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الملرض
ئىّ القَاً٘ي اٟٗطاً٘ٔ فقس اُذصت هي الطٍح اٟس٠هٍٖ ،استرسام اللغٔ العطث٘ٔ فٖ الحقوَ
اٟٗطاًٖ ثبت هکشَفبً .ئىَّ اٛسبتصٓ ٍالـ٠ة ٍالجبحخ٘ي فوٖ فوطا الحقوَ ل ْون القوَاً٘ي
ٍلٞؿ٠ا علٖ الو بّ٘ن الحقَق٘ٔ هُطغوَى علٖ ال ْن الظح٘ح للغبت العطث٘ٔ الساضرٔ فوٖ
القَاً٘ي فٖ طع٘سٕ اللغَٕ ٍالوظـلح ،القبًَى الوسًٖ هي القَاً٘ي الکخ٘طٓ اّٛو٘ٔ ٍقس
استرسم فِ٘ الکخ٘ط هي اللغبت العطث٘ٔ .الکبتت ثظ تِ الحبطل علوٖ هبر٘سوتط فوٖ ّوصا
الجحج هع العٌبٗٔ لوٌعلٔ الطف٘عٔ التٖ لسٕ فطا القبًَى الربص فقس زضس اللغبت العطث٘ؤ
للقبًَى الوسًٖ هي القسن العقَز الوعٌٍ٘ٔ ٍثوب أًِّ ُٗ ٟستـبا السضاسٔ الکبهلؤ ٍالوجسٍوـٔ
فٖ ّصا الجحج فقس ثٌٍُ٘ت أّو٘تْب علٖ شکل ًجصٓ ٍهٌتقٖ هي ّصُ اللغوبت .فوٖ ذو٠
ّصُ السضاسٔ فقس حظل الکبتت علٖ ًتبئذ هٌْب :رْل الوتلّقٖ علٖ رعء هي اللغوبت هوي
الزبًت الظطفٖ ٍالٌحَٕ هوب ٗإزٕ للرـأ فٖ الل ظ ٍالتشک٘ل الظح٘ح للو طزٓ العطث٘ٔ،
ٍهي الوعلَم أىّ الـبلج٘ي لْصا العلن ثبسترساهْن للغبت علٖ الـطٗقٔ الربؿئٔ هي الزبًت
الل ظٖ ٍالوعٌَٕ ٍالوظـلحٖ س٘جقَى ثع٘ساً عي الو بّ٘ن الظح٘حٔ ٍالوـلَثٔ.
الکلوات السلیلیة :الوظـلح ،اللغٔ العطث٘ؤ ،القوبًَى الروبص ،القوبًَى الووسًٖ ،العقوَز
الوعٌٍ٘ٔ.

* ؿبلت الوبرست٘ط فٖ فطا الحقَ الربص ،ربهعٔ پ٘بم ًَض ،پطًس ،اٗطاى.
** أستبش هسبعس ٍعؼَ ّ٘ئٔ التسضٗس فٖ قسن الحقَ  ،ربهعٔ پ٘بم ًَض ،پطًس ،اٗطاى.
الکبتت الوسإٍ  :ثْطام زّقبى
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الممسهة
ئىّ تَسٍع ٍتـٍَض العلَم َٗم عي َٗم فٖ اٛطعسٓ الورتل ٔ تحتبد ئلٖ ت قِ ٍتجظٍط أکخط
فٖ الوَاػ٘ع اٛسبس٘ٔ عٌس العلَم الربطٍٔ ،علن القبًَى ثظو تِ أحوس العلوَم الوصٕ علوٖ
هس٘طٓ التـٍَض فٖ اٛطعسٓ الورتل ٔ ٗحتبد أکخط فأکخط ئلوٖ تظوطٗح ٍتج٘و٘ي فوٖ اللغوبت
ٍالوظـلحبت الوٌٍَعٍٔ ،ثوب أىّ اللغٔ العطث٘ٔ ثظ تْب الَس٘لٔ الورظظٔ ٍالْبهٔ فٖ تج٘و٘ي
الو بّ٘ن القبًًَ٘ٔ اٟس٠ه٘ٔ فٖ اٗطاى فقوس ح وعت الکبتوت لتج٘و٘ي اللغوبت العطث٘ؤ هوي
الزبًت اللغَٕ ٍالوظـلحٖ ٍط٘غ الکلوبت ٍالتشک٘ل الظح٘ح ٍالعلوٖ ثبذتظبض علٖ حوس
ٗتسع هزب الجحجٍ .ثوب أىّ شطح اللغٔ لِ تأح٘طُ فٖ شطح الوظـلح ٍَّ ٗکوَى اٛسوبس
عٌسهب ٗکَى ضٗت الرـأ ث٘ي الوعٌٖ اللغَٕ ٍالوظـلح ،فوعطفٔ الوعٌوٖ اللغوَٕ سو٘کَى
الحل ٍالسل٘ل لوعٌٖ الوظـلح الظح٘ح فٖ علن القبًَى(کطٗوٖ.)21 :1395،
قس ُٗشبّس أىّ ؿ٠ة ّصا العلن ٍحتٖ أسبتصتِ ٗرـأٍى فٖ قطاءٓ الکلوبت العطث٘ؤ فوٖ
التشک٘ل ٍالجٌبء ،فوخ ً٠عٌس قطاءٓ «ثَ٘ع» التٖ ّٖ ث تح الجبء ٍسکَى ال٘بء ٗقطؤًٍْوب ثکسوط
الجبء ٍکلؤ «عَ٘ي» ث تح اٗ ٍٛقطؤًٍْب ثبلکسط أٍ الکلؤ الوعبٍػؤ التوٖ ّوٖ علوٖ ٍظى
ه بعلٔ ٗقطؤًٍْب ثکسط الَاٍ ٍالؼبز ٍٗزت قطائتْوب ثبل تحٍ .ثوب أىّ علن الحقَ ثظ تِ ّوَ
العلن الصٕ ٗسترسم الَ٘م لحل الوٌبظعوبت ٍالتَطو٘ل للحوي فوٖ الوزتووع ،فلْوصا هوي
الؼطٍضٕ علٖ القؼبت ٍالَک٠ء الوحتطه٘ي ثظ تْن اٛذظبئ٘٘ي فٖ ّوصا العلون أى تکوَى
لْن اؿ٠لٔ ٍاست٘عبة کبهل علٖ اللغبت العطث٘ؤ الساضرؤ فوٖ حقوَ هرتل ؤ هوي علون
القبًَىٍ ،لْصا فقس أحسٍ الکبتت أکخط فأکخط ثَرَة السضاسٔ ٍتج٘٘ي اللغوبت العطث٘ؤ لْوصا
أقسم ئلِ٘ ٍسعٖ ئلٖ زضاسٔ رعء هي اللغبت الو تبح٘ٔ ئلٖ حس الوقسٍض هوي قسون العقوَز
الوعٌ٘ٔ فٖ القبًَى الوسًٖ.
ذلفیة البحث
الکبتت فٖ تحق٘قِ حَ ّصا الوَػَا لن ٗتعطّف علٖ زضاسٔ قس تـطقت لْصا الوَػَا
ٍلکٌِّ قس کُتجت کتت حَ ّصا الوَػَا هي هخل کتبة «تطهٌَ٘لَرٖ حقوَ » للوسکتَض
لٌزطٍزٕ ثح٘ج ثسٍؾ السضاسٔ فٖ حقل هظـلحبت القبًَى ٍکصلک لِ کتبة فوٖ ذوسؤ
هزلسات ٍهع أًِّ لن ٗجحج کخ٘طاً عي الجٌبء الظطفٖ للغبت العطث٘ٔ ٍلکٌِ تکلّن عي تشوک٘ل
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ثعغ اللغبتٍ .کصلک کتبة «اطـ٠حبت حقَقٖ» للوسکتَض ًبئوت ظازُ ٍقوس کُتوت ثبللغؤ
العطث٘ٔ فٖ ّصا الظع٘س ٍلکٌِ علٖ هب ٗجسٍ أىّ الکتبة فقس زٍٍى علٖ عزل ٍأثسٕ اّٟتوبم
لوعبًٖ الوظـلحبت علٖ قسض الٌض القبًًَٖ فقؾ ٍٍرٍِ أکخط اّتوبهوِ ئلوٖ الوظوـلحبت
ال قْ٘ٔ ٍلن ٗعط اّتوبهبً ئلٖ التشک٘ل ٍهٌعلتِ فٖ اٛزاء الظح٘ح للو طزٓ فٖ اللغٔ العطث٘ٔ،
فْصا الکتبة َّ ًجصٓ ٍر٘عٓ ٍلن ٗکي فبتحٔ ؿطٗي ر٘س لـبلجٖ ّصا العلن.
أسئلة البحث
 زذَ الو طزات العطث٘ٔ فٖ القبًَى الوسًٖ اٟٗطاًٖ علٖ إٔ هسٕ؟ ک٘ف ٗوکي ال ْون الظوح٘ح للو وطزات العطث٘ؤ هوي الزبًوت اللغوَٕ ٍالوظوـلحٍٖالوعطفٔ علٖ الجٌبء حتٖ ٗکَى فبتحٔ ؿطٗي لـ٠ة علن القبًَى الوسًٖ؟
 ئىّ تشک٘ل ٍأزاء الو طزات فٖ قسن العقَز الوعٌ٘ٔ علٖ إٔ هسٕ هوي الظوحٔ لوسٕالوسترسه٘ي فٖ ّصا العلن؟
أهساف البحث
 اٗؼبح ٍتج٘٘ي الو طزات اٟذظبئ٘ٔ فٖ العطث٘ٔ ،الساضرؤ فوٖ قسون العقوَز الوعٌ٘ؤللقبًَى الوسًٖ اٟٗطاًٖ هي ٍرْٔ ًظط اٛزاء ٍالوظـلح.
 التشک٘ل الظح٘ح للو طزات العطث٘ٔ الساضرٔ فٖ قسن العقَز الوعٌ٘ٔ. اٗٝؼبح الظح٘ح للظ٘غ ٍالجٌبء لزعء هي الکلوبت العطث٘ٔ فٖ العقَز الوعٌ٘ٔ. تج٘٘ي اٍٛاطط ث٘ي الوعبًٖ اللغَٗٔ ٍالوعبًٖ الوظـلحٔ للو طزات فوٖ قسون العقوَزالوعٌ٘ٔ للقبًَى الوسًٖ.
