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ة   داولي  ي   ت 
الالحوار ف  طف  صص الأ  ق   

ي   -
صة  دراسة  ف  ئ  ق  اج  اب  المف  ي 

-الغ   

Pragmatic Dialogue in Children's Stories - the Story of Sudden 

Absence as a Case Study- 
 

 

 معلومات المقال :الملخص

ًحنسدددددألاتهددددد ألاكطدددددظألا ؾ ددددد ٌ
 
يددددد ألامددددداألاؤحدددددد لألاؤيمألالكؿ ددددد فألا    دددددًألاملىمددددد  ألا دًّألا 

لملترلبؿدددد فألامسدددد ىدح األامدددداألالكىلكددددوألاؤوألاألادحدددد ل خ ضددد فألاوملددددىجألانعدددد ألام  ىندددد ألامدددداألاً 

ألاب سدد ني ألا ددّ  فألاو  دد  ألاك    دد ألا
 
دد ألاكي دد 

ّ
للخيدد ٌفألاودد و ألايدد ألاباندد ألامم نيدد ألاومي نيدد فألاوو ِن

ددرا ألاوكطدد ددأألاؤتألاويددىتألاخِةّ دد فألا  دد  ألاألاظ  ىحَّ  ؾ دد ٌألاولددي  ألاوة ىمدد ألاته ي يدد ألامهددَّ

بلددددددد ألايدددددددةلألالكلدددددددّيوألاه   بيددددددد ألايددددددد ألان دددددددىلألاح  دددددددى  فألاوب دددددددد مألا هدددددددؼألالدح ي حددددددد   وألا

لدد  جألايدد ألاوىلدديوألامدد ل ه وألاوبهتدد  األاخيدد    وفألاو لدد   ب ألامليددىك وألايدد ألالكد سددي فألاوًه

 ألا
 
ألاذد لألالك دّاألاؤبدةمألا ددىتألاؤيمألالكؿ د فألاوؤهنرذد ألالن شد  ل لملً مةاألاو ل ىش   ألاوُيهد  

ألاي ألاذ  ألالك  لل ألاوه ي ألاكطد ألاالكًيد مألالمل د  منألامداألامدكدى ألالك سد ني  ألا ولده ٌو
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 أ ، مكحل محــــــــــــــــــــزة  

  لخىل يألاوكىلن  ألا  به  لك  لوكي فألاوذكًألاماألاخالٌألاوؿديمألامد ؤألا ل  زلجألال

Abstract :  Article info 

Children's stories are considered as one of children's literature 
genres that is governed by special artistic elements, and based 
on a set of interconnected events, inspired by reality or fiction 
that take place in a temporal and spatial environment, and 
represent various human values  with aألا meaningful end. 
Children's stories are educational tools that aim to instill 
positive values in the readers’ mind, satisfy some of their 
psychological needs, contribute to expanding their perceptions 
and improve their imaginations, and enrich their sense of 
adventure and exploration. Children’s literature is the most 
prominent and well-known child literary art. Hence, in this 
study, we will try to analyze the story of (the sudden absence) 
from the perspective of pragmatic linguistics, based on the 
principle of dialogue entailment and its four rulesألا 

Received  
25/40/2021 

Accepted  
17/05/2021 

Keywords: 

 Children's 

Stories  

 the Quantum 

Principle  

  the Quality 

Principle  

 theRelationsh

ip Principle 

ًمل م :ألا

ألاألاألاألا ألاللخىل يألايه  ألالكّ ً» ل  زلج ألاماألاؤذوألاللجىلنأألاي 
 
ألابؿديه ألاولدح ل ألا  ىألاؤكطل    لألالك  لول ف

ألالكةًّ ألاونع  ألاناألا ك د لألاب     ألالك  لألالك  ل ف ألاوؤ ه ذ  يوألاماألاذكًألا  اسألاكهألالكدهثألا يهف

ً
ْ
وذىألاماألاألا-ن (H.P.GRICEةليسيوةحوألا شإاألالكدهثألا يهألابل ألالمله غةل ألالك  ألاين ألاألاو  مخألام   فألابذ

بل ألابكل ئ  ألاألا-ن (NATURAL LANGUAGEى يألالمل خطظألاي ألاي لل ألالك ً ألالكؿديهي  الل  ألاؤهس 

ألا ألالد  ألاذ     ي ألاح مه  ألالك  لألاو لسألا6791ي  ألاللج نأألاما ألاك  ل ألابة   مألاوطى   ألا ي   ألا ل ج ف

ًن22فألاض ه ألا2002انه  فألاألا« لملدهجي ألالك  ألا لىجألان ي  

ألاًو  ألاك  ألالكؿ  ي  ألالكلط  ألاً بةم  ألاؤذو ألاوذكًألاهإدح  ألاك ؿ  ف ألالكنل  ي  ألابؾ  ألالكتربي  ل كيأألاغ ا

لك  ن  ألاألال  ا ن ةليذ ألابط   ألام ةزاألاناألال ثةألاؤنىلمألالك دىتألا يبي ألا خةيفألا  كلط ألاو   ًألالك
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ً  ِ ِِ ماألاند ضةألاههت  األاوهيةلءألاكهفألاه  ألاؤن  ألاونسجوألاألاك  إهتةرألاي ألامش نةألالكؿ  ألاوؤ ي   فألاووه  ألاهنةِر

 ىك ألا ي  فألا  كؿ ىك ألاه   ألاماألاللخيىم ألاوللخةه ألاون كوألامع ءألاب لخي ٌألاألا س ىك ألاموألالكؿديه ألالك  

ألاولكلطظألاوً  ألاب لخي     ألاو نب    ألاو ه ش  ف ألالكدهث ألاي  ألالكةيد   ألاما ألاوم  ىن  دحالج

ب ملً مةاألاولكةدحال ألاودحي    ألاللخيىلن  فألاودحأألاك  ل ي ألاولمله و افألاألاولك إهتًةولكشخطي  ألالملن كي فألا

لكؿ  ألاونزن وهألاولك أكفألاألا يد  ط ثظألالك  ألاتس ؿيوألاب  ألاو دي ألاماألاو ًألاللخألاووه  ألالكلط ألاهنةرً 

ؾ  ٌألاكةمألاؤنىلمألاؤيمألاً ؤموألاخطىضي ألالكؿ ىك ألاولن ه     ألالملخ    فألاوك كًألا ل ألاو نتألالكلط ألا

ألالملىح  ألاب ألا يبي  ألا نىلم ألابةت ألا ول  ألاب ملةود  ألالكلطص   ألالك إكيف ألا سد  ألاولل إهتة  ألان ىل وف ل 

خالكي فألاته  ألانع ألاوؿىمةألاوؤألاته ي ي ًوإن  ألاولي  ألاوة ىم ألاؾ  ٌألابك ؿ  فألاوم ىاألاتهةمفألاكط ألاً 

ً
ُ
س وألاي ألاوةليخألالكليوألا    بي ألاك  هفألام   ل ألالكؿ  ألاي ألالكلةلءاألاولملالدحك ألاولملل  األانع ألالك هدةرألاوت

ووإتيألاإل د مألان   ألاماألادح ح وهألالك ىةم ألاولكد سي فألا  س  يأألامليىكهألاي ألالملً مةاألاولملهة  ألاوته  ألا

