هجلة جاهعة الحنویة البشریة  /الوجلد 3.العدد 3.آب  :7102ص ص373-393
DOI: 10.21928/juhd.20170820.15, e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

أثس ا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝيف تعًِ ايعسب ١ٝيػ ١ثاْ١ٝ
ّ.د.ؾ٪اد عً ٞدٍ٬

ّ.د.غٛنت ط٘ ضبُٛد

داَع ١ايطًُٝاْ/١ٝنً ١ٝايتذاز٠

داَع ١دٖٛى/نً ١ٝايرتب١ٝ

E-mail: fuad.jalal@univsul.edu.iq

E-mail: Shawkattaha@yahoo.com

خ٬ؾ ١ايبشح
اضتكت ٖر ٙايدزاضَ ١ادتٗا َٔ زاؾد ٜٔأضاضٝني ،ايساؾد ا٭ :ٍٚايهتب اييت تٓعّس يًُػه٬ت ايؿٛتٚ ١ٝايٓطكٚ ،١ٝايساؾد
ايجاْ :ٞاملػه٬ت ايٓطك ١ٝاييت زؾدٖا ايباسجإ َٔ أؾٛا ٙايٓاطكنيٚ ،بإيكاْ ٤عس ٠ؾاسؿ ١عً ٢املعاٖد ٚايهًٝات اييت تدزع ؾٗٝا
ايًػ ١ايعسب ١ٝدبد إٔ ؾٛتٝات ايًػ ١ايعسب ١ٝمل تًل اٖ٫تُاّ املطًٛب ٚمل ذبغ بايعٓا ١ٜايهاؾ َٔ ١ٝسٝح ايتطبٝلٚ ،إٕ ٚددت َاد٠
يف ايؿٛت ذباٍ يف نجري َٔ ا٭سٝإ إىل غري أًٖٗاٚ ،قد غًب املٓٗر ايتعً ُٞٝايٓعس ٟازباف يف قاعات ايدزع عً ٢ايدازضني
َع بسٚش عذص يف َٛادٗ ١املػه٬ت ايٓطك ١ٝاييت  ٫تعازبٗا تًو ايدزٚع ايٓعسٚ ،١ٜيف َكدَ ١تًو املػه٬ت ايؿٛق ٢ا٭دا١ٝ٥
ٚايٓطك ،١ٝأ ٟقً ١ايتصاّ ايٓاطكني بايعسب ١ٝبٓعاّ ؾٛتٚ ٞأداَٛ ٞ٥سد ؾا٥ب َٔٚ ،أععِ َا ٜعاْ َ٘ٓ ٞايتدزٜظ ازباَع ٞاي ّٛٝإٔ
املتدؿؿني غػًتِٗ ايؿؿشات املهتٛب ١عٔ ايه ّ٬اسبٚ ،ٞا٭دا ٤ايؿؿٝحٚ ،تسنٛا احملادثٚ ١ايكساٚ ٠٤املطايع ١ازبٗسٚ ١ٜأعسقٛا
عٔ دزٚع اإليكاٚ ٤ا٭دا ٤ايعًُ ،ٞؾدسدت أعداد غؿري َٔ ٠طًب ١ازباَعات ٚأنجسِٖ ٫ػبٝد ٕٚايٓطل ٫ٚؼبطٓ ٕٛا٭دا.٤
ٚايػسٜب اي ّٛٝتعّٛد آذإ ا٭ضاتر ٠عً ٢ا٭خطا ٤ايٓطك ،١ٝؾ ٬دبد َِٓٗ إْهازاّ  ٫ٚيَٛاّ ٜٓاظس ايً ّٛعً ٢اشبط يف ايٓش ،ٛؾتذد
ا٭ضاترًٜ ٫ ٠شع ٕٛعً ٢ايطًب ١ض ٣ٛبعض ا٭خطا ٤ايٓش َٔ ١ٜٛد ٕٚعٓا ١ٜباملتهًِ (ايطايب) ،إذ ٜ ٫ؿسم َج ّ٬بني ايطني
ٚايجا ٤أ ٚايراٍ ٚايصا ٟأ ٚايعاٚ ٤ايصاٚ .ٟأغسب َٔ ذيو أْٓا ظبد يف نًٝات ايًػات ٚاٯداب ٚايرتب ١ٝاييت تدزع ؾٗٝا ايًػات
أْٗا تٛؾس َعاٌَ ٚطبتربات يتعً ِٝايًػ ١اْ٫هًٝص١ٜ؛ يهٓٗا ٫تٛؾس ذيو بايٓطب ١يًػ ١ايعسبَٚ .١ٝػهً ١عٛٝب ايٓطل ٚاشبسٚز َٓٗا،
ٚايٛؾ ٍٛبٗرا ايٓطل إىل املطت ٣ٛازبُاي ٞاملطًٛب َٔ أِٖ املػه٬ت اييت ٜعٓ ٢بٗا عًِ ايؿٛتٝات اسبدٜحْٚ ،ػ ت َٔ أدًٗا
املدازع ٚاملسانص ٚاملطتػؿٝات يف َععِ ب٬د ايعامل٫ٚ ،ت٪د ٟايًػٚ ١ظٝؿتٗا يف سا٫ت اقطساب أؾٛاتٗا ٚتػٜٗٗٛا ،٭ٕ ايطاَع
يف ظسٚف َعٜ ٫ ١ٓٝؿسم بني (ضاز عً(ٚ )ٞثاز عً(ٚ ،)ٞدٍّ ضعٝد) (ٚقٌ ضعٝد)(ٚ ،قٌ ٜا سطٔ) (ٚنٌ ٜا سطٔ)(ٚ ،ظٌ
ؾ(ٚ )ٕ٬شٍ ؾ ًِٖٚ ...)ٕ٬دساّ .ؾًهٌ ؾٛت قايب َعنيٚٚ ،ظٝؿ ١د٫ي ١ٝخاؾ ،١ؾإذا َا خسز ايؿٛت عٔ ٖرا ايكايب،
قاعت غدؿٝت٘ٚ ،ذٖبت ٚظٝؿت٘ٚ .نإ ايًبظ ٚايػُٛض يف ايهٚ ،ّ٬ايعٛٝب ايٓطك ١ٝذبتِ ايتعا ٕٚبني عًُا ٤ايًػٚ ١أطبا٤
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ازبٗاش ايٓطكٚ ٞايطُعٚ ٞدساس ٞايتذُٚ ٌٝا٭طبا ٤ايٓؿطٝني(ٚ .)1بٓا ٤عًَ ٢ا ضبل ًٜكٖ ٞرا ايبشح ايك ٤ٛعً ٢ايؿعٛبات
ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝايؿطٛٝيٛدٚ ١ٝايطٝهٛيٛد ١ٝاييت ذب ٍٛد ٕٚتعًِ ايًػ ١ا٭ٚىل ٚايجاْ( ١ٝايًػ ١ا٭ّ ٚايًػ ١ا٭دٓبٜٚ ،)١ٝكدّّ
َدخ ّ٬قسٚزٜاّ عٔ أِٖ ايككاٜا ايؿٛت ١ٝاييت تدٚز سٛهلاٜٚ ،ػدـ أبسش ا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝاملتعًك ١بازباْب
ايؿطًذَ ،ٞػرياّ إىل أِٖ ايعٛاٌَ اييت تطبب يف تًو ا٫قطسابات ،ؾك ّ٬عٔ ذيو ؼبدد ايبشح أِٖ ا٫قطسابات ايؿٛت١ٝ
ٚايٓطك ١ٝاملتعًك ١بازباْب ايطٝهٛيٛدَّٖٛٓ ٞاّ ب ِٖ ا٭ضباب اييت تكـ ٚزا ٤تًو ا٫قطساباتٜ٫ٚ .كـ ايبشح عٓد ٖرا اسبد؛
بٌ ٜبني أِٖ ا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝاملتعًك ١بايٓاطكني بػريٖا ٚأثسٖا يف تعًِ ايعسب ١ٝيػ ١ثاْ ،١ٝؾًهٌ يػ ١قٛاعدٖا ايؿٛت١ٝ
اييت ذبهِ طسٜك ١ايٓطل با٭ؾٛات ٚاملكاطع ايؿٛتٚ ١ٝايهًُات٫ٚ ،بد َٔ اتباع ايكٛابط اشباؾ ١بتعًِ ايًػ ١ايعسب٫ٚ ١ٝضُٝا َٔ
ازباْب ايٓطك ٞيًكٝاّ بايعًُ ١ٝايٓطكٚ ١ٝايه ١َٝ٬عًٚ ٢ؾل املطًٛب  َٔٚد ٕٚاقطساب أ ٚخًٌ أ ٚاضتبداٍ سسف حبسف أٚ
سرف أ ٚشٜاد ٠أ ٚتػ ٜ٘ٛأ ٚذبسٜـ مبا تطعؿٓا أعكاْ٩ا ايٓطك ١ٝي ٝت ٞنَٓ٬ا ؾشٝح ايبٓ ١ٝضدٜد ا٭دا.٤
َكدَ١
ٜتبذّح اإلْطإ ب ْ٘ ايٛسٝد ايرٜ ٟتُتع مبًه ١يػٚ ١ٜٛقابً ١ٝايهٚ ،ّ٬ايكدز ٠عً ٢ايهَ ّ٬عذص ٠حبد ذاتٗا ٖٞٚ ،يٝطت
صبسد تكطٝع يٮؾٛات ،بٌ ا٭َس أنجس تعكٝداّ َٔ ذيو بهجري؛ ٭ٕ ايعًُ ١ٝايهٚ ١َٝ٬قابً ١ٝايتهًِ ُٖا اسبد ا٭خري ايؿاؾٌ بني
اإلْطإ ٚاسبٛٝإ(ٚ . )2عً ٢ايسغِ َٔ ٚدٛد ا٫ضتعداد ايؿطسٚ ٟايعكً ٞيتعًُٗا إ ٫إٔ ٖر ٙايعًُ ٫ ١ٝربًَ َٔ ٛػانٌ
ٚاقطسابات ٚؾعٛبات ٭ضباب عد ٠أبسشٖا – َٛ ٖٞٚقٛع ايبشحَ -ا ٜتؿٌ بؿطًذ ١اإلْطإ ٚضٝهٛيٛدٝت٘ املعكدٚ .٠٭ٕ
ايًػ ١عباز ٠عٔ ْعاّ ناٌَ َٔ ايعادات ايٓطك ،١ٝيرا ؾإٕ ايرٜ ٫ ٟتعًُٗا طبايـ يًعادٚ ،٠نجري ٖٞ ٠املػه٬ت ايًػ ١ٜٛاييت تٛاد٘
َتعًُ ٞايًػ َٔ ١غري ْاطكٗٝا َٔٚ ،املعك٬ت اييت تٛاد٘ املتعًُني املبتد٥ني يف عًِ ايًػ ١ايعسبَ ،١ٝعكًْ ١طل بعض ا٭ؾٛات
اشباؾ ١بايًػ ١ايعسب ١ٝاييت  ٫ؼبطٔ ا٭دٓيب ْطكٗا ٭ْٗا غري َٛدٛد ٠يف يػت٘ َٔ .ذيو تداخٌ بعض ا٭ؾٛات املٛدٛد ٠يف ايًػ١
ا٭ّ َع ا٭ؾٛات اييت تٓؿسد بٗا ايًػ ١ايعسبٚ .١ٝايبشح ٜ ٫كـ عٓد ٖرا اسبد بٌ ٜتذاٚش ٙيٝبني أبسش ا٭ضباب اييت تتعًل بتعًِ
ايعسب ١ٝنًػ ١ثاْ ١ٝبػهٌ ضً.ِٝ
ٚتعد املػه٬ت ايؿٛت ١ٝأنجس املػه٬ت ايًػٚ ١ٜٛأنجسٖا تعكٝداّ يدَ ٣تعًُ ٞايعسب َٔ ١ٝغري َتهًُٗٝاٚ ،بٓا ّ٤عً ٢ذيو
سا ٍٚايبشح داٖدّا ايٛقٛف عً ٢تًو املػه٬ت ٚسؿسٖاٚ ،اقرتاح بعض اسبًٚ ٍٛاٯيٝات املٓاضب ١هلا نُعازب ١ملٔ ٜػهَٔ ٛ
عًٌ ؾٛت ١ٝيف تعًِ ايًػ ١ايجاْٜٚ ،١ٝتؿاٚت ؾػٌ ايكدز ٠عً ٢ايتهًِ بايعسب ١ٝبػهٌ ضً َٔ ِٝغدـ إىل آخس ٚذيو ٚؾكاّ
يًعٛاٌَ ايٓؿطٚ ١ٝايؿطًذٚ ١ٝايعٛاٌَ ايؿسد ١ٜاييت تكـ عا٥كاّ يف طسٜل تعًُٗا.
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د .عبداهلل زبٝع ضبُٛدَ َٔ ،ػه٬تٓا ايؿٛت ١ٝيف ْطل ايعسب ١ٝايؿؿشٚ ٢تعًُٗٝا.252-235 :
(ٜٓ )2عس :باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإ ،تسمج :١زٜتا خاطس ،أمجٌ قؿ ١عٔ ايًػ.15 ،7 :١
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ٜٚكِ ايبشح أزبعَ ١باسح زٝ٥طٜ :١تٓا ٍٚاملبشح ا٭َ ٍٚؿطًح ايؿٛت ٚايؿٛت ايًػٚ ٟٛازبٗاش ايؿٛت( ٞأعكا٤
ايٓطل)َٝٚ ،هاْٝه ١ٝايٓطل ٚنٝؿ ١ٝإْتاز ايؿٛت ٚايعٓاؾس امله ١ْٛيًتداطب ٚايؿسم بني ايًػٚ ١ايهٚ ّ٬ا٭ضاع ايعكٟٛ
يًهٚ ّ٬ايًػٚ ،١ع٬ق ١ايدَاؽ بايعًُ ١ٝايؿٛت ١ٝأ ٚايهٚ ،١َٝ٬ايع٬ق ١بني املذ ٚايطًٛى ايًػٚ ،ٟٛاملػه٬ت اييت تعٛم تعًِ
ايًػٚ ١عًِ أَساض ايه.ّ٬
ٚتطسم املبشح ايسابع إىل املػه٬ت ايٓطك ١ٝأ ٚا٫قطسابات ايؿٛت ١ٝاييت َسدٖا ايؿطًذَ ١ػرياّ إىل أِٖ ا٭ضباب امل٪د١ٜ
إىل ا٫قطسابات ايؿٛت ١ٝايعكٚ .١ٜٛخـ املبشح ايجايح با٫قطسابات ايٓطك ١ٝاييت تعٛد إىل عًٌ ْؿط٦ََٛ ،١ٝاّ إىل أِٖ ايعٛاٌَ
اييت تٓتر عٓٗا ا٫قطسابات ايٓطك ١ٝايٓؿطٚ .١ٝعسز املبشح ايسابع عً ٢املػانٌ ايٓطك ١ٝاملتعًك ١مبتعًُ ٞايًػ ١ايجاْ ،١ٝايًػ١
ايعسب ١ٝأمنٛذداّ ،عازقاّ أِٖ ا٭ضباب اييت ت٪د ٟإىل ا٫قطسابات ايٓطك ١ٝعٓد تعًُٗاٚ .اختتُٓا ايبشح بتٛؾٝات َٚكرتسات
زآٖا ايبشح ددٜس ٠با٭خر بٗا ٚايعٓا٫ٚ .١ٜغو يف إٔ ٖر ٙايدزاض ١ميهٔ إٔ تطِٗ يف تػدٝـ أمناط ا٭َساض ايهٚ ١َٝ٬ضبٌ
ايتػًب عًٗٝا.

املبشح ا٭ٍٚ
ايؿٛت ٚايعًُ ١ٝايهٚ ١َٝ٬ع٬قتُٗا بايدَاؽ


ايؿٛت اؾط٬ساّ:

ٖ ٛاٖتصاش (ربًدٌ) أ( ٚمتٛز) َس ٞ٥أ ٚغري َس ٞ٥ؼبدث٘ دطِ َا يف طبكات اهلٛا ٤بٛضاط ١تؿادّ دطُني أ ٚتباعد
دطُني ،بُٗٓٝا ق ٣ٛتسابط أ ٚاٖتصاش ا٭دطاّ أ ٚاستهاى دطِ خػٔ بآخس اٖتصاشاّ تدزن٘ ا٭ذٕ ايبػس ،١ٜؾُكٝاع ايؿٛت
املطُٛع ٖ ٛاٖتصاش طبكات اهلٛا ٤اجملاٚز ٠يٮذٕ اٖتصاشاّ تدزن٘ ا٭ذٕ ايبػس ،١ٜأَا إذا مل تطُع٘ ا٭ذٕ ايبػس ١ٜؾ ٬تعد ؾٛتاّ،
اْط٬قاّ َٔ ٖرا ايتعسٜـ ميهٔ ايك :ٍٛإٕ ايؿٛت ظاٖس ٠طبٝع ١ٝتتِ بعٝداّ عٔ تدخٌ اإلْطإ(.)1



ايؿٛت ايًػ( ٟٛا٭ؾٛات ايه:)١َٝ٬

" عًُ ١ٝسسنٜ ١ٝك ّٛبٗا ازبٗاش ايٓطكٚ ،ٞتؿشبٗا آثاز مسعَ ١ٝع ١ٓٝت ت َٔ ٞذبسٜو اهلٛا ٤ؾُٝا بني َؿدز إزضاٍ ايؿٛت،
 ٖٛٚازبٗاش ايٓطكَٚ ،ٞسنص اضتكباي٘ ٖٛٚ ،ا٭ذٕ"(ٜٚ ،)2عسف داْٝاٍ دْٛص ا٭ؾٛات ايه ١َٝ٬ب ْٗا :ظٛاٖس ؾٝصٜا ١ٝ٥مسعَ ١ٝع١ٓٝ

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.أمئ زغد ٟضٜٛد ،ايتذٜٛد املؿٛزٜٓٚ.84-80/1 :عس:د.عً ٞسطني َصبإ ،عًِ ا٭ؾٛات بني ايكدَاٚ ٤احملدثني.15 ،14 :
( )2د.متاّ سطإ ،ايًػ ١ايعسبَ ١ٝعٓاٖا َٚبٓاٖا.66 :
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تٓتر طٛاعٚ ١ٝاختٝازاّ َٔ قبٌ أعكا ٤ايٓطل(ٚ ،)1قد اضتعٌُ عًُا ٤ايعسب ١ٝايكدَاَ ٤ؿطًح اسبسف يًد٫ي ١عًَ ٢ؿطًح
ايؿٛت ايًػ ،ٟٛإذ إٕ اسبسف ٚايؿٛت عٓدِٖ غٚ ٤ٞاسدٖٚ ،را ٜتؿل َع َؿٗ ّٛعًِ ايًػ ١اسبدٜح يًؿ ،ِْٝٛسٝح ٜس٣
داْٝاٍ دْٛص إٔ ايؿٛت ٖ ٛأؾػس قطع ١قابً ١يًتداٜ ٖٛٚ ،ٍٚعين بريو ايؿٛت ايًػ ٟٛأ ٚايؿٜٚ ،)2(ِْٝٛعين يف املؿطًشات
ا٭يطٓ ١ٝاملعاؾسٚ ٠ايكدمي ١ايعٚ ١َ٬ايداٍ(ٚ .)3ايؿسع ايرٜ ٟدزع ا٭ؾٛات ايًػٜ ١ٜٛطُ ٢عًِ ا٭ؾٛات (،)Phonetics
 ٖٛٚؾسع َٔ ع ًِ ايًػ ١ايعاّ َُٗٚت٘ دزاض ١ايهٚ .ّ٬ايه ٖٛ ّ٬ايٛض ١ًٝايًػ ١ٜٛايٛسٝد ٠املطتددَ ١عاملٝاّ ي٬تؿاٍ بني أؾساد
ازبٓظ ايبػسٜ( ٟطتجٓ ٤٫٪ٖ َٔ ٢املؿاب ٕٛبعاٖات ْطك ١ٝأ ٚمسع ١ٝأ ٚعكً.)4()١ٝ



