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إؾمامقمٞمل ؿمٙمري :اؾمتبداالت اًم٘مراءةٟ :محو ُمٗماهٞمم اؾمؽماشمٞمجٞمة

1ــ الفرضيات:

سماألؾماس سمالهم ة اًمتِمايمل سموصٗمٝما ذيمـاء ُمٕمرومٞمـ ًا َأ ال

تروم هذه الدراسة البحث يف الفرضية اآلتية:

شم٘متٍم وفمٞمٗمته قمغم شمٜمِمٞمط صٜماقمة اًم٘مراءة ومحسـب،

حيٗمل ؾمجل اًمٜم٘مد اًمٕمريب احلديث ،ذم ؾمٞماق شمـرايمم

سمل شمِمٛمل اًمٕمٛمٚمٞمات اًمبٜمائٞمة ًمتِمـٞمٞمد اٟمسـجام اًمٕمـامل

ىمراءات اًمٜمص اإلسمداقمي ،سمٛمٗماهٞمم ُمتٕمـددة شمٜمتٛمـي إمم

يمذًمك-

احل٘مول اعمٕمرومٞمة اإلٟمساٟمٞمةُ 6من ىمبٞمل ُمـدارس

ُمن هٜما ومّمٜماقمة اًم٘مراءة سموصٗمٝما هٜمدؾمـة وختٓمٞم ًٓمـا

حتٚمٞمـل اخلٓمـاب ،واًمٚمسـاٟمٞمات ،وٟمٔمريـات اًمتٚم٘مـي،

اؾمؽماشمٞمجٞملم ًمٚمت٠مويل شم٘متيض االٟمسجام ُمع ُموضـوقمٝما

واًمسٛمٞمائٞمات ،وٟمٔمريات احلجاج ،وهمػمها ،همـػم أن

وُمع ُمٜمٝماضمٞمتٝما يمذًمكُ ،ما يٕمٜمي أن اًم٘مراءات اًمرصـٞمٜمة

ـمرق اؿمتٖمال هذه اعمٗماهٞمم ( ُمٜمٔمورات احلد واًمبٜمـاء

شمتٛمثـل وومـ ُمٜمٔمورٟمــا هــذا طمــدود اعمٗمــاهٞمم اعمريمزيــة

واًمتٔمٝمـــػم )--شمتســـم هبٞمٛم ٜمـــة ُمٕمٞم٘مـــات ُمٜمٝماضمٞمـــة

اعمٝمٞمٛمٜمة وآوماىمٝما سمِمٙمل فمـاهر ،أوظمٗمـي قمـغم ظمٓمـاب

واسمســتٛموًموضمٞمة قمــدة شمــ١مصمر ذم اًمتٚم٘مــي اًمٜمســ٘مي

اًمٜم٘مد اعمٕماس 6طمٞمث إن يمـل ىمـراءة ًمـٜمص ُمـا شمْمـٛمر

واًمديدايمتٞمٙمي ألـمرها اعمٕمرومٞمة ُمن ضمٝمـة ،وشمِمـوش

ً
اؾمــتبداال ُمٕمرومٞمــا ومٚمســٗمٞم ًا أي ٟمســ ً٘ما ُمتٙمــاُم ً
ال ُمــن

قمغم شموـملم اعمٗماهٞمم واعمّمٓمٚمحات ذم اًمٜمس اًمٚمٖموي

اًمتّمورات اعمٜمسجٛمة اًمذي ىمـد يتحـدد سماًمْمــرورة ذم

ؾمٚمٞمام ُمن ضمٝمة أظمرى -وًمذًمك اشمبٕمٜمـا
اًمٕمريب شموـمٞمٜمًا
ً

اؾمتبدال ُمن االؾمتبداالت اآلشمٞمة :اؾمتبدال األـمر اًمتـي

ذم هذه اًمدراؾمة ،ظمٓمة اًمِمـرح واالؾمـتٜمتاجً 6متٜمبٞمـه

حتوي اًمٜمس اعم٘موزم ،واؾمـتبدال اعم٘مّمـدية اًمتـي حتٗمـز

اًم٘مارئ اًمٕمـريب إمم صـحة اعمٗمٝمـوم ذم أصـوًمه ،وإمم

اًمٕموامل اعمٛمٙمٜمـةٟ ،ماهٞمـك قمـن اؾمـتبدال اًمتٕمٞمـلم اًمـذي

ـمري٘مة شموفمٞمٗمه-

يٜمِمط آًمٞمة اًمتِمايمل اًمبالهمٞمة-

خمتٚم

هٙمذا ي٘متيض اًمتح٘م ُمن هذه اًمٗمرضٞمة ،ودمـاوز

ـ شمٚمك هـي االؾمـتبداالت األؾمـاس اعمٝمٞمٛمٜمـة قمـغم

ٟمتائج اًم٘مراءات اًمٜم٘مدية اًمالٟمس٘مٞمة شمتبـع اؾمـؽماشمٞمجٞمة

اًمدرؾملم اًمبالهمي واًمٜم٘مدي اعمٕماسينُ 6مثل دراؾمـات

شمِمٞمٞمدية شموؾمـم سم٢مقمـادة سمٜمـاء اعمٗمـاهٞمم اٟمٓمالىمـ ًا ُمـن

اليٙموف وإيٙمو ومجاقمة ُمو خلٓماسمات ؿمـٕمرية وسمالهمٞمـة

ُم٘متْمٞمات أصوهلا اعمٜمٝمجٞمـة واعمٕمرومٞمـة ،وسمـاًمٜمٔمر إمم

يوُمٞمة أو سمٍمية---

قمالىمات اًمتٜماؾمب واالٟمسجام سملم ُم٘مّمديات اإلٟمتاج

سمٞمد أن اًمبحث ذم طمدود اؾمـتبداالت اًم٘مـراءة ،يمـام

واًم٘مراءة واًمتٚم٘مـيٟ ،ماهٞمـك قمـن احلاضمـة إمم اًمـرسمط

هي ذم أصوهلا اعمٕمرومٞمة ،ي٘متيض أوالً شموضـٞم قمالىمـات

اًمْمـ روري واًمٙماذم سمـلم شمٚمـك اعم٘مّمـديات وؾمـبل

اًمتٜماومـذ واًمتٗماقمـل سمـلم شمّمـورات ؿمـائٕمة قمٜمـد ٟم٘مادٟمـا

حتٞمٞمٜمٝمــا ــــ شمٔمٝمػمهــا سمواؾمــٓمة آًمٞمــات سمالهمٞمــة هــي

اًمٕمرب دون إدرايمٝمـم ًمٓمبٞمٕمـة اًمتٕمـاًم اًمـوارد سمٞمٜمٝمـا6

133

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚموم اإلٟمساٟمٞمة  ،اعمجٚمد ( ،)1اًمٕمدد ( ، )1ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (6112م1343.هـ)

ظماصة ُمٗمـاهٞمم اًم٘مـراءة واًمتٚم٘مـي واًمبالهمـة ،طمٞمـث ال

وسمذًمك يِمتٖمل اًمتٚم٘مي سمآًمٞمات اًمبالهمة اًمتـي حتـاور

يٕمــرف اًمٙمثــػمون أن ىمــراءة اًمــٜمص أواخلٓمــاب ــر

سمدورها فمواهر اًمتٚم٘مي اٟمٓمالىم ًا ُمن اًمبحـث ذم اًمٕمالىمـة

سماًمرضورة قمؼم شمٗماقمل هذه اعمٗماهٞمم اًمثالصمة -

اًمتٗماقمٚمٞمة سملم اعمٜمتج ،واعمتٚم٘مي ،واًمٜمص ،وذم يمٞمٗمٞمة إٟمتاج

ومٕمغم ؾمبٞمل اعمثالً ،مـٞمس عمٗمٝمـوم اًم٘مـارئ اًمْمـٛمٜمي
Lecteur implicite

ذم أدسمٞمات ٟمٔمريات اًمتٚم٘مي وضمود واىمٕمي 6ألٟمه يٛمثل

جمٛموع اًمتوضمٞمٝمات اًمٜمّمٞمة اًمداظمٚمٞمـة اًمتـي دمٕمـل يمـل
ٟمص ىماسم ً
ال ًمٚم٘مراءة واًمتٚم٘مي ،إذ ال يّمب اًمٜمص طم٘مٞم٘مـة
إال إذا ت ىمراءشمـه ضـٛمن ذوط اًمتحٞمـلم اًمتـي ُمـن
اعمٗمروض أن حيٛمٚمٝما سمٜمٗمسه ،طمٞمث إن هٜماك إقمـادة سمٜمـاء
اعمٕمٜمى ُمـن ـمـرف اآلظمـر 6أي أن اًمتٚم٘مـي يٕمتٛمـد قمـغم
ُموضمٝمات ٟمّمٞمة حمٚمٞمة سماًمدرضمـة األومم (إيـزر ،1532،
ص 21 :ــ  ،) 31ىمد شمتالءم أو شمتٜماىمض ُمـع ُم٘مّمـدية
اًم٘مارئ ،إذ إن ٟمجاح ىمراءة ُما ًمٞمس ُمرهوٟمًا سمٛمدى شمالؤم
يمل ُمن ُم٘مّمديتي اعمٜمتج واعمتٚم٘مي -
ُمن صمم راهٜمت ٟمٔمريـات اًمتٚم٘مـي (يـاوس وأيـزر
وهمػممها ) قمغم رسمط اًم٘مـراءة سماًمتـاريو وسمتٕمـدد اًم٘مـراء
أٟمٗمسٝمم مما ي١مذ قمـغم اٟمخـراط اًمـٜمص ذاشمـه ذم إقمـادة
شمِمٞمٞمد اعمٕمٜمـى وشموضمٞمـه اعمتٚم٘مـي وومـ ُمبـدأ "اًمت٠مويـل
اعمحكم"-
همػم أن اًم٘مراءة هبذا اعمٕمٜمى ال يٛمٙمـن إال أن شمِمـٙمل
ُموضوقما ًمدراؾمة خمتٚم
ً

اًمٔمواهر اًمٚمسـاٟمٞمة واًمدالًمٞمـة

واعمٕمرومٞمة واًمسٞمٛمٞمائٞمة ضٛمن ُمٜمٔموُمة أيمؼم هي اًمبالهمـة
اًمٕماُمة-

اًمٙمثاومـة اًمبالهمٞم ـة

Rhetorical intensity

ذم اخلٓمــاب

(ؿمٙمري -)6115
أـمرا حموؾمـبة
وقمٚمٞمه شمتدظمل سمالهمة اًم٘مراءة سموصٗمٝما ً
ذم اًمدُماغ ًمتٜمِمٞمط قمٛمٚمٞمات اًمت٠مويل قمـؼم اًمتٗماقمـل ُمـع
اعمٕمٓمٞمات اًمٜمّمٞمة 6أي أهنا شم٘مدم دمارب اًم٘مارئ ذم ٟمس
ُمــن اًمتــ٠مويالت اعمِمــٞمدة حمٚمٞم ـ ًا سمواؾمــٓمة اًمتِمــايمالت
اًمالُمتٜماهٞمة اًمتي حتٗمزها اعمٚمٙمات اًمبالهمٞمة-
هٙمذا شمٓمورت سمالهمة اًم٘مراءة ذم ادماه االٟمٗمتـاح قمـغم
اًمٔمواهر اًمتواصٚمٞمة سمٛمٕمٜماها اًمٕمام ُمسـتٗمٞمدة ُمـن ٟمتـائج
اًمٚمســاٟمٞمات واًمســٞمٛمٞمائٞمات ،وقمٚمــم اًمــٜمٗمس اعمٕمــرذم،
وقمٚموم اإلقمالم واًمـذيماء االصـٓمٜماقمي ،وذًمـك ىمّمـد
اإلطماـمة سمٛمختٚم

اًمٔمواهر ُموضوع اًمتٗمسػم واًمت٠مويل

اًمبالهمٞملم ،أي ُموضوع اًمتٚم٘مي  -وهذا يٕمٜمي سماألؾمـاس
أن قمٛمٚمٞمات اًمتٚم٘مي سموصٗمٝما قمٛمٚمٞمات ُمٕمرومٞمة وشمارخيٞمـة
يتم شمٜمِمٞمٓمٝما سمواؾمٓمة ىمواًمب سمالهمٞمة يوفم

ُمن ظمالهلـا

اإلٟمسان ذهٜمه وضمسٛمه ( ال يٙموف-)1543 ،
وقمٚمٞمه ٟمٜمبه إمم أن ىمراءة اخلٓماب هي شم٠مويل عمٙموٟماشمه
قمؼم قمٛمٚمٞمة اًمتٚم٘مي اًمتي شموفم

آًمٞمات سمالهمٞمـة شمِمـايمٚمٞمة

ُمؼمجمة ذم اًمدُماغ سمحسب اًمٜمٔمرية اعمٕمرومٞمة -
سمٜماء قمغم هذه األدوار اعمتبادًمة سملم اًمتٚم٘مـي واًمبالهمـة
شمتٛمٗمّمل اًم٘مراءة سموصٗمٝما هٜمدؾمة ًمٚمت٠مويل 6أي ختٓمٞم ًٓمـا
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اؾمــؽماشمٞمج ًٞما يٗمــؽمض حتديــد احلاضمــات واألهــداف

سمـــلم اعم٘موُمـــات (اًمســـامت اعمحايثـــة ًمٚمٙمٚمـــامت)

