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 األسهىبٍت واننظزٌت انؼايت نهساٍَاث

 :متهٍد
ـصي يبًـي خثسضـصٛ ٠   ت٩ً٢ خثألض٣وخَر أوبث ٥٣َ ٩٢ ٣ٍدط  ٢ٛد ٞث٨

 ُنـــي أضثضـــثًَـــ٩ ت٢درتضـــثز ت٣٢طـــث٪َر- ه٢ـــٝ أل٨ هـــ   شُ وٍنٗؿـــ١ ٣َٞـــثً
ُني خـث٢صنً   خثػب٣٧ر، وتألض٣وخَر خثإل٪صثغ ت٣ٟ٢ٌ ٣٢ٟ ٤، وأ٨ ت٣٢طث٪َثز شُ

٦ــ٩ أغــٟث٠ تؼبــدوض تؾبّٗٔقــر، وأ٨ تألضــ٣وخَر    غــٟ ً خوؾــٗ  إىل ت٣٢ٓــر
ٜ خث٣٢ٓر ٩٦ ـَط هـٌ ٦ـدر    ُني، وأ٨ ت٣٢طث٪َثز شُتحملدض ُٖ ً إىلشصؽ  
ُنـي خث٣٢ٓـر ٦ـ٩ ـَـط تألظـر ت٢ـ ً       د شبع٣ـ  ٚوت٪َنـ،ث، وأ٨ تألضـ٣وخَر شُ   ـبـر  

 شّٔٞ  يف ٪ٗص تؾبص٣ٌٛ ٦دثغرذ، ه ت إىل طب٣ر ٖرو٘ أخرى-
ــس ٦ــ٩ ضــرٍُثً رز شهــورتًت٣٢طــث٪َثز ٦ــث ٢دعــس أ٨ شهــو    و٢ٟــ٩   ، ٖث٪ص٣ٛ

ُ  ت٦ًنؽــسخوؾــٗ،ث درتضــر تػب٣٧ــر   ــث٨ إىل درتضــر ت٢ ــثرذ خثإل٦ٟ خوؾــٗ،ث د
خث١ُٗ٢، ٧ٞث ت٪ص٣ٛس ٩٦ دتبرذ ت٢َّٔٞح يف ت٢نفو، إىل دتبرذ ت٢َّٔٞح  ت٦ًنؽس

ُـ    يف خنثء ت٢نؽ، وتشطُس ٦َثدٍنـ،ث  ٦ـ٩ خؿوؾـَثز    د، ٖٓهـس ٦ـث ٞـث٨ ٍ
ــنٗص،        ــ٥ ت٢ــ ــَٗر، و٣َــ ــر، وت٣ٗ٢طــ ــو٤ تسؼص٧ثََــ ــس ت٣ُ٢ــ ــث، وس٦طــ ْ هــ
، وتأل٪عروخو٢وؼَــــــر، وتإل٪صو٢وؼَــــــث، وتألدج، وتؼبثضــــــوج  ت٧ٟ٢دَــــــوشر 

وخــ ٢ٝ وتضــصمد٦س تؾبنهــٙ، وت٢رٍثقــَثز يف ٦نثهؽ،ــث إىل ْــ  هــ ت-      
٦ــ٩  ٧،٦ــرأدتذ ت٢صف٧ـس ت٢درتضــثز تألضـ٣وخَر َــ٩ نرٍٛ،ـث، وؾــثرز ذبـث     

وشــدتخ٣س  ،أدوتز ت٢نٛــد وزب٣َــ١ ت٢نؿــوؼ، ودرتضــر تؽبهــثج وشؿــنَٗ  
دبث أ٦دصبث خ  ت٢نًرٍر ت٢ُث٦ر ٣٢طث٪َثز ٦ٍ ١ٞ تألؼنـثش تألدخَـر- وهٟـ ت    

، رز تألضـ٣وخَر أٍكــثً ، ٚـد شهـو   و٦َـدت٪ثً  ت٣٢طـث٪َثز ٦نـ،ؽثً   ٪ـرى أ٨ شهـور  
 ٢  خؿوؾَثش - و٪كؽس وتٞص٣٧س، وؾثرز ٧٣َثً
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 ٣َي ٦ٓـثدرذ دتبـرذ ت٣٢طـث٪َثز، ٣ًٖـس ٖرَـثً      و٢ٟن،ث، ٦ٍ ه٢ٝ، مل شٛو 
ــث  ــ٩ ٖروَ،ــ ــثرذ     ،٦ــ ــ٥ تإلغــ ــر، و٣َــ ــ٥ ت٢دس٢ــ ــيف٨ ٣َــ ــٝ غــ ــيفوبث يف ه٢ــ غــ

٦ــ٩ ٞدــثر َٖ،ــث ظ ظــر  ت٢طــ٧ََو٢وؼَث ، و٣َــ٥ تألؾــوتز- وهــ ت ٦ــث ٚــرر   
إ٨ تألضــ٣وخَر وؾــٕ »ٍٛــو٠/ « ٦َػــ١َ أرٍٗــ »تألضــ٣وخَيف يف َؿــر٪ث- ٖـــ

ٍٛـو٠/  « دوسش»و  1 «٣٢نؽ تألدخٌ ـطح نرتبٙ ٦طـصٛثذ ٦ـ٩ ت٣٢طـث٪َثز   
ٌ   إ٨ تألضــ٣وخَر شُــر   » «/ رٍٗـــثش »، ٍٛــو٠  وأخــ تً   2 «ٔ خيفوبــث ٦نــ،ػ ٢طــث٪
ر وإدرتٜ ٥ ٦ُد ـ ُني خًـثهرذ ظبـ١ ت٢ـ ه٩ ٣َـي ٖ،ـ     تألض٣وخَر ٢طث٪َثز شُ»

 - 3 «قبؿوؼ
وإهت ٞث٨ ه ت هٟ ت، ٖ  خد ٢نـث ٦ـ٩ إ٢ٛـثء ٪ًـرذ ضـرٍُر ٣َـي ت٢نًـرذ        
 ت٢ُث٦ر ٣٢طث٪َثز، وه٢ٝ ٚد١ ت٢دخو٠ إىل خؿثبؽ ت٢درتضثز تألض٣وخَر-

 تؼزٌف انهساٍَاث
ألوبـث   ،وٞيفوبث ت٪ُٟثش ٣٢ٟٗـر  ،إهت مل ٍُد ٩٦ تؾب٩ٟ٧ أ٨ ٪ص٥٣ٟ ٩َ ت٣٢ٓر

ــر، ٖٟـــ   ــي   هـــٌ ت٢ـــ  شُٟـــص ت٢ٟٗـ ــص٥٣ٟ ٣َـ ــ٩ أ٨ ٪ـ ــ٩ تؾب٧ٟـ ــد ٦ـ  ٢ٝ مل ٍُـ
و٦رشدم خٛوت٪يف شٍٛ ٣ََ،ث ٦ـ٩   ،ت٣٢طث٪َثز وٞيفوبث غٌء ضثخٙ ٣َي ت٣٢ٓر

ٔ ت٣ُ٢ـ٥ خيف٪ـ  درتضـر ع٧ـوٌ ت٢ٛـوت٪يف      إهت ؾؿ ٢نث أ٨ ٪ُر  خثرؼ،ث- و٩ٟ٢ْ
ت٣٢طـث٪َثز هـٌ    دذ ؿبث، ٖإ٪نث ٪طـصهٍَ أ٨ ٪ٛـو٠/ إ٨  ٪ر ٣٢ًوتهر وتؾبو٢ِّتؾبٟو 

 دذ ؿبث-٪ر ٣٢ًثهرذ ت٣٢ٓوٍر تؾبو٧ِّ٢وٌ ت٢ٛوت٪يف تؾبٟو ت٥٣ُ٢ ت٢ ً ٍدرش ـب
ــ  »ٔ ٍُــر  ــ  ٦ثرشَنَ ــر  »ت٣٢طــث٪َثز خيفوبــث/  « أ٪درٍ ت٢درتضــر ت٧٣ُ٢َــر ٣٢ٓ

َٖٛــو٠/ ٌبٟــ٩  «- ٧٣ََــر»٣َــي ٧٣ٞــر  « ؼــو٨ سٍنــس »- و٣ٍُــٙ  4 «تإل٪طــث٪َر

                                                           
 .-48,49. ؼ- وتألض٣وخَر تألض٣وج/ تؾبطدً ت٢ط ٤ َدد- د , 1

 .-48,49. ؼ- ٣وخَروتألض تألض٣وج/ تؾبطدً ت٢ط ٤ َدد- د , 2

 .-48,49. ؼ- وتألض٣وخَر تألض٣وج/ تؾبطدً ت٢ط ٤ َدد- د , 3

4 - Elément de linguistique géneral, p6. 
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هــ ت ت٢صُرٍــٕ س  شُرٍــٕ ت٣٢طــث٪َثز خيفوبــث ت٢درتضــر ت٧٣ُ٢َــر ٣٢ٓــر- و٢ٟــ٩   
ؿب ت ت٥٣ُ٢- وردبث شٟو٨ ت٢ٗثبدذ أَـ٥   ثرئ ٩َ تؾبدثدئ تػبوهرٍرٍٗؿؿ ٣٢ٛ

ثً- وٍٟٗــٌ أ٨ ٪ٛــو٠ يف  ٢ــو َرٖــس ٦طــص٣س٦ثز تؾبؿــه٣ؿ ت٧٣ُ٢ــٌ شٗؿــ٣ََ   
ت٢ـ  شٛدـ١    ٓـر َـ٩ نرٍـٙ تؾبرتٚدـر    ٣إ٨ تؾبه٣وج هو درتضر ت٢ /ؾَٓر أو٢َر

دذ ٣٢دنَـر  تؾبرتؼُر خػ١ٟ ربرٍّٓ، وه٢ٝ ق٩٧ إنـثر ٪ًرٍـر َث٦ـر وفبـد     
 - 1 «ت٣٢طث٪َر

 اننظزٌت انؼايت نهساٍَاث: -1

ىبح ٣َـي ت٢نًرٍـر ت٢ُث٦ـر أ٨ ربُـ١ ٦ـ٩ أو٠ أهـدتٖ،ث زبدٍـد ت٢نفـو         
ت٢ ً ٍنهدٙ ٣َي ٢ٓر ٩٦ ت٣٢ٓثز تؾبدروضـر، وإَهـثء هـ ت ت٢نفـو تألدوتز     
 ت٢كرورٍر وت٢ ز٦ر ٢  ٌٞ ٍُثجل ٦،ث٦ ، وهٌ شنٛط٥ إىل أرخُر أٚطث٤/

 انقسى األول: )األصىاث(
نًرٍــر ت٢ُث٦ــر إَهــثء ٪ًرٍــر خثؾــر خٗو٪٧َــثز      ٍٛــٍ ٣َــي َــثشٙ ت٢  

طــ٧ي ت٢نًرٍــر وهــ   ت٢نًرٍــر شُ  أؾــوتز  ت٣٢ٓــر ت٢ــ  ٪رٍــد أ٨ ٪درضــ،ث- 
ت٢ُث٦ــر ٣٢ٗو٪و٢وؼَــث  ت٢نًرٍــر ت٢ُث٦ــر ٢وؾــوتز - وتؿبــدٔ ٦نــ،ث هــو أ٨   

 ٩ ت٣٢طث٪ٌ ٩٦ ت٢َٛث٤ خث٣٧ُ٢َثز تػبوهرٍر ت٢صث٢َر/ٍص٧َّٟ
 أ٨ ٍطؽ١ ؾوشَثً ١ٞ تػب١٧ تؾبنهوٚر- , أ

د خدٚر أ٪وتٌ تإلغثرتز ت٢ط٧َُر ت٢ـ  شنهدـٙ ٣َـي طب٣ـر     أ٨ يبد  , ج
 ٩٦ تػب١٧ تؾب٧ٟنر تؼبدوض يف أً ٢ٓر ٩٦ ت٣٢ٓثز تإل٪طث٪َر-

ـَــط ٍؿــدؿ ٣َــر ٖــرز خــيف تألؾــوتز،  أ٨ شَُنــ  ٣َــي ت٢َٛــث٤ خ٧ُ  , غ
ــ،ث     ــ١ خَنـ ــر ٢َٗؿـ ــ٧َُر ت٣٢ٓوٍـ ــثرتز ت٢طـ ــٕ تإلغـ ــي وؾـ ــثدرتً ٣َـ ــيف  ٚـ وخـ

فــدظ،ث تُسز، أو ٓوٍــر  ٞثألؾــوتز ت٢ــ  شُ  تإلغــثرتز ت٢طــ٧َُر وْــ  ت٣٢  
ٛ ت٢طـ  ٪طـصهٍَ أ٨ ٪ٗؿــ١  ، تخل---  و٢ٟــٌ ثَثرتز، أو تؼبَوت٪ــثز، أو تؾبوضـَ

                                                           
1 - Linguistique général, p5. 
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يف طب٣ــر شنص٧ــٌ إىل ٢ٓــر إ٪طــث٪َر وؾــوز  خــر، ٣ََنــث أوسً    خــيف ت٢ؿــوز
ر  خنـثء تػب٣٧ـر تؽبـثرؼٌ وؾـٗثً ؾـوشَثً، و٪ٗط ـ       ٕ ؿ ـ وٚد١ ١ٞ غٌء أ٨ ٪َ

ت٢نًرٍـر ت٢ُث٦ـر، خػــرل أ٨ شٟـو٨ هــ      ٦طـصَُنيف يف ه٢ـٝ دبؿــه٣فثز   
ٚــثدرذ ٣َــي إخــرتز تؾبً،ــر ت٢ؿــوشٌ ٣٢ؽ٣٧ــر- وتؾبٛؿــود خث٢نًرٍــر ت٢ُث٦ــر    
٣٢ٗو٪و٢وؼَــث، هــو ه٢ــٝ تػبث٪ــح ت٧٣ُ٢ــٌ ت٢ــ ً شصكــ٧ن  ٚــوت٪يف ت٢نًرٍــر    
ت٣٢طـث٪َر- و٢ــة٩ ٞـث٨ هــ ت تػبث٪ـح ت٢َــو٤ ٍٛـو٤ يف تألضــثش ٣َـي ت٢صف٣َــ١      

 ُني/ت٢َٗسٍثبٌ، إس أ٪  ىبح أ٨ ٍُ
خصطـؽ١َ ٞـ١ ت٢ُنثؾــر ت٢ؿـوشَر ت٢ـ  ٌبٟــ٩ أ٨ شكـه٣ٍ خــدور يف       ,*

 ت٣٢ٓثز تإل٪طث٪َر-
وخصفدٍد ت٢ٛوت٪يف ت٢ُث٦ر ت٢  ٍص٥ ذبث شٟو٩ٍ ه   ت٢ُنثؾر ٢صً،ر  ,*

 كبٟنر تؼبدوض يف ٢ٓر ٩٦ ت٣٢ٓثز- يف شرتَٞح
تضصٗثدز  إ٨ ت٢درتضثز تألض٣وخَر /و٣َي ه ت تؾبطصوى ٌبٟننث أ٨ ٪ٛو٠

٢ـر أو  ستألؾوتز ٣٢د ٣َي تضص٧ُث٠ دٍد ٚدرذ تؾبص٩٦٥٣ٟ ت٣٢طث٪َثز يف زب
«   »ٚــد ٍَٗــد ٦ُنــي تؼبطــرذ، وت٢ؿــوز « إٍــ »٣٢دس٢ــر ت٢ٗنَــر- ٖث٢ؿــوز 

تسضص٧رتر، إخل-- كبـث ٍطـص١٧ُ يف ٞـع      ٦ُني«  ٢و»٦ُني تألمل، وت٢ؿوز 
ر غ١ٟ ت٧٣ٟ٢ـثز  ضبر ـٛو٠ أخرى شص٣ُٙ خصَّٓ ٩٦ ٣٧ََثز تإلٍؿث٠- و٩ٟ٢ْ

 ٓ شــيدً ت٧٣ٟ٢ــر ت٢وتـــدذ ٦ُنــَيف/ تألو٠    ث٢صورٍــر ـَــط ث ٞ،ت٢ؿــوشٌ وؾــَ
ٚرٍح، وت٢عث٪ٌ خَُد، وت٢طؽٍ ت٢ ً شصوتنيف َٖـ  ت٧٣ٟ٢ـثز تألخـ ذ ٣٢ؽ٧ـ١     

نثش وشصػثخ  َٖ،ث تؼبرؤ وتؼبرٞثز، وتػبِ ،٣َي ٖوتؾ١ ؾوشَر وتـدذ
ت٢دس٢ـر سبص٣ـٕ-    و٢ٟـ٩   ،ت٢ ً شصػثخ  ـرؤ ت٧٣ٟ٢ر َٖ  أو شص٧ثظ١ ؾـوشثً 

ت٢ؿـوشٌ س ٍٛـٕ َنـد ــدود ت٧٣ٟ٢ـر، خـ١ ٍصُـدتهث إىل         وٞ ٢ٝ، ٖإ٨ تألظر
ت٢نؽ ٩َ نرٍٙ إـدتض تشطث٘ ؾوشٌ خيف خُف تػب١٧- وه ت ٦ـث غبـث    

ٍــدَوهث ٖصؽَدــ ، وٍيف٦رهــث  »ٞٛــو٠ ت٢ٛثبــ١/ « تؾبوتز٪ــر»ت٢د َْــو٨ ت٢ُــرج 



 

 03 

وضبر أؾوتز أخرى يبدظ،ث ت٢نّّ، أً تإلؼبثؾ ٣َي ؾوز ٦ُيف «- ٖصهَُ 
 ت٢ٗنَر وتألدخَر- هو ٦طص١٧ُ يف تأل٧َث٠ ت٧٣ٟ٢ر ق٩٧ تػب٣٧ر، ٦ث يف

 وتػبدٍر خث٢ ٞر، أ٨ رؾد ه   ت٢ًوتهر يف ت١٧ُ٢ ت٣٢ٓـوً س ٍُـد ٦ـ٩   
ــ٣وخٌ إس إهت  ــص٧ُث٠  ٦َـــدت٨ ت٢ـــدرش تألضـ ــوتهر يف تسضـ ــ   ت٢ًـ  ظب٣ـــس هـ

ــيف٢ؤ أو        ــي تؾبـ ــ٩ تؾبُنـ ــث َـ ــرغ ذبـ ــر سبـ ــثخٌ دسسز خثؾـ ــٗ،ٌ وت٢ٟصـ ت٢ػـ
ٙ  تسضــص٧ُث٠ تؾبُــرؤ إىل غــٌء ٦ــ٩ تسمبــرتٔ أ    ــ ــثؾ خٓــرـ خ٣  و تس٪سٍ

 دسسز ؼدٍدذ، أو إـدتض ٦صٓ تز ق٩٧ ت٢نؽ سبرغ خ  ٩َ هبهَص -
 انقسى انخاًَ: )اندالنت(

ٍٍٛ ٣َي َثشٙ ت٢نًرٍر ت٢ُث٦ر أ٨ شُهٌ ٪ًرٍر سبصؽ خثؾبُـث٪ٌ ٣ُٞـ٥   
 ٣٢ٓر تؾبرتد درض،ث، وشط٧ي ه   ت٢نًرٍر  ٥٣َ ت٢دس٢ر ت٢ُث٦ر -

خوؾـٕ خنـثء تػب٣٧ـر وشٗطـ   ٦ـ٩      ُنـي  إهت ٞث٪س ٪ًرٍر ت٢ٗو٪و٢وؼَث شُ
تػب٣٧ـر   ُنـي خوؾـٕ خنـثء   وؼ،ر ٪ًر ؾـوشَر، ٖـإ٨ ٪ًرٍـر ٣َـ٥ ت٢دس٢ـر شُ     
و٘ زبـ ٍرتً يف ْثٍـر   طـُ أ٨ ٪َوشٗط   ٩٦ وؼ،ر ٪ًر دس٢َر- ْ  أ٪نث ٪رٍد 

تألمهَر/ إ٨ ٪ًرٍر ٥٣َ ت٢دس٢ر خ ٖثً ٢نًرٍر ت٢ٗو٪و٢وؼَـث، مل شـص٥ خُـد،    
 ً وبثبَثً َند ت٣٢طـث٪َيف، وإ٪نـث ٢نـرى أ٨    غٟ ُدُخ  أً إ٨ إَدتدهث مل ٍيفخ 

إهبث ٍُد ٩٦ ٚد١َ تعثزٖر و٢َص ٩٦  تإلٚدت٤ ٣َي إَهثء رأً وبثبٌ هنث
ــ٩ْ    ــر- و٢ٟ ــر ت٧٣ُ٢َ ــ١ ت٢دٚ ــيف     سىبــح أ ٚدَ ــث وخ ــصفٗى خَنن يبــو٠ هــ ت ت٢
 خُف تألخهثء- ت٢دفط، ـصي وإ٨ ٞنث ضنرشٟح

 ٨ ٩٦ غَةيف/إهت أخ ٪ث طب٣ر ٖطنؽدهث زبصوً ٣َي غَةيف، أو شصٟو 
 ت٢دني تؽبثرؼَر أو ت٢ػ٣َٟر- ,1

 ت٢دني ت٢دتخ٣َر أو ت٢ك٧نَر- ,2

ــر درتضــر      ــر ٣٢ؽ٣٧ ــث شــدرش ت٢دنــي تؽبثرؼَ ــث أ٨ ت٢ٗو٪و٢وؼَ  ٢ٛــد هٞر٪
 ٨ ٥٣َ ت٢دس٢ـر ٍـدرش أو ٍص٣ُـٙ خـث٢دني ت٢دتخ٣َـر-     إ /ؾوشَر- و٪كَٕ هنث
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و٢ٟــٌ شؿــدؿ ت٢نًرٍــر هتز ؾــٗر ٧٣ََــر أو شهدََٛــر، َٖؽــح أ٨ شُــرـ  
ٝ ت٢صؽرخر، و٢ ت، ٖإ٪نث ضنػّٔل ظ ظر غرول ٪رى ٢ست٦ثً ٣ََ،ـث  ٣َي فب

 أ٨ شطصوَٖ،ث يف درتضر ت٢دني ت٢دتخ٣َر/
 دتً-أ٨ ٍٟو٨ تإلضنثد تؾبُنوً َٖ،ث فبد  ,1

ــي ت٢دتخ٣َــر خُنــي خثرؼَــر     ,2 ــإؼرتء ٣٧ََــر    ،أ٨ شؿــدؿ ت٢دن وه٢ــٝ خ
 زبو٣ٍَر مبوٍر ٩٦ ْ  أ٨ ًب١ ه٢ٝ خثؾبُني تألضثش-

دصبث ــد      ت٢دني ٣َي ـب٧وٌ ت٢ػرول ت٢ػ٣َٟر ت٢ـ  أ٨ شنهدٙ ه ,3
 تألؾو٠ ت٢نفوٍر-

 إ٨ ٣َي ت٢نًرٍر، ٩٦ ٪ثـَر أخرى- أ٨ شيفخ  خُيف ت٢رَثٍر ٪ٛهصيف/
 ت٢نٛهر تألوىل/ ,

 د/نر٘ ت٢َّٔٞح ت٢نوٌَ هٌ ت٢  زبد  وشص٣مؽ يف أ٨
 ت٢ويثبٕ ت٢نفوٍر- ,1

 ٗر ق٩٧ تػب٣٧ر-٪ًث٤ ت٢ُنثؾر تؾبي٢ِّ ,2

 ت٢عث٪َر/ت٢نٛهر  ,

٪ـس خـدخو٠ تأل٢ٗـثو تألو٢َـر     وشص٣مؽ يف أ٨ تربثهثز ت٢نؽ ت٢ـ  شٟو  
تأل٢ٗــثو  ٩ ت٢ػـرول ت٢ــ  شطــصهٍَ ٦ُ،ــث وت٪صًث٦،ـث، هــٌ ت٢دنــي ت٢ــ  شُــَ  

 كثٔ إىل ه   ت٢دني-ت٢ستبدذ وتػبدٍدذ أ٨ شُ
 غـُرتً أو ٪عـرتً   , ٣ُ٢نث ٪ ـى ٦ث ؿب ت ٩٦ أمهَر يف ٖ،٥ ت٢نؽ تألدخٌ

 ٪ر ٢  ٣َي ت٢ؿَُد٩ٍ تؽبثرؼٌ وت٢دتخ٣ٌ-ٟو وزب١َ٣ خنثء تؾب ,
 ٜ ق٩٧ دسسش  وس غٌء ٍٛوى ٣َي قـدم هـ    ه٢ٝ أ٨ ت٢نؽ ٍصفر 

ٚــدر ٦ــث ٍٛــوى تألضــ٣وج    ت٢ــدسسز وزبدٍــد ٦وتُٚ،ــث أو رغب،ــث وخنثب،ــث  
٣ََ - و٩٦ هنـث ٪ـرى ٧َٚـر ٣َـ٥ ت٢دس٢ـر خث٢نطـدر إىل ت٢صف٣َـ١ تألضـ٣وخٌ،         

 ء هــ ت تأل٦ــر إهبــث ٍُــين يف أـــد  ـَــط س ْنــي ٣٢ؽ٧ــ١ َنــ - وإ٨ تٚصكــث  
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 ٦طـــث٩ٍٜ ت٧٣ُ٢ـــيف أو تغـــّٔتٞ،٧ث ٦ُـــثً ٢إوؼوهـــ  قـــرورذ شـــدتخ١ هـــ  
 خثؾبصٓ تز ت٢دس٢َر ت٢  ٍنهوً ٣ََ،ث تؼبدض تألض٣وخٌ-

 )اننحى( :انقسى انخانج
ــدخ١ ٞــ١ تسَصدــثرتز ت٢ــ  َرقــ      نثهث  ٪ٗــثً ٧َٖــث ٪رٍــد أ٨ ٪طــ٧َ    ش

ؼبــث٠ س ٌبٟــ٩ أ٨ شٟــو٨   ت٢ػــرول تألوىل ٢دــدء ت٢دفــط، وهــٌ خهدَُــر ت    
ــرته٩ ٢صهــوّ      ــث يف ت٢وقــٍ ت٢ ــ٥ ت٢دفــط ٪ٗطــ - إه ٦ــ٩ تؾبطــصف١َ ٣ََن ر ٣َ

 تػب٧ـ١ ٦ـ٩ خـ ٠ ٦ؿـه٣فثز َثؾبَـر      ٕ ؿ ـ أ٨ ٪َ , ٧ٞث أضـ٣ٗنث  , ت٢دس٢ر
دز تػب٣٧ر ذبث ٞـث٨  ؿب ت ت٥٣ُ٢- و٢ٟن،ث ٣َي تأل١ٚ، غرول خنَوٍر- إهت شَٛ 

أوٖر وأًَـ٥، وٞـث٨ ــى    ـى ٚثخ٣َص،ث ٣٢صٛط٥َ ت٢دسيل خؿَٓص  ت٧٣ُ٢َر 
تألض٣وخَر ٢ ضصٗثدذ ٦ن،ث أ٧َٙ وأٍب١- و٦ـ٩ هنـث، ٖـإ٨ ٣َـي     ت٢درتضثز 

٪ـر  ت٢نًرٍر أ٨ شدخ١ ٣َي تػب٣٧ر وؾٗثً خنَوٍثً، أً أ٨ شؿـٕ ت٢دنَـر تؾبٟو   
٦ــ٩ ـب٧ــوٌ ت٢ُ ٚــثز ت٢ــ  شٛــو٤ خــدور ت٢وضــَم خــيف تإلضــنثد ت٢ؿــوشٌ      

ــر، وإ٨ ٞــث٨ هــ ت تألخــ  مل    ىبــد خُــد تؾبن،ؽَــر   وتإلضــنثد ت٢ــدسيل ٣٢ؽ٣٧
٤ إ٨ ت٢نفو هـو ت٢ـ ً ٍٛـد    «/ »رٍَٗ »دذ ٢ - وـو٠ ه   ت٢نٛهر ٍٛو٠ تحملد 

د خػـ١ٟ س ٢ـدص َٖـ     يبـد   ت٢ُنؿر تػبوهرً ٣٢وؾٕ ت٢دنَوً وهو ت٢ ً
 - 1 «وؾٕ ت٢ؿوتبس ٩٦ ؼ،ر، ووؾٕ ٦ُث٪ٌ تػب٣٧ر ٩٦ ؼ،ر أخرى
ــر يف هــ       ــثٌ نو٣ٍ ــر ٦ــ٩ ت٢طــ٣ٕ تألو٠ خ ــر ت٢ُرخَ ــثء ت٣٢ٓ ــدت٨- و٧٣ُ٢ ت تؾبَ

ٍديل خرأً س ١ٍٛ ٧َٚر ٩َ ْ   ٩٦ « دسب١ تإلَؽثز»ٖثػبرؼث٪ٌ يف ٞصثخ  
ت٣٢طث٪َيف يف َؿر٪ث تؼبثقر- و٢و أخ ٪ث خرأٍ  يف ت٢نفو ٦ع ً، وـو٠ ه   

ــ تز، ٢َ  ــ  ٍٛــو٠   ت٢نٛهــر خث٢ ــر ت٢دٚــر- إ٪ ــَص إس أ٨ شكــٍ  » /وؼــد٪ث  يف ْثٍ ٢
 - 2 «ٚوت٪َن  وأؾو٢ ٞ ٦ٝ ت٢وقٍ ت٢ ً ٍٛصكَ  ٥٣َ ت٢نفو وش١٧ُ ٣َي 

                                                           
1 - Introduction a la grammaire générative. P 29. 

 -رقث رغَد ٪ػر - 55  ؼ- تإلَؽثز دسب١ , 2
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ــٕ      ــ٩ ت٢وؾـ ــصَٗدذ ٦ـ ــثبَر ٦طـ ــدٓر إـؿـ ــ٣وخَر ؾـ ــ  تألضـ ــٌ شيفخـ و٢ٟـ
ــَر    ــٍ ٖرقـ ــث٪َثز أ٨ شكـ ــر ٣٢طـ ــر ت٢ُث٦ـ ــ٩ ت٢نًرٍـ ــوج ٦ـ  ت٢دنَـــوً، ٧ٖه٣ـ

٩ ٪وََر تؾب٣ُو٦ثز ت٢  شرشدم خَّٔٞـح تػب٣٧ـر، وه٢ـٝ ٢َـص٧َّٟ     ٦ٍ شصنثضح
١ٞ ٩٦ ت٣٢طث٪ٌ وتألض٣وخٌ ٦ـ٩ ؼُـ١ ت٢نًرٍـر ت٢ُث٦ـر ٚـثدرذ ٣َـي إَهـثء        

ٙ خٟـــ١ طب٣ـــر ٦ـــ٩ طبـــ١ ت٢ـــنؽ رٍـــٕ وتقـــؿ ٣٢وؾـــٕ ت٢دنَـــوً تؾبص٣ُّـــشُ
 تؾبدروش، وشبع٣َ  وتَُٚثً وشهدََٛثً-

د٪ث ٪وََــر تؾب٣ُو٦ــثز تؾبرشدهــر خَّٔٞــح تػب٣٧ــر و٪ ـــى، أ٪نــث إهت ـــد 
ٖإ٪نــث ٪طــصهٍَ أ٨ ٪ُــس٠ ٞــ١ ٦ــث س َ ٚــر ٢ــ  ذبــث- وإ٨ ٦ــ٩ غــيف٨ هــ ت أ٨  

٦رـ٣ـر ت٢صهدَـٙ وتضـصنصثغ    ت٢هرٍٛر ت٢وتؼح تشدثَ،ث ٢ ٪صٛـث٠ إىل   ٍوقؿ
 ت٢نصثبػ-

 انقسى انزابغ: )انشكم انقاػدي نهزًهت(
ــَٟ د زبــأخـ تً ٣َــي ت٢نًرٍــر ت٢ُث٦ــر أ٨   ٥ ت٢ــ ً ٍٛــٍ ٣َــي د ت٢ػـ١ٟ تحمل

م  خ - ودبُني  خر إ٨ ٣َي شُتٛوتَد تؽبثؾر خ٣ٓر ٩٦ ت٣٢ٓثز أ٨ َثشٙ ت٢
 َ،ث/ت٢نًرٍر ت٢ُث٦ر أ٨ رب١ُ ت٢ٛوتَد ٚثدرذ ٣َي إ٪صثغ طب١ ٍػّٔل ٖ

أ٨ شٟــو٨ ٚثخ٣ــر ٣٢ٟصثخــر أو ٣٢صؿــنَٕ دبؿــه٣فثز ت٢نًرٍــر ت٢ُث٦ــر   ,
 ٣٢ٗو٪و٢وؼَث-

 أ٨ شٟو٨ ٦ؿفوخر خوؾٕ دَٚٙ ٢دنثهث تؽبثرؼَر- ,
خ٣ُٗـ،ث   وَند٦ث ٍٟو٨ يف ٚدرذ ت٢نًرٍر ت٣٢طـث٪َر أ٨ شُٗـ١ ه٢ـٝ، ٖإوبـث    
ٚثضـ٥   ه ت ضصصٛثض٥ ت٢صف١َ٣ تألض٣وخٌ ٦وقـوَ ، وضـَٟو٨ خَنـ،ث وخَنـ     

ه   تؾب،٧ر تؾب٣ٛثذ ٣َي َثشٙ ت٢نًرٍر ت٢ُث٦ر ٣٢طث٪َثز شَٗد ٦ػّٜٔ، أل٨ 
 يف ٪ثـَصيف/

١ ت٣٢ٓــثز يف ٦ُرٖــر ندَُــر ت٢ــن٥ً تؽبثؾــر خــث٢ٛوت٪يف ت٢ــ  شػــِّٟ   ,1
 ت٢هدََُر-
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 ٢ـ  شٗـّٔ٘ ذبـث هـ   ت٢ٛـوت٪يف َــ٩     ت٧ٞـث شَٗـد يف تٞصػـثٔ ت٢نٛـثل      ,2
ّٔو٪ـٌ  تإل٢ٟتألخـرى، ٞـن٥ً تؼبثضـوج أو ت٢ُٛـ١      ْ هث ٩٦ ٚـوت٪يف ت٢ـن٥ً  

 وتُسز تؼبثضدر، و٪ًث٤ ت٢ٟ ٤ تؽبثقٍ ؾبن،ػ ٦نهٌٛ، وْ  ه٢ٝ-

تألضثضـٌ وت٢كـرورً خث٢نطـدر إىل     ١ ه   تؾبُثرٔ ت٢ٟـ٥ تؾبُـريف  وشػِّٟ
وخنــي  ت٢صف٣َــ١ تألضــ٣وخٌ، أل٨ ت٢ــن٥ً ت٢ــ  شصفــدض َنــ،ث ؾــوشثً، ومبــوتً،  

ـــ    ــث٨ تحمل٣ِّ ــدخ١ يف إ٦ٟـ ــث ٍـ ــس كبـ ــر ٢َطـ ــ٣وخٌ أ٨ٚثَدٍـ ــ ،  ١ تألضـ ًبَّٔـ
أً  رٖر ذبث هٌ ٦ُرٖر خثألؾو٠ ت٢ـ  ش٧ٟـ٩ ورتء ت٢ًـثهرذ تؾبمَّٔـر،    وتؾبُ

ر ذبــث يف تضــصمدت٦  ورتء دٍنث٦ََٟــر تألضــ٣وج وـرٍــر تؾب٧ثرضــر ت٢ــ  ٍُد ــ 
 ؿب   ت٢ن٥ً وت٪سٍثـ  َن،ث أظنثء شنَٗ   وأدتب -

أ٦ث وٚد ت٪صـ،َنث ٦ـ٩ ت٢نًرٍـر ت٢ُث٦ـر ٣٢طـث٪َثز ٦ـٍ تإلغـثرذ إىل أ٪ـوتٌ         
خث٢صف١َ٣ تألضـ٣وخٌ، ٖطـنيفشٌ إىل ت٢ٛطـ٥ ت٢عـث٪ٌ ٦ـ٩       ت٢ُ ٚر ت٢  شرخه،ث

ــي ـــد        هــ ت ت٢دفــط وهــو ت٣٢طــث٨، ٦وقــوٌ ت٣٢طــث٪َثز وتألضــ٣وخَثز ٣َ
 ضوتء-

 :نييفهىو انهساٌ ػند انهساٍَ -2

 ٩ ٢نث أ٨ ت٣٢طث٨ ٚثنٍ ٦ػّٜٔ خيف َدد ٩٦ ت٢درتضثز/٢ٛد شدَّ
وخَر، وتألضـ٣  و٢وؼَث  ٥٣َ تإلغثرذ ، و٥٣َ ت٢دس٢ـر، َز وت٢ط٧َت٣٢طث٪َث

ــد خــو          ــ٩ّ ت٣٢طــث٨- أل٪ــ  ٪ًــث٤ تأل٪٧ًــر، ٖٛ ــد تألدخــٌ- و٢ٟ  أ ت٢ــدرشوت٢نٛ
ــثً ٣ََــثً،  وؼُــ١ ٦نــ  ٦ؿــدر تإل٪صــثغ ٢ٟــ١ هــ   ت٢درتضــثز،     ت٣٢طــث٪ٌ ٦ٟث٪

ٍ ٦َدت٪ــ - وإهت ٞــث٨ ه٢ــٝ ٞــ ٢ٝ، ٖٛــد ٦كــس ت٣٢طــث٪َثز خــ  شــدرش ووض ــ
 ق٩٧ ٦َثد٩ٍ ٧٣ََر ٦صُددذ وقبص٣ٗر ٧ٞـث أضـ٣ٗنث- ٧ٖـث ت٣٢طـث٨    َ ٚثش  

 يف؟--٦َث ٦ٗ،و٦  َند ت٣٢طث٪و
 ػهًاء انهغت انؼزبٍت: - أ

 ٍٛط٥ تخ٩ ؼين ت٣٢طث٨ إىل ظ ظر أٚطث٤/ ت٣٢ٓر، وت٢ٟ ٤، وت٢ٛو٠-
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ــر/   , ــٕ ت٣٢ٓـ ــو٠ يف شُرٍـ ــوتز ٍُ »ٍٛـ ــث أؾـ ــ٩   إوبـ ــو٤ َـ ــ١ ٚـ ــث ٞـ ــر ذبـ ُدّـ
 - 1 «أْرتق،٥

وأ٦ـث ت٢ٟـ ٤ ٖٟـ١ ٢ٗـى ٦طـص١ٛ خنٗطـ ،       »وٍٛو٠ يف شُرٍٕ ت٢ٟ ٤/  ,
أخـوٜ- ٖٟـ١    و ت٢ ً ٍط٧َ  ت٢نفوٍو٨ تػب١٧، مبـو/ زٍـد   ٦َٗد ؾبُنث ، وه

 - 2 «٢ٗى ٦طص١ٛ خنٗط  وؼنَس ضبرذ ٦ُنث  ٖ،و ٞ ٤
وأ٦ث ت٢ٛو٠ ٖيفؾ٣  أ٨ ٞث٨ ٢ًٗـثً ٦ـ ٠ خـ     »وٍٛو٠ يف شُرٍٕ ت٢ٛو٠/  ,

يف  ت٣٢طث٨ شث٦ًث ٞـث٨ أو ٪ثٚؿـثً، ٖث٢صـث٤ هـو تؾبَٗـد أَـين تػب٣٧ـر و٦ـث ٞـث٨         
ٝ، مبـو/ زٍـد، و٧َـرو، وإ٨، ٖٟـ١ ٞـ ٤      ٦ُنثهث، وت٢نثٚؽ ٦ث ٞث٨ خٓ  ه٢ـ 

 - 3 «ٚو٠، و٢َص ٚو٠ ٞ ٦ثً
ٖإهت ٞث٪س ت٣٢ٓر ـب٧وَـر أؾـوتز، وت٢ٟـ ٤ ـب٧وَـر طبـ١، وإهت ٞـث٨       
ت٢ٛو٠ ٍػّٜٔ ٦ٍ ت٢ٟ ٤ ذب   تؽبثؾَر، وٍّٗٔ٘ َن  يف أ٪  ٦ٗردتز، ٖإ٨ 
ـب٧وٌ هـ ت ٣ٞـ  ٍطـثوً ت٣٢طـث٨- وإهت ٞـث٨ ت٢ٟـ ٤ خصُرٍـٕ تخـ٩ ؼـين ٢ـ            

٩٦ طب٣ر أو ـب٧وَر ٩٦ تػب١٧، ٖٛد َرٖنـث أٍكـثً أ٨ تػب٣٧ـر يف    ٪ثً ٦ٟو 
شُرٍٗثز تخ٩ ؼين ه   س سبص٣ـٕ   ٨ ٩٦ أؾوتز، ومب٩ ٪رى أ٨ت٣٢ٓر شصٟو 

 ٦يخرتً- ؼوهرتً ٧َث ؼثءز ت٣٢طث٪َثز خ 
 انهساٍَاث احلدٌخت: - ب

٪ـر ٦ـ٩   شنًر ت٣٢طـث٪َثز تؼبدٍعـر إىل ت٣٢ٓـثز ت٢هدََُـر ٣َـي أوبـث ٦ٟو       
ٌبٟـ٩ شبعَـ١   »ٍٛو٠ شػو٦طٌٟ/ «- ت٢ؿوتبس»٩ ت٢ٗو٪٧َثز َدد فبدود ٦

تػب١٧ ١ٞ طب٣ر دبصوت٢َر فبدودذ ٩٦ ت٢ٗو٪٧َثز ٣َي ت٢ر٥ْ ٩٦ أ٨ َدد 
 - 4 «س ٍصنثهي

                                                           
  -33  ؼ  -1  ؼـ تؽبؿثبؽ , 1

  -17  ؼ ، 1  ؼـ تؽبؿثبؽ , 2

  -17  ؼ ، 1  ؼـ تؽبؿثبؽ , 3

4 - Structures syntaxiques, p15. 
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وٚد ٚطـ٧س ت٣٢طـث٪َثز تؼبدٍعـر ت٣٢طـث٨ إىل ٚطـ٧يف/ ت٢ٟـ ٤ وت٣٢ٓـر،        
 وضنُرـ ؿب٧ث َرقثً ٦وؼستً وضرٍُثً/

ٟــو٨ تضــصُدتدتً خثؾــثً  ػــر ٌب٣شُصــّّ ت٣٢طــث٪َثز تؼبدٍعــر أ٨ ٞــ١ ت٢د  ,
ــثَره٥     ٣٢صوتؾـــ١ ــ١ أٖٟـــثره٥ وت٢صُـــد  َـــ٩ ٦ػـ خَنـــ،٥ ٦ـــ٩ ؼ،ـــر، و٢نٛـ

        َ دثً يف ت٣٢طـث٨-  ورْدثصب٥ ٦ـ٩ ؼ،ـر أخـرى، وٍدـدو هـ ت تسضـصُدتد ٦طـصو
 ٩ٍ/ُــد ٨ ٦ــ٩ خٍُنًــر إىل ت٣٢طــث٨ ٣َــي أ٪ــ  ٦ٟــو « ضوضــ »وهــ ت ٦ــث ؼُــ١ 

ــثً ووؼ،ــثً  إ٨ ٣٢ٟــ ٤ وؼ،ــثً  »ٖــردً وتؼص٧ــثٌَ- وٚــد ٚــث٠ يف ه٢ــٝ/    ٖردٍ
 - 1 «دو٨ تُخر٩٦ أـدمهث  تؼص٧ثََثً وس ٌب٩ٟ وؼود

وؾبـــث ٞث٪ـــس ت٣٢طـــث٪َثز ٚـــد وقـــُس ٪ٗطـــ،ث قـــ٩٧ إنـــثر ت٢درتضـــثز  
إ٨ ت٢ٟـ ٤  »ذبـ ت ت٢ؿـدد/   « ٦ثرشَنَـ  »د ٦َـدتوبث- ٍٛـو٠   تإل٪طث٪َر ٖٛد ـد 

     ٌ - وٍٛـو٠ أٍكـثً يف شُرٍـٕ     2 «ت٢ ً ٍدرضـ  ت٣٢طـث٪ٌ هـو ت٢ٟـ ٤ تإل٪طـث٪
ت٢ـــ  ٌب٣ٟ،ـــث ت٢نـــثش  إ٨ ت٢ٟـــ ٤ ٍُـــين خؿـــورذ خثؾـــر تؾبوهدـــر»ت٢ٟـــ ٤/ 

 - 3 «٣٢صٗثه٥ وه٢ٝ ٩َ نرٍٙ إغثرتز غبَُر
هٞـر    ٪ـ  إَـثدذ ؾبـث     أشُرٍٕ ت٣٢طـث٨ ــدٍعثً، س ٍُـدو     وهٟ ت ٪رى أ٨

 ٧ٞث رأٍنث َند تخ٩ ؼين-
ــر/  « ٦طــٌٟشػو»ٍٛــو٠  , ــٕ ت٣٢ٓ ــر  »يف شُرٍ ــٙ تضــ٥ ٢ٓ ٦ــ٩ ت٨ُ  «٪ه٣

دودذ أو ْـ  فبـدودذ ٦ـ٩ تػب٧ـ١ وشبصـثز ٞـ١       ٖؿثَدتً، ٣َي ـب٧وَر فب
وإ٨ ٞـ١ ت٣٢ٓـثز    ٨ ٩٦ ـب٧وَـر ٦ـ٩ ت٢ُنثؾـر-   طب٣ر خهو٠ فبدود- وشصٟو 
٧ر، شنهدٙ ٣َي ه ت ت٢صُرٍٕ- وه٢ـٝ أل٨ ت٣٢ٓـر   ت٢هدََُر، ٦ٟصوخر أو ٦ص٣َّٟ

ٔ يف ت٢هدََُر زبصوً ٣َـي َـدد فبـدود ٦ـ٩ ت٢ٗو٪٧َـثز، أو ٦ـ٩ تؼبـرو       

                                                           
1 - Cours de linguistiqe général, p7. 

2 - Eléments de linguisitique général. P7. 

3 - Eléments de linguisitique général. P7 
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شبع١َ أً طب٣ر دبصصث٢َر ٩٦ ت٢ٗو٪٧َثز أو  قثٖر إىل أ٪  ٌب٩ٟإأجبدٍص،ث، 
 - 1 «ت٥٣ُ٢ أ٨ َدد تػب١٧ ْ  ٦صنث ٍ ، ه ت ٦ٍ«تؼبرؤ»

ٍدٛــي هــ ت ت٢صُرٍــٕ ٪ثٚؿــثً ٦ــ٩ َــدذ وؼــو ، وإ٨ ت٪هدٛــس ٣ََــ  ٞــ١    
ت٣٢ٓثز ٣ٖٛد أّٞدز ت٢درتضثز ت٣٢طث٪َر ٣٢ٓثز أ٨ ١ٟ٢ ٚو٤ إغثرتز غبَُر 

هث سبص٣ـٕ َـ٩ ْ هـث ٦ـ٩     وؾوشَر ذب٥- وإهت أخ ٪ث ت٢ُرخَر ٦ـع ً، ٖطـّٔت  
 ٪ثـَصيف/

 تألوىل، ٩٦ ٪ثـَر ٪وََر تإلغثرتز ت٢ؿوشَر ٪ٗط،ث- ,
وشَر ت٢طــ٧َُر ٣٢ُرخَــر وـى أ٨ تإلغــثرتز ت٢ؿــوت٢عث٪َــر، أ٪ــ  ٚــد ٢ــُ  ,

٨ ـطــح ٚوتَــد خثؾــر شصٟــو  , وهــ ت غــيف٨ ٞــ١ ت٣٢ٓــثز , خَنــ،ث شصنثضــٙ
 تػب١٧ ذبث- وه   ت٢ٛوتَد سبص٣ٕ ٩٦ ٢ٓر إىل أخرى-

 بني انهغت وانكالو:انفزق  - د
ت٢ٗــر٘ خــيف ٦ٗ،ــو٤ ت٣٢ٓــر    « شــودورؤ»و« دٍٟــرو»٢ٛــد درش ٞــ١ ٦ــ٩   

 وٚد تضصنصؽنث ٦ن،٧ث ٦ث ٣ٌٍ/«- ضوض »وت٢ٟ ٤ َند 
 ِفيٌَ اٌٍغح: - أ
ت٢صنطـَٙ   ٔ ت٣٢ٓر خيفوبث ٪ًث٤، وه ت ٍُين أوبث شٛو٤ ٣َي ٪وٌ ٩٦ُر شُ ,

 خيف ت٢ؿور ت٢ط٧َُر وتؾبٗثه٥َ-

تإل٦ٟث٪ـثز   ٖث٣َر، وإ٨ ت٦ص ٞ،ث ٍص٥ خثضصمدت٤ إ٨ ت٣٢ٓر ض٣دَر وْ  ,
 ت٢ هنَر أو ت٢ تٞرذ-

 ِفيٌَ اٌىالَ: - ب

 إ٨ ت٢ٟ ٤ هو تسضص٧ُث٠ أو تسضصمدت٤ ت٣ُٗ٢ٌ ٣٢نًث٤ ت٣٢ٓوً- ,

 إ٨ ١ٞ ٪ػثل ٦رشدم خث٣٢ٓر ٍُد ٩٦ خؿثبؽ ت٢ٟ ٤- ,

 - 2 إ٨ ت٢ٟ ٤ يثهرذ ٖردٍر ,

                                                           
1 - Structures syntaxiques, p 15. 

2 - Dictionnaire encyclopedique Des sciences language. P 155. 
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وقــَفَصيف شص٣ُٛــث٨   و٪ــود أ٨ ٪كــَٕ إىل هــ ت تسضــصنصثغ ٪ٛهــصيف ش    
 خث٣٢ٓر وت٢ٟ ٤/

ــرذ       اٌٍغــح: -0 ــر يف دتب ــدخ١ ت٣٢ٓ ــر- وس ش ــرذ ت٣٢ٓ ــدخ١ ت٢ٟــ ٤ يف دتب ٍ
 وبث شصك٧ن -إدتبرذ ٩٦ ت٢ٟ ٤- أو  ٣٢ٓر أوضٍت٢ٟ ٤- وه ت ٍُين أ٨ ت

ــث   خوؾــٗ،ث وَنــد٦ث ٪ػــ  إىل ت٢ُرخَــر   ــث ٪ػــ  إ٢َ، خوؾــٗ،ث ٢ٓــر ٖإ٪ن
ــ أؾــوتشثً ــر ٦ــ٩ ت٢ٛــو   ٦ص٧َّ ــي طب٣ ــر،»ت٪يف سذ شٛــو٤ ٣َ ــر ٦وروٖوػبَ « مبوٍ

 طب١ هتز ٦ُني- وشطصمد٤ يف شيف٢َٕ
هو ـب٧ـوٌ ت٢ُدـثرتز ت٢ـ  ٍنهـٙ تؾبـص٥٣ٟ ذبـث، وٍنٛطـ٥ إىل         اٌىالَ: -2
 ٦طصوٍثز/ َدذ

٦طــصوى ْــ  ٦دثغــر، وهــو تؾبطــصوى ت٢ــ ً ٍٟــو٨ ت٢ٗــرد َٖــ  ٦ص٣َٛــثً  ,
 ٍص٣ٛــي ٖٛــم أو ٦نُــد٤ ت٢ٗث٣ََــر، ويف هــ ت تؾبطــصوى ٍص٣ٛــي ت٣٢،ؽــر، ٧ٞــث  

ــ ــح ت خُ ــر، أً   ف تأل٢ٗــثو وت٢ّٔتَٞ ــثذ ت٢َو٦َ ــ وج  إؾبطــص٣٧ُر يف تؼبَ ــ  ٍ ٪
 ٍ  ت٢ــ ً ٍنص٧ــٌ إ٢َــ ، ضــوتء ٣َــي  ٢صً،ــر َٖــ  ت٢ػمؿــَر ت٣٢ٓوٍــر ٧٣٢ؽص٧ــ

 ٦طصوى تؼبٌ، أو ٣َي ٦طصوى تؾبدٍنر، أو ٦طصوى ت٢ون٩-

غـٗوٍثً أو   ٦طصوى ٦دثغر، وهو تؾبطصوى ت٢ ً ٍطص١٧ُ َٖ  تؾبـص٥٣ٟ،  ,
أ٨   ـــىيف شنَٗــ  ٣٧ََــر ت٢ٟـ ٤، وىبــح أ٨ ٍُ ٞصثخَـثً، نرتبٛــ  تؽبثؾـر   

ه   ت٢هر٘ وإ٨ ٞث٪س غمؿَر، ٖإوبث س شُس٢ـ  َـ٩ تألضـرذ ت٣٢ٓوٍـر ت٢ـ       
ٚوتَـد   ٍنص٧ٌ إ٢َ،ث، أل٪ـ  ــيف ٍـص٥٣ٟ ٍيفخـ  َـ٩ تعص٧ـٍ ت٢ـ ً ٪ػـيف َٖـ          

ــ  وأ٢ٗثي،ــث، أً ٍيفخــ  ٦ــث ٍطــ٧ي     ــي هــ ت تألضــثش ٍٟــو٨    ٢ٓص ت٣٢ٓــر، و٣َ
 تؽبثؾر- ٥ ٣٢ٓص  ـطح نرتبٛ تؾبص٣ٟ هو ـثؾ١ تضص٧ُث٠ ت٢ٟ ٤

هنــث شيفخــ  تأل٧َــث٠ تألدخَــر خَثوبــث، إه إ٨ تألضــث٢َح تؾبطــصمد٦ر َٖ،ــث 
ويف  غبر ت٢صُد  ت٢ٗردً، و٢ٟن،ث أٍكـثً شُد غبر ت٢ٗرد يف شُد  ، أو هٌ 

ت٢وٚس ٪ٗط ، غبر تعص٧ٍ يف شُد  ، أو غبـر ت٢صُـد  تسؼص٧ـثٌَ- ه٢ـٝ     
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ــث شٟــــو٨ ٣َــــي هَةــــر ت٣٢ٓــــر وت   ــث ت٢ٗــــردً يف ؼث٪دَ،٢ٟــــ ٤ ألوبــــث إهبــ ٧ــ
وٞــ ٢ٝ ٖــإ٨ هــ ت ٦ــث شــد٠ «- ضوضــ »وتسؼص٧ــثٌَ ٧ٞــث ٞػــٕ َــ٩ ه٢ــٝ 

٣ََ  شُددٍر تألؾوتز يف تأل٧َث٠ تألدخَر ٣َي وؼ  ت٧ُ٢و٤ ويف تأل٧َـث٠  
٥ ت٢روتٍـر  ت٢روتبَر خثؾر، ٖث٢ٟثشح ٍطص١٧ُ أض٣وخ  تؽبـثؼ يف خنـثء َـث٢َ   

وهـث، وشهـور تألــدتض    ٢ػمؿـَثز ت٢روتٍـر و٦ٛث٦ثصبـث، وهب    ت٣٢ٓوٍر، و٩ٟ٢ْ
    ٕ وذبـث شـد٠ ٣َـي َـوتمل ٢ٓوٍـر خثؾـر،        ،َٖ،ث أضـث٢َح أخـرى، ذبـث شصٟػـ

 ذب ت ت٢ػيف٨/« خثخصيف»وٚد ٚث٠ 
دذ طـنرى أوبـث يـثهرذ ٦صُـد     ٖإهت ٪ًر٪ث إىل ت٢روتٍر ٦ـ٩ ٞـ١ أنرتٖ،ـث    »

 - 1 «دذ تألؾوتزدذ ت٣٢ٓثز، ٦صُد تألضث٢َح، ٦صُد 

                                                           
1 - Esthetique et théorie du roman, p 87. 
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 تاألسهىبٍّاألسهىب وَ

 متهٍد: -1
اٌٍغــح ضــّٓ ٔاــاَ ا غــاب،  األظــٌٍتْح عٍــُ ّــدزض 

عاً عٍـَ ِثـدأ   عٍُ ّدزض ا غاب ٌِشَّ - ّضاًأ - ًٌىنيا
د ْ ٌِضــٌع ىــرا اٌعٍــُ ِرعــد  ًٌــرا، وــا -األجنــاض ىٌّــح
ــ ــازب ًاالىرّ رٌّاخ،املعـــ ــٌِّخمرٍـــــف املشـــ ــاخ، ِرنـــ ع اِـــ

ًِا داِد اٌٍغح ٌْعد دىساً عٍـَ   األىداف ًاالجتاىاخ،
ِْــداْ إّظــان دًْ  خــس، ضــئْ ٌِضــٌع عٍــُ األظــٌٍتْح    

 -عٍَ ِْداْ ذعثريُ دًْ  خس - ّضاًىٌ أ - ٌْط دىساً
٣ٍُـو   ي دبوقـوَ ، أو هـو  ٍدٛي ؾفَفثً، أ٨ تألض٣وخَر ٥٣َ ٍرٚ و٩ٟ٢ْ

هـ     و٢ـوس ه٢ـٝ ؾبـث ــثزز تألضـ٣وخَر      ٣ََ  ٢ٟـٌ يب٣َـ  إىل درش ٧٣َـٌ،   
 دز ٦دترض،ث و٦ تهد،ث-ت٢ؿٗر، وؾبث شُد 

٧ٞث ٍدٛي ؾفَفثً، أ٨ تألض٣وخَر هٌ ؾ٣ر ت٣٢طث٪َثز خـثألدج و٪ٛـد -   
إىل درتضــر ت٣٢ٓــر ٪ؿــثً، ٖمهثخــثً،  « ٢ٓــر»وذبــث شنصٛــ١ ٦ــ٩ درتضــر تػب٣٧ــر   

و٢ ت ٞث٪س تألض٣وخَر  ؼطر ت٣٢طث٪َثز إىل شـثرٍ  تألدج ، ٧ٞـث    ٖيفؼنثضثً-
 - 1 ه٢ٝ ٩َ« ضدَصسر»َّّ 

ت٢درش  ت٢ّٔتض ت٢ُرخٌ ت٢ًثهرذ تألض٣وخَر، ٖدرض،ث ق٩٧ ٔ ر و٢ٛد َ 
ت٢د ٌْ- و٢و شيف١٦ تؾبصيف١٦، ٢صيفٞد ٢  أ٨ ت٢درش ت٢د ٌْ ت٢ُرخٌ إهبث ٞث٨ 

       ٝ ٢َٟـو٨ إس أل٨ ت٢ـدرش    درضًث أضـ٣وخًَث ٣َـي وؼـ  تإلطبـث٠- و٦ـث ٞـث٨ ه٢ـ
ت٣٢ٓوً ٞث٨ ضثخٛثً ٣َي ت٢درش ت٢د ْـٌ يف ت٢ـّٔتض ت٢ُرخـٌ- وهـ   ٪ٛهـر      
خ ٔ وشبَس ٦ٍ . و٩٦ ت٢ّٔتض ت٢َو٪ث٪ٌ ت٢ ً ٞـث٨ ت٢ـدرش ت٢د ْـٌ َٖـ      

                                                           
  -٩َ108 ٞصثج تألض٣وج وتألض٣وخَر- َدد ت٢ط ٤ تؾبطدً- ؼ   , 1
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ضثخًٛث ٣َي ت٢ـدرش ت٣٢ٓـوً- وٍٟٗـٌ ٢ٟـٌ ٪طـصد٠ ٣َـي ه٢ـٝ أ٨ ٪نًـر يف         
ت٢د ْـــر يف ٦ٛثر٪ـــر خصُرٍـــٕ  ٦ًُـــ٥ ت٢صُرٍٗـــثز ت٢د َْـــر َنـــد ت٢ُـــرج

تؼبكثرذ ت٢َو٪ث٪َر وو٢َدصبث ت٢ٓرخَر- وَند ت٢نًر يف ه   تؾبٛثر٪ر ضنؽد 
ت٢ُرخٌ إهبـث ٞـث٨ ٍطـص١٧ُ دبُنـث  ت٣٢ٓـوً،       أ٨ ٦ؿه٣ؿ ت٢د ْر يف ت٢ّٔتض

كـثٔ إىل ه٢ـٝ أ٨ تضـصمدت٤ هـ ت تؾبؿـه٣ؿ يف      أً ت٢ٗؿثـر وتإلخث٪ـر- وٍُ 
٣وخَر ق٩٧ ٪ًث٤ تؾب٧ثرضر ت٢صف٣َ٣َر ٞث٨ ٍد٠ ٣َي ٦ُثػبر ت٢ًوتهر تألض

 تؽبهثج-
ــث٤ ذبــث        ــ  ٚ ــر ت٢ ــث َــ٩ تؾب٧ثرضــثز ت٢صف٣َ٣َ ــص٥٣ٟ هن ــث ٪ ــث٢هدٍ، ٖإ٪ن وخ

 ت٧٣ُ٢ثء تؾبصٛد٦و٨ ٦ع١ أخٌ َدَدذ، وتخ٩ ٚصَدر، وت٢دثٚ ٪ٌ وْ ه٥-
ــثً  ــدٌ ؼث٪دـ ــيفخر   و٪ـ ــر وتؾبصـ ــثز تؾبُصس٢ـ ــيفظَّ ٍخُـــف كبثرضـ ــ ٩ٍ شـ روت ٩ ت٢ـ

ث ٌبٟـ٩ أ٨ ٍـد٠ ٣َـي    خث٢عٛثٖر ت٢َو٪ث٪َر، ٣ٖطٗر وخ ْر، و٪٣ٛوت َنـ،ث، ٧ٞـ  
 ه٢ٝ شُرٍٕ تخ٩ تؾبٍٛٗ وخث٢د تخ٩ ؾٗوت٨ ٣٢د ْر وْ مهث-

و٦ث د٦نث ٚد أحملنـث ضـرًٍُث إىل ٪ٛهـر تخـص ٔ خـيف ت٢ّٔتظـيف، ٖنـود أ٨        
وؼس ت٢ٟ ٤ ٩َ ٪ٛهر تخص ٔ أخرى سبؽ تألض٣وخَر ٪ٗط،ث يف درض،ث ٪ُ

 ر-خيف ت٢ّٔتض ت٢ُرخٌ، وت٢درش ت٢ٓرخٌ تؾبُثؾ 
 , شـنً تً وكبثرضـر   , يف درض،٥ ت٣٢ٓوً ٩٦ ت٢نؽ ٢ٛد ت٪ه٣ٙ ت٢ُرج

ــس ٪ًــرصب٥        ــ - وٞث٪ ــَ ً ـكــثرٍثً ٢ ــدت٨ شبع ــو٥،٦ يف هــ ت تؾبَ ٖؽــثءز ٣َ
 أ٪ـ  أظـر ٦ـ٩  ظـثر ت٢ـنؽ، و٪صَؽـر ٦ـ٩        , يف طب٣ر ش٣ـٝ ت٣ُ٢ـو٤   , ٢وض٣وج

 صثبؽــ  ت٢دت٢ــر ٣ََــ ، ٖيفضطــوت خــ ٢ٝ خنَــثز ـكــثرذ ٦ُرَٖــر ٌبٟــ٩ أ٨    ٪
 و٣َــي ت٢ُٟــص ٦ــ٩ ه٢ــٝ، لبــد أ٨  ٪ؿــه٣ؿ ٣ََ،ــث خثضــ٥ ـكــثرذ ت٢ــنؽ- 

ت٪ه٣ٛس يف درض،ث ت٢د ٌْ وت٣٢ٓوً  ثز ت٢َو٪ث٪َر وو٢َدصبث ت٢ٓرخَرت٢درتض
ٖؽثءز ت٣ُ٢و٤ يف ه ت تؾبَـدت٨ شبعـَ ً    , شنً تً وكبثرضر , ٩٦ ت٢ػمؽ

ت٢ػـمؽ، و٪صَؽـر    ـكثرٍثً ٢ - وٞث٪س ٪ًرصب٥ ٢وض٣وج أ٪  أظر ٩٦  ظـثر 
٢ٝ خنَـث٨ ـكـثرذ ٦ُرَٖـر ٌبٟـ٩ أ٨     ٩٦ ت٢نصثبػ ت٢دت٢ر ٣ََ - ٖيفضطوت خـ  
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ــثبػ تخــص ٔ هــ ٩ٍ        ــس ٪ص ــث خثضــ٥ ـكــثرذ ت٢ػــمؽ وٞث٪ ٪ؿــه٣ؿ ٣ََ،
ــث خإ٢ٛــثء ت٢كــوء    ــي ٦ٗ،ــو٤ تألضــ٣وج   تؾبــوٚٗيف ٧ًََــر- وضــنٟصٌٗ هن ٣َ

 ٢  ٖٛم- وتألض٣وخَر ٩٦ خ ٠ تؾبنًور ت٢ٓرخٌ

 انتؼزٌف بني يؼرتك االجتاهاث: -2

ــ /  ٢Encyclopedia Universalisٛــد ؼــثء يف تؾبوضــوَر ت٢ٗر٪طــَر    أ٪
 ٌبٟــ٩ تضــصم ؼ ٦ُنــَيف ٧٣ٟ٢ــر أضــ٣وج وويَٗــصيف/ ٧ٖــرذ شػــ  هــ     »

ــث أو تؾبمَّٔـــر، وت٢ـــ      ــد تؾب٧ُـــو٠ ذبـ ــث٤ ت٢وضـــثب١ وت٢ٛوتَـ ت٧٣ٟ٢ـــر إىل ٪ًـ
ــشُ  خؿوؾــَثش  , ٦ــرذ أخــرى , دوزبــد  ٗــثز-ٕ ٦ــ٩ تؾبي٢َّطــصمد٤ يف ٦ي٢َّ

 «-وغبر كبَسذ/ ٖث٦ص ٜ ت٢ط٣وج ٖك٣َر
٦نث  ٣َي إ٪نث إهت أو٢َنث تسهص٧ث٤ خث٢نًث٤ وٚد »ثً/ وشٛو٠ تؾبوضوَر أٍك

ــ١      ــص٣٧ُ  يف ٧َـ ــثً، و٪طـ ــثً طبثََـ ــ٣وج شُرٍٗـ ــٌ تألضـ ــث ٪ُهـ ــثغ، ٖإ٪نـ تإل٪صـ
ولبُــ١ ٦نــ  أدتذ ٦ــ٩ أدوتز ت٢ص٧ُــ٥َ، أ٦ــث إهت ٞــث٨ تأل٦ــر ٣َــي     شؿــنٌَٗ،