ازبٗاش ايؿٛت( ٞأعكا ٤ايٓطل):

 ٖٛٚازبٗاش اير ٟبٛضاطت٘ ربسز ا٭ؾٛاتٚ ،قد غبٗ٘ (ابٔ دين) قدمياّ بآي ١ايٓا ٟاملٛضٝكٜٚ ،)5(١ٝته ٕٛازبٗاش ايٓطكَٔ ٞ
صبُٛع َٔ ١ا٭عكا ٤تػازى يف إؾداز أؾٛات ايه :ٖٞٚ ّ٬ايس٥تإٚ ،ايكؿب ١اهلٛاٚ ،١ٝ٥اسبٓذسٚ ،٠ايبًعٚ ،ّٛؾساؽ ا٭ْـ،
ٚؾساؽ ايؿِٚ ،ايًطإٚ ،ضكـ اسبٓوٚ ،ا٭ضٓإ ٚايػؿتإ( ،)6عًُاّ إٔ ٚظا٥ؿٗا ايٓطك ١ٝذات أُٖ ١ٝأقٌ َٔ ٚظا٥ؿٗا ا٭ضاض١ٝ
ا٭خس ،٣٭ٕ ٚظا٥ؿٗا ٫تٓشؿس يف إسداخ ا٭ؾٛات ،بٌ هلا ٚظا٥ـ أخس ٣نايرٚم يًطإٚ ،نطس ايطعاّ ٚطشٓ٘ يٮضٓإ
ٚا٭قساعٚ ،ايػِ يٮْـٚ ،ايتٓؿظ يٮْـ ٚايس٥تنيٚ .إىل داْب ٖر ٙايٛظا٥ـ ٖٓاى ٚظٝؿ ١ثاْ( :ٖٞٚ ١ٜٛايٓطل)ٚ ،أعكا٤
ايٓطل عٓد اإلْطإ ْٛعإْٛ :ع ثابت  :ٖٛٚا٭ضٓإٚ ،ايًجٚ ،١ايػازٚ ،ايتذٜٛـ ا٭ْؿٚ ،ٞايكؿب ١اهلٛاٚ ،١ٝ٥اسبًلْٛٚ ،ع
َتشسى :ٖٛٚ ،ايًطإٚ ،ايػؿتإٚ ،اسبٓذسٚ .)7(٠قد أطًل عًُا ٤ايتذٜٛد َؿطًح (آي ١ايٓطل) عً ٢ازبٗاش ايٓطكٖٚ ،ٞرا إٕ
دٍّ عً ٢غ ٤ٞإمنا ٜدٍ عً ٢دقَ ١عسؾتِٗ باملؿطًح ٚعُل ؾُِٗٗ يعًُ ١ٝايتؿٜٛت(.)8



َٝهاْٝه ١ٝايٓطل:

ت كؿد مبٝهاْٝه ١ٝايٓطل صبُٛع ايعًُٝات اييت تك ّٛبٗا أعكا ٤ايٓطل ،تًو ايعًُٝات اييت ٜهٌُ بعكٗا بعكاّ ،يرتمج١
ْبكات عؿب ١ٝؾادز ٠عٔ ازبٗاش ايعؿيب املسنص ،ٟإىل أؾٛات َٓطٛقٜ ،١تؿـ نٌ َٓٗا مبذُٛع َٔ ١اشبؿا٥ـ متٝص ٙعٔ غريٙ
َٔ ا٭ؾٛاتٜٚ .ستبط بٗر ٙايعًُٝات َا ٜطُ ٢بدٜٓاَ ١ٝاهلٛا ،٤اييت تٓتر عٔ تػري يف ايكػط ايها ٔ٥يف َٓطك ١أعكا ٤ايٓطل(.)9
_____________________________________________________________________________________________

( )1د.ؾٛش ٟسطٔ ايػاٜب ،ضباقسات يف ايًطاْٝات.42 :
(ٜٓ )2عس :د.عبدايكادز َسع ٞايعً ٞاشبً ،ٌٝاملؿطًح ايؿٛت ٞعٓد عًُا ٤ايعسب ١ٝايكدَا ٤يف ق ٤ٛعًِ ايًػ ١املعاؾس.95-94 :
(ٜٓ )3عس :أ.د.زغٝد عبدايسمحٔ ايعبٝدَ ،ٟعذِ ايؿٛتٝات.115 :
(ٜٓ )4عس :د .نُاٍ إبساٖ ِٝبدز ،ٟعًِ ايًػ ١املربَر ا٭ؾٛات ٚايٓعاّ ايؿٛتَ ٞطبكاّ عً ٢ايًػ ١ايعسب.5 :١ٝ
(ٜٓ )5عس :ابٔ دين ،ضس ؾٓاع ١اإلعساب.21/1 :
(ٜٓ )6عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب ،ا٭ؾٛات ٚتؿشٝح عٛٝب ايٓطل ٚايه.13 :ّ٬
(ٜٓ )7عس :د.عبدايعصٜص ايؿٝؼ :املؿطًح ايؿٛت ٞيف ايدزاضات ايعسب ،23 :،١ٝد.عً ٞسطني َصبإ.16 :
(ٜٓ )8عس :د.عبدايعصٜص ايؿٝؼ.23 :
( )9د.مسري غسٜـ إضتٝت ،١ٝا٭ؾٛات ايًػ ١ٜٛز ١ٜ٩عكْٚ ١ٜٛطكٚ ١ٝؾٝصٜا.77 :١ٝ٥
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م.د.فؤاد علي جالل  /م.د.شوكث طه هحوود

ٜٚته ٕٛايه ّ٬أثٓا ٤عًُ ١ٝايصؾريٚ ،ذيو يكٝاّ ا٭عكا ٤ايؿٛت ١ٝباعرتاض ممس اهلٛاٚ ،٤تكتك ٞايعًُ ١ٝايٓطك ١ٝإطاي ١ايصَٔ
اير ٟتتِ ؾ ٘ٝعًُ ١ٝايصؾري َٛاشْ ١بعًُ ١ٝايػٗٝل ست ٢تؿبح املد ٠اييت ٜطتػسقٗا ايصؾري ث٬ث ١إىل عػس ٠أَجاٍ َد ٠ايػٗٝل(.)1
ٚيتٝاز اهلٛا ٤دٚز نبري يف إؾداز ا٭ؾٛات ،ؾٓٝعس إي َٔ ٘ٝخَ ٍ٬عٝازُٖ ٜٔاَ :هإ تٛيٝد اهلٛاٚ ،٤ادبا ٙسسنت٘ ،ؾكد
ته ٕٛايس٥تإ ٚاسبٓذسٚ ٠ايؿِ أ ٚاملسَ ٤ٟهإ تٛيٝد اهلٛا ،٤أَا سسن ١اهلٛا ٤ؾكد ته ٕٛطسد ،١ٜأ َٔ ٟايداخٌ إىل اشباززٚ ،قد
ته ٕٛعً ٢ايعهظ َٔ ذيو َٔ ،اشبازز إىل ايداخٌ(.)2
ٚتعد ا٭عكا ٤اييت ذبت اسبٓذسٚ ،٠تػٌُ ايكؿـ ايؿدزٚ ٟعك٬ت ايبطٔ ؾك ّ٬عٔ ايكؿب ١اهلٛاٚ ١ٝ٥ايػعب اهلٛا١ٝ٥
ٚايس٥تني َٔ ،ا٭عكا ٤امله ١ْٛزبٗاش ايٓطلٚ .تعد اسبٓذس ٠املؿدز ا٭ضاع يًؿٛت اإلْطاْٚ ،ٞتعد ٚظٝؿتٗا ا٭ٚىل اإلضٗاَّ يف
عًُٝيت ايتٓؿظ ٚايبًع ،بايسغِ َٔ أُٖٝتٗا ايؿٛت ١ٝايععُ ،٢ؾك ّ٬عٔ ؾساغات َا ؾٛم اسبٓذس ٠اييت تته َٔ ٕٛث٬ث ١ؾساغات
أضاض :ٖٞٚ ١ٝؾساؽ ايبًعٚ ،ّٛؾساغات ا٭ْـٚ ،ؾساؽ ايؿِٜٚ ،ػٌُ ا٭خري ايؿو ايطؿًٚ ٞاسبٓو ٚايًطإ ٚا٭ضٓإ ٚايػؿتني
اييت تعدّ َٔ أعكا ٤دٗاش ايٓطل اييت تطِٗ يف إْتاز ا٭ؾٛات(.)3



نٝؿ ١ٝإْتاز ايؿٛت:

عٓدَا ٜطتعد املس ٤ايكٝاّ بايعًُ ١ٝايٓطك ١ٝايعادٜ ١ٜطتٓػل اهلٛا ٤ؾُٝتً ٧ؾدز ٙب٘ قًٚ ،ّ٬ٝإذا بدأ بايتهًِ ؾعًٝاّ ؾإٕ
عك٬ت ايبطٔ تتكًـ قبٌ ايٓطل ب َ ٍٚكطع ؾٛت ًٜٞ ،ٞذيو تكًـ عك٬ت ايكؿـ ايؿدز َٔ ٟخ ٍ٬سسنات ضسٜع ١تدؾع
اهلٛا ٤إىل أعً ٢عرب ا٭عكا ٤املطٚ٪ي ١عٔ إْتاز ا٭ؾٛاتٚ ،تتٛاؾٌ تكًؿات عك٬ت ايبطٔ يف سسن ١بطَٓ ١٦ٝتعُ ١إىل إٔ
ٜٓتٗ ٞايػدـ املتهًِ َٔ ازبًُ ١ا٭ٚىل ،ؾإذا اْتَٗٗٓ ٢ا ؾإٕ عًُ ١ٝايػٗٝل متٮ ايؿدز بطسعَ ١س ٠أخس ٣تٗ٦ٝاّ يًٓطل بازبًُ١
ايتاي .)4(١ٝأٜ ٟتِ إْتاز ا٭ؾٛات بٛضاط ١عًُ ١ٝايصؾري إذ تسرب ٞعك٬ت اسبذاب اسبادص ٚايكًٛع ،ؾٝعٛد اسبذاب اسبادص
ٚايكًٛع ٚسذِ ايتذٜٛـ ايؿدز ٟإىل سايتٗا ايطبٝعٖٚ ،١ٝرا ٪ٜد ٟإىل اْدؾاع اهلٛا َٔ ٤ايس٥تني إىل اشباززٚ ،عً ٢ايسغِ َٔ
إٔ عًُ ١ٝايصؾري عًُ ١ٝضًب ١ٝتتِ َٔ د ٕٚأ ٟصبٗٛد عكً ٫ٚ ٞؼبتاز إىل طاق ،١إ ٫أْٗا تػد ٚعًُ ١ٝإػباب ١ٝيف سا٫ت ايهّ٬
ٚايكشو ٚايػٓاٚ ٤ايطعاٍٚ ،تتِ ايعًُ ١ٝيف ٖر ٙاسبا٫ت دسا ٤تكًـ بعض ايعك٬ت(.)5

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.عبدايسمحٔ أٜٛب ،أؾٛات ايًػ.44 :١
(ٜٓ )2عس :د.مسري غسٜـ إضتٝت.81 :١ٝ
(ٜٓ )3عس :د.ضعد عبدايعصٜص َؿًٛح ،دزاض ١ايطَُع ٚايه ّ٬ؾٛتٝات ايًػ َٔ ١اإلْتاز إىل اإلدزاى.77 :
(ٜٓ )4عس :د.أمحد طبتاز عُس ،دزاض ١ايؿٛت ايًػ.111 :ٟٛ
(ٜٓ )5عس :د.زغد ٟؾتّٛح عبدايؿتاح ،أضاضٝات عاَ ١يف عًِ ايؿطٛٝيٛدٝا.152 :
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ايعٓاؾس امله ١ْٛيًتداطب:

مث ١دٛاْب ث٬ثَ ١تؿً ١بايعًُ ١ٝايؿٛت ١ٝايه ٫ ١َٝ٬ميهٔ تؿٛز أسدٖا َٔ د ٕٚا٭خس ٖٞٚ ،٣ايعٓاؾس امله١ْٛ
يًتداطب ،إذ ٜ ٫تشكل ايتداطب يف غٝاب عٓؿس َٔ ايعٓاؾس ايج٬ث:ٖٞٚ ،)1(١
-1إزضاٍ ايؿٛت أ ٚازباْب ايٓطكَ ٖٛٚ :ٞا ٜطُ ٢أٜكاّ بازباْب ايؿطًذ ٞأ ٚايعك ٟٛيٮؾٛاتٜٚ ،تُجٌ ٖرا ازباْب يف
عًُ ١ٝإؾداز أ ٚإزضاٍ ا٭ؾٛات َٔ املتهًِ َٚا تٓتعُ٘ ٖر ٙايعًُ َٔ ١ٝسسنات أعكا ٤ايٓطلٜٚ ،طَُ ٢ؿدز ايؿٛت س٦ٓٝرٍ
َسضِ ّ٬أَٓ ٚتِذاّ.
-2اْتكاٍ ايؿٛت أ ٚاْ٫تػاز يف اهلٛا ٤أَ ٚا ٜطُ ٢بازباْب ايؿٝصٜا :ٞ٥ايرٜ ٟتُجٌ يف املٛدات ايؿٛت ١ٝاملٓتػس ٠يف اهلٛاْ ٤تٝذ١
سبسنات أعكا ٤ايٓطلٚ ،ايٛضط ايٓاقٌ  -اير ٟغايباّ َا ٜه ٕٛاهلٛاٜٚ -٤طُ ٢عٓد٥رٍ بايٛضط ايٓاقٌ.
-3اضتكباٍ ايؿٛت أ ٚازباْب ايطُع ٞأ ٚاإلدزانٜٚ :ٞتُجٌ ذيو يف ايربربات ايؿٛت ١ٝاييت ت٪ثس يف طبً ١ا٭ذٕ ؾبريو تدزى
ا٭ؾٛات ٜٚ ،طَُ ٢ؿدز ا٫ضتكباٍ َطتكبِٜٚ ،ّ٬تؿٌ بريو داْبإ ُٖا :ازباْب ايطٝهٛيٛد( ٞايٓؿط )ٞايرٜ ٟبشح ت ثس
املطتكبٌِ بايهٚ ،ّ٬ازباْب ايؿطًذ( ٞايعك )ٟٛايرٜ ٟبشح نٌ َا ٜتعًل با٭عكا ٤املطٚ٪ي ١عٔ عًُ ١ٝاضتكباٍ ايؿٛت

()2

بٛضاطَ ١طتكبِ٬ت سط ١ٝقادز ٠عً ٢اضتكباٍ املٛدات ايؿٛتٚ ١ٝته ٜٔٛضٝا٫ت عؿب ١ٝتٓكًٗا أيٝاف ايعؿب ايطُع ٞإىل َسنص
ايطُع يف ايدَاؽ ٜك ّٛبإدزاى ايؿٛت ٚمتٝٝص.)3(ٙ



ايًػٚ ١ايه:ّ٬

َّٝص ايعامل ايًػ ٟٛايطٜٛطس( ٟد ٟضٛضري) بني ث٬ثَ ١ؿاٖ( ٖٞ ِٝايهٚ ّ٬ايًطإ ٚايًػ ،)١ؾايهَ ٖٛ ّ٬ا ٜٓتذ٘ أٟ
َتهًِٚ ،ايًطإ ٖ ٛايطًٛى املػرتى أ ٚايه ّ٬ايًػ ٟٛيهٌ املتهًُني ايرٜ ٜٔػرتن ٕٛيف ايتؿاِٖ بًػَ ١عٚ ،١ٓٝايًػ ٖٞ ١ايًػ١
بؿؿ ١عاَ ١أ ٟيػ ١تٛدد يف َهإ َا ،يف أ ٟغهٌ َٓطٛم أَ ٚهتٛبَ ،اض أ ٚساقسٚ ،متجٌ املعٗس ايسمس ٞاملٛزٚخ ذا ايٓعاّ
ايًػ ٟٛاملتذاْظ املطتعٌُ بني نٌ أؾساد اجملتُعٚ ،قد َّٝص (د ٟضٛضري) بني ايًػٚ ١ايهَ ّ٬ت ثساّ بـ(دٚزنا )ِٜيف ايتُج٬ٝت
ايؿسدٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝعً ٢ا٭ضظ اٯت:١ٝ
-1ازتباط ايه ّ٬بايًػ ١ايرٜ ٟتشكل ْتٝذ٫ ١ضتعُاٍ ايًػٚ ،١ميهٔ عدّ ايه ّ٬مبجاب ١عٌُ أَ ٚعٗس يػ ٟٛضبدد.
-2ايًػٚ ١اقع ادتُاع ٞثابت أ ٟإٔ ايًػ ١ظاٖس ٠ادتُاع ،١ٝبُٓٝا ايه ّ٬عٌُ ؾسدَ ٟتػري ،أ ٟإٔ ايه ّ٬ظاٖس ٠ؾسد.١ٜ
-3ايًػْ ٖٞ ١تاز ٜسث٘ ايؿسد أٜ ٟعكٌ بٛضاط ١ا٫نتطاب ،بُٓٝا ايه ّ٬عٌُ إزادٜ ٟتطِ بايرناٜ ٤ك ّٛب٘ ايؿسد.