 ل ل ألاو ىةر ألاوي ألابهتةلءألادحطي  هألالك ًىم فألاوبهس بهألالمله   ألاوللخبرل ألانع ألاوىليوألاآ  قألاخي كهألاوم

ألالكه ىج ألامي ي ا ألاهنةرألاما ألاألا ي  ألاًوألان2062امهىعف ألاناألالده ٌو ألا ح ب  ألالكدهني  ألالكى ك  ألاذ ه ي 

  ي كي ألالك  كي فألابل ألاؤيألام يألايس وألا ل  زلجألاللخىل يألاي ألا  وألالكلطظألالملىح  ألاك ؿ  ؟ألام ه ألا

ألاه ي كي ألا ألاذ ه ألانا ألاوكإلح ب  ألاك ؿ  ؟ ألالملىحه ألاللخؿ مألالكلطص   ألاي  ألالملىق   آلاكي  ألاللخىل م 

ألا ألاخالٌ ألاما ألاوذكً ألالك  لول  ألالملدهج ألالملد لودهد  ألاما ألاح    ألانكةم ألاوؿديم ألاغ ا ألاود  ج ألالك   يت

ألا ل  زلجألاللخىل يفألاوذ  ألالملد يتألاو  ن ألا
 
ً لمل  ةن ألاندهألاولكلىلن ي ألامد ؤألالك ه وتألاؤل ل 

 م  ىجألا ل  زلجألاللخىل ي:ؤو :ألا

ألاي ألامعجوألاا -6 ألاح ء ألاOXFORDكً : ألامطؿلح   مألاماألالك ه ألاألا (IMPLICATUR)ن
ُ
لك يألال

 ػ ةتألاب هن ألالك   يحألاؤوألانألاوذىألالكIMPLICITنألاوذىألا ىح ألابل ألاش  ءألامػ ةألااIMPLICTAEا

ألاولك ه ألاا ألايوتألاوطةمحف ألاوذىألالك   يحألاIMPLYه ه ء ألا ػ األاوُمْػِ ْةف ألا   حف ألاب هن  نف

ألام ألاذىألادحليل ألاؤوألا دحس لألا ش  ءألايوتألاوطةمحألامد  ة 
 
 .hornly, 2010, p)ألابإتألا ان 

650)ً

ألا ألامعجو ألاي  ألاح ء ألاًو(N'OBEL BILINGEه   ألاغ ن  ألاب هن  ألالك ه ألان ألاما ألال  م ألالك ي مػ ةف

ً(C, 2011, p. 47)ألانألاب هن ألا  ػ ا IMPEQUEا
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نفألاؤتألايةليسألا دؿ مألاماألاIMPLICATUREنلخلألاماألاخالٌألاذ  األالك هةم ةتألاملطؿلحألا ل  زلجألاا

ألا ألالملد  ةألامهن  ألاللخةي  ألامهد ذ  ألابل  ألاب إلغ    ألاوه   ألالك ً  ألاند  ل  ألامهكو ألاؤت ألام  يذ  آخةألا ىةا

فألاو ه يألاي ك هألايلخ ألالكسي قألالك يألا ةيألا يه 
 
ًمػ ةل

ًلضؿالدح  :ألا -2

ألاش  ءألاآخةفألاؤوألاك ألابنهألا»ُيهة ألا ل  زلجألاللخىل يألابإنهألا ن  ألالملهن ألاؤوألاكزوجألاش  ءألاناألاؾةممألاكٌى

ألادحة ي  ألابطى ا ألاللج    ألاتهديه ألام   ل ألاحزء  ألا يىت ألاو  ألاوملتردحُه ألابه ألاومىح  ألالمل ي و ألايهديه ألا«ش  ء

ألاحةليسفألا »ًفألاويهة هألايةليسألابلىكه:ألان97فألاض ه ألا2009الل  ني فألانكةم ألالملهن ألاي ألا  س  ألابٌى

ًٌ ً (Neveu, 2010, p. 92)ألا«ذىألام ألاووألا وط ٌألابهألاؤهنرألامّ  ألاكي ألاو ألايهبرألاناألادحليل ألالمللى

ً وألاك ألا لىكىتفألام ألا لط وتفألاوك ألاكل ألاو نتألانلؿ ألالكد ءألاند ألايةليسألاه ألاؤتألالكد لألاي ألادحىل ل  »

ألا لىكىتفألا  ه ألاو ألاذ هألاب ػ حألا خ ال ألا ألا لىكىتألاوك ألا لط وتألانىسألام   لط وتألاؤهنرألام  

فألا   ألا ل ٌألاذىألام ألاتهديهألالكي    ألا(WHAT'S MEANT)نألاوم ألا لط ألاWHAT'S SAIDبةتألام ألا ل ٌألاا

ألالك  كي ألاا ألا ةم ألالمل ي وألاؤتألاFACE VALUESولكهد  ل ألابلي ت   ألا لط ألاذىألام  ألالكس موألانفألاوم   د ًُه

ألاماألا ألا   حألاكه ألاب   ألالمل ي و ألامةلي ألابل  ألاك ي ألاؤتألا ط  ألاؤتألالكس مو ألانع  ل ألانهىألايةرألامد  ةألالن   ي  نع 

ألاماألامهن ألاضةمحألا لألابةتألام ألا ه  ُهألالكلٌى ؤنةل ألا ل ه  ٌألاوول ث ألا ل   ٌألا إ ليألاؤتألا ليوألامهبر 

 ىةاألانألا نشإ ألاINEXPLICIT MEANINGوم ألا ه  هألاماألامهن ألام ػ األااألاEXPLICIT MEANING)ا

ًن22فألاض ه ألا2002انه  فألاألان« IMPLICATURE ل  زلجألاا

ماألاخالٌألام ألاول جألانخ ظألابل ألاؤتألا ل  زلجألاذىألامدهثألابحةلجيألايس وألاي ألابن  جألاللخؿ مفألاويه   ألا

ض ي ألانع ألاك  األالمل ي وألاي ألاؤتألايهن ألاهالمهألاؤهنرألام  ألا لىكُهفألاؤيألاؤهنرألام  ألاواي هألالكهد  األاماألامه  يألاؤ

ألايه   ألانع ألالكل  ل ألالك ىةم فألاألتألالمل ي وألا دل ألا
 
ي ألال ود ؾ  ألا سي ك  ألابن  مذ ألاوم ؿ أألاذ لألاوإومال

ًخؿ بهألابل ألامخ ؾأألا  ترعألامسدل  ألالم الههألاك  ل ألاو ىدهألاماألابي لنألالمله  يألايةرألالملد  ةا 

نألاCONVENTIONAL IMPLICATUREوك ألانكةألايةليسألا ةؤيألاؤتألا ل  زلجألانىن ت:ألالل  زلجألانةي ألاا

فألا إم ألا ل  زلجألالكهةي ألا ل ثوألانع ألام ألاCONVERSATIONAL IMPLICATURE)لل  زلجألادحىل يألااًو

ته   ألان يهألاؤصخ مألالك ً ألاماألالل  زلجألا هؼألا ك  فألاي   ألا هي   ألا ألاود ًألان   ألام   ألالخ   تألا

