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آليات التواصل وإنتاج
الدّاللة في الخطاب
المدرحي
أ  ،أوعيل حمزة
جامعة الجزائر ( 2أبو
القادم دعد الله)
اإلالخظ
ّ
ًدشٙل الخؿاب اإلاعشحي مً
مجمىنت خؿاباث ،ؤبشصها خؿاب
ّ
اإلاالِ وهى خؿاب لعاوي لًىي،
ِ
ّ
ًالُه ٗاجب معشحي وٍخىحه به بلى
ْاست ؤو مخُشج  ،وهى في هزا ًلخٓي
مو ّ
ؤي خؿاب ؤدبي آخش ٌهخمذ نلى
اللًت ٖإداة للخىاضل ،يير ؤن
الهشع اإلاعشحي ال ًخٙامل خؿابه
ّ
ّ
بالذاللت اللًىٍت َٓـ ،بل بخُانله
مو بُٓت الهىاضش اإلاعشخُت ٖألُت
بسظا ٛللهالماث ،وبين اإلاخلٓي الزي
ًخُانل مو هزه الهالماث الخشُٖت
والبطشٍت واللًىٍت ،لخ٘ىن في ألاخير
خؿابا دا ٛجخػاَش في وسج بىِخه
ّ
مٓىماث ألاداء اإلاعشحي مً جمثُل
ودً٘ىس وبٖععىاس ومالبغ وبغاءة

َّ
مىغىم الخىاضل مً
َ
اإلاىغىناث التي ؤ ْوالها البدث
ّ
ّ
ألاهمُت
الخذًث
اللعاوي
ٔ
بلى
مىه
ظهُا
البالًت،
ّ
،وُُُٖت
الىضى ٛلؿبُهخه
خذوزه وآلُاجه التي ٌهخمذها
في نملُت ؤلابالى .
ّ
ّ
الذساظاث
ؤٖثر
وجشٖض
ٍّ
ّ
ّ
الخىاضل
نلى
اللعاهُت
ّ
ّ
الؿبُعي ظىاء ما حهلٔ مجها
بخىاضل ؤلاوعان مو ؤخُه
مباششة
بؿشٍٓت
ؤلاوعان
ّ
(هؿُٓت شُىٍت) ،ؤو ما حهلٔ

بخىاضل اإلاخلٓي مو هطىص
مهُىت دون بنؿاء ؤهمُت ٖبري
ّ
ّ
إلاالُها ؤو مىخجها ،بال ؤن
الُ٘ش ؤلاوعاوي ًُذها بىحىد
َ
ّ
ّ
ًمذ خُىؾه
هىم مً الخىاضل
نبر وعٔ مً ّ
الذوا ٛاإلادشاب٘ت
َ
والشمىص اإلاخذاخلت راث دالالث
زٓاَُت
وؤبهاد
غمىُت
،والخؿاب
واحخمانُت...
ّ
اإلاعشحي ؤخذ ؤهىام الخبلٌُ
ّ
ّ
َىُت
والخىاضل ٖىهه سظالت
اإلاجخمو
بلى
مىحهت
آلُاث
َما
اإلاخلٓي)،
(
ّ
الخىاضل في الخؿاب اإلاعشحي
ّ
؟ وما الهىاضش الخىاضلُت التي
مً
الىىم
هزا
حشٙل
الخؿاباث؟.
في
الخىع
وْبل
خطىضُت الخؿاب اإلاعشحي
ّ
َّ
َةن
الخىاضلُت،
وؤوعاْه
اإلاىهج الهلمي ٌعخىُْىا بل
َ
ّ
ًدخم نلُىا غبـ بهؼ
اإلاُاهُم الىاسدة في الهىىان
ُ
ختى ال ً٘ىن خذًثىا مً ْبُل
الخذًث نً ش يء مجهىٛ
ونلُه :
مُهىم آلالُت :هي الؿشاثٔ
والىظاثل اإلاهخمذة لل٘شِ
ؤو
ألاشُاء
حىهش
نً
اإلاىغىناث اإلاشاد دساظتها
بالخدلُل ،وهي مجمىنت مً
ّ
اإلاخ َ
بهت
الخؿىاث وؤلاحشاءاث
في دساظت ما ،لل٘شِ نً
بيُتها الذاخلُت والخاسحُت،
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ّ
َهىذما هٓى :ٛآلُاث الخىاضل
في الخؿاب اإلاعشحي هزا ٌهني
الهىاضش
مً
مجمىنت
لهزا
اإلا٘ىهت
والجضثُاث
الخىاضل ،ظىاء مً هاخُت
الجاهب اإلاادي ؤو الُ٘شي،
ّ
ّ
الذساظت
خذدجه هزه
وهزا ما
خُث حععى بلى ال٘شِ نً
ّ
حضثُاث الخىاضل ونىاضش
بهخاج اإلاهنى في الهشع
اإلاعشحي.
مُهىم الخىاضل :ن ـ َّـشَه
ّ
ٗاس ٛهىَالهذ « :بن الخىاضل
الهملُت التي ًُ ّ
ّ
ٓذم َحها
هـى
ِ
ّ
ّ
مىبهاث
بالخىاضل
الٓاثم
ّ
ُ
هذٛ
(نادة سمىص لًىٍت) لٙي ٌ ِ
آلاخشًٍ
ألاَشاد
ظلىٕ
1
(معخٓبلي الشظالت) » َ ،هى
ّ
ٌشير بلى الخُانل بىاظؿت
الهالماث والشمىص ،وج٘ىن
ّ
الشمىص نباسة نً خشٗاث ؤو
ضىس ؤو لًت ؤو ؤي ش يء آخش
ٌهمل ٖمىبه للعلىٕ . 2
ّ
ولـم ــا ٗان اإلاعشح ؤخذ
الُىىن
َحها
جخدٔ
التي
ّ
نمذ
الخىاضلُت،
الهملُت
ّ
ّ
اإلاىكشون بلى دساظت الخىاضل
ّ
َُه بٙل ججلُاجه ،يير ؤن ألامش
ال ًخىِْ نىذ سضذ نىاضش
ّ
الخىاضل بٓذس ما ًخهلٔ بألُت
اشخًا ٛهزه الهىاضش ٖإهكمت
ّ
ّ
دالت في الهملُت الخىاضلُت.
وباألخشي البدث نً الهالماث
ّ
الذاللُت في ٗاَت
وألاوعاّ