وت٢ٛـرتءذ تهص٧ث٦نـث،    ت٢ُٟص ٩٦ ه٢ٝ، وأو٢َنـث ت٪صـ،ثٜ ت٢نًـث٤، وت٢صؽدٍـد،    
د إ٢َـ  ويَٗـر ٖردٍـر-    نألض٣وج ـَنة  شُرٍٗثً ٖردٍـثً- و٪طـص  ٔ تٖإ٪نث ٪ُر 
١ٞ ه ت ٍٛود٪ث إىل ت٢صٟٗ  َٖ  ٞ ٢ٝ ٣َي أ٪ـ  غبـر كبَـسذ و٪ًـث٤      و٩ٟ٢ 

        ٝ َدــثرذ   خــ.٨- وٌبٟننــث أ٨ ٪ُثرقــ  ٦ــٍ ت٢نًــث٤ أٍكــًث ٧ٞــث شــوـٌ خــ ٢
 - 1 «ر ه٣ٙ- وتألض٣وج ٦صَّٓ تألض٣وج ٦ُ«/ ٖوضَّو٨»

ض٣وج ٦ُنَيف وويَٗصيف، ٣ٖننًر إ٢َـ   وإهت ٞنث ٪طصهٍَ أ٨ ٪طصم٣ؽ ٢و
أوسً- ظـ٥ ٦ـ٩ خـ ٠ ت٢صُرٍـٕ     « غثر٠ خثيل»ص ه ت ت٥٣ُ٢ ٩٦ خ ٠ ٞ ٤ ٦يض 

 ت٢ػثبٍ وشُرٍٕ ت٢ٟصثج ظث٪َثً، ظ٥ ٩٦ خ ٠ شُرٍٕ ت٣٢طث٪َثز ظث٢عثً-
 «:شارل بايل»تؼزٌف  - أ

تألضــــ٣وخَر يف ت٢ُؿــــر  ٣ُ٢ــــ٥ص تألو٠ هــــو تؾبيض ــــ« غــــثر٠ خــــثيل»إ٨ 
٢ ت رأٍنث أ٨ ٪ٗـرد شُرٍٗـ  ٣َـي ــدذ- وتػبـدٍر خث٢ـ ٞر أ٨ ٞـ١        تؼبدٍط- و

                                                           
1 - v-15. p463. paris. 1980. 
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ــ      يف  إ٨ْ ؛ت٢درتضــثز ت٢ــ  ؼــثءز خُــد ، ٚــد أخــ ز َنــ  أو تضــصٗثدز ٦ن
 يف تؾبوقوٌ- تؾبن،ػ وإ٨ْ

 , ٧٣٢ــرذ تألوىل يف شــثرٍ  ت٢عٛثٖــر ت٢ٓرخَــر , أ٪ــ « خــثيل»وشــيفشٌ أمهَــر 
ٌ  ٪١ٛ درش تألض٣وج ٩٦ ت٢درش ٦نـ،ؽثً   َٖـ  خصـيفظ  ت٣٢طـث٪َثز    , ت٢د ْـ

تألضـ٣وخٌ أو   ت٢ـدرش  إىل ٦َدت٨ ٦طص١ٛ- وؾثر ٍُـرٔ دبَـدت٨   , وشٟٗ تً
 تألض٣وخَر-

 :اٌدزض األظٌٍتِ ِْداْ« تان» -*
 ٖٛد ههح ٍنًر إ٢َ  ٩٦ زتوٍصيف/

 ت٢ستوٍر تألوىل، وٍكٍ َٖ،ث وٚثبٍ ت٢صُد  ت٣٢ٓوً- ,

 تؼبطثضَر- يفر، وٍكٍ َٖ،ث أظر ه   ت٢وٚثبٍ ت٢ستوٍر ت٢عث٪َ ,

زبصوً  هو، ـيف ٍنًر إىل ت٢وٚثبٍ ت٣٢ٓوٍر س ٍيفخ  ٦ن،ث إس ش٣ٝ ت٢ و
 يف ٖ،ـــو ٍدفـــط َـــ٩ أظـــر هـــ   ت٢وٚـــثب٣ٍَـــي ٦كـــث٦يف وؼدت٪َـــر- و٢ـــ ت 

خَنـ،٧ث   تؼبطثضَر وَـ٩ ٣ُٖـ،ث َٖ،ـث- وتؾبصيف٦ـ١ يف ت٢ـستوٍصيف ٍـدرٜ وٞـيف٨       
غد  ؼد٢َر، ٍطصدرٜ ت٢هرٔ تألو٠ ٦ن،ث وؼود ت٢هـرٔ ت٢عـث٪ٌ، وٍه٣دـ     

ــثً- ــ ـعَع شــدرش تألضــ٣وخَر وٚــثبٍ ت٢صُــد  ت٣٢ٓــوً ٦ــ٩ ٪ثـَــر    »  ٍٛــو٠/ إ٪
رذ َنــ،ث ٦كــث٦َن،ث ت٢وؼدت٪َــر، أً شــدرش شُــد  وٚــثبٍ تؼبطثضــَر تؾبُد ــ  

 - 1 «ت٢وٚثبٍ ت٣٢ٓوٍر ٣َي تؼبطثضَر ٢ٓوٍثً، ٧ٞث شدرش ١ُٖ
 ًٌِضٌع اٌدزاظاخ األظٌٍتْح:« تان» -*

« خـــثيل»٢ــــ٦وقـــوٌ ت٢ـــدرش تألضـــ٣وخٌ خث٢نطـــدر ضبـــر أ٦ـــرت٨ ٍػـــٟ ٨ 
 دت٪ /ويبد 

 تأل٦ر تألو٠/ وٍص٥٣ٟ َٖ  ٩َ َ ٚر ت٣٢ٓر خث٢صٟٗ -
ت٣٢طث٪ٌ ٣٢نؽ  تألض٣وخَر خثرغ دتبرذ« خثيل»وتأل٦ر ت٢عث٪ٌ/ وٍكٍ َٖ  

 تألدخٌ-
                                                           

1 - Traité de stylistique Francaise. P 19. 
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إهت ٞث٪ـس ت٢درتضـر ت٣٢ٓوٍـر هـٌ درتضـر      »َٖٛـو٠/   أ٦ث َـ٩ تأل٦ـر تألو٠،  
صهٍَ أ٨ شٟــو٨ ٢نطـٙ ت٢ُ ٚـر خـيف ت٢ـ ه٩ وت٢ٟـ ٤، ٖـإ٨ تألضـ٣وخَر س شطـ        

 س ٦ــ٩ٞــ ٢ٝ، وه٢ــٝ أل٨ ٦َــدتوبث تؽبــثؼ، إهت ٞث٪ــس هــٌ هٟــ ت، ٢ــ٩ ٍص٧َ ــ 
تؾبَـدت٨ ت٢ُــث٤ ٣٢دفـط ت٣٢طــث٪ٌ، وأٍكـثً، ٖــإ٨ إَهـثء شُرٍــٕ أٞعـر تشطــثٚثً      

٪ـرى   ضَؽ١ُ ٦ن،ث درتضر وضهثً خيف ٥٣َ ت٢نٗص وت٣٢طث٪َثز خَن٧ـث مبـ٩  
ــد     ــَص يف ـــ ــو٘ و٢ــ ــد  تؾبنهــ ــ٩ يف ت٢صُــ ــ٣وخَر ٧ٍٟــ ــوٌ تألضــ ض أ٨ ٦وقــ

 - 1 «ت٢صٟٗ 
 وؼس  يف ٪ٛهصيف/٩َ تأل٦ر ت٢عث٪ٌ، ٧َٖٟننث أ٨ ٪ُ أ٦ث
ــإ٨ ٦ــث ش ـًــ  تألضــ٣وخَر ٍصؽ » , أ ي يف ت٢دفــط َــ٩ ٦ُنــي ت٢ُدــثرذ  ٣َّ

و٩َ غبثصبث ت٢وؼدت٪َر، و٩َ ٦ٟثوبث ق٩٧ ت٢نطٙ ت٢صُد ً، ويف ت٢هرٍٙ 
 «-ت٢  شُهٌ ؿب   ت٢ُدثرذ ؾورصبث

 , ٧ٞــث رأٍنــث , ش تألضــ٣وخٌوقــوٌ ت٢ــدر٦« خــثيل»د خُــد أ٨ ـــد  , ج
وأ٦ث أ٨ نبكٍ ه   ت٢ُدـثرذ  »ٍ هح هنث إىل إٚؿثء ٦ث ٢َص ٦ن ، َٖٛو٠/ 

٢ ٦صفث٨ ٢ٌٟ ٪ُرٔ ٦ـدى شنثضـٛ،ث ٦ـٍ ت٣٢،ؽـر ت٢ُث٦ـر ٣٢ـنؽ أو ٪دفـط        
٧ر، إىل  خر ، ٖإ٪نث ٪ٟو٨ ذبـ ت  ٩َ ٦دى ٦ ء٦ص،ث ٢ط٧ر ت٢ػمؿَر تؾبص٣ِّٟ

 وذبــ ت«- و٢ــَص تألضــ٣وج ٚــد درضــنث تػب٧ث٢َــثز تألدخَــر و٦ثرضــنث ت٢نٛــد 
 ٍٗؿ١ خيف ت٢درش تألض٣وخٌ وت٢نٛد تألدخٌ-

ــثيل»إ٨  ــ ت  , «خـ ــد  هـ ــثز   , يف زبدٍـ ــٍ ت٢درتضـ ــُثً، وٌبنـ ــَّٙ وتضـ  ٍكـ
تألضــ٣وخَر دخــو٠ ٦َــثد٩ٍ هــٌ ذبــث أوىل، ٖ،ــو س ٍــرى يف تألضــ٣وج ـــدظثً   

غـــ٣ٟ،ث   تألضـــ٣وخَر٢ٓوٍـــثً ٍٗؿـــؿ َنـــ  غـــ٣ٟ  تؽبـــثؼ، ٧ٞـــث س ٍـــرى يف 
 - 2 «٥٣َ ت٢صُد ، و٪ٛد تألضث٢َح ت٢ٗردٍر»وبث إتؾبكثَٕ، أً 
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ــ ت٢ػــثبٍ « خَٗــو٨»يف ٦ُثػبصــ  ٚــو٠  , خثؾــر , ي ٦وٚٗــ  هــ توٍصؽ٣ّ
 إ٪نــث س ٪ُــّٔـ ٣َــي هــ   تؼبَٛٛــر-»إ٪ــ  ٍٛــو٠/ «- تألضــ٣وج هــو ت٢رؼــ١»

  ٜ  , ٦ـع ً  , و٢ٟن،ث شطصهٍَ أ٨ رب٣ُنث ٪ُصٛد أ٪نث إهت درضنث أضـ٣وج خ٣ـست
خهـــيف  ٢د٣ـــستٜ، وضـــَٟو٨ هـــ ت تأل٦ـــر ٖإ٪نـــث ٪ـــدرش تألضـــ٣وخَر ت٢ٗردٍـــر  

ــيف تضــص٧ُث٠ ت٢ٗــرد ٣٢ٟــ ٤       ــثً- ٖع٧ــر هــوذ س ٌبٟــ٩ ربثوزهــث خ  يف ٧ًََ
ً   ت٢ًرؤ ت٢ُث٦ـر ت٢ـ  شػـّٜٔ َٖ،ـث ـب٧وَـر ٢طـث٪َر،        وتسضـص٧ُث٠ ت٢ـ 

- وش٩٧ٟ ٣َـر هـ ت َنـد ،     1 «ثجٍٛو٤ خ  غثَر أو روتبٌ، أو ٞثشح ٩٦ ت٢ٟصَّ
ــص٧ُث     ــ٩ ت٣٢ٓـــر تضـ ــنٍ ٦ـ ــ١ تألدج  ٍؿـ ــودتً - و  يف أ٨ رؼـ ــثً و٦ٛؿـ سً إرتدٍـ

 - 2  ٍطص١٧ُ ت٣٢ٓر خٛؿد طبثيل 
 تؼزٌف األسهىب: - ب

ه   أ٨ ضبر خ ٖـثز خـيف ت٢درتضـيف- ه٢ـٝ أوبـث شُـود       « خثيل»شوـٌ ٪ًرذ 
ت٢ـدرش تألضـ٣وخٌ ْـ      خنث إىل ٦صنثٚكـيف، ٖ،ـٌ شـدُٖنث إىل ت٢ًـ٩ أ٨ ٦َـدت٨     

َ - ه ت ٩٦ ؼ،ر ت٢دترضيف ٣َ د، أو هو ٦َدت٨ س ٍٛصكٌ زبدٍد  إطبثٌفبد 
ـــ  ــر، إىل شصدّ ــ،٥ تٍ ت٢دترضـــيف َـــّّ ٦دأوىل- وهـــٌ زب٣َنـــث، ٦ـــ٩ ؼ،ـــر ظث٪َـ رضـ

٧٣َثً ٍدرش ت٣٢ٓـر   , يف ٦نًور ١ٞ ٦درضر , تؾبمص٣ٗر، ـَط شٟو٨ تألض٣وخَر
 و٦ن،ؽَر فبددذ- ٪ًرٍر د- ووٖٙ أدوتزيف ٦َدت٨ فبد 
ي ٢نث أنرتٔ ه   ت٢ٛكـَر خوقـوؾ، ٪ـود أ٨ ٪ٛطـ٥ شُرٍـٕ      و٢ٌٟ شصؽ٣َّ

ضــ٣وج إىل ظ ظــر أٚطــث٤/ ت٢صُرٍــٕ ت٢ػــثبٍ، شُرٍــٕ ت٢ٟصــثج، ت٢صُرٍــٕ  تأل
 ت٣٢طث٪ٌ-
 اٌرعسّف اٌشائع: -*

، شُـثرٍٕ  «تألض٣وج هو ت٢رؼـ١ »٪طصهٍَ أ٨ ٪كَٕ إىل شُرٍٕ خَٗو٨ 
نرٍــٙ يف »أخــرى، هــٌ إرض تؾبثقــٌ، وَهــثء تإل٪طــث٪َر، ٖثألضــ٣وج هــو/ 

 «-نرٍٙ يف ت٢ٟصثخر ٢ٟثشح ٩٦ ت٢ٟصثج»، وهو «ت٢ٟصثخر
                                                           

1 - Traité de stylistique francaise. P9. 

  -10تؾبرؼٍ ت٢طثخٙ- ؼ   , 2



 

 30 

نرٍـٙ يف ت٢ٟصثخـر ٢ُؿـر    »و ،«رٍٙ يف ت٢ٟصثخر ػبنص ٩٦ تألؼنـثش ن»و
و١ُ٢ ت٢ؿَٓر ت٢ص٧َ٧َُر ت٢  شنهوً ٣ََ،ـث هـ   ت٢صُـثرٍٕ    «- ٩٦ ت٢ُؿور

 هٌ ضدح غَوَ،ث-
 ذعسّف اٌىراب: -*

س خيفوبـث أٞعـر زبدٍـدتً،    ٣َي طب٣ـر ٦ـ٩ ت٢صُـثرٍٕ شص٧َ ـ     , هنث , ضنٕٛ
 ٢ٝ ـطح رؤٍر ت٢ٟثشح/إظثرذ، و٢ٟن،ث شنٛط٥ إىل ٚط٧يف، وهوأّّٞ 
ٟٗـر  وٍٟو٨ تألض٣وج َٖ  غبر أؾ٣َر ٩٦ غبـثز ت٢  اٌمعُ األًي: - أ

 ، خَن٧ـث ٍـ هح ٣ٖـوخ    «٦ً،ـر ت٢ٟٗـر  »٪ـ /  إت٢ٗردً- ٖػوخن،ثور ٍٛو٠ َن  
، «وــد  نرٍٛـر ٦ه٣ٛـر ٢رؤٍـر تألغـَثء     تألضـ٣وج  »٦ هدثً ؼ رٍثً َٖٛـو٠/  

 وٍَُد ٦ثٞص ؼثٞوج ؾَثْر ٚو٠ خَٗو٨ َٖٛو٠/
 و٣ٍفـف ٢نـث ٖرٍـدرٍٝ دو٢ٗـر وؼ،ـر     «- و ٢ٓص  وـطثضـَص  تإل٪طث٨ ه»

تؽبثؾـر   ٞـ١ ٖنـث٨ ٞـد  ٍـّٜٔ خؿـ٧ثش      »د َٖ،ث أ٨/ ٪ًر خروضس ت٢  ٍيِّٞ
 َٖ،ــــث ٍٟصــــح، أل٪ــــ  ٍطــــصم٣ؽ ٦ــــ٩ ٞــــ١ غــــٌء ٦ــــث ٍنثضــــح َدٛرٍصــــ   

 - 1 «ت٢ػمؿَر
خــ   وٍٟــو٨ تألضــ٣وج َٖــ  أدتذ- وتهص٧ــث٤ ت٢ٟثشــح  اٌمعــُ اٌنــأِ: - ب

خـد   ت٢ٟصثخٌ- و٦ث دت٤ تأل٦ـر ٞـ ٢ٝ، ٖـ      ت١٧ُ٢طصمد٤ يفٍيفشٌ ٩٦ ٞو٪  ٍُ
 أ٨ ٍػفن،ث خهثٚر شُد ٍر ٚؿوى- , ـيف ٍن١ٛ ت٢ٟٗرذ , ٢ 

      ٌ ٚـد٥ٍ ٖـإ٨    وإهت ٞث٪س هـ   ت٢رؤٍـر شُـود يف أؾـ٣،ث إىل ٦نًـور خ ْـ
ــرخَيف  ــثج ت٢ٓ ــي    , يف ت٢ٛــر٨ ت٢صثضــٍ َػــر خثؾــر   , ت٢ٟصّ ــوت ٣َ ٚــد ٣٧َ

ٍكَٕ إىل ٖٟرذ »ضصندت٠/  در إىلطربدٍدهث وتألخ  ذبث- ٖثألض٣وج خث٢ن
«- ٦ث، ت٢ًـرؤ تؾب ب٧ـر إل٪صـثغ أظـر ٦ـ٩ تؾبٗـروـ أ٨ زبدظـ  هـ   ت٢ٟٗـرذ         

ر  إقثٖر إىل شؿوّر تألض٣وج أٍكثً و٦ث ٣ٖوخ  ٩َ ه ت خدَُد- ٖ،و ٍصؿو 
 خثألظر ت٢ ً ٍّٔٞ - , تألو٠
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 مهــث , ٧ٞــث ٍٛــو٠ ٖرٍــدرٍٝ دو٢ٗــر  , إ٨ هــ ٩ٍ تؾبنًــور٩ٍ ٢وضــ٣وج
٣ََـ  ت٢ٗرَــث٨ ت٢ربَطــث٨ ٣٢ـدرش ت٢ــ ً ـًــٌ خ٣ٛــح   تألضـثش ت٢ــ ً ٚــث٤  

 هــ ت س ٍُــين أ٨ تألضــ٣وخَر شؿــدر   و٢ٟــ٩ »وأقــثٔ ٚــثب ً/  «- تألضــ٣وخَر»
ــدذ         ــورتز ؼدٍـ ــ٩ ٦نًـ ــيفز ٦ـ ــث ٪ػـ ــثج --  وأوبـ ــر ت٢ٟصـ ــ٩ رؤٍـ ــرذ ٦ـ ٦دثغـ

 - 1 «٣٢طث٪َثز- وٚد ٖرقس ٪ٗط،ث يف وبثٍر ت٢ٛر٨ ت٢صثضٍ َػر
 اٌرعسّف اٌٍعأِ: -*

يف «- ضوضـ  »درش ت٣٢ٓـر وت٢ٟـ ٤ ٣َـي ٍـد     ٍـ  ي،رز ت٣٢طث٪َثز ٧٣َـثً 
رز تربثهثز ت٢درتضثز ت٣٢ٓوٍـر،  خدتٍر ت٢ٛر٨ ت٢ُػر٩ٍ- و٦ٍ ي،ورهث شَٓ 
٦َثد٩ٍ ت٣٢ٓـر-   ٍب٣س ٦نثهؽ،ث ١ٞوتٞصطس نثخُثً ٧٣ََثً يف ت٢دفط، وٚد 

 ت٧٣ُ٢ٌ أو ت٣٢طث٪ٌ- أ ٩٦ ت٢درشس ؼسءتً س ٍصؽ ؾثرز تألض٣وخَرو٩٦ ظ٥ 
قــوء ت٢درتضــثز  يف , ٨ ٦وقــوٌ ٣َــ٥ تألضــ٣وخَر٣طــث٪َود ت٢وٚــد ـــد 
ٌ  »ورأوت أ٪ــ   , ت٣٢طــث٪َر ، أً ؽبــوتؼ ت٢ٟــ ٤   2 «درتضــر ٣٢صُــد  ت٣٢طــث٪

ــن٥ً تإلغــثرٍر ت٢ــ       ــثٌٚ ت٢ ــ ٢ٝ َــ٩ خ ــو  خ   قــ٩٧ ٪ًــث٤ تؽبهــثج، ُٖس٢
 نر أدوتز ْ  ٢طث٪َر-ثضشكه٣ٍ هٌ تألخرى خث٢صُد ، خو

إ٨ »يف، إىل ت٢ٛـو٠/  ، وهو وتــد ٦ـ٩ هـيسء ت٣٢طـث٪َ    «خَ  ؼ و»وههح 
٧٣ٞر أض٣وج إهت ردّز إىل شُرٍٗ،ث تألؾ٣ٌ، ٖإوبث نرٍٙ ٣٢صُد  ٩َ ت٢ٟٗر 

 وٌبٟننث أ٨ ٪٣مؽ ٦ هد  ٣َي ت٢نفو ت٢صثيل/ - 3 «خوتضهر ت٣٢ٓر
ــو٠/   ــ  ٍٛـ ُ  »إ٪ـ ــث٪َر إزتء تؾب ــصٓ تز ت٣٢طـ ــر ٧٣٢ـ ــ٣وخَصنث درتضـ ــثر إ٨ أضـ َـ

، أً ـب٧وَـر  ---- ـب٧وَـر ٦ـ٩ ت٢ٛـوت٪يف   ت٢ٛوتَـد »وه٢ـٝ أل٨  «- ت٢ٛثَدً
٦ـــ٩ تس٢صست٦ـــثز ت٢ـــ  ٍُرقـــ،ث ت٢نًـــث٤ وتؾبَُـــثر ٣َـــي ٦طـــص١٧ُ ت٣٢ٓـــر-   

ــ٩ ضبــر إ٨  «- د ٪وََــر تؼبرٍــثز دتخــ١ هــ ت ت٢نًــث٤    وتألضــ٣وخَر زبــد   و٦
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 ََثغٌ-  -شرطبر/ د- ٦ن ر6تألض٣وج و تألض٣وخَر، ؼ   , 2

 تؾبرؼٍ ت٢طثخٙ- وت٢ؿٗفر- , 3
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أ٨ ٍؿــنُ - أ٦ــث « ٦طــص١٧ُ ت٣٢ٓــر»ت٢ٛوتَــد هــٌ ت٣ُ٢ــ٥ ت٢ــ ً س ٍطــصهٍَ »
ؼ،ر ٩٦ و , - وه ت ٍُين أ٨ تألض٣وج 1 «تألض٣وج، ٖ،و ٦ث ٍطصهٍَ ؾنُ 

 هو  ـبث٠ ت٢صؿرٔ - , ت٢نًر ه  

 األسهىب واحلدث األسهىبً: -3
 األسهىب: -*

تألض٣وج ـدض ٌب٩ٟ ٦ ـًص / إ٪  ٢طث٪ٌ أل٨ ت٣٢ٓر أدتذ خَث٪ - وهـو  
 ٪ٗطٌ أل٨ تألظر ْثٍر ـدوظ - وهو تؼص٧ثٌَ أل٨ تُخر قرورذ وؼود -
 ٙوإهت ٞث٨ هـو ٞـ ٢ٝ، ٖإ٪ـ  ٍطـص٣س٤ ٪ـوَيف ٦ـ٩ ت٢نػـثل/ تألو٠ وٍص٣ُـ        

١ إ٢َــ - أ٦ــث ت٢نػــثل ٪ٗطــ - ٖٛــد ٍٟــو٨ ١، وت٢عــث٪ٌ وٍص٣ُــٙ خثؾبرض ــخثؾبرض ــ
٧٣ََثً، دبُني أ٪  ٍٕٛ َند ـدود ت٢دفط يف يثهرذ ٩٦ ت٢ًوتهر خػـ١ٟ  
٦وقوٌَ، ٧ٞـث هـو ــدٍعنث ت٨ُ- وٚـد ٍٟـو٨ ْـ  ه٢ـٝ، َٖـدخ١ ت٢ٛؿـد          

وه٢ــٝ ٧ٞــث يف  إ٢َــ  ـَنةــ ، رْدــر يف إدهــثظ تؾبرضــ١ إ٢َــ  وت٢صــيفظ  َٖــ ، 
 ٗثز تألدخَر-٢َّتؾبي

دز ٚــ٥َ تؾب٣ٗــوو ت٣٢ٓوٍــر، أدتء ؿبــ ت ت٢ٓــرـ وشُــد تً َنــ ،    و٢ٛــد شُــد 
ؾوشٌ هو  ٖع٧ر ٣٦ٗوو ؾوشٌ شٛثخ٣  ٧َٚر َث٦ر أو أـثدٍر، وضبر ٣٦ٗوو

٪ّّ َٗوً شٛثخ٣  ٧َٚر شُد ٍر، وضبر ٣٦ٗـوو ؾـوشٌ هو ٪ـّّ إرتدً شٛثخ٣ـ      
 ٧َٚر ٚؿدٍر أو ت٪هدثََر-
هتز   ٍػٟر ،  ١ٍُٗ  إهبث هـٌ أُٖـث٠ ؾـوشَر    وإ٨ أُٖثسً ٦ع١  ٍيف١ٞ ،

٥َٚ إٍؿث٢َر حبصر- و٢ٟن،ث َند٦ث شؿدؿ/  أٞو٠ ،  غٟور  و  ُٖو٠ ، أً 
 , إقــثٖر إىل ت٢ٛــ٥َ تإلٍؿــث٢َر  , ٠ ؾــَٓص،ث، ٖإوبــث زب٧ــ١ َنــد٦ث شصفــو 
 ٧َٚثً شُد ٍر-

ر، ٚـّّ، خرٍـٙ ، زبصـوً خـ تصبث،     ؽ ـ ْ  أ٨ هنثٜ أ٢ٗثيـثً ٦عـ١  يـ ٤، ٢ُ   
ــ    ــ٩ ْـ ــوّو٦ـ ــر ٦ٟعَّ   زبـ ــ٥َ شُد ٍـ ــي ٚـ ــوشٌ، ٣َـ ــٌَٓ أو ؾـ ــر- وإ٨ ٠ ؾـ ٗـ
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 خرٍـٙ   ػبـر ت٢دفـر ،  ٚـّّ ت٣ٛ٢ـح ،     ضصمدت٦،ث يف ٦عـ١/  يـ ٤ ت٣٢َـ١  و   ت
٩َ ٧َٚر شُد ٍر شٟثد شٟو٨ س غُورٍر- و٣َي ت٢ُٟـص ٦ـ٩    تأل١٦ ، ٍػُّٕ

ه٢ــٝ، إهت شيف٣٦نــث طبــ ً ٦عــ١  أيــثٖر ت٢ػــر ت٢طــودتء ،  ت٪دؽــثش ت٢ُهــر      
ــرز ،  و تألظبــر ،  إهت ت٢ ــنٗص ، ٖطــنرى أوبــث  ٟوتٞــح ت٪صع  , ت٢ؿــدؿ إهت ش

٣َــي ٚــ٥َ  , أٍكــثً , شنهــوً , إقــثٖر إىل ت٢ٛــ٥َ ت٢صُد ٍــر ت٢ــ  زب٣٧ــ،ث
 ٚؿدٍر وغُورٍر-

أً ت٢صُد ٍــر ت٢ُٗوٍــر وت٢ٛؿــدٍر   , وإزتء هــ ٩ٍ ت٢نــوَيف ٦ــ٩ تػب٧ــ١  
 ضبــر ٪ــوٌ ظث٢ــط، ٦عــ١  ههــح ضــ٧َ٣ث٨ إىل ت٢دَــس - إ٨ هــ ت  , تس٪هدثََــر
أً ٧َٚـر شُد ٍـر أو ت٪هدثََـر-     , يف ت٢وتٍٚ , تػب١٧، س يب١٧ ت٢نوٌ ٩٦

ْـــ  أ٨  شٟـــثد شٓـــؽ ذبـــث- , روتبَـــر أو ٦طـــرـَر , وت٢نؿـــوؼ تألدخَـــر
 ٧َٚر أض٣وخَر- , ٦ٍ ه٢ٝ , ت٢صف١َ٣ تألض٣وخٌ ٍرى َٖ،ث
س شُد ٍص،ث ٣َي وؼ  ت٢دٚر، أو يف ٧َٚص،ث ت٢  »ه   ت٧َٛ٢ر ش٩٧ٟ يف 

 ٍٛو٠ خَ  ؼ و-٧ٞث «- شد٣ّ درؼر ت٢ؿٗر
ٗوو ت٣٢ٓـوً- وإ٨ وََنـث ذبـث هـو     د ٥َٚ تؾب٣إ٨ ه   تألغٟث٠، ٪صثغ ٢صُدّ

،ــث تؾبــصٓ تز تألضــ٣وخَر يف ٞــ١ ٣٧ََــر أدتء ٢ٓــوً- خــث٥َٛ٢ ت٢ــ  شص٧ع٣َّ ٌوَــ
ــص٣َّٟ   ٥، ٪طــص١٧ُ ٧َــدتً خُــف ت٢طــ٧ثز ت٢نوََــر   ٖــنف٩ َنــد٦ث ٪ٟصــح أو ٪

ت٢نًــث٤ ت٣٢ٓــوً ٦ــث  نــ،١ ٦ــ٩  وت٧ٟ٢َــر ت٢ٛثب٧ــر يف تأل٢ٗــثو وتػب٧ــ١، أً ٪  
إقثٖر إىل ٞو٪  ٢طـث٪َثً،  د ت٢ ً ٪رو٦ - َٖٟو٨ تخصَثر٪ث ت٢ٛؿ٦ٍ ٍص ء٤ 

٪ٗطَثً أٍكثً، أل٪نث نبصثر ٩َ وٌَ ٦ُريف وٖـٙ ٦ـث ٍطـص٧،٣  غـُور٪ث- يف     
١ إ٢َ  ٩٦ ـث٢ر تإلرضث٠ ٩٦ ؼ،ر، ووٖٙ ٦ث ٪ّٗٔق  ٩٦ غُور َند تؾبرض 

 ؼ،ر أخرى-
وخـ ٢ٝ   ت٢ٗ،٥ غرل ٢إٍؿث٠- وإهت ٞث٨ ه ت تسّٖٔتـ قرورذ، ٖو٨

ٝ   , ٌٍيفخ  ٪ػثننث ؾـٗص  تسؼص٧ثََـر أٍكـثً- وشصنـو      ٚنـث  نر , شدُـثً ٢ـ ٢
ت٢ٟ ٦َر وت٢ٟصثخَر- ٖنف٩ س ٪ص٥٣ٟ أو ٪ٟصح خهرٍٛر وتــدذ، وس نبثنـح   
ــ١ ٧ٞــث نبثنــح أضــصثه        ــح ٧ٞــث نبثنــح ت٢ُث٦ــ١، وس نبثنــح ت٢هٗ تألدٍ
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ــثرتز ت٣٢طــث٪َر      ــرى أ٨ تسَصد ــ ت ٪ ــٌتؾبدرضــر- وهٟ  , دبٗردهــث , س شٟٗ
٪ـثز  ٢صػ١َٟ ت٢ًوتهر تألض٣وخَر، أو هـٌ ٢َطـس وــدهث تألضـثش يف ٦ٟو     

ــر،     ــر، وت٢عٛثَٖــ ــثرتز تسؼص٧ثََــ ــ٩ تسَصدــ ــث ٦ــ ــد ٦ُ،ــ ــثج، إه س خــ تؽبهــ
 ً ـَّ   , خث٢كـرورذ  , وت٢نٗطَر- وتألخ  ذب   طبَُثً ٍـيد رتز إىل ــدوض شٓ

أض٣وخَر َنـد  يف   رتز١ ت٢وتـد، ٧ٞث ٚد ٍيدً إىل شَّٓأض٣وخَر َند تؾبرض 
 نرٍٛر شُد   ٩َ ت٢ٟٗرذ ت٢وتـدذ-

 احلدث األسهىبً: -*

ر أً ر يف ٞـ١ ٦ـث ٍؿـدر َنـث ٦ـ٩ أُٖـث٠- و٢ٟننـث إه خث٣٢ٓـر ٪ُد ـ         إ٪نث ٪ُد 
م٣وٚثز- وٞـ ٢ٝ ت٣٢ٓـر، إه خثألضـ٣وج سب٣ـٙ     ٪صوتؾ١، هب٣ٝ شبَس٪ث خيف تؾب

 غ٣ٟ،ث تؽبثؼ، ٖإوبث شب٣ٝ شبَسهث خيف تألدوتز-

ـٚـ  ث٤ ٣ََ،٧ــث ٦ــدتر ت٢دفــط يف ٞــ١ تؼبكــثرتز، ٚــدٌبثً   هــ ت٨ ـــدظث٨ 
أ٨ ٌبــر َــّّ ت٣٢ٓــثز ٢ٟــٌ ٍٟــو٨، وت٣٢ٓــثز   إىل وـــدٍعثً- ٖثإل٪طــث٨ فبصــثغ

أ٨ شبـر َـّّ تألضـ٣وج ٢ٟـٌ شـد٠- و٢ـ ت ٞـث٨ ت٢ٟٗـر تإل٪طـث٪ٌ           إىل فبصثؼر
يف دس٢صـ،ث-   ره٩ ـثؼص  إ٢َ  يف رب٣َ ، ٧ٞث إ٨ ت٣٢ٓثز ره٩ ـثؼص،ث إ٢َ 

تؼص٧ـٍ هـ ت٨ تؼبـدظث٨ ٢إ٪طـث٨، ؼُـ  ٦نـ  ٖؿـَفثً،        و٩٦ هنث، ٖإ٪  ؾبـث  
دٛـٌ يف  تإل٪طـث٨ هـو ت٢ٗؿـَؿ ، و٢ـوس هـ ت ٢َ     ٖص٧س ـ٧ٟر تػبثـى َٖـ    

 ت٢ؿ٧س، وضؽن  ت٢ تز- ـؽثخ  تً، َٞنو٪ص  أض
تؾبـوتد ْـ     وٚد ٍٟو٨ تألض٣وج ٧٣ٞر، أو ٢و٪ثً أو إغثرذ، أو أً ٦ثدذ ٦ـ٩ 

ّٟ أ٨ ٦ثدش  تؽبثرؼَر ٩٢ شٟو٨ ٦ث مل ٩ٍٟ ت٢نًث ٣،ث- و٢ـ ت ٌبٟننـث   ٤ أدتذ شػـ
 أ٨ ٪ٛو٠ َٖ / تألض٣وج غ١ٟ ٧ٍَٛ  ٪ًث٦ -

ــوً،        ــ  ٪ًــث٤ ٦صكــ٩٧ يف ت٢نًــث٤ ت٣٢ٓ ــثً، ٖإ٪ ــث٨ تألضــ٣وج ٪ًث٦ وإهت ٞ
 دبُني أ٨ ٚوتَد  تؾبصنثهَر ٚثدرذ ٣َي إ٪صثغ أغٟث٢  ْ  تؾبصنثهَـر، غـيف٪   

 د  وتضص٧رتر -غيف٨ ت٣٢ٓر ت٢  ذبث ٍؿ  إىل ربدُّ , يف ه٢ٝ ,
٨ ه ت، أ٪نث يف شُد ٪ث، ٪يفخ  ٩٦ ٢ٓصنث ٦ث ٍط٧ؿ خـ  ٪ًث٦،ـث، و٦ـث    وخَث

ـَثشـ    ٍٛصكَ  وؼوج وؼود٪ث يف ـبص٧ٍ، ت٢صهـور َٖـ  ْـ  ٦نٛهـٍ، أل٨    
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دذ ه   شبثظ١ ت٢ؿ ورذ ش٣ٝ- ٖ،ٌ هتز يف ت٢ؿ ورذ دتب٧ر- وت٣٢ٓر تؾبصؽد 
١ ْـ  ٦صنثهَـر، ٣َـي ــد شُـد       ٚوتَـد ٦صنثهَـر وٚـثدرذ ٣َـي شو٢َـد طبـ      

ـــ  ٦شػو ــورتً ؾبصَّٓ ــ٥ ؾـ ــص٥٣ٟ، ٪رضـ ــ٩، إه شـ ــر ْـــ  طـــٌٟ--- ومبـ رتز ٞ ٦َـ
هـو ٞـ ٢ٝ،    ٧ث ٪ٛؿد إ٢َـ - ٖـإهت ٞـث٨   فبدودذ، وٚد ٍٟو٨ تألض٣وج هنث، ٢ 

ؾــورذ ٢إ٪صــثغ ت٣٢ٓــوً ٪ٗطــ  يف   , يف هــ   تؼبث٢ــر , د  ٍٟــو٨ٖــإ٨ ربــدُّ
٥ َـ٩ أضـ٣وج   رذ، و٢ـ ت ٪ـص٣َّٟ  دذ وتؾبصهـو  شُد  تإل٪طـث٨ َـ٩ ـثؼثشـ  تؾبصؽـد     

أً ٚد ٍٟو٨ ٦ـث   و٩َ أض٣وج أ٦ر- وٚد ٍٟو٨ تأل٦ر ٣َي ْ  ه٢ٝ، َؿر،
٪ٛؿد إ٢َ  يف ي،ور  شدُثً ٢  يف شػٟ ش - َٖن١ٛ خنث، وتؼبث٠ ٞ ٢ٝ، ٩٦ 

 ً ٍؿــث٠ ت٣٢ٓــر ت٢َو٦َــر ٢إ ٚؿــد٪ث إ٢َــ  يف ْــرـ تإلٍؿــث٠ ت٢نُٗــٌ ت٢ــ 
إىل ْـرـ أغبـي شؿـ  ت٣٢ٓـر خـ  ْثٍـر هتصبـث، وٍؿـ  هـو تألدتذ           تؾبدثغر،
 ٣ََ،ث-ت٢دت٢ر 

ــص٣َّٟ  ــ ت ٪ ــص٣َّٟ  و٢ ــدتٌ ـــيف ٪ ــص٣َّٟ  ٥ َــ٩ تإلخ ٥ َــ٩ ٥ َــ٩ تألضــ٣وج، ٧ٞــث ٪
 تؽبثر٘ ٧٣٢يف٢ؤ ـَط ٍٟو٨ تألض٣وج َ ٦ر ٖثرٚر ٢نؽ ٩٦ ت٢نؿوؼ-

غـٟ ً   سز ت٣٢ٓـر خـ ،  شبَ ـ  وٚـد  , ٩٦ ؼ،ر أوىل , وٍددو تألض٣وج ذب ت
وٚـد   , ٩٦ أغٟث٠ تؽب٣ٙ ت٣٢ٓـوً- وٍيفخـ  ي،ـور ، ٦ـ٩ ؼ،ـر ظث٪َـر       خثؾثً
 ذبث- ؾٗر تؼبدض يف ٪ًث٤ ت٣٢ٓر ت٢  ٍد٠ُّ , َ ٦ر ٖثرٚر ؾثر
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 األسهىبٍت: اجتاهاهتا وحدودها

 االجتاهاث األسهىبٍت: -1

ٜ ٞثً ٦ُهــي دُٖــر وتـــدذ، وخػــ١ٟ وبــثبٌ- إ٪ــ  ٦ــدر  ٢ــَص ت٢ــنؽ ٦ــدر 
خثؾب٧ثرضر- ألوبث إلبثز - وهو ٦طص٧ر ذبث، ألوبث ضَٗن  إىل ت٢ـدوت٤ ٚـرتءذ،   

وتألضــ٣وخَر يف درضــ،ث ٢ــ  س شُُنــي خــ  ٦ــ٩ ـَــط هــو     وشٗطــ تً، وشــيفوٍ ً-
ٌَ تإلـثنــر خــ  ؼــوهر ظثخــس- خــ١ هــٌ س شــرت  ٞــ ٢ٝ- و٢ــ ت، ٖإوبــث س شــد  

   ٌ ذ هـ  ،  شد٣ـّ ْثٍصـ،ث تؾبرؼـو     ٖ،٧ثً- و٢ٟن،ث ش١٧ُ ٣َي شوضـٍَ ٖ،٧ـ - و٢ٟـ
د خ  ٚرتءذ، وشٗط تً، وشيفوٍ ً- وؾبث ٞـث٨ ـثؿبـث ٦ُـ  ٞـ ٢ٝ ٖٛـد      ٖإوبث شصُد 
٢َ،ـث/ ٢ـَص شُـد تً َـ٩     إبٙ ٚـددتً- وؾـثر تألضـ٣وج خث٢نطـدر     نرتت٪ٛط٧س 

 رتز س شنص،ٌ-ؼوتهر، وإهبث هو شُد  ٩َ ٦صَٓ 
إىل ٦َ د ٪سَـثز ٖردٍـر يف ت٢نًـر إىل تألضـ٣وج،      وٚد أدى ت٪ٛطث٦،ث

وتؼص٧ثََر و٪ٗطَر وض٣وَٞر، ٧ٞث أدى إىل ٦َ د تربثهثز َٖ،ث، ٖـدُرِش   
ه٢ـٝ ؾبوقـوََر ت٣ُ٢ـ٥، ٧ٞـث دُرِش  ٖـثَ ً      تألض٣وج يثهرذً ٩٦ ت٢ًوتهر، و
تربثهثز ت٢نًر َٖ   , ٪صَؽر ٢ ٢ٝ , زديف ٦وقوَ  و٦يظرتً َٖ ، ٖصُد 

ـطح ت٢دترضيف وت٪ُٗثسصب٥ خ - وؾثر ٢وض٣وخَر تربث  َـث٤ هـو درتضـر    
تألض٣وخَر ت٢ُث٦ر، وتربث  خثؼ، وهو ت٢درش تألض٣وخٌ تؽبثؼ خ٣ٓـر ٦ـ٩   

ث ٧٣َثً ق٩٧ ت٢درتضثز ت٣٢طـث٪َر- ظـ٥ ٪ػـيفز    ز ه ت تضصٛ ؿبت٣٢ٓثز- ُٖس 
ــٝ ٦ــدترش تضــصٗثد   ــدرش ت٢   َــ٩ ه٢ ــث ٦ــ٩ ت٢ ــ ً أ٪ػــيف    ٧ًُ٦٣، طــث٪ٌ ت٢

ت٢صُــد ، وأضــ٣وخَر  ريف خدتٍــر هــ ت ت٢ٛــر٨، ٪ــ ٞر ٦نــ،ث/ أضــ٣وخَ« ضوضــ »
ت٢ٗرد أو تألض٣وخَر تؾبعث٢َر، وتألضـ٣وخَر ت٢صٟوٍنَـر، وت٢ويََٗـر، وت٢دنَوٍـر-     

ــد  َــسوشٗر  ــدرش تألضــ٣وج ؾــوشثً، وؾــرٖثً،      رش إىلتهــ   تؾب ــ تهح ش ٦
 ومبوتً وإـؿثء-
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 ت٢نسَــثز وتسربثهــثز، وتؾبــدترش ٌبٟننــث أ٨ ٪ُــود خٟــ١ هــ    ْــ  أ٪ــ 
ت٢ٛثب٧ر خَنـ،٧ث-   وتؾب تهح إىل ٪وَيف ٩٦ أ٪وتٌ تؾبدترش، ٪ًرتً ٣٢صٛثنُثز

ت٣٢طـث٪َر يف خدتٍـر    تؾبـ تهح  ٪ػـيف ٪ًث٦ـث٨ َـ٩ ربدٍـد    »ٍٛو٠ خـَ  ؼـ و/   
خثض٥ تألض٣وخَر، درتضـصيف ٦نٗؿـ٣صيف و٦ص٧َـسشيف، ظـ٥       ه ت ت٢ٛر٨ ٖػّٟ

وٌبٟننــث أ٨ «- ٢صهــور ت٢نٛــد ت٢ص٣َٛــدً ٢وضــ٣وج  ٚث٦ًطــثوِ رشــث شهــورتًشهو 
 وؼس ٦ث ٍرت  ٣َي ت٢نفو ت٢صثيل/٪ُ

 أسهىبٍت انتؼبري: -*
 خثؽبؿثبؽ ت٢صث٢َر/ وهٌ شبصثز

ٟ  َدثرذ ٩َ درتضر»إ٨ أض٣وخَر ت٢صُد   ,1  ، َ ٚثز ت٢ػ١ٟ ٦ٍ ت٢ـصٗ
 «-أً ت٢صٟٗ  ٧َو٦ثً، وهٌ شصنثضح ٦ٍ شُد  ت٢ٛد٦ثء

تؼبـــدض  إ٨ أضـــ٣وخَر ت٢صُـــد  س سبـــرغ َـــ٩ إنـــثر ت٣٢ٓـــر أو َـــ٩  » ,2
 «-ت٣٢طث٪ٌ تؾبُصّّ ٢نٗط 

ت٣٢ٓـوً،   ت٢نًث٤ إىل ت٢دني وويثبٗ،ث دتخ١»وشنًر أض٣وخَر ت٢صُد   ,3
 «-ُصّّ وؾَٗروذب ت شُ

ٙ خ٥٣ُ ت٢دس٢ر أو خدرتضر ، وشص٣َُّإ٨ أض٣وخَر ت٢صُد  أض٣وخَر ٢وظر» ,4
 «-تؾبُث٪ٌ

 زد، وهً متتاس باخلصائص انتانٍت:أسهىبٍت انف -*

ــرد   ,1 ــ٣وخَر ت٢ٗـ ــر    »إ٨ أضـ ــ٣وج، ودرتضـ ــد ٢وضـ ــٍ، ٪ٛـ ــٌ، يف ت٢وتٚـ هـ
 «-تعص٧ٍ ت٢ ً أ٪ػيفهث وتضص٣٧ُ،ث أو ٦ٍ ٢ُ ٚثز ت٢صُد  ٦ٍ ت٢ٗرد

رتضر شٟوٍنَـر  د»وهٌ ٦ث دت٦س ٞ ٢ٝ، ٌب٩ٟ ت٢نًر إ٢َ،ث خوؾٗ،ث  ,2
 «-ٖٛم إه٨، و٢َطس ٦َُثرٍر أو شٛرٍرٍر

٢نٗطـ ،   شدرش تؼبـدض ت٣٢طـث٪ٌ تؾبُصـّّ    وإهت ٞث٪س أض٣وخَر ت٢صُد  ,3
 «-٧يفه ت ت٢صُد  ٪ٗط  إزتء تؾبص٣ِّٟ»ٖإ٨ أض٣وخَر ت٢ٗرد شدرش 
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شٟوٍنَـر،   زبدٍـد تألضـدثج، وذبـ ت شُـد    »إىل  ش هح أض٣وخَر ت٢ٗرد ,4
 - 1 «ح إىل ت٢نٛد تألدخٌشنصط , ٩٦ أؼ١ ه ت , وهٌ

ــرتز دور     ــي إخـ ــد  ٍٛـــو٤ ٣َـ ــ٣وخَر ت٢صُـ ــرى أ٨ ت٢ـــدرش يف أضـ وهٟـــ ت ٪ـ
ت٢ُ ٚثز ت٢  شرخم خيف ت٢ػ١ٟ ت٣٢ٓوً وت٢صُد  ت٢وؼدت٪ٌ تؾبصك٩٧ َٖـ ،  

يف ت٢وٚس ٪ٗط  ـَس ت٣٢ٓر ٩٦ ـَط هٌ ـدض ٢طـث٪ٌ   و٢ٟن،ث س شصؽثوز،
ٍؿـــث٢َر تإل ٥تضـــص٧ُث٠ ت٢نـــثش ٢ـــ  يف ـَـــثصب ؽبهـــثج ٪ُٗـــٌ، ٍصؽ٣ـــي يف

٩َ ت٢دني ت٣٢ٓوٍر وويثبٗ،ث  ت٢دفط ت٢نؽ يف د ٪ًرصبث إىلت٢َو٦َر وشصفد 
دً ضوضـ  ٦ـ٩ شـيفظ  يف     دتخ١ ت٢نًـث٤ ت٣٢ٓـوً- وس ًبٗـي ٦ـث ٢ٗردٍنث٪ـد     

ص ه ت تسربـث ، ش٧٣َـ تً ٢ـ ، ٧ٞـث     ه   ت٢نًرذ- ٖٛد ٞث٨ غثر٠ خثيل، ٦يض 
 هٞر٪ث-

يف ه   ت٢نٛهر- وشّٗٔ٘ َن،ث ش٣صٌٛ أض٣وخَر ت٢ٗرد ٦ٍ أض٣وخَر ت٢صُد  
و٢ـ ت ٖ،ـٌ    ،ت٢نٛد يف ٪ٛثل أخرى- ٖث٢درش تألض٣وخٌ َندهث ٍيفخ  نثخٍ

هـ ت تسربـث     ر درتضـر أؾـفثج  صبص٥ خ٣ٓر تؽبهثج تألدخٌ- وه ت ٦ث ٍٗط ـ 
 تألض٣وخَر تؾبعث٢َر ص٦يض  , «٢َو ضدَصسر»ٗثز تألدخَر- وٚد أرتد ٣٢ٓر تؾبي٢َّ

ٖثربـ  ت٢نًـر     ت٣٢طـث٪َثز وشـثرٍ  تألدج،  أ٨ شٟو٨ تألض٣وخَر ؼطرتً خيف ,
ت٢ستوٍر تألوىل/ وٍدرش ت٢صُد  َٖ،ث ٦ـ٩   إىل زتوٍصيف/ َند ، ٪صَؽر ٢ ٢ٝ،

 خ ٠ َ ٚثش  ٦ٍ ت٢ٗرد ٩٦ ؼ،ر، و٦ٍ تعص٧ٍ ٩٦ ؼ،ر أخرى-
ــثً َــ٩ أضــدثخ - وشػــّٜٔ    وت٢ستوٍــر ت٢عث٪َــر/ وٍــدرش ت٢صُــد  َٖ،ــث   حبع

أٍكثً درتضر ه    رأل٦ر- وه ت ٦ث ٍٗط تألض٣وخَر ت٢صٟوٍنَر ٦ُ،ث يف ه ت ت
ــ ٩ٍ     ــٝ ت٢ ــثً إزتء أو٢ة ــر  ٍص٣َّٟ تسربثهــثز ٢وضــ٣وج هبهــثً ٦نفرٖ ــو٨ ت٣٢ٓ ٧

 وٍصُث٣٦و٨ ذبث-

                                                           
  - شرطبر/ د- ٦ن ر ََثغٌ- خ وز-28,29تألض٣وج وتألض٣وخَر، ؼ   , 1
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ت٢ـ  أدز   أ٨ ٪ٕٛ ٣َي تألضـدثج  ت٢طرٍٍ، إهت ـثو٢نث خُد ه ت ت٢ُرـ
يف تألض٣وج ٩٦ ـَط هـو   إىل ه   ت٢صُددٍر، ٖإ٪نث ٩٢ لبدهث، يف ت٢وتٍٚ،

يف تؾب٧ثرضـثز   َثز تإللبثز ت٣٢ٓوً- خـ١ ٢ـ٩ لبـدهث أٍكـثً    ُهي ٩٦ ٦ُه٦ُ
 ٧يف-تؾبص٣ِّٟ ٢نؿوؼ تألدج، أو يف ٞ ٤ ت٢ٟصثخَر

ٚـد شُـود    ُٖـ١  خصنَٗـ   ٦ن،٧ث ٍٛـو٤  ٥، و٥١ٞ ٍص٣َّٟٖثألدٍح ٍٟصح وتؾبص٣ِّٟ
٦ؿثدر- وه ت إىل ؼث٪ح  أؾو٢ ، ظٛثَٖثً وـكثرٍثً، إىل َدذ ٚرو٨، وَدذ

٩َ أْرتـ قبؿوؾر  ٣٢صُد  ت٣٢ٓر صمدت٤يف تض وت٢ تشٌ ت٢ُث١٦ ت٢ٗردً
يب٧ـ١ أً دس٢ـر ربُـ١ هـ        ٪ٗط  س أ٨ تألض٣وج يف , إه٨ , وه ت ٍُين
إهت ٞث٨  ٞثً و٦ُٛوسً، ٣َي ت٢ر٥ْ ٩٦ وؼودهث َٖ ، و٩ٟ٢ْدر أ٦رتً ٦ُ ت٢صُددٍر

ٖـإ٨   ٩ ٪ٗطـ ، ٣ُٛ ـ وس ٍُ ،ه ت تأل٦ر أل٪  َٗوً تألض٣وج س ٍٛو٠ غَةثً ٩َ
قـثً ٣٢ٟـ ٤ َنـ ،    ْث٢دـثً ٦ـث ٍٟـو٨ فبر     َـ  ٦ص٣ِّٛ يف ٪ٗـص  تألظر ت٢ ً ٍّٔٞـ  

٣٢صُرٍٕ خبوتؾ  وغبثش - وٍددو ٢نث، خث١ُٗ٢،  و٦ع تً ودتُٖثً ٢ ٪ُٗث٠ خ 
تألضـدثج- ٖثألضـ٣وج،    ت٢نٛهر ىبدً ٪ُٗـثً ٢صفدٍـد   ه   أ٨ تس٪ه ٘ ٩٦
خنٗطـ ، وأ٦ـث    ٖإ٪ـ  يف ـؿـو٠ أدتبـ ، ٞـثب٩ ٦ٟصـٍٕ      ؛٢ٓصـ   ٦ثدت٤ هو إلبثز

د تؾبص٣ٌٛ ٢ - د هو تُخر خصُدّد- وتألظر ت٢ ً ٍّٔٞ  َٖ  ٍصُد ٌ ٧ٖصُد تؾبص٣ٛ
 َ  ـثؼر وتٞدذ إه خـ  ٍنٗـ  أظـر ، ٖٛـد    تألض٣وج إىل ٦ص٣ِّٛ وؾبث ٞث٪س ـثؼر

شرتٖٛس ٦ٍ ه   تؼبثؼر ي،ور ٚدرذ تألض٣وج َّّ ٦صٓ تز ْ  فبـدودذ  
ــث تؾبص٣ٛــٌ يف  ــ،ٌ- و٢ــ ت ٍدــدو أ٨ ت٢     ىب٣َ، دفــط َــ٩  شُددٍصــ  ت٢ــ  س شنص

ٞــث٨  وىل أ٨ ٍٟــو٨ يف ؼ،ــر تؾبص٣ٛــٌ س يف ؼ،ــر تألضــ٣وج- وإهت  تألضــدثج أَ
 «-تألض٣وج؟ ٦ث»ت٢طيت٠ ت٢ ً ٍهرؾ هو/ 
هو ؼوتج تؾبص٣ٛيف يف شُددٍص،٥ س  , خث٢كرورذ , ٖإ٨ تػبوتج ضَٟو٨

ؼــوتج تألضــ٣وج يف تٞصٗثبــ  خنٗطــ - و٦ــ٩ هــ ت تؾبنه٣ــٙ- ـــثو٠ ت٣٢طــث٪ٌ   
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ــث٨ »ت٢ٗر٪طــٌ  ٪ٛــثل  ثءز إؼثخصــ  يف َــدذ ٨ ىبَــح، ٖؽــ أ  1 «ؼــورغ ٦و٪
 تهص٧ث٦ثز تألض٣وخَر يف ٥ًُ٦ تربثهثصبث-٦ٍ شصنثضح 
أ٨ ت٢درتضـر ت٧٣ُ٢َـر ٢وضـ٣وج سبص٣ـٕ خـثخص ٔ      « ث٨٪ؼورغ ٦و»ٍرى 

تإلؼثخـر ٦ـٍ    ٤ ٦وؼستً ٩َ هـ   ت٢صُرٍٕ ت٢ ً ٪ُهَ  ٢ ، و٪ود هنث أ٨ ٪ٛد 
 أ٦ع٣ر ٩٦ ت٢ُرخَر شنثضد،ث/

يبصـوً   ثرذ زبصوً ٣َي تألض٣وج، َند٦ثٍ هح خُك،٥ إىل أ٨ ت٢ُد ,
٪كـرج ٣َـي    تألض٣وج ٣َي ت٪سٍثؾ ًبـرغ خـ  َـ٩ ت٢ٛثَـدذ- و٪طـصهٍَ أ٨     

ــث/  ْهــي ت٢ًــ ٤ تألرـ ، و ه٢ــٝ ٦ــع ً ٖنٛــو٠/    ؼــثء ت٢ؿــدثؾ ،  إهت ٣ٚن
ت٢نهـٙ ذب٧ـث    ٥ ٞـ١ ت٢نـثش، ٖث٢ُدثرشـث٨ ت٣٢صـث٨      ٥ ٧ٞث ٍـص٣َّٟ ٖإ٪نث ذب ت ٪ص٣َّٟ

ت٢درؼـر ؾـٗر ٦ـ٩     َٖ،٧ـث ٍٛـٕ َنـد ــدود    َدثرشث٨ ـَثدٍصـث٨، وت٢صُـد    
 وت٣٢َــ١ إهت َطــُص ،    شُــثىل/َنــد٦ث ٪ٛــو٠ ٧ٞــث ٚــث٠ ت    ت٢ٛــو٠- و٢ٟــ٩ْ 

ـدظثً أض٣وخَثً- وه٢ٝ أل٨ ت٢ط٧ثز  ت٢ؿدؿ إهت شنٗص ، ٖإ٪نث ٪طؽ١ ذب تو 
 ت٢ط٧ثز ت٢  هٌ ْ « َطُص»و« شنٗص»ر ت٢  شصك٧ن،ث تألُٖث٠ ت٢نفوٍ

 «-ت١َ٣٢»ت٢ؿدؿ و»شصك٧ن،ث تألغبثء 

 زبصـوً ت٢رضـث٢ر   وضبر أضـ٣وج خث٢نطـدر إىل خُكـ،٥ تُخـر، َنـد٦ث      ,
 ت٢رضـــث٢ر تؽبـــثؼ- وهنـــثٜ أضـــ٣وج  خـــر أٍكـــثً ر٣فؿـــ٣َـــي ت٢ؿـــنُر ؾب

٣َــي َٞــٕ  ستً، ٢ــَص ٣َــي ٦ــث ضــنٛو٠، و٢ٟــ٩ْ َنــد٦ث ٍٟــو٨ ت٢دفــط ٦رَّٞــ »
 ، ٖثألَػي ٍٛو٠/«ضنٛو٠

 ًلد غدًخ إىل احلأٌخ ّرـثع  
 

 شَـٌِيُ  شٍُشًٌُ شٌٍيٌ --شًٌَِِ --شاً 
٣ََـ    ٛـثً ت٢دَـس- و٣ُ٦ِّ  رتً هـ ت وٍ هح ت٢دٞصور خٟرً ت٢ػَ  أ٦يف ٦ٗط ـ  

وغـدثج   غثَر ٖرــث٨  ؾبرؾ ١ ت٢ؿورذ ت٢وتقفروه ت ت٢دَس ٌبعِّ»َٖٛو٠/ 
إ٢َ،ــث- ٌب٣َــو٨    خٗــَٗيف، ٦ــنه٣ٛيف إىل تؼبث٪ــر، ٍّٔتٚؿــو٨ يف نــرٍٛ،٥    

                                                           
1 - Encyclopaedia Universalis. V 15. P466. 1988. 
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 وٍــرٚؽ ٞرٚؿــ،٥ يف ٛ،ــ٥، وْ ٦،ــ٥ ت٢رغــَٙ ٣ٍفٌبنــر، وٌب٣َــو٨ ٍطــرذ
ــ ، وٞــ  ــثؽب٧رذ  يفخهوتش ــٍ ٦نصػــو٨ خ ــ١ أ٨ ٨ تػب٧َ ــر،  ٍؿــ٣وت ٚد إىل تؼبث٪

فـو٨، وٍص٧ـث٣ٍو٨،   ٚدـ١ أ٨ ٍنه٣ٛـوت إ٢َ،ـث، ٖ،ـ٥ ٍّٔ٪َّ     وٞيفوب٥ ؼرَوت ٞيوضـثً 
ــ٥ إهت ــــثو٢وت   ــو٨، وهـ ــ٩ ٍطـــصهَُو ، أل٨ ت٢ػـــثرج     ؤٍّتٚؿـ ــَد ٣ٖـ ت٢نػـ

ــ ر يف ٪ػــَد - و٢ٛــد ٖكــفس ت٢ػــَنثز ت٢طــٟرت٨ ٍص٣ُــع٥ يف ٧٣ٞثشــ ، وٍصُعَّ
يف ت٢ػـهر ت٢عـث٪ٌ ت٢ػـثَر تألَػـي، وٞـث٨       ٢  شوتشرز وش ـٛـس ت٢طس ت

تؾبيدً إىل ت٢ص٣ُع٥، وتقهرتج ت٣٢طث٨ َند  ت٢طٟر يف شوت٢َ،ث شؿوٍر ؿب ت
 - 1 «٩٦ س ٣ٍُٛو٨

ت٢عـث٪ٌ مل   يف ت٢ػـهر  و٪رى هنث أ٨ شرشَح تؼبرؤ ٣َي ه   ت٢ؿـورذ 
ه٢ـٝ   ٨٨ ت٢ؿنُر خثدٍر يثهرذ- و٦ـث ٞـث  إ٦ؿثدٖر ٧ٞث هو وتقؿ، إه  ٍيفز 

ــر وٍصوخــّ   ٣٢دَــس، غــُورٍثً أو س   ث  َــّّ إ٪صثؼــ  إس أل٨ ت٢ػــثَر ٍه٣ــح تألظ
ــٍ   غــُورٍ ــث أ٨ ٪ ـــى ٦ ــ١»أ٨ « ث٨٪ــؼــورؾ ٦و»ثً وٌبٟنن ؾــنُر شــيدً   ٞ

 «-خث٢كرورذ إىل ت٪سٍثؾ
يبـثو٠ ت٢ٟثشـح أ٨    َنـد٦ث وٍٟو٨ تألض٣وج خث٢نطدر إىل ٖةر ظث٢عر،  ,*
يف رضـث٢ص - غـَةثً  خـر     إقـثٖر إىل تؾبكـ٧و٨ تسؼص٧ـثٌَ تؾبصكـ٩٧    ٍن١ٛ، 

  ٚـو٠ ت٢ػـثَر تػبـثه٣ٌ ٧َـرو خـ٩     ٣َـي ه٢ـٝ ٦ـع ً    وٍنؽؿ َٖـ - و٪كـرج  
 ٣ٞعو٤/

ــا  ــد  عٍْنــــ  أال ال جييٍــــــٓ أدــــ
 

 ضنجيــً ضــٌق جيــً اااىٍْنــا  
ىب،٣ـ٩   أس س»تسؼص٧ـثٌَ/   ٖإ٨ ت٢ػثَر، ٧ٞث هو ؼ٣ٌّ، س ٍن١ٛ تؾبُني 

 ت٢طـهر ت٢عـث٪ٌ ٦ـ٩    ١ يفٖٛم، و٢ٟن  ٍن١ٛ أٍكثً ت٪ُٗث٢  تؾب٧عَّ« أـد  ٣ََنث
وٞــ ٢ٝ تؼبــث٠ ٦ــٍ ت٢ػــثَر أخــٌ «- ٖنؽ،ــ١ ٖــو٘ ؼ،ــ١ تػبثه٣َنــث»ت٢دَــس/ 

 ت٢ ً ٍٛو٠/ ت٢ٛثض٥ ت٢ػثخٌ
                                                           

  -٥٣َ39,40 تؾبُث٪ٌ- ؼ   ,ت٢د ْر ت٢ُرخَر  , 1
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ــداء ًاألعــداء    ظــأعْر زغــُ اٌ
 

ــّاء    ــح اٌشـ ــٌق اٌمّـ ــس ضـ  واٌنعـ
ٖث٢ػثَر هنث يبثو٠ أ٨ ٍن١ٛ ٢نث أو أ٨ ٍع  َٖنث َّّ تخصَثر  ٧٣ٟ٣٢ـثز   

َع-- ٞث٢نطـــر ٖـــو٘ ت٧ٛ٢ـــر ضـــيفَ»٢ـــَص ش٣ـــٝ ت٣٢وــــر ٖٛـــم/  وشرشَدـــ،ث،
ت٣٢وـر- وٍٛـو٠   د  ه  أٍكثً تس٪ُٗث٠ ت٢ػمؿٌ ت٢ ً شو٢ِّ و٩ٟ٢ْ ،«ت٢ػ٧ثء

إ٨ ه ت ٦ث ٍط٧َ  ت٣٢طث٪َو٨ تإليبـثءتز  »ذب ت تؽبؿوؼ/ « ؼورغ ٦و٪ث٨»
ــَّ   ت٢ػمؿــَر، ٌ  وهــو أ٦ــر ٖــردً و٦صٓ ــثَ ــو٤ تسؼص٧ ــد َــ٩ تؾبٗ، «- ر، خَُ

 تألَــدتء، ت٢نطــر، إىل ت٢ــدتء، ثز ت٢ــوتردذ يف ت٢دَــس ٦عــ١/ ضــيفََع،ٖث٧٣ٟ٢ــ
ت٢ٛـثرئ ٦ـ٩ ت٢وٚـؤ ٣َـي ت٢رضـث٢ر       ٩إهبـث شصكـ٩٧ هـ ت- وهـٌ شبِّٟـ       خر،

ــ ، يف   ــَؿ ٢ـ ــ،ث س شصـ ــث٪َر، و٢ٟنـ ــفنص،ث    ت٣٢طـ ــ١ خػـ ــ ، أ٨ ٍنُٗـ ــس ٪ٗطـ ت٢وٚـ
 تػب٧ث٢َر-

 ر دَٚٛثً وْ  ٦ربٌ، ٖإ٨ أً شُد ٦أ٪  ٧،٦ث ٞث٨ تأل« ٦و٪ث٨»وٍ ـى 
ح غَةثً ٩٦ ت٢ؿنُر ، ٍصه٣َّيب١٧ غفنر ٩٦ تإليبثءتز- ٧،٦ث ٞث٨ ـؽ٧،ث

