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 املقدمة 

�� ����ت�� ن���� ��
��� #	" !	�ات  �� ت��� ه"$ ا���
+ راودت	� '��ة ت�
���
���� .� ت��- ا��,� وت���# ، ���
�و��+ أن آ�ن� ا���ت�� 1+ أر!�� �� �0رة #� ا�

�ات .+ی+ة إ7 أن	� ت�ددت آ�6�ًا '� . ا�����3# ���
�1�اءت� ��"$ ا� �# -;�و.�> ا�
�� ?!��ب أ�	�� ا=ن واه����ذ�E أن	� آ	� أ.�
+ أن D6# ه"$ ا?!C یAB أن ؛ ا��

 C�!G�- وا�����وا� ����6
K ا����� ا���م ��I ا��H�G� D,#�ر ا���ت��ن #��و'� ��
Lه�	���� وا��اN1 أث��. ��B�ا� �و��Eت� ����
# GOP � . �ی�و��	� أ.�
+ ا=ن أن آ�6

-����Q �# ءًاR�
��� و�� �  .ر��� و�+وا '� ه"$ ا�
 C�!G�ر ا��#G� D,�H��"ا رأی� أنI #� ا��	�!A أن أNQ ��� ی+ي ا�
�رئ ا�

�����# ���
�� وا���D .�> إ.+اد ا���اد ا�������� ه"$ ا��U	�وه� وإن آ�ن� ، وا�
) ا����دئ(!� ا��,� اWنR��Bی� ;�� أن ا�����- ا��ارد '��� ت�	�ول ر��� �D�H أ!�

�ة ا?و�> 
ی�� ����1 ����B�Z��O '� ا��,� ا������ #� ا��	Z�O ا�"ي ذآ�تI ا���ت�� '� ا��
���
�  .و�
+ و��Q ��\ ا���ا#[ ت����ًا ���\ إش�رات ا���ت��. #� ه"$ ا�

   
� وت^����Uت���- ا��,� ت �' A���!?أن ا ��'`ن ا����- ی3��ج '� داDP ، و�

3�آ���و.	+#� ، ا�Kb إ�> إ.�دة ا��Gآ�+ .�> أن ه	�ك أ!�!ً� ث���ً� ت�3 ا��#�ل ا�

�ة .�> ه"ا ا?!�س ا����6� -���ی��� أن ، '`نD6# I ش
�Ze ا�	���ن ا��3�ی�، یC!d ا�

�اف ���+ًا �+ون Bر ��7ن��Hص أو ت��رات �+ون 0+#� ا��ی��نi .�> إی
�ع أی� '
��N ا���نi .�> ا?ن,�م ا�B+ی+ة. +فه��ط أن ت��ن #� اP���رن� و��C ت�3 ، #� ا�H�

�	�Qات و+�
�ی� #� ا�^�رج 7 ی����ن ت�Pk l,Q . إ�> إث�رة ��ا��+ر!�ن ��3
-���+ی+ وإ�> ت
	��ت �+ی+ة ����3ظ .�> أ!��ب �nزج و ��ي ����� �و��� ، ت���

��� �����- وا�����- ا��� ث�� أن�� أ!�!�� �+ون أن ی�
+وا p�1��- .�> ا�3
�Ze ا��6
�ات ا��,�ی� ا�������^��.  

  
�آRي��ة #��دئ ، آ�� أرا$، �
+  �و�� أن أ!�^�q ذ�E ا��Bه� ا�H. �'

����� و�+$ ، ت��.��� ����- ا��,� وت���� E��وت�3ول ه"$ ا����دئ ��,� ����O ا��
+.��# D#ا�. Iأن <�. ����^��وری� �����-ا��+ر!�ن '� ا7ت�Bه�ت ا�Q وه"$ . ة

��U+#� ت	ی+ة .+Bت ا�� ��
���ا �I ا�r�
، ا����دئ ا?!�!�� تRود ا��+ر!�� �����ر ��
�6�ة وا�������ت ��ی�ت ا�U	ا� qe�bP �. iOت�3 ا�� A�
و����.+ه- '� ا��	

�ة ا��� 1+ ت��ن �6#�ة ر��� ���A ، ا�B+ی+ة وو!�De ا����- ا����.+ةH
و�����bا �I ا�
��ء، ���	�� ����
�i ا�
�� ی��� ا����3p ، .�  ��ب ا�e�
�روا آ- #� #��ر!�ت�- ا�
و��

��"ا ا?!�س ا��ا!s ی�3�ر ا��+ر!�ن . ��� �i��b ا�B+ی+ �+ون ��Pرة '�.��� ا����-
 -�����ر'� '� #�+ان #� ���.� �!u��uم �+ون ت���� ?ی� ری�ح ت,��Bط ا��,Q �#

��1- ا�^��0 ��- وت
�ی��� ���
+م .	+#� ی��ن�ن ، '� أز#� #��	�n �#�3Hن�� ���Oی
�3��ت وا�
�ى ا���دی� ���O��- '� !��ق #3+د��� Z���ی ��ور��� یB+ون ت��رات . '�

�� ت��#ً� #N '�����- ا?!�!�� ویdی+ون�� �3��سB�	# ،�ً#��، و1+ 7 ی��ن�ن #
�	��� ت
�ح�
 #� ی��ا'N# Z أ!����- #^��ری�، و1+ ی���pن ا7ن�
�ء واP7���ر #�� ه� #
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و'� ه"ا . ورا'�p� #� ی�ون أنI 7 ی3
Z ت���ً� �,�یً� '��7ً '� و��Q- ا�
�e-، ا�^�ص
-�3��ا�"ي ی�^" 1�اراتI ا��� !�ف ت^��K ، ا��NQ ی��ن ا��+رس '� N1�# ا�

�ة�,���وف ا�Uف ا�u�P�� ، C�� و#� ه� I���O� ه� '��ل �# �ً���. x uوی ����Bوی
E�"آ.  

  
�ة !���.+ ا��+رس ����R ��� #� ه� ��ه�ي و#� ه� ش�حHدئ ا����� ا�

�Q�. . ��و�
+ '��rb ه"$ ا����دئ آC!G ������- وا����- ?ن ا�	�n�H� ث�� أن�
ووا�A ا��+رس ه� ت�RیR ��}� یOّ�ر '��� ت���� �,�ی� : ��ن��ن ������ ت��د��� وا +ة

7��' ،���	�! IU 7 �# رس��ا����- ". إن	� ن���- ون3� ن��-"أ.	�  Senec وه� ��"ا ی
-��# -�����+ًا .�> "و1+ ��ء '� آ���ت ا��D6 ا�
+ی- أن اWن��ن . #���- وا� �ا����

�+ًا ���ّ�-، ا����{- �ه"$ ا���1u ا����د��� ت- إث��ت�� ���Qح ��ا!�O ا7!����ل '� ". آ��
'�� ا��,� ، وا����- آ�����.+ة �,�ت ذات �0,� '���� وا +ة ت��� .� #���#� ا�����- 

�: "ا���ن��� uً6# ی��		� ا�
�ل�H- ا����ه� ت ،��Hا� ���و1+ و�+ ا7!����ل " وأن� أ.�
��+ . ن���B�� \�� �' Iت اWنR��Bی� D�H� ����6# -����- وا����ا� ��1 ��uإن ا��

 ���� : ا���Bزی� .� ��O1 ا��رقDe Saussure .��رة دي !�!� �# ����O1 إذا
�ىوP?ا ��Bا� �# ����O1 +1 ت��ن Eا +ة '`ن .  

  
�ة ه� ا?!��ب ا����.�� '� ا�����- وا����-Hدئ ا�����وت�E . إن أ!�س ا�

  :ا����دئ ه�
  .ا�A��O ه� #���- ا��,� )1
��ل ا�����O ��� '� ت��دل ا����ن�   )2��7!�� ��������b (ی�D�H ت��- ا��,� وت���

������  . ه� أ!�س ا7!��ات���Bت وا���	���توه"ا) ا��	�1�O أو ا�
3(   �# Dت آ��b^H� i�ا���1uت ا����b ت��C ا���دة وا7 ��ام ا�����دل وت�

  .ا����O وا��+ر!�� ����- ت��ون� '� ��}� ;�� #�+دة
�ة .���� )4Oا��,� وا��� �'�  .إن أ!�!��ت ا7!����ل ا��,�ي ه� #�
�ة ا��,�ی� ی�
+م � )5Oر ا����Oآ�ت��H�  .�ا!�O ا�W+ا.�� ا��,"اة ��?ن�OH ا�
  .ا!����ل آD و!��� #��	� #��	� #� أ�D ا����.+ة '� ا����- )6
  .اP7���ر ی��.+ .�> ا����- )7
�ى )8Pأ �'�
�اق �6�Pت��- ا��,� ه� ا.  
9( Kbأ!�ار ا� K�P +��
� ی�
�ي '� داDP ا�Kb ، ا����- ا�3Bوت��- ا��,� ی
PوI�  .�ر
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  :ا�/	�. ه� م�+�* ا��(�. 1

�+ی+ة  ��G�# C�� -���ا���آ�R .�> ت��- ا�A��O �+7ً #� ا���آ�R .�> ت���- ا�
 أن Wilhlm von Humboldt 7 ا!�^�q و���- '�ن ه����+ت 1836'�� .�م 

uً�' �,ا�� -rأن ُی�� I	���وف ا��� '��� !�ف ت��Oر ا��,� ، أ + یUا� ��D ی��	I أن ی�'
�ی
��� ا�^��0O� �ً�e�
ا7ن���$ إ�> ه"$  Chomsky  ��� ش�#���1965و'� .�م ، ت�
��n�1 ؤی� ����رات�، ت�رآً� أث�$ '� ت���- ا��,� ���Qح '� ا�����	�ت وا�6��ن�	�ت، ا�

�ن ا���!Bronson Alcott Nوآ"�E أآ+ ��ون��ن أ���ت ا�����ي
 ا���زر '� ا�
 �H. �'General Maxims 1826-1827 ABی �	أن" N�O�أن 7 ُن�ّ�- ش�}ً� 7 ی�

��تB	�1972ه"ا ا��	�1\ ا�B"ري ت�دد 0+ا$ '� .�م ". ا��u#�" ت����I ?ن���- +	.  

Gttegno  م+
��� #��ی�� ت��	�- #� ا������ا�"ي x 7 أن	� '� ا����- ن�Rز '� .
�ل ا�
-���ة .�> ا����- ا�"ات� و +$ ه� ا�"ي !�dدي �Gي #���: "و�1ل. '� ت��Oإ�> ا��� -
  ".ا����رة
  

�ى، '� ت��- ا��,�Pاء أآ�ن� ا��,� ا?و�> أم �,� أ�! ، Dر آ�Oأن ی ABی
� .� ن��I ��� ت���ً� أو ، #���-������ �ًpً� أ!�!�ً� ���- ا��,� وأی�	ذه uً�6�وأن ی+#L ت
3��ج '`ن	� ن، !�اء آ�ن ر�l ا�3"اء أو !���1 ا����رة، و#� أ�D أي ش�ء ن�3ول. آ����

I���� ن�ی+ .� D�. L#ن��وذ�E ی
�دن� إ�> أداء ، إ�> ن�ع #� ا�^�ر�n ا�"ه	�� أو إ�> �
� ا���+أ ا�^�#C. ('��لOان ( -����وه"ا ا���D�6 ا�"ه	� ذات� �+ًا ی��Oر آ��� أi�0 ا�

  .ذا آ��ی� ت�#� '� ا��,�
  

# ��'��ی
� ن�n Dp'G� ادًا���� أ'����� أ�D '� ت��- ا��,� ن
�م ����.+ة ا�
�ت�- .�> ا��,�O�! RیRت� ، �����
�� '� ا!����n +ایR�# D�H� �3ن�bی E�"و�


�0+ه-# �. �
+م ت��ن أ ��نً�  +!��. ��������� �	1�n ، ل�B�?ن ���	� '� ه"ا ا�
-�U. .�������0ً� ���U u ا��,� ا��' ������ إ�+ا.�ً�، ی��		� أن ن�'��7! E�"وآ ،

l
��� و +ه- '������1- ،  ی��	�- ت�D}6 ا��,� و����� �,��-و��� ا�O� Iوه"ا #� ی����ن
�ة ن��� اه���#ً� آ���ًا �+ًا �	��R ا?!���A . ا���دی� آ��ً��P? ات�	'� ا�� �	'`ن ����و���

���دن�، وأ ��نً�. ون�Dp ا!��ات���Bت �����- �# -;�، 7 ی���- ��n�	� آ�� ن�;A، و���
��، �E?ن�- ;�� #���+ی� ��
�#�ا �"�# ��p1 $"وه) . �B��	ا� �Uی� ). 1:1انRآ��و�

���� ا����- ا���دي. ، I��#R� D�#Rا� -��
یi�b #� ا���- ا�
��م ����
��- ا�"ات� و��
�'� #+ى ا��
+م و��0+ ا?�OPء��ویAB أن ی+رك ا����O أن�- #�dو��ن .� . �

-���Gن���- و.���ا .�> و!�ف ی�3���ن ت�E ا���dو��� �B+ی� أآ�� إذا اآ���Hا ، ت��
  .ن
�ط ���Q- و�b1ره-

   
 �B��1.1نDPا�+ا �# N�	ی� تR'�3��6،  ا�  ������Q #� ، وی' ���و��� 7 ی

  .ا�^�رج
" یR�ّ3وا"ه� أن #����- ه� أن ، ه	�ك ا.�
�د �n�P ��� ��\ ا��+ر!��

-����n . ���e�1 ن��Hأ�+ًا"إن�- ی ���3زی# ��; ����n ." ت��#�� ����"ا��6B وا�
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1+ ی��ن أ + ا����O #��3زًا ��� . '�  �� أن أي #^��ق  � #��3ز" #��3زة آ��ً�
�b^Hج ا��.Rا7ن �1+ر # D1G� �,�� �b  Dز آ��Bًا ، ی+� D1?ر ا+
�� ی���A ا�	��

I1��Pم إ+. N# Z'ا���� #��3زًا ���b3ل .�> ، #� ا��,� ا�Pk A��n و1+ ی��ن
أی� وآ��� اP���رات ��� ی�+و أن�� ت�. �3	I در��ت .���� ��ا!�O تRوی+ ا��+رس أو 

�.�� #� ا����رات ، '� اP7���ر' �.��B# -���� ث��� #��3زًا A��n ی��ن ��  �'
��b^أه+اف ش D�b3�� ةR����دات ا���1+ 7 ت��ن ه� أه+اف ا����ق أو ، أو ا�

��دة !�اء آ�ن� �1ی� أو ����Q، ا�R'�3ی�. أه+اف ا��+رس�# �ً�eا، دا ���+رس و#��
أن ی��KH ی	������ �+ى آA��n D وت������ '� ات�B$ اآ���ب �,�ي أآ�� #� uPل 

�'� ا�Kb و�Pر���، #3��ى ا����ق; DPدا �OH، و'� ا?ن ��ا� Nری�H�و'� ا�
D1?ه� .�> ا�.�� آ"�E ا���+أ ا��6ن�. (و�+�ه� ا�����- أو یUذ��� ). ان�Bا� E�"وآ

�ً���; �����Qع #��� ���P3" ، ا�+اHف ی�! ��bا� D.���ا� �O!�6ر ��ا�وا7ه���م ا�
��6�ة '� ت��- ا��,��� إ�> أن ی�- ا��b3ل .�> ،  �'Rی� ا��وه"ا �+ور$ !�ف ی��
-������ ��Q��ة �,�ی� ُ#O�!.  

