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 أغراض المجلة:
إن أغساض اىٍزية ٌستجٍر  ٌتَ أغتساض اىٍزٍتو اىتٔاي   نتٖ ك ُُٔتّ 

 والئحجّ اىرادي٘ة وأبسزْ :

، وربيٓت  وان٘تة بٍل ىتآل اٙ ا  ىٍح نظة عيٕ ستمٌة اىيةتة اىبسب٘تةا

واىبئم واىفِٔن، وٌمئٍة ىح ر ت اىح٘   اىٍجلٔي ، ووضو اىٍطتليح ت 

 ٓ  ونق ٌِٓذ ٌحر ، واىسبٖ ىجٔح٘رْ ة، و ياسجٗاىبيٍ٘ة واأل ب٘ة واىحض ي

 ٘ة ن نة.باىبس ينٖ األكل 

 :رـشروط النش
 أن ٗجسً اىبحح ب ىزرَّ  واألض ىة واىٍٔضٔع٘ة. –1

 .ىهجسوُٖإلواىبِٔان اىبسٗري وا ب ىس٘س  اىزاث٘ة اىبححأن ُٗسنق  -2

ٗشٗتر عيتٕ خمختَ٘ ضتفحة ٌتَ  الَّ أٗلوَّ اىبحح عَ عشس ضفح ت و أالَّ  -3

بسٗتتب ب ىهجتتآل أٌتت  اىٍلتت الت واىجنيٍتتة ،  7000ٍزيتتة  ضتتفح ت اى

 عَ عشس ضفح ت. نُ٘لبَو ٌِٓ  ٌ ٗلو  

، ٗشت٘س بٔضتٔإ إىتٕ ة ُٗلبو نتٖ براٗجتٍّيذص ب ىبسب٘أن ٗسنق اىبحح ب -4

 ُج ئزّ. أبسزِ إىٕ اىزرٗر نٖ اىبحح، و

    واىبتت حدَ٘ أو غ٘تتسًْ، أن ٗذيتتٔ اىبحتتُح ٌتتَ أي إستت ل  إىتتٕ اىُهجّتت -5

 .اىٍبجلرات اىرِٗ٘ة واىفهسٗة ىيشبٔ سم جوأن ٗح

 اىفسُس٘ة. وأٌيذط ً ىبحدّ ب إلُهي٘شٗة  -إذا يغآل نٖ ذىم  -أن ُٗبرَّ اىب حح  -6

َّٖ نتتٖ اىجٔخ –7 نجُبلتتٕ اىحٔا تتٖ أيك ٌتت ً  ،ق٘تتأن ٗيجتتشم اىب حتتح اىٍتتَِٓذ اىبيٍتت

 ٌجسيسية ٌَ براٗة اىبحح حجٕ ُٓ ٗجّ، وثزنس حٔا ٖ نو ضفحة نٖ أسفيٓ 

:ٖ ٗيت   ٍ ٍلىتب أو اىه ثتآل» ن ً اى زيتة -است ً اىهجت   أو اٍى ً اىطتفحة -است   ،«يكت



استً  اي  -اسً اىٍلىتب  -اسً اىهج   »ونٖ اىٍط  ي واىٍسارو ٗهجآل: 

 .«يكً اىلببة وث يٗذٓ  -اىِشس وٌه ُٓ  

أن ثهٔن اىبحٔث واىٍلت الت اىٍسستية إىتٕ اىٍزيتة ٌِضتر  بت ىحس   –8

 Mylotus  أو  Traditional Arabic  ( وأن ثشتتفو بلتتس    16  ك٘تت

 ب ىبسٗر اإلىهجسوُٖ. ٌرٌذ ٌسزٍو عيّ٘ اىبِٔان، أو ٌسسية

9–  ٍُ بة كبتو ٌل بيٓت  األرِبتٖ عِتر ويو ْت  بسَّ ثُٔضو اىهيٍ ت اىبسب٘ة أو اى

 أول ٌس ، ُحٔ:

  .Psychologic، ُفس٘ة   Computer ، ح سٔ   Technologyثِل ُة  

 ، اىف ضية اىٍِلٔطة،اىف ضية ،كً٘: اىِللةبِٕ اىه ثآل ببمٌ ت اىجسأن ُٗ  –10

 .ىخإ...

ببتر أن ثذضتو عي٘ٓت  اىجتٖ ثتس   ثِشس اىٍزيتة اىبحتٔث واىٍلت الت –11

ّسي.  ىيجلًٔٗ اىسِّ

أو ٌسجما ٌَ أو ٌسسمً ىيِشس نٖ ٌزية أدسى أال ٗهٔن اىبحح ٌِشًٔيا  -12

 يس ىة وٗجبٓر اىب حح دل٘ا  بزىم.

 ت ونق اعجب يات نِ٘ة.ثَّآل اىبحٔث واىٍل السثُ  –13

 إىٕ أضح بٓ . واىٍل الت اىجٖ ال ثُِشس ال ثس   اىبحٔث –14

 :اٙثٖ ثسسو اىبحٔث واىٍل الت إىٕ اىٍزية عيٕ اىبِٔان –15

 E – mail: mla@net.sy. اىبسٗر اإلىهجسوُٖ: 327 ٌشق  .   

 ت :ٔكو اىٍزٍو عيٕ اىش بهة  اإلُجسُشس اىٍزية نٖ ٌِثُ 
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 والغ ذدزيس انهغح انؼستيح
 يف اجلايؼاخ انؼستيح

 ()ٌطٍٔد أضٍػ اىفّ٘ػأ.د. 

٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٧٣ٮصـ أف ٩ذٕػؿؼ كاٝػٓ ا٤٣٘ػح ا٧٣كػذؼؽ٦ح ٚػٰ 

ا٣ذؽرٱف ا٣ضة٦ٰٕ ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ أكٹن، ز٥ ٩نٲؿ إ٣ٯ ا٣ن١ٮل ٦ػ٨ ًػٕٙ 

ؾا ٦ؼؿصػػةت ا٣ضة٦ٕػػةت ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ٣٘ػػذ٭٥ اٵـ، كٱيؿصػػٓ ثٌٕػػ٭٥ ٦ػػؿدٌ ٬ػػ

ا٣ٌٕٙ إ٣ٯ َؿااٜ ا٣ذؽرٱف ظٲر ٱع٤٧ٌٮ٩٭ة ٦كؤك٣ٲح ٬ؾا ا٣ذؿدم، ٣ػؾا ٠ػةف 

ٚػػٰ ٤٠ٲػػةت اٳداب  إفٍ  ،ثػػٌؽ ٦ػػ٨ ا٣ٮٝػػٮؼ ٤ٔػػٯ ٦كػػةر ٬ػػؾق ا٣ُؿااػػٜ زة٩ٲػػةن  ٹ

 كا٣ذؿثٲح ٨٦ ص٭ح، أك ٰٚ ا٤١٣ٲػةت ا٣ضة٦ٕٲػح اٵػػؿل ٚػٰ ظػةؿ ٠ػٮف ا٤٣٘ػح

ه إ٣ػٯ ٔػؽد ٨٦ ص٭ح أػؿل. كٰٚ ًٮء ذ٣ٟ ٫٤٠ ٩ؼ٤ ا٣ٕؿثٲح ٦ذ٤ُجةن صة٦ٕٲًّة

 ٨٦ ا٣ذٮوٲةت ا٣ؿا٦ٲح إ٣ٯ ا٣٪٭ٮض ث٭ؾا ا٣ٮاٝٓ.

ىواقعىاللعظىالمدتخدمظىفيىالتدروسىالجامطيىفيىالوطنىالطربيى-أواًلى
٣ٮ كٝٛ٪ة ٤ٔٯ كاٝٓ ا٤٣٘ح ا٧٣كذؼؽ٦ح ٰٚ ا٣ذؽرٱف ا٣ضػة٦ٰٕ ٚػٰ ا٣ػٮ٨َ 

ا٣ٕؿثٰ ٣ٮصؽ٩ة أف دكؿ ا٧٣٘ؿب ا٣ٕؿثٰ دػؽٌرس ثة٤٣٘ػح ا٣ٛؿ٩كػٲح ٚ٭ػٰ ا٤٣٘ػح 

كإف ٠ة٩خ اٷ٩ض٤ٲـٱػح ثػؽأت دػـاظ٥ ا٣ٛؿ٩كػٲح ٚػٰ  ،ٰٚ ٬ؾق ا٣ؽكؿا٧٣٭ٲ٧٪ح 

ا٣ك٪ٮات اٵػٲؿة، أ٦ػة اٷ٩ض٤ٲـٱػح ٚػٰ دكؿ ا٣ؼ٤ػٲش ا٣ٕؿثػٰ ٚ٭ػٰ ا٧٣٭ٲ٧٪ػح 

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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أٱٌةن، ٰٚٛ ا١٤٧٧٣ح ا٣ٕؿثٲػح ا٣كػٕٮدٱح دػؽٌرس صة٦ٕػح ا٤٧٣ػٟ ٚ٭ػؽ ٤٣جذػؿكؿ 

دػؽٌرس ث٭ػة أٱٌػةن  ،كا٧٣ٕةدف ثةٷ٩ض٤ٲـٱح ك٠ؾ٣ٟ ٦ؤقكةت ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ؼػةص

٤٠ٲح ا٣ؿٱةض ٤٣ىٲؽ٣ح كَت اٵق٪ةف. أ٦ة صة٦ٕح ا٤٧٣ػٟ قػٕٮد ٚذػؽٌرس  ٰٚ

ثة٤٣٘ذٲ٨ ا٣ٕؿثٲح كاٷ٩ض٤ٲـٱح، كدؽٌرس صة٦ٕذة ا٤٧٣ػٟ ػة٣ػؽ كا٤٧٣ػٟ ٚٲىػ٢ 

 ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ك٨١٣ ٱك٧ط ثذؽرٱف ثٕي ا٧٣ٮاد ثةٷ٩ض٤ٲـٱح.

 ا٣ٞؿل كا٣ضة٦ٕح اٷقٺ٦ٲح ٚذؽٌرقةف ثة٣ٕؿثٲح. أ٦ة صة٦ٕذة أـِّ 

٦ػػةرات ا٣ٕؿثٲػػح ا٧٣ذعػػؽة دػػؽٌرس صة٦ٕػػح اٷ٦ػػةرات كٚػػٰ دك٣ػػح اٷ

ثةٷ٩ض٤ٲـٱح ٰٚ ص٧ٲٓ ا٤١٣ٲةت ٦ة ٔػؽا ٤٠ٲػح ا٣نػؿٱٕح كا٣ٞػة٩ٮف كا٣ؽراقػةت 

اٷقٺ٦ٲح كا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. كدؽٌرس صة٦ٕح ٔض٧ػةف ا٣ؼةوػح ثةٷ٩ض٤ٲـٱػح ٚػٰ 

كثة٣ٕؿثٲح ٤٠ٲةت اٳداب كا٤ٕ٣ٮـ اٷ٩كة٩ٲح. أ٦ػة ا٣ضة٦ٕػةت  ،ا٤١٣ٲةت ا٧٤ٕ٣ٲح

)ا٣ضة٦ٕح اٵ٦ؿٱ١ٲح ٰٚ ا٣نةرٝح( كصة٦ٕػح ا٣ٕػٲ٨، كصة٦ٕػح ا٣عىػ٨  ا٣ؼةوح

 ٚذؽٌرس ثةٷ٩ض٤ٲـٱح كدؽٌرس صة٦ٕح ثةرٱف ثة٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح.

ثةٷ٩ض٤ٲـٱح ٚػٰ ا٧٣ؽٱ٪ػح ا٣ضة٦ٕٲػح، ٤٠٭ة كٰٚ صة٦ٕح ُٝؿ دؽٌرس ا٧٣ٮاد 

 ٧٠ة دؽٌرس ا٤١٣ٲةت ا٧٤ٕ٣ٲح ثة٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح.

٤ػٲش ا٣ٕؿثػٰ ثة٣ٕؿثٲػح ٦ػة ٔػؽا ٤٠ٲػح كٰٚ دك٣ح ا٣جعؿٱ٨ دػؽٌرس صة٦ٕػح ا٣ؼ

ا٣ُػػت ك٤٠ٲػػح د١٪ٮ٣ٮصٲػػة ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ٚذؽٌرقػػةف ثةٷ٩ض٤ٲـٱػػح. أ٦ػػة ا٣ضة٦ٕػػةت 

ا٣ؼةوح )صة٦ٕح ٩ٲٮٱػٮرؾ كصة٦ٕػح ا٣جعػؿٱ٨ ا٣ُجٲػح كا٣ضة٦ٕػح ا١٤٧٣ٲػح ٤٣ج٪ػةت 

 كصة٦ٕح د٧٣ٮف ٤ٕ٤٣ٮـ كا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة كصة٦ٕح ث٪ذ٤ٰ( ٚذؽٌرس ٤٠٭ة ثةٷ٩ض٤ٲـٱح.

ا٣ٕؿثٲػػح ٣٘ػػح دػػؽرٱف ٚػػٰ ا٤١٣ٲػػةت اٷ٩كػػة٩ٲح  كػػذ٢٧ٕكٚػػٰ اٵردف دي 

كاٹصذ٧ةٔٲح ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؿق٧ٲح كا٣ؼةوح، كدكػذ٢٧ٕ ا٤٣٘ػح اٷ٩ض٤ٲـٱػح 

ا٧٧٣ـكصػػح ثة٣ٕة٦ٲػػح ٚػػٰ ا٣ذؼىىػػةت ا٧٤ٕ٣ٲػػح كا٣ُجٲػػح كا٣٭٪ؽقػػٲح كإدارة 

اٵ٧ٔةؿ كا٧٣عةقجح كاٹٝذىةد كا٤ٕ٣ٮـ اٷدارٱح. كدكذؼؽـ ا٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱػح 
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ٚػٰ صة٦ٕػح اٵ٦ٲػؿة قػ٧ٲح ا٣ؼةوػح. كٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح  ٰٚ ص٧ٲٓ ا٣ذؼىىةت

اٵ٧٣ة٩ٲح اٵرد٩ٲح دؽٌرس اٷ٩ض٤ٲـٱح ٰٚ ا٣ك٪ٮات ا٣ػسٺث اٵك٣ػٯ كاٵ٧٣ة٩ٲػح 

 دػؽرٱف اٷ٩ض٤ٲـٱػح ٦ذ٤ُجػةن صة٦ٕٲًّػةٰٚ ا٣ك٪ذٲ٨ ا٣ؿاثٕح كا٣ؼة٦كح إًةٚح إ٣ٯ 

٧ة٩ٲح ٤ٔٯ أ٩٭ة ا٦ذعةف ٠ٛةءة ٰٚ ا٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح كا٦ذعةف ٠ٛةءة ٰٚ ا٤٣٘ح اٵ٣

ٝج٢ اٹ٣ذعةؽ ثة٣ك٪ح ا٣ؿاثٕح. كٱضؿم ا٣ذؽرٱف ثة٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱػح ٚػٰ صة٦ٕػح 

 ٩ٲٮٱٮرؾ ٤٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة.

كٚػػٰ ٦ىػػؿ ٱضػػؿم ا٣ذػػؽرٱف ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ٤٠ٲػػةت اٳداب كا٤ٕ٣ػػٮـ 

 ٰٚ ظٲ٨ ٱ١ٮف ا٣ذؽرٱف ٚػٰ ا٤١٣ٲػةت ا٧٤ٕ٣ٲػح ،اٷ٩كة٩ٲح ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ع١ٮ٦ٲح

كا٤ٕ٣ػػٮـ اٷدارٱػػح كإدارة اٵ٧ٔػػةؿ ثةٷ٩ض٤ٲـٱػػح كا٣ُجٲػػح كا٣٭٪ؽقػػٲح كاٹٝذىػػةد 

 ا٧٧٣ـكصح ثة٣ٕة٦ٲح. أ٦ة ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؼةوح ٚذؽٌرس ثة٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح.

كٰٚ ٣ج٪ةف ٱضؿم ا٣ذؽرٱف ٰٚ ا٣ضة٦ٕح ا٤٣ج٪ة٩ٲح ثة٤٣٘ةت ا٣ػسٺث ا٣ٕؿثٲػح 

كاٷ٩ض٤ٲـٱح كا٣ٛؿ٩كٲح ثعكػت ا٤١٣ٲػح كاػذٲػةر ا٣ُة٣ػت، ٚػٰ ظػٲ٨ ٱضػؿم 

اٵ٦ؿٱ١ٲح كا٣ضة٦ٕح اٵ٦ؿٱ١ٲح ا٤٣ج٪ة٩ٲح ثةٷ٩ض٤ٲـٱح. أ٦ػة  ا٣ذؽرٱف ٰٚ ا٣ضة٦ٕح

صة٦ٕح ا٣ج٧٤٪ؽ كا٣ضة٦ٕح ا٣ٛؿ٩كٲح كصة٦ٕح ٩ٮدؿداـ كصة٦ٕػح قػة٩خ صٮزٱػٙ 

 ٚذؽٌرس ٢٠ ٦٪٭ة ثة٣ٛؿ٩كٲح.

أ٦ة ا٣ذؽرٱف ٰٚ قٮرٱح ٚ٭ٮ ثة٣ٕؿثٲح ٰٚ ص٧ٲٓ ا٤١٣ٲػةت ا٣ضة٦ٕٲػح كٚػٰ 

ٰ ا٣ضة٦ٕػػةت ٦ؼذ٤ػػٙ ا٣ذؼىىػػةت، إف ٚػػٰ ا٣ضة٦ٕػػةت ا٣ع١ٮ٦ٲػػح، أك ٚػػ

 ا٣ؼةوح، ٦ة ٔؽا ٦ٞؿرٱ٨ از٪ٲ٨ ٱؽرقةف ثةٷ٩ض٤ٲـٱح ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؼةوح.

ٌٜ ا٣ذٕؿٱػػت َؿٱٞػػ٫ إ٣ػػٯ ا٤١٣ٲػػةت ا٣ضة٦ٕٲػػح كٚػػٰ  كٚػػٰ ا٣كػػٮداف مػػ

، إٹ أف اٷ٩ض٤ٲـٱػح ٬ػٰ ا٧٣كػذ٤٧ٕح ٦1991ؼذ٤ٙ ا٣ذؼىىةت ٦٪ؾ ٔةـ 

 ٰٚ ص٪ٮب ا٣كٮداف.

ثأظكػ٨ أظٮا٣٭ػة،  كٱذٌط ٨٦ ػٺؿ ٬ؾا ا٣ٮاٝٓ أف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣ٲكػخ
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ٚ٭ٰ ٦كذجٕؽة ٰٚ اٵ٥ٔ اٵ٤ٗػت ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ؼةوػح، إذ دعػ٢ ٦ع٤٭ػة 

اٷ٩ض٤ٲـٱح ٰٚ دكؿ ا٣ؼ٤ٲش ا٣ٕؿثٰ، كا٣ٛؿ٩كٲح ٰٚ دكؿ ا٧٣٘ؿب ا٣ٕؿثٰ، ٧٠ة 

٦ع٤٭ة ٰٚ ا٤١٣ٲػةت ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ع١ٮ٦ٲػح ٚػٰ اٷ٩ض٤ٲـٱح دع٢ 

٤ٲػةت اٳداب كا٤ٕ٣ػٮـ دكؿ ا٣ؼ٤ٲش ا٣ٕؿثٰ، كا٩عىؿ اقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ٠

 اٷ٩كة٩ٲح ٰٚ اٵ٥ٔ اٵ٤ٗت.

ىالذكوىىمنىضطفىمدتوىىالخروجونى-ثانوًاى
دذٌٕؽل اٵ٬ػؽاؼ ا٧٣ٕةوػؿة ٤٣ضة٦ٕػح ا٣ذػؽرٱف كا٣جعػر ا٧٤ٕ٣ػٰ كػؽ٦ػح 

ا٧٣ضذ٧ٓ إ٣ٯ دٕـٱـ اٹ٩ذ٧ةء، كدأ٠ٲؽ ا٣٭ٮٱح ٰٚ ٔة٥٣ ٱؿ٦ٰ إ٣ٯ ٬ٲ٧٪ح زٞةٚح اٵٝٮٱػةء 

 ذ٪ٮع ا٣سٞةٰٚ كا٣ذٕؽد ا٤٣٘ٮم.أ٫٩ ٱؿٚٓ مٕةر ا٣ ٤ٔٓ٦ٯ ا٣ٌٕٛةء 

٥٣ ٱٕؽ ٣ٲٞذىؿ ٤ٔٯ أف د١ٮف رقة٣ح ا٣ضة٦ٕح دـكٱؽ ا٣ؽارقػٲ٨  ،كٰٚ ا٣ذؽرٱف

ثة٣ضٮا٩ت ا٧٣ٕؿٚٲح ا٣جعذػح، كإ٧٩ػة إٔػؽاد٥٬ ٦ٕؿٚٲًّػة كٚ٪ٲًّػة، كدـكٱػؽ٥٬ ث٧٭ػةرات 

ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ػؾادٰ، كاٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ ا٣ػؾات، كا٣ػذ٥٤ٕ ا٧٣كػذ٧ؿ، كاٷقػ٭ةـ ٚػٰ ظػ٢ 

كا٣ذ٪جػؤ ثػة٣ْٮا٬ؿ اٹصذ٧ةٔٲػح، كإصػؿاء ا٣جعػٮث ا٧٣ذىػ٤ح ٦ن١ٺت ٦ضذ٧ٕ٭٥، 

ثة٣جٲبح ث٧ٛ٭ٮ٦٭ة ا٣ن٧ٮ٣ٰ ث٘ٲح اٹردٞػةء ثة٧٣كػذٮل ا٣سٞػةٰٚ كا٧٣ٕٲنػٰ ٧٤٣ضذ٧ػٓ 

 ثٕؽ إٱضةد ا٣ع٤ٮؿ ا٧٣٪ةقجح ٧٤٣ن١ٺت ا٣سٞةٚٲح كاٹصذ٧ةٔٲح كاٹٝذىةدٱح.

كَة٧٣ة م١ة ا٧٣ٕ٪ٲػٮف ٚػٰ أكقػةَ٪ة ا٣سٞةٚٲػح ٦ػ٨ ًػٕٙ ٦كػذٮل أداء 

ا٣ضة٦ٕػػةت ٚػػٰ ٣٘ػػذ٭٥، إذ إ٩٭ػػ٥ ٹ ٱذٞ٪ػػٮف أقةقػػٲةد٭ة، كٱؿد١جػػٮف  ػؿٱضػػٰ

اٵػُةء ا٣٪عٮٱح، كدٕٮز٥٬ ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٮّٲٰٛ ٰٚ ٦ٮاٝػٙ ا٣عٲػةة، 

ٚٲٕة٩ٮف اٹردجةؾ ٰٚ ٦ٮاٝٛ٭ة ٨٦ إ٣ٞةء ٧٤٠ح ٚػٰ ٦٪ةقػجح أك دٞػؽٱ٥ ٤َػت، أك 

د ثجٲػخ ٣غ، ٧٠ة ٱٕػٮز٥٬ اٹقذنػ٭ةإ إدارة اصذ٧ةع، أك ٠ذةثح ٦عٌؿ ص٤كح...

