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 مً اليعُج 
ً
م ؼٍشدت مً ؼشاثذ اإلاجخمؼ التي حؽٍل حضءا ٌػذ الفم والٌب

دت مً الػىم الحس ي الىاجج غً قهذان خاظت العمؼ  الاحخماعي، وحػاوي هزه الؽٍش

 ُ وحػىُل حهاص الىىو، ونذ حعبب هزا الػىم في ـػىباث غلى معخىٍاث الاجفا

جتوالخػلم وايدعاب اإلاػشقت لذحهم، وب ـػىبت اهذماحهم في  اإلاجخمؼ. وهم في  الىُد

هت ؤو ؤداة جىمي الجاهب العلُم وهى الجاهب البفشي )  هزه الحالت بداحت بلى وٍش

ىىو. ومً ألادواث الكاغلت في هزا خاظت البفش( لذحهم لُػىلهم غً العمؼ وال

، وهي الاجفاُ والخػلم اإلاجاُ )اإلاعشح( الزي ًمخلَ زالر وظاثل هم بداحت ؤليها

مً اإلامًٌ ؤن هل  آلاحي:ومما جهذم بلىس الباخث مؽٍلت بدثه بالعاُا  والترقُه.

 ؟ .  هاظغ معشح بفشي ٌعهم في بمٍاهُت جىىٍش الخلهي البفشي لذحهم

  . اإلاعشح البفشي  ؛ الفم والبٌم خيت:فخااملكلماث ال
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  :ملدمت 

، وغىنهم ًهؼ في )خاظت العمؼ وحهاص ػذ الفم والبٌم مً اإلاػىنحن ٌ  
ً
خعُا

و خاظت  ً  بعبب غذم جلهي الٌالم غً وٍش الىىو(، مما ًمىؼ جىاـلهم مؼ آلاخٍش

و ) حهاص الىىو (   ،العمؼ ) ألارن ( وبسظاله غً وٍش
ً
وهزا الػىم الحس ي ٌعبب غذدا

هم مً اإلافاغب والاهخٍاظاث الىكعُت والاحخماغُت، خُث ًدذ هزا الػىم مً جكاغل

 غلى 
ً
 رلَ غلى جىىسهم الػهلي الزي ًىػٌغ ظلبا

ً
الىبُعي مؼ بِئتهم الاحخماغُت، مازشا

غملُت الاجفاُ لذحهم،  ـػىبتجىىسهم الكٌشي في ايدعاب اإلاػشقت، ويزلَ ٌعبب 

دعبىجها  خاظت العمؼ،  غً وٍشوبعبب جإزحره اإلاباؼش غلى حػلم اللؿت الفىجُت التي ًٌ

هكعُت الفم والبٌم، ألن ـػىبت الاجفاُ مؼ  فيَ بل ًازش وال ًهل هزا ألامش غىذ رل

 بل ؤن غىنهم هى غىم نعشي جكشله 
ً
ً  ٌػني الاوػضاُ غنهم، ورلَ لِغ بسادًا آلاخٍش

م والكشد العامؼ، قاإلغانت  م ألاٌب يُت غلى ًل مً الكشد ألـا الظشوف الىبُػُت والخٍٍى

The deaf and dumb are considered a section of community 

that forms a part of the social texture. This social section suffers from 
a sensitive handicap, resultant of losing the sense of hearing and 

obstruction the system of articulation. The handicap is actually 
causing difficulties in the levels of learning and communication and 
acquisition of the knowledge to them. Because of this hindering , they 

are unable to merge in a community. In this case, they need to the 
way or a tool to grow the sound side (the vision ). To compensate 

them the hearing and articulation. The effective tool in this scope is 
(the theater) that has three means to their need. These means as 
follow: A. Communication B. Learning C. Luxury According to what 

is mentioned above, the researcher crystallized the problem of his 
research in the following question: Is there ability to establish the 

visual theater to develop the ability of deaf and dumb in the visual 
receiving? 
 Keywords: deaf and dumb ; visual theater 
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ان العلُم ال ًفاب بالؽلل مؽتريت بدُث جخخلل غً ؤهىاع الػىم ألاخشي، قاإلوع

بىحىد شخق يعُذ، وال ًفاب بالػمى لىحىد شخق ؤغمى، ولٌىه ال ًهذس ؤن 

فبذ ؤـم مثله. وباإللاقت بلى اإلاؽاًل   ً م ألابٌم لزلَ ًخدذر مؼ الصخق ألـا

 الىكعُت والاحخماغُت التي ٌعببها الػىم الحس ي للفم والبٌم .

م بلى ح ً وفي هزه الحالت ًدخاج الفم والٌب ػىٍن الىهق الحاـل لذحهم م

ً  غلىحشاء قهذان )خاظت العمؼ ( وغذم اإلاهذسة  اظخخذام )حهاص الىىو(. لزلَ ًمٌ

وؤن جخم غملُت الخػىٍن  الىظُي  اظدثماس ، ومً ؤحل الخىاـل البفشي لذحهم غً وٍش

 
ً
ُا البفشي في الخىاـل ًخىلب" جشيحز الاهخمام بىحه خاؿ غلى الخػلُم اإلاخجاوب زهاق

 – 6الهاغذ )ألانص ى"   مهاساث جخاوب قػالت وجدهُو الحذ ًادي بلى ايدعاب مما

مً الخىاـل العلُم مؼ بِئتهم ، ورلَ غً وٍشو ؤدواث راث  (82 ؿ،4991الخػلُم، 

 وظاثل قاغلت جذخل في دغم وجىىٍش هزا الجاهب لذحهم . 

 في هزا اإلاجُا هى) 
ً
اإلاعشح( ، ومً ألادواث اإلاهمت التي حعخىُؼ ؤن جهذم ؼِئا

ورلَ الخخىاثه غلى مجمىغت مً ألاهذاف اإلاىذمجت التي حعخىُؼ اإلاعاهمت في جكػُل 

 ُ ش الجاهب البفشي غىذ الفم والبٌم . قاإلاعشح ٌػذ وظُلت مً وظاثل الاجفا وجىٍى

 ً ش اجفالُت خُت جمخلَ ـكت الحمىس الػُاوي اإلاباؼش م البفشي ، ورلَ المخاليه غىـا

ًالشواًت ؤو الهفُذة، ن " البالجمهىس ، ؤي   
ً
 جهاثُا

ً
هه غملُت بحذر اإلاعشحي لِغ مىخجا

الحذر اإلاعشحي ؤزاسه،  يًاح غً وشٍههمجكاغلُت حػخمذ غلى خمىس اإلاخكشححن والزًً 

خخلل الػشك اإلاعشحي  بىبُػت الحاُ غً الػمل اإلاٌخىب ورلَ ؤهه ًذخل في غالنت  ٍو

وجلَ الػالنت الخكاغلُت  (92ؿ، 4999)ظىصان بُيُذ، مباؼشة مؼ حمهىس اإلاخلهحن " 

جايذ الذوس الاجفالي للمعشح . ويزلَ ٌػذ اإلاعشح وظُلت مً وظاثل الخػلُم التي جهذم 

ججشبت نفذًت مخٍاملت للمخلهي ) اإلاخػلم ( والتي جدمل في وُاتها الخبرة الػملُت اإلاؽخهت 

ُج الاحخماعي . قاإلاعشح " مً الحُاة الكػلُت ، في ؤؾلب   ألاخُان ، والذاخلت في بىاء اليع

هى ؼٍل مً ؤؼٍاُ اإلاػشقت ؤو الخبرة ؤلاوعاهُت والحُاجُت التي ًهذمها ؤو ٌػشلها اإلاعشح 

. ويزلَ ٌػذ اإلاعشح ( 99ؿ، 4920)يماُ غُذ،خؽبت اإلاعشح "ى الجمهىس غل بلى
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عاغ ذ وظُلت للمخػت والترقُه ٌعاهم في جهٍشب اإلاعشخُت الخػلُمُت اإلاهذمت للمخػلمحن َو

َ ألن الخػلم نذ ؤسجبي بؽٍل مباؼش باإلاخػت . ادة قهمهم لها ، ورل  في ٍص

مً اإلامًٌ ؤن هاظغ معشح هل  آلاحي:العااُ في ث بدالمؽٍلت  ةبلىس  غلُه ًمًٌو 

  ؟ . بفشي ٌعهم في بمٍاهُت جىىٍش الخلهي البفشي لذحهم

 أهميت البدث :

ُ ما  ً خال  :ـ  ًإحيجإحي ؤهمُت البدث م

 م ( اإلاػام  دمجيإداة في  ؤهمُت اإلاعشح جػله ؤيثر في اإلاجخمؼ ) ألاـم ألاٌب ، ٍو

 لخدمل معاولُاجه الحُاجُت بؽٍلها الصحُذ . واإلاعاهمت في جزلُل 
ً
وغُا

 .  ً َ حػامله مؼ آلاخٍش  اإلافاغب التي جشب

   بالػلىم اإلاجاوسة  -غلم بوعاويبىـكه  -سبي اإلاعشح ُ ىخاثج مؽتريت ل للىـى

 عان واإلاجخمؼ .  جذخل في خذمت ؤلاو

 هدف البدث :

 :حهذف البدث بلى

 . نابلُت جإظِغ معشح بفشي للفم والبٌم 

  جىظُل اإلاعشح بىـكه ؤداة قاغلت في مجالي ؤلاؼاسة والخلهي البفشي. 

 :جددًد مصطلحاث البدث -2

حعخخذم ًلمت اإلاعشح للذاللت غلى ؼٍل مً ؤؼٍاُ الكشحت نىامه "  :املصزح. 1.2 

خىان نفاب خعً ، ماسي الُاط، مً حهت واإلاخكشج مً حهت ؤخشي" )اإلاادي/اإلامثل 

 ( .188 ؿ،4996

وهزا الجضء مخخق بداظت البفش التي هــي" بخعاط الػحن ومثحرة : البصزي  2،2

 (.401ؿ، 4900")قاخش غانل،مُللمٌشون  060ـ  100ؽػت راث وىُ اإلاىحت الىانت اإلا
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العمؼ مىز الىالدة  شم مً خاظتي خ  ومكشدها ) ؤـم( وهى الصخق" الز: الصم  3،2

الم  ؤو هى مً قهذ الم ؤو مً قهذها بمجشد حػلم اٌل الهذسة العمػُت مثل حػلم اٌل

 ( .420 ؿث ،.غبذ الكخاح غثمان، بلذسحت ؤن آزاس الخػلُم قهذث بعشغت " ) 

م(، وهى الصخق الزي لِغ لذًه" الهذسة غلى الخػبحر غً ومكشدها ) :البكم  4،2 ؤٌب

دت بٍلماث مىىىنت، وبؽٍل غام غذم الهذسة غلى بـذاس الشمىص  ألاقٍ اس الفٍش

 . (4 ؿ،4999)وسؼت غمل مذساء ؤلاغانت العمػُت، الفىجُت " 

 إلاطار النظزي  -3

 الاشارة ولغت الخخاطب البصزي  - 1،3

مسؾم ًل اإلاؽاًل التي جخل جهم لم ًبهىا ب، بال هها ؤلاغانت العمػُت للفم والٌب

ًذي ؤمام البِئت وحؿحراتها، قإوحذوا لهم لؿت جخاوب خاـت ههم لخػٍىمهم مٌخىفي ألا 

غً لؿت الٌالم التي ٌعخخذمها العامػىن، وهي لؿت ؤلاؼاسة. وهزه اللؿت لِعذ لؿت 

م ؤهكعهم، وهزا ما ًايذه اإلاذسط  مفىىػت بل هي لؿت وبُػُت ؤبخٌشها الفم والٌب

( الزي نام في ؤواخش  Epee( ) ألاب  ماظغ مذسظت الفم والبٌم في قشوعا )الكشوس ي

ـلهم مؼ بػمهم مً خالُ ؤلاؼاسة،  الهشن الثامً غؽش بمشانبت"خهُهت الفم وجىا

ًان  وختى نذ جبنى هزا الخىاـل يهاغذة زهاقُت في الىهج الزي ًدبػه ، وهزا ًظهش ؤهه 

 .  (408ؿث،  ب. ، ) ظمحر دبابىهلذي الفم لؿت خاـت ههم" 

خػلم الفم والب ُ  اـتم لؿت ؤلاؼاسة بؽٍل وبُعي وخٌٍو برا حػشلىا وهم ؤوكا

ُاتهم دعبىن  .بلى" لؿت ؤلاؼاسة الىبُػُت في العىحن ألاولى مً خ هت ؤلا  وٌٍ ؼاساث بالىٍش

