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 امكنيت اإلفححاحيت

ىُ  اخلاىض امعدد ظع بني أيادي امزىيالث و امزىالء امباحثني  ججحشسف هٌئت جحسيس  ىخنت زؤيت أكاديييت أٌ         
ميسكز   ، ئذ يأجٍ هرا امعدد  عنى غساز شابليه طيُ  زؤيت واطحت 2222  أذاز-ىازس ىخنت زؤيت أكاديييت مشهس 

جشخٌع اإلبداع امفكسي واجلىدة فٍ امحلديً؛ مَظع  برمك بني أيادي امباحثني أفظه امبحىث ٍحى  فاق  امصاعٍ أ
زؤيت ىخنت عحيد جئذ  ،ححياعيت بكافت ىياديَها ٍصاٍيت واإلىزاث اميصحخدة بيخاالث امعنىو اإلاميت جعاجل امحط

امدزاشاث فٍ جلٌيً اميعاًري امعنييت اميحبعت و اميصحلس عنٌها  فٍ ئٍحلائها مندزاشاث  عنى  أكاديييت 
  .األكاديييت 

امصىز امحعنيييت وفاعنيحها فٍ جَييت ىهازة امححدث ميحعنيٍ  دزاشت جعسضجظيُ  امعدد  فٍ هرا امصدد         
أهييت امحصَيف امعاميٍ منخاىعاث امعسبيت ىُ وحهت دزاشت هاىت حىل كيا اححىي امعدد ، اميسحنت اإلبحدائيت

صعىباث جعنيً وجعنً عنىو امنغت ىصأمت   امعدد  يَاكش يخال ذاث امفٍ و  . ٍظس أعظاء هٌئت امحدزيض
يحظيُ . احلديثامبحث امدالمٍ فٍ امدزس امنصاٍٍ حىل  دزاشت  أيظاامعدد  حظيُ ي و.واكرتاحاث اميعاجلت

 هاىت اخسي.ىلاالث  ذمك  حاٍب   امعدد امى

فٍ األخري، ٍإكد أٍه بحىفٌم ىُ هللا عز وحه، وبدعً وجعاوٌ ىُ امصادة وامصيداث أعظاء امهٌئت امعنييت   
االشحشازيت اميىكسة، جً ئصداز هرا امعدد، ومرا ٍخدد امشكس وامحلدًس منهٌئت امححكيييت واالشحشازيت منيخنت 

ىخهىداجهً فٍ ئخساج هرا امعدد، وٍفض امشكس ىىصىل مهٌئت امحدكٌم امنغىي، وعنيه شحعيه أشسة  عنى
اميخنت عنى جشخٌع اإلبداع امفكسي واجلىدة فٍ امحلديً، ئذ شَحاول جلديً أفظه امبحىث، كيا شَظع بني 

جىحٌهاجكً منيخنت  أيدًكً أحدث ىنخصاث امدزاشاث األكاديييت واميإمفاث امعنييت، وخحاىا ٍحيىن جنلٍ
 .ي شيصهً أكيد فٍ جطىًسها وامسكٍ بها ٍحى األفظه0وجلٌييكً امدائً امر

 زئيصت امححسيس                                                                                                                                                                                                              

 ٍرًس   حاىدد.                                                                                                                                                                                                              
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 الصور الجعليهية وفاعليجها في ثًهية نهارة الجحدث لهجعلهي الهرحلة اإلبجدائية
 

 1نضكني دليلة..د  
 نلخص:

ت ُٖٓمت في مجاالث ٖضة والؿُاؾت   ٌٗض مىيٕى الهىعة مً بحن ؤَم اإلاىايُ٘ التي خللذ مٍؼ

وؤلاكخهاص والثلافت ... الخ، ولم جلخهغ ٖلى طلً فدؿب، بل قملذ ختى املجاٌ التربىي واكخدمذ ٖاإلاه لخمثل 

اؾتراجُجُت مً بحن اؾتراجُجُاجه الهامت في جغبُت وحٗلُم وجثلُف ألاحُاٌ، وهسو بالظهغ حٗلُم مهاعاث الاجهاٌ 

َمُت طاهاا َضفىا مً زلاٌ َظٍ الضعاؾت لىى جيُان اللغىي مثل مهاعة الخدضر التي واهذ مىيٕى َظا البدث، ولل 

ت(، وطلً ونىال لىى خل  كُمت الهىعة املخؿىؾت ٖلى ؤَفاٌ اإلاضاعؽ مً وحهت حٗلُمُت اللغت اإلاىُىكت )الكفٍى

للُغح اإلاخمدىع خٌى مكيلت: ما َى ؤزغ الهىعة الخٗلُمُت في جىمُت مهاعة الخدضر )الىلام( إلاخٗلمي اإلاغخلت 

ت؟ ولخجاوػ َظٍ اإلاكيلت بالخل ألاوؿب، اؾدىضها ٖلى زُت هٓامُت مدؿلؿلت، الابخضائُ ت باإلاضعؾت الجؼائٍغ

جضعحىا فحاا ٖلى ؾلاؾل خللاهاا الغئِؿُت هي: ملضمت جمهُضًت للبدث، مفهىم الهىعة وؤهىاٖها، اإلاحزة الخٗلُمُت 

 ، وؤزحرا خىنلت ناائُت للبدث.لها، قغٍو ازخُاع الهىعة الخٗلُمُت واؾخسضامها لخىمُت مهاعة الخدضر

 
 الصورة الجعليهية، نهارة الكالم، الهجعلو، الصورة الثابجة، الصورة الهجحركة.: الكلهات الهفجاحية

 

Educational pictures and its effectiveness in skill development talk for 
primary learners 

 

Summary : 

 

The Picture is among the most important topics that have great advantage in many fields such 

as politics, economy and culture .Etc. not only, but also to the field of education and science. 

As important stratégies in education, teaching and education of generation, namely teaching 

language communication skills, such as speaking skills that were the subject of this research, 

and our purpose in this paper  to describe the image perceived value of school children to the 

point teaching the spoken language (oral),leading to the excretion solution for a problem: 

what is the effect of image education in developing the skill of speaking (talking) innovated 

elementary school Algerian schools ? In order to overcome this problem, the best solution, by 

reference to a systematic series, in which tdrina :an  introductory. Note sequnces played a 

major concept research photos the type, feature, teaching conditions, select the image use 

education to cultiva the skill to speak, Finlay  summarized resea.  

 

Key words: Educational picture; Presentation skills; learner; Still picture; Animated picture. 
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 الهقدنة: 

، وهي لِؿذ عمىػا  ىُت في ول ؤكُاع الٗالم الٗغبي وغحٍر ت الَى حٗض اللغت ملىم ؤؾاس ي مً ملىماث الهٍى

هخابُت فدؿب بل جخٗضي طلً لىى نىع جيىن ملىهت وغحر ملىهت حٗبر ًٖ َظٍ الغمىػ، ومجؿماث ججؿض بًٗا 

جاا ٖلى ؤعى الىاك٘، وحٗض املخاواة مً الٗىامل التي جؤزغ بكيل فٗاٌ في ٖملُت اهدؿاب اللغت، ألن مً مًامُ

اللغت جىدؿب بالؿمإ والخللُض، وولما خؿً اإلاهضع الظي ًداهُه اإلاخٗلم وخؿيذ املخاواة وان اهدؿاب اللغت 

ىت اللفُٓت( واللغائً اإلاهىعة الثابخت، وإلاا اكخدمذ الهىعة  1ؤفًل ..." وهلف َىا بحن الهىائذ والهىامذ )اللٍغ

حمُ٘ مجاالث الخُاة، وؤنبدذ مدل الٗضًض مً الضعاؾاث والبدىر هٓغا لخُىعاث الٗهغ الغاَىت، وان لؼاما 

ت لضي اإلاخٗلمحن وفي ٖلى عواص التربُت الخضًثت اللجىء لىى مثل َظٍ الىؾائل الخٗلُمُت لخٗؼ  ٍؼ اإلاهاعاث اللغٍى

بلى الُىع ؤلابخضائي َى اإلالهىص بالٗىاًت والاَخمام مً َظٍ الىاخُت وىن اإلاخٗلم ال  ىاع الخٗلُمُت، ٍو مسخلف ألَا

 ًؼاٌ في مغخلت الخٗامل م٘ املخؿىؾاث، والهىعة املخؿىؾت هي اإلامهض ألاؾاس ي للمفاَُم الظَىُت. 

ض اإلاخٗلم باللىاٖض اللاػمت مؿخلبلا إلاىانلت الضعاؾت  وبالىٓغ لىى فًل الُىع  ؤلابخضائي في الخإؾِـ لتزٍو

٘ في الىؾائل الخٗلُمُت  خماص ٖلى الخىَى ا ألَمُت ؤلٖا ىاع الخٗلُمُت اإلاىالُت له، وعحٖى الهىع  –في وافت ألَا

ؼ الىمى اللغىي للمخٗلمحن، جدبٗىا اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ب -الخٗلُمُت ىنف َظٍ الىؾُلت الخٗلُمُت في حٍٗؼ

لى  وجدلُل الفائضة مجاا إلاؿخىي الخٗلُم الابخضائي، زم جإؾِؿا لضعاؾدىا َظٍ وفي يىئاما غلبىا همِ املخاججت، ٖو

 لزغ  اهتااحهما َضفىا  مداولحن ؤلاحابت ٖلى ألاؾئلت آلاجُت:

 ما َى مفهىم الهىعة، وما هي ؤهىاٖها الهىع الخٗلُمُت؟ -

ا الخٗلُمي اللغىي في جىمُت مهاعاث الخدضر؟ ما هي ؤَم ممحزا -  ث الهىعة الخٗلُمُت وما مىمً صوَع

ب اإلاخٗلمحن ٖلى الخٗبحر  الكفىي، وما هي ؤَم الكغٍو الىاحب  - هُف ٌؿخسضم اإلاٗلم الهىعة في جضٍع

 الاعجياػ ٖلحاا في ازخُاع  الهىع الخٗلُمُت؟

ؽ ؤؾـ مهاعة الخدضر، وماَى صوع الهىع اإلاخدغهت َل في لميان اإلاٗلم ؤلاهخفاء بالهىع الثابخت في غغ  -

ؼ مثل َظٍ اإلاىاكف الخٗلُمُت؟  في حٍٗؼ
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 نفهوم الصورة لغة واصطالحا: - 1

اقخم مهُلر الهىعة مً ولمت الجُيُت حٗني املخاواة لط جخلغب حل الخدضًضاث مً َظا اإلافهىم، لغت:  -أ

 ؤما في اإلاٗاحم الٗغبُت فلض وعصث واآلحي:

غ: الخمازُل، وفي الخضًث: ؤجاوي عبي لُلت  قخلذل مذ نىعجه فخهىع ىي، والخهاٍو مً: "جهىعث الص يء: جَى

لى  ُئخه ٖو لى مٗنى خلُلت الص يء َو ا ٖو في ؤخؿً نىعة، كاٌ ابً ألازحر: الهىعة جغص في هلام الٗغب ٖلى ْاََغ

ؤي نفخه، فُيىن اإلاغاص بما حاء في مٗنى نفخه، ًلاٌ: نىعة الفٗل هظا وهظا ؤي َُئخه ونىعة ألامغ هظا وهظا 

، ونىع الص يء كُٗه وفهله، نىٍع حٗل له نىعة وقىلا وعؾمه وهلكه،  2الخضًث ؤهه ؤجاٍ في ؤخؿً نفت ..."

م نىعجه وجسُله، الهىعة حم٘ نىع وِنَىع وُنْىع: الكيل ول ما ًهىع  نىع ىي زُل ىي، جهىع الص يء جَى

فضلذ حمُٗها ٖلى مٗنى الغؾم والىلل واإلامازلت والخسُُل ، 3"الهفت، نىعة الٗلل هظا وهظا ؤي َُئخه 

 واملخاواة. 

غ لىى اإلاىىى ٖؼ  م وؿب فحاا الخهٍى هما ؤن ولمت الهىعة كض وعصث في ٖضة مىاي٘ مً الىو اللغآوي الىٍغ

هللا الري جعل لىم ألازض كسازا والسماء بىاء وصىزهم فأحسً صىزهم وزشكىم مً وحل للىله حٗاىى: ﴿ 

هى الري ًصىزهم في ، وكىله جباعن وحٗاىى: ﴿ 4{64﴾ }غافغ هللا زب العاملين طيباث،ذلىم هللا زبىم فخبازنال

ص الحىيم غ مً بحن 5{06﴾ }آٌ ٖمغان  ألازحام هيف ٌشاء، ال إله إال هى العٍص ، وكىله ؾبداهه حاٖلا الخهٍى

ص هى البازا املصىز، له ألاسماء الحسنى، ٌسبح لؤؾمائه الخؿنى: ﴿  ه ما في السماواث وألازض، وهى العٍص

للد خللىاهم زم صىزهاهم زم كلىا للمالبىت اسجدوا آلدم فسجدوا إال ، وكىله ؤًًا: ﴿ 6{24﴾}الخكغ  الحىيم

غاف إبليس لم ًىً مً الساجدًً خلم السماواث وألازض بالحم وصىزهم ، وكىله ٖؼ وحل: ﴿ 7{11﴾ }ألٖا

، وفي طلً وله صٖىة لىى الخإمل في اإلاىحىصاث التي زللها هللا حٗاىى 8{03}الخغابً ﴾ فأحسً صىزهم، وإليه املصير

 في ؤخؿً نىعة؛ ؤي الخضبغ  في ول ما َى مغئي خس ي ملمىؽ.

حٗضصث مٗاهحاا في الانُلاح ٖلى هدى ؤن الهىعة هي اإلاىنل والغابِ الظي ًجم٘ بحن اصطالحا:  -ب

غحر مىفهل وال مؼصوج، ألن ؤلاوؿان "ال ٌِٗل في ٖالم ألاقُاء بل  الصخو واإلاىيٕى خُث ًهبذ ٖائكا في ٖالم

، بحن الغائي  ام مً نىٗه في ؤن الهىع خلائم ججم٘ بحن الظاث واإلاىيٕى في ٖالم الهىع ...فالهىعة ٖىضٍ ؤَو

اإلاثالُت، واإلاغئي، فلا جًحى بالغائي في ؾيُل اإلاغئي هما جفٗله الىيُٗت، وال باإلاغئي في ؾيُل الغائي هما جفٗل 

الهىعة ججم٘ وال جفغق جًم وال حكٗب، جغبِ  وال جفً ختى ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان ؤن ٌِٗل في ٖالم واخض كاصع ٖلى 

" ؤناا لٖاصة  Ropert، فهي في اإلاثالُت لها محزة زانت خُث ٌٗغفها: "عوبحر9الخٗامل مٗه بضال ؤن ٌِٗل في ٖاإلاحن "

دُل ؤنل اإلاهُلر ؤلاقخلاقي ٖلى فىغة اليسخ لهخاج َبم ألانل ؤو جمثُل مكابه لص يء ؤو لي ائً ؤو لص يء، ٍو
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، 10( ٌٗني: لٖاصة لهخاج بىاؾُت املخاواة " (Imitar  واإلاكابات والخمثُل واملخاواة، طلً ؤن الفٗل اللاجُني ٌٗني

جِـ صوبغي   Vie et mortفي هخابه اللُم "خُاة الهىعة ومىهاا  Régis debrayوصخُذ ؤن الهىعة هما ًلٌى ٍع

de l 'image    ت غحر ؤناا ال جملً الخهائو الضاللُت للغت، لناا َفىلت الٗلامت، وال ًسفى ؤن َظٍ ألانالت "عمٍؼ

ت جيخلي  ت بكٍغ جمىدها كضعة ٖلى ؤلاًهاٌ ال مثُل لها، فالهىعة طاث فًل ألناا ؤصاة عبِ لىً بضون مجمٖى

ت " ت الغمٍؼ خغوف اللغت وؤنىاهاا بكيل قفاف ًؤوله ول فغص  ، وم٘ طلً جٓل اللالب الظي جُب٘ فُه11الخٍُى

حن: مؿخىي الهىعة ومؿخىاٍ، فهي جبني اللغت وال هاضمها.   ٖلى مؿخٍى

، وحل  وبما ؤن الثلافت ؤهىإ الٗللُت و اإلااصًت فإن الهىعة في ؾُاكها الثلافي ججؿُض ماصي للماصي وغحٍر

ٌؿخسضمه  12لهىعة زُابا واجهاال فىُا زانا"الخُاباث اإلاٗانغة حؿعى لىى حُٗٓم قإن الهىعة "بىنف ا

الفغص الٗاصي هما ٌؿٗف الكاط الظي ال ًملً اللضعة ٖلى الخىانل باللغت الهىجُت، ال لص يء لال لكمىلها الخُاة 

ت الثلافت ؤلاوؿاهُت جلف وعاء ونف ٖهغها  ٗت في عكٗت الهىعة ٖلى زاَع اصة الؿَغ ظٍ "الٍؼ ؤلاوؿاهُت بغمتاا، َو

ت للهىعة بإحىاؾها وافت هي التي صفٗذ لىى اللٌى بإن نىعة واخضة بإهه ٖهغ ال هىعة هما ؤن الُبُٗت الغمٍؼ

  13حؿاوي ؤلف ولمت "

 أيواع الصورة:-2

ت مً الخمثلاث  زلم ؤلاوؿان بحن ٖاإلاحن مخىاكًحن مجخمٗحن في آلان هفؿه، ٖاإلاه اإلااصي الظي َى مجمٖى

اإلاه اإلاٗىىي الخام باألفياع املجغصة، كض جيىن َظٍ ألافياع نفاث ؤو ؤؾماء  وألاقياٌ والهىع والغؾىماث، ٖو

ؤو مٗاوي لها، وهلا مجاا ًخماهى في آلازغ، خُث ًهٗب الفهل بُجاما، فالٗالم اإلااصي صلُل الٗىالم املجغصة، 

 حي:وهلاَما ًدخىي ٖلى ٖضص مٗحن مً الهىع هيُجاا في الجضٌو آلا
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ت لصىز املسجبطت بالعملياث العلليتا لصىز ا  الصىز الحسيت البصٍس

 

 

 هىاعها أ

)طاث صعحت ؤٖلى مً مجغص لٖاصة البىاء  الصىز الرهىيت

 للخبرة الخؿُت فهي لِؿذ نىعة خغفُت مجاا(

)حكحر لىى جهىع الغحر في هٓغ آلازغ صىز الاججاهاث

 هخهىع الغغب باليؿبت للكغق(  

 )ٌكبه ؤخلام الُلٓت لال ؤهه غحر قٗىعي( الخخيليتالصىز 

)ًخهف َظا الٗىهغ باإلبضإ ؤو البىاء ًلىم  صىز الخياٌ

بٗضة ٖملُاث ٖللُت مجاا الخىُٓم ؤو الخسُُِ ؤو 

ل...(  الخدٍى

)بيل ما حكمل ٖلُه َظٍ ألاخلام مً  عىاصس ألاحالم

 جىثُف ألاػمىت وألامىىت وألاشخام و ألاخضار(

ىض حغحر وحهت  حلتالصىز الال  )جغهؼ مضة ؤٌَى في ش يء ٖو

الىٓغ لىى غحٍر ًغحؿم طلً الص يء ؤمام الىاْغ فُه 

ان ما ًسخفي.   وؾٖغ

)حكبه ؤلاصعان، جسخلف ًٖ اللاخلت مً  الصىز الازحساميت

تاا فترة ؤٌَى (  زلاٌ اؾخمغاٍع

ديت  )ؤنلُت طاث وؿُج واخض( الصىز الٍص

اصة ؤلاهخاج  الصىز امليسىخت آليا )كابلت إٖل

 اإلاىثف، جيكغ ألافياع، جلى٘ اإلاكاَضًً ( 

)ؾهىلت الىنٌى للحاا  الصىز السكميت الافتراضيت

تاا (   ومُاٖو

افيت )كض جيىن نىعا ألشخام  الصىز الفىجىغس

ُف فحاا فهي  ا، ًمىً التًز ؤو مىاْغ َبُُٗت ؤو غحَر

 لِؿذ ناصكت صوما (

ىن  الصىز املخحسهت غوى الخلُفٍؼ )حكبه نىع ٖو

ت الخغهت،  غوى الؿِىما مً ممحزاهاا ؾٖغ ٖو

 حكاَض ٖامت هما حكاَض ٖلى اهفغاص ....الخ(

 

 14(: أيواع الصور21الشكل )

 الهزية الجعليهية للصورة: -3  

مثلما جدخىي الخُاباث اللفُٓت ٖلى مغاجب ومباوي وملانض مدؿلؿلت مىُلُا ؤو ما ؤؾماٍ َه ٖبض 

لها لىى ؤن الدجت اإلاىحهت جدخىي ، والتي عمى مً زلا15الغخمً في هخابه الخىانل والدجاج بـ : "جغاجيُت اللهضًت "

بلاث مً اإلالانض بمٗنى ) ألاَضاف(، ؤما اإلالهىص فمجاا اللهض لىى  :ٖلى َبلاث مً اللهض بمٗنى )الىُاث( َو

فؿه َىظا؛ ومجاا اللهض لىى لكىإ اإلاؿخم٘ واللهض لىى لزباع اإلاؿخم٘ بالدجت، واللهض لىى لزباٍع باظا اللهض ه

لم حغا، وؤما اإلالانض، فمجاا ض اإلاخيلم مً اإلاؿخم٘ اللُام باا  :حٍٗغف اإلاؿخم٘ باظا اللهض ألاٌو َو ألافٗاٌ التي ًٍغ

ء فٗله ػمجاا، و ؤًًا ألافٗاٌ التي جضله ٖلى لكىإ اإلاؿخم٘ باا، ومجاا ألافٗاٌ اإلاكترهت التي جفُضٍ في بىا

، هظلً للهىعة مثل َظٍ ألاكؿام والُبلاث والغاًاث التي جخىافغ ٖلحاا لخإصًت الضوع الفٗاٌ بهفتاا 16ؤلاكىاعي"

 اإلاىنل بحن اإلاللي واإلاخللي، وؤخُاها بحن اإلاخللي وحل ٖملُاجه الٗللُت. 

ؤلاوؿاوي؛ لط حٗض لهىا إلاا هخدضر ًٖ الهىعة فدخما هجٌى وههٌى في ؤخض اإلاىايُ٘ اإلاهمت في الخىانل 

الهىعة لخضي الدجج ؤو البراَحن الغابُت بحن َغفي الٗملُت الخىانلُت، وال ًجب ؤبضا جغحُذ الىفت للخىانل 

ظا ما جُغق له ؤبى بىغ الٗؼاوي خُىما ؤقاع إلالىلت َه ٖبض الغخمً: "ال جىانل  باللفٔ اللغىي الخالو فلِ، َو

كائلا: "ال جىانل مً غحر حجاج وال حجاج بغحر  17باللؿان " باللؿان مً غحر حجاج وال حجاج بغحر جىانل
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، لهه لم ًلخهغ في الخىانل ٖلى ما َى لفٓي فدؿب بل حٗله ٖاما بدظفه ولمت اللؿان، فلض ًيىن 18جىانل"

ت، هما وؿخُُ٘ اإلاؿً به وجدلُله ٖبر لقاعاث  الخىانل لفُٓا باليلماث والجمل والىهىم الخلُلُت واملجاٍػ

ا ؤًًا جؤصي لىى مٗنى ْاَغا ؤو مٗنى زفُا مسبىء  وعمىػ ونىع  مجؿضة ٖلى ؤعى الىاك٘ الاحخماعي، والتي بضوَع

ل.  وعاء حكىُلها الفني وجهمُمها الفىجىغغافي اإلاؿخلت مًامُىه ٖاصة ٖلى نُٗض اللغاءة و الخإٍو

ما ٌؿمٗه وما هجض ؤلاوؿان ٖمىما واإلاخٗلم ٖلى وحه الخهىم ًخظهغ ما ًغاٍ بيؿبت جفىق وؿبت جظهغ 

ً التربُت  يي اإلاٗغوف بجحروم بغوهغ، اإلاكهىع بضعاؾاجه ًٖ الخفىحر ٖو ًلغؤٍ بىثحر، و للض " طهغ ٖالم التربُت ألامٍغ

٪ فلِ  20٪فلِ مما ٌؿمٗىهه، و  10مً زلاٌ الاؾخىكاف وؤلابضإ صعاؾاث ٖضًضة جبحن ؤن الىاؽ ًخظهغون 

ىضما ًخٗلم الىاؽ ؾىاء في 70حن ما ًغوهه ؤو ًلىمىن به لىى مما ًلغؤوهه، في خحن ًهل ما ًخظهغوهه مً ب ٪، ٖو

ا هُف ٌؿخسضمىن اليىمبُىجغ إلاٗالجت اليلماث ؤو الهىع )بغامج  البِذ ؤو في اإلاضعؾت ؤو مىاك٘ الٗمل ؤو غحَر

ىضما ًدضر َظا فإن الٗى  ائم الفىجىقىب مثلا( فإنام ًخدىلىن مً اإلاكاَضة الؿلبُت لىى ألاصاء ؤلاًجابي، ٖو

والخىاحؼ اإلاىحىصة بحن الهىع واليلماث جؼوٌ وجهبذ ولخاَما قىلا مً ؤقياٌ الخساَب اإلادؿمت باللىة 

 19وؾهىلت الخظهغ "
َ
 لطن؛ ج

ُ
غ الهىعة في زلاٌ الخىاعاث ٌٗض بمثابت الضاٖم ألاؾاس ي واإلاغظي للخُاباث ىف

 اإلاىُىكت لضي ؤلاوؿاهُت حمٗاء والُفل زانت.

ت مً اإلاغاخل للىمى اللغىي اإلاٗغفي الظي مً زلاله جيىن ؤما مً هاخُت بىاء اإلاٗ اعف ًً٘ بُاحُه مجمٖى

ت، ولٗل ؤوىى َظٍ اإلاغاخل هي: "اإلاغخلت الخـ خغهُت وجبضؤ م٘  ت صازلُت للخٗامل م٘ الغمىػ اللغٍى لإلوؿان هٖؼ

والخغهت، اؾتراجُجُت الخفىحر كيل الاجهاٌ الخس ي اإلاباقغ الفٗل َو  ،الُفل مً الىالصة ختى نااًت الؿىت الثاهُت

، في َظٍ 20الغئِؿُت التي جدىم َظٍ اإلاغخلت، فمً زلاٌ َظٍ ألاؾالُب ٌؿعى الُفل لىى فهم الٗالم املخُِ به"

اإلاغخلت زهىنا هلمذ نضوع ؤنىاث حضًضة خُث ًٓهغ "الُفل في بضاًتاا نغازا للخٗبحر ًٖ خاحاجه، وجخُىع 

بٌٗ اإلالاَ٘ واإلافغصاث، وهي في الغالب مفغصاث بؿُُت حٗىـ خاحاجه  في نااًت الؿىت ألاوىى مً زلاٌ هُم

، فُخىكف لىا ؤن ول مٗاملاجه 21وبٌٗ ألاؾماء في بُئخه، وجغجبِ اعجباَا وزُلا باألقُاء اإلااصًت اإلالمىؾت"

 اللؿاهُت خؿُت جىدني نىب ٖالم اإلاغئُاث مً ؤقياٌ ونىع.

لى  لىثحر مً اإلاُالبالن جىٕى الهىعة وجدلُلها  بر ٖهىع مخباًىت ٖو لإلوؿان ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ٖو

خؿب مؿخجضاث الخىىىلىحُا زانت في املجاٌ التربىي، حٗلها جخمحز بحن وؾائل الاجهاٌ، وفي َظا الكإن هلف 

 ٖلى ؤَم اإلاؼاًا التي جىجغ ًٖ اؾخسضام الهىع في الخٗلُم:

  :ت الخظوق الجماىي الفني اإلااصي، الخظوق الجماىي ألن الهىعة َُمىذ ٖلى اهبااع اإلاخللي مً  ولٗل ؤٌو مٍؼ

 زلاٌ مماعؾت ؤلاوؿان لها بكيل صوعي ًىمُا.

 :ىا وكحر ؤهه ال بض مً ججىِب الُفل مً الهىع التي حغؼو  الىلل هلل اإلاىعور الثلافي لىى اإلاخٗلمحن، َو

ا.   زلافخه وجضمَغ

 :جثحر اَخمام اإلاخٗلم زانت لطا واهذ في قيل عؾىم زابخت ؤم مخدغهت واهذ حؿتاىي َبُٗخه  ؤلازاعة

 وجىاؾب لخضي مغاخل َفىلخه، وىناا  حؿاٖضٍ ٖلى ويىح الضالالث واهبلاج اإلاٗنى في طَىه.
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 :اصة اللضعة ٖلى الىلام ؤو اإلاؿمى بمهاعة  الخفاٖلُت الخٗامل م٘ الهىع والخفاٖل مٗها ًؤصي لىى ٍػ

هدؿاب اللغىي ًدهل بٗض خضور اإلاهاعاث ألاعب٘ ألاؾاؾُت للاجهاٌ اللغىي؛ الاؾخمإ والىلام ألن ؤلا ،الخدضر

 والىخابت واللغاءة.

ل اللغت اإلاىخىبت لىى عمىػ ونىع ؤو ما ًُلم ٖلُه بإؾتراجُجُت الترمحز والتي حٗنى  ًفترى ٖلُىا َظا جدٍى

ت ؤو للفغص خلُلت "بترحمت مٗاوي ألاقُاء لىى عمىػ جض لل ٖلحاا، لخهبذ لغت مكترهت للجماٖت ؤو ألامت ؤو اليكٍغ

 22" هفؿه وطلً هضاللت زانت به ًخظهغ ألاقُاء مً زلالها ٖىض الٗىصة للحاا

 :للهىع ٖلاكت وزُلت بالٗملُاث الظَىُت جيب٘ ؤَمُتاا "وزُىعهاا في آلان  الاعجباٍ بالٗملُاث الٗللُت

فغالبا ما  23هفؿه مً اعجباَها باإلصعان والخهىع والخُاٌ والىعي واللاوعي والفهم والخمثُل والخلفُت اإلاٗغفُت ..."

 . جغص الهىع مدملت بكفغاث وؤلغاػ جدخاج لىى وكاٍ طَني لفً مًامُجاا اإلاٗلضة

 لصورة في ثعليهية نهارة الكالم:ور اد-4

الخضًث ًٖ ؤَمُت الهىعة في الخٗلُم ًفغى ٖلُىا الخُغق لىى مًامُجاا وجللُباا مً ول الجىاهب  

 اإلاغجبُت بدُاة اإلاخٗلم وشخهِخه فُما ًسو كضعجه ٖلى الىلام، والتي مجاا:

  :ت في حكىُل شخهُت الفغص اإلاخٗلم، فدؿاٖضٍ ٖلى هُفُت  الجاهب التربىي حؿاَم الهىعة التربٍى

ا ، ًخٗامل مٗهم بأصاب واخترام ...الخهُف و  ،الخيلم ؤمام ؤكغاهه ومجخمٗه وباؾخُاٖتاا ؤن جلضم له حكىُلا نىٍع

 . ًٖ واكٗه

  :ثل َظٍ اإلاغخلت الاكىإ وإكامت الدجت، فاإلاخٗلم في م حؿخسضم الهىعة باضف الجاهب الحجاجي

بداحت لىى نىع هضلُل ملمىؽ ٖلى ما ًللى ٖلى مؿمٗه مً ؤفياع مً كبل اإلاٗلم، فالضًً ؤلاؾلامي الخىُف إلاا 

ت فلِ، بل يغب هللا  ت حٗخمض ٖلى الهىع البلاغُت املجاٍػ حاء لم جخجل ٖلاماث ؤلاعجاػ اللغآوي في بلاغت لغٍى

ىص املخُِ بام والجباٌ و الؿماء وألاعى واللمغ والكمـ للىاؽ ٖضة ؤمثاٌ واكُٗت مً ؤهفؿهم ومً الىح

ألم  والبدغ وحٗاكب اللُل والجااع ...الخ، ولها جخم مكاَضهاا مً كبل ؤلاوؿان ٖبر خاؾت البهغ للىله حٗاىى :﴿

إها خللىا إلاوسان مً هطفت أمشاج  وكىله حٗاىى :﴿ 24{ "07 – 06﴾}الىبإ   هجعل ألازض مهادا، والجباٌ أوجادا

 . 25{"06﴾}الاوؿان  هبخليه فجعلىاه سميعا ًصيرا

 اث الىفس ي: الجاهب ُم الىلام ؤو الى الىفؿُت التي جمىٗه مً ٖاصة ما ًىاحه اإلاخٗلم بٌٗ الًغَى

حُضا، ولخجاوػ َظٍ اإلاؿإلت هلجإ لىى ما ياىاٍ  وما ًىاؾبه مً نىع وعؾىماث حؿاٖضٍ ٖلى الىلام والخٗبحر ٖما 

 نفه الضعاس ي ؤو زاعحه.ًغاٍ ؤوان طلً صازل 

 :مً مىُلم الهىعة الخٗلُمُت، وطلً ألن ؤؾمى  جىمى هفاءاث اإلاخٗلم اللاٖضًت الجاهب الخعليمي

اهام اإلاهىُتو  ؤَضاف َى حٗلُم اللغت الٗغبُت بدُث "ياضف حٗلُم اللغت في َظٍ  ؤهبل هىاًا عواص التربُت بيل مؿخٍى

إلاخٗلم في اإلاُاصًً ألاعبٗت، وجللي جغبُت ؾلُمت جىؾ٘ جهىٍع للؼمان اإلاغخلت لىى جىمُت الىفاءاث اللاٖضًت لضي ا

ت واإلااصًت والفىُت اإلاغجبُت باللغت، هما جمىىه مً  واإلايان وألاقُاء ولجؿمه، وجىمي طواءٍ وؤخاؾِؿه الُضٍو
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جي للمٗاعف اإلاىهجُت، وجدًٍغ إلاىانلت الضعاؾت في مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ في ؤخؿً الٓغوف  الاهدؿاب الخضٍع

"26   

 شروط اخجيار الصورة الجعليهية واصجخدانها في ثًهية نهارة الجحدث:-5    

 أوال /هيفيت اسخخدام الصىزة الخعليميت لخىميت مهازة الخحدر:

هلغب للمخٗلم طاجه هُفُت الخٗامل م٘ الهىعة ؾماٖا، وهُف ًدلل حؼئُاهاا ألن الؿم٘ ؾابم ٖلى   -

البهغ للٌى الٗلامت ابً زلضون "الؿمإ ؤبى اإلالياث اللؿاهُت"، وإن وٗغى له نىعة ووؿاٖضٍ ٖلى الىُم باظٍ 

ا مً ألاؾئلت اطا ًىحض ؤٖلى مو  ،ألاؾئلت: ٖلى ماطا جدخىي الهىعة ؟ هم لىن في الهىعة ؤو ؤؾفل الهىعة؟ وغحَر

 التي ججٗله ًىُلم لخدلُل نىعا ممازلت ؤو مسخلفت ٖجاا.

ىا ًيىن صوع الهىعة ال ًؼاٌ في مغخلخه  - ت بهىع وهُفُت هُلها َو مً الخمهيدًت وٗلمه ألاؾماء مخبٖى

 زلالها ًلىم اإلاخٗلم بـ:

 غة...الخ  الخٗغف  ٖلى الاؾم وهُله هُلا صخُدا مثل: ؤمي، ؤبي، ؤخمض، شجغة، َفل، َػ

  شجغة ...الخ –ؤخمض، ف  –جفىًُ الاؾم و لٖاصة جغهُبه مثل :ؤ 

 
 

 27يهوذج عٌ الصورة الجههيدية(22) الشكل

 ،هلىم بىي٘ الاؾم في حملت زم جفىًُ الجملت وجغهُباا م٘ عبُها بهىعة ،وبٗض ؤن ٌؿخلغ له طلً  -

 وهدغم ٖلى اؾدىُاق اإلاخٗلم لُىغع الجملت بضون ؤي ؤزُاء هما وعص في الىخاب اإلاضعس ي مثلا:

 

 28يهوذج الصورة اجلهلة (23)الشكل 
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م٘ بحن الٗضًض مً وجلي َظٍ مغخلت الهىعة الىو، وفحاا هلف م٘ اإلاخٗلمحن لىٗبر مٗا ًٖ نىعة جج -

ؿها له في قيل حمل  ألاشخام وألاقُاء حٗبحرا ًفىق زلازت حمل وال ًخجاوػ ؾبٗت حمل ختى هخمىً مً جضَع

 مترابُت حكحر ًٖ مغهب ؤو بيُت ههُت ؤهبر.

 

 29: يهوذج الصورة الًص(24)الشكل

لُىا ججاوػ جلضًم وبٗضَا هلضم له نىعا وهسخبر كضعجه ٖلى جدلُل َظٍ الهىعة والخٗبحر ٖجاا  مكافهت، ٖو

خٗامل م٘ ألاقياٌ  الهىع هما هي، م٘ مُالبت اإلاخٗلمحن بالخٗبحر ٖجاا، ألهه خلُلت ًبهغ ؤقُاء وؤشخانا ٍو

فاٌ ٌٗبر ًٖ الىمغ كُا و  ىا ٖلحاا مؿبلا ٌؿاٖضٍ ٖلى الخٗبحر، فإغلب ألَا اإلااصًت املخؿىؾت لىً لِـ له جمٍغ

 الظئب ولبا ...الخ.

 اخخياز الصىزة الخعليميت لخىميت مهازة الخحدر:/شسوط زاهيا

 لن مً ؤؾباب ايُغاباث الىلام الللم واللجلجت، ولٗل مً ايغاباث كلم الىلام اإلاٗغفُت:

 .ايُغاباث ألافياع وجضازلها 

 .نٗىبت جغجِب ألافياع طَىُا وجىُٓمها ؤزىاء الخضًث 

 .وؿُان الخلائم 

 .نٗىبت اؾخضٖاء اليلماث اإلالائمت للمىكف 

 ت   30"اهسفاى مٗضٌ الُلاكت اللغٍى

اإلالاَ٘  ؤو جىغاعؤما اللجلجت فخٓهغ في اهدباؽ ألانىاث ؤو جىكفها ٖىض بٌٗ مساعج الجهاػ الهىحي 

لا ؤزىاء هُلها.      الهىجُت م٘ كًاء ػمىا ٍَى

فاٌ الهغاع ال بض مً جىفحر  لصخُذ الىلام والىُم ا اإلاثحر الخاعجي الظي ًضف٘ لىىولىٗالج َظا ٖىض ألَا

بدُث "ًغجىؼ الخفؿحر الؿلىوي للخضر اللغىي ٖىض بلىمفُلض ٖلى صٖامخحن: لخضاَما: لمياهُت جفؿحر الخضر 
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بالىلام بىاء ٖلى اإلاىاكف التي  والاؾخجابت، وألازغي لمياهُت الخيبؤ  حرا آلُا بىاء ٖلى مفهىمي اإلاثحراللغىي جفؿ

خدضر ، ولٗل 31ًدضر فحاا بمٌٗؼ ًٖ الٗىامل الضازلُت" ٖالم الهىع ٌٗض مً اإلاثحراث اإلاهمت ليي ٌٗبر اإلاخٗلم، ٍو

ضعس ي بإهبر كضع مً اليلماث وبكيل حُض ًًمً ٖملُت جىانلُت فٗالت، وما ًخىحب ٖلى مهممي اإلاىاهج و م

ا: اللغاث  ؤهفؿهم ازخُاع ؤفًل الهىع للمخٗلمحن وفم آلالُاث آلاحي طهَغ

  ػاص حجمها لفخذ اهدباٍ اإلاخٗلم، فهى ًباٍغ الدجم الىبحر  بذجم مىاؾب، فيلماىع هالال بض ؤن جيىن

فاٌ جيىن ؤقيالها هبحرة الدجم وبظلً فالكيل الىاضر  ،وكض ًهغر بهىث ٖاٌ، وختى ؤن ؤغلب عؾىماث ألَا

الجمُل ٌؿاٖضٍ ٖلى الىُم الصخُذ، خُث ٌؿخُُ٘ الخٗامل مٗها بفٗالُت ؤهبر، فالهىعة الجمُلت ٖاصة ما 

 خٗلم وحكضٍ هدى خب اللغاءة والىخابت والىلام.جلفذ اهدباٍ اإلا

  فًل ؤن وٗلمه الهىعة ؤن جدخىي الهىعة الخٗلُمُت ٖلى ؤلىان حظابت وحمُلت ملؿمت لىى ؤحؼاء، ٍو

م خاؾتي الؿم٘ والبهغ مكافهت َظٍ ألازحرة التي ٖضَا الخاج نالر في  الهىجُت والهىعة اللفُٓت ًٖ ٍَغ

"ملاًِـ الخبلُغ الخٗلُمي والترؾُش وزلم الٗاصاث ي اللؿان الٗغبي حؼء مً هخابه اإلاىؾىم بضعاؾاث وبدىر ف

اؾخلغ ٖلى طلً وٗىص ليؿاٖضٍ ٖلى الغؾم الكىلي للهىع والغؾىماث، والغؾم الخغفي  زم لطا ما، 32الؿلُمت"

ى خغف الىخابي لليلماث بضء مً الخغف الىاخض اإلاؿخسلو مً اإلافغصة الىاخضة، فمً زلاٌ الهىعة هلف به ٖل

ؼصاص ويىخا لطا اكترهذ بكيل هخابي حمُل  مً خغوف مؿماَا، فهىعة خغف الباء جؤصي مٗنى في طًَ اإلاخٗلم ٍو

ياجىعي ؤو نىعة  فىجىغغافُت ميؿُت خؿب مؿخىي اإلاخٗلم، ومجاا ًغبِ اإلافغصة  وملىن واضر م٘ عؾم واٍع

 بالخغف مثل: )
َ
 ــ  زـ

َ
 ِضًَجت، ز

َ
 ـــ ؤ

َ
 ْخَمُض(.ؤ

  ٍفًل الا  ،الهىع مً بُئخهؤن جيىن َظ نُىاُٖت وإن همهض ً البِئت الُبُُٗت لىى البِئت ؤلا هُلاق مٍو

ىع  له بإؾماء الىباث والخُىان؛ ؤي هلضم له الُبُٗت بإبؿِ ما ًمىً مً الهىع والدجغ والفغاف والَؼ

 نُىاُٖت ههىع اإلاىاٌػ وألاليؿت وآلاالث ...الخ. غح٘ به لىى الهىعة ؤلا وألاشجاع، زم ه

   خه ههىع ًٖ الٗلم الجؼائغي ؤو ؤن هىُلم في جإؾِـ مًامُجاا مً نمُم زلافخه الخاملت لٗىانغ ٍَى

ت لها ػزم زلافي ُٖٓم مً الكغق لىى الغغب ومً  اللباؽ الجؼائغي ؤو ٖلماء البلض الجؼائغ، وألن الضولت الجؼائٍغ

ول طلً  ضازلهن هلم بعس ي خلُلت ال وؿخُُ٘ ؤقمالها لجىىباا، فٗلُىا مغاٖاة اهخلاء الهىع وإن وان الىخاب اإلاض

 اإلاىعور الثلافي الهائل، فُبلى ألامغ للمٗلمحن َم مً ًيخلىن  ؤفًل الهىع ومً بِئت اإلاخٗلمحن .

   ،ني، ال جغمي ألاوؾار ؤن جدخىي الهىعة ٖلى جىحُه هدى ؾلىن مٗحن مثلا: ؤخافٔ ٖلى بلاصي، ؤخمي َو

م، و"جيىن الىهىم مصخىبت بمكاَض حٗحن ٖلى الفهم وجفُض اإلاخٗلم في ؤخمض ٌؿاٖض الىفُف ٖلى ٖبىع الٍُغ

لزاعة الظًَ وخؿً الخفاٖل، واإلاكاَض اإلاغؾىمت حٗخبر وؾُلت لًًاح في غاًت ألاَمُت، ولظلً ًيبغي َبٗها ٖلى 

لت اإلاٗهىصة "   33ؤوعاق هبحرة وحٗغى ٖلى الؿبىعة وفم الٍُغ

  ت إلاُل ؤغ ياجىٍع  لبُت اإلاخٗلمحن لىى مثل َظٍ الهىع. جيىن الهىع ميؿُت واٍع

   جىغاع الخٗبحر ًٖ الهىع باإلاكافهت م٘ الخىيُه للهىث الجمُل، فاإلاخٗلم هما كلىا كض جباٍغ الهىعة

فُهغر، ؤو ؤهه ًخٗامل مٗها بدؿب ويُٗاث مكىلاث ألافغاص اإلاىحىصًً في جهمُمها وإن ٌغمٌ ُٖىه وؤهذ 

ضٍ ؤن ٌٗبر ًٖ نىعة َفل ًبيي، وفي ول ألاخىاٌ هلٌى ؤهه ال ًؼاٌ في مغخلت الخللُض واملخاواة، وما ًخىحب ٖلى  جٍغ

فاٌ ٖلى الاؾترزاء ؤزىاء الىلام وججىب الخضة والخكىهت  ب ألَا اإلاٗلم ؤزىاء حٗبحر اإلاخٗلم ًٖ مكهض َى "جضٍع
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خضاٌ في الىكىف ؤو الجلىؽ ؤزىاء الىلام،  ، لُيىن جىغُمهوالخدىم في الهىث و والهغار هما هضعبام ٖلى الٖا

ُت اإلاؿخم٘ ومؿخىاٍ" ت 34حظابا ومىاؾبا للمٗنى وهٖى ، ليافت لىى الترهحز ٖلى الخٗبحر ٖلى الهىعة بلغاءة حهٍغ

ألحل الخإهض مً هُله الصخُذ، والخغوج به مً صائغة الخىف والخجل، وملابل طلً هىمي فُه مهاعة اللغاءة 

ت التي "جخُلب اإلاهاعاث الهىجُت، وخؿً ؤلا للاء وجىغُم الهىث لخجؿُم اإلاٗاوي واإلاكاٖغ التي كهضَا الجهٍغ

  35الياجب "

  جىغاع الهىعة طاهاا في الىخاب للمخٗلم ألهه في مغخلت اإلاهاخبت مثل ما َى مٗمٌى به في الىخب اإلاضعؾُت

ُه، وؤن نىعة ؤخمض التي واهذ جخىغع في ول مىكف ومىيٕى في هخاب الؿىت ؤوىى، وازخُاع اإلايان اإلاىاؾب لبثاا ف

 ًسخلف مً نفدت لىى ؤزغي.

  ،ه ٖلى الىلام لطا الخٓىا عجٍؼ ًٖ الخٗبحر ٖلى لخضي الهىع ؤو ٖضم عغبخه في الخٗبحر ٖجاا، فلا هىَغ

ً له في البِذ زم الخٗبحر ٖجاا خؿب فهمه إلاا عؾمخه ؤكلامه، وطلً ألن ؤغلب  وهُلب مىه عؾمها الخلا هخمٍغ

ً اإلاىحهت للمخٗلمحن إلهجا ً الخماٍع ا في البِذ جيىن هخابُت بإلفاّ اللغت ومٗاهحاا، في خحن هلخٔ حغُِبا لخماٍع َػ

 التربُت الفىُت والدكىُلُت زانت في اإلاىاص ألاصبُت.

  َىان فغق بحن الهىعة الخٗلُمُت الجاَؼة والهىعة اإلاىخجت مً َغف اإلاخٗلم، فٗلى اإلاٗلم جىحُه اإلاخٗلم

لغؾم نىع مً لبضاٖه الخام م٘ جدضًض اإلاىيٕى الٗام لها، زم مُالبخه بالخٗبحر ٖلحاا قفاَت خؿب ما عؾمه 

 وإن ًخيلم ًٖ ميىهاث الهىعة واللهض مجاا. 

 غ ازخُاع واهخلاء ؤهبر ٖض ص مً الهىع وجىُٓمها بكيل مىُلي ًسً٘ لكغٍو الدكىُل الفني ؤو الخهٍى

 الفىجىغغافي، فاإلاخٗلم في مغخلت الخٗلُم ؤلابخضائي ًخٗامل م٘ الهىع ؤهثر مً الىخابت.

  :خاثهة

ا الفٗاٌ وؤلاًجابي في لزاعة اإلاخٗلم وصفٗه للىلام لال ؤهه ال بض مً  وفي ألازحر هيبه ؤن للهىع الثابخت صوَع

فًل ؤن جيىن في قيل ؤفلام مخدغهت بالهىث والهىع  لها مً الثباث والؿيىن لىى الخغهت، ٍو ، وإطا اهُللىا جدٍى

ـ فحاا خٌى زلازت  ت التي جخمدىع ؤوكُت الخضَع ت الجؼائٍغ مً مىاهج اللغت الٗغبُت الجضًضة في اإلاىٓىمت التربٍى

ب، ومُضان لهخاج اإلاىخىب، هداٌو ؤن هدىع اإلاُضان ألاٌو مُاصًً هبري: مُضان فهم اإلاىُىق، ومُضان فهم اإلاىخى 

لت  ٖلى قيل ملاَ٘ نىجُت ال جخجاوػ عب٘ ؾاٖت وٗغى في ول بضاًت مُضان فهم مىُىق مً اإلالُ٘ الخٗلُمي ٍَغ

جُا ؾماٖا م٘ مُالبخه بخىغاع  -الهىعة الخمهُضًت، الهىعة الجملت، الهىعة الىو -مً الُغق الثلازت  مغجبت جضٍع

ت ما  غ في الىفـ اليكٍغ
ّ
ً َظٍ الهىعة ألن اإلاكهض ولما ػاصث كىة الخغهت ؤز ٌؿمٗه وما ًغاٍ، و ال بض مً جدٍغ

ت مصخىبت بالىلام وواهذ الدجت ٖلى صعحت ؤٖلى في ؤلاكىإ  ؾىاء باليؿبت للىباع ؤو الهغاع لُبضون عصة فٗل كٍى

ل هثحرة هظهغ  مجاا: جإزغ ؾُضها مىس ى ٖلُه الؿلام إلاا ؤبهغ الجبل مً الهىعة الثابخت، وؤصلت طلً مً مدىم الخجًز

وملا جاء مىس ى مليلاجىا وولمه زبه كاٌ زب أزوي أهظس إليً كاٌ لً جساوي ولىً  صن صوا في ألاعى للىله حٗاىى: ﴿

أهظس  إلى الجبل فئن اسخلس مياهه فسىف جساوي فلما ججلى زبه للجبل جعله دوا وخس مىس ى صعلا فلما أفاق 

غاف  ﴾ اهً جبذ إليً وأها أٌو املؤمىينكاٌ سبح ، وفي حجت ؾُضها مىس ى ٖلُه الؿلام  الُٗٓمت 36{" 143}ألٖا

فأللى مىس ى عصاه فئذا هي جللف ما ًأفىىن، فأللي  اإلاكهض التي ؤصث لىى سجىص السخغة في كىله حٗاىى: ﴿
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، وماصمىا في مىي٘ 37{48- 45﴾}الكٗغاء السحسة ساجدًً، كالىا آمىا بسب العاملين، زب مىس ى وهازون

الخضًث ًٖ جإزحر الهىعة اإلاخدغهت في اإلاكاَض ومؿاَمتاا في صفٗه للىلام هلاخٔ ؤن في ولخا آلاًخحن بٗض اإلاكهض 

آمىا بغب الٗاإلاحن(، لظلً، واهُلاكا مً آلاًخحن  كالىاؾبداهً جيذ للًُ(، ) كاٌمباقغة ًغص كٌى للمكاَض )

مخحن ًجب ؤن جدمل الهىع ال ت، وؤن جيىن ٖلى صعحت مً الىٍغ خٗلُمُت اإلاًمىت ملاَ٘ نىجُت حجت كٍى

لخى٘ بمًامُجاا. ٗبر ٖما ًغاٍ ٍو  الفاٖلُت لُخفاٖل اإلاخٗلم َو

 :هوانشال

                                                           
٘، ٖمان، ٍ مدؿً ٖلي ُُٖت، مهاعاث الاجهاٌ الغىي  1  . 31م، م:  2008، 1وحٗلُمها، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىَػ
ٌ(، لؿان الٗغب، صاع اخُاء الترار الٗغبي، َبٗت حضًضة مصدخت وملىهت، صدخها  711 –ٌ 630بً مىٓىع حماٌ الضًً )ا 2

اب ودمحم الهاصق الٗبُضي بحروث لبىان، ٍ  .437م: ، 7 م، ماصة نىع، ج 1999،  3 ؤمحن دمحم ٖبض الَى
 .440م: م، 1956، 19لىَـ مٗلىف، اإلاىجض في اللغت وألاصب والٗلىم، اإلاُبٗت اليازىلُىُت بحروث، ٍ اللامىؽ اإلاىجض،   3
 [.64ؾىعة غافغ ]الاًت:  4
 [.06ؾىعة اٌ ٖمغان ]آلاًت:  5
 [.84ؾىعة الخكغ ]آلاًت:  6
غاف ]آلاًت:  7  .[11ؾىعة ألٖا
 [.03ؾىعة الخغابً ]آلاًت:  8
9  ٕ ،  .27م، م:  2003، 62خؿً خىفي، ٖالم ألاقُاء ؤم ٖالم الهىع، مدلت فهٌى

ٌ -بضعة هٗؿِـ، ؾُمُائُت الهىعة في حٗلُمُت اللغت الٗغبُت  10 م، 2010/ 2009، عؾالت ماحؿخحر، الجؼائغ/ؾُُف، -الُىع ألاو

 .55م: 
لُا الكغق  11 ض الؼاهي، لفٍغ جِـ صوبغي خُاة الهىعة ومىهاا، جغحمت فٍغ  .  35، )ص ٍ(، )صث(، م: ٍع
12  ٕ ،  .133، م: 62ادمحم الٗبض، الهىعة والثلافت والاجهاٌ، مجلت فهٌى
 .  133/134اإلاغح٘ هفؿه، م:  13
، ملضمت في مفهىم الهىعة، ٖالم اإلاٗغفت، اليىٍذ، -الؿلبُاث وؤلاًجابُاث  -بخهغف، قاهغ ٖبض الخمُض، ٖهغ الهىعة  14

 م.1978
 .10م، م: 1994الخىانل والدجاج، مُبٗت اإلاٗاعف الجضًضة، الغباٍ، َه ٖبض الغخمً،  15
 اإلاغح٘ هفؿه، م، ن. 16
 .106 م، م: 2010، 1ؤبى بىغ  الٗؼاوي، الخُاب والدجاج، مؤؾؿت الغخاب الخضًثت للُباٖت واليكغ، بحروث لبىان، ٍ  17
 اإلاغح٘ هفؿه، م ن. 18
 .07، ملضمت في مفهىم الهىعة، م: -جابُاث الؿلبُاث وؤلاً -قاهغ ٖبض الخمُض، ٖهغ الهىعة  19
٘، ٖمان، )ص،ٍ(، )ص،ث(،  20 ، ٖلم الىفـ اإلاٗغفي، صاع الكغوق لليكغ والخىَػ ، ٖماص ٖبض الغخُم الؼغلٌى عاف٘ الىهحر الؼغلٌى

 .254م: 
، ٖلم الىفـ اإلاٗغفي، م:  21 ، ٖماص ٖبض الغخُم الؼغلٌى  .254عاف٘ الىهحر الؼغلٌى
ش َغا 22 ـ واؾتراجُجُاجه، صاع اإلاٗتز، ٍ قاَغ ابى قٍغ   .50ٌ، م:  1434م،  2013، 1ئم الخضَع
 .101، م: الخُاب والدجاجؤبى بىغ الٗؼاوي،  23
 [. 06/07ؾىعة الىبإ، ]آلاًت : 24
 [.06ؾىعة ؤلاوؿان، ]آلاًت:  25



 

 الصور الجعليهية وفاعليجها في ثًهية نهارة الجحدث لهجعلهي الهرحلة اإلبجدائية نضكني دليلة.د

 

          
 نركس أفاق  للدراصات و الجكويٌ الهجخصص                         

 
 2222 أذار-نارش ، ثايي، الهجلد ال انطاخل نجلة رؤية أكاديهية ، العدد

 

 

14 

                                                                                                                                                                                     
ىُت، الىزُلت اإلاغافلت إلاجااج اللغت الٗغبُت_ مغخلت الخٗلُم الابخضائي _، الجؼائغ،  26   .04م، م:  2016وػاعة التربُت الَى
ت مً اإلاؤلفحن، هخابي في اللغت الٗغبُت، التربُت ؤلاؾلامُت، التربُت اإلاضهُت، الؿىت ؤوىى مً الخٗلُم الابخضائ 27 ي، وػاعة التربُت، مجمٖى

 .10ئغ، مىاهج الجُل الثاوي، م: م، الجؼا2016
ت مً اإلاؤلفحن، هخابي في اللغت الٗغبُت، التربُت الاؾلامُت، التربُت اإلاضهُت، الؿىت ؤوىى مً  28 مغح٘ ؾابم، وػاعة التربُت، مجمٖى

 .  15الخٗلُم الابخضائي، م: 
 .  97اإلاغح٘ هفؿه، م:  29
ت، اللاَغة، ٍ  خمضي ٖلي الفغماوي، مٗالجت اللغت وايُغاباث الخساَب 30 ، 1)ألاؾـ الىفؿُت الٗهيُت(، مىخبت ألاحلى اإلاهٍغ

 .159م، م: 2011
اث الجامُٗت، الجؼائغ، ٍ  –خلل حٗلُمُت اللغاث  –ؤخمض خؿاوي، صعاؾاث في اللؿاهاث الخُبُلُت  31 مٗاصة،  2صًىان اإلاُبٖى

 .94م، م: 2014

 .228م، م:  2007مىفم لليكغ الجؼائغ، )ص ٍ(، ٖبض الغخمً الخاج نالر بدىر وصعاؾاث في ٖلىم اللؿان،  32

ت مً اإلاؤلفحن، صلُل هخاب الؿىت ؤوىى ابخضائي، مُاب٘ إلاىاهج الجُل الثاوي، الجؼائغ،  33 ىُت، مجمٖى م، م: 2016وػاعة التربُت الَى

11. 
ت ) 34 ت، ؾلؿلت ؾفحر التربٍى  .32/33)ص ث(، م:  (، اللاَغة )ص ٍ(،05ٖلي ؤخمض مضوىع، هُف جىمي مهاعاث َفلً اللغٍى
٘، ٖمان، ٍ  35 ت والخُبُم، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىَػ ـ فجن اللغت الٗغبُت الىٍٓغ  143م، م:  2009، 1ؤخمض ٖلي مضوىع، جضَع
غاف، ] آلاًت:  36  [.143ؾىعة ألٖا
 [.45/48ؾىعة الكٗغاء، ]آلاًت:  37



 

 
 د. أنل نحهد عبدهللا البدو

 
 أههية الجصنيف العالهي للجانعات العربية نن وجهة نظر أعضاء هيئة الجدريط

  

          
 أفاق  للدراصات و الجكىين الهجخصصنركس                          

 
 2222 أذار-نارش،ثاني، الهجلد ال اخلانط نجلة رؤية أكاديهية ، العدد

 

 

15 

 
 أههية الجصنيف العالهي للجانعات العربية نن وجهة نظر أعضاء هيئة الجدريط

 1د. أنل نحهد عبدهللا البدو

    
 :نلخص

تهذف هزه الذساظت إلى حعليط الضىء على أهميت الخصييف العالمي للجامعاث العشبيت أعضاء هيئت 

الخذسيغ، حيث ظعذ الذساظت الى الخعشف على أهميت الخصييفاث العامليت للجامعاث ،ومفهىم الخصييفاث 

. اظخخذمذ الباحثت العامليت للجامعاث، ومعخىياث جصييف الجامعاث، وأبشص الخصييفاث العامليت للجامعاث

( مً أعضاء الهيئت 108( فلشه  وصعذ على )40املىهج الىصفي، حيث كامذ الباحثت بخصميم اظدباهه مكىهه مً )

الخذسيعيت العامللين في الجامعاث العشبيت )الاماساث، وألاسدن، والععىدًت(. وكاهذ إحاباث عيىت الذساظت على محىس  

ث مشجفع، وإحاباث عيىت الذساظت على املحىس الزي ًخعلم بمفهىم الخصييفاث أهميت الخصييفاث العامليت للجامعا

العامليت للجامعاث أًضا مشجفع، ومعشفت عيىت الذساظت بمعخىياث جصييف الجامعاث مشجفع حذا، و أبشص 

 الخصييفاث العامليت للجامعاث مشجفع.