مٕؿم أك ٦ىسىػ٢ أك ظ٧١ػح ٣ٕػؽـ دـكٱػؽ٥٬ ث٧٭ػةرة ظٛػِ ا٣نػٮا٬ؽ ٤ٔػٯ أف 

ٌّٙ ٰٚ ا٧٣ٮاٝٙ ا٧٣ٺا٧ح ٣٭ة.  دٮ
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ك٣ػػ٥ د١ػػ٨ ٬ػػؾق ا٣نػػ١ٮل ك٣ٲػػؽة ٱٮ٦٪ػػة، كإ٧٩ػػة أمػػةر إ٣ػػٯ ذ٣ػػٟ ٚػػٰ 

ػ٧كٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٧٣ةًٰ ا٣ؽ٠ذٮر ٫َ ظكٲ٨ كأ٦ٲ٨ ا٣ؼٮ٣ٰ كث٪خ ا٣نػةَئ، 

ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػةـ، كإ٧٩ػة ح ٤ٔػٯ قػٮء ا٣ذػؽرٱف ك٥٣ د١ػ٨ ا٣نػ١ٮل ٦٪ىػجَّ 

ا٦ػي ٝػؽ٦ةن »دضةكزد٫ إ٣ٯ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضة٦ٰٕ، ٚ٭ة ٬ٮ ذا أ٦ٲ٨ ا٣ؼػٮ٣ٰ ٱٞػٮؿ  

ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕةـ ٨٧٣ د٭ٲأ ٣٭٥ ا٣كٲؿ ٚٲ٭ػة، ٚػإذا د٤ٕػٲ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٞٮ٦ٲػح 

ٗٲؿ ٦ٮٜٚ، كإذا أدث٭ة ٗٲؿ ٦عجَّت، كإذا ا٣٪لء ٱؾ٬ت ٬ٮاق ثؽدان ٰٚ آداب ٣٘ػح 

ٮ ٹ ٱؿٝٯ ٫٣ كصػؽاف إذا ٦ػة أٔٮزدػ٫ ا٤٧٣٭٧ػةت ا٣ٛ٪ٲػح، أػؿل إف ٝؿأ، كإذا ٬

ك٨٦ ٬ؾا ٱ١ٮف ا٣ؿ٠ٮد اٵدثٰ، كد١ٮف أز٦ح ا٣ٛػ٨ ا٣ٞػٮ٣ٰ ٚػٰ ٩ٮاظٲػ٫ ا٣ٛ٪ٲػح 

كا٧٤ٕ٣ٲح، ٧٤٤ٚكؿح أز٦ػح، ك٤٣ىػعةٚح أز٦ػح، ك٣ٸذأػح أز٦ػح، ك٣ػؾا ك٠ٲػخ 

أز٦ةت ٣٘ٮٱح ٤٠٭ة ٹ ٗٲؿ، ك٣٭ؾا ك٦ة إ٣ٲ٫ أمؽُّ اٵزػؿ ٚػٰ ٔضػـ اٵ٦ػح ٔػ٨ أف 

ـ ٔٮاَٙ أٚؿاد٬ػة، كدض٧ػٓ ٤ٝػٮب أث٪ةا٭ػة، كدٮصػ٫ ٬ػٮا٥٬ إ٣ػٯ اٵ٦ػ٢ دؿ٠

«ا٧٣ٮظؽ كا٢ٕٛ٣ ا٧٣نذؿؾ
(1)

 ؟

إف ا٧٣ػذ٥٤ٕ ٝػؽ ٱ٧ٌػٰ ٚػٰ »كدؿدٌد ث٪خ ا٣نةَئ ا٣نػ١ٮل ذاد٭ػة ٝةا٤ػح  

ا٣ُؿٱٜ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ إ٣ٯ آػؿ ا٣نػٮط، ٚٲذؼػؿج ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح ك٬ػٮ ٹ ٱكػذُٲٓ أف 

ٰ دراقح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ظذػٯ ٱ١ذت ػُةثةن ثكٲُةن ث٤٘ح ٝٮ٫٦، ث٢ ٝؽ ٱذؼىه ٚ

ٲٲ٫ ٦ٓ ذ٣ٟ أف ٱ٤٧ٟ ٬ؾق ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ٬ٰ ٣كػةف ٝٮ٦ٲذػ٫  ٱ٪ةؿ أ٤ٔٯ درصةد٭ة، كٱٕي

َّٞةق أث٪ةؤ٩ة ٚػٰ ٣٘ػذ٭٥ ا٣ٕؿثٲػح ٱ٪ػأل ث٭ػ٥ ٔ٪٭ػة،  ك٦ةدة دؼىى٫، ك٢٠ درس ٱذ٤

ك٩ؿل ا٤٣٘ةت اٵػؿل ٱذ٧٤ٕ٭ة أث٪ةؤ٬ة ٰٚ ٦ؽارق٭٥ ا٣ٕة٦ح ٚٲ١كػجٮف ٦ػ٨ ٠ػ٢ 

ة٣ٕؿثٲػح، ثر ٣٘ذ٭٥، ك٩ك٧ٓ أقةدؾة ٠جػةران ٱعةًػؿكف درس ٦ٕؿٚح صؽٱؽة ثأقؿا

أك ٱ٤ٞٮف أظةدٱر ٰٚ أ٩ؽٱح زٞةٚٲح، كدٞؿأ ٣٭٥ ٦ة ٱ١ذجٮف ٦ػ٨ ثعػٮث ك٦ٞػةٹت 

                                                 

 -٦ٕ٭ػؽ ا٣ؽراقػةت ا٣ٕؿثٲػح -٦عةًؿات ٨ٔ ٦نػ١ٺت ظٲةد٪ػة ا٤٣٘ٮٱػح -أ٦ٲ٨ ا٣ؼٮ٣ٰ (1)

 .5ص 1958ا٣ٞة٬ؿة 
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ٚذؽرؾ ٦ة ٱٕة٩ٮف ٨٦ إظكةس ثة٬ِ ث٧ٞؽرة ا٤٣٘ح ا٣ذٰ دؿ٬ٞ٭٥ ثة٣نػٕٮر ثػأ٩٭٥ 

«ٹ ٱ٧ذ١٤ٮف أداة ا٣ذٕجٲؿ ا٣ك٤ٲ٥ ا٤ُ٣ٜ ٨ٔ أ١ٚةر٥٬ كآراا٭٥
(2)

. 

ٮر قٕٲؽ ا٣ذ٢ ثؽراقح مة٤٦ح ٨ٔ ٦كػذٮل َػٺب ا٣ضة٦ٕػةت كٝةـ ا٣ؽ٠ذ

ٲةن ٰٚ ٦كذٮل أداء ٬ػؤٹء ا٣ُػٺب اٵرد٩ٲح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚٮصؽ أف ز٧ح دؽ٩ِّ 

ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح، كد٧س٤ػػخ ٦ْػػة٬ؿ ٬ػػؾا ا٣ذػػؽ٩ٰ ٚػػٰ ا٣ٌػػٕٙ ٚػػٰ ا٣ٞػػؽرة 

ا٣ذٕجٲؿٱح، كا٣ٕضـ أظٲة٩ةن ٨ٔ ا٣ذٕجٲؿ اٷثػؽأٰ كا٣ىػٲةٗح ا٣ضٲػؽة ٤٣ٕجػةرات، 

كمٲٮع اٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح كٔؽـ ا٣ؽٝح ٰٚ اقػذؼؽاـ ا٧٣ٛػة٬ٲ٥ كا٣ؼ٤ػٍ ثٲ٪٭ػة، 

كاٹٚذٞةر إ٣ٯ ٦٭ةرات ا٣ٞؿاءة ا٣ض٭ؿٱح ا٣ضٲؽة، كا٣ٞىٮر ٰٚ ٦٭ةرة اٹقػذ٧ةع 

كٰٚ آداب اٹقذ٧ةع كا٣ٕضـ ٨ٔ ا٣ٞؿاءة ا٣٪ةٝؽة
(3)

. 

ك٣ٞػػؽ أمػػةرت ٣ض٪ػػح ا٣٪٭ػػٮض ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ راثُػػح ا٣ضة٦ٕػػةت 

إ٣ػٯ دٛنػٰ  2112صذ٧ةٔ٭ػة ث٧ؽٱ٪ػح اٷقػ٧ةٔٲ٤ٲح ٚػٰ ٱ٪ػةٱؿ اٷقٺ٦ٲح ٚػٰ ا

اٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ٠ذةثةت ا١٣سٲؿٱ٨ ٨٦ أٌٔػةء ا٣٭ٲبػح ا٣ذؽرٱكػٲح ثة٣ضة٦ٕػح 

كأظةدٱس٭٥ قٮاء ٨٦ ا٧٣ذؼىىٲ٨ ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، أك ٗٲػؿ٥٬، كدػؿدٍّ ٚػٰ 

٦كذٮل ا١٣ذةثح كا٣ؼػٍ كا٧٣عةدزػح ث٤٘ػح ٔؿثٲػح قػ٤ٲ٧ح ػة٣ٲػح ٦ػ٨ اٵػُػةء 

ح كاٵق٤ٮثٲحا٣٪عٮٱ
(4)

. 

ك٥٣ د٨١ ٬ؾق ا٣ىٲعةت د٪٤ُٜ ٨٦ ُٝؿ ٔؿثػٰ دكف آػػؿ، كإ٧٩ػة ٠ة٩ػخ 

ٔة٦ػػح ٤ٔػػٯ ا٣ىػػٕٲؽ ا٣ٕؿثػػٰ ٚػػٰ ٦نػػؿؽ ا٣ػػٮ٨َ ا٣ٕؿثػػٰ ك٦٘ؿثػػ٫. كدكػػةءىؿ 

ا٣جةظسٮف ٨ٔ اٵقجةب ا١٣ة٦٪ػح كراء ٬ػؾا ا٣ٌػٕٙ، ٚػإذا ٩ٛػؿ ٦ػ٪٭٥ ٱػؿل أف 

                                                 

 -دار ا٧٣ٕػةرؼ ث٧ىػؿ  -٣٘ذ٪ػة كا٣عٲػةة  -ا٣ؽ٠ذٮرة ٔةانح ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ )ث٪خ ا٣نةَئ(  (2)

 .191ص 1971ا٣ٞة٬ؿة 

 .1997دار ا١ٛ٣ؿ  ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -٧ٔةف  -ٝٮأؽ ا٣ؽراقح ٰٚ ا٣ضة٦ٕح  -قٕٲؽ ا٣ذ٢  (3)

 -٣ٕؿثٲػح  ا٣ٮاٝػٓ كا٣ذُػٮٱؿ ا٣ضة٦ٕةت اٷقٺ٦ٲح كد٤ٕٲ٥ ا -راثُح ا٣ضة٦ٕةت اٷقٺ٦ٲح  (4)

 ـ.2112ٱ٪ةٱؿ  -٦ؽٱ٪ح اٷق٧ةٔٲ٤ٲح ث٧ىؿ 
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ةـ ا٣كةاؽ ٚػٰ إذ إف ا٣٪ْ»أػُؿ ٦ة ٰٚ ا٣ىٮرة ٬ٮ ا٧٣٪ة٬ش كَؿااٜ ا٣ذؽرٱف، 

ثٕي ا٣ؽركس ٬ٮ اٷ٦ٺء، كا٣ذ١ٛٲؿ ا٧٤ٕ٣ٰ ظجٲف ا٧٣ؼذجؿات، كٹ ٱ٪ىػت 

إٹ ٤ٔٯ ا٣ض٧ةد كا٣عٲٮاف كا٣٪جةت ٦٪٭ة، ك٠سٲؿ ٦ػ٨ ا٧٣ٮًػٮٔةت دجػؽك ٗٲػؿ 

ذات أ٧٬ٲح ٤ُ٤٣جح ٰٚ ظٲةد٭٥، ك٠سٲؿ ٨٦ ا١٣ذػت ا٣ؽراقػٲح ا٣ذػٰ دٮصػؽ ثػٲ٨ 

ا٣جعػر ٗٲػؿ ٦نػضٕح أٱؽم ا٤ُ٣جح معٲعح أك قُعٲح أك ٗٲؿ ٦٪ةقجح، كركح 

ٚٲ٭٥، ك٣ٲف ٨٦ ا٧٣جة٣٘ح إذا ٤ٝ٪ة إف ا٣ذؽرٱف ٚػٰ ثٕػي ا٣ػؽركس كاٵٝكػةـ 

كا٤١٣ٲةت ٱ١ةد ٱ١ٮف ا٦ذؽادان ٤٣ؽراقح ا٣سة٩ٮٱح دكف د٘ٲٲؿ ٱؾ٠ؿ، كدأوػٲٺن ٧٣ػة 

«ٗؿقذ٫ ٰٚ ا٤ُ٣جح ٨٦ أذ٧ةد ٤ٔٯ ا٣٘ٲؿ كظِٛ ا٧٣ذٮف
(5)

. 

إ٣ٯ صة٩جٲ٨ أقةقٲٲ٨  ك٧٣ة ٠ة٩خ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح دكذ٪ؽ ٰٚ كصٮد٬ة كأداا٭ة

٧٬ة ا٣ضة٩ت ا٤٣٘ٮم ا٧٤ٕ٣ٰ كا٣ضة٩ت اٵدثٰ ا٣ض٧ػة٣ٰ، ك٠ػةف إٗ٪ػةء ٬ػؾٱ٨ 

ا٣ضػة٩جٲ٨ ثة٧٣ػػةدة ا٧٤ٕ٣ٲػػح كاٵدثٲػػح ا٣ذػػٰ دػػؿثٍ ا٣ذػػؿاث ثة٣عؽازػػح كاٵوػػة٣ح 

ٚٲػ٫ أوػة٣ح،  ٮ٦ٲًّػةثة٧٣ٕةوؿة ز٥ د١ة٤٦٭٧ة ٦ٕةن ٨٦ مأ٫٩ أف ٱ٧٪ط ا٤٣٘ػح ثٕػؽان ٝ

ٚٲ٫ ظٌةرة كثٕؽان إ٩كة٩ٲًّة
(6)

أدر٠٪ػة ٦ػؽل ػُػٮرة ًػٕٙ دـكٱػؽ ػؿٱضٲ٪ػة  ،

 ا٣ضة٦ٕٲٲ٨ ث٧٭ةرات ٣٘ذ٭٥ كدؽ٩ٰ ٦كذٮل أداا٭٥ ٚٲ٭ة.

كاثذٕةدان ٨ٔ ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٰٚ إوؽار اٵظ١ةـ ٤ٔٯ ا٣ٮاٝٓ، كدجٲة٩ػةن ٧٣ػة ذ٬ػت 

إ٣ٲ٫ ثٕي ا٣جةظسٲ٨ ٨٦ أف َؿٱٞح ا٣ذؽرٱف ٬ٰ ا٧٣كؤك٣ح ٔػ٨ دػؽ٩ٰ ٦كػذٮل 

ثػؽ ٦ػ٨ كٝٛػح ٦كػذأ٩ٲح ٤ٔػٯ  ف ٹ٠ػة ،أداء ا٧٣ذؼؿصٲ٨ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح

 كاٝٓ َؿااٜ ا٣ذؽرٱف ٰٚ ٬ؾق ا٣ضة٦ٕةت ٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٧٣جٲ٨ٌ ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ 

                                                 

ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ٚػٰ ا٣ٕػؿاؽ  -ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ض٤ٲ٢ ا٣ـكثٰٕ كا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ أظ٧ؽ ا٣٘٪ةـ  (5)

 .45ص 1968صة٦ٕح ث٘ؽاد  -)ادضة٬ةت ٧٩ٮق ك٦ن١ٺد٫( 

كا٣ٕنػػؿٱ٨ ٚػػٰ  ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٣ٞػػؿف ا٣عػػةدم -ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػؽ صػػٮاد ا٣٪ػػٮرم  (6)

ا٧٣ٮق٥  -ا٣ٮاٝٓ كا٣ذعؽٱةت كاقذنؿاؼ ا٧٣كذٞج٢  -ا٧٣ؤقكةت ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ٰٚ ٤ٚكُٲ٨ 

 .195ص ٧ٔ2115ةف  -ا٣سٞةٰٚ ا٣سة٣ر كا٣ٕنؿكف ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ اٵردف
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ىطروػظىالتدروسىأحدىمكوناتىالمنؼجى-ثالثًاى
دٌٕؽ َؿٱٞح ا٣ذؽرٱف ١٦ٮ٩ػةن ٦ػ٨ ١٦ٮ٩ػةت ا٧٣ػ٪٭ش ث٧ٛ٭ٮ٦ػ٫ ا٧٣٪ْػٮ٦ٰ 

٢٧ ٱنذ Systemا٣ن٧ٮ٣ٰ ا٧٣ذ١ة٢٦، إذ إف ا٧٣٪٭ش ث٧ٛ٭ٮ٫٦ ا٣عؽٱر ٬ٮ ٩ْةـ 

٤ٔٯ اٵ٬ؽاؼ كا٧٣ٞؿرات ا٣ؽراقػٲح كا١٣ذػت كا٧٣ؿاصػٓ كَؿااػٜ ا٣ذػؽرٱف 

٧ٲػػح كا٧٣٪ةمػػٍ كاٹ٦ذعة٩ػػةت كأقػػة٣ٲت ا٣ذٞػػٮٱ٥ كا٣ٮقػػةا٢ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػػح ا٣ذ٤ُّٕ 

كا٧٣جة٩ٰ كا٧٣ؿاٜٚ كا٧٣ٕػؽات. ك٬ػؾق ا١٧٣ٮ٩ػةت ٧٣٪ْٮ٦ػح ا٧٣ػ٪٭ش دذجػةدؿ 

ثٲ٪٭ة ثعٲر ٱؤزؿ ٠ػ٢ ٚٲ٧ة  ثٲ٪٭ة، ٚ٭ٰ دؿدجٍ اردجةَةن ٌٔٮٱًّةا٣ذأزٲؿ كا٣ذأزؿ ٚٲ٧ة 

 ٦٪٭ة ٰٚ ٗٲؿق كٱذأزؿ ث٫.

ٰٚ ٬ؾق ا٧٣٪ْٮ٦ػح، ك٣٭ػة أزػؿ ٠جٲػؿ  َؿٱٞح ا٣ذؽرٱف ٔ٪ىؿان أقةقٲًّة كدٕؽٌ 

ٰٚ دعٞٲٜ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح ٧٤٣٪٭ش، ذ٣ٟ ٵف ا٧٣ؽرس ٹ ٱؽٌرس ث٧ةددػ٫ 

ُٺثػ٫، ك٦ػة ٱٌػؿث٫ ثٍٚٞ، كإ٧٩ة ٱ٥ٌ٤ٕ ثُؿٱٞذ٫ كأق٤ٮث٫ كمؼىٲذ٫ كٔٺٝةد٫ 

٤ٯ كٝؽكة ظك٪ح، ك٤ٔٯ ا٧٣ؽرقٲ٨ ٦كؤك٣ٲح ٠جٲؿة ٚػٰ صػؾب ٣٭٥ ٨٦ ٦س٢ أٔ

َٺث٭٥ إ٣ٯ ا٧٣ةدة ا٣ذٰ ٱؽرقٮ٩٭ة ٤ٔػٯ أف ٱ١ٮ٩ػٮا ٦ذٞ٪ػٲ٨ ٦ػةدد٭٥، ٔػةرٚٲ٨ 

أقؿار٬ة، ك٦ؽر٠ٲ٨ ق٧ةد٭ة كػىةاى٭ة، ذ٣ػٟ ٵ٩٭ػ٥ ا٣ٞػؽكة كا٧٣سػةؿ أ٦ػةـ 

َٺث٭٥، ث٭٥ ٱٞذػؽكف، ك٣٘ػذ٭٥ ٱ٤ٞػؽكف، ٚػإذا ٠ة٩ػخ ٣٘ػح ا٧٣ػؽرس قػ٤ٲ٧ح 

ٲ٧ةن ا٦ذه َٺث٫ ا٣كٺ٦ح كاٹقذٞة٦ح ٰٚ اٵق٤ٮب كا٣ذؿا٠ٲت، كأق٤ٮث٫ ٦كذٞ

كإذا ارد١ت ا٣ؼُأ ك٫٧َّ٤ٔ َٺثػ٫ رقػغ ا٣ؼُػأ ٚػٰ اٵذ٬ػةف، كقػؿل ٤ٔػٯ 

 اٵ٣ك٪ح كاٵٝٺـ، كا٩ذ٢ٞ ٨٦ صٲ٢ إ٣ٯ آػؿ.