  
#� ا��x u أن  �'Rی� ا��,� ت����- وت��pءل آ��� ش�� ا����O أن �`#��ن�- أن 

��  Z�
�ت�- ا������ أو أه+ا'�- �nی�� ا��+ى ا��� ی������ا ا��,� ����ءة '� ت3
و����;- #� أن ا����,�� وا�����ن ی�����ن ا��,� أ!�ع #� ، و��"ا ا���A. أدرآ�ه� +ی6ً�

Aی�
�� ی��� أن ی����ا ����,� #
�رن� ، ا�b,�ر '� ا��+ى ا�� <Qر D�!وأ �'`ن�- أآ6
�ً	! ���� ا?0,�����ات�- ا�"ی� وه- ی�;��ن �Gن ی��ن�ا #، #N ا�Uن �# �����


�+ی+ة �{�� �' ��3��ة ا��,�ی� '� ، ون�Oا��� �ى أ.�> #��ل .�> #��b3�� ون�ی��6
��� . ا��+ى ا����+�����ق ����+ إث�رة  �'Rی� ا�Oا� +Bرس أن ی+�إن# I� �3�b# ا�

وت
�م �"�E .�ا#�P Dر��� أ ��نً� ن���� . ا?آ�� !	ً� ��ا!' �O�k i'�ق �+ی+ة W#��ن��ت�-
	.-�!���م #� �+ی+ اه���#�ت ا����O و Op�' � ، ن`' Eت� ���و���A ا���ا#D ا�^�ر

 �	! �' E�"� ن�#�
��� ا?آ�� !	ً� ا�"ی� ی��دون �+را!� ا��,� ی����.+دًا #� ا�
-�;���.  
   
ی�>;: ت+�* ا��(� وت+�� 4	 و�9ً	 �7	�	ت ا� �+� �6 وأه5ا�4* �3 �2وف . 2

  :م+�#�
��� وأه+ا������ت ا�� l
�D إن�� ت�D�H إ�> در�� آ���ة ، '�- ���� ذات�� '
��.�����ورات ا����!��، ��ا!�O ا�p,�ط ا7pة ، وا��وت���1ت ا��ا�+ی� ا���Gث

��
�dث�ی� ا������� ،��.������� ا��ا!N،  �� ت��رس ا�
�ى ا7�B�، وا��	�Uر ا�
�د ا=#�ل وا��^�وفB# Cأو ت�� N1ا��ا Cًا آ، !�اء آ�ن� ت����ًا ;�� واع إ�> تGث���

أ + ه"$ ا��Gث��ات ;�� . '� #� ی�- إدراآ�b� I�I اP���رات '�دی�، در�� آ���ة

�D ا������ �����- ا��,����وه"$ ا��Gث��ات ت�,�� ؛ ا����3!� ه� ا���ص ا��+رآ� ��

�ار ��,�� ا���1uت ا17��bدی� وا����!���وه"$ تdث� '� ا�A�O .�> ، '� تGث��ه� ��!�
� ه� ا?ه��� ا���	�#�� '� ا��	�Uر ا���م '� ��U3 ز#	�� #��	� . �	��,�ت #�Pk �وتGث�

���ت #3+دة ��� �,�ت���B�� : �# 7ً+� uً6# ��	�bا�����ن�� أو ا� �	���n -���أن ی ABی Dه
هD ه� #� ;�� ا���- ؟ أم ی�����ن اW!��ن�� أو اWی����O �+7ً #� ا���ن���، ا?���ن��
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 �1��� ���p#و �ة #��ى '� ه"$ ا���Pا أی� �,� أ��
�� ��WنR��Bی� أن ی���n�	��
sری��ن '� ا����- .�> ت��- ا��,� ، ا���# Dآ �# ���Oا� I�' iا���1 ا�"ي ی� �'

� .� أي #��غ 1+ ن
+#I؟ اWنR��Bی�U	ف ا��b، و� ��ه� ا� D#ه"$ ا���ا D6# ن`'
1�ارات ا����O و#����- �' ��. تdثPk ر�U	# �#آ+ .�> #��رات ه، وdأن ن ABی D

� ، ا��3+ثb. �' �	���n �# +ایR�# م���اءة وا������ ه� ا��� تU3> ��ه�
أم أن ا�
���� ؟ اWن��ن�� وا����H ا����b. �' ت�'�
و#�ذا .� ا7!���ع وا����رات ا�����ة ��6
�ارات ا��� ت�ا��	�؟ !�ء ا���- ا����� وا�����دل
��� وا��� ی، ه"$ ه� ��\ أن�اع ا�

�	��# �{�� �' l
' ��� .  
  

#� ا���i '� ا����ة ا�����3 !�ی�� ا��,�� أن ی��ف #���� ا��,� ��+ًا دار!� 
�� �ت�-، و����Pت�-، أ.��ره-: ا��,� '� ��0'�- #�  ��nت�-، و�#��وأه+ا'�- ، واه�

وأن ی��
�bا '�ص ، وا!��+ادات�- �uآ���ب ا��,�ي '� l�3# ر!��، #� ت��- ا��,�
�� ا���+أ ا���ش�(�ل ا��,� �Pرج ;�'� ا�Kb ا!��Uن #���1ت ا��,� ، )ان���bث- ی

��.�ت #3+دةB# ت�� B- وا + “إن #
��� . وا���اد ا�������� ا��,�ی� ا��� ت���  �
N��Bا� A!�	ی »�	��. �' Z��O��� ����1 ���ت ا�+ار!�� یAB أن یGت� . ;��  D��3إن ت

�ارات �^�bص ا��
�I و#3��ى ا�����1تأوD�1 7 ات^�ذ ا�� ، �' �وه"ا !�dث
�ی
� ا��� !�ف ت
+م ��� ا��,�O، ا���	ة #+����تD��3 . و'� ن�.�� ا���دة ا�������� ا�

�ف �+ی+� Dأن ی��د '� آ ABت ه"ا ی����.�ت ا����O ، ا��3�وآ"�E آ��� ت,��ت 
�� 1+ ی�+و أنI !��ق ث����'.  

  

� �����- ا��,� ی������ارات ا�
��N ا��.�> ) ؟َ#ْ� ��n��(؟ َ#ْ�: 
+م ا��dال'� 

وه"ان ا��dا7ن ) ؟#� ن�ع ا����ق أو ا���اد ا�������� ا��� ی3����ن إ����(؟ ا��dال #�
#� ه� ا?!��ب و#� ه� ا��
	��ت ا��	�!�� أآ6� '� ه"$ (؟ آ�K: ی3+دان ا��dال

  ).؟ا����3
   

 �B��.�1.2ن�	�ق !�ف ت��ن #�����- ا�bت���- ا��,� وت .  
� �ً
'� ) Monoliyhiv( أی�م أ!��ب ا����� - أو ه�"ا یAB أن ی��ن -
+ و��  

��N ا����O، #���1ت ا��,�� <�. IQ�إذ أن ا����O ی�,��ون وآ"�E ت�,�� ، ا�"ي ی�- '
ت�NQ . وآ"�E  �ل #3��ى #���1ت ا��,� وت�	���ت��،  ���ت�- ا��+رآ� وأه+ا'�-

أو ، أو إن��ج ا?�0ات، ت ا��	���b '� ا�	��3�ا#L ا��,� أ ��نً� آ����� #� ا�� +ا
�اءة
إن درا!� إن��ج . #�� ی�Rق ن��L ا��,�، أو ا������ ا�����ب، ت�Oی� #��رات ا�

 ���� Pragnatucا?�0ات #���Z ت��#��ً� ���	�3 ا�"ي e�' 7+ة #	I �+ون ا�+��7 وا��
��B�� تdث� '� ا?�0ات آ��، وتdث� ا�����1ت ا�6
�'�� '� اP7���ر ا�	�3ي وا�

وه"$ ا�����ی�ت ی�- ت����� و#��ر!��� #�ً� �Dp'G #� ی��ن '� ، وا��	�0� ا�3�آ��
  .ا7!����ل
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��- ا�����1ت ا���3ی� ��,� .�> bم ا?!�!� '� ت��یAB أن ی	Ab ا7ه�
��eu����رات ا��,�ی� ا��� �ً� �� ی��� ت��3� ، ا��3��ى ��� ت��i ت�Oرًا وان+#�

����
�7ت .� ا���Oرات ا����!�� وا17��bدی� '� ا��,� ا���� #� uPل ا��
�ری� وا�
�ا!�� ا��� آ�6�ًا #� ت��ن إ����ون�ً� ه"$ ا?ی�م، ا�+و�� ا��� ت���- ا��,��، أو #� uPل ا�

Z�� . #N ش^q ی��ف ت�E ا�+و�� ���. �n���� ف ا=ن��bت�أ#� ا� ���وی
�ا'�� �,Bا� Zn�	���.�ت ا��,�ی� وا�B��آ� ��ا!�O ا��H# Nری�H# <�. D���

��ر!� ا?�0ات وا��+رب .���� #� uPل ا�+را#�، ا������ت� وا���دی-# ���أو ، آ�� ی
I����أو آ ��Hاءة ا��1 ،N��B�
+ . أو إن��ج ��ا#L إذا.�� أو ت��Rی�ن�� ���� ���#� ا��

�eا��,� دا �������ى ��ذ�� �P?ت ا�'�
و!�د . ً�آ�ن ا?دب وا?'��ر ا�"آ�� ��6
ودرا!�ت ، ودرا!�ت ا����3 #� .��- ا?.��ل أو ا�
�ن�ن، وا���� ا�"ات��، ا�� uت

�ش�3# �Pت أ�.�Q�# ا.�تR	ا� D ل ، ا���}� وuP �# �ًة أ ��ن��P?ا �#r+1ُو
  .ا��,� .��� یAB .+م ��1دت�� وه� '�ر;�. ا���D�6 ا�"ي یD,H ا����O ���3ی�

  
�ورةQ 7 ،ه� ;���ً� ا7ت ���ة إ�> ، ��#�تآ
أن ت��ن #���1ت ا��,� #��

و���0	� #+ر!� �,� '`ن	� ���U3#ن '� أن أي ن�ع #� ا��3��ی�ت . #3��ى '��ي
����، أو ت�Bري، أو .���، أو أد��، '����(����ق ا��,�) أو ث
�'�، أو � A!�	# ،

�� أنI ی
+م '�0ً� #� ا7ت�bل��n ،lHون �b^H# ل �,�ي��و �6�� ). N#)2 ا!��
�+ .+د آ�ف #� ا����O ی3
Z ا��	�عو ، Dازی� '� آ��+دة #��ی- #���1ت #+
یAB ت

��� . وت��P�� ���O�� i���ر ا��3��ى وا?!��ب، #���ى# �وإذا آ�ن ه"ا ا��	�ع ;�
�����یAB ت�'�� #3��ی�ت وأ!���A #^���� آ��� ت
+م ا�A��O '� ا����ق ، ?!��ب ��

�ون '� درا!�ت #�^�bb '� �,��- ی3��ج ا����O ا?��نA ا�"ی. ا��,�ي�� !�ف ی��
� #� ا����.+ةPk ی+ة إ�> ن�ع+Bًا ؛ ا�+� ����^# ����� ت���Uأن �ءوا #��'`ذا آ�ن�ا 1+ 

 �. �'`ن�- ;���ً� #� ی3����ن إ�> اWرش�د '� ت
+ی- ا��
�ری� ا���Hی� و'� آ���� ا��
�ری
��� ������ ا?وراق، ا���Bرب!�، و��3 �1.+ة ا����ن�ت، وآ"�E '� ا������Oت ا�

و�`#��ن #+ر!� ا��,� '� #d!��ت آ�6�ة أن ی���ون�ا #N . و��0;� ا���� ا�"ات��
�ى P?ا ��b	اد ا����ى ��ا!�O ت
+ی- دروس '� درا!� ا��ث�Ze وا�Pر!� #�اد أ+#

�ى ُی�+{ ؛ ا����ا'�ة '
l '� ا��,� ا�����+'�) #����� أو ش��ی�(Pو'�  �7ت أ
��	� '� ��+ ی���- ا��,�ا��+ر!�ن #������ �
و#� ، �� ا��,� إ�> ت+ریA '� #��دی� #���

 �bb^����N ا�����1ت ا�B� ا�7�3ت \�� �' A!�	�وا17��bد ، ا���ریs(ا�
أن ُت+ر�س ����,� أو �+ار!� ا��,� ��7ن+#�ج #N #���1ت ) وا�+را!�ت ا��p3ری�

�ة �	�ً� إ�> �	N# A أ�	�ء ا��,����# .Pdأن ی ABی� '� ه"$ ا�7�3ت ی�	�� �" ا?#
���Oأن ا� �U u�، .	+#� ی�ا���ن درا!� #���ى .�ل #� #�دة ��,��- ا�B+ی+ة، �

-���ون أن�- ;�ر�1ن '� ��3 ، ی3����ن إ�> #��.+ة �,�ی� ت+.�H7 ی E�"و�
�� ذه	�� إ�> ا��,� ا?و�>���� . �1#�!� ی�Ce وت���# N'+د#� ت�bا� ���B�ه"$ ا�

ا��راء �D�H #��3ظ '� ت
+#�- أ ��نً� وت+#� #��رات�- ا���H  +ی�6 ا���Oر ا��,� إ�> 
  .'� ا������ ا�����O ��,��- ا�B+ی+ة
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���� تD�B ا��,� ���ا��3��ى وث�Z ا���b �����3ة وا7ه���#�ت و#�	� ا�A��O ا�
د.�ن� ن��ن #�+.�� '� ت^l�O #3��ى .  �� وت�1+ ا�R'�3ی� 7!������� ���3ی�

����-ا����ق���ت ا�
�د#�� ا�B+د �  ������ ���و�"�E ی���- ا����O ،  وا?ن�OH ا����
D���.�ً�، #� uPل ا�����ق �3�# .
��ً� واO� �,ل ا����  .أي #� uPل ا!��

   
 ت+�* ا��(� وت+�� 4	 &�@ ا�س�+ 	ل ا�/��+3 �4	 �3 ت�	دل ا� +	ن3  ی+� 5. 3

  .أس	س ا�س��ات���	ت وا��;#�;	توهFا ه� ) ب	�C�D ا� #/��B أو ا� ;��ب�(
   

�ً����n �,ء ا������ر!� '� ا7!����ل ، ��� َی��ّ�- ا��ی3��ج إ�> آ�6� #� ا�
وه"ا ی�	�N# \1 ا?ن��ط ، ا��,�ي ?;�اض �����n ت^+#�� ا��,� '� ا���3ة ا���#��

�������ن إ. ا��b	�.� #� ا��+ری��ت وا����ری� ا��� #� زال ی���ض ��� آ�6� #� ا�
 ��; Dت��� �' ��
O	# ض أن�������� ا�Uآ���� '� ��\ ا?ن�ا��A.u ��?ن��ط ا��

��!E د��7ً��# ،�,�� ����n ل����!7 -������ر!� ا��,�ی� یAB أن . 7 ُی�+{ ا��إن ا�

� '� ا7!����ل 1+ر ا�����Oع�
و �> ، ت��ن أ1�ب #� ی��ن إ�> ا���اD0 ا�3

-�bأن ت ABر!� ی����6� ت��دل ا�����#�ت ا�B+ی+ة ا�^��0 ��7ه���#�ت ت��ری� ا��� 
�!�ن 1904'� .�م . �+ى ا���Hرآ����!�� x 7 Jesperson آ� أن�� ا��,�ي ا�+ن

��ل ا���ن���� �أو ا?#�ی���� أو ا?���ن (آ�A ت���- ا��,� ت��O أ ��نً� ا7ن��Oع �Gن ا�
�ً� ) "أو ا��وس و اW!��نU	# أن ی��ن�ا #^���1ت ABن '� أ + ی��ت��#ً� وه- ی���

l
' D�
���� ���b ا����Q، ا?ی�م ���b ا�Pk و'� ی�م ، �وه- ی
���ن أش��ء ;�
�ً���; �O���# ، �' ب�O^ل ��0 ا���
l #� أ�D أن ی��ن�ا �1دری� .�> ا!��' Eوذ�

Dن"اك، )3(ا���k �H1�	����ن �
b+ ا!����ل ا��b,� ، ا��� ه� #��Qع ا�dی ��	��
���n إ�>Hدما��
  .D��1 ه� #� ت,�� '� #��e !	� آ�� ی�+و".  ا���م ا�

  
����Oا� D.���ا��,� '� ا� ���' D��ق ا��� ن���Oا� �' �'�� ، #� ا����+ ا�����

�یً�) 4(��\ ا? ��ن ی��ن ا7!����ل .�دة .��یً�e7ً ش����آ�� '� ا����3ت ، أو ا!��
 إن	� ن����D ا��,� '� إ.�Oء و'�ق ذ�E. ا��
��+ی� وا��د .���� و'�  +ی� ا�u�3ت

�ح وا��	��H1؛ ا�����#�ت ا�B+ی+ة أو ا��b3ل .����Hوا��.+ ، و�� ib	ع وا��	1Wأو ا
\'���.�؛ أو ا������ '� ا���اD0 ا7Op�أو '� ؛ و��#��ع أو '� ت�+�e ا����$ ا�

��e��Pه�ت� أو إ�Bن� وات�.�H# KHآ ،-�����ی� '� أ.P=ا I�� ون3� ن����D. و'� ت�
وه"$ ه� '
l ��\ ، أو ا�W+اع �������ت، و'�  D ا��u�Hت، ا��,� '� ا����- وا�����-

إن ا�
+رة .�> !���� ت�D�0 ا����ن� '� '�D ه�دف و#	�!A . ا!����7ت ا��,�

�� ����- ا��,��
وا!����ل ا��,� یAB أن ی��C ه"$ ، ���l�3 ا�6
�'� ه� ا�,�ی� ا�3

�ة����ا D ا��  .ا�,�ی� #	" ا�
  

 �1+� �B���# دات�وا��,� '� ا����.D ا�����O ت�A�O أآ6� #� ت�اآ�A و#�

���� '� ، و�0G� ���3#ات وت	,�- #���م�إن�� ت�A�O آ"�E ا7ن��Bم #N ا���b ا�

��� �Oت����وري أن ی��ف ا����O آ���� : ا�3+ی� ا�����O '� داDP ا�6
�'� ا�pا� �#
��1u;ا��3ار وإ D0ا�' i�' ،�	# ن�وآ��������ة ��ر.� '� ، �H1 ا�O�! وآ����
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���n أو .+#��، وآ���� إن��ء ا���دد، ا��3+ث��� ، وآ���� ا�Q �3ر�Wوآ���� ا
وت�A�O ا��,� أیu# �ًpء#� . و�"�E ی��I ا�	
�ش '� ات�B$ اه���م ا�ُ��3ور، ا���3ور

�0 ی��� و �> إی��ءات ث
�'�	� ا�^�. ا7!����ل ا��,�ي ����اK1 و����1uت ا�^��0
�	��pأن ت . ��Q N!��1ت ا?و��ذات ��0 ��� ����Oا� D.����� qe�b^ه"$ ا� N���

�'�
  . ا�6
  

ه	�ك #u�Hت .+ی+ة .�> ا��+ر!�� أن یB+وا ���  uً إذا أP"وا ه" ا���+أ 
، آ�K یNBH ا��+رس ت��.uً  �اریً� ����nً� '� ا���bف ا�����ة، uً6#. ��7.���ر

�3�ی� '�  �pر و�� �ً0�bP� ���n ت� -�eراk �. �	��- ت	H}��- ا�6
�'�� #� ا�����
�P=ا C	Bا� �أو أش^�ص # �#���\ ا����O '� ث
�'� #� ؟ ش^��bت !��Oی� 3#�

��.��ن �D ث�ث�رون���ون 0��ت�ن أو ���BPن، #����3ن واPk ك�	ه ��وت�ّ�- ، ��	
K�p ش�}ً� ��ه�یً� ا����O '� ��\ ا�6
�'�ت أن 7 ی���pا آ���ت '� ت���
�ت 7 ت


�ش	�� ،Z3�وا '� #� 7 ی��وه"ا ی
�دن� إ�> ا���+أ ، ویB+ون أنI #� ا�����b أن ی6�ث
Nا��  .ا�

   

�� ت+;M ا� �دة وا����ام ا� ��	دل وت� �D�<� J	ت آ: . 4Dت ا�	BN+ا�

  .م6 ا�/��� وا� 5رس�6 ب�+�* ت+	ون3 �3 ب���O �P م54دة
   

ت����� #^���Q�� Kح .� ت��- وت���- ;��ه� #� ا��اiQ أن ت���- ا��,�ت و
�ىP?اد ا��� �I ی�	� أنI . #� ا��Hأو #� ی �
�
  I� ��� ی��� I����ء أو آ��إن آuم ا�

I�Pدا �' ��. KH���� �1م :Iت� ��nو I��$ وأه�اؤ$ و�1.�H# . ن������وی��N�O ا�
�ی��� ن�.ً� #� 
�ی
� تO� l
' Eی+ة أن ی����ا ذ�+Bا��,� ا� �'Z�1د R���و�D�H ، و�+ون ت

�,�� l��# ،GًOP D�H�0َ� ه"ا ا� ��و�"�E ی��� ������ أن ی��Oا ان��O.ً� ، ور�
و1+ ت��ن ه"$ ا�^��ة . أو .�� ی�ی+ون أن ی��� ا�	�س أن�- ه-، N# �ً{n�P ه�ی��-

�+ًا و#�+دة ��"ات �O�6# ،�#�0د �إن �- ت� ،Eذ� A	Bت ���Oًا #� ی�3ول ا��و1+ . وآ�6
��D ا���وق ی^� A��� KOإ�> ا�� �
�ی� �^�Oب ی��Pk �ً!ی+ة أن�+Bا��,� ا� -���# An

و#��- ا��,� #� . و�������1ت ا�6
�'�� وا������ ا�����b ��� أیpً�، ا�+�1
� ��	�Uم ا��,�ي
 ��e�	أ� �ی��ن� أیpً� #� ا���Hر ، )وه7dء ی���dن أ;���� #+ر!� ا��,� '� ا����-(;�

�

� و1+ ی�^" #� ا��,� ا?م #uذًا آ�!�l ت�������+م ا?#� ا�3.  
  

�� أو آ�?!��ب ا����� ا��,�ي ��و'� #	�L ر'�N ا���آ�A آ�	�L ا�	�3 وا��
�I #� ا��+رس����+ًا و����P #� ، ا� �OO^# ت������� �ً
�n ���Oدي ا�dی �� 

Knا���ا ،N1��# D����و� ،GO^ا���1ع '� ا� -��	B�� �	�#3، و# ���Oی��ن ا� ����
�� ی�3ول ا��+رس ، و#� ن� �� ث�ن��. #� ا���0Wت '� ت
+ی�ه- ا�"ات� ?ن���-��  Iن`'

'`ن ،  �� ی	^�ط '� ذ�E أآ6� #� ذآ�ء ا�A��O وذاآ�تI، أن ی�6� أن�OH ت��.���
ویi�b ت��- ا��,� آ�� '� اuO0ح آ�ران . ش^��b ا�A��O آ�#�� تdدي دورًا

Curran" ة+ �� �� ی�3ول ا�A��O أن ی���#N# D .+ة ". #�ا��� ا���b^H ا�
��انA #� ا��,�'� و�1 وا + )���!��دات وا���آ�A، ه+ف ا���، واP���ر ا�
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�فbآ�+، وا�G�م، وا�uة ا���� وی���+ ) وا��	,�- ون�P=ف ا�Oا� D�' رد A1ا��� ی	��
�ورةpا� +	. ���!�� و��� ا���,�� .�' ��'��� و���Hرآ� .+د آ��� #� ا?ن�OH ا�

Iا���1 ذات ،��p�� �' A��O6- ا����ًا أن ی+��i آ�6�ًا ���� ا�' . �'���ذ�E ا��Aء ا�
���Oا� ���' N
 �> وه- ی��'�ن ا�D�H ، ه� ا�"ي ی��� ا��+د ا����� #� ا?�OPء ا��� ی

�ً#���'� #����6 ت�# A!�	��ون أ ��نً� �Gن�- أ;���ء '�  .ا��Hی -���Bه"$ ا����ات ت 
-�eا�Uو. .��ن ن �' ��nا��� l,pو��� Z�
�ون ����Hی ���Oا� �ًا #��ا�� أن آ�6; 7
�ً� و1+ ی�Oرون ش��رًا .+ا�eً� نK1�# . �3 آ�"ا�وی�ا�I ا����n�. �ً#7k ���O و 

-�n�� ر إ+b# Iرس آ�ن+�و�"ا یAB أن ی��ن ا��+رس وا.�ً� ���6� #� ا���ا#D . ا�
�	�ًء ، � أن ت��A ا����� أو ت��L ا�A��Oا������n '� ا���ا���ت ا7ت����b ا��� ی��� إ#

���# D#���. .�> آ���� ا� �ا�^�ف # �# ��n+ی+ ا�����ت� ا�Gًا #� ی�و���	��� �����O آ�6
و�"�E 7 �+ #� ت�'�� ا���1 ا���'� ، ردة '�D ا�u#Rء وآ"�E #� رد '�D ا��+رس

H�+#� ی	أة .���ات ����1u ��� ا�D�#R وز#��I و���Oر ث
� #���د�� و�P �' ���Oرك ا��
����  .ن���3 و������� #

  
Aآ����  +ود ا���اد ، وا��+ر!�ن '� ا��	�L ا�Q ا�
 �� ی��N1 #	�- أن ی�

����ون ��?#�ن وا�6
� �Gن���-، ا������Hأن ، ی ���أ#� '�  ��� ا���اD0 ا����.�� '�
� #��N1و1+ ی�^" ا����دل ا�����O #��رًا #	3�'ً� أو ان��O، ی�Rغ أي ش�ء 'GBة�; �ً' ،

����B# Zn�	# <رس إ�+��� ی0�bP IB.Rً� إن آ�ن #� ;�� أ�	�ء ا��,�، ی
�د ا�# ،
�1
I ه"ا D0ا��ًا، و1+ ی+�� IO�Q -وإن ت <�  ،-�
�1 �# K.�pوی ���Oا� N#.  

  
���Oر!�ن وا�+��� ��	�-، ت�A�O ��}� ت��- ا��,� ت��.��ً� أن یDb ا��' ���Oوا� ،

�ت� �� ���p�� -�pً�إ�> #� �� ی��ن�ن '��# � ، Dم آ�و#����� ���p�� -�pً� وی3�
I�� ا���Gت�� #� #RاP=ا ��b^-  +ود ش�	ازن. #��أن ، و����0ل إ�> ه"ا ا� ABی

Iی����ن ��� ا��+ر!�ن ��7رت��ح ��Hی ، N1��ی ���ت� �� �# ���Oأن ی��ن ا� ABی ��آ
�وري أن ی�Oر ا��+ر!�ن '��ً� . #	�- أن ی����اpا� �ط #�
وا��1ً� ��	�0� �1ت�- ون

وأن ی^��روا ا?!���A وا���	���ت ا��� ت�Rف .�> ، �b� -���Q��- #+ر!�� وأ'�ادًا
ویAB أن ی����ا آ"�E إ�> أي #+ى ی��� أن ی"ه��ا '� ا���1uت ، .	�0� �1ت�-

�ی�P=ا N# ی��ن �# �� G� ن�Oت��وأن ی�	�3ا أن���- ا���1 آ� ، ا���	�� وآ�K ی
n ا�'��ق ��n��- '� ردود أ'����-ی� . ���Oوا� �ر!�+�ویAB أن ی��ن آD #� ا�

�n�P $�Bا?ش��ء '� ات ��ة وا�E3p #�ً� .	+#� ت��#�,�ویAB أن ، را;��� '� ا�
 DHا�� �ا�^�ف # �ا #�ً� #�b�^�ی)���O�� E�"وآ �ر!�+��� �
�
  ).ا�"ي ه�  

  
ا���ع " #� '� ا����Q آ�ن آ�6� #� ت��- ا��,� �b3#رًا '� ا�	^��

��
� وا����- " ا?آ�دیO	��ة ا!7�u^ص ا��' N# K���وا 1+رة .�> ا��ا�"ی� أ��
وت���uً6# ، K #� أ�D درا!� ا�
�ا.+، ا���Hي ��	�l ا����Oب '� ا��NQ ا��+ر!�

�� ا�	�bص ا?د���، �1ان�� ا�	�3 '� ت��ری� اWن�Hء��و1+ ت- ا.���ر ه7dء . وت
أ#� '� . ���� #� ا�"آ�ء آ�� �Q�� ���1ح '� اP7���ر ا���Hيا����O أن �+ی�- ن��� .

�ة�P?ات ا�	ا�� ، �
+ ��� ه�ورد ��ردن'Haward Gardner د�� ان���ه	� إ�> و
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�، ���U": أن�اع #�آ�� #� ا�"آ�ء"O	# �Qآ�، و#��ن�، وری��، و#�!�
�، و 
��N ا�O. و��	�، وذات�B� �,آ�+ ه� .�> ت��- ا��G�وا=ن '`ن ا���� ، �' �ویAB أن ن��

�ق ������ ا����O ا?�1ی�ء '� أي وا + #� ه"$ ا��7�Bت �����K ا?ن�اع ا�^��0 n
��ت ت��- ا��,��# �' -�eذآ� �ر ، #���W�0�' -�� i��ت -��
�اءات	� ����و��ؤی� أن إ

�ى ;�� اP7���رات ا�������Pأ De�!ل وuP �# �,^+ام ا���ا! �' -�#+
� . (تUان
  ). ا��6#� أیpً�ا���+أ

  
 �,���� D0ا��دي إ�> ا�dا�"ي ی D.���ا� D�و.�> ا��;- #� أن #��ن� (و?