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.111 :
(ٜٓ )2عس :د.نُاٍ ضبُد بػس ،عًِ ا٭ؾٛات.42-41 :
(ٜٓ )3عس :د.زغد ٟؾتّٛح عبدايؿتاح.575 :
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-4ايًػ ٖٞ ١ازبص ٤ا٫دتُاع َٔ ٞعًُ ١ٝا يه ّ٬ؾٗ ٞتهُٔ خازز ْؿٛذ ايؿسد ايرٜ ٫ ٟطتطٝع إٔ ٜعدهلاٚ ،بايتاي ٞميهٔ إٔ
تدزع َطتكً ١عٓ٘(.)1



ا٭ضاع ايعك ٟٛيًهٚ ّ٬ايًػ:١

ايًػْ ١طل َٔ أْطام ا٫تؿاٍ اييت متٝص ايبػس عٔ ضا٥س املدًٛقات ا٭خسَُٗ ٣ا بًػت دزد ١ذناٗ٥اَ ،جٌ قسد٠
ايػاَبٓصٚ ٟايبْٛٛب ،ٛباعتبازٖا َٔ أذن ٢ايكسد ٠ايعًٝا ،٭ْ٘ ؾك ّ٬عٔ ذناٗ٥ا ٚاتؿاؾٗا باملهس ٚايهٝاضٚ ١ايٛؾٛي ١ٝإىل أبعد
سدٚد يف ب٦ٝتٗا ايطبٝعَٖٛٚ ١ٝب ١ايتعبري بٛضاط ١يػ ١اإلغازات إ ّ٫أْٗا تعذِص عٔ ذب ٌٜٛاإلغازات ايؿٛت ١ٝاييت تؿدزٖا دٗاشٖا
ايؿٛت ٞإىل زَٛش متهٓٗا َٔ أدا ٤ايٛظا٥ـ ايًػ ١ٜٛاملعسٚؾ ١يد ٣ايبػسَٚ .ا ؼبؿٌ بني اسبٛٝاْات َٔ تٛاؾٌ ٚتؿاعٌ ضٛا٤
باإلغاز ٠ازبطد ١ٜأ ٚايؿٛت ٫ ١ٝتعد يػات حبؿس املعٓ ٢٭ْٗا ببطاط ١تٓكؿٗا اإلبداعٚ ١ٝتٓشؿس يف تعً ِٝايؿٝد ٚا٭نٌ
ٚا٫ستُا َٔ ٤املداطس(.)2
ٚعصا بعض ايباسجني ٖرا ايكؿٛز إىل َربزات َٓطك ١ٝتعتُد عً ٢ؾسٚم تػسؼب ١ٝدٖٛس ١ٜيف ايرتنٝبات ايًشا ١ٝ٥بني
اإلْطإ ٚايكسد ،٠سٝح ٜصٚد املذ ايبػس ٟبطدا ٤يف َٓاطل ٜطًل عًٗٝا ايرتابط ٖٞٚ ،اييت تسبط بني َسانص اإلسطاع يًطُع
ٚايبؿس ٚايًُظ َعاّٚ ،ترتنص ايسٚابط املطٚ٪ي ١عٔ ٚظا٥ـ ايه ّ٬يف غل ٚاسد َٔ املذ  ٖٛٚايػل ا٭ٜطسٚ ،ؾ ٘ٝتٛدد
ايرتنٝبات ايرتابط ١ٝاييت تك ّٛبتش ٌٜٛاإلغازات ايطُعٚ ١ٝايبؿس ١ٜإىل تهٜٓٛات يؿع.)3(١ٝ


ايدَاؽ ٚع٬قت٘ بايعًُ ١ٝايؿٛت ١ٝأ ٚايه:١َٝ٬

قبٌ ايػسٚع يف بٝإ أثس ا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝيف تعًِ ايًػ ١ايجاْٚ ،١ٝايتعُل يف ا٭ضباب ايؿطًذٚ ١ٝايٓؿط١ٝ
اييت ت٪د ٟإىل اقطساب ايه٫ ،ّ٬بد َٔ ايتعسف عً ٢نٝؿ ١ٝإدسا ٤عًُ ١ٝايهَٚ ّ٬ا ٜتعًل بٗر ٙايعًُ ،١ٝؾايًػَ ١ط ي ١غسٜص١ٜ
حبطب ا٭يطين ا٭َسٜه ٖٞٚ )Steven Pinker( ٞغسٜصَ ٠ربصبَِٚ ١زاثٝاّٚ ،باضتجٓا ٤سا٫ت ا٭َساض ايه ٫ ١َٝ٬ظبد عً٢
ضطح املعُٛز ٠غعبّا صبسداّ َٔ ايكدز ٠ايًػٖٓٚ ،)4(١ٜٛاى صبُٛع َٔ ١ازبٓٝات املدتًؿ ١تػرتى يف عًُ ١ٝإْتاز ايًػٚ ١ؾُٗٗا(.)5
ٚايًػَ ١ط ي ١سٚ ١ٜٛٝأضاض ١ٝيٓذاح ايؿسدٚ ،ا٭َساض ايًػ ١ٜٛأ ٚايه ١َٝ٬تػٌ أ ٟغدـ يف أضست٘ أ ٚيف ؾ٦ت٘
ا٫دتُاعٚ ،١ٝقد متهٓت ا٭حباخ ايعًُ َٔ ١ٝإسساش تكدّ نبري يف ؾِٗ ايًػٚ ١أضاضٗا ايعؿيب ٚنٝؿ ١ٝايٓذاح يف ايتدخٌ أثٓا٤
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.مجع ١ضٝد ٜٛضـ ،ضٝهٛيٛد ١ٝايًػٚ ١املسض ايعكً.45-44 :ٞ
(ٜٓ )2عس :د.أمحد دزازًَ ،ه ١ايًطإ إبداع اإلْطإ ٚعبكس ١ٜاملهإ أضظ عً ّٛايًػٚ ١طسم تؿٓٝـ ايًػات ٚايًٗذات يف ايعاملٜٓٚ .84 :عس:
باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإ.10 :
(ٜٓ )3عس :د.أمحد دزاز.84 :
(ٜٓ )4عس :باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإ.9-8 :
(ٜٓ )5عس :املؿدز ايطابل.31 :
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ا٫قطسابات ايًػٚ .١ٜٛقبٌ ايتعسف عً ٢أثس أَساض ايدَاؽ يف ا٭دا ٤ايًػ٫ ٟٛبد َٔ إيكا ٤ايك ٤ٛعً ٢ا٭ضاع ايعؿيب
يعًُٝات ايًػ ١يف ايدَاؽ ايبػسٚ ٟنريو املٓاطل اييت تٓػط عٓد أدا ٤ايًػ.)1(١
ٜٚعتُد ايًػ ١أ ٚايه ّ٬عً ٢ازباْب ا٭ٜطس َٔ ايدَاؽ بػهٌ عاَّ ،ا عدا بعض ذ ٟٚا٭ٜد ٟايٝطس ٣إذ تعتُد ايًػ١
يد ِٜٗعً ٢ازباْب ا٭مئ يف ايدَاؽٚ ،بٓا ٤عً ٢ذيو ؾإٕ ربدٜس ايػدـ َٛقعٝاّ عرب ايػسٜإ ايطبات ٞا٭ٜطس ٪ٜد ٟإىل ؾكد
ايكدز ٠عً ٢ايهٚ ،ّ٬تدعٖ ٢ر ٙاسباي ١اشبسع أ( ٚاسببط ١ايهٜٛٚ ،)aphasia ١َٝ٬دد يف ازباْب ا٭ٜطس َٔ املذ أنجس َٔ
َٓطكَ ١طٚ٪ي ١عٔ ايًػٚ ١ايهّ٬؛ ؾٗٓاى َٓطك ١تدعَٓ( ٢طك ١بسٚنا َٛ )Broca areaدٛد ٠يف داْب ايؿـ ا٭َاَ ٞا٭ٜطس،
ٚأخس ٣تدعَٓ( ٢طكٚ ١زْه )Wernicke's area ٞتٛدد يف ت٬ؾٝـ ايؿـ ايؿدغ ٞا٭ٜطس ،ؾك ّ٬عٔ عؿبْٛات تٛؾٌ
َٓطك ١بسٚنا بايتًؿٝـ قبٌ املسنص ٟاسبسنٚ ،ٞتعد َٓطكٚ ١زْه ٞاملٓطك ١اييت تتش ٍٛؾٗٝا ا٭ؾهاز إىل نًُات أ ٚمجٌ َؿٗ،١َٛ
أ ٟاملهإ ايرٜ ٟته ٕٛؾ ٘ٝايه ،ّ٬نُا ػبس ٟؾ( ٘ٝاضتٝعاب ايه ّ٬املطُٛع أ ٚاملكس )speech comprehension ٤ٚؾإٕ
تدَريٖا ٪ٜد ٟإىل إؾداز نًُات غري َرتابطَ ١عٓ ،ّ٢تبدأ أٚىل ايعًُٝات ايه ١َٝ٬باْتكاٍ إغازات عؿبَٓ َٔ ١ٝطكٚ ١زْه ٞإىل
َٓطك ١بسٚنا اييت تكِ بساَر سسن ١ٝيًهًُاتٚ ،تدَريٖا ٜتطبب يف ؾكد ايكدز ٠عً ٢ايتهًِ بٝطس ٚعً ٢ايتعبري عٔ ا٭ؾهاز
بايهتابٜ ،١تُجٌ دٚز َٓطك ١بسٚنا يف إؾداز اإلٜعاش يًكػس ٠اسبسن ١ٝبتشسٜو عك٬ت ايٓطل ،يًٓطل بايهًُات أ ٚازبٌُ
املٓاضب ،)2(١ؾُٓطك( ١بسٚنا) َطٚ٪ي ١عٔ إْتاز ايًػَٓٚ ،١طك( ١ؾريْٝو) َطٚ٪ي ١عٔ ايؿِٗ(.)3
 ٚعٓدَا ٜكسأ ايبايؼ َاد ٠بطٝط ١ؾإٕ ايطٝا٫ت ايعؿب ١ٝتٓتكٌ َباغس َٔ ٠ايكػس ٠ايبؿس ١ٜإىل ايكػس ٠اسبسن ١ٝاملطٝطس٠
عً ٢عك٬ت ايٓطل أ ٚإىل َٓاطل ذبً ٌٝايهَٓٚ ّ٬اطل ذبدٜد َعاْ ٞايهًُات املٛدٛد ٠يف (ايكػس ٠ا٭َاَٚ ،)frontal ١ٝيهٔ
عٓدَا ٜكسأ طؿٌ أٜ ٚكسأ بايؼ نَ٬اّ غري َ يٛف أ ٚست ٢ؼبا ٍٚذبً ٌٝايهًُات املس ١ٝ٥ؾإٕ َٓطكٚ ١زْه ٞتؿبح ْػط( ١أ ٟأْٗا ٫
تتدخٌ عٓدَا ته ٕٛاملُٗ ١زٚت.)١ٝٓٝ
نريو ؾإٕ َٓطك ١بسٚنا ٚاملٓطك ١قبٌ اسبسن ١ٝاجملاٚز ٠هلا ٚازبص ٤اشباف بايه َٔ ّ٬املٓطك ١اسبسن ١ٝا٭ضاض ١ٝتؿبح نًٗا
ْػط ١عٓدَا ْتهًِ بٌ ٚعٓدَا عبسى أيطٓتٓا أ ٚأٜدٜٓاٚ ،بٓٝت ايدزاضات اسبدٜج ١إٔ املٓاطل املطٚ٪ي ١عٔ ذبً ٌٝايهٚ ّ٬ذبدٜد
َعاْ ٞايهًُات يٝطت َٖٓ ٞطكٚ ١زْه ٞنُا نإ ٜعتكد يف ايطابل بٌ ٖ ٞصبُٛعات َٔ ايعؿبْٛات يف ايكػس ٠ا٭َاَ١ٝ
ايٝطسٖٚ ٣ر ٙايكػسَ ٠طٚ٪ي ١عٔ ؾِٗ أْ ٚطل (ا٭ؾعاٍ  ،)verbsبُٓٝا تك ّٛايكػس ٠ايؿدغ ١ٝايٝطس ٣بؿِٗ ْٚطل ا٭مسا،٤
ٚتك ّٛايكػس ٠ايبؿس ١ٜبتشدٜد َؿاٖ ِٝايًٚ ٕٛزمبا تتدخٌ املٓاطل املطٚ٪ي ١عٔ ايعاطؿ ١يف ذبً ٌٝايًػ ١ذات املكاَني ايعاطؿ.)4(١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.ضعاد ٠عبدايسس ِٝخً ،ٌٝتٛدٗات َعاؾس ٠يف ايرتبٚ ١ٝايتعً.82 :ِٝ
(ٜٓ )2عس :أ.د.غت ٟٛٝايعبداهلل ،عًِ ٚظا٥ـ ا٭عكا.127-126 :٤
(ٜٓ )3عس :أمحد دزازٜٓٚ .85 :عس :د ٕٛيٜٓٛص ،ايًػٚ ١ايًػٜٛات ،تسمج :١أ.د.ضبُد ايعٓاْ.227 :ٞ
(ٜٓ )4عس :أ.د.غت ٟٛٝايعبداهللٜٓٚ .127-126 :عس :باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإٜٓٚ .32-31 :عس :دٕٛ
يٜٓٛص.229 :
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ٜٚعٛد ايؿكٌ يعبكس ١ٜايطبٝب ايؿسْط )Broca( ٞعاّ ( )1881يف انتػاف املٛاقع املد ١ٝاملطٚ٪ي ١عٔ اضتدداّ ايًػ١
ٚتطُٖ ٢ر ٙاملٛاقع ست ٢اٯٕ باضِ (َٓطك ١بسٚنا) َٔ خ ٍ٬عًُٝتني دساسٝتني أدساُٖا يػدؿني أؾٝبا بػًٌ يف ايٓؿـ
ا٭مئ َع ؾكدإ ايكدز ٠عً ٢ايه.)1(ّ٬
ٚباضتدداّ َٓٗر ازبساسْ ١ؿط٘ أَهٔ يـ(ؾريْٝو  )Wernickإٔ ؼبدد َٓطك ١أخس َٔ ٣املذ َطٚ٪ي ١عٔ ؾِٗ ايًػ١
املٓطٛقٚ ١املهتٛبَٓ( ٖٞٚ ١طك ١ؾريْٝو)  ٖٞٚتتؿٌ مبٓطك ١بسٚنا –املطٚ٪ي ١أضاضاّ عٔ إْتاز ايًػ -١خبً ١ٝطَٓ ١ًٜٛشٓ ١ٝمتس
باملسانص اسبط ١ٝايبؿسٚ ١ٜايطُع.)2(١ٝ
ٜٚطتطٝع ايٓؿـ ا٭مئ إٔ ٜؿطس نًُات تدٍ عً ٢نْٛٓٝات َاد َٔ ،١ٜد ٕٚأدْ ٢ؾعٛبٚ ،١يهٓ٘ ٜ ٫طتطٝع تؿطري
تعابري َعكدٚ ،٠ا٭ؾٛات ايه ١َٝ٬متس بايٓؿـ ا٭ٜطس اير ٖٛ ٟأنجس ربؿؿاّ يتشكٝل ٖرا ايػسضٚ .عً ٢ايسغِ َٔ إٔ ايٓؿـ
ا٭ٜطس ٜك ّٛبايتؿهري ايرتابطٚ ٞايؿهس ايتشً ًٞٝبػهٌ أؾكٌ َٔ ايٓؿـ ا٭مئ ،إ ّ٫إٔ ا٭خري أنجس ؾعاي ١ٝيف عًُ ١ٝايس١ٜ٩
ٚايبعد املهاْ ٚ ٞإدزاى أمناط ايتٓػٚ ِٝتؿطري املٛضٝكٜٚ ،٢عد ايٓؿـ ايدَاغ ٞا٭ٜطس أنجس أدصا ٤ايدَاؽ أُٖ ١ٝيف ايًػٚ )3(١تكع
َسانص ايهٚ ّ٬ايهتابٚ ١ايهًُات املطُٛعٚ ١ايهًُات املس ١ٝ٥يف ازباْب ا٭ٜطس َٔ ايدَاؽٚ .ا٭ذٕ اي ٢ُٓٝأنجس اضتكبا ّ٫يًػ١
َٔ ا٭ذٕ ايٝطس ٣٭ٕ ا٭ذٕ ايَ ٢ُٓٝستبط ١بازباْب ا٭ٜطس َٔ ايدَاؽ سٝح تكع املسانص ايًػٚ ،)4(١ٜٛتتعًل اقطسابات ايًػ١
ايتعبريٚ ١ٜا٫ضتكبايٚ ١ٝاقطسابات ايهتابٚ ١ايكسا ٠٤بايػل ا٭ٜطس َٔ ايدَاؽ(.)5



ايع٬ق ١بني املذ ٚايطًٛى ايًػ:ٟٛ

اشبٜ٬ا ايعؿب ١ٝاييت تتٛادد يف املذ ايبػس ٟتؿٌ إىل أنجس َٔ اثٓيت عػس ٠بً ٕٛٝخًٚ ،١ٝتكٖ ّٛر ٙاشبٜ٬ا بٛظا٥ـ َسنب١
َجٌ ايتداطب ٚايترنس ٚاإلدزاى ٚايتؿهريٖٚ ،را ٜعين إٔ املذ ٖ ٛأضاع ايعًُٝات املعسؾٚ ١ٝايطٝهٛيٛدٚ ،١ٝقد دسكت
ايبشٛخ ايتػسؼب ١ٝايدقٝك ١ا٫عتكاد ايطا٥د ب ٕ غك ٞاملذ ايبػسَ ٟتُاثٚ ٕ٬إٔ أسدُٖا ؾٛز ٠طبل ا٭ؾٌ َٔ اٯخس٪َ ،ند٠
ايطٝاد ٠املد ١ٝيًػل ا٭ٜطس عً ٢ايػل ا٭مئٚ .نػؿت ايبشٛخ عٔ ؾسٚم دٖٛس ١ٜبني ايػكني تبدأ َع امل٬ٝد ٚذيو بطبب
ٚدٛد (َٓطك ١ايؿـ ايؿدغَٓ ٖٞٚ )temporal lobe ٞطك ١بايػ ١ا٭ُٖ ١ٝيف ايطًٛى ايًػ ٖٞٚ ،ٟٛأنرب يف ايػل ا٭ٜطس
َٓٗا يف ايػل ا٭مئٚ ،عدّ ايتٓاظس ايرتنٝيب ٖرا َِٗ يْ٬تعاّ ايٛظٝؿ ٞيف ايطًٛى ايًػٚ ،)6(ٟٛأٚقشت ايدزاضات
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.مجع ١ضٝد ٜٛضـ.165 :
(ٜٓ )2عس :املؿدز ايطابل.166 :
(ٜٓ )3عس :د ٕٛيٜٓٛص.229 :
(ٜٓ )4عس :د.ضبُد عً ٞاشبٛيَ ،ٞدخٌ إىل عًِ ايًػ.196 :١
(ٜٓ )5عس :د.مجع ١ضٝد ٜٛضـ.168 :
(ٜٓ )6عس :د.مجع ١ضٝد ٜٛضـ.163-162 :
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ايؿطٛٝنٗسبٚ ١ٝدزاضات ايتعسف عً ٢ا٭ؾٛات ايبػس ١ٜأْ٘ بعد اي٫ٛدَ ٠باغسٜ ٠ه ٕٛايػل ا٭ٜطس أنجس سطاض ١ٝيًُعًَٛات
ايًػ َٔ ١ٜٛايػل ا٭مئ(ٚ ،)1قد أغاز ( )Brocaيف دزاضت٘ ايسا٥د ٠ضٓ )1865( ١إىل عدّ ايتٓاظس ايٛظٝؿ ٞيف غك ٞاملذ بايٓطب١
يًػ ١بٓا ّ٤عً ٢أحباخ ( )Gratioletيف ( )1854اشباؾ ١بعًِ ا٭دٓٚ ١اؾرتض بٓا ٤عً ٢ذيو إٔ متسنص ايًػ ١يف أسد غك ٞاملذ
ؾطس ٟيف ا٭ضاع ٚخؿٛؾاّ بايٓطب ١يًذٓظ ايبػس .)2(ٟإذٕ ؾايع٬ق ١بني املذ ٚايطًٛى ايًػ ٟٛع٬ق ١عكٚ ،١ٜٛت٪د ٟإؾاب١
ايػل ا٭ٜطس َٔ املذ َ-ج -ّ٬إىل أْٛاع َٔ ا٫قطساب ايًػ.ٟٛ
ٚقد َّٝص َهتب خدَات ا٫زتكا ٤ايبػس ٟايتابع يٛشاز ٠ايؿش ١يف ايٜ٫ٛات املتشد ٠ا٭َسٜه ١ٝبني اقطسابات ايًػ١
ٚاقطسابات ايهّ٬؛ ؾتكؿد باقطسابات ايًػ :١ا٫قطسابات املتعًك ١بايؿِٗ ٚايتعبري ٚتتابع ازبٌُ ،أَا اقطسابات ايه :ّ٬ؾت٪غس
إىل ايؿعٛبات اييت ٜٛادٗٗا بعض ايٓاع أثٓا ٤ايه ّ٬أ ٚايتداطب نا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝاقطسابات ايتًؿغٚ ،تٓكطِ
اقطسابات ايهٚ ّ٬عٛٝب ايٓطل إىل قطُني:
أ -اقطسابات ٚعٛٝب تعٛد ايعً ١ؾٗٝا إىل عٛاٌَ عك ،organic ١ٜٛنٛدٛد ْكـ أ ٚعٝب يف ازبٗاش ايه ،َٞ٬أٚ
ازبٗاش ايطُع ،ٞنايتًـ أ ٚايتػ ٙٛأ ٚض ٤ٛايرتنٝب يف أ ٟعك َٔ ٛأعكا ٤ازبٗاش ،ٜٔأٚ ٚدٛد ْكـ يف ايرنا.٤
ب -اقطساباتٚ ،عٛٝب تسدع ايعً ١ؾٗٝا إىل عٛاٌَ ٚظٝؿ ٖٞٚ ،Functional ١ٝتٓذِ عٔ عًٌ ٚظٝؿْ ١ٝؿط ١ٝغري
عكٚ ،١ٜٛتت ثس قدز ٠ايؿسد عً ٢ايتعبري بتًو ايعٛاٌَ ٚتطبب ي٘ اقطسابات عد.)3(٠



