مجلة الحكمة للدراسات الاعالمية و الاثصالية
املجلد ، 1العدد) ،02جوان(1023

ISSN : 2353-0502
EISSN : 2600-6863

االتصال اللفظٍ وغُر اللفظٍ فٍ هجال
اإلعالم واالتصال فٍ بعده التعلُوٍ التربىٌ

أهال عوُراث
أستاذة بجاهعت الجسائر3
البرَد االلكترونٍ Amirat-aml@hotmail.fr :

٣ؼذ ثُضٞثفَ ػِٔ٤ز ٣ضلجػَ دٔوضنجٛج ٓضِوٓٝ ٢شعَ ثُشعجُز كٓ ٢نجٓ ٖ٤ثؽضٔجػ٤ز
ٓؼ٘٤ز صقضجػ إُ ٠ثعضخذثّ ثُِـز ثُِلظ٤ز ٝؿ٤ش ثُِلظ٤ز٫،عٔ٤ج ثٕ ًجٕ ثُٜذف صؼِ٤ٔ٤ج صشد٣ٞج ،كل٢
ٛز ٙثُؼِٔ٤ز ٣ضْ ٗوَ ث٧كٌجس ٝثُٔؼِٓٞجس( ٓ٘ذٜجس ) د ٖ٤ث٧كشثد ثُٔضِو ٖ٤ػٖ هن٤ز أٝ ٝثهغ ٓؼٖ٤
أٓ ٝؼ٘ٓ ٠ؾشد ،كقٗ ٖ٤ضٞثفَٗ ،ؾشى ث٥خش ٖ٣ك ٢ثُٔؼِٓٞجس ٝث٧كٌجس ٝك ٢ؽٞثٗخ ػذ٣ذر ك٢
ثُغِٞى ث٫ؽضٔجػ ،٢كج٫صقجٍ ٘٣ضؾش ٣ٝضخَِ ثُظشٝف ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُٔق٤طز د٘ج ٝفضٌٕٞ٣ ٠
ث٫صقجٍ كؼج٣ ٫ؾخ إٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣جى هذسر ػِ ٠ثُؾٔغ د ٖ٤ث٫صقجٍ ثُِلظٝ ٢ؿ٤ش ثُِلظ ،٢ف٤ظ
ٝ ًَ ٌَٔ٣ثفذ ٜٓ٘ٔج ث٥خش ،دق٤ظ ٣ضطجدن ث٫صقجٍ ثُِلظٓ ٢غ ث٫صقجٍ ؿ٤ش ثُِلظً ،٢ضطجدن
ُـز ثُؾغذ ٓغ ثٌُ ّ٬ثُؾل ،٢ٜكجُشعجُز ثُضؼِ٤ٔ٤ز ثُضشد٣ٞز ٗ ٢ٛغن ٖٓ ثُشٓٞص ثُِلظ٤ز أ ٝؿ٤ش
ثُِلظ٤ز ثُٔقٔٔز خق٤قج ُضقو٤ن ٛذف عِٓ ٢ًٞؼ ٖ٤ثع٘جء ٓٞهق ث٫صقجٍ٘ٛ ٖٓٝ ،ج كئٕ ثُِـز
ثُِلظ٤ز صٔغَ ٗظش٣ج ٗقق ُـز ثُضخجهخ ً ٕٞثُِـز ثُِلظ٤ز عِٜز ٓ ٝذجؽشر  ٫ ٝصقضجػ ك٢
ث٫صقجٍ ثُؼجد ١إُ ٠إػذثد ٓغذن .
 ٫ٝصؼضٔذ أ٣نج ػِٜٓ ٠جسثس ٓغَ إٗضجػ ثُقٞس ٝثُشعٝ ّٞثُشٓٞص ث٧خش ٟؿ٤ش ثُِلظ٤ز إٜٗج
صقضَ أًذش ٓغجفز ٖٓ ث٫صقجٍ ثٗ٩غجٗٝ ،٢خجفز كٓ ٢ؾجٍ ثُضؼِ ،ْ٤ف٤ظ ٓجصثُش ثُِـز ثُِلظ٤ز
صأخز ثُ٘ق٤خ ثً٧ذش ٖٓ ٓٞهق ث٫صقجٍ ثُضؼُِ٘ ٢ٔ٤لظ ث٧عذجح ثُغجدوز ٝهذ ثسصذطش ًَ ُـز ٖٓ
ثُِـض ٖ٤دقجعز ٖٓ ثُقٞثط ،ف٤ظ صشصذو ثُِـز ثُِلظ٤ز دقجعز ثُغٔغ ٝؿ٤ش ثُِلظ٤ز دقجعز ثُذقش،
 ٢ٌُٝصٌ ٕٞثُِـز ثُِلظ٤ز ٓؤعشر كٞٓ ٢ثهق ث٫صقجٍ ثُضؼِٝ ٢ٔ٤ثُضشد ١ٞخجفز كئٕ ٜٓجسثس
ٓؼ٘٤ز صضطِخ إٔ صوذّ ٝدأعجُ٤خ ٓض٘ٞػز ًجُضٞم٤ـ دجٓ٧غِز ثُؾشؿ ،ثُضلغ٤ش ٜٓجسثس ثُضقذط
ٝثُ٘طنٜٓٝ ،جسر ث٫عضٔجعٜٓٝ ،جسر ثُوشثءر ٝثٌُضجدز.
ُوذ ًجٕ ثُضطذ٤ن ثُؼُِٔٔ ٢ضـ٤شثس ث٧عتِز ٝثُضذجدٍ ثُِلظ ٢د ٖ٤ثُٔشعَ ٝثُٔضِو ٢ؽِ٤ج ك ٢ثُغ٘ز
ثُ٘ذ٣ٞز ٖٓ خٓ ٍ٬ؾٔٞػز ٖٓ ث٧فجد٣ظ ثُؾش٣لز ً ،ج٧عتِز ثُض ٢هشفش ػِ ٚ٤فِ ٠هللا ػِٚ٤
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ٝعِْ ٖٓ كشد إُ ٠ؽخق ،ٚأً ٝإٔ ٣غأٍ ُ٤ؾٞم ٓضِو ٢ثُشعجُز أ٣ ٝطشؿ ثُغؤثٍ ٝث٩ؽجدز ٓؼج
أع٘جء إُوجء ثُشعجُز أ ٝػشك ُٔٞهق ثصقجٍ ُلظ ٢دجٌُجَٓ ػٖ هش٣ن ث٧عتِز ٝث٩ؽجدجس ٝفغٚ
فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ُِؼِٔجء ػِ ٠ػذّ ًضٔجٕ ثُؼِْ ػ٘ذ ثُغؤثٍ ٝمشح ثٓ٧غجٍ ثُض ٢صقضجؽٜج
دؼل ثُٔٞثهق ث٫صقجُ٤ز ثُضؼِ٤ٔ٤ز ٝصوذ ْ٣ثُوقز ُضؼٔ ْ٤ثُلجةذر ٝإؽشثى ثُٔضِو.٢
 فإلً أٌ هدي َدعن االتصال غُر اللفظٍ الرسالت اللفظُت التعلُوُت التربىَت ؟ً٤ق صضؾِ ٠ث٤ٔٛز ثُِـز ثُِلظ٤ز كٓ ٢ؾجٍ ث٫صقجٍ ثُضؼِ ٢ٔ٤ثُضشد١ٞ؟كٔ٤ج صضٔغَ ث ْٛث٫ؽجسثس ٝثُشٓٞص ثُٔغضخذٓز كٓ ٢ؾجٍ ث٫صقجٍ ثُضؼِ ٢ٔ٤ثُضشد١ٞ؟ً٤ق ثعضخذّ ثُشع ٍٞثُٔؼِْ فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ث٫ؽجسثس ٝثُشٓٞص ًذذ َ٣ػٖ ثُِـز ثُِلظ٤ز ك٢ثصقجُ ٚثُضؼِ ٢ٔ٤ثُضشد١ٞ؟

 -1أهوُت اللغت اللفظُت فٍ هجال االتصال التعلُوٍ التربىٌ :
إٕ ثُٔشعَ ثُلؼجٍ ُٞٓ ٚثفلجس ثُٔلجٝك ثُ٘جؽـ  ٖٓٝثُوٞثػذ ٝثُٔذجدا ثُؼجٓز ثُض٣ ٢ؾخ
ثٛ٫ضٔجّ دٜج ٝث٫عضلجدر ٜٓ٘ج أع٘جء ػِٔ٤ز ث٫صقجٍ ثُِلظ:٢
ث -صٞم٤ـ ث٧كٌجس هذَ ثُو٤جّ دؼِٔ٤ز ث٫صقجٍ ٝ ٝمٞؿ ثُٜذف .
ح -ثٛ٫ضٔجّ دجُٔنٔ ٕٞث٧عجعُِ ٢شعجُز.
ػ-ثٗضٜجص ثُلشفز ثُٔ٘جعذز ُ٘وَ دؼل ثُؤُِ ْ٤ضِو.٢
دٓ-ضجدؼز ث٫صقجٍ.
-ٙثُضأًذ إٔ ث٧كؼجٍ ثُخجفز دجُٔشعَ صغجٗذ ٓج ٣ذػٞث إُ ٚ٤ػذش ث٫صقجٍ.
 -ٝػِ ٠ثُٔشعَ ك ٢ثصقجُ ٚثُِلظ ٢إٔ ٓ ٌٕٞ٣لٜٓٞج ٓٝغضٔؼج ؽ٤ذث.