�آ��H# �,� ون+� ��� D0ا��ة ت- ا��یAB .�> آD #� ا��+ر!�� وا����O ت�'�� ) آ�6
� . #	�خ ;�� #�+د �����- ا����ون�b  �ً- أ ��ن�ون� ی���- ا����ش  �ل ا��
و'� ا�	

i�Ob��ورة، ا�Q ة، دون��,bت ا��.��B���+ًا . '� ت��- ا� ���Oا� �# �ی���- آ�6
��.�ت 0,��ةB# �' ،�ی�Pk ى+� E�"آ C�� أن�اع ، وا��3ل N��B� N��# ك�	وه

�����.� ا�����ة: ا?و�Qع ا����B��ة، ا��,bا� �.��B�أو ، أو ا���D ا�6	��e، أو ا�
�uOب '� ا��^l�O و'� ی
��p ا����- ا����ون� #�Hرآ� آ�#�� #� ا. ا�+را!� ا���دی�

�D اP���رات '����. .I�إنI ی�A�O ��1ل : إن ��ر ا����- ا����ون� ه� '� ا���
 ��ق أآ6Oي ا�G� �ی�P= -ت�� Dرآ� وت����H�اP7�u'�ت ا���	�� وا��;�� '� ا�

ویAB أن ی��ن ا��+ر!�ن #+رآ�� أن ا����O #� ث
�'�ت #3+دة ر��� ی���Gن . #uء#�
و!�ف ی3��ج ه7dء ا����O إ�> ، '��ً� '� ا����- #���ً� #� ا��+رس'
l أ!���ً� ت	�

ش�ح ه"ا ا?!��ب ا�B+ی+ وإ�> '��ة أو��� �����د D�1 أن ی��ن�ا #
���� آ��ً� و.� ر;�� 
  .'� وNQ ت��- ت��ون�

  
� ا��^�K 7 ی�	� أن ا��+ر!�� وا����O یAB أن ی��ن�ا #����B� �H+ة �; �Bا�

#��U�3ن وی3����ن ، وآ"�E ��\ ا����O، �\ ا��+ر!��'�، و#��وری� آD ا���1
إن� نA3 ون3��م ونZ6 ���	�س #� ش^��bت #�	�.� . إ�> ا���1 ������Pا #N ا�,���ء

�� ت��ون�، �+ًا �' ��#+
��N ، وآI� Dّ #��ه�� ی���N ا����O و7 � C�� �و��
Z��. AB أن ی3��موه"ا ی، ا��+ری� ی�;��ن '� ا����.�p�� N# D- .�> ا�����ى ا��

" �' I� -���� +ی���N ?ن �+ى آD وا + ش�ء 'Bا� iB	أن ی ���'� ا����- ا����ون� ی
�وعH��D ه� ا��	�Uر ا���دي ، و?ن ا�	�Bح ��C #���رًا �Pر��ً� ُ�ِ	َ� ��� ی
�b، ا�

  .�	�D ه+ف ذات� اP7���ر
   
  .أس	س�	ت ا�س�+ 	ل ا��(�ي ه3 م+��� ا��(� وا���/�ة &��4	. 5
   

إن	� . ن
�O ا��+ء '� ا!����ل ا��,� ه� ا���D�6 ا�"ه	� ������ .�D ت�E ا��,�
�� ��� ن��ن �1دری� .�> ا!����ل ا��,�U	# �'����ف ، ن3��ج إ�> أ!C #3+دة �b�

�'���� .� #3+ودی� ت�E ا�U	ا���1 . ا� �' I�' A;�إن	� 7 ن��N�O أن ن���- آD #� ن
�D ، ء وا +ن��I #� أ�D أن ن��� ����,� .� ش�Bا� �3+ود ## �'�	�ك .+د ;�
��� ا��� 1+ ن�;A '� ا����- ����3�� أن آD وا +ة #	�� ذات إ�nر �	��ي ی��� ، ا��;

�ىP?ا De�!�
D ا��+ی+ #� ا�	� I#^+ا�ا! . ����B�� دة���ي وی�تA ا�Hا�� D
ی	U- ا��
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�B����7 ن��N�O ا!����ل ا��,� إن	� . وه"ا ا��	�U- أ!�!� �����6	� ا�"ه	� ��,�، ����1 ��
�+ون D6# ذ�E ا���D�6 ا�"ه	� ?ن ا7!����ل ا��,�ي ا�����م '� أي #���ى #��3م 

�ى؛ ���
�ان��Pت أ��'��� ن��- وُن�ِ�- 7 ن��N�O ا!�^+ام .	�0� ا��,� ا�B+ی+ة ، و���
Zات� ��  . �D إن	� ن3��ج إ�> ن��ذج ت�آ��� دا��P #�3- آ^�O ت��I ت�����ت	�، آ��
  

�� '� #���ی�ت #��+دة U	# ا��,�ت N���) و.���، ود��7، وت�آ���، �0ت�(
�� ا���D�6 ا�"ه	�Q �.�	���� ا���.�� ا�Uه"$ ا?ن D.����3ي . وت	ا� Aآ��إن ا��

�دات������، وا�. �' ���P�1 داu. وه� ذات ، <	��ت
+م ا?دوات ������� .� ا�
����اری�ت : .	�� Halliday وآ�� ی��� ه���+ي. ا�+��7 وا���ی�K�G ا��اN1 #� ا7!�

�اری�ت '� ا�	�Uم �'� ا���D وا�3+ث وا���Hر وا���	�ن� وی�- تb	�K ه"$ ا7!�
و ���� أ��Q	� ��0 ذات�� .�> ."وی�- ا������ .	�� '� ن�3 ا����رة، ا�+��7 ��,�

�D�0 ا��,�ی�ن ی����ن ��ه+ی� ��	�U- ا���(أ!�!��ت ه"ا ا��	�U#� ��,�	� ا�B+ی+ة 
'`ن	� ن��ن 1+ ت3�رن� ������� .� .+د ) و �> أ�	�ء ا��,� #� زا��ا ی�����ن إ#��ن��ت��

  .وا'� #� ا����ن�
  

��Oأن ی ���وی���- ا�����ء ، ی���- راq1 ا������OP Iات أ!�!�� و��+ ذ�E ی
�+ی+ة �'��� ��+ أن ی�	�ا #��' ������ن: #��دئ أ!�!�� ویBن، ی�
�Oون ، وی�وی��

�ً�، ر��� 7 ی��- ا�����ء ا����دئ ت��#ً�. إ�+ا.�ً�eة دا��و1+ ت�6� ن��Le ، '�?��3ث #��
أ��3ث�- ا�EH  �ل ��\ ت�E ا����دئ أو  �> ت+'��- W.�دة ه���� #���#�- .� 

��ء ا��,�ی�ت . و��� ا�nWر ا?!�!� #���د ����د ت����$، ا�nWر ا?!�!��.
� �ن ن��ذج �+ی+ة أو ت	�ی��ت ��	��ذج ور��� ی، ی�ا��0ن ��3 ا���آ�A ا��,�ي�

�ح #� ه� #���دH� دة����: و?ن�- 7 ی�����Oن إ.�دة �	�ء #��Qع درا!��-، ا�

�,�� ��Uا�� Dر ا?!�!� أو ا�����nWا D�. �
l إ.�دة ت���' -�	��  .ی
  

�D أو ;�� ا���'� ���هD ا�����H '� ت��- ا��,� ه� ا��K0 ا��,�ي ;�� ا�
ت���َ- ا�	�س ا��,�ت =7ف ا��	�� '� ان��Uر اآ��Hف ن��ذج #Z�O ؟ ����آ�A ا��,�ي

�� ی�����نI ووK0 ذ�E ا�	��ذج� -eu#أش���ا ، و ��ت��#ً� آ�� زر.�ا ا��D�0�3 وآ
�� ا��,� ه� . �+ون '�- ت�م �������ت ا������ ���E ا��Uاه�، ا�	��ان���# I�#� ی3��

�آ�A ا��,�ي ��,� #��� �����	� ی��D #� أ���- Wن��ج �OPب ذي ن��ذج ذه	� .
�3��ت�- ا�����3 ت��Bوز ان��Uره- 1�ارات ن����e #� ؛ #���ى أ!�!� ی�D0 #��ن��-'

 ���Pت ا�+ا����ا��� �6� ا��,�ی��  �ل ن��ذج ت�آ��� !�ف یG� Kb �� #� ی��ن ا��
.� ا����ك ا��,�ي آ�نChomsky  �ً#��3# I ی���- ش�#���. ���nر ا?!�!�

��ی� ا��uز#� �
�ان�� ا�
�ا.+ ا���ن�����Oا�� �'�� ، �ً
�n ��Qو ��ا� �n?�1- ا N#
��	�Q د��ي ؛ ��,� ا��� ی��D ا��
�� #� ا�	�اة أو ا����د ���U	�ر ا��nWن ا���وی
��Rة ا��� أ���Q إ�> ، ا?!�!� ا�"ي ت�	> .��I ا��,��و#� l�3# #� ا7!�6	�ءات ا�
�ة #3+دة�P اة .�> أ!�س�	. ا��	ا�"ه D�6�وه	�ك أو�0ف ، ه"ا وا + #� أو�0ف ا��

�ىP,� . أ�� �	ا�"ه D�6�� ا��n? -�1 NQا��,� ه� و -����� ��
�
إن ا�����H ا�3
ذ�E ه� #��Qع ��3 ، آ�K ی��� ت3
�Z ذ��b1 ������� Eى و��1��bد. ا�B+ی+ة
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���
��O�ء ا��,� ا���� ی�ا��1ن وا�"ی، وه� ��3 ی��N�O ا��+ر!�ن '� ا���bف، ���
�ؤى وا��un ،�3Q- ی�#�ً�� I�' ا��  .أن ی��

  
7 ی��		� ا!����ل ا��,� �+ون أي ن�ع #� ا���D�6 ا�"ه	� ���nر ا?!�!� أو 

�'� ا��,�ی�؛ #��� آ�ن ذات�ً� َ;�ی�ً�، ا=������ . وه"ا #� یAB أن نI��. Z�O ا��ی
����^# D ا�# �' ��1d���ن .�� !���� #� ا�
�ا.+ ا�����،  #� ا������ ا��������ا�

� ا��,� ا�B+ی+ةnن �1- أ��!dذج و���� أو ی������م ، و�"�E ی
�#�ن ��	�ء ن�
 ی��N�O ا��+ر!�ن #��.+ة ا����O �������ا '�- ه"$ ا=��� Chomesky   ش�#���

�ا D #��	� #� ت�Oره-# �' �����و#� ت	
�� ه"ا ، ا?!�!�� ا���'�� ����� ��- ا!��
�و�+ون #��.+ة ا�^��� !����A ا����O ن�.ً� #� ا���D�6 ، � ت
+#�اا���- أآ6� آ�

وأ ��نً� ی+#�Bن ه"ا ا���D6 ا�"ه	� .	�0� #� ا���D�6 ا�"ه	� ��,��- ا?و�> ، ا�"ه	�
�ىPذج ، أو أی� �,� أ��و������.+ة !������ن !�ی�ً� ت�uً�6 ذه	�ً� ه� أ1�ب إ�> ن

#� ا�^��ة #N دار!�� ��,�ت آ�6�ة '� و1+ أ���ت !	�ات . ا��,� ا�����+'� ا?م
ا��آ��� ا��� تp- ا��Oو�� ا����+ی�ة ��,� داDP ، #��ه+ ا��,� ا������ ����3#� ا7ت�3دی�

)Language Roundtable)(5 ( -اده�# �. �أنI .	+#� ی�3ول #����� ا��,� ا�����
 ت�!{s ا�	��ذج ...ا!��ات���Bت ا���اD0 ا�^�n}�"'`ن ، �3�ی� �+ون �	�� ت�آ���� ���0

�BQ�	ا� ��; " i�bی E�"ي ��0ً� إ�>  + "و��ا���+یD ا�Z u أو ا���bیA ا��Bه
�ی� أو ا�R'�3ی� ا������ ا��� 1+ ی��ن ا���د ، ا7!����3Oه�� ا����� .� ا�U	ف ا��b�

����� ". 1+ أت> ��� أuً0 إ�> ا������� ���# <	��و �> د�1 �	�ء ا����رات ذات ا�
���ن� ا��� !�ف ی�َ���� ا�� ا��,�ا�Z��O .� ا�.  

  
و��C ، ی���A ا����O ه"$ ا�+�1 #� ا������ #� uPل #��ر!� ا�
�ان�� ا��,�ی�

���H1�	# أو ��U�  لuP �# ، D�Hت ��ا� ��U	��'� ا���1uت ا�+ا���P ا��# A��وُت�
�Rءًا، ا��	�ء ا��,�ي ������� ��7!����ل '� !��ق ت�ا��0 i�bت �
�یOو��"$ ا� �# 

 -����وی��� ا!�+.�ؤه� ������ #�ات .+ی+ة ) یi�b ��� ��0 ذات��(ا���Bز ا�"ه	� ��
 Z�P 0+ ا�"ات�� أو ����- أو إ.�دة�
� �> �+ون ا���آ�R ا��ا.� �,�ض ا������ .� ا�

�ون ت�����0P=ی�3ول ا ��ن� ا����إن آ�ن ، وی��� أیpً� إ.�دة '��b3 ��.�. ا�
 ��C . ا ���7ت��ه	�ك  ��� W.�دة ت����� Williamوآ�� x 7 و��- 

Jame"Eت� إ��Gت �# Eت��P د�B# ���� ة��د ���ن�ت، ا�^�B# ���� Ze�
إن�� ، وا�3
��� A�B�ت� ��ا����ن�ت ا� ،E���'أ �O!ار ��ا���!�� ���Hت Eت��Pو."  