ّ
لًىٍت ؤو
ؤشٙالها ظىاء ٗاهذ
يير لًىٍت ،خُث ًٓىٛ
يشٍماط « :بةمٙان ّ
الذاللت ؤن
ّ
جخخُي وساء ٗل الكىاهش
الخعُتّ ،
ّ
بنها خلِ ألاضىاث
والطىس والشواثذ ،3»...لهزا
ّ
الذسط
خكي اإلاعشح باهخمام
ّ
العُمُاجي ٖىهه معخىدم
ّ
ّ
الشمىص
وخضان
ؤلاشاساث
والهالماث مً حهت ،ومً حهت
ؤخشي هى َػاء جخجلى َُه
الهملُت
ؤْؿاب
ؤهم
ّ
مشظل
مً
الخىاضلُت
دساماجىسجي(اإلاخشج) ؤو اإلامثل،
(اإلاخلٓي)
بلُه
واإلاشظل
والشظالت (الهشع).
ًدشٙل الخؿاب اإلاعشحي
ُ
مً نذة نىاضش ح َه ّذ ؤظاظُت
ّ
الشظالت اإلاعشخُت
في بلىسة
وبهثها هدى اإلاخلٓي ،هزا ألاخير
ّ
َٚ
ٌهمل ؾُلت الهشع نلى
ِ
ّ
ّ
ّ
الذالت التي
الشمىص والشُشاث
ًيسجها اإلاخشج في ْالب
ًُ ّ
َشحىي
سظالخه
ػمىه
ِ
اإلآطىدة مً الهشع اإلآذم
.4
ّ
لهزا ؤضبذ مً الالصم
ّ
الهشع
م٘ىهاث
جىغُذ
اإلاعشحي ،وُُُٖت اشخًالها
اإلاعشحي
الهشع
داخل
ّ
خطىضا نىذما ًخهلٔ ألامش
بهىاضش الاشخًا ٛالخٓني ،وما
ّ
ًىلذه جػاَش
ًمً٘ ؤن
ِ
مو
نىاضش العِىىيشاَُا
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وبًماءاجه
اإلامثل
خشٗاث
ٖعُاّ يير لًىي مو ظُاّ
وبهزا
اللًىي،
الخذر
ّ
الخدلُل ظىِٓ نلى آلُاث
ّ
الخىاضل ،وهي في خُٓٓتها
نالماث وسمىص
ٌعخٓبلها
اإلاشاهذ وٍُ ٚشُشتها لبىاء
ّ
الذاللت وج٘ثُُها انخمادا نلى
الخٓاؽ مازشاث مطاخبت
للهالمت اللًىٍت .
ّ
ّ
ألاو :ٛآلُاث الخىاضل
الجضء
في الخؿاب اإلاعشحي:
ْؿبي ؤلاسظا ٛوالاظخٓبا ٛفي
اإلاعشح
ٌُ ّ
هذ اإلاعشح مُذاها خطبا
()automatisme
آللُت
ؤلاسظا ٛوالاظخٓبا، ٛهزا ما
ؤشاس بلُه ال٘ثير مً الذاسظين
ّ
الُهالت في
اإلاهخمين بهزه آلالُت
اإلاعشح ،هزٖش مً بُجهم سوالن
باسث الزي جدث نً ال٘ثاَت
مشاٖض
وجىىم
الهالماجُت
ؤلاسظا ٛوالاظخٓبا ،ٛوجىىم
ّ
الشُشاث في الخؿاب اإلاعشحي
بشُٓه اإلا٘خىب واإلاهشوع،وفي
ّ
الشظالت التي جيخٓل مً
جلٚ
اإلاعخٓبل
بلى
اإلاشظل
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
خطىضُت التزامً نلى الشيم
مً الاخخالٍ اإلاىحىد في
اإلاىغىم َػال نلى الخىاسٍت
ّ
ّ
اإلا٘ىهاث الىطُت
الٓاثمت نلى
ِ
والعِىىيشاَُا
وؤلاخشاحُت
ّ
راث جمُطالث نذًذة حشٙل
في مجمىنها وعُجا َىُا

مخٙامال ،5وظىداوَُ ٛما ًلي
ّ
الخؿشّ بلى آلُتي ؤلاسظاٛ
والاظخٓبا.ٛ
ؤوال :آلُاث ؤلاسظاٛ
ّ
ؤهم
مً
-1الصخطُت:
ّ
الُهالت في آلُت
الهىاضش
ّ
اإلاالُت
ؤلاسظا ٛالصخطُت
ِ
ّ
للىظ اإلاعشحي وهى اإلاخشج ،
ّ
اإلامثلت في الهشع
والصخطُت
ِ
حًمشها
َاألولى
اإلاعشحي،
ُّ
وحعج باألَٙاس وحهمل
اإلاشانش
نلى حشُ٘ل خؿاب الهشع
ّ
وسظم الخماظ ٚالعُمُاجي
بين وخذاث الىظ اإلاعشحي،
ّ
ّ
الذسامي
الُػاء
وٍدشٙل
للصخطُت اهؿالْا مً وحهت
هكش الٙاجب  ،هزا ألاخير الزي
ال ًجذ بال الٙلمت ٖىظُلت
ّ
للخهبير ،وَهمل ٖبيُت جىػىي
جدخه َىىن ؤخشي ٗاإلاىظُٓى
والشْظ والذً٘ىس  ، 6وهزا
ّ
نلى خالٍ الصخطُت اإلامثلت
في الهشع اإلاعشحي ،خُث
ج٘شِ لىا اإلآاسبت العُمُاثُت
ألداء اإلامثل نً مجمىنت مً
ّ
الطىجُت والخشُٖت
الهالماث
ّ
ؤلاًماثُت التي ًبثها اإلامثل
إلاخلُٓه ،وٍمً٘ حهشٍِ ألاداء
في مىكىس ظُمُاجي بإهه سظالت
ُج َ
اإلاشظل بلى اإلاخلٓي
شظل مً
ِ
ّ
ضىجُت ؤو حعذًت في
نبر ْىاة
نالْت حذلُت بين اإلاادي
ّ
(اإلامثل) الزي ًخطل باإلاخلٓي
نبر بلٓاء معشحي مخىىم ْىامه
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ّ
ّ
ّ
والٓىة والترٖيز وما بلى
العشنت
رل ٚمً جٓىُاث ؤلالٓاء،
ٔ
َػاء
ًَُذو بزل ٚاإلاعشح
مُهما بال٘ثاَت الهالماجُت
اإلاخخلُت . 7
ومً هىا ًتراءي لىا ؤن ّ
آلُت
ؤلاسظا ٛوالاظخٓبا ٛجشج٘ض نلى
ونالْتها
الهالمت
مُهىم
بالهالماث ألاخشي ووقُُتها
داخل اإلاعشح الزي هى « ظشد
وسضذ
ؤخذار
إلاجمىنت
للصخطُاث ولهالْاث مهُىت
جد٘مها مجمىنت مً الشوابـ
العشدًت » . 8
وبرا ْمىا بعبر ؤيىاس ّ
آلُت
ؤلاسظا ٛوالاظخٓبا ٛهجذها
ّ
ّ
هىٍاث الخؿاب
هىٍت مً
اإلاعشحي الزي ًلخطٔ بالىاْو
ّ
نبر الدشابه الخطاْا آلُا
ّ
آلُت
مباششا َ ،ةرا ٗاهذ
ؤلاسظاٖ ٛخابُت حهمل نلى سظم
اإلاشهذ اإلاعشحي مً خالٛ
لٓىانذ الؿبُهت
الامخثاٛ
والخٓاؽ
الاحخمانُت
الخطاثظ الثٓاَُت والشمضٍت
مً الىاْو .9
وال٘خابت اإلاعشخُت بهزا
اإلاهنى هي ضُايت الىظ
اإلا٘خىب وبخػانه لٓىانذ
ًَُذو
اإلاعشحي،
الخإلُِ
مدىس
الهملُت
بزلٚ
ّ
داللُا
وهكاما
الاجطالُت
مخٙامال ٌهمل نلى حشُ٘ل
َػاءاث نذًذة لهل ؤهمها