()1

ثٕ ث٫صقجٍ كٓ ٢ؾجٍ ث٫صقجٍ ثُضؼِٝ ٢ٔ٤ثُضشدٞ٣ ١ٞكش ُِٔشعَ صؼذ َ٣سعجةِ ٚث٫صقجُ٤ز دجُقزف
أ ٝثُض٣جدر أ ٝثًضؾجف ٓؼِٓٞجس ؽذ٣ذر ،ك ٜٞثصقجٍ ٓشٕ٣ ،ضقون ٓ٘٣ٝ ٚضْ ثُشد ػِ ٚ٤دذهز (
ًجُِٔضو٤جس  ،ثُ٘ذٝثس ثُٔ٘ظٔز ٌُٔجكقز آكز ٓؼ٘٤ز ف٤ظ ٞٗ ٌٕٞ٣ع ث٫صقجٍ ثُز٣ ١شدو ثُٔشعَ
ٝثُٔغضوذَ ؽل ،) ١ٞكئرث فقَ إسدجى أ ٝصؾٌ٤ي ك ٢ثُشعجُز كئٕ ثُٔشعَ ٣وٓ ّٞذجؽشر دضؼذَ٣
ثُلٌشرٛٝ،زث ثُ٘ٞع ٖٓ ث٫صقجٍ ٣غضخذّ ًجكز ثُقٞثط ثٗ٩غجٗ٤ز أٜٔٛج  :ثُغٔغ ،ثُذقشٞٛٝ،
ػذجسر ػٖ ٓؾجسًز ثؽضٔجػ٤ز إ٣ؾجد٤ز ٓغجٍ ػِ ٠رُي ثُ٘ذٝثس ثُِٔضو٤جس ..إُخ
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ٝفض ٌٕٞ٣ ٠ث٫صقجٍ كؼج٣ ٫ؾخ إٔ صٌٗ ٕٞذشر ثُقٞس ٝهٞصٜج رثس صأع٤ش ًذ٤ش ػِٓ ٠غجس
ثُؼِٔ٤ز ث٫صقجُ٤ز ف٤ظ دئٌٓجٕ ثُٔشعَ إػ٬ء فٞص ٚهُِِ ٬٤ضشً٤ض ػِٗ ٠وطز ٓؼ٘٤ز ٝدجٌٓ٩جٕ
إفذثط ثُضأع٤ش ثُٔطِٞح ،إرث ًجٕ فٞس ثُٔشعَ أًغش ثٗخلجمج ٖٓ فٞس ثُٔغضوذَ ،كجُقٞس
ثُٔشصلغ  ْ٘٣ػٖ ثُـنخ أ ٝثُضٜذ٣ذ أ ٝثُوٞر أ ٝثُٞمٞؿ أ ٝػذّ ث٫فضشثّ أ ٝدؼذ ثُٔغجكز دٖ٤
ثُٔشعَ  ٝثُٔغضوذَ أ ٝث ،ُْ٧أٓج ثُقٞس ثُٔ٘خلل  ْ٘٣ػٖ ثُخٞف أ ٝثُٔشك أ ٝثُخؾَ أٝ
ث٫فضشثّ أ ٝثُضٜذ٣ذ أ ٝثُغش٣ز ،أٓج ثُقٞس ثُغش٣غ ( أ ١ػذد ثٌُِٔجس ثُض ٢صوجٍ ك ٢كضشر ٓقذدر )
هذ ٣ؼ٘ ٢ثُؼقذ٤ز أ ٝثُـنخ أ ٝثُؾؼٞس دجُخطش أ ٝثُغذجم ٓغ ثُضٖٓ.

( )3

ى-ػِ ٠ثُٔشعَ أ ٝثُوجةْ دج٫صقجٍ ثخض٤جس ثُقٞس ثُٔ٘جعخ ُِٔٞهق ث٫صقجُ ٢ثُٔ٘جعخ .

 -2خصىصُت الصىث العربٍ :

٣وجٍ إٔ ثُِـز ػذوش٣ز ثٗ٩غجٕ  ٝثُِغجٕ ػذوش٣ز ثُِـز

ُِٔٝلشدثس ثُؼشد٤ز ػذوش٣ز ،كٔغًِٔ ٬ز " س٣ـ " صٔذ ٗلغٜج ٓٝخجسؽٜج ،صقلش ٓغَ ثُش٣ـ ػ٘ذ
ثُضِلع دجٌُِٔزًِٔٝ ،ز ٗ ّٞصٞف ٢دجُغذش ٝثُٜذٝء  ٢ٛٝخقٞف٤ز  ٫صٞؽذ إ ٫ك ٢ثُِـز ثُؼشد٤ز

(

ٝ .)4هجُٔج ًجٕ ُِذ٬ؿز ثٗ٩غجٗ ٤ز صأع٤ش ػِ ٠ثُؼو ٍٞهذَ ثُوِٞح ٫عٔ٤ج ثُذ٬ؿز ثُ٘ذ٣ٞز ثُض ٢صوٍٞ
ثُقو٤وز ك ٢كٌش فش٣ـ ٓٝؾجص ٣ ٫وذس ػِ ٚ٤إ ٫دِ٤ؾ ،كوذ ػشف ػ٘ ٚفِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ كقجفضٚ
دَ إًٗ ٚجٕ أكقـ ثُؼشح د ٕٝصٌِق ك ٢ثُو ٫ٝ ٍٞدوقذ صض ٚ٘٤٣دَ ٣ ٫ضؾجٝص ٛذك ٚإد٬ؽ ثُٔؼ٘٠
ثُز٣ ١ش٣ذ ٙدأعِٞح ؿج٣ز ك ٢ثُشٝػز ف٤ظ ٣ضنٖٔ ثُقٌٔز ٝثُذ٬ؿز ك ٢إٓ ٝثفذ  ،كوذ أٝص٢
ؽٞثٓغ ثٌُِْ ثُض ٢صؼ٘ ٢ثٌُ ّ٬ثُز ١هَ ػذد فشٝكًٝ ٚغش ػذد ٓؼجٗٗٝ ٚ٤ض ٙػٖ ثُضٌِق ،كجعضؼَٔ
ثُٔذغٞه كٞٓ ٢مغ ثُذغو ٝثُٔوقٞس كٞٓ ٢مغ ثُوقش ٝثدضؼذ ػٖ ثُـش٣خ ،كؾٔغ د ٖ٤ثُٜٔجدز
ٝثُقٝ٬ر ٝد ٖ٤فغٖ ث٩كٜجّ ٝهِز ػذد ثٌُٓ ّ٬غ ث٫عضـ٘جء ػٖ إػجدصٝ ٚهِز فجؽز ثُغجٓغ إُ٠
ٓؼجٝدص ٚدجُقؾز ٝثُذشٛجٕ ك٣ ٬قضؼ إ ٫دجُقذم ٝثُقن ،كِْ ٣غٔغ ثُ٘جط هو ثػْ ٗلؼج  ٫ٝأػظْ
ُلظج  ٫ٝأػذٍ ٝصٗج  ٫ٝأؽَٔ ٓزٛذج  ٫ٝأًشّ ٓطِذج  ٫ٝأفغٖ ٓٞهؼج  ٫ٝأعٓ َٜخشؽج ٫ٝ
أكقـ ػٖ ٓؼ٘ج ٫ٝ ٙأد ٖ٤ػٖ كقٞثٝ ٚٓ٬ً ٖٓ ٙأهٞثُ ٚفِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ،كٌجٕ ٣خجهخ ًَ
ه ٍٞدِٜؾضٓٝ ْٜزٛذ ْٜك ٌٕٞ٣ ٬إ ٫أكقق ْٜخطجدج ٝأعذُ ْٛلظج ٝأد ْٜ٘٤ػذجسر كٌجٗش ُشعجُضٚ
ٝهغ ٝصأع٤ش ،كوذ ؽٔغ هللا كٛ ٚ٤ز ٙثُقلجس ٝأخِـ ُ ٚأعذجدٜج كخق ٚدٌضجدٝ ٚثفطلج ٙدشعجُضٚ
ثُخجُذر

()5

كٌجٕ فوج ثٕ  ٌٕٞ٣هذٝر ٌَُ هجةْ دج٫صقجٍ خجفز إرث ًجٕ ثُٜذف صؼِ٤ٔ٤ج صشد٣ٞج.