جإخز . و (88 ؿث ،.ب)ظمحر دبابىه، بها ألاوكاُ العامػىن الٌالم " هكعها التي ًٌدع

 ًُ ج جت اإلاما الؿت ؤلاؼاسة بالخىىس جذٍس ًاث لذحهم هُد سظت الىبُػُت لها، وايدعاب خش

ٌدؽل البِئت   ً م ًلما جهذم في الػمش " ًخػلم يُل م ألاٌب ت حذًذة، قاأـل بؼاٍس

 جشظُخ اإلادُىت به بمهاساث جخىلب مىه اظخخذام ًذًه وؤغماء خعُت مػُىت مداو 
ً
ال

م خمُذي الشبُعي،)اإلاػلىماث والشمىص يإدواث في حهذه الخػلُمي"  ، 4996يٍش

عخ.(12ؿ م هزه اإلاػلىماث والشمىص في لؿت ؤلاؼاسة للخكاهم مؼ َو خذم ألاـم ألاٌب

 ً ـ  لخهذًم بؼاساث حػبر " غ ي ً مً خالُ بؼشاى الُذ والػحن ـ جأصس بفشي خًش آلاخٍش
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 مػظم ألاقٍاس الػامت وهي نادسة غلى جمُحز وجدلُل هزه ألاقٍاس يما ؤجها مالثمت للخػبحر 

) يما هى الحاُ في اللؿت الؽكىٍت اإلاعمىغت "  اغً مخخلل ألاظالُب الذنُهت جماًم 

 .  (  80 ؿث،.ب ظمحر دبابىه ،

ً بغلى  اوحػخمذ لؿت ؤلاؼاسة ؤظاًظ  ًجاد بؼاساث خاـت مهلذة إلاا في البِئت م

ؤؼُاء لخخدىُ جلَ ؤلاؼاساث بلى دالالث خاـت وسمىص مدذدة ٌعخىُؼ ألاـم ألابٌم ؤن 

 ، غىذما ًٍشذ ًخػامل هها وؤن ٌػشف غً وشٍهها ؤلاؼ
ً
اسة لؤلؼُاء ولؤلشخاؿ ، قمثال

م الخمُحز بحن شخفحن ؤو ؤيثر في غاثلخه ، هالخظه ٌػىي لٍل قشد في الػاثلت  ألاـم ألاٌب

ًمحزه هها غً باقي ؤقشاد الػاثلت يإن جٍىن هزه ؤلاؼاسة  بؼاسة خاـت لالظخذالُ غلُه 

 يبر ألارهحن  ؤو يبر ألاهل ؤو يثاقت الؽػش ؤو وى 
ً
ُ الهامت ؤو نفشها .. الخ . مثال

هت هكعها ًمحز بحن ألاؼُاء اإلاىحىدة في البِئت التي ٌػِؾ قيها . قهى ًخىـل بلى  وبالىٍش

مػاوي ألاؼُاء مً خالُ جمثُل جلَ ألاؼُاء، ؤي مً خالُ سبي" اإلاػاوي باإلؼاساث، 

وخشيتها  وجهىم بإدائها الُذان والزساغان والىحه، خُث ًخٍىن اإلاػنى مً ؼٍل ؤلاؼاسة

وال ًخخلل خاُ ألاداء ؤلاؼاسي )…( ويُكُت ؤدائها ومٍاهتها باليعبت لباقي ؤغماء الجعم 

ػت ؾحر  هت ظَش  هجذ الفم ٌعخخذمىن ؤلاؼاساث بىٍش
ً
غً خاُ ألاداء اللؿىي قإخُاها

وسؼت غمل مذساء ؤلاغانت )ًاملت، وسؾم اسجٍاب ألاخىاء جبهى الٌكاءة "

 ابخت في هظام لؿت ؤلاؼاسة باليعبت لهم . اللؿىٍت ز(8 ؿ،4999العمػُت،

 ً وحػذ لؿت ؤلاؼاسة وظُلت اجفاُ بحن الفم والبٌم ؤهكعهم، ٌعخىُػىن م

، بدُث" جشجٌض غملُت الىـل بحن ابػًم ما في دواخلهم لبػمهم خاللها ؤن ٌػبروا غ

م اإلاخداوسًٍ غلى جكعحر الػباساث واإلادخىي إلاا نذ نُل. ولؿت ؤلاؼاسة وخذها جذع الف

هت بفشٍت  ًذخلىن بلى حىهش غملُت الاجفاُ دون غىاثو، وهزا الاجفاُ ًدفل بىٍش

ًمش بػملُت وبُػُت ، وهي التي جذع الفم ًإخزون  لمً لؿت حعمذ للخىاـل اللؿىي ؤن 

ُت  اٍاجهم يإشخاؿ ؤيخمل هىههم ، جماًم م يما ًدذر مؼ ألاشخاؿ باللؿت الفىج

 .  (444 ؿث ،.)ظمحر دبابىه ،ب"

في لؿت ؤلاؼاسة نىاهحن لؿىٍت خاـت حؽبه في هظامها وجىظُمها لؿت الٌالم  وجخىقش 

هت  ت هي مىظمت بالىٍش باليعبت للعامػحن، خُث حػذ " ؤلاؼاسة اإلاشثُت في اللؿت ؤلاؼاٍس
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هكعها التي جىظم قيها ؤلاؼاساث الفىجُت في اللؿت الفىجُت، مً خُث مماغكت اللكظ، 

سي ًمًٌ جدلُله لمً وخذاث اإلاػنى الٍامل الزي وبػباسة ؤخشي قإن الخىاـل ؤلاؼا

ت "  .  (401 ؿ،)ظمحر دبابىهًدخىي غلى الذاللت اللكظُت ؤلاؼاٍس

م الحفىُ غلى الخؿزًت ألاظترحاغُت التي ًدفل غليها  يما ٌعخىُؼ الفم والٌب

( William stokoe) ألامٍشٍي العامػىن مً اللؿت الفىجُت، قهذ ايدؽل الػالم اللؿىي 

ً اللؿىٍحن ؤن"اليؽاواث الؽكىٍت لِعذ بالمشوسة ؤن جٍىن ـىجُت، خُث وغذد م

ُتحػخمذ ساخت ألاشخاؿ العامػحن في اللؿت الفىجُت غلى مدُي الخؿزًت   الاظترحاغ

ىا لخمٌىا ؤن هشي ؤهه لِغ لذي الفم هزا يعمىع، وبٍل بعاوت لى قخدىا ؤغُللٌالم اإلا

اإلاشثُت،  الاظترحاغُتمدُي الخؿزًت  الشابي. لزلَ ًشجٌض جكاغل الفم الؽكىي غلى

)ظمحر " الاظترحاغُتقإن الفم ٌعخمخػىن باألداء الىبُعي لػملُت الخؿزًت  ىدُجتوبال

ىقشه الىظُي البفشي لهم في هزا ( 400ؿ،دبابىه  ً التي ًدفلىن غليها مً خالُ ما

لزاجُت ا الاظترحاغُتن الفم والبٌم ٌعخىُػىن" مماسظت غملُت الخؿزًت باإلاجاُ، ؤي 

ضة غلى مدُي ؤلاؼاسة اإلاشثُت ، وجخىقش الخؿزًت  مً خالُ الحغ  الاظترحاغُتاإلاشٌج

ت اإلاشثُت ق)…(  البفشي  ً جهم ةقػىذما ًخدذر الفم باإلؼاٍس ٌعخىُػىن الخػبحر غ

دون ـػىبت ؤو بغانت ، ومً خالُ حعهُل العجض الحس ي ٌعخىُػىن ؤن  اؤهكعهم ؼكىًٍ 

خالغبىا بىىههم،   يما ًخالغب العامػىن    بإـىاتهم " ٌػّذلىا ٍو
ً
)ظمحر دبابىه ، جماما

 . (448 ؿ

 لؿىًٍ قلؿت ؤلاؼاسة هي اللؿت الىخُذة الت ن،بر
ً
م جىاـال  اي جممً للفم والٌب

ممً لهم حؿزًت  اظلًُم  ًاملت التي ال  اظترحاغُتًجػلهم ًدههىن راتهم مً خاللها، ٍو

ـػىبت،  ـكهاًجذون قيها ؤي  غليها وماسظىها مىز ؤن وغىا وبُػت  ئىاوؽلؿتهم التي  بى

غىنهم، قهزه اللؿت" وخذها جهذم للفم مدادزت في بواس بفشي جمٌنهم مً اإلاؽاسيت 

الٍاملت، وغملُت هضع حمُؼ الػىاثو التي حػترك الػالناث الصخفُت ججػل الفم 

ًجذون ؤماينهم في اإلادادزت. وهزا ٌػني ؤجهم ٌعخىُػىن قشك مىنػهم يإشخاؿ 

ً بلؿت خاـت ههم نذ ال ًكهمها البػن بال برا  .(441 ؿ)ظمحر دبابىه،حن "مخدذز وٌل
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جإنلم غليها ورلَ مً خالُ مخالىتهم ومماسظتها مػهم بالؽٍل الزي ًادي بلى قهم 

 مؽترى بحن الىشقحن . 

 .  لغت إلاشارة والخطاب البصزي  – 8،1

 
 
م في جلهػذ خاظت البفش الحاظت الشثِعح ي اإلاػلىماث ت غىذ الفم والٌب

التي ٌػخمذوجها في  ن اللؿت ألاظاطبواإلاػاسف غً ألاؼُاء اإلاىحىدة مً خىله في البِئت. و 

 غلى خاظت ا
ً
 ًلُا

ً
لبفش في الخىاـل مؼ الخخاوب هي لؿت ؤلاؼاسة التي حػخمذ اغخمادا

 ً دهو"  ،ومً خالُآلاخٍش  ً م ؤن م ألاٌب خاظت البفش ولؿت ؤلاؼاسة ٌعخىُؼ ألـا

قهم لؿىي، وبؽٍل غام قإن هزا ٌػني اظخػماُ ؤلاؼاساث لخىلُذ جىاـل قػاُ و 

اإلاػنى، واظخؿالُ الىظُي البفشي بلى ؤنص ى الحذود ، وبما ؤن خاظت البفش ظلُمت 

 . (448 ؿث ،)ظمحر دبابىه، ب.غىذ ألاـم "  

غلى ما ٌعخىُؼ ألاـم ؤن ًكػله اليدعاب اإلاػشقت وجلهي  اقهىاى جإيُذ

ىُ بلى مػاوي ألاؼُاء لاإلاػلىماث مً خالُ ال خإيُذ ىظُي واظخػماُ ؤلاؼاساث للـى

 . الخىاـل اإلاػشفي في الحُاة

ـً  البفشي غىذ الفم والبٌم ًإخز وابػً االخىاب و  حػخمذ قُه هزه الػملُت  اخا

ُخم جلهي اإلاػلىماث بفشًٍ غلى مجمىغت خىىاث ؤظاظُت البذ مً  ن ألاـم أل ، اجىقشها ل

الفىحي، الزي ًشاقو تي ًإحي مً خاللها جىلُذ اإلاىبه لألابٌم قانذ لحاظت العمؼ ا

، بال ؤن ألاـم ألابٌم لىماث وغملُت الخىاـل مؼ آلاخٍشًؤلاؼاسة اإلاشثُت في جلهي اإلاػ

ًدخكظ بالجضء الثاوي مً اإلاىبهاث وهى اإلاىبه البفشي الزي ًإحي مً خالُ البفش 

عخىُؼ بدساى وحىده غً وٍشو اإلاالخظت التي جإحي مً  )ظمحر خالُ خاظت البفشَو

 . (8 ؿث،.، بدبابىه

قإولى الخىىاث الػملُت للخلهي البفشي والىاحب جىقشها في جلهي اإلاػلىماث 

 لذًه هي ) 
ً
ا م جلهيها وبدساى مػىاها ( املالخظت والاهدباهبفٍش م ألاٌب ذ ألـا . قإي قٌشة ًٍش

، ؤي البذ 
ً
ا ؤن ٌؽاهذ اإلاادة خالشة غً اإلاىاد وألاؼُاء قال بذ مً ؤن ًخػامل مػها بفٍش

ن اإلاػلمت في بؤمامه ًىظُلت بًماخُت لخلَ الكٌشة اإلاشاد مػشقتها، قػلى ظبُل اإلاثاُ: 

