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 احلوار يف النقائض
تا جرير والفرزدق أمنوذجا  

ّ
 المي

 ()د. سمر الديوب

 ملخص:
ق ، وتثْر عالكتً بالشعر أسئلة نتعددة تتعلّ ّعّد الحَار نبحثاً جدّداً ىسبًّْا

ههبعالكتههً بالح   اج والهيههاةرة والبرٌهها  نههو جٍههة، وتتعلههق بال  ابههات ج 

، وال  اب  ِّ الهَجَدة فِ اليّص الشعري نو جٍة أخرى كال  اب الَضف

 الهسرود. الشعريّ 

وكد حضر الحَار بلَة فِ اليلائظ فِ العطر األنَي، وّسعُ البحه  

نهو فرهرة أ  أي  ني للهْو ،إلُ دراسة فاعلّْة الحَار نو وجٍة ىظر تداولْهة

 علُ حَار فِ نستَى نو نستَّاتً. ىّص شعرّي ّي َي

 ّيتظم البح  فِ الهحاور آتْة: ولتحلْق ٌذه الغاّة

-  ِّ  .الحَار وسؤال الجيس األدب

 .طبْعة الحَار وأشرالً فِ اليلائظ -

 .يْة الحَار وأىهاطًب   -

 .التبادالت فِ الحَار ووةائفٍا -

                                                 

()  جانعة البع . -أستاذة فِ كسم اللغة العربْة 
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ىنؼجوته:هدفىالبحثىوأدئلتهىومى-1
ٱٌٕؽ ا٣جعر ٰٚ ا٣عٮار ثعسةن صؽٱؽان ٩كجٲًّة. ك٬ٮ ١٦ٮِّف قؿدم، ٢ٌٝ ٦ػ٨ ا٩ذجػ٫ 

إ٣ٯ ٚة٤ٔٲٌذ٫ ككّٲٛذ٫ كَجٲٕذ٫ ٰٚ ا٣نٕؿ. ك٩٭ؽؼ ٨٦ ٬ػؾق ا٣ؽراقػح إ٣ػٯ ا٣جعػر 

ٰٚ ٚة٤ٔٲح ا٣عٮار ٰٚ ا٣نٕؿ كأ٩ٮا٫ٔ كر٠ةاـق ا٩ُٺٝةن ٧٦ة اقذضٌؽ ٚػٰ ا٣ؽراقػةت 

ا٣ذؼٲٲ٤ٰ، كا٣ؽػٮؿ إ٣ػٯ ا٣ػ٪ه ا٣نػٕؿم ا٣ٞػؽٱ٥  ا٣٪ٞؽٱح ا٣٘ؿثٲح ا٧٣ذ٤ٕٞح ثة٣كؿد

٥ ا٣نػٕؿم ا٣ٞػؽٱ٥ ث٘ٲػح ا١٣نػٙ ٔػ٨  ،٨٦ ثةب ٦ؼذ٤ٙ ٌٞؽ ا٣٪َّْ ١٤٣نٙ ٨ٔ دٕ

، كثة٣جؿ٬ةف كاٷٝ٪ةع.ا٣عٮار، كٔٺٝذ٫ ثة٣عً  ٌٰ  ضةج ذم ا٣ذٮص٫ ا٧٣٪ُٞ

٧٠ة ٩كٕٯ إ٣ٯ دراقح أ٩ٮاع ا٣عٮار ثٲ٨ ا٣ُػؿٚٲ٨ ا٧٣ذ٪ةٌٝػٲ٨، ككّةاٛػ٫ 

كا١٣نٙ ٨ٔ اٳ٣ٲةت ا٣عضةصٲح ا٣ذٰ ٣ضأ إ٣ٲ٭ػة ٠ػ٢ٌ ٣ؽل ٢٠ ٨٦ ا٣نةٔؿٱ٨، 

٨٦ ا٣نةٔؿٱ٨ ا٧٣ذؼةو٧ٲ٨ ٣ذأ٠ٲؽ ٠ٺ٫٦، كدٛ٪ٲؽ ٠ػٺـ ػىػ٫٧. ٧٠ػة ٩كػٕٯ 

إ٣ٯ ا٣جعر ٰٚ ا٣ٞٮا٩ٲ٨ ا٣ذؽاك٣ٲح ا٣ذٰ دع٥١ ا٣٪ٞةاي ثٮوٛ٭ة ٩ىٮوػةن ٚ٪ٲٌػح 

 ذ٪ةّؿٱح ٨٦ ص٭ح أػؿل.ٝةا٧ح ٤ٔٯ اٷٱعةء كا٣ذؼٲٲ٢ ٨٦ ص٭ح، كا٣

أقب٤ح، ٦٪٭ة  ٦ة ٦٪ـ٣ح ا٣عٮار ٰٚ ا٣ػ٪ه ا٣نػٕؿم؟ ك٦ػة كٱسٲؿ ا٣جعر ص٤٧ح 

ي٪ًٰ ث٪ةء ٱض٪ط إ٣ٯ ا٣كؿدٱح؟ ك٢٬ ٱٞج٢ ا٣نػٕؿ  ٔٺٝذ٫ ثة٣ٮوٙ كا٣كؿد ٰٚ مٕؿ ث

 ٕٚػٺن ٠ٺ٦ٲًّػة ا٣عٮار؟ ك٦ة ٔٺٝح ا٣عٮار ثض٪ف ا٣نٕؿ؟ كإذا ٠ةف ا٣٪ه ا٣نٕؿمٌ 

 ؟ٗٲؿ ٦جةمؿ ٦ذ٤ٕٞةن ثةٵَؿاؼ ا٧٣ذؼةَجح ٧ٚة ظؽكدق ٰٚ ا٣٪ه ا٣نٕؿمٌ 

ٌٰ ثٕٲ٨ اٹٔذجةر ا٣كٲةؽ ا٣ٕةـ، كا٧٣ٞةـ ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲػح  كٱأػؾ ا٧٣٪٭ش ا٣ذؽاك٣

، كٱٮًػػط ٬ػػؾا  ٌٰ ا٣ذٮاوػػ٤ٲٌح. ٚػػة٣عٮار ا٣ٞػػةا٥ ٤ٔػػٯ ا٣عضػػةج ٦جعػػر دػػؽاك٣

ا٧٣٪٭ش دٮا٣ؽ ا٣٪ىػٮص ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣عٮارٱٌػح ٚػٰ ا٣٪ٞػةاي، كٱجعػر ٚػٰ 

 ح ٚة٤ٔح.ا٣ٕٮا٢٦ ا٣ذٰ دض٢ٕ ا٣ؼُةب ٰٚ ا٣٪ٞةاي رقة٣ح دٮاو٤ٲٌ 

ِّ ك ٌٰ اٵدثٰ، كٱ٧ذٌؽ ٲٌ ٙ ا٣٪ه ا٣نٕؿٌم ظى ٱؤ٣ ـان كاقٕةن ٨٦ ا٣ٌٛةء ا٣ذٮاو٤

 ٌٰ  .إ٣ٯ ٌٚةءات دٮاو٤ٲح أػؿل، ٚٲٞؽِّـ ظضح، كٱكذضٲت ٤٣ؽرس ا٣ذؽاك٣
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كدٮ٦ئ ا٣٪ٞةاي إ٣ٯ ١ٚؿة ا٣ذٛة٢ٔ كدجةدؿ اٵدكار، كأكؿي أقةس ٤٣عٮار 

ح إٚ٭ة٦ٲٌػح كصٮدي ٣٘ح ٦نذؿ٠ح ثٲ٨ اٵَؿاؼ ا٧٣ذعةكرة، كٱٕػؽ ٬ػؾا اٵ٦ػؿ ٔذجػ

 ٌٞ ٲ٨ ٤ٔػٯ اقػذ٧ٕةؿ دكٕٯ إ٣ٯ ػ٤ٜ ٌٚةء ٣٘ٮٌم ٦نذؿؾ ٱ٭ؽؼ إ٣ٯ د٪جٲ٫ ا٧٣ذ٤

 ا٣نةٔؿ أ٣ٛة٫ّ.

ٔيؿٚػخ ثٕػي  ٌٰ ا٣ٞػؽٱ٥ ا١ٛ٣ػؿ ا٣عػٮارم، كإف  ك٥٣ ٱٕؿؼ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثػ

أم١ة٫٣ ٰٚ ا٣ٞىةاؽ. ٚٲؿل ا١ٛ٣ؿي ا٣عٮارٌم اٵ١ٚةرى ٦ٮًٓ صؽؿ، كٱٞٮـ ٤ٔٯ 

ا٣٪ٞػةاي؟ ك٦ػة ٔٺٝذػ٫ ا٣عٮارٌم ٚػٰ  ا٣ؿأم كا٣ؿأم اٳػؿ. ٧ٚة َجٲٕح ا١ٛ٣ؿ

 ثض٪ف ا٣نٕؿ.

ىالحوار:ىداللظىواصطالحًا:ى-2
ٱٕ٪ػػٰ ا٣عػػٮار اٵٝػػٮاؿ ا٧٣ذجةد٣ػػح ثػػٲ٨ َػػؿٚٲ٨ أك أ٠سػػؿ، كٱػػؿدجٍ ث٧ٕ٪ػػٯ 

ا٧٣عةدزح. كٱنٲؿ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٤٣٘ٮم إ٣ٯ ا٣ضٮاب، كا٣ؿدٌ، كا٧٣ؼةَجح
(1)

. 

ٚ٭ػػٮ كقػػٲ٤ح قػػؿدٱح، كًػػؿب ٦ػػ٨ ا٣ؼُةثػػح،  Dialogueأ٦ػػة اوػػُٺظةن 

دؼةَت ٱ٤ُت اٷٝ٪ةع ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕػٜ ثٌٞػٲح أك ٕٚػ٢. كٱٞػٮـ ٤ٔػٯ ا٣عضػةج ك

ُي٤ط ٰٚ ا٣ؽراقةت ا٣عؽٱسح ٤ٔٯ ٦ة ٱك٧ٌٯ  ٌٰ ٨٦ زاكٱح ٤ٚكٛٲح، كٝؽ او ا٣ضؽ٣

ا٣جٺٗح ا٣ضؽٱؽة. ٚس٧ػح ثٺٗػح ا٣عػٮار، كدذ٪ػةكؿ ١٦ٮ٩ػةت ا٣عػٮار، كآ٣ٲػةت 

ؿع ٦ػ٨ امذ٘ة٫٣، كثٺٗحي ا٣عػٮار صػـء ٦ػ٨ ا٣جٺٗػح ا٣ٕة٦ػح ٣ٸٝ٪ػةع، ك٬ػٰ ٚػ

ا٣جٺٗح ا٣ٕة٦ح
(2)

. 

                                                 

 دعةكر ا٣ٞٮـ  دؿاصٕٮا ا١٣ٺـ ثٲ٪٭٥، ك٥٬ ٱذؿاكظٮف كٱذعةكركف. دةج ا٣ٕؿكس، ٦ةدة ظٮر. (1)

كٱؿد ا٣عٮار ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؿدٌ كدؿاصٓ ا٣عؽٱر، ك٬ٮ ا٣ضٮاب، كا٧٣عػةكرة  ا٧٣ضةكثػح، 

رة ٦ػػ٨ ا٧٣عػػةكرة ٠ة٧٣نػػٮرة ٦ػػ٨ ك٦ؿاصٕػػح ا٧٣ ٍعػػٮى ٪ُػػٜ كا١٣ػػٺـ ٚػػٰ ا٧٣ؼةَجػػح، كا٧٣ى

 ا٧٣نةكرة. اث٨ ٦٪ْٮر، ٦ةدة ظٮر.

كٱٕ٪ػػٰ ا١٣ػػٺـ ا٣كػػةثٜ أف ا٧٣ٕػػةص٥ دنػػذؿؾ ٚػػٰ ٦ٕ٪ػػٯ ا٣ضػػٮاب أك ا٧٣ؼةَجػػح. 

 ٚة٣عٮار  ا٣ضٮاب كا٣ؿدٌ كاٹقذؽارة ا٧٣ٮصٮدة ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ظٮر ثٲ٨ ا٧٣ذ٧٤١ٲ٨.

 = ٱذى٢ ثة٣ذ٪ةص ٨٦ ظٮار ثٲ٨ ا٣٪ىٮص. ك٤٣ذٮقٓ ٰٚ ٩كذجٕؽ ٰٚ دراقح ا٣عٮار ٦ة (2)
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كٱ٪٢ٞ ا٣عٮاري اٵٝٮاؿى ا٧٣ذجةد٣ح، ٚس٧ػح دجػةدؿ اٹٚذذػةح، كدجػةدؿ ا٣ؼذػةـ، 

٤ٔػٯ ٬ػؾق ا٣ذجػةدٹت ٦ضذ٧ٕػح كا٣ذجةدؿ اٵكقٍ، ٨١٣ ا٣٪ٞةاي ٣ػ٥ دنػذ٢٧ 

، ٚٞؽ ثؽأت ا٣ٞىٲؽدةف ثة٣ٮوػٙ، ١٣٪٪ػة ٩ٮقػٓ دااػؿة ا٣عػٮار ٣ٲ٘ػؽك ّة٬ؿٱًّة

ؿ ٚػٰ ظٮاران ٦جةمؿان ثٲ٨ َؿٚٲ٨، كظٮار ػ٧ى ا٣ٮوػٙ، ان ٗٲؿ ٦جةمؿ ٱ٨١٧ أف ٱٌي

 كا٣٪٥ْ ا٣ضة٩ط إ٣ٯ ا٣كؿد.

كٱٕ٪ٰ ا٣عٮار ٔٞؽان ثٲ٨ َؿٚٲ٨ ٤ٔػٯ ٝجػٮؿ ا٧٣عةدزػح ا٣ذػٰ دذؿ٠ٌػت ٦ػ٨ 

كظؽات ٦ؼذ٤ٛح، ٱؿدجٍ ثٌٕ٭ة ثجٕي كٜٚ ٝٮأؽ د٪ْػٲ٥ ٦ٕٲ٪ػح. ٚػإذا وػةدر 

ٌٰ ٨٦ دااؿة ا٣عٮار.  ٌٜ اٳػؿ ٰٚ ا٧٣ٕؿٚح ٚس٧ح ػؿكج صـا  أظؽ ا٣ُؿٚٲ٨ ظ

نػذؿ٠ح ثػٲ٨ ا٧٣ذؼػةَجٲ٨ كدٞٮـ ا٣ٕذجػح ا٣عٮارٱٌػح ٤ٔػٯ كصػٮد أرًػٲٌح ٦

ثإ٩ضةز ظٮار ٩ةصط، كز٧ح ٔذجػةت ظضةصٲٌػح؛ إذ ٱعذػةج ا٣عػٮار  دك٧ط ٩ْؿٱًّة

إ٣ٯ آ٣ٲةت إٝ٪ةٔٲح ٱكذؼؽ٦٭ة ا٧٣ذعةكركف ٣ذ٧ؿٱؿ آراا٭٥
(3)

. 

                                                 

، ا٣عػٮار ا٣ٞىىػٰ )دٞ٪ٲةدػ٫ كٔٺٝةدػ٫ ٦1999ى٤ُط ا٣عٮار ا٩ْؿ  ٚةدط ٔجؽ ا٣كػٺـ   =

، ثٲػؿكت. ٦ع٧ػؽ ٩ضٲػت ا٧ٕ٣ػة٦ٰ  1ا٣كؿدٱح( ا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ؽراقةت كا٣٪نػؿ، ط

كا٤ٕ٣ػػٮـ ، ا٣عػػٮار ٚػػٰ أ٣ػػٙ ٣ٲ٤ػػح ك٣ٲ٤ػػح ٣٪ضٲػػت ٦عٛػػٮظ، ٦ض٤ػػح ٤٠ٲػػح اٳداب 1999

، ا٣عػٮار ٚػٰ 2117. ٦ع٧ػؽ قػٕٲؽ ظكػٲ٨ ٦ؿٔػٰ  4اٷ٩كة٩ٲح، قٮقح )٦ٮارد( ا٣ٕػؽد 

ا٣نػػٕؿ ا٣ٕؿثػػٰ ا٣ٞػػؽٱ٥  مػػٕؿ ا٦ػػؿئ ا٣ٞػػٲف أ٧٩ٮذصػػةن، ٦ض٤ػػح صة٦ٕػػح د١ؿٱػػخ ٤ٕ٤٣ػػٮـ 

، ا٣عٮار ٚػٰ 2119، ٩ٲكةف. وة٣ط ٦ع٧ؽ أظ٧ؽ ا٣ك٭ٲ٧ٰ  3، ٔؽد 14اٷ٩كة٩ٲح، ٦ض٤ؽ 

 رقة٣ح ٦ةصكذٲؿ، ٤٠ٲح ا٣ذؿثٲح، صة٦ٕح أـ ا٣ٞؿل. مٕؿ ا٣٭ؾ٣ٲٲ٨  دراقح كوٛٲح دع٤ٲ٤ٲح،

ٱن٢١ ا٣عٮار ٔ٪ىؿان ثة٣ٖ اٵ٧٬ٲح ٚػٰ ا٣ؼُػةب. كٝػؽ ٚػٌؿؽ د. َػ٫ ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ثػٲ٨  (3)

٦ؿادج٫، ٚض٫٤ٕ ظٮاران ك٦عةكرة كدعةكران. ا٩ْػؿ  َػ٫ ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧، ٚػٰ أوػٮؿ ا٣عػٮار 

 .٥٤ٔ57 ا١٣ٺـ، ص كدضؽٱؽ

 كا٧٣٪ُٜ، ٣كةف ا٣ٕؿب، ظٮر. كا٧٣عةكرة  ا٧٣ؿاصٕح، ٦ؿاصٕح ا١٣ٺـ

كا٧٣عةكرة أ٥ُّٔ ٨٦ ا٧٣٪ةّؿة، ٚإذا كصؽ ٰٚ ا٣عٮار ٦عةٌصح، ك٦ضةد٣ح، أك ػىٮ٦ح 

ك٩ـاع ٠ةف ٬٪ة٣ٟ ٦٪ةّؿة، ٚة٧٣٪ةّؿة ٦ؿاصٕح ا١٣ٺـ ثٲ٨ َؿٚٲ٨، ٢٠ َؿؼ ٱٞىؽ دسجٲخ 

 = ٝٮ٫٣، كإثُةؿ ٝٮؿ اٳػؿ، ٚة٧٣٪ةّؿة ٚؿع ٨٦ ا٣عٮار.
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ٙطغوًٗلٌٚوًًَٓاًاًحوٖارًقنويًٙىوٖنًاووجٕٖا ًّٚا،ًأوٙىٖنًاًحجاجًَْطنًّٚا

ًْكسً٘أودرًًَِاالحجىامًًٌعنيًواًعرف،ًوٙعًْ٘ذًهًأنًاًحٖارًموا ًٍاًُٚيًا

.ًإًّٓثعبٚرًقًْ٘وقىوريًقوًً٘ىًِالًٙشجرطًقًٚٓأنًٙىٖنًَْطنًّٚالًٌٗاًحجاجً

ًةًًٌىشفًلًِاألقىار.آن،ًوأداةًثعبٚرٙ ً

واًحٖارًاًشعريًالًٙىٖنًبًِٚطرقًِٚقنطًشوننًاًحوٖارًقوً٘اًْدور،ًبويً

ًٓاًحٖارًإًٕٚوًًٖٙ٘األُٔٚ ةًاًىبرىًًٌُجٌن ا.ًً٘بٖصكًٓشخصٚةًاقجراضٚةًٖٙجَّ

،ًومويًٙجوْإًإًوًٗحٖارًّٙوا،ًومويًٙىوٖنًقاًخطابًاًشعريًميًٙىٖنًوصوكًّٚا

ؤوًٖاًُصوطٌإًً(Dialogisme)اًسردٙة،ًوخُةًقرقًبًِٚاًحوٖارًواًحٖارٙوةً

اًجيٙيًاًُجًٖيًًَِاًحٖار
(5)

.ً

جكالويًواًُحادخوة،ًوخُةًَصوطٌحاتًثوردًَولًاًحوٖارًواًجخاطو ًواً

َلًاًحٖار،ًوثٌجنً٘قً٘إّٔاًجُٚعاًًثْجًُ٘إًًٗحنيًاًجٖاصي،ًًثجكاوتًدالًًّٚاو

ًثكالويًبوًِٚطورقًِٚٙنجفوً٘قعورً،ًورد ًقعويًثحنٚنواًًًغاٙوةًإمْالٚوة،ًأوً قني 

حجاجٚة،ًأوًإخبارٙة
(4)

