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الملخص
ٌّبن لذ٘ٓ همبٗ٘س لتّمشف الخشٍٓ اللغَٗٔ لٌذ الشبلش ٍهي أّوْ٘ب هب التشحهِ ٍ .رًَسهَى
فٖ آحبسُ األدث٘ٔٗ .شٕ رًَسَى ثأىّ ئٗزبد ًسجٔ لتٌَق الوفشدات فٖ الهٌص أٍ فهٖ رهض
هٌِ ٗوىي ئرا هب حسجٌب فِ٘ الٌسجٔ ث٘ي الىلوبت الوتٌَلٔ إ الوختلفٔ ثمعْب لي ثمط
ٍالوزوَق الىلّٖ للىلوبت الوىًَ٘ٔ لٍِٗ .متعٖ ّزا الوم٘بس أى ًذخل فٖ دائشٓ الىلوبت
الوتٌَلٔ ولّ ولؤ رذٗذٓ تشد فٖ الٌص ألٍ٘ل هشّٓ هك ئحتسبثْب ههشّٓ ٍاحهذٓ فهٖ المهذد
هْوب تمذ٘دت هشّات ٍسٍدّب فٖ الزض الّزٕ ًفحصِ هي الٌّصٍ ،ثمذ ئحصب لذد الىلوهبت
الوتٌَلٔ ٗتن٘ ئٗزبد ًسجٔ التٌَّق ثمسؤ لذدّب للٖ الحبصل الىلّٖ للىلوبتْٗ .ذف ّهزا
الجحج ئلٖ تمذٗن لشض ًفشٕ لوٌْذ رًَسَى فٖ ل٘بس تٌَ٘ق الوفشدات فٖ األسهلَة،
هك دساسٔ تؽج٘م٘ٔ لٌوبرد هي األشمبس فٖ هزبل الشحب  ،ألحوذ شهَلٖ ٍحهبفؿ ئثهشاّ٘ن
ٍخل٘ل هؽشاى ٍ ٗمَم للٖ الوٌْذ التحل٘لٖ -اإلحصبئٖ ٍالوىتجٖ.
الكلمات الذليلية :الىلؤ ،الومبٗسٔ ،األث٘بت ،الخشٍٓ اللغَٗٔ ،اإلحصب .
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المقذمة
أٍ٘ل هب ٗستخذم اإلًسبى لومشفٔ األش٘ب  ،حَاسِ٘ ٍأٍ٘ل ربًت تت٘سهش لنًسهبى همشفتهِ
هي األش٘ب َّ هب ٗذس٘ة ثحبس٘ٔ ،فبلحَاس تجمٖ ٍس٘لٔ اإلًسبى األٍلٖ فٖ همشفهٔ األشه٘ب .
لزله فٖ ئدسان الومبسف االًسبً٘ٔ تمول الحبسهتبى الس٘هوك ٍالجصهشٍ .ههي الومهشٍف أىّ
الىالم ئثبًٔ لو٘ب ٗذٍس فٖ الزّّي أٍ فٖ تمج٘ش آخش «الىالم ثهبلوفَْم الىالسه٘ىٖ ّهَ فهي
التّمج٘ش اللسبًٖ» ٍَّ هي الومبسف اإلًسبً٘٘ٔ ٍهي رَاًجِ أًِّ ٗذسن ثْبت٘ي الحبس٘ت٘ي ٍهي
الوملَم أىّ الىالم ٗتشىّل هي الىلوبت الّتهٖ ًمشفْهب ثهبلومزن ٍّهَ ههي أـْهش الخهَا
األسلَث٘ٔ ٍالوج٘٘ي لي سشّ صٌبلٔ الىتبثٔ ٍاإلًشب لٌذ الشّبلش أٍ الٌّبحش.
ئىّ ٍفشٓ الىلوبت الوتٌَلٔ الّتٖ ٗستخذهْب الشبلش أٍ الىبتت فٖ ئًشب أحش هب ،تمج٘ش لهي
حشٍتِ اللفف٘ٔ .ولّوب وبًت الىلوبت الوتٌَلٔ وخ٘شٓ فٖ الٌّص ،تذلّ للٖ سمٔ الومبًٖ لٌذُ
ٍسمٔ همزوِ اللغَٕ ٍَّ أثشص الخَا األسلَث٘ٔ ،هك أىّ هصؽلح «الومزن الشّهمشٕ» ّهَ
أوخش شَ٘لب للٖ ألسٌٔ الٌّمبدٗ ،زت أى ًٌجِ٘ أىّ هخل ّزا الومزن ال ٗختص٘ ثبلشّهمشا دٍى
الىتبة ،ثل لىل ادٗت ،شبلشا وبى أٍ وبتجب همزهن لغهَٕ ٗسهتخذهِ فهٖ صه٘بأ وتبثبتهِ
ٍخؽبثِ األدثٖ؛ ئرى فحص الخشٍٓ اللفف٘ٔ فٖ الٌصَ األدث٘ٔ ٗذلٌب للهٖ اسهتجبًٔ ٍاحهذ
هي أّن الوالهح الوو٘ضٓ لألسلَةٗ .متوذ التحل٘ل األسلَثٖ للٖ أرضا الَحهذات اللغَٗهٔ
ٍخصبئصْب الّتٖ ٗوىي أى تجحج رو٘مب للٖ أسبس وو٘هٖ ٍئحصهبئٖ(السهذ ،د.ت ،الزهض
االٍل.)108 :
ال ٗستغٌٖ إٔ للن لي اإلحصب  ،ألًِّ هفتبح هٌْزٖ هْن ٗفعٖ ثٌب ثمذ ول دساسٔ ئلٖ
حصش الخصبئص األلسٌ٘ٔ المبهٔ لٌس٘ذ الٌّصٗ .مَل الوسذٕ« :للمول٘هٔ اإلحصهبئ٘ٔ فعهل
ثبسص فٖ لملٌٔ الوٌْذ الٌمذٕ»(الوسذٕ1991 ،م.)291 :
خالل ًْبٗبت المشى التبسك لشش ٍخبصٔ فٖ هؽلك المششٗي ،حهذحت ًملهٔ ًَل٘هِ فهٖ
التمبهل هك الٌصَ األدث٘هٔ ثفعهل الذساسهبت اللسهبً٘ٔ ٍسٍ٘اد اللسهبً٘بت الحذٗخهٔ هخهل
فشدٌٗبًذ دٕ سَسه٘ش( ٍ )1913-1857شهبسل ثهبلٖ( )1947-1865ههي رْهٔ ٍ سٍههبى
ربوَثسَى( ٍ )1982-1896ف٘ىتَس شىَفسىٖ ثتأح٘شّن للٖ الذ٘ساسبت األدث٘ٔ هي رْهٔ
