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تشكل القاعدة في أية مادة علمية عاصمما  مما الأ،مبل همل سمي ألماس التالميمة التمي تاصمل هةما الم افمة 

وفي  اليقيينة الدقيقة؛ فةي تضه، ملاا المالاظة والتجاهة والنتيجةل وتتااكم عليةا الم ااف وال لوم المأتلفةل

اإلنلانية تمثل القواعد والضواه، آليات لتقليم النلهية في سذه ال لومل في الفقه والناو وعلم النفس مجال ال لوم 

 والمن،ق وغياسا ما اإلنلانيات.

وفممي ا،مماا الهاممل عمما القاعممدة والضمماه، ال اصممم ممما النلممهية والأ،ممب؛ تلمم   سممذه الواقممة  لممتن،اق 

ا مما تلمنه التداوليمة ه مدسا علمما جديمدا فمي التواصملل وآليمة لقااءة النص المدينيل مججما همي التاتيهات المنالهة

منةجية نقدية وللانية في تاليل الأ،اب وقمااءة المنصل وهميا مما لمنه علمماء التفلميا وأسمل الماأ  مما قمااء 

النص القاآني ما شاو،/ قواعد/ضواه، لتفليا القاآا والأوض فيهل أو ما ي اف هشماو، المفلما وشماو، 

واقمة اشمااة الم  أ،مو، وامدود يجمب ااتاامةما لفةمم مضماميا النصموص عاممة وأاصمة المفَلا؛ والمب ال

 النص القاآني.

صضأِّ ثُوٌثءر ثُٔؼجٌٙر ك٢ فوَ ثُوًثّجس ثُوٌآ٤ٗز ػ٠ِ ٓذوإ ثُضؾو٣و ٝثٌُؿذز ك٢ صي٤َُ ٓج ٣ذوٝ ػ٤ٚج ك٢ 

و٣وو إُو٠ سْٗو٘ز ثُو٘٘ د٘وِوٚ ٓوٖ ٝٝوغ ثُضووو٣ِ إُو٠ ثُ٘٘، ٝصْؼ٠ ٛيٙ ثُوٌثءر ثُٔؼجٌٙر ػ٠ِ ٝوٞء ٓذووإ ثُضؾ

ٝٝغ ثُضأ٤ِٗ، ٝػوِ٘ضٚ دئػجهر كٜٔٚ ص٬ًّٞ دجُٔ٘جٛؼ ثُؼ٤ِٔز ثُٔؼجٌٙر، ٝصوو٣ٔٚ ً٘٘ ٓلٌي ٣ـِوخ ػ٤ِوٚ ثٌُٓوَ 

ٝث٫ّضؼجًر ٝث٧ّطًٞر ٫ٝص٘وج٢ٛ ثُٔؼ٘و٠، ٣ٝٞوجف إُو٠ ث٧ْٗو٘ز ٝثُؼوِ٘وز ث٧ًم٘وز، ٝٛو٢ ٓقجُٝوز ًدو٠ ثُو٘٘ 

ٌٔج٢ٗ ُوي١ ُٝوو ك٤وٚ، ٛجهكوز إُو٠ن سٕ ْٗوضنِ٘ ٓوٖ ثُو٘٘ ثُوٌآٗو٢ صوو٣٘جً ٣ْ٘وؾْ ٓوغ كِْولز دجُظٌف ثَُٓج٢ٗ ٝثُ

 ثُقوثعزن ك٢ٜ نهٌثءثس ٓوِور ؿ٤ٌ ٓذوػزن فْخ ثُذجفظ ٟٚ ػذو ثٌُفٖٔ.

ٝهووو ٫ ٣ضووأص٠ ٣٧ووز هًثّووز ثُٞٙووٍٞ إُوو٠ ٛوويٙ ثُـج٣ووز إ٫ ٝوؤٖ ْٓووجءُز هٞثػووو ثُلٜووْ ٝث٫ّووض٘ذجٟ سٝ ٝوؤٖ 

ٓوغ ثُنطوجح، ٓق٤٘وز ثُو٘٘ ٝٝثهؼوٚ ثُٔض٘وٍَ ك٤وٚ ٝٝوجدطز ُِؼ٬هوز ثُؾجٓؼوز دو٤ٖ ثُِـوز  ثُٔقوهثس ثُؼجٓز ُِضؼجَٓ

ٝثُْٔضؼَٔ ُٜج ٝثُٔضِو٢ إ٣جٛج، ٣ٝوضٞو٢ ٛويث ث٩ؽوٌثء ثُٜٔ٘ؾو٢ ٓؼجُؾوز ٗو٘ ثُضلْو٤ٌ ٝكون ٛويٙ ثُٞوٞثد٠ ثُضو٢ 

ءر دٔوج٢ٛ صؤِّ ُٔؼٌكز م٤ٙٞٚز ث٩د٬ؽ ٝث٩كٜجّ ك٤ٚ، هٚو ث٩ؽجدوز ػوٖ ثُضْوجاٍ ث٥صو٢: ٤ًوق ٗٞوذ٠ ثُووٌث

 ػ٤ِٔز ٓ٘لضقز ػ٠ِ ٌٓؽؼ٤جس ٓضؼوهر ك٢ إٟجً ٣ٔ٘ق٘ج ثُٔؼ٠٘ ثُٔوٚٞه ٝثُٚق٤ـ ٣ٝذؼوٗج ػٖ ًَ صأ٣َٝ كجّو؟.



 

  

 

ٝد٘جء ػ٤ِٔز ثُوٌثءر ػ٠ِ عٞثدش ٤٘ٔٝز ٓ٘طِوٜوج ٓوج صؼوجًف ثُٔلْوٌٕٝ ُِو٘٘ ثُوٌآٗو٢ ػ٤ِوٚ ُٝوٞ ٓوٖ ؿ٤وٌ 

٢ ٣ٌٔوٖ سٕ ٗطِون ػ٤ِٜوج ثُٞوٞثد٠هٚو، ٖٓ سٕ هٌثءر ٛيث ثُ٘٘ ثُٔووُ ٣ْضَِّ ؽِٔز ٓوٖ ث٤ُ٥وجس ثُضو
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، ٝٛو٢ 

ؽِٔز ٖٓ ثُٔٞثٝؼجس ثُضٞث٤ِٙز ثُض٢ صؾٔغ د٤ٖ ػو٤ٗ٬ز ثُلْٜ ٝٓ٘طو٤ز ثُضِو٢ ٝثُوٌثءر، سٝ ٓج ٣ؼٌف كو٢ ٗظ٣ٌوز 

ثُضٞثَٙ دؼو٤ٗ٬ز ثُلؼَ ٝثُلْٜ
2

، ٖٝٔ آ٤ُجس ػ٤ِٔز صٖضٌى ك٤ٜج ثُِْج٤ٗجس ٝثُ٘قٞ ٝثُلوٚ ٝػِّٞ ثُوٌإٓ ٝؿ٤ٌٛوج 

ٖٓ ثُؼِّٞ، ُضؼ٤ٞو ثُ٘٘ دٔضٔٔجس ٖٓ كٌٝع ٓؼٌك٤وز ٓضؼووهر ٩ٖٗوجء كٜوْ عو١ٌ ُِو٘٘، ًٔوج ٣ٞٝوغ كٜوْ ثُو٘٘ 

جّ دو٤ٖ ثُوٌآ٢ٗ دنجٙز صقش ٗظجّ ٓوٖ ثُووٞث٤ٖٗ ثُٚوجًكز ُِٔؼ٘و٠ ٝثُٔٞؽٜوز ُِو٫ُوز، ػِو٠ سٕ ٤ٔٗوَ كو٢ ٛويث ثُٔوو

ٝٞثد٠ ثُضأ٣َٝ ٝٝٞثد٠ ثُضل٤ٌْ، إى إٕ نثُضأ٣َٝ كو٢ ثُلٌوٌ ثُؼٌدو٢ ث٩ّو٢ٓ٬ ٣نو٘ ثُنطوجح ثُوٌآٗو٢ سّجّوجً، 

ٝإىث ًجٕ ػِٔجء سٍٙٞ ثُلوٚ هو ثٛضٔٞث سًغٌ ٖٓ ؿ٤ٌْٛ دٞٝغ هٞث٤ٖٗ ُضل٤ٌْ ٛيث ثُنطجح، كئٕ ػِٔجء ثٌُو٬ّ هوو 

ثٛضٔٞث إ٠ُ ؽجٗخ ىُي دٞٝغ فوٝه ُِضأ٣َٝن.
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ضٜو ك٢ صذ٤ٖ ٓؼ٠٘ ثُو٘٘ ٝث٧فٌوجّ ثُٖوٌػ٤ز ػِو٠ سّوجُ ٓوٖ ثُوٞثػوو ثُؼ٤ِٔوز ٝث٧ٙو٤ُٞز، سٓوج كجُٔلٌْ ٓؾ

ثُنطووجح ثُضلْوو١ٌ٤

كٜووٞ ٓوووٍٞ ٝٗووٞع مطووجد٢ صٞثٙوو٢ِ سٝ فوووط ٓوٚووو١ ىٝ سدؼووجه ُْووج٤ٗز ثؽضٔجػ٤ووز، ُووٚ د٤٘ووز  

وٌ لثُّٞو٠٤ ثٌُّو٢ٔ ُ ْر لس ٔف ِٔضِوو٢  ػوٖ ثُو٘٘ ٓؼٌك٤ز فٞث٣ًز ِٓٞٗز دِـز ٓ٘طٞهز ٌٝٓضٞدز، ك٬ ٣٘لَٚ ثُو٘٘ ثُ

ووٌ لثُوو٘٘ ث٧ّ/ ثُوو٘٘ ثًٌُٔوو١َ ُِذووجط  ٓووٖ ٗجف٤ووز، ٝػووٖ ث٧هٝثس ثُ٘ظج٤ٓووز ثُضوو٢ صْوؤٚ دٚوولز ثُقوووط  َّْ ثُٔل

ثُضٞث٢ِٙ ٖٓ ٗجف٤ز سمٌٟ، كٜٞ هٍٞ ػِو٠ هوٍٞ ٣ْوضوػ٢ ٓؼٌكوز دأٙوِٚ س٫ٝ، ٝهوٍٞ ػِو٠ هوٍٞ صقٌٔوٚ ثُوٞثػوو 

 .ثُِْج٤ٗز ثُِـ٣ٞز عج٤ٗجً 

كجُنطجح ثُضل١ٌ٤ْ ٙ٘ق ٓوٖ ثُنطوجح ثُوو٢٘٣ ثُٖوٌػ٢ ثُوي١ ٣٫ؼ٘و٢ سٗوٚ ٛوٞ ثُووٌإٓ ثٌُو٣ٌْ ٗلْوٚ، ٝإٗٔوج 

ثُنطجح ثُي١ ًجٕ ثُوٌإٓ ٓٞٝٞػٚ صل٤ٌْثً ٝصأ٬٣ًٝ؛ كٜٞ ٓضَٚ دٚ ٖٓ ٗجف٤ز ًٞٗوٚ ٓ٘طِووٚ، ٝٛويث ٓوؤهثٙ سٕ ٓوج 

ُوٌآٗو٢؛ كٜويث ث٧م٤وٌ ٗو٘ ْٓوضوَ ٣٘طذن ػ٠ِ ثُِٔلٞظ ثُضل١ٌ٤ْ ٜٓ٘ؾوجً ٝٗضوجةؼ، ٝثُوي١ ٫ ٣٘طذون ػِو٠ ثُو٘٘ ث

                                                           

ث٤ٌُٔج٤َٗٓووجس سٝ ث٩ٝث٤ُووجس ثُضوو٢ ٣ْوو٤ٌ ػ٤ِٜووج ثُضلْوو٤ٌ كووو٠ ًؿووْ ثُلووٌٝم ثُِـ٣ٞووز دوو٤ٖ ٛوويٙ ْٗووضنوّ ُلووع ثُٞووٞثد٠ ٌٓثهكووج ُِوٞثػووو سٝ ثُوووٞث٤ٖٗ صووو٬٤ُ ػِوو٠  

، 1جٕ، ٟثُٔٚطِقجس، ُِٝضؼٌف ػ٠ِ ثُلٌم د٤ٖ ثُوٞثػو ٝثُٞٞثد٠ ٣ٌٔوٖ ثُؼوٞهر إُو٠ مجُوو دوٖ ػغٔوجٕ ثُْوذش، هٞثػوو ثُضلْو٤ٌ ؽٔؼوج ٝهًثّوز، هثً ثدوٖ ػغٔو

 31ٙ ،ثُٔؾِو ث٧ٍٝ، ٗ 1421

2
 25-24ّ، ٗ ٗ 2010 ، ه٣ٞثٕ ثُٔطذٞػجس ثُؾجٓؼ٤ز، ثُؾَثةٌ،انُص ٔانتأٔيم دراسخ دالنيخ في انفكر انًؼرفي انتراحيٓ٘وًٞ، ذو ثُؾ٤َِ ػ -

3
، ٝ ًؿوْ عوٌثء ػِوْ 376ّ، ٗ 2006، 1،ػوجُْ ثٌُضوخ ثُقوو٣ظ،ث٧ًهٕ، ٟاألسس األثستًٕنٕجيخ ٔانتذأنيخ نهُظر انُحوٕ  ػُوذ سويجٕيّإه٣ًِ ٓوذٍٞ،  -

 ز ثُوو٘٘  ثُوٌآٗوو٢ ٝثُضوؼ٤ووو ُووٚ، إ٫  سٗووٚ دووو٢ ٓؼوو٫ًَٝ دٖووٌَ سٝ دووتمٌ ػووٖ ثُٔٔجًّووز ثُضطذ٤و٤ووز ثُؼ٤ِٔووز ُِضلْوو٤ٌ ٝثُضأ٣ٝووَ، ٝظووَ ٛوويث ثُؾٜووجٍث٧ٙووٍٞ كوو٢ هًثّوو

سٙوٍٞ  ٗو٢ كو٢ث٢ُٞٙ٧ ثُض٘ظ١ٌ٤ ٤ّٝطج د٤ٖ ث٧فٌجّ ثُؼ٤ِٔز ٝثُ٘٘ ثُوٌآ٢ٗ، ٝٝظ٤لز سٍٙٞ ثُلوٚ ٢ٛ ثُذقظ ث٧فٌجّ ثُؼ٤ِٔز، ُٝويُي ٣ؼوٌف ثُنطوجح ثُوٌآ

 ثُلوٚ دأٗٚ مطجح هللا صؼج٠ُ ثُٔضؼِن دأكؼجٍ ثٌُِٔل٤ٖ.


ثًٌُٔخ نثُنطجح ثُضل١ٌ٤ْن دوٍ ثُ٘٘ ثُضل١ٌ٤ْ سٝ ؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُٔٚطِقجس ثُوثُز ػ٠ِ ثُٔوٝٗوز ثُضلْو٣ٌ٤ز ٣قٔوَ دؼووث ٗووو٣ج ٝؤٖ  ثُٔٚطِـ إٕ صٞظ٤ق 

مجًػ ثُؾِٔوز ًضجدوز سٝ صِلظوج ٝػِو٠ ثُضٚوًٞثس ثُضو٢ صٖ٘وأ ٓوٖ ٗو٘ ٓوج، كٜوٞ ٫  ٓلج٤ْٛ صق٤َِ ثُنطجح سًغٌ ٓ٘ٚ دؼو ُـ١ٞ، كٔلّٜٞ ثُنطجح ٣ق٤َ ػ٠ِ ٢ٕء

أ٬٣ٝ ٝدجُضوج٢ُ ٣ؼ٢٘ ثُٔؼ٢٘ ثُٔ٘طٞم ٝثُقٌك٢ ثُْٔضنٌػ ٖٓ ثُ٘٘ دووً ٓج ٣ؼ٢٘ ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ صْضو٠ ٖٓ ٛويث ثُٔؼ٘و٠ ثُقٌكو٢ س١ سدؼوجه ثُو٘٘ ثُٔؼذوٌ ػٜ٘وج صو

، ك٢ ٓلٜوّٞ ثُنطوجح ٢ُٝUn acte de communication ك٢ صق٤َِ ثُنطجح دٔج ٛٞ فوط صٞث٢ِٙ كضٞظ٤ق ٛيث ثُٔٚطِـ ٌٓصذ٠ ك٢ سّجّٚ دجُٜٔ٘ؼ ثُضوث

قضويخ انهفوو ٔانًؼُو  ، سٝ سفٔوو ثُوٞه٢ًٗ، 12، ٗ: ٣6٘ظٌ ٓقٔو ػجدو ثُؾجد١ٌ، ثُنطوجح ثُؼٌدو٢ ثُٔؼجٙوٌ، ًٌٓوَ هًثّوجس ثُٞفوور ثُؼٌد٤وز، د٤وٌٝس، ٟ

 800ّ، ثُٔؾِو ثُغج٢ٗ، ٗ 2004، 1هثً ثُـٌح ث٢ٓ٬ّ٩ ُذ٘جٕ، ٟ ّ،31ِ/7َٔظريخ انشؼر ػُذ انؼرة يٍ األصٕل إن  انقرٌ



 

  

 

دن٬ف ثُ٘٘ ثُٔلٌْ ثُضجدغ ُوٚ ٝثُٔوٌصذ٠ دوٚ ٝدج٧ٗظٔوز ثُٔؼٌك٤وز ثُضو٢ ٣ضٌوب ػ٤ِٜوج س١ ِٓلوٞظ دٖو١ٌ؛ س١ إٗوٚ: 