إٕ أ ْٛػٞثةن ث٫صقجٍ ثُِلظ ٢ثُٔ٘طٞم  ٞٛثُضؾ٣ٞؼ  ٝثُضؾ٣ٞؼ هذ  ٌٕٞ٣د ،٢ُ٫أ ١صؾ٣ٞؼ
ػِ ٠ثُٔؼ٘ ٠ثُذ ٢ُ٫ػ٘ذٓج ٌُِِٔ ٌٕٞ٣جس ٝثُؼذجسثس ثُٔ٘طٞهز أًغش ٖٓ ٓؼ٘ٔٓ ٠ج ٣شدي ثُٔغضوذَ
٣ٝؤد ١إُ ٠عٞء ثُل ْٜثُ٘جصؼ ػٖ ػذّ ثُلقجفز ك ٢ثٌُ ٝ ،ّ٬ؿ٤شٛج ٖٓ ثُؼٞثةن ثُض ٢هذ صؤد١
إُ ٠كؾَ ث٫صقجٍ ثُِلظ ٢ثُٔ٘طٞم ٝدجُضجُ ٢كؾَ سعجُز ث٫صقجٍ ثُضؼِ٤ٔ٤ز ثُضشد٣ٞز.
ثُقذ٣ظ ػٖ ث٫ػ ّ٬ثٌُٔضٞح كٓ ٢ؾجٍ ث٫صقجٍ ثُضؼِ ٢ٔ٤ثُضشد٣ ١ٞوٞد إُ ٠ثُقذ٣ظ ػٖ أْٛ
دػجٓز ُٜزث ثُ٘ٞع ٖٓ ث٫صقجٍ أ ٞٛٝ ٫ثٌُضجح ًأفغٖ ٗٔٞرػ ػٖ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ث٫صقجٍ ًٚٗٞ
رٓ ٝقذثه٤ز ٝكؼجُ٤ز

( . )6
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كجٌُضجح كٓ ٢ؾجٍ ث٫صقجٍ ثُضؼِ ٢ٔ٤ثُضشد٣ –١ٞؼذ أعجع٤ج ٩سعجةٜج  ٖٓٝأ ْٛثُنشٝس٣جس ك٢
أٓ ١ؾضٔغ ٝك ٢أ ١صٓجٕٜٔٓ ،ج دِـش صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ث٩ػٝ ّ٬ث٫صقجٍ ٖٓ صطٞس ،كجٌُضجح فنجسر
 ٫صٔٞس٘ٓ ،ضٞػ ٣غٔـ دذظ كشدُِ ١شعجُز ثُٔشؿٞح كٜ٤ج ٣ضطِخ ثفض٤جهجس ًذ٤شر ػ٘ذ ث٫عضؼٔجٍ
ٖٓ أؽَ ػ٬هز ؽ٤ذر د ٖ٤ع٘جة٤ز أعش  /صٌِلز إر ٣ ٫ؾخ إٔ صٌ ٕٞثٌُضخ كجسؿز ثُٔقض ٟٞكٌٕٞ٤
دٝسٛج عطق٤ج ،دَ ػِٜ٤ج إٔ صؼِْ  ٝصؤعش ،كٝ ٢ٜعِ٤ز ٓٔضجصر ك ٢ػِٔ٤ز ثُضؼِٜٗ٧ ْ٤ج صضشؽْ ًَ
ٓظجٛش ثُق٤جرٝ ٢ٛ ٝ ،ثفذر ٖٓ ثُغٔجس ثُض ٢صوجط دٜج ًَ فنجسر ،كٓ ٢ٜؾٜٞد ٓ٩ ْٜػجدر د٘جء
ف٤جر ثُ٘جط ٫عٔ٤ج إٕ ًجٗش ثُذذث٣ز ٓغ ٓشفِز ثُطلُٞز ،كٌَ ثٌُضخ ثُض٣ ٢ضؼشك ُٜج ثُطلَ ك٢
فـش ٙصؼذ إفذٓ ٟلجص٤ـ صٌ ٖ٣ٞؽخق٤ضٓ ٚغضوذ ،٬دجُضجُ ٢صٌ ٖ٣ٞثُقنجسر ،كئسعجء أعظ ثُضشد٤ز
ٝثُضؼِ ْ٤ػذش ث٫صقجٍ ثٌُٔضٞح ٓذٌشث ك ٢ثُٔؾضٔغ  ٌٖٔ٣أكشثد ٛزث ثُٔؾضٔغ ٖٓ إهجٓز ػ٬هجس ٓغ
ثُٔق٤و ٝثُضؼشف ػِ ٚ٤عْ ثعضؼٔجٍ ثُٔؼجسف ثُٔغضوجر ٖٓ ثٌُضجح
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ثٕ ثٌُضجدز ُذٜ٣ج ثُوذسر ػِ ٠ثؽض٤جص ثُٔغجكجس ٝثُزثًشر صغٔـ ُِؾٜٔٞس ثُٔغضٜذف دجُقنٞس سؿْ
دؼذ ٢ٛٝ ٙصؾغ٤ذ ُِلٌش،صقشس ث٫صقجٍ ٖٓ ه٤ذ ثُقنٞس ثُٔذجؽش ُِٔغضٜذف ػٖ هش٣ن ٗقٚ
ثُِلظ ٢كذلنَ ثٌُضجح صؾذ ثٌُضجدز دػجٓز صغٔـ ُِغوجكز دجُٞف ٍٞإُ ٠أًذش ػذد ٖٓ ثُٔضِو.ٖ٤
كجُغوجكز ٝثُٔؼشكز ًِٜج صضؾغذ ٝصشعَ ػٖ هش٣ن ثٌُضجح ،كجٌُضجح ثعضغٔجس ر ٝهٔ٤ز سٓض٣ز
ٓوذعزٓ،نجًِٜٓ ٚ٘٤ج سًجةض عوجكض٘ج هذ عٔـ ثُٞسم دجٕ صخِذ ٝصقَ إُ٘٤ج
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ٝػِ ٠ثُؼٔ ّٞكئٕ ُـز ث٫صقجٍ ثُضؼِ ٢ٔ٤ثُضشد ١ٞصضٔ٤ض دخقجةـ أٜٔٛج( :.)9
 إٔ صٌُ ٕٞـز عِٔ٤ز  ،ده٤وز ٞٓٝمٞػ٤ز . إٔ صٌٓ ٕٞؾٞهز فض٣ ٠وذَ ثُٔضِو ٢كٜ٤ج ػِ ٠ثُٔشعَ ٣ٝضجدغ ثُشعجُز فضٜٗ ٠ج٣ضٜج. ُـز صضطِخ ثُضٔجعي ك ٢ثُٔٞمٞع ٝؿ٤ش هجدِز ُِضلٌي. ُـز ٝثمقز . ُـز ػِٔ٤ز ٓضذثُٝز. ُـز صغضغٔش ٓج  ٖٓ ٌٖٔ٣ثُِلع ك ٢ص٤ُٞذ أًغش ٓج  ٖٓ ٌٖٔ٣ثُٔؼجٗ.٢ ُـز ٌَُ ثُ٘جط أُلجمٜج دغ٤طز  ٝصؼذ٤شثصٜج عِٜز. ُـز صضٞخ ٠إه٘جع ثُؼوَ ٝإٓضجع ثُؼجهلز. ُـز كٜ٤ج د٤جٕ ٝإؽٔجٍ  ،ؽلجكز ٝفجِٓز ُِقوجةن  ٫صغضؼشك ثُوذسثس ثُذ٬ؿ٤ز . ُـز ٓذجؽشر ٝدغ٤طز  ٫صقضجػ إُ ٠ؽٜذ ُِلٝ ْٜث٩دسثى ( .)11266
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صٌٖٔ أ٤ٔٛز ثُِـز دقلز ػجٓز كٓ ٢ؾجٍ ث٫صقجٍ ثُضؼِ ٢ٔ٤ثُضشد ١ٞدأٜٗج أدثر ٗوَ ٝفجِٓز ُ٨كٌجس
ك ٢ٜثُٞع٤و د ٖ٤ثُٔشعَ ٝثُٔضِوُ ٢زُي ػِ ٠ثُٔشعَ إٔ ٣شثػ ٢دثةٔج ٓطجدوز ُـز ثُؾغذ ٓغ ثُِـز
ثُٔ٘طٞهز أ ٝثٌُٔضٞدز ٓغ ٓشثػجر ٓوٓٞجس ثُغوز ثُٔضٔغِز ك ٢ث٩ه٘جع ثُز٣ ١ذذأ دجُٔقذثه٤ز.