اُخشٕ .ئتّسن الجحَث اللغَٗٔ فٖ المشى التبسك لشش ثبلؽبثك التبسٗخٖ٘ الّهزٕ ٗتٌهبٍل تؽهَ٘س
اللغٔ لجش المصَس ٍوبى خلػ هٌْزٖ ث٘ي دساسٔ اللغٔ تبسٗخ٘ٔ ٍآً٘هٔ .فو٘٘هض سَسه٘ش ثه٘ي
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الوٌْز٘ي ٍفشّق ث٘ي الذ٘ساسبت هي الٌَّق األٍ٘ل إٔ التّمبلج٘ٔ ٍالذ٘ساسبت ههي الٌهَق الخهبًٖ
إٔ التّضاهٌٍ٘٘ٔ ،دلب ئلٖ دساسٔ اللغٔ ووب ّٖ اٙى ٍالتفشٗك ث٘ي اللغٔ ٍتهبسٗ اللغٔ(هحوهذ
ًَٗس للٖ2004 ،مّ .)14 :ىزا تغ٘٘ش هسبس الذ٘ساسهبت األدث٘هٔ ٍأد٘ت ئلهٖ ًشهأٓ الوٌهبّذ
الٌمذٗٔ الٌسم٘ٔ الّتٖ تشوّهض للهٖ الهٌّص ٍحهذُ ٍتزملهِ فهٖ الوشوهض األٍ٘ل فهٖ الذ٘ساسهٔ
ٍالتحل٘ل ٍتمتجش الوإحشات الخبسر٘ٔ هخل ح٘بٓ الوَلّف ٍالفهشٍف اإلرتوبل٘هٔ ٍالس٘٘بسه٘ٔ
ٍالٌفس٘ٔ ٍا٘شّب فٖ الوشوض الخبًٖ ٍتمتجشّب ّبهش٘ب خالفهب للوٌهبّذ الٌّمذٗهٔ الس٘ه٘بل٘ٔ أٍ
التّمل٘ذٗٔ(ثلَحٖ2004،م.)5 :
األسلوب وملزوماته(تؼشیفه وأوواػه)
رب فٖ «لسبى المشة»« :االسلَة ٗمبل للشؽش هي الٌّخ٘هل ٍوهلّ ؼشٗهك هوتّهذ فْهَ
أسلَةٍ ،األسلَة َّ الؽشٗكٍ ،الَرٍِ ،الوزّتٗ .مبل «أًتن فٖ أسلَة سَ »ٍ .األسلَة:
الفيّٗ ،مبل «أخز فالى فٖ أسبل٘ت المَل»؛ إٔ فٖ أفبً٘ي هي المَل»(ئثي هٌفَس1300،ق:
اسلَة)ٍ .ئرا أهمٌّب الٌّفش فٖ تمبسٗف األدثب ٍاللسبً٘٘ي حَل األسهلَة ًزهذٔ أًّْهن رّجهَا
هزاّت هختلفٔ هٌْب «األسلَة َّ الوفْش الّزٕ فٖ الخؽبة ٌٍٗزن لهي ئخت٘هبس ٍسهبئل
التمج٘ش ٍ الّتٖ ثذٍسّب تحذ٘د همبصذ الوتىلّن أٍ الىبتتٍ ،ؼج٘متهِ»(ر٘هشٍ1994 ،م.)12 :
رّت أدٗت آخش ثأىّ «الجٌ٘ٔ األسلَث٘ٔ فٖ ًصٍ هب تىوي فٖ هذٕ لذسٓ رله الهٌص للهٖ
توخّل المبلذٓ الزوبل٘٘ٔ الوشتشؤ ،ثوب ٗحَل تله المبلذٓ ئلٖ هشرم٘ٔ اثذاق ٍتمَٗن فٌ٘٘٘ي
فٖ آىٍ همبً»(الَلش1994 ،م.)10-12 :
ٍسد للٖ ولؤ ( Styleاألسلَة) وخ٘ش هي الومبًٖ حتهٖ صهبس ههي الصهمت تحذٗهذّب
ثتمشٗف ٍاحذ ٍّزا سارك ئلهٖ أىّ ّهزُ الىلوهٔ ال تخهتص ثبلوزهبل اللسهبًٖ ٍحهذًٓ ثهل
أستمولت فٖ هزبالتٖ لذٗذًٓ ٍٗو٘٘ض لبدًٓ ث٘ي األسلَة األدثٖ ٍاألسلَة ا٘ش األدثٖ .لزله
رب ت الومبًٖ الىخ٘شٓ حَل األسلَة هٌْب:
 -1األسلَة ٗوخل اخت٘بساً ث٘ي هذﱢخشٍ هي اإلهىبً٘٘بت.
 -2األسلَة خبصٌ٘ٔ فشدٌٗٔ(للٌص).
 -3األسلَةٔ َّ ًت٘زُٔ الومبٗ٘ش ٍالوَاصفبت.
 -4األسلَةٔ وتمج٘شٍ لي شخصِ٘ٔ الىبتتِ ٍلمل٘٘تِ ٍتَرِْ الفىشٕ.
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 -5األسلَةٔ َّ الشرلُ ًفسِٔ(ث٘فَى)(الموشٕ1999 ،م.)51-52 :
ٌّبن هجذأ ٗزت أى ًأخزُ ثم٘ي اإللتجبس ٍَّ أَىّ األدة ال ٗىَى ئلّب ثأسلَة فهبلوجٌٖ
هالصم فِ٘ للومٌٖ ٍالصَسٓ ال تملّ فٖ شٖ لي الوبدٓ الملو٘٘هٔ«ٍ .الغشث٘هَى هٌهز الًَ٘هبى
ئلٖ الَ٘م ٗو٘ضٍّى لبدًٓ ث٘ي حالحٔ هي األسبل٘ت ٍّٖ:
 -1األسلَة الجس٘ػ أٍ السْل الّزٕ ٗصلح للشّسبئل ٍالحَاس.
 -2األسلَة الومتذل أٍ الَس٘ػ الّزٕ ٗصلح للتبسٗ ٍالولْبٓ.
 -3األسلَة الزضل أٍ الس٘بهٖ الّزٕ ٗصلح للوأسبٓ»(ثي رسٗل2001 ،م.)5 :
األسلَة ٍاألسلَث٘ٔ هصؽلحبى ٗىخش تشددّوب فٖ الذساسبت األدث٘هٔ ٍاللغَٗهٔ الحذٗخهٔ
ٍللٖ ًحَ خبلص فٖ للَم الٌمذ األدثهٖ ٍالجالاهٔ ٍللهن اللغهٔ ،أههب االسهلَة سهبثك لهي
األسلَث٘ٔ( )Stylisticsفٖ الفَْس ئر استجػ ثبلجالأ هٌز المذٗن فٖ ح٘ي اًجخمت األسلَث٘ٔ
ئحش الخَسٓ الّتٖ أحذحتْب لسبً٘بت دٕ سَس٘ش هؽلك المهشى المشهشٗي ،فهٖ هزهبل الهذسس