 ظ٥ أظر - ٍثً، وٍد٣ّ ٩٦ُد ٍؿدؿ ٦ُ ت٣٢طث٪َر ٢ٌٟ تإلقثَٖر ٣َي ت٢رضث٢ر

 حدود انتحهٍم األسهىبً: -2

 ذيبصثغ ت٢ٟ ٤ ٩َ تألض٣وج إىل نرؾ َدد ٩٦ تألضة٣ر ٢رؾد ت٢ًثهر
قــ٩٧ تألضــ٣وخَر- ٧ٞــث زبصــثغ ت٢ًــثهرذ تألضــ٣وخَر، ٦ــ٩ ـَــط هــٌ ٪ًــث٤  

ــث     ت٢نًــث٤ ت٣٢ٓــوً، إىل  ــوغ َٖ، وت٢وٚــؤ  نــرؾ َــدد ٦ــ٩ ت٢ٗرقــَثز ٣٢و٢
 ، رب٣َثً وي،ورتً-ث٣ََ،

ٌ     تو٢ٌٟ ٪ددأ   ٪ـودُّ  , ٢ٟ ٤ يف فبثو٢ـر ؾبُرٖـر ــدود ت٢صف٣َـ١ تألضـ٣وخ
 ٩ غبـــثز٦ـــ أ٨ ٪هـــرؾ ت٢طـــيت٠ تؾبكـــثَٕ ت٢صـــثيل/ هـــ١ تألضـــ٣وج غبـــر  

 ص٧ثٌَ ٍنُٟص َٖ  تعص٧ٍ و٪ًث٦ ؟٪  تؼإ- أ٤ -ت٢ػمؿَر ت٢ٗردٍر؟
ضــننص،ٌ خثألضــ٣وج إىل  إىل ت٢طـ٧ر ت٢ػمؿــَر، ٖإ٪نـث   إهت تربـ  ت٢نًــر 

٪ــوٌ ٦ــ٩ تؾبٓــث٦رذ، ٍدــدأ تضــصع٧ثر ت٢دفــط َٖ،ــث خــث٢وٚؤ ٣َــي ت٢ػمؿــَر 
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ٞثبنثً ٦ص٧َستً، وٍنص،ٌ دبفثو٢ر تٞصػثٔ ضر ٦ـ٩ تألضـرتر َٖـ / ت٢ُدٛرٍـر،     
 ، وت٢ٗرتدذ، إىل  خر -وت٢ّّتَر

٦ـ٩ ت٢ٛطـرٍر   وأ٦ث إهت ترب  ت٢نًر إىل تػبث٪ح تسؼص٧ثٌَ، ٖـإ٨ ٪وَـثً   
ضَددو يف ١٧َ ت٢دثــط، وضـَٗرـ ٣ََـ  ــدودتً يف تضـصع٧ثر ت٢دفـط س       

 ٍطصهٍَ أ٨ ٍصُدتهث-
تؼبـث٢صيف، ضـَيفخ     صـث  ـى أ٨ ت٢ٟ ٤ َـ٩ تألضـ٣وج يف ٣ٞ  وىبح أ٨ ٪ُ

ضَثضــٌ،  ٪ٛــو٠/ أضــ٣وج خهــثخٌ، وأضــ٣وج  نثخُــثً ش٧َ٧َُــثً، وه٢ــٝ ٞــيف٨ْ 
أ٨ ٪ٛــو٠/   وأضــ٣وج ٚكــثبٌ، وأضــ٣وج تؼص٧ــثٌَ، وأضــ٣وج َــثنٌٗ، أو     

أض٣وج َؿر، وأضـ٣وج أ٦ـر، وأضـ٣وج ندٛـر ٦ـ٩ ت٢هدٛـثز تسؼص٧ثََـر،        
 إىل  خر -
ــ ث ٞث٪ــس ٧َٚــر ت٢طــيت٠ س شــيفشٌ ٦ــ٩ تإلؼثخــثز ت٢ن،ثبَــر ت٢ــ  ٌبٟــ٩    وؾبَّ

٩٦ إظثرشـ  ٣٢ٛكـثٍث وشرَٞـس  ٣َـي تؾبػـٟ ز،       ديل ذبث، و٣٢ْ٩ٟ٢دثـط أ٨ ٍُ
ور ت٢ربَطــر تحملــث ي َٖ،ــثٖٛــد ٞــث٨ س خــد ٦ــ٩ نــرؾ ٖرقــَر ٧َــ١ شصؽ٣ــّ   

و٪ٛؿـد ذبـث هنــث/ تإل٪طـث٨ وتألضـ٣وج، ظـ٥ ت٧ُ٢ـ١ ٣َــي       « ٦وقـوٌ ت٢دفـط  »
 ٦نثٚػص،ث خُد ه٢ٝ، ٣٢مروغ خدُف ت٢نصثبػ/

 اإلَساٌ واألسهىب: -*

ٚد شٟو٨ ْثٍر تؽبهثج إٍؿث٠ ٖٟرذ- وٚد شصوتٖٙ ه   ٦ٍ أٖٟـثر ٖةـر   
 نر ٌب٩ٟ أ٨ ٪ّٗٔـ أ٨ ؿبث أدتءً وأض٣وخثً ٦َُنثً-تؼص٧ثََر ٦َُ 

ت٢َو٦َـر   شٟو٨ ْثٍر تؽبهثج إٍؿث٠ أظر وؼـدت٪ٌ ًٍ،ـر يف ت٣٢ٓـر   وٚد 
 خػ١ٟ َٗوً، َٖد٠ أض٣وج تؾبص٥٣ٟ ٣َي هتشَص -

 و٣ُ٢  ٩٦ تؾبَٗد أ٨ ٪ٕٛ هنث ٢ن ـى/
٢إ٪طـث٨، ضـوتء ٞـث٨ هـ ت تإل٪طـث٨       ٍ د أ٨ تألض٣وج، يف تؼبث٢صيف، شَ ,1

 ٖةر، أً ـب٧وَر تؼص٧ثََر أ٤ ٖردتً-
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دتذ تإل٪طث٨ يف دس٢ر تإل٪طث٨ ٣َي ٪ٗط  وأ٨ تألض٣وج ٢َص ضوى أ ,2
٦طــــصوٍثز تألدتء تألضــــ٣وخٌ، أو َــــّّ  ر دْــــتؼص٧ثََــــثً أو هتشَــــثً- وه٢ــــٝ َ 

 ت٢ػفنثز ت٢ُثنَٗر وت٢وؼدت٪َر ت٢  يب٣٧،ث تألض٣وج-

 أ٨ ٪كٍ ت٢ٗرقَر ت٢صث٢َر/ , ٣َي ه   تؾبٛد٦ر خنثءً , و٪طصهٍَ
 اٌفسضْح: - أ

خـيفدوتز   ٥ أ٨ ٍـد٠َّ ر٢َْ ت، ٖ،و ٦ـُ تإل٪طث٨ فبدود خٟثبن  تسؼص٧ثٌَ- و
  ٌ  ٦ر٧ْـر أ٨ شـد٠َّ   تؼص٧ثََص - وت٣٢ٓر فبدودذ خٟثبن،ث ت٢ٛثَدً، و٢ـ ت ٖ،ـ

خيفدوتز ٚثَدٍص،ث- وه ت ٍُـين أ٨ ٞـ  تإل٪طـث٨ وت٣٢ٓـر فبٟـو٤ خٛكـثء٩ٍ/       
٪ـثز ت٣٢ٓوٍـر-   ٪ثز تسؼص٧ثََر، وٚكثء تؾبٟو ٖثإل٪طث٨ فبٟو٤ خٛكثء تؾبٟو 
أ٨ ٍُٗ،ــ٥، وخٓــ  هــ ت ٌبصنــٍ ت٢صوتؾــ١، أً س  ٖ،ــو، أل٪ــ  تؼص٧ــثٌَ، ٍرٍــد  

٢ٟن  ٌٞ ٍُٗ،٥، ٦كهر أ٨ ٍطصهٍَ تإل٪طث٨ أ٨ يبٛٙ ٞثبن  تسؼص٧ثٌَ- و
وت٣٢ٓــر ٞــ ٢ٝ، إوبــث فبٟو٦ــر خٛكــثء      ٓــ  هــ ت ٌبصنــٍ ت٢ٗ،ــ٥-    خٍٛــو٠/ و
ــر، وٚكــثء ت٢وؼــود تإل٪طــث٪ٌ- ٖ،ــٌ حبثؼــر إىل ٦ٟو      تؾبٟو  ــثز ت٣٢ٓوٍ وبــث ٪

 ،ث ت٢ؿوشَر وت٢نفوٍر وت٢دس٢َر، وخٓـ  هـ ت  ت٢ٛثَدً، أً إىل ـب٧وٌ ٪٧ً
١ فبصثؼـر إىل تإل٪طـث٨، ىب٣َ،ـث    وؾ و٢ٟن،ث ٢ٌٟ شُ ،س شٛوى ٣َي تإلٍؿث٠

 وٍطصمد٦،ث، وخٓ  ه ت س شد٠، أً س شطصهٍَ أ٨ زبٛٙ ٞثبن،ث ت٣٢ٓوً-
     ٌ ضـَٟو٨   إهت ؾفس ه   ت٢ٗرقـَر تؾبكـثَٗر، ٖـإ٨ ت٢صف٣َـ١ تألضـ٣وخ

ٛكــثء٩ٍ ٦ُــثً- وضــَصؽ٣ي قــ٩٧ ـــدود  ـَنةــ ، س فبث٢ــر رهــ٩ هــ ٩ٍ ت٢ 
ٚطرٍر شك٩٧ ٢  زبَٛٙ تإلٍؿث٠- وؿب ت ٍددو ت٢صف١َ٣ أٍكثً، وٚٗـثً ٣َـي   

تإلٍؿــث٠ ذبــث- وذبــث   تألدوتز ت٢صُد ٍــر  تؼص٧ثََــثً وٚثَــدٍثً ، ت٢ــ  ت٦ــصو  
 ؾثر إىل ْثٍص -

ه ت ٦ـث ههدـس إ٢َـ  خُـف ٦ـ تهح تألضـ٣وخَر- ٖدـثخصيف وقـٍ رٚثخـر          
ؿبـث-   تضـص٧ُث٢   ٟثشح ٣٢ٓر ٖـو٘ ـرٍصـ  ت٢ٗردٍـر يف   تعص٧ٍ يف تضص٧ُث٠ ت٢
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ٖث١٧ُ٢ تألدخٌ َند ، وت١٧ُ٢ ت٢روتبٌ خؿورذ خثؾـر، ٦ـر ذ شـنُٟص َٖ،ـث     
دذ، وأؾــوتز دذ، وأضــث٢َح ٦صُــد  ؾــورذ تعص٧ــٍ، و٢ــ ت ٖ،ــو ٢ٓــثز ٦صُــد    

 - 1 دذ٦صُد 
ــ هح  ــثيل »وٍـ ــثر٠ خـ ــدذ  « غـ ــر إىل ت٢وــ ــ٩ ت٢صُددٍـ ــرل   ٦ـ ــ٩٧ ت٢ػـ قـ

ض٣وخٌ، َٖؽ١ُ ٩٦ ت٣٢ٓر ت٢َو٦َر ت٢نَُٗر تؾبدثغـرذ  تسؼص٧ثٌَ ٣٢صف١َ٣ تأل
وٍُـس٠ َنـ  ٢ٓـر تألدج-     د ذب ت ٦َـدتوبث ٦وقوٌ تألض٣وخَر ت٢وـَد- َٖفد 

«- تضص٧ُثسً إرتدٍثً ووتََثً ٍؿنٍ ٩٦ ت٣٢ٓر»إ٪   /و٢ ت، ٞث٨ ٍٛو٠ ٩َ تألدج
ــ  ٍطــص١٧ُ   ــثً ٦ٛؿــودتً   »وإ٪ ــر تضــص٧ُثسً طبث٢َ ــد أ٨ ٍؿــنٍ   «- ت٣٢ٓ ــ  ٍرٍ إ٪

ٛ   خث٧٣ٟ٢ثز- ٧ٞثتػب٧ث٠  خثألؾـوتز، وإ٨   ث١ٍُٗ ت٢رضث٤ خـثأل٢وت٨، وتؾبوضـَ
ــث٨ دتب٧ــثً، مل ٍٟــ٩ ٚــم ٦ــ٩        ــ ً هــو ٦ــ٩ تهص٧ث٦ــثز ت٢ٗن هــ ت ت٢ٛؿــد ت٢

٘ إىل ٢ٌٟ ٪ٗـر   ٥ ٢ٓص  تأل٤ خدهَثً، وه ت ٥ٌٍٟٗ ت٢ ً ٍص٣َّٟتهص٧ث٦ثز تؾبص٣ِّٟ
 - 2 «تألخد خيف تألض٣وج وتألض٣وخَر

 ِنالشح اٌفسضْح: - ب

، ٩٦ «غثر٠ خثيل»٢ـ وأـثدٍر ت٣٢ٓر ت٢َو٦َر« خصيفخث» خصُددٍر إهت ض٧٣نث
ت٢ر٥ْ ٩٦ ٞـ١ ه٢ـٝ، أ٨ ٪ٛـو٠/    ٣َي نهٙ تؼص٧ثٌَ، ٖإ٪  ضَدٛي ٣ََنث، ٦

إ٨ تإل٪طث٨ ٚدرذ خ ٚر، شصؽـثوز ٞثبنـ  تسؼص٧ـثٌَ إىل ٞثبنـ  تإلخـدتٌَ-      
وإ٨ ٢ٓص  غ١ٟ ٩٦ أغٟث٠ ه   ت٢ٛدرذ- َٖ،ـث ًبـّٔ٘ ٦ـيف٢ؤ ـَثشـ ، وذبـث      

٩ ٞثبنـ  تإل٪طـث٪ٌ إىل ٞثبنـ  ت٢ٟ ٦ـٌ- وت٢وٚـؤ خثألضـ٣وج َنـد        ٍنص١ٛ ٦
ـدود  تسؼص٧ثََر وتؾبك٧و٪َر، رٚثخر وأدتء- ٍيدً ٧َٖث ٪ـرى، إىل إٖٛـثر   

ٍرٍـد أ٨ ٍٛـو٠ أو ٍددَـ -     ت٢ٟثب٩ تإلخدتٌَ وزبو٣ٍـ  إىل ٞـثب٩ س ٍنـصػ ٦ـث    
ر ر - وه ت ٩٦ ؼ،ر- ٧ٞث ٍيدً، ٩٦ ؼ،ـ ر و٢ٟن  ٍَُد إ٪صثغ ٦ث ٍط٧ٍ أو ٍٟ

                                                           
1 - Mikhail Bakhtine: Esthétique et thérie du roman. P88. 

2 - Traité de stylistique Francaise. P 19. 
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ت٢ٟ ٦ٌ- ه٢ٝ أل٨ ٦كـ٧و٨ تإلٍؿـث٠،    أخرى، إىل ضد تُٖث٘ أ٦ث٤ ت٢ٟثب٩
٩٦ ـَط هو ٍٛو٠ ٦ث ٍٛو٠، س ٍٛو٤ خنٗط ، وس ٍُد ْثٍر حبد هتش - إ٪ـ   

٩٦ ٦صٓ تز س ـؿر ؿبث، وـرٞـر   وـؿو٢  ؼسء  ٪صَؽر ؾبُهَثز َدٍدذ،
 ٦طص٧رذ- ت٢صيفو١ٍ َٖ  كبصدذ

 اإلّظاي ًاٌٌظائف:
إىل  ٚــد ٪ًــرت« غــثر٠ خــثيل»و« خــثخصيف»ٞــ ً ٦ــ٩  أ٨ ٪ٛــو٠/ إ٨ ٌبٟننــث

وت٢ويََٗــر  ت٢ٟــ ٤ ٦ــ٩ خــ ٠ ت٢ويــثبٕ ت٢ص٣َٛدٍــر/ ت٢ويَٗــر تس٪ُٗث٢َــر،  
 تإلٖ،ث٦َر، وت٢ويَٗر تؾبرؼَُر، وإ٨ مل ٍص٧٣ٟث ٩َ ه   ت٢ويثبٕ ٦دثغرذ-

أ٨ ١ٞ ويَٗر ٩٦ ه   ت٢ويثبٕ ت٢ع ض شصنثضح « طو٨دؼثٞ»وٚد رأى 
١ إ٢َ  ، أو ت٢عث٢ـط وهـو   ١ ، أو ت٢عث٪ٌ  تؾبرض رض إ٦ث ٦ٍ ت٢ػمؽ تألو٠  تؾب

شوضـــٍَ هـــ    ض َنـــ - و٧َـــد إىل ت٢ػـــمؽ  أو  ت٢ػـــٌء  ت٢ـــ ً ٪صفـــد  
 ت٢ويثبٕ ٖؽ٣ُ،ث ضس ويثبٕ، أً أقثٔ إ٢َ،ث ظ ض ويثبٕ أخرى/

 تس٪صدثهَــر   ، وت٢ويَٗــر la function poetiqueت٢ويَٗــر ت٢ػــُرٍر    
 phatique٣٢ٓر   ، وت٢ويَٗر ت٢وتؾٗر ٢درتضر تmetalinguistique-  

ٚـ  و٢ٟننث، ٣َي ت٢ر٥ْ ٩٦ ه   تإلقـثٖر، ٪ـرى أ٨ هـ ت ت٢ُـدد     ٍ، يف ت٢وت
س شنص،ٌ َددتً- ٧ٞث ٪رى،  ٨ ويثبٕ ت٣٢ٓرإس يبَم خ١ٟ ويثبٕ ت٣٢ٓر، أو 
 ١ ويَٗص  تؽبثؾر-٪صَؽر ٢ ٢ٝ، أ٨ ١ٞ ٪ؽ ٍػِّٟ

وٚد سبص٣ٕ هـ   ت٢ويـثبٕ ٦ـ٩ أ٦ـر إىل أ٦ـر، و٦ـ٩ َؿـر إىل َؿـر،         
ـكثرذ إىل ـكثرذ- ٧ٞث ٚـد سبص٣ـٕ ٦ـ٩ ٪ـؽ إىل ٪ـؽ َنـد ٞثشـح         و٩٦

 دز ت٢ويثبٕ يف ت٢نؽ ت٢وتـد َند ت٢ٟثشح ت٢وتـد-وتـد، خ١ ردبث شُد 
ض و٦ــ٩ هنــث، ٖــإ٨ شُددٍــر تألؾــوتز، وت٣٢ٓــثز، وتألضــث٢َح ت٢ــ  زبــد   

، وتػبث٪ــح ت٢وؼــدت٪ٌ أو تس٪ُٗــثيل يف ت٣٢ٓــر ت٢َو٦َــر ت٢ــ   «خــثخصيف»َنــ،ث 
 إهبث هٌ ويثبٕ ٍٛو٤ ت٢نؽ خإ٪صثؼ،ث-« غثر٠ خثيل»ض َن  زبد 
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ت٢َّٔٞس »رب١ُ  ت٢ويَٗر ت٢ػُرٍر، أً ش٣ٝ ت٢  ١ ٩٦ أه٥ ت٢ويثبٕو٢ُ
ر ت٢ـنؽ ٦ـ٩ ٞـ١    ، وَٖ،ـث ٍصفـر    1 «ت٢رضـث٢ر تؽبـثؼ   ر٣فؿ٣َي ت٢رضث٢ر ؾب

أو ْـ    ت٢نًـر َـ٩ ٞو٪ـ  ٢ٓـر ٍو٦َـر      رٚثخر، وذبث ٍؿدؿ هتز ٪ٗطـ ، خٓـف   
 ه٢ٝ-

أدتبـ  تإلٍؿـثيل، يبَـ١     ذبـ ت تؾبُنـي، أً ٦ـ٩ خـ ٠    وت٢نًر إىل ت٢ـنؽ  
ــَّ   دهثرتز غــ٣َٟر َدٍــدذ، زبــد  ت٢ــنؽ إىل ٪ًــث٤ إغــثرً، ٍٛــو٤ ٣َــي ٦صٓ

س ويََٗر س ـؿر ؿبث- و٢ ت ٖإ٨ ت٣٢طث٪َثز يف درض،ث ٢ ، س شبَ  ٦صٓ تز
شٛو٢ــ   خــيف ت٢ػــ١ٟ وتؾبكــ٧و٨، وإهبــث ربُــ١ تؾبكــ٧و٨ ٦وقــوَثً ٢ــ  غــ١ٌٟ

 ؽبهثج إىل ؼنط  تألدخٌ-  ٪ًث٤ ت٢ٓص ، وٍردُّ

                                                           
1 - Essais de linguistique general. P217. 
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 ٍ انهغت واإلٌصَالاألسهىبٍَت بٍَ

 

شٛـو٠،   ٧َٖـث  ت٣٢ٓر نثٚر خ ٚـر، ٞثبنـ،ث ٢ـَص ٧َٖـث ٪ٟٗـر َٖـ ، و٢ٟنـ        
ٌ تت٢نػثل  ؼوهر ت٣٢ٓر ٩٧ٍٟ يف» ٍرى أ٨« ؼَطّّض٩»وإهت ٞث٨  ، «إل٪طـث٪

ٖإ٪  ٌبٟننث ت٢ٛو٠ أٍكـثً/ إ٨ ؼـوهر ت٢نػـثل تإل٪طـث٪ٌ ٧ٍٟـ٩ يف ت٢ََٟٗـر       
 تإللبثز ت٣٢ٓوً ذبث- ت٢  ٍص٥

و٢ٛد سـى ت٢دترضو٨ أ٨ ت٣٢ٓر هتز ٦طصوٍثز َدذ، وشيدً ويثبٕ س 
ـؿر ؿبث، ُٖٟٗوت ٣َي درتضص،ث أدتذ ذبث ٍٟو٨ إٍؿث٠ تإل٪طث٨ وذبث ٍٟـو٨  

ذبث ٍنص١ٛ تإل٪طث٨ ٩٦  ـٗى خٛثب - ٧ٞث َٟٗوت ٣َي درتضص،ث ْثٍر ٢ تصبث/
  ت٢ػمؿـــٌ إىل ٞثبنـــ  ٞثبنـــ  تإل٪طـــث٪ٌ إىل ٞثبنـــ  ت٢ٟ ٦ـــٌ، و٦ـــ٩ ٞثبنـــ

 ت٢نؿٌ-
ــد       ــثز شُـ ــ٩ درتضـ ــَح ٦ـ ــثً ٪ؿـ ــ٣وخَر أٍكـ ــث٨ ٢وضـ ــث دز يف شنوّوٞـ َ،ـ

 ٥ ت٢ػــُور وت٢ غــُورَ،ــث، ٖثرشدهــس خــث٢ٟٗر وت٣ٗ٢طــٗر شــثرذ، وَــث٢َ  وشٗرّ
ــثز     ــرى، وخث٢درتضـ ــرتز أخـ ــدٍو٢وؼَثز ٦ـ ــرذ، وخثإلٍـ ــر ٦ـ ــرى، وخث٢رؤٍـ أخـ

ثو٠ هنـث أ٨  ت٢نٛدٍر وت٢درتضثز تإلـؿثبَر ت٢رٍثقَر ٞ ٢ٝ- و٢ٟننث ضنف
ــوً          ــ١ ت٣٢ٓ ــ٩ هــ   ت٢درتضــثز، ًبــصؽ خث٧ُ٢ ــم ٦ ــح ٖٛ ــي ؼث٪ ٪ٛــٕ ٣َ

 ٦ث شدٛي إىل درتضثز ٦ٛد٣ر- زبدٍدتً، شثرٞيف

 ٌصال وخزورها ػنه:ػالقت انهغت باإل (1)

طصمد٤ ٢ن١ٛ تألٖٟثر خيف ت٣٢ٓر ٪ًث٤ ٩٦ تإلغثرتز، و٢ٟن،ث أٍكثً أدتذ شُ
يف، زبَٛٛــثً ٣٢ػــرل  تؾبــص٧٣ٟيف- و٣٧ََــر ٪ٛــ١ تألٖٟــثر هــ   خــيف تؾبــص٧٣ٟ      

 ط٧ي َند ٧٣َثء ت٣٢ٓر/ تإلٍؿث٠-تسؼص٧ثٌَ تإل٪طث٪ٌ، هٌ ٦ث ٍُ
وإهت شيف٣٦نث هـ   ت٣٧ُ٢َـر، ٖطـنرى أوبـث شـرخم خـيف نـرٖيف/ خـيف ت٣٢ٓـر          

١ ت٣٢ٓـر  ٪ًث٦ثً، وتإلٍؿث٠ هدٖثً ٧٣٢ص٧٣ٟيف، وٍٟو٨ ه٢ٝ ق٩٧ َ ٚـر شبعِّـ  
 -١ تإلٍؿث٠ َٖ،ث ويَٗر ت٣٢ٓرَٖ،ث أدتذ تإلٍؿث٠، وٌبعِّ
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ثً، يف ه   ت٢ستوٍر، ٣َي تإلٍؿث٠ ٖ  خد ٢نث ٩٦ و٦ث دت٤ ـدٍعنث ٦نؿد 
ــث تضــصُثر  ت٣٢طــث٪َو٨ ٦ــ٩     ــثً ؿبــ     «ؼثٞدطــو٨»َــودذ إىل رضــ٥، نثؾب خَث٪

 ت٣٧ُ٢َر-
 

   شْفسج اٌٍغح  
      

 ًاملسظِ
 اٌىاذة

 أداج اٌنمً
 اٌسظاٌح

 املرٍمِ أً لناج االذظاي
 اٌمازا
 طذْفحاع، ِرّ طذْفحوراب،  اٌعاِع

      

 (0)تاملضٌّْ أً األضىاز )املٌضٌع املٌضٌعاخ(
 

ــ هــ ت ت٢رضــ٥ ت٢ػــ١ٟ تإلؼرتبــٌ ٢إٍؿــث٠، ٧ٞــث ٍــص٥ يف تؼبَــثذ     ١وٌبعِّ
ت٢َو٦َر، أو َـّّ ت٣٢ٓـر تؾبدثغـرذ- ْـ  أ٨ هنـثٜ أغـٟثًس أخـرى شـدين ت٣٢ٓـر          

وبـــث أدتذ ٢صٟـــو٨ ْثٍـــر ٪ٗطـــ،ث، أَٖ،ـــث غـــ٣ٟ،ث تؽبـــثؼ، ٖصمـــرغ خـــ  َـــ٩ 
 ٣ٌٍ/ ١ ٦ث ؼثء يف ه ت ت٢رض٥ ٧َٖثوضنٗؿ 

 انهغت أداة نإلٌصال: - أ
 اٌٍغح: -0

ٍبـويل،   دبنًـور « ضوضـ  »إ٨ ت٣٢ٓر ٪ًث٤ ٩٦ تإلغـثرتز، وٍـرى    /٣ٚنث
ٗر وشطـصمد٤ يف ٪ٛـ١   تؾبكثَ  ٩٦ تإلغثرتز ١ٞ ٪ًث٤ ٦ُيف»أ٨ ت٣٢ٓر هٌ/ 

 تؼص٧ثََر- - وهٌ ؿب ت ٞث٪س هتز ندَُر 2 «رضثسز إ٪طث٪َر
إىل ٚط٧يف/ ت٢ٛطـ٥ تألو٠، وهـو ت٣٢ٓـر- وت٢ٛطـ٥ ت٢عـث٪ٌ،       وشنٛط٥ ت٣٢ٓر

ت٣٢طث٪َو٨ َٖ،ث ٪طـٛثً، أو   وهو ت٢ٟ ٤، أ٦ث ت٣٢ٓر ٖ،ٌ تؼص٧ثََر، وٚد رأى
ـطح شُد   دني ت٢ٟ ٤، أو هٌ ـب٧وَر ٩٦ ت٢ٛوتَد تؾبصنثهَر٪ًث٦ثً خ  ٍُ

                                                           
 -٩َpierre Guiraud: Essais de Stylitiques p 56 ٞصثج/  , 1
 -٩َR. Galisson/ D.Coste: Dictonnaire de didactique des Langues p 306 ٞصثج/  , 2
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وت٢صنَٗـ ، أو هـو    وأ٦ث ت٢ٟ ٤ ٖ،و ٖردً- ه٢ٝ أل٪  تإللبثز«- شػو٦طٌٟ»
ــ          تأل ــو٠ َن ــث ٍٛ ــرد- وهــو ٧ٞ ــ  ت٢ٗ ــو٤ خ ــر- وهــ ت تألدتء ٍٛ ــٌ ٣٢ٓ دتء ت٣ُٗ٢
دذ، و٦صنثهَـر وس فبـد   تػب٧ـ١ ْـ    ٨ ٩٦ ـب٧وَر ٦ـ٩ ، ٦ٟو «شػو٦طٌٟ»

د أو تّٖٔتقـٌ ع٧وَـر   ـبر  وٌب٩ٟ ت٢ٛو٠ ٩َ ت٣٢ٓر أٍكثً/ إ٨ ت٣٢ٓر ٪ًث٤
٢ٛوتَد ٦َُنـر/ ؾـوشَر، ومبوٍـر،     سبكٍ ،وه   تإلغثرتز ،٩٦ تإلغثرتز

٥ ٢ٓصـ  تأل٤، س ٍُـٌ أ٪ـ  ٍطـصمد٤ ت٢نًـث٤      ٥ ـيف ٍـص٣َّٟ تؾبص٣ِّٟ ٢َر- و٩ٟ٢ ودس
ــر- أو هــو    ــ ،   ٦ــ٩ ٍطــصمد٦  ت٣٢ٓــوً ؾــوشثً، ومبــوتً، ودس٢ دو٨ غــُور ٦ن

ــث ت٢ٛثَــدً هتز       ــ  خنًث٦، ــر تٞصطــثخثً و٦ُرٖص ــ  ٍٟصطــح ت٣٢ٓ وت٢طــدح أل٪
 ٩-ت٢ٟٗثٍر وت٢ص٧ّٟ« شػو٦طٌٟ»ندَُر ق٧نَر- وه ت ٦ث ٍط٧َ  

 اي:اإلّظ -2
٣ؿ تإلٍؿث٠ َدثرذ َـ٩ طب٣ـر ٦ـ٩ تألخدـثر أو تؾب٣ُو٦ـثز تؾبنٛو٢ـر تؾـُه       

٣َي شط٧َص،ث ت٢رضث٢ر- وه   ت٢رضث٢ر ٍـص٥ ٪٣ٛـ،ث إىل ضـث٦ٍ، أو ٚـثرئ، أو     
ت٢ٛنـثذ ٦ـ٩    ٨ هـ   ح، وٍٟو٨ ه٢ٝ َّّ ٚنثذ شطـ٧ي تإلٍؿـث٠- وشصٟـو    قبثنَ

هتز  أو ٢وـــر ، أو رتبَــثً،ؾــفَٗرص٣ٗــر، ٖٛــد شٟــو٨ ٦ــ ٍثَثً، أو  أدوتز قب
وتؾبٛؿود خث٣٢ٓـر   -أو ٢ٓر أ٢وت٨، أو رغبثً ٩٦ ت٢رضو٤ ٞثؽبرتبم، أو ٞصثخثً،

 هنث هو تإللبثز وتألدتء، أً ت٢ٟ ٤-
ــثذً، أً أدتذ، ٢إٍؿــث٠ س      وٚــد أٞــد ت٣٢طــث٪َو٨ أ٨ تضــص٧ُث٠ ت٢ٟــ ٤ ٚن
ٍُين أ٪  ٍنٛـ١ ٦ُنـي يب٣٧ـ  خ تشـ - أل٨ ت٢ٟـ ٤ ٢ـَص هتشـٌ تؾبُنـي، وإهبـث          

  ً ق٩٧ ؼوهر-ن١ٛ غٟ ً ٦طؽ ٍُين أ٨ ت٢ٟ ٤ ٍ
وشنهدــٙ ٚكــَر ت٢ػــ١ٟ يف ت٢ٟــ ٤ ٣َــي ٞــ١ تألغــٟث٠ تألخــرى ألدوتز 

ربَـر،  تألغـٟث٠ تؾب  تإلٍؿث٠ ْـ  ت٢ٟ ٦َـر/ ٞـثأل٢وت٨ وت٢ٟصثخـر وت٢رضـو٤ يف     
 ٛ يف تألغــٟث٠ تؾبطــ٧وَر، وٞــث٢روتبؿ وت٢ُهــور يف     ثوٞثألؾــوتز وتؾبوضــَ

ــع ذ    ــرى ٞـ ــَثء أخـ ــر أغـ ــر تألغـــٟث٠ تؾبػـــ٧و٦ر- وضبـ ــٟث٠ تؾب٧٣وضـ يف تألغـ
وتحملطوضر ٞث٢نُو٦ر وتؽبػـو٪ر، وتؼبـرترذ وت٢ـّّودذ، وتألغـَثء ت٢ وَٚـر،      

 وْ  ه٢ٝ-
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طدٙ وتػبدٍر خث٢ ٞر أ٨ تؾبُني ٍيفشٌ إىل ١ٞ ه   تألغٟث٠ ٩٦ تشٗث٘ ٦ُ
ٍٛـو٤ ٣َـي    تإلٍؿـث٠ س »١، و٢ـ ت، ٖـإ٨   ١ وتؾبطـصٛدِ وشوتقٍ ٚثب٥ خيف تؾبرض ـ 

وتؾبص٣ٌٛ خث٢ػَٗرذ ٪ٗط،ث  ١ٞ ٩٦ ت٢دثض  ٦ٔطصوى دسيل إس َند٦ث ٍصؿر 
 - 1 «يف خنثء ت٢رضث٢ر وشَٟٟٗ،ث

 اإلٌصال وظٍفت نغىٌت: - ب

وتؾبص٣ٛـٌ ٣َـي    ٍٟو٨ تإلٍؿث٠ ويَٗر ٢ٓوٍر، َند٦ث ٍصٗٙ ١ٞ ٩٦ ت٢دثض 
ت٣٢ٓـــر أدتذ ٢إٍؿـــث٠- ويف هـــ   تؼبث٢ـــر ٍؿـــدؿ ٦ـــ٩ ٧،٦ـــر ت٣٢ٓـــر   تسبـــثه
نر غـ١ٟ ٢ٓـوً ٦صٗـٙ ٣َـي     ثضـ ٪١ٛ ٣ُ٦و٦ثز وإٍؿث٠ أخدثر خو ،ثوويَٗص
يف  ٔ هتشـٌ أو غمؿـٌ ٦ـ٩ أــدمهث    دو٨ شؿـرّ  ٦ـ٩  خيف ت٢هـرٖيف،  ٦ُنث 

 ت٢نًث٤ ت٢ ً ٍٛو٤ ٣ََ  ه ت ت٢ػ١ٟ/ ؾوشثً، ومبوتً، ودس٢ر-
وـيف ٍصم  تإلٍؿث٠ ٦ـ٩ ت٣٢ٓـر أدتذ ٢ـ  ٖـإ٨ ت٣٢ٓـر خـدورهث، شصمـ  ٦ـ٩         
َر تإلٍؿـث٠ هــدٖثً ؿبـث- َٖٟــو٨ ت٢ٟــ ٤ خـ ٢ٝ هــو ؼـوهر ت٣٧ُ٢َــر تإلٍؿــث٢    

وأضّــ،ث، ٧ٞــث ٍٟــو٨ هــو غــ٣ٟ،ث وأدتذ شنَٗــ هث- ْــ  أ٪ــ  ٍدٛــي يف ٦طــصوى  
وهٟـ ت   دو٨ أ٨ ٍرٚي إىل ٦طصوى تؿبـدٔ ٢َؿـدؿ ْثٍـر خـ تصبث-    ٩٦ تألدتذ 

رتد ـٍُ  شدخ١ ت٣٢ٓر ٦ٍ تإلٍؿث٠ يف َ ٚر شدثد٢َر/ إوبث شٟو٨ أدتصبـث َنـد٦ث  
  تضــصمدت٦،ث يف ٪ٛــ١ تؾب٣ُو٦ــثز- وٍٟــو٨ هــو ويَٗصــ،ث َنــد٦ث شنٛــ١ هــ    

 ـ-٩ أو ١َّٔٗ٦ ٦صَُ تؾب٣ُو٦ثز ذبدٔ إٍؿثؿبث إىل ٦طصٛدِ
 خزود انهغت ػهى اإلٌصال: - ث

دبُنــث   , سبــرغ ت٣٢ٓــر ٦ــ٩ ٞووبــث أدتذ ٢إٍؿــث٠، ٧ٞــث ًبــرغ تإلٍؿــث٠ 
٘     , ت٢نٌُٗ وتؾبدثغر خـيف   ٩٦ ٞو٪  ويَٗر ٣٢ٓر- َنـد٦ث س ٍٟـو٨ ضبـر تشٗـث

إه يف  ر-َـ ٣ دْث  خؿـورذ َٚ وتؾبص٣ٌٛ ٣َي ت٢ػـ١ٟ ت٣٢ٓـوً ٣٢رضـث٢ر و٦ُنـ     ت٢دثض 
٣َـي ٦طـصوٍيف/    ض ٚهَُـر ٦ـ٩ ٪ـوٌ ٦ـث    صفد د ت٣٢ٓر ٢ُه   تؼبث٢ر، ٚد شص٧ر 

                                                           
 -103ت٢طثخٙ ؼ تؾبرؼٍ  , 1
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أدتذ، وظث٪َثً، ٣َـي ت٢ـن٥ً ت٢ـ  ٍٛـٍ يف إنثرهـث      خوؾٗ،ث أوسً، ٣َي وقُ،ث 
 ١ وتؾبص٣ٌٛ/ ؾوشثً، ومبوتً ودس٢ر-تشٗث٘ تؾبرض 

غـٟ ً   ب،ـث هنثٜ رضثسز  ٪ؽ، َدثرذ، ٞصثج  شصم ، يف إلبثزهث وأدت
ــثش ٣٢ٟــ ٤ تػبــثرً أو         ــيف٢ؤ يف تضــص٧ُث٠ ت٢ن ــ٩ تؾب خثؾــًث ًبــرغ ذبــث ٦

ــث ٍُ     ــو٦ٌ- وهــ ت ت٢ػــ١ٟ تؽبــثؼ هــو ٦ ــ  تضــ٥ تألضــ٣وج، أو    ت٢َ ــٙ ٣ََ ه٣
 ٪ٗط،ث- و٨ ذبث، ٢صؿدؿ خثؾر ٩٦ خوتؼ ت٢هرٍٛر ت٢  شصَّٟ

ٍيفخ  خؿوؾَص   أه٥ ٦ث يف تأل٦ر، أ٨ ه ت ت٢ػ١ٟ تؽبثؼ إهبث و١ُ٢َّ
ٖ،ٌ ٪ًث٦  و٪ًث٤ تإلغـثرتز   ٣٢ٓر هتصبث يف َ ٚر شٗث٩٦،١َ دخو٢  ٦ٍ ت

شـ  ذبـث-   وإلبـثز تإلغـثرتز ت٢ـ  أ٦د     دذ ت٢  ٍصك٧ن،ث، وهـو إلبثزهـث  تؾبصُد 
٠ ت٢ُ ٚر هـ  ، وت٪صٛثؿبـث ٦ـ٩ تإلٍؿـث٠ هـدًٖث ٧ُ٣٢ـ١ ت٣٢ٓـوً إىل        وإ٨ زبوّ

وؼ رتً َـ٩ هتشـ  خػـ١ٟ قبؿـ    ُد ت٣٢ٓوً ذبث ٦ُ ي تإللبثزت٢ََٟٗر ت٢  ٍصؽ٣َّ
ٙ ت٣٢ٓر ٩٦ أـثدٍص،ث، ٧ٞث هو ت٢ػيف٨ يف تإلٍؿث٠، إىل ه٣ أو خُدذ أغٟث٠، ٍُ

ــ شُددٍصــ،ث، ٧ٞــث ًبرؼ،ــث ٦ــ٩   ــر إىل   إِض  ثرهث تحملــدود ؾــوشثً ومبــوتً ودس٢
ٌبٟـ٩  »ي،ور - وإهت ٞث٨ ه ت هٟ ت، ٖإ٪ـ    ،ث شو٢َدتً س شنص،ٌ أغٟث٠ٛ ه٣ ٦ُ

أغـٟث٠ شٟـو٨    نرثضـ خودذ ر َنـ  نـر٘ ٦صُـد    ُد ـ ٧٣٢ٗ،و٤ ت٢وتـد َٖ،ـث أ٨ شُ 
ــّٖ     ر قبص٣ٗــر- ت٢ــدسسز ت٢ تشَــر َٖ،ــث وتـــدذ- خَن٧ــث شٟــو٨ ت٢ــدسسز تؼبث

 - 1 «ٍنصػ ٩َ ه ت إ٦ٟث٪َر تخصَثر شو٢َد ٢وض٣وجو
تؽبــثؼ،  وذبــ ت تسخصَــثر، سبــرغ ت٣٢ٓــر َــ٩ تإلٍؿــث٠ أدتذ، ٢صــدين غــ٣ٟ،ث  

٣٢ٓر و٢صؿدؿ ْثٍر ٪ٗط،ث- ولبد أ٨ يف تألض٣وج أٞعر ٦ث شٟو٨ رب٣َثز ه   ت
دذ ي،ورًت- ه٢ـٝ أل٨ تألدج س ٍَُـد إ٪صـثغ ت٢وتٚـٍ، ٧ٞـث يف ٢ٓـر تإلٍؿـث٠        تؾبص٧ر 

ــ١         ــ  تؽبــثؼ- وهــ ت ىبُ ــٙ ٪ًث٦ ــٍ وٖ ــرأ ت٢وتٚ ــ  ٍٛ ــو٦ٌ، و٢ٟن ٣٢مهــثج ت٢َ
٦ـ٩ أغـٟث٠    تؾبٟصوج تألدخـٌ  روتٍـر أو ٚؿـر، ٦طـرـًث وغـُرًت  غـًٟ  خثؾـًث       

 صثغ تألدخٌ-تألض٣وج، ٧ٞث ىب١ُ تألض٣وج غٟ ً خثؾثً ٩٦ أغٟث٠ تإل٪
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ــر تألؾــوتز يف     ــث أ٨ ٪ٛــو٠/ إ٨ شُددٍ ــ  ٌبٟنن  وت٪ه ٚــثً ٦ــ٩ هــ ت، ٖإ٪
ت٢نؽ تألدخٌ، ٢َطس ت٪ُٟثضثً ٢رؤٍر خ َْر شؿـنََٗر شٛـو٤ ٣َـي شُددٍـر     
 تؾبطصوٍثز تسؼص٧ثََـر خـثرغ ت٢ـنؽ، ٧ٞـث ٍـ هح إىل ه٢ـٝ خـثخصيف و٣َـ٥        

٪٧ً،ـث   ثدٍر تّٖٔتقَر ٞث٦نـر يف ت٣٢ٓـر، شً،رهـ   تألدج ٧َو٦ثً- و٢ٟن،ث شُدّ
إغـثرتصبث ْـ     دذ، وأدتءر ونثٚثصبث ت٢صو٢َدٍـر َـّّ إلبثزتصبـث تؾبصُـد     ٚتؽب 

تؾبصنــثهٌ، و٢ــَص ه٢ــٝ ٢ػــٌء ضــوى أوبــث أدتذ تإلخــدتٌ يف ـدوظــ ، ونرٍــٙ  
 مل ٩ٍٟ- ٨ْأَ ُد تؽب٣ٙ يف إىبثد ت٢ػٌء خ 

 نتذ كائنها:انهغت تُ( 2)

 ٧َٖــث ٍدــدو ٢نــث-ت٣٢ٓــر أدتذ ٦ــ٩ أدوتز تإلٍؿــث٠- و٢ٟنــ،ث تألدتذ تألرٚــي 
 ت٢ٗؿـَؿ  ٣َـي ــد    ٩٦ ضـثبر تؼبَـوت٨، وذبـث ؾـثر       س تإل٪طث٨ َٖٗ،ث شبَ 

 ت٢ـنٗص ت٢نثنٛـر هـٌ تإل٪طـث٨ ٦ـ٩ ـَـط      »، وذبـث ؾـثرز    1 شُد  تػبثـى
ٌ   ٣َي ـد « تؼبَٛٛر - و٢ـ ت ٖٛـد ٞـث٨ ؿبـث، يف ت٢ـّٔتض       2 شُـد  ت٢ػ،رضـصث٪

ضـند ت٢دَـث٨،   ٢َ،ـث أُ ت٢ُرخٌ تإلض ٦ٌ، ٦ـث مل ٍٟـ٩ ٢ٓ هـث ٦ـ٩ تألدوتز، ٖإ    
ه،ث ٚث٠ تإلَؽثز ٪ٗط  وٚث٠ ٩َ إَؽثز - وإهت ٞث٪س ت٣٢ٓر ٞـ ٢ٝ،  صوضُّخو

٩َ ٦يف٢وٖ،ث ٧ٞث رأٍنث-  وشنستؾ ٖإوبث س شطصٛر أدتذ- إوبث ش٣ُو ٣َي وقُ،ث
٪ــثز خ٣ٛ،ــث، ٖإوبــث سبــرغ خــ  َــ٩ ٞووبــث أدتذ،    وؾبــث ٞــث٨ ٪ًث٦،ــث ٦ــ٩ ٦ٟو   

  وي،ورتً، ؼ ءً وخَث٪ثً-ْ هث أدتصبث يف ٚو٠ ٪ٗط،ث إٍؿثسً ٢َؿدؿ
ٖـإ٨ِ   ؛تإلٍؿث٠ ٞث٪س شػّٜٔ ٦ٍ ْ هث ٩٦ تألدوتز يف ٣٧ََرهت وهٌ إِ

إوبــث  ،تضــصٛ ؿبث خنًث٦،ــث ٍــد٠ أ٨ َٖ،ــث ٦ــث ٢ــَص يف ْ هــث ٦ــ٩ تألدوتز  
أٍكـثً يف   نـصػ ٞثبنـ،ث ٖـ  ٍٟـو٨ ٖٛـم ٧َٖـث شٛـو٠، و٢ٟـ٩ْ        ٚدرذ إخدتََر، شُ

 َٕٞ شٛو٠-
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 ت٣٢ٓوٍر س شيدً إس ويَٗـر ٪ٛـ١ تؽبـّّ،    أدوتز تإلٍؿث٠ ْ  وإِهت ٞث٪س
٣ٞـ،ث شـد٠    , أخـرى  إقثٖر إىل , ر شبصثز ٦ن،ث خيفدتء ويثبٕ ضسٖإ٨ ت٣٢ٓ

 ٣َي ٖث٣ََص،ث وتضصٛ ٠ ٞثبن،ث-
 انىظٍفت األوىل: - أ

شبع١َ ه    ي يف أوبث شُهٌ ٢وغَثء أغبثءهث ودسسصبث- وٌب٩ٟوشصؽ٣ّ
 ت٢ويَٗر يف ٚو٠ ت٢ػثَر/

 ، دّـــاز ٌٍْـــَعٍـــَ اٌـــدّاز أِـــسُّ
 

ــ  ــدازا  ًُألثِـّ ــداز، ًذا ااـ  ذا ااـ
 تػبـدتر  أغبثءهـث    ٚد أَهس ٢وغَثء/  ت٢دٍثر ، ـَط لبد أ٨ ت٣٢ٓر 

 أوسً، ودسسصبث ظث٪َثً-
 

  ت٢دٍثر   االظُ -
 ٣َي ت٢دٍثر   أ٦رُّ , 1 اٌدالٌح  
  دٍثر ٣َ٢ي  ,2  
  تػبدتر   االظُ -
 دتر ١ هت تػب أٚد  , 1 اٌدالٌح  
  وهت تػبدترت  ,2  

 

ــر- وأ٨       ــ  تؾبطــص٣٧ُو٨ ٣٢ٓ و٪ ـــى أ٨ تألغبــثء هــٌ كبــث شوتقــٍ ٣ََ
ت٢دس٢ر هٌ ٩٦ خ٣ٙ ت٣٢ٓر ت٢  أخرؼص،ث يف غ١ٟ خثؼ- ٖدس٢ر  ت٢دٍثر  

٣َي ت٢دٍثر ،  ٍ ٣ََ ، و٢ٟن،ث يف  أ٦رُّهنث ٢َطس يف ٢ٗى  ت٢دٍثر  تؾبصوتقَ
ـَط ٍددو ١ٞ ٢ٗى ٦ن،٧ث يف تر ، خث٢نطدر إىل  تػبد ، وٞ ٢ٝ دٍثر ٣َ٢ي 

 أو ٞثب٩ ٖرٍد- ؼدٍد  ٙ ٣ْويَٗص  تػبدٍدذ وٞيف٪  خ 
 انىظٍفت انخاٍَت: - ب

٥ َنـ،ث- وٌبٟـ٩   ٥ ٦ـ٩ تألغـَثء ت٢ـ  ٍـص٣َّٟ    ي يف رض٥ ٦وٕٚ تؾبص٣ِّٟوشصؽ٣ّ
 شبع١َ ه   ت٢ويَٗر خث٢دَس ت٢عث٪ٌ ٩٦ ٚو٠ ت٢ػثَر/
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ــ اٌــدّازِ ًِــا دــةُّ   لٍــي َٓفْغَشَ
 

ــدّازا َٓىَِــٓ ظــَ  ةُّدــ ًٌىــْٓ   اٌ
ـَــط لبــد أ٨ ت٢ٟــ ٤ س ٍــدور هنــث ٣َــي تألغــَثء  ت٢ــدٍثر ،  تػبــدتر   

٣َــي تؾبوٚــٕ ت٢ــ ً   ودسسز هــ   تألغــَثء ٧ٞــث يف ت٢دَــس ت٢طــثخٙ، و٢ٟــ٩ْ  
 ٩٦ ض٩ٟ ت٢دٍثرت - ٍصم   ٦ن،ث، أً/  ـحُّ

 انىظٍفت انخانخت: - د

ت٣٢ٓـر   ي يف ٚـدرذ وهٌ ٩٦ أخهر ويـثبٕ ت٣٢ٓـر ٣َـي تإلنـ ٘، وشصؽ٣ـّ     
 مل شٟــ٩- و٢نــث يف ٚــو٠ ت  شُــثىل ٦ــ٩ ضــورذ   ٨ْأَ ٣َــي خ٣ــٙ تألغــَثء خُــد  

 ثز ٦ع ً ٪كرخ /ثَّٖت٢ؿ 
 - إوبــث٣٢ًــثؾبيف  ث ؼ٣ُنثهــث ٖصنــرًو٤، إ٪َّــت٢سُّٚــ سً أ٤ غــؽرذُسُ٪ُــ خــ   أه٢ــٝ »

ــتػبفــ٥َ- ن٣ُُ يف أؾــ١ِ مــرغُشَ غــؽرذ  ت٢ػــَثنيف- ٖــإوب٥    رؤوشُ،ــث ٞيف٪َّ
« ٧ـ٥َ ٦ـ٩ ـ   خثًوْػ ـ ؿبـ٥ ٣ََ،ـث ٢َ   إ٨  ٨ ٦نـ،ث ت٢دهـو٨- ظـ٥    ٦ن،ث ٧ٖث٢يو ٣ٞو٨ ُ
 62,67-  

ي إس خـث٢نؽ  ٣َي ْـ  ٦عـث٠- وتؾبُرٖـر ذبـث س شصـيفشَّ      ٙ ٣ْٖث٢ػؽرذ هنث خ 
٣َـي تؼبَٛٛـر س    ؼدز َٖ ، وهٌ، ٣َي ت٢ر٥ْ ٩٦ ١ٞ ه ت، وؼود ت٢ ً وُ

 ىبوز ٚو٠ تعثز َٖ -
 انىظٍفت انزابؼت: - د

ــي يف إَهــثء تألغــ   ــث، و٦ُــث٪ٌ إقــثَٖر  وشصؽ٣ ــث إىل َثء ٦ُث٪َ،  ،٦ُث٪َ،
 و٪كرج ٣َي ه٢ٝ ٦ع ً حبثسز ظ ض/

 ت٢ُ ٚر خيف ت٢ؿٗر وتؾبوؾؤ- ,*

 ٢دٍنث تػب٣٧ر  ه   ضبرذ، إوبث شٗثـر ٢ ٍ ذ -
 شنٛط٥ ه   تػب٣٧ر إىل أرخُر َنثؾر وظ ظر أٚطث٤/

 + ٢ ٍ ذ- + شٗثـر ضبرذ  0 ه   تػب٣٧ر
كـثٔ إ٢َ،ـث-   ٍـيدً إىل أٚطـث٤ تػب٣٧ـر وٍُ    ٖث٢ُنؿر تألو٠ َٖ،ث  ه   

ــث٪ٌ  ضبــرذ   ــث ٌبعِّــ  , وت٢ُنؿــر ت٢ع ــي   , ١ ت٢ٛطــ٥ تألو٠وهــو هن ٍنٗــصؿ ٣َ
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ــث٪ٌ  شٗثـــر -   ت٢ُنؿــر تألو٠، وٍُ ــط   كــثٔ إىل ت٢ٛطــ٥ ت٢ع وت٢ُنؿــر ت٢عث٢
ٔ  شٗثـر  ٍنٗـصؿ خـدور  ٣َـي ت٢ُنؿـر ت٢عـث٪ٌ  ضبـرذ ، وٍُ       إىل ت٢ٛطـ٥   كـث

ــي ت٢ُنؿــر ت٢عث٢ــط   ت٢عث٢ــط  ٢ ٍــ ذ ، وت٢ُنؿــر ت٢رتخــٍ     ٢ ٍــ ذ  ٍنٗــصؿ ٣َ
ــ٩ أ٨ ٪طــ٧َ  ض٣طــ٣ر        شٗثـــر ، ــث٢ٛوذ، ٌبٟ وٍكــثٔ إىل ٚطــ٥ ٦وؼــود خ

 ت٢ٟ ٤ تسّٖٔتقَر-
٣َي أ٨ تػب٣٧ر، ـيف يبصوٍ،ث ٪ًث٤  ١ ت٢ ً أشَنث ٣َي هٞر  ٍد٠ُّعَإ٨ تؾبَ

٩٧ أٚطـث٦ثً يف ـَـس تإل٦ٟـث٨،    ت٢نؽ، شؿدؿ نثٚر خ ٚـر- ٖ،ـٌ خـ  شصكَّـ    
شؿـدؿ هـ      كـثٔ إىل أٚطـث٤ سـٛـر- ظـ٥    وشُ ثخٛر،شصٗصؿ ٣َي َنثؾـر ضـ  

 كثٔ إىل أٚطث٤ سـٛر، وهٟ ت دوت٢َٝ-خدورهث َنثؾر ضثخٛر وشُ
ر ٣إ٨ تػب٣٧ـر، قـ٩٧ ت٢ط٣طـ    /ر، ٌبٟـ٩ أ٨ ٪ٛـو٠  وخنثء ٣َي ه ت ت٢صؿـوّ 

ٟيفوبـث  ت٢ٟ ٦َر ٢إلبثز ت٣٢ٓوً، س شنٗٝ شـدور ٣َـي ٪ًـث٤ ت٢ـنؽ، ـصـي ٢َ     
ر ٍؿـ١ خنـث إىل ٦ٗ،ـو٤    هـ ت ت٢صؿـوّ   ـ٣ٛر شرخه،ث ض٣طـ٣ر س شصنـثهي- وإ٨  

ــر ْــ  ٦ٗ،ــو٤ ت٢ٛوتَــد ت٢ص٣َٛدٍــر ؿبــث- ٖثػب٣٧ــر قــ٩٧ هــ ت        خــر ٣٢ؽ٣٧
س ٍصنــثهي،  إوبــث إلبــثز ر ٢َطــس وـــدذ ٞ ٦َــر ٦نص،َــر أو ٣ٓ٦ٛــر- ت٢صؿــوّ

ــر تؾبٗصوـــر، وس أد٠َّ     ــٝ ٦ــ٩   ٌبٟــ٩ أ٨ ٪طــ٧َ  حبــٙ ٪ًــث٤ تػب٣٧ ــي ه٢ ٣َ 
ث شطصهٍَ، ق٩٧ ه ت تؾبنًـور أ٨  إوب تػب٣٧ر ت٢  تخصدأ٪ث زب٣َ٣نث ه ت ذبث-

ــرُّ    ــ ذ، ظبـــرتء شطـ ــث شٗثــــر ٢ ٍـ ــ١ٟ ت٢صـــثيل/  هـــ   ضبـــرذ، إوبـ  شيفخـــ  ت٢ػـ
ــأ٨ ت٢ٟــ ٤ خ  ٣َــي هــ ت وٍــد٠ُّ إىل  خــر -ت٢نــثير٩ٍ، دت٪َــر ٚهوٖ،ــث ،   ْ٣ ٙ 

٦طص٧ر، وإلبثز س ٍنص،ٌ دوت٦ - و٪رى يف ت٢ٛر ٨ ت٢ٟر٥ٍ ٣َـي ْـرتر هـ ت    
 كرج- ٚث٠ شُثىل/ت٢نطٙ ٦ع ً ٍُ

٪ث ، ٚث٢وت أشصم ٥ُٞ أ٨ ش حبوت خٛرذًٍيف٦رُ ت َ إ٨    ٦وضي ٢ٛو٦  ٚث٠َ  وإهْ
٢نـث   ٩َْ ٍدـ  ٝ ٢نـث رخ ـ   ٩٦ تػبثه٣يف، ٚث٢وت تدٌُ أ٨ أٞو٨  خث ِ هسوتً، ٚث٠ أَوهُ

ــ ــ ،ــث خٛــرذ إ٪َّ - ٚــث٠ إ٪ــ  ٍٛــو٠ُ ٌ ٦ــث ه  ــوس خِ ـ ثرِس َٖ ــر ْٟ ، ه٢ــٝ  خــيف  ت٨ و ، َ 
 ٍٛـو٠ُ   ُإ٪َّـ  ،ـث- ٚـث٠َ  ٩ ٢نـث ٦ـث ٢و٪ُ  َ ٍد ٝ ٢نث رخ  دٌُ- ٚث٢وت تي٦رو٨ ٖث٣ُٖوت ٦ث شُ
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٩ ٢نـث  َ ٍد ٝ ٢نث رخ  - ٚث٢وت تدٌُت٢نثير٩ٍ  رُّ،ث، شط٢و٪ُ ٍ ثٚ ، َٖؾٗرتءُ إوبث خٛرذ 
 - ٚـث٠ إ٪ـ  ٍٛـو٠ُ   ٧،صـدو٨  ٢َ ت ُ غـثء   ٣ََنث، وإ٪ـث إ٨ْ    ػثخ شَ ت٢دٛر  إ٨  ٌ ٦ث ه 

َٖ،ـث-   رََ غ ـ  س ر٧ٌ طـ٣َّ ، ٦ُض رٌْ تؼبـَ طـٛ  وس شَ تألرـ  ع ُشـُ  و٢ٌ٠ـُ س هَ إوبث خٛرذ 
 - 71 , 67، ٖ حبوهث و٦ث ٞثدوت ٣ٍُٗو٨   ت٢دٛـرذ  خثؼبٙ  ؼةس  ت٨ُ  ٚث٢وت

 ٧٣٢ُني/ و٪ ـى أ٨ ٚو٢  شُثىل ٚد تخصدأ خث٢ُنؿر تؼبث١٦
  إ٨ ت  ٍيف٦ر٥ٞ أ٨ ش حبوت خٛرذ - ,1

٢ُنؿـر  ت٢نـوتذ ،   ت٢ُنثؾـر، و٢ـ ت ٞـث٨ هـو ت     ١ أو٠ٖث٢ُنؿر  خٛرذ  ٌبعِّ
ر شيفشٌ ٣َي ت٢صوتيل- كثَٖوٞث٪س ت٢ُنثؾر تألخرى خ١ٟ أٚطث٦،ث َنثؾر ٦ُ

وه ت ٍُين أ٨ ـكورهث إىل ت٢نؽ تضصدَثءً، ٖث٪ص٣ٛس ٩٦ وؼودهث خث٢ٛوذ 
 إىل وؼودهث خث١ُٗ٢، وَددهث َٖ  ٧ٞث ٣ٌٍ/

 ـ-ثرِخٛرذ س َٖ ,2

 ٟر-وس خِ ,3

 ت٨-و َ  ,4

 خٛرذ ؾٗرتء- ,5

 -٢ووبث ٖثٍٚ  ,6
 ت٢نثير٩ٍ- شطرُّ ,7

 شع  تألرـ- ٢و٠َخٛرذ س هَ ,8

 وس شطٌٛ تؼبرض- ,9

 ٧ر-٣َّط ٦ُ ,10

 َٖ،ث- غَرَ س ,11

يف  ث شصم وه ت ٍد٠ ٣َي أ٨ ض٣ط٣ر ت٢ٟ ٤ ٦طص٧رذ، وأ٨ تضص٧رترٍص،
 ٧ٞث أض٣ٗنث، نثٚر خ ٚر- دذ، ه٢ٝ أل٨ ت٣٢ٓر،ت٣٢ٓر أغٟثسً ٦صُد 
تّٖٔتقـَر ٞثبنـر َٖ،ـث     وً ٣َي طب١ٞ ٢ٝ- ٖووبث زبص وهٌ إهت ٞث٪س

خـث٢ٛوذ، شؿـدؿ ٞثبنـر خث٢ُٗـ١ ٦صـي تضـصدَي شٟـو٩ٍ ت٢ـنؽ ه٢ـٝ أو ضــَث٘          
 ت٢ٟ ٤-
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ــ  ذ أخــرى إِىل طب٣صنــث تألوىل، ٖطــنرى أوبــث َنــد٦ث شٟــو٨  د٪ث ٞــر وإهت َُ
ر هـ    تألو٠ وت٢عـث٪ٌ  هـ   ضبـرذ ، ٖـإ٨ ت٢ٟـ ٤، َدـْ       و٪ر ٩٦ َنؿـرٍ،ث ٦َّٟ

ُهي ت٢ػٌء تؾبٛؿـود  دو٨ أ٨ ٍُ ٩٦ ٩َ ٪ٗط،ث رت٢ُدثرذ، ٍّٜٔ تػب٣٧ر شُد 
دًت- وًبص٣ٕ تأل٦ـر َنـد٦ث شـدخ١ ت٢ؿـٗر ٢صٟـو٨ تػب٣٧ـر  هـ          تغبثً فبد 

ضبرذ، إوبث شٗثــر ٢ ٍـ ذ - ٖٛـد ٪ٛـ١ ٦ُنـي ٦وؼـودًت خـث٢ٛوذ، وأقـثٖ  إىل         
كـثٖر- و٪طـصد٠ ٦ـ٩    ُصـّّ ٦ـ٩ تؾبُـث٪ٌ تؾبُ   ٦ُني ٦وؼود خث١ُٗ٢، و٢ ت ٖ،ـو ٍُ 

٪ٗطـ،ث ٖٛــم، خـ١ ٍُهــٌ   ر َــ٩ ٍـّٜٔ تػب٣٧ــر شُد ـ  ت٢ٟــ ٤ س  ٣َـي  هـ ت أ٨ 
تألغَثء  ٦وقوٌ تػب٣٧ر  تغبثً، ٧ٞث ٍُهَ،ث ٦ُنـي إقـثَٖثً إىل ٦ُنثهـث،    

دهث ٪٥ً ت٣٢ٓر ت٢  و٦ث ٞث٨ ه٢ٝ ٢َٟو٨ إس أل٨ ت٢ٟ ٤ ٖث٣ََر كبصدذ، شو٢ِّ
 ٍٛو٤ ٣ََ،ث-

ت٢نُــس ت٢طــدّٓ أو ت٢ُ ٚــر خــيف ت٢نُــس وتسضــ٥ ت٢ــ ً ٍــيفشٌ خُــد -   ,*
أ٨ تػب٣٧ر َند٦ث شٟو٨  ه ت رؼ١ ـبص،د ، ٖـإ٨ ٢ٗـى  ـبص،ـد     ٪ ـى 

رأٍنث يف تػب٣٧ر  ٧ٞث , ٍٍٛ ٪ُصثً، وأ٨ ٢ٗى  رؼ١  هو تؾبنُوز، وه ت ٍُين
ر َـ٩ ٪ٗطـ،ث/  هـ ت رؼـ١  خـ١      ت٢ٟ ٤ مل ٍّٜٔ تػب٣٧ـر شُد ـ   أ٨ , ت٢طثخٛر

 أَهثهث ٦ُنثهث و٦ُني إقثَٖثً إىل ٦ُنثهث-

ى ت٢نُس إىل ه ت تؼبد، أل٨ ت٢ُ ٚر شصُد تأل٦ر هنث س ٍٕٛ َند  و٩ٟ٢ 
تسض٥ ت٢ ً ٍٍٛ خُد ، وه٢ٝ خُد أ٨ ٞث٪س ٦ٛصؿرذ ٣َي تسض٥ ت٢ ً ٍٍٛ 

كثٔ إىل تؾبُـث٪ٌ  تخن  - َُٖ ٚد٣ ، وذب ت شؿدؿ تػب٣٧ر/  ه ت رؼ١ ـبص،د 
ؿثـح ٢ٗـى  تخنـ   خُٗـ١ ت٢نُـس  ـبص،ـد       ت٢طثخٛر ٦ُني ت٢ٗث١َ ت٢ ً ٍُ
ٖإوبـث سبصـثر غـ٣ٟ،ث    « ٦يفضـ٣در »ت٣٢ٓر، ٢ٌٟ شٟـو٨  أو خطدد - وه ت ٍُين أ٨ 

 تؽبثؼ ٢صٛو٠ ٪ٗط،ث خ  يف ض٣ط٣ر ت٢ٟ ٤-
ض ٩َ ٪وٌ ت٢ُ ٚر ت٢  شـرخم خـيف ت٢ػـٌء    وأخ تً، ٌب٩ٟ أ٨ ٪صفد  ,*

 وضدح وؼود - ٩٧ٖ ه٢ٝ ٦ع ً ٚو٢  شُثىل/

 َُددو٨ -إس ٢  وتإل٪ص  تػب٩   و٦ث خ٣ٛسُ
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 ٣َــي ،وٌ ت٢وؼــود- و٢ٟــ٩ْهنــث أ٨ ضــدح ت٢وؼــود ٢ــَص ٦ــ٩ ٪ــ   و٪ ـــى
ت٢ر٥ْ ٩٦ ه٢ٝ، ٖٛد أٚث٤ ت٢ٟ ٤ خَن،٧ث َ ٚر ؾثرز ت٢دس٢ر ٩٦ ْ هث 