 الخصييف العالمي للجامعاث، جصييف الخاًمض، جصييف شىغهاي. :الكلهات الهفجاحية
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  نقدنة
ش جصيُف الجاملاث ٌلىص ئلى أوازغ اللغن الخاؾم   لم جىً الخصيُفاث اللاإلاُت ولُضة اللخـت، فان جاٍع

م ووان الهضف منها 1965ككغ وطلً خؿب ما حاء في بلع الضعاؾاث ألاوعوبُت اإلاخسصصت أهه بضأ في الـهىع في كام 

ئطا واهذ البِئت أو الىعازت جمثل كامال عئِؿا  ملغفت الجاملاث التي جسغّج أإلام الصخصُاث اللاإلاُت وجدضًض فُما

ً، وحغث املخاولت لخلُُم هىكُت اإلاإؾؿاث والباخثين فيها التي أزغث بلض  ج ػلبت هابغين ومميًز وؾببا في ئهخاج وجسٍغ

 أهـمت مً اللضًض طلً كلى اإلاهخمين بخلُُم الجىصة، ومىظ طلً الخين اهدكغث بىصفها ؿاهغة كاإلاُت فأزظث

م يا مً والـهىع  الخخابم في اللالي الخللُم ومإؾؿاث للجاملاث والخصيُف الخلٍى  كىضما وكذ آلزغ. فـهغث في أمٍغ

ٌ   (US News & World Report)(مجلت )هُىػ آهض ووعلض وكغث ىُت جصيُف لخلُُم مإؾؿاث الخللُم اللالي أو  ألامٍغ

والقى هظا الخصيُف ئكباال هبيرا مً ؤلاكالم بغغم حلغطه للىلض اإلاخىاصل مىظ بضاًت حؿلُيُاث اللغن  م. 1983ىت ؾ

وكض باث أخض اإلاغاحم اإلاهمت التي حؿاهم في ئصضاع الخصيُفاث الخاصت باإلالاهض أن خلذ ألالفُت الثالثت،  ئلىاإلااض ي 

ىُت كلى مؿخىي اللالم.  1والجاملاث ألامٍغ

 نشكلة الدراصة:-
ئن الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث صفم الىثير مً اإلاإؾؿاث ألاواصًمُت اللاإلاُت ئلى وطم اؾتراجُجُاث جإهلها 

أواصًمُا، وجدث الباخثين كلى عفم مؿخىي وحىصة اللُمت الللمُت؛ مً أحل زلم فغصت أو لخدؿين مغهؼها في 

جاملت ومضي جؼىعها، وعفم مؿخىي الخىافؿُت الخصيُفاث اللاإلاُت، فظال كً أجها ؾخلؼي فغصت إلالغفت مؿخىي ال

 2اللاإلاُت فُما بين الجاملاث. 

وكض ؿهغث اللضًض مً اإلاإؾؿاث والجهاث املخلُت وؤلاكلُمُت واللاإلاُت الغاكُت لهظه الخصيُفاث، ووان هصِب 

ا، وج ً لخأزظ الؼابم ؼىعث اإلاىهجُت بلض طلً مم بضاًاث اللغن الخاصي و الللت منها في الكهغة أواصًمُا وإصاٍع اللكٍغ

قىغهاي بالصين، فباجذ  حُاو جىوغ اللالمي وال ؾُما مم صضوع أٌو وسخت للخصيُف الظي حكغف كلُه حاملت

الخصيُفاث اللاإلاُت مدؽ أهـاع الضٌو واإلاإؾؿاث ألاواصًمُت والخىىماث والباخثين والؼلبت باإلطافت ئلى ؾىق 

، فظال كً أجها حلؼػ اإلاىافؿت بين اللالمعاث الخللُمُت كلى مؿخىي اللمل، فهي حكيل أصاة جأزير كلى صىم اللغا

 حظب وجفظُل ميان ومدلُا صولُا منها ؾُجلل هظه اإلاإؾؿاث صىعة خُث ئن جدؿين مإؾؿاث الخللُم اللالي،

 الباخثين. وألاؾاجظة للؼلبت باليؿبت

 لالمي باليؿبت للجاملاث؟وجخلخص مكيلت الضعاؾت بالدؿاٌؤ الغئِس ي الخالي ما أهمُت الخصيُف ال

 أههية الدراصة:-
 جيبم أهمُت الضعاؾت الخالُت مً زالٌ آلاحي:     

هظا البدث في هىهه مغحلا ئطافُا للجهاث التي حكغف كلى الخللُم اللالي ومغاهؼ البدىر في  ٌؿاهم -

اللالم اللغبي مً زالٌ الاؾخفاصة مً ججاعب بلع الضٌو وفلا لىخائج الخصيُفاث اللاإلاُت، وبظلً ًىىن 

 صافلا لها للخاق بغهب الجاملاث اللاإلاُت كبر جؼبُم أفظل اإلالاًير. 
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لبدث في حصجُم الجاملاث واإلاإؾؿاث ألاواصًمُت البدثُت كلى جدؿين أصائها اللام وجصخُذ حؿهم هخائج ا -

 .مؿاعها باإلالاعهت مم أصاء مثُالتها

اصة اإلاىافؿاث بين اإلاإؾؿاث الخللُمُت للىصٌى ئلى أكلى اإلالاًير  -  .ٍػ

 أهداف الدراصة-
 حؿعى الضعاؾت الخالُت لإلحابت كً ألاؾئلت الخالُت: 

 الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث مً وحهت هـغ كُىت الضعاؾت؟ ما أهمُت -1

 ما مضي ملغفت كُىت الضعاؾت بمفهىم الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث؟ -2

اث جصيُف الجاملاث؟ -3  ما مضي ملغفت كُىت الضعاؾت بمؿخٍى

 ما مضي ملغفت كُىت الضعاؾت بأبغػ الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث؟ -4

 ننهجية البحث:-
"مً زالٌ أهضاف البدث الخالي اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي إلاالءمخه لؼبُلت البدث وأهضافه،      

اكم، مً أحل  وجخم الضعاؾاث اإلاسخُت مً زالٌ حمم البُاهاث واإلاللىماث كً الـاهغة اإلابدىزت هما هي في الى

اكم هظه الـاهغة وملغفت حىاهب اللىة  والظلف فيها، زم الخىصل ئلى جصىع كض ًلىص ئلى الخلغف كلى ػبُلت وو

 3ئخضار حغُير حؼئي أو حظعي كلى الـاهغة".

 ًخدضص البدث الخالي في:    :حدود البحث-  

 الخضوص اإلاىطىكُت: أهمُت الخصيُف اللالمي للجاملاث اللغبُت

ـ في الجاملاث) الاماعاث، ألاعصن، الؿلىصًت(.  ت: أكظاء هُئت الخضَع  الخضوص البكٍغ

  م 2021/  2020الخضوص الؼماهُت: 

 الجعريفات والهصطلحات اإلجرائية: - 
اإلالاًير ألاؾاؽ الظي ٌؿدىض كلُه الىـام مغحعي اإلالاًير، وهي أؾـ للخىم كلى أصاء ألافغاص في طىء أصائهم  "جمثل

اكلُت لهظا ألاصاء".   4 الفللي، وجأزظ الصُغت الىمُت في أغلب ألاخىاٌ، وجخدضص في أزغ طلً الخصائص الى

لصض اصة حىصجه، طمان وهي كبىله، ًمىً الظي الجُض الجامعي الالػمت للخللُم "اإلاىاصفاث اصؼالخا باإلالُاع ٍو  وٍػ

ت الؿاخت في اإلاىافؿت كلى فلالُخه، وكضعجه  كىض به الاؾترقاص مغحعي ًمىً ملُاؽ هى اللاإلاُت، واإلالُاع التربٍى

م اث مم ملاعهخه مً زالٌ وطلً، ملُىت كغبُت صولت في الجامعي ألاصاء جلٍى  جىىن  وكض اإلايكىصة، اللُاؾُت اإلاؿخٍى

اث كباعة اإلالاًير اث أو الخاعحُت، الجهاث ئخضي جظلها كً مؿخٍى  ازخُاعها أزغي ًخم مإؾؿت في ئهجاػ مؿخٍى

 5".للملاعهت

ب اللالمي للجاملاث  وحلغف الباخثت اإلالُاع ئحغائُا: بأهه مجمىكت الكغوغ واإلالاًير التي ٌؿخسضمها جصيُف الٍى

افغ هظه اإلالاًير في مىكم حاملت الللىم ؤلابضاكُت ( Ranking Web World Universitiesاللاإلاُت ) للُاؽ مضي جى

 ؤلالىترووي.

 6الخصيُف: هي اللضعة كلى ججمُم ألاقُاء في مجمىكاث كلى أؾاؽ الخصائص اإلاكترهت التي جميزها.
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لغف الخصيُف بأهه اللملُت التي ًخم مً زاللها جغجِب الجاملاث بصىعة مدؿلؿلت جبلا لجهت الخصيُف الت ي َو

 7جخىلى هظه اللملُت، كلى أؾاؽ اإلالاًير واإلاإقغاث اإلالخمضة في طلً.

لخمض  وكغفه مدمىص بأهه كىائم بأؾماء الجاملاث أو ما ٌلاصلها مً مإؾؿاث الخللُم اللالي مغجبت جغجِبا جىاػلُا، َو

 8ىم بها الجاملت. هظا الترجِب كلى مجمىكت مً اإلالاًير واإلاإقغاث املخخلفت، التي جغجبؽ بالىؿائف التي جل

 ألاصب الىـغي والضعاؾاث الؿابلت:

 الهحىر األول: الجصنيفات العالهية للجانعات وأههيجها
ٌ  الجاملاث أكضاص في اإلالخىؾ والخىىق الاػصًاص ؿل في  جغجِبا لُلضم الجاملاث مفهىم جصيُف ؿهغ ،اللالم خى

 ػغق  وحلضصث بالخصيُف، اإلالىُت اإلاإؾؿاثوؿهغث بظلً  اللالي، الخللُم ومإؾؿاث الجاملاث بين جىافؿُا

ٌ  الجاملاث جدؿابم وأزظث ومىهجُت جصيُفها وملاًيرها، الخصيُفاث، وهدُجت  هظه في مخلضمت مغاهؼ كلى للخصى

للذ لضي الؼلبت زلافت الاهخلاء بين اللضًض مً الخُاعاث الجاملُت اإلاخاخت، فىخج كً طلً خخمُت 
ُ
لهظا الخىىق ز

 9وحىص الخصيُف. 

لُبضأ ملها للجاملاث  فمم بضاًت ول كام حامعي حضًض ًبضأ مىؾم الخصيُفاث، خُث جصضع الخصيُفاث الضولُت

ً،فأضخذ الخلُُم الؿىىي،  م الخللُم اللالي مىظ بضاًت اللغن الخاصي واللكٍغ وفي هظا ؤلاػاع  ئخضي وؾائل جلٍى

ى حىاهب اللصىع لضحها التي جدخاج ئلى جدؿين خغي بالجاملاث أن حؿخفُض مً ملاًير هظه الخصيُفاث والخلغف كل

غ، واللمل كلى جدؿُنها لخلم فغصت الضزٌى في كىائم الخصيُفاث. و   الضولُت الخصيُفاث هـام َلضوجؼٍى

اللىإلات التي أػالذ الخىاحؼ وهؿغث اللُىص بين صٌو اللالم في  بؼمً اللاإلاُت اإلاغجبؼت الخىحهاث أخض للجاملاث

 مً اإلاؿخفُضًً ؼمأهتولاملجاالث الاكخصاصًت والاحخماكُت والؿُاؾُت، لظمان خصٌى الؼلبت كلى حللُم حُض، 

الجاملاث وفم  في الخللُم حىصة إلاؿخىي  جغجِب وحىص الظغوعي  مً فيان ،املخغحاث حىصة كلى اللالي الخللُم

لغف ما وهي ومللىت مدضصة ومإقغاث ًيرملا
ُ
  10للجاملاث. بالخصيُفاث الضولُت ح

ً كىة  في حغُيراث ملخبرة، إلخضار وصاع للخصيُفاث اللاإلاُت للمإؾؿاث الخللُمُت في أوائل اللغن الخاصي واللكٍغ

جسضم أغغاطا هثيرة مً زالٌ الـهىع ئكالمُا، فهي ؿاهغة   في اإلاتزاًضة الجاملاث لغغبت الىثير مً وطلً الجاملاث،

جلبُت عغباث اإلاهخمين مً الؼلبت وغيرهم للخصٌى كلى مللىماث صكُلت إلالغفت مياهت وجصيُف مإؾؿاث الخللُم 

اللالي، فظال كً أجها جدفؼ اإلاىافؿت فُما بُنها، وجىفغ بلع ألاؾـ اإلاىؼلُت لخسصُص ميزاهُاتها، وحؿاكض كلى 

م بين مسخلف اإلاإؾؿاث وال برامج ألاواصًمُت والخسصصاث املخخلفت، باإلطافت ئلى طلً، فهي حؿهم في حلٍغف الخفٍغ

 11  مإؾؿاث الخللُم اللالي في بلض ملين كلى اإلاؿخىي املخلي وؤلاكلُمي واللالمي.

 هىم الجصنيفات العالهية للجانعاتالهحىر الثاني: نف
لخضازت مصؼلر جصيُف الجاملاث فان هىان كلت في الضعاؾاث اللغبُت التي جىاولذ مفهىم الخصيُف،  ـغاه
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لغف ؛ مسخلفت ملاًير زالٌ مً كّىِمذ التي ألاقُاء مً مجمىكت مدضصة لخىـُم اصؼالخا بأهه أؾلىب الخصيُف وَُ

جلل لألقُاء قمىلُت أهثر ًىفغ وطلا مما  في الخصيُف ؾهىلت، أما أهثر مهمت ألاؾىإ ئلى ألافظل مً جىـُمها ٍو

لت ألاواصًمي، الخللُم ئػاع م اإلاللىماث لجمم فُلغف بأهه: "ػٍغ  والبدث واليكاػاث والبرامج الجاملاث لخلٍى

ضون  اإلاضعؾُت ؾتهمصعا أجهىا الظًً مثل: الؼلبتة، مدضص مؿتهضفت لجماكاث الخىحُه لخىفير الللمُت ٍغ  الالخداق ٍو

ضون  الظًً أو الؼلبت بالجاملت،  الجاملت أو اللؿم ئصاعة مً ػاكم أكظاء أو حاملاتهم، أو جسصصاتهم حغُير ًٍغ

ضون  الظًً  13."جىافس ي وطم في ًبلىا وطلفهم ختى كىتهم هلاغ ملغفت ًٍغ

لغف هظلً بأهه  كلى ٌلخمض الترجِب وهظا، ألاصبي أو والللمي اإلاؿخىي ألاواصًمي خُث مً الجاملاث جغجِب هـام َو

 جلُُم أو واملخىمين الخبراء وغيرهم مً وألاؾاجظة الضاعؾين كلى جىػق التي الاؾدباهاث أو مً ؤلاخصاءاث مجمىكت

 14مً اإلالاًير. في  طلً غير أو ؤلالىترووي اإلاىكم

وجدـى بلع الجاملاث بمياهت في الخصيُفاث اللاإلاُت وهي جلً الجاملاث التي لها ئؾهاماث باعػة في جلضم اإلالغفت 

مً زالٌ ما جلىم به مً أبدار كلمُت وجضَعـ وفلا ألهثر اإلاىاهج والىؾائل الخللُمُت ابخياعا، وهي التي ججلل مً 

ـ الؼلبت، وجيخج  ً في أهثر اإلاُاصًً جىافؿُت زالٌ مغاخل صعاؾتهم البدث الللمي حؼءا مً مىاهج جضَع جين باعٍػ زٍغ

 15وبلض جسغحهم. 

 الهحىر الثالث: أههية ثصنيف الهؤصضات الجعليهية
اإلالاًير  ملخخلفالخللُمُت  اإلاإؾؿاث جسظم الضولُت، كلى اإلاىافؿت والاهفخاح اإلالغفت كلى لائمال الاكخصاص ؿل في

لض الخلُُم حؼءا و  ت، ولم حلض اإلاإؾؿاث بملضوعها أن الخلُُماث، َو غ والاؾخمغاٍع ال ًخجؼأ مً أي كمل ًغاص به الخؼٍى

جىلٌؼ كً الخؼىع الخاصل في الخىىىلىحُا الخضًثت في وافت املجاالث، بل ئجها أمغ ملر لخدلُم اخخُاحاث 

 الخلُُماث هظه غجيك للجاملاث، خُث اللاإلاُت بالخصيُفاث ما ٌلغف ؿهغ ؤلاػاع هظا وفي اإلاؿخفُضًً اإلاتزاًضة،

اكم زالٌ مً املخخلفت ؤلاكالم وؾائل كبر  ل. هىب حىائؼ حكبه أفلاٌ عصوص وأزظث جللى اللاإلاُت، كلى الكبياث اإلاى

ىكف الخصيُف مضي ٌ  التي حؿتهضفها الجىاهب في الخللُمُت واإلاإؾؿاث الجاملاث مؿاهمت ٍو  ؾُاؾت الضو

مىً كضه والخىىماث،   ٍو
 
ٌ  مسخلف في الخللُم لخؼىع  ملُاؾا وبظلً ًىىن مغحلا إلاخسظي اللغاع كلى اإلاؿخىي ، الضو

 16في أوػاجهم. في  املخلي واللالمي لصُاغت ؾُاؾاث الخللُم

وحظبذ هخائج الخصيُفاث اهخمام ألاوؾاغ ألاواصًمُت والؿُاؾُت والصخفُت والكلبُت هظلً، فؼاصث عغبت 

ئكالمُا، خُث جؼمذ لالهخماء للجاملاث طاث الؼغاػ اللالمي؛ إلاا لظلً مً الجاملاث مهما واهذ مخىاطلت للـهىع 

، أزغ ملمىؽ في ئكباٌ الؼلبت كلى الدسجُل في الجاملاث التي جدخل مغاجب مخلضمت في كىائم الخصيُفاث الضولُت

ا، وهي جدؿم بيؿبت وبالغغم مً مكىالتها، فهي حلض مكغوكا طا أهمُت كصىي، وله آزاع كلى البِئت ألاواصًمُت كاإلاُ

اكلُت.  هبيرة مً الى

اللاإلاُت  مً اإلاإجمغاث والىضواث جلام اللضًض الللمي، خُث البدث ئهخاج ئزغاء أهمُت الخصيُف للجاملاث في وجخمثل

 ٌ وجؼاًض  اللالم مؿخىي  كلى طًىق صُتها كلى الجاملاث جصيُف زصائص الخصيُفاث، وكض ؾاكضث هظه خى

 الخللُم حىصة ٌلض كالمت كلى الجاملاث فان جصيُف وبالخالي ألاواصًمُت، وغير ألاواصًمُت البِئت في بها الاهخمام
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الللمُت، وجدث كلى الخىافـ  البدىر في اإلاؿاهمت فهي جـهغ مؿخىي  أحله مً أوكئذ التي ألاهضاف ومضي جدلُم

  الجاملت ن مياهتئ خُث في وكغها والاهخمام بجىصتها
 
 وطاث حضًضة أبدار وكغ مً به جلىم ما كلى حلخمض كاإلاُا

 17 بها. اإلاىاػت باألصواع الاعجلاء كلى ًىلىـ طلً كالُت، ومً زم حىصة

ًخم وجصيُف الجاملاث له جأزير هبير كلى أػغاف كضة  في ازخُاع جلً الجاملاث كلى ؾبُل اإلاثاٌ الؼلبت وطوحهم خُث 

ؼ ازخُاعهم  الخصيُفاث اؾخسضام  أصخابباإلطافت ئلى  بخلً الجهاث، الالخداق كغاع اجساط أحل مًفي حلٍؼ

ل لخدضًض؛ طاث اللالكت الجهاث مً اإلاصلخت  في واهتها²وم الخللُمُت ؾملت اإلاإؾؿاث زالٌ مً والغكاًت الخمٍى

ؿهم اللالي، الخللُم في الضولُت اإلاىافؿت ًلىي  أهه فظال كً، الخصيُفاث  حاطبت بِئت حللُمُت زلم في هبير بكيل َو

ؼ لخدؿين وهى مدؼت الجاملاث، بين والخىافـ الخلاون  هدى والاججاهاث الثلافاث ومخلضصة  اللىة هلاغ وحلٍؼ

إزغ جصيُف الجاملاث هظلً كلى الجاهب اإلالىىي لألؾاجظة الجاملاث في الظلف هلاغ كلى واللظاء . ٍو

اصة وكغ أكمالهم البدثُت كلى ؤلاهترهذ أما الجاملاث اإلاخميزة هي التي  .بالجاملاث لىىهه كامال مدفؼا كلى البدث وٍػ

جصىف مً بين أفظل مائت أو مائتي حاملت كلى مؿخىي اللالم في هظه الخصيُفاث وهي التي جمخلً مجمىكت 

زصائص طاث مؿخىي كالمي مخميز و التي لضحها اللضعة كلى حظب أفظل اللىاصغ مً أكظاء هُئت الخضَعـ والؼلبت 

 18 واإلاىؿفين.

 الرابع: الهضجىيات في ثصنيف اجلانعات الهحىر 
ٌ  خثِثتحهىصا  اللالم كلى مؿخىي  اللالي الخللُم مإؾؿاث جبظٌ  جصيُف في مخلضمت مغاهؼ كلى للخصى

 اللاإلاُت باإلطافت ئلى الؿملت الخىىمي، الضكم كلى وخصىلها امخُاػ الجاملاث كلى بالغ أزغ مً له إلاا الجاملاث،

ض طلً طىء والغأي اللام، وفي اللمالء وزلت اإلاخميزة، غ في ميزاهُاتها مً جٍؼ اصة الخللُم، حىصة جؼٍى  بدىرال وٍػ

ض واؾخلؼاب وهىكُتها، الللمُت كلى  والخاصلين أزغي، حاملاث كاإلاُت مً اإلاخميًزً الخضَعـ هُئت أكظاء مً اإلاٍؼ

اهخهى ألامغ لُىىن  فلظا للجاملاث، اللالمي الخصيُف وملاًير بمخؼلباث الىفاء لغاًاث هىبل حىائؼ كاإلاُت هجائؼة

  .ألاواصًمُت الخُاة مً ًخجؼأ ال حؼءا الجاملاث مىطىق جصيُف

اث خٌى اللالم، بضءا مً اإلاؿخىي املخلي زم  وحلضصث صعحاث الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث واجسظث كضة مؿخٍى

اإلاؿخىي املخلي؛ هي التي جغهؼ كلى حاملاث اإلاؿخىي ؤلاكلُمي وختى اإلاؿخىي اللالمي، فالخصيُفاث التي جغهؼ كلى 

ىُت اإلاخدضة الىالًاث في وػىُت في صولت واخضة، مثل الخصيُفاث التي ججغي   أفظل الجاملاث هخصيُف ألامٍغ

ىُت، البدثُت  باإلاؿخىي  وتهخم بلع الخصيُفاث ألازغي ، 19وغيرها للجاملاث الكهغي  واقىؼً وجصيُف ألامٍغ

ىىن  ؤلاكلُمي،  الجاملاث مثل جصيُف ؤلاكلُم هفـصٌو مً  كضة هؼاق كلى الجاملاث في هظا اإلاؿخىي  جصيُف ٍو

ؤلاؾالمي،  اإلاإجمغ مىـمت كبل مً ألاواصًمي للجاملاث والخصيُف ألاوعوبُت، اإلافىطُت كبل مً ألاوعوبي الاجداص في

  الجاملاث جغجِبًخم  اللالمي بدُث اإلاؿخىي  باإلطافت ئلى أهه ًجغي هىق آزغ مً الخصيُفاث كلى
 
 خؿب كاإلاُا

 الخاًمؼ قىغهاي وملخم جىهج حُاو جصيُف حاملت مثل اللاإلاُت الخصيُف مإؾؿاث وطلً بىاؾؼت ،ألافظلُت

ىـ  اللالي، وجصيُف للخللُم بىمتًر صىف البلع آلازغ مً مإؾؿاث  قبىت كلى اللاإلاُت للجاملاثٍو ؤلاهترهذ.  ٍو

 ُفاث التي حؿعى ئلى أن ًىىن لها بلض كالمي.الخلُُم جسصصا ملُىا، كالوة كلى الخصي
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، غالبُتها  ظهغ الؿالمي أن ملـم الجاملاث اإلاصىفت بىىجها كاإلاُت اإلاؿخىي جيخمي ئلى كضص كلُل حضا مً الضٌو ٍو

ـ طاث الخأهُل اللالي، والخميز في  حاملاث غغبُت جخميز كً بلُت الجاملاث بلضص مً الخصائص مثل هُئت الخضَع

ل الخىىمي وغير الخىىمي كالي اإلاؿخىي، مم وحىص ػلبت صولُين البدث الللم ي، وحىصة مؿخىي الخضَعـ، والخمٍى

 20 طوي مىاهب مميزة، وهظلً الؿملت الضولُت للجاملت وإؾهاماتها في زضمت املجخمم.

بلع الضٌو اللغبُت الضزٌى في هظا اإلاظماع والخصٌى كلى مغاجب ملبىلت ئلى خض ما طمً كىائم  اؾخؼاكذوكض 

الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث اللغبُت ، وخؿب ما وعص في بلع الضعاؾاث الؿابلت أن الجاملاث التي جدـى بضكم 

بلع الضٌو اللغبُت زؼؼا مالي وملىىي خىىمي هبير زصىصا كض جىاٌ هصِبا مً هظه اإلالاًير، فلض جبيذ 

واؾتراجُجُاث وػىُت؛ زصصذ لها اؾدثماعاث هبري لدصجُم حاملاتها كلى الخأهل لضزٌى هظا الخىافـ وفم 

اإلالاًير اللاإلاُت، باإلطافت ئلى جلُُم الخلضم الظي جدغػه حاملاتها، وجلاؽ حىصة جلً الجاملاث بمإقغاث ملخمضة 

بلى هىا ن كامل مكترن بُنها وهى اكخماصها كلى الخدلُل الىمي للمسغحاث مسخلفت مً مإؾؿت ئلى أزغي، ٍو

 الللمُت. 

ومً زالٌ اػالق الباخثت هظلً كلى بلع الضعاؾاث في حاهب الخصيُفاث الضولُت للجاملاث جبين أهه مً اإلاغجر أن 

ض مً الخصيُفاث الجضًضة واإلاؼىعة في اإلاؿخلبل جسخلف في مىهجُتها وم إقغاتها خؿب حكهض صٌو اللالم اإلاٍؼ

اإلاخغيراث واإلاؿخجضاث الللمُت والخىىىلىحُت، باإلطافت ئلى ؿهىع جصيُفاث ئكلُمُت أزغي طاث ػابم مكترن. وهـغا 

، أهه مً اإلاهم أن جخدمل الجهاث التي جيخج جصيُفاث (IREG)لهظا الخىحه، جغي مجمىكت الخبراء في الخصيُف الضولي 

 مم البُاهاث واإلاىهجُت ومسغحاث الخصيُفاث. وحضاٌو الخلُُم مؿإولُاث الجىصة في ح

 الهحىر اخلانط: طرق جهع البيانات في الجصنيفات العالهية للجانعات
حلخمض الخصيُفاث اللاإلاُت في مإقغاتها كلى ػغق مسخلفت في حمم البُاهاث، وطلً بىاء كلى أهىاق جلً الخصيُفاث 

اتها وأهضافها، فهي جظم ملاًير مدضصة  للجام لاث واإلاإؾؿاث الخللُمُت واإلاغاهؼ البدثُت، وطلً بلض وطم ومؿخٍى

ملين ليل ملُاع، ومً زم جصىف كلى طىئها الجاملاث التي جدصل كلى أكلى صعحت مً اإلالاًير، وهظا ٌلض  مإقغ 

 هىكا مً أصبُاث الخلُُم الخاعجي.

 واإلاإؾؿاث: بالجاملاث اإلاخلللت البُاهاث لجمم أؾاؾُت زالزت ػغق  وجىحض هىان

لت   اإلالىُت، الجهاث الغأي ملخخلف واؾخؼالكاث اإلاؿىح كً الىاججت البُاهاث زالٌ مً جىىن  ألاولى: فالؼٍغ

ٌ  حؿخسضمو   الخللُم. بىىكُت ًخللم فُما اإلاإؾؿاث الخللُمُت مسخلف بين للملاعهت بُاهاث كلى للخصى

لت أما    الخللُمُت، اإلاإؾؿاث كً مؿخللتأزغي  أػغاف مً جيخج التي البُاهاث زالٌ فمً الثاهُت: الؼٍغ
 
 ما فغالبا

وحاملاتها، ئط  الخللُمُت بمإؾؿاتها اإلاخلللت البُاهاث صٌو اللالم مسخلف في الخىىمُت الجهاث وجيكغ ججمم

 اإلاإؾؿاث. مسخلف بين مىطىكُا للملاعهت ملُاعا حؿخسضم

لت الثالثت:  ألاهثر البُاهاث نئ خُث الخللُمُت، الجاملاث واإلاإؾؿاث كً الصاصعة البُاهاث زالٌ فمً والؼٍغ

 
 
  وألاهثر اهخماال

 
  كضها ًمىً طاتها، والتي الجاملاث كً الصاصعة جلً البُاهاث هي جفصُال

 
  مصضعا

 
  21.للبُاهاث غىُا
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 للجانعات الجصنيفات العالهية الهحىر الضادش: أبرز
، باإلطافت ئلى أهه جدباًً هظه ألاعبلين جصيُفاًخجاوػ كضص الخصيُفاث الضولُت التي جلىم بخصيُف حاملاث اللالم 

 الخصيُفاث وفلا ألهضافها أو قمىلُت ملاًيرها ومدضوصًتها وؾملتها اللاإلاُت. 

وكمضث الباخثت ئلى ازخُاع بلع الخصيُفاث اللاإلاُت بلض اػالكها كلى بلع الضعاؾاث طاث اللالكت، والتي وحضث 

خلضمت فيها وللضة ؾىىاث، باإلطافت ئلى أن هظه الخصيُفاث حلض اللغبُت خـُذ بمغاهؼ م الجاملاثأن بلع 

اإلاىـماث التي كغفذ  مً أقهغ كاإلاُت الاهدكاع مً خُث اإلالاًير واإلاإقغاث والىػن اليؿبي ليل مإقغ، وللل

وأغلبها ًلِـ ألاصاء ألاواصًمي والبدثي  اللغبُت الجاملاث التي ًغهؼ كليها هظا البدث وهي تهمو  اللاإلاُت الخصيُفاثب

الخصيُف ألاواصًمي للجاملاث )قىغهاي( الظي ًصضع مً الجاملت الصِىُت حُاو جىهج للمإؾؿاث الجاملُت، هي 

ؼاهُت للخللُم اللالي، وجصيُف الجاملاث  قىغهاي، وجصيُف ) الخاًمؼ( الظي ًصضع كً ملخم صخُفت الخاًمؼ البًر

ىـ( ألاؾباوي.اللاإلاُت كلى قبىت ؤلا  بىمتًر خُث ؾِخم الترهيز كلى الخصيُف  هترهذ الظي ًؼلم كلُه جصيُف )ٍو

 ألازير هـغا إلاىاؾبخه واعجباػه بىـام حاملت الللىم ؤلابضاكُت التي حلخمض كلى الخللُم اإلاضمج.

 Shanghai Academic Ranking of World Universitiesأوال: جصيُف )قىغهاي( 

غمؼ له  ًصضع جصيُف قىغهاي مً ملهض الخللُم اللالي الخابم لجاملت )حُاو جىوغ قىغهاي( بالصين، ٍو

لض هظا الخصيُف مً أكضم الخصيُفاث (ARWU)باالزخصاع لغف بالخصيُف ألاواصًمي للجاملاث اللاإلاُت، َو ، َو

ا، وكض صضع قُىكا وأهثرها قهغة وصكت ومصضاكُت في اللالم، خُث ٌلؼي صىعة قاملت إلاؿخىي الجاملت وهفاءته

لت 2003أٌو جصيُف له كام  م بهضف ملغفت مىكم الجاملاث الصِىُت ولخظُِم الفجىة مم الجاملاث اللاإلاُت اللٍغ

خُث كامذ جلً الجاملاث بصُاغت أهضافها وفم الجاملاث اللاإلاُت مً خُث ألاصاء ألاواصًمي والبدث الللمي، 

 22فت.كصض جدؿين جغجُبها طمً الخصيُفاث اللاإلاُت املخخل

غهؼ هـام جصيُف قىغهاي كلى مإقغاث مىطىكُت بكيل خصغي، مثل ألاصاء ألاواصًمي والبدثي ألكظاء هُئت  ٍو

ت مثل حىائؼ  جين واللاملين، وحكمل اإلالاًِـ التي جم جلُُمها ما ًيكغ مً الجىائؼ اللاإلاُت الخصٍغ ـ، والخٍغ الخضَع

  هىبل واإلاُضالُاث اإلاُضاهُت.

كمل هظا الخصيُف أه ( حاملت في اللالم مً مجمىق ككغة آالف حاملت مسجلت في )الُىوؿىى( 2000ثر مً )َو

( حاملت مً هظه الجاملاث 1000اؾخدلذ اإلاىافؿت ألاولى، ومً زم ًخم فدص اإلاغخلت الثاهُت، وطلً بخصيُف )

كغ ؾىاها، بدُث ( حاملت، وال ًي500اإلاسجلت في الُىوؿىى، وجسظم مغة أزغي للمىافؿت كلى مغهؼ مً بين أفظل )

لض هظا الخصيُف مً أهثر الخصيُفاث اهدكاعا وكبىال في ألاوؾاغ ألاواصًمُت خُث ئن  ًمىم وكغ وامل اللائمت، َو

 23 الجاملت حللً كىه مغة واخضة، وطلً في قهغ ؾبخمبر مً ول كام.

 ملاًير جصيُف قىغهاي:

يُف، لظمان الخصٌى كلى ؾملت كلمُت حؿعى أغلب الجاملاث في اللالم لكغل مياهت مميزة طمً هظا الخص

كاإلاُت، ولىىهه مً أقهغ الخصيُفاث اللاإلاُت هـغا الكخماصه كلى مإقغاث مخىىكت حلىـ الصىعة الكاملت إلاؿخىي 

لخمض جصيُف قىغهاي بضعحت هبيرة كلى مغاحلت اإلالاالث واإلايكىعاث بلغت اللجىت الضولُت  الجاملت وهفاءتها، َو
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غهؼ الخصيُف كلى أعبلت ملاًير مىطىكُت صون أي صكم مالي زاعجي، اإلايلفت بهظا الخصيُف  ت، ٍو وهي اللغت ؤلاهجليًز

وصون غغض ججاعي؛ مما ًجلل أهمُخه غير مدصىعة كلى الجاملاث الصِىُت فدؿب، بل كلى أي حاملت في اللالم؛ 

ددؿب لهظا الخصيُف الثباث والىطىح والك فافُت، خُث ًدؿم وطلً للُاؽ هفاءة حىصة جلً الجاملاث، ٍو

جصيُف قىغهاي بمىطىكُت اإلالاًير اإلاؿخسضمت للخلُُم، خُث ئن الخىىمت الصِىُت ال جخضزل فُه بأي قيل مً 

 ألاقياٌ، وهظا ٌكيل بلضا أؾاؾُا ٌلخمض كلُه في الخىم كلى مصضاكُت الخصيُف. 

 واإلالاًير اإلالخمضة في هظا الخصيُف والخالي:

كيل  جي 10أوال: ملُاع حىصة الخللُم مً زالٌ ملضٌ ؤلاهخاج الللمي للجاملت، َو %، وطلً وفم مإقغ مجمىق زٍغ

ىؽ أو اإلااحؿخير أو الضهخىعاه مً الجاملت، أو مىؿفيها الظًً خصلىا  اإلاإؾؿت الظًً خصلىا كلى صعحاث البيالىٍع

ا Fields Medal)كلى حىائؼ هىبل ومُضالُاث فُلضػ ) ؾىىاث بمىاؾبت  4طُاث، خُث جمىذ هظه اإلاُضالُاث ول في الٍغ

اطُاث.  اطُين لالكتراف باألبدار الجُضة في مجاٌ الٍغ  24اوللاص اإلاإجمغ الضولي للٍغ

كيل  ـ كلى 40زاهُا: ملُاع حىصة هُئت الخضَعـ َو ً، ألاٌو هى خصٌى أكظاء هُئت الخضَع لؿم بين مإقٍغ % ٍو

ضلُت فُلضػ أو حىائؼ أزغي وأوؾمت في مجاالتهم وأزىاء كملهم في الجاملت، والثاوي حىائؼ كاإلاُت مثل حائؼة هىبل أو مُ

( جسصصا كلمُا، خُث ًيخلى ألافغاص 21وؿبت كضص الباخثين الظًً حؿخسضم أبداثهم بىثرة وألاهثر اؾدكهاصا بها في )

 مً ول جسصص كلى خضة.

كيل  ً هما 40زالثا: ملُاع حىصة مسغحاث البدث الللمي واإلالاالث الللمُت اإلايكىعة، َو خىىن مً مإقٍغ %، ٍو

ً ئليها، واإلالاالث الىاعصة  اإلالاالث اإلايكىعة في املجالث الللمُت؛ مثل: مجلت الؼبُلت ومجلت الللىم ومضي عحىق آلازٍغ

 .(SSCI)غ للللىم الاحخماكُت وصلُل اليك  (SCIE)في صلُل اليكغ الللمي اإلاىؾم 

كيل  عابلا: ملُاع ؤلاهجاػ ألاواصًمي ملاعهت بذجم اإلاإؾؿت الللمي، مخمثل في أصاء الجاملت باليؿبت لدجمها، َو

10.% 

جغي جلُُم الجاملاث في هظا الخصيُف بكيل مسخلف، خُث جلضم أفظل ) حاملت بكيل مغجب، أما بلُت  (100ٍو

خلغض 100( و)50ل مجمىكاث جخىىن مً )فاجها جضعج كلى قي  الجاملاث ( وجلؿم أبجضًا صازل جلً املجمىكاث، ٍو

ؿغ طلً
ُ
 مً الفغصًت ؤلاهجاػاث %( كلى30(الىبير بيؿبت بؿبب اكخماصه هظا الخصيُف للىلض عغم اقتهاعه كاإلاُا، وف

جين  25فُلضػ.  وأوؾمت هىبل حىائؼ هالىا الظًً هُئت الخضَعـ وأكظاء الخٍغ

 : Times Higher Education World University Rankings زاهُا: جصيُف الخاًمؼ للخللُم اللالي 

ؼاهُت للخللُم اللالي في الجاملت اللاإلاُت وجسخصغ بـجصيُف كالمي ًصضع كً ملخم  وهى  ،(THE)مجلت الخاًمؼ البًر

، وهى ًلضم 2004وكض جأؾـ هظا الخصيُف في كام  ٌلض مً الخصيُفاث اإلاخميزة في ألاوؾاغ ألاواصًمُت اللاإلاُت،

لخمض هظا الخصيُف مىهجين  كائمت جهائُت مً أفظل الجاملاث في اللالم وجلُُم أصائها في حمُم مهامها ألاؾاؾُت، َو

 في الخصيُف وهما:
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 اإلالاًير اللاإلاُت وهي الخضَعـ والبدث الللمي وهلل اإلالغفت والىـغة الضولُت.  -1

ىـ100خمضة في جصيُف أخؿً )اإلالاًير اإلال -2 لصض  (BRICS)( حاملت في صٌو بٍغ والاكخصاصاث الصاكضة، ٍو

لُا.  ل وعوؾُا والهىض والصين وحىىب أفٍغ ىـ صٌو البراٍػ  بضٌو بٍغ

م مً الخبراء بخلُُم الجاملاث اللاإلاُت مً )و  غؼي هظا 13ٍلىم فٍغ ( مإقغ أصاء مىفصل اإلالاًير بلىاًت، َو

مً كبل الؼلبت وألاواصًمُاث وكاصة ت مً املجاالث ألاؾاؾُت في الجاملاث الىسبت، جلُم الخصيُف مجمىكت وامل

ا للؼلبت، إلاؿاكضتهم كلى ازخُاع ميان الضعاؾت.   26الجاملاث والصىاكت والخىىماث وحلض البُاهاث مىعصا خٍُى

لُا وقماٌ ألاوؾؽ مىؼلت الكغق  بجاملاث زاصا جصيُفا الخاًمؼ خضًثا كغثوو   اللمت مإجمغ في  (MENA)ئفٍغ

 اإلاىؼلت، وكض خللذ ئخضي الجاملاث ؤلاماعاجُت مغهؼ مخلضما في هظا الخصيُف.  لهظه الجاملاث لغؤؾاء

 ملاًير جصيُف الخاًمؼ:

 زمؿىن  منهما ليل ٌلؼى خُث همُت وملاًير ملاًير هُفُت هىكين، كلى الخصيُف لهظا اإلاؿخسضمت اإلالاًير أن27ًغي 

 .صعحت مئت الضعحاث للىىكين مجمىق فُىىن  صعحت

 فاإلالاًير الىُفُت حلخمض كلى آعاء ألاواصًمين، واإلالاًير الىمُت فُلخلض اإلاؿإولىن أجها ما اجفم كليها.

ـ والبدث والاكخباؽ، أما الابخياع الصىاعي والبلض الضولي للجاملاث  داٌو هظا الخصيُف اإلاىاػهت بين الخضَع ٍو

لخمض في مإقغاجه كلى )فُدـى بىصِب أكل في هظا الخصي  ( مجاالث هي:5ُف َو

كيل ما وؿبخه ) .1 لصض بها بِئت الخللُم َو  %(.30الخضَعـ: ٍو

كيل ما وؿبخه ) .2 لصض به الدجم والضزل والؿملت َو  %( أًظا.30البدث: ٍو

كيل ما وؿبخه ) .3 لصض بها جأزير البدث َو  %(.30الاكخباؾاث: ٍو

كيل ما و .4 لصض به ؤلابضاق َو  %(.2.5ؿبخه )الضزل الصىاعي: ٍو

كيل ما وؿبخه ) .5 لصض به ػاكم الجاملت والؼلبت والبدث َو  28%(. 7.5الىـغة الضولُت: ٍو

وجىحض بلع الاهخلاصاث اإلاىحهت لهظا الخصيُف مً كبل بلع اإلاهخمين مً زالٌ جدبم الباخثت لىخائج بلع 

 مؿخمغ.الضعاؾاث، وهي جخمثل في كضم اؾخلغاع اإلاإقغاث اإلاؿخسضمت وحغيرها بكيل 

بزالثا:   :مإقغ الخللُم اللالي والخضٍع

ب كً اإلاىخضي الاكخصاصي اللالمي للام  ، الظي ًخظمً جغجِب 2018-2017وكض صضع مإقغ الخللُم اللالي والخضٍع

ا إلالاًير مسخلفت بُنها حىصة هـام الخللُم، وكض جصضعث ؾىغافىعة اإلاإقغ، وجظًلخه 137
 
 صولت خٌى اللالم، وفل

خاهُا، فُما واهذ الصضاعة اللغبُت لضولت ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة وؾؽ جلضم زلُجي ملخىؾ  .مىٍع

ب:  ملاًير مإقغ الخللُم اللالي والخضٍع

ب في الضولت مدل الضعاؾت كلى كضة ملاًير منها:  ٌلخمض اإلاإقغ في جصيُفه للخللُم اللالي والخضٍع

 هّم الخللُم: والظي ًلِـ ملضٌ الالخداق بالخللُم اللالي والثاهىي. -

اطُاث والللىم وحىصة ئصاعة اإلاضاعؽ واإلاإؾؿاث  - حىصة الخللُم: ًلِـ هفاءة هـام الخللُم، و هفاءة حللُم الٍغ

 الخللُمُت وإجاخت ؤلاهترهذ بها.
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ب ا - ب الىؿُفي: ًلِـ ؤلاجاخت املخلُت لخضماث الخضٍع ب اإلاىؿفينالخضٍع  .إلاخسصصت وحجم جضٍع

ظم اإلاإقغ صعحت ليل ملُاع كلى ِخضة، زم ًظم صعحت ئحمالُت جتراوح مً واخض ئلى ؾبلت، في مؿخىي الخللُم   اللاليٍو

ب، كلى أن ًمثل واخض أصوى مؿخىي، وؾبلت أكلى مؿخىي، فيلما اكتربذ الضعحت ؤلاحمالُت التي جدصل كليها  والخضٍع

عجفم جغجُبها في جصيُف اإلاإقغ بكيل ئًجابي، واللىـ صخُذ، فيلما اكتربذ الضعحت ؤلاحمالُت الضولت مً الؿبلت ا

 .التي جدصل كليها الضولت مً الىاخض اهسفع جغجُبها في جصيُف اإلاإقغ بكيل ؾلبي

ا، بخصضع أعبم صٌو زلُجُت جغ  22صولت كغبُت، مً أصل  14اإلاإقغ  وجظمً
 
جِب صولت، ووان الخلضم الخلُجي ملخىؿ

ً جغجِب الضٌو اللغبُت التي جظمنها اإلاإقغ.  الضٌو اللغبُت التي جظمنها اإلاإقغ، وجصضعث صٌو ؤلاماعاث وكؼغ والبدٍغ

ا للضعحت ؤلاحمالُت اإلاخىؾؼت التي جغجِب صولت ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة ألاٌو كلى مؿخىي وحاء 
 
الضٌو اللغبُت وفل

ا ألعكام اإلاإقغخصلذ كليها ول صولت، ُمظافا ئليها الت
 
كلى خُث خصلذ  رجِب اللالمي الظي خصلذ كلُه الضولت وفل

 .(5.0صعحت ئحمالُت مخىؾؼت بلغذ )

ىـ  ) بىمتًر  (webometricsعابلا: جصيُف ٍو

ؼلم كلُه أًظا جصيُف الخظىع الللمي الافتراض ي  بىمتًرىـ(Ranking Web)ٍو لض جصيُف ٍو الظي ؿهغ في  ، َو

مً أخضر الخصيُفاث اللاإلاُت للُاؽ حىصة الخضماث الخللُمُت وألاوكؼت ألاواصًمُت كلى قبىت  2004كام 

ؤلاهترهذ لخضازت اؾخلماٌ جلىُاث الخىاصل وؤلاكالم الجضًضة. وهى جصيُف كالمي مكهىع ًدـى بأهمُت هبري هـغا 

جصيُف حاملت قىغهاي، وهى ًلِـ أصاء الجاملاث مً زالٌ  لكمىلُخه واعجباػه ببلع اإلاإقغاث التي ٌؿدىض ئليها

ت كلى قبىت ؤلاهترهذ؛ لِؿخفُض منها ول  اكلها ؤلالىتروهُت اإلايكىعة باللغت ؤلاهجليًز كضة ملاًير حمُلها مغجبؼت بمى

ىـ  بىمتًر صضع جصيُف ٍو خابم ال( Cyber metrics Lab ) مً كبل ململمً الؼلبت وألاواصًمُين واإلاغاهؼ البدثُت. ٍو

ض وهى أهبر مغهؼ أبدار ًدبم وػاعة التربُت   (National Research Council)للمغهؼ ألاكلى للبدث الللمي بمضًىت مضٍع

غ اإلاؿخىي الللمي والخللُم في ئؾباهُا،  والخىىىلىجي للبلض، هضفه ألاؾاؽ: حصجُم البدث الللمي وجىمُت وجؼٍى

 لباخثين والخلىُين في الفغوق املخخلفت مً الللىم والخىىىلىحُا. باإلطافت ئلى أهه ٌؿاهم اإلاغهؼ في ئكضاص ا

ض الؼلبت والباخثين مً اإلاخصفدين باإلاللىماث والخضماث املخخلفت اإلاغجبؼت بالخللُم والبدىر  باإلطافت ئلى جؼٍو

ىلُى،  خم كمل هظا الخصيُف ول ؾخت أقهغ؛ خُث ًخم الخلُُم مغجين في الؿىت، وطلً في قهغي ًىاًغ ٍو الللمُت، ٍو

اكخباؾا ت، و  ألاؾاؽ واللصض (،Google Scholar)ث الباخث الللمي فُلُم مً خُث حجم اإلاىكم، واإلالفاث الثًر

أوكؼتهم كلى قبىت  ٌلىـ افتراض ي خظىع  لهم لُىىن  ألاواصًمُت اإلاإؾؿاث جدفيز هى الخصيُف هظا مً للمغهؼ

مً  الغفم مً زالٌ ، وطل29ًوحصجُم وكغ اإلالاالث الللمُت املخىمت واإلاخاخت للضزٌى اإلافخىح ؤلاهترهذ اللاإلاُت،

 للمؿخسضمين، وحلله ؤلاهترهذ قبىت كلى كلمي مظمىن  مً ًيكغوهه ما حىصة
 
 اإلاإؾؿاث هفاءة واهذ وإطا مخاخا

 زالٌ مً وطلً الافتراطُت، ؾُاؾتها في الخفىير حلُض أن فان كليها ألاواصًمُت، حىصتها مً أصوى ؤلاهترهذ قبىت كلى

 وحىصتها.  ؤلالىتروهُت ميكىعاتها حجم الغفم مً

ب وجصمُمها أو كابلُتها  اكم الٍى وحلض جىمُت اليكغ كبر ؤلاهترهذ مً أهم أهضاف الخصيُف، خُث ًخم جلُُم مى

صجم هظا الخصيُف كلى اليكغ ؤلالىترووي وألابدار  اعاث. َو اتها وفلا للضص الٍؼ لالؾخسضام أو قلبُت مدخٍى
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لخمض مىهجُت حلخض بالخظىع الللمي كلى قبىت اإلاللىما افغ هخائج الللمُت، َو ث اللاإلاُت، مً زالٌ جلُُم مضي جى

ألابدار الللمُت واإلاللىماث ألاواصًمُت كلى صفدت اإلاىكم ؤلالىترووي ليل حاملت، وهظلً جصيُف الجاملاث وفلا 

 لهظا اإلالُاع بالخدضًض.

ال ٌلخمض كلى هخائج ٍخميز هظا الخصيُف بخغؼُت قاملت ملاعهت مم غيره مً الخصيُفاث في هظا املجاٌ، ئط ئهه و        

البدث، بل ٌلخمض أًظا كلى مإقغاث أزغي حلىـ الجىصة اللامت للباخث ومإؾؿاث البدث كلى مؿخىي اللالم، 

باإلطافت ئلى ألاصواع ألاواصًمُت والبدثُت والاحخماكُت اإلاىىػت بالجاملت، فظال كً أن مً مؼاًاه هى أهه في 

غ مً هاخُت اإلالاًير اإلاؼ ت الخؼٍى اكم الجاملت.اؾخمغاٍع  بلت وأوػاجها، لخلىـ و

افغة البُاهاث كىاكض وبلع اإلاكهىعة البدث مدغواث وحؿخسضم ٌ  ؤلاهترهذ كلى قبىت اإلاخى  اإلاللىماث كلى للخصى

اكم الضكُلت كً اكم جخم لم الجاملاث؛ خُث مى اعة مى  مدغواث كلى الاكخماص جم بل مباقغ بكيل الجاملاث ٍػ

افغ الجاملت بىصفه الىخائج  إلكؼاء البدث اإلاؼلىبت. وكض اكخمض هظا الخصيُف بكيل عئِـ كلى كُاؽ مضي جى

خظىعا ئلىتروهُا مؿخلال مً زالٌ هؼاق ئلىترووي زاص، وهى ما ٌؿمذ ألهبر كضص مً اإلاإؾؿاث الخللُمُت إلالغفت 

غ مياهتها فُه مً زالٌ اجساط ؾُاؾاث م اكبخه وجؼٍى  30الئمت. فيجغجُبها في الخصيُفاث اللاإلاُت ومغ

ىـ، ئال أن  بىمتًر وعغم خصٌى بلع الجاملاث التي حصجم جؼبُم الخىىىلىحُا كلى مياهت كاإلاُت في جصيُف ٍو

الجهت اإلايلفت بهظا الخلُُم جيبه الؼلبت اإلاغشخين لضزٌى الجاملت بلضم الاكخماص كلى هظه البُاهاث بىصفها صلُال 

ومً اإلاالخف أن هظا الخصيُف ال حهخم بجىصة ؤلاهخاج الفىغي بل ٌلخمض وخُضا الزخُاع الجاملت اإلاغاص الالخداق بها، 

 فلؽ كلى هثرة اليكغ الضولي. 

ت فهى غير ملبٌى لضي هظا الخصيُف، خُث ئن هظه اللغت باجذ       فلظلً ئن أي وكغ للجاملاث بغير اللغت ؤلاهجليًز

 ي كلى مؿخىي اللالم.تهُمً كلى اللالم بىصفها لغت الخىاصل الللمي واليكغ ألاواصًم

ب       ،ومً أحل جللُص الفجىة ألاواصًمُت ؤلالىتروهُت بين الجاملاث، الظي ٌلض مً ألاهضاف اإلاهمت لخصيُف الٍى

اث  في الىـغ حلُض أن كلى أًت مإؾؿت أواصًمُت جغغب في جدلُم مغاجب مخلضمت في هظا الخصيُف فان مدخٍى

اكلها ؤلالىتروهُت كلى قبىت ؤلاهترهذ  حغير كض الخلُُم في مغهؼها جباكا لظلً أن وؾخجض الللمُت، ليي جالئم مياهتها مى

  31في الخصيُفاث اللاإلاُت. ألافظل ئلى

ىـ وفلا ليسخت ًىاًغ  بىمتًر  م:2018ملاًير جصيُف ٍو

جخلغض ملاًير هظا الخصيُف للخغُير اإلاؿخمغ لخىفير مللىماث مىزىكت ومخلضصة ألابلاص، ولخىىن مدضزت ومفُضة 

خٌى أصاء الجاملاث مً حمُم أهداء اللالم كلى أؾاؽ وحىصها وجأزيرها كلى قبىت ؤلاهترهذ. وجم ازخُاع مإقغاث 

ىـ اكخماصا كلى الضعاؾاث اإلاىجؼة في هظا الخصيُف بىاء كلى ملاًير كضة، خؿب اإلاىكم الغؾمي لخصي بىمتًر ُف ٍو

اكم مً هظا املجاٌ مم الترهيز كلى املخغحاث الللمُت. وججمم اإلاللىماث افغة التي جسظم للضعاؾت الجاملاث مى  اإلاخى

مً  حؿدبلض الكبىت كلى مىكم لها لِـ التي اللالي الخللُم ومإؾؿاث فان الجاملاث لظلً ؤلاهترهذ، قبىت كلى

ب للمإؾؿاث ومغاهؼ البدث مً زالٌ مىكم الخصي ُف ، فِكترغ في هظا الخصيُف الخظىع ؤلالىترووي كلى الٍى
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ىاحه هظا الخصيُف بلع الخغُيراث اإلاىهجُت اإلاؿخمغة في اإلاإقغاث وأوػاجها لىىهه ماػاٌ في ػىع  ئلىترووي زاص، ٍو

ب.   32الخجٍغ

ؤلاهترهذ؛ للغض ما لضحها مً البدىر ليي جخم ؤلافاصة مىه  وهي مإقغ كلى مضي التزام الجاملاث لالؾخفاصة مً قبىت

مً كبل اإلاؿخسضمين، في خين أن بلع هظه اإلاإقغاث حؿعى ئلى جدضًض الجىصة واللىة ألاواصًمُت، وبلظها حهضف ئلى 

خميز هظا الخصيُف بأن اللائمين كلُه أطافىا فصال للخدلُ اصة مؿخىي اليكغ ؤلالىترووي كبر ؤلاهترهذ، ٍو ل اإلالاعن ٍػ

 لخخم كملُت اإلالاعهت بين هخائج جغجِب الجاملاث في ول كاعة كلى خضة.