اللغَٕ ٍهذٕ تأح٘شُ ف٘وب ثمذ فٖ الذساسبت الٌمذٗٔ ٍاألدث٘ٔ ،ئر ٗمذ هفَْم األسلَث٘ٔ ٍل٘ذ
المشى المششٗي ٍلذ التصك ثبلذ٘ساسبت اللغٍَٗٔ ،لذ ـل الجحج األسلَثٖ لبئوبً للهٖ ٍصهف
ٍرَُ اإلستخذام اللغَٕ ٍهالحفهٔ ٍرهَد الوٌجْ٘هبت األسهلَث٘ٔ ئلهٖ أى رهب لجهذالمبّش
الزشربًٖ فمذم تصَساً دل٘مبً لوفَْم األسلَة ،فزوش« :ئًِّ العّشة ٍالؽشٗمٔ فِ٘»(رشربًٖ،
1969مٍ .)7 :هي أّن٘ األّذاف ٍالَـبئف الّتٖ تشوض للْ٘ب الٌّفشٗٔ األسلَث٘ٔ دساستْب للغهٔ
األدٗت ٍهمزوِ اللغَٕ ووب ٗوخّلْب ئًتبرِ األدثٖ ٍرله ثاخعبئْب لوٌهبّذ ههي التحل٘هل،
ٍال شه٘ أىّ « الذ٘ساسٔ الملو٘هٔ لألسهلَة تعهك أسسهب هَظهَل٘ٔ ٗوىهي االسهتٌبد ئلْ٘هب
ثبؼوئٌبى ٍهمبٗ٘شُ هحذ٘دٓ للحىن للهٖ األسهلَة ههي خهالل التّحل٘هل اإلحصهبئٖ ههخالً
للتشاو٘ت ٍاأللفبؾ ٍالٌحَ»(لٌبًٖ1996 ،م.)106 :
ٍ«تٌمسن هستَٗبت التحل٘ل األدثٖ ئلٖ تحل٘هل لألصهَات ٍاأللفهبؾ ٍالتشاو٘هت .ففهٖ
هزبل األصَات ٗتن٘ تحل٘ل الَلف ٍالَصى ٍالٌّجش ،أه٘ب فٖ هزبل األلفبؾ فتتن٘ دساسهٔ الىلوهٔ
ٍتشو٘جبتْب ٍالص٘غ االشتمبل٘٘ٔ ٍتأح٘شّب للٖ الفىهشٓ ٍالوصهبحجبت ٍالالصههبت اللغَٗهٔ فهٖ
هَظَق هم٘ي لٌذ هإلف هم٘ي .أهب فهٖ هزهبل التشاو٘هت فتزهشٕ دساسهٔ ؼهَل الزوهل
ٍلٙصشّب ٍأسوبى التشو٘ت هي أهخبل الوجتذأ ٍالخجش ٍالفمل ٍالفبلل»(سااهت2003 ،م.)37 :
وبى ثبلٖ ٍَّ هإسس ّزا اإلتزبُ لبئال ثأى األسلَث٘ٔ دساسهٔ المَاههل الوهَحشٓ فهٖ اللغهٔ
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ٍلْزا تَس٘ك فٖ الوفَْم فشول ول هب ٗتملك ثبللغٔ هي أصَات ٍص٘غ ٍولوهبت ٍتشاو٘هت
ٍتذاخل هك للن األصَات ٍالصشف ٍالذ٘الالت ٍالتشاو٘ت(لجذ الٌَس1984 ،م.)21ٍ 20 :
« تجحج األسلَث٘ٔ لي الخصبئص الفٌ٘ٔ الزوبل٘ٔ الّتٖ تو٘ض الٌص لي آخهش أٍ الىبتهت
لي وبتت آخش هي خالل اللغٔ الّتٖ ئستخذهْب ٍتحهبٍل اإلربثهٔ لهي ّهزا السهإال :و٘هف
ٗىتت الىبتت ًصب هي خالل اللغٔ؟ ٍّٖ ثَرِ لبم تذسس الٌص ٍتمشؤُ هي خالل لغتِ ٍهب
تمشظِ هي خ٘بسات أسلَث٘ٔ للٖ شتّٖ هستَٗبتْب؛ ًحَٗب ٍلفف٘ب ٍصَت٘ب ٍشهىل٘ب»(ثلهَحٖ،
اٗلَل2004م ّٖ«ٍ .)5 :تمٌٖ ثبلٌص ٍتزملِ هحَس ئّتوبهْب ،خالفبً للوٌبّذ الٌّمذٗٔ الّتٖ
تتخزُ ٍس٘لٔ ئلٖ ابٗٔ خبسر٘هٔ لهذ تتملّهك ثهبلفشٍف التّبسٗخ٘هٔ أٍ الومؽ٘هبت الٌفسه٘ٔ
ٍاإلرتوبل٘ٔ ،أٍ سَاّب هوب لذ ٗتّصل ثبلوإحش ال ثبألحش فٖ راتِ؛ ٍلزا ٗشٕ أحذ الجبحخ٘ي أى
الٌمذ األسلَثٖ َّ ًمذ رذٗش ثصفتِ الملو٘ٔ؛ ألًِّ ٗشوّض للٖ دساسٔ الٌص فهٖ راتهِ؛ رلهه
هي خالل التشو٘ض للٖ هىًَ٘بت الٌّص األسهلَثٍ٘ٔ ،تحذٗهذ لاللتْهب ف٘وهب ثٌْ٘هبٍ ،تحذٗهذ
ٍـبئفْب األسلَث٘ٔ ٍالزوبل٘ٔ»(ثَحسَى2002 ،م )2 :فٖ الٌْبٗٔ ٗشتول الوٌْذ األسهلَثٖ
للهٖ خوسههٔ ئتزبّههبت :األسههلَث٘ٔ الصههَت٘ٔ ،األسههلَث٘ٔ الَـ٘ف٘ههٔ ،األسههلَث٘ٔ التمج٘شٗههٔ،
األسلَث٘ٔ الٌحَٗٔ ،األسلَث٘ٔ اإلحصبئ٘ٔ(السم٘لٖ2005 ،م.)45 :
ّ
الؼيىات
ٗتٌبٍل ّزا الجحج ثبلذساسٔ حالحِ ًوبرد لخالحٔ هي ألالم األدة فٖ المصش الحذٗج ّن
أحوذ شَلٖ ،حبفؿ ئثشاّ٘ن ٍخل٘ل هؽشاى .لذ آحشًب ّإال الخالحٔ ثبلذ٘ساسٔ ألسجبة هٌْب:
أٍالً :ئىَّ ّإال الخالحٔ هٙي أثشص شمشا المشة فٖ المصش الحهذٗج فهٖ تزذٗهذ األسهلَة
ٍهمبًٖ األشمبس ٍاًّْن لذ سفمَا لوصش هزذا ثم٘ذا فٖ السهوب ٍ ،اهزٍّا للهت الشهشق المشثهٖ