 ْ  كبٟنر ت٢وؼود وس ٦نٗصفر ٣َي تإل٦ٟث٨-
 وتػبــدٍر خث٢ــ ٞر أ٨ ٦عــ١ هــ   ت٢ُ ٚــثز ت٢ــ  أشَنــث ٣َــي َرقــ،ث يف 

فؿي َددتً يف تإللبثز ت٣٢ٓوً، ْـ  أ٨  شُ شٟثدس ت٢نٛثل ت٢ع ض ت٢طث٢ٗر، 
َٖ،ـث   ٦ث ٍرٚي ذبـث إىِل ٦طـصوى ت٢ًـثهرذ تألضـ٣وخَر هـو أ٨ ـرٞـر ت٢ُدـثرذ       

 ت٦صدتد - طو ِيفخ  ٦دتخ٣َر أو هتشَر- َٖٗ،ث ٍصصثخٍ ت٢ٟ ٤، و٦ن،ث ٍ
 ٣َي ؼسأ٩ٍ/ ٣،ث شٛو٤و٦ث ٞث٨ ه٢ٝ ٢َٟو٨ إس أل٨ تػب١٧ ت٢  شص٧عَّ

 ت٢دتخ٣ٌ، ٖٛو٢نث  ه   تألو٠، وهو  تإلَ ٨ - وت٢عث٪ٌ وهو  تؼبثقر 
غــٌء تٞص٧ــ١  و إوبــث خٛــرذ  و  هــ ت ت٢رؼــ١ ، و ٦ــث خ٣ٛــس  إَــ ٨ ضبــرذ ،
َ     ٩َ ٚوسً خَٛـر تػب٣٧ـر يف ٞـ١ ٦عـ١ ٦ـ٩       نـ  نرٍـٙ تؼبـثٖس ت٢ـ ً أؼثخـس 

ه   تأل٦ع٣ر- ه٢ٝ أل٨ ٩٦ ٧،٦ر تإلَ ٨ أ٨ ٍطصدٌَ ضيتسً ٍصنثضح ٦ُ  
إىل  خــر - وشرَٞــح   ؟١ خــ  ـــثٖستً  ٦ــث هــٌ، ؾبــثهتوٍطــ٧ؿ خهرـــ  ٢َػــِّٟ

٣َـي   فـف  وتؼبـثٖس تؾبُ  ٤ ٣َي أضثش تإلَـ ٨ ت٢دثَـط ٣َـي ت٢طـيت٠    ت٢ٟ 
٣٢ٟــ ٤ وشٟــع  ٢ــ ، وهــ ت ٦ــث   شو٢َــد تإلؼثخــر ٍنػــيف َنــ ، خهدَُــر تؼبــث٠، 

٦نـ،ث ٚـوسً، ت٢َّٔٞـح َٖـ       ٍُهٌ ٣٢ًثهرذ تألضـ٣وخَر أمهَصـ،ث، ٖ،ـو ىبُـ١    
 ين خ -ت٢ٟ ٤ ت٢ ً خُ ٍٛو٤ ٣َي مبو قبؿوؼ، ٍُٗؿؿ َن  ٪ًث٤

 اخلايست: انىظٍفت - هـ
٩٦ ٦طـ٧َثز   ٢َطس وشصؽ٣ي يف ٚدرذ ت٣٢ٓر ٣َي إَهثء تؾبُث٪ٌ ٦ُث٪ٌ 

 أغَثب،ث أؾ ً، ٞٛو٠ ت٢ػثَر/
 ٍغـــدَْـــً ُّلِ ٌٍْـــحَ اٌمٍـــةَ وـــأْ 
 

ــحِ   ــَ اٌعاِسّـــــ ــ تٍٍْـــــ  ساحُأً ُّـــــ
 ضثاذـــــدْ ىـــــا شـــــسنٌعص  لغـــــاج  

 
 اانــــاحُ  ًلــــد عٍــــكَ   وُجتاذتُــــ 

 ٚر خيف ٦ُني ٦ط٧ّي ـَط لبد أ٨ تسغّٔتٜ ت٢دسيل س ٍٛو٤ ٣َي َ 
٣َـي ٦ُنـي ت٢ؿـورذ ت٢ـ  خَنـ،٧ث        ت٣ٛ٢ح  و٦ُني ٦ط٧ّي  ت٢ٛهثذ ، و٢ٟـ٩ْ 
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ت٢ؿـورذ   ٛـر تػبنـثؾ، و٦ُنـي   تألض٣وج ٢ٛهثذ وهٌ شصمدم يف ت٢ػـرٜ ٣ُ٦َّ 
ًبٗـٙ   ٙ يف ٚٗـؽ ت٢ؿـدر  ٣،ث ٣ٛ٣٢ـح وهـو ٣ُ٦َّـ   ت٢  ٌب٩ٟ ٣٢ٛثرئ أ٨ ٍصمَ 

 ت٢وتٍٚ وس وؼود-   يف٢ٓوً س ٦رؼٍ ٢ ٙ ٣ْوًبص٣ػ وٍنصٗف- وه ت ٣ٞ  خ 
أٍكـثً   ويَٗر ت٣٢ٓر ه   س شٕٛ ذبث َند ه ت تؼبد- إِوبث شصؽ٣ـي  و٩ٟ٢ 

يف ٚدرصبث ٣َي ٚو٠ أغَثء، شدٛي إِزتءهث ٚدرتز تإل٪طث٨ تؾبُرَٖر َـثؼسذ  
وهٌ إه شٛو٠ ه ت، سب٣ٙ ٢  ـ ذ  ٪ثصبث ت٢ُٛدٍر-٩َ إدرتٜ ٦ثهَص،ث و٦ٟو 

دثً َٖ  ضر ٪ٗط ، وإظثرتز ذبث ٍه٧ـؿ  ٦ُرَٖر قرورٍر ٢وؼود ، وضرتً ٦َٓ 
   و٣ٍُو ٣ََ - وه٢ٝ ٞٛو٢  شُثىل/أ٨ ًبرغ ٩َ ٞثبن
 رخٌ - ٩٦ أ٦رِ ت٢روؾُ ١ِٚ ت٢روؾِ ٩َِ  وٍطيف٢و٪ٝ 

 ى وظٍفت انهغت سادساً وأخرياًتزهَّتو - و
 ٦ُرٖــر تإل٪طــث٨ خنٗطــ ، و٢ٟــ٩  يف رضــ٥ ٦وٚــٕ إ٪طــث٪ٌ ٍــدخ١ دتبــرذ

  َـ٩ ٦ٟنو٪ـ  يف ؾـورذ طبث٢َـر- ٍٛـو٠      ت٣٢ٓر رب٣ُـ  خ٣ٛـثً  خـر، ٢َمـّّ خـ     
 ت٢ػثَر/

 اهلــٌٍ ِــٓ أمِ ِــا ٌمْــدُ ًأِــسُّ
 

 ًطـٌيُ  ًِـا إٌْـوِ   احلثْـةِ  لسبُ 
 اٌاََّـا  ياّمرٍُ يف اٌثْداءِ واٌعْطِ 

 
 ًاملـــاء ضـــٌق ظيٌزىـــا حمّـــٌي 

وٚد س ٪ٛوى ٣َي طبٍ ١ٞ ت٢ن٧ثهغ ت٢  شً،ـر َٖ،ـث ٚـدرذ ت٣٢ٓـر ٣َـي       
دور  ٌ ٞــ١ تألغــٟث٠ ت٢ــ  ٍصؽ٣ــي َٖ،ــث تؽب٣ــٙ- ٧ٞــث س ٪طــصهٍَ أ٨ مبؿــ 

إهت ٞث٨ ه ت هـو غـيفوبث، ٖإ٪ـ  س    ٪صثغ ٞثبن،ث وزبدٍد ويثبٗ،ث- وت٣٢ٓر يف إ
ُث١٦ ٦ُث٣٦ر تألدوتز- أ٨ شُ ىبرً ٣ََ،ث ٦ث ىبرً ٣َي تألدوتز، وس ٍؿؿ

وإوبث إهت ٞث٪س أدتذ ٢إٍؿث٠ ت٢دفس يف ـث٢ر ٩٦ ـثسز ت٢صُد ، ٖإوبث ٚد 
أدتش  يف ـثسز أخرى- وٚد رأٍنـث أوبـث شطـصوً أدتذ     شٟو٨ ه ت تإلٍؿث٠ س
شؿدؿ وض٣َر ٪ٗط،ث يف ٪١ٛ غـ١ٟ قبؿـوؼ ٦ـ٩     وٖٟرذ/ أ٦ث أدتذ ٖووبث
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ْ  تؾبصنثهٌ- وأ٦ث ٖٟرذ ٖووبث ـيف شن١ٛ ه ت ت٢ػ١ٟ أو  أغٟث٠ إلبثزهث
هتٜ س شنٗؿ١ ٩َ هتصبث دتسً أو ٦د٢وسً- أو ردبـث ٍؿـدؿ ت٢ػـ١ٟ هـو َـيف      

 ٖٟرصبث-
٢ص٣ــٝ  ت٢ــدرش تألضــ٣وخٌ إىبثخــثً يف ٞــ١ هــ ت- َٖٟــو٨ رؾــدتً وٍــنُٟص 

وـوؿبث ـصـي   ت٢ًوتهر، ظ٥ وؾٗثً، ظ٥ زب٣َ ً وشَٟٟٗثً، وس ٍنٗٝ ٍدور ذبث
 ٍنص،ٌ إىل إ٪ػثء ٦وقوَ ، وخنثء أضط -
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 تاألسهىبٍت واندراساث األسهىبٍّ

 

٥ ٣٢ٓر ويَٗصث٨/ أوسً، إوبث شُهـٌ تألغـَثء ت٢ـ  شـص٣َّٟ    »ٍٛو٠ خَ  ؼ و/ 
 - 1 «٥ إزتء ه   تألغَثءر ٩َ ٦وٕٚ تؾبص٣ِّٟإوبث شُد  َن،ث دسسصبث- ظث٪َثً-

 س ٌبٟـ٩ ٢وضـ٣وخَر أ٨ شٟـو٨،    وإه ٞث٪س ه   هـٌ ويَٗـر ت٣٢ٓـر، ٖإ٪ـ     
ؾـوشثً،   وس ٣َـي ٦طـصوى تؾبوٚـٕ، حبعـثً يف ت٧٣ٟ٢ـر/      ٣َي ٦طـصوى ت٢دس٢ـر  

عـثً يف تػب٣٧ـر   وغٟ ً، ودس٢ر ٖٛم- ٧ٞـث س ٌبٟـ٩ ؿبـث أ٨ شٟـو٨ أٍكـثً- حب     
٧،ث ٗ،ث إىل/ طب٣ر إخدثرٍر، ون٣دَر، وتضصٗ،ث٦َر، وشُؽدَر، أو شٛط ٖصؿن 

إىل ٣َُٖر وتغبَر، ٖصنًر يف شرَٞح ه   وش٣ٝ، ٧ٞث هـٌ تؼبـث٠ يف مبـو    
 تػب٣٧ر ت٢ص٣َٛدً-

ه ت ٍُـين أ٨ تألضـ٣وخَر فبصثؼـر إىل رؤٍـر ٍبو٢َـر ذبـث شـدرش أؼـستء         
ه   تألؼـستء وسبرؼ،ـث ٦ـ٩ ٪ًث٦،ـث     تؽبهثج، ٧٣ٞثز وطب ً، وذبث زب١َ 

و٢ٌٟ ٍٟو٨ ه٢ٝ ٞ ٢ٝ، س خد ٢وض٣وخَر إه٨  تؽبثؼ إىل ٪ًث٤ تؽبهثج-
٠ إىل درتضر ت٢نؽ، وتَصدثر  ت٢وـدذ ت٢َّٔٞدر وت٢دس٢َر تألضـثش  أ٨ شصفو 

 وإ٨ ٣َـي ٦طـصوى   ،ت٢  شنص٥ً ذبث وـدتز أؾٓر إ٨ ٣َـي ٦طـصوى ت٣٢ٗـى   
ت٢نؽ، شطصهٍَ أ٨ شطصَٗد، خػـ١ٟ  ٠ إىل درتضر تػب٣٧ر- وهٌ ـيف شصفو 

ــو٤   أ٧َــٙ، ٦ــ٩ ٞــ١ ٦نؽــستز ت٢درتضــثز ت٧٣ُ٢َــر    يف قبص٣ــٕ ٦َــثد٩ٍ ت٣ُ٢
ــٗر،     ــنٗص، وت٣ٗ٢طــ ــ٥ ت٢ــ ــثٌ، و٣َــ ــ٥ تسؼص٧ــ ــث٪َثز، و٣َــ ــث٪َر/ ت٣٢طــ تإل٪طــ
ــرى شػـــ،د دٚـــر        ــث، وتإلظنو٢وؼَـــث، وت٢صـــثرٍ ، و٣َـــو٤ أخـ وتأل٪عروخو٢وؼَـ

 رش تألض٣وخٌ-٦نثهؽ،ث خ٧َٛر شهورهث، و٦دى ؾ ـَص،ث يف إْنثء ت٢د
ــدرش تألضــ٣وخٌ، يف شوؼّ  و٢ٟــ٩  ــ٩     ت٢ ــ ، ٢ ــنؽ، وتهص٧ث٦ــ  خ ،ــ  مبــو ت٢

َـ       ٍصوَّٚ ر، وأخـرى  ٕ ٚهًُث َنـد ــدود هـ   ت٣ُ٢ـو٤، ٣٣ٖـنؽ خؿـثبؽ هتش
                                                           

1 - Essais de Stylistique. P 70. 
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تؼبث٢صيف، نر٘ درتضص ، ٧ٞث شطصدٌَ ٦ٗثه٥َ  ٣ٞصثَث٦ر- وه   شنصػ، يف 
ــثرذ       ــ٥ تإلغـــ ــر، و٣َـــ ــ٥ ت٢دس٢ـــ ــر، و٣َـــ ــثز ت٣٢ٓـــ ــث٠ وطبث٢َـــ ــ٥ تػب٧ـــ ٣َـــ

 ٧َو٢وؼَث - ت٢طَ
٦نًو٦ـر   ٍٛصؿر تأل٦ر خثألض٣وخَر َند ه ت تؼبـد- ٖـث٢نؽ   سوىبح أ

١- وهنـث س خـد ٦ـ٩ ت٢وٚـؤ ٣َـي      ت٢ٟـ ٤ إىل ٦طـصٛدِ   ػ٢ٓوٍر ٍصؽ  ذبث ٦نص 
ت٢ـنؽ   ه ٩ٍ ت٢ٛهديف ٩٦ خ ٠ ٪ًرٍر أو َدذ ٪ًرٍثز ٢إٍؿث٠- و٢ٟـ٩  

 إىل ؼنط  أٍكثً- خهثج يب٣َ  ٪ًث٦  ت٣٢ٓوً
َر ٦ــ٩ ت٢رؼــوٌ ٢نًرٍــر يف تألدج ويف تألؼنــثش   وهنــث س خــد ٢وضــ٣وخ 

ت٢دثـط تألض٣وخٌ ٩٦ ت٢َٛـث٤ خ٧ُـ١ ٦نـ،ؽٌ يف     ٩وه٢ٝ ٢ٌٟ ٍص٧َّٟ ،تألدخَر
ــ  إىل        ــد ت٪ص٧ثب ــنؽ أوسً، وزبدٍ ــَص هــو خ ــث ٢ ــ  ٧َ ــنؽ وَس٢ درتضــص  ٣٢

 ٍر، ٚؿر، ٪ٛد أدخٌ، إىل  خر -تؼنط  تألدخٌ ظث٪َثً/ غُر، رو
ضـــ٣وخَر إهت ٞث٪ـــس هـــٌ ت٢ـــدرش إ٨ تأل /وٍدٛـــي ٣ََنـــث أ٨ ٪ٛـــو٠ أخـــ تً

هـ ت   ت٧٣ُ٢ٌ ٣٢ٓر تؽبهثج، ٖإِوبث أٍكثً ٦وٕٚ ٩٦ تؽبهـثج و٢ٓصـ - و٢ُـ١   
د تؾبــ تهح د تػبوت٪ــح وتألخــوتج، و٦صُــد ٦ــث ؼُــ١ ت٢ــدرش تألضــ٣وخٌ ٦صُــد 

 وتؾبدترش وت٢نًرٍثز-
أ٨  و٢ٌٟ مبَم ذب ٩ٍ تػبث٪ديف ٦ُثً، رأٍنث أ٨ ٪ٕٛ ٦ٍ خثـعيف، ٌبٟـ٩ 

ص٧ث٦ثز ت٢دفط تألضـ٣وخٌ أوسً، ٢نـيفشٌ خُـد ه٢ـٝ إىل     ٪وؼس ٩٦ خ ؿب٧ث ته
 ٦وٕٚ تألض٣وخَر ٩٦ تؽبهثج و٢ٓص  ظث٪َثً-

 :(1)«رٍم غزاجنري» -1

 األسهىب ودالنت اإلشاراث: -*

، وس ـَٛٛـر   إَـدتدهث   وس ؼوهر ظثخصثً ٢َص تألض٣وج ٦ُهٌ خدهَثً
ــَهثً    ــَص خطـ ــو ٢ـ ــدٙ- وهـ ــ١ٟ ٦طـ ــر خػـ ــثً يف ت٣٢ٓـ ــ أٍكـ ــرى   , - إ٪ـ ــث ٍـ ٧ٞـ

                                                           
1 - G.Granger: Essai d. une philosophie du style. P 187- 216. 
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ــ , «تلب ْــر» دذ، تػب،ــد َٖ،ــث ٦ه٣ــوج ؾبــث ٍورظــ  ٦ــ٩ ٦صُــر-   ٣٧ََــر ٦َُّٛ
٣َـي ت٢ٛـثرئ- إوبـث إ٪صـثغ      ٣َي تؾبددٌ، وس ـٟرتً وه   ت٣٧ُ٢َر ٢َطس وٚٗثً

٦ػّٜٔ يف ز٦نَيف ٦صصث٢َيف- ٍصُثٚح َٖ،٧ث ٦ددٌ خ ٘- وٚثرئ غبـث خـ    
ٗؿـؿ َنـ  ٦ٗ،ـو٤    ٍُ ٪ًر  إىل أٖٙ ٣َوً ٩٦ ت٢وٌَ وتؾبُرٖر- وإ٨ أه٥ ٦ث

ــد تؾبي٢ِّــ       ــدتٌ َن ــ  ٍٟػــٕ َــ٩ ٚــدرذ تإلخ ــٝ تؾبػــثرٞر هــ ت، هــو أ٪ ٕ، وه٢
 خثؼص،ثد ٚثرئ ٪ثٚد و٦صيف١٦-

شُـود خنـث هـ   ت٢نًـرذ إىل ٪ًرٍـر تإلٍؿـث٠، وشكـُنث يف ٦رٞـس ت٣ٛ٢ـح          
وشٟـو٨ ت٣٢ٓـر    ١ إ٢َـ ، ١ و٦رض ـ خيف ٦رض ـ  ٦ن،ث، ـَط ٍٟو٨ تؽبهثج وضهثً

ــدد    ــي َـ ــد ٣َـ ــث٠ شُص٧ـ ــثج  أدتذ إٍؿـ ــص٣٧ُر يف تؽبهـ ــوز    تؾبطـ ــ٩ ت٢ر٦ـ ٦ـ
 وت٢ػَٗرتز، تشٗٛس ٣ََ،ث تػب٧ثَر ت٢  شطصمد٦،ث-

٣َي ه ت تؾبطصوى، أ٨ ر٦وز ت٣٢ٓر وغـَٗرتصبث شنٛطـ٥   « ْرتلب » ىوٍر
د تؾبُنــي، أً س إىل ٚطــ٧يف/ ت٢ٛطــ٥ تألو٠، وٍٟــو٨ أـــثدً ت٢دس٢ــر، فبــد   

د ٍصُدى ٦ُنث  هتش - ت٢ٛط٥ ت٢عـث٪ٌ، وهـو ٣َـي َٟـص تألو٠، وٍٟـو٨ ٦صُـد       
 د تؾبُني/ر، وْ  فبد ت٢دس٢

خثإلغـثرتز ت٢َّّٚـر، وإغـثرتز     أ٦ث ٩َ ت٢ٛط٥ تألو٠، َٖكرج ٢نث ٦ع ً
تسخصست٠ وٌبٟننث أ٨ ٪ ـى ٦ُـ ، أ٨ ت٢صيفوٍـ١ س ٍـدخ١ هـ   ت٢ػـَٗرتز-      
و٪صَؽر ٢ ٢ٝ ٍنُد٤ دور ت٢ٗرد وٍص غي ؾوز تػب،د ت٢ػمؿٌ يف خنثء 

ــر،      ــ   تؼبث٢ـ ــرد يف هـ ــي ٣٢ٗـ ــ  س ٍدٛـ ــٝ أل٪ـ ــي- ه٢ـ ــٝ   تؾبُنـ ــوى أ٨ ٍٟٗـ ضـ
١ ١ وتؾبرض ـ تإلغثرتز، أو ٍَُدهث إىل تؾبُني تؾبصٗٙ ٣ََ  ٦طـدٛثً خـيف تؾبرض ـ   

أ٨ هـ ت ت٣٢ـو٨ ٦ـ٩ تإلغـثرتز س ٍـدخ١ يف خـثج       « ْـرتلب  »إ٢َ - وٚد رأى 
 تألض٣وج-

يف هــ ت ت٢نــوٌ ٦ــ٩ « تؾبُنــي»٢ٛــد تشٗــٙ ٧٣َــثء ت٣٢طــث٪َثز ٣َــي شطــ٧َر 
و٢ٟنـ،٥ مل ٍٛصؿـروت ٣َـي    «- La denotation , ت٢دس٢ر ت٢ تشَـر »تإلغثرتز 

إىل « ْــرتلب »تإلغــثرتز ت٢َّّٚــر أو ٣َــي إغــثرتز تسخصــست٠، ٧ٞــث ههــح  
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ُوت خـ  ٢َػـ١٧ َـددًت ٦ـ٩ ت٢ُ ٚـثز ت٢ـ  شـرشدم تإلغـثرذ         ه٢ٝ- ٣ٖٛد شوض 
ذبـــث/ ٖ،نـــثٜ ت٢ُ ٚـــر تؾبنهَٛـــر ٢إغـــثرذ، وهنـــثٜ ت٢ُ ٚـــر تإلغـــثرٍر        

ٓوٍــر ٢إغــثرذ- وىبــح أ٨  ت٢طــ٧ََو٢وؼَر  ٢إغــثرذ، وهنــثٜ ت٢ُ ٚــر ت٣٢ 
ــر شــد٠ ٣ََ،ــث، أ٨ هــ   ت٢ُ ٚــثز س شُ     مــرغ ٪ ـــى، ٚدــ١ أ٨ ٪ــيفشٌ خيف٦ع٣

 خثإلغثرذ ٩َ ٦ُني ت٢دس٢ر ت٢ تشَر ٢إغثرذ ٪ٗط،ث-
َنــد٦ث ٍصطــٍ ٦ٗ،ــو٤ ٦ــ٩ تؾبٗــثه٥َ ٢َٓهــٌ ـب٧وَــر ٦ــ٩  املنغـك:  -  

٤ تؾبٗ،ـو  خـيف  ٥ ٩َ َ ٚر ٦نهَٛـر تؿبَةثز ت٢ٗردٍر، ٌبٟننث ـَنة  أ٨ ٪ص٣َّٟ
ٍُُرٔ  هـ ت تؾبٗ،ـو٤ ذبـ٥- ٖـإهت ٞث٪ـس ٢ـدٍنث تؾبٗ،ـو٤        و ـب٧وٌ تألٖرتد ت٢ ً 
ٍٟـو٨ ت٢دس٢ـر ت٢ تشَـر    « ت٢رؼـث٠ »إ٨ ـب٧وٌ ١ٞ  /، ٧َٖٟننث أ٨ ٪ٛو٠«رؼ١»

١ ـث٢ـر ت٢صوضـٍ   وهٟ ت ٪رى أ٨ هـ ت ت٢صُرٍـٕ ت٢ـ ً ٌبعِّـ    «- رؼ١» ٧٣٢ٗ،و٤
ت٢ٗ،٥ ٢ُ ٚر  ١ ـث٢ر٢ُ ٚر ت٢دس٢ر ت٢ تشَر، ٍصُثرـ ٦ٍ شُرٍٕ  خر ٌبعِّ

 دس٢َر قبص٣ٗر هٌ ت٢دس٢ر تإليبثبَر-
٩ تإلغــثرذ شً،ــر ت٢ُ ٚــر تإلغــثرٍر َنــد٦ث شُــَ    اٌعــٌٌٌّْْجْا: - ب

غَةثً ٩٦ تألغَثء- وخ  ٦عث٠ ٣َي ه٢ٝ إغثرتز تؾبـرور- ٖث٢كـوء تألظبـر    
إغثرذ ٣٢وٚؤ، وت٢كوء تألخكر إغثرذ ٢ ٪ه ٘- و٦ـث ٞـث٨ ه٢ـٝ ٢َٟـو٨     

ٚـ   ر ضـددَر أٚث٦،ـث تسؾـه ؾ وت٢صوتقـٍ خـيف تإلغـثرذ       ٢و مل ش٩ٟ ضبـر َ 
٩، ٣َــي وؼــ  ُ،ـث- وشؿــدؿ هـ   تإلغــثرذ أٞعــر وقـوـثً َنــد٦ث شُـَ     و٦رؼِ

تؽبؿوؼ، غَةثً ٩٦ تألغَثء أو ـدظثً ٩٦ تألـدتض، أو غبر ٩٦ ت٢ط٧ثز 
٩ ت٢وتٚـٍ ْـ  ت٣٢ٓـوً    تإلغثرذ شَُ »إ٨  /ثدٍر- وٌبٟننث ت٢ٛو٠، دبُني  خرتؾب

يف »و٢ٟنـ،ث شٟـو٨   «- هتشَـر  ، وشً،ـر ، وشـد٠ ٣ََـ  دس٢ـر    ت٢ ً شػّٜٔ ٦ُـ  
ٍ ت٣٢ٓــر، َنــد٦ث زبَــ١ إىل ٦رؼُ،ــث، س إىل تؾبمثنــَ     ،  1 «ح وس إىل ت٢طــث٦

وهــ ت ٍُــين أ٨ تإلغــثرذ شٟــو٨ يف ت٣٢ٓــر َنــد٦ث شــد٠ دس٢ــر هتشَــر ٣َــي ٦ــث  
 شُنَ -

                                                           
1 - R. Galisson/D. Coste: Dictonnaire de didactique des langues. P 144. 
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شنًر ت٣٢طث٪َثز إىل ت٣٢ٓثز، ٚد١ ١ٞ غٌء، ٣َي أوبث هتشَر  اٌٍغح: - ج
إ٨ هـ   ت٣٢ٓـر أو ش٣ـٝ،     /٣،ث ٣َي ه ت تألضثش- وَند٦ث ٪ٛو٢٠ر وزب٣ِّت٢دس

هتشَر ت٢دس٢ر، ٖإ٨ تؾبٛؿود هنث هـو أ٨ ت٣٢ٓـر س شُـد ٢ٓـر إهت ٞـث٨ ت٢ٛؿـد       
ٍصؽ  إ٦ـث إىل ت٢صُـد  وــد ، وإ٦ـث إىل تؾبكـ٧و٨ وــد  ٖٛـم- و٢ـ ت، ٖـإ٨ِ          
٩ ت٢ُ ٚــر تإلغــثرٍر ٣٢ٓــر شنــصػ ٦ــ٩ شوؼَــ  ت٢ٛؿــد إىل ت٢ــرخم خــيف هــ ٍ    

تؾبطصوٍيف/ ٦طصوى ت٢صُد  و٦طصوى تؾبك٧و٨- وت٢صف٣َـ١ ت٣٢طـث٪ٌ ٍنؿـح    
 ٣ََ،ث ـيف شٛو٤ ٣َي ه ت تألضثش-

أ٨ ت٢ػُــر ٌ شٛــو٤ َٖــ  ٣َــي « ْــرتلب »وأ٦ــث َــ٩ ت٢ٛطــ٥ ت٢عــث٪ٌ، ٖــ ى 
ر شُددٍر تؾبُني ألوبث هتز ندَُر إيبثبَر- وؾبث ٞـث٨ ه٢ـٝ ٞـ ٢ٝ، ٖٛـد ٚـر      

ــِّٟ  ــوز شػـ ــ   ت٢ر٦ـ ــ٣وخثً ٍؿـــ أ٨ هـ ــثز  ١ أضـ ــوَثً ٣٢درتضـ ــو٨ ٦وقـ ٣ؿ أ٨ ٍٟـ
 «-ٍنص٧ٌ، ؼوهرٍثً، إىل تؾبُث٪ٌ»تألض٣وخَر- ٧ٞث ٚرر أ٪  

 انشزع ودالالهتا: -*

ــ ٌ- وٌبٟننـــث أ٨ ٪نصـــ،ٌ ٦ُـــ  إِىل ر ٪ًرٍصـــ  يف ت٢ػُـــ« ْـــرتلب »١ ٍٗؿـ 
 ٌ/ر خ ؾر ٪ٕٛ َٖ،ث ٣َي ظ ظر أ٪وتٌ ٢دس٢ر ت٢ػُ

 ًذعددّريا:« code»ح عَسْدالٌح اٌشُ -0

إوبـث ٪ًـث٤ ٦ـ٩ تألدوتز تؾبصٗـٙ     »ر/ َ رْيف شُرٍـٕ ت٢ػـُ  « تلب ْـر »ٍٛو٠ 
ـب٧وَـر ٦ـ٩   »وت٢ػـرَر َنـد    «- وت٢  ٍص٥ َّّهث ت٪صٛث٠ ت٢رضـث٢ر  ،٣ََ،ث

وشٛود  ه   «- ١١ وتؾبطصٛد٨ِ تألدوتز، وذبث ٣ٍصس٤ تؾبرض ت٢كوتخم، ذبث شصٟو 
ين ٣َـي  خثؾـر ٦ـ٩ خـوتؼ ت٢رضـث٢ر أل٪ـ  خـُ      »ت٢نًرذ إىل تَصدثر تألض٣وج 

َ ٚـر قـرورٍر   »خنـثء ٣َـي هـ ت، أ٨ ضبـر      ،«ْـرتلب  »وٍطـصنصػ  «- رَ رْغُ
 «-٢وض٣وج ٦ٍ ت٢ػرَر

، ويف س ٍٕٛ ٦ٟصَٗثً ذب ت تسضصنصثغ- إِ٪  ٍكـٍ أٍكـثً  « ْرتلب » و٩ٟ٢ 
ر- و٢ـ ت ٪ـرت  ٍٛـو٠/    َ رْت٢وٚس ٪ٗط ، ٢وض٣وج غرنثً يف َ ٚص  ٦ٍ ت٢ػـُ 

٦ـر وغـث٣٦ر، ٧ٞـث يف    َـدهث ٣٦سِ ر وتــدذ، ٚوت رَ هنث ـَط س شٟو٨ إِس غـُ »
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ٍٟو٨- ه٢ٝ أل٨ غرل وؼود تألضـ٣وج   سٖإ٨ تألض٣وج  أ٢ٕ خثء ت٢َّّٚثز،
 «-ٌر هو شُددٍر ت٢ػُ

 ح:سعَدالٌح ِا حتد اٌشُ -2

ٌ غــرل تألضــ٣وج- وهــو هنــث ر ٦ــ٩ شُددٍــر ت٢ػـُ « ْــرتلب »٢ٛـد ؼُــ١  
ر يف ر، ٍـرى أ٨ هـ   ت٢صُددٍـر شً،ـ    َ ر٥ْ ٩َ دس٢ر ٦ث زبـس ت٢ػـُ  ـيف ٍص٣َّٟ

ر رَ ٥ ت٢ػـُ س شـصفَّٟ »، وـَـط  «ررَ ١ٞ ٦ٟث٨ شٟو٨ َٖ  ت٢ُنثؾر خثرغ ت٢ػُ
 «-تألضثضَر إس جبسء ٩٦ تؾبثهَر ت٢  ضصُهَ،ث غٟ ً

، «ررَ زبس ت٢ػـُ »شنٛط٥ ه   ت٢ط٧ثز تؼبرذ، ت٢  ٍط٧َ،ث ت٣٢طث٪َو٨ 
ٌ ت٢  شكدم ت٢طؽ ز، و٪ـّّ ت٢ٟـ ٤-   ر إىل ٚط٧يف/ تألو٠، وٍصك٩٧ ت٢ػُ

ر وهــٌ شنــص٥ً إ٦ِــث يف رَ ٩ ت٢ُنثؾــر ت٢وتُٚــر خــثرغ ت٢ػُــ، وٍصكــ٧ وت٢عــث٪ٌ
ــوز٨ يف     «٦ــث ٚدــ١ »٪طــٙ  ــ١/ قــوتخم ت٢ ــس ت٣٢ٓــر، ٦ع ــ،ث شُسٍ ، وشٟــو٨ ٧،٦ص

د تػبـنص تألدخـٌ، وإ٦ِـث أ٨ شٟـو٨ يف أ٪طـث٘      ت٢ػُر، أو ت٢كوتخم ت٢  زبد 
 «-٦ث خُدً»٪ر خػ١ٟ ٖورً، و٦ٛروءذ يف ت٢رضث٢ر خػ١ٟ ـرذ ٦ٟو 

ر، دسسز تؾــه ـَر رَ ـــى أ٨ دسسز ٦ــث زبــس ت٢ػُــوٌبٟـ٩ أ٨ ٪  
- و٦ــث ت٢ٛــوتيف،  رتؽبثؾــ ؿــ٣فص ٗ،ــث ؼــنص ٦ــ٩ تألؼنــثش تألدخَــر ؾب  ٍويِّ

 وت٢وز٨، أو ت٢نّّ إس ٩٦ ه ت ت٢ٛد١َ-
 ح:سعَدالٌح ِا ضٌق اٌشُ -3

إ٨ دس٢ــر ٦ــث ٖــو٘ ت٢ػــرَر دس٢ــر ْــ  تؾــه ـَر- ُٖنــ،ث، ٧ٞــث ٍــرى   
خٌ- وهٌ ٦ث دت٦س ْ  تؾه ـَر، ٖإِوبث شُد تألظر تألض٣و د٣ُ ٍ « ْرتلب »

غبر ٩٦ غبثز ت٢ٗرد تإلخدتََـر- ه٢ـٝ أل٨ ٚـدرذ تؾبدـدٌ يف ت٢وؾـو٠ إىل      
ٕ   خ٣ٙ ٪طٙ ٦ـث   ٦ُيف ٍط٥ خ  ٣٧َ ، إهبث ذبث شصؽ٣ي- وٌب٩ٟ أخـ تً، شُرٍـ
تضـصمدت٤ ـب٧ـوٌ أدوتز أضـ٣وخَر  تإلٌِبـثء، تػبنـثش      »ر خيف٪ـ   رَ ٖـو٘ ت٢ػـُ  

 - 1 «١ ٞنثبَر  ٚثدرذ ٣َي ٪١ٛ رضث٢ر ظث٪َرت٢ؿوشٌ، ت٢صٟرتر، شٗثؾَ
                                                           

1 - Dictonnaire de litteratures. Larousse. P1591. 



 

 69 

 :(1)«رىرد يىَاٌ» -2

سبص٣ـــٕ ت٢درتضـــثز تألضـــ٣وخَر خـــثخص ٔ تؾبوٚـــٍ ت٢ـــ ً شنه٣ـــٙ ٦نـــ - 
، «ؼـورغ ٦و٪ـث٨  »٦،ث وت٢رؤٍر ت٢  زب٣٧،ث- و٪طصهٍَ ٩٦ خ ٠ درتضر ٚد 

أ٨ ٪وؼس، يف ظ ض ٪ٛثل، تؾبنُهٗثز ت٢نًرٍر ٣٢درتضثز تألض٣وخَر، ضَُثً 
 رٍٕ ١ٞ ٦ن،ث ٢وض٣وج، وزبدٍد رؤٍص  ؿبث-ورتء شُ

 االَشٌاس واألسهىب: -*
ضبـــر أضـــ٣وج خث٢نطـــدر إِىل خُكـــ،٥، َنـــد٦ث «/ »ؼـــورغ ٦و٪ـــث٨»ٍٛـــو٠ 

س « ت٢دفر أزر٘»زبصوً ت٢ُدثرذ ٣َي ت٪سٍثؾ ًبرغ ذبث ٩َ تؾبَُثر- ٖٛو٢نث/ 
ٍصؽثوز ٞ ٤ ١ٞ ت٢نثش- إ٪  ت٢درؼـر تؼبَثدٍـر، أو ت٢درؼـر ؾـٗر ٣٢صُـد -      

ٌ  »ٖٛـو٠/  « هـو٦  »أ٨ ٪دصدٌ ٧ٞث تخصـدٌ   ٩ْو٢ٟ ت٢دفـر  »أو  ،«ت٢دفـر خنٗطـؽ
 «-أض٣وخَثً ١ ـدظثً، ٖإ٨ ه ت ٌبعِّ«عبرً

يف ت٣٢ٓر وتألدج- وإهت ٞنث « تس٪سٍثؾ»٢ٛد درش َدد ٞد  ٩٦ ت٢دثـعيف 
هنــث س ٍطـــُنث أ٨ ٪ٛـــٕ ٣َــي ـب٧ـــ١ هـــ   ت٢درتضــثز أو خُكـــ،ث- ٖإ٪ـــ     

دبَر ٚدـ١ أ٨ ٪ـيفشٌ خصُرٍـٕ ٢ـ / ضبـر      ٌبٟننث، ٦ٍ ه٢ٝ، أ٨ ٪ٛو٠ خؿورذ ٦د
 أ٪وتٌ ٩٦ تس٪سٍثؾ، ٪ ٞر ٦ن،ث/

َــ٩ ٦ٛؿــود َنؿــر  ٪ــر ٣٢ــنؽ ت٪سٍــثؾ َنؿــر ٦ــ٩ ت٢ُنثؾــر تؾبٟو   ,1
٦ـث ٍـيدً إىل ٚهـٍ ت٢صصـثخٍ ت٢ـدسيل، وٞطـر ت٢طـَث٘، وشبسٍـٙ         ضثخٙ ٣ََ ، 

     ٌ ــث٦ ــر تألضثضــَر ٢صن ــس ت٢وـــدذ تؾبُرَٖ ــدتخ٣ٌ، وشٗصَ ــث٥ْ ت٢ ــنؽ،  ت٢صن ت٢
ي وٚــد غب ــ  ٍــرخم خَنــ،ث َنٛــود ت٢ــوز٨ وَٛــد تإلٍٛــثٌ-   وؼ٣ُــ،ث وـــدتز 

و٦عـث٠ ه٢ـٝ ٚـو٠ ـدَـح خـ٩      «- رتؾبصنثٖ »ت٢ُرج ه ت ت٢كرج ٩٦ تس٪سٍثؾ/ 
 أوش/

ــدُ  دشـــٌدُ احلاظـــدَّٓ إْ  حمّـ
 

 ذسّــدُ  دْــ ُ  املــصِْ  ًإْ ِظــابَ  
 

                                                           
1 - Encyclopoedia Universalis V 15. P 466. PARIS. 1980. 
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ــي تؾبصنثٚكــَ     ,2 ــوتؤ  ٣َ ــ  تؾبنهَٛــر، وتـص ــثؾ ت٢ــنؽ َــ٩ وـدش يف ت٪سٍ
 ٛو٠ أخٌ شبث٤/ٞ

ــةَ ــْةُاٌ ٌعـــ ــازقِ شـــ ــً تاملفـــ  تـــ
 

 جـــد ضـــأتىَ دتاضـــسا ًٌعٌتــــا    
ــا ٔعــْةَ   ــاَِ ّ  أتمــَ ذٔثــهَ اٌنغ

 
ــاذُ احلعــاِْ دعــناذِ عنــدَ    ٌٔت

ـــ    ٌمــــد  ِــــا زأّــــَٓ  نبًٌَــــ ٓ عِـ
 

 ِعْثــا  نبًَعــِ  ساًِعــرنىَ  أٔىــسَْ 
٦ػـَح ت٢رؼــ١   ث٨ ٍـدٟيف  ط ـــَـط لبـد ت٢ـنؽ ٍكــٍ أ٦ث٦نـث ؾـورذ ؼب       

  َٖ  ت٢رؼ١ ٣َي ٦ػَد -، ظ٥ ٍٗثؼةنث َٖٟػٕ ٩َ ٦ُني  خر ٍُّْأوسً
 قبث٢ٗر ت٢نؽ ٢نٗط  وت٪سٍثؾ ت٢ُدثرذ َٖ  ٩َ ْثٍر تؾبص٥٣ٟ- ,3

 /ٖٛد هٞر تؾبسرخث٪ٌ أ٨ أخث شبث٤ ٚث٠ ٦ثدـثً
ــْٓ ــاً ًوــــ ــدْ وسميــــ ــاً جتــــ  وسميــــ
 

 حتاــــَ تــــو ّــــا أتــــا املغْـــــ      
 - 1 «ماي ٌٍ ُْإمنا ُّ وٓ وسمياً»وٚو٢ /  

 ٣ََ،ث، ٞٛو٢  شُثىل/ت٪سٍثؾ ت٢نؽ ٩َ ت٢ػَٗرذ ت٣٢ٓوٍر تؾبصُثرٔ  ,4

« ت٣٢دـثش »- ٣ٖٗى 47ت٢ٗرٚث٨ تٍُر  «٢دثضثً ؼ١ُ ٥ٟ٢ ت١َ٣٢َ ت٢ ً وهو»
، إىل «َــ١ ٣ً٦ــ٥ أو أضــود، أو قبَــ٣ٕت٢»٢ــَص ٦ــ٩ خــوتؼ ت٣٢َــ١، ٞٛو٢نــث/ 

  خر -
وتػبدٍر خث٢ ٞر، أ٨ ١ٞ هـ   تأل٦ع٣ـر ٦ـث ٞث٪ـس ٢صـيدً ويثبٗ،ـث ٢ـو مل        

ٜ- وهـ ت ٍُـين أ٨ ت٢ويَٗـر    ش٩ٟ ٚثب٧ر ٣َي ه ت ت٢نـوٌ ٦ـ٩ تس٪سٍـثؾ أو هت   
تؾبمؿوؾر ت٢ـ     ي ت٢صُد  َٖ  هَةصهٌ ت٢  شُهٌ تألض٣وج ت٢ ً ٍصؽ٣ّ

خث٢ٕ َٖ،ـث تؾبَُـثر وت٪ـستؾ َنـ - وإهت ٞـث٨ هـ ت هٟـ ت ٖإ٪ـ  ٌبٟـ٩ زب٣َـ١           
 تس٪سٍثؾ ٣َي ت٢نفو ت٢صثيل/

                                                           
ــؿ- ؼ   , 1  - تؿبَةـــر تؾبؿـــرٍر ت٢ُث٦ـــر ٣٢ٟصـــثج- تإلضـــٟندرٍر 295تؾبسرخثغـــٌ/ تؾبوغـ 

1978- 
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د  تسضص٧ُث٠ ت٣ُٗ٢ـٌ ٣٢ٓـر- ه٢ـٝ أل٨ ت٣٢ٓـر ٪ًـث٤، وإ٨      ضبر ٦َُثر يبد 
ت٢نًث٤ ٦َُثرتً وٍُهَ  ٦ؿـدتَٚر   تء ذب ت ت٢نًث٤ هو ت٢ ً ىب١ُد تألدشَُّٛ

تؼب٥ٟ ٣َي ؾفر تإل٪صثغ ت٣٢ٓـوً وٚدو٢ـ - أ٦ـث تس٪سٍـثؾ ًَٖ،ـر إزتء هـ ت       
وإ٦ث خروغ ٣َي  ،٣٢ٓر ٣َي ٪وَيف/ إ٪  إ٦ث خروغ ٣َي تسضص٧ُث٠ تؾبيف٢ؤ

نًث٤ ت٣٢ٓوً ٪ٗط ، أً خروغ ٣َي طب٣ر ت٢ٛوتَد ت٢ـ  ٍؿـ  ذبـث تألدتء    ت٢
ىل وؼود - وهو ٍددو يف ٞ  تؼبث٢يف ٧ٞث ٌب٩ٟ أ٨ ٪ ــى، وٞيف٪ـ  ٞطـر    إ

أ٪  س ٍص٥ إس خٛؿد ٩٦ ت٢ٟثشح أو تؾبـص٥٣ٟ- وهـ ت ٦ـث ٍُهـٌ      ٧٣٢َُثر- ْ 
 ٢وٚوَ  ٧َٚر ٢ٓوٍر وطبث٢َر شرٚي خ  إىل رشدر تؼبدض تألض٣وخٌ-

 انتكزار واألسهىب: -*
ضبـر  » ، وٍـرى أ٪ـ   تألض٣وج ٩٦ وؼ،ر ٪ًر ظث٪َـر « ؼورغ ٦و٪ث٨»وٍُثجل 

ت٢رضـث٢ر   ؿـ٣فر ٦ث ٍٟو٨ تإلَـدتد يف ت٢رضـث٢ر ؾب  أض٣وج َند خُك،٥، َند
٩َ َٞـٕ   تؽبثؼ، أً َند٦ث ٍٟو٨ ت٢دفط ٢َص ٧َث ٪رٍد أ٨ ٪ٛو٠ و٩ٟ٢ْ

 /«مل شُد ت٢ُهور شرَع ٦نمر »ٌب٩ٟ أ٨ ٪ٛو٠- ٖرت٦دو ـيف ٍٛو٠/ 
«Les Parfuns ne font plus frissonner sa narine» 

، وإ٦ث خوٌَ وـدضثً ج ٍّٗٔـ أ٨ ت٢ػثَر أرتد، إ٦ث ربرٍدثًٖإ٨ تألض٣و
 ، 3N, 2Sٕ يف خَصـ  ت٢ػـُرً ٧ٞـث ٦ـ٩ تؼبـرؤ تسـصٟثَٞـر        ٦ن  أ٨ ٍٟعِّ

وهـٌ   ,  2L   ، وردبث خُف تؼبرؤ ت٢طـثب٣ر 3Nتؼبرؤ تأل٪َٗر   و٩٦
، ٖإوبـث شطـ،٥ خ٣ُـ٥ أو ٦ـ٩ ْـ  ٣َـ٥ يف إىبـثد         , د ٦ؿـثدٖر مل ش٩ٟ ـبـر  
ت٢دَـــس  وضـــن ـى أ٨ أً إَـــدتد ضـــَيدً خث٢كـــرورذ إىل  تألظـــر وإ٪صـــثغ 

 «-ت٪سٍثؾ 
، ْـ   وغُرتً يف تألدج ت٢ُرخٌ ٪عرتً وٞع تً ٦ث لبد ؿب   ت٢ًثهرذ ٦عَ ً

 أ٪نث ٪طصهٍَ أ٨ مبؿرهث طبَُثً يف أغٟث٠ ظ ظر/
 ذىساز دسف أً أونس: -0

ٔ ـرٔ خَُنـ  أو ـرٖـث٨ أو ظ ظـر    ر ٚد ٍصٟر  يف خنطـح ٦صٗثوشـر    أــر
ٌ د أظر ه ت تأل٦ر- ٖ،ـو إ٦ـث أ٨ ٍٟـو٨ إلدخـث٠ شنـوّ     غُرٍر- وٚد ٍصُد  طب٣ر
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 ض َٖ  إٍٛثَـثً خثؾـثً  َفد ؾوشٌ ًبرغ ت٢ٛو٠ ٩َ هبهَر ت٢وز٨ تؾبيف٢ؤ ٢ُ
ز خَُنـ،ث َـ٩ نرٍـٙ    ٍيٞد - وإ٦ث أ٨ ٍٟو٨ ٢ػد تس٪صدـث  إىل ٧٣ٞـر أو ٧٣ٞـث   

وز ٢ٕ تألؾوتز خَن،ث- وإ٦ث أ٨ ٍٟو٨ ٢صيفَٞد أ٦ر تٚصكث  ت٢ٛؿد ٖصطـث .ش
رذ يف ٪هٛ،ث ٢  ٦ٍ ت٢دس٢ـر يف ت٢صُـد  َنـ - و٪كـرج ٣َـي      تؼبرؤ تؾبٟر 

 /٨ يف ٦ه٣ٍ إـدى ٚؿثبد  تؾبػ،ورذه٢ٝ ٦ع ً ٚو٠ تخ٩ زٍدو
 ٓ ذدأْناع أضذَ اٌرنائِ تدّالً

 
 ٌمْأا جتاضْنـا  عٓ عْةِ ًٔابَ 

رز تأل٢ــٕ شطــٍ ٦ــرتز، وت٢نــو٨ ضبــث٪ٌ ٦ــرتز، وت٢دــثء ظــ ض   ٖٛــد شٟــر  
ــد ٢ــدُف       ٦ــرتز، وت٢صــ  ــرتز- و٪ ـــى أ٨ هــ ت ت٢صٟــرتر تؾبص٧ُ ثء ظــ ض ٦
يف  إقثٖر إىل ت٢صػ١َٟ ت٢ؿوشٌ ٣٢ؿورذ ت٢ط٧َُر، أظـرتً ض، فد تؼبرؤ ٍُ

 ٪ٗص تؾبص٣ٌٛ-
 ذىساز وٍّح: -2

 ه ت ت٢ػ١ٟ إىل ٚط٧يف/ وٍنٛط٥
 ثج/شٟرتر ٧٣ٞر خَُن،ث أو أٞعر، ولبد ه٢ٝ يف ٚو٠ ت٢طَّ ,  

 ًِٓ اٌضجْجِ، وُطٌذُ ّيدزُ أعٍَ ِٓ اٌعثابِ
 اٌنىٍَ، عساق ٔفعَِ س يف لسازجِطٌخ ذفج 

 إىل اٌعٌِْْ ، واٌدٌِعِ، واٌعذاتحِّظعدُ واملدِّ
 تِ: عساق ذظسرُ اٌسّخُ
 -(0)تِ: عساق، عساق، ٌْط ظٌٍ عساق ّعٌيُ ًاملٌجُ

وتضــصمد٤  ٦ــرشيف-« ؾــوز»و٪ ـــى أ٨ ت٢ػــثَر ٚــد تضــصمد٤ ٧٣ٞــر  
٘ »٧٣ٞر   ت ت٢صٟـرتر قـ٩٧ ت٢صػـ١َٟ    عبـص ٦ـرتز- وس ًبٗـي ٦ـث ؿبـ     « َـرت

تّٚٔ٪ـس   ٚـد « ؾوز»أ٨ ٧٣ٞر ٩٦ ٧َٚر إيبثبَر ودس٢َر، وخثؾر ت٢ؿوشٌ 
ت٢ ــٙ  « رشٗؽ ـ »ت٢طثخٙ ٣ََ،ث يف تؼبث٢ـر تألوىل، وخث٢ُٗـ١   « ٍ،در»خث١ُٗ٢ 

ؿبــث يف تؾبــرذ ت٢عث٪َــر- ومهــث ُٖــ ٨ ٍــدس٨ ٣َــي ٧َٚــر ؾــوشَر هتشَــر، ٧ٞــث  
                                                           

  -11ؼ   خدر غثٞر ت٢طَثج/ أ٪ػودذ تؾبهر- , 1
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ً  ٧٣ٟ٢ر َُّٗر هروذ تس٪ُٗث٠ يف ش٣ٍدس٨ ٣َي ٧َٚر وؼدت٪َر ٍد٣ّ ذبث ت٢ػث
 ٧ٞث ٍٛو٠-« تؾبد ٍؿُد»هث وٞيفوبث رت٢  ٍٟر « َرت٘»

 ١ر ٣٢صٟــرتر وؼــود - إ٪ــ  ٍطــ،     ضبــر ٦ــث ٍــّّ    «/ »ْرٌبــثش »ٍٛــو٠   , ج
 ،- ْــ  أ٨ ويَٗــر ت٢صٟــرتر س شٛــٕ َنــد هــ ت تؼبــد  1 «تضــصٛدث٠ ت٢رضــث٢ر

 ٧،٦ر   ٚكَر ٣٢نؽ وشػثرٜ َٖ - وهه٢ٝ ألوبث سبد٤ ت٢نًث٤ ت٢دتخ٣ٌ 
خُــف   أل٨ ت٢ػــثَر ٍطــصهٍَ، خصٟــرتر خُــف ت٧٣ٟ٢ــثز أ٨ ٍَُــد ؾــَثْر      

ٕ ت٢دس٢ر تإليبثبَر ٣٢نؽ ٩٦ ؼ،ـر  ت٢ؿور ٩٦ ؼ،ر، ٧ٞث ٍطصهٍَ أ٨ ٍٟعِّ
خيفرخُـر ٦ٛـثنٍ    أخرى- وٌبٟننث، ٢صوقَؿ ٦ث ههدنث إ٢َـ ، أ٨ ٪كـرج ٦ـع ً   

 ر َٖ،ث ت٧٣ٟ٢ثز/٩٦ ٚؿَدذ شصٟر 

 يف عرثاخ نينَٓشذاخ ُِّرَّ ، أزاًُِ،  هاًٌٍِْ يف  خسِ اٌشٌازعُ
 اٌثٌْخ - اٌمثٌز
  يف ًجنح ذرشث  أدِعيٓ ِظاتْخ ذاتٍح، لغسج ذرعالظُ --لغسج

 -اًٌٍْ، ثُ دتٌخ
* * 

 ِٓ اٌعنىثٌخ ،  ه، خٌْطٌاًٌٍِْ يف  خسِ اٌشٌازعُ
 ضرعظسىا، --ٌٍ يف خماٌثيا، ذرٍ عاٌمحٌ - ذٍه اٌفساشاخ - ًاملظاتْخُ
لغسج،  ---ِٓ دِيا لغسج ، ضرّرضُّضشْ اً شْ اً ثُ ذنذًُّ

 -ضاملظاتْخ لٌخ
* * 

 ٌخُّاألتدُ اٌظ  اٌمّسِ عٍَ زادحِ ،  ه، أضاع ذناَُاًٌٍِْ يف  خسِ اٌشٌازعُ
 ِعٌِّح اٌضٌء، ضح املعرغٍْح ّغدً ِظاتْخَااٌٍد املفضَّ ملعاُْ

أغفأخ، ًغٍَ يف  اٌمّسُ ، درَ إذا غسبَّغفٌ تداخٍيا املٌخُ
 -لغسج، يف اٌعىٌْ املّْد --ذنصضو لغسج عٌُّيا اشساّْن

* * 
                                                           

1 - Semiotique, dictionnaire raisonné. 
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 تني اٌشٌازع ًددُ، ًتني املظاتْخ ًددُ ًأٔا وندُ
 تاحلصْ تني لّْظِ ًجٍدُ ةُثّأذظ
 لغسج واْ دي ميٌخ --لغسج

 -(0)ذٌخ ًزلحِ ِٓ ضسادّعو دًَْ ًأٔا خازج 
ــر   ــر»، «٦ؿــثخَؿ»، «ٚهــرذ»، «ت٢ػــوترٌ»رذ هــٌ/ إ٨ ت٧٣ٟ٢ــثز تؾبٟ ٧ٚ -»

ــر    و ــي ٧٣ٞ ــث٢وٚؤ ٣َ ــث، خ ــٍ   « ت٢ػــوترٌ»ضــنٟصٌٗ هن ٢نرؾــد َ ٚثصبــث ٦
ت٧٣ٟ٢ــثز تألخــرى، و٦ــ٩ ظــ٥ دخوؿبــث يف شٟــو٩ٍ ت٢ؿــور وشٟعَــٕ تإليبــثء-    
و١ُ٢ خ  ٦ث ٪١ُٗ يف ه ت ت٢ؿدد، هو أ٨ ٪ٛد٤ رغبث شـّّز َٖـ  ت٢ُنثؾـر    

 تحملورٍر ت٢رأضَر وت٢ُ ٚثز تألَٖٛر ٧٣ٟ٣٢ثز يف ت٢وٚس ٪ٗط -
  حمٌز االظرثداي 
 أزاًِ -0

 خٌْط -2

  أضاعٍ -3

 
 حمٌز اٌرتوْة

 ت٢ػوترٌ
 ..-- أرت١٦ ,1

 ..-- خَول ,2

 ..-- أٖثٌ ,3

  

 و٢صوقَؿ ه ت ت٢رض٥ ضنددً تؾب ـًثز ت٢صث٢َر/
ُس، يف تحملور ت٢رأضٌ، ىبح أ٨ ٪ ـى خثدئ هً خدء أ٪  ٚد رب٧  ,1

 ٍ ١ ْ هـث ٣َـي غـ١ٟ طبـ     ت٧٣ٟ٢ثز ت٢  شطصهٍَ أ٨ شدخ١ يف َ ٚثز ٦ـ
٧ٌ تحملـور ت٢رأضــٌ فبــور تسضــصددت٠ أل٨ ٞــ١  يف تحملـور تألٖٛــٌ- وٚــد ضــُ 

وتـدذ ٩٦ ت٧٣ٟ٢ثز َٖ  ٌب٩ٟ أ٨ شيفخ  ٦ٟث٨ تألخرى ق٩٧ ت٢ُ ٚر ت٢ـ   
ّٖٔتقٌ ت٢َّٔٞح- و٢ ت، ٖ،و فبور ت ش٧َٛ،ث ضثخٛص،ث ٦ٍ أً ٧٣ٞر يف فبور

                                                           
  -60دٍوت٨ ت٢ُ،د تُشٌ- ؼ  «- ضٗر أ٢ٕ دت٠»أ١٦ د٪١ٛ/  , 1
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 ٌ ً   قـ٧نثً  ٦ّٔتٖٛـثً  , ًٍ،ر َٖ  تؾبمسو٨ ت٣٢ًٗـ يف ت٢ٟـث٩٦   , ٦ـٍ ت٢ٛثَـد
 ٥ وٞٗثٍص  ت٣٢ٓوٍر-ٚدرذ تؾبص٣ِّٟ

وأ٦ــث ت٢عــث٪ٌ، أً فبــور ت٢َّٔٞــح، َٖٗــ  شٛــو٤ ت٢ُ ٚــثز خــيف َنثؾــر     
٣٦ٗوي - و٣َي ه ت تألضثش ٌبٟننث  ح خَن،ث و٢َدين ٥ ٢ ِّٞتضص،دٖ،ث تؾبص٣ِّٟ

ــصيف      ــ،ث ت٢نٛهـ ــور٩ٍ، ٪ـــ ٞر ٦نـ ــوتر٘ خـــيف تحملـ ــ٩ ت٢ٗـ ــر ٦ـ أ٨ ٪ ــــى طب٣ـ
 ت٢صث٢َصيف/
هـو فبـور ت٧٣ٟ٢ـثز- وإ٨ فبـور ت٢َّٔٞـح هـو       إ٨ فبور تسضـصددت٠   ,*

 فبور تػب١٧-

إ٨ فبور تسضصددت٠ هو فبور تؾب٧ٟنثز وتسّٖٔتقـثز- وإ٨ فبـور    ,*
 -وإلبثزتً ت٢َّٔٞح هو فبور ت٣٢ٓر وتُٚثً

٥ وإلبـــثز  ت٣٢ٓـــوً وٌبٟننـــث خهرٍٛـــر أخـــرى، أ٨ ٪ٛـــو٠/ إ٨ أدتء تؾبـــص٣ِّٟ
تسضـصددت٠   ثل فبـور - وهٟ ت ضنرى أ٨ إضًٍٛ،رت٨ يف ه ت تحملور ُٖ ً

إىل شػـَٟ ز    تسّٖٔتـ  ٣َـي فبـور ت٢َّٔٞـح  تإللبـثز  ضـَيدً ـص٧ـثً      
إىل ي،ور ؾور  دذ، وأٍكث٢ًٓوٍر ؼدٍدذ، وؾَثْثز ضَثَٚر ودس٢َر ٦صُد 
ت٢ن٧وهغ ٩٦ ت٢صف١َ٣، وهـ ت   قبص٣ٗر- وت٢ٛؿَدذ ت٢  خيف أٍدٍنث شٛد١ ه ت

 ر ٦ ـًصنث ت٢عث٪َر-٦ث ٍّّ 
أ٨ ت٧٣ٟ٢ــثز ت٢ــ  أغــر٪ث إ٢َ،ــث، شٛــو٤ يف فبــور    ىبــح أ٨ ٪ ـــى ,2

ت٢َّٔٞــح، ويف تؾبٛــثنٍ ت٢ع ظــر تألوىل ٦ــ٩ ت٢ٛؿــَدذ، ٣َــي َ ٚــر مبوٍــر   
، وهــٌ هنــث رأش ت٢ٛؿـــَدذ وإـــدى ٧٣ٞثصبـــث    «ت٢ػـــوترٌ»وتـــدذ- ٧٣ٟٖــر   

ــثز        ــو٤ ت٧٣ٟ٢ ــث شٛ ــر خَن٧ ــدأ يف مبــو تػب٣٧ ــر تؾبدص ــر، شيفخــ  ويَٗ  تؾبٗصثـَ
ــث هــ   تؾب ـًــر إىل    خويَ« أٖــثٌ»، «خَــول»، «أرت٦ــ١» ٗــر تؽبــّّ- وشٛود٪

د د وتؾبطن ٦ ـًر أخرى ٪طصهٍَ أ٨ ٪دفط َٖ،ث َ ٚر ت٢ػد  خيف تؾبطن 
ٖثألرت٦ـــ١  -إ٢َـــ  ٦ـــ٩ ؼ،ـــر، وت٢ـــص ز٤ ت٢ـــدسيل خَنـــ،٧ث ٦ـــ٩ ؼ،ـــر أخـــرى  

، ووـَـدتز خـ  أزوتغ، هـ٩ ٞث٢ػـوترٌ تؾبطـ٣ٗصر      ـس٪ثً« خث٢طوتد»ػفثز ٦صَّ
ٖث٢ػوترٌ يف  خر ت٣٢َـ١ شؿـدؿ    - وٞ ٢ٝ،وتؽبث٢َر ٩٦ تؾبثرذ يف أخر ت١َ٣٢
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َنٟدوشَــر يف نوؿبــث وتمبنثب،ــث، وهــث هــٌ ش٣صــٕ ٣َــي تؾبؿــثخَؿ      خَونــثً
ٍ،ـث،  ٞثألٖثٌَ يف ت٦صدتدهث، وش٣و  ت٢ٗرتغثز- و٢َص ه ت ٖٛم، ٖ،ٌ أٍكثً

 وضٟووبث-

ــر ت٢ــ  ٍيض    طــ،ث فبــور ت٢َّٔٞــح خــيف   وهٟــ ت ٪ــرى أ٨ ت٢ُ ٚــر ت٢نفوٍ
 نـصػُ   خـيف تؾبطـند وتؾبطـند إ٢َـ  ٍ     د ث َ ٚـر غ ـ  ت٢وـدتز ت٣٢ًَٗر شيدً هنـ 

ظــ ض ٚــرتءتز « ت٢ػــوترٌ»دسيل- وهــ ت ٍنصــ،ٌ خنــث إىل ٚــرتءذ  َنــ،ث شــ ز٤ 
 شرشط٥ َٖ،ث ظ ض ؾور قبص٣ٗر-

ــثً  ــو٠ ظث٢عـ ــث أ٨ ٪ٛـ ــ   /ٌبٟننـ ــر    إ٨ هـ ــ١ َ ٚـ ــس يف تألؾـ ــر ٞث٪ـ ت٢ُ ٚـ
َح يف ١ٞ تّٖٔتقَر يف فبور تسضصددت٠، وأ٨ ت٪صٛثؿبث ٦ن  إىل فبور ت٢ّٔٞ

ــدذ، وشٟــو٩ٍ ت٢ؿــور،        ــ ً غبــؿ خصػــ١َٟ ت٢ؿــَثْر تػبدٍ ٦ٛهــٍ، هــو ت٢
ه٣ُنـث  وشٟعَٕ تإليبثء ٧ٞث أغر٪ث- ْ  أ٨ تؾبٛهـٍ ت٢رتخـٍ ٦ـ٩ ت٢ٛؿـَدذ، ٍُ    

 ٣َي َ ٚر مبوٍر ودس٢َر قبص٣ٗر-
 ص ٢نوَيف ٩٦ ت٢ُ ٚر/يف ه ت تؾبٛهٍ، ٍيض « ت٢ػوترٌ»إ٨ ٢ٗى 

كثٖر-  أ٪ث  يف َ ٚر شرَٞدَر ٦ُ إ٪  ٍدخ١، أوسً، ٦ٍ ت٢ك٧  تؾبنٗؿ١
 ،«أرت٦ــ١»، يف َ ٚــر تضــصدَثبَر تّٖٔتقــَر ٦ــٍ تأل٢ٗــثو/   وٍــدخ١، ظث٪َــثً

 «-أٖثٌٍ»، «خَول»
 خيف ت٢ػوترٌ  تألرت١٦  وـدً- أ٪ث ٞنسُ
 خيف ت٢ػوترٌ  تؽبَول  وـدً- أ٪ث ٞنسُ
 خيف ت٢ػوترٌ  تألٖثٌَ  وـدً- أ٪ث ٞنسُ

 د/دً ٣٢صُد  يبد وه ت ٍُين أ٨ تخصَثر ت٢صػ١َٟ ت٢ٛثَ
ــثً      ,1 ــر تضــص٧ُثؿبث يف تإلٍؿــث٠ ٧َو٦ ــر تؾبطــص٣٧ُر وََٞٗ ــر ت٣٢ٓ  ،٪وََ

 -وتإلٍؿث٠ تألدخٌ خؿوؾثً
٥ و٢وغَثء تحملَهر خ - رؤٍر ٦طص١٧ُ ت٣٢ٓر ٣٢ُث٢َ د أٍكثًوهو يبد  ,2

ــ   يف هــ ت تؾبٛهــٍ ٖؿــثر  ي أظــر هــ ت ت٢صػــ١َٟ يف ي،ــور  تأل٪ــث و٢ٛــد رب٣َّ
يف مبو  دس٢َثً ٖثَ ً ت٢ويٌَٗ يف مبو تػب٣٧ر، إقثٖر إىل ٣٧َ ت٢ك٧ ، 
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٥/ خيرذ ٢رؤٍـر ت٢ُـث٢َ   ْدت ٩٦ ظ٥ ، وٗس َٖ  ت٢دس٢ر/  وأ٪ث ٞنسُت٢نؽ- ٖصٟعَّ
 تألرت١٦، تؽبَول، تألٖثٌَ ، وتإليبثء خثؾبوٕٚ  وـدً - و٩٦ هنـث ٖٛـد   