  
 ����ورة Sharwood Smithوی��� ش�روود !pه"$ ا� �ز .�Bی`� 

��ر!� ا�
�ان�� .	+#� ��� '� ت��- ا��,� : "ی
�ل���� ا������ت ا�Uن ����� آ�ن� و�#
'`نI #� ا��اiQ ت��#ً� وuP 7ف .��I أن #�U- ا?داء ا���
��e ی�- ا��b3ل ... ا��6ن��

��ر!��
�� ��,� ا�����+'� ی���A ا�����- . .��Dp�� I ا�
��ر!�  �و'� #��ق �
! Iا��,� إ�>  + أن Aاآ���وری� .�> تpة ا��Oو�+ون ا��� �.��ف ی��^+#�� ��

���� '� ا���ی+ أن #��ر!� ا?داء ی��ن أآ6� '�.��� .	+#� ". ت���B�ت ا��و1+ أ��
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A��Oا� $GHأن �ً#uآ D�Hی ، C���وا�"ي یD�H رد� ا�A��O .�> ا����ن�ت '� #���م 
,JamesA��O�� �	ا�"ه D�6�  .ویD�H ت+ری�Bً� ا��
  

���Oا� ��Bم ا�+
��ر!� ا�
�ا.+ إذن ت# De�!���ل ت�E ا�
�ا.+ �^�Z ا���7! �
�ة .�> ا��,�Oأن ن+.�$ ا��� ABا�"ات�� وه� #� ی . ��p�ة .�> ا��,� ت�Oإن ا���

 �'�
��.� وا�6���	�ت�� '� ا����ق ا7p�# Dوآ De�!��ورة ا�
+رة .�> '�- ا�p���
�ة ن,�� ا��bتr��َ#ُ ،+آ�G�,�-، وا�	�آ�، وا�� وا���اآ��QW�� A'� إ�> ا�����ت، وا�3

��
�
�� أآ6� #� ا�+�1 ا���آ����. ا�3p�ی �إنI ی�A�O ا��uء#� ا���آ���� ، إن ا�����
�ً�'�
�رة ث
�و.	+#� ی�- ا���0ل إ�> . أیpً� '� !���1ت ا7!����ل و'� ا���1uت ا�

�ة ا��,�ی�Oا��� �# ���D ا���� وا���bر وا��^�D "ت����D ا��,� ، درH�! l�!آ�
-����  ".�+ى ا�
   
ت/�ر ا���/�ة ا��(�ی� ی�59م ب�اس/� اTب5ا&�� ا� (Fاة ب	Sن>/� . 6
  .ا� >��آ�
   

ا��+ف ا�	����O� �e�	� ه� أن ی��ن�ا �1دری� .�> ا!����ل ا��,� ا��� ی�����ن�� 
وه"ا ی�	� ت��ی	�- ��b,�- ، و�����وا .� #
�0+ه-، '� ت3
�Z أه+ا'�- ا�^��0 ��-
، و��C ت
��+ًا، ه"ا ا7!����ل ��,� ه� ا!����ل uPق. ه-ا�^��0 ��- �����وا .� ن�ای�
�و ت���- ا��,�تU	# +ات، وا��,�ی�ن، و1+ أآ�	�� Eن .�> ذ�����	ء ا��,� ا���، و.�

و#N ذ�E #� زال آ�6� #� #+ر!� ا��,� ُی+رr!�ن وآGن ا7!����ل ت
��+ وت��ار أو 
�ی� '� ت��ری� ت��نP=ن� ا���� �.  ه� ن��ی� ا���Oف #� ت��- ا��,�إ.�دة �	�ء أو ت,��


� ه�   Chomsky  ��� ش�#���1966و'� .�م �

�ة ان���$ #+ر!� ا��,� إ�>  �
�� إ�+ا.ً� #��Rًا" ا����ك ا��,�ي"أن� p�ط ، ا���دي ی���+ی+ة وأن D�B� uً��Hوت
�+ی+ة . IنG� ز�Bی`� I�0ا.�"وه"ا #� و+�Wا Aن�Bا� "����Oل ا��,�ي ا�����!u� ."

�اءة �
+ر ان��1��O .�> ا����- 
وت	Z�O ه"$ ا�W+ا.�� إ�>  + ���+ .�> ا7!���ع وا�
 و1+ ا1��C ���#	�6ل. آ�� أش�ر إ�> ذ�E ا�	����ن #	" و�n �1یD، وا������

Blumenthal ون+ت �.  Wundt ،uً6# ، م�. �' ��P?ا IU 7 �#1912 أن �# 

D ا���#N نl�H ت��#ً� '� ا��D��H وا�^".-����  ".�Z آ�� ه� .
D ا�

  
uً�! ًا�
C�� l أ#' �ً�eR� ����. q^Hا� �Oی+ ��,� ی��+�. إن ا��+اع آuم 

�	�p�# ��'���آ�6�ًا #� ی��ن� #����� ا��,� #� ا��Aء ، و?ن آ�6�ًا #� ا?ن�OH ا�
�'���وه- ) آ��� ا��Uه�ت�� ����n��ن '� آuم أ�	�ء ا��,�(، إن�- ی����1ن وی��ددون: ا�


���� ی� �> '� (^O}�ن '� ا!����ل .	�0� '� ا��,� ا�B+ی+ة وه- ی��ن ا�
�ا�A ا�
 �> وه- ، )ا��,� ا?و�> '`ن	� ن
N '� ه��ات ���ن أ ��نً� .	+#� ن�آR .�> ر!���	�

GO^آ�ن ا��ت��D . ا.���دًا .�> ا���K1 و.�> ا���1 ا����ح، یbّ���ن أن���- أو ی�
 ��
�

ً� ���- وان^�اط ، إ�> ا7ن3�اف '� ات�Bه�ت #^����#	��H1ت ا7ه���#�ت ا�3�n

��1��# �و������� آ�6�ًا ، وه"ا ی��� أن ی��ن #���ً�، ا���3ور ا�"ي تi�b ردود$ ;�
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K��pا� -���. A��� ه�ن�W�� ون��Hأو ی �ً���� ا��,�  ���# I�ور��� ، #� ی�ا
�+ًای���1ن #�3و7ت�- ���b;� آuم ?ن ا��B+ ا����Oب #	�- آ�� �.  

  

�0+ه- ����,� # �. �و'�ق ذ�E 7 ی��N�O ا����O أن ی�����ا ��ا.� '� ا�����

�� '� ا�����b3	ة ت��ة آ���P ی+ة �+ون+Bع . ا��Qأو �' A��ة ُی��ه"ا ا�	�l #� ا�^�
D0ا��ا� <�. ���Oی� ا�R'�  �و#� أ�D أن ت��ن ه"$ ا�R'�3ی� #�Rزة . ت��.��� ت�6

�+ًا ���3 ی��ن ا ���ل ت�+ی+ و����1 ت3��ج ا?و�Qع ا� ��U	# إ�> أن ت��ن ���.���
،  و#� uPل ا?و�Qع ا����.��� ا��� ت�6� ا��;�� '� ا���اD0 .ا�"ات واW ��ط #�+ن�ً�

���# ��.����وی	�3Bن '� ت�D�0 ، ی��رس ا����O ا!����ل ا��,� ا�B+ی+ة آ���رة ا
  .آ��#��ن��- وث��ون رد '�D ی��BH- '� ا���3 .� ن�Bح أ

   
D.���ء ا���  ؟ آ�K ی�6� ا�

���O$ ا����ب ان"Bت ��ا� ��.��Bا� �OHء ا?ن��و�"�E ی�3�bن ، یNBH ا�
��n� وأ ��نً� #����B� .	+#� ی������ن ا��,�^	# . ��?ن " یNBH"إن	� ن����D ا���

���Oا� ��{H	ف ی�! �OHه"$ ا?ن �ًا #�یAB أن ت��ن ، و.	+#� ی	H}�� ا��+رس، آ�6
�� #� . و#�Oرة #� ا�R�#���Oزة ��� ������ي ه"$ ا?ن�OH ا���د'� وا�Bًا #� ت�آ�6

D�b��ة و�����,0 �.��B# �' أو �ز#��� �ش ���
��\ ا��+ر!�� . #� uPل ن

��ن  ��ً� '� ا?�OPء�! ���Oن ا�? �OHه"$ ا?ن N�BHددون '� ت�آ	���B ، ی�

� .� ا�"ات ����,������� ��
�
إن ا�^��ة .  �����0 '�0ً� ����- أآ��وه�"ا، ���3و7ت  
ا��� یDb3 .���� ا����O '� إ�+اع ا��uم ا�"ي ی3�D #��ن��- ا���b^H وا�6
� ا��� 

��.�ت ت����� . آ���  ��ی� 7!����ل ت�
��e ��,�، ت��+ه�B# �' ���Oا� D�و.	+#� ی�
ا��+رس ����.+ة ، '`ن�- ی�����ن #� ز#�eu- وی��.+ون ��p�� -�pً�، #���ون� 

�ون ����3�� إ�����Hی �#+	..  
  

�اKe، آ�?���ب، ا?ن�OH 1+ ت��ن '��ه�� أو ��دةOت وا���'�	�، وا���D�6، وا�
�e�
ون
q ، وآ"�E أنD  �OH ا��u�Hت، وا�+را#� ا��� تR�3 ا�^��ل وا���اD0 ا���

��6�ة ، وآ"�E أن�OH ا��b3ل .�> ا�����#�ت، ا�����#�ت�وه� أن�OH ت��+.� ا�
��n� ذه	�ً� ����0ل إ�> ا���3لوا^	# ���Oا� i�0أ ��و.	+#� ی���ون�ن '� . ��3
Z آ�

-�p�� N# �,ل ا������ '`ن�- #��3زون 7!���# ، D�H� Eذ� NQ0ً� إذا و�bPو
� أ#�#�- ��b�I ه+'ً����# . I�!درا �
��ن !�p�� Db�.��� 1+ ت���ا� �OHا?ن Eت�

��نً� أد��ً� ، '� ا��,�p# اًء أآ�ن�!�ً�.����1+ ی��D : أم '����ً� أو .���ً� أو ت�Bریً� أو ا
�N ا�����#�تB� ت�.��B# �' ���Oا� ،���Bت D�أو ���Oی�  ��ل �+ی�� ��+ة ، أو ��

Aا���- ��+ف ا���ت �ی+ #R# D�ور��� ی������ن أ!��ب درا!� ، أ.��ل أد��� #� أ
 N��B�ور��� ، ا�"ي ی��^+م ا��,�ا����3 7!�
�bء ا��BانA ا�
�ن�ن�� وا17��bدی� ��

أو ا���Hرآ� ، ی�+ون و���ت ��nم و'
ً� ?!��ب ا�s�O '� ا��uد ا��� ت���- ت�E ا��,�
�'�
��.�� #	�!�� ���E ا�6��� ��ت أو ا���ا#L ، '� أن�OH ا��ور��� ی�Oرون ا�

�> أو أن ی�Hرآ�ا '� �+ال .، اWذا.�� أو ا����Rی�ن�� أو ا�����uت أو أش��n ا���+ی�
أو ی�+ون #�اد ت�'���� ، و1+ ی����ن ش��ًا ی	��H1نp�� -�p�� N# Iً�، اWن��ن��
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�ىP?ف ا��bا� �' ���O�� ،ر���B�� أن ت��ن ه"$ . أو ����ء أو ABی Eو'�ق ذ�
l
�� #3+دة ، ا?ن�OH ا����.��� ه�د'� و���� ��Dء ا���1 '�# ��p�أن ت ABوی

�,�� ���O^+ام ا��ا! I����"$ . ��dدي إ�> ا���Hر ����Q> .� اWن�Bزو، ���Qح ���
D��یZ ا��n �. ���O- ا����ق ی�Oا�.  

  
�� ن�Uم ا�
�ا.+"'� ا7!����ل ا��,�ي Q ًا�  uً�
� ی�	� .�
، "ا�W+اع ا�3

� .	I ش�#����. ���ء ت�D�6 ذه	� .��� �	�Uم �1ا.+ ا��,�. آ��� �، و.	+#� ی��'
�uً، ی��	I أن ی^�ق ت�E ا�
�ا.+���# ��اد$ أآ6# D�B�� ی�+��
�ق ;�� تO� �,ا�� 

�ة ، و#����uً ا��,� ��D #� '��� #� ;	> و#�ون�،  ��ی� وت����ًاOا��� ��ِUوه"ا ُی
  ..�> ا��,�
   
  .اس�+ 	ل آ: وس��� م+�#� م ;#� م6 أ�: ا� �	&5ة �3 ا��+�*. 7
   

� آ��� آ6�ت أن�اع ا��وا�l ا��"أنCarroll  I  أآ+ آ�رول1966'� .�م 
�# �b	�� ��	0 ،Dp'أ I� ظ���وا7  I�'� ا����.D ا7ت���b یAB أن ". آ�ن ت��

��1 �����وا .� #
�0+ه-���� ا��; ���N أن�اع ا��	�0�، یB�"ب #����� ا��,� 
Zا '� ا���م ا������و �> ا��	�0� ا��� ت����ه� '�����م ا?ول ، آ���	�0� ا��� ت��

�,���� I�' ا��bة '� ش��� و#� آ�ن�ا، ا�"ي ات�
� C!dأن ی ABا��,� ی �# $�� 1+ ت��
�Oا���6�ات ا����� یi�b #��ا'�ًا ������ #� أ�D ا��
+ی� '� ، ذاآ�ات�- ���6� #� ا�

��ع ا7!����ل ا����ل، ا��uم أو ا������  �	ً���ى #� أ�D ا!�Pو'�  �7ت أ.  
  

�����ا����ق .�#D #�- '� ا��"آ� وآ"�E '`نI د��D إ�> ا����ن� ا�eu�. 	� وا�
و1+ ی��ن ش��یً� أو #��eً� ، 1+ ی��ن �,�یً� أو ;�� �,�ي، وه� #� یAB ت"آ�$، وا����ق

�ً����ً� (و1+ ی��ن .���nً� أو #���
ً� ����NQ ، أو  �آ�ً� أو �eu# I�0�� أ ��نً� ی+رك
� ن��I أ!�!ً� '�). '
l ��ا!�O ا?'�اد أن���-b3ا�"ي ی ��� إن ت���- ا��,� أو ت��

��ر!� '� ش�D وا + ��� (ا���ض وا����# �' �e	�L ا�
�ا.+ وا���D6# ا?!��ب ا�
�	�U#� آ�#�� �����1ت 1+ ت���ر '��� ا��	�0�) ا��
��+ي� ���Oو��"$ ا?!��ب . 7 ی�+ ا�

I�، رد '�D �+ن�: یAB أن ی��+.� ا����- ا����.�� آD أن�اع ا�^��ات ���RیR #� ت- ت��
�اءة، 	�Oقون�تL #، و#+DP ش��ي
�دات، وت����ات #�����، و#�اد ���# ��، وأ �

+b1ُ �# +.�ء�ا! �����ف �������زي (و#����B ا����Q.�ت ، و.. �'Pestalozzi 

>، وت�D�6 ا���Hه+، وت���� ا��bر) 6(�!��و#���ت ، وا��q1، وا?;	��، وا�

وا����1 ، ت ا���Iوت����ا، واWی��ءات) وإ.+اد أش��ء وأآ���، 0 D6#	N أش��ء(ه�د'� 
�	Bت�� ویdآ+ 7زان�ف، أه��� ا��	�C وا�3�آ� Gattegno ا7ت����b وه�"ا ویdآ+ 

Lazanov <
�!���!- وا��� � ��ا���1uت ا�3�آ��  Asher ویdآ+ kش�، ا��Gث�� ا�
�6� ا���Terrell   ��n وآ"�E یdآ+ ت��یD، ا��+ن���إ�>  Curran وی+.� آ�ران، ا�

  ."ا�q^H آ�I"ان^�اط 
  



 

   
 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����

 

 ��ة �,�ی� #�	�.� أآ6�P ��������� ��+ًا أن ت��ا' ����'� ا���1 ا����3 #� ا�
�Q���ق: #� ا�Oأن�اع ا� D�� �,ا ا���Hا وی������- ی�+ ا��+ر!�ن . أن ی�وا وی�

�ة ، �b3#ری� '� ا����ب وا����رة و���زه- ا��bت����أو ا��bرة أو ا��� � ا�
�ى �، .� #	�!�� #�P?7تو��\ ا?ش��ء ا��+�'� ا��+ای� . ����#P7 ���# D�uق ا�

 l	,���یl ا�Hی�ن وا�R���ادی� وا���- وا���ة ث- '� (��ء ا���DB ا��3آ� ث- ا��� <�.
lی���e) ش��ص ا��+#L ا�
�ص ، ث- ش�یl ا���+ی� ث- ا������ت� وإ#��ن��ت ا�
ث- ا�
L#+��I '� واWن��ن� وآ"���k E ت�bی� ا���+ی� ا�	
��� ���D�B أدا، ا���
ء ا����O وت

I��اe+ وا��uBت . داDP ا�Kb و�PرBا� �� �� ا���.� '� ت�ا'# �# �	�
وان�
���	��!�� ��ا!�O ا?1��ر ، وا?'uم ��,�ت أ����e ا����.� وا���ن�3 ا���دة ا�

��.�	b، ا� �ل ا����- .�  �# �ً�'�
وإ#��ن�� ت	RیD ا���اد ا���	�.� ا�,Rی�ة #��'�ً� وث
��یZ ا��n-دی��
�� ����,� #� ، ���ت� وا�n�	ا� N# ا��0ا��أن ی ���Oا� N�O�و�"ا ی�

�یZ ا������ت� ا�^�ص ��- ��ا!�O ا���ی+ n �. Dر أو ا�����	ا� �أي و�1 # �' ��e�	أ�
 �> ، و#�U- ا��+ارس، و1+ تRای+ت ��ا#L ت��دل ا����O. ا��7��ون� و;�ف ا�+ردش�

� #� أ�	�ء ا��,��+ی�� ا=ن �، '� ا���اN1 ا���Rو��eاR� 7ت�bو!��� ، �\ ا7ت Dوآ
�+ر!�� ��
+#�ا .�1uت #��+دة #N ا��,� آ�� ا!�^+#�� �� ��'�Q0ً� إ��+ی+ة 1+#� '

�ق ت���� أ�	�ء ا��,� وردود '���-، أ�	�ؤه�n ص�b^� م رؤى+
وآ"�E ت
+م ، آ�� ت
�وا وی����ا أن���- .	+#� ی�3و��ن ا!����ل ا��,�� ���O�� �ً0��ق أ���0'O� �.  