واًموؾمائل اًمٙمٗمٞمٚمة سم٢مٟمتاج ىمراءة شمِمٞمٞمدية ٟمسبٞمة ال شمس٘مط

واعمرضمع ،سمل يذهب إمم دطمض اًمتّمور اًمـذي يـدقمي

ذم ومخاخ اًمترسع واًمٖمٛموض واًمتٜماىمض اعمٜمٝماضمٞمة -

شموومر اًمدالًمة اعمباذة قمغم اًمّمدق سماعم٘مارٟمة ُمـع اًمواىمـع

ذطما شمٙمويٜم ًٞمـا الؾمـتبداالت اًم٘مـراءة
ُمن صممٟ ،م٘مدم ً

(اًمٜمٔمرية االؾمٛمٞمة ُمث ً
ال) -وسمذًمك ًمـن ٟمٕمتـؼم اعم٘موُمـات

اعمٕماسة اًمتي اؾمتخٚمّمٜماها آٟم ًٗما وهي :اؾمتبدال األـمر،

ظمّمــائص ًمٚمٛمرضمــع ،ظماصــة أن ُمٗمٝمــوم "واىمــع

اؾمتبدال اعم٘مّمدية ،واؾمتبدال اًمتٕمٞملم -

اعمــتٙمٚمم" ( ومويمــوٟمٞمي  ) 1543ي٘متـــيض أن ال شمٕم٘مــد

2ــ استبداالت القراءة

اًمــرواسمط اًمتداوًمٞمــة قمالىمــات سمــلم اًمواىمــع ذم ذاشمــه

 -1-2استبدال األصر

واًمتٛمثٞمالت ،سمل إن هذا اًمواىمع ٟمٗمسه ثٞمل ذهٜمي ًمٚمٕمامل

شمٚمٕمب اعم٘موالت ،ظمالل قمٛمٚمٞمة اًم٘مراءة دور ًا أؾماؾم ًٞما

اخلارضمي ًمدى اعمتٙمٚمم اًمذي ىمد خيٓمئ ذم إؾمٜماده سمٕمـض

ذم سمٜمــاء ُمٕمرومــة أو ُم١موًمــة ُمــا ،ألن ُمٕمٔمــم شمٗمٙمػمٟمــا ال

اخلّمائص إمم األؿمٞماء اعموضمودة ذم اًمٕمامل-

يٜمّمب قمغم اعمٗمردات واًمٕمٜماس ذم ذاهتا ،وًمٙمٜمه يٜمّمب

وسمذًمك ومٓمبٞمٕمة اًمٕمالىمة سملم اًمٕمامل اًمٓمبٞمٕمي واًمِمـيء

أؾماؾمــا قمـغم اعم٘مــوالت اًمتــي يٛمٙمــن شمٕمريٗمٝمــا سمٙموهنــا
ً

وظمّمائّمه شمدومٕمٜما إمم رضورة اًمتٛمٞمٞمز سمـلم اخلّمـائص

شمّمــورات و ــثالت طمــول اًمٕمــامل  -وسمــذًمك ال شم٘مبــل

األؾماؾمــٞمة واخلّمــائص اًمثاٟمويــة -ومــاألومم  ,تٚمٙمٝمــا

اًمدالًمة اعمٕمرومٞمـة اقمتبـار اعم٘مـوالت اًمتّمـورية ُمرشمبٓمـة

األؿمٞماء سماقمتبارها ضمز ًءا ُمن ـمبٞمٕمتٝما ،أُما اًمثاٟمٞمة ,ومٝمـي

ُمباذة سم٠مؿمٞماء ذم اًمٕمامل اعموضـوقمي -ذًمـك أن طمـاالت

اعمٜمسوسمة ًمألؿمٞماء سمٗمٕمل شمدظمل ضمٝمازٟما اإلدرايمي  -وُمن

خمتٚمٗمة جيـب ُمراقماهتـا 6وهـي دور األٟمـامط اًمتخٞمٞمٚمٞمـة

صمم يداومع (اليٙموف )1544 ،قمن اخلّمـائص اًمثاٟمويـة

ًمٚمذهن ( اًمتٜمٔمٞمم اإلـماري واالؾمـتٕمارة واًمٙمٜمايـة )---

اعمٛمٞمزة عم٘موالشمٜما اًمذهٜمٞمة اٟمٓمالىم ًا ُمن اًم٘مـول سمـ٠من ُم٘موًمـة

ذم حتديد ـمبٞمٕمة اعم٘مـوالت ،إضـاومة إمم ـمبٞمٕمـة ا سـم

[اًمٚمون ] – ُمث ً
ال  ,ال شموضمـد ُموضـوقمٞم ًا ذم اًمٕمـامل ،سمـل

اإلٟمساين ( اًمٙمالم واإلدراك ) اًمتي حتدد سمٕمض أٟمامـمٝما-

حتدد سمواؾمـٓمة ا ٝمـاز اًمٕمّمـبي ـــ اًمٗمٞمزيوًمـوضمي ـــ

اٟمٕمٙماؾمــا أو ثــٞم ً
ال
وذم احلــاًمتلم ُم ًٕمــا ًمٞمســت اعم٘موًمــة
ً

وسمواؾمـــٓمة األدوات اعمٕمرومٞمـــة اًمٙمٚمٞمـــة إضـــاومة إمم

ًمٚمواىمع ،سمل إن ا سـم اإلٟمسـاين وىمدراشمـه اًمتخٞمٞمٚمٞمـة،

االظمتٞمارات اًمث٘ماومٞمة اعمحددة  -وقمٚمٞمه ومٛم٘موالت اًمٚمـون

أؾماؾما ذم حتديدها-
يسامهان ً

ُم٘موالت هماُمْمة ذم طمدودها اعم٘موًمٞمةُ ،ماداُمـت شمتٖمـػم

ويٜمسجم هذا اًمتّمور ُمع اعمٜمٔمور اًمـدالزم اًمٚمسـاين

سمِمٙمل يمبػم ُمن صم٘ماومة إمم أظمرىُ ،مع اًمٕمٚمم أن األًمـوان

(راؾمتٞمي  )1543اًمذي يرومض صٞماهمة قمالىمة ُمبـاذة

يمثػماً ،مٙمن شمٓمرأ قمٚمٞمٝما شمٖمٞمػمات سمٗمٕمل
اعمريمزية ال شمتٖمػم ً

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚموم اإلٟمساٟمٞمة  ،اعمجٚمد ( ،)1اًمٕمدد ( ، )1ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (6112م1343.هـ)
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اًمتحديــدات اًمث٘ماومٞمــة -وُمــن هٜمــا ومتبٜمــي أـمروطمــة

إن ُمٕمرومة اًمٕمامل شمتم ُمن ظمالل ُم٘مـوالت سماقمتبارهـا

اخلّمائص اًمثاٟموية يٜمسجم وُمٜمٔمور اعمٕمرومة اًمتجرسماٟمٞمـة

ـورا ذهٜمٞمــة شمــؽمضمم ذم اًمٚمٖمــة إمم وطمــدات دالًمٞمــة
صـ ً

اًمذي ال يٗمّمل اًمٕمامل اخلارضمي قمن اًمتجرسمـة اإلٟمسـاٟمٞمة

ُمتْمٛمٜمة عم٘موُمات رضورية عمٕمرومتٝما -وسمـذًمك ،يٛمٙمـن،

وُما يؽمشمب قمٜمٝما ُمن سمٜمٞمات ُمٕمرومٞمة دون أي إهمٗمال ًمدور

ذم ٟمٔمرٟما ،اقمتبار هذا اعمستوى األؾماس ُمستوى دمريد ًيا

اًمتٗماقمل سملم اخلّمائص األؾماؾمٞمة واًمثاٟموية وأمهٞمتـه ذم

رضور ًيا ًمٚمٛم٘موُمات ا وهرية ذات اعمـ١مذات اًمٕماًمٞمـة

إٟمتاج اعمٕمرومة اإلٟمساٟمٞمة-

اًمرضــورية سمــدورها عمٕمرومــة اًموطمــدات اًمدالًمٞمــة هلــذا

وإذا يمان ًمٚمٛم٘موًمة ُمستوى أؾماس  Basic level ،وم٢مٟمه

اعمستوى -ومٛمثالً ،اعم٘موم [ +حمرك] ُم١مذ ىموي دال قمغم

ًمٞمس اعمستوى األقمغم اًمذي شم٘مل ومٞمه اعم٘موُمـات اعمِمـؽميمة

اٟمتامء اعم٘موًمة [ ؾمٞمارة ] إمم اعمستوى األؾماس -وُمن هٜمـا

سملم ُموضـوقماشمه ُمـن ىمبٞمـل " إٟمسـان " " ،طمٞمـوان"،

وم٢من حتديده يتم ووم أذهاٟمٜما وأضمساُمٜما 6أي شمب ًٕمـا ًمـٜمٛمط

"أصمــاث" ،وال اعمســتوى األدٟمــى اًمــذي يٙمــرر ُمٕمٔمــم

شمٗماقمٚمٜما ُمع قمامل اًمسٞمارات ،اٟمٓمالىما ُمـن شمٜمٔمـٞمم ُمٕمـرذم

اعم٘موُم ـات اعمِمــؽميمة ويْمــٞم إًمٞمٝمــا سمٕمــض اعم٘موُمــات

وأهداف صم٘ماومٞمة حمددة ،واضحة اعمٕمامل ،وُموؾموُمة سمٜمس

اخلاصة اعمتٕمٚم٘مة سمٛموضوقمات ُمثـل "يمٚمـب اًمسـباق"،

ثكم ظماص ًمأليموان-

"ؾمٞمارة رياضٞمة" " ،قمكم"  " ،يمرد ُمتحرك " ،---

إذن خيتــار اًم٘مــارئ شمــ٠مويالت ًمٚمــٜمص ُمــن ظمــالل

سمــل إٟمــه ذم وضــع وؾمــط ُمٕمروم ًٞمــا -ذًمــك أن اعمســتوى

اًمتّمورات اًمتـي خيزهنـا ذم ذهٜمـه قمـن اًمٕمـامل سم٠مؿمـٞمائه

األؾماس اعمٜماؾمب ًمٚمٛم٘موًمة [ ىمـط] ُ ,مـث ً
ال  ,هـو اًمـذي

وظمّمائّمه ،وهـذه اًمتّمـورات هـي اعم٘مـوالت ُمثـل

يتٗماقمل ومٞمه اإلٟمسان ُمع حمـٞمط اًم٘مٓمـط ،ومٞمٓمـور وخيـزن

ُم٘موًمة اًمٚمون أو ُم٘موًمة األؾمبوع أو ُم٘موًمة اعمرأة----اًمو -

اعمٕمٚموُمات سمِمٙمل ومٕمال -وهـذا يٕمٜمـي أن هـذا اعمسـتوى

سمٞمـــد أن حتديـــد اعم٘مـــوالت يســـتٜمد إمم األـمـــر

األوؾمط يرشمبط سماإلدراك ،طمٞمـث ٟمجـد اًمِمـٙمل اعمـدرك

Frames Categories

اًمتي صاهمٝما ُمٜمسـٙمي ( ،)1542

يمٚم ًٞما واًمّمورة اًمذهٜمٞمـة اعمٗمـردة واًمتٕمٞمـلم اًمثاسمـت -يمـام

طمٞمث شمِمٙمل ٟمٔماُم ًا ُمٕمرومٞم ًا ُمٙمتسـب ًا ويـرشمبط سماًمتجرسمـة

يـــرشمبط سماًموفمٞمٗمـــة 6أي سمـــاًمؼماُمج اعمحريمـــة اًمٕماُمـــة،

اًمٗمردية واالضمتامقمٞمة 6وُمن األُمثٚمة اًمتي شمتداوهلا اًمدالًمة

اًمث٘ماومٞمة اًمٕماُمة -يمذًمك إضاومة إمم أٟمـه يتـوومر

اعمٕمرومٞمة سمخّموص هذا اعمٗمٝموم ،حتديد ُماهٞمة أطمد أيـام

قمـغم ظماصـٞمة شمواصـٚمٞمة ُمــن ظمـالل شموفمٞمـ اًمٙمٚمــامت

األؾمبوع ( األرسمٕماء ُ ،مث ً
ال) اًمذي ال يٛمٙمن ُمٕمرومة ُمٕمٜماه

اعمِمــؽميمة ،سمــاًمٜمٔمر إمم يموٟمــه أول ُمــا يتٕمٚمٛمــه األـمٗمــال،

إال سمٛمٕمرومة ُماهٞمـة األؾمـبوع ويمٞمٗمٞمـة شمبٜمٞمٜمـه -ذًمـك أن

وُمٗمتاح اًمدظمول إمم اعمٕمجم ،وًمه قمالىمة سماًمتٜمٔمٞمم اعمٕمرذم-

األؾماسمٞمع  ,اإلـمار ًمٞمست ؿمٞم ًئا ُموضمو ًدا ذم اًمٓمبٞمٕمة ،ومال

وسماًموفمائ
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يٛمٙمن شم٘مديم شمٕمري
اًمث٘ماومات ختتٚم

ُموضوقمٞماين حيـددها ،ظماصـة أن

ذم شمّمورها عمٗمٝمـوم اًمٞمـوم واألؾمـبوع

 ---أي اعمساومة واالُمتداد ومٞمؽمشمب قمن ذًمك أن األؾماسمٞمع

أردٟما اقمتباره همػم ُمتزوج ،ومـذًمك يتوىمـ
سمسط شمٕمريـ

قمـغم يمٞمٗمٞمـة

اًمـزواج وومـ ٟمٛمـوذج ذهٜمـي آظمـر( ال

يٙموف-)1543 ،

 ,اإلـمــار إسمــداع ختٞمــٞمكم ًمٚمــذهن اإلٟمســاين ُمرهــون

وُمــن صمــم يســٕمٗمٜما هــذا اًمتّمــور اعمٕمــرذم ذم رسمــط

سماًمرواسمط اًمتداوًمٞمة 6أي سماًمنموط اًمث٘ماومٞمة واالضمتامقمٞمة-

اًمٙمٚمامت سماألـمر ىمبل حتٚمٞمٚمٝما إمم ُم٘موُمـات 6يمـ٠من ٟمـرسمط

أـمرا يٙمٛمـن ومٞمٝمـا
وهٙمذا شمٕمتؼم شمٚمك اًمبٜمٞمات اًمتخٞمٞمٚمٞمة ً

اًمٞمــوم سم٢مـمــار األؾمــبوع ،واًمزيمــاة سم٢مـمــار اإلؾمــالم،

أؾماؾمــا واىمٕمٜمــا اًمث٘مــاذم اخلــاص ،يمــام شم١ميمــد ذًمــك
ً

واًمّمٚمٞمب سم٢مـمار اعمسٞمحٞمة ----وهو ُمـا يـ١مذ قمـغم أن

األٟمثروسموًموضمٞما اعمٕمرومٞمة اعمٕماسة  -وهذا ُما يدقمو ُ ,من

اعم٘موُمات همػم ُمٜمٗمّمـٚمة قمـن اًمـٜمامذج اعمٕمرومٞمـة اعم١مُمثٚمـة

وضمٝمة ٟمٔمر دالًمة اإلـمار  ,إمم حتديـد دالًمـة اًمٙمٚمـامت

(اًمٜمٔمام اعمٕمـرذم اًمث٘مـاذم االضمتامقمـي) ،وسماًمتـازم يٛمٙمـن

سمواؾمٓمة األـمر( ومٞمٚمٛمور  1546ب)-

ًمٚمٛم٘موُمات اًمٕمرضٞمة ( همػم ا وهرية) أن ثل شمٖمٞمػمات

ومتحديــد يمٚمٛمتــي :األرسمٕمــاء ،واًمٕمــازب ال يــتم إال

ذم سمٕمض ُمٔماهر اًمٜمٛموذج اعم١مُمثل -

سمواؾمــٓمة األـمــر اًمتــي ثــل طمــاالت ظماصــة ًمٚمــٜمامذج

هٙمذا ،إذا يماٟمت ىمراءة اًمٜمص قمٛمٚمٞمة سمالهمٞمـة ذهٜمٞمـة

اعمٕمرومٞمة اعم١مُمثٚمة 6ومٙمٚمٛمة قمازب حتدد ضـٛمن اًمــنموط

ومٝمي شمٕمتٛمد قمغم ُم٘موالت :قمبارة قمن شمّمـورات طمـول

اًمرضورية واًمٙماومٞمـة اعمٜماؾمـبة ًمٜمٛمـوذج ُمٕمـرذم ُم١مُمثـل

اًمٕمامل وأؿمٞمائهً ،مٙمٜمٝما شمستٜمد ذم سمٜماء هذه اًمتّمـورات إمم

ظماص سمبٜمٞمة اضمتامقمٞمة ُمٕمٞمٜمة ،وًمٞمس سماًمواىمع ذم ذاشمه-

أـمر أو ٟمامذج ُمٕمرومٞمة ثل اًمٜمس اًمٗمٙمري اًمٕمـام اًمـذي

إن اًمرضموع إمم اًمٜمٛموذج اعم١مُمثـل :يمـل واطمـد ُمـن

شمٗمرضه اًمث٘ماومة واعمجتٛمعً -مٙمن ىمراءة اًمـٜمص سمٜمـاء قمـغم

ا ٜمسلم يِمتٝمي اآلظمر ،واًمـزواج ذو ـمبٞمٕمـة أطماديـة،

ُم٘موالت وأـمـر شمـ١مدي إمم سمٜمـاء قمـوامل ممٙمٜمـة ُمتخٞمٚمـة

واًمٜماس يتزوضمون ذم ُمرطمٚمة ُمٕمٞمٜمة ُمن اًمٕمٛمر وئمٚمـون

سمتحٗمٞمز ُمن اعم٘مّمدية :ومٙمٞم

يتم ذًمك ؟

ُمتزوضملم سمٜمٗمس األؿمخاص  ,يٗميض إمم حتديد اعم٘موًمـة

 2-2استبدال ادقصدية :

[قمــازب] يمــاآلي " :رضمــل ذم قمٛمــر اًمــزواج همــػم

ٟمٕمتؼم حتديد ُمٗمٝموم اًمٕموامل اعمٛمٙمٜمةPossible Worlds ،

ُمتــزوج" -إن هــذا اًمٜمٛمــوذج اعم١مُمثــل ال يٜمســجم

يمام يٜمٔمر إًمٞمـه ُمـن زاويـة اًمتحٚمٞمـل اًمـدالزم عمٜمٓمـ

واًمنمــوط اًمث٘ماومٞمــة ًمنٟمســان اعمســٚمم ،إذ ال يٓمــرح

اعموضمٝمات ( Modalitiesاًم٘مْمايا اًمرضورية و اًم٘مْمـايا

اًمتساؤل ُما إذا يمان اعمسٚمم اعمرظمص ًمه سمـاًمزواج سمـ٠مرسمع

اعمٛمٙمٜمــة) ُمرطمٚمــة أؾمــاس عمٕمرومــة ظمّمــائص اهلويــات

ٟمساء وهو ُمتزوج سمثالث وم٘مط رضم ً
ال قمازسم ًا أم ال  -ومـ٢مذا

وشمٜماومذها إمم سمٕمْمٝما اًمبٕمض ذم آن:

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚموم اإلٟمساٟمٞمة  ،اعمجٚمد ( ،)1اًمٕمدد ( ، )1ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (6112م1343.هـ)

شمٙمون اًم٘مْمـٞمة ممٙمٜمـة إذا شمـوومر قمـغم األىمـل وضـع
ُمتخٞمل واطمد-
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اعم٘مّمدية -وم٢مذا ضماز اًم٘مول سمتٕمدد اًمٕموامل اعمٛمٙمٜمة (ًمٞمبٜمـز
واًمٖمزازم) اومؽمضٜما ُمن ضمٝمتٜما وضمود " قماعملم ممٙمٜملم "