ًن22فألاض ه ألا2002انه  فألاألاب  ألالكسي ك  ألاوتًةر ألالكترلهيأ 
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ًيشةرألامددهألاللخ    ألابل ألا نؿالق»ذذأألايةليسألاك  ل  ن ألابةتألاؤمن  ألاماألاكدي ألاوك ألا و ٌألالكدنى ألا»و«

ًلملد شةاألانع ألاح  ألامم ألانع ألاؤنهألايه  يألاماألامةعألاح  يألالمل ء ألامم ألاكه ةألا»بإمن  ألاماألاكدي ألا« ؤتألا لٌى

فألاووىل مألا من  ألا ول ألا«بتألاية  ًألام مد ألاخد ممةألا ةنهألا لط ألاؤتألاية  ألان ةألاوسخ ألاويةرألامةود 

  ك ألالكؿديهي ألا ه ألاقىلذةألاوغهتألاي ألانالك ألاموألاؤنةلغ  ألاؤوألان  ث   فألاووىل مألا من  ألالكن ني ألالك

ي ك ألايةرألاؾديهي ألا ه ألاض  ألاك ث  ألابةتألامه ىم  ألا ةم ألالكل ث ىتألاببالي  ألاوللج  ألالك  ألالل ه  ىذ ألا

ًن32فألاض ه ألا2002اآتألاوألامى ال فألاألا« إلبالي  

 ث ألاكط ألا ان  ألام ألاماألاخالٌألاح   ألا»سألالك  ك ألايةرألالكؿديهي ألابلىكه:ألاويهة ألايةلي
َ
ألابتألالكل ٌَ ُلى

َ
ؤتألاو

مهيد فألا  كًألايهن ألاؤتألاذ لألالكل ث ألاو تألا دىيألاوذىألا    لألاب   ألاللج   ألاب ل مألالك إهتةرألاي ألامخ ؾدهألا

 ألاوهتيل  ألابإدح ألامه  يألا
 
ب ػ ألا  وألاذ لألالملخ ؾأألاكدا هفألاومةودـألام  ىجألالك  ك ألايةرألالكؿديهي ألال ود ؾ

فألاVOLOIR DIRE)نألاوذىألالملهن ألالك يألانترح هألاك  ة سي ألابل ألااكط نألااTO MEAN ه ألاهن  ميألاالك

اآتألاألا« وذى لألايش يألايةليسألاي ألالك ىلض ألالك ًىيألانع ألانىل  ألالكل ث ألاونع ألا  وألالملخ ؾأألاك   ألالكدىل  

 ن32فألاض ه ألا2002وألامى ال فألا

ًي:خط ثظألا ل  زلجألاللخىلً هت ني :ألا

ًن00-27فألالكط ه  ألا2002انه  فألاألاوم ىاألابح  ٌألاخط ثظألا ل  زلجألاللخىل يألا ي  ألا ع :

ألااألا - ألاكإلكً ء ألاؤم جألاDEFESIBLE)ك ب ي ه ألالكؿةمم ألايُس   ألاكٌى ألابةغ    ألان يا ألاذكً ألاوميىت :

:ألاكوألاؤكةؤألاو ألا
 
ألامنال ألايونهفألا ةذلألاك كتألاك  ث ألاكي وأ  ه دًألا ل ألايس  زجألا ل  زلجألاؤوألا هٌى

ذكًألاند  ألاؤن  ألاكةؤ ألا هػ  فألا ةذلألاؤنلدتألاهالم  ألابلىك  فألاللخمألاؤ يألاكوألاؤكةؤألاؤيألاه  مألا

ألالكطةمحألا ألالملهن  ألالخ ال ألابةت ألاذىألاؤذو ألاذ ل ألاوبمي تألاهكً ء ألاؤكًتألا ل  زلجف ألا ل  م   ف

األالمل ي وألاماألاؤتألا دىةألام ألايس  زمهألاهالمه 
ّ
 ولملهن ألالكػ ن فألاوذىألالك يألا  ى

ألا - ألا لد  ألا  ألا ل  زلج ألاوملط ألا(NON-DETACHABLE ن ط ٌ ألالك  ل : ألالمله ىي ألانا ن

ألالك  ألا ألالك ًىم  ألا ل ٌألا ألاب كطيً  ألاكَو ألالك  ل  ألاللخىل يألام ط ألاب ملهن  ب كًألاؤتألا ل  زلج

ألاذ  ألا ألاوكه  ألا ي  ف ألاوةلي ألابإخةي ألاؤوألاند  ل  ألام ةيل  ألالل د لٌ ألامو ألا دلؿو ألا ال ألاب   كي 

ألالك  ألاو ةزألا ل  زلجألاللخىل يألاناألايةر ألاماألاؤن ىلمألا ل   ٌألالك  لول ألامن ألاللخ ضي ألاه 

   ترلعألالكس بمفألاونىضحألاذكًألاب ملن ٌألالك  ل :

  ألاؤ م ألاؤتألاو س ع ألابل ألاية   ألانع ألاذ لألالكدهى  -6
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 ؤن ألا ألاؤتس  ألاب ألاؤمش  ألانع ألاؤؾةل ألاؤض  ع ألاخشي ألاؤتألاؤدح  ألاغىغ ء ألا -2

ألااألا ألاناألاذ لألا2 ه ألالكةيوألاماألاتًةرألالكطي ي ألاي ألالكلٌى ألاماألان جألالكةغ  ألايس  زمهألالكلٌى نألا ةتألام 

  ىنألا ألا زلٌألاك ث    لكس

ك ب ي هألاك  ًةر:ألاوتًةرألا ل  زلجألايهن ألاؤتألالكهد  األالكىلدح األا  ى   ألاؤتألاواييألابل ألالل  زلم  ألا -

 م ًةراألاومخ    ألاب خ ال ألالكسي ك  ألالك  ألاوةيألا ي  فألاوك ىغيحألاذكًألا سىقألالملن ٌألاآلاتي:

ألا ه   ألابيىجألاميالي فألاهوألان ةن؟ألا  ىألاؾ أألاك ه وألاوبذلألالإكتألالكسًاألا
 
لٌألان سهألا ةذلألالإكتألاؾ ال

ألاك طة ألاكوألا ألالكدل  ألاؤيألاوىحيه ألالك ى يخف ألالكسالٌ ألايس  زج ألا ل  ألالد ف ألاخ سألانشةا ألان ةُ  كطب 

ألاناألا ألاكةل ألا ألا خةج ألالوخ ذ ألاما ألا  دو ألاك    ألان سه ألالإكتألالكسالٌ ألاوبذل ألالكشخظف ألاذ ل ألاما ولد ُه

ته كيوألالك  األاومىغىن  ألا خالقألاو نةل ألا ل ألايهن ألاذكًألاؤنهألاماألالكدطجألابهيثألايس ؿيوألاؤتألا

ً ه  ألانىلكده   خ ألاكةل ُ ألاوم

لألاك سي قألالك يألا ةيألا يهألا  األا نلخلألاماألاخالٌألا من  ألالكس بل ألاته يألادح   ألا ل  زلجألاوذ لألانكة 

ًؾ كأألاك ه وألابل ألاوى يخألابل ألاوه  ألالملساوكي  

ألا - ألاول  ةُ  ألا  ىا ألابخؿىل ألاCALCULABILITY ل  زلج ألا لىج ألالملخ ؾأ ألاؤت ألابه ألاولملةلي :