نمطجح ٣قَٔ م٤ٙٞٚضٚ ثُنجٙز ثُض٢ صؾؼَ دجه٢ ثُنطجدجس صجدؼز ُٚ ٤ُِٝ ثُؼٌِن.
4
  

ضل٤ٌْ، كٜوٞ ثُوي١ ٣ضوأعٌ دوجُٞثهغ ثُوي١ ٣٘ضٔو٢ إٕ ثُوٌإٓ ٗ٘ ٣ؤعٌ ك٢ ثُٞثهغ ٤ًق ًجٕ ٝس٣ٖ ًجٕ. سٓج ٗ٘ ثُ

إ٤ُٚ؛ كجُؼ٤ِٔز ثُضل٣ٌ٤ْز، ٝإٕ صَُ٘ش ك٢ سْٗجم ٙجًٓز ٝٓؼِٞٓز ٤ُْش دٔ٘أٟ ػٖ ثُق٤غ٤جس ثُنجًؽ٤ز ثُضو٢ صذؼوو 

ثُضلْوووو٤ٌ كوووو٢ سفووووج٤٣ٖ ًغ٤ووووٌر ٓووووٖ ٌٓؽؼ٤ووووز ثُوووو٘٘ ٝصقُٞووووٚ ٝؽٜووووز ث٫ّووووضؾجدز ُٔطجُووووخ ث٫ٗضٔووووجء ٝكٌووووٌ 

سّن ٣ٌٔ٘٘وج ثُ٘ظوٌ إ٤ُوٚ دٞٙولٚ ثُُٔٞوو ُؼووه ٫  –ُؼٌد٤ز صضٔقوًٞ فوٍٞ نٗو٘ سٕ: نثُغوجكز ث كجُٔؼٌٝف ثُؾٔجػز؛

ٜٗجة٢ ٖٓ ثُ٘ٚٞٗ، ٛيث ثُ٘٘ ٛٞ ثُوٌإٓ. ٝسهٌح ثُ٘ٚٞٗ إُو٠ ثُووٌإٓ ٝسًغٌٛوج ثُضٚوجهجً دوٚ ٛو٢ ثُ٘ٚوٞٗ 

ثُضل٣ٌ٤ْز دٞٙلٜج إٕؼجػجس ٓذجٌٕر ُٚ ٝص٣ٞ٘ؼجس ػ٤ِٚن
5

، ٝٛيث ثُ٘٘ ث٧ّ ثُٔ٘ضؼ ُؼوه ٛجةَ ٓوٖ ثُ٘ٚوٞٗ كو٢ 

د٠ْ صؼج٣ًلٚ ثُلو٤ٜز ٬ًّ هللا ثٍَُٔ٘ ػ٠ِ ًُّٞٚ ثُٔ٘وٍٞ إ٤ُ٘ج دجُضٞثصٌ ثُٔضؼذو دض٬ٝصٚ ثُٔضقوٟ دئػؾوجٍٙ، ٝسٗوٚ س

هو ٍَٗ دِْجٕ ػٌد٢ ٓذ٤ٖ
6
ٓضنيثً ٖٓ هٞث٤ٖٗ ثُِـز ٝمٚجة٘ ثُؼٌد٤ز ّٝجةَ ُِضذ٤ِوؾ، إى ٣ووٍٞ صؼوج٠ُ: نٗوٍَ دوٚ  

د٢ ٓذ٤ٖن.ثٌُٝؿ ث٤ٓ٧ٖ ػ٠ِ هِذي ُضٌٕٞ ٖٓ ثُٔ٘ي٣ًٖ دِْجٕ ػٌ
7
  

إٕ ثُضل٤ٌْ ًٔج صذ٤٘ٚ ًضخ ثُضل٤ٌْ ٝػِٞٓٚ ٛٞ صذ٤جٕ ُٔؼج٢ٗ ًِٔجس ثُوٌإٓ ٝفوجةوٚ ثُضج٣ًن٤وز ٝثُو٤٘٣وز


. سٓوج 

ك٢ ٤ٙـضٚ ثُِْج٤ٗز ٝثُنطجد٤ز، كٜٞ ِٓلٞظ ًٌٓخ ٖٓ ٓؾٔٞع ث٧ٗظٔز ثُ٘ق٣ٞز ٝثُِْوج٤ٗز ٝثُغوجك٤وز ٝث٩ؽضٔجػ٤وز 

ثُذٖو١ٌ، إى إٕ نػِٔ٘وج دقووجةن ثُووٌإٓ ٛوٞ س٣ٞوجً ػٔوَ إْٗوج٢ٗ  ثُض٢ ٌِٕش ثُِْجٕ ثُؼٌد٢، ّّٓٞٞ دٚلز ثُؼَٔ

ٓضوًػ، ٌُ٘ٚ ٣٘ذـ٢ س٫ ٣ٌٕٞ ْٓضوٌس ٖٓ ث٥كجم ٝث٧ٗلِ، دَ ٛٞ إدوثع فٌ ٖٓ ؽِ٘ ث٩دوثع ث٣ٌُج٢ٝ ثُل٢ٌٝ 

ث٫ّض٘ضجؽ٢، ٝٛٞ ٓذ٢٘ دجُلٌٛ ٝث٫ّض٘ضجػ ٓغَ ث٣ٌُج٤ٝجسن.
8
 

  

                                                           
4
، ٗ 2008، 1، ثُوثً ثُؼٌد٤ز ُِؼِّٞ ٗجٌٕٕٝ، ًٖٓ٘ٞثس ث٩مض٬ف، ُذ٘جٕ ثُؾَثةوٌ، ٟانٓريُيٕطيقب ٔانفهسفخ َحٕ يشرٔع ػقم تأٔيهيػذو ثُـ٢٘ دجًر،  -

420  

5
، ٝؤٖ: ث٤ٟٞ٘٤ٌُٜٓووج ٝثُضأ٣ٝوَ، ٓؾٔٞػوز ٓوؤُل٤ٖ، هثً هٌٟذوز ُِطذجػوز تطجيقوب ػهو  تفسوير انقور ٌتٕانذ انُصوٕ  ٔإبوجبع انذالنوخ هًثٍ، –٤َّث هجّْ  -

 33ّ، ٗ 1993، 2ٝثٌُٖ٘، ثُوثً ثُذ٤ٞجء، ٟ

6
ّ، ٗ ٗ ٗ 2006، 1، ًٌٓوَ هًثّوجس ثُٞفوور ثُؼٌد٤وز، د٤وٌٝس، ٟ، يذخم إن  انقر ٌ انكريى انجوء  األٔل فوي انتؼريوا ثوبنقر ٌٓقٔو ػجدو ثُؾجد١ٌ -

 ٗ17-18  

7
 193ثُٖؼٌثء،  -


ٝفٌٔووٚ،  ٣ووٍٞ ث٩ٓوجّ ثًًَُٖوو٢ نثُضلْو٤ٌ ػِوْ ٣ؼووٌف دوٚ كٜووْ ًضوجح هللا ثُٔ٘وٍَ ػِوو٠ ٗذ٤وٚ ٓقٔوو ٙوو٠ِ هللا ػ٤ِوٚ ّٝووِْ، ٝد٤وجٕ ٓؼج٤ٗوٚ، ٝثّووضنٌثػ سفٌجٓوٚ 

ُ٘وٍَٝ ٝثُ٘جّول ٝثُْٔ٘وٞكن ٣٘ظوٌ دووً ثُوو٣ٖ ٝثّضٔوثه ىُي ٖٓ ػِْ ثُِـز ٝثُ٘قٞ ٝثُض٣ٌٚق ٝػِْ ثُذ٤جٕ ٝسٍٙٞ ثُلووٚ ٝثُووٌثءثس، ٣ٝقضوجػ ُٔؼٌكوز سّوذجح ث

 13، ٗ 1، صقو٤ن ٓقٔو سدٞ ثُلَٞ إدٌث٤ْٛ، ٌٓضذز هثً ثُضٌثط ٌٓٚ، له ٟ، ه س . ػانجرْبٌ في ػهٕو انقر ٌٓقٔو دٖ ػذو هللا ث٢ًًَُٖ، 

8
، ثُوووثً ثُٔضّٞووط٤ز ُِٖ٘ووٌ صووِٞٗ، بة االٔلانجهووي فووي انتفسووير إسووتراتيجيخ انقوور ٌ انتٕقيذيووخ ٔيُطووم انسيبسووخ انًحًذيووخ انكتووسدووٞ ٣ؼووٌح ثٌٍُٔٝهوو٢،  -

ٟ1،2010 ٗ ،ّ194  



 

  

 

إٕ صؾ٣ٌو ثُِـز ٖٓ مٚجة٘ ثُ٘طن ثُل٣َ٤ُٞٞؽ٢ ٝثػضذجًٛج ٓٔجًّز كؼ٤ِز فوع٤ز إٗؾج٣ٍز صٞث٤ِٙز صلجػ٤ِز 

ٛو٢ ثُ٘طوووز ثُضو٢ ثًصٌووَ ػ٤ِٜوج ثُذقووظ ثُضووث٢ُٝ؛ كجُذٌؿٔجص٤ووز ٝػِوْ ثُضوووثٍٝ ٝػِوْ ثُٔوجٙووو ٝثُٔوج٤ٓوز ٝثُْوو٤جه٤ز 

ٔوـ إُو٠ ص٘ؾ٤وغ ثُنطوجح ٝصلْو٤ٌ ػ٬هوز ثُلٜوْ ٝث٩كؼج٤ُز ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ٤ْٔٓجس ثُذقظ ك٢ ثُِـز كؼو٬ً ّٝوًِٞجً، صط

ىُي سٕ صؼوه ثُٔؼج٢ٗ ٝثًصقج٫صٜج ٣ل٢ٞ إُو٠ ٓقجُٝوز ثُذقوظ ػوٖ ػ٬هوز دج٧ٕنجٗ ْٓضؼَٔ ثُنطجح ٝٓؤُٝٚ، 

ثُؼ٬ٓجس ثُِْج٤ٗز ٝؿ٤ٌ ثُِْج٤ٗز دقجٝ٘ضٜج ثُغوجك٤ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز دوٍ ثُذقظ ك٢ ػ٬هز ثُؼ٬ٓوجس ثُِـ٣ٞوز دؼٞوٜج 

٤ذ٢ ُِ٘٘ ، سٝ ػ٬هز ثُؼ٬ٓجس ثُِـ٣ٞز دج٧ٕو٤جء لثُْٔوضٟٞ ثُوو٢ُ٫ ُِو٘٘ ، ف٤وظ: نُوْ دذؼٜ لثُْٔضٟٞ ثُضًٌ

صؼو ثُضوث٤ُٝجس ٗجؽٔز ػٖ ٗظ٣ٌز ػجٓز ُِضٞثَٙ، ٝإٗٔج ػٖ ٗظ٣ٌز ٓؼٌك٤ز. ٝػ٤ِٚ ٣ضذ٤ٖ دٞٝٞؿ ثّضقجُز ث٩دوجء 

٢ صقو٠٤ دج٫ّوضؼٔجٍ ػ٠ِ ػِْ ثُو٫ُز ٝفوٙ ُقوَ ثُٖٔوجًَ ثُٔطٌٝفوز، ٝٓوٖ عٔوز ٝوًٌٝر ث٧موي دجُٔوٞٓوجس ثُضو

ثُِـ١ٞن
9

؛ كجُضوث٤ُٝز ٙ٘ق ٖٓ ثُذقٞط ثُض٢ ٫صلق٘ ثُِـز ٝث٬ٌُّ ٓوٖ ثُ٘جف٤وز ثُٚوٞص٤ز ٝثُو٤ُ٫وز ٝثُض٤ًٌذ٤وز، 

 .١ ٖٝٔ ٗظ٣ٌز ثُلؼَدَ صضؼوٟ ٛيث إ٠ُ ٓقجُٝز هًثّز ثُِْٞى ثُِـٞ

ٔجٍ ثُِـوز، سٝ سٜٗوج هًثّوز ٖٝٓ ثُضؼج٣ًق ثُٔووٓز ُِضوث٤ُٝز ػ٠ِ ًغٌر ٓج هوّ ُٜج سٜٗج هًثّز ك٢ ٌٕثة٠ ثّوضؼ

ُِٔؼ٠٘ ثُضٞث٢ِٙ سٝ ٓؼ٠٘ ثٌَُّٔ ك٢ ٤ًل٤ز هوًصٚ ػ٠ِ إكٜجّ ثٌَُّٔ إ٤ُٚ دوًؽز صضؾجٍٝ ٓؼ٘و٠ ٓوج هجُوٚ،
10
  ٫ٝ

ن ٣pragmatiqueق٤و ثُٔٚطِـ ك٢ ه٫ُضٚ ثُٔؼؾ٤ز ٝك٢ ُـضٚ ث٤ِٙ٧ز ػٖ كٌٌر ثُلؼَ ٝثُٞثهغ؛ كل٢ ثُلٌْٗو٤ز ن

ن ٣وووٍ ػِوو٠ ػ٬هووز ثُؼٔووَ دووجُٞثهغpragmaticُِٞثهووغ، ٝكوو٢ ث٩ٗؾ٣َ٤ِووز ن٣قٔووَ ٓؼ٘وو٠ ثُٔقْووُٞ ٝث٬ُٔةووْ 
11

 ،

نصوثٍٝ ثُ٘جُ ًيث د٤ْٜ٘، ٣ل٤و ٓؼ٠٘ ص٘جهِٚ ثُ٘جُ ٝسهثًٝٙ ك٤ٔج  ٣ٌٝصذ٠ س٣ٞجً ك٢ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ديثس ثُٔؼ٢٘، ك٤وجٍ

. ك٤ووجٍ؛ ٗووَ ثٌُو٬ّ د٤ْٜ٘ ٖٝٓ ثُٔؼٌٝف س٣ٞجً سٕ ٓلّٜٞ ثُ٘وَ ٝثُوًٝثٕ ْٓضؼ٬ٕٔ ك٢ ٗطوجم ثُِـوز ثُِٔلٞظوز...

ػٖ هجةِٚ ٣ؼ٠٘ ًٝثٙ ػ٘ٚ....٣ٝوجٍ هثً ػ٠ِ ث٧ُْٖ دٔؼ٠٘ ؽٌٟ ػ٤ِٜج،....كجُ٘وَ ٝثُوًٝثٕ ٣و٫ٕ ك٢ ثّضنوثٜٓٔج 

ثُِـوو١ٞ ػِوو٠ ٓؼ٘وو٠ ثُضٞثٙووَ، ٝكوو٢ ثّووضنوثٜٓٔج ثُضؾ٣ٌذوو٢ ػِوو٠ ٓؼ٘وو٠ ثُقًٌووز دوو٤ٖ ثُلووجػ٤ِٖ....ك٤ٌٕٞ ثُضوووثٍٝ 

كٔوض٠ٞ ثُضٞثَٙ ٣ٌٕٞ ثُوٍٞ ٫ٞٙٞٓ دجُلؼَن. ؽجٓؼجً د٤ٖ ثع٤ٖ٘ ٛٔج ثُضٞثَٙ ٝثُضلجػَ،
12
 

                                                           
9
 76-75ٗ ٗ ، 2011ّ، 1، هثً ث٣٫ِٖٔ ثُٔـٌح، ًٖٓ٘ٞثس ث٩مض٬ف ثُؾَثةٌ، ٟاالستهءاو انحٕار  في انتذأل انهسبَيثُؼ٤ج٢ٕ سهًث١ٝ،  -

10
 22ٗ ، 2004ّ، 1ثٌُضجح ثُؾو٣و، ُذ٘جٕ، ٟ ، هثً استراتيجيبد انخطبة، يقبرثخ نغٕيخ تذأنيخػذو ثُٜجه١ دٖ ظجكٌ ث١ٌُٜٖ،  -

11
 17ٗ ، 2007ّ، 1، صٌؽٔز ٙجدٌ ثُقذجٕز، هثً ثُقٞثً ٌُِٖ٘ ٣ًّٞج، ٟغٕفًبٌ انتذأنيخ يٍ أٔستيٍ إن ك٤ِ٤خ د٤ٖٗ٬ٚ، ـ 

 - Crystal savid thecambridge encyclopedia of language , Cambridge University press. 1989.p 120. - Petit larousse, 

Librairie larousse, Paris Edition 1980. P 734- « Pragmatics stadies the user of language in humen communication as 

determined by the conditions of society »Jacob L. Mey. Pragmatics an introduction second edition. Black well. P: 6 

12
 244، ٗ 2، ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢، ثُوثً ثُذ٤ٞجء، ُذ٘جٕ، ٟتجذيذ انًُٓج في تقٕيى انتراث ٟٚ ػذو ثٌُفٖٔ، -



 

  

 

ٝص٘طِن ثُلِْلجس ثُض٢ ٣طِن ػ٤ِٜج ٓٚطِـ صوث٤ُٝز ٖٓ كٌٌر ٓؤهثٛج سٕ نٙقز ثُلٌٌر صؼضٔو ػ٠ِ ٓج صؤه٣وٚ 

 Charles Sandersٖٓ ٗلغن، ٝصؼٞه ث٧ٍٙٞ ثُ٘ظ٣ٌز ُٜيٙ ثُلٌٌر ُِل٤ِْٞف ث٢ٌ٣ٌٓ٧ صٖجًٍ ّجٗوًٍ د٤وٌُ