وهـغا لخدضًثاث هظا الخصيُف اإلاؿخمغة، اعجأث الباخثت أن حؿخلغض في هظا البدث أخضر ملاًير هظا الخصيُف، 

ب للجاملاث، فلض اكخمضث حهت الخلُُم أعبلت مل 2018ووفلا إلصضاع قهغ ًىاًغ  اًير وفلا للمإقغاث لترجِب الٍى

 وألاوػان الخالُت:

%( وهى ٌكير ئلى حجم اإلاىكم، أي: اللضص ؤلاحمالي 5(: وهى ما ٌكيل كُمت )(Presenceأوال: الخظىع الكبيي 

ب اإلاؿخظافت في الىؼاق ؤلالىترووي إلاىكم الجاملت، بما في طلً مً هؼاكاتها الفغكُت، وحمُم أهىاق  لصفداث الٍى

ت مثل: ملفاث البي صي ئف اإلالفاث بما في طلً خم حمم البُاهاث كبر  ( Pdf – doc –ppt )وغيرها  اإلالفاث الثًر ٍو

 (، زم ًخم جصيُف الجاملاث خؿب كُمت املجمىق في هظا اإلالُاع.(Googleفهغؾت مدغن البدث 

ت والـهىع للغابؽ زاهُا:  كيل ما كُمخه )  (:(Visibilityالغٍؤ لتي جإصي ئلى مىكم (، وهي الغوابؽ الخاعحُت ا%50َو

لخمض اللائمىن كلى هظا  اكم ألازغي، َو اإلاإؾؿت كلى ؤلاهترهذ، أي كضص اإلاغاث التي ًخم ػلب مىكم الجاملت مً اإلاى

اكم التي جلضم هظه اإلاللىماث، وهظه  الخصيُف في حمم بُاهاث الـهىع كبر قبىت اإلاللىماث كلى ازىين مً أهم اإلاى

اكم هي  ؿعى ئلى ملغفت هُف جغجبؽ  (Majestic SEOماحِؿدًُ اإلاى ( وهى ٌلض أهبر كاكضة بُاهاث في اللالم، َو

فـ ) اكم ؤلالىتروهُت فُما بُنها كلى قبىت ؤلاهترهذ، أما اإلاىكم آلازغ فهى أٍع وهى مإقغ ضخم مً  Ahrefs)حمُم اإلاى

 33صكُلت. 15الغوابؽ، ًخم جدضًث بُاهاجه ول 

كيل ما كُمخه )(: (Transparency or Opennessلكفافُت أو الاهفخاح زالثا: ا ، بدؿب اكخباؾاث مدغن (%10َو

(، مً زالٌ كضص الاؾدكهاصاث بها، وباإلاإلفين مً كبل  (Google Scholarالبدث ألاواصًمي الباخث الللمي

  اإلاؿخسضمين.

ت  كيل ما كُمخه(: (Excellence or Scholarعابلا: الجىصة واإلالفاث الثًر ىدصغ هظا اإلالُاع في كضص 35)َو %(، ٍو

الغىُت اإلايكىعة ئلىتروهُا جدذ هؼاق الجاملت في املجالث التي لها جأزير كالي والتي حؿهم في اإلالفاث وألاوعاق ألاواصًمُت 

 34.مً الخسصصاث 26٪ مً الجاملاث ألاهثر اؾدكهاصا في 10 أكلىجصيُف الجاملاث، وطلً مً بين 

بذ و  (pdf, ps, doc, ppt)الاكخباع هي ملفاث طاث الامخضاص واإلالفاث التي جإزظ في  أصوبي أهغوباث، وأصوبي بىؾذ ؾىٍغ

خم جدضًض كُمت اإلالُاع مً كضص اإلالفاث، وجصىف الجاملاث جبلا لظلً. وبلض أن ًخم جصيُف  يذ، ٍو ووعص وبىعبٍى

لىترووي للجاملت، وبالخالي فان الجاملت الجاملاث خؿب ما وعص مً اإلالاًير الؿابلت، ًخم الخصيُف اللام للمىكم ؤلا

التي جىاٌ الغكم ألاصغغ حلض هي الجاملت ألاولى في الترجِب، زم جأحي بلضها الجاملت التي جدصل كلى الغكم ألاهبر مىه 

ؼبم طلً كلى بلُت الجاملاث خٌى اللالم.  مباقغة، ٍو
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 الدراصات الضابقة:-

لتهُئت حاملت ػُبت لخدلُم ؾُاؾاث الخصيُف اللالمي للجاملاث،  أجذ هظه الضعاؾت بلىىان الخسؼُؽ 35صعاؾت 

 واجبلذ للجاملاث، اللالمي ؾُاؾاث الخصيُف لخدلُم ػُبت باإلاضًىت اإلاىىعة حاملت لتهُئت وهضفذ ئلى الخسؼُؽ

  (24) في جمثلذ كصضًت مم كُىت هىكُت ملابالث أحٍغذ خُث الىىعي اإلاىهج الضعاؾت
 
 مً حمُلهم مؿخجُبا

 في للمىافؿت لضي الجاملت كام جىحه وحىص الىخائج أؿهغث بجاملت ػُبت، وكض الخضَعـ هُئت وأكظاء اإلاؿإولين

ٌ  كض التي بلع اإلالىكاث وحىص كً الضعاؾت للجاملاث، وهكفذ اللالمي الخصيُف  في الجاملت مكاعهت صون  جدى

ت،  باإلاىاعص ما ًخللم منها للجاملاث؛ اللالمي الخصيُف ت، ومنها ملىكاث جخللم البكٍغ ومنها ما ًخللم بالىىاحي ؤلاصاٍع

 اللالمي الخصيُف ؾُاؾاث لخدلُم ػُبت حاملت بتهُئت جصىع ًخللم ئلى الضعاؾت بالىىاحي اإلااصًت، وجىصلذ

ت زالٌ مً للجاملاث ٍغ ت، والىىاحي باإلاىاعص جخللم زؼىاث جؼٍى ت، البكٍغ اإلااصًت، وفي طىء طلً  والىىاحي ؤلاصاٍع

اصة الضعاؾت ذأوص اث حمُم كلى للجاملاث اللالمي الخصيُف وؾُاؾاث وزلافت الىعي بمفاهُم بٍؼ  في اإلاؿخٍى

 واإلاإجمغاث. والىضواث املخاطغاث مثل الىؾائل الجاملت بمسخلف

بلىىان "ملىكاث خصٌى الجاملاث اللغبُت كلى مغاجب مخلضمت في الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث مً 36صعاؾت 

ٌ  ملىكاث كلى الخلغف ئلى اؾتهضف أكظاء هُئت الخضَعـ"وحهت هـغ   مخلضمت كلى مغاجب اللغبُت الجاملاث خصى

ىـ، الخاًمؼ، هُى الخصيُفاث أقهغ في بىمتًر  هُئت أكظاء هـغ وحهت مً أؽ( اللاإلاُت للجاملاث مثل )قىغهاي، ٍو

 الجاملاث ومىكم للجاملاث، الخصيُفاث اللاإلاُت أهم ملاًير كلى للىكىف الىصفي اإلاىهج اؾخسضم بها، جم الخضَعـ

 الخصيُفاث الضولُت في مغاجب مخلضمت جبىء في اللغبُت الجاملاث جسلف الخصيُفاث، وأؾباب جلً في اللغبُت

بلذ فلغة ( 22 ) مً جىىهذ اؾدباهت بىاء جم الهضف هظا للجاملاث ولخدلُم
ُ
 ( كظى54مً ) مىىهت كُىت كلى ػ

ت الجاملاث ولُاث بلع في الخضَعـ هُئت  مم ملابالث زالٌ ئحغاء ومً ملصىص، بكيل ازخيرث واللغبُت اإلاصٍغ

 هكفذ الخسصصاث، وجم ئكضاص اؾدباهت صُغذ وفم ملُاؽ لُىغث، وكض بلع مً الخضَعـ هُئت أكظاء بلع

اكم جضوي أن كً الىخائج  واليكغ البدث بىطم جخللم أؾباب ئلى ٌلىص اإلاظهىعة الخصيُفاث في الجاملاث اللغبُت مى

 مً بمجمىكت وزغحذ الخصيُفاث هفؿها، ملاًير بؼبُلت جخللم وأؾباب اللغبُت، الجاملاث في الللمُين

 ؾُاؾت الخصيُفاث مً زالٌ صُاغت هظه في اللغبُت الجاملاث جغجِب جدؿين في أن حؿاكض ًمىً التي الخىصُاث

اث امعي، وإصضاعالج لألؾخاط البدثي الضوع  كغبُت، وجأهُض كلمُت بدثُت  وطم مكترهت وطغوعة كلمُت صوٍع

ت طاث ألازغي  الخصيُفاث في اإلاىهجُت جخجاوػ اإلاكىالث اللغبُت للجاملاث مىاؾبت جصيُفاث  .الصبغت ؤلاهجليًز

جأزير اليكغ الضولي كلى جغجِب الجاملاث في الخصيُفاث اللاإلاُت، هضفذ ئلى جىطُذ أهمُت اليكغ  بلىىان " 37صعاؾت

الضولي هملُاع لخصيُف الجاملاث كاإلاُا وفلا للملاًير اإلالغوفت لخصيُف الجاملاث في اللالم" وكضمذ الضعاؾت 

ىـ، كغطا ألقهغ الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث، وهي: جصيُف قىغهاي، جصيُف ال بىمتًر خاًمؼ، جصيُف الٍى

ف بالخصيُف وأهضافه واإلالاًير التي ًلىم كليها الخصيُف وإبغاػ الىػن اليؿبي ليل QSجصيُف ، مً خُث الخلٍغ

ملُاع، باإلطافت ئلى طلً ًخم جىطُذ أوائل الجاملاث اإلاصىفت كاإلاُا في ول جصيُف بصفت كامت وجىطُذ جغجِب 
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ت في ول حاملت اللاهغة بصفت زاصت ؾىاء كل ى مؿخىي الجاملاث اللاإلاُت أو الجاملاث اللغبُت أو الجاملاث اإلاصٍغ

 جصيُف. 

وجىصلذ الضعاؾت ئلى كضة هخائج هكفذ كً وحىص جأزير اليكغ الضولي لإلهخاج الفىغي في بلع الخصيُفاث اللاإلاُت 

ُت البالغت في جدؿين اللضعة باكؼاء أوػان وؿبُت زاصت جسخلف بازخالف الخصيُفاث، باإلطافت ئلى الخىصل لألهم

افم مم اإلالاًير املخخلفت، وأوصذ الضعاؾت باؾخغالٌ الجاملاث  الخىافؿُت للجاملاث لخأمين اإلاخؼلباث الالػمت للخى

لبلع الفغص التي ًمىً أن حؿاكضها في جضكُم مغهؼها الخىافس ي وحلُنها كلى جدلُم أهضافها الاؾتراجُجُت 

بالبدث الللمي واليكغ وجلضًم الاكتراف الللمي إلاً ًلىم مً أكظائها باليكغ الضولي  والخلاون مم الهُئاث اإلالىُت

ا.  وجدفيزهم ماصًا أو ملىٍى

غ اليلُاث املخخلفت بجاملت الؿىصان 38صعاؾت  غ والجىصة وصوعها في جؼٍى بلىىان" الغؤي اإلاؿخلبلُت للماصة الخؼٍى

خخُاحاث املخلُت" هضفذ الضعاؾت ئلى بُان الغؤي اإلاؿخلبلُت للللىم والخىىىلىحُا وفلا لالججاهاث اللاإلاُت والا 

غ وجىمُت ولُاث حاملت الؿىصان للللىم والخىىىلىحُا في طىء الاججاهاث  غ والجىصة وصوعها في جؼٍى للماصة الخؼٍى

غ والجىصة وإبغا افم مً وعاء ئوكاء كماصة الخؼٍى ػ اللاإلاُت والاخخُاحاث املخلُت مً زالٌ الىكىف كلى الضو

مؿاهمتها في جلبُت اخخُاحاث اليلُاث املخخلفت، وكض ػبم اإلاىهج الىصفي الخدلُلي كلى الضعاؾت إلاىاؾبخه إلاىطىق 

غ  الضعاؾت، واؾخسضمذ الباخثت الاؾدباهت بىصفها أصاة عئِؿت لجمم البُاهاث، وقملذ كُىت الضعاؾت كماصة الخؼٍى

لت اللصضًت، البالغ كضصهم ) والجىصة بجاملت الؿىصان للللىم والخىىىلىحُا، التي ( كمُضا، 20جم ازخُاعها بالؼٍغ

افم مً وعاء  وجم اؾخسضام اإلالالجاث ؤلاخصائُت اإلاىاؾبت، وأؿهغث هخائج الضعاؾت كضة اؾخيخاحاث؛ أهمها: أن الضو

غ والجىصة اإلاؿاكضة في جدلُم اإلاخؼلباث اإلاخلللت بترؾُش هـم حىصة ألاصاء في حمُم  الخلامالث ئوكاء كماصة الخؼٍى

  .بالجاملت

غ والجىصة في جلبُت اخخُاحاث اليلُاث املخخلفت بالجامله مخفاوجت بدؿب املجاالث، فلض  وأن مؿاهمت كماصة الخؼٍى

ب وبىاء اللضعاث ولم حؿاهم في املجاالث ألازغي، باإلطافت ئلى أن هىان  ؾاهمذ في مجاٌ جدلُم ألاهضاف والخضٍع

غ والجىصة في جلبُت اخخُاحاث فغوكا طاث صاللت ئخصائُت حلؼي  للىىق ومؿخىي الخبرة هدى صوع مؿاهمت كماصة الخؼٍى

افغ بلض إلخضار  اليلُاث املخخلفت بالجاملت، وأن مخؼلباث ملاًير جؼبُم الجىصة بيلُاث الجاملت املخخلفت لم جخى

ت والفهم الصخُذ للضوع اإلاؿخلبلي للماصة ا غ والجىصة، وأًظا كضم وطىح الغٍؤ غ الخؼٍى غ والجىصة في جؼٍى لخؼٍى

غ ولُاث الجاملت املخخلفت هثيرة جخمثل في كضم  اليلُاث املخخلفت، وأن اإلالىكاث التي جدض مً كضعة اللماصة في جؼٍى

افغ ألاػغ اإلاضعبت في مجاٌ الجىصة باليلُاث، وكض زغحذ الضعاؾت ببلع الخىصُاث اإلاهمت التى ًمىً أن ًىىن لها  جى

غ والجىصة بجاملت الؿىصان للللىم والخىىىلىحُا إلاا لها  الضوع الىبير فى بُان الغؤي والضوع اإلاؿخلبلى للماصة الخؼٍى

مً أزغ ئًجابى كلى جلبُت اخخُاحاث ومخؼلباث اليلُاث واملجخمم املخلي وؤلاكلُمي والضولي، ألامغ الظي ًإصي ئلى جأهُل 

 هظه اليلُاث لخىىن بجىصة كالُت.
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 واجراءاثه:ننهجية البحث -

ؿُت  في الجاملاث اللغبُت )الاماعاث، وألاعصن،  اللاملينجىىهذ كُىت الضعاؾت مً مجمىكت مً أكظاء الهُئت الخضَع

لت اإلاخِؿغه.108والؿلىصًت( وكضصهم )  (، وجم ازخُاعهم بالؼٍغ

ص اؾخماعة الاؾخفخاء أصاة حمم بُاهاث الضعاؾت: لغاًاث ؤلاحابت كً أؾئلت الضعاؾت املخخلفت كامذ الباخثت باكضا

ت عئِؿت لجمم البُاهاث ملؿمت ئلى حؼئُين.  )اؾدباهت( وأصاة ؾُىىمتًر

افُت والتي جظمىذ الجيـ، الغجبت الللمُت، ؾىىاث   : كباعة كً مللىماث كامت خٌى البُاهاث الضًمىغغ الجؼء ألاٌو

 الخبرة. 

 لت مداوع.( فلغة مىىهه مً أعب40الجؼء الثاوي: جم ئكضاصها وهى كباعة كً )

ت ألصاة اللُاؽ:  الخصائص الؿىىمتًر

لخين:  جم خؿاب الصضق بؼٍغ

 ( صضق املخىمين:1

بهضف الخأهض مً صضق أصاة البدث، كامذ الباخثت بلغض الاؾدباهت في صىعتها ألاولُت كلى كضص مً املخىمين، 

صعحت ؾالمت وصكت الصُاغت ( مً املخىمين مً طوي الخبرة والىفاءة، وطلً بغغض الخىم كلى 7والبالغ كضصهم )

م زُاعاث ؤلاحابت  ت لألؾئلت، وصخت اللباعاث ومضي اهخماء الفلغة للمجاٌ ومضي قمىلُت الاؾدباهت وجىَػ اللغٍى

لظمان مالءمتها للملُت اإلالالجت ؤلاخصائُت، وطلً مً أحل الىكىف كلى مكيلت الخصمُم واإلاىهجُت، باإلطافت ئلى 

ل أو ئطافت. خُث أوص ى بلع املخىمين كلى حلضًل بلع اللباعاث لىىجها مغهبت، ئحغاء ما ًلؼم مً خظف أو حلضً

والبلع أوص ى باحغاء بلع الخلضًالث كلى بلع الفلغاث للضم صالخُتها أو اهخمائها للبلض، فظال كً أهه جم 

م ألاؾئلت وجيؿُم كضصها ليل مإقغ لدؿهُل كملُت الخدلُل ؤلاخصائي، وأبضي ب لظهم جىحُه مالخـت بدىَى

 اؾخدؿان ازخُاع بلع ألاهضاف وأجها حُضة وملبرة وجدىاؾب مم ألابلاص والفلغاث.

% التي 89وبىاء كلى هظه الخىصُاث واإلاالخـاث الىاعصة مً لجىت الخدىُم وإحماق غالبُت املخىمين بيؿبت اجفاق      

وصُاغتها ختى أزظث الصىعة مىىذ مً جضاعن الىلائص وحلضًل فلغاث الاؾدباهت؛ جم بظلً حلضًل الاؾدباهت 

 النهائُت التي جم جؼبُلها كلى اللُىت.

صضق اإلافهىم: الاحؿاق الضازلي: وكض جم خؿاب ملامل الاعجباغ بيرؾىن بين الفلغة والبلض الظي ًيخمي ئلُه ( 2

 وملامل الاعجباغ بين املخىع والضعحت اليلُت، وواهذ الىخائج في الجضٌو الخالي:
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 ملامالث الاعجباغ بين ول مدىع واإلالضٌ الىلي(:1حضٌو )

 مؿخىي الضاللت ملامل الاعجباغ املخاوع 

 **0.01 0.652 املخىع ألاٌو أهمُت الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث

 **0.01 0.730 املخىع الثاوي  مفهىم الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث

اث جصيُف الجاملاث  **0.01 0.840 املخىع الثالث مؿخٍى

 **0.01 0.769 املخىع الغابم أبغػ الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث

 

 الثباث : 

لخين ألاولى باكاصة الازخباع والثاهُت خؿاب ملامل ألفا هغوهبار   جم خؿب الثباث بؼٍغ

لت ألاولى: خُث ػبلذ الاؾدباهت كلى اللُىت الاؾخؼالكُت، وبلض مغوع ًىما ػبلذ هفـ الاؾدباهت وواهذ  15الؼٍغ

(، خُث وان ملامل الاعجباغ بين الخؼبُلين ألاٌو والثاوي كلى الضعحت اليلُت ٌؿاوي 2الىاجئج هما في حضٌو عكم )

 . وهظا ًضٌ كلى زباث اإلالُاؽ. 0.83

 

 (: ًبين ملامل الاعجباغ بين الخؼبُلين  ليل بلض مً أبلاص ألاصاة2حضٌو )

 

 ملامل الاعجباغ   ألابلاص

 800. البلض ألاٌو 

 0.84 البلض الثاوي 

 0.77 البلض الثالث 

 0.81 البلض الغابم 

 

لت الثاهُت: جم خؿاب ملامل الثباث ألفا هغوهبار لألصاة هيل وواهذ كُمخه حؿاوي  ، هما جم خؿاب ملامل 0.90الؼٍغ

( خُث ًىضر ملامل ألفا ليل مدىع مً 3ليل بلض مً ألابلاص، وواهذ الىخائج في الجضٌو عكم ) الثباث ألفا هغوهبار

ضٌ الجضٌو كلى كُم زباث جتراوح بين اإلاخىؾؼت واإلاغجفلت، أما كُمت ملامل الثباث كلى ول اإلالُاؽ واهذ  املخاوع، ٍو

 مغجفلت وجضٌ كلى زباث اإلالُاؽ.  وهي كُمت 0.89
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 لامل ألفا هغوهبار ليل بلض مً أبلاص ألاصاة( ًبين م3حضٌو )

 

 ملامل ألفا هغوهبار ألابلاص

 850. البلض ألاٌو 

 0.77 البلض الثاوي 

 0.83 البلض الثالث 

 0.78 البلض الغابم 

 

 نجائج الدراصة: 

الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث مً وحهت هـغ كُىت الضعاؾت؟ جم اؾخسضام  لإلحابت كلى الؿإاٌ ألاٌو ما أهمُت

ت الؾخجاباث أفغاص كُىت الضعاؾت.  ت واليؿب اإلائٍى افاث اإلالُاٍع  اإلاخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغ

 ( ًىضر جدلُل فلغاث مدىع أهمُت الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث4حضٌو )

 الفلغة
اإلاخىؾؽ 

 الخؿابي

 الاهدغاف

 اإلالُاعي 

الىػن 

 اليؿبي%

 كُمت

T 

اللُمت 

 الاخخمالُت

صعحت 

افلت  اإلاى

أهمُت الخصيُفاث اللاإلاُت 

 للجاملاث
افلت 0.000 21.224 75.24 0.562 3.762  مى

 

(، والىػن 3.762( ما ًلي: بكيل كام بلغ اإلاخىؾؽ الخؿابي الىلي لجمُم فلغاث املخىع )4ًخطر مً زالٌ حضٌو )

(، لظلً ٌلخبر مدىع أهمُت الخصيُفاث 0.000(، واللُمت الاخخمالُت )21.224) Tوكُمت ازخباع %(، 75.24اليؿبي )

 كىض مؿخىي صاللت 
 
، مما ًضٌ كلى أن مخىؾؽ صعحت الاؾخجابت لهظا اإلالُاؽ 0.05اللاإلاُت للجاملاث " صاٌ اخصائُا

افلت كلى كُىت الضعاؾت.3كض ػاص كً صعحت الخُاص وهي )  (، وهظا ٌلجي مى

إلحابت كلى الؿإاٌ ما مضي ملغفت كُىت الضعاؾت بمفهىم الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث؟ جم اؾخسضام اإلاخىؾؼاث ل

ت الؾخجاباث أفغاص كُىت الضعاؾت. ت واليؿب اإلائٍى افاث اإلالُاٍع  الخؿابُت والاهدغ
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 ( ًىضر جدلُل فلغاث مدىع مفهىم الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث5حضٌو )

 اإلاخىؾؽ الخؿابي الفلغة
الاهدغاف 

 اإلالُاعي 

الىػن 

 اليؿبي%

 كُمت

T 

اللُمت 

 الاخخمالُت
افلت  صعحت اإلاى

اإلاخىؾؽ اللام ملخىع مفهىم 

 الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث
افم 0.000 18.26 74.49 0.622 3.825  مى

 

(، والىػن 3.  8( ما ًلي: بكيل كام بلغ اإلاخىؾؽ الخؿابي الىلي لجمُم فلغاث املخىع )5ًخطر مً زالٌ حضٌو )

(، لظلً ٌلخبر ملخىع مفهىم الخصيُفاث 0.000(، واللُمت الاخخمالُت )18.26) T%(، وكُمت ازخباع 74.49اليؿبي )

 كىض مؿخىي صاللت 
 
ما ًضٌ كلى أن مخىؾؽ صعحت الاؾخجابت لهظا اإلالُاؽ ، م0.05اللاإلاُت للجاملاث صاٌ اخصائُا

افلت في كُىت الضعاؾت كلى هظا املخىع.3كض ػاص كً صعحت الخُاص وهي )  (، وهظا ٌلجي مى

اث جصيُف الجاملاث؟ جم اؾخسضام اإلاخىؾؼاث  لإلحابت كلى الؿإاٌ ما مضي ملغفت كُىت الضعاؾت بمؿخٍى

ت واليؿب افاث اإلالُاٍع ت الؾخجاباث أفغاص كُىت الضعاؾت. الخؿابُت والاهدغ  اإلائٍى

اث جصيُف الجاملاث6حضٌو )  ( ًىضر جدلُل فلغاث مدىع مؿخٍى

 اإلاخىؾؽ الخؿابي الفلغة
الاهدغاف 

 اإلالُاعي 
 الىػن اليؿبي%

 كُمت

T 

اللُمت 

 الاخخمالُت
افلت  صعحت اإلاى

 اإلاخىؾؽ اللام 

اث جصيُف مل خىع مؿخٍى

 الجاملاث

افم 0.000 18.61 74.52 0.614 3.726  مى

(، والىػن اليؿبي 723.( ما ًلي: بكيل كام بلغ اإلاخىؾؽ الخؿابي الىلي لجمُم املخاوع )6ًخطر مً زالٌ حضٌو )

اث جصيُف الجاملاث 0.000(، واللُمت الاخخمالُت )T (18.61%(، وكُمت ازخباع 74.52) (، لظلً ٌلخبر مدىع مؿخٍى

 كىض مؿخىي صاللت 
 
، مما ًضٌ كلى أن مخىؾؽ صعحت الاؾخجابت لهظا اإلالُاؽ كض ػاص كً صعحت 0.05صاٌ اخصائُا

افلت في كُىت الضعاؾت كلى هظا املخىع.3الخُاص وهي )  (، وهظا ٌلجي مى

إاٌ ما مضي ملغفت كُىت الضعاؾت بأبغػ الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث؟ جم اؾخسضام اإلاخىؾؼاث لإلحابت كلى الؿ

ت واليؿب اإلائٍى افاث اإلالُاٍع  ت الؾخجاباث أفغاص كُىت الضعاؾت.الخؿابُت والاهدغ

 ( ًىضر جدلُل فلغاث مدىع أبغػ الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث7حضٌو )

 الفلغة
اإلاخىؾؽ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلالُاعي 
 الىػن اليؿبي%

 كُمت

T 

اللُمت 

 الاخخمالُت
افلت  صعحت اإلاى

 اإلاخىؾؽ اللام 

 خىع أبغػ الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاثمل
افم 0.000 20.61 74.22 0.614 3.326  مى

اليؿبي  (، والىػن3.3( ما ًلي: بكيل كام بلغ اإلاخىؾؽ الخؿابي الىلي لجمُم املخاوع )7ًخطر مً زالٌ حضٌو )

اث جصيُف الجاملاث 0.000(، واللُمت الاخخمالُت )T (20.61%(، وكُمت ازخباع 74.22) (، لظلً ٌلخبر مدىع مؿخٍى
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 كىض مؿخىي صاللت 
 
، مما ًضٌ كلى أن مخىؾؽ صعحت الاؾخجابت لهظا اإلالُاؽ كض ػاص كً صعحت 0.05صاٌ اخصائُا

افلت في كُىت الضعاؾت3الخُاص وهي )  كلى هظا املخىع. (، وهظا ٌلجي مى

 الخىصُاث:

 الخغص كلى أن جىىن مصاصع اإلاللىماث كلى مىكم الجاملت جخميز بالكفافُت والىطىح. .1

اث اإلاىكم ؤلالىترووي للجاملت. .2 ـ والؼلبت بأهمُت مدخٍى ت ألكظاء هُئت الخضَع فُت وجىكٍى  ئكامت وعف حلٍغ

اصة الفغصت في الاهخمام بملاًير الخصيُفاث اللاإلاُت ألازغي مثل: )جصيُف قى .3 غهاي وجصيُف والخاًمؼ( لٍؼ

 .جدلُم مغجبت في هظه الخصيُفاث

 الهراجع: 
                                                           

 (/https://mawdoo3.comألامشيكيت. مىكع  مىضىع )(، جصييف الجامعاث 2017عبذ اللادس، إظشاء. )1 

(، الخصييف ألاكادًمي الذولي للجامعاث العشبيت الىاكع والخحذًاث. أبىظبي: مشكض إلاماساث للذساظاث والبحىر 2016الصذًلي، ظعيذ. ) 2

 الاظتراجيجيت.

 .الحاوي في مىاهج البحث العلمي. عّمان: داس العىاقي العلميت(، 2018البياحي، فاسط سشيذ. ) 3

 (، مىظىعت املصطلحاث التربىيت. عمان: داس املعيرة لليشش والخىصيع والطباعت.2011علي، دمحم العيذ. ) 4
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 الهعاجلة واكرتاحات اللغة علىم وثعلو ثعليو صعىبات

 1 أنيهة اشربوأ.

   
 :نلخص

غ مادة "نلىم اللغت" بمإظعاجىا   باث كػُت جإسق املذسظحن، واملشخغلحن بالحلٌى الخهلُمُت ئن جذَس

م، وجشفو لهم أضابو اتهام نذًذة خُث جخىصم التهم في نشىاةُت جاسة ئلى املىهج  الذًذاهخُىُت وحعخدىر نلى جفىحَر

ت الجامهت بحن الفطحى والهامُت، و جاسة زالثت ئلى الخمثالث  املذسس ي و ئلى املذسط، وجاسة أخشي ئلى الاصدواحُت اللغٍى

غ نلىم اللغت بالخهلُم الثاهىي العابلت مجخمهت...، لزلً اظتهذفذ َزٍ الذساظت  الىشف ن ً واكو جذَس

إلانذادي والخأَُلي، مً خالٌ ئبشاص ألاظباب اليامىت وساء هفىس املخهلمحن مً َزا امليىن ألاظاس ي _نلىم اللغت_، 

م أمام املذسظح وجزلُل الطهىباث املهترغت ن مداولحن اكتراح خلٌى لخجاوص ول املثبؿاث، لدعهُل الؿٍش

جدلُم اظخمالت هفعُت جدبب ئلحهم َزا امليىن. وظهُا مىا لخخخز َزٍ الذساظت ؾابهها الهلمي  للمخهلمحن في أفم

والىاكعي امللمىط، وصنىا حملت مً الاظخماساث نلى املخهلمحن واملذسظحن نلى خذ ظىاء، جػمىذ أظئلت مخهللت 

ت اكتراح خلٌى لخجاوص َزٍ املشيلت، بالكاَشة املذسوظت وألاظباب اليامىت وساء الهضوف نً نلىم اللغت، مو ئمياهُ

َزا امليىن. ونلى غىء َزٍ الىخاةج خلطذ الذساظت  مً املخهلمحنمخىضلحن في رلً ئلى هخاةج نذًذة جبرس هفىس 

غ بامللاسبت بالىفاًاث املذسظحن، انخماد بػشوسة  واغعي ملشساث كىانذ أن نلى  نلىهكشا لىجانتها، نالوة الخذَس

تاللغت الهشبُت اخخُا ، لخدبُبهم في املعخخذمت في خُاة املخهلمحن الُىمُت، واهخلاء ألامثلت س املىغىناث اللغٍى

 .املادة أهثر

 : ثعليو، ثعلو، علىم اللغة، الصعىبات.يةحاجالكلهات الهف
 

 

Résumé  :  

 L'enseignement des sciences linguistiques dans notre établissement est devenu un problème 

qui inquiète les enseignants et ceux qui travaillent dans les domaines didactiques. Ainsi qu'il 

préoccupe leur pensée et  soulève de nombreuses accusations contre eux car ces dernières sont 

distribuées au hasard, parfois dans le programme scolaire, d'autres moments au double 

langage entre classique et familier et une troisième fois aux représentations précédentes 

combinée... pour ça cette étude visait à découvrir la réalité de l'enseignement des sciences du 

langage dans l'enseignement secondaire en mettant en évidence les raisons de l'aversion des 

apprenants pour cette composante fondamentale les sciences du langage. Pour faciliter la voie 

aux enseignants qui pratiquent le processus d'enseignement-apprentissage et pour surmonter 

les difficultés rencontrées par les apprenants pour la réalisation de l'attrait psychologique qui 

les attache Et pour que nous puissions prendre cette étude dans son caractère scientifique et 

réaliste, nous avons distribué un ensemble des questionnaires qui comportaient des questions 

                                                           
1
 . اجلزائر.1خريجة كلية العلىم اإلشالنية ،جانعة أحهد بٌ بلة وهراى 
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liées au phénomènes étudié et au raisons de la réticence et de l'aversion pour les sciences du 

langage, avec la possibilité du suggérer des solutions pour surmonter ce problème . 

l'étude a conclu que les enseignants devraient adopter une approche par compétences car elle 

contribue à la compréhension efficace et fructueuse des leçons de langue, de plus, les auteurs 

de programmes de grammaire arabe doivent choisir des sujets linguistiques et sélectionner les 

exemples utilisés dans la vie quotidienne des apprenants. 

Mots-clés : éducation, apprentissage, sciences du langage, difficultés, secondaire… 

 

 نلدنة: 
ى  ،ئن الحذًث نً اللغت الهشبُت َى خذًث نً لغت اشخملذ نلُه مً املشوهت ومكاَش بما  وحعمى  جَض

ف، وبشانت ألاظلىب، ول َزا جمثله نلىم اللغت هفً  إلابذام، َى خذًث نً ألادب والجماٌ والزوق والحغ املَش

ب املخهلمحن  عها في مذاسظىا َى ئًجاد الؿشق والىظاةل التي حعمذ بخلٍش ان الزي ًجب سبده في جذَس حمُل، والَش

شحهُت ودآلداب في بِئتها ألاضل مً دون جدٍشف َزٍ ألاخحرة، ودون أن ًدذر كؿُهت بلذس إلاميان مً املهاسف امل

ىهذم الفهم والخزوق الجمالي  بحن الىظ وجفانل املخهلم مهه، فُطبذ بالخالي داةم الىفىس مً َزٍ املادة ٍو

اكتراحاث "صعىباث حعليم وحعلم علىم اللغت للىطىص ألادبُت لذًه، ونلُه حاء نىىان بدثىا مىظىما ب و

ومادام أن ليل بدث أًا وان هىنه دوافو جذفو الباخث ئلى اخخُاس مىغىم ما؛ فان دافهىا ًشحو ئلى املعالجت". 

ت، وإلى ئخعاظىا باملهمت املىىؾت بمذسط اللغت الهشبُت، والتي جىمً في  مُلىا الشذًذ وججاوبىا مو الذساظاث اللغٍى

الث التي حعانذٍ نل غ ئمذاد املخهلم باملَإ م جذَس ىخب هخابت صحُدت، ورلً نً ؾٍش ى أن ًىؿم هؿلا ظلُما ٍو

مىاد اللغت الهشبُت وهخظ بالزهش مجها مادة اللىانذ في قالٌ اللغت، فمجها ًأخز املذسط وإلحها ًشحو، ولزا ًيبػي 

ب م جبعُؿها وجلٍش   ها ئلحهم.أن جيىن َاجه املادة التي حهلم اللىانذ مادة مدببت لذي املخهلمحن، ورلً نً ؾٍش

 إشكالية البحث .1

ظإاٌ مشهضي َى: ما ظبب أو أظباب هفىس املخهلمحن مً نلىم اللغت؟ وما خٌى  جمدىسث ئشيالُت البدث 

ت؟   الطهىباث التي جدٌى دون ئكبالهم نلى الذسوط اللغٍى

 وكذ جفشنذ نً َزٍ إلاشيالُاث الىبري أظئلت فشنُت:

ما ضهىباث اظدُهاب نلىم اللغت مً وحهت هكش املذسظحن؟ وما ضهىباث اظدُهاب نلىم اللغت مً وحهت 

ل الىخاب املذسس ي نامل أظاط في جيىن َزٍ الطهىباث؟  هكش املخهلمحن؟ َو

 فرطيات البحث: .2

ا أو خاولىا وغو فشغُاث للبدث، لإلحابت نً إلاشيالُت التي ؾشخىاَا ظانحن ئلى الخأهذ مً مطذاكُته

 نذمها في اللعم الخؿبُلي، خُث جبذو الفشغُاث هما ما ًلي:

 هفترع أن َزٍ الطهىباث جشحو ئلى:
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 جمثالث املخهلمحن العابلت خٌى املادة املذسظت؛  -

ت للمذسظحن؛  -  املماسظاث التربٍى

 الىخاب املذسس ي؛  -

 أهداف الدراشة: .3
مهُىا وإلاخاؾت به  اخلُلت جخظ مىغىنئرا وان الهذف الشةِس ي وألاظاس ي ألي بدث َى الىضٌى ئلى 

إلصالت الغمىع، فان َذفىا ألاظاط املخىخى مً َزا البدث َى الىشف نً ألاظباب اليامىت وساء هفىس املخهلمحن 

 مً ميىن نلىم اللغت بالخهلُم الثاهىي إلانذادي والخأَُلي، ومداولت اكتراح خلٌى لخجاوص رلً.

 الهًهج الهعجهد في الدراشة: .4

انخمذث الذساظت املىهج الىضفي الخدلُلي، ألهه ألاوعب لذساظت املشيلت وحصخُطها ورلً بمالخكتها  

 ظإاٌ نً ججُب أن ًمىً التي الذساظت فشوع . وضُاغت..وحمو البُاهاث واملهلىماث التي حعانذ نلى جدذًذَا

ا بها الذساظ ظخجشي  التي وألادواث الهُىت مإكخت، واخخُاس بطىسة البدث َزا ت، وضىال ئلى هخابت الىخاةج وجفعحَر

ى إلاخطاتي وجلذًم خلٌى هافهت للمهلم واملخهلم. وإلى حاهب املىهج الىضفي الخدلُلي انخمذها املىهج  مىهج َو

 .اظخيخاحاث مهُىت ئلى جفض ي إلاحاباث مً أهىام وحىد إلزباث الخؿبُلي جؿلبه الشم

 الدراشات الصابلة: .5

ا املىحه ألاظاط ليي ًخأظغ البدث نلى أظغ  نلمُت البذ مً الىكش في الذساظاث العابلت، بانخباَس

زٍ الذساظاث مجها ما ًطب في املىغىم مباششة ومجها ما ًالمغ أحضاءٍ، ومً بحن الذساظاث التي  للذساظت، َو

التربُت اَخمذ بمعشخت الذسوط هزهش: أهىس أبى مىس دناء، أزش جىقُف معشخت املىاهج نلى جىمُت اللُم في مادة 

نبذ املهؿي سمػان أغا،  الىؾىُت لذي ؾالباث الطف العادط ألاظاس ي، أؾشوخت ماحعخحر، جدذ ئششاف:

زٍ الذساظت هي التي انخمذهاَا في بدثىا رلً أن َزا 2016العىت الجامهُت أهخىبش -غضة -الجامهت الاظالمُت . َو

 املىغىم لم هطادف بدىزا أو دساظاث ظابلت جىاولخه.  
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 أوال: اإلطار الًظري للبحث 
 ثعريف الهفاهيو الرئيصة للبحث: .1

ال بذ ليل بدث ًدىاٌو خلال مً خلٌى املهشفت، غبـ وجدذًذ املطؿلحاث الهاملت التي ٌهخمذ نلحها، 

فالذساظت املطؿلحُت جشظم الحذود وجىضح إلاؾاس الزي جخدشن فُه املطؿلحاث، ومىه ظىداٌو  جدذًذ 

ألاظاظُت املهخمذة في َزا البدث، والتي حشيل ئؾاسها املشحعي ومفاجُذ لفهم َزا مجمىنت مً املطؿلحاث 

 الهمل وهي أظاط ومشجىض وعترشذ به لخذمت البدث.

 :مفهىم الصعىباث لغت واصطالحا 

، وألاهثى ضهبت... وحمههالغت ْطُهب  : الطهب لغت خالف العهل، هلُؼ الزلٌى ًَ ضهاب، وضهب ألامش وأضهب 

 1ضهىبت، ضاس ضهبا، بمهجى اشخذ ونعش...

: َى ول ناةم أو نلبت جدٌى دون جىضل أفشاد الهُىت ئلى الحل العلُم ملعاةل الخفاغل والخيامل هما اصطالحا

 2ي.ًلِعها الاخخباس الدصخُص ي املهذ لزلً، وهي بمثابت ضهىبت ًطادفها املخهلم خالٌ معاٍس الخهلُم

 مفهىم الخدزيس لغت واصطالحا : 

غ مً دسط ًذسط أي حهلم، دسط الىخاب ًذسظه دسظا ودساظت، ووأهه ناهذٍ ختى اهلاد لحفكه، وكُل لغت : الخذَس

 3دسظذ كشأث... ومً َىا ليي ًلىلىا ئهً دسظذ أي حهلمذ...

 4وغهُت بُذاغىحُت مهُىت.: َى جبلُغ مجمىنت مىكمت مً ألاَذاف واملهاسف أو الىظاةل في ئؾاس اصطالحا

 الخعليم : 

م اهدعاب  ض الخلذًش الزاحي والثلت بالىفغ لذي الؿالب أو املخهلم ورلً نً ؾٍش ت َذفها حهٍض َى نملُت جشبٍى

و ومهشفت أظالُب إلابذام والابخياس واظخخذام  ادة ألانماٌ واملشاَس وجىمُت هفاًاث مخىىنت حعانذٍ نلى ٍس

 اليشاؾاث الصخطُت

 :الخعلم 

وشاؽ رَجي حعذي ًماسظه الاوعان في وغهُت بُذاغىحُت بهذف ئخذار حغُحر في ظلىهه أو حهذًل خالت  

ا جملً مهشفت أو مهاسة أو اهدعاب هفاًت حذًذة، أو جىمُت هفاًت كذًمت  .5ظابلت، ًخم نبَر

 :مفهىم علىم اللغت 

ادة في العلم  6سفاَُت املجخمو و ججهله كادسا نلى الخيبإ.: َى مجمىنت مً املهاسف التي مً شأنها أن حعانذ نلى الٍض

 للفهم أداة وحعخهملها نً أغشاغها، ألامت بها حهبر التي التراهُب و وألالفاف ألاضىاث مً مجمىنت : "هياللغت

 7واملجخمو". للفشد مجها البذ التي الترابـ الاحخماعي وظُلت فهي الثلافت، ووشش والخفىحر والتراهُب

ذ : َى علىم اللغت ت بشيل ضٍش ميىن مً ميىهاث مادة اللغت الهشبُت، ًخهامل املخهلم مً خالله مو اللىانذ اللغٍى

ت.   اهؿالكا مً هظ لغىي، هما أهه ميىن ًخمىً مً خالله املخهلم مً حهلم اللىانذ اللغٍى
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 مفهىم املعالجت لغت واصطالحا : 

 9.جت أي صاوله وداواٍ، نالجه نالحا ومهال8: نالج ألامش أضلحه "نالج املشيلت"لغت

بُت نلى نُىت مً الهُىاث ججشي ملشاَذة وملاسهت الخأزحر الزي جدذزه جلً الخجاسب بخأزحراث  اصطالحا: خالت ججٍش

لت  الهالحاث ألاخشي أو نىذ نذم وحىد أي ججاسب مً أي هىم، واملهالجت كذ جيىن مادًت أو ئحشاء ًجشي بؿٍش

مىً غبؿها ؾبلا   10الخخُاحاث الخجشبت.مهُىت أو أي مدفض، ٍو

لت مىهجُت همهالجت مىغىم أو مشيل وجلذًمه  هما حهجي اجخار مادة الذساظت أو البدث ونشغها بؿٍش

  11ونشغه.

 

 علىم اللغة في الدراشات اللديهة .2

ت كذًما هي رلً اليشاؽ اللغىي الخلهُذي الزي ٌعتهذف مهشفت صحُذ الىالم  ئن الذساظاث اللغٍى

وحُذٍ هخابت وهؿلا، ووغو كىانذ جمحز صحُذ الىالم مً خؿئه، وحُذٍ مً سدًئه، وكىانذ مخهللت بهجاء اللغت 

ا ومفشداتها وبالغتها وما أشبه َزا  .12وهدَى

ذَا ونملىا نلى غبؿها وضُاهتها مً اللحً والخدٍشف، وخاض وكذ ت بهذ اَخم الهشب بدىلُذ لغتهم وججٍى

ت التي أخزث جخؿىس شِئا فشِئا، فيان نلم الىدى مً أٌو  م الزي وان فاجدت الذساظاث اللغٍى هضوٌ اللشآن الىٍش

الهلىم التي اَخمىا بها، ألهه الػماهت أو املهُاس الزي ًمىً الانخماد نلُه في خفل اللغت بهذ اهلؿام املشافهت هدُجت 

اخخالؾهم بالعجم. وما أن أخز الىدى بالدشهب، ختى قهشث فجىة بحن الحعام سكهت الذولت الهشبُت إلاظالمُت و 

زا ما دفو الىداة ئلى الخدشن ملجابهت  املعخىي الهلمي املخهمم وبحن املبخذةحن مما شيل ضهىبت جدخاج ئلى جِعحر، َو

به مً أرَان املخهلمحن، زم ظاس  الضمً بالذساظاث ما اظخجذ نلى العاخت الهلمُت سغبت مجهم في جِعحر الىدى وجلٍش

ت كىانذ اللغت  ختى وضلىا ئلى الهطش الحذًث، رلً الهطش الزي حهالذ فُه ألاضىاث بالشيىي مً اللغٍى

ى ما اظخغله بهؼ املغشغحن لخدلُم أَذافهم وصسم  وضهىبتها، وهثرث فُه الذنىاث التي جىادي بالخِعحر، َو

ألامش نلى أبىاء ألامت، فاهخذم بهػه بخلً الذنىاث  دظاتعهم، للخخلظ مً الهشبُت والحـ مً شأنها، ختى اخخلـ

ت املهاضشة، وسغم جطذي بهؼ أبىاء  الضاةفت البراكت مهخلذًً أنها جمثل الحل السحشي لىثحر مً املشىالث اللغٍى

كاةمت ختى ًىمىا َزا، هكشا لىثرة  وكىانذَا نلىم اللغت ألامت املخلطحن لهزٍ الذنىاث الهذامت ماصالذ الشيىي مً

ت والبالغُت، هاث الىدٍى بت ووعخذٌ نلى َزا: "أن بهؼ  الخيلف والخهلُذ وهثرة ألابىاب والخفَش واملطؿلحاث الغٍش

بت، كاةال:  ، أهىش جلً املطؿلحاث الغٍش ألانشاب نىذما ظمو الىداة ًخيلمىن نً الكشف واملكشوف والفانل واملفهٌى

ا13ًخيلمىن في لغخىا نً لغخىا بما لِغ مً لغخىا" حهذد أوحه إلانشاب في املعألت الىاخذة، وجىىم  دة نلى، ٍص

في ئخذي سظاةله: " أما الىدى فال  ٌ" 255ملخػُاتها وإلاغشاق في اللُاط والخهلُل، وفي رلً ًلٌى الجاخل "ث 

حشغل كلب الطبي به ئال بملذاس ما ًإدًه ئلى العالمت مً فاخش اللحً، ومً ملذاس حهل الهىام في هخاب ئن هخبه، 
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، وفي هفغ العُاق أشاس " 14وش يء ئن وضفه، وما صاد نً رلً فهى مشغلت نما َى أولى به" و شهش ئن أوشذٍ،أ

اث": "الىداة أغشكىا اللىانذ في الشىار وأفعذوا ألاخيام باالظخثىاء، ختى هذس أن حعخلُم لهم  أخمذ خعً الٍض

 .15كانذة أو ًؿشد نىذَم كُاط"

ظ فشاخىا ًبدثىن نً ؾشق لخِعحر اللغت،وكذ أدسن أظالفىا اللذامى َزا  بهذ أن  إلاشياٌ الهٍى

للؿالب والذاسظحن، فيان مجهم الععي لخذاسن َزا الخؿش الزي يهذد اللغت الهشبُت في  ومىفشة أضبدذ ضهبت

، فألفىا مإلفاث حهجى بالجاهب الىكشي  ا ألاٌو " مخخطش في الىدى"،  مثال: مإلف الىعاتي: والخهلُمي مجها، نطَش

ا ،"خلف ألاخمش: " ملذمت في الىدىو  جي وغحَر ه: " املبخذب "، إلاًػاح في البالغت" لللضٍو واظخمشث  .وابً خالٍى

والحىاش ي. ولىً  مداوالث الىداة والبالغُحن في جِعحر نلىم اللغت، همداوالث أصحاب املخىن واملخخطشاث والششوح

ا لم ًىخب لها الىجاح لخخلُظ الىد  .والبالغت مً ضهىباجه ومشاوله ىَزٍ املحاوالث وغحَر

وللذ رهش مجمىنت مً الذاسظحن املحذزحن أن نلىم اللغت  مً أنلذ املشاول التربىیت، ألنها مً 

املىغىناث التي یشخذ هفىس الخالمیز مجها ویػیلىن رًسنا بها، ویلاظىن في ظبیل حهلمها الهىذ مً أهفعهم ومً 

الت ئلى شبه مهاداة الظخخذام الىدى في الىالم، "وأشاس نابذ الهاشمي ئلى املذسظحن نلى خذ ظىاء، وكذ أدث َزٍ الح

 16.أن اللغت الهشبیت جىخىفها ضهىباث هثحرة خاضت في الىدى....وأن اللىانذ الىثحرة املدشهبت جضیذ ألامش ضهىبت"

أَمُتها وأَذافها وسغم َزٍ الطهىباث التي انترث نلىم اللغت مىز اللذًم ئلى نطشها َزا، ئال أهىا ال هىىش 

 لذي املخهلمحن.   

 .وأهدافه أههيجه علىم اللغة؛ ثدريض  .3

ت  ذ املخهلم بالىفاًت اللغٍى حهخبر نلىم اللغت ميىها َاما مً ميىهاث اللغت الهشبُت وسافذا أظاظُا في جضٍو

املىاظبت، ئر جمىىه مً الخدىم في مبادب اللغت الهشبُت ومً اظخهماٌ واظدثماس جشاهُبها لفكا وهخابت، اظخمانا 

حهت زاهُت جشوم ئهعاب املخهلم هفاًت جىاضلُت ٌعخؿُو  وكشاءة مو ما ًخؿلبه ألامش مً ئغىاء الشضُذ اللغىي، ومً

مً خاللها جىقُف اللغت في مىاكف الحُاة املخخلفت والخىاضل بها مو أفشاد مجخمهه جدلُلا للخفانل وظهُا هدى 

 17جدلُم الزاث، مادامذ أن نلىم اللغت مهاساث جىجض ولِعذ كىانذ جدفل.

ا همهُاس ئن نلىم اللغت حعانذ املخهلم نلى غبـ اظخ ت املخخلفت خُث ًخم اظدثماَس هماالجه اللغٍى

ًخػمً البيُاث الطشفُت والترهُبُت وألاظلىبُت للغت الهشبُت، هما حهمل نلى ئكذاس املخهلم نلى جىُُف َزٍ اللىانذ 

ت واظخخذامها مً أحل أداء وقاةف جىاضلُت مهُىت بؿشق مىاظبت ملىاكف ووغهُاث كذ ًجذ الفشد هفعه في  اللغٍى

 مىاحهتها.

مىً  ما ًلي: في نلىم اللغت جلخُظ أَمُت ٍو

 م نلى حهمل  املفشداث     اظخهماٌ نلى وحهىدَم والىخابت، الىالم الخؿأ في وججىبهم املخهلمحن ألعىت جلٍى

ادة نلى املخهلم ٌعانذ مما العلُمت ت زشوجه ٍص  .الخهبحر ظالمت نلى وجدافل واللفكُت، اللغٍى
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 18اللشاةُت وإزاسة دافهُت املخهلمحن لخهلم لغتهم الهشبُت وجزوكها والانتزاص بها جىمُت املُىالث. 

 .19حهلم املخهلم ضىانت ألادب وألاداء الشفُو وإهعابه الزوق ألادبي وجىمُخه  

  فت، مما ت الشٍش جمىً الؿالب مً مهشفت أظشاس إلاعجاص البالغي في دآلًاث اللشآهُت وألاخادًث الىبٍى

ت والبالغُت. ت الجاهب إلاًماوي لذي املخهلمحن، وضلل كذساتهم اللغٍى  20ٌعهم في جلٍى

حً هفعه نلىم اللغت ًجىب مً املخمىً ئّن 
ّ
  ٌهّذ  الزي الل

ً
عان في نُبا

ّ
  الل

ً
ف ونىحا  وكذ .املهجى عذفُه، ٍو

 . 21َغل" فلذ أخاهم ًلحً: "أسشذوا أخذَم ظمو خحن كاٌ ئر غاللت، الّشظٌى )ص( نّذٍ

ادة  والاظخيباؽ ودكت املالخكت، الّخهلُل نلى اللذسة املخهلم في جىمي اللىانذ دساظت فاّن  جلّذم، ما نلى ٍص

 .املىؿلي واللُاط الّخفىحر دكت نلى وجمشهه التراهُب بحن واملىاصهت

عها ًشمي ئلى جدلُم مجمىنت مً  فىما لهلىم اللغت أَمُت هبري باليعبت للمخهلمحن، ال هيس ى أن جذَس

م ألاَذاف، مً هثحرا امللشساث الذساظُت ظؿشوا  نلى واملششفحن التربُت نلماء ألاَذاف، رلً أن نلىم  ًذسحىن  َو

  :22ًلي ما مجها هزهش الذساظُت امللشساث في الهشبُت اللغت

 ألادبُت الىطىص في مىاؾىه هشف نلى وكذسجه الهشبي، بالبُان ئملامه. 

 اللانذة ئلى سحو ضهب لغىي  املخهلم بمىكف أخغ ما فارا والىخابت، الحذًث أزىاء ججىبه لألخؿاء. 

 ادة ت، اللفكُت املخهلم زشوة ٍص  نلى الاشخلاق والخذٍسب املهؿاة ألامثلت باظخخذام ورلً واللغٍى

 .املؿلىبت اليلماث الظخخشاج املهاحم واظخخذام

  جدعحن ألاداء اللغىي الزاحي ظىاء في الخهبحر نً الىفغ بلغت حُذة أو في اهدشاف ما ًلو مً أخؿاء في

 اللغت املىخىبت أو املعمىنت.

