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 ملخص البحث 
ٚتترهفض ْتتمب بنثؽتتس فتتٙ بنربهٚتتة تانثُايٛتتح بنٕسٛنٛتتح بنرتتٙ بٌتترُك بنٛٓتتا بنتتك رٕن  تتا ه  

 يظطنٗ ٌهٛى ٔٔسنٓا فٙ قنبٌرّ بالَصهٔتٕنٕظٛح نقهٚح فٙ ظُٕب بنبهبق      ) بنعثاٚش ( .

بٌ ْمِ بنكنبٌح بنرٙ قاو تٓا بنك رٕن ٌهٛى يكرٕتح ؽثقتا  نطهٚقتح بنًكنٌتح بالَصهٔتٕنٕظٛتح  

 -بنًبهٔفح تأٌى :

The British Functional School Of Anthropology          

( بٔل عهبقتٙ ٚرفظتض تبهتى بالٍَتاٌ ) بالَصهٔتٕنٕظٛتا ( 1195-1111بنك رٕن ٌتهٛى ) 

 تغكبق ظايبح  –فٙ  هٛح بٜقبب ٔتنؼم ظٕٓقِ أُقـم ذكنًٚ ْمب بنبهى الٔل يهج 

ٔقك َشهْا  1155ٔبنعاٚش ْٙ بالؽهٔؼح بنرٙ قكيٓا بنك رٕن ٌهٛى بنٗ ظايبح نُكٌ عاو  

 و . 1151ٔبنعىء بنصاَٙ عاو  1156بالٔل عاو  ) تانهغح بنبهتٛح ( فٙ ظىيٍٛ َشه

 ذُأل بنثاؼس فٙ  

بنًثؽس بالٔل بنًهظبٛاخ بالٔنٛح نهثُايٛح بنٕسٛنٛح ، ٔذُأل فٙ بنًثؽس بنصتاَٙ بنقؼتاٚا بالٌاٌتٛح 

فٙ بنثُايٛح بنٕسٛنٛح ، ٔذُأل فٙ بنًثؽس بنصانس ذبهٚة تانك رٕن ٌهٛى نبيك بالَصهٔتٕنٕظٛا بالٔل 

 . فٙ بنبهبق 

بيا بنًثؽس بنهبتع فرُأل تانكنبٌتح ٔببنرؽهٛتم بنثُايٛتح بنٕسٛنٛتح بنتك رٕن ٌتهٛى ) بنعثتاٚش  

 بًَٕلظا  ( 

ٔبـٛهب  ـاذًح بنثؽس َٔظًد قهبءج ذؽهٛهٛح نهثُايٛح بنٕسٛنٛتح بنرتٙ بَرٓعٓتا بنتك رٕن ٌتهٛى  

ٌتتهٛى ، ٔذعتتكن  فتتٙ قنبٌتترّ نهعثتتاٚش ٔبْتتى بالَرقتتاقبخ بنًٕظٓتتح ننٌتتهٕب بنتتم٘ بَرٓعتتُّ بنتتك رٕن

بال انج ُْا بنٗ بٌ ْمب بنثؽس ٌهؾ بنؼٕء عهتٗ بنثُايٛتح بنٕسٛنٛتح بنرتٙ ٔسنٓتا بنتك رٕن ٌتهٛى فتٙ 

 قنبٌرّ نًعرًع بنعثاٚش . 
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 املقذمة 
     ؼقثتتح ويُٛتتح ؽٕٚهتتح ٍَتتثٛا  عهتتٗ بٌتترقنل عهتتى بالٍَتتاٌ  عهتتٗ بنتتهنى يتتٍ يتتهٔن 

) بالَصهٔتٕنٕظٛتتا( عهتتٗ بنبهتتٕو بالظرًاعٛتتح بالـتتهٖ ٔـاطتتح عهتتى بالظرًتتا  تؽٛتتس 

بطتتثػ ننَصهٔتٕنٕظٛتتا يُاْعٓتتا ٔؽهقٓتتا فتتٙ بنثؽتتس بنبهًتتٙ بال بٌ ْتتمب بنبهتتى ) عهتتى 

بالٍَاٌ ( نى ٚهق بنهعاٚح ٔبالْرًاو بننويٍٛ ، تم بَّ ٚكاق ٚكٌٕ نٛه يبهٔف بال يتٍ 

عُتتّ بنكصٛتته ٔـاطتتح عُتتك بنرؽتتكز  عٓهتتٌٕٓتتى ٚقثتتم بنًفرظتتٍٛ ، بيتتا عايتتح بنُتتاي ف

ٔقك نًٍد ْمب ؼرٗ تٍٛ بال فاص بنتمٍٚ ٚؽًهتٌٕ ذفظظتاخ  حتًظطهؽاذّ ٔيناًْٛ

ٍتتت بل يتتتٍ قثتتتم وينيتتتٙ عتتتٍ يبُتتتٗ تب اقًٚٛتتتح ققٛقتتتح ، ٔقبيًتتتا  يتتتا  ُتتتد بٔبظتتتّ 

بالَصهٔتٕنٕظٛتتا ، ٔٚبرقتتك بنتتثبغ بَتتّ قٍتتى يتتٍ بقٍتتاو  هٛتتاخ بنبهتتٕو ٚ تتُكني بنركتتٍٕٚ 

ٙ ننٍَتتاٌ ، ْٔتتمب فتتٙ نأ٘ ٚبتتٕق بنتتٗ قهتتح بٔ َتتكنج بنثؽتتٕز ٔبنكنبٌتتاخ بنثتتإٚنٕظ

 فٙ ْمب بنرفظٛض . ٔبنً نناخ 

بلٌ َؽتتٍ تؽاظتتح بنتتٗ بنًىٚتتك يتتٍ بنثؽتتٕز ٔبنكنبٌتتاخ ٔبنًقتتاالخ نكتتٙ ٚبتتهف  

 عايح بنُاي يا بالَصهٔتٕنٕظٛا . 

 نقك ذُأند فٙ ْمب بنثؽس بٔل قنبٌح عهًٛتح عهبقٛتح فتٙ بالَصهٔتٕنٕظٛتا ْٔتٙ 

قنبٌح بنك رٕن  ا ه يظطنٗ ٌهٛى بنرتٙ بظهبْتا فتٙ يُطقتح بالْتٕبن ظُتٕب بنبتهبق 

 . ٔبنًٌٕٕيح ) بنعثاٚش (

بَٓتا يؽأنتح يرٕبػتبح نرٍتتهٛؾ بنؼتٕء عهتٗ بنًُعتى بنبهًتتٙ بنهبيتك فتٙ يعتتال  

بالَصهٔتٕنٕظٛا بنبهبقٛح ، شى بنره ٛى تشكم ـاص عهٗ بنًُٓط بنم٘ ذثُاِ بنثاؼس ْٕٔ 

 نٛح بذًُٗ بٌ بٔفق فٙ ذؽقٛق بالْكبف بنرٙ يٍ بظهٓا بعك ْمب بنثؽس . بنثُايٛح بنٕسٛ
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 املبحث االول

 املرجعيات االولية للبنائية الوظيفية
 البعد التاريخي لنشأة االتجاهاث البنائيت الوظيفيت  -اوالً :

ستتم بنثُتتايٌٕٛ بنٕسٛنٛتتٌٕ   تتاٌ بنبهتتى بنطثٛبتتٙ ٔتفاطتتح عهتتى بنؽٛتتاج بًَٕلظتتا   

ٚؽا َّٕ ٍُٔٚعٌٕ عهٗ يُٕبنّ ٔتكنظاخ يرنأذح ٔسهتد ْتمِ بنًؽا تاج ينويتح نٓتى . 

ٔالذعاْتاذٓى َشتتأج ٔذطتتٕنب  ٔٔبقبتا  باليتته بنتتم٘ ٌٔتتى ظٓتٕقْى تانرعكٚتتك ؼُٛتتا  ٔتانرقهٛتتك 

ؼُٛا  بـه ٔنى ٚ بُك يا قكيِٕ ػًٍ بنرهذٛة بنباو ٌتٕٖ بفكتان عايتح ٔنقخ فتٙ  راتتاخ 

 ( .154:  1199بالٔبيم نبهى بالظرًا  ٔبالَصهٔتٕنٕظٛا) عثك بنًبطٙ ،نً ٌٌٍٕ ب

قبنخ عهٛتّ ٔيتٍ أٔ يؽتٕنب   ا  ْمِ بنًٍاخ بالٌاٌتٛح بنرتٙ ًٚكتٍ بعرثانْتا ـطت 

ّل بنتتتكعأٖ ٔبالفرهبػتتتاخ بنُظهٚتتتح بنرتتتٙ بذتتتٗ تٓتتتا بنتتتهٔبق بنً ٌٍتتتٌٕ نهثُايٛتتتح  ؼٕنتتت

نًفرهنتح بنرتٙ ٌتان عهٛٓتا بالٔبيتم فتٙ بنٕسٛنٛح ْٕٔ بيٌه ذنظػ عُّ تعنء بنفطٕبخ ب

 ( .345:  1193ْمب بالذعاِ ) يَٕرانٕ ، 

تُتاء  بٌ ٔقك ب ان عهى بنؽٛاج ٔيُتم يُرظتة بنقتهٌ بنراٌتع عشته تٕػتٕغ بنتٗ 

ب٘  تتايٍ ؼتتٙ عؼتتٕ٘ عثتتانج عتتٍ ذهذٛتتة بٔ ذُظتتٛى شاتتتد يتتٍ بنبنقتتاخ بنقايًتتح تتتٍٛ 