.ً

                                                 

ًاًجحاوًً= ًَادةًحٖر،ًأَا ًاًحيٙحًوثجادًٖا،ًًسانًاًعرب، ًثبادًٖا ًقجحاورًاًنٖم: ر،

 قاًجحاورًووٌٚةًًحيًاًْزاعًواًججادلًواًجكأًٍلًِطرٙلًاًحٖار.ًًً

لًِاًحٖارٙةًحًِٚحواولًوضولًموٖاًًٌِّٚسوردًقوً٘ثحٌٚويًً(Bakhtineباخجًِٚ)ثحي ثًً(5)

،ًوربطًاًخطابًباًحٖارٙة؛ًإذًاًرواٙة،ًووصفًبْٚاثٕاًاًكْٚةًاًجً٘ثجكاليًقً٘األخرًاألدب٘

ثنخذًاًُعارفًًيًٙٓشىيًحٖار.ًقاًحٖارًبًِٚاًْصٖصًَٖجٖد،ًوٙورىًبواخجًِٚأنًخُوةً

لرمةًدالًٚةًثْجًٍلًِاًجٖاصيًاًٌكظوً٘ٔوًّ٘جواجًثكالويًًغوٖيًبواًحٖارًاًصواَتًأوً

اًُسُٖع،ًقاّطٌلًًَِاًجعيدٙةًاًكىرٙةًواًصوٖثٚةًواًٌغٖٙوةًواألووٌٖبٚة.ًاّظور:ًثزقٚجوانً

ً.122-121دوروف،ًَٚخا ٚيًباخجِٚ،ًاًُبيأًاًحٖاري،ًصثٖ

ًؤًٖخطابًاٛخرًِٙداخيًًعبةً ًاًخطابات، ًحٖار ًاألًٍٔقً٘اًحٖارٙة واًكىرة

اٛخرِٙ،ًٙكٚيًقً٘ثىسٚرًاًجعبٚرًلًِّٚ اتًاًىاث ،ًؤًٖخطابًخْا ً٘اًصٖتًلًٌٗحيً

 .12-11ثعبٚرًباخجِٚ.ًاّظر:ًَٚخا ٚيًباخجِٚ،ًاًخطابًاًروا ٘،ًص

ً=CommunicationًواًجٖاصيInteractionًًٙجشىيًاًجكاليًاًجٖاصًًٌََِ٘كًَٕٖ٘اًجكاليًً(4)
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كٝؽ آزؿ٩ة دراقح ا٣عٮار ٰٚ ا٣٪ٞةاي؛ ٵف ا٣ذٛة٢ٔ كا٣ذٮاو٢ ٦ذىةظجةف 

٣ٯ ١ٚؿة ا٣ذٛة٢ٔ كدجػةدؿ اٵدكار، كأكؿ أقػةس ٚٲ٭ة، ٚذٮ٦ئ أ٣ٛةظ ا٣٪ٞةاي إ

٤٣عٮار كصٮد أرًٲح ٦نذؿ٠ح ثٲ٨ ا٣ُؿٚٲ٨ ا٧٣ذعةكرٱ٨، ك٬ٮ أ٦ؿ ٱٞػؽِّـ ٔذجػح 

إٚ٭ة٦ٲٌح دكٕٯ إ٣ٯ ػ٤ٜ ٌٚةء ٣٘ٮم ٦نذؿؾ. كٝؽ ادٛػٜ ا٣ُؿٚػةف ا٧٣ذ٪ةٌٝػةف 

ػة مػٕؿٱًّة٤ٔٯ ا٣عٮار، ك٤ٔٯ اٵرًٲح ا٧٣نذؿ٠ح، ٧٠ة أ  ف ا٣٪ٞػةاي د٧سػ٢ ٩ىًّ

ٯ ا٣ذؼٲٲ٢، ك٦ؿ٠جػةن ٦ػ٨ ص٤٧ػح ظػٮارات ٦ذؿا٠جػح، ٚس٧ٌػح ظػٮار ثػٲ٨ ٝةا٧ةن ٤ٔ

ا٣نةٔؿٱ٨ ا٧٣ذ٪ةٌٝٲ٨، كظٮار ثػٲ٨ ا٣نػةٔؿ كا٧٣ذ٤ٞػٰ، كظػٮار ثػٲ٨ ا٣نػةٔؿ 

كٝجٲ٤ح اٳػؿ، ٚٛٲ٭ة أٝٮاؿ ٦جةمؿة كٗٲؿ ٦جةمؿة د٪ؽرج ٚػٰ ػُػةب ٦ػؿكٌم أك 

 دثٰ.ٵ٦ٮوٮؼ، كٱسٲؿ ٬ؾا ا١٣ٺـ قؤاٹن ٨ٔ ٔٺٝح ا٣عٮار ثة٣ض٪ف ا

ىالنػائضىوالحوارىودؤالىالجنسىاألدبي:ى-3
ٱٕٮد ازد٬ةر ا٣٪ٞةاي ٰٚ ا٣ٕىؿ اٵ٦ٮم إ٣ٯ ٔٮا٢٦ اصذ٧ةٔٲٌػح ك٤ٞٔٲػح
(6)

 

                                                 

ٚة٣ذٛة٢ٔ ٦نةر٠ح َؿٰٚ ا٣عٮار ٰٚ ا١٣ٺـ ظٮؿ ٦ٌة٦ٲ٨ إ٩كة٩ٲح ٦ٕٲ٪ح، كا٣ذٮاو٢ دجةدؿ  =

َىت ٱ٤ذ٧ف اٹقذ٧ةع إ٣ٯ ا٣ضػٮاب وػؿٱعةن، أك  ٌّٰ ثٲ٨ ٦ذ٥ِّ٤١ ٱ٪ذش ٤٦ٛٮّةن إ٣ٯ ٦ؼة ٠ٺ٦

٧ٌ٤ٲ٨ ٱك٭٥ ٠ػ٢ ٦٪٭٧ػة ٚػٰ ٤٧ٔٲػح ا٣عػٮار ا٣ذػٰ دٌػ٥ ٧ٌ٦ؿان. ٚة٣ذٮاو٢ ظة٣ح ثٲ٨ ٦ذ١

١٦ٮ٩ةت ٣كة٩ٲح ٣٘ٮٱح، كػةرج ٣كة٩ٲح. ا٩ْؿ ٤٣ذٮقٓ  ٦ع٧ؽ ٩ْٲٙ، ا٣عػٮار كػىػةاه 

 .15ا٣ذٛة٢ٔ ا٣ذٮاو٤ٰ، ص

٧٩ة ا٣ضة٩ت ا٤ٕٞ٣ٰ ٰٚ ا٣ٕىؿ اٵ٦ٮم، كّ٭ؿت أ٩ػٮاع ٦ؼذ٤ٛػح ٦ػ٨ ا٧٣ٺ٬ػٰ، كازد٬ػؿ  (6)

ٚػٰ ٝجةاػ٢ ا٣ٕػؿاؽ، ك٠ػةف ا٣٪ػةس ٱضذ٧ٕػٮف ا٣٘٪ةء ٰٚ ١٦ح كا٧٣ؽٱ٪ح، كّ٭ؿت ا٣٪ٞةاي 

ٲ٨، كٱ٭٤٤ٮف، كٱىٛٞٮف ٵظؽ٧٬ة، ٚذعٮ٣خ ا٣٪ٞػةاي ٦ػ٨ ٗةٱػح ا٣٭ضػةء  ٌى ظٮؿ ا٧٣ذ٪ةٝ

 .11/152إ٣ٯ قٌؽ ظةصح ا٣ض٧ةٔح ٰٚ ا٣جىؿة إ٣ٯ ًؿب ٨٦ ا٤٣٭ٮ. اٵٗة٩ٰ  

كٱٕٮد ٨ٌٚ ا٣٪ٞةاي إ٣ٯ ا٣ٕىؿ ا٣ضة٤٬ٰ، ١٣٪٫ ٠ةف ٰٚ وٮرة ثكٲُح، زػ٥ دُػٮرت 

ٺـ كٝؽ أوجعخ ا٣٪ٞةاي ٰٚ ا٣ٕىؿ اٵ٦ٮم ٚ٪ًّة ٦كذٞٺًّ كٝةا٧ةن ٚػٰ ذادػ٫، ٰٚ وؽر اٷق

دٞٮـ ٤ٔٯ ا٣ٕىجٲح ا٣ٞج٤ٲح، كا٣ٛؼؿ كا٣٭ضػةء؛ ٷ٣٭ػةء ا٣٪ػةس كدكػ٤ٲذ٭٥، ك٣ػ٥ دٞػ٥ ٤ٔػٯ 

أقػػةس ا٣ؼػػٺؼ ا٣عٞٲٞػػٰ ثػػٲ٨ ا٣ُػػؿٚٲ٨ ا٧٣ذ٪ةٌٝػػٲ٨، كامػػذ٭ؿت ٚػػٰ ٝجةاػػ٢ ا٣ٕػػؿاؽ، 

 دٮٚٲؿ ٦ةدٌة ٤٣ٌ٭ٮ ٰٚ ا٣جىؿة. كدعٌٮ٣خ ٨٦ ٗةٱح ا٣٭ضةء إ٣ٯ ٗةٱح صؽٱؽة ٬ٰ
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كٝؽ ٧٩ة ا٣ٕٞػ٢ ا٣ٕؿثػٰ، كد٧ػٌؿف ٤ٔػٯ ا٣عػٮار كا٣ضػؽؿ كا٧٣٪ػةّؿة، ٚذ٪ػةّؿ 

مػػٕؿاء ا٣٪ٞػػةاي ٚػػٰ دػػةرٱغ ا٣ٞجةاػػ٢ ك٦سة٣ج٭ػػة ك٦ٛةػؿ٬ػػة، كص٧ػػٓ ٠ػػ٢ ٦ػػ٨ 

١ٰ ٱٛ٪ٌؽ٬ة، ْٚ٭ؿت ٦٪ةّؿات مٕؿٱح أقةقػ٭ة ا٣ُؿٚٲ٨ أد٣ذ٫، كأد٣ح ػى٫٧؛ ٣

ا٣عٮار. كٱذٕػٲ٨ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ أف ا٣٪ٞػةاي ٣ٲكػخ ٬ضػةء ػة٣ىػةن، إف ا٣عػٮار 

كقٲ٤ح ٷزجةت ٗؿض ا٣٭ضةء ٰٚ ا٣٪ٞةاي، كا٣٪ٞػةاي ٦٪ػةّؿة ٚ٪ٲػح ثة٣نػٕؿ، 

دكذٌٰء ثٞؽرة ا٢ٕٞ٣ ٤ٔٯ ا٣ضؽؿ، كا٣عٮار، كدٮ٣ٲؽ ا٧٣ٕة٩ٰ
(7)

. 

ٌٰ ٰٚ ا٧٣٪ةٚؿات كا٧٣ٛةػؿات ا٣ٞةا٧ػح ك٩ضؽ ّٺٹن ٤٣عٮار ٰٚ اٵدب ا٣ضة ٤٬

٤ٔػػٯ ا٣ٕىػػجٲح ا٣ٞج٤ٲٌػػح، كٝػػؽ د١ػػٮف ا٣٪ٞػػةاي دُػػٮران ٧٤٣٪ػػةٚؿات كا٧٣ٛػػةػؿات 

ا٣ضة٤٬ٲح، كدؿدجٍ ا٧٣٪ةٚؿة كا٧٣ٛػةػؿة ثة٣نػٕؿ كا٣ؼُةثػح، ٚٛٲ٭٧ػة ٱٛؼػؿ ٠ػ٢ٌ ٦ػ٨ 

ا٣ُؿٚٲ٨ ث٪ٛك٫ كٝجٲ٤ذ٫، كٱعذ٥١ إ٣ٯ مؼه زة٣ر ٣ٲٛى٢ ثٲ٪٭٧ة. كدٞٮـ ا٣٪ٞػةاي 

ا٣ؼُػةب كا٣ؼُػةب ا٧٣ٌػةدٌ؛ ٣ػؾا ٹ د٪ٛىػ٢ ٔػ٨ ا٣عػٮار كا٣عضػةج ٤ٔٯ ٦جؽأ 

كا٣ضؽؿ. ٧٠ة دؿدجٍ ثة٧٣٪ةّؿة ا٣ٞةا٧ح أقةقةن ٤ٔٯ و٪ةٔح ا٣عضح
(8)

. 

ٌٰ ثػٲ٨ ا٣ُػؿٚٲ٨، ك٬ػٰ مػ٢١ ٦ػ٨  كدٞٮـ ا٧٣٪ةّؿة ٤ٔٯ ا٣ذجةدؿ ا٣ؼُػةث

أم١ةؿ ا٣ؼُةب ا٣عضةصٰ، كٱٛذؿض أ٩٭ة دعذػةج إ٣ػٯ َػؿٚٲ٨، ك٦ٮًػٮع، 

ٚذ٤ذٞػٰ ا٣٪ٞػةاي ا٧٣٪ػةّؿة ٚػٰ ا٣٭ػؽؼ كا٣ٮّٲٛػح، كأػٺٝٲةت، ككّػةاٙ. 

                                                 

٢ّ صؿٱؿ كا٣ٛؿزدؽ ٱذ٭ةصٲةف ٩عٮ ػ٧كح كأرثٕٲ٨ ٔة٦ةن ٰٚ ٔنٲؿدٲ٭٧ة ٦ػ٨ ص٭ػح، كٚػٰ  (7)

 ٝٲف كد٧ٲ٥ ٨٦ ص٭ح أػؿل.

، ا٣نػٕؿ كا٣نػٕؿاء  8/3كصؿٱؿ كا٣ٛؿزدؽ ٨٦ د٧ٲ٥. ا٩ْؿ أػجةر٧٬ة ٰٚ  اٵٗة٩ٰ  

 .315، اث٨ قٺـ، ص1/435

ح ا٣عضح ٬ٰ ا٣ٕ٪ىؿ ا٧٣٪ذش ٣ؼُػةب ا٧٣٪ػةّؿة ٦ػ٨ ػػٺؿ ٱؿل ٔجؽ ا  ا٣ٕنٰ أف و٪ةٔ (8)

إ٩ذةص٭ة ا٧٣ذذة٣ٰ ٚػٰ ا٣ػ٪ه، كا٣ٞٲػةـ ثذ٪ٮٱٕ٭ػة ٦ػ٨ ٦ٮٝػٙ إ٣ػٯ آػػؿ، ك٦ؿاكٗػح اٳػػؿ 

 ثذٞؽٱ٧٭ة ا٧٣ذٕؽد كا٧٣ؼذ٤ٙ.

 .٦41ؽػ٢ دى٪ٲٰٛ ٵم١ةؿ ا٣ؼُةثةت ا٣ٮاوٛح، ص -ٔجؽ ا  ا٣ٕنٰ، زظةـ ا٣ؼُةثةت 



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

كدؿدجٍ ٨٦ ٩ةظٲح صؾكر٬ة ثة٧٣٪ػةٚؿات كا٧٣ٛػةػؿات ا٣ضة٤٬ٲٌػح، كٝػؽ د١ػٮف 

 ٦ؿدجُح ثة٣٪ٞةاي ا٣ضة٤٬ٲح، كا٣٪ٞةاي ٰٚ وؽر اٷقٺـ.

كٱٌٕؽ ا٣عٮار أقةقةن ٰٚ ا٣٪ٞةاي، كٱ٪ْؿ ا٣٪ٞةد إ٣ٲ٫ ٤ٔٯ أ٫٩ دػػ٢ إ٣ػٯ صػ٪ف 

ا٣نػٕؿ ٦ػٓ أ٩ػػ٫ أوػٲ٢ ٚٲػػ٫
(9)

ٹدىػةؿ ثػػٲ٨ اٵ٩ػٮاع كاٵص٪ػػةس كاقػٓ ك٠جٲػػؿ، كا 

كٱؼذ٤ٙ ا٣عٮار ٰٚ ا٣نٕؿ ٨ٔ ا٣عٮار ٰٚ ا٣ؿكاٱح كا٧٣كؿح، ٚة٧٤١٣ح ٚػٰ ا٣عػٮار 

ؿأ، كدي٪ُٜ ٰٚ ا٣عٮار ا٧٣كؿظٰ، كديع٤ٌٜ ثة٣ؼٲةؿ ٰٚ ا٣عػٮار ا٣نػٕؿم،  ا٣ؿكااٰ دٞي

كٱؿدٰٞ ا٣عػٮار ا٣نػٕؿٌم ٔػ٨ ٣٘ػح ا٣عػٮار ا٣ٲػٮ٦ٰ ا٣ذػٰ ٩ضػؽ٬ة ٚػٰ ا٣ؿكاٱػح، أك 

 ٰٚ ا٣ٞىٲؽة، ٚٲٌٞؽـ ث٫ ا٣نةٔؿ أ١ٚةرق، (ا٣ؽرا٦ٰ)٧٣كؿظٲح، كٱُٮِّر ا٣عٮار ا٣عؽث ا

 ٨ٔ مؼىٲذ٫ كمؼىٲح اٳػؿ ا٧٣ؼذ٤ٙ.كٱجؿ٨٬ ٨ٔ ٦ٞؽ٦ذ٫ ا٧٣٪ُٞٲح ٠ةمٛةن 

كا٣عػػٮار أ٠سػػؿ ظٲٮٱٌػػح ٦ػػ٨ اٵقػػ٤ٮب ا٣كػػؿدم، أك ا٣ٮوػػٰٛ، كدٞػػٮـ 

، ١٣ػ٨ ظٮارٱًّػة ث٪ةءن  ف ا٣نٕؿ ا٣ٞؽٱ٥ ٣ٲف ٦ج٪ٲًّةا٣٪ٞةاي ٤ٔٯ ا٣عٮار ٰٚ ظٲ٨ أ

٢٠ ٝىٲؽة د٪ُٮم ٤ٔٯ ظٮار ٚػٰ ٦كػذٮل ٦ػة؛ ٵف ا٣نػةٔؿ ٹ ٱ٪١ٛػئ ٤ٔػٯ 

ٌٜ ٝػؽ ٱ١ػٮف ًػ٧٪ٲًّةذاد٫، ث ، أك ٦ٛذؿًػةن. كٱ١٧ػ٨ ا٣ٞػٮؿ إٌف ٢ ٱذٮص٫ إ٣ٯ ٦ذ٤

، ١ٚػ٢ ا٣نٕؿ ا٧٣٪١ٛئ إ٣ٯ ا٣ؾات ٱ٧سِّ  ٌٰ ٢ ٩ٮٔةن ٨٦ ا٣عٮار ٬ٮ ا٣عٮار ا٣ػؽاػ٤

 ٝىٲؽة دذ٨٧ٌ ظٮاران ٰٚ ٦كذٮل ٦ة.

ٮـ ا٣٪ٞػػةاي ٤ٔػػٯ ا٣عػػٮار ٚٞػػٍ؛ ٵف ذ٣ػػٟ ٱؼؿص٭ػػة ٦ػػ٨ دااػػؿة كٹ دٞػػ

، ك٬ػٮ أ٦ػؿ ٦ٕػةن ا٣نٕؿ، ٚة٣٪ٞةاي ص٪ف مٕؿم ٱؿق٥ وػٮرة ٚػؿد ك٦ضذ٧ػٓ 

ٱ١كت ا٣٪ه ػىٮوٲح، كٱي١كت ا٣عٮار أ٧٬ٲح ثٮو٫ٛ أداة ٚ٪ٲػح ٦ػ٨ ص٭ػح، 

 ، ٌٰ ككّٲٛح اصذ٧ةٔٲح ٦س٤ٞح ثة٣ؽٹٹت ٨٦ ص٭ح أػؿل. ٚة٣عٮار ٔ٪ىؿ ػُػةث

                                                 

ة ٠ٰ ٩ذ٨١٧ ٦ػ٨ ا٣عػؽٱر ثىػٛح دٝٲٞػح ٔػ٨ ا٣عػٮار ٹ أ٩٪ Orecchioni (أكر٠ٲٮ٩ٰ)دؿل  (9)

ٱذٕٲ٨ ٍٚٞ اٚذؿاض ظٌٮر مؼىٲ٨ ٤ٔٯ اٵ٢ٝ ٱذجةدٹف اٵدكار...... ث٢ ٱذٕٲ٨ ٤ٔٲ٭٧ػة 

دعؽٱؽ أٝٮا٣٭٧ة ث٪ٛكٲ٭٧ة. ٧ٔؿ ث٤ؼٲؿ، دع٤ٲػ٢ ا٣ؼُػةب ا٧٣كػؿظٰ ٚػٰ ًػٮء ا٣٪ْؿٱػح 

 .58ا٣ذؽاك٣ٲح، ص
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، كك١٦ٌٮف ظً  ٌٰ ث ا٧٣ةًػٲح ٬ٮ ظؽث ٚػٰ ظػٌؽ ذادػ٫ ٱ٪ٛػذط ٤ٔػٯ اٵظػؽا١ةا

 كا٣ؿا٬٪ح كا٧٣كذٞج٤ٲح.