 -3أهوُت اإلشاراث والرهىز فٍ االتصال غُر اللفظٍ فٍ هجال االتصال
التعلُوٍ التربىٌ:
إٕ ثُِـز ؿ٤ش ثُِلظ٤ز صو ّٞدذٝس دجسص ك ٢ث٫صقج٫س ٝثُؼ٬هجس ثٗ٩غجٗ٤ز ٫عٔ٤ج كٓ ٢ؾجٍ
ث٫صقجٍ ثُضؼِ ٢ٔ٤ثُضشد ،١ٞكؼِ ٠ثُشؿْ ٖٓ أٗ٘ج هذ ٘ٗ ٫طن دٌِٔز ٝثفذر كجٕ ٓظٜش ث٧كشثد
ُٝذجعٝ ْٜأػٔجُٝ ْٜصقشًجصٝ ْٜأٝمجػٝ ْٜصٞه٤ش فشًجصًِٜ ، ْٜج هذ صؼضذش أعجط ُٔؼِٓٞجس ُٜج
صأع٤ش ػِ ٠ثُغِٞى .
٘ٛجى ثسصذجهجس ًغ٤شر ُِشٓٞص ؿ٤ش ثُِلظ٤ز دأٗظٔز ثُِـز ثُِلظ٤ز ُٝؼَ ث٫خض٬ف ث ٍٝ٧دٜٔ٘٤ج
 ٌٖٔ٣ك ٢ػذّ ثُٞػٝ ٢ثٛ٫ضٔجّ ثُؼجّ دجُشٓٞص ؿ٤ش ثُِلظ٤ز ٓوجسٗز دجُشٓٞص ثُِلظ٤ز ف٤ظ ٣ضؾِ٠
ٛزث ث٫خض٬ف دٞمٞؿ إرث أخزٗج دؼ ٖ٤ث٫ػضذجس ثُضذج ٖ٣ك ٢ث٧عِٞح ثُز٣ ١ضْ د ٚثُضذس٣خ ػِ٠
ٛز ٖ٣ثُ٘ٞػ ٖٓ ٖ٤ثُشٓٞص أع٘جء دسثعضٜج ك ٢ثُٔذثسط ،ف٤ظ ٣ذزٍ ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُؾٜذ ك ٢صؼِْ ثُِـز
ثُِلظ٤ز ٖٓ صؼِ ْ٤هٞثػذ ثُ٘طن ٝثُ٘قٝ ٞثُذُ٫ز ٝثُضطذ٤ن ٝصذس٣خ ػِ ٠ثعضخذثّ ثُِـز ثٌُٔضٞدز
ٝثُٔ٘طٞهز ك ٢ؽٔ٤غ ٓغض٣ٞجس ثُضؼًِِٜ ٢ٛٝ ْ٤ج ٜٓجسثس أعجع٤ز ٜٓٔز ٖٓ أؽَ ث٫عضخذثّ
ثُقق٤ـ ُِـز ثُِلظ٤ز ٌُٖ ،دجُٔوجسٗز  ٫صِو ٠ثُشٓٞص ثُِلظ٤ز إ ٫ثُوذس ثُ٤غ٤ش ٖٓ ثٛ٫ضٔجّ ك٢
أؿِخ ثُٔذثسط  ٫ٝصٞؽذ ٜٓجسثس ُِضذس٣خ ػِٜ٤ج إرث هٞسٗش دجٗ٩ؾجء ٝث٧دح ٝثُخطجدز ٓغ إٔ
ٛز ٙثُٔؾج٫س ُٜج أ٤ٔٛز ٝثمقز ػ٘ذ ثُضؼجَٓ ٝؽٜج ُٞؽٓ ٚغ رُي كئٕ هِز ثٛضٔجٓ٘ج دجُشٓٞص ؿ٤ش
ثُِلظ٤ز  ٫صؼ٘ ٢أدذث أٜٗج أهَ أ٤ٔٛز ُِغِٞى ثُذؾش ٖٓ ١ثُِـز ثُِلظ٤ز . .كؼِ ٠ثُوجةْ دج٫صقجٍ
ٓشثػجر ٛز ٙث٩ؽجسثس ؿ٤ش ثُِلظ٤ز  ٝإدسثًٜج ُخ٤جس ث٧عِٞح ث٫صقجُ ٢ثُٔ٘جعخ ٌَُ سعجُز .
ث -كضؼذ٤شثس ثُٞؽٓ ٚغ ٬صٞمـ ثُقجُز ثٗ٫لؼجُ٤ز ف٤ظ صقَٔ ٓؼ٘ ٠ثُغؼجدر ،ثُؾوجء ثُخٞف،
ثُـنخ ،ثُضؼؾخ ... ،كٜ٘جى  33صؼذ٤ش ُِٞؽ ، ٚصضنٖٔ ٝ 14مغ ُِقجؽخ  4ٝأٝمجع ُؾلٖ
ثُؼ 7 ٖ٤أٝمجع ُِلْ ؽٔ٤ؼٜج ٣غضخذّ خ ٍ٬ث٫صقجٍ ثُِلظً ٢ضذػ.ُٚ ْ٤
ح-فشًجس ثُؾغْ  :ثُز٣ ١قض ١ٞػِ 3 ٠أدؼجد خجفز دِـز ثُؾغْ صضنـ ٖٓ خ ٍ٬صـ٤ش فشًز
ثُشأط ،صؼذ٤شثس ثُٞؽٝ ٚفشًجس ثُ٤ذ ٝػجدر ٓج صقجفخ ث٫صقجٍ ثُِلظ ٖٓٝ ٢خ ٍ٬فشًجصٜج
ثُشٓض٣ز صقَٔ ٓؼٜج ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔؼجٗ ٢ثُض ٢صذٍ ػِ ٠ثُٔٞثكوز أ ٝثُشكل أ ٝثُضؼض٣ض ثُِـٝ ،١ٞ
هذ هجّ ثُذؼل دؼذر ثعضخذثٓجس ُ٪ؽجسر دجعضخذثّ فشًجس ثُؾغْ :
 ُضأً٤ذ فذ٣ظ ٓج ًجعضخذثّ فشًجس ثُشأط ُِذُ٫ز ػِ ٠ثُٔٞثكوز أ ٝث٫صلجم ك ٢ثُشأ.١ صغضخذّ ُِذُ٫ز ػِ ٠ثٗ٫ضذج. ٙ267
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 إؽجسثس صؼٞد ثُلشد ػِ ٠ثعضخذثٜٓج  ٢ٛٝؽضء ٖٓ ؽخق٤ض.ًٚٔ -ج إٔ ثُغوجكز صِؼخ دٝسث ٛجٓج ك ٢فشًجس ثُؾغْ
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ػ-ثصؾج ٙثُ٘ظشثس  :ػِ ٠ثُوجةْ دج٫صقجٍ ٓشثػجر ثصؾج ٙثُ٘ظشثس ٓغ ٓشثػجر إٔ ٘ٛجى ثخض٬ف
د ٖ٤ثُ٘جط ،كٔ٤ج ٣ضؼِن دجصؾجٗ ٙظشثص ْٜأع٘جء ثُقذ٣ظ ،كج٫صؾج ٙثُذؼ٤ذ ُِ٘ظشثس ٣غضخذّ أع٘جء
ث٫عضٔجع ٝثُؼٌظ فق٤ـ دجُ٘غذز ُِضقذط ٝثٌُ ٝ ،ّ٬ػجدر ٓج صضوجدَ ثُؼ ٕٞ٤د ٖ٤ثُٔضقذط
ٝثُٔغضٔغ ٣ٝضدثد صشدد ٗظشثس ثُٔضقذط إُ ٠ثُٔغضٔغ ك ٢فجُز ث٫سصذجى أ ٝثٌُزح خ ٍ٬ثُقذ٣ظ
عْ ٣ضٞإُ ٠ػٖ هش٣ن
٣ٝذذأ ثُضلجػَ د ٖ٤ثُٔشعَ ٝثُٔغضوذَ ػٖ هش٣ن ثصقجٍ ثُؼُ ٖ٤لضشر
ُٔقجس ٓضوطؼز صضٝد ثُٔشعَ دجُشؽٞع ٣ذٍ ػِٓ ٠ذ ٟثعضؾجدز ثُٔغضوذَ ٣ٝغضط٤غ ثُٔشعَ أع٘جء
ثُؼ ِٔ٤ز ث٫صقجُ٤ز إٔ ٣ضقشف ٖٓ خٗ ٍ٬ظشثس ثُٔغضوذَ ػِٓ ٠ذ ٟعوض ٚأ ٝخٞك ٚأ ٝثسصذجً ٚأٝ
صشدد.ٙ
د-ثُٔغجكز ٝأٝمجع ثُؾِٞط :صخضِق أٝمجع ثُلشد خ ٍ٬فذ٣غ ٝ ٚثُٔغجكز دٝ ٚ٘٤د ٖ٤ثُٔضقذط
ٓؼ ،ٚكٜ٘جى ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔؼجٗٝ ٢ثُضؼذ٤شثس ثُض ٢صض٣ذ ٖٓ ك ْٜثُوجةْ دج٫صقجٍ ُِٔغضوذًَِٔٝ ،ج
ثعضطجع ثُوجةْ دج٫صقجٍ إٔ ٣ذسح ٗلغ ٚػِ ٠ثُٔ٬فظز ثُذه٤وز ًِٔج ثعضطجع ثعضخ٬ؿ ثُؼذ٣ذ ٖٓ
ثُشعجةَ ؿ٤ش ثُِلظ٤ز ثُض ٢صذػْ ٓج ٣ققَ ػِٓ ٖٓ ٚ٤ؼِٓٞجس دج٫صقجٍ ثُِلظ ٢كجًضغجح ثُٜٔجسر
كٛ ٢زث ثُٔؾجٍ ٓشصذو دجُوذسر ػِ ٠ثُٔ٬فظز ثُذه٤وز ٫عضؾجدجس ثُٔغضوذَ خ ٍ٬ثُؼِٔ٤ز
ث٫صقجُ٤ز.
ؿ٤ش إٔ ثٛ٫ضٔجّ دجُِـز ثُِلظ٤ز ػِ ٠فغجح ثُِـز ؿ٤ش ثُِلظ٤ز ٣شؽغ إُ ٠إٔ ثُِـز ٝصشثً٤ذٜج ٓقذدر