الشرح لمسن هى المفاهین والمظطلحات العلمیة
المايىو الراص
ى للحي ذوسٔ هعبى ،هعٌوٖ الحق٘قؤ العٌ٘٘ؤ ٍالربضر٘ؤ ،هعٌوٖ الحق٘قؤ ٍٗعٌوٖ
ئ ّ
التع اهي هوع الحق٘قؤ ،هعٌوٖ التوطذ٘ضٍ ،هعٌوٖ روساضٓ ال وطز للشوٖءٍ ،هعٌوٖ الـلوت
ٍالوـبلجٔ(زلشبز تْطاًٖ .)81-79 :1391،کلوب کبًت الغبٗٔ الٌْبئ٘ٔ هي القَاً٘ي الحقَق٘ؤ
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ّووٖ لتطت٘ووت الع٠قووبت الشرظوو٘ٔ هووي هخوول الع٠قووبت الوسً٘وؤ أٍ التزبضٗوؤ أٍ العبئل٘وؤ
ٍالوَرجبت ،تـلي علْ٘ب القبًَى الروبص .اوبّطٓ اٝضث ٍالـوٍ ٠الوعٍاد ٍالظو قبت هوي
ابّطات القبًَى الربص ٍال طٍا السبئسٓ فِ٘ القوبًَى الووسًٖ ٍقوبًَى التزبضٓ(رلوسٍظٗبى،
.)84 :1397
المايىو المسيی
الع٠قبت ث٘ي اٛفطاز تتطتّت هي ّصا الزبًت أًّْن عؼَ هوي الوزتووع ٍالوسٌٗؤٍ ،ئلوٖ
حس هب کل الع٠قبت العبئل٘ٔ ٍالوبل٘ٔ لسٕ الٌبس تتجع القبًَى الوسًٖ ،ک بلؤ اًٝزوبظ علوٖ
ؿطٗقٔ اٝلغبء أٍ الجـ٠ى أٍ ئظالٔ اٛحط هي اٛعوب التٖ تتطتّوت تحوت حٍ٘وع ّوصا القوبًَى،
ثعغ اٛح٘بى الوقٌي فٖ القبًَى الوسًٍٖ ٗروٍي ک بلؤ اًٝزوبظ اٝرطاهوٖ(ً س الوظوسض:
ٍ )89القبًَى الوسًٖ ٗعس هي القَاً٘ي الَؿٌ٘ٔ ٍٗظْط ّصا القبًَى أٗؼبً فٖ اٗطاى علوٖ أًّوِ
قبًَى هسًٖ.
العمىز المعیًة
عقَز الزوع الوکسط لعقس ٍتـلي علٖ حلّٔ هي العقَز التٖ عٍ٘ي لْب القبًَى اسوبً ذبطوبً
هي هخل ث٘ع ،هعبٍػٔ ٍهعاضعٔ ٍ...؛ ٍفٖ الوقبثل اسوتٌبزاً ئلوٖ الجٌوس العبشوط هوي القوبًَى
الوسًٖ َّ الظَْض الصٕ ٗطرع ئلٖ ععٗؤ اٛفطاز لن ٗـلي علِ٘ إٔ اسن هعو٘ي ٍق٘ول لوِ
العقَز التٖ ّٖ غ٘ط الوعلَهٔ .الجتٔ کل العقَز ٍالظ قبت ٗزت أى تطاعٖ فْ٘وب الووإّ٠ت
الظح٘حٔ.
التراح ورأی
علٖ هب ٗجسٍ للکبتت ثوب أىّ اٟؿ ٠الکبهل علٖ الو طزات فوٖ غبٗؤ الظوعَثٔ ٍٗأذوص
الکخ٘ط هي الَقت ٍٟتسع فٖ ط حبت هي الوقب لْصا علٖ الجبحخ٘ي ٍاٟذظبئ٘٘ي فٖ ّصا
العلن أى ٗجسعَا ٍٗأتَى ثبلزسٗس فٖ الوسوتقجل ٍٗوحوَى قلؤ الکتبثوبت ٍالسضاسوبت ًّٛوِ
س٘سبعس ؿ٠ة علن القبًَى کخ٘طاً فٖ اٛطعسٓ الورتل ٔ ل٘غـسَا فِ٘ .فٖ هب ٗلٖ س٘عطع
رعء هي الو طزات العطث٘ٔ هي قسن العقَز الوعٌٍ٘ٔ لٗ٠ؼبح:
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َبیع
علٖ ٍظى فَعل ث تح الجبء ٍقس تقطأ علٖ ذـا ثکسط الجوبء ٍّوٖ هظوسض هزوطز ٍه وطزٓ
ٍروعْب الوکسط ثَُُ٘ا ٍهعٌبّب اللغَٕ(فٖ ال بضس٘ٔ فوطٍذتي ٍ فوطٍ )(آشضًوَ :1393 ،
شٗل هبزٓ ث٘ع)ّ .صُ الو طزٓ هي ال عل اٛرَف ال٘بئٖ ٍثوب أى حوطف العلؤ هتحوط ٍهوب
قجلِ ه تَح ٗقلت فٖ ال عل الوبػٖ ئلٖ الف ٍتکَى «ثوبا» ٍهعٌبّوب عٌوس الوظوـلح ّوَ
الظ قٔ ئلٖ تعقس ث٘ي الٌ طٗيٍ ،قس شُکط فٖ القبًَى الوسًٖ أًِّ ٗزوت أى تتحوٍول الظو قٔ
ثبٟٗزبة هع س٠هٔ ئحطاظ الظ قٔ .ث٘ع ّٖ هي الو طزات الوؼوبزٓ ثح٘وج تحوول هعٌوٖ
الج٘ع ٍالشطاء(هٌظَض ،ػو٘ؤ قبًَى هسًٖ ،شٗل ه وطزٓ ث٘وع) .فوٖ ضإٔ الکبتوت أىّ ّوصُ
الو طزٓ علٖ أسبس قبعسٓ التغل٘ت تسترسم للج٘ع ٍالشطاءٍ ،الج٘ع ٗرتض ثْصا اٟسوترسام
فقؾٍ ،ثوب أىّ فٖ الوبػٖ ؿطفٖ الظ قٔ کبًَا عٌسهب ٗترلظَى هي طو قٔ الج٘وع ٍالشوطاء
ٗظ قَى ثک ّْ٘ن لْصا قبلَا عٌْب الظ قٔ للج٘ع ٍالشطاء .ثبٗع اسن فبعل هزطز أٗؼبً هي ّوصُ
الوبزٓ ٍقس أتت علٖ ٍظى فبعل ٍاسوْب الو عَ هج٘ع ٍاٛطل فْ٘ب هجَ٘ا فبلَاٍ قس حُوصف
 ًِّٛأرَفٍ ،فٖ القبًَى الوسًٖ تسترسم ثظ تْب الشٖء الوجَ٘ا .هجبٗعٔ هظوسض هوي ثوبة
الو بعلٔ أٗؼبً هي ّصُ الوبزٓ ٍتعٌٖ عقس الج٘ع ٍالظ قٔ ٍثوعٌٖ الج٘عٔ ٍشوس الو٘خوب (اثي
هٌظَض : 1408 ،شٗل هبزٓ ث٘ع).
َ
ملیک
ت ّ
هظسض هي ثبة تَ عَ٘ل هي الخ٠حٖ الوعٗس ٍّصا هي أثَاة التعسٗٔ ٍلْب الوعٌٖ الو عَلٖ
ٍهعٌبّب اللغَٕ َّ أى التظح٘ت ٍالتظطفٍ ،هبػِ٘ هلَّکِ ٍروعِ علٖ ٍظى الوإًج السوبلن
ٗکَى تول٘کبت(ضٍحٖ الجعلجکٖ :1392،شٗل ه طزٓ تول٘ک) ٍفٖ الوظـلح القبًًَٖ تعٌوٖ
القظس ئلٖ اٗزبز الحي للغ٘ط فٖ الوسبئل الوبل٘ٔ ٍغ٘ط الوبل٘ٔ ٍلکي ثبلوعٌٖ اٛذض تکَى
ثوعٌٖ الوسبئل الوبل٘ٔ(رع طٕ لٌزطٍزٕ :1381،شٗل ه طزٓ تول٘ک).
َ
عیى
هظسض هزطز هي ٍظى فَعل ٍروعْب الوکسط عَُُ٘ىٍ ،تکَى علٖ ٍظى أفعُل ٍأفعوب هوي
القَلّٔ فتظ٘ط أعُ٘ي ٍأع٘بى .هي هعبًٖ الع٘ي :الع٘ي الجظطٗٔ ،الخو٘ي ،اٛکجط ،الشوس ،الطثوب،
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الوب  ،هسکَ شّجٖ ،الوب الٌقس ٍالظبّط(ثٌسضضٗگٖ :1387،شٗل ه طزٓ الع٘ي) ٍقس تقطأ
ّصُ الو طزٓ علٖ ذـا «عَ٘ي» ثکسط الحطف اٍ ٍٛعلٖ ّصا تکَى ثوعٌوٖ ثقوطٓ الوَح
ٍاسترسام الو طزٓ ثْصا الوعٌٖ فٖ علن القبًَى ذـأٍ ،قس اسوتعولت فوٖ القوطآى الکوطٗن
ه طزٓ عَ٘ي ثوعٌٖ الوطأٓ التٖ لْب عَُ٘ى رو٘لٔ ٍّٖ .علٖ ّصا الوعٌٖ(ً س الوظسض :شٗل
کلؤ عَ٘ي) ٍفٖ الوظـلح القبًًَٖ تعٌٖ اٛش٘بء الوبزٗؤ الوسوتقلٍٔ ،تتقسون ئلوٖ عَو٘ي
هعٌ٘ٔ ٍکلٌّ فٖ الوعٌ٘ٔ ٍکلٌّ فٖ الصهٍٔ ٌٍّب طلٔ ٍح٘قٔ ث٘ي الوعٌٖ اللغَٕ ٍالوعٌٖ الوظـلحٖ.
ّع َىع
ثکسط الع٘ي ٍهظسض هزطز هي فعل عَََعَ علٖ ٍظى فَعَلَ هي اٛرَف الَإٍ ٍقس أُرطَٕ
علْ٘ب اٟع ٠ثبلقلت ٍقلجت الَاٍ ئلٖ الوف؛ ٍ«عوبع» ثوعٌوٖ التجوسٗل ٍالزوعاء ٍالوخَثؤ
ٍالعقَثٔ ٍ...؛ ٍقس تسترسم ثحطٍف الزط هي هخول عوي ،هوي ،ة .عٌوس اسوترساهِ ثحوطف
«علٖ» تکَى ثوعٌٖ التک ٘ط عوٍب فبت ٍهعٌبّب الوظوـلحٖ فوٖ القوبًَى ٍهعٌبّوب اللغوَٕ
س٘کَى ش٘ئبً ٍاحساً« .تَعَِٗغ» علٖ ٍظى تَ عَ٘ل هوي الوظوسض الوعٗوس هوي ثوبة الت ع٘ول
ٍتکَى ثوعٌٖ الجسٗل ٍالٌبئت(ذل٘ل رط :1370،شٗل هبزٓ عَع)« .هُعبٍَػَؤ» هظوسض هوي
ثبة الوُ بعَلَٔ ٍقس تقطأ علٖ ذـا ثکسط الَاٍ ٍالؼبز ٍقس تستعول لوشبضکٔ الـوطف٘ي ٍّوصا
الوظسض هي الوظبزض للتعسٗٔ ٍروعِ علٖ ٍظى هعبٍػبت ٍسو٘کَى ثوعٌوٖ الظو قٔ علوٖ
أ سبس الشغل للحظَ علٖ الوب ٍفوٖ الوظوـلح تعٌوٖ أًّوِ عٌوسهب فوطزٗي ٗطٗوساى أى
ٗسووتجس ٟشوو٘ئ٘ي علووٖ شووطؽ أٗ ٟعـووٖ أحووسّوب اٙذووط هووبً ًٟقووسٗبً ٗـلقووَا علْ٘ووب
الوعبٍػٔ(ً س الوظسض :شٗل ه طزٓ هعبٍػٔ)« .هُعَََّع» ث تح الَاٍ ٍاسووْب الو عوَ هوي
ثبة الت ع٘ل هي ّصُ الوبزٓ ٍهظسضّب تعَٗغ ٍقس أزذلت فٖ القبًَى الووسًٍٖ ،الوعوََّع
ٗـلي علٖ هب أٍ هٌ عٔ تعـٖ لل طز الوَرت للعقس علٖ أًِّ ٗقجول ٍشلوک ٗکوَى هقوبثً٠
للعََع ٍالخوي(قبًَى هسًٖ ،تسٍٗي رْبًگ٘ط هٌظَض :1389 ،قسن ػوبئن شٗل ه طزٓ هُعََّع).