طمٞمث شمٙمون اًم٘مْمٞمة صادىمة -وُمن هٜما يـتم اًمتٕمبـػم

قمغم األىمل مها" :اًمٕمامل اعمٛمٙمـن ًمٚمٛمٜمـتج" ،و" اًمٕمـامل

قمن ُمثل هذه األوضاع اعمتخٞمٚمة سمواؾمٓمة ُمٗمٝموم إضمرائي

اعمٛمٙمن ًمٚمٛمتٚم٘مي " شمبٕمـا ًمٚم٘مٓمبـلم األؾماؾمـٞملم اًمٚمـذين

هو اًمٕمواُمل اعمٛمٙمٜمة -وي٘مـؽمب " اعمتخٞمـل " هٜمـا ُمـن

يِمــاريمان ذم صــٜمع اًم٘مــرار اًمٚمٖمــوي ذم زُمــان وُمٙمــان

ٟمٔمرات اًمٖمزازم اًمـذي يٕمتـؼم اإلُمٙمـان ىمْمـا ًء قم٘مٚمٞمـ ًا6

ُمٕمٞمٜملم  -واًمٕمالىمة سملم اًمٕماعملم شمٗماقمٚمٞمة وديٜماُمٞمة حمٙموُمة

"يوضع وضع جمٛموقمة ُمن اًم٘مْمايا أو ُمن األطمٙمام"-

سمنمـمي اًمت٠مويل ومها :اعم٘مّمـدية ،واًمسـٞماق -سمٞمـد أٟمٜمـا

سمٛمٕمٜمى أن اإلُمٙمان شمّمور قم٘مكم وًمـٞمس ؿمـٞم ًئا ُموضمـو ًدا

ٟمٗمؽمض يمـذًمك أن ًمٚمٛمجتٛمـع قماعمـه اعمٛمٙمـن وًمألـمـر

ُمسـ ً
ـت٘مال سمذاشمــه  ،سمــل إن اًمواىمــع وطمــده هــو اعموضمــود

االضمتامقمٞمــة وًمٚمتــاريو واخلٞمــال واًمٗمن--إًمــو قمــواعمٝمم

اعمست٘مل-

اعمٛمٙمٜمة-

وىمد ٟمجد أطمٞماٟمًـا إًمّمـاق ُمٗمٝمـوم اًمٕمـوامل اعمٛمٙمٜمـة

إن شمبٜمي ُمٗمٝموم اًمٕموامل اعمٛمٙمٜمة سماقمتباره آًمٞمة ُمٕمرومٞمـة

سمٕمبارة "طمـاالت األقمـامل" ،ومتحـدد اًم٘مْمـٞمة ,شمب ًٕمـا

يسٕمٗمٜما ذم حتديد أؿمٙمال اًمتٕمٞمـلم ًمبٜمـاء اًمتِمـايمالت ذم

ًمذًمك ,سمٙموهنا جمٛموقمة ُمن اًمٕمواُمـل اعمٛمٙمٜمـة ،واًمٕمـامل

ىمراءة اًمٜمص األديب اٟمٓمال ًىما ُمن اًمتٖمـػم واعم٘مّمـدية ،ممـا

اعمٛمٙمن هو يمل " طماًمة ًمألقمـامل " -وذم هـذا اًمسـٞماق

يساهم ذم اٟمسجام اًمٕموامل وشمواًمدها ً -مٙمٜمٜما ٟمٜمبه ُمع ذًمك

ريمزت أـمروطمـات اًمٗمٞمٚمسـوف هٞمٜمتٞمٙمـا قمـغم ومرضـٞمة

اًم٘مارئ إمم قمدم اًمتٗمٙمـػم ذم احلٛموًمـة اعمٞمتاومٞمزي٘مٞمـة هلـذا

أؾماؾمٞمة ،هي أن إؾمٜماد األوضـاع اًم٘مْمـوية إمم اًمـذات

اعمٗمٝموم ،اًمتي شموطمي سمٕموامل "قمٔمٞمٛمـة"ُ" ،مثاًمٞمـة" ،ذم

ي٘متيض شم٘مسٞمم "اًمٕمواُمل اعمٛمٙمٜمـة " ،سماقمتبارهـا ىماسمٚمـة

طملم أن اعم٘مّمود  ,يمام ي٘مول هٞمٜمتٞمٙمـا ,هـو ُمتواًمٞمـات

ًمٚمتاميــز ذم اًمٚمٖمــة ،إمم جمٛموقمــة أومم شمٜمســجم واًموضــع

ًمألوضاع سمام هي قموامل صٖمػمة ممٞمزة -وًمذًمك دمـد هـذا

اعمٜمسوب ،وإمم جمٛموقمة صماٟمٞمة شمْمم " اًمٕموامل اعمٛمٙمٜمـة "

اًمٗمٞمٚمســوف يتحاؿمــى أطمٞماٟمــا يمثــػمة اؾمــتخدام قمبــارة

اعمتٕمارضة ُمع هذا اًموضع -ويٕمٜمي هـذا اًمت٘مسـٞمم ـايز

"اًمٕموامل اعمٛمٙمٜمة " ويوفمـ

ذم اعم٘ماسمـل قمبـارات ُمـن

األوضاع يمذًمك ُمن ىمبٞمل اعمٕمرومـة واالقمت٘مـاد واألُمـل

ىمبٞمــل "األوضــاع اعمٛمٙمٜمــة " أو " اًمســٞمٜماريوهات

واالظمتٞمار واًمرهمبة ---اًمو-

اعمٛمٙمٜمة " -

وُمن صمم ،وم٢من اًمٕمامل اعمٛمٙمن يستدقمي وضمٝمة اًمٜمٔمر
Point of view

وسماًمتــازم قماعم ـ ًا أؿمــٛمل هــو قمــامل

وسماًمٜمٔمر إمم ُمبدأ اإلُمٙمان وم٢من اًمٕموامل اعمٛمٙمٜمة شمتٛمٞمـز
سماًمتٕمدد طمٞمث يٙمـون قماعمٜمـا احلـازم واطمـد ًا ُمٜمٝمـا قمـغم
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إؾمامقمٞمل ؿمٙمري :اؾمتبداالت اًم٘مراءةٟ :محو ُمٗماهٞمم اؾمؽماشمٞمجٞمة

األىمل ،سمٞمٜمام اًمباىمي ال يٛمثٚمه ،سمل شمتٕماًم اًمٕموامل سمواؾمٓمة

سمٞمد أن ُمٗمٝموم اعم٘مّمدية شمم شمٜماوًمه ُمن زاويـا خمتٚمٗمـة

اًمتٜماومذ اًمذي يتسم سماًمتِمـايملُ 6مـن ىمبٞمـل اًمتـوازي أو

ضٛمن طم٘مول ُمٕمرومٞمة ُمتٕمددة يماًمٗمٚمسٗمة وقمٚموم اإلدراك

اًمتٜماؾمب أو اًمتٜمـافمر---إًمو اٟمٓمال ًىمـا ُمـن آًمٞمـة اًمتٕمٞمـلم

واعمٜمٓم واًمدراؾمات اًمٚمساٟمٞمة واًمسـٞمٛمٞمائٞمة  -وم٘مـد ٟمٔمـر

اعمٕمرومٞمةٟ ،ماهٞمك قمن أن هذه اًمٕموامل شمسٜمد ىمـٞمم اًمّمـدق

اًمٔمــاهراشمٞمون

إمم هــذا اعمٗمٝمــوم

إمم ىمْمايا طماالت وقموامل همػم طماًمٞمة-

سماقمتباره ظماصٞمة ًمٚمتجارب اعمٕمٞمِمـة ًمٚمـوقمي -وذم هـذا

وسمذًمك ،وماًمواىمع أو احلـاالت اًمتـي شمتحـدث قمٜمٝمـا

Phénoménologues

اًمســــــٞماق رسمــــــط هــــــو

ل (Husserl )1523

دالًمة اعموضمٝمات ًمٞمست ؾمـوى واىم ًٕمـا ُمٕمروم ًٞمـا ُمتٕمـد ًدا

اعم٘مّمدية سماًمّمور اًمٕم٘مٚمٞمة وسماًمتجرسمة اًمواقمٞمة -وُمن هٜمـا

يبسط ُمساطمات ًمٚمٍماع واحلوار سملم اعمٜمتج ،واعمتٚم٘مـي،

يّمب اًموقمي ىمّمدً ا ًمٚمٛمٕمٜمى ،وسماًمتازم وماعم٘مّمدية ٟمـزوع

واًمٜمص ،يمـام شمٜمٔمـر ًمـذًمك اًمدالًمـة اعمٕمرومٞمـة ،ومتّمـب

اًموقمي ٟمحو ُمٕمٜماه -

احلاًمٞمـة واًمواىمٕمٞمـة ىمْمــايا ٟمسـبٞمة ,وومـ أـمروطمتٜمــا ,
إلٟمتاج اًمٕموامل اعمتاميزة واعمتٗماقمٚمة ذم آن -وهـذا ُمـا ٟمثبتـه

إن اًمرسمط سملم اعم٘مّمدية واعمٕمٜمى ؾمٞمتخذ ؿمٙم ً
ال آظمـر
قمٜمد اًمٗمالؾمٗمة اًمتحٚمٞمٚمٞملمPhilosophes Analytiques

ُمن ظمالل أـمروطمة :اعم٘مّمدية اًمتي ثل اعمٜمتج األؾماس

اًمذين زاوضموا سملم اعم٘مّمدية وحتٚمٞمل اعمٗمٝموم6

ًم٘مراءة اخلٓماب ذم قموامل ممٙمٜمة ُمِمٞمدة-

وماعم٘مّمــدية هــي ىمبــل يمــل رء ظماصــٞمة ًمٖمويــة

ُمن هٜما ومبٜماء اًمت٠مويل ُمٕمٜماه شمِمٞمٞمد ٟمـص آظمـر حيٞمـل
قمغم قموامل ممٙمٜمة اًموضمود ذم اًمواىمع اعمتٕمدد-

)أٟمسٙموب-)1513 ،
هٙمذا شمٜماُمت هذه األـمروطمات ضٛمن ُما ؾمـٛمي سمــ

ًمٙمن هل ٟمِمٞمد اًمٕموامل سمدون ُم٘مّمدية ؟

قمٚمــم دالًمــة اًمٕمــوامل اعمٛمٙمٜمــة يمــام هــو وارد ًمــدى

إن اًمٙمٚمٛمة اًمالشمٞمٜمٞمة (اًم٘مّمـد) هـي ٟمـواة الؿمـت٘ماق

هٞمٜمتٞمٙما))1975,1989) ،)1972 ،1962

ُمّمٓمٚم

Intentionality Intentio

ُم١مذا قمغم طماالت اًمتاميـز
(اعم٘مّمدية) اًمذي ٟمٕمتؼمه
ً
سملم اهلويات ذم ىمـراءة اخلٓمـاب سمِمـٙمل قمـام -وُمٕمٜمـى

طمٞمث إن ُم٘مّمـدية اعمٗمٝمـوم ُمرشمبٓمـة ذم ٟمٔمـر هـذا
اًمٗمٞمٚمسوف سماألوضـاع سمحٞمـث يّمـب اًمٕمٚمـم اخلـاص
سماًمٕموامل اعمٛمٙمٜمة سمٛمثاسمة ُمٜمٓم ًمٚمٛم٘مّمدية-

اًمٚمٗمٔمتلم ثل اًمـذات ًمألهـداف واعم٘ماصـد واًمـدواومع

إٟمٜما إن ؾمٚمٛمٜما سمّمحة هذه اًمتّمورات ومٛمن اًمّمٕمب

اًمٙماُمٜمة وراء " األقمـامل" اًمتـي شم٘مـوم هبـا ،أو شمٜمـوي

دماهــل ـمباقمٝمــا اعمٞمٙماٟمٞمٙمٞمـة ،ألن اعمامصمٚمــة اعمٓمٚم٘مــة سمــلم

اًم٘مٞمام هبا ،مما يسم ايزها ًمٙموهنا حموضمزة طماؾموسم ًٞما 6أي

اعم٘مّمدية واعمٕمٜمى همػم واردة ،ظماصـة أن اعم٘مّمـدية ُمـا

قمغم ُمستوى قمالىمة اًمدُماغ سماًمذهن-

هي إال طماًمة واطمدة ُمن طماالت اًمتحٚمٞمل اًمدالزم ،صمـم
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إن هــذه اعمامصمٚمــة شمٖمٗمــل ضمواٟمــب اًمتٗماقمــل سمــلم اعمٜمــتج

اعمٞمٙماٟمٞمٙمٞملم اًمذين ي٘مٗمزون قمغم دور اعمتٚم٘مي ذم اًمٕمٛمٚمٞمـة

واعمتٚم٘مي وال شمٜمٔمر إال ذم " اعمٕمٜمى اًمثاسمت " أو اًمٔمـاهر

اخلٓماسمٞمــة ،ويٖمْمــون اًمٓمــرف قمــن ذوط اًمتواصــل

دون اعمٕمٜمى اًمباـمن أو اعمتٖمػم اًمتداوزمٟ ،ماهٞمـك قمـن أن

األظمرى-

طمٙمرا قمغم "األوضـاع اًم٘مْمـوية "-
اعم٘مّمدية ًمٞمست ً

هٙمذا شمٗمرع اعم٘مّمدية ،ذم ٟمٔمر ُمٗمتـاح (  1551ب)

اعم٘مّمدية قمـغم

إممُ :م٘مّمدية اعمٜمتج واعمتٚم٘مي احلارض ،وُم٘مّمدية اعمٜمـتج

شمّمور ومـودور( )1531،1541حتديـد ًا وم٘مـط ذم هـذا

اعمْمٛمرة ُمع ُمتٚم ُمٕماس ًمه ،أو ُمتٚم ًمٞمس سمٛمٕماس ًمه،

اعمجال ،طمٞمث قماد إمم اإلرث اًمٔماهراي ،وسماًمْمـبط إمم

وُم٘مّمدية اعمٜمتج اعمٕمٚمٜمة إزاء ُمتٚمـ ًمـٞمس سمٛمٕمـاس ًمـه-

ُمٜمجزات هو ل ،وم٠مًم قمغم رضورة دراؾمـة اعمحتـوى

اعم٘مّمـــدية – إذن  ,درضمـــات وأٟمـــواعُ :مٕمٚمٜمـــة،

اًم٘مّمدي سمٛمٕمزل قمن أي ُمرضمع أو طمدث ظمـارج قمـن

وُمْمٛمرة ،ؾمٞماىمٞمة ،وشمٗماقمٚمٞمـة حمٙموُمـة سمنمـوط إٟمتـاج

اًمٗمرد-

اخلٓماب وشم٠مويٚمه -

وهلذه االقمتبارات ًمن ٟمٕمتٛمد ،ذم شمٕمري

ُمن هٜما ٟمريمز قمـغم اعم٘مارسمـات اًمتداوًمٞمـة ذم ادماهٝمـا

وسمــذًمك ومــاًم٘مراءة شمِمــٞمٞمد ًمٚمٛمٕمٜمــى اقمــتام ًدا قمــغم

ٟمحو صٞماهمة ٟمٔمريـة ؿمـاُمٚمة طمـول األومٕمـال اًمٙمالُمٞمـة،

ُم٘موالت شمّمورية طمول اًمٕمامل ،وقمغم أـمر ثل األؾماس

وسماًمتازم طمول اًمتواصل اًمتٗمـاقمكم سمِمـٙمل قمـام آظمـذين

اًمث٘مـاذم واالضمتامقمــي ًمتٚمــك اعم٘مـوالت ،ويؽمشمــب قمــن

سماًمتٓموير اهلام اًمذي أدظمٚمه حمٛمـد ُمٗمتـاح قمـغم ُمٗمٝمـوم

قمٛمٚمٞمة اًمبٜماء هذه اًمتٚمٗمظ سمٕمـوامل ممٙمٜمـة ختٗمـي ُم٘مّمـدية

اعم٘مّمدية -وم٘مد اؾمتثٛمر اعمبادئ اًمٙمٚمٞمة ًمٚمٜمٔمرية اًمتٗماقمٚمٞمة

اًم٘مارئ سمام هي قمبارة قمـن رهمبـات وُمٕمت٘مـدات شموضمـه

واألؾمــس اعمٕمرومٞمــة ًمٚمٗمٚمســٗمة اًمتِمــٞمٞمدية ًمّمــٞماهمة طمــد

"ُمٓماُمٕمــه" اعمحٗمــزة ذم اًم٘مــراءةً ،مٙمٜمٝمــا شمّمــٓمدم

ديٜماُمي ًمٚمٛم٘مّمدية يدظمل ذم احلسـبان األدوار اعمتبادًمـة

سمٛم٘مّمــدية اعمٜمــتج_اعمبــدع ،وسمٛم٘مّمــدية اًمــٜمص ذاشمــه

ًمٚمٛمسامهلم ذم إٟمتاج اًم٘مرار اًمٚمٖموي حماوالً سمذًمك دماوز

ومٞمحّمل ٟمسٞمج ذهٜمي ُمريمب ُمن احلوار واًمتٗماقمل---

ُمٗمٝموم اًموفمٞمٗمة اًمتواصٚمٞمة اًمٜماضمحة اًمـذي يسـ٘مط يمـل

سمٞمد أن هذه اًم٘مراءة اعمريمبة شمتم سمواؾمٓمة آًمٞمة اًمتِمايمل

شمّمــور ىمّمــدي ذم شمٗمســػم ُمٞمٙمــاٟمٞمٙمي ( أوؾمــتلم،

اًمبالهمٞمة ،واًمتي ٟمٗمرس ـمري٘مة اؿمتٖماهلا اٟمٓمال ًىما ُمن ُمبـدأ

وضمرايس ،وؾمورل)-

ُمٕمرذم هو اًمتٕمٞملم -

هلذا يمٚمه وم٢مٟمه جيب أن ي١مظمذ سمٜمٔمرية اعم٘مّمدية سماعمٕمٜمى

 -3-2استبدال التعيع:

اًمْمٕمٞم  ،إذ ال حتّمل اعمٓماسم٘مة سمـلم ُم٘مّمـديتي اعمٜمـتج

يمكن اطتبار التعيع

واعمتٚم٘مي ظمـالل ىمـراءة اًمـٜمص إال ذم أذهـان اعمٜمٔمـرين

آًمٞمة ُمٕمرومٞمة شمٜمِمط اًمتِمايمل اًمبالهمي سملم اًمٕمـوامل ذم
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إؾمامقمٞمل ؿمٙمري :اؾمتبداالت اًم٘مراءةٟ :محو ُمٗماهٞمم اؾمؽماشمٞمجٞمة

جمتٛمع اًمذهن ،أو ذم اعمجتٛمع اًمبنمي ،وىمـدرة إدرايمٞمـة
ًمٚمٕمالىمات اعمٛمٙمٜمة سمـلم األؿمـٞماء اًمتـي شمِمـٙمل دمـارب
ُمٕمروومة قمٜمـد اًمٗمـرد -وهـو سمـذًمك ي٘مـوم قمـغم أؾمـاس
اًمتٗماقمل ُمع اعمحٞمط ،ومٞمٜمتج قمن هذه اعمٕمرومة جمٛموقمة ُمن
اًمٔمواهر هي:
ــ رد اًمٕمٜمٍم اًمواطمد ،أو جمٛموقمة قمٜمـاس إمم ومئـة،
أو جمٛموقمة ُمٕمٞمٜمة ،واًمٕمٙمس صحٞم -

( )1543ثل ضمز ًءا ُمن اًمٜمامذج اعمٕمرومٞمة اعم١مُمثٚمة-
Idealised Cognitive Models

وىمد شمم شمٗمسػم هذه اًمٕمالىمة اًمتداوًمٞمة ضٛمن رواسمط
Connecteurs

سماعمٕمٜمى اًمذي ي٘مدُمه ومٞمٚمٛمـور ،واليٙمـوف ()1546
( -)1546وماًمٕمواُمل اًمتي شمِمٙمل هذه اًمـٜمامذج قمواُمـل
ٟمٗمسٞمة وصم٘ماومٞمة وشمداوًمٞمة مما يٗمرض ُمتٖمػمات ممٙمٜمة ُمـن
مجاقمة ألظمرى ،وُمن ؾمٞماق آلظمر-

ــ اعمامصمٚمة سمـلم جمٛموقمـة ُمـن اًمٕمٜمـاس ،واًمٔمـواهر،

ذًمــك أن اًمتٕمٞمــلم احلــدصمي يِمــتٖمل ووم ـ ؾمٚمســٚمة

يٕمٜمي هذا احلّمول قمغم ُمٕمرومـة سمواؾمـٓمة " اعمٓماسم٘مـة "

اًمتٕمٞمٞمٜمــات اًمتــي شمتخــذ ؿمــٙمل اًمــدُمج واعمامصمٚمــة سمــلم

سملم " اًمٌمء اعمدرك " و"اًمٜمٛموذج اًمذهٜمي" -

ُمٙموٟمات األوضاع ُمثل احلدث واحلاًمة وُما سمٞمـٜمٝمام ُمـن

إن اًمبحث ذم ىمّمدية اًمتٕمٞملم ،أوقمدُمٝما ذم ىمراءات

شمٖمػم واشمّمال-

اخلٓماب يتوزع سملم زاويتلم ًمٚمٜمٔمـر 6إذ سماًمٜمسـبة عمٕما ـة

ومٕمغم ؾمبٞمل اعمثال ٟم٘مرأ االؾمتٕمارة ذم اًمـٜمص اٟمٓمالىمـا

اعمٗمٝموم ذم اًمتحٚمٞمل اًمٜمٗمز ٟمجد اًمتٕمٞملم سمٛمٕمٜمى الزم هو

ُمن شمٕمٞملم اعمِماهبة اًمذي حيوي إؾمـ٘ماط قمـامل قمـغم آظمـر

" اًمتامهي" سماقمتباره قمٛمٚمٞمة ال واقمٞمـة داظمـل ؾمـػمورة

ومتحّمــل اعمامصمٚمــة واٟمســجام اًمٕمــامل ذم ذهــن اعمتٚم٘مــي،

شمٙمون اًمِمخّمٞمةً -مٙمن ،سماًمٜمٔمر إمم قمٚمم اًمٜمٗمس اعمٕمـرذم

وماحلٞموان األؾمد يٕملم اًموطمـدة اًمدالًمٞمـة :اًمِمـجاقمة ذم

ٟمجد اًمتٕمٞملم ،سمٛمٕمٜمى ُمتٕمد 6أي قمٛمٚمٞمة ُمٕمرومٞمة ىمّمدية-

اؾمتٕمارة ؾمٚمٛمت قمغم اًمٚمٞمث ،واإلٟمسـان يٕمـلم اًموطمـدة

وهو ٟمٗمس اعمٕمٜمى اًمذي ٟمتبٜماه طمٞمـث ٟمريمـز قمـغم اعمامصمٚمـة

اًمدالًمٞمة :ا امل ذم اؾمتٕمارة اسمتسم اًمرسمٞمع---إًمو

ووفمٞمٗمــة اًمتٛمثٞمــل واًمتٗماقمــل -وهــذا ُمــا دومــع سمٕمــض
اًمباطمثلم ( ومان ديك  ،1533وومويموٟمٞمي )1543

وهذا ُما ؾمٜمدرؾمه ذم ٟمامذج أظمرى ُمـن اًمتِمـايمالت
اًمدالًمٞمة-

إمم رسمـــط اًمتٕمٞمـــلم سمنمـــوط إٟمتـــاج اخلٓمـــاب

إن شم٠مويل اًمٕموامل وسمٜمـاء اٟمسـجاُمٝما يسـتٜمد إمم آًمٞمـة

وسماًمٕمالىمات اًمتداوًمٞمة قمغم وضمه اخلّموص -إن اًمٗمـرد

اًمتٕمٞملم اعمٕمرومٞمة 6طمٞمث يٜمزع اًمٗمرد إمم إؾم٘ماط قمامل قمـغم

يٙمــون قمالىمــات سمــلم األؿمــٞماء ذات اًمٓمبٞمٕمــة اعمختٚمٗمــة

آظمر ذم ؿمٙمل ُمِماهبات ًمٚمتواصل ُمع اعمحـٞمط -همـػم أن

ًمٖمايات ٟمٗمسٞمة وصم٘ماومٞمـة وشمداوًمٞمـة (سمـوُمبػمج -)1533

اًمتِمٙمٞمل اًمبالهمي هلذا اًمتٕمٞملم يتٛمثل ذم آًمٞمة اًمتِمايمل-

وُمن هٜما ٟمجد اًموفمٞمٗمة اًمتداوًمٞمة ًمٚمتٕمٞملم قمٜمد ومويموٟمٞمي

إذن شمســػم سمٜمــا االؾمــؽماشمٞمجٞمة اًمتِمــٞمٞمدية ذم ىمــراءة
اخلٓماب سمِمٙمل ُمتدرجٟ ،محو صٞماهمة األؾمـس اعمٕمرومٞمـة
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اًمتجرسماٟمٞمة ًمٕمالىمة اًمذهن سما سـد ،وسماًمتـازم ًمٕمالىمـتٝمام

اًمــــٌمء اًمـــذي يٛمٜمحٝمـــا ظماصـــٞمتي اًمتِمـــايمل

سماًمٚمٖمة واًمٕمامل ،وهي األؾمس اًمتي ؿمٙمٚمت  ,ذم ٟمٔمرٟما ,

واًمالشمِمـــايمل ذم اآلن ٟمٗمســـه ( راؾمـــتٞمي

Isotopie

سمتوازم اًموطمـدات

طموار اعم٘مّمديات واًمٕموامل اعمٛمٙمٜمـة ُمـن ظمـالل ٟمٔمريـة

 -)1543أُما حمور اًمؽمايمب ومٞمتّم

اًمتِمايمل.

ذم اًمزُمــان وسمتآًمٗمٝمــا وشمٜمٔمٞمٛمٝمــا -وسمتجــاور اعمحــورين

وم٘مــد ـمــرح يايمبســون ( ،)1524ومرضــٞمة أؾمــاس

وشمآًمٗمٝمام سمواؾمٓمة اٟمٕمٙماس األول قمغم اًمثاين ٟمحّمل قمغم

سمخّموص اإلـمٜماب اعم١مـمر ًمٚمتِمايمل ذم اخلٓماب ،هي:

" اصمالت " ُمتٕمددة ذم اًمؽمايمب ذاشمـه ،اًمٌمـء اًمـذي

أن اًموفمٞمٗمـة اًمِمــٕمرية حتــول ُمبــدأ اًمتٙمــاوم١م ُمــن حمــور

يســتدقمي ُم٘مــوم اًمتٙمــرار ،ممــا يٕمٜمــي حتويــل ظماصــٞمة

االظمتٞمار إمم حمور اًمتٜمٔمٞمم -وهي اًمٗمرضٞمة اًمتـي دومٕمتـه

اإلـمٜماب -Redundance

ألن جيٕمل " اًمتٙمرار " ُمٞمزة حمددة ًمٚمخٓماب اًمِمٕمري،

ُمــن حمــور االؾمــتبدال إمم حمــور اًمؽمايمــبُ ،مــادام

أو األدسمٞمــة سمِمــٙمل قمــام 6إذ ال هتــم – وم٘مــط  ,شمٙمــرار

االؾمتبدال طم٘مٞم٘مـة ًمٙمـل شمرايمـب ،وًمٙمـل دمـل ًمٚمٖمـة-

اعمتواًمٞمات األؾماؾمٞمة ًمٚمرؾمـاًمة ،وًمٙمٜمٝمـا ختـص يمـذًمك

ُمن صمم ومـ"اًمٚمٖمـة اًمبالهمٞمـة"  ,وهـي ُمـدار اًم٘مـراءة

شمٙمرار اًمرؾماًمة ٟمٗمسـٝما ذم يمٚمٞمتٝمـا ،ممـا حيوهلـا إمم ُم٘مـوم

واًمت٠مويل ذم يمل ظمٓماب ,شمتٛمٞمز دومٕمـة واطمـدة سموطمـدة

االؾمتٛمرار-

ؿمٙمٚمٞمة يمبػمة :شمٙمرارات صـوشمٞمة وشموازيـات ---إًمـو -

وسماًمرهمم ُمن االٟمت٘مادات اًمتي يٛمٙمن شموضمٞمٝمٝمـا هلـذا

وإذا يماٟمت هذه اًمٚمٖمة حتتوي قمغم اٟمبٜماء ظمٓمي ،وم٢مهنـا ذم

اًمٜمٛمــوذج اًمتواصــكم ،القمــتامده ُمٗمٝمــوم " اًموفمٞمٗمــة

اًموىمت ذاشمه شموفم

ىمٞمو ًدا زُمٜمٞمة هتـدم اخلـط اآلي ُمـن

اًمِمٕمرية " دون " اًموفمٞمٗمـة اًمبالهمٞمـة اًمٕماُمـة " اًمتـي

اًمالهناية واعمتجه ٟمحو ال هناية أظمرى ،ظماصة أن إدراك

ٟمٕمتٛمدها ُمرضمٕمـا ًم٘مـراءة اخلٓمـاب ،وًمتجاهٚمـه ُمٙمـون

االٟمبٜمــاء اخلٓمــي يتٓمٚمــب إمم ضماٟمــب شم٘مــدير اًمٕمٜم ــٍم

اًمزُمن يمخاصٞمة أؾماؾمٞمة ًمٚمؽمايمب ،ؿم٠مٟمه ذم ذًمـك ؿمـ٠من

اعمٕمٓمى سمحسب ىمٞمٛمته اعموضـٕمٞمة شم٘مـدير هـذا اًمٕمٜمــٍم

اًمٜمامذج اًمبٜمٞموية قمٛموُما ،يٛمٙمن سمـاًمرهمم ُمـن يمـل ذًمـك

سماًمٜمسبة ًمٕمٜماس ؾماسم٘مة ،أو الطم٘مة يمذًمك (مجاقمة ُمـو )-

اقمتبار اًمٗمرضٞمة اًمساًمٗمة اًمذيمر ،ىماقمدة أؾماؾمـٞمة ًمتٗمسـػم

ومحل اًمِمٗمرة اًمبالهمٞمـة يسـتٜمد سماألؾمـاس إمم" ضمٝمـة

وشم٠مويل اًمّمور اًمبالهمٞمة ذم اخلٓماب-

دائرية " شمرسمط اًم٘مٞمٛمة اعمحٚمٞمة ًمٕمٜمٍم ُما ،سمٕمٜمٍم ؾمـاسم

إن حمــور االؾمــتبدال سماقمتبــاره يتْمــٛمن وطمــدات

ٟمٕمود إًمٞمه -ويستٜمد يمذًمك إمم شموىمع أواٟمتٔمـار ًمٚمٕمٜمـاس

شمتبادل اعمواىمع ذم ؾمٞماق ُمٕمـلم  ,يـ١مذ قمـغم قمالىمـات

اًمالطم٘مة -وهذا ُما يِمٙمل سمٓمبٞمٕمة احلال اٟمسجام اًمـٜمص

اؾمتبداًمٞمة شموومر ٟمٗمـس اًمسـٞماق ًمٙمـل هـذه اًموطمـدات،

وٟمٛموه-

112
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يؽمشمب قمن هذه األـمروطمة أن االشمّمال سملم اعمـا

شمٜمٔمٞمام زُمٜم ًٞمـا ًمٚمخٓمـاب دمـدر دراؾمـته
اًمزُمٜمٞمة اًمدالًمٞمة
ً

واحلارض واعمست٘مبل يّمػم أيمثر ىموة ويمثاومة ،وسماًمتازم وم٢من

طمٞمزا هلا ذم
ضٛمن ٟمٔمرية اًمرسد ،سمل إهنا قمٜمدُما ختّمص ً

قمدد وـمبٞمٕمة اًموطمدات يْمخم طمّمة شمٓمور "اًمتٖمذيـة

اخلٓماب اًمِمٕمري شمٔمل حماوًمتٝما حمتِمٛمة-

االؾمؽمضماقمٞمة " و " اًمتٖمذية األُماُمٞمة " قمغم اًمسواء-
وقمٚمٞمه ،وم٢مـمٜمـاب اًمٕمبـارة

