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 رُاٌْػارٗانٖ ةٔأ. د. حل أُلأَه ةاىفارـّ٘ث: 

ّ لىٕ اىػؽةّ٘ث: أ. د. غ٘فٕ غيٖ اىػانٔب  ٍَ  (**)حؽَس

َىت، إٌٹ إذا ٠ةف ا٧٣ػذ٥ِّ٤١ي  ـو ٬ٮ ٨٦ً ص٭ًح اٹدٌىةًؿ ًرقة٣حه إ٣ٯ ٦يؼة ٠ي٢ُّ ٠ٺ

ػ٥ه إرادمٌّ ث١ٺ٦ًػ٫. كثً٪ػةءن  ٱ٫ًٍ دع١ُّ ىؽى ىٲٍفى ٣ ٣ ٌٰ ٌٰ أك ا٣ًضٍك٧ جًت اًُؿاث٫ًً ا٣ٌؿكظ ثكى

ٍؿبو ٦ً  ًى ٚىٲ٨ٍ؛ أظػؽي٧٬ة ٦يٍؿًقػ٢ي ٤ٔٯ ذ٣ٟ، ٢٠ُّ  ػؿى َى ٨ ا٣ذ٥ًُّ٤١ٌ ٬ٮ ٦يعةدىزػحه ثػٲ٨ى 

ىػٲ٨ٍى  . كٹًز٦حي ا٧٣عةدىزػًح ث َىته ِّٰٞ ا٣ٌؿقة٣ًح أك ٦يؼة ؿي ٦يذ٤ ا٣ٌؿقة٣ًح أك ٦ذ٥ِّ٤١ه، كاٳػى

                                                 

()  ٙى اٵ٦سةًؿ( ٰٚ ا٣ٞؿآف، ا٣ؾم ٱًٞىؽي ا ٦ة ٱنٲؿي ا٣ٌؾ٠ٍؿي ا٣ع١ٲ٥ي إ٣ٯ ٦ة ٱيك٧ٌٲ٫ دٕة٣ٯ )دىٍىؿٱ ٠سٲؿن

ًٜ اٷ٣٭ٲٌح؛ ٵ٩ٌ٭ة  ا ٰٚ ٝىجٮًؿ ا٣عٞةا ٌٰ إ٣ٯ أف ٹ ٱضةدؿى اٷ٩كةفي ٠سٲؿن ٰٚ ٬ؾا ا١٣ذةب اٷ٣٭

ؽ٦َّحه ٰٚ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ ثأ ٔحو ٝةدرةو ٤ٔٯ إظؽاًث اٷٝ٪ةًع ٰٚ ا٣٪ٌٛف. ٚٞؽ ٝةؿ ٦ٞي قة٣ٲتى ٦ذ٪ٮِّ

جٍعة٩ى٫   ُّ٪ة قي  ٺ  ڀ ڀ  ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژرث

ٍظؽة( ٰٚ [54ا١٣٭ٙ  ] ژٺ ع ٰٚ ا٣ٮى ـي ٬٪ة ّة٬ؿةى )ا٣ذٌ٪ٮُّ ٞؽَّ . كٱذ٪ةكؿي ا٣جعري ا٧٣ي

ٕي  ؿ  ا٣ ـً ا٣جنى ؽكؿى ٨ٔ ا٣ضةرم ا٧٣يٕذةد أقة٣ٲًت ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥، أك ٦ة ٱ٨١٧ي دك٧ٲذي٫ ٰٚ ٠ٺ

ٓه ٨٦ً ٠ذةبو ثة٣ٛةرقٲٌح  ُى ٺوحه ٧٦ذةزةه ٰٚ ٦ٮًٮ٫ٔ. ك٬ٮ ٦يٞذ . كا٣جعري ػي ٌٰ ٘ىؿضو ثٺٗ ً٣

مٕؿ ٚةرقٰ كقةػٍخ م١٪ٯ در مٕؿ ٦ٮ٣ٮل(، ث٧ٕ٪ٯ  )ٰٚ  -آٚذةب  ٴٔ٪ٮا٩ي٫  )در قةٱ٫

٧ٍف  ٺؿ ا٣نَّ ُّٰ كا١٩كةري ا٣جً٪ٍٲًح ٰٚ مٕؿ صٺؿ ا٣ؽٌ  -ًّ ؿي ا٣ٛةرق ٍٕ (. ك٦٪نئي ا٣ٌن ٌٰ ٱ٨ ا٣ٌؿك٦

ٓه  ٤ٲ ًى ٙي ا١٣ذةب، أقذةذه ٠جٲؿه اٳفى ٰٚ صة٦ٕح )دؿثٲًخ ٦ؽٌرس( ٰٚ َ٭ؿاف، ك ِّ ا٣جعر، ٦ؤ٣

ٍٞؽ كا٣ٌؽٍرس  ةته راإحه ثة٣ٛةرقٲٌح ٰٚ ا٣جٺٗح كا٣٪ٌ ثة٣ٛةرقٲٌح كا٣ٕؿثٲٌح كاٷ٤١٩ٲـٱٌح، ك٫٣ ٦ى٪َّٛ

 ٌٰ ٧
ى ٌٰ ا٣ٕة٣ ًؿ اٷ٩كة٩ ًٔ ، كا٬ذ٧ةـه ػةصٌّ ثة٣ٌنة ٌٰ ٌٰ ]ا٧٣ذؿص٥[.اٵدث  صٺؿ ا٣ٌؽٱ٨ ا٣ٌؿك٦

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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َىت ٰٚ ا٧٣عةدىزح. كٔ٪ؽى٦ة ٹ ٱ١ػٮفي  ا ٦ةدٌٱًّة ٧ٍ٤ً٣يؼة ٌٮرن ٍخ ٣ًـا٦نة ظي ىٲكى ٚىٲ٨ًٍ، ٣ ؿى َى

ا ؿن ًً َىتي ظة ٤ٲًّة ٰٚ ا٧٣ؼة ، كٱعؽثي ٧ٔى ٍّٰ تو اٚذؿاً
َى ٓى ٦ىؼة ، ٱذ٥َّ٤١ي ا٧٣ذ٥ِّ٤١ي ٦

ػؽُّ ثػةػذٲ٨  ٕي ًٜ ا١٣ذةثػح. كٱى ؿٱػ ُى ػًت ثً َى ٬ؾق ا٣عةؿ أٌف ا١٣ٺـى ٱ٪ذٞػ٢ي إ٣ػٯ ا٧٣ؼة

(Bakhtin) نة ٦ًػ٨ ػٍؿث ًى ٘ىػٮٌم  ػٍؿبو ٦ًػ٨ اٹدٌىػةًؿ ا٤٣ٌ ًى ، ٠ػ٢َّ  ُّٰ ؿي ا٣ٌؿكق
ِّْ ، ا٧٣٪

٪ة٬ة ا٣ٮاقٓ. كا٧٣ع ٍٕ ػؿي ا٧٣عةدىزح ث٧ًى ذىى ةدىزحي، ٰٚ ٬ػؾا ا٧٣ٛ٭ػٮـ ا٣ٮاقػٓ، ٹ دٞي

ػٍؿبو  ًى ىػ٢ٍ ٠ػ٢ُّ  ٲ٫، ث ٌٞ ـً ك٦يذ٤ ىٲ٨ٍى ٦يؿًق٢ً ا١٣ٺ ٍص٫و ث ة ٣ًٮى ٍص٭ن ـً ا٧٣جةًمًؿ كى ٤ٔٯ ا١٣ٺ

ػٍؿبه ٦ًػ٨ ا٧٣عةدىزػح.  ًى ػة  ٌن َىػت ٬ػٮ أٱ ٲػةًب ا٧٣ؼة ًٗ ـً كا١٣ذةثح ٰٚ  ٨٦ً ا١٣ٺ

ػػ٨ٍ  ًٞػػؽي ًكدُّقي ػػة ٚػػٰ ذ٣ػػ (Widdowson)كٱٕذ ٞن ػػة، ٦يٮاٚ ٌن ٟ ٝػػٮؿى ثػػةػذٲ٨، أٌف أٱ

ٲةًب ا٧٣ذ٥ًِّ٤١ ٱينج٫ًي أف ٱ١ٮفى إصةثةتو ٦يذٮا٣ٲحن ٨ٔ أقػب٤حو  ًٗ ٍؿدمَّ ٰٚ  ٛى ا٣ؼُةبى ا٣

. ٍّٰ تو اٚذؿاً
َى ذؿًحو ٨٦ً ٦يؼة  ٦ٛي

ـً  (Halliday)٬ى٤ٲؽم  ػ٥ى ا١٣ػٺ ٍْ ى ة، ٰٚ دأ٠ٲًؽًق ٬ؾق ا٣ٌؿؤٱحى، ٱينٲؿي إ٣ػٯ أٌف ٩ ٌن أٱ

ٞىج٤ٍٲًٌح ٧ً٣يؿًق٢ً ا٣ٌؿقػة٣ح ٚػٰ مػأفً كدؿدٲجى٫ ٱأػؾي وٮردى٫ ثً٪ةءن ٤ٔٯ اٹٚذ ٦ػة  ؿاًةًت ا٣

ـً اٵقةقػٲٌح ٣ًجً٪ٍٲػًح  ٤ى٧ي٫. ٚة٧٣عةدىزحي كاًظؽةه ٨٦ً ا٣ٌؿ٠ةا ٍٕ ِّٰٞ ا٣ٌؿقة٣ح ك٦ة ٹ ٱى ٱ٤ٕى٧ي٫ي ٦يذ٤

ٓى  ـً ٦ػ ٔىٯ ٰٚ ا١٣ٺ ُّٰ ٱيؿا زنة. ك٬ؾا اٵٍو٢ي اٵقةق ٮاءه أ٠ةف ٠ًذةثحن أـ دعؽُّ ا١٣ٺـ، قى

ٓى مؼىى  ، ك٦ ػؿارة مؼهو كاًظؽو ػجٲ٫ه ثة٣نَّ ٲ٨ًٍ أك أ٠سىؿ. ٚة١٣ٺـي ٧٠ة ٱٞٮؿي ثةػذٲ٨ مى

جىٲ٨ًٍ ٠٭ؿثةاٲَّٲ٨ًٍ  ٍُ َنة ثٮصٮًد ٝي ؽكزي٭ة ٦ىٍنؿك ا١٣٭ؿثةاٲٌح ا٣ذٰ ٱ١ٮفي ظي
(1)

. 

ٚىٲ٨ًٍ   ػؿى َى ـو ٤ٔٯ أقػةًس اٚذػؿاًض كصػٮًد  ٜي ٢٠ُّ ٠ٺ ٌٞ ة ٧ً٣ة ٝي٤ٍ٪ةقي، ٱذع ٞن ٍٚ ككى

ػػٮاءه أ٠ػػةف ا٧٣ػػذ٥ِّ٤١ي  َىػػت، قى ا أـ ٗةاجنػػة. كٔ٪ػػؽى٦ة ٱ١ػػٮفي  ٦ػػذ٥ِّ٤١ ك٦يؼة ػػؿن ًً ظة

. كٱ١ػٮفي  ٍو كاًظػؽو قػٲ ػ٢ً كى ٌٍ ٛى َىتي ٗةاجنة د٪ذ٢ٞي ا٣ٌؿقة٣حي أك ا١٣ٺـي إ٣ٲػ٫ ث ا٧٣ؼة

َىػت كديج٤َّػ ٍي إ٦ٌة إ٩كة٩نة ديع٧ى٢ي رقة٣حي ا٧٣ذ٥ًِّ٤١ ثٮىقةَذ٫ إ٣ٯ ا٧٣ؼة قٲ ٖي ٬ؾا ا٣ٮى

                                                 

(1) Guy Cook, Discourse and Literature: The interplay of form and       mind, 

Oxford University Press, 1994, p. 48, 50, 51. 
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ًٞ٭ة رقة٣ َىتي ٨٦ً َؿٱ ٥ي ا٧٣ؼة ٭ى ة، كإ٦ٌة ٠ًذةثحن ٱٛى حى ا٧٣ذ٥ِّ٤١. كمػٰءه ٔػةدمٌّ ًمٛة٬ن

، ٹ ٱ١٧ػ٨ي  ٌٰ ٌّٰ أك ٗٲػؿي إ٩كػة٩  إ٩كػة٩
ٍه قػٲ ٥ي ا٣ٌؿقة٣حي ا٣ذٰ ٤ٞ٩ى٭ة كى ٭ى ٦ة دٛي أ٫ٌ٩ ٔ٪ؽى

ًؿ ٨ٔ دأزٲًؿ ا٣ٮىقٲٍ ٰٚ ا٣ٌؿقة٣ح، ١٣٪ٌػ٫ ٹ مػأفى ٣٪ػة ٩عػ٨ي ٬٪ػة ث٭ػؾق  ْى ٗىيُّ ا٣٪ٌ

٤ى٧ػػةًء ا٤٣ٌ  ٔي ػػ٭ة كاًظػػؽه ٦ًػػ٨ ٦ضػػةٹًت ا٣جعػػر ثػػٲ٨ى  ٘ػػح ا٧٣كػػأ٣ح، ا٣ذػػٰ ٬ػػٰ ٩ٛكي

ـً  ػؽى ٔى كا٣ٛٺقٛح ا٧٣ٕةوؿٱ٨. ٠ؾ٣ٟ ٹ ظةصحى ٣٪ة إ٣ٯ ٦٪ةٝنػًح ٦ٮًػٮًع دػأزٲًؿ 

ٲػةب  ًٗ ٢ً ا٣ٌىعٲًط ٤٣ٌؿقة٣ح، ٔ٪ؽى٦ة ٱذ٥ٌ٤١ي ا٧٣ذ٥ِّ٤١ي ٰٚ  ٍٞ ٥ً ثة١٣ٺـ ٰٚ ا٣٪َّ ا٣ذٌع١ُّ

ػة أك ٱٞؿؤ٬ػة ٦ًػ٨  ٌن َىتي رقة٣حى ا٧٣ذ٥ًِّ٤١ ٰٚ ٗٲةث٫ًً أٱ ٓي ا٧٣ؼة َىت، كٱك٧ى ا٧٣ؼة

ٓي  ٌى ًٜ كىقٲٍ. ك٩ ٍى ٰٚ ٩ًُةًؽ إ٩كةفو أك ٠ذةثػحو،  َؿٱ قٲ ة ا٣ٮى ٌن ٰٚ اٹٔذجةر ٬٪ة أٱ

ٮرةه ١٦ذٮثحه ١ٍ٤ً٣ٺـ.  ٍٚٞ ٨٦ً ص٭ح أٌف ا١٣ذةثحى ٬ٰ وي

َىًت ٱ٪نػأ  ًٍ ثٲ٨ى ا٧٣ذ٥ًِّ٤١ كا٧٣ؼة ٢ُّ دأ٤ًُّ٦٪ة ٬ٮ أٌف كصٮدى ا٣ٮىقٲ ك٦ة ٬ٮ ٬٪ة ٦ىعى

ٚػٰ ا٧٣عةدىزػًح  ٔ٪٫ د٘ٲٲػؿاته ٚػٰ ثً٪ٍٲػًح ا٧٣عةدىزػح كإصؿاا٭ػة ٹ ٱ١٧ػ٨ أف دعػؽثى 

ِّٞٲ٭ػة ا١٣ذةثػحى كٱجٞػٯ  ٍي ثػٲ٨ى ٦يٍؿًقػ٢ً ا٣ٌؿقػة٣ًح ك٦ذ٤ ا٧٣جةًمؿة. كٔ٪ؽى٦ة ٱ١ٮفي ا٣ٮىقػٲ

ٌٰٞ أ٦ةـى ا٧٣ذ٨ًٍ كظٲػؽنا ٚػٰ ٗٲػةب ا٧٣ٍؿًقػ٢ً، ديسٲػؿي ٦كػأ٣حي ا٣ذٌٛ٭ػٲ٥ً كا٣ذٌٛػة٥ً٬  ا٧٣ذ٤

٭ة كاًظؽه ٨٦ً ا٧٣ضةٹًت اٵقةقٲٌح ٣ ٤جىٍعر ٚػٰ ك٦ٕ٪ىٯ ا٧٣ىذ٨ًٍ أقب٤حن ٠سٲؿةن، ٬ٰ ٩ٛكي

ٔىٍؿضي ٬ؾا ٨٦ً مػأف ٬ػؾا ا٣جعػر،  ٍٕؽى٬ة ك٩ْؿٱٌةد٭٧ة، ك٣ىٲفى  ؽازح ك٦ة ث ٤ٚكًٛح ا٣عى

ٓى كصػٮًد ٠يذيػتو  ؿكرٱًّة اٹ٩ن٘ةؿي ثؾ٣ٟ ٚػٰ ٝىٍىػًؽ٩ة ا٧٣عػؽكد ٬٪ػة ٦ػ ًى كٹ ٱجؽك 

ِّٰٞ ا٣ٌؿقػة٣حً  ٍي ثٲ٨ٍى ٦يذ٤ ْيؿي ٰٚ ٦كأ٣ًح أ٫ٌ٩، ٔ٪ؽى٦ة ٱ١ٮفي ا٣ٮىقٲ ؿ. ١٣٪ٌ٪ة ٩٪ ػى
ي ةٹتو أ  ك٦ٞى