س ٨٦ ٦ةدد٫ أزؿ ٠جٲؿ ٰٚ ٩ضةح ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح كإذا ٠ةف ٣ذ٨١٧ ا٧٣ؽرِّ 

ف أزػؿان ٠جٲػؿان ٚػٰ دعٞٲػٜ اٵ٬ػؽاؼ ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٧ٲح ٚإف ٣ُؿٱٞػح ا٣ذػؽرٱا٣ذ٤ُّٕ 

ثؽ ٣٪ضةح ا٧٣ؽرس ٰٚ ٫٤٧ٔ أف ٱ١ٮف ٦ذٞ٪ػةن ٧٣ةددػ٫  ٧٤٣٪٭ش. ك٨٦ ٬٪ة ٠ةف ٹ

 ٌِّ ؿان ٣٭ة، ككازٞةن ٨٦ ٩ٛكػ٫، ك٦كػذؼؽ٦ةن ا٣ُؿٱٞػح ا٣ذؿثٮٱػح ا٧٣ٺا٧ػح أكٹن، ٦ع
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ٝح ٣ٕؿض ٦ةدد٫، كأف ٱ١ٮف ٦ؿ٩ةن ٰٚ اقػذؼؽاـ ا٣ُؿٱٞػح، ك١٦ٲٛػةن ٣٭ػة نٮِّ كا٧٣ي 

 ٜٚ اٵصٮاء ا٣ذٰ ٱذٛة٢ٔ ٦ٕ٭ة.ك

كٗ٪ٰ ٨ٔ ا٣جٲةف أف ا٧٣ؽرس ا٣ؾم ٱٞٮ٣ت ٩ٛك٫ ٰٚ إَةر َؿٱٞػح كاظػؽة 

ٱ٤ذــ ث٭ة ٰٚ دركق٫ ٠ةٚح، كأق٤ٮب ٦ٕٲ٨ ٱ٪ذ٭ض٫ ٰٚ ا٧٣ٮاٝٙ ٠ةٚح، ٦ع١ٮـ 

٤ٔٲ٫ ثةٷػٛةؽ، ذ٣ٟ ٵف ا٣ُؿٱٞح ٹ دى٪ٓ ا٧٣ؽرس، كإ٧٩ة ٬ٮ ا٣ؾم ٱجذ١ؿ٬ة 

 اٵصٮاء كا٧٣كذٮٱةت.كٱ١ٲٌٛ٭ة كٜٚ ا٧٣ةدة كا٣ٮقٲ٤ح ك

ك٨٦ ٬٪ة ٠ة٩خ ا٣ذؿثٲح ا٣عؽٱسح د٧٪ط ا٧٣ؽرس ظؿٱح ا٣عؿ٠ػح كد٪٤ُػٜ ثػ٫ 

٩عٮ اٷدٞةف ٰٚ ٩ضةح أداا٫، إذ ٹ مٰء ٱ٢٧ٕ ٤ٔٯ دع٪ٲٍ ا٧٣ؽرس كدض٧ٲؽق 

كم٢ ٝٮاق ٦س٢ أذ٧ةدق َؿٱٞح ٦ٕٲ٪ح ٤ٔػٯ أ٩٭ػة ٬ػٰ ا٧٣س٤ػٯ كا٣ٌٛػ٤ٯ، إذ ٹ 

ضؿثػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٧٣٪ٌػجُح، إذ إف ٱ٨١٧ ا٣ع٥١ ٤ٔٯ ٕٚة٣ٲػح أم َؿٱٞػح إٹ ثة٣ذ

ا٣ذٕىت ٵم أق٤ٮب د٤ٕٲ٧ٰ كا٣ذعٲـ ٫٣ ٦ػ٨ ٗٲػؿ ا٣ٞٲػةـ ثػأم دضؿثػح دسجػخ 

ٕٚة٣ٲذ٫ أ٦ؿ ثٕٲؽ ٨ٔ اٵق٤ٮب ا٧٤ٕ٣ػٰ كا٧٣ٮًػٮٔٲح، ذ٣ػٟ ٵف ٔىػؿ٩ة ٣ػ٥ 

ٱٕػؽ ٱعذ٧ػ٢ اٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ اٹصذ٭ػةدات ا٣ؾادٲػح كاٹ٩ُجةٔػةت ا٣نؼىػػٲح. 

 صة٦ٕةد٪ة ا٣ٕؿثٲح؟ كا٣كؤاؿ  ٦ة َؿااٜ ا٣ذؽرٱف ا٧٣ذجٕح ٰٚ

ثؽ ٣٪ة ٨٦ ا٣ذٛؿٱٜ ثٲ٨ دؽرٱف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٤٠ٲػةت اٳداب  ك٬٪ة ٹ

 كا٣ذؿثٲح، كدؽرٱك٭ة ٰٚ ا٤١٣ٲةت اٵػؿل ٤ٔٯ أ٩٭ة ٦ذ٤ُت صة٦ٰٕ.

ىطرائقىتدروسىاللعظىالطربوظىفيىالجامطاتىالطربوظى-رابطًاى
 حػرٗؿ اىيغث اىػؽة٘ث فٖ ني٘ات اٙداب واىخؽة٘ث: -1

ظةك٣٪ػػة روػػؽ دػػؽرٱف ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ إذا  اىٍِوواْز: ٌطخوؤى -أ

 ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٤٠ٲةت اٳداب كا٣ذؿثٲح ٚإ٩٪ة ٩ٺظِ ٦ة ٱ٤ٰ 

ٱضؿم إٔؽاد ا٥٤ٕ٧٣ ٚػٰ ٤٠ٲػةت اٳداب كا٣ذؿثٲػح ٤ٔػٯ أقػةس دٮصٲػ٫  -1

ا٣ٕ٪ةٱح اٵك٣ػٯ ٳداب ا٤٣٘ػح، ك٣ػٲف ٤٣٘ػح ٩ٛكػ٭ة. ٚة٧٣٪٭ػةج ٚػٰ ٬ػؾق 
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هػربٖة أو فٔ أقصام اهوغاات اجحَيٖاة ٕرل از اهموٖات إن فٔ أقصام اهوغة ا

غوٓ اهشػر واهَثر واٗداب، وٕغفن اهًحادثة واهتػيٖار اهشافأِ لاهياا ، 

يع أٍُ ال ًٕمٌ إٍمار أًِٖة ِاذه اهخْاٍا ، وهماٌ فأ اهْقاه ٍفصاُ 

ٕخ  أن ٍقر بأًِٖة اهًحادثة فٔ اهػًوٖاة اهتػوًٖٖاة اهتػوًٖاة، إن ٕاَخى 

حفظاْن قااااات ياٌ ياارٕل اهوغاة غٌ نهك أن ٕتخرج يدرشاْن ٕ

 واجدب، وهمَّى ال ٕحصَْن اشتخدام اهًّارات اهوغْٕة فٔ اهحٖاة.

يٌ اهًالحظ فٔ يدرٕس اهوغة وآدابّا أن ثًة غزهة باٌٖ اهًاْاد اهوغْٕاة  -2

واجدبٖة فٔ يَاِج إغداد اهًدرشٌٖ، ال بن إن اهػزهة يتًثن أحٖاٍاا  باٌٖ 

اوْا اهَحْ غٌ اهًػاأٍ، ووعاػْا غوْم اهوغة ٍفصّا، إن إن اهوغٌْٕٖ ف

بًَّٖا اهحدود واجشْار، ولاان ثًاة دغاْة جن ٕادرس غواى اهًػاأٍ 

 َٖاة  عًٌ اهَحاْ بًفّْياُ اهًَظاْئ اهشاًْهٔ اهًتمايان أااْايا  وب  

 ارفٖة وعيطا  هألواخر ويرلٖيا  وأداء  ويػأٍ... إهل.

اهفااان بااٌٖ ياااادر اهيحاا  اهوغااْل وياااادر اهيحاا  اجدباأ،  -6

 اهيح  اهوغْل يتًثن فٔ اهمتابات اهػربٖة اهَظرٕاة اهًػتاد   فًاادر

يػَٖاا  ِاْ واقاع اهوغاة فأ غّْدِاا  بّا، واهتٔ يااْر واقػاا  هغْٕ اا

اهزاِرة اهًحدودة ويا ٕطوقْن غوّٖا غّْد االحتخاج واهتٔ يػز زِا 

 ٔاهَاْص اجدبٖة اهقدًٕة وحدِا. أيا يااادر اهيحا  اجدبأ فّا

يَاذ اهخاِوٖاة إهآ اهػاار اهحادٕ  دون  ٍاْص اجدب اإلٍشائٔ

اشااتثَاء، فاأ حااٌٖ أن اهوغاإٌْٖ ال ٕػااد ون اهَاااْص بػااد غااار 

 االحتخاج ياادر هويح  اهوغْل.

االِتًام باهقضإا اهتارٕخٖة ياٌ لٖار اهترلٖاز غوآ اهًياادا اهػاياة  -4

وااليخاِااات اجشاشااٖة فاأ اهًقااررات اهًدروشااة، ففاأ اجدب 
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رٱغ اٵدب ا٧٣ٞػةرف ك٦ؤد٧ؿادػ٫ ٚػٰ ا٧٣ٞةرف ٱُٮؿ ا٣عؽٱر ٔػ٨ دػة

ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٱؼذىؿ ٚٲ٫ ثٲخ ا٣ٞىٲؽ ٨٦ ظٲػر اٷدٲػةف ثة٣٪ىػٮص 

اٵدثٲػػح ٦ػػ٨ اٵدب ا٣ٕؿثػػٰ كاٳداب ا٣ٕة٧٣ٲػػح كإصػػؿاء ا٣ؽراقػػةت 

ا٧٣ٞةر٩ح ظٮ٣٭ػة ٣جٲػةف أكصػ٫ اٹدٛػةؽ كاٹػػذٺؼ ككمػةاش ا٣ذػأزٲؿ 

ا٣عػؽٱر كا٣ذأزؿ كا٣ذجٕٲح كاٷثؽاع. كٰٚ ٦ٞؿر ا٣٪ٞػؽ ا٣ٞػؽٱ٥ ٱضػؿم 

٨ٔ ا٣نؼىػٲةت ا٣٪ٞؽٱػح ٦ػ٨ دكف اٹ٬ذ٧ػةـ ا١٣ػةٰٚ ثذُػٮر ا١ٛ٣ػؿ 

 ا٣٪ٞؽم دجٕةن ٣ذُٮر ا٣ؾكؽ كا٣عٲةة.

ا٣ٕـ٣ح ثػٲ٨ ٦٪ػة٬ش اٵدب كا٤ٕ٣ػٮـ اٷ٩كػة٩ٲح ا٧٣ؼذ٤ٛػح ٚػٰ اٵٔػ٥  -5

اٵ٤ٗػػت ٠ة٣ذع٤ٲػػ٢ ا٣٪ٛكػػٰ ك٤ٔػػ٥ اصذ٧ػػةع اٵدب، ك٤ٔػػ٥ ا٤٣٘ػػح 

ٚػٰ ًػٮء ا٣عؽٱر. كز٧ح ّٮا٬ؿ ٚػٰ اٵدب ٹ ٱ١٧ػ٨ دٛكػٲؿ٬ة إٹ 

 ٤ٔػػ٥ ا٣ػػ٪ٛف ٠ْػػة٬ؿة ا٣ذ٧ؿ٠ػػـ ظػػٮؿ ا٣ػػؾات أك ا٣ذٌػػؼ٥ ثةٵ٩ػػة

(égocentrisme) .ٰ٣ؽل ا٧٣ذ٪ج 

كإ٧٬ةؿ ٥٤ٕ٣ ا٤٣٘ػح  ،اٹ٬ذ٧ةـ ث٫ٞٛ ا٤٣٘ح ك٬ٮ ٦٪عٯ دةرٱؼٰ ٤ٚكٰٛ -6

ثٛؿك٫ٔ ا٧٣ؼذ٤ٛح ٨٦ ٦س٢ ٥٤ٔ ٩ٛف ا٤٣٘ح، ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح اٹصذ٧ػةٰٔ، 

 ٣غ.إ ٥٤ٔ اٵوٮات، ٥٤ٔ دؿ٠ٲت ا١٣ٺـ...

ٲؿ ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ٮًٮٔٲح ٰٚ دػؽرٱف اٵدب كإػٌػةع ذ٣ػٟ ٗٲةب ا٧٣ٕةٱ -7

إ٣ٯ ٦ـاج ا٧٣ػؽرس كاػذىةوػ٫، ك٬ػؾا ٱػؤدم إ٣ػٯ ٬نةمػح اٷٔػؽاد 

ػػةت ٔ٪ػػؽ  كاًػػُؿاث٫، ٚذػػؽرٱف اٵدب ا٣ضػػة٤٬ٰ ٱٞذىػػؿ ٤ٔػػٯ ا٤ٕ٧٣َّٞ

ثٌٕ٭٥، ك٤ٔٯ مٕؿ ا٣ىٕة٣ٲٟ ٣ؽل ثٌٕ٭٥ اٳػؿ، أك ٣ػؽل مػةٔؿٱ٨ 

دػؽرٱف اٵدب  ٍٚٞ ٔ٪ؽ ثٌٕ٭٥ ا٣سة٣ر، كٱ٪ُجػٜ ٬ػؾا ا٧٣كػ٤ٟ ٤ٔػٯ

ا٣ٕجةقػػٰ كدػػؽرٱف اٵدب ا٣عػػؽٱر، ٚػػإذا دػػؽرٱف اٵدب ا٣ٕجةقػػٰ 

ٱٞذىؿ ٤ٔٯ ا٣جعذؿم كأثٰ د٧ةـ، كإذا دػؽرٱف اٵدب ا٣عػؽٱر ٱٞذىػؿ 
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٤ٔٯ ا٧٣كػؿح، ٚٲذؼػؿج ا٣ُة٣ػت ٚػٰ ا٤١٣ٲػح دكف أف ٱذٕػٌؿؼ ا٣ىػٮرة 

 ا٧٣ذ١ة٤٦ح ٣ٕىٮر اٵدب ث٧ؼذ٤ٙ ٚؿكٔ٭ة كادضة٬ةد٭ة كدٲةراد٭ة.

ذاد٫ ٹ ٤ٔٯ أ٫٩ كقٲ٤ح ٣ذٞٮٱ٥ ا٤ٞ٣ػ٥  أ٫٩ ٗةٱح ٰٚ ظؽِّ  دؽرٱف ا٣٪عٮ ٤ٔٯ -8

ى  ٦ةن ث٫، كاقػذسٞةٹن ٣ػ٫، ؿى كا٤٣كةف  كٝؽ ا١ٕ٩ف ذ٣ٟ ق٤جةن ٤ٔٯ ا٣ؽارقٲ٨ ث

ٔي  ـكٚػػةن ٔػػ٨ اٷٝجػػةؿ ٤ٔٲػػ٫ ث١ػػ٢ ٩ٛػػف راًػػٲح، أًػػٙ إ٣ػػٯ ذ٣ػػٟ أف ك

ا٧٧٣ةظ١ػػػةت ٚػػػٰ ا٧٣كػػػةا٢ ا٣٪عٮٱػػػح كا٣ذػػػأكٱٺت كا٣نػػػؾكذات 

عٮٱح ٰٚ ا٧٣كأ٣ح ا٣ٮاظؽة ثػٲ٨ ا٣جىػؿٱٲ٨ كاٹقذس٪ةءات كدٕؽد اٳراء ا٣٪

 كا١٣ٮٚٲٲ٨ ٝؽ زاد ٰٚ ٦ن٤١ح دؽرٱف ا٣٪عٮ دٕٞٲؽان كوٕٮثح.

ك٨٦ ٱ٤ٜ ٩ْؿة ٤ٔٯ دٮزٱٓ ا٧٣جةظر ا٣٪عٮٱح ٚػٰ ثٕػي ٤٠ٲػةت اٳداب 

ا٣ضة٦ٕٲح ٱؿى أف أ٤ٗت ا٧٣جةظر ٝيؿِّرت ٚػٰ ا٣كػ٪ح اٵك٣ػٯ، كأف ا٣كػ٪ح ا٣سة٩ٲػح 

ٷٔؿاب كا٣ذٰ ٹ ٦ع٢ ٣٭ة، ٤ٔٯ ظػٲ٨ دؽٌرس ٚٲ٭ة ا٣ض٢٧ ا٣ذٰ ٣٭ة ٦ع٢ ٨٦ ا

أف اٵدكات كدةرٱغ ا٣٪عٮ ٱؽرس ٰٚ ا٣ك٪ح ا٣سة٣سح، كٝؽ ػ٤ػخ ا٣كػ٪ح ا٣ؿاثٕػح 

 ٨٦ ٦جةظر ا٣٪عٮ.

ٚإذا رأٱ٪ة أف ا٧٣٭ةرات ا٣٪عٮٱح ٹ د١ذكت إٹ ث١سؿة ا٧٣ػؿاف كا٧٧٣ةرقػح 

أدر٠٪ة أف ز٧ح ٩ٞىةن ٱعٮط دؽرٱف ا٣٪عٮ ٰٚ صة٦ٕةد٪ة، ك٦ؽل ا٣ىٕٮثح ا٣ذػٰ 

ث٭ة ثٕي ا٧٣ذؼؿصٲ٨ ٰٚ ا٣ٮاٝٓ ا٤٧ٕ٣ٰ ٔ٪ؽ٦ة دىةدٚ٭٥ ٦كةا٢ ٩عٮٱح  فٌ عً ٱي 

أقةقٲح ٥٣ ٱ١ٮ٩ٮا ٝؽ د١٧٪ٮا ٦٪٭ة ثكجت ٔؽـ ا٣ذؽرٱت ا٣ػٮاٰٚ، كاٹ٩ىػؿاؼ 

 إ٣ٯ أ٦ٮر صة٩جٲح ٤ٔٯ ظكةب أ٦ٮر أقةقٲح.

إذا ٠ة٩ػخ أ٩ْػةر ثٕػي ا٣جػةظسٲ٨ ٝػؽ ادض٭ػخ إ٣ػٯ  ٌؽائق اىخوػرٗؿ: -ب

ٞؿراد٭ػػة ٤ٔػػٯ أ٩٭ػػة ٬ػػٰ ا٣كػػجت ٚػػٰ ًػػٕٙ ٦عذٮٱػػةت ا٧٣ػػ٪٭ش ك٦ٌػػة٦ٲ٪٭ة ك٦

ٚػإف ز٧ػح ثػةظسٲ٨ آػػؿٱ٨ رأكا أف  ،٦كذٮٱةت ا٧٣ذؼؿصٲ٨ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲػح

اٵز٦ح ٣ٲكخ ٚػٰ ا٤٣٘ػح ذاد٭ػة، كإ٧٩ػة ٚػٰ َؿااػٜ دػؽرٱف ا٤٣٘ػح، إذ دػؿل ث٪ػخ 
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أ٩٪ة ٩ػذ٥٤ٕ ا٣ٕؿثٲػح ٝٮأػؽى وػ٪ٕح كإصػؿاءاتو د٤ٞٲ٪ٲػح كٝٮا٣ػتى وػ٧ةء، »ا٣نةَئ 

ٔٞٲ٧ةن ثؽٹن ٨٦ أف ٩ذ٧٤ٕ٭ة ٣كةف أ٦ح ك٣٘ػح ظٲػةة، كٝػؽ دع٧١ػخ  ٩ذضؿَّٔ٭ة دضؿُّٔةن 

ٝٮأؽ ا٣ى٪ٕح كٝٮا٣ج٭ة ا٣ضة٦ؽة ٚأص٭ؽت ا٥٤ٕ٧٣ د٤ٞٲ٪ةن كا٧٣ػذ٥٤ٕ ظْٛػةن دكف أف 

«دضؽم ٤ٔٲ٫ مٲبةن ذا ثةؿ ٰٚ ذكؽ ا٤٣٘ح ك٧٣ط أقؿار٬ة ٰٚ ٨ٚ ا٣ٞٮؿ
(7)

. 

 كظ٢٧ٌ ا٧٣ض٧ٰٕ ا٣ؿاظ٢ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٠ة٢٦ ظكٲ٨ َؿٱٞػح ا٣ذػؽرٱف

ك٠٪ػخ أظكػت أف ذ٣ػٟ »٦كؤك٣ٲح دؽ٩ٰ ا٧٣كذٮل ا٤٣٘ٮم، ٚ٭ة ٬ٮ ذا ٱٞٮؿ  

ا٣ٌٕٙ ٦ؿص٫ٕ إ٣ٯ ٦ة ٰٚ ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ٨٦ دٕٞٲؽ، كثٕؽ ٨ٔ أقػ٤ٮب ا٣ذ١ٛٲػؿ 

ا٣عؽٱر ك٠سؿة ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ دأكٱ٢ كظؾؼ كدٞؽٱؿ كد٤ٕٲػ٢ ٧٣ػة ٹ ٱعذػةج إ٣ػٯ 

ٕؿثٲػح ٹ د٤ٕٲ٢.. ٤ٔٯ أف ٦ة ٩ن٭ؽق ا٣ٲٮـ ٨٦ ًٕٙ ثة٣ٖ ٚػٰ ا٤ٕ٣ػ٥ ثة٤٣٘ػح ا٣

ٱ٨١٧ أف ٩ؿص٫ٕ إ٣ٯ د٤ٟ ا٣ىٕٮثةت ٚ٭ٰ ٝؽٱ٧ح. أ٦ة ا٣ض٭٢ ثة٤٣٘ح إ٣ٯ ا٣عؽ 

ٜي  ا٣ؾم ٩ن١ٮ ٦٪ػ٫ ا٣ٲػٮـ ٚ٭ػٮ ّػة٬ؿة ظؽٱسػح كقػججي٭ة ٦ػ٨ ٗٲػؿ مػٟ ا٣ُؿااػ

«ا٣ضؽٱؽة ٰٚ د٤ٕٲ٥ ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح
(8)

. 

أف أم ٣٘ح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٦٭٧ة دج٤ػٖ درصػح وػٕٮثذ٭ة »كٱؿل ثٕي ا٣جةظسٲ٨ 

٪ػػح ا٣ػػذ٥٤ٕ كاٷدٞػػةف ظػػٲ٨ دٮصػػؽ ا٣ُؿٱٞػػح ا٣ذؿثٮٱػػح ا٣٪ةصعػػح كدٕٞٲػػؽ٬ة ١٧٦

«٣ذ٧٤ٕ٭ة كا٠ذكةث٭ة
(9)

. 

كٱٺظِ ا٧٣ذذجٓ ٣ُؿااٜ دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ صة٦ٕةد٪ػة ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ 

ا٣ٕٞٮد اٵػٲؿة أف ٬ؾق ا٣ُؿااٜ ٦ة دـاؿ ٦ذك٧ح ثة٣ُػةثٓ ا٣ذ٤ٞٲػؽم ٚػٰ اٵٔػ٥ 

٣ذػؽرٱف ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح اٵ٤ٗت، ٰٚٛ دراقح اقذُٺٔٲح ٤ٔٯ أٌٔةء ٬ٲبػةت ا

                                                 

 .196ص 1971ا٣ٞة٬ؿة  -دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ  -٣٘ذ٪ة كا٣عٲةة  -ا٣ؽ٠ذٮرة ث٪خ ا٣نةَئ  (7)

كزارة  -٦ػؾ٠ؿة ٔػ٨ ا٣ُؿٱٞػح ا٣عؽٱسػح ٚػٰ د٤ٕػٲ٥ ا٣٪عػٮ  -٠ة٢٦ ظكٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ  (8)

 .1ص 1966ا٣ٞة٬ؿة  -ا٣ذؿثٲح كا٣ذ٤ٕٲ٥ ثة٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ذعؽة 

 .558ص 1976ا٣ؼؿَٮـ  -ادعةد ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ا٣ٕؿب  -ا٣ؽ٠ذٮر ظكةـ ا٣ؼُٲت  (9)
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دجٲ٨ أف أ٠سؿ َؿااٜ ا٣ذؽرٱف مٲٮٔةن ٠ة٩خ ٧٣ى٤عح ا٧٣عةًػؿة ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ 

ا٧٣جٲ٨ٌ ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ
(11)

  

 اىِفتث اىٍئٔٗث ىل٘ٔغٓا ُٔع اىٍؽٗلث

 % 37 ا٧٣عةًؿة -1

 % 23 ا٣ذضةرب ا٤٧ٕ٣ٲح -2

 % 18 ا٧٣٪ةٝنح -3

 % 7 ا٧٣نة٬ؽات ا٣ذٮًٲعٲح -4

 % 7 ا٣٪ؽكات -5

 % 6 ظ٤ٞةت ا٣جعر -6

 % 2 َؿااٜ أػؿل -7

ك٧٣ة ٠ة٩خ ا٧٣عةًؿة ٨٦ ا٣ُؿااٜ اٷ٣ٞةاٲح ا٣ذ٤ٞٲ٪ٲػح ٬ػٰ اٵ٠سػؿ دػٮادؿان 

كمٲٮٔةن ٠ةف ا٧٣ؿثٮف ٱؿكف أف ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ ٚػٰ ًػٮء ٬ػؾق ا٣ُؿٱٞػح ٱذكػ٧ٮف 

ثة٣ك٤جٲح كا٧٣عة٠ةة ا٧ٕ٣ٲةء ٦ة دا٦ٮا ٱذ٤ٞٮف ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كا٣عٞػةاٜ كاٵظ١ػةـ 

ؾا ٦ة ٱٞذ٢ ٚػٲ٭٥ ركح اٹثذ١ػةر، ٧٠ػة دكف ثؾؿ ٦ض٭ٮد ٰٚ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٲ٭ة، ك٬

أف ا٣عٞةاٜ ا٣ذٰ دٞؽـ ٰٚ ّٺؿ ا٧٣عةًؿات دجٞٯ ٦ـٔـٔػح ٚػٰ ا٣ػؾ٨٬ ٚػٰ 

كح اٹقذ٪ذةج كظك٨ ا٣ذ٤ٕٲ٢ كدٝح ا٣ٛ٭ػ٥، ري  ٦٪أل ٨ٔ ا٣ؿقٮخ ٚٲ٫ ثكجت كأدً 

 ٧٠ة أف ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ا٣ذؾكؽ اٵدثٰ ٨٣ د٪٧ٌٯ ث٭ؾا ا٣ُؿٱٜ.

