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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

كاليقُت  ما يعربه اإلنساف عن التجربة كالفكرة كالظن  األدب ىو كل  

. كما قاؿ أتر سامي (٨٨١١: ٣: ـ الوسائل اللغوية )يعقوب سومرجوابستخدا

لناس على كشف لمساعدة عمل فٍت الذم يهدؼ إف األدب ( ٨٨١٨: ٣٨)

األدب  كخصوصي ة طريق اغبق.ل اعٌت لوجودى،، كفت حالو، كإعطاائ اؼب سرارأ

 إف (٨٨١١: ١٨۵جوانب اللغة. مث قاؿ فوركادمنتا )خر لألدب من الفن األ

النثر على مل شٍت الذم يت قق عن طريق اللغة الذم يفاألدب ىو عمل 

 .النثر يف األدبأنواع من  كالقصة نوع كالشعر .

ية ك لغة اال قبلز " يف الNovel الباحثة أف لفظ القصة مع " أخذت 

"Nouvelleقالو منَت البعلبكى يف قاموس اؼبورد  " يف اللغة الفرنسية كما

: ٨٨٨١( كيوسف دمحم رضا يف قاموس الكامل الوسيط )٣٣٣: ٨٨١٣)
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. القصة لغة ىي اغبديث، كاصطالحا ىي حكاية تستمد  من اػبياؿ أك (٣٣٣

: من الفٍت األديب )إبراىي، مدكور الواقع أك منهما معا، كتبٌت على قواعد معينة

كحبكة  عناصر من الشخصيةالتوم على ليت حيالنثر اىي ك . (۵١٠: ٨٨٨۵

على كجو نظر اآلدب كربتوم  اػبلفية اليت تشمل على حياة اإلنسافالركاية ك 

توافقاف أساسا من الكتابة ذاف ل  ركة الاغبك  على قيمة اغبياة، كتعامل بللساف

ل، كاألفكار، تعبَت القصة يف العمل اإلنتاج ال.  (٨٣٣: ١١١٨: )زيداف

التجرابت

إليها فه، األدب  تاجالقصة حيلفه،  .مث تعرب  عن طريق األدب مع كجهات نظره

ستخدمة يف ربليل األدب. اؼبنهج الذم يركز األدب نفسو ىو نفسو دبناىج م

 اؼبنهج البنيوية.

تينية يعٌت شكل اك بناء البللغة ال تلغة نقل ت راتنا إف البنيويةقال

 اصطالحا ىي فه، حوؿ العناصر، يعٌت بناء البنيويةك (.  ١١١١:١١: )راتنا

من ، على رغ، ذلك عالقة  كل عنصر كاحد العالقة اؼبتبادلة بتقنيةنفسو 

 .، ال سيما البنية الذاتيةل. كدراسة األدب ابلنظرية البنيوية خر العناصر األ

ك اآلدب على البيئة كاغبياة. يف العمل خياِف، القصة تعرض اؼبشاكل 
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  الذم يعاًف البنيوية الوراثيةفاستعمل منهج  منهج البنيو اؼب نقائص كإلسباـ

 كليهما.

اؼبوضوع يشمل على البناء الذم ربليل  هيفنظرية البنيوية الوراثية فأما ال

التاريخ إلىتماـ إُف اب كجو النظر كاألمانة كالشخضية كحبكة الركية كاػبلفية

 فيها.األديب كاالجتماعي الثقايف 

وصيات كعموميات من عناصر صػبعرفة م ىدؼ الب ث على القصةك 

قصة اظبي أضبر )اظبي أضبر   .القصة صرحية أك ضمنية كتكشف عناصرىا فيها

دب يف سنة موؽ اليت تصل اُف تقدير نوبل لألقصة ألكرىاف ابالقرمزم( ىي 

ن لغة كحصل على عدد من أبرز اعبوائز ، كقد ترصبت إُف طبسة كعشري١١١٣

)فرنسا(، بردييو ١١١١ليفَت اتراقبَت  ميللَت ل دكاألدبية العاؼبية، ىي اعبائزة الكرب 

)إيطاليا(، كجائزة إديباؾ دبلن األدبية الدكلية ١١١١جرينزاين كافور 

"طلعت النج،  ابللقب لقبهبذه القصة أكرىاف ابموؽ ي)أيرلندا(. ١١١٣

ذلك أكرىاف ابموؽ ركاية ماىر كاآلدب   كجانب على اعبديدة يف الشرؽ".
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نب ذلك، كىو أيضا كاتب القصة تركيا قيادة ك أفضل الركائي اُف جا  .اؼبمتع

 .يف العاَف اليـو

ىذه القصة قصة أف تقرأ ىذه القصة ىي قصة غنية يف اؼبنظور. كديكن 

اترخيية لل ضارة اإلسالمية، كالغموض، كخداع االجتماعية، كاأللغاز الفلسفية. 