Peirce ٝٝوغ ٓؼوجُْ ُِضوث٤ُٝوز كو٢ ٓوج٤ُوٚ:ن ٤ًوق صؾؼوَ سكٌوجًى ٝثٝوقز، ثُوي١       -    لHow to 

make our ideas clear  ٌن ٝنٓوج ٛو٢ ثُذٌثؿٔجص٤وز 1878ّّو٘ز ٖٗوWhat pragmatics is ٖٗوٌ ّو٘ز ،

ن، ٝصضٔغَ ثُضوث٤ُٝز ػ٘وٙ ك٢ ثُٞٙق ثُي١ ٣ؾؼَ ٖٓ سعٌ ث٤ٕ٧جء ػ٤ِٔز ك٢ صًٚٞثص٘ج، عْ ؽجء دؼوٙ ٤ُٝجّ 1905ّ

ثُِي٣ٖ ًٟٞث ٛيٙ       -    ل John Deweyٝؽٕٞ ه١ٞ٣  -             William Jamesؽ٤ِٔ 

 ؽوٕٞثُ٘ظ٣ٌز ػ٠ِ ٗقٞ ٌّٓل ٩ٗضجؽ٤ز ث٧كؼجٍ ٖٓ ث٧كٌجً. سٓوج ثُؼ٬ٓوز ثُلجًهوز كو٢ ٛويٙ ثُ٘ظ٣ٌوز، كضؼوٞه إُو٠ 

، ًٝويُي John Searleّو٤ٌٍ  ؽوٕٞ ٝص٤ِٔويٙك٢ دقغٚ ٤ًق ٗؾؼَ ٖٓ ث٧هٞثٍ سكؼوج٫،  John Austinسّٝض٤ذٖ 

 .H. Paul Griceدٍٞ ؿٌث٣ِ 

ُٝووْ ٣ٌووٖ سّٝووض٤ٖ ٣ٜوووف كوو٢ ٓقجٝووٌثصٚ إُوو٠ صأّوو٤ِ ثمضٚووجٗ ُْووج٢ٗ، دووووً ٓجًووجٕ ٣ٜوووف إُوو٠ صٌوو٣ٖٞ 

صنٚ٘ كِْل٢ ؽو٣و ٛٞ كِْلز ثُِـز، ٓ٘طِوجً ك٢ ٛيث ٖٓ ٬ٓفظز ثّضنِٜٚج، ٝٛو٢ سٕ ٛ٘وجى ًغ٤وٌث ٓوٖ ثُؾٔوَ 

 صٚق س١ ٢ٕء، ٫ٝ ٣ٌٖٔ ثُقٌْ ػ٤ِٜج دٔؼ٤جً ثُٚوم سٝ ثٌُويح، ثُض٢ ٤ُْش ثّضلٜج٤ٓز سٝ صؼؾذ٤ز سٝ س٣ٌٓز ٫ٝ

ٝث٧كؼجٍ ثُضو٣ٌ٣ٌز  actes performatifs ٫ٝ صْضؼَٔ ُٞٙق ثُٞثهغ، دَ ُضـ٤٤ٌٙ، ٓلٌهج د٤ٖ ث٧كؼجٍ ث٩ٖٗجة٤ز

actes constatifs ، ؽَٔ ٝٙول٤ز –إٕ سٓؼ٘ج ثُ٘ظٌ  –ٝمِ٘ إ٠ُ سٕ ًَ هٍٞ ػَٔ ٫ٝ ٣ٞؽو
13

، ٝٓغوجٍ ؽٔوَ 

ث٧كؼجٍ ث٩ٖٗجة٤ز ؽِٔز نآٌٓى دجُٚٔشن كوجةَ ثُؾِٔز ٣ْؼ٠ إ٠ُ صقو٤ن كؼَ ػِٔو٢، ٝٛوٞ كوٌٛ ثُٚؤش ػِو٠ 

 ٓنجٟذٚ، ٖٝٓ عٔز ث٫ٗضوجٍ ٖٓ فجُز ثُٞؾ٤ؼ إ٠ُ فجُز ثٌُْٕٞ.

ٝهووو سّوؤٜش ٛوويٙ ث٬ُٔفظووجس كوو٢ صأّوو٤ِ كؼِوو٢ ُقوووَ ثُضوث٤ُٝووز، ىُووي سٜٗووج ٙوو٘لش ث٧كؼووجٍ فْووخ ٓوجٓووجس 

ضٟٞ ؽو٣و ك٢ ص٣ٍٞغ ثُؾَٔ ٛٞ ثُْٔوضٟٞ ثُضووث٢ُٝ، كٔوغ٬ ؽِٔوز ٛوَ سّوضط٤غ ْٓوجػوصي؟ ثّضنوثٜٓج، ٝمِوش ْٓ

ُٜوج ْٓوضٟٞ ص٤ًٌذوو٢ ٛوٞ ث٫ّووضلٜجّ، ْٝٓوضٟٞ ه٫ُوو٢ ٛو٢ ػ٤ِٔوز ثُْٔووجػور، ْٝٓوضٟٞ صوووث٢ُٝ ٛو٢ ث٫ّووضو٫٫س 

غ ثُٔ٘طو٤ووز ثُ٘جصؾووز ػووٖ ػ٤ِٔووز ثُْٔووجػور: ثُقو٤ذووز عو٤ِووز ٛووَ سّووضط٤غ ْٓووجػوصي، صذقووظ ػووٖ ٕوو٢ء ٛووَ سّووضط٤

ْٓجػوصي...، ٝهو ًٟٞ ؽٕٞ ٤ٌٍّ ٝدٍٞ ؿٌث٣ِ ٛيٙ ثُ٘ظ٣ٌز ػ٠ِ ٗقٞ ٌّٓل ُوًثّز ثُؼ٬هجس د٤ٖ ْٓوضؼ٢ِٔ 

 ثُؼ٬ٓجس ٝٗضجةؼ مٞٞع ثُؼ٬ٓجس ُض٤ًٌخ ُٚ صل٤ٌْ ه٢ُ٫.

، ٝثُِْوج٤ٗجس ٝثُلِْولز ثُضق٤ِ٤ِوز ٝػِوْ  ٣ٌٖٝٔ ثػضذجً ثُذقظ ثُضوث٢ُٝ ٛؾ٤٘ج ٓؼٌك٤ج ٖٓ ػِوْ ثُو٘لِ ثُْو٢ًِٞ 

ٝث٤ٔ٤ُْجء ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُضنٚٚجس ث٩ْٗج٤ٗز، دَ إٕ ثُضوث٤ُٝز ٗلْٜج ٤ُْوش ٗظ٣ٌوز ٝثفوور كو٢ ٓؼجُؾوز ث٫ؽضٔجع 
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 23ٗ  ،1986ّصٌؽٔز ٓقٔو ٣ق٤جصٖ، ه٣ٞثٕ ثُٔطذٞػجس ثُؾجٓؼ٤ز، ثُؾَثةٌ،  يذخم إن  انهسبَيبد انتذأنيخ،ثُؾ٢ُ٬٤ ه٫ٓ،  -



 

  

 

فووَ نثُِـز؛ ك٢ٜ ٓؾٔٞع ٗظ٣ٌز سكؼجٍ ث٬ٌُّ ٝٗظ٣ٌز فٌْ ثُٔقجهعز ٝٗظ٣ٌز ث٬ُٔةٔز ٝؿ٤ٌٛج، إىٕ ٗقٖ ٗضِوو٠ 

ُٜجٖٓووو٤ز ثُضووو٢ ٫ ص٘ضٔووو٢ إُووو٠ ثُضوث٤ُٝوووز دٞٙووولٚ ٤ًجٗوووجً ؿجٓٞوووجً، سٝ هوووَ ؽٌثدوووج ؽو٣ووووثً صٞٝوووغ ك٤وووٚ ث٧ػٔوووجٍ ث

ث٫مضٚجٙجس ثُٔؤ٤ّْز، ٢ٛٝ ثُِْوج٤ٗجس ٝػِوْ ث٫ؽضٔوجع ٝث٧ٗغٌدُٞٞؽ٤وج ٝػِوْ ثُو٘لِ ث٫ؽضٔوجػ٢ ٝثُو٫ة٤ِوز، 

.إُل...ٗقٞ ثُٖٔجًَ ثُض٢ سعجًصٜج ٛيٙ ث٫مضٚجٙجس، ُْٝ صضَٞٙ إ٠ُ ٓؼجُؾضٜج دٌَٖ ٌٓٛن
14
 

ظ٣ٌجصٚ، ٗلْٜ ٙؼٞدز ص٤٘ٚق ثُضوث٤ُٝز ك٢ ثُؼِوّٞ ٝد٘جء ػ٠ِ صؼوه ٓ٘جدغ ثُوًُ ثُضوث٢ُٝ ٝصٖؼخ ٓذجفغٚ ٝٗ

ث٩ْٗج٤ٗز؛ ك٢ٜ: ن٤ُْش ػِٔجً ُـ٣ٞجً ٓقٞجً دجُٔؼ٠٘ ثُضو٤ِو١، ػِٔجً ٣ٌضل٢ دٞٙق ٝصل٤ٌْ ثُذ٠٘ ثُِـ٣ٞز، ٣ٝضٞهق 

ػ٘و فوٝهٛج ٝسٌٕجُٜج ثُظجٌٛر، ٌُٜٝ٘ج ػِْ ؽو٣و ُِضٞثَٙ ٣وًُ ثُظٞثٌٛ ثُِـ٣ٞز ك٢ ٓؾجٍ ث٫ّضؼٔجٍ، ٣ٝووٓؼ 

  ْ ٖٓووج٣ًغ ٓؼٌك٤ووز ٓضؼوووهر كوو٢ هًثّووز ظووجٌٛر نثُضٞثٙووَ ثُِـوو١ٞ ٝصلْوو٤ٌٙنٓووٖ عوو
15

، ٝإىث ًجٗووش ثُضوث٤ُٝووز ػِووْ 

 ُِضٞثَٙ ثُِـ١ٞ ُٝؼ٬هز ثُِـز دْٔضنوٜٓج كٔج٢ٛ ػ٬هضٜج دجُضل٤ٌْ؟

ٝسٓج ك٤ٔج ٣ضؼِن دؼ٬هز ثُضوث٤ُٝز دجُذقظ ك٢ ثُوًثّوجس ث٩ّو٤ٓ٬ز، كئٗوٚ ٣ٌٔ٘٘وج ث٫ٟٔت٘وجٕ ٓوٖ ؽٜوز ػِو٠ سٕ 

هًثّجس ثُٔل٣ٌْٖ ٝصلج٤ٌّْٛ صوث٤ُٝز هطؼجً؛ كوو ثّضأعٌٝث دلْٜ ٌٟم صأ٤ُق ثُِلع، ٝٝؽٚ ثّضؼٔجٍ ث٬ٌُّ، ٝدلٜوْ 

ػٚ، ٖٝٓ ٛيٙ ثَُث٣ٝج ٣٘نٌٟ ثُنطوجح ثُضلْو١ٌ٤ ُٔوجٙو ثُنطجح ٤ّٝجهٚ ٝسؿٌثٝٚ ًٔج دقغٞث ك٢ ثُٔؼ٠٘ ٝسٗٞث

ك٢ ٓو٫ٞس ثُضٞثَٙ/ ثُقٞثً/ ثُٔؼ٠٘/ ثُضأ٣َٝ، ٢ٛٝ ٓلج٤ْٛ ٫ ٣٘لي ثُوًُ ثُضوث٢ُٝ ٣غ٣ٌٜج، ٣ٞجف إ٠ُ ٛيث سٕ 

ثُؼو٤ور ث٤ٓ٬ّ٩ز ػو٤ور ٤ًِّٞز ك٢ سِٜٙج؛ كوو ؽجء ك٢ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ كو٢ ٓؼوٌٛ هٚوز ّٓٞو٠ ٝثُؼذوو ثُٚوجُـ 

ٕ ٠ّٞٓ ػ٤ِٚ ث٬ُّْ ثّضٌٌ٘ سػٔج٫ً هجّ دٜج ثُؼذو ثُٚجُـ ٖٓ مٌم ُِْل٤٘ز ٝهضَ ُِـ٬ّ ٝإهجٓز ك٢ ًّٞر ثٌُٜق س

ثُؾوثً، ٝهو ػِْ ٠ّٞٓ دؼو ىُي سٕ ٓت٫س ث٧كؼجٍ ٖٓ صقو٤ن ٓؼ٠٘ ثُؼوٍ ٝفلع ثُٔجٍ ٧ٙقجح ثُؾوثً ٝإكْوجه 

ثُو٘٘ ُو٤ِ ُلظوٚ ٝٓؼ٘وجٙ ثُـ٬ّ ٧د٣ٞوٚ ٛوٞ ثُٔوٚوٞه ٓوٖ ظوجٌٛ ثُْوِٞى ٝٛويث ٝوٌح ٓوٖ د٤وجٕ سٕ ثُوٚوو ٓوٖ 

كقْخ، دَ ٓج ٣٘ؾٌ ػ٘ٚ ٖٓ سكؼجٍ س٣ٞج ٝٛيث ٓج ٣ًٌَ ػ٤ِٚ ثُذقظ ثُضوث٢ُٝ ثُٔؼجٙوٌ؛ س١ ػِو٠ ػ٬هوز ثُٔؼ٘و٠ 

 دجُؼَٔ ثُٔ٘ؾَ ٖٓ ثُوٍٞ، ٝٛٞ ٓج ٣ْٔٚ ثُلوٜجء دجصٚجٍ ثُظجٌٛ دجُذجٟٖ.

كجُضوث٤ُٝوز صذقوظ ػوٖ  ٖٝٓ ؽجٗخ آمٌ، ٣ٖضٌى مطجح ثُضل٤ٌْ ٝػِٔٚ ٓغ ثُضوث٤ُٝز ك٢ ثُذقوظ ػوٖ ثُٔؼ٘و٠؛

ثُٔؼ٠٘ ك٢ ػ٬هضوٚ ٓوغ ثُلؼوَ ثُٔضٌصوخ ػوٖ ثُووٍٞ، ٝمطوجح ثُضلْو٤ٌ ٣ووّٞ ػِو٠ ثُـوٌٛ ٝثُٔوجٙوو ثُضو٢ صض٘وٞع 

دقْخ ث٫ػضوجهثس ٝثُٔؼجًف ٖٓ ؽٜوز ٝدقْوخ ٓضووث٢ُٝ ثُنطوجح ٓوٖ ؽٜوز سموٌٟ، ٝٛجصوجٕ ثُ٘وطضوجٕ صٖو٬ٌٕ 

 ِْج٤ٗز ٝثُٔؼٌك٤ز. هجػور ُِضأ٣َٝ ٝثُلْٜ ك٢ ػِّٞ ثُضل٤ٌْ ٝك٢ ثُضوث٤ُٝجس ثُ
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 17، ٗ غٕفًبٌ ، انتذأنيخ يٍ أٔستيٍ إن ك٤ِ٤خ د٤ٖٗ٬ٚ -

15
، هثً ثُط٤ِؼوز ُِطذجػوز ٝثُٖ٘وٌ، انتذأنيخ ػُذ انؼهًب  انؼرة دراسخ تذأنيخ نظبْرح "األفؼبل انكالييخ" فوي انتوراث انهسوبَي انؼرثويْٓؼٞه ٙقٌث١ٝ،  -

  16، ٗ 2005د٤ٌٝس، ُذ٘جٕ، ٟ



 

  

 

ُٝؼووَ ثُٜٔووْ كوو٢ ثُذقووظ ػووٖ ثُضٞثٕووؼ ثُٔؼٌكوو٢ ثُوووجةْ دوو٤ٖ ثُوووًُ ثُضوووث٢ُٝ ٝثُنطووجح ثُضلْوو١ٌ٤ ُوو٤ِ ػِووْ 

ثُضل٤ٌْ ك٢ ىثصوٚ ٓلٜٞٓوج ٝإؽوٌثء، ٝإٗٔوج ث٫ػضذوجًثس ثُِـ٣ٞوز ثُضوث٤ُٝوز ثُضو٢ ثصنويٛج ػِٔوجء ثُضلْو٤ٌ سهثر ٝوجدطز 

ٖٓ ٗضجةؼ ثُوٌثءر ثُضوث٤ُٝز ُِنطجح سٕ سٝوق٠ ثُْ٘ون ثُِـو١ٞ ُضو٤ٖ٘ ثُٔؼ٠٘ ٝفٌٚٙ ك٢ ثُ٘٘ ثُوٌآ٢ٗ، ىُي سٕ 

 ٓقوهث ُٔوٚو٣ز ىُي ثُنطجح.