ألابل ألام ألايس  ًز  مهألالكىالج "مهسى  ألا   هألاب  ألاخؿىاألاخؿىاألاك ىضٌى

خ ؾأألاماألالكطيً ألاللخة ي ألاك هد  األالك  ألا
ُ
وميىتألاذكًألاي ألامن ألالكهد  ل ألالمل  مم ألادحيد  ألا دؿ مألالمل

ًل ه  ألاكيط ألابل ألالملهن ألالكػ ن ألالكي ماألاو لءألاو ًألالكطيً  

ألاناألاه ي ٌألا ألابح ب  ألا    ألاؤت ألادح ٌو ألاللخىل يف ألاخىلصألا ل  زلج ألايةليسألاب ه    ألاك ج ألاؤت وبه 

ألا ألا  ىا ألاهيف ألاوذى: ألايشً ُه ألا  ىاألالك ي ألاوهيف ألاآخة؟ ألاش  ء ألاوذىألايهن  ألا ان   ألا لىٌ ألاؤت ك   ىو

ألان م  ألا
 
ك  خ ؾأألاؤتألايس وألاهالم  ألاوم  وألايةرألام ألال هُه؟ألاوكإلح ب ألانع ألاذ  ألاه ي كي  ألالكترحألامد ؤ

 ألابةتألالمل ي وألاولملخ ؾأألال  ُ ألامد ؤألالك ه وًت
 
 .مشترو

ًق ذةاألا ل  زلجألاللخىل يألاي ألالكدالي ألالكهة ي :ألاهت كن :ألا

ألام  ىم  ألاك  تألاق ذةاألا ل   ألاكاسألاماألادحيثألاوىن   ألالك ًىمةتألالكهةمألالكل م ءف زلجألاللخىل يألالن د  

ألالكترلدح  ألا ألاح    ألاؾةدحت ألاك ل ألاللخؿ م ألاآلخةألاؤهتد ء ألادحةت ألاما ألا برم ألاي كي  ف
 
ألاب ي   ألابىض    وبن  

فألابي ألاؤتألاذ  ألا كترلدح  ألابليتألاي ألانؿ قألا كىض هألاولل لط ثهألاوخ ض ألاي ألان م ألالكدالي ألاو ضٌى

ألاولك  ن ألاهتوألاوغوألامطؿلخ  ألاو د  األاب د  األالكه ىجألالملهدي ألاو أليةلعألامالدحك ألا"لكك ذةا" ي ألاك  ف
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لك  ألاوايي  ألا ل كيأألاوي ك ألالمل  ىجألاولملهن ألالملل ميألاولملهن ألالك ةع فألاولد ن ألاكك ذةاألا ل  زلجألا

ًللخىل يألاي ألالكترل ألالكهةبيألاب  ألاو يألاند ألالكداليةتألاو خ ض ألالكسي ويألاوللجةح  ي 

 لكسي وي:ألا -

حألالكه ىجألا لخلألاؤتألالكسي ويألاي ألاي لل هألاك هد  األالك ًىم ألاوذكًألاب كدكةألابل ألابتألالكّ ل لألاكى  مألام   

ألاؤض هألا ألانع  ألالملهن  ألابحةلء ألا ةوؽ ألاؤدح  ألاخةق ألا  و ألاؤدحي ن   ألاؤنه ألابل  ألالن ده ألاك  ألاك  ف ألالمليىن  لكدني 

ألالكك ذةاألا ألاذ   ألاود ٌو ألاوك  ألاالكسي قنف ألا ي   ألاوايي ألالك   ألالملل م   ألانع  ألاب  ن   ي ألاوذكً الكطةمحن

 ألاماألادح  نهألاناألالك  ك ألاغ األالملهن ألالك يألاكس هألا
 
بل ألامهن ألاضةمحألاومهن ألامس  زجفألاوذ لألالنؿالك

ًلكىغهي ألاولك  ك ألالكهل ي  

ألا  ألا»  مله  يألالكطةمه ألاند ألالكسي ويألاو  س ألاي ألالك  ك ألالكىغهي ألاك  ك فألاوي ألاذ لألالكط يألا لٌى

 دهألاي ألاؤتألا ك  فألام  ألاو نتألامىغىن ألامل  ىجفألاؤمىاألاؤتألاو ٌألان يهألاماألايةرألامم ياألاو ألانلط تفألا

 ن029فألاض ه ألا2000الكسي ويفألاألا« هىوألالكىغوفألاوتسم ألاذ  ألاي ك ألالملؿ بل ألاوي ك ألاوغهي ب

َسِ هألا»ؤم ألالمله  يألالملس  زم ألا  ك ةألانع ألامس ىيألالك  ك ألالكهل ي ألاوذ لألا
ُ
م  ألاو تألامل  ىم  ألاذكًفألاوكن

لك ه مألابهىوألالكهل فألالىلءألاؤو تألاألاؤض ي  فألاته مألاب   ىجألاآخةفألاؤمىاألاؤتألاو ٌألان يهألابىللؿ ألاذكً

ألاي ك ألا ألاذ ل ألاويسم  ألالكداتف ألاي 
 
ألامنال ألاو كسلف ألا ضع ف ألام  ىم   ألاي 

 
ألاآلاخةألايلخال ألالمل  ىج ذكً

لك ػ ةتفألاوي ك ألانل ي ألاؤ ػ  ألاؤوألاخ  ح  ألاندهفألاو لخ ثـألاناألام  ىجألالكسلففألاوتسم ألاذ  ألاي ك ألا

ًن029فألاض ه ألا2000الكسي ويفألاألا«  كتزلجألاوي ك ألانل ي ألاؤ ػ  

ألان كي ألاماألا ألاي ح  ألانع  ألاللخىل يف ألالكسي ويألاك ه ي ألاق ذةاألا ل  زلج ألاك م   ته ألا كترلدح  ألالك  

ألاهدةرألابإتألا ل  زلجألاللخىل يفألا ألا  ىاألا»لك ك ألاولكش ىكي ألا وذ لألا  ٌألانع ألاؤتألالكةح ألاو تألانع ألاَوْع  

ألانع ألالن د  ألاؤتألالكىاًل ألامه ياف جألا  ًةرألاب ًةرألالكسي قألالك يألا اييألاؤتألاوىغوألاكهألاغىلبـألاوكىلن ألا

 ألاوهتيل  ألابلخك ألاللخؿ م
 
 ن27فألاض ه ألا2066اؤي لويفألاألا« يهفألاومةودـألال ود ؾ

ًللجةح  ي: -

ألاوك ألا ألاللخىل يف ألا ل  زلج ألاق ذةا ألانا ألايً   ألاكو ألاللجةح  ي ألاي ث ألاهعج مألاؤت  لخلألالكد دحثألاي 

:ألا ألالملهن ألاومهن ألالملهن فألاوتهن ألا»  ؿ  ألابلػي ألالملهن ألاومهن ألالملهن فألاوي ألاذ لألالكط يألا لٌى ؤتألاولٌى