٣غ َٜثعض٤ؼجدٜج إرث هٞسٗش دطذ٤ؼز ؿجُذ٤ز ثُشٓٞص ؿ٤ش ثُِلظ٤ز ثُض٣ ُْ ٢ضلن ػِ ٠صقذ٣ذ هٞثػذٛج
ٝأعغٜج ،كق٤غٔج ًجٗش ثُِـز كئٕ ثُٞعجةن ثُخجفز دٜج ًجُضشثً٤خ ٝثُوٞثػذ ٗؾذٛج كٓ ٢قجدس
ٓخضِلز ٓغَ ثُٔؼجؽْ ٝثٌُضخ ،دجُٔوجدَ  ٫صٞؽذ ٓؼؾْ ٝأدُز صذُ٘ ٖ٤ج هٞثػذ ثُغِٞى ؿ٤ش ثُِلظ،٢
كٔ٤ج ػذث دؼل ثٌُضخ ثُض ٢صؾ٤ش إُ ٠هش٣وز ٓؼجِٓز ثُ٘جط ٝثخض٤جس ثُ٘جط ثُِذجط ثُٔ٘جعخ
ٝثُقشًجس ثُٔ٬ةٔز٤ُ ٌُٖ ،ظ ُٜز ٙثٌُضجدجس ٓقذثه٤ز ٓؼجؽْ ثُِـز ثُِلظ٤ز ٝدهضٜج ٌٓٝجٗضٜج.
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ٌ٘٘ٔ٣ج إٔ ٗو ٍٞإٔ ثُِـز صغضخذّ أًغش ٖٓ ثُشٓٞص ؿ٤ش ثُِلظ٤ز كٓ ٢قج٫ٝس إسعجٍ سعجةَ رثس
ٛذف ٓقذد ٛٝزث ػجَٓ إمجك٣ ٢ؾشؿ ثُغذخ ك ٢أٗ٘ج ٜٗضْ دجُٔوذسر ثُِلظ٤ز أًغش ٖٓ ثٛ٫ضٔجّ
دجُٔوذسر ؿ٤ش ثُِلظ٤ز ،كطجُٔج ثػضذشس ثُِـز ثُِلظ٤ز ٓغأُز ثؽضٔجػ٤ز صضطِخ ثُضذس٣ظ ٝثُضٞم٤ـ
دٔ٘٤ج ٓج ٣ضؼِن دٔظٜش ثٗ٩غجٕ ٝهش٣وض ٚك ٢ثُضؼجَٓ ٝفشًجص ،ٚك ٢ٜأٓٞس ؽخق٤ز ٝخقٞف٤ز ٫
صضطِخ ٓ٘جهؾز أ ٝصقِ َ٤ك ٢ثُٔذثسط أ ٝكٌٓ ٢جٕ آخش ،ؿ٤ش إٔ ثُؼوٞد ث٧خ٤شر ٓٝغ ثصد٣جد
ثُذسثعز ُِـز ثُِلظ٤ز ٝأٗٔجهٜج ٝثُغِٞى ؿ٤ش ثُِلظ ٢دشص ث٫صقجٍ ؿ٤ش ثُِلظ ٢دٞفلٓ ٚؾج٫
٣غضقن ثُذسثعز ٞٓٝمٞػج ػجٓج ًشط ُ ٚثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُذسثعجس ٣طِن ػِٓ ٚ٤قطِـ ثُغُٔٞٞ٤ؽ٤ج
أ ٝثُغٔٞ٤ه٤وج ٔٛٝج ٓقِقجٕ ٓ٘و ٕ٫ٞػٖ ثٗ٩ؾِ٤ض٣ز ٔٛٝج دذٝسٔٛج ٓ٘و ٕ٫ٞػٖ ث٧فَ
ثُٗٞ٤جٗ SEMION ٢دٔؼ٘ ٠ث٩ؽجسر أ ٝثُؼٓ٬ز ٝأف٤جٗج أخش٣ ٟطِن ػِٜ٤ج ػِْ ثُؼٓ٬جسٖٓٝ ،
د ٖ٤ثُٔؤعغجس ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُٔ٘ضؾز ُِؼٓ٬جس ٗؾذ ٝعجةَ ث٩ػ ّ٬ثُض ٢ص٘وَ ٝصخِن ك٤نج ٖٓ
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ثُؼٓ٬جس ٝثُشٓٞص ٝػِ ٚ٤ظٜشس ثُذسثعجس ثُٜٔضٔز دذسثعز ثُغُٔٞٞ٤ؽ٤ج ك ٢ثُخطجح ث٩ػ٢ٓ٬
ث٫صقجُ ٢دٌَ ثدؼجد ٙفض ٠ثُضؼِ٤ٔ٤ز ٝثُضشد٣ٞز ٜٓ٘ج ٓ٘ز ث٧سدؼ٘٤جس ٖٓ ثُوشٕ ثُؼؾش ،ٖ٣ف٤ظ أع٤ش
ٗوجػ ٝثعغ ف ٍٞثُؼ٬هز د ٖ٤ثُغُٔٞٞ٤ؽ٤ج ٝثُِغجٗ٤جس .دٔؼ٘ َٛ ٠عُٔٞٞ٤ؽ٤ج ثُقٞسر ٓؾشد
ٗوَ فشكٓ ٢ذجؽش ُٔلج ْ٤ٛثُِغجٗ٤جس ٓطذن ػِ ٠ثُ٘ٔجرػ ثُذقش٣زٝ .كٛ ٢زث ث٩هجس صطٞسس
ٓ٘جٛؼ صقِ َ٤ثُقٞسر عُٞٞ٤ؽ٤ج أٓج أٌٔ٣جٕ  ٝكش٣ضٕ (  ) EKMAN ET FRISENك٤ؼشكجٕ ُـز
ث٩ؽجسثس دأٜٗج ٓ٘ذٜجس ؽغٔ٤ز صضشؽْ ثُ٧لجظ أ ٢ٛ ٝثُضشؽٔز ثُقشً٤ز ُِضِلع ثُٔ٘طٞم دـشك
صؼض٣ض ثُِـز ثُٔ٘طٞهز ٓغَ ث٩ؽجسثس ثُٔقجفذز ُِقذ٣ظ ٝثُقجدسر دضِوجة٤ز د ٕٝصخط٤و ٓغذن
ًقشًجس ث٣٧ذٓ ١غٝ ، )13( ٬ػِ ٠ثُؼٔ ٌٖٔ٣ ّٞصِخ٤ـ ٝظجةق ث٩ؽجسثس ًجُضجُ: ٢
 صضْٔ ثُقذ٣ظ ثُؼجد ١دٔج صن٤لٓ ٖٓ ٚؼجٗ ٫ ٢صقضجػ إُ ٠أُلجظ .  ٢ٛثُذذ َ٣ثُٔ٘جعخ ُِضـِخ ػِ ٠ثُِـز ث٧ؽ٘ذ٤ز ك٤غضخذّ ثُِـز ؿ٤ش ثُِلظ٤ز .  ٢ٛثُذذ َ٣ثُٔ٘جعخ ك ٢فجُز فؼٞدز ث٫عضٔجع عٞثء ُذؼذ ثٌُٔجٕ أ ٝثُنٞمجء . ُـز ٓغضوِز ٌُغ٤ش ٖٓ ثٗ٧ؾطز ك ٢ثُٔؾضٔغ ٓغَ ثُضٔغ ، َ٤ثُخطجدز  ،ثُٔشٝس ... صؼضص أعش ثُقذ٣ظ ٝصؾؼِ ٚأًغش صأع٤ش ٝصقغٖ صوذ ْ٣ثُٔؼِٓٞجس ُ٦خش. ٖ٣ ثُٞعِ٤ز ثُٞف٤ذر ثُٔقجفذز ٌُِِٔجس ثُقؼذز ٝصغجػذ ػِ ٠صلغ٤شٛج . صؼٔن ثُضلجػَ د ٖ٤هشك ٢ث٫صقجٍ. صؤعش ك ٢ثُلشد دؼذ ػِٔ٤ز ث٫صقجٍ ُذوجء أعش ثُشعجُز ٝصو٣ٞز صزًشٛج . ثُٞعِ٤ز ثُض٣ ٢ضْ دٜج ثُضؼذ٤ش ػٖ فذم ثُؼٞثهق ثُذثخِ٤ز ُِلشد . -ص٘ذٝ ٚصؾِخ ثٗ٫ضذجٝ ٙصوَِ ٖٓ َِٓ ثُشعجةَ ثُِلظ٤ز
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 -4هركس األنشطت غُر اللفظُت فٍ الدهاغ :
٣ضدثد ثٛ٫ضٔجّ دٜزث ثُٔٞمٞع ػجُٔ٤ج ٣ٝؼضوذ إٔ ٗقق ثُذٓجؽ ث٣٧غش ٣ؤد ١دٝسث ٓغ٤طشث ػِ٠ػِٔ٤جس ثُِـز ٝ،إٔ ثٗ٧ؾطز ث٧خش ٟثُض ٢صضطِخ ػِٔ٤جس ٓضغِغِز أٓ ٝضجدؼز ٓ٘طو٤ز
ًجُش٣جم٤جس ،صؼضٔذ ػِٗ ٠قق ثُذٓجؽ ث٣٧غش ًزُي ٝػِ ٠ثُؼٌظ كئٕ ٗقق ثُذٓجؽ ثٖٔ٣٧
٣ؤد ١دٝسث ٛجٓج ك ٢ثُضؼشف ػِٓ٬ٓ ٠ـ ثُٞؽٝ ٚثُوٞثّ ٝثُؾغْ ٓٝج ٣ضؼِن دجُلٖ ٝثُٔٞع٤و٠
ٝؿ٤شٛجٔٓ ،ج ٣ضطِخ ثُضٌجَٓ ك ٢ثُؼِٔ٤جس ثُؼوِ٤ز ٝث٩دذثع ٝثُضخٝ ،َ٤هذ أظٜشس ثُذسثعجس إٔ
دؼل ث٧كشثد ثُز ٖ٣فذط ُذ ْٜ٣مشس أ ٝإفجدز كٗ ٢قق ثُذٓجؽ ثٝ ٖٔ٣٧ؽذٝث فؼٞدز ك٢
ث٩دسثى ثٌُٔجٗٝ ٢ثُؼ٬هجس ثٌُٔجٗ٤ز ٝثُضؼشف ػِ ٠ث٧ؽ٤جء ثُٔضؾجدٜز ٝثُٞؽ ٙٞثُٔأُٞكز
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٘ٛجى خٔغز كتجس ػجٓز ٖٓ ثُٔؤؽشثس ؿ٤ش ثُِلظ٤ز