ٌٰ ٰٚ ا٣٪ٞػةاي،  كٱ٤ذع٥ ا٣ؼُةب ا٣عٮارم ثة٣ؼُةثٲ٨ ا٣كؿدٌم كا٣ٮوٛ

 ك٬ٮ ٦٪ؽرج ٰٚ ػُح مٕؿٱٌح ٔة٦ح، كقٲةؽ ػةص ٱض٪ط إ٣ٯ ا٣كؿدٱح. 

كد١ةد ا٣ؽراقةت ا٣٪ٞؽٱح دؼ٤ٮ ٨٦ دراقػح دُجٲٞٲػح ػةوػح ثػة٣عٮار ٚػٰ 

، كق٪٭ذ٥ ثػة٣عٮار ٚػٰ ذادػ٫، كٚػٰ ٔٺٝذػ٫ ثة٣٪كػٲش ا٣نػٕؿٌم، ا٣نٕؿ ا٣ ٌٰ ذؿاز

 كَجٲٕذ٫، ك٩عٌؽد أ٧٩ة٫َ، كر٠ةاـق. 

ىالػصودتان:ى-

ٝةؿ ا٣ٛؿزدؽ
(11)

  

ٟى ا٣كػػ٧ةءى ث٪ػػٯ ٣٪ػػة  إٌف ا٣ػػؾم قػػ٧

 

ُـّ كأَػػػػٮؿي    ثٲذػػػػةن دٔةا٧ػػػػ٫ أٔػػػػ

 ك

 

ٟي ك٦ػػة ث٪ػػٯ  ثٲذػػةن ث٪ػػةقي ٣٪ػػة ا٤٧٣ٲػػ

 

ػػػ٢ي   ٞى ١ػػػ٥ي ا٣كػػػ٧ةًء ٚإ٩ػػػ٫ ٹ ٱي٪  ظى

ًٛ٪ةاػػػػػ٫ ثٲذػػػػػةن    زرارةي ٦عذػػػػػتو ث

 

ٓه كأثػػٮ ا٣ٛػػٮارس ٩٭نػػ٢ي    ك٦ضةمػػ

ٓو كإذا اظذجىػٮا   ٱ٤ًضٮف ثٲػخى ٦ضةمػ

 

 ثػػػؿزكا ٠ػػػأ٩٭٥ ا٣ضجػػػةؿي ا٧٣سَّػػػ٢ي  

ٟى ٦ػػػس٤ي٭٥  ًٛ٪ػػػةء ثٲذػػػ  ٹ ٱعذجػػػٰ ث

 

ػػػؽَّ ا٣ٕٛػػػةؿي اٵٌٚػػػ٢ي   ٔي  أثػػػؽان إذا 

ِـ٥٬ّ صعػػؿت ٤٠ٲػػته ثٲذ٭ػػة   ٦ػػ٨ ٔػػ

 

ػػػػ٢ي   َّ٧ ٞي ٍرثػػػػةن ٠ػػػػأ٩٭٥ ٣ؽٱػػػػ٫ ا٣  زى

 

 

ٟى ا  ٣ٕ٪١جٮتي ث٪كػًض٭ةًؿثخ ٤ٔٲ

 

ؿي   ـى  كٌٝٯ ٤ٔٲٟ ثػ٫ ا١٣ذػةبي ا٧٣٪ػ

                                                  

كٝػػؽ اصذـأ٩ػػة أثٲةدػػةن ٦ػػ٨ ا٣٪ىػػٲ٨ ك٦ػػة ثٕػػؽ٬ة  1/182صؿٱػػؿ كا٣ٛػػؿزدؽ، ٩ٞةاٌػػ٭٧ة، ج (11)

٣ُٮ٣٭٧ة، كق٪ٮرد أثٲةدةن أػؿل ٰٚ ٦ذ٨ ا٣جعر ظكت ا٣عةصػح. كا٣ٛػؿزدؽ ٦ػ٨ ٦ضةمػٓ 

ا٣ٌؽار٦ٲٌح ا٣ذٰ د٪ذ٭ٰ إ٣ػٯ د٧ػٲ٥، كدٕػٌؽ د٧ػٲ٥ أ٠جػؿ ا٣ٞجةاػ٢ ا٧٣ٌػؿٱٌح. ا٩ْػؿ أػجػةرق ٚػٰ  

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 19/2اٵٗة٩ٰ  

ٛػٯ ا٣ٲؿثػٮٰٔ ُى ، ك٬ػٮ د٧ٲ٧ػٰ أٱٌػةن، ك٠ػةف أ٦ة صؿٱؿ ٚ٭ٮ صؿٱؿ ث٨ ُٔٲٌػح ثػ٨ ا٣ؼى

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 8/3وؽٱٞةن ٤٣ٛؿزدؽ. ا٩ْؿ أػجةرق ٰٚ  اٵٗة٩ٰ  
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 أٱػػ٨ ا٣ػػؾٱ٨ ث٭ػػ٥ دكػػة٦ٰ دار٦ػػةن 

 

َي٭ٲٌػػحى دضٕػػ٢ي    ٰ ػػ٤ٛى  أـ ٦ىػػ٨ٍ إ٣ػػٯ قى

 

 

ًٜ ا٣عؽٱػػؽ ٧٠ػػة  ٱ٧نػػٮف ٚػػٰ ظ٤ػػ

 ٦نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ

 

ٕى٢ي   ٲ٢ٍي ا٧٣ن  صٍؿبي ا٣ًض٧ةًؿ ث٭ة ا١٣يعى

 ٱع٧ٰ إذا اػذيًؿطى ا٣كٲٮؼي ٩كػةء٩ة 

 

 

 ًػػؿبه دؼػػؿُّ ٣ػػ٫ ا٣كػػٮأؽي أرٔػػ٢ي  

ػػػك   تو ثة٣ذػػػةًج ٱؼٛػػػٜ ٚٮٝػػػ٦٫ٕىَّ

 

 ًػؿىؽي ا٤٧٣ٮًؾ ٣ػ٫ ػ٧ػٲفه صعٛػ٢ي  

٪ػػة  ُّٛ  ٤٦ػػٟ دكػػٮؽ ٣ػػ٫ ا٣ؿ٦ػػةح أ٠

 

ػػػ٢ي    ٦٪ػػػ٫ ٩ٕػػػ٢ُّ وػػػؽكرى٨٬َّ ك٩ي٪٭ى

ػػٲ٥و صػػةء٩ٰ  ٞى  كإذا دٔػػٮت ث٪ػػٰ ٚي

 

ؿي   ػؽى ٍٕ ٦ىٍضؿه ٫٣ ا٣ٕػؽدي ا٣ػؾم ٹ ٱي
(11)

 

ػػػػٌؽ ظىػػػػة٥٬ي    اٵ٠سػػػػؿكف إذا ٱٕي

 

ػػػػػػؽُّ اٵكؿي   ٕى  كاٵ٠ؿ٦ػػػػػػٮف إذا ٱي

 ـ ٣٘ٲػػػػؿ٥٠ ٚذعٲٌ٪ػػػػٮاإف ا٣ـظػػػػة 

 

ِّٰ إ٣ٲػػ٫ ٱؼ٤ػػٮ ا٧٣٪٭ػػ٢ي    ًكردى ا٣ٕنػػ

 أظٺ٦٪ػػػة دػػػـف ا٣ضجػػػةؿ رزا٩ػػػحن  

 

 إذا ٦ػػػػة ٩ض٭ػػػػ٢ي  كدؼة٣٪ػػػػة ص٪ًّػػػػة 

 ٱػػة ثػػ٨ ا٧٣ؿاٗػػًح أٱػػ٨ ػة٣ػػٟ إ٩٪ػػٰ 

 

جػٲله ذك ا٣ٕٛػةًؿ اٵٌٚػ٢ي    ػة٣ٰ ظي

 إ٩ػػػة ٣٪ٌػػػؿبي رأس ٠ػػػ٢ِّ ٝجٲ٤ػػػحو  

 

 كأثػػػٮؾ ػ٤ػػػػٙ أدة٩ػػػػ٫ ٱذ٧ٌٞػػػػ٢ي  

ًٞبػػػخ ث٭ػػػة أثىػػػةر٥٠   إف ا٣ذػػػٰ ٚي

 

 ك٬ػػٰ ا٣ذػػٰ د٦٘ػػخ أثػػةؾ ا٣ٛٲىػػ٢ي  

 ٚؿدٌ صؿٱؿ  

 أٔػػػؽدتي ٤٣نػػػٕؿاء قػػػ٧ٌةن ٩ةٕٝػػػةن 

 

 ٚكػػػٞٲخي آػػػػؿى٥٬ ث١ػػػأس اٵكؿ 

 ك

 

ٰ٧  ٧٣ة كًٕخي ٤ٔٯ ا٣ٛؿزدًؽ ٦ٲكى

 

ٙى اٵػ٢ًُ    كً٘ة ا٣ج٘ٲري صؽٔخي أ٩

 

 

 

 أػـل ا٣ؾم ق٧ٟ ا٣ك٧ةءى ٦ضةمٕةن 

 

 كث٪ٯ ث٪ةءؾ ٰٚ ا٣عٌٲي اٵق٢ًٛ  

 ٌك٣ػػٰإ٩ػػٰ ث٪ػػٯ ٣ػػٰ ٚػػٰ ا١٧٣ػػةرـ أ 

 

 

 ك٩ٍٛؼخى ٠ٲػؿىؾ ٚػٰ ا٣ـ٦ػةف اٵٌكؿً  

ٓو    ا٣ٞٲػػػٮف ٦ضةمػػػ
 أٔٲذػػػٟ ٦ػػػأزؿةي

 

 ٚػػة٩ْؿ ٤ٕ٣ػػٟ دػػٌؽٰٔ ٦ػػ٨ ٩٭نػػ٢ً  

 إ٩ٰ ا٩ىػججخي ٦ػ٨ ا٣كػ٧ةء ٤ٔػٲ٥١ 

 

 

 ظذٯ اػذُٛذٟ ٱة ٚؿزدؽي ٦ػ٨ ٔػ٢ً  

 أظٺ٦ي٪ػػػة دػػػـف ا٣ضجػػػةؿى رزا٩ػػػحن  

 

ػػػ٢ً   ٭َّ  كٱٛػػػٮؽي صة٤٬ي٪ػػػة ٕٚػػػةؿى ا٣ضي

 

 

                                                 

 .ا١٣سٲؿ ٨٦ ٢٠ مٰء (11)
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١ى٧ػٰ ٝػؿٱلو إ٩٭ػ٥  ٚةرصٓ إ٣ػٯ ظى

 

 ٬ػػػ٢ي ا٣٪جػػػٌٮًة كا١٣ذػػػةًب ا٧٣٪ػػػـؿً أ 

 ٠ػػػةف ا٣ٛػػػؿزدؽي إذ ٱٕػػػٮذ ثؼة٣ػػػ٫ -

 

ٍؿ٦ىػػ٢  ٞى  ٦سػ٢ى ا٣ػؾ٣ٲ٢ ٱٕػٮذ دعػخ ا٣

 كٌٝخ ٣٪ػة ٦ٌػؿه ٤ٔٲػٟ ثٌٛػ٤٪ة 

 

 كٌٝػػخ رثٲٕػػحي ثة٣ٌٞػػةء ا٣ٛٲىػػ٢ً  

 إف ا٣ػػؾم قػػ٧ٟ ا٣كػػ٧ةء ث٪ػػٯ ٣٪ػػة 

 

 ٔػػـان ٔػػٺؾى ٧ٚػػة ٣ػػ٫ ٦ػػ٨ ٦٪ٞػػ٢ً  

 أث٤ػػػٖ ث٪ػػػٰ كٝجػػػةفى أف ظ٤ػػػٮ٦٭٥ 

 

ٌٛػػخ ٚػػٺ ٱـ٩ػػٮف ظجٌػػ   ح ػػػؿدؿً ػ

 أزرل ثًع١٧ً٤ػػػ٥ ا٣ٛٲػػػةشي ٚػػػأ٩ذ٥ 

 

 ٦س٢ي ا٣ٛؿاًش ٗنٲ٨ى ٩ةرى ا٧٣ىػ٤ُٰ 

 أ٣٭ػػٯ أثػػةؾ ٔػػ٨ ا١٧٣ػػةرـ كا٣ٕػػٺ 

 

ًٙ كاردٛػػةعي ا٧٣ؿصػػ٢ً   ُّٰ ا١٣ذػػةا  ٣ػػ

 أث٤ػػػٖ ٬ػػػؽٱٌذٰ ا٣ٛػػػؿزدؽ إ٩٭ػػػة 

 

ػػػ٢ً   ٞى  زٞػػػ٢ه ٱيػػػـادي ٤ٔػػػٯ ظكػػػٲؿو ٦يس

 أ٩ٌة ٩ٞػٲ٥ي وػ٘ة ا٣ػؿؤكًس ك٩ؼذ٤ػٰ 

 

ـً ا٧٣ً   ًج ثة٣عكػػة ػػ٢ً رأسى ا٧٣ذػػٮَّ  ٞىى

طبوطييظىالحييوارىوأذييكالهىفيييىالػصييودتونىفيييىإطييارىرالقتييهىىىىىىىىى-4 
ىبالغضاءىالنصي

ٹ ٩ضؽ أزؿان ٤٣عػٮار ٚػٰ ثؽاٱػح ا٣ٞىػٲؽدٲ٨؛ ٵف ١٣ػٺ ا٣نػةٔؿٱ٨ ٬ػؽٚةن 

ٱكٕٯ إ٣ٯ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٲ٫، ٚٲجؽأ ٢٠ٌّ ٦٪٭٧ة ثة٣ٮوٙ ا٧٣٪ػؽرج ٚػٰ ٩ْػ٥ ٱضػ٪ط 

ٓى أقػف ا٣ٕػة٣ ٥ ا٧٣ذؼٲٌػ٢ ٚػٰ إ٣ٯ ا٣كؿدٱٌح، كٱ١ٮف ٤ُ٦ٓ ا١٣ػٺـ ٔػةدة كًػ

 ح كّٲٛح. ٚٞؽ ثؽأ ا٣ٛؿزدؽ ثٞٮ٫٣ ا٣ٞىٲؽة، ٤٤ٚجؽاٱ

ٟى ا٣كػػ٧ةءى ث٪ػػٯ ٣٪ػػة  إف ا٣ػػؾم قػػ٧

 

ُـّ كأَػػػػٮؿي    ثٲذػػػػةن دٔةا٧ػػػػ٫ أٔػػػػ

 ك

 

ٟي ك٦ػػة ث٪ػػٯ  ثٲذػػةن ث٪ػػةقي ٣٪ػػة ا٤٧٣ٲػػ

 

ػػػ٢ي   ٞى ١ػػػ٥ي ا٣كػػػ٧ةًء ٚإ٩ػػػ٫ ٹ ٱي٪  ظى

 ثٲذػػػػػةن زرارةي ٦عذػػػػػتو ثٛ٪ةاػػػػػ٫ 

 

ٓه كأثػػٮ ا٣ٛػػٮارس ٩٭نػػ٢ي    ك٦ضةمػػ

ٓو كإذا اظذجىػٮا ٱ٤ضٮف ثٲػخى    ٦ضةمػ

 

 ثػػػؿزكا ٠ػػػأ٩٭٥ ا٣ضجػػػةؿي ا٧٣سَّػػػ٢ي  

 كثؽأ صؿٱؿ ثٞٮ٫٣   

 ٧٣ػػػ٨ ا٣ػػػؽٱةري ٠أ٩٭ػػػة ٣ػػػ٥ ديع٤ىػػػ٢ً 

 

 ثٲ٨ ا١ً٣٪ػةًس كثػٲ٨ ٤َػًط اٵٔػـؿً  

 ك
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 وىلد أرى ةم واىجدٗدد  لىدٕ ةىيدٕ

 

َى اىٍجخيٖ   ٌَٔت اىٓٔى وشفاءَ ع٘

 ُظددرت لى٘ددم ةٍعددوى عِ٘ددٖ ٌ ددَز    

 

 

تاىَخٓدددا ةددد عيٕ َٗ    يَ٘دددوى كطعدددج اى

 ٗدددا أا ُاَ٘دددثَ اىلددد ا  عيددد٘هً 

 

 كتددو اىددِرواقى وكتددَو ىددٔاى اىعددِذ ى  

ّ، واىرَا  اىعظاا اىذَٗ اُخظً ٌجد ه ةٓدً، ثعٍدث ة٘خى  ز  ٗتدأ اىفرزدق ةٔصف عى  

أار ضٍِٖ، وْدٔ أ  ة٘دج أْيدّ ٌدَ صدِعث اي، ن ٗداُ٘دّ ة٘دج  ٘دره ثدٖ اىعدز 

ع ا زرارة، وٌجاشد،، وُٓلدو لشدارة واىعظٍث، ثٓٔ ٗعاَزه ضًٍِّ٘ا، وكد ذنر األ

لىٕ عظٍخًٓ، ثلد ةِٕ اي ة٘خًٓ ٌَ اىعز واىعظٍث. واَ٘ ٗصف اىلداعر ثدٖ ٌلداا 

ّ خطاةاً  ٘ر ٌتاشدر ىدّ ةداىفخر « ُحَ»اىفخر ٗلخخر اٙخر ححج اىد َّ اىظاْرة، وٗٔ

ّٖ ةَ٘ اىلاعر وخصٍّ، واجدث  -ةِاءً عيٕ ذىم  -ثاىٔصف « ُحَ»ةد أار ضٍِ

٘جث؛ لذ ٗتدأ ن ٌّ ةحدٗعّ عدَ كٌٔدّ، ٌدَ ْدًا وٌدا كٍ٘دخًٓا وحد حٖ حلٔد لىٕ ُخ

ّٖ عيدٕ اىلدرد، ث دا   اإلَاةث عَ ْذه األسئيث ةاىٔصف اىٍِدرج ثٖ اىلعر اىٍتِ

اىحٔار ظاْرًّٗا ثلط، ىهَ ح ٘٘تّ ن  ٘اةّ ضدرورة ىيتددء ةاىلدعر، وْدٖ سدٍث ٌدَ 

لخصد٘ات كتدو اىحدٔار، سٍات اىهخاةث اىٔاكع٘ث؛ لذ ٗيج  اىٍتدع لىٕ اىخعرٗدف ةاى

ث ِ٘ب اىحٔار ثٖ اىٍطيد،، مدً ةددا كًّٔٗدا اِ٘داً، ةاْخداً اِ٘داً  خدر ذىدم أ  ع كخدّ 

 ةاىطرف اٙخر ٌخٔحرة، وٗجب أ  ٗحلق اىلتق اىفِٖ ةاىطرق نيّٓا.