ٝؽ دؤدم إ٣ٯ ا٣ذ٧ٕػٲ٥ ا٣ػؾم  ا٣كةثٞحكٱٌةؼ إ٣ٯ ذ٣ٟ أف ٬ؾق اٵظ١ةـ 

ٱٛكؽ ا٣٪ْؿ إ٣ٯ اٵ٦ٮر، ٚإذا ٔؿؼ ا٣ُة٣ت ق٧ةت أدب ٔىؿ اٹ٩عؽار ٤ٔػٯ 

ـ إ٣ٲ٫ ٩ه أدثٰ ٤ٔٯ أ٫٩ ٦ػ٨ أدب ٬ػؾق ا٣ٛذػؿة ك٬ػٮ ٣ػٲف  قجٲ٢ ا٧٣سةؿ، كٝيؽِّ

                                                 

ٰٕ ثػٲ٨ روػؽ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ضػة٦ -٧ح كد. ٦ع٧ؽ ث٨ ق٤ٲ٧ةف ا٣ج٪ػؽرم ٲد. رمؽم أظ٧ؽ َٕ (11)

 .167ص  2114ا٣ٞة٬ؿة  -دار ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ  -ا٣ٮاٝٓ كرؤل ا٣ذُٮٱؿ 
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٦٪٭ة، كٹ ٱع٢٧ أم ق٧ح ٨٦ ق٧ةت أدث٭ة، ٚإ٩ٟ دضؽ أ٫٩ ٱٌٰٛ ٤ٔٯ ا٣ػ٪ه 

ٌؿ ٤ٔٯ مػٰء ٚإ٧٩ػة ٱػؽؿُّ ٤ٔػٯ أف ػىةاه أدب ٔىؿ اٹ٩عؽار، ك٬ؾا إف د

دٞؽٱ٥ ا٣عٞةاٜ كاٵظ١ةـ ٹ ٱؤدم إ٣ٯ دعٞٲٜ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿصٮة ٨٦ دػؽرٱف 

اٵدب ٦ػػ٨ ظٲػػر ا٣ذع٤ٲػػ٢ي كا٣ػػؿثٍ كاٹقػػذ٪ذةج كا٣ذػػؾكؽ كا٣ذٛةٔػػ٢ ٦ػػٓ 

 ٱ١نٙ ٨ٔ أقؿار٬ة ٦ج٪ٯن ك٦ٕ٪ٯن ا٣٪ىٮص دٛةٔٺن 
(11)

. 

ت ا٣جعػر ك٣ٞؽ ٣ضأت ثٕي ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح إ٣ػٯ أذ٧ػةد أقػ٤ٮب ظ٤ٞػة

٤ٔٯ أ٫٩ ٧٩ٍ ٨٦ أقة٣ٲت دؽرٱت ا٣ُٺب ٤ٔٯ ا٣جعر كا٣ذ٪ٞٲػت كاٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ 

ا٣٪ٛف ٰٚ ا٣ذٛذٲل ٔػ٨ ٦ىػةدر ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت كا٧٣ٮاز٩ػح ثػٲ٨ اٵ١ٚػةر، ك٦٪ةٝنػذ٭ة 

كإثؽاء كص٭ةت ا٣٪ْؿ ظٮ٣٭ة ٰٚ ًٮء ٩ْؿة ٩ٞؽٱح، إٹ أف ٬ؾا اٵق٤ٮب ٣ػ٥ ٱعٞػٜ 

ا٣ٕػؽد ٵف أٔجػةء أٌٔػةء ا٣٭ٲبػػح اٵ٬ػؽاؼ ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٣ػ٫ ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػػةت ا١٣سٲػؿة 

ا٣ذؽرٱكٲح ٹ دك٧ط ٣٭٥ ث٧٪ةٝنح ا٣ُٺب ٰٚ ٢٠ ٦ة ٝؽ٦َّٮق ٨٦ ص٭ػح، ٧٠ػة أف ٬ػؾق 

ا٣ع٤ٞةت ا٣جعسٲح ٨٦ ص٭ح أػؿل دٞذىؿ ٰٚ أ٤ٗج٭ة ٤ٔٯ د٤ؼٲه ثٕي ا٧٣ٞػةٹت 

ؽَّـي ثىٮرة ثٕٲؽة ٨ٔ ا٣ضؽٱٌح كا٣عؿص كاٹ٬ذ٧ةـ.  كا١٣ذت، كدٞي

٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ٕؿثٲػح ٤ٝػح ك٨٦ ا٧٣ٺظػِ ٚػٰ دػؽرٱف ا٤٣٘ػح ا

اقذ٧ٕةؿ كقةا٢ اٷٱٌةح كا٣ذٞة٩ػح ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذؽرٱكػٲح، ٦ػٓ أف ٦ؽرقػٰ 

ا٤٣٘ح ٱعذةصٮف إ٣ٯ ا٧٣ٮاد ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ٚػٰ أز٪ػةء دؽرٱكػ٭٥ ٦ذ٧س٤ػح ٚػٰ ا١٣ذػت 

كا٧٣ىةدر كا٧٣ؿاصٓ كا٣ىػعٙ كا٣ٮزػةاٜ كا٣كػضٺت كا٣ىػٮر ا٧٣ذعؿ٠ػح 

رة كا٣ؿقػٮـ كاٵمػ١ةؿ كا٣نػؿااط كا٣ذكضٲٺت ا٣ىٮدٲح كا٤٣ٮظةت ا٧٣ىػٮ

كا٣نػػػٛةٚٲةت كا٤٣ٮظػػػةت كا٣ؼُػػػٮط ا٣جٲة٩ٲػػػح كا٣٪٧ػػػةذج كا٧٣ضكػػػ٧ةت 

 كا٣عٮاقٲت كا٣نةث١ح )اٷ٩ذؿ٩خ(... إ٣غ.

                                                 

دار  -ا٧٣ٮصـ ٚػٰ َؿااػٜ دػؽرٱف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كآداث٭ػة -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲؽ (11)

 .226ص 1981ثٲؿكت  -ا٣ٕٮدة
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كٝؽ ٱعذةج ٦ؽرس ا٤٣٘ح إ٣ٯ ٔؽة ٦ٮاد ٰٚ ا٧٣ٮٝٙ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ ا٣ٮاظؽ، ذ٣ػٟ 

ثػٲ٨  ٵف ا٤٣٘ح ٦ة ٬ٰ إٹ وٮرة ر٦ـٱح ٤٣ٮاٝٓ، كا٧٣ؽرس ٹ ٱكذُٲٓ أف ٱٌٞؿب ٦ػة

ا٣ؿ٦ـ كا٣ٮاٝٓ إٹ إذا رثٍ ثٲ٪٭٧ة رثُػةن ٦ع٧١ػةن، ٚإ٦ػة أف ٱٞػٮد َٺثػ٫ إ٣ػٯ ػجػؿة 

٦جةمؿة ثُؿٱٜ ٦نة٬ؽة ا٣ٮاٝػٓ ٚػٰ ا٧٣ٮاٝػٙ ا٣عٲٮٱػح ا٧٣ؼذ٤ٛػح، كإ٦ػة أف ٱ٪ٞػ٢ 

 إ٣ٲ٭٥ ا٣ٮاٝٓ ٦ىٮران أك ٦ك٧ٮٔةن أك ٧٤٦ٮقةن ثُؿٱٜ ا٣عٮاس.

ا٣ٕؿثٲػح، كإذا  كز٧ح ٩ٞه ٚةدح ٰٚ ا٧٣ؼذجؿات ا٤٣٘ٮٱح ٚػٰ أ٤ٗػت صة٦ٕةد٪ػة

دٮٌٚؿت ٚ٭ٰ ٣ذؽرٱف ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح، ك٩ةدران ٦ة دٮّٙ ٧٣ى٤عح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح. 

٦ٓ أف ز٧ح دؽرٱجةت ٔٺصٲح ٣ذٺٰٚ اٵػُةء ا٣نةإح ٰٚ ا٣٪عػٮ كاٷ٦ػٺء ٱ١٧ػ٨ 

أف دكذؼؽـ، ك٠ؾ٣ٟ اٹقذ٧ةع إ٣ٯ ٧٩ةذج ٨٦ ا٣ذكضٲٺت ا٣نٕؿٱح ٚػٰ ٦ٮاٝػٙ 

ء كاٹٔذػـاز كا٣ٮصػؽا٩ٲةت ث٘ٲػح دٕٮٱػؽ ا٤ُ٣جػح ٦ذٕؽدة ٦س٢ ا٣ؿزةء كا٣ٛؼؿ كاٷثػة

٤ٔٯ د١ٲٲٙ ا٣ٞؿاءة كد٤ٮٱ٪٭ة ثعكت ا٧٣ٮاٝٙ، أًٙ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ إ١٦ػةف إصػؿاء 

 دؽرٱجةت ٰٚ ا٣جٲةف كا٣جؽٱٓ كا٣ٕؿكض... إ٣غ.

ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ أف ا٣ٕىؿ ا٣ؾم ٩عٲة ٚٲ٫ ٬ٮ ٔىػؿ ا٤ٕ٣ػ٥ كا٣ذٞة٩ػح ٚػإف 

٤ٗت ٨٦ ٦ٲؽاف دؽرٱف ا٤٣٘ح ٗٲةب ا٣جؿا٦ش ا٣عةقٮثٲح ا٣ذٛة٤ٔٲح ٰٚ اٵ٥ٔ اٵ

ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ  ا٣ٕؿثٲح ٦ة ٱـاؿ ٝةا٧ةن، ٦ٓ أف اٹقػذس٧ةر ٚػٰ ا٤٣٘ػح

ا ، ك٣ػ٫ ٔةاؽادػ٫ اٷٱضةثٲػح ٤ٔػٯ ٕٚة٣ٲػح َؿااػٜ ا٣ذػؽرٱف كدعٞٲػٜ كاقٓ صػؽًّ

 اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح.

كإذا ا٩ذ٤ٞ٪ة إ٣ٯ أقػة٣ٲت ا٣ذٞػٮٱ٥ ا٧٣كػذؼؽ٦ح ٚػٰ  أـاى٘ب اىخلًٔٗ: -ج

ٕؿثٲػح ٚػٰ ٦ٲػؽاف دػؽرٱف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚإ٩٪ػة ٩ٺظػِ أف ٬ػػؾق ا٣ضة٦ٕػةت ا٣

اٵقة٣ٲت ٝةوؿة ٨ٔ ٝٲةس ٦كذٮل ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨، إذ إ٩٭ة ٹ دٞٲف إٹ ا٧٣كذٮل 

اٵكؿ ٦ػػ٨ ٦كػػذٮٱةت ا٧٣ٕؿٚػػح أٹ ك٬ػػٮ ا٣عٛػػِ كا٣ذػػؾ٠ؿ كاٹقػػذؿصةع. أ٦ػػة 

ا٧٣كذٮٱةت ا٤ٕ٣ٲة ٨٦ ظٲر ا٣ٛ٭٥ كا٣ػؿثٍ كا٧٣ٮاز٩ػح كاٹقػذ٪ذةج كا٣ذع٤ٲػ٢ 
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ؿ٠ٲت كا٣ذُجٲٜ كا٣ذٛة٢ٔ كا٣٪ٞػؽ كا٣ع١ػ٥، ٚ٪ػةدران ٦ػة دٕػؿض ٣٭ػة ٬ػؾق كا٣ذ

اٵقة٣ٲت ا٣ذٞٮٱ٧ٲح، ٧٠ة أف اٵقب٤ح ٦عؽكدة كٗٲؿ مة٤٦ح، كٱؿد أظٲة٩ةن قؤاؿ 

ػىه ٫٣ ز٧ة٩ٮف درصح ٨٦ أو٢ ٦بح، ك٩ةدران ٦ة ٱجٌىؿ ا٣ُة٣ت ثأػُةاػ٫ ٚػٰ 

ح دذنػؽد ٚػٰ اٹ٦ذعة٩ةت ٣ٲ٢٧ٕ ٤ٔٯ دٺٚٲ٭ة، إذ إف ٦ْٕػ٥ اٵ٧ْ٩ػح ا٣ضة٦ٕٲػ

إَٺع ا٣ُة٣ت ٤ٔٯ كرٝح ا٦ذعة٫٩ ثٕؽ دىعٲع٭ة
(12)

. 

٧٠ة أف إ٣٘ةء اٹ٦ذعة٩ةت ا٣نٛة٬ٲح ٨٦ ثٕي ا٤١٣ٲةت، كاٹٝذىػةر ٤ٔػٯ 

اٹ٦ذعةف ا١٣ذةثٰ، صةر ٠سٲػؿان ٤ٔػٯ ا٣ٮٝػٮؼ ٤ٔػٯ ا٧٣كػذٮل ا٣عٞٲٞػٰ ٵداء 

 ا٣ُة٣ت ٰٚ ا٠ذكةث٫ ا٧٣٭ةرات ا٤٣٘ٮٱح، إذ إف اٹ٦ذعة٩ةت ا١٣ذةثٲػح كظػؽ٬ة ٹ

د١نٙ ٨ٔ ا٣ٌجٍ ثة٣ن٢١ ا٣ؾم ٱؤدٱ٫ ا٣ُة٣ت ٰٚ أز٪ةء ٝؿاءد٫، ٧٠ػة أ٩٭ػة ٹ 

 د١نٙ ٨ٔ دٛة٫٤ٔ ٦ٓ ا٧٣ٞؿكء..

 حػرٗؿ اىيغث اىػؽة٘ث ىغ٘ؽ اىٍخغههَ٘ غيٕ أُٓا ٌخٍيب ساٌػٖ -2

 ٱعٜٞ دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ ا٧٣ذؼىىٲ٨ أ٬ؽاٚةن زٺزح ك٬ٰ 

ر٬ة ا٣ٞٮ٦ٰ ٰٚ ص٧ٓ ٧٤٠ح دٕـٱـ اٷظكةس ثأوة٣ح ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح كدك -1

أث٪ةء اٵ٦ػح ا٣ٕؿثٲػح كوػ٭ؿ ٦نػةٔؿ٥٬ كدٮظٲػؽ ١ٚػؿ٥٬، كاٹٔذػـاز ثة٣ػؽكر 

ا٣عٌةرم ا٣ؾم أق٭٧خ ث٫ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ٦كػٲؿة ا٣عٌػةرة ا٣جنػؿٱح ٚػٰ 

 ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح ا٧٣ؼذ٤ٛح.

اٹردٞةء ثٮاٝٓ َٺث٪ة ا٤٣٘ٮم كا٣٪٭ٮض ث٧كذٮا٥٬، كا٢٧ٕ٣ ٤ٔػٯ دٕـٱػـ  -2

ٲةت ٣٘ذ٭٥ ظذٯ ٱ٤٧ٕٮا ثؽكر٥٬ ٤ٔػٯ ا٣٪٭ػٮض ثٮاٝػٓ ا٧٣كػذٮل دـكٱؽ٥٬ ثأقةق

 ٣ؾٱ٨ قٲ٧ةرقٮف ا٣ذؽرٱف ٦كذٞجٺن.إذا ٠ة٩ٮا ٨٦ اا٤٣٘ٮم ٣ؽل َٺث٭٥ ٚٲ٧ة ثٕؽ 

ث٤٘ح دٝٲٞح ك٦ٕجؿة، كثٕٲػؽة  دٮًٲط ١ًٚىؿ٥٬ كا٣ذٕجٲؿ ٔ٪٫إٔة٩ح ا٤ُ٣جح ٤ٔٯ  -3

                                                 

دار َػػٺس  - د٤ٕػػٲ٥ ا٤٣٘ػػح ثػػٲ٨ ا٣ٮاٝػػٓ كا٧ُ٣ػػٮح - ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػٮد أظ٧ػػؽ ا٣كػػٲٌؽ (12)

 .213د٦نٜ ص -ةت كا٣ذؿص٧ح كا٣٪نؿ٤٣ؽراق
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٦ةن ٣ٴػؿٱ٨ ٰٚ ٨ٔ ا٧٘٣ٮض كا٣ذنٮٱل ظذٯ ٱذ١٧٪ٮا ٨٦ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ أ١ٚةر٥٬ إٚ٭ة

٤٧ٔٲةت ا٣ذٮاو٢ ا٤٣٘ٮم ظؽٱسةن كاقذ٧ةٔةن كٝؿاءة ك٠ذةثح كدٕجٲؿان 
(13)

. 

ك١٬ؾا ٱؿ٦ٰ دؽرٱف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح إ٣ػٯ دٕـٱػـ ا٣ؼجػؿات ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ 

، كدؿ٦ٲ٥ ا٣س٘ؿات ٰٚ أداا٭٥ ٨٦ ص٭ح، كٗؿس ا٣ن٘ٙ  ا٠ذكج٭ة ا٤ُ٣جح ٨٦ ٝج٢ي

ا٣ذٰ ٱذٛة٤ٔٮف ٦ٕ٭ة دكػذسٲؿ  ٰٚ ٩ٛٮق٭٥ ث٧عجح ٣٘ذ٭٥ إذا ٠ة٩خ ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱح

اٹ٬ذ٧ة٦ةت، كدكٌؽ ا٣عةصةت ٦ة دا٦ػخ كزٲٞػح ا٣ىػ٤ح ثةػذىةوػةد٭٥، ك٦ػ٨ 

ةا٣ ث٤٘ذ٫ ا٣ٞٮ٦ٲح ٔةرٚةن أقةقٲةد٭ة ثٮوػٛ٭ة  ٧ذٮٝٓ أف ٱ١ٮف ػؿٱش ا٣ضة٦ٕح ٧٤٦ًّ

٦ٞٮ٦ةن أوٲٺن ٨٦ ٦ٞٮ٦ةت ١ٚؿق كظٌػةرد٫ ك٬ٮٱذػ٫، كأف ٱ١ػٮف ٦ذ١٧٪ػةن ٦ػ٨ 

 ٱسةن كٚ٭٧ةن ٧٤٣ٕة٩ٰ كدٕجٲؿان ٔ٪٭ة.قٺ٦ح ٣٘ذ٫ ٝؿاءة ك٠ذةثح كظؽ

كإذا كٱضٰء ا٣كؤاؿ  ٦ةذا ٩ؽٌرس ٨٦ ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱح ٣٘ٲؿ ا٧٣ذؼىىػٲ٨؟ 

 ؟٠ة٩خ ا٧٣ةدة ٦ذ٤ُجةن صة٦ٕٲًّة

كدضٰء اٷصةثح أف ا٣ٞؽر ا٣ؾم ٩أػؾق ٨٦ ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱػح ٬ػٮ أقةقػٲةت 

٤ٔػػٯ أف ٱٞػػؽـ إ٣ػػٯ ا٣ؽارقػػٲ٨ ٚػػٰ ا٣ٮٝػػخ  ،ا٧٣ػػةدة أم ا٣ٞػػؽر ا٣ػػؿاٲف ٦٪٭ػػة

ثػؽ أف د١ػٮف  ٬ؾا ٨٦ ص٭ح، ك٨٦ ص٭ح زة٩ٲػح ٹ .٧٣٪ةقت كثة٣ُؿٱٞح ا٧٣٪ةقجحا

 ا٣٪ىٮص ا٤٣٘ٮٱح ا٧٣ذؼٲؿة ٨٦ اػذىةوةت ا٣ؽارقٲ٨.

أ٦ة ا٣ٞؽر ا٧٣٪ةقت ا٣ؾم ٱؤػؾ ٨٦ ا٧٣ةدة ٚٞؽ راٰ أف ٱٞذىؿ ٤ٔٯ أقةقٲةد٭ة، 

ك٩ذٕؿؼ ٬ؾق اٵقةقٲةت ٦ػ٨ دٮادؿ٬ػة كمػٲٮٔ٭ة، ٧ٚػة ٠ػةف ٦كػذ٧ٕٺن ث١سػؿة ٚػٰ 

ا٣ذٮاو٢ ٔؽَّ أقةقٲًّة، ك٦ة ٠ةف اقذ٧ٕة٫٣ ٩ػةدران ٤ٚػٲف ز٧ػح ظةصػح ٣ٲؽرقػ٫ ٦ٮاٝٙ 

ا٤ُ٣جح، ذ٣ٟ ٵف أقةقٲةت ا٧٣ةدة دٕؽ ذات ٩ٛٓ ٔةـ ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕػٜ ث٧ْٕػ٥ ا٧٣ٮاٝػٙ 

ا٣ذٰ ٱذٕؿض ٣٭ة ا٣ٛؿد ٰٚ دٛة٫٤ٔ ٦ٓ ا٧٣ضذ٧ٓ، ك٬ؾق اٵقةقٲةت دؿدجٍ ٤ٔٯ ٩عػٮ 

ٓ كّؿك٫ٚ، ٧٠ة دؿدجٍ كاًط ث٧ُة٣ت ا٧٣ذ٥٤ٕ كا٧٣جةدئ اٹصذ٧ةٔٲح ككاٝ ٓ ا٧٣ضذ٧

                                                 

 .266ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ص  -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ  (13)
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ثةػذىةو٫ ا٣ؾم ٱؽرق٫ ظذٯ ٱؽرؾ أ٧٬ٲذ٭ة ٰٚ ظٲةد٫ ا٧٣كذٞج٤ٲح كظٲةة ٦ضذ٧ٕػ٫. 