املػه٬ت اييت تعٛم تعًِ ايًػ:١

٫بد إٔ ْعسز عً ٢أِٖ املػه٬ت اييت تعٛم تعًِ ايًػ ٖٞٚ ،١تتُجٌ يف ْٛعني:
-1املػه٬ت ايًػٜٓ :١ٜٛدزز ذبت ٖر ٙاملػه٬ت نٌ َا ٜتعًل بايعٛاٖس ايًػٚ ،١ٜٛأْعُتٗا َٚطتٜٛاتٗا ا٭زبع :١ايؿٛت،١ٝ
ٚايؿسؾٚ ،١ٝايرتنٝبٚ ،١ٝايد٫ي.١ٝ
-2املػه٬ت غري ايًػَ ٖٞٚ :١ٜٛػه٬ت ْاغ ١٦بطبب ظٛاٖس  ٫ؾً ١هلا بطبٝع ١ايًػ ،١إ ٫أْٗا ت٪ثس يف تعً ِٝايًػ ١بػهٌ
َباغس ٚؾعّاٍ ،نايعٛاٖس ا٫دتُاعٚ ،١ٝايجكاؾٚ ،١ٝايٓؿطٚ ،١ٝاملعسؾٚ ،١ٝا٫قتؿادٚ ،١ٜايتازؽبٚ ،١ٝايرتبٚ ١ٜٛطسا٥ل ايتدزٜظ(.)4

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :املؿدز ايطابل.165 :
(ٜٓ )2عس :املؿدز ايطابل.163 :
(ٜٓ )3عس :املؿدز ايطابل ،170 :دَ.ؿطؿ ٢ؾُٗ ،ٞأَساض ايه ،33 :ّ٬أمحد دزاز ،91-85 :أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدز ٚ ٟد .ضبُد
عاطـ عبد اسباؾغ عطٝؿ ٚ ٞد .ناظِ عباع سطٔ أبٌ ،عًِ ايٓؿظ ايًػ.288 ،287 ،285 ،284 ،280 ،276 ،262 ،261:ٟٛ
(ٜٓ )4عس :د.دنٛزَ ٟاضري ،ٟاملػه٬ت ايؿٛت ١ٝيف تعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا.4 :
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م.د.فؤاد علي جالل  /م.د.شوكث طه هحوود

عًِ أَساض ايه( ّ٬ايتداطب):

عًِ أَساض ايه ٖٛ ّ٬أسد ايعً ّٛاملػرتن ١بني ث٬ث ١عً :ٖٞ ّٛعًِ ايؿطًذٚ ،١عًِ ايٓؿظٚ ،عًِ ايًػٚ ،١قد بدأ
ايبشح يف اقطسابات ايًػٜ ١تدر َٓش ٢ازبد ١ٜيف َٓتؿـ ايكسٕ ايتاضع عػس بايتصأَ َع تطٛز ايتؿٛزات ايتػسؼب١ٝ
ٚاإلنًٝٓٝه ١ٝيًع٬ق ١بني ا٭عؿاب ايًشاٚ ١ٝ٥اقطسابات ايطًٛى ٜٚ .عد عًِ أَساض ايه ّ٬دص٤اّ َٔ ايًطاْٝات ايٓؿطُٜٚ ،١ٝعٓ٢
بدزاضٚ ١ع٬ز ا٭َساض املتعًك ١بعٛٝب ايهٚ ّ٬ايٓطل عٓد ايؿػاز ٚايهباز عً ٢ايطٛاٚ ،)1(٤املكؿٛد ب َساض ايه ّ٬أَ ٚا
ٜطُ ٢ب َساض ايتداطب( )2إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى َاْع َٔ إْتاز ايه ّ٬بؿٛز ٠طبٝع ،١ٝؽبتًـ عٔ اٯخسٜٚ ٜٔتطبب يف إسساز املتهًِ
ٚاملطتُع نًُٗٝاٚ .قد مت ايتُٝٝص بني ا٫قطسابات ايًػٚ ،١ٜٛا٫قطسابات ايهٚ ،١َٝ٬ا٫قطسابات ايطُع ١ٝاييت تعص ٣إىل ٚدٛد
عً ١يف ا٭ذٕ أ ٚاملٓطك ١ايدَاغ ١ٝاييت تتشهِ يف عًُ ١ٝايطُاع(.)3
 َٔٚأنجس أْٛاع ا٫قطسابات اْتػازاّ :عٛٝب ٚقٛح ايٓطل َٔٚ ،أِٖ أْٛاعٗا :اسبرف (عب ٛسرف ؾٛت أَ ٚكطع َٔ
ايهًُ ٖٞٚ ١أنجس ظٗٛزاّ يف ا٭ؾٛات ايطانٓ ١يف آخس َكطعَ ،جٌ ٍٚ( :بدٚ َٔ ٫يد)ٚ ،اإلقاؾ( ١عب ٛشٜاد ٠ؾٛت أَ ٚكطع)
 ٖٞٚظاٖسْ ٠ادزٚ ،٠اإلبداٍ (إبداٍ ايطا ٤تاَ ّ٤جٚ ،) ّ٬ايتشسٜـ (ٜ ٖٛٚعٗس عٓدَا  ٫تٓطل ازبٌُ بازبد ١ٜاملطًٛبٚ ،)4()١مث١
عٛٝب خًك ١ٝؾػريَٗٓ ،٠ا َا ٜتؿٌ ب ْٛاع (ايًُّجػ )١نايؿ ؾ ٚ ٠ايت ت ٚ ٠قًب ايساَّ٫ ٤ا ٚقًب ايػني ضّٓٝا ٚغري ذيو.
ٚا٭َساض ايهَ ١َٝ٬تع ددَٚ ٠تٓٛع َٔ ١سٝح ايتطَُٗٓ ١ٝا( :ايكًبٚ ،ايعُكًٚ ،١اسبؿسٚ ،ايتُتُٚ ،١ايسُّتٚ ،١ايؿ ؾ ،٠
ٚاهلتٗتٚ ١اهلجٗجٚ ،١اسببطٚ ،١ايتات ٚ ٠ايًذًذٚ ،١اشبٓدٓٚ ،١ايًُّجػٚ ،١ايػُػُٚ ،١ايطُطُٚ ،١اسبُهًٚ ،١ايًُّهٓ.)5()١
أَا ايعٓا ١ٜبعٛٝب ايٓطل ٚايه ّ٬ؾُط ي ١قدمي ١يف ايًػ ١ايعسب ١ٝإذ ضذٌ ايكدَا ٤اٖتُاَاّ ععُٝاّ با٭داٜ ،٤عٗس ذيو يف َا
قاّ ب٘ أب ٛا٭ضٛد ايد٩ي ٞبٛقع ايٓكط ايداي ١عً ٢اسبسنات ،ثِ  ٜت ٞاشبً ٌٝيٝهٌُ َا بدأ ٙضًؿ٘ (أب ٛا٭ضٛد) ؾبدٍّ ايٓكط
بايسَٛش ايداي ١عً ٢اسبسنات ٜٚكع ْعاّ ايٓكط ٚاإلعذاّ ٚذيو سبُا ١ٜايعسب َٔ ١ٝا٭خطا ٤ايٓطكٚ ١ٝايتؿشٝـ ٚايتشسٜـ،
ؾك ّ٬عٔ عٓاٜت اشبً ٌٝبط ١َ٬إخساز ا٭ؾٛات ٚايبعد بٗا عٔ ايعذُٚ ١ايتػ ًٜ٘ٝ ،ٜ٘ٛضٝب ٜ٘ٛإذ ٜطتشل نتاب٘ إٔ ٜهٕٛ
املؿدز ا٭ ٍٚيعًِ ا٭ؾٛات ايعسب ،ٞثِ  ٜت ٞابٔ دين يٝهتب أ٪َ ٍٚيـ َطتكٌ يف عًِ ا٭ؾٛات (ضس ؾٓاع ١اإلعساب)ٚ .إذا
ن إ اشبً ٌٝقد أغاز إىل ايًجػٚ ١مل ٜطٌ ايه ّ٬سٛهلا ،ؾإٕ َا نتب٘ ازباسغ ٜهؿ ٞيًتعبري عٔ إسطاع عًُا ٤ايعسب ١ٝباملػه٬ت
ايٓطكٚ .١ٝمل ربٌ دزاضات أٌٖ ايب٬غٚ ١ايؿؿاسٚ ١ايٓكد َٔ قك ١ٝاملػه٬ت ايٓطكَٚ ،١ٝػهً ١ادتُاع ا٭ؾٛات عً ٢ضبب ،١أٚ
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :دْ.عُإ بٛقس ،٠ايًطاْٝات ادباٖاتٗا ٚقكاٜاٖا ايسآٖ ،25 :١دْ.عُإ بٛقس ،٠املؿطًشات ا٭ضاض ١ٝيف يطاْٝات ايٓـ ٚذبً ٌٝاشبطاب
دزاضَ ١عذُ.124 :١ٝ
(ٜٓ )2عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.110:
(ٜٓ )3عس :دْ.عُإ بٛقس ،٠ايًطاْٝات ادباٖاتٗا ٚقكاٜاٖا ايسآٖ.26-25 :١
(ٜٓ )4عس :د.أمحد دزاز ،91-85 :أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟآخس.278-277 :ٕٚ
(ٜٓ )5عس :د.ضبُد نػاؽ ،عًٌ ايًطإ ٚأَساض ايًػ( ١ز ١ٜ٩يػ – ١ٜٛإنًٓٝهٚ )١ٝاْعهاضاتٗا ا٫دتُاع.37-30 :١ٝ
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تباعدٖا عً ٢نساٖ ،١أَا عًُا ٤ايتذٜٛد ٚايكسا٤ات ؾ نجس ايٓاع إسطاضاّ بٗر ٙاملػهًٚ ،١خاؾ ١بعد اضرتاس ١ايًػٜٛني ٚا٭دبا،٤
ٚزن ِْٗٛإىل َا ٚزث ٙٛعٔ اشبًٚ ٌٝضٝبٚ ٜ٘ٛابٔ دين ٚابٔ ضٓٝا ٚأقسابِٗ ٚتٛقؿِٗ عٔ َٛاؾً ١ايبشح ٚايدزع ،ؾتذد يف نتب
ايتذٜٛد ٚايكسا٤ات اسبسف ايػدٜد عً ٢ايترنري بايعٛٝبٚ ،ا يتشرٜس َٔ ا٭خطاٚ ،٤ايدع ٠ٛإىل َعازبَ ١ا ٜكع َٔ ذيو عٔ طسٜل
ايتُسٚ ٜٔايتدزٜب(.)1

املبشح ايجاْٞ
ا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝايؿطًذ١ٝ
ٜعَٓ ٢تدؿؿٖ ٛرا ايعًِ بايعٛٝب ايٓطك ١ٝاييت تعٛد إىل أضباب عك ١ٜٛبطبب ٚدٛد عً ١يف ازبٗاش ايه َٞ٬أ ٚايطُعٞ
أَ ٚسنص ايه ّ٬يف املذ(.)2
ٚميهٔ إٔ ْطًل عًٖ ٢ر ٙا٭مناط َٔ ا٫قطسابات (أَساض ايتداطب) ٖٚرا املؿطًح ٜطتددَ٘ ا٭طبا ٤املتدؿؿ ٕٛيف
صباٍ عٛٝب ايٓطل ٚايهٜٚ ّ٬ؿكً ْ٘ٛعً ٢غري َٔ ٙاملطُٝات ست ٢أِْٗ ٜطًك ْ٘ٛعً ٢ا٭قطاّ املٗتُ ١بريو ٜٚعٓ ٕٛب٘ ايعٛٝب
ايٛظٝؿ ،)Functional( ١ٝأ ٚايعك )Organic( ١ٜٛاييت تكع عً ٢ايؿٛت ( )Voiceأ ٚايه ) Speech( ّ٬أ ٚايًػ( ١
ٚ ،)Languageايتداطب ٜعين ايتٛاؾٌٖٚ .را ايًؿغ ٜػٌُ ْٛعني َٔ أْٛاع ايتداطب :ايتداطب ايًؿعٚ ٞايتداطب غري
ايًؿع.)3(ٞ
ٜٚؿٓـ ايباسج ٕٛايعٛٝب ايهٚ ١َٝ٬ايٓطك ١ٝإىل عٛٝب تعٛد يف أضاضٗا إىل عٛاٌَ عكٚ ١ٜٛاقشَ ١جٌ :ا٭ؾاشٜا ،أٚ
استباع ايهٚ ،ّ٬عٛٝب تسدع إىل عٛاٌَ ٚظٝؿَ ١ٝجٌ :ؾكدإ ايه ّ٬اهلطرتٚ ،ٟا٭ضباب ايعك ١ٜٛغايبا َا ته َٔ ٕٛدسا٤
إؾاب ١دص َٔ ٤أدصا ٤دٗاش ايه ّ٬بتًـ(.)4
ٜٚعسف اقطساب ايٓطل ب ْ٘ َػهً ١أ ٚؾعٛب ١يف إؾداز ا٭ؾٛات ايه ١َٝ٬بايطسٜك ١ايؿشٝشٚ ،١ميهٔ إٔ ذبدخ عٛٝب
ايٓطل يف ايؿٛاَت أ ٚيف املؿٛتات أ ٚيف دبُعات َٔ ايؿٛاَت مما ٪ٜد ٟإىل قعـ ا٭دا ٤ايًػٚ ،ٟٛايرتدد يف ايٓطلٚ ،ايطسع١
ايصا٥د ٠يف ايه ّ٬أ ٚايبط ٤ايصا٥د يف اسبدٜح أ ٚايه.)5(ّ٬
 ٚقد تػري ايعٛاٌَ ازبطُ ١ٝإىل تًو ايعٛاٌَ اييت تعص ٣إىل ايرتانٝب ايٛظٝؿٚ ١ٝايعكٚ ١ٜٛايؿٝصٜٛيٛد ،١ٝممٔ ٜعأَْ ٕٛ
ؾعٛبات ا٭ؾٛاتٜ ٤٫٪ٖٚ ،عاْ ٕٛإَا َٔ ا٫خت ٍ٬ايعؿيب ايٛظٝؿ ٞاير ٟميجٌ اقطسابات ايطٝطس ٠أ ٚايطٝاد ٠املد ١ٝأَ ٚا
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.عبداهلل زبٝع ضبُٛد.245-239 :
(ٜٓ )2عس :د.ضبُد ضبُد داٚد ،ايعسبٚ ١ٝعًِ ايًػ ١اسبدٜح.145 :
(ٜٓ )3عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.110:
(ٜٓ )4عس :املؿدز ايطابل.112 :
(ٜٓ )5عس :أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدز ٚ ٟآخس.276 :ٕٚ
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ٜطُ ٢بازباْب( ١ٝايطٝطس ٠املد ١ٝأ ٚازباْبٜٚ ،)1()١ٝس( ٣أٚدٜػ :)2()Odisho-ٛإٔ املػانٌ ايٓطكَ ١ٝتعًك ١بايدزد ١ا٭ضاع
بايدَاؽ أنجس َٔ تعًكٗا با٭عكا ٤ايٓطك ،١ٝسٝح ٜبدأ ايدَاؽ ببٓاٚ ٤تؿٛز ٚاْطباع س ٍٛايؿٛت ايؿاَت ثِ ٜسضٌ بعد ذيو
اإلغازات ايعؿب ١ٝيٮعكا ٤ايٓطك ١ٝاملطٚ٪ي ١عٔ إْتاد٘ ٚؾل قسٚز ٠ساي ١اشبطاب( ،)3أ ٚته ٕٛايعٛاٌَ ٚزاث ١ٝأ ٚد،)4(١ٝٓٝ
ٜٚعد ايًطإ عكٛاّ َُٗاّ َٔ أعكا ٤ايٓطل ؾإٕ أ ٟخًٌ ؾ٪ٜ ٘ٝد ٟإىل اقطسابات ايهٚ ّ٬إعاقت٘٪ٜٚ ،د ٟإىل عٝب يف ٚظا٥ؿ٘.
ٚيد ٣اإلْطإ ا٫ضتعداد أ( ٚايتٗ )exaptation ٤ٛٝؾطسٜاّ ٚدَاغٝاّ يتعًِ ايًػ ،١أ ٟإٔ املػانٌ أ ٚا٫قطسابات
ايٓطك ٫ ١ٝتعين عذص املس ٤عٔ ايتؿهري أ ٚعٔ ايؿٝاغ ١ايرٖٓٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝايؿهس ١ٜيًُٛقٛع ايرٜ ٟس ّٚايتعبري عٓ٘ بكدز َا تعين
عذص ٙعٔ دبطٝد ٚؾٝاغَ ١ا َٖٛ ٛدٛد يف داخً٘ يف ؾٛز ٠أؾٛات َٓطٛقَ ١طُٛع .١أ ٟإٔ َا ٜعاْ َ٘ٓ ٞاملكطسب ْطكٝاّ ْكـ
يف ايتعبري  ٫يف ايتؿهري ،ؾايًػ ١ذبت ٟٛعً ٢أؾٛات ٚنًُات قًٚ ١ًٝضبدٚد ٠إ ّ٫إٔ ا٭قٛاٍ احملتًُ ١عدٜد ٫ ٠سؿس هلاٚ ،مبا إٔ
املدتٌ يف ايٓطل ٜ ٫طتطٝع ايٓطل با٭ؾٛات اييت تعد ايًبٓ ١ا٭ضاض ١ٝيًػ ١بؿٛز ٠ضً ١ُٝيرا ٜ ٫تُهٔ َٔ تٓعٖ ِٝر ٙا٭ؾٛات
يف ْطل ن َٞ٬داٍ َعرب .أ ٟإٔ َٔ يد ٜ٘قؿٛز ايتعبري ايًػٜ ٟٛؿِٗ ايًػ ١أؾكٌ َٔ قدزت٘ عً ٢ايتعبري عٓٗا(ٚ ،)5ايكابً١ٝ
ايه ١َٝ٬يف اإلْطإ أععِ َٔ صبسد إؾداز أؾٛات غري َؿٗ١َٛ؛ ٭ٕ اسبٛٝإ ميتًو ذيو باَتٝاش بٌ ٜتذاٚش ذيو إىل سد
ايتٛاؾٌ ٚايتؿاِٖ .يرا َٔ ايطراد ١إٔ ْتؿٛز إٔ ايًػ ١صبسد أدا ٠يًتٛاؾٌ َٔٚ ،باب ايػسٚز إٔ ؼبطب اإلْطإ أْ٘ ايهأ٥
ايٛسٝد ايكادز عً ٢ايتٛاؾٌ ٚإؾداز ا٭ؾٛات ،ؾٓكط ١ا٫خت٬ف ازبٖٛس ١ٜبني ايتٛاؾٌ غري ايه َٞ٬يف اسبٛٝاْات ًَٚه ١ايًػ١
يف اإلْطإ ٖ ٞاإلبداع ، )6(١ٝؾاإلبداع ٖٞ ١ٝاييت تؿتكس إيٗٝا اسبٛٝاْات ٚيف املكابٌ ؼبل يإلْطإ إٔ ٜتباٖ ٢بٗا عًٚ ٢د٘ ا٭زض،
ٚبٓا ّ٤عًَ ٢ا ضبل ؾإٕ ايعادص عٔ ايتهًِ تٓكؿ٘ َٝص ٠إْطاْ ١ٝدٖٛس ١ٜعع.١ُٝ