أٌا َرٗر ثتددأ ةاىطيدو ووصدف اىددٗار، واىٔصدف اجدث ضدٍِ٘ث، ثاىطيدو 

ه، ثصار اىٍها  أط نً ثٖ ردّ ضدٍِٖ اُدمر، وكد حرنّ األةِاء ىيح٘ٔا  اَ٘  ادرو

عيٕ اىفرزدق، ثخحطٍج َدرا  اىت٘دج، وكدد ادّدد ٌهاُدّ ةدَ٘ اىهِداس وطيد  

ّٖ ن ُٓا كطا ث ة:  األعز ؛ ىإلٗٓاا ةاىٔاكع٘ث ثٖ اَ٘ أُّ راو عيٕ ٌط

ََ ةددداأل دٌٕ ثدددراَ  حِٔثدددث    ٗلدددل٘

 

ددَر اىحٔصددوى   ٍا َِ ا   ز تدداً اددٔاَتٓ

ّ اىٔصف حَٔ٘ٓاً اجاًَّ٘   َِ ؛ لذ ل  ورود اىئ  األاٍر ٗح٘و عيدٕ اوٗٔ

مٔرة َرٗر اىفِّ٘ث عيٕ اىفرزدق، ث٘  ِ٘ب اىحدٔار كصدداً ثدٖ اىٍطيد، اىطييدٖ، 
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كٱ٨١٧ أف ٩٪ْؿ إ٣ٯ ا٣عٮار ٤ٔٯ أ٩ػ٫ ظػٮار ٦كػذذؿ ثة٣ٮوػٙ ٬٪ػة، ٚٞػؽ ثػؽأ 

 ٣ٲ٪ذ٢ٞ ثٕؽ ذ٣ٟ إ٣ٯ ا٧٣جةمؿة  ٬ضٮ٫٦ ثُؿٱٞح ر٦ـٱح ٰٚ ا٢٤ُ٣؛

ة  ةن ٩ةٕٝػػػ أٔػػػؽدتي ٤٣نػػػٕؿاء قػػػ٧ًّ

 

 ٚكػػػٞٲخي آػػػػؿى٥٬ ث١ػػػأس اٵكؿ 

 ك

 

 أػـل ا٣ؾم ق٧ٟ ا٣ك٧ةءى ٦ضةمٕةن 

 

 كث٪ٯ ث٪ةءؾ ٰٚ ا٣عٌٲي اٵق٢ًٛ  

ٚ٭ٰ ٝٛـة ٦ٛةصبح ٤ٔٯ ٦كذٮل ا٣عٮار، ٚٞؽ ثؽأ ثعٮار ٦كػذذؿ ثة٣ٮوػٙ  

ٰٚ ا٤ُ٧٣ٓ، كا٩ذ٢ٞ إ٣ٯ ٣٭ضح مؽٱؽة ا٣ٕؽاء، ٚةردٛٓ ٦كذٮل ا٣عٮار، كدكذ٧ؿ 

ذ٪ػٮع ثػٲ٨ ٦جةمػؿ، كٗٲػؿ ٦جةمػؿ، كإقػ٪ةدٌم، كدٲؿد٫ ا٣ٕة٣ٲح ٰٚ ٩ه صؿٱؿ، كٱ

ك٬ٮ ٱذؿوؽ ٢٠ ١ٚؿة صةء ث٭ة ا٣ٛؿزدؽ، كٱ٭ؽ٦٭ة؛ ٣ٲج٪ٰ ٤ٔٯ أ٩ٞةًػ٭ة ١ٚػؿة 

٦ٌةدة، ٚ٭ٮ ٩ٌه ٦ٌةدٌ ٤٣٪ٌه ا٣كةثٜ ٦ٓ أ٫٩ ٩ػةص٥ ٔ٪ػ٫، ك٦ذٮ٣ػؽ ٦٪ػ٫، كٝػؽ 

 أ٩٭ٯ ٢ٌ٠ ٨٦ ا٣ُؿٚٲ٨ ثعٮار ٦٪ٞٮؿ 

ٚػػخ صؿٱػػؿان أ٦ُّػػ٫  ؿى ٔى  ٝة٣ػػخ كٝػػؽ 

 

َّٰ ص ٦٭ػػٺن صؿٱػػؿي   ػػ٢ي إ٣ػػ َّٛ  بػػخى د٘

 ك

 

 صؿٱؿ 

ٍٖ ٬ػػػؽٱٌذٰ ا٣ٛػػػؿزدؽ إ٩٭ػػػة  أث٤ػػػ

 

ػػػ٢ً   ٞى  زٞػػػ٢ه ٱػػػـادي ٤ٔػػػٯ ظكػػػٲؿو ٦س

 ك

 

 إ٩ٌة ٩ٞػٲ٥ي وػ٘ة ا٣ػؿؤكًس ك٩ؼذ٤ػٰ

 

 

ػػ٢ً   ـً ا٧٣ٞىى ًج ثة٣عكػػة  رأسى ا٧٣ذػػٮَّ

٫ دٮصٲ٭ةن ظٮارٱًّة كثؾ٣ٟ ثؽأت ا٣ٞىٲؽدةف  ، كداردة ظٮؿ ثة٣ٮوٙ ا٧٣ٮصَّ

ك٬ٰ ٦ٮا٨َ اقػذؿادٲضٲح دْ٭ػؿ  ظٮار ثأم١ةؿ ٦ؼذ٤ٛح، كا٩ذ٭ذة ثعٮار ٦٪ٞٮؿ،

أف ا٣عٮار ٠ةد ٱكذجٌؽ ثة٣٪ىٲ٨ ٦ٕةن. كٝؽ امذؽ ّ٭ٮرق ٚػٰ ا٧٣ٮاًػٓ ا٧٣ؿدجُػح 

ثذنةثٟ اٵظؽاث كا٣٪ٞةط ا٣ذٰ ٱؽكر ظٮ٣٭ة ا٣ىػؿاع، ك٬ػٮ وػؿاع ذك َػةثٓ 

 ٌٰ ، قٲةق ٌٰ ، ٝج٤ ٌٰ  .اصذ٧ةٔ

ٚيػ٫ي ك٨٦ أم١ةؿ ا٣عٮار ٦ة ٱػذ٥  ثة٣ؼُػةب اٷقػ٪ةدٌم، ك٬ػٮ ا٣عػٮار  دٕؿُّ

ؿا٧٣٪ٞٮ
(12)

ك٬ٮ ظٮار ٨٧ٌٌ٦ ٰٚ ظٮار ا٣نةٔؿ، كٱؽؿ ٬ؾا اٵ٦ؿ ٤ٔٯ ٠سةٚػح  

                                                 

 = ٱٕ٪ٰ ا٣عٮار ا٧٣٪ٞٮؿ ا٣ٕجةرات كا٣ض٢٧ ا٣ذٰ دىعت ا٣ؼُةب ا٧٣جةمؿ، كدك٪ؽق إ٣ٯ  (12)
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ظٌٮر ا٣عٮار ٰٚ ا٣٪ٌىٲ٨ ك٤ٔػٯ أف ٗٲةثػ٫ ٗٲػةب مػ٤١ٰ، ك٬ػٮ ظػٮار ٦ػ٨ 

ٌٞػٮف ثٕة٦ػح؛ إذ دذ٤ُػت  ٌٜ آػؿ ٬ٮ ا٣نةٔؿ اٳػػؿ، كا٧٣ذ٤ َؿؼ كاظؽ إ٣ٯ ٦ذ٤

ٝة٣ػخ »ا٣٪ٞةاي صؽاٹن، ك٦عة٧٠ح ٤ٞٔٲح، ك٤ٝت ٚؼػؿ ا٣ؼىػ٥ إ٣ػٯ ٬ضػةء  

٢َّٛكٝؽ ٔؿ كٱٮ٥٬ ٬ؾا ا٣عػٮار أف  «ٚخ صؿٱؿان أ٫٦... ٦٭ٺن صؿٱؿ إ٣ٰ صبخ د٘

ا٣نؼىٲٌح ٬ٰ ٨٦ ٩ُٞخ ث٫ ٰٚ ظػٲ٨ أف ا٣نػةٔؿ ٬ػٮ ٦ػ٨ أكصػؽ ا٣نؼىػٲح، 

 كظ٤٧ٌ٭ة ظٮاران ٱٮاٜٚ ١ٚؿق. 

كدأدٰ ا٣ض٤٧ح اٹٔذؿاًٲح ا٣كةثٞح ٣ذي٧س٢َّ ٰٚ إٔٚةؿ ا٣ذٮاو٢، ٚ٭ػٰ دكػ٪ؽ 

٨ كّٲٛػح، ٚ٭ػٰ ٦ػ٨ ص٭ػح إػجةرٱػح، ا٣ٞٮؿ ٵـٌ صؿٱؿ، ك٣٭ؾق ا٣ض٤٧ح أ٠سػؿ ٦ػ

دىٙ َؿٱٞح ا٣ٞٮؿ، كظػةؿ أـ صؿٱػؿ ٚػٰ أز٪ةاػ٫، ك٦ػ٨ ص٭ػح أػػؿل دع٧ػ٢ 

كّٲٛح دٞٮٱ٧ٲح، ٚٞؽ ٔؿٚخ صؿٱؿان أ٫ُّ٦، ك٬ٰ ٦ٕؿٚػح ٦ج٪ٲػح ٤ٔػٯ ظ١ػ٥ ٝٲ٧ػح، 

ا٣عػٮار ثػٲ٨ ا٣نػةٔؿٱ٨ ٣ػٲف  ك٨٦ ص٭ػح زة٣سػح د٧ٲػـ ا٧٣ؼػةَجٲ٨، كدؤ٠ػؽ أف

 ؽق، كدؽ٨ٔ.٫٧ٔ اٵظؽاث ا٣ٮإٝٲح ا٣ذٰ دؤ٠ٌ  ٦كذٞٺًّ 

كٹ ٱٕ٪ٰ ٩٭ٮض ا٣٪ٌىٲ٨ ٤ٔػٯ ا٣عػٮار أف ز٧ػح د٘ٲٲجػةن ٤٣ذ٘ػةٱؿ ا٣ؼُػةثٰ ثػٲ٨ 

ك٩عػ٨  ،ا٣عٮار كا٣ٮوٙ كا٣نٕؿ؛ ٣ؾا ٩ٺظػِ اػذٺٚػةن ٚػٰ ٦كػذٮٱةت ا٣ٞىػٲؽة

، كا٣ؼُةب ا٣عٮارٌم، كا٣ؼُةب ا٣نٕؿٌم ا٧٣كػؿكد.  ٌٰ ٩٪ذ٢ٞ ثٲ٨ ا٣ؼُةب ا٣ٮوٛ

٤ٲف ٬٪ة٣ٟ ٩ػٌه مػٕؿٌم ػػةؿ ٦ػ٨ أف ا٣عٮار ٨٦ و٧ٲ٥ ا٣ذضؿثح ا٣نٕؿٱح، ٤ٔٚٯ 

ا٣عٮار ٰٚ أثكٍ ٦كذٮٱةد٫، ٩ضؽ أ٫٩ ٦٪ؽ٦ش ٰٚ ا٣٪ه ا٣نٕؿم، ك٣ػٲف ٩ةدبػةن، ك٬ػٮ 

 «.ا٣٪ٞٲٌح»ظٮار ٨٦ َؿؼ كاظؽ؛ ٵف ا٣ؿدٌ ٱأدٰ ٰٚ ا٣٪ٌه ا٣سة٩ٰ 

إف ز٧ح اقذؿقةٹن ثٲ٨ ا٣نٕؿ ا٧٣كؿكد كا٣ٮوٙ كا٣عٮار ٰٚ ا٣٪ٞةاي ػٺؼ 

ؿقػةؿ ثػٲ٨ ا٣كػؿد كا٣عػٮار. كثػؾ٣ٟ ٱؼذ٤ػٙ ا٣عٮار ٰٚ ا٣٪سؿ ا٣ػؾم ٱُٞػٓ اٹقذ

 ا٣عٮار ٰٚ ا٣نٕؿ ٨ٔ ا٣عٮار ٰٚ ا٣كؿد ذ٣ٟ أ٫٩ ٦٪ؽ٦ش ٰٚ ا٣٪ه ا٣نٕؿم.

                                                 

 ٬ؾق ا٣نؼىٲح أك د٤ٟ. ا٩ْؿ  =

Gérald Prince, Le discoursattributif et le récit, in Poétique 35, septembre 1978, p.305. 
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كٱي٧كًؿح ا٣عٮار ا٣٪ٌىٲ٨، كٱ٪ٛػٰ ٦ػ٨ ا٣نػٕؿ قػ٧ح ا٣ؾادٲػح ا٤ُ٧٣ٞػح، أك 

ٌٰ ٰٚ ا٣نٕؿ ٱ٧ذـج ثة٧٣ٮًٮٰٔ.   ا٣٘٪ةاٲح، ٚة٣ؾاد

٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٣كضةؿ، ك٨٦ َجٲٕح ا٣عٮار ٰٚ ا٣٪ٞةاي أ٫٩ ٥٣ ٱذ٨١٧ ٨٦ ا

٥٤ٚ ٱ٪نأ ٨٦ ا٣عٮار ظٮار آػؿ إٹ ٰٚ ا٣٪ٞٲٌح، ك٬ػٮ ظػٮار ٝىػٲؿ، ٦عػؽكد 

 ثكجت ٝٲؽ ا٣ٮزف كا٣ٞةٚٲح. 

ك٤٣عٮار ٦٪ةقجةت، ٨١٣ ٰٚ ا٣٪ٞةاي ٫٣ ٦٪ةقجح كاظػؽة ٬ػٰ ا٣عػٍ ٦ػ٨ 

 ؼى٥، ك٤ٝت ٚؼؿق ٬ضةء ٣٘ةٱح ٚ٪ٲح ٝٲ٧ح ا٣

 ا٣ٛؿزدؽ 

ِّٛػػٟ  ٍٓ ث١  -إف أردت ث٪ةء٩ػػة-ٚػػةدٚ

 

 

 

 

 

 فى ذا ا٣٭ٌجةًت ٬ػ٢ ٱذع٤عػ٢ي ز٭ٺ 

 ك

 

 كأ٩ػػة اثػػ٨ي ظ٪٤ْػػحى اٵٗػػؿُّ كإ٩٪ػػٰ

 

 

ؿي   ٍؼػػػٮى ى٧٤ٕػػػ٥ُّ ا٧٣ي  ٚػػػٰ آًؿ ًػػػجَّحى ٣

 ٚؿٔػػةًف ٝػػؽ ث٤ػػٖ ا٣كػػ٧ةءى ذرا٧٬ػػة 

 

ػػ٢ي   ٞى  كإ٣ٲ٭٧ػػة ٦ػػ٨ ٠ػػ٢ِّ ػػػٮؼو ٱٕي

 

 

 ٱػػة ثػػ٨ ا٧٣ؿاٗػػح أٱػػ٨ ػة٣ػػٟ إ٩٪ػػٰ

 

 

جػٲله ذك ا٣ٕٛػةًؿ اٵٌٚػ٢   ػة٣ٰ ظي

 

 

 صؿٱؿ 

 ٤ٞػػٰإ٩ػػٰ إ٣ػػٯ صج٤ىػػٰ د٧ػػٲ٥و ٦ٕ

 

 

 

 

 

 ك٦عػػ٢ُّ ثٲذػػٰ ٚػػٰ ا٣ٲٛػػةًع اٵَػػٮؿً  

 

 

 أث٪ٮَ٭ٲٌػػػػحى ٱٕػػػػؽ٣ٮف ٚٮارقػػػػٰ

 

 

ٌػةًؼ   ػؽىؿً  كث٪ٮ ػى ٍٕ  كذاؾ ٦ػة ٣ػ٥ ٱي

 ٠ػػػةف ا٣ٛػػػؿزدؽي إذ ٱٕػػػٮذ ثؼة٣ػػػ٫ 

 

ٞىؿ٦ػػ٢ً    ٦سػ٢ى ا٣ػؾ٣ٲ٢ً ٱٕػٮذ دعػخ ا٣

 

 

 كاٚؼػػػؿ ثٌػػػجٌحى إف أ٦ػػػٟ ٦ػػػ٪٭٥

 

 

ؿً   ٕى٥ِّ ا٧٣يؼػػٮى  ٣ػػٲف اثػػ٨ي ًػػجٌحى ثػػة٧٣ي

 

 

ٮل ا٣ؼُةب ثة٣ٮوٙ كا٣نػٕؿ ا٧٣كػؿكد، ٚٞػؽ ٱ٤ذع٥ ا٣عٮار ٤ٔٯ ٦كذ

ثؽأ ا٣ٛؿزدؽ ثعٮار ٦جةمؿ، أدج٫ٕ ثٮوٙ ٝىػؽم، زػ٥ ثعػٮار ٩ٛكػ٫، كأ٩٭ػٯ 

ثعٮار صؿٱؿ، كثػؽأ صؿٱػؿ ث٧ؿ٠ـٱػح ا٣ػؾات؛ ٷزاظػح اٳػػؿ، كأدجٕػ٫ ثعػٮار 

 .قا٣ؾات، ك٬ٮ ظٮار ٱؿدٌؽ إ٣ٯ ا٣ؼةرج، ز٥ كوٙ ا٣ٛؿزدؽ، كأ٩٭ٯ ثعٮار

٭ؿا أٌف ٦ة ٱؿٱػؽاف كٝؽ اقذ٘٪ٯ ا٣نةٔؿاف ٬٪ة ٨ٔ ا ٣ؼُةب اٷق٪ةدم؛ ٣ٲْي
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ٝٮ٫٣ أ٥٬ ٨٦ ا٣ٞةا٢ ٩ٛك٫، كٱجؽك ٢٠ ٦ػ٨ ا٣نػةٔؿٱ٨ ٝػؽ ٣ضػأ إ٣ػٯ ا٣ؼُػةب 

ا٧٣جةمؿ ٣٪٢ٞ ا٣عٮار ا٧٣٭٥ ٦ػ٨ كص٭ػح ٩ْػؿق، ٚٲعػةكر ا٣ٛػؿزدؽ صؿٱػؿان ٚػٰ 

ظؽث رٕٚح ٩كج٫ ك٦ضؽق، كٱٮاص٭٫ ثأو٢ ػة٫٣، ك٬ٰ أ٦ػٮر ٦٭٧ٌػح ٣ؽٱػ٫ ٚػٰ 

ؽ ٰٚ ٩كج٫ ٵ٫٦، ك٬ٮ ٱ٭ؽـ ٚؼؿق ث٭ػة، كٱعٮ٣ػ٫ ظٲ٨ أف صؿٱؿان ٱعةكر ا٣ٛؿزد

إ٣ٯ ٬ضةء، ٚس٧ح ٔٞؽة ٩ٞه ٣ؽل صؿٱؿ ثكػجت ٚٞػؿ ٩كػج٫؛ ٣ػؾا ٠ػةف ٬ضػةؤق 

 ؿ وةدؽ ث٪كج٫، ك٬ؽـ ٚؼؿ ا٣ٛؿزدؽ.ٹذٔةن، ك٦ؿ٠ٌـان ٤ٔٯ ٚؼؿ ٗٲ

، أك ا٣عؽٱر ٔ٪٫ ٩ٮٔةن ٨٦ ا٣ذ٧ٌٲ٨، ك٬ٮ ٣ٕجػح ثػٲ٨ اٳػؿكدٌٕؽ ٦ؼةَجح 

ا٣عػؽكد ا٣ٞٮؿ كا٣ٺ ٝٮؿ، أم ٣ٕجػح ٤ٔػٯ
(13)

كدٞػٮـ اٵثٲػةت ا٣كػةثٞح ٤ٔػٯ  

ٔٺٝذٲ٨  دؼةَجٲٌح، كاقػذؽٹ٣ٲٌح، كدػؿدجٍ ثػؾ٣ٟ ثة٧٣٪ػةّؿة ا٣ذػٰ دٞػٮـ ٤ٔػٯ 

ا٣عضةج، كو٪ٓ ا٣عٌضح ث٧ؼذ٤ٙ ا٧٣ٮاٝٙ، ٧٠ة دٞٮـ ا٧٣٪ةّؿة ٤ٔٯ ا٣ذجػةدؿ 

ا٣ؼُةثٰ ثٲ٨ ا٣ُؿٚٲ٨، ك٨٦ آداث٭ة أف ٱذؽاكؿ ا٧٣ذ٪ةّؿاف ا٣عػٮار، كأف ٱ٧٭ػ٢ 

ٯ ٱكذٮٰٚ ٦كأ٣ذ٫أظؽ٧٬ة اٳػؿ ظذ
(14)

. 

كٱذعٮؿ صؿٱؿ ا٧٣كذ٧ٓ إ٣ػٯ ٦ػذ٥٤١، كٱذعػٮؿ ا٣ٛػؿزدؽ ا٧٣ػذ٥٤١ إ٣ػٯ 

٦كذ٧ٓ، ٚعٌؽدت أثٲةت ا٣ٛؿزدؽ ٦ٮٝٛػ٫ ٦ػ٨ صؿٱػؿ، كأدٌت كّٲٛػح إػجةرٱػح، 

ك٦ىؽر اٵػجةر ٬ٮ ٩ٛك٫، كأكؿ أقةس ٤٣عٮار كصٮد أرًٲح ٦نذؿ٠ح ٱذٛٞةف 

٦نػذؿ٠ةن، كٱػذ٥ٌ  ٣٘ٮٱًّة ٤ٔٯ ا٣عٮار ظٮ٣٭ة، كٝؽ أكصؽت ا٣ٕذجح اٷٚ٭ة٦ٲح ٌٚةءن 

ا٣عػٮار ثػػٲ٨ َػؿٚٲ٨ ث٪ىػػٲ٨، ٤ٚػػٮٹ ا٣ػ٪ٌه اٵكؿ ٧٣ػػة كصػؽ ا٣ػػ٪ٌه ا٣سػػة٩ٰ، 

 كٱذع٥١ٌ ٢ٌ٠ َؿؼ ثة٣عٮار ظٲ٨ ٱذ٥٤١، كٹ ٱٞة٫َٕ اٳػؿ. 