ؿى، أمُّ د٘ٲٲؿو ٱعؽثي ٰٚ َؿٱًٞح إٱىةًؿ ا٣ٌؿقة٣ح؟  ك٦يؿًق٤ً٭ة إ٩كة٩نة آػى

ٍؿًؼ  ٍؿ٩ة إ٣ٯ ٦يٍؿًق٢ً ا٣ٌؿقة٣ح ثة٣عى كإ٣ٯ ا٣ٮىقػٲٍ ثػة٣عؿؼ  «س»كإذا ٦ة أمى

ٍؿؼ  «ـ» ِّٰٞ ا٣ٌؿقػة٣ح ثػة٣عى ري اٳدٲػحي ٚٲ٧ػة «ر»كإ٣ٯ ٦يذ٤ ػٮى ٱ٪ة ا٣ىُّ ىػؽى ، ٚكػٲ١ٮفي ٣

ٜي ثػ   (٦يٍؿًق٢و ا١٣ٺـ) ٱذ٤ٌٕ

 أف ٱىع٢٧ًى ا١٣ذةبى ًٵىظ٧ؽ. «ر» ( ٝي٢ٍ ٣ًػ«ـ»  )ٱة «ـ»٣ًػ  «س»ٮؿي ٱٞ -1
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( اٍظ٧ًػػ٢ً ا١٣ذػػةبى «ر»  )ٱػػة «ر» ( ٝيػػ٢ٍ ٣ًػػػ«ـ»  )ٱػػة «ـ» ٣ًػػػ «س»ٱٞػػٮؿي  -2

، ٚذىٍكػذذًؿي  ػؿي ث٧ٌػة ٹ دْ٭ى ًٵظ٧ؽ. اٵصـاءي ا٣ذٰ ٰٚ داًػ٢ً اٵٝٮاس ٬٪ة ري

َىتى أف ٱي   ٬ة.ٱة٬ة أك ٹ ٱؤدِّٱةؤدِّداًػ٢ى ا١٣ٺـ، كٱ٨١٧ي ا٧٣ذ٥ِّ٤١ى كا٧٣ؼة

ٍؿًقػ٢ إ٣ػٯ  ىٲة٩٭ة أف ٱيٮًو٢ى رقػة٣حى ا٧٣ي ًٜ ث ؿٱ ُى ٍى ث قٲ ري ا٣ذٰ ٱ٨١٧ي ا٣ٮى ٮى ا٣ىُّ

ِّٰٞ دأػؾي ا٣عةٹًت اٳدٲح   ا٧٣ذ٤

   أف دع٢٧ًى ا١٣ذةبى ًٵىظ٧ؽى.«س»( ٝةؿ «ر»  )ٱة «ر»٣ًػ  «ـ»ٱٞٮؿي   -1

.   اٍظ٢ً٧ً ا١٣ذةبى «س»( ٝةؿ «ر»  )ٱة «ر»٣ًػ  «ـ»ٱٞٮؿي   -2  ًٵىظ٧ؽى

 ( اٍظ٢ً٧ً ا١٣ذةبى ًٵىظ٧ؽى.«ر»  )ٱة «ر»٣ًػ  «ـ»ٱٞٮؿي   -3

ٟى أف دع٢٧ًى ا١٣ذةبى ًٵىظ٧ؽى.«ر»  )ٱة «ر»٣ًػ  «ـ»ٱٞٮؿي   -4  ( ٤ٔىٲٍ

ٍي ث٭ة إثٺغى رقػة٣ًح  قٲ ٓي ا٣ٮى ًر اٵرثٓ ا٣ذٰ ٱكذُٲ ٮى كٰٚ ٢٠ِّ كاًظؽةو ٨٦ً ا٣ىُّ

ػػةؼى ٧٤٠ػػةته  ٌٞػػٰ، ٱ١٧ػػ٨ي أف دٌي ، ١٣ػػ٨ٌ ٬ػػؾق ا٧٣ٍؿًقػػ٢ً إ٣ػػٯ ا٧٣ذ٤ كٔجػػةراته

ـى إّ٭ةًر٬ػة ٹ  ػؽى ٔى ىٌف إّ٭ةرى٬ػة أك  ػٲ٨ًٍ؛ ًٵ ىٲ٨ٍى ٝٮقى ٓي ث ًى ٍنٮه كديٮ ا٧٣ىـٱؽاًت ٬ٰ ظى

ٌٞػٰ   ذ٤ ٍى ٱ١٧ػ٨ي أف ٱٞػٮؿى ٧٤٣ي ٮرةن ػةٌوحن. ٨٧ًٚ ذ٣ٟ ٦ىػسىٺن أٌف ا٣ٮقػٲ ٱيٮًصؽي وي

ػؿكرٱٌحن. ك٬ػٰ  (أف أٝٮؿى )، كٹ د١ٮفى ٔجةرةي (أف أٝٮؿى ٣ٟ... «س»ٝةؿ ٣ٰ ) ًى

يدٌٱىٍخ كإف ٥٣ ديػؤدَّ ٦يكػذذؿةه ٚػٰ ا١٣ػٺـ. ٚػٰ ا٣ٌىػٮردىٲ٨ًٍ ا٣سٌة٣سػًح كا٣ٌؿاثٕػح،  إف أ

ػؿي  (ٝػةؿ س أف)ك (ٝةؿ س )ا٣ذٌٕجٲؿاًف  ٭ى ػًؾٚة ٦ًػ٨ ا٣جىػٲ٨ًٍ. ك٬ػؾق ا٣ٌىػٮرةي دْى ظي

ٍي  قٲ ٍؿًق٢ً ٰٚ مأًف ا١٣ذةب، كٱ١ٮفي ا٣ٮى ا رقة٣حى ا٧٣ي ؿن ًْ ِّٰٞ ٦ي٪ذ ذ٤ ٔ٪ؽى٦ة ٱ١ٮفي ا٧٣ي

ٌن  ة أٱ ٕن ٤ً َُّ  ة ٤ٔٯ ٬ؾا اٹ٩ذْةر.٦ي

ةط  ٓى ٰٚ ا٣عكجةًف ٔؽدنا ٨٦ً ا٣٪ِّٞ ٌى  كاٳفى ٤ٔىٲ٪ة أف ٩

ٍؿًقػ٢ً كا٣ٮىقػٲٍ ٦يجةًمػؿةه،  -1 ىٲىٲ٨ًٍ، ا٧٣عةدىزحي ثٲ٨ٍى ا٧٣ي ك٣
ٰٚ ا٣ٌىٮردىٲ٨ًٍ اٵي

ِّٰٞ ٗٲؿي ٦يجةًمؿةو، ك٨٦ً ػٺًؿ كىقٲٍ. ذ٤ ٍؿًق٢ً كا٧٣ي  كثٲ٨ٍى ا٧٣ي

ًر اٵرثٓ ا٣ذٌة٣ٲح، ا٧٣يعةدى -2 ٮى ِّٞػٰ ٦يجةًمػؿةه، ٰٚ ا٣ىُّ ذ٤ ًٍ كا٧٣ي قٲ زحي ثٲ٨ٍى ا٣ٮى

ِّٰٞ ٗٲؿي ٦يجةًمؿة. ذ٤ ٍؿًق٢ً كا٧٣ي  كثٲ٨ٍى ا٧٣ي
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ِّٞػٰ  -3 ذ٤ ًٍ كا٧٣ي قػٲ خِّ ٠ي٤ِّ٭ة، ا٣ٕٺٝحي ثػٲ٨ٍى ا٧٣ٍؿًقػ٢ً كا٣ٮى ًر ا٣كِّ ٮى ٰٚ ا٣ىُّ

ة ٣ػؾ٣ٟ د١ػٮفي ٔجػةراتي اٹثذػؽاًء ٝجٍػ٢ى  ٕن ىجى ًكٱىٍخ ثٮقةَح ا٣ٌؿاكم، كد ري

، ٦ىـٱػػؽاتو ٦ًػػ٨ ا٣ػػٌؿاكم، كٱ١ػػٮفي (ٞػػٮؿي س ٣ًػػػ ـٱ)ا٣٪ٌُٞذىػػٲ٨ًٍ ٦ًسٍػػ٢  

ػة ٧٤٠ػةته ٬ػٰ ًزٱػةداته  ٌن ٮدي٬ة ٰٚ ًركاٱح ا٣ٌؿاكم ٹًز٦نة. ٬٪ةؾ أٱ كصي

ٰٚى ا٧٣يعةدىزح. ؿى َى ًٍ ثٲ٨ٍى  قٲ  ٨٦ً ا٣ٮى

ػذٌح د١ػٮفي ٚػٰ أًوػ٢ً  -4 ٌٞػٰ ٚػٰ ا٣٪٧ٌػةًذًج ا٣كِّ ٍؿًق٢ً إ٣ٯ ا٧٣ذ٤ رقة٣حي ا٧٣ي

ى٦ٍؿٱٌحن كاًظؽة.  ٤٧ٍحن أ ٨ٍ١٣ ٱ١٧ػ٨ي أف د١ػٮفى ٦نػذ٤٧حن ٤ٔػٯ ا٧٣يعةدىزًح صي

ًت  ـً كاٵى٦ًٍؿ كا٣ذٌٕضُّ جىًؿ كاٹقذٛ٭ة ٮًق ا٣ؼى صي ٧ى٢ ٰٚ كي دو أ٠جىؿى ٨٦ً ا٣ضي ٔؽى

ػة ٱ١٧ػ٨ي أف  ٌن ٍي أٱ قػٲ ٧ىػ٢. كا٣ٮى ك٠ؾا ٤ٔٯ دىؿا٠ٲػتى ٦ًػ٨ أ٩ػٮاًع ا٣ضي

 ًِ ػ ٍٛ ٓى ًظ ٤ى٭ػة ٦ىػ ٞي ٘ىٲًٍؿ دىؿُّؼو ا٣جذٌػحى، أك ٱ٪ ٍؿًق٢ً ث ٲ٨ٍى أٝٮاًؿ ا٧٣ي ٔى ٰى  ٱىٍع١

ٮرةو ٱىنةؤ٬ة. ٪ة٬ة ٰٚ أٱًٌح وي ٍٕ  ٦ى

ِّٞػٰ  -5 ذ٤ ػ٢ي ظؽٱسىػ٫ إ٣ػٯ ا٧٣ي ِّٰٞ، ٱيٮوِّ ذ٤ ٌٮًر ا٧٣ي ـً ظي ؽى ٔى جًت  ٍؿًق٢ي ثكى ا٧٣ي

ٌٞػٰ. ٚػإف  ًٍ إ٣ػٯ ا٧٣ذ٤ قػٲ ًٜ ا٣ٮى ؿٱػ ُى ٖي رقة٣ذى٫ي ث ًٜ ا٣ٮىقٲٍ، كٱيج٤ً ثُؿٱ

ِّٰٞ ٨٦ً دكًف  ؿةن إ٣ٯ ا٧٣ذ٤ ِّٰٞ، اقذُةعى أف ٱ٪٢ٞى ٠ٺ٦ى٫ ٦يجةمى ذ٤ ؿى ا٧٣ي ٌى ظى

. أمِّ  ٓو  إم١ةؿو ك٦ة٩ً

ا  -6 ة كاًظػؽن ًٍ ٱ٨١٧ي أف ٱ١ٮفى مؼىن قٲ ِّٰٞ كا٣ٮى ذ٤ ٍؿًق٢ً كا٧٣ي ٠ي٢ٌّ ٨٦ً ا٧٣ي

 أك أ٠سىؿى ٨٦ً مؼهو كاًظؽ.

7-  ًٜ ؿٱػ ُى ػة ٠ٺ٦ىػ٫ي ث ٌن ِّٰٞ ا٣ٌؿقػة٣ًح أٱ ٖى ٦يذ٤ إذا ٦ة اقذ٧ٌؿًت ا٧٣يعةدىزحي، أث٤ى

ٱػ ىؽى ٍؿًق٢ً اٵٌكؿ، ا٣ػؾم ٚػٰ ٬ػؾق ا٣عة٣ػًح قػذ١ٮف ٣ ٫ ا٣ٮىقٲٍ إ٣ٯ ا٧٣ي

ػ٢ي  ٚىػٰ ٦يعةدىزػحو دعىي ؿى َى ِّٰٞ. كٔةدمٌّ أٌف ا٧٣يعةدىزػحى ثػٲ٨ٍى  ذ٤ ٮرةي ا٧٣ي وي

، ٹ  ٍو قػٲ ًٜ كى ؿٱػ ُى ٚىٲ٨ًٍ كث ػؿى ٌُ ٍّٰ ٠جٲؿو ثػٲ٨ٍى ا٣ ٮًد ٚةًو٢و ١٦ة٩ صي ٭ٲًّة ثٮي ٛى مى

. ُيٮؿى  ٱ٨١٧ي أف دى
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ٍؿًقػ٢ً،  -8 ٍّٰ ٤ٔػٯ رقػة٣ًح ا٧٣ي ٍو ٠ذػةث قٲ ؿٱٜ كى
ُى ِّٰٞ ث ذ٤ ٢ي ا٧٣ي ٔ٪ؽى٦ة ٱعىي

ٓى  ٔ٪ؽى٦ة ٱذٌٕؾري  ٤ٔٲ٫ ا٣ٮوٮؿي إ٣ٯ ٦يٍؿًق٢ً ا٣ٌؿقة٣ح، د١ٮفي ٦يعةدزذيػ٫ي ٦ىػ

ًٍٕؿضي أقب٤ذى٫ كإصةثةد٫ً. ٫ًًٞ ٱ ؿٱ َى ، ك٨٦ً   ٦ىذ٨ٍو

ٍظٰ ٱ١ػٮفي ٦يٍؿًقػ٢ى  . ١٣ػ٨ٍ ٚػٰ ا٣ػٮى ٍو قػٲ ػ٢ي ثٮى ة ٦يعةدىزحه دعىي ٌن ٰي أٱ ٍظ ا٣ٮى

َىػػتى ا٣ٌؿقػػٮؿي  ، كٱ١ػػٮفي ا٧٣يؼة ٍى ا٣ٌؿقػػٮؿي ا٣ٌؿقػػة٣ًح ا ي دٕػػة٣ٯ كٱ١ػػٮفي ا٣ٮقػػٲ

ةك ٌن ٓي ا٣٪ٌةًس أٱ ص٧ٲ
(2)

ٍؿد، ا٣ذٰ  ٛى ٓى ا٣ؼةٌوحى ثة٣ ٞةـى كا٧٣ٮًٝ . كإٌف ا٣ٌنؼىٲٌحى كا٧٣ى

٣ػحى  ـً ٞػةـى كا٧٣٪ ٍظٰ، كا٧٣ى ٍي ٰٚ ًو٤ذ٫ًً ثة٧٣ٍؿًق٢ً ٰٚ ٤٧ٔٲٌػح ا٣ػٮى ٱذع٤ٌٯ ث٭ة ا٣ٮقٲ

ػأ ٔ٪٭ػة أٌف  ىؽىل ٦يٍؿًق٢ً ا٣ٌؿقػة٣ح، ٱ٪نى ؿ ك٦٪ـ٣ذ٭٥ ٣ ـً ا٣جنى ة ٱ٨ًٍ ٱ٤ٕٮاًف ٤ٔٯ ٦ٞى ا٤٣ٌؾى

ا  ٠ٺـى  ػة كاقػذس٪ةاٲًّة د٧ة٦نػة، ثٕٲػؽن ة ػةوًّ ٕن ًٍ ؾي كى ىٲة٫٩ كثً٪ٲذى٫ دأػي ًٰ كَؿٱٞحى ث ٍظ ا٣ٮى

ىػٲ٨ٍى ا٣٪ٌػةس.  ٍو ث ة إ٣ػٯ ا٧٣عةدىزػًح ثٮصػٮًد كقػٲ ةدً٪ة ٝٲةقن د٧ة٦نة ٨ٔ ٔةدادً٪ة كدٮُّٕٝ

، أك  ٓي ا٣ؼةصُّ ؿٱًٞح ا٣جىٲة٩ٲًٌح ا٣ؼةٌوًح ٬ٰ ا٣ٌنؿكطي كا٧٣ٮًٝ ٌُ ّي٭ٮًر ٬ؾق ا٣ جىتي  كقى

ػ٥ي ا٧٣عةدىزػحى ثً٪ػةءن ٤ٔٯ صً  ذٌٲةتي اٵظػٮاًؿ ا٣ذػٰ دع١ي ٲةؽي أك ٦ٞي ـً ا٣كِّ ٕي٧ٮ ٭ًح ا٣

 ٤ٔٯ ٔٞٲؽة ا٧٣ك٧٤ٲ٨، ا٣ذٰ ٱ٨١٧ي أف ٱينةرى إ٣ٲ٭ة ثأثؿًز ٦ىْة٬ًؿ٬ة 

ٍي   -1 ًقػٲ ٜى ا٧٣ٮصٮداًت ٤٠َّ٭ة، ك٦ً٪٭ة ا٣ٮى ٤ى ٦يٍؿًق٢ي ا٣ٌؿقة٣ًح أك ا٧٣ذ٥ِّ٤١ي ػى