ك٨٦ ٬٪ة ٠ةف ز٧ح أقةقةف ٦ذ١ة٦ٺف دؼذةر ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱػح ٣٘ٲػؿ ا٧٣ذؼىىػٲ٨ ٚػٰ 

ًٮا٭٧ة، أك٣٭٧ة ٱؿ٠ـ ٤ٔٯ اٵقةقٲةت، كزة٩ٲ٭٧ة ٱٮّٙ ٬ؾق اٵقةقػٲةت ًػ٨٧ 

 عةصةد٫ كد٤جٲح ٣ؿٗجةد٫ كا٬ذ٧ة٦ةد٫.دؼىه ا٣ُة٣ت قؽًّا ٣

كدضػػؽر اٷمػػةرة إ٣ػػٯ أف ا٣ذٕة٦ػػ٢ ٦ػػٓ ا٤ُ٣جػػح ا٣ؽارقػػٲ٨ ٚػػٰ ا٤١٣ٲػػةت 

كػػ٥ ثة٧٣ؿك٩ػػح ٚػػٰ ًػػٮء اػذىةوػػةت ا٣ؽارقػػٲ٨ ا٧٣ؼذ٤ٛػػح ٱ٪ج٘ػػٰ ٣ػػ٫ أف ٱذَّ 

ك٦كػػذٮٱةد٭٥، ك٤ٔػػٯ ا٧٣ؽرقػػٲ٨ أف ٱؿأػػٮا ٬ػػؾٱ٨ ا٣ضػػة٩جٲ٨ ٦ٕػػةن  ٦كػػذٮل 

 ٲح.ا٣ؽارقٲ٨ ٨٦ ص٭ح، كاػذىةوةد٭٥ ٨٦ ص٭ح زة٩

٦ػ٨ ٗٲػؿ اػذىػةص ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ  - ك٨٦ ا٧٣ٺظِ ٰٚ دؽرٱف ا٤ُ٣جػح

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح أف ز٧ح ٗٲةثػةن ٤٣٭ػؽؼ ٔػ٨ أذ٬ػةف ا٣ٞػةا٧ٲ٨  ٦ٞؿرى  -ا٤١٣ٲةت ا٣ضة٦ٕٲح 

٤ٔٯ ا٣ذؽرٱف ٰٚ اٵٔػ٥ اٵ٤ٗػت، ٚػإذا ٬ػ٥ ٱذجٕػٮف ا٣ُؿااػٜ ٩ٛكػ٭ة ا٣ذػٰ ٠ػة٩ٮا 

٤ٔػٯ ٦كػة٦ٓ ا٤ُ٣جػح ا٣٪ىػٮص ٱذجٕٮ٩٭ة ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ػح ا٣سة٩ٮٱػح، كإذا ٬ػ٥ ٱٕٲػؽكف 

٬٪ة٣ٟ صػؽة ٚػٰ دؼٲٌػؿ ٬ػؾق ا٣٪ىػٮص،  ٣ٲف٩ٛك٭ة ا٣ذٰ درق٭ة ا٤ُ٣جح ٨٦ ٝج٢، ك

كَة٧٣ة أق٭ت ا٧٣ؽرقٮف ٰٚ دػؽرٱف ا٣ؼٺٚػةت ثػٲ٨ ا٧٣ػؽارس ا٣٪عٮٱػح ٤ُ٣جػح 

٤٠ٲػػةت ا٣ُػػت، كأٝكػػةـ ا٣جٺٗػػح كًػػؿكث٭ة ٤ُ٣جػػح ا٣٭٪ؽقػػح ا١٣٭ؿثةاٲػػح، ك٬ػػؾق 

ا١ٕ٩كػخ قػ٤جةن ٤ٔػٯ ا٤ُ٣جػح، ٚػإذا ٬ػ٥  ا٧٧٣ةرقةت ا٣ذٰ دؽؿ ٤ٔٯ ٗٲةب ا٣٭ؽؼ

 ٱ٪ٛؿكف ٨٦ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كٱكذس٤ٞٮف ٦ؽرقٲ٭ة، كٱ٘ٲجٮف ٨ٔ ظٌٮر دركق٭ة.

أ٦ة ا١٣ذت ا٣ذٰ ٱذٛة٢ٔ ٦ٕ٭ة ا٤ُ٣جػح ٚػٰ ٬ػؾق ا٤١٣ٲػةت ٚػإف ثٌٕػ٭ة زاػػؿ 

ثةٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح، كٝػؽ كرد ٚػٰ ٦ٞؽ٦ػح أظػؽ ا١٣ذػت ا٣ذػٰ دػؽرَّس ٚػٰ إظػؽل 

كأ٬ؽم ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ا٧٣ذٮآً إ٣ػٯ ا٣ػؾٱ٨ ٱٕؿٚػٮف »اء ا٤١٣ٲةت ا٧٤ٕ٣ٲح ٬ؾا اٷ٬ؽ

٦ٕ٪ٯ ا٣ُٕةء كا٣ذٌعٲح كا٣ؽم ككا٣ؽدٰ ك٦ػ٨ دنػج٫ ث٭ػ٥، كإ٣ػٯ ا٣ػؾٱ٨ ٱٕؿٚػٮف 

 «.ا٣عٜ كٱ٪ةوؿكق، ك٤٣ٞؿاء ا٧٣ٕؾرة ٵ٩٭٥ ٠ة٩ٮا ٱ٪ذْؿكا أ٠سؿ ٧٦ة ٝؽـ
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ك٦ٓ دٞؽٱؿ٩ة ٤٣٪ٲةت ا٣ُٲجح ا٣ىػةدٝح كا٧٣ؼ٤ىػح ٚػٰ ا٣ذػأ٣ٲٙ ثة٣ٕؿثٲػح، 

٩٪ػة ٧ُ٩ػط إ٣ػٯ أف ٚإ٦ؼذ٤ٙ اٵٝكةـ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲػح، كد٧ٕٲ٧٭ة ٤ٔٯ 

د١ٮف ٣٘ح ٬ؾق ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣ٛح ق٤ٲ٧ح ظذٯ ٹ دٞٓ ٔٲ٨ ا٣ُة٣ت ٤ٔٯ أم ػُػأ 

ٰٚ ٬ؾق ا١٣ذت، ثعٲر ٱ٧ػذه ا٣كػٺ٦ح ا٤٣٘ٮٱػح ٦٪٭ػة، كٹ ٱٌػٲؿ أظػؽ٩ة أف 

ٱكذٕٲ٨ أظػؽ٩ة ثأ٬ػ٢ اٹػذىػةص ٚٲ٤ُػت إ٣ػٲ٭٥ دىػعٲط ٦ػة ٠ذجػ٫ كأٔػؽق 

ف اٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح إ٦ٺاٲح ٠ة٩خ أك ٩عٮٱح أك ٧ٗٮًػةن، دنػٲ٨ ٣ُٺث٫، ذ٣ٟ ٵ

 ا١٣ذةثح ٦٭٧ة ٱ٨١ وةظج٭ة ٦ذ١٧٪ةن ٨٦ ٦ةدة اػذىةو٫.

ك٦ػػ٨ ا٧٣ٺظػػِ أٱٌػػةن ٚػػٰ صة٦ٕةد٪ػػة ا٣ٕؿثٲػػح أف ز٧ػػح اًػػُؿاثةن ٚػػٰ 

ا٧٣ى٤ُعةت، كاػذٺٚةن ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ٧٦ػة ٱػ٪١ٕف ث٤ج٤ػح كدنٮٱنػةن ٚػٰ أذ٬ػةف 

اٹػذٺؼ ٰٚ ٦ٲةدٱ٨ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣جعذػح كا٣ذُجٲٞٲػح  ا٣ؽارقٲ٨، كأ٠سؿ ٦ة ٱذض٤ٯ ٬ؾا

 ظٲر دذٕؽد ا٣ذك٧ٲةت كا٧٣ى٤ُعةت ٧٤٣ٛ٭ٮـ ا٣ٮاظؽ ثٲ٨ ُٝؿ ٔؿثٰ كآػؿ.

كٱٺظِ أٱٌةن أف ثٕي ا٣ذؿص٧ةت ٰٚ ا١٣ذت ا٧٣ذؿص٧ح ٗٲؿ ٦ٛ٭ٮ٦ح ٰٚ 

ٔجةراد٭ة، كٹ ٱذ٧س٤٭ة ا٤ُ٣جح ٦ػة دا٦ػخ ٦ذكػ٧ح ثػة٧٘٣ٮض، ك٬ػؾا ٦ػة ٱضٕػ٢ 

 ٞح.ا٣ٛةاؽة ٦٪٭ة ٗٲؿ ٦ذعٞ

صوىىرلىىدربىالنؼوضىبطرائقىتدروسىاللعظىالطربوظىفييىىى-خامدًاى
ىالجامطاتىالطربوظ

ز٧ح أ٦ٮر ٱ٨١٧ ٰٚ ظةؿ دعٞٲٞ٭ة أف دؿدٰٞ ثٮاٝٓ دػؽرٱف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

 ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح، ك٨٦ ٬ؾق اٵ٦ٮر 

ٱذضػػ٫ د٤ٕػػٲ٥ ا٤٣٘ػػح ٩عػػٮ ا٣ٮّٲٛٲػػح كا٣٪ٕٛٲػػح  وظ٘ف٘ووث اىٍِوواْز: -1

ٚةاؽة ٨٦ د٥٤ٕ أم ٦ةدة إذا ٥٣ ٱ٨١ ٣٭ة ٩ٛٓ اصذ٧ةٰٔ كٚةاؽة اٹصذ٧ةٔٲح، إذ ٹ 

 ٧٤٣ذ٥٤ٕ ٰٚ دٛة٫٤ٔ ٦ٓ ا٧٣ضذ٧ٓ.

ثؽ ٨٦ أف دج٪ٯ ا٧٣٪ة٬ش ا٤٣٘ٮٱح ٤ٔػٯ ا٧٣ٮاٝػٙ  كٰٚ ًٮء ٬ؾا ا٣ذٮص٫ ٹ
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كذؼؽـ ٨٦ ا٧٣ةدة ٰٚ ا٣عٲةة، ظذٯ ٱعف ا٣ؽارس أف ا٧٣ةدة ا٣ذػٰ ا٣عٲح ا٣ذٰ دي 

 ٮِّٚؿ٧ة٦ةدػػ٫، كد٤جػػٰ ظةصةدػػ٫، كديػػٱذٛةٔػػ٢ ٦ٕ٭ػػة دكػػذسٲؿ دكإٚػػ٫، كدؿًػػٰ ا٬ذ

 ٦ذ٤ُجةد٫، ٚٲٞج٢ ٤ٔٲ٭ة ثن٘ٙ كرٗجح.

كٱذ٤ُػػت ذ٣ػػٟ دؼ٤ػػٲه ا٧٣٪ػػة٬ش ٦ػػ٨ ا٣عنػػٮ كا٣ذ١ػػؿار كا٣نػػؾكذات 

كاٹقػػذس٪ةءات كا٧٧٣ةظ١ػػةت كا٣ذػػأكٱٺت كػةوػػح ٚػػٰ ا٧٣ػػةدة ا٣٪عٮٱػػح، 

كا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ اٵقةقٲةت ا٣ذػٰ دكػةٔؽ ا٧٣ػذ٥٤ٕ ٤ٔػٯ إدراؾ ا٣ٕٺٝػةت ثػٲ٨ 

٧٦ة ٱٕػٲ٨ ٤ٔػٯ ظكػ٨ اٹ٩ذٛػةع ث٭ػة، ك٬ػٮ  ،ة٬ٲ٥ كا٧٣ضةٹتا٣عٞةاٜ كا٧٣ٛ

 ثؾ٣ٟ ٱٕؽ ػُٮة ٰٚ قجٲ٢ د١ة٢٦ ا٧٣ٕؿٚح ككظؽد٭ة.

أ٦ة ٚٲ٧ػة ٱذ٤ٕػٜ ثٮّٲٛٲػح ا٧٣٪ػة٬ش ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ ا٤١٣ٲػةت اٵػػؿل ٗٲػؿ 

اٳداب كا٣ذؿثٲح )ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح( ٚػٺ ثػؽ ٦ػ٨ أف د١ػٮف ا٧٣ػٮاد ٚػٰ ٬ػؾق 

إف ٰٚ ا٣ُت أك ٰٚ ا٣٭٪ؽقػح أك ا٣ذضػةرة أك  ا٧٣٪ة٬ش ا٣ذٰ ٱذٛة٢ٔ ٦ٕ٭ة ا٤ُ٣جح

ا٫ٞٛ٣ أك ا٣ذةرٱغ كإف ٰٚ أم اػذىةص آػؿ، ٨٦ وػ٧ٲ٥ اػذىةوػةد٭٥ ظذػٯ 

د٤جٰ ظةصةد٭٥، كدنجٓ ٦ٲٮ٣٭٥، كأف ٱىةر إ٣ٯ إصؿاء ا٣ذػؽرٱجةت ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ 

 ّٺؿ د٤ٟ ا٣٪ىٮص ا٣ٮّٲٛٲح ثىٮرة ٗٲؿ ٦جةمؿة.

ح ٚػػٰ ًػػٮء كز٧ػػح ٦ضػػةؿ رظػػت ككاقػػٓ ٚػػٰ اػذٲػػةر ا٧٣ػػةدة ا٤٣٘ٮٱػػ

اػذىةوةت ا٣ؽارقٲ٨، ٚإذا ٠٪خ أدٌرس ٤َجػح ٤٠ٲػح ا٣ذؿثٲػح ٚػٲ٨١٧ اٷدٲػةف 

ث٪ىٮص دؿثٮٱح ٨٦ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ كا٣عػؽٱر ا٣٪جػٮم ا٣نػؿٱٙ ك٦ػ٨ رقػة٣ح 

)أٱ٭ة ا٣ٮ٣ؽ( ٤٣٘ـا٣ٰ، ك٨٦ ٦ٞؽ٦ح اث٨ ػ٤ؽكف )ا٣نؽة ٤ٔٯ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٦ٌػؿة 

وػٲذ٫ إ٣ػٯ ث٭٥( ك٨٦ ٠ذةثةت ا٧٣ؿثٰ قةَٓ ا٣عىػؿم كأظ٧ػؽ أ٦ػٲ٨ ٦سػ٢ ك

٣ػغ، كٱ١٧ػ٨ ٔػؿض إ ك٣ؽق، ككوٲح اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٚةػؿ ٔة٢ٝ إ٣ٯ اث٪ذ٫...

 ٣غ.إ ٩ىٮص مٕؿٱح ٨٦ ٦س٢ ٹ٦ٲح اث٨ ا٣ٮردم ك٦ٲ٧ٲح ا٣ضؿصة٩ٰ....

كإذا ٠٪خ أدٌرس ٤َجح ٥٤ٔ ا٣٪ٛف ٚٲ٨١٧ أف آدٰ ث٪ىػٮص دػؽكر ظػٮؿ 
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كمؼىػٲح أثػٰ « أَػة٨ٔ ػػٲٺن »٩ٛكٲح ٝةا٤٭ة ٨٦ ٦س٢ مؼىػٲح ا٧٣ذ٪جػٰ ٚػٰ 

، كدؿثٲػح «أرل ا٣ٕ٪ٞةء»ؿاس ا٣ع٧ؽا٩ٰ ٰٚ رك٦ٲةد٫، كأثٰ ا٣ٕٺء ا٧٣ٕؿم ٰٚ ٚ

ا٣٪ٛف ٔ٪ؽ ا٣جٮوٲؿم، كٔـة ا٣٪ٛف ٣ؽل ثؽكم ا٣ضج٢، كا٣ذٛػةؤؿ ٔ٪ػؽ إٱ٤ٲػة 

 ٣غ.إ أثٰ ٦ةًٰ...

كإذا ٠٪خ أدٌرس ٤َجح ٥٤ٔ اٹصذ٧ػةع ٚػٲ٨١٧ أف آدػٰ ث٪ىػٮص دٕػة٣ش 

ح )أقػٕةر ا٣ؿٔٲػح( ٵثػٰ ا٧٣ن١ٺت اٹصذ٧ةٔٲح ٝؽٱ٧ةن كظؽٱسةن ٨٦ ٦س٢ ٦ن٤١

ا٣ٕذة٬ٲح، كا٣ذؼ٤ٙ ٰٚ ا٣نؿؽ ٣٪ضٲت ظؽاد، كظؿٱح ا٣ػـكاج ٔ٪ػؽ ا٣ؿوػةٰٚ، 

كا٣ٛٞػػؿ كا٣ذنػػؿد ٔ٪ػػؽ ٤ٔػػٰ ا٣ضػػةرـ كأثػػٰ ٦ةًػػٰ ك٦نػػ٤١ح اٹ٧٘٩ػػةس ٚػػٰ 

 ٣غ.إ ا٤٧٣ؾات ٔ٪ؽ اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ...

كإذا ٠٪خ أدٌرس ٤َجح ٤٠ٲػح ا٣ٛ٪ػٮف ا٣ض٧ٲ٤ػح ٚػٲ٨١٧ أف آدػٰ ث٪ىػٮص 

ح ٦ػ٨ ٦سػ٢ كوػٙ ا٣ٛػؿس ٹ٦ػؿئ ا٣ٞػٲف، ككوػٙ كوٛٲح ٝؽٱ٧ػح كظؽٱسػ

ا٣عؿب ٣جنةر ث٨ ثؿد، ككوٙ ا٣ؾات ٤٣جعذػؿم، ككوػٙ ا٤٣ٲػ٢ ٧٤٣ٕػؿم، 

كا٣ىٮر ا١٣ةرٱ١ةدٮرٱح ٣ػؽل ٠ػ٢ ٦ػ٨ اثػ٨ ا٣ؿك٦ػٰ كا٣ضػةظِ ٦سػ٢ كوػٙ 

اٵو٤ٓ ككوٙ ٝةًػٰ ا٣جىػؿة، ككوػٙ ا٣جؿ٠ػح ٹثػ٨ ظ٧ػؽٱف ا٣ىػ٤ٰٞ 

ٲػػٓ ٵثػػٰ د٧ػػةـ كا٣جعذػػؿم، ككوػػٙ ا٣ضجػػ٢ ٹثػػ٨ ػٛةصػػح اٵ٩ؽ٣كػػٰ، كا٣ؿث

 ٣غ.إ كا٣جعذؿم كوٰٛ ا٣ؽٱ٨ ا٣ع٤ٰ، ككوٙ ا٧٣كةء ٣ؼ٤ٲ٢ ٦ُؿاف...

ك١٬ؾا ٩ؿل أف ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ ٬ؤٹء ا٣ؽارقٲ٨ ٰٚ ا٤١٣ٲةت ا٧٣ؼذ٤ٛح ٱ٪جٰ٘ 

٫٣ أف ٱذك٥ ثة٧٣ؿك٩ح كٜٚ اػذىةوةت ا٣ؽارقٲ٨ ٦ػ٨ ص٭ػح ك٦كػذٮٱةد٭٥ ٦ػ٨ 

 ص٭ح زة٩ٲح.

ؽد ا٧٣عذػٮل ١٣ػ٢ ح ٱعػٲا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ إوؽار دٮوٲٙ ٧٤٣ٞؿرات ا٣ؽراق -2

٦٪٭ػة كٔػؽد قػةٔةت ا٣ذػؽرٱف كدىػػ٪ٲٙ ا٧٣ٞػؿرات ا٣ؽراقػٲح إ٣ػٯ ٦ض٧ٮٔػػةت 

)٦ذ٤ُجػػةت ا٣ضة٦ٕػػح أك ا٧٣ٕ٭ػػؽ، ٦ذ٤ُجػػةت ا٤١٣ٲػػح، ٦ذ٤ُجػػةت ا٣ٞكػػ٥ ا٧٤ٕ٣ػػٰ 
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٣ض٧ٲػٓ  ٮف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ذ٤ُجةن صة٦ٕٲًّة)ا٣ذؼىه(، ٦ٞؿرات اػذٲةرٱح( ٤ٔٯ أف د١

 ذ٣ٟ ٤ُ٤٣جح ٰٚ ا٤١٣ٲةت ا٧٣ؼذ٤ٛح.ا٤ُ٣جح، ك٣ٲكخ ٨٦ ا٧٣ٞؿرات اٹػذٲةرٱح، ك

إظؽاث د٘ٲٲؿات صٮ٬ؿٱح ٰٚ َؿااٜ ا٣ذػؽرٱف كد٪ٮٱػٓ ٦ىػةدر ا٣ذ٤ٕػٲ٥  -3

كا٣ذ٥٤ٕ دعٞٲٞةن ٵ٬ؽاؼ ا٧٣٪٭ش ٦ٓ ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ دٮّٲػٙ ا٣ذٞة٩ػح ٚػٰ ا٣ذػؽرٱف، 

كاقػػذؼؽاـ أقػػة٣ٲت ا٣ػػذ٥٤ٕ ا٣ػػؾادٰ كدٮّٲػػٙ ا٣ػػذ٥٤ٕ ثة٣عةقػػٮب، كا٧٣٪ةٝنػػح 

إًةٚح إ٣ػٯ ا٣ؽراقػةت ا٧٣ٲؽا٩ٲػح  ،٤١ٲٛةت ا٣جعسٲحكا٣عٮار كا٣ٕىٙ ا٣ؽ٦ةٰٗ كا٣ذ

كا٤٧ٕ٣ٲح، كدٕـٱـ ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ػؾادٰ ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ أظػؽ ر٠ػةاـ ا٧٣ػ٪٭ش ا٣ضػة٦ٰٕ، كأ٩ػ٫ 

أقةس ٤٣ذ٥٤ٕ ا٧٣كذ٧ؿ ٦ؽل ا٣عٲةة؛ كا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔػٯ د٪٧ٲػح ا٣ذ١ٛٲػؿ ا٣٪ٞػؽم ٣ػؽل 

ا٤ُ٣جح ٤ٔٯ أ٫٩ ا٧٣ؽػ٢ اٵقةقػٰ ٧٣ٮا٠جػح ركح ا٣ٕىػؿ كا٣ذ٧ٲٲػـ ثػٲ٨ اٵوػة٣ح 

٣ـٱٙ. كا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ أف د١نػٙ َؿااػٜ ا٣ذػؽرٱف ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ ٔػ٨ كا

 ا٧٣ٮا٬ت اٵدثٲح ث٘ٲح د٪٧ٲذ٭ة كاٹردٞةء ث٭ة.