  
�1921'� .�م ���ء أ!���A ا��+ریC تGث��ًا  Palmer  د.� ����. �وه� أآ6

" ؛أن	� ن^��ر ��3� ت���R و�+ون تR�3 آD #� ی,�I��. A أن ی��.+ن� '� .��	�"إ�> 
ا=ن ه� و�1 ا��+ر!�� ��� ی��63ا ). 7"(ت�+د #�bدر ا?!��ب"و1+ د.� ه"ا �ـ 

Wا ��	ا �3������ا وی���Bوی -����#��ن��ت ا�����ة �Rی�دة ا��Gث�� ا��,�ي �i��b ا�
D.���ص ا���� ��� ��n��-، و��Rی+وا '�' D0ا��ی� ��R'�3زی�دة ا� D�ا��+ر!�ن . #� أ

ا���ر.�ن ا�
Deu ا���	�ث�ون ا�"ی� ی+ر!�ن �,� 7 ُت+ر�س آ�6�ًا ی��� أن ی��+وا 
 وا?1��ر ا�b	�.��وش���ت �������- إ�> أآ�� .+د #� ا����O ��ا!�O ا����Rی�ن

. وأ ��نً� ی�- إآ��ل ذ�E ��3ار '�دي ه�ت�� #N ا��+رس، ا������ت� '� ا�����- .� ُ��+
وا�"ی� ی�����ن ذات�ً� وا����O ا����+ون .� #+ر!��- �+ی�- ا=ن  �ی� ا���0ل إ�> 

N1ه- '� #�ا �ا�"ی E{أو� D6# -��6# ل ا��,�ي�bتu� ث�����،  ر!���آ�6� #� ا��Rای� ا�
��U	����درت�- ات7�bت�- ����,� دون ان��Uر ا����.+ة ا�� ���Oا� N!أن ی� ���  .وی

  
ا��� �- ی�3- ��� أ + '� ، و����;- #� ه"$ ا���ص ا����
� �uت�bل ����,�

�Q��إن	� ن��د إ�> . '��C آD ذ�E إش�ا�1 ش�C و!��دة '� أرض ت��- ا��,�، ا�
���� ه� #��ا'� ��ه�یً� ��� " ت���Rن^��ر ��3� Palmer " .��رة ���# ��6�'

"�	��. 7 یR�3 أو یNBH ذ�E ا����.D ا�"ي یdدي إ�> ا���اD0 ا��,�ي، "ی��.+ن� '� .
� ا?#�اج ا���ا��e أو �. ���� ی� +�Bم وا���1 وا���ویAB ت��یC آ�6� #� ا7ه�


��� . أو '�- أو ش�یl، ا��^Rون '� 1�ص#"���ى �PرPوأ ��P8"(ن��ی�ت دا ( �#
�ً�eآ�ن� دا ��
� آ�
�ی
� #� '� . وا���1 !��� ث��	�، زا��  O� L#+- ت� ��اد ا���إن ا�

 A��O�� ة�����ا���دة ا��� 7 ی��� ا���0ل إ���� uً6# أو ���A (ا�^��ة ا������� ا�
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��ن ���Z ش+ی+ '� . 1+ ت��ن �Pن
� و�O�3#) #���ى ا�����bت���یAB أن ی��� ا�
 ��"ا ا��	�ع ����اد ا��� ی,�A .���� ا�x�3 أو ی��.+ون ا����O '� آ���� ا!�^+ا#�-

آ��� ا��� . وآ"�E ا��Gآ+ #� أن�� !�Rی+ #� '�ص ا����- وُتr�3� ن�.��I، ا!�^+ا#��
 ��# ����ً� ه� ا��3"ی�  ".ن�Hه+$ ا=ن"�	� 

  
 �# +eا���ا �
� إذا آ	� ن�ی+ ا!�^uص أآ6e�' ی��	ج إ�> .��7ت ت3�B# ��!

�� ا��,�ا�����# i��b� در�b��� Nی���� آ�� ا?#� . �Oر ا����3 ا�������� ���	���
�� ه� # ����	��� �	� '`ن  �ی� ا���0ل إ�> ا���Q> ی��� أن ت��ن #���� أآ6

  .#�Rزة
1(   N# �6ت ا�3+ی��	
�ق ت��ا'Z ا���ا#L ا����ا'�ة �u!�^+ام '� ا��Oي ا�G�

� أن ��n�	� ی3����ن ؟ أه+اف ا�����1ت و#3��اه� وأ!�������Hن ��ت ا�u�H�ت�E ا�
  ؟إ���� '� �Qء ا?ه+اف ا��� و��Qه� ه- أن���-

#�ذا ی��� أن ت3
Z ا�����1ت ا����	� .�> ا��
	�� �����0 و!��� #��.+ة   )2
D1أ K������ ى�Pأ De�!�� I
�
و�����ت (؟ #���ً� وز#	�ً� و��+ًا، �����- و7 ی��� ت3

�ىP-آ- ه� #� ی��، أ���ا� RیR��� ؟�.(  
3(   L#وی� '� د��� أن ا��+ر!�� ی���ون�ن �b+ق و�pأن ن ���آ�K ی

�ن�#L ا��,�� �' ��	
�ی� و�0ل آA��n D إ����، أ +ث ا���bدر ا��  D؟ و'� ت���
�ت�-(�Pو -��'�
  ).؟هD ن
+م ��- ت����ً� آ�'�ً� ون+ر��- ون��+ ت+ری��- ���RیR ث

.�> أن د#L أ +ث ا����	�ت ا��
	�� یdدي إ�> ت��- هD �+ی	� إث��ت�ت ���63   )4
وهD ن
�م ���+یuت دل .���� #� ت- ت���I ، �,�ي أآ6� آ��ی� وإ�> ا!����ل �,�ي .�ل

  ؟إ�> ا=ن
5(  �	1��# -��bن�+ل ت Kآ� ،����	+#L ون��D�H� D ، وت����	�، و#�ادن� ا�����

Kbا� �'�� آ"�E ا���+أ ا���ش�ان(؟ #��+ �+ًا #� یDb إ��I ا��P ���Oرج ;U.(  
�� أن ا��+ر!�� ا�"ی� آ�!�ا   )6p	� ^"ه��أن ن ABی ��ات ا��O^ه� ا� �#

���� و!�le  +ی�6 1+ ت- ���# ����' ����ة ���Oی� #�اد ت����Pًا و+��و1��n �ًیuً و
  ؟ت
+ی�ه- وت��ی# D�H� -�p	�A! .� ه"$ ا���Bد

   
  :ا�خ��	ر ی�	&5 &�@ ا��+�*. 8
   

یi�b ا����b. ���O� إزاء ا7#��3ن ا�"ي .  آ�ن اP7���ر 0�b1ً�آ�6�ًا #�
�� 7 ی��'I ا����O أو #� 7 ی�����Oن ت"آ�$ '�رًا. KH��� �ً63� 7ً ، ;���ً� #� ی��ن+�
�,���� I��' ن���O�و?ن���- #� ی� ��	3����وا ���U�� �0�و���ء . #� تRوی+ه- ��

x3را، ا����P7ن ا���ی� ���ون إ�> ، ی�آRون .�> ت��D�0 ا��,�، ت'`ن آ�6�ًا #U	وی
ز7ت 0,��ة أو .�> #��'� #+ى إ�K ا7!����7ت ا�	�3ی� ا�	�درة �+7ً #� ت�آ�Rه- 


��ل���ل ا��,�ي ا�����م وا���!u� N!ا?و Aان�Bأن . (.�> ا� <' Aه"ا ه� ا��� Dه
یAB أن ) ؟تا��+ر!�� ی3����ن إ�> #���ح ������ ����.+ه- '� ت�bیA اP7���را

 ��هZ ا�"ي ی��ن� #	I آ�6�
��D #� #���ى ا�
�Z وا�^�ف ا���� �	��ن��D�� D و!��� #
  .#� ا����O '�  ��� اP7���ر
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�اًء ا!�6	��eً� ت�ت���ً�  )1�یAB أن ت�آR اP7���رات .�> ) 9(�+7ً #� آ�ن�� إ
 Iن������N ا����O #� إ���ر #� ی��� أن ی����ا �Gي #���ى ی� ������"$ ، #� ا��,�ت

���O�� uًر د�����P7ی��ن ا �
�یOرس، ا�+��� E�".��$ ، وآ��1+ ا! ���Oإ�> #� آ�ن ا�
��
�
  ����bاض ات���ل ?;��!u� uً��1 ا����ی� ��� ی��ن I�' ��'� ا��uم أو ، �


�� �Pد.� #
�bدة، ا������. Cر #��.+ًا و�����P7ا i�bی "{	� .  
  

!�3�� K���'���3!�ب #��#L ��� ی��3 ؛ �ب #��+ '� ه"ا ا���BلاP7���ر ا�
I� �#+
# �.� ا�����ى ا���دي ?داء ا�A��O و���3
# Z� # ،� uPل اP���ر .	�0

�'�Qر إ���Pل اuP �# ى����، #	��ً� اP7���ر .	+ ات^�ذ 1�ار �"�E، �30 ه"ا ا�
��'���Q �� ��ط #� .	�0� #��+دة ت��ق #�. ���Oی��ن ا� �� E�"إن . - و1+رت�-و�

 D���أن ی ���'q3 ا��3
Z #� ا��3b ی
�D أیpً� #� إ#��ن�� GOP ا�
��س ا�"ي ی
GO^���0 أو ا�Wأ!��ب ا N# �Pk"ی� '� ا7.���ر أن ه"ا ا��q3 ی��+ ، ��bرة أآ�

���� اP7���ر  �ل #���ى #3+د.  
  
�ة ت����� ه� �Rء #� ا����ق ا����ا0  )2�P أن ی��ن ABی Iر ن�����P7اD .

-����� E�"وآ A��O�� D��+م �+ور ا��
، 'u ی��� أن ی��ن ن���eً�، وإذا آ�ن اP7���ر ی
 GOPأو #� أ Iج إ����3# Iأن +�و!�ف ی��+ ا�A��O ا����- وی�Rز تi�3b #� آ�ن 1+ و

I���0 ����+ اP7���ر ، '� '�' Iت��ن �+ی Eر$“7 أن (و��+ ذ����Pدام « ی��د ا �#
�ً�.�Oار ت�
إن اP7���ر یR�3 .�> ت��- ، و��P��bر. � ی�ى آ�K ی�
+م ا����-��) ا�

�� ا�����n ا�l;�p ا�"ي ی�Q R�3+ . أآ�b	ا�� �ر ی^�\ #���P7ه"ا ا?!��ب '� ا
 �' �ً�eن�� D�
����رة ا�
# ��b^ن ش����� #��	� .	+#� ی�اR#أ �ه- # �ا�"ی ���Oا�

  .ی�م اP7���ر ا����3
  
3(  G�ا� �,����وا��� ، آ�+ أن اP7���ر یAB أن ی��C أه+اف ا����ق��C #� ا�

���n �1یD . أن�� یAB أن ت��C أه+اف ا�A��O، آ�� رأی	� '� #	��H1 ا���+أ ا��6ن�
�Pk ر .�> ش�ء���P7ا Rش�}ً� #� ورآ ���Oوت��- ا� �	َ�آGن ی��ن ا����ق ذا ، �+ًا .��ْ

D#����� �ً����ر آ���P7ی��ن ا ���- ه"ا '� أ;�A ا? ��ن ?ن	� .��	� وی، ت��I ش��ي ��	
i�3b�اد وا�+.Wا D�! ر���P7ا �ة ، .�> ن�ع #���.�ت آ��B# NQت- و ����و���

ت��ن ا�����H ;���ً� ?ن ، و.	+#� 7 ی��ن ا��3ل آ"�E. '� ا���bّرة ن���� ��ا �	�
���Oرس وا�+�، "ی+رس �Pu���ر"ویi�b ا����- ، ش�D اP7���ر #��وف ��+ًا ��

، و�"�E !�ف یdدي ا����O أداًء ��+ًا '� ا7#��3ن #�� آ�ن� �1ت�- أو ���Q- ا��,�ي
ویi�b اP7���ر ه� ا�,�ی� ا�	����e ، و������� نNp ا����3 '�ق ا?ه+اف ا�����ی�

�ت+ . �����ق '� أذه�ن ا�uOب و �> .	+ ��\ ا��+ر!���7 ی��� ت�BهD ا��Gث�� ا�
Wash Back7ا Dش� �. Lت�	��3  ا�� �ق #������ A!�	# ر���Pا -��b�� ر���P

 NBHر(ی���P7ا (I�' �ً��;�# �ً���ت�- ، !��آً� ت��O�! إ���ر �# ���Oا� ��ّ��� ی	��
Iن��
l ا���1 وا��B+ و��� . .�> #� ی���' C�� A�O�ت ����إن �	�ء اP7���رات .
Z��  .ا������ ا��
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��IویAB أن ی��، اP7���ر یAB أن ی��ن �6#�ًا  )4�� ���Oا� N��إذا �"ل . 
و'� ا���- و'� ، ا������ '� وNQ اP7���ر ا�"ي یD,H ا�u�H# D  �' ���Oت �6#�ة

�6�ة وا��د .�����أو .�> ا?D1 '� ، و'� ا������ .� أ'��ره- ا�"ات��، '�- ا?'��ر ا�
��
�
�، إن��ج ��\ أش��ل ا!7����B ا�3O� درة���ی
� وإذا !}D ا���O أن ی
�#�ا ���

 �	}" !�ف ی��ن . ت���ً� أو آ����، ت��	�- #� إ���ر در�� إ��دت�- �����.D '� ا��,�
���Oا� ����.�ت . اP7���ر  �'Rًا وو!��� �	Bر ا����Pق ا�n �# �أن ن��ن  "ری ABی

��p�� �. ًا+� ��b�	# ط�
�ن� .�> اP���ر ن�Bت ��	ا���1 و�� ��� یNBH ، ا��� ت�'#
 <�. Rآ�  .ا�	
�ط ا��	���b.�> ت���- ی

  
إن ا��bرة ا�
+ی�� . اP7���رات یAB أن 7 ت��ن #�n��p �����1 �0رم  )5

��� ?ن Bا� l!و K1��.�> ا� ��	3���� ا��Bر ا�"ي ی���P7ا A1ا��" ا���1 ان��>"�
�� .�> #�3ری� ا�A��O ن3� . ?ن�� #	�'�� ���
D، یAB أن ت��ن #�,�ةe�
'� ا���ا#L ا�
ون+رك أن ��\ ا����O ی���ون وی����ن �` ��م ، ��دی� ��� ا����Oوا.�ن ����وق ا�
�ه-�; �# ��� ��ن+'�ع آ��� وی3��ج ، و���p- ی	H+ ا����ل، أآ6��و���p- ی��ع ا�

I��آ �# \�� �' �3�ر وی��+ ا������� +�� ��، و���p- ی	�� #���ًا، إ�> ا���1 '�
'� ا��+ی+ #� . ��e و��+1
Iو���p- ی3��ج إ�> و�1 أ�nل ����+ 1�اءة .��I ا�	�

اP7���رات �Np د���W ���1 Ze�1ر #� ی��'I ا�A��O ی��� أن تb	N آD ا���وق ��� 
DHح وا���B	ح. ا��B	�� �  .إن	� ن^��

  
�رة 7 ت�'N ، یAB أن ن�B	A اWآ�6ر #� اP7���رات  )6���'�P7���رات ا�

A�3' ���Oا� +	. Z�
�1��D�I 1+ ُت�ِ
+ اP7���ر ، #���ى ا� . KHر ا�"ي ی����P7إن ا
 �����3� .� ا�A��O ه� اP���ر 7  ��� �I و#���p ����1 ا�6��� ی��'I ا�. l
'

��ي . ا�"ي ی��� أن ی��^+م ���e+ة أآ�� '� ن�Hط #���.D أآ6Bأن ت ABرات ی���P7ا

�b+ و.�> #�ا D '� أث	�ء ا����ق .	+#� ی��� أن تRودن� �����#�ت .� # D�H�


+م ا����+ ��D #� ا�A��O وا��+رس#+ى ا��.  
  