الُػاء اإلاشجي و اإلاعمىم نلى
الشٖذ اإلاعشحي ،ومً هىا
ًٓىدها الدعائ ٛخى ٛمأٛ
ال٘خابت اإلاعشخُت بهذ ؤلاخشاج
؟
بن ؤلاخشاج هى نملُت
ّ
حُذة للىظ الذسامي
ضُايت
ًٓىم به الذساماجىسجي الزي
ٌهمل نلى ببشاص سئٍت اإلاخشج
ومً هىا هالخل بن هىإ
زالزت ؤهىام مً ال٘خابت في
اإلاعشح ،ال٘خابت اإلاعشخُت
وال٘خابت الذسامُت وال٘خابت
ّ
ّ
الخالي
والشٙل
اإلاشهذًت،
ّ
ّ
ًىضح هزا الترابـ:
ال٘خابت اإلاعشخُت
ال٘خابت الذسامُت ال٘خابت
10
اإلاشهذًت
ّ
ومً هزا َةن ال٘خابت
ّ
هامت
اإلاعشخُت هي آلُت بسظاٛ
في اإلاعشح ،وبرا اهخٓلىا بلى
الهشع اإلاعشحي هجذ ؤن آلُت
ؤلاسظاَُ ٛه جخىظو لدشمل-
باإلغاَت بلى ال٘خابت اإلاعشخُت
 ٗل م٘ىهاث الهشع اإلاعشحيمً الذً٘ىس بلى اإلاازشاث
ّ
ّ
والػىثُت التي حهمل
الطىجُت
حىبا بلى حىب في حشُ٘ل
ْؿب ؤلاسظا. ٛ
ّ
الذً٘ىس :وهى نباسة نً
-2
وؤضل
مشظىمت،
لىخاث
الٙلمت الجُني مإخىر مً
) )Décorisوالتي حهني :
ّ
والذً٘ىس مشجبـ
التزًِىاث ،
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باإلاعشح مىز اإلاعشح ألاسظؿي
بلى الهطش الخذًث ،وٗان في
نً
ًخخلِ
مشخلت
ٗل
ظابٓتهاَُ ،ي اإلاعشح الُىهاوي
ُ َّ
ُ
ٗاهذ حعخخذم سظىماث حهلٔ
نلى حذسان اإلاعشحُ ،
وٍؿلٔ
مطؿلح
خذًثا
نلُه
ٗلمت
وهي
العِىىيشاَُا،
ّ
َ
اللُكت
مً
عخم ّذة
ُم
( )Skénographiaاإلاشٖبت مً
الخشبت
شٓين()Skénوحهنى
) (graphismesوالتي حهني:
بخؿىؽ
الص يء
جمثُل
ونالماثّ ،
ؤما في مجالها الُني
في الهمل اإلاعشحي ًُٓطذ
باإلاطؿلح ًَ جضٍين الىاحهت
اإلاشهذًت للمعشح لدشمل
الخٓىُاث اإلاخخلُت ٗاإلغاءة
11
ت
الطىجُ
واإلاازشاث
،وظىدىاوٛ
الهىاضش
هزه
ّ
بهذها مً آلُاث
بالخدلُل
ِ
ؤلاسظا. ٛ
ّ
ُ:حهذّ
الطىجُت
-3اإلاازشاث
اإلاازشاث الطىجُت ْؿبا هاما
مً ؤْؿاب ؤلاسظا ٛفي الهملُت
اإلاعشخُت ،ولٓذ نشٍ هى
آلاخش جؿىسا مً نطش بلى
آخشَُ ،ي اإلاعشح ألاسظؿي
اإلامثلىن
ٗان
الٓذًم
ُ
طذس
ٌهخمذون نلى ؤْىهت ج ِ
حجمها
ًخخلِ
ؤضىاجا
باخخالٍ هىم الٓىام ،وفي
مؿلو نطش ّ
الجهػت الهلمُت
بٙل ججلُاتها الخذًثت ؤضبذ

اإلاعشح ٌهخمذ نلى آلالت
اإلاىظُُٓت التي حعانذ اإلامثل
نلى ؤداء دوسه ،وحهمل نلى
جُهُل الخذر في اإلاعشح ،ومو
بضوى الهطش الخذًث باث
ّ
ًؿىس
لضاما نلى اإلاعشح ؤن
ّ
الطىجُت في
وظاثل اإلاازشاث
الهشع اإلاعشحي لخخالءم مو
مىغىم اإلاعشخُت ٗاإلاازشاث
ّ
بطىث
اإلاخهلٓت
الطىجُت
ّ
الشنذ واإلاؿش الزي ًىمئ
بؿٓغ ممؿش وضىث مشوس
العُاساث الزي ًىحي بالشاسم
ؤو اإلاذًىت َٙ ،ل ما ًخشج مً
الؿبُهت والىظـ الاحخماعي
ًمً٘ ؤن ٌُ ّ
هبر نىه بىاظؿت
اإلاازشاث الطىجُت. 12
ّ
-4اإلاازشاث اإلاشثُت :بن اإلاازشاث
اإلاشثُت ال جٓل ؤهمُت نً
ظابٓتها ،ونشَذ هي ألاخشي
جؿىسا مً نطش بلى آخش،
َُي« اإلاعشح الٓذًم ٗاهذ
اإلاعشخُت حهشع – في الًالب
ّ
ُ
– نهاسا وْلما حهشع في اللُل
». 13
وٗاهذ اإلاعشخُت اللُلُت
حهخمذ نلى ؤلاغاءة البعُؿت
اإلاخمثلت في اإلاطابُذ ،وفي نهاًت
الٓشون الىظؿى ومؿلو نطش
ّ
الجهػت بذؤ الخىحه هدى
اإلاعشح اإلاًلٔ الزي ُج َّ
ٓذم َُه
الهشوع اإلاعشخُت في ؤماًٖ
ّ
مًلٓت ؤو في حىٍ اللُل بهذٍ
جدُٓٔ ؤلايهام ،لهزا ٗان