إ٣ٯ دٞ٪ٲح ظٮارٱٌح دذ٧س٢ ٰٚ اٷٚ٭ةـ ثة٣نػؿحا٣ُؿٚةف كٝؽ ٣ضأ 
(15)

١٤ٚػٰ  

                                                 

(13) Dominique Manguenc,Pragmatique pour le discourslittéraire,p :82 

 .٤٣74ذٮقٓ ا٩ْؿ  ٫َ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧، ٰٚ أوٮؿ ا٣عٮار كدضؽٱؽ ٥٤ٔ ا١٣ٺـ، ص (14)

ا٣ذنػةرح ا٣ػؾم  ٱؿل ظكةف ا٣جة٬ٰ أف ا٣ذٛةٔٺت ا٣عٮارٱح ثٲ٨ اٵٚؿاد دج٪ٯ ٰٚ صػـء ٦٪٭ػة ٤ٔػٯ (15)

 .118ٱٌٕؽ ٨٦ ا٧٣ٕةٱٲؿ اٵقةقٲح ٣عىٮؿ ا٣ذٮاو٢. ا٣عٮار ك٦٪٭ضٲح ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣٪ٞؽم، ص
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ط صؿٱؿ ٱكػذٕٲ٨ ثة٣ذ٧سٲػ٢، ٚٲػٮرد ٦سػةٹن، ٚػة٣ٛ ًِّ ؿزدؽ ظػٲ٨ ٱٕػٮذ ثؼة٣ػ٫ ٱٮ

٠ة٣ؾ٣ٲ٢ ا٧٣عذ٧ٰ ثنضؿ ا٣ٞؿ٢٦ ا٣ٌٕٲٙ، ٚٲٮرد ٦سةٹن ٱؼذ٫٧ ثٞةٔؽة، كٱػؤزٌؿ 

ا٣نؿحي كا٣ذ٧سٲ٢ ٰٚ ا٧٣ذ٤ٰٞ، كٱٌٞؿب ا٧٣ٕ٪ٯ إ٣ٲ٫، كٱن٢١ٌ ظضح ٣ؽل ا٣نةٔؿ 

ا٧٣ذ٥٤١ ٱٞٲ٧٭ة ٤ٔٯ ٦ؼةَج٫. كثؾ٣ٟ دذ١ةٚأ ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٧٣ذعةكرىٱ٨، ٚٲٞةثػ٢ 

جح ٰٚ إٝ٪ةع ا٧٣ذ٤ٰٞأظؽ٧٬ة ا٣عٌضح ثة٣عٌضح رٗ
(16)

. 

ٌٰ ا٣ٌػػةٍٗ كٱ٤ضػػأ صؿٱػػؿ كا٣ٛػػؿزدؽ إ٣ػػٯ ا٣ؼُػػةب ا٣ذػػٮصٲ٭
(17)

٤ٔػػٯ  

 ا٣ُؿؼ اٳػؿ ث٭ؽؼ إظؽاث دأزٲؿ ٚٲ٫. ٱٞٮؿ ا٣ٛؿزدؽ 

ِّٛػػٟ  ٍٓ ث١  -إف أردت ث٪ةء٩ػػة-ٚػػةدٚ

 

 

 

 

 

 ز٭ٺفى ذا ا٣٭ٌجةًت ٬ػ٢ ٱذع٤عػ٢ي  

 ك

 

 كٱؿد صؿٱؿ 

 كاٚؼػػػؿ ثٌػػػجٌحى إف أ٦ػػػٟ ٦ػػػ٪٭٥

 

 

ؿً ٣ػػٲف اثػػ٨ي ًػػجٌحى ثػػة٧٣ي    ٕى٥ِّ ا٧٣يؼػػٮى

 

 

كإًةٚح إ٣ٯ ا٣عػٮار ا٧٣جةمػؿ ز٧ػح ػُػةب ٗٲػؿ ٦جةمػؿ، ٚس٧ػح درصػةت 

 ٲ٨ ٤٣ؼُةب ا٣عٮارٌم ٰٚ ا٣٪ٌى 

ـو   كاثػػ٨ي ا٧٣ؿاٗػػًح ٱػػٌؽٰٔ ٦ػػ٨ دار

 

 

 

 

 

 كا٣ٕجػػػؽي ٗٲػػػؿى أثٲػػػ٫ ٝػػػؽ ٱذ٪ٌعػػػ٢ي  

 ك

 

                                                 

ٔيٌؽت ا٣ؼُةثػح  (16) ٱ٭ؽؼ ا٣عٮار إ٣ٯ اٷٝ٪ةع، كٝؽ اردجٍ اٷٝ٪ةع ٦٪ؾ أرقُٮ ث٨ٛ ا٣ؼُةثح، ك

دذ٤ُت اٷٝ٪ةع ا١٧٧٣ػ٨ ٚػٰ ظػٲ٨  -ظكت أرقُٮ-٦ٞةثٺن ٤٣نٕؿ أك ا٣نٕؿٱح. ٚة٣ؼُةثح 

 .٣9نٕؿ ٱٌُ٭ؿ ٨٦ ا٩ٕٛةٹت ا٣ؼٮؼ كا٣ؿظ٧ح. أرقُٮَة٣ٲف، ا٣ؼُةثح، صأف ا

٨١٣ ا٣٪ٞةد ٚٲ٧ة ثٕؽ دؽرصٮا ٰٚ ا٣ٛى٢، ككصؽكا أف ا٣عضةج ٱ١ػٮف ظٲس٧ػة ٠ة٩ػخ 

٨٦ ٢ٌٚ ا٣٪٥ْ أف ا٣نٮا٬ؽ ٹ دٮصؽ إٹ ٚٲ٫، كا٣عضش ٹ دؤػؾ »ا٤٣٘ح. ٱٞٮؿ ا٣ذٮظٲؽم  

ا٣٪عٮٱٲ٨ كا٤٣٘ٮٱٲ٨ ٱٞٮ٣ٮف  ٝةؿ ا٣نػةٔؿ، إٹ ٦٪٫، أٔ٪ٰ أف ا٧٤ٕ٣ةء كا٣ع٧١ةء كا٣ٛٞ٭ةء ك

ك٬ؾا ٠سٲؿ ٰٚ ا٣نٕؿ، ٤ٕٚٯ ٬ػؾا ا٣نػةٔؿ ٬ػٮ وػةظت ا٣عضػح، كا٣نػٕؿ ٬ػٮ ا٣عضػح.." 

 «.1/136اٷ٦ذةع كا٧٣ؤا٩كح، ج

ٱٌٕؽ ا٣ؼُةب ذك اٹقذؿادٲضٲح ا٣ذٮصٲ٭ٲػح ًػُ٘ةن كدػؽػٺن ك٣ػٮ ثػؽرصةت ٦ذٛةكدػح ٤ٔػٯ  (17)

م ثػػ٨ ّػػةٚؿ ا٣نػػ٭ؿم، اقػػذؿادٲضٲةت ا٧٣ؿقػػ٢ إ٣ٲػػ٫ ٣ٕٛػػ٢ ٦كػػذٞج٤ٰ ٦ٕػػٲ٨. ٔجػػؽ ا٣٭ػػةد

 .٦322ٞةرثح ٣٘ٮٱح دؽاك٣ٲح، ص -ا٣ؼُةب
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ٓه   ظكتي ا٣ٛؿزدؽ أف ديكتَّ ٦ضةمػ

 

 

 

 

 

 كٱٕػػػؽَّ مػػػٕؿى ٦ػػػؿِّٝلو ك٦٭٤٭ػػػ٢ً  

 ك

 

ٲؿ ا٧٣جةمؿ ٤ٔٯ ٧ًٲؿ ا٣٘ةات ا٣ؾم ٱٮ٥٬ ثؼُةب ٦ٮًٮٰٔ، ٱٕذ٧ؽ ا٣عٮار ٗ

 ١٣٪٭ة ٦ٮًٮٔٲح زااٛح، ٚةٳػؿ ظةًؿ ثٞٮة ٦ٞةث٢ اٵ٩ة ا٧٣ذ٧ؿدة، كا٣سةاؿة.

٣ٞؽ ص٧ٕة ا٣ؼُةب ا٧٣جةمؿ كٗٲؿ ا٧٣جةمػؿ، ٚذعٞٞػخ درصػةت ٤٣عػٮار 

ٰٚ ا٣٪ىٲ٨، ٚٞؽ ٣ضأ ٢ٌ٠ ٦٪٭٧ة إ٣ٯ ا٣ؼُةب ا٧٣جةمؿ؛ ٣ٲؤدم كّٲٛح إٝ٪ةٔٲػح، 

دـ ٢ٌ٠ ٦٪٭٧ػة ا٣س٘ػؿة ثػٲ٨ ا٣ٮوػٙ، كا٣عػٮار، كا٣نػٕؿ ا٧٣كػؿكد. كثؾ٣ٟ ر

ٚة٣عٮار ا٧٣جةمؿ أ٠سؿ اٵقة٣ٲت ا٣عٮارٱح ٦عة٠ةة، ػٌىة ثػ٫ اٵ٦ػٮر ا٧٣٭٧ػح، 

كأق٪ؽا اٵ٦ٮر اٵ٢ٝ ٝٲ٧ح إ٣ٯ ا٣ؼُةب ا٣جٕٲؽ ٨ٔ ا٧٣عة٠ةة، ك٬ػٮ ا٣ؼُػةب 

ٲػٙ ٗٲؿ ا٧٣جةمؿ؛ ذ٣ٟ أ٫٩ ػُةب ذك َةٝح إػجةرٱح ًٕٲٛح، د١ٌ٧ػ٨ ٦ػ٨ ا٣ذ١س

، ٧٠ػة ()كدض٪ت ا٣٪ٌه اٷزٞةؿ ثة٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣ذةرٱؼٲح ظٮؿ دةرٱغ ا٣ٞجٲ٤ذػٲ٨

 دض٪ج٫ َ٘ٲةف ا٣عٮار ا٧٣جةمؿ ٤ٔٲ٫.

٣ٞؽ ػةَت صؿٱؿ ٰٚ ا٣ؼُةب ٗٲػؿ ا٧٣جةمػؿ ٦ضةمػٕةن ٤٠٭ػة، كػةَػت 

ا٣ٛؿزدؽ ٰٚ ا٣ؼُةب ا٧٣جةمؿ ٰٚ ظٲ٨ ػىه ا٣ٛؿزدؽ صؿٱؿان ثٮوػ٫ٛ اثػ٨ 

 ٰٚ َؿؽ ا٣عٮار ٫ٕ٦، كا٣٪ٲ٢ ٦٪٫. ٮعا٧٣ؿاٗح ٰٚ ػُةث٫ ٗٲؿ ا٧٣جةمؿ؛ ٣ٲ٪

كٝؽ أ٠سؿ ٢ٌ٠ ٦٪٭٧ة ٨٦ اٷمةرة إ٣ٯ أظؽاث ذات و٤ح ثذةرٱغ ا٣ٞجٲ٤ذػٲ٨، 

 ثٞؽر ًبٲ٢، كثؼٲة٣٭٧ة ثٞؽر ٠جٲؿ.ٚكؿدا إمةرات دذى٢ ثة٣ٮاٝٓ 

٧ة ا٣٪ٌى  قى  ٲ٨ ثك٧ةت ػةوح.كٝؽ ٠ةف ٤٣عٮار أ٧٩ةط كث٪ٲح ػةوح كى

ىبنوظىالخطابىالحواريىوأنماطه-5
 ط اىطٔار:أٍُا -5-1

٤٣عؽث، أك ٤٣نؼىػٲح، صؽٱؽان ٱضت أف د١ٮف ٢٠ ص٤٧ح ظٮارٱح دُٮران 

ك٣ٲف ا٣٭ؽؼ ٨٦ ا٣عٮار ٢ٞ٩ ا٣ؼجؿ ٍٚٞ، ث٢ إثٺٗػ٫ كا٣ذػأزٲؿ ٚػٰ ا٧٣ذ٤ٞػٲ٨، 

                                                 

() .ا٣ٛؿزذؽ كصؿٱؿ ٨٦ ٝجٲ٤ح كاظؽة = ا٧٣ض٤ح 
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، كا٧٣كذ٧ٓ، كٱ٭ػؽؼ كٔىجذ٫ك٥٬  ا٣نةٔؿ ا٧٣٪ةٝي،  ٌٰ ، كا٧٣ذ٤ٰٞ ا٣٪٧ٮذص

كػذ٪ؽان إ٣ػٯ إ٣ٯ دٚٓ ا٣نةٔؿ اٳػؿ إ٣ٯ ا٣ضػٮاب، كٱضػت أف ٱ١ػٮف صٮاثػ٫ ٦

دٌٕؿ٫ٚ ٝىؽى ا٣نةٔؿ اٵكؿ. كز٧ح رٗجح ٣ؽل ٠ٺ ا٣نةٔؿٱ٨ ٚػٰ اٹقػذٕٺء، أك 

 اٹردٞةء ث٧٪ـ٣ذ٫، ك٬ٰ رٗجح دٛٮؽ ٝؽرد٫ ٤ٔٯ ًجٍ ػُةث٫، كد٭ؾٱج٫. 

 كٝؽ روؽ٩ة زٺزح أ٧٩ةط ٤٣عٮار ٰٚ ا٣٪ٌىٲ٨ ٬ٰ  

٦ػػ٨ صؿٱػػؿ  ٱضٕػػ٢ ٠ػػ٢ٌّ  ضوؤار اىهووػام واىِووؾاع اىلغهووٖ: -5-1-1

 ُؿؼ اٳػؿ ٬ؽٚةن ٱ٪ةؿ ٦٪٫ ٦ةدٱًّة ك٦ٕ٪ٮٱًّة ٣كا٣ٛؿزدؽ ٨٦ ا

 ٝةؿ ا٣ٛؿزدؽ 

 إ٩ػػػة ٣٪ٌػػػؿبي رأس ٠ػػػ٢ِّ ٝجٲ٤ػػػحو 

 

 كأثػػػٮؾ ػ٤ػػػػٙ أدة٩ػػػػ٫ ٱذ٧ٌٞػػػػ٢ي  

 ٝةؿ صؿٱؿ  

 إ٩ٰ ا٩ىػججخي ٦ػ٨ ا٣كػ٧ةء ٤ٔػٲ٥١

 

 

 ظذٯ اػذُٛذٟ ٱة ٚؿزدؽي ٦ػ٨ ٔػ٢ً  

ٱٌٞؽـ ا٣ٛؿزدؽ ١ٚؿدٲ٨ ٦ذٌةددٲ٨، ٚة٣ٛؿزدؽ كٝٮ٫٦ ٱكػٕٮف إ٣ػٯ ا٧٣ضػؽ  

٭ٰ صؿٱؿ كٝٮ٫٦ ثؿٔةٱػح ا٣ع٧ٲػؿ، كاٵ٦ػٮر ا٣ذةٚ٭ػح، ٚٲضٕػ٢ ٦ػ٨ ٰٚ ظٲ٨ ٱ٤ذ

ا٣ُؿؼ اٳػؿ ٬ؽٚةن ٫٣، كٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ ٱ٨٤ٕ صؿٱؿ قػؼ٫ُ ٤ٔػٯ ا٣ٛػؿزدؽ 

، ك٬ؾا ا٣ىػؽاـ ٪ٲ٢ ٦٪٫، كا٣ٌٞةء ٤ٔٲ٫ ٚ٪ٲًّةكٝٮ٫٦، ٚٲجؽم رٗجذ٫ ا٣نؽٱؽة ٰٚ ا٣

ٌٰ ٱٞٮـ   ٤ٔٯ إزةرة ا٩ٕٛةٹت ا٣ُؿؼ اٳػؿ.ذك َةثٓ مؼى

 ٱج٪ٯ ٤ٔٯ اظذؿاـ ا٧٣ذ٪ةّؿىٱ٨ ٝٮأؽ ا٣عٮار  ر اىخِاظؽي:اىطٔا -5-1-2

 إف ا٣ػػؾم قػػ٧ٟ ا٣كػػ٧ةء ث٪ػػٯ ٣٪ػػة

 

ُـّ كأَػػػػٮؿي    ثٲذػػػػةن دٔةا٧ػػػػ٫ أٔػػػػ

 ك

 

ٓو كإذا اظذجػٮا  ٱ٤ضٮف ثٲػخى ٦ضةمػ

 

 ثػػػؿزكا ٠ػػػأ٩٭٥ ا٣ضجػػػةؿي ا٧٣سَّػػػ٢ي  

 
_____________________ 

 أػـل ا٣ؾم ق٧ٟ ا٣ك٧ةءى ٦ضةمٕةن 

 

 ٢ً كث٪ٯ ث٪ةءؾ ٰٚ ا٣عٌٲي اٵقٛ 

 إ٩ػػٰ ث٪ػػٯ ٣ػػٰ ٚػػٰ ا١٧٣ػػةرـ أٌك٣ػػٰ 

 

 

 ك٩ٍٛؼخى ٠ٲػؿىؾ ٚػٰ ا٣ـ٦ػةف اٵٌكؿً  

ٱ٪ذْؿ ٢٠ َؿؼ أف ٱ٪ذ٭ٰ ا٣ُؿؼ اٳػؿ، ٚٲجؽأ ثؽٚٓ ا٣عضش ا٣ذٰ أذ٧ػؽ  
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ا٣ُؿؼ ا٣كةثٜ ٤ٔٲ٭ة، ٚٞؽ ٚؼؿ ا٣ٛؿزدؽ ثجٲخ ا٣نؿؼ كا٧٣ضػؽ ا٣ػؾم ٱ٪ذ٧ػٰ 

ٹ دكذ٪ؽ إ٣ٯ إ٣ٲ٫، ٨١٣ صؿٱؿان ٱ٪ٞي ٬ؾا ا٣نؿؼ، كٱج٪ٰ ٣٪ٛك٫ وٮرة إٱضةثٲح 

، كٱج٪ٰ ٤٣ٛؿزدؽ وٮرة ٦ذؽ٩ٲح ٦ٕٲؿان إٱةق ث٧٭٪ح ا٣عؽادة ٌٰ أقةس ظٞٲٞ
(18)

. 