دهو مً خالُ مالخظاجه غلى  م ًالخظ ٍو مػاهذ الفم والبٌم ججػل مً ألاـم وألاٌب
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ماخُت غً جلَ الكٌشة . ذ ههلها بلى رهىه غً هزه اإلاادة ًىظُلت ًب ) الكٌشة التي جٍش

 . (1ؿث ، .حر دبابىه، بظم

م، قاالهدباه هى جشيحز  (الاهدباه)وجشاقو اإلاالخظت غملُت  م وألاٌب مً نبل ألـا

 لص يء ؤو اإلاادة اإلاىحىدة ؤمامه ،الؽػىس في ا
ً
خخلل الاهدباه جبػا ، ونذً 

ً
والخىلؼ هها حُذا

ؤو الذاثمت، اإلاانخت لىبُػت اإلاادة اإلاىحىدة وؤهمُتها واسجباوها بداحاث اإلاخلهي الىكعُت 

ًُ  اقهذ ًٍىن الاهدباه نعشًٍ  -809 ؿ،4990ا)ابى والب مدمذ ظػُذ،ؤو بسادًً  اؤو جلهاث

806) 

م  فاملالخظت والاهدباه ال ًمًٌ ججاوصهما في غملُت الخلهي البفشي للفم والٌب

 للخىىة الثاهُت وهي ؤلادساى الحس ي البفشي .  اإلاذخل الشثِغ ذانألجهما ٌػ

ًخم بمىحبها جدىٍل وؤلادساى الحس ي البف ُت غهلُت مػشقُت بىاثُت  شي هى "غمل

وانت اإلاثحر التي حعهي غلى اإلاعخهبل الحس ي )الػحن( باإلاػلىماث بلى مشاخل غلُا في 

ىس رلَ الص يء اإلاذسى"  ً بنى ؤوـ  في  (809 ؿ،8004)مها الػاوي، الذماؽ مً ؤحل جٍٍى

.
ً
ا ُخحن مىذمجخحن مؼ بػمهما وغملُت ؤلادساى البفشي هي هاجج  رهً اإلاخلهي بفٍش غمل

ئُت، بِىما ًمىلؼ ؤلادساى بخكعحر  وهما  )ؤلاخعاط( الزي ًهىم" بدسجُل اإلاثحراث الُب

، ؤي (802 ؿ) ابى والب مدمذ ظػُذ،هزه اإلاثحراث وـُاؾتها في ـىس ًمًٌ قهمها" 

ل ب ًخم قيها جإٍو  ًضودها بمػلىم ؤلاخعاظاثن غملُت ؤلادساى الحس ي البفشي" 
ً
ال اث جإٍو

ً ؤؼُاء"   . (802) هكعه، غما في غاإلاىا الخاسجي م

م  خم ؤلادساى الحس ي البفشي لذي الفم والٌب وٍو زالزت معخىٍاث. ؤي  غً وٍش

جخٍىن لذي اإلاخلهي ألاـم ألابٌم بػذ مالخظت الص يء اإلاشاد مػشقخه،  ؤلاخعاظاثن ب

والؽٍل  خُث جهىم الػحن بدسجُل اإلاثحراث اإلاىحىدة في الص يء، مً خُث اللىن 

 ُ )اإلاعخىي الحس ي الػمىي(، وجدىٍل والحجم والحشيت وخي الاججاه، هزا اإلاعخىي ألاو

اإلاعخىي الذماؽ، وهزا اإلاعخىي الثاوي ) بلى هبماث غفبُت جيخهل بلى ؤلاخعاظاثجلَ 

الحس ي الػفبي(، وبػذها حػالج في الذماؽ لخٍىًٍ مػنى للص يء اإلاشجي هدُجت لخدىُ جلَ 

ًدفل  تساى غهلي، وهى اإلاعخىي  الثالث، ومً هزه اإلاعخىٍاث الثالزبلى بد ؤلاخعاظاث

 ألاـم ألابٌم غلى مذسى خس ي بفشي بعُي لص يء مػحن . 



مدمد هزيم خلفأ.د/   

 

164 

 

ت مؼ  ًاث الحعُت البفٍش إحي دوس الخىىة الثالثت التي ًخم قيها سبي اإلاذس ٍو

ً الكٌشة اإلاػهذة ، ؤي  ُ سبي ن الكٌشة اإلاػهذة ال جبنى بال مً خالببػمها البػن لخٍٍى

ًاث الحعُت مؼ بػمها وجترابي ختى   جماف هزه اإلاذس
ً
ًاث خعُت بعُىت حذا "مذس

. وحعاهم في جٍىًٍ هزه الكٌشة اإلاػهذة (80 ؿ،) ظمحر دبابىهجخٍىن الكٌشة اإلاػهذة "

اإلاذسيت لخخدىُ قُما بػذ بلى  ؤلاخعاظاثغملُت الخٌشاس والخىىع التي حػمل غلى دمج 

ىُ ودواقؼ ألاـم وألابٌم مذسى يلي، جدذده مجمىغت م ً الػىامل ألاخشي يداحاث وُم

 وؾحرها . 

عخكُذ ألاـم ألابٌم مً غملُت الخٌشاس والخىىع في جثبُذ ـىس ألاؼُاء داخل  َو

 ؤن الىكل 
ً
 مً حهت ؤخشي، قمثال

ً
ا غهله مً حهت وللخمُحز بحن ألاؼُاء اإلاذسيت بفٍش

الذاللت غلى شجشة قهذ ٌعخخذمها  ألاـم ألابٌم" الزي حػلم للخى ًلمت ؤخمش مً خالُ

شاس الخجاسب   لئلؼاسة بلى الصجشة هكعها ولِغ بلى اللىن ألاخمش اإلامحز ، ولًٌ بػذ ٌج
ً
قىسا

الحعُت التي جخخلل في هزا اللىن مً الٌخب والىباجاث والثُاب وألاهذاف ألاخشي التي 

ي حؽترى به هزه جدمل اللىن ألاخمش ًذسى الىكل بإن ًلمت ؤخمش حؽحر بلى اللىن الز

 وخفه باإلؼاسة بلى ـكت 
ً
 حُذا

ً
لما قهم الىكل هزا اإلافىلح قهما ألاؼُاء حمُػها ًو

لخدىٍل جلَ الفكت الثابخت  (48 ؿظمحر دبابىه ،)زابخت ولِغ لئلؼاسة اإلاخخلكت راتها "

ىُ بلى حػمُم زابذ غً رلَ  م للـى بلى سمض ًهىم مهام مذسى يلي ٌعخخذمه ألاـم ألاٌب

( لزَل هجذ ؤن )…مذسى خس ي ًهىم مهام مذسى يلي غلى اغخباس ؤن الشمض "  اللىن ،

مدمىد البعُىوي ، )هكعها "  اث ًلُت غً ألاؼُاء ال ألاؼُاءالشمىص حعدثحر مذًس

 للىـل بلى مكاهُم زابخت غً جلَ ألاؼُاء .  (892،899 ؿ،4908

م هي ألادواث ًاث واإلاكاهُم التي ًدفل غليها الفم والٌب ألاظاظُت في  قاإلاذس

ًاث هي" ـىس رهىُت وؽإث مً خبرة  غملُت ايدعاب مػلىماث ومػاسف حذًذة، قاإلاذس

ًاث واإلاكاهُم ًمًٌ جزيشهما،  خعُت، واإلاكاهُم هي ؤقٍاس وؽإث مً جَل الخبرة، واإلاذس

ً خالُ ـىس ؤو سمىص " ي، والخػبحر غنهما، والخكاهم مؼ آلاخٍش )لىكي مدمذ ًص

 مً لؿت ؤلاؼاسة التي ٌعخخذمها جدىلذ بلى بؼ (82ؿ،4908
ً
اساث وؤـبدذ حضءا

ً  والخكاغل مػهم وبزلَ ٌعخىُؼ سبي ما حػلمه  م في الخخاوب مؼ آلاخٍش الفم والٌب
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ذ ؤن ًخػلمه مً مىانل حذًذة للىـل بلى  ٍش  ً ًاث ومكاهُم ظابهت مؼ ما مً مذس

إلاىنل الجذًذة الخىاقو والاوسجام مؼ هزه اإلاىانل. قالشبي بحن اإلاكاهُم العابهت وا

الفم والبٌم.  اإلاشاد حػلمها هي الخىىة الشابػت وألاخحرة في غملُت الخلهي البفشي غىذ

ً  وللزايشة دوس ؤظاط في الخىىة الشابػت مً غملُت ايدعاب اإلاػلىماث الجذًذة قم

ل اإلاػلىماث الجذًذة ، لزا خالُ اإلاػلىماث الهذًمت اإلاخضوهت في الزايشة ًخم جكعحر وجإٍو

م في جلهيهم  الزايشة اإلافذس ألاظاطحػذ  ُه الفم والٌب واإلاكعش الزي ٌعدىذ غل

 ً للمػلىماث" قالزايشة هي اإلاخضن الزي جدكظ قُه الخبراث اإلاخٌشسة ودون الخبرة ل

الخىىس اإلاػشفي للفم والبٌم.  (1ؿ )ظمحر دبابىه،حعاهم الزايشة معاهمت خهُهُت في"

م ايدعاب اإلاػشقت، وبا بذون الخبراث اإلاخضوهت في الزايشة ال   لىدُجتٌعخىُؼ الفم والٌب

ظِبهى الفم والبٌم سهُىت ؤلاغانت العمػُت التي حػضلهم غً بِئتهم الاحخماغُت وججػل 

 قال بذ مً جىقش غملُت جلهي 
ً
 ؾحر قاغلحن بل ًفبدىن غالت غلى اإلاجخمؼ. برا

ً
منهم ؤهاظا

ُػىن الخكاغل مؼ ٍي ٌعخىبفشي ظلُمت جهىم غلى خىىاث صحُدت ومخٍاملت ل

ً ومؼ البِئت التي ًيخمىن بليها. ويزلَ ًمٌنهم الاظخكادة في ؤي غملُت حػلُمُت  آلاخٍش

ُهها في الحُاة الػملُت للىـىُ بلى جإنلم  لكهم ألاؼُاء واإلاىلىغاث مً خىلهم وجىب

ً ألاقشاد العامػحن.   وبُعي واهذماج ظلُم في الحُاة الاحخماغُت، ولى بمعخىي ؤنل م

 املمثل وإلاشارة املصزخيت -1، 1

ُت  ت الحاملت للػالماث في اإلاعشح قهى" وخذة دًىامٌُ ش البفٍش ٌػذ اإلامثل مً ؤيثر الػىـا

ًاجه،  ىجه وخش ًاملت مً الػالماث ؤجها جدمل ما ًمًٌ ؤن ًٍىن حعذ اإلامثل ـو إلاجمىغت 

 غذة ؤؼُاء مً نىؼ اإلاالبغ ختى اإلاىظش اإلاعشحي 
ً
 قإن ا)… ( وؤًما

ً
جػل وغمىما إلامثلً 

اإلاػاوي جخمشيض خىله ونذ ًكػل رلَ بلى خذ ؤهه بإقػاله ًمًٌ ؤن ًدل مدل ًل خىامل 

.قاإلامثل هى الػىفش ألاظاس ي (411 ؿ،4994)الحن ظخىن، "  Sign Carriersالػالماث 

 غلى اإلاعشح وبهخاج الذالالث اإلاعشخُت التي جهؼ في 
ً
في غملُت ججعُذ الىق ـىسٍا

اغخباسه الػىفش الحي الىخُذ الهادس غلى ههل اإلاػاوي وألاقٍاس بلى الؿالب غلُه ، غلى 

ذسحها غلى  اإلاخلهي، قهى "مىخج وخامل اإلاعشخاهُت في الىنذ هكعه، قهى ٌؽكشها ٍو

ت مػالجت دقهاجه الؽػىسٍت وسؾباجه  خؽبت اإلاعشح غلى هُئت غالماث وبُاهاث سمٍض
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 داخل غملُت ايدؽاف 
ً
ىه ؤو ألاخش بىـكه قاغال ُ، ًي ًجػله ًخدذر "نٍش )حىصٍل قحرا