 انشرٔط األخالقيخ نهتٕاصم: -أ

  فوٍٞ ثٌُلوجءر chomskyص٢ٌٓ ثُضوث٤ُٝز ك٢ ؽْٜج ُ٘ذٜ سٌٟثف ثُضٞثَٙ، إ٠ُ صٌه٤ز كٌوٌر صْٖٞٓو٢ٌ ل

ثُِـ٣ٞز، إ٠ُ ًلجءر صٞث٤ِٙز صوث٤ُٝز صؼ٠٘ دجُْذَ ث٤ُِْٔز ُِضِلع ك٢ ٓؾج٫س ثُقٞثً ٝث٫صٚجٍ، ٖٝٓ عٔز ٤ٙجؿز 

هٞث٤ٖٗ صٖٞٔ ٌَُ ٓنجٟذز إكجهر، ٝصوِْ كجةٜ ثُضأ٣َٝ ٝصقٚوٌ ثُٔؼوج٢ٗ ثُٔضوثُٝوز دو٤ٖ ٌّٓوَ ٌّٝٓوَ إ٤ُوٚ كو٢ 

ثػووو ٝثُوووٞث٤ٖٗ ػِوو٠ ثُِـووز، كضؾؼووَ ٜٓ٘ووج ث٥هثر ثُٔقووووز ٓؼووج٢ٗ ٙوو٣ٌقز ٝفو٤و٤ووز ٝٝثٝووقز، ٝصٌصٌووَ ٛوويٙ ثُوٞ

 -٧ٜٗج ٓؾٌهر -ُِضٞثَٙ ثُ٘جؽـ، ىُي سٕ ثُِـز ٢ٛ دٔغجدز ثُؾٌٞٛ ثُي١ ٣ٌٖٔ ٨ُكٌجً ثُض٢ ٫ ٣ض٠ْ٘ ٗوِٜج ٓذجٌٕر

سٕ صٚذـ ٖٓ م٬ُٜج هجدِز ُِ٘وَ دٞثّطز ثُؾَٔ ثُض٢ ٗؼذٌ دٜج.
16

 

، ٣ؼٞه ُٔؤِّ ثُووًُ ثُضووث٢ُٝ ثُقوو٣ظ ثُِْوج٢ٗ سّٝوض٤ٖ ٝثُلَٞ ث٧ٍٝ ك٢ ٝٝغ ٛيٙ ثُوٞث٤ٖٗ ٝثُٞٞثد٠

ثُٔضأعٌ دجُٔؾجٍ ثُوج٢ٗٞٗ، ٖٝٓ دؼوٙ ص٤ِٔيٙ ًٍّٞ ٝىُي ك٢ ٓؼٌٛ ًكٞٚ ُِٔؼجُؾز ثُضو٤ِو٣ز ُِـز، إى صذ٤ٖ ُٚ سٗٚ 

ٛيٙ ثُٔؼجُؾز صضني ُ٘لْٜج، إٓج ٓٞهلج كِْل٤ج ٣ؾؼَ ٓوٖ ٝظ٤لوز ثُِـوز كو٢ ٝفووصٜج ثُؾ٤ِٔوز ٓوضٚوٌر ػِو٠ ثُٞٙوق 

قٌْ ػ٤ِٜوج دجُٚووم سٝ ثٌُويح، ٝإٓوج ٓٞهلوج ٗق٣ٞوج ٫ ٣ؾوجٍٝ صق٤ِوَ ث٧ٗٔوجٟ ث٧ًدؼوز ُِؾٔوَ: ثُؾٔوَ ثُنذ٣ٌوز ٝثُ

ٝثُؾَٔ ث٫ّضلٜج٤ٓز ٝؽَٔ ثُضؼؾخ ٝؽَٔ ثُطِخ ٝثُض٢٘ٔ، ٝٛ٘ج ٤َٓ سّٝض٤ٖ د٤ٖ ثُؾَٔ ثُٞٙل٤ز ٝ ؽٔوَ سكؼوجٍ 

ثد٠ ٤ٔٓوَر ٨ُُٝو٢ ػوٖ ث٧موٌٟ ث٬ٌُّ، ٝد٤ٖ ؽَٔ ثُٞٙق ٝؽَٔ ث٩ٗؾجٍ كٌٝم ٝثٝقز. ٖٝٓ عٔز ٛ٘جى ٝوٞ

٢ٛ ًج٥ص٢
17
: 

 ثُٔؼج٤٣ٌ ثُٔوج٤ٓز لث٤ٌُِٖز :

 ـ ٣ؾخ سٕ صٌٕٞ ثُؾِٔز ٖٓضِٔز ػ٠ِ كؼَ ٖٓ ثُ٘ٞع ث٩ٗؾج١ٍ لسٌٓ ٢ٜٗ....  
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هثً ثُط٤ِؼز، د٤وٌٝس ُذ٘وجٕ،  ٓقٔو ث٤ُٖذج٢ٗ ُط٤ق ٣ٍض٢ٗٞ، صٌؽٔز ٤ّق ثُو٣ٖ هؿلُٞ، انتذأنيخ انيٕو ػهى جذيذ في انتٕاصمإٓ ًٝدٍٞ ؽجى ٬ًٕٞٓ،  -
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17
 ،28-27 ٗ هٟ . ٗ ، صٌؽٔز ػذو ثُوجهً ه٢٘٤٘٤، إك٣ٌو٤ج ثٌُٖم ثُوثً ثُذ٤ٞوجء ثُٔـوٌح، ل هس،َظريخ أفؼبل انكالو كيا َُجء األبيب  ثبنكالوسّٝض٤ٖ،  -

 82ضوثٍٝ ثُِْج٢ٗ، ٗ ٣ٝ٘ظٌ ثُؼ٤ج٢ٕ سهًث١ٝ، ث٫ّضَِثّ ثُنطجد٢ ك٢ ثُ



 

  

 

 ـ ٣ؾخ سٕ ٣ٌٕٞ ٍٖٓ ثُلؼَ ٍٖٓ ثُضٌِْ لثَُٖٓ ثُقجٌٝ 

 ـ ٣ٖضٌٟ ك٢ ثُؾِٔز سٕ صٌٕٞ ٓذ٤٘ز ُِلجػَ.

 سٕ ٣ٌٕٞ هجةَ ثُؾِٔز ثُٔضٌِْ ثُٔلٌه. ـ ٣ؾخ

 ثُٔؼج٤٣ٌ ثُٔوج٤ٓز: ٣ٌٖٝٔ صو٤ْٜٔج ه٤ْٖٔ:

س/ ع٘جة٤ز ٙوم/ ًيح كو٢ ٓوجدوَ ٗؾوجؿ/ كٖوَ: ٝٛ٘وج ٣ؤًوو سّٝوض٤ٖ سٕ ٓؼ٤وجً ثُٚووم ٝثٌُويح ٣ٖؤَ ثُؾٔوَ 

ث٩ٗؾج٣ٍوز،  ثُٞٙل٤ز كو٠؛ ك٢ٜ ٙجههز إىث ًجٗش ٓطجدوز ُِٞثهغ ًٝجىدز إىث ًجٗش ؿ٤وٌ ٓطجدووز ُِٞثهوغ، سٓوج ثُؾٔوَ

 ك٢ٜ صنٞغ ُٔؼ٤جً ٗؾجؿ سٝ كَٖ.

ح/ ع٘جة٤ووز هووٍٞ/ إٗؾووجٍ: صٞٙووَ سّٝووض٤ٖ إُوو٠ سٕ ثُؾٔووَ ثُٞٙوول٤ز هووٍٞ. سٓووج ثُؾٔووَ ث٩ٗؾج٣ٍووز، كٜوو٢ هووٍٞ 

ٝإٗؾجٍ، ٝك٢ ٛيث ث٩ٟجً ٣قوه ؽِٔز ٖٓ ثٌُٖٟٝ ثُٔوج٤ٓز، فض٠ ٣ٖٞٔ ثٌَُّٔ ٗؾجؿ ثُلؼَ سٝ ث٩ٗؾجٍ
18
: 

٤ِٜوج ٝسٕونجٗ ٖٓوجًًٕٞ كو٢ ػ٤ِٔوز ثُضٞثٙوَ ثُِـو١ٞ، هثمووَ ـو ٣ؾوخ سٕ صٌوٕٞ ٛ٘وجى ٓؤّْوز ٓضؼوجًف ػ

 ٤ّجهجس ٓؼ٤٘ز.

 ٢ٌُ ٣ضْ إٗؾجٍ ٓج ص٘٘ ػ٤ِٚ صِي ثُٔؤّْز.، ـ ٣ضؼ٤ٖ سٕ صٌٕٞ ثُظٌٝف ٬ٓةٔز

 ـ ٣ؾخ سٕ ٣ضْ إٗؾجٍ ثُلؼَ ٖٓ هذَ ؽ٤ٔغ ثُٖٔج٤ًًٖ دًٚٞر ٙق٤قز.

 ـ ٣ضؼ٤ٖ سٕ صضٞكٌ ُوٟ ثُٖٔج٤ًًٖ ٤ٗز إٗؾجٍ ثُلؼَ.

ٕ سدؼجه ثُضوث٤ُٝز ػ٘و سّٝض٤ٖ ٫ صنِٞ ٖٓ ثٌُٖٟٝ ٝثُوجٕٗٞ؛ كٜو٢ ٫ صْوضغ٢٘ ٓوج ؽوجء دوٚ كو٢ ٣ٌٖٝٔ ثُوٍٞ، إ

سكؼجٍ ث٬ٌُّ، كغٔز ٌٕٟٝ ص٤ٜٔو٣ز صؤعٌ ك٢ سكؼجٍ ث٬ٌُّ، صنضِق ٖٓ كؼَ ٬ًّ إ٠ُ آمٌ؛ كجُٞػو ٓغ٬ ُٚ ٕوٌٟجٕ 

ص٤ٜٔووو٣جٕ، ٛٔووج
19

ط إىث صقووون صووأع٤ٌ ٓل٤ووو. سٓووج : ث٧ٍٝ سٗووٚ ُووٖ ٣قٚووَ ثُقوووط ٓووٖ صِوووجء ٗلْووٚ، ٝثُغووج٢ٗ سٕ ُِقووو

ثُضٜو٣و، كٌٖٟٝٚ ثُض٤ٜٔو٣ز ٢ٛ
20

 : 

 ـ ٫ ٗو١ً إىث ٓج ًجٕ ثُْٔضٔغ ٣ؼِْ سٕ ثُقوط ٤ّوغ.

                                                           
18
  84، ٗ االستهءاو انخطبثي في انتذأل انهسبَيثُؼ٤ج٢ٕ سهًث١ٝ،  -

19
  86ّ، ٗ 2010، 1، ثُوثً ثُؼٌد٤ز ُِؼِّٞ ٗجٌٕٕٝ، ُذ٘جٕ، ٟانتذأنيخ، ترجًخ قصي انؼتبثي ؽًٞػ ٣ٍٞ، -

20
  ثٌُٔؽغ ٗلْٚ، ثُٚلقز ٗلْٜج. -



 

  

 

 ـ ٣ؤٖٓ ثُٔضٌِْ سٕ ثُقوط ٤ّوغ.

 ُٖ ٣ٌٕٞ ُِقوط صأع٤ٌ ٓل٤و.  -

ث٧ّٝوض٢٘٤ ٝسٓج ص٤ِٔي سّٝض٤ٖ ؽٕٞ ٤ٌٍّ، كوو فوجٍٝ سٕ ٣ؼٔون ٗظ٣ٌوز سكؼوجٍ ثٌُو٬ّ ثُضو٢ ؽوجء دٜوج ثُض٘ظ٤وٌ 

ػ٠ِ ٗقٞ ٌّٓل ٩ٗؾجٍ ث٧كؼجٍ، كقوه ٌٕٟٝج ٢ٌُ ٣ٞكن كؼَ ث٬ٌُّ ك٢ صقو٤ن ث٩ٗؾجٍ ٢ٛ
21

 : 

/ ٌٕٟٝ ٕٓٞٔٞ ثُو٤ٞز: ٝظ٤لضٚ ٝٙق ثُلؼَ، َٛ ٛوٞ ٓؾوٌه هٞو٤ز دْو٤طز، سٝ هثُوز هٞو٣ٞز، سٝ كؼوَ 1

 ُِٔضٌِْ....

، دج٩ٝوجكز إُو٠ ٟذ٤ؼوز ثُؼ٬هوز / ثٌُٖٟٝ ثُض٤ٜٔو٣ز: صضَٚ دووًثس ٝثػضوجهثس ثُٔوضٌِْ، ٝٓوجٙوو ثُْٔوضٔغ2

 ثُوجةٔز د٤ٜ٘ٔج.

 / ٌٕٟٝ ثُٚوم: صقوه ثُقجُز ثُ٘ل٤ْز ُِٔضٌِْ، سع٘جء إٗؾجٍ ثُلؼَ، ف٤ظ ٣٘ذـ٢ سٕ ٣ٌٕٞ ؽجهث ك٢ ىُي.3

/ ثٌُٖٟٝ ثُؾ٣ٌٛٞز: صٌٙو ثُـٌٛ ثُضٞث٢ِٙ ٖٓ كؼَ ث٬ٌُّ ثُوي١ ٣ِوَّ ثُٔوضٌِْ دٞثؽذوجس ٓؼ٤٘وز، كؼ٤ِوٚ 4

 ٓج ٣لٌٝٚ ىُي ثُلؼَ.سٕ ٣ْ٘ؾْ ك٢ ٤ًِّٞجصٚ ٓغ 

  س٣ٞووج ٓووٖ ثُووي٣ٖ ٝٝووؼٞث ٝووٞثد٠ ٣ٝPaul Griceؼووو ثُل٤ِْووٞف ٝثُضوووث٢ُٝ ث٣ٌٓ٧ٌوو٢ ندووٍٞ ؿووٌث٣ِن ل

فٌْ ثُٔقجهعزن، ٢ٛٝ ٓوجًدز ٩ٗضجػ ثُؾَٔ ٝصأ٣ِٜٝج، ٝكن مجٙز دجُضٞثَٙ ٝثُقٞثً، ثٕضٌٜس ٛيٙ ثُٞٞثد٠ دـن

، co-operative principle وس ثُضؼوجٕٝٝٓذو convrsational implicatureٓلٜو٢ٓٞ ث٫ّوضَِثّ ثُنطوجد٢ 

ٓذغٞعز ك٢ ع٘ج٣ج ٓقجٌٝصٚ ثُٔؼ٘ٞٗوز دوـنٓقجٌٝثس كو٢ ثُضنجٟوخن ٝكو٢ ٓوجُضوٚ ثُٖو٤ٌٜر نثُٔ٘طون  ٢ٛٝ ٝٞثد٠

كأٓج ث٫ّضَِثّ ثُقٞث١ً كٜٞ ثُٔؼ٠٘ ثُٖٔضن ٖٓ ث٤ُْجم ثُوثٍ ػ٠ِ ٓؼ٤٤ٖ٘ آم٣ٌٖ، ٓغَ ن٫ ص٘ٚ ػٖ  ٝثُضنجٟخن،

ثُؾِٔز كؼ٤ِٖ ُـ٤٣ٖٞ؛ ٛٔج ث٢ُٜ٘ ٝث٧ٌٓ ٣ْضوٍ ػ٤ِٜٔوج دووٌثةٖ د٣ٞ٤٘وز ٛو٢ ٫  مِن فْٖ ٝثٌٓ دجُٔؼٌٝفن؛ كل٢

ثُ٘ج٤ٛز ٤ٙٝـز ث٧ٌٓ ثكؼَ ٝث٫ّضَِثّ ثُقٞث١ً ٛ٘ج ٛٞ ث٤ُٚ٘قز، ٝٛوٞ ٓؼ٘و٠ ٖٓوضن ٓوٖ ثُٔؼ٤٘و٤ٖ ثُْوجدو٤ٖ هٍ 

كٜوْ ثُنطوجح،  ك٢ ف٤ٖ ٣ووّٞ ٓذووس ثُضؼوجٕٝ ػِو٠ ثُٔوُٞوز ثُضو٢ ٣ٖوجًى ك٤ٜوج ثُوجةوَ ٝثُٔضِوو٢ دٜووف ػ٤ِٚ ث٤ُْجم،

٢ٛٝ: ن٤ٌُٖ ثٗضٜجٝي ُِضنجٟخ ػ٠ِ ثُٞؽٚ ثُي١ ٣وض٤ٞٚ ثُـٌٛ ٓ٘ٚن، عوْ كوٌع ؿوٌث٣ِ ٛويث ثُٔذووس ثُؼوجّ إُو٠ 

ٓؾٔٞػووز ٓووٖ ثُوٞثػووو ثُضنجٟذ٤ووز ثُضوو٢ س٣ًووو ٜٓ٘ووج ٝووذ٠ ثُقووٞثً ٝصٞؽ٤ٜووٚ دٔووج ٣ْوؤـ ُِٔضقوووط ُِٝٔنجٟووخ ٓووٖ 

 صٞثَٙ ٗجؽـ.