ُ
َهعلىم
اسن هَ عَ هزطز هي عَلَنَ ٍعٌسهب تُسترسم لل عل تکَى لل عل الصٕ فبعلِ هعلَم علٖ
ذ٠ف ال عل الوزَْ  ،اسوْب ال بعل الوزطز ٗکوَى عوبلن علوٖ ذو٠ف الزبّولٍ ،روعوِ
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هعلَهبت ٛىّ هظبزض الوعٗس فٖ العطث٘ٔ تزوع علٖ ٍظى الزوع الوإًج للسوبلنٍ ،قوس شکوط
روعْب علٖ ٍظى هعبل٘ن أٗؼبً(ف٘طٍظآثبزٕ2009،م :شٗل هبزٓ علن) ٍفوٖ هظوـلح القوبًَى
ٗـلي علٖ کل شٖء لسٌٗب علن ثِ ،فٖ ضإٔ الوإلف أىّ ع٠قٔ الوعلوَم ٍالوعوٍ٘ي ّوٖ هوي
ع٠قبت العوَم ٍالرظَص الوـلي ثح٘ج هي الووکي أىّ شو٘ئبً ٗکوَى هعلَهوب ٍلکٌوِ لون
ٗکي هعٌٍ٘بً ٍلکي الشٖء الصٕ کبى هعٌٍ٘بً س٘کَى هعلَهبً إٔ الوعلوَم عوبم لْوصا ٗزوت أى
ًزعل فطقبً ث٘ي ّصٗي الو طزت٘ي.
َ
عمس
هظسض هزطز ٍروعِ علٖ عقَز ٍهبػِ٘ عَقَس ٍهؼبضعِ ٗعقس ٍاسوِ ال بعل عبقَوس .عقوس
ثوعٌٖ الوقبٍلٔ ٍالظ قٔ ٍهعٌبُ الوظـلحٖ ٗسبٍٕ هعٌبّب اللغَٕ ثظَضٓ تبهٍٔ .هعٌبُ فوٖ
ال عل الشس ٍالتَح٘ي ،ه طزٓ عقوسٓ ثوعٌوٖ التلعوخن ٍه وطزٓ عَقوس ثوعٌوب الق٠زٓ(لوَئ٘س
هعلَف :1393،شٗل هبزٓ عقس) .ثطإٔ الکبتت أىّ ف٘وب سلف هي العهي الٌبس عٌوسهب کوبًَا
ٗطٗسٍى أعوب الظ قٔ ،کبًَا ٗؼغـَى أٗسْٗن أحوسٕ علوٖ اٛذوطٕ ٍٗعقوسٍى أطوبثعْن
الرٌظط فٖ اطجع اٙذط ٍّصا العول کبى ئشبضٓ ئلٖ أىّ اٝت بق٘ٔ قوس توٍوتٍ ،عٌوسهب هوطت
السٌَى قس اقتطة الوعٌٖ اللغَٕ لْصُ الو طزٓ ئلٖ هعٌبّب الوظـلحٖ ٍاسترسهت ه وطزٓ
العقس ثوعٌٖ اٝت بق٘ٔ فٖ القبًَى.
ّإیجاب
هظسض هي ثبة اَفعب رصضّب ٍرت هي ال عل الوخب الَإٍ ٍفٖ اٝع ٠قس قلت ٍاٍّوب
ٗبء ٍأطلْب ئٍربة هخل اٗزبز التٖ أطلْب ئٍربز هي فعل ٍرس ،اٟٗزبة فوٖ اللغؤ ثوعٌوٖ
الَرَة ٍتقبثل السلت ٍفٖ الوظـلح ثوعٌٖ اٝشعبض عي اٝلتعام ٍالتول٘ک هي قجل ؿطفٖ
اٝلتعامٍٗ ،ـلي علٖ اٝع٠ى اٗٝزبة ٍالتقجٍل لْب ثبلقجَ (ذل٘ل روط :1393 ،شٗول کلوؤ
اٗزبة) .قجَ علٖ ٍظى فعَ الوظسض ٍهعٌبّب اللغَٕ التقجٍل ٍالطػٍٖ .عٌسهب تؼن القوبف
ٍتقَ قجَ تکَى ثوعٌٖ ال طح(ً س الوظسض :شٗول ه طزتوٖ قَجوَ ٍقُجوَ ) .قَجوَ فوٖ
الوظـلح تأتٖ رٌجبً ئلٖ رٌت اٟٗزبة ٍتـلي علٖ الزبًت اٙذط هي اٝلتعام عٌسهب ٗقجل
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اٝشعبض عي اٝلتعام ٍثعجبضٓ أذطٕ ٗـلوي علوٖ اٝشوعبض عوي اٝلتوعام أٍ التول٘ک(اهوبهٖ،
 ،1352دٍٗ )188 :1ستعول فٖ ال بضس٘ٔ اسوْب ال بعل قبثل ٍاسن الو عَ هقجَ ثکخطٓ.
َ
ُهطلك
اسن ه عَ هي ثبة ئفعب ٍاسوْب ال بعل هُـلَي ٗقطأ ثکسط ال٠م ٍلوِ اسوترسام قل٘ول
ٍهظسضُ الوزطز ؿَلي(َّاضٕ :2009،شٗل کلؤ هـلي)ٍ ،قس زذلت فوٖ القوبًَى الووسًٖ،
الجتٔ هظسضّب الوعٗس افعب ٗعٌٖ اؿ ٠قوس اسوترسم کخ٘وط ًا فوٖ القوبًَى الووسًٖ .ؿلوي
ثوعٌٖ الحطٗٔ ٍهي زٍى ق٘سٍ ،هـلي تعٌٖ التحطض زٍى ق٘س ٍفٖ الوعٌٖ ػس هقَّ٘س.
َه ُ
شروؽ
اسن ه عَ ٍهزطز هي فعل شطؽَٗ -شطُؽُ ٍاسن ال بعل لن ٗسترسم فٖ ٍظًوِ الوزوطز
ٍهظسضُ الوزطز َّ شطؽ ٍروعِ الوکسط شُطٍؽٍ ،قس شکط فٖ القبًَى هظوسضُ هوي ثوبة
اَٟفتَعب (اَشتَطاؽ) ٍشلک عٌس الج٘ع ٍالشطاء ٍتعٌٖ قسط الشرض علٖ فعول أٍ توط فعول
قبًًَٖ(لَئس هعلَف :1393،شٗل هبزٓ شطؽ) .هشطٍؽ عٌس استعوبلِ هع الزوبض ٍالوزوطٍض
علِ٘(هشطٍؽٌ علِ٘) ٗـلي علٖ هي تکَى علِ٘ ٍػسٍُ الظ قبت ٍاٟٗقبعبت ٍالوقبثل لِ عٌس
استرساهِ للزط ٍالوزطٍض ثِ(هشطٍؽ لِ) ٗـلي علٖ هي ٗکَى اٟلتعام ضثح لِ.
ُ ََ
عاهلة
ه
هظسض ثبة الو بعَلَٔ ٍهظسضُ الخبًٖ هي ّصا الجبة عَوب الصٕ لن ٗسترسم ،لسِٗ هعٌ٘وب
الو عَ ٍالوشبضکٔ ،رصضّب هي فعل عَوَلَ ٍاسوِ ال بعل هي ثبة الو بعلٔ الوعبهول ٍّوٖ
ثوعٌٖ الوعبهل الصٕ ٗکَى احسٕ ؿطفٖ الوعولٔ ٍاسووْب الو عوَ هعبهَول التوٖ تکوَى
ثوعٌٖ الوشغَ علْ٘بٍ ،اسوْب ال بعل الوزطز العبهول ثوعٌوٖ الشوبغل ٍاسووْب الو عوَ
هعوَ ٍّٖ ثوعٌٖ الوشغَ (ضٍحٖ ثعلجکٖ :1392،شٗل ه طزٓ هعبهلٔ) .ئىّ الوعبهلٔ لْوب
ؿطفٖ هي اٛشربص ٍ ٟتُعقس ثـطف ٍاحس ٍقس تُقطأ فٖ القبًَى هعبهَلَٔ ٍّوصا ذـوأ ثحوت
ٍقس تصکط هطازفٔ لوعٌٖ العقس ٍّصا ثطإٔ الکبتت ذـأ آذطٍ ،الوعبهلٔ لْب هعٌٖ أعون هوي
العقس ٍع٠قتْوب هي العوَم ٍالرظَص الوـلي ثح٘ج کل عقس هعبهلؤ ٍالعقوس روعء هوي
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الوعبهلٔ ٍالوعبهلٔ لْب هعٌٖ أعن ،ئىّ اسن ال بعل لکلؤ العقس عبقس ٍقوس تسوترسم ثظوَضٓ
ذبطٔ فٖ هسألٔ العٍاد ٍتـلي ثظَضٓ عبهٔ علٖ ثق٘ٔ اٟلعاهبت ٍاٟشغب الخٌبئ٘ٔ.
َ
ث َمى
علٖ ٍظى فَعَل الو طز ٍروعْب أَحوبى ٍأحؤٌَُ ٍّٖ ثوعٌٖ الخوي ٍالکل ؤٍ .هعٌبّوب فوٖ
اللغٔ ٍفٖ الوظـلح شٖء ٍاحس ٍقس شکطت فوٖ القوطآى الکوطٗن ثوخويٍ ثرسٍ(َٗسوف)20/
ٍّٖ ثوعٌٖ الخوي القل٘ل(آشضًَ  :1393،شٗل ه طزٓ حوي) .حَوَ٘ي علوٖ ٍظى فع٘ول ّوٖ
هي أٍظاى الظ ٔ الوشجْٔ ٍهي الوشتقبت ٍتعٌٖ الجبّظ ٍاسوْب الت ؼ٘ل علٖ ٍظى أحووي
ٍتکَى علٖ ّصا ثوعٌٖ أثْغ ٍهي هشتقبتْب اٛذطٕ تخو٘ي ٍّٖ ،هظسض هي ثبة الت ع٘ل
ٍتعٌٖ الترو٘ي ٍالتق٘٘ن ٍالرجطٓ فٖ العولٍ .اسن ال بعل لْوصُ الو وطزٓ الووخوي ٍتعٌوٖ
التق٘٘ن ٍالرجطٍٓ ،ه طزٓ الخوي التٖ شُکطت فٖ هَػَا اٝضث تعٌٖ الخوي هوي اٝضث ّوٖ
هي رصض ّصُ الو طزٓ(ً س الوظسض :شٗل ه طزات حو٘ي ،أحوي ،تخو٘ي ،هخوي ،حُوي).