نًظتاؼثاخ بٔ ذهتا بنُرتايط تًصاتتح بنفنٚا بنًفرهنح فٙ ؼٛاج ْتمب بنكتايٍ ، ٔعتكخ ْتمِ ب

 ( .25-22: 1165ٔسٛنح نكم عؼٕ يٍ بالعؼاء ) بتٕ وٚك ، 

نٛرهقتة ْتمِ بننكتهج ٔنرثتكأ أٔل  W.R Smithشى ظتاء ٔنتٛى نٔتهٍَتٌٕ ٌتًد  

ؼتتٕل بنتتىٔبض  ب تتانج نثتتىٔت بالذعتتاِ بنثُتتايٙ بنتتٕسٛنٙ ٔٚرؼتتػ ْتتمب يتتٍ  رتتاب ٌتتًٛس

(  ٔٚثتتكٔ نتتٙ بٌ بننكتتهج نتتى ذكتتٍ 241:  1112 تتٛة ،  ٔبنقهبتتتح فتتٙ بنًعرًتتع ) ذًٛتتا

ٔبػتتؽح فتتٙ ؽهٔؼتتاخ ٌتتًس . فقتتك وبقْتتا ٔػتتٕؼا  بنبتتانى بالظرًتتاعٙ بنثهٚطتتاَٙ 

       نتى ٚكرتةل  سٕنِ ؼتافن  تاالطتطنؼاخ بنٕسٛنٛتح ، ؼٛتظتٍُته بنتم٘ ظتاء ذثْهتهخ ٌ

بٌرفكو بنرشتاتّ  ) ٌثٍُه ( تاٌرفكبو بنًًاشهح بنثإٚنٕظٛح تانًبُٗ بنؽهفٙ نهكهًح ٔبًَا

 ( .131:  1165بنثإٚنٕظٙ ) بتٕ وٚك ، 
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َٔرٛعتتح نٓتتمِ بنًًاشهتتح فقتتك َشتتأخ بنًكنٌتتح بنبؼتتٕٚح بالظرًاعٛتتح بنرتتٙ ذبرًتتك  

ٍتاق بالظرًاعٛتح َتاالٌاي عهٗ يثكأ بنًًاشهح تٍٛ يكَٕاخ بنكايٍ بنثتإٚنٕظٙ ٔتتٍٛ بال

ق بٔ َظتاو فتٙ بنًعرًتع ٔتانرانٙ َشٕء بالذعتاِ بنثُتايٙ بنتٕسٛنٙ ب٘ بٌ ٔسٛنتح  تم ٍَت

ٚشثّ بنٗ ؼك يا بنٕساية بنرٙ ٚ قٚٓا بنبؼٕ فٙ ظٍى بنكايٍ بنؽٙ ، ٔ تمنا فتأٌ نكتم 

ٚ قٚٓا فٙ بنثُاء بالظرًاعٙ ْٔمب يا قتاق فًٛتا تبتك  ٔسٛنح يٍ بالٍَاق بالظرًاعٛح ٍَق

بنٗ بنقٕل تأٌ بننهق فٙ بنًعرًع نّ قٔن فٙ ب٘ ٍَق بظرًاعٙ ْٔمب بنكٔن بنم٘ ٚ قٚتّ 

ًَا ْٕ يهٌٕو نتّ يتٍ قثتم بنُظتاو بالظرًتاعٙ بٔ يعًٕعتح بالٍَتاق بالظرًاعٛتح بنرتٙ ب

 ٚركٌٕ يُٓا بنًعرًع . 

شى بـمخ بنًكنٌح بنبؼٕٚح بالظرًاعٛح تانرطٕن  ٛئا  فشٛئا  ، فكاٌ يٍ نٔبقْتا  

بنتتم٘ بشتتهخ بفكتتانِ عهتتٗ بشُتتٍٛ يتتٍ نٔبق عهتتى بالظرًتتا  اف (  تتبالٔبيتتم ) بنثتتهخ 

نثتتتهخ ٌتتتًٕل ( بنتتتم٘ بقـتتتم بفكتتتانب  ظكٚتتتكج بنتتتٗ عهتتتى بالظرًتتتا  باليهٚكتتتٙ ًْتتتا ) ب

ٔبالَصهٔتٕنٕظٛتتا فتتٙ بٔل  رتتاب نتتّ ْٔتتٕ  رتتاب ) ٌتتًٕل ( يقكيتتح فتتٙ بنًعرًتتع ) عثتتك 

 ( .155:  1199بنًبطٙ ، 

ل تأَتتّ ٕٕنٙ( بنتتم٘  تتاٌ ؼهٚظتتا  عهتتٗ بنقتت تتبيتتا بنهبيتتك بنصتتاَٙ فٓتتٕ ) ذشتتاننً  

( 361: 1116رفكبيا  يثا تتهب  ) قثتتاَٙ ، ُٚثغتتٙ بٌتترفكبو بنرطتتٕن بنثُتتايٙ بنتتٕسٛنٙ بٌتت

بلٌ ًٚكٍ بنقٕل تأٌ  راتّ ْمب ؼٕٖ عهٗ ذنٍٛهبخ عؼتٕٚح نهًعرًتع يتٍ ؼٛتس بنثُتاء 

 ٔبنٕسٛنح بنرٙ ٚ قٚٓا  م يًُٓا .

 ًا بٌ بنبانى " ٔنتٛى  هبْتاو ٌتًُه " قتك ذتأشه عهتٗ يتا ٚثتكٔ تانبتانى ) ْهتتهخ  

قنبٌتتتاذّ ٔ اَتتتّ ٚرثُتتتٗ بنًتتتُٓط ٌثٍُتتته ( فتتتٙ قنبٌتتتاذّ ، لنتتتا بٌ ٌثٍُتتته ٚثتتتكٔ فتتتٙ 

باليهٚكتتٙ ٔـاطتتح عُتتك قنبٌتترّ بنطتتهق بنشتتبثٛح تٕطتتنٓا ًَطتتا  بظرًاعٛتتا  ٚبثتته عتتٍ 

 بنٕساية بنرٙ ٚ قٚٓا فٙ بنثُاء بالظرًاعٙ تظٕنج عايح . 

َظهٚح ٔسٛنح بنصقافح تاعرثان بٌ بنٕسٛنتح ٕفٍكٙ ( ُٛتبك لنا بقرهغ بنبانى ) يان 

م تاالٚنتاء تانؽاظتاخ بالٌاٌتٛح نؽايهٛٓتا َرٛعتح بنًؽأنتح بالٌاٌٛح نؽايهٙ بنصقافتح ذرًصت

 ٔبنفطأ .
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ٔعهتتٗ بنتتهنى يتتٍ ْتتمب بنبتتهع بنًٍتتٓة عتتٍ بنعتتمٔن بنرانٚفٛتتح نُشتتأج بنًتتُٓط  

بنثُايٙ بنٕسٛنٙ ٔيا ذى عهػّ يٍ بفكان نثبغ بنبهًتاء ٔبنًفرظتٍٛ فتٙ ْتمب بالذعتاِ 

عهًتاء خـتهٍٚ  تاٌ نٓتى  هٖ بٌ بالًٌ ٔبنعمٔن بالٔنٗ نُشٕء ْمب بالذعاِ ذهظع بنَٗ

بننؼم بالٔل فٙ َشٕء بٔ بنٌاء فكتهج بنًتُٓط بنثُتايٙ بنتٕسٛنٙ ٔعهٛتّ فأَُتا َبرقتك بٌ 

ٔبنتكعٕبخ بنرتٙ  خيٍ بنظٕبب بٌ َبتٕق بنتٗ بنؽقتة بنرانٚفٛتح بالٔنتٗ ٔبنتٗ بالطتٕب

ظاءخ عثه  راتاخ ٔي نناخ ٔؽهٔؼاخ تبغ بنًفرظٍٛ نًٛ فٙ ؼقم عهتى بالٍَتاٌ 

 بنًبهفح بالظرًاعٛح ٔـاطح عهى بالظرًا  .  ٔبًَا فٙ ؼقمفؽٍة 

ٔعهتتٗ ْتتمب بالٌتتاي ًٚكتتٍ بنقتتٕل بٌ بٔل قنبٌتتح يٍُتتقح ؼتتٕل يُطتتق بالذعتتاِ  

 بنثُايٙ بنٕسٛنٙ ْٙ ذها بنرٙ قكيٓا عانى بالظرًا  بننهٍَٙ بيٛم قٔن ٓاٚى يتٍ ـتنل

تتٍٛ  تم  ي ننّٛ ) قٕبعك بنًُٓط ( ٔ) ذقٍٛى بنبًم بالظرًتاعٙ( ، بل يٛتى بنكرتاب بالٔل 

( 156: 1199يٍ بنرنٍٛه بنبهًٙ بٔ بنٍثثٙ ٔتٍٛ بنرنٍٛه بنتٕسٛنٙ ) عثتك بنًبطتٙ ، 

مب ٔيع ذظتافه  تم بنعٓتٕق بنرتٙ تتمنٓا بنتهٔبق بالٔبيتم ذثهتٕن ْتمب بالذعتاِ تظتٛغرّ كْٔ

ٕنٚتتا  عثتته بنٍتتُٕبخ بنرتتٙ يتتهخ تٓتتا ْتتمِ بنًهبؼتتم نظتتٛانح طبنُظهٚتتح نٛأـتتم ؽاتبتتا  ذ