ًصف لشى أٍ هب ٗمشة هي ًصف لشى ثأحسي الغزا ّ ،ن الزٗي أحَ٘ا الشهمش المشثهٖ ٍسدٍ٘ا
ئلِ٘ ًشبؼِ ًٍعشتِ ٍاًّْن هي أشمش اّل الشهشق المشثهٖ٘ ٍهْ٘هذٍا أحسهي توْ٘هذ للٌْعهٔ
الشّمشٗٔ الومجلٔ .لزله سوٖ٘ أحوذ شَلٖ ثأه٘ش الشّهمشا ٍحهبفؿ ئثهشاّ٘ن ثشهبلش الٌ٘هل
ٍخل٘ل هؽشاى ثشبلش المؽشٗي(هصش ٍالشبم).
حبًٖ٘ب :ئىّ أدة ّإال الشمشا الىجبس لذ حفٖ فٖ أثمبدُ الفىشٗٔ ٍالحعبسٗٔ ٍاألدث٘ٔ ههي
الذاسس٘ي ٍالوختص٘ي ثبّتوبم أوخش ٍخبصهٔ الشهبلشٗي الىج٘هشٗي أحوهذ شهَلٖ ٍحهبفؿ
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ئثشاّ٘ن لمذ تٌبٍل الذوتَس ؼِ حس٘ي فٖ وتبثِ «حبفؿ ٍشَلٖ» ف٘وب تٌبٍلِ ههي دساسهٔ
الشبلشٗي ،اختالف الٌبس فْ٘وب حَل هي َّ أشمش هي صبحجِ ٍ لذ اًمسن الٌهبس فْ٘وهب،
فشٗم٘ي :فشٗمبً فعّل حبففبً ٍآحشُ لو٘ي سَاُ ٍ فشٗمبً فعّل شَلٖ وومزضٓ شمشٗٔ هك حج٘هِ
لحبفؿ ٍ الزبثِ ثِ(شَشِ2007 ،م.)49 -50:
حبلخبً :وبى أحوذ شَلٖ صذٗمبً حو٘وبً لخل٘ل هؽشاى ٍلحبفؿ ئثشاّ٘ن ٍوبًَا هصهبحج٘ي
دائوبً ٍخبصٔ فٖ الفتشٓ التٖ لعبّب هؽشاى فٖ هصش ،ووب وهبًَا للهٖ صهلٔ ٍح٘مهٔ ثبإلههبم
هحوذ لجذُ ٍهصؽفٖ وبهل ٍا٘شّوب.
ساثمبًّ :ن الشّمشا الزّٗي دسسَا الفشاًس٘ٔ ٍاإلًزل٘ضٗٔ ٍلزله شبسن حبفؿ فهٖ تشروهٔ
وتههبة الوههَرض فههٖ اإللتصههبد ٍتشروههٔ لصههٔ «الجإسههب » لف٘ىتههَس َّرههَ هههك خل٘ههل
هؽشاى(خَسشب1381 ،ش.)90 :
خبهسبً :ثذأ شمشا هذسسٔ اإلح٘ب ثتمل٘ذ الشمشا المهشة المهذهب فهٖ تمهذد األاهشاض
ٍالمٌبٗٔ ثبألسلَة ٍاخت٘بس األلفبؾ العخؤ ٍلىي ٍلمت أسجبة لذٗذٓ لٌضٍق شمشا هذسسٔ
اإلح٘ب ئلٖ التزذٗذ هٌْب اًفتبحْن للٖ الخمبفٔ الغشث٘ٔ ٍـْهَس فىهشٓ الزبهمهٔ اإلسهاله٘ٔ
ٍالتجبسّب سهضاً لَحذٓ الوسلو٘ي ٍفٖ سأس ّزُ الحشؤ أحوذ شَلٖ ٍخل٘ل هؽشاى(ًفهس
الوصذس.)63 -64 :
سبدسبًٗ :شٕ هحوذ ئسوبل٘ل وبًٖ أىّ هي دالئل لفؤ حهبفؿ ٍهىبًتهِ الشّهمشٗٔ أًهِ
استؽبق أى َٗرذ لِ هىبًب ٍاسمب.
ئلٖ رَاس شَلٖ ٍ وبى الذوتَس هحوذ حس٘ي الْ٘ىل الّزٕ وتت همذهٔ «الشهَل٘بت»
ٗممّت للِ٘ ثمَلٍِ« :لن ال تمَل ئىّ هي دالئل لفؤ شَلٖ أًِّ ئستؽبق أى َٗرذ لِ هىبًهب
ٍاسمبً ئلٖ رَاس حبفؿ ،فمذ وبى الَلت ٍلت حبفؿ ٍالمصهش لصهش حهبفؿ ٍالوزهبل هزهبل
حبفؿ» .ف٘مَل لي حبفؿ ثىل ئختصبس« :هصش تتحذث لي ًفسْب».
سبثمبًً :شٕ دٍاٍٗي الشمشا الخالحٔ لذ ئههتألت ثهبلوشاحٖ ٍاإلخَاً٘هبت لهزله اًتخجهت
المٌ٘بت هي الوشاحٖ هي ّزُ الذٍ٘اٍٗي ٍشب المذس أى ٗزوك ث٘ي الشّمشا الوصشٗ٘ي الىجبس،
شَلٖ ٍحبفؿ ٍخل٘ل هؽشاى فٖ صهبى ٍاحذ ٍفٖ هعهوبس سهجبق شهمشٕ ٍاحهذ ٍٍصهفْن
وشمشا الٌمبئط فٖ المصش الحذٗج هك ثمط اإلفتشاق .ثح٘ج ٗىَى شَلٖ ٍحهبفؿ ثوخبثهٔ
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الزشٗش ٍالفشصدق ٍخل٘ل هؽشاى ثوخبثٔ األخؽل لْوب .شَلٖ ٍحبفؿ ئرى ّوب هإسسهب ّهزا
الجٌب العخن الّزٕ استىضت للِ٘ المص٘ذٓ الىالس٘ى٘ٔ هٌز هؽلك المشى المششٗي.
حبهٌبً :الجسبؼٔ اللغَٗٔ ٍاظحٔ فٖ شمش حبفؿ ئرا هب لَسًت ثشمش صه٘لِ ٍهمبصشُ أحوهذ
شَلٖ ٍّل ّزُ الجسبؼٔ تشرك ئلٖ حص٘لٔ لغَٗٔ ظ٘٘مٔ أٍ هحذٍدٓ؟ هك أىّ حهبفؿ وهبى
لبلوب هي للوب اللغٔ المشث٘ٔ ،دسسْب فٖ الىتبة ٍفٖ الوذاسس األه٘شٗٔ حن٘ دسسهْب دساسهٔ
أصّشٗٔ فٖ الزبهك األحوذٕ ثؽٌؽب ٍأللٖ هي ولّْب ،المشآى الىشٗن الّزٕ أصجح هي لهذٗن،