7(   <�. -e�
�6� #� ا��+ر!�� ه� #� إذا آ�ن اP7���ر ا��� -��ا��dال ا�

��.�ت آ���ة B��ى �Bأن ی ���� ا?��1م '� ا��d!��ت (#�3ری� ا�A��O ی�.

� #���3، ا�����ةO	# �' ارس+���N ا����O #� #���ى #3+د ، أو .�� .+د #� ا�B� أو

��P7ا �'��	nأن ی��ن). �رات ا�� ���هD ه	�ك �1�� : وا��dال ا?آ6� #uء#� ی
 ��b^Hت ا���
�� �Pu���رات ا��� تZ�O .�> ن�Oق وا!N وا�^���� #� ا����
ت���ی�  

�ً����
�ق آ�� ن��- Hا� �' ���Oا� �د #+. �ً�eدا ���' l
وأ ��نً� ��C ن���B ، ا��� ی�
-�	# GOP3. ؟�إن آ�ن #�;��ً� ، ��� أو ا��n	�� ی��� أن ی�3
Zإن إ �از ا����ی�� ا�

��- ، '�H� I+ة��� �	b^H�
��uت ا���Hی�، ا�3
�uً6# Ae(��?ش��ل ا��+ی�� ا��أو ، وا�

 Cی� و��+�' �n�ا�����ت ا���ث
� #� اWن��ج ا��b^H ا��� 1+ ت��ن ا=ن '� ش�D أش
�����# Zeآ�ث� l
ر;- أن�� #��+ة ،  #� #��+دإن اP���رات #Dء ا���اغ واP7���ر). '

��0 D��ة '� .�,bن�ت ا�����ة وا��b
'`ن�� 7 ، أ ��نً� �Pu���رات ا�
�
�
إن	� ن3��ج إ�> ت�Oی� اP���رات . ت��R#���ی�ت ا?داء '� ا7!����ل ا��,�ي ا�3
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�,���� �
�
  q^Hا� Iی��� ��ت��#ً� آ�� ه� ا��3ل '� ا��� ، #�+.� وإن��ن�� �

> ا���!��� ت�A�O أن��nً� #� اP7���رات #^���� .� اP���رات ا�����1ت ذات وا�

Ze�
�ی� اP7���ر . ا��3��ى ا���	� .�> ا�3Uًا .�> ن+��یAB أن ن+رب ا��+ر!�� 
Iت��	
�ى اP7���ر .�> ا�����ى ا��b^H�، وتBأن ی ����+7ً #� ) 11(و�"�E ی

�b^H�  .ا�����ى ;�� ا�
  
وا�/��� ی�+� �ن اس�+ 	ل ا��(� . �9Z	�� أخ�ىت+�* ا��(� ه� اخ��اق       )8

  .ب�#	O* م[	م�#4	 أو �� 	 ی�+�\ ب4	
   

 KHا��,� وت���1ت�- ت- ا�� E��� ��
n�	وردود أ'��ل ا� ��'�
ا�
�- ا��,�ی� وا�6
�1+� ��	. .�	Bت�� iQوی� Gattegno  ل�

l .	+#� ی��ن ا�q^H "ه"ا .	+#� ی'

' �ً!��
ً� ��?دب أو #,  �ً��H#�,^+#�ن ا���ی� �س ا�"ی�	ا� �{�� � ، �. �rأن ُی�� I	��ی
� .�> . ن��I ت���ً� أو آ���� آ�� ی��� ا�� ا��,�Oأن ت�� ABی ��إن روح ا��,� ه� ا�

q^Hا��.�". د#�غ ا� Zی�n �. -أن��� �'�
، و7 ;�ا�� إن �- ی+رك  �>  ��� ا�6
 ��	�pت ا���p�
��ـ��}�  Nostrand � ن�!��ان+ا��� د.�ه(ه"$ ا�
�- وا�����1ت وا�

� ا���1uت وا7ت7�bت ��G	�ء ا��,��. -�
�یn ، ��'�
� وا.�� ت��#ً� �7Rت�- ا�6�;

�bدة ا��bدرة .	�-�وآ�ن�- ا1�3��ا ا�6
�'� '`ن�- ی��ن�ن #� . واWه�ن� ;�� ا�

�ة ��6
� ا��� تdث� '� 1+رت�- #+�0+#� ت��� .�> ا7آ�}�ب وا�l,p وا�n�� Wت ا�
و'� ا�,��A أن ی	���ا إ�>  A ، .�> ا����.� D�	�N# -; أو�}E ا�"ی� ی��ا��0ن #��-

  .ا��,� و��� ی��ه�ن #��^+#���
  

 Cortese  وآ�� ت��� آ�رت�C.و���ء ا�x3 '`ن ا��1uO '� ا��,� ;�� آ�'��
" A	B�� ����Bد�� وا�d���.� ی��U u# A�O ا?!���A ا���إذا آ�ن ا���ا'Z ا7

���آ" (ا�b+ام����)�6�ًا #� ت+ّرس ه"$ �� ،" I('`ن�.����ُی�	> '� #���ا$ ) ا���ا'Z ا7

+!�ت ا���دی� وا ��ا#���إ�> ه"ا ا�����ى یAB أن . ا����# <�. Z	��H1 ا�
�- وا�
���	���ة ������� وا�����	> #��.+ة ا��د ��D�H : تDb ا������ ا������� ا��,�ی� ا��

�1�I ا�^��0 ،��ی��R ، آ�� ت
�ل آ�رت�C، وه"ا" ؛��ت ا�
�- ا��^����و���	> '�- ت�
�د " أداء اWن��جB# �."دبG�س ا��
n +��
  ".ت
  

 �ً�'�
ا��+اء إن	� ن�Oر 1+رات ��n�	� �����N# D. أو�}E ا�"ی� ه- #^����ن �,�یً� وث
��.��ا��� ُت��Dr ا���1uت وت��i أ��اب ا�
��ل ، .	�-����- ا�����1ت ا7����� Eوذ�

��DتGد{(Bا� Cا���-) ب آ�رت� �' ��د '�ص ���
ّ+م أآ6B# �وآ��� ، و��� ه"$ ت�'
�ً�'�
و'� آ�6� #� ا�7�3ت '`ن	� ن��	> ، ت
+#	� ن3��ج إ�> '�- أ!���A ا����.D ا���	�.� ث

یAB أن ن���- ا��وت�� . ت�E ا?!���G� Aن��	� إذ �- نB+ أن ت
+{#	� 1+ �1+$ !�ء ا���-
K��^��ق '�i ا��3ارات وإ;��1u: ا����� ا�n ،ت�'�Oوه�"ا، وات^�ذ ان� . ��وآ�

�ى #� uPل ه"$ ا?��اب ا?و!N '`ن	� ن�+أ �`دراك Pأ �'�
ا1���	� #� ا���اN# D0 ث

+ات وا����ك����� #� ا�U	�و'�رًا نB+ أن #� ی��� أن ی�+و ;�ی�ً� وأ'��7ً ، ا?ن��ط ا�

��b�	# ، ا�"ات ه� �. ������� �ً1�n أو��.�' ��.������ اUت ?ن���Bت �
�
، '� ا�3



 

   
 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����

 

Ab���أو .+م ا��. �Q� D6# ، ا���U'�3 .�> ه��D ا7 ��ام أو ر'\ ا�����R ا�
Z�	��ات ا���دی�، أو ا�^	�ع، ا�^�uء وا��uم ا�������0 ��G��أو ا���D ، أو ا��3��ت ا�

��'�
��.� ا�6Bف ا��; �' GB�# إ�> ات^�ذ.  
  

7 ی��� ،  �> '� ش�D ا��b,� ا���Hی�، وا������ ت�Eردود ا?'��ل ا��,�ی� 
�.�ت� <�. �ً�Bوت+ری ��b�	# �����3 ث
�'�ً�، ت���، �D یAB اآ������ '� أو�Qع #

��	� ی��� #�Hه+ة ردود # �
�� وا���N# D أ�	�ء ا��,� ;��
و.	+#� ت��ن ا���3ة ا�3
� ��ت وا��وای�ت وا�����uت ا������Rی�ن�� وا? �دی� ا���D ت�E '� ا?'uم وا�

�اe+ وا��uBتBا� �' E�"ذا.�� وآWا .-����ة، وی
�م ا��P ��+ور د���b� ، D�I أآ6
������� ، -��'�
� ثUن ���?ن ا����O !�ف ی����ن إ�> ت���� ه"$ ا���دة ا?و��� #� و
� . ا�^��0Uت ن�����ر!� '� ا����.N# D ا�	�س #� و�آ"�E ی��� ا��b3ل .�> ا�
# ��'�
آ�� '� ، ^���� #� uPل ت�D�6 أو�Qع #���H '� داDP ت�E ا�6
�'�ث

�� ث
�'�ً� . ا����.���Di Pietro !�	�ری�ه�ت دي ���ت�و eu#و �	��# 7ً��  ���Oا� Npی
�'�
�� ا�6Q D.����1+وا ا� ��وآ��� ات^"وا ، وآ��� وا���ا آD #� ه� ;�� #��N1، آ�

� ا�	
�ش '��� ��+ #	�Zn ����- ا�6
�'� . ��ن1�ارات آ�� 1+ ی��D أ�	�ء ا��,� ا?�0�Uوُی
D.���ء ا��	أث �' iOإ�> ا�� ��n ى . و���ء ا���- ا�"ي�Pة أ��وري ه	� #pا� �و#

�ح وا�	�3�b #� ش^q �+یI إunع .��Z .�> ا�6
�'� ��B	A !�ء Hی- ا�+
ت
�ً�'�
�رة ث
�� ا����O ا�^��0 ا�Uت ن���  .ا������تG!��ً� .�> و

  
����� ا�^��0 و'� أث	�Bت �' �'� وNQ " ت���D ا����.D"ء ���63 .� ا�����

�+ی+ �'�
��.� وث��أر��� ا!�	����ت ت��.+ن�  Robinson ا!�^��b رو�	��ن، ا
C+ری�ا� A���!أ �' �	���# -�' �' . ��'�

+ و�+ت أن ا��Gآ�+ .�> اP7�u'�ت ا�6�

�1��آ� ا�	�، ی��� .�> ا���H��ب ا?ش��ء ا�
�� ت	�� -�p�� �# ى (س�Pت أ��و���
 �# �
���� #� uPل إ���ر ا��I��H ا�6
�'� أآ6�أن	� ن�bرع ������� أآ�� ا=راء ا�


ً� #� ا�
+رة ، ���	> ا��,�A .�> ا��3ا�R ����اD0، وأن ا���-، )ا���ارق�H# l
' C��
�ً�'�
�����، .�> ا��	�G� d +اث #^���� ث� ،و��� یGت� #� uPل أن��ط اWدراك 

����'��، وا����3، وا�3�آ��، وا������n، ا���������وه"$ ا�^��ة ���E ، وآ"�E ا�
���انA ;	�ه� یAB ت��#��� #N #�3و7ت ا��K0 وا����� N��� �' �'�
وه� ، ا�6

� ت��.D ا��!�le ا����+دة ه"اb. �' إ#��ن�� �و!���� !�� ا�	�س #� آ��� ، ش�ء أآ6
 ���'�
� ا���+أ ا����N(ا�6Uی+ة ���� ،)ان+Bا� ��'�

� أن ا�^��ات ا�6�
  �ًpآ+ أیdوت 

�ة ا�����- ا����
� " إ�Q'�ت"�^� �B#ت وُد�وه�"ا ی�- إ;	�ء (�D .�> ا?i0 إن�� ُ'�
�ه-Uت ن����ت�- .� ا����- وت,�� و�P �' ���Oا� ( ��� �
�
�ًا '`ن ا���- ا�3�Pوأ

إن ����0 '�- ا��#�ز Kramishch:وآ�� ی3"رن� آ�ا#[ . ا�6
�'�ت ی3��ج إ�> و�1
�Pk ر�O	# �# -�7����0 رؤی� ا �# N�	ت ��'�
و��C #� ����0 '�- ر#�ز ، ا�6

�ىPدات أو �1ا.+ أ����Hن ��O}� و���� .���� ;���ن !�ی��، "#� ����  .ه"$ .
  

�ی� ت��0	� إ�> '�- P�� ا��,�ي �'�
#� uPل #�3و7ت	� ���- ا����ك ا�6
6
�'�#	�O#�ت �1�	� ا�^��0 و7��� ���3����	� ��,�	� ا�^��0 ا���! . GH	ن �	أن �B��	وا�
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��U"$ ا?ن�� �ودیR# ،وا����ك ��ق اWن��ن�� '� ا�����O'� ا� �	ت��P N!ون� ،
�� ا��I��H ا��Uه�، ون�Oر ا����#i #� أ�D اP7�uفQ <�  ، D.���- أن ن���ون

��ی� #� ا�^����ت ا�6
�'�� ا�P=ا N# ;- و��رت��ح�	������أو ، ^ �	ت����B# ��Q
�ىP?ت ا����B�  .�+ون ارت��ك ����	> ا�^�ص �	� �^�bص ه�ی�	�، ا�

�uً ش�D6# ،�ً1 ه"$ ا�	���B 7 تGت� و +ه�. A�O�ًا ش�1ً�، إن�� ت�، و�0�ًا، وت���
-�����'�� ا����- وا�Oا� �ة #�  .و��6#

   
9 -`D* ا�39�97 ی �5 خ�` أس�ار ا��	،  ا�+�ي �3 داخ: وت+�* ا��(� ی�

bر�	وخ `Dا�.  
  