 تقه٣ُس ٢ٓر ت٢ٛؿَدذ خويَٗصيف/

س ذبـ ت  ٖـد٢َّ  ٧س َنـ،ث ٢ٛد أَهصنث دس٢ر خثؾر خثألغَثء ت٢  ش٣َّٟ ,*
٣َـي   سد٢َّـ  ٣َي أدخَص،ث ٩٦ ؼ،ـر، أً ٣َـي ٦ـث ىبُـ١ ٦نـ،ث ٢ٓـر أدج، ٧ٞـث       
 ٚدرصبث يف شػ١َٟ دسسز ٦نستـر ٩َ تؾبيف٢ؤ ٩٦ ؼ،ر أخرى-

 ٥ ٦ـ٩ تألغـَثء  س خً،ـور  تأل٪ـث  َٖ،ـث، ٣َـي ٦وٚـٕ تؾبـص٣ِّٟ      و٢ٛد د٢َّ ,*
 ٥ َن،ث، ٖصؽ٣س ذب ت ويَٗص،ث ت٢ػُرٍر-ت٢  ٍص٣َّٟ

 ااٍّح: ذىساز -3

ٖ،ـو   ـ٥ ت٢ـنؽ، ٢ـص   إ٨ شٟرتر تػب٣٧ر هو تؾب٣ؿ تألض٣وخٌ تألٞعـر خـروزتً  
وٍُهٌ  ،أنرتٖ  خُك،ث إىل خُف وضدى- وٍػدُّ رٍدخ١ يف ٪طَؽ  ؼب٧

دو٨ أ٨  ٦ـ٩  روٍصٟـر   ،غ٣ٟ  ٪وَثً ٩٦ تؼبرٞر ٍدور َٖ،ث ت٢ٟ ٤ ٣َي ٪ٗط 
٠ هـو ضـورذ   ٩ٟ أ٨ ٍُهي يف ه ت تعـث ٍَُد ٦ُنث - وتؾبع١ تػب٣ٌ ت٢ ً ٌب

ــر َٖ،ــث  ـَــط شصٟــر  «- ت٢ــرظب٩» ــيفً »ر تٍُ إـــدى « ٧ٟــث شٟــ خث٨ رخ   سء  ٖد
وضــدُيف  ٍــر، دبــث يف  ضبث٪َــثً وظ ظــيف ٦ــرذ- ٦ــٍ أ٨ َــدد  ٍثصبــث س ٍصؽــثوز

 -٨ ت٢صٟرتر ٍصؽثوز ت٢ع٣ط إىل ت٢نؿٕ شٛرٍدثًإرذ، أً تٍُر تؾبٟر ه٢ٝ 
ٞ ٢ٝ، ٖإ٨  ، وهو ُٖ ًإهت ٣ٚنث خدتٍر/ إ٨ ه ت ت٢ُدد أل٦ر سٖس ٣٢نًر

ٙ أض٣وج شٟـرتر تػب٣٧ـر يف شيفدٍـر تؾبٛؿـود     ه ت ٍٟو٨ أو٠ دس٢ر ٣َي زبّٛ
تس٪صدث ، وشبََس ت٢نؽ إزتء ٪ؿـوؼ أخـرى، وإَـثدذ خ٣ـٙ      ٦ن ، أً يف غد 

٣َـي أضـثش    أٍكـثً  ٖٛـم، و٢ٟـ٩ْ   ت٢وتٍٚ س ٣َي أضـثش تؾبوؼـود َٖـ  ََنـثً    
 -تؾبوَود يف ت٢نؽ ٚوسً

، ٌبٟننـث أ٨ ٪ ــى أ٨ ت٢صٟـرتر يف هـ   ت٢طـورذ      و٢ٌٟ ٪ٟو٨ أٞعـر دٚـر  
 ٍيدً ظ ض ويثبٕ ٣َي تأل١ٚ/

إ٨ أوىل ت٢ويــثبٕ ت٢ــ  ٍيدٍ،ــث ت٢صٟــرتر يف هــ ت ت٢ــنؽ أ٪ــ  ٍٗكــٌ  ,1
يف  ت٢صٟرترٍر ت٢  ٦ٌ- ٖثػب٣٧رإىل شٟث١٦ خيف ٚوتَد ت٢رخم وٚوتَد ت٢صنث
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أ خ  ت٢ٟـ ٤- وهـ ت ٍُـين    يف ٦ٟث٨ ٍدصد ٦ٟث٨ ًبصص٥ خ  ت٢ٟ ٤ شوؼد أٍكثً
 يف ٦ٟث٨ وتـد وشيدً ٧،٦صيف/ أوبث

ــح، وهـــٌ يف تؼبث٢ـــر ت٢عث٪َـــر دبنس٢ـــر        ــث يف تألوىل دبنس٢ـــر ت٢صَُٛـ إوبـ
 تؾبكــ٧و٨، وهــٌ حبٟــ٥ ٦وُٚ،ــث هــ ت شــرخم خــيف ت٢ُنثؾــر ت٢نؿــَر خكــ٥   

 ٙ وت٢صنث٦ٌ-ضثخٙ إىل سـٙ، ظ٥ إوبث شٗصؿ ؾبث ضَيفشٌ ضد١َ ت٢صفّٛ
 ر ضـؽثسً ٢صٟرتر يف ه   ت٢طورذ، هو أ٪  ٍؿـو  ويثبٕ ت رو١ُ٢ ظث٪َ ,2

ــنؽ ٍنصؿــر إلـــدتهث يف ٞــ١ ٦ــرذ شــَ      ــر   دُرِخــيف ـَٛٛــصيف- وت٢ ــ  تػب٣٧ َٖ
٪ـ   إ٦ث ش٣٧ُ  تؼب٧ٟر يف ت٢ٟ ٤، أً  رذ- وت٢صٟرتر هنث ١٧ٍُ يف ت٢نؽتؾبٟر 
 ٕ ت٢دس٢ر-ٍٟعِّ

٨ ٤، أ٨ ت٢صٟـرتر ٣ٍـو   ، وخنـثء ٣َـي ٦ـث شٛـد     وٌبٟننـث أ٨ ٪ ــى أخـ تً    ,3
 ظث٪َر/ ٖ،و إ٦ث ٢ ضصٗ،ث٤، وإ٦ث ٣٢صيفَٞد، وإ٦ث ٣٢طمرٍر- ت٢نؽ دبُث٨ٍ

 اإلحياء واألسهىب -*

- وٌبٟننـث أ٨ ٪ٛـو٠ هنـث/    ، ٢َص تألض٣وج ٦ُهي خدهَث٢ًٛد ٣ٚنث ضثخٛثً
 خث٧٣ٟ٢ــر،خث٢ؿــوز- ورضــ٥  ث- إ٪ــ  ٦وضــ٢َٛــَص تألضــ٣وج ٦ُهــي ٦دثغــرتً

- و٢ـ ت،   ه٢ـٝ أٍكـثً  وإيبثء خث٢ُدثرذ، وؾورذ ٍدَن،ث ت٢نؽ- وهو غـٌء ْـ   
ٍ، وإرتدذ ت٢صُـد  ٣َـي ْـ  تؾبُ،ـود،     شً،ر َٖ  خثَٖر ت٢نٗص ٩٦ ْـ  شوُّٚـ  

٧ٞــث شً،ــر خــ  رْدــر ت٢ٛــو٠ خػــ١ٟ قبــث٢ٕ، وٌبٟــ٩ شبعَــ١ تؼبث٢ــر تألوىل  
 خٛو٠ ت٢ػثَر/

 وُجنادَ ريُاٌمغا! ىً ِٓ ّع أظسبَ
 

 أعـريُ  ِ إىل ِٓ لـد ىٌّـدُ  ٌعٍّ 
 خٛو٠ تؾبصنّٓ/٧ٞث ٌب٩ٟ شبع١َ تؼبث٢ر ت٢عث٪َر  

 ضازليا واَْ ٌٔز  ًزاجع اٌشّطَ
 

 وأمنــا ضمــده يف جعــّيا ظــمُُ  
 ن ِـٓ عازضـِ ٍِـه    هَتسلُ ًالحَ 

 
 ّثرعـُُ  إال دْ ُ ِا ّعمظ اٌغْ ُ 
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 وٌب٩ٟ شبع١َ تؼبث٢ر ت٢عث٢عر، أخ تً، خٛو٠ أخٌ شبث٤/
 ًاٌعٍــَ ّيــرُ تاملىــازَِ ِــا شايَ

 
 نــــــا أٔــــــو حمّــــــٌَُدرــــــَ ظنّ 

ثشح تعص٧ٍ أٖٟثر  يف إ٪صثغ ت٢دس٢ر ٦ػثرٞر ندََُـر،  وٚد ٍػثرٜ ت٢ٟ 
٧ٞث ش١ُٗ ت٢هدَُر ـيف شد٠ خث٢ػ٧ص ٣َي ت٢كـفي وخـث٢نؽ٥ ٣َـي     شبث٦ثً

ــثً  ــو أٍكـ ــ١- وهـ ــَر ت٣٢َـ ــثنَ  ْثغـ ــ  ٦ػـ ــٍ ٦ٗثه٧َـ ــثنر تعص٧ـ ــد ٍػـ رذ ، ٚـ
طـدٙ، ٧ٞـث يف َدـثرتز    سشٗـث٘ ٦ُ  شوتقَُر، ٖصٟو٨ ت٢دس٢ر، ـَنة ، إ٪صثؼـثً 

، ٧َٖـث ٍٟصـح أو ٍٛـو٠،    ٢ٝ، و٢ٟنـ  س ٍطصطـ٥٣ دتب٧ـثً   تُدتج ت٢ُث٦ر وْ  ه
٣٢ٟٗــر تسؼص٧ــثٌَ ت٢هدَُــٌ، وس ٣ٍصــس٤ خثضــص٧رتر خإ٪صــثغ أو إَــثدذ دس٢ــر   
أظدص،ث ت٢ُٛد تسؼص٧ثٌَ، وشوتقٍ ت٢نثش ٣ََ،ث- إه ردبث ٍّٜٔ ٦ـ٩ ٪ٗطـ ،   

، أو ٍّٜٔ خؿـ٧ص  تؽبثؾـر ٧ٞـث    غمؿَثً ٧َٖث ٍن٣ٛ  ٩َ ـبص٧ُ ، ت٪ُٗثسً
 س -خ ٢ٝ ٖرتدش  وشبَّٛث٠، ٖ ض٥ ٍُ

ي ٦عـ١ هـ     يف ٦عـ١ هـ   ت٢ٛكـثٍث، وشٛؿ ـ    « ؼورغ ٦و٪ـث٨ »و٢ٛد حبط 
ــث٠/   ــور، ٖٛ ــد٦ث ٍدفــط      »تأل٦ ــط، َن ضبــر أضــ٣وج، خث٢نطــدر إىل ٖرٍــٙ ظث٢

٢رضث٢ص  ٖٛـم،  س ٪١ٛ، ٢َص تؾبك٧و٨ تسؼص٧ثٌَ ت٢دفت٢ٟثشح وٍنؽؿ يف 
ٝ  إقثَٖثً غَةثً ٍن١ٛ أٍكثً َند٦ث و٩ٟ٢ْ  ٢نـث ٦ـع ً   - وهـو ٍكـرج  «٣َي ه٢ـ

ؼدـ١ ت٢ٗـث٪صو،   »ــيف ٞصـح رو٪َـ  غـثر٠/     » ٍد٠ ٣َي ٦ث ههح إ٢َ  َٖٛـو٠/ 
ٖٛـد ــثو٠ أ٨ ٍنٛـ١  أو أ٨ ٍـع   َـّّ تخصَـثر        «- ٦ر ذ ت٢نطور، ٞث٨ ٦ربَثً

د تس٪ُٗـث٠ ت٢ػمؿـٌ تؾبصو٢ِّـ    ت٧٣ٟ٢ثز وشن٧ًَ،ث ٢َص ت٣٢وـر ٖٛـم- و٢ٟـ٩ِ  
ءتز ت٢ػمؿـَر-  َند  ٩٦ ه   ت٣٢وـر/ وه ت ٦ث ٍط٧َ  ت٣٢طث٪َو٨ تإليبث

ـــ   ــردً وٍصَٓ  ــٌء ٖـ ــ ت غـ ــدتًوهـ ــر    ر خَُـ ــر وت٢ تشَـ ــر تسؼص٧ثََـ ــ٩ ت٢دس٢ـ َـ
 -٧٣ٟ٣٢ثز/ تػبد١، ٖث٪صو، ت٢نطور، ٦ربَثً

٥ ٖر٪طٌ أ٨ يبَم خث٢رضث٢ر ه٢ٝ أل٨ ت٢دس٢ر ت٢ تشَر شط٧ؿ ١ٟ٢ ٦ص٣ِّٟ
، أ٨ ت٣٢طث٪َر، ٦ٍ خٛثب  ْ  ٦صيفظر حب٧و٢ص،ث تػب٧ث٢َر-  وضن ـى أٍكـثً 
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وؾــثر ْــ  ٦ربــٌ، أو    وتضــصدَّ٘ دسسز إٌبثبَــر، ٧،٦ــث دَّ٘ أً شُــد  ٢ــ   
٣٢رضث٢ر ت٣٢طث٪َر، وه٢ٝ  إقثَٖثً ْ  ٦ربٌ، ٖإ٪  ٍطصوؼح إَدتدتً شٛرٍدثً

 «-وٍد٣ّ أظر   ٢ٌٟ ٍؿدؿ ٦ُدٍثً
وخثشبر ؾبث أض٣ٗنث ٪ٛو٠/ إ٨ شٛدٌبنث ؿبـ   ت٢نٛـثل، ٣َـي ٦ـث َٖ،ـث ٦ـ٩       

و٦َدت٪ - ٧ٞث ًٍ،ر ٢نـث   ضرَر وإىبثز، ًٍ،ر ٢نث ـدود ت٢درش تألض٣وخٌ
 ٦وقوٌ ه ت ت٢درش وت٢ًوتهر ت٢  ٍٕٛ َندهث-

 ْ  ت٪نث ٪ُود ٖنٛو٠/ إ٨ ت٢وٚؤ خثألضـ٣وخَر َنـد هـ ت تؼبـد، ٦َـدت٪ثً     
، ودس٢ـر ٍٓـين ت٢دفـط    ، ومبـوتً خـيف ت٧٣ٟ٢ـر وت٢ُدـثرذ/ ؾـوشثً     ، أًو٦وقوَثً

ز تألض٣وخٌ، و٢ٟنـ  ضـَنص،ٌ خثألضـ٣وخَر إىل نرٍـٙ ٦طـدود، ٦ـث مل شصؽـثو       
رتضــثز  ٦طــصٛد١ ت٢د هــ   ٪ٗطــ،ث ٢صــدخ١ ٦َــدت٨ درتضــر ت٢ــنؽ، و٢ُــ١َّ      

 إقثٖر إىل تإلرض ت٧٣ُ٢ٌ ت٢ ً زب٣٧  ٦ُ،ث-تألض٣وخَر ٩٧ٍٟ يف ه ت، 



 

 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم الثاني
 

 َظاو انهغت وَظاو األسهىب -1

 إىل انكائٍ انكاليً يٍ انكائٍ اإلَساًَ -2

 يف َظزٌت اننص -3

 خلطابيىقف يٍ ا - األسهىبٍت -4



 

 82 



 

 83 

 
 َظاو انهغت وَظاو األسهىب

 متهٍد -

 ٗثز يف ت٣ُ٢و٤ ت٣٢طث٪َر-شؿدرز شُرٍٗثز ت٣٢ٓر َددتً ٩٦ تؾبي٢َّ
ٚر ٩٦ شٟو٩ٍ ت٣٢ٓر هتصبـث- أو ٦ـ٩   وٚد أغثرز ٣ٞ،ث إىل خؿثبؽ ٦صٗر 

٣٧َ،ث وويَٗص،ث- ٖ،ٌ َند خُك،٥ ٪ًث٤ ٩٦ ت٢ٛوتَد، وهٌ َند  خـر٩ٍ  
٦ــ٩ تإلغــثرتز، وهــٌ ٞــ ٢ٝ أدتذ  طب٣ــر ٦ــ٩ تألؾــوتز، وهــٌ أٍكــثً ٪ًــث٤ 

 ٢إٍؿث٠، إىل  خر -
ت٢ــدترش ىبــد ٢ٟــ١ هــ   ت٢صُرٍٗــثز، ؾــدى ٣٦فويــثً يف ـٛــ١     و٢ُــ١َّ

 ت٢درتضثز تألض٣وخَر ْ  أ٪نث مل لبد شُرٍٗثً وتــدتً شد٣ـّ ت٢دٚـر َٖـ  ــد      
 ت٢صمؿؽ، أً ٦ث ٍ ب٥ ٦وقوٌ ه ت ت٥٣ُ٢ و٦َدت٨ ت٢دفط َٖ -

ش إىل ٪ــوَيف ٦ــ٩ أ٪ــوتٌ ترـثؼــر ت٢ــد ر ٦ ـًصنــث هــ  ، شٛــر  إ٨ ضــر 
تؾبُرٖر- ٖ،و ذب٧ـث ٍطـصُيف ٢صفدٍـد ٦وقـوَ  ٦ـ٩ ؼ،ـر، و٢صُـَيف ٦َـدت٨         
ت١٧ُ٢ َٖ  ؼ،ر أخرى- أ٦ـث تؾبُرٖـر تألوىل، ٖنًرٍـر وذبـث يبؿّـ١ تؾبدـثدئ       

ـَّ   س ٦ـ٩ خـثٌٚ ت٢درتضـثز    ت٢ُث٦ر ت٢  رب١ُ ٩٦ تألض٣وخَر درضثً ٧٣ََـثً ٍص٧
ــر   ــر ت٢عث٪َ ــث تؾبُرٖ ــر شٟو   ت٣٢طــث٪َر- وأ٦ وبــث تؾب٧ثرضــر  ، ٖــ تز ؾــدٓر ٣٧ََ

ت٢صــدتخ١  د ٦َــدت٨ ٣٧َــ  قــ٩٧تألضـ٣وخَر ٪ٗطــ،ث، وذبــث ٍطــصهٍَ أ٨ يبــد  
 در-تؿبثب١ ت٢ ً شٗرق  ت٢درتضثز ت٣٢ٓوٍر وت٣٢طث٪َر إىل ٦َثدٍن،ث تؾبصػُ 

٪دصَٓـ ، أ٨   وٌبٟننث ٩٦ ه ت تؾبنه٣ٙ، ٦ُثػبر ؾبث مب٩ َٖ ، ورؾدتً ؾبـث 
شـيدً ت٣٢ٓـر َٖـ  ويـثبٕ قبؿوؾـر- وإهت ٞـث٨       ٪ٛو٠/ إ٨ تألضـ٣وج ٪ًـث٤   

يف زبدٍـد   ٩ُُـَْ ٚو٢نث ه ت س ٍد٣ّ ؾرت٦ر ت٢صُرٍٕ ت٢ ً ٪رقث ، إس أ٪ـ  ٍُ 
تألض٣وج ٪ًث٦ـثً، وت٢ويـثبٕ تؽبثؾـر ت٢ـ  شيدٍ،ـث ت٣٢ٓـر َٖـ  ٦ـ٩ ٦نًـور          
تألض٣وخَر ٪ٗط،ث- وه ت ت٢صفدٍـد، تؾبصـوتٖر هنـث، ٍُـد ٪وَـًث ٦ـ٩ ت٢ػـرول        

 ت٢صُرٍٗثز-تأل١ٚ ٢ٛدو٠ شُرٍٕ ٩٦ 
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٦،ث هنــث، خَث٪ــثً ٢وضــ٣وج وؼــ ء ٢ــدُف  ؽــثز ت٢ــ  ضــنٛد تؾبُث٢َ و٢ُــ١َّ
 ٍٛثً ؾُدر ٦طث٢ٟ ، خَُدذ ٦رت٦َ -ٚكثٍث ، سبصؿر أ٦ث٤ ت٢دترش نر

 األسهىبٍت ووظٍفت انهغت -*
إ٨ تألضـ٣وج ٪ًـث٤ شـيدً ت٣٢ٓـر َٖـ  ويـثبٕ       »٣ٚنث يف شُرٍـٕ تألضـ٣وج/   

 ت ت٢صُرٍٕ ٌب٩ٟ أ٨ ٪دفط ٩َ وس٦صفث٨ ت٢ص٧ثضٝ ت٢دتخ٣ٌ ؿب« قبؿوؾر
 ٩٦ خ ٠ ٦ ـًثز شص٣ُٙ خثؽبؿثبؽ تألض٣وخَر ٪ٗط،ث- ت٢ؿفر َٖ 

ٔ     و٪ ـى ٩٦ ه ت ت٢صُرٍٕ ٍٛو٤ أ٨  ٣َـي شُـثٞص تؾبٗـثه٥َ- ٖـثؾبُرو
ت٣٢ٓر ٪ًث٤، وأ٨ تألض٣وج ٍيدً ذبث ويثبٕ قبؿوؾر- َٖٟٕ ؾثر ه٢ٝ 

 ٞ ٢ٝ؟--
ؾب ـًـر أ٨ ٪ٛـو٠   هـ   ت  ٌبٟننث، خثدئ هً خدء- يف ٦ُـرـ ت٢ـرد ٣َـي   

 ٦ث ٣ٌٍ/
أ٨  إ٪  مل يبؿ١ يف شثرٍ  ٥٣َ ت٣٢ٓـر ٚـدٌبثً، وس ت٣٢طـث٪َثز ــدٍعثً     ,

٦ــ٩ خــ ٠ ٪ًــث٤ وتـــد- وت٢طــدح يف ه٢ــٝ أل٨ ت٣٢ٓــر    ـــدض شبعَــ١ ت٣٢ٓــر
دذ، وأل٨ ت٢نًرٍـثز ت٢ـ  ضـُس إىل زبدٍـد     ٪ٗط،ث شٛو٤ ٣َي أ٪٧ًر ٦صُد 

٦نــ،ث  ُرٖــر ت٢ــ  ٍنه٣ــٙد ٪ًرٍــثز تؾبدذ هــٌ تألخــرى شُــدُّأ٪٧ًصــ،ث ٦صُــد 
 وؾٌٗ- ت٢دثـط إلؼرتء أً ١٧َ

د تؾبُرٖر ت٣٢ٓوٍـر  د تأل٪٧ًر ت٣٢ٓوٍر إه٨، أؾ١ ٩٦ أؾو٠ شُدُّإ٨ شُدّ ,
٪ٗطــ،ث- وإ٨ شٟــثظر ت٢نًرٍــثز أو تخص ٖ،ــث، إهبــث ٪ػــيف ٦ــ٩ هــ ت تألؾــ١-    

ض َـ٩ ت٣٢ٓـر، ٧ٞـث ههـح     ض ٩َ تؾبُـثرٔ وخث٣٢ٓـر ٪صفـد    ٖنف٩ خث٣٢ٓر ٪صفد 
د و٪ث٨ وَدد ت٢ط ٤ تؾبطدً- و٢ ت ٞـث٨ ندََُـثً أ٨ شصُـد    إىل ه٢ٝ ؼورغ ٦

ضؽ١ ه٢ٝ ت٢صُرٍـٕ   تأل٪٧ًر وتألٖٟثر، خ١ أ٨ شصُثٞص تؾبٗثه٥َ أٍكثً ٧ٞث
 تّٚٔــوت أ٪٧ًـر ٞـع ذ، ٪ـ ٞر     يفو٢ٛـد ٪٣ُـ٥ أ٨ ت٣٢طـث٪َ    ت٢ ً ٚد٦نث   ٪ٗثً-
ــنََٗر   ــ،ث/ ت٢صؿـ ــَٗر  ٦Taxinomiquesنـ ــر Descriptifsوت٢وؾـ ، وت٢صف٣َ٣َـ
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Analytiques       ٧ٞث تّٚٔــوت أ٪٧ًـر ٢طـث٪َر ذبـث شـدرش ت٣٢طـث٪َثز ٪ٗطـ،ث ، 
M étalinguistiques- 

طث٪َثز ـثقـرتً س ٍٗؿـ١   ٣و٦ث دت٤ تسـصٟث٤ إىل ٥٣َ ت٣٢ٓر ٦ثقَثً وت٢
ت٢نًــث٤ يف ت٧ُ٢ــ١ ت٣٢ٓــوً، ٖإ٪ــ  ٌبٟننــث أ٨ مبــص٥ٟ إىل ٦ٗ،ــو٤        ر٣فؿــؾب

ــرى ٦ــدى ت٪هدثٚــ         ٣َــي ت٢نًــث٤ ٪ٗطــ  ٖنصطــثء٠ َــ٩ ٦ٛؿــود  أوسً، ٢ن
 تألض٣وج وََٞٗر شُث١٦ تألض٣وخَر ٦ُ  ظث٪َثً-

 اننظاو بني انهغت واألسهىب -*
د ت٣ُ٢ـو٤ ت٢ـ  شبثرضـ  وشطـصند     د ٦ٗ،و٤ ت٢نًث٤ وشُرٍٗ  خصُدٍُّصُد  , أ

إ٢َ ، ْ  أ٪نث ٪طصهٍَ أ٨ ٪ٕٛ ٣َي تظنيف ربص٧ـٍ َٖ،٧ـث ٞـ١ تؽبؿـثبؽ     
ــثً يف      ــثً و٦ٗ،و٦ ــي ت٢نًــث٤ شُرٍٗ ــث٨ ٣َ ــ،٧ث ٍنهدٛ ــ  رب٣ُ ــ٩   ت٢ ــ٥ ٦ أً ٣َ

ت٣ُ٢ــو٤/ تألو٠، و٪يفخــ   ٦ــ٩ ٚــث٦وش ت٣٢طــث٪َثز ػبــث٨ دوخــوت ت٢ــ ً ٍٛــو٠   
 - 1 «ت٢نًث٤ ـب٧وَر ٩٦ ت٢ُنثؾر تؾبصنثضٛر وتؾبصدتخ٣ر» /َٖ 

وٍٛـو٠   ،petit Larousse /1984/ ٌوت٢عث٪ٌ و٪يفخ   ٩٦ ٚث٦وش ت٢ٗر٪طـ 
 طب٣ـر ٦ـ٩ ت٢ُ ٚـثز ت٢ــ     دهثت٢نًـث٤ ـب٧وَـر ٦ـ٩ ت٢ُنثؾــر زبـد     » َٖـ / 
 - 2 «٧،ث ٧َٖث خَن،ثشَٛ

تألضـ٣وج أٍكـثً- ه٢ـٝ     ت٢نًث٤، ٖإِ٪  ٍنهدٙ ٣َـي  وهإِهت ٞث٨ ه ت  , ج
وشدتخ٣ـ،ث، ٧ٞـث    ٗـر ٣٢ٟـ ٤  أل٨ تألض٣وخَر ٥٣َ ٍدرش شنثضٙ ت٢ُنثؾر تؾبي٢ِّ

ٍدرش ت٢ُ ٚثز ت٢ٛثب٧ـر خـيف هـ   ت٢ُنثؾـر ٢صفدٍـد ويثبٗ،ـث وت٢وٚـؤ        
٧ـ   َص ٖوقـي شنًِّ ٣ََ،ث، وٍد٠ هـ ت دس٢ـر وتقـفر ٣َـي أ٨ تألضـ٣وج ٢ـ      

غــ٣ٟ،ث تؽبــثؼ- ْــ  أ٨  و٢ٟنــ  ٪ًــث٤ خــ  شنــص٥ً ت٣٢ٓــر، وخــ  شيفخــ  ت٣٢ٓــر،
إدرتٞـ  إِس   تألض٣وج ٪ًث٤ س ٌبٟـ٩  ٦دَثذ تس٢صدثش يف ه ت تأل٦ر، هٌ أ٨

ٌبٟـ٩ ت٢ٛـو٠/ إ٨ تألضـ٣وج     ت٢نًـث٤ ت٣٢ٓـوً و٦ـ٩ هنـث     خإِزتء ٪ًث٤  خر، هـو 
                                                           

1 - Dictionnaire de Liguistique, Larousse. P 481. 1973. 

2 - petit Larousse. P 980. 1984. 
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ق٩٧ ٪ًـث٤ أَـ٥ وخإزتبـ ،     خثؼ ٚثب٥ ٜ خثؾبٛثر٪ر، أو إِ٪  ٪ًث٤در ٪ًث٤ ٦ُ
 ت٣٢ٓر- هو ٪ًث٤

 ادلقارَت بني َظاو انهغت وَظاو األسهىب -*

يف ت٣٢ٓوً وتألض٣وخٌ، ٖطنؽد أ٨ ت٢نًث٤ ٪ر ت٢نًث٦ إهت ٧َد٪ث إىل ٦ٛثر 
ص ٍيض ـ  تألض٣وخٌ ٌبصثز ٩٦ ت٢نًث٤ ت٣٢ٓـوً خيف٪ـ  ٪ًـث٤ ْـ  ٦َُـثرً، ٖ،ـو      

ت٢ـ ً ٍطـصفدظ    ت٣٢ٓر ٣َـي خـ ٔ ت٢ٛثَـدذ ٦ـ٩ ؼ،ـر، وس ٍُهـٌ ٣٢نطـٙ        
ٛـثش  تؾبُنـي س ٍُ  ظدثشثً ٚثَدٍثً أو ٚوذ ٦َُثرٍر ٦ـ٩ ؼ،ـر أخـرى- وهـو ذبـ ت     

٣ََ ، أل٨ ت٢ٛثَدذ َٖ  شٛو٤ ٣َي قبث٢ٗر ت٢ٛثَـدذ وتس٪سٍـثؾ َنـ،ث- و٦ـ٩     
هنــث لبــد أ٨ ت٢ٛــرتءذ هــٌ ت٢طــ٧ر تألؾــ٣َر ٣٢َّٔٞــح ت٣٢ٓــوً ت٢ــ ً ٍٛــو٤      

ٖص٧ثرش ٣٧َ،ث إخـدتَثً  ١، ٣ََ،ث- و٢ ت، ٖإ٨ ٢ٓص  شب٣ٝ ت٢ٛدرذ ٣َي ت٢صػُّٟ
و٣ُ٢نث ٪طصهٍَ، َـّّ تؾبٛثر٪ـر،    وخ٣ٛثً، وزب١َ ت٢نؽ ٞثبنثً طبوـثً و٣ٖوشثً-

ــر ٣َــي ٦ــث ههدنــث إ٢َــ -    أ٨ ٪ــد٠َّ ٚدــ١ ه٢ــٝ ىبــح أ٨   و٢ٟــ٩ْ خــدُف تأل٦ع٣
ٚــد ٍٟــو٨ أـَث٪ــثً خــثؾبُني ت٢ــدَٚٙ  « قبث٢ٗــر ت٢ٛثَــدذ»٪ ـــى أ٨ ٦ٗ،ــو٤ 

٢ٛثَدذ ت٢صيف٪َط وت٢ص ٞ ، أو ٧ٞمث٢ٗر ت٢نؽ ٢ٛثَدذ ٩٦ ٚوتَد ت٢نفو، أو 
ــثؾبُني        ــي وتػب٧ــٍ، إىل  خــر ه٢ــٝ- ٧ٞــث ٚــد ٍٟــو٨ خ ٢ٛثَــدذ تؾبٗــرد وتؾبعن

٥ َــ٩ تؾبــيف٢ؤ ٦ــ٩ ٞــ ٤ ت٢نــثش،   ت٢وتضــٍ، أً ٚــد ًٍ،ــر يف خــروغ تؾبــص٣ِّٟ  
ت٢ُدـثرذ، أو قبث٢ٗـثً ٧٣٢نهـٙ يف شرَٞـح      َٖٟو٨ قبث٢ٗثً ٢ّٔشَح تأل٢ٗثو يف
 تؾبُني، أو ْث٦كثً، أو ْ  ه٢ٝ-

  /78 . ٩َ ت٢ن٧وهغ تألو٠، ٖنرى ه٢ٝ يف ٚو٢  شُثىل يف ضورذ  تأل٪ُث٤ أ٦ث
 «-ىرا زتِ لايَ تاشغحً ا زأٍ اٌشّطَضٍّ »

  /75 . و٦ع١ ه٢ٝ أٍكثً ٚو٢  شُثىل يف ضورذ  ت٢دٛرذ«- ه  »ومل ١ٍٛ 
 «-وِٓ زتِّ ٌِعاحً هُجاءَ ضّْٓ»

  /1.وْ  ه٢ٝ ٞٛو٢  شُثىل يف ضورذ  تؾبُثرغ«- ؼثءش »ومل ١ٍٛ 
 «-ًالع تعرابٍ ظائًٌ ظأيَ»
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وهــ ت ٞــع  يف « َــ٩»ٍٟـو٨ خـــ  أل٨ ت٢طــيت٠« َــ تج وتٚــٍ َــ٩»ومل ٍٛـ١  
 ٚو٠ تؾبصنّٓ/ ٌ- و٩٦ ه٢ٝ ٦ع ًد و٦صنو ت٢ػُر وت٢نعر- و٦صُد 

ٍ   ذوـِ   عٍـَ مجـسٍ   دشاَُ  ِـٓ اهلـٌ
 

 ذسذـعُ  ِٓ احلعِٓ يف زًعٍ ًعْناَُ 
 «شرشُث٨» /ومل ١ٍٛ« شرشٍ» /ٖٛد ٚث٠ 

وٌ  خر ٩٦ أ٪ـوتٌ قبث٢ٗـر ت٢ٛثَـدذ، وقـُ  ت٢نفـثذ وت٢د َْـو٨       وضبر ٪
، وتأل٦ـر ٢ـَص ٞــ ٢ٝ، ٧ٖـ٩ ه٢ــٝ    وشٍّّــرتً يف خـثج تؼبــ ٔ- شـيفوٍ ً   ٚـدٌبثً 
 ٚو٠ ت  شُثىل يف ضورذ ت٢دٛرذ/ ٦ع ً
ــَِ » ــثر ٦ــ٩ ٚو٦ــ   ث، وٚــ«ظــثعني زجــالً  وُاخرــاز ٌِظــَ لٌ ٢وت/ أً تخص

 ، وٞ ٢ٝ لبد ٚو٠ تؾبصنّٓ/ضدُيف رؼ ً
 ُ دهلـــاً يـــا اٌـــرىٍّ  مينعُ تْضـــاءُ

 
 ، ًمينعيــا احلْــاء دتْعــا  يــاًْذ 

و٪ؿـد  ذبـث فب وٖـر- و٢طـنث     « شبـَص »ٚد١ ت٢ُٗـ١  « أ٨»وٚث٢وت/ ـ ٔ  
  ٌد ـ هـٌ ٪ُ  ٗر ٣٢ٛثَدذ و٦نثٚػص،ث، إهبثهنث خؿدد تضصُرتـ تأل٦ع٣ر تؾبمث٢ 

 ، ٣٢دس٢ر وتإلخث٪ر-ؼ٣ُنثهث ٦ٛدترتً
ــث أ٨ ٪ٛــٕ      ــث٪ٌ، ٧َٖٟنن ــر  وأ٦ــث َــ٩ ت٢ن٧ــوهغ ت٢ع ــر أ٦ع٣ ــي ظ ظ ــ  ٣َ َٖ 
 /قبص٣ٗر تؼص٩ُ٧ يف ضورذ ت٢نف١، ٖٟث٪س أ٢وت٪ثً
  /15 أ٦ث تؾبعث٠ تألو٠ ٖٛد ؼثء يف ٚو٢  شُثىل   ٍر

 «-ىُ ذتردًٌْعٍَّ ًظثالً تىُ، ًأهنازاً أْ دتْدَ زًاظَِ ًأٌمَ يف األزعِ»
ٍيفخـ هث-   خصُدد تؾبٗث١ََ ت٢ـ   د أُٖثسًٍصُد « أ٢ٛي»لبد هنث أ٨ ت١ُٗ٢ 

وهو يف «- نيأو خ صأٚث٤ أو أض »ٍيفخ  ٦ٟث٨ ت١ُٗ٢ « أ٢ٛي روتضٌ »يف ٖ،و 
، وإزتء هـ    «وأ٪ػـيف  أؼـرى، وؼُـ١  »ٍيفخـ  ٦ٟـث٨   «-  ًوضـد  أ٢ٛي--- أوبثرتً»

 ١ ٪وَـثً َٖػـِّٟ  خيفدتبـ  ٞـث٦ ً   ، ٍدٛـي فبصًٗـثً  تألُٖث٠ ت٢  ٍيفخـ هث قـ٧نثً  
ت٢دس٢ر ٣َي  ْ  َثدً هو ْثٍر ت٢ٛو٠ يف أظرتً ضُفد مث٢ٗر ٦ُ،ث، و٩٦ٍُ تؾب
 تؽب٣ٙ-
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 وٌبٟــ٩ ت٢ٛــو٠ ٣َــي ٦طــصوى  خــر/ إ٨ تؾبٗثََــ١ يف دس٢ــر ت٢ــنؽ زبصــ١
ــثً   - ٖ،ــٌ شُٗــ١ يف ت٢ُٗــ١ ت٢ــ ً   وشػــَٟ ً ٦رشدــر ت٢ٗثَــ١ يف ٪ًث٦ــ  شٟوٍن

َٖـ    إ٦ٟث٪ثز تؽب٣ٙ د  ورب١ُ ٦ن  ٞثبنثً،  وشُد٦ّ  مبو تػب٣٧ر وشوؼٍّٛد 
د ٦ٗث٣ََـ   د خصُـدُّ ٚـد شُـد   ٣َي ه٢ٝ ٩٦ أ٨ ت١ُٗ٢ هنث  س شصنثهي- وس أد٠َّ

 د ٖوت٣َ -و٢َص خصُدُّ
  /16وأ٦ث تؾبعث٠ ت٢عث٪ٌ، ٖٛد ؼثء يف ٚو٢  شُثىل   ٍر 

 «-ىُ ّيردًْ ًتاٌنجُِ»
 ٦دنــي ث٦٧ًطــصَٛ ٢ًــ١َّ« وخــث٢نؽ٥ ٍ،صــدو٨»٨ ثو٪ ـــى أ٨ ت٢ٛــو٠ ٢ــو ٞــ

ت٢ٛــو٠  يفوٞــيف٨ هـ ت ت٢كــ٧  ٚــد ؼـثء زٍــثدذ    «-هــ٥»و٦ُنـي، أً ٦ــ٩ ْـ    
يف هـ ت،   ، ْـ  أ٨ َٗـر ت٢صمؿـَؽ وأٖـثد ٦ُنـي ٦كـثٖثً     و٣ََ ، ٖـيفدى وي 

ــ ٧ٞــث رأى ت٢سقبػــرً يف شٗطــ  ، خروؼــثً  ــ»ث  ٧َــث غب  «- ٩ تؽبهــثجن ضُ
وإ٨ «- ٍ،صـدو٨  ٞيف٪  ١َٚ/ وخث٢نؽ٥ خؿوؾثً، هيسء خؿوؾث،»وٚد ٚث٠/ 

خروغ ت٢ٟ ٤ ٣َي ه ت ت٢نفو وت٪صًث٦  ٣َي ه ت ت٢ػ١ٟ، هو ت٢ ً ؼ٣ُـ   
ذ وأ٢دط  ٢دثش ت٢ٗرتدذ- و٪طصد٠ ٦ـ٩ هـ ت، أ٨ ٢ٓـر    س٣َي ه   تؿبَةر تؾب٧َ 

خ٣ٛس  , ص،ث تٍُر هنث٧ٞث ؼ٣َّ , تألض٣وج يف خروؼ،ث ٣َي ضن٩ تؽبهثج
 ذبث، ت٪ٗردز خ  ق٩٧ ت٢نًث٤ ت٣٢ٓوً ت٢ُث٤- خثؾثً خدٍ ً ٪ًث٦ثً

 يف ضـورذ ت٢نفــ١  أ٦ـث تؾبعـث٠ ت٢عث٢ـط وتألخـ ، ٖٛــد ؼـثء يف ٚو٢ـ  شُـثىل       
  /68   ٍر
 «-تٌْذاً اخترُ ِٓ ااثايِ أِْ إىل اٌنذًِ هًَأًدَ زتُّ»

 وٌب٩ٟ ٧٣٢رء أ٨ ٍٕٛ يف ه   تٍُر ٣َي أ٦ر٩ٍ/
 األِس األًي: -

،ث ٪ؽ تٍُـر- وت٢عث٪َـر   ٣شٛو٤ ه   تٍُر ٣َي خنَصيف/ تألوىل ضهفَر، وٌبعِّ
 /وهٌ ت٢دنَر ت٧ُ٢َٛر أو ت٢صفصَر، وٌب٩ٟ شبع٣َ،ث يف تػب٣٧صيف ت٢صث٢َصيف
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 تػبدث٠يف  تسب ً خَوشثً ,1

 يف خُف تػبدث٠- تسب ً خَوشثً ,2

ر يف ت٢دنَـر ت٧ُ٢َٛـر   ٣ـ إ٨ تػب٣٧ـر تؾب٧عَّ  /رو٨ إىل ت٢ٛـو٠ ؾبٗط توٚد ههح 
 ر تػب٣٧ر يف ت٢دنَر ت٢طهفَر-هٌ ت٢  شٗط  .2ر٥ٚ .

ــي هــ ت         ــثء ٣َ ــ٥، خن ــد ٪٣ُ ــر تألو٠، ٣ٖٛ ــث يف تأل٦ ــيفشٌ ٦ــرتد ٚو٢ن ــث ٍ  هن
ٞــ ٤ ٞــ١ ت٢نــثش، وإ٪ــث ٢نٟــثد ت٢صف٣َــ١، أ٨ ت٢ٟــ ٤ يف ت٢دنَــر ت٧ُ٢َٛــر، هــو 

٣َـي   مبطح أ٪  ٣َي ؾٗصيف/ ؾٗر ٦َُثرٍر وؾٗر إٍؿـث٢َر- ٖ،ـو ٍٛـو٤   
إهت ٞث٨ هٟـ ت، ٖـ٩ٟ٧َ   تضص٧ُث٠ تؾبيف٢ؤ ٢ٓر ذبدٔ إٍؿث٠ ت٢نؽ ٖٟرذ- و

،ث ٣ت٢طهفَر ت٢  شبعِّ ٦ٛثخ١ ه ت، أ٨ ت٢ػ١ٟ ت٣٢ٓوً يف ت٢دنَر أ٨ ٪ ـى،
٣َي تضص٧ُث٠ ت٢نؽ ٖٟرذ  ٍٛو٤ تٍُر- هو تؾب،٩٧َ ٣َي ت٢ٟ ٤- دبُني أ٪ 

إقـثٖر إىل ت٧َٛ٢ـر تإلٍؿـث٢َر ت٢ـ      يب٧ـ١   ذبدٔ إٍؿـث٢  ٢ٓـر- و٢ـ ت ٖ،ـو    
ت٪هدثََــر ٍؿــدؿ تؿبــدٔ ٦ُ،ــث، ٢ــَص   ٧َٚــر , شصكــ٧ن،ث ت٢دنَــر ت٢صفصَــر

- وٍٛود٪ــث هــ ت إٍؿــث٠ ت٢ػــ١ٟ ت٣٢ٓــوً أٍكــثً إٍؿــث٠ ت٢ٟٗــرذ ٖٛــم، و٢ٟــ٩ْ
ت ت٢ــنؽ شٛــو٤ ٦ــ٩ ـَــط ت٢صفدٍــد إىل ت٢ٛــو٠/ إ٨ تػب٣٧ــر ت٢ٛر ٪َــر يف هــ 

شنٗـرد خـ ، وخـ  شٗـّٔ٘ َـ٩ ٦ـيف٢ؤ ت٢نـثش يف         قبؿـوؼ  خنَص،ث ٣َي مبـو 
٣٢ص٧رٞس ٣َي ٪ٗط،ث ٖرتدذ ٖإوبـث شـدين يف ت٢وٚـس     ٞ ٥،٦- وهٌ إه شطُي
 ١ ذبث ٢ٓر ظث٪َر يف ٣ٚح ت٣٢ٓر ت٢ُث٦ر-هتش  أدخَص،ث ت٢  شػِّٟ

 األِس اٌنأِ: -
ت٣٢ٓـر ت٢عث٪َـر ذبـث، ش٧ٟـ٩ يف     ٣س إ٨ ٩٦ أوىل ٦ًـثهر تألدخَـر ت٢ـ  شػـَّٟ    

زبو٣ٍ،ث تس٪صدث  ٩َ وقٍ ت٢ٟٗـرذ يف تٍُـر إىل غـ١ٟ رب٣َ،ـث ت٣٢ٓـوً َـّّ       
ــثرذ ٣٢دهػــر وـكــثً أغــَثء ْــ  ٦صنثضــدر ـؽ٧ــثً   ــر  - إظ يف  ٣٢صيف٦ــ١- ٖثٍُ

خُـــف  يف تسبـــ ً خَوشـــثً»أو «- يف تػبدـــث٠ تسبـــ ً خَوشـــثً»ٖٟرصبـــث هـــٌ/ 
« ت٢نفـ١ »ٖصؽ١ُ ت٢ؿٓ  وهو  وأ٦ث تٍُر يف غ١ٟ رب٣َ،ث ت٣٢ٓوً«- تػبدث٠
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تؾبٗثرٚر  ت٢ُ ٚر، ضرُّ - وه ت ٪وٌ ٩٦خَوشثً« تػبدث٠»ٍصم  ٩٦ ت٢ٟد  وهٌ 
وت٢ٟـد    خـيف ت٢ؿـٓ  ؼـدتً    ت٢دثَعر ٣٢دهػر َٖ  أ٪  ٍٛو٤ ٣َي ت٢ شنثضـح 

 -تؾبصنثهٌ ّّٞتً و٪َٛك  ْ  ، أو خيف تؾبصنثهٌ ؾٓ تًؼدتً
 تانهغت بني نساٍَاث اجلًهت واألسهىبٍ -*

٦نثهث وتأل٦ع٣ـر ت٢ـ  شكـ٧نص،ث،    ٣ُ٢نث ٪ٟو٨، ٩٦ خ ٠ ت٢ن٧ثهغ ت٢  ٚـد  
ٚد خَنث ََٞٗر رب٣ٌ ت٣٢ٓر يف ١ٞ ٩٦ ت٢نًث٦يف ت٣٢طـث٪ٌ وتألضـ٣وخٌ، وٚـد    

ــد أٍكــثً   ــَ  ٍٟــو٨ ٦ــ٩ تؾبَٗ ، وخإىبــثز ٍصنثضــح ٦ــٍ ٦ــث مبــ٩    ٩ أخــ تًأ٨ ٪د
قـوٌ  خؿدد ، ٦وٕٚ ١ٞ ٩٦ ت٣٢طث٪ٌ وتألض٣وخٌ ٩٦ ت٢ًثهرذ ت٣٢ٓوٍـر، ٦و 

 ت٢درش يف ١ٞ ٩٦ ت٧٣ُ٢يف-
ؽر ٣٢ؽ٧ـ١-  خثضصندثل ت٢ٛوت٪يف تؾبنص  ٢طث٪َثز تػب٣٧ر أضثضثً ينُشُ ,1

َـر  ٣ دْإوبث ٦ُرٖر َٚ /٦،ث ذب ت تؽبؿوؼوٌب٩ٟ ت٢ٛو٠ ٩َ تؾبُرٖر ت٢  شٛد 
٩ ٦ـ ت٣٢طـث٪َثز شنه٣ـٙ    أ٨ خََٟٗر إ٪صثغ تػب٣٧ر وأدتب،ث- وإهت ٞث٨ ؾفَفثً

أوبـث شصؽـثوز ذبـ ت ت٢وتٚـٍ      ثز ت٣ُٗ٢ـٌ ٣٢ٓـر، إس  ت٢وتٍٚ ت٣٢ٓوً- أً ٦ـ٩ تإللبـ  
إىل خنثء ت٢ن٥ً ت٣ٟ٢َر إل٪صـثغ   ١، وه٢ٝ ٢ٌٟ شؿ١إىل ٦رـ٣ر ٦ث ٚد١ ت٢صػّٟ

 ، ودس٢ر-، ومبوتًت٢ٟ ٤/ ؾوشثً

٤ غـــرنيف ٦َُـــثرٍيف ٣٢صُث٦ـــ١ وهـــٌ ٣َـــي تخـــص ٔ تربثهثصبـــث، شٛـــد 
 ت٣٢ٓوً/
 -ي يف ؾفر تػب٣٧ر ٚثَدٍثًت٢ػرل تألو٠ وٍصؽ٣َّ ,
 ي يف تَصدثر تػب٣٧ر ٦ٛدو٢ر-٢ػرل ت٢عث٪ٌ، وهو غرل أ١ٚ، وٍصؽ٣َّت ,

ٔ خث٣٢ٓـر  ٥ خُـف ـبـث٠ ت٢صؿـرّ   وإهت ٞث٨ ت٢ػرل ت٢عث٪ٌ ٍٗطـؿ ٧٣٢ـص٣ِّٟ  
ؽــر ؿبــث ويبث٧ٞــ  دبَُثرٍصــ،ث- و٢ٛــد  إس أ٪ــ  يبؿــر  قــ٩٧ ت٢ٛــوت٪يف تؾبنص 

س خ ، ـصـي ٢نٟـثد   شبَ  ٪٥٣ُ أ٨ شػو٦طٌٟ درش ه ت تأل٦ر، وأوس  تهص٧ث٦ثً
 إ٪  خني ٣ََ  ؾرؾ ٪ًرٍص  ت٢صو٢َدٍر- /و٠٪ٛ
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 إوبث صب١٧ ت٢ػرل تألو٠، /أ٦ث خث٢نطدر إىل تألض٣وخَر ٩ٟ٧َٖ ت٢ٛو٠ ,2
نـث، س شٛـو٤   أو إ٪  س ٍٍٛ يف دتبرذ رؤٍص،ث وتهص٧ث٦ثصبث- وه٢ٝ ألوبث، ٧ٞث خَ 

- وٚـد  ستًنؽ ـ ذبـث ٦ُ  ٣َي إَدتد ٦طدٙ ػب٣٧ر ٩٦ ت٢ٛوتَد ٢َؿدؿ تألضـ٣وج 
ت٢ٛــوت٪يف شنص٧ــٌ إىل  أ٨ ت٢نًــث٤ ت٢ٛثَــدً هــو طب٣ــر ٦ــ٩  ٩ شػو٦طــٌٟخــَ 

ٌ ػ درتضر ت٢ـص٩ٟ٧ وتؾبٛـدرذ- خَن٧ـث ت٢ٟـ ٤ تؾبنـصَ      -  1 درتضـر تألدتء  إىل ٍنص٧ـ
 غـرنثً  س ٍُـدُّ  ت٢ؿفر ٚثَـدٍثً  وه ت ٖر٘ ؼوهرً ٪طصنصػ ٦ن  أ٨ غرل

ؾفر تػب٣٧ر أدتء، هٟ ت ٣َي وؼـ  تإلنـ ٘- إس أ٨ هـ ت ت٢ػـرل ٍـدخ١      
 خُك،ث أؾدفس تػب٣٧ر ٦ٛدو٢ر- ، إهت شٗث٣َس ٣ٞ،ث ٦ٍخيف غرول أخرى

ُنـي، ٢ـَص خث٢ٛوتَـد تؾبنصؽـر     وًٍ،ر ٩٦ ه ت ٣ٞ  أ٨ تألض٣وخَر ٪ًث٤ ٍُ
٨ ت٢نًـث٤  أ٢نًث٦ـ - وهـ ت ٍُـين     ػ خث٢ٟ ٤ ٩٦ ـَط هو ٦نـص   ٣٢ٟ ٤، و٩ٟ٢ْ

ت٢نًـث٤ هنـثٜ،    ُـدً، ٧ٞـث ٍُـين أ٨   هنث أً يف تألض٣وخَر، ٪ًث٤ ســٙ أو خ  
ــث٪َث ــ٣وخَر    أً يف ٢طـ ــر تألضـ ــث٨ يف رؤٍـ ــ ت ٞـ ــثخٙ، و٢ـ ــث٤ ضـ ــر، ٪ًـ ز تػب٣٧ـ

تألضـ٣وج ٢ٓـر    - و٪طصد٠ ٩٦ ه ت أ٨دثً، ويف رؤٍر ت٣٢طث٪َثز ٦ٟصط قب٣وٚثً
ي خ - ٧ٞـث ٪طـصد٠ أ٨ تألضـ٣وج ٪ًـث٤     سب٣ٙ ٪ًث٦،ث خُد أ٨ مل ٩ٍٟ وشصؽ٣َّ

د ٪صَؽر ٢َٛثض  ٣َي ٪ًث٤ و٢َ٢نؽ قبؿوؼ س ٍٛد١ ت٢َٛثش ٣ََ ، وس ٍُ
 د٣ُ ـ ر ه ت تأل٦ـر هـو ت٢ـنؽ ٪ٗطـ ، ٖث٢نًـث٤ ٍ      و٦ث ٍٗط  -ودتًضثخٙ ٣ََ  وؼ
١ خ - و٢ ت ٖ،و س ٍؿ٣ؿ إل٪صثغ أض٣وج  خر أو أضث٢َح أخرى، ٦ُ  وٍصػَّٟ

٧ٞث هٌ تؼبث٠ يف ت٢ٛوتَد، ـَط شب٣ٝ ت٢ٛدرذ ٣َي شو٢َد طب١ س ـؿر 
 ؿبث-
 ض َنـــ،ث، هـــٌ أ٨ت٢نٛهـــر ت٢عث٢عـــر وتألخـــ ذ ت٢ـــ  ٪رٍـــد أ٨ ٪صفـــد   ,3
ُنـي خنًـث٤ تؾبهثخٛـر،    د٣َر ٚوت٪َنـ،ث، ٖإوبـث شُ  ز تػب٣٧ر، خطدح ٦ث ٢َٚطث٪َث

ُنـي تألضـ٣وخَر   خَن٧ـث شُ  ؽر ٢ ،ػ ٣َي ت٢ٛثَدذ تؾبنص أً خث٪هدث٘ ت٢ٟ ٤ تؾبنصَ

                                                           
1 - As pects de la Théorie syntaxique. P 23. 
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ت٣٢ٓوٍـر ٦ـ٩    ػ ٦ـ٩ ت٢ٟـ ٤ ٦ـٍ ت٢ٛثَـدذ    خنًث٤ تسخص ٔ، أً تخص ٔ تؾبنصَ
َـ٩ ت٢ٟـ ٤    ٚثًوت٢دس٢ر تشطث ؼ،ر، وتخص ٔ ه ت ت٢ٟ ٤ ٦ٍ تؾبُني ٦نهٛثً

 ت٢ُثدً تؾبيف٢ؤ ٩٦ ؼ،ر أخرى-

 ٢ٛــد رأٍنــث أ٦ع٣ــر ٦ــ٩ تخــص ٔ ت٢ٟــ ٤ ٦ــٍ ت٢ٛثَــدذ- وٌبٟننــث أ٨ ٪ــد٠َّ   
 َ،ث ظ ظر هبثهغ، ٣َي تخص ٔ ت٢ٟ ٤ ٦ٍ تؾبُني ٦نهٛثًخيف٦ع٣ر أخرى شصوزَّ

 /وتشطثٚثً
ــٍ ت٢طــ٧ثز      اٌنّــٌذج األًي: - ــر ٦ ــي تخــص ٔ ت٢ٟــ ٤ دس٢ ــو٤ ٣َ  وٍٛ

 ت٢  ٍصك٧ن،ث/ ت٢نوََر ٢و٢ٗثو

و٪ ــى  «- ٌثاظاً ًجعٍنا اًٌٍَْ» ؼثء يف ٚو٢  شُثىل يف ضورذ  ت٢نديف 
ــٕ َــ٩ تألخــرى،        ــى سبص٣ ــر ٢ٟــ١ ٢ٗ ــ١»أ٨ ت٢طــ٧ثز ت٢نوََ ــ١ « ٖث٣٢َ يب٧

 ت٢ط٧ثز ت٢نوََر ت٢صث٢َر/
ٌ  , ٦َـس  , ـٌ , + ٦ربٌ + ز٦ين + ٥٣ً٦ ندََُر 0 + ت١َ٣٢  ٦ؿـنو

 ٧٣٦وش- ,
 ت٢نوََر ت٢صث٢َر/َٖف١٧ ت٢ط٧ثز « ٢دثش»وأ٦ث ٢ٗى 

ٌ  + ٦َس , ـٌ , ٦ربٌ + ز٦ين , ٥٣ً٦ , ندََُر , 0 ٢دثش  ٦ؿـنو
 ٍرشدٍ  تإل٪طث٨- + ٧٣٦وش +

و٦ــ٩ ٦ٛثر٪ــر ت٢طــ٧ثز ت٢نوََــر ٣٢ًٗــيف ٪ ـــى أ٨ ٞــ١ وتـــد ٦نــ،٧ث   
يف شرَٞح وتــد ورخه،٧ـث خُ ٚـر     ١ُ ٢ٓ  ٦ُنث - ْ  أ٨ إدخثؿب٧ث ٦ُثًؼُ

 ٦عث٠-أدى إىل ٦َ د دس٢ر ؼدٍدذ ٣َي ْ  
وٍٛو٤ ٣َي تخص ٔ ت٢ٟ ٤ دس٢ر ٦ٍ ٦نهـٙ ٦ُنـي    اٌنٌّذج اٌنأِ: -

 /تألغَثء وتُٚثً
 ؼثء يف ٚو٢  شُثىل ٩٦ ت٢طورذ ٪ٗط،ث/

 -«ضىأد ظساتاً ااثايُ سخًِِّْظُ ضىأد أتٌاتاً اٌعّاءُ رذدًِضُ»
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ت٣٢ٗى  ٚثخ١ ٣٢ٗصؿ ، وأ٨ يب١٧ ت٢ط٧ر/  +« تألخوتج»و٪ ـى أ٨ ٢ٗى 
ٜ - وشيٞد هثشث٨ ت٢طـ٧صث٨  ٚثخ١ ٣٢ط  وت٢صفرّ ت٢ط٧ر/  +يب١٧ « ضرتج»

، وتشطــث٘ هــ   «رزضــَ »، و«ٖصفــس»٦ــٍ ت٣ُٗ٢ــيف  ٦نهَٛــر ت٢ُ ٚــر دس٢َــثً
و « صفـس تألخـوتج  ُٖ»ـَط ٌب٩ٟ ت٢ٛـو٠/   ،ت٢دس٢ر ٦ٍ ٦نهٙ تألغَثء وتَُٚثً

 «-ر ت٢طرتجضَ »
أل٨  ْ  أ٨ شرَٞح تػب٣٧صيف يف ت٢طورذ مل ٍيفز ٣َي ه ت ت٢نطٙ، ه٢ٝ

س « ؼدـث٠ » ٚثخـ١ ٣٢ٗـصؿ ، ٧ٞـث إ٨ ٧٣ٞـر     س زب١٧ ت٢طـ٧ر/  + « غبثء»٧٣ٞر 
هـ ٩ٍ ت٣٢ًٗـيف    ٦ث ٍد٠ ٣َي أ٨ٚثخ١ ٣٢ط  وت٢صفرٜ ،  ت٢ط٧ر/  + زب١٧

س ٍنص٧َــث٨ إىل ت٢ٗةــر ت٢نفوٍــر ٪ٗطــ،ث ت٢ــ  ٍنص٧ــٌ إ٢َ،ــث ٞــ١ ٦ــ٩ ت٣ُٗ٢ــيف/ 
٘   «- رزضَ »و« صفسُٖ» خـيف   ٢َـثً ٧٣٢هثخٛـر دس  وٚد أدى هـ ت تأل٦ـر إىل خـر

 ٦ُني تألغَثء-
 اٌنٌّذج اٌناٌ  ًىٌ اٌرضاد:

شنص٧ٌ تأل٢ٗثو تؾبصكثدذ إىل ٖةر وتـدذ، و٢ٟن،ث شصُـثرـ دس٢ـر، وإوبـث    
 - ٧ٞث ٚـد ٍٟـو٨  ، أو ؼسبَثًإه شصُثرـ ٣َي أ٪وتٌ ٖٛد ٍٟو٨ ت٢صُثرـ شث٦ثً

ٗـى  ٢خيف  خيف ٢ٗى ٦وؼود خث١ُٗ٢ و خر ٦وؼود خث٢ٛوذ- و٣ُ٢  ٍٟو٨ أٍكثً
طــَث٘ ت٢ــ ً ورد َٖــ - وشٛــو٤ ت٢طــ٧ثز تؾبصُثرقــر، يف ٞــ١ هــ     ٦ُــيف وت٢

تألـوت٠، ٣َي فبور وتـد يبصـ١ َٖـ  أــد تأل٢ٗـثو نرٖـ  تألو٠ وت٢عـث٪ٌ       
 نرٖ  تُخر-

 ي يف أ٢ٗــثو ٦عــ١/ ت٢ػــ٧ص  ، َٖصؽ٣َّــأ٦ــث َنــد٦ث ٍٟــو٨ ت٢صكــثد شث٦ــثً    
ــد٦ث ٍٟــو٨       ــ،ثر، ت٢طــ٧ثء وتألرـ، إىل  خــر ، وأ٦ــث َن ــ١ وت٢ن وت٧ٛ٢ــر، ت٣٢َ

ي يف أ٢ٗثو ٦صكثدذ و٢ٟنـ،ث شػـّٜٔ يف غبـر وتــدذ ٦عـ١/      ، َٖصؽ٣َّؼسبَثً
ههح وَثد، ٚث٤ وُٚد، ؾُد و٪ـس٠، ٪ ــى أ٨ ت٢طـ٧ر تؾبػـّٔٞر خـيف ٞـ١       

 «-تؼبرٞر»ه   تألُٖث٠ هٌ 
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يبصـثغ   ر، ٖإ٪ـ  كـ٧  وأ٦ث َند٦ث ٍٟو٨ ت٢صكثد خيف ٢ٗى يثهر و خـر ٦ُ 
يف  دُرِٚـد شـَ   ،ث،دذ َنـ رهث طبـ١ ٦صو٢ـّ  شٗط  أضثضَر أو طب٣ر« أ٤»إىل طب٣ر 

 ٚو٢  شُثىل/ ت٢نؽ أو ٚد شٟو٨ تّٖٔتقَر َٖ ، ٩٧ٖ ه٢ٝ، ٦ع ً
اىـا  شوَّ ِـْٓ  لد أضٍخَ -ىا ًذمٌاىايا ضجٌزَضأهلَّ -ًِا ظٌاىا ًٔفطٍ»

 «-اىآِ دظ  ًلد خابَ
تػب٣٧ر تأل٤، وتػب١٧ تألخرى هٌ  «و٪ٗص و٦ث ضوتهث»ٖثػب٣٧ر تألوىل 

ت٢صكـثد ت٢ٛـثب٥    َّّ« ضوتهث»٧٣ٟ٢ر  رتًطب١ تّٖٔتقَر ؼثء ذبث ت٢نؽ ٦ٗط 
أ٦ث ت٢نوٌ تُخر «- ثهثثهث ودض زَّٞ»، «أ٣ٖؿ وخثج»، «ٖؽورهث وشٛوتهث»يف/ 

ٖـ ٨  »َٖٟـو٨ ٧ٞـث يف ٚو٢نـث/     ر-كـ٧  ت٢ ً ٍٛو٤ ٣َي ٢ٗى يثهر و خـر ٦ُ 
وأ٦ـث ت٢صكـثد ت٢ـ ً ٍٛـو٤ خـيف ت٣٢ٗـى وت٢طــَث٘       «- ٢ـَص خدمَـ١  »أً « ٞـر٥ٍ 

ــ  ٧ٖ   ــ ً ورد َٖـ ــعَت٢ـ ــ خوـثً وت٢» / ٣ُـ ــرٚؽ ٦ـ ــ  ٍـ ــ٩ تألمل هـ ــ١ «- ٦ـ ٖث٢ُٗـ
أ٪ـ  ؼـثء يف ضـَث٘ ٦كـثد وهـو       يب١٧ دس٢ر ت٢ٗرؾ وتؼبدـور، إس « ٍرٚؽ»
 «-٩٦ تألمل ٦ خوـثً»

٧ٞث يف ت٢ػُر وت٢روتٍر  وه   ٣ٞ،ث ـثسز خطَهر ؼبثسز أٞعر شَُٛدتً
ؾ خ  ، خدتٍر ووبثٍر، ٣َي ٦ث مل ٍؿر وتؾبطرؾ، ـَط ٍٟو٨ ت٢نؽ ٣ٞ  ٚثب٧ثً

 ت٢طَث٘ تؾبكثد- أو ٣َي
ْ  أ٪نث إهت دٚٛنث ت٢نًر يف ت٢صكثد، ٖطنرى أ٪ـ  يبصـوً ٣َـي ٪ـوَيف     

 أضثضَيف ٩٦ ت٢ُ ٚر/
 تألوىل/ وهٌ َ ٚر شٟث١٦ خيف ت٧٣ٟ٢ثز تؾبصكثدذ، و٩٦ أ٦ع٣ر ه٢ٝ/

 دخَُ ؟   ٚرٍح
 و٪ ـى يف ٦ع١ ه   تؼبث٢ر وؼود تضصدَثء ٦صدثد٠ خيف ت٧٣ٟ٢صيف/

 ٚرٍح شطصدٌَ ٢َص خَُدتً
 َُد شطصدٌَ ٢َص ٚرٍدثًخ
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 «تًخَُد»شطصدٌَ  ث٢ًَص ٚرٍد
 «ثًٚرٍد»شطصدٌَ  ت٢ًَص خَُد

 غ خيف ت٧٣ٟ٢ثز تؾبصكثدذ، و٩٦ أ٦ع٣ر ه٢ٝ/ت٢عث٪َر/ وهٌ َ ٚر شدرُّ
 ٚؿ   ؟  نو١ٍ

 ٠ خيف ت٧٣ٟ٢صيف/وؼود تضصدَثء ٦صدثد  و٪ ـى هنث أٍكثً
 نو١ٍ شطصدٌَ ٢َص ٚؿ تً
 ٚؿ  شطصدٌَ ٢َص نوٍ ً