َ
أجل
روعْب آرب ثوعٌٖ العهي ٍالتبضٗد ،تأر٘ل ٍالٌْبٗٔ ٍٍ ...فعلْب الوبػٖ َّ أرِلَ ٍأرَولَ
ثکسط ٍفتح الز٘نٍ ،هعٌبّب فٖ اللغَٕ ٍالوظـلح ّوَ شوٖء ٍاحوس .تقبثول ّوصُ الو وطزٓ
العبرل ٍّٖ تعٌٖ حبل٘بً .هظسض فعل أرَلَ التأر٘ل ٍتعٌٖ التأذ٘ط ٍاسوْب ال بعل الوإرِّول
ٍتکَى ثوٌٖ الوإذط ٍاسوْب الو عَ هإرَّل ث تح الزو٘ن ٍتعٌوٖ الووإذَّط ٍقوس اسوترسم
هظسض ثبة ت عَّل إٔ التأرُّل أٗؼبً(الجستبًٖ2009 ،م :شٗل هوبزٓ أرول) .أرول فوٖ الوظوـلح
القبًًَٖ َّ اًتْبء العهي الو طٍع ٛزاء السٍٗي أٍ اٝلعام الصٕ علٖ الوَسٗي أٍ الوتعْس علِ٘ أٍ الشرض الخبلج.
َ
ىعس
ه ّ
اسن هکبى ٍظهبى علٖ ٍظى هَ عَل ٍقس تقطأ علٖ ذـا ثؼن الو٘ن هَُعس فعلٖ ّصا ٗکَى
هظسضاً ه٘و٘بً .أکخط استرساهِ َّ للعهي ٍلکي ئشا أضزت ٍطَ ظهي الَعس کبى اسون ظهوي
ٍئشا أضزت هکبى الَعس ٍاٟلعام َّ اسن هکبى .هَعَز اسن ه عَ هزطز روصضّب هوي فعول
ٍعس ٍّٖ هخب ٍإٍ ٍقس حصف حطف العلٔ فٖ الوؼبضا(العث٘سٕ :2012 ،شٗل هبزٓ ٍعس).
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ُه َ
کره
ث تح الطاء َّ اسن ه عَ هي ثبة افعب تُکسط ضاءُ فٖ اسن ال بعل ٍتقوطأُ علوٖ ّوصُ
الحب هکطٍُِ ،قس تُقطأ ّصٗي الکلوت٘ي احسٕ هکبى اٙذطٍّ ،صا ذـوأ ثحوت ًّٛوِ ٗروتلؾ
هعٌٖ ال بعل ٍالو عَ علٖ ّصُ الحب  ،فوُکطَُ َّ الوؼـط ٍالوُکوطُِ ّوَ ثوعٌوٖ الوْوسِّز
ٍالوُقسط .اٝکطاُ هظسضُ هي ثبة اٝفعب ٍالکُطُ ٍالکَطُ ٍکطأّ ٍکطاّ٘ؤ ّوٖ هظوبزض هوي
ثبة الوزطزٍٍ .ظًِ ال ع٘ل الکطٗٔ الظ ٔ الوشوجْٔ ٍتعٌوٖ الکطٗؤ الوٌظوط ٍالکوبضُِ اسووْب
ال بعل هي الَظى الوزطز ٍهکطٍُ اسوْب الو عَ هي الَظى الوزطزٍ ،اسن ال بعول الوزوطز
لِ استعوب أکخط هي ثق٘ٔ اٍٛظاى(روعٖ اظ هإل بى :2014،شٗل هوبزٓ کُوطُ) .اٟکوطاُ فوٖ
هظـلح القبًَى تـلي علٖ شإٍى شرض لسِٗ شکبءُ ٍْٗسَّز هي ربًوت ح٘بتوِ أٍ هبلوِ أٍ
شطفِ أٍ أقطثبئِ علٖ ؿطٗقٔ لن تکي هقجَلٔ ٍعلٖ ّصا تُ سود الظو قٔ(رع طٕ لٌزوطٍزٕ،
 :1381شٗل اکطاُ).
َولف
هظسض هزطز هي فَعل ٍقف ٗقف ٍهظسضُ اٙذط ٍقَف ٍتعٌٖ التَقفٍ ،قس شُکط ثوبلقطآى
ثوعٌٖ التأهل فٖ القطاءٍٓ ،قس شکط ثوعٌٖ اٛسبٍض ٍالسضاٍ ،فوٖ ال قوِ فقوس عٌوٖ حوجس
العقووبض ٍاسووترساهِ فووٖ سووج٘ل ا ٍثْووصا الوعٌووٖ ٗکووَى ثوعٌووٖ اٍٛقبف(ذل٘وول ثووي
احوس :2014،شٗل هبزٓ ٍقف) .الَقف فقس شکط فٖ القبًَى الوسًٖ ثوعٌوبُ ال قْوٖ ٍاسووِ
ال بعل ٍاقَف الصٕ ٗعٌٖ التَق٘ف ٍاسوِ الو عَ هي ٍظًِ الوزطز هََقَُف ٍقوس ٗقوطأ علوٖ
ذـا هَُقَف ٍعلٖ ّصا ٗکَى ثوعٌٖ العقبض الوَقَّف عٌسهب تأتٖ فٖ القبًَى هزطٍضٓ ة(ثِ)،
ٍعٌسهب تزط ة(علِ٘) ٍتظ٘ط هَقَف علِ٘ تکَى ثوعٌٖ ال طز الصٕ حوجس العقوبض لوٌ عؤ
فطزٗٔ ٍئشا رُوَعت ة(ّن) تکَى ثوعٌبّب الزوعٖ(هََقَفٌ علْ٘ن).
ُ
َسفک ّزهاء
ّصٗي الو طزت٘ي فقس ضُکَّجَتب تطک٘جبً اػبف٘بً ٍقس تتشوکل هوي الوؼوبف ٍالوؼوبف ئل٘وِ
ٍالو طزٓ الخبً٘ٔ رُطَّت ٝػبفٔ الو طزٓ اٍٛلٖ علْ٘وب .سو ک ّوَ هظوسض هوي فعول سَو ک
ثوعٌٖ اٝضاقٔ هخل س ک السهع ثوعٌوٖ ئضاقؤ الوسهع(ف٘طٍظآثبزٕ :2009 ،شٗول سو ک).
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«س ّب » الظغ٘ٔ الوجبلغٔ لْصُ الو طزٓ ٍتعٌٖ الکخ٘ط اٝضاقٔ ،زهوبء الزووع الوکسوط للوسم
ٍّصا التطک٘ت ثوعٌٖ ئضاقٔ السهبء ٍّ ٖ کٌبٗٔ عوي ًوعاا هووب ٗوإزٕ ئلوٖ الزوطح ٍالقتول
ثبلجبؿل ٍالزْبلٍٔ ،فٖ القبًَى الوسًٖ ثوعٌٖ ئضاقٔ السم .فٖ ضإٔ الوإلف أًّوِ کوبى ٗزوسض
ثبلوقٌّي أى ٗ ٟسترسم هوي ّوصا التطک٘وت الظوعت ٍالعطثوٖ الجحوت ثول کوبى عل٘وِ أى
ٗسترسم هي هطازفِ ال بضسٖ(ذًَطٗعٕ) ٛىّ ّصا التطک٘ت العطثٖ غ٘ط هعطٍف للقبضب.
جساء
ُه
تساوی ال ّ
ّ
تطک٘ت اػبفٖ هي الٌَا الل ظٖ الصٕ هؼوبفِ هشوتي ٍهوي الٌوَا الَطو ٍٖ ،اٛروعاء
هزطٍض ٝػبفٔ الوؼبف علِ٘ .هتسبٍٕ اسن فبعل هي ثبة الت بعل ثوعٌٖ الک إ ٍالوتسبٍٕ
ٍالزعاء روع الوکسط للزعء(ثٌسضضٗگٖ :1387،شٗل ه طزات هتسبٍٕ ٍرعء)؛ ٍهعٌوبُ عٌوس
اللغٔ ٍالوظـلح شٖء ٍاحس .ثطإٔ الجبحج أًِّ کبى هي اٛفؼل استرسام الوطازف ال بضسوٖ
لْصُ الو طزٓ ٍالوقٌي کبى ٗستـ٘ع أى ٗزعل ّصا الوطزاف ثسٗ ً٠عي ّصُ الو طزٓ.
َها َبمی
ثطإٔ الکبتت أىّ «هب» اسن هَطَ ٍثَقوٖ فعول هوبع ٍفبعلْوب الؼوو٘ط الوسوتتط ّوَ
ٍالزولٔ ال عل٘ٔ طلٔ هَطَ ٍضافعٔ هب َّٗن هي اسن الوَطَ  .هظسض ثقٖ َّ ثقبء ٍطولٔ
الوَطَ فٖ العطث٘ٔ  ٟهحل لْب هي اٝعطاة ٍشغلْب الشبغل فقؾ ضفع التَّن .ه طزٓ «هب»
هجتسأ ٍفٖ هحل الطفع علٖ أًّْب ل٠ثتساء ٛىّ الو طزٓ هجٌ٘ٔ ٍئعطاة هحلٍّٖ .هعٌبّب َّ هوب
ثقٖ ٍهب الَّ.
ُْ
کلی
کل ٍثعغ هي اٛسوبء السائؤ لٞػبفٔ ٍثعغ اٛح٘بى ٗحصف الوؼبف ئلِ٘ هٌْب ٍلکوي
ٗجقٖ تقسٗطاًٍ .ال٘بء اللظقٔ ثْب ّٖ ٗبء الٌسجٔ ٍالجعغ ٗقبثول کول فوٖ الوعٌوٖ .کول ّوٖ
ه طزٓ تسترسم ل٠ستغطا هي هخل ا« ٔٗٙکل الوسولن علوٖ الوسولن حوطام زهوِ ٍهبلوِ
ٍعطػِ» ٍالکل ّٖ هي الوعبًٖ الوؼبزٓ ثح٘ج تسترسم ثوعٌٖ الجعغ أٗؼبً ٍلون توسذل
علْ٘ب «ا » اللْن أى تکَى عَع عي الوؼبف ئلِ٘ أٍ عَع عي ل ظ(ذل٘ل رط :1393 ،شٗل کلؤ کل).
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َ
راػی
ت ّ
ّٖ هظسض هي ثبة الت بعُل ٍفعلْب الوبػٖ تَطاػَٖ ٍهظسضّب اٛطلٖ ّوَ تُطاػُوٖ ثؼون
الؼبز ٍلکٌِّ ثسجت اٝع ٠فٖ الٌبقض ال٘بئٖ أُثسلت الؼؤ فتحؤ ٍحٌ٘ئوص تُقوطأ تَطاػَوٖ.