٫ي كٝيؽردي٫ ٹ ٩ً٭ ٧ٍ٤ي ًٔ ٓى كٹ ٱىػؿاقي ك٢٠ُّ ا٣٪ٌةس. ك ٧ة، إذ ٱؿل ا٣ض٧ٲ ى٭ي ةٱحى ٣

ػًؿ  ًً ػؿ ٚػٰ ا٧٣ةًػٰ كا٣عة ٤ػٲ٥ي ثػأظٮاًؿ ص٧ٲػٓ ا٣جىنى ٕى ؽه، ك٬ػٮ ا٣ أظى

٤ى٥ي أقب٤ذى٭٥ ٨٦ً دكف أف ٱٕجِّؿكا ٔ٪٭ة ثأ٣ك٪ذ٭٥. ٍٕ  كا٧٣كذٞجى٢ً، كٱ

                                                 

(2)  ِّٜ َىتي ا٣ع ٍظٰ ظٲ٨ى ٱ١ٮفي ٦يؼة ٙي ٠ٲٛٲٌحي ا٣ٮى ٦جةمؿةن،  ملسو هيلع هللا ىلصدٕة٣ٯ ا٣ٌؿقٮؿى  ٰٚ ثعس٪ة، ٹ دؼذ٤

٤ٍػٜ، ك٠ػٺـي  ملسو هيلع هللا ىلصأك ثٮىقةًَح صجؿٱ٢. كٰٚ اٵظٮاًؿ ٤٠ٌ٭ة، ا٣ٌؿقٮؿي  ٌٜ كا٣ؼى ٍه ثػٲ٨ى ا٣عػ قٲ كى

ْىؿ  ٫، ٱي٪ ًٔ ٫ًٞ إ٣ٯ ا٣٪ٌةس. كٰٚ مأًف ٠ٲٛٲٌذ٫ً كأ٩ٮا ؿٱ ُى ٢ي ثً  ا  ٱيٮوى

ػٌؽةي اٵثػؿار، - ٔي ٙي اٵقؿار ك ٍن ٢ رمٲؽي ا٣ٌؽٱ٨، ٠ى ٌٍ ٛى ٲٍجىؽٌم، أثٮ ا٣ ثذعٞٲػٜ ٤ٔػٰ  ا٧٣ى

 ]اٵو٢[. 44-43، ص٬9ػ.ش، ج1361أو٘ؿ ظ٧١خ، ا٩ذنةرات ا٦ٲؿ ٠جٲؿ، 
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ٲ٨ًٍ ا٣ٮًٝخ ا٣ؾم ٱ١ػٮفي ٚٲػ٫ ٗةاجنػة ٔػ٨ أثىػةًر   -2 ٔى ٦يٍؿًق٢ي ا٣ٌؿقة٣ًح ٰٚ 

ػػٲ٨ى ٤٣ ِّٞ ذ٤ ًٓ ا٧٣ي ًٍ ص٧ٲػػ ػػًؿ ا٣ٮىقػػٲ ٌؿقػػة٣ح )ا٣٪ٌػػةس( كظذٌػػٯ ٔػػ٨ ثىىى

ا  )ا٣ٌؿقٮًؿ(، ٱ١ٮفي ٦ٮصٮدنا ٰٚ ٢٠ِّ اٵز٦ةًف ك٠ػ٢ِّ اٵ١٦٪ػح، ك٦يجًىػؿن

ػؿى٥٬. كثً٪ػةءن ٤ٔػٯ ٬ػؾا،  ِّٰٞ ا٣ٌؿقػة٣ح كأظػٮا٣ى٭٥ ك١ًٚى أ٧ٔةؿى ٢٠ِّ ٦يذ٤

، ٚىػٍؿدنا ٠ػةف  ٍو ٢٠َّ إ٩كةفو قٲ ؿةن ث٘ٲًؿ كى ا ٤ٔٯ أف ٱ٥ِّ٤١ى ٦يجةمى ٱ١ٮف ٝةدرن

ججي٫ ا٣ٛةًوػ٢ى أـ ٦ ىٲٍفى قى ؿٱ٨ ٣ ٓى اٳػى ٍو ٦ قٲ ُىؿٱٜ كى ة. ك٠ٺ٦ي٫ ث ٔن ض٧ٮ

ى٭٥ ٔ٪ػػ٫، ثػػ٢ ٦جٕسيػػ٫ أٌف  جٲ٨ى أك ٗٲػػةث َى ػػؽى ٔػػ٨ ا٧٣يؼػػة ٍٕ َّٰ كا٣جي ا١٧٣ػػة٩

ًٜ كقػٲٍ.  ؿٱ ُى ٧ةًع ٠ٺ٫ً٦ً كٚىٍ٭٫ً٧ً إٌٹ ث ًؽركف ٤ٔٯ قى جٲ٨ى ٹ ٱٞى َى ا٧٣يؼة

ًؽري ٤ٔٯ   كثً٪ةءن ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٱٞى

ٍى ٩ -أ قٲ ػًؿق أف ٱي٥ِّ٤١ى ا٣ٮى ػؿةن ٚػٰ مػأًف أظٮا٣ًػ٫ً ك١ًٚى ػ٫ ٦يجةمى ٛكى

ٍى  جيػ٫ي ا٣ٮقػٲ َى  چ ڃ ڃ ڃ ژ كأقب٤ذ٫، كٱ١ٮفى ٦يؼة

 .[3 - ٫َ2  ] ژ ڇ     ڇ  ڇ چ چ چ

ٍٕ٪ٰ ذ٣ٟ  -ب ؿٱ٨. كٱى ٓى اٳػى ةن ٦ ؿى ًٍ ٦يجةمى قٲ ًٜ ا٣ٮى ؿٱ ُى أف ٱذ٥ٌ٤١ى ثً

ٍي (ٝي٢ٍ ٤ً٣٪ٌةًس ٠ؾا)أ٫ٌ٩ ٹ ٱٞٮؿي ٤٣ٮىقٲٍ   ، ث٢ ٱ٘ػؽك ا٣ٮقػٲ

ٍ كقٲ٤حن  ٭ة ٨٦ً اٳػؿٱ٨ى ٚٞ ًٔ ٧ة   ٣ًٍٸظكةًس ثؿقة٣ذ٫ًً كإ١٦ة٩ٲٌحً قى

 وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ى ې ژ

 ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ

 .[171ا٣٪كةء  ] ژ ی

ًٍ ٤ٔٯ ٩عٮو ٗٲًؿ ٦يجةًمؿو إ٣ٯ  -ج قٲ ًٜ ا٣ٮى ؿٱ ُى أف ٱيٮًو٢ى رقة٣ذى٫ي ث

ػػ٥ ٠ػػؾا..  ى٭ي جٲ٨، كٱٞػػٮؿى ٤ً٣ٍٮىقػػٲٍ  ٝيػػ٢ٍ ٣ َى  ۈئ ۆئ ژ ا٧٣يؼػػة

 ژ ی ی      ی   ی ىئىئ  ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ

 .[9ا٣ـ٦ؿ  ]
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ٍو كاًظػؽو  -3 قػٲ ٛىٍ٭٥، ٍٚٞ ٦ًػ٨ ٚىػ٥ً كى ٧ةًع كا٣ ٍؿًق٢ً ٝةث٤ًحه ٤ً٣كَّ ٧٤٠ةتي ا٧٣ي

ٓي ٚػٰ ظة٣ػًح  ػ ٞى ٍي إثٌةفى إدرا٫ً٠ً ٧٤٠ػةًت ا٧٣ٍؿًقػ٢ً ٱى قٲ )ا٣ٌؿقٮؿ(، كا٣ٮى

ٺعو )ثة٣ٛةرقٲٌح  دىٍر ٩ة آ
ٌَ ـً ا ؽى ٬ٯ( ٦يؤٌٝذػحو، كٹ ٱذعػٌؽثي إٌٹ ث٧ػة ةگػٔى

٢ى  ٍؿًقػ٢ً كىوى ٘ىًؿ دىىػؿُّؼو ث٧٤١ػةًت ا٧٣ي ا ٤ٔٯ أٍو إ٣ٲ٫، كٹ ٱ١ٮفي ٝةدرن

. ؿى ٍؾؼو كإًةٚحو كد٘ٲٲؿو كأمِّ دىؿُّؼو آػى ًٜ ظى ؿٱ ُى  ث

ػؿةن   -4 ، ٝػةدره ٤ٔػٯ أف ٱي٤١ِّػ٥ى ا ى ٦يجةمى ؿى ٍؼهو آػى ، كٹ أمُّ مى ٍي قٲ ٹ ا٣ٮى

َىتو ث١ػٺ ًؿ ٢٠ِّ ٦يؼة ًَ ؿُّ ثؼة ًٜ ا٤٣ٌكةًف أك ا٣ٮىقٲٍ. ٦ة ٱى٧ي ؿٱ ُى ـً ا ، كث

ـو ٦عكػٮس.  ٮرًة ٠ػٺ ؿي ثىي ًٜ ا٣ٮىقٲٍ ٱذْ٭َّ ؿٱ ُى ٱيجٲِّ٪ي٫ ا ي ]دٕة٣ٯ[، كث

ػة  ٌن ػؿٱ٨ى ٗٲػًؿ ا  أٱ ة٬ًًؿ ٧٤٠ػةتي اٳػى ٌْ ٓى أ٫ٌ٩ ٰٚ ا٣ كثً٪ةءن ٤ٔٯ ٬ؾا، ٦

دىذجٲ٨ٌي ث٤ًًكةًف ا٣ٮىقٲٍ، ٝةا٢ًي ٢٠ِّ د٤ٟ ا٧٤١٣ةًت ٤ٔٯ ا٣عٞٲٞػح ٬ػٮ ا ي 

ٓى أ ػػة. ك٣ً٭ػػؾا ا٣ٌكػػجىًت، ٦ػػ ٌن ى٥ً ٦ىػػذ٨ًٍ ا٣ٞػػؿآف ٱػػذ٥َّ٤١ي ا ي أٱ ٩ٌػػ٫ ٚػػٰ ٔػػة٣

ػًؿ كا٧٣ةًػٰ  ًً ي٩ةسي ا٣عة كا٣ٌؿقٮؿي كاٵ٩جٲةءي ا٣ٌكةثٞٮفى كا٧٣ىٺا١حي كأ

ٓي وػة٦ذٮفى ٤ٔػٯ ا٣عٞٲٞػح،  ًؿ ا٣ٞػؿآف[، ا٣ض٧ٲػ ُـّ ة ]ٰٚ ز٦ػةف د٪ػ ٌن أٱ

ؽي ٬ٮ ا ي ]دٕة٣ٯ[.  كا٧٣ذ٥ِّ٤١ي اٵكظى

ػؿه ٤ٔػٯ ا٦ذػؽاًد ٦يٍؿًق٢ي ا٣ٌؿقة٣ًح )ا ي( ٬ٮ ٰٚ أذٞةًد ا٣  -5 ًً ٧ػؤ٦٪ٲ٨ى ظة

ـً ٚػٰ مػأف  جًت، ٱي١٧٪يػ٫ ٚػٰ أز٪ػةًء ا١٣ػٺ . ك٣ً٭ؾا ا٣كَّ ؿي ٌي ـ٦ٌةًف كٱع ا٣

ػػ٧ٲؿ ا٣٘ةاػػًت  ٌى ػػًؿ أف ٱػػذ٥ٌ٤١ى ث ًً ػػ٧ٲًؿ (٬ػػٮ)ا٧٣ةًػػٰ كا٣عة ٌى ، أك ث

ة ٚػٰ مػأ٫٩ ]دٕػة٣ٯ[ أف ٱكػذ٢٧ًٕى  ٌن (. كٱ١٧٪ي٫ أٱ ا٧٣ذ٥ًِّ٤١ )أ٩ة، ٩ع٨ي

 ًٛ َّٰ ٤ٕ٧ٍ٤ً٣ٮـ أك ا٣ ٢ٍٕى ا٧٣جٍ٪ ًٛ ٮاءه أ٠ةف ذ٣ػٟ ا٣ َّٰ ٧ٍ٤ً٣ض٭ٮؿ، قى جٍ٪ ٢ٍٕى ا٧٣ى

٪ىٯ ا٧٣ض٭ػٮؿ. ك٤ٔػٯ ٬ػؾا  ٍٕ ثًىٲً٘ح ا٧٣ض٭ٮًؿ أـ ثًىٲً٘ح ا٤ٕ٧٣ٮـ ث٧ى

، ٱ١٧ػ٨ي ٠ٺ٦ىػ٫ي أف (٬ػٮ)ك (٩عػ٨ي )ك (أ٩ػة)ا٣٪ٌعٮ، ٔ٪ؽى٦ة ٱ١ػٮفي ا ي 

 (٩عػػ٨ي )ك (أ٩ػػة)ٱذٌٌػػطى ٦ًػػ٨ دكف أٌم دٮًػػٲطو كإمػػةرةو ثة٤٣ٌ٘ػػح إ٣ػػٯ 
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ؿِّ (ك٬ٮ)ك ػة ٣ذ٘ٲُّػًؿ ، كٱذ٘ٲَّؿى ثعي ٕن ىجى ة د ٌن ٤٧ًٍح أٱ ٢ٍٕي ا٣ضي ٱٌح، كقٲذ٘ٲٌؿي ٱٞٲ٪نة ًٚ

َىجٰ  ػة ٤ٔػٯ ٦يؼػة ٌن ٜي أٱ ػذ٥ِّ٤١ ٱ٪ُجًػ ػؿُّ ٧ٍ٤ً٣ي ا٧٣يذ٥ِّ٤١. ك٬ؾا ا٣ذٌ٘ٲٌؿي ا٣عي

ـً ا  ٬ػٮ  ُّٰ ث١يػ٢ِّ ٠ػٺ تي اٵٍوػ٤
َى ٞيؿآف. ا٧٣يؼة )٤ٔٲػ٫  (ا٣ٌؿقػٮؿي )ا٣

ة.  ٕن ٫ًًٞ ا٣٪ٌةسي ص٧ٲ ؿٱ ُى أ٦ٌة ا٣عٌػٮري ا٣ػٌؽاا٥ي  ِّ ا٣ٌىٺةي كا٣ٌكٺـي(، ز٥ٌ ث

ػًؿ  ًً ػة ٦ًػ٨ ا٧٣ةًػٰ أك ا٣عة ٕن ػأي ٔ٪ػ٫ أٌف ا٣٪ٌػةسى ص٧ٲ ـ٦ٌةف ٚٲ٪نى ٰٚ ا٣

ٞىػ٢ي ٦ًػ٨ ٝىػٍٮًؿ ا ؛  ٫ي ]دٕة٣ٯ[، ٠ٺ٦نػة ٱي٪ ٕى ٚػٰ ٤ٔػٯ ظػٲ٨ ٱذ٧ٌ٤١ٮف ٦

، ٱذػٮ٣ٌٯ ا ي  ػؿكفى ؿكف. كٔ٪ؽى٦ة ٱذ٥َّ٤١ي اٳػى ة٬ًًؿ ا٧٣ذ٥ِّ٤١ي ٥٬ اٳػى ٌْ ا٣

. ًٵ٩ٌ  ًٍ ٧ى٢ى ا٣ٮقٲ ٫ ٨٦ً ٩ةظٲحو ٱيجػٲ٨ِّي أظػٮا٣ى٭٥ كأ٧ٔػة٣ى٭٥ ك٧٤٠ػةدً٭٥ ٔى

٤ٲ٥و ث٢١ِّ مٰء، ك٨٦ً ٩ةظٲحو أػؿل ٱ٘ؽيك ٬ػٮ  ٔى ٰٚ وٮرًة راكو كاًظؽو ك

ػؿةو  ًً ػٮرًة مؼىػٲٌحو ظة ٚنة ٰٚ ٦يعةدىزذ٭٥ ٚػٰ وي ؿى َى جى٭٥ ك َى ة ٦يؼة ٌن أٱ

ٍىًؿ( ٬ٮ ٍٚٞ ا٧٣يذ٥ِّ٤١ي  ٕى ٍي )رقٮؿي ا٣ قٲ ـ٦ٌةف. ثٲ٪ى٧ة ا٣ٮى ٤ٔٯ ا٦ذؽاًد ا٣

ا٣ؾم ٱىٍؿكم ًقٲىؿى ا٧٣ةًٲ٨ى ٰٚ ٔٺٝذً٭٥ ث٫. كثً٪ةءن ٤ٔػٯ ٬ػؾا، ٱ١ػٮفي 

ي٩ػةسي  ( كأ ٍي قػٲ ػؿي )ا٣ٮى ًً ٫ي ك٠ػؾا ا٣ٌؿقػٮؿي ا٣عة ٩ةقي
ي ٢ي ا٧٣ةًٰ كأ ريقي

جى٭٥. ك٦ة أ٠سىؿى  َى ة ٦يؼة ٌن َىجٰ ا  ]دٕة٣ٯ[، كٱ١ٮفي ٬ٮ أٱ ٕىٍىؿ، ٦يؼة ا٣

ػٍؿحو كإٱٌػةحو ك إمػةرةو، أف ٦ة ٱعؽيثي ]ٰٚ ا٣ٞػؿآف[، ٦ًػ٨ ديكف أٌم مى

ػ٫ً  ـً ا٧٣ٮصَّ ٥ي ًكٍص٭ػحى ا١٣ػٺ
ٲِّؿى ا٧٣ػذ٤١ِّ ة، كأف ٱ٘ي ٌن َىجٮفى أٱ ٱذ٘ٲَّؿى ا٧٣يؼة