                                                           
21
 90. ٗ انتذأل انهسبَي، االستهءاو انحٕار  في ثُؼ٤ج٢ّ سهًث١ٝ -



 

   

 

ٝهوو ٙوجؿٜج ٝصٌؽٜٔووج ٌُوْ ٝث٤ٌُووق ٝثُؼ٬هوز ٝثُؾٜوز، ٝهوو هْوْ ؿوٌث٣ِ ٛويث ثُٔذووس إُوو٠ سًدؼوز سهْوجّ ٛو٢ ث

ثُذجفظ ٟٚ ػذو ثٌُفٖٔ ك٢ ًضجدٚ ثُِْجٕ ٝث٤َُٔثٕ سٝ ثُضٌٞعٌ ثُؼو٢ِ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ث٥ص٢
22

 : 

 هجػوصج ًْ ثُنذٌ: -1

 ُضٌٖ إكجهصي ُِٔنجٟخ ػ٠ِ هوً فجؽضٚ. -

 ٫صؾؼَ إكجهصي صضؼوٟ ثُووً ثُٔطِٞح. -

 هجػوصج ٤ًق ثُنذٌ: -2

 سٗٚ ٤ُِ ٙجههج سٝ ٓج صؼِْ ًيدٚ. ٫ صوَ ٓجصؼِْ -

 ٫صوَ ٓج ٤ُْش ُي ػ٤ِٚ د٤٘ز سٝ ه٤َُ ٣غذش ٙوم هُٞي. -

 هجػور ػ٬هز ثُنذٌ دٔوض٠ٞ ثُقجٍ:  -3

 ٤ُ٘جّذي ٓوجٓي سٝ ٓ٘جّذز ث٬ٌُّ ٤ُِْجم ث٫ّضؼٔج٢ُ. -

 هٞثػو ؽٜز ثُنذٌ: -4

 ُضقضٌٍ ٖٓ ث٫ُضذجُ. -

 ُضقضٌٍ ٖٓ ث٫ؽٔجٍ. -

 ُضضٌِْ دج٣ؾجٍ. -

 ُضٌصخ ٬ًٓي. -

جهس ًٝد٤ٖ ٫ًٞف كو٢ ٓوجُضٜوج نٓ٘طون ثُضوأهحن ٙو٤جؿز ٛويٙ ثُوٞثػوو، ٓؼط٤وز إ٣جٛوج دؼووث سم٬ه٤وج، ٝهو سػ 

دج٤ُٚجؿز ثُضج٤ُز: نُضٌٖ ٓؤهدجن، ٝصقش ٛيث ثُٔذوس، كٌػش ٫ًٞف ع٬ط هٞثػو ٢ٛ
23
: 

 هجػور ثُضؼلق سٝ ثُضأهح دج٥هثح ثُؼجٓز: -1

                                                           
22
 238-237ّ، ٗ ٗ 1998، 1، ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢، ثُٔـٌح، ٟانهسبٌ ٔانًيءاٌ أٔ انتكٕحر انؼقهيٟٚ ػذو ثٌُفٖٔ،  -

23
 241، ٗ انهسبٌ ٔانًيءاٌ أٔ انتكٕحر انؼقهيٟٚ ػذو ثٌُفٖٔ،  -



 

   

 

 ٫ صلٌٛ ٗلْي ػ٠ِ ثُٔنجٟخ. -

 هجػور ثُضٌٖي: -2

 ُضؾؼَ ثُٔنجٟخ ٣نضجً د٘لْٚ. -

 هجػور ثُضٞهه: -3

صقَٔ ٛيٙ ثُوجػوور ٓطِذوج دٔؼجِٓوز ثُٔنجٟوخ دوجُضٞهه ٓوٖ مو٬ٍ ثّوضؼٔجٍ ث٧ّوج٤ُخ ٝثُٚو٤ؾ ثُضو٢ صوو١ٞ  -

 ػ٬هز ثُٔضقوط دجُْٔضٔغ.

ٖٝٓ ثُي٣ٖ ثػض٘ٞث د٤ٚجؿز سم٬ه٤ز ُِٞوٞثد٠ ثُضٞثٙو٤ِز ىثس ث٧دؼوجه ثُضوث٤ُٝوز، ثُضووث٢ُٝ نؽ٤وٞك١ٌ ٤ُوضٔن 

 ، ٝهووو ّوو٢ٔ ٓذووواٙ Pranciples of Pragmatics  كوو٢ ًضجدووٚ نٓذووجها ثُضوووث٤ُٝجسن لGeoffrey leechل

دـنثُضأهح ث٧ه٠ٚن، ٝٛيث ثُٔذوس ُٚ ًٙٞر ِّذ٤ز ٝسمٌٟ إ٣ؾجد٤ز، ٤ٙجؿضٜٔج ًج٥ص٢
24
: 

 ًٙٞر ِّذ٤ز: هَِ ٖٓ ث٬ٌُّ ؿ٤ٌ ثُٔؤهح.

 ًٙٞر إ٣ؾجد٤ز: سًغٌ ٖٓ ث٬ٌُّ ثُٔؤهح.

هٞثػو سمٌٟ ٫ صق٤و ػٖ صو٤ْٔٚ ث٣٩ؾجد٢ سٝ ثُِْذ٢ ُٜيٙ ثُوٞثػو، ٢ٛٝ ًج٥ص٢ ٣ًٝٞه ؽ٤ٞك١ٌ ٤ُضٔ
25
: 

 / ثُوٞثػو ثُِْذ٤ز:1

 هجػور ثُِذجهز: هَِ ٖٓ مْجًر ثُـ٤ٌ. -

 هجػور ثُْنجء: هَِ ٖٓ ًدـ ثُيثس. -

 هجػور ث٫ّضقْجٕ: هَِ ٖٓ ىّ ثُـ٤ٌ. -

 هجػور ثُضٞثٝغ: هَِ ٖٓ ٓوؿ ثُيثس. -

 َِ ٖٓ ثمض٬ف ثُيثس ٝثُـ٤ٌ.هجػور ث٫صلجم: ه -

                                                           
24
 85ّ، ٗ 2009، 1، ًٖٓ٘ٞثس ث٫مض٬ف،ثُؾَثةٌ، ٟنًؼُ  ٔانتٕاصمتحٕالد انفكر انفهسفي انًؼبصر أسئهخ انًفٕٓو ٔاػذو ثٌٍُثم دِؼوٌٍٝ،  -

25
 ، ثُٚلقز ٗلْٜج.ثُْجدنثٌُٔؽغ  -



 

   

 

 هجػور ثُضؼجٟق: هَِ ٖٓ ص٘جكٌ ثُيثس ٝثُـ٤ٌ. -

 / ثُوٞثػو ث٣٩ؾجد٤ز:2

 هجػور ثُِذجهز: سًغٌ ٖٓ ًدـ ثُـ٤ٌ.  -

 هجػور ثُْنجء: سًغٌ ٖٓ مْجًر ثُيثس. -

 هجػور ث٫ّضقْجٕ: سًغٌ ٖٓ ٓوؿ ثُـ٤ٌ. -

 هجػور ثُضٞثٝغ: سًغٌ ٖٓ ىّ ثُيثس. -

 سًغٌ ٖٓ ثصلجم ثُيثس ٝثُـ٤ٌ. هجػور ث٫صلجم: -

 هجػور ثُضؼجٟق: سًغٌ ٖٓ صؼجٟق ثُيثس ٝثُـ٤ٌ. -

٣ٌٝٔووٖ ٙوو٤جؿز ٝووٞثد٠ سمووٌٟ سًغووٌ ههووز ٬ُّووضَِثّ ثُقووٞث١ً ٝٓذوووس ثُضؼووجٕٝ، ٛوو٢ كوو٢ فو٤وضٜووج ؽِٔووز ٓووٖ 

ثُنٚجة٘ ىثس ثُٚذـز ثُضؼج٤ٗٝز ثًصٞجٛج ؿٌث٣ِ ُٔذوإ ثُضؼجٕٝ، ٢ٛٝ ًج٥ص٢
26
: 

 ٖضٌى ٣ؾٔغ ثُٖٔج٤ًًٖ ك٢ ػ٤ِٔز ثُضقجًٝ.ـ ٣ؾخ سٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى ٛوف ٓ

 ـ ٣ؾخ سٕ صٌٕٞ إّٜجٓجس ثُٖٔج٤ًًٖ ٓضوثمِز ٓضٞهلج دؼٜٞج ػ٠ِ دؼٜ.

 ـ ٣ؾخ سٕ صْضٌٔ ػ٤ِٔز ثُضقجًٝ ٝكن ث٧ِّٞح ث٬ُٔةْ ُٜج، إ٫ إىث صٌث٠ٝ ثُطٌكجٕ كٞٝؼج فوث ُٜج.

ٓووج ٣ضؼِوون دج٫ّووضَِثّ، كووجُٔضٌِْ ػ٘ووو صِلظووٚ دؾِٔووز ٓووج هجٙوووث ؽِٔووز سمووٌٟ، ٣ؾووخ سٕ ٣ِضووَّ دجُٖووٌٟٝ  ٝسٓووج

ث٥ص٤ز:
27
 

 ٣ؾخ س٫ ٣ضٌى ٓؾجٍ ٬ُػضوجه دأٗٚ ُْ ٣ضْ ثفضٌثّ ٓذوإ ثُضؼجٕٝ.

٣ؾخ ثكضٌثٛ سٕ ثُٖن٘ ثُٔؼ٢٘ دج٧ٌٓ، ٣وًى سٕ ثُٔؼ٠٘ ؿ٤ٌ ثُقٌك٢ ١ًٌٝٝ ٢ٌُ ص٘جهٜ د٤ٖ ثُٔؼ٠٘ 

 ٓج ٗ٘ ػ٤ِٚ ك٢ ثٌُٖٟ ث٧ٍٝ. ثُقٌك٢ ٝد٤ٖ

                                                           
26
 10، ٗ االستهءاو انحٕار  في انتذأل انهسبَيثُؼ٤ج٢ٕ سهًث١ٝ،  -

27
 103ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  -



 

   

 

٣ظٖ ثُٔضٌِْ سٕ ثُٔنجٟخ هجهً ػ٠ِ ث٫ّض٘ضجػ ٝث٩هًثى ثُقو٢ّ ُِلٌٌر ثُض٢ صضؼِن دًٌٞٝر ث٫ٗط٬م ٓوٖ 

 ث٫كضٌثٛ ثُٞثًه ك٢ ثٌُٖٟ ثُغج٢ٗ.

٣ٌٝٔووٖ ثُض٘ذ٤ووٚ كوو٢ سع٘ووجء ٛوويٙ ثُٞووٞثد٠ إُوو٠ دؼووٜ ٕووٌٟٝ ثُضٞثٙووَ ثُ٘ووجؽـ ػ٘ووو ثُل٤ِْووٞف ٛجدٌٓووجُ 

J.Habermas ٝٛوو٢ ٕووٌٟٝ ٍٓٞػووز دوو٤ٖ ثُضلووجْٛ ٝثُِـووز ٝثُٖووٌٟٝ ث٧م٬ه٤ووز، كٔووٖ ٕووٌٟٝ ثُضلووجْٛ ثُٔضؼِوووز ،

دجٌَُّٔ ٝثٌَُّٔ إ٤ُٚ ٓغ٬ً، سٕ ٣نضجً ثُٔضٌِْ نصؼذ٤وٌثً ٓؼوو٫ًٞ، ٌُو٢ ٣وضٌٖٔ ثُٔوضٌِْ ٝثُْٔوضٔغ ٓوٖ صلٜوْ ثُٞثفوو 

ْٔووضٔغ ٓووٖ ٖٓووجٌٟر ٦ُمووٌ، ٝثُٔووضٌِْ ٣ؾووخ سٕ صٌووٕٞ ُووٚ ٤ٗووز صٞٙوو٤َ ٓٞوؤٕٞ هٞوو١ٞ فو٤ووو٢ ٌُوو٢ ٣ووضٌٖٔ ثُ

ٓؼٌكضٚ، ٝػ٠ِ ٛيث ثُٔضٌِْ س٣ٞج سٕ ٣ؼذٌ دٚوم ٢ٌُ ٣ضٌٖٔ ثُْٔضٔغ ٖٓ صٚو٣ن صِلع ثُٔضٌِْن
28

، ٝسٓج ٓج ٣ضؼِن 

دجُِـووز ثُضٞثٙوو٤ِز ػ٘ووو ٛجدٌٓووجُ؛ كٜوو٢ ثُْٔووضٞفجر ٓووٖ ثُضؾووجًح ثُٖنٚوو٤ز ٝٓووٖ ثُغوجكووز ثُنجٙووز دووجُٔضٌِْ، ٧ٕ 

ٖٓ م٬ٍ ػجُْ ث٧ٗظٔز ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز ك٢ ف٤ٖ سٕ ثُٖ٘جٟ ٝظ٤لز ثُِـز ػ٘وٙ إهجٓز ثُؼ٬هجس د٤ٖ ث٧ٕنجٗ 

ثُضٞثٙوو٢ِ دٚوولز ػجٓووز ػ٘ووو ٛجدٌٓووجُ صقٌٔووٚ ٓؼو٤ُٞووز ٓذ٤٘ووزن ػِوو٠ ٓووج ٣ْوو٤ٔٚ نسم٬ه٤ووجس ثُضٞثٙووَن س١ سٕ 

ُِضٞثَٙ ٓؼج٤٣ٌ سم٬ه٤ز ص٘ظْ صذجهٍ ث٧كٌوجً ٝثهػوجءثس ثُٚو٬ف٤ز ٓوٖ مو٬ٍ ثُٔ٘جهٖوز، كٌوَ ٓوج ٛوٞ ػوِو٢ ػ٘وو 

هجدَ ُِٔ٘جهٖز، ٧ٕ ٌَُ ه٫ُز ٓوضٌفز ٖٓ ٌٟف ٕن٘ ٓج صٌَٖ هٞو٤ز ٓؼ٘و٠ ًٝوَ هٞو٤ز ٓؼ٘و٠  ٛجدٌٓجُ ٛٞ

٣ٌٖٔ ٓ٘جهٖضٜج ك٢ إٟجً ٓوُٞز ث٬ُٚف٤زن.
29
 

ٝث٬ُٔفع ػ٠ِ ٛيٙ ثُٞٞثد٠ ثُضوث٤ُٝز، ّٞثء ػ٘و سّٝوض٤ٖ ّٝو٤ٌٍ سٝ ػ٘وو ًوٌث٣ِ سٝ فضو٠ ػ٘وو ٛجدٌٓوجُ 

ٙوو٤جؿز ُـ٣ٞووز، كووـئىث ًجٗووش ن ثُِـووز ٫ صنضووٍَ كوو٢ ٗظووجّ  ه٤جٜٓووج ػِوو٠ سكٌووجً ٓذ٤٘ووز ػِوو٠ ثّووضو٫٫س ٓ٘طو٤ووز كوو٢

ص١َ٤ٌٓ ٕلجف ُِضٞثٙوَ، كوئٕ ثّوضؼٔجُٜج ٝإٗضوجػ ثُؾٔوَ ٝكٜٜٔوج ًوَ ىُوي ٣ضطِوخ ٓؼوجًف ؿ٤وٌ ُـ٣ٞوز ٣ْٝوضَِّ 

ػ٤ِٔجس ثّضو٤ُ٫زن
30

هٞثػو سهٌح إ٠ُ ثُذو٤ٜ٣جس، إى ٫ ٣نضِق ثع٘جٕ ك٢ سٕ صو٤َِ ثُٔوؿ  ، ًٔج سٜٗج ٝك٢ ؽَء ٜٓ٘ج

 سٝ صو٤َِ ث٬ٌُّ ؿ٤ٌ ثُٔؤهح ٣ؾؼَ ٖٓ ثٌُّجُز ثُضٞث٤ِٙز ٗجؽقز. ُِيثس ٓغ٬

 قٕاػذ انتفسير يٍ انًُظٕر اإلساليي: -ة

ٝٝوووغ ػِٔوووجء ثُضلْووو٤ٌ ًٝضوووخ ثُضوووٌثط ث٩ّووو٢ٓ٬، ّوووٞثء كووو٢ ثُلووووٚ سٝ كووو٢ ػِوووّٞ ثُووووٌإٓ سٝ ؿ٤ٌٛوووج ٓوووٖ 

٣ٝؼوو ث٩ٓوجّ ػؾجُوز، ثُضنٚٚجس س٫ٞٙ ػو٣وور ُلٜوْ ثُ٘ٚوٞٗ ثُوٌآ٤ٗوز ٣ٚوؼخ ػِو٠ ثُذجفوظ ث٩ُٔوجّ دٜوج كو٢ 

ٛوـ سٍٝ ٓوٖ ٝٝوغ ٝوٞثد٠ ُلٜوْ ٝصلْو٤ٌ ٝصأ٣ٝوَ ثُو٘٘ ثُوٌآٗو٢ دٖوٌَ ٜٓ٘ؾو٢، ٓوٖ مو٬ٍ ًضجدوٚ 204ثُٖجكؼ٢ 

                                                           
28
 197ّ، ٗ 1998، 2، إك٣ٌو٤ج ثٌُٖم ثُٔـٌح ُذ٘جٕ، ًَٟٕرج ْبثريبس انحذاحخ ٔانتٕاصم في انفهسفخ انُقذيخ انًؼبصخ ٓقٔو ًٗٞ ثُو٣ٖ سكج٣ز، -

29
 203ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  -

30
 20، ٗ نتذأنيخ انيٕو ػهى جذيذ في انتٕاصمث ،إٓ ًٝدٍٞ ٝؽجى ٬ًٕٞٓ -



 

   

 

نثٌُّجُزن ثُي١ صؼضذٌ ٓذجفغٚ ن ٤ْٗؾجً ٓضٌج٬ًٓ ٖٓ ث٤ُ٥جس ثُٔوًٌر ٝث٧هٝثس ث٩ؽٌثة٤ز ثُض٢ ٝهغ ثّوضٔوثهٛج ٓوٖ 

ٝث٤ٓ٬ٌُز ٝثُِـ٣ٞز ٝثُ٘ق٣ٞز، ًٔج ٗؾو ٖٓ ٝؤٜ٘ج سدٞثدوجً ٓوٖ ػِوّٞ  ػِّٞ ًغ٤ٌر، ك٘ؾو ٖٓ د٤ٜ٘ج ث٤ُ٥جس ثُٔ٘طو٤ز

ثُلوٚ ٝثُقو٣ظ ٝثُضل٤ٌْ ٝثُوٌثءثس، ٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ثٗضْجح ٛيٙ ثُّٞجةَ ثٌُٔضْذز إ٠ُ ػِوّٞ ٓنضِلوز، كوئٕ ٛويث 

ٜوج سّوذجح ث٫مض٬ف ُْ ٣ٌٖ ٓجٗؼجً ٖٓ سٕ صوّٞ ٖٓ د٤ٖ ٛيٙ ثُّٞوجةَ سّوذجح ٓضؼووهر ٓوٖ ث٫صْوجم، دوَ سٕ صووّٞ د٤٘