َصهٔتٕنٕظٛتتح شتتى ذٕظتتّ ْتتمب بالذعتتاِ َؽتتٕ بنبانًٛتتح نٛشتتًم بنُظهٚتتح بنٍٍتتٕٛنٕظٛح ٔبال

يفرهة بنًكبني فٙ بنٍٍٕٛنٕظٛا ٔبالَصهٔتٕنٕظٛا ، ٔسٓهخ يقاالخ فٙ ْمب بالذعتاِ 

رتة يصتم كفٙ  تم يتٍ بنًاَٛتا ٔبيهٚكتا ٔبَعهرتهب ،  ًتا َشتهخ بنبكٚتك يتٍ بنًقتاالخ ٔبن

 . 1124ٔعاو  1119بنًقاالخ بنرٙ قكيٓا ) نثٕٛنك فٌٕ ( فٙ بننرهج تٍٛ عاو 

ٔـنطح بنقٕل فأٌ بنثُايٛح بنٕسٛنٛح قك ذأشهخ تشكم ٔبػتػ ٔ ثٛته يتٍ ـتنل  

عشهُٚاخ ٔشنشُٛاخ بنقهٌ بنًاػٙ تعٕٓق بشٍُٛ يٍ بالَصهٔتٕنٕظٍٛ ًْتا ) نبق  هتة 

تهبٌٔ ( ٔ ) يانُٕٛفٍكٙ( فانبانى تهبٌٔ ذبهى فٙ )  ًثهض( ٌٔان عهٗ ؽهٚقتح ) بيٛتم 

، ٔبٌرفكبو بنًًاشهح بنثإٚنٕظٛح نكٙ ٕٚػػ ٔسٛنتح  تم عُظته قٔن ٓاٚى ( ٔيكنٌرّ 

 يٍ عُاطه بنثُاء بالظرًاعٙ ٔذطٕنِ . 

فٍتكٙ( ٌٔتى ًَٕلظتّ بنتٕسٛنٙ تفاطتٛح ذًٛتىِ عتٍ ٔظتكٚه تانتم ه بٌ ) يانُٕٛ 

             ٌ يتتٍ ؼٛتتس بنًتتُٓط ٔبنثُتتاء ،  ًتتا بَتتّ ٚشتتٛه فتتٙ بنٕقتتد لبذتتّ بنتتٗ بنُىعتتحٔبالـتته

 . (156: 1199ٙ ْمب بالذعاِ ) عثك بنًبطٙ ، ) بنكٔن اًٚٛح ( ف
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ٗ  نتًتتا ٚفرهتتة ظىيٛتتا  فتتٙ يٍتتأنح َشتتأج ْتتمب     ًتتا بٌ ُْتتاج بذعاْتتا  ُٚؽتتٗ يُؽتت

بالذعاِ ب٘ ) بنثُايٙ بنٕسٛنٙ( ، فاالٌترُراض بنتم٘ ـهظتد تتّ يتٍ ـتنل يتا ذٍٛته يتٍ 

بالذعتاِ  بنًظاقن بنبهًٛح بٌ ُْاج بـرنفتا  ٔبػتؽا  فتٙ يٍتأنح بنتهٔبق بالٔبيتم فتٙ ْتمب

ٔذؽكٚك بٔ ؼظته بٌتًاء بنبهًتاء ٔبنًفرظتٍٛ بنتمٍٚ ٔػتبٕب بٌتً ْتمب بنًتُٓط ْٔتمِ 

بٔ الٌ بننكتته بالٍَتتاَٙ نتتًٛ ؼكتتهب  عهتتٗ عتتانى ٔبؼتتك  ًتتا َبرقتتك  يٍتتأنح ؽثٛبٛتتح ظتتكب  

يبتهٔف ٔنٛتك بنرهب ًتاخ بنًبهفٛتح بننكهٚتح بنكصٛتهج  ٕيعًٕعح عهًاء تتم بَتّ ٔ ًتا ْت

تًٍتهًح عهًٛتح قاؽبتح ؼتٕل ٔعهّٛ ال ًٚكتٍ بٌ َعتىو ُْتا ٔبنًرباقثح نهنكه بالٍَاَٙ ، 

 َشأج بنًُٓط بنثُايٙ بنٕسٛنٙ . 

تتتٕبي ( بٔل عتتانى بَصهٔتٕنتتٕظٙ ٌتتثق بالـتتهٍٚ فتتٙ  ًٔعهٛتتّ فقتتك  تتاٌ ) فتتهبَ 

ٚقتٕل بٌ فتٍ ب٘  تبة بٔ ؽهٚقرتّ 1991بٌرفكبو بنًكـم بنٕسٛنٙ ، فقك  رة فٙ عاو 

بٌ ذنٓى بال تكنبٌح يا ٚظكن عُّ  كم ، ٔنكٍ بنٕسٛنح ًَد تبك لنتا  بنًرًٛىج الًٚكٍ

فٙ بالَصهٔتٕنٕظٛا نرظثػ بذعاْا  شاترا  ٔيؽكقب  ٚبانع بنًكنٌح بالَرشتانٚح ) نٛتس ، 

1110  :11. ) 

ّ٘ ؼٕل بالذعاِ بنثُتايٙ بنتٕسٛنٙ فتٙ بعًتال   بٌ بننكهج بالٌاٌٛح بنرٙ ذكَٕد نك

           يتتٍ  أ  ٍ بٔبيتتم بنًنكتتهٍٚ فتتٙ يعتتال بنٍٍتتٕٛنٕظٛا تتتكبنتتهٔبق فتتٙ ْتتمب بنًتتُٓط ذثتتكأ يتت

) بٔ ٍتتد  َٕتتد ( ٔ ) ْهتتتهخ ٌثٍُتته ( ٔ ) بيٛتتم قٔن ٓتتاٚى ( ٔنٛتتهْى بنكصٛتته الٌ 

نٔب ْتت الء بنًنكتتهٍٚ ٔبنًُظتتهٍٚ ٔيتتٍ ـتتنل بفكتتانْى ٔ راتتتاذٓى ؼتتأنٕب بٌ ٚرظتتٕ

الظرًتتاعٙ بٔ بنًعرًتتع يتتٍ ؼٛتتس بَتتّ تُتتاء ٚركتتٌٕ يتتٍ يعًٕعتتح بٍَتتاق ذشتتكم بنثُتتاء ب

تظٕنج بقق ٔبٔػػ بٌ بنًعرًع ْٕ تُاء ْٔمب بنثُاء يكٌٕ يٍ بظتىبء ْٔتمِ بالظتىبء 

 نٓا ٔساية ذ قٚٓا فٙ ْمب بنثُاء .

ٔـنطح بنقٕل بٌ بنثُايٛح بنٕسٛنٛح  فٙ عهى بالظرًا  ٔبالَصهٔتٕنٕظٛا ذتأشهخ  

 ؽٙ . تانكنبٌاخ بنثٕٛنٕظٛح بنًنهٔنٕظٛح ؼٕل بنركٍٕٚ بنرشهٚؽٙ نهكايٍ بن

 -ٔيًا ًٚكٍ بٌرفنطّ ؼٕل بنثُايٛح بنٕسٛنٛح يا ٚأذٙ : 

نى ٚرى بٌرفكبو ْمب بنًنٓتٕو يتٍ قثتم بنبهًتاء تًبُتٗ ٔبؼتك ٔبًَتا تظتٛ  يربتكقج  -1

 ٔذظٕنبخ يرُٕعح .
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ٛته بٔ ذطتٕن ظتْٕه٘ فًُتم يؽاػتهج ) نبق  هتة غنى ٚطهأ عهٗ بنًنٓتٕو أ٘ ذ -2

( 1111)بنُتتٕن٘ ،  1140تتتهبٌٔ ( بؼتتك نٔبق ْتتمب بالذعتتاِ بنرتتٙ بنقاْتتا عتتاو 

ح فتتٙ بنثُتاء بالظرًتتاعٙ ٔبنًنٓتتٕو ٍٚتٛه عهتتٗ ٔفتق بنًبطٛتتاخ لبذٓتتا ئبنًٌٕتٕ

 ٔبنًثاقئ َنٍٓا . 

 

 بنربهٚة تاالذعاْاخ بنثُايٛح بنٕسٛنٛح  -شاَٛا  :

بنٕسٛنتح ٔ Structureذهظع ذًٍٛح ْتمب بالذعتاِ بنتٗ بٌترفكبيٓا نًنٓتٕو بنثُتاء  

Function يتٍ ـتنل يقانَرتّ ٔذشتثّٓ تانكتايٍ بنبؼتٕ٘ بٔ  فٙ فٓى ٔذؽهٛم بنًعرًع

 ( .39: 1165بنعٍى بنؽٙ ) بتٕ وٚك ، 

ٓتتمب بالذعتتاِ ٌٔتتٕف َبتتهع ُْتتا نبٌ ْتتمٍٚ بنًنٓتتٕيٍٛ ٚبتتكبٌ بنبًتتٕق بننقتته٘  

 -ٓمٍٚ بنًنٕٓيٍٛ :نتشٙء يٍ بنرنظٛم بنًبُٗ بالٌاي 

ذركايتتم  ٚقظتتك تانثُتتاء بالظرًتتاعٙ يعًٕعتتح بنبنقتتاخ بالظرًاعٛتتح بنثُايٛتتح ٔبنرتتٙ - أ

ٍق يٍ ـنل بالقٔبن بالظرًاعٛح ، فصًح يعًٕعح بظىبء يهذثتح يٍُتقح ذتكـم فتٙ رٔذ

ٔبنىيته ٔيتا ُٚترط عُٓتا يتٍ عنقتاخ ٔفقتا  ذشكٛم بنكم بالظرًاعٙ ٔذًرك تاال تفاص 

ألقٔبنْتتا بالظرًاعٛتتح بنرتتٙ ٚهٌتتًٓا نٓتتا بنكتتم ْٔتتٕ بنثُتتاء بالظرًتتاعٙ ) بنُتتٕن٘ ، 

1111 :351. ) 

لنتتا بنتتكٔن بنتتم٘ ٍٚتتٓى تتتّ  Social Functionٔٚقظتتك تانٕسٛنتتح بالظرًاعٛتتح  - ب

عهٛتّ تتٍٛ بَظتان ْتمب  يرنتق( ْٔمب يا 152: 1199بنعىء فٙ بنكم ) عثك بنًبطٙ ، 

نهنهٚتك فبالذعاِ ، بيا فٙ بنعٕبَة بالـهٖ فأَّ ُْتاج عتكو ٔػتٕغ فتٙ ْتمب بنًنٓتٕو )

 قٍتاذفكو بنٕسٛنتح تًبُتٗ بنًُنبتح ال( بؼك نٔبق ْمب بالذعاِ ٍٚرF. Paretoتانٚرٕ( )

 بنٍُق بالظرًاعٙ ٔبنًؽافظح عهّٛ . 