ألاؤتألاتهل ألاماألا ألالملهن  ألاو  هن  ألا ًةرألاوللؿ ف ألابكيه ألالك  لألاولك يألاوط  ألالمل  ىجألاماألاق ذةا ب ملهن 
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ألا  ةزألاألا1«  لألامهن ألاهتوألا     ألابًألالملهن ألابل ألامهن ألاآخةلك  نلخلألاؤتألاللجةح  يألاماألاخالٌألاذ لألالكلٌى

ًبةتألالملهن ألالكطةمحألالك يألاو ي ُ ألالك  ك ألاو ةتألالملهن ألالملس  زجألالك يألاوخةجألابكيهألاي ك ألالك  ك  ألا

ألاماألاه  بهألاي ث ألاهعج مألا هدىلتألا
 
ي ألالك  لألا ؿ مألاولملةليألابهألايةرألا»وك ألاخطظألاللجةح  يألا طال

ًة ق ذ :ألا« ً لٌى ولن وألاؤتألاك  لألالكػةمألالتس ن  ألاوو دد  ألا ألابل ألاي   فألاب ألاؤنهألاي ألالتس نهألا  و ألانع ألا»

 انةت:ألالكىد   ألاولمل  مفألاولملةليألاب كىد   ألاَذُ َد ألاؤتألا ةم ألالمل ي وألابهتد  ألامهن ألاماألالمله  يألا الألا  هةُ ألا

ألاي ألالكىحًى ألابل ألامهن ألاذىألاو كيهألاو ي هف ألالك ً ألاوكىاألا  يئ يألا يىمئألابهألابكيهألاب ك  لألالملىغىمألاكهألاي 

ٌألالكد لألاي ألادح  ألانع ألادح  ثألالكدل فألاوؤتألاو ألاك لألا ألالمل  مألا ل ألانىَّ ألان يهألاا   نألاوؤّم 
 
وم ه ُهألايكيال

ًن227فألاض ه ألا2000اللجةح  يفألاألا«نل ألاناألامىغىنهألا  ىألام  م

ً ل ه :ألاو لوكي ألا ل  زلجألاللخىل يألاي ألاكط ألالكًي مألالمل   م

ألاي ألا ذ لألالملدهثألاوؿديمألاح   ألاماألالملد يتألالك  ألاود  جألاغ األانكةم ألا ل  زلجألاللخىل يفألالده ٌو

ألا ل ألا ألالك ه وتألاولكلىلن ألالمل  ةن ألاندهف ألامد ؤ ألالملد يتألاو  ن ألاي  ألا»وذ  
 
ألاولدح ل ب ى ألايةليسألامد ؤ

ألاا ألالك ه وتف ألامد ؤ ألا"لملدؿمألاCOOPERATIVE PRINCIPLEل    ألالملىلىج ألابهنه ألاي  ألاذكً ألاوو ت ن

ًألالملد ؤألالك يألا ةوىزألان يهألالملةل ألاك  هدةرألاناألاكط  فألاموألاغ  نهألاك  األاوللخىل "فألاوملط ألابهألاذك

لملةل ألابكيهألانع ألاوإوم هألاو   هفألاوض يهألانع ألالكدهىألالك  ل :ألاكيىاألابل  مًألاي ألاللخىل ألاب كل  ألالك يألا

  ؿ دهألالي قألاللخىل فألاو   ألا  ىل مألاموألالكًةعألالمل ه   ألان يهفألاؤوألا و   ألالك يألا  ةيألا يهألاذكًألا

ًن70فألاض ه ألا2000الكش ةيفألاألا« للخىل 

ألاماألا» ألالملةلىج ألالك    ألاوهليم ألاولملخ ؾأألانع  ألالمل ي و ألا  ه وت ألا ألاؤت ألا ىحأ ألالملد ؤ ألاذ ل ألاؤت  دّةت

ألاؤوألا هط ألا ألالكىالج ألاي  ألايخىك    ألاكد  ل ألالك   ألامه ي  ألاذ ل ألا يىت ألاوك  ألايخالألا يهف للخ  ثألالك ي

وه   ُ ألاؤهتد ءألالكىالجفألاوكل ألا ّةمألايةليسألانع ألامد ثهألاي ألالك ه وتألاكىلن ألاوخ ؾدي ألامخ    ألاكّس   ألا

ؤكس جألا د  جألاو ألاكسوألام   ألاوهتألاملىك ألامخطىض فألاوه ألالكىّوألاولكىيفألاوهغ   ألااؤوألابل ألاؤ به ألا

ألاوللج   ألاألا«لكهالك ن ف ألا ةوىزألانع ألاغىلبـألاوهى هألاوكىلن ألاألان262فألاض ه ألا2060ا ٌى ألاوذىألامد ؤ ف

ً   ه  ألاو ألاماألالمل ي وألاولملخ ؾأ 

ألالك خ ؾأألاولك ًى»ومةيألايةليسألا ألاي  ألالمل ي و ألامه و  ألاؤت ألامو ألانهىألالك ه وت ألا  دح ألان ج ألا شي  لض 

ألالك ه وتألاك لي جألا ألاذ ل ألا ةغي ألايةليسألاؤتألالملخ ؾأألايس د ألانع  ألاوول     كط ألابن  حألالمله و اف
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ب ل     ألايةرألابةذ ني  ألابتألال ىو  ألالمل ي وألاي ألالك ىلض ألابذلألاو نتألام ه ون فألا ه ألاه كًألاكسبأألا

لألاألاؤل لألاذىألاؤن  ألان ي  ألال ىنألانلال يفألاوذى لألان  ألاؤتألالمل ي و  ألانلالني  ألامه ي 
 
ب ه ونهألا  دن ألال ىو

ًن91فألاض ه ألا2062الحهيـفألاألا« ب دحترلمهألاؤوألاخةكهألاكلىلن ألالك خ ؾأألالمل  ةن ألاناألامد ؤألالك ه وًت

وؤي نألايةليسألاؤتألاذد نألادح   ألاهنةراألا خ مألا ي  ألالكد لألاي ألامةلن األالكلىلن ألاولدحترلم  فألاوك ألا شإألا»

ه  ألالكى مألاوخ لمألاآلاخةماألاؤوألان جألالكل  األانع ألالك هدةرألاناألالملل ض ألاماألاو لءألاذ لألا خ  قألاناألات

ألاح ألاح   ألانع ألاللخ   ألالك  ألا لألاولضخ  ألاون كشألايةليسألامن ألاذ  ألاللخ   فألاوكىدهألاضأَّ لكىالجألاتهدةر 

ألامدهألاي ألادحثألالملس  وألانع ألاؤتألا لخلألامهد  ألا
 
لألاباد  ألاناألامالدحك ألالكلىلن ألا يد  يعجزألا ي  ألالمل ي وألاعجز 

ألا خ ألاو   وهًُبغ  ي   ألاتهبرألانده ألالك ي ألالملهن  ألاألا«   فألانا ألابٌى ألا  س   ألاي  ألالملهن  ألانكةم  الل  ني ف

ًن77-77فألالكط ه  ألا2009حةليسفألا

ألاحةليسفألاألاوم هلمألا ك ػ ءألالك خ ؾب ألابؿةمل ةت: فألا2009الل  ني فألانكةم ألالملهن ألاي ألا  س  ألابٌى