وقمٚمٞمه ٟمتجاوز اًمتّمـور اًمبٜمٞمـوي اًمْمـٞم ًمٚمجامقمـة

رضوري إمم

اًمــذي يٜمحـــٍم ذم طمــدود ٟمٔمريــة اإلي٘مــاع سمٛمٕمٜماهــا

طمد ُمـا ًمٚموفمٞمٗمـة اًمبالهمٞمـة ،وسماًمتـازم ًم٘مـراءة اخلٓمـاب

اًمت٘مٚمٞمدي ،طمٞمث ٟمٕمتٛمد ُمٗمٝموم اًمتٕمـدد اعمٕمٜمـوي اًمـذي

وشم٠مويٚمه شم٠مويال ُمٜمسجام 6وذًمك القمتبـاراتُ ،مٜمٝمـا :أن

جيســد ذًمــك اًمتٗماقمــل سمــلم اًمــدال واعمــدًمول ذم إٟمتــاج

اًمرؾماًمة همػم اًمبالهمٞمة دمٕمل اإلـمٜماب اعمتٕمٚمـ سمٛمسـتوى

اًموفمٞمٗمــة اًمبالهمٞمــة األؾمــاس ذم يمــل شمٚمــ أو شم٠مويــل

اًمٕمبارة ال يدرك ذم ذاشمه ،أي :ال يثػم االهـتامم ًمت٠مويٚمـه،

ًمٚمخٓماسمات واًمٕموامل-

Isoplasmie

سمخالف اًمرؾماًمة اًمبالهمٞمة – ُمثال  ,وماؾمت٘مباهلا يٛمثـل ذم

سمٜما ًء قمغم ُما ؾمب ٟ ،مستٜمتج أن اًم٘مراءة حتتاج عم١مذات

احل٘مٞم٘مـة قمٛمٚمٞمــة شم٘مـويم ًمنـمٜمــاب اًمـذي يّمــب داالً-

ٟمّمٞمة ىمّمد سمٜماء اٟمسجام اخلٓماب ،وًمـذًمك حيٛمـل يمـل

وسماًمتازم وم٢من هذا اًمت٘مويم يٛمٙمن ُمن طمجز شمِمايمل ضمديد

ٟمص ُمـا يٙمٗمـي ُمـن اإلـمٜمـاب قمـغم ُمسـتوى اًمٕمبـارة

إجيايب وإؿماري يمذًمك-

واعمحتوى ،مما يِمٙمل شمِمايمالت سمالهمٞمة رضورية ًمٙمـل

سمٞمد أٟمٜما يٛمٙمن أن ٟم٘مدم ٟم٘مد ًا هاُم ًا هلذا اًمتّمـور همـػم

شم٠مويل-

اًمتٗماقمكم -وم٢مذا يمٜما ٟم٠مظمذ سمٕملم االقمتبار اخلّمائص اعمٛمٞمزة

هٙمــذا ُيٕمــرف أصــحاب ٟمٔمريــة حتٚمٞمــل اعم٘موُمــات

ًمٙمل ُمن اًمٕمبارة واعمحتوى ،وسماًمتازم ٟم١ميمد قمـغم اًمـؼموز

"اًمتٕمدد اعمٕمٜموي" :سم٠مٟمه اؾمـتٕمامالن (أو أيمثـر) ًمـٜمٗمس

سمروزا إدرايم ًٞما ُمـن
اًمٜمسبي ًمٚمٕمبارة ذم اخلٓماب اًمِمٕمري ً

اًموطمدة اعمٕمجٛمٞمة ،سمحٞمث يسٜمدان ًموطمـدشملم دالًمٞمتـلم

طمٞمث إصمارة اعمتٚم٘مي ،وم٢من هذه االقمتبارات ال شمٕمٜمي إىماُمة

شمت٘ماسمالن قمـغم األىمـل سمواؾمـٓمة ُم٘مـوم واطمـد -وسمـذًمك

طمــدود وماصــٚمة سمــلم اعمســتويلم ،يمــام أهنــا ال شمٕمٜمــي أن

ومتٙمــرار اًموطمــدة اعمٕمجٛمٞمــة اًمواطمــدة ال يٕمٜمــي شمٙمــرار

اعمحتوى ئمل سمٕمٞمدً ا قمن شم٠مصمػم اًموفمٞمٗمة اًمبالهمٞمة-

اًموطمـــدة اًمدالًمٞمـــة ذاهتـــا ،إذ إن ذط اًمت٘ماسمـــل أو

وُمن هٜماٟ ،متحٗمظ إزاء أـمروطمات مجاقمة ُمو1533

االظمتالف ذم اعمٕمٜمى رضوري ًمٚمتٕمدد اعمٕمٜموي -ويتح٘م

طمٞمزا أيمؼم ًمٚمّمور اًمبالهمٞمة اًمزُمٜمٞمة قمـغم
اًمتي ختّمص ً

ذًمك سمواؾمٓمة طمذف ،أو إضاومة سمٕمض اعم٘موُمات يمام هو

ُمستوى اًمدال قمغم طمساب شمٚمـك اًمّمـور ٟمٗمسـٝما قمـغم

اًمِم٠من ذم اًمٕمالىمات اًمٙمٜمائٞمة واالؾمتٕمارية واًمتجٜمٞمسـٞمة-

ُمستوى اعمدًمول -ذًمك أن ا امقمـة دمٕمـل ُمـن األٟمـامط

وىمد شمٙمون هذه اعم٘موُمات قمرضٞمة أو ضموهرية-

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚموم اإلٟمساٟمٞمة  ،اعمجٚمد ( ،)1اًمٕمدد ( ، )1ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (6112م1343.هـ)
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وسمذًمك ومٙمل سمروز ضمديد (شمٙمرار) ًموطمدة ُمٕمجٛمٞمـة

وُمــن هٜمــا ارشمــبط اًمتجٜمــٞمس سماًمٙمٚمٛمــة ،وىماُمــت

ُما ي٘متيض شمٕمديال ذم اًموطمدة اًمدالًمٞمة األصل ،وومـ ُمـا

اًمت٘مسٞمامت األومم قمغم اقمتبـار اعموىمـع واعمٕمٜمـى يمـام هـو

ي٘متْمــٞمه اًمســٞماق (اًمــداظمكم واخلــارضمي) حمٚمٞمــ ًا ،أو

اًمِم٠من ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمتجٜمٞمس واًمتّمـدير ،واًمتجٜمـٞمس

اضمتامقمٞم ًا ،وسماًمتازم ووم شمٕمدد األـمـر ذاهتـا قمـغم اًمٜمحـو

واالؿمت٘ماق  -وهذا ال يٜمٗمي وضمود اهتامم ضمزئي سماًمٙمم،

اًمذي ىمدُمٜماه آٟمٗم ًا -وهلـذا االقمتبـار ٟمجٕمـل ُمـن اًمتٕمـدد

اًمذي قمؼم قمٜمه سماعمٓماسم واعمامصمـل همـػم أن اقمتبـار اعمٕمٜمـى

اعمٕمٜموي ُمدظم ً
وإـمـارا ٟمٔمر ًيـا قما ًُمـا
ال ًمبٜمـاء اًمتِمـايمل،
ً

طمارضا -ومل شمٔمٝمر اًمٜمزقمة اًمٙمٛمٞمة اًمٍمـف إال ُمـع
فمل
ً

خيتزل يمل فمواهر اًمتٙمرار اعم١مصمر ذم اعمٕمٜمى ؾمٞماىم ًٞما-

اًمســٙمايمي وذاطمــه ،ومٕمٜمــد هــ١مالء أمهــل اعمٕمٜمــى ذم

إن شمبٜمي ٟمٛموذضمٜما ذم اًمت٠مويـل ًمٚمٛمٜمٔمـورين اًمـدالًمٞملم:

اًمتٕمري  ،وأطمٞمل إمم اهلاُمش ذم اًمتّمٜمٞم -

اًمٚمساين ،واعمٕمرذم ،ي٘مودٟما إمم دماوز سمٕمض ٟمٔمرات االدمـاه

سمٞمد أن اًم٘مائٚملم أٟمٗمسٝمم سمتجٜمٞمس االؿمت٘ماق (ىمداُمـة

اًمبالهمي اًمٕمريب اًم٘مديم اًمذي يٕمرف ا ٜماس قمـغم أؾمـاس

واًمسٙمايمي ُمث ً
ال) ،عما أمهٚمـوا ذط اظمـتالف اعمٕمٜمـى مل

اظمتالف اعمٕمٜمى ،ويـرومض اقمتبـار سمٕمـض أٟمـامط اًمتٙمـرار

يٓموروا سمذًمك ُمٗمٝموم ا ٜماس ،سمل وضٕموا ٟمٔمرية اعمٕمٜمى

ضمٜماؾمات -ذًمك أن ىمّمور هذا اعمٗمٝموم قمٜمد سمٕمْمٝمم ٟمـاشمج

ذم اًمبالهمة اًمٕمرسمٞمة ضٛمن ُم٠مزق ضمديـد ،إذ ال يٕم٘مـل أن

قمن ٟمٔمرة اٟمٓمباقمٞمـة -وُمـن صمـم أهمٗمٚمـوا اعمٕمـاين اًمسـٞماىمٞمة6

ٟمــدقمي قمــدم وضمــود اظمــتالف ُمٕمٜمــوي سمــلم هماًمــب

احلوارية عما اقمتؼموا "اًمتٙمرار" حيٛمل ٟمٗمـس اعمٕمٜمـى -هـذا

وُمٖمٚموبُ ،مث ً
ال  -ذًمك أن اًمسـٞماق سمٜموقمٞمـه ،واًمٜمٔمـر ذم

ٟماهٞمك قمن قمدم شموومر ُمٗمٝموم ا ٜمـاس قمٜمـد أهمٚمـبٝمم قمـغم

اًمبٜمٞمة اًمؽميمٞمبٞمـة اًمٍمـومٞمة ًمٚمّمـٞمٖمتلم يمٗمـٞمالن سمتحديـد

دائرة أوؾمع شمِمٛمل اعمجاٟمسة اًمّموشمٞمة قمغم ـمول اًمسٚمسـٚمة

اًمتٕمدد اعمٕمٜموي هلام -أُما سمخّمـوص االهـتامم سما ٜمـاس

اًمٚمٖموية -وًمذًمك ضمدير سمٜما أن ٟمتجاوز هـذا اعمّمـٓمٚم ُمـن

اًمّموي داظمل اًمٙمٚمٛمة اًمواطمدة وم٢من سمٕمض اعمالطمٔمـات

أضمل سمٜماء ٟمٔمرية ا ٝمة اًمبالهمٞمة اًمتي ي١مـمرها ُمٗمٝمـوم قمـام،

اهلاُمة ،مل يتم شمٓمويرهاُ ،مثل ومٙمرة اخلٚمٞمل طمول اعمجاٟمسة

أؾماؾمه اًمتٕمدد اعمٕمٜموي ،وهو اًمتِمايمل-

اًمّموشمٞمة ذم يمٚمٛمة :دهده ،طمٞمـث إن اًمتِمـايمل اًمّمـوي

ًم٘مد فمل ا ٜماس أو اًمتجٜمـٞمس قمٜمـد اًمٕمـرب اًم٘مـداُمى

وارد سملم (دهـ) و(ده) -يمام أن طمديث سمٕمض اًمبالهمٞمـلم

حمّمــــورا ذم اًموطمــــدة اعمٕمجٛمٞمــــة دون اًمٜمٔمــــر إمم
ً

اًمٕمرب قمن اًمتجاٟمس اًمّموي اعموزع قمغم ـمول اعمٚمٗموظ

شمٙمراراألصوات قمغم ـمول اًمسٚمسٚمة اًمٚمٖمويـة إال ذم طماًمـة

ُم٘متٍما قمغم اإلؿمارة إمم اعمٕمافمٚمة يمـام هـو
اًمِمٕمري فمل
ً

احلديث قمن اعمٕمافمٚمة سماعمٕمٜمى اًمـوارد قمٜمـد صـاطمب اعمثـل

واض ذم شمٕمٚمٞم اسمن األصمػم قمغم اًمبٞمت اًمِمٕمري اآلي:

اًمسائر-
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وقـــرب حرب بمكــــان قــفر

ذهبت بمذهبه السامحة فالتـــوت

وليـــس قـــرب قرب حرب قرب
سمحٞمث ىمال (( :ومٝمذه اًم٘ماومـات واًمـراءات يم٠مهنـا ذم

ـذهـب
ـب أم ُم َ
ـذه ٌ
فيه الظنونَ :أم َ
واؾمتحسٜمت دمٜمٞمس اًم٘مائــل:

شمتاسمٕمٝما ؾمٚمسـٚمة ،وال ظمٗمـاء سمـام ذم ذًمـك ُمـن اًمث٘مـل))

حتى نجا من خوفه وما نجا

(اسمن األصمػم ،ضٞماء اًمدين ،1545 ،ص- )652

وىمول اعمحدث:

وإذا يمان مجٝمور اًمبالهمٞمـلم اًم٘مـداُمى (اسمـن طمجـة،

ناضراه فيام جنى ناضـــــراه

ُمث ً
ال) ىمد اقمتؼم إقمادة اًمٙمٚمٛمـة اًمواطمـدة شمٙمـرار ًا ًمـٜمٗمس

أو دطاين أمت بام أود طـــاين

اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمى ،وم٢من اًمدراؾمات اًمِمٕمرية احلديثـة شمٕمتـؼم

ألُمر يرضمـع إمم اًمٚمٗمـظ ؟ أم ألٟمـك رأيـت اًمٗمائـدة

ً
ُمسـتحٞمال-
أُمـرا
اًمتٙمرار اًمٙمكم ًمٚمٛمٕمٜمـى ذم ٟمـص ومٜمـي ً

ضٕمٗمت قمن األول وىمويت ذم اًمثاين؟ ورأيتك مل يزدك

وهلذا وماظمتٞمار ُمٗمٝموم اًمتِمايمل ًم٘مراءة اخلٓماب وشم٘مديره

ـذهـب قمغم أن أؾمٛمٕمك طمرووما ُمٙمررة،
ـب أم ُُم َ
سمٛم َ
ـذه ٌ
َ

أُمر اؾمؽماشمٞمجي 6ألٟمـه يـرسمط سمـلم اًمتٙمـرار واعم٘مّمـدية

شمروم هلا ومائدة ومال دمدها إال جمٝموًمـة ُمٜمٙمـرة ،ورأيـت

واًمسٞماق ،اًمٌمء اًمـذي يْمـٛمن اًمتٕمـدد اعمٕمٜمـوي ألي

اآلظمر ىمد أقماد قمٚمٞمك اًمٚمٗمٔمة ،يم٠مٟمه خيدقمك قمن اًمٗمائدة

ظمٓماب -إضاومة إمم ذًمك يسـٛم ًمٜمـا ُمٗمٝمـوم اًمتِمـايمل

وىمد أقمٓماها ،ويومهك يم٠مٟمه مل يزدك وىمد أطمسن اًمزيادة

سمتبٜمي ضمٝمـة األوضـاع ضـٛمن اًمتِمـايمل ا ٝمـي اًمـذي

وووماها ،ومبٝمذه اًمرسيرة صار اًمتجٜمـٞمس  ,وظمّموصـا

يٜمسحب قمغم اًموطمدة اعمٕمجٛمٞمة اًمواطمدة -ومٛمثال ،ومٕمـل:

اعمســتورم ُمٜمــه اعمتٗم ـ ذم اًمّمــورة ُ ,مــن طمــغم اًمِمــٕمر

يٚمٕمب ال ي١مذ قمغم أية جماٟمسة دالًمٞمة سمـاعمٕمٜمى اًمبالهمـي

وُمذيمور ًا ذم أىمسام اًمبديع -

اًمٕمريب اًم٘مديمً ،مٙمٜمـه ذم ُمٜمٔمـور ٟمٛموذضمٜمـا يتـوومر قمـغم

وم٘مد شمبلم ًمك أن ُما يٕمٓمى اًمتجٜمٞمس ُمن اًمٗمْمٞمٚمة أُمر

شمٙمرار ٟمِماط اًمٚمٕمب ذم ومؽمة زُمٜمٞمة ُمٕمٞمٜمة:

مل يتم إال سمٜمٍمة اعمٕمٜمى ،إذ ًمو يمان سماًمٚمٗمظ وطمده عما يمان

ــ يمان ؾمٕمٞمد يٚمٕمب ذم اًمِمارع-

ومٞمه ُمستحسـن ،وعمـا وضمـد ومٞمـه إال ُمٕمٞمـب ُمسـتٝمجن

هٙمذا ومٔمواهر اًمتٙمـرار اًمتـي ال ي١مـمرهـا ُمّمـٓمٚم

وًمذًمك ذم االؾمتٙمثار ُمٜمه واًموًموع سمه  -وذًمك أن اعمٕماين

"ا ٜمـــاس" سمـــاعمٕمٜمى اًمســـاسم  ،يٕمٞمـــد شم٘مـــديرها

ال شمدين ذم يمـل ُموضـع عمـا جيـذهبا اًمتجٜمـٞمس إًمٞمـه ،إذ

"اًمتِمــايمل" ،يمــام هــو سمــلم ذم حتٚمٞمــل اعمثــال اآلي:

األًمٗماظ ظمدم اعمٕمـاين واعمّمــرومة ذم طمٙمٛمٝمـا ،ويماٟمـت

ي٘مول ا رضماين --- (( :أشمراك اؾمتْمـٕمٗمت دمٜمـٞمس أيب

اعمٕماين هي اعماًمٙمة ؾمٞماؾمـتٝما ،اعمسـتح٘مة ـماقمتٝمـا ،ومٛمـن

ام ذم ىموًمه:

ٟمٍم اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمى يمان يمٛمن أزال اًمٌمء قمن ضمٝمته،

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚموم اإلٟمساٟمٞمة  ،اعمجٚمد ( ،)1اًمٕمدد ( ، )1ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (6112م1343.هـ)

وأطماًمه قمن ـمبٞمٕمته))( -ا رضماين ،قمبد اًم٘مـاهر ،أ ار
اًمبالهمة ،د ــ ت ،ص 3 :ــ ) 1
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وهٙمــذا ،وماًمتٕمــدد اعمٕمٜمــوي ًمٚموطمــدات اًمدالًمٞمــة
اًمساسم٘مة ،يتحـدد يمـذًمك سمـاًمٜمٔمر إمم اًمتحٚمٞمـل اعمٕمـرذم،

ًمٙمن ىمراءة شمِمـايمٚمٞمة ًمٚمتٙمـرار ذم سمٞمـت أيب ـام اًمـذي

اٟمٓمالىمــا ُمــن اقمتبــار ' َُمـــذهب'  ،حتــويال ًمٚمٛمجــال

اؾمتْمٕمٗمه ا رضماين ،شمؼمز قمٙمس ادقمائه 6أي حتدد وفمٞمٗمـة

اًمٗمْمائي (اًمذهاب) ،وهو اعمجال ,األصل (أو اًمِماهد

إي٘ماقمٞمة  ,دالًمٞمة سمواؾمٓمة اًمتِمـايمل اًمّمـوي 6وم٘مـد ًمٕمـب

األُمثــل) ،إمم اعمجــال ,اهلــدف 6اًمٗمْمــاء اًمــذهٜمي

اًمِمــاقمر سم ـاًمٜمواة :ذهــب ،إذ رايمــم اًموطمــدات 6ذهبــت،

(االقمت٘مادي  ,األظمالىمي )  -أُمـا اًموطمـدة اًمدالًمٞمـة "

ـذهـب ،وهو ُما شمرشمب قمٜمه شمِمايمل صـوي
ـب  ،و ُُم َ
َُم َ
ـذه ٌ

ـذهـب " وم٢من جماهلا األصكم هو االؿمتٖمال سم٠مؿمـٞماء ذم
ُُم َ

وشمباين دالزم سماًمٜمٔمر إمم اعمستوى اًمؽميمٞمبي هلذه اًموطمدات6

اًمٗمْماء (اًمذهب) ،سمٞمٜمام جماهلا  ,اهلدف حيٞمل قمغم اًمزي

اًمٗمٕمل ،ا ار واعمجرور  ----صمم سمٜماء قمغم شمٕمـددها اعمٕمٜمـوي

واخلـــداع سموصـــٗمٝمام ومْمـــاءين ذهٜمٞمـــلم يمـــذًمك-

سماقمتبارها وطمدات دالًمٞمة

ُمن هٜما ٟمج أسمو ام ,سماًمٜمسبة ًمٜما ,ذم وضع دالًمـة

ـذهـب ' شم١مذ قمـغم 'اعمٕمت٘مـد'
 Sémèmesذًمك أن' َُم َ

اًمبٞمت اًمِمٕمري ضٛمن ُم٘مّمدية اعمدح سمواؾمـٓمة اعمباًمٖمـة

ـذهـــب' ،ومتحٞمــل قمــغم
اًمــذي ُيـــذهب إًمٞمــه -أُمــا ' ُُم َ

وضــٛمن ُمســتويات ُمتٕمــددة ًمثٜمائٞمــة :اًمتِمــايمل .

'اًمتٛمويه' و'اًمزي '( :ويمل ُمـا ُمـوه سماًمـذهب وم٘مـد
ـذ َهـب ،واًمٗماقمل ُم ِ
ُأذهـب ،وهو ُُم ْ
ـذهـب واإلذهـاب
ُ

اًمالشمِمايملٟ ،موضحٝما يمام ي٠مي:

واًمتذهٞمب واطمد ،وهو اًمتٛمويه سماًمذهب)-
( اسمن ُمٜمٔمـورً ،مسـان اًمٕمـرب ،1553،ج ،1:ص:
-)451

وشمتِمايمل' ُم ِ
ـذهـب ' ،هبذا اعمٕمٜمىُ ،مع اًموطمدة '
ُ
ا ُعم ِ
ـذهـب ' 6اؾمم ؿمـٞمٓمان ،سماقمتبارهـا وطمـدة دالًمٞمـة

التشاكل
اعمستوى  ,شمرايمم أصوات
اًمّموي ذ،

الالتشاكل


هــ  ،ب ،م --

اعمستوى  ,شمرايمم اًمٗمٕمل
اًمؽميمٞمبي اعما

[ :ذهبت ،

 ,إضاومة اًمٜمونُ ،مثال ،
وطمذف اًمتاء ---
,اًمت٘ماسمل اًمؽميمٞمبي,:
اًمتٜمٙمػم

ظمٗمٞمة أو ُمْمٛمرة -وي٘موم اًمتِمـايمل سمٞمـٜمٝمام قمـغم أؾمـاس

اًمتوت]-

(ُمذهب) ،واًمتٕمري

اعم٘مـوم اعمِمــؽمك+[ :ظمـداع] أو [ +ويــه]  ،ذم ُم٘ماسمــل

 ,شمرايمم اًمٗماقمل:

(اًمسامطمة)----

اعم٘موم [ +اقمت٘ماد راؾمو] اًمذي حتتويه اًموطمدة اًمدالًمٞمـة

[اًمسامطمة  ،اًمٔمٜمون]

' َُمـذهب'-
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التشاكل

خمتٚم

الالتشاكل

ـذهب ،ا ُعمـذهبَُ , :م ْ
ـذ َهـب +[ :اقمت٘ماد
اعمستوى ُُ ,م َ
اًمدالزم [ +ويه] و[+

اًمٙمالم  -وُمن صمم قمؼم ا رضمـاين قمـن اًمتٕمـدد اعمٕمٜمـوي
"سماًمٖمرض" اعمْماف إمم اعمٕمٜمى األصكم-

راؾمو]،

ؿمٞمٓمان]---

قمن ا ٛمٚمة األومم 6إذ ىمدُمت اًمٙمـاف إمم صـدر

ذهب +[ :ظمداع]،
ُُ ,م َ

ـذهب +[ :ويه]
َُ ,مـذهبُُ ،م َ

سمٞمــد أن دراؾمــة اًمتٕمــدد اعمٕمٜمــوي ضــٛمن ٟمٔمريــة
اًمتِمايمل اًمٕماُمة ٙمٜمٜما ُمن شم٘مديم اًمتٗمسـػم واًمت٠مويـل

حتويل ُمن اعمجال

اًمٜمس٘مٞملم عمثل شمٚمـك األٟمـامط اًمتٙمراريـة ،ظماصـة أن

اًمٗمْمائي إمم اعمجال

ُمٗمٝموم "ا ٜمـاس" ذم اًمبالهمـة اًمٕمرسمٞمـة ،يٗمت٘مـد إمم

االقمت٘مادي -

اًمبٕمد اإلضمرائي وإمم اًمٙمٗماية اًموصـٗمٞمة ،واالٟمسـجام
االصٓمالطمي 6وم٘مد وفم

ُ ,مستويات اًمتِمايمل.اًمالشمِمايمل

اعمّمٓمٚم اًمتجٜمٞمز سمٕمـدة

ُمٗماهٞمم" 6وماعمٓماسم " – ُمثالً  ,قمٜمد صمٕمٚمب :اًمتجٜمٞمس
همػم أن ا رضماين ذم دالئل اإلقمجاز ،ىمدم أـمروطمـات

سمجٛمٞمع أٟمو اقمه ،وقمٜمد ىمداُمة  :اًمتجٜمٞمس اًمتام (ُم٘ماسمل

أظمّمب طمول 'اًمتٙمرار' و'اإلقمادة' ،سماًمرهمم ُمن أٟمـه

اعمجاٟمس) ،وقمٜمد أيب ـماهر :دمٜمٞمس االؿمت٘ماق  ،وقمٜمد

مل يٍمح سماٟمتامئٝما إمم 'ا ٜماس' ،سمحٞمث ايمتٗمى سماقمتبارها

اسمن ؾمٜمان :االؿمت٘ماق وؿمبه االؿمت٘ماق  ---إًمـو  -يمـام

ُمن سملم أهم ُم١مذات اًمٜمٔمم -وسمذًمك اهتم سم٘مّمد اعمـتٙمٚمم

ٟمجد اعمٗمٝموم اًمواطمـد سمٕمـدة ُمّمـٓمٚمحات ،ومـام دقمـاه

أوالً ،صمم سماًمٜمٔمم صماٟمٞم ًاً ،مٙموهنام يْمـٞمٗمان ُمٕمـاين ضمديـدة إمم

صمٕمٚمب "ُمٓماسم٘ما " ٟمٕمته اسمن اعمٕمتز "سماًمتجٜمٞمس" -صمم

اًمٚمٗمٔمــة أو اًمٕمبــارة اعمٙمــررة ،يمــام هــو اًمِمــ٠من سماًمٜمســبة

إن يمــل شموفمٞم ـ

عمّمــٓمٚمحات ُمــن ىمبٞمــل اًمؽمدي ـد،

ًمالظمتالف اًمدالزم سملم ا ٛمٚمتلم:

واعمٕماضــٚمة واعمْمــارقمة واعمامصمٚمــة واعم٘مارسمــة ----قمــغم

ــ زيد يماألؾمد-

اًمٜمحو اًمذي ىمام سمه اًمٕمٛمري (ُ ،) 1551مـن ؿمـ٠مٟمه أن

ــ يم٠من زيدً ا األؾمد-

يْمـــٕمٜما ذم ٟمســـ ُمٗمـــاهٞمٛميً ،مـــه اىمتْمـــاءاشمه
 ,ذم ٟمٔمره  ,إضاومة ضمديـدة

االسمستٛموًموضمٞمة اًمتي ال شمٜمسجم وشمّمـورٟما اًمتٗمـاقمكم

إمم ُمٕمٜمى اًمتِمـبٞمه ال شموضمـد ذم ا ٛمٚمـة األومم 6ومزيـد,

اًم٘مائم قمغم سمٜماء ٟمٛموذج ًمٚمجٝمـة اًمبالهمٞمـة ذم اًمت٠مويـل

سمـه ُمـن

(ؿمٙمري ،1553 ،و ،) 6115شم١مـمره ٟمٔمرية اًمتِمايمل

ظمّمائص اًمِمجاقمة -وىمد ؾماهم ذم شمِمٙمٞمل هذا اعمٕمٜمى،

اًمٕماُمة ،طمٞمث شم٘موم ُمٙموٟمات خمتٚمٗمـة سمْمـامن اًمتٕمـدد

ىمّمد اعمتٙمٚمم ،واًمٜمٔمم اعمتْمـٛمن ًمٚمتٙمـرار ُمـع شمريمٞمـب

اعمٕمٜمويُ ،مثل اًمسٞماق (سمٜموقمٞمه) ،واألـمر ،واعم٘مّمدية-

وما ٛمٚمة اًمثاٟمٞمة شمْمٞم

هٜما ,أىمرب إمم األؾمـد ُمـن ؿمـدة ُمـا يتّمـ

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚموم اإلٟمساٟمٞمة  ،اعمجٚمد ( ،)1اًمٕمدد ( ، )1ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (6112م1343.هـ)
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وُمــن صمــم وماًمتِمــايمل اعمِمــٞمد حيــلم اًموطمــدات

ومٝمــذه ا ٛمٚمــة طمســب يم ـريامص ،شمٔمــل ذم ؾمــٞماىمٜما

اًمدالًمٞمة 6أي سم٘مدر ُما ٟمٗمؽمض اًمتِمايمل ،يٓمـرح اًمتبـاين

االضمتامقمي أطمادية اإلطماًمـة ،سمحٞمـث إن سمٜمـاء اًمتِمـايمل

سماقمتباره ظماصٞمة أؾماؾمٞمة ًمٚموطمدات اًمدالًمٞمة:

يٜمتج قمن شمٙمرار اعم٘موم اًمسٞماىمي [ +إٟمسان] اعموضمـود ذم

 ,ذسمت يم٠مس مخرة -

اًموطمــدة اًمدالًمٞمــة 'اًمرضمــل' ،وذم اًموطمــدة اًمدالًمٞمــة

 ,يمرست يم٠مس مخرة -
ذًمــك أن اعم٘مــوم [ +ؾمــٞموًمة] ذم اًموطمــدة اًمدالًمٞمــة

'أؾمد' اًمتي أؾمٜمدت إًمٞمٝما صٗمة إٟمسـاٟمٞمة 6اًمِمـجاقمة-
ويٛمٙمن أن ٟمحّمـل قمـغم شمِمـايمل ٍ
صمـان إذا ُمـا وضـٕمٜما

'ذسمت' يٜمت٘مي ٟمٗمس اعم٘موم سماًمٜمسبة ًمٚموطمدة اًمدالًمٞمة

ا ٛمٚمة اًمساسم٘مة ذم ؾمٞماق آظمر هو :ؾمٞماق اًمٜمـاس أؾمـود

يم٠مس ذم ا ٛمٚمة األومم -أُما ذم ا ٛمٚمة اًمثاٟمٞمة ،وم٢من اعم٘موم

وهــذا يٕمٜمــي ،أن اخلٓمــاب (أو ا ٛمٚمــة اًمواطمــدة) ىمــد

[+صــالسمة] ذم اًموطمــدة اًمدالًمٞمــة 'يمــرست' يٜمت٘مــي

يت٠مؾمــس قمــغم أيمثــر ُمــن شمِمــايمل (اًمتِمــايمل اعمريمــب)

اعم٘موم ٟمٗمسه سماًمٜمسبة "ًمٚمٙم٠مس" اًمثاٟمٞمة (راؾمتي-)1543

سمواؾمٓمة اظمتالف اًمت٠مويل واظمتالف اًمسٞماق -

وهٙمذا إذا يمان يمريامص ( )1552أول ُمن وفمـ

ًم٘مد ىمدُمٜما ؾماسم ً٘ما ٟم٘مدً ا هلذا اًمتّمـور اًمـذي يتجاهـل

ُمّمٓمٚم اًمتِمايمل اعمستٕمار ُمن طم٘مل اًمٗمٞمزيـاء سماقمتبـاره

اعم٘موُمات اًمٕمرضٞمة اإلحيائٞمة ،يمام ومرسٟما اًمتٕمدد اعمٕمٜمـوي

يــ١مذ قمــغم اعمِمــاهبة واالٟمــتامء إمم طم٘مــل أو ُمٞمــدان أو

وسماًمتازم اًمتِمايمل اعمريمب ذم ضوء اًمٕمالىمة سمـلم خمتٚمـ

ُمٙمان ،وم٢مٟمٜما ُ ,مع ذًمكً ,مـن ٟمتبٜمـى أـمروطماشمـه اًمتـي

احل٘مول اعمٕمجٛمٞمة ،واألـمر اعمٕمرومٞمة-

فمٚمــت ؾمــجٞمٜمة اعمحتــوى ذم اخلٓمــاب اًمرس ـدي قمــغم

وذم راؾمـــتٞمي (ٟ )1536مجـــد شموؾمـــٞم ًٕما عمٗمٝمـــوم

اخلّموص  ،إذ ىمدم ذم يمتاسمـه اًمدالًمـة اًمبٜمٞمويـة شمٕمريٗمـا

اًمتِمايمل ،إذ يِمٛمل يمل وطمدة ًمٖموية ُمٕمٞمٜمة اًمتِمايمل هو

دالًم ًٞما يستٜمد إمم شمٙمرار اعم٘موُمات اًمسٞماىمٞمة (اًمٕماُمة) -

يمل شمٙمرار ًموطمدة ًمٖموية ُما -وماًمتِمـايمل األوزم يتْمـٛمن

إن اخلٓماب ,ذم ٟمٔمره  ,حيٛمل قمٜماس شمبدو فماهر ًيا

,إذن ,وطمدشملم ًمٚمتٛمٔمٝمر مما يٕمٜمي أن قمـدد اًموطمـدات

ُمتٜماىمْمة ًمٙمٜمٝما ُمتِمايمٚمة دالًم ًٞمـا سمٗمْمـل ُمبـدأ اًمتوؾمـٞمع

اعمٙموٟمة ًمتِمايمل ُما ٟمٔمريا همػم حمددة -وُمن صمم وضمه هـذا

اخلٓمــايب ،طمٞمــث ُمٙموٟمــات

اًمدراؾمـات اخلاصـة سماًمتِمـايمل ٟمحـو احل٘مـل

اًمــذي ي ـرشمبط سمــاًمتٕمري

اخلٓمــاب يِمــرح سمٕمْمــٝما اًمــبٕمض ،شمــارة قمــن ـمريـ
اًمتوؾمٞمع واًمتٙمثٞم  ،وشمارة أظمـرى سمواؾمـٓمة اًمتٕمريـ
واًمتحديد-
 -هذا الرجل أسد.