151

2018

غىثُت
جٓىُاث
ٌعخىحب
حهمل نلى جىَير بغاءة حُذة
للهشوع اإلاعشخُت باالنخماد
نلى ال٘هشباء الػىثُت .14
وجخخلِ معخىٍاث ؤلاغاءة
باخخالٍ هىنُت اإلاعشخُت،
َةرا ٗاهذ اإلاعشخُت ٖىمُذًت
ٗاهذ ؤلاغاءة ؤْىي َحها مً
ًٓ ُّ
ل
اإلاعشخُت التراحُذًت التي ِ
َحها معخىي ؤلاغاءة هكشا
اإلاإظاوي
الخذر
لؿبُهت
الزي ًؿبو مىغىنه .
ّ
وجدبذي لىا ؤهمُت ؤلاغاءة
بىضُها ْؿبا مً ؤْؿاب
ؤلاسظاَ ٛهي حهمل نلى جطىٍش
اإلاشاهذ اإلاعشخُت بشٓحها
التراحُذي وال٘ىمُذي ،ألن
لٙل مىِْ مً اإلاشاهذ
خطىضِخه
اإلاعشخُت
ّ
ًذٛ
الػىثُت َالػىء ألابُؼ
ّ
ّ
ؤما
العشوس والُشح،
نلى
ّ
الػىء ألاصسّ الخاَذ َُذٛ
ّ
نلى الخضن ٖ ، 15ما ؤن لها
بمٙاهُت الخًلًل بلى هُغ
ّ
وشذ
اإلاشاهذ مً خال ٛحزبه
جشٖيزه بلى خشٖت مهُىت ؤو
ّ
مدذد نً ؾشٍٔ نملُت
مشهذ
الترٖيز الػىجي ،باإلغاَت بلى
دوسها في جطىٍش اإلاىاقش
وججعُذ ألاصٍاء.
-5آلالُاث ؤلاسظالُت اإلاكهشٍت:
جىحذ في اإلاعشح ؤْؿاب ؤخشي
ال جٓل ؤهمُت نً التي ظبٔ

ّ
ّ
وهخظ بالزٖش اإلاالبغ
نشغها
واإلااُٖاج وألاْىهت :
ؤ)اإلاالبغ (ألاصٍاء اإلاعشخُت):
ُح ّ
هذ اإلاالبغ حضءا ال ًخجضؤ مً
ّ
ّ
البطشٍتً ،مً٘ للمخلٓي
اللًت
ؤو اإلاخُشج ؤن ًخلٓى مجها
الهذًذ مً اإلاهلىماث خىٛ
الهشع اإلاعشحي َ ،اإلاالبغ
جضخش ب٘م هاثل مً الهالماث
ّ
اإلاخُشج نلى
وؤلاشاساث ٌهمل
ّ
اٖدشاَها ٖ،ما ؤن للمالبغ
ّ
نذة وقاثِ ؤهمها جم٘ين
اإلاخُشج مً جدذًذ الخٓبت
الخاسٍخُت اإلاخخلُت ألخذار
اإلاعشخُت. 16
ب) اإلااُٖاج ًُ :ـ ـه ـ ّـذ اإلااُٖاج
ّ
اإلاشٙلت لٓؿب
ؤخذ الهىاضش
ِ
ُ
ّ
ؤلاسظا ،ٛولٓذ نـ ِـشٍ اإلااُٖاج
ّ
ّ
ّ
ًَ الخجمُل والخى٘ش
« بإهه
» ،17وشهذ اإلااُٖاج جؿىسا مً
نطش بلى ؤخشَُ ،ي الٓذًم
ٗان اإلامثلىن ٌهخمذون نلى
ؤدواث جٓلُذًت ْىامها جلىًٍ
ّ
والشظم
الىحه وجلؿُخ الجعذ
ّ
جؿىس في الهطىس
نلحهما ،زم
ّ
الالخٓت ؤًً ؤضبذ لطُٓا
اإلاعشحي
اإلاشهذ
بمىغىم
ووظُلت اجطالُت بسظالُت جضخش
بالهالماثٖ ،ىنها مىكىمت
داللُت في الهملُت اإلاعشخُت
حهمل نلى بسظا ٛشُشاث
ججهل اإلاشاهذ ًُهم مىغىم
اإلاعشخُت.
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-6ؤلاًماءاث الجعذًتًُ :ـ ـ ـ ّ
ـهذ
ؤلاًماء مً ؤْؿاب ؤلاسظا،ٛ
ٌهخمذ نلى الخشٖت التي
ًيخجها حعم اإلامثلَ ،خهمل
هزه ؤلاًماءاث بلى حاهب
ألالُاف التي ًيخجها اإلامثل
نلى بهخاج اإلاهنى في الهشع
اإلاعشحي،ؤو ْذ ٌهخمذ اإلامثل
َٓـ نلى الخشٖت دون ال٘الم
ٖما هى في الخمثُل الطامذ «
الزي ٌهخمذ نلى ؤلآًام
وؤوغام
الىحه
وحهبيراث
ّ
ّ
الجعم الخطىٍشٍت للخهبير نً
مػمىن اإلاعشخُت »ٖ، 18ما
حهمل الىغهُاث الخاضت
للجعم نلى بهخاج خاضُت
ؤلاسظا ٛفي اإلاعشح وؤخظ
ّ
وغهُت وْىٍ اإلامثل
بالزٖش
ؤمام اإلاخُشج في الشٖذ َ،مثال
ّ
حشذ اهدباه
الىغهُت ألامامُت
اإلاخُشج ؤٖثر مً الىغهُت
ألن
والخلُُت،
الجاهبُت
الخشٗاث التي ًخلٓاها اإلاخُشج
في الىغهُت ألامامُت جدُل بلى
جٓ ّ
ل
نذة َػاءاث داللُت التي ِ
في الىغهُاث ألاخشي .
بهملُت
ْمىا
وبرا
اظخٓطاء لؿبُهت الخشٗاث
ّ
باليعبت بلى اإلامثل هجذها
داخلُت وخاسحُت َ ،الذاخلُت
جدبذي لىا في جل ٚالخإزيراث
ّ
الىُعُت التي حهمل نلى
حشُ٘ل الخشٗاث الانخباؾُت
وخشٖت
الخاحب،
ٖدشٖت