قصة بديل يف كل قصة ساحرة جدا. القصاص يف ىذه الالابموؽ ىذه  حاصرك 

فصل، كله، أُعطى اؼبوضوع كفقا للقصاصو مثل: أان ميت، سيقولوف عٍت قاتل، 

اعبماد يصَت القصاص يف القصة مثل: أان نقود، اظبي أضبر   اظبي قرة، حىت

كقس عليو. كل الراكم يقوؿ، كيقص  كحيتج حبوؿ األحداث كبيعتو حسب 

 كجهة نظره. كانت كاقعية كخيالية . 

الغموض، كالركمانسية، كنقاش الثقافة ك الفلسفي، ىذه سول قصة 

القصة ينقص أيضا تفصيلية جادبية عن صباؿ الفن الزخريف حىت صباؿ الكتب 

الذم يؤلف يف القرف ستة عشر حيث يت، توضيح صبيع الكتب ماىرة  التزيُت

تتكشف صبيلة . ك بعض قصة خرافة الكالسيكية يف الشرؽ ينقص  يف ىذه 
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ألف الشخصية  ااعبادبية لكنها صعب لنفهقصة العناصر يصنعها الع القصة. صبي

  :تبادؿ يف كل فصل. ىذا ىو كاضح يف كل فصل ؽبا، كىي

 أان مي تالباب االكؿ : 
األف أان مي ت. جثة يف قعر جب. مضى كثَت من الوقت على لفظي 
نفسي االخَت. ك توقف قليب منذ زمن طويل كلكن ال أحد يعرؼ ما 

نفسي للتأكيد  . أصغى إُف قاتلي السافل. إن و رذيل مقركؼَتجرل ِف غ
لى بطٍت، بعد ذلك ضبلٍت إُف اعبب، ، مث رفسٍت عمن مويت، كجس نبضي

ابغبجر تفتت يف اعبب. انس ق . رأسي الذم كسره كرفعٍت، كألقاين
. امتأل فمي تكسرت عظامي .كجبيٍت، كخدام كَف يبق منها أثر، كجهي
 (7: 2000، )أكرىاف ابموؽ دما.

 الباب تسعة عشر : أان نقود
طفراء حضرة أان ذىبية سلطانية عثمانية عيارم اثناف كعشركف، علي  

. ىنا يف ىذا كنك، أف تكملوا الرس، يف عقولك،. ديسلطاننا سلطاف العاَف
اؼبقهى اعبميل كاغبزين بعد اعبنازة ألنٍت َف أدىن دباء الذىاب ألف 

، كلكن  يف منتصف الليل. صوريت ىنالطاين لقلق رظبٍتاألستاذ الس
. كاألف ينهض على خينا األستاذ الكبَت النقاش لقلقأصلي يف كيس أ

: 2000)أكرىاف ابموؽ،  قدميو كخيرجٍت من كيسو كيعرضٍت عليك، .
149) 
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. كخطة القصة الفريدة الىت تصعب فهمها كلكن الشيء حىت فصوؿ الحقة

كنب ث. ىذه القصة تقص  حقائق الذم جيعل ىذه القصة اعبادبة لنقراء 

كل ما صُبع شعرا كغرامي ا ابغبب  .اعية اليت حدثت يف القرف ستة عشراالجتم

 كاعبنس كالركاية التمثيلية.