ايعٛاٌَ امل٪د ١ٜإىل ا٫قطسابات ايعك( ١ٜٛايؿطًذ:)١ٝ

-1ايكدز ٠ايه ١َٝ٬تتٓاضب طسدٜاّ َع ضٔ ايػدـ ؾكد ًٜجؼ ايطؿٌ ستٜ ٢بًؼٚ ،ترتادع ايكدز ٠ايه ١َٝ٬عٓد ايهٌٗ ٚايػٝذ
اهلسّْ ،تٝذ ١ايكعـ ايتدزػب ٞاير ٟؼبدخ يف أدٚات ايٓطلٚ ،تسادع َسْٚتٗا مبسٚز ايعُس( .)7إذٕ ايعُس ٜتشهِ يف ايكدز٠
ايه ١َٝ٬يد ٣اإلْطإ.
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.ضاَ ٞضبُد ًَشِ ،ؾعٛبات ايتعًِ.296 :
(( ) 2أدٜػ ٖٛ :ٛادٚازد أٚدٜػٚ ٛيد يف ايعسام ْٚػ ؾٗٝا ٚناْت يػت٘ ا٭ّ ايًػ ١اٯزاَ( ١ٝايطسٜاْ )١ٝانتطب ايهؿا ٠٤ايعاي ١ٝيف ايعدٜد َٔ ايًػات،
ي٘ مخط ١نتب ،أسدخ تكٓٝات تدزٜظ ايٓطل يف ايًػ ١اْ٫هًٝص ١ٜنًػ ١ثاْ.)http://www.zowaa.org ،١ٝ
(ٜٓ )3عس :د.ابتطاّ سطني مج ،ٌٝا٭ؾٛات ايؿعب ١يف ْطكٗا ٚإدزانٗا ملتعًُ ٞايعسب َٔ ١ٝايٓاطكني بػريٖا.759 :
(ٜٓ )4عس :د.ضاَ ٞضبُد ًَشِ.297 :
(ٜٓ )5عس :أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟآخس.259 :ٕٚ
(ٜٓ )6عس :باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإ.21 :
(ٜٓ )7عس :د.ضبُد نػاؽ.41 :
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-2ؾكدإ ايطُع ايٓاتر عٔ ايتٗاب ا٭ذٕ ايٛضطٚ ،٢اعبساؾات ايرتنٝب ايؿُٚ ،ٟٛايتػٖٛات ايٓادب ١عٔ اسبٛادخ أ ٚا٭َساض
نعٛٝب ا٭ضٓإ ٚغل اسبًل ،نًٗا أضباب َ٪د ١ٜإىل سدٚخ خًٌ يف ايعًُ ١ٝايه.)1(١َٝ٬
-3إؾاب ١ا٭عؿاب ا يدَاغ ،١ٝأ ٚايكػس ٠املد ،١ٝأ ٚإؾاب ١اسبًلٚ ،اسبٓذس ،٠أ ٚا٭ْـٚ ،ا٭ذٕ ،أ ٚايس٥تني بإؾابات أ ٚايتٗابات
ساد ،٠ت٪د ٟبدٚزٖا إىل إسداخ ا٫قطساب يف عًُ ١ٝايتداطب يد ٣اإلْطإ(.)2
ٚ-4دٛد أ ٚسدٚخ تػٖٛات يف اْتعاّ ا٭ضٓإٚ ،قعـ اسبٛاع٫ٚ ،ضُٝا ايطُعٚ ،ايكعـ ايعكًٚ ،ٞإؾاب ١ايػؿَ ١جٌ:
ايػؿ ١املػكٛق ١أَ ٚا ٜطُ ٢بايػؿ ١ا٭زْب،١ٝؾٗر ٙنًٗا نؿ ١ًٝب ٕ تكـ َاْع ١أَاّ ايعًُ ١ٝايه ١َٝ٬يد ٣املس ٤بػهٌ ضً.)3(ِٝ
-5ا٭غداف املؿاب ٕٛبػل يف ضكـ اسبًل (ايػل اسبٓه)ٞ؛ اسبٓو ايسخٚ ٛايؿًب ٜٛادٗ ٕٛعاد ٠ؾعٛب ١يف ايؿؿٌ بني
املُسات ايؿُٚ ١ٝاملُسات ا٭ْؿ ١ٝأثٓا ٤ايه ،ّ٬مما ػبعٌ أؾٛاتِٗ تػًب عًٗٝا اشبٓ ١ا٭ْؿٚ ١ٝاشبُدُ ١ايػدٜد ٠أ ٚاشبٓـ ،ؾجُ١
ع٬قٚ ١طٝد ٠بني ايهٚٚ ّ٬ظٝؿ ١اسبٓو ايسخٚ ،ٛعك٬ت اسبٓو ايسخٚ ٛاسبٓذس ٠ػبب إٔ تعَُ ٬عاّ يػًل ايؿتش ١اشبًؿ ١ٝيٮْـ
يهٜ ٞتُهٔ املس َٔ ٤إْتاز ا٭ؾٛات ايهٚ ،١َٝ٬يف ساٍ عذص اسبٓو عٔ ايكٝاّ بٗرا ايدٚز ٜٓعهظ ت ثري ٙعً ٢ايعًُ١ٝ
ايؿٛت.)4(١ٝ
-6تٛزّ ايًطإ اير٪ٜ ٟد ٟإىل تكدِ ايؿٛت ٚخػْٛت٘ بطبب عٛٝب تؿٝب ايًطإ ايرٜ ٟستبط ب زبط ١عكً ١ٝط ١ًٜٛأٚ
قؿري ٠حبٝح تعٝل ٖر ٙا٭زبط ١سسنت٘( ، )5عٓد٥رٍ ٜت ثس ايًطإ  َٔ ٖٛٚأِٖ ا٭عكا ٤ايٓطك ١ٝبٗر ٙايعٛٝب ،يتهتٓـ ايعٛٝب
ايعًُ ١ٝايتداطب.١ٝ
-7إؾاب ١ا٭ٚتاز ايؿٛتٚ ١ٝاسبٓذس ٠ب َساض ْتٝذ ١أٚزاّ يف اسبٓذسٚ ،٠ا٫يتٗابات املصَٓ ١ايٓادب ١عٔ ا٫ضتدداّ ايط ٤ٞيًؿٛت،
ٚنريو اخت ٍ٬أعؿاب ا٭غػ ١ٝايؿٛتٚ ١ٝتكًؿات ايؿٛت ْؿط٘ٚ ،ذبدخ عٓد َعتاد ٟاضتدداّ ايؿٛت َجٌ اشبطباٚ ،٤قد
متتد إىل ايؿِٚ ،ايبًعٚ ،ّٛمتٓع٘ َٔ ا٫ضرتضاٍ يف ايهٚ ،)6(ّ٬تتذً ٢اْعهاع ٖر ٙاإلؾابات امل٪ثس ٠يف ايعًُ ١ٝايؿٛت.١ٝ
-8استباع ايه ّ٬أ ٚسُبط ١ايه( ّ٬ا٭ؾٝصٜا َ ٖٛٚ )aphasiaؿطًح ْٜٛاْ ٞا٭ؾٌ ٜٚعين ؾكدإ املٗازات ايًػ ١ٜٛاييت نإ
ميتًهٗا املؿاب قبٌ تعسق٘ يًشبطٜٚ ،١عٗس يف املؿاب ثكٌ يف ايًطإ ػبعً٘ ٜ ٫بني ْتٝذ ١تًـ يف َٓطك ١ضبدد ٠مبسنص ايه ّ٬يف
املذ بطبب إؾاب ١املذ أ ٚتعسق٘ يإلٜراٚ ،)brain injury( ٤ت٪د ٟإىل ؾكدإ ايكدز ٠عً ٢ايتعبري بايه ّ٬أ ٚايهتاب ١أ ٚايؿِٗ.
َٚععِ سا٫ت ا٭ؾٝصٜا ذبدخ بعد ؾدّ املس ٤أٖ ٚذَ ّٛؿادْ ٧اتر عٔ دًط ١يف ايدّ (دًط ١دَاغ،)Coagulation ١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟآخس ، 280 :ٕٚايػؿ ١املػكٛق ١أ ٚاسبًل املػكٛم ٖٛ :ؾتش ١أ ٚؾذْ ٠ٛتٝذ ١عدّ انتُاٍ (خًٌ) يف
ايبٓ ١ٝايطبٝع ١ٝيًذطِ اييت تتػهٌ قبٌ اي٫ٛدٚ ،٠ترتاٚح ْطب ١املؿابني بٗا سٛاي 1 ٞيف نٌ  700طؿٌ َٛيٛد.wikipedia.org .
(ٜٓ )2عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.121 :
(ٜٓ )3عس :املؿدز ايطابل.121 :
(ٜٓ )4عس :أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟآخس.296 :ٕٚ
(ٜٓ )5عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.121 :
(ٜٓ )6عس :املؿدز ايطابل.123 :
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ٜٛٚاد٘ املؿاب بٗرا املسض ؾعٛبات يف ايؿِٗ ٚإغازات ايًػ ١ايه ١َٝ٬أ ٚايهتاب ،١نُا قد ٜ ٫ؿبح قادزاّ عً ٢ايسبط بني
ايهًَُٛٚ ١قٛع ٗا أَ ٚؿَٗٗٛا اير ٟمتجً٘ٚ ،مث ١أْٛاع طبتًؿ َٔ ١ا٭ؾٝصٜا حبطب ا٭حباخ ايتػسؼب ١ٝايدَاغ ١ٝاييت قاّ بٗا نٌ َٔ
(بسٚناٚ ،ؾسْوٚ ،بٝرب َازٖٓٚ ،ٟسٖ ٟدٚ ،دانطٚ ،ٕٛدٛيد غتنيٚ ،زضٌ بسٚ ،ٜٔنستػًٚ )ٞآخس( :ٖٞٚ ،ٕٚأؾٝصٜا سسن١ٝ
أ ٚيؿع ،١ٝأؾٝصٜا سط ١ٝأ ٚؾُٗ ،١ٝأؾٝصٜا نً ١ٝأ ٚغاًَ ،١أؾٝصٜا ْطٝاْ َٔٚ ،)1()١ٝأبسش ا٭عساض اييت تتكُٓٗا اسببط :١أ -ؾكد
ايكدز ٠عً ٢ايتعبري بايهتاب ١أ ٚايه ،ّ٬ب -عدّ ايكدز ٠عً ٢ؾِٗ َعٓ ٢ايهًُات املٓطٛم بٗا ،ز -عدّ إػباد ا٭مسا ٤يبعض
ا٭غٝاٚ ٤املسٝ٥ات .د -عدّ ايكدز ٠عًَ ٢ساعا ٠ايكٛاعد ايٓش ١ٜٛاييت تطتعٌُ يف اسبدٜح أ ٚايهتاب.)2(١
-9مث ١أضباب عك ١ٜٛت٪د ٟإىل عٛٝب ايٓطل ٚايهَٗٓ ّ٬ا :ايتدًـ ايعكًٚ ،ٞايػًٌ املدٚ ،ٞقعـ ايطُع ٚايؿُِٚ ،نريو
أَساض ايؿدزٚ ،ايس٥تنيٚ ،ايكًبٚ ،ايطٌٚ ،اسبُٝاتٚ ،دٛٝب ا٭ْـٚ ،أَساض ايًٛشتنيٚ ،ايصٚا٥د ا٭ْؿٚ ١ٝاعبساف ٚتري٠
ا٭ْـ ،نًٗا أضباب ت٪د ٟإىل ايعٝب ايٓطك.)3(ٞ
-10ايتٛسد (ا٭ٚتٝصّ) أ( ٚايرات ٖٞٚ )١ٜٛعباز ٠عٔ اقطسابات تؿٝب ا٭طؿاٍ د ٕٚضٔ ايجايجَ َٔٚ ،١عاٖسٖا اقطساب يف
ايهٚ ّ٬ايًػ ،)4(١ؾإَا ٜ ٫تعًِ ٖ ٤٫٪ا٭طؿاٍ ايًػ ١أبداّ ٚإَا ٜتعًُْٗٛا يف ضٔ َت خس َٔ ٠ضٓٛات َسسً ١ايطؿٛيْٚ ،)5(١عساّ
يتعرز ايراتٜٛني ايتٛاؾٌ َع ضبٝطِٗ يرا ميهٔ تؿٓٝـ ٖرا املسض قُٔ ا٭َساض ايه ١َٝ٬أ ٚايٓطك ١ٝمبا أِْٗ ٜ ٫تُهَٓٔ ٕٛ
ايتهًِ بؿٛز ٠ؾشٝشٚ ١يد ِٜٗاقطسابات يف ايهٚ ّ٬ايًػٚ ١ايطع ١املعسؾٜٚ ،١ٝتذاٚش اقطسابِٗ ا٫زتكا ٤ايًػ ٟٛيتؿٌ عٛٝبِٗ
ايٓطك ١ٝإىل سد اشبسعٚ ،إىل سد ايعذص عٔ اضتدداّ ايًػ ١يف ايتؿاِٖ ٚايتٛاؾٌ ايؿهس.)6(ٟ
ٚ ٬ض ١ًٝايتٛاؾٌ ا٭ضاض ١ٝإٕ مل تهٔ ايٛسٝد٠
 َٔٚأِٖ َا ٜتُٝص ب٘ ايرات ٖٛ ٕٜٛٛايؿػٌ يف ايتٛاؾٌٚ ،٭ٕ ايًػ ٖٞ ١أؾ ّ
()7

يرا ٜعذص ايتٛسد ٟعٔ ايتٛاؾٌ ٭ْ٘ ٜؿكد عٓؿس ايتٛاؾٌ ا٭ضاض ٖٛٚ ٞايتداطب ٚايتهًِ

٭ٕ ايًػ ١ببعدٜٗا املٓطٛم

ٚاملهتٛب َٔ أِٖ ٚضا ٌ٥ا٫تؿاٍ اإلْطاْ.)8(ٞ
 -11ايكعـ يف ا٭عؿابٚ ،ايكعـ ايٛظٝؿ ٞيف عك٬ت ايؿِ ٚاسبٓوُٖٚ ،ا ٜتطببإ يف ايتًعجِ  ٖٛٚايتهساز اي٬إزادٟ
يًؿٛت أ ٚاملكطع أ ٚايهًُ.)9(١
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :دَ.ؿطؿ ٢ؾُٗ ،63 :ٞأ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟآخس ،262 :ٕٚدَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.134-131 :
(ٜٓ )2عس :د.ضبُد نػاؽ.32 :
(ٜٓ )3عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.123 :
(ٜٓ )4عس :د.عبدايسمحٔ ضٝد ضًُٝإ ،ايرات ١ٜٛإعاق ١ايتٛسد عٓد ا٭طؿاٍ.17 :
(ٜٓ )5عس :املؿدز ايطابل.82 :
(ٜٓ )6عس :املؿدز ايطابل.23-17:
(ٜٓ )7عس :د.د ٍ٬مشظ ايد ،ٜٔعًِ ايًػ ١ايٓؿطَٓ ٞاٖذ٘ ْٚعسٜات٘ ٚقكاٜا.219/2 :ٙ
(ٜٓ )8عس :دْ.عُإ بٛقس ،٠املؿطًشات ا٭ضاض ١ٝيف يطاْٝات ايٓـ ٚذبً ٌٝاشبطاب دزاضَ ١عذُ.9 :١ٝ
(ٜٓ )9عس :بج ١ٓٝنش ،ٌٝنٝـ ْتعاٌَ َع ايت ت .27-26 :٠
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املبشح ايجايح
ا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝايٓؿط١ٝ
ٖرا املبشح أنجس تعكٝداّ مما ٜتؿٛز ٙاملس ،٤ؾُٔ ايٓادز إٔ ٜهػـ ا٭ٖاي ٞعٔ َسٜكِٗ ٜ ٖٛٚعاْ َٔ ٞعطس ايهّ٬
ٜٚطتش ٌٝعً ٢ا٭طباَ ٤ؿادؾَ ١جٌ ٖر ٙاسباي ١يف املطتػؿٝات ٚيهٓٗا تطُِ اسبٝا ٠ايٚ ١َٝٛٝتكض َكادع ا٭ٖايٚ ٞتبًبٌ
ايؿػاز ٚايهبازٚ ،ي ٛض يت ْؿطو َٜٛاّ َاذا ي ٛعذصت َٓر ايطؿٛي ١عٔ متس٦َ ٜٔات ايعك٬ت ايكسٚز ١ٜاملطٚ٪ي ١عٔ ذبسٜو
ا٭عكا ٤ايٓطكٚ ١ٝإؾداز ا٭ؾٛات يًتؿ ٙٛبا٭ؾٛات ٚايتًؿغ بايهًُات؟ َٚاذا ي ٛمل تتعًِ قٛاعد ايٓش ٛيف يػتو ا٭ّ َٔ دٕٚ
()1