 غ، ٣َُٖنث أ٨ ٪ ـى أ٨/ت٦س ت٢ُ ٚر هنث َ ٚر شدرُّدو٦ث 
 س شطصدٌَ ٚؿ تً ٢َص نوٍ ً

 وأ٨/
 - 1ً س شطصدٌَ نوٍ  ٢َص ٚؿ تً

 اخلامتت -*
ــث كبــث شٛــد٤   ــر    ًٍ،ــر ٢ن ــدت٨ ت٣٢ٓ ــر هــو ٦َ ــدت٨ ٢طــث٪َثز تػب٣٧  أ٨ ٦َ

أ٨ ٦َـدتوبث هـو ٦َـدت٨     دذ ألوبث ٦َدت٨ ت٢ٛوت٪يف- ٧ٞث ًٍ،ـر ٢نـث أٍكـثً   ـبر 
ُني خث٢ًوتهر تإلخدتََر وس خويَٗـر تػب٣٧ـر يف   ٣ر ٦ُسو٢ر ألوبث س شُتػب٧

إ٨ ٢طـث٪َثز تػب٣٧ـر شٛـٕ     /أ٨ ٪ٛـو٠  ضَث٘ أّّٞ هو ت٢نؽ- وٌبٟننث أخ تً
 -وَند ٚدوؿبث تضص٧ُثسً ٣ر ٚثَدٍث٧ًَند ؾفر تػب

٩٦  أ٦ث تألض٣وخَر، ٖإوبث ٢َطس ٦َدت٨ ت٢صُد  خثػب٣٧ر، وإ٨ ٞث٪س ه  
تؽبـروغ َـ٩    أو ٘ رْأو تؽبـَ  ٣ِْٙو٢ٟن،ث ٦َدت٨ ت٢صُـد  خـثؽبَ  وـدتز شٟوٍن،ث، 
ــرًوشرَٞدــثً تًتؾبــيف٢ؤ/ مبــو ى ٢ــَص ر- و٢ــ ت، ٖ،ــٌ رب٣ُنــث ٪ــ  و٦نهٛــثً ، دس٢

ــأو ٢  ،نرٍٛــر يف ت٢َٛــثش ؾبــث ٪رٍــد ت٢صُــد  َنــ    ٚثَــدذ ٦ــ٩  ث َٚــ١ وٖــ٧ٙ 
ٕ ت٢ٛوتَد، و٢ٟن،ث رب٣ُنث ٪رى َٕٞ ؾـثر ت٢ٛـو٠ ٚـوسً    أدى خنًث٦ـ    ، وَٞـ

                                                           
1 - John Lyons: Linguistique générale, p 352-358. 
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ٛـ١ ٦ـ٩ ٚدـ١ أو إىل خ٣ـٙ ؼدٍـد- وهـ ت ٍُـين        ١ َٖ  إىل ٦ـث مل ٍُ ػَّٟت٢ ً ش
ـّٚ     ػ ذبـث  نـصَ ٍ، س ٪ًـث٤ ت٢ٛـوت٪يف ت٢ـ  شُ   أوبث ٪ًث٤ شػ١َٟ تػب٧ـ١ ٦ـ٩ ْـ  شو

 ه   تػب١٧، وأوبث رؤٍر ٍنٟػٕ َٖ،ث إخدتٌ ت٣٢ٓر ٣َي ْ  ٦عث٠-
ــرً    ــٕ وؼ،ــ ــدرش ًبص٣ــ ــرى أ٨ ت٢ــ ــ ت ٪ــ ــر   وهٟــ ــث٪َثز تػب٣٧ــ ــيف ٢طــ خــ

د يف ت٢وٚس ٪ٗط ، ٣َي ت٢ر٥ْ ٩٦ شدث٩ٍ تؾبن،ؽيف، ٪يِّٞوتألض٣وخَر- و٢ٟننث 
٣َــي ٢طــث٪َثز تػب٣٧ــر س يف  ٞــث٦ ً أ٨ ت٢ــدرش تألضــ٣وخٌ ٍُص٧ــد تَص٧ــثدتً

يف زب٣َ٣ـــ  وت٢ٟػـــٕ َـــ٩ أضـــرتر خَث٪ـــ    إلبـــثز تألضـــ٣وج وأدتبـــ ، و٢ٟـــ٩ْ
  -ٛ ٣ْوشرَٞح خ 
ٝ        سوإهت ٞث٪  ضبر ٚرتخـر خثَٚـر خـيف تألضـ٣وخَر و٢طـث٪َثز تػب٣٧ـر، ٖـ ٢

٨ ٣َٞ،٧ث ٍٛو٤ ٣َي ت٣٢ٓر، وأل٨ ٣َٞ،٧ث ره٩ ـثؼص  إ٢َ،ث- ٖث٣٢ٓر غرل أل
ت٢ــنؽ،   ٥تألضــ٣وج يف وؼــود ، وتألضــ٣وج غــرل ت٣٢ٓــر يف دخوؿبــث َــث٢َ      

وٞ ٢ٝ ٢طث٪َثز تػب٣٧ر- ْ  أ٨ ه   ت٢نٛهر زب٣َنـث إىل أ٦ـر  خـر، ٪ـرى     
إىل ٢طـث٪َثز   َٖ  أ٨ ت٢درش تألض٣وخٌ هو أد٪ي إىل ٢طـث٪َثز ت٢ـنؽ ٦نـ    

٧،ث تألض٣وج- ٧ٞـث  ر- ه٢ٝ أل٨ خيف ت٣٢ٓر وت٢نؽ ـ٣ٛر ٦ٛهوَر ٍص٧ تػب٣٧
ٛـ    ٥ ت٢نؽ- و٢ُـ١َّ هو أدتصبث يف دخو٠ َث٢َ و٤ خـ  تؾبـرء هـو درتضـر     خـ  ٦ـث ٍ

 قوء ٪ًرٍر أٍب١ هٌ ٪ًرٍر ت٢نؽ و٢طث٪َثش - يفتألض٣وج 
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 يٍ انكائٍ اإلَساًَ
 إىل انكائٍ انكاليً

 

ثيل، وت٢عـث٪ٌ إخـدتٌَ- أ٦ـث    ضبر ٪وَـث٨ ٦ـ٩ أ٪ـوتٌ تؽبهـثج/ تألو٠ إٍؿـ     
ٍٛـو٠ تؽبهـثج، و٦ـ٩    تألو٠، ٧ٖدتر ت٢درش َٖ  ٍٛو٤ ـو٠ ضـيت٢يف/ ٦ـثهت   

 /ت٠ وتــد وأ٦ث ت٢عث٪ٌ َٖٛـو٤ ٦ـدتر ت٢ـدرش َٖـ  ــو٠ ضـي       ؟ٍٛو٢  هت ت٢ ً
 ؟َٕٞ ٍٛو٠ تؽبهثج ٦ث ٍٛو٠

هـــرؾ ٣َـــي هـــ ت وإهت ٞث٪ـــس تألضـــة٣ر يف ٦دفـــط تإلٍؿـــث٠ وتإلخـــدتٌ شُ
ىبد ٦ٟث٪  هنـث/ إ٪ـ    « رو٦ث٨ ؼثٞدطو٨»نرـ  ت٢ٓرتر، ٖإ٨ ت٢طيت٠ ت٢ ً 

 - 1 «ٖنَثً ٦ث ت٢ ً ىب١ُ ٩٦ رضث٢ر ٞ ٦َر ٧َ ً»ٍٛو٠/ 
 و٢ٛد ٪٥٣ُ أ٨ ٦ع١ ه ت ت٢طيت٠ ٍـع  إؼثخـثز َدٍـدذ- ْـ  أوبـث طبَُـثً      

س ٦ـــ٩ ْـــ   ٦ـــ٩ ت٢رضـــثسز ٍص٧َّـــ« خـــ  غـــَةثً»سبـــّّ أ٨ يف ت٧ُ٢ـــ١ ت٢ٗـــين 
ت٢درتضــثز تألدخَــر   يف ٞــ١ت٢ٟ ٦َــر- و٦ــدتر ت٢دفــط يف تألضــ٣وخَر ٧ٞــث     

 َـ٩ أو هو ٍصؽ  مبو تإلؼثخـر  «- ػٌءت٢»وت٢نٛدٍر- ٍصؽ  مبو زبدٍد ه ت 
 ؟!--وإخدتَثً ٖنثً« ت٢ػٌء»ر ت٢ٟ ٤ ذب ت ثت٢طيت٠/ َٕٞ ؾ

َ وإهت ٞث٨ ه ت ت٢طيت٠ ٍ،دٔ    شكـٍ  نـ إىل شبََس ت١٧ُ٢، ٖإ٨ تإلؼثخـر 
ٖـر٘ خـيف أ٨    ضبـر  خيف أ٪وتٌ ت٢درتضثز ت٢  شصوىل تإلؼثخر- إه ٖثؾ ً ـدتً

٦ــ٩ دتخــ١ تؽبهــثج أو ٦ــ٩ خثرؼــ ، أو خــيف أ٨   « ت٢ػــٌء»شنًــر إىل هــ ت 
٨ خــثرؼٌ أو أ٪ـ  ٦ٟـو    ،٪ــثز تؽبهـثج ٪ٗطـ   شنًـر إ٢َـ  ٣َـي أ٪ـ  ٦ـ٩ ٦ٟو      

 ٍطصدََ  تؽبهثج يف ١ٞ ٣٧ََر ٚرتءذ-
ــر تألوىل     ــص٥ خث٢درؼـ ــث صبـ ــ٣وخَر، ٖإوبـ ــثز تألضـ ــث ًبـــؽ ت٢درتضـ ــث ٦ـ أ٦ـ

ج- و٢ــ ت، ٖــإ٨ ت٢صف٣َــ١ َٖ،ــث ٍُــد غبــر  خث٢ػــرول ت٢دتخ٣َــر ٣٢ٓــر تؽبهــث

                                                           
1 - Essais de Linguistique générale. P 210. 
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٦ ز٦ر ؿبث، ه٢ٝ أل٨ ١٧َ تألض٣وخٌ ٍصؽ  إىل ٦رتٚدر ويَٗر ت٣٢ٓر دتخ١ 
تؽبهثج- أ٦ـث َ ٚـر هـ ت تؽبهـثج دبرؼـٍ خـثرؼٌ ٞث٢ٛثبـ١ أو ُٞ ٚـر         
تؾبُني خث٢دَةر، أو خٓ  ه٢ٝ، ٖ،ـٌ أ٦ـور، وإ٨ ٞث٪ـس ٦ػـروَر يف درتضـثز      

 ؿبث- ألض٣وخٌ ٦ٟث٪ثًأخرى، إس أوبث س ربد يف ت٢درش ت
ؽ  َ ٚثز ٢ٓوٍر نصد هنث ٞيفظر شتألض٣وج إه٨ غٌء دتخ٣ٌ وهو ٍصفد 

وإ٨ إَـثدذ خنـثء،    خيف َنثؾر ٢طث٪َر- وت٢دفط َـ٩ هـ ت تألظـر، إ٨ شَٟٟٗـثً    
 ٍٗرـ ٣َي ت٢دترش ت٢دٛثء دتخ١ تؽبهثج-

ــرتً و٢ٟــ٩ْ ــ  ٞــ١ خهــثج ٦ــ٩ ْــ  ، ٖــإ٨     ، إهت ٞــث٨ تألضــ٣وج أظ  ٍص٧َــس خ
٢ـَص   هـو  ٧ـث َ ض أٍكـثً ٦ـث مل ٪صفـد    ض٣وج ٢ـ٩ ٍـص٥ ٧ٞـثسً   تؼبدٍط ٩َ تأل

 تؽبهثج- خيفض٣وج- وه ت ٍُود خنث إىل ٦ث خدأ٪ث خ  ـدٍعنث ٩َ أ٪وتٌ

 َساًَ إىل انكائٍ انكاليً:يٍ انكائٍ اإل -1

شٟو٨  ، شٟو٨ ٢ٓص  أدتذ، وَند٦ث ٍٟو٨ إخدتَثًَند٦ث ٍٟو٨ ت٢نؽ إخدثرتً
ث، وت٣٢ٓر َنـد٦ث شٟـو٨ ٞـ ٢ٝ، ٖـإ٨     ٢ٓص  خّّ  ت٢ ً ٍن٣ٛ ، وٍٟو٨ هو أدتصب

٦كــ٧ووبث تؾب٧ُــثرً ٍطــص،٣ٝ ٦كــ٧ووبث تإلخدــثرً، وٍصؽــثوز  إىل ٦َــدت٨  
  خر، ٍؿدؿ ٣٧َ،ث َٖ  ٢َص تإلٍؿث٠ ٖٛم، و٢ٟن  تؽب٣ٙ أٍكثً-

 ١ وؼود َثخر، وأ٨ ت٢ٛثرئ وؼود دتب٥- و٪٥٣ُ أٍكثًو٢ٛد ٪٥٣ُ أ٨ تؾبرض 
ؾبث  ٦يَّٞدذ- و٢وس أوبث ـثؼر ، ره٩ دبث ٍٛو٠أ٨ ـثؼر تإل٪طث٨ خٛثء ودوت٦ثً

 زوت٢ ، وهو ٍٛرأ ٦ث ٍٛو٠ ذبؽرً ٩٦ ٥- ٖ،و ٍٛو٠ ٦ث ٍٛو٠ هرخثًر أو ش٣ََّٟد 
 خدوت٦ - و٢ ت ٞث٪س ت٢رضث٢ر غرتٌ ت٪صٛث٢  ٩٦ ت٢ُثخر إىل ت٢دتب٥-

ــث ٢َ ــ  س ٍطــصوً خ  إٛــر- و٪طــث٨ ٪هٗــر ْــ  قب٣َّ نفطــح أ٨ تإلوإ٪ ــث٣ًْ٪ ٛ 
إس  ٥ددٌ َٖ،ث- و٣ُ٢ ، خطـدح هـ ت، مل ٍـص٣َّٟ   ٍُ ت٢  إس يف رـ٥ ت٣٢ٓر و٧ٞثسً

 ، ٛو٢ ـ ٦  ٥، وؾـثر َٞث٪ـ  َـيف    ٦ـث ٍٛـو٠، ٖـإهت ش٣َّٟـ     ٛـو٠َ ٢َؿدؿ هو ٪ٗط  ٦ 
 -ُٖندب  ٍنص١ٛ رضث٢ر ٧ٞث ٞث٨ ٍنص١ٛ خٛد٦َ  ؼطدتً
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تإل٪طـث٨ ٍٟـو٨   »َنـ /  « هثٍـدْر »٧َٖـث ٪٣ٛـ    « َْو٤ هث٦دو٢ـدز »ٍٛو٠ 
تإل٪طث٨  - وإهت ٞث٨ ه ت هٟ ت، ٖإ٨ 1 «٥خثَصدثر أ٪  ه٢ٝ ت٢ ً ٍص٣َّٟ إ٪طث٪ثً

ٌ تإلٍؿـث٠ وتإلخـدتٌ-   ٍدخ١ ق٩٧ ت٢ػـرل ت٣٢ٓـوً يف شوزٍُـ  ٣َـي دتبرشـَ     
قـــرورذ  ٙ ٣ْـــإ٪ـــ  إٍؿـــث٠ أل٨ تُخـــر قـــرورذ خٛثبـــ ، وهـــو إخـــدتٌ أل٨ تؽبَ

  ٌ ، أل٨ هـ   ؾـٗص ، وهـو يف تؼبث٢ـر     وؼود - وهو يف تؼبث٢ـر تألوىل إ٪طـث٪
 أدتذ ٧ٞث٢ - س  خيف تؾبم٣وٚثز، ٧ٞث هٌت٢عث٪َر ٞ ٦ٌ أل٨ ت٣٢ٓر أدتذ شبَ 

/ أ٦ـــث أدتذ ٖـــو٨ ٞـــ  تإلٍؿـــث٠ هنـــث ٍـــّّز دور تألضـــ٣وج أدتذ وغـــرنثً
، ٖ،و ٞ ٤ ٧ٖث ٞث٨ إٍؿثسً ت٢ص٧َس َٖ  هو تألض٣وج، َٖؿ١ٌ وتإلخدتٌ ٞ ٤ 

، ٖ،و ٞ ٤ ٍد٣ّ تألض٣وج ٍد٣ّ تألض٣وج َٖ  درؼر ت٢ؿٗر- و٦ث ٞث٨ إخدتَثً
ٖو٨ ت٢ٟ ٤ س  تس٪ُٗث٠، وت٢وؼدت٨، وأ٦ث ٞو٪  غرنثًَٖ  درؼر تؾب٧ُثر، و

ــ  غــرل تإل٪طــث٨ يف زبوّ  ٍــدخ١ تإلخــدتٌ إس خــ ، وهــو ذبــ ت ٍدــدو أٍكــثً    ٢
 وت٪صٛث٢  ٩٦ ٞثبن  تإلٍؿثيل إىل ٞثبن  ت٢ٟ ٦ٌ تإلخدتٌَ-

ٛ،ـث- ٧ٞـث   ٣ْهنث شصـستوغ تألغـَثء، َٖؿـدؿ تألضـ٣وج ٦نه٣ـٙ ت٣٢ٓـر يف خ       
٢ـ - وإهت ٞـث٨ ه٢ـٝ ٞـ ٢ٝ، َٖؽـح      ٛث٢  وزبوٍّؿدؿ ٦نه٣ٙ تإل٪طث٨ يف ت٪ص

ــ س خــيف ٪ــوَيف ٦ــ٩ أ٪ــوتٌ تؽبهــثج/ تؽبهــثج تإل٪طــث٪ٌ وتؽبهــثج   أ٨ هبَ 
٩ ٦ـ٩  ص٧َّٟ٪ـ ، ه ت ت٢صٛط٥َ، ٣ٖٟـٌ  ت٢ٟ ٦ٌ- وإهت ٞنث ٚد أ٧ٚنث، تؾه ـثً

زبَٛٙ ْرـ ٦ن،ؽٌ، شّّز ٩٦ خ ٢  خُف ت٢ٗوتر٘ ت٢ٛثب٧ـر خـيف هـ ٩ٍ    
 ت٢نوَيف ٩٦ أ٪وتٌ تؽبهثج-

ــث ٌب ــدبَثً  و٦ـ ــ ، ٦دـ ــرء أ٨ ٍ ـًـ ــ٩ ٧٣٢ـ ــو أ٨  ٟـ ــوؼ، هـ ــ ت تؽبؿـ ، ذبـ
ٙ يف هـ ٩ٍ تؽبهـثخيف، هـو ت٢ـ ً ٍـيدً إىل      تخص ٔ ت٢ويثبٕ ت٢  شصفَّٛ

إ٨ تؽبهثج  /، ٩٦ ؼ،ر أخرى، أ٨ ٪ٛو٠ت٢ٗؿ١ خَن،٧ث- وإهت ٞث٨ ؾفَفثً
أ٨  ت٢ٟ ٦ـٌ هــو خهـثج إ٪طــث٪ٌ يف تؾبنًـور ت٢ُــث٤، إس أ٪ـ  ؾــفَؿ أٍكــثً    

ٟ ٦ــٌ ٍنص٧ــٌ إىل ٪ــوٌ خــثؼ ٦ــ٩ أ٪ــوتٌ تؽبهــثج-  إ٨ تؽبهــثج ت٢ /٪ٛــو٠

                                                           
1 - Heideger: acheminement vers la prole. P 13. 
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٣َي  إٍؿث٢َثً وٌب٩ٟ ٣َي ه ت تألضثش، تَصدثر تؽبهثج تإل٪طث٪ٌ خهثخثً
 -أو إخدتََثً أض٣وخَثً ـيف ٍٟو٨ تؽبهثج ت٢ٟ ٦ٌ خهثخثً

 اخلطاب اإلَساًَ واإلٌصال - آ
ــد      ــو ٦صُـ ــر تألوىل- وهـ ــث٠ خث٢درؼـ ــ  تإلٍؿـ ــثج دسيل، ْثٍصـ ــ  خهـ  دإ٪ـ

ــتألدوتز- ْــ خثشٗــث٘ تع٧وَــر تإل٪طــث٪َر ٙ إس   أ٪ــ  س ٍطــصهٍَ أ٨ ٍصفَّٛ
، ٖإ٨ رٚثخـر تعص٧ـٍ زبـدد أدتء     ٖإهت ٞث٨ تؼص٧ثََثً ر خ  وشوتقُ،ث-نَتؾبُ

د ٪ـــوٌ وتؾبُنــي تؾبطـــصمد٤ َٖـــ - وهـــ ت ٍُـــين، أ٨ رٚثخـــر تعص٧ـــٍ س زبـــد  
ت٢ـ    د ٦ُني ت٢دس٢ـر ٦ر َٖ  ٖٛم، أً أدتش ، و٢ٟن،ث زبد تإلغثرذ تؾبطصمد 

٧ٞـث  « ٪ًرٍر تإلٍؿث٠»- وه   غبر ٩٦ أخرز غبثز زب٣٧،ث تإلغثرذ أٍكثً
ــ،ث  زبــد  ــي ض ت٢طــ٧ََو٢وؼَو٨ وت٣٢طــث٪َو٨ َن ٥ ـــد ضــوتء- وٚــد ش٣َّٟــ   ٣َ

Galisson   /٣َـي تؾبطـصوى ت٢ـدسيل،     س ٍـص٥ تإلٍؿـث٠  »٩َ ه ت تأل٦ر ٖٛـث٠
دـث٨  ث ٍرِّٞيف ٣َـي غـَٗرذ وتــدذ، ذبـ    ١ إ٢َ  ٦ص١َٛٗ وتؾبرض إس إهت ٞث٨ تؾبرض 
 - 1 «ٟثوبثت٢رضث٢ر وذبث ٍِّٟٗ

ــ ت ــر    وشنص٧ـــٌ إىل هـ ــثذ ت٢َو٦َـ ــثج تإلٍؿـــثيل ٢ٓـــر تؼبَـ ــوٌ ٦ـــ٩ تؽبهـ ت٢نـ
تؾبدثغــرذ، وت٢نَُٗــر- وهــٌ ٦ــث لبــد  يف تؾبمثندــثز ت٢ػــٗوٍر، وتؼبــوترتز،        
وتؾبرتُٖـثز ت٢ٛكـثبَر، وخُــف أ٪ـوتٌ ت٢رضـثب١، وت٢درتضــثز- وخُـف تؽبهــح      

ودٍنَر، وتؼص٧ثََر، وظٛثَٖر، ٧ٞث شنص٧ٌ إىل ٣َي تخص ٔ أ٪وتَ،ث/ ضَثضَر، 
ه ت ت٢نـوٌ ٦ـ٩ تؽبهـثج ٢ٓـر تُدتج ت٢ُث٦ـر ٦ـ٩ شرــثج، وتضـصٛدث٠ وشودٍـٍ،          

شنص٧ـٌ إ٢َـ     ٣َي ٦ث يف ه   ٦ـ٩ رٚـر وطبـث٠- وإ٨ خُـف ت٢ـن٥ً ْـ  ت٣٢ٓوٍـر       
 أٍكثً ٞإغثرتز تؾبرور، وت٢دفرٍر، وت٢ه ت٨، وت٢ُطٟرٍر، إىل  خر -

تإلغـثرً،   د ٢إٍؿـث٠ ٪ًث٦ـ ، أً غـ٣ٟ    زبـد  إ٨ ١ٞ ـب٧وَر إ٪طث٪َر 
ــٝ    ــ ، وه٢ دــثز ت٢طــَث٘- وزبَٛــٙ   ـطــح تؼبثؼــر، و٦صه٣ّ ومبــو ، ودس٢ص

 تؾبنُٗر-
                                                           

1 - Dicitionnaire didactique des lang ues. P 103. 
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س  أ٨ ت٣٢ٓــر ح ٣َــي هــ ت تأل٦ــر إؼــرتء ٦ ـًــصيف/ تألوىل، وهــٌؤٍّشَّــ
د ٦ــ٩ أؼــستء هــ ت تإلٍؿــث٠ تؾبصُــد    , ٚــد ٍٟــو٨ تألهــ٥  , ١ إس ؼــسءتًشػــِّٟ

٪طث٪ٌ، ٍّٛٔج، ٦ـ٩ خُـف   تإلٌ أ٪  إهت ٞث٨ تإلٍؿث٠ تألدوتز- وت٢عث٪َر، وه
د تألْــرتـ- أ٪ــ  غــ١ٟ أرٚــي، و٦صُــد  ٪وتـَـ  ٦ــ٩ تإلٍؿــث٠ تؼبَــوت٪ٌ، إس 

وإرتدً نــوٌَ، وْــ  فبٟــو٤ خٛــوت٪يف تؾبــنُٟص ت٢ػــرنٌ دتب٧ــثً ٧ٞــث هــو  
، ت٢ط٣وَٞر ٣َي ــد  «ت٢دَ،ثَٖورٍر»رش  ت٢نًرٍر َند تؼبَوت٨، أو ٧ٞث ؾو 

 ؿبث- «خ٣و٣َٗ٦د»تضص٧ُث٠ 
ــ تً  ــى أخـ ــو      ٪ ــ ــي ٦ٟـ ــو٤ ٣َـ ــثج ٍٛـ ــ٩ تؽبهـ ــوٌ ٦ـ ــ ت ت٢نـ ٪يف ، أ٨ هـ

 يف/ تإلٍؿـــث٠ ٦ـــ٩ ؼ،ـــر، وتإلخدـــثر ٦ـــ٩ ؼ،ـــر أخـــرى- وتإل٪طـــث٨ َأضثضـــ
ٙ خ  وؼود  تسؼص٧ثٌَ و٪ػـثن  تإل٪طـث٪ٌ، أل٪ـ     ٦طص١٧ُ تؽبهثج، يبِّٛ

 نص  ٩َ ترشدثن  خث٢وٚثبٍ وتألـدتض-ثضر خوٍُد 
 اخلطاب انكاليً واألسهىب - ب

و٤ ١ٞ ٩٦ تألض٣وج هنث وتؽبهثج، ٣َي شدثد٠ ت٢ويثبٕ- ٖثألض٣وج ٍٛ
وتؽبهثج أض٣وج ٧ٍَٛ  ٪ًث٦ـ -  «- س ٍُّٔٔ إس خنًث٦  تؽبثؼ»خهثج 

و٢ ت ٍددو تؽبهثج، يف تؼبث٢ر تألوىل، ويَٗر ٢وض٣وج يف إشبث٤ ي،ور ، 
٧ٞث ٍددو تألضـ٣وج، يف تؼبث٢ـر ت٢عث٪َـر، ويَٗـر ٣٢مهـثج يف أدتء ٪ًث٦ـ -       

ض َـ٩  ٪طـصهٍَ أ٨ ٪صفـد    ٦ـ٩ تؽبهـثج،   د غبثز خروز ه ت ت٢نوٌو٢صفدٍ
 ظ ض ٪ٛثل ٪رؾد َٖ،ث كبَستز ي،ور /

إ٪ــ  خهــثج إخــدتٌَ خث٢درؼــر تألوىل- أـــثدً تألدتذ، شٛــو٤ خــ /    - أًالً
َ ـ        ستً ؾوشثً، مبوتً، ودس٢ر ٚوت٪َنـ  تؽبثؾـر ت٢ـ  ذبـث ٍؿـ  إىل وؼـود  ٦ص٧

س ٦ـ٩ تؽبهـثج تألو٠، خيف٪ـ  غـ١ٟ     ق٩٧ ت٢نًـث٤ ت٣٢ٓـوً ت٢ُـث٤- وهـو ٍص٧َ ـ     
وهــو أل٪ــ   د، وٍنــوج َــ٩ دس٢صــ  ٖــ  ٍصنــثهي، ٍنــوج َــ٩ أـثدٍصــ  َٖصُــد  

د ت٢دسسز تؾبصك٧نر َٖ  خػـ١ٟ  ٞ ٢ٝ، س شطصهٍَ رٚثخر تعص٧ٍ أ٨ زبد 
ٙ- وه ت ٍُين أ٪  يف ؼبًر إلبثز - ٍطصُؿٌ ٣َي ت٢ٛطر وتإل٦ ء، طد ٦ُ

 ٢ص٣َٛد وتسشدثٌ-وتسشٗث٘ وت٢صوتقٍ، ٧ٞث ٌبصنٍ ٩َ ت
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ــاً ــو ٦ــث غبــث         - ثأْ ت٢ــنؽ «/ »رٍٗــثش »هــ ت ت٢نــوٌ ٦ــ٩ تؽبهــثج ه
وهـو ٍٛـو٤   «- شبـث٤ ت٢ٛـو٠  »أو ٧ٞث ٚث٠ َن  أخو َدَدذ خ٩ تؾبعنـي/  «- خص٧ث٦ 

٣،ث ٣،ث ضـن٩ ت٣٢ٓـر ت٢ُث٦ـر، وت٢عث٪َـر شػـِّٟ     ػـِّٟ ش٣َي خنَـر ٦كـثَٗر/ تألوىل   
٣َــي  َصــ  ٍٛــو٤ضــنن  و٦ٛصكــَثز شٟوٍنــ - وهــ ت ٍُــين أ٪ــ  ٦ــ٩ ـَــط خن   

تسخص ٔ- و٢ ت لبـد أ٨ ٢ٓصـ  تؽبثؾـر زبـثور ٢ٓـر تعص٧ـٍ وزب٣َـ،ث إىل        
ه ت، ٖو٨ ت٣٢ٓر  ي يف٪ًث٦  تؽبثؼ- وإهت ٞث٪س تضصٛ ٢َر أً ٪ؽ شصؽ٣َّ

و٪ًث٤ تؽبهثج ٣ٍصَٛـث٨ َٖـ  ٣َـي تخـص ٔ خَنـ،٧ث وشنـثٖر، ٢ـَؽُ  ٦نـ          
، إِىل  خـر -  وروتٍـرً  رًستً ٍٛو٢  ؼنط  تألدخٌ/ ٪عـرتً وغـُرتً، ٚؿـ   ٞ ٦ثً كبَ 

وت أ٨ رُوٚــد َــثج خُــف ت٢نٛــثد ٣َــي ت٢ــدفًّٔ وْــ   هــ ت تأل٦ــر، و٦ــث د      
ت٢ٟـ ٤ ٍٛـو٤ ٣َـي زبَٛـٙ هـ         تألض٣وج ٦ـ٩ ـَـط هـو ٪طـٙ إخـدتٌَ يف     

 تؾبُثد٢ر، ٍٛو٠ ت٢دفًّٔ/
ــالِ  دٍفــدُ ــٌََ هلــا ت ــسّ ّ  قِاٌرف

 
 كِـٓ لٍـي  ـا املرعٍِّـ     ًتاٌٌجدِ 

خث٢كــ٧  « ٙتؾبص٣ُِّــ»وت٢ؿــٗر « ٣ٚــّٓ»ؾــؤ ٚــد ٖؿــ١ خــيف تؾبو /وٚــث٢وت 
 - 1 «ذبث»

ُهــٌ ـ٧ٟــثً ش٧َََٛــثً طبث٢َــثً أو ٦َُثرٍـــثً     دو٨ أ٨ ٪٦ُــ٩  ومبــ٩ ٪ــرى،   
أ٨ ت٣٢ٓــر يف هــ ت ت٢دَــس ٢ٓــر هتشَــر ت٢نطــٙ، خــث٢ٕ َٖ،ــث ٪ًث٦،ــث     مبوٍــثً،

تؾبَُثرٍر ت٢ُث٦ر- ٧ٞث ٪رى أوبث، خطـدح هـ   تؾبمث٢ٗـر،     تؽبثؼ ٪ًث٤ ت٣٢ٓر
ثرٍــر، ٖصنثضـــدس ت٢وـــدتز ت٢ٟ ٦َــر َٖ،ــث ٦وُٚـــثً     ؾــثرز ٢ٓــر ٧ُ٦   ٚــد 

 وشنثيرز/
 ٙتؾبص٣ُِّ  ت٢صٗر٘ -خث٢وؼد  خث  -ذبث  ؿبث

سذ خنًث٦،ـث  و٢ٛد ٪٥٣ُ أ٨ ه ت ت٢ػ١ٟ ٩٦ أغٟث٠ تؾب٧ُثر ىب٣ُـ،ث ٦ص٧َ ـ  
 ٩٦ ت٢نًث٤ ت٣٢ٓوً تؾبيف٢ؤ-

                                                           
 -٦7.7.1976ٟصدر ت٢ن،كر تؾبؿرٍر-  200أظبد ت٢ػثٍح/ تألض٣وج- ؼ  , 1
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 ش٩٧ٟ ٦رؼَُر ه ت ت٢نوٌ ٩٦ تؽبهثج يف شُددٍر ٚرتءتش / - ثاٌناً
 -٦طصوتهث تألو٠، شُود إىل ٦ث ٚث٠ ٍٛو٠ غَةثً، و٦رؼَُص  يف إ٪  ,  
و٢ٟنـ  أٍكــثً، ٚــد ٍٛــو٠ غــَةثً وٍُــين غــَةثً  خــر- و٦رؼَُصــ ، يف   , ج

 إىل ٦ث َني- ٦طصوتهث ت٢عث٪ٌ، س شُود إىل ٦ث ٚث٠، و٩ٟ٢ْ

٦طصوتهث  فدض أظرتً، و٦رؼَُص  يفوٞ ٢ٝ، ٖإ٪  ـيف ٍٛو٠ ٦ث ٍٛو٠، ٍُ
 ر ت٢ ً أـدظ -ت٢عث٢ط شُود إِىل تألظ

 و١ُ٢ خُف أخَثز ٚثؿبث أخو شبث٤ شد٠ ٣َي ١ٞ ٦ث أشَنث ٣َي هٞر /
 ِنو ًتعده اٌظذٌُّ ّرًبُ ِغس 
 

 تمغسُ ِٓ اٌغضازجِ ّىادُ طذٌُّ 
ــاُْ  ــاألٌٔاءُ غْنـ ــ   ضـ ــاىس  غْـ  ظـ

 
 سُضَُِّ غْ   ًاٌظذٌُّ وًُجيُ ٌهَ 

 إىل أ٨ ٍٛو٠/ 

 ْا ٔاسّىّــا ّــا طــاديَ ذمظ ــ   
 

 زُذظـٌ   وْـفَ  ألزعِا ا ًجٌهَذسَّ 
ــ  ــد شــاتو  ا هنــازاً ُِذسَّ  شّعــاً ل

 
 اٌستــَ ضىأمنــا ىــٌ ِمّــسُ  شىــسُ 

ٖ،و يف ت٢دَس تألو٠ ٚد ٚث٠ غَةثً وتؾبرؼَُر شُـود إىل ٦ـث ٚـث٠- و٢ٟنـ       
٩ أ٪  َني ْـ  ٦ـث ٚـث٠ أوسً- ٖثؾبرؼَُـر هنـث شُـود إىل       يف ت٢دَس ت٢عث٪ٌ خَ 

خــرى ههــح إىل تألظــر ت٢ــ ً ٦ــث َنــي س إىل ٦ــث ٚــث٠- وهــو يف تألخَــثز تأل 
 «-ٍث ؾثـّٓ»أـدظ  ٍد٠ ٣َي ه ت ت٢ندتء يف/ 

د ٦طــصوٍثز تؽبهــثج تؾبرؼَُــر  وىبــح أ٨ ٪ ـــى، أ٪ــ  َنــد٦ث شصُــد   
د ٚرتءتشــ ، ٖــإ٨ ت٢طــَو٢وؼَث زبــ١ يف ٚرتءشنــث ٢ــ  فبــ١ ت٣٢طــث٪َثز،    خصُــدُّ

 وشّٛٔج تألض٣وخَر يف زب٣َ٣،ث ٢  ٩٦ ٥٣َ ت٢دس٢ر-
٪وتٌ تؽبهثج/ تألو٠، وٍص ء٤ ٦ٍ أ٪وَيف ٩٦ ٪ٗطنث أ٦ث٤ أوهٟ ت لبد 

ت٣٢ٓر ت٢نَُٗر ٢إٍؿث٠ ت٢َو٦ٌ- وق٩٧ ه ت تؽبهثج، شددو ـثؼر ت٢ٟثب٩ 
تإل٪طث٪ٌ إىل ت٣٢ٓر أدتذ ٢ن١ٛ أٖٟثر  وإٍؿثؿبث، ـثؼـر ذبـث شـص٥ ٦ٛصكـَثز     
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ــٍ ت٣٢ٓـــر     ــص ء٤ ٦ـ ــث٪ٌ، وٍـ ــود  تسؼص٧ـــثٌَ- ت٢عـ ــ تصبث أو ؾب وؼـ ــ٢ـ ،ث ص٣فؿـ
، شدــدو ـثؼــر ت٢ٟــثب٩ ت٢ٟ ٦ــٌ إِىل ٢ٓصــ  - وقــ٩٧ هــ ت تؽبهــثجرتؽبثؾـ 

تألدخــٌ  ٪ًث٦ــثً ٍٛــو٠ َٖــ  ٪ٗطــ ، ـثؼــر ذبــث ٍــص٥ خ٣ٛــ ، ٧ٞــث يف تإل٪صــثغ     
 تإلخدتٌَ-و

 األسهىب واالَتساب -2

ٛـثً  ٣ْخ  ٣ٙـْ وت٢ٛـثرئ ٍَُـد  ٦ـ٩ خُـد خ      ٛر-  قب٣َّْر و٣َّٛت٢نؽ ٪هٗر قب
هـو أ٨   خر- ضد٣َ  إىل ه٢ٝ هو أض٣وج ت٢نؽ ٪ٗط ، و١ُ٢ خ  ٦ث ٪٣ُٗـ   

٤، خيف ٍدً ٦ث مب٩ خؿدد ، ٖرقَصيف سبص٣ٕ رؤٍر ١ٞ وتـدذ ٦ن،٧ث ٪ٛد 
س ٣٢نصـثبػ  وؼ ٤ خُد ه٢ٝ، ٦نثٚػـر ؿب٧ـث ٦ـٍ َـرـ ٦ـُ     ٩َ تألخرى- ظ٥ ٪ٛد 
 ت٢  ٪ؿ١ إ٢َ،ث-

 انفزضٍت األوىل: -*

ــدُّ   ــيف أ٨ شُـ ــف ت٢دترضـ ــرى خُـ ــدُّ  ٍـ ــود إىل شُـ ــنؽ ٍُـ ــصوٍثز ت٢ـ د د ٦طـ
د ٦طــصوٍثز تألضــ٣وج ،٥ تُخــر شُــدُّر خُكــ٦طــصوٍثش  تألضــ٣وخَر- وٍٗط ــ 

٥ ت٢ـنؽ َنـ،ث- وٞـث٨ ؿبـ ت تأل٦ـر أظـر        د ت٢ٗةثز تسؼص٧ثََر ت٢  ٍص٣َّٟخصُدُّ
 َنده٥ يف زبدٍد ٦ٗ،و٤ تألض٣وج وشُرٍٗ -

إ٨ِ تألض٣وج دبوؼح ه   ت٢نًرذ، ؾورذ شنُٟص َٖ،ث ندٛثز تعص٧ٍ 
ــط ٣٢      ــد٪َث، و خــر ٣٢وضــهي وظث٢ ــثٜ أضــ٣وج ٣٢هدٛــر ت٢ ــ / ٖ،ن ــث- وٖةثش َ٣ُ

٢ؿٓثر ت٢ٟطدر،  ٢طوهنثٜ أض٣وج ٢ٗةر ت٧ُ٢ث٠، و خر ٢ٗةر ت٢ٗ ـيف، وظث
ــر   إإىل  خــر - أً  ــثز ٦،نَ ــر ٢ٗة ــثٜ أضــث٢َح قبص٣ٗ ــر قــ٩٧   ٨ هن قبص٣ٗ

ر ذبث ١ٞ ٖةر ٩َ شُد  ت٢هدٛر ت٢وتـدذ- وه   رؤٍر رب١ُ ٩٦ تألض٣وج أدتذ
 أْرتق،ث-

- َٖ،ـث  ر٩ٍ، غـ١ٟ ٖرقـَر ٧َـ١   أخ ز ه   ت٢رؤٍـر، َنـد خُـف تؾبنًِّـ    
شوزٍُ  تألضـ٣وخٌ- وٚـد رأوت أ٨    ٣و٨ ت٢نؽ، وذبث ٍٛٗو٨ ٣َي ٦طصوٍثزيب٣ِّ

ت٧َٛ٢ــر  إقــثٖر إىل  ندٛــر تؼص٧ثََــر ٦َُنــر ٍُهَــ ،تألضــ٣وج إىل ت٪ص٧ــثء
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ت٢هدٛـر   ت٢دس٢َر ٧َٚر شوزٍَُر ٍُطصَد ٠ُّ ذبـث ٣َـي ت٢ٗةـر تسؼص٧ثََـر دتخـ١     
١ تألض٣وج َٖ  تؼبد تسؼص٧ثََر ت٢وتـدذ- وذب ت ٍٟو٨ ت٢نؽ ٧ُ٦ثرتً، ٌبعِّ

 ت٢ٗثؾ١ خيف ندٛثش -
٦ثً يف َرـ ت٢ٗرقَر ت٢عث٪َر، ٪ود أ٨ ٪طو٘ خُف د وٚد١ أ٨ هبكٌ ٚ 

وضـَٟو٨ ه٢ـٝ    ٙ خث٢رؤٍـر ت٢ـ  شصكـ٧ن،ث هـ ت ت٢ٗرقـَر،     تؾب ـًثز، شص٣َُّ
 ٌ ٪ًر/٩٦ وؼ،صَ
 ِٓ ًجيح ٔاس ٌعأْح: -*

ــ ,1 ــرى أ٨ تألضــ٣و    شبَ  ــر وتألضــ٣وج- وش ــر، س ت٣٢طــث٪َثز خــيف ت٣٢ٓ ج ٢ٓ
َ ـ         س خـيف ت٣٢ٓـر   و٢ٟن  ٢ٓر ٧ٍَٛ،ـث ٪ًث٦ـ  تؽبـثؼ- أ٦ـث هـ   ت٢رؤٍـر ٖـ  شب

ـــ   ــث ٞـــ١ نثبٗـــر َـــ٩  وتألضـــ٣وج- ٖ،ـــٌ ربُـــ١ ٦ـــ٩ تألضـــ٣وج أدتذ شُد  ر ذبـ
و٢َص ٩٦  ،أْرتق،ث- وه ت يف ت٢وتٍٚ ٩٦ خؿوؾَثز ت٣٢ٓر إلبثزتً وأدتء

 خؿوؾَثز تألض٣وج-

٧ُـ١ تألدخـٌ، وشُددٍـر    س ت٣٢طث٪َثز خيف شُددٍر تألؾـوتز يف ت٢ شبَ  ,2
تؾبطصوٍثز ت٣٢ٓوٍر يف تؼبَثذ ت٢َو٦َر- وشرى أ٨ شُددٍر تألؾوتز يف ت١٧ُ٢ 
تألدخٌ ٪طٙ شٛو٠ ت٣٢ٓر َٖـ  ٪ٗطـ،ث ٣َـي غـ١ٟ ٦ـصٓ تز أضـ٣وخَر- خَن٧ـث        

ر ت٢َو٦َر أدتذ إٍؿـث٢َر، شٗط ـ   شرى أ٨ شُددٍر تؾبطصوٍثز ت٣٢ٓوٍر يف تؼبَثذ
 la coempeténceوٞٗثٍصــ،٥ ت٣٢ٓوٍــر  ٧يف ـــدوظ،ث وشٗثوصبــث ٚــدرذ تؾبــص٣ِّٟ 

Linguistique ،ت٣٢ٓـوً   وإلبثزه٥ ٩٦ ؼث٪حLa performance    ٦ـ٩ ؼث٪ـح
خـيف شُددٍـر تألؾـوتز يف ت٧ُ٢ـ١ تألدخـٌ،        خر- وأ٦ث ه   ت٢رؤٍر، ٖـصم٣م 

رتز وشُددٍر تؾبطصوٍثز ت٣٢ٓوٍر يف تؼبَثذ ت٢َو٦َر- أ٦ث ٦ـث ٪ٛؿـد  خـثؾبصَٓ    
٨ ر/ ؾـوشَر، وشرَٞدَـر، ودس٢َـر، ه٢ـٝ أل    تأل٦ـو  تألض٣وخَر، ٖ،ٌ طب٣ـر ٦ـ٩  

ه   شً،ر يف أغٟث٠ ٢ٓوٍر- وإ٨ِ ١ٞ غـ١ٟ ٦ـ٩ أغـٟث٠ ي،ورهـث ٍطـصهٍَ      
أ٨ ٍصمــ  وؼ،ــثً خثؾــثً- و٢ــ ت ٖإ٪نــث ٪ُصــّّ أ٨ قبص٣ــٕ إلبــثزتز ت٢ؿــوز-   

س خـيف ٪ـوَيف ٦ـ٩    رتز- وٌبٟـ٩ أ٨ هبَ ـ  وت٢دس٢ر َدـثرذ َـ٩ ٦صَٓ ـ    وت٢َّٔٞح
 /تؾبصٓ تز
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 ٛر خث٢طَث٘- وه ت ت٢نوٌ ٍنٛط٥ إىل ٚط٧يف/٣ِّرتز تؾبصُتؾبصَٓ  ,

ضـــَث٘ ت٢ؿـــوز يف ت٧٣ٟ٢ـــر، وضـــَث٘ ت٧٣ٟ٢ـــر يف تػب٣٧ـــر، وضـــَث٘    ,  
     ٌ شـرَّٞٓ   تػب٣٧ر يف ت٢ـنؽ- ٖث٢طـَث٘ تألو٠ ؾـوشٌ و٦ورٖو٢ـوؼٌ، وت٢عـث٪

 ومبوً، وت٢عث٢ط ٪ؿٌ ودسيل-
٪ـــثً خنؿـــوؼ أخـــرى، وضـــَث٘ ت٢ـــنؽ قـــ٩٧  ضـــَث٘ ت٢ـــنؽ ٦ٛثر  , ج

  -تحملَم ت٢ ً ٪ػيف َٖ

رتز شيفشٌ ٣َي ْ  شوٚـٍ  رتز تؾبطص٣ٛر ٩َ ت٢طَث٘- وهٌ ٦صَٓ تؾبصَٓ  ,
ــي ذبــث ٦ــ٩ خــ ٠ ت٢طــَث٘- وؿبــ ت ضــُ         ــ٩ ت٢صند ــ  س ٌبٟ  ٧َسإقــثٖر إىل أ٪

٦ــصٓ تز ـــرذ أو تخصَثرٍــر- و٢ُــ١ أٞعــر ت٢ًــوتهر تألضــ٣وخَر خروؼــثً َــ٩  
 رتز-تؾبيف٢ؤ، هٌ ت٢  شدخ١ يف ز٦رذ ه   تؾبصَٓ 

َثز ٦ٍ ت١٧ُ٢ تألدخـٌ، ٪عـرتً وغـُرتً، ٣َـي أ٪ـ  غـ١ٟ       شصُث١٦ ت٣٢طث٪ ,4
ت٪هدثٚثً  ٢ٓوً شصؽ  ت٢ٛوت٪يف ت٢دتخ٣َر ١٧ُ٣٢ ٪ٗط - و٢ ت ٖ،ٌ س شرى َٖ 

ــثر َٚ   ــي هبــوهغ ضــثخٙ أو خكــوَثً ؾبَُ ــٌ-د٣َْ ــر-  ٣ ٖــصف٥ٟ  أ٦ــث هــ   ت٢رؤٍ
ٚوت٪َنـ ،   ت٢ن٧ثهغ خث٢نؽ ٩٦ ؼ،ر، وسبكٍ ت٣٢ٓر، ٩٦ ؼ،ـر أخـرى، س إىل  

٣ٌ ٍنصؽ،ث- أ٦ث ت٢ن٧وهغ، ٖـ٩ٟ٧َ أ٨ ٍٟـو٨ أضـهورذ، أو    دْر َٚإىل ٦َُث و٩ٟ٢ْ
خطــدح هــ ت  أو تسؼص٧ــثٌَ- وهــٌأ٨ ٍٟــو٨ ٦ــ٩ هبــثهغ ت٢صف٣َــ١ ت٢نٗطــٌ، 

ــ ش ــر، أً ش٣ــٝ ت٢ــ  شــصفَّٟ    رض   تأل٢ٗــثو ٥ ذبــث خُــف ٦ٗ،ــو٤ ت٣٢ٓــر تؾبَُثرٍ
وؾــور   ت٢ن٧ــوهغ- و٣َــي هــ ت تألضــثش ٍٟــو٨ تألضــ٣وج يف ٢ٓصــ   ر٣فؿــؾب

أو ٦ــ٩  تً ضــ٣ٗثً- وٍٟٗــٌ أ٨ ٍن٣ٛــ  ت٢ٟثشــح ٦ــ٩ تعص٧ــٍ،  غــٟ ً ٢ٓوٍــثً ٦ُــد 
٣َــي  ٚث٦وضــ  ٣٢صف٣َــ١ ت٢نٗطــٌ أو تألضــهورً، أً ٍُٟــص َٖــ  ٦ــث ٍــد٠   
٦ــ٩  ت٢ن٧ــوهغ- ويف هــ ت دس٢ــر وتقــفر ٣َــي أ٨ هــ   ت٢رؤٍــر شــيفشٌ ت٢ــنؽ  
وٖـٙ   خثرؼ  و٢َص ٩٦ دتخ٣ـ ، أً س شيفشَـ  ٦ـ٩ ت٣٢ٓـر ت٢ـ  أ٪صؽ،ـث ت٢ـنؽ       

 ٌَ إ٪صثغ ت٢نؽ-ؾبَُثرٍر ت٢  شد ٩٦ ت٣٢ٓر ت ٚوت٪َن ، و٩ٟ٢ْ
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 ِٓ ًجيح ٔاس إّظاٌْح: -*

إ٨ِ ٖٟـــرذ ت٪صطـــثج ت٣٢ٓـــر إىل ٖةـــر تؼص٧ثََـــر، وت٢ـــ  ٍصكــــ٧ن،ث        ,  
ُدٍـ  تسؼص٧ـثٌَ وتإلٍِـدٍو٢وؼٌ، ٢َطـس غـرنثً يف ـــدوض      تإلٍِؿـث٠ يف خُ 

تؽبهـثج،   تؽبهثج- وت٢ُٟص ؾفَؿ أٍكثً، ٖصفَٛٙ تإلٍِؿث٠ يف ـدوض
ــرذ ت٪ص  ــر، وس ْـــ  ٦ػـــرول خٟٗـ ــر تؼص٧ثََـ ــر إىل ٖةـ ــثج ت٣٢ٓـ ــو ٦ـــ٩  طـ هـ

ــ     ــثً س ٍصمـ ــ٣وج أٍكـ ــإ٨ِ تألضـ ــ ٢ٝ، ٖـ ــٝ ٞـ ــث٨ ه٢ـ ــرورتش - وإهت ٞـ ــ٩  قـ ٦ـ
َ ـ         رتز س تس٪صطثج غـرنًث و٦َُـثرًت ؼبدوظـ  وي،ـور - إ٪ـ  غـ١ٟ ٢ٓـوً ؾبصٓ

 دهث ٪ًث٦ -شنص،ٌ ٍو٢ِّ
ٚد س ٍٟو٨ إٍؿث٠ ت٢رضث٢ر ت٣٢ٓوٍر ٦رشدهثً دبك٧ووبث- وإهت ٞث٨  , ج

ٖإ٨ تإلٍؿث٠، ٩٦ ـَط هو ـث١٦ ؾبك٧و٨، ٚد س ٍٟـو٨ هـدٖثً    ه ت هٟ ت
٩٦ أهدتٔ تؽبهثج خٛدر ٦ث ٍٟـو٨ تألظـر ت٢ـ ً ٍّٔٞـ  تؽبهـثج يف ٪ٗـص       

 تؾبص٣ٌٛ هو تؿبدٔ-

وإهت ٞث٨ إٍؿث٠ تؾبك٧و٨ ٩٦ تخصؿـثؼ ت٢ٟـ ٤ يف ٪ٛـ١ تؾبُنـي،      , ز
خثشٗث٘ يبؿ١ خيف تؾبصمثنديف ٣َي ٪وٌ ت٢ػَٗرذ ودس٢صـ،ث، ٖـإ٨ تألضـ٣وج    
ـــدض ٢ٓــوً ٦ــ٩ ْــ  تشٗــث٘- و٢ــ ت، ٖإ٪ــ  يف هــ ت س ٍٟــو٨ أدتذ ٢ٟٗــرذ          

يف ٢ٓـر تإلٍؿـث٠ ت٢َـو٦ٌ، و٢ٟنـ       ثوس شُد تً ٩َ ٖٟرذ ٍن٣ٛ،ث، ٧ٞ يب٣٧،ث،
تؼبث٦ـ١ يف ت٢وٚـس    ٍٟو٨، ٩٦ ـَـط هـو غـ١ٟ ٢ٓـوً، هـو ت٢ٟٗـرذ وغـ٣ٟ،ث       

٧ث ٍػثء ٢  ٪ًث٦  تؽبـثؼ و٦ـث ٍػـثؤ  هـو ٣٢ٓصـ  ت٢ـ        ٪ٗط - وه٢ٝ ـطد
 ث-ٍطصمد٦،

 وتؽب ؾــر ت٢ــ  ٌبٟــ٩ أ٨ نبــرغ ذبــث، هــٌ أ٨ ٖٟــرذ إضــنثد تألضــ٣وج   
و٢َص ت٣٢ٓر، إىل ٖةر تؼص٧ثََر، إهِبث شٛـو٤ ٣َـي ٦نًـور ٦َُـثرً، ٍطـصند      
هـــو خـــدور  إِىل ٦نًـــور ٍو٪ـــث٪ٌ ٣٢د ْـــر، ٍنٛطـــ٥ تعص٧ـــٍ دبوؼدـــ  إىل   

ـَط ٍٟو٨ ١ٟ٢ ندٛـر أضـ٣وذبث، و٢ٟـ١ ٖةـر     وت٢هدٛثز إىل ٖةثز،  ندٛثز،
ــر  ٢َـــر وشدطـــَهَر يف   ٢ٓصـــ،ث- و س ًبٗـــي ٦ـــث يف هـــ ت تؾبنًـــور ٦ـــ٩ ٪سَـ
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أل٨  ت٢صٛط٥َ، وش٧َ٧َُر ْ  دَٚٛر يف ت٢صوزٍـٍ ت٣٢ٓـوً- و٦ـث ٞـث٨ ه٢ـٝ إس     
٩ بٞــث , ٦طــص١٧ُ ت٣٢ٓــر  , أ٨ تإل٪طــث٨ ثؼبطــدث٨ ت تؾبنًــور س ٍيفخــ  خ هــ

ت٢ن٣ٛــر،  وهــو إه يبــدض هــ   ٦صـدتخ١، ٍنصٛــ١ خث٣٢ٓــر ٦ــ٩ ٞثبنــ  ت٢ٟ ٦ـٌ-  
 د ٣َي ت٢طثبد وت٢ن٧م تؾبطصٛر-خدتََثً، ٍص٧ر ٍؿدؿ ٞثبنثً إ

 انفزضٍت انخاٍَت: -*

٤ ت٢ٗرقَر ت٢عث٪َر رؤٍـر يف ت٢ٛـرتءذ ربُـ١ ت٢ٛـثرئ، و٢ـَص ت٢ـنؽ،       شٛد 
ًٞث ٦ُـ  يف ت٢وٚـس ٪ٗطـ - وهـٌ شـرى أ٪ـ  ٢ـوس        دثً إىل ٦ث ٍٛـرأ و٦ػـِّٔ  ٦نصط 

شبََــس ٪عــر ٦ــ٩ غــُر، وروتٍــر ٦ــ٩ ـٟثٍــر، إىل  ٦ػــثرٞر ت٢ٛــثرئ سضــصفث٠
ــي شطــ٧َص  ٚؿــر ٦ــع ً   خــر - ٧ٖــث تشُ   ٖ،ــو ٚؿــر، وضــصدٛي هــ      ٗــٙ ٣َ

 ؾٗص -

وأ٦ث تألض٣وج يف ه   ت٢ٗرقَر، ٖ،و د١َ٢ ت٢ٛثرئ يف شُددٍص ، وَو٪  
٨ ت٢ـنؽ  يف ت٪صطثخ  إىل ٦ث ٍٛرأ، أً د٣َ٢  إىل تػبـنص تألدخـٌ ت٢ـ ً ٍصٟـو     

 خ -
وَيف ٥ هنـث َـ٩ ٪ـ   ٧نث ٩َ ٪ـوَيف ٦ـ٩ أ٪ـوتٌ تإلٍِؿـث٠- وضـنص٣َّٟ     ٢ٛد ش٣َّٟ

ح ٪وَـثً ٦ـ٩   أ٪ـوتٌ تإلٍِؿـث٠، ٍصه٣َّـ   ٩٦ أ٪وتٌ تس٪صطـثج، إه إ٨ِ ٞـ١ ٪ـوٌ ٦ـ٩     
 ٪وتٌ تس٪صطثج ًبص٣ٕ ٩َ تُخر/أ

 أ٦ث ت٢نوٌ تألو٠، ٖ  َ ٚر ٢  خثإلخـدتٌ- و٦ٛثرخـر ت٢ٟـ ٤ َٖـ  شٛـو٤      ,
ــي ــر، شُ  ٣َ ــر    أدوتز ٢طــث٪َر حبص ــر، وشٗرقــ،ث رٚثخ ــث ٢طــث٪َثز تػب٣٧ ؽ٣َ،

 ، ٖــإ٨ِ تس٪صطــثج َٖــ ، س ٍٛــو٤ ٣َــي ٪ــؽ شــث٤  تعص٧ــٍ ٦ُنــي وأدتء- و٢ــ ت
 خثشٗث٘ ٣َي ـب٧وَر ٩٦ تػب١٧، شيفخ  أدتءهث و٦ُنثهث شٛو٢  ٢ٓص ، و٩ٟ٢ْ
 ١ إ٢َ -١ وتؾبرض ـثؾ١ خيف تؾبرض 

ٍٟـو٨   وأ٦ث ت٢عث٪ٌ، ٖإِخدتٌَ- وخ  ٍؿدؿ ت٢ٛثرئ ؾث٪ٍ خهثج، إ٢َـ   ,
٪ـؽ شـث٤ س   ١- وهو إه ٍصُث٦ـ١ ٦ُـ - إهبـث ٍصُث٦ـ١ ٦ـٍ      ت٪صطثخ  س إىل ٦رض 
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َ،ث دذ، رب٦ِّ٣ٍ طب١- و٢ ت، ٖإ٨ِ ٦ٛثرخر ت٢ٟ ٤ َٖ ، شٛو٤ ٣َي أدتوز ٦صُد 
 ٢طث٪َثز ت٢نؽ، وشٗرق،ث ٢ٓص  تؽبثؾر أدتء و٦ُني-

ت٢ٟثشـح   ٛثً ٦طـصٛ ً َـ٩  ٣ْخ  وإهت ٞث٨ ت٪صطثج ت٢ٛثرئ إِىل تؽبهثج ٍُدُّ
ٞ ٦َــر  د  ت٪ــد٦ثغ ٞــثب٩ ت٢ــنؽ وٞــثب٩ ت٢ػــمؽ يف وـــدذ١، ىبط ــتؾبرض ــ

 ٖو٨ ت٪صطثج ت٢ٛثرئ إىل تؽبهثج ٍيفشٌ/
ـــ  , أوسً ــر أدتذ ٥ ت٢رٚثخـــر٦ـــ٩ ٞثبنـــ  تإلِخـــدتٌَ ت٢ـــ ً يبهِّ  تسؼص٧ثََـ

 و٦ُني وٍصؽثوزهث-
ــثً ــي       , ظث٪َ ــ  ت٢ٟ ٦ــٌ ت٢ــ ً ٍٗــصؿ  ٖــث٘ تؽبهــثج ٣َ ــيفشٌ ٦ــ٩ ٞثبن وٍ

 ٪ؿوؼ ٞع ذ س شنص،ٌ-
 وتألضـ٣وخَر يف ٣٧َـ،ث هنـث- ٢َطـس زب٣ــًَ  ؾبٛـو٠ ٪ـؽ ـثقـر ٖٛــم،       

٢ــ  ٚــثرئ ٦ٗــّٔـ إِىل ،ث أٍكــثً خنــثء ؾبٛــو٠ ٪ــؽ ٦وؼــود خــث٢ٛوذ، يبو و٢ٟنــ
٦وؼــود خث٢ُٗــ١- وهــ ت ٍُــين أ٨ ت٢ــنؽ ٪ؿــث٨/ ٪ــؽ ٦وؼــود شٛو٢ــ  ٢ٓصــ ،  

 و٪ؽ ْثبح ٍٛو٢  ٚثرئ ٦نصًر-
٪ٗ،٥ إِه٨، ؾبـثهت ٞـث٨ تإلٍِؿـث٠، يف ٦طـصوت  تألو٠، س ًبـرغ َـ٩  ٪َصـ ،        

٦ر َٖـ ، س سبـرغ َـ٩ ٞووبـث     ٖ ، وشثرًب ، وؾبثهت ٞث٪س ت٣٢ٓر تؾبطـصمد رْويَ
أٍكـثً، ؾبـثهت    أدتذ س ش٣ُو ٞعثٖر ت٢صُد  َٖ،ث ودرؼص،ث ٣َـي ت٢ؿـٗر- و٪ٗ،ـ٥   

خث٢طــفر وت٣٢ــ ذ،  ٞـث٨ تإلٍِؿــث٠ يف ٦طــصوت  ت٢عــث٪ٌ أً تإلخــدتٌَ، فبٗوٖــثً 
د ت٢ٛرتء وتؼبكثرتز وتألز٦نـر وتأل٦ٟنـر   دذ شُدُّو٧ٓ٦وضثً جب٧ث٢َثز ٦صُد 

 وت٢ًرٔ وت٣٢ٓثز-
ٍ     إ٨ تألضــ٣وخ ــ ــو٨ رغبــثً دَٚٛــثً ٢وتٚ ــٌ شٟ ــ،ث، ٢ٟ  َر ٦كــهرذ يف زب٣َ٣

تألضــ٣وج، إ٨ شنٗــصؿ أوسً ٣َــي وٚــثبٍ ـكــثرٍر وطبث٢َــر، وإ٨ ش٣ُــو ٣َــي    
 ٦ُــ  إهبــث شصُث٦ــ١ ٦ــٍ ٞــثب٩ ٞ ٦ــٌ،  تعص٧ــٍ وت٢صــثرٍ ، ألوبــث يف شُث٣٦ــ،ث 

د َٖ،ـث ٞثبنـثً   ٪ثز تعص٧ٍ وت٢صثرٍ ، أو شَُد خنثءهث ٢صصؽط ـ شٛو٠ ٢ٓص  ٦ٟو 
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َثً، ٍصؽثوز تؾبٛو٠ َٖ  ـدود تُ٪َر تسؼص٧ثََر، وت٢ًرٔ ت٢وؾـٌٗ،  إخدتَ
 وت٢صثرٍ  ز٦نثً يف تؾبثقٌ-

ْـر ضـٟو٪َر، خنصـ،ث    ي َـ٩ ٖٟـرذ يف ت٢د   وهٌ ٦كهرذ، ظث٪َثً، أ٨ شصم٣َّ
ٚدٌبثً، وت٢درتضثز ت٢د َْر ت٢ٓرخَـر إىل ت٢ٛـر٨ ت٢صثضـٍ     رتز ت٢َو٪ث٨شؿوّ

ذ ٦ــ٩ ضــ٣وج ٦نًو٦ــر ٦طــصٛرّ ش٣ــٝ ت٢ٟٗــرذ ت٢ــ  ربُــ١ تأل  ،َػــر شٛرٍدــثً
 ت٢ٛوتَد، ٍنؿؿ ت٢ٟثشح ذبث َثدذ ٢ٌٟ ىبَد ٩ٖ ت٢ٟصثخر-

رتز ي َـ٩ طب٣ـر ٦ـ٩ تؾبٗـثه٥َ وت٢صؿـوّ     وهٌ ٦كهرذ، أخ تً، أ٨ شصم٣َّـ 
ـــ  ــثً رذ- ٣ٖٛـــد ٚـــد ت٢ـــ  نرـصـــ،ث تإلٍـــدٍو٢وؼَثز تؾبُثؾ  ٦س هـــ   هبوهؼـ

ــوخ   ــثؼ ٣٢رٚثخـــر     ٢وضـــ٣وج ٍصـ ــو٤ خـ ــ٩ ٦ٗ،ـ ــرََر وٍطـــص٧دهث ٦ـ  ي ت٢ػـ
 ثََر ٩٦ ؼ،ر، وإلَرتج تػب٣٧ر و٢َص ت٢نؽ ٩٦ ؼ،ر أخرى-تسؼص٧
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 يف َظَزٌت اننصّ

 

ٌبٟننــث خؿــورذ ٦ددبَــر، أ٨ ٪ٛــو٠/ ت٢ــنؽ غــ١ٟ ٦ــ٩ أغــٟث٠ تإللبــثز     
ت٣٢ٓوً، ٧ٍَٛ  ٪ًث٦  تؽبثؼ- وهو أل٪  ٞـ ٢ٝ، ٖإِ٪ـ  ٍطـصٓين خ٣ٓصـ  َـ٩      

١ إ٢َـ - و٣ُ٢ـ  ٦ـ٩ أؼـ١ هـ ت، ٚـد ٪ًـر إ٢َـ          ١ وتؾبرض ـ ْ  ، أً َـ٩ تؾبرض ـ  
 ٛثً ٦طصٛ ً وٚثب٧ثً خ تش -٣ْرو٨ خ ؾبنًِّت

و٦ــث ٦ٗ،و٦ــ ؟-- ضــن٣ؽيف،  َٖٟــٕ ٍٟــو٨ ه٢ــٝ ٞــ ٢ٝ؟!--- و٦ــث ت٢ــنؽ    
ر٩ٍ ٢نـرى شُرٍـٕ ت٢ـنؽ    ه ت ت٢طـيت٠، إِىل خُـف ٞدـثر تؾبنًِّـ     ٢٩إؼثخر َ

َنده٥ ورب٣َثش - وه٥ ٍنٛط٧و٨، يف رأٍنث إِىل ظ ظر أٚطث٤/ ٚط٥ ٍ هح 
وٚط٥ ٍ هح «- ٔوشودور»٣  ثش ، وٌبعِّ٪إىل شُرٍٗ  ٦دثغرذ ٩٦ خ ٠ ٦ٟو 