الوشرك الخّجت الَح٘ذ للغٔ المشة(شَشِ2007 ،م :همذهٔ).
تبسمبً :األلزت هي ول ّزا أى حبففبً لن ٗىي ٗستم٘ي ثَسلٔ ٍللن فٖ ًفن لصبئذُ ،ثل
وبى ٌٗفن المص٘ذٓ هي هؽلمْب ئلٖ ًْبٗتْب فٖ رٌِّ ٌٗفوْب ٍْٗزّثْب ٍٗشتّت أث٘بتْب ٍٗمذ٘م
فْ٘ب ٍٗإخّش ول رله ٗتن٘ فٖ رٌٍِّٗ ،لمٖ لصه٘ذتِ ههي الهزّاوشٓ ٍوهبى سرهبل الصهحبفٔ
ٗمذٍ٘ى أًفسْن لِ ثسشلٔ التّذٍٗي حتّٖ ال ٗفَتْن شٖ هٌْب.
لبششاًٗ :مَل الذ٘وتَس ؼِ حس٘ي« :ئىّ الشبلشٗي ولْ٘وب لو٘ٔ هي لون الشمش فٖ لصهشًب
الحذٗج .فلو٘ب تَفّٖ حبفؿ روك األدٗت الذ٘هشمٖ أحوذ لج٘ذ ؼبئفًٔ هي شهمشُ الّهزٕ لهن
ٌٗشش فٖ دَٗاًِ ًٍششّب ثذهشك سهٌٔ ٍ 1351سهوٖ٘ وتبثهِ «روهشٕ الشهبلشٗي» ًٍشهشُٔ
هىتجٔ الْالل «فٖ روشٕ الشبلشٗي»(ًفس الوصذس.)51 ٍ 34 :
حبدٕ لشش :حٌ٘وب رومٌب لذد أث٘بت األشمبس ألحوذ شهَلٖ ٍصهلٌب ئلهٖ أىّ الحبصهل
ٗتزبٍص  23500ث٘ت ٍثزله ٍرذًب أىّ شَلٖ أوخش شمشا المشة المذهب ٍالوحذح٘ي خصجب
للٖ اإلؼالق ٍلىي لن ٗىي ول ّزا الشّمش لوذتٌب فٖ المول(الؽشاثلسٖ :1981 ،همذهٔ).
القياس
ٌّبن لذ٘ٓ همبٗ٘س التشحت لم٘بس خبص٘ٔ تٌَق الوفهشدات ٍههي أّوْ٘هب ههب التشحهِ
ٍ.رًَسَى فٖ دساسٔ ثمٌَاى «اللغٔ ٍالمبدات السهل٘ؤ فهٖ الىهالم» ٍوتبثهِ «الٌهبس فهٖ
الوبصق»ٍ .فْ٘وب ٗشٕ رًَسَى أىّ فٖ اإلهىبى ئٗزبد ًسجٔ لتٌَق الوفشدات فهٖ الهٌص أٍ
فٖ رض هٌِ ئرا هب حسجٌب فِ٘ الٌسجٔ ث٘ي الىلوهبت الوتٌَلهٔ إٔ الوختلفهٔ ثمعهْب لهي
ثمط ٍالوزوَق الىلّٖ للىلوهبت الوىًَ٘هٔ لهِ(ٍٗ .)Johnson,1941,1,2nd edمتعهٖ ّهزا
الوم٘بس أى ًذخل فٖ دائشٓ الىلوبت الوتٌَلٔ ولّ ولؤ رذٗهذٓ تهشد فهٖ الهٌص أٍ فهٖ
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ثمط أرضائِ ألٍ٘ل هشّٓ هك ئحتسبثْب هشّٓ ٍاحذٓ فٖ المذد هْوب تمذ٘دت هشّات ٍسٍدّهب فهٖ
الزض الّزٕ ًفحصِ هي الٌّصٍ .ثمذ ئحصب لذد الىلوبت الوتٌَلٔ ٗتن٘ ئٗزبد ًسجٔ التٌّهَق
ثمسؤ لذدّب للٖ الحبصل الىلّٖ للىلوبتٍٍ .اظح أىّ التَّصل ئلٖ لذد الىلوبت الوتٌَلٔ
فٖ ًص هب ل٘س أهشاً ثس٘ؽبً فمذ التعبًب رله ثبلٌسجٔ لىلّ لٌ٘٘ٔ أى ًمَم ثوب ٗلٖ:
.1لول ًوَرد لزذٍل تىَى لذد هشثمبت حبصل ظشة ٍ 10×10ثزله ٗصل هزوهَق
الوشث٘مبت فٖ الزذٍل الَاحذ  100هشثك(أًفش رذٍل الٌوَرد سلن .)1
.2تفشٗغ المٌ٘ٔ ولّْب فٖ ّزُ الزذاٍل ثح٘ج تىتت ول ولؤ فٖ هشث٘ك هستمل ٍثهزله
ئستغشلت المٌ٘ٔ الَاحذٓ ٍالّتٖ تتىَى هي حالحٔ آالف ولؤ فٖ حالح٘ي رذٍال.
.3حصش الىلوبت الوتٌَلٔ فٖ ولّ رذٍل للٖ حهذٓ ٍرلهه ثوشارمهٔ أٍ٘ل ولوهٔ ههي
ولوبتِ للٖ سبئش الىلوبت الجبل٘ٔ فِ٘ ٍلذدّب  99ولؤ حن شؽت إٔ تىشاس لْهزُ الىلوهٔ
ٗوىي أى َٗرذ فٖ حذٍد الزذٍل الَاحذ .حن ًجذأ ثمذ رله ثوشارمٔ الىلوهٔ الخّبً٘هٔ ف٘هِ
ثبلؽّشٗمٔ السبثمٔ للٖ الىلوبت الجبل٘ٔ حتٖ تٌتْٖ رو٘ك الىلوبت الوبئٔ حهن ًمهَم ثوخهل
رله فٖ سبئش الزذاٍل األخشٕ ٍلذدّب ثبلٌسجٔ للمٌ٘بت الخّالث تسمَى رذٍال.
.4الىلوبت الّتٖ ثم٘ت دٍى شؽت توخّل هب ًمٌِ٘ ثبلىلوبت الوتٌَلٔ ٍّزُ ٗتّن حصشّب
ٍوتبثٔ لذدّب أسفل ولّ رذٍل.
قياس تىوع المفشدات فى األسلوب ػلى مقياس خووسون :خذول التفشیغ
رقم الجذيل)1( :
الشاػر :خل٘ل هؽشاى
مصذر الشّؼر :دَٗاى خل٘ل هؽشاى ،الوزلذ األٍ٘ل ،فٖ سحب ئسوبل٘ل صجشٕ ثبشب
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الشﱢمٕشِ