ثٲ٨ ا٧٣ذ٥ٌ٤١ كا٣كة٦ٓ، ٚٲذٮ٣ػؽ ا٣ػ٪ٌه ا٣سػة٩ٰ ٦ػ٨  ٧٤٣ٮاٝٙإف ز٧ح دجةدٹن 

اٵكٌؿ، كٹ دكٕٯ ٬ؾق ا٧٣٪ةّؿة إ٣ٯ اٹدٛةؽ، ثػ٢ إ٣ػٯ إزػةرة ا٩ٕٛػةؿ ا٣ُػؿؼ 

ٌةدٌة، كٝؽ ٌٝؽـ صؿٱؿ د٣ٲػ٢ ػُةثػ٫ اٳػؿ، ٚٺ ٱٞج٢ أظؽ ا٣ُؿٚٲ٨ ا٣عضش ا٧٣

ك٬ٰ أمػٌؽ دػأزٲؿان ٦ػ٨  «إ٩ٰ ا٩ىججخ ٨٦ ا٣ك٧ةء ٤ٔٲ٥١»ا٣ذ٪ةّؿٌم ثةٹقذٕةرة 

ا٣ذنجٲ٫، ٚٛٲ٭ة ٝٮؿ ٧ٌ٦ؿ، كدؼةَت ذ٨٬ ا٧٣ذ٤ٰٞ، ٚة٣ذنػجٲ٫ دٔػٮل دعذػةج 

 ا٣جؿ٬ةف ٰٚ ا٧٣نج٫ ث٫. إ٣ٯ ثؿ٬ةف، كٱأدٰ

٤ػٯ اٹػػذٺؼ ٱٞٮـ ٤ٔٯ إٱؿاد ا٣ػٌؽ٣ٲ٢، كٔ اىطٔار ا كِاغٖ: -5-1-3

كص٭ح ٩ْػؿق ث٭ػؽؼ ثٲ٨ ا٣ؿأٱٲ٨ ا٧٣ذعةكرٱ٨، ٢ٌ١ٚ ٦٪٭٧ة ٱعةكؿ ا٣ذؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ 

 إٝ٪ةع اٳػؿ ث٭ة 

ٟى ٠ػػ٢َّ ز٪ٲٌػػحو   إ٩ػػٰ اردٕٛػػخي ٤ٔٲػػ

 

 ك٤ٔٮتي ٚٮؽ ث٪ٰ ٤٠ٲػتو ٦ػ٨ ٔػ٢ي  

ٗيؽا٩ػػحى ٦ػػة رأكا   ٬ػػٺ قػػأ٣ًخ ث٪ػػٰ 

 

 

ػ٢ي    ظٲر اٵدةفي إ٣ػٯ ٧ٔػٮدؾى ديؿظى

 ك٣ٞػػؽ دؿ٠ػػخي ٦ضةمػػٕةن ك٠ػػأ٩٭٥ 

 

  ٍٞ ٛىػ٢ً ٚى ػًح ا٣ؼ٧ػٲًف ا٣ضع  ٓه ث٧ىؽرىصى

٤ًٞػػٰ   إ٩ػػٰ إ٣ػػٯ صجى٤ػػٰ د٧ػػٲ٥و ٦ٕ

 

 

 ك٦عػػ٢ُّ ثٲذػػٰ ٚػػٰ ا٣ٲٛػػةًع اٵَػػٮؿً  

ٱؿدت صؿٱؿ أ١ٚةر ػى٫٧، كٱػؿدٌ ٤ٔٲ٭ػة، كٱعػٌٮؿ ا٧٣ذ٤ٞػٰ إ٣ػٯ مػؿٱٟ ٚػٰ  

ا٣جعر، كٱٌٞؽـ دكةؤٹن صؽ٣ٲًّة ظٮارٱًّة ٦ٛذٮظةن ٤ٔٯ أ٠سؿ ٨٦ إصةثح، كٱٞػٌؽـ ثة٣ُؿٱٞػح 

                                                 

ا٣عؽادة كقةاؿ ا٣ى٪ةٔةت إ٧٩ة ٱٞٮـ ث٭ة ا٣ٕجٲؽ، ك٠ةف ا٣ٕؿثٰ ٱػأ٩ٙ ٦ػ٨ ا٧ٕ٣ػ٢ كا٣ذ٤٭ػٰ  (18)

إٱ٤ٲػة ظػةكم،  ث١كت ا٣ٕٲل دكف ا٣جُٮ٣ح، ك٬ؾا ٱ٪ٰٛ ٨ٔ ا٣ٛؿزدؽ وٛح ا٤٧٣ٮ٠ٲح. ا٩ْؿ 

 .٨ٚ321 ا٣٭ضةء كدُٮرق ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، ص

كظضح صؿٱؿ أف ٦ضةمٕةن ٦ن٭ٮركف ثة٣عؽادة، ك٬ٰ ٧٦ة ٱٕٲٌػؿ ثػ٫ ا٧٣ػؿء ٚػٰ د٤ػٟ 

 ا٧٣ؿظ٤ح؛ ٵف ا٢٧ٕ٣ كا٧٣٭٨ ٤٣ٕجٲؽ.
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ػى٫٧ ا٣كةذج ٦ٞةثػ٢ ٦٪ُٞػ٫، ٚٲػأدٰ ا٣ٛػؿزدؽ ثػؽ٣ٲ٢ ٱٞػٮـ ٤ٔػٯ اٷٝ٪ةٔٲح ٦٪ُٜ 

دٕٲٲؿق ثؿٰٔ اٵدةف، كٱأدٰ صؿٱؿ ثؽ٣ٲ٢ ٱٞٮـ ٤ٔٯ ٩كجذ٫ إ٣ٯ أ٤ٔٯ ٩كت ٰٚ ا٣ٛؼػؿ 

 ا٣ٞج٤ٰ؛ إذ ٱٕٮد إ٣ٯ ا٣ٮراء ٠سٲؿان؛ ٵف أو٫٤ ا٣ٞؿٱت ٹ ٱٞٮـ ٦ٞةـ ٚؼؿ ٫٣.

 ٌتادئ اىطٔار فٖ اىِلائو: -5-2

 دئ د٪٭ي ا٣٪ٞةاي ٤ٔٯ أرثٕح ٦جة

ك٣ػػٮٹ ا٧٣نػػةر٠ح ٧٣ػة ٠ػػةف ٬٪ة٣ػػٟ ظػػٮار،  ٌتوػأ اىٍلووارنث: -5-2-1

ٚة٣٭ؽؼ ٦عؽد ٝج٢ ا٣نؿكع ثة٣٪٥ْ، ٚٲنػذؿؾ ٠ػٺ ا٣نػةٔؿٱ٨ ٚػٰ ا٣٭ػؽؼ، ٹ 

ٌٰ ٨٦ ٗٲؿ ادٛةؽ.  ، كد٪ةّؿٌم، كوؽا٦ ٌٰ  ا٣ؿأم، كٱؽػٺف ٰٚ ظٮار صؽ٣

ٹ ٱٞذ٪ػػٓ أم ٦ػػ٨ ا٣ُػػؿٚٲ٨ ثعضػػش اٳػػػؿ  ٌتووػأ اىخِووازع: -5-2-2

دم ذ٣ػػٟ إ٣ػػٯ ظػػؽكث ا٣ذ٪ػػةزع، ٚٲٛػػؿض ٠ػػ٢ٌ َػػؿؼ رأٱػػ٫، ك٦٪ةّؿدػػ٫، كٱػػؤ

 ٧ح رأم، كرأم ٦ٌةد، كٹ ٱ٤ذٞٲةف.كٱؿٚي رأم اٳػؿ، ٚس

دٕ٪ٰ ا٣ٕٺٝح ا٣ذٞةث٤ٲح ا٣ذكػةكم ٚػٰ أز٪ػةء  اىخلاةو أو اىخهاٌو: -5-2-3

دجةدؿ ا٣عٮار، كأػؾ ا٧٤١٣ح ثة٣ذ٪ةكب ٦ػ٨ ٗٲػؿ أف ٱؼٌػٓ أظػؽ٧٬ة ٣ٴػػؿ، 

كد١ٮف ق٤ٮ٠ةت ا٣ُؿٚٲ٨ ٦ذٮازٱح
(19)

. 

ؽُّ ا٣نةٔؿاف صة٩جٲ٨ ٤٣ٕٺٝح ا٣عٮارٱػح،  اىٍئٍن واىػ كث: -5-2-4 ٕى ٱ

، كدػؤدٌم ا٧٣٪ـ٣ػح اٹصذ٧ةٔٲػح كا٣ٞج٤ٲػح  ٌٜ ٱذجةدٹف ا٧٣ٮاٝٓ ثػٲ٨ ٦ؿقػ٢ ك٦ذ٤ػ

كّٲٛػػح ٚػػٰ ا٣ؼُػػةب، كٱكػػ٭٥ ا٧٣ٌػػ٧ٮف ا٣عػػٮارٌم ٚػػٰ د٘ٲٲػػؿ ٦ػػة ٱْػػ٨ 

، ا٧٣ؼةَت؛ ٵف ا٧٣ؿق٢ ٱٕذ٧ؽ ٤ٔٯ ا٣عضش، كٱٞٮـ ا٣عضةج ٤ٔػٯ ا٣جؿ٬٪ػح

 ح، كاٷٝ٪ةع.كإٝة٦ح ا٣عضٌ 

                                                 

ٱذٜٛ ا٣ُؿٚةف ٝج٢ ا٣ؽػٮؿ ٚػٰ ا٣ٕٺٝػح ا٣عٮارٱػح، ٚس٧ػح دٞةثػ٢، كد١ة٦ػ٢، كدػؿاض ثػٲ٨  (19)

اٳػؿ ثة٣ٌػؿكرة إذ ٹ ٱ١٧ػ٨ أف ٩ٛ٭ػ٥ دكف أف ٩جػٲ٨ »رم ا٣ُؿٚٲ٨، ٚٲٞذٌٰ ا٣جٕؽ ا٣عٮا

ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٔنػٲؿ،  «ا٣ؽٹ٣ح، كٹ ٱ٨١٧ أف ٩جٲ٨ ا٣ؽٹ٣ح دكف أف ٩ضةدؿ ك١٬ؾا دكا٣ٲػٟ

 .211ٔ٪ؽ٦ة ٩ذٮاو٢ ٩٘ٲٌؿ، ص
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كّػةاٙ ٚػٰ إَػةر كٱ٪٭ي ا٣ؼُةب ا٣عٮارٌم ٤ٔٯ ص٤٧ح ر٠ةاـ دػؤدم 

 ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣عٮارٱح.

 رنائؾ اىغٍاب اىطٔاري وةِ٘خّ: -5-3

ٱ٪٭ي ا٣عٮار ثٲ٨ ا٣ُػؿٚٲ٨ ٤ٔػٯ ا٣ذؿ٠ٲػـ ٤ٔػٯ اقػ٥ ا٤ٕ٣ػ٥ وػؿٱعةن أك 

٪ػٲ٨ ٧ًٲؿان، ٚٞؽ كرد اق٥ ا٣ٛؿزدؽ ٰٚ ٹ٦ٲح صؿٱؿ إظػؽل ٔنػؿة ٦ػؿة ٚػٰ از

 ٱؿ قخ ٦ؿات ٰٚ ٦بح كأرثٕح أثٲةت.كقجٕٲ٨ ثٲذةن ٰٚ ظٲ٨ كرد اق٥ صؿ

ٌٰ ٤ٔٲ٫ أ٠جؿ، ٚٲضت أف ٱ٤ذػــ ا٣جعػؿ  كٱجؽك صؿٱؿ ٦ذٮدؿان؛ ٵف ا٣ٕتء ا٣ٛ٪

كا٣ؿكم كأ١ٚةر ا٣ٞىٲؽة اٵك٣ٯ، كٱضػت أف ٱٛؼػؿ، كٱ٭ضػٮ، كٱ٤ٞػت ٚؼػؿ 

 ا٣ٛؿزدؽ إ٣ٯ ٬ضةء، كٝؽ ّ٭ؿ دػٮدؿق ٚػٰ ظػٮارق، كإ٣عةظػ٫ ٤ٔػٯ ذ٠ػؿ اقػ٥

 ا٣ٛؿزدؽ. أ٦ة ا٣ٛؿزدؽ ٚٞؽ ذ٠ؿ اٵ٩كةب ثةق٥ ا٥٤ٕ٣  

 ثٲذػػػػػةن زرارةي ٦عذػػػػػتو ثٛ٪ةاػػػػػ٫

 

ٓه كأثػػٮ ا٣ٛػػٮارس ٩٭نػػ٢ي    ك٦ضةمػػ

ِـ٥٬ّ صعػػؿت ٤٠ٲػػته ثٲذ٭ػػة   ٦ػػ٨ ٔػػ

 

ػػػػ٢ي   َّ٧ ٞي ٍرثػػػػةن ٠ػػػػأ٩٭٥ ٣ؽٱػػػػ٫ ا٣  زى

 

 

ٚؿ٠ٌـ ٤ٔٯ ا٩ذكةث٫ إ٣ٯ ٦ضةمٓ، ك٩٭نػ٢ ثػ٨ دارـ، كظ٪٤ْػح ثػ٨ ٦ة٣ػٟ ثػ٨ 

ٲ٤ذ٫ ٤٠ٲػت، كٹ ٱذ٤ٕػٜ اقػ٥ ا٤ٕ٣ػ٥ ثة٣نػؼه ٚٞػٍ، ٱـٱؽ، ك٬ضة صؿٱؿان ثةق٥ ٝج

ٚؼٌىػػه اٹقػػ٥؛ ٣ٲػػؽٌؿ ٤ٔٲػػ٫، كٱ٧ٲػػـق ٦ػػ٨ ٗٲػػؿق، ١ٚة٩ػػخ ٬ٮٱػػح ا٧٣ػػذ٥٤١ 

ٚةقػأؿ، »ك٠ة٩خ ٬ٮٱح ا٧٣ؼةَت ثة٧ٌ٣ةاؿ ا٧٣ذىػ٤ح، كا٧٣كػذذؿة « أ٩ة/٩ع٨»ثة٣ػ

كص٢ٕ ٬ٮٱح ا٧٣ؼةَت ثإٚؿادق ٨٦ ا٣ٕة٦ٌح، ٧ٚذ٤ٞػٰ ا٣عػٮار ٦ؼىػٮص، « ٚةدٚٓ

٣ُٮٱ٢ ٰٚ ظٲ٨ اٝذىؿ ٤ٔػٯ ٤٠ٲػت ٚػٰ ظؽٱسػ٫ ٔػ٨ ٩كػت كظٌؽد ق٤ك٤ح ٩كج٫ ا

صؿٱؿ، كٝؽ٦٭ة ث٧ضةز إق٪ةد، ٚٞؽ صعؿت ٤٠ٲت ٤٠٭ػة زرثػةن، كثػؽت ٤٠٭ػة ث٧ػ٨ 

ٚٲ٭ة، ك٦ة ٚٲ٭ة ٝؽ دػ٤ػخ ظٛػؿة وػ٘ٲؿة صػؽًّا، كدػؤدم ا٣ىػٮرة ا١٣ةرٱ١ةدٮرٱٌػح 

 كّٲٛح دسجٲخ ا١ٛ٣ؿة ٰٚ ذ٨٬ ا٧٣ذ٤ٰٞ أ٠سؿ ٨٦ دٞؽٱ٧٭ة ثُؿٱٞح ٦جةمؿة.

٩ٞي ٦ة صةء ث٫ ا٣ٛؿزدؽ، كظٌٮؿ ػى٫٧ إ٣ػٯ وػٮرة دسٲػؿ  أ٦ة صؿٱؿ ٚٞؽ

 ا٣كؼؿٱح 
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 أزرل ثًع١٧ً٤ػػػ٥ ا٣ٛٲػػػةشي ٚػػػأ٩ذ٥

 

٦س٢ي ا٣ٛؿاًش ٗنٲ٨ى ٩ةرى ا٧٣ىػ٤ُٰ 
(21)

 

٬ؽـ صؿٱػؿ أ٩ػذ٥، ك٩ٞػي اقػ٥ ا٤ٕ٣ػ٥ ٣ػؽل ا٣ٛػؿزدؽ، كذ٠ػؿق ثةٹقػ٥  

 دكف قٮاق، كثة٧ٌ٣ٲؿ ا٧٣عٲ٢ ٤ٔٲ٫.ا٣ىؿٱط؛ ٣ٲؿ٠ـ ٤ٔٲ٫ 

٨٦ اٵػجػةر ثػة٤٣ِٛ ا٤ٞ٣ٲػ٢، كذ٠ػؿ ٦ػ٨  كظٮل ػُةب ا٣ٛؿزدؽ ا١٣سٲؿ

أق٧ةء ا٣نٕؿاء ٦ة ٱؤ٠ؽ مٕؿٱذ٫، كٌٝؽـ أػجةران دةرٱؼٲػح، ك٦ٕٲنػٲح دكػذ٪ؽ إ٣ػٯ 

ٌٰ ث٭ؽؼ اٷثٞةء ٤ٔٯ ا٣ٛٮارؽ اٹصذ٧ةٔٲح ثٲ٪٫ كثٲ٨ صؿٱػؿ، ٚجػة٣ٖ  أقةس كإٝ

ٰٚ ا٣ٛؼؿ كا٣٭ضةء ٦ٕةن. ك٣ضأ ٠ٺ ا٣ُؿٚٲ٨ إ٣ٯ اٹقػذٛ٭ةـ ٚػٰ ظػٮارق، كٚػٰ 

 ْٲ٥ ٤٣ؾات، كدعٞٲؿ ٣ٴػؿ ٛ٭ةـ دٕاٹقذ

 أٱػػ٨ ا٣ػػؾٱ٨ ث٭ػػ٥ دكػػة٦ٰ دار٦ػػةن 

 

َي٭ٲٌػػحى دضٕػػ٢ي    ٰ ػػ٤ٛى  أـ ٦ىػػ٨ٍ إ٣ػػٯ قى

 

 

 أٱػػ٨ ا٣ػػؾٱ٨ ٔػػؽدتي أف ٹ ٱيػػؽًر٠ٮا

 

 ث٧ًضػػؿِّ ًصٕػػس٨ًى ٱػػة ثػػ٨ ذات ا٣ػػٌؽ٢َّ٦ً  

 

 

ظػؽ أؿاد ثػ٫ ا٣٪ٛػٰ، ٚػٺ ك٬ٮ اقذٛ٭ةـ ٱي  -كٝؽ ٝةـ اٹقذٛ٭ةـ ٰٚ ا٣عٮار 

ٌٰ ٣ؽل ا٣ٛؿزدؽ ٨ٔ صؿٱػؿ ٦ٞةثػ٢ ٤ٔٯ دٞؽٱ٥ ا - ٱى٢ إ٣ٯ ٦ؿدجذ٫ ٣ؿأم ا٣ك٤ج

دْٕٲ٥ ا٣ؾات كإُٔةء ا٣عٜ ٣٪ٛكػ٫ ٚػٰ ا٣ذٮصٲػ٫، كا٣ذٞػٮٱ٥، كادٔػةء ا٦ػذٺؾ 

ا١٣ٛةٱح ا٧٣ٕؿٚٲح ٰٚ ا٣ع٥١ ٤ٔٯ وػٛةت صؿٱػؿ، ك٠ػؾ٣ٟ ٕٚػ٢ صؿٱػؿ، ٚٞػؽ 

أرادا إثٞةء ا٣ٛٮارؽ اٹصذ٧ةٔٲٌح؛ ٷزجةت اٹػذٺؼ ٰٚ ا١٧٣ة٩ح، كٱذٕػٲ٨ ٤ٔػٯ 

ٕػ٢ اٹقذٛ٭ةـ ٰٚ ا٣عٮار، كدع٧ٲ٤ػ٫ ٬ػؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ ٝػؽ صذ٣ٟ أف ا٤٣ضٮء إ٣ٯ 

، ك٬ػٮ أف ٱ١ػٮف ا٧٣ذ٪ػةّؿاف ٦ػ٨ ا١٧٣ة٩ػح مؿَةن ٨٦ مؿكط ا٧٣٪ةّؿة ٦ؼػذٺًّ 

٩ٛك٭ة، كٱٛذؿض ثة٣نةٔؿ ا٧٣٪ةٝي أف ٱ٧ذ٤ػٟ ٠ٛةٱػح ظٮارٱػح دؽاك٣ٲػح دٛػٮؽ 

٠ٛةٱح ا٧٣ذ٥٤١ اٵكؿ ا٣ذؽاك٣ٲح، ٤ٚضأ صؿٱؿ إ٣ٯ اٹقذٛ٭ةـ ٩ةٔذةن إٱةق ثػةث٨ ذات 

ـ، ٚ٪٤ٞػخ ٦ٕ٪ػٯ ٵؽ٢ٌ٦، ٚةصذ٧ٓ اٹقذٛ٭ةـ، كا٣٪كجح إ٣ٯ وٛح ٝجٲعح ٣ؽل اا٣

اٹقذٛ٭ةـ، كزادت ٨٦ دٮدٌؿ ا٣ٛؿزدؽ؛ ٵ٩ػ٫ آ٧٣ػ٫ ٚػٰ ٬ضةاػ٫ ٦ػ٨ ص٭ػح أ٦ػ٫؛ 

                                                 

 .ا٣ٛٲةش  اٹٚذؼةر كا٣ذ١جؿ (21)
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٣ػػؾ٣ٟ دج٤ػػٖ ا٧٣عػػةكرة ا٣نػػٕؿٱٌح ٚػػٰ ا٣٪ٞػػةاي ا٧٣ؿدجػػح ا٣سة٣سػػح ٦ػػ٨ ٦ؿادػػت 

ا٣ػؾات ا٣عٮارٱح، ك٬ٰ ا٣ذعػةكر؛ إذ دكػذؽٰٔ ٬ػؾق ا٧٣ؿدجػح أف دػـدكج ٚٲ٭ػة 

ا٧٣ذ٧٤١ح، ٚذٞٮـ ثػؽكرٱ٨  ذات ٦ذ٧٤١ػح، كأػػؿل ٦كػذ٧ٕح، كٝجػ٢ أف د٪ٞػ٢ 

ا٣ؾات ا٧٣ذ٧٤١ح ا٣ؼجؿ إ٣ٯ اٳػؿٱ٨ دٞػٮـ ثذىػٮر رد ٕٚػ٢ ا٧٣ؼةَػت دضػةق 

٠ٺ٦٭ة، ٚذىٮغ ٤ٔٯ إزؿ ذ٣ٟ ػُةث٭ة
(21)

. 