 ٢ٛٝثُٔظٜش ،ثُقشًز ثُِٔظٝ ،ثعضخذثّ ثٌُٔجٕ ٝثعضخذثّ ثُضٓجٕ.
 ثُٔظٜش  :ػ٘ذ صٌ ٖ٣ٞثٗ٫طذجع ث ٍٝ٧دقلز ػجٓز  ٌٕٞ٣ثُٔظٜش  ٞٛثُٔقذس ث٧عجع ٢ثُٞف٤ذُِٔؼِٓٞجس ٝسدٔج ًجٗش ٖٓ ثُؾٞثٛذ ثُٔغ٤شر ثُض ٢صأًذ أ٤ٔٛز ثُٔظٜش صِي ثُذسثعجس ثُض ٢أؽش٣ش
ُضقذ٣ذ ٓج ٣لنِ ًَ ٚؽ٘ظ ٖٓ ثُؾذجح ك ٢ثُؾ٘ظ ث٥خش،ف٤ظ د٘٤ش إٔ ثُؾٔجٍ  ٝثُؾجرد٤ز أٖٓ ْٛ
ثُؼٞثَٓ ث٧خشً ،ٟضوذ٣ش ثُزثس ،ثُضلٞم ثً٧جدٝ ،٢ٔ٣ثُوذسر