. جٲ٨ى َى  إ٣ٯ ا٧٣ؼة

ػؿي  ا ٦ػة ٱْ٭ى َىًت، ا٣ؾم ٠سٲػؿن ؿُّ ٧ٍ٤ً٣يذ٥ًِّ٤١ كا٧٣يؼة ؿي ا٣عي ك٬ؾا ا٣ذٌ٘ٲٲؿي كا٣ذٌعٮُّ

ٲٍ٪ػحً  ٛى ىػٲ٨ٍى ا٣ ق ث ـو ك٩ضؽي ٞيؿآف ٨٦ً دكًف أٱًٌح إمةرةو أك إٔٺ كاٵػػؿل، كا٣ػؾم  ٰٚ ا٣

ٕىػ٢ي  ٪ىػٯ ا١٣ػٺـ، ٱض ٍٕ َىػًت د٘ٲٲػؿى أقػةًس ٦ تي ٚٲػ٫ د٘ٲٲػؿي ا٧٣يؼة ا ٦ة ٱىعى ٠سٲؿن

 . ػٍؿدو ٛى ة ٦يؼة٣ًٛحن ٧٤٣أ٣ٮًؼ ا٧٣يٕذةًد د٧ة٦نة، ك٦٪عًىؿةن ثً ٌن ٞيؿآف أٱ ًح ا٣ ٘ي ٮرةى ثً٪ٍٲًح ٣ وي

ػ ـً ٚػٰ مي ىػٮًؿ ا١٣ػٺ ًت ا٣٪ٌةمػئي ٔػ٨ ظي َى ٥ً كا٧٣يؼة
ؿُّ ٧٤٣يذ٤١ِّ ؿكطو ا٣ذٌ٘ٲٲؿي ا٣عي
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ٍي  ؿًة كٱيعػجً ْى َّٰ ٤ً٣ًٌ٘ح ا٧٣٪ذ جٲٕ
ٌُ ٤ًٍؼ٢ي ا٣ج٪ةءى ا٣ ، ٱيؼى ـً كًقٲةؽو ػةصٍّ ٦يذع٥ِّ١ ثة١٣ٺ

 ًٙ ٌٰ ٣ًذػأ٣ٲ ٪ٍُٞػ ػ٢ى ا٧٣ى ٤ٍكي ٓي ا٣ذَّكى ػ
ُى ػؿآًف كٝةراًػ٫ً ٦ًػ٨ ٩ةظٲػحو، كٱٞ ٞي ًٓ ا٣ ٓى قػة٦ً

دىٮُّٝ

ػًه اٵي  ٓى ظذٌػٯ ٚػٰ ًركاٱػح ًٝىى ػ ٍُ ٞى ٦ىػ٥ ا٧٣ىٕة٩ٰ ٨٦ً ٩ةظٲحو أػؿل. ك٩ىؿىل ٬ؾا ا٣

ػهى اٵ٩جٲػةء ٚػٰ ٠سٲػؿو ٦ًػ٨  ػًؿ ٔػ٨ أٌف ًٝىى ْى ػٍؿًؼ ا٣٪ٌ ػٍؿآًف، ثىى ٞي ا٣ٌكةثٞح. كٰٚ ا٣

ػؽى ذ٣ػٟ  ٍٕ ى ءو ٦ً٪٭ة ز٥ٌ ث ـٍ ىٲةًف صي ؽى ث ٍٕ ى ٓي ث ُى ٞي ًٙ ا١٣ٺـ كد ٍٕؿىضي ٰٚ دٌةٔٲ اٵظٲةف دي

ٔىػٍؿضي  ػؿ، ٱػأدٰ  يػى رو أ ٮى ٮرًة ٩ًٛك٭ة أك ٰٚ قي ٦ىٌؿةن أػؿل ديٍؾ٠ىؿ أصـاءه ٦ً٪٭ة ٰٚ ا٣كُّ

.ا٣ ؿو ْى ؽ٦ِّحو كٗٲؿى ٦ي٪ذ ٘ىٲًٍؿ ٦ٞي ٤ٍٗىًت ث  ًٌٞىح ٰٚ اٵ٥ٌٔ اٵ

ػة  ٕن ًُ ٞى ػة٬ًًؿ ٦ي٪ ٌْ ٔػحه، كدجػؽك ٚػٰ ا٣ ػٮرةو ٦ذ٪ٮِّ ٍٕؿكًحي ٰٚ ٢٠ِّ قي ا٧٣ىكةا٢ي ا٧٣ى

٣ٍ٪ة ٨٦ً ا٣جىٲ٨ًٍ  ىٍٮ أزى ، ٤ٔٯ ٩ىٍعًٮ أ٫ٌ٩ ٣ ٭ة ٨ٔ ثٕيو ٌي  (ثًٍك٥ً ا ً ا٣ٌؿظ٨٧ ا٣ػٌؿظٲ٥)ثٕ

ٌى  ر ا٣ٞؿآًف ثٕ ٮى ٍُٕػحو كاًظػؽةو، ا٣ذٰ دًٛى٢ي قي نة ٨٦ً ًٝ ىجىؽا ا٣ٞؿآفي ٠ًذةث ٭ة ٨ٔ ثٕيو ٣

هو دػذ٥َّ٤١ي ٚٲ٭ػة مؼىػٲٌةته ٦ؼذ٤ٛػحه  ًٞىى ا ٦ىٍىعٮثحن ث ا ٦يذجةٱً٪حن صؽًّ ؿن ٩ىضؽي ٚٲ٫ ١ًٚى

ػؿ  ١ًٛى َّٰ كا٣ٮاًظػؽى ١ً٣يػ٢ِّ ا٣ ٓى أٌف ا٣ٞةا٢ى اٵٍوػ٤ ٔح. ك٦ى ذ٪ٮِّ ؿ ا٧٣ي ١ًٛى ًٙ ا٣ ٰٚ دٌةٔٲ

زي ٰٚ  ؿه ك٦ىُة٣ًتي ٤ٔػٯ ٬ٮ ا ي ]دٕة٣ٯ[، دىجٍؿي ذ٨ًٍ ١ًٚى ى٥ً ا٧٣ى ًط ٔة٣ ٍُ ٌْة٬ؿ ك٤ٔٯ قى ا٣

ؿًة ا٣ٌؿقٮًؿ ٦ع٧ٌؽ )٤ٔٲ٫ ا٣ٌىػٺةي كا٣ٌكػٺـي(  ٌٍ ِّٜ دٕة٣ٯ كاٵ٩جٲةًء كظى ٣ًكةًف ا٣ع

٢ي  ي٩ػػةسو ٬ػػ٥ ا٧٣يؼػػةَجٮفى اٵوػػ٤ٲٌٮف، كدذػػؽاػى ػػؿى كظذٌػػٯ أ ػى
ي ٍؼىػػٲٌةتو أ كمى

ًؽ كا٣ذٌنػذًُّخ ا٣ ػٲ٨ًٍ ا٣ذٌٛػؿُّ ٔى ، ك٬ٰ ٚػٰ  ٟي ى ٍو كدذنةث ػة٬ًًؿٌم د٪ُػٮم ٤ٔػٯ دىػؿاث ٌْ

.  ٦يٍكذىًكؿٍّ ٠ة٨٦ًو

ًٜ ا٧٣يذٕػةرىًؼ ٚػٰ ا٣جٲػةف، ا٣ػؾم  ػ ًُ ٙي ٤ً٣ٍٕػةدًة ك٧ٍ٤ً٣٪ ً ٥ٍْي ا٧٣ذنذِّخي كا٧٣ؼة٣ ا٣٪َّ

ٞيؿآف، ٦يذأزِّؿه ث٧ض٧ٮٔػًح  ى٥ً ٦ىذ٨ًٍ ا٣ ٌٰ ٤ٔٯ ٔة٣ ٞيٍؽق ٛىٌةًء ا٣  ٦يكذؽا٦حن ٨٦ً ا٣
ٺٹن ًّ ٞىٯ  ٍ أ٣

 ًٜ ُّٞ ؿًة إثٌةفى دع ًً ٌْؿكًؼ ا٣عة ى٭ػة ٚػٰ أمِّ  ا٣ ٲػؿو ٣ ٛىؿى ث٪ْى ا٣ٮىٍظٰ، ا٣ذٰ ٹ ٱ٨١٧ي أف ٩ْ

ـى٣ٲٌػةًت  ٗى ٍٕ٪ىػٮٌم ك ٦ىذ٨ٍو ٨٦ً ا٧٣يذٮًف ا٣ٞؽٱ٧ح، إٌٹ ٤ٔٯ ٩ُةؽو ٦عؽكدو ٰٚ ا٧٣ىسٍ٪ٮٌم ا٧٣ى

ِو ]ا٣ٌنٲؿازٌم[. ـى٣ٲٌةًت ظةٚ [ كٗ ٌٰ ٺؿ ا٣ٌؽٱ٨ ا٣ٌؿك٦ ٧ٍف دىجٍؿٱـ ]٣ًضى  مى
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ى ... ٺعو أ٠جىؿى ٤ٔٯ ٔة٣
ٌَ ػٮرة ك٬٭٪ة، اثذ٘ةءى ا ٞي٢ي أصـاءن ٨٦ً قي ٞيؿآف ٩٪ ٥ً ٦ىذ٨ًٍ ا٣

ٮرًة ٦ىٍؿٱى٥ ا٣ذٰ ٚيًىػ٤ىٍخ ثة٣جىٍكػ٤٧ًح  ٫َ. كٝج٢ٍى ذ٣ٟ، ٩يٮردي اٳٱةًت اٵػٲؿةى ٨٦ً قي

 ٍّٰ ٤ ٭٧ة ٤ٔٯ ٩ىٍعٮو صى
ُي ي ؿى دؿاث ٮرًة ٫َ، ١٣ٰ ٱْ٭ى  ٨ٔ قي

ٮرة  ٦ؿٱ٥  -  ٨٦ً قي

 ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ  ٺ  ٺ ڀ ڀ

 .[98 - ٦96ؿٱ٥  ] ژ ڄ ڄ ڦ     ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ

ٮرة  ٫َ  -  ٨٦ً قي

 ڍ ڇ ڇ     ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ژ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ    ڈ  ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ

 ڻ       ڻ ں ں  ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ  گ گ

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہہ   ہ   ۀ  ۀ ڻ ڻ

       ﯁ ﯀      ﮿     ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮴

  ڭ ڭ                  

 ٺ ٺ ٺ  ڀ     ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ    ٹ ٹ ٹ  ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ڱڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ

 ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ﮴  ﮳ ﮲   ۓ ۓ ے  ے ھ ھ  ھ ھ ہ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې    ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
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 ی          ی  ىئ   ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ  وئ وئ    ەئ

 خت حت جت يب ىب مب  خب حب جب يئ   ىئ  مئ حئ جئ       ی ی

     ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ    ٻ ٻ ٱ  جث يت ىت مت

 ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹٹ   ٿ ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇ  ڇ         چ چ   چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ

 گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ

 ڻ ڻ ں  ں  ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ  گ گ گ

 ﮴  ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے      ے    ھ ھ  ھ ھ     ہ ہ ہ    ہ       ۀ  ۀ    ڻ ڻ

 ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ  ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ     ۆ   ۇ ۇ ڭ

 ېئېئ ۈئ    ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ائ ائ ى    ى ې

 مب  خب           حب جب يئ ىئ مئ    حئ جئ ی ی ی ی    ىئ ىئ ىئ ېئ

 حخ جخ مح جح مج  حج يث ىث  مث  جث يت ىت مت خت    حت جت يب ىب

 ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  حس جس     مخ

 ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ

 ک ڑ ڑ ژ        ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .[57 - ٫َ1  ] ژ گ   گ گ ک    ک ک

ِي ٚٲ٭ة اٳدٰ 98-96اٳٱةتي  ٮرة ٦ىٍؿٱى٥، ٱيٺظى  ، ك٬ٰ آًػؿي اٳٱةًت ٨٦ً قي

ٓى 96ٰٚ اٳٱح  ( ٦ػ ًٓ ا٣٘ػةاجٲ٨ى ٧ٍػ ػ٧ٲؿ صى ٌى ٲ٭٥ )ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨، ث
، ا ي ٱذ٥َّ٤١ي ٤ٔى

ِّٰ )٤ٔٲ٫ ا٣ٌىٺةي كا٣ٌكٺـي(.  ا٣٪ٌج

ٌٰ 97ٰٚ اٳٱػح  ػ٫ي ا١٣ػٺـي إ٣ػٯ ا٣٪ٌجػ ٘ىٲٍػًؿ ٚةًوػ٢و ٱذٮصَّ ًد  ، ث ػ٧ٲؿ ا٧٣ٛػؿى ٌى )ث

ٓى  َىت(. كٱيذ٥َّ٤١ي ٦ (، ك(أ٩خى )ا٧٣ؼة ٌٰ  )ا ي/ا٧٣ذ٥ِّ٤١ي(. (٩ىٍع٨ي )، ٰٚ مأف )ا٣٪ٌج
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ًٓ ا٣٘ػةاجٲ٨(، كٱيػذ٥ٌ٤١ي 98ٰٚ اٳٱح  ٧ٍػ ٧ٲؿ صى ٌى ، زة٩ٲحن ٱأدٰ ا١٣ٺـي إ٣ٲ٭٥ )ث

٧ٲؿ  ٌٌ ٓى ا٣ ػ٫ي ا١٣ػٺـي ٦ػٌؿدىٲ٨ًٍ إ٣ػٯ ًػ٧ٲؿ(أ٩خى )٦ ٰى اٳٱػحي ٱذٮصَّ  ، كٝىج٢ٍى أف د٪ذ٭ػ

ًت  َى ؿًد ا٧٣ؼة ٍٛ (، كٱ٘ؽك  (أ٩خى )ا٧٣ ٌٰ ٚنة ٰٚ ا٣ؼُةب. (أ٩خى ))ا٣٪ٌج ؿى َى ؿةن   ٦يجةمى

ٍٕؽ ٮرةي ا٣ذٰ دأدٰ ث ٓى ٬ػؾا  ا٣كُّ ، كٱيذعٌؽثي ٦ ٌٰ  ثؼُةبو ٦جةًمؿو ٤ً٣٪ٌج
ي أ ]٫َ[ دجؽى

ؿةن ٰٚ مأ٫ًً٩ ٬ٮ ك ًت ٦يجةمى َى ػ٧ٲؿي ٦ًػ٨ (٩ىٍع٨ي )ا٧٣ؼة ٌٌ ٲَّػؿي ا٣ ػؽى ذ٣ػٟ ٱ٘ي ٍٕ . ١٣ػ٨ٍ ث

٧ٲؿ إ٣ٯ ا٣ (٩ىٍع٨ي )  .(أ٩ة)ٌٌ

٧ٲؿي 4ٰٚ اٳٱح  ٌٌ ٲَّؿي ا٣ ػ٧ٲًؿ  (٩ىٍع٨ي )، ٱ٘ي ٌٌ ٪ةًقجحي ٫٣ إ٣ٯ ا٣ ًٓ ا٧٣ي ٧ٍ كإٔٚةؿي ا٣ضى

ػذ٥ِّ٤١ي( ٱٞػٮؿي ٔػ٨ ذادػ٫ ثًًىػٲ٘ح  (٬ٮ) ٪ةًقجًح ٣ػ٫. ا ي )ا٧٣ي كاٵٕٚةًؿ ا٧٣يٛؿدًة ا٧٣ي

. د٥ُّ٤١ي ا٣ٌنػؼًه اٵٌكًؿ ژ  ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ژ ا٣٘ةاًت ا٧٣يٛؿد 

د ا٣٘ةات )ا ( ٰٚ مأ٫٩ ث ؿى ٍٛ  .8ٱكذ٧ؿُّ إ٣ٯ اٳٱح  (٬ٮ)٧ٌٲًؿ ا٧٣

ٌٰ  ٨٦ً9 اٳٱح  ٥ي( صٮا٩تى ٨٦ً ًٌٝىح ٦ٮقٯ ٤ً٣٪ٌجػ
ُّٜ دٕة٣ٯ )ا٧٣ذ٤١ِّ ٱىٍؿكم ا٣ع

َىت  ًد ا٧٣يؼة ؿى ٍٛ ىٍظؽاًث ًٌٝىػح (أ٩خى )ثىٲ٘ح ا٧٣ . ٨ٌ١٣ ا٣ٌؿاكم )ا ( ٱنذًؿؾي ٰٚ أ

 ٦ٮقٯ ٰٚ وٮرًة مؼىٲٌح كاظؽة.