اسوْب ال بعل الوزطز ضاػٖ ٍه عَلِ هع ئعوب اٝع ٠تظ٘ط هَطػَٖ(ً س الوظوسض :شٗول
ه طزٓ تطاػٖ) .قس استعولت فٖ القبًَى هطػٍٖ الـوطف٘ي ٍالـوطف٘ي اسون هخٌوٖ للـوطف
ٍتعٌٖ ثِ الٌ طٗيٍ ،الوطػٖ ّٖ ثوعٌٖ الطاػٖ .التطاػٖ ثوعٌٖ التقجل لشوٖء هوي ثوبة
اٟذت٘بض ٍالسطٍضٍ ،فٖ الوظـلح ثوعٌٖ ضػٖ الـطف٘ي فٖ الظ قٔ ٌٍّوب هـبثقؤ تبهؤ
الوعٌٖ فٖ اللغٔ ٍالوظـلح .ثطإٔ الکبتت أًِّ کبى ثبستـبعٔ الوقٌي أى ٗسترسم فٖ ًوض
القبًَى الوطازفبت ال بضس٘ٔ ٍهشتقبتْب.
َ
إشاعة
هظسض هي ثبة ئفعب هي ال عل اٛرَف ال٘بئٖ شََ٘عَ ٍقس قُلجت حطفْب ال٘بء أل بً ٍطوبضت
«شبا» قس ٗحسث اٝع ٠فٖ ال عل ٍلکٌِّ فٖ الوظوسض ،اٝعو ٠سو٘کَى فقوؾ ثبلحوصف
ٍُٗؼبف علٖ آذطُ التبء الوسٍٍضٓ التٖ تسکي عٌس حبلؤ السوکَت علْ٘وب ،روعْوب ئشوبعبت
ٍهعٌبّب اللغَٕ التجعخط ٍالٌشط(العث٘سٕ2012،م :شٗل هبزٓ ش٘ع)ٍ .لکٌِّ فٖ هظوـلح علون
القبًَى َّ ارتوبا حي عسٓ اشربص علٖ هب هع٘ي علٖ ًحوَ ٗ ٟکوَى قوبث ً٠للتقسو٘ن.
علٖ ذـا شبئع تُقطأ اٝشبعٔ ثکسط الع٘ي .اسوْب الو عَ علٖ ٍظى هُشبا ٍروعِ هشبعبت
ٍفٖ الوظـلح ٗکَى ثوعٌٖ هب أٍ حي قس اشتط فِ٘ عسٓ اشربص.
إشو وا َ
جازة
ّ
ّ
ئشى هظسض هزطز علٖ ٍظى فَعل ٍهعٌبُ اللغَٕ اٝع٠ى عي أهط ٍرَاظٍُ ،قس شکطت فٖ
هلهن»(ًسبء )25/إٔ اًکحَّيَّ ثاشى ٍالْ٘يٍّ .فوٖ هظوـلح
القطآى الکطٗن «
فانکحوهن بإذن أ ّ
ّ
القبًَى ٗکَى ثوعٌٖ اٟع٠ى عي ضػٖ شرض قس ثٍ٘ي لِ القوبًَى أحوطٌ لطػوبُ فوٖ اعووب
عول قبًًٍَٖ .أهٍب اٟربظٓ فْٖ علٖ ٍظى افبلٔ هي اٛرَف الَإٍ(رَََظَ) ٍثعس اٟع ٠تُقلت
ٍاٍُ أل بً(ربظَ) ٍّٖ هخل ئشبعٔ هظسضّب هي ثبة اٟفعب ٍئع٠لِ ثبلحوصف ٍظٗوبزٓ الحوطف
التبء الوسٍٍضٓ فٖ آذطّب ٍعٌس السکَت علْ٘ب تُقطأ ّبء ٍعلٖ ذـا تقوطأ ثکسوط حوطف الوطاء.
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اسوْب ال بعل هي هي ثبة افعب هز٘ع ٍاسوِ الو عَ هُزبظٍ ،الوز٘ع ثوعٌٖ الوصٕ ٗز٘وع
ٍالوُزبظ ثوعٌٖ الصٕ ٗزبظ لٍِ ،فٖ هظـلح القبًَى الوسًٖ هعٌٖ اٟربظٓ ّوَ ث٘وبى ضػوٖ
فطز رعل لِ القبًَى التأح٘ط فٖ اٗزبز الظ قٔ هي قجل شرض آذط ٍعبزتبً هب فٖ الظو قبت
قس ثٍُ٘ي ثأىّ للوبلک اذت٘بض اٟربظٓ ٍالطز ،اٝشى ٍاٝربظٓ کّ٠ووب ٗظوسضاى عوي الوبلوک أٍ
الوأشٍى لِ أى ُٗظسض ٍلکي ال ط ثٌْ٘وب أىّ اٟشى َّ فٖ هطحلتِ اٟثتسائ٘ٔ ٍلکي اٟروبظٓ
تظسض ثعسهب تتن الظ قٔ(رع طٕ لٌزطٍزٕ ،هَسَعٔ ،د.)337-331 :1381 ،2
َ َّ
ُهفلس
اسن ه عَ هي ثبة التَ عَ٘ل ٍّٖ هي اٛفعب الوتعسٗٔ ٍٗزت قطائتْب ث تح ال٠م ٍعٌس
قطائتْب ثکسط ال٠م ستکَى اسن فبعل ٍهعٌبّب سو٘کَى حٌ٘ئوص الوُشوقٖ ٍسوجت اٟشوقبء.
ٍالوُ َلَّس ّٖ ثوعٌٖ الوغلَة علٖ أهطُ ٍالعبرع .هع أًِّ ال لس فٖ العطث٘ؤ ٗعٌوٖ الٌقوَز
ٍروعِ الوکسط فلَس ٍلکٌِّ ثوعٌٖ الٌقَز القل٘لٔ ٍالعّ٘سٓ ٍالو لَّس َّ الوُعوسَم ٍالقل٘ول
الٌقَز(ًبٗت ظازُ ،آٗبت اٟحکبمٍ .)46 :1381،فٖ هظـلح القوبًَى الووسًٖ أٗؼوبً لوِ ّوصا
الوعٌٖ ٍٗـلي علٖ هي ل٘س لِ ضأس هب کبفٖ ٛزاء السَٗى .هظسض ثبة الت ع٘ل تَ لَو٘س
ٍثعغ اٛح٘بى ٗقطأ علٖ ذـا ثکسط التبء ٍفٖ القبًَى الووسًٖ ٍقوبًَى التزوبضٓ فوٖ ثوبة
الر٘بضات قس شُکط الوظسض هي ثبة اٟفعب أ ٍَّ ٟاٝف٠س ٍاسن ال بعل هوي ثوبة اٟفعوب
َّ الوُ لَس ٍاسوِ الو عَ الو لَس .الت ل٘س َّ ثوعٌٖ الحکن علٖ أحس ثبٟف٠س ٍالعسم
ٍٗظسض ّصا القطاض عبزًٓ هي ربًت الوحکؤ.
َ ِ َ
ُهست َحك ّللغیر
ّصُ الزولٔ هطکجٔ تطک٘ت عطثٖ ثحت ٍهستحي َّ اسن ه عَ هوي ثوبة اٟسوت عب
ٍهظسضُ اٟستحقب ٍفٖ ّصا الجبة تکَى ثوعٌٖ الـلت .عٌسهب ُٗکسط حطف هب قجل اٙذوط
س٘کَى اسوبً فبعٍ ً٠حطٍفِ اٛطل٘ٔ ّٖ حقي ٍعٌس اٟزغبم تقطأ حيَّ .احقوب هظوسض هوي
ثبة اٟفعب ٍاسوِ ال بعل هُحَيُّ ٍاسوِ الو عَ هُحَيُّ« .للغ٘ط» ٗجٌٖ هي حطف الزط الو٠م
ٍاٛلف ٍال٠م العَعٍ ،ه طزٓ «غ٘ط» السائؤ اٟػبفٔ قس حُصَف هٌْب الوؼبف ئلِ٘ ٌّوب ٍقوس
شکط اٛلف ٍال٠م ثس الوحصٍفٍ ،اٛلف الصٕ فٖ ه طزٓ اٛلف ٍال٠م قوس حُوصف ًّٛوِ قوس

/810دراسات األدب المعاصر ،السىة العاشرة ،صیف  ،8931العدد الثامه والثالثون

شُکط حطف الزط ال٠مٍ .الوستحي فٖ هعٌبّب اللغَٕ تعٌٖ الزسٗط ٍال٠ئوي ٍه وطزٓ «غ٘وط»
تکَى ثوعٌٖ اٙذطٗيٍ .فٖ الوظـلح هعٌبّب َّ هب أٍ حي لٚذطٗي قس کُشَف أهطُ.
َ
ّذیار غبى
ذ٘بض اسن هظسض ٍأطلِ کبى ئذ٘بض ،هظسض هي ثبة اٝفعب ٍقس حُصف هٌوِ حوطف «ئ»،
ٍاٟسن الوظسض علٖ کل حب َّ هظسض قوس ٗوٌقض هوي الوظوسض اٛطولٖ فوٖ حوطف أٍ
حطف٘ي هخل عـبء الصٕ َّ اسن هظسض لوظسض اعـبء ٍقس حصف هٌِ حطفِ ا . ٍٛحطٍفْوب
اٛطل٘ٔ ّٖ ذَ٘ط ٍاسوْب ال بعل هي ثبة ت ع٘ل هُرَِّ٘ط ٍاسووْب الو عوَ هوي ّوصا الجوبة
هُرََّ٘ط .اذت٘بض هظسض هي ثبة افتعب ٍَّ هي ّصُ الوبزٓ ٍهرتبض اسوْب الو عَ هوي ثوبة
اٟفتعب  .ذَ٘بض فٖ اللغٔ هعٌبّب اًٟتقبء ٍالـطٗي ٍالورتبض(الزط :1393،شٗل ه وطزٓ ذ٘وبض)
ٍفٖ القبًَى اٟس٠هٖ ٍالوسًٖ ٗکَى ثوعٌوٖ حوي التقوسٍم فوٖ الوطفغ ٍالقجوَ ٍٗ ،قوب
للشرض الصٕ ٗکَى طبحت ّصا الر٘بض هُرََّ٘طٍ ،رووع الر٘وبض ّوَ الر٘وبضات علوٖ رووع
الوإًج للسبلن .غَجي علٖ ٍظى فَعل هظسضُ الوزطز ٍفعلِ الوبػٖ غَجَيَ ثوعٌوٖ الوساٌّؤ.
ٍقس شکطت فٖ الوعبرن العطثٖ ثؼون ا( ٍٛغُوجُي) ٍروعوِ الوکسوط غُجُوَى .غَوجي ثوعٌوٖ
الرسبضٓ ٍفٖ القطآى الکطٗن سَضٓ التغبثي ا ٔٗٙالتبسعٔ شکط «َٗمُ التَغبثُي» ٍَّ ثوعٌٖ َٗم
الرسبضٓ ٍقس کٌّٖ ثْصا التعج٘ط عي َٗم الق٘بهٍٔ .التغبثي َّ هظسض هي ثبة الت بعل ٍٗعٌوٖ
ثِ الؼطض عٌس الـطف٘ي .اسن ال بعل هي فعول غوجي ّوَ الغوبثي ثوعٌوٖ الوحتوب ٍاسووِ
الو عَ هغجَى ثوعٌٖ الوحتب علِ٘ ٍالوتؼطَّضٍ .فٖ هظـلح القبًًَٖ َّ التؼوطّض الخق٘ول
ٝحسٕ ؿطفٖ الظ قٔ ٍعٌس العلن ثِ ٗستـ٘ع فَضاً ئلغبئْب ٍشلک ثوأى ٗکوَى الؼوطض حقوً٘٠
علٖ ًحَ ٗ ٟقجل ثِ العُطف العبم(شوْ٘سٕ .)59 ٍ58 :1396،فوبحَ اسون فبعول ثوعٌوٖ
الکخ٘ط فٖ القبًَى الوسًٖ ٍقس شُکط فٖ القبًَى الوسًٖ غَوجي ٗعٌوٖ ال وبح ٍلْوب هعوبًٖ
کخ٘طٓ.