أَدٕسٓؤَِ

الغُشٍُةٔ

ٍٓحَجٓتٕ

ثِِٙ

فٖٙ

لَمٖٓٙ

الحٓم٘ٙمََٔ

شَبلٙشٌ

هٓباَشَُّٔ

الَّٕٓنٔ

الىَزٍُةٔ إٍٔفَٖ

َّٔٓ

لٓيْ

هٓحٓبسٌْٙٙب

اَشِٗتٔ

وَنٕ

الغَُ٘ٔةٔ

ٗٓب

خَؽْتٓ

ئسٕوٓبل٘ٙلَ صٓجٕشِٕ لَٕ٘سٓ

لٌَٙمِِّٙ٘ٙ

ٍٓثٓىَبُٔ

شُجٛبىٌ

ٍٓش٘ٙتٔ

إَٕٔ

فَمٓشَا

لٙالَدٓتٌََب

ٍٓوَبًَتٕ

صٌََِٗٔ

الذًْٜٓ٘ب

ثٓبتٓ

األسٌَٕٖ

فَغَبلَتِْٔ

شَمَٔةٔ

إٍَٔرِِٙ

لٓلَٖ

لٓذٕىٍ

ٍٓهٓب

ٗٓشْْٓذّٔٓب

ٍٓلَهههههذٕ
شَفَّتٕ

لَِٔ

لٌْْٓٓب

تَجٕلُغُهٓ

الخُؽَُةٔ رٓضقٓ

لَمَهههه هذٕ
صٓبحٙجٖٓٛ
لَعَٖ
شُحَٔةٔ

ئىﱢ

الحٙوٖٓ

أُسٕتَبرًَُب

الجٓشُّ

الحٓجِ٘تٔ

ألَرْوُشُ

ٍٓاألَسٖٓ

ثٕٓ٘يَ

الوزوَق الىلّٖ للىلوبت100 :
الىلوبت الوتٌَلٔ91 :
ًسجٔ التٌَّق فٖ الزذٍل%91 :
ث٘ذ أىّ الخؽَات األسثك السبثمٔ تإدٕ٘ ئلٖ حصش الىلوبت الوتٌَلٔ فٖ ولّ رذٍل للهٖ
حذ٘ٓ ٍلىٌّْب ال تحصش الىلوبت الوتٌَلٔ ثبلٌّسجٔ للمٌ٘ٔ ولّْب ٍهي حن٘ ٗتؽلّهت األههش الم٘هبم
ثخؽَات أخشٕ لحصش الىلوبت الوتٌَلٔ للٖ هستَٕ المٌ٘٘ٔ ولْب ٍّزُ ّٖ:
.1هشارمٔ ول ولؤ لن تشؽت فٖ الزذٍل األٍل للٖ رو٘ك الىلوبت الّتٖ لن تشهؽت
فٖ الزذاٍل التسمٔ ٍالمششٗي الالحمٔ ثح٘ج ٗهتن٘ شهؽت رو٘هك تىهشاسات الىلوهٔ للهٖ
هستَٕ المٌ٘ٔ ٍّىزا المٌ٘٘ت٘ي الجبل٘ت٘يٍٗ .ستحسي أى ٗتن٘ الشّؽت فٖ ّزُ الوشّٓ ثملهن
رٕ لَى هخبلف أٍ ثاشبسٓ هخبلفٔ حتٖ ٗتج٘ي للجبحج هب تن٘ شؽجِ للٖ هستَٕ الزهذٍل
الَاحذ هوب تن٘ شؽجِ للٖ هستَٕ المٌ٘٘ٔ ولّْب.
.2هشارمٔ رذاٍل التصف٘ٔ للٖ الزذاٍل األصل٘ٔ لشؽت هب تن٘ ئوتشبفِ هي تىشاسات.
ٗ.3ىتت لذد الىلوبت الوستخشد هي الوشحلٔ السبثمٔ تحت الزذٍل الخب ثِ.
ٍهي الَاظح أًٌّب ثزله ًىَى لذ ئستخشرٌب سلو٘ي ههي وهل رهذٍل؛ األٍ٘ل :للىلوهبت
الوتٌَلٔ للٖ هستَٕ الزذٍل ٍالخبًٖ :للىلوبت الوتٌَلٔ للٖ هستَٕ المٌ٘٘هٔ ولّْهب ٍههي
حن٘ ٗزت تو٘٘ض ولّ سلن ثمالهٔ هو٘٘ضٓ .ثْزُ الوزوَلٔ هي الخؽَات ٗوىهي التَصهل ئلهٖ
لذد الىلوبت الوتٌَلٔ للٖ هستَٗ٘ي:
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األٍل :لذدّب ث٘ي ول هبئٔ ولؤ هي ولوبت المٌ٘ٔ.
الخبًٖ :لذدّب فٖ المٌ٘ٔ الوذسٍسٔ ولّْب.
ٍثبلٌسجٔ ئلٖ ألذاد ولؤٍ هب هختلفٔ ثبلٌسجٔ لألخشٕ لذ سأٌٗب أى تحم٘هك ل٘هبس أد٘ق
لخبص٘ٔ تٌَق الوفشدات ٗتؽلّت اإللتضام ثوب ٗلٖ:
ششوطىا للقياس فى هزه المقالة
ٗمتجش الفمل( )The Verbولؤً ٍاحذًٓ هْوب ئختلفت ص٘غِ ث٘ي هعٖ  ٍ ٚهعبسلٔ ٍ أهش
ٍهْوب اختلفت وزله رْبت ئسٌبدُ ئلٖ الوفشد ٍالوخٌٖ ٍالزوك تزو٘شا ٍتأً٘خهب ،ابئجهبً أٍ
هخبؼجب أٍ هتىلوب هَرجٔ أٍ سبلجٔ ،هشفَلب أٍ هٌصَثب.
ال ٗمتذ ثاختالف ص٘غ األسوب ئفشادا ٍتخٌ٘هِ ٍرومهب للىلوهبت الوتٌَلهٔ ئلّهب ئرا وهبى
الوخٌٖ أٍ الزوك هي ا٘ش لفؿ الوفشد ًحَ الموش -الموشٗي ; الشّوس ٍالموش.
ال ٗمتذ ثاختالف اإلسن تزو٘شاً ٍتأً٘خب ئلّب ئرا وبى الوإًج ههي ا٘هش لفهؿ الوهزوش ًحهَ
األسذ هإًخِ :اللجَٓ.
ئرا اتصلت ثبإلسن الوفشد ،الالحمٔ الذ٘الٔ للهٖ الٌسهت أٍ الحمهٔ الوصهذس الصهٌبلٖ أٍ
التصغ٘ش فاى الصَس الشاثمٔ تمتجش أًَالب ًحَ هذٌٗٔ -هذًٖ٘ -هٔذٌَٓٗٔ -هٓذًٓ٘ٔ.
ئرا دلّت الىلؤ للٖ أوخش هي همٌٖ همزوهٖ للهٖ رْهٔ اإلشهتشان التجهشت ولوهبت
هتٌَلٔ ًحَ الم٘ي -فٖ الومبًٖ :آلٔ الجصش ،الٌ٘جَقٍ ،الزبس٘.
الوَصَالت ٍأسوب اإلشبسٓ ال تمذ٘ ثبختالف الص٘غ ئفشادا ٍتخًٌ٘ٔ ٍرومبً ولوبت هتٌَلهٔ
ئلّب ئرا وبى الوَصَل الخب ٍالمبم(هٓي ٍ هب) ٍ(الزٕ ٍٍ )...اسن اإلشبسٓ هي ح٘ج أى ٗىَى
ئسن اإلشبسٓ هىبً٘بً(ٌّب) أٍ ا٘ش هىبً٘بً(ّزا) فتمذ٘ ولوبت هتٌَلٔ.
ٗمذ٘ ثبلىلؤ الشّئ٘س٘ٔ فمػ هْوب تمذ٘دت السَاثك ٍاللَاحك ،فبلىلوبت ّهزا ،ثْهزا ،لْهزا
ٍهب هَصَلٍٔ ،ثوب ،ووب ،ف٘وب ،هو٘بٍ ،هي الوَصَلٍٔ ،ثوي ،لو٘يٍ ،ظوبئش لِ ،لٌب ،لىن ،تمتجش
ول هزوَلٔ هٌْب ولؤ ٍاحذٓ.
ئرا ئختلفت ص٘غ األفمبل ث٘ي حالح٘ٔ ٍسثبل٘هٔ ٍخوبسه٘ٔ ٍسذاسه٘ٔ ٍوهزله الوصهبدس
ٍالوشتمبت هي ّزُ الص٘غ فاىّ ٍحذٓ الززس ال تسجت لذم ئحتسبثْب ،ولوبت هتٌَلٔ ًحهَ
خشدٍ ،خشّدٍ ،ئستخشد فْزُ ولوبت هتٌَلٔ.
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تمتجش حشٍف الومبًٖ أًَالٖب ًحَ :ئىّ ،حن٘ ،وأىّ ،لىيّ ،ههي ،للهٖ فتمتجهش سهت٘ ولوهبت
هتٌَلٔ ٍلىي حشف المؽف «ٍ» ثسجت وخشٓ ئستموبلْب لن تمذ٘ ًَلهبً ثهل أخهزتْب ههك ههب
ثمذّب.
تمتجش «أى» الٌبصجٔ الوصذسٗٔ هتٌَلٔ ٍرله ألًّْب تأتٖ هك اللَاحك ٍالسَاثك المذٗهذٓ
ٍثٌفسْب تأٍ٘ل الفمل ئلٖ الوصذس ٍالومٌٖ الوصذسٕ ح٘ج أخز هي تشو٘جْب هك ههب ثمهذّب
ًحَ :أى ٗ +ىَى ،ولوت٘ي فٖ الٌص ٍهخل «ئلهٖ أى ،للهٖ أى ،ثهأى» ٍّهٖ تمتجهش حهالث
ولوبت هتٌَلٔ.
تمتجش «أ» ٍ«ّل» اإلستفْبه٘ت٘ي ولوت٘ي هتٌَلت٘ي.
ٗمذ٘ الوعهبف ٍالوعهبف ئل٘هِ ولوته٘ي هتٌهَلت٘ي ئال ئرا وبًتهب هشوجهٔ ئظهبف٘ٔ ًحهَ
حعشهَت ٍرٕ لبس.
تمذ٘ ولؤ «ال» دٍى ئلحبلْب الفمل ولؤ هتٌَلٔ ٍرله ثحست ئٗشاد الومهبًٖ المذٗهذٓ
ًحَ ال لٌفٖ الزٌس ،ال لٌفٖ المبم ،ال هشجْٔ ثل٘س ٍال حشف لؽف.
تمذ٘ العوبئش الوٌفصلٔ للٖ حست سفمْب أٍ ًصجْب ولوهبت هتٌَلهٔ ال ثحسهت صه٘غْب
ئفشادا أٍ تخٌ٘ٔ أٍ رومب ،هخبؼجب أٍ ابئجب أٍ هتىلوب.
ّزُ ّٖ أّن٘ الشّشٍغ الّتٖ التضهٌبّب فٖ االحصب ٍاٙى ًمهشض الؽهشق الّتهٖ ٗهتن٘ ثْهب
حسبة ًسجٔ التٌَق.
وتائح القياس
ًسز٘ل فٖ هزوَلٔ الزذاٍل ٍالشّسَم الج٘بً٘ٔ اٙت٘ٔ الٌّتبئذ الّتٖ تَص٘لٌب ئلْ٘ب ثبستخذام
ّزا الوم٘بس لفحص الٌّوبرد الوختبسٓ هي شهمش أحوهذ شهَلٖ ٍحهبفؿ ئثهشاّ٘ن ٍخل٘هل
هؽشاى.
رذٍل  :2الٌّسجٔ الىلّ٘ٔ للتٌَق فٖ المٌ٘بت الخالث
سدٗف