ٰ ٦ٲؽاف َؿااٜ ا٣ذؽرٱف  -4 دٮّٲٙ دٞة٩ح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كاٹدىةٹت ا٣عؽٱسح ٚ

ا٣ضة٦ٰٕ قٮاء ٤ُ٤٣جح ا٣ػؾٱ٨ ٱذػةثٕٮف دراقػذ٭٥ ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح، أك ٵك٣بػٟ ا٣ػؾٱ٨ 

ٚػٰ ٩ٮٔٲػح  ةإٱضةثٲًّػدػأزٲؿان ٨ٔ ثٕؽ، ٧٠ة ٱ٨١٧ ٣٭ؾق ا٣ذٞة٩ػح أف دػؤزؿ  ٱذ٤ٞٮف ا٣ذ٤ٕٲ٥

ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ك٦ٮاء٦ذ٫ كا٣عىٮؿ ٤ٔٲ٫ كدؼٛٲي د٤١ٛذ٫ إذا كٚؿت ٣٭ػة ا٣ْػؿكؼ 

ا٧٣ٺا٧ح ٤٣عىٮؿ ا٧٣جةمؿ ٤ٔٯ ٦ىػةدر ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٣ذٞ٪ٲػح، كدكػ٭ٲ٢ ا٣ذٮاوػ٢ 

ؾق ا٣ذٞ٪ٲػةت ٚػٰ دٞػؽٱ٥ ا٣كؿٱٓ ثٲ٨ أٌٔةء ٬ٲبح ا٣ذؽرٱف كا٣جةظسٲ٨، ٧٠ة دك٭٥ ٬ػ

ا٣ؽركس كا٣جؿا٦ش ا٧٣ؤدٱح إ٣ٯ ا٣عىٮؿ ٤ٔٯ ا٣ن٭ةدات ثٮقةاٍ ٦ذٕؽدة ك٦ذٞؽ٦ػح 

٦ؼذؿٝح ثؾ٣ٟ ا٣عٮاصـ ا٣ذ٤ٞٲؽٱح ١٧٤٣ػةف كا٣ـ٦ػةف. كإف ا٣ٞػؽرة اٹٚذؿاًػٲح ٣٭ػؾا 

ا٣ذُٮر ٰٚ كقةا٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٹ ظؽكد ٣٭ة ٣ذعكٲ٨ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٧٣ٛذٮح كا٣ذ٥٤ٕ ٔػ٨ ثٕػؽ، 

٣٭ة ا٣ْؿكؼ ا٧٣٪ةقجح ٬يٲِّبخة إذا ٦ة كا٣ذ٥٤ٕ ٦ؽل ا٣عٲة
(14)

. 

                                                 

ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ  -ا٣ؽ٠ذٮر رمؽم أظ٧ؽ َٕٲ٧ح كا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ث٨ ق٤ٲ٧ةف ا٣ج٪ػؽرم  (14)

 .٦876ؿصٓ قةثٜ ص -ثٲ٨ روؽ ا٣ٮاٝٓ كرؤل ا٣ذُٮٱؿ 
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امػىل غنّ أن ٓكِن إغداا  واسيدْ امن دل امػة ٔدل لدْ امخ وػد    -5

امػة ٔل غٔة وقتصة غندّ امتصصدا امدا،ٔوإ وإًىد  غندّ ود  ٓدةمن   دٍ ودي 

مصصص   غنىٔل أخدةى لدْ إرد س مك ودل امىػةلدل مًقٔقد ً اَىٔدل امداوس 

ضدةوس  إغداا ه مىٌُتدٍ امتاسٓ دٔل امتة ِي وامىٌُدْ منىداسا امخد وػْإ و

  ًٔث ٓتىكي وي ًقل ًت ئج امتػنه ًقالً ٓؤ ي إمّ امفُه وامتخآا واإل ااع.

إخض ع أغض ء امُٔئل امتاسٓ ٔل لْ امخ وػد   إمدّ  وسا  ماسٓنٔدل  -6

مة ِٓل مزو َه  ىُ سا  مِحٍٔ امطننل ويدنل إساد  َه واايد مٔل امفػ مدل 

 ًٔدث ٓ داو غضدِ امُٔئدل امتاسٓ دٔل ،د  ساً لْ ماسٓ ُه ورةائو مقِٓىُهإ 

غنددّ وِاةنددل امتددالو امىػةلددْإ ووِاحُددل غصددة امىػنِو مٔددل وامىكتندد   

 اإلمكتةؤًل و ٌِك امىػنِو   واالمص ال  ومق ًل االمص ل وامتػنٔه.

امتطِٓة امىٌُْ اغضد ء امُٔئدل امتاسٓ دٔل لدْ امخ وػد   غندّ أال  -7

اوسا  لدْ امن دل م دإ وإًىد  إخضد غُه ٓقتصة غنّ ااي مٔل وامطةائو لق 

مةةز غنّ ااي ئ   اسمق ء   مِا،ع امن ِيإ واًطال، ً ودي أن َد ا االسمقد ء 

 و ؤومٔل حى غٔلإ وال منقّ غنّ ة َل واسيْ امن ل امػة ٔل وحاَه.

مٌِٓع أي مٔل امتقدِٓه وغدام اال،تصد س غندّ االوتً ًد   امكت  ٔدلإ  -8

حنق   امنًثإ غندّ أن مةةدز اايدئنل غندّ وإ خ ل االوتً ً   امشف َٔل و

وغام اال،تص س غندّ امى دتِى ااول ودي و دتِٓ    إة لل و تِٓ   امىػةلل

امىػةلل امىتىثل لْ امًفظ وامت ةة وااليتةح عإ وإًى  ٓشىل امفُه وامتطنٔو 

وامًددا وددي اايددئنل  وامتًنٔددل وامضددن    مشددكل وامتػنٔددل وامٌقددا... إمدد .

 ًظةاً مقصِسَ  لْ ،ٔ ا امكثٔة وي امى دتِٓ   امىػةلٔدل إامىِضِغٔل امىؤمىتل

 امػقنٔل امػنٔ  وي حُل و،صِسَ  لْ مػةف و تِٓ   امطننل لْ امتػنٔة.
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دذ٨٧ٌ ٦ٞؿرات ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ ٦ٞػؿران ٚػٰ ٦٭ػةرات  فٍ ٵا٣كٰٕ  -9

 اقذؼؽاـ ا١٧٣ذجح كدٕؽد ٦ىةدر ا٣ذ٥٤ٕ، كآػؿ ٰٚ أقة٣ٲت ا٣جعر.

٧٤٣ؿاصػٓ كأ٦٭ػةت ا١٣ذػت اٵص٪جٲػح ٚػٰ  دنضٲٓ ظؿ٠ػح ا٣ذؿص٧ػح -11

ا٣ذؼىىػػةت ا٧٣ؼذ٤ٛػػح كا٣ذ٪كػػٲٜ ٦ػػٓ ا٧٣ؿ٠ػػـ ا٣ٕؿثػػٰ ٤٣ذٕؿٱػػت كا٣ذؿص٧ػػح 

كا٣ذأ٣ٲٙ كا٣٪نؿ ثؽ٦نٜ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ، ظذٯ ٱػذ٨١٧ ا٤ُ٣جػح ٦ػ٨ اٹَػٺع 

٤ٔٯ ا٣ذُٮرات ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣عؽٱسح ٚػٰ ا٣ذؼىىػةت ا٧٣٪ػةّؿة ٚػٰ دكؿ ا٣ٕػة٥٣ 

 «.ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح»ا٧٣ؼذ٤ٛح، ك٤ٞ٩٭ة إ٣ٯ ٣٘ذ٭٥ اٵـ 

ا٣ذ٪كٲٜ ثٲ٨ ٦٪ْٮ٦ح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ ك٦٪ْٮ٦ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٦ػة ٝجػ٢  -11

 ا٣ضة٦ٰٕ، ك٠ٛة٩ة دٞةذؼ ا١٣ؿة كدع٧ٲ٢ ا٧٣كؤك٣ٲح ٣ُؿؼ دكف آػؿ!

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 .1976ا٣ؼؿَٮـ  - ا٣ؽ٠ذٮر ظكةـ ا٣ؼُٲت - ادعةد ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ا٣ٕؿب -

ا٣ػؽ٠ذٮر رمػؽم  - ٝػٓ كرؤل ا٣ذُػٮٱؿا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ ثػٲ٨ روػؽ ا٣ٮا -

 - دار ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثػٰ - أظ٧ؽ َٕٲ٧ح كا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ث٨ ق٤ٲ٧ةف ا٣ج٪ؽرم

 .2114ا٣ٞة٬ؿة 

ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ  - ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ٰٚ ا٣ٕؿاؽ )ادضة٬ػةت ٧٩ػٮق ك٦نػ١ٺد٫( -

 .1968صة٦ٕح ث٘ؽاد  - ا٣ض٤ٲ٢ ا٣ـكثٰٕ كا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ أظ٧ؽ ا٣٘٪ةـ

دار  - ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػٮد أظ٧ػؽ ا٣كػٲؽ - كا٧ُ٣ٮحد٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ثٲ٨ ا٣ٮاٝٓ  -

 .1998د٦نٜ  - َٺس ٤٣ؽراقةت كا٣ذؿص٧ح كا٣٪نؿ
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ا٣ضة٦ٕػػةت اٷقػػٺ٦ٲح كد٤ٕػػٲ٥ ا٣ٕؿثٲػػح   - راثُػػح ا٣ضة٦ٕػػةت اٷقػػٺ٦ٲح -

 .٦2112ىؿ ٱ٪ةٱؿ  -٦ؽٱ٪ح اٷق٧ةٔٲ٤ٲح  - ا٣ٮاٝٓ كا٣ذُٮٱؿ

 - ر ا١ٛ٣ػؿدا - ٧ٔةف - ا٣ؽ٠ذٮر قٕٲؽ ا٣ذ٢ - ٝٮأؽ ا٣ؽراقح ٰٚ ا٣ضة٦ٕح -

1997. 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣عةدم كا٣ٕنؿٱ٨ ٰٚ ا٧٣ؤقكػةت ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٚػٰ  -

ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػؽ  - ٤ٚكُٲ٨  ا٣ٮاٝػٓ كا٣ذعػؽٱةت كاقذنػؿاؼ ا٧٣كػذٞج٢

ا٧٣ٮق٥ ا٣سٞةٰٚ ا٣سة٣ر كا٣ٕنؿكف ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  - صٮاد ا٣٪ٮرم

 .٧ٔ2115ةف  - اٵرد٩ٰ

دار  - جػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧ )ث٪ػػخ ا٣نػػةَئ(ا٣ػػؽ٠ذٮرة ٔةانػػح ٔ - ٣٘ذ٪ػػة كا٣عٲػػةة -

 .1971ا٣ٞة٬ؿة  - ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ

٦ٕ٭ػػؽ  - أ٦ػػٲ٨ ا٣ؼػػٮ٣ٰ - ٦عةًػػؿات ٔػػ٨ ٦نػػ١ٺت ظٲةد٪ػػة ا٤٣٘ٮٱػػح -

 .1958ا٣ٞة٬ؿة  - ا٣ؽراقةت ا٣ٕؿثٲح

ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ػؽ ٠ة٦ػ٢ ظكػٲ٨  -٦ؾ٠ؿة ٨ٔ ا٣ُؿٱٞح ا٣عؽٱسح ٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٣٪عٮ  -

 .1966ا٣ٞة٬ؿة  -ا٧٣ذعؽة كزارة ا٣ذؿثٲح كا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح  -

ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ػؽ  - ا٧٣ٮصـ ٰٚ َؿااٜ دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كآداث٭ة -

 .1981ثٲؿكت  - دار ا٣ٕٮدة - ا٣كٲٌؽ

*   *   *
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َ
 تاع وأتاع، وامل

 ()أ. د. ٌازن اىٍتارك

٢ٌٕ٣ ٨٦ أثؿز وٛةت ا٤٣٘ح ا٣عٲٌح أف د١ٮف ٠سٲؿةن ٰٚ ٦ٮاد٬ٌػة كصػؾكر٬ة، 

ا كامػذٞةٝنة، ٝػةدرة ٤ٔػٯ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ا٧٣ٕػة٩ٰ ٗ٪ٲٌ  ح قؼٲٌح ٚػٰ ُٔةا٭ػة دٮ٣ٲػؽن

ٕجٌػؿ ٔػ٨ دكاٵ١ٚةر، د٤٧ٟ ٨٦ اٵث٪ٲػح كا٣ٞٮا٣ػت ا٤٣ْٛٲٌػح ٦ػة دكػذُٲٓ ثػ٫ أف 

١ٮف ٢١٣ ٦ٕ٪نٯ ٦٭٧ة ٱؽٌؽ ٱا٧٣ٕة٩ٰ ا٣ؽٝٲٞح، ك٨ٔ ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ ا٧٣ٕة٩ٰ، ظذٯ 

ٌٰ ٱىٌٮرق. ك٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ أف ٨٦ ػىةاه ا٣ٕؿثٲٌح  ٧٤٠ح دٕجٌؿ ٔ٪٫، أك ث٪ةءه ٣ْٛ

ا٣ذٰ ا٦ذةزت ث٭ة أ٩٭ة د٤٧ٟ ٨٦ ا٣ٞٮا٣ت ا٤٣ْٛٲح كاٵث٪ٲح كا٧٤١٣ةت ٦ة دٕجٌؿ ث٫ 

٨ٔ دٹٹتو ٠سٲؿة دجةٱ٪خ ٦ٕة٩ٲ٭ػة ًػ٨٧ ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ٕػةـ ا٣ٮاظػؽ. كٹ د١ػٮف 

ة إٌٹ إذا ٠ة٩خ ٦ؿاٚٞح ١ٛ٤٣ؿ، ٦كػةٱؿة ٣ػ٫ ٚػٰ د٧ٲٲػـق ثػٲ٨  ٔن ا٤٣٘ح وةدٝح ٦ُٮا

ك٣ػٮ ٣ػ٥ د١ػ٨ ا٤٣٘ػح  .٫٣، ك٠ة٩خ ٔػةصـة أ٦ة٦ػ٫ وٮرةن  ا٧٣ٕة٩ٰ، كإٌٹ ٥٣ د٨١

ٝةدرة ٤ٔٯ ٦ٺظٞح ا١ٛ٣ؿ ك٦كةٱؿد٫ ٧٣ةت ٠سٲؿ ٨٦ أ١ٚػةر ا٧٤ٕ٣ػةء كا٣نػٕؿاء 

 كا٧٣جؽٔٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ظْٛخ ا٤٣٘ح ثٮارؽى ٝؿااع٭٥ ثؽٝةاٜ دٹٹد٭ة.

ا ٦ة د٧ٌؿ ثة٣ؼةَؿ أك ثة٣ؾ٨٬ ٦ؿكر ا٣جؿؽ، ٚإف ٥٣ د٨١ ٔ٪ؽ  إف ا١ٛ٣ؿة ٠سٲؿن

ا٣سؿكة ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ ٱ٧ذ١٤٭ػة، ٧٤٠ػحه دكػذُٲٓ ا٣ذٞػةط ا١ٛ٣ػؿة وةظج٭ة، كٰٚ 

ا٣ٕػػةثؿة كدىػػٮٱؿى٬ة، ٗةثػػخ كٗػػةرت ك٦ٌػػخ؛ ٵفَّ وػػةظج٭ة ٣ػػ٥ ٱكػػذُٓ أف 

٭ؿ٬ة ث٫، كٹ ٱ٤٧ٟ ا٣ٞة٣ت ا٤٣٘ٮٌم ا٣ػؾم ٱىػ٤ط ٣٭ػة، كٱ١ػٮف  ٱ١كٮ٬ة ٦ة ٱْي

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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عوٓ قّدِا. إٍُ لوًا لان اهوصان قادًرا عوٓ يالذقةث اهكمةر ويخاراحةُا قةادًرا 

عوةةٓ اهخيتٖةةر عةةٌ فداِّ فومةةاره ويياٍٖةةُا وعةةٌ درحةةات د  حةةُ اهً خوكةةث 

اهًخكاوحثا لان فرقٓ وفدّا وفوضدا ويٌ اهيصٖر فن حخًإز اهًيأٍ اهًخقارةث 

 إذا هى ٕمٌ همنٍّ يَّا اهتَاءُ اهوغّْي اه اّص ةُ واهًيتِّر عَُ.

  ٍ ٖةر هّةا وةٔ إن لخّاب اهيرةٖث وفدةاءِةا ٕيروةْن فن هويرةّٖةث ةةروةً هك ٖةث 

اهقدرة عوٓ اهخكرٕق ةٌٖ اهًيأٍ يًّةا حمةٌ دقٖقةثا وعوةٓ اهخيتٖةر عةٌ اه ةكات 

يًّا ٕقّن اهكرا ةَّٖاا وعٌ األويال يًّا حكاوحج درحات اهضةي  واهقةْة وّٖةا. 

اهيخةب اهيخةاب وةٔ حردٕةد درحةات  ويٌ َٕيْد إهٓ لخب اهخراث اهوغةْي ٕخةدِ 

يةا حةدّل عوٖةُ يةٌ شةعرّٖث فو اشةخغراا. فويال اهرّب واهيشةقا وفويةال اهَةْ  و

ٖر ويا ؤ فوياهُ يٌ د  ت عوٓ اهتطء واهصرعث واهررلث واهّٖئث!  ودرحات اهصَّ

ًَّٓ اهْاذد يٌ اهكرواا ويا  إن لخب اهوغث ذك ج هَا يا ةٌٖ فشًاء اهًص

ةٌٖ فويال فو درحات اهكين اهْاذد يٌ ورواا ويةا ةةٌٖ اه ةكات اهًخقارةةث 

ذا حخد اهموًثا شْاء فلاٍج اشًاً ف  ويالًا ولأٍَّا اهثةْب يٌ حكاوت... وِم

ن عوةٓ قةدِّ  ةصةُا   ٕزٕةد عَةُ و  ٕةَقذا واهةذي َِٕشة ُّ عةٌ  اهذي ُٕك َّ

ًٌّ ٕرحدُٕ.  اهًيَٓ لًا ٕشّ  اهثْب اهرقٖق عٌ  ةصخُ فو ع

هقد دعْت ؤ يقال شاةق
(1)

إهٓ عد  ظًس اهكروا اهًيَْٕث ةٌٖ اهموًاتا  

عث إهٓ عّدِا يخرادواتا وقوج إن ذهك اهًَّج شٖاشث غٖةر ذمًٖةثا وعد  اهًصار

و  يكٖدة ؤ يٖدان اهوغث عايّثا ومٖ  إذا لاٍج اهوغث لاهيرةٖث اهًيرووث ةأٍّا حضع 

ٔ شٖره  ٔ ُخوُقُا و همن ذاهث هتْشّاا وح ّذ لنَّ ذاهث ًّٕر ةّا اهمائٌ ؤ َخوقُا وو

لن صةغٖرة  فو لتٖةرة حخ ةن ةرٖاحةُ فو وفلوُ وشرةُا ؤ ٍْيُ وذتُّ وةغضُا وؤ 

 ةٖئخُ فو ذْٖاٍُا ةموًث  ٕيتّر ةّا عَّا وٕدّل عوّٖا؟!

                                                 

 88يخوةث يخًةع اهوغةث اهيرةٖةث ةديشةق   يراضرة اهخ رٖد اهوغْي: لال  ؤ اهًَّج (1)

.821ص 3ج
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، «٦ػ٪٭ش ٧َػف ا٣ٛػؿكؽ»كا٣ٕضٲت أف ٩ك٤ٟ ا٣ٲٮـ ٰٚ ٤٧ٔ٪ػة ا٤٣٘ػٮم 

ك٩ع٨ ٩ؿل أف ا٣ٕؿثٲح د٤٧ٟ ٦ػ٨ زػؿكة ا٧٣ذؿادٚػةت ٦ػة ٹ ٩عذػةج إ٣ٲػ٫، ك٦ػة 

٫ إ٣ٯ ا٣ٕؿ ثٲٌح ٨٧٦ ٹ ٱٕؿٚٮف ٦ـٱػح كو٢ إ٣ٯ أف أوجط ٦ضةؿ ٨َٕو ك٩ٞؽ ٱٮصَّ

 ذ٣ٟ، أك ٨٧٦ ٱذٮ٧٬ٌٮف ا٣ذؿادؼ ٚٲ٧ة ٹ دؿادؼ ٚٲ٫!

إ٩٪ة ا٣ٲٮـ ٰٚ أمٌؽ ا٣عةصح إ٣ٯ إظٲةء ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ ا٧٣ٕػة٩ٰ، كإ٣ػٯ ا٣ؽٌٝػح ٚػٰ 

ا٣ذٛؿٱٜ ثٲ٨ ٦ٕة٩ٰ ا٧٤١٣ةت ٣٪ٌٓ ثٲ٨ أٱؽم ا٧٤ٕ٣ةء ٣٘ػحن دٝٲٞػح دكػةٔؽ٥٬ ٚٲ٧ػة 

ٌٰ دٝٲٜ. ك٩عػ٨ ٱذىؽَّكف إ٣ٲ٫ ٨٦ كًٓ ٦ى٤ُعةت ٧٤ٔٲٌح دٝٲٞح ، ك٨٦ دٕجٲؿ ٧٤ٔ

إف ٤ٔٯ ا١٣ةدػت إذا »ا٣ٲٮـ ٦ٓ مٲغ ٠ذٌةب ا٣ٕؿثٲح أثٰ ٔس٧ةف ا٣ضةظِ ا٣ؾم ٝةؿ  

كٝٓ ٤ٔٯ أ٣ٛةظ ٦ذٞةرثح ا٧٣ٕة٩ٰ، أف ٱجعر ٨ٔ أقجةب اػذٺٚ٭ػة، كأف ٱكػذ٢٧ٕ 

جٞػةن. كأٹَّ  ًَ ِّٜ ا٧٣ٕ٪ػٯ، أف ٱ١ػٮف ٣ػ٫ اٹقػ٥  ٠ٺًّ ٦٪٭ة ٰٚ ٦ٮًٕ٭ة ٦ػةداـ ٦ػ٨ ظػ

ؿان كٹ ٦نذؿ٠ةن، كٹ ٦يذ٧ٌَّ ٱ١ٮف ٫٣ ٚة ىِّ «٪ةن ًٺن كٹ ٦ٌٛٮٹن، كٹ ٦ٞي
(2)

. 

كأظك٨ ا١٣ٺـ ٦ة ٠ة٩خ ٧٤٠ةد٫ ٦ٕجٌؿة ٨ٔ ا٧٣ؿاد، كػٲؿ اٵ٣ٛةظ كأدٌٝ٭ػة 

٦ة ٠ةف ٦٪٭ة ٝة٣جةن ٤ٔٯ ٝؽِّ ا٧٣ٕ٪ٯ؛ ٵف ا٧٣ٕ٪ٯ صكػ٥ كا٤٣ٛػِ ٣جةقػ٫، كٹ ثػٌؽ 

٦ػ٨ دٝػةاٜ ا٧٣ٕػة٩ٰ، ٤٣ٕة٥ً٣ ك٤٣ج٤ٲٖ أف ٱىٲت ثٞٮ٫٣ ك٧٤٠ةد٫ ٦ػة ٱؿ٦ػٰ إ٣ٲػ٫ 

ك٤ٔٯ ا٤٣٘ٮٌم أف ٱٌػٓ ثػٲ٨ أٱػؽم ا١٣ذٌػةب زػؿكة ٱؼذػةركف ٦٪٭ػة ٦ػة ٱنػٰٛ 

٤ٗٲ٤٭٥، كٱ١كٮ ٦ٕة٩ٲ٭٥، كٱذض٤َّٯ ثػ٫ ٦يػؿادي٥٬، كدذع٤َّػٯ ثػ٫ ث٪ػةت أ١ٚػةر٥٬ 

 اٵدثٲٌح، كظٞةاٞ٭٥ ا٧٤ٕ٣ٲٌح ا٣ؽٝٲٞح.