الشهُٔ والضَير التي جشظل
شُشاث هُعُت ًُهم مً
الخالت
اإلاخُشج
خاللها
ّ
حهِشها
التي
الىُعُت
ّ
ؤما
الصخطُت اإلاعشخُت،
الخاسحُت َهي جل ٚالهالماث
التي جُشصها خشٖت ؤنػاء
الجعم ٖ،ما ؤن هىإ جُانال
ّ
الذاخلُت
الخشٖت
بين
والخاسحُتَ ،الخشٖت ّ
الذاخلُت
ؤلآًانُت ًمً٘ بن جازش في
خشٗاجه الخاسحُت .19
اإلاعشخُت:
-7اإلاىظُٓى
ّ
غمً
اإلاىظُٓى
جطىِ
اإلا٘ىهاث ألاظاظُت في جُهُل
الهشع اإلاعشحي وخلٔ جىجشه
ّ
الذسامي وٖشِ ضشانهَ ،هي
حعهم ٖثيرا في خلٔ جىاضل
خمُمي َني وحمالي وهُس ي
ّ
جخهذد
بين الهشع والـ ُـمشاهذ،
وقاثِ اإلاىظُٓى في الهشع،
ّ
َٓذ ج٘ىن دالت نلى شخطُت
جطاخبها في دخىلها ،ؤو جإُٖذا
إلاشانشها الهمُٓتَ ،خ٘ثِ
ويػبها
وخضنها
َشخها
20
وؤَٙاسها .
ّ
ّ
اللُكُت
الشُشاث
-8
ّ
ُ
ؤلاسظالُت :ح ّ
ّ
خاضُت
هذ اللًت
ّ
ّ
َهالت في
بوعاهُت ٖىنها ؤداة
ّ
الخهبير نً ألاخاظِغ وألاَٙاس
التي جخخلج في هُغ ؤلاوعان،
وإلاا ٗاهذ ٖزلَ ٚهي جادي
وقُُت اجطالُت في ٗل مىاحي
ّ
الخُاة ،وبما ؤن اإلاعشح حضء
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مً خُاة ؤلاوعان هجذه ْذ
انخمذ نلى ألاداء اللُكي
شخطُاث
جادًه
الزي
َاإلاشظل اإلاعشحي
الخشبت،
ِ
ًبدث نً اإلاٙامً ؤلاشاسٍت
الُىُت لخدُٓٔ الاجطا ٛمو
ّ
ًخمشد نً
اإلاخُشج ،مما ًجهله
ُْىد اللًت اإلاإلىَت وٍدٓٔ
اهضٍاخا ،ومً هىا ًدبذي لىا
ؤن ألالُاف التي ًشظلها اإلامثل
ُ
ّ
ح َه ّذ مً الشُشاث ألاظاظُت في
ّ
الهملُت الخىاضلُت في اإلاعشح
.21
َاإلامثل ٌهمل نلى ضىو
بشاساث لُكُت مداوال بًجاد
آلُاث الخىاضل بِىه وبين
اإلاخُشج ،ودلُل رل ٚؤن جٓىُت
الخىاس في الخؿاب اإلاعشحي
ّ
الُىمُت
جخخلِ نً اإلادادزت
مبذؤ
نلى
حهخمذ
التي
نً
،هاهُٚ
الانخباؾُت
ّ
ألاخشي
التي
الخمُطالث
ّ
ّ
والطىس
الشظىماث
جُشصها
ّ
التي ججعذ اإلاشهذ اإلاعشحي،
بر هالخل ّ
ؤنها جخخلِ نً
ّ
ّ
ّ
والطىس الؿبُهُت
الشظىماث
،وحىهش الاخخالٍ ً٘مً في َّ
ؤن
وقُُت
لها
ألاخيرة
هزه
ّ
حمالُت ،والطىس
والشظىماث
في اإلاشهذ اإلاعشحي جادي
وقُُت جىاضلُت .
وبرا اهخٓلىا بلى اإلاالبغ
واإلااُٖاج وؤلاغاءة والطىث،
هالخل ؤن هزه الهىاضش ال