الشبلش

الٌسجٔ الىل٘ٔ للتٌَق

1

أحوذ شَلٖ

% 57

2

حبفؿ ئثشاّ٘ن

% 57

3

خل٘ل هؽشاى

% 53
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رذٍل ً :3سجٔ التٌَق ثبستخذام الم٘ؤ الَس٘ؽٔ فٖ المٌ٘٘بت الخّالث
ول لٌ٘٘ٔ همسؤ ئلٖ  30رض فٖ  10هزوَلبتٍ .تتىَ٘ى الوزوَلٔ هي  300ولؤ
ل٘ن ًست التٌَق فٖ أرضا الشمش

الشبلش

3

4

5

6

7

8

9

10

الم٘وهههٔ
الَس٘ؽٔ

86

82

79

86

85

86

84

84

80

82

83

85

83

78

83

86

86

86

83

1

2

أحوذ شَلٖ

89

83 84

82

حههههههههبفؿ
ئثشاّ٘ن

86

80 84

87

83

خل٘ل هؽشاى 85

83 80

80

81

رذٍل ً :4سجٔ تٌبلص للتٌَّق
ول لٌ٘٘ٔ همسؤ ئلٖ  10أرضا ٍاألرضا ٗتىَ٘ى هي  300ولؤ
ًسجٔ تٌبلص التٌَق ث٘ي األرضا

الشبلش

1

أحوذ شَلٖ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.46 0.54 0.53 0.49 0.55 0.57 0.52 0.58 0.61 0.81

حبفؿ ئثشاّ٘ن 0.58 0.47 0.51 0.45 0.50 0.53 0.64 0.61 0.69 0.77
0.40 0.49 0.54 0.49 0.47 0.48 0.53 0.59 0.59 0.72

خل٘ل هؽشاى

رذٍل ً :5سجٔ التّشاوو٘٘ٔ للتٌَق
ول لٌ٘ٔ همسؤ الٖ  10أرض ٍالزض ٗتىَ٘ى هي  300ولؤ
الشبلش

ًسجٔ التشاوو٘ٔ للتٌَق
3

4

5

6

7

0.71 0.81

0.67

0.63

0.62

0.61

0.58 0.58 0.59

0.57

حبفؿ ئثشاّ٘ن 0.73 0.77

0.69

0.67

0.65

0.62

0.57 0.59

0.57

0.65 0.72

0.63

0.61

0.56 0.58

0.54 0.55 0.55

0.53

أحوذ شَلٖ

خل٘ل هؽشاى

1

2

0.60

8

9

10
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الشسوم اإلحصائية
الشىل األٍ٘ل :الٌّسجٔ الىل٘٘ٔ للتٌَّق فٖ المٌ٘٘بت الخّالث

الشىل الخّبًٖ :هٌحٌٖ ًسجٔ التٌَّق ثبستخذام الم٘ؤ الَس٘ؽٔ
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الشىل الخبلج :هٌحٌٖ ًسجٔ التٌّبلص للتٌَّق