( .)16

٘ٛٝجى دسثعز أخش ٟصؤًذ إٔ ثُؾجرد٤ز ثُؾغذ٣ز ُ٤غش ٜٓٔز ٫خض٤جس ثُشك٤ن ٝصلن ِٚ٤دَ أٜٗج ك٢
ثُـجُخ ص٘ذب ػٖ ً٤ل٤ز ثُ٘ؾجؿ ٝثُؾؼذ٤ز ٝثُشٝؿ ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُوذسر ػِ ٠ث٩ه٘جع ٝث٫عضٔضجع
دجُق٤جر ،كؼذد ثُؼٞثَٓ ثُٔؾضشًز ك ٢إدشثص ثُٔظٜش ًغ٤شر ٜٓ٘ج :ثُٞؽ ،ٚثُؼ٘٤جٕ ثُوٞثّ ٝثُذ٘٤ز
ثُؾغذ٣ز ،ثُغ٤جح ٝثُض٘٣ز.
 ثُٞؽ : ٚكٓ ٢ؾٔٞػٗ ٌٕٞ٣ ٚظجٓج ٓضٌجٓ ،٬كجُؾذٜز ٝثُؼ٘٤جٕ ٝثٗ٧ق ٝث٧رٗجٕ ٝثُؾلضجٕ ٝثُزهٖٝثُلْ صٞؽذ دٜٔ٘٤ج ػ٬هز ٓضذجدُز صؤد ١ؽٔ٤ؼٜج أػٔجٝ ٫ظ٤ل٤ز ٜٔ٘ٓ ١٧ ٌٖٔ٣ ٫ج إٔ ٣ؤدٜ٣ج ٝفذٙ
أدذث ،دج٩مجكز إُٓ ٠ج ٣غ ْٜدٜ٘ٓ ًَ ٚج ٖٓ أ٤ٔٛز ك ٢ثُٔظٜش ثٌُُِِٞ ٢ؽٝ ٚصؤد ١صؼجد٤ش ثُٞؽٚ
دٝسث ٛجٓج دٞفلٜج ٓقذسث ُِذ٤جٗجس ثُٔضؼِوز دجُقج٫س ثٗ٫لؼجُ٤ز ُٗ٪غجٕ ،دَ أٓ ْٛقذس ُٜج ٓغَ
فج٫س ثُلشؿ ،ثُخٞف ،ثُذٛؾز ،ثُقضٕ ،ثُـنخ ،ث٫ؽٔتضثص ،ث٫فضوجس ،ثٛ٫ضٔجّ ،كجُٔؾجػش
ٌٓضٞدز دٞمٞؿ ػِ ٠ثُٞؽ٣ٝ ،ٙٞؼضوذ ثُذجفغ ٕٞإٔ دٝس ثُٞؽ ٚدجُ٘غذز ُِؼجهلز أٓشث ٓؾضشى ُذٟ
ًَ أكشثد ثُؾ٘ظ ثُذؾش ،١كٔج  ٞٛػجّ أٓ ٝؾضشى د ٖ٤أكشثد ثُؾ٘ظ ثُذؾش ٖٓ ١صؼذ٤شثس ثُٞؽٚ
 ٢ٛثٝ٧مجع ثُٔؼ٘٤ز ثُض ٢صضخزٛج ػن٬س ثُٞؽ ٚػ٘ذٓج ٣ؼذش ثُؾخـ ػٖ ثٗلؼجٍ ٓؼ ،ٖ٤أٓج
ثُقٞثدط ٝثُظشٝف ثُخجفز ثُٔغ٤ش ُِؼٞثهق ٓخضِلز ك ٢ٜصخضِق ٖٓ إٗغجٕ ٥خش  ٖٓٝعوجكز
٧خش ٟكوذ صوضنٛ ٢ز ٙثُضوجُ٤ذ إٔ ٗذجُؾ ك ٢ثُضؼذ٤ش ػٖ ثٗلؼج٫ص٘ج أ ٝإٔ ٗقج ٍٝإخلجء فو٤وز
ؽؼٞسٗج أٗ ٝظٜش ؿ٤ش ٓج ٗذطٖ
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 صقذ٣ن ثُؼ : ٖ٤ثُؼ٘٤جٕ ٖٓ أًغش ػ٘جفش ثُٞؽ ٚصأع٤شث ك ٢ثُؼِٔ٤ز ث٫صقجُ٤ز كجُضوجء ثُ٘ظشثس دٖ٤ثُٔؼجسف صخضِق ػٖ صِي ثُض ٢ص٘طذن ػِ ٠ثُـشدجء ،كُِ٘ ٌٖٔ٤ظشثس ثُٔضذجدُز إٔ صغجػذ ػِ ٠كْٜ
ث٧كٌجس ًٔج  ٌٖٔ٣إٔ د٫٫س ثٛ٫ضٔجّ ٝثٗ٫ضذج ٝ ،ٙعٞثء ًجٗش ثُ٘ظشر خجهلز أٓ ٫ ٝذجُ٤ز ،أٝ
ؽجٗذ٤ز ك ٢ٜصؾٌَ أعجعج ُ٬عض٘ضجػ ف ٍٞثٛضٔجٓجس ثُ٘جظش ٓٝوجفذٝ ٙأٛذثكٝ ٚفض ٠ثصؾجٛجصًٔ ٚج
 ٌٖٔ٣دغذخ ثُ٘ظشر ثُٔ٬فظز ٝثُضٞؽٝ ٚ٤ثُضذه٤ن ٝث٩خلجء ٝثُضؾ٘خ ٝصٜذةز ثٞٓ٧س.
 ثُغ٤جح  ٝثُض٘٣ز  :صؤد ١ػذدث ٖٓ ثُٞظجةق ًجُٞهج٣ز ،ثُقٔج٣ز ثُؾغذ٣ز ٝثُ٘لغ٤ز ،صأً٤ذ ثُزثس،ثُضٔ ٚ٣ٞثٗ٫ضٔجء ،د٤جٕ ثٌُٔجٗز أ ٝثُذٝس ًٝزُي دجُ٘غذز ٧دٝثس ثُضؾٔٝ َ٤ثُٔؾٛٞشثس ٝثُ٘ظشثس
ٝثُٞؽْ كٌِٜج ُٜج د٫٫س  ٢ٛٝؽٞثٛذ أعجع٤ز ُِقٌْ ٗٞػ٤ج ٓغَ ثُؾ٘ظ ،ثُؼٔش ثُؾخق٤ز ٓٝذٟ
عُٜٞز ثُضؼجَٓ ٓؼٜج ًٔج صذٍ ػِ ٠ثُقجُز ثُٔجد٣ز ٝثُٞمغ ثُطذوٝ ٢ثُزٝم ٝثُوٝ ْ٤ثُخِل٤ز ثُغوجك٤ز
()18

كٓ ٢ٜؤؽشثس ٣غضذٍ دٜج ٝصؼط ٢ثٗطذجػج ػِ ٠أعجط ٛز ٙثُٔظجٛش
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 ثُذ٘٤ز ثُؾغذ٣ز  :صشصذو أ٣نج دجُٔظٜش  ،كجُؾخـ ثُٔضش َٛثُذذ ٖ٣ثُزٝ ٌٕٞ٣ ١صٗ ٚأًغش ٖٓثُقذ ثُطذ٤ؼ٣ ٢لضشك إٔ  ٌٕٞ٣دٓظ ثُخِنٛ ،جدةجٓ ،شفج ،سثم٤ج٘ٓ ،ذغطجٓ ،ضغجٓقج ٝثُز٣ ١ذذٝ
دجسص ثُؼن٬س ،خؾٖ ثُؼظجّ كقٞسص ٚثُ٘ٔط٤ز أٗٗ ٚؾ٤وً ،غ٤ش ثُؾذٍ٤ٓ ،جٍ ٩عذجس رثص٣ ،ٚقخ
ثُٔ٘جكغز ٝثعن ٖٓ ٗلغ ،ٚؽش١ءٓ ،ضغِو ٓ ٝضٜٞس ،أٓج ثُط َ٣ٞثُ٘ق٤ق ك َ٤ٔ٤إُ ٠ثُضقلع
ٝثُؼضُز ،فؼخ ثُٔشثط ،هِن ،فزس ،ثٗطٞثة ،٢ؽذ٣ذ ثُضذه٤ن ك ٢ثُضلجف َ٤فغجط  ٝخؾ.ٍٞ
 ث٧كؼجٍ ٣ :وجٍ إٔ ث٧كؼجٍ صضقذط دقٞسر أػِ ٖٓ ٠ث٧هٞثٍ ٓٝج ٗلؼِ ٚأٓ ٝج ٗ ٫لؼِ ٌٖٔ٣ ٚإٔ ٌٕٞ٣أًغش دُ٫ز ُذ ٟث٥خشٓ ٖٓ ٖ٣ظٜشٗج ٝأهٞثُ٘ج  ٝػِ ٠أعجط أكؼجٍ ثُؾخـ  ٌٖٔ٣صقذ٣ذ أ١
ٗٞع ٖٓ ث٧ؽخجؿ ٤ًٝ ٞٛق  ٌٖٔ٣إٔ صٌ ٕٞسدٝد أكؼجُ ٚكٞٓ ٢ثهق ٓٔجعِز ٓغضوذ ،٬كأكؼجٍ
ثُؾخـ ُٜج ثعش ًذ٤ش ٖٓ أ ١ه ٍٞكجُٔظجٛشثس ٝثُٔلجٝمجس ،ث٫فضؾجػ ثُٔغ٤شثس ،ثُقؼ ،فض٠
ٝإٕ صٔش ك ٢إهجس ؽٔجػ ٢ك ٢ٜأكؼجٍ أًغش هٞر ٖٓ ثٌُ. ّ٬
ثٔ٣٩جءثس  ٝث٩ؽجسثس  :أ ٝفشًجس ثُؾغْ ،ثُشأط ثُزسثػٝ ٖ٤ثُغجهٝ ٖ٤ثُوذًِٜٓ ٖ٤ج صو ّٞك٢ث٫صقجٍ ثُذؾش ١ف٤ظ هذ صٌٛ ٕٞجدكز صشعَ سعجةَ صغضٜذف صقو٤ن أؿشثك ٓؼ٘٤ز ٓقذدر ٝهذ
صٌ ٕٞػشم٤ز ،ػؾٞثة٤ز صقذط ٓقجدكز ٝدؼنٜج ٣غضخذّ دذ ٬٣ػٖ ثُِـز أُٜ ٬ٌٔٓ ٝج.
 ثُِٔظ  :ػ٘ذٓج صضغغ ثٔ٣٩جءر إُ ٠دسؽز أٜٗج صضنٖٔ ثصقج ٫ؽغذ٣ج ٓذجؽشث ٘ٛج ٣قذط ٓج ٣طِنػِ ٚ٤ثُذ٤جٗجس ثُِٔغ٤ز ف٤ظ صذذأ ثُذ٤جٗجس ثُخجفز دجُِٔظ ك ٢ثُؾ٘ظ ثُذؾش ١هذَ ثُ٫ٞدر دٞهش
ه َ٣ٞد ٖ٤ثٝ ّ٧ثُؾ٘ ٖ٤ك٤قذـ  ٞٛثُٞعِ٤ز ث ٠ُٝ٧ثُض ٢صشدو د ٖ٤ثُطلَ ٝأٓ ٚعْ ٝثُذٝ ٚ٣ف٫ٞ
إُ ٠دُ٫ز ثُشعجةَ ثُِٔغ٤ز ك ٢ثُضق٤ز ٝصوجُ٤ذ ثُغٓ ّ٬غَ ثُٔقجكقز ٝثُؼ٘جم ًضؼذ٤ش ػٖ ثُذفء
ٝثُٔقذز ٝثُقذثهز ثُقٔٔ٤ز.
ثعضخذثّ ثٌُٔجٕ:ثعضخذثّ ثُٔؾجٍ ٝٝمغ ثُؾغْ أٓشثٕ ٜٓٔجٕ ك ٢ثُؾِٞط ،كل ٢فجُز ثُؾٔجػز
ٓغ ،٬ؿجُذج ٓج صٌ ٕٞدؼل أٝمجع ثُؾِٞط أًغش ثسصذجهج دٔغض ٟٞػجٍ ٖٓ ثُ٘ؾجه ٝثُو٤جدر ٖٓ
دؼنٜج ث٥خش ،إٕ ٝمغ ثٗ٩غجٕ كٓ ٢وذٓز ثُؾٔجػز ٓغ كجفَ ٌٓجٗ٣ ٢ؼط ٚ٤ثٌُٔجٗز ثُ٬ةوز
ٝثُغِطز ثٌُجك٤ز .
أ٤ٔٛز ثُٞهش ٝثُضٖٓ  ٢ٛ :ػٞثَٓ ٛجٓز ك ٢ػِٔ٤ز ث٫صقجٍ ،كجُضٖٓ ثُز٣ ١غضـشهٝ ًَ ٚثفذ
ٖٓ ثُٔضقذعٓ ٖ٤قذس ُِٓٔ ْٜؼِٓٞجس دٔج ٣ؾؼِ ٚأًذش صأع٤ش ٖٓ ٓنٔ ٕٞثُقجدعز أ ٝثُٔ٘جهؾز ٗلغٜج
( .) 19