كٹ ٱؿٱؽ ا٣نةٔؿاف صٮاثةن ٨ٔ قػؤا٣٭٧ة؛ ٵ٩٭٧ػة ٱؿٱػؽاف قػؤاٹن ٦كػ١ذةن، 

 ؿة ٬ةدٚةن إ٣ٯ اٷ٬ة٩ح كا٣ذؾ٣ٲ٢ اٵ٦ؿ ثٮٚك٠ؾ٣ٟ ٱأدٰ كركد ٢ٕٚ 

 إف ا٣ـظػػػػةـ ٣٘ٲػػػػؿ٥٠ ٚذعٲٌ٪ػػػػٮا

 

ِّٰ إ٣ٲػػ٫ ٱؼ٤ػػٮ ا٧٣٪٭ػػ٢ي    ًكردى ا٣ٕنػػ

ػػػٟ إف أردتى ث٪ةء٩ػػػة  ِّٛ  ٚػػػةدٚٓ ث١

 

؟   ز٭ٺفى ذا ا٣٭ٌجةًت ٢٬ ٱذع٤عػ٢ي

 

 

_____________________ 

ٓو   ا٣ٞٲػػػٮف ٦ضةمػػػ
 أٔٲذػػػٟ ٦ػػػأزؿةي

 

 ٚػػة٩ْؿ ٤ٕ٣ػػٟ دػػٌؽٰٔ ٦ػػ٨ ٩٭نػػ٢ً  

ػػٲ٥و إ٩٭ػػ٥كا٦ػػؽح قػػؿا  ٞى  ةى ث٪ػػٰ ٚي

 

ذىػػػ٢ً   ق ٣ػػػ٥ ٱٞي  ٝذ٤ػػػٮا أثػػػةؾ كزػػػأري

كٱٞذؿف اٵ٦ؿ ثة٣ذٮثٲغ إًةٚح إ٣ٯ اٷ٬ة٩ح كا٣ذؾ٣ٲ٢، كٱذٮٝٙ ا٣عٮار ثٕػؽ  

ٌُؿؼ ا٣سة٩ٰ ٹ ٱكذُٲٓ أ  ف ٱؿد ٦جةمؿة.اٵ٦ؿ؛ ٵف ا٣

 ا٣ُؿٚٲ٨، كٹ قٲ٧ة ٣ؽل ا٣ٛؿزدؽ  كٝؽ ٠سؿت ا٣ٌىٲٖ ا٣نؿَٲح ٣ؽل

ػػٲ٥و صػػةء ٞى  ٩ٰكإذا دٔػػٮتي ث٪ػػٰ ٚي

 

ؿي   ػػؽى ٍٕ  ٦ىٍضػػؿه ٣ػػ٫ ا٣ٕػػؽدي ا٣ػػؾم ٹ ٱي

ػػػػٌؽ ظىػػػػة٥٬ي    اٵ٠سػػػػؿكف إذا ٱٕي

 

ػػػػػػؽُّ اٵكؿي   ٕى  كاٵ٠ؿ٦ػػػػػػٮف إذا ٱي

كدٛذط ا٣ىٲٖ ا٣نؿَٲح أٜٚ ا٣ؽٹ٣ح اٹظذ٧ة٣ٲػح ٦ػٓ أف صػٮاب ا٣نػؿط ٝػؽ  

د٨٧ٌ رأم ا٣ٛؿزدؽ ا٣ؼةص، كظٲ٨ ٱك٧ٓ ا٧٣ذ٤ٰٞ ا٣نؿط ٱؽرؾ أف ٦ة ٱٞٮ٣ػ٫ 

ػؽَّ ا١٣ػؿاـ، ١٣ػ٨ ا٣ٛؿزدؽ ٝ٪ةٔح ظذ٧ٲٌح ٣ؽٱ٫، ٚ ٔي ٞٮ٫٦ اٵ٠سؿكف كاٵ٠ؿ٦ػٮف إذا 

                                                 

ٰ ا٣٘ٲػؿ ٦ػٓ ٱؿل ٫َ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ أف ٬ؾق ا٧٣ؿدجح د٪ج٪ٰ ٤ٔٯ ٝىؽ ٢ٞ٩ ا٣ؼجؿ، كا٣ذػأزٲؿ ٚػ (21)

دىٮر رد ٢ٕٚ اٳػؿ دضةق ا٣ٞػٮؿ، ك٬ػٰ أ٤ٔػٯ ٦ؿادػت ا٣ذٛةٔػ٢ ا٣عػٮارم. ٚػٰ أوػٮؿ 

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 58ا٣عٮار كدضؽٱؽ ٥٤ٔ ا١٣ٺـ، ص
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ا٣ىٲٖ ا٣نؿَٲٌح دٛذط ثةب اٹظذ٧ػةؿ، كد٪ُػٮم ٤ٔػٯ دٹٹت ظٮارٱٌػح ٦٭٧ػح. 

كدؽؿ ا٣ىٲٖ ا٣عٮارٱٌح ٣ؽل ا٣ٛؿزدؽ ٤ٔٯ رٗجذ٫ ٰٚ اظذؿاـ رأم ا٧٣ذ٤ٰٞ ا٣ٕػةـ 

ا٣ؾم ٱؿٱؽ ٫٣ اٹٝذ٪ةع ٦ذٯ ٦ة ق٥ٌ٤ ث٧ٞؽ٦ةد٫، ٚٲكٕٯ إ٣ٯ دٮقػٲٓ دااػؿة ا٣جعػر 

 ٰ أو٫٤ ك٦ضؽق، كٱنؿؾ اٳػؿٱ٨ ٰٚ دٮ٣ٲؽ اٵ١ٚةر كاٹقذ٪ذةج.ٚ

ٚة٣نؿط ٩ةص٥ ٨ٔ ١ٚؿ ظٮارٌم، كٱٞذؿف ثة٣عؾؼ كاٷٱضػةز ٚػٰ ا٣عػٮار 

٬٪ة، ٚة٣نٕؿ ٦ٞةـ د١سٲٙ، ٹ إق٭ةب، كٝػؽ أكرد ا٣ٛػؿزدؽ ثٕػي اٷمػةرات 

كصػـ ظػٲ٨ ا٣ذةرٱؼٲح ٰٚ ظٮارق، ٕٚؽد ا٣نؼىٲةت ا٣ذٰ اردٛٓ مػؿ٫ٚ ث٭ػة، كأ

 ةٱذ٭٥ ا٣٪كةء دعؽث ٨ٔ ظ٧

 ٱع٧ٰ إذا اػذيًؿطى ا٣كٲٮؼي ٩كػةءى٩ة

 

 ًػػؿبه دؼػػؿُّ ٣ػػ٫ ا٣كػػٮأؽي أرٔػػ٢ي  

 كٱنٲؿ إ٣ٯ ٱٮـ ثـاػح  

اػػػػحو ٝذ٤ٮ٧٬ػػػة ـي  ١٤٦ػػػةف ٱػػػٮـ ث

 

 ك٠ٺ٧٬ػػػة دػػػةجه ٤ٔٲػػػ٫ ٤١٦ٌػػػ٢ي  

 ٣عٮادث ا٣ذةرٱؼٲح ثإمةرات كا٦ٌح كٱٕٲؿ صؿٱؿ ا٣ٛؿزدؽ ثجٕي ا 

جػػٮةو   ٝيذًػػ٢ ا٣ـثٲػػؿي كأ٩ػػخ ٔةٝػػؽي ظى

 

 ٮدػػػٟ ا٣ذػػػٰ ٣ػػػ٥ ديع٤ىػػػ٢ً دجػػػةن ٣عج 

كٱٌٕؽ ا٣عؾؼ ٨٦ ا٣ذٞ٪ٲةت ا٧٣٭٧ح ٰٚ ث٪ٲح ا٣ؼُةب ا٣عٮارم، ٱك٭٥ ٰٚ  

ٱػٮـ »دن١ٲ٢ ٣٘ح ا٣عٮار، كٱعٲ٢ ٤ٔػٯ ٦ػؽة ز٦٪ٲػح ٗٲػؿ ٦ذ٪ةقػجح ٦ػٓ ا٣ؼجػؿ 

كٱعؿؾ ٌٚػٮؿ ا٧٣ذ٤ٞػٰ ٤٣ذأكٱػ٢، كٱػؤدم كّٲٛػح  «ثـاػح، كػجؿ ٝذ٢ ا٣ـثٲؿ

ٌٕ إٱؽٱٮ٣ٮصٲٌح دٕجؿ ٨ٔ   ؽ ا٣عؽث.ٌٝةٱة قةثٞح ٦٭٧ح، ٚٲى

٧ةن  ٌٔ كٱٌٕؽ ا٣ذٮ٠ٲؽ ر٠ٲـة ٦٭٧ح ٰٚ ا٣عٮار؛ إذ ٱسجخ ٢ٌ٠ َػؿؼ ٦ٮٝٛػ٫ ٦ػؽ

 ثة٣جؿ٬ةف 

ًٞبػػػخ ث٭ػػػة أثىػػػةر٥٠  إف ا٣ذػػػٰ ٚي

 

 ك٬ػػٰ ا٣ذػػٰ د٦٘ػػخ أثػػةؾ ا٣ٛٲىػػ٢ي  

 
_____________________ 

 إف ا٣ػػؾم قػػ٧ٟ ا٣كػػ٧ةء ث٪ػػٯ ٣٪ػػة

 

ا  ًـّ  ٔػػٺؾى ٧ٚػػة ٣ػػ٫ ٦ػػ٨ ٦٪ٞػػ٢ً  ٔػػ

ؽ ٬ٮ ا٣ٛؼؿ ثنػٕؿق، ٚٞىػٲؽد٫ ًػؿثح إ٫٩ ٧٩ٍ صؽٱؽ ٨٦ ا٣ٛؼؿ ٣ؽل ا٣ٛؿزد 
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٤ٔػٯ  اٳػؿ أ٩ػ٫ ٝػؽ دٛػٮؽ ٚ٪ٲًّػة ٝةًٲح د٦٘خ أثة صؿٱؿ، كٱكذؼؽـ ا٣ذٮ٠ٲؽ ٷٝ٪ةع

ػى٫٧، كٝؽ ق٧ٌٲخ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة ا٣ؽا٦٘ح. كأقػ٭٥ ا٣ذٮ٠ٲػؽ ٣ػؽل ا٣ُػؿٚٲ٨ ٚػٰ 

ـٌق ٱٛٮؽ ٦ة ٝؽ٫٦ ا٣ٛؿزدؽ ٨٦ أد٣ح.  دٞٮٱح ا٣عضةج، ٚٞؽ ص٢ٕ صؿٱؿ ٔ

ُؿٱٞػح ا٣ُٞػٓ ٤ٔػٯ ا٣ٕٺٝػح ا٧٣جذػٮرة ثػٲ٨ كٱؽٌؿ ا٣ؽػٮؿ ٚػٰ ا٣عػٮار ث

ا٣ُؿٚٲ٨، ٢١ٚ مةٔؿ ٦ن٘ٮؿ ث٧ة ٱؼؽـ ٦ٞةوؽق أ٠سػؿ ٦ػ٨ ا٬ذ٧ة٦ػ٫ ث٧عة٠ػةة 

كاٝٓ، كدأدٰ ا٣عٮارات ا٧٣٭٧ح ثٲ٨ ا٣ُؿٚٲ٨ ٰٚ ٦ٮٝٓ دجػةدؿ أكقػٍ
(22)

ٺ ، ٚػ

 ٥ٌ٬ ٣٭٧ة قٮل ا٣٪ٲ٢ ٨٦ اٳػؿ.

ىالتبادالتىفيىالحوار:-6
 اىختادالت اىخػيٍ٘٘ث: -6-1

٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةت ٣ؽل ا٣نةٔؿٱ٨، ك٩ضؽ ٦س٢ ٬ؾق اٵٝٮاؿ ا٧٣ذجةد٣ػح ز٧ح دجةدؿ 

ٰٚ ظؽٱر ا٣ٛؿزدؽ ٨ٔ ا٣ُجٞح اٹصذ٧ةٔٲح ا٣ذٰ ٱ٪ذ٧ٰ إ٣ٲ٭ة، كٰٚ دٮق٫ٕ ٚػٰ 

 ة ا٣جُٮ٣ٲح ٰٚ ا٣ذةرٱغ ا٣عؽٱر ٔ٪٭ة، ك٨ٔ أ٧ٔة٣٭

ًٜ ا٣عؽٱؽ ٧٠ة ٦نخ  ٱ٧نٮف ٰٚ ظ٤

 

ٕى٢ي   ٲ٢ٍي ا٧٣ن  صٍؿبي ا٣ًض٧ةًؿ ث٭ة ا١٣يعى

 ٣٪كػػػةءي دؿادٚػػػخكا٧٣ػػػة٩ٕٮف إذا ا 

 

ػػ٢ي    ظػػؾر ا٣كػػجةًء ص٧ة٣٭ػػة ٹ ديؿظى

ٌٝؽـ ا٣ٛؿزدؽ ٤ٕ٦ٮ٦ةت دؼه ا٣ؾات ا٣ض٧ٕٲح ٦ٞةث٢ ذ٠ؿ إمةرة ٣ؾؿ ٤٠ٲػت،  

 كثةد٫٣ صؿٱؿ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت، ٚٞؽ ٚؼؿ ثنٕؿق ا٣ؾم ٌٝٯ ث٫ ٤ٔٯ ٚعٮؿ ا٣نٕؿاء 

 ك٣ٞؽ كق٧ذٟي ٱػة ثٕٲػر ث٧ٲكػ٧ٰ

 

 كً٘ة ا٣ٛؿزدؽي دعخ ظٌؽ ا٢١٤١٣ً  

ٮ٦ةت ظٮؿ ٦٭٪ح ا٣عػؽادة ا٣ذػٰ ا٦ذ٭٪ذ٭ػة ٝجٲ٤ػح ا٣ٛػؿزدؽ ز٥ ٱجةد٫٣ ا٤ٕ٧٣ 

٦ٮًعةن أ٩٭ة د٤٭ٰ ٨ٔ ا٣كٰٕ إ٣ٯ ا٧٣ضؽ كا٣ٛؿكقٲح، ٦ٌٕؽدان ٦رػؾق ا٣ذةرٱؼٲٌح 

                                                 

ؽة، كا٩ؽرصخ ا٣ذجةدؿ اٵكقٍ ٬ٮ اٵٝٮاؿ ا٧٣ذجةد٣ح ا٣ىؿٱعح ا٣ذٰ كردت ٰٚ ٩ه ا٣ٞىٲ (22)

ا٩ذ٭ٯ ثؼُةب إق٪ةدم. كٱْ٭ػؿ ٨٦ ا٣ٞىٲؽدٲ٨ ثؽأ ثؽاٱح كوٛٲح، ك ٰٚ ٦٪ذىٛ٭ة؛ ٵف ٠ٺًّ 

 ، ك٣ٲف ا١ٕ٣ف وعٲعةن.ة٣ٰ، كٱٌٕؽ ٢٠ ظٮار دٛةٔٺن ٝٮ٣ٲًّ ا٣ذجةدؿ ٰٚ ا٣ذٛة٢ٔ ا٣ٞٮ
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 ٤ٔٯ ا٣ٛؿزدؽ كٝٮ٫٦.

٦٪٭٧ة ٰٚ ٬ؾق ا٣ذجةدٹت ا٣ٞٮ٣ٲح اٳػػؿى ٚػٰ ٦٪ـ٣ػح اصذ٧ةٔٲٌػح  كص٢ٕ ٢٠ٌّ 

ةكراف ٦ذكػةكٱٲ٨ ٚػٰ أد٩ٯ ٦٪٫، كاػذه ثإزةرة ا٣كؤاؿ ا٧٣ك١خ، كثؽا ا٧٣ذعػ

 كا٣ذ٤ٕٲ٥. ا٧٣ٕؿٚح، ٚةٚذ٢ٕ ٢٠ ٦٪٭٧ة ا٣كؤاؿ؛ ٣ٲ٤ش ثةب ا٣نؿح، كا٣ٮوٙ،

ك٤٣ذجةدٹت ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲٌح أ٧٬ٲٌذ٭ة ٰٚ ا٣٪ٌىٲ٨؛ ٵف ٢ٌ٠ َؿؼ ٩ُٜ ث٧ة ٱٮاٜٚ رؤاق، 

 كأػؾ ٦ٮٝٓ ا٧٣ضٲت، ٚ٪٢ٞ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ح إ٣ٯ ٨٦ ٱض٭٤٭ة ث٧ة ٱٮاٜٚ رؤٱذ٫ كرؤٱةق.

 اىختادالت اىشػى٘ث: -6-2

، كٱٞػٮـ ا٣ضػؽؿ ٤ٔػٯ ا٣ذٌػةد، ٚة٣٭ػؽؼ ة ٦ٌػةدًّاك٩ىًّ  ةٌؽ ا٣٪ىةف ٩ىًّ ٱٕ

إٝ٪ةع ا٣ُؿؼ ا٣سة٩ٰ ٦ػٓ ادٛػةؽ ٦كػجٜ ٤ٔػٯ ٔػؽـ اٹدٛػةؽ. كا٣عضػةج ٧ٔػ٢ 

ا٣ؾات ك٬ٰ دعةكر َؿٚةن آػؿ ظذٯ كإف ٠ةف ٬٪ة٣ٟ ادٛةؽ ٤ٔٯ ٔؽـ اٹدٛػةؽ، 

، كدذػػٮا٣ٯ ثػػؾ٣ٟ اٵٝػػٮاؿ، كاٵٝػػٮاؿ ا٧٣ٌػػةدة. ٚٞػػؽ ٚؼػػؿ  ٌٰ ٚ٭ػػٮ ٕٚػػ٢ ٝػػٮ٣

٣ٛؿزدؽ ثٞىٲؽد٫ ا٣ذػٰ ٠كػؿت د٦ػةغ أثػٰ صؿٱػؿ، ٚػؿدٌ صؿٱػؿ ثٞؽردػ٫ ٤ٔػٯ ا

 إق١ةت ٔؽد ٠جٲؿ ٨٦ ا٣نٕؿاء، كإػ٧ةد ذ٠ؿ٥٬  

ة  ٩ةٕٝػػػةن  أٔػػػؽدتي ٤٣نػػػٕؿاء قػػػ٧ًّ

 

 ٚكػػػٞٲخي آػػػػؿى٥٬ ث١ػػػأس اٵكؿ 

 ك

 

ٰ٧  ٧٣ة كًٕخي ٤ٔٯ ا٣ٛؿزدًؽ ٦ٲكى

 

ٙى اٵػ٢ًُ    كً٘ة ا٣ج٘ٲري صؽٔخي أ٩

 

 

 

٤ٔػٯ كٚػٜ ظضػح كظضػح ٦ٌػةدة، ٚٲٞذٌػٰ كدذٮا٣ٯ ا٣ذجةدٹت ا٣ٞٮ٣ٲػح 

 ٮؽ ا٣ٛ٪ٰ ا٤٣ضٮء إ٣ٯ ا٣عٲ٢ ٤٠٭ة.ا٣ذٛ

 :اىختادالت اىفشاى٘ث -6-3

٨٦ ا٣نػةٔؿٱ٨ ٱٛكػط  ٠ٺًّ  ٹ ٱ٪ذ٢ٞ ا٣عٮار إ٣ٯ قضةؿ ٰٚ ا٣٪ٞةاي؛ ٵفٌ 

ا٧٣ٞةـ ٤٣نةٔؿ اٳػؿ ٣ٲ٪٭ٰ ٠ٺ٫٦، ٚٲؿدٌ ٤ٔٲ٫، ك٩ضؽ أف ا٣ذجػةدٹت ا٣كػضة٣ٲح 

ا٣ُؿؼ اٳػؿ قٮاء أ٠ةف د٧٤ٲعةن أـ دىػؿٱعةن، ٰٚ أف ٢٠ َؿؼ ٱٛ٭٥ ٦ة ٱٞٮ٫٣ 

١٣٪٫ ٹ ٱكٕٯ إ٣ٯ اٹدٛةؽ، ٚ٭ٮ ٱجؽأ ثة٣ؼٺؼ، كٱ٪ذ٭ٰ ثة٣ؼٺؼ، ك٣ٮ ظػؽث 

ي   ٪ٞةاي ٤ٔٲ٭ة.٪ٲخ ا٣ػٺؼ ذ٣ٟ ٹ٩٭ؽ٦خ ا٣ؿ٠ٲـة ا٣ذٰ ث
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كٱض٧ٓ ا٣ٌكضةؿ ثٲ٨ َؿٚٲ٨ ٣٭٧ة ٦ىة٣ط كٗةٱةت ٦ذٕةرًػح دٕةرًػةن ٹ 

ٹت ا٣ٌكضة٣ٲح ٰٚ ٧ٔٮـ ا٣٪ٞػةاي، ٹ ٱٛٲؽ ٫ٕ٦ ظضةج، كٱ٨١٧ أف ٩ؿل ا٣ذجةد

ٰٚ ٩ىػٲ٨ ٚٞػٍ، ٚ٭ػٰ دػؽكر ظػٮؿ ا١ٛ٣ػؿة كًػٌؽ٬ة. ك٦٭٧ػة ٠ة٩ػخ َجٲٕػح 

 ٌىٲ٨ ٚٞؽ أدت كّةاٙ ٦ؼذ٤ٛح. ا٣ذجةدٹت ثٲ٨ ا٣٪ٌ 

ىوظائفىالحوارىفيىالنصون:ى-7
 األضػاث: ثِ ضَ ؽَ فْ وظ٘فث ٌَ  -7-1

ؽ ص٢ٕ ا٣عٮار ا٣٪ٌىٲ٨ ٤ٔٯ اػذٺؼ أ٩ٮأػ٫ ٦نػة٬ؽ ٦ذؿادجػح، ك٬ػٰ ٦نػة٬

٤ٔٯ ا٧٣ن٭ؽ، كدٌٞؿث٫ ٦ػ٨ ا٣ٮاٝػٓ،  ا٣عؿ٠حى  ظحي ؿى كٍ ذات َجٲٕح ظؿ٠ٲٌح، ٚذٌٰٛ ا٧٣ى 

٢١٤ٚ ٦ػ٨ ا٣نػةٔؿٱ٨، كأ٤٬٭٧ػة، كٝجٲ٤ذٲ٭٧ػة ردػت اصذ٧ةٔٲػح، كأدكار ٱؤدك٩٭ػة، 

كأق٤ٮب دؼةَت ػةص. ١٣ػ٨ٌ ٬ػؾق ا٣عػٮارات ا٧٣ٌٞؽ٦ػح ٹ د٪ٞػ٢ ا٣ٮاٝػٓ، ثػ٢ 

كاػذٲػؿ ثٌٕػ٭ة اػذٲػةران  دٮ٥٬ ث٪٤ٞػ٫، ٚٞػؽ د٪ٮٔػخ أقػة٣ٲت اٵٝػٮاؿ ا٧٣ذجةد٣ػح،

ٝىؽٱًّة، ٚ٭٧ة ٦ضجؿاف ٤ٔٯ ا٣عٮار، كاػذٲةر ا٣ٕ٪ةوػؿ اٵمػؽ دػأزٲؿان ٚػٰ ا٣ُػؿؼ 

 ا٣سة٩ٰ؛ ٣ؾ٣ٟ ٦كؿىحى ا٣عٮاري ا٣٪ٞةاي، كص٤ٕ٭ة ٩ىٮوةن د٪جي ثة٣عؿ٠ح.