         تانبخشى ظاء ) ٔنٛى نٔتهذٌٍٕ ًٌس ( نٛرهقة ْمِ بننكتهج ٔنرثتكأ بٔنتٗ ب -ض

              تتىٔت بنثُايٛتح بنٕسٛنٛتح ٔٚرؼتػ ْتمب يتٍ  رتاب ) ٌتًس( ؼتٕل بنتىٔبض 

 ( .154:  1199) عثك بنًبطٙ ،  1995ٌُح  ٔبنقهبتح
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ٔقتتك ٔػتتػ ْتتمِ بننكتتهج ) ْهتتتهخ ٌثٍُتته ( عتتانى بالظرًتتا  بنثهٚطتتاَٙ ، ؼٛتتس  

 ذطثٛقا   ثّ  ايم بٌرفكبو أًٌ ٔينٕٓياخ عهى بنؽٛاج ٔؽثقٓا عهٗ بنًعرًع بالٍَاَٙ 

نقتتك  اَتتد بنثُايٛتتح بنٕسٛنٛتتح ؽهٚقتتا  ظكٚتتكب  بعتتاٌ بالَصهٔتٕنتتٕظٍٛ عهتتٗ بنقٛتتاو   

نثُايٛتح بنٕسٛنٛتح تتانثؽٕز ٔبنُشتاؽاخ بنثإٚنٕظٛتح ؼٛتس ذتأشهخ بتثؽٕشٓى بنًٛكبَٛتح ، 

بنرٙ بشانذٓا َظهٚح ) ظتاننً قبنٌٔ ( ، َٔظتهب  نكصتهج بنثؽتٕز بنؽٕٛٚتح فقتك بذٍتًد 

ؽهق بنثؽس فٙ بنبهتٕو بنؽٛاذٛتح تانكقتح ٔنتمنا بطتثؽد يُتاْط بنثؽتس بنؽٕٛٚتح قتكٔج 

ُنً ٔبنهٚاػتٛاخ          ذقرك٘ تٓا بنبهٕو بالـهٖ  بهى بالظرًتا  ٔبالَصهٔتٕنٕظٛتا ٔعهتى بنت

 ( .2000) بنعاته٘ ، 

نتتمنا تتتكأخ بنبهتتٕو بالٍَتتاَٛح ذأـتتم يتتٍ ْتتمِ بنبهتتٕو ) بنبهتتٕو بنطثٛبٛتتح ( قٕبَُٛٓتتا  

ٔذُظه بنٗ سٕبْهْا  ًا ذُظه بنبهٕو بنؽٕٛٚح بنٗ سٕبْهْا ، فانبهٕو بنؽٕٛٚتح ذُظته 

بنٗ بنكايٍ بنؽٙ عهٗ بَّ  ٛاٌ ٚركٌٕ يٍ بعؼاء يرهبتطح ٔبٌ نكم عؼتٕ ٔسٛنرتّ ، 

بنتٗ بنًعرًتع عهتٗ بَتّ  ٛتاٌ يرتهبتؾ ٚركتٌٕ يتٍ  ٔنمنا أـم بالَصهٔتٕنٕظٍٛ ُٚظهٌٔ

َظى يرهبتطح ٔنكم َظتاو ٔسٛنرتّ ، باليته بنتم٘ ـهتض بالَصهٔتٕنتٕظٍٛ يتٍ بنطهٚقتح 

بنرانٚفٛح بنرطٕنٚح ٔقفبٓى بنٗ بنقٛاو تانبًم بنًٛكبَٙ بنرشهٚؽٙ نهًعرًع يًتا ظبهٓتى 

 (  33:  1192ٚقنٌٕ عهٗ بنؽقايق بالظرًاعٛح ) نايه٘ ، 

بالَصهٔتٕنٕظٍٛ بذعاْا  طتايثا  ٌٔتهًٛا  فتٙ قنبٌتاذٓى عتٍ ؽهٚتق بذثتا   ٓمب بذعّتٔ 

 بنًُٓط بنثُٕٛ٘ بنٕسٛنٙ . 
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 املبحث الثاني

 القضايا االساسية يف البنائية الوظيفية
ْتمب ذهٖ بنثُايٛح بنٕسٛنٛح بٌ بنًعرًتع ٚركتٌٕ يتٍ بٍَتاق يؽتكقج ٔيُظًتح ٔٚرتأنة  

تطح تُايٛا  ٔٔسٛنٛا  ْٔمب  هّ ٚبرًك عهٗ بالٍَتاٌ بنٍُق يٍ يعًٕعح بنًرغٛهبخ بنًرهب

بنم٘ ٚبك بالٌاي فٙ ْتمب بنًتُٓط ، فاالٍَتاٌ ْتٕ بنبُظته بالٌتاي بنتم٘ ٚركتٌٕ يُتّ 

بنٍُتتق بالظرًتتتاعٙ ٔيعًٕعتتتح ْتتتمِ بالٍَتتتاق نٓتتتا قٔن بٔ ٔسٛنتتتح ذ قٚٓتتتا فتتتٙ بنثُتتتاء 

بؼٕ٘ فتٙ بالظرًاعٙ نكم يعرًع ، ؼٛس بٌ  م يعرًع ًٚٛم بنٗ بنٕؼكج ٔبنركايم بن

بنقتتٛى ٔبالفكتتان ٔبنًبرقتتكبخ ٔفتتٙ عًهٛتتاخ بنرُتتافً ٔبنظتتهب  ٔنٛهْتتا يتتٍ بنبًهٛتتاخ 

بالظرًاعٛح بالـهٖ ، ٔيٍ ـنل ْمِ بنبًهٛتاخ ٍٚترطٛع بنًعرًتع بٌ ُٚعتى بنٕستاية 

ذقٍتٛى بنًطهٕتح  أ اَد ياقٚح أو يبُٕٚح ٔٚبرًك ْمب تتن  تا عهتٗ يثتكأ يٓتى ْتٕ يثتكأ 

ٚتتق بالقٔبن بنرتتٙ ٚ قٚٓتتا بالفتتهبق قبـتتم بنٍُتتق ٔتًتتا بنبًتتم بالظرًتتاعٙ ، بٔ عتتٍ ؽه

 ٚ ق٘ بنٗ ؼظٕل عًهٛح بنرٕبوٌ فٙ بنٕساية ٔبالقٔبن . 

 ٓتاٚى ( بٌ بالٍَتاق بالظرًاعٛتح يصتم بنتكٍٚ ٔبالقرظتاق ٔٚهٖ بنبانى ) بيٛتم قٔن    

ٔبنٍٛاٌتتح ٔبنقتتإٌَ ْتتٙ بٍَتتاق بظرًاعٛتتح فتتٙ ظْٕهْتتا ذًصتتم بنقتتٛى ٔبنًصتتم ٔذشتتكم 

 ( .234:  1111ٙ ) بنؽٍٍ ، بنؼًٛه بنعًب

 ٕنتتٕظٍٛ َتتٕ  بنكنبٌتتح بنرتتٙ ٚقٕيتتٌٕ تٓتتا ال٘تَصهٔٔٚظتتة عتتكق  ثٛتته يتتٍ بال    

يعرًتتع تأَٓتتا ٔسٛنتتح تُايٛتتح ٔبنُظهٚتتح بنرتتٙ ٚٓرتتكٌٔ تٓتتا ٍٔٚتتٛهٌٔ عهٛٓتتا فتتٙ ْتتمِ 

بنكنبٌاخ ٚطهقٌٕ عهٛٓا ) بنًكنٌح بنٕسٛنٛح ؼٛس بعطد  هًح ٔسٛنتح يبتاَٙ عكٚتكج 

 ( .43ٔيفرهنح ) يٛه : 

ًٚكتتٍ ذٕسٛتتة ْتتمب بنًظتتطهػ فتتٙ بنؽٛتتاج بنٕٛيٛتتح نهنتتهق ٔفتتٙ ػتتٕء ْتتمب بننٓتتى   

نًٍتُك بٍَاق بالظرًاعٛح ٔٚ ق٘ ٔسٛنتح ذرُاٌتة يتع بنتكٔن تٕطنّ عؼٕب  فٙ بؼك بال

 بنّٛ نكَّٕ عؼٕب  فٙ ي ٌٍح بظرًاعٛح ٔتانرانٙ ْٕ ظىء يٍ بنثُاء بالظرًاعٙ . 