٨٤ًي ا٣ػ11ٰٚ اٳٱح  ٍٕ ٌؿاكم )ا /ا٧٣ػذ٥ِّ٤١ي( ٔػ٨ ظٌػٮًرق ٚػٰ ا٣ع١ةٱػح ، ٱي

ًد ا٣٘ةاػت  ٍّٰ ٧٤٣ض٭ٮؿ ٦يٍك٪ىؽو ٚػٰ اٵوػ٢ إ٣ػٯ ا٧٣ٛػؿى   ژ ث٢ٕٛو ٦ةضو ٦ج٪

. أ٦ٌة ٰٚ اٳٱةًت ا٣ٌٺظًٞح ٚإٌف ا٣ٌؿاكمى ا٣ؾم ٬ػٮ ا  دٕػة٣ٯ ژ    

ػذ٥ِّ٤١  ًد ا٧٣ي ٓى ٦ٮقٯ ثىٲ٘ح ا٧٣ٛؿى ٢ي ٰٚ اٵظؽاًث ٦جةمؿةن كٱذ٥َّ٤١ي ٦ )أ٩ػة(، ٱىؽػي

ٞي٢ي ٣٪ة دٕة٣ٯ ٚػٰ ٦ٞػةـ ا٣ػٌؿاكم إصةثػةًت ٦ٮقػٯ ٦يكػذ٧ًٕٺن ٧٤٠ػحى    (ٝػةؿ)كٱ٪

 .[٫َ18  ] ژ ...ڇ ڇ ڇژ

، ًػٺٚنة ٧ً٣ة صةء ٰٚ اٳٱةًت ا٣ٌكةثٞح، ٱؾ٠ؿي ا ي دٕػة٣ٯ ذادىػ٫ي ٦ًسٍػ٢ى 19ٰٚ اٳٱح 

ًد ا٣٘ةات )٬ٮ(  )ٝةؿى ]ا  دٕة٣ٯ [  ٍٛؿى ة ثىٲ٘ح ا٧٣ ٌن  .(ژ ک  ڑ ژ٦ٮقٯ أٱ

ًد ا٣٘ةاػت  )ٝػةؿى  21اٳٱح  ٰٚ ٧ٲًؿ ا٧٣ٛػؿى ٌى ٫ي ث ة، ٱذ٥َّ٤١ي ا  دٕة٣ٯ ٩ٛكي ٌن أٱ
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ًد ژ ڱڳ ڳ  ڳ ژ ]ا ي دٕة٣ٯ [ ٧ٲؿ ا٧٣ٛؿى ٌى (، ٨ٍ١٣ ٰٚ آًػًؿ اٳٱح، ٱيكذجؽىؿ ث

ًٓ ا٧٣ذ٥ِّ٤١  ٧ٍ . كٚػٰ اٳٱػةًت ژ ڱ ڱ ڱ ژ ا٣٘ةاًت ٧ًٲؿي ا٣ضى

ًٓ ا٣ٌٺظًٞح دكذ٧ؿُّ ا٧٣يعةدىزحي ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮ، كٱذ ٧ٍػ ػ٧ٲؿ ا٣ضى ٌى ٥ٌ٤١ي ا ي دٕػة٣ٯ ث

ٞي٢ي ٧٤٠ةًت ٦ٮقٯ.(٩ع٨ي )ا٧٣ذ٥ِّ٤١   ، كٱ٪

ًد ا٧٣ذ٥ِّ٤١ 42ك  41أ٦ٌة ٰٚ اٳٱذىٲ٨ًٍ  ٓى  (أ٩ة)، ٚٲذ٥َّ٤١ي دٕة٣ٯ ث٧ٌٲؿ ا٧٣ٛؿى ٦ػ

ا ٣ػ٫  ؽن ًٔ ٧ًػ٢ى ٦يكػة ٔى ٤ىًت ٦ٮقػٯ  ُى  ڳ ژ ٦ٮقٯ ك٬ةركفى أػٲ٫، ا٣ؾم ث

ا  دٕة٣ٯ ٰٚ ، كٱكذ٧ٌؿ ٠ٺـي ژ ڻ ں  ں  ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ

 .47ػُةًب ٦ٮقٯ ك٬ةركفى ظذٌٯ اٳٱًح 

٘ىٲًٍؿ ٦ٞؽ٦ِّحو ك٨٦ً دكًف أف دذ٥َّ٤١ ٤ٔٯ ٦ىضػًٰء ٦ٮقػٯ ك٬ػةركفى 48اٳٱحي  ، ث

ـً ٦ٮقػٯ ك٬ػةركفى ٚػٰ   ث١ػٺ
ي أ ٌٮر٧٬ة أ٦ة٦ىػ٫ي، دجػؽى ؿِّ ٚؿٔٮف ك٠ٲٛٲًٌح ظي ٞى إ٣ٯ ٦ى

ػ٢ٍ ٚػٰ اٳٱػح  ٞى ركفي إ٣ػٯ ذ٬ػتى ٦ٮقػٯ ك٬ػة) ػُةب ًٍٚؿٔٮفى. ظذٌٯ إ٩ٌػ٫ ٣ػ٥ ٱي

، كٝةٹ  ػة (ٚؿٔٮفى ٌن ١ًٛىػؿ ٬ػٮ أٱ ٍو ٦ي٪ةًقػتو ٤ً٣ٍ ث ٧ى٢و ٹًز٦حو ٣ًؿى ٍؾؼي ٣ًضي . ك٬ؾا ا٣عى

ؿآًف، ا٣ذٰ دػأدٰ ٦يؼة٣ٛػحن ٣ًذٮٌٕٝػةًت  ٞي ٤٧ًٍح ا١ً٩كةراًت اٵق٤ٮب ٰٚ ٦ىذ٨ًٍ ا٣ ٨٦ً صي

ٌؿاًء كا٩ذْةًر٥٬ كٔةداد٭٥ ا١٣ٺ٦ٲٌح. ٞي  ا٣

ػ ري ٨٦ً ا٣عى ٮى ٍؾًؼ ٚػٰ ٠يذيػًت ا٣ذٌٛكػٲؿ ٧٦ذ٤بػحن ك٣٭ؾا ا٣ٌكجت، دأدٰ ٬ؾق ا٣ىُّ

 ًٓ ػ ًً ػؿٱ٨. ككيصػٮدي ٬ػؾق ا٧٣ٮا ـً ا٧٣يٛكِّ ثة٣ذٌٮًٲعةًت ا٤ٞ٣ٲ٤ح أك ا١٣سٲػؿة ثػأٝٺ

 ًٙ ا ٦ة ٱٌػُؿُّ ا٣ٞػةرئى إ٣ػٯ ا٣ذٌٮُّٝػ ؿآًف، ا٣ؾم ٠سٲؿن ٞي ا٣ؼة٣ٲًح ا١٣سٲؿًة ثٲ٨ى آٱةًت ا٣

ؿ ٞي ٲٌةًت ا٣جً٪ٍٲًح ا٣جٲة٩ٲٌح ٤ً٣ٍ ة إظؽل ػةوِّ ٌن آف، ا٣ذٰ ق٪ذعٌؽثي ٔ٪٭ػة كا٣ذٌأ٢ًُّ٦، ٬ٮ أٱ

ؿ ٨٦ً ٬ؾا ا٣جىٍعر. ٓو آػى  ٰٚ ٦ٮً

ىٲ٨ٍى ٦ٮقٯ ك٬ةركفى كٚؿٔٮفى.48كاثذؽاءن ٨٦ً اٳٱح   ، دكذ٧ًؿُّ ا٧٣يعةدىزحي ث

ة٬ًًؿ دذ٧ٌحه ٧ً٣يعةدىزةًت ٦ٮقٯ ٣ًٛؿٔٮف، ٨ٍ١٣ ٚػٰ 53اٳٱحي  ٌْ ، اثذؽاؤ٬ة ٰٚ ا٣

٦حو ٱذ٘ٲٌػؿي ا ًٍ اٳٱح ك٨٦ً دكًف أمِّ دٮًٲطو ك٦ٞؽِّ قى ػذ٥ِّ٤١ي ٚٲػذ٥ٌ٤١ي ا ي دٕػة٣ٯ، كى ٧٣ي
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 ٌٰ ؿآ٩ػ ٞي ٌٰ ا٣ ا ٣ًٍٶق٤ٮًب ا٣جىٲة٩ ًر ا٣٘ؿٱجح صؽًّ ٮى  ٺ ٺ ٺژ ك٬ؾق إظؽل ا٣ىُّ

 ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .[٫َ53  ] ژڦ

، ا١٣ػٺـي ظذٌػٯ ٝٮ٣ًػ٫ً دٕػة٣ٯ  ِي ػ ٬ػٮ  .ژڤ ٹ ٹ  ٹ ژ ك٦ًس٤ٍى٧ة ٱيٺظى

٫ي ٰٚ مأف إ٣ً٭٫ً؛ أ٦ٌة ٦ًػ٨ ٝٮ٣ًػ٫  ٠ٺـي ٦ٮقٯ ٰٚ ًػُةًب ٚؿٔٮفى، ظٲري ٱذ٥َّ٤١ي  ٕى ٦

ًٓ ا٧٣ذ٧ِّ٤١ػٲ٨ى  ژ ...ڤ   ڤ ڤ ژ دٕة٣ٯ  ٧ٍػ ػ٢ً صى ٍٕ ٢ٍٕى ٱذ٘ٲٌؿي إ٣ػٯ ًٚ ٚإٌف ا٣ٛ

ػػٌؿةو  ًٗ ٍص٪ػػة(، كٱذ٘ٲٌػػؿي ا٧٣ػػذ٥ِّ٤١ي ٤ٔػػٯ ًظػػٲ٨ً  ٍػؿى
ى    ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹژ )أ

 .ژ ڦ ڦ ڦ ڤ

ػػ٢ى  ٍٕ ًٛ ىٍػػػؿجى )كٱ١٧ػػ٨ي ٬٪ػػة أف ٩يٍكػػ٪ًؽى ا٣ ِّٰ ك٦ًػػ٪٭٥ ٦ٮقػػ (أ ٯ إ٣ػػٯ اٵ٩ةقػػ

ػة  ٔن ( أ٩ٮا ٕى٢ى ا٧٣ٕ٪ىٯ  أ٩ـؿى ا ي ٨٦ً ا٣ٌك٧ةًء ٦ةءن ١٣ٰ ٩يؼؿجى )٩ىع٨ي ، ك٩ض كٚؿٔٮفي

ٔى٭ػة. ١٣ػ٨ٍ ٤ٔػٯ اٚذػؿاًض أ٩ٌ٪ػة ٩ٞجىػ٢ي ٦ًسٍػ٢ى ٬ػؾا  ٦ؼذ٤ٛحن ٨٦ً ا٣٪ٌجةدػةت، أم ٩ـر

ؽى اٳٱح  ٍٕ ٌٟ ٰٚ أ٫ٌ٩ ٰٚ اٳٱةًت ا٣ذٰ دأدٰ ث ، ٹ ٱ٨١٧ي ا٧٣يذ٥ِّ٤١ى 53ا٣ذٌأكٱ٢، ٹ م

ػذ٥ِّ٤١ى، كٝػؽ ظػؽثى ٬ػؾا ا٣ذٌ٘ٲٲػؿي أف ٱ١ٮفى ٦ٮقػ ٯ، كٱٞٲ٪نػة ٱ١ػٮفي ا ي ٬ػٮ ا٧٣ي

ي٫ي د٣ٲ٢ه  ٲٍ٪ ٔى ، ك٨٦ً دكًف أٱٌح ٦ٞؽ٦ِّح. ك٬ؾا  ٍو قٲ ٧٤٣يذ٥ًِّ٤١ ٨٦ً دكًف أٱٌح ٝىؿٱ٪حو كأٌم كى

ػذ٥ًِّ٤١  ًد ا٣٘ةات )٦ٮقػٯ، ٬ػٮ( إ٣ػٯ ا٧٣ي ٤ٔٯ أٌف ٬ؾا ا٣ذٌ٘ٲٲؿى ٧ٍ٤ً٣يذ٥ًِّ٤١ ٨٦ً ا٧٣ٛؿى

ىؽى  ( ٝؽ ث ػ٢ً  53أ ٨٦ً ا٣٪ٌىٙ ا٣سٌة٩ٰ ٣ًٍٴٱػح )ا ، ٩ع٨ي ٍٕ ًٛ ٍص٪ػة)كثة٣ . ٠ػؾ٣ٟ (أٍػؿى

٢٧ًى ٰٚ دٛكٲؿ  ٍٕ جىػؿٌم، كٚػٰ دٛكػٲًؿ  (صة٦ًٓ ا٣جىٲػةف)اقذي َُّ  (٠ىٍنػٙ اٵقػؿار)٤ً٣

ٲٍجىؽمٌ  ٫. صةء ٰٚ دٛكٲؿ ٧ٍ٤ً٣ى ٲٍجىػؽم   (٠ىٍنٙ اٵقؿار)، ا٣ذٌٛكٲؿي ٩ٛكي يػ٫  »٧ٍ٤ً٣ى كٝٮ٣

٧ةء ژڤ ٹ ٹ  ٹ ژ ا(. ك٬٪ػة دػ٥َّ صػٮابي أم  ٨٦ً ٩ةظٲًح ا٣كَّ ػؿن ُى ، ٦ػةءن )٦ى

ٍص٪ة( ٍػؿى
ي٫  )ٚىأى ٺ٣ ٢َّ صى ًة صى ـٌ ًٕ . ٝةؿ رىبُّ ا٣ «٦يٮقٯ. ز٥ٌ د٘ٲٌؿ ا٣ؼُةبي

(3)
. 

                                                 

ػٌؽة اٵثػؿار، ج (3) ٔي ٢ رمٲؽي ا٣ٌؽٱ٨، ٠ىٍنٙ اٵقػؿار ك ٌٍ ٛى ٲٍجىؽٌم، أثٮا٣ ػٍؿ 132، ص6ا٧٣ى ْي . كا٩

ٓي ا٣جىٲػةف ٔػ٨ دأكٱػ٢ آم ا٣ٞػؿآف، ج جؿٌم، أثٮ صٕٛؿ ٦ع٧ٌؽ ث٨ صؿٱػؿ، صػة٦ً ٌُ ة  ا٣ ٌن ، 16أٱ

 ]اٵو٢[. 174ـ، ص1954، ا٣ٞة٬ؿة 2ط
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ـًٍء اٵػٲؿ ٨٦ً اٳٱح 55ك  54ٰٚ اٳٱذىٲ٨ًٍ  ٍٕؽى ا٣ضي ػة 53، ث ٌن ، ا٧٣يذ٥ِّ٤١ي ٬ػٮ ا  أٱ

َىجٮفى. ك٬ةدةًف اٳٱذةًف ٗٲؿي ٦ؿدجُذىٲ٨ًٍ  ًٌٞىح ٦ٮقٯ كٚؿٔٮف. كا٣٪ٌةسي ٥٬ ا٧٣ؼة  ث

ُّٜ دٕة٣ٯ ٦ٌؿةن أػػؿل إ٣ػٯ ًٌٝىػح ٦ٮقػٯ كٚؿٔػٮفى 56ٰٚ اٳٱح  ، ٱٕٮدي ا٣ع

ًؿضي ٤ً٣ٌٍٞىًح ٨٦ً ثًؽاٱذ٭ة.  كٱٕى

٪ػػة كٔةدادً٪ػػة  ًٕ ا٣جعػػري ٚػػٰ اٵقػػة٣ٲًت ا٣جىٲة٩ٲٌػػًح ا٣ٞؿآ٩ٲٌػػح ا٧٣عجًُػػًح ٣ذٮٌٝ

ػٮ ، ٰٚ ٗةٱح ا٣ذٌ٪ٌٮًع كاٹدٌكةع. ٚٛػٰ قي ؿى ، كا٩ذْةًر٩ة، ٩ع٨ي ا٣جىنى رًة ا٣ٛةدعػح ٦ىػسىٺن

ػػػتي  َى  پ پ پژ ا٣٪ٌػػػةسي ٬ػػػ٥ ا٧٣ذ٧ِّ٤١ػػػٮفى كا  دٕػػػة٣ٯ ٬ػػػٮ ا٧٣ؼة

ٮرة ژپ ُّٜ دٕة٣ٯ، (ا٣ٌىةٌٚةت). كٰٚ اٳٱةًت اٵػٲؿة ٨٦ً قي ، ٱنٲؿي ا٣ع

ٍٕؽى ٧٤٠ةتو  ، ثإٱضةزو مؽٱؽو إ٣ٯ ًقٲىًؿ اٵ٩جٲةء، كث َّٰ ٥ي ا٣٪ٌج
ؿ ٱٞٮؿي ٚػٰ ا٣ؾم ٱ٤١ِّ يػى أ

   چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ژ  163-159اٳٱػػػةًت 

. ٬ػػؾا ا١٣ػػٺـي ٧٠ػػة ٬ػػٮ ژ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ  چ چ چ

. كٚػٰ اٳٱذىػٲ٨ًٍ  ٌٰ ٓى ا٣٪ٌجػ ُّٜ دٕػة٣ٯ 161ك 159ّة٬ًؿه ٠ٺـي ا ً ٦ ، ٱذعػٌؽثي ا٣عػ

. أ٦ٌة ٰٚ اٳٱًح ا٣ٌٺظًٞح  (ٔ٪٭٥) ٌٰ ٓى ا٣٪ٌج ٧ٲؿى  ٦161 ٌٌ ٱذعػٌٮؿي إ٣ػٯ  (٬يػ٥ٍ )ٚإٌف ا٣

ػ٧ٲؿ  . ك١٬ؾا ٱجؽك أفٌ (أ٩ذي٥ٍ ) ٌٌ جي٭٥ ثة٣ ًَ ػؿةن، كٱيؼػة ٫ي ا١٣ٺـى إ٣ٲ٭٥ ٦يجةمى ا  ٱيٮصِّ