ت التي ًهذمها لىا حعذ اإلامثل ال حػخمذ قهي غلى ب. (29 ؿ،4999 ن الػالماث البفٍش

ًالىحه ؤو ألاًذي ؤو ألاسحل بل ؤن بًفاُ هزه الػالماث  حضء واخذ مً ؤحضاء الجعذ 

 ٌػخمذ غلى غمل ؤحضاء الجعذ ظىٍت، ؤي ؤن " الدؽٌُ
ً
ل الجعذي ال ٌػخمذ اغخمادا

غلى حػبحراث الىحه وخذها، وبهما ًٍىن لهزا الىحه غالنت غمىٍت مؼ ؤغماء  اثًِع س 

)غهُل جهذي الجعذ ألاخشي لُىجض مهامه الجمالُت خعب مهخمُاث الػشك" 

خخلل ًل حضء مً ؤحضاء الجعذ في ؤهمُت الخػبحر  (68ؿ،8004ًىظل، البفشي. ٍو

ـت الكم ألاخشي، خُث" ٌػذ الىحه ؤهم حضء مً حعم  غً ألاحضاء اإلاادي، وخا

اثلت غلى الخػبحر اإلاىىع اإلاشيب والػُىحن. قالىحه ًخكشد دون ظاثش ألاغماء بهذسة ه

الشهُل، قهى ًشظل بؼاساث واغُت ؤو ؾحر واغُت جذلىا غلى خالت ـػبت ـاخبت خالخه 

الؽػىسٍت وخالخه الصحُت، ودسحت اهدباهه ومىنكه الػام وآساثه الخاـت، وؤهم بؼاساث 

ٍاث التي حػبر غً الاهخمام والترخُب ؤو البهجت واللزة الىحه  هي الابدعاماث الطح

ضن والؿمب ؤو واإلاخػت، وجىاصحها في ألاهمُت الذمىع وغالماث الػبىط التي حػبر غً الح

 .  (426 ؿ،.ث)حىلُان هلخىن ،بالشض ى والهلو " غذم

إحي الجضء الثاوي مً ؤحضاء حعذ اإلاادي في ؤهمُت الخػبحر الب فشي، وهما ٍو

 جادي ألاًذي وألاـابؼ" قاألًذي حعخخذم في جدهُو غذد يبحر مً ألاقػاُ التي 
ً
دوسا

 في ألاخذار اإلاعشخُت، قهي جهبن غلى الخىجش ؤو حؽهش العُل يما جشقؼ الٍاوط م
ً
هما

وجدبادُ الخىاباث وجفاقذ ألاًذي ألاخشي، بلى حاهب رَل جخذخل ألاًذي بؽٍل مباؼش 

. وجإحي في (494ؿ)حىلُان هلخىن،ىىن الىكغ ؤو داللت اإلاىنل" في ؤلاقفاح غً مٌ

ألاهمُت الثالثت مً ؤحضاء حعذ اإلاادي راث الهذسة غلى الخػبحر البفشي قهي ألاسحل. " 

ُت  ًاهذ ألاسحل بىبُػتها ؤنل ؤحضاء الجعذ نذسة غلى الخػبحر بال ؤجها لشوسة ؤظاظ وبرا 

. وجخخلل ؤهمُت الجعذ (491ؿ،حىلُان هلخىن )في مػظم الػشوك اإلاعشخُت" 

الجعذ  بلى  اإلاخلهي، وجشحؼ ؤهمُت خشيت اإلاخدشى غً الجعذ العايً في بًفاُ اإلاػنى

في هزا اإلاىلىع ًىجها " هظام بؼاساث حىهشه الىخُذ الشبي بحن اإلاػاوي والفىس اإلاهُإة 

ًل  وهي بىبُػتها ش يء ملمىط مىحىد غلى هُئت رخحرة مً الاهىباغاث مخضوهت في رهً

قشد مً ؤقشاد اإلاجخمؼ جخدىُ غىذ الاظخخذام بلى وظُلت ؤظاظُت في وظاثل الاجفاُ، 
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و الحىاط )خاظت البفش (  ٍلها بلى سمىص ومػان جذسى غً وٍش قةؼاساتها ًمًٌ جدى

ُت دالت غلى الكػل العٍُىلىجي الاحخماعي"  )ظػذ غبذ وبمػنى جفبذ الحشيت ـىسة مشث

م خُىن،   خفُت اإلااداة . للص (414 ؿ،8008الٌٍش

 لذواقؼ الصخفُت اإلاعشخُت، 
ً
وجخخلل داللت خشيت الجعذ اإلاخدشى جبػا

قالذواقؼ الهىٍت والبعُىت جٍىن خشيتها معخهُمت، ؤما برا حػذدث الػالناث بحن 

ًاهذ الحشيت مىدىُت، وفي خاالث الؽَ والتردد جٍىن الحشيت  الصخفُاث بحن اإلاعشح 

 (401 -404ؿ، 4964، ًلمض  )ًىظش : هُيىجًمخػشحت . 

وجإخز ؤلاًماءة ؤهمُت في الخػبحر البفشي لجعذ اإلاادي غلى اغخباسها"خشيت 

ابؼ نذ جادي مػنى مػحن  مىلػُت ولها دالالث ومػاوي مخدشيت، قدشيت ـؿحرة باأـل

ٌثحر  ـؿحرة مً الشؤط والٌخل نذ جٍىن لها دوس في جىلُذ ال ٌؿني غً الٌالم، وخشيت 

ذ،)بذسي غً اإلاؽاغش"  مً اإلاهاـذ والخػبحر  للصخفُاث  (16ؿ،4920خعىن قٍش

 .اإلاعشخُت

  . جكىين العزض البصزي وجلليه من كبل املخفزجمبادئ –1،1

ً نبل اإلا ً الػشك البفشي وجلهُه م  خكشج غلى خمعت مبادت ؤظاظُت هي:ٌػخمذ جٍىٍ

 . ـ مبذؤ التريُب1

 . ـ مبذؤ الترجِب والخىظُم2

  . ـ مبذؤ الٍلُت3

ت والخىاـلـ مبذؤ 4   . الاظخمشاٍس

 . (ـ مبذؤ التزامىُت ) ؤقو جىنػاث اإلاخلهي5

 مً الػالماث ال
ً
ا ) الظاهشي ( ذالت التي جشظم اإلاظهش الخاسجي  خُث ًدؽٍل الػشك بفٍش

الزي ٌػبر غً مممىن داخلي مخىاؾم مؼ الؽٍل الخاسجي، قالػشك البفشي هى"غباسة 

شظلت في لحظت واخذة، وهزه اللحظت آلان غً ؼٍشدت جخٍىن مً مجمىغت الػالماث اإلا

ت راث الاهخماء الؽكشي اإلاخخللحعمذ ظلعلت الشظاثل اإلاشي بإن جخجمؼ ههذف داللي  ٍض
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ت راث هظام ممحز في اؼخؿاله" ) غبذ مىخذ إلهخاج بيُت خشيُت حؽٌُلُت قاغلت وجإزٍش

م اإلاباسى، ُ اإلاػنى للمخلهي 02 ؿ،8000الٌٍش   . ( إلًفا

ً الػشك البفشي هى مبذؤ ؤُو اإلابادت ال ؤي ،()الترهيبتي ٌػخمذ غليها جٍٍى

ًاة ؤلاًماءة، ومظهشه جشيُب مجمىغت الػالماث البفشٍت ) حعذ اإلامثل، الحشيت اإلادا

(، اإلاخكاغلت … الخاسجي، اإلاٌُاج، الضي، ؤلايععىاساث، وؼٍل الخؽبت، الذًٍىس، ؤلالاءة

غً مذلىُ الػشك البفشي. ؤي ؤن  بػمها مؼ بػن واإلاٍىهت إلاجمىغت الذواُ اإلاػبرة

الػشك ًجمؼ" بحن اإلاٍىهاث وجشيُبها لمً وعُج داللي مىخذ غبر اإلاعشخت لخالل منها 

ت إلااهُت الػشك. برن قمً خالُ مبذؤ (02ؿ)غبذ الٌٍشم اإلاباسى،بيُت"  بفٍش

ىسة الػشك) التريُب ( جخطح لىا الٌُكُت  " بمعاخاتها وخىىوها ألاولى التي جبنى ههاـ 

َ و  ًثحر لذي اإلاخكشج خالت ؼػىسٍت لخل يخلتها وجهاوػها، وجىاقو ؤلىاجها ؤو قمائها لٍي 

 (.90 ؿ، 8004ي")غهُل مهذي ًىظل، تي ًهفذها في مىانؼ الػشك اإلاعشحاإلاػاوي ال

ذخل اإلابذؤ الثاوي  ،  ) الترجيب والخنظيم (ٍو يػامل ؤظاط في غمل اإلابذؤ ألاُو

ت اإلاتري بت في ـىسة الػشك، خُث ٌػخمذ الػشك البفشي غلى قخترجب الػالماث البفٍش

هزا اإلابذؤ في جٍىًٍ الذواُ اإلاٍىهت للخىاب اإلاعشحي، وجلَ الذواُ اإلاترجبت حػخمذ غلى 

ذًت للمخػت" الجمالُت، غبر الخىظُم ألامثل للٌخل، والخٍىٍىاث الػاثمت في  نذستها الخىُل

، وغلى وقو مهاسب
ً
، وغمىدًا

ً
باججاه اظدثاسة ؤخُلت اإلاخلهي  ت ججزعقماءاث الػشك، ؤقهُا

ت غىذما حؽٍل مجمىغت 91 ؿ،4999باظم الاغعم،) " ( . ؤي ؤن الػالماث البفٍش

الخىىه الىاججت غً جشجُبها وجىظُمها ظىف جخلو مجمىغت مً الخإزحراث الػاوكُت 

 ًخجه هدى الهذوء 
ً
 ، الخىىه ألاقهُت جخلو مضاحا

ً
الم والعٌُىت والعلذي اإلاخلهي، قمثال

 بالػض ،
ً
ويزلَ الخىىه الخكُكت الاهدىاء، ؤما الخىىه الؽذًذة الاهدىاء قخخلو مضاحا

 (.480ؿ، 4964) هُيىجىُلمض ، الخ… والثراء والترف 

، )الكليت (ؤما اإلابذؤ الثالث الزي ًهىم غلُه غمل الػشك البفشي قهى مبذؤ 

ً وهزا اإلابذؤ ٌػني ؤن ـىسة الػشك اإلاتريبت مً الػالماث حؽا هذ يٍل مخٍامل ولِغ م

، ًل غالمت غلى 
ً
ت هى غمل يلي ولِغ حضثُا ؤحضاء مىكفلت، ؤن غمل الػالماث البفٍش

خذه، ومً خالُ ًلُت الػمل البفشي جإخز الجضثُاث بالخماًض والىلىح داخل الٍل 
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ُ بباليعبت للمخلهي. ؤي  ن مبذؤ الٍلُت ًىىلو في غمله داخل الػشك البفشي مً خال

، ولٌىه ًبهى ٌؽترى مؼ الٍل خٍامل الزي ًكهذ قُه الجضء خىاـهاإلابىاء الٍل" 

ذسيه اإلاؽاهذ يؽبٌت مً اإلاػاوي، يمػنى بًداجي داقظ غلى وخذجه، ٍو )غىوي " ٍو

  . (416 ؿ،4999يشومي، 

ً الػش  ُه مً نبل ؤما اإلابذؤ الشابؼ، الزي ًذخل في غملُت جٍٍى ك البفشي وجله

ت التي  اصلالاشخمزاريت والخى ، قهى اإلاخكشج  " قلحظت الػشك جىىلو مً مبذؤ الاظخمشاٍس

حػخمذ غلى جىاحذ الػالماث اإلاخخالُت واإلاخػانبت للذواُ اإلاعشخُت، قجمُؼ اإلاكشداث 

ش اإلاؽخؿلت في خهل بهخاج الذاللت لبيُت الػشك ال جإخز مىنػها بال باجدادها  والػىـا

اإلاكشداث في صمان ومٍان وجٍاملها في لحظت الحمىس، وحؽٍل غملُت جخابؼ وحػانب 

ت "  الػشك للػىفش ؤلاؼاسي اإلاخمشيض في الىانت الاجفالُت اإلاػخمذة غلى مبذؤ الاظخمشاٍس

م اإلاباسى،   . والخىاـل (20 ؿ)غبذ الٌٍش

 بلى مبذؤ 
ً
الهاثم غلى بهخاج  أو أفم جىكعاث املخللي (، ) التزامنيتوهفل ؤخحرا

 ) بفش (
ً
واسجباوها باإلاػنى الػام ) اإلاذلىُ ( اإلاىحىد  الذواُ اإلاعشخُت في الػشك خعُا