ٚبُتٙ  –ص –ْتٕ قالنتح  –ي  -بٌ  هًح ٔسٛنح ذٍربًم فٙ يبُٗ نٚاػٙ فقٕنا   

ي  –ٚبُٙ ذغٛته  –ص  –غٛه ذيٍرًهج تؽٛس بٌ  –ص  –ٔ  –ي  –بٌ بنبنقح تٍٛ 
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ٕنٕظٍٛ بالظرًاعٍٛٛ فٙ تبتغ بنؽتاالخ ْتمب بنًعتاو ) يٛته : تٔقك بٌربًم بالَصهٔ –

43. ) 

ٔعهٛتتتّ َعتتتك بٌ بنًتتتُٓط بنثُتتتايٙ بنتتتٕسٛنٙ قتتتك بؼرتتتم يكاَتتتا  تتتتانوب  فتتتٙ بنُظهٚتتتح  

بنٍٍٕٛنٕظٛح ٔبالَصهٔتٕنٕظٛح ٔبٌرُك بنٛٓا بنكصٛه يٍ بنثاؼصٍٛ بنتم٘ قتايٕب تكنبٌتاخ 

نًعرًبتتتاخ بنثكبيٛتتتح ٔبنرقهٛكٚتتتح يبرًتتتكٍٚ فتتتٙ ذنٍتتتٛهبذٓى ٔبٌتتترُراظاذٓى يٛكبَٛتتتح فتتتٙ ب

نهظٕبْه بالظرًاعٛح عهٗ ٔفق بنًُٓط بنثُايٙ بنتٕسٛنٙ ؼرتٗ طتان ُْتاج بعرقتاق تتأٌ 

 بنكنبٌاخ بالظرًاعٛح بـمخ ذرعّ بذعاْا  تُايٛا  ٔسٛنٛا  .

ٍ بنبهًتتاء بلٌ ًٚكتٍ بنقتتٕل بٌ بالذعتتاِ بنثُتتايٙ بنتتٕسٛنٙ بطتتثػ ًٚصتتم يكنٌتتح ، ٔيتت 

بنمٍٚ ُٚاقٌٔ تٓمب بنًُٓط ْتٕ بنبتانى ) يانُٕٛفٍتكٙ ( بنتم٘ ؽتٕن بنتٗ بقظتٗ ؼتك ْتمب 

بنًتتُٓط نكنظتتح بَتتّ بؽهتتق عهتتٗ َنٍتتّ ٔعهتتٗ ذنيٛتتمِ ) ْٔتتمِ َكرتتح ( بٌتتى ) بنًكنٌتتح 

 .( 44بنثُايٛح بنٕسٛنٛح ) يٛه : 

اخ بٔ ٔٚثتكٔ بٌ ) يانُٕٛفٍتتكٙ (  تتاٌ ٍٚتتبٗ بنتتٗ بٚعتتاق عنقتتح ذتتهبتؾ تتتٍٛ بنرُظًٛتت 

بنً ٌٍاخ بالظرًاعٛح ٔتٍٛ بالقٔبن بنرتٙ ذ قٚٓتا  تم ي ٌٍتح عهتٗ بعرثتان بٌ بنثُتاء 

 ( .51:  1199) نٛس ،  بالظرًاعٙ ٚبرًك عهٗ بنً ٌٍاخ ٔٚهٖ )  انٍ (

بٌ بالفكتتان بنًرًٛتتىج بنرتتٙ ذبثتته عتتٍ بنٕسٛنتتح ْتتٙ بالَرقتتال بالظرًتتاعٙ ٔبالًَتتاؽ  

بالَثصاق ، ٍٔٚرًه )  تانٍ( فتٙ  تهؼّ نهٕسٛنتح ٔبنكُٚايٛح ٔبنبًهٛح ٔبنًُٕ ٔباليركبق ٔ

ًٚا  عهتٗ بَٓتا ) يرغٛته يبرًتك ( بٔ ـاطتٛح نثُتاء شاتتد كفٛقٕل  اَتد بنٕسٛنتح ذبتانط قت

ٔنكٍ بنٕسٛنح بنٕٛو ُٚظه بنٛٓا تٕطنٓا ) بنًرغٛه بنًٍرقم ( ، ٔنرطٕٚه لنتا َقتٕل بٌ 

( بيتا بالٌ فٛقتال بٌ  بالٍَاٌ نّ نظهٍٛ ) ٌاقٍٛ ( ْٔمب تُاء ْٕٔ نمنا ٍٚتٛه ) ٔسٛنتح

 بالٍَاٌ ٍٚٛه ) ٔسٛنح ( ٔقك بقٖ ْمب بنُٕ  يٍ بنُشاؽ بٌ نّ نظهٍٛ ) تُاء( . 

هٖ بٌ بنٕسٛنتتح ٔبنثُتتاء قتتك بشتتهخ تشتتكم يثا تته عهتتٗ  تتم َظتتى بننكتته َتتْٔكتتمب  

بالظرًاعٙ يٍ ـنل بقـال ) بنثُايٛح بنٕسٛنٛح ( فٙ بنكنبٌاخ بنًٛكبَٛح بنرتٙ بظهٚتد 

 نهنكه بنٌٍٕٕٛبَصهٔتٕنٕظٙ قثم لنا . فٙ يعال بنرُظٛه 
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 املبحث الثالث

 شاكر مصطفى سليم
 رائد االنثروبولوجيا االول في العراق 

  بٔل عهبقتٙ ٚفترض تبهتى بالٍَتاٌ  1195 – 1111بنك رٕن  ا ه يظطنٗ ٌتهٛى  

) بالَصهٔتٕنٕظٛا ( ٔتنؼم ظٕٓقِ أُقـم ذكنًٚ ْمب بنبهى الٔل يهج فتٙ  هٛتح بالقبب 

ؼٛتتس بطتتثػ يتتاقج شاترتتح يتتٍ يتتٕبق بنكنبٌتتح فتتٙ قٍتتى بالظرًتتا  ،  –ظايبتتح تغتتكبق  –

ٔبنك رٕن ٌهٛى يٍ بنشفظٛاخ بنبهبقٛح بال اقًٚٛح بنرتٙ نبثتد قٔنب  تتانوب  فتٙ بنؽٛتاج 

: 1110بالظرًاعٛتتح فتتٙ بنبقتتكٍٚ بنفتتايً ٔبنٍتتاقي يتتٍ بنقتتهٌ بنبشتتهٍٚ ) عًتته ، 

141. ) 

         جظهٚتتكٙ الؼتتكبز ٌٛاٌتتٛح يرظتتانعح فتتٙ يتتاني بنتتك رٕن ٌتتهٛى بنُقتتك بالظرًتتاع 

بنثغكبقٚح ( بشانخ بَرثاِ بنعًاعاخ بنًرظانعح ٔ اٌ َقتكِ بؼتاق٘ بنعاَتة ، بنؽهٚح ) 

ب٘ بَّ بَطهق يٍ بنعاَتة بنقتٕيٙ ػتك بنشتٕٛعٙ ٔبنًٍت ٔنٍٛ ختتاٌ ؼكتى عثتك بنكتهٚى 

م يتٍ  هٛتح ، فربهع نًشا م ٌٛاٌٛح ٔيُٓٛح بقخ تّ بنٗ بنٍعٍ ٔبالتبتاق ٔبنُقت قاٌى

 ( .142:  1110بنٗ بـهٖ ٔبننظم يٍ بنٕسٛنح )عًه ، 

ـنل نتع قهٌ يٍ ؼٛاذّ بال اقًٚٛح قتكو بنتك رٕن ٌتهٛى عطتاء  فتٙ بـرظاطتّ فتٙ  

 بالَصهٔتٕنٕظٛا ،  ًا قكو ظٓكب  يبُٕٚا  ٔذثبٕٚا  نهشبة تشكم يرًٛى ٔيصٛه . 

 (  141: 1110ًٔٚكٍ بٌ َُقٍى عطاء بنك رٕن ٌهٛى فٙ بالذٙ ) عًه ،  

 قنبٌح يٛكبَٛح ب اقًٚٛح ) بنعثاٚش ( .   -1

 يقاالخ َقكٚح ) ظًاْٛهٚح قٕيٛح ( .  -2

  راتاخ َقهٛح ب اقًٚٛح ) ذهبظى ٔذأنٛة ( .   -3
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 املبحث الرابع

 البنائية الوظيفية عنذ شاكر سليم
   ) الجبايش انموذجاً (

نقهٚح فٙ بْٕبن بنبهبق ، ْٔٙ بالؽهٔؼتح بنرتٙ  بنعثاٚش قنبٌح بَصهٔتٕنٕظٛح 

ٔقتك َشته  1155قكيٓا بنك رٕن ٌهٛى بنٗ ظايبح نُكٌ َٔتال تٓتا قنظتح بنتك رٕنبِ عتاو 