حقيقة اجتماعية يف حد ذاتو ىو ؾبموعة متنوعة أما عند ك مد أف   

من األفراد يف أعماؿ جنسية مع غَتى، بطريقة منط اؼبعيار كالعرؼ حىت يعمل 

ميل (. كما قاؿ أ٠: ١١١١جنسية تصميمة مع أعضاء اجملتمع األخر )

قيقة االجتماعية ىي كسيلة لتعمل بابتا أك اغبدكركهاًن اليت ذكرىا ك مد، 

مؤقتا، مع قيود من اػبارج أك كسيلة لتعمل عاما يف اجملتمع الىت ُكجد  بدهتا 

 ( . ٠: ١١١١) حىت ربر ر من مظاىر الفردية

 لب ثأف تقي، اب  الباحثة الىت ربر ضها العلة اعبامعية، نوكفبا سبق بيا  

 :فيما يلي اظبي أضبر ألكرىاف ابموؽيف قصة  اؼبنهج البنيوم

 .: ىذه القصة قصة كتبها اؼبؤلف من أفضل اؼبؤلف من تركياأكال
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الىت فيها تتكوف عن  ١١١٣ىذه القصة قصة ذبتذب نوبل أدبية يف السنة  بانيا:

قائق اإلجتماعية الىت اغبك  الثقافية كالفلسفية كاؼبناقصةكمانسية ر كال الغموض قصة

 ل فصل  كخطة القصة اعبادبة للب ث.زبتلف الشخصية يف ك

الذم  نهج البنيويةاؼب نقائص إلسباـ الوراثية تستعمل الباحثة منهج البنيوية بالثا:

  .عناصر الداخلية كاػبارجيةاليعٌت  كليهما  يعاًف

ربت أرادت الباحثة أف تب ث ىذه القصة ، لب ثبناء على خلفية ا 

درسة ابليف قصة اظبي أضبر ألكرىاف ابموؽ جتماعية قائق االغبا: اؼبوضوع

 البنيوية.

 الفصل الثاين : حتديد البحث 

ت الباحثة أف ربدد اؼبسائل على خلفية الب ث السابق، أرادبناء   

 :اؼبب وثة فيما يلي

 قصة اظبي أضبر ألكرىاف ابموؽ؟العناصر الداخلية يف ما ىي  -٨

 قائق اإلجتماعية يف قصة اظبي أضبر ألكرىاف ابموؽ؟ما ىي اغب -١
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   أغـراض الـبـحث وفـوائدهالفصل الثالث : 

ىذا اليت سي صلها ألغػراض ، فػاكبػنػاء عػلػى ربديد البػ ث الػسابق  

 :الػبػ ث ىي

 اف ابموؽ.ؼبعرفة العناصر الداخلية يف قصة اظبي أضبر ألكرى-٨

 قائق اإلجتماعية يف قصة اظبي أضبر ألكرىاف ابموؽ.اغبؼبعرفة -١

 ىذا الػب ث ىػي: ك أمهية

 النظريةاألمهية   -٨

اغبقائق ؼبعرفة العناصر الداخلية ك  ا بنيواي كراثيامنهجيستخدـ  ىذا الب ث

 جتماعية يف قصة اظبي أضبر ألكرىاف ابموؽ.اال

 األمهية العملية -١

قس، يف  شهػادة يف العلـو اإلنسانيةعلى ال صوؿ لىػذا الػب ػث لأغراض  . أ

سوانف جونونج  جامعة علـو اإلنسانيةالك بكلية األدب  اللغة العربية كأدهبا

 . ابندكنج اإلسالمية اغبكومية جاتى

 عػمػل الػعػلػمػي ػة.اليف ترتػيػب  لزيػادة مػعرفػة الػباحثة . ب
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ن اغبديث الزمأك القارئة عن العمل األديب العربية يف  لزيػادة مػعرفػة الػباحثة . ج

 .ن القصة اظبي أضبر ألكرىاف ابموؽم

اغبقائق أك القارئة عن العناصر الداخلية ك  إلعطاء الوصف اُف الباحثة . د

 .يف قصة اظبي أضبر ألكرىاف ابموؽ جتماعيةاال

 الفصل الربـع : الـدراسـة الـسـابـقـة

قس، اللغة يف  ،ؼبنػهػج البنيومرسػالػة ابحبثا أك  قػُتكمػن الباحثُت الػسػابػ

 سوانف جونونج جاتى جامعة علـو اإلنسانيةالك بكلية األدب  العربية كأدهبا

 :فيما يلي .ابندكنج اإلسالمية اغبكومية

قػسػ، اللػغػة الػعػربػيػة كأدبػهػا جا مػعػة  طالبة ١١٨١سورتٌت ىف الػسػنػة  . أ

جػايت اإلسػالمػيػة اغبػكػومػيػة بػانػدكنػج  بػرسػالػتػها ربت سػونػاف جػونػونػج 

الػعنػواف: "اؼبزضوع كاألمانة يف قص ة أرض النفاؽ ليوسف السباعي".  

نػتػيػجة الػت لػيػل الػيت تػعػمػلػهػا سورتٌت، كىػى ربػلل اؼبوضوع كاألمانة دكف 

فصيال. حىت تمن العمل األديب  اػبارجية كربلل عن العناصر الداخلية 

 .ضػوع الػذم سػتػ للػهػا الػباحثةػو ؼبربلػيػلػهػا خيػالػف اباؼبػوضػوع كالبياانت ك 
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مػعػة اللػغػة الػعػربػيػة كأدبػهػا جاقػسػ، طالبة  ١١٨٨ديدا جوبيده ىف الػسػنػة  . ب

بػرسػالػتػها ربت نػج سػونػاف جػونػونػج جػايت اإلسػالمػيػة اغبػكػومػيػة بػانػدك 

: "حبكة الركاية قي قص ة فتاة قاركف لسي د أضبد بن عبدهللا نػوافالػع

السقاؽ". نػتػيػجة الػت لػيػل الػيت تػعػمػلػهػا ديدا جوبيده، كىػى ربػلل حبكة 

من العمل  اػبارجية ك ل عن العناصر الداخليةيت لالالركاية فقط دكف 

ضػوع الػذم ػو ؼبػالػف ابربلػيػلػهػا خيفصيال. حىت اؼبػوضػوع كالبياانت ك األديب ت

 .سػتػ للػهػا الػباحثة

مػعػة سػونػاف اللػغػة الػعػربػيػة كأدبػهػا جاقػسػ،  طالبة ١١١٨مرايىن ىف الػسػنػة  . ج

: نػج  بػرسػالػتػها ربت الػعنػوافجػونػونػج جػايت اإلسػالمػيػة اغبػكػومػيػة بػانػدك 

 لػيػل ". نػتػيػجة الػتـر قي قص ة ىاتف من أندالس آلؿ اعبا "الشخصية 

ل يت لال، كىػى ربػلل من انحية الشخصية  فقط دكف الػيت تػعػمػلػهػا مرايىن

من العمل األديب ؾبمال. حىت اؼبػوضػوع اػبارجية  كعن العناصر الداخلية 

 .ضػوع الػذم سػتػ للػهػا الػباحثةػو ؼبربلػيػلػهػا خيػالػف ابك كالبياانت 
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اللػغػة الػعػربػيػة كأدبػهػا قػسػ، طالبة  ١١١٣الػسػنػة  ليلي ليلة الكاملة ىف . د

ػالػتػها بػرسالمػيػة اغبػكػومػيػة بػانػدكنػج مػعػة سػونػاف جػونػونػج جػايت اإلسػجا

ر الداخلي يف قص ة أرين هللا لتوفق اغباك، ". نػتػيػجة ربت الػعنػواف : "العنص

ملة ، كىػى ربػلل عن العناصر الػت لػيػل الػيت تػعػمػلػهػا ليلي ليلة الكا

من العمل األديب تفصيال. دكف الت ليل عن العناصر اػبارجية الداخلية 

 .الػذم سػتػ للػهػا الػباحثة ػوضػوعؼبالف ابخيربلػيػلػهػا ك حىت اؼبػوضػوع  

مػعػة اللػغػة الػعػربػيػة كأدبػهػا جاقػسػ، طالب  ١١١٣طاىن انوار ىف الػسػنػة  . ق

نػج  بػرسػالػتػها ربت ونػونػج جػايت اإلسػالمػيػة اغبػكػومػيػة بػانػدك سػونػاف جػ

: "كجو النظر يف قص ة الظل األسود لنجيب الكيالىن ". نػتػيػجة الػعنػواف

ػلل من انحية كجو النظر فقط ، كىػو حيػيػل الػيت تػعػمػلػو طاىن انوارالػت ل

العمل األديب تفصيال.  من اػبارجية ك ل عن العناصر الداخليةيت لالدكف 

ضػوع الػذم سػتػ للػهػا ػو ؼبربلػيػلػهػا خيػالػف ابك حىت اؼبػوضػوع كالبياانت 

 .الػباحثة

 الب ث مثل ما ستب ثها الباحثة. وجػد اسػة الػسػابػقػة، َف ير بػنػاء علػى الػد
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 الفصل اخلامس : اإلطار الفكرى

كذلك يف الفرنسية  Literature يف االقبليزية كLiterature ككلمة "أدب" 

. كىي بذلك توحى ابألدب اؼبكتوب أك اؼبطبوع كلكن Literaمأخودة من 

ىو  األدبإف دب اؼبلفوظ كذلك. ك ينبغي أف يشمل تعريف األدب ذلك األ

 ،فن الكلمة، سواء الكلمة اؼبقركءة كالكلمة اؼبسموعة. )دمحم ؿبمود اػبضرل

كالقصة  .الشعر كالنثرأمرين مها  منتتكوف  كإف األدب .(13-14 :1946

عمل األديب الإُف  الفه، القص ة جيب علينا فهم نوع من أنواع النثر يف األدب.

كز األدب نفسو ىو . اؼبنهج الذم ير الة الت ليل فيهج الذم جعلو آنفسو ابؼبنه

ا مت راتنا توكيدا في. كأك دلمتساكم ابلعلـو األخر  اؼبنهج البنيوم.اتريخ البنيوم

 ي:يل

اتريخ البنيوية متساكم بتاريخ ك رظبي ة. النقد ف اككلدت البنيوية ؼبا   تعريفا،
النظري ة األخر يعٌت اتريخ العملي ة اؼبثقفي ة. كىذا التاريخ ُبٍت إُف قو ة التطو ر 
كالثورة. أم ا تطو ر ىذه النظري ة ال تكفي أف تُبٍت على أساس تراك، الفكرة 

 التبديل قطعي ا يكوف نظري ة جديدة.   إليها كالطريقة لكنها ربتاج
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كعناصره عالقة تقوية ككل البنيوية ىي بناء  اعند ىوكيس يف فرادكفو ك 

منهج البنيوية  Teeuw ر األخر. كما قاؿ تيوالعنصر يكوف اؼبعٌت يف عالقتو بعنص

ا حازما كتدقيقا كتفصيال كتشرح اتفر غكأما اغراضها عمل األديب فقط. اليف 

 .اؼبتساكل ربصل اؼبعٌت كل وعمل األديب الانحية  كل عالقة لل

عمل العمل األديب، رك ز اإلىتماـ اُف الحُت ربليل بناء ، كقاؿ جرباحي،

اإلرتباط عمل األديب الذم ُقصد اُف كونو دكف العطاء معٌت . يعٌت إاألديب

ألديب عمل االنهج اؼبوضوعي الذم يب ث اؼب. ألهنا ؿبسوب من يةارجبعناصر اػب

 :سو. كما قاؿ نورجيانتوركنف

البنيوية يف ربليل األدب رك ز إىتمامها إُف الشيء أك العناصر اليت تبٌت 
ة تعٌت عنصور اليت تبٌت لعناصر الداخليعمل األديب نفسو. ىذا الشيء ابال
العمل األديب يسب بو هبذه عمل األديب إُف العمل األديب. ك ربضر ال

 ىي عناصر تبٌت الركاية مباشرة.ة العناصر. العنصر الداخلي يف قص

: اؼبوضوع كاألمانة هيفة رجيانتورك أف العناصر الداخليأما عند نو 

 كالشخصي ة كحبكة الركاية كاػبلفية ككجو النظر.



 

14 
 

يف قصة جتماعية اغبقائق االة ك العناصر الداخليـبط ط أساس التفكَت عن 

 :اظبي أضبر ألكرىاف ابموؽ فيما يلي

 

 

  

 

   

  ووخـطـوات الـبـحـث منهجالفصل الـسـادس: 

 الب ث  .  منهج۱

راتنا  ت. كما قالمنهجا كصفيا ربليليا تػسػتػ ػدـ الػبػاحثة ىف ىػذا الػبػ ث

لت ليلية نقلت ابللغة الالتنية أم كا الوصفية ك الت ليلية لغة ىي اغبل.إف لفظ 

analyein (ana= atas, lyein=lepas, urai)  ،يعٌت تعطى الوصفية الت ليلية أف تفه

كتشرح كافا. كمنهج الوصفية الت ليلية يفعل بوصف اغبقائق اليت تصيل 

ديبعمل األال  

 النثر

 القّصة

 البنيوية

ةليعناصر الداخال ةاحلقائق االجتماعي   
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لل ربليال عن العناصر الداخلية ابلت ليل. كىي تصيف كصفا كربل  حال كرب

 عية اليت ربتول يف قصة اظبي أضبر ألكرىاف ابموؽ.كاغبقائق االجتما

 .خػطػوات الػبػ ػث۲

 يف ىذا الب ث فهي : ات الػبػ ػث اليت يستخدمها الباحثةأما خػطػو 

 در الػبػيػانػاتتتعيُت مػصػا . أ

در الػبػيػانػات ىف ىذا البػ ث ىي قص ة اظبي أضبر ألكرىاف ابموؽ. مصػ

 . ١١١١سورية يف السنة  –مشق طػبعػو بػالػطػبػاعة اؼبدل يف د

 الػبػيػانػات تعيُت نوع . ب

ة اظبي يف قص اليت ربتول يػعػٌت النصوص وع الػبػيػانػات ىف ىذا الػب ثنػ

اؼبػتػضػمػن فػيػهػا  صف ة ۵٨۵ أضبر ألكرىاف ابموؽ الػىت تتػكػوف من

ت ليل ال. رُبصلت الػبػيػانػات بعد جتماعيةػر داخلية ك حقائق اعػنػاص

اغبقائق عناصر الداخلية ك عن التتضمن التفصيل كزبليصا أف النصوص ك 

 جتماعية.اال

 صبػع الػبػيػانػاتأساليب  . ج
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الػدراسػة بػاستػعػمػاؿ طػريػقة  ػع البػيػانػات يف ىذا الب ثصبأساليب 

مػاؿ مػصػادر اؼبػكتوبة غبصوؿ على بػاسػتػع اؼبػكتبية، كىػي أساليب

 ػطػوات علػى مػايػلػي:ػبالب ث حبث النصوص ابىذا  الػبػيػانػات. ألف

 .خرهألكرىاف ابموؽ من أك لو إُف اقػراءة قص ة اظبي أضبر . ١

ة اظبي يف قصجتماعية صبع اعبماؿ الذم فيو عناصر داخلية كحقائق ا. ٢

 أضبر ألكرىاف ابموؽ.

اغبقائق عناصر الداخلية ك اليت ربتول على ال اع اعبماؿاصب مث   اختيار. 3

 جتماعية.اال

 

 

 

 ربػلػيػل البياانت. 4
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، استخدمت الباحثة منهجا بنيواي كراثيا لل صوؿ البياانتكيف ربليل 

يف قص ة اظبي أضبر ألكرىاف قائق اإلجتماعية اغبعناصر الداخلية ك على ال

 .ابموؽ

 االستنتاج . د

ىػي  كبػعػد أف حػللػت الػباحثة ىذا الػقص ة قػررت الػنػتػيػجػة، فػالنػتػيػجػة

 عملية هنائية من الب ث ؼبعرفة اعبواب عن اؼبسائل اؼبوجودة يف ربديد الب ث.

 الـفصـل الـسـابـع : تـنـظـيـم الـرسـالـة

 ىػذا الػبػ ث عػلػى مػايػلػي: كتػنػظػيػ، كتابة

 ػقػدمػة، كىػي تػشػتػمػل عػلػى خػلػفػيػة الػب ث كربػديدالػبػاب األكؿ م

اإلطار الفكرل كالػدراسػة الػسػابػقػة ك  كأمهية الب ث البػ ث كأغػراض الػب ػث

 .كخػطػواتو كمنهج الب ث

يعٌت عناصر الداخلية ال مل عػلػىكىػي تش ،أساسية نظريةالػبػاب الػثػاين 

اغبقائق ك  اؼبوضوع كاألمانة كالشخضية كحبكة الركاية كاػبلفية ككجو النظر،

 .وية الوراثيةالبنيكأساليب  وية الوراثيةيالبنوية كاترخيها  ك البني نظريةك  جتماعيةاال
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ىاف ابموؽ ككصف أكر ترصبة يعٌت  ،الػبػاب الػثػالث كصف البياانت

 . راظبي أضب  ةكتل يص قص

عناصر الداخلية الحبث يػتػضػمػن فػيػهػا ربػليل الباب الرابع تػ ػليل ك 

 جتماعية.اغبقائق االك 

االقًتاحاتاحتتاـ كيشمل على الػنتائج الػبػاب الػخامس 

   

 

      

  

 

 

 الباب الثاىن

 أساسيةية ظر ن

   . ك