٣ٞؽ ٔجٌؿ ا٣عػٮار ٔػ٨ ا٣عػؿ٠ذٲ٨ ا٣عكػٲح، كا٣ؾ٬٪ٲػح، كأقػ٭٥ ٚػٰ إثػؿاز 

 ـ ثٲ٨ اٵَؿاؼ ا٧٣ذعةكرة. ا٣ىؿاع ا٣ؽاػ٤ٰ، كػ٤ٜ ظةٹن ٨٦ ا٣ذأز

 وظ٘فث ةِا  اىلغه٘ات: -7-2

عخ ثة٣عٮار ثٕي ا٧٣ٕة٥٣ ا٣ؽاػ٤ٲػح ٣نؼىػٲذٲ٭٧ة، كمؼىػٲةت  ًٌ دٮ

ٟ ٦ٓ ا٣ٮوػٙ، كث٪ػةء ٨٦ ٱؿدجٍ ث٭٧ة دجٕةن ٣ٮص٭ح ٩ْؿ ٢ٌ٠ ٦٪٭٧ة، كٱذٞةَٓ ذ٣

 مؼىٲح ا٣٘ةات.

َىػت كظػؽق ٦ٮًػٮع  ٚة٣عٮار ثٲ٨ صؿٱػؿ كا٣ٛػؿزدؽ، ١٣ػ٨ ٣ػٲف ا٧٣ؼة

ة٣عٮار دػػ٥ٌ رٚػػٓ ا٣عضػػةب ٔػػ٨ ا٧٣نػػةٔؿ ا٣عٞٲٞٲػػح ١٣ػػ٢ٌ ٦ػػ٨ ا٣عػػٮار، كثػػ

 ك٭٥ ٬ؾا اٵ٦ؿ ٰٚ رق٥ ا٩ٕٛةٹد٫.ا٣نةٔؿٱ٨، ٢ٌ١ٚ ٦٪٭٧ة ٱذ٥ٌ٤١، كٱذ٤ٞٯ، كٱ
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 :اىٔظ٘فث اىطشاس٘ث -7-3

ٚٲ٨ ا٣عٮارات ٤٠٭ة ٰٚ ا٣٪ىٲ٨ ظضح دٞٮد إ٣ػٯ ٩ذٲضػح دٛػٮؽ أظػؽ ا٣ُػؿ

 ا٧٣ذؼةو٧ٲ٨ ٚ٪ٲًّة ٤ٔٯ اٳػؿ.

 وظ٘فث ةِا  اىفيا : -7-4

ا٣٪ٌىةف ظٮارات ٦ذجةد٣ح، ٱؽكراف ظٮؿ أ١٦٪ح ػةوػح، كٚػٰ ١٦ػةف ٔػةـ 

٬ٮ قٮؽ ا٧ً٣ٍؿثىؽ ظٲر ٱذع٤ػٜ ا٧٣ذ٤ٞػٮف، ٱكػذ٧ٕٮف، كٱ٭٤ٌ٤ػٮف، كٱ٪ذىػؿكف 

ؽ ٵظؽ ا٣نػةٔؿٱ٨، ك١٧٤٣ػةف ا٣ٕػةـ كّٲٛػح ٚػٰ صٕػ٢ ٠ػ٢ٌ َػؿؼ ٱٞػٌؽـ أمػ

 ا٣عٮارات إٱٺ٦ةن ٤٣ُؿؼ اٳػؿ.

ك٦ة دٛؿع ٦٪٭٧ة، ٚٞػؽ اردٞػٯ صؿٱػؿ أ٦ة اٵ١٦٪ح ا٣ؼةوح ٚ٭ٰ ٝجٲ٤ذة ا٣نةٔؿٱ٨، 

ثٛؼؿق إ٣ٯ ٱؿثٮع، ك٠ةف ٣٭ة أٱةـ ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲح، أ٦ة ا٣ٛػؿزدؽ ٚٞػؽ اقػذ٪ؽ ٚؼػؿق إ٣ػٯ 

 أو٢ زةثخ، ١ٚةف ٣٭ؾق اٵ١٦٪ح قجت ٰٚ رد ا٢ٕٛ٣ ا٣ٕ٪ٲٙ ٔ٪ؽ صؿٱؿ.

كٱيؿدٌ ظٌٮر ا٣ٞجةا٢ ثٞٮة إ٣ٯ أف ا٣نؼىٲٌذٲ٨ ا٧٣ذعةكردٲ٨ ٦٪ذ٧ٲذةف إ٣ٯ 

ٌٰ ٱعػذ٥ٌ ٤ٔػٯ ا٣ٞجٲ٤ذٲ٨، كٝةـ ظٮار٬ ، ك٧٬ة َؿٚة ٩ـاع ٚ٪ ٌٰ ٧ة ٤ٔٯ أقةس ٝج٤

٢٠ ٦٪٭٧ة ٦عةكرة اٳػػؿ ٣ُٞػٓ ا٣ُؿٱػٜ أ٦ة٦ػ٫. ٚة٣ٞجٲ٤ػح ثـ٦٪ٲ٭ػة  ا٣عةًػؿ، 

كا٧٣ةًػػٰ قػػجت دػػٮدؿ صؿٱػػؿ، كٚؼػػؿ ا٣ٛػػؿزدؽ. كا٠ذكػػجخ ٤٠ٲػػت ثـ٦٪ٲ٭ػػة  

ا٧٣ةًٰ، كا٣عةًؿ ر٦ـٱ٨ ٦ذٌةدٌٱ٨  ٚ٭ٰ ر٦ـ ٝ٭ػؿ صؿٱػؿ ٦ػ٨ ص٭ػح، كر٦ػـ 

 ردٞةء إ٣ٯ ٩كت أ٢ٌٚ ٨٦ ص٭ح أػؿل.ا٣جعر ٨ٔ اكٰٔ ثٌؿكرة ا٣سجةت ك

 اىٔظ٘فث اىفهؽٗث: -7-5

ا٣عٮارات ا٧٣ذ٤ٰٞ ا٧٣جةمؿ إ٣ٯ ا٧٣ذ٤ٞػٰ ا٣عٞٲٞػٰ/ ا٣ض٧٭ػٮر،  دذضةكز

ٚٞؽ ادٌٔٯ ٠ػ٢ٌ ٦ػ٨ ا٣نػةٔؿٱ٨ أ٩ػ٫ ٱ٧ذ٤ػٟ ا٣عٞٲٞػح، ٚؿوػؽ ٔٲػٮب ا٣ُػؿؼ 

ُّٙ ٦ػ٨ اػذٲػةر  اٳػؿ، كامذؿؾ ٢ٌ٠ ٦٪٭٧ة ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ٮاٝٙ ١ٚؿٱح ديكذنػ

َي٭ٲٌػح، ًصٕػس٨ً..»ا٣نؼىٲةت   «زرارة، ٩٭ن٢، ٦ضةمٓ، دارـ، ا٣ـثٲؿ، ٝؿٱل، 

ك٨٦ ث٪ةء ا٣عٮار، كا٣ٕٺٝح ثٲ٨ َؿٚٲ٫، كٝؽ ظػةكؿ ٠ػ٢ٌ ٦٪٭٧ػة ٬ـٱ٧ػح اٳػػؿ 
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ػت كدةرٱؼػ٫ ٦ٞةثػ٢ ا٣ٞػٲ٥ اٵػػؿل، ١ٚػةف  ٨ٌ١٣ ا٣عٮار أ٤ٔٯ ٨٦ ٝٲ٧ػح ا٣٪َّكى

ٚع٧ػ٢ ١ٚؿ٧٬ػة ا٣عٮار أداة ١٣نٙ ٦ة ٰٚ داػ٢ ٢ٌ٠ ٦٪٭٧ة ٨٦ أز٦ػح ٩ٛكػٲح، 

ؿ، ًْ  ١٣٪٭ة ٦ٕؿٚح ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ ا٣نٕؿ. إ٣ٯ ا٧٣ذ٤ٰٞ ا٧٣٪ذ

ىخاتمظ:-8
ٗٲػؿ ٦جةمػؿ،  ٤ٔػٯ ا٧٣ضػةز، كٱ٘ػؽك ٕٚػٺن ٠ٺ٦ٲًّػة ٱٕذ٧ؽ ا٣٪ه ا٣نٕؿم

جٲ٨ ٚػٰ ا٣٪ٞػةاي، كٝػؽ ١ٌ٦٪٪ػة  ًَ كٱذ٤ٕٜ إ٩ضةز ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ ثػة٣ُؿٚٲ٨ ا٧٣ذؼػة

ص٤٧ػح أقػب٤ح  اقذؼؽاـ ا٣ذؽاك٣ٲح ٰٚ دراقح ا٣٪ىٲ٨ ا٣كػةثٞٲ٨ أف ٩ضٲػت ٔػ٨

٦س٢  ٠ٲٙ ٱذ٥٤١ ا٧٣ذ٪ةٌٝةف؟ ك٦ة أ٧٩ةط ا٣عٮار؟ ك٦ة ٔٺٝذ٫ ثة٣نٕؿ؟ ك٬ػ٢ 

د٧س٢ٌ ٬ؾق ا٣ذؼةَجةت دكرة ٠ٺ٦ٲح دج٪ٯ ٤ٔٯ دجةدؿ اٵٕٚةؿ ا١٣ٺ٦ٲح؟ ك٠ٲػٙ 

 ا٣ذؼةَجةت ٤٧ٔٲح ا٣عٮار؟ دؼؽـ ٬ؾق

 ٪ة ثض٤٧ح ٩ذةاش ٤٩ؼى٭ة ث٧ة ٱأدٰ كٝؽ ػؿص

٦ػ٨ ا٣عػؿص ٤ٔػٯ  ز٧ح ظؿص ٰٚ ا٣٪ٞةاي ٤ٔػٯ ا٣عػٮار أ٠سػؿ -

 ٌٰ  .َؿٱٞح ا٣ذٞؽٱ٥ ا٣ٛ٪

ٱٞٮـ ا١ٛ٣ؿ ا٣عٮارٌم ٤ٔٯ ا٣ؿأم كا٣ؿأم اٳػػؿ، ٚةٵ١ٚػةر ٦ٮًػٓ  -

صؽؿ، كٱٞج٢ ٢ٌ٠ َؿؼ ا٣ؿأم اٳػؿ. أ٦ة ا٣عٮار ٚػٰ ا٣٪ٞػةاي ٚػٺ 

 ٱٞج٢ ا٣ؿأم اٳػؿ، ث٢ ٱ٭ؽ٫٦، كٱج٪ٰ ٤ٔٯ أ٩ٞة٫ً رأٱةن ٦ٌةدًّا.

ة إ٣ػٯ أ٩٭ػة ظٲ٨ ٩ْؿ٩ة إ٣ػٯ ا٣٪ٞػةاي ٦ػ٨ زاكٱػح دؽاك٣ٲػح دٮوػ٤٪ -

 ح ا٣ذعةكر، أ٤ٔٯ ٦ؿادت ا٣عٮارٱح.دؿدٰٞ إ٣ٯ ٦ؿدج

ٱ٧كؿح ا٣عٮار ا٣٪ٞةاي، كٱؤ٠ؽ ٬ؾا اٵ٦ؿ ٔجٮر ا٣٪ه ٨٦ دااؿة  -

 ٌٰ  إ٣ٯ أ٩ٮاع، كأص٪ةس أػؿل. ٩ٮ٫ٔ اٵدث

ٱٌٕؽ ٠ٺـ ٢ٌ٠ ٨٦ ا٣نةٔؿٱ٨ ٤ٔٯ اٳػػؿ ٌٚػةء ١٣نػٙ ا٣ػؾات،  -

وػٮرة كٱؼٰٛ ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ اٵ٩ة اٳػؿ كراءق، كٝؽ رق٥ ا٣عٮار 

 ا٣ُؿٚٲ٨ ا٧٣ذعةكرٱ٨ دجٕةن ٢ٌ١٣ َؿؼ.
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 املصادر واملراجع

 
٦ٞةرثح ٣٘ٮٱػح دؽاك٣ٲػح، ٔجػؽ ا٣٭ػةدم ثػ٨ ّػةٚؿ  - اقذؿادٲضٲةت ا٣ؼُةب -

 .2114، دار ا١٣ذةب ا٣ضؽٱؽ، ثٲؿكت، 1ا٣ن٭ؿم، ط

، دار إظٲػػةء ا٣ذػػؿاث ا٣ٕؿثػػٰ، 1994اٵٗػػة٩ٰ، أثػػٮ ا٣ٛػػؿج اٵوػػٛ٭ة٩ٰ،  -

 .ثٲؿكت

ظٲةف ا٣ذٮظٲؽم، د.ت، وػعع٫ كًػج٫ُ كمػؿح اٷ٦ذةع كا٧٣ؤا٩كح، أثٮ  -

 .ٗؿٱج٫ أظ٧ؽ أ٦ٲ٨ كأظ٧ؽ ا٣ـٱ٨، د.ط، ١٦ذجح ا٣عٲةة، ثٲؿكت

 .1994دةج ا٣ٕؿكس، ٦ؿدٌٯ ا٣ـثٲؽم، دعٞٲٜ  ٤ٰٔ مٲؿم، دار ا١ٛ٣ؿ، ثٲؿكت،  -

، 3دع٤ٲ٢ ا٣ؼُةب ا٧٣كؿظٰ ٰٚ ًٮء ا٣٪ْؿٱح ا٣ذؽاك٣ٲح، ٧ٔؿ ث٤ؼٲػؿ، ط -

 .٦2118٪نٮرات اٹػذٺؼ، ا٣ضـااؿ، 

، 1ٚػةدط ٔجػؽ ا٣كػٺـ، ط، عٮار ا٣ٞىىٰ )دٞ٪ٲةد٫ كٔٺٝةدػ٫ ا٣كػؿدٱح(ا٣ -

 .1999ا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ، ثٲؿكت، 

ا٣عٮار ٰٚ أ٣ٙ ٣ٲ٤ػح ك٣ٲ٤ػح ٣٪ضٲػت ٦عٛػٮظ، ٦ع٧ػؽ ٩ضٲػت ا٧ٕ٣ػة٦ٰ،  -

 .1999، ٦4ض٤ح ٤٠ٲح اٳداب كا٤ٕ٣ٮـ اٷ٩كة٩ٲح، قٮقح "٦ٮارد" ا٣ٕؽد 

٤ٰ، ٦ع٧ػؽ ٩ْٲػٙ، د.ط، دار إٚؿٱٞٲػة ا٣عٮار كػىةاه ا٣ذٛة٢ٔ ا٣ذٮاو -

 .2111ا٣نؿؽ، ا٣ؽار ا٣جٲٌةء، 

، دار 1، ط1114ا٣عػػٮار ك٦٪٭ضٲػػح ا٣ذ١ٛٲػػؿ ا٣٪ٞػػؽم، ظكػػةف ا٣جػػة٬ٰ،   -

 .إٚؿٱٞٲة ا٣نؿؽ، ا٣ؽار ا٣جٲٌةء، ا٧٣٘ؿب

، 1، دؿص٧ح  ٦ع٧ؽ ثؿادة، ط2119ا٣ؼُةب ا٣ؿكااٰ، ثةػذٲ٨، ٦ٲؼةاٲ٢   -

 رؤٱح ٤٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ، ا٣ٞة٬ؿة.
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، د.ط، دعٞٲػٜ كد٤ٕٲػٜ  ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ 1959، أرقػُٮَة٣ٲف  ا٣ؼُةثح -

 .ثؽكم، ١٦ذجح ا٣٪٭ٌح ا٧٣ىؿٱح، ا٣ٞة٬ؿة

٦ؽػ٢ دى٪ٲٰٛ ٵم١ةؿ ا٣ؼُةثةت ا٣ٮاوٛح، ٔجػؽ ا   - زظةـ ا٣ؼُةثةت -

 .2115ا٣ٕنٰ، د.ط، دار اٵ٢٦، دٲـم كزك، ا٣ضـااؿ، 

 - دار ا٧٣ٕػةرؼ - ا٣نٕؿ كا٣نٕؿاء، اث٨ ٝذٲجح، دػط  أظ٧ػؽ ٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ -

 .٦1966ىؿ، 

، دػط  ٦ع٧ػٮد مػة٠ؿ، ٚعٮؿ ا٣نٕؿاء، ٦ع٧ؽ ث٨ قٺٌـ ا٣ضَجٞةت  - ٌٰ ٧ىع

 .٦1974ُجٕح ا٧٣ؽ٩ٰ، ا٣ٞة٬ؿة، 

ٔ٪ؽ٦ة ٩ذٮاو٢ ٩٘ٲٌؿ، ٔجؽ ا٣كٺـ ٔنٲؿ، إٚؿٱٞٲػة ا٣نػؿؽ، ا٣ػؽار ا٣جٲٌػةء،  -

 .2116ا٧٣٘ؿب، 

 ٨ٚ ا٣٭ضةء كدُٮرق ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، إٱ٤ٲة ظةكم، د.ت، د.ط، دار ا٣سٞةٚح، ثٲؿكت. -

، ا٧٣ؿ٠ػـ 2أوٮؿ ا٣عٮار كدضؽٱؽ ٥٤ٔ ا١٣ٺـ، ٫َ ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧، ط ٰٚ -

 .2111ا٣سٞةٰٚ ا٣ٕؿثٰ، ا٣ؽار ا٣جٲٌةء، 

، دار وةدر،  ٣3كةف ا٣ٕؿب، ص٧ةؿ ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ١٦ؿـ اث٨ ٦٪ْٮر، ط -

 .1994ثٲؿكت، 

ا٧٣جؽأ ا٣عٮارم، دٮدكركؼ، دـٚٲذةف، ٦ٲؼةاٲػ٢ ثػةػذٲ٨، دؿص٧ػح ٚؼػؿم  -

 .1996 ،٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ، ثٲؿكت ، ا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲح1وة٣ط، ط

 .1915 ،1صؿٱؿ كا٣ٛؿزدؽ، ٦ُجٕح ثؿٱ٢ ٰٚ ٣ٲؽف، ج٩ٞةاي  -
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