،  1156تانهغتح بنبهتٛتح ( فتٙ ظتىيٍٛ بالٔل َشته عتاو  )بنك رٕن ٌهٛى ْمِ بالؽهٔؼح 

 عشه فظن  ٔبؼرٕخ ْمِ بنكنبٌح عهٗ بنتبح بقٍاو ٌٔرح  1151ٔبنعىء بنصاَٙ عاو 

بٌ ْمِ بنكنبٌتح بنرتٙ قتاو تٓتا بنتك رٕن ٌتهٛى ْتٙ قنبٌتح يكرٕتتح ؽثقتا  نطهٚقتح  

 (  :  1156بنًكنٌح بالَصهٔتٕنٕظٛح بنًبهٔفح تأٌى ) ٌهٛى ، 
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يتُٓط بنًنؼظتح تانًشتان ح ، لنتا بٌ  بذثع بنك رٕن ٌهٛى فتٙ قنبٌترّ نهعثتاٚش 

بنًكنٌح بنرٙ ُٚرًٙ بنٛٓا ْٔٙ بنًكنٌتح بنثهٚطاَٛتح ذنتهع عهتٗ بنثاؼتس بالقايتح فتٙ 

بنًعرًع بنًكنٔي يكج الذقم عٍ ٌُح  ايهتح نتمنا فتأٌ ٌتهٛى ٔػتع قنبٌترّ ْتمِ عهتٗ 

قهٚتتح يتتٍ بنصتتاَٙ نشتتٓه  تتإٌَ بنصتتاَٙ عتتاو بنفتتٙ  Field Workبقايتتح قنبٌتتح  بٌاي 

ؼرٗ َٓاٚح  ٓه بٚهٕل يٍ بنٍتُح َنٍتٓا ، بػتافح بنتٗ لنتا فقتك بعرًتك بنتك رٕن  1153

 ثهٍٚ فٙ ظًع بنًبهٕياخ . فٌهٛى فٙ قنبٌرّ عهٗ بنً

ٔنٍ بذؽكز عٍ بنظبٕتاخ ٔبنًشكنخ بنرٙ ٔبظٓد بنثاؼس ٌهٛى بشُاء بقايرتّ  

 فٙ بنعثاٚش الَّ  رثٓا فٙ بالؽهٔؼح ْٔٙ يباَاج طبثح نهغاٚح .

بٌح ٌهٛى نهعثاٚش عهٗ بنكنبٌتح بنٕطتنٛح بنرؽهٛهٛتح نُتٕبؼٙ بنؽٛتاج بعرًكخ قن 

بالظرًاعٛتتح ٔبنٍٛاٌتتٛح ٔبالقرظتتاقٚح فتتٙ بنقهٚتتح ، ٔٚقٍتتى ٌتتهٛى ٌتتكاٌ بالْتتٕبن عهتتٗ 

بٌاي بٌانٛة ؼٛاذٓى بنٕسٛنٛح ، ٔبالنهثٛح بنبظًٗ ْتى يتٍ بنتىنب  ٔظتايبٕب بنقظتة 

 ( . 21:  1156ٔؼا ح بنؽظه ) ٌهٛى ، 
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ا تٕػٕغ بشه بنثٛئح بنطثٛبٛح فٙ بنًٍٓ بنرٙ ٚىبٔنٓا بنُتاي ؼٛتس ُْٔا ٚظٓه نُ 

ٚبرًك بنٍُق بالقرظتاق٘ تشتكم يثا ته عهتٗ بنٍُتق بالٚكٕنتٕظٙ ْٔتمب تتكنِٔ بشته فتٙ 

بنثُاء بالظرًاعٙ ٔبٍَاقّ ٔفٙ بنٕسٛنتح بالظرًاعٛتح بنرتٙ ذهبثٓتا تتاقٙ بالٍَتاق ٔ تمنا 

فتٙ نأُٚتا قتك بشته تشتكم يثا ته عهتٗ  بالقٔبن بنرٙ ٚ قٚٓا بالفهبق قبـتم بنٍُتق ، ْٔتمب

 بنٍُق بنٍٛاٌٙ يٍ ؼٛس بنرقٍٛى بالظرًاعٙ نٍكاٌ ْمِ بنًُطقح . 

بٌ بنرهبتؾ ٔبنركايتم تتٍٛ بالٍَتاق بنرتٙ قنٌتٓا ٌتهٛى ْتٕ ذتهبتؾ تُتايٙ ٔسٛنتٙ  

، ألَٓتا  ٖبٔ ذؽهٛتم ب٘ يتٍ بالٍَتاق تًبتىل عتٍ فٓتى بالٍَتاق بالـتهًٚكٍ فٓتى الالَّ 

 ال ًٚكٍ بننظم تًُٛٓا . ذكٌٕ  ن  يرهبتطا  

فتٙ ذتأشٛه بنثٛئتح بنطثٛبٛتح فتٙ يُطقتح بالْتٕبن ؼٛتس  ْٔمب ٔبػػ تشكم يثا ته 

بشهخ تشكم ٔبػػ فٙ َٕعٛح ٔؽثٛبح بنًٍٓ بنرتٙ ٚىبٔنٓتا بالفتهبق فأنهتة ٌتكاٌ ْتمِ 

بنقهٚتتح ًٚانٌتتٌٕ طتتُاعح بنؽظتته تٍتتثة ذتتٕفه بنقظتتة ٔبنثتتهقٖ ٔ تتمنا فتتٙ تُتتاء 

ح بال ٕبؾ ٔبنًؼاٚة بنرٙ ٍٚتكُٓا بنُتاي فتٙ بنقهٚتح ، ٔباليته َنٍتّ ُٚطثتق عهتٗ ؽثقت

بنًبكبٌ بنمٍٚ ٚبرًكٌٔ فٙ ؼٛاذٓى بالقرظتاقٚح عهتٗ ذهتٛتح بنعتايٕي ، ٔبنًبتهٔف بٌ 

بنعايٕي ٚبٛش فٙ بنًُاؽق بنرٙ ذرٕبفه فٛٓا بنًٛاِ الٌ بنعايٕي ٚبٕو قبيًا  فٙ بنًتاء 

ٚبتتك نتتمبء  بٌاٌتتٛا  نٓتتمِ بنًا تتٛح ، فٍتتكاٌ بنعثتتاٚش  ًتتا بٌ ٔظتتٕق بنقظتتة ٔبنثتتهق٘ 

نبٕبيم بنرٙ ذهتٙ بنعايٕي بنتم٘ ب( عهٗ 30:  1156ى ، ٚطهقٌٕ ذًٍٛح بنًبكبٌ )ٌهٛ

 ٍٚرناق يُّ ٔيٍ يُرعاذّ . 

ْٙ ٔسٛنح ٌٛاٌتٛح ؼٛتس بٌ بنكٔن ٔبنٕسٛنح بنرٙ ٚهبثٓا بننهق فٙ َظاو بنقهبتح  

 اَتتد باليتتٕن بنٍٛاٌتتٛح ذقتتٕو تٓتتا  بٌ بننرتتهج بنرتتٙ قني فٛٓتتا ٌتتهٛى يعرًتتع بنعثتتاٚش

بنبشتتٛهج تٍتتثة ػتتبة بنٍتتهطح بالقبنٚتتح ٔبنؽكٕيٛتتح عهتتٗ بنتتهنى يتتٍ ٔظتتٕق يه تتى 

( ٔبنبشتتٛهج فتتٙ يعرًتتع بنعثتتاٚش ْتتٙ بنًٍتت ٔنح عتتٍ 33:  1156نهشتتهؽح ) ٌتتهٛى ، 

   ؼًاٚح بننهق ٔيًرهكاذّ عٍ ؽهٚتق ؼتم بنًُاوعتاخ بنرتٙ ذؽظتم ْٔتٙ  صٛتهج تٕبٌتطح 

 يًرهكاذتّيتٍ بنًتال ٚتكفع  ربتٕٚغ نهنتهق بنتم٘ ٚربتهع ْتٕ بٔ  ) بننظم ( ْٕٔ يثهت 

 نأللٖ .
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هٖ بٌ ٔسٛنح  بنُظاو بنبشتايه٘ ْتٙ ٔسٛنتح بظرًاعٛتح ، ْٔتمب يتا ٚثتهن َُْٔا  

نُتا ٔظتتٕق ) بعتتهبف ( عشتتايهٚح ـاطتتح ذؽتتكق يقتتكبن ) بننظتتم (  تتاٌ ٌتتكاٌ بنعثتتاٚش 

( 1119 -1114)  يبتتىٔنٍٛ عتتٍ بنبتتانى بنفتتانظٙ ؼرتتٗ تتتكء بنؽتتهب بنبانًٛتتح بالٔنتتٗ

نتى ذكتٍ بنؽكٕيتح بنًه ىٚتح يرٕبظتكج ) ٌتهٛى ،  سٔقثهٓا فٙ عٓك بنٍٛطهج بنبصًاَٛح ؼٛت

( فكاَتتد بنبشتتٛهج نٓتتا ٔسٛنتتح ؼنتتن باليتتٍ ٔبنُظتتاو ٔؼتتم بنًُاوعتتاخ تتتٍٛ 40:  1156

 بالفهبق ٔبنًعًٕعاخ . 