كأًؿب ا٣ٲٮـ ٤٣ٞةرئ ٦سةٹن كاظؽان ٨٦ أ٦س٤حو ٠سٲؿة ٱكةرع أوػعةث٭ة إ٣ػٯ 

٣ٌٞةء ٤ٔٯ ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ ا٧٣ٕة٩ٰ، ٤ٔٯ ر٥ٗ اػػذٺؼ ا٧٣جػة٩ٰ، كإ٣ػٯ صٕػ٢ ا

ذجةٱ٪ىٲ٨ٍ ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ ٦ذؿادٚىٲ٨ٍ!  ا٧٣ي

  ٌٰ  «.صٮاز ٝٮ٣٭٥ ا٧٣ىجٲٓ كا٧٣يجةع ث٧ٕ٪نٯ كاظؽ»صةء ٰٚ ٝؿار ٣٘ٮٌم ٦ض٧ٕ

                                                 

.1/93ا٣ضةظِ  ا٣جٲةف كا٣ذجٲٲ٨  (2)
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 كصةء ٰٚ د٤ٕٲ٢ ٬ؾا ا٣ٞؿار 

]ا٣ذ٤ٕٲ٢  أ( ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥. ٣كػةف ا٣ٕػؿب  ٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ )أثػةع( ٤ٔػٯ ث٪ػةء 

ٌٰ ذ٣ػٟ »أ٢ٕٚ( ٰٚ ٦ةدة )ثٲٓ(، ك٨١٣ صػةء ٚػٰ ٦ػةدة )أثػؿ(  ) كمػج٫َّ ا٣نػةٕٚ

٣ؽدٍػ٫ ٝجػ٢ ذ٣ػٟ ٠ػةف  يثٲٕخ ظة٦ٺن دجٕ٭ة ك٣ؽ٬ة، ٚإف كى ثة٣ٮٹدة ٰٚ اٷ٦ةء إذا أ

ٌُةع  «.ا٣ٮ٣ؽ ٤٣جةآ... كٝٮ٫٣ )أثةع( ٣٘ح ٰٚ )ثةع( ٧٠ة ٝةؿ اث٨ ا٣ٞ

 «.أثةع ٚٺف ا٣نٰء ثة٫ٔ»ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ  

ُةع أزجخ )أثةع( ث٧ٕ٪ٯ )ثةع(  كذ٠ؿ ذ٣ٟ اث٨ ٦٪ْٮر ك٣ػ٥ أم إف اث٨ ا٣ٞ

ب٭ة، إذ ٬ٰ كردت ث٧ٕ٪ٯ )ثةع( ٰٚ ٠ٺـ ا٣نةٰٕٚ. ٌُ  ٱيؼ

٤ػخي (  »2/236ٰٚ ا٣ؽٹ٣ح  ٝةؿ قػٲجٮٱ٫ )ا١٣ذػةب  -ب ٕى كٝػؽ ٱضػٰء ٚى

أم إف ٦ػة صػةء ٤ٔػٯ ٬ػؾٱ٨ «. كأ٤ٕٚخ ٧٣ٕ٪نٯ كاظػؽ إٌٹ أف ا٤٣٘ذػٲ٨ اػذ٤ٛذػة

٩عٮ  وػٌؽق كأوػٌؽق، كظـ٩ػ٫ كأظـ٩ػ٫، كصػؽَّ ا٣ج٪ةءٱ٨ ٬ٮ اػذٺؼ ٣٘ةت ٨٦ 

 كأصؽَّ ٰٚ اٵ٦ؿ[.

كٱذعؽث ا٣ٞؿار ٨ٔ )ػىٮوٲٌح( ٢ٕٚ )ثةع( كٱٞٮؿ  ]ك٬ؾق ا٣ؼىٮوٲح 

ٔىػ كؽ٬ة إُٔةء دٹ٣ح صؽٱؽة ٢ٕٛ٤٣ )أثةع( ٣ٲ١ػٮف ث٧ٕ٪ػٯ )ثػةع( ٹ   ضى ؿى ٹ ٱٛي

 ٤٣جٲٓ ٍٚٞ[.

زػػ٥ ٱكذنػػ٭ؽ ا٣ٞػػؿار ث٧ضػػٰء )أثػػةع( ث٧ٕ٪ػػٯ )ثػػةع( ٚػػٰ ٠ػػٺـ ا٣٪ػػٮٱؿم 

( ٰٚ ٠ذةث٫ )٩٭ةٱح اٵرب(. ك٦ضٲب٭ة ٰٚ ٠ػٺـ ا١٣ةقػة٩ٰ ٧٣733٬ذٮٚٯ ق٪ح )ا

( ٰٚ ٠ذةث٫ )ثؽاآ ا٣ىػ٪ةآ( كٱ٪ذ٭ػٰ د٤ٕٲػ٢ ا٣ٞػؿار إ٣ػٯ ا٣ٞػٮؿ  ]كٹ 587٬)

جٲٓ(  جةع( إٌٹ ث٧ٕ٪ٯ )ا٧٣ى ٱ١ةد ا٧٣ٕةوؿكف ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء كا٣ذضةر ٱكذ٤٧ٕٮف )ا٧٣ي

ار ا٣ٞةاػػ٢ ثػػأف ك٣ػػٲف ا٧٣ٕػػؿكض ٤٣جٲػػٓ[. ك٬٪ػػة ٱ٪ذ٭ػػٰ ٠ػػٺـ أوػػعةب ا٣ٞػػؿ

 )ا٧٣جٲٓ( ث٧ٕ٪ٯ )ا٧٣جةع(، كا٧٣ذ٨٧ٌٌ أف )ثةع( ث٧ٕ٪ٯ )أثةع(.

 كأٝٮؿ ٰٚ ا٣ؿدٌ ٤ٔٯ ا٣ٞؿار كد٤ٕٲ٫٤ 
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أ٦ة ا٣ٞٮؿ ثأف )٣كةف ا٣ٕؿب( ٥٣ ٱؾ٠ؿ )أثةع( ٤ٔٯ ث٪ػةء )إٔٚػ٢( ٚػٰ  -1

٦ةدة )ثٲٓ(. ٚ٘ٲؿ وعٲط! ٚٞؽ ذ٠ؿ اث٨ ٦٪ْٮر ذ٣ٟ ٚػٰ ٦ػةدة )ثٲػٓ( 

 . ٝةؿ ا٣٭٧ؽا٩ٰ  وأةاغّ: غؽَّىّ ىيت٘ع كاثذةع ا٣نٰءى  امذؿاق.»كٝةؿ  

 ٚؿًٲخ آٹء ا١٣ي٧ٲخ ٨٧ٚ ٱيجٍػٓ

 

جػػةعً    ٚؿقػػةن ٤ٚػػٲف صٮادي٩ػػة ث٧ي

 «.أم ث٧ٕؿَّض ٤٣جٲٓ 

ك١٬ؾا كردت ا٧٣ةدة كمؿظ٭ة كاٹقذن٭ةد ٣٭ة ٰٚ ٦ٕض٥ ٣كةف ا٣ٕػؿب، 

 ١ٚٲٙ ٱٞةؿ إف ا٤٣كةف ٥٣ ٱؾ٠ؿ٬ة ٰٚ ٦ةدة )ثٲٓ(؟!!

«. ؿ(  كمػج٫ٌ ا٣نػةٰٕٚ... إ٣ػغك٨١٣ صةء ٚػٰ ٦ػةدة )أثػ»كأ٦ة ٝٮ٣٭٥  -2

كا٣ذ٤ٕٲٜ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ثأف )ثةع( ث٧ٕ٪ٯ )أثةع( ٰٚ ٝٮؿ ا٣نةٰٕٚ، ٚٲػؽٌؿ 

ػؿ ٦نػؿكح ثٕػؽق. إ٩ػ٫  ٤ٔٯ ٔؽـ ٚ٭٥ ٠ٺـ ا٣نػةٰٕٚ، رٗػ٥ أ٩ػ٫ ٦ٛكَّ

إ٩٭ػة إذا )أثٲٕػخ( ظػة٦ٺن، دجٕ٭ػة ك٣ػؽ٬ة، ٚػإف »ٱٞٮؿ ٨ٔ ا٣ضةرٱػح  

ٔيؿًخ  ك٣ؽد٫ ٝج٢ ذ٣ٟ ٠ةف ا٣ٮ٣ؽ ٤٣جةآ، أم ٦ة دا٦خ )أثٲٕخ( أم 

 ِّٜ ٤٣جٲٓ ظة٦ٺن ٚإف ك٣ؽ٬ة ا٣ؾم دع٫٤٧ ٦ٕؿكض ٦ٕ٭ة، ك٬ػٮ ٦ػ٨ ظػ

ِّٜ ا٣ػؾم  ا٣ؾم امذؿا٬ة، كأ٦َّة إف ك٣ؽد٫ ٝج٢ ٔؿً٭ة ٤٣جٲٓ، ٚ٭ٮ ٨٦ ظػ

ػٌٮؿ  ؿق ٩ة٫٤ٝ، ١ٚٲػٙ ٩ٞي ٠ةف ٱ١٤٧٭ة أم ا٣جةآ، ك٬ؾا ٠ٺـ كاًط ٚكَّ

ة مؿٔٲًّة أٚذٯ ث٫؟! َّٰ ٦ة ٥٣ ٱ٢ٞ، ك٩٘ٲٌؿ ظ٧١ن  ا٣نةٕٚ

ؿ ثأف اث٨ ٦٪ْٮر ٢ٞ٩ ٝٮؿ اثػ٨ ا٣ُٞػةع ثػأف )أثػةع( ث٧ٕ٪ػٯ كأ٦ة ا٣ٞٮ -3

)ثةع( ٚٞٮؿ ٔضٲت، ثٕٲؽ ٨ٔ ا٣ؽٌٝػح ٚػٰ ا٣٪ٞػ٢، كٔػ٨ ا٣ىػعح ٚػٰ 

ا٣ؿكاٱح؛ كذ٣ٟ أف ٦ذ٨ ا٤٣كةف ػٺ ٨٦ ٠ٺـ اث٨ ا٣ُٞةع ا٣جذٌح! ك١٣ػ٨ 

ٌٜٞ ا٤٣كةف أك ا٣٪ةمؿ، كًٓ ظةمٲح ٰٚ أق٢ٛ ا٣ىٛعح ٔ٪ػؽ ٝػٮؿ  ٦ع

٢ٞ٩ ٨ٔ اث٨ ا٣ُٞةع، كأ٦ة ٠ػٺـ اثػ٨  ا٣نةٰٕٚ )أثٲٕخ( كذ٠ؿ ٚٲ٭ة ٦ة

٦٪ْٮر ٤ٚٲف ٚٲ٫ إمةرة إ٣ٯ اث٨ ا٣ُٞةع كٹ ٗٲػؿق، ك٦ػٓ ذ٣ػٟ ٱٞػٮؿ 
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بػ٫!! كثػٲ٨ ٦ػٮت اثػ٨  ُِّ ا٤ِّ٤ٕ٧٣ٮف  إف اث٨ ٦٪ْٮر ٢ٞ٩ ا٣ٞٮؿ ك٥٣ ٱيؼ

٦٪ْػٮر ككًػٓ د٤ػٟ ا٣عةمػٲح ا٣ؽاػ٤ػح ٚػٰ ٗٲػؿ ٦ٮًػٕ٭ة، ٦بػػةت 

ٌٜ ٦ٮًػٕ٭ة أف د١ػٮف ظةمػٲح ٚػٰ ٦ػةدة )ثٲػ ٓ( ثػ٢ ا٣ك٪ٲ٨، ك٠ةف ظ

ٌٞ٭ة أٌٹ د١ٮف أثؽان، ٵف ٠ٺـ اث٨ ٦٪ْٮر ك٠ػٺـ ا٣نػةٰٕٚ ٹ ٱ٤ٌٕػٜ  ظ

 ٤ٔٲ٭٧ة ث١ٺـ اث٨ ا٣ُٞةع!

ا  ، ٝؿأ ٤ٔٲ٫ اٵو٧ٰٕ ٠سٲؿن ٌٰ َّٰ مٲغي اٵو٧ٕ كذ٣ٟ ٵف ا٣نةٕٚ

٦ػػ٨ أمػػٕةر ا٣ضػػة٤٬ٲٌٲ٨، ك٠ػػةف ا٣نػػةٰٕٚ ظضػػح ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح، اقػػذس٪ةق 

ٱ٨ ٱعذٌش ث٭٥ ٚػٰ ا٤٣٘ٮٱٮف كا٣٪عةة كاٵوٮ٣ٲٌٮف ٦٪٭٥ ٨٦ دةرٱغ ا٣ؾ

ا٤٣٘ػػح، كٝج٤ػػٮا اٹظذضػػةج ثػػ٫ ثٕػػؽ ٔىػػؿ اٹظذضػػةج، كركل ٔ٪ػػ٫ 

ٌٰ ١ٚةف ٹ ٱؿكم إٌٹ ٦ة ٔػٺ ك٠ػةف  أوعةب ا٧٣ٕةص٥. كأ٦ة اٵو٧ٕ

ة، كٱؿٚي ٦ة دكف ذ٣ٟ، ٚإذا زجخ ا٣ٞٮؿ ٔػ٨ ا٣نػةٰٕٚ كٔػ٨  ٚىٲعن

ػةع، وػةظت ا٣عةمػٲح  ٌُ اٵو٧ٰٕ ٠ةف ٚٮؽ ٢٠ِّ ٝٮؿ. كأ٦ة اثػ٨ ا٣ٞ

ؿ ث٭ػة ا٣ٞػؿاري ا٧٣ض٧ٕػٰ ٝػٮؿ ا٣نػةٰٕٚ، ك٤ٌٗجػٮا ا٣ؽػٲ٤ح، كا٣ذٰ  ٚكَّ

ٝٮ٫٣، كادٌ٭٧ٮا أك ٩كػجٮا إ٣ػٯ اثػ٨ ٦٪ْػٮر ٝجػٮؿ ٝٮ٣ػ٫، ٚ٭ػٮ ا٧٣ػذَّ٭٥ 

ثة٣ذَّكة٦ط كا٣ذكة٢٬ ٰٚ ا٣٪٢ٞ كا٣ؿكاٱح، كٝؽ صةء ٰٚ دؿص٧ذ٫ أ٫٩ ك٣ؽ 

(، كأ٫٩ أصػةد 511٬( كرظ٢ إ٣ٯ ٦ىؿ ق٪ح )433٬ٰٚ و٤ٞٲح ق٪ح )

ة ا٧٣ىؿٱٌ  ؽى ٞى ى ، ك٬ػٮ َِٗفؤٍُّ ةاىخفواْو فوٖ اىؽواٗوثٲ٨ ا٣٪عٮ، ك٠ةف ٩

ا٣ؾم ثٕؽ أف أ١٩ؿ ٦ٕؿٚذ٫ ث٧ٕض٥ ا٣ىعةح ٤٣ضٮ٬ؿم، رأل مػ٭ؿد٫ 

كامذ٘ةؿ ا٤ُ٣جح كا٣ؽارقٲ٨ ٰٚ ٦ىؿ ث٫، ٚؿ٠ٌت َؿٱٞةن ٚػٰ اٷقػ٪ةد، 

٦ٌؽٔٲةن أ٫٩ ٱؿكٱ٫ ٨ٔ ا٣ضٮ٬ؿم ثإق٪ةد ٦ذٌى٢
(3)

!! 

ك٠ٲٙ ٱضٮز أف ٩٪٢ٞ ٨٦ ظةمػٲح ٤٣٪ةمػؿ كًػٕ٭ة ٚػٰ أقػ٢ٛ 

                                                 

.2/236ا٩ْؿ دؿص٧ذ٫ ٰٚ إ٩جةق ا٣ؿكاة ٤٣ُٰٞٛ  (3)
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ػةرصح ٨ٔ ا٧٣ذ٨ ز٥ ٩٪كج٭ة إ٣ػٯ وػةظت ا٧٣ػذ٨؟ ك٠ٲػٙ ا٣ىٛعح 

ب٭ػة؟ ٬ػ٢ ٱىػٌط  ُِّ ِّٙ ٤ٞ٩٭ة ك٥٣ ٱؼ ٩ٞٮؿ إف وةظت ا٧٣ذ٨ أم ا٧٣ؤ٣

 ٬ؾا ٰٚ أقة٣ٲت اٹقذن٭ةد ث٫٤ اٹظذضةج ث٫٤ ا٣ذعٞٲٜ؟!

كٝؽ ٱضػٰء   »-٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة صةء ٰٚ د٤ٕٲ٢ ا٣ٞؿار  -ظٲ٨ ٱٞٮؿ قٲجٮٱ٫  -4

٤ٔٯ ٬ػؾٱ٨ ا٣ج٪ػةءٱ٨ ٬ػٮ  ف ٦ة صةءإ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ كا٧٣ٕ٪ٯ كاظؽ، أم 

صػةز  -ٚ٭٢ ٦ٕ٪ٯ ذ٣ٟ أف ٬ؾٱ٨ ا٣ج٪ةءٱ٨، ظٲس٧ة كصؽا « اػذٺؼ ٣٘ةت

٣٪ة أف ٩ٌٕؽ٧٬ة ث٧ٕ٪ٯ كاظؽ ثعضح أ٫٩ )ٝؽ ٱضٰء( ٧٠ة ٝةؿ، كثعضػح أف 

)ثٌٕ٭ة( ٠ةف اػذٺؼ ٣٘ةت؟! ك٢٬ ٱضٮز ا٣ٞٲػةس ٚػٰ ٬ػؾا ٤ٔػٯ ٦ػة 

 صةء ٰٚ ٢٠ ٨٦ أثٮاب ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ؟

٬ػؾا ثػةب »( ٬ػٮ  2/233قٲجٮٱ٫ ) إف ٔ٪ٮاف ا٣جةب ٰٚ ٠ذةب

٦سػ٢  دػػ٢ كأدػػ٢، « افخؽاق فػيوج وأفػيوج فوٖ اىفػوو ىيٍػِوٕ

وحشوٖ  »كػؿج كأػؿج كٚـع كأٚـع. كصةء ٰٚ ا٣جةب ٩ٛكػ٫ ٝٮ٣ػ٫  

؛ كذ٣ٟ ٝٮ٣ٟ  أٝذ٤ذ٫ أم ٔؿًَّذ٫ ٤٣ٞذػ٢، أفػيخّ غيٕ أْن حػّؽىّ ألٌؽٍ 

٣ػ٫ ٝجػؿان. كٱضٰء ٦س٢  ٝجؿد٫ كأٝجؿد٫، ٚٞجؿد٫  دٚ٪ذ٫، كأٝجؿد٫  ص٤ٕخ 

ػٞٲةن  كٱٞػٮؿ ٚػٰ  .«كدٞٮؿ قٞٲذ٫ ٚنؿب، كأقٞٲذ٫  ص٤ٕخ ٫٣ ٦ةء كقي

كٝؽ ٱضٰء ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ ا٧٣ٕ٪ٯ ٚٲ٭٧ة كاظؽ، إٹَّ أف »ا٣جةب ٩ٛك٫  

 «.ز٥ٔ ذ٣ٟ ا٣ؼ٤ٲ٢ ،ا٤٣٘ذٲ٨ اػذ٤ٛذة

ككاًط أ٫٩ ٣ٲف ٰٚ ٠ػٺـ قػٲجٮٱ٫ ٦ػة ٱؤٱػؽ أف )ثػةع( ث٧ٕ٪ػٯ 

ٞٲةس ٰٚ ذ٣ٟ ٣٪ٞٮؿ إف )أثةع(، ك٣ٲف ٰٚ ٝٮ٫٣ ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٯ صٮاز ا٣

٢٠ ٦ة صةء ٤ٔٯ )٢ٕٚ( ٱىٌط أف ٱضٰء ٦٪ػ٫ ٤ٔػٯ )إٔٚػ٢( كا٧٣ٕ٪ػٯ 

كاظؽ، ثعضح أف ٦س٢ ٬ؾا صةء ٰٚ ا٤٣٘ح! ثػ٢ إف ٚػٰ ٠ذػةب قػٲجٮٱ٫، 

كٰٚ ا٣جةب ٩ٛك٫ صةء ٝٮ٫٣  إف أ٤ٕٚذ٫ دضٰء ٤٣ذٌٕؿض ٣ٶ٦ػؿ، ك٦سٌػ٢ 
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( ك٬ٰ ٦س٢ )أثةع( ٧٤ٚةذا ٩ؾ٠ؿ ثٌٕةن ٨٦ ٝٮ٫٣. ك٩ٞٲف ىذى٢ى ٝى ٤ٔٲػ٫،  ثػ)أ

 ك٩٭٢٧ ثٌٕةن، ك٬ٮ ٰٚ ا٣جةب ٩ٛك٫ ك٦ذٌى٢ ث٧ٮًٮٔ٪ة؟!

ٮف دعخ ٔ٪ػٮاف  أٱ٨ ٠ذت دؿاز٪ة ا٤٣٘ٮٌم ا٣ذٰ ٠ذت ٚٲ٭ة ا٧٣ؤ٣ِّٛ

(، ك٦ةذا ٢٧ٔ ا٣ؾٱ٨ أ٣ٌٛػٮا ٦ػ٨ ا٤٣٘ػٮٱِّٲ٨ ٚػٰ ٠ذػت  ٤ٍٕخي ٚى ٕى٤خي كأ )ٚى

ٮف اٵٕٚةؿ أو٪ةٚةن ٬ٰ «٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ»  ؟ ك٧٣ةذا راظٮا ٱى٪ِّٛ

 ٧ٕ٪ٯ آػؿ.٤ٕٚخ ث٧ٕ٪نٯ كأ٤ٕٚخ ث -1

 ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ ث٧ٕ٪ٯ كاظؽ. -2

 ٤ٕٚخ ٹ ٱأدٰ ٦٪٭ة أ٤ٕٚخ. -3

 أ٤ٕٚخ ٹ ٱأدٰ ٦٪٭ة ٤ٕٚخ. -4

َـّصةج ) ٬ؾا ٠ذػةب ٱػؾ٠ؿ ٚٲػ٫ ٦ػة د٧َّ٤١ػخ ثػ٫ (  »311٬ٝةؿ ا٣

ا٣ٕؿب ٤ٔٯ ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ كا٧٣ٕ٪ٯ كاظؽ، ك٦ػة د٧َّ٤١ػٍخ ثػ٫ ٤ٔػٯ 

٤ٕٚخي كأ٤ٕٚخي كا٧٣ٕ٪ٯ ٦ؼذ٤ٙ، ك٦ة ذي٠ؿ ٚٲػ٫ ٤ٕٚػخي كظػؽق، ك٦ػة 

«ٚٲ٫ أ٤ٕٚخ كظؽق ذي٠ؿ
(4)

. 