الشّىل الشّاثك :هٌحٌٖ ًسجٔ التّشاون للتٌَّق
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مالحظات ػلى الىتائح
فٖ الجذاٗٔ ًالحؿ أى ل٘بس الٌّسجٔ الىل٘٘ٔ للتٌَّق ٗششذًب ئلٖ أى أوخش األسبل٘ت الخّالحٔ
تٌَلبً َّ أسلَة أحوذ شَلٖ(ٍ )0/57أللّْب َّ أسلَة خل٘ل هؽشاى( )0/53للٖ ح٘ي أىّ
أسلَة حبفؿ ئثشاّ٘ن(ٗ )0/57تسبٍٕ هك أسلَة أحوذ شَلٖ ٍ ّزا ٗمشس لٌهب أى أسهلَة
ولّ هي شَلٖ ٍحبفؿ ٗتمبسثبى ئلٖ حذٍّ وج٘ش.
ٗشْذ لصحٔ الحىن أىّ ل٘بس الخبص٘ٔ ثبستخذام الؽّشق األخشٕ ٗإدٕ٘ ثٌب ئلٖ الٌّت٘زٔ
ًفسْب .فبلم٘ؤ الَسه٘ؽٔ للتٌّهَق فهٖ أسهلَة شهَلٖ(ٍّ )0/84هٖ فهٖ أسهلَة حهبفؿ
ئثشاّ٘ن(ٍ )0/83لٌذ خل٘ل هؽشاى(ٍّ )0/83زُ الىو٘٘بت تىشّست فهٖ المسهن األخ٘هش فهٖ
ًسجٔ التّشاون ٍفٖ للن اإلحصب ّزُ تذلّ للٖ صحٔ الحىن ٍاإلحصب فٖ الوشحلٔ السبثمٔ.
ئلتمذ ثمط الملوب ٍرَد صلٔ ٍح٘مٔ ث٘ي صمَثٔ األسلَة ٍاستفهبق ًسهجٔ التٌّهَق ف٘هِ
ٍسأٍا ثأىّ ًسجٔ التٌَّق ّٖ أفعل هم٘بس ٗوىي ثْب ئختجبس ههذٕ الص٘همَثٔ فهٖ األسهلَة.
ٍتشرك الماللٔ ث٘ي الخبص٘ت٘ي ئلٖ أهش ٗوىي تَلّمِ فبلشّهبلش الّهزٕ ٗتو٘٘هض ثٌسهجٔ تٌهَق
لبل٘ٔ فٖ الوفشدات ٗلزأ لبدٓ ئلٖ ئستخذام ولوبت ا٘ش هألَفٔ لىٖ ٗضٗذ هي تٌَق ألفبـِ.
ٍللٖ الشان هي ّزا ،الجسبؼٔ اللغَٗٔ ٍاظحٔ فٖ شمش حهبفؿ ئرا ههب لَسًهت ثشهمش صه٘لهِ
شَلٖ ،ألًِّ ئختػّ لٌفسِ أى ٗىَى شهبلش الشّهمت ٍٗزهت لل٘هِ أى ٗتخ٘٘هش ههي األلفهبؾ
ٍالمجبسات ٍاألسبل٘ت هب ٗسْل فْوِ للٖ الٌّبس وبفًٍّٔ .لىي تصهذ٘ق الٌّتهبئذ الّتهٖ حصهلٌب
للْ٘ب هي ل٘بس المٌ٘٘بت الخّالث ،حىن الزٍق الّزٕ ٗمتشف ثأىّ أشمبس شَلٖ ٍحبفؿ تمتجهش
فٖ ثبة الصٌبلٔ األسلَث٘ٔ للٖ دسرٔ هي الص٘مَثٔ ٍالتمم٘ذ ئرا ههب ل٘سهت ثأشهمبس خل٘هل
هؽشاى.
ٗفس٘ش لٌب الشّىل األٍ٘ل ،الىخ٘ش هي ؼج٘مٔ خصبئص أسبل٘ت األلالم الخالحهٔ ألىّ اإلتزهبُ
المبم للوٌحٌٖ فٖ الشّىل األٍ٘ل ٍاحذ هك رو٘ك األسبل٘ت.
ٗفس٘ش لٌب الشّىل الخّبًٖ أىّ الشّهمشا الخّالحهٔ ال ٗختلفهَى ئختالفهبً هو٘هضاً فهٖ دسرهبت
الوَاصًٔ ح٘ج ٗجذٍ الوٌحٌٖ الووخّل ألسلَة أحوذ شَلٖ ٍحبفؿ ئثشاّ٘ن ٍخل٘ل هؽهشاى
للٖ هستَٕ ٍاحذ ٚتمشٗجبٍ .اإلختالف الحم٘مٖ٘ ث٘ي شَلٖ ٍحبفؿ هي رْٔ ٍخل٘ل هؽشاى
هي رْٔ أخشٕ .ئىّ حبفؿ ئثشاّ٘ن لن ٗىتت لصبئذُ ثٌفسِ ثل وهبى ٗهٌفن المصه٘ذٓ ههي
هؽلمْب ئلٖ ًْبٗتْب فٖ رٌِّ ٍْٗزّثْب ٍٗشتّت أث٘بتْب ٍٗمذ٘م فْ٘ب ٍٗإخّش .ول رله ٗتن٘ فهٖ
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رٌِّ ٍٗلمٖ لص٘ذتِ هي الزّاوشٓ ٍوبى سربل الصحبفٔ ٗىتجًَْب ٍٗذًًٍَْ٘ب ،سان رله ٗتو٘ض
ثٌسجٔ هٌحٌٖ التٌبلص أللّ ٍثٌسجٔ هٌحٌٖ التّشاون فٖ هستَٕ ٍاحذ ٚههك أحوهذ شهَلٖ
ٍّزا ٗذلٌّب للٖ همذستِ فٖ استموبلِ األلفبؾ استزبال.
لمذ الحفٌب أىّ الفبسق ث٘ي ًسجٔ التٌَّق لٌذ أحوذ شَلٖ ٍحبفؿ ئثشاّ٘ن للٖ هستَٕ
ٍاحذ ،ٚللٖ ح٘ي ٗفصل ث٘ي الشبلشٗي هي رْٔ ٍخل٘هل هؽهشاى ههي رْهٔ أخهشٕ فهبسق
هلحَؾ(الشّىل األٍ٘ل)؛ ٍٗوىي ث٘بى الملّٔ فٖ الماللٔ الخبص٘ٔ الّتٖ وبًت ث٘ي أحوذ شهَلٖ
ٍحبفؿ ئثشاّ٘ن ووب أًّْوب هي ألالم الشّمشا فٖ ّزا المصشٍّ ،وب هي هذسسٔ ٍاحذٍٓ ٍّوهب
الشّبلشاى اللّزاى دسسب الفشًس٘ٔ ٍاإلًزل٘ضٗهٔ ٍتسهبّوب فهٖ تشروهٔ وتهبة «الوهَرض فهٖ
اإللتصبد» ٍتشرؤ لصٔ «الجإسب » لف٘ىتَس َّرَ ووب ٗوىي أى تىهَى هصهبدس حمبفتْوهب
هتمبسثًٔ ئلٖ حذ٘ ثم٘ذ.
ٍهي األّو٘٘ٔ ثوىبى التأو٘ذ أٗعبً للٖ أىّ أسلَة الشّبلش أٍ الىبتهت ال ٗوىهي تو٘٘هضُ
ثبلؽّشق اإلحصبئ٘٘ٔ للٖ ًحَ هتىبهل ئال ثتؽج٘ك ؼبلن هتمهذ٘د ههي الومهبٗ٘س ٗوىهي ثهِ
ل٘بس لذد وج٘ش هي الخَا األسلَث٘ٔ.
ٍالمٌ٘٘بت الخّالث الّتٖ لوٌب اٙى ثفحصْب تمذ٘م لٌب دل٘ال رذٗذاً للٖ ًسج٘ٔ ّزا األسلَة
فبلتّمبسة ث٘ي أسلَة أحوذ شَلٖ ٍأسلَة حبفؿ ئثشاّ٘ن فٖ خبصه٘ٔ تٌهَق الوفهشدات ال
ٗمٌٖ أى األسلَث٘ي شٖ ٍاحذٍ ،ئًّوب الّزٕ ٗمٌِ٘ أىّ ّزُ الخبص٘٘ٔ للٖ ٍرِ الخصهَ ال
تصلح هو٘ضاً حبسوبً ث٘ي أسلَثْوب للٖ ح٘ي تصلح هو٘ضاً ر٘ذاً ثٌْ٘وب ٍث٘ي أسلَة خل٘ل
هؽشاى هي رْٔ أخشٕ.
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