٤٧ٍػحي ١٬ػؾا ٦ىػسىٺن  ، ٨٦ً دكًف أ٫ٌ٩ ث٪ةءن ٤ٔٯ ا٩ذْةًر٩ة(أ٩ذي٥ٍ ) ػةؿي ٬ػؾق ا٣ضي أٱُّ٭ػة )دٞي

ة، صةء  ٌن ٥ٍ  أ٩ذي٥ٍ ك... كٰٚ آًػًؿ اٳٱًح أٱ ى٭ي ُّٰ ٝي٢ٍ ٣ ٮى )ا٣٪ٌج ٢ِّ  (٬ي  .(أ٩ة)ٰٚ ٦ىعى

ٍٞتى اٳٱح  أ٦ٌة اٵ٦ٍؿي ا٣ٌٺٚخي  ٔي ٓي اٳٱػةتي ٤ٔػٯ ٣163ٺ٩ذجةق، ٚ٭ٮ أ٫ٌ٩  ى ، دذػةث

  ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ       ژ  ژ ڈژ ٬ػػػؾا ا٣٪ٌعػػػٮ 

 ژ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں      ڱ ڱ ڱ ڱ              ڳ ڳ ڳ

 .[169 - 164ا٣ىةٚةت  ]

٩ضؽي أٌف ا ى ]دٕة٣ٯ[ ا٣ػؾم ٠ػةف  166إ٣ٯ  164ك٦ًس٤ٍى٧ة ٱيؿل، ٰٚ اٳٱةت 

ٌٰ ٚػٰ مػأ٩٭٥ ٝىجٍ  ٓى ا٣٪ٌجػ ًد ا٣٘ةاػًت )٬ػٮ، ا ( ٦ػ ػؿى ٍٛ ٥ي ثىٲً٘ح ا٣ػٌؿاكم ا٧٣
٢ي ٱذ٤١َّ
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(، كٱذ٘ٲٌػؿي  ٧ٍٓ )٩ىٍع٨ي )٥٬(، ٱىذعٌٮؿي ٨٦ً دكف أٱٌح إمةرةو إ٣ٯ ا٧٣ذ٥ًِّ٤١ ث٧ٌٲؿ ا٣ضى

ػجٍعة٩ى٫.  ـً إ٣ػٯ ا  قي ة، ١٣٪٫ٌ ٹ ٱ٨١٧ي ٩ًٍكجحي ٦ٮًٮًع ا١٣ػٺ ٌن ـً أٱ ٦ٮًٮعي ا١٣ٺ

ػ٥ي  ٦ىػ٨ً كٰٚ ٬ؾق اٳٱةًت  ٤ي٪ىػة ٩ٛ٭ى ٕى ، ٹ ٱى٪ٍُٮم ٩ىكٲشي ا١٣ٺـ ٤ٔٯ أٱًٌح إمػةرةو دض

؟  َىتي  166-164ٚػٰ اٳٱػةت  (٩ع٨ي )ك٢ً٬ ا٧٣يذ٥ِّ٤١ي  -ا٧٣يذ٥ِّ٤١ي، ك٦ى٨ً ا٧٣يؼة

 كاًظؽه أك أ٩ٌ٭٥ أمؼةصه ٦ؼذ٤ٛٮف.

ة ٰٚ دعؽٱػؽ ا٧٣ػذ٥ًِّ٤١  ٌن ؿكف أٱ ٙي ا٧٣يٛكِّ ـً ٩ًٛك٫، ٱؼذ٤ جىًت ٬ؾا اٷث٭ة كثًكى

َى  ػطي كا٧٣ؼة ًً ِّٟ كا٣ذٌػؿدُّد. كٱيٮ ًت ٰٚ ٬ؾق اٵ٦ٮر، كٱىذعٌؽزٮفى ثنٰءو ٨٦ً ا٣ٌنػ

ٲٍجىؽمُّ ٰٚ مأف ٬ؾق اٳٱةًت ٝةاٺن   ا٧٣ى

ؿكفى إ٣ٯ أٌف  ژک ڑ ڑ       ژ  ژ ڈژٰٚ ٝٮ٫ً٣ دٕة٣ٯ ) ، ٱؾ٬ىتي ا٧٣ٛكِّ

ٟه إٌٹ ٫٣ ٚ ٛىٯ  ٦ىة ٦ً٪ٌة ٦ى٤ى ٰ ٬ؾا ٠ٺـي ا٧٣ىٺا١ح. صةء ًصجٍؿٱ٢ي كٝةؿ ٧ٍ٤ً٣يٍىُ

 ، جٮدٱ٨ى ٍٕ ، ك٣ىٍك٪ة ٦ى جٲؽه كٔةثؽكفى ٔى . أم إ٩ٌ٪ة  جيؽي ا ى ٬٪ةؾى ةـه ٤ٕ٦ٮـه، ٱٕى ٧ةًء ٦ٞى ا٣كَّ

(٦ًس٤ٍى٧ة ٱٞٮؿي ا١٣ةًٚؿكف...
(4)

. 

ٲٍجىؽٌم ٰٚ أٌكًؿ اٳٱةت ا٣ذٰ ذ٠ىٍؿ٩ة٬ة،  ، كث٪ةءن ٤ٔٯ دٛكٲًؿ ا٧٣ى ِي ك٦ًس٤ٍى٧ة ٱيٺظى

ٓى ا٣٪ٌ  ، ا٣ػؾم ٱذعػٌؽثي ٦ػ ٌٰ ٚػٰ مػأ٫ًً٩ ٬ػٮ كٚػٰ مػأًف ٱ٘ؽك ا٧٣يذ٥ِّ٤١ي ًصجٍؿٱػ٢ى جػ

ة ٤ٔٯ اٳٱةت ا٣ذٌة٣ٲح  ٞن ِّ٤ ٲٍجىؽمُّ ٦ٕي ٍٕؽى ذ٣ٟ، ٱ١ذيتي ا٧٣ى  ا٧٣ٺا١ح. كث

ُّٰ  ژ گ ک ک ژ) ٤ٍج ػٛٮؼي ا٧٣ىٺا١ػًح ٚػٰ ا٣ٌكػ٧ةًء »، ٝةؿ ا١٣ى ٥ٍ وي ٬ي

ٛٮًؼ ا٣٪ٌةًس ٰٚ اٵرض ًٕجةدة ٠ىي ٠ػةف »ٝةؿ ٝىذػةدةي  ...«. ژ  ڳ گ گژ٤ً٣ٍ

ػػ ػػةا٣ؿِّصػػةؿي كا٣٪ٌكػػةءي ٱيىى ٕن .ژڳ گ گ گ گ ک ک ژ«...٤ُّٮفى ٦

ٌٰ »كًٝٲ٢ى   ٓه إ٣ٯ ا٣٪ٌج ٧ٲؿي ٬ة ٬ي٪ة راص ٌٌ َىجى٭ي٥ ك٦ى٨ٍ  كا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ى  ملسو هيلع هللا ىلصا٣ ػةر ٨٦ً ػة ٌٛ . ا١٣ي

ىٲٍفى   ٱٕ٪ٰ ى٫ي  ٦ى٨ إٌٹ  ك٦٪٥١ ٦ً٪ٌة ٣ ةـه  اٳًػؿة ٰٚ ٣  «.٤ٕ٦ٮـه  ٦ٞى

                                                 

ٌؽة اٵثؿار )قةثٜ(، ج (4) ٔي ٲٍجىؽٌم، ٠ىٍنٙ اٵقؿار ك  ]اٵو٢[. 311، ص8ا٧٣ى



 426 (2)اجلصء  (09)اجملمد  -جممة جمىع المغة العسبية بدوشل 

ي٫ي   ُّٰ ژ گ ک ک ژك٠ؾ٣ٟ ٝٮ٣ كا٧٣ؤ٦٪ٮف. ٱٕ٪ػٰ   ملسو هيلع هللا ىلص، ا٧٣يؿادي ث٫ ا٣٪ٌج

ِـ٬ّػٮفى ا ى ٔػ٨ ً ً ا٣ٌىةٌٚٮفى  ٩ع٨ي  ػؽكف ا٧٣ي٪ جِّعٮفى ا٧٣ي٧ىضِّ  ٰٚ ا٣ٌىٺة، ك٩ع٨ي ا٧٣كى

.٢ٌ َـّ كصى ٔى ةـه ٤ٕ٦ٮـه ثٲ٨ى ٱىؽىًم ا ً   ا٣ٌكٮء. كًٝٲ٢ى  ٦ة ٦ً٪ٌة ٱٮـى ا٣ٞٲة٦ًح إٌٹ ٦ى٨ٍ ٫٣ ٦ٞى

إًٍف ٠ة٩يٮا...( ز٥ٌ أٔةدى ا١٣ٺـى إ٣ٯ إًٍػجةرو ٨ٔ ا٧٣نؿ٠ٲ٨ى ٚٞةؿ  )كى
(5)

. 

ُّٰ ك ٤ٍج ؿي ا١٣ى ، ٱؤكِّ
ِي ٛٮًؼ ا٧٣ٺا١ًح ٰٚ ا٣ٌكػ٧ةء،  (ا٣ٌىةٌٚٮفى )٦ًس٤ٍى٧ة ٱٺظى ثىي

٧ٲؿي  ٌٌ ، أك إ٣ػٯ  (٩ع٨ي )كثً٪ةءن ٤ٔٯ ٬ؾا، ٱٕٮدي ا٣ إ٣ٯ ا٧٣ٺا١ح، ك٥٬ ا٧٣ذ٧ِّ٤١ٮفى

ًٞؽي  . كٱٕذ ًٓ ا٧٣ذ٧ِّ٤١ٲ٨ى ٧ٍ ٧ٲًؿ صى ٌى ، ا٣ؾم ٱذ٥ٌ٤١ي ٰٚ مأ٫ًً٩ ٬ٮ كا٧٣ىٺا١ح ث ًصجٍؿٱ٢ى

ةٌٚٮفى )ٝىذةدةي أٌف  ػة.  (ا٣ىَّ ٕن ػ٤ٌٮفى ٦ ٰٚ اٳٱًح، إمةرةه إ٣ٯ ا٣ٌؿصةًؿ كا٣٪ٌكةًء ا٣ؾٱ٨ ٱيىى

٧ٲؿي  ٌٌ ، ك٬ػ٥  (٩ع٨ي )كثً٪ةءن ٤ٔٯ ٬ؾا، ٱٕٮدي ا٣ ػ٤ِّٲ٨ى إ٣ػٯ ا٣ٌؿصػةًؿ كا٣٪ٌكػةًء ا٧٣ىى

٧ٲؿي  ٌٌ . كٝةؿ آػؿكفى  ا٣ ٌٰ  (٩ع٨ي )ا٧٣ذ٧ِّ٤١ٮفى ،  ملسو هيلع هللا ىلصٱٕػٮدي إ٣ػٯ ا٣٪ٌجػ كا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨ى

ةر. كثً  ٌٛ َىجٮ٥٬ ٥٬ ا١٣ َّٰ ا٣ػؾم ك٦يؼة ٥ي إ٦ٌػة أف ٱ١ػٮفى ا٣٪ٌجػ
٪ةءن ٤ٔٯ ٬ؾا  ا٧٣يذ٤١ِّ

، كإ٦ٌػة أف ٱ١ػٮفى  ًٓ ا٧٣ذ٧ِّ٤١ػٲ٨ى ٧ٍػ ٱذ٥ٌ٤١ي ٤ٔٯ ٩ًٛك٫ ك٤ٔٯ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ ثٌػ٧ٲؿ صى

ػ٧ٲؿى  ٨ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ى ا٣ؾٱ ٌٌ ػؽَّ ا٣ ٔى  ، ؿي . ثٕيه آػى ٌٰ ٱذ٧ٌ٤١ٮفى ٤ٔٯ أ٩ٛك٭٥ ك٤ٔٯ ا٣٪ٌج

ػ (٩ع٨ي ) ٕي ٌٰ كا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨، ١٣٪ٌػ٫ ٣ػ٥ ٱى ا إ٣ٯ ا٣٪ٌجػ . كٚػٰ ٔةاؽن جٲ٨ى َى ػةرى ٦يؼػة ٌٛ ؽَّ ا١٣ي

َىتي ٤ٕ٦ٮ٦نة. ِّٰ كٝذةدة، ٥٣ ٱ٨ً١ ا٧٣يؼة ٤ٍج ٪ٰ ٝٮؿى ا١٣ى ٦ىٲ٨ًٍ، ٱٕى ٲ٨ًٍ ا٧٣ذٞؽِّ ٕى ًً  ا٧٣ٮ

٢ًٍٞ اٵٝٮاًؿ ٰٚ مأف اٳٱةًت كدٮًٲع٭ة ٤ٔٯ ٩عػًٮ ٦ػة  ى ٍٕؽى ٩ ، ث كٱ١ذتي ا٧٣ىٲٍجىؽمُّ

[ ا١٣ػٺـى إ٣ػٯ إًٍػجػةرو ٔػ٨ ٝػةاٺن  )زػ٥ٌ أٔػةدى ]ا ي دٕػة٣ٯ 167ٝىٌؽ٦ٍ٪ة، ٰٚ مأًف اٳٱح 

َىػتي  ، ٚٞةؿ  )كإف ٠ة٩ٮا(. أم  ٦ىػٌؿةن أػػؿل، ٱ٘ػؽك ا٧٣ػذ٥ِّ٤١ي ا ى كا٧٣ؼة ا٧٣نؿ٠ٲ٨ى

ـً ا٣ٌكةثٜ ٰٚ مأًف اٷػجةر ٨ٔ ا٧٣نؿ٠ٲ٨. ، كا٧٣ٮًٮعي ٬ٮ اقذ٧ؿاره ١ٍ٤ً٣ٺ َّٰ  ا٣٪ٌج

ٍع٪ة٬ة، ك٤٩ذٰٞ ٰٚ ٦ىػذ٨ًٍ ا٣ٞػؿآًف ٤٠ٌػ٫ ثأ٦ ًى سػةؿو كاٵ٦س٤حي ا٣ذٰ ذ٠ىٍؿ٩ة٬ة كأك

ػؿ  ذيًت ا٧٣يٞؽَّقح اٵيػى ؿآفى ًػٺٚنة ١ٍ٤ً٣ي ٞي ؿى ٦ذ٪ٌٮٔحو، ظة٠ٲحه ٨ٔ أٌف ا٣ ػى
ي ى٭ة كث٪ى٧ةذجى أ ٣

                                                 

٫، جا٧٣ىؽر  (5)  ]اٵو٢[. 311، ص8ا٣ٌكةثٜ ٩ٛكي
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َّٰ ٝػؽ  ٍؿبو ٠ػةف، كأٌف ا٣٪ٌجػ ًى ٘ىٲًٍؿ دٛكٲؿو كدىؿُّؼو ٨٦ً أٌم  ٯ ث ٰه ػة٣ًهه ٱيٮظى ٍظ كى

ًٜ ًصجؿٱ٢ى ٨٦ً دكًف أمِّ د٘ٲٲؿو ك ؿٱ ُى ١ىٯ ٦ة أكظةقي إ٣ٲ٫ ا ي ]دٕة٣ٯ[ أك ث دىػؿُّؼو ظى

ٌٰ ٧٤١٤٣ح.  ثة٧٣ٕ٪ىٯ ا٣عٞٲٞ

َّٰ ا٣عػة٥٠ى  ػٕ ًٍ ػٲةؽى ا٣ٮى ة ٧ً٣ة ٝي٤ٍ٪ةق، أف ٩يجٲ٨ِّى ثإٱضةزو ا٣كِّ ٕن ىجى ...كٱجؽك ٣ًـا٦نة، د

ٯ ثػ٫، ا٣٪ٌةمػبًح ٔػ٨  ـً ا٧٣يػٮظى ٲٌةًت ا٣جً٪ٍٲًح ٚػٰ ا١٣ػٺ ٍظٰ، كأثؿزى ػةوِّ ْي٭ٮر ا٣ٮى ٣

ٲةؽ...  ظة٧٠ٲًٌح ذ٣ٟ ا٣كِّ

ؿآ ٞي ٌْة٬ؿة، ا٣ ِّٰٞ ا٣ٌؿقػة٣ح ٰٚ ا٣ٌىٮرة ا٣ في ٦يعةدىزحه ثٲ٨ى ٦يٍؿًق٢ً ا٣ٌؿقة٣ح ك٦يذ٤

ٍؿ٩ة ٝىج٢ٍي ٱذع٤َّٯ ٠ػ٢ٌّ ٦ًػ٨ ٦يٍؿًقػ٢ً  ، ١٣٪٫ٌ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣عةدىزح ٧٠ة أمى ٍو قٲ ٢ كى ٌٍ ٛى ث

ٓو  ـو ػػةٌص ك٦ٮٝػ ٞػة ( ث٧ى ٌٰ ًٖ ٤ً٣ٌؿقة٣ح )ا٣٪ٌجػ
ًٍ ا٧٣جى٤ِّ قٲ ا٣ٌؿقة٣ًح )ا  دٕة٣ٯ( كا٣ٮى

ٞػة  ٌٞ ٞػةـي ٚىؿٱؽو د٧ة٦نة ٹ ٱ٨١٧ي أف ٱذع ٱ٨ًٍ. ك٬ػؾا ا٧٣ى ػؿى ىنى ٚػٰ أٱٌػح ٦يعةدىزػحو ثػٲ٨ى ث