إٕ ثُضؼذ٤شثس ثُٔخضِلز ُضوذ٣ش هٔ٤ز ثُٞهش ٝفغٖ ثعضـٝ ُٚ٬ثُٔؼجٗ ٢ثُٔخضِلز ُِقنٞس ٓذٌشث أٝ
ٓضأخشث ػٖ ثُٔٞػذ صخضِق ٖٓ عوجكز ٧خشٝ ٖٓٝ ٟمغ ٥خش ٝفجُز ثُضأخش ٝثُضذٌ٤ش ك ٢ثُقنٞس
 ٌٖٔ٣إٔ صٌ ٕٞك ٢فذ رثصٜج ٓقذس ُِٔؼِٓٞجس.
إٕ أٗٞثع عًِٞجص٘ج ثُِلظ٤ز ثُضٔٗ ٢جسط دؼنٜج هقذ صٌٓ ٕٞؾٔٞػز ٖٓ ثُذ٤جٗجس ثُض ٢صؾٌَ ؽضء
ٖٓ ثُذ٤تز ثُٔق٤طز د٘جٝ ،صقذـ ٛز ٙثُذ٤جٗجس ٓؼِٓٞجس ٜٓٔز ػ٘ذٓج ٜ٣ضْ ٝصوذس هٔ٤ضٜج ٣ ٝؾش١
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ثعضخذثٜٓج ،خجفز كٓ ٢ؾجٍ ث٫صقجٍ ثُضؼِ ٢ٔ٤ثُضشد ١ٞثُز٣ ١ؾخ ثٕ ٌ٣شط ث٫صقجٍ ثُِلظ٢
ٝؿ٤ش ثُِلظُ ٢ضٔش٣ش سعجةِ ٚثُضؼِ٤ٔ٤ز ثُضشد٣ٞز.
كلٓ ٢ؾجٍ ث٫صقجٍ ثُضؼِ ٢ٔ٤ثُضشد ١ٞفض ٠ثُِـز ثُقجٓضز صِؼخ دٝس ،كجُضذجدٍ ثُِـ٤ُ ١ٞظ ٝفذٙ
ثٌُل َ٤دئ٣قجٍ ثُشعجةَ  ٕ٫ث٫صقجٍ ؿ٤ش ثُِلظ ٢ؽجعغ ٓٝض٘ٞع ،فض ٠أٗ٘ج ٌ٘٘ٔ٣ج ثػضذجسٝ ٙعِ٤ز
ثصقجٍ ٓغضوِز كجُ٘جط ٣ ٫ضقذع ٕٞكوو دجٌُِٔجس دَ أ٣نج دأؽغجدٝ ْٛدج٧ؽ٤جء ٓ ٞٛٝج ٣غٔ٠
دجُِـز ثُقجٓضز ك ٜٞؽلشر صخضِق ٖٓ عوجكز ٧خش ٌٖٔ٣ ٟثعضـُٜ٬ج ُضٔش٣ش سعجةَ ٓخضِلز ٝهذ
ثعضؼَٔ ثُشع ٍٞفِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ أعِٞح ث٫صقجٍ ؿ٤ش ثُِلظ ٢أ ٝث٩ؽجسر ًغ٤شث ك ٢صٞم٤ـ
ًغ٤ش ٖٓ ثُٔؼجٗ ،٢كوذ أؽجس إُ ٠ػذد أ٣جّ ثُؾٜٞس دأفجدغ ٣ذًٝ ٙجٕ ٣ؾ٤ش إُ ٠ثُوِخ د٤ذ ٙك ٢أًغش
ٖٓ فذ٣ظ ُ٘ٔٝضًُ ٚجكَ ثُ٤ض ْ٤أ٣نج دأفجدؼًٔ ،ٚج ٣ذػْ أفجد٣غ ٚدج٩ؽجسر إُ ٠ثُؼن ٞثُٔوقٞد
ٓغَ ث٩ؽجسر ػِ ٠ثُِغجٕ ػ٘ذ ص٘ذ ٜٚ٤ػِٓ ٠غؤ٤ُٝز ثٌُٝ)21( ّ٬ؿ٤شٛج ٖٓ ثٓ٧غِز ثُض ٢صذٍ ػِ٠
أ٤ٔٛز ث٫صقجٍ ؿ٤ش ثُِلظ ٢ك ٢صذػ ْ٤إ٣قجٍ ثُشعجُز ثُضؼِ٤ٔ٤ز ثُضشد٣ٞز ُِٔضِو ٖ٤ف٤ظ دج٩مجكز
إُ ٠ثعضؼٔجُ ٚفشًجس ث٧فجدغ ٝثُ٤ذ ثعضؼَٔ ثُضخط٤طجس ٝث٧ؽٌجٍ ُٞ٤مـ ثُٔؼجٗ ٢ك ٢أًغش ٖٓ
فذ٣ظ ًٔج أؽجس ػِ ٠أُٞثٕ ٓؼ٘٤ز ٝثعضخــــذّ ُٗٞج ٓؼ٘٤ج ك ٢دؼل ثُٔٞثهق ُ٤ؤًذ إٔ ثُٞ٧ثٕ ك٢
ثُغ٘ز ٫صٓز ُٔٞثهق ث٫صقجٍ ثُذقش ١ك ٢ثُضؼِٝ ْ٤ثُضشد٤ز ث٣نج.
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