إٔ ٜعًُو إٜاٖا أسد؟

ٚاسباي ١ايٓؿط ١ٝت٪ثس ضًباّ أ ٚإػباباّ يف نٌ سسن ١أْ ٚػاط يف اإلْطإ َٓٗا عًُ ١ٝإؾداز ا٭ؾٛات ،٭ٕ ايػدـ اشبا٥ـ
أ ٚاملرعٛز قد ٜتًؿغ ب ؾٛات غري ٚاقشَٚ ١ستبه ،١عً ٢عهظ سايت٘ سني ٜه ٕٛيف ٚقع َسٜح إىل أقؿ ٢دزدات ايساس١
ايٓؿطٚ ،١ٝازبٛاْب ايٓؿط ١ٝت٪ثس يف نٝؿ ١ٝإؾداز ا٭ؾٛات مما ػبعًٗا تستبو سني ٜتِ إؾدازٖا أ ٚتؿكد ايهجري َٔ غهًٗا ٚبٓٝتٗا
حبطب املعٝاز ايٓؿط ٞاير ٟؽبكع ي٘ ازبٗاش ايؿٛت.)2(ٞ
ٚاملػانٌ اييت تٛاد٘ املتعًِ -ايطايبْ -تٝذ ١ا٫قطسابات ايٓؿط ١ٝايداخً ١ٝت٪د ٟإىل ؾعٛب ١ايٓطل أ ٚإعاق ١ايه ّ٬أٚ
أخطا ٤ن ،١َٝ٬حبٝح ٜؿبح ن َ٘٬غري َؿٗٚ ّٛغري َكبٜ ٫ٚ ،ٍٛػه ٛاملسٜض يف ٖر ٙاسبا٫ت َٔ أ ٟإؾابات أ ٚتًـ عؿيب
أ ٚعكٚ ،ٟٛإمنا ٖ ٞسا٫ت ْؿطٜٚ ،١ٝؿٓـ ايعًُاٖ ٤ر ٙاسبا٫ت يف ْكطتني زٝ٥طتني:
-1سا٫ت اَتٓاع عٔ ايٓطل ٚايه ّ٬تسدع إىل :ساي ١عدّ اتصإ اْؿعاي ٖٞٚ ٞسا٫ت عؿابَ )Neurosis( ١ٝع عدّ ٚدٛد
أ ٟإؾابَ ١سق ١ٝظاٖس.٠
 -2سا٫ت اَتٓاع عٔ ايٓطل ٚايه ّ٬تسدع إىل اقطسابات عكً ١ٝأ ٚذٖاْ ١ٝغدٜدٚ ،٠يف َجٌ ٖر ٙاسبا٫ت تهْ ٕٛتٝذ١
ي٬قطسابات ايرٖاْٚ ،١ٝايؿسد ٜهَ ٕٛكطسباّ ٚذا ضًٛى ذٖاْ.)3(ٞ
"ٚا٫ضتذابات ايً ػٚ ١ٜٛايًؿع ١ٝاييت تؿدز عٔ ايؿسد غايباّ َا ٜعهظ سايت٘ ايٓؿطٚ ١ٝمنط غدؿٝت٘ٚ ،بٓا ٤عً ٢ذيو ٫
غساب ١يف إٔ ت٪ثس (ا٫قطسابات ايٓؿط ١ٝايرٖاْ ١ٝأ ٚايعؿاب )4()١ٝأ ٚغري ذيو عً ٢قدز ٠ايؿسد يًتٛاؾٌ َع اٯخس.)1("ٜٔ
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإ.14-13 :
(ٜٓ )2عس :دسدظ َٝػاٍ دسدظ ،املدخٌ إىل عًِ ا٭يطٓ ١ٝاسبدٜح.84-83 :
(ٜٓ )3عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.140 :
( )4ا٫قطسابات ايٓؿط ١ٝايرٖاْ ٖٞ :١ٝانتطاب عادات ٚتكايٝد ٚضًٛى طبتًـ ٪ٜد ٟإىل تػري درز ٟيف ايػدؿٚ ،١ٝتكطسب ايؿً ١بايٛاقع
اقطساباّ بايػاّ ؾٝه ٕٛاملسٜض بعٝداّ عٔ ايٛاقعٜٚ ،ه ٕٛا٫قطساب نُْٛٚ ١ٝع ١ٝغدٜد ،٠أَا ا٫قطسابات ايعؿاب :١ٝؾٝهٖٓ ٕٛاى تػري بطٝط إ
ٚدد يف ايػدؿٚ ١ٝته ٕٛايؿً ١بايٛاقع ضًٜٚ ١ُٝه ٕٛا٫قطساب نُّٝا ٚطؿٝؿاّ.http://www.palnurse.com :
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ؾاسبؿ ١ًٝايًػ ١ٜٛيًُتعًِ ٚقاَٛض٘ ايًػ٪ٜ ٟٛثسإ بػهٌ َباغس يف تعًُ٘ ٚتؿطري ٙيًُاد ،٠ؾكد ٜؿِٗ بعض املتعًُني -
ايطًب -١ايًػ ١املٓطٛق ١أ ٚاملطُٛع ١يهِٓٗ ٜ ٫طتطٝع ٕٛاضتدداّ ايًػ ١يف ايهٚ ّ٬ايتعبري ٚتٓع ِٝا٭ؾهاز ،ؾك ّ٬عٔ ض٤ٛ
اضتدداّ ايًػٚ ١ايهًُات ٚاملؿاٖ.)2(ِٝ
ؾٗ ٤٫٪املتعًُ( ٕٛايطًبٜٛ ) ١ادَٗ ٕٛػه٬ت يف اضتدداّ ا٭ؾٛات بػهٌ ؾشٝح ٚيف تسنٝب ازبٌُ ،مما ٪ٜد ٟإىل
تعسقِٗ يإلسباطات بطبب عدّ قدزتِٗ عً ٢ايٓطل ايؿشٝح.



ايعٛاٌَ ايٓؿط ١ٝاييت تٓتر عٓٗا ا٫قطسابات ايٓطك ١ٝايٓؿط:١ٝ

َٔ ايعٛاٌَ ايٓؿط ١ٝايػدٜد ٠اييت ت٪د ٟإىل عٛٝب ايٓطل ٚايه:ّ٬
 -1سا٫ت ايؿصع ٚايكًل ايػدٜدٚ ،سا٫ت املداٚف املسقٚ ١ٝنريو ؾدَات ٚدداْ ١ٝسادٚ ،٠نريو ؾكدإ (ايه ّ٬اهلطرتٟ
 ،)3()Aphoniaسٝح ٜؿكد املسٜض قدزت٘ عً ٢ايٓطل َع ض ١َ٬دٗاش ٙايٓطك.)4(ٞ
-2ا٫نت٦اب ايػدٜد ٚقعـ ايجك ١بايٓؿظ ٚنريو عدّ ايكدز ٠عً ٢ت نٝد ايراتٚ ،اسبسَإ ايعاطؿ ٞيًطؿٌ َٔ ايٛايد ،ٜٔأٚ
اشبٛف ايػدٜد َٔ ايٛايد ٜٔعً.)5(٘ٝ
-3ايػسٜص ٠دبعٌ ايٓاطل  ٜتؿ ٙٛمبا ؾطس عًٚٚ ٘ٝزث٘ تًكاٝ٥اّٚ ،ملا ناْت ايػسٜص ٠تُٓ ٛتبعاّ يًُ٪ثسات ا٫دتُاعٚ ١ٝايتازؽب ،١ٝؾكد سدد
عًُا ٤ايعسب ١ٝايػسا٥ح ا٫دتُاع ١ٝاييت تعسف ؾٚ ِٗٝتٓتػس ب ِٗٓٝايعً ١ايه ،١َٝ٬ؾٝكاٍ إْٗا تهجس يف ا٭غساف(.)6
-4اشبٛف ٚايتٗٝب ٚاشبذٌ ٚايدٖػٚ :١نًٗا اْؿعا٫ت ت٪د ٟإىل ساي ١اقطساب تٓعهظ دً ١ٝعً ٢ايًطإ ٚترتى ت ثريٖا ؾ ٘ٝيف
أغد ؾٛز ٙبٛضاط ١ايتػريات ايؿطٛٝيٛد ١ٝاييت تٓػ عٓٗا إسطاضات َٚػاعس طبتًؿ ،)7(١ؾتعٗس أعساقٗا بػهٌ زبًذ ١أ ٚازدباز
عً ٢املتشدخ أ ٚاشبطٝبٚ ،تطبب أٜكاّ ايًشٔ يف ايهٚ ّ٬تًؿٝك٘ حبٝح ٜتداخٌ ببعض(ٜٚ ،)8تٛتس ايًطإ ٜٓٚصيل اْص٫قاّ قطسٜاّ
( )1د.ضاَ ٞضبُد ًَشِ.192 :
(ٜٓ )2عس :املؿدز ايطابل.298 :
(( )3ايه ّ٬اهلطتريَ ٖٛٚ :ٟسض ْؿط ٞعؿابٚ ،ٞقد أطًل عً ٘ٝأٜكا اهلطتريٜا ايتشٛي ،١ٝسٝح تتش ٍٛؾ ٘ٝاْ٫ؿعا٫ت املصَٓٚ ١ايؿساعات إىل
أعساض دطُاْ  ١ٝدٚ ٕٚدٛد َسض عكٚ ،ٟٛتعٗس ا٭عساض ازبطُاْ ١ٝبؿٛز ٠متاثٌ ا٫قطسابات ايعؿب ١ٝعً ٢غهٌ خًٌ يف اإلسطاع
ٚاسبسنٚ ،١ؼبدخ ذيو د ٕٚإزاد ٠أ ٚغعٛز بايٓطب ١يًُسٜض.)http://www.sehha.com ،
(ٜٓ )4عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.125 :
(ٜٓ )5عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.125 :
(ٜٓ )6عس :د.ضبُد نػاؽ.38 :
(( )7ايًذًذ :١ثكٌ ايًطإْٚ ،كـ ايهٚ ،ّ٬إٔ ٫ؽبسز بعك٘ يف أثس بعض ،أَا اسببط :١ؾتعرز ايه ّ٬عٓد إزادتٜ٘ٓ ،عس :د.ضبُد نػاؽ-32 :
.)33
( )8د.ضبُد نػاؽ.39 :
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ٜدؾع٘ اقطساب ساٍ املتهًِ ٚخٛؾ٘ٚ ،يف نًتا اسبايتني ٜتٛتس ازبٗاش ايعؿيب ،ؾٓٝعهظ اقطساباّ يف ايًطإ(ٜٚ ،)1طًل عًٖ ٢را
ايعٝب (ٜٚ ) Fluencyتُجٌ يف ظاٖستني تػريإ إىل بط ٤ضٛٝي ١ايٓطلٜ ،طًل عً ٢إسداُٖا :ايًذًذٚ ،١عً ٢ايجاْ :١ٝايتًعجِ.
ٚايًذًذ :ٖٞ ١عًُ ١ٝتعٜٛل تدؾل ايه ّ٬باإلبطاٚ ٤ايتٛقـَٚ ،عازب ١ذيو ايعٝب تعٗس يف ايرتدد ٚايتهساز ايطسٜع
يًؿٛت ا٭ َٔ ٍٚايهًُٚ ،١ميٝص بتػٓر عك٬ت ايتٓؿظ ٚايٓطل ٚتٓػس يف ايرنٛز أنجس َٔ اإلْاخٚ ،ميجٌ هلا يف عب :ٛز ز دٌ
د ،ٍ٬أَ ٚح َح ضبِ ضبُٛدٚ ،أَا ايتًعجِ أ ٚايًعجُ ١ؾٗ :ٛاقطساب يف ايهٚ ّ٬ايتداطب ٚأثس ٙيف ط٬ق ١إْتاز ا٭ؾٛات
ٚايهًُات ٚازبٌُٚ ،تعٗس ايًعجُ ١يف تهسازات أؾٛات ايتداطب أ ٚيف ايرتدد بٓطكٗا أ ٚيف َدٖا أ ٚتطًٜٗٛا  َٔٚأِٖ مسات٘
ايرتدد يف ايٓطل ٚايٛقؿات ايتػٓذَٚ ١ٝجاي٘ :تٛقـ قبٌ ْطل ايهًُ ١ثِ ْطكٗا دؾعٚ ١اسد( ٠تٛقـ ـــــــــــــُشُد) أْ ٚطل
ؾٛت املَ ِٝسٚ ٠اسد ًٜ٘ٝ ٠تٛقـ ثِ إنُاٍ ايهًَُ( ١ــــــ

تٛقؿــ محد) (.)2

 َٔٚ-1املُهٔ إٔ ته ٕٛا٭ضس ٖٞ ٠أسد ا٭ضباب ايٓؿط ١ٝسني تعاْ َٔ ٞاملػانٌ ا٭ضس ١ٜاسبادٚ ،٠اسبسَإ ايعاطؿ ٞيًطؿٌ َٔ
ايٛايدٚ ٜٔاشبٛف ايػدٜد َُٓٗاٚ ،نريو اإلؾساط يف ايسعاٚ ،١ٜسا٫ت اْ٫تكاٍ َٔ ب ١٦ٝإىل أخس ،٣أ ٚيف ساي ١اسبدٜح َع نبري
أَ ٚع دٓظ آخس أ ٚأَاّ مجع َٔ ايٓاع(.)3
"-2ايػٛم إىل ايػ ،٤ٞػبعٌ ايًطإ ٜٗر ٟب٘ ٜٚعرب عٓ٘ يف صبا٫ت ايتعبري ا٭خس ،٣حبٝح ٜؿبح ايتعٜٛض عٔ احملسّ بايك،ٍٛ
ذنس إٔ أسدِٖ دخٌ عً ٢زدٌ  ٜنٌ أتسدَّ ١بعطٌ ،ؾ زاد إٔ ٜك :ٍٛايط ّ٬عًٝهِ ،ؾكاٍ :عطًٝهِ ،ؾكد عرب ايًطإ عٔ ساد١
اإلْطإ َٔ غري قؿد َطبباّ بعًُ٘ عاٖ ١يػَٚ ،١ٜٛجٌ ٖرا ايؿعٌ نجري يف ايرتاخ ايعسب.)4("ٞ
ٚزمبا تػٌُ ايعٛاٌَ ايٓؿط :١ٝاقطساب اإلدزاى ايطُعٚ ٞاقطساب اإلدزاى ايبؿسٚ ٟنريو اقطسابات يػ١ٜٛ
ٚاقطسابات اْ٫تبا ٙاْ٫تكاٚ ٞ٥اقطسابات ايرانسٚ ٠اغبؿاض َطت ٣ٛايرنا.)5(٤

_____________________________________________________________________________________________

( )1املؿدز ايطابل.33 :
(ٜٓ )2عس :د.مجع ١ضٝد ٜٛضـ.177 :
(ٜٓ )3عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.125 :
( )4د.ضبُد نػاؽ.39 :
(ٜٓ )5عس :د.ضاَ ٞضبُد ًَشِ.296 :
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املبشح ايسابع
ا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝعٓد ايٓاطكني بػري ايعسبٚ ١ٝأثسٖا يف تعًُٗا نًػ ١ثاْ١ٝ
عً ٢ايسغِ َٔ إٔ عًُا ٤ايٓؿظ ٜؿكًَ ٕٛؿطًح انتطاب ايًػ ١عً ٢تعًِ ايًػ ١إ ّ٫أْٓا آثسْا َؿطًح ايتعًِ عً٢
ا٫نتطاب ْعساّ إىل إٔ عًُ ١ٝا٫نتطاب أقسب إىل ايًػ ١ا٭ّ أَا عًُ ١ٝايتعًِ ؾ قسب إىل ايًػ ١ايجاْ ١ٝأ ٚايًػ ١ا٭دٓب.)1(١ٝ
ٚترتتب َساسٌ تعًِ ٚتعً ِٝايًػ ١ايجاْ ١ٝتٓاشيٝاّ إذ  ٜت ٞا٫ضتُاع يف املكاّ ا٭ٜٚ– ٍٚؿكٌ إٔ ٜه ٕٛذيو بتدعَ ِٝس-ٞ٥
 ًٜ٘ٝايه ّ٬ثِ ايكساٚ ٠٤أخرياّ ايهتاب ،١أ ٟتكدّ املٛاد املٓطٛق ١عً ٢املهتٛب١؛ ٭ٕ ايًػ ٖٞ ١ابتداَ ّ٤ا ٜكاٍ أَا ايكساٚ ٠٤ايهتاب١
ؾت ت ٞيف َساسٌ ٫سك ٖٛٚ ،١ايرتتٝب ايطبٝع ٞيتعًِ يػ ١ا٭ّ ْؿطٗا(ٚ ،)2املٗازات ايًػٜ ١ٜٛتِ تعًُٗا بؿاعً ١ٝأنجس إذا قدَت
عٓاؾس ايًػ ١ا٭دٓب ١ٝيف ؾٛزَٓ ٠طٛق ١قبٌ إٔ تكدّ يف ؾٛزَ ٠هتٛب.)3(١
ٚعًُ ١ٝتعًِ يػ ١ثاَْ ١ٝط يٚ ١اضع ١اْ٫تػاز عًْ ٢طام عامل ٖٞٚ ،ٞذبدخ يف سايتني :ا٭ٚىل سني ٜعٝؼ ايؿسد يف ب١٦ٝ
تطتددّ ؾٗٝا أنجس َٔ يػ ١ذبت ٚط  ٠ظسٚف دبعً٘ ٜه ٕٛثٓا ٞ٥ايًػٖٚ ١ر ٙاسباي ١تٓطبل متاَاّ عًَ ٢تهًُ ٞايًػ ١ايهسد ١ٜايرٜٔ
ٜعٝػ ٕٛيف ضباؾعات عسبَ ١ٝجٌ بػداد ٭ٕ ب٦ٝتِٗ تؿسض عً ِٗٝتعًِ ايًػ ١ايجاْ ١ٝأ ٚايعسب ٞايرٜ ٟطهٔ يٓدٕٖٚ .ر ٙثٓا ١ٝ٥يػ١ٜٛ
طبٝع ١ٝيتٛؾس ايػسٚط املٓاضبٚ ،١ايؿػٌ يف تعًُٗا اضتجٓاٚ ٤غاذ ٚخسٚز عٔ ايكاعد ،٠اسباي ١ايجاْ ٖٞ ١ٝعًُ ١ٝتعًِ ايًػ ١ا٭دٓب١ٝ
يف املدازع ٚازباَعات بؿٛز ٠إيصاَ ٖٞٚ ،١ٝتػهٌ دص٤اّ َٔ َٓٗر امل٪ضط ١ايرتب ١ٜٛايتعًٖٚ ،١ُٝٝر ٙتٓطبل عًَ ٢تهًُ ٞايًػ١
ايهسدَ - ١ٜج -ّ٬عٓد تعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝأ ٚاْ٫هًٝص ١ٜأ ٚايدازع ايعسب ٞايرٜ ٟتعًِ ايًػ ١اْ٫هًٝص ١ٜبٛضاط ١املٓاٖر ايدزاض١ٝ
اييت تهًـ ايؿسد ٚاسبه ١َٛغايٝاّ ٚسؿًٝتٗا خذٛيَٚ ١تٛاقع ١إٕ مل تهٔ َعدٜٚ .١َٚعص ٣ايؿػٌ يف تعًِ ايًػ ١ايجاْ ١ٝإىل عٛاٌَ
عدَٗٓ ٠ا :ا٫قطسابات ايٓطك ١ٝاييت ت٪ثس ضًباّ يف عًُ ١ٝتعًِ ايًػ ١ايجاْٚ .١ٝبطبٝع ١اسباٍ ؾإٕ ايعسب ١ٝمتجٌ يػ ١أدٓب ١ٝأ ٚيػ ١ثاْ١ٝ
بايٓطب ١ملتهًُ ٞايًػ ١ايهسد.)4(١ٜ
ٚتعد ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝأ غصز ايًػات َادٚ ٠أطٛعٗا يف ت يٝـ ازبٌُ ٚؾٝاغ ١ايعبازات ،ؾٗ ٞيػ ١٦ًَٝ ١با٭يؿاظ ايبايػ– ١
عًَ ٢طت ٣ٛايؿهس ٚايدٚ ٜٔايعًِ – ٚأؾبح يصاَاّ عًٓٝا ايعٌُ عً ٢تٝطري تعًُٗا ٖٞٚ ،يٝطت يػ ١ؾعب ١نُا ٜعتكد ايبعض،
ٚإمنا تهُٔ ؾعٛبتٗا يف ا٭ضايٝب ٚايطسا٥ل املتبع ١يف تدزٜطٗا َٔٚ .أِٖ املػه٬ت اييت تٛاد٘ ايدازع ايٓاطل بػري ايعسب ١ٝعٓد