َ
سلیس
ّذیار ت ّ
تَسلَ٘س علٖ ٍظى تَ عَ٘ل هي الوظبزض الوعٗوسٓ ٍحطٍفوِ اٛطول٘ٔ زَلَوس ٍّوٖ ثوعٌوٖ
الظلؤ ٍالؼجبثٖ .اٍ ط٘غٔ ال عل الوبػٖ هي ثبة الت ع٘ول ّوٖ زَلَّوس .اسووِ الو عوَ
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الوُسَلَّس ثوعٌٖ اٟطـٌبعٖ ٍالورت ٖ ٍغ٘ط الوعلَم .ذ٘بض تسل٘س فٖ هظـلح القبًَى ّوَ
عول ٗـطأ هي أحس ؿطفٖ الظ قٔ هحبٗلٔ ٗسجت فٖ تشَٗي الـطف اٙذوط ٗٝزوبز العقوس
ٍعٌس التعطّف ،ثَرَز ّصُ الوحبٗلٔ لِ حي اٟلغبء(ً س الوظسض.)66 :
َ َ
َ ُّ
الظفمة
ذیار ت َبعغ
تجعُّغ َّ هي الوظبزض الوعٗسٓ علٖ ٍظى ت عُّل ٍقس أُذصت هي الوجعغٍ .الظَو قَٔ کووب
ق٘ل ف٘وب سلف أًّْب ثوعٌٖ التظ ٘ي ٍقس استرسهت علٖ الوزبظ لْصا الوعٌٖ .التجعٍغ فوٖ
اللغٔ ّٖ ثوعٌٖ التشطٗح ٍالتقس٘ن ٍالتجع٘غ التٖ هظسضّب هي ثبة الت ع٘ل أٗؼوبً تکوَى
ثْصا الوعٌٖ ٍهعٌبّب ال ط فٖ تقس٘ن الحوي علوٖ أسوبس العٌظوط ٍاللوَى ٍ(...آشضًوَ ،
 :1393شٗل ه طزات تجع٘غ ٍط قٔ) .فٖ هظـلح القوبًَى الووسًٖ ئىّ التجعو٘غ ٗحظول
عٌسهب ٗکَى ّصا التجع٘غ فٖ قسن هي عقس الج٘ع علٖ ًحَ أى ٗکَى ّصا التجع٘غ ٗسجت
فٖ الغبء العقسٍ ،الوشتطٕ علٖ ّصا الحب ٗستـ٘ع أى ٗلغوٖ ال ظول الظوح٘ح ٍٗسوتـ٘ع
أٗؼبً أى ُٗجقٖ علٖ ال ظل الظح٘ح ٍٗستطز أهَالِ التٖ کبًت فٖ ال ظل الوُلغٖ(هبزٓ .)441
َ َ
حىالة
علٖ ٍظى فَعبلَٔ ٍحطٍفْب اٛطل٘ٔ ّٖ حَََ هي اٛروَف الوَإٍ ٍعٌوس ال عول الوبػوٖ
ُٗقلت الَاٍ أل بً(حب ) روعْب حَاٟتٍ .حبلْب ثوعٌٖ تغ٘٘ط الشوٖء ٍتغ٘٘وط الزْؤ .اسووْب
ال بعل الصٕ استرسم فٖ القبًَى هوي ثوبة اٝفعوب هح٘ول ٍاسووْب الو عوَ هُحوب (اثي
هٌظَض :1408 ،شٗل ه طزٓ حَ )ٍ ،الوُحَ٘ل ثوعٌوٖ اٟضسوب ٍالک ٘ول ٍالوُحَوب ثوعٌوٖ
الوک َ  .ئحبلَٔ هظسض هوي ثوبة اٟفعوب هوي روصضّب ٍّوٖ ثوعٌوٖ اٟضروبا ٍالت وَٗغ
ٍالتسل٘ن ٍقس تسترسم فٖ القبًَى اٟٗطاًٖ ثوعٌٖ اٟضربا هي هحکؤ ئلٖ هحکؤ أذطٕ.
ح ََّ ّوب اسن فبعل ٍاسون ه عوَ ٍاٍٛلوٖ ثوعٌوٖ الوغِّ٘وط ٍالخبً٘ؤ ثوعٌوٖ
ح َِّ ٍال ُو َ
ال ُو َ
الوغَّ٘طٍ ،رولٔ هحَِّ اٛحَا ّٖ ثوعٌٖ الوغِّ٘ط التٖ تقوطأ أٍائول العوبم ٍالقظوس هٌوِ ا
تجبض ٍتعبلٖ .اِٝستَحبلَٔ هي ثبة اٟست عب ٍّٖ هي ّصا الزصض ثوعٌٖ التغ٘٘ط ٍتسترسم
فٖ اٛحکبم اٟس٠ه٘ٔ .هُحتَب اسن ه عَ هوي ثوبة اٟفتعوب ٍتسوتعول هقتطًؤً ثبلزوبض
ٍالوزطٍض «علِ٘» ٍتکَى ثوعٌٖ الوحََّ ئل٘وِ الوصٕ ّوَ الوسائيٍ .الوح٘ول ّوَ الووسٗي،
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فبلوح٘ل علِ٘ َّ الشرض الوقبثل هي عقس الـلوت ٍقوس تٌتقول هوي شهٍؤ الوح٘ول ئلوٖ
شهتِ(آشضًَ  :1393،شٗل هح٘ل ٍهحتب ) .فعقس الـلت(حَالٔ) فوٖ الوظوـلح ّوَ عقوس
ٌٗتقل ثقطاضُ السٗي هي الوسٗي ئلٖ شهٔ فطز حبلج(هحب ٌ علِ٘).
َ ََ َ ََ
زهًة وأهکًة
أ
کّ٠وب علٖ ٍظى أَفعَلَٔ ٍروع هکسط للعهبى ٍالوکبى ٍقوس ٗوسٟى علوٖ القلؤ إٔ هوي
الخ٠ث ئلٖ العشطٓ .قس أُذصت ه طزٓ ظهبى هي رصض ظَهَوي ٍهکوبى هوي روصض هَکَويٍ .فوٖ
القبًَى الوسًٖ أٗؼبً شُکطت ثْصا الوعٌٖ.
َ
َفسد ،ايفساخَ ،ت ُ
فاسدُ ،هًف َسد
ّ
فَسد هظسض هزطز علٖ ٍظى فَعل ٍهعٌبّب فٖ اللغٔ الجسٗل ٍال ظل ٍفٖ القبًَى ثوعٌوٖ
اٝلغبء ٍاٝثـب ٍَّ ثظ تِ ٗعتجط حقبً لل طزٗي فوٖ العقوس .اسووِ ال بعول الوزوطز فبسَود
ٍهظسضُ هي ثبة ا ًٟعب ئًِ َسبخ ٍقس ٗسترسم عٌس الوـبٍعٔ ٍاسوِ ال بعل هي ّصا الجبة
هٌُ َسَد ٍاسوِ الو عَ هٌُ َسَدٗ .ـلقَى علٖ الغبء العقس ثـطٗقٔ العٌف اً سوبخ ٍٗـلقوَى
علٖ العقس الصٕ قس اً سد هٌُ َسَد .تَ بسُد هظسض هي ثبة ت بعل ٍٗسترسم للوشبضکٔ علٖ
شٖء هي الـطف٘ي(الجستبًٖ :2009،شٗل هبزٓ فسد) فٖ القبًَى ٗـلقَى علٖ الغبء الظ قٔ
ئشا کبى ثتطاع هي الـطف٘ي ت بسد ٍاسوْب اٙذط اٟقبلٔ.
ُ َ َ
سارعة
ه
هظسض هي ثبة الو بعَلَٔ ٍهظسض الخبًٖ لْصا الجبة َّ فَعب (ظاضِا) ٍقس ُٗقوطأ علوٖ ذـوا
هُعاضِعَٔ ثکسط الطاء ٍالع٘ي .ح٠لٔ حطٍفْب اٛطل٘ٔ ّٖ ظَضَا ٍاسوْب ال بعل هوي الوزوطز ظاضِا
ٍاسوْب الو عَ هَعضٍُا .الوعاضا ثوعٌوٖ الوصٕ ٗوعضا ٍالووعضٍا ثوعٌوٖ اٛضع الوعٍضعؤ.
الوُعاضِا اسن فبعل هي ثبة الوُ بعلٔ ٍّٖ ثوعٌوٖ الوصٕ ٗوعضا ٍالوُوعاضَا ث وتح الوطاء اسون
ه عَ ّصا الجبة .هَع َضعَٔ اسون هکوبى علوٖ ٍظى َه َعلَؤ هخول هَس َضسَؤ ٍّوَ هکوبى الوعضا
(ف٘طٍظآثبزٕ :2009 ،شٗل ظضا) .فٖ القبًَى الوعاضعؤ ّوٖ ثوعٌوٖ اذتظوبص قسون هوي
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اٛضع العضاع٘ٔ ٛحس آذط حتٖ ٗشبضکَا ثعؼْن الجعغ فْ٘بٗ .ـلوي علوٖ طوبحت اٛضع
«الوعاضا» ٍالشرض اٙذط ٗقَلَى لِ «العبهل»(هٌظَض ،ػو٘وِ قبًَى هسًٖ ،شٗل هعاضعٔ).