اًمتٕمري

اًمبالهمي  ,األؾمٚمويب (مجاقمة) -
سمٞمد أن ُمٗمتاح ( )1541ي٘مدم شموؾمٞم ًٕما أؿمٛمل ،سمحٞمث
يٕمتؼم اًمتِمايمل ُمتْمٛمٜمًا ًمتِمايمل اًمٜمّموص ُمـع سمٕمْمـٝما
اًمبٕمض وُمع صم٘ماومة األُمة-
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ويٕمزز اًمباطمث شمٜمٛمٞمته هاشمه عمٗمٝموم اًمتِمايمل سمواؾمٓمة
االهتامم اًمبـارز" سماًمتِمـايمل اًمتـداوزم" اًمـذي أصـب
حيتل ُموىم ًٕما ها ًُما ذم اًمتٕمريـ

سماقمتبـار اًمتِمـايمل شمٜمٛمٞمـة

األوم٘مــي واًمٕمٛمــودي ذم اخلٓمــاب (راؾمــتٞمي-)1536
وماألول حيدد سمواؾمٓمة اومؽماض اًموطمدة اعمٕمجٛمٞمـة اًمتـي
ثل طم٘مٚمه ،وشمّمٜمٞم

اًموطمدات اعمٜمسجٛمة ُمٕمـه -وىمـد

ًمٜمواة ُمٕمٜموية سم٢مريمام ًمٕمٜماس صوشمٞمة وُمٕمجٛمٞمة وشمريمٞمبٞمة

ٟمِمٞمد أيمثـر ُمـن شمِمـايمل ُمـن ظمـالل اًم٘مـراءة اعمتٕمـددة

وُمٕمٜموية وشمداوًمٞمة ضامٟم ًا الٟمسجام اًمرؾماًمة-

ًمٚموطمدات اًمدالًمٞمة -همػم أن احل٘مول اعمِمٞمدة هي طم٘مول

وىمد أرضمع ُمٗمتاح ووم ُمٜمٔموره اًمديٜماُمي ،اًمتِمايمل
اًمتداوزم إمم ٟمواة دالًمٞمة واطمدة هـي احلٞمـاة  .واعمـامت،

دالًمٞمة ؾمٞماىمٞمة ُمٜمسجٛمة ُمع ُمـا يٜمتجـه يمـل جمتٛمـع ُمـن
ُمٕمارف وشمّمورات ووم أـمر ُمٕمرومٞمة ُمٕمٞمٜمة-

ألن اًمتحٚمٞمل اًمتِمايمكم  ,ذم ٟمٔمره  ,اًم٘مائم قمغم اًمتحٚمٞمل

وشمــ١مدي اًم٘مــراءة االؾمــتبداًمٞمة إمم حتديــد اًمتِمــايمل

قمن سمٕمض اًمثواسمت األٟمؽموسموًموضمٞمـة

اًمٕمٛمودي (أو االؾمـتٕماري) اًمـذي يبٜمـى قمـغم أؾمـاس

اًمٙموٟمٞمة -وهو ُما يٜمسجم ُمع اًمتّمور اعمٕمرذم اًمتجرسمـاين

اًمٕمالىمــة سمــلم وطمــدشملم دالًمٞمتــلم ،أو جمٛموقمــة ُمــن

اًمذي داومٕمٜما ُمن ظمالًمه ؾماسم ً٘ما قمن وضمود ُم٘موُمات يمٚمٞمة

اًموطمدات اًمدالًمٞمة اعمٜمتٛمٞمة إمم طم٘مٚملم خمتٚمٗملم -وهذا ُما

سمٛمثاسمة ٟمواة شم١مـمرها اًمتجارب اإلٟمسـاٟمٞمة اعمِمـؽميمة دون

يٗمس اعمجال حلٍم اعم٘موُمـات ا وهريـة أو اًمٕمرضـٞمة

أي دماهل عما ىمد يتٗمرع قمٜمٝما ُمن ُم٘موُمات ؾمٞماىمٞمة ظماصة

سملم اًموطمـدات اعمتٕماًم٘مـة يمـام ذم اًمتِمـايمل االؾمـتٕماري

سمٙمل صم٘ماومة-

اًموارد سملم اًموطمدشملم اًمدالًمٞمتلم ' رأس' و ' ىمٛمة '

سماعم٘موُمات يٙمِم

وقمٚمٞمه ٟم١ميمد سم٠من سمٜمـاء اًمتِمـايمالت يسـتٜمد إمم اًم٘مـراءة

ذم ا ٛمٚمتلم:

واًمت٠مويــل اًمٚمــذين يٓمب٘مــان إطمــدى أهــم قمٛمٚمٞمــاهتام قمــغم

ــ هذه ىمٛمة ا بل-

اًموطمدات اًمدالًمٞمة ،وهي اعمامصمٚمة سمواؾمٓمة ُمبدأ اإلؾمـ٘ماط-

ــ هذا رأس ا بل-

وسمذًمك ال يٛمٙمـن اقمتبـار ُمٕمٞمـار قمـدم اًمتٜمـاىمض أؾماؾمـا

إن اعم٘مـــوم اعمِمـــؽمك سمـــلم اًموطمـــدشملم 'رأس'

ًمتوضمٞمه اؾمؽماشمٞمجٞمة اًم٘مارئ ٟمحو سمٜمـاء اٟمسـجام اخلٓمـاب-

و'ىمٛمة' هو[+طمد] سماقمتباره ُم٘موُم ًا ضموهري ًا ومٞمٝمام ُمٕم ًا-

أؾماؾما قمغم اًمٜمٔمـر ذم
وُمن هٜما وم٢من قمٛمٚمٞمة اًمبٜماء هاشمه شمرشمٙمز ً

ًمٙمــن اعمِمــؽمك سمــلم اًموطمــدشملم اًمــدالًمٞمتلم ' صماسمتــة '

اًمبٕمدين اًمؽمايمبـي واالؾمـتبدازم ُمـع ُمراقمـاة ُمـدى شمـ٠مصمػم

و'طمٞمة' ذم ا ٛمٚمتلم اعمتواًمٞمتلم هـو اعم٘مـوم [+طمـي]

اًمٕمالىمات اًمؽميمٞمبٞمة ذم إٟمتاج اًمتٕمـدد اعمٕمٜمـوي دون األظمـذ

سماقمتباره قمرض ًٞما ذم األومم وضموهر ًيا ذم اًمثاٟمٞمة:

سم٘مٞمد قمدم اًمتٜماىمض-
إن هذه االؾمؽماشمٞمجٞمة ٙمٜمٜمـا ُمـن حتديـد اًمتِمـايمل

ــ هذه آثار حية .
ــ هذه آثار ثابتة .
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وإذا يماٟمــت اًمتِمــايمالت األوم٘مٞمــة واًمتِمــايمالت
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' ؾمٗمٞمٜمة ' و ' ىمائد' سمحري'-

االؾمتٕمارية ىمٓماقمات أؾماؾمٞمة ًمٚمتِمـايمل اًمـدالزم ،وم٢مهنـا

ج -التشاكل العام األقىص:

شمتٜموع سماظمتالف اعم٘موُمات اعمتِمايمٚمة 6اًمٕماُمة وا وهريـة

يرشمبط شم٠مويل اًمتِمايمل اًمٕمام األىمَم سمتٙمرار ُم٘موم قمام
أىمَم ي١مذ قمغم اٟمـتامء اًموطمـدات اًمدالًمٞمـة اعمتِمـايمٚمة إمم

واًمٕمرضٞمة ،وذًمك قمغم اًمٜمحو اآلي:
ــ التشاكالت العـامـة :

ٟمٗمــس اًمبٕمــد  -ومــاعم٘موم [+طمــي] حي٘مــ اًمتِمــايمل سمــلم

يٛمٙمن شمٗمريع اًمتِمايمالت اًمٕماُمة إمم صمـالث ـمب٘مـات

اًموطمدات اًمدالًمٞمة 'رضمل' و ' سم٘مرة' و'قمّمٗمور'-

شمٜمسجم وشمٗمريع راؾمتٞمي ( )1543اعم٘موُمات اًمٕماُمـة إمم

سمٞمد أٟمٜما ٟمختٚم

ُمع راؾمتٞمي ( )1543اًمذي أضاف

ُم٘موُمات قماُمة دٟمٞما وُم٘موُمات جماًمٞمـة وُم٘موُمـات قماُمـة

إمم اًمتِمايمالت اًمٕماُمة ،اًمتِمايمالت اخلاصة اًمٜمادمة  ,ذم

ىمّموى-

ٟمٔمره  ,قمن شمٙمرار اعم٘موُمـات اخلاصـة اًمتـي ال شمـدظمل

أ -التشاكل العام األدنى:

اًموطمدات اًمدالًمٞمة ذم اؾمـتبدال ُمٕمـلم ،وًمٙمـن دمٕمٚمٝمـا

يِمٞمد هذا اًمتِمايمل اٟمٓمالىم ًا ُمن شمٙمـرار ُم٘مـوم قمـام

شمٜمٗمرد سمام هـو ظمـاص -ذًمـك أٟمٜمـا ٟمـرى اؾمـتحاًمة سمٜمـاء

أدٟمى ي١مذ قمغم وطمدات دالًمٞمة شمٜمتٛمي إمم ٟمٗمس احل٘مـل

اًمتِمايمل اخلاص ألن شمٙمرار اعم٘موم اخلاص يٕمٜمي اٟمت٘ماًمه

اعمتبـادل سمـلم

إمم ُمواـمئ اعمِمؽمك واًمٕمـام سمـلم اًموطمـدات اًمدالًمٞمـة-

اًموطمدات اًمدالًمٞمة -وقمـغم ؾمـبٞمل اعمثـال ٟمٕمتـؼم اعم٘مـوم

وهذا ُما يٗمرس اهتامم ُمٕمٔمم اًمباطمثلم سمتِمايمل اعم٘موُمات

[+إٟمسان] ُم٘مو ًُما قما ًُما يٙمون اًمتِمايمل اًمٕمام األدٟمى سملم

اًمٕماُمة وم٘مط  -وٟموض أـمروطمتٜما هاشمه ُمن ظمالل حتٚمٞمل

اًموطمــدشملم اًمــدالًمٞمتلم 'اُمــرأة' و 'رضمــل' اًمٚمتــلم

ا ٛمٚمة اآلشمٞمة:

اعمٕمجٛمي 6أي إمم اًمٓمب٘مة األدٟمى ًمٚمتٕمري

شمٜمتٛمٞمان إمم احل٘مل اعمٕمجٛمي اًمواطمد -يمـام أن اعم٘مـوم [+

ــ أخيل أسد.

ؾمائل] يِمٙمل  ,سمواؾمٓمة اًمتٙمرارٟ ,مواة اًمتِمايمل اًمٕمام

يٕمتؼم راؾمـتٞمي اعم٘مـوم اعمتٙمـرر [+ؿمـجاقمة] ُم٘مو ًُمـا

األدٟمى سملم اًموطمدشملم 'طمٚمٞمب' و 'ُماء'-
ب -التشاكالت ادجالية:
يبٜمى هذا اًمٜمٛمط اًمتِمايمكم سمواؾمٓمة شمٙمرار ُم٘موم قمام

ظماصا سمٙمل ُمن اًموطمدة اًمدالًمٞمة 'أظمٞمل' و 'أؾمد'-
ً
همػم أٟمٜما ٟمٕمتؼمه ُم٘مو ًُما قما ًُما ألن ىمٞمد اًمتٙمرار يوطمـد سمـلم
اًموطمدشملم اًمدالًمٞمتلم ،يمام أٟمٜما يٛمٙمن أن ٟمْمـٞم

إًمـٞمٝمام

جمازم ي١مذ قمغم وطمدات دالًمٞمة شمٜمتٛمي إمم ٟمٗمس اعمجـال

قمدة وطمدات دالًمٞمة سمواؾمٓمة إؾمـ٘ماط اًمٕمٜمٍمـ ضـم

سماقمتباره جمٛموقمـة ُمـن احل٘مـول اعمٕمجٛمٞمـة -ومـاعم٘موم [+

اًمتداوزم +[ :ؿمجاقمة] وٟمذيمر ُمٜمٝما 'ؾمـٞمدٟما إسمـراهٞمم'

ُمالطمة] ُم٘موم قمام جمازم حيٞمل قمغم اًموطمدشملم اًمدالًمٞمتلم

و'قمٜمؽمة'-
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إن هذه اًموطمدات اًمدالًمٞمة (' أظمٞمل ' و ' أؾمد'

اًموطمدشملم اًمدالًمٞمتلم ًمّماًم ُم١موًمة ُمن ىمبٞمل:

و'ؾمٞمدٟما إسمراهٞمم' ،و'قمٜمؽمة ' ) شمٜمتٛمـي إمم اعمجـال

" ادرأة القاسية تبكي"

اًمواطمد  .. :اًم٘مـٞمم  ..اًمـذي شمٜمِمـٓمر قمٜمـه ُم٘موُمـات

همػم أن ا ٛمٚمة :اًمّمخرة صٚمبة شمتوومر قمغم اعم٘موم [+
صالسمة] سماقمتباره ضموهر ًيا قما ًُما ذم اًموطمـدشملم ُمٕمـ ًا ،ممـا

اًمِمٝماُمة واًمِمجاقمة-----
وإضــاومة إمم ُمــا ؾمــب ٟمســتبٕمد يمــذًمك ُمٗمٝمــوم
اًمتِمايمل اعمختٚمط

يٕمٜمي إُمٙماٟمٞمة سمٜماء شمِمايمل قمام ضموهري-

اًمذي يٕمٜمي -طمسب

وقمٚمٞمه يمل اًمتِمايمالت ذم ٟمٔمرٟما قماُمةً ،مٙمٜمٝما شمٜمِمٓمر

راؾمتٞمي -شمٙمرار ُم٘موم ظمـاص سموطمـدة دالًمٞمـة ُمـا قمـغم

طمسب اًمسٞماق إمم :شمِمايمالت قماُمة ضموهرية إذا طماومظ

ؿمٙمل ُم٘موم قمام ذم وطمدة أظمرى -ذًمك أن اًمتٙمرار  -ذم

اعم٘مــوم اعمِمــؽمك قمــغم ٟمٛمٓمــه ا ــوهري ذم اًموطمــدات

ٟمٔمرٟما  -وضٛمن ٟمٗمـس اعمسـاق يوطمـد سمـلم اًموطمـدات

اًمدالًمٞمة اعمتجاورة ،وإمم شمِمـايمالت قماُمـة قمرضـٞمة إذا

اًمدالًمٞمة اعمتجاورة سمواؾمٓمة اإلؾم٘ماط اعمتبادل اًمذي يٜم٘مل

شمٙمرر اعم٘موم سموصٗمه قمرض ًٞما ذم اعمٚمٗموظ-

Isotopie Mixte

اخلــاص إمم اًمٕمــام ،سمٞمــٜمام شمٔمــل اعم٘موُمــات اخلاصــة إذا

وسمذًمك ثل ٟمٔمرية اًمتِمايمل وُما شم٘متْمٞمه ُمن ُمٗماهٞمم

وضٕمت ذم وضع إىمّمائي وسمدون ىمٞمـد اًمتٙمـرارُ 6مثـل

اؾمؽماشمٞمجٞمة أؾماس اًم٘مراءة اًمتٗماقمٚمٞمة ًمٚمخٓمـاب سمـاًمٜمٔمر

اًمت٘ماسمــل سمــلم اعم٘مــوُملم اخلاصــلم [+طمــي] و[,طمــي]

إمم أمهٞمة اًمٕمالىمات اعمرآوية اًمواردة ذم شمِمٞمٞمد اعم١موالت،

اعمتٕمٚم٘ملم قمغم اًمتوازم سماًموطمـدة اًمدالًمٞمـة ' اإلٟمسـان '

سملم آًمٞمات اعم٘مّمدية واًمٕموامل اعمٛمٙمٜمة واًمتٕمٞملم ،وهو ُمـا

وسماًموطمدة اًمدالًمٞمة 'اًمّمخور' ذم ا ٛمٚمة اآلشمٞمة:

يٛمٙمن سمحـول ا اًمـدوماع قمٜمـه ذم ؾمـٞماق آظمـر يسـٛم

ــ يستفيد اإلنسان من الصخور النفطية.