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د ٕٛيٜٓٛص.230-229 :
(ٜٓ )2عس :د.د ٍ٬مشظ ايد.200 ،185/2 :ٜٔ
(ٜٓ )3عس :املؿدز ايطابل.192/2 :
(ٜٓ )4عس .ٟ.ٕ :نٛيٓر ،تسمج :١د.ضب ٞايد ٜٔمحٝدٚ ٟد.عبداهلل اسبُٝدإ ،املٛضٛع ١ايًػ.519/2 :١ٜٛ
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تعًُ٘ ايعسب ١ٝأ ْ٘ ٜت ثس بًػت٘ ا٭ّ ٜٓٚكٌ بعض ازبٛاْب ايًػ ١ٜٛإىل ايًػ ١ايعسبَ – ١ٝج –ّ٬ؼبا ٍٚإٔ ٜٓكٌ عادات ايٓطل يف يػت٘ ا٭ّ
إىل ايًػ ١ايعسب ١ٝعٓد تعًُ٘ إٜاٖا ،ؾتٓػ عٔ ذيو املػه٬ت ايؿٛت ١ٝاييت قد تعٝل َطري ٠ايتعًِ ايؿشٝح يد ٣ايدازع(.)1
ٚنريو ٜٛاد٘ ايهجري َٔ َتعًُ ٞايعسب ١ٝايؿؿٝش ١باعتبازٖا يػ ١ثاْ ١ٝيف ْطل ٚإدزاى عدد َٔ ا٭ؾٛات ايؿاَتَٗٓ ١ا:
(ايكادٚ ،ايطاٚ ،٤ايعاٚ ،٤ايؿادٚ ،ايراٍٚ ،ايجاٚ ،٤ايسا ٤املؿدُٚ )١تًو ايٓطب ١يٝطت قً ١ًٝؾٗ ٞتػهٌ َا ٜكازب ثًح
ؾٛاَت ايعسب ١ٝايبايؼ عددٖا ( )28ؾاَتاّ ٫ٚ ،تكـ املػهً ١عٓد ؾعٛبْ ١طل ٖر ٙايؿٛاَت بٌ تتعد ٣إىل إٔ بعكاّ َٔ ٖرٙ
ايؿٛاَت ٖ ٞؾٛاَت َؿدُ ١ت٪ثس يف ا٭ؾٛات اجملاٚز ٠هلا(ٚ .)2تعجس ايًطإ يف ٖر ٙا٭ؾٛات ٜ ٫عص ٣ؾكط إىل ايؿعٛب١
ايٓامج ١عٔ عدّ ٚدٛدٖا يف بعض ايًػاتٚ ،إمنا ٜعص ٣أٜكاّ إىل تكازب طبازز تًو ا٭ؾٛات ٚدباٚزٖا ٭ٕ طبازدٗا تهاد تٓشؿس
بني أ ٍٚايًطإ مبا ؾ ٘ٝطسؾ٘ ٚايجٓاٜا ايعًٝا مبا ؾٗٝا أؾٛهلا(ٚ ،)3تعجس ايًطإ ٜه ٕٛعاد ٠با٭ؾٛات املتكازب ١املتذاٚز.)4(٠
ٚمثَ ١ػه٬ت ْطك ١ٝتٓػ عً ٢أيطَٓ ١تعًُ ٞايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝايٓاطكني بايًػ ١ايهسدٚ ١ٜقد أؾبشت ْٛعاّ َٔ اشبط
ايػا٥ع ،إذ ظبد ايٓاطل ايهسد ٟعٓد تؿاعً٘ َع ٖر ٙايؿٛاَت عً ٢املطتٜٛني ايٓطكٚ ٞاإلدزان ٞؼبٛهلا إىل ؾٛز ؾاَت ١ٝأخس٣
تكابًٗا أ ٚتكازبٗا يف ْعاّ ايعسب ١ٝايؿٛت ٞيته ٕٛأضٌٗ عً ٘ٝيف إْتادٗا ،أ ٚأقسب إىل أؾٛات ايًػ ١ايهسد ١ٜمما ٪ٜد ٟإىل اخت٬ط
ايد٫٫ت ايًػ ،١ٜٛأ ٚقٝاع املعٓ َٔ ،)5(٢ذيو دعٌ ازب ِٝغٓٝاّ يف نًُات َٓٗا( :اغتُاع) َهإ نًُ( ١ادتُاع) ْعساّ
يًُذاٚز ٠املدسد ١ٝبني ؾٛت ٞازبٚ ِٝايػني ؾهُٖ٬ا ؽبسدإ َٔ ٚضط ايًطإ َع ٚضط اسبٓو ا٭عًَ ٢ع ؾازم إٔ ايًطإ
َ٬ٜظ اسبٓو عٓد ايٓطل بازب ِٝؾُٝا ته ٕٛبني ايًطإ ٚاسبٓو ؾسد ١قٝك ١عٓد ايٓطل بايػني ٖٓ َٔٚا مسٝت ايػني بايؿؿري
شبسٚز اهلٛا َٔ ٤خٖ ٍ٬ر ٙايؿتش ١ايكٝك ١يٝشدخ ْٛعاّ َٔ ايؿؿري َٔٚ .تًو املػه٬ت ايؿٛت ١ٝايٓطل بايداٍ تا ّ٤ؾتٓطل
(َتدٌ) بدَ( َٔ ّ٫دخٌ)ٚ ،تطهني ايٓ ٕٛيف (ِْٜٛظ) بدُْٜٛ( َٔ ّ٫ظ) ٚتطهني ايطني يف (ٜٛضِـ) بدٜٛ( َٔ ّ٫ضُـ)ٚ ،ايكًب
املهاْ ٞبني ايطني ٚايؿاد ٚبني ايتاٚ ٤ايطاْ ٤عساّ يًتُاثٌ املدسد ٞيف نًُ( ١بطٝط) ؾٝكاٍ خط٦اّ( :بؿٝت) َٔٚ .تًو املػه٬ت
عدّ اْ٫تبا ٙإىل تكؿري املؿٛت ايط ٌٜٛإىل املؿٛت ايكؿري يف ا٭يـ ٚايٝا ٤دبٓباّ ٫يتكا ٤ايطانٓني عب( :ٛيف ايطُا(ٚ )٤عً٢
ا٭زض) (ٚإىل اير.)ٜٔ
ٚا٫قطسابات ايٓطك ١ٝت٪د ٟإىل أَساض ضببٗا اخت٬ط ايًطإ ايعسب ٞبايًطإ ا٭عذَُٗٓ ٞا( :ايػُػُ ،١ايطُطُ،١
اسبهً ،١ايًهَُٓٗٚ ،)6()١ا نإ ايػدـ بازعاّ يف تعًِ ايًػ ١ايجاْ ١ٝإ ّ٫إٔ يهٓ ١يػت٘ ا٭ّ تعٌ يؿٝك ١ب٘ أثٓا ٤ايعًُ ١ٝايه١َٝ٬
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.دنٛزَ ٟاضري.4 :ٟ
(ٜٓ )2عس :د.ابتطاّ سطني مج.754 :ٌٝ
(ٜٓ )3عس :د.إبساٖ ِٝأْٝظ ،ا٭ؾٛات ايًػ.46 :١ٜٛ
(ٜٓ )4عس :د.ضبُد نػاؽ.60 :
(ٜٓ )5عس :د.ابتطاّ سطني مج.754 :ٌٝ
( ( )6ايػُػُ ٖٞ :١إٔ تطُع ايؿٛت ٜ ٫ٚبني يو تكطٝع سسٚؾ٘ .ايطُطُ ٖٞ :١عً ١يطاْ ،١ٝإٔ ٜه ٕٛايهَ ّ٬ػبٗاّ يه ّ٬ايعذِ .اسبهً :١عكد ٠يف
يف ايًطإ ٜطبب ي٘ ايتعكٝد يف ايهٚ ،ّ٬ايعجس ٠يف ايبٝإ ،ايًُهٓ :١إٔ تتعسض يف ايه ّ٬ايًػ ١ايعذُٜٓ ،١ٝعس :د.ضبُد نػاؽ.)37 :
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َتُجً ١يف ايؿسم ايؿٛت( ٞؾْٛاتٝهٝاّ أ ٚؾْٛٛيٛدٝاّ) ضٛا ٤نإ اختٝازاّ َٔ املتهًِ ْعساّ يتُطه٘ باْ٫تُا ٤إىل يػت٘ ا٭ّ أ ٚاقطسازاّ
َٔ املتهًِ إذ ٜتعرز عً ٢ايػايب ١ٝايتشسز َٔ قٛٝد ايًهٓٚ ، )1(١قدمياّ ق ٌٝب ٕ ضٝب ٜ٘ٛناْت يد ٜ٘يهٓ ١أعذُ ١ٝيف عسبٝت٘ عًُاّ أْ٘
إَاّ َٔ أ ١ُ٥ايٓش ٛايعسب٪َٚ ٞيـ أ ٍٚنتاب ؾ.٘ٝ
ايعٛاٌَ اييت تٓتر عٓٗا ا٫قطسابات ايٓطك ١ٝعٓد تعًِ ايًػ ١ايجاْ:١ٝ
 .1اخت٬ف ايًػتني (ايًػ ١ا٭ّ ٚايًػ ١ايعسب )١ٝيف طبازز ا٭ؾٛات ٚيف ايتذُعات ايؿٛت ١ٝإذ ٪ٜد ٟإىل إخساز ايؿٛت
ايعسب َٔ ٞطبازز يػ ١أدٓب.)7(١ٝ
 .2اخت٬ف ايًػتني يف َٛاقع ايٓرب ٚايتٓػٚ ِٝاإلٜكاع ٚنريو ايعادات ايٓطك.)3(١ٝ
 .3ايًػ ١ايعسب ١ٝؾٗٝا أؾٛات سبسٚف غري ممجً ١يف سسٚف ايًػات ا٭خسٚ ٣يريو ؾٜٛ ٬دد َا ٜعرب بدق ١عٔ بعض
أؾٛات سسٚف ايعسب.)3(١ٝ
ٖٓ .4اى صبُٛع َٔ ١ايؿٛاَت ٜطًل عًٗٝا ايؿٛاَت اسبًكٜٛٚ ،١ٝاد٘ ايعدٜد َٔ َتعًُ ٞايًػ ١ايعسب ١ٝؾعٛبْ ١طكٗا
ٚمي ًٕٛٝإىل اضتبداهلا بػريٖا َٔ ايؿٛاَت اييت ته ٕٛأقسب إىل يػتِٗ ا٭ّ( ،)5نتبد ٌٜاهلُص ٠عٓٝا ٚاسباٖ ٤ا.ّ٤
 .5ايعاٌَ ايؿٛت ٞاملتُجٌ يف إُٖاٍ ايهتاب ١يًسَٛش ايداي ١عً ٢اسبسنات(.)3
 .6أثس ايعٛاٌَ ايب ١ٝ٦ٝاهلاَ ١يف ايٓطل َجٌ :أمناط ن ّ٬اٯخس ٜٔاييت ٜتعسض هلا ايطايب أثٓا ٤تعًِ ايًػ ١ايعسب.)2(١ٝ
" .7تػ ٜ٘ٛا٭ؾٛات ٚعدّ ايدق ١يف ايٓطلٚ ،غٝاب ايُٓط ٚايُٓٛذز ايؿٛت ٞاملٛسد ،يبعض ا٭ؾٛات ايعسبٚ ١ٝعٓاؾسٖا
ا٭دا ١ٝ٥يف ايٓطل املعاؾس"(.)8
 .8عدّ ايتُٝٝص بني ا٭ؾٛات املتذاٚز ٠يف املدسز ٚاملتػابٗ ١يف ايؿٛتٚ ،عدّ َعسؾَٛ ١اقع اسبسنات ايكؿري.)9(٠
 .9عدّ َعسؾ ١ايتػدٜد ٚايتٓٚ ٜٔٛعدّ متٝٝصُٖا ؾٛتٝاّٚ ،عدّ إدزاى َا ٜسٜد املتشدخ ايتعبري عٓ٘ َٔ خ ٍ٬ايٓرب
ٚايتٓػ.)0(ِٝ
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د ٕٛيٜٓٛص.256-248 :
(ٜٓ )5عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.141 :
(ٜٓ )3عس :د.دنٛزَ ٟاضري.9 :ٟ
(ٜٓ )4عس :دٖ.اْ ِٝعبدايسس ِٝإبساْٖ ،ِٝعِ ايٓكٌ ايؿٛت ٞسبسٚف ايًػ ١ايعسب( ١ٝايٓكشس )٠دزاض ١ذبًَ ١ًٝٝكازْ.113 :١
( )5د .عبداهلل زبٝع ضبُٛد.239 :
( )6املؿدز ايطابل.239 :
( )7أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟآخس.282 :ٕٚ
( )8د .عبداهلل زبٝع ضبُٛد.254 ،247 :
(ٜٓ )9عس :د.ساؾغ عبدايسس ِٝايػٝذَ ،باد ٨تعً ِٝايًػ ١يػري ايٓاطكني بٗا.44 :
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.10

اخت٬ف طسٜك ١نتاب ١ايعسب ١ٝعٔ طسٜكْ ١طكٗا( ،)7ؾًٝظ نٌ َا ٜٓطل ٜهتب ٚيٝظ نٌ َا ٜهتب ٜٓطل ،ؾاضِ
اإلغازٖ( ٠را) ٜٓطل (ٖاذا) أ ٟإٔ ٖٓاى أيؿاّ ضبرٚؾ ١زمساّ َٛدٛدْ ٠طكاّٚ ،نًُ( ١أٚي٦و) تٓطل (أُي٦و) أ ٟإٔ ٖٓاى

ٚاٚاّ َٛدٛد ٠إَٚ ٤ّ ٬ضبرٚؾ ١أدا.ّ٤
.11

ايعاد ٠اشباطٚ ١٦ايب ١٦ٝايًػ ١ٜٛايًؿٝك ١باملتشدخ ْٚكـ ايتعً ِٝيف ايؿػس َع غٝاب املعًِ ايكد ٠ٚيف ايٓطل

ايؿشٝح ،تعد َٔ ايعٛاٌَ اشبازد ١ٝاييت ت٪ثس يف تعًِ ايًػ ١ايجاْ.)3(١ٝ
.12

مث ١عٛاٌَ ؾسد ١ٜربـ نٌ ؾسد عً ٢سدَ ٠جٌ َد ٠اإلقاَ ١يف بًد ايًػ ١ايجاْٚ ١ٝايعُس ،ؾهًُا ناْت َد٠
اإلقاَ ١أط ٍٛيف بًد ايًػ ١ايجاْ ١ٝناْت نُ ١ٝايتعًِ أنربٚ .ؾُٝا ٜتعًل بايعُس ؾكد غاع نجرياّ إٔ ؾػس ايطٔ ٜطاعد
عً ٢تعًِ ايًػ ١بطسع ١غري إٔ ايدزاضات ايتذسٜب ١ٝأظٗست يٓا ذبؿعات ناْت خاؾ ١ٝعٓا ،ؾٛؾل دزاض( ١اٜؿًني) تًشغ

إٔ ايطؿٌ ٜهتطب ايًػ ١ايجا ْ ١ٝيف ٚطٓ٘ ايجاْٚ ٞيهٔ َت ٢عاد إىل ٚطٓ٘ ا٭ٚ ٍٚيػت٘ ا٭ٚىل ؾطسعإ َا ٜؿكد ٖر ٙايًػ١
بطسع ١أنرب َٔ انتطابٗا ٜٚعاٚد انتطاب يػت٘ ا٭ٚىل بطسع ١أٜكاّٚ .عً ٢ايٓكٝض َٔ ٖرا ؾٜٓ ٬ط ٢ايٝاؾع ٕٛيػتِٗ
ا٭ٚىل سُٓٝا ٜهتطب ٕٛيػ ١ثاْٚ !١ٝؾك ّ٬عٔ ذيو ؾدزاضات ٚحبٛخ نٌ َٔ (ناشدٕ) (ٚغَٛإ) (ٚؾامثإ) (ٚاٜؿًني)
(ٚباتهٛؾطه )ٞمل تدعِ تدعُٝاّ قّٜٛا ؾسق ١ٝايعُس ا٭ؾكٌ اييت تك( ٍٛإٔ ا٭ؾػس ٖ ٛا٭ؾكٌ) نُا أْٗا مل تٓـ ايؿسق١ٝ
املكاد( ٠ا٭نرب ٖ ٛا٭ؾكٌ) نُا مل تدعِ ؾسق( ١ٝاٜؿًني) اييت تك( :ٍٛنًُا نإ ايطؿٌ أنرب نإ أؾكٌ)(.)3

(ٜٓ )1عس :املؿدز ايطابل.44 :
(ٜٓ )2عس :دٖ.اْ ِٝعبدايسس ِٝإبساٖ.110 :ِٝ
(ٜٓ )3عس :د .ضبُد ضبُد داٚد.145 :
(ٜٓ )4عس :د.د ٍ٬مشظ ايد.229-226/2 :ٜٔ
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ايتٛؾٝات ٚا٫قرتاسات:
مث ١ضبٌ ٚطسم ميهٔ بٛضاطتٗا تكد ِٜبعض اسبً ٍٛايٓادع ١يًككا ٤عً ٢املػه٬ت ايؿٛت َٔ ١ٝذيو:
 .1ايعٌُ عً ٢نجس ٠تكًٝب ايًطإ َ ٚسادعت٘ ،٭ٕ ؾٗٝا َس ٚ ١ْٚخؿ ،١قاٍ (ابٔ املكؿع تٖ142:ـ):
" .2إذا نجس تكًٝب ايًطإ زقت سٛاغْ٫ٚ ٘ٝت عربت٘"(ٚ ،)0ع٬ز ذيو ْابع َٔ نٓ٘ ايعً ١ايًطاْ ،١ٝقاٍ ايعتاب" :ٞإذا
سبظ ايًطإ عٔ ا٫ضتعُاٍ اغتدت عً ٘ٝطبازز اسبسٚف"(.)7
 .3ايت ْ ٞيف ايٓطلٚ ،دٗد ايٓؿظ يف إخساز ايهٜ ،ّ٬عُ ٕ٬عً ٢دز ٤ايعًٌ ايًطاْٚ ،١ٝقد أٚقح (ازباسغ تٖ255 :ـ)
َج ّ٬يجػ ١ايسا ٤بايػني ،قا" :ّ٬٥ؾ َا اييت عً ٢ايػني ؾٗ ٞأٜطسٖٜٔٚ ،كاٍ إٕ ؾاسبٗا ي ٛدٗد ْؿط٘ٚ ،أسد يطاْ٘،
ٚتهًـ طبسز ايسا ٤عً ٢سكٗا ٚاإلؾؿاح بٗا ،مل ٜهٔ بعٝداّ َٔ إٔ دبٝب٘ ايطبٝع٪ٜٚ ،١ثس ؾٗٝا ذيو ايتعٗد أثسّا سطٓاّ"(.)3
 .4ايتٗ ٪ٝيًٓطل ٚاْ٫تبا ٙإىل َهإ ايعًٚ ،١ايتهًـ إلشايتٗاٜ ،عصش ذيو ق( ٍٛازباسغ)ٚ":قد ناْت يجػ ١ضبُد بٔ غبٝب
املتهًِ بايػنيٚ ،نإ إذا غا ٤إٔ ٜك ٍٛعُس ٚيعُسَٚ ،ٟا أغب٘ ذيو عً ٢ايؿش ١قاي٘ٚ ،يهٓ٘ نإ ٜطتجكٌ ايتهًـ
ٚايتٗ ٪ٝيريو ،ؾكًت ي٘ :إذا مل ٜهٔ املاْع إىل ٖرا ايعرز ؾًطت أغو أْو ي ٛاستًُت ٖرا ايتهًـ ٚايتتبع غٗساّ
ٚاسداّ إٔ يطاْو نإ ٜطتك.)3("ِٝ
 .5اضتدداّ املٓٗر ايتكابً ٞيف عًُ ١ٝايؿسم بني أْعُ ١ايًػ ١ايؿٛت ١ٝيًػ ١ا٭ّ ٚا٭ْعُ ١ايؿٛت ١ٝيًػ ١ايجاْ.)5(١ٝ
 .6اختٝاز َٛد٘ يػٜ ٟٛتكٔ ايتشدخ بايعسب ١ٝايؿؿٝشٜٚ ١ه٬َ ٕٛشَاّ يًطايب ،بربْاَر ضبدد يتُٓ ١ٝقدز ٠ايطايب عً٢
ايتُٝٝص ايطُعٚ ٞايٓطك ٞيًؿٛاَت(.)3
 .7تكد ِٜا٭غٝا ٤احملطٛض ١املتُجً ١يف ايؿٛز ٚايسضٚ ّٛا٭ؾ ّ٬بٛضاط ١ايتطذ ٌٝايؿٛتٚ ٞايًٛسات ٚا٭غسطٚ ١طبترب
ايًػٚ ١غريٖا َٔ ايٛضا ٌ٥املٝطس ٖٞٚ ،٠خري طسٜك ١يف تعًِ ٚتعً ِٝايًػ ١ا٭دٓب.)2( ١ٝ
 .8اإلْؿات أ ٚا٫ضتُاع إىل مناذز ؾٛتٚ ١ٝأدا ١ٝ٥ممتاش ٠بدق ،١ؾا٫ضتُاع ايدقٝل ٪ٜد ٟإىل ايكسا ٠٤ازبٝد.)8(٠