جٓل ؤهمُت في حشُ٘ل اإلاشهذ
اإلاعشحي بىضُها ْؿبا بسظالُا
ُ ّ
٘مل ؤداء اإلامثل وجىمي
هاما ج ِ
مهاساجه ؤزىاء ُْامه بذوسه، 22
بل ًٌذو دوس هزه الخٓىُاث
اإلاعشح
في
ؤٖثر َهالُت
ّ
اإلاعشح
ؤو
الطامذ
العُمُاجي ،خين جخخُي اللًت
ّ
وجدل مدلها جٓىُاث
اإلالُىقت
ّ
ّ
ّ
الطىجُت
الذً٘ىس واإلاازشاث
ّ
والػىثُت .
ّ
جٓذم نشغه
وفي غىء ما
خى ٛآلُاث ؤلاسظا ٛفي اإلاعشح
ّ
جخلظ بلى ؤن هزا ألاخير
ٌهخمذ نلى الهالماث ؤلاسظالُت
في بؾاس جٙاملي ميسجم ٌعهم
في بىاء اإلاهنى .
وآلان هيخٓل بلى الػُت
اإلآابلت لهىاضش ؤلاسظا ٛؤال
وهي غُت الاظخٓبا ٛوآلُاث
الاظخٓبا.ٛ
زاهُا -آلُاث الاظخٓبا:ٛ
َّ
َّ
الًٓل
بن َهل الاظخٓباٛ
ّ
ؤهمُت نً َهل ؤلاسظاٖ، ٛىن
الخؿاب اإلاعشحي ًشج٘ض نلُه
ّ
في بىاء الُهل الخىاضلي في
الاجطاٛ
َ،هملُت
اإلاعشح
اإلاعشحي جخ٘ىن ؤظاظا مً
اإلاشظل
َ٘شة جخخلج في هُغ
ِ
الزي ٌععي إلسظالها بلى
ُّ
َ
ًُٚ
اإلاشظل بلُه ،وهزا ألاخير
ّ
الذاللُت وٍُعشها
شُشاتها
ّ
ّ
ّ
ولهل ؤهم ما
ؤَ ؤَٔ جىْهه،
َ
اإلاشظل بلُه هى
ٌعخٓبله
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ّ
اللًت ،ألنها الىظُلت ألاولى
ّ
َ
واإلاشظل
اإلاشظل
للخىاضل بين
ِ
بلُه التي جيخٓل نبر ؤوعاّ،
ّ
الشظالت اإلاعشخُت التي
وما
ًشظلها اإلامثل بال سمىص لُكُت
مهاوي
ؾُاتها
في
جدمل
ودالالث اضؿىانُت ؤٖثر مجها
دالالث ؾبُهُت. 23
لهزا َةن مدىس الخلٓي في
اإلاعشح هى اإلاخُشج الزي ٌهمل
نلى جزوّ الهمل اإلاعشحي،
معخىي
جزوْه
وٍخخلِ
ّ
خعب ؾبُهت الخلٓي ؤو
ج٘ىٍىه اإلاهشفي ؤو مذي مهشَخه
ّ
لىظ الهشع ،وجخم نملُت
الخزوّ نلى اإلاعخىي الُ٘شي
والاهُهالي والخس ي ،مً خالٛ
َ ٚسمىص ّ
الشظالت التي ًشظلها
اإلاشظل  /اإلامثل  ،وجبذؤ ْشاءة
اإلاخلٓي للهشع اإلاعشحي بهذ
نهاًت اإلاشظل مً آلُت ؤلاهخاج،
وهجاح نملُت الخلٓي جخجلى في
نالماث دالت نلى الخُانل
و
ٗالخهلُٔ و الخطُُٔ
24
الخطُير...
ّ
 /2آلُاث بهخاج الذاللت في
الخؿاب اإلاعشحي:
ّ
-1ألاوعاّ ّ
الذالت في الخىاضل
اإلاعشحي:
ٌُ ُّ
هذ اإلاعشح ٖ-ما رٖشها-
مىكىمت ظُمُاثُت حهمل نلى
اإلاشظل
جدُٓٔ الاجطا ٛبين
ِ
ّ
َ
واإلاشظل بلُه  ،وٍخم الخىاضل
نبر نملُت وعُٓت حهمل نلى

هٓل اإلاهنى بين ْؿبي ؤلاسظا،ٛ
واإلاهنى في خُٓٓخه هكام
حشُيري
هي
،والشُشة
الٓىانذ
مً
مجمىنت
واإلا٘ىهت
نلحها
اإلاخهاسٍ
ّ
للمهنى ،واليعٔ ًخخلِ في
اإلاشظل،
جشُٖبه خعب ؾبُهت
ِ
ّ
الىظ معشخُا ج٘ىن
َةرا ٗان
ّ
مً
مجمىنت
الشظالت
ّ
الشُشاث اإلايعٓت بىضُها
وخذاث داللُت  ، 25حهمل نلى
ّ
حشُ٘ل اإلاهنى في الخىاضل،
ّ
وجخخلِ الشُشاث في الهشع
اإلاشظل
اإلاعشحي ؤي ًطبذ
ِ
ُ َ
ش َّ٘ال مً ّ
نذة ؤْؿاب حشٙل
م
ّ
نذة ؤوعاّ نالماجُتَ ،اإلامثل
ِ
ّ
هاثل مً
ٖم
ٌشخمل نلى
ٍّ
ٍّ
ألاوعاّ اإلاخخلُت مجها ؤوعاّ
اضؿلح
ما
ؤو
الجعذ
الذاسظىن نلى حعمُخه بلًت
الجعذَ ،هزه ألاخيرة ُح ّ
هذ
ّ
مىكىمت مً الشُشاث حهمل
نلى جىلُذ اإلاهنى في اإلاعشح
َ
اإلاشظل بلُه
وبسظاله بلى
/الجمهىس . 26
ّ
جخهذد
اإلاشظلت :
ؤ) ألاوعاّ
ِ
اإلاشظلت في اإلاعشح
ألاوعاّ
ِ
ّ
بخهذد ؤْؿاب ؤلاسظا، ٛألن
ْؿب ؤلاسظا ٛالىاخذ ًدشٙل
مً نالماث مُخىخت ومخهذدة
هزٖش مجها:
-1ؤوعاّ الٙاجب اإلاعشحي /
الذساما جىسحُ:ٚ
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بن الٙاجب اإلاعشحي ٌُ ُّ
هذ
ّ
مً ؤهم اإلاطادس اليعُٓت
ّ
لإلسظا ، ٛألهه ٌهمل نلى
حشُ٘ل بذاًت ظيروسة اإلاهنى في
جمُطالجه
بٙل
اإلاعشح
ّ
الذاللُت  ،ؤًً ًٓىم بهملُت
ّ
جىصَو ؤوعاّ الىظ اإلاعشحي
خعب اإلاشاهذ اإلاعشخُت
(الٓاست ؤو اإلاشاهذ) نلى َهم
ّ
ّ
وَ ٚشُشاجه .
الىظ
وٍشاعي الٙاجب اإلاعشحي في
اإلاعشحي
للهمل
بنذاده
الخب٘ت اإلاعشخُت التي ًمً٘
حهشٍُها بإنها حعلعل ؤوعاّ
ّ
لىظ
اإلاشٙلت
ألاخذار
ِ
اإلاعشخُت ،جخإلِ هزه ألاخيرة
مً وخذاث خؿابُت ضًشي
ُ َّ
ومشٖبت مً
وٖبري مخذاخلت
نالماث مخخلُت .27
(ْشاءة في
-2وعٔ الجعذ
الذاللت ):
ٌُ ُّ
وعٓا
الجعذ
هذ
جىاضلُا له امخذاداث في ٗل
ّ
مىاحي الخُاة ،رل ٚؤهه لِغ
مجشد ٖخلت ُٗ ّ
ّ
لُت ،بل لِغ
حمىدا ٌعخٓش في بىجٓت واخذة
ّ
ّ
مخدشٕ له
ُٖان
،ول٘ىه
ُّ
ًىم نً
خؿاب خاص بًماجي
نالماث ظمُىلىحُت ٖثيرة
ّ
،ج٘ىن
مدل جُُ٘ ٚمً ِْبل
بهخاج
ؤحل
مً
اإلاخلٓي
ّ
ّ
الذالالث وبْامت الخىاضل ،بهه
خؿاب ؤو خؿاباث لها ْىاهُجها
ّ
ومىؿٓها وؤظشاسها ؤًػا .بهه