ٍه ك٥٬  قٲ ِّٰٞ ا٣ٌؿقة٣ًح، ا٣ؾٱ٨ ٥٬ كى أي ٔ٪٭٧ة أٌف ٦يذ٤ى ٓي ا٣ٛؿٱؽي ٱ٪نى ٍٮًٝ ا٣ؼةصُّ كا٧٣ى

ة. ٌن ٍؿدو أٱ ٛى ًىؿه ثً ٓه ػةصٌّ ك٦ي٪عى ًٍ  ٢٠ُّ ا٣٪ٌةًس، ٣٭٥ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣عةدىزًح كى

ػٯ كٰٚ ٬ؾق ا٧٣عةدىزًح، ٱ١ٮفي ٢٠ٌّ ٨٦ً ذىكم ا٣ٕٺ ٌى ٞذ ة ٧ً٣ي ٕن ىجى ًٝح ثة٧٣عةدزح د

ى٥ً ٦ىػذ٨ًٍ  جنة ٰٚ ا٣ٮٝػًخ ٩ٛكػ٫. كث٪ػةءن ٤ٔػٯ ٬ػؾا، ٚػٰ ٔػة٣ َى ة ك٦يؼة ا٣عةًؿ ٦ذ٧ِّ٤١ن

ٓى  ، أ٦ٌة ٤ٔػٯ ا٣عٞٲٞػًح ٚػإفَّ ا٣ض٧ٲػ ٓى ٱذ٧ٌ٤١ٮفى ٌْة٬ؿ أٌف ا٣ض٧ٲ ٞيؿآف ٱجؽك ٰٚ ا٣ ا٣

ًؿ ٬ؾق، ٱ٨١٧ي ظي  ْى ق ٱذ٥ٌ٤١ي. ك٨٦ً ًكٍص٭ًح ا٣٪ٌ ٍظؽى ، كا ى كى ٌٰ وة٦ذٮفى ثػ ؿى ٔى ١ٍػ٥ى اثػ٨ً 

ى٥ً  ٞيػؿآف. ٚٛػٰ ٔػة٣ ى٥ً ٦ىػذ٨ًٍ ا٣ ػة٣ ٔى ٌٜ ك ٜى ٤ٔٯ ا٣ع ٤ٍٜ أف ٱ٪ُجً ِّٜ كا٣ؼى ٰٚ مأف ا٣ع

 ٌٜ ٲ٨ٍي ا٣ع ٔى ٜي  ٍ٤ ًٜ كا٣ؼى ٍ٤ ٲ٨ٍي ا٣ؼى ٔى  ُّٜ ة، ا٣ع ٌن ٦ىذ٨ًٍ ا٣ٞؿآًف أٱ
(6)

ى٥ً  . كٚػٰ ٦ىػذ٨ًٍ ا٣ٕػة٣

ؿآفي ا ٞي ة، ا٣ؾم ٬ٮ ا٣ ٌن ٘ىٲٍؿي ا١٧٣ذػٮًب ً  أٱ ُّٰ كا٣ ىػٲٍفى كٚٲػ٫ ٠ ٣ذ١ٌٮٱ٪ ٧٤ػةتي ا  ٣

ػٲ٨ٍى  ٔى  ُّٜ ٮرةو ١٦ذٮثحو ك٦ى٤ٍٛٮّحو ث٢ ٬ػٰ أٔٲػةفي ا٧٣ٮصػٮدات، ٱ١ػٮفي ا٣عػ ٰٚ وي

                                                 

، ٦يعٲٰ ا٣ٌؽٱ٨، ٚيىٮصي ا٣ًع١ى٥، د٤ٕٲٞةت أثٮ ا٣ٕػٺ ٔٛٲٛػٰ، ا٣ٌىػٛعةت  (6) ٌٰ ث ؿى ٔى -44اث٨ 
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ػة  ٌن َّٰ ٍٚٞ، ث٢ ٱنػ٧ى٢ي أٱ ٩ةًق
ٜي ٹ ٱن٧ى٢ي اٵى ٍ٤ . كا٣ؼى ٌٜ ٲ٨ٍى ا٣ع ٔى ٜي  ٍ٤ ًٜ كا٣ؼى ٍ٤ ا٣ؼى

ٍؽ٬يؽ ٱذ٧ٌ٤١ ذَّٯ ا٣٪٤٧ٍَّحي كا٣٭ي  ةًف.٢٠َّ اٵمٲةًء ٨٦ً ٢٠ِّ اٵ٩ٮاع. ٰٚٛ ا٣ٞؿآًف ظى

ػؿااًؿ٥٬ كرىٗػةاج٭٥، ك٦ًػ٨  ٤ٍػٜ كقى ٔى٤ٲ٥ه ث١يػ٢ِّ أظػٮاًؿ ا٣ؼى كًٵٌف ا ى ]دٕة٣ٯ[ 

ُّٰ ]٤ٔٲ٫ ا٣ٌىٺةي كا٣ٌكٺـي[، ٱ١ٮف ٠ٺ٦ي٫ي ٰٚ ٠سٲؿو ٦ًػ٨ اٵ٦ػٮر ٦ي٪ةًقػجنة  ٤٧ذ٭٥ ا٣٪ٌج صي

ىػٲٍفى  ًؿ٥٬. ١٣ػ٨ٍ ٣ ًَ ًٕػري ٚػٰ ػػٮا ٨ًُّٕ ٣٭ػ٥ كد٪ج ٣ًعة٣ً٭٥ كًٷصةثةًت اٵقب٤ح ا٣ذٰ دى

ػؽى ذ٣ػٟ  ٣ًـا٦نة ٍٕ ُّٜ دٕػة٣ٯ ٚػٰ ٠ػ٢ٌ ١٦ػةفو أظػٮا٣ى٭٥ كأقػب٤ذى٭٥، زػ٥ٌ ث ً٭ؿى ا٣عى أف ٱْي

َىجٲ٨ى  ػٯ ظػةًؿ ا٧٣ؼػة ٌى جح د٤ٟ اٵقب٤ًح أك اٵظػٮاؿ ٱػذ٥َّ٤١ي. ٚػة٣ذ٥ُّ٤١ٌي ث٧يٞذ ث٧ي٪ةقى

٤حى ثٲ٨ى ا٧٣ىُة٣ًػًت  ، ٱ٪نأ ٔ٪٫ أٌف ا٣ىِّ ًٍٕؿضي ذ٣ٟ ا٣عةؿي كا٧٣ىٞةؿي ة٣ً٭٥ ٔ٪ؽى٦ة ٹ ٱى ك٦ٞى

ػة ٧٤٣ٕذػةد كا٧٣ٕة٩ٰ دجؽ ٛن ً ـً ٦يؼة٣ ُّٰ ١ٍ٤ً٣ػٺ ػٲٍؿي ا٧٣٪ُٞػ ١َّ١حن، كٱجؽك ا٣كَّ ك ٦يجٍ٭ى٧حن ك٦ٛي

ٞيؿآف أك ٦كذ٧ٕٲ٫. ك٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣٪ٌعػٮ، ٚػٰ ٠سٲػؿو  ْىؿ كا٧٣يذٮَّٝٓ ٔ٪ؽى ٝةراٰ ا٣ كا٧٣ي٪ذ

ػةءه ػػةؿو ظذٌػٯ ٚػٰ  ػذ٨ًٍ ا٣ٞػؿآف ٌٚى ىٲ٨ى ا٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣ؼذ٤ٛػح ٧ً٣ى ؽي ث ًٓ ٱيٮصى ًً ٨٦ً ا٧٣ٮا

ٍؿًد ا٣ ًٙ قى ػه، دٌةٔٲ ػؿآًف أظٲة٩نػة ٗٲػؿى ك٬ػٮ ًٞىى ٞي ٕىػ٢ي ٝػةراٰ ا٣ اٵ٦ػؿي ا٣ػؾم ٱض

. ك٬ؾا اٵ٦ػؿي، مػأ٩ي٫  ٣ٲ٨ى ؿٱ٨ى كا٧٣ؤكِّ ٔىؽًة ا٧٣يٛكِّ ُِّٰ ذ٣ٟ إٌٹ ث٧يكة ٝةدرٱ٨ ٤ٔٯ دؼ

َىجٲ٨، ٨٦ً اٵقجةًب ا٧٣ي٭٧ٌػًح ٣ًٍٸظكػةًس  مأفي ا٣ذٌ٘ٲٲًؿ ا٧٣ٛةصئ ٧٤٣يذ٧ِّ٤١ٲ٨ى كا٧٣ؼة

ًح ا٧٣ٕذةًد ٰٚ ٦ىذ٨ًٍ  ٛى ـً ٚٲ٫.ث٧يؼة٣ ٞيؿآف، كاٷث٭ة  ا٣

. ٚ٭ػٮ  ٓه ػػةصٌّ ػ ًٍ ٍظٰ، ٦ًس٤ٍى٧ة ٝي٤ٍ٪ة، ٫٣ كى ( ٰٚ ٤٧ٔٲًٌح ا٣ٮى ٍي )ا٣ٌؿقٮؿي قٲ ا٣ٮى

ٲػةًف ٤ٔػٯ ٣ًكػة٫٩،  ًٕ ٍؿًق٢ً ا٣٘ٲػًؿ ا٣جػةدم ٤ً٣ٍ ؿي رقة٣حي ا٧٣ي ة٬ًًؿ ٦ذ٥ِّ٤١ه، كدْ٭ى ٌْ ٰٚ ا٣

. كثً٪ةءن ٤ٔٯ ذ٣ٟ، ٱ١٧ػ٨ي  ة٦ًخه ثةٔذجػةرو  ١٣٪٫ٌ ٤ٔٯ ا٣عٞٲٞح ٹ ٱذ٥ٌ٤١ي ث٧٤١حو كوى

قي وة٦ًذنة  ؽُّ ة  -ٔى ؿى ٦ذ٧ِّ٤١ن ة، كثةٔذجةرو آػى ػذ٨ًٍ  -٦ذ٧ِّ٤١ن وػة٦ًذنة. ك١٬ػؾا، ٱػذ٥َّ٤١ي ث٧ًى

 ُّٰ ة٬ؿ ٬ٮ ا٣٪ٌج
ٌْ ؿآًف إ٩كةفه ٹ ٱذ٥َّ٤١ي. ٚؾ٣ٟ ا٣ؾم ٱذ٥َّ٤١ي ٰٚ ا٣ ٞي ، كأ٦ٌة ٚػٰ ملسو هيلع هللا ىلصا٣

ُّٰ ٧ٍ٤ً٣يعةدىزػًح ا٣ػؾ ٕ ًٍ ٥ي ٬ٮ ا  دٕة٣ٯ. اٷَةري ا٣ٮى
٨ً ٚة٧٣ذ٤١ِّ ًَ م ٱنػ٧ى٢ي ٦ًػ٨ ا٣جة

ٚػة ا٧٣عةدىزػًح ٚػٰ  ؿى َى ٓى كاٵظػٮاؿى ا٣ذػٰ ٤ٔٲ٭ػة  ػ ًٍ ٞػةـى كا٣ٮى ثٲ٨ً ٦عذٮٱةدًػ٫ً ا٧٣ى
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ا ٚػٰ َؿٱٞػح  ا ٦يجةًمػؿن ة دػأزٲؿن ٌن ى٥ى ا٧٣ىٞةؿ، ٱؤزِّؿي أٱ ، كٱن٧ى٢ي ٔة٣ ٌٰ ا٣ذٌؿاثٍ اٷ٩كة٩

ػجًت  ٍظٰ، ثكى ٤ٲٌػح ا٣ػٮى ٧ى ٔى ًٓ ا٧٣يعةدىزػح ٚػٰ  ػ ًٍ ٌّٰ أٌف إَػةرى كى  ا٣جٲةًف كثً٪ٍٲذ٫. كَجٲٕ

ا  ا ثػةرزنا صػؽًّ ٥ً ٚٲ٫، ٱذؿؾي دأزٲؿن ٍؿًد ا٧٣ذع١ِّ ٛى ًٓ ا٣ؼةصِّ ثة٣ ًٍ ٲةًؽ كا٣ٮى ؿكًؼ ا٣كِّ
ّي

ا كٗؿٱجنة  ا ٦ة ٱ٨١٧ي ٦يٺظْذي٫ي ٚػٰ أ٩ػٮاًع صؽًّ ٌٰ كثً٪ٍٲذ٫، ٩ةدرن ؿآ٩ ٞي ًٰ ا٣ ٍظ ًح ا٣ٮى
٘ي ٣ ٰٚ

ًٜ ا٤٣ٌ٘ح ًُ ٍ ا٣ًؼُةًب ٰٚ اٵدب ا٣ٞؽٱ٥ ا٣ؾم ٱيؿ٠ٌـ ٤ٔٯ ًظٲةزة ا٧٣ٕ٪ىٯ ك٦ى٪
(7)

. 

ػؿى  ػة ٧ً٣ػة ٝي٤ٍ٪ػةقي، ٩ىػؿاق أّ٭ى ٕن ىجى ٍظٰ د ٤ٲٌػًح ا٣ػٮى ٧ى ٕى ً ػٲةًؽ ا٣ؼػةصِّ ٣ دأزٲؿي ٬ؾا ا٣كِّ

طى ٰٚ ا٧٣ْة٬ًًؿ اٳدٲح  ًى  كأك

ػةفو صؽٱػؽة  -1 ػٍؿًض ٦ٕى ٔى  ًٜ ُىؿٱ ـً ث ٌٰ ١ٍ٤ً٣ٺ ًٍ ا٧٣٪ُٞ ي ٓي ا٧٣ذٮاًو٢ي ٤٣ذٌؿاث
ٍُ ٞى ا٣

ٌْة٬ؿ ثة٧٣ٕة٩ٰ ا٣ٌكػةثٞح، كدى٪ػةكيؿو ٦ًػ٨ ا٣جؽاٱػ ح ٧ً٣ىٕػةفو كٗٲًؿ ٦ؿدجُحو ٰٚ ا٣

٤ٌػحي ذ٣ػٟ ٗة٣ًجنػة ٤ٔػٯ  ًٔ ٛىػٯ ٚٲػ٫  ػؿ، ٤ٔػٯ ٩عػٮو دؼ قةثٞح ٚػٰ ١٦ػةفو آػى

َىًت أك ا٣ٞةرئ.  ا٧٣ؼة

جٲ٨ كٚىٍ٭٧٭ػػ٥،  -2 َى دٞػػؽٱ٥ي ا٣ع١ةٱػػةًت ٦يؿأػػةةن ٤ً٣ٍعػػةًؿ ا٣ٌؿكظٲٌػػح ٧ٍ٤ً٣يؼػػة

ةفو ٩ةمبحو ٨٦ً ا٣ع١ةٱح، ٨٦ً ديكًف أف  ٍؿًض ٦ٕى ٔى  ًٜ ؿٱ ُى ٍو٤ي٭ة ث ٕي٭ة ككى ٍُ كٝى

ػة ٹًزـى ٱ٤ذــى ا٣ٌنؿكعي ك ػة ػةوًّ ٞن ًُ ٍوػ٢ي ٚػٰ ا٣ع١ةٱػةت ٦ى٪ٍ ٓي كا٣ٮى ٍُ ٞى ا٣

جٲ٨ى كٔةدادً٭٥ كدٮٌٕٝةدً٭٥. َى ٓى ا٩ذْةر ا٧٣ؼة ة ٦  ا٣ؿِّٔةٱح ك٦ي٪كض٧ن

َىػت،  -3 ٘ىٲًٍؿ ٦ٌٞؽ٦حو، ك٨٦ً ديكًف ٝؿٱ٪حو ٧٤٣ػذ٥ًِّ٤١ كا٧٣ؼة ا٣ذٌ٘ٲٲؿي كا٣ذٌجؽٱ٢ي ث

جنة أظٲة٩نة دعؽٱؽي ٦ىػ٨ ٱػذ٥َّ٤١ي  ٍٕ . إ٣ٯ دىرىصحو ٱ١ٮفي ٚٲ٭ة وى ٓي ، ك٦ىػ٨ ٱىٍكػ٧ى

ٌؽ  ٍؿٔٲِّٲ٨ى ثٕٲؽ ك٬ؾا إ٣ٯ ظى ٛى جٲ٨ى ا٣ َى ًد ا٧٣ذ٧ِّ٤١ٲ٨ى كا٧٣ؼة ٩ةمئه ٨ٔ دٕؽُّ

ٲ٭ة. ِّٞ ٍو ثٲ٨ى ٦يٍؿًق٢ً ا٣ٌؿقة٣ًح ك٦يذ٤ قٲ ٞيؿآف، ككصٮًد كى ى٥ً ٦ىذ٨ًٍ ا٣  ٰٚ ٔة٣

                                                 

ْىؿ ٦ٌٞؽ٦حي ا١٣ذةًب اٳدٰ ٰٚ ٬ؾا ا٣نٌ  (7)  أف، ٱي٪

- Derrida Jacques, Speech and Phenomena, translated by David B. Allision, 

Northwestern University Press, 1973, p.p. IX-Xi. 
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ػأ ٔ٪ػ٫  -4 ، ٱ٪نى ٌٰ ٥ً اٵٍو٤
٥ٍ٤ًٕي ا٣ؾم ٹ ٩٭ةٱحى ٫٣ ٧ً٣يٍؿًق٢ً ا٣ٌؿقة٣ح، أك ا٧٣ذ٤١ِّ ا٣

٤ٍػػ٥ي أ٩ٌػػ ًٔ ٍي ثنػػٰءو ٦ً٪٭ػػة  ٜى ٹ ٱيعػػٲ ٫ أظٲة٩نػػة ٱػػذ٥َّ٤١ي ٤ٔػػٯ أقػػؿارو كظٞػػةا

ٕىػ٢ي ا١٣ػٺـى  ٓي ٱض ػ ًٍ ذ٭٥. ك٬ػؾا ا٣ٮى ٘ي ٔىتي ٣ َىجٲ٨ كًػجؿدي٭٥ ك٦يٍكذىٍٮ ا٧٣ؼة

ًٜ دأكٱػ٢ً ا٧٣ذػأٌك٣ٲ٨  ٜى ٹ ٱذٲٌكؿي ٚىٍ٭٧ي٭ػة إٌٹ ٦ًػ٨ َؿٱػ رى٦ٍـٱًّة ك٦يٮًصؽنا ظٞةا

ٕى٤٧ٲٌػًح د ٍي ا٣ػٌؽاؿِّ كا٧٣ػؽ٣ٮًؿ كإ٧ٔةًؿ أذ٬ة٩٭٥. كٰٚ ٬ؾق ا٣ ي رىكاثًػ ذىػةدـى

ٓي إ١٦ة٩ٲٌػحي  ٤ٍػ٥ً ا٣ٕٺ٦ػةًت ا٤٣ٌ٘ػٮٌم، كدذٌكػ ًٔ ا٣ذٰ ٬ٰ اٵقةسي اٵٌكؿ ٰٚ 

 ا٣ذٌأكٱ٢ً كاقذ٪جةًط ا٧٣ٕة٩ٰ ا١٣سٲؿة ٨٦ً ا٧٣ىذ٨ٍ.