صؾؼَ دؼٜٞج ٣ٌٜ٘ٚ ك٢ دؼٜ، كضٌَٖ ديُي ٓؾٔٞػجً ٝثفوثً ػٌف دجّْ ثُٜٔ٘ؼ ث٢ُٞٙ٧ن.
31
 

٣ٌٝٔووٖ صوْوو٤ْ ٝووٞثد٠ ثُضلْوو٤ٌ إُوو٠ ٝووٞثد٠ ُـ٣ٞووز ٗٚوو٤ز ٝسمووٌٟ كو٤ٜووز ٓؼٌك٤ووز، سٝ إُوو٠ ٝووٞثد٠ ٓضؼِوووز 

ٔلْوٌ دوٚ؛ كجُضلْو٤ٌ دجُٔلٌْ ٗلْٚ ٝسمٌٟ دٜٔ٘ؼ ثُضؼجَٓ ٓغ ثُ٘٘ ثُوٌآ٢ٗ ُـز ٝكٜٔج ٝسمٌٟ ٓضؼِووز دوجُٜٔ٘ؼ ثُ

دجُٔأعًٞ ُٚ ٝٞثد٠ ٝثُضل٤ٌْ ث٩ٕج١ً ػ٘و ثُٚٞك٤ز ٝثُذج٤ٟ٘ز ُٚ ٝٞثد٠ ٝثُضل٤ٌْ دجٌُس١ ُوٚ ٝوٞد٠ ٝؿ٤ٌٛوج، 

 ٖٝٓ ٛيٙ ثُٞٞثد٠:

إى سؽٔغ ثُؼِٔجء ػ٠ِ سٕ ثُ٘٘ ثُوٌآ٢ٗ ٫ ٣لْوٌ إ٫ دو٣ٌ٘وز ُـ٣ٞوز سموٌٟ صلْوٌٙ، إٓوج  تفسير انُص ثبنُص:

 ٚجً ٓأعًٞثً ػٖ ثُوٌٕٝ ثُغ٬عز ث٠ُٝ٧ ُ٪٬ّّ لثُٚقجدز ، ٝٛ٘ج ٣وٍٞ ث٩ٓجّ ثُٖوجٟذ٢:ٗٚجً هٌآ٤ٗجً سٝ فو٣غ٤جً سٝ ٗ

نكِٜيث ًِٚ ٣ؾخ ػ٠ِ ًَ ٗجظٌ ك٢ ثُو٤َُ ثٌُٖػ٢ ٌٓثػجر ٓج كْٜ ٓ٘ٚ ث٧ُٕٝٞ، ٝٓوٖ ًوجٗٞث ػ٤ِوٚ كو٢ ثُؼٔوَ دوٚ، 

كٜووٞ سفووٌٟ دجُٚووٞثح، ٝسهووّٞ كوو٢ ثُؼِووْ ٝثُؼٔووَن
32

ثُٚووق٤ـ ٫ ٣قووٍٞٙ ، ٝثُْووذخ كوو٢ ٛوويث سٕ ثُٔؼووج٢ٗ ٝثُلٜووْ 

ثُٔضأمٌٕٝ سكَٞ ٖٓ ث٧ُٕٝٞ ُؼِز ثُلٌم ث٢َُ٘ٓ د٤ٖ ٍٖٓ ٍَٗٝ ثُٞف٢ ٝد٤ٖ ٍٓ٘٘ج، ٝٛيث سهوٌح ٓوج ٣ٌوٕٞ كو٢ 

 ثُوًُ ثُضوث٢ُٝ ثُٔؼجٌٙ إ٠ُ ث٤ُْجم ثُِـ١ٞ.

ُٝؼَ صل٤ٌْ ثُوٌإٓ دجُوٌإٓ ٖٓ سػِو٠ ٌٓثصوخ ثُضلْو٤ٌ ٝسهٞثٛوج، ٧ٕ هللا ػوَ ٝؽوَ ٛوٞ ٓوٖ ٣قووه ٓوٌثهٙ ٓوٖ 

َُٔ٘ز، ّٞثء ك٢ ثُوٌإٓ سٝ ك٢ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز دؼوٛج ٝف٢ ٖٓ هللا، ٝٛيث ٓج هًٌٙ ث٢ًًَُٖ ك٤ٔج ٗٚٚ: ثُ٘ٚٞٗ ثُ

نسفْٖ ٣ٌٟن سٕ ٣لٌْ ثُوٌإٓ دجُوٌإٓ كٔج سؽَٔ ك٢ ٌٓجٕ كوو كَٚ كو٢ ٓٞٝوغ آموٌ، ٝٓوج ثمضٚوٌ كو٢ ٌٓوجٕ، 

هجٍ صؼج٠ُ: نٝٓج سَُٗ٘ج ػ٤ِي  كئٗٚ د٠ْ ك٢ آمٌ كئٕ سػ٤جى ىُي كؼ٤ِي دجُْ٘ز كئٜٗج ٕجًفز ُِوٌإٓ، ٝٓٞٝقز ُٚ،

ثٌُضجح إ٫ ُضذ٤ٖ ُْٜ ثُي١ ثمضِلٞث ك٤وٚ ٝٛووٟ ًٝفٔوز ُووّٞ ٣ؤٓ٘وٕٞن ُٜٝويث هوجٍ ٙو٠ِ هللا ػ٤ِوٚ ّٝوِْ: نس٫ إٗو٢ 

سٝص٤ش ثُوٌإٓ ٝٓغِٚ ٓؼٚن ٣ؼ٢٘ ثُْ٘ز، كئٕ ُْ ٣ٞؽو ك٢ ثُْ٘ز ٣ٌؽوغ إُو٠ سهوٞثٍ ثُٚوقجدز، كوئْٜٗ سهًٟ دويُي ُٔوج 

طوجْٛ هللا ٓوٖ ثُلٜوْ ثُؼؾ٤وخنٕجٛوٝٙ ٖٓ ثُوٌثةٖ ُٝٔج سػ
33

، ٝٓوٖ ث٧ٓغِوز ثُٔٞٝوقز ُضلْو٤ٌ ثُو٘٘ دوجُ٘٘ كو٢ 

                                                           
31
 20ّ، ٗ  2،2000ثُذ٤ٞجء، ٟ، ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢ د٤ٌٝس ثُوثً انفهسفخ انقٕل انفهسفي انًفٕٓو ٔانتأحيم فقّٟٚ، ػذو ثٌُفٖٔ،  -

32
 3/289، انًٕافقبد ثُٖجٟذ٢، -

33
، ٗ 2ّ، ػ1984، 3، صقو٤ن ٓقٔوو سدوٞ ثُلٞوَ ثدوٌث٤ْٛ ،ٌٓضذوز هثً ثُضوٌثط، ٓٚوٌ، ٟانجرْبٌ في ػهٕو انقر ٌدوً ثُو٣ٖ دٖ ٓقٔو ػذو هللا ث٢ًًَُٖ،  -

 ٗ175-176  



 

   

 

ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ٓج ًٝه ك٤ٚ ٖٓ ث٣٥جس ثُٔضؼِوز دضق٣ٌْ ثُوّ، كوو ًٝه ُلع ثُوّ ك٢ ثُؼو٣و ٖٓ ث٣٥جس ٓطِووج ًٔوج كو٢ 

نفٌٓوش ػِوو٤ٌْ ث٤ُٔضووز   ٝكوو٢ هُٞوٚ صؼووج٠ُ: 173هُٞوٚ صؼووج٠ُ: نإٗٔوج فووٌّ ػِوو٤ٌْ ث٤ُٔضوز ٝثُوووّ...ن لّوًٞر ثُذوووٌر 

 ، ٌُٝوٖ ؽوجءس 115نإٗٔج فٌّ ػ٤ٌِْ ث٤ُٔضز ٝثُووّ...ن لّوًٞر ثُ٘قوَ    ٝهُٞٚ صؼج3:٠ُلًّٞر ثُٔجةور  ٝثُوّ...ن

ٖٓ ًّٞر ث٧ٗؼجّ، كو٤وس ٛيث ثُٔطِن كو٢ هُٞوٚ صؼوج٠ُ: نإ٫ سٕ ٣ٌوٕٞ ٤ٓضوز سٝ هٓوج ْٓولٞفجن، كوٚوٌس  145آ٣ز 

 و٠ ك٢ ثُؼٌٝم.ث٣٥ز ثُوّ ك٢ ثُْٔلٞؿ ٝثُْٔجٍ هٕٝ ٓج صذ

ٖٝٓ سدٞثح صل٤ٌْ ثُ٘٘ دجُ٘٘ س٣ٞج ٌٓثػجر ٤ّجهٚ ثُِـو١ٞ ٝثُٔؼٌكو٢، ٝٛوٞ ٓذقوظ سعوٌثٙ ػِٔوجء ث٩ّو٬ّ 

ًغ٤ووٌثً، ٝوؤٖ ْٓوو٤ٔجس ٓضؼوووهر ٜٓ٘ووج ّووذخ ثُووًٞٝه ّٝووذخ ثُ٘ووٍَٝ ٝثُْوو٤جم سٝ ػِووْ سّووذجح ثُ٘ووٍَٝ سٝ ثُوٚووز 

٤ووجٕ سعووٌ ثُْوو٤جم كوو٢ كٜووْ ثُوووٌإٓ، ف٤ووظ هووجٍ: ٝهووو سُٔووغ ثدووٖ ثُووو٤ْ ثُؾ٣ٍٞووز ٛوويٙ ثُْٔووأُز دضذثُضٖوو٣ٌؼ٤ز ٝؿ٤ٌٛووج، 

نث٤ُْجم ٣ٌٕو إ٠ُ صذ٤ٖ ثُٔؾَٔ، ٝصؼ٤٤ٖ ثُٔقضَٔ، ٝثُوطغ دؼوّ ثفضٔوجٍ ؿ٤وٌ ثُٔوٌثه، ٝصنٚو٤٘ ثُؼوجّ، ٝصو٤٤وو 

ثُٔطِن، ٝص٘ٞع ثُو٫ُز، ٝٛٞ ٖٓ سػظْ ثُوٌثةٖ ثُوثُز ػ٠ِ ٌٓثه ثُٔضٌِْ، كٖٔ سِٛٔٚ ؿِو٠ كو٢ ٗظوٌٙ، ٝؿوج٠ُ كو٢ 

 ، ٤ًوق صؾوو ّو٤جهٚ ٣ووٍ ػِو٠ سٗوٚ 49نىم إٗوي سٗوش ثُؼ٣َوَ ثٌُو٣ٌْن لثُوومجٕ  هُٞٚ صؼج٠ُ:ٓ٘جظٌصٚ. كجٗظٌ إ٠ُ 

ثُي٤َُ ثُقو٤ٌن
34

، كٔؼٌكز ث٤ُْجم ٣ؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓؼٌكز ثُٔؼ٠٘ ثٌُٔثه ٖٓ ثُو٘٘، ٧ٗوٚ ه٣ٌ٘وز ٝهثٍ ٣ْضٞوجؿ دوٚ كو٢ 

 ػوّ ص٤٤ٌق ثُ٘٘ فْخ ث٧ٛٞثء.

ُؼٌد٤ووز دنٚجةٚووٜج ٝهٞثػوووٛج، ًٝه ثُٔؼووج٢ٗ ٫ ٣ٌٔووٖ كٜووْ ثُوووٌإٓ إ٫ دلٜووْ ثُِـووز ث انووُص يفسوور ثهغتووّ:

ن٧ٕ ثُِـز صٔغَ ثُ٘ظجّ ث١ًٌَُٔ ثُوثٍ ك٢ د٤٘ز ثُغوجكوز دٖوٌَ ٝثٌُِٔجس إ٠ُ ثُٔأعًٞ ٖٓ ُْجٕ ثُؼٌح ٝسٕؼجًْٛ، 

ػجّن
35
ٝٛ٘ج ٣وٍٞ ثُٖجكؼ٢: نكئٗٔج مجٟخ هللا ثُؼٌح دِْوجٜٗج، ػِو٠ ٓوج صؼوٌف ٓوٖ ٓؼج٤ٜٗوج، ًٝوجٕ ٓٔوج صؼوٌف  .

ٓؼج٤ٜٗج ثصْجع ُْجٜٗج، ٝسٕ كطٌصٚ سٕ ٣نجٟخ دج٢ُٖء ٓ٘ٚ ػجٓج ظجٌٛثً ٣ٌثه دٚ ثُؼجّ ثُظجٌٛ ٣ْٝضـ٠٘ دوأٍٝ ٛويث 

٠ ٛيث دوذؼٜ ٓوج مٟٞوخ دوٚ ك٤وٚ، ٝػجٓوج ٓ٘ٚ ػٖ آمٌٙ، ٝػجٓجً ظجٌٛثً ٣ٌثه دٚ ثُؼجّ ٣ٝومِٚ ثُنجٗ، ك٤ْضوٍ ػِ

ظجٌٛثً، ٣ٌثه دٚ ثُنجٗ، ٝظجٌٛثً ٣ؼوٌف كو٢ ّو٤جهٚ سٗوٚ ٣وٌثه دوٚ ؿ٤وٌ ظوجٌٛٙ، كٌوَ ٛويث ٓٞؽوٞه ػِٔوٚ كو٢ سٍٝ 

ث٬ٌُّ سٝ ّٝطٚ سٝ آمٌٙن
36

، ٝٓلجه ٛيث سٕ ثُؼجّ ٖٓ ثُِـز ٣لٌْٙ ث٤ُْجم ٝثُو٣ٌ٘ز ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُووٌثةٖ ثُنجٙوز، 

ثُٔلْوٌ ػِو٠ كٜوْ ثُٔؼ٘و٠ ثُٔوٌثه، إى سٕ نٓؼٌكوز ٛويث ثُلوٖ ُِٔلْوٌ ٝو١ًٌٝ،  ٢ٛٝ ػ٘جٌٙ ػو٤ِز ُٝـ٣ٞز صؼ٤ٖ

ٝإ٫ ك٬ ٣قَ ُٚ ث٩هوثّ ػ٠ِ ًضجح هللا. هجٍ ِٗٞز ثُٔو٢٘٣: ّٔؼش ٓجُي دٖ سِٗ ٣وٍٞ ٫ سٝص٢ دٌؽَ ٣لٌْ ًضوجح 
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1314 له س، ه ٟ ، ثُٔؾِو ث٧ٍٝ، ٗ ؽور، ؼٌٔثٕ، هثً ػجُْ ثُلٞثةو ٌُِٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ،، صقو٤ن ػ٢ِ ثدٖ ٓقٔو ثُثذائغ انفٕائذثدٖ ثُو٤ْ ثُؾ٣ٍٞز،  -

 
 

35
 178، ٗ 1998، 1، ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢، د٤ٌٝس، ٟيفٕٓو انُص دراسخ في ػهٕو انقر ٌٌٗٚ فجٓو سدٞ ٣ٍو،  -

36
  52-51ٟ ، ٗ ٗ  ، صقو٤ن سفٔو ٓقٔو ٕجًٌ، ثُوثً ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز د٤ٌٝس، له س، هانرسبنخ ثُٖجكؼ٢، -



 

   

 

مٌ سٕ ٣ضٌِْ كو٢ ًضوجح هللا ؿ٤ٌ ػجُْ دِـز ثُؼٌح إ٫ ؽؼِضٚ ٌٗج٫. ٝهجٍ ٓؾجٛو: ٫ ٣قَ ٧فو ٣ؤٖٓ دجهلل ٝث٤ُّٞ ث٥

هللا إىث ُْ ٣ٌٖ ػجُٔج دِـجس ثُؼٌحن.
37
 

ُْٝ ٣َٜٔ ثُوًُ ثُضوث٢ُٝ ثُٔؼجٙوٌ هٞو٤ز كٜوْ ثُِـوز ث٧ّ ٝمٚجةٚوٜج فضو٠ ٣ٌضٔوَ ثُٔؼ٘و٠، ٝٓوٖ ُطوجةق 

ث٧ٓغِز ثُٔووٓز ك٢ ٛيث ثُٖإٔ سٕ ٟذ٤ذج ك٢ ث٣٫ُٞجس ثُٔضقور ث٤ٌ٣ٌٓ٧ز ٖٓ سَٙ ك٤ِ٤ذ٢٘٤ ثصٜوْ دئٛٔوجٍ فوجٍ ٟلوَ 

ٌٝم، ىُي سٗٚ فجكع ػ٠ِ آعوجً ٓوٖ ُْوجٗٚ ثُل٤ِ٤ذ٤٘و٢ ٝدجُٞوذ٠ فوجكع ػِو٠ مجٙو٤ز ثُض٘ـو٤ْ كو٢ ثُٔٞثهوق ٓجس دق

ث٫ٗلؼج٤ُز، ًؿْ سٗٚ ٣ضقوط ث٩ٗؾ٣َ٤ِز دط٬هز، ٝٛٞ ٓج سْٝٛ ثُوٞجر ث٤٤ٌ٣ٌٓ٧ٖ دأٗٚ ٣وٍٞ ٬ًٓج ٓض٘جهٞج ًٝجىدج، 

ْ ٣ٌٝ ك٤ٜج ٫ ص٘جهٞج ٫ٝ ًيدج.ُٝٔج ٝٝؼش سهٞثُٚ ثُْٔؾِز د٤ٖ س٣و١ س٤٤ٌ٣ٌٖٓ ٖٓ سَٙ ك٤ِ٤ذ٢٘٤ ُ
38
 

ُؼَ ثُنطجح ث٢ُٞٙ٧ ثُضٌثع٢ ٖٓ سدٌٍ ثُضنٚٚجس ثُض٢ فجُٝوش ًّوْ فووٝه انُص يفٓى ثقٕاػذ فقٓيخ: 

ػ٤ِٔز ٜٝٓ٘ؾ٤ز ُِذجفظ كو٢ ثُووٌإٓ ثٌُو٣ٌْ صوٌدوٚ ٓوٖ ٓوٌثه ثُٖوٌع، ٌُٝوٖ ن٣ذوو٢ ثُنطوجح ث٧ٙو٢ُٞ كو٢ ّوؼ٤ٚ 

جٍ ثُوٌثءر ُِ٘٘ ثٌُٖػ٢، إ٫ ك٤ٔوج ثػضووو ٓوٖ ثُنطوجح ثُٖوٌػ٢ ُٞٝغ ثُوٞثػو ثُٔطٌهر، ُْ ٣وع ثُذضز ؿِوٚ ُٔؾ

سٗٚ د٤ٖ ثُو٫ُز ظجٌٛ ثُٔوٚو، ُٝيُي ثػضذٌس صِي ثُوٞثػوو ث٫ّوض٘ذج٤ٟز ٌٟثةون ُلٜوْ ثُنطوجح ٓوغ دْو٠ ُِووٌثةٖ 

ثٌُثؽقووز ٩ٌٓووجٕ ه٫ُوو٢ ٝوؤٖ إٌٓجٗووجس ًغ٤ووٌرن
39

، ٝٛوويث ث٫ٗلضووجؿ سًْووخ ثُوٞثػووو ث٧ٙوو٤ُٞز ٤ُٞٗووز كوو٢ ٓؼجُؾووز 

ف٤ظ ٣ٌٔ٘٘ج ثُوٍٞ دأٜٗج هٞثػو مطجد٤ز ؿ٤ٌ ٓؼ٤٘ز دنطجح دؼ٤٘ٚ، دَ هوو ٣ْوضؼ٤ٖ دٜوج صق٤ِوَ ثُنطوجح  ثُ٘ٚٞٗ،

 كْٜ ثُِٔلٞظ ثُذ١ٌٖ.