ّ
اإلابذؤ اإلاىكم للُهل ،وهى
ّ
الهىٍت التي بها وهشٍ وهذسٕ
ّ
وهطىِ ،وهى ٖزل ٚالىاحهت
التي جخىن هىاًاها ألاٖثر ظشا
ّ
هلح في
،ولِغ يشٍبا ؤن
الخذًث نىه وهخًنى بجماله
وهشبذ نلُه وهىطذ بلُه في
ْىله وَهله ،وفي حذه وهضله
في ظ٘ىاجه وخشٗاجه ،ونهخم به
خُث ًصخى وًَُى وٍيشـ
وٍ٘عل وٍخإلم وٍىدص ي وٍزبل
وٍيخهي ».28بن للجعذ ْشاءة
خاضت ،الًاًت مجها ال٘شِ
نً الؿشٍٓت التي ًيخج بها
الجعذ دالالجه ،والذالالث هي
ؾاْاث حهبيرًت ٗامىت َُه
(الجعذ) .
 الذا ٛالجعذي :ٌشٙل الجعذ وعٓا
مىُشدا غمً ؤوعاّ ؤخشي،
جلىر حمُهها بال٘ىن بدثا نً
مهنى ونً داللت َ ،ةرا ٗاهذ
ّ
ٗل ألاشُاء ال ُج َ
ذسٕ بال مً
خال ٛاسجباؾها بهزا ال٘ىن
الالمخىاهي الامخذاد َ ،ةن
ُٖىىهت الجعذ جمً٘ ؤًػا في
اسجباؾه ب٘ىن ما ،وحعذها ال
ًىحذ في الُػاء بهه الُػاء
ّ
 ،.29بن حشٙل الجعذ ٖذاٛ
مخٙامل وم٘خِ بزاجه وْادس
نلى جىلُذ ظلعلت المخىاهُت
مً الذالالث اهؿالْا مً جىىم
ألاهماؽ الطاوهت لُ٘ىىهخه،
هى الخؿىة هدى اهُطاله نً
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ألاشُاء والًىص نمُٓا في
الخٓل الثٓافي .
 الذاللت الثٓاَُت للجعذ :ًضاوج الجعذ في وقُُخه
بين الهمل والثٓاَت ،وهٓطذ
ّ
الىاخُت
هىا
بالهمل
الُيزًىلىحُت والبُىلىحُت ؤي
الخشٖت الهملُتّ ،
ؤما الثٓافي
وهى ألانم َهى جل ٚالٓشاءة
اليعُٓت له َ ،ةرا ٗان الجعذ
ْذ خلٔ نبر جىٓله في الُػاء
الىخذاث
مً
ظلعلت
ّ
ؤلاًماثُتَ ،ةن هزه الىخذاث
ّ
الذالالث
جخلٔ ظلعلت مً
ّ
ّ
وٗل خشٖت هي في
الثٓاَُت،
واْو ألامش بهجاص إلاششوم زٓافي
 ،بنها حشٙل مششونا مً
ُ
البهذ ؤلاحشاجي اإلاُض ي
خُث
ّ
بلى الامخالء الذاللي ،رل ٚؤن
الجعذ في هزه الخاالث شبُه
بالىخذاث اإلاعجمُت ال ًملٚ
مهنى ،بهه ٌهِش نلى وْو
الاظخهماالث ألامش الزي ًجهل
مً بًماءة واخذة مىبها
لعلعلت ٖبيرة مً الخإوٍالث
. 30
لهزا َةن ّ
ؤًت خشٖت ْذ
ّ
جىلذ هطا مخٙامال ًىُخذ نلى
ّ
الذالت
ظلعلت مً ؤلاًماءاث
نلى مماسظت مهُىت ؤَ
مثال
الخا،ٛ
مٓخض ى
الاظخهماالث اإلاخىىنت للُذ
َهي جذ ٛنلى التهذًذ ،ونلى

الهىاّ،

ونلى

اإلاىو ،ونلى
الؿشد ....
ّ
ّ
-3ؤوعاّ الخطمُم (اللباط
واإلااُٖاج):
ّ
حهمل ؤوعاّ الخطمُم
اإلاشهذًت (اإلااُٖاج واإلاالبغ)
مالمذ
جدذًذ
نلى
َأللىان
الصخطُت«،
واإلاعاخُٔ والػال ٛوألاضباى
ؤزشها الهام في الخهبير نً
الصخطُاث» ، 31لهزا ًمً٘
ّ
نذها اوعاْا مطؿىهت ْام
بها اإلاخشج بدشُ٘لها لخهمل
نلى هٓل اإلاهنى مً اإلامثل بلى
اإلاخلٓي نً ؾشٍٔ خامل
الهالماث اليعُٓت .
وما الهىاضش التي جدملها
اإلاىكىمت الذاللُت راث ؤبهاد
زٓاَُت ؤو جاسٍخُت خعب
ؾبُهت الهشع اإلاعشحيَ ،مً
ّ
خال ٛاإلااُٖاج واللباط ًمً٘
ؤن ه٘دشِ ألاوعاّ الذًيُت
والاحخمانُت ،وبالخالي جطبذ
لهزه ألاوعاّ مشحهُت هامت
باليعبت للمخلٓي الٖدشاٍ
ّ
مهالم الىظ ودالالجه
 -4ألاوعاّ الخٓىُت :
ّ
مً بين ألاوعاّ الخٓىُت
التي حهمل نلى بزشاء الهشع
اإلاعشحي اإلاازشاث الػىثُت
التي جإخز خطاثظ اإلااشش
ّ
والشمض وألآًىهت ،وهي ؤوعاّ
معانذة في الهشع اإلاعشحي
ولها وقُُخانَ «:الىقُُت
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ألاولى لإلغاءة اإلاعشخُت هي
بغاءة اإلامثلين ،وبهاسة َمعاخت
الهشع اإلاعشحي  ...والىقُُت
ّ
الثاهُت لإلغاءة هي الخهلُٔ
نلى ألاخذار ؤو الخذاخل في
معاسها ختى جطبذ نىطشا
َانال مً نىاضش ألاداء في
الهشع ». 32
وهى ألامش هُعه برا اهخٓلىا
بلى الخذًث نً اإلاازشاث
ّ
ّ
جٓل ؤهمُت
الطىجُت التي ال
نً ظابٓتها في وقُُتها
،
ؤلاباليُت
ؤلاسظالُت
«َاإلاىظُٓى حعخؿُو ؤن جىُز
وؤنماْه
بلى سوح اإلاشاهذ
ّ
جخاؾب
َهي
الذاخلُت،
نبر
الىحذان وألاخاظِغ
وؤلآًام
والىًمت
الخشٖت
....وهي وظُلت مً وظاثل
ّ
الخهبير الىٓي ». 33
بهزا حهذ ألاوعاّ الطىجُت
والػىثُت راث مخمشٖضاث
وعُٓت جدمل اإلاهنى مً
َ
اإلاشظل بلُه
اإلاشظل بلى
ِ
ّ
،وحعمذ بدشُ٘ل الخىاضل
ججلُاجه
بٙل
اإلاعشحي
نلى
وجػُي
العُمُاثُت،
سوهٓا
اإلاعشخُت
اللىخت
وحماال ،وهزه ألاوعاّ في خذ
راتها لًت وعُٓت مً هىم
خاص  ،خُث جدمل اإلاهنى
ّ
بىضُه ًشبـ بين اليعٔ
ّ
ّ
الػىجي واإلاذلىٛ
الطىحي ؤو
الزي جدمله َ ،خطبذ لهزه