_____________________________________________________________________________________________

( )1د.ضبُد نػاؽ.41 :
( )2املؿدز ايطابل.41 :
( )3املؿدز ايطابل.42 :
( )4املؿدز ايطابل.42 :
(ٜٓ )5عس :د.دنٛزَ ٟاضري.28 :ٟ
(ٜٓ )6عس :د.ابتطاّ سطني مج.782 :ٌٝ
(ٜٓ )7عس :د.ساؾغ عبدايسس ِٝايػٝذ.61 :
(ٜٓ )8عس :ؾدس ٟضبُد ؾاحل ،ايًػ ١ايعسب ١ٝأداْٚ ّ٤طكاّ ٚإَٚ ّ٤٬نتاب.101 :ّ١
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 .9تػذٝع املتعًُني عً ٢ايه ّ٬أ ٚاسبدٜح َٚطاعدتِٗ يف ربؿٝـ سد ٠ايتٛتس اْ٫ؿعاي ٞيد ِٜٗد ٕٚأبدا ٤أَ ١ٜعاٖس ضًب١ٝ
دباِٖٗ يف سا٫ت ايت ت  ٠أ ٚايطسع ١ايصا٥د ٠يف ايه.)0(ّ٬
.10

قبط ا٭مسا ٤ايعسب ١ٝاييت هلا ْطل َعنيٚ ،خاؾ ١إذا نإ ا٫ضِ غري َتدا ٍٚأْ ٚادزاّ تداٚي٘ٚ ،نريو قبط

اسبسف ا٭ٚ ٍٚاسبسف اير ٟقبٌ ا٭خري يف ا٭ؾعاٍ املبٓ ١ٝيًُذٗ ٍٛستًٜ ٫ ٢تبظ بػري ٙعٓد ايتذسٜد ،ؾٝكٝع املعٓ.)7(٢
املعٓ.)7(٢
.11

ا٫ضتعاْ ١باإلغازات ٚسسنات ايٛد٘ ٚايٝد ٜٔيف ْطل ايؿٛتٚ ،نريو ا٫ضتعاْ ١باسباضب اٯي ٞيف َعازب١

ا٭ؾٛات ايؿعبٚ ،١ذيو بإظٗاز ؾٛز ٠س ١ٝعٓد ْطل ايؿٛت َٔ قبٌ ايٓاطكني َٔ أبٓا ٤ايًػ.)3(١
.12

عدّ إُٖاٍ (ايػَدََّ )ِ٠طًكا عً ٢اسبسف املػدد ملا هلا َٔ أثس يف تػٝري املعٓٚ ،٢ايتدزٜب عً ٢ايكسا ٠٤يف ايهتب

املػهً ،١ثِ اْ٫تكاٍ تدزػبٝاّ إىل ايهتب اجملسد َٔ ٠ايػهٌ ست ٢تته ٕٛضًٝك ١ايكسا ٠٤ايؿشٝش.)3(١
.13

ا٫ضتعاْ ١باملكاطع ايؿٛت ١ٝعٓد قسا ٠٤ايهًُات ايط ،١ًٜٛإذ ٜك ّٛاملعًِ بتكطٝع ايهًُ ١إىل َكاطعٗا ٜٚهًـ

املتعًِ قسا٤تٗا َكطعاّ َكطعاّ ثِ ٜدَر املكاطع يف ا٭خري.
.14

ا٫عتٓا ٤بازباْب ايتطبٝكٚ ٞإْػا ٤املدتربات ايؿٛت ١ٝإلٜؿاٍ أؾٛات ايًػ ١إىل املطتكبٌِ (املتعًِ) بػهٌ

ضً.ِٝ
.15

إدسا ٤اَ٫تشاْات ايػؿ ١ٜٛاييت تهػـ عٔ ؾش ١قسا ٠٤ايطًب.١

.16

ايعٓا ١ٜباملٛاد اييت تطاعد يف ذبطني ازباْب ايٓطك.ٞ

.17

ايعٓا ١ٜمباد ٠احملادثٚ ١ايتعبري؛ ٭ٕ اضتؿاد ٠املتعًِ َٓٗا أنجس َٛاشْ ١باملٛاد ايٓعس.١ٜ

.18

عٓا ١ٜاملدزع بازباْب ايٓطك ٫ٚ ٞؼبؿس اٖتُاَ٘ عً ٢ازباْب ايؿسيف ٚايٓش ٟٛؾكط.

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.ضاَ ٞضبُد ًَشِ.196 :
( )2ؾدس ٟضبُد ؾاحل.102 :
(ٜٓ )3عس :د.دنٛزَ ٟاضري.28 :ٟ
( )4ؾدس ٟضبُد ؾاحل.102 :
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املؿادز ٚاملسادع
أ :َ٫ٚايهتب املطبٛع:١
 د.إبساٖ ِٝأْٝظ ،ا٭ؾٛات ايًػَ ،١ٜٛهتب ١ا٭ظبً ٛاملؿس ،١ٜط.ّ1975 ،5
 أب ٛايؿتح عجُإ بٔ دين (ت ٖ792ـ) ،ضس ؾٓاع ١اإلعساب ،ذبكٝل :ضبُد سطٔ ضبُد سطٔ إمساعٚ ٌٝأمحد
زغد ٟغشات ١عاَس ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،يبٓإ ،ط.ّ2000 ،1
 د .أمحد دزازًَ ،ه ١ايًطإ إبداع اإلْطإ ٚعبكس ١ٜاملهإ أضظ عً ّٛايًػٚ ١طسم تؿٓٝـ ايًػات
ٚايًٗذات يف ايعاملَ ،هتب ١اٯداب ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،ط.ّ2009 ،2
 د.أمحد طبتاز عُس ،دزاض ١ايؿٛت ايًػَ ،ٟٛطبع ١عامل ايهتب ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،د.ط.ّ1997 ،
 د.أمحد طبتاز عُس ،دزاض ١ايؿٛت ايًػَ ،ٟٛطبع ١عامل ايهتب ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،ط.ّ2006 ،4
 د.أمئ زغد ٟضٜٛد ،ايتذٜٛد املؿٛز ،داز ايػٛثاْ ٞيًدزاضات ايكسآْ ،١ٝدَػل ،ضٛز ،١ٜط.ّ2013 ،3
 باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإ ،أمجٌ قؿ ١عٔ ايًػ ،١تسمج :١زٜتا خاطس،
َسادع :١دَٝ.ػاٍ شنسٜا ،املٓعُ ١ايعسب ١ٝيًرتمج ،١بريٚت ،يبٓإ ،ط.ّ2009 ،1
 بج ١ٓٝنش ،ٌٝنٝـ ْتعاٌَ َع ايت ت  ،٠داز ايطاق ،ٞبريٚت ،يبٓإ ،ط.ّ2001 ،1
 د.متاّ سطإ ،ايًػ ١ايعسبَ ١ٝعٓاٖا َٚبٓاٖا ،داز ايجكاؾ ،١ايداز ايبٝكا ،٤املػسب ،د.ط ،د.ت.
 دسدظ َٝػاٍ دسدظ ،املدخٌ إىل عًِ ا٭يطٓ ١ٝاسبدٜح ،امل٪ضط ١اسبدٜج ١يًهتاب ،طسابًظ ،يبٓإ ،د.ط،
د.ت.
 د.د ٍ٬مشظ ايد ،ٜٔعًِ ايًػ ١ايٓؿطَٓ ٞاٖذ٘ ْٚعسٜات٘ ٚقكاٜاَ ،ٙطبع ١اْ٫تؿاز ،اإلضهٓدز.ّ2003 ،١ٜ
 د.مجع ١ضٝد ٜٛضـ ،ضٝهٛيٛد ١ٝايًػٚ ١املسض ايعكً ،ٞضًطً ١عامل املعسؾ ،١ايهٜٛت.1990 ،
 د ٕٛيٜٓٛص ،ايًػٚ ١ايًػٜٛات ،تسمج :١أ.د.ضبُد ايعٓاْ ،ٞداز دسٜس ،عُّإ ،ا٭زدٕ ،ط.ّ2009 ،1
 د.ساؾغ عبدايسس ِٝايػٝذَ ،باد ٨تعً ِٝايًػ ١يػري ايٓاطكني بٗاَ ،طبع ١عامل ايهتب اسبدٜح ،عُإ ،ا٭زدٕ،
ط .ّ2006 ،1
 خريايد ٜٔايصزنً ،ٞا٭ع ّ٬قاَٛع تسادِ ِ٫غٗس ايسداٍ ٚايٓطا َٔ ٤ايعسب  ٚاملطتعسبني  ٚاملطتػسقني،
َطبع ١داز ايعًِ يًُٜ٬ني ،بريٚت ،يبٓإ ،ط .ّ1980 ،5
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 د .زغد ٟؾتٛح عبدايؿتاح ،أضاضٝات عاَ ١يف عًِ ايؿطٛٝيٛدٝاَ ،طبع ١ذات ايط٬ضٌ ،د.ع ،ط ،2
.ّ1988
 د.زغٝد عبدايسمحٔ ايعبٝدَ ،ٟعذِ ايؿٛتٝات ،دٜٛإ ايٛقـ ايطينَ ،سنص ايبشٛخ ٚايدزاضات اإلض،١َٝ٬
ايعسام ،بػداد ،ط.ّ2007 ،1
 د.ضاَ ٞضبُد ًَشِ ،ؾعٛبات ايتعًَِ ،طبع ١داز املطري ،٠عُإ ،ا٫زدٕ ،ط  ،ّ2002 ،1ط ،2
.ّ2006
 د.ضعاد ٠عبدايسس ِٝخً ،ٌٝتٛدٗات َعاؾس ٠يف ايرتبٚ ١ٝايتعً ،ِٝامل٪ضط ١ازباَع ١ٝيًدزاضات ٚايٓػس
ٚايتٛشٜع ،بريٚت ،يبٓإ ،طٖ1434 ،1ـ.ّ2013-
 د.ضعد عبد ايعصٜص َؿًٛح ،دزاض ١ايطَُّع ٚايه_ ّ٬ؾٛتٝات ايًػ َٔ ١اإلْتاز إىل اإلدزاى_َ ،طبع ١عامل
ايهتب ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،د.ط.ّ1980 ،
 د.ضعد ٟايكٓا ٚ ٟٚأ.دٛشٜـ َايوَ ،عذِ املرتادؾات ٚا٭قداد ،امل٪ضط ١اسبدٜج ١يًهتاب ،طسابًظ،
يبٓإ ،ط.ّ2013 ،1
 د.مسري غسٜـ أضتٝت ،١ٝا٭ؾٛات ايًػ ١ٜٛز ١ٜ٩عكْٚ ١ٜٛطك ٚ ١ٝؾٝصٜاَ ،١ٝ٥طبع ١داز ا٭ٚا ،ٌ٥عُإ ،ا٫زدٕ،
ط .ّ2003 ،1
 د.غت ٟٛٝايعبداهلل ،عًِ ٚظا٥ـ ا٭عكا ،٤داز املطري ٠يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُّإ ،ا٭زدٕ ،ط.ّ2012 ،1
 د.عبدايسمحٔ أٜٛب ،أؾٛات ايًػَ ،١طبع ١داز ت يٝـ ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،ط .ّ1963 ،1
 د.عبدايسمحٔ ضٝد ضًُٝإ ،ايرات ١ٜٛإعاق ١ايتٛسد عٓد ا٭طؿاٍَ ،هتب ١شٖسا ٤ايػسم ،ايكاٖس ،٠ط،1
.ّ2000
 د.عبدايعصٜص ايؿٝؼ ،املؿطًح ايؿٛت ٞيف ايدزاضات ايعسب ،١ٝداز ايؿهس ،دَػل ،ضٛز ،١ٜط.ّ2000 ،1
 د.عبدايكادز َسع ٞايعً ٞاشبً ،ٌٝاملؿطًح ايؿٛت ٞعٓد عًُا ٤ايعسب ١ٝايكدَا ٤يف ق ٤ٛعًِ ايًػ ١املعاؾس،
عُإ ،ا٭زدٕ ،ط.ّ1993 ،1
 د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟد.ضبُد عاطـ عبداسباؾغ عطٝؿٚ ٞد.ناظِ عباع سطٔ أبٌ ،عًِ ايٓؿظ
ايًػَٓ ،ٟٛػٛزات داز ايط٬ضٌ ،نٜٛت ،ط .ّ2006 ،1
 د.عً ٞسطني َصبإ ،عًِ ا٭ؾٛات بني ايكدَا ٚ ٤احملدثنيَ ،طبع ١داز ايػُٛع ايجكاؾ ،١بٓػاش ،ٟيٝبٝا ،ط ،2
.ّ2009
 د.ؾٛش ٟسطٔ ايػاٜب ،ضباقسات يف ايًطاْٝاتٚ ،شاز ٠ايجكاؾ ،١عُإ ،ا٭زدٕ ،ط.ّ1999 ،1
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 د.نُاٍ إبساٖ ِٝبدز ،ٟعًِ ايًػ ١املربَر ا٭ؾٛات ٚايٓعاّ ايؿٛتَ ٞطبكاّ عً ٢ايًػ ١ايعسب ،١ٝداَع ١املًو
ضعٛد ،ايسٜاض ،ايطعٛد ،١ٜط.ّ1982 ،1
 د.نُاٍ بػس ،عًِ ا٭ؾٛاتَ ،طبع ١داز غسٜب ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،د.ط.ّ2000 ،
 د.ضبُد عً ٞاشبٛيَ ،ٞدخٌ إىل عًِ ايًػ ،١داز ايؿ٬ح ،ا٭زدٕ.ّ1993 ،
 د.ضبُد نػاؽ ،عًٌ ايًطإ ٚأَساض ايًػ( ١ز ١ٜ٩يػ – ١ٜٛإنًٓٝهٚ )١ٝاْعهاضاتٗا ا٫دتُاعَ ،١ٝطبع ١املهتب١
ايعؿس ،١ٜبريٚت ،يبٓإ ،ط .ّ1988 ،1
 د.ضبُد ضبُد داٚد ،ايعسبٚ ١ٝعًِ ايًػ ١اسبدٜح ،داز غسٜب ،ايكاٖس.2001 ،٠
 دَ.ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب ،ا٭ؾٛات ٚتؿشٝح عٛٝب ايٓطل ٚايهَ ،ّ٬طبع ١ايؿش ،٠ٛايكاٖسَ ،٠ؿس،ط ،1
.ّ2009
 دَ.ؿطؿ ٢ؾُٗ ،ٞأَساض ايه ،ّ٬داز َؿس يًطباعَ ،١ؿس ،ط.ّ1977 ،5
 دْ.عُإ بٛقس ،٠ايًطاْٝات ادباٖاتٗا ٚقكاٜاٖا ايسآٖ ،١عامل ايهتب اسبدٜح ،إزبد ،ا٭زدٕ ،ط.ّ2009 ،1
 دْ.عُإ بٛقس ،٠املؿطًشات ا٭ضاض ١ٝيف يطاْٝات ايٓـ ٚذبً ٌٝاشبطاب دزاضَ ١عذُ ،١ٝددازا يًهتاب
ايعامل ،ٞعُّإ ،ا٭زدٕ ،ط.2009 ،1
 ؾدس ٟضبُد ؾاحل ،ايًػ ١ايعسب ١ٝأداْٚ ّ٤طكاّ ٚإَٚ ٤ّ ٬نتابَ ،ّ١طبع ١داز ايٛؾا ،٤د.ع ،ط .ّ1994 ،2
 .ٟ.ٕ نٛيٓر ،تسمج :١د.ضب ٞايد ٜٔمحٝدٚ ٟد.عبداهلل اسبُٝدإ ،املٛضٛع ١ايًػ ،١ٜٛداَع ١املًو ضعٛد،
ايطعٛد ،١ٜايسٜاض.ّ1999 ،
 دٖ.ا ْ ِٝعبدايسس ِٝإبساْٖ ،ِٝعِ ايٓكٌ ايؿٛت ٞسبسٚف ايًػ ١ايعسب( ١ٝايٓكشس )٠دزاض ١ذبًَ ١ًٝٝكازَْ ،١سنص
اإلضهٓدز ١ٜيًهتابَ ،ؿس ،د.ط.ّ2005 ،
ثاْٝاّ :ا٭طازٜح ٚايسضا ٌ٥ازباَع:١ٝ
 د.دنٛزَ ٟاضري ،ٟاملػه٬ت ايؿٛت ١ٝيف تعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ،ب غساف :أ.مس ١ٝدؾع اهلل أمحد
أَني ،أطسٚس ١دنتٛزا ،ٙداَع ١املد ١ٜٓايعاملَ – ١ٝايٝصٜا – نً ١ٝاٯداب.ّ2012 ،
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ثايجاّ :اجمل٬ت ٚايدٚزٜات ازباَع:١
 د.ابتطاّ سطني مج ،ٌٝا٭ؾٛات ايؿعب ١يف ْطكٗا  ٚإدزانٗا ملتعًُ ٞايعسب َٔ ١ٝايٓاطكني بػريٖا ،صبً ١ازباَع١
اإلض( ١َٝ٬ضًطً ١ايدزاضات اإلْطاْ )١ٝاجملًد ايجأَ عػس ،ايعدد ايجاْ.2010 ٞ
 د.عبداهلل زبٝع ضبُٛدَ َٔ ،ػه٬تٓا ايؿٛت ١ٝيف ْطل ايعسب ١ٝايؿؿشٚ ٢تعًُٗٝا ،صبً ١نً ١ٝايًػ ١ايعسب،١ٝ
ايعدد ايجأَ  – 1978ايطعٛد.١ٜ
 ؾازع َٛضَ ٢طًبٚ ،ؾـ ايؿْٛٛيٛدٝا ايتٛيٝد٫ ١ٜقطسابات ايٓطل غري ايعك ،١ٜٛصبً ١ايعسب ١ٝيًعًّٛ
اإلْطاْ ،١ٝايعدد ايطادع ٚايعػس ،ٕٚاجملًد ايطابع  – 1987ايهٜٛت.
زابعاّ :املٛاقع اإليهرت:١ْٝٚ
http://www.zowaa.org 
http://ar.wikipedia.org 
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