«- روس٨ خـثرز »٣ـ   إىل شُرٍٗ  ٩٦ خ ٠ ترشدثن  ٦ـٍ تإل٪صـثغ تألدخـٌ، وٌبعِّ   
٣ــ  وٍــ هح ت٢ٛطــ٥ ت٢عث٢ــط يف شُرٍٗــ  ٦ــ هدثً ٍرخهــ  خُٗــ١ ت٢ٟصثخــر، وٌبعِّ  

 «-خو٠ رٍٟور»
ــث إغــثرذ ضــرٍُر    ــد أ٨ ٪ػــ  هن ــ ٦ــ٩ و٪رٍ ٍ إىل أ٨ درتضــثز دو٨ شوضُّ

ر٩ٍ وت٢دــــثـعيف أ٦عــــث٠/ ؼو٢َــــث ٞرٍطــــصَٗث، تؾبنًِّــــهـــيسء وْ هــــ٥ ٦ــــ٩  
ـَــط  ،٥ ٦ــث خُــد تألضــ٣وخَر وٞرٌبــثش، وؼــرتر ؼَنَــس، شٛود٪ــث إىل َــث٢َ  

 شؿدؿ ٚرتءذ ت٢نؽ ُٖث٢َر شػثنر ت٢نؽ وؼود -

 :(1)تؼزٌف تىدوروف
إىل ٚطـــ٧يف/ ٚطـــ٥ ٍص٣ُـــٙ « شـــودورؤ»ٍنٛطـــ٥ شُرٍـــٕ ت٢ـــنؽ َنـــد 

 ٪ثز/خثؾبٗ،و٤، وٚط٥ ٍص٣ُٙ خثؾبٟو 

                                                           
1 , Oswald Ducrot/ Tzetan Todorove: Dictionnaire encyclopedique des sciences 

du langage. P 375 -و٦ث خُدهث 
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 هىو اننص:يف - أ

ٌب٩ٟ ٣٢نؽ أ٨ ٍٟو٨ طب٣ر، ٧ٞث ٌبٟنـ   »يف شُرٍٗ / « شودورؤ»ٍٛو٠ 
 «-ٔ خثضصٛ ٢  وت٪ٓ ٚ أ٨ ٍٟو٨ ٞصثخثً شث٦ثً- وهو ٍُُر 

إ٪ــ  ٍٟــو٨ ٪ًث٦ــثً س ىبــوز أ٨ ٪هثخٛــ  ٦ــٍ ت٢نًــث٤  »وٍٛــو٠ يف وؾــٗ / 
يف  وشػـثخ ٍ  ٪كـُ  يف َ ٚـر ٦ُـ ، إوبـث َ ٚـر ربـثورٍ       أ٨ ت٣٢طث٪ٌ، و٢ٟـ٩ْ 

 «-٪ٗط  ت٢وٚس
ــ ت٢ــنؽ »رتً ٖٟــرذ ت٢نًــث٤، دبــث ٚث٢ــ  ه٧٣َطــ٣ٕ، َٖؿــدؿ   وٍٛــو٠ ٦ٗط 

 «-٪ًث٦ثً شك٧َنَثً ه٢ٝ أل٪  ٪ًث٤ ظث٨ خث٢نطدر إىل ٪ًث٤ ٦ُنوً  خر
  شيفخ  هنث ٦ٟث٪ـر خثؾـر- وؿبـ ت س    Connotation«  شك٧يف»إ٨ِ ٧٣ٞر 
 دو٨ أ٨ ٪ُهَ،ث ٦سٍدتً ٩٦ تإلٍِكثؾ- وٍُود ضدح ه٢ٝ ؾبث٩٦ ٪رٍد أ٨ هبر 

ــ٩ ضــوت - و٢صُرٍٗ،ــث ضــنيفشٌ           ــس ت٢ــنؽ تألدخــٌ ٦ ؿبــث ٦ــ٩ أمهَــر يف شبََ
َٖـــ /  خصُـــرٍٗيف ٦صٛـــثرخَيف- أ٦ـــث تألو٠ ٣٣ٖـــدٞصور ضـــُد ٦ؿـــ٣وؾ وٍٛـــو٠ 

هتصبـث ٧َٚـر    ٩- وه ت ٍُين أ٨ ٞـ١ غبـر ٢ٓوٍـر شصكـ٩٧ يف    تألض٣وج شك٧ُّ»
أض٣وخَر ٦َُنر، وأوبث شطص٧د ٧َٚصـ،ث تألضـ٣وخَر ٦ـ٩ خَةـر ت٢ـنؽ وتؾبوٚـٕ       

 - 1 «ر َن ت٢ ً شُد 
وٍٛوس٨ َٖ  ٪ٛ ً «- ٞوضس»و« ؼث٢َطو٨» وأ٦ث ت٢صُرٍٕ ت٢عث٪ٌ وهو ٢ـ/

ٞــ١ ٦ــث س ٍنص٧ــٌ إىل ربرخــر تؾبوٚــٕ تس٪ُٗــثيل »إِ٪ــ / « ؼــورغ ٦و٪ــث٨»َــ٩ 
و٦عـث٠ ه٢ـٝ/ ٧٣ٞـر     ٍص٣ٛثهـث-  ٧٣٢طص١٧ُ إزتء تإلِغثرتز ت٢  ٍطصمد٦،ث أو
ص٣ٗيف- ٖ،نـثٜ ت٢وتٚـٍ   ٧يف قبٚهثر- إوبث شطصهٍَ أ٨ زب١َ إىل ظ ظر ٦ص٣ِّٟ

 و٢ٟـ٩   ت٣٢طث٪ٌ/ ت٢ٛهثر هو ض٣ط٣ر ٦ـ٩ تؾبٛهـورتز ربرهـث َرخـر ربَطـر-     
٧يف إىل تػبو ت٢طـَُد ٣٢طـٗر وت٢ُه٣ـر-    ت٢ٛهثر يب١َ خث٢نطدر ألـد تؾبص٣ِّٟ

                                                           
 -29د- ضُد ٦ؿ٣وؾ/ تألض٣وج- ؼ  , 1
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٥ تُخــر إىل ت٢ــ ٞرٍثز أو إىل تؽبــوـ يف ٞثرظــر- ويبَــ١ خث٢نطــدر ٧٣٢ــص٣ِّٟ
طــثٖر ت٢َو٦َــر ت٢ــ  ٚهُ،ــث خــيف  ٣٢عث٢ــط إِىل رشثخــر تؾب ٧ٞــث يبَــ١ خث٢نطــدر

د خنطــح تؾب٧ُــ١ وت٢دَــس- وهٟــ ت لبــد، إىل ؼث٪ــح تؾبُنــي ت٢دفــس وتعــر    
٦صٗثوشر، وت٢ ً ىبح أ٨ ٍٟو٨ ٦ددبَثً هو ٪ٗط  خث٢نطـدر إىل تػب٧َـٍ، أ٨   
تإلِيبثء ٍيفشٌ خيفٖٟثر ظث٪وٍـر، وؾـور ٦ـ٩ ت٢صٗثؾـ١َ، وت٪هدثَـثز قبص٣ٗـر،       

 - 1 «وه٢ٝ ٢ٌٟ يبَم خ ، وٍُٛد  وٍٓنَ 
 َاث اننص:يكىِّ - ب

ـــ  ٪ثصبـــث س يف تػب٣٧ـــر ت٢ػـــٗوٍر خـــيف ٦ٟو  ٍٛـــو٠ شـــودورؤ/ إهت ٞنـــث هبَ 
س يف ت٢ـنؽ ٦ع٣َـ،ث، و٢ٟنـ،ث س    ت٢ؿوشَر وت٢نفوٍـر، وت٢دس٢َـر، ٖإ٪نـث ضـن٧َ     

 «-شيفخ  تؾبوٍٚ ٪ٗط  يف تؼبث٢صيف
٥ َــ٩ ت٢وؼــ  تؾب٣ٗــويٌ  وإِهت ٞــث٨ هــ ت هٟــ ت، ٖإ٪نــث ٪طــصهٍَ أ٨ ٪ــص٣َّٟ   

 ٨ تػب٧ـ١/ ت٢ُنثؾـر  ٞـ١ ت٢ُنثؾـر ت٢ـ  شٟـو     »٨ ٦ـ٩  إ٪ـ  ٦ٟـو    /٣٢نؽ و٪ٛو٠
أخـرى   ٥ ٦ـ٩ ؼ،ـر  ، ٧ٞـث ٪طـصهٍَ أ٨ ٪ـص٣َّٟ   «ت٢ؿوشَر وت٢ٛثَدٍر، إىل  خـر  

 خث٢رؼوٌ إِىل مبو تػب١٧، و٩ٟ٢ْ»٩َ ت٢وؼ  ت٢نفوً ٣٢نؽ، وس ٍٟو٨ ه٢ٝ 
خـــث٢رؼوٌ إِىل ت٢ُ ٚـــثز ت٢ٛثب٧ـــر خـــيف ت٢وــــدتز ت٢نؿـــَر ٦عـــ١/ تػب٧ـــ١،  

٥ أخـ تً َـ٩ ت٢وؼـ  ت٢ـدسيل ٣٢ـنؽ-      وٌبٟننث أ٨ ٪ص٣َّٟ«- ػب١٧وـب٧وَثز ت
ــ٩   ــثرذ َـ ــو َدـ ـــ »وهـ ــوغ ٦َُّٛ ــدتز   ٦نصـ ــ  ت٢وــ ــدسيل شنصؽـ ــ٧و٨ ت٢ـ د ٧٣٢كـ

 «-ت٣٢طث٪َر
إ٨ ٢ٟـ١ وؼـ  ٦ـ٩ هـ   تألوؼـ       »وًبصص٥ شودورؤ ه   ت٢ٗٛـرذ ٚـثب ً/   

ــ١ ت٢نؿــٌ،     إغــٟث٢َص  تؽبثؾــر، وٍيض ــ   ــ٩ أٞــّّ هبــثهغ ت٢صف٣َ ص وتـــدتً ٦
 «-د ٌْ وت٢طردً، وزب١َ٣ تؾبوقوٌٞث٢صف١َ٣ ت٢

                                                           
1 , R. Galisson/ D. coste: Dictionnaire du sidactique des Langues. P 117 -و ٦ث خُدهث 
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 :(1)تؼزٌف روالٌ بارث
ٍ ألٖٟثر خثرز و٦ن،ؽ ، و٢ ت ضـنٟصٌٗ  إِ٪نث ٢طنث هنث خؿدد َرـ ٦وض 

د٪ث  أل٪ٗطنث ٦ن  ت٢ددء- و٩٦ أؼ١ ه ت ضنفثو٠ ٤ ٦ٍ ٦ث ـد ٦ن  خٛدر ٍص ء 
جب٣٧ـر ٦ـ٩ تؾبٗـثه٥َ     أ٨ ٪ٕٛ َند  ٣َي شُرٍٕ ٣٢نؽ ٦ٍ إـثنـر قـرورٍر  

٤ شُــرٍٗيف ٣٢ــنؽ/ ويف ت٢وتٚــٍ ٖــإ٨ روس٨ خــثرز ٍٛــد   ر ذبــ ت ت٢ػــيف٨-ٛــتؾبص٣ُِّ
نـ -  ٦وت٢عث٪ٌ، وهو ٪ٛـَف ٢ـوو٠ وخـد١ٍ     تألو٠، وهو ت٢صُرٍٕ ت٢ُث٤ ت٢ػثبٍ،

 ت٢ ً ٍصدنث -« ؼو٢َث ٞرٍطصَٗث»إِقثٖر إىل شُرٍٕ ه ت 
 زف انؼاو:يفهىو اننص يف انؼُ - أ

١ طب٣ر ٦ث ١َٚ شبعِّ ٌبٟننث أ٨ ٪ٕٛ يف شُرٍٗ  ٣َي أرخٍ ٪ٛثل أضثضَر
 ٩َ ت٢نؽ يف ت٢درتضثز ت٣٢طث٪َر، وتألدخَر، وت٢ص٧َ٣َُر ت٢ص٣َٛدٍر/

رٔ ت٢ُث٤ ٢َٕٛ ٣َـي ت٢صُرٍـٕ ت٢ػـثبٍ،    ٍنه٣ٙ روس٨ خثرز ٩٦ ت٢ُُ ,1
تؾبنًو٦ـر يف ت٢صـيف٢َٕ، وتؾبنطــٛر    ٪طـَػ ت٧٣ٟ٢ـثز  »َٖٛـو٠ َـ٩ ت٢ـنؽ إ٪ـ /     

 «-دَ ًه٢ٝ ضـَط شٗرـ غٟ ً ظثخصثً ووـَدتً ٦ث تضصهثَس إىل 

ت٢نٛهر  ت٢  وردز يف« ٪طَػ»وٍٕٛ يف ت٢نٛهر ت٢عث٪َر ٣َي ٧٣ٞر  ,2
 ت٢ٗر٪طَر، ٣َي ٧ٞث يف Texteص ٦ٗ،و٤ ت٢نؽ، أً تألوىل فبثوسً أ٨ ٍيض 

ٖ خــم  -٧ٞTextusــث يف ت٢ شَنَــر  ثًتسغــصٛثٌٚ ت٢ــ ً ٍُــين ٪طــَؽ تؾبُنــي
خــٌ، أل٨ خــ ٢ٝ خــيف ٦ُنــي تؾبنًو٦ــر و٦ُنــي ٦ػــثرٞر ت٢ــنؽ يف تألظــر تألد  

 ت٢نؽ ٧ٞث ٍٛو٠/

ٍػثنر تألظر تألدخٌ هث٢ص  ت٢روـَـر، وهـو ٦ـرشدم شػـَٟ ً خث٢ٟصثخـر،      »
ردبــث أل٨ رضــ٥ تؼبــرؤ و٢ــو أ٪ــ  ٍدٛــي سبهَهــًث ٖ،ــو إيِبــثء خــث٢ٟ ٤          

 - * «وخصػثخٝ ت٢نطػ
                                                           

ؾبٌ- شرطبــر/ فب٧ــد خــ   روس٨ خــثرز/ ٪ًرٍــر ت٢ــنؽ- ـب٣ــر ت٢ُــرج وت٢ٟٗــر ت٢ُــث   , 1
 ٢دنث٨- ,  خ وز 1988ت٢دٛثٌَ- ت٢ُدد ت٢عث٢ط َث٤  

ــ     « ٪طــَػ»ت٪ًــر ٧٣ٞــر    *  ــد ت٢ٛــثهر تػبرؼــث٪ٌ يف ٞصثخ ــد َد ــ١ تإلَؽــثز »َن « دسب
 وٚثروبث دبث ؼثء هنث- 
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خُد ه ت ت٢صُرٍٕ وفبثو٢ر ت٢صيفؾ١َ، ٍ هح يف ت٢نٛهر ت٢عث٢عر إىل  ,3
٣٢ػـٌء   نؽ هـو ت٢ـ ً ٍوؼـد ت٢كـ٧ث٨    ت٢ـ »زبدٍد ٧،٦ثز ت٢ـنؽ، َٖٛـو٠/   

تؾبٟصوج، ؼث٦ُثً ويثبٕ ؾـَث٪ص / تسضـصٛرتر، تضـص٧رتر ت٢صطـؽ١َ ت٢رت٦ـٌ      
إىل شؿفَؿ قُٕ ت٢ تٞرذ، وَد٤ دٚص،ث، هـ ت ٦ـ٩ ؼث٪ـح، و٦ـ٩ تػبث٪ـح      

 ر تسَّٔتـ ٣ََ -- خر غرََر تؼبرٔ ت٢ ً هو أظر ٍصُ َّ

 و٠ ت٢ ًٖث٢نؽ ض ؾ يف وؼ  ت٢س٩٦ وت٢نطَث٨، ويف وؼ  خرتَثز ت٢ٛ
 «-ٍطصدرٜ، وًب٣م، وٍصنٟر خط،و٢ر شث٦ر

ظ٥ ٍ هح أخ تً إىل زبدٍد ٦ٗ،و٤ ترشدـثل ت٢ـنؽ خـث٣ُ٢و٤، َٖٛـو٠      ,4
يف  ٥ خيف٣٧ٞـــ  ٦ـــ٩ ت٢ـــن٦/٥ًٗ،ـــو٤ ت٢ـــنؽ إهتً ٦ـــرشدم شثرًبَـــثً خُـــث٢َ» إ٨ِ/ 

 «-ت٢ٛث٪و٨، وت٢د٩ٍ، وتألدج، وت٢ص٥َ٣ُ

وهـو ٍٛـو٠ َنـ      ر -٦ـ  أو ٍصؿـو   ه ت هو تؾبٗ،و٤ ت٢ُث٤ ٣٢ـنؽ ٧ٞـث ٍٛد   
 «-طٌ، وغثبٍش٣َٛدً، و٦يض »إ٪ / 

 رؤٌت بارث نهنص: - ب

ٍنصٛـ١ روس٨ خـثرز يف رؤٍصــ  ٣٢ـنؽ وشُث٣٦ـ  ٦ُــ  ٦ـ٩ تؾبوٚـٕ ت٢طــ٣ّٓ       
زبصـ،ث  ٌٛ إِىل ٦وٕٚ  خر، ٍؿ  َٖ  ت٢ـنؽ ُٖث٢َـر ٞصثخَـر ٍنكـوً     ٧٣٢ص٣ّ

خوؾــٗ   أدوتز ٢صعدَــس تؾبُنــي و٢ٟــ٩ْخوؾــٗ  ٞــ١ ٦ــ٩ ت٢ٟثشــح وت٢ٛــثرئ- س 
«- ٖكــثءتز تؽبهــثج ْــ  تؾبصنثهَــر »وو٦كــثز َــثخرذ يف  ثًثنٗــخٛــثً خرٍ

يف ت٢وتٚـٍ، خث٢دفـط ت٣٢طـث٪ٌ، وتألضـ٣وخٌ، وت٢نٛـدً،       وه ت تؾبوٚـٕ ٍـدٍٖ،  
وْـ  ه٢ـٝ ٦ــ٩ ت٢درتضـثز دُٖـر إىل تأل٦ــث٤ ربُـ١ هـ   ت٣ُ٢ــو٤ شرشـد َــ٩        
٦وتٚٗ،ث تألوىل، وت٢  شيفشٌ ت٢نؽ ٩٦ خثرؼـ ، إِىل ٦وتٚـٕ أخـرى شؿـدؿ     

ٍُ        َٖ،ث ؼسءتً ٧ـثرش  ٩٦ ت٢ـنؽ ٪ٗطـ ، أو ٪ؿـًث ؼدٍـدًت ٢ـنؽ ضـثخٙ ٣ََ،ـث 
 َٖ،ث ُٖث٢َص -

ر روس٨ خــثرز، إزتء هــ   ت٢وقــَُر تػبدٍــدذ، أ٨ ٪ًرٍــر ت٢ــنؽ مل ٍٛــر 
و٢ٟنــ  «- ٦ٟثوبــث تؾبنثضــح يف تعــث٠ تؼبــثيل ٢نًرٍــر تؾبُرٖــر » ُــدُشيفخــ  خ 
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صـثرًبٌ  شطص٧د ٚوصبث و٦ُنثهث ت٢»د يف ت٢وٚس ٪ٗط ، أ٨ ه   ت٢نًرٍر ٍيِّٞ
 , ٩٦ شبوقُ،ث ْـ  تؾبنثضـح خث٢نطـدر إىل ت٣ُ٢ـو٤ ت٢ص٣َٛدٍـر ٢وظـر ت٢ٗـين       

 «-شست٠ ٣َو٦ثً ٣٢ػ١ٟ وتؾبك٧و٨ ش٣ٝ ت٣ُ٢و٤ ت٢  ٞث٪س وس
 وإ٪نــث ٢نــرى أ٨ ت٢صف٣َــ١ ت٢نؿــٌ، ٦ــ٩ وؼ،ــر ت٢نًــر هــ  - ربــثوز ؿبــ  

ربــثوز ٣٢طــث٪َثز تػب٣٧ــر، و٧٣٢َُــثر ت٢د ْــٌ، وؿب٧َنــر ت٢نٛــد  ت٣ُ٢ــو٤، أً
خٌ، وحملدودٍر ت٢صف١َ٣ تألض٣وخٌ ت٢ ً هو تخصَثر وأغٟث٠ إِىل  خـر -  تألد

٦دثغـر   ٪ٛـد  ٪ًرٍـر ت٢ـنؽ هـٌ أوسً   »وٍيٞد خثرز ه ت تسربث  َٖٛو٠ إ٨/ 
سً و٢ـ ٢ٝ ت٢ص٧طـس زبـوّ    , ٢ٓر وتؾٗر، إوبث ٦رتؼُر ٣٧ُ٢َر تؽبهـثج  ألً

ؼسء ٦ـ٩ ت٢ٟـ ٤ كبوقـٍ هـو ٪ٗطـ        ت٢نؽ»وخثَصدثر أ٨ «- ٧٣ََثً ـََٛٛثً
 ـو٠ ت٢نؽ ٍٗـّٔـ إهتً  ٖٟر ٪ًرً أو ٦ُرٖر»ٖإ٨ أً «  ٦نًور ٞ ٦ٌيف

 «-أ٨ ٍصوتؾ١ ٦ٍ كبثرضر ت٢نؽ خػ١ٟ أو خ.خر
خثشبـر ٧٧٣٢ثرضـر ت٢نؿـَر ت٢ـ      « ؼو٢َث ٞرٍطصَٗث»ظ٥ ىبد يف شُرٍٕ 

خػ١ٟ أويل  ز ؼو٢َث ٞرٍطصَٗثأَدّ» ٦  ٣َي ت٢نفو ت٢صثيل/ٍنػدهث، َٖٛد 
، ٖٛث٢س/ ت٢نؽ  ٢ر ٪ٛـ١ ٢طـث٪ٌ- إ٪ـ  ٍَُـد     شُرٍٗثً ٣٢نؽ، ؼث٦ُثً وأؾو٢َثً

  ً تؾب٣ُو٦ــثز تؾبدثغــرذ، يف  شوزٍــٍ ٪ًــث٤ ت٣٢ٓــر َٖكــٍ ت٢ٟــ ٤ ت٢صوتؾــ٣ٌ- أ
 «-َ ٚر شػّٜٔ َٖ،ث ٣٦ٗويثز ضثخٛر أو ٦صست٦نر وقبص٣ٗر

 :(1)تؼزٌف بىل رٌكىر
ت٢ٟصثخــر تهص٧ث٦ــ - وإِ٪ــ  ٢ــ ى يف ه٢ــٝ قــرورذ      « خــويل رٍٟــور »ٍــويل 

 َ س  ٦ـ٩ تؼبـدض   ص ٪ًرٍـر ٣٢فـدض ت٢ٟصـثخٌ شبَ ـ    ٧ًَي، َٖندٍٖ إىل شيفضـ
ت٢ٟ ٦ٌ وشيظر َٖ  يف ت٢وٚس ٪ٗط ، ورب٣ُ  ٦طصٛ ً خ تش  وٖثَ ً خٓـ    

٪ؿثً ١ٞ خهثج  أس ٣ٖنط٥ِ»ٔ ت٢نؽ َٖٛو٠/ أٍكثً، و٩٦ ه ت تؾبنهٙ، ٍُر 
 «-ظدصص  ت٢ٟصثخر

                                                           
1 - paul Ricoeur. Du Texte a l,action. P 137-142. 



 

 007 

ت٢ـنؽ   ؼسءتً نر ت٢ٟصثخر ٍُدُّثضت٢صعدَس خو»ٍرى خنثء ٣َي ه ت أ٨ وهو 
ت٢ـدتخ٣ٌ   شبثضٟ و٢ٟن  س ٍطصط٥٣ ٢صُرٍٗ ، َٖطُي إىل ت٦صفث٨ «- ٗط ٪

إىل تضصعثرش  خَٓر تضصنهثٚ  ٩٦ ؼ،ر أخرى، وؿب ت،  ي٩٦ ؼ،ر، ٧ٞث ٍطُ
٦ــث ت٢ػــٌء »ٍصطــثء٠ أوسً، ظــ٥ ٍهــرؾ َــددتً ٦ــ٩ تألضــة٣ر ظث٪َــثً، إِ٪ــ  ٍٛــو٠/  

«- خهـثج / إِ٪  أً ٢ٛد ٣ٚنث»٪ٗط  ٚثب ً/  ٩وىبَح َ «ت٢ ً ظدصص  ت٢ٟصثخر
 ظ٥ ٍددأ تألضة٣ر َٖٛو٠/

هــ١ هــ ت ٍُــين أ٪ــ  ٚــد وؼــح ٣َــي تؽبهــثج أ٨ ٍٟــو٨ أوسً ٣٦ٗويــثً     »
ــر ٞث٪ــس ٞ ٦ــثً    »وٍكــَٕ/ « َٖسٍثبَــثً أ٤ ههنَــثً  وهــ١ هــ ت ٍُــين أ٨ ت٢ٟصثخ

ــث٢ٛوذ أوسً ــر ٦ــث إهت ٞث٪ــس      «- خ  و٪ ـــى أ٨ شطــثؤ٢  هنــث ٍر٦ــٌ إىل ٦ُرٖ
ــثخٛثً ٣َـــ  ــ١ٟ تّٖٔ ت٢ٟصثخـــر ضـ ــ١ خػـ ــ  ت٢ٟـــ ٤ تقـــٌ يبي ت٢وؼـــود خث٢ُٗـ وٍـ

وٍصكــ٧ن - ظــ٥ ٍنصــ،ٌ ٦ــ٩ ه٢ــٝ ٣ٞــ  إىل نــرؾ ضــيت٠ ضَثضــٌ ٍٛــو٠ َٖــ     
 «-و٦ثهت ٩َ ت٢ُ ٚر خيف ت٢نؽ وت٢ٟ ٤»

 انؼالقت بني اننص وانكالو: - آ
إىل  كثٔإ٨ ت٢ٟصثخر شُ /أ٨ تؾبرء ردبث ٌب١َ إىل ت٢ٛو٠« خو٠ رٍٟور»ٍرى 
ٝ ضـر ت٢ُ ٚـر خـيف    ضثخٙ ٣ََ،ث- وٚد ـثو٠، ٩٦ أؼ١ هـ ت، أ٨ ٍِّٟٗـ   ٞ ٤

 ت٢ٟصثخر وت٢ٟ ٤ ٩َ نرٍٙ شَٟٗٝ ضر ت٢ُ ٚر خيف ت٢ٟ ٤ وت٣٢ٓر-
 ٩ٍٕٛ ٣َي ٪وٌ ٩٦ ت٢َٛثش ٍص٧َّٟ و٪ ـى أ٪  تخصٓي ٩٦ ورتء ه٢ٝ أ٨

ٝ     تَصدثر ت٢ٟصثخر أدتء وإلبـثزتً ٧ٞـث هـو    خ   ــث٠ ت٢ٟـ ٤ إزتء ت٣٢ٓـر- و٢صَٟٗـ
، ٢َٛـٕ ٦ُـ    «وضـ  ض»ه   ت٢ٛكَر وإٍكثـ،ث، ٞث٨ س خد ٩٦ ت٢ُـودذ إىل  

٪صٗٙ ٦ـٍ ٖ دٍنث٪ـد دً   «/ »رٍٟور»َّّ ـوتر  ٣َي ؼ٣َر ه ت تأل٦ر- ٍٛو٠ 
ــر قـــ٩٧ ــــدض خهـــثخٌ، وأ٨    ــثز ٣٢ٓـ ــو إلبـ ــثغ ضوضـــ  أ٨ ت٢ٟـــ ٤ هـ  إ٪صـ

 «-٥ ٦ٗردنر ٦ص٣ِّٟثضتؽبهثج تؾبٗرد إهبث ٍص٥ خو
١، ٞــ١ ٪ــؽ ٌبعِّــ  »وإِهت ٞــث٨ هــ ت هٟــ ت، ٖث٢نصَؽــر ضــصٟو٨، إه٨، أ٨/     

وضـَٟو٨ ت٢ـنؽ   «- ٣  ت٢ٟ ٤ يف وقـَُر تإللبـثز  ٣٢ٓر، ٦ث ٌبعِّخث٢نطدر إِىل ت
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دبٛصكي ه   تؾبُثد٢ر أو َٚثضثً ٣ََ،ـث/ أدتء ٢طـث٪َثً، وإلبـثزتً ٢ٓوٍـثً ٍٛـو٤      
 خ  ٖرد ٦ُيف-

 ٍٛود٪ث ه ت تأل٦ـر إىل ٦ـث ضـدٙ أ٨ زبـدظنث َنـ ، ٪ٛؿـد ش٣ـٝ ت٢ُ ٚـر        
د ٍيِّٞـ « رٍٟـور »١ وت٢رضث٢ر، و٦ث ٍنهوً ٣ََ  هـ ت تأل٦ـر- إس أ٨   خيف تؾبرض 
س شكَٕ غَةثً إىل يثهرذ ت٢ٟ ٤ ضوى ت٢صعدَس ت٢ ً ٍطـ٧ؿ  »أ٨ ت٢ٟصثخر 

أ٨ »و « عدــــس٦ُ حبًٗـــ - وهـــ ت ٦ــــث أدى إِىل تسَصٛـــثد أ٨ ت٢ٟصثخــــر ٞـــ ٤    
 «-ت٢صطؽ١َ هو ت٢ ً ٍك٩٧ ٣٢ٟ ٤ دوت٦ 

 أحز انكتابت وسهطت انكتاب. - ب

َـــثً، ٣َـــي خيفضـــدَٛر ت٢ٟـــ ٤، ٪ٗطـــَثً وتؼص٧ثَ« خـــو٠ رٍٟـــور»س ٍػـــٝ 
ت٢ٟصثخر، و٢ٟن  ٍصطثء٠ ٧َث إهت ٞث٨ ٢ً،ور ت٢ٟصثخر أظر يف إـدتض شَٓ  يف 

ٗـ ،  يف شُرٍ َ ٚثز تإل٪طث٨ خُدثرتش  وخهثخ ، ٖث٢نؽ إهت ٞث٨ ٧ٞـث ؼـثء  
نر ت٢ٟصثخر، ٖـإ٨ هـ ت ٍُـين ٧ٞـث ٍٛـو٠/      ثضهو تؽبهثج ت٢ ً   شعدَص  خو

- ٦يَّٞـد ٪ٛو٢ـ ، وهـ ت   ٞـث٨ خإ٦ٟث٪نـث أ٨   إ٨ ١ٞ ٦ث شعدص  ت٢ٟصثخر هو خهثج »
أ٨ ت٢صعدَـــس « رٍٟـــور»ٍدـــدو َنـــد  وهٟـــ ت«- و٢ٟنـــث ٪ٟصدـــ  أل٪نـــث س ٪ٛـــرأ  

أً يف تؾبٟـث٨ ت٢ـ ً ٞـث٨     نر ت٢ٟصثخـر يبـدض يف ٦ٟـث٨ ت٢ٟـ ٤ ٪ٗطـ ،     ثضخو
ٕ «- خإ٦ٟــث٨ ت٢ٟـــ ٤ أ٨ ٣ٍـــد َٖـــ   شطـــثؤسً ؼدٍـــدتً إىل طب٣ـــر  وهنــث ٍكـــَ
٢نؽ ٍٟٕ َـ٩ أ٨  ٌب٩ٟ ٧٣٢رء أ٨ ٍطيف٠/ ه١ ت»شطثؤسش  ت٢طثخٛر َٖٛو٠/ 

 ٍٟو٨ ٪ؿثً ـََٛٛثً َند٦ث س ٍصوٕٚ ٩َ شطؽ١َ ٞ ٤ ضثخٙ ٣ََـ ، و٢ٟـ٩ْ  
 «-َند٦ث ٍطؽ١ يف ت٢ٟصثخر ٦دثغرذ ٦ث ٍرٍد تؽبهثج أ٨ ٍٛو٢  ـرَٖثً
 ضبر َ ٚر ٦دثغرذ خيف رْدر ت٢ُدثرذ ورْدر ت٢ٟصثخر يف ت٢ٛو٠/

وهنــثٜ ٦ــث ٍُهــٌ ؿبــ   ت٢ٟٗــرذ أمهَصــ،ث- ٖٟــ١ ُٖــ١ ٞصــثخٌ ٍطــصدٌَ   
عدــس-  ً ٚرتبَــثً، ٧ٞــث إ٨ ٞــ١ ُٖــ١ ٚرتبــٌ ٍٗــّٔـ وؼــود ٪ــؽ ٞصــثخٌ ٦ُ ُٖــ

س خــيف أ٦ــر٩ٍ/ تأل٦ــر تألو٠، وهــو أ٨ ٪ٟــو٨ أٞعــر دٚــر، ىبــح أ٨ هبَ ــ  و٢ٟــٌ
يف ت٢ط٣ط٣ر ت٢ٟ ٦َر- تأل٦ر ت٢عث٪ٌ وهـو أ٨  « ت٢ٛثرئ ٍيفخ  ٦ٟث٨ تحملثور»
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هٟـ ت، ٖإ٪ـ    وإهت ٞث٨ «- ٥ ٦ُثًت٢ٟصثخر شيفخ  ٦ٟث٨ ت٢ُدثرذ تؾبنهوٚر وتؾبص٣ِّٟ»
ح ٣َي ه ٩ٍ تأل٦ر٩ٍ َدذ أ٦ور أخرى شط٧ؿ خإ٪ػـثء ٦ٗ،ـو٤ ت٢صيفوٍـ١    ٍّٔشَّ

 وإِدخث٢ -
 أ٦ث ٦ث ٍص٣ُٙ خثأل٦ر تألو٠، ٩ٟ٧َٖ ت٢ٛو٠/

ٚـرأ، ٢َطــس ـث٢ـر خثؾـر ٦ــ٩     , إ٨ِ ت٢ُ ٚـر خـيف  ت٣ُٗ٢ــيف  ٞصـح   » ,1
 هـٌ  ٥ وتإلؼثخر، وه ت ٍُين أوبـث ٢َطـس َ ٚـر سبثنـح، وس    ـثسز تؾبص٣ِّٟ

 -«خثؾر ٩٦ ـثسز تؼبوترـث٢ر 
س »أ٪ــ  « رٍٟــور»ٍٛود٪ــث تأل٦ــر تألو٠ إىل تأل٦ــر ت٢عــث٪ٌ، ـَــط ٍــرى  ,2

 «-ٕ َّّ ٞصثخ إ٨ ت٢ٛرتءذ ـوتر ٦ٍ تؾبي٢ِّ /ٌٍٟٗ ت٢ٛو٠

ــدٍ ً    ,3 ــوسً خ ــوٍٛــّٔؾ ٚ ــو٠/  ٦ ــٝ َٖٛ ــو٠ »٩ ه٢ ــر  /ىبــح ت٢ٛ إ٨ِ َ ٚ
 «-ت٢ٛثرئ خث٢ٟصثج هتز ندَُر قبص٣ٗر ٩َ ه٢ٝ

تؼبـوتر هـو شدـثد٠ تألضـة٣ر     » ً/ ، ٍكـَٕ ٚو٢ـ  ٣ُ٦ِّـ   و٢صيفَٞد رؤٍص  ه  
ٖث٢ٟثشـح   ،وت٢ٛـثرئ  وتألؼوخر- وس وؼود ؾبع١ ه ت ت٢صدثد٠ هنث خـيف ت٢ٟثشـح  

 «-أضة٣ر ت٢ٛثرئ ٩س ىبَح َ

ــثرذ     ــثج خث٢ُد ــر أوىل-   تؾبأ٦ــث َــ٩ َ ٚــر ت٢ٟص نهوٚــر وت٢ٛــثرئ ٦ــ٩ ؼ،
تأل٦ـر   ٍُـثجل « ٖرٍٟـور »وـ٣و٠ ت٢نؽ فب١ َ ٚر تؼبوتر ٦ـ٩ ؼ،ـر ظث٪َـر،    

 يف ٪ٛهصيف/

 ت٢نٛهــر تألوىل، ٌبــثرش ت٢ــنؽ َٖ،ــث ضــ٣هر ـؽــح ٣َــي ت٢ٟثشــح   ,*
ــثً، ٍٛــو٠   ــر وُٖــ١   «/ »رٍٟــور»وت٢ٛــثرئ ٦ُ ــثج خــيف ُٖــ١ ت٢ٟصثخ  ٍٗؿــ١ ت٢ٟص

ــثر أوب٧ــث ضــٗفث٨ س ٍصوتؾــ ٨- ٖث٢ٛــثرئ ْثبــح َــ٩       ــي تَصد ت٢ٛــرتءذ ٣َ
 وهــ ت ٍُـين أ٨ ت٢ــنؽ ٞــثب٩ ٣ٖــوز، « ت٢ٟصثخـر، وت٢ٟثشــح ْثبــح َـ٩ ت٢ٛــرتءذ  

 ٍنؽو ٩٦ ٚثرب  َند ٞصثخص ، و٩٦ ٞثشد  َند ٚرتءش -

 «-ؽدثً ٦سدوؼثً ١ٟ٢ ٩٦ ت٢ٛثرئ وت٢ٟثشحٍنصػ ت٢نؽ ـ »وهٟ ت 
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 خص٣ٝ ت٢ََٟٗر ٍنوج ٩َ َ ٚـر تؼبـوتر ت٢ـ  شـرخم ٦دثغـرذ خـيف      »وهو 
 «-تُخر ٧ٍِْؾوز تألو٠ وض 

ــح-      ,* ــوز ت٢ٟثشـ ــثً ؾبـ ــث إَ ٪ـ ــرتءذ َٖ،ـ ــر ت٢ٛـ ــر، وشً،ـ ــر ت٢عث٪َـ  ت٢نٛهـ
شُـين   إ٨ ٚرتءذ ٞصـثج ٦ـث   /أـح أ٨ أٚو٠ يف خُف تؾبرتز»ٛو٠/ ٍ« رٖرٍٟو»

٨ ت٢ٟصثج ٚد   ندُـ  خُـد وٖثشـ - وخث٢ُٗـ١،     إأ٨ ٞثشد  ٚد ٦ثز ٦طدٛثً، و
ــر     وضــ٧َ٣ر  َنــد٦ث ٌبــوز ت٢ٟثشــح، ٖــإ٨ِ ت٢ُ ٚــر ٦ــٍ ت٢ٟصــثج شؿــدؿ ٞث٣٦

أٍكثً- وإهت مل ٍُد خإ٦ٟث٨ ت٢ٟثشح أ٨ ىبَح، ٩٣ٖ ٍدٛـي ٢ـ  ضـوى أ٨ ٍٛـرأ     
 «-ٞصثخ 
 اننص وانؼالقت اإلحانٍت أو ادلزرؼٍت - د
 اظرمالي اٌنض: -0

٩٦ ٖرقَر شٛو٤ ٣َي َنؿر٩ٍ/ تألو٠، وٍـرى َٖـ  أ٨   « رٍٟور»ٍنه٣ٙ 
ر زبـرُّ »ت٢عـث٪ٌ، وٍـرى َٖـ  أ٨    «- ت٢ٟصثخر إلبثز ٍٛثر٨ ٦ٍ ت٢ٟـ ٤ ويبثهٍـ   »

 «-ت٢ٟصثخر ت٢ ً ٍكُ،ث يف ٦ٟث٨ ت٢ٟ ٤ إِهبث هو ١ُٖ ٢وسدذ ت٢نؽ
إ٨ ت٢ٗـر٘ خـيف ُٖـ١ ت٢ٛـرتءذ وُٖـ١ تؼبـوتر        /إىل ت٢ٛو٠ «ٍٟورر»وٍ هح 

وت٨ُ، ٦ـثهت يبؿـ١ ٣٢ُدـثرذ    »د ه   ت٢ٗرقَر- و٢ٟن  ٍصطثء٠ َٖٛـو٠/  ٍيِّٞ
ه ت ت٢صطثؤ٠ هـٌ   ٩و١ُ٢ تإلؼثخر َ«- ى١َٗ٣ خد٠ أ٨ شُطؽ ٪ٗط،ث َند٦ث شُ

ٖثؾبٟصوج يبـثٖى  »ت٢  ضصُهٌ َند  سضصٛ ٢َر ت٢نؽ وؼودتً ـََٛٛثً/ 
، «ؽبهثج وىبُـ١ ٦نـ  ضـؽً  ؼـثهسًت ٣٢ـ تٞرذ ت٢ٗردٍـر وتػب٧ثََـر       ٣َي ت
س َٖ،ـث ٞـ١ ت٢طـ٧ثز    خهدـر ت٢ر٦ـوز شطـ٧ؿ خّٔطبـر زب٣َ٣َـر شص٧َ ـ      »٧ٞث أ٨ 

 «-ٖصسٍد ذب ت ٩٦ ُٖث٢َص،ث ت٣٢ٓوٍر تؾبصصثخُر ت٢ٛثب٧ر خ تصبث،
ً تؼبٗثو وت٢ُٗث٢َر تؾبصستٍدذ أ٨ َنؿر « رٍٟور»وىبح أ٨ ٪ ـى ٦ٍ 

خهَـر- أ٦ـث    غبثز شطؽ١َ ت٣٢ٓر ت٢ػـٗوٍر َـّّ إغـثرتز    دت٨ ضوىس يبد 
ر ت٢ـــنؽ وتضـــصٛ ٢  َـــ٩ تإلنـــثر ت٢ػـــٗوً َٖـــيدً إِىل ٪ـــوَيف ٦ـــ٩ زبـــرُّ

 تس٪ٛ ج/
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تألو٠، وٌبص، ٩٦ ؼ،ر أوىل، طب٣ر ت٢ُ ٚثز ت٢  شـرخم خـيف ت٣٢ٓـر     ,
ت٣٢ٓـر   َر، طب٣ـر ت٢ُ ٚـثز ت٢ـ  شـرخم خـيف     وت٢ُثمل، ٧ٞث ٌبص ٩٦ ؼ،ر ظث٪

 ؼ تؾبُنَيف، أً ت٢ٟثشح وت٢ٛثرئ-وقبص٣ٕ تألغمث
٥- وس ٍٟــو٨ ه٢ــٝ إِس  ت٢عــث٪ٌ، وٌبــص َ ٚــر ت٣٢ٓــر تؾبرؼَُــر خث٢ُــث٢َ   ,

 َند٦ث ٍيفخ  ت٢نؽ ٦ٟث٨ ت٢ٟ ٤-
٦ـث ت٢ـ ً ٪ُنَـ  خث٢ُ ٚـر     »إىل شطثؤ٢  َٖٛـو٠/  « رٍٟور»دتً، ٍُود وـبد 

 َٖٛود٪ث ه ت إِىل ت٢نٛهر ت٢عث٪َر-«- تؾبرؼَُر أو خث٢ويَٗر تؾبرؼَُر
 ِعنَ املسجعْح -2

 ًأمهْريا يف ا غاب اٌشفٌُ:
 /أ٦ر٩ٍ ٧ٞث ٍػ  ت٢ُنوت٨ إىل ه٢ٝ ٥ ٩َىبح ٣ََنث، هنث، أ٨ ٪ص٣َّٟ

 عنَ اٌٌظْفح املسجعْح ًأمهْريا:ِ -*

ــ /  « رٍٟــور»د يبــد  ,   ٥ َنــد٦ث ٍصؽــ  تؾبــص٣ِّٟ »ت٢ويَٗــر تؾبرؼَُــر خٛو٢
- وإ٨ِ ت٢ػٌء ت٢ ً ٥  خر، ٖإ٪  ٍٛو٠ غَةثً ـو٠ غٌء ٦ثخبهثخ  إِىل ٦ص٣ِّٟ

 ٥ َنــ  إهبـــث هــو تؽبهـــثج- و٧ٞــث ٪٣ُـــ٥ ٖــإ٨ِ تػب٣٧ـــر زبص٧ــ١ هـــ       ٍــص٣َّٟ 
٦ـث   وإ٨ أٞعـر «- ت٢ويَٗر، ألوبث ت٢وـدذ تألوىل يف تؽبهثج وتألٞعر خطـثنر 

٦ــ٩ »شٟــو٨ هــ   ت٢ويَٗــر وقــوـثً دتخــ١ تؽبهــثج ت٢صٛرٍــرً- ه٢ــٝ أل٨   
 -«أهدتٔ تػب٣٧ر أ٨ شٛو٠ غَةثً ـََٛٛثً، أو غَةثً وتَُٚثً

ـ غبر ٢ٓوٍر ٞث٨ ٩٦ غـيفوبث  ألوبث شُو  ٧،٦روإ٨ ه   ت٢ويَٗر » , ج
أ٨ « رٍٟــور»وهٟــ ت ٍدــدو يف ٞــ ٤   «- أ٨ شٗؿــ١ تإلغــثرتز َــ٩ تألغــَثء   

ش٣ــٝ   , ٧ٞــث ٍٛــو٠ ْوضــصثٔ َْــو٤    , خث٣٢ٓــر ت٢ويَٗــر تؾبرؼَُــر شَُــد  »
 «-دص،ث ت٢ر٦سٍر ٩َ تألغَثء ٦ن  وسدصبثتإلغثرتز ت٢  َْ 

٥، ١ٞ خهثج ٍرشدم، دبُني ٩٦ تؾبُث٪ٌ، خث٢ُـث٢َ »أ٨ وهٟ ت ٍددو أٍكثً 
 «-؟٥٥، ٩ُٖ أً غٌء ضنص٥َّ٣ٟ ٩َ ت٢ُث٢َه٢ٝ أل٪نث إهت مل ٪ص٣َّٟ
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 سجعْح يف ا غاب اٌشفٌُ:امل -*

تؼبوتر خهثج غـٗوً ٍـص٥ خـيف َـدد ٦ـ٩ تؾبصفـثور٩ٍ، وهـ ت ٍُـين أ٪ـ           
ــ٨ ٦ــ٩ َنثؾــر تإلٍؿــث٠ ت٢ص٣َٛدٍــر ت٢ع ظــر/ تؾبرض ــ  ٍصٟــو  إ٢َــ ،  ١١، وتؾبرض 

وت٢رضث٢ر- وٌبٟننث أ٨ ٪كـَٕ إىل ه٢ـٝ أ٨ تؼبـوتر ٍـص٥ قـ٩٧ ٦ٛـث٤ وإزتء       
وٍد٠ هـ ت ٣َـي أ٨ تؽبهـثج تؼبـوترً يبصـثغ إىل وقـٍ ٦ُـيف أو         ٦وٕٚ-

خثؽبهــثج- ه٢ــٝ أ٨  ٦ٛــث٤، وخَةــر، ووضــم يــريف خــثؼ »هــو يبصــثغ إىل 
وإ٨ِ تؾبرؼَُـر  «- تؽبهثج ٍيفخ  ٦ُنث  ت٢صث٤ خث٢نطدر ؿب ت ت٢وضـم ت٢ًـريف  

ديف، وـــو٠ خنــث إىل ت٢وتٚــٍ إهِبــث هــٌ ٦رؼَُــر شً،ــر ـــو٠ تؾبصمــثن    شُــود
يف ت٣٢ٓــثز ىبــد أوبــث شب٣ــٝ أدوتز  وتؾبصيف٦ــ١«- ديف ٪ٗطــ،ثؼبًـر تؾبصمــثن  »

شرخم ذبث خيف تؽبهثج يرٖثً ز٦نَثً و٦ٟث٪َثً- وس أد٠ ٣َي ه ت ٩٦ وؼـود  
أغبثء تإلِغثرذ، ويرؤ ت٢س٦ث٨ وتؾبٟـث٨، وت٢كـ٧ثبر ت٢ػمؿـَر، وأز٦نـر     »
خإِرضثء تؽبهثج يف ت٢وتٍٚ »شٛو٤ « رٍٟور»وه   ٣ٞ،ث، ٧ٞث ٍٛو٠ «- ألُٖث٠ت

وه ت ىب٣ُنث ٪رى أ٨ تؾبُني ٧،٦ث «- ت٢ًريف ت٢ ً يبَم حبث٢َر تؽبهثج
ٞث٨ رَُٖثً أو ٖؿَفثً، ٖإ٪  ٍصؽ  يف ت٢ٟ ٤ ت٣ُٗ٢ٌ ت٢ػٗوً، قرورذ، إىل 

ٟ ت ٍؿـ   ت٢وتٍٚ، أً ٍصؽ  خثربث  تؾبوقوٌ ت٢ ً ٍنؿح ٣ََ  ٞ ٦نث- وه
ت٢ٟ ٤ أدتذ ٢إغثرذ أو ُٖ ً ؿبث، َٖػ  إىل غٌء ٩٦ تألغَثء و١٧ٍُ ٣َي 

ــر ٧ٞــث سبــص٣م تؾبرؼَُــر يف        ــي َٖمــص٣م خثؾبرؼَُ ــرتز - أ٦ــث تؾبُن ُٖــ١  إِخ
ٌب١َ تؾبُني ت٢عـث٪ٌ، ؾبـث   »٣َي ه ت تأل٦ر ٖٛث٠/ « رٍٟور»  تإلِغثرذ- وٚد ٪د 

٥ َنـ - وإ٨  ً إِىل ٦ـث ٪ـص٣َّٟ  شٛو٠ يف ت٢ٟ ٤ تؼبـٌ، مبـو تؾبرؼـٍ ت٢ـوتٌُٚ، أ    
ه   تؾبرؼَُر ت٢وتَُٚر شبَـ١ إِىل تسخـص ل ٦ـٍ تإلِغـثرذ ت٢ًـثهرذ، ـَـط       

ٜ يف ٍصؿ١ ت٢ٟ ٤ خإغثرذ تإلي،ثر وٍٛو٤ خ١ُٗ تؾبػـثهدذ- ٖـثؾبُني ٍصفـر    
 «-ٜ يف تإلِغثرذتؾبرؼٍ، وتؾبرؼٍ ٍصفر 
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 املسجع يف اٌنض املىرٌب: -3

 اٌمساءج ًاملسجع: - أ

ت٢نؽ ٦ٟصوخثً فب١  ٪صطثء٠ ت٨ُ/ ٦ث ت٢ ً يبؿ١ ـيف يب١ٌُّبٟننث أ٨ 
ٍيفخـ    س ٍٟـو٨ تأل٦ـر هـو ٪ٗطـ  َنـد٦ث     «/ »رٍٟـور »ت٢ٟ ٤ ٦نهوٚثً؟ ٍٛـو٠  
خــدء،  و٢دَــث٨ ه٢ــٝ، ٖإِ٪نــث ضــنٕٛ َنــد ، خــثدئ هً«- ت٢ــنؽ ٦ٟــث٨ ت٢ٟــ ٤

ــر ت٢ــ  شيدٍ،ــث تإلِغــثرذ ٚــد       ــي أ٦ــر٩ٍ/ تألو٠، وضــنرى َٖــ  أ٨ تؾبرؼَُ ٣َ
ث٪ٌ، وضنرى َٖ  أ٨ تؼبـوتر ت٢ـ ً ٍـص٥ َـثدذ خـيف تؾبصفـثور٩ٍ       س- وت٢عشُه٣َّ
 ٕ هو أٍكثً- و٦ث ٞث٨ ه٢ٝ ٢َٟو٨ إس خ١ُٗ ت٢نؽ-ٚد شوَّٚ

ٜ إ٨ ضيتسً  خر ٍهرؾ ٪ٗط / هـ١  وإزتء ه ت، ٖ ٪ـؽ خـ  ٦رؼـٍ؟     هنـث
 /ه ت ت٢طيت٠ يف ٪ٛهَصيف ٩َ «رٍٟور»ىبَح 
ــنؽ ٦ــ٩ ْــ  ٦رؼــِ   » , ــو٨ ت٢ ــد   ٍٟ ــرتءذ زبدٍ ــر ت٢ٛ تً- ٍ- وضــصٟو٨ ٧،٦

 «-شيفوٍ ً، شيفضَص تؾبرؼَُر خوؾٗ،ث

 ٥-٥ أو ٩٦ ْ  َث٢َ، خثرغ ت٢ُث٢َ«يف تؿبوتء»ٙ إ٨ ت٢نؽ ٣ُ٦َّ» ,

 ـــرتً يف ٥، ٖــإ٨ِ ٞــ١ ٪ــؽ ٍُــدُّوخٗكــ١ شُهَــ١ هــ   ت٢ُ ٚــر ٦ــٍ ت٢ُــث٢َ
تألخـرى- ش٣ـٝ ت٢نؿـوؼ ت٢ـ  زبـ١       ت٢دخو٠ يف َ ٚر ٦ـٍ ٞـ١ ت٢نؿـوؼ   

 «-تؼبٌفب١ ت٢وتٍٚ ت٢ًريف ت٢ ً ٍػ  إ٢َ  ت٢ٟ ٤ 
٥ َنـ ،  ٥ ت٢ـ ً ٪ـص٣َّٟ  أ٪ـ  َنـد٦ث ًبصٗـٌ ت٢ُـث٢َ    « رٍٟـور »وهٟ ت ٪رى ٦ـٍ  

 «-٥ ت٣ٟ٢ٌ ٣٢نؿوؼ أو ٢ودجد ت٢ُث٢َٖإ٨ َ ٚر ت٢نؽ خث٢نؽ ضصو٢ِّ
 ُ األدب ًاملسجع:عاٌَ -4

٥ ت٢ ً ٍرخم خيف ت٢ٟ ٤ ٥ ز٦ث٪ثً و٦ٟث٪ثً، ه٢ٝ ت٢ُث٢ََند٦ث ًبصٌٗ ت٢ُث٢َ
د ٣٢ٟـ ٤ ٦ُنـث  وٍٟـو٨ هـو ٦رؼُـثً ٢ـ ،       ٥ ت٢ـ ً يبـد   و٦ُنث ، أو ه٢ٝ ت٢ُـث٢َ 

تؼبــدض ت٣٢طــث٪ٌ  أ٨ ٍٟــو٨ ٖــثَ ً يف ٥ وٍٟــَُّٕنــد٦ث ًبصٗــٌ هــ ت ت٢ُــث٢َ 
 و٦يظرتً َٖ ، ٖإ٨ِ ت٪ٛ خثً ٞو٪َثً ضَفدض/
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ضَف١ ت٢نؽ تؾبٟصوج فب١ ت٢ٟ ٤، وض٥ََٛ َ ٚثز ٩٦ ٪وٌ  خـر   ,1
ؿـوؼ  ٥- ضـصٟو٨ َ ٚثشـ  ٦ـٍ ت٢ن   ْ  َ ٚـثز ت٢ٟـ ٤ ٦ـٍ ت٢وتٚـٍ وت٢ُـث٢َ     

تألخرى- وضصف١ ه   يف ت٢نؽ فب١ ت٢وتٍٚ ز٦ث٪ثً و٦ٟث٪ـثً- هنـث، ض ـَُم٣َُٙ    
ضـ٧َص هـ ت تس٪ٛـ ج    »٪  تألدج وٍدَنـ ، و ٥ ٍٟو ٥ خثؼ خث٢نؽ، َث٢ََث٢َ

ــ تز  ــر تؾبرؼــٍ   - وضــَٟو٨ ه٢ــٝ َنــد٦ تؽبهــثج خث٢ ث شُــّٔـ ت٢ــنؽ ـرٞ
٦ث٤ ٕ ت٧٣ٟ٢ثز ٩َ ت٢ وخث٨ أضصصوَّٚ»هنث «- ر مبو تإلِغثرذ ٦ط هثخت٢كثر

 «-تألغَثء- وضصؿدؿ ت٧٣ٟ٢ثز تؾبٟصوخر ٧٣ٞثز ٚثب٧ر ٢ تصبث

ُ  ه   ت٢نًرذ إه شيض  يف أ٨س غٝ   يص ٣٢نؽ ٦رؼَُص  تؽبثؾـر شطـ
٧ــثً َث٢َ ٥ وٚصث٦صــ ، خــ١ إوبــث شطــُي أس شــرى إسر  ٦ــ٩ ٞعثٖــر ت٢ُــث٢َإىل زبــرّ

 ٥ ت٢نؽ-وتـدتً هو َث٢َ
ــرى  ,2 ــث٢َ «رٍٟــور»ٍ ــد٦ث  أ٨ ت٢ُ  ًبصٗــٌ، ٖٛــد  ٥ ت٢س٦ــث٪ٌ وتؾبٟــث٪ٌ َن

   إىل ضدديف/وٌب٩ٟ شٗط  ه ت تأل٦ر خرد  ٍؿدؿ ه ت تسخصٗثء شث٦ثً-
 ت٢طدح تألو٠، وهو ـ٣و٠ ت٢نؽ تؾبٟصوج ٦ٟث٨ ت٢ٟ ٤ ت٢ػٗوً-

٥ ت٢نؿــوؼ تؽبــثؼ قــ٩٧ ت٢ــنؽ  وت٢طــدح ت٢عــث٪ٌ، وهــو ي،ــور َــث٢َ  
 ,سض٧َث يف ـكثرذ و , ٥، خطدح ٩٦ ه تتؾبٟصوج- ـَن،ث ضَؿدؿ ت٢ُث٢َ

قرخثً ٩٦ ت٢نٗص ت٢ـدتخ٣ٌ أو ت٢ـروؾ   » , خنثب،ث وشبَسهث هٌ أشُّ «ت٢ٟصثخر»
ــ ً شنطــؽ  تؾبي٢َّ  ــثز ت٢ ــثز وت٢ٟصثخ ــث ش٣َّٟ «- ٗ ــإهت ٦ ــث٢َ  ٖ ــث ٦ــع ً، َــ٩ ت٢ُ ٥ ٧ن
٥ خَـثيل، دبُنـي   َـث٢َ »٥ ت٢دَس٪هٌ، أ٦ٟننث أ٨ ٪ٛو٠ إِ٪ / تإلْرٌٍٛ أو ت٢ُث٢َ

٥ ت٢ ً ٍنوج ٩َ ت٢ُث٢َ أ٪  ـثقر خػ١ٟ سب٣ٌََ دتخ١ تؾبٟصوج- وهو ذب ت
تؽبَـث٠ تؾبٟصـوج هـو يف هتشـ      »٣ـ ، ويبـ١ فب٣ـ - وهـ ت     ر  ت٢ٟ ٤ وٌبعٍِّؿو 

 «-إخدتٌ أدخٌ/ إ٪  خَث٠ أدخٌ
إ٨ ه ت تس٪ٛ ج ت٢ ً ٣ٍفٙ «/ »رٍٟور»ونبص٥ أخ تً ه   ت٢ٗٛرذ ٍٛو٠ 

٧ــ  هــو ٦ٗصــثؾ ه٢ــٝ تس٪ٛــ ج ت٢عــث٪ٌ ت٢ــ ً  ت٢ُ ٚــر خــيف ت٢ــنؽ وخــيف َث٢َ
ٗـ  ٦ـ٩    ً ٌبص ت٢ُ ٚر خيف ت٢نؽ وخـيف هتز ٦ي٢ِّ ظنث َن  ضثخٛثً، وت٢زبد 

 «-ؼ،ر، وهتز ٚثربر ٩٦ ؼ،ر ظث٪َر
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 ا ادتح: -5

ـــ     ــثر تؾبنًِّ ــرٍٍ ٢ٟدـ ــرـ ت٢طـ ــ ت ت٢ُـ ــد هـ ــو٠ خُـ ــث أ٨ ٪ٛـ إ٨ِ  /ر٩ٍ، ٌبٟننـ
ــر ظث٢عــر ٦ــ٩ شهوّ   ــر  تألضــ٣وخَر ٦كــهرذ أ٨ شــدخ١ ٦رـ٣ رهــث، وهــٌ ٦رـ٣

ـ       ٣صــ،ث تألوىل ت٢ــنؽ ٞــث٦ ً، أو ت٢ٛــو٠ شث٦ــثً- وه٢ــٝ خُــد أ٨ ٞث٪ــس يف ٦ر
ش٧َََٛــر، ووؾــَٗر ؼدو٢َــر يف ٦رـ٣صــ،ث ت٢عث٪َــر، أً شٛــو٤ أضثضــثً ٣َــي    

وش١٧ُ ٣َي إدخثؿبث يف ؼدو٠ إِـؿثبٌ إىل ؼث٪ـح طبـ١ أخـرى،     تػب٣٧ر،
 شدرش َٖ  تس٪سٍثـثز وت٢صٟرترتز، وشوزٍٍ ت٧٣ٟ٢ثز، إىل  خر -

إ٪نث ٪طصهٍَ أ٨ ٪ط٧ٌ ه   تؾبرـ٣ر ٦رـ٣ر ٦ـث خُـد تألضـ٣وخَر شبََـستً     
٦وقوٌ ت٢دفط-  ؿبث ٩٦ ٦رـ٣صَ،ث ت٢طثخٛصيف، ٣ٖٛد ؾثر ت٢نؽ ٞث٦ ً هو

و٩٦ أؼ٣  ٚث٦س ٢طث٪َثز ت٢نؽ- ٖيفـرزز ذب ت شٛـد٦ثً ٣َـي ٪ٗطـ،ث خُـد     
ــس ـــدود ت٢ــدرش ٦ٛؿــورذ ٣َــي ٢طــث٪َثز      تػب٣٧ــر- وتألضــ٣وخَر   أ٨ ٞث٪

هث ه ت ت٢صهـور، وأ٨ شٟـو٨ أضـ٣وخَر تؽبهـثج، وأ٨     ٦كهرذ أ٨ شبثغٌ خُ
ــشصُــد  ــر ٪ٗطــ،ث- وهــ ت ٍُــين أوبــث س شطــصهٍَ أ٨ شدٛــي     د تألؼن ثش تألدخَ

هوَٚــر أو وؾــَٗر- ٧ٞــث ٍُــين أ٪ــ  مل ٍُــد خإ٦ِٟثوبــث أ٨ شٛــٕ َنــد ـــدود    
تػب٣٧ــر- ٣ٖٛــد ؾــثر ـص٧ــثً ٦ٛكــَثً أ٨ شٟــو٨ أضــ٣وخَر ٣٢روتٍــر، وت٢ٛؿــر،  
وت٢ػــُر، إِىل  خــر - وٍــد٠ هــ ت أوبــث ـــيف ضــصدخ١ ٞــ١ ـبــث٠ ٦ــ٩ هــ        

تألدخـٌ، ٖث٢ٛؿـر ٦ـع ً،     ج ت٢نؽ ٩٦ خ ٠ ؼنطـ  تعثسز، ٖإِوبث ضصٛثر
٪ـثز ظ ظـر/ ت٢س٦ـث٨، وتؾبٟـث٨ وت٢ػمؿـَثز، ٖـإ٨       إهت ٞث٪س شٛو٤ ٣َـي ٦ٟو  

تألض٣وخَر هنث س خـد أ٨ شـدرش هـ   ت٢ُنثؾـر طبَُـًث- وٞـ ٢ٝ تؼبـث٠ يف        
٠ وهٟـ ت، ٖـإ٨ِ تألضـ٣وخَر ٦كـهرذ أ٨ شصفـو       ت٢ػُر أو يف أً ؼنص  خـر- 

ٌ َنـ ، إِىل ـبـث٠ أوضـٍ هـو ـبـث٠ تألؼنـثش       دو٨ ت٢صم٣ـ ٦ـ٩  ٩َ ـبثؿبث، 
أ٪وتَثً أخرى ٩٦ ت٢درتضـثز ضـصصدتخ١ ٦ُ،ـث/     تألدخَر- وهنث ضّٔى أ٦ث٦،ث

٣ٞطث٪َثز ت٢نؽ، وت٢ػُرٍر، وت٢صنثؼ، إىل  خر ، وؿب ت تأل٦ر ـدٍط  خر 
 ٢طنث خؿدد  ت٨ُ-
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ٖٟـر-   ٌبٟننث أ٨ ٪ٛـو٠ يف وبثٍـر تؾبهـثٔ/ إ٨ِ تألضـ٣وخَر رؤٍـر- وت٢رؤٍـر      
تألضـث٢َح، أدتء   أً ،ث٨ ندََُـثً أ٨ شنٛطـ٥ ٣َـي ٪ٗطـ،ث- ٖثألغـٟث٠     و٢ ت ٞ

ٖٛــد ٞــث٨ ندََُــثً  د، و٦ــث دت٤ هــ ت هٟــ ت،ت٢ٟٗــر وشُــد  َنــ ، وهــٌ شصُــد 
د ت٢رؤى د نرتبٗ،ث خصُدُّأٍكثً أ٨ شصطٍ ٦َثدٍن،ث، ٧ٞث ٞث٨ ندََُثً أ٨ شصُد 

 وتألٖٟثر تؾبصك٧نر َٖ،ث-
شََٛــد ، ٧ٞــث ههــح إىل ه٢ــٝ و٢ــ ت، ٦ــث ٞــث٨ ٢صكــََٙ أٖــٙ تألضــ٣وخَر و 

خثخصيف، أ٨ ٌبنٍ ت٢نؽ ـرٍص ، ٣َُٖو ٣َي ت٢رٚثخر تسؼص٧ثََر، خـ١ ٧ٍُـ١   
٣َي خرٚ،ث أٍكثً- وٞ ٢ٝ، ٖإ٨ ؼ١ُ تألض٣وج أض  ـدود  ت٢د٪َث ق٩٧ 
أض٣وخَر ت٢صُد  أو تألظـر ت٢وؼـدت٪ٌ، ٦ـ٩ خـ ٠ ٦ـث ٍـد٠ ٣ََـ  ٪ًـث٤ ت٣٢ٓـر          

، ٢ـ٩ ٌبنـٍ ٢ٓـر تألدج أ٨    «خـثيل »٧ر وت٢َو٦َـر ٖٛـم، ٧ٞـث ههـح ه٢ـٝ      ؾبص٣َّٟت
 د ٪ٗط  خصُددهث-شدخ١ ٦َدت٨ ت٢درش تألض٣وخٌ َٖٓصين ذبث وٍُد 

ٍػُر » خيف٪  ٍٛر« غثر٠ خثيل»وهو ٩٦ ش ٦َ  « ٦ثروزو»وه ت ٦ث ؼ١ُ 
ت٧ُ٢ـــ١ »إ٨  /إىل ت٢ٛـــو٠« ٦ثرضـــ١َ ٞرٍطـــو»٧ٞـــث أدى خــــ« خكـــَٙ شُثرٍٗـــ 