ٍتهى تٓتتا بٌ بنبايهتتح ْتٙ بْتتى ٔبطتتغه ي ٌٍتح بظرًاعٛتتح نٓتتا ًبٌ يتٍ باليتتٕن بن 

نح بٔ يعًٕعح ٔساية بظرًاعٛح ، فانبايهح فٙ بنعثاٚش عايهتح يًرتكج ، نتمنا فٓتٙ ٔسٛ

بػافح بنٗ بَٓا بؼكٖ يكَٕاخ بنثُاء بالظرًاعٙ ، فتأٌ نٓتا ٔستاية عكٚتكج ٔيرُٕعتح ، 

فٓٙ بنرٙ ذٍٓى تشكم يثا ه فٙ بقبء بنٕسٛنح بالقرظاقٚح ٔب ثا  ؼاظاخ بالفتهبق عتٍ 

ٔفتتٙ تبتتغ بالؼتتٕبل ٔـاطتتح عٕبيتتم  –ه ؽهٚتتق يًانٌتتح بنىنبعتتح ٔؼٛا تتح بنؽظتت

فٙ ذهتٛح بنعتايٕي ؼٛتس بٌ بنهتة بنبٕبيتم فتٙ بنعثتاٚش ذًرهتا بنعتايٕي  –بنًبكبٌ 

ٔنكٍ نتًٛ تأيكآَتا تٛتع يُرعتاخ بالنثتاٌ تٍتثة بنرقانٛتك ٔبنبتاقبخ بالظرًاعٛتح بنرتٙ ال 

ذٍتتًػ نٓتتمِ بنبٕبيتتم تٛتتع ْتتمِ بنًُرعتتاخ ) بنثٛتتاع( ْٔتتٕ يظتتطهػ يؽهتتٙ ٚطهتتق عهتتٗ 

 ( . 35:  1156ٛة ٔيشرقاذّ ) ٌهٛى ، بنؽه

بٌ بنٍتتهطح فتتٙ بنبايهتتح فتتٙ يعرًتتع بنعثتتاٚش ْتتٙ ٌتتهطح بتٕٚتتح ْٔتتمب َتتاذط عتتٍ  

ٛى بٌثاب بظرًاعٛح ؼٛس بٌ َظاو بنقهبتح ٔبنىٔبض قايى عهٗ بٌاي بنٍُة بالتٕ٘ ) ٌته

 ،1156  :16. ) 

ػ ٔذرعهتتٗ بنٕسٛنتتح فتتٙ بنثُتتاء بالظرًتتاعٙ نهبايهتتح فتتٙ بنعثتتاٚش تشتتكم ٔبػتت 

تًٕظة َظاو ذقٍٛى بنبًتم ٔـاطتح فتٙ بنبٕبيتم بنرتٙ ذبًتم فتٙ بنىنبعتح تبًتم بفتهبق 

 ( . 91:  1156بنبايهح فٙ بنؽقٕل نهًشان ح فٙ ونبعح بالنع ) ٌهٛى ، 

بٌ بالب ٚؽتأل بٌ ٚقهتم  يتٍ بًْٛتح  ٖٔالٌ بنٍهطح بتٕٚح  ًتا ل هَتا نتمنا ذته 

بفهبق بٌهذّ ، ْٔمب ٔبػػ يٍ عكو ذًٍٛح بنىٔظتح ٔبالتُتاء تاٌتًايٓى تتم بالٌرباػتح 

تُبٕخ يؽهٛح ـاطح ، ؼٛس ذُبد بنىٔظح تُبٕخ ذتكل عهتٗ بالؼرقتان ٔبالٌرظتغان ، 
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: 1156فٍتتربًم بننتتتاس يصتتم ) ٔنتتتط( ٔ ) ٔنتتا ( ٔ ) ـاٚثتتتح ( ٔ ) ـاٚتتة ( ) ٌتتتهٛى ، 

113  ) 

 ًا ٍٕٚق َظاو ذبتكق بنىٔظتاخ فتٙ بنعثتاٚش ؼٛتس ٍٚتًػ نههظتم تتانىٔبض يتٍ  

 بنتع ؤظاخ فٙ ٔقد ٔبؼك ْٔمب ْٕ بنبكق بنًًٍٕغ تّ فٙ بنشهٚبح بالٌنيٛح . 

ٔٚهبة بنًؼٛة قٔنب  يًٓا  فٙ بنؽٛاج بالظرًاعٛح ٔبنبشايهٚح فنٙ ُيهكتّ ٔتُايتّ  

ٚهبثتتتّ بنًؼتتتٛة فتتتٙ بنؽٛتتتاج  ٚرقتتتهن بنًه تتتى بالظرًتتتاعٙ نظتتتاؼثّ ٔبنتتتكٔن بنتتتم٘ ،

بالظرًاعٛح ٔبنٍٛاٌتٛح نهبشتٛهج تتان  بالًْٛتح ، ُٔٚظته بْتم بنعثتاٚش نرقانٛتك بنًؼتٛة 

بالظرًاعٛتح ٔذرظتم  ػْٕ بنًكاٌ بنم٘ ذهرقٙ فّٛ بنشتهبئٔخقبتّ َظهج ذقكًٚ ٔبؼرهبو 

 ( .16:  1156تثبؼٓا ؽثقا  نُظاو ٔعهف ققٛقٍٛ ) ٌهٛى ، 

ٚ قٚٓتتا ، فنٛتتّ ٚهرقتتٙ بنهظتتال عهتتٗ بـتترنف ح بلٌ نهًؼتتٛة ٔسٛنتتح بظرًاعٛتت 

بَرًايٓى ْٔمب تكٔنِ ٚ ق٘ بنٗ بنرقاء بنًعايٛع بنرٙ ذكٌٕ ي ٌٍتاخ بنثُتاء بالظرًتاعٙ 

فٙ يعرًع بنعثاٚش ْٔمب ٚ ق٘ تكٔنِ بنٗ بنرقانب تٍٛ بفهبق بنًعرًع ٔٚقهتض بننعتٕج 

 تٍٛ بنشهبيػ بالظرًاعٛح . 

بالظرًاعٛتتح ٔبالقرظتتاقٚح فتتٙ بنعثتتاٚش َٔظتتاو بنًشتتٛفح ْتتٕ بنتتم٘ ٍٚتتٛه بنؽٛتتاج  

فثأيكاٌ بنشٛؿ بٌ ٕٚظّ عقٕتح بنٗ بنشفض بنم٘ ٚفهض عٍ بالعتهبف ٔبنرقانٛتك ْٔتمِ 

بنبقٕتح ذفرهة تؽٍة بنبًم بنم٘ ٚقٕو تتّ بننتهق ، فنتٙ تبتغ بالؼٛتاٌ ذظتم بنبقٕتتح 

بنتتٗ ؼتتهق  ٕـتتّ بنتتم٘ ٍٚتتكُّ ٔبفتتهبق عايهرتتّ ٔبظثتتانِ عهتتٗ بنهؼٛتتم يتتٍ بنًُطقتتح 

 ( .205:  1156يبّ بفهبق عايهرّ ) ٌهٛى ،  يظطؽثا  

ُْٔا ٚظٓه ٔتشكم ٔبػػ بنٕسٛنح بالظرًاعٛح نُظاو بنبشتايه بنتم٘ ٚؽتم يؽتم  

هثُتاء بالظرًتاعٙ نًعرًتع بنعثتاٚش ٌٔتهطح بنؽكٕيتح فتٙ نح ٛنٍٛاٌتٔببنٍهطح بالقبنٚتح 

 بنعثاٚش ػبٛنح ، فنٙ ؼاقشح ٔقبد فٙ ٌٕق بنقهٚح أٍُْٛ بؼك نظتال بنشتهؽح ٔطتنع

عهٗ ٔظّٓ بشُاء بنقٛاو تٕبظثّ بنهًٌٙ يٍ قثم طاؼة ؼإَخ ، ٔفٙ ْتمِ بنؽانتح يتٍ 

بنًرٕقع بٌ ذرفم بنشهؽح بظهبءبخ طانيح ػك بنمٍٚ بْإَب بنشهؽٙ ٔنكتٍ  تٛئا  يتٍ 

لنا نى ٚؽظم ؼٛس بٌ يبأٌ بنشهؽح بٌرهى يثهغتا  يتٍ بنًتال )  ؽشتى ( نقب  العرثتان 

( يتتٍ ْتتمِ بنؽاقشتتح 241:  1156) ٌتتهٛى ،  ٍٛبنؽكٕيتتح بنًٓتتكٔن ٔ تتهفٓا بنتتم٘ أُْتت
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ٍَرُرط بٌ بنثُاء ٔبنرُظٛى بنبشايه٘ ٚ ق٘ ٔسٛنح بظرًاعٛح فٙ عًهٛح بنؼثؾ ذنٕق يتا 

ذقٕو تّ بنكٔنح ؼٛس ٚغهتة بنبتهف عهتٗ بنقتإٌَ ، ٔنهبتهف ٔستاية ٚ قٚٓتا فتٙ بنثُتاء 

ٕسٛنتتح بالظرًتتاعٙ نًعرًتتع بنعثتتاٚش ٔفتتٙ ْتتمِ بنًٍتتأنح ٚه تتى بنتتك رٕن ٌتتهٛى عهتتٗ بن

 ٔبنثُاء فٙ يعرًع بنعثاٚش بنم٘ قنٌّ . 

ٔفٙ يعال بنً ٌٍح بنرهتٕٚح بنرٙ ذًصهٓا بنًكنٌح فأٌ ٌكاٌ بنعثاٚش ٚبرقكٌٔ  

فأْم بنعثاٚش ٚبرقكٌٔ تتأٌ بنًبهًتٍٛ تأٌ بنًبهًٍٛ نٛه ي ْهٍٛ نرهتٛح ٔذبهٛى بٔالقْى 

بهًٍٛ يتاٚبهًٌٕ ٔنكَتح ٚنٍكٌٔ بٔالقْى فٓى ٚهققٌٔ تًهبنج بنبثانج بنرانٛح ) ْمٔنح بنً

 (  451:  1151ْمٔنح ٚنٍكْٔى ،  ٌٕ تٛٓى ـٛه ظاٌ عهًٕب بنٔبؼٓى ) ٌهٛى ، 

ْٔمِ بنُظهج ذبٕق بنٗ بٌ بنًبهًٍٛ فٙ بنقهٚح  إَب ًٚانٌتٌٕ نبتة بنقًتان يتع  

تبغ بنًٕسنٍٛ بنؽكٕيٍٛٛ ٔبٌ ٌهٕ ٓى ْتمب نٛته يهنتٕب تتّ ، نتمنا َعتك بنً ٌٍتح 

 بنرهتٕٚح فا هح فٙ بقبء ٔسٛنرٓا . 