ػأ ٔ٪٭ػة أٌف  ، ٱ٪نى ةطي ا٣ذٰ أدىٲ٪ة ٤ٔٯ ًذ٠ًٍؿ٬ػة ثإص٧ػةؿو ٚػٰ  (ا٣جً٪ٍٲػحى ا٣جىٲة٩ٲٌػحى )كا٣٪ِّٞ

ٮ ٢ى ٚٲػ٫ كٹ دىػؿُّؼى كٹ دٛكػٲؿى، ا٣ٞؿآف ٰٚ وي ٍؿًؼ ا٣ػؾم ٹ دػؽػُّ رة ا٣ٮىٍظٰ ا٣ىِّ

ٌٰ ١ٍ٤ً٣ػٺـ كا٧٣يعةدزػح  ٌٰ كا٧٣ى٪ٍُٞ جٲٕ
ٌُ ٧ًٍخ ا٣ ة إ٣ٯ ا٣كَّ ٧ىحن، كًٝٲةقن ـةن ك٦يج٭ى دجؽك ٦يٮصى

ٍٛ٪ةقي كأذىٍؽ٩ة ً ى٣  ٕةدة.ٛحن ٤ً٣دجؽك ٬ؾق ا٣جً٪ٍٲحي ٦ينذٌذحن ٗٲؿى ٦٪ُٞٲٌحو ٦يؼة٣ً قي ا٣ؾم أ

راءى ٬ؾا ىف ٩يًعػفَّ ث٭ػة أ٠سىػؿى ٦ًػ٨  ككى ٍظؽةه ٝةث٤ًحه ًٵ ؽي كى ة٬ًًؿ ا٧٣ينذًَّخ، ديٮصى ٌْ ا٣

ٕيٞٮ٣ً٪ػة. كٹ ٩ىػؿل ٚػٰ أمِّ ٠ذػةبو  ف ٩يػؽر٠ى٭ة ث
ى ٍظػؽةى )أف د١ٮفى ٝةث٤ًحن ًٵ ٬ػؾق ا٣ٮى

ٲ٨ًٍ ا٣ذٌ٪ٌٮع ٔى ٧ػةؿ كا٣ًؼٺثػح ٚػٰ (ا٧٣ذؿااٲحى ٰٚ  ٤٧ٍػًح أٍقػؿاًر ا٣ضى ، ا٣ذٰ ٬ٰ ٨٦ً صي

ٞيؿآف، ػةٌوحن ٰٚ ػؿآًف ٠أ٩ٌػ٫  ا٣ ٞي ٕىػ٢ي ٦ىػذ٨ٍى ا٣ ٍظؽةي دض د٪ٌٮًع ا٣جً٪ٍٲًح ا٣جىٲة٩ٲٌح. ك٬ؾق ا٣ٮى

ٍه ك٩٭ةٱػحه.  ػ قى ىٲٍفى ٣ػ٫ ثًؽاٱػحه ككى ذ٨ٍى ٣ ىٌف ٬ؾا ا٧٣ى ى كا٠ذ٧ى٢ى ٰٚ ٣ىعْحو كاظؽة. ًٵ أ ىؽى ث

ٓى أف ٱ١ٮفى ٩ُٞػحى  ًً ، ٱ٨١٧ي ٬ؾا ا٧٣ٮ ٞيؿآف ثؽىأتى كٝؿأتى ٓو ٰٚ ا٣ ٨٧ًٚ أمِّ ٦ٮً

 ًٍ ؽَّ ٩ُٞحى  اثذؽاءو ٤ٔٯ ٦يعٲ ٕى ي ؿآًف ٫ٌ٤٠ أف د ٞي ٓى ًٝؿاءًة ا٣ دااؿةو، كٱ٨١٧ي ٬ؾق ا٣٪ٌُٞحى ٦

ٞيػؿآف ٱ١٧ػ٨ي ٚػٰ ا٣ٮٝػًخ ٩ًٛكػ٫ أف ٱ١ػٮفى  ٓو ٰٚ ٦ىذ٨ًٍ ا٣ ٢ُّ ٦ٮً
ة. ١ٚي ٌن ا٩ذ٭ةءو أٱ

ٌؽًت  ٔي ، ا٣ؾم  ؿآفى ٞي ًٞؿاءةي )٩ُٞحى اثذؽاءو ك٩ُٞحى ا٩ذ٭ةء. ك٢٠ُّ إ٩كةفو ٱىذ٤ٍيٮ ا٣ ؿى  (ا٣ أّ٭ى

جىتو ٣ًذىك٧ٲذً  ِّٰ قى ٍظٰ، كٱ٘ػؽك  ملسو هيلع هللا ىلص٫ً ث٭ؾا اٹٍق٥، ٱىًعػ٢ُّ ٦ًسٍػ٢ى ا٣٪ٌجػ ـً ا٣ػٮى ػة ٚػٰ ٦ٞى

ٰى  ٍظ ٓى أٌف ا٣ٮى ؿٱ٨. ك٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮ، ٦ ٞى٢ي ٠ٺـي ا ً ثٮىقةَذ٫ إ٣ٯ اٳػى ة ٱي٪
ُن قٲ كى
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 ٌٰ ؿى أٌكؿى ٦ىٌؿةو ٤ٔٯ ا٣٪ٌج ـى ى ّيػؿكؼي ملسو هيلع هللا ىلص٩ ـًؿي ٤ٔٯ ا٦ذؽاًد ا٣ذٌةرٱغ، كدذضٌؽدي  ، ٱ٢ُّْ ٱى٪

ٜي  ةثً ٲةًت أظٮاًؿ ا٣ٞةراٲ٨ى كأكٝةد٭٥، ٔ٪ػؽى  ٩ـك٫ًً٣، كٱُي ٌى ذ ٦ة ٱ١ػٮفي ١٧٦٪نػة أف ٦ٞي

ى  أ ؿى ػ٫ً  ٱٞي ًٔ ػجًت د٪ٮُّ . كثكى ٓو قي أ٩ػخى ٦ًػ٨ أمِّ ٦ٮًػ
ى ٓو كأف دٞػؿأ  ٨٦ً أمِّ ٦ٮًػ

ؿآفي ٞي ا٣

ة٬ًؿي  ٌْ ٘ىٲًٍؿ ٦ٕ٪ٯ. ك٬ؾا ا٣ذٌنذُّخي ا٣ ة كث ٕن ٌُ ٍو ك٦ذٞ ٌْة٬ؿ، ٱجؽك ٗٲؿى ٦ذؿاث ٫ً ا٣ ًٕ ُُّ كدٞ

ػؿآًف  ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮ ٱيٮًصؽي  ٞي ة ثأ٫ٌ٩ ٹ ٱ٨١٧ي أف ٱضػؽى ٚػٰ ا٣ ٔن ٣ؽل ا٣ٞةرئ ا٩ُجة

جًت أ٫ٌ٩ ٤ٔٲ٫  ـ ا٩ُجة٫ٝ ٤ٔٯ ظةؿ ا٣ٞةرئ، كثًكى ٔىؽى جىًت  ةو ٦ٕ٪ٮٱٌح، ثكى ٍظؽى نة ذا كى ٠ذةث

ـً  ػؽى ٔى ػجىًت  ق ٦ًػ٨ ا٣جًؽاٱػح إ٣ػٯ ا٣٪ٌ٭ةٱػح ٦يؿدَّجنػة ١٣ػٰ ٱػؽرؾى ا٧٣ٕ٪ػٯ، كثكى
ى أف ٱٞؿأ

ًٞؿاءةو كاظ  ؽة.اٷظةَح ثة٧٣ٕ٪ىٯ ٫ٌ٤٠ ث

عي ثٞؿاءدػ٫ ٦ًػ٨ ا٣ٞػؿآف كديٮاًوػ٢ي ا٣ٞػؿاءةى،  ًٓ ا٣ػؾم دىٍنػؿى ًً ًت ا٧٣ٮ كى كثعى

ا، ثػ٢ ٬ػٮ  نة كاًظػؽن جًت ٹ ٱ١ٮفي ٠ذةث ا؛ ز٥ٌ ٣ً٭ؾا ا٣كَّ نة صؽٱؽن ق ٰٚ ٢ٌ٠ ٦ٌؿةو ٠ذةث دضؽي

ذيًت ٰٚ ٠ذةبو  ، ٦ىٍ٭٧ة ٝؿأدى٫ ٹ ٱ١ذ٢٧ كٹ دىًى٢ آٹؼي ا١٣ي  ٚٲ٫ إ٣ٯ ٩٭ةٱح. كاًظؽو

ػٲةًت ا٣جً٪ٍٲحي ا٣جىٲة٩ ٌى ٞيؿآف، ٩ةمبحه ٔػ٨ ٦ٞذ ذةد ٰٚ ا٣ ٍٕ ٲٌحي ا٣٘ؿٱجحي كا٧٣ؼة٣ًٛحي ٧ٍ٤ً٣ي

ٍؿد  ٛى ًىؿ ثة٣ ًٓ ا٧٣٪عى ًٍ ٫ًً٣، أك ٤ٔٯ ٩عٮو أ٠سىؿى ًدٌٝحن، ٩ةمبحه ٨ٔ ًقٲةًؽ ا٣ٮى ُـّ أظٮاًؿ د٪

٫ ا١٣ة٢٦ًي ٚػٰ ٔٺٝػةًت ا٤٣ٌ٘ػح  ٞي ُّٞ ٫٣، ا٣ؾم ٨٦ً ٗٲؿ ا٨ً١٧٧٣ دع ُـّ ا٧٣ذع٥ِّ١ ٰٚ د٪

ي٭ة ا٣ ٦ة ٩ى٧ٍ٤ىػطي اقػذٛةدةن ٦ًػ٨ ٦ٕػة٩ٰ ا٣ٞػؿآف ا٣ذٰ ٱذؽاك٣ جىًت، ٔ٪ؽى ؿ. ك٣٭ؾا ا٣كَّ جنى

ٓو  طو ٤ٔٯ ٩ُةؽو كاًقػ ًً طو كٗٲًؿ كا ًً ٧ٲ٨و كا ٌٍ ٮرًة د٧٤ٲطو كدى ك٧ٌ٦ٮ٩ةد٫ ٰٚ وي

ؿآ٩ٲٌػح  ٞي ًي ٦ىْة٬ًؿ ا٣جً٪ٍٲػًح ا٣ ة ٣ًجٕى ٌٰ ا٣ٞؽٱ٥، ٹ ٩ؿل ا١ٕ٩ةقن ٰٚ ٢ٌ٠ اٵدىًب ا٣ٛةرق

ؿاًء ا٣ ٕى ػ ٞيػؿآف إٌٹ ٰٚ أمػٕةر أ٠سىػًؿ مي ػؿآًف ك٦ٛ٭ٮ٦ػةًت ا٣ ٞي ٛةرقػٲٌح إٱ٘ػةٹن ٚػٰ ا٣

ػٲؿازمٌ  ِو ا٣نِّ ٌٰ كظةًٚ ةر٫ًًٚ، كأًٝىؽي ٬٪ة أمٕةرى صٺًؿ ا٣ٌؽٱ٨ ا٣ٌؿك٦  -رةو ٪يػؽٍ كثً  - ك٦ٕى

ةر. ٌُ ٣ٲٌةًت ٚىؿٱًؽ ا٣ٌؽٱ٨ ا٣ٕ ـى ٗى  ٰٚ 

َّٰ ك٠سٲؿٱ٨ صؽًّا ٨٦ً ا َّٟ ٰٚ أٌف ا٣ٌؿك٦ ػة ٣ًٸكٹ مى ٕن ىجى ٕي٤ى٧ةء كا٣ٌنٕؿاء، د ص٧ػةع ٣

ٓى اٳٱػةًت ك٣ً  ًً ٮىر ك٦ٮا ٍّٟ ٰٚ أٌف دؿدٲتى ا٣كُّ ىٲٍفى ٣ؽٱ٭٥ أد٩ٯ مى ٘ة٣ًًت ا٣٪ٌىٮص، ٣
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ٞيػؿآف  جٍعة٩ى٫، ك٥٣ ٱ٨١ ٩ةمبنة ٨ٔ أذكاًؽ صػة٦ًٰٕ ا٣ ر إ٧ٌ٩ة ٠ةف ثإرادة ا  قي ٮى ٰٚ ا٣كُّ

 ٌٰ ٍٕؽى ا٣٪ٌجػ ػٍؿح ذ٣ػٟ  ملسو هيلع هللا ىلصث ُّٰ ٚػٰ مى ػٲٮَ ٧ػة ٝػةؿ ا٣كُّ
اٷص٧ػةعي كا٣٪ٌىػٮصي »، ٦ًس٤ٍى

ػجٍ٭حى ٚػٰ ذ٣ػٟا٧٣يذؿادٚحي ٤ٔ ، ٹ مي ٌّٰ كٚػٰ ٠سٲػؿو ٦ًػ٨ «. ٯ أٌف دؿدٲتى اٳٱػةًت دػٮٝٲٛ

ٓى اٳٱػةًت ٚػٰ  ػ ًً مػٲؿى إ٣ػٯ أٌف ٦ىٮا
ي ، أ ُّٰ ا٣ٌؿكاٱةًت كا٣٪ٌىٮص ا٣ذٰ ذ٠ىؿى٬ة ا٣ٌكػٲٮَ

ؽِّدت ثً٪ةءن ٤ٔٯ كىٍظٰ ًصجٍؿٱ٢ى كثإمةرةو ٨٦ً رىقٮًؿ ا   ٞيؿآف ظي ًر ا٣ ٮى ػٍخ ملسو هيلع هللا ىلصقي ، ك٣ٲكى

ٞيؿآف  ٔى٧ى٢ً صة٦ًٰٕ ا٣ «كٝىٍىًؽ٥٬ كاػذٲةر٨٦ً٥٬ 
(8)

. 

ٞيؿآف، ًخ ا٣جً٪ٍٲحي ا٣جىٲة٩ٲٌحي ٤ً٣ٍ ٔى ى٣ كٝؽ اقذُة ةرد٫ كأ ًدق ٰٚ كاقذ٧ؿاري ٩ٌى ٫ًًٞ كدضؽُّ

ػة  ـ٦ٌػةًف ٩ى٧ٮذىصن ًؿ ا٣ ٤ى٫ ٤ٔٯ دُػةكي ٕى ، أف دض ٌٰ ـً كا٧٣ضذ٧ٓ اٷقٺ٦ زٞةًٚح اٷقٺ

٨ً ا٣ػؾٱ٨ ٠ػة عةًء كأرثةًب ا٤٣َّكى ٛيىى ٢ٌ ا٣ ة ١ً٣ي ٕن ػ٤ٍُةًف ٦يؤ٦َّٺن ك٦ي٧ذى٪ً ٩ٮا ٱ١ِّٛػؿكفى ثًكي

جٍؿى اٳ٦ةد كاٵصٲةؿ. ٔى ٤ٮًدًق   ٠ٺ٦ً٭٥ ٤ٔٯ ا٣٪ٌٛٮس كػي

*   *   * 

                                                 

، صٺؿ ا٣ٌؽٱ٨ ٔجؽا٣ٌؿظ٨٧، اٷدٞةف ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف، دعٞٲٜ ٦ع٧ٌؽ أثٮ ا٣ٌٛػ٢  (8) ٌٰ ٲٮَ ا٣كُّ
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