ُهسالات
حطٍفْب اٛطل٘ٔ سَقَٖ ٍّٖ ثوعٌٖ الطإٍ ٍالطٍاء .سقٖ فعل هعتل هي الٌوبقض ال٘وبئٖ،
سبقٖ اسن فبعل ثوعٌٖ الطإٍٍ .السَّقبء علٖ ٍظى فعَّب طو٘غٔ هجبلغؤ ٍتـلوي علوٖ فوطز
الکخ٘ط اٟضٍاء اٛذطٗي .سَقبء ٗـلي علٖ اوطف الووبء ثبللغؤ العطث٘ؤ ٍه وطزٓ هَسوقَٖ فوٖ
العطث٘ٔ تـلي علٖ طْطٗذ الوبء ٍهزطّ الو٘بُ(آشضًَ  :1393،شٗل هسبقبت) .هسوبقبت فوٖ
اٛطل تُصکط ثو«ٓ» ٍلکٌّْب ثبل بضس٘ٔ تکتت ثوو«ت» الوجسوَؿٔ .ثوطإٔ الکبتوت أىّ ٌّوب
تٌبسقبً ث٘ي هعٌبّب فٖ اللغٔ ٍالوظـلح القبًًَٖ ٍتـلي علٖ ؿطٗقٔ تقسو٘ن العقوبضات ثو٘ي
الوإرط ٍالوستأرط لوَسن ظضاعٖ أٍ ثعجبضٓ أذطٕ ّٖ ط قٔ ث٘ي طبحت اٛشزبض أٍ هب َّ
هخلِ هع العبهل ٝضٍائْب ٍشلک ٗکَى ثوقبثل حظ هشبعٔ هعٌ٘ٔ هي حوطّب ٍالخوط شٖء عبم
ثاهکبًِ أى ٗکَى هي ال بکْٔ أٍ الَض أٍ أٍضازّب(هبزٓ .)543
ُه َ
ؼار َبة
هظسض هي ثبة الو بعَلَٔ ٍهظسضّب الخبًٖ الوصٕ ّوَ ػَوطاة قل٘ول اٟسوتعوب ٍ ،اسووِ
ال بعل هي ّصا الجبة هُضارِب ٍاسوِ الو عَ هُضاارببب(الوٌزوس :شٗول هؼوبضثٔ) .اسووِ
ال بعل هي الوزطز ػبضِة ٍاسوِ الو عَ هَؼطٍة ٍفٖ القبًَى الوسًٖ ٍالتزبضٓ ٗسوترسم
اسوِ ال بعل الوعٗس هؼبضِة .الوؼبضثٔ ّوٖ ثوعٌوٖ الؼوطة ٍالٌوجغ ٍالتحطٗوک ٍعول٘ؤ
الؼطةٍ ،الوؼبضثٔ ثوعٌٖ اٟشطا فٖ الؼطة ٍضأس الوب (رطّ :1393 ،شٗل هؼبضثٔ)ٍ .قس
تقطأ ّصُ الو طزٓ علٖ ذـا هؼبضِثِٔ ثکسط الطاء ٍالجبء ٍّصا الرـأ سبئس .فٖ ضإٔ الکبتت أًِّ
ٌّب تٌبسقبً هعٌَٗبً ث٘ي اللغٔ ٍهظـلح الوؼبضثٔ فٖ القبًَىٍ ،فٖ الوظـلح ّٖ عقس فطز
ٗستخوط ضأس هبلِ ٍاٙذط ٗجسأ التزبضٓ ثْب ٍک ٠ال طزٗي ستکَى لْون هشوبضکٔ فوٖ الوطثح
ٍلکي لن ُٗعٍ٘ي هقساض ّصا الطثح .فطإٔ الکبتت أىّ ٌّب طلٔ ث٘ي اللغٔ ٍالوظوـلح ٍکأًّوک
رعلت ػطثبً ث٘ي ضأس الوب ٍالتزبضٓ ،لْصا ٗظ٘ط ػع بً هي الوب ٍسو٘کَى ٌّوب ضثحوبً.
ٗـلي علٖ طبحت ضأس الوب الوبلک ٍعلوٖ الـوطف اٙذوط الوصٕ ٗتعٍْوس ثاتووبم العوول
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ٍالتزبضٓ الوُؼبضة ٍالعبهلٍ .قس عطّفوَا ّوصا العوول ثبلوؼوبضثٔ ٍالقَوطاعٍ ،الوؼوبضثٔ عقوس
ربئع(هَاز .)550ٍ 546
َ
هتساج
هسج ّوإ ّ
هَعَد علٖ ٍظى فَعل هي الوظسض الوزوطز ٍهعٌوبُ الرلوؾ ٍثبسوتـبعتِ أى ٗکوَى عٌوس
اٟذت٘بض ٍالٍ٠عٍٖ .قس ثٌُ٘ت هي ّصُ الوبزٓ هَعٗذ علٖ ٍظى فَع٘ل ٍهَعاد علوٖ ٍظى فَعوب .
تَوبظُد هظسض هي ثبة الت بعُل ٍتعٌٖ اٟذت٠ؽ ؿَعبً هي ربًت الـطف٘ي ٍاٟهتوعاد هظوسض
هي ثبة اٟفتعب ٍّٖ ثوعٌٖ التأحُّط ٍالوـبٍعٍٔ ،کخ٘طاً هب تکَى ثوعٌٖ اٟذت٠ؽ فطػبً هي
ربًت ٍاحس(ثٌوسضضٗگٖ :1378،شٗول هوعد ٍاهتوعاد) .فوٖ ضإٔ الکبتوت أىّ الوقوٌي عٌوس
استرساهِ لوشتقبت هظسض هعد استرسم ه طزات هتعسزٓ هي زٍى اٟلت وبت ئلوٖ هعٌبّوب
اللغٍَٕ ،ثعغ اٛح٘بى فقس استرسم ّصُ الو طزات علٖ قطاض ٍاحس ٍّصا هب لن ٗطٗسُ ٍاػع
اللغٔ ،کبى هي اٛفؼل أىّ الوقٌي ٗسترسم ّصُ الو طزات ثوعٌبّب اللغَٕ عٌس اسوترساهِ
للوظـلحبت.
ُ َ ُ
جاعل
جعالة ،جعلّ ،
رُعبلَٔ قس تقطأ ثکسط الز٘ن ٍفتحْب ٍػوْب ٍلکوي الؼون أکخوط اسوتوعب ًٟهوي الحوبٟت
اٛذطٕ ٍّصُ الحبٟت الخ٠حٔ قس شکطت فٖ الوعبرن العطث٘ٔ فٖ آذط رعبلٔ التبء الوطثَؿؤ
ٍفٖ حبلٔ السکَت تقطأ ّبءً ٍروعْب رعبئل ٍفعلْب رعل .رُعبلٔ ّٖ ثوعٌٖ اٛرط ٍالطاتوت
ٍالطشَٓ(شطتًَٖ ٟ ،تب :شٗل کلؤ رُعل)ٍ .فٖ الوظـلح هعٌبّوب الوعام الشورض علوٖ أزاء
اٛرطٓ الوعلَهٔ لعول أُزٍَٕ علٖ شکل عبم زٍى الٌظط لـطف اٙذط علٖ أًِّ هعلوَم أٍ غ٘وط
هعلَم .قس ئذتلف فٖ القبًَى أًِّ ٗزت أى ٗکَى عقوساً أم اٗقبعوبً ٍلکٌّوِ أفؼول أى ٗکوَى
عقساً(شْ٘سٕ .)110 :1396،رُعل علٖ ٍظى فُعل هي الوظسض الوزطز ٍروعِ ارعب ٍتس
علٖ القلٔ إٔ هي الخ٠ث ئلٖ العشطٓ ،ثوعٌوٖ الووإرط ٍالوُزوع ٍالوُطشوٖ ٍفوٖ القوبًَى
الوسًٖ تُـلي الزُعبلٔ علٖ الوتعْس فٖ الظ قٔ الصٕ ٗعٍ٘ي أرطاً لعولٍ هب ٍفٖ الـطف اٙذط
َّ العبهل إٔ الصٕ ٗستحي اٛرط ٍتتعلّي ثِ الزُعبلٔ.
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ّإ ّرتفاق
علٖ ٍظى ئِفتعب هي الوظسض الوعٗس ٍاسووِ ال بعول هوي ّوصا الجوبة هُط َت َوي ٍاسووْب
الو عَ هُطتَ َي .حطٍفْب اٛطل٘ٔ ضفي ٍتعٌٖ الووبشوبٓ .اضفوب علوٖ افعوب الوظوسض ٍقوس
طٌَُعَت هي ّصا الزصض ٍتعٌٖ اٟعبًٔ ٍالوطاعبت ٍاٟػبفٔ(شطتًَٖ ٟ ،تب :شٗول هوبزٓ ضفوي).
اٟضت ب فٖ القبًَى الوسًٖ َّ حيٌّ لشرض هب فٖ عقبض شرض آذوط عوي ؿطٗوي ٍسوبؿٔ
طبحت العقبض فٖ عقبض هع٘ي قبئن علٖ العقبضٍ ،ثٌقل العقبض لشرض آذط ٌٗتقل ّصا العقوبض
لصلک الشرض الوٌقَ ئلِ٘ ٍفٖ ضإٔ اٛستبش لٌگطٍزٕ أًّوِ هوي الووکوي اٟضت وب فوٖ
الوب الوٌقَ (رع طٕ لٌگطٍزٕ ،هجسَؽٍ .)1671 :1381 ،فوٖ ضإٔ الوإلوف أىّ ٌّوب
طلٔ ٍح٘قٔ ث٘ي الوعٌٖ اللغَٕ ٍالوظـلح ،ثح٘ج أىّ الزبض ٍالوزبٍض لعقبض الشورض اٙذوط
لِ هو٘عات هي هخل العجَض ٍٍٗ ...طافي ٍٗساضٕ شلک الشرض ٍٗسبعسٍُ .حتٖ فوٖ ه وطزٓ
اٟضفب فٖ اعـبء السضرٔ هي الوُوتَحَي للوُوتَحَي أٗؼبً ٌّب الوساضآ ٍالوسبعسٓ .فٖ ضإٔ
الکبتت کصلک کبى علٖ الوقٌي أى ٗسترسم هي الوطازف ال بضسٖ فٖ ّصا الوَػع.
ُ َ
َلرعُ ،
لتراع
ه
مرع ،همت ّرعّ ،إ ّ
ّ
قَطع علٖ ٍظى فَعل هي الوظسض الوزطز ٍفٖ الوعبرن العطث٘ٔ فقس شُکَطَت ثکسط القوبف
أٗؼبً ٍعٌس شلک تکَى ثوعٌٖ الر٘ط ٍالسَء .القطع روعِ قُطٍُع علٖ ٍظى فُعُوَ ٍاسووِ
ال بعل هي القبضع ٍاسوِ الو عَ الوقطٍع(اثي هٌظَض : 1408 ،شٗل هبزٓ قطع)ٍ .قوس
شُکطت فٖ القطآى الکطٗن قطػبً حسٌبً(حسٗس .)11 /هُقطِع اسن فبعل هي ثبة ئفعب ثوعٌٖ
الوُقطعٍ ،الوقتطِع اسن فبعل هي ثبة افتعب ثوعٌٖ الشرض الصٕ أُعـٖ القطعّ .صٗي
الو طزت٘ي قس شُکطا فٖ القبًَى الوسًٖ عٌس عقس القطع ٌٍّب ٗسوت ْن الکبتوت أًّوِ لووبشا
استرسم الوقٌي هطٓ هي ثبة اٟفعب ٍهطٓ هي ثبة افتعب ٍلن تُجٍ٘ي ّصُ الوسوألٍٔ ،لکوي
هي الووکي أًِّ ًقل ّصُ الوظـلحبت هي الکتت ال قْ٘ٔ زٍى أى َٗضز فْ٘ووب إٔ تغ٘٘وط.