ًن77ألاض ه 

ألايوتألاللخةوجألا ألالكلىلن ألا  به  ألاؤيألالكتزلج ألالك خ ؾأألاومةلن    ف ألا م ن ٌألاكلىلن  ألا ه  ألا ول   إم 

ن   فألاوؤمًّ ألالكؿةمل ألالكن ني ألا ه ألاللخةوجألاناألاكىلن ألالك خ ؾأألاوهسةذ ألاؤوألام ألايس ي  ألا"ب لخةق"فألا

ملخلألا    ألانألاذىألالك يألا ىك ألا ل  زلجفألاموألاFLOUTING OF MASCINS  نت  نألامد يتألاللخىل ألاا»

ألالملخ ؾأألامهن ألا ألاببالى ألانع  ألادحةمط   ألالمل ي و ألا يىت ألاؤت ألاب هن  ألالك ه وت ألاذىألا خالصألاملد ؤ  ذ ي 

ألاوؤ ألا ةم ألا ألالمل ي وف ألا ةم ُ  ألالك ي ألالملهن  ألابل  ألاك ىضٌى ألالكىلحأ ألاللج   ألالملخ ؾأ ألا د ٌ ألاوؤت  هيده

ًن21-23ط ه  ألافألالك2002انه  فألاألا« ؤدح ذ  ألاخ لمألاآلاخةألاوو كي هًْ

فألاألانفألاؤوألاك ن و ألاهّوألاللخبر  فألاوذ  :QUNTITYؤو :ألامد ؤألالكىوألاا ًن17فألاض ه ألا2060ا ٌى

ك ىاألاب  يوًألالملخ ؾأألاك  ألاللخ ح  ألاؤيألاؤنهألا  أألا ب ه يألاناألاهؾد مألالمل  ألالك يألاك ألا اييألابل ألاألا

 ي ىعألالملهن ألا ألا

ألالمل وى   ألاو ه ألاب  يوًألاو ه يألا -  لكل  ألالملؿ ىمفألاؤيألاؤنهألا  أألاوىخ ألا    مألاي ألالكلٌى

ألاي ألاو  ومألالكل  ألالملؿ ىمألاتش اتألا
ْ
ول    ألاذ و تألالكل ن و تألاب  ياألالملخ ؾأألانع ألاك  ألاللخ ح فألابذ

ألابل ألادح ألاللخال ألالك يألايه ألاحىذةألالملىلح    ًك  ىةرألالكؿة ةتألاودحي ىك ألايوتألالكىضٌى

ًألان6فألاض ه ألا2060احج ميفألاألاطب ألاؤدح  ألاوح   :ون ن ألاك   ألالكل ن األاب لخىل ألالك يألاحةيألابةتألالك



 

 

 
 د 

 

 

160 

 

 أ ، مكحل محــــــــــــــــــــزة  

ألاؤخ  ألامدًألا - ألالكسدةت ألا   ألت ألاَمطةِرَن ألاِمْا ِرُم
َ
ْلت

َ
ألاو ألا   ؤ لَن يُأ

َ
ألاللَج ُ ألالكؿ   َ ألاؤي  ألاؤدح  :  لٌى

 مإخ ذ      الألا هة ألاب لخى ألاولكىح فألاوؤنتألانع ألاذ  ألاللخ ٌ؟

 ح   :ألاؤ لنألاو زحألا  ألاذ لألا؟؟ -

ألا ألايه  هألاب ألاهللاألالده نهألاوته ل ألا ألابتألامهة  ألالملى 
 
ًب يل وي  ألاومم ن  ألاومي ن  ألا  ؟؟ألاؾده 

    ألاذ لألالكىالجألالكالمساوٌألالك يألاو  ى ألابه 

ي ألاذ لألاللخىل ألاخةقألاوخةوجألاناألامد ؤألالكىوفألادحيثألابتألاللج  ألا هةألاب كًػأألاماألالالٌألاؤدح  فألاوكوألا

ألالملؿ ىمألاي ألاتعجدهألاؾةمل ألاؾةدحهألاك سالٌألام  ألاي ههألاكالن ه ٌفألاذ لألا ن ه ٌألاؤييألابهألاك    ومألاللخّ ِ

ألا  ذأألاكؿةحألا ألاوك  ألاؤوألابتألالملى ألاؤمةألاييبٌ ف ألابتألالملى ألاكػ ء : ألاب كلٌى ألاُ ِ ْيَأ ألاؤت ألا د ٌ هح ب ف

:ألاؤ لنألاو زحألا  ألاذ ل؟ألاهتوألالن ل ألاك لىٌألا:ألا  ل    جألاو  األاوك  عجأألاو  األاؤخةيفألا د ؤألابح ب هألاب كلٌى

ً   ألاذ لألالكىالجألالكالمساوٌألالك يألاو  ى ألابه؟ألا

ألالملؿ ىمألاي ألاهح ب ألاوذكًألابىنراألاهالمهألاوخةوحهألاناألامىغىمألا  لج  ألاي ألاذ لألالمل ىغوألاو  ومألاللخ َّ

ألاوىنهألاؾ  ألاضًةرألاو ألا ألالملخ ؾأاؤدح  ن ألاب  يا ألاته يألالكل  ألالملؿ ىمألاي  ألاؤنه ألابل  ألابغ    لكسالٌف

ةتألا
ّ
ألالكدصحألاولك  ألا د ٌألاؤتألاويىتألابح ب ألاللج  ألاوه  ألاي ألاؾي       أألابدحةلحهألاب ن ألاذ  ألا لن  ف

ألاي ألاه ي ألا ك  فألاكدي تألالملهن ألالملةليألال ط كهألاح ء ألادح م  ألاك ً ك ألاولك شّ األاي ألالكلٌى ألا   لألالكه ٌو

 ذىألاخةوجألاناألامد ؤألالكىو 

 ن:ألاؤوألاك ن و ألاهيفألاللخبر  فألاوذ  : (Qualitéهت ني :ألامد ؤألالكدىم:ألا

  ألاول ألام ألاته ل ألاه به  -

  ألاول ألا ان  ألايهىم ألاند نألايكي ألاو  ألاب هن ألا ألاول ألام ألاكاسألاكًألان يهألاباد   -

ألاموألاألاوكىلج ألالكط قألاولكداد ف ألامس ىيي ألاللخبرألاي  ألاليمألاب   ألالك   ألالكىي ي  ألالكترهةزألانع  ألالكل ن ا ذ  

ألابتألامد ؤألا ألاوم ىاألالكلٌى ألا مه وك ألالملةل ألاحه ألابل  مهألاماألالكدىمألالك يألا ىلوألاب كصخ ألاولكداد  

ألالكد ؾ ألاؤوألالك   لألابإيألا ألالكى مألاولين ثهألاومدِوألاكٌى ِ
ّ
ألالكط قألاوللخليل فألاوند  لكىيفألاي   ألابل ألاكٌى

ًن يهألاؤيألايكي ألا نبتألاصخ ه ألاهالجألاكاس

ًن2فألاض ه ألا2060احج ميفألاألاوي ألاللخىل ألالك يألايل ألابةتألاؤدح  ألاوح   ألاولمل  ن ألاي :

ؤدح  :ألاؤن ألا ألاؤن أألان يًألاؤي  ألاللج  ألالك  غ ألالكىةموفألاكىاألاذ  ألامهة   ألالك  ألاله سدت  ألاماألا -