"انؼجرح ثؼًٕو انهفو ال ثخصوٕ  انسوجت"ٖٝٓ ٛيٙ ثُوٞثػو ث٤ُٞٙ٧ز ثُوجػور ث٤ٌُٜٖر ثُوجةِز دإٔ 

 س١ سٕ 

٤ّجم ث٣٥ز ث٣ٌٌُٔز ٛٞ مٚٞٗ ثُْذخ ثُوي١ ٫ مٚٞٗ ثُْذخ ٫ ٣و٢ٞ ػ٠ِ ػّٔٞ ثُِلع، كْذخ ثٍَُ٘ٝ سٝ 

ال ٖٝٓ ثُوٞثػوو س٣ٞوج ن ٣ٔ٘غ ٖٓ ث٩دوجء ػ٠ِ ٓطِو٤ز ثُِلع ٝإػٔجٍ ثُٔؼ٠٘ ثُؼجّ ثُٞثًه ٢ٛ ٛيٙ ث٣٥ز سٝ ثًُْٞر.

ٝٓؤهٟ ٛيٙ ثُوجػوور سٕ ٓوج٫ ٣قضٔوَ ثُضأ٣ٝوَ سٝ ٓوج ًٝه ك٤وٚ ٗو٘ هطؼو٢ ثُو٫ُوز ٫ ظوٖ ك٤وٚ ٫  ناجتٓبد يغ َص

 ضٜجه.٣ؾٍٞ ك٤ٚ ث٫ؽ

ٝك٢ ؽجٗخ آمٌ، ٣ضؼِن دٔ٘جٛؼ ثُٔلْو٣ٌٖ عذضوش ثُ٘ظ٣ٌوز ثُضلْو٣ٌ٤ز ٕوٌٟٝجً ُضلْو٤ٌ ثُووٌإٓ صقوش ٓظِوز س١ 

ٜٓ٘ؼ ٖٓ ٓ٘جٛؼ ثُضل٤ٌْ، كل٤ٔج ٣ضؼِن دجُضل٤ٌْ ث٩ٕج١ً سٝ ثُذوج٢ٟ٘ ثُٚوٞك٢، ٝثُوي١ ٛوٞ نصأ٣ٝوَ ٣٥وجس ثُووٌإٓ 

                                                           
37
  1/292،انجرْبٌ في ػهٕو انقر ٌ ث٢ًًَُٖ، -

38
 103ٗ  ،انتذأنيخ يٍ أٔستيٍ إن  غٕفًبٌك٤ِ٤خ د٤ٖٗ٬ٚ،  -

39
 28، ٗ انُص ٔانتأٔيم ػذو ثُؾ٤َِ ٓ٘وًٞ، -


ك٢ كْٜ ثُوٞثػو ث٤ُٞٙ٧ز، دجػضذجًٛج ٓذقظ ٓضٖؼخ ٣قضوجػ إُو٠ دقوظ ْٓوضوَ ٣ٌٔوٖ ثُؼوٞهر إُو٠ ثُٖوجٟذ٢ كو٢ ثُٔٞثكووجس، ٝمجٙوز ٓوج صؼِون ٜٓ٘وج  ٬ُّضَثهر 

 7ٗ  ،دْٔأُز ثُؼّٔٞ ٝثُنٚٞٗ ثُٔؾِو ثٌُثدغ ثُلَٚ ثٌُثدغ



 

   

 

٧ًدجح ثُِْٞى، ٣ٌٖٝٔ ثُضطذ٤ن د٤ٜ٘ج ٝد٤ٖ ث٣ٌٌُْ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ؿ٤ٌ ٓج ٣ظٌٜ ٜٓ٘ج، دٔوض٠ٞ إٕجًثس مل٤ز صظٌٜ 

ثُظٞثٌٛ ثٌُٔثهرن
40

، ك٤ٖضٌٟ ك٤ٚ ٓج ٢ِ٣:
41
 

 ـ سٕ ٣ٌٕٞ ُٚ ٕجٛو ٌٕػ٢ ٣ؤ٣وٙ ٖٓ ؿ٤ٌ ٓؼجًٛ.

 ـ سٕ ٣ٚـ ثُضل٤ٌْ ث٩ٕج١ً ػ٠ِ ٓوض٠ٞ ثُظجٌٛ ثُٔوًٌ ك٢ ُْجٕ ثُؼٌح.

 ـ س٫  ٣ٌٕٞ ُٚ ٓؼجًٛ ٌٕػ٢ ٫ٝ ػو٢ِ.

 ثٌُٔثه ٝفوٙ هٕٝ ثُظجٌٛ.ـ س٫  ٣وػ٠ سٕ ثُضل٤ٌْ ث٩ٕج١ً ٛٞ 

ٝسٓج ثُضل٤ٌْ دجُٔأعًٞ ثُي١ ٣وجدَ ثُضل٤ٌْ دجٌُس١ سٝ ُ٘وَ إٗٚ ثُضلْو٤ٌ ثُووجةْ ػِو٠ ٗووَ ٓوج ًٟٝ ػوٖ ثٌُّوٍٞ 

٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ سٝ ثُٚقجدز سٝ ثُضجدؼ٤ٖ، ٝثُوجةْ ػ٠ِ صل٤ٌْ ثُ٘٘ دجُ٘٘ ًٌٖٟ ػجّ ُِضلْو٤ٌ، كووو ًّؤش 

ثُؼ٤ِٔز ثُضل٣ٌ٤ْز ٜٓ٘ج:  ُٚ دؼٜ ثُٞٞثد٠ ثُٞثؽخ ٌٓثػجصٜج ك٢
42
 

ـ سٕ ٣ؼٌف ثُٔلٌْ فوٝه سُلجظ ثُوٌإٓ، ٝسٕ ٣وق ػ٘و فو ًوَ ُلوع دقوظ ٫ ٣وومَ ك٤وٚ ؿ٤وٌ ٓٞٝوٞػٚ، ٫ٝ 

 ٣نٌػ ٓ٘ٚ ٢ٕء ٖٓ ٓٞٝٞػٚ.

سٕ صقَٔ سُلجظ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ػ٠ِ ٓج ًجٕ ٓضؼجًكج ػ٤ِٚ ك٢ ػٌٚ ٍَٗٝ ثُٞف٢، ٫ٝ ٣ؾٍٞ سٕ صقَٔ  ـ ٣ؾخ

 ػ٠ِ سػٌثف ٝػجهثس فوعش دؼو ىُي.

ـ ٣ؾخ ٌٓثػجر ث٤ُْجم ٝٓوض٠ٞ ثُقجٍ، ٝثُ٘ظٌ ك٢ هٌثةٖ ث٬ٌُّ ػ٘و صل٤ٌْ سُلجظ ثُوٌإٓ عْ ْٝ ثُ٘ظ٤ٌ ك٤ٜج 

 إ٠ُ ٗظ٤ٌٙ.

فوو٤ٖ سٕ ثُٔؾ٤وو٣َٖ ُِضلْوو٤ٌ دووجٌُس١ ٣ٞووؼٕٞ ٓؾٔٞػووز ٓووٖ ثُٖووٌٟٝ ثُٔضؼِوووز دجُٔلْووٌ ٝدضلْوو٤ٌٙ ٛوو٢  كوو٢

ًج٥ص٢:
43
  

 ـ سٕ ٣ضٚق ثُٔلٌْ دجُٚلجس ث٣ًٌُٝٞز ُِٔلٌْ ٝسٕ ٣ضأهح دج٥هثح ثُض٢ ٫دو ٜٓ٘ج ُٚ.

                                                           
40
 18، ٗ 3ػ ،انتفسير ٔانًفسرٌٔ ٓقٔو ف٤ْٖ ثُيٛذ٢، -

41
  86، هثً ثُؼِّٞ ٌُِٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ، ػ٘جدز ثُؾَثةٌ لهس، ه ٟ ، ٗ في انؼصر انحذيج ثيٍ انُظريخ ٔانتطجيم يُبْج انًفسريٍ ًٓ٘ٚٞ ًجك٢، -

42
 49-48، ثُٔؾِو ث٧ٍٝ، ٗ ٗ ـ1421ٛ، 1، هثً ثدٖ ػغٔجٕ، ٟقٕاػذ انتفسير جًؼب ٔدراسخمجُو دٖ ػغٔجٕ ثُْذش،  -

43
 108، ٗ يُبْج انًفسريٍ في انؼصر انحذيجًٓ٘ٚٞ ًجك٢،  -



 

   

 

 ـ سٕ ٣ِْ ثُٔلٌْ دجُؼِّٞ ث٧ّج٤ّز ثُض٢ ٫دو ٜٓ٘ج ٤ُقْٖ كْٜ ثُوٌإٓ ٝد٤جٕ ٓؼج٤ٗٚ.

 ٣ضؾ٘خ ث٧مطجء ثُض٢ ٗذٚ إ٤ُٜج ثُؼِٔجء، ٝسٕ ٣قٌٗ ػ٠ِ ػوّ ثُٞهٞع ك٤ٜج سع٘جء صل٤ٌْٙ.ـ سٕ 

 ـ س٫  ٣ومَ ػجُْ ثُوٌثءثس دٔوًٌثس ك٣ٌٌز ّجدوز، ٝسٕ ٫ ٣ؾؼَ ثُوٌإٓ صجدؼج ُٔوًٌثصٚ ثُٔنجُلز ُِوٌإٓ.

٣ٝوٞهٙ ُِٞهٞع ك٢ ـ سٕ ٣ضن٠ِ ػٖ ثُٜٟٞ ك٢ صل٤ٌْٙ ٝإػٔجٍ ًس٣ٚ، ٧ٕ ثُٜٟٞ ٣قؾذٚ ػٖ فْٖ كْٜ ثُوٌإٓ 

 ثُنطأ.

 ـ س٫ ٣نجُق ك٢ صل٤ٌْٙ آ٣جس ثُوٌإٓ ث٧مٌٟ، ٝس٫ ٣ضؼجًٛ ًس٣ٚ ٓغ ٓوًٌثس ث٣٥جس ث٧مٌٟ.

 ـ س٫ ٣نجُق ك٢ صل٤ٌْٙ ث٧فجه٣ظ ثُٚق٤قز، ٝس٫ ٣وًٌ آًثء صضؼجًٛ ٓغ ٓج صوًٌٙ صِي ث٧فجه٣ظ.

لجظ ٝصٌث٤ًوخ ثُووٌإٓ صلْو٤ٌث ٣نوجُق ٓؼوج٢ٗ ـ س٫ ٣ضؼجًٛ ك٢ صل٤ٌْٙ ٓغ ٓؼج٢ٗ ثُِـز ثُؼٌد٤ز، ٝس٫  ٣لٌْ سُ

 ثُِـز ٝثّضؼٔج٫صٜج ٝص٣ٌٚلجصٜج.

 ـ س٫ ٣ٌٕٞ ٓضأعٌث دج٧كٌجً ٝثُٔيثٛخ ثُٔنجُلز ثُٔؼجه٣ز ثُض٢ ٣ؼض٘وٜج ثٌُلجً، ٝس٫ ٣ٌٕٞ َٜٓٝٓج ٗل٤ْج سٓجْٜٓ.

ٚ سٕ ٣وووّ ًس٣وٚ ـ س٫ ٣ؾَّ دإٔ ٓج ٣ووٓٚ ك٢ صل٤ٌْٙ ٛوٞ ٓوٌثه ث٣٥وجس ٫ٝ ٣وطوغ دوإٔ ٛويث ٓوٚوٞهٛج، دوَ ػ٤ِو

 كو٠.

ُْٝ ٣ـلَ ثُذجفغٕٞ ك٢ ثُضل٤ٌْ ٝصج٣ًنٚ سٕ ٣ِلضٞث ٗظٌ ثُوثًُ ُِٔوٝٗجس ثُضل٣ٌ٤ْز إ٠ُ ٝٞثد٠ ػجٓوز، ٫دوو 

ٖٓ ٓؼٌكضٜج هذَ ثُنٞٛ ك٢ ٛيٙ ثُٔوٝٗجس ٝصق٤ِِٜج، ٝٛيٙ ثُٞٞثد٠ ٢ٛ
44
: 

 ـ ثُٔؼٌكز ثُضجٓز ُؼٌٚ ثُٔلٌْ ٝٓظجٌٛ ثُق٤جر ثُض٢ ػجٓ ك٤ٜج ٤َٓٝثصٜج.

 ٌكز ثُضجٓز ُٖن٤ٚز ثُٔلٌْ ٝهًثّز ٌٓثفَ ف٤جصٚ ٝٓظجٌٛ ثُضأعٌ ٝثُضأع٤ٌ ك٤ٜج.ـ ثُٔؼ

 ـ ثُٞهٞف ػ٠ِ سٛوثف ثُٔلٌْ ٖٓ صل٤ٌْٙ.

 ـ صقو٣و هٞثػو ٜٓ٘ؼ ثُٔلٌْ ٓؼجُٔٚ ٣ٌٟٝوز صطذ٤ن ىُي ثُٜٔ٘ؼ.

 ـ ث٬ٟ٫ع ثٌُجَٓ ػ٠ِ ٗضجػ ثُٔلٌْ ٝٓؤُلجصٚ دـ٤ز ثُضؼٌف ػ٠ِ سكٌجً ثُٔلٌْ ًِٜج.
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 90ٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ث -



 

   

 

 ُٞثػ٤ز ثُٖجِٓز ثُٔضًٌٌر ُِضل٤ٌْ ثُٔضؾ٘ذز ٬ُّضؼؾجٍ ٝثُضٌْع.ـ ثُوًثّز ث

 ـ ثُٔٞٝٞػ٤ز ك٢ ثُذقظ ٝػوّ ثُذقظ ػٖ صضذغ ث٧مطجء ٝص٤ٚو ثُؼ٤ٞح.

ـوو ثُ٘ظووٌر ثُٔؼضوُووز ٝثُٔضّٞووطز ٝثُٔضَٗووز ُِضلْوو٤ٌ دؼوووّ ٓـووج٫ر ثُذجفووظ كوو٢ ٓقذووز ٝصوووو٣ٌ ٝصوووو٣ِ ثُضلْوو٤ٌ 

 ٝٙجفذٚ.

 ُٔوًّز ٓؼ٤٘ز ك٢ ثُضل٤ٌْ سٝ م٤جًثصٚ ثُؼ٤ِٔز ك٢ صل٤ٌْٙ. ـ ػوّ ٓقجًٔز ثُٔلٌْ دْذخ ثٗضٔجةٚ

 ـ ثُٔٞٝٞػ٤ز ك٢ ثُضو٣ْٞ ٝثُؼوثُز ك٢ ثُقٌْ ػ٠ِ ثُضل٤ٌْ.

ٝٗ٘ذووٚ إُوو٠ سٕ ثدووٖ ؽ٣ٌووٌ ثُطذوو١ٌ كوو٢ ّٓٞووٞػضٚ ثُضلْوو٣ٌ٤ز، ٣ٞووغ ٛووٞ ث٥مووٌ ٝووٞثد٠ ػو٣ووور ُِٔٔجًّووز 

ثُضل٣ٌ٤ْز، ٍٓٞػز ك٢ ع٘ج٣ج صل٤ٌْٙ ٜٓ٘ج ث٥ص٢
45
: 

 ٖٓوٝهث إ٠ُ ثُ٘٘ ٝٓج ٣ٌصذ٠ دٚ ٖٓ ثُذ٤جٕ ثُ٘ذ١ٞ. سٕ ٣ٌٕٞ ثُٔلٌْ -

 سٕ ٣ٌٕٞ ثُٔلٌْ ػ٠ِ ػِْ دِْجٕ ثُؼٌح ٌٟٝثةن ثُضؼذ٤ٌ ٝٝؽٞٙ ثُذ٤جٕ ك٤ٚ. -

 س٫ ٣ٌٕٞ ٓج ثٗض٠ٜ إ٤ُٚ ثُٔلٌْ صل٤ٌْث سٝ صأ٬٣ٝ مجًػ ػٖ سهٞثٍ ثُِْق. -

ٚ، ك٬دووو ٓوٖ ثٌُؽووٞع كوو٢ د٤جٗووٚ إىث ًوجٕ ٓووٌثه ثُٔلْووٌ هثموو٬ ك٤ٔوج موو٘ هللا دووٚ ٗذ٤ووٚ دوجُؼِْ هٕٝ ّووجةٌ سٓضوو -

 ٝصأ٣ِٝٚ إ٠ُ ثٌٍُّٞ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ.