ٍفٖ ضإٔ الکبتت أىّ هعٌٖ ّصٗي الجبث٘ي لن ٗکًَب هتٌسبقت٘ي هع ثعغ ثح٘ج ثبة اٟفعب
هتعس ٍثبة اٟفتعب ٟظم ٍٗسترسم للوـبٍعٍٔ ،اٝقتطاع هظسض هي ثبة اٟفتعب ٍئقوطاع
هظسض هي ثبة اٟفعب  ،فعلٖ ّصا ٗ تطقبى فٖ الوعٌٖ ثح٘وج اٟقوطاع ّوَ ٗعٌوٖ اعـوبء
القطع ٍاٟقتطاع ٍثوعٌٖ أذص القطعٍ .عٌس الوظـلح َّ عقس ُٗعقس ث٘ي شرظو٘ي علوٖ
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هقساض هع٘ي هي الوب لتلول٘ک شرض آذط علِ٘ ثشطؽ أى ٗطرٍعوِ لوِ فوٖ ٍقوت هعو٘ي
ٍشلک ٗکَى هي السلع أٍ هي ح٘ج هب ٍطف فٖ العقس أٍ هب شبثِ شلک(هبزٓ.)648
َ ُ
َّ
ىه َ
َ
ىبة
واهبُ ،هت ّهب ،ه
ّهبةّ ،
َّجٔ حطٍفْب اٛطل٘ٔ ٍَّت هي ال عل الوعتل الوخوب الوَإٍ ٍقوس حُوصف حوطف العلؤ
ٍأُثسلت هکبًِ التبء الوطثَؿٔ فٖ اٙذط هخل ه طزٓ ظًٔ التٖ ّٖ هي کلؤ ٍظى ٍقس حصفت
حطف العلٔ هٌْب ٍأتت التبء الوطثَؿٔ فٖ اٙذط عَػبً هٌْوبّ .جؤ عٌوس الوظوـلح ثوعٌوٖ
تول٘ک ع٘ي هي زٍى عَع ٍعلٖ ؿطٗقٔ هٌزَّعٓ لشرض آذطٍ .التوبء الوطثَؿؤ فوٖ آذوط
الو طزٓ ّٖ هي ًَا الْبء السکتٍ .اّت اسن ال بعول هوي الوزوطز ثوعٌوٖ الوصٕ ٗعـوٖ
ٍهََّة هي هزطز اٟسن الو عَ ثوعٌٖ الصٕ ُٗعـٖ(روطّ :1393،شٗول ه وطزات ّجؤ-
ٍاّت -هََّة) ٍه طزٓ هُتِّْت التٖ تُقطأ علٖ ذـا ثتشسٗس الْبء ،اسون ال بعول هوي ثوبة
افتعب ٍکبًت فٖ أطلْب هَتْت ٍقس أثسلت حطف العلٔ تبء ٍأزغوت ثبلتبء الخبً٘ٔ ٍّٖ علٖ
ّصُ الحب هخل ه طزٓ هتَّحس التٖ أطلْب هَتحس ٍثْصا اٟع ٠طبضت هتّحسٍ .هتّْوت عٌوس
قطائتْب ث تح الْبء تظ٘ط اسوبً ه عٍَ ًٟهظسضُ اتّْبة الصٕ أطلِ کبى اٍتَْبة ٍه طزٓ اتّحوبز
أٗؼبً علٖ ّصا الوٌَا ٗ .قَلَى ٝحسٕ ؿطفٖ الْجٔ الَاّت ٍللـطف اٙذط هتّْوت ٍللشوٖء
الصٕ طبض ّجًٔ هََّة أٍ هََّثٔ ٍقس تُقطأ الوََّثٔ علٖ الرـأ ثؼن الو٘ن.
يتیجة البحث
 ٗزت أى ٗکَى ٌّب تٌبسقبً هعٌَٗبً ث٘ي الو طزات فٖ هعبًْ٘ب اللغَٗٔ ٍالوظوـلح٘ٔلکيّ فٖ القبًَى الوسًٖ ثعغ اٛحبٗ٘ي ً ٟشبّس ّصا التٌبسي الوعٌَٕ.
 فٖ ثعغ الوَاز القبًًَ٘ٔ ،الوقٌي اسوترسم الو وطزات العطث٘ؤ الساذلؤ علوٖ ال قوِاٟس٠هٖ هي زٍى أى ٗتَرِ ئلٖ الوعٌٖ الوقظَز ٍکبى علِ٘ أى ٗسوترسم اللغوبت اللتوٖ
تٌبست الوظـلحبت القبًًَ٘ٔ.
 ثعغ الو طزات العطث٘ٔ فٖ قسن العقَز الوعٌ٘ٔ فقس قُطِأت ذـأ ٍشلوک ثسوجت عوسمالتشک٘ل الوٌبست  ًِّٛفٖ اللغٔ العطث٘ٔ ثتغ٘٘ط الحطکبت ستتغ٘ط هعٌٖ الو طزات.
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 کبى هي اٛفؼل علٖ الوقٌي علٖ حس استـبعتِ أى ٗسترسم هي الو طزات ال بضس٘ٔثس الو طزات العطث٘ٔ الجحتٔ ٍٗسترسم ثعغ الوظـلحبت التٖ کبًت هطکجٔ هي الوؼوبف
ٍالوؼبف ئلِ٘ أٍ الوجتسأ ٍالزبض ٍالوزطٍض.
 فٖ قسن العقَز الوعٌ٘ٔ فقس استرسم ط٘غ اسن ال بعل ٍالو عَ هي الوَظى الوزوطزأکخط هي الَظى الوعٗسٍ ،لکي هع ّصا استرساهِ لٜثَاة الوعٗسٓ کبًت هرتل ٔ ٍفٖ العقوَز
فقس استعول ثبة اٝفعب أکخط للشرض الوَُرِت ٍثبة اٝفتعب للشرض الوَرَتٍ ،الجعغ
اٙذوط فقوس اسوتعولَا ثوبة اٝسوت عب هوي هخول الوُقوطع ٍالوقتوطع ٍکوصلک الوُع٘ووط
ٍالوستع٘ط.
 العلن ثظ٘غ الو طزات العطث٘ٔ فٖ قسن العقَز الوعٌ٘ٔ ٍثق٘ٔ أقسوبم القوبًَى الووسًٖٗوکٌِ أى ٗسبعس الوتعلو٘ي ٍالـبلج٘ي لْصا العلن کخ٘وطاً فوٖ سوج٘ل ال ْون ٍزض الووَاز
القبًًَ٘ٔ.
 ٌّب ع٠قٔ ٍح٘قٔ ث٘ي اللغٔ العطث٘ٔ ٍالقبًَى الوسًٖ فٖ اٗطاى کوب ٌّب فوٖ ال قوِأزآ ٍهقسهٔ ل ْن الوعبًٖ فٖ القبًَى الوسًٖ ٍثق٘ٔ الٌظَص فٖ الوَاز القبًًَ٘ٔ.
 ثبلزسٗط أى ٗکَى فٖ اٛقسبم الورتل ٔ هي فطا القبًَى أى تکَى هَاز زضاسو٘ٔ أکخوطتطتجؾ ثبللغٔ العطث٘ٔ فٖ ثطًبهذ التسضٗسٖ للـ٠ة ٍعسم اٟکت بء ثبلوَاز السضاس٘ٔ القل٘لٔ.
 هي ال٠ظم أى ٗستعٗس هي السضاسبت فٖ الو طزات العطث٘ؤ فوٖ ثق٘ؤ أقسوبم القوبًَىالوسًٖ فٖ هَػَا الو طزات العطثٍ٘ٔ ،علٖ هب ٗجسٍ أىّ الو طزات ٍالوظـلحبت العطث٘ٔ قس
هٜت القبًَى الوسًٖ ٍحتٖ ثق٘ٔ القَاً٘ي هي هخل الزعاء ٍالتزبضٓ هي أقظبُ ئلوٖ أقظوبُ،
ٍعلٖ الجبحخ٘ي أى ٗجطظٍا زقًٔ أکخط فٖ زضاسبت ّصا العلن هي الو طزات العطث٘ٔ.
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المظازر والمراجع
الکتب الفارسیة
اهبهٖ ،س٘س حسي ، 1352 .حقَق هدًي ،چبح سَم ،تْطاىً :شط اس٠هِ٘.
آشضًَ  ،آشضتب  ، 1393 .هعجن هعاصر عربي -فارسي ،چبح ششن ،تْطاىً :شط ًٖ.
ثعلجکٖ ،ضٍحٖ ، 1392 .الوَرد ،تطروِ هحوس هقسس ،چبح پٌزن ،تْطاى :اه٘طکج٘ط.
ثٌسضضٗگٖ ،هحوس ، 1378 .هعجن بٌدرریگي ،چبح اٍ  ،تْطاى :علوٖ.
رطّ ،ذل٘ل ، 1393 .هعجن الرٍس ،تطروِ حو٘س ؿج٘ج٘بى ،چبح ث٘ستن ،تْطاى :اه٘طکج٘ط.
رع طٕ لٌگطٍزٕ ،هحوسرع ط ، 1381 .ترهیٌَلَجي حقَق ،چبح زٍاظزّن ،تْطاى :گٌذ زاً .
رع طٕ لٌگطٍزٕ ،هحوسرع ط ، 1381 .هبسَط ،چبح زٍم ،تْطاى :گٌذ زاً .
زلشبز ؿْطاًٖ ،هظـ ٖ ، 1393 .تفسیر هَضَعي ًهج البالغه ،چبح زٍاظزّن ،قنً :شط هعبضف.
شْ٘سٕ ،هْسٕ ، 1396 .عقَد هعیي یک ،چبح ث٘ستن ،تْطاى :هزس.
کطٗوٖ ،عجبس ، 1395 .آییي دادرسي هدًي ،چبح پٌزن ،تْطاى :هزس.
گلسٍظٗبى ،اٗطد ، 1397 .هقدهه علن حقَق ،چبح چْبضم ،تْطاى :هزس.
هٌظَض،رْبًگ٘ط ،1389 .تدٍیي قاًَى هدًي ،چبح چْل ٍ ٗکن ،تْطاىً :شط زٍضاى.
ًبٗت ظازُ ،اکجط ، 1381 .آیات األحکام ،چبح اٍ  ،زاًشگبُ آظاز ٍاحس تبکستبى.
ًبٗت ظازُ ،اکجط ، 1394 .اصطالحات حقَقي به زباى عربي ،چبح چْبضم ،تْطاى :ذطسٌسٕ.

الکتب العربیة
اثي هٌظَض ، 1408 .لساى العرب ،الـجعٔ اٍٛلٖ ،ث٘طٍت :زاض اٟح٘بء.
الجستبًٖ ،ثـطس2009 .م ،هحیظ الوحیظ ،الـجعٔ اٍٛلٖ ،ث٘طٍتً ٟ :ب.
ذل٘ل ثي احوس2008 .م ،العیي ،ث٘طٍت :زاض ٍهکتجٔ الْ. ٠
العث٘سٕ ،هطتؼٖ2012 .م ،تاج العرٍس هي جاَاهر القااهَس ،الـجعؤ الخبً٘ؤ ،ث٘وطٍت :زاض الکتوت
العلو٘ٔ.
شطتًَٖ ،سع٘س ٟ .تب ،أقرب الوَارد ٟ ،هکً ٟ :ب.
ف٘طٍظآثبزٕ ،هحوس ثي ٗعقَة ،2009 .القاهَس الوحیظ ،الـجعٔ اٍٛلٖ ،ث٘طٍت :الوکتجٔ العظطٗٔ.
لزٌٔ الوإل ٘ي2014 .م ،الوٌجد في اللغة العربیة المعاطرة ،الـجعٔ اٍٛلٖ ،ث٘طٍت :زاض الوشط .
َّاضٕ ،ط٠ح السٗي2009 .م ،الوعجن الَجیس الودرسي ،ث٘طٍت :زاض ٍهکتجٔ الْ٠
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