" بػملُت ؤلادساى جشجبي جضامىُت الػشك البفشي  برفي الزايشة الجمػُت لذي اإلاخلهحن، 

حعخىُؼ هزه البيُت ؤن جبث مجمىغت مً الػالماث اإلاخػذدة اإلاجاالث  بروالاظدُػاب، 

)غبذ ألاؼُاء ويثرتها" في آن واخذ وجخدهو غملُت بدسايها وجلهيها غلى معخىي جىىع 

في الػشك. ؤي ؤن الػشك البفشي ٌؽمل في ونذ واخذ غلى  (20 ؿالٌٍشم اإلاباسى،

ـكها بيُت مػىاة، وغلى بدسايها،  ً  برالفىسة الذالت بى ًدؽٍل اإلاػنى النهاجي للػشك م

خالُ اجداد ؤقو الخىنؼ اإلاكشوك في الػشك، وما ًهابلها مً ؤقو الخجشبت اإلاكشولت في 

اإلاخلهي الزي ًهؼ غلُه جدهُو الفىسة النهاثُت مً خالُ الخىابو النهاجي بحن رهً 

ً مخلهي الػشك . ت في الػشك اإلاعشحي ومذلىالتها في ره ُ البفٍش  مجمىغت الذوا
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 إحزاءاث البدث -4،1

 مجخمع البدث
ً
 أوال

م في مػهذ ألا  ة مل في مداقظت البفش ًخٍىن مجخمؼ البدث مً اإلاعخكُذًً الفم والٌب

 09والبالـ غذدهم )/ الػشام 
ً
 . ( معخكُذا

 : عينت البدث
ً
( 49/ ؤخخاس الباخث غُىت نفذًت مً اإلاعخكُذًً البالـ غذدهم ) ثاهيا

( اقشاد مً الػُىت ًجعذون 1وجهعُمهم الى نعمحن )مً الفل العادط في اإلاػهذ 

 ( حمهىس مخلهي للػشك البفشي مً ؤحل جدهُو44الخىاب البّفشي الذسامي و)

الكئت  )ًىجهم :ورلَ إلاا ًإحيويزلَ اخخُاس الفل العادط في اإلاػهذ  .الػملُت الخكاغلُت

 في اإلاػهذ ،
ً
ؼاساث اإلاعشح اإلاىظكت في الخػلُم بولذحهم ؤمٍاهُت في اظدُػاب ألايبر غمشا

 ( .لذحهم

 : أداة البدث
ً
ُاث: ؤظخخذم الباخث  ثالثا غلى وقو اإلاىهج الىـكي ، ؤلاواس الىظشي  ؤدب

 لدؽٌُل الخىاب البّفشي إلاعشح الفم والبٌم .  لخدلُليا

زي على وفم الخكىين الاشاري في البص  املصزح بناء الخطبيلاث النظزيت والعمليت في 

  .املصزخيت الخعليميت

زي جكىين الخطاب إحزاءاث أوليت في  -  ملصزح الصم والبكمالبص 

ظتها ، ويزلَ لخدذًذ غُىت غلى مجخمؼ البدث ألاـلي والظاهشة اإلاشاد دسا الخػشف

  : ممثلت للمجخمؼ ألاـلي نام الباخث بما ًإحي

 ت في اإلا ػهذ وإلاخخلل الفكىف الذساظُت اإلاؽاسيت في غذد مً الذسوط الىظٍش

جدذًذ الفل)العادط( يػُىت للبدث وغذدهم  والاوالع، وبػذ اإلاؽاهذة قُه

 (49  
ً
ً الفم والبٌم . ( معخكُذا  م

 ًالضساغت، والػلىممؽاسيت )ؤقشاد الػُىت ت ؤخشي ) ، ( في دسوط هظٍش

الُاث الخ( ورَل مً ؤحل الخػشف غلى الػىامل والحاالث التي ال … والٍش

ت غىذ الفم والبٌم حعاهم في هجاح  ً الذساما البّفٍش  وهي :ـ جٍىٍ
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 ماللؿت ا . بِىما ال ٌعخىُؼ الفم لفىجُت التي ٌعخىُؼ ظماغها الٌب

 .ظماغها وجىخُذ الكئخحن جدذ لؿت واخذة وهي لؿت ؤلاؼاسة

  م الخػامل مػها ت الفػبت التي ال ٌعخىُؼ الفم والٌب إلافىلحاث ؤلاؼاٍس

  . والتريحز غلى مكشداث لؿت ؤلاؼاسة اإلادلُت

  م غً اإلاىلىع الجاسي البخػاد غً الحاالث التي حؽدذ اهدباه الفم والٌب

 بدثه ً
ً
ً خالت الىهق لذحهم مثال   . االبخػاد غ

غلى اإلاكشداث الذساظُت التي جذسط في اإلاػهذ، ونذ اظخػان  الاوالعوبػذ رلَ 

مً روي الخبرة في مجاُ حػلُم  وباخثت احخماغُتالباخث بمػلمت اخخفاؿ اإلاػهذ 

خمثُل لاإلاػهذ،  اإلاعخكُذًً الفم والبٌم فيمً  ازم اخخُاس غذدً . الفم والبٌم

عشخُت الخػلُمُت، وجمذ غملُت الاخخُاس مً خالُ مؽاهذة الباخث للمعخكُذًً في اإلا

ذ ؤسبػت مً اإلاعخكُذًً الفم والبٌم الهادٍسً غلى ًدذوجداخل الفل )العادط ( 

 ججعُذ شخفُاث اإلاعشخُت وهم :ـ

 الفل العادط ؤخمذ حمُل ؤخمذ

 الفل العادط ـ قاومت غبذ الشصام غبذ هللا

 الفل العادط صام غبذ هللامدمذ غبذ الش 

ًاظم  الفل العادط آالء ظلمان 

 زي في املصزح البص   ألاوليت  الخطبيلاث العمليت -

فاُ ق للممثلحن، ٌشة اإلاعشخُت وؤهذاقها غمل الباخث غلى بًجاد آلُت غمل مً ؤحل ًب

ً ؤحل جىكُز ـُؿت الػمل وهي يما  ً الخىىاث م  غذد م
ً
 : ًإحيوالػا
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  الخىبُهاث البؼشح ً ت للىق اإلاشاد جهذًمه،ألن هزه الخىبُهاث حػبر غ فٍش

 مً خالُ رلَ قٌشة اإلاعشخُت، 
ً
مىنل يلي للممثلحن الفم والبٌم، مىضحا

  . ووبُػت الصخفُاث، والبِئت الىبُػُت والاحخماغُت التي حػِؾ قيها

 جىصَؼ ألادواس غلى اإلامثلحن الفم والبٌم .  

   ًخالءم وبِئت  لٍىجهااإلاػهذ ؤحشاء مماسظت غملُت ؤولُت في خذًهت مٍان 

ُ الكٌشة بؽٍل غملي بليهم َ إلًفا   . اإلاعشخُت ورل

 جىكُز الخىىاث اإلازًىس ؤغاله بمػُض غً غُىت البدث اإلاخخاسة .  

ىسة غً الكٌشة  ـ  ً وبػذ ؤن جمذ اإلاماسظت الػملُت غلى اإلاعشخُت الخػلُمُت وجٍٍى

 
ً
 .اإلاعشخُت، ؤي بدسايها ًلُا

 زي  ت وجفعيل الفاعليت إلاشاريت الدراميت لدي الصم والبكم  البيئت البص 

الخكاـُل اإلاٍىهت لبيُت الػشك البفشي  ًض ورلَ إلبشاص جدىُ الػمل بلى وىس الخما 

ً اإلاعشحي مً خالُ الػمل غلى جهعُم اإلاعشخُت الخػلُمُت بلى  مشاخل في الخماٍس

ً غلى ًل حضء مشاث مخخالُت لكهم ء ، وبذاإلاعشخُت ًاث الخماٍس ؤلاؼاساث والحش

 ؼاساث اإلاعخخذمت لم ًإثن هزه ؤلا بوؤلاًماءاث اإلاٍىهت لبيُت اإلاعشخُت الخػلُمُت، بر 

م وبهما  االجكام مؼ اإلاػلمت غلى جىظُكها لفالح بهها الباخث مً خاسج بِئت الفم والٌب

والػمل غلى جٍامل الػمل لخٍىًٍ مكاهُم حذًذة جخق الػمل اإلاعشحي الخػلُمي. 

ً ت اإلاٍىهت لبيُت الػشك البفّ ء الشثِعألاحضا ُخىـل م شي اإلاعشحي في ـُؿت حذًذة ل

ًان لػملُت الخٌشاس والخىىع  ًامل للمعشخُت الخػلُمُت. ونذ  خاللها اإلامثلىن بلى اظدبفاس 

 ً ً غالنت بحن ألاقٍاس الجضثُت التي ظاهمذ في جٍىٍ ًاث الحعُت ألازش في جٍٍى في اإلاذس

 .  بدساى غهلي يلي للمىلىع

  زيت الزؤيت الدراميت على املصزح املفترض مخططاث الحزهت  وبص 

ًاث بفىسة جهاثُت وبػذ ؤن ايخملذ  ـكها ؤلاؼاساث والحش دالالث مػبرة غً مىلىع بى

ً بلى داخل الهاغت الذساظُت،  ُت في خذًهت اإلاػهذ، اهخهلذ الخماٍس لباخث ؤغذّد ااإلاعشخ

ً، وولب مً اإلامثلحن مخىي للحشيت غلى ؤسلُت الهاغت في الُىم  ألاُو مً الخماٍس
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الفم والبٌم في ألاًام الخالُت ؤن ًهىمىا بػملُت جخىُي ؤسلُت الهاغت بإهكعهم وختى 

سبي ًل خالت اهكػالُت ًادحها ذ الحشيت في ؤرهاجهم مً حهت، و ًىم الػشك، ورلَ لخثبُ

ت ؤو جلَ مً حهت اإلامثل ومٍاجها في اإلاخىي وبحن الحشيت التي جفاخبها في هزه اإلاىىه

وؤخشي. بر ؤساد الباخث مً وساء رلَ ؤن ًىىس رايشة اإلامثل  به غلى  غً وٍش جذٍس

ً في ؤلاؼاساث اإلاعشخُت ثاإلاىلىع الجاسي بدثه. ونذ اظخمش  ً  الخماٍس مً ؤحل جٍىٍ

معخىٍاث، جدمل في داخلها مجمىغت مً الهُم الاحخماغُت  تـىسة دالت، مً  خالُ زالز

 ربىٍت ، وهزه اإلاعخىٍاث هي:ـوألاخالنُت والت

  ُألاقػاُ الذاخلُت والخػبحر الخاسجي ) الجعماوي ( للمثلحن ومىابهتها مؼ ألاقػا

  . الذاخلُت والخاسحُت للصخفُاث

 اإلاظهش الخاسجي للصخفُاث وألادواث ألاخشي اإلاٌملت للمظهش .  

 وبُػت اإلاٍان الزي جهذم قُه الخجشبت اإلاعشخُت الخػلُمُت .  

ت ن الكب  هى الزي ًخىلب الخؿُحر في الحالت الكٌٍش
ً
ػل الذاخلي معشخُا

ً  بروالػاوكُت بلى خالت ؤخشي،  ًالصم خالت الخؿُحر في الكػل الذاخلي للممثل خالت م

الخؿُحر في حػبحره الخاسجي )الجعماوي(، والزي ٌػخمذ غلى وحه اإلامثل وؤحضاء الجعذ 

ًاملت مػبرة نادسة غلى حزب اهدباه  ألاخشي التي ٌعخىُؼ بىاظىتها ؤن ًهذم ـىسة

 ُ اإلاخلهي. ونذ جم الػمل مؼ اإلاعخكُذًً الفم والبٌم مً ؤحل جهذًم واٍع ألقػا

 ُ الصخفُاث الذاخلُت وجىابهها مؼ مظهشها الخاسجي، مً خالُ جبني جلَ ألاقػا

 غً وٍشواإلامثلىن  قخلوالذاخلُت ، والخػبحراث الخاسحُت مً اإلامثلحن ؤهكعهم، 

ً بالػمل ـىسة حعذًت مخدشيت ومػبرة اسجبىذ قيها ألاقػاُ الذاخلُت مؼ الخما ٍس

ت الذالت  اإلاظاهش الخاسحُت )الجعماهُت( للممثلحن إلًفُا مجمىغت مً الػالماث البفٍش

ً مىلىع اإلاعشخُت الخػلُمُت   . واإلاػبرة غ

اء ا تي لؤما اإلاظهش الخاسجي للصخفُاث قهذ جم الػمل في هزا اإلاعخىي غلى ألاٍص

م ، ومذي مىاظبتها مؼ الصخفُاث اإلاعشخُت ومالثمت ًشجذحها اإلامثلىن الفم والٌب

ًاتها ؤزىاء جهذًم الػشك البفشي دون ؤي غشنلت حعببها لحشيت اإلامثلحن   .خش
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شجبي بمٍان جهذًم اإلاعشخُت الخػلُمُت، قهذ غمل  ؤما اإلاعخىي الثالث الزيً 

لذساظُت وهى مٍان )غاسك(، خعب الباخث غلى جهذًم اإلاعشخُت داخل الهاغت ا

 مً الذسوط 
ً
جهعُم )حىلُان هلخىن(، ورلَ مً ؤحل حػل اإلاعشخُت الخػلُمُت حضءا

م، ويزلَ لممان  بت مً الفم والٌب التي جهذم في اإلاػهذ، ألن رلَ ًجػل الخجشبت نٍش

غذم خفىُ حؽدذ في الاهدباه في خالت جهذًم اإلاعشخُت في مٍان ؤخش خاسج اإلاػهذ، لم 

خػىدوا غلُه، ويزلَ للمداقظت غلى خالتهم الىكعُت معخهشة، آلن اإلاػهذ مٍان ً

  . اغخادوا غلُه في مماسظت حضء مً خُاتهم الُىمُت

زي  -  .الداللت إلاشاريتياث ومصخى  جكىين النص البص 

  زي  (معاغذة الفذًو في الػمل)النص البص 

 ي الضسععهٌغها س خشثها وص ن بػذ ؤـباح  ًل ًان )ؤخمذ( ًمخلَ مضسغت ٌػمل هها ، وفي

خشاسة الؽمغ، دسحت باإلااء. وؤزىاء الػمل ؼػش )ؤخمذ( بخػب ؼذًذ هدُجت السجكاع 

 غلُه. قجاءث ؤخخه ) آالء( ومػها ـذًهتها )قاومت( خاملت مقعهي غلى ألاسك مؿ
ً
ا

 ً مػها الىػام ألخيها )ؤخمذ(، وحلعخا جدذ الصجشة الهخظاسه لخىاُو الىػام. لٌ

 غلُه، ) ؤخمذ ( 
ً
جإخش ، قهلهذ غلُه ؤخخه ) آالء ( قزهبذ جبدث غىه، قىحذجه مؿمُا

عخىُػا خمله، قىلبذ حقىادث ـذًهتها ) قاومت ( إلاعاغذة ) ؤخمذ( غلى النهىك قلم 

) آالء ( مً ) قاومت ( ؤن جىادي )مدمذ( لحمله قجاء )مدمذ( وظاغذ ) آالء( 

رلَ غادث ) آالء ( مً ؤحل الػمل في و) قاومت ( في خمل ) ؤخمذ ( بلى البِذ. وبػذ 

 )  مً ؤخيها ) ؤخمذ ( ًي ال جمىث ألاسك، وحاءث في هزه ألازىاء ) قاومت 
ً
ألاسك بذال

 ً  م
ً
قىحذث ) آالء ( حػمل في ألاسك لىخذها ، قهشسث ؤن جىادي ) مدمذ ( لُػمل بذال

ن الػمل بمكشدى، ) آالء(، وحاء ) مدمذ ( مؼ )قاومت( وناال لـ ) آالء ( ؤهَ ال حعخىُػح

ؤهِذ ـؿحرة، و ) مدمذ ( سحل نادس غلى الػمل في ألاسك. وهىا بذؤ ) مدمذ ( ٌعاغذ 

 ا) آالء ( في صساغت ألاسك وظهيها، قإوػم هللا غليهم بالخحر الىقحر بمعاغذة بػمهم بػًم 

  . في صساغت ألاسك
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 ) البػذ الاؼاسي البّفشي للصخفُاث الذسامُت ( أبعاد  الشخصياث

 مً غمشه البػذ ش ً خفُت )ؤخمذ(: البػذ الاحخماعي قالح في الػؽٍش

الىبُعي لػُل البيُت، ظلُم البذن، البػذ العٍُىلىجي خالخه الىكعُت 

كي ) دؼذاؼت ( مشقىغت مً ألاظكل  اـلزي  . حُذة شجذي زىب ٍس  ً :

ومشبىوت مً الىظي لخػىي غالمت دالت غً اإلاضاسغحن ؤزىاء غملُت 

اإلاٌملت إلاظهش الصخفُت، قهى ًدمل  إلاهصصىاراثما الضساغت لؤلسك. ؤ

ً الخؽب ٌعخػملها ) يمسحاة ( ًدشر هها ألاسك   . )غفا( م

  كُخحن ِخحن اليعاثِخحن ) آالء و قاومت( : البػذ الاحخماعي بيخحن ٍس الصخف

، البػذ البذن اظلُمخ معت غؽش مً الػمش،البػذ الىبُعيافي الخ

كُت الزي . ُػُتالعٍُىلىجي خالتهما الىكعُت وب  ٍس
ً
: جشجذًان ؤزىابا

قٍاهخا جدمالن ؤدواث إلاهصصىاراث . ؤما همايوجمػان الؽاُ غلى سؤظ

 ط(.اػ للجلى ، اإلاىاغحن ، وقش الهذوس  )وػام 

  ً ت في الػؽٍش شخفُت ) مدمذ ( :البػذ الاحخماعي ؼاب مً ؤهل الهٍش

مً غمشه، البػذ الىبُعي ظلُم البذن، البػذ العٍُىلىجي خالخه 

: ًشجذي نمُق وظشواُ وهى لباط الؽباب في  الزي  . الىكعُت وبُػُت

اف   . ألاٍس

 زي الدرامي والليم في العزض املصزحي دخىي : ًالنص والخطاب البص 

 مً الهُمالخىاب البّفشي 
ً
ُت  الاحخماغُت ألاخالنُت والتربىٍت غذدا واإلاػشق

 ًاآلحي :ـ والىوىُت وهي

 هماءها واصدهاسها ألجها اإلافذس ألاُو لؿزاثىا خب ألاسك والػمل غلى صساغتها وب

ً و    . دوجها ال وعخىُؼ الاظخمشاس في الحُاةم

  ً خب الػمل والخكاوي قُه ألن الػمل هى الىظُلت ألاظاط التي وعخىُؼ م

  . خاللها جدهُو الزاث

 معاغذة الفذًو في ألاوناث الفػبت التي ًدخاحىا قيها .  
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  ًؤحل بهجاص الػمل بإنل ونذ وبكاثذة ؤيبر، اإلاؽاسيت في الػمل الجماعي م

ً في بهجاص ؤغمالىا ُ غلى آلاخٍش   . ويزلَ غذم الاجٍا

   غذم بحهاد الىكغ ؤيثر مً وانتها في الػمل ألن الػمل ؤيثر مً وانت الكشد

ً زم ظُادي بلى خىش غلى خُاجه،  ً بكهذ قشد مىخجوم   .خعاسة لآلخٍش

  مً خالُ اإلاداقظت غلى ألاسك وظالمتها، سقؼ الشوح الىوىُت لذي ؤقشاد الػُىت

  . ٌػني اإلاداقظت غلى الىوً وظالمخه

زي للعزض املصزحي-  للصم والبكم جنفيذ الخطاب البص 

ًاهذ اإلاػالجت الكىُت للمعشخُت الخػلُمُت اإلاهذمت جدعم بالبعاوت والىلىح، 

م في غملهم مً خالُ جٍىًٍ مجمىغت مً ال ػالماث بر ؤهىلو اإلامثلىن الفم والٌب

م لتي جخاوب الفىس الزهىُت البفشٍت الذالت ا . غىذ الجمهىس الزي هى مً الفم والٌب

ونذم ًل ممثل مً خالُ جبيُه للصخفُت وجىظُل ؤقػاله الذاخلُت وحػبحراجه 

اء وؤلايععىاساث، في جفىٍش  و الجعذ والحشيت ؤلاًماثُت وألاٍص الخاسحُت غً وٍش

بر شي، لت ألاقٍاس اإلاٍىهت إلاػنى الػشك البّف مجمىغت مً ألاقػاُ الذالت غً ظلع

ت اإلاتريبت في اإلاٍان الزي جدىُ بلى بِئت صساغُت، ججمػذ مجمىغت الػالماث البّف  ٍش

بلى ؤوخذ به الػالماث الذالت غلُه، ؤي ؤن ناغت الذسط )مٍان الػشك( جدىُ 

 .لؤلخذار امٍاهبىـكه ) مضسغت ( في مخُلت اإلاخلهي 

حععى بر لتي جشبي ألاخذار اإلاعشخُت هي قٌشة ) ألاسك( ت االكٌشة الشثِع بن

خُائها مً خالُ )اإلاعاغذة في الػمل(. وهىا جمثل الفشاع بحن بحمُؼ الصخفُاث بلى 

الصخفُاث والىبُػت وظشوقها، مما حػل الصخفُاث جفمم في جدهُو الهذف 

 . ابؤمام الفػ ماجهض األاؼمل ) ؤخُاء ألاسك ( وجدهُو الزاث دون جخارُ ؤو 

ُت الػمل  ًاث الذالت غلى هىغ ُت ألاولى نذمذ مجمىغت مً ؤلاؼاساث والحش قالصخف

ُ الضي وؤلايععىاساث.  ً خال  )الضساغت(، الزي ًخطح م

ىسة دالت غً ) الكالح (  هت لبغ الضي واظخخذام ؤلايععىاساث ؤغىىـ  قىٍش

ًاجه هت غمله في ألاسك الضساغُت، ويزلَ ؤغىى مً خالُ بؼاسجه وخش وبًماءاجه  ووٍش
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ًاهذ قُه خشاسة الؽمغ غالُت ، وهزا ما دغمخه  دالالث غً خالت الىهغ الزي 

بؼاساث )مسح الجبحن( و ) الىظش بلى ألاقو (، والتي ؤـبدذ مً دالالث مػاهاة 

ىه  رلَ اظخمش في الػمل ومىاحهت ظشوف الىبُػت التي  مً شؾمغلى ال) الكالح (. وٌل

ـػىبت صساغت ألاسك في مثل هزا الىنذ مً حهت جمثلذ في خالت الىهغ مً حهت و 

ؤخشي. قٍاهذ الٌكت جمُل لفالح الىبُػت غىذما ؤؾمي غلى الكالح مً ؼذة الخػب. 

ًاهذ لحشيت اإلامثل ألاُو وجىصَػها غلى معاخاث اإلاٍان ابخذاًء مً ؤظكل ًمحن  ولهذ 

 بجمُؼ اإلاعاخاث ألاخشي ورلَ مً خالُ
ً
ُ  الخؽبت بلى ؤغلى ٌعاسها مشوسا الاهخها

ت دالت غلى هىغُت الفشاع ووبُػخه في هزا الجضء مً اإلاعشخُت ٍش ًاث جفٍى ً  . بدش ولٌ

( و  الفشاع ًإخز مىحى ؤخش بذخىُ اإلامثلخحن اللخحن جادًان دوس ) ؤخذ الكالح

ت الذالت مثل غليهما مً خالُ مجمىغت مً الػالماث البفّ  واللخحن هخػشف ،)ـذًهتها( ٍش

ًالهذوس واإلاىاغحن( . الضي وؤلايععىاساث  هت اظخخذامها مثل ؤدواث الىػام )  ووٍش

ًاتهما ـىسة واضحت غً خشاسة الىهغ مثل بؼاسة ) مسح  ويزلَ ؤغىذ بؼاساتهما وخش

 الجبحن ( وجٌشاسها لخىلُذ وبُػت مػاهاة الصخفُت ألاولى ههزا الخفىؿ.

شاع زاهىي بحن ) ؤخذ الكالح ( وخاالتها الىكعُت وه  شاع داخلي وهىا ًبذؤـ  ىـ 

جمش به هزه الصخفُت ورلَ بعبب خالت الهلو غلى ؤخيها. والزي اجطح مً خالُ 

ًاث الزهاب وؤلاًاب وبؼاساث ) ولؼ الُذ  و خش الفىسة التي سظمتها للمخلهي غً وٍش

ًاهذ بؼاساث )لشب باوً الُذ  قىم الجبحن ( للذاللت غلى البدث غً ؤخيها، بِىما 

عشي( وبالػٌغ جذلل غلى خالت الهلو، وجإخز خالت الهلو الُمنى غلى ظاهش الُذ الِ

ٌكحن( داللت غلى سئٍت ؤخيها  بالخفاغذ غىذما حػىي بؼاسة )لشب الخذًً بباوً ال

 ملهى غلى ألاسك . 

 ُ وهىا جبذؤ مداولت بههار ؤخيها مً خالُ معاغذة ـذًهتها ويزلَ مً خال

ه غملُت بههار ) الكالح ( اظخذغاء الصخفُت الشابػت )مدمذ( الزي ؤخز غلى غاجه

ػىد الفشاع الشثِغ وخمله لالهىالم مشة ؤخشي بفىسة مباؼشة غىذما  بلى بِخه. َو

جخفذي )ؤخذ الكالح( للىبُػت وظشوقها التي هالذ مً ؤخيها، وإلههار ألاسك الضساغُت 

ً  إغىذمً اإلاىث. ق )ؤخذ الكالح( غالماث دالت غلى مىاـلت الػمل مٍان ؤخيها م
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)اإلاسحاة( وبغىاء بؼاساث الحشر  والضسع، ويزلَ بغىاء بؼاسة ) مسح  خالُ معَ

هت خشاسة الىهغ. ولًٌ برا اظخمشث  الجبحن ( للذاللت غلى ) ؤخذ الكالح ( في هكغ وٍش

ُت  الػمل قعىف جلهى هكغ مفحر ؤخيها، قٍان ال بذ مً دخىُ غامل حؿُحر في اإلاعشخ

ًاهذ غملُت ) اإلاعاغذة ( هي الػىفش لُؿحر الفشاع لفالح ) ؤخذ الكالح(، وبالكػ ل 

ألاظاط اإلاؿحر في معاس الفشاع لفالح الصخفُاث. قاإلاعاغذة ؤجذ مً ـذًهتها التي 

حاءث جبدث غنها، والتي نامذ بمعاغذتها مً خالُ اؼتراى الصخفُت الشابػت )مدمذ( 

اون الزي ؤخز غلى غاجهه مشة ؤخشي معاغذة ) ؤخذ الكالح ( في صساغت ألاسك. وبخػ

 ً الجمُؼ في غملُت الضساغت اظخىاغىا ؤن ًخؿلبىا غلى الىبُػت وظشوقها مً خالُ الخمٌ

 ُ ً اظخفالح ألاسك وصٍادة اإلادفى   . م

زي الدرامي  -  الجمهىر إلاعاكت الصمعيت وجللي الخطاب البص 

جمحزث بػذد مً الىهاه جىضح  الجمهىسي اإلاخلهيمً  الخىاب البّفشي ؤن غملُت الخلهي 

ًان يما الخلهي البّف  وبُػت  :ـ ًإحيشي ججاه اإلاىلىع اإلاهذم بليهم ، و

  اظخخذم ؤقشاد الػُىت اإلاهاغذ الذساظُت يمهاغذ للمخكشححن، قاإلاعاقت

ًاهذ اإلاعاقت هكع ت  ُت  هاالبفٍش التي جلهىا مً خاللها ملخق اإلاعشخ

بػت جمحز بالىلىح الزي بذا مً خالُ اإلاخا ػلُمُت. قاالهدباه ججاه ألاخذارالخ

ًامحرا الخفىٍش .  شف ألابفاس بلى مٍان ؤخش ؤو بلى  اث ألاخذار مً دونـ  إلاجٍش

ًاهذ جلهاثُت الخلهي هي العمت الباسصة غلى ؤقشاد الػُىت، ونذ اجطحذ  بدُث 

غملُت الاهدباه والخلهاثُت في الخلهي مً خالُ غذم الخزمش ؤو اإلالل ججاه 

ن في ى الهاث التي نذمها اإلامثلألاخذار . معخكُذًً بزلَ مً ؤلاؼاساث وؤلاغ

ت في  ًان لػملُت الاظخمشاٍس جٍىًٍ الػالناث اإلاٍىهت لبيُت اإلاعشخُت الخػلُمُت. و

ىسة ألاخذار مً خالُ حػل الظشوف التي  ـ  اإلاؽاهذة ألاهمُت في حػذًل

لِغ لها ألاهمُت في جٍىًٍ اإلاػنى خاسج داثشة الخىنؼ لذي ؤقشاد الػُىت مما 

ٍامل  ظاغذ رلَ في جىظُم  للىـىُ بلى اإلاػنى ال
ً
ؼٍل ألاخذار رهىُا

  . للمعشخُت الخػلُمُت
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  ُ خالت الخكاغل والاهذماج مؼ ألاخذار اإلاعشخُت الخػلُمُت جىضح مً خال

سدود ؤقػاُ ؤقشاد الػُىت ججاه ألاخذار. قهذ ظهشث مجمىغت مً سدود 

مهابل وحهه( ألاقػاُ مً نبل ؤقشاد الػُىت ومنها ) خشيت ًذ ؤخذ ؤقشاد الػُىت 

للذاللت غلى خشاسة الؽمغ التي يشسها بػن اإلامثلحن ؤمامه، ويزلَ النهىك 

اإلاخٌشس لبػن ؤقشاد الػُىت الجالعحن في الخىحن الثاوي والثالث مً ؤحل 

  . بيماُ ـىس ألاخذار اإلاهذمت ؤمامهم في اإلاعشخُت الخػلُمُت

  الذهؽت والكشح اإلاخػت في مؽاهذة ألاخذار التي اجطحذ مً خالُ غالماث

 
ً
والابدعاماث التي سظمذ غلى وحىه ؤقشاد الػُىت قٍاهذ جلَ الػالماث دلُال

ً لِغ إلاخابػت ألاخذار قهي، بل يزلَ مؽاهذة صمالئهم  غلى مخػتهم. وٌل

 
ً
  . وهم ًجعذون الصخفُاث اإلاعشخُت الخػلُمُت ؤًما

 لػُىت جلهي لؿت الخىاـل اإلاؽتريت بحن اإلاادًً واإلاخلهحن ظهلذ غلى ؤقشاد ا

مىلىع اإلاعشخُت الخػلُمُت. قهذ ؤغىذ اللؿت اإلاؽتريت اوعُابُت في جلهي 

ؤلاؼاساث الذالت غً مممىن الػمل اإلاعشحي، والزي جىضح في الخىاـل مؼ 

ً نبل ؤقشاد الػُىت   . ألاخذار وبظهاس سدود ألاقػاُ ججاهها م

 الخكاغل في الخلهي البفشي غىذ ؤقشاد غُىت البدث .  

زي يزث عمليت للد جم  :ـ ًأحيبما  للعزض املصزحي الخللي للخطاب البص 

 الجمهىس وبغادة ججعُذها مً خلهي البفشي للمعشخُت الخػلُمُت ن غملُت الب

ت خُث الكهم الٍامل للكٌشة الشثِع جمذ بؽٍل واضح مً ؤلاغانت العمػُت

، ورلَ غً وشم جشيحز الاهدباه غلى
ً
 للمعشخُت الخػلُمُت اإلاهذمت غملُا

ججعُذ شخفُاث  غذدا مً اإلاخلهحنالػالناث اإلاٍىهت للمػنى. قهذ اظخىاع 

ش ألاخذار التي ؼاهذوها في اإلاشخلت  اإلاعشخُت الخػلُمُت، ويزلَ جفٍى

العابهت، وبزلَ ؤغادوا ججعُذ الهُم ألاظاظُت في اإلاعشخُت مثل ) معاغذة 

ً الفذًو في الػمل، ؤخُاء ألاسك واصدهاسها، غذم بحهاد الىكغ ؤ يثر م

ً الهُم التي جدملها اإلاعشخُت الخػلُمُت   . وانتها ( وؾحرها م



مدمد هزيم خلفأ.د/   

 

180 

 

  ً اث ألاخذار، ورلَ م جمحزث غملُت الخلهي البفشي بالتريحز والاهدباه غلى مجٍش

خالُ جٍىًٍ الاظدبفاس الجُذ الزي جىضح مً خالُ الكفل بحن الػالناث 

ً اإلاٍىهت للؽٍل وبحن الظشوف ألاخشي التي لِغ لها ؤهمُت ؤ ظاظُت في جٍىٍ

اإلاػنى مثل الظشوف الىكعُت الىاججت غً وحىد الٍادس اإلاؽشف غلى الخجشبت 

ً اظخىاع  برمً مػلماث وباخثحن احخماغُحن ويزلَ اإلافىسًٍ.  الجمهىس م

و الخىىع والخٌشاس ،  ًاث غهلُت غً وٍش ًاث خعُت جدىلذ بلى مذس جٍىًٍ مذس

شاس جىضح مً خالُ غذد مً ؤلاؼاساث اإلا ُ قالٌخ خٌشسة والىاججت غً ألاقػا

اإلاخٌشسة في اإلاعشخُت والتي جىضح نعاوة الظشوف التي مشث هها غملُت الضساغت 

 َ شسث غىذ ) الكالح وؤخخه ( ويزل ومنها بؼاسة )مسح الجبحن( التي ٌج

 ً الصخفُت الشابػت. ؤما الخىىع قهذ اجطح مً خالُ جىىع ألاخذار الىاججت غ

تها ويزلَ الخىىع ف   . ي الهُم التي خملتها ؤخذار اإلاعشخُت الخػلُمُتاظخمشاٍس

  ًان لبػن الػىامل ألازش الىاضح في بيماُ اإلاػنى ، ومنها لذي الجمهىس قهذ 

غامل الخهاسب بحن البِئت اإلاعشخُت الخػلُمُت وبحن البِئت الاحخماغُت غىذ 

ـػىد الىخُل وحني الثماس  ش غملُت  بػن ؤقشاد الػُىت الزي ظاغذ غلى جفٍى

تي نام هها ؤخذ ؤقشاد الػُىت، قالبُئخان مدؽاههخان في مماسظت غملُت الضساغت ال

بخان مً خُث البيُت، ولٌنهما ًخخلكان في  وحني اإلاداـُل الضساغُت. قهما نٍش

ًان لػامل الاظخمشاس الجُذ في مخابػت ألاخذار  الخكاـُل العىدُت . ويزلَ 

ُاث و ألاخذار وبغادة ججعُذها. ألازش الىاضح في اإلاعاغذة غلى قهم الصخف

 مً غامل الزايشة وما جدكظه مً مػلىماث ظابهت ججاه 
ً
ما معخكُذًً ًؤ

  .للػشك اإلاعشحيشي اإلاىلىع اإلاعشحي في حعهُل غملُت الخلهي البّف 

 ت النخائجمناكش

جكاغل في الخلهي البفشي،  ونذ ؤغىذ ـىسة ألاقشاد اإلاؽاسيحن في اإلاعشخُت  نذم-

 لذحهمبًجابُت في معخىي ج
ً
قهذ نذم ؤقشاد الػُىت في . ىىس الخلهي البفشي غملُا

هت جمثلذ في ججعُذ نعم منهم إلاىلىع اإلاعشخُت الخػلُمُت،  ُت وٍش اإلاعشخ

ولصخفُاتها بؽٍل غملي ؤمام الهعم ألاخش مً ؤقشاد الػُىت والزي اهذمج مػهم 
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هت الثاهُت جمثلذ في ؼشح مىلىع ا إلاعشخُت الخػلُمُت اإلامثلىن في غملُت الخلهي. والىٍش

مً خالُ ؼشح الصخفُاث اإلاعشخُت الجالعت ؤمامهم )اإلامثلحن( وبغىائهم الفكاث 

هخان دلخا غلى هجاح الػملُت الخكاغلُت  والهُم اإلاالثمت لٍل هىع مً الصخفُاث . والىٍش

 .في الخلهي البفشي 

ُت الاهجزاب الىاضح مً نبل ؤقشاد غُىت البدث ججاه الهُم الاحخماغُت وألا  - خالن

والتربىٍت واإلاػشقُت الجُذة، جىضح رلَ مً خالُ الاهجزاب ججاه الصخفُاث راث 

 ً الفكاث ؤلاًجابُت. والىكىس مً ألاقػاُ العِئت، والزي جىضح مً خالُ الىكىس م

ً  . الصخفُاث راث الفكاث العلبُت قلهذ اخخىث اإلاعشخُت الخػلُمُت مجمىغت م

ُاث التي جمحزث الهُم الاحخماغُت وألاخالنُت والت ربىٍت واإلاػشقُت، وهمارج مً الصخف

ُاث ؤخشي جمحزث بفكاث ظلبُت  بالفكاث ؤلاًجابُت حعذث الهُم الجُذة، وشخف

ُت حعذث ألاقػاُ العِئت. ق هام ؤقشاد الػُىت في اإلاعشخُت بخجعُذ شخفُاث اإلاعشخ

ػاول مػها الخػلُمُت، مخبىحن بزلَ مجمىغت الهُم اإلاىحىد في اإلاعشخُت، وببذاء الخ

مً خالُ بؼاساث ؤلاعجاب هها ووعب الهُم الجُذة بليها. ويزلَ نامىا بخىلُذ 

الصخفُاث ؾحر الجُذة والىكىس منها مً خالُ بغىاء بؼاساث غذم الشلا ججاهها، 

ُ العِئت بليها  . ووعبت الخفشقاث وألاقػا

 في ؤقشاد غُىت  -
ً
 وجشقيهُا

ً
 وغاوكُا

ً
َ اظخىاع اإلاعشح ؤن ًازش رهىُا البدث، ويزل

اظخىاع ؤن ًىظؼ نذستهم الاظدُػابُت وحػلها جخجاوص الحذود اإلاخػاسف غليها في غملُت 

 في اإلاعشخُت في غملُت ، الخلهي البفشي اإلادذودة للمػلىماث
ً
قهذ جمحز جإزحر اإلاعشح رهىُا

ُت ؤما . ألاسك والابخػاد غً بحهاد الىكغ ؤخُاء الخإزحر الػاوكي، قهذ جىضح في اإلاعشخ

ألاولى في معاغذ الفذًو في الػمل والاؼتراى في الػمل الجماعي إلهجاص ألاغماُ التي 

جىاحهىا بىنذ وحهذ ؤنل. ؤما الخإزحر الترقُهي قهذ جىضح في اإلاعشخُت مً خالُ سدود 

ألاقػاُ التي اجفكذ بالكشح وؤلامخاع ويزلَ بػالماث الخعجب والاهبهاس ججاه صمالئهم 

ُاث ُت الزًً حعذوا الصخف ويزلَ جىضحذ غملُت الخىظؼ في  . في اإلاعشخُت الخػلُم

نذسة ؤقشاد الػُىت الاظدُػابُت مً خالُ ججاوص مؽٍلت غذد ألاظىش الػؽشة في ملخق 

ال ًخجاوص ألاسبؼ غؽشة دنُهت قهي. وبزلَ اظخىاع  ُت الخػلُمُت ألاولى، وبىنذاإلاعشخ
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ىىس نذسة ؤقشاد الػُىت اإلاعشح ًىظُلت اجفاُ ووظُلت حػلُمُت وجشقيهُت ؤن ً

  . الاظدُػابُت وحػلها ال جخدذد بػذد ؤظىش اإلاادة، وبىنذ ؤنل

-  ُ م غلى قاثذة غلمُت وبوعاهُت غٌعىها مً خال خفىُ اإلامثلحن مً الفم والٌب

ججعُذهم للصخفُاث اإلاعشخُت بلى ؤقشاد غُىت البدث. قهذ ججعذث جلَ الكاثذة مً 

ُ ما   : ًإحيخال

 م في الحُاة الػملُت مً خالُ ججعُذهم بؼشاى اإلامثلحن ا لفم والٌب

لصخفُاتهم لها ـكاث وممحزاث جخخلل غً ـكاتهم وممحزاتهم، جذخل في 

جهىٍم الفكاث العلبُت لذحهم مً خالُ ـكاث بًجابُت في الصخفُاث 

ً الُىمُت غلى  شاس في الخماٍس اإلاعشخُت التي ًخىبػىن غليها غً وٍشو الٌخ

ُت الخػلُمُت ،  ويزلَ الخػشف غلى الفكاث العلبُت غىذ الصخفُاث اإلاعشخ

 
ً
ُ ججعُذها والابخػاد غنها معخهبال ً خال   .اإلاعشخُت م

  ً م في ؤغماُ مهىُت ؤخشي لم ًماسظىها وهي مه بؼشاى اإلامثلحن الفم والٌب

  .الػشك اإلاعشحيالصخفُاث اإلاعشخُت التي ًجعذوجها، ويما في 

 مثلحن الفم والبٌم مً خالُ اإلاعشح، بوالم الػىان للخػبحر غما في دواخل اإلا

  . ويزلَ ايدؽاف واناتهم وجىحيهها بؽٍل ظلُم هدى ألاقمل

 خاجمت

م في اإلاجخمؼ برا ما تهُإث لهم   ـ ٌعخىُؼ اإلاعخكُذون الفم والبٌم الاهذماج العُل
ً
ؤوال

الكشؿ الجُذة والٍاملت لخدهُو راتهم والخخلق مً الىهق الحاـل لذحهم مً حشاء 

اإلاكهىدة، ويزلَ الػىم في حهاص الىىو، ورلَ مً خالُ ولػهم في ظشوف  الحاظت

خاـت هبث مً خاللها الثهت الػالُت في هكىظهم، ويعش الػضلت الىكعُت التي ٌػِؽها 

ً حشاء هظشة اإلاجخمؼ ججاههم   . ؤؾلبهم م

م الاؼتراى في اليؽاواث اإلاعشخُت، ورلَ أل  ـ ٌعخىُؼ اإلاعخكُذون الفم والٌب
ً
جهم زاهُا

و بلى  ت الػالُت في جفىٍش ألاخذار وجىـُل مػاهيها بؽٍل دُن ًمخلٍىن الهذس الخػبحًر

  . اإلاخلهي
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 ُ  ـ ًمًٌ ؤلاقادة مً لؿت ؤلاؼاسة اإلاعخخذمت غىذ اإلاعخكُذًً الفم والبٌم في مجا
ً
زالثا

اإلاعشح يٍل، وغمل اإلامثل بفىسة خاـت، ورلَ مً خالُ غمل مؽترى بحن مػاهذ 

لُاث الكىى  ش غمل الجاهبحن ًو ن الجمُلت ومػاهذ ألامل للفم والبٌم  في الػشام، لخىٍى

ً بػمهما البػن . بهما م  وجهٍش

 واملزاحع املصادر 

، جشحمت ظباعي العُذ         املصزح والعالماث: (1991)اظخىن، الحن وحىسج ظاقىها .4

 .الهاهشة : مىابؼ اإلاجلغ ألاغلى لؤلزاس 

بؿذاد: مجلت اإلاىنل   ،لعزض املصزحيحماليت ا: (1999)ألاغعم، باظم .8

 ، هِعان،      آراس( 80الثهافي، داس الؽاون الثهاقُت الػامت، العىت الشابػت الػذد )

 الهاهشة : داس اإلاػاسف بمفش ،  ،طزق حعليم الفنىن :  (4969)البعُىوي، مدمىد .1

ت في حمهىر املصزح: (4999)بُيُذ، ظىصان .1 والخلهي  ؤلاهخاج، هدى هظٍش

  .الهاهشة : مىابؼ اإلاجلغ ألاغلى لآلزاس  ،8ُحن جشحمت ظامذ قٌشي، هاإلاعشخ

بؿذاد:  ،معادلت الحزهت في العزض املصزحي: (8008)خُىن، ظػذ غبذ الٌٍشم .9

ًادًمي، الػذد  ، اإلاجلذ الخاظؼ، العىت الخاظػت، وصاسة الخػلُم 10مجلت ألا

 .ت الػالي والبدث الػلمي، حامػت بؿذاد،  ًلُت الكىىن الجمُل

مداطزاث خىل حعزيف اللغت ألاشاشيت ودور ألام في : (ب ، ث)دبابىت، ظمحر  .6

العلي: ماظعت ألاساض ي اإلاهذظت ، ـ اإلاعخىي الثاويأهدصاب الطفل للغت

  .للفم، مشيض اإلافادس والخذٍسب

ـ زىاثُت اللؿت ـ اإلاعخىي الثاوي  1ـ  خياراث الخىاصل : (ب ، ث)_____ ، _____ .0

 .ألاساض ي اإلاهذظت للفم، مشيض اإلافادس والخذٍسب ) العلي : ماظعت 

العلي: ماظعت  ،ملدمت في حعليم ألاطفال الصم: (ب ، ث)___ ، ____  .2

  .ألاساض ي اإلاهذظت للفم، مشيض اإلافادس والخذٍسب 
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من هم ألاطفال الذًن هدعىهم ، مداطزاث خىل  : (ب ، ث)____ ، _____  .9

 
ً
  .فم، مشيض اإلافادس والخذٍسب العلي : ماظعت ألاساض ي اإلاهذظت لل، صما

 ،ـ الخىاـل الخامـ اإلاعخىي الثاوي 1 خياراث الخىاصلـ : (ب ، ث)___ ، _____ .40

 العلي : ماظعت ألاساض ي اإلاهذظت للفم، مشيض اإلافادس والخذٍسب 

ـ اإلاعخىي الثاوي       مداطزاث خىل العلىم الطبيعيت:  : (ب ، ث)____ ، _____ .44

 .ي اإلاهذظت للفم ، مشيض اإلافادس والخذٍسب ) العلي : ماظعت ألاساض 

م خمُذي .48 امليىل الفنيت لدي الصم والبكم وعالكتهما : (4996)الشبُعي، يٍش

البفشة: مجلت اإلاػلم الجامعي، مجلت هفل ظىىٍت  ،بنمىهم الاحخماعي

 جفذسها ًلُت اإلاػلمحن، حامػت البفشة 

وصاسة الخػلُم  بؿذاد: ،علم النفض الفني: (4990)ظػُذ، ؤبى والب مدمذ .41

 .الػلي والبدث الػلمي

،  بحروث: دراشت الخكيف البشزي  علم النفض العام،: (4994)غانل، قاخش  .41

 .داس الػلم للمالًحن 

  ،املنظىر الفصلجي لإلدران البصزي : (8004)الػاوي، مها غبذ اإلاجُذ حىاد .49

  .ؿذاد(، جفذس غً ًلُت آلاداب حامػت ب 90بؿذاد: مجلت ًلُت آلاداب، الػذد ) 

ت الاحخماعيت للمعىكين:  )ب ث(غثمان، غبذ الكخاح .46  ألاهجلى الهاهشة:  ،الزعًا

ت   .اإلافٍش

 .بؿذاد : ميؽىساث الجاخظ لليؽش ،حمالياث الفنىن :  (4920)غُذ، يماُ .40

ذ، بذسي خعىن، ظامي غبذ الحمُذ .42            ،املصزحي إلاخزاجمبادئ : (4920)قٍش

 .ش اإلاىـل: داس الٌخب للىباغت واليؽ

، بدث في خصىصيت اللغت املصزخيت: اإلاعشخاهُت، (4999)قحراُ، حىصٍل .49

 ،ُ ـالح ساؼذ الهاهشة: مجلت قفىُ: اإلاجلذ الشابؼ غؽش، الػذد   ألاو جشحمت 

 .سبُؼ
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، بؽإن جدهُو جٍاقا الكشؿ الخعليم: اللىاعد املىخدة (4991)ـ 6الهاغذة ـ  .22

 .هُىٍىسى: ألامم اإلاخدذة ،للمػىنحن

بنيت النص وجدىالتها في حشكيل : (8000)ذ الٌٍشم غبىد غىدةاإلاباسى، غب .84

بؿذاد: ؤوشوخت جهذم هها بلى مجلغ ًلُت الكىىن الجمُلت،  ،العزض املصزحي

 .حامػت بؿذاد 

الهاهشة: مٌخبت  ،، جشحمت ؤمحن ظالمتاملصزحي إلاخزاج: (4964)هُلمض ، هُيىج .88

ت   .ألاهجلى اإلافٍش

       ،، جشحمت د. جهاد ـلُدتعزض املصزحيهظزيت ال: (ب ، ث)هلخىن، حىلُان .81

 الؽاسنت : مشيض الؽاسنت لئلبذاع الكٌشي 

بؿذاد:  ،81/1/4999ـ  80/1/4999وسؼت غمل مذساء مػاهذ ؤلاغانت العمػُت  .81

ت سغاًت اإلاػىنحن   .واسة الػمل والؽاون الاحخماغُت، مذًٍش

وث: مٌخبت بحر ،: اإلاعجم اإلاعشحي)ب ث(الُاط، ماسي، د. خىان نفاب خعً .89

 .لبىان هاؼشون

ؤسبذ: داس الٌىذي  ،التربيت املصزخيت في املدارس: (8004)ًىظل، غهُل مهذي .86

 .لليؽش والخىصَؼ

 

 

  