ٝؽِٔوز ثُووٍٞ، إٕ ثُؼو٣وو ٓوٖ ثُوًثّوجس ث٩ّو٤ٓ٬ز ثُٖٔووضـِز دوجُ٘٘ ثُوٌآٗو٢ ّوذوش ٍٓجٜٗوج دجُضذٖو٤ٌ دو٤ووجّ  

هٞثػووو ُِضٞثٙووَ ٝدوٌثءصٜووج ُِٔؼط٤ووجس ثُِْووج٤ٗز ٝثُِـ٣ٞووز ػِوو٠ ٝووٞء كٌووٌ صوووث٢ُٝ ٣ٌثػوو٢ مٚٞٙوو٤جس ثُوو٘٘ 

 ًٌّجُز صٞث٤ِٙز ٝثٌَُّٔ إ٤ُٚ ًٔضِو٢ ُٜيٙ ثٌُّجُز ٌَّٝٓ ًذجط ُٜج.

إٕ س٣ووز ٓقجُٝووز ُؼوووو ٓوجًٗووز دوو٤ٖ ٓووج سٙووِٚ ثُوووًُ ث٩ّوو٢ٓ٬ ٓووٖ هٞثػووو ٝٝووٞثد٠ ُوووٌثءر ثُنطووجح، ٝدوو٤ٖ 

ثُٞوٞثد٠ ثُضوث٤ُٝووز ُِضٞثٙووَ ٝثُقووٞثً كوو٢ ٗٔٞىؽٜووج ثُـٌدوو٢ ٛوٞ ٝووٌح ٓووٖ ثُذقووظ كوو٢ ثُنٚٞٙوو٤جس ثُغوجك٤ووز 
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، صقو٤ن سفٔو ػذوو ثُوٌٍثم ثُذٌو١ٌ ٝآموٌٕٝ، هثً ثُْو٬ّ ُِطذجػوز ٝثُٖ٘وٌ ٓٚوٌ، جبيغ انجيبٌ ػٍ تأٔيم    انقر ٌسدٞ ؽؼلٌ ٓقٔو دٖ ؽ٣ٌٌ ثُطذ١ٌ،  -
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ػ٢ِٔ ٓؼضٔو ك٢ دقظ ٓجهر ٓج، ػ٤ِٚ سٕ ٣ٌٕٞ ٓ٘ضَػج ٓوٖ ٟذ٤ؼضوٚ ىثصٜوج ُٔذجها ثُنطجح ٗلْٚ، ىُي سٕ س١ ٜٓ٘ؼ 

ٝسٕن ٓؾٞػز ثُضق٫ٞس ثُٔؼٌك٤ز ٝثُٜٔ٘ؾ٤ز ثُض٢ ؽوس ك٢ ٗظ٣ٌز ثُِـز ٝسُٜٙٞج ْٝٓض٣ٞجصٜج ٝٝظجةلٜج ٝثُلِْلز 

ؾؼوَ ثُؼ٤ِٔز ثٌُجٓ٘ز ًٝثءٛج صِٔ دٌَٖ ٓذجٌٕ ثُنطجح ٌٟٝم صق٤ِِٚ ٝٝظجةلٚ ثُٔضؼوهر دٌَٖ ٢ًِ ٕجَٓ ٓٔوج ٣

ث٣ز ٓوجًدز ػ٤ِٔز ُٜيث ثُنطجح صنضِق ك٢ ٓقوهثصٜج ٜٝٗؾٜج ػٖ ثُٔوجًدجس ثُذ٬ؿ٤ز ثُْجدوزن.
46
  

ٝصقووش ى٣٘ووي ثُ٘وطضوو٤ٖ ثُؾوو٣ٌٛٞض٤ٖ: ثُنٚٞٙوو٤ز ثُغوجك٤ووز ٝثمووض٬ف ٗظ٣ٌووز ثُِـووز ػووٖ ثُٔوجًدووجس ثُذ٬ؿ٤ووز 

ٝثُؼِٔوو٢، ٝٓوووٟ صٌٔووٖ ٛوويٙ  ثُْووجدوز، ٣ٌٔ٘٘ووج ثُوووٍٞ إٕ ه٤ٔووز س٣ووز هجػووور سٝ هووجٕٗٞ صضؾِوو٠ كوو٢ ؽجٗذٜووج ث٩ؽٌثةوو٢

ثُٞٞثد٠ ٖٓ صؾجٍٝ ثُٔذقظ ثُو٢ُ٫ ثٌُٔصذ٠ دجُضٞظ٤ق ثُقٌك٢ ُِِٔلٞظ ثُنطجد٢، ٝٛ٘ج ْٗوضأِٗ دٔوج سٕوجً إ٤ُوٚ 

ػ٘ووٓج هوجًٕ دو٤ٖ ثّوضٌثص٤ؾ٤ض٤ٖ كو٢ فل٣ٌوجس ثُٔؼٌكوز، ٛٔوج صق٤ِوَ ثُلٌوٌ ٝصق٤ِوَ  ٤ٓM - Faucautٖجٍ كًٞوٞ 

ٌُوجٖٓ ًٝثء ثُٔؼ٘و٠ ثُٔؾوج١ٍ؛ س١ ثُذقوظ ػٔوج ًٝثء ثُنطوجح. سٓوج ثُنطجح؛ كج٧ٍٝ ٣ْؼ٠ إ٠ُ ثّضٌ٘جٙ ثُٔؼ٠٘ ث

صق٤َِ ثُنطجح، كٜوكٚ ثُذقظ ك٢ ثُؼذجًر دٞٙلٚ ٤ٕتج هجةٔج ديثصٚ، ٫ صق٤َ ػ٠ِ ٕو٢ء آموٌ ٝدجُضوج٢ُ نكو٢ صق٤ِوَ 

ثُقوَ ثُنطجد٢، ٫ ٣ضٞؽٚ ث٫ٛضٔجّ إ٬ٟهج إ٠ُ ثُذقظ مِق ٓج ٛٞ ظجٌٛ ػٖ ثُغٌعٌر ٕذٚ ثُٚجٓضز ُنطجح آمٌ، 

دوَ إُو٠ إظٜوجً ُٔوجىث ٙووؼخ ػ٤ِوٚ سٕ ٣ٌوٕٞ ؿ٤وٌ ٓووج ًوجٕ، ٤ًٝوق ٣٘لوٌه دويُي ثُقوون ػِو٠ ؿ٤وٌٙ ٓوٖ ثُنطجدووجس 

ث٧مووٌٟن
47

، ٝدجُضووج٢ُ، كووئٕ ثُؼوذووز ث٩ٕووٌجٍ ثُضوو٢ صٞثؽووٚ ٛوويٙ ثُٞووٞثد٠ ٛوو٢: إُوو٠ س١ فووو ٣ٌٔووٖ ُٜوويٙ ثُٞووٞثد٠ 

هٚوو، ٝٛوَ عٔوز ٛوجٓٔ دٞٙلٜج آ٤ُجس ك٢ كْٜ ثُنطجح ٝصِو٤وٚ سٕ صٚؤو سٓوجّ س١ موٌم ُٜوج ػوٖ هٚوو سٝ ؿ٤وٌ 

 ٓضٌٝى ٬ُفضٔج٫س ثُ٘جؽٔز ػٖ ثُضٞظ٤ق ؿ٤ٌ ثُوه٤ن ُٔغَ ٛيٙ ثُٞٞثد٠؟

ٝصؾوً ث٩ٕجًر إ٠ُ سٕ ثُوًُ ثُضوث٢ُٝ دٚلز ػجٓز، ٣َٖٔ ٛيٙ ثٌُا٣ز ثُل٣ًٞٞز ُِٔؼٌكز ثُنطجد٤ز، إى ٤ٔٗوَ 

 ث٤ُٝوووز ًذوووٌٟصضؾوووٚ ٗقوووٞ ثُْووو٤جهجس ثُِـ٣ٞوووز ثُؾَة٤وووز ٝصو micropragmatiqueك٤وووٚ دووو٤ٖ صوث٤ُٝوووز ٙوووـٌٟ 

macropragmatique  صضؾٚ ٗقٞ ث٤ُْجهجس ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝػٔج ًٝثء ثُضوث٤ُٝزmetapragmatique  ٚثُض٢ صضؾو

إ٠ُ ٝػ٢ ثُ٘جُ ثُضوث٢ُٝ، ٖٝٓ عٔوز كٜويث ثُضؼووه ثُضووث٢ُٝ ثُوي١ ٣ؤّوِ ُضووث٤ُٝجس ٓنضِلوز ٣ٔغوَ ٤ُٞٗوز ٝمٚوٞدز 

ث٧ػٔوجٍ ىثس ثُو٫ٞء ثُضووث٢ُٝ ص٘ضٔو٢ إُو٠ ثُقووَ ُِٔذقظ ٌُٝ٘ٚ ٣ٔغَ كو٢ ثُٞهوش ىثصوٚ ٓأمويثً ُوٚ، ف٤وظ إٕ سؿِوخ 

ثُؼِٔو٢ ث٩ْٗوج٢ٗ، كأّٝوض٤ٖ ك٤ِْوٞف ٝؿٔذوٌٍ ُْوج٢ٗ إعُ٘ٞوٞؽ٢، ٝؿٞكٔوجٕ ّّٞو٤ُٞٞؽ٢، ٝٓوٖ صوث٤ُٝوز ٤ًٗٞوز 

ُٔوًّووز كٌثٌٗلووًٞس ٓووغ ٛجدٌٓووجُ إُوو٠ صوث٤ُٝووز ػو٤ٗ٬ووز ُٔوًّووز ثُووووُ ٓووغ ًجٕووٌ إُوو٠ صوث٤ُٝووز فٞث٣ًووز ٓووغ 
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 21، ٗ 1992ثُلٕ٘ٞ ٝث٥هثح، ث٣ٌُٞش، ثؿْطِ ٬ٙؿ كَٞ، د٬ؿز ثُنطجح ٝػِْ ثُ٘٘، ػجُْ ثُٔؼٌكز، ثُٔؾِِ ث٢ُٟ٘ٞ ُِغوجكز ٝ -
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ضٞثٙووَ ٓووغ ٛووج٣ِٔ، دووَ إٗ٘ووجنٗوق ػِوو٠ ٓذووجها صوث٤ُٝووز فضوو٠ كوو٢ ثُل٣َ٤ووجء كٌثْٗوو٤ِ ؽووجى إُوو٠ إع٘ٞؿٌثك٤ووج ثُ

ثٌُٞثٗط٤زن.
48

 

ٝٛيث ٓج صؤًوٙ ثُٞٞثد٠ ثُضوث٤ُٝز ك٢ ٓنضِق ٤ٙـٜج، ك٢ٜ ٝٞثد٠ ثّض٘ضجؽ٤ز كو٢ ثُؼٔوّٞ ٓ٘طِوٜوج ٬ٓفظوز 

ُِقوٞثً  ثُظٞثٌٛ ثُضٞث٤ِٙز ٝثُنطجد٤ز ك٢ إٟجًٛج ثُٔقوٝه، كٌؿْ سٕ ٗظ٣ٌز دٍٞ ؿٌث٣ِ ك٢ ٤ٙـضٜج ثُٞوجدطز

صضْْ د٘ٞع ٖٓ ثٌُٔٝٗز ٧ٜٗوج ٫ صضٖوذظ دقٌك٤وز هوٞث٤ٖٗ ثُقوٞثً، إ٫ سٕ فووٝط كٖوَ كو٢ ثُضٞثٙوَ، كْوذذٚ ٣ذوو٠ 

ٖٓضًٌجً د٤ٖ ثُقٞثً ٗلْٚ لثُِـز  ٝسٌٟثكٚ لثٌَُّٔ ٝثٌَُّٔ إ٤ُٚ  ٝفض٠ ٬ٓدْوجس ٝظوٌٝف ثُضٞثٙوَ ٗلْوٜج، 

ٕوٌٟٝ ثُ٘ؾوجؿ ُِٝظوٌٝف ثُضو٢ ٣ْو٤ٜٔج سّٝوض٤ٖ  ف٤ظ نإٗٚ ٖٓ ث٧ّج٢ّ ٓٞثءٓز هًثّز ث٧ػٔجٍ ثُِـ٣ٞز ُضق٤ِوَ

نفج٫س إملجمن سٝ نكَٖن ٣ٝوضٌؿ ثُٔؤُق لسّٝض٤ٖ  ص٤ٌّٔز ُقج٫س ث٩ملجم ث٧ًغٌ ثٗضٖجًث، ٣ٝيًٌ ٓوٖ د٤ٜ٘وج 

ػوّ ثفضٌثّ ٓٞثٝؼز ٖٓ ثُٔٞثٝؼجس ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝػووّ ث٤ِٛ٧وز ثُوج٤ٗٞٗوز ٝؿ٤وجح ثُٔوٚوو ٝثُنطوأ كو٢ ٙو٤جؿز 

ّووضؼٔجٍ إؽووٌثء ٓؼوووٍٝ ػووٖ سٙووَ ٝٝووؼٚ....إُلنثُِٔلووٞظ ٙوو٤جؿز هه٤وووز، ٝث
49

، ُٝوويُي ٣ووٌصذ٠ ثُنطووجح دِقظووز 

ثُنطجح ٗلْٚ ٝػ٤ِٚ صذوو٠ ٓوضٌفوجس ؿوٌث٣ِ ٓؾوٌهر ٝهجٙوٌر ػوٖ ث٩فجٟوز دٔنضِوق ؽٞثٗوخ ثُنطوجح
50

، ًٔوج 

٣ٌٔووٖ ثُوووٍٞ إٕ ثُقووٞثً هووجةْ ػِوو٠ ْٓوؤِجس سٝ ٓووج ٣ٚووطِـ ػ٤ِووٚ كوو٢ ثُضوث٤ُٝووز دجُٔؼٌكووز ثُٖٔووضًٌز دوو٤ٖ ثُٔووضٌِْ 

نكوئٕ ثُظوٌٝف ثُقٞث٣ًوز ُووٟ ًوٌث٣ِ  ٝثُٔنجٟخ، ٝػ٤ِٚ ٫ ٣ٌٖٔ ٝٝوغ هٞثػوو ُذوو٤ٜ٣جس ْٝٓؤِجس، ٝدجُضوج٢ُ

ظٌٝف ٓؤٓغِز ُِٔضٌِْ ٝثُٔنجٟخ، ٤ُْٝش ظٌٝكج ٟذ٤ؼ٤ز صضقوه دج٤ُْجم ٝثُٔوجّ ٝؿ٤ٌٛجن.
51
  

ِ ٣ٝٞووجف إُوو٠ سٓغِووز ثُظووٌٝف ػ٘ووو ؿووٌث٣ِ ه٤ووجُ ٛوويٙ ثُظووٌٝف ػِوو٠ ٗٔوو٠ ُـوو١ٞ ٝعوجكووز دؼ٤ٜ٘ووج، إى ُوو٤

دجًٌُٞٝر ٓج ه٤ِ ػ٠ِ ثُغوجكز ث٩ٗؾ٣َ٤ِوز سٝ ثُلٌْٗو٤ز سٝ ث٧ُٔج٤ٗوز ٣٘طذون ػِو٠ ثُغوجكوز ثُؼٌد٤وز؛ كوجُٔؼٌٝف سٕ 

ثُغوجكز ثُؼٌد٤ز عوجكز ٗ٘، د٤٘ٔج عوجكز ث٥مٌ عوجكز كٌه ٕٝن٘، ٝك٢ ثُغوجكز ثُٞثفور ٗلْٜج ُْ صٌثع ٛيٙ ثُٞٞثد٠ 

٤ِوز. ٝٝؤٖ ٛويث ث٩ٟوجً ٣ٌٔوٖ ٝٙوق ثُوٞثػوو ث٩ّو٤ٓ٬ز ٣ٞٛز ثُلٌه كو٢ فوو ىثصوٚ ٝمٚٞٙو٤جصٚ ثُ٘لْو٤ز ٝثُؼو

 دجُنجٙز دجُ٘٘ ٝدجُٞذ٠ ثُ٘٘ ثُوٌآ٢ٗ، ٝدْؼضٜج ُٔؾج٫س ثُٔؼٌكز ٝثُِـز ػ٠ِ فو ّٞثء.

                                                           
48
 179، ٗ ، انتذأنيخ يٍ أٔستيٍ إن  غٕفًبٌك٤ِخ د٤ٖٗ٬ٚ -

49
 79ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  -

50
 131، ٗ انحٕار  في انتذأل انهسبَياالستهءاو ثُؼ٤ج٢ٕ سهًث١ٝ،  -

51
 131ثٌُٔؽغ ٗلْٚ، ٗ  -
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