 لكسي ألامةزلتفألادحةتألالك ليتألابه   ؟
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 للج  :ألالك ليتألاب ك يألايس ىنهألامةزلتألا؟ -

ألاكًألا يه -بنه ًؤ ه ألالكد لألاناألالملةزلتألاولكلسؿ لألاولملهة   ألا-ول مهن ألاؤتألاؤكٌى

ًبنهألا ح ألامةلوىألاه لمفألاهيفألاكًألاؤتألاتس ههألا؟ألا

لِم؟    بتألالكةح ألاكيى مألادح  ألا ى أألاند ألا
َّ
ألاضع ألاهللاألان يهألاول وألاي ألالكى  ؤكوألاولةؤألام ألاك كهألالكةلٌى

ًهللاألاه لب ؟

ًتس ههألامةاألاؤخةيفألا  ىألاو تألان صخ ألاكًةر ؟   كى   ألاؤتألا دصحألان سه؟ؤنصخًألالتألا ألا

 ؤدح  :ألال هتألاماألالكد لألامن ألاذ لألالكىالجألانده؟ألا -

ألاؤتألا ألاك  ةت ألالكد لألا ألا هم ألاذا ء ألامن  ألامةلوى    ألاب س ت ألا هالألابنه ألادحليل ه    ألاؤن و ألاؤها ألاكو وكىا

ً  ه  ألان  و   ألاو ألادح  ألاؤتألايهة  و 

ًناألاللخم ألابن وألاؤحةمىلألاي ألادحمألاؤن س وفألاخ ض ألادحةتألاخةحىل

ًكل ألاكي ألال ألابنهألا ألا طع فألاو ألا خ  ألاهللا 

ًل مهن ألاؤي  ألاللج  ألالكهزمزألا  ملس محألاهةموألا 

ألايه ل ألا ألالملخ ؾأألام  ألاؤ ألا لىٌ ألا ل     ألالكىيفألالك ي ألامد ؤ ألاللخىل ألالنت  نألاوخةق ألاذ ل نلخلألاي 

ألامالألايكي ألاكهألان يهفألاوك ألالنت ًألاؤدح  ألاي ألامه و وهألا ألاكاسألاكهألايكي ألا لٌى ألام  ضىلبهفألاوؤتألا ألا لٌى

 ألاذ  ألالكلىلن فألاوىنهألالن   ألانع ألاهالجألالكسي ألامةزلتألالك يألاكوألا ىاألاماألالكنل  فألابغ   ألابل ألالج ً 

ؤتألاؤدح  ألال وألاناألالكسي ألامةزلتألاؤ ي ءألايةرألال  افألاو  ك  ل ألا ةتألاؤدح  ألاك ألالنت ًألاكىلن ألاذ لألالملد ؤألا

ب ن   ي ألاهالجألالكسي ألامةزلتفألاذ لألالكىالجألالك يألاكاسألاكهألان يهألايكي ألاو ألاباد فألام  ألاحه هألا ي  ألا ه ألا

س   نألاذكًألابلىكهألااألاوكىاألاكوألاؤهاألاؤن وألادحليل ه     هالألابنهألاب س تألامةلوى   من ألاذا ءألالكد لألا ألاي

ً همألاك  ةءألاؤتألا  ه  ألان  ونف

ألاهالجألاكاسألاكهألان يهألا ألان جألامهة  ألالكسي ألامةزلتألانع ألادحليل هألاحه تألاماألالكطب ألاؤدح  ألا لٌى بتَّ

ً.يكي ألاي ألالكىلكو

 لخبرألاب ل    ألاللخ ٌألاوه :ألان:ألاؤوألاك ن األانالك ألالRELATIONهت كن :ألامد ؤألالكهالك ألاا

فألاألاكيد لأألامل كًألامل مًألاؤيألاؤتألاويىتألاوهتيمألالكط  ألاب ملىغىم  -  ن17فألاض ه ألا2060ا ٌى

" الألا خ ىألان يًألاؤتألامل م  ألالكىالجألام   وو فألا  ل جألالكشىةألا د  األامل جألالكشي   فألاومل جألالكت دن ألا

جألاومل جألالكترييأألا د  األامل جألالكترذيأفألاومل جألا
ّ
 د  األامل جألالك هزم فألاومل جألالمل حألا د  األامل جألالك 
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ألايً  ةألامل جألالكىالجألابد ءألانع ألاوه لألالكىالجألالب  لء   ألا ل خد  ألاللجّ ألاي ألاح يوألاذكًألا د  األامل جألالك ٌز

ؤوألاهني  ألاومل جألالكدد ءألانع ألالكسالٌألايً  ةألامل جألالكدد ءألانع ألاهني  فألاح يوألاذكًألامه ىجألاكي ألاكداأألا

ألامل جألالكىالجألاموألالك ويألايً  ةألامل جألالكىالجألاموألالكًب فألاوكي ألاماألاذكًألامل    ألايةرألامل    ألا وه ل

ًن231فألاض ه ألا2000الكسي ويفألاألاآلاخة"

ألام ألادح ألابت ألاب ن ب  ألاوه  ألابي     ألالك الئج ألاوحىي ألاؤي ألاك  ل جف ألالملل ٌ ألامةلن ا ألاي  ألا   ع  ألالكهالك  د ؤ

ملط يألاولك   ألام   ألامدوألالمل ي وألاماألاؤتألا نزكمألابل ألامل ض ألاؤخةيألامخ ك  ألاك  ًألالك  ألاللت     ألا

للخؿ مألاؤيألا ةلع ألانالك ألالملل ٌألاك  ل جفألاوذ لألالملد ؤألا  ؿ بمألاموألاؤل ىمألاللخىيوألالك يألاوي وألان يهألا

يىتألاي ألامطد    وألاوذىألاضة ألاهالجألالمل ي وألاؤوألالالٌألالكس ث ألاناألالملةليألامدهألاودح  هألانع ألام ألالكدالي

ًن67فألاض ه ألا6006امه  فألاألاذىألا ول ألاب كلط ألاؤوألابح ب هألانع ألام ألاذىألا ول ألاب كلط  

لألاو  م  ألاي ألابن   حهألالج   ألاوخؿ ب وهفألانلخلألاته يألامل ػي  ألانكوألالكىالجألاوودىن  ألا  مل ي وألاكاسألادحة 

ألاو  كهألا ألاما ألالملةحىا ألالك  ث ا ألا هلم ألادح   ألاؤدحىلٌ ألاما ألا ى د ه ألاوم  ألالكس مو ألاملل ج ألا خػو دحيث

ألاللج  ألا ألاؤي   ألاك ثال: ألالج    ألاؤدح   ألاح ء ألادحيد   ألاؤدح  ألاوح   ف ألاللخىل ألالك يألاحةيألابةت ألاوي  ب لخؿ مف

ألا  الألا هة ألا ألامإخ ذ ف ألامدً ألاؤخ   ألالكسدةت ألاألت ألامطةرنادح  ًن ألاما ألاولترم ألاؤ لن ألا    لكؿيأ

ًن2فألاض ه ألا2060احج ميفألاألاخى ألاولكىح ألاوؤنتألانع ألاذ لألاللخ ٌ؟ب ل

نلخلألاماألاخالٌألا هطد ألاك  لألالكسالٌألاؤتألاؤدح  ألاكوألا ةلمألادح ٌألالكس موألاوخطىضي وهفألا دةتألاماألا