٢ٟـٌ شصـثخٍ    إ٢َ،ـث  غصـث د تألضـ٣وخَر دبـوتد زب  تألدخٌ، ٞيفً إٍؿث٠  خر، ٍـسو  
إلبثزتصبــث، إوبــث ٦ــوتد ٦ ب٧ــر و٦ريبــر أل٪نــث، وخَطــر، مبًــي ذبــث، وهــٌ   

 - 1 «٪وََر ألوبث زب١َ إىل وٚثبٍ ٚؿدٍر ووتََر

                                                           
1 - Marcel Cressot: Le style et ses Technique. P 11. 
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ــثً ضــثخٛثً ؼبؿــو٠      إِهت ٞث٪ــس تألضــ٣وخَر س شرٍــد أ٨ شكــٍ ـــدتً ٦َُثرٍ
تً خػـ١ٟ  س شكـٍ ــدتً ٦َُثرٍـثً ٦نؽـس     تألض٣وج إلبثزتً، َٖؽـح ٣ََ،ـث إِه٨ أ  

 إ٪ــ «/ »٢ــودَٖػ ٖصؽنػــصيف»٦طــدٙ ٣٢ــصٟٗ  َٖــ ، وهــ ت ٍُــين، ٧ٞــث ٍٛــو٠  
ٌ  1 «ٍندٌٓ ٢نث أ٨ ٪طصهٍَ ت٢صٟٗ  ٧َٖث س ٍندٌٓ ت٢صٟٗ  َٖـ   ٍٟـو٨   - و٢ٟـ

دـر أ٨ شَُـد   در أ٨ شصؽثوز ٪ٗط،ث ٧ٞـث هـٌ ٦هث٢َ  ه٢ٝ، ٖإ٨ِ تألض٣وخَر ٦هث٢َ
 ٚرتءذ ٦ث شنصؽ  خثضص٧رتر-

 و١ُ٢ ٦ث ضنيفشٌ ٣َي هٞر  هنث، ضَٟو٨ ٦طثمهر يف ه ت تؾبك٧ثر-
 و٢ ت ضنفثو٠ أ٨ ٪ٕٛ أوسً، ٣َي ٦وٕٚ تألضـ٣وخَر ٦ـ٩ تؽبهـثج ٧ٞـث    

 ضنفثو٠، ظث٪َثً، أ٨ ٪ص٧٣ص ت٢هرٍٙ مبو ٪ًرٍر يف ت٢نؽ-
 ي هـ ت تؾبوٚـٕ يف ٧َـ١   تألض٣وخَر ٦وٕٚ ٦ـ٩ تؽبهـثج و٢ٓصـ - وٍصؽ٣َّـ    

ل، وأل٨ ٞـ١ ٪ػـثل ٢ٓـوً إهِبـث هـو رهـ٩       ت٣٢ٓر ٪ٗط - ه٢ٝ أل٨ ت٣٢ٓر ٪ػـث 
ـثؼص  إىل إِ٪ٗثه ٚكثء٩ٍ/ ٚكثء ٪ًث٦  ت٢ٛثَدً ت٢ ً خ  ٍٛو٤، وٚكثء 

 ي-ت٢وؼود تإل٪طث٪ٌ ت٢ ً خ  ٍصؽ٣َّ
ٖإِهت شبس ت٣٢ٓر ٚوسً، أو تٞص٣٧س ٪ؿثً، ٢نٗثه ت٢ٛكثء٩ٍ َٖ،ـث ٦ـ٩ ؼ،ـر    

١ ر وتؾبرض ـ ١ وت٢رضـث٢ ٪ثصبث ت٢ع ظر  تؾبرض وؼبؿوؿبث يف تإلٍؿث٠ ٣َي ٦ٟو 
 إ٢َ   ٩٦ ؼ،ر أخرى، ٖإ٨ ٦وٕٚ تألض٣وخٌ ضَنػهر، س فبث٢ـر، ـَنةـ ،  

 وضَؿدؿ يف ت٢ُدد أٚطث٦ثً ظ ظر/
ت٢ٛط٥ تألو٠، وٍرى أ٨ ٣٧ََـر تإلٍؿـث٠ س شٟـو٨ إس خص٧ـث٤ أنرتٖ،ـث       ,
 ١ إ٢َ -١ وت٢رضث٢ر وتؾبرض دو٨ ٪ٛؽ، أً خوؼود تؾبرض ٩٦ 
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تألدخَـر،   ٠، ٧ٞـث يف تأل٧َـث٠  ت٢ٛط٥ ت٢عث٪ٌ، وٍـرى أ٨ ٣٧ََـر تإلٍؿـث    ,
 ١ ورضث٢ر-غ١ٟ رت٘ وؾَٓر قبؿوؾر، وهٌ س زبصثغ إِس إِىل تؾبرض 

ت٢ٛط٥ ت٢عث٢ط، وٍرى أ٨ ه ت ت٢ػ١ٟ ت٢رتٌٚ ٦ث إ٨ ٍـص٥ ـصـي ٍنٛهـٍ     ,
 ١ إ٢َ  ز٦نثً س ٍنص،ٌ دوت٦ -٣ ، ٢صدٛي ت٢ُ ٚر خيف رضث٢ر و٦رض ٩َ ٦رض 

 ت٣٢ٓوٍـر  خنصـ  ت٢درتضـثز   ح ٣َـي ت٪ػـهثر هـ ت تؾبوٚـٕ ٞـ١ ٦ـث      وٚد شرشَّ
وتألض٣وخَر ٚدٌبثً وـدٍعثً ٩٦ ٦نثهػ ٣٢درش، ونـر٘ ٣٢نًـر، وه٢ـٝ ٣َـي     
أ٨  تخــص ٔ ٦دترضــ،ث و٦ تهدــ،ث- و٢ٟــٌ ٪دــدأ خصٗؿــ١َ هــ ت تأل٦ــر، ٪ــودُّ   

ضنيفشٌ  ٪نثٚع يف ت٢ٛط٥ تألو٠ رأٍثً ٦ٗثد  أ٨ ت٣٢ٓر أدتذ ٢نؽ٣ُ  ٦دخ ً ؾبث
 ٣َي ٚو٢  يف خَٛر تألٚطث٤-

 ول:انقسى األ -

 إ٨ ٦ٛؿـــود ت٢صؿـــنَٕ يف هـــ ت ت٢ٛطـــ٥ ٍٛـــٕ َنـــد ــــدود تإلٍِؿـــث٠
ت٢نٌُٗ ت٢صدتويل، وه٢ٝ أل٨ أً ٣٧ََر إٍؿث٢َر ٩٦ ه ت ت٢نوٌ، شٟو٨ ت٣٢ٓـر  

هٞر٪ـث،   ٪ثصبـث ت٢ع ظـر ت٢ـ    ت٢َو٦َر أدتصبث، ٖإوبث زبصـثغ يف شبث٦،ـث إِىل ٦ٟو   
تؽبهـثج َٖ،ـث    ١ إ٢َ ، وت٢رضث٢ر- و٦ـث ه٢ـٝ إِس أل٨  ١، وتؾبرض أً إِىل تؾبرض 

ٍٛــو٤ ٣َــي ٢ٓــر تضــص، َٞر ٦دثغــرذ- وهــ ت ندَُــٌ ٦ــث دت٤ تإلٍؿــث٠ هــو   
ْثٍص،ث، و٦ث دت٤ تؽبّّ وتإلٖ،ث٤، َـّّ ت٢رضـث٢ر تؾبنٛو٢ـر هـو هـدٖ،ث- و٢ـ ت،       

دو٨ ٦ـ٩  در ندََُـثً، وًبكـٍ َٗوٍـثً و   ١ ٍٛو٠ َٖ،ث ٢ٓصـ  تؾبٟصط ـ  ٖإ٨ تؾبرض 
٣ََ،ــث/  تؾبصُــثرٔ دٍــر٪ــثز ت٢ٛثَٕ أو إ٧َــث٠ ٣٢ــ ه٩، إىل ٚكــثء تؾبٟو ش٣ّٟــ

ر ؾوشثً ومبوتً وؾرٖثً، وشرَٞدثً، ٦ُني، ودس٢ر- وهـو يف ت٢صست٦ـ  هـ ت ٍُد ـ    
ٛـ تؾبرض  ٩َ خكوَ  إىل ٚكثء تسشٗث٘ تؼبثؾ١ ٦ٍ و٤ ت٢صدـثد٠  ١ إ٢َ - َٖ

هــ ت  ٩ يف ت٢رضــث٢ر- وإ٨ د٠َّضــثش تؾبُنــي تؾبصكــ٧ أوتإلٖ،ــث٤ خَنــ،٧ث ٣َــي 
١ يف ت٪صٛـثء ٚثَـدذ مبوٍـر    ٧٣٢رض ـ  ٣َي غٌء، ٖإهبث ٍد٠ ٣َي أ٪  س خَثر

ت٢صؿــرٔ خــثألدتذ ت٣٢ٓوٍــر ٣٢رضــث٢ر   دو٨ أخــرى، ٧ٞــث س ـبــث٠ ٢ــ  يف ٦ــ٩ 
١ ١ وتؾبرض   ت٢صُثرٔ ٣ََ  خيف تؾبرض  وغَٗرصبث إس يف ـدود تسشٗث٘ و٦ث
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إ٢َــ - وإ٨ِ تؽبــروغ َــ٩ هــ ت تأل٦ــر ٍــيدً إىل أز٦ــثز يف ضــوء ت٢ٗ،ــ٥، ٚــد  
 رذ-٦ور ؼ٣َر وخهأ ث يف خُف تألـَث٨ح ٣ََ،ٍّٔشَّ

و٢ٛد ههدس خُف ت٢درتضثز ت٣٢طث٪َر تؼبدٍعر، إىل درتضر ه ت ت٢نـوٌ  
وه   «- ت٢صدتو٢َر ت٢نَُٗر أو , La Pragmatique»٩٦ تؽبهثج زبس تض٥ 
، شدرش ت٣٢ٓر يثهرذ تضصدس٢َر، «ٖرت٪طوتز  ر٦َنٓو»ت٢درتضثز ٧ٞث شٛو٠ 

ٚع ٚكـَر  ثأ٨ ٪نـ وؼـدٍر خنـث    - 1 «وإٍؿث٢َر، وتؼص٧ثََر يف ت٢وٚس ٪ٗط 
ــ ٙ ذبــ ت تأل٦ــر- ٣ٖٛــد أورد ت٢ــدٞصور ضــُد ٦ؿــ٣وؾ شُرٍٗــثً ٢وضــ٣وج     شص٣َُّ

تألضــ٣وج ٌبٟــ٩ شُرٍٗــ  خيف٪ــ    »ٍٛــو٠ َٖــ /   تضــصٛث  ٦ــ٩ خُــف ت٢دــثـعيف، 
ا ٢ط٧ثز ٢ٓوٍر ٦َُنـر خٓـرـ ت٢صُـد  َـ٩     تخصَثر أو ت٪صٛثء ٍٛو٤ خ  تؾبنػ 

َند هيسء  ٟو٨ تألض٣وج٢و»ظ٥ ٍطصدرٜ خُد ه٢ٝ َٖٛو٠/ «- ٦وٕٚ ٦ُيف
ا خــ  س خـد أ٨ ٍٟــو٨  ت٢دـثـعيف تخصَـثرتً س ٍُــين أ٨ ٞـ١ تخصَــثر ٍٛـو٤ تؾبنػ ـ     

ــث أ٨ هبَ ــ  ــثر    أضــ٣وخَثً، إه ٣ََن ــثر/ تخصَ س خــيف ٪ــوَيف قبــص٣ٗيف ٦ــ٩ تسخصَ
ــثر شــــصفَّٟ  ٥ َٖــــ  ٦ٛصكــــَثز ت٢صُــــد  فبٟــــو٤ خــــثؾبوٕٚ وتؾبٛــــث٤، وتخصَــ

 - 2 «تؽبث٢ؿر
ــود  ــث ٪ َ   ٞن ــدٞصور ضــُد ٦ؿــ٣وؾ أ٨ ٍٛــٕ  ــد هــ ت تؼبــد، ٖــ    ٦ــ٩ ت٢ ن

ــر    ــٍ ٦ثهَـ ــٕ ت٢ـــ ً أورد  ٍنطـــؽ٥ ٦ـ ــر، أل٨ ت٢صُرٍـ ــَ ً  خـ  ٍكـــَٕ شٗؿـ
َـ  يف ٢ٓـر تؽبهـثج تألدخـٌ ٦ـ٩      تألض٣وج ٦ـ٩ ؼ،ـر، ٧ٞـث ٍنطـؽ٥ ٦ـٍ رب٣ّ     

 ؼ،ر أخرى- و٢ٟن  ٦كي يف شٗؿ٣َ  وزبدٍد  إىل أٞعر ٩٦ ه٢ٝ-
٘ خــيف ٦ــث هــو  ٖيفوُٚنــث ٦ُــ  يف شنــثٚف، ٍؿــُح ٣ََنــث خُــد  أ٨ ٪ٗــر    

ٛــثء ٖيف٦ــث ت٢نــوٌ تألو٠ ٖ،ــو ت٪ص»هــو ْــ  أضــ٣وج- إِ٪ــ  ٍٛــو٠/  أضــ٣وج و٦ــث 
دطـثً  و٢ٛد أدخ٣س هـ   تإلقـثٖر ٢َ  « أ٦ث ت٢عث٪ٌ ٖ،و ت٪صٛثء مبوً»، و«٪ٌُٗ

وأٖٛدشـ    ٣َي ت٢صُرٍـٕ، ؼ٣ُصـ  ٍٛـو٤ ٣َـي ٦ٓث٢هـر يف ٦نهٛـ  ت٢ـدتخ٣ٌ،       

                                                           
1 - Francoise Armengaud: La Pragmatique. p5. 

  -13د- ضُد ٦ؿ٣وؾ- تألض٣وج درتضر ٢ٓوٍر إـؿثبَر- ؼ   , 2



 

 031 

٩ ؼ،ـر أوىل، وت٢ص٧ََـس   ٖث٣ََص  و٦ؿدتَٚص  يف ت٢صٗرٍـٙ خـيف تألضـث٢َح ٦ـ    
ــخوؾــٗ  خــيف أضــ٣وج  خوؾــٗ  خــيف ت٢ٟــ ٤ ت٢َــو٦ٌ  ، وس ت٢ٛؿــد ورتؤ ٦نؽ 

 ٢ُّٗث٢َر تإل٪طث٨ ت٣٢ٓوٍر ٩٦ ؼ،ر ظث٪َر- ثًوندََُ ثًَٗوٍ ت٦ًنؽس
 ١ ٣َي ه ت ت٢صُرٍٕ خؿورش  ه   ٦يفخ ٩ٍ/و٢ٛد خدت ٢نث أ٨ ٪طؽ 
ٌ   وت٢عث٪ٌ ٍص٣َُّـ «- ت٪صٛثء»تألو٠ وًبؽ ٧٣ٞر   ٙ خصُرٍٗـ  ٣٢مهـثج ت٢نُٗـ
 «-ٛث٤أل٪  فبٟو٤ خثؾبوٕٚ وتؾب

إوبـث ٣َـ٥ ٍـدرش ت٣٢ٓـر قـ٩٧       /أ٨ ٣ٚنـث يف شُرٍـٕ تألضـ٣وخَر    ضدٙ ٢نث
ــث شُرٍــٕ تألضــ٣وخ    َر هــ ت إىل شُرٍــٕ ٢وضــ٣وج  ٪ًــث٤ تؽبهــثج، وٍٛود٪

٨ تألض٣وج ٪ًث٤ ٢ٓوً ٧ٍَٛ  غ٣ٟ  تؽبثؼ- وهو ٦ث ٞـث٨ ٢َٟـو٨   إ /٦ٗثد 
ٞــ ٢ٝ ٢ــو مل ٍٟــ٩ ت٢ٛؿــد ْثٍــر شيف٢َٗــ ، وتسخصَــثر ٦ــ٩ ـبرٍــثز شرَٞدــ    

ٍنص٧ـــٌ إىل « خثس٪صٛــثء » - وهــو ذبــ ت، أً خث٢ٛؿـــد وتسخصَــثر أو    وشػــ٣َٟ 
ــدتٌَ، وٍص٧َ ــ   ــ ً ٍي٢ِّــ  تؽبهــثج تإلخ ــو٦ٌ  س ٦ــ٩ تؽبهــثج ت٢ ٕ ت٢ٟــ ٤ ت٢َ

ث أ٨ ٪ٛو٠ ٧َٖث ًبؽ تؾبيفخ    وأدتء - ٖإهت ٞث٨ ه٢ٝ ٞ ٢ٝ، ٧َٖٟنن٦نؽس 
ٌ إ٪نث يف ت٢وتٍٚ أ٦ث٤ ٪وَيف ٩٦ أ٪وتٌ تإلٍِؿث٠/ تألو٠ ٪ٌُٗ- وت٢عـث٪  /تألو٠

وٍٛو٤  ،أل٪  ٦دثغر ،١ َٖ إخدتٌَ- أ٦ث ت٢نٌُٗ ٖ  خَثر وس ت٪صٛثء ٧٣٢رض 
٣َــي ٢ٓــر تؼبَــثذ ت٢َو٦َــر- وهــو إهت ٞــث٨ ٞــ ٢ٝ، ٖإ٪ــ  ٍصؿــٕ خؿــٗصيف/     

ت٢عث٪َر أ٪  خثقٍ ٢رٚثخر  ح ٩٦ تعص٧ٍ- وت٢ؿٗرت٢ؿٗر تألوىل أ٪  ٦ٟصط 
 ت ٞث٪س ـثؼصـ   د  إلبثزتً، أً ؾوشثً ومبوتً، ودس٢ر- و٢تعص٧ٍ ت٢ ً يبد 

ـــ إىل ٦ٟو  ــر/ تؾبرض  ــ  ت٢ع ظـ ـــ ٪ثشـ ــث٢ر وتؾبرض  ــر  ١ وت٢رضـ ــر دتب٧ـ ــ ، ـثؼـ ١ إ٢َـ
، إ س وؼود ٢  خٓ هث- وأ٦ث تإلخدتٌَ، ٖ،و ٣َي ت٢ُٟص ٩٦ ه٢ـٝ،  ٦يَّٞدذو

ت٢صؿـرٔ ٚثَـدًٍث- وهـ ت ٍُـين أ٪ـ  ٍٛـو٤ أضثضـًث         أل٪ ، ٧ٞث أض٣ٗنث، ـبـث٠ 
، ٖإهبــث ٍــد٠ ٣َـــي أ٨   هــ ت ٣َــي غــٌء    ٣َــي تسخصَــثر وتس٪صٛــثء وإه د٠َّ   

ــر          ــر ت٢نَُٗ ــَص يف ت٣٢ٓ ــث ٢ ــن٩ وت٢ؿــنُر ٦ ــث٪ٌ ت٢صٗ ــ  ٦ــ٩ ٦ُ تألضــ٣وج َٖ
 س يف تؼبَثذ ت٢َو٦َر-٢إٍِؿث٠ تؾبدثغر ٧ٞث هو ٦نؽ 
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فبٟـو٤  »وأ٦ث تؾبيفخ  ت٢عث٪ٌ، ٩٧َٟٖ يف وؾـٗ  ٣٢مهـثج ت٢نُٗـٌ خيف٪ـ      
هــ ت  و٢ٟــ٩  وٍدــدو ٢نــث أ٨ تؽبهــثج ت٢نُٗــٌ هــو ٞــ ٢ٝ، « خــثؾبوٕٚ وتؾبٛــث٤

دٍد ٢ـَص دَٚٛـثً، أل٪نـث، يف ت٢وتٚـٍ أٍكـًث ٪طـصهٍَ أ٨ لبـد ٪ؿوؾـًث         ت٢صف
ــع ذ أخــرى/ غــُر تؾبنثضــدثز، و    ــتؾبرتٞ ــر،   ظ ٌ، وخُــف ت٢ٛؿــثبد ت٢وؼدت٪َ

أله٥ ٩٦ هـ ت  تو دخَر شدخ١ يف ه ت تإلنثر-وخُف ت٢ٛؿؽ وتؾبٛثسز تأل
هـ ت   ت٢نسو٠- و٢ٟـ٩   ٞع تً ٩٦ ضور ت٢ٛر ٨ و ٍثش  ٦رشدم خيفضدثج ٨وهتٜ أ
مل  سهث ٩٦ ٢ٓر تؼبَثذ ت٢َو٦َر، خ١نٍ ش٣ٝ ت٢طور، وس ش٣ٝ تٍُثز شبَّس ٌب

 ٨ ت٢ػرل ت٢ٛر ٪ٌ، و٪ٛؿد خ  تإلَؽثز-ٌبنُ،ث أ٨ شٟو 
وىب٣ُنــث هــ ت تأل٦ــر ٪ــرى أ٨ ضبــر غــرنيف يف ت٧ُ٢ــ١ تألدخــٌ ىبــح أ٨  
ٍصوتٖر أو أ٨ ٍصفٛٛث، ٩٦ ْـ  ت٢نَُٗـر، خـ١ ردبـث ٦ـ٩ ْـ  تؾبوٚـٕ وتؾبٛـث٤         

 ػرنث٨ مهث غُرٍر تؽبهثج وأدخَر تألض٣وج-أٍكثً- ه ت٨ ت٢
وس ٌب٩ٟ ؿب ٩ٍ ت٢ػـرنيف أ٨ ٍٟو٪ـث ٦ـث مل ٍٟـ٩ تؽبهـثج ٚثب٧ـًث ٣َـي        

 تؽبؿثبؽ ت٢صث٢َر/
شيو٠ ر ت٣٢ٓر تؾبطصمد٦ر َٖ  وس هتش ، ٖ  شٗط أ٨ ٍٟو٨ هو ٦رؼٍ  ,1
 إِس خ -

ـَّ  ,2 ٠ ـَـط ٍؿـدؿ هـو َٖـ  ٦ٟـث٨ ت٢ُٗـ١ تؾبصدـثد        ١ خثخـثً،  أ٨ ٍٗصؿ ٣٢صم
 ت٣٢ٓر ٖث٣َرً يف تؽبَث٠، وخيف تؽبَث٠ ٖثَ ً يف ت٣٢ٓر- خيف

 وأ٨ ٍٟــو٨ تألضــ٣وج َٖــ  ٢ــَص ٦وقــوَ  ٖٛــم، وإهِبــث أدتشــ  ت٢ــ   ,3
 ٙ ذبث أدخَص -س ذبث ٩٦ ْ  ، أً أدتش  ت٢  ٌبص٣ٝ ذبث ٖرتدش  وشصفٍَّٛص٧َ 

إ٨ شوتٖر تؽبهثج ٣َي ه   تؽبؿثبؽ أل٦ر ىب١ُ ٩٦ ت٢نؽ تألدخـٌ  
إ٪صــثغ دض غــٟ ً خثؾــثً ٦ــ٩ أغــٟث٠ ت٣٢ٓــر و ٩ هــ ت تؼبـــــدظثً، وىبُــ١ ٦ــ

 تؾبُني، أً أض٣وخثً ٍٛو٠ تؽبهثج ويب٣َ  إىل ؼنط  تألدخٌ-
وهٟ ت ٪رى أ٪  ذب ٩ٍ ت٢ػرنيف ٣ٍُو ٣َي ت٢ٟ ٤ ت٢ُثدً، ٢َؿ  ذب٧ث 

   ٍ ت٢ـس٩٦   خثرٚثً ؾبيف٢وٖ ، و٦صؽثوزتً ألضدثج ٚو٢  ٦وٚٗثً و٦ٛث٦ـثً، ودتبـرتً ٦ـ
 ت٢ ً س ٍنص،ٌ دوت٦ -
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 انقسى انخاًَ: -

 ٪ثشــ ٢ٛــد رأٍنــث يف ت٢ٛطــ٥ تألو٠، أ٨ تؽبهــثج ت٢نُٗــٌ، ٍٛــو٤ ٣َــي ٦ٟو 
١ إ٢َـ - وضـنرى ٦ـ٩ ت٨ُ ٖؿـثَدتً أ٨     ١، وت٢رضـث٢ر، وتؾبرض ـ  ت٢ع ظر/ تؾبرض 
ٌ     , تؽبهثج تألدخٌ درضـ    ًبص٣ـٕ يف  , ٦وقـوٌ َنثٍـر ت٢ـدرش تألضـ٣وخ

ــثً َــ٩ درش تؾبنــ،ػ ت ؿبــ ت تأل٦ــر تخص ٖــثً وتقــفثً وخَّ   ٢صــدتويل ٣٢مهــثج  ن
ٙ ت٢نُٗــٌ- إِس أ٨ ت٢ــدرش تألضــ٣وخٌ ٍصٗــثوز وٍصدــث٩ٍ، و٦رؼــٍ ه٢ــٝ ٍص٣َُّــ    

 ت٢نًر إ٢َ - ٣يف تألض٣وخَيف ٩٦ تؽبهثج وشدثٍن،٥ يفدبوتٕٚ تحمل٣ِّ
 ً ٢ُ ٚر خـيف ؼـث٪ديف/ تألو٠، وهـو    ًٍ،ر تألض٣وج يف ه ت ت٢ٛط٥ شبعُّ

١ َــ٩ ت٢هــرٔ ٣ِّــ١، وت٢عــث٪ٌ وهــو ت٢رضــث٢ر أو ت٢ــنؽ- وٍصٓثقــي تحملتؾبرض ــ
د ٦َدت٪ـ ، ٖإ٪ـ  ٍصؽـ     ١ إ٢َ ، و٦ث دت٤ تألض٣وخٌ ٚد ــد  ت٢عث٢ط، وهو تؾبرض 

ــ ١، َٖدرضـــ  ت٪ه ٚـــثً ٦ـــ٩ ت٢صُـــد  يف زب٣َ٣ـــ  إِىل أ٦ـــر٩ٍ/ أوسً إِىل تؾبرضـ 
١ ١ ت٢نٗطــث٪ٌ، وتحمل٣ِّــ ٦ــٍ تحمل٣ِّــ  ت٢ٛــثب٥ يف ت٢ــنؽ- وهــو ٍػــّٜٔ يف هــ ت   
ؾــٓ ذ وس ٞــد ذ إس ويبؿــَ،ث، تسؼص٧ـثٌَ، وت٢نثٚــد تألدخــٌ- ٖــ  ٍــّٜٔ  

 أل٪  ٍرى أ٨ ١ٞ ه٢ٝ ٩٦ تُظثر ت٢  شد٠ ٣ََ -
 س ٍٛو٤ ذب ت إس ٢ٌٟ ٍٕٛ ٣َـي ت٢ُوت٦ـ١ ت٢نٗطـَر أو تسؼص٧ثََـر     وهو

 ت٢  شٟصنٕ تإلخدتٌ وشٓ ٍ،ث-
١ ٍيدً وتــدذ ٦ـ٩   ٥ ؼثٞدطو٨ ٩َ ه ت تأل٦ر، ورأى أ٨ تؾبرض ٢ٛد ش٣َّٟ

ج ت٣٢طـث٪ٌ ٣ََ،ـث- وهـ   ت٢ويَٗـر هتز     ت٢ويثبٕ ت٢طس ت٢  ٍُدني تؽبهث
 ١ َٖــــ  خَّٔٞــــح ت٢رضــــث٢ر وشنًــــ٥َغــــٛيف/ ت٢ػــــٙ تألو٠، وٍٛــــو٤ تؾبرض ــــ

َنثؾرهث- وت٢ػٙ ت٢عث٪ٌ وٍـيدً َٖـ  ويَٗـر ت٪ُٗث٢َـر أو شُد ٍـر، وٍـيظر       
ٕ ت٢رضـث٢ر ٦نـ،ث، ٧ٞـث شـيظر يف شنًـ٥َ هـ         يف تخصَثر ت٢ُنثؾر ت٢  شصـيف٢َّ 

١ َـ٩ َوتنٗـ ،   ُث٢َر هـو شُـد  تؾبرض ـ   ت٢ُنثؾر- وتؾبٛؿود خث٢ويَٗر تس٪ٗ
ي و٧ٞـث ٍصؽ٣َّـ   ر َنـ  ٦ـ٩ تأل٦ـور،   و٩َ تؾبوتٕٚ ت٢ـ  ٍصمـ هث ربـث  ٦ـث ٍُد ـ     

ي ٞصثخر أٍكثً- وٍٟو٨ ه٢ٝ، خثضصمدت٤ أدوتز ه ت ت٢صُد  ٪هٛثً، ٖإِ٪  ٍصؽ٣َّ
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وت٢صُؽـــح، وت٢كـــفٝ  ٢طـــث٪َر شـــد٠ ٣َـــي تس٪ُٗـــث٠ وتألمل، وتسضـــصٓرتج
 وت٢طمرٍر، إِىل  خر -

 ه٢ـٝ، خهـوذ أخـرى، َٖٛـٕ ٣َـي ٦ـث       ١ تألضـ٣وخٌ، خُـد  ٍنص١ٛ تحمل٣ِّظ٥ 
ٔ ت٢ٟثشح خ٣ٓص  ٚثَدٍثً/ ؾـوشثً وؾـرٖثً،   ٔ، أً شؿرٍُّط٧ي ـبث٠ ت٢صؿرّ

ت٢ٟثشـح   تخّٔتَثً ٩٦ ث ٌب٩ٟ أ٨ ٍُصّّمبوتً ودس٢ر وٍطصمرغ ٩٦ ١ٞ ه٢ٝ ٦
تسخّٔتٌ »د ضنص  ٖٛث٠/ وـد  أو إخدتَثً- وٚد وؾٕ تخ٩ رغَٙ ه ت تأل٦ر

ٙ ٧٣٢ُــث٪ٌ ت٢ــ  مل ٍطـــدٙ إ٢َ،ــث، وتإلشَــث٨ دبـــث مل ٍٟــ٩ ٦ُ،ــث ٚـــم-       ٣ــْ خ 
ت٢ُثدذ دبع٣ - ظ٥  وتإلخدتٌ إشَث٨ ت٢ػثَر خثؾبُني تؾبطصًرٔ وت٢ ً مل ربرِ

ر- ٖؿـثر تسخـّٔتٌ   َٚـ١ ٢ـ  خـدٍٍ وإ٨ِ ٞعـر وشٟـر       ٢س٦ص  ه   ت٢صط٧َر ـصي
    ٌ يف ٢ٗـى   ٧٣٢ُني، وتإلخدتٌ ٣٢ٗى، ٖإهت   ٣٢ػـثَر أ٨ ٍـيفشٌ دبُنـي قبـّٔ

 - 1 «٣َي تأل٦ر وـثز ت٢طدٙ ٖٛد تضصوىل خدٍٍ
س٨ إىل أقــوتء وهٟــ ت ٪ــرى أ٨ ت٢صف٣َــ١ تألضــ٣وخٌ وت٢صــنً  ٢ــ  ٍصفــو    

ٞثغٗر، أو إىل ٦ُثو٠ ههدَـر ذبـث ٍنـدع ٞنـس ت٢ػمؿـَر تؾبمدـوء، ًَٖ،ـر        
٦ن  ََث٪ًث ٦ـث ٞـث٨ خثَٖـًث- وخـ ت ٍؿـدؿ تألضـ٣وج ٦ـر ذ شُٟـص ٦ـث يف ٪َـر           

دَٚٙ تؾبُث٪ٌ، وخ  ٪ـرى ٢ـَص ؼطـد  تؽبـثرؼٌ ٖٛـم،      ٩٦ ١ ت٢ٟثشح تؾبرض 
هــ ت تػبطــد ت٢ٗــين، و٦نه٣ٛثشــ   أٍكــثً ٦ٛو٦ّــثز أً ٪ؿــ  تؾبٟصــوج، و٢ٟــ٩ْ

 ت٢ هنَر، ودوتُٖ  ت٢نٗطَر-
هنـث   إ٪نث ٪ّٗٔـ»يف ه ت تؾب هح ٚدٌبثً، ٖٛث٠/ « ضدَصسر»و٢ٛد ههح 

/ َـر ٦نو  يبصوً يف ٦دتر  ٣َـي أغـَثء   أ٨ ت٢ٟثشح َدثرذ ٩َ ٪ًث٤ ٍبطٌ
ت٣٢ٓـــر، وتؼبـــثٖس، وت٢ُٛـــدذ، وهـــ   ٢َطـــس ضـــوى ٞوتٞـــح شثخُـــر ػبـــوهر   

 - 2 «أضهورً
هـو   جتألضـ٣و »تؾبن،ػ ٍطصَُد ٖٟـرذ خَٗـو٨ يف ٚو٢ـ /     و٪ ـى أ٨ ه ت

 رضيف ٚد ت٪ٛط٧وت ـو٠ ه   تؾبطيف٢ر إِىل ٖةصيف/تْ  أ٨ ت٢د- «ت٢رؼ١
                                                           

  -111  ؼ  1تخ٩ رغَٙ/ ت٧ُ٢دذ ؼـ   , 1

2 - Leo Spitzer: Etude de style> p 57. 
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، ت٢ٗةر تألوىل، وشرى أ٨ ت٢ًثهرذ تألضـ٣وخَر يـثهرذ ش٣ٛثبَـر وَٗوٍـر     ,
ٕٛ ٣َي رأش هيسء ٖنس٢ّوهث خ ٢ٝ ٦نس٢ر تؾبو٢ود ٩٦ س غُور ت٢ٟثشح- وٍ

ت٢ ً شيفظر دبوٕٚ «- َدد ت٢ط ٤ تؾبطدً»، و «دً ٢وٖر»و« ؼورغ ٦و٪ث٨»
٥ ت٢ٛو٠ خٛوذ إ٨ ت٢صط٥َ٣ خصهثخٙ تألض٣وج وت٢ُدٛرٍر ٚد ـصَّ»هيسء ٖٛث٠/ 

إِىل شٛرٍـر   ٦ـث أٖكـي خث٢دـثـعيف   ٢ص٣ٛثبٌ يف ٣٧ََر إٖرتز تألض٣وج ت٢دٍٖ ت
وٞــ ٢ٝ يف خ٣ــوِ شبث٦ــ  يــثهرذ ْــ  وتََــر،    أ٪ــ  يف ٪ػـــيفش  ويف شػــ٣َٟ  

َـ        ر ـَـط ٍٓـدو   ٦ُني ه٢ٝ أ٨ ٪طـَػ تإلخـدتٌ ت٢ٗـين ٢ـدى تألدٍـح ٦ـ٩ ش٣ٛثب
ــ ــي هــ ت تؾبطــصَ   شو٢ّ ند دتً س ٍؿــفد  تإلدرتٜ يف ؼبًــر ٪ػــيفش  تألوىل، و٣َ

دذ خؿ٧ثز زب٣٧،ث ؾـَثْر تؽبهـثج ٖصٟـو٨ ٞث٢ػـ،ث     َرٔ تألض٣وج خيف٪ 
 - 1 «ت٢  س شبفي

وإرتدٍـر،   ت٢ٗةر ت٢عث٪َر وشرى أ٨ ت٢ًثهرذ تألضـ٣وخَر يـثهرذ ت٪صٛثبَـر    ,
٦نس٢ــر تؾبو٢ــود ٦ــ٩ غــُور ت٢ٟثشــح وإدرتٞــ - وٞث٪ــس وؼ،ــر   ٖنس٢ّوهــث خــ ٢ٝ

٣َــي  ٨ تألضــ٣وج تخصَــثر ٍٛــو٤إ٪ًــره٥ هــ   شُص٧ــد ٣َــي أضــثش ٦ٗــثد   
، «٦ـثروزو »- أ٦ث «ضدَصسر»و« ٦ثروزو»هيسء  وٍٕٛ ٣َي رأش وٌَ ٖث٣َ -

 , ٞصثخـر و٦ػـثٖ،ر   , ١ ت٣٢ٓـر ٦وٚٗـثً ٍصمـ   ٦طـص٧ُ    » ٖٛد ؼ١ُ تألض٣وج/
، ٖٛـد أٞـد ٣َـي    «ضـدَصسر »- وأ٦ـث   2 «كبث شُرقـ  ٣ََـ  ت٣٢ٓـر ٦ـ٩ وضـثب١     

ــر         ــ١ ٦ــ٩ ت٣٢ٓ ــرت  ٍنصٛ ــ ت ٪ ــر- و٢ ــر و٦ن،ؽَ ــر كبثرضــر ٣٧ََ كبثرضــر ت٣٢ٓ
شـح ٦ـ٩   ٧٣ـؿ ٦ـ٩ ٦ ٦ـؿ روؾ ت٢ٟث   وتألض٣وج ٩٦ ؼ،ر، ٧ٞث ٍط٧ؿ خرؤٍـر ٦  

ؼ،ـــر أخـــرى- وهـــو إِه ٍُصٛـــد هـــ ت، ٖإِ٪ـــ  ٍـــرخم خـــيف ت٢نػـــثل ت٢ٟٗـــرً  
شؿثـح ت٢دٚر يف ت٢صٟٗ  أو يف تؼبطثضـَر  »وت٢نػثل ت٣٢ٓوً- إ٪  ٍٛو٠/ 

تؽبـ ٘ ٍنـصٛع يف    ت٢نػـثل ت٢ـ هين   تخّٔتَثز يف ت٣٢ٓـر دتب٧ـثً- ه٢ـٝ أل٨   
 - 3 «ت٣٢ٓر ـَط ٍؿدؿ ٪ػثنثً إ٪طث٪َثً خ ٚثً

                                                           
  -170د- َدد ت٢ط ٤ تؾبطدً/ تألض٣وخَر وتألض٣وج- ؼ   , 1
  -٩َ76 ٞصثج د- َدد ت٢ط ٤ تؾبطدً/ تألض٣وخَر تألض٣وج- ؼ   , 2

3 - Leo Spitzer: Etude de style.p 57. 
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ــرى ٦ــٍ    ــث ٪ ــَ »ْــ  أ٪ن ــثً ؾبوٚــٕ   «  ؼــ وخ أ٨ يف هــ ت تسربــث  ٦نُهٗ
يف ـ٣ر ؼدٍر- وٞيف٨ تألض٣وج ضثخٙ ٣َي إلبـثز  أو ٦ُرٖـر    خ ٌْ، و٩ٟ٢ْ
 خ  ٚد١ وؼود -

 انقسى انخانج: -
ــث ــرى أٍكــثً أ٨ تألدج غــ١ٟ رتٍ٘ ٦ــ٩ أغــٟث٠       /٣ٚن ــط ٍ إ٨ ت٢ٛطــ٥ ت٢عث٢

٦ـث  أؾفثج ه ت تسربث  ٍرو٨ ٞ ٢ٝ، أ٨ ت٢نؽ تإلخدتٌَ  تإلٍِؿث٠- و٩ٟ٢ 
ــص٥ خ  ــي ٍنٛهــٍ َــ٩ ٦رض ــ     ٣ْإ٨ِ ٍ ــ١ ٪ؿــثً ـص ــثً وٍٟص٧ ــي  ٛ ــ ، ٢صدٛ ٣  أو ٞثشد

١ إ٢َـ   ت٢ٛـثرئ  ز٦نـثً س ٍنصـ،ٌ     ت٢ُ ٚر خيف رضث٢ر  ت١٧ُ٢ تألدخٌ  و٦رض ـ 
 دوت٦ - و٦ٍ ه٢ٝ ٖـإ٨ِ ٦وتٚـٕ ت٢دترضـيف، قـ٩٧ هـ ت تسربـث ، شصدـث٩ٍ يف       

خُـرـ   ثت٢نًر إىل ه ت تأل٦ر وسبص٣ٕ- و٢ٛد وٍٚ يف ومهنث أ٨ ٪ٟصٌٗ هن
٦وؼس ؾبوٕٚ وتـد ٩٦ ٞدثر تؾبػص٣ٓيف دبطيف٢ر ت٢نؽ، وتألض٣وج، وتإل٪صثغ 

ــدٍعنث َنـ  إىل ٚطـ٧يف/     وضَنٛطـ٥ «- ٦َػـ١َ رٍٗـثش   »تألدخٌ، أس وهـو  
ؿـ   ؿ  ٢ٟ ٦  ٩َ تألض٣وج وت٢ـنؽ- وت٢عـث٪ٌ، وضنمؿ   تألو٠، وضنمؿ 

 ٢ٟ ٦  ٩َ تؾبوٕٚ ٩٦ ت٢ٛثرئ-
 األسهىب واننص: - آ

إ٪صـــثغ  , La production du Texte»يف ٞصثخـــ / « رٍٗـــثش »ٍـــ هح 
ــنؽ ــثً َــ٩ غبــر    1 «ت٢ ــٌ- وهــو ٦ــ٩ أؼــ١   يف ت٧ُ٢ــ١« ت٢ٗــرتدذ»- حبع  تألدخ

ت٢ـ ً   خر غـ٣َٟر- وٍـ ٞر أ٨ ت٢صف٣َـ١   ت٢وٚؤ ٣َي ه   ت٢ط٧ر ٍّٛٔؾ ٦ٛثر 
وَـ ر    ٍُصس٤ إؼرتء  س َ ٚر ٢  خثألض٣وج تؾبَُـثرً ت٢ٛـد٥ٍ أو ت٢د ْـر،   

 ٢  إِىل ٚوتَد ظثخصر-٥ ت٢صف١َ٣، وزبو ش٧ُ يف ه٢ٝ أ٨ ت٢د ْر 
ٌ  ٣٢د ْر ٦ٗثرِ« رٍٗثش »وإه ٞث٨  ٪ٗـور-   ٚثً، ٖإِ٪  أٍكثً ٩٦ ت٢نٛـد تألدخـ

ــ  إس أل٪ــ  س ٍرٍــد أ٨ ىبُــ١ ٦ــ٩ ت٢صف٣َــ١ ٦هَــر     ش٣ُوهــث  و٢ــَص ه٢ــٝ ٦ن
ٍٛـٕ َنــد   يف ت٢صف٣َــ١  دَثً- ٧ٖن،ؽـ ٧ـر- و٦ــث هـ ت تؾبوٚــٕ خـِ   أـٟـث٤ ت٢َٛ 

                                                           
1 - Michael Riffaterre: Laprodaction du Texte.p 7-9. 
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ــ تؽبهــوذ،  وؼودهــث- وأ٦ــث ت٢نٛــد، َٖــيفشٌ خُــد هــ    ٙ ٦ــ٩ت٢ًــثهرذ وٍصفَّٛ
 ٙ ٩٦ وؼودهث-َٖصدني ت٢ًثهرذ ت٢  وٕٚ ٣ََ،ث وزبَّٛ

َنـــد٦ث ٧َـــد إىل درتضـــر ضـــ٣وٜ ت٧٣ٟ٢ـــر يف ت٧ُ٢ـــ١  « رٍٗـــثش » و٢ٟـــ٩ 
تألدخـــٌ، ســــى أ٨ ضبـــر ٚرتخـــر رب٧ـــٍ خـــيف درتضـــص  ت٢صف٣َ٣َـــر وت٢ـــدرش  

ٍدٛي  ح أ٨دخٌ شصه٣َّت٣٢طث٪ٌ- ْ  أ٪  أٞد أ٨ ت٢ط٧ثز تؽبثؾر خث١٧ُ٢ تأل
َـ١  يف ق٩٧ ه ت ت٢صٛثرج ٪ٗط - و٢ص٣ُت٢صف١َ٣ ت٢نؿٌ وت٣٢طث٪َثز قبص٣َٗ

٢درتضر تألدج-  ٨ ٪٣ؽيف إىل ت٣٢طث٪َثز ٖٛمأه ت تأل٦ر، ٍرى أ٪  س ٌٍٟٗ 
ه٢ٝ، أل٨ ت١٧ُ٢ ت٢ٗين ٍهرؾ ٣َي ت٣٢طـث٪ٌ ٚكـَر ْـ  ٢طـث٪َر، أس وهـٌ      

 تألدخَر-
ٚث٦س ؼبـ١ هـ   ت٢ٛكـَر، وه٢ـٝ     أ٨ ضبر فبثوسز « رٍٗثش »وٍ ـى 

خص٧ُــــ٥َ ت٢وٚــــثبٍ ت٢ـــــ    ت٢ٟػــــٕ َنــــ،ث يف ت٢نؿـــــوؼ ٦ــــ٩ ؼ،ـــــر،      
وخثضــصم ؼ ت٢ٛوتَــد تؽبثؾــر خث٣٢ٓــر ت٢ػــُرٍر ٦ــ٩ ؼ،ــر أخــرى- وٚــد    
 ٞث٪ــس ْثٍــر هــ   تحملثو٢ــر، ٧ٞــث ٍــرى، ش٧ٟــ٩ يف وقــٍ ت٢صُــد  تألدخــٌ يف  

ثو٢ـر  تحمل إنثر ٪ًرٍر َث٦ر ٢إغثرتز- ْ  أ٪  مل ٣ٍدط أ٨ وؼـد يف هـ    
إ٨ »٣َي هـ ت تأل٦ـر خٛو٢ـ /     َن،ث- وٌب٩ٟ أ٨ ٪طصد٠َّ ـُُرِهُنثً ؼ٣ُ  ٦ٍُ 

ٍٟػٕ َـ٩ ت٢طـ٧ر    ه ت ت٢دفط، ت٢ ً هو ٦َدت٨ ت٢ػُرٍر، س ٍطصهٍَ أ٨
هــٌ تألخــرى، ٣َــي  ٥وٍــرى أ٨ ت٢ػــُرٍر ش٧ُ ــ« تؽبثؾــر خث٢رضــث٢ر تألدخَــر
رٔ ـٛـثً  هٌ ت٢نؽ- وٍيٞد أ٪نث س ٪طصهٍَ أ٨ ٪ُ ـيف أ٨ ندَُر ت٢رضث٢ر

ه ت ت٢نوٌ ٩٦ ت٢رضثب١ إس خث٢نؿوؼ- وًبص٥ ٪ٛد  ؿبـ   تحملثو٢ـر خٛو٢ـ /    
ػ إس طبــ ً نــص و٢ــو ٞث٪ــس س شُ ؿــر ٦ــ٩ ت٢ــنؽ، ـصــي إ٨ ت٢ٛوتَــد تؾبطصم٣َ»

٦نفرٖــر و٦وتزٍــر ػب٧ــ١ ت٢ــنؽ، ٖإوبــث س شنــصػ، ٦ــٍ ه٢ــٝ، ٪ؿــًث أدخَــًث          
 «-ؼدٍدتً

٨ ٍنصـ،ٌ إىل شٛرٍـر   ت ت٢دفـط إىل أ غ خنث ٦ن،ؽثً ونرٍٛر يف هـ  ظ٥ ٍصدر 
 ٦ور ظ ظر/أ
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 األدتْح ًضسادج اٌنض: -0

ت٢نؽ ٖرٍد دتب٧ثً يف ؼنط - وه   ت٢ٗرتدذ ٧ٞث ٍددو «/ »رٍٗثش »ٍٛو٠ 
ٞعر خطثنر، وهو ت٢ ً ٌب٩ٟ أ٨ ٪ُهَـ  َـ٩ تألدخَـر-    يل، هٌ ت٢صُرٍٕ تأل

وٌبٟننــث أ٨ هبــصف٩ هــ ت ت٢صُرٍــٕ ٖــورتً، إِهت ٖٟر٪ــث أ٨ تؽبؿوؾــَر يف       
، ٍنثً تضص خَثً، و٣ٚدثً ألٖٟثر٪ـث دخَر ش٩٧ٟ يف ٞووبث شٓرٍدثً، وشبرت٢صؽرخر تأل

« أ٪درٍـ  خروشـو٨  »وؾبدرٞثشنث، و٢صُد تشنـث تؾبُصـثدذ، وهـ ت هـو ٦ُنـي ؼـوتج       
ىبح ٣َي ت٢ػُر أ٨ ٍٟو٨ ٞثرظر ٣َي ت٢ٟٗر- ه٢ٝ أل٪  س «/ »ٖث٢ ً»٣َي 

ٝ  ٍطصهٍَ أ٨ ٍٟو٨ غَةثً  خـر ْـ    ٞـ   وٍـ ِّٞ «- ه٢ـ د  دبـث  ر٪ث هـ ت إىل ــد 
ص ٞ ٦ــثً ٍٛــو٤ ٣َــي ٦ــث ٍرٖكــ  ت٢ُٛــ١ ٍيض ــ إ٨ ت٢ػــُر /ٚث٢ــ  تػبرؼــث٪ٌ

 وٍيفخث -
 اٌفسادج ىِ األظٌٍب: -2

إ٨ ت٢نؽ ١٧ٍُ ٧ٞث ٧ٍُـ١ خر٪ـث٦ػ تؼبثضـوج- وه٢ـٝ     «/ »رٍٗثش »ٍٛو٠ 
ــر ت٢ٗــرتدذ-- ت٢ٗــرتدذ ت٢ــ  ٪ُهَ،ــث      ــث ٪ٛــو٤ خصنَٗــ  ربرخ تضــ٥  ٢ٟــٌ ىب٣ُن

ـ   تألضــ٣وج، وت٢ــ    خ٣ه،ــث ردـــثً نــو     تؾبطــ٧ي   ٍ ً ٦ــٍ ت٢ٗــرد تؾبٗــّٔ
 «-ت٢ٟثشح
 اٌنض ًاألظٌٍب: -3

تألضــ٣وج يف ت٢وتٚــٍ، هــو »خنــث وبثٍــر تؾبهــثٔ، ٖــ٩٣َُ ٚــثب ً/   ظــ٥ ٍؿــ١
 «-ت٢نؽ

 ٩٦ ه   تألٚوت٠ دب ـًصيف/ وٌبٟننث أ٨ نبرغ
ــ٧ثز     , ــ٧ر ٦ـــ٩ خؿـ ــ  خؿـ ــ٩ ٞو٪ـ ــرغ ٦ـ ــ٣وج ًبـ تألوىل، وهـــٌ أ٨ ت٢طـ

ُني أد٘ ٢َؿدؿ هو ت٢ـنؽ  ت٢ػمؽ ٢َؿدؿ غَةثً ٩٦ أغَثء ت٢نؽ، أو دب
 إىل ه٢ٝ-« خَٗو٨»٪ٗط ، و٢َص ت٢ػمؽ، أو ت٢رؼ١ ٧ٞث ههح 

ٍدور  دبنس٢ر ت٢ػٌء ت٢ ً« رٍٗثش »ت٢عث٪َر، وهٌ أ٨ ه ت تأل٦ر َند  ,
٨ّ ٦ٗ،و٤ ت٢نؽ، َنـد ، ٍـرشدم خيفدخَصـ - وتألدخَـر شـرشدم      إإه  ٣َي ٪ٗط -
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تألدخَر  ردبث إ٨خث٢ٗرتدذ- وت٢ٗرتدذ أض٣وج- وتألض٣وج دبنس٢ر هو ت٢نؽ- و
ٍرٖـٍ َنـ     ً ٪ـؽ ٦ـ٩ تألدخَـر   أ س شٛو٤ إس قـ٩٧ هـ ت تألخـ ، ٖـإ٨ِ خ٣ـو      

- و٪طـصنػ ٦ـ٩ هـثشيف تؾب ـًـصيف ٦ـث ٣ٍـٌ/ إ٨ِ د٠ّ هـ ت        ثً٪ؿـ خٟو٪ـ   ؾٗص  
ـثؼـر   تأل٦ر ٣َي غٌء- ٖإهِبث ٍد٠ ٣َي ـثؼر ت٢نؽ تألدخـٌ إىل أضـ٣وخ   

يف أضـ٣وخ ،   ٢ـنؽ إِس وتٞدذ ذبث ٍؿ  إىل وؼود - وه ت ٍُين أ٪  س وؼـود  
وتألدخَر خث٢نؽ،  وس وؼود ألض٣وج إس يف ٖرتدش - وهٟ ت، شرشدم ت٢ٗرتدذ

 ٧ٞث ٍرخم ت٢نؽ خثألض٣وج، وٍدور تأل٦ر ٣َي ٪ٗط  ـصي س ت٪ٟٗثٜ-

 ادلىقف يٍ انقارئ: - ب

 خث٢ٛثرئ ٩٦ خ ٠ أ٦ر٩ٍ/ ٚر ت٢نؽٌبٟننث أ٨ ٪طصؽ٣ٌ َ 
ــرى  ,1 ــثش »ٍ ــ« رٍٗ  Essais de stylistique Structurale/ » يف ٞصثخ

تألظــر  ٌ تألضــ٣وج خُٗــ١، أ٨ ت٢ٛــثرئ ىب٣ّــ«درتضــثز يف تألضــ٣وخَر ت٢دنَوٍــر
 ت٢ــ ً ٍّٔٞــ  َٖــ - ٖثألضــ٣وج ٍطــصيفظر خث٪صدــث  ت٢ٛــثرئ وتهص٧ث٦ــ  َــّّ ٦ــث    
ٍٗكَ  يف ض٣ط٣ر ت٢ٟ ٤- وت٢ٛثرئ ٍطـصؽَح خـدور ، ٢وضـ٣وج َٖكـَٕ     

٣ـيف  َٖ - ٖـإهت ههدنـث فب٣ِّ   فدظ إ٢َ  ٩٦ ٪ٗط  ٩َ نرٍٙ رد ت١ُٗ٢ ت٢ ً ٍُ
هٌ ضر ٖرتدش  وأدخَصـ  ٧ٞـث    ه٢ٝ، ٖطنٕٛ يف ت٢ٟ ٤ ٣َي غبثز كبَسذ

ٛـو٠، أً  ٪إىل خ ؾر ٦ٗثدهث/ إ٪نـث ٪ٛـو٠ ٦ـث    أض٣ٗنث- وٍٛود٪ث ه ت تأل٦ر 
ؾبـث ٪ٛـو٠ ٦َـسذ وٍُهَـ       تألضـ٣وج ىبُـ١   ر يف تضص٧ُث٢نث ٣٢ٟ ٤، و٩ٟ٢ ٪ُد 

ر، وتألضـ٣وج ىبُـ١ ؿبـ ت ت٢صُـد      شُد ـ  إ٨ ت٣٢ٓـر »ٍٛـو٠/  « رٍٗثش »ٖرتدش - و
 - 1 «٧َٚر

خر ٢وض٣وج، إهبث شٟو٨ ٩َ ر أ٨ أٖك١ ٦ٛثر وٚد ؼ٣ُ  ه ت تأل٦ر ٍٛر 
١ وٍٗؿ ـ « ت٢ٟثشح تؿبدٔ ت٢ ً تخصثر  خوٌَ ٩٦»  نرٍٙ ت٢ٛثرئ، ه٢ٝ أل٪

ت٢ٛثرئ س ٍطصهٍَ أ٨ ٍٛرأ  رأٍ  يف ه   تؾبطيف٢ر- َٖ هح إىل أ٨« رٍٗثش »
تألض٣وج إىل تأل٦ـر تػبـوهرً- وهـو     ر يفدُ ود  ت٢هرٍٛر تؾبص٩٦َّ ْ  أ٨ شٛ

                                                           
1 - Essais de Stylistique Structurale. P31. 
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ــس٥َ   ــ ت- وٍـ ــ١ هـ ــدر أ٨ ٍصؽثهـ ــثش » س ٍٛـ ــثً، أ٨ « رٍٗـ ــر  »أٍكـ ــر تألظـ إنث٢ـ
يف أً ؼبًر ٩٦ ت٣٢فًثز، إهِبـث هـو    تألض٣وخٌ ز٦نثً، وتإلـطثش خث٢ػُر

إ٨ هــ ت »خٗثبــدذ ٍٛــو٠ َٖ،ــث/  ٍه٣ــٍ ٣ََنــث ظــ٥«- أ٦ــر ٍص٣ُــٙ خث٢ٛــثرئ ٣َٞــر
خــيف ت٢هرٍٛــر وتألضــ٣وخَر وتإلـطــثش ذبــث، إهبــث هــو ٦ــ٩ ؾــ٣ح   ت٢صــدتخ١ 
٢ـصُيف ت٢وٚـثبٍ تألضـ٣وخَر    »، و٢ ت ٍّٛٔؾ أ٨ ٪صدني ه ت تإلـطـثش  «ت٢ٛكَر

 - 1 «تألدخٌ يف تؽبهثج
وٍٗكـٌ  »هـ ت َٖٛـو٠/   « رٍٗـثش  »ٙ ت٢دٞصور تؾبطـدً ٣َـي ٦وٚـٕ    و٣ٍُِّ

أس ٍنه٣ـٙ  ه ت ت٢صٛرٍر خرٍٗثش  إىل تَصدثر أ٨ ت٢دفط تؾبوقوٌَ ٍٛصكـٌ  
ت٢ـ  ٍدـدٍ،ث ت٢ٛـثرئ     ١ ٩٦ ت٢نؽ ٦دثغرذ، وإهِبث ٍنه٣ـٙ ٦ـ٩ تألـٟـث٤   تحمل٣ِّ
 ت٢عث٪ٌ- - وه ت ٦ث ٍٗكٌ خنث ٦دثغرذ إىل تأل٦ر 2 «ـو٢ 
ــثغ »أ٦ـــث تأل٦ـــر ت٢عـــث٪ٌ، ٖنؽـــد  يف ت٢ُـــودذ إِىل ٞصثخـــ  ت٢طـــثخٙ    ,2 إ٪صـ
ص خوقـوؾ أٞـّّ ٦نًـور  ٧َٖـث ًبـؽ ت٢ٛـثرئ- و٣ُ٢نـث        ، ـَط ٪ـص٧٣  «ت٢نؽ
هٍَ شٛدٌب  يف ٪ٛهصيف ٧ٞـث ُٖـ١ هـو خثَص٧ـثد  ٣َـي تؾبنـ،ػ ت٢ػـ٣ٌٟ        ٪طص

 يف شُرٍٕ ت٢ًثهرذ تألدخَر/

أ٨ ت٢ًثهرذ تألدخَر ٢َطـس هـٌ ت٢ـنؽ    » ت٢نٛهر تألوىل، وٍرى َٖ،ث ,  
 - 3 «إقثٖر إىل ـب٧وٌ ردود ٣ُٖ  إِزتء ت٢نؽ، أٍكثً ت٢ٛثرئ ٖٛم، و٢ٟن،ث

إلٍِؿث٠- وهنث ٍؿ١ خنث ظ٥ ٍُثجل ت٢ٛكَر دبث ؿبث ٩٦ ؾ٣ر ٦ٍ ٪ًرٍر ت
 ٍؿث٠ تألدخٌ ٩َ تإلٍؿث٠ ت٢ُثدً/أٍكثً إِىل ٪صَؽر ٍّٗٔ٘ َٖ،ث تإل

ٖثإلٍِؿث٠ تألدخٌ س يبصوً إِس ٣َي َنؿر٩ٍ ؿب٧ث شبعَـ١ ٦ـثدً َٖـ ،    
 مهث/ ت٢رضث٢ر  ت٢ـنؽ  وت٢ٛـثرئ- أ٦ـث ت٢ُنثؾـر تألخـرى ت٢ـ  ٍٛـو٤ ٣ََ،ـث        

 ٦ـ٩ ضـ١ ، ٖيفغـَثء خد٣ٍـر    ٢ٟثشح  تؾبرتإلٍؿث٠ ت٢ُثدً ٞث٢وتٍٚ  ت٢طَث٘  وت
 ت٢نؽ-

                                                           
  -31,32تؾبرؼٍ ت٢طثخٙ- ؼ   , 1

  -70َدد ت٢ط ٤ تؾبطدً/ تألض٣وخَر وتألض٣وج- ؼ   , 2

3 - La production du texte. P9. 
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ت٢ُدـثرذ   ت٢ػرؾ ٍٛصكٌ إي،ثر تألظر ت٢ ً زب٣٧ـ  »وهو ٍرى ٞ ٢ٝ، أ٨ 
د  دبٗصثؾ ٢ٗٝ   ت٢ٛثرئ مبو خُف ت٢صيفوٍ ز، وشسو ،ث/ ٖ،ٌ شوؼ يف ٦ًث٪ِّ

٦د٩ٍ ؾبدثغـرذ ت٢ٛـثرئ    - وه ت ٍُين أ٨ ت٢نؽ يف وؼود  1 « تز ت٢نؽٗغ
 وشنَٗ   إس خٛرتءذ ت٢ٛثرئ ٢ - ي،ور ٙ وس ٍص٥ ٢ - أو هو وؼود ْ  فبَّٛ

ٙ   ٪ـ  أ« رٍٗثش » ىو٢صفَٛٙ ت٢نؽ وشنَٗ  ، ٍر , ج ٦ـ٩   ىبـح أ٨ ٪نه٣ـ
تؽبثؼ  ٨ ت٢نؽ تألدخٌ ٦دين خػ١ٟ ٍرتٚح َٖ  شَُٟٟٗ إ /ٖرقَر ٦ٗثدهث

٪ـثز ت٢ـنؽ س شٛـو٤ ٣َـي ٪ًـث٤ تـص٧ـث٠       غَٗرتش - وهو ٍُين ذبـ ت أ٨ ٦ٟو  
٪ـثز  تؾبٟو  ؿـث٠ ت٢ُـثدً- و٢وؾـٕ هـ      ت٢صوترد ٪ٗط  ت٢ ً ٍٛو٤ ٣ََـ  تإلٍِ 

ت٣٢طـث٪ٌ- وهنـث    ٍّٛٔؾ شٛهَُثً ٣٢ط٣ط٣ر ت٢ٟ ٦َر ْ  ه٢ٝ ت٢ ً ٍطص٣٧ُ 
 خثألض٣وج/ ٍرض٥ ٢نث ظ ظر فبثور شدور ٣ٞ،ث ٣َي َ ٚر ت٣٢ٓر

 ؿبؽــر أو أ٪ــ  ٌبٟــ٩ تَصدــثر تألضــ٣وج  « رٍٗــثش »تحملــور تألو٠/ ٍــرى  ,
ٍطــصُ  ٦ــ٩ ت٣٢ٓــر وٚث٪ووبــث ر٦ــستً زبصَــثً- ٖيفضــ٣وج ت٢ــنؽ ٟٞــ١ ت٣٢ــ،ؽثز  

مبوهــث وأؾــوتصبث- و٢ٟنــ  ٍطــص١٧ُ ٧٣ٞــثز أخــرى، أً ٍطــص١٧ُ وـــدتز     
 «-٢ًَٗر ودس٢َر قبص٣ٗر/ إوبث س شرشدم خؿ٣ر ٦ٍ ٧٣ٞثز ت٢ٛث٦وش

دبُنثهـث   أ٨ ت٢وـدتز تألض٣وخَر،« رٍٗثش »تحملور ت٢عث٪ٌ/ وٍرى َٖ   ,
« رٍٗـثش  »ٖإ٨  ت٢دَٚٙ، شٗرـ ٪ٗط،ث ٣َي ت٢ٛثرئ- و٦ث دت٦س هٌ ٞ ٢ٝ-

 ٙ ٩٦ وؼودهث-ٍكٍ غرنيف ٢صصفَّٛ

 ٣َي نثَر ٦ه٣ٛر ٣٢نؽ- ىبح أ٨ ٍٛو٤ ت٢صف١َ٣ ,1

وىبـــح ٣َـــي هـــ   ت٢هثَـــر ٣٢ـــنؽ أ٨ شٟـــو٨ ت٢ٛثَـــدذ تألؾـــو٢َر   ,2
 ٣٢ػرؾ-

أ٨ ٍدصُد تؾبرء ٩َ ت٢صدخ١ َٖ  « رٍٗثش »وس شُين ت٢هثَر ٣٢نؽ، َند 
ٍٟــو٨ ت٢ػــرؾ   ثً أ٢٨صؿــفَف  أو سضــص٧ٟث٢  ٖفطــح، و٢ٟنــ،ث شُــين أٍكــ  

ــ إدرتَٞــر٣َــي َنثؾــر هتز ٚثخ٣َــر  ٚثب٧ــثً د أ٨ ت٢ػــرؾ إؼدثرٍــر- وهــو ٍيِّٞ
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 ً ً  ًبص٣ٕ ذب ت ت٢صفدٍد ٩َ ت٢صيفو١ٍ ت٢دنَوً ت٢ُـثد  ٍكـ٥   أ٨ ٍدفـط » ت٢ـ 
ــ١َّ ــ ، إىل غــٌء ٞ ــ  ٪ًث٦ ــنؽؿ س و٢ٟن ــنؽ قــ٥  يف إس ٍ ــثدذ خوؾــٗ  ت٢ ٦ 

 -«٪ؿثً ت٢نؽ خوؾٗ  و٢َص ٢طث٪َر،
 ثخوؾــٗ،ت٢وـــدذ تألضــ٣وخَر « رٍٗــثش »َٖــ  ٔ وٍُــر  تحملــور ت٢عث٢ــط/ ,
ٌ   ظنثبَر  ٢ٛهديف س ٍّٗٔٚث٨- أ٦ث تألو٠ ٦ن،٧ث َٖددٌ تسـص٧ث٠، وأ٦ـث ت٢عـث٪

 ٣ََٖٓ - وٍنصػ تألظر تألض٣وخٌ ٩َ ت٢صكثد تؼبثؾ١ خَن،٧ث-

وهــو ٍــرى، ٦ــ٩ ؼ،ــر أخــرى، أ٪ــ  س ٌبٟــ٩ ؿبــ   ت٢وـــدذ تألضــ٣وخَر أ٨  
ألوبــث س »أً ٦ــٍ ت٧٣ٟ٢ــر أو تػب٣٧ــر، ه٢ــٝ سبــص٣م ٦ــٍ ت٢صٛهَــٍ ت٢هدَُــٌ، 

 شطــصهٍَ أ٨ شٟــو٨ ضـــوى ـب٧وَــر ٦ــ٩ ت٧٣ٟ٢ـــثز  أو تػب٧ــ١  تؾبرشدهـــر     
 «-خهرٍٛر أخرى ْ  ت٢هرٍٛر تؾبٛهَُر

إىل تإلَرتـ ٩َ غرؾ ٍيفخ  ت٧٣ٟ٢ـر  « خرٍٗثش »وٚد دٍٖ ه ت تؾبوٕٚ 
 ً خث٢نثٚـد إىل إ٪ٟـثر وؼـود تؼبـدض    ٦ُسو٢ر- ٖ، ت ت٢ن٧وهغ ٧ٞث ٍـرى، ٍـيد   

تألضـــ٣وخٌ- وه٢ـــٝ أل٪ـــ  إهت أرتد غـــرـ  ٣َُٖـــ  أ٨ ٍـــ هح إىل ٦ـــث ورتء       
 - 1 «ت٧٣ٟ٢ر
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