سمتحٚمٞمل ظمٓماب أيمؼم ُمـن ىمبٞمـل اخلٓمـاب اًمِمـٕمري أو

سمٞمــد أن اعم٘مــوم [+طمــي] شمٙمــرر ذم ا ٛمٚمــة :اًمٜمســاء

اخلٓماب اًمروائي وهمػممها-

واألـمٗمال ً
أوال سماقمتباره ُم٘موُم ًا قماُم ًا ،سمٞمٜمام اٟمت٘مـل سمواؾمـٓمة

إن اًمتِمايمل سموصٗمه آًمٞمـة سمالهمٞمـة يسـاهم ذم شمِمـٙمٞمل

اًمتّمحٞم ذم ا ٛمٚمة :اًمّمخرة شمبٙمي ُمن وضٕمه ،يمٛم٘مـوم

ىمراءة اًمٜمص قمغم أؾماس رد قمٜماسه همػم اعمٜمسجٛمة فماهري ًا

ضموهري ظماص ذم اًموطمدة اًمدالًمٞمة 'شمبٙمـي' إمم وضـع

إمم ٟمس ُمٜمسجم ي١مول اًمٕمامل ووم ُم٘مّمدية ُمٕمٞمٜمة-

اعم٘موم اًمٕمـام اًمٕمـر

ذم اًموطمـدة اًمدالًمٞمـة"اًمّمـخرة"،

ومٜمحّمل قمغم شمِمايمل قمام قمر

ي٘ميص  ,سمٕمـد اإلؾمـ٘ماط

 ,وفمٞمٗمة اًمت٘ماسمل وصٗمة االٟمٗمراد سماعم٘موم [ +طمي] سماًمٜمسـبة
ًمٚموطمــدة اعمٕمجٛمٞمــة شمبٙمــي -وهــذا يٕمٜمــي أٟمــه وطمــد سمــلم

ٟمٛموذضمـا ًم٘مـراءة ُمٙمثٗمـة شمبئـر
وٟم٘مدم ذم هذا احلٞمـز
ً
اًمت٠مويل اًمدالزم ًمبٞمتلم ؿمٕمريلم:
ىمال اسمن قمباد ذم ضماريـة اؾمـٛمٝما وداد ( :اسمـن قمبـاد،
اعمٕمتٛمد ،1531،اًمديوان ،ص-)36 -

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚموم اإلٟمساٟمٞمة  ،اعمجٚمد ( ،)1اًمٕمدد ( ، )1ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (6112م1343.هـ)

اشــرب الكأس يف وداد ودادك
وتأنس بذكـــــرها يف انفرادك
قمر غاب طن جفونك مــــرآه
وســــــــكناه يف سواد فؤادك

121

–يمذًمك  ,اًمتِمايمل اًمثاين 6شمِمايمل اًمٕمزًمة اًمذي يوضمـد
ذم طماًمة ومحـص سمواؾمـٓمة شمـرايمم اًموطمـدات اًمدالًمٞمـة
'شمــ٠مٟمس'' ،ذيمرهــا' ،اٟمٗمــرادك ' ' ،همــاب '،
'ؾمواد'  --وهي وطمدات ال شمٜمتٔمم ظمٓم ًٞمـا ممـا ي١ميمـد

ًمت٠مويل هذين اًمبٞمتلم اًمِمٕمريلم ٟمِمٞمد شمِمايمالت سمالهمٞمة

شمٗماقمــل اًمتِمــايمالت اًمدائريــة واًمٗموضــوية ذم اًم٘ماًمــب

ُمٜمتٔمٛمة عمجٛموقمة ُمن اًمّمور اًمبالهمٞمة ذم اًم٘ماًمـب اًمـدالزم

اًمدالزم اًمٗمرقمـي :اًم٘ماًمـب اعمٕمـرذم ـــ اًمتـداوزم اًمـذي

ُمن ىمبٞمل اًمتٕمدد اعمٕمٜموي واًمتِمايمل اعمتٕمدد --وهـو شم٠مويـل

ٟمِمٓمٜماه ًمٙموٟمه ي٘مدم ُمٕمٚموُمات قمـن أٟمـامط اًمتِمـايمالت

ًمٕموامل ممٙمٜمة اٟمٓمالىم ًا ُمن ُم٘مّمدية اعمتٚم٘مي اًمتـي ىمـد شمـتالءم

ووم ُمبادئ االٟمت٘مـاء واإلؾمـ٘ماط واًمسـٞماق واعمسـاق -

وُم٘مّمدية اًمِمـاقمر ــ اعمٜمتج وىمد شمتجاوزها-

وُمن هٜمـا يٛمٙمـن حتديـد اعمٕمٚموُمـة اًم٘مديٛمـة (اعمحـور)

 -القالب الداليل:

واعمٕمٚموُمـــة ا ديـــدة (اًمبـــ١مرة ) ،وشم٠مويـــل اعمٕمـــاين

إن اًمتٕمدد اعمٕمٜموي اًموارد سملم اًموطمدشملم اًمـدالًمٞمتلم

االؾمتٚمزاُمٞمة ــ احلوارية ًمٗمٕمـكم األُمـر اذب وشمـ٠مٟمس-

'وداد ' األومم ([ +طمــب]) ووداد اًمثاٟمٞمــة([ +اؾمــم
قمٚمم]) يٚمبي طماضمتٝمام إمم اًمتِمـايمل اًمـدالزم ألن اعم٘مـوم
[ +طمب] ُم٘موم قمر

هٙمذا ٟمٗمؽمض ـمرح اًمتساؤل اًمتازم:
ــ مـن يـؤنـسـنـي فـي شــرب الكــأس ؟

ىموي ذم اؾمم اًمٕمٚمم وداد -وهذا

وم٢مذا يمان اعمٙمون ,اعمحور هو ذب اخلٛمـر ،ومـ٢من

ُما ي١مذ قمغم شمِمٞمٞمد ضمٝمة دائرية شمتس سمٜما ًء قمغم شمِمـايمل

اًمبــ١مرة  ,ا ديــد هــي وداد ا اريــة سموصــٗمٝما ُمٙموٟم ـ ًا

اًمٕمِم اًمذي شمرايمٛمه اًموطمدات اًمدالًمٞمة ' اًمٙمـ٠مس '،

ُمٜمبورا ذم اًمبٞمت األول ،وهي ىمٛمر اعمٜمبورة ٟمـؼم اًمٙمٚمٛمـة
ً

'وداد  ' ،ودادك ' ' وم١مادك ' ' ،ىمٛمر'  ---سمٞمد أن

يمذًمك ذم اًمبٞمت اًمثاين -وًمذًمك وم٢من شم٠مويل ومٕمكم األُمـر:

هذه ا ٝمة شمٜمٕمٙمس قمٚمٞمٝمـا ُمرآويـا ا ٝمـة اعمتِمـاسمٙمة ذم

اذب و شم٠مٟمس ي٘متيض اؾمتحْمار أمهٞمة هذا اًمٕمٜمٍمـ,

اًم٘ماًمب اًمدالزم سماًمٜمٔمر إمم أن شمٙمرار يمل وطمدة ُمٕمجٛمٞمة

اًمب١مرة ذم شمٜمِمٞمط اًمديٜماُمٞمة اًمتواصٚمٞمة ًمٚمبٞمتلم اًمِمـٕمريلم

ًمٞمس ظمٓم ًٞما ُمتتاسم ًٕمـا ،سمـل إٟمـه ُمت٘مٓمـع سمواؾمـٓمة اًمـزُمن

ذم ضمٝمة ُمٓماـمٞمـة شموؾمـع اعمٕمٜمـى وشمٜمٛمٞمـه -ومٖمٞمـاب وداد

اًمٗموضوي ،إذ ٟمجد – ُمث ً
ال  ,اًموطمدة اعمٕمجٛمٞمة ىمٛمـر ذم

ا ارية حيول ومٕمل األُمر إمم قمزاء :قمزاء اًمِماقمر ًمٜمٗمسـه

اًمِمٓمر األول ُمن اًمبٞمت اًمثاين واًموطمدة وم١مادك ذم آظمـر

ًمتٕمويْمٝما سموداد  ,احلب وسماًمذيمر ,اعم١ماٟمسة -

ؿمٓمره اًمثاين -إن ا ٝمة اًمدائرية اعمِمٞمدة ال شمسم شمِمـايمل

واٟمٓمال ًىما ُمن اًمـراسمط اًمتـداوزم ( ؾمـٞماق ا ـواري)

اًمٕمِمــ (اًمتِمــايمل األول) ومحـــسب ،وإٟمام شمســـم

يٛمٙمــن شم٠مويــل قمبــارة اذب اًمٙمــ٠مس اًمتــي شمتــوومرقمغم
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ُم٘موُمــات ىمويــة ًمٚمٛمجــاورة اًمٙمٜمائٞمــة شمــ٠موي ً
ال ُمٕمرومٞمــ ًا

اعمّمٓمٚمحات وا ٛمع ذم اًم٘مراءة اًمواطمـدة سمـلم اعمٗمٝمـوم

سمواؾمٓمة اًمتٕمٞملم ذم شمِمايمل ُموؾمع 6ألن اعمجاورة شموؾمم

وٟم٘مٞمْمه ،سمل إن سمٜماء اًمتِمـايمل ذم اخلٓمـاب ًمـٞمس شمر ًومـا

سمزُمن اًمتوؾمٞمع-

ًمٖمو ًيا حتسٞمٜم ًٞما ألن شمِمٞمٞمد اعمٕمٜمى هو شمِمٞمٞمد ًمٚمٕموامل وظمٚم

إن ٟمٗمس اًمراسمط اًمتداوزم (ؾمٞماق ا ـواري) يٛمٙمـن
ُمن شم٠مويل اًموطمدة اًمدالًمٞمة' ىمٛمر' سموصٗمٝما وطمدة ـــ

سور اًمتواصل واًمتساُم واحلوار سملم سمٜمي اًمبِمــر ذم
خمتٚم

األيموان-

أصل شمٕملم اًموطمدة ــ اعمرؾمل إًمٞمه ' :وداد ",ا ارية:
ًمٙمن اًمت٠مويل هٜما يتٕمٚمـ سماعمِمـاهبة (االؾمـتٕمارة ) اًمتـي
شموؾمم ذم اًمتِمايمل اعموؾمع سمـزُمن االٟمٙمـامش ،إذ أدُمـج
قمامل اإلٟمسان ذم قمامل اًمٓمبٞمٕمة -

ادصادر وادراجـــع
ادصادر وادراجع العربية:


ابـن األثــضي ضــياء الــديني اعمثــل اًمســائر ذم أدب

سمٞمد أن اًم٘ماًمب اًمدالزم ال حيٞمط إطماـمة ؿماُمٚمة سمت٠مويل

اًمٙماشمب واًمِمـاقمر ،حت٘مٞمـ أدـد احلـوذم وسمـدوي

يمل اًمّمور اًمبالهمٞمة ذم يمل اًمتِمايمالت -وًمذًمك ٟمس٘مط

ـمباٟمة ،دار هنْمة ُمٍم ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم واًمتوزيع –

اًم٘ماًمب اًمّموي قمٚمٞمه سمواؾمٓمة ُمٜمٗمذ اًمٙمٚمٛمة ــ اعمحـور:

اًم٘ماهرة-

اٟمٗمراد اًمتي ٟمِمٞمدها ُمن ظمالل اًمؽمايمم اًمّمـوي ًمٚمٜمـون



ابن اخلطيب ي لسان الدين ي ( )1191ديوان ًمسان

(شمٗمحص ذم مخسة ُمواىمـع ) واًمٗمـاء ( شمٗمحـص ذم ؾمـتة

اًمدين سمن اخلٓمٞمب ،شم  -حمٛمد ُمٗمتاح ُ ،مج ، 1-دار

ُمواىمــع) واًمــراء (شمٗمحــص ذم مخســة ُمواىمــع) واًمــدال

اًمث٘ماومة  ،اًمبٞمْماء-

(شمٗمحص ذم ؾمـبٕمة ُمواىمـع) -إن هـذه اًمٙمثاومـة اًمٕماًمٞمـة



ابن الصـضيفي طـظي اعمختـار ُمـن ؿمـٕمر اًمِمـٕمراء

اعموؾمــوُمة سمــاًمزُمن اإلي٘مــاقمي شمــ١مذ قمــغم أن اًم٘ماًمــب

األٟمدًمس ،شم  -قمبـد اًمـرزاق طمسـلم ،دار اًمبِمـػم

اًمّموي ُمكمء سماإلـمٜماسمات اًمتي شمٚمبي طماضمـة اًموطمـدات

قمامن-1541 ،

اًمّموشمٞمة إمم اًمتِمايمل وهو ُمـا يٛمٙمـن شمٜمٛمٞمتـه ذم ؾمـٞماق



دراؾمة أظمرى سمحول ا وىموشمه---
3ــ تركيب وآفاق:

اهمٜماـمٞموس ايمراشمِمٙموومسٙميً ،مٜمدن-


ىمدُمٜما – إذن  ,دراؾمة عمٗماهٞمم اؾمـؽماشمٞمجٞمة أؾمـاس
ذم هٜمدؾمة اًمت٠مويل 6طمٞمث إن ُمن ؿم٠من يمل ثل رصـلم
خلٚمٗمٞماهتا وآوماىمٝما أن جيٜمب اًمٜم٘مد اًمٕمريب احلـديث ًمٖمـط

ابــن ادعتــز ي طبــد ا ي ()1135ي اًمبــديع ،شم ـ -
ابن طبادي ادعتمدي الديواني شم  -رضـا اًمسويزـ،
اًمدار اًمتوٟمسٞمة ًمٚمٜمنم-1531 ،



ابن منظوري أبو الفضلي ()1114ي ًمسان اًمٕمرب،
(اعمواد اعمذيمورة) ،دار صـادر ،سمـػموت ،ط-4يمـر،

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚموم اإلٟمساٟمٞمة  ،اعمجٚمد ( ،)1اًمٕمدد ( ، )1ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (6112م1343.هـ)
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ُمٙمتبة اخلاٟمجي -


بنكـرادي سـعيد( )1114ؾمـٞمٛمٞمائٞمات سمــورس ،ذم
جمٚمة قمالُمات ،عُ ، 1-مٙمٜماس-



جحفةي طبد ادجيد ( ُ .)2222مدظمل إمم اًمدالًمـة
احلديثة ،دار شموسم٘مال ًمٚمٜمنم ،اًمدار اًمبٞمْماء اعمٖمرب-



اجلرجايني قمبد اًم٘ماهر أ ار اًمبالهمـة،)1551( ،
شم  -حمٛمود ؿمايمر-



اًمِمٕمري ،دالًمة اًمزُمان وسمالهمـة ا ٝمـة ،دار شموسم٘مـال
ًمٚمٜمِمــــر اًمـــدار اًمبٞمْمـــاء ( ،طمـــائز قمـــغم ضمـــائزة

 Hintika, J. (1994), Fondements D’une Théorie
Du Langage , P U F , Paris .

شكريي إسامطيل ( .)1119شمٕمٞملم اًمتٖمػم وشمٕمٞمـلم

اإلؾمالُمٞمة واًمٕمٚموم اإلٟمساٟمٞمة ،اًمدار اًمبٞمْماء -
شكريي إسامطيل (ٟ .)1111م٘مد ُمٗمٝموم االٟمزياح،
ذم جمٚمة ومٙمـر وٟم٘مـد ،ع ، 64-دار اًمٜمنمـ اعمٖمرسمٞمـة،
اًمداراًمبٞمْماء-

غاليمي حممد ( .)1191اًمتوًمٞمد اًمدالزم ذم اًمبالهمة
واعمٕمجم ،دار شموسم٘مال ،اًمدار اًمبٞمْماء-



مفتاحي حممـد ( .)1112ديٜماُمٞمـة اًمـٜمص ،اعمريمـز
اًمث٘ماذم اًمٕمريب ،اًمدار اًمبٞمْماء-



 Greimas, A.J. Et Courtés, J.(1979), Sémiotique :
Dictionnaire Raisonné De La Théorie Du
Language, Hachette, Paris.

 Groupe u (1982), Rhétorique Générale, Seuil,
Paris .

ُم١مؾمسة اعمٚمك قمبد اًمٕمزيـز آل ؾمـٕمود ًمٚمدراؾمـات



 Fauconnier, G.(1984), Espaces Mentaux, Minuit,
Paris.

شــكري إســامطيل ( .)2221ذم ُمٕمرومــة اخلٓمــاب

اعم٘مّمــدية ،ذم جمٚمــة دراؾمــات ُمٖمارسمٞمــة ،ع،3-



 Dowty, D.(1979), Word Meaning And Montague
Grammar, Reidel, Dordrecht, Holland.

 Groupe u (1977), Rhetorique De La Poésie,
Complexe , Bruxelles .
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