ذتهبتؾ ٔشٛتق تتٍٛ بنًكَٕتاخ بالظرًاعٛتح  1151نقك  اٌ فتٙ بنعثتاٚش قثتم عتاو  

كاَد بنطثقاخ بنبهٛا ذرًرع تأنفع باليرٛاوبخ فٙ ؼتٍٛ بٌ بنطثقتاخ بنتكَٛا ٔبالقرظاقٚح ف

نتى ذكتٍ نٓتا بٚتح بيرٛتتاوبخ ، ٔنكتٍ قـتٕل بالقبنج بالظُثٛتح ٔيتتا ذُترط عُٓتا يتٍ بذظتتال 

تانبانى بنفانظٙ بقٖ بنٗ بؼنل َظاو بنٍتٕق يؽتم بالقرظتاق بنرقهٛتك٘ ،  ًتا بٌ بنغتاء 

 ( .253:  1151الظرًاعٙ بنقكٚى ) ٌهٛى ، َظاو بنًشٛفح بقٖ بنٗ ذؽطى بنكٛاٌ ب

يتتٍ ْتتتمب ٍَتترُرط بٌ بنثُتتتاء بالظرًتتاعٙ قتتتك ذؽتتٕل يتتتٍ َظتتاو ٌتتتٛاقج بنطثقتتتاخ  

ٔبنٕساية بنرتٙ ذقتٕو تٓتا بنتٗ ٌتٛاقج قٔن بالفتهبق ننتى تقتاء تبتغ بنهٔبٌتة بنطثقٛتح 

بنقايًح عهٗ بٌتً يربتكقج يُٓتا بنٍُتة ٔبنًُٓتح ٔبنٕسٛنتح بٔ بنتكٔن بالظرًتاعٙ نهنتهق 

 م٘ ٚ قّٚ تظنرّ ظىءب  يٍ بنثُاء بالظرًاعٙ .بن

ٔعهٗ بنهنى يٍ بٌ بننهق فٙ بنهأ٘ بنباو فٙ بنعثاٚش ٚهتؾ تظٕنج عايح تتٍٛ  

بالعرثان ٔبنُنٕل ، ٔٚهٖ فٙ بنصاَٙ بٌاٌا  ٚقٕو عهّٛ بالٔل ، فأٌ ُْاج ؼاالخ ٚؽظتم 

هق يٍ بنبٕبو ٚؽظتم فٛٓا بننهق عهٗ بالعرثان ، ٔنكُّ ال ٚرًرع تانُنٕل فٙ بنًعرًع فانن

عهٗ بعرثان  ثٛه بلب يا وبن ) يكح ( ٔبطثػ ) ؼعٙ ( بٔ وبن يهقك يٍ يهبقتك باليًتح 
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ٔبطثػ ) وبٚه( ٔ م ْمِ يٍايم بعرثانٚح ال ذفرهق نهنهق َنتٕلب  فتٙ بنًعرًتع ) ٌتهٛى ، 

 ( .  451، ص1151
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 اخلامتة 
بتك ْتمب تبالٔل ٔبنصتاَٙ قتهبءج ققٛقتح ٔيرأَٛتح ٔ نقك قهأخ  راب بنعثاٚش تعىيّٛ 

ّ٘ بَطثتا   فظتٙ عتٍ ْتمِ بالؽهٔؼتح ْٔتٕ بٌ بنتك رٕن ٌتهٛى ُٚرًتٙ  بنثؽس ذكٌٕ نك

بنٗ بنًكنٌح بنثهٚطاَٛح بنرٙ ذبرًك تاالٌاي عهٗ بنًُٓط بنٕسٛنٙ بنثُتايٙ فتٙ ٔطتنٓا 

ٔبػتػ ْتمب هٖ بٌ بنك رٕن ٌهٛى قتك ٌتها ٔتشتكم ًَباخ بنًكنٌٔح ، ٔرٔذؽهٛهٓا نهًع

 بنًُٓط . 

ٔنكٍ ننى لنا ٔنكٌٕ قنبٌرّ ْٙ بٔل قنبٌح بَصهٔتٕنٕظٛتح فتٙ بنبتهبق  تاٌ  

ٚؽرتتاض بنتتٗ ذٕ ٛتتك بنبنقتتح بنثُايٛتتح بنٕسٛنٛتتح نكتتٙ ذظٓتته نهقتتانئ بنًرفظتتض تشتتكم 

 ٔبػػ . 

ٚؼتتاف بنتتٗ لنتتا بٌ بالٌتترالج بنًرفظظتتٍٛ فتتٙ بالَصهٔتٕنٕظٛتتا فتتٙ بنبتتهبق  

ٔبنمٍٚ نكٚٓى ذؽظٛن  ب اقًٚٛا  نى ٚؽههٕب فٙ قنبٌح يُنظهح بنًُٓط بنم٘ بذثبّ بنتك رٕن 

ٌهٛى فٙ قنبٌرّ نهعثاٚش ، نمنا فأٌ بنًًٓتح بنرتٙ قًتد تٓتا فتٙ تؽصتٙ ْتمب بعرقتك بَٓتا 

ض بنتٗ ظٓتك ٔقتد ؽتٕٚهٍٛ ، فؼتن  عتٍ بٌ  اَد يًٓتح طتبثح ٔعٍتٛهج ٔ تاقح ٔذؽرتا

بننرتتتهج بنىيُٛتتتح بنطٕٚهتتتح بنرتتتٙ ذنظتتتم تتتتٍٛ  راتتتتح تؽصتتتٙ ْتتتمب ٔ راتتتتح بنتتتك رٕن ٌتتتهٛى 

ألؽهٔؼرّ ْٙ ب صته يتٍ َظتة قتهٌ ، فًُطتق باليتً نتًٛ  ًُطتق بنٛتٕو ْٔتمب بيتٌه 

 يبهٔف ٔي  ك . 

نٔبق  ٔفٙ ْمب بنٍٛاق بٔق بال انج بنٗ بٌ بنك رٕن يبٍ ـهٛم عًه فتٙ  راتتّ ) 

بؽهٔؼتتح بنتتك رٕن ٌتتهٛى فتتٙ عهتتى بالظرًتتا  قتتك عتتهع ٔعتتانع فتتٙ بنٕقتتد َنٍتتّ 

بذعاْاخ عكٚكج يُٓا ذقٍٛى بنطثقاخ فٙ بنعثاٚش عهٗ بٌاي بقرظاق٘ بٔ بظرًتاعٙ بٔ 

يُٓتتتٙ ٔنٛهْتتتا .   ًتتتا ٚ  تتتك بنتتتك رٕن يبتتتٍ بٌ بنتتتك رٕن ٌتتتهٛى ) ٔسٛنٛتتتا  تتتتانًبُٗ 

بنثُايٛتتح بنٕسٛنٛتتح نكُتتّ نتتى ٍٚتترفكو ْتتمب بالَصهٔتٕنتتٕظٙ ( ب٘ بَتتّ بؼتتك ذنيٛتتم بنًكنٌتتح 

 بنًُٓط فٙ قنبٌرّ نهعثاٚش  ًا ٚكعٙ بنك رٕن يبٍ . 

ٔبنٖ يٍ بنًُاٌة بنقٕل بٌ يا ؽهؼتّ بنتك رٕن يبتٍ فتٙ قؼتٛح عتكو ذٕسٛتة  

بنك رٕن ٌهٛى نهثُايٛح بنٕسٛنٛح نههتؾ تتٍٛ بالَظًتح بالظرًاعٛتح ، ال ٚترنيى يتع يتا قكيتّ 

 يبّ فٙ ذٕسٛة بنثُايٛح بنٕسٛنٛح فٙ قنبٌرّ نهعثاٚش . بنك رٕن ٌهٛى بنم٘ َرنق 
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هٖ بٌ بنتتتك رٕن ٌتتتهٛى ٔطتتتة ٔؼهتتتم يعرًتتتع بنعثتتتاٚش ٔذتتتهج نهقتتتانئ بٔ َتتتٔ 

 بنثاؼس بالٌرُراض . ؼٛس بَّ ذهج بنٕبقع ٚبثه عٍ َنٍّ فٙ قنبٌرّ ْمِ . 

 ْتتٙ ًتتا بعرقتتك بٌ بالَرقتتاقبخ بنرتتٙ ٔظٓٓتتا بنتتك رٕن يبتتٍ بنتتٗ بنتتك رٕن ٌتتهٛى  

ؽرهيٓا َٔقكنْا ٔنتّ  تم بنؽتق فتٙ عهػتٓا  ًتا ٚهبْتا فؼتن  َيؽغ بنبء  فظٛح 

عٍ بٌ بنك رٕن يبتٍ بَرقتك بنكنبٌتح يتٍ يُظتٕن ٌٌٕتٕٛنٕظٙ تٕطتنّ ٌٌٕتٕٕٚنٕظٛا 

 ٔنًٛ بَصهٔتٕنٕظٛا .
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