ًخالٌألاهالمهألاؤتألاللج  ألا  دوألالكؿةممألاللخؿإألاومهي ألاناألالبي ألالكة  ي 

ًن227-227فألالكط ه  ألا6777اند لكةدح  تفألاألار:ألاوه ألا: ل ه :ألامد ؤألاللخ ٌألاؤوألاكىلن ألاح  ألاللخب

 ك هترمألاماألا ك د ل  -

 ك هترمألاماألاهح  ٌ  -

 ك  ي وألابة   م  -

 كتروأألاهالمً  -

ألاكىكُهألا وم ل ألالخ ال ألاذ  ألالكل ن األانع ألالكلىلن ألا خةيألاذىألاؤن  ألا ألاوةودـألاب  ألاكي فألاب ألاب  ألا ةلُي

فألاولكؿةمل ألالك  ألا   أألاؤتألا ل ٌألاب  فألاولك   ألام   ألاو دأألا غؿةلمألاولمل  ألاوه   مألالملخ ألاي ألالكلٌى

ألا"لكتزلجألالكىغىح"  فألاض ه ألا2066اؤي لويفألاألا ه ألاوةودـألابذتألاب كل ن األا ل لي ألالك  ألاتهبرألان   ألابدد



 عنوان المقال
 عنوان المقا

 

 

163 

 

 دراسة يف قصة امغياب املفاجئ -تداومية احلوار يف قصص ال طفال

ةقألاكلىلن ألاح  ألاللخبرألاو  هطد ألاكلخىل ألالك يألاحةيألابةتألاؤدح  ألاوح   ألانلخلألاؤتألاذد كًألاخألان600

ًوه :

 دحترلمألاماألا ك د ل:ألا  لج  ألاوكوألاي ألاهنةرألاماألاؤكىلكهألاي ألا ك د لفألاوكوألا ةلمألادح ٌألالكس موألا -

خ ض ألاوؤتألاؤدح  ألا ألا زلٌألاضب ألاومطهأألان يهألا  وألاهنةرألاماألا مى فألاألاون ن ألاك كًألابلىكهألا

فألا2060احج ميفألاألااللج  ن:ألاول  نألاماألالك ني ألال  نألا ه ألاو ملةؤاألاللج ي  ألاي ألامدبتألالكسىء 

ًألان0ض ه ألا

 دحترلمألاماألاهح  ٌ:ألانلخلألاي ألاذ لألاللخىل ألاند  األاي مػ ألاو  لألاب  ألاو ألاماألاؤدح  ألاوح   فألا -

ألالك  وألا ألا ه   ألاكيي ألاو ةح ألاو طي  ألابل  ألا ه  ج ألابح    ألاؾي     ألاي  ألاوه   ألالكهد  ل  ذ  

ًو    جفألاوم ىض ألابل ألالملهن ألالملةليألال ط كهألابإل  ألاؾةمل ألاوؤدحساألاؤل ىم ألا

ألا - ألايهة ألا    مألابإنه ًلك ي وألابة   م: ألالمللطىيألاماألالكىالجألابإك ألان يألاماألالكهد  ل ألاؤيل» ُء

وك ألا دحكد ألاي ألاللخىل ألالك يألايل ألابةتألاألان677فألاض ه ألا6796الكلزومن فألاألا«م ه   ألا ول ؽ

ًلكطب ألاؤدح  ألاوح   ألاهنةرألاماألالكهد  ل ألالكزلث األاي ألاهنةرألاماألالملىلغوألا 

يوألاودحساألالك طة ألاي ألاؾةمل ألاَلْىقألا يك فألاوةواأألالكىالج:ألا ل    ألاوةواأألالكىالجفألالك دك -

ألامدُه  ألاؾ ث  ألا   
 
ألاخ ؿ ألاهالمه ألاو ت ألاوب  ألاذكًف ألامده ألامؿ ىم ألاألا  مله و  فألا2062الحهيـف

ونلخلألاخةوجألاو ألاماألاؤدح  ألاوح   ألاناألاذ  ألالكل ن افألاخ ض ألاوؤتألاؤدح  ألاألان602ض ه ألا

  مةألاي ألان يألاماألالملىلغو ضب ألاتًيأألاندهألاآكي  ألاللخىل فألاوك ألالخ  ـألان يهألا

ً

ًخ و  :

ته ألاق ذةاألا ل  زلجألاللخىل يألاماألاؤذوألامه و ألالك  لوكي فألابغ   ألابل ألاذ لألا ه ألاماألاؤبةمألام ةزل ألا

ألا  ن ألا ألاللخىل ي ألا   ل  زلج ألالمله  يف ألاوِةُي ألالك ي ألالكل كأ ألاو ن  ألاكيىن   ألاوذ ل ألالكؿديهي ف لك ً  

ألا ألالكد ؾدي  ألالمله  ي ألاللخ يا ألا ل   ألاي  ألاخ ض  ألالك ًىم  ألا ه يذ ألالكك ذةا ألالك   ألالمله  ي ألاذ ه كلخىل نف

لكسي قألالك  ألاو ي ألا يهألالكهد  ل ألالك ًىم فألا  ك ً ألاك ألاوخةجألاماألالك ىلض ألالمله األابل ألاوىلض ألايةرألا

أألاولملخ ِؾأألاي ألا
َ
مه افألاذ لألالك ىلض ألالك يألا ندن ألانع ألانالك ألاؤوألا  دل ألاو  ذوألاغ ن ألابةتألالملخ ؾ

ً  وألاووإوم ألاللخؿ م 
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كطظألا ؾ  ٌفألاولل ه تألاه  مألالكلطظألاب مل   ل ألالك ًىم ألاألاودىنتألاآكي  ألا ل  زلجألاللخىل يألاي ألا

لمل ى ةاألاك ي وألاو ل كيأألالكس س فألا ه  ولألابل ألاللدججألالكىلكهي ألاو يك ألالكداد فألاألتألاذ لألالكدىمألا

ًماألالكلطظألايه ألاولي  ألاوة ىم ألا    بي ألاك  ألان يمألا هتةألاي ألان سي ألالكؿ   

ألاخةًقألاذد كًألاوح ن ألالمل   مفألاكًي ملألاكط ألانع ألاللخىل ًيألا ل  زلجألاكلىلن ألاوؿديلد ألاخالٌألاوما

ألاي ألالملهن ألال ط ٌألاي ألاو  األاللخةًقألاذ لألا إل وألاللخىل فألاؾةي ًّألاماألالك ه وًتألامد ؤألاكلىلن ألاولضح

ألاللخىل فألاؾةي ألابةتألالك ىلض ألال ه لجألاخ مألام  ألالمل خ ؾدةتألابةتألالك ىاألامم ياألاي ألاوو  األاضى  ألاؤدحسا

 دح ل  ألاونع ألا ةتألامةلن األامس ىيألالمل  ليألاألابةتألاولك إوم ألالكة ـألانع ألالكل  األاغهفألابل ألاذ لألاومةيًُ

 .ماألاؤذوألانىلم ألان  حألالكه  ي ألالك ىلض ي 
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