كا١٣ذةب ٦ؿدَّت ٤ٔٯ ظؿكؼ ا٧٣ٕض٥، ك٣ٮ ٠ػةف ا٣ٞٲػةس ثػٲ٨ 

َـّصةج كأ٦سة٫٣ أ٩ٛكػ٭٥ كأ٣ٌٛػٮا أك  ٬ؾق اٵٝكةـ صةاـان، ٧٤ٚةذا أدٕت ا٣

٠ذجٮا ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع؟! ك٤ٞ٩ٮا ٦ة ق٧ٕٮق ك٦ة ث٤٘٭٥ أ٫٩ ٝٲ٢، كٝؽ 

َـّصةج ٩ٛك٫ ثةع كأثةع كص٤ٕ٭٧ػة ث٧ٕ٪نػٯ، ك٩ٞػ٢ ا٤٣٘ٮٱٌػ ٮف ٦ػة ٢ٞ٩ ا٣

 ٫٤ٞ٩ كردٌكا ٦ذ٧ٌك١ٲ٨ ث٧ة صةء ٨ٔ اٵو٧ٰٕ كاث٨ ا٣ك١ٲخ.

٧٠ػة أف ٤٣ٕٛػ٢ »صةء ٰٚ د٤ٕٲ٤٭٥ ٧٣ضٰء )ثػةع( ث٧ٕ٪ػٯ )أثػةع( ٝػٮ٣٭٥   -5

كٰٚ ٬ػؾا ا٣ٞػٮؿ ٦ػة «. )أثةع( ٦ٕ٪ٯ آػؿ، ك٬ٮ )ص٫٤ٕ ٤٣جٲٓ( ٤ٔٯ ا٣ٞٲةس

ٚٲ٫! ٵ٫٩ ٱٕٮد إ٣ٯ ا٣ٞٮؿ ثأف )أثةع( ث٧ٕ٪ٯ ٔؿ٫ً ٤٣جٲٓ! إذ ٦ة ا٣ٛؿؽ ثػٲ٨ 

                                                 

َـّصةج  ٠ذةب ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ ص (4) .1ا٣
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٫٤ٕ ٤٣جٲٓ كٔؿ٫ً ٤٣جٲٓ؟ ك٢٬ ٱىٌط ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٰٚ ٦ٕؿض ا٣ٞٮؿ ثػأف ص

 ا٤ٕٛ٣ٲ٨ ثةع كأثةع ث٧ٕ٪ٯ كاظؽ؟ ز٥ ٨ٔ أٌم ٝٲةس ٱذعؽزٮف؟

 ، ٕى٢( ك)أ٢ٕٚ( ث٧ٕ٪نػٯ كاظػؽو ٢٬ ٱضٮز إذا رأٱ٪ة ث٪ةءم ٢ٕٚو ٤ٔٯ )ٚى

٦س٢  ًةء كأًةء، كك٦أ كأك٦أ، كصٌؽ كأصٌؽ، أف ٩ٞٲف ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٚ٪ٞػٮؿ  

كأظىؽ، كُٝػٙ كأُٝػٙ، كذـَّ كأذـٌ، كٝػجط كأٝػجط، إف ٠ٺًّ ٨٦ ظىؽ 

كٹـ كأٹـ ث٧ٕ٪ٯ كاظؽ؟ كإف رٔػٯ كأرٔػٯ، كقػٞٯ كأقػٞٯ، ث٧ٕ٪ػٯ 

كاظؽ؟ كإف صجؿ ث٧ٕ٪ٯ أصجؿ كإف ػٛؿت ا٣ؿص٢ ث٧ٕ٪ٯ أػٛؿدػ٫؟!! ٦ػٓ 

 أفَّ ٠ٺًّ ٨٦ ٬ؾق اٵٕٚةؿ اػذ٤ٙ ٦ٕ٪ةق ثةػذٺؼ ث٪ةا٫.

٤ٔٲػػ٫(  كإف )ز٪ٲػػخ( ا٣نػػٰءى  ُٔٛذػػ٫ ك٣ٮٱذػػ٫، كأ٦ػػة )أز٪ٲػػخ

ٛىػػؿت( ا٣ؿصػػ٢ى  ظْٛذػػ٫، كأ٦ػػة )أػٛؿدػػ٫(  ٧ٚؽظذػػ٫ كأَؿٱذػػ٫. ك)ػى

٧ٕٚ٪ةق  ٩ٌٞخ ٔ٭ؽق، ك١٬ؾا دؼذ٤ٙ اٵث٪ٲح ث٧ٕة٩ٲ٭ة ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ 

ؿدان كٹ وعٲعةن. ٌُ  اٵظٲةف، ٚٺ ٱ١ٮف ا٣ٞٲةس ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ٦

أ٣ٲف ٔضٲجةن أف ٱٞةؿ إف ٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣ ػىٮوػٲٌح ٹ د٧٪ػٓ إُٔػةءق دٹ٣ػح  -6

)أثةع( ث٧ٕ٪ٯ )ثةع(، ٹ ث٧ٕ٪ػٯ ٔؿًػ٫ ٤٣جٲػٓ ٚٞػٍ؟ صؽٱؽة ٱىجط ٚٲ٭ة 

إذا ٠ةف اٹقذؽٹؿ كاٹظذضةج ثأٝٮاؿ ا٤٣٘ٮٱِّٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ركم ٔ٪٭٥ ٱٞػٮـ 

٤ٔٯ أ٩٭٥ اقذ٤٧ٕٮا )أثةع( ث٧ٕ٪ٯ )ثةع( ٧٠ة ادٌٔٲذ٥ ذ٣ٟ ٔ٪ؽ ا٣نػةٰٕٚ 

كاث٨ ٦٪ْٮر كٗٲؿ٧٬ة، ١ٚٲٙ ٱٞةؿ إف إُٔػةء )أثػةع( ٦ٕ٪ػٯ )ثػةع( ٬ػٮ 

ف ا٣ذعػٮؿ ثػأف )أثػةع( ٱىػجط ث٧ٕ٪ػٯ )ثػةع( ٹ دٹ٣ح صؽٱؽة؟! ز٥ أ٣ٲ

 أف ٦ٕ٪ةق )ٔؿض ٤٣جٲٓ(؟! ٯث٧ٕ٪ٯ )ٔؿض ٤٣جٲٓ( ٍٚٞ، ٱؽؿ أٱٌةن ٤ٔ

٪ٲح ثٌٕ٭ة ٤ٔٯ ثٕي، ٥٣ ٱ٢ٞ ث٫ أظػؽ، ك٣ػٮ وػٌط ثكإف ٝٲةس اٵ

 ٣ٛكؽت ا٤٣٘ح كدؽاػ٤خ ا٧٣ٕة٩ٰ. كأوجعخ ا٤٣٘ح ٚٮًٯ ٠عٲةد٪ة!

ٰ ٦ػ٨ أص٧ػ٢ كإف اظذٛةظ ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٛؿكؽ ا٣ؽٝٲٞح ثٲ٨ ا٧٣ٕػة٩
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ػىةاى٭ة، كإف ٨٦ دٌٝذ٭ة ٰٚ ٦ٺظْح د٤ٟ ا٣ٛؿكؽ ٦ػسٺن أ٩٭ػة دٕجٌػؿ 

٨ٔ ادضةق ا٣عؿ٠ح ٩عٮ ٢٠ٍّ ٨٦ ا٣ٲ٧ػٲ٨ كا٣نػ٧ةؿ ث٧٤١ػح ػةٌوػح ث٭ػة 

دؽٌؿ ٤ٔٯ ادضةق ا٣عؿ٠ح كا٧٣ذعػٌؿؾ، ٚذٞػٮؿ ٣ُػةاؿ ٱُٲػؿ ٦ػ٨ ٩ةظٲػح 

 ا٣ٲ٧ٲ٨ ا٣ٌكة٩ط، ك٤٣ُةاؿ ٱُٲؿ ٨٦ ٩ةظٲح ا٣ن٧ةؿ ا٣جةرح.

ثة٣ؿظٯ إذا أدار ٱؽق ٦ػ٨ ٱ٧ٲ٪ػ٫ إ٩ػ٫ ٱُعػ٨  كدٞٮؿ ٨٧٣ ٱُع٨

ران، كإذا ٠ةف ٱيؽٱؿ٬ة ٩عٮ ا٣ٲكةر  إ٫٩ ٱُع٨ ثذًّة!! ٝةؿ مةٔؿ٥٬  ـٍ  مى

ران كثذًّػػة ـٍ ػػ  ك٩ُعػػ٨ ثػػة٣ؿَّظٯ مى

 

ٲٲ٪ػة  ٔى ُٯ ا٧٣٘ةزؿى ٦ػة  ك٣ٮ ٩ٕي
(5)

 

ك٣ٞؽ كًٓ ا٧٤ٕ٣ةء ٥٤ٔ ا٣ىؿؼ ٤٣ذٛؿٱٜ ثٲ٨ ا٧٣ٕة٩ٰ ثةٵث٪ٲػح  

ٌٞح،  ك٩ع٨ ا٣ٲٮـ ٩ٕٲؽ ا٧٤١٣ػةت ا٧٣ؼذ٤ٛػح ا٧٣ؼذ٤ٛح كا٣ضؽٱؽة ا٧٣نذ

 ا٧٣جة٩ٰ إ٣ٯ اٹدٌعةد ٰٚ ا٧٣ٕة٩ٰ!!

ك٢٬ إ٣٘ػةء ا٣ٛػؿؽ ثػٲ٨ دٹ٣ذػٲ٨ ٣ج٪ػةءٱ٨ ٦ؼذ٤ٛػٲ٨ كص٤ٕ٭٧ػة 

ث٧ٕ٪نٯ كاظؽو ٱٕ٪ٰ إُٔةء دٹ٣ح صؽٱػؽة ٵظػؽ٧٬ة أـ ٱُعػ٨ ا٣ٛػؿؽ 

ثٲ٪٭٧ة؟ أ٣ٲف ٬ؾا ٬ٮ ٩ٛك٫ ١ٔف ٦ة ٱ٪جٰ٘ أف ٫٤ٕٛ٩؟ ك٬ٮ أف ٩ٌٛؿؽ 

ح ٹػذٺٚ٭ة ثأث٪ٲذ٭ة، ٩ػأدٰ ٣ػ٪٧ُف دٌٝػح ا٧٣ٕػة٩ٰ ثٲ٨ ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣ؽٝٲٞ

ثض٧ٕ٭ة كٌٔؽ٬ة ٦ذؿادٚةت، ك٠أف ٣٘ذ٪ة ٚٞٲػؿة ثة٧٣ذؿادٚػةت ٦عذةصػح 

 إ٣ٯ ا٣ـٱةدة ٚٲ٭ة كاٷ٠سةر ٦٪٭ة!!

كأٔضت ٨٦ ٬ؾا أف ا٧٣ضٲـٱ٨ ٱٕػٌؽكف )أثػةع( ث٧ٕ٪ػٯ )ثػةع( دٹ٣ػح  -7

صؽٱؽة!! كأ٫٩ ٣ٲف ث٧ٕ٪ٯ ٔػؿض ٤٣جٲػٓ ٚٞػٍ! كذ٣ػٟ ٔػٮدة ٦ػ٪٭٥ 

ثأف )أثػةع( ٔػؿض ٤٣جٲػٓ، ك١٣٪ػ٫ ٱػأدٰ أٱٌػةن ث٧ٕ٪ػٯ )ثػةع( كإٝؿار 

 ٧٣ةذا؟ ٱضٲجٮف 

ٱكػػذ٤٧ٕٮف  ال ٗهوواد اىٍػانووؽون ٌووَ اىفلٓووا  واىخشووار»ٵ٩ٌػػ٫ 

                                                 

.188ا٩ْؿ أدب ا١٣ةدت   (5)
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كثػػؾ٣ٟ «! )ا٧٣جػػةع( إٌٹ ث٧ٕ٪ػػٯ )ا٧٣جٲػػٓ( ك٣ػػٲف ا٧٣ٕػػؿكض ٤٣جٲػػٓ

ػػة ٧٤٣ٕةوػػؿٱ٨ ٦ػػ٨ ا٣ٛٞ٭ػػةء  ٕن ٕى٭ػػة دج ٱض٤ٕػػٮف ٧٤ٔػػةء ا٤٣٘ػػح ك٦ىضة٦

 إ٩ٌ٭٥ ٹ ٱذأزٌؿكف ثة٣نٲٮع ك٠سؿة اٹقذ٧ٕةؿ.كا٣ذُّضةر... ك٥٬ ٱٞٮ٣ٮف 

ك٢٬ أوجط ا٤٣٘ٮٱٌٮف ٱٞٲكٮف أك ٱكذأ٩كٮف ث١ٺـ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٨٦ ٚٞ٭ةء 

ا ٦ػ٨ ا٣ٛٞ٭ػةء ٱ٤ع٪ػٮف! كأ٦ػة ا٣ذٌضػةر ٚػإف ٦ٮٝػٙ  كدٌضةر؟ ك٩ع٨ ٩ك٧ٓ ٠سٲؿن

ٍّٰ ٝػؽٱ٥  قػجعةف ا ،  أوعةب ا٣ٞؿار ٨٦ ا٤٣٘ٮٱٌٲ٨ ا٣ٲٮـ ٱؾ٠ؿ٩ة ثٞػٮؿ أٔؿاثػ

ف كٱؿثعٮف. ك٩ع٨ ٹ ٤٩ع٨ كٹ ٩ؿثط!! كٱيػؿكل أف أثػة ٧ٔػؿك ا٣ذٌضةر ٱ٤ع٪ٮ

اث٨ ا٣ٕٺء دػ٢ ا٣كٮؽ ٚٮصؽ أٔؽاٹن ٦ُؿكظػح ١٦ذٮثػةن ٤ٔٲ٭ػة )ٵثػٮ ٚػٺف( 

«ٱة رٌب ٱ٤ع٪ٮف كٱيؿزٝٮف!»ٚٞةؿ  
(6)

. 

 ك٨٦ ٱؿصٓ ٦٪ٌة إ٣ٯ ٠ذت دؿاز٪ة ا٤٣٘ٮم ثةظسةن ٚٲ٫ ٨ٔ ثةع كأثةع ٱضؽ 

ثػػٲ٨ ثػػةع كأثػػةع، كٝػػؽ  ( ٚػػٌؿؽ214٬أف ا٣نػػةٰٕٚ ا٧٣ذػػٮٚٯ قػػ٪ح ) -1

 اقذن٭ؽ ا٤٣كةف ثٞٮ٫٣، ٧٠ة رأٱ٪ة.

ٝىػٲؽة اٵصػؽع ثػ٨ « اٵو٧ٕٲٌةت»( ٰٚ 216٬أكرد اٵو٧ٰٕ ) -2

ٌٰ أدرؾ ػٺٚػح ٧ٔػؿ ثػ٨ ا٣ؼُػةب،  ٦ة٣ٟ ا٣٭٧ؽا٩ٰ، ك٬ػٮ صػة٤٬

 كٚٲ٭ة ٝٮ٫٣ 

 دٞٛٮ ا٣ضٲةد ٨٦ ا٣جٲٮت ك٦ى٨ ٱيجٓ

 

 ٚؿقػػػةن ٤ٚػػػٲف صٮادي٩ػػػة ث٧جػػػةعً  

٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ كٔجػؽ ا٣كػٺـ ك٤ٌٜٔ ا٧٣عٞٞةف ا٣نػٲغ أظ٧ػؽ  

دٞٛػٮ  دذجػٓ، ٱؿٱػؽ دؼذػةر. ك٦يجػةع  أثػةع »٦ع٧ؽ ٬ػةركف ثػة٣ٞٮؿ  

«ا٣نٰء أم ٔؿ٫ً ٤٣جٲٓ
(7)

. 

                                                 

.2/319ا٣ُٰٞٛ  إ٩جةق ا٣ؿكاة  (6)

ةت، دط  أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ مة٠ؿ كٔجؽ ا٣كٺـ ٦ع٧ؽ ٬ةركف، دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىػؿ، اٵو٧ٕٲٌ  (7)

.69-68ص
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ثػةب ٦ػة ٱيػذ٥َّ٤١ ٚٲػ٫ ثأ٤ٕٚػخ ٧ٌ٦ػة »( ٰٚ 244٬ٝةؿ اث٨ ا٣ك١ٌٲخ ) -3

كٝؽ أثٕػخ «  »إوٺح ا٧٣٪ُٜ»٨٦ ٠ذةث٫ « ٱذ٥ٌ٤١ ٚٲ٫ ا٣ٕة٦ٌح ث٤ٕٛخ

 أ٩ة ٨٦ ٗٲؿم. ٝةؿ ا٣٭٧ؽا٩ٰ  ا٣نٰء إذا ٌٔؿًذ٫ ٤٣جٲٓ، كٝؽ ثٕذ٫

 ٚؿًٲخ آٹء ا٧١٣ٲخ ٨٧ٚ ٱيجػٓ

 

 ٚؿقػػةن ٤ٚػػٲف صٮادي٩ػػة ث٧جػػةعً  

«أم ث٧يٕؿَّضو ٤٣جٲٓ 
(8)

. 

 ( 255٬كٝةؿ أثٮ ظةد٥ ا٣كضكذة٩ٰ ) -4

٥ ٝٲػ٢  كٱٞةؿ  ثٕخ ا٣نٰءى إذا ثٕذ٫ كامذؿٱذ٫ ص٧ٲٕةن، ك٨٦ زىػ»

ٝػة» ةف ثة٣ًؼٲةر ٦ة ٥٣ ٱذٛؿَّ ذ٫ ٵٍف كأ٦ػة أثٕػخ ا٣نػٰء ٕٚؿًػ«. ا٣جٲِّٕ

ٱيجػػةع، ك٠ػػؾ٣ٟ أٝذ٤ذػػ٫ كأًػػؿثذ٫، أم ٔؿًَّػػذ٫ ٤٣ٞذػػ٢ ك٤٣ٌػػؿب. 

ٝةؿ
(9)

، ك٨١٣ ٔؿًػذ٫ ٤٣جٲػٓ. ٚٞػٮؿ وال ٗلال أةػج ةٍػِٕ ةػج  

ض ٤٣جٲػٓ. ٝػةؿ أثػٮ ا٣نةٔؿ  ٤ٚٲف صٮاد٩ة ث٧جةع، ٚ٭ٮ ٣ٲف ث٧ٕػؿَّ 

«ٔجٲؽة  أثٕذ٫  ٔؿًذ٫ ٤٣جٲٓ
(11)

. 

ا٣نػٰءى   ( ٝةؿ ٰٚ )ثةب أ٤ٕٚػخ276٬أف اث٨ ٝذٲجح ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح ) -5

وأةػوج اىلوٖ َ: أٝذ٤خ ا٣ؿص٢ى  ٌٔؿًذ٫ ٤٣ٞذػ٢، »ٔؿًَّذ٫ ٢ٕٛ٤٣(  

 . كأ٩نؽ غؽَّىخّ ىيت٘ع

 ٚؿًٲخ آٹء ا٧١٣ٲخ ٨٧ٚ ٱيجػٓ

 

جػػةعً    ٚؿقػػةن ٤ٚػػٲف صٮاد٩ػػة ث٧ي

«أم ث٧ٕؿَّض ٤٣جٲٓ |
(11)

 . كدةثٓ اث٨ ٝذٲجح ٝٮ٫٣ 

                                                 

ٲخ، دط  أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ مة٠ؿ كٔجؽ ا٣كٺـ ٦ع٧ؽ ٬ػةركف، دار إوٺح ا٧٣٪ُٜ ٹث٨ ا٣ك١ِّ  (8)

.63-62ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ، ص

٠سٲؿان ٦ة ٱؿكم ا٣كضكذة٩ٰ ٝٮؿ مٲؼ٫ اٵو٧ٰٕ ثٞٮ٫٣  ٝةؿ. (9)

ثٰ ظةد٥ ا٣كضكذة٩ٰ، دط  ػ٤ٲ٢ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ُٕٲح، َجػٓ ث٧كػةٔؽة ٠ذةب ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ ٵ (11)

.164-163ـ، ص1979صة٦ٕح ا٣جىؿة 

.446اث٨ ٝذٲجح، أدب ا١٣ةدت، دط  ٦ع٧ؽ ا٣ؽا٣ٰ، ٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح، ص (11)
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إذا أردتى أ٩ػػٟ  أةػووج اىغ٘وووَ (  دٞػػٮؿ 217٬كٝػػةؿ ا٣ٛػػٌؿاء )ت»

ذضةرة كا٣جٲٓ، ٚإف أردت أ٩ٟ أػؿصذ٭ة ٨٦ ٱؽؾ ٤ٝخ  ثٕذي٭ة. أ٦ك١ذ٭ة ٤٣

ًٕؿًةف ٝةؿ  ك٠ؾ٣ٟ ٝة٣خ ا٣ٕؿب  أٔؿًخي  ا٣
(12)

، أم أ٦ك١ذ٭ة ٤٣جٲٓ. 

 .«كٔؿًذ٭ة  قةك٦خ ث٭ة. ًٚٞف ٤ٔٯ ٬ؾا ٦ة كرد ٤ٔٲٟ

ك٠ٲٙ ٱ١ٮف )ثةع( ث٧ٕ٪ٯ )أثةع( ٤ٔٯ ا٣ٞٲػةس، ك٣٭ػؾٱ٨ ا٣ج٪ػةءٱ٨  -6

 ٲ٪ة ا٣ٞٲةس؟!٦ٕةفو ٠سٲؿة ٦ؼذ٤ٛح؟ ك٤ٔٯ أم ٦ٕ٪نٯ ث٪

٢٬ ٩ٞٲف ٝكٍ ٤ٔٯ أٝكٍ؟ كٔسؿ ٤ٔػٯ أٔسػؿ؟ كمػ١ة ٤ٔػٯ 

أم١ٯ؟، ث٢ ا٩ْػؿ إ٣ػٯ اثػ٨ ٝذٲجػح ٚػٰ أدب ا١٣ةدػت ٱٕٞػؽ ٔنػؿة 

 أثٮاب ٣ؾ٣ٟ كأ٦سة٫٣ ٚٲٞٮؿ 

 ثةب ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ ثةدٛةؽ ا٧٣ٕ٪ٯ. -1

 ثةب ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ، ثةدٛةؽ ا٧٣ٕ٪ٯ كاػذٺٚ٭٧ة ٰٚ ا٣ذٌٕؽم. -2

 ثةب أ٤ٕٚخ ا٣نٰءى  ٌٔؿًذ٫ ٢