 .الاكخذاس نلى الىؿم الهشبي الفطُذ الخالي مً الشواهت في ألاظلىب 

ميىهاث وخذة اللغت الهشبُت و"واظؿت نلذ" بحن ونلُه، ٌشيل ميىن نلىم اللغت سهىا أظاظُا مً 

امليىهاث ألاخشي خُث ال جخفى نلى أخذ ضلت ميىن نلىم اللغت بغحٍر مً ميىهاث مادة اللغت الهشبُت بانخباٍس 

، فارا جمىً مىه املخهلم جمىً مً امليىهاث ألاخشي وال ًىهىغ، 23خاغشا في الىطىص واملإلفاث والخهبحر وإلاوشاء

ا.ومً َىا فخ ت نً الىفاًاث ألاخشي املىهجُت والاظتراجُجُت وغحَر ت ٌهذ أولٍى  مىً املخهلم مً الىفاًاث اللغٍى

غ نلىم اللغت ًؿشح ئشياالث نذًذة وفي مخخلف ألاظالن الخهلُمُت بذءا مً العلً  وبهزا فان جذَس

املخهلم مً َزا امليىن مدخجحن  إلانذادي وضىال ئلى العلً الثاهىي الخأَُلي، ومً َزٍ إلاشياالث هجذ معألت هفىس 

 بمجمىنت مً ألاظباب.
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 ثاييا: اإلطار الجطبيلي للبحث 

 ثههيد: .1

لت نلىم اللغت نلى جذَسغ في الحذًثت الاججاَاث جشجىض بالىفاًاث، التي ججاوصث الاَخمام  امللاسبت ؾٍش

ت باملحخىي ئلى الاَخمام والترهحز نلى املخهلم بانخباٍس مدىس الهملُت  الخهلُمُت الخهلمُت. رلً أن الخىححهاث التربٍى

ت ًترحم جدىال مً الاَخمام بىلل  أكشث بأن الانخماد نلى امللاسبت بالىفاًاث في ضُاغت مجهاج املشخلت الثاهٍى

املهاسف الجاَضة للمخهلم، ئلى الاَخمام بخمهحٍر في بىاء املهشفت بىفعه، وكذسجه نلى اظدثماس مىدعباجه في 

   24ظُاكاث حذًذة، مً خالٌ امخذاداث مىفخدت نلى مخخلف املىاد الذساظُت ونلى الحُاة.وغهُاث و 

وبهزا فان امللاسبت بالىفاًاث خىلذ معاس املإظعت الخهلُمُت مً حهلها أداة لصحً راهشة املخهلم 

ا ًىم الامخدان، ئلى أداة لخىكُم مهاسفه ودمج جلً امل هاسف في بىِخه باملهاسف واخخباس مذي كذسجه نلى جزهَش

الزَىُت مً أحل جىقُفها في خل ما ٌهترغه مً مشاول ًىمُت ومعخلبلُت، مما ٌهؿي لهزا الىىم مً الخهلم ؾابو 

ت.   25الخؿىس والخجذد والىماء والاظخمشاٍس

 ئشيالُت وإًماها مىا بأَمُت املخهلم فلذ ظهُىا في َزا الفطل الخؿبُلي الجزوٌ ئلى املخهلم  ملهالجت

الطهىباث والخدلم  َزٍ نلى نلىم اللغت لذي املخهلمحن واكتراح ئحشاءاث للمهالجت. ومً أحل الىكىفضهىباث 

 أمام مباششة والىكىف الاهؿالق مً مُذان الهمل )اللعم( مً لىا البذ وان مً مذي فهالُت إلاحشاءاث امللترخت

 املذسوظت. الهُىت

 الدراشة نجاالت  .2

خحن في الذساظت َزٍ الجغشافي في املجاٌ ًخمثل الجغسافي: املجال -أ ت  مً زاهٍى ئكلُم صاوىسة: ألاولى؛ زاهٍى

ت إلامام نلي الخأَُلُت ببجي صولي.  إلامام مالً إلانذادًت بخجزولحن، والثاهُت؛ زاهٍى

ى صمً  10هىهبر ئلى  9املمخذة مً  الضمىُت الفترة املجاٌ في  َزا ًدذد الصمني: املجال-ب دحىبر، َو

 ٌ نلى الفطل الخؿبُلي.الاشخغا

 للذ أخػهىا الذساظت نلى نُيخحنعيىت الدزاست:  -ج

ب، وهي ألاولى " - ب: أي التي أخػهذ للخجٍش جلمُزا، وحزم  41" ونذد جالمزتها 6نُىت الخجٍش

 جلمُزا. 39" ونذد جالمزجه 3مشترن أدبي "

ب، وهي ألاولى " الهُىت - "، وول كعم ٌشخمل نلى 8" و"7" و"5الػابؿت: أي التي لم جخػو للخجٍش

 جلمُزا. 39"، وحشخمل هي ألاخشي نلى 4" و"5جلمُزا، والجزوم املشترهت " 41

 جلمُزا. 78جلمُزا، والجزم املشترن  82املجمىم الهام للهُىت: باليعبت ألاولى ئنذادي  -
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  صعىبات ثدريض علىم اللغة: .3

للذ ملعىا َزٍ الطهىباث اهؿالكا مً اظخماسجحن وصنىاَما نلى أظاجزة إلانذادي والثاهىي بالدعاوي 

حن مً أحل سضذ ميامً الطهىباث، وكذ وان نذد الاظخماساث املىصنت نلى ألاظاجزة  وهزلً املخهلمحن في هال املعخٍى

اظخماسة  16اث املىصنت نلى املخهلمحن فلذ واهذ بالثاهىي، أما الاظخماس  10باملعخىي إلانذادي و 10اظخماسة،  20

حن و َزٍ ألانذاد فلـ هكشا لػُم الىكذ.مىصنت بالدعاوي نلى ولخا املعخٍى   ، وكذ اكخطشها نلى جىَص

 وكذ أفشصث الاظخماسجحن ما ًلي :

 صعىباث جدزيس علىم اللغت:  أسباب 1الجدول 

زٍ ألاظباب حاءث مً املخهلمحن  ًبحن الجذٌو أنالٍ ألاظباب اليامىت وساء ضهىبت حهلُم وحهلم نلىم اللغت، َو

غها َىا.  م إلاحابت نً مجمىنت مً ألاظئلت التي ُوغهذ في الاظخماسة وجم جفَش  واملذسظحن أهفعهم نً ؾٍش

ت إلانذادًت إلامام مالً بخجزولحن )صاوىسة(، ومخهلمحن مً  باليعبت لهُىت الخالمُز شملذ مخهلمحن مً الثاهٍى

ت الخأَُلُت إلامام نلي ببجي صولي )صاوىسة( وجم خطش َزٍ ألاظباب في زالر أظباب سةِعت، أوال: املادة  الثاهٍى

لت التي ٌششح بها ألاظخار دسظه، وسابها جمثالجه  غ، زالثا: الؿٍش الذساظُت هفعها، زاهُا: ألامثلت املىقفت في الخذَس

غ هي العبب الشةِغ خٌى ميى  لت املىقفت في الخذَس ن نلىم اللغت.  وبدعب ما ًىشف الجذٌو أنالٍ فان الؿٍش

مً املخهلمحن بأن العبب الشةِغ وساء  50%في هكش املخهلمحن  وساء ضهىبت فهمهم نلىم اللغت، ئر ضشَّح ما ًفىق 

لت التي ًىهجها ألاظخار في جللحن مادجه. وامللطىد َىا  جشاحو معخىاَم في نلىم اللغت ًشحو باألظاط ئلى الؿٍش

 
 أسباب مخعللت باملادة

أسباب مخعللت باألمثلت 

 املىظفت في الىخاب

أسباب مخعللت بطسق 

 الخدزيس

أسباب مخعللت بخمثالث 

 املخعلمين

الهذد 

 إلاحمالي لهم

ئسحام 

ألاظباب 

 للمادة

اليعبت 

ت   املئٍى

الهذد 

إلاحمالي 

 لهم

ئسحام 

ألاظباب 

لألمثلت 

 املىقفت

اليعبت 

ت  املئٍى

الهذد 

إلاحمالي 

 لهم

ئسحام 

ألاظباب 

لؿشق 

 الخذَسغ

اليعبت 

ت  املئٍى

الهذد 

إلاحمالي 

 لهم

ئسحام 

ألاظباب 

 للخمثالث

اليعبت 

ت  املئٍى

   %43  7 16 50% 8 16 25% 4 16 %31 5 16 املخعلمين

 80% 16 20 30% 6 20 50% 10 20 35% 7 20 املدزسين
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ت، وأظالُب الخيشُـ التي ٌعخهملها في جبعُـ الكاَشة  لت الىُفُت التي ٌششح بها ألاظخار املادة اللغٍى بالؿٍش

لت ظلعت وفىُت دون ئظشام أو اظخعجاٌ. هما جذخل فحها هفعُت املذّسِط ومذي جمىىه  وإًطالها ئلى املخللي بؿٍش

ؿشح الهذًذ مً الدعاؤالث، َل مذسط اللغت الهشبُت غحر مخمىً وغبؿه للكاَشة ا ًَ زا ئشياٌ هبحر  ملذسوظت. َو

جُذ هُفُت هلل َزٍ املهشفت مً املهشفت الهاملت ئلى  ًُ ذّسُِظها ملخهلمُه؟ أم أن َزا املذسط مخمىً وال 
ًُ مً املادة التي 

غ فان  لت الخذَس مت؟ هُفما وان العبب في ؾٍش
َّ
خهل

ُ
املذسط نمىما ومذسط نلىم اللغت مؿالب باخخُاس املهشفت امل

ش املهلىمت وجشظُخها في أرَان املخهلمحن واملخهلماث وحهلها معخمشة مههم في خُاتهم  أفػل الىظاةل لخمٍش

 الُىمُت.

و الاظخماسة نلى املخهلمحن هىا هكً بأن العبب الشةِغ وساء  ضهىبت فهم املخهلمحن مليىن نلىم  كبل جىَص

ئلى جمثالتهم الخاؾئت وإلى ألامثلت املىقفت في الىخاب املذسس ي،  ئال أن ئحاباتهم واهذ مخخلفت، وأنهم  ًشحو اللغت

ؿشح لهم أي 
َ
كهش مً خالٌ الجذٌو أن ألامثلت املىقفت في الىخاب ال ج ٌشهشون بالشاخت في جللحهم لهزٍ املادة. ٍو

 .  25%ئشياٌ، وخطىضا وأن وعبت املخهلمحن حشيل  

سظحن فحرحهىن الهامل ألاظاط في َزٍ الطهىباث ئلى جمثالث املخهلمحن املعبلت والخاؾئت خٌى أما املذ

شحهىن الهامل الثاوي ئلى ألامثلت املىقفت % 80 املادة رلً أن ألاظاجزة الزًً أسحهىا الهامل للخمثالث ًمثلىن  ، ٍو

مثل  مً املذسظحن. %50َزا الهامل  في الىخاب املذسس ي والتي ال جىاظب املعخىي الخهلمي للمخهلمحن ٍو

 ونلُه ًمىً جدذًذ الطهىباث والخالي:

 :صعىباث جسجع إلى الىخاب املدزس ي 

ت والطشفُت والبالغُت والهشوغُت، ئال أهه لً  فهلى الشغم مً اظخدػاس الىخاب املذسس ي للكىاَش اللغٍى

ت وإن بلغ مدخ ، 26ىاٍ الثلافي املىخهى في الػبـ والذكتًدلم الهذف املخىخى مىه ئن لم ًىً مدىم الطُاغت التربٍى

مىً جدذًذ َزٍ الطهىباث في: زا ما حهله ظببا لىفىس املخهلمحن مً ميىن نلىم اللغت ٍو  َو

  ،ت قاَشة الىم وهي أٌو مالخكت وسجلها نلى الىخاب املذسس ي ألهه ًخػمً نذدا َاةال مً الذسوط اللغٍى

ت الىمُت للىخاب والتي جلخض ي ب أن ٌهشف املخهلم أهبر كذس مً املهلىماث مً دون مشاناة مما ًبرص الشٍؤ

دسظا،  23امللياث. فهلى ظبُل املثاٌ هجذ هخاب املفُذ في اللغت الهشبُت لعىت ألاولى ئنذادي ًدخىي نل 

دسظا، دون أن وغفل دسوط  16فُما ًدخىي هخاب الىجاح في اللغت الهشبُت للجزم املشترن آداب نلى 

 ر وإلاوشاء، واملإلفاث. ميىن الىطىص والخهبح

 ت، مو هثرة هاث وحهذد نىاضش اللانذة اللغٍى  ٌشهش  خُث املخهلم نلى املفشوغت اللىانذ غلبت الخفَش

 هبحرا.  مجهىدا مىه ًخؿلب خفكها بأن
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 ت املجشدة غحر امللمىظت مما  دساظت ذ، رلً أن َىان مجمىنت مً الذسوط اللغٍى اللىانذ والخجٍش

ًطهب نلى املخهلم فهمها )مثل دسط خشوج الخبر نً ملخض ى الكاَش للجزم املشترن ألادبي(. والتي 

اء كىاهحن جىاصي  كىانذ ججهل املخهلم ٌهذَا بمثابت اغُاث والفحًز  ضهىبتها. في الٍش

 مً اللغت الهشبُت مادة غحر في ألاخشي  الذساظت ومىاد حهت مً والخهبحر باللشاءة الىدى انذكى  سبـ نذم 

 وحه نلى واَخمامه الخلمُز ومُىله وخُاة نام بشيل الحُاة بمىاكف مشجبؿت غحر فهي لزلً أخشي، حهت

 .27الخطىص

 املخعلمين:  هظس وجهت مً الصعىباث 

 :مجها هزهش املادة، لهزٍ املخهلمحن فهم أمام خاحضا جلف التي الطهىباث مً حملت َىان

 والىفعُت والكشوف الاحخمانُت بحن املخهلمحن الفشدًت الفشوق. 

 ت اللىانذ ًلذمىن  املذسظحن بهؼ  .فهم مادة ولِعذ خفل، مادة ووأنها اللغٍى

 لت نلى ألاظاجزة بهؼ انخماد  نلىم اللغت. جذَسغ في واخذة ؾٍش

 ت اللىانذ جؿبُم ضهىبت  .اللغٍى

 مً اللىانذ نملُا جؿبُم ئمياهُت مً الخأهذ دون  امللشس  مً الاهتهاء في إلاظشام ئال املذسط يهم ال 

 .وهخاباتهم الخالمُز هؿم خالٌ

 الالصم. بالشيل املهلىمت ئًطاٌ نلى املذسظحن بهؼ كذسة غهف 

 هثحرة مىغىناتها خاضت أن املادة، َزٍ فهم ناحضا نً هفعه املخهلم ًجذ الطهىباث َزٍ قل في

هاث ولها ومهلذة، في  خاضت هبحرة ضهىبت فُه ًجذ املخهلم الدشبُه دسط فمثال هثحرة، وجفاضُل نذًذة جفَش

 واملإهذ املجمل، واملشظل املفطل، املشظل الدشبُه زم واملفطل، واملجمل واملإهذ املشظل الدشبُه فهىان أكعامه،

 املخهلم ظُجذ مثال، فان مفطل حشبُه اظخخشاج في ظإالا املذسط ؾشح وإرا املجمل، والبلُغ، واملإهذ املفطل،

فاث َزٍ خفل هثرة ألن خله في ئشياال الىدى فمثال دسط  نلى ًىؿبم الص يء وهفغ ألامش، نلُه جخلـ الخهٍش

الاظخثىاء هجذ الاظخثىاء بالحشوف)ئال( وألاظماء )غحر، ظىي( وألافهاٌ )خشا وخال..(، وهزلً الاظخثىاء املخطل 

 واملىلؿو...

 ًهظس املدزسين وجهت الصعىباث م: 

شحو املذسط هفىس املخهلمحن مً نلىم اللغت ألظباب نذة مجها ًٌ28: 

 ت ألَمُت املخهلمحن جلذًش غهف  .الذسوط اللغٍى

 البالغُت مما ًجهل املذسط مؿالبا  اللانذة بخىغُذ جفي ال املعخخذمت الىطىص أغلب

ت.   باظخدػاس أمثلت أخشي جىضح الكاَشة اللغٍى



 

 
 أ.أنيهة اشربو

 
 الهعاجلة واكرتاحات اللغة علىم وثعلو ثعليو صعىبات

 

 

          
 نركز أفاق  للدراشات و الجكىيٌ الهجخصص                         

 
 2222 أذار-نارس، ثايي، الهجلد الاخلانض نجلة رؤية أكاديهية ، العدد

 

 

48 

 الذسط وغُاب الترهحز الىلي.  أزىاء واملخهلمحن املذسظحن بحن إلاًجابي الخفانل غهف 

 ت دون  ًدفكىن  املخهلمحن مهكم  فهمها أو دون اظخدػاس ششوخاث املذسط. الذسوط اللغٍى

  اللغت. جمثالتهم الخاؾئت خٌى ميىن 

  ت غحراملى  الطهب. ئلى العهل مً مدعلعلت غىناث اللغٍى

 الذساظت واملشاحهت. نً واهطشافهم للمخهلمحن، الهام املعخىي  اهخفاع 

 ت الاصدواحُت مً املخهلمحن أهثر ٌهاوي  .والهامُت الفطُدت اللغٍى

 ت املذسوظت املخهلمحن اَخمام اهتهاء  الامخدان. باهتهاء بالكىاَش اللغٍى

 حل َزٍ فياهذ املؿلىب، بالشيل دسظه جلذًم في حهىكه التي الطهىباث مً حملت مً املذسط ٌهاوي

ٌ  جخمدىس  الطهىباث  الخهلُمُت وبخمثالتهم العابلت خٌى امليىن. املخهلمحن باملادة اَخمام كلت خى

 اكرتاحات الهعاجلة  .4

عا ًؿبهه هىم مً  غ نلىم اللغت في الخهلُم الثاهىي جذَس الىمؿُت مً ؾشف املذسظحن، وسبما ٌهخبر جذَس

ت وبشامج  لت مً بحن أَم الهىاةم التي جدٌى دون فهمه مً ؾشف املخهلمحن، ئر جىظ الخىححهاث التربٍى َزٍ الؿٍش

غ نلىم اللغت، وحهخمذ املىهجُت نلى مجمىنت  غ مادة اللغت الهشبُت بعلً الخهلُم الثاهىي نلى مىهجُت جذَس جذَس

م نمل املذسط في الذسط اللغىي مً مجمىنت مً املطادس املعانذة أَمها الشىاَذ مً امللىماث، بدُث ًىؿل

ت، هما جشجىض مىهجُت نلىم اللغت نلى أسبو خؿىاث  :29وألامثلت التي ٌعخهحن بها مً أحل وضف الكاَشة اللغٍى

 .)الخمهُذ )اظخذناء مهاسف الذسط العابم، حصخُظ مىدعباث الخالمُز 

 شاءة الىظ املعانذ.اظدثماس الىظ اللشاتي: ك 

 .نٌض الجمل والهباساث الذالت نلى الكاَشة 

 .ا م سضذ نىاضَش  جدلُل الكاَشة نً ؾٍش

 .وضف الكاَشة في نالكاتها الىقُفُت داخل الىظ 

 .اظخخالص اللانذة وما ًشجبـ بها مً أخىاٌ وأخيام 

 .جؿبُلاث مخىىنت 

غ همؿُا َى أن  غ ئال أن ما ًمىً اظخيخاحه أن ما ًجهل الخذَس املذسط ًكل ملُذا بأظالُب جذَس

ت في اخخُاس ألامثلت والشىاَذ، خاضت نىذما جيىن جلً ألامثلت  نلىم اللغت، وال ٌهؿي لىفعه شِئا مً الحٍش

املىحىدة في امللشس الذساس ي غحر وافُت أو غحر مخىاظبت مو املعخىي إلادساوي للمخهلمحن، مو غشوسة ألاخز بهحن 

 كُت.الانخباس بُذاغىحُا الفاس 
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غ نلىم  ومً زمت اسجأًىا اكتراح مجمىنت مً الحلٌى املعانذة نلى ججاوص الطهىباث التي حهىق جذَس

 اللغت، وحهلهم أهثر مىاهبت للعحر الهام للذسوط، وغبؿا للمادة املذسظت. وهزهش مجها، ما ًلي:

  هلترح أن ًمذ ألاظاجزة مجمىنت اللعم باألدواث إلاحشاةُت املعانذة لفهم املادة املذسوظت هما ًيبػي

ت وأن ٌهملىا نلى حهل الجمُو مشاسوا  أن ًجهلىا مً مجمىنت اللعم فػاء لخىمُت املهاساث اللغٍى

 .30في نملُت الفهم

 ت ما، ودنىة املخهلمحن ئلى الىشف  إلاجُان بىطىص جدخىي نلى أخؿاء ئمالةُت مخهللت بكاَشة لغٍى

ت غمً هظ ولِغ في  نجها، فهزا ًجهلهم ًىمىن زلافت الىلذ الزاحي مً حهت، واهدعاب كانذة لغٍى

ت بحن الفُىت وألاخشي في  ىزا ظِخزهش ول ش يء. باإلغافت ئلى جلذًم مهلىماث لغٍى خاالث مهضولت. َو

زهَش لت اظخهماله.خطت ميىن الىطىص، فهزا ٌهضص مىكفهم مً اللغت ٍو  31..م باللانذة وؾٍش

 .جؿبُلُت مو املخهلمحن داخل الفطل ملهشفت مذي اظدُهابهم ً  ئهجاص جماٍس

غ املادة بأهملها مً ؾبُهت ألامثلت املىقفت،  وهالخل أن امللترخاث المعذ الجىاهب املخذاخلت في جذَس

ت نً ؾ غ. وهزا جدبِب املخهلم في َزٍ املادة الحٍُى م مماسظخه لها في خُاجه الُىمُت وهزلً ؾشق الخذَس ٍش

بأوشؿت مخخلفت ئما باملعشح وإما باملالخكت وجدبو ألاخؿاء الىاسدة في وششاث ألاخباس والىاسدة مجها في الصحف 

  املىخىبت الطادسة...

 ثطبيم اإلجراءات الهلرتحة .5

هلىا وهمل حاَذًً ئن نلمىا بىفىس غالبُت املخهلمحن مً نلىم اللغت ودساظتها دون خب أو اظخمخام ح

نلى البدث نً مجمىنت مً الحلٌى وإلاحشاءاث لخجاوص رلً، وللخأهذ  مً مذي هجانت الحلٌى امللترخت نملىا 

ت دون أخشي ليعدشف مذي فهالُتها.  نلى جؿبُلها نلى دسط مً الذسوط اللغٍى

للعىت ألاولى وللذ وكو اخخُاسها نلى دسط "جطٍشف الفهل الصحُذ: العالم واملهمىص واملػهف" 

ئنذادي زاهىي، ودسط "الدشبُه وأكعامه: املجمل، املفطل، املشظل، املإهذ، البلُغ" للجزم املشترن آداب ونلىم 

عهما مو الجاهب الخؿبُلي.  ئوعاهُت بالثاهىي الخأَُلي، لتزامً جذَس

ف  الفهل الصحُذ "، واسجأًىا جؿبُم الحلٌى وإلاحشاءاث التي هشاَا جدىاظب والذسظحن امللترخحن " جطٍش

و"الدشبُه وأكعامه". وهكشا ألَمُت املعشح في املجاٌ الخهلُمي بانخباٍس أهثر فهالُت في جشظُخ املهجى، وأَم مدفض 

مً أحل اظدبذاٌ  -ظِخم ئدساحها في ملحم البدث -للمخهلمحن، كشسها أن هبذأ جلذًم الذسظحن امللترخحن بمعشخُت

ت ومشدودًت، خُث جم جيلُف بهؼ املخهلمحن واملخهلماث الذسط الخللُذي املهخاد بذسط جشبى  ي وحهلمي أهثر خٍُى

تهم أهثر، وشذ اهدباَهم ملخابهت  بخجعُذ َاجحن املعشخُخحن داخل الفطل الذساس ي، ألامش الزي صاد مً خافٍض

أمثلت  الذسط بجذًت، ومىجهم مً الخهشف نلى مىغىم الذسط بِعش، وبهذ نشع املعشخُخحن اهخللىا مباششة ئلى
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ت املذسوظت ً في كشاءة َزٍ ألامثلت وسضذ الكاَشة اللغٍى هما خاولىا  .الاهؿالق وخاولىا ئششان املخهلمحن املخهثًر

الترهحز نلى الهىاضش املهمت التي جخذم الذسط دون الخؿشق ئلى جفاضُل ألامىس املهلذة، التي حعاَم في حهلُذ 

 بت فهمها.الكاَشة نلى املخهلمحن واخخالؽ مهاسفهم وضهى 

ت  ت مخهللت بالكاَشة اللغٍى وفي ألاخحر نمذها ئلى إلاجُان بأمثلت جدخىي نلى أخؿاء ئمالةُت وحهبحًر

املذسوظت ظىاء في دسط الصحُذ واملهخل أو الدشبُه وأكعامه، ومؿالبت املخهلمحن الىشف نجها، مما ًجهلهم 

 زاهُت.ًىمىن زلافت الىلذ مً حهت، واهدعاب وجشظُخ اللانذة مً حهت 

 عرض وثحليل يجائج البحث: .6

ب جىضلىا ئلى الىخاةج الخالُت:   بهذ جؿبُلىا الحلٌى امللترخت نلى نُىت الخجٍش

 هخائج العيىت ألاولى: السىت ألاولى إعدادي 

لت البُذاغىحُت  زا ساحو ئلى الؿٍش ب أهثر جفانال مً الهُىت الػابؿت، َو للذ واهذ نُىت الخجٍش

ذ  بمعشخُت نً جطٍشف الفهل الصحُذ حهلذ املخهلمحن أهثر ئكباال وججاوبا مو الذسط، املهخمذة والتي 
َ
ْظُتِهل

ُ
أ

اث الخالُت:  فارا أسدها أن هشضذ هجانت الىخاةج املحللت فُمىً أن هلمعها مً خالٌ املعخٍى

 :ًب/ الهُىت  على مسخىي الصم غ الذسط اللغىي مو الهُيخحن )نُىت الخجٍش ًالخل أن صمً جذَس

ب لم ًخجاوص الىكذ املحذد له )  الػابؿت( َى هفعه، رلً أن الضمً املخطظ للخمهُذ مو نُىت الخجٍش

نششة دكاةم(، هكشا الؾالم املخهلمحن املمثلحن نلى خىاس املعشخُت ظلفا، هما أن الهُىت الػابؿت هي 

بمىدعباتهم العابلت كطذ الخهشف  لم ًخجاوص الخمهُذ الىكذ املحذد له والزي وان بمثابت جزهحر ألاخشي 

 نلى الذسط الجذًذ.

ب  ئال أن الاخخالف بُجهما ًىمً نلى معخىي الفهم املحطل لذي ول مً الهُيخحن، خُث واهذ نُىت الخجٍش

ت املذسظت نلى نىغ هكحرت  ها التي جدلم الفهم نىذَا بهعش.أظشم فهما وأهثر غبؿا للمادة اللغٍى

  ب، وان أكل ملاسهت مو الجهذ  على مسخىي الجهد املبرول ًالخل أن الجهذ الزي بزٌ مو نُىت الخجٍش

ب ظانذ املخهلمحن نلى  الزي بزٌ مو الهُىت الػابؿت، فمعشخت الذسط اللغىي املىجض مو نُىت الخجٍش

ح مما كلل الجهذ والخهب نلى املذسط في خحن أن فهم املبخػى وجشظُخ اللانذة دون اظخفاغت في الشش 

ً مجهم.    الهُىت الػابؿت أخزث مً املذسط الجهذ املػانف خاضت املخهثًر

 ب كذ جفانلىا بالشيل املؿلىب مو املذسط، وظاَمىا على مسخىي الخفاعل : هجذ مخهلمي نُىت الخجٍش

م في بىاء الذسط بشيل فهاٌ، هما أنهم واهىا أهثر ؾشخا  زا بذوَس لألظئلت وخللىا هلاشاث فهالت، َو

لت حذًذة حهلتهم أهثر ئكباال وأهثر اهدباَا، في ملابل َزا هجذ الهُىت  ليىن الذسط كذ كذم بؿٍش
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الػابؿت اكخطشث نلى الخللي العلبي دون املعاَمت في بىاء الذسط وخلم نملُت جىاضلُت ًيىن فحها 

 ؾشح العإاٌ وخب الاظخفعاس خاغشا.

ً الخؿبُلي امللترح ئهجاٍص للهُيخحن كطذ فدظ مذي كذسة املخهلم نلى جىقُف أما بخطىص ال خمٍش

ت في ظُاكاث مخىىنت، فلذ شمل زالزت أظئلت، ؾلب مجهم في أوله ئدساج ول فهل غمً خاهخه  الكاَشة اللغٍى

ت املخهللت بالك ت املىاظبت )صحُذ ظالم أم مهمىص أم مػهف(، وفي زاهُه الىشف نً ألاخؿاء اللغٍى اَشة اللغٍى

فا خاؾئا والىاحب نلحهم جدذًذ الخؿأ وجصحُده  خُث كذمذ لهم حمال جدخىي نلى جطٍشف ألافهاٌ جطٍش

ت مً حهت زاهُت. والعإاٌ الثالث َى وغو  كطذ جىمُت الىلذ الزاحي لذيهم مً حهت واهدعاب اللانذة اللغٍى

ىت الخجٍشب إلاحابت نً حمُو ألاظئلت مو ألافهاٌ في ميانها املىاظب خعب ظُاق الجملت. وللذ اظخؿانذ نُ

وسود أخؿاء غئُلت فُما لم ٌعخؿو مخهلمى الهُىت الػابؿت إلاحابت ئال نً العإاٌ ألاٌو بهذ ششح ًلشبهم مً 

 إلاحابت.

 املجاب عنها مً لدن العييخين.الخمسيً الخطبيلي سئلت أ: عدد 2جدول 

ً  نذد الخالمُز  نذد الخماٍس

 الخؿبُلُت

نذد ألاظئلت 

املخمىً مً إلاحابت 

 نجها

ت  اليعبت املإٍو

ب   100%  3 3 41  نُىت الخجٍش

 33%  1  3 41 الهُىت الػابؿت

 : إحصائياث حىل الخمسيً الخطبيلي3جدول 

 املجمىع العيىت الضابطت عيىت الخجسيب 

عدد املخعلمىن الرًً 

أجابىا عً الخمسيً 

 الخطبيلي

32 19 51 

املخعلمىن الرًً لم  عدد

 ًجيبىا عً الخطبيم
9 22 31 

 82 41 41 العدد إلاجمالي للمخعلمين

اليسبت املؤويت للمجيبين 

 عً الخطبيم
78% 46 % 62% 
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 : وسبت املخعلمين الرًً أجابىا عً الخطبيم )املسخىي إعدادي(1املبيان 

 

  هخائج العيىت الثاهيت: الجرع املشترن ألادبي 

ت الخأَُلت مو الجزم املشترن ألادبي، هجذ مجمىنت مً الىخاةج إلاًجابُت  ئرا اهخللىا ئلى املشخلت الثاهٍى

هخمهُذ للخهشف نلى الذسط الجذًذ، وهزلً   -الدشبُه وأكعامه–التي جدللذ بفػل انخماد املعشخُت امللترخت 

ضا للخهش  إلاجُان بأمثلت ت،جىغُدُت مىلىلت مً الىاكو املهِش حهٍض مىً سضذ َزٍ  ٍفاث واملػامحن الىكٍش ٍو

 الىخاةج في:

خُث ًالخل أن الضمً املعخغشق في جلذًم الذسط اللغىي ليلخا الهُيخحن مدشابه، غحر أن  الصمً:

ب واهذ أهثر فهما واظدُهابا  الاخخالف هما ُسضذ في املشخلت إلانذادًت ًىمً في وعبت جدلم الفهم، فهُىت الخجٍش

ثُاجه، نلى نىغ الهُىت الػابؿت التي اظخفادث مً مدخىي الذسط فلـ دون دساًت ملحخىي الذسط وخُ

 بدُثُاجه هكشا لػهف كذسة اظدُهابهم.

ب أكل وكها ملاسهت مو الجهذ املبزٌو   الجهد املبرول: للذ وان الجهذ املبزٌو باليعبت لهُىت الخجٍش

و والىاحو وجللل بخطىص الهُىت الػابؿت، خُث ًالخل أن معشخت الذسط حعاَم في  جدلُم الفهم العَش

 الجهذ نلى املذسط.

ب واهذ مخفانلت بشيل جفاعل املخعلمين: هبحر مو الذسط، ولم جلخطش نلى الخللي  ئن نُىت الخجٍش

العلبي بل نلى الهىغ ظاَمذ في بىاء الذسط وفي خلم جىاضل بُذاغىجي فهاٌ، نلى خالف الهُىت الػابؿت 

 ادي، مما حهلها مخللُت ظلبُت غحر مخفانلت وغحر معاَمت في بىاء الذسط. التي كذم لها الذسط بشيل ن

0%
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80%

 العينة الضابطة    عينة التجريب

78% 

46% 

 العينة الضابطة  عينة التجريب  
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ً الخؿبُلي امللترح ئهجاٍص للهُيخحن كطذ فدظ مذي كذسة املخهلم نلى جىقُف  أما فُما ًخهلم بالخمٍش

ت في ظُاكاث مخىىنت، فلذ شمل ظإالحن؛ ألاٌو ؾلب مجهم جدذًذ أهىام الدشبُه املخػمىت في  الكاَشة اللغٍى

ت، والثاوي جشهُب حمل جخػمً أهىام الدشبحهاث املذسوظت. وكذ اظخؿانذ نُىت الخجٍشب إلاحابت  ألامثلت الشهٍش

 نلى حمُو ألاظئلت في وكذ وححز، في خحن حهثر ألامش نلى الهُىت الػابؿت وأخز مجها الىكذ الىثحر لإلحابت نىه. 

 عدد ألاسئلت املجاب عنها مً لدن العييخين.: 4الجدول 

عدد الخمازيً  عدد الخالمير 

 الخطبيليت

عدد ألاسئلت 

املخمىً مً إلاجابت 

 عنها

 اليسبت املؤويت

  111%  2 2 33  عيىت الخجسيب

 01%  1  2 33 العيىت الضابطت

 

 : إحصائياث حىل الخمسيً الخطبيلي5الجدول 

 املجمىع العيىت الضابطت عيىت الخجسيب 

عدد املخعلمىن الرًً 

الخمسيً أجابىا عً 

 الخطبيلي
29 17 46 

عدد املخعلمىن الرًً لم 

 32 22 10 ًجيبىا عً الخطبيم

العدد إلاجمالي 

 للمخعلمين
39 39 78 

اليسبت املؤويت للمجيبين 

 %59 % 43 %74 عً الخطبيم
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 : وسبت املخعلمين الرًً أجابىا عً الخطبيم )مسخىي ثاهىي(2املبيان زكم 

 

حن الذساظُحن  ونلُه ًمىً سضذ وعبت هجاح الذسط اللغىي وفهمه باليعبت ليلخا الهُيخحن ولىال املعخٍى

 في الشيل الهىذس ي الخالي ورلً اهؿالكا مً نذد ألاظئلت املجاب نجها في الخؿبُلاث الجهاةُت للذسط: 

 : وسبت جحلم الفهم لدي ول مً العييخين3املبيان 

 

حن إلانذادي والثاهىي وعخيخج أنمً خالٌ الىخاةج  هفىس املخهلمحن مً  املخىضل ئلحها في هال املعخٍى

لت التي دسظذ لهم بها أو ئلى نالكتهم املخىجشة بمادة اللغت الهشبُت، هكشا لهذم جمىجهم  نلىم اللغت ٌهىد ئلى الؿٍش

طهم مً الخمثالث العلبُت خٌى مً الحطٌى نلى هلؿت مششفت في َزٍ املادة، وكذ ٌهىد الىٍش أًػا ئلى نذم جخل

 نلىم اللغت كبل اخخياههم بها.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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واهؿالكا مً إلاحشاءاث املؿبلت جبحن لىا مذي هجانت الحلٌى امللترخت في الىظـ الخهلُمي الخهلمي، رلً 

أنها أزمشث هخاةج واضحت بذث حلُت في فهم املخهلمحن وجدعً معخىاَم، خُث خفضث راهشتهم وظاَمذ في جشظُخ 

"ومعلىم أن الش يء إذا هيل بعد ة في رَجهم ألنها لم جلذم لهم حاَضة، وإهما هذوا في ظبُل الخىضل ئلحها. اللانذ

لخظ الذهخىس ، 32الطلب ومعاهاة الحىين وان هيله أحلى، ومىكعه في الىفس أجل، ومً ثمت جىىن به أشغف" ٍو

افع  :" جثير لدي الطلبت كىة الخفىير، وجحملهمؾه نلي جلً املضاًا كاةال على الخىصل إلى اللاعدة، وجحسن الدو

الىفسيت، فيىدبه الطالب ويفىس ويعمل، شيادة على أن املعلىماث التي اهدسبها الطالب سدبلى مترسخت في 

الراهسة مدة طىيلت، وأهه ًصبح فسدا مسخلال في جفىيره واججاهاجه، فهره الطسيلت جثير الخىافس، وجفعل عىصس 

  33على دكت املالحظت والترجيب، وجدزب على الصبر واملثابسة والاعخماد على الىفس."الدشىيم، وحعىد الطلبت 

ونلُه، فلذ جأهذ لىا اهؿالكا مً إلاحشاءاث امللترخت، أن املخهلمحن جيىن لهم كابلُت أهثر في مداولتهم فهم 

ت املذسوظت، خُىما جىقف ألامثلت الخىغُدُت املىلىلت مً الىاكو املهِش  ما اظخهص ى نلحهم مً اللػاًا اللغٍى

ت. لزلً ال مفش مً بدث  فاث واملػامحن الىكٍش ضا للخهٍش أظخار اللغت الهشبُت دوما نلى شىاَذ مً الىاكو حهٍض

ذ هبحر.    ت ٌهتريها ججٍش ت التي حهشع نلحهم في كىالب هكٍش  املهِش لخهضص كذساث املخهلمحن نلى فهم الذسوط اللغٍى

نالوة نلى رلً، فان ول الهملُاث الخهلُمُت الخهلمُت اللاةمت نلى مىؿم ظلؿىي نمىدي ٌغُب فُه 

البُذاغىجي الفهاٌ، ال ًمىً لها أن جزَب بهُذا وي جدلم أَذافها املشحىة. ألامش الزي ٌعخذعي الخهاكذ والخىاضل 

مً ألاظخار الخخلي نلى املماسظاث الخهلُمُت الخهلمُت الخللُذًت الهلُمت التي ًيىن فحها املذسط "فلحها" ماليا 

غ للمهشفت، وجبجي مماسظاث حهلُمُت حهلمُت خذًثت فهالت ومىخجت وخطبت  و مً أظالُب الخذَس جلىم نلى الخىَى

ت التي اكترخىاَا والتي أنؿذ أولها(.   )همعشخت الذسوط اللغٍى

 

 خاثهة:

 بهذ حىلت مً الذساظت هخلظ مً خالٌ َزا البدث ئلى الىخاةج الخالُت:

 الذاسظىن والباخثىن للىدى الهشبي نلال ونُىبا واهذ ظببا في ضهىبخه وحهلُذٍ  أخص ى

ت هفعها.  حن، املادة اللغٍى  وحمىدٍ والتي جترهض في زالر هىاح: هخب نلىم اللغت، مجهاج اللغٍى

  ا بهذ أدسن أظالفىا اللذامى ضهىبت نلىم اللغت وونىا رلً فشاخىا ًبدثىن نً ؾشق لخِعحَر

ة ومىفشة للؿالب والذاسظحن، فألفىا ألحل رلً املخخطشاث واملىكىماث أن أضبدذ مهلذ

ً مإلفاتهم جذٌ نلى رلً  . 34والششوح؛ مداولت مجهم لخِعحر الىدى والبالغت، ونىاٍو

 في البِذ الصحُذ الخىقُف نً لبهذَا للمخهلمحن، ومىفشة حافت بؿبُهتها نلىم اللغت كىانذ 

 وشحجها بهىاضش ئلحها الاهدباٍ حزب ئلى مدخاحت رلً أحل مً وهي الهامت، والحُاة والشاسم
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م و الؿشاةم  غامػها وجىغُذ مفاَُمها، لبعـ وإلازاسة الدشٍى ألامش الزي ًلخض ي جىَى

 وألاظالُب.

  غ بامللاسبت بالىفاًاث ٌعاَم في فهم املخهلمحن لذسوط انخماد الحلٌى امللترخت والخذَس

ت فهما هاحها ومثمشا  لهم الخهبحر بلغت نشبُت ظلُمت في  وإهعابهماللغٍى ت جَإ هفاًت لغٍى

 مخخلف الىغهُاث الخىاضلُت،وران ما جىضلىا ئلُه في الجاهب الخؿبُلي.

انها ألاظاس ي، نبر هشفها للهالكت الياةىت بحن هفىس املخهلمحن  ىزا جيىن َزٍ الذساظت كذ خللذ َس َو

ت ألظاجزة اللغت الهشبُت وهيىن بزلً كذ جدللىا مً املماسظت ال بمخغحر مً نلىم اللغت همخغحر جابو ًخأزش  تربٍى

صحت الفشغُاث املؿشوخت ظلفا، رلً أن الهامل ألاظاط في هفىس املخهلمحن مً نلىم اللغت ٌهىد ئلى نىامل زالر 

مشجبؿت فُما بُجها؛ ألاٌو جمثالث املخهلم املعبلت خٌى امليىن وزاهحها أظالُب ألاظخار وؾشاةله املهخمذة في 

غ، وزالثها الىخاب املذسس ي الزي كذ ٌعخفُؼ في الذسط دون خاحت املخهلم لزلً. ئال أن املذسط وخذٍ  الخذَس

 اللادس نلى ججاوص الطهاب والهىاةم الحاةلت دون فهم املخهلمحن للمادة املذسظت.
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 البحث الداللي في الدرس اللصاني احلديث: الداللة في الدراشات الوصفية
 

ويأ.  
َ
 1.هشام حْصن

 
 

 ملخص:
 

ببُان الذاللت في الذساظاث الىضُُت، مو الهىاًت بشٙل خاص ب٘شِ حىاهب الىٓذ  البدثهخم َزا ح 

ض نليها الىضُُىن في دساظتهم للمعخىي الذاللي مً اللًت، وظيبحن رلٚ مً خالٛ مشخلخحن وضُُخحن،  التي ٖس

ت الىضُُحن الًشبُحن للمعخىي الذاللي مً اللًت في بؾ اإلاشخلت ألاولىظخهجى  ىٍ نلى سٍئ ت بالْى اس ما ٌعّمى بالىكٍش

هُت  ت الىضُُت الخىَص ت الىضُُت الىقُُُت نىذ بلىمُُلذ، والىكٍش ت نىذ دي ظىظحر، والىكٍش الىضُُت البيٍُى

اإلاعخىي الذاللي في الذساظاث الىضُُت الهشبُت، والتي هدذ مىحى  اإلاشخلت الثاهُتنىذ َحرر. في خحن جٓذم 

 لخمهُذًت".جمهُذًا، في بؾاس ما ٌعمى بـ"اللعاهُاث ا

ت الىضُُت. :يةحاتالكلمات المف  الذاللت، اإلاعخىي الذاللي، اإلاهجى، الىكٍش

   

Abstract: 

This research is concerned with semantics in descriptive studies, with particular attention to 

detecting the aspects of criticism on which the descriptors focused in their studies of 

semantics, and we will show this through two phases, the first stage will be concerned with 

the Western descriptors' view of semantics in the framework of the so-called structural 

descriptor theory at De Sauser, and the functional descriptor theory at Plumfield. The second 

stage offers the semantic level of Arabic descriptive studies, which carve out an introductory 

orientation, under the so-called " Simplistic Linguistics". 

Key words : Semantics, Semantic level, Meaning, Descriptive Theory. 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة :
                                                           

 المغرب .-مراكش –القاطي عياض جامعة  –باحث في شلك الدكتوراه 1
. 



 

ويأ.
َ
 احلديث: الداللة في الدراشات الوصفيةالبحث الداللي في الدرس اللصاني  هشام حْصن

 

          
 مركز أفاق  للدراشات و التكوين المتخصص                         

 
 2222 أذار-مارس ، ثاني، المجلد ال امضاخل مجلة رؤية أكاديمية ، العدد

 

 

59 

خ الهلم اَخماما بالًا لذي نلماء اللعان الهشبي، لِغ بحن نلماء اللًت  البدثهاٛ لٓذ  اللًىي الذاللي في جاٍس

َدعب، وإهما في َشوم الهلىم ؤلاوعاهُت ألاخشي، ٖهلم الىُغ، ونلم ؤلاحخمام، ونلم اإلاىؿٔ، والُلعُت، 

ا، بالشيم مً اخخالٍ زٓاَت وجىىم اَخماماث ٗل نلم نلى خذة. بىؤ الخُ٘حر الذاللي في حمُو مً َىا جو  ويحَر

ر نىه حل الباخثحن خحن ؤٖذوا نلى ضهىبت َزا  زا ما نبَّ ألابدار مجزلت مخمحزة، ًَذا مً ألابدار اإلاهٓذة، َو

ُبي(؛ رلٚ ؤن الؿبُهت الخُُٓٓت للًت ال  ت )الطىحي والطشفي والتٖر اث ألاخشي اإلاهشَو اإلاعخىي مٓاسهت باإلاعخٍى

 جُهم بال مً خالٛ اإلاهجى.

ذ ؤهه ْذ جبلىس مىهجا ْاثما  ا نىذ الٓذماء مً الهشب، َةهه ًجب ؤن هٖا ٗان البدث الذاللي في اللًت مهشَو ولئن 

بزاجه لذي نلماء اللًت املخذزحن، وبخاضت في الذسط اللعاوي الخذًث، هكشا إلاا ْذمه َزا ألاخحر مً بهجاصاث 

اث ألاظاظُت للذسط اللًىي. ض َزا الخؿىس نلى حهىد بهؼ نلماء اللًت ْو نلمُت دُْٓت في حل اإلاعخٍى ذ جٖش

ـ(، وؤخمذ مخخاس م1177-7391ٌـ(، وجمام خعان)م7311-7931ٌ: ببشاَُم ؤهِغ)ؤمثاٛالهشب املخذزحن، 

ماٛ دمحم بشش)م1119-َـ7313نمش) ً مً ؤبشص م1172-7391ٌ(، ٖو ٗاهذ حهىد َاالء اللًٍى م، خُث  ـ( ويحَر

ا بظهاما في ضُايت ا َش حن في الجهىد وؤَو م مً اللًٍى لذسط اللعاوي الهشبي الخذًث، معخُُذًً ممً ظبَٓى

 الترار الهشبي الٓذًم والذساظاث الًشبُت الخذًثت.

 ِ
ّ
ذ جىلذ نً َزا ٗل   ِه ْو

 
شخْذ  بشٙالُت

ُ
ؿشح خالُا في ُُُٖت ْشاءة الترار، وجدذًذا  ؾ

ُ
في العاخت الهلمُت وال صالذ ج

اث الًشبُت والترار الهشبي، ْطذ سظم خذود جدلُل  في قل جلٚ املخاوالث التي ظهذ بلى سبـ الطلت بحن الىكٍش

ذ َزٍ املخاوالث في سبـ َزٍ الطلت؟ وإلى ؤي خذ اظخؿانذ ؤن جدٓٔ 
َ
ٓ
ّ
ا. وإرن، َل ُوَ اللًت وبُان ؤظشاَس

 جُعحر َزٍ اإلاىاهج الًشبُت في غىء الترار ؟

ذ ْادها َزا الخدشي في بدثىا مً الىاخُت اإلاىهجُت بلى  الىضِ والخدلُل، مً خالٛ اظخٓشاء مادجه في جدبو ْو

حن و جطىساث  دطها  الزًً دسظىا َزا اإلاعخىي اللًىي آساء اللًٍى  .وجدلُلهاَو

َزٍ الذساظت ؤن الىمارج اإلامثلت لبهؼ اججاَاتها اهدطشث في حهىد نذد مً اللعاهُحن مباخث مما ْذ ًالخل في 

ٗان لػشوساث نلمُت، جإحي في ؾلُهتها ؤجها همارج لعاهُت دون ظىاَم، ولم ًً٘ رلٚ اهخٓاثُا ؤو ُُُٖا ، وإهما 

ت لعاهُت مدذدة، دسظذ الذاللت في غىئها. ظيشحر بلى وفي رلٚ  َشغذ هُعها نً حذاسة، مً خالٛ جبىيها هكٍش

ُُُت حهاملهم مو اإلاعخىي الذاللي الزي َى مىغىم  حرر ٖو  البدث.آساء دي ظىظش وبلىمُُلذ َو

 في الدراشات الوصفية الغربية : الداللة أوال

لٓذ ؤحمو ماسخى الذسط اللعاوي اإلاهاضش نلى ؤن الىخاج اللعاوي في مجمله ًىٓعم بلى زالزت اججاَاث: اللعاهُاث 

ت، واللعاهُاث الخىلُذًت، واللعاهُاث الىقُُُت، بر نِ٘ الاججاٍ ألاٛو منها نلى حمو  الخطيُُُت البيٍُى

ت، ومداولت  ُم، حملت(.  ،وضُهااإلاهؿُاث اللًٍى بخطيُِ نىاضش ووخذاث الخدلُل اللعاوي )ضىث، بيُت، مىَس

ُب بانخباٍس اإلاٙىن الخىلُذي في و  شج٘ض نلى التٖر الاججاٍ الثاوي، ًخجاوص الىضِ والخطيُِ بلى الخُعحر، ٍو
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ل. ؤما الاججاٍ الثا ض نلى الىمىرج اللعاوي، في خحن ًىدطش دوس اإلاٙىهحن الطىحي والذاللي في الخإٍو لث، َةهه ًٖش

ا بيُت لها وقاثِ ؤَمها الىقُُت الخىاضلُت.  (1)مبادت ؤظاظُت ؤَمها اللًت، بانخباَس

ها الًشبُىن، بل  ت ْبل ؤن ٌهَش ذ الذساظاث اللًٍى حن ؤن ؤمم الشّش الٓذًم ْذ نَش لهل ؤَم ما ًزٍٖش حل اللًٍى

نهم نلى حهىدَم في الذسط اللًىي، ٖما رٖش بن َزٍ الذساظاث لم جٓم نىذَم بال بهذ اجطالهم بالهىىد، واؾال 

م، َهزا بلىمُُلذ  َى : "لٓذ وغو الىدى الهىذي ؤمام ألاوسبُحن ألٛو مشة وضُا دُْٓا  Bloomfeldبهؼ لًٍى ًٓٛى

ت" ٗامال للًت ْاثما نلى اإلاالخكت ولِغ نلى هكٍش  .(2)و

ت الًشبُت، َةن ما ٌ هىِىا َىا َى الذساظت الذاللُت، َٙلمت داللت ومهما ًً٘ ْذس َزا الخإزحر نلى الذساظاث اللًٍى

Semantics ت خالٛ الٓشن العابو نشش في ٖخاب حىن ظبيعش ، زم اظخهملها (3)قهشث ألٛو مشة باللًت ؤلاهجلحًز

اٛ )  م( في ٖخابه: "مٓالت في نلم الذاللت: هدَى نلم الذالالث 7372) Michel Bréal)(4)اللًىي الُشوس ي مِشاٛ بٍش

(Essai de sémantique: Science des significations)  (5)م7881الطادس نام. 

ٗان اَخمامه في املجاٛ الزي ٌهجى بخدلُل اإلاهجى الخشفي   ذ لٓي َزا اإلاطؿلح اهدشاسا واظها بحن اللعاهُحن، و ْو

ت ووضُها، بدُث ال جٓخطش مباخثه نلى مهاوي الٙلماث َدعب، وإهما هي حشمل ٖزلٚ داللت  لأللُاف اللًٍى

ٗاهذ اإلاباخث الخٓلُذًت العاثذة Sentence semanticsالجمل  هٍش بهلم الذاللت ، و ٌُ ض نلى ما  في الًشب جٖش

خي، الزي ًذسط الٙلماث اإلاُشدة، وجؿىس مهاهيها نبر الهطىس، جدذ مبدثحن ًؿلٔ نليهما الخإزُل  (6)الخاٍس

Etymology والخًُحر الذاللي ،Semantic change. 

ذ حهذدث اَخماماث الباخثحن في نلم الذاللت مً جخططاث مخخلُت، بلى ؤن ؤضبذ َ ُه الخذًث نً الذاللت ْو

ُْذ خىله دساظاث نذة، ًطب مهكمها في دساظت  ِ
ّ
ل
ُ
ٖهلم، وؤضبدذ له ْىاهحن جد٘مه، ومبادت ًٓىم نليها، وؤ

ت، والتي هي في خذ راتها اججاَاث نذة، ومذاسط مخخلُت،  اإلاهجى، في بؾاس ما ٌعمى بالذساظاث الىضُُت البيٍُى

ت والبل ٗالعىظٍش يعُب بما بلى ؤصخابها 
ُ
ت والىقُُُت ج ٗالبيٍُى ت  ىمُُلذًت والُحرزُت، ؤو بلى اججاَاتها الىكٍش

ُت وؤظعها  ا. بُذ ؤن حل َزٍ الاججاَاث وإن اخخلُذ في جىُحهاتها اللعاهُت، وخلُُاتها اإلاهَش هُت ويحَر والخىَص

ا، وهدً وععى بلى بُ ت التي ال ًمً٘ بهٙاَس  اجها َُما ًإحي:اإلاهخمذة، َةجها ْاثمت نلى نذة مً اإلابادت اإلاشتٖر

ت )فزدهان دي ضىضير( .1  الىصفُت البيٍُى

ت الخذًثت، وؤنمٓها جإزحرا في جىحُه اللعاهُاث هدى الذساظت  لٓذ شٙل َزا الهالم اللعاوي ؤَم اإلاذاسط اللًٍى

ا ظُٙىن لها ؤزش واضح في  ت، ؾشح مً خاللها حملت مً اإلابادت التي لها نالْت باإلاهجى، والتي بذوَس جىحُه البيٍُى

 نلم الذاللت.

ٔ بحن اللًت وال٘الم  ت، الُ٘شة الجذًذة اإلاخمثلت في الخٍُش ت العىظٍش ومً بحن العماث الباسصة التي جخمحز بها البيٍُى

ذَه  Parole)اللًت اإلاهُىت( َهي الجذًشة بالبدث ونلم اللًت خاص بها ال ال٘الم  Langueباإلاهجى الزي سآٍ  َو

اتها وبزاتها. واللًت بهزا اإلاهجى حضء مً نلم ٖبحر واظو لم ًخؿىس بهذ َى ما ظماٍ ألاظاس ي ؤن هذسط اللًت في ر
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ذ َّش بحن العُمُىلىجي ونلم اإلاهجى، في خحن ؤخؿإ بهػهم الُهم َكىىا ؤال َّش Semiologyبـ)نلم الشمىص(  ، ْو

 . (7)بُنهما، ومً بُنهم َحرر

ٗاهذ ظىت  خ البدث الل7371لٓذ  ذ م مشخلت خاظمت في جاٍس ًىي خاضت والهلىم ؤلاوعاهُت نامت، بهذما نَش

ا، بهذ  ضث حل ؤَٙاٍس جلٚ نلى جدذًذ نلم اللًت وقىاََش ؤَٙاس دي ظىظحر اهدشاسا واظها في ؤوسوبا، خُث جٖش

خُت والجمالُت والهملُت، والتي جخذاخل وجدشابٚ لخٙىن  الىكش بلى شتى الهىامل البُىلىحُت والاحخمانُت والخاٍس

اللًىي لذي البشش، َٙاهذ آساٍئ وؤَٙاٍس جمثل جطىسا حذًذا ظىاء نلى معخىي مىهج الخدلُل ؤم  وعُج اليشاؽ

 نلى معخىي اإلاطؿلخاث الخاضت التي ؤبذنها. 

لٓذ ؾشح دي ظىظحر في مجاٛ اللًت ْػُت جمحز اللعاهُاث نً باقي الهلىم ألاخشي، وهي ؤَمُت اللعان بانخباٍس 

ومجشدة، َاللعان نىذٍ " هخاج احخماعي إلال٘ت اللًت ومجمىنت مً  قاَشة احخمانُت را ؾبُهت خُُت

ت التي ًخبىاَا املجخمو لُخمً٘ ؤَشادٍ مً الخهبحر بىاظؿخه نً مل٘تهم" . َالذاللت نىذٍ (8)الاضؿالخاث الػشوٍس

ت، وهي نباسة نً نالْت جشبـ الذاٛ باإلاذلٛى داخل الهالمت اللعاهُت، ونلى (9)مشجبؿت بالشمىص  َزا ًػم  اللًٍى

ت َٓـ، ؤما ألاٛو َيهخم  نلم الشمىص ٖثحرا مً َشوم نلم اللًت وبخاضت نلم الذاللت، ألن ألاخحر حهخم بالشمىص اللًٍى

ت. ٗاهذ ؤو يحر لًٍى ت  ؤما الذلُل اللًىي نىذٍ َهى ُٖان رَجي مٙىن مً داٛ )ضىسة  (10)بالهالماث والشمىص، لًٍى

 ضىجُت( ومذلٛى )ضىسة رَىُت(.

في الذلُل، مً خُث نالْت الذاٛ باإلاذلٛى ونالْت الذلُل باإلاشحو وحًحر الذاللت وزباتها، بدث داللي؛ بن البدث 

ا، ظىاء  ألن مً بحن اَخماماث اللعاهُاث البدث في الذاللت، َزا ألاخحر َشم مً َشوم نلم اللًت، وؤَم نىاضَش

ت ًُض ي ت، وؤن ؤداء الهىاضش اللًٍى ت ؤم يحر لًٍى . ٗاهذ داللت لًٍى  ؤظاظا بلى َهم نالْت الذاٛ باإلاذلٛى

ش بشٙل حلي في الاججاَاث 
َّ
عشي مىحى حذًذا في البدث اللًىي، خُث ؤز وإرن، َٓذ اجخز َزا اللًىي العَى

اث  ٓت وضُها للىكام اللًىي، نبر معخٍى ت التي جمحزث بؿٍش اللعاهُت الالخٓت، لهل ؤَمها اللعاهُاث البيٍُى

هذ ؤظاظُت ؤسبهت، الطىحي والطش اث ال ًمً٘ َطل بهػها نً بهؼ، َو في والىدىي والذاللي، وهي معخٍى

ٔ ما ٌعبٓها مً سمىص  ت نً ؾٍش اإلاعخىي الذاللي ؤنالَا هكشا للمٓطذ الزي ٌععى له بةًطاٛ الشظاثل اللًٍى

ت. ُت وهدٍى  ضىجُت وضٌُ ضَش

ىساث اإلاىضخت في مجملها ولٓذ خاٛو نذد مً الذاسظحن والباخثحن في اللعاهُاث اْتراح مجمىنت مً الخط

ت واضخت اإلاهالم، ومعخٓلت نً الخُ٘حر  ت الهالمت التي وغهها دي ظىظحر، والهادَت بلى جإظِغ هكٍش لىكٍش

حن الُلعُي خٛى اإلاهجى. ولهل ؤشهش َزٍ الخطىساث  التي ْذمذ في َزا العبُل،  مداولت الىاْذًً اللًٍى

حن:  دشاسدص )C.K.Ogdenؤويذن )ؤلاهٙلحًز : "مهجى I.A.Richards( وٍس ( اللزًً خّىال معاس الذاللت ب٘خابهما اإلاشتٕر

ت مً وحهت هكش 7319الطادس نام  (The Meaning of meaning)اإلاهجى"  م، دسظا َُه ْػاًا الذاللت اللًٍى

ُت؛  ورلٚ بدعائلهما الخثِث نً ماَُت اإلاهجى مً خُث َى نمل متزاوج مً اجداد وحهي الذاللت : ؤي الذاٛ ظلٖى
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، َىّحها الهىاًت بالهالْت التي جشبـ مٙىهاث الذاللت التي ًجب ؤن جبذؤ مً الُ٘شة ؤو املخخىي الُهلي  واإلاذلٛى

 (11)الزي حعخذنُه الٙلمت والزي ًىمي بلى الص يء.

ت في هكش اإلاهخمحن بالهالمت والذاللت ، (12)َزا الهمل الزي ٌهذ جدىال َاما في الخهامل مو ْػاًا الذاللت اللًٍى

"
ً
ٗامال ، َٙاهذ دساظت (13)ألجهما ظاسا في خـ ال ًخؿابٔ جماما مو الخـ الُلعُي العابٔ وإن لم ًىُطال نىه 

خي  ى ما ٌهٍش باإلاىهج الخاٍس اإلاهجى لذحهما جٓىم نلى بُان الخًحر والخؿىس الزي ًطِب اإلاهجى نبر الهطىس، َو

ظت اللًت في صمً مدذد، بذساظت اإلاهجى نلى بُان . خالَا إلاا دعى به دي ظىظحر، ؤي دساDiachronieالذًاٖشووي 

ت الثابخت  .(14)الهالْاث اإلاهىٍى

ت  دشاسدص مطؿلح الشمٍض للذاللت نلى املجاٛ الهام الزي ًذسط الذوس الزي جلهبه  Symbolismeًٓترح ؤويذن وٍس

ا نلى الُ٘ش ر َى اإلاىحه ؤو اإلاىكم . َزا ألاخح(15)اللًت والشمىص بمخخلِ ؤهىانها في خُاة ؤلاوعان وخاضت جإزحَر

ت، ٖما َى مهلىم ؤن الهالْت بحن الشمىص والُ٘ش نالْت مباششة. رلٚ ؤن الٙلماث ال حهجي شِئا في  لٙل نملُت سمٍض

ٗإدواث باليعبت بلى ٗل مً ًخطىس ألاشُاء.  راتها، وال جمثل شِئا ما له مهجى، بال نىذما حعخهمل 

ت زالزت نىامل ؤظاظُت  : وجخؿلب ٗل نملُت سمٍض

ت ؤو اإلا٘خىبت ؤو اإلاٙىهت مً جخابو مهحن مً ألاضىاث. Symbolالشمض  - ؤ ى في مجاٛ اللًت الٙلمت اإلاىؿْى  : َو

ذ  Thoughtالُ٘شة  - ب ى املخخىي الهٓلي الزي ًدػش في رًَ اإلاخٙلم لخكت جلُٓه الشمض. ْو : ؤو الخطىس، َو

ا ؤو خالت هُعُت جخُلُت ؤو َ٘ش  ة مشجبؿت بمهخٓذ زٓافي ؤو احخماعي جٙىن الُ٘شة خذزا واْهُا ؤو جطىٍس

 مدذد.

ى الص يء اإلاىحىد َهلُا في الهالم الخاسجي.Réfèrentاإلاذلٛى نلُه   - ث  : ؤو اإلاشحو، َو

( واإلاذلٛى نلُه  وفي هكش دي ظىظحر  َةن ٗل نملُت ٖالم جٓىم بحن الشمض ؤو الٙلماث )الذاٛ( والُ٘ش )اإلاذلٛى

)الص يء اإلاىحىد في الهالم الخاسجي( حملت مً الهالثٔ. ولخىغُذ مخخلِ حىاهب نالْت جطش ألاشُاء بىاظؿت 

دشاسدص الشظم الزي اشتهش باإلاثلث الذاللي  مىضخحن به مخخلِ  Triangle sémantiqueالٙلماث، ْذم ؤويذن وٍس

ت  ت ؤلاشاٍس  Referential)الهالْاث الٓاثمت بحن الهىاضش الُانلت في نملُت اإلاهجى، وؾىساٍ بلى ما ٌعمى بالىكٍش

Theory)  :(16)خعب املخؿـ آلاحي 
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بّحُن زالزت نىاضش مخخلُت للمهجى، َبحن الُ٘شة والشمض نالْت ظببُت، ألن الشمض الزي هلجإ بلُه  ًُ َهزا املخؿـ 

ل الهىامل الاحخمانُت والىُعُت الجضء آلاخش مً َزا 
ّ
ًٙىن حضثُا ظببا في ما هٓىم به مً َهل ؤلاخالت، بِىما حشٙ

ً الُهل. بن الشمىص هي الهلت ألاظاط التي هٓىم مً ؤ ً وجٍٙى حلها بُهل ؤلاخالت والخإزحر اإلايشىد لٙلماجىا في آلاخٍش

ُىا الشخص ي. ٖما ًىضح ؤًػا ؤهه ال جىحذ نالْت مباششة بحن الٙلمت ٖشمض، وبحن الص يء الخاسجي الزي حهبر  مْى

 .(17)نىه

ٗاها مخخلُحن مً باليعبت بلى ضاخَبي ٖخاب "مهجى اإلاهجى" ًجب ؤن حعحر دساظت اإلاهجى في اججاَحن مخٙاملحن، وإ ن 

ِ الخطىسي( ًٓىم  ؤولهماخُث ألاضٛى وألاَذاٍ َتهخم بجاهبحن :  خطظ للهالْت بحن الٙلماث وألاَٙاس )اإلاْى

بشبـ اإلاهجى باألَٙاس اإلاىحىدة في نٓٛى اإلاخٙلمحن والعامهحن بطٍش الىكش نً ؾبُهت َزٍ ألاَٙاس مً خُث 

بحن ألاَٙاس وألاشُاء؛ ؤي الشبـ بحن الٙلماث وألاشُاء التي جشمض بليها ، ًدىاٛو الهالْت وزاهيهماوشإتها ومٙىهاتها. 

ِ ؤلاشاسي( والزي ًٓىم نلى سبـ اإلاهجى باإلاىحىداث الخاسحُت سبؿا مباششا . (18)الٙلماث بىاظؿت ألاَٙاس )اإلاْى

ن في َزا اإلاثلث الذاللي حاهبحن َدعب َما: الطىسة الزَىُت ؤو الخطى  س )الُ٘شة(، وهجذ ؤّن ظىظحر ْذ بحَّ

 والطىسة العمهُت )الشمض(، واظدبهذ دساظت ألاشُاء ؤو اإلاىغىناث التي جدىاولها اللًت.

عاوي ؤَػذ بلى احعام الخدلُل الذاللي وجدلُل نالْاجه، في مباخث ٖثحرة، 
ّ
٘شِ َزا نً ؤن دساظت الّذلُل الل ٍو

ا، خُث حهخم بذاسظت الذاٛ مً الجاهب َهلم الّذاللت ًٓىم نلى َزٍ الهالْت التي جمثل نىطشا ُمهّما مً  نىاضَش

ًىي.
ّ
 اإلاُهىمي، َُدىاٛو الهالْت التي ًُٓمها اإلاذلٛى مو ألاشُاء ونالْخه ببُٓت اإلاذلىالث داخل الّعُاّ الل

ُت مخهذدة مىز وشإتها بلى الُىم، وال جضاٛ وظاثلها  ت ْذ خٓٓذ جشاٖما مهما في مجاالث مهَش َاللعاهُاث البيٍُى

ت و  ت وؤلابذانُت وجدلُلها، وجٓذم جطىسا شامال الىكٍش اإلاىهجُت واإلاُاَُمُت جىقِ في دساظت الكىاَش اللًٍى

ت مً  َا ؤسغُت خطبت لشظم مهالم الهىذظت اللًٍى اث الذسط اللًىي، باإلمٙان نذُّ الهخكام مٙىهاث ومعخٍى

 مىكىس لعاوي خذًث.

ػُت ) لُىهارد بلىمفُلد ( .2  الىصفُت الخىَس

ً وجدذًذا نام  هُت مو بلىمُُلذ في الىطِ ألاٛو مً الٓشن الهشٍش اضاث ألاولى للعاهُاث الخىَص لٓذ جبلىسث ؤلاَس

 مً اإلاُاَُم واإلاطؿلخاث وؤدواث البدث، مخىخُا منها Languageم، خُيئز ْذم في ٖخابه "اللًت" )7391
ً
( نذدا
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َزا الاججاٍ َى جإزٍش بهلم الىُغ الزي ناضش  ؤن جٙىن ْادسة نلى وضِ اللًاث وضُا دُْٓا، ولهل ما ًمحز

ي، واظخّل ال٘ثحر مً مُاَُمه وؤدواجه، َداٛو ؤحشؤتها نلى الىكام اللًىي ظانُا بلى دساظت اللًت في  الخُاس العلٗى

 .(19)راتها ولزاتها

ِ بلىمُُلذ  ٛ جى. َشوم نلم اللًت بلى َشنحن سثِعحن َما: نلم ألاضىاث ونلم اإلاه Bloomfieldلٓذ ضىَّ  َاألو

ًىدطش اَخمامه في الىاخُت اإلاادًت لألضىاث؛ ؤي دساظت خطاثظ ألاضىاث وممحزاتها مً الىاخُت الطىجُت 

ا نلى العمو وفي اإلاىحاث الطىجُت التي جدذثها في الهىاء، وال ٌهحر  ت، ورلٚ بالىكش في مخاسحها وجإزحَر الطَش

َهى معخىي البدث في اإلاهجى؛  الثاويشجبـ به. ؤما الخُاجا مً ؤي هىم بلى اإلاهجى الزي ْذ جدمله َزٍ ألاضىاث ؤو ج

في  –ٖما خذدَا بلىمُُلذ  -ؤي البدث في نالْت َزٍ ألاضىاث بمهاهيها واسجباؾها بها. وجىدطش وقُُت َزا ألاخحر 

ت ْذ هؿٓذ في مىاِْ مهُىت راث ؾابو خاص، وخملذ العامو نلى  بُان ؤن مجمىنت مهُىت مً ألاضىاث اللًٍى

 .(20)اء همارج مهُىت مً العلٕى ؤو ؤن ٌعخجُب اظخجاباث مهُىتؤن ًٓىم بإد

شي ؤخذ الباخثحن ؤهه ًخخلِ مو بلىمُُلذ في جٓعُمه لهلم اللًت بلى ْعمحن سثِعحن: َما نلم ألاضىاث ونلم  ٍو

ت  اإلاهجى. ألن َزا الخٓعُم ًػذ بذوٍس َ٘شة الثىاثُت في ال٘الم ؤلاوعاوي، جلٚ الُ٘شة التي حهجي ؤن ألاخذار اللًٍى

زا ٗله ٌهجي بمٙاهُت الُطل بحن  لها حاهبان مخمحزان، َما حاب الطىث ؤو اللُل، وحاهب اإلاػمىن ؤو اإلاهجى. َو

ت، وإمٙاهُت دساظت ٗل حاهب منهما نلى خذة. وفي َزا الطذد ًٓٛى الباخث: "وهدً  وإن  –حاهبي ألاخذار اللًٍى

ال هشي بمٙاهُت الُطل بُنهما ؤو حىاص نٛض ؤخذَما نً  –اوي ٖىا ال هى٘ش وحىد َزًً الجاهبحن في ال٘الم ؤلاوع

ٗان الخذر ؤو نباسة ؤو حملت(  ت بىحه خاص. بهىا هىكش داثما بلى الخذر اللًىي )ٗلمت  آلاخش في الذساظاث اللًٍى

ا ؤو ؤحضائها اإلاٙىهت لها"  .(21)نلى ؤهه وخذة مخٙاملت ال اهُطام بحن نىاضَش

ا الهلم نلى َزا الىدى َى مزَبه في مهجى "اإلاهجى" هُعه، بهه ًُعش اإلاهجى نلى بن الزي حهله ًُعش وقُُت َز

ت  ي، بر ٌهخٓذ ؤن ألاخذار اللًٍى ٗاهذ ؤو نباسة  –ؤظاط ظلٗى بهما هي مثحراث جذَو العامو بلى الُٓام  –ٗلمت 

ٓت مهُىت  .(22)بىىم مهحن مً العلٕى ؤو بلى الاظخجابت بؿٍش

زَب بلىمُُلذ بلى ؤبهذ مً  رلٚ؛ لُبحن ؤن "نلم اإلاهجى" نلم شامل لٙل مً الٓىانذ واإلاعجم، رلٚ ؤن ٗل مً ٍو

، بر بهه مً اإلاهلىم ؤن نلم اإلاعجم حهخم بالبدث في مهاوي  َزًً الُشنحن جٓىم بذساظت اإلاهجى بىحه مً الىحٍى

ِ ؤو رإ، وجُشع نلى العامو ؤن ًٓىم  مُشداث اللًت؛ ؤي ببُان ؤن َزٍ الٙلمت ؤو جلٚ جدىاظب مو َزا اإلاْى

والىدى  morphologyبهمل مهحن ؤو بأخش. ؤما نلم الٓىانذ، َُخٙىن بذوٍس مً نلمحن ازىحن َما : الطٍش 

syntax ًت، ووغهها في مجمىنت مهُىت م ُت والىدٍى ، َهزا الهلمان ٌهمالن مها للىضٛى بلى ْىانذ اللًت الطَش

ا  مً اللًاث. وبهباسة ؤخشي، بن الطٍش ًذسط اإلاهجى نلى معخىي الىكم الهامت التي جمحز اللًت اإلاذسوظت مً يحَر

ُت. وؤما الىدى َُبدث نً اإلاهجى نلى معخىي الهباسة والجملت،  الطًُت، ؤي بهذ ؤن جخهٍش نلى ُْمتها الطَش

ت اإلاهُىت، َُٙىن الىدى خُيئز ْذ بحّ  بدث في الهالْاث بُنها ؾبٓا للمإلٍى واإلاخهاٍس نلُه في البِئت اللًٍى ن هىم ٍو

و خذوزه مً العامو ِ الزي ًمً٘ ؤن هىؿٔ َُه والعلٕى الزي هخْى  .(23)الهالْت بحن الهباسة ؤو الجملت واإلاْى
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بىاًء نلى َزا، ًمً٘ ؤن هىأَ الذٖخىس ٖماٛ بشش في ْىله :"ؤهىا ال هى٘ش نلى بلىمُُلذ اَخمامه بهلم اإلاهجى، ل٘ىىا 

، خُث (24)خشي ال جٓل نً نلم اإلاهجى هُعه في ألاَمُت واإلاجزلت"هى٘ش ؤن ًٙىن َزا الاَخمام نلى خعاب نلىم ؤ

ذ بَماله للمهجى، بالشيم مً ؤهه ًىحذ في  ؤْش بإن دساظت اإلاهجى حهذ خاسج املجاٛ الىاْعي لهلم اللًت، مما ًٖا

ٗاإلاىؿٔ والُلعُت ونلم الىُغ. ٖما ؤدي بلى جبجي بهػهم مىهجا ًٓىم نلى انخباس الخطاثظ  مجاالث ؤخشي 

ٙا بلى اظخخذام اإلاهجى  ُبُت في ؤمٍش ت التٖر ش اللًت. ولهزا اججهذ بهؼ الذساظاث اللًٍى الشٙلُت للًت حَى

ٖخاضُت شٙلُت لالظخهاهت َدعب في دساظتهم الُىهىلىحُت، بل هجذ مً ٌعٓـ نلم اإلاهجى ٖمعخىي مً 

اث الخدلُل اللًىي، واٖخُىا بٓشاءة ظؿدُت لها دون ؤن ًُهمىا ما ٌهىُه ٗان  معخٍى بالهٓلُت وآلالُت. َةرا 

ُت التي حش٘ٚ في  ٗان ًامً بالعلٖى بلىمُُلذ ْذ َاحم بشذة اإلاطؿلخاث الهٓلُت مثل الخطىس والُ٘شة، َألهه 

ٗان ًخجاَل اإلاهجى ٖٙل، ؤو ؤهه  حز نلى ألاخذار اإلامً٘ مالخكتها، ولِغ ألهه  مثل َزٍ اإلاطؿلخاث وجىادي بالتٖر

 .(25)لم ٌهـ انخباسا للمهجى

م مهاحمت بلىمُُلذ لذساظت اإلاهجى سوبُجز هىا في َو الزي ًٓٛى مبِىا  Robins ومً َاالء الذاسظحن الزًً ْو

الخًاًش في وحتهي الىكش بحن َحرر وبلىمُُلذ باليعبت للمهجى في نلم اللًت: "في خحن ؤن مهاضٍش )مهاضش َحرر( 

ٗان ًٓٛى بن دساظت اإلاهجى جٓو خاسج املج ٙي بلىمُُلذ  اٛ الخُٓٓي لهلم اللًت، ؤو نلى ألاْل خاسج ألامٍش

ا وشاؾا را مهجى" ت بانخباَس م (26)اخخطاص الذساظت اللًٍى ىاْش َزا الَى ْاثال: "بهىا ٖثحرا ما  Roger Fowler. ٍو

ت البلىمُُلذًحن والُحرزُحن في اظخهمالهم  ؿاهُا، ؤو بحن هكٍش ٙا وبٍش ي ؤمٍش هٓابل الشؤي ؤهه ًىحذ حهاسع بحن لًَى

زا جطىس خاؾئ هاجج نً نىامل مخهذدةواججا  :(27)َاتهم هدى اإلاهجى، َو

  ؿاهُحن مخخلُت داثما وبطىسة ُ٘حن والبًر ت لٙل مً ألامٍش الاهؿبام العاثذ ؤن الخُعحراث اللًٍى

 ؤظاظُت.

  داث بهؼ ا نلى غىء جطٍش ذًه واإلاُل بلى جُعحَر الُشل في َطل آساء بلىمُُلذ نً آساء مٍش

ُ٘حن. حن ألامٍش  اللًٍى

 .م ؤن مُهىم اإلاهجى الزي َاحمه بلىمُُلذ َى هُعه مُهىم اإلاهجى الزي داَو نىه َحرر  جَى

خحن  –خعب ؤخمذ مخخاس نمش  –ولً٘ الثابذ  ؤن اإلاهجى الزي َاحمه بلىمُُلذ َى اإلاهجى بمُهىم ؤصخاب الىكٍش

ت، َاألولى جشبـ اإلاهجى باإلاىحىداث الخاسحُت، ألهه برا ؤسدها  ت والخطىٍس ُا دُْٓا للمهجى نلى ؤلاشاٍس ؤن وهؿي حهٍش

ت ؤلاوعاهُت ؤْل مً َزا  ت البذ ؤن هٙىن نلى نلم دُْٔ بٙل ش يء في الهالم اإلاخٙلم، ولً٘ اإلاهَش ؤظاط َزٍ الىكٍش

ت( َتربـ اإلاهجى باألَٙاس اإلاىحىدة في نٓٛى اإلاخٙلمحن والعامهحن. وخُىما ؤّْش  ت الثاهُت )الخطىٍس ب٘ثحر، ؤما الىكٍش

ٗان ٌشحر بلى ؤخذ َزًً اإلاىهجحن ؤو ٗليهما، ولم ًٓطذ بإن "ْػُت  اإلاهجى هي ؤغهِ هٓؿت في دساظت اللًت"، 

الاهخٓاص بىحه نام مً دساظت اإلاهجى ؤو الخٓلُل مً شإجها، ألهه ؤشاس بلى اظخهماالث مهُىت للمهجى في الخدلُل 

اث الخدلُل اللًى   .(28)ي املخخلُتاللًىي، ٖما ؤٖذ ؤن اإلاهجى ال ًمً٘ ججاَله في معخٍى
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شي بلىمُُلذ  ي ؤخذ الباخثحن رلٚ بٓىله: "ٍو ٗان الذاسط ٌعخؿُو بنؿاء حهٍشِ مدذد للذالالث التي  ًٗض ؤهه برا 

هلم بإشٙالها بإلااما نلمُا، َةهه ال ٌعخؿُو حهٍشِ ٗلماث مثل: خب، ٖشاَُت، شهىس، َ٘ش، وهي جمثل حاهبا مً 

ت، وظدبٓى ٖزلٚ ما دامذ  اللًت، ألامش الزي حهله ًطشح بإن دساظت اإلاذلٛى حشٙل هٓاؽ غهِ الذساظت اللًٍى

هخبر حجش نثرة ؤمام م
ُ
ىا مدذودة، ونىذما جدعو وجدُـ بالهالم بذْت، وعخؿُو ججاوص مشٙلت اإلاهجى التي ح هاَس

 .(29)البدث الذاللي"

ت  ذ بشٙل مؿلٔ ؤن بلىمُُلذ لم ًً٘ حهاحم دساظت اإلاهجى، ؤهه ْذم لذساظت وجدلُل اإلاهجى مىهجا وهكٍش ومما ًٖا

ُت ت العلٖى ًت مهخمذا بهؼ مطؿلخاتها، مً  .(30)في بؾاس ما ٌعمى بالىكٍش
ّ
خه َزٍ نلى الل َداٛو ؤْن ًؿبٔ هكٍش

ْبُل "الاظخجابت، والاظخجابت البذًلت، واإلاثحر البذلي"، ومو رلٚ لم ًخجاَل الهىاضش الاحخمانُت، بل نّبر ننها 

 بمطؿلخاتها، وال ًخجاَل شخطُت اإلاخٙلم والعامو، وما ًدُـ بال٘الم.

 الىصفُت الىظُفُت )فيرر( .3

ؿاهُا  جؿىساث ٖبحرة وشإ ننها نذد ٖبحر مً  -خالٛ الٓشن الخادي نشش للمُالد  -نٍش الذسط اللًىي في بٍش

ت الُطُدت، َٓذ جمذ حهىد ضىجُت ومعجمُت وداللُت في جٓهُذ  اث في ظُاّ بىاء اللًت ؤلاهجلحًز اإلاىاهج والىكٍش

حن الزًً ظاَمىا في جإظ ؿاهُا، ؤمثاٛ: ؤل٘عىذس ْىانذ َزٍ اللًت نلى ًذ نذد مً اللًٍى ِغ الذسط اللعاوي ببًر

الُذي م. بال ؤن  (31)مالُُل باٛ، وابىه ؤل٘عىذس يشاَام باٛ، وؤلِغ وحاسدًجر َو ذ ويحَر جري ظٍى لُام حىوغ َو ٍو

ت ظُاّ الخاٛ  الذسط اللعاوي ؤلاهجلحزي لم ٌشهذ الخؿىس الىىعي واإلانهجي بال نلى ًذ حىن َحرر الزي ؾىس هكٍش

 (32)الجاهب الذاللي للًت الؿبُهُت مً خُث هي وظُلت للخىاضل الاحخماعي.والهىاًت ب

حن الىكشي وؤلاحشاجي، إلاا  لٓذ اظخؿام َحرر ؤن ٌشٙل مىهجا معخٓال به، ًمً٘ انخباٍس مىهجا مىُشدا في اإلاعخٍى

ت  ْذمه مً مبادت باسصة في الخدلُل اللًىي، والتي وعخؿُو ؤن هٓٛى بجها ْادسة نلى جإظِغ َُٙل مخمحز لىكٍش

ذ بزٛ اللًىي َحرر حهىدا ٖبحرة في جإظِغ هكش  ت معخٓلت. ْو ت لها ؤضىلها وؤُظعها ومىؿلٓاتها ووغو لًٍى ٍت لًٍى

ىن في الهطش  َعها اللًٍى اث اإلاىهجُت التي ؤظَّ ت مً ؤبشص الىكٍش ا بما ًمً٘ نذٍ بدٔ هكٍش ْىانذَا وجُعحَر

 الخذًث.

اث  خه َزٍ، الخخلظ مً ٗل ؤوحه الٓطىس والىٓظ التي احعمذ بها الىكٍش لهل ؤٛو ما اَخم به َحرر في هكٍش

خشي، والتي جخمثل في انخماد ؤصخابها نلى اإلابادت وألاَٙاس الُلعُُت والىُعُت واإلاىؿُٓت في واإلاىاهج ألا 

ت، حعخمذ مبادئها وؤظعها مً الىاْو (33)بدىثهم ت ضَش خه هكٍش ، ولٓذ ْشس َزا اللًىي مىز البذاًت ؤن ًجهل هكٍش

ت ٖما هي بذون بْدام نامل  الزاجُت ؤو الاَتراع ؤو الخخمحن َيها. اللًىي هُعه، وجشمي بلى بُان الخٓاثٔ اللًٍى

حن الخجاءَم بلى بهؼ الهلىم ألاخشي ٌعخهُىىن بها في مهالجت ْػاًاَم  ؤغِ بلى رلٚ بهٙاٍس نلى يحٍر مً اللًٍى

ً مىهج ًُٓذ الهلمُت واإلاىهجُت، جىٓطه وخذة الهىاضش  ا، بر الاظخهاهت بها ْذ ًُض ي بلى جٍٙى ت وجُعحَر اللًٍى

 .(34)لي ًٓو الخلـ والاغؿشاب َُما ًطل بلُه الذاسط اللًىي مً هخاثجوجٙاملها، وبالخا
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 مً خالٛ الىخذاث 
ّ
ت "الٙلمت" ال ًمً٘ لها ؤْن جكهش داللُا بىغىح بال ًٍى

ّ
ذ الخل َحرر ؤًػا ؤّن الىخذة الل ْو

و الىخذاث اإلا املجاوسة لها، و، ؤي جىَص ذ ؤٖذ نلى حىاهب الخدلُل العُاقي ؤو ما ٌعمى بالخىَص ٙىهت ظُاُْا، ْو

ًىي، الهاؾُي، الثٓافي..."
ّ
 .(35)وجىذسج ؤهىام جدذ العُاّ هي: "العُاّ الل

خه، َخخمثل في مجمىنت مً الخؿىاث الشثِعُت  ؤما حىاهب َزا اإلاىهج اإلاخٙامل التي اهؿلٔ منها َحرر في بؾاس هكٍش

ىاث مً خُث اإلاٙاهت وألاَمُت، التي ًُض ي بهػها بلى بهؼ وجشبؿها اسجباؾا وزُٓا؛ خُث جدعاوي ٗل َزٍ الخؿ

ى بُان خٓاثٔ  مما ًذٛ نلى ؤَمُت ٗل خؿىة نلى خذة في البدث اللًىي، حهمل بمجملها نلى مٓطذ واخذ َو

زٍ الخؿىاث  : (36)اللًت اإلاذسوظت. َو

  نلم ألاضىاث الهامPhonetics. 

  نلم وقاثِ ألاضىاثPhonology. 

  نلم الطٍشMorphology. 

  نلم الىدىSyntax. 

  اإلاعجم ؤو الذساظت اإلاعجمُتLexicography  ؤوLexion . 

  نلم اإلاهجىSemantics. 

ذم له مُهىما خاضا لم ٌعبٔ بلُه مً ْبل، َلِغ اإلاهجى نىذٍ  والزي حهمىا َىا َى اإلاهجى خُث ؾىٍس َحرر ْو

ت للخذر شِئا ًبدث نىه في الهٓل ؤو اإلاىؿٔ ؤو ختى في اإلاعجم، وإهما اإلاهجى نىذٍ نذد مً الخىاص ا للًٍى

اث الخدلُل اللًىي، ضىجُا  ٗامال نلى معخٍى ا  اللًىي اإلاهحن. وبهباسة ؤخشي، اإلاهجى نىذٍ ًٓخض ي مىا جدلُال لًٍى

ا ومعجمُا وداللُا، والىكش بلى اظخهمالها في ظُاْاتها املخخلُت ُا وهدٍى  .(37)وضَش

ا ؤلاحخماعي، وال ًُّش بحن ذ سبـ َحرر الىكش بلى اللًت في بؾاَس ما ٌعمُه بهػهم اإلاهجى ألاظاس ي واإلاهجى  ْو

الثاهىي ؤو الهامص ي. مهجى الٙلمت نىذٍ َى اظخهمالها، وال مهجى لها بؾالْا خاسج ظُاْها، َهي ٗلمت حذًذة في ٗل 

 ظُاّ جٓو َُه ما دامذ اظخهماالتها مخهذدة ومخخلُت.

ت ؤو َزا الاججاٍ، ؤهه ال حهخم مً بحن ؤ هىام العُاّ بال بالعُاّ اللًىي ؤو العُاّ بن ؤَم ما ًمحز َزٍ الىكٍش

ت  اللُكي، ؤي ببُان مجمىنت الٙلماث التي جيخكم مهها الٙلمت مىغىم الذساظت. زم ب٘شِ الخطاثظ الىدٍى

ٗاملت  عخخذمها في جدذًذ العُاْاث التي جٓو َيها الٙلمت. َزا باإلغاَت بلى ؤهه ال ٌهخبر الجملت  ُت، َو والطَش

ىم بحن مُشداث الجملت meaningfulاإلاهجى   .(38)بال برا ضًُذ ؾبٓا لٓىانذ الىدى، وسانذ جىأَ الْى

ت حذًذة إلاُهىم الذاللت في نلم اللًت الخذًث، جبيخه اإلاذسظت التي ُنٍش بها )اإلاذسظت ألاليعُت  لٓذ ْذم َحرر سٍئ

الاحخمانُت(، خُث هكش "بلى اإلاهجى نلى ؤهه هدُجت نالْاث مدشاب٘ت مخذاخلت، َهى لِغ َٓـ ولُذ لخكت مهُىت 

بما ًطاخبها مً ضىث وضىسة، ول٘ىه ؤًػا خطُلت اإلاىاِْ الخُت التي ًماسظها ألاشخاص في املجخمو، َالجمل 

، واإلاهجى ال ًى٘شِ بال مً (39)ٛ ظُاّ الخاٛ"ج٘دعب داللتها في النهاًت مً خالٛ مالبعاث ألاخذار، ؤي مً خال

ت، ؤي وغهها في ظُاْاث مخخلُت  .(40)خالٛ حعُِٔ الىخذة الهػٍى
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وفي رلٚ ًشي ؤن الخطىس الشثِغ في نلم الذاللت ًٓىم نلى ظُاّ، ورلٚ العُاّ ًمثل اإلاشإس البششي ؤو 

جذ َُه نالم ألاضىاث ظُا حن: مارا ًٓىلىن؟، ومارا ًجشي؟، ٍو ْه الطىحي، ٖزلٚ الىدىي واإلاعجمي ًجذ اإلاشاٖس

حن،  ؤن ظُاْهما َُه، وإرا ؤسدث ؤن جبدث نً الخلُُت الثٓاَُت ألاضلُت َهلُٚ بعُاْاث خبرة وججاسب اإلاشاٖس

َٙل شخظ ًدمل مهه زٓاَخه، وحضءا مً واْهه الاحخماعي ؤًىما رَب. وبهذ َشاى نالم ألاضىاث والىدىي 

لُت الخٙامل ال٘بري التي جُُذ مً نملهم في الذساظت الذاللُت، ولهزٍ الذساظت واإلاعجمي مً نملهم ٌهٓب رلٚ نم

. َذساظت اإلاهجى نىذ َحرر حهجي جدلُال للعُاْاث واإلاىاِْ التي جشد َيها، (41)العُاُْت ؤخخُل بمطؿلح الذاللت

ٗان منها يحر لًىي.   (42)ختى ما 

ذ ؤخز الباخثىن نلى َحرر مإخزًً سثِعُحن : ؤولهما:  ت مخٙاملت، ولم ٌششح ؤَٙاٍس ششخا ْو ؤهه لم ًٓذم هكٍش

ت ال جكهش بؾالْا في همىرج مخٙامل، بل هي معاثل مهضولت ال جكهش الشوابـ  مىكما واضخا؛ َمهالجخه الىكٍش

الجامهت بُنها، وال الهالْت التي جد٘مها. وزاهيهما، ؤن َحرر لم ًٓذم مىكىمت مً اإلاطؿلخاث ؤو الُطاثل جخدذد 

ت، بل بهه لم ًدذد مطؿلح "الىقُُت في العُاّ"، َلم ًبحن العُاْاث التي حعخخذم َيها بها حىاه ب هكٍش

ت، وال ُِٖ ًٙىن ٗل منها را ضلت باآلخش  .(43)الهىاضش اللًٍى

ذ  ٗان مىطبا نلى مُهىمه للمهجى، ْو ػُِ الباخث مدمىد ؤخمذ هدلت ؤن ؤٖثر ما وحه بلُه مً هٓذ بهذ رلٚ  ٍو

ت اإلاهجى نىذ َحرر"، وشٍش ظىت  Lyonsؤَشد لُىهض  م ْذم َُه هٓذا مُطال 7311بدثا لزلٚ حهل نىىاهه: "هكٍش

بذو ؤن ؤَذاٍ َحرر مً البدث الذاللي جخخلِ اخخالَا بِىا نً ؤَذاٍ البدث الذاللي  لهزا اإلاُهىم نىذ َحرر. ٍو

الذاللت البيُىي ججىب بدث الخاضت بهلم  (44)نىذ لُىهض، وال ؤدٛ نلى رلٚ مً ؤن لُىهض خاٛو في حل مالُاجه

الخىىناث العُاُْت مو حعلُمه بإَمُتها، ؤما َحرر َٙان الهذٍ ألاظاس ي نىذٍ َى البدث نً الهالْت بحن اللًت 

 . (45)والعُاّ الزي حعخخذم َُه

ا ٖبحرة ؤَمها:  ٖما ًىهخه بهػهم بإهه بيُىي )ش٘لي ضىسي(، ٖما وهخىا بلىمُُلذ بزلٚ، ولً٘ بحن الشحلحن َشْو

ٍ نىطشا ؤظاظُا في الخدلُل والاَخمام باإلاهجى اَخماما ٖبحرا، والاَخمام بالهالْاث  ه ونذُّ الاَخمام باإلآام وقشَو

ٗام مهمال في مىهج  زا ٗله  ت، َو اث اللًٍى ُب ونذم الُطل بحن ألاهكمت ؤو اإلاعخٍى الذاخلُت بُذ وخذاث التٖر

 .(46)بلىمُُلذ

ت ومما َى الَذ للىكش في مىهج َحرر ؤهه  ت دي ظىظحر وبيٍُى بيُىي َهال، ل٘ىه ًخخلِ في مجمله نً بيٍُى

بلىمُُلذ، بهه مثل دي ظىظحر حهخم ٗل الاَخمام بالهالْاث الذاخلُت بحن نىاضش الٙلمت، ولً٘ رلٚ ٗله في بؾاس 

ٙان في الاَخ ذ هُعه ٌشبه ألامٍش ى في الْى مام ال٘الم والعُاّ الاحخماعي ) ال اللًت بمُهىم دي ظىظحر(. َو

ت العؿدُت والاٖخُاء بالهُىت، ول٘ىه ًخخلِ ننهم في الاَخمام باإلاهجى بمُهىمه َى والاَخمام بالهالْاث  بالبيٍُى

ت، مو الاَخمام الُاثٔ باإلآام اث اللًٍى  .(47)الذاخلت بحن الهىاضش ونذم الُطل ٗل اإلاعخٍى

ذ بّحن َحرر الهالْت بحن الىدى والذاللت، َهي نىذٍ نالْت الجضء بالٙل، َالٙل َى اإلاهجى، َزا اإلاهجى له حىاهب  ْو

ً اإلاهجى الهام للخذر اللًىي الهمحن.  مخطلت به، حاهب هدىي وضشفي وضىحي. ٗلها نىاضش حهمل في جٍٙى
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ذم ننها َةرن، بن دساظت َحرر للعُاّ )الاحخماعي( دساظت مىؿُٓت مو مبادئ ت ْو ها، بدُث بهه ْذ ؤخاؽ بالىكٍش

ت احخمانُت جطش نلى وحىب الىكش  ً مذسظت لًٍى خه العُاُْت، وجٓذم ؤظعا لخٍٙى نىاضش دالت جخالءم مو هكٍش

بلى اللًت داثما في بؾاس احخماعي. ومً بحن نىاضش َزا العُاّ: اإلاخٙلم، العامو، الضمان، اإلاٙان، وال٘الم. والىكش 

 ضش ٗلها ونالْتها بهػها ببهؼ، ختى ًمً٘ َهم ال٘الم َهما حُذا وجدلُله جدلُال نلمُا دُْٓا.في َزٍ الهىا

حرر  وه٘خُي بهزا الهشع املخخطش آلساء سواد نلم اللًت الخذًث نىذ الًشبُحن املخذزحن: دي ظىظحر وبلىمُُلذ َو

ت اإلاهجى، وما ًمثلىهه مً مذاسط مخخلُت، حهذ ألاظاط ال ت في وحهىدَم في هكٍش زي جٓىم نلُه الذساظاث اللًٍى

 الهطش الخذًث. 

 ثانيا : الداللة في الدراشات الوصفية العربية

ذم ؤنماال حلُلت في َزا الطذد،  ت، ْو لٓذ اْترح الُ٘ش اللًىي الهشبي الخذًث هكشة حذًذة في الذساظت اللًٍى

ت في دساظت اللًت بةنادة  حن مً خاللها ججذًذ الشٍئ ْشاءة الترار اللًىي، ظىاء في غىء َداٛو بهؼ اللًٍى

ت الخذًثت، ؤو في غىء الترار هُعه. وبطىسة نامت، "وغو الُ٘ش اللًىي الهشبي ؤظغ جُ٘حر لًىي  اإلاىاهج اللًٍى

و اللًت الهشبُت، وحهلها معاًشة للخؿىس الخػاسي" ُُُت جؿَى  .. (48) ًىؿلٔ مً واْو اللًت الهشبُت ٖو

 : وػأة الدرص اللطاوي الػزبي .1

خُت التي َُإث للثٓاَت الهشبُت املجاٛ للخلٓي ولالهُخاح نلى الذسط اللعاوي ما  ًم٘ىىا خطش ؤَم اإلاشاخل الخاٍس

 ؤوسدٍ الباخث مطؿُى يلُان في ٖخابه "اللعاهُاث في الثٓاَت الهشبُت الخذًثت" في ما ًإحي :

 ت الهشبُت الخذًثت؛  مشخلت النهػت الٍُ٘ش

 للًىي؛اإلاشخلت الاظدششاُْت والبدث ا 

 (49)مشخلت حشٙل الخؿاب اللعاوي الخذًث. 

ت الهشبُت الخذًثت .7.7  :النهػت الٍُ٘ش

اضاث ألاولى الهخٓاٛ الُ٘ش اللعاوي الًشبي الخذًث بلى مُذان الخُ٘حر اللًىي  لِغ باألمش الهحن جدذًذ الاَس

ت  الهشبي الخذًث في غىء ما جشجب نً َزا الخذاخل الثٓافي مً جإزش مهشفي ومنهجي في دساظت الكاَشة اللًٍى

طاٛ بالخػاسة الًشبُت خالٛ ما ٌهٍش بالنهػت الهشبُت نمىما. لً٘ اإلاالخل ؤن البذاًاث ألاولى حهىد بلى بذاًت الاج

ت مىهتها مً الخُ٘حر  خه البلذان الهشبُت مً خٓبت اظخهماٍس في بالد الشام ومطش نلى وحه الخدذًذ، هكشا إلاا نَش

ت للمٓاومت.  في بىاء الُ٘ش الثٓاَت وإنؿاء ألاولٍى

مطش مثال، بذؤث الهىاًت بالُ٘ش والثٓاَت والهلم في َترة مب٘شة مٓاسهت ببلذان نشبُت ؤخشي. واسجبؿذ  َُي 

حن بلى بنادة الانخباس للًتهم، وبث الشوح َيها مً حذًذ، ختى  حىاهب ؤلاضالح اللًىي آهزإ، بععي اللًٍى

اعي ؤو َشدي نلى َزا ؤلاضالح. ومً حعخجُب إلآخػُاث الخػاسة الخذًثت. َهمل نذد مً الباخثحن في بؾاس حم

ضوا نلى َزا الجاهب : ؤخمذ َاسط الشذًاّ ) حن الزًً ٖس م( وإبشاَُم 7889م( وبؿشط البعخاوي )7881اللًٍى
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م ممً ؤولىا نىاًت ٖبحرة لخيعُٔ وجشجِب مىادٍ جشجِبا ظهال 7371م( وؤخمذ الششجىوي )7311الُاصجي ) م( ويحَر

ًُ الباخث مً الىض
ّ
شادٌعحرا ًم٘

ُ
 .(50)ٛى بلى اإلاهجى اإلا

ذ ؤشاد حل مترحمي ال٘خب  بٓى ؤن وشحر َىا بلى ؤَمُت الترحمت في الخهٍشِ باللعاهُاث في الثٓاَت الهشبُت، ْو ٍو

ُمتها في الًشب وخاحت الهشب بليها. ًٓٛى مترحما ٖخاب اللًت  اللعاهُت الًشبُت بلى الهشبُت بإَمُت اللعاهُاث ْو

غ: "َزا ٖخاب في  ت، وهخٓذ ؤن لى لُىذَس اللًت هٓذمه لٓشاء الهشبُت لحروا ُُْه مىهجا حذًذا في البدىر اللًٍى

ذنى اإلاترحمان بلى معاًشة الؿّش الهلمُت الخذًثت في البدىر (51)ؾبٔ نلى اللًت الهشبُت ألَادث مىه ٖثحرا" . ٍو

با بال ا لً ًٙىن ٍْش ت، بل بن اخخالٛ الهشبُت اإلاٙاهت الالثٓت بها خػاٍس ا جماما بػشوسة ألاخز اللًٍى  برا اْخىو ؤبىاَئ

ت"  .(52)بالؿّش الخذًثت في الذساظاث اللًٍى

ٗامال  ا  زٖش ؤخذ اإلاترحمحن ؤَمُت ال٘خاب الزي ْام بترحمخه باليعبت للٓاست الهشبي الزي لم ًخهٍش بهذ حهَش ٍو

م ًدؼ بهذ بالشُىم الزي نلى َزا الػشب مً البدث. َهلم اإلاهجى ؤو نلم الذاللت ٖما ٌعمُه بهؼ الباخثحن ل

 .(53)ؤضابه في بالد الهالم ألاخشي 

ونلى الشيم مً الطهىباث التي ًىاحهها اإلاترحمىن بعبب ٖثرة اإلاطؿلخاث اللعاهُت الجذًذة التي ال نهذ للًت 

ت الهشبُت اإلاىاظبت، َٓذ جمذ جشحمت وعبت َامت مً  الهشبُت بها، والطهىبت البالًت في بًجاد ألامثلت اللًٍى

لذساظاث اللعاهُت الًشبُت الشاثذة في مجالها. َالٓاست الهشبي ْذ حهّشٍ باللًت الهشبُت نلى حملت مً ألانماٛ ا

ُ٘ت الباسصة  .(54)وألاظماء اللعاهُت ألاوسوبُت وألامٍش

حن، ْطذ الاؾالم نلى الهلم اإلاادي الًشبي، وخاضت  وبزلٚ شٙلذ الترحمت بخذي الاَخماماث الباسصة نىذ النهػٍى

ا حهلٔ مً رلٚ بةًجاد ألالُاف اإلآابلت للهشبُت والتي حهبر نً اللُل ألاحىبي حهبحرا دُْٓا، َٙاهذ الٓػُت التي م

حن ْػُت معجمُت باألظاط  .(55)اظخإزشث باَخمام النهػٍى

 :. اإلاشخلت الاظدششاُْت والبدث اللًىي 1.7

حن اإلاهخمحن بذساظت الثٓاَت الهشبُت بجمُو مٙىهاتها  ذ َزٍ الُترة اهخذاب مجمىنت مً اإلاعدشْش لٓذ نَش

ىا في  ت نلى اظخٓذامهم لِشاٗس ت، وبالبدث اللًىي الهشبي نلى وحه الخدذًذ، والتي نملذ الجامهت اإلاطٍش الٍُ٘ش

ت ) غ في الجامهت اإلاطٍش  (Bergstrasser)(، ؤمثاٛ: بشحعتراظش م7311النهىع بٓعم اللًت الهشبُت والخذَس

ذي  ضاخب ٖخاب: "نلم اللًت الهشبُت الجىىبُت  (Guidi)ضاخب ٖخاب: "الخؿىس الىدىي للًت الهشبُت"، وحٍى

م( 7328) (Littmann)م( ضاخب ٖخاب: "الذساظاث العامُت" ولُخمان 7321) (Chadeh)الٓذًمت"، وشادٍ 

 . (56)ضاخب ٖخاب: "َٓه اللًت"

، وهي الذنىة التي خملتها (57)ُشضت مىاجُت بشٙل ؤٖبر لالؾالم نلى مبادت نلم اللًت في مُهىمه الجذًذَٙاهذ ال

حن، ٖما قهش، مثال، في ٖخاب بشحعتراظش "الخؿىس الىدىي للًت الهشبُت" ، الزي غم (58)ٖخاباث ؤيلب اإلاعدشْش

ه اإلاخلٓي بلى الُاثذة امل : " بحن دَخُه مجمىنت مً ؤلاشاساث التي جيّبِ الىكش و جخباة مً َزا الىىم مً الذساظت، ًٓٛى

خُتالىحهت البلى اللعان الهشبي مً  ت اللًت الهشبُت وشاوجها،  وهي: ،واضخت َماله َاثذجان: ؤوال  ،خاٍس بٖماٛ مهَش
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ت ؾشاثٔ نلم اللًت الًشبي هي وألاخشي   ،رلٚ ؤن نلم اللًت الًشبيو  ،نلى الهمىم بإظهل وحه،، الخىضل بلى مهَش

ان اث العااٛ والبَر  .(59)"،بهُذا نً حهلُم اللًاث الهادي في اإلاذاسط ،له ؾْش

خُت،  بذؤ بشاحعتراظش مداغشاجه مشحرا بلى ؤن زمت ؤٖثر مً وحهت هكش لذساظت اللًت الهشبُت وهي: الىحهت الخاٍس

ذ اسجبؿذ الىحهخان الاولى والثاهُت خُت اإلآاسهت، والىحهت الىكامُت. ْو خا  والىحهت الخاٍس خي، ونَش بهلم اللًت الخاٍس

ِشش وإهى  حن ؤمثاٛ ولُيعىن ودي سنذ َو ت في الشّش الهشبي مو بدىر ودسوط بهؼ اإلاعدشْش في ألاوظاؽ الٍُ٘ش

ظىا باللًت الهشبُت. ؤما الىحهت الىكامُت اإلاشاس بليها، َهي التي ظترجبـ  ذي وهُلُىى وشادٍ الزًً دسَّ لُخمان وحٍى

 .(60)ُىي ٖما ًطؿلح نلُهباإلاىهج الىضُي ؤو البي

ىن  ومً ؤبشص ْػاًا البدث اللًىي الاظدششاقي ري الطبًت الذاللُت )اإلاعجم الهشبي(، َٓذ ظاَم اإلاعدشْش

بىغو مهاحم نشبُت حهذ مً ؤوفى اإلاهاحم مً هىنها نلى الىمـ الاوسوبي، الظخذساٖهم ما َاث مهاحمىا الٓذًمت 

ا مً ؤمهاث ال٘خب، وإسحا ٗاهذ (61)نهم اإلاُشداث بلى مهاهيها ألاولى، ورٖش اإلاىلذ َيهامً مُشداث حمهَى . ولٓذ 

ذ خاٛو َِشش جإلُِ معجم نشبي، ولً٘ َاجه الخإلُِ خٛى َزا. وما حهم  خي، ْو الشيبت ملخت بلى اًجاد معجم جاٍس

اجه  .(62)َىا ؤن مجمو اللًت الهشبُت بالٓاَشة جبجى َ٘شة َِشحر إلخشاحها بلى خحز الخؿبُٔ، لىال َو

ٍ الباخثىن  ت، خُث حهشَّ مهذث الذساظاث الاظدششاُْت برن، ملجمىنت مً ؤوحه الخهامل خُاٛ الكاَشة اللًٍى

الهشب نلى ؤَم اإلآاسباث في مجاٛ الذساظاث التي ظادث في الًشب؛ وخطىضا ما حهلٔ مً رلٚ بالذساظاث 

خُت  دُت –الخاٍس ُٓت (63)اإلآاسهت بحن ألالعً، بهذ ؤن اٖدشِ اللًت العيعٍ٘ش ذ نالْتها بالالجُيُت وؤلايٍش ، ونَش

خي، واإلاىهج  ت زالزت مىاهج هي: اإلاىهج الىضُي، واإلاىهج الخاٍس ذ الذساظت اللًٍى ما. ومىز رلٚ الخحن نَش ويحَر

 (64)اإلآاسن.

 

 

 

 :مشخلت حشٙل الخؿاب اللعاوي الخذًث .9.7

ت الاظدششاُْت اَخ مام ألاوظاؽ الهشبُت اإلاتزاًذ بالذساظاث لٓذ هخج نً َزا الاهُخاح الهشبي نلى الثٓاَت اللًٍى

ا مً الجىاهب الخؿحرة  ت الجذًذة، وؤضبذ ًىكش بلى مباخث َٓه اللًت ٖمٓابل للُُلىلىحُا، بانخباَس اللًٍى

 .(65)الجذًذة التي جٙىن ؤخذ ألاضٛى الهامت للذساظاث ألادبُت في َزا الهطش الخذًث

ٗاهذ لها ؤَمُت ٖبحرة في حشٙل  ذ ْذمذ بظهاماث نذًذة في بسظاء دناثم الُ٘ش اللعاوي الهشبي الخذًث ،  َزا، ْو

ا مىهجا نلمُا في دساظت اللًت، يحر ؤجها لم جخم مً ْبل  اللعاهُاث في الثٓاَت الهشبُت والخهامل مهها بانخباَس

حن َدعب، وإهما ظاَم في رلٚ بهؼ اإلاهخمحن باأل  دب والىٓذ في جإظِغ دناثم َزا الُ٘ش اللعاوي وجشظُخ اللًٍى

 مىاهجه في الثٓاَت الهشبُت.  
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بهزٍ الُُُ٘ت دخلذ اللعاهُاث ؤو نلم اللًت سخاب الثٓاَت الهشبُت، َكهشث حملت مً الذساظاث واإلاالُاث 

ا للٓػاً ت اإلاخُاوجت مً خُث ُْمتها الهلمُت واإلاىهجُت واملخخلُت مً خُث مىكىَس ت اإلاذسوظت للًت اللًٍى ا اللًٍى

ت حهٍش بالهلم اللًت الخذًث، هزٖش منها نلى الخمثُل: ٖخاب "نلم اللًت"  الهشبُت نلى وحه الخدذًذ. مالُاث لًٍى

ت  خابي "مىاهج البدث في اللًت" و"اللًت بحن اإلاهُاٍس ت" البشاَُم ؤهِغ ٖو خاب "ألاضىاث اللًٍى نبذ الىاخذ وافي ٖو

خاب "نلم اللًت: مٓذمت للٓاست الهشبي" ملخمىد العهشان ،والىضُُت" لخمام خعان  .(66)ٖو

ي نطش النهػت لم ً٘خُىا بخجذًذ الىكش بلى الترار اللًىي الهشبي، والٓػاًا  ومما َى الَذ للىكش ؤن لًَى

خي اإلآاسن والاججاٍ ٗاالججاٍ الخاٍس ت الًشبُت،   اإلاشجبؿت به، وإهما اهُخدىا ؤًػا نلى بهؼ الاججاَاث اللًٍى

 الىضُي.

ا نىذ  ت في الًشب التي بشصث بهؼ مكاََش خي لم ًً٘ بهُذا نً معخجذاث الذساظاث اللًٍى َاالججاٍ الخاٍس

ً، الزًً خاولىا جدذًث الُ٘ش الهشبي مً خالٛ وضله بالخػاسة الخذًثت وإخشاحه مً  مجمىنت مً اإلاٍُ٘ش

ذ حهضص رلٚ بكهىس الاججاٍ الىضُي في الثٓاَت الهشبُت   نضلخه. ْو
ً
 . (67)الزي حاء جإزحٍر واضخا

اضاث اإلاىهج الىضُي،  خي اإلآاسن، نلى الشيم مً قهىس بَس بال ؤن مباخث نلم اللًت قلذ خ٘شا نلى الاججاٍ الخاٍس

ت العاثذة بال بهذما ششم بهؼ ؤَشاد البهثاث الؿالبُت في الهىدة بلى بالدَم، َترسخ َزا  ولم جى٘شِ َزٍ الشٍئ

بُت بُػل حهىد بهؼ َاالء الهاثذًً، َعاسث َزٍ الاججاَاث في جُاساث زالزت واضخت الاججاٍ في الثٓاَت الهش 

ت وهي : الىضُُت وهُٓذ الترار اللًىي الهشبي، والخدلُل البيُىي للًت، وجؿبُٔ  ضاخبذ جٓذًم الىكشة اللًٍى

 . (68)الىكشة الخذًثت نلى اللًت الهشبُت

 نلم الذاللت في الذساظاث الىضُُت الخمهُذًت  .1

خي  ت العُاّ الخاٍس ت حذًذة، مً زٓاَت بلى زٓاَت ؤخشي، ًخؿلب مهَش بن هٓل ؤي اججاٍ مهشفي حذًذ، ؤو هكٍش

ُشع نلى مً ًخىلى هٓل  زا الكشٍو اإلاىغىنُت التي ظاَمذ لها في جلٚ الىالدة واليشإة، ٍو الزي اهبثٓذ َُه، ٖو

ت بلى اإلاخلٓي ؤن ًٓذمها بعالظت، واضخت اإلاالمذ، خالُت مً الخهُٓذ، ختى ًدعّجى للمخلٓي َهمها  الىكٍش

 واظدُهابها اظدُهابا مخٙامال.

ت،  ولهل َزا الىىم مً ال٘خابت في الذسط اللعاوي الهشبي ٌعّمى ال٘خابت اللعاهُت الخمهُذًت )الخهلُمُت، الخِعحًر

ُُت(، وهي هىم مً ال٘خابت الزي ٌهخمذ باألظاط نلى "اإلاىهج الخهلُمي الٓاثم نلى ا لخىغُذ والّخبُان الخهٍش

ت واإلاىهجُت بشٙل مبّعـ، ْطذ جِعحر  والششح، )...( وجشوم َزٍ ال٘خابت جٓذًم اللعاهُاث ومُاَُمها الىكٍش

ٗان مبخذثا ًلج نالم الخخطظ، ؤو ْاسثا ًيشذ الدعلح باللعاهُاث  ت اللعاهُت للٓاست الهشبي، ظىاء ؤ اإلاهَش

ت ؤخشي، مً َ٘ش خ، ؤو ما شابه رلٚ" لالظخُادة منها في مجاالث ٍَ٘ش  .(69)نشبي، ؤو هٓذ ؤدبي، ؤو جاٍس

ت اللعاهُت،  لذ ياًتها جِعحر اإلاهَش
ّ
وفي نلم الذاللت جهػذ مجمىنت مً ال٘خاباث والذساظاث بهزٍ اإلاهمت، َشٙ

والذاللُت نلى وحه الخدذًذ. وظىٓخطش في َزا الطذد نلى رٖش بهؼ منها نلى ظبُل الخمثُل ال الخطش، 
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ا ؤول خاوالث التي اظخؿانذ ؤن جٓذم نلم الذاللت للٓاست الهشبي. وإرن، َل اظخؿانذ جلٚ ال٘خاباث ى املبانخباَس

ب نلم الذاللت بلى الٓاست الهشبي ؟   اللعاهُت الخمهُذًت جٍٓش

 "داللت ألالُاف" إلبشاَُم ؤهِغ  -أ 

م نً 7328نام  (70)ألاولىضُدت الطادسة في ؾبهخه  111ًٓو ٖخاب "داللت ألالُاف" إلبشاَُم ؤهِغ ال٘خاب في 

ذ خاص نىه الباخث حاثضة الذولت الدشجُهُت لألدب نام  ت، ْو  م. 7328م٘خبت الاهجلى اإلاطٍش

ًخٙىن َزا ٖخاب مً مّٓذمت وازجى نشش َطال، جىاٛو اإلاالِ في اإلآذمت اَخمام الُالظُت ونلماء الىُغ ونلماء 

اٛ، والىٓلت التي  اللًت بٓػاًا الذاللت، ووشإة نلم الذاللت الخذًث في ؤواخش الٓشن الخاظو نشش نلى ًذ بٍش

دشاسدص وؤويذن في نلم الذاللت  .ؤخذثها ٖخاب "مهجى اإلاهجى" ٍس

اث  وخطظ الُطل ألاٛو للخذًث وشإة ال٘الم، ونشع ألبشص آلاساء اإلاخهلٓت بيشإة اللًت، في بؾاس ؤَم الىكٍش

ت.  والخُاساث التي حهاْبذ نلى العاخت اللًٍى

ٗان ال ُِ و ُطل الثاوي بهىىان:  )الذاللت : ؤهىانها، َهمها، ؤدواتها(، َٓذ نشع َُه إلاُهىم اللُل والٙلمت، ٖو

ت  ُت والىدٍى اهخهى نلماء اللًاث املخذزحن بلى ضهىبت جدذًذ الٙلمت، زم جؿّش ألهىام الذالالث، الطىجُت والطَش

حن اللُل والذاللت، َهشع َُه آساء َالظُت واإلاعجمُت ؤو الاحخمانُت. وفي الُطل الثالث جدذر نً الطلت ب

 الُىهان ونلماء الهشبُت الهشب واملخذزحن خٛى نالْت اللُل بذاللخه.

ؤما الُطل الشابو، َاَخم َُه ببُان اظدُداء الذاللت مً ألالُاف، ورلٚ بهشع مجمىنت مً الخجاسب جم 

ُبها مً الخشٍو الهجاثُت وؤن بهؼ جؿبُٓها نلى ؾالب حامهاث ومذاسط، لُخلظ ؤن للًت هكام خاص في ج ٖش

ا في رًَ مً ٌهيها  ألالُاف ًختزجها اإلاشء وإن خػهذ للىكام الهام للًت جخمحز بطُاث مهُىت جتٕر ؤزشا ٍْى

دُكها.  ٍو

ُُُت اٖدعابها بالخذسج في  ا لذي ألاؾُاٛ وال٘باس؛ ٖو وفي الُطل الخامغ، نالج َُه اٖدعاب الذاللت وهمَى

ت، و  ا اإلاشاخل الهمٍش ا وجؿىَس نشع َُه بهؼ مىاِْ ألامم البذاثُت مً داللت ألالُاف، وؤن اللًت جخإزش في همَى

 .بمازشاث وؤجها جخخلِ لذي ٗل مىا باخخالٍ الخجاسب التي همش بها

ت والذاللت الهامشُت،  ٍض ض والهامش في الذاللت، بّحن َُه مُهىمي الذاللت اإلاٖش وفي الُطل العادط، دسط َُه اإلاٖش

م  ا في الخُاة.وؤزَش

وفي  .ؤما الُطل العابو، َٓذ نِ٘ َُو نلى بُان جؿىس الذاللت، ودوس ٗل مً الخُٓٓت واملجاص في الخؿىس الذاللي

ُه ظىء  الُطل الثامً، ٖشِ َُه نىامل الخؿىس في الذاللت، َدذدَا في ناملحن ازىحن: ؤولهما، الاظخهماٛ: َو

يها الخؿىس الاحخماعي والاْخطادي والعُاس ي.الُهم وبلى ألالُاف والابخزاٛ، وزاهيهما، ا  لخاحت ودواَهها، َو

ٗاآلحي: جخطُظ الذاللت، وحهمُم الذاللت، واهدؿاؽ  وفي الُطل الخاظو، جىاٛو َُه ؤنشاع الخؿىس الذاللي، هي 

رحمت، الذاللت، وسقي الذاللت، وحًُحر مجاٛ الاظخهماٛ. وفي الُطل الهاشش ُنجي َُه ببُان دوس الذاللت في الت

م  .َهشع َُه همارج مً جشحماث مخخلُت للٓشآن الٍ٘ش
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ؤما الُطل الخادي نشش، َٓذ بّحن َُه هطِب ألالُاف الهشبُت مً الذاللت، وجدذر َُه نً ؤمُت الهشب ومهىاَا 

ٖما في الاظخهماٛ الٓشآوي، زم نشع لشُىم ألامُت لذي الهشب الجاَلُحن وحهشع إلاىظُُٓت ألادب الهشبي، 

ُت و ْادسة نلى الخمُحز بحن ألالُاف، وؤزش ألامُت في ؤدلت ألالُاف، والزي وانخماد  الهشب نلى ألارن، مما حهلها مَش

ًكهش مً خالٛ الترادٍ واإلاشتٕر اللُكي، زم نشع ؤوحه الطشام لذي نلماء الهشبُت مو داللت ألالُاف نً 

ٔ ؤلاشاسة ملجمىنت مً اإلاالُاث مثل: ٖخاب "الالُاف اإلاترادَ خابؾٍش ألاحىاط" ألبي " ت" ألبي الخعً الشماوي، ٖو

خاب  نبُذ، ُاث" للجشحاوي."ٖو خاب "الخهٍش ت" ألبي َالٛ الهع٘شي، ٖو  الُشوّ اللًٍى

حن الزًً ظاَمىا في وشإة اإلاهاحم  وفي الُطل الثاوي نشش وألاخحر: "ٖىىص ألالُاف الهشبُت"، َٓذ رٖش َُه اللًٍى

 الهشبُت الٓذًمت، وداللت ألالُاف في اإلاهاحم الهشبُت. الهشبُت، ونشع َُه ألشهش اإلاهاحم 

ت بالبدث والخدلُل والخطيُِ،  وبهزا ٌهّذ ببشاَُم ؤهِغ مً ؤواثل الباخثحن الهشب الزًً جىاولىا الكىاَش اللًٍى

وواخذا مً نلماء ْالثل خملىا نلى ناجٓهم نبء هٓل نلم اللًت الخذًث بلى مطش، زم بلى الهالم الهشبي ٗله، 

ت حذًذة ؤمام الباخثحن مً  خدىا الباب بما جشحمٍى مً ؤَٙاس، وبما ؤبذنٍى مً آساء، وما ؤظعٍى مً مبادت لًٍى َو

ٔ التي مهذوا وههجىا الىهج الزي ؤمىا".  .(71)بهذَم، َعاسوا في َزٍ الؿٍش

ى الضمً ه خجلى الؿابو الخمهُذي في َزا ال٘خاب، ؤهه قهش في بذاًاث الٓشن الخاظو نشش، َو ُعه الزي شهذ ٍو

حن الًشب، خُث اظخؿام  ت نمىما، والذاللُت خطىضا لذي اللًٍى َُه َزا الِهلم جؿىسا مهما في الذساظاث اللًٍى

ؿاهُا ؤن ًؿلو نلى جىضل بلُه نلماء اللًت الًشبُحن في الذساظاث  الباخث ؤهِغ خالٛ اإلاذة التي ْػاَا في بٍش

ت، ؤمثاٛ َحرر وسابحن، مما ؤَله بلى ج ِ نام اللًٍى
َّ
م َجمو َُه ٖثحرا مً اإلاباخث التي جىذسج 7382إلُِ َزا اإلاال

 غمً نلم الذاللت.

ولم ًخطظ ببشاَُم ؤهِغ مالُا خاضا بهلم الذاللت، نلى الشيم مً اجطاله الىاعي بما ؤهخجه الذسط اللعاوي 

ٗان ؤسغُت ً ىؿلٔ منها الباخثىن الزًً نمىما نىذ الًشبُحن، بال ؤن ما ْذمه غمً ٖخابه َزا )داللت ألالُاف( 

ٌعهىن بلى سبـ الطلت بحن ما جؿشخه اللعاهُاث اإلاهاضشة في حاهب البدث الذاللي، وبحن مهؿُاث الترار الهشبي، 

َطاس بزلٚ مً اإلاطادس الاولى للباخثحن في الذسط اللًىي نمىما، والذاللي جدذًذا، خحن ّْعم الذاللت بلى داللت 

ُت، ومعجمُت، و  احخمانُت، وإبشاص للُشوّ الٙاثىت بُنها، َهشع مً خاللها آلساء الًشبُحن في نلم ضىجُت، وضَش

 الذاللت والزي ٌهذ خذًث اليشإة.

ض حهذٍ نلى ببشاص ؾبُهت الذاللت وهىنها، َاْخطش في مىاْشخه لٓػُت الطلت بحن اللُل والذاللت نلى  ولٓذ ٖس

ا مً خالٛ ، واظدثماس مهؿُاث الOtto Jespersenسؤي ؤجى حِعبرظً  ت والخهٍش نليها، وجُعحَر كىاَش اللًٍى

ً الهشب التي حهذ اإلاطذس ألاٛو في بابها؛ َهمذ بلى "بعجاص الٓشآن"  بي. ٖما اجٙإ نلى ٖخب اللًٍى اإلاىهج الخجٍش

للبالْالوي، و"ؤدب الٙاجب" البً ْخِبت، و"بضالح اإلاىؿٔ" البً العُ٘ذ، و"الخطاثظ" البً حجي. وفي مٓابل 

ٗان غ وبلىمُُلذ. رلٚ،  ىذَس  ًطذس في آساثه نً حِعبرظً َو

 نمش "نلم الذاللت" ألخمذ مخخاس  -ب 
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 (72)ًىذسج ٖخاب "نلم الذاللت" ألخمذ مخخاس نمش، الطادس نً ميشىساث نالم ال٘خب بالٓاَشة في ؾبهخه ألاولى

ضُدت(، غمً الذساظاث الذاللُت الخمهُذًت التي ُنىِذ بخٓذًم َزا الهلم، َهزا ال٘خاب  131م )7312ظىت 

ذ انخبٍر ٖثحر مً  اجه، ْو ػاًاٍ وؤَم هكٍش خُه ْو خاٛو َُه الباخث ؤن ًٓذم للٓاست الهشبي نلم الذاللت وجاٍس

م بطىسة شبه شام ، ببيُت خؿابُت مخٙاملت نلمُا ومىهجُالت للهلم اإلاهخمحن بالذسط اللًىي الهشبي ؤّوٛ ٖخاب ًٓذَّ

ُشدٍ نمً ظىاٍ، ؤغِ بلى رلٚ ؤهه نشَّب ْػاًا نلم الذاللت، وحهل ٗل ْػاًاٍ  و"ٖخب َُه ما ًمحٍز نً يحٍر ٍو

ا  عجَض اإلاذسوظت جذوس خٛى الهشبُت بلًت نشبُت واضخت لِغ َيها يمىع ؤو بلخىاء، ؤو عجمت ًىٓطها البُان َو

ٗاهذ واضخت"الىغىح، ورلٚ  ت  خه اللًٍى  .(73)ألن سٍئ

ٗان وانُا بإن اإلاهمت التي ًشوم َزا ال٘خاب بلى جدُٓٓها هي حهٍشِ الٓاست الهشبي بما اظخجذ  بن ؤخمذ مخخاس نمش 

مً َزا الهلم، خُث ؤَصح اإلاالِ في مٓذمت ٖخابه ؤن اإلا٘خبت الهشبُت بداحت لهزا الىىم مً الذساظاث ْاثال: 

ُ٘ي إلزباث َٓش اإلا٘خبت الهشبُت في َزا  "َاإلا٘خبت الهشبُت َٓحرة ؤشذ الُٓش في َزا الىىم مً الذساظاث، )...( ٍو

ً ألاخحرة" ت في العىىاث الهشٍش  .(74)املجاٛ ؤن هلٓي هكشة نلى ؤَم ما وشش باللًت ؤلاهجلحًز

"اإلاهجى الذاللي" بمُهىمه  َألن اإلا٘خبت الهشبُت َٓحرة لهزا الىىم مً الذساظاث، وألن الٓاست الهشبي لم ًخطح نىذٍ

اللًىي ببيُت خؿابُت مخٙاملت نلمُا ومىهجُا، خشص ؤخمذ مخخاس نلى الالتزام بخٓذًم الخؿىؽ الهٍشػت لهزا 

حز نلى ْػاًا مدذدة، حهخبر ؤظاط الاهؿالّ في  الهلم، ؤو بنؿاء جطىس نلمي شامل ودُْٔ نىه، مً خالٛ التٖر

ؤبىاب، خُث حهل الباب ألاٛو مذخال وجمهُذا ُنجي َُه بخهاٍسِ نلم  نلم الذاللت، َٓعم ال٘خاب بلى ؤسبهت

خُت للذاللت نىذ ألامم الٓذًمت، والىخذة الذاللُت، وؤهىام  الذاللت، ونالْخه بالهلىم ألاخشي، والذساظاث الخاٍس

 اإلاهجى.

اث املخخلُت له ت ؤما الباب الثاوي َٓذم َُه الباخث مىاهج دساظت اإلاهجى في بؾاس الىكٍش ٗالىكٍش لم الذاللت، 

ت الخدلُلُت ومىاهج  ت الخٓٛى الذاللُت، والىكٍش ت العُاّ، وهكٍش ُت، وهكٍش ت العلٖى ت، والىكٍش ت والخطىٍس الاشاٍس

 ؤخشي. 

وؤما الباب الثالث، َٓذ خططه لخهذد اإلاهجى ومش٘الجه، ودسط َُه اإلاشتٕر اللُكي، وألاغذاد، والترادٍ. وؤما 

خي والخٓابلي، َشضذ َُه حًّحر اإلاهجى وؤشٙاله وؤظبابه، ومش٘الث الباب ألاخحر َٓذ نِ٘ َُ ه نلى الذسط الخاٍس

ت وما ًٓابله في الهشبُت وظشد بهذ رلٚ اإلاطادس  ل ال٘خاب بمعجم اإلاطؿلخاث ؤلاهجلحًز ًّ الذاللت في الترحمت، زم ر

 الهشبُت والاحىبُت، زم ضىو َهشظا دُْٓا إلاىغىناث ال٘خاب.

حن بن الًاًت الخهلُم ِ، حهلخه مً ؤٖثر اإلاالُاث جذاوال في نلم الذاللت نىذ اللًٍى
َّ
ُت التي احعمذ بها َزا اإلاال

ُا نشبُا في 
َّ
املخذزحن، َطاس مطذسا ؤظاظُا إلاهكم الباخثحن الهشب الزي حهخمىن بالكاَشة الذاللُت، وال هجذ مال

.>>َزا العبُل بال ور  ٍٖش غمً ْاثمت مطادٍس
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ذ ًخهذي بهؼ اإلاالُ حن بؾاس الخٓذًم والخمهُذ، مداوال جؿبُٔ َزٍ اإلابادت نلى هطىص مً اللًت الهشبُت، ْو

نلى هدى ما َهله الباخث ببشاَُم ؤهِغ، خُث اظدشهذ ب٘ثحر مً الىطىص الهشبُت إلزباث ُٖاًت بهؼ 

اث والا ذ ما ؤّْشٍ في جلٚ الىكٍش اث، َػال نً جخطُطه بهؼ اإلاباخث للذساظت الخؿبُُٓت؛ لُٖا  ججاَاث.الىكٍش

وفي ال٘خابت الخمهُذًت ْذ ًبالٌ مالِ ما في الاخخطاس والاًجاص، ٖما الخكىا رلٚ في ٖخاب ؤخمذ مخخاس نمش، َهى 

ً الًشبُحن دون ششح ؤو جُعحر ؤو حهلُٔ، نلما ؤن الاظشاٍ في الاخخطاس ْذ ًُدٛى  ًىسد ؤخُاها بهؼ آساء اإلاٍُ٘ش

بها دون بلىى الهذٍ؛ ولهزا جىضِ ال٘خابت الخم ت وجٍٓش هُذًت بإجها ظالح رو خذًً، "َهي ٖما حعاَم في وشش اإلاهَش

ام، وبالخالي جخدٛى مو مشوس ألاًام بلى نٓبت ببدعخمىلىحُت  ت نباسة نً ؤَو مً الٓاست، حعاَم في حهل َزٍ اإلاهَش

 .(75)جدٛى دون الخّٓذم الهلمي اإلايشىد"

شٙل الجاهب الخهلُمي الخِعحري  الهذٍ ألاظمى الزي ٌعخإزش باَخمام ٗل مالِ جمهُذي، ومً َزا العبُل،  َو

جلجإ مٓذماث اإلاالُاث اللعاهُت الخمهُذًت بلى َزا الجاهب، وجىلُه ؤَمُت بالًت، رلٚ ؤن َزٍ اإلآذماث حهذ ؤّوٛ 

ذ. ما ًٓشؤ بهذ الهىىان، َخٙىن بمثابت حهاْذ بحن الٙاجب والٓاست، ًبّحن َيها الٙاجب َذَه وي  اًخه بشٙل ضٍش

َُي بؾاس ؤلاشٙاٛ اإلانهجي في َزٍ ال٘خاباث الخمهُذًت، الخكىا ؤن بهؼ منها جنهؼ نلى مبذؤ الىُي، ؤي هُي 

ُى  ِ
ّ
 جدٛى دون الهذٍ اإلاشاد جدُٓٓه، لُٓذم مال

ً
ُىاث جشاَا نُىبا بهػها البهؼ، ؤو ال٘شِ نً هىاْظ َو

ا بذًال نلمُا و  مىغىنُا ننها، ًٓٛى ؤخمذ مخخاس نمش في َزا الطذد: "وسيم ما َزٍ ال٘خاباث مالُاتهم بانخباَس

ت، َاإلا٘خبت الهشبُت َٓحرة  ٘خب بًحر الهشبُت في )نلم الذاللت( ومىاهج دساظت اإلاهجى مً وحهت الىكش اللًٍى ٖخب ٍو

ُاف( نام ؤشذ الُٓش في َزا الىىم مً الذساظاث. َمىز ؤن ضذس ٖخاب اإلاشخىم الذٖخىس ببشاَُم ؤهِغ )داللت ألال

م للٓاست الهشبي ؤي دساظت نلمُت للمهجى بمُهىمه اللًىي، حعخُُذ مما حذ مً 7328 ذَّ
َ
م ختى آلان، لم جٓ

اث، وما ْذم مً ؤبدار، وما قهش مً هخاثج. وال ًٌجي في َزا اإلآام ٖخاب الذٖخىس ٖماٛ بشش: )دوس الٙلمت في  هكٍش

ٗامل )داللت ألالُاف الهشب ا( اللًت( والذٖخىس مشاد  م، َإولهما جشحمت ل٘خاب ضذس في َترة مب٘شة 7319ُت وجؿىَس

خ الهلم نام  ت واخذة مً صواًا الهلم ال٘ثحرة"7327مً جاٍس  . (76)م، والثاوي ٌهالج صاٍو

ِ نشبي ٖخب خٛى نلم الذاللت، 
َّ
ٛ مال شاس بلُه ؤن ٖخاب "داللت ألالُاف" إلبشاَُم ؤهِغ مثال ٌهذُّ ؤوَّ ٌُ ٗان ما  وإرا 

ت مخٓذمت مً مشاخل الخإلُِ اللعاوي الهشبي الخذًث، ختى ُحهل مً اإلاطادس ألاظاظُت الاولى للباخثحن في مشخل

في الذسط اللًىي نمىما، والذاللي جدذًذا، َلمارا وَضِ ؤخمذ مخخاس نمش اإلا٘خبت الهشبُت بالُٓش الشذًذ في 

 ال٘خاباث اللعاهُت الهشبُت اإلاخإخشة، والذاللُت نلى وحه الخدذًذ؟

بهه مً الطهب، ؤلاخاؾت بٙل الٓػاًا اإلاؿشوخت في نلم الذاللت الُىم، ؤو نشغها في مالِ واخذ، ويحر بهُذ نً 

ا بااللتزام بةضذاس ٖخاب آخش م٘مل إلاا حاء في  َزا الؿشح، اهدبه ؤخمذ مخخاس لهزٍ الطهىبت، بال ؤهه خاٛو ججاوَص

ض في َ
ّ
: "سؤًذ ؤن ؤٖس ى اإلاهاوي ٖخابه "نلم الذاللت"، بر ًٓٛى زا ال٘خاب نلى الجاهب ألاٛو مً الذساظت الذاللُت، َو

ا، ماحال اإلاهالجت الخُطُلُت له بلى  هت بلى الجاهب آلاخش خحن ًٙىن ألامش غشوٍس اإلاعجمُت، مو بهؼ بشاساث ظَش

 
ً
با ى ونذ مّش نلُه ْشابت نٓذًً مً الضمً، ومب(77)ٖخاب آخش معخٓل ؤسحى ؤن ؤَشى مً حمو مادجه ٍْش لٌ نلمي . َو
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وبدثي ؤن الباخث لم ًطذس ٖخابا معخٓال ًّ٘مل َزا اإلاالِ، ًُطل َُه الجاهب الزي حهخم ببُان مهاوي الجمل 

 والهباساث.

شا نلى ؤَٔ اهخكاس الٓاست، بهما ْذ ًادي رلٚ الىُي بلى وقُُت  ب ؤن َزا الىىم مً ال٘خابت ظُخلٔ حشَى َال ٍس

هخكاس رلٚ الٓاست إلاا ًطؿذم بهذم التزام جلٚ ال٘خاباث بخههذاتها بْطاثُت. لِغ َزا َدعب، بل ظُخُب ؤَٔ ا

ٓت جىلذ بشٙاالث الخلٓي والبدث اللعاوي نمىما.  نها ومٓذماتها، بهزٍ الؿٍش  التي ضشخذ بها نىاٍو

يحر ؤن َزا ال ٌهجي الخٓلُل مً الُٓمت الخهلُمُت والثٓاَُت لهزا الىىم مً ال٘خاباث، بل بن مً شإن ال٘خابت 

زا ٌهجي غشوسة بْامت هىم مً ال خمهُذًت الهلمُت الذُْٓت ؤن جخلٔ ونُا لعاهُا حذًذا في الثٓاَت الهشبُت. َو

  (78)الخىاصن بحن اإلاعخىي الُ٘شي الهام للٓاست الهشبي واإلاعخىي الهلمي الزي بلًخه اللعاهُاث".

برا ججاوصها  –هلم؛ بر َى ؤٛو ٖخاب نشبي َ٘خاب "نلم الذاللت" ألخمذ مخخاس ًمثل الهخبت الاولى لٙل مهخم بهزا ال

في البدث الذاللي ًدىاوله بطىسة شاملت، َاظخؿام بزلٚ سبـ الطلت بحن  –ؤهِغ  إلبشاَُمٖخاب "داللت ألالُاف" 

اث الًشبُت والترار الهشبي.  اإلاباخث الذاللُت في الىكٍش

 :هوامشال

                                                           

ؼ الؼبػت ألاولى   (1) غبد الجلُل َىىع: الخأضِظ اللغىي للبالغت الػزبُت )كزاءة في الجذور(، دار هىىس اإلاػزفت لليػز والخىَس

كظاًا الخللي . وحافظ إضماغُلي غلىي: اللطاهُاث في الثلافت الػزبُت اإلاػاصزة، دراضت جحلُلُت هلدًت في 21م، ص 2016َـ/1437

 13-12م، ص 2009وإغياالجه، دار الىخاب الجدًد اإلاخحدة، الؼبػت ألاولى 
(2) - Bloomfield : Language, Published in great Britain - London , 1957 p: 11 

 89م، ص 1988(   وػُم الىزاغين : غلم الداللت، اإلاؤضطت الجامػُت للدراضاث واليػز، الؼبػت الثاهُت 3)
اٌ َى لطاوي مخخصص في فله اللغت، ألف الػدًد مً الىخب في غلم ألاضاػير وغلم اللغت، وهثيرا ما ًزجؼ إلُه همؤضظ    (4) مِػاٌ بٍز

 م جىاٌو فُه اهدطاب اليلماث للمػاوي.1897والذي صدر غام  Essai de Sémantiqueلػلم الداللت مً خالٌ هخابه: 
اٌ، اهظز: هخابه "غلم الداللت الػزبي جار  1983ًحدد فاًش الداًت ضىت    (5) ت والخؼبُم، دار  –ٍخا لظهىر َذا اإلاصؼلح غىد بٍز الىظٍز

 6م، ص 1985َـ1405الفىز، دمػم 
 الخأزُل ًلصد به غملُت لطاهُت حػخمد اإلالارهت بين الصُغ والدالالث في إػار ما ٌطمى بػلم الداللت اإلاعجمي.  (6)
ب للؼباغت واليػز، غ هماٌ بػز: الخفىير اللغىي    (7)  87م، ص 2005 – 1بين اللدًم والجدًد، دار غٍز

(8) - Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, publié par Charles Bally et Albert Sechehaye, avec 

la collaboration de Albert Riedlinger, Payothèque (Paris: Payot, 1971), p. 25. 
أو غلم الػالماث هما اكترحه دي ضىضير، َى الػلم الذي ًدرص الزمىس  Significsأو   Semiologyغلم الزمىس: ًؼلم غلُه هذلً    (9)

ػد غلم اللغت أحد فزوغه. اهظز : أحمد مخخار غمز: غلم الداللت ، ص   15-14بصفت غامت، َو
 15م،ص 1997مصز، الؼبػت الخامطت  -أحمد مخخار غمز: غلم الداللت، غالم الىخب اللاَزة  (10)
ب للؼباغت واليػز،غ  (11)  159م 1998، 1هماٌ بػز: دراضاث في غلم اللغت، دار غٍز
خها، ػبُػتها، مىطىغها، مفاَُمها، دار الىخاب الجدًد اإلاخحدة  (12)  239م،ص 2010، 1، غمصؼفى غلفان: في اللطاهُاث الػامت، جاٍر
 23أحمد مخخار غمز، غلم الداللت، ص    (13)
 90وػُم الىزاغين : غلم الداللت، ص    (14)

(15) - Rey : Les theories du signe et du sens, t.2, Paris, Khincksick, 1973, p 112. 

 239هلال غً : مصؼفى غلفان: في اللطاهُاث الػامت، ص  
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 54غمز: غلم الداللت، ص  أحمد مخخار   (16)
 55، ص هفطه  (17)
 58-54هفطه، ص   (18)
 130-129، ص هماٌ بػز: الخفىير اللغىي بين اللدًم والجدًد (19)

(20)   Bloomfield : Language; p 74 
 135، ص هماٌ بػز: الخفىير اللغىي بين اللدًم والجدًد  (21)
 131-130، هفطه  (22)
  132، ص هفطه (23)
 132 ، صهفطه  (24)
 25-24أحمد مخخار غمز، غلم الداللت، ص  (25)
 35هفطه، ص   (26)
 36-35هفطه، ص   (27)
لالػالع غلى بػع الىصىص اإلاترجمت غىد بلىمفُلد والتي جؤهد اضخػماالث أخزي للمػنى في الخحلُل اللغىي، اهظز : غلم الداللت:   (28)

 وما بػدَا. 26ألحمد مخخار غمز، ص 
ن، الػدد دمحم الفخحي:  (29) ت، مجلت جبيُّ اث اللغت في اللطاهُاث البيٍُى  8،  ص 2015 - 11/3اهخظام مطخٍى
 67-59اهظز: بلىمفُلد واججاَه الطلىوي: غلم الداللت: أحمد مخخار غمز، ص  (30)
غلى  م1981، جحصل ضىت 1955...( لغىي إهجليزي درص اللغاث مخخزجا في جامػاث بىين وإهجلترا ضىت -1925ماًيل َالُدي ) (31)

يا، له أغماٌ لطاهُت مخىىغت، " ت بأمٍز ت مً املجلظ الىػني إلاػلمي الاهجليًز جائشة دافُد راضل" للبحث اإلاخميز في حػلُم الاهجليًز

ت  ى صاحب هظٍز ت ضىت  "ركُت حطً"، ألف باالغتران مؼ سوجخه الهىدًت "الىحى الىظامي"َو هخابا حٌى الاحطاق في اللغت ؤلاهجليًز

 م.1985

ؼ  (32)  119م، ص2009، 1غمان، غ -وػمان بىكزة : اللطاهُاث: اججاَاتها وكظاًاَا الزاَىت، غالم الىخب الحدًث لليػز والخىَس

 145(  هماٌ بػز: الخفىير اللغىي بين اللدًم والجدًد، ص 33)

 وما بػدَا 69أحمد مخخار غمز: غلم الداللت، ص   (34)
 .541اللادر غبد الجلُل: غلم اللطاهُاث، ص . واهظز غبد 69-68، ص اإلازجؼ هفطه   (35)
 138-137هماٌ بػز: الخفىير اللغىي بين اللدًم والجدًدـ ص   (36)
 51-48هفطه، ص    (37)
 77-75أحمد مخخار غمز، غلم الداللت، ص    (38)
ذ ص 20م، مجلد 1989هخىبز أ 3/01ًحيى أحمد: الاججاٍ الىظُفي ودوٍر في جحلُل اللغت، ملاٌ في مجلت غالم الفىز، الػدد    (39) ، الىٍى

82 
 68أحمد مخخار غمز: غلم الداللت، ص    (40)
ؼ، غمان، غ   (41) ت غىد الػزب، دار الظُاء لليػز والخىَس م مجاَد : الداللت اللغٍى  159م، ص 1985، 1غبد الىٍز
 69أحمد مخخار غمز: غلم الداللت، ص    (42)
 74-73هفطه، ص    (43)
 م. 1977م، و "غلم الداللت" ضىت 1964غدة مؤلفاث في غلم اللغت، أَمها : "غلم الداللت الترهُبي" ضىت  أصدر لُىهش    (44)
ت غىد َالُداي، ملخلى الفىز، غ.  (45) ت اللغٍى  3م، ص2001، 2محمىد أحمد هحلت: غلم اللغت الىظامي، مدخل إلى الىظٍز
 152اإلازجؼ هفطه، ص   (46)
 153غت الىظامي، ص محمىد أحمد هحلت: غلم الل  (47)
ؼ  –مصؼفى غلفان : اللطاهُاث في الثلافت الػزبُت الحدًثت   (48) ً،  اإلادارص لليػز والخىَس اث في اليػأة والخىٍى الدار البُظاء  –حفٍز

 4م، ص 2006َـ/1427الؼبػت ألاولى 
ً،  مصؼفى غلفان:  (49) اث اليػأة والخىٍى  5صاللطاهُاث في الثلافت الػزبُت الحدًثت، حفٍز
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، 1بيروث غ –غفُف غبد الزحمان: مً كظاًا اإلاعجمُت الػزبُت اإلاػاصزة في اإلاعجمُت الػزبُت اإلاػاصزة، دار الغزب ؤلاضالمي   (50)

 383م، ص 1963
ظ.  (51)  دمحم اللصاص وغبد الحمُد الدواخلي، جلدًم هخاب )اللغت( لفىدَر
 هفطه.   (52)
 6م، ص 1962اللاَزة  –ور اليلمت في اللغت( مىخبت الػباب هماٌ بػز: ملدمت جزجمت هخاب أوإلاان )د   (53)
ً، ص  مصؼفى غلفان:   (54) اث اليػأة والخىٍى  148-147اللطاهُاث في الثلافت الػزبُت الحدًثت، حفٍز
 24-23دراضت جحلُلُت هلدًت في كظاًا الخللي وإغياالجه، ص  –مصؼفى غلفان: اللطاهُاث في الثلافت الػزبُت اإلاػاصزة    (55)
 32هفطه، ص    (56)

 32(   إضماغُلي غلىي حافظ : اللطاهُاث في الثلافت الػزبُت اإلاػاصزة ، ص 57)

م، والىخاب غبارة غً محاطزاث الغاًت 1982َـ/1402الخاهجي،  ت(  هخاب أخزجه وصححه وغلم غلُه رمظان غبد الخىاب، مىخب58)

ذا ما هلزأٍ في ملدمت الىخاب: "إن الغزض مً محاطزاحي التي ضأللبها غلُىم َى درص اللطان  خي، َو ف باإلاىهج الخاٍر منها الخػٍز

خُت، أي مً وجهت وػأجه وجىىهه وأصٌى حزوفه وأبىِخه وأغياٌ الجم لت فُه، والخغيراث التي وكػذ فُه الػزبي، مً الىجهت الخاٍر

 مؼ جىالي ألاسمان".
بزاجطتراضز : الخؼىر الىحىي للغت الػزبُت، أخزجه وصححه وغلم غلُه رمظان غبد الخىاب، مىخبت الخاهجي باللاَزة، الؼبػت    (59)

 8م، ص 1994ٌ/ 1414الثاهُت، 

 33-32م،  ص 2009زة ، دار الىخاب الجدًد اإلاخحدة، لُبُا، (  حافظ اضماغُلي غلىي: اللطاهُاث في الثلافت الػزبُت اإلاػاص60)

ً، ص 61) اث اليػأة والخىٍى  97(  مصؼفى غلفان: اللطاهُاث في الثلافت الػزبُت الحدًثت، حفٍز

ا  –(  ماسن الىغز : كظاًا أضاضُت في غلم اللطاهُاث الحدًثت، دار ػالص للدراضاث والترجمتـ دمػم 62)  21م، ص 1989ضىٍر
 34، ص حافظ اضماغُلي غلىي: اللطاهُاث في الثلافت الػزبُت اإلاػاصزة   (63)
 181م، ص 1997َـ/1417، 3رمظان غبد الخىاب : اإلادخل إلى غلم اللغت ومىاهج البحث اللغىي، مىخبت الخاهجي اللاَزة، غ   (64)
ً،  ص  –مصؼفى غلفان : اللطاهُاث في الثلافت الػزبُت الحدًثت   (65) اث في اليػأة والخىٍى  135حفٍز
 146، ص هفطه  (66)
 42حافظ إضماغُلي غلىي: اللطاهُاث في الثلافت الػزبُت اإلاػاصزة، ص   (67)
 44هفطه، ص  (68)

ت واإلاىهجُت، جامػت الحطً الثاوي غين (   مصؼفى غلفان : اللطاهُاث الػزبُت الحدًثت : دراضت هلدًت في 69) اإلاصادر وألاضظ الىظٍز

 91، ص 4م ركم 1998الػم بالدار البُظاء، ولُت آلاداب والػلىم ؤلاوطاهُت، ضلطلت رضائل وأػزوحاث 

ت غام 70)  م.1984(   حػددث ػبػاجه إلى خمظ ػبػاث، صدرث ألاخيرة مىه غً ميػىراث مىخبت ألاهجلى اإلاصٍز

 24ص م، املحىر الزابؼ.1999ضت غبد اللؼُف: إبزاَُم أهِظ والدرص الىحىي، الىدوة الثالثت، دٌطمبر ( دمحم حما71) 

 م.2009َـ/ 1430(   حػددث ػبػاجه إلى ضبؼ ػبػاث، صدرث ألاخيرة مىه غً ميػىراث غالم الىخب باللاَزة غام 72)

ؼ والحىىاحي : غاغم اللغت الػزبُت الػالم الجلُل أحمد 73) ش ضػىد البابؼين لإلبداع (   الطَز مخخار غمز، مؤضطت غبد الػٍش

ذ   315م. ص2004الػػزي، الىٍى

 6(   أحمد مخخار غمز : غلم الداللت، ص 74)

 130مصؼفى غلفان : اللطاهُاث الػزبُت الحدًثت، ص   (75)

 6(  أحمد مخخار غمز : غلم الداللت، ص 76)

 7، ص فطهه  (77)

 130الػزبُت الحدًثت، ص ، ص مصؼفى غلفان : اللطاهُاث   (78)
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 نظسية الجأوًل عند األشاعسة
 1.بنجاجة د. نحهد                               

 
 

 نلخص:
 

ل غىذ ألاؼاغشة ومىانؽت بػن ؤصماتها   تهذف َزٍ اإلاهالت الػلمُت بلى غشك حىاهب مً قلعكت الخإٍو

ت التي َُمىت غلى الكٌش الاظالمي ووحهذ الػهل الجمعي للمعلمحن  ا بخذي اإلاذاسط الكٌٍش اإلاػاـشة  باغخباَس

ت وغملُت بىىا مً خاللها ججشبتهم الػمشاهُت بما قيها مً بًجابُاث وظلبُاث. لم جًٌ اإلاذسظت  هدى بشادٌؿماث هظٍش

ت بػُذة غً ألاظئلت ؤلاؼٍالُت التي قشلها الىانؼ الاظالمي الهذًم ونذ ظػىا بلى الخكاغل مؼ ؤصماجه مً  ألاؼػٍش

ل لذي اإلاػتزلت والٌشامُت دون الخشوج غً مهاـذ مذسظت ؤَل الخذًث. قىىسوا  ت الخإٍو ش هظٍش خالُ جىٍى

تهم في املجاص ونُا ا في ؤبىاب الفكاث هظٍش ط الؿاثب غً الؽاَذ والهُى بالػلت واإلاػلُى والػالنت بُنهما خفـى

ا ألاظاط الزي جىىلو مىه باقي  ت الاظالمُت هظشا ألجهم اغخبرَو ؤلالهُت وإزباتها وهي التي حػخبر ؤم اإلاباخث الكٌٍش

ت لإللهُاث مخهادما وؾحر الػلىم الاظالمُت اإلاذسظُت. لًٌ مؼ مشوس الضمان باث مدشاب قلعكت الخإٍو ل ألاؼػٍش

لُت حذًذة ؤيثر اوسجاما  ؛نادس غلى معاًشة حؿحراث الىانؼ الاظالمي اإلاػاـش وخاحت اإلاعلمحن بلى بشادٌؿماث جإٍو

مؼ سوح الثهاقت العاثذة غاإلاُا. ألامش الزي ؤخش الكٌش ألاؼػشي غً الخإزحر في خشيت الىانؼ واإلاعاَمت في بىاء 

الث مهاـذًت مخِىت في ؤظعها الىحذان الاظالم ُ جإٍو ي الجمعي بما ًفلر ؤلاوعان الٍىزش وقو مهاـذ وحي مإوَّ

لُت. لًٌ ل في املجاص ؤظئلت غىذ ًخىنل ألاؼػشي  الػهل حػل الزي ما الؽشغُت ومػاـشة في هظشتها الخإٍو  الخإٍو

ل؟ غلم في غمُهت مػشقُت مىظىمت لذحهم جخٍىن  ختى ؤغمو ؤظئلت وشح في ًخىظؼ ولم للمدؽابهاث،  إلاارا الخإٍو

ل قلعكت في الاحتهاد ألاؼػشي  الػهل هجش جىاَيها؟  وغذم مػاهُه بإصلُت اغتراقه مؼ الؽشعي الىق داخل الخإٍو

وماهي الػىامل التي ؤدث بلى جىنل خشيت الخجذًذ غىذ ألاؼاغشة؟ ويُل ًمًٌ ججاوص مظاَش الخجاوص اإلاػشفي 

لُت  خي في اإلاػشقت الخإٍو ت؟ ؤظئلت خاولىا مهاسبتها وؤلاحابت غنها بما ًىاظب َزا اإلاهام مً التريحز والخاٍس ألاؼػٍش

 والاخخفاس وهللا اإلاىقو.

ل: الكلهات الهفجاحية  .اإلاىهج-الفكاث-املجاص-ؤلالهُاث-ألاؼاغشة-الخإٍو
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The Ash'ari  Interpretation Theory 

 

 

Abstract: 

This scientific article aims at highlighting some aspects of The Ash'ari Interpretation Theory 

and at discussing some of its contemporary crises as a school of thought that has directed the 

Muslims´ collective reasoning towards new theoretical and practical paradigms through which 

they built up the basics of their civilization with all  its possible merits and shortcomings. The 

Ash'ari school was not at a distant from the problematic issues pertaining to the ancient 

Islamic world and as a way to react to these crises, the  Ash'aris attempted to upgrade the 

Mua´tazila Interpretation theory without departing from "Ahl-i Hadith" intellectual 

framework. They developed their theory on metaphors (Al Majaz), deductive analogies 

(Qiyas), and on the correlation between "cause and causation" , but mainly in substantiating 

the divine attributes, which was considered at the time as the top and  most prevalent Islamic 

research area, and as a key starting point to all other Islamic scholastic sciences. Over time, 

however, The Ash'ari  Interpretation philosophy became obsolete and unable to keep pace 

neither with the changes and developments in the modern Islamic world nor with the Muslims 

´need to search for innovative paradigms which are more in tune with the essence of the 

global prevalent culture. Because of this, the Ash'ari thought and philosophy had a limited 

impact  on daily realities, and  a minimal contribution both in the shaping of the Islamic 

collective conscience and in the forming of the righteous Muslim who complies with divine 

intents and revelation, with a sound and legitimately-founded  interpretation, yet in 

accordance  with the spirit of the modern age. Then, what made the Ash'ari reasoning stop at 

the simple issues of  metaphors in the interpretation of allegorical verses , and not extend to 

deeper and more concerning issues which could have contributed to a much more insightful 

knowledge of the science of interpretation? Why did the Ash'ari reasoning, in its exercise of 

judgment , not exercise interpretation from within  the Quranic text, complete and timeless as 

they themselves acknowledge? Why did the Shari  renewal movement cease to exist? How 

can we overcome the fact that both the extent and the validity of the Ash'ari  Interpretation 

knowledge have been overtaken? This article is an endeavor to answer these questions in the 

most decent, accurate, and concise way possible 

Key words: The Ash'ari-Divine-Metaphor-Attributes-Methodology. 
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 نقدنة :

لها في اإلاىهج اإلاػشفي  ل غىذ ألاؼاغشة وؤلاؼٍالُاث التي ـاخبت ججًز تهخم َزٍ الذساظت بكلعكت الخإٍو

وجىبُهاجه في الفكاث الالهُت. وجخجلى ساَىُت َزا اإلاىلىع في ًىهه ًداُو الاحابت غً حاهب مً ألاظئلت اإلالخت 

شخذ مً ؤحل جإَُل الػهل ألاؼػشي ختى ًٍىن نادسا غلى جى 
ُ
حُه الكاَمت الاظالمُت بمىاصاة مؼ الهىي التي و

الىحذاهُت الشوخُت هدى حؿُحر الىانؼ مً باب بـالح الكشد اإلاعلم. وفي َزا العُام ظهشث غهالهُت الكٌش 

ى بزلَ ٌػذ  لُت اسجٌضث في الٌالمُاث خُى املجاص وفي الكههُاث خُى الهُاط، َو ت جإٍو ألاؼػشي مً خالُ هظٍش

لُت في الكٌش ؤلاظالمي. ؤخذ  اإلاعاَمحن في بىاء  ـشح الخإٍو

ش مىهجُت املجاص )اللؿىي   ل ألاؼػشي يما ًخجلى في غلم الٌالم وان اظدىكز امٍاهاجه بخهٍش بن الخإٍو

والػهلي( في نشاءة الىق الؽشعي، قةهه ظل ًدىم خىله دون ؤن ٌؿىؿ في ؤظشاٍس وإؼٍالُاجه ألاظاظُت غلى غٌغ 

لُت في الكلعكت الؿشبُت ألا  لُت الؿشبُت ابخذؤث مؼ بضوؽ الكٌش الُىهاوي ولم جيخه ختى الخإٍو ت الخإٍو وسوبُت. قالىظٍش

لُت  ش هكعها ؤمام الكلعكاث الػاإلاُت والىهذ الزاحي. وفي العُام ألاوسوبي اإلاػاـش ؤخزث الخإٍو آلان بػذ مً جبًر

لُت ؼالًش ماخش والظاَشاجُت الهىظشلُت)قىىمىىلىحُا (، ؾحر ؤجها ظلٌذ قُما  مىخى مؿاًشا حذا مؼ جإٍو َىظُش

ت معلٍا خاولذ مً خالله الجمؼ بحن اإلاذسظخحن لِسجل اظم ؼالًاس ماخش بجاهب َىظُش دون ؤن  بػذ الهُذؾٍش

ل نبل ؤن ًٍىن الكػل والخكعحر َى قػل الىق، ألن الػالنت بحن الكهم  ٌػىله جماما. اإلاهفىد َىا َى ؤن الخإٍو

ل غالنت داخلُت  في الىق راجه. وبما ؤن الكػل َى غالنت داخلُت ولِغ خاسحُت ًكترلها الػهل، الخهلُذي والخإٍو

قةن اإلاكعش ًداُو ؤن ًجذ مالمذ الكػل مً داخل الىق باغخباٍس هفا مػبرا ومكصخا غً راجه، ولِغ ؤـذم 

ش للخدل ل َى جىٍى ُل مً بقفاح الىق غً راجه مً اقفاح ؾحٍر هُابت غىه. َزا اإلاعخىي الجذًذ مً الخإٍو

ل)الىص ي( مً احل جملَ ؤقمل  البيُىي للىفىؿ بػذ ظحروسة مً البدث غً الهشب بحن الؽشح )الزاحي( والخإٍو

ل في جملَ اإلاػنى مً خالُ قػل الىق راجه؛  ت ختى هكهم ؤزش الخإٍو ًاهذ َزٍ ؤلاؼاسة  لشوٍس لهفذ الىق ومشادٍ. 

ل ؤقمل قُما بػذ. ال ههفذ بهزٍ ت  وبالخالي قهم ؤقمل له وججًز لُت غً الىظٍش ت الؿشبُت الخإٍو ؤلاؼاسة جهذًم الىظٍش

لي ختى هكهم ؤولُاجه  ت؛ ولًٌ ؤسدها سبي الفلت بُنهما مً خالُ الخىشم لخىاجُم البدث الخإٍو لُت ألاؼػٍش -الخإٍو

ت  في ابشاٍص ت ألاؼػٍش ًادًمُت الخذًثت التي جخػش  -ونذ ظاَمذ الىظٍش ف غلى غٌغ ما َى مخذاُو في الذساظاث ألا

 غلى بذاًاث البدىر مً ؤحل الىظش واظدؽشاف مأالتها مً جدذًثاث واحتهاداث.

لُت الؿشبُت وان ظهشث ؾحر معخهُمت هظشا للمىخى اإلاخكاوث   ت والخإٍو لُت ألاؼػٍش بن اإلاهاسهت بحن الخإٍو

ى  لُت َو بُنهما، قةجها ال جخلى مً قاثذة، لخىبُه الػهل ألاؼػشي لػامل مهم مً غىامل جىّىس اإلاػشقت الخإٍو

ت والترايمُت في البدث واإلاػشقت. ويما ؤؼشها ظابها  ل الؿشبُت لم جىكَ غً الػهل الؿشبي الاظخمشاٍس ت الخإٍو قىظٍش

ى الكػل الزي سايم مً خالله الػهل الؿشبي خمىلت  -جهىػاث في الػفش الىظُي-غلى  مىز الػفش الُىهاوي، َو

ش اإلاػاوي ختى في ؤغمو ججلُاتها نذظُت وخماثُت. يما ان الهكضة  اث ًىهذ لذحهم دسبت غلى جثٍى َاثلت مً الىظٍش

ل املجاصي ال ًمًٌ الىىغُت ال تي غملها الػهل ألاؼػشي في الاهخهاُ مً الخكعحر الخشفي للىق الؽشعي بلى الخإٍو

ت واملجعمت، ومً ألاظئلت  ا مً اإلاذسظت ألازٍش الاظتهاهت بها، بالىظش الى العُاناث الجامذة التي واحهتها خفـى

ل غىذ ألاؼاغشة؟ ويُل قهمىا التي ظىداُو الاحابت غنها بحابت ههذًت بىاثُت في َزٍ الذساظت ج خجلى في: مػنى الخإٍو
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ل ألاؼػشي للفكاث؟ ويُل  الىق الؽشعي في مبدث ألاظماء والفكاث؟ وماهي ؤلاؼٍاالث التي ـاخبذ الخإٍو

خُت؟ ًلها ؤظئلت جذُ غلى ساَىُتها في ظُام اـشاس الكٌش ألاؼػشي  ت في معحرتها الخاٍس ت ألاؼػٍش ت الىظٍش جلهذ ألازٍش

حاع هكعه، والابهاء غلى هكغ ألاظئلت والهمىم التي ؼؿلخه مىز الل غام ممذ دون ججذًذ وابذاع، غلى اظتر 

 باليعبت لألحُاُ 
ُّ
زا ًمؼ الػهل ألاؼػشي مدل جدذي وحىدي، ظُدذد ال مدالت نُمت َزا الكٌش الكز َو

 الاظالمُت الفاغذة. 

 الهحىز األول: نفهىم الجأوًل عند األشاعسة

ى مً مباخث دسط ألاؼاغشة مب ل في ظُام البدث غً نفذ الؽاسع مً الىق الؽشعي، َو دث الخإٍو

ؤـُى الكهه ؤًما التي ؤدسحذ في مباخث ؤـُى الذًً غلى اغخباس ان هفىؿ الػهاثذ هي ؤًما جدخاج بلى قهم 

ه ؤو نفذ الؽاسع منها مثلها مثل هفىؿ الكهه، لخجىب الىنىع في الابخذاع في الذًً ؤو ما ًىانن غهُذة ال خجًز

ل غىذ ألاؼاغشة قُيبغي ان ههذم مكهىمه في  ت الخإٍو لخمُحز املخٌم مً اإلادؽابه. ونبل الىنىف غلى مػالم هظٍش

ىالح ألاؼػشي.   لعان الػشب زم في الـا

 أوال: نفهىم الجأوًل عند األشاعسة وأشناثه
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ىالحي.  كاث: "ـشف اللكظ غً مػىاٍ الظاَش بلى مػنى  أما في الاصطالح ألاشػشي:الـا ناُ الجشحاوي في الخػٍش

ا للٌخاب والعىت" ًان املخخمل الزي ًشاٍ مىاقها ل بدمل اللكظ غلى ما لِغ 6ًدخمله، برا  .  وناُ آلامذي "الخإٍو

ِذ( بن ؤساد به بخشاج  . نلذ: الهُى باإلاػنى الظاَش7ظاَشا قُه؛ " ِ
ُّ َ ًَ اإلاْ َخيَّ ِم

ْ
شُِج ال

ْ
خ ًُ ٌعمى جكعحرا "مثل نىله حػالى: )

ا" ًان جكعحرا ؤساد به بخشاج اإلاامً مً  ؤما اإلاػنى الزي ًدخمله قهى اإلاػنى الباوً مثل لى " 8الىحر مً البُمت 

".
ا

ال ًان جإٍو ل. 9الٍاقش، ؤو الػالم مً الجاَل؛  ج مً خحز الابهام والاؼدباٍ الى خحز بهزا اإلاكهىم خش  والخأٍو

ت ًخشج  هت ألاؼػٍش ل غلى الىٍش ل وونىع الخإٍو الاخخماُ، ألن ونىع الابهام والاؼدباٍ في الىق اظخذعى ونىع الخإٍو

ل غً مهخمُاث اللؿت ووشاثو اظخخذام  الىق مً الاؼدباٍ الى الاخخماُ، وان اؼتروىا غذم الخشوج بالخإٍو

لُت غهلُت مذخلها اللؿت والبالؾت الػشب للمػاوي. والخإو  ت ؤيثر منها غهلُت، ؤو هي جإٍو لُت لؿٍى ت جإٍو ٍلُت ألاؼػٍش

ًان ممٌىا صمً الاخخجاج اللؿىي الزي اهخهى مؼ الكشصدم في الؽػش والبُان قةهه لم ٌػذ  زا وان  الػشبُت، َو

ُلت. مىاظبا بػذ َزا الضمان، هظشا للخباغذ الضماوي غً صمً هضوُ الىحي وجهادم ا لُىابُؼ اللعاهُت الػشبُت ألـا

ل ؤخشي بذُ اإلاعجم اللؿىي  لي الاظالمي الاغخماد مؼ مفادس جإٍو ًان مً المشوسي غلى الػهل الخإٍو لزلَ 

ا في مىاصاة الؽشع في  الػشبي، يما قػلذ اإلاػتزلت الزًً ؤولىا الىق بهىاغذ اللؿت،  ومىاهج الػهل التي حػلَى

ػُت واهخاج الخهُهت الذًيُت. الهذسة غلى الاظخهاللُت ال  دؽَش
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حن مً مإصنحن سثِعُحن: اإلاإصم  ا خُى اللكظ والذاللت اللؿٍى ت في جمشيَض لُت ألاؼػٍش ت الخإٍو غاهذ الىظٍش

: مإصم منهجي هظشي ججلى في بظهاه مهذماث الىظش الػهلي الُىهاوي اإلايؽإ وهخاثجه غلى مباخث الىظش  ألاُو

ًان معخهٍش ؤصمت مػشقُ ت غامت ظببها اإلاكاسنت بحن داللت الػهل وداللت اللؿت، قمكهىم الاسادة مثال غىذ " اللؿىي و

ًان مكهىم الهفذ غىذ اإلاػتزلت ًدل يثحرا مً اإلاؽاًل الػهاثذًت  ألاؼاغشة ؤغمو مً مؽاًل الاسادة غىذ اإلاػتزلت و

لت خىابه باإلاىا ت في معخىي غالنت اإلاخٍلم بخىابه ـو . ؤما اإلاإصم الثاوي: قُخجلى 10لػت"ويثحرا مً اإلاؽاًل اللؿٍى

ت الجاَلُت.  ل في الاظخػماُ الػشبي الذاللي للمػاوي اإلاىهىلت في اإلاػاحم وفي الاظخػماالث الؽػٍش في خفش الخإٍو

ت املخذودة في صماجها ومٍاجها وؾاًاتها. اللؿت بما هي  ن إلاػاوي الىق الالهي اإلاخػالي بالذالالث البؽٍش زا جهٍى َو

ت في مػىى بؽشي ج لماتها َمىم الاوعان الػشبي وؤخالمهم وجىلػاجه بل ووبُػت الخُاة البذٍو دمل في مػاهيها ًو

شة الػشبُت، وهمي الخكٌحر البذاجي اإلاىاظب لهزٍ البِئت الجاقت الهاظُت غلى ؤلاوعان والخُىان،  أما ؼبه الجٍض

ن، ال جدذه لغت وال جدصش داللت. الىص الششعي فهى هص مفخىح في مػاهُه مخجاوص لحاجُاث الضمان واإلاها

ذها وحػقُذها اإلاشفىلىجي وظُنىلىجي فهى لالم هللا اإلاعجض وهى خامل  ًخجاوص ختى الظاهشة الاوعان في ججٍش

زا الخكٌحر  إلافاجُذ جفعحره في راجه وهى معخغً بها غً خاسجه. لزلَ ًهُى غبذ الهادي غبذ الشخمً " َو

ؤما البدث غً ألاظئلت التي جىشخها آلُت اظخؿاُ ؤي هق دًني، ألن الخػالي  ٌؽٍل خاحضا -في خذ راجه–الثُىلىجي 

ت ناـشة ؤمام الهذاظت، ؤي ًجػلها في معخىي ال ًىُى بإي ؼٍل مً ألاؼٍاُ َُمىت الىق  ًجػل ألادواث البؽٍش

ن َزا الىابػت ال مً بمٍاهاث الىق قهي، بهذس مً جمىلػها خاسحه غىذ مىنؼ الزاث الالهُت. غىذثز ظٍُى 

ت ؤسلُت  -لمىُا–الخاحض  ًان سقما وعبُا، ألن ؤدواث الخػامل ًلها ظخظل بؽٍش سقما لٍل اإلاىاهج ألاخشي وإن 

 .11وان ادغذ الخػالي"

 ثانيا: الجأوًل األشعسي والهجاش

ل ؤظالُب يثحرة منها مجاص الاظخػاسة  لُت، قهذ ظلَ ألاؼاغشة في الخإٍو بالىظش بلى ماَُت اإلاىهجُت الخإٍو

لُت حػخبر  ا. وهي بشادٌؿماث جإٍو ت اللضوم وؾحَر ومجاص الدؽبُه؛ ونُاط الؽاَذ غلى الؿاثب والىظش الخػلُلي وهظٍش

ذ والخػمو في اإلاػاوي والذالالث، ابخذغتها  نكضة هىغُت للػهل مً خالت البذاوة وألامُت اإلاػشقُت بلى خالت الخجٍش

ت وقو مهاـذ الىحي يما قهمتها مذسظت ؤَل الخذًث )مذسظت بمام  مذسظت الاغتزاُ وههدتها اإلاذسظت ألاؼػٍش

العىت ؤلامام ؤخمذ بً خىبل واملخذزحن ؤصخاب ألاظاهُذ(. ناُ الػمذ ؤلاًجي "اْخخج ألاؼاغشة ب)ًهفذ 

ْهفذ 
َ ْ
اِثب غلى في ِاإلا

َ
ؿ
ْ
اط ال َُ َى ِن َُ ِه الهذماء َو ُْ : َما اْغخمذ َغلَ : ألاُو اث غلى َوحه َغام( ُوُحٍى

َ
ك َباث الّفِ

ْ
ألاُو ِفي ِبز

اَذا...
َ
اِثبا َوؼ

َ
َخلل ؾ

ْ
 ًخ

َ
شه ال

ّ
َخذ َوالؽ

ْ
ت َوال

َّ
ػل

ْ
ِةن ال

َ
ذ ق َِ ا

َّ
اِوي )في ألاخىاُ الفكاجُت غىذ مً ًثبتها مً  الؽ

َّ
الث

َىاِحب  ألاؼاغشة واإلاػتزلت
ْ
ْىلَىا هللا ال

َ
اَن ن

َ
اجه َوً

َ
اجه لم ًكذ خملَها غلى ر

َ
ا هكغ ر اِدسا

َ
ىهه َغاإلاا َخُا ن

َ
اَن َمْكُهىم ً

َ
ى ً

َ
(ل

ِصم َباِول"
َّ

كعه َوالال
َ
ْيء غلى ه

َّ
اَبت خمل الش 

َ
. قالػلت والخػلُل واللضوم َما مً مىاهج الػهل ألهه "ؤظاط الىهل، 12ِبَمث

شد ظً، وال ًشقى بلى مشجبت الُهحن. قالىهل ال ًخدذر بىكعه، وال ٌػشك هكعه بال والىهل بذون الػهل ًٍىن مج

. اما نُاط 13مً خالُ الزًَ ؤلاوعاوي. الىهل وخذٍ ال ًثبذ ؼِئا. وناُ هللا، وناُ الشظُى ال ٌػخبر حجت."

و ججاسبه الؽاَذ غً الؿاثب قخظهش ؤَمُخه " يمفذس للكٌش ؤلالهي. قاإلوعان ال ٌػلم بال ما ٌػشقه غ ً وٍش

ا  الخاـت ومً خالُ ما ًشاٍ في دهُاٍ. قةرا ما وحذ هكعه ؤمام مىلىغاث مخػالُت قةهه ال ًملَ بال ؤن ًخفىَس

بُت." ًاآلمذي  والخمىي والكخش الشاصي والخكخاصاوي 14وبها إلاا لذًه مً مػشقت ججٍش ، َزا وإن ؤهٌش بػن ألاؼاغشة 
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م  نُاط الؿاثب غً ا ذًت وؾحَر ل غىذ مً اإلااجٍش لؽاَذ باغخباٍس دلُال لػُكا. قهزٍ هي ؤـُى قلعكت الخإٍو

ًإمىس اإلاػاد وآلاخشة ًهىُ  ا مً غالم الؿُب  لها خفشا غلى الفكاث الالهُت دون ؾحَر ألاؼاغشة، ونذ جم ججًز

ىا  ل في ًل ما ًخػلو بفكاث هللا ظبداهه وجًش ما ًخػلو الؿضالي" ... ورَبذ واثكت بلى الانخفاد، وقخدىا باب الخإٍو

ت" م ألاؼػٍش ل قُه َو ا ومىػىا الخإٍو ىضر ؤلامام ؤبي خامذ الؿضالي ؤًما معىؾاث ناهىن . 15باآلخشة غلى ظىاََش ٍو

ان غلى اظخدالت الظاَش،   غلى ؤن حىاص رلَ مىنىف غلى نُام البَر
ا
ل غىذ ألاؼاغشة بإجهم "اجكهىا ؤًما الخإٍو

ً والظاَش ألاُو َى  الىحىد الزاحي، قةهه برا زب ذ جممً الجمُؼ، قةن حػزس قالىحىد الخس ي، قةهه بن زبذ جممَّ

ما بػذٍ، قةن حػزس قالىحىد الخُالي ؤو الػهلي، وإن حػزس قالىحىد الؽبهي املجاصي، وال سخفت للػذُو غً دسحت 

ان، قحرحؼ الاخخالف غلى الخدهُو بلى البراَحن..." ل غىذ مخإخ16بلى ما دوجها بال بمشوسة البَر شي َزٍ . قالخإٍو

اإلاذسظت الػهلُت لشوسة جكشلها اظخدالت الظاَش غهال وال ًجىصون الخىظؼ قُه يما َى الخاُ غىذ اإلاػتزلت. ونذ 

مت بالخجعُم باغخباٍس الخدهُو في  ىت غلى اظخدالت ظىاَش الىفىؿ الؽشغُت اإلاَى ل غلى البَر اونكىا الخإٍو

ىت غملُت ناث لُت يٍل، يما حػلىا البَر ان  اإلاعإلت الخإٍو ى بَش ان غلى اظخدالت الظاَش مً اإلاػاوي؛ َو مت غلى البَر

ُى بلى " الاغخهاد الصخُذ والخفذًو الجضم  17"بما ؤـل ؤو نُاط غلى ؤـلًٍىن في ماَُخه "  في ظبُل الـى

افهم بىذسة البرهان غلى الاغخقاد 18والحاجت إلى البرهان ودقائق الجذى هادسة."ورلَ خاـل بالخهلُذ  . إن اغتر

الصحُذ بالذقائق الجذلُت والحجج البرهاهُت ًجػل مً دغىي اظخدالت الظاهش التي أسادوا بها إقامت دغائم 

ل مً اظاظها.  ت ججزيهُت في خق الزاث الالهُت أمشا غحر ممنً الخدقق وهم بزلو هذمىا فلعفت الخأٍو هظٍش

ة خصشهم صىس البرهان في أصل قُاس ي أو في قُاط أصلي ورلو ساجؼ إلى ششطهم ولػل العبب في هزه الىذس 

ان الخهُهي ما وال الىقع؛  في البرهان أن ًنىن ًقُيُا ال ًقبل الخغُحر وال ًذخله الخبذًل ًهُى الؿضالي " البَر

ان قةجها جٍىن ًهُيُت ؤبذًت" ٍىن رلَ بدعب مهذماث البَر ، ٍو وناُ ؤًما "اغلم ؤن  19ًكُذ ؼِئا ال ًخفىس حؿحٍر

ان الخهُهي ما ًكُذ الُهحن المشوسي الذاثم ألابذي الزي ٌعخدُل حؿُحٍر يػلمَ بان الػالم خادر وؤن له  البَر

ـاوػا، وؤمثاُ رلَ مما ٌعخدُل ان ًٍىن بخالقه غلى ألابذ، بر ٌعخدُل ؤن ًدمشها صمان هدٌم قُه غلى الػالم 

ؼُاء اإلاخؿحرة التي لِغ قيها ًهحن داثم قهي حمُؼ الجضثُاث التي في الػالم بالهذم ؤو غلى الفاوؼ بالىكي قإما ألا 

ان ال ًمًٌ ؤن ًدفل في الػهلُاث بال هادسا لزلَ  20ألاسض ي وؤنشبها بلى الثباث الجباُ.." زا الىىع مً البَر –. َو

ان غلى  -ًهُى الؿضالي سخمه هللا دت ؤيثر قههاء الضمان غً قهم  ؼشوه البَر الاظدُكاء، والبذ مً مػشقت "جٍلُّ نٍش

ل   لم ًشخق بال في جإٍو
ا
، قةرا  لم ًًٌ ناوػا

ا
ًان بػُذا ل وإن  ، سخق في الخإٍو

ا
ًان ناوػا ان برا  رلَ، قةن البَر

ب ظابو بلى الكهم" ان الخهُهي الُهُني في جإيُذ اظخداُ الظاَش مً الىفىؿ 21نٍش . ولػل العبب في هذسة البَر

مت للخجعُم وم ان في ؤـل ؤو نُاط ؤـل الؽشغُت اإلاَى م البَر ا ال ًلُو بالزاث الػلي هلل حػالى َى خفَش

ان اإلاىخج  ل الػهلي والػهل نىة ادسايُت ال الاخاوت بها " وإرا ؤخىذ بمجامؼ ؼشوه البَر ل غىذَم َى ألـا وألـا

لُهحن قٍُىن . ؤما خفُى ا22للُهحن، لم حعدبػذ ؤن جهفش نىة ؤيثر البؽش غً دسى خهاثو اإلاػهىالث الخكُت."

ان الُهُني  و ؤـل ًفشح بالبَر قهذ  وهزا اختزاى إلاذاسك الُقحن الىجىدًتبؽشه الهُاط غً ؤـل ؤو غً وٍش

ان الهشوظىُت خُث ؤظغ  ت البَر ش هظٍش ً الكالظكت الؿشبُىن خالُ الهشن العابؼ غؽش غلى بمٍاهُت جىٍى بَش

و حذًذة في ال1650دًٍاسث)ث و جهذًم زالر بشاَحن م( للؽَ اإلانهجي مداوال ؼو وٍش اهُت غً وٍش كلعكت البَر

ًامل وبما ؤوي ال ؤنذس ؤن ؤخلو  : ؤها ؤمخلَ قٌشة الٌماُ لٌني ؾحر  ان ألاُو ا ًهُيُت غلى وحىد هللا " البَر اغخبَر

ًامل. وبما بوي ال  ان الثاوي: ؤها مىحىد وؤمخلَ قٌشة الٌماُ ولٌني ؾحر  هكس ي في وحىدي لزا قةن هللا مىحىد. البَر
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ان الثالث: إلاا  ؤنذس غلى ؤن ؤخلو هكس ي في وحىدي لزا قامخالًي لهزٍ الكٌشة جإجُني مً خالهي ؤلاله الٍامل. البَر

ى هللا" . وفي الهشن الخاظؼ غؽش 23ؤن الىحىد يماُ برن ًجب ؤن ًٍىن الىحىد مً خفاثق الٌماُ اإلاىلو َو

اها ًهُيُا غلى وحىد هللا مً خالُ مُ ًاهي بَش ل  ا "بالمشوسة والػمىم" ؛ نذم اًماهٍى حَز ُُّ ها ألاخالم هظشا لخم خاقحًز

ًاهي غلى زالر نىاغذ هي :  الُا، وفي ما ًخػلو بخفاثق ألامش اإلاىلو قهذ ؼُذٍ  "ألن نماًاٍ ـادنت ـذنا ٍس

ت والمشوسة ألهه ناغذة  ت بمػنى ؤهه غام وناهىن يلي ًخمحز باألولٍى ناغذة الخػمُم وناغذة الؿاثُت وناغذة الخٍش

 . 24مىلهت ال حعدىذ بلى ججشبت بل حعدىذ بلى ؾاًت مىلهت"

ا مؼ  ان الُهُني لًٌ مً خالُ بشادٌؿماث مخخلكت خفـى ونذ نذم الػهل الؿشبي جفىساث ؤخشي للبَر
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خ ومً خالُ الىعي  ججذ قشنت بظالمُت حعلم إلاثُلتها في ؤخذ حضثُاتها ألانل دنت ودنت...مؼ اهىا وػلم مً خالُ الخاٍس

لذ بلُه ألامت الاظالمُت مً جخلل ولػل  الخماسي للػلىم ؤن َزا الىظش مخالل لعجن هللا في الىحىد، وما ـو

ٍىهُت، وجىٌبها غً ههج العااُ والؽَ اللزان ًىىسان غىاًت بال بعبب جخلكها غً ألاخز الالمؽشوه بالػلىم ال

ذقهان قيها دماء حذًذة مً خالُ اغماُ الىهذ الزاحي، والدعاُئ غً  الىهذ في نلب اإلاىظىمت اإلاػشقُت. ٍو

الكاغلُت واإلافذانُت واإلافلخُت اإلاترجبت غً َزٍ الػلىم في صمً ما، وختى جبهي خالشة في وانؼ خماستها، مهُمىت 

لى وانؼ ؼهىدَا اإلاخجذد. ًجُب الؽاوبي غً قشلُت ؤظاظُت في الكٌش الاظالمي اإلاػاـش ، الزي خاُو سواد غ
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ٌ ََ ٌزا َو ُت العااُ في . مىنل الؽاوبي َزا مً مىهج33، الؽهش ٌَزا َو

الػلىم واإلاػاسف، لم ًًٌ ظىي وسخت مؿشب الػالم الاظالمي مىابهت ليسخت مؽشنه غً ؾحر الخهاء وال حػاسف؛ 

ٌ(، ما حػل الػالم الاظالمي 726جلٌم اليسخت هي مؽشوع الؽُخ جهي الذًً بً جُمُت الخىبلي الخشاوي)ث

ما الا  حتهادًت غلى الخذ مً الػهالهُت الاظالمُت وصحها في مداـش بحن مؽشوغحن غهلُحن غمالنحن جىاسدث خىاوَش

ت واإلاىػت الخٌىىلىحُت وقٌش الذنت والػمو الزًً  سجً الؽشغُاث الخٍلُكُت، وزىيها غً غلىم الهىة الخماٍس
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ل،.. وهي التي بضث في ؤوسوبا في هكغ الخهبت التي غاػ قيها َزًً  جىلبهما غلىم الهىذظت والخعاب والكلَ والخإٍو

هُت،  34م(1388ٌ⁄790محن) ث الؽاوبي الاما بػلىم اظالمُت هجشها لخيخج بػذ نشهحن مً الضمً جهمت ؤوسبُت اؾٍش

ػتهم، وجخالع مىهج ظلفهم الصالح الزًً لم ًخهلمىا فيها وان ماهىا  اهلها وسأوا فيها غذم اإلاىاظبت ِلمُت شَش

إلاػشفي الاظالمي بال في الهشن الثالث الهجشي مؼ ار لم جذخل َزٍ الػلىم بلى املجاُ الخذاولي ا لم ٌػشفىها أصال،

ًان لعُادة َزا البرادٌؿم اإلاخىحغ مً العااُ  خشيت الترحمت في غهذ اإلاإمىن الػباس ي والخلكاء مً بػذٍ. 

ًان الػهالهُت الاظالمُت ابخذاء مً الهشن الثامً الهجشي، وايخكى  ن ؤس والؽَ اإلاىهجُحن ؤزٍش العلبي في جهٍى

ي الزي باث ًمثل ؤيثر اإلاعلمحن بما اهخهى الُه نبُل ظهىس َزٍ الخذود اإلافىىػت، التي نُذث الػهل ألاؼػش 

ا مفذسا مضعجا في يثرة اظئلتها، وغمو  ل وسقن الكلعكت قاغخباَس ًإداة للخإٍو ًاهه، قخمشيض خُى املجاص  ؤس

ي في حعائالتها خُى وبُػخه ؼٍىيها التي جىشخها غلى هكعها في وحىدَا ومػاسقها بل وال حعدثنى الؽشع والىح

 ووحىدٍ وقاغلُخه ومهاـذٍ. 

 الهحىز الثاني: األشاعسة والصفات اخلربية: ننحى ثطبيقي

تًخك  والفكاث .و ألاؼاغشة غلى بزباث الفكاث الػهلُت، بال ؤجهم ًخخلكىن في بزباث الفكاث الخبًر

ا الدؽبُه والجعمُت. و" حعمى َزٍ الفكاث  م ظاََش ت هي مػاوي جيعب بلى هللا حػالى في الهشآن والعىت ًَى الخبًر

و بزباتها هلل حػالى الخبر الفادم الزي حاء به يخاب هللا، ؤو العىت الصخُدت، ؤما الػهُى قلِغ  ت، ألن وٍش خبًر

و الىحي."لها دوس في بزباث َزٍ الفكاث ظىي الخفذًو بها بػذ  ت بلى 35زبىتها بىٍش . وجىهعم َزٍ الفكاث الخبًر

 نعمحن: 

ا؛  . ؤ ابؼ، وؾحَر ًالىحه وألاغحن والػحن والُذًً والعام وألـا  راجُت: 

قػلُت: مثل الجزوُ، والاظخىاء، وؤلاجُان، واإلاجيء، واملخبت، والشلا، والؿمب، والطخَ،  . ب

ا.  وؾحَر

 خلربيةأوال: ننهج األشاعسة في الجعانل نع الصفات ا

ا  ًاألؼػشي ويباس ؤصخابه؛ ؤزبخَى هت اإلاخهذمحن  هخحن: ألاولى: وٍش حػامل ألاؼاغشة مؼ َزٍ الىفىؿ بىٍش

ا مؼ هكي الدؽبُه والخمثُل والخػىُل.  ل باملجاصيما حاءث وآمىىا بظىاََش ، وقذ أهنش ألاشػشي مىهجُت الخأٍو

" ولِغ ًجىص في لعان الػشب، وال في غادة ؤَل  ملخالكتها للىلؼ اللؿىي الزي اظخهي مىه الهُى باملجاص؛ قُهُى

ًان هللا غض وحل بهما خاوب الػشب بلؿتها وما  ػني به الىػمت، وإرا  الخىاب، ؤن ًهُى الهاثل: غملذ يزا بُذي، َو

ًان ال ًجىص في خىاب ؤَل اللعان ؤن ًهُى الهاثل: قػلذ بُذي،  ًجشي مكهىما في يالمها، ومػهىال في خىابها، و

ػني الىػمت؛ بىل ؤن ًٍىن مػنى نىله حػالى: )بُذي( الىػمت، ورلَ ؤهه ال ًجىص ؤن ًهُى الهاثل: لي غلُه ًذي،  َو

بمػنى لي غلُه وػمتي، ومً داقػىا غً اظخػماُ اللؿت ولم ًشحؼ بلى ؤَل اللعان قيها دوقؼ غً ؤن جٍىن الُذ 

ًان ال ًمٌىه ؤن ًخػلو في ؤن الُذ الىػمت بال مً حهت اللؿت، قةرا دقؼ اللؿت لضمه ؤن ال ًكعش ب مػنى الىػمت؛ بر 

الهشآن مً حهتها، وؤن ال ًثبذ الُذ وػمت مً نبلها؛ ألهه بن سوحؼ في جكعحر نىله حػالى: )بُذي( وػمتي قلِغ 

ِغ في اللؿت ؤن ًهُى الهاثل: بُذي ٌػني وػمتي، وإن لجإ بلى اإلاعلمىن غلى ما ادعى مخكهحن، وإن سوحؼ بلى اللؿت قل
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زا اإلازَب َى مزَب يباس ؤصخاب ألاؼػشي؛ ًهُى ابً جُمُت 36وحه زالث ظإلىاٍ غىه، ولً ًجذ له ظبُال." . َو

 .وألاشػشي وأئمت أصحابه، لـ أبي الحعً الطبري وأبي غبذ هللا بً مجاهذ الباهلي والقاض ي أبي بنش"

لها، مخفقىن غلى ت التي رلشث في القشآن ماالظخىاء والىجه والُذ، وإبطاى جأٍو ولِغ له  إثباث الصفاث الخبًر

، بل حمُؼ مً ًدٍي اإلاهاالث مً ؤجباغه 
ا
، ولم ًزيش ؤخذ غً ألاؼػشي في رلَ نىلحن ؤـال

ا
في رلَ نىالن ؤـال

م ًزيش ؤن رلَ نىله، ولًٌ ألجباغه في رلَ نىالن." قت. اما  37وؾحَر هت  قهيالثاهُت:  الطٍش ً مً وٍش اإلاخإخٍش

اولىن ما وسد قيها  ، وؤبى خامذ الؿضالي والكخش الشاصي ال ًثبخىجها، ٍو ني في نىله ألاُو ًإبي اإلاػالي الجٍى ت،  ألاؼػٍش

ً َما غحن العبب الزي دقؼ اإلاػتزلت بلى هكيها ؤن بزباتها  ألاوى منهما: .باملجاص مً آًاث وؤخادًث صخُدت ألمٍش

ادي بلى الخجعُمًهخط ي حؽ ؤن ألادلت غليها ظىُت، ألجها جخمثل في مجشد ظىاَش  وثاهيهما: .بُه هللا حػالى بخلهه ٍو

زٍ مػاسلت غىذَم بما ٌػخبروهه ؤدلت نىػُت وهي ألادلت الػهلُت.   ؼشغُت، َو

ت غلى سؤًحن  :وبىاء غلُه اههعم هظش ألاؼاغشة خُاُ ألادلت الؽشغُت الذالت غلى الفكاث الخبًر

ن الػلم بمػاهيها بلى هللا حل ؼإهه ألاّوى: ّى .جكٍى
ُ
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ا مؼ  نلذ: ت غلى ظاََش ع اإلازَب اإلايعىب بلى العلل؛ ًخإسجر بحن ازباث مػاوي الفكاث الخبًر جفٍى

َػْشِػ اْظَخَىي( اوه:   يما سوي ؤم ظلمت  النُفُت؛
ْ
ى ال

َ
ًُ َغل ْخَم [. نالذ: الٌُل 5ؤجها ظئلذ غً نىله: )الشَّ

، وؤلانشاس به بًمان، والجخىد به يكش" ، والاظخىاء ؾحر مػهُى وههل َزا الهُى صخُذ الاظىاد مؼ  ،40مجهُى

ما: " الاظخىاء مػلىم والٌُل مجهُى وؤلاًمان به  حػذًل ؤوضر غً سبُػت الشؤي وجلمُزٍ مالَ بً ؤوغ وؾحَر

واحب والعااُ غً الٌُكُت بذغت ". ناُ دمحم هاـش الذًً ألالباوي" قاالظخىاء مػلىم ال ٌػني الاظخىاء مكىك 

زا َى مزَب العلل"مػىاٍ، ال ناُ: الاظخىاء مػل ، َو ى الػلى، ولًٌ الٌُل مجهُى . ؤما غً الشؤي 41ىم، َو

ا  ت غلى ظاََش ع اإلاػنىالثاوي قهى ازباث الفكاث الخبًر ؛ قهزا ميعىب بلى العلل ؤًما، ولِغ في يخب مؼ جفٍى

. وي وفىطىا النُعاثبخىا اإلاػاواإلاؽهىس ؤن العلل  -قُما ونكىاٍ غلُه وهللا ؤغلم–اإلاهاالث اإلاىىلت ما ًذُ غلُه 

ا في مىلؼ واخذ، بل  ًهُى ابً الهُم: "جىاصع الىاط في يثحر مً ألاخٍام ولم ًدىاصغىا في آًاث الفكاث وؤخباَس
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ا مؼ قهم مػاهيها وإزباث خهاثهها، ؤغني قهم ؤـل اإلاػنى ال قهم  ا وإمشاَس اجكو الصخابت والخابػىن غلى بنشاَس

ني ار ناُ في 'الشظالت الىظامُت': " 42الٌىه والٌُكُت" ن اإلاػنى للعلل َى الجٍى . ولػل ؤُو مً وعب الهُى بخكٍى

ل، واحشاء الظىاَش غلى مىاسدَا،  ع مػاهيها إلى الشب حػالى"ورَب ؤثمت العلل بلى الاهٌكاف غً الخإٍو ؛ 43وجفٍى

ن؛ ؤلامام زم اهدؽش َزا الهُى بحن مً حاء بػذٍ مً ألاؼاغشة. " وممً رَب بلى الهى  ُ بإن مزَب العلل الخكٍى

ع مػىاها اإلاشاد العُىوي خُث ناُ: "وحمهىس ؤَل العىت، منهم العلل، وؤَل الخذًث غلى ؤلاًمان بها،  وجفٍى

ا مؼ ججزحهىا له غً خهُهتها". وههل العُىوي الشؤي هكعه غً الشاصي ؤًمامنها إلى هللا حػالى وممً  .، وال هكعَش

ن بلى العلل عمى  وعب الخكٍى الؽُخ غبذ الػظُم الضسناوي في مىاَل الػشقان خُث ناُ: "مزَب العلل َو

ى  ع مػاوي هزه اإلادشابهاثمزَب اإلاكىلت ... َو ا  جفٍى بلى هللا وخذٍ، بػذ ججزحهه حػالى غً ظىاََش

م بز44اإلاعخدُلت" ل باوني له غلى املجاص َى مىهج ؤـُل لذي مخإخشي ألاؼاغشة، َو لَ . وهكي الظاَش مؼ جإٍو

ًىكىن ؤن جيعب بلى هللا يفكت؛ اللهم غلى ظبُل الخجّىص ؤو غلى ظبُل املجاص ؤًما يما ظُإحي مػىا غً ابً خمحر 

 العبتي في هق مهم غىه، قلُػلم َزا غنهم قةهه هكِغ. 

 ثانيا: الصفات اخلربية الراثية
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ِبيَّ  : َظِمْػُذ الىَّ َُ ا
َ
ًٍ َوُم   َغْىُه، ن  ُمْاِم

لُّ
ُ
ُه ً

َ
ْسُجُذ ل َِ ًْ َظاِنِه، قَ َىا َغ  َسبُّ

ُ
ِؽل

ْ
ٌ ًَ " : ُُ ُهى اَن ًَ

َ
ً ًْ لُّ َم

ُ
ى ً

َ
ْبه َُ

َ
ْاِمَىٍت، ق

ا" ا َواِخذا َبها
َ
ٍُ و ْهُش

َ
ُػىُد ظ َُ ْسُجَذ، قَ َِ ُب ِل ََ زْ َُ ، قَ

ا
اءا َوُظْمَػت ا ِسٍَ َُ

ْ
ه ْسُجُذ ِفي الذُّ بػحن قلما سواٍ معلم غً 45ٌَ . ؤما ألـا

َُ هللِا   ُه َظِمَؼ َسُظى هَّ
َ
: ؤ ُُ ُهى ًَ َػاِؿ، 

ْ
ًِ ال  َغْمِشو ْب

ًَ اِبِؼ  َغْبَذ هللِا ْب ـَ
َ
ًْ ؤ َبَػْحِن ِم ـْ َها َبْحَن ِب

َّ
ل
ُ
ىَب َبِني آَدَم ً

ُ
ل
ُ
: "ِبنَّ ن ُُ ُهى ًَ

ُُ هللِا  َُ َسُظى ا
َ
مَّ ن

ُ
اُء" ز

َ
ؽ ٌَ  

ُ
ث ُْ ُه َخ

ُ
ق َفّشِ

ًُ ٍب َواِخٍذ، 
ْ
ل
َ
ه
َ
، ي ًِ ْخَم

ى  الشَّ
َ
ىَبَىا َغل

ُ
ل
ُ
 ن

ْ
ّشِف

ـَ ىِب 
ُ
ُهل

ْ
 ال

َ
: "اللُهمَّ ُمَفّشِف

" ََ اَغِخ
َ
ا مً الىفىؿ اإلا 46و مت للدؽبُه خبرا غً هللا حػالى. ناُ ؤبى الخعً ألاؼػشي في يخاب ؤلاباهت وؾحَر –َى

ى آخش يخبه " نذ ظئلىا ؤجهىلىن بن هلل ًذًً؟ نُل: ههُى رلَ بال يُل، ونذ دُ غلُه نىله حػالى: )ًذ هللا  -َو

ؤهه ناُ:   سوي غً الىبي (. و 38/ 75( ، ونىله حػالى: )إلاا خلهذ بُذي( مً آلاًت )48/ 10قىم ؤًذحهم( مً آلاًت )

خه( ، قثبدذ الُذ بال يُل )ؤن   وحاء في الخبر اإلاإزىس غً الىبي  .)بن هللا مسر ظهش آدم بُذٍ قاظخخشج مىه رٍس

هللا حػالى خلو آدم بُذٍ، وخلو حىت غذن بُذٍ، ويخب الخىساة بُذٍ، وؾشط شجشة وىبى بُذٍ( ، ؤي بُذ نذسجه 

ؤهه ناُ: )ًلخا ًذًه ًمحن( وناُ   وحاء غً الىبي . (5/ 64ٍ مبعىوخان( مً آلاًت )وناُ حػالى: )بل ًذا .ظبداهه

ت غلى الهُى باملجاص في الفكاث .  47( ."69/ 45حػالى: )ألخزها مىه بالُمحن( مً آلاًت ) نلذ: وؤيثر مخإخشي ألاؼػٍش

ل قيها؛ ما ريٍش الاًجي مثال غً  ت. ومً جىبُهاتهم غلى الخإٍو ذحهم( )َما  ذصفت الُالخبًر ًْ ىم ؤَ
َ
ذ هللا ق ًَ ى )

َ
َػال

َ
َُ ح ا

َ
" ن

ي ِفي  اض ِ
َ
ِه مُل اله ُْ خ ـكخحن زبىجِخحن صاثذجحن َوَغِلُِه الّعلل َوِإلَ ُْ بذ الؽَّ

ْ
إز
َ
ذي( ق َُ ن حْسجذ إلاا خلهذ ب

َ
َمىػَ ؤ

ْذَسةبػن يخبه 
ُ
ق
ْ
َها مَجاص َغً ال ر ِإنَّ

َ
ث
ْ
ل
َ ْ
اَى ألا

َ
  َوق

َ
ذي ؤ َُ اِجؼ وخلهخه ب

َ
ُه ؼ ِةهَّ

َ
ت"ق

َ
اِمل

َ
: صفت العاق؛ وفي 48ي بهذسة ً

ًاإلاؽبهت :ًهُى آلامذي ونذ اخخلل في مكهىمه ى العام بمػنى الجاسخت  ، َو ومً  .قمنهم: مً خمله غلى ظاٍَش

ًالعىم  والثاوي: ؤًما ممخىؼ؛ إلاا ظبو في باقي الفكاث  .والهُى ألاُو باول؛ إلاا ًإحي / .العلل مً ناُ: َى ظام ال 
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ت )بهه( يما ؤمًٌ خمله غلى رلَ؛ قهذ ؤمًٌ خمله غلى الٌؽل غما في ًىم الهُامت مً ألاَىاُ؛ ولهزا  زم .الخبًر

مت للدؽبُه ؤًما ـكت 49ًهاُ: نامذ الخشب غلى ظام. غىذ الخدامها، واؼخذاد ؤَىالها" . ومً الظىاَش اإلاَى

ًْ َمِضٍٍذ، َختَّ  ْل ِم ََ  : ُُ ُهى
َ
ُم ج ُُ َحَهىَّ َضا

َ
 ج
َ
ْضَوي الهذم؛ نىله  " ال ٍُ ، َو ََ ِج  َوِغضَّ

ْ
ي

َ
 ن

ْ
ي

َ
: ن ُُ َخُهى

َ
َذَمُه، ق

َ
ِة ِقيَها ن َمَؼ َسبُّ الِػضَّ ًَ ى 

ى َبْػٍن"
َ
ُهَىا َم 50َبْػُمَها ِبل ََ هَذم 

ْ
خعً ال

ْ
َُ ال ا

َ
ه
َ
هَذم ق

ْ
ُهم مً ، ناُ الخمىي " ؤما لكظ ال نَّ

َ
زًً جقذم غلم هللا ِبأ

َّ
ال

اس
َّ
ل)ثأهل الى ُْ َم

ُ
مش بً ؼ َُ الىَّ ا

َ
مش بً 203. َون َُ الىَّ ا

َ
َها مً ؼشاس خلهه َون

َ
م ل زًً نذمهم هللا ونذَس

َّ
ٌ(: ال

 ِمْنَها قاله
َّ

ُػىر ِباّلِل
َ
ْيِهم بخخلُذَم ِقيَها و

َ
ْىُ َغل

َ
زًً جهذم اله

َّ
هَذم ال

ْ
ِشي ال ََ ْص

َ ْ
َُ ألا ا

َ
اس َون ٌكَّ

ْ
ل َم ال ُْ َم

ُ
ذم اْظم إلاا ؼ

ْبن اْظم إلاا نبن َوِمىْ 
َ
ه
ْ
هذم إلاا َذم َوال

ْ
الر نذم َوال ـَ ي َما نذمٍى مً 

َ
ُهم نذم ـذم ِغْىذ َسبهم( ؤ

َ
ن ل

َ
ى )ؤ

َ
َػال

َ
ْىله ح

َ
ه ن

َػَمل"
ْ
 .51ال

 ثالثا: الصفات اخلربية الفعلية:

ى  للصفاث الفػلُتؤما باليعبت  َعمَّ
ُ
ًِ َوح ِىٍ

ْ
ٍ  الخَّ

َ
ت
َ
ك ـِ ى 

َعمَّ
ُ
ا َوح ا ُمِمُخا ُا ِ

ُّ  ُمَد
ا

ا َغاِدال
ا
ا َساِصن

اِلها
َ
ْىِهِه خ

َ
ُل ً

ْ
"... ِمث

 
ْ
ِزحَر"ال

ْ
إ ى الخَّ َعمَّ

ُ
ِكْػِل َوح

ْ
 ال

َ
ت
َ
ك ـِ ى 

َعمَّ
ُ
اِلَو َوح

َ
ا؛ قهذ ؤزبذ 52خ . ومنها ؤًما الجزوُ والاظخىاء والطخَ اإلاجيء وؾحَر

ل، بِىما ؤولىا  ًالشاصم والخالو واملخيي واإلامُذ والػادُ مً ؾحر جإٍو ا غلى الجملت  ألاؼاغشة بػمها غلى ظاََش

 -والىق آلامذي-؛ 54الالهي الى العماء الذهُا في الثلث ألاخحر مً ًل لُلت الجزوىصفت . نالىا غً 53البػن آلاخش

ى وإن  -حػالى -"قزَب بػن العلل: بلى خمل الجزوُ في خو هللا غلى هضوُ ال يجزولىا مً ؾحر خشيت واهخهاُ. َو

فخػحن غلى ما ظبو؛  ًان ممٌىا في هكغ ألامش، ؾحر ؤهه ال ًذُ غلُه ناوؼ، وال لكظ الجزوُ في الخبر ًدخمله

ل ى خمل الجزوُ غلى مػنى اللىل والشخمت، وجشى ما ًلُو بػلى الشجبت وغظم  الخأٍو بما ًدخمله لكظ الجزوُ؛ َو

قهاُ الشاصي ؤهه " ظبداهه وحػالى مجٍز غً اإلاجيء صفت اإلاجيء . ؤما 55الؽإن، والاظخؿىاء الٍامل/ اإلاىلو."

ل"والزَاب... قالىاحب ـشف رلَ الظاَش بلى  ، ناُ " ...قثبذ ؤن مجشد الخمىس ال ًٍىن ظببا للضحش 56الخإٍو

ًان اإلاهفىد مً آلاًت بهما َى التهذًذ قىحب ؤن ًممش في آلاًت مجيء الهُبت والههش  والتهذًذ والىغُذ قلما 

ل خعً مىاقو لىظم آلاًت" زا جإٍو ؛ صفت الطحو. وؤما 57والتهذًذ ومتى ؤلمشها رلَ صالذ الؽبهت بالٍلُت َو

طخَ ؤخعً الطخَ "ق ، 58هذ صر غً الىبي  نىله " بن هللا غض وحل ًيش ئ السخاب قُىىو ؤخعً الىىو، ٍو

" ضخَ  ، ومثله اًما نىله  59ومثله خذًث " " ضخَ هللا مً سحلحن نخل ؤخذَما ـاخبه ويالَما في الجىت "

ً: ؤو ًطخَ الشب غض وح ، قهاُ ؤبى سٍص ل؟ ناُ: وػم. قهاُ: لً وػذم سبىا غض وحل مً نىىه غبادٍ، ونشب ؾحٍر

والعبب في  61. ناُ الكخش الشاصي: " واغلم ان خهُهت الطخَ غلى هللا حػالى مداُ"60مً سب ًطخَ خحرا "

م للدؽبُه ألن  " الطخَ بهما ًخىلذ مً الخعجب والخعجب خالت جدفل لإلوعان  الاخالت غلى هللا حػالى اهه مَى

ل. ناُ آلامذي " 62ُب والؽهادة مداُ"غىذ الجهل بالعبب ورلَ في خو غالم الؿ له أن  .فال بذ مً الخأٍو وجأٍو

. بحن ان خمحر العبتي مىهج ألاؼاغشة في مثل َزٍ 63."ًقاى: الطحو قذ ًطلق غلى ظهىس جباشحر الىجح في مل أمش

مت للدؽبُه ؤجهم " خأولىنها بالطاغت والا الفكاث الكػلُت اإلاَى هقُاد ًأبىن خمل هزه آلاًاث غلى الصفاث، ٍو

...ولزلو ٌػاسطىن في مل ما أطاف هللا حػالى لىفعه في النخاب مً سوح آدم وغِس ى غليهما  -حػالى–ِلمش هللا 

وإجُاهه،  -حػالى–... بلى ؾحر رلَ، ويزلَ يما حاء في العىت مً هضوله  وهىسه ومجُئه والعاق والجىب-العالم

ىسجه ونذمه، وسحله، وهكعه، وضخٌه، وخُاجه، ...بلى  م ًإبىن ؤن جٍىن مً َزٍ اإلاماقاث ـو ؾحر رلَ، َو

ل بإوضر دلُل" -حػالى–ـكاث الباسي  خشحىن له ؤخعً جإٍو ػلو ابً خمحر غلى َزا اإلاىهج 64ظىي ما ريشٍو ٍو . َو
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شدون مثلها لفكاث  ألاؼػشي الخلُذ بهىله " ...قما بالهم )ؤثمت ألاؼاغشة( ًخإولىن ظىاَش بفكاث ألاقػاُ ٍو

مت بالدؽبُه، والانشاس ؛ ٍو65اإلاػاوي؟؟" ل ـكاث ألاقػاُ اإلاَى ت في جإٍو هفذ ابً خمحر بٌالمه جىانن ألاؼػٍش

ل  في ـكاث ألاقػاُ  مت بالدؽبُه، قدعاءُ إلاارا اغملىا الخإٍو بظىاَش الفكاث اإلاػاوي العبػت وهي ؤًما مَى

ل الاحهام بالدؽبُه والخجعُم.  ى جىانن لخىخذَم في ـو  دون ـكاث اإلاػاوي؟ َو

ت التي لم ًخإولها ألاؼاغشة قعىمثل لها بفكت الخلو واظمها الخالو حل في  ؤما الفكاث الكػلُت الخبًر

اء،  َُ
ْ
ؼ
َ ْ
َخق باختراع ألا

ْ
خ
ُ ْ
ي امل

َ
َما َواِخذ ؤ َُ اِلو الباست َمْػَىا

َ
خ
ْ
كت الشصم واظمها الشاصم؛ ناُ الاًجي "ال غالٍ، ـو

 
َ
َخلك

ْ
خ
ُ ْ
ىس امل َخق بةخذار الفُّ

ْ
خ
ُ ْ
ِكْػل"اإلافىس امل

ْ
اث ال

َ
ك ـِ ت مً 

َ
ز

َ
ال
َّ
ْظَماء الث

َ ْ
ٍِ ألا َهِز

َ
وناُ  66ت والترايُب اإلاخكاوجت، ق

ِكْػل "
ْ
اث ال

َ
ك ـِ ُهَى مً 

َ
ُى ومؽشوب وملبىط ق

ُ
ً
ْ
َخكؼ ِبِه مً َمإ

ْ
َىان َما ًي َُ َخ

ْ
اء مً ال

َ
ؽ ٌَ ام ًْشصم مً  صَّ . 67ؤًما " الشَّ

ؤم ال؟ ومثلها نمُت وونىع ؤقػاُ هللا حػالى؛ َل غلى ؾحر ؤجهم اخخلكىا في َل ٌعمى خالها ؤو ساصنا في ألاُص 

فهزه أظئلت طاسة لخشوجها غً طبُػت اإلاباخث الػقذًت الهذائُت إلى ما ال طائل مىه في الىحىب ؤو الجىاص؟  

قظُت الاظم ويزلَ ههُى في   ِلنها لم جضد هزا الػلم الا حػقُذا، واإلاشخغلحن به الا هفىسا.، صفاث هللا وأظمائه

قهي مً مباخث اللؿت قال خاحت بةزهاُ اإلاباخث الٌالمُت بها. ويثحرة هي اإلاباخث الؽؿبُت التي إلاعمى والدعمُت وا

ًاهذ ـكت الػلمُت في الػلىم  جفذس لها غلماء الٌالم ألاؼػشي، وال الصم لها الا الكاء ـكت الخػهُذ والخٍلل التي 

ذقؼ به بلى الخماهي مؼ مهاـذٍ في رلَ الضمً، قلِغ ألامش يزلَ الُىم؛ ألن الخػهُ ذ ًجب ؤن ًخذم الػلم ٍو

ا؛ بذغىي  الٍلُت، ال ؤن ًخػاسك مػها ختى ًبىلها. ومؼ ان ألاؼاغشة ازبخىا الخلو هلل واظم الخالو له قهذ ؤقعذَو

ى اإلاعمى   ا بجػل الاظم َو ني–الخلو مً غذم، يما ؤجهم اقعذَو "  وريش بػن ؤثمخىا ؤن اظم -يما ناُ الجٍى

ى الشب حػالى"َى   قالخالو َى الاظم، َو
ا
اس بلى ؤن الشب ظبداهه وحػالى برا ظمى خالها وهى ، 68اإلاعمى بػُىه، ـو

ب مً مزهب اإلاػتزلت وابً خضم في هفي مػاوي ألاظماء فهي غىذه مجشد أغالم،  وهى ما بذغهم غلُه  قٍش

ً؟! ني بمزَب ؤعجب قهاُ: " واإلاشجط ى غى ألاشاغشة اإلاخأخٍش هت ؼُخىا هنع هللا يضر؛ قةن ألاظماء وغهب الجٍى ذها وٍش

 خملذ غلى زبىث مخدهو. قةرا نلىا: هللا الخالو، وحب ـشف 
ا
جخجُز مجزلت الفكاث، قةرا ؤولهذ ولم جهخن هكُا

ًان مػنى الخالو مً له الخلو، وال جشحؼ مً الخلو ـكت مخدههت بلى الزاث، قال  ى الخلو، و رلَ بلى زبىٍث َو

زا خالف مزَب الفكاجُت 69لى بزباث الخلو."ًذُ الخالو بال غ ى بزلَ ظاوي بحن الاظم والفكت ججزال َو -َو

ًالخلو، ونذ سد غلُه الؿضالي في  -ومنهم ألاؼػشي وألاؼاغشة غمىما ًالخالو وبحن الفكت  م بحن الاظم  في جمُحَز

ت جيخهي في الغالب إلى لثرة الديخاب 'ألاظنى'.  شغُباث النالمُت، والىهم فنثرة الدشػباث الػقلُت واللغٍى

ني–وصادوا الىحن بلت قهالىا  والخىهُم والغلط والخغلُط. ال ًخصع الباسي " ولزلَ ناُ ؤثمخىا:  -واللكظ للجٍى

، إر ال خلق في ألاصى 
ً
"حػالى في أصله بنىهه خالقا

ا
ًان ججىصا ل بزلَ غلى مػنى ؤهه نادس  ، قػاسله ابً 70، ولً ـو

ما(" ٌعمى خالقا في ألاصى خقُقت -حػالى–ىذي ؤن هللا خمحر العبتي ناثال "والزي غ ، قهزا  71مً وحهحن )قزيَش

خالف يبحر بني غلى ؤظئلت مؿلىوت لاسة، قإلاغذ وػمت جذبش اظم الخالو،  وما دُ غلُه مً نذسة وظػت 

َو وحىدًت جظهش في الخىىع الىحىدي والجماُ الكىشي والىخذة اإلاىلىغُت اإلاعجضة في الخلو املخلىم )ا
َ
ل
َ
ِزي خ

َّ
ل

ىٍس (اإلالَ
ُ
ى

ُ
َشي ِمً ق

َ
ْل ج ََ َبَفَش 

ْ
اْسِحِؼ ال

َ
اُوٍث ق

َ
ك
َ
ًِ ِمً ج ْخَم

ِو الشَّ
ْ
ل
َ
َشي ِفي خ

َ
ا ج  مَّ

ا
ًان لىكاة . 3َظْبَؼ َظَماَواٍث ِوَبانا لزلَ 

ى جذجُم اإلاباخث الػهذًت الؽؿبُت بلى الىفل بالتريحز غلى ؤظماء هللا الخعنى  الفكاث َذقا واضخا؛ َو

ا لخخؿحر هكىظهم وبالخالي ًخؿحر وانػهم. الىاسد ة في يخاب هللا دون الفكاث ختى ًدعنى للػلماء واإلاعلمحن جذبَش
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ُ ِبَهْىٍم ُظ  َساَد َّللاّ
َ

ا ؤ
َ

ُكِعِهْم َوإِر هْ
َ

 َما ِبإ
ْ
ُِروا

حّ
َ
ؿ ى ٌُ ُِر َما ِبَهْىٍم َختَّ حّ

َ
ؿ ٌُ 

َ
َ ال ُه ناُ حػالى ) ِبنَّ َّللاّ

َ
ُه َوَما ل

َ
 َمَشدَّ ل

َ
ال

َ
 ق

ا
ً ُدوِهِه ىءا م ّمِ

ٍُ (الشغذ  11ِمً َوا

 زابعا: نىقفنا نن الجأويلية األشعسية وثطبيقاثها في الصفات اإللهية

ل الػهذًت، خُث ظلذ وقُت لليعو  ت مً ججاوص بواس الؿُب في جىبُهاث الخإٍو لم جخمًٌ اإلاذسظت ألاؼػٍش

و الاظدبىان مً خالُ جىمُت  الفىسي ألاسظىالِس ي ل غً وٍش للكٌش دون الخىؾل في جىظُؼ مىهجُت الخإٍو

زا مىهج ظاَش غىذما ؤـش  ىمي مشانبت هللا قيها، َو ي الىكىط ٍو الىحذان الاظالمي وجذبش الفكاث ؤلالهُت بما ًًض

الهشن الخامغ الهجشي مً ألاؼاغشة غلى هبز اإلاباخث ؤلاًماهُت وألاخالنُت مً يخب الػهاثذ والٌالم ابخذاء مً 

حهت ؤولى، ومً حهت زاهُت هجذَم ًذسحىن مباخث ألاخالم لمً اإلاباخث الخدعُيُت في غلم ؤـُى الكهه مػنها 

اث التي ال ًمًٌ ؤن جهىم الخُاة مً دوجها قمال غً بنام الػمشان ؤلاوعاوي الىاَن. قإخز  مً مباخث المشوٍس

و الخفىف ؤلاظالمي )اهظش غلى ظبُل ألاقالوىهُىن ؤلاظالمُىن  غلى غاجههم ظ ذ َزٍ الخؿشة اإلاػشقُت غً وٍش

ٌ وؼشح الؽُخ صسوم البرهىس ي للخٌم 638اإلاثاُ ؼشح ؤظماء هللا الخعنى ألبي الخعً الخشالي اإلاشايش ي ث

الػىاثُت(. يما ؤجهم )ألاؼاغشة( لم ًخمٌىىا مً اظدثماس اإلاباخث ؤلالهُت في بىاء همىرج بـالحي مخٍامل يما 

الح الزي ؤغاد ألوسوبا الؿشبُت البرادٌؿماث  الح البروحعخاهتي. َزا ؤلـا ظٍُىن غلُه الخاُ في ؤوسوبا بػذ ؤلـا

ت وقخدذ ؤمامها ججشبت الشؤظمالُت. ظهش ماسجً لىزش  ( مدذزا ههلت غمُهت 1483 - 1546)Martin Lutherالنهمٍى

بذال غً الخمشيض خُى هللا وغالم  هدى ؤلاوعان إسجاع جىهش الّذًًفي الالَىث الٌيس ي الٍازىلٍُي مً خالُ 

ش الثهت بحن هللا وؤلاوعان اإلاامً ال الدجاج والىهاػ والفشاع خُى يىه هللا ووبُػخه  الؿُب ألن الّذًً َى حَى

ا،  ت ووػمت هللا مً خالُ ؤلاًمان بِعىع اإلاعُذ مخلفا ُّ ت مجاه ًّ كاجه. قــ" الخالؿ ؤو ؾكشان الخىاًا َى َذ ـو

ا سقن وبالخال ُا في « العلىت الخػلُمُت»ي لِغ مً ؼشوه هُل الؿكشان الهُام بإي غمل جٌكحري ؤو ـالر؛ وزاه

ا ؤّن لٍل امشت  الٌىِعت الٍازىلٌُُت والتي جيُي بالبابا الهُى الكفل قُما ًخػلو بخكعحر الٌخاب اإلاهذط مػخبرا

ت الٌىِعت 72الخو في الخكعحر" يماّظعت في خُاة اإلاعُخي البروحعخاهتي، . وبفيُؼ لىزش َزا اظخىاع يعش مشيٍض

و  جشي الا غً وٍش
ُ
الزي باث مخدشسا مً اللُخىسحُا والىهىط الشوماهُت التي جشبىه بالعماء والتي ال ًمًٌ ؤن ج

ًالكً   Jeanالهعغ وفي خشم الٌىِعت بِذ الشب اإلاهذط. جىىس الالَىث البروحعخاهتي قُما بػذ مؼ حىن 

Calvinهدى جخمُم دغاثم الىظام الالَىحي الزي ولػه أظغ الّذًً اإلاعُحييخابه "َـ( مً خالُ 1564)ث ،"

اث وججذًذ ؤلاًمان بالخىبت مً خالُ الٌخاب 
ّ
ًالكً غلى لشوسة اـالح الىكىط وإهٍاس الز ماسجً لىزش. قهذ سيض 

زٍ معإلت مهمت في النهمت والخماسة ألاوسوبُت  ط مً ظجن هللا في ألن حؿُحر ما في الىكى  -يما ظجري -اإلاهذط؛ َو

ش  ش باألغماُ الفالخت الى حاهب الخبًر ًالكً هجذٍ ًهشن الخبًر ش غىذ  خ والػمشان. لًٌ في نمُت الخىبت والخبًر الخاٍس

ًاهىا ؤخشصوا هفشا ؤيُذا ؤهىا بذون ؤلاًمان ال هخبرس  خها، لٌنهم  ًالكً " ولزا ًهشس مىاوثىها يما لى  باإلًمان؛ ًهُى 

شها" ًمُكىن ؤهىا ؤًما ال فاِلغماى الصالحت غىذ مالفً هي  73هخبرس به وخذٍ، وؤن ألاغماُ هي التي جٌمل جبًر

ً ؤلاًمان بِعىع اإلاعُذ، وال ًمنً أن ٌعخقُم إًمان البروحعخاهتي الا بهما مػا غلى غنغ الهاثىلُهي الزي  قٍش

ت ألن الكعاد والظلم مارن وقعاد ألاغماُ ًىانن هىامِغ النهم .74بخبرس باإلًمان وخذه وإن مان غمله فاظذا

بخشاب الػمشان ظىاء غمشان ؤلاوعان مً الذاخل ؤو غمشان الخماسة والخمذن مً الخاسج. ولذغم ظٍُىلىحُت 

شا الَىجُاالالَىث الػملي الٍالكُني،  ًالكً الخهفحر في ألاغماُ جبًر قهاُ " ان يىا ههذس لألغماُ زمىا  قهذ بشس 
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ٌػادُ نُمتها، ههُى اجها ال حعخدو ان جإحي ؤمام غُني هللا، ؤي لِغ لإلوعان مً ؤغماُ ًكخخش بها ؤمام هللا؛ ومً 

ش ٌَزا: الخاوئ الزي  زم ار َى مجشد جماما غً ؼكاغت ألاغماُ قةهه مبرس باإلًمان وخذٍ. ؤما هدً قىػشف الخبًر

ٌدس ي بش اإلاعُذ يما ًهبل في ؼشيت اإلاعُذ ًفالر مؼ هللا بىػمخه، بِىما  ًىاُ مؿكشة الخىاًا بخىهحر دم اإلاعُذ ٍو

ًان بّشٍ َى، ًهل وازها ؤمام غشػ الهماء العماوي.  م ألاغماى الصالحت لى  ُّ بػذ أن ًخم غفشان الخطاًا جق

احي.  ِلن مل ما مان هاقصا أو مػُبا فيها ٌغطى 
ّ
التي جيخج مىه غلى أظاط ًخخلع غً أظاط اظخدقاقها الز

. لهذ (75)"اإلاعُذ، ومل غُب أو دوغ ًخطهش بىقاوجه ختى ال ًنىن مىطؼ اإلاعاءلت غىذ الّذًىىهت الالهُت بنماى

ُت الشخمت واملخبت واإلاؿكشة بالَىث الػمل  كاجه بما َى غلُه مً ؤلَى سبي البروحعخاهذ الَىث اإلاعُذ ـو

ت قال ًخلق البروحعخاهتي بال برا ؤوحذ ونػا ؤقمل له وللجماغت التي ٌػِؾ قيها،  وؤلاهخاج وإـالح الخُاة الذهٍُى

زا الىمي مً الخكٌحر ظشغان مً ؤهخج  الىظام الشؤظمالي.  ونذ ؼشح قُبر جكاـُل الهكضة  -خعب مايغ قُبر-َو

ت الالَىث البروحعخاهتي  في  ت في ؤوسوبا مً الىظام ؤلانىاعي بلى الىظام الشؤظمالي اللبرالي وغالنتها بدٍُى الخماٍس

ًاهذ  بػُذة حذا غً خالق البروحعخاهدُت وسوح الشأظمالُتألا يخابه " ت ؤلاظالمُت قهذ  ". ؤما ؤلالهُاث ألاؼػٍش

َمىم الىانؼ ؤلاظالمي اإلاتردي، ونذ اخخاس ألاؼاغشة ظبر ؤؾىاس الؿُب والخىؾل في حضثُاجه دون الخكاغل الػهذي 

ت اإلاخهاد مت واإلاخجاوصة اللهم ما ظىشٍو في مجاُ الكهه مؼ الىانؼ وجدشي الػهل الاظالمي مً البرادٌؿماث الكٌٍش

ش الىانؼ والاوعُام مػه  العُاس ي )يخب ألاخٍام العلىاهُت وآداب العُاظت الؽشغُت(الزي ؾلب غلُه مىىو جبًر

ا جدذ معمُاث ؼتى مً نبُل "ظذ الزساجؼ" ومدابت الكتن ختى وحذها ؤهكعىا ؾاسنحن في  ؤيثر مً ههذٍ ههذا حزٍس

ا الكخىت الٌبري  ت خفـى ت التي صادث مً ؤصمت الىخب ألاؼػٍش جدذ ظلىت الاخخالُ؛ ودوجها الفذمت الخماٍس

ت لم ًُض الػالم  ؤلاظالمي ًخجشع جبػاتها ختى بػذ الخملت الىابلُىهُت غلى مفش وما اظخدبػها مً خمالث اظخػماٍس

 آلان

 خاثهة

ه في خو الزاث الالهُت اإلاهذظت. وغلى نذس ما ظعى ألاؼاغشة في  ل ألاداة اإلاثلى لخدهُو الخجًز لم ًُض الخإٍو

ش مىهج غهلي للخػامل مؼ الاؼٍالُاث التي ًىشخها الىق الؽشعي مً خُث داللتها غلى الخجعُم والدؽبُه  جىٍى

ت الخج ل، وقخدذ بهذس ما جم الاهكخاح غلى بؼٍالُاث حذًذة ـاخبت الىظٍش ت اإلااظعت غلى الخإٍو زحهُت ألاؼػٍش

ت للىق الؽشعي لم ٌػىي للبػذ  خه الخكعحًر ل ألاؼػشي غىذما ظعى الى جإـُل سٍئ ذ مً الىهذ. قالخإٍو املجاُ للمٍض

البؽشي للؿت وللمىهج الُىهاوي الٍامً وساء الاخخُاساث التي وسثها غً اإلاػتزلت ؤَمُت يبحرة ألامش الزي ظاَم في 

ن هي. بدُث زم الخػامل مؼ مؽٍلت  جهٍى ت وهمي الخكٌحر ؤلاؾٍش ت اللؿٍى مػاوي هق مخػاُ بىبُػخه غً البؽٍش

ت )نُاط الؿاثب غلى الؽاَذ( لٌنها  ت ججعُذًت وحؽبيهُت مخىاٍس لُت ججزحهُت جدٌمها سٍئ العماء والفكاث بشوح جإٍو

ل مىهجُت لبل ًان الخإٍو ا الؿضالي واضخت اإلاػالم في ألادلت الٌالمُت. وإلاا  ىؽ خهُهت ما قهذ اغخمذ ألاؼاغشة خفـى

ام وظشاب. اظخهام  ان الُهُني غلى اغخباس ؤن يثحرا مً الخهاثو لِعذ ًهُيُت جدخاج بلى البهحن وإال قهي ؤَو البَر

ا ع اإلاػتزلت قُما غذا الفكاث الىاحبت، ؾحر ؤجهم جمشيضوا خُى  ل التي ؤـلَى ألاؼاغشة غلى اغماُ نىاهحن الخإٍو

ذ مً ألاظئلت الماسة امل جاص ولم ًىاـلىا معاس الابذاع اإلانهجي، باإللاقت الى ؤجهم ؤزهلىا مباخث الفكاث باإلاٍض

َُ َزا الػلم بلى  زا الاظترظاُ ؾحر اإلاىمبي في اإلاباخث الفكاجُت خىَّ التي ال جخذم الذسط الػهذي في َ يء. َو
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ت بػُذة حذا غً َمىما اإلاعلم في رلَ ال ضمان قمال غً اَخماماث اإلاعلم اإلاػاـش، وقهذث مجشد َُاًل خاٍو

 بزلَ الهذسة غلى الخإزحر والابذاع والىكىر الى لماثش الىاط. 

لي داخل اليعو اإلاػشفي ألاؼػشي لزلَ هشي  ش اإلاىظىمت  مً الىاحب حػمُو البػذ الخإٍو مً خالُ جدٍش

ت مً الاَخماماث البدثُت الٌالمُت  الٌالظٌُُت،  هل ألاؼػشي هدى نماًا غهذًت يالمُت وجىحُه الػألاؼػٍش

يما ًيبغي ؤن ًخم اجخار غالم الؽهادة جإخز بػحن الاغخباس ؤَمُت ؤلاوعان ومؽٌالجه في اإلاػشقت الػهذًت.  حذًذة

الزي َى ؤبػذ ما ًٍىن غً الػهل الزي ُخّمله ؤلاوعان، وما  مىلىغا لػلم الٌالم ألاؼػشي بذُ غالم الؿُب

له بال لُهُم به غ الم الؽهادة. َزا الػالم الزي ـاس الُىم ؤخىج ما ًٍىن مً ألامغ بلى مجذدًً ؤولي ؤلباب خّمِ

ذٍ له هللا ال يما  شؼذٍو بلى الفشاه اإلاعخهُم يما ًٍش مخػذدة اإلاىاظش ختى ًهُمٍى مً ظباجه وحهذٍو بهذاًت سبه ٍو

ذٍ الُىهان وهللا ؤغلم  .ًٍش

 :هىانشلا
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غبذ الشخمً، غبذ الهادي، ظلىت الىق: نشاءاث في جىظُل الىق الذًني، اإلاشيض الثهافي الػشبي، الىبػت ألاولى، - 11

 .22، ؿ: 1993
 .67، ؿ: 3بحروث، ج –لبىان  -ؤلاًجي، غمذ الذًً، يخاب اإلاىانل، جدهُو: غبذ الشخمً غمحرة، داس الجُل  - 12

خىكي، خعً، غلم ؤـُى الذًً، غلم ؤـُى الكهه، الػهل والىهل "مىبىع لمً مىظىغت الخماسة الػشبُت - 13

 .125، ؿ: 1986وؤلاظالمُت"، اإلااظعت الػشبُت للذساظاث واليؽش، الىبػت ألاولى 
 اإلاشحؼ العابو.- 14
 .11. اهظش قُفل الخكشنت بحن ؤلاظالم والضهذنت، ؿ: 104، ؿ: 1، بخُاء غلىم الذًً، جالؿضالي، ؤبىخامذ- 15
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 1413الؿضالي، قُفل الخكشنت بحن ؤلاظالم والضهذنت، جدهُو: املخهو: مدمىد بُجى، الىبػت ألاولى، داس البحروحي، - 16

 .38، ؿ:  1993 -للهجشة 
لبىان، الىبػت:  –غبذ هللا دمحم الخلُلي، داس الٌخب الػلمُت، بحروث الؿضالي، الانخفاد في الاغخهاد، ولؼ خىاؼُه: - 17

 .136م، ؿ: 2004 -َـ  1424ألاولى، 
 .17اإلاشحؼ العابو، ؿ: - 18
 .255م، ؿ:  1961الؿضالي، مػُاس الػلم في قً اإلاىىو، جدهُو: الذيخىس ظلُمان دهُا، داس اإلاػاسف، مفش،  - 19
 .246اإلاشحؼ العابو، ؿ: - 20
 .73ؿضالي، قُفل الخكشنت بحن ؤلاظالم والضهذنت، ؿ: ال - 21
 .65الؿضالي، مػُاس الػلم في قً اإلاىىو، ؿ:  - 22
 ، وسخت الٌتروهُت مشخفت غلى ؾىؾل. E-Kutub Ltdالجبىسي، غماد الذًً، دساظاث في اإلاىىو والكلعكت، - 23
 .208، ؿ: 96-95الػذد ، املجلذ الػؽشون، 1999مجلت الكٌش الػشبي، مػهذ ؤلاهماء الػشبي، - 24
 .43، ؿ: 1اإلاىاقهاث، ج- 25
  اإلاشحؼ العابو.- 26
 اإلاشحؼ العابو. - 27
 .50، ؿ: 1ج اإلاشحؼ العابو،- 28
 .54، ؿ: 1اإلاشحؼ العابو، ج- 29
، واتهم بتهم خىحرة ملجشد نىله سؤًا مخالكا؛ قهى - 30 الؽاوبي هكعه ؤدًً بعبب قخاواٍ مً وشف غلماء غفٍش ومفٍش
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 .55 -54، ؿ:1ج اإلاشحؼ العابو،- 31
 اإلاشحؼ العابو.- 32
 اإلاشحؼ العابو.- 33
ًان لها ؤـُى في قلىسوعا في الهشن الثالث غؽش، خاـت في يخاباث  - 34 ًشي يثحرون ؤن ألاقٍاس التي امخاص بها غفش النهمت 

ًا )1321-م1265داهتي ؤلُؿُحري ) م(. خاُو 1337-م1267م( وحىجى دي بىهذووي )1374-م1304م( وقشاوؽِعٍى بتراس

ًاهذ في غام بػن الٌخاب ؤن ًدذد بذاًت غفش ا م غىذما 1401لنهمت بؽٍل دنُو خُث انترح ؤخذَم ؤن ههىت البذاًت 

ت الخاؿ  ت لبِذ اإلاػمىٍس جىاقغ الػبهشي لىسهضو حبرحي مؼ خفمه قُلُبى بشوهلِعٍي للكىص بػهذ بىاء ألابىاب البروهٍض

 بٍاجذساثُت قلىسوعا )ونذ قاص حبرحي(.

 https://ar.wikipedia.org/wiki/ تغفش_النهم#cite_ref-19      خ  0505⁄ 50⁄ 50اطلؼ غلُه بخاٍس
الؿامذي، ؤخمذ غىُت، البيههي ومىنكه مً ؤلالهُاث، غمادة البدث الػلمي بالجامػت ؤلاظالمُت، اإلاذًىت اإلاىىسة، - 35

ػت والذساظاث الا 2002َـ/1423اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت،  الىبػت : الثاهُت،  ظالمُت  م، سظالت ديخىساٍ مً ًلُه الؽَش

ض، ؿ:   .275حامػت اإلالَ غبذ الػٍض
 .127-126اإلاشحؼ العابو ؿ: - 36
ابً جُمُت،  دسء حػاسك الػهل والىهل، جدهُو: الذيخىس دمحم سؼاد ظالم، حامػت ؤلامام دمحم بً ظػىد ؤلاظالمُت، - 37

 .17، ؿ: 2م، ج1991َـ   1411اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت، الىبػت الثاهُت، 
بي ظلُمان ؾاوجي ألالباوي، ؿ: مهذمت ج- 38  .39دهُو بًماح الذلُل في نىؼ حجج ؤَل الخػىُل لَى
 .48لبىان، ؿ:  –البؿذادي، غبذ الهاَش، مػالم ؤـُى الذًً، جدهُو: وه غبذ الشئوف ظػذ، داس الٌخاب الػشبي - 39
م(، بلى جهاًت )باب هضوُ هللا حلَّ الفامذ، ابً املخب، ـكاث سب الػاإلاحن البً املخب الفامذ، مً بذاًت )باب الشص - 40

حامػت ؤم  -زىاٍئ ًىم الهُامت(، جدهُو: قىاص بً قشخان بً ساض ي الؽمشي، سظالت: ماحعخحر، ًلُت الذغىة وؤـُى الذًً 

وألاثش غً أم ظلمت . 274َـ، ؿ:  1436الهشي بمٌت اإلاٌشم، بؼشاف: ؤ. د/ َؽام بً بظماغُل الفُني، غام اليؽش: 

 .طػُع الاظىاد
مىظىغت »ألالباوي، دمحم هاـش الذًً آلاؼهىسدي، مىظىغت الػالمت ؤلامام مجذد الػفش دمحم هاـش الذًً ألالباوي - 41

 ودساظت خُى الػالمت ألالباوي وجشازه الخالذ50جدخىي غلى ؤيثر مً )
ا
َىَػُه: ؼادي بً دمحم بً ظالم آُ وػمان، «( غمال ـَ  ،

 2010 -َـ  1431الُمً، الىبػت: ألاولى،  –المُت وجدهُو الترار والترحمت، ـىػاء مشيض الىػمان للبدىر والذساظاث ؤلاظ

 .55، ؿ: 6م، ج
ت، ؼمغ الذًً، الفىاغو اإلاشظلت في الشد غلى الجهمُت واإلاػىلت، جدهُو: غلي بً دمحم الذخُل هللا، - 42 ابً نُم الجىٍص

اك، اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت، الىبػت: ألا   .210، ؿ: 1َـ، ج1408ولى، داس الػاـمت، الٍش
ت للترار، - 43 ٍش ًان الاظالمُت، جدهُو: دمحم صاَذ الٍىزشي، اإلاٌخبت ألاَص ني، الػهُذة الىظامُت في ألاس  .32، ؿ: 1992الجٍى
 .342الؿامذي، ؤخمذ غىُت، البيههي ومىنكه مً ؤلالهُاث، ؿ: - 44
ْكِع - 45

َ
ًْ َظاٍم{ االهلم: البخاسي، دمحم بً اظماغُل، صخُذ البخاسي، ِيَخاُب ج  َغ
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 ىكافحت جرييت امححرط اجلَصي داخه ىؤشصاث امدومت امفنصطيَيتاث آمي
   
 1.ىحيد ىصطفى خامد حرارةط.د.   

 
 

 ىنخص:
 

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت  مخّلم بدثال مىلُى  الفلعىُيُت وؤظباب بذساظت حٍش

لُه ؤخذ مٍاَش حشاثم الفعاد التي مً اإلاخفىس خفىلها في اإلااظعاث الّامت  ، بِخباسا مً ؤجها جمثل بسجيابها ِو

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت  ثىاولىا في املبحث ألاول جم جلعُم الذساظت الى مبدثحن  ماَُت حٍش

مالفلعىُيُت مت ومً خالله جىاولىا مفهىم حٍش ىالح والخىٍُم اللاهىوي لجٍش ت الخدشػ الجيس ي في اللغت وؤلـا

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت  الخدشػ الجيس ي مً خالٌ بُان ـىس وؤظباب وؤسوان بسجياب حٍش

الجهاث املخىلت في هؽف ومداهمت مشجىبي حشاثم الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث  وثىاولىا في املبحث الثاوي

مت الخدشػ الجيس ي ومً زم جىاولىا الجهت  الذولت ومً خالله جىاولىا دوس الجهاث املخخفت في هؽف حٍش

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت .  اللماثُت املخخفت بمداهمت مشجىبي حٍش

 . ، ألاوظاه اإلاهىُت ماظعاث الذولت، حشاثم الفعاد  ،  الخدشػ الجيس ي  :يتحاامكنياث اميفح

 

Mechanism to combat the crime of sexual harassment within state institutions 

   

Abstract: 

This study deals with the study of the crime of sexual harassment within state institutions, 

which is one of the manifestations of corruption crimes that are conceivable to take place in 

public institutions. In the second section, we dealt with the authorities authorized to detect and 

prosecute perpetrators of sexual harassment crimes within state institutions, and through it we 

discussed the role of the competent authorities in detecting the crime of sexual harassment, 

and then we dealt with the competent judicial authority Prosecuting the perpetrators of the 

crime of sexual harassment within state institutions.  

Key words : Sexual harassment ,  crimes of  corruption, institutions of the state, professional 

community. 
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 اميقدىت:

مت الخدشػ الجيس ي بؽيل ِام ومً الفعاد  مٍاَش مًجخلى  ؤن  وخذًثها كذًمهااث املجخمّال جياد  حٍش

ت الشكابت ِلى الفعاد كفىس وفي ٌل  ،بؽيل خاؿ داخل ماظعاث الذولت داخل ماظعاث بإؼياله اإلاخىِى

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث ِلى رلً الذولت فةهه ًترجب  ذ مً بسجياب حشاثم الفعاد ومجها حٍش اإلاٍض

ُفُت ِبر بظخغالٌ العلىت  والتي ًخفىس خذوثهاالذولت  ؤي  ت ورلً بمماسظت المغىه ِلى الضحُتُؤو اإلاهىالٌى

مت الخدشػ الجيس ي الىاكّت داخل  كفذ بحباٍس ِلى ؤلاظخجابت لشغباجه الجيعُت اإلاخدشػ به لُه فةن حٍش ؛ ِو

 والتهذًذ.ؤؤلاهشاٍ  وؤًشجبي بالخىف كذ ظلىن ِذواوي رو وبُّت حيعُت  ماظعاث الذولت حّخبر

مت وفي َزا العُاق  ِلُه اىاء  وب اث التي جخىشق بلحها َزٍ الجٍش فةن مً ألاَمُت بميان ؤن هىضح اإلاىلِى

مت الخدشػ الجيس ي خُث ظىدىاٌو في َزا اإلاىلب الى آلاحي الى ظِخم جلعُم الذساظت  في اإلاىلب ألاٌو ماَُت حٍش

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت ورلً في الفُش ألاٌو وفي الفُش الثاوي الى الخىٍُم  مفهىم وؤهىاُ حٍش

ُاث  الى الىخاثج والخـى
 
ىال مت الخدشػ الجيس ي ؤما في اإلاىلب الثاوي الى ـو  .اللاهىوي لجٍش

 
ً

 أهييت امدراشت: -أوال

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت  جىمً ؤَمُت الذساظت في حعلُي المىء ِلى حٍش

ُفُت ؛ هما جبحن الذساظت هُفُت خماًت جلً اإلااظعاث  الفلعىُيُت بالىٍش الى خىىستها ِلى ؤوظاه اإلاهً الٌى

ها ورلً مً خالٌ ؤلاحشاءاث اللاهىهُت والىكاثُت في الىؽف ًِ  جلً الجشاثم وألاظباب التي ؤدث الى وكِى

ً الذِىي مً كبل هُابت مخخففت في حشاثم  ومّاكبت مشجىبحها ، ورلً لحماًت ماظعاث الذولت مً خالٌ جدٍش

 الفعاد الىاكّت داخل الذولت ومداهمت مشجىبي َزٍ الجشاثم ؤمام مدىمت مخخفت حعمى مدىمت حشاثم الفعاد .

 
ً
 أهداف امدراشت: -ثاٍيا

 ِذة ؤَذاف وهي ِلى الىدى آلاحي:جدلُم حهذف البدث الشاًَ بلى 

ىس وؤظباب -1 مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت. بسجياب  بُان مفهىمه ـو  حٍش

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت. -2  بُان الىىاق اللاهىوي لجٍش

 هؽف ومداهمت مشجىبي حشاثم الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت. ما هي الجهاث املخىلت في -3

 
ً
 ىشكنت امدراشت: -ثامثا

الى اي مدى  ساهمت آليات مكافحة الفساد في ،  آلاحي الشثِس ي الذساظت في بُان العااٌ مؽيلت جدذد

 ؟الفلسطييية الحد مً جريمة الححرش داخل مؤسسات الدولة 
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 : فرطياث امدراشت
ً
 :رابعا

مت الخدشػ الجيس ي  -1 اإلاؽُش الفلعىُجي في كاهىن ميافدت الفعاد وحّذًالجه لم ًدذد مفهىم حٍش

اإلاخفىس خذوثها في ألاماهً الّامت و هزلً الىاكّت داخل ماظعاث الذولت وهخج ًِ رلً ِذم جدذًذ 

ًإخز خحز م رلً ولىً لم 2111، وإهما خذد مؽشُو كاهىن الّلىباث لعىت ِلىبت إلاشجىبي جلً الجشاثم 

 الخىفُز بّذ .

مت الخدشػ الجيس ي لها بَخمام كاهىوي واظْ داخل ماظعاث الذولت للحذ مً بسجياب َزا الفّل  -2 حٍش

 ؤلاحشامي .

مت الخدشػ الجيس ي  -3 جشاكب الىُابت الّامت حشاثم الفعاد الىاكّت داخل ماظعاث الذولت والتي مجها حٍش

 مدىمت حشاثم الفعاد . ، وجخمْ َزٍ الجشاثم للمعاثلت اللاهىهُت ؤمام

بُان مذي فاِلُت دوس ماظعاث الذولت واإلااظعاث املجخمُّت زم دوس الىُابت املخخفت بميافدت حشاثم  -4

مت الخدشػ الجيس ي .  الفعاد ومً زم دوس مدىمت حشاثم الفعاد في الحذ مً بسجياب حٍش

 
ً
 ىَهجيت امدراشت: -خاىصا

في معدىذًً بلى ما حاء في ظخخذام بلهزا اإلاىلُى ِلى  الباخث في دساظخه بِخمذ اإلاىهج الخدلُلي الـى

 2115( لعىت 1جدلُل هفىؿ كاهىن ميافدت الفعاد الفلعىُجي سكم )مً خالٌ لاهىن ورلً الهفىؿ 

 .الفلعىُجي  م ، وهزلً كاهىن الّلىباث2118( لعىت 37وحّذًالجه سكم )

 
ً
 حدود امبحث : -شادشا

آلُت ميافدت حشاثم الفعاد داخل  الباخث الىىاق اإلاياوي ؛ ورلً مً خالٌ بُان مذي فّالُت بجبْ

ا .الفلعىُيُتماظعاث الذولت   ، ورلً للحذ مً بهدؽاَس

 اميبحث األول: ىاهيت جرييت امححرط اجلَصي

اث لإلوعان ، ومً َزٍ الحلىق خماًت هق اللاهىن ألاظاس ي الفلعىُجي  ِلى خماًت الحلىق والحٍش

مت  ت والتي مجها خماًت ؤلاوعان ظىاء ؤوان رهش ؤم ؤهثى مً حٍش لت غحر مؽشِو ؤلاوعان مً حّشك الغحر له بىٍش

مت مً البذًهي ؤجها كذ جدذر في ألاماهً الّامت هما وكذ جدذر في ؤماهً مدذدة  زٍ الجٍش الخدشػ الجيس ي ، َو

 مىلُى الذساظت .والزي َى التي مجها ماظعاث الذولت و 

مت   لُه ظىدىاٌو في َزا اإلابدث آخش مفهىم مشن ًخخلف مً مجخمْ الى لها الخدشػ الجيس ي وحٍش ِو

مت الخدشػ الجيس ي  زا في اإلاىلب ألاٌو مىه زم هدىاٌو الخىٍُم اللاهىوي لجٍش مت الخدشػ الجيس ي َو مفهىم  حٍش

 ً ِلى الىدى آلاحي:في اإلاىلب الثاوي ورل

 

 اميطنب األول : ىفهوو جرييت امححرط اجلَصي 
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ْ والفله واللماء ؼإهه ؼإن ألافياس اللاهىهُت بحٍّشف الخدشػ الجيس ي  هاٌ  في الدؽَش
 
 واظّا

 
َخماما

 لل
 
 خغحراث الخاسحُت والتي مجها ؤلاهفخاح والخىىس الّالمي .موالىٍم اللاهىهُت هٍشا

مت الخدشػ الجيس ي ، ورلً خعب جىافش الؽشه ؤلاحشامي  وفي خلُلت ألامش كذ حّذدث مفاَُم حٍش

لى رلً    ًخّحناإلايىن للعلىن ، ِو
 
 ورلً مً  ِلُىا بُان حٍّشف الخدشػ الجيس ي لغت

 
زم بُان اإلافهىم بـىالخا

حن آلاجُحن :   خالٌ الفِش

 يامفرع األول : امحعريف امنغوي جلرييت امححرط اجلَص

ل في ولمت جدشػ الى الحشػ والخدشػ ، بغشائن ؤلاوعان . وخشػ بُجهم : ؤفعذ وؤغشي بّمهم  ًشحْ ألـا

ؾ : ؤلاغشاء بحن اللىم ، وهزلً بحن الىالب .وفي الحذًث : ًِ حابش بً ِبذ هللا هنع هللا يضر  شي : الخدَش ببّن . كاٌ الجَى

ؾ ، كاٌ : ظمّذ الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ، ًلى  شة الّشب ، ولىً في الخدَش ٌ : " بن الؽُىان كذ ؤٌغ ؤن ٌّبذٍ اإلافلىن في حٍض

 . (3)، واللفذ مً وساء رلً خملهم ِلى الفتن والحشوب  (2)بُجهم " 

 ، فهى مخدشػ ، واإلافٌّى مخدشػ به ، وجدشػ بالشخق : حّشك له لُهجُه 
 
جدشػ ًخدشػ ، جدشؼا

عخفٍض  .(4)َو

ت   .(5)والخدشػ الجيس ي : ًلفذ به جلذًم مفاجداث حيعُت مهُىت وغحر مشغىبت ومىدىت ومالخٍاث جمُحًز

ؾ : ؤلاغشاء والتهُُج   . (6)والخدَش

عخفاد مما ظبم بُاهه ؤن مفهىم الخدشػ  ًلفذ به ؤلاغشاء والهُجىت  خُث له مّجى واظْ في اللغت َو

ً ، هما كُل ى الحث بإن ؤلاغشاء والخدٍشن اإلاشاد بهما واخذ ، فالخدٍشن َ والفعاد والخّشك الجيس ي لآلخٍش

 ِلى الش يء ؛ والذفْ ِلُه.

 امحعريف اإلصطالحي جلرييت امححرط اجلَصي :  امفرع امثاٍي

 : امحعريف امحشريعي جلرييت امححرط اجلَصي :
ً

 أوال

( لعىت) 37( واللشاس بلاهىن سكم )2115( لعىت )1كاهىن ميافدت الفعاد سكم )اإلاؽُش الفلعىُجي في 

 ً(م  لم 2118
 
مت الخدشػ الجيس ي ِمىما مت الخدشػ الجيس ي داخل و  دذد مفهىم واضح ومدذد لجٍش حٍش

زا بدذ  يخذبالخدشػ الجيس ي  ٍمتّخبر ؤن حش ٌِلى وحه الخفىؿ ، بل لم  ماظعاث الذولت حشاثم الفعاد َو

مت إلمياهُت جّل مً الفّىبت جدذًذ الخىُُف اللاهىوي راجه ً حّخبر مً حشاثم الخدشػ  اإلاشجىبتجدذًذ ؤن الجٍش

 الجيس ي ؤم ال . 

م كذ ِشف الخدشػ الجيس ي مً خالٌ اإلاادة 2111وججذس ؤلاؼاسة الى ؤن مؽشُو كاهىن الّلىباث لعىت 

ً بخىشاس ؤفّاٌ ، ؤو ؤكىاٌ ، ؤو بؼاساث مً ؼإجها ؤن جىاٌ مً هشامخه ، 463) ( بإهه " ول بمّان في مماًلت ألاخٍش
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اث غحٍر الجيعُت ، ؤو بمماسظت لغىه ؤو جخذػ خُاثه ، ورلً بغاًت خمله ِلى ؤلاظخجابت لشغباجه ، ؤو سغب

 . (7)ِلُه مً ؼإجها بلّاف بسادجه ِلى الخفذي لخلً الشغباث " 

مت الخدشػ الجيس ي بفىسة و  َعخفاد مً الخٍّشف العابم ؤ اإلاؽُش الفلعىُجي كذ خذد ـىس بسجياب حٍش

لُه  مت الىاكّت داخل ماظعاث الذولت ِو خث بإهه ال بذ ِلى اإلاؽُش ًشي الباِامت في خحن لم ًخىشق الى الجٍش

بحن ؤسواجها الفلعىُجي مً ولْ حٍّشف مدذد وواضح  مت الخدشػ الىاكّت داخل ماظعاث الذولت ٍو لجٍش

ا ىَس ىص ي الباخث بإهه ال بذ مً حّذًل ولمت الخدشػ الجيس ي الزي ًدفل في ماظعاث الذولت الى " ـو ، هما ٍو

مت الخدشػ الخدشػ اإلانهي " وىهه ال ًخم بال داخل ؤوكاث ال ّمل ، ولً دون اإلاعاط بمممىن اإلاّجى الّام لجٍش

الجيس ي ، والهذف مً وساء رلً َى مشاِاة للؽّىس الّام للمججي ِلحهم ختى ال ًخيىن لذحهم ؤلاخشاج ؤزىاء الخلذم 

 للؽياوي ؤو املحاهم .

 : الحعريف الفقهي لجريمة الححرش:
ً
 ثاهيا

مت   وال ًىلب وال ًللى  بإجها "الخدشػ الجيس ي ِشف البّن حٍش
 
ت حيعُت ال ًيىن معخدبا ظلىن رو هِض

ى ًمثل ؤفّاٌ مشفىلت وغحر مخبادلت  ، َو
 
شفهما  . (8) "ججاوبا الفلُه " بُيى " الخدشػ الجيس ي بإهه " ظلىن  هِو

الكخه بالعلىت  ِذواوي رو وبُّت حيعُت ًشجبي بالخىف الزي ٌعخمذ ؤظاظه مً بظخغالٌ الىفىر ِو

 . (9)وؤلاخعاط بالعجض ؤمام ظلىت اإلاخدشػ 

فاث العابلت ؤجها حّشلذ الى العلىن ؤلاحشامي اإلاخمثل بالخدشػ الجيس ي الزي ًخم ًِ  اخز ِلى الخٍّش ٍو

م الشلا ؛ خُث ؤهه مً اإلامىً اللُام بجش  م اللىة ؤو ؤلاهشاٍ دون بُان ؤو رهش الخدشػ الزي ًخم ًِ وٍش ٍمت وٍش

فاث العابلت الجشاثم الىاكّت في ألاماهً الّامت ًِ الجشاثم الخدشػ الجيس ي بالخىافم  ، هما لم جمحز الخٍّش

 مجهماو ؛ داخل ماظعاث الذولت اإلاخفىس خذوثها 
 
ًِ وىن الفّل ؤهه ِمل مخالف لللىاهحن  ّذوال ٌ هال

ّاث وآلاداب الّامت داخل املجخمْ .   والدؽَش

شي الباخث بإن ال مت الخدشػ الجيس ي ٍو حيس ي ظىاء  علىنِباسة ًِ " اللُام ب بإههخٍّشف اإلاىاظب لجٍش

م ؤلاهشاٍ والخىف الىاكْ ِلى  م بظخخذام ظلىن ِذواوي ًِ وٍش ؤوان َزا العلىن بشلا الىشفحن ؤم ًِ وٍش

م بًماو اإلاّخذي ِلُه  خذاء الجعذي ؤو اللفٍي ؤو ًِ وٍش  في ؤلِا
 
ءاث وفم ما ًخمخْ ظىاء ؤوان رهش ؤم ؤهثى مخمثال

ملُت . ُفُت ِو  به مً ملذسة ٌو
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عمى  م الشلا َو مت الخدشػ التي جخم ًِ وٍش مت الخدشػ الجيس ي الى حٍش بحن فلهاء كاهىن الّلىباث حٍش

م ؤلاهشاٍ ، هما بُيذ الذساظاث ؤظباب ودوافْ بسجياب  بالخدشػ اإلاعاوماحي والى الخدشػ الزي ًخم ًِ وٍش

ت ومخّذدة . مت الخدشػ الجيس ي وهي مخىِى  حٍش

مت  وبما ؤن الفّل اإلاخمثل بالخدشػ الجيس ي ٌّخبر بِخذاء ِلى الغحر فةهه ٌّخبر ظلىن بحشامي وليل حٍش

ما الشهً اإلاادي والشه مت َىان سهىُحن ؤظاظُحن َو لُه ظىلىم ببُان ـىس وؤظباب بسجياب حٍش ً اإلاّىىي ، ِو

ْ ورلً ِلى الىدى  لىبتها في الدؽَش مت الخدشػ الجيس ي ِو الخدشػ الجيس ي في الفُش ألاٌو زم بُان ؤسوان حٍش

 آلاحي : 

 صور وأشباب جرييت امححرط داخه ىؤشصاث امدومت : امفرع األول 

 : صور جريمة الححرش الجيس ي داخل أ
ً
 مؤسسات الدولة :وال

ف  الححرش املساوماجي -1 لفذ به ؤن ًيىن اإلاخدشػ ٌّمل لذي ماظعت مً ماظعاث الذولت ؤي مٌى : ٍو

ُفُتفي بخذاَا  ةغشاء اإلاخدشػ به الخابْ له مً خالٌ خفىله كُامه بورلً مً خالٌ  ؤو ـاخب هفىر ٌو

خاـت في الّمل ؤو داخل اإلااظعت التركُت ؛ والحفاً وخماًت مىفب الّمل ؛ ؤو مىذ  ِلى بمخُاصاث

 . (10)ِالواث ؤو ـالخُاث ؤخشي 

عخفاد مما جلذم ؤن  الزًً ًخمخّىن َزا الىُى مً الجشم اإلاشجىب مخفىس خذوزه مً كبل ألاشخاؿ َو

ُفُت بالعلىت  زا ؛ الٌى ماٌ العلىت مً خالٌ بظاءة مً خالٌ بظاءة بظخًّدذر العلىن ؤلاحشامي َو

ُفُت .البظخّماٌ   ىفىر الٌى

زا الىُى ؤلاحشامي ًخم مً خالٌ بوّذام التراض ي اإلاخبادٌ بحن  الححرش الجيس ي بالتهدًد وإلاكراه -2 : َو

ُفُت  ن الؽّىس باإلهشاٍ ال ًمىً ؤوالجذًش بالزهش   . (11)اإلاخدشػ واإلاخدشػ به ؛ ملابل مىفّت ٌو

حشامي اإلاخمثل بالخدشػ لمً ؤخذ ؤهىاُ ؤلاهشاٍ التي ًترجب ِلحها العلىن ؤلا جفعحٍر ِلى ؤهه ًذخل 

الجيس ي ؛ خُث ًجب ؤن  ًشجبي ؤلاهشاٍ بمىلْ الخدشػ الجيس ي اإلاالصم لّالكت الشثِغ بمشئوظه ، 

لُه ف مت الخدشػ الجيس ي في خاٌ ِذم ججاوص ةِو ؤلاهشاٍ والتهذًذ ؼيله  ن ؤلاهشاٍ ال ًذخل في حٍش

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت الخدشػ   البعُي . فٍي للاومً ألامثلت ِلى بسجياب حٍش

 ؛ ًِ ؛ مثل ؛ الففحر والغٌض واإلاذح ؤو الىالم ، هما كذ ًيىن ِباسة ًِ بماءاث وإؼاساث 
 
هما ًيىن مادًا

م مالمعت الُذ وإمعاهها   .(12)وٍش

عخفاد مما جلذم ؤن مت الخدشػ الجيس ي  ـىس  َو م  ؤنبؽيل كاوْ فةما جم جدذًذَا حٍش جدذر ًِ وٍش

م  زٍ ألاؼياٌ جياد جيىن ؼاملت ليافت باللفَ ؤو ًِ وٍش م الفّل ؛ َو ؼاساث وإماءاث هما وكذ جخم ًِ وٍش

مت الخدشػ الجيس ي اإلاخىكْ خذوثها   .داخل ماظعاث الذولت ؤؼياٌ حٍش

 : أسباب 
ً
 جريمة الححرش الجيس ي داخل مؤسسات الدولة : إرثكاب ثاهيا
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مت الخدشػ الجيس ي ؤظباب جادي الى بسجيابها ، والخدشػ الجيس ي َى خالت مشلُت  مت ظبب ولجٍش ليل حٍش

لى املجخمْ بؽيل ِام .  ِلى الفشد بؽيل خاؿ ِو
 
 جمثل خىشا

ىامل  ىامل خاسحُت ِو بُئُت ؤو بكخفادًت ؤو وحّذدث ؤظباب الخدشػ الجيس ي بحن الّىامل الذاخلُت ِو

 بحخماُِت ، وظىلىم ببُان َزٍ ألاظباب بش يء مً الخففبل ِلى الىدى آلاحي :

زٍ الّىامل مشجبىت باإلاخدشػ فلذ ًيىن كذ حّشك لإلظاءة الجعذًت ؤو  العوامل الداخلية : -1 َو

 ًِ بؼباُ 
 
زٍ الّىامل ججّل اإلاخدشػ ًبدث ًِ الخدشػ الجيس ي بدثا الّاوفُت ؤو الجيعُت ؛ َو

 . (13)سغباجه التي ظُىشث ِلُه في خُاجه 

مت الخدشػ مً ألاظباب الشثِعُت التي جادي ا الّىامل الخاسحُتالعوامل الخارجية :  -2 لى بسجياب حٍش

الم ووظاثل الخىاـل ؤلا  حخماعي الزي ٌّخبر مً ؤهثر الّىامل اإلاشجّت ِلى الخدشػ الجيس ي مثل ؤلِا

 إلاا ًبثه مً مىاد بباخُت حّمل ِلى بزاسة الؽهىة لذي اإلاخدشػ 
 
 . (14)الجيس ي ؛ هٍشا

مت الخدشػ الجيس ي مً الىاكْ  للبِئت دوس في بسجياب جحماعية والبيئية :قحصادًة وإلا العوامل إلا -3 حٍش

مت الخدشػ الجيس ي للّىامل ؤلاحخماُِت ، هزلً حعاِذ  الزي ًيؽإ به اإلاخدشػ ، هما ًمىً بسحاُ حٍش

مت الخدشػ الجيس ي والتي مجها بهدؽاس البىالت   . (15)الّىامل ؤلاكخفادًت ِلى بسجياب حٍش

 مدومت وعقوبحها في امحشريع امفنصطيين  أركاٌ جرييت امححرط اجلَصي داخه ىؤشصاث اامفرع امثاٍي: 

 
ً
 : أركان جريمة الححرش الجيس ي : أوال

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت   زٍ ألاسوان جياد جيىن في خاٌ جدلم ؤسواجها جخدلم حٍش َو

لُه ظىلىم ببُان َزٍ ألاسوان ِلى الىدى آلاحي : ِامت لذي الجشاثم وهي الشهً اإلاادي والشهً اإلاّىىي ،  ِو

 : الركً املادي : 
ً
يىن لها خحز في أوال مت ٍو لفذ بالشهً اإلاادي َى كُام الجاوي بالفّل اإلاادي اإلايىن للجٍش ٍو

 ًخجلى في ؤلامخىاُ ًِ ِمل
 
 ًخجلى في اللُام بّمل ههى ِىه اللاهىن ؤم ظلبُا

 
 (16) الىحىد ظىاء ؤوان الفّل بًجابُا

مت الخدشػ الجيس ي مً خالٌ بًلاُ العلىن املجشم ِلى اإلاخدشػ به وليي ًخدلم ،  و ًخمثل الشهً اإلاادي في حٍش

ت مً الّىاـش وهي الفّل والىدُجت والّالكت  مت الخدشػ الجيس ي ال بذ مً جىافش مجمِى الشهً اإلاادي لجٍش

 . (17)العببُت 

 : الركً املعىوي : 
ً
خمثل َزا الشهً في جىافش ؤلاسادة الحشة التي حعبب في بسجياب الفّل ؤلاحشامي ثاهيا ٍو

مت  مت ِمذًت ؤم ججعذث في ـىسة الخىا وحّخبر حٍش ظىاء ججعذث َزٍ ؤلاسادة في اللفذ الجىاجي وحّخبر حٍش

 . (18) غحر ِمذًت

ى الشهً الخاؿ واإلاخمثل في ـفت الجاوي واملج  الشابىت وؤلاف بّن الفلهاء سهً آخش َو
 
جي ِلُه وؤًما

مت الخدشػ الجيس ي   . (19)الخبُّت التي جشبي بحن الجاوي واملججي ِلُه في حٍش
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مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت جخىلب في ؤن ًيىن  عخفاد مً الشؤي العابم ؤن حٍش َو

ُفُت ًخمخْ بها ججاٍ اإلاخدشػ به مت ؤؼاسة الى وججذس ؤلا   اإلاخدشػ ـاخب ظلىت ٌو الخدشػ الجيس ي ن حٍش

مت الخدشػ الجيس ي الىاكّت في ألا  ماهً الّامت مً خُث ميان الىاكّت داخل ماظعاث الذولت جخخلف ًِ حٍش

مت والشخق اإلاخدشػ الزي كام بالفّل ؤلا  مت الخدشػ الجيس ي داخل ؤحشامي ؛ خُث وكُى الجٍش ن مشجىب حٍش

ها مً كبل  ا ال بذ مً وكِى في اإلااظعت ؛ هزلً مً المشوسة وكُى خؤماظعاث الذولت ختى ًمىً جفىَس ذ مٌى

مت داخل  مت جدشػ حيس ي بجلً الجٍش خذي ماظعاث الذولت ، وفي خاٌ ِذم جىافش رلً الشهىحن ال حّخبر حٍش

 .ولها ِلىبت مشجبىت في خاٌ جدلم ؤسواجها الخاـت بها واكّت داخل ماظعاث الذولت 

 : عقوبة جريمة الححرش الجيس ي في الىظم الوض
ً
 عية : ثالثا

 مً كاهىن الّلىباث الفلعىُجي سكم )
 
( اإلاىبم في املحافٍاث الجىىبُت، 1936( لعىت )74لم ًىق هال

ت الخدشػ 1961( لعىت )16وهزلً كاهىن الّلىباث سكم ) ( واإلاىبم في املحافٍاث الؽمالُت ـشاخت ِلى ِلٍى

مت اإلاىافُت للحُاءامت وإهما هق ِلحها مً خالٌ  هفىؿ ِالىاكّت داخل ماظعاث الىلت الجيس ي   .مخمثلت بالجٍش

 مً 2111وججذس ؤلاؼاسة الى ؤن مؽشُو كاهىن الّلىباث الفلعىُجي لعىت 
 
م كذ ججاوص الىلق الحاـل في هال

فلذ هق ِلى كاهىن الّلىباث اإلاىبم في املحافٍاث الؽمالُت وكاهىن الّلىباث اإلاىبم في املحافٍاث الجىىبُت 

مت الخدشػ  مت الخدشػ ِلىبت حٍش الىاكّت في ألاماهً الّامت في خحن كذ ؼابهه ُِب ؤهه لم ًدذد ِلىبت حٍش

 .الجيس ي الىاكّت داخل ماظعاث الذولت

 اجلهاث اميخومت في كشف وىحاكيت ىرتكيب جرائً امححرط اجلَصي داخه ىؤشصاث امدومت:   اميبحث امثاٍي

مت الخدشػ الجيس ي بةَخمام واظْ مً كبل ماظعاث الذولت الّامت وهزلً ماظعاث املجخمْ  جخمْ حٍش

اإلاذوي في ِملُت الىؽف والخدشي وحمْ ؤلاظخذالالث ، وهزلً فةن َىان حهاث كماثُت مخخففت في ِملُت 

لُه الىاكّت داخل ماظعاث الذولت مخابّت ؤلاحشاءاث اللاهىهُت ومداهمت مشجىبي حشاثم الخدشػ الجيس ي  ، ِو

زا في اإلاىلب ألاٌو ومً زم بُان الجهت ظىلىم ببُان الجهاث املخخفت في ا مت الخدشػ الجيس ي َو لحذ مً حٍش

مت الخدشػ الجيس ي ورلً في اإلاىلب الثاوي ورلً ِلى الىدى آلاحي :  اللماثُت املخخفت بمداهمت مشجىبي حٍش

 اجلهاث اميخحصت في احلد ىُ جرييت امححرط اجلَصي ول  : اميطنب اال

زا الّمل ًخىلب مً اإلااظعت الّامت ظحر ِملها  ُفي ومنهي ، َو اإلااظعاث الحيىمُت جلىم بّمل ٌو

ُفي ب مت الخدشػ الجيس ي ؤهخٍام ؛ وخُث ةالٌى داخل ماظعت الذولت حّمل ِلى بِاكت ظحر الىاكّت ن حٍش

مت الخدشػ ا لجيس ي ، هما ماظعاث الذولت فمً البذًهي ؤن جلىم َزٍ اإلااظعت مً الحذ مً بهدؽاس حٍش

دوس مهم في ِملُت الخدشي والخدلُم وهؽف الحلاثم بما ًخّلم بمخابّت حشاثم لها إلااظعاث املجخمْ اإلاذوي 

 .والتي مجها حشاثم الخدشػ الجيس ي الفعاد 

 دور ىؤشصاث احلكوىيت في امكشف عُ جرييت امححرط اجلَصي داخه ىؤشصاث امدومتامفرع االول : 
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مت الخدشػ الجيس ي خماًت خلىق ؤلاهفل اللاهىن ألاظاس ي  وعان وهي ملضمت وواحبت ؤلاجباُ ، وبما ؤن حٍش

وان مً الىاحب ِلى ماظعاث الذولت خماًت حّخبر بِخذاء ِلى ؤخذ خلىق ؤلاوعان التي هفل اللاهىن خماًتها 

خذاء ِلحها  ِلى الحذ مً ، وفُما ًلي وعخّشك ؤَم ماظعاث الذولت التي حّمل َزٍ الحلىق ووكاًتها مً ؤلِا

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت :  بهدؽاس حٍش

 
ً
( ِلى حؽىُل َُئت 2115( لعىت )1هق كاهىن ميافدت الفعاد سكم )هيئة مكافحة الفساد : :   أوال

  .  (20)( الفلشة ألاولى مجها 3مخخفت بميافدت حشاثم الفعاد ورلً وفم هق اإلاادة سكم )

مت الخدشػ  فهم مما جلذم ؤن الهُئت مخخفت بميافدت حشاثم الفعاد بإهىاِها وؤؼيالها والتي حّخبر حٍش ٍو

 . (21)لم ًىق ِلحها ـشاخت الفعاد كاهىن ميافدت في خحن ؤن الجيس ي ؤخذ ؤؼياٌ حشاثم الفعاد 

 
ً
اإلااظعت  ِلُه داخلإخلُت املججي ب  ىفل اللاهىن جالشكاوي املقدمة داخل مؤسسات الدولة : : ثاهيا

لى دسحت داخل اإلااظعت ت ألِا ُفُت الخلذًم بؽيىي للجهت ؤلاداٍس  . الٌى

 : دًوان املوظفين العام : 
ً
في ماظعاث ثالثا هفل كاهىن الخذمت اإلاذهُت الحم للمخدشػ مً ؤخذ مٌى

فحن الّام بدؽىُل لجىت جخخق  لُه ًلىم دًىان اإلاٌى فحن الّام ، ِو الذولت الخلذم بؽيىي جلذم الى دًىان اإلاٌى

مت .  بالخدلُم والخدشي وحمْ ؤلاظخذالٌ في الجٍش

 : دًوان الرقابة إلادارية واملالية : 
ً
ت واإلاالُت  خاـت داخل  حؽيل لجانرابعا َذفها دًىان الشكابت ؤلاداٍس

مت الخدشػ الجيس ي   حٍش
 
 .الىاكّت داخل ماظعاث الذولت الخدلُم والخدشي في ؼياوي الفعاد والتي مجها ؤًما

 : وزارة شؤون املراة :
ً
اإلَخمام وخماًت ؤولاُ اإلاشؤة الفلعىُيُت بوصاسة ؼاون اإلاشؤة  جخخق خامسا

مت الخدشػ  بما ؤنظعاث الذولت ، و الّاملت داخل ما  اإلاشؤة ؤخذ ألاشخاؿ التي مً اإلامىً ؤن ًلْ ِلحها حٍش

  الجيس ي فُدم لها الخلذم بؽيىي سظمُت الى وصاسة ؼاون اإلاشؤة وجلىم ألاخحرة بمخابّت الؽيىي اإلالذمت الحها .

 : الشرطة والىيابة العامة : 
ً
ى وظىاء ؤوان الفّل للشخق اإلاخدشػ به ظىاء ؤوان رهش ؤم ؤهثسادسا

 و الىُابت الّامت. ؤداخل ماظعاث الذولت ؤم خاسحها الحم في جلذًم ؼيىي سظمُت الى ؤخذ ؤحهضة الؽشوت 

 دور ىؤشصاث اميجحيع اميدٍي في احلد ىُ جرييت امححرط اجلَصي  داخه ىؤشصاث امدومتامفرع امثاٍي 

مت الخدشػ الجيس ي ِلى وحه الخفىؿ حّخبر مً معالُت اللىاِاث  ميافدت حشاثم الفعاد ِامت وحٍش

مت الخدشػ الجيس ي ؛  اثف مىٍماث وحمُّاث املجخمْ اإلاذوي ميافدت حٍش لُه حّخبر مً ٌو الّامت والخاـت ، ِو

مت إلاا جخمخْ به مىٍماث املجخمْ اإلاذوي مً لّب دوس بًجابي في بظخجهاك الحشان امل جخميي في ميافدت حٍش

 . الىاكّت داخل ماظعاث الذولت الخدشػ الجيس ي
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مشهض اإلاشؤة لإلسؼاد اللاهىوي التي جلىم بمخابّت حشاثم الفعاد وألامثلت ِلى ماظعاث املجخمْ اإلاذوي  

، وؤلاحخماعي ، وماظعت ظىا ، وؤلاجداد الّام للمشؤة الفلعىُيُت ، ومشهض الذًملشاوُت وخلىق الّاملحن 

ا  لُه فان اإلااظعاث العابم رهَش الحذ  ٌّخبر ؤخذ اخخفاـاتها ؤلاثخالف مً ؤحل الجزاَت واإلاعاثلت " ؤمان " ، ِو

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت بسجياب مً   :(22)حٍش

 اجلهت امقظائيت اميخحصت بيحاكيت ىرتكيب جرييت امححرط اجلَصي داخه ىؤشصاث امدومتاميطنب امثاٍي :

م ّاث وألاهٍمت ، وبما ؤن مؽشُو كاهىن حٍش مت مّاكب ِلحها وفم الدؽَش ت الخدشػ الجيس ي هي حٍش

ا مً حشاثم الفعاد ؛ لىً  مت الخدشػ الجيس ي وإِخبَر  ِلى ِلىبت حٍش
 
الّلىباث الفلعىُجي كذ هق ـشاخت

لُه ف ن الجهت املخخفت بّملُت الخدشي واإلاخابّت وحمْ ؤلاظخذالالث ةَزا اللاهىن لم ًإخز خحز الخىفُز بّذ ، ِو

مت الخدشػ الجيس ي هي مدىمت حشاثم  هي هُابت ميافدت الفعاد ؛ وؤن الجهت املخخفت بمّاكبت مشجىبي حٍش

لُه ظىلىم ببُان رلً ِلى الىدى آلاحي :    الفعاد ، ِو

 دور ٍيابت ىكافحت امفصادامفرع األول : 

( لعىت 37مخخففت بففت ؤظاظُت بجشاثم الفعاد ورلً بمىحب اللشاس بلاهىن سكم )ؤوؽئذ هُابت ِامت 

م، ووان بخخفاـها ميان الىُابت الّامت اإلاىخذبت 2115( لعىت 1م اإلاّذٌ للاهىن ميافدت الفعاد سكم )2118

 للّمل مْ َُئت ميافدت الفعاد وجدبْ َزٍ الىُابت الى للىاثب الّام مباؼشة .

ثم الفعاد بففت ؤظاظُت بالخدلُم في وافت حشاثم الفعاد الىاسدة في كاهىن ميافدت وجخخق هُابت حشا

 إلاا ٌعىذ بلحها مً بخخفاـاث ،  2115( لعىت 1الفعاد سكم )
 
لُه حّخبر هُابت حشاثم الفعاد وجبّا وحّذًالجه ، ِو

ً ومباؼشة الذِىي الجضاثُت في حشاثم الفعاد املحذدة لمً اإلاا ( كشاس بلاهىن سكم 3دة )بر ؤجها جخخق بخدٍش

زٍ ؤلاخخفاـاث هي " الشؼىة وؤلا 2118( لعىت 37) ُف وإظاءة ؤلاثخمان والتهاون في م َو ش والتًز خخالط والتزٍو

 : (23)اللُام بالىاحباث ..." 

 ىحكيت جرائً امفصادمثاٍي : امفرع ا

لى بىاء  ِلى ولب سثِغ َُئت ميافدت الفعاد ًخم مً خاللها حؽىُل  جدؽيل بلشاس مً مجلغ اللماء ألِا

َُئت مدىمت مخخففت بالىٍش في دِاوي الفعاد ؤًىما وكّذ ، هما وجىّلذ املحىمت في مذًىت اللذط ؤو في ؤي 

لى الشغم مما وسد في كا هىن ؤلاحشاءاث الجضاثُت واللىاهحن ميان آخش ٌُّىه سثِغ املحىمت، وجفذس خىمها ، ِو

يىن كشاس  ه وولباجه دفّت واخذة في بذء املحاهمت ٍو ألاخشي راث الّالكت، ًجب ِلى اإلاتهم جلذًم حمُْ دفِى

 لإل 
 
خ جلذًمه املحىمت كابال  . (24)ظخئىاف خالٌ ِؽشة ؤًام مً جاٍس

 مْ ألاوـــشاف راث
 
 جياملُـــا

 
عخفاد مما جلذم ؤن َىـــان دوسا الّالكـــت فـــي ميافدـــت حشاثم الفعـــاد، خُـــث بن  َو

الخىىة ألاولى جبـــذؤ مــًـ الهُئـــت التي جملً ـالخُـــاث بحـــشاء البدث وؤلاظـــخذالٌ والخدلُـــم في ملفاث حشاثم 
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اإلاخخففت ، وفـــي خـــاٌ جبحن زبىث  الفعـــاد، ومــًـ زم جدُل اإلالفاث بلـــى الىاثـــب الّام والزي بذوٍس ًدُلهـــا للىُابت

 فّل الفعـــاد ًخم بخالت اإلالـــف لللماء .

 َى بـــيء عجلت اللمـــاء وميىر ملفـــاث 
 
وإن مـــً اإلاأخـــز الخـــي جاخـــز ِلـــى واكْ اللمـــاء الفلعـــىُجي ؤوال

لـــت في ؤسوكـــت املحاهم لهزا فةن وحـــىد َُئت كماثُـــت جخابْ كماًا الفعـــاد بفـــىسة خاــــت ًدـــذ  اللماًـــا فترة وٍى

ؼـــيالُت، ولّلىا جفىكىـــا ِلـــى غحرها مً الـــذٌو في بِخمـــاد مدىمـــت مخخفت بالىٍـــش في حشاثم الفعـــاد مـــً َـــزٍ ؤلا 

 بِخماد وولْ حشاثم الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت ل
 
 مً بخخفاـاث مدىمت حشاثم الفعاد.وزاهُا

 اخلاجيت : 

مت مىً ؤلاظخيخاج في جهاًت بدثىا الى ؤن حٍش داخل ماظعاث الذولت  خدلم ؤسواجهاالخدشػ الجيس ي التي ج ٍو

لى دسحت ؤمشجبي بؽيل  ف اإلاخدشػ ألِا ف اإلاخدشػ به مْ اإلاٌى ُفي مً كبل اإلاٌى ؤو الىاكّت ظاس ي بالّمل الٌى

ُفُت  ف ـاخب الىفىر الٌى  .ِلى اإلاىاوىحن مً كبل اإلاٌى

وللذ خلذ اللىاهحن الفلعىُيُت ظىاء اإلاىبلت في املحافٍاث الؽمالُت ؤم اإلاىبلت في املحافٍاث الجىىبُت 

مت الخدشػ الجيس ي ؛ في خحن  ن مؽشُو كاهىن الّلىباث الفلعىُجي كذ جىاٌو َزا العلىن ؤمً جىاٌو حٍش

ّاث الفلعىُيُت ؛ ؤلا  زا ٌّخبر ججاوص للىلفان الحاـل في الدؽَش  ولىً ًيخٍش جىبُله.حشامي َو

 الىحائج :

ْ الفلعىُجي ِىذ حّشلها لجشاثم الفعاد لم جخىشق الى ولْ مفىلح  -1 الىفىؿ اللاهىهُت في الدؽَش

مت الخدشػ الجيس ي   .ظىاء الىاكّت داخل ماظعاث الذولت ؤو الىاكّت في ألاماهً الّامت مدذد لجٍش

مت الخدشػ الجيس ي بؽيل كاوْ فهي بما كذ -2 م  خذد الفلهاء حٍش م اللفَ ؤو ًِ وٍش جدذر ًِ وٍش

مت ب زٍ ألاؼياٌ جياد جيىن ؼاملت ليافت ؤؼياٌ حٍش م الفّل ؛ َو ؼاساث وإماءاث هما وكذ جخم ًِ وٍش

 الخدشػ الجيس ي اإلاخىكْ خذوثها .

مت الخدشػ 2111مؽشُو كاهىن الّلىباث الفلعىُجي لعىت  -3 لىبت حٍش  ِلى حٍّشف ِو
 
م كذ هق ـشاخت

 .ماهً الّامت لىً َزا اللاهىن لم ًذخل خحز الخىفُز الىاكّت في ألا الجيس ي 

مت الخدشػ الجيس ي ِلى وحه الخفىؿ حّخبر مً معالُت  -4 ميافدت حشاثم الفعاد ِامت وحٍش

 اللىاِاث الّامت والخاـت .

 م لم ًىق2118( لعىت 37م( وهزلً اللشاس بلاهىن سكم )2115( لعىت )1كاهىن ميافدت الفعاد سكم ) -5

 مجهما
 
مت الخدشػ الجيس ي هي مً حشاثم الفعاد .ِل هال  ى بِخباس ؤن حٍش

بِخمـــاد مدىمـــت مخخفت بالىٍـــش في حشاثم الفعـــاد وهزلً بِخماد وولْ حشاثم الخدشػ الجيس ي داخل  -6

 ماظعاث الذولت لمً بخخفاـاث مدىمت حشاثم الفعاد.
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 الحوصيات : 

الجيس ي الزي ًدفل في ماظعاث الذولت الى " ًىص ي الباخث بإهه ال بذ مً حّذًل ولمت الخدشػ  -1

مت  الخدشػ اإلانهي " وىهه ال ًخم الا داخل ؤوكاث الّمل ، ورلً دون اإلاعاط بمممىن اإلاّجى الّام لجٍش

 الخدشػ الجيس ي .

ُفُت  -2 مت الخدشػ الجيس ي اإلاخفىس خذوثها داخل اإلااظعت الٌى ِلى اإلاؽُش الفلعىُجي بُان مفهىم حٍش

ماهً الّامت ورلً مً خالٌ الضامُت جىبُم مؽشُو كاهىن الّلىباث ودخلىله خحز ؤو الىاكّت في ألا 

 الخىفُز .

مت الخدشػ  -3  ِلى بِخباس ؤن حٍش
 
هىص ي اإلاؽُش بخّذًل كاهىن ميافدت الفعاد وحّذًالجه بالىق ـشاخت

س لمً ـالخُاث وإخخفاـاث 999حشاثم الفعاد التي حّخب يالجيس ي داخل ماظعاث الذولت ؤخذ

 ميافدت الفعاد .َُئت 

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث وإبِذاد وظاثل كاهىهُت  -4 حشاءاث مىٍمت للحذ مً بهدؽاس حٍش

مً كبل اإلاخدشػ ؤو رلً كذ وكْ وان ؤالذولت مْ جىافش الغىاء الالصم لّذم الىكُى باإلخشاج ظىاء 

 اإلاخدشػ به .

لى الجهاث املخخفت للحذ مً بهدؽاس كُام ماظععاث املجخمْ اإلاذوي بّمل وجىٍُم بحشاءاث لاغىت ِ -5

مت الخدشػ الجيس ي داخل ماظعاث الذولت .  حٍش

 :هواىشما

                                                           
 فنصطني .-غزة  –عياض –باحث في شنك امدكحوراه 1
. 
2

ىا ، 2166، ؿ 4معلم : صحُذ معلم ، ج  ؾ الؽُىان وبّثه ظشاًاٍ لفخىت الىاط وان مْ ول اوعان كٍش  . 65خذًث سكم : ، باب جدَش
 . 85، ؿ4بً مىٍىس ، لعان الّشب ، باب الحاء اإلاهملت ، ج 3
 . 472م ، ؿ2118ٌ ، ظىت 1429،  1، مادة خشػ ، ِالم الىخب ، اللاَشة ، ه 1364، باب 1اخمذ مخخاس ِمش ، معجم اللغت الّشبُت اإلاّاـشة ،ج 4
 .472اخمذ مخخاس ِمش ، مشحْ العابم ، ؿ 5
 . 213م ، ؿ2118ٌ ، 1429، ِالم الىخب ، اللاَشة ،  1، ه 1،  معجم الفىاب اللغىي دلُل اإلاثلف الّشبي ، ج اخمذ مخخاس ِمش 6
 م .2111( مً مؽشُو كاهىن الّلىباث الفلعىُجي ، ظىت 463اإلاادة سكم )  7
خذاء الجيس ي ، ميؽىساث الحلبي الحلىكُت ، ه 8 ه وُّم ؼالال ، دِاوي الخدشػ والِا  . 8، ؿ 2111، لبىان ،  ، بحروث 1هٍض
 . 326م ، ؿ2119هبُل ـلش ، الىظُي في حشاثم الاشخاؿ ، داس الهذي ، ِحن ملُلت ، الجضاثش ،  9

 . 21مفىفى  للاه ،  مشحْ ظابم ، ؿ 10
 . 21مؽاس الُه لذي لذي مفىفى للاه ، مشحْ ظابم ، ؿ 11
مت الخدشػ الجيس ي  12 بحن الفله الاظالمي وكاهىن الّلىباث الجضاثشي ، مجلت الباخث للذساظاث الاوادًمُت ، املجلذ  –دساظت ملاسهت  –ِمش ِماسي ، حٍش

 وما بّذَا . 393م ، ؿ 2121، حىان  2، الّذد 7
حخماُِت في الخّامل مّها ، دساظت مىبلت ِلى والباث الفشكت الشابّت ، مدمىد فخحي دمحم ، الّىامل اإلاادًت الى ٌاَشة الخدشػ الجيس ي ودوس الخذمت الا  13

 . 23، ؿ 2111حامّت الفُىم ، ولُت الخذمت الاحخماُِت ، حامّت الفُىم ، اللاَشة ، 
خذاء ِلى الاشخاؿ والاهترهذ ، داس الجهمت الّشبُت ، اللاَشة ، ظىت  14  . 126م ، ؿ 2111مذخذ ِبذ الحلُم سممان ، حشاثم الِا
ُفي ، سظالت ماحعخحر ، ولُت الّلىم الاحخماُِت والاوعاهُت  15 ا الٌى ، حامّت  دخماوي اًمان ، ازش الخدشػ الجيس ي ِلى اإلاشاة الّاملت ِلى اظخلشاَس

 .  44م ، ؿ 2117الذهخىس الىاَش مىالي ، ظُّذة ، ظىت 
 . . 54ْ والفله واللماء ، بذون داس وظىت وؽش ، ؿِبذ العخاس البزسوان ، كاهىن الّلىباث اللعم الّام ، بحن الدؽَش  16
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 . 218، ؿ 2111، ظىت  3دمحم ـبحي هجم ، كاهىن الّلىباث اللعم الّام ، داس زلافت اليؽش ، ه 17
 . 17، ؿ 2111، ظىت  2فخشي ِبذ الشاصق الحذًثي ، ؼشح كاهىن الّلىباث اللعم الّام ، اإلاىخبت اللاهىهُت ، بغذاد ، ه 18
 . 137، ؿ 2112ذ اللادس الؽاوي ، اإلابادت الّامت في كاهىن الّلىباث ، مىخبت العجهىسي ، بغذاد ، ظىت ظلىان ِب 19
ت اإلالخفي .2115( لعىت )1( الفلشة الاولى مجها ، كاهىن ميافدت الفعاد  كم )3اإلاادة سكم ) 20  ( ، مجمِى
 ( ، كاهىن ميافدت الفعاد .9( و )8ساحْ هق اإلاادة )  21
ش ميؽ 22  وما بّذَا . 94م ، ؿ 2121، ؼباه ،  1( ، ه52ىس مً كبل َُئت ميافدت الفعاد ، ميافدت الفعاد : جذاُِاث وخلٌى ،سكم )جلٍش
ت اإلالخفي .2118( لعىت 37( مً اللشاس بلاهىن سكم ) 3اإلاادة سكم ) 23  م ، مجمِى

 م .2115( لعىت 1( مً كاهىن َُئت ميافدت الفعاد وحّذًالجه سكم ) 9اإلاادة سكم )  24 