ألاوعاّ وقُُت « الخىاضل
والخُاهم والخهبير نً اإلاشانش
والخاحاث » َ ، 34خًذو بزلٚ
همىرحا بدساُٖا ؤًٓىهُا مشُشا
مخخلُت
مهاوي
ًدمل
ٌعخٓبلها اإلاشاهذ نً ؾشٍٔ
خىاظه.
وما هخلظ بلُه مً خالٛ
ّ
هزه الذساظت هى ؤن الخىاضل
اإلاعشحي نملُت ُم ّذبشة  ،جبذؤ
ّ
بالخإوٍل
وجيخهي
بالخُانل
والخىلُذ الذاللي ً ،دذر
الخُانل بين ؤؾشاٍ الخىاضل
اإلاخهذدة  ،اإلاشٙلت للهشع
اإلاعشحي والزي ّ
دبشث شاوهه
نذة ؤؾشاٍ ختى ً٘ىن حاهضا
لإلسظا ،ٛوالجمهىس الزي حاء
بلى ْانت اإلاعشح بٙامل بسادة
ختى ً٘ىن معخهذا للخلٓي،
وٍيخج نً هزا الاظخهذاد
الٓبلي خطش دالالث الهشع
بلىى
بلى
شُشاجه
وَٚ
اإلاػامين والشظاثل اإلاعشخُت
.
 الهىامش: -1خعً نماد مٙاوي  ،لُلى خعً العُذ  :الاجطاٛ
وهكشٍاجه اإلاهاضشة  ،الذاس اإلاطشٍت اللبىاهُت  ،الٓاهشة
ؽ.1998 ،1ص.24
ً -2ىكش :اإلاشحو هُعه ص .25
ً - 3ىكش :داًشي مع٘ين  :ظُمُاثُاث حىصٍِ
ٖىسجاط،ؤظعها الىكشٍت وآَاْها اإلاعخٓبلُت ،بدث
ماحعخير مششوم العُمُاثُاث وجدلُل الخؿاب ،
ٗلُت آلاداب واللًاث والُىىن حامهت وهشان -2002
. 2003ص .3

158

2018

 -4نمش الشوٍض ي :الخىاضل اإلاعشحي(ؤشٙا ٛالخُانل
ومعخىٍاث الخإوٍل)  ،ميشىساث ؤبهاد  ،ؽ،2017، 1
ص . 23
ً -5ىكش نىاد نلي  :يىاًت اإلاخخُل اإلاعشحي(مٓاسباث
لشهشٍت الىظ والهشع والىٓذ) اإلاشٖض الثٓافي الهشبي
،اإلاًشب ،ؽ  ،1997 ،1ص21
 - 6ؤٖشم الُىظِ  :الُػاء اإلاعشحي دساظت ظُمُاثُت
،ص91.
ً - 7ىكش  :نىاد نلي يىاًت اإلاخخُل اإلاعشحي ،ص،
22-21
 - 8خعً خمشي َ :ػاء اإلاخخُل  ،ميشىساث
الاخخالٍ  ،الجضاثش ؽ ،2002 ، 1ص.155
ً - 9ىكش خعين هجمي  :شهشٍت الُػاء اإلاخخُل
والهىٍت في الشواًت الهشبُت  ،اإلاشٖض الثٓافي الهشبي
،اإلاًشب ،ؽ ،2000 ،1ص134
 -10اإلاشحو هُعه  ،ص 136
ً -11ىكش :ماسي بلُاط وخىان ْطاب خعً :اإلاعجم
اإلاعشحي ،م٘خبت لبىان،لبىان ،ؽ ،1997 1ص-265 ،
.266
ً -12ىكش ؤبى الخعً نبذ الخمُذ ظالم  :اإلامثل
وَلعُت اإلاهالم اإلاعشخُت  ،داس الىَاء – ؤلاظ٘ىذسٍت
 ،مطش  2004 ،ص.58
 -13مدمذ خامذ نلي :ؤلاغاءة اإلاعشخُت  ،مؿبهت
الشهب  ،بًذاد – الهشاّ  1975،ص.17
ً -14ىكش هذًم مهال :في اإلاعشح ( في الهشع
اإلاعشحي،في الىظ اإلاعشحي ْػاًا هٓذًت) مشٖض
ؤلاظ٘ىذسٍت لل٘خاب – مطش ،ؽ2000 ، 1م  .ص.16
ً -15ىكش:ؤمير ببشاهُم الٓشش ي  :اإلاىاهج واإلاذخل
الذسامي  ،مشاحهت وجٓذًم ؤخمذ خعين اللٓاوي ،
نالم ال٘خب  ،الٓاهشة -مطش ،ؽ2001، 1م .ص.181
ً -16ىكش هذًم اإلاهال  :اإلاشحو العابٔ ،ص 13-12
 -17ؤمير ببشاهُم الٓشش ي :اإلاىاهج واإلاذخل الذسامي،
ص.171 ،
 - 18اإلاشحو هُعه ،ص .92
ً -19ىكش ٖ :شٍم صٗي خعام الذًً  :الضمان الذاللي
(دساظت لًىٍت إلاُهىم الضمان وؤلُاقه في الثٓاَت
الهشبُت )داس يشٍب الٓاهشة – مطش 2002م  ،ص32

ً -20ىكش نمش الشوٍض ي:ظُمُاثُاث اإلاعشح(بمٙاهاث
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