ً� �+ی�ي ” ا��,� و���� �1u��� �����nت اWن��ن��" �nDewey آ�ن �� وآ�


�� ��,�	� ا�B+ی+ةn�	ا� N# ن��ن��W�1ت اu��� �آ�ن� ا ���7ت ت	��� ، �+ی	� '�ص أآ�
�e�
�ة ا��,�ی� أآ�� #� أ�D ا!�^+ام ����n وت���� ت�Oع ا��,� ا��6ن�� . ا����Qأو �'

�+ر!�� ذوي ا?ه+اف ا����.��� ا���6ُ� #� اW#��ن��ت ، ا�6	���e ا��,�ی�و�� �ی��ا'
 ��� D0ا��ا� Dت��� Zی�n �. Kbا� �'�ا����ا'�ة ���RیR ت��- ا��,� �Pرج ;

�N ا��l�3 ��- وا�	�Zn ����,� آ�,� أو�>�B��� ا��,� ا��6ن�� وا����# . N# ن��U	إن�- ی
�ى ����Hرآ� '� ی�م .��O أو '� ا���ueت ا�����p ا��� ت+.� Pر أ�O1أ �# ���Oا�

���e7ت ا������ا7  ، A�,�ا� <�. -����n +.ت�� ��U	# تu��
�وه- ی��pن وا���ت �
�ی
� ه�د'�O� �,ء ا���	أ� N# 3+ث�ن�ی �#+	. -����b.و -��BP <�. . ن��!�وه- ی

�^+#�ا ا���تd��� Kال ��n���P -ر�ً� ��	��H1ا ا?!��ر ون�.�� ا���N '� ا?!�اق ���
إن�- یPG"ون�- إ�> . .� ن�د ری��Q #��3 أو .� ت�ا'� أش��n '�+ی� �!u��B{ر

أو ی���Oن ت
�ری� .� ا?'uم ا��O# ، ����3.- #���3 أو إ�> ا��	E أو إ�> #��A ا���ی+
ا��� ت��اوح #� اu.Wن�ت أو !�.�ت ، وا���وض ا����Rی�ن�� أو ا���ا#L اWذا.��

أو ، أو ا�����uت ا����Rی�ن��، إ�> ا���ا#L ا��3اری� أو آ�#�+ی� ا���K1ا?��Pر 
ه"ا ا�	�l . ی��BHن ا����O .�> إ�
�ء آ���ت '� ن�دي P+#�ت #��3 أو '� ا��+ارس


�“#� ا7ن,��س '� �
�� ا��,� « ا����- ا�3����� -�U	�ا� A�0 م�. D�H� �ا.ُ��
ویAB أن 7 ت��ن ه"$ ه� ، اب #,�
�ا?�	��� ا�"ی� �
�ا داK�P -�'��0 DP أ��

وت�!{N ، وتRای+ ت��دل ا����O، '�ن���ح ا����- #� uPل ا����، أآ6� #� ذ�E. ا����3
���� ا�6
�'�ت، ا����H ا��	���ت�� ا�����. Nری�H���Rات ا��� ، وا���Hرآ� '� ا��وا�

�� ا��,� ا��6ن�����# ��� N���� ا��,� آD ت���U  E ��	�ی� آ���ة آ^��رات، ی������ 
�ً����.  

  
���ت D��1 #� ا��d�! �3دي إ�> ا��KH .� ��\ أ�	�ء ا��,� �B�'� ;����� ا�

l�3��ا#L ا����دل ا���uO، وأزواج، #,����ن: '� ا�� �# ���nل ، و��ور��ل أ.
�ونe"ی�ن زا��	ا?ن�اع، ت Dآ �اء #��Pت�-، وue�. N# �ًون و��0ا ، أ ��ن��أو #��

�ة را!^� #	" و�n �1یDو �� ی�.  +ی6ً�Bك ه�	ن ه� ، �# �Pk ر+b# ك�	ی��ن ه
��	��
�.+ی� أو '� #�اآR ا�����.�ت ا��وأ ��نً� ی��ن . #����� ا��,� ا?���0� #� 

�ون ���� +ة وی����3ن إ�> أ �دی� ا��,��Hوی �و��R�# �ً	! �
�ن ����,� ا?آ�n�	ا� .
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��.� ر��� ت��	> ه	�ا��� أث��� ن�B �� '" تَ��� َ�+�َة"إن '��ة �����QW'� ، � ا���D ا7
�ً	! �
�� ����,� أآ�nن� N# K0+ا�1 ا���ت RیRا����ت، إ�> ت� ����  -�	# �'� . وآ�6

��� �����O أن ی��.+وا أ �دی� ا��,� '� ت��}� ا�	��ذج أو ���\ ا? ��ن ی��ن #� ا�
�اAe وت�'� ا�^+#�تpن�ت ا���� ،���Oا� N�Bى ی�Pا���3ات و'� أ ��ن أ �ن�ت .��� 

�ة ��7dء ا����ر '� �uده- ا?���0���  .ا�
  

Aر آ��
ا��� .��� '� ��0ف ا��,� ا?���ن�� '� #+ر!� �����ری�  Kipp وت
أن ا�R'�3 ����- ا��,� ا��� ی�- ت����� ی�+ّن> ��� ا����O ن���B ا��3�� إ�> ، '� ا!��ا���


�� ����,� ا"n�	ء ا�u#Rا� �# ���
�# �.��B# ر!� أو+�����+'� !�اء داDP ��}� ا��
�����ن��". �Pر�?�� ��
n�	ا� �# N�Bت +�ا!���N ا����O ، وو�+ت آ�A أنI  �� و

-�� uً�!ًا و�و��	�- �- ی	^��nا '� ا���3 �+یً� .� ش�آ�ء ، �Gي ت�اD0 آ�ن #��ا'
�ی� ��3+ی� ���E ا��,�Pk .و�H# +3+ی�ّرس �+�.�ت ه"ا ی��ز ا��3�� إ�> ��1دة ا�
��bا� D�و�"�E ی����N ا���H��� ���Oر ��Wن�Bز ��Hء #� ��+ ، !����#N# D ا��

Iه- آ�+�� . A�وا����O ا�"ی� ت��ن  �'Rی��- ����3 .� ات7�bت #�6رة ���D ا��ا
�ى 7!����ل ا��,� P0ً� أ���.� !�ف ی�����Hن 'Bوع ا��H�ا�����Z ����,� أو ا�

�وع. '�ةا��� �- ی�3- ا��+رس أن ت��ن #��اH�!�اء آ�ن ���� .� ا���Bرب ، وا�
 �' $+���
�ی� ا�
+#�ء وذآ�ی�ت  ��ی�تI وت����� #� ا������ة '� ه"$ ا�+و�� ����ا�

�ی+ة ا��+ر!�� ، یAB أن ی	�ل ا��
+ی� آ�نI 1+م ��Kb" ا��n� ا?ول"Bا� �' �Hأو ن
���3���.� '� ، أو ا���وع H# �# ءًاR�� ����ن Pk uًی+� D�Hو1+ ی �
�7ت ;�#

����ًا داDP ا��+ر!� و�Pر�Pأ �H	�� ���3���.� ا�Bا� �دی� .�. ، �. ��و �> ر�
�یZ 1	�ة آ��D #���3 ی��� ا���0ل إ����n.  

  
�N .� ُ��+ ��ا!�O 0+ا�1 ، و �� 7 ت��ا'� ت�E ا���bدر�B�ی�- ا7ت�bل ���

�ا!�� أو 0+ا�1 ت��دل ا?ش��n أو �����ی+ ا��7��ون��ل ت�أ#� ا���bف و#� uP؛ ا�
��� إ.uن�� '� ، ��ا!�O ا������ت� وا���دی- و#�HریN ا��+ی	� ا���أم  N# ون���وا�

 �� ی	���n lrH ا��,� ���3ی� ، ")إی����O '� ��+ت	�"أو " '�ن��("#�آR ت�Bري ��3# 
وی��� ت	�U- ، أو یdدون ر�b1ت ت�E ا�6
�'�، ا�������ت ��ا!�O أداء ا?;�ن� ����,�

أ�	�ء "ت .��O ن��ی� ا?!��ع  �� ی
�م ا��+ر!�ن #� #+ارس #^���� �+ور #����ا
�" ا��,�����ه	�ك '�ص 7 ت	��� ا=ن ����اN# D0 ا��,�ت وا�6
�'�ت . �nال #+ة ا�

�ى ��ا!�O �� ا?1��ر ا�b	�.�� وا���+ی�P?دة أو . ا���# �0�' D- آ	�أن ن, ABی
�ة �+ی�� �1م #�^��� ?P" ا��,� و#������� إ�> �Pرج ;�P لuP �# أو �ً���' Kbا� �'�

�ونPk ���.  
  

�اء ه"$ ا?ن�اع #� �و.	+#� ی�ى ��n�	� ا��Rای� وا���Q .� ا�^��ة '� إ
�ى �Gن���-Pو.�ت أ�H# �' ون��و.�ت !�ف ی��H�'��D6# ، ���O ا��Hاء، ا�

0,��" #D,H"ی3����ن إ�> .  
 $�Bأو ات K1�# �. دئ���وآD ، '���� أو !�������ی��� آD وا + #� ه"$ ا�
�ا#� #� ه"ا ا�	�عb� ت"Pت ُأ������ �ً
�n -�ُّی� �	ا�^��0 . وا + # �	ت���1+ ت��ن ت�
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� '��� �D�H آ�ف، �	� ;�� وا��O� �3Q�	� أو  �> ?ن��	���	� K1��ن -� ��و��� ، ور�
 KHت� �
�یO� د��ى '`ن	� نPأ �Uت ن����� �	���3� #� أی� ن"إذا ت- ت3+ی	� أو #�ا

ت��ن 1+ ت�� ت
�ی�	� �ـ ، و#� uPل ت�i�Q ت����ت	� و1	�.�ت	� '� أذه�ن	�." kت�ن
"R���� ��3� ت�Pا "����� ���Qو ��
�� #� نB+ أنI #��+، آ�O# ، �إ�> ا?�+ و�� C��

�� ا��,� ا�����3� '� ���# �	���n ت���  <�. I�' x'�3ا ا���1 و'� ا���1 ا�"ي ن"��
�ب ون^��ع �D�H ه�دف '� ه"ا ا����ق ا�����'`ن	�، أو���ت ت����ن�B،  ن �	إن

�ی
� ت��
�- #�	ّ��	�. #�dو��ن و7 ن��- ه"ا ا�+ور ? +Oط ، ��"$ ا��,pا� �ر #�3����
�	���O� Dp'?ن�3- ��� أن ن��ن ا �
�یO� I	��3وت �	��. �  .ا�^���� و���3H� ���Oی

   
 cا�ـ4ـ�ام:  


��� �`ذن #� ا���ت�* ��� ه"$ ا���وآ�ن� ت�E ، � ا���و'��ر و��B ری��زت
��Q ���
��ت .Nele Occasional Ppers, Feb 1989  ا�Hى ت3+ی��6 ون�� ث- 

 N1�� .http: /agoralang.com/rivers .�> اWن��ن� '� ا�

10Principles_0.html  
أ#� '�  Apperendre:'� ا���ن��� '�D وا + ی��� .� ا����- وا�����- ه� (1)
��	> Learn :�	�ك '�uن #^����ن ت��#ً� ه��اWنR��Bی� '� Teach -ی�� ، ��� Cو��

����  .ا������ .�1u اش�
���1 آ�� '� ا��,� ا��
ه� ا7!����ل ا�"ي ی�b� ��Ob,� ذات�� ش^��b ت����Q ش^��b ا���د )2(

  .��D أ���ده� و#���Oت��
 kث�ر '� ا�����- وا��^�An وا�,�Ae و#� ی���E�"� Z #�: ا���b ا�u6ث) 3(
Dا���.  

)4 ( +b
ه� ا?!}�� وا7!����رات ا��اردة '� .��رات ا��u#�Bت و7 ی
�'� ا����. D�0� �Q�#ع ا��dال�# ��	# Deا���.  

)5 (Nرات ا��,�ی� ا?ر�������ه��ت اP���رات ، اP���ر ��� �B��ء ن��و1+ 
����1+ �+أ اP7���ر و، �,�ی� ا!�^+#� '� ا��آ�7ت ا?#�ی��� ا�6
�'�� وا?#	�� ا�

�D '� ت�E ا��آ�7ت ث- �nر ��
�C ا����رات ��� ��#+
��
��س #��رة ا��3+ث ���
�ىP?ا.  
A �0 ، و�+ '� زی�رخ) 1827 - 1746(ه� ��ه�ن ه	�یE �����زي ) 6(

�OHل ا?نuP �# -���ت���- ا��,� ی+.� إ�> ا� �' $�Bات.  
���- وا�����- وأن ی	�
� #� أي أن ی^��ر ا����- #� ی��.+$ '� .����� ا�) 7(

I'+ه Z
�ی�ت وا��	�هL ا��^���� #� ی3U	+دة. ا���در #�b# �# ء�
  .أي ا7ن�
وت�	� ، أP"ت #� .��- ا��3!�بGarbage in, garbage out .��رة ) 8(

  .أن ت# Db3	I .�> ا�	�.�� ن���� ا��� ت
+#�� �I #� ا�����#�ت
� ه	� ی
N ا�b1Wء ���\ ���	> أنI ی��D .�> در��ت و#�اتA و#) 9(
���Oا�.  

ی��� أن ی��ن ه"ا ا��Gث�� إی���Bً� أو !���ً� #� uPل ا��Gث�� '� أ!��ب ) 10(
�ی
� اP7���ر أو '� أه+اف ا����ق و#3��ا$ و'� ا���دة n �' - أو����- وا����ا�

�������� إ#� ارت
�ء ��� أو ان^��Qً�، ا������
+ ی�- ت�+یD أي #� ه"$ أو '.  



 

   
 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����

 

)11 ( I�' ��Uرات ا�"ي ت���P7ا �ى #����ا�����ى ا��b^H� ه� ا�
، ا7ن���7ت وا���اK1 وا�W+ا.�ت واWن��ج وا=راء وا�����ت ا���b^H ا���دی�

 ��b^Hا7ن���7ت ا� �دة #�B�و.��I #� ی�آR .�> ا��Gآ+ #� إی�اد ا�����#�ت ا�
��3� ���  .آ�P���ر #�دة .�


� ا�^�ر�� أي اWی�3ءات واWی��ء) 12(����.�� ا���'�� ا�6
�'�� ا����ات ا7
�	� '� داDP ، .� إ�nر ا��3b ا�	�3ی� أو ا���آ����p��� ا����ن� ا�Pk <	��و�

��.� ا��,�ي��و1+ ت��ز ت�E '� �0رة وا�3Q '� ا�	��� وا��D6 . ا����ق ا�6
�'� ا7
���.� و.�- ا��,� ا7����.�وا���Bز #�� ی+DP '� ا�nWر ا�6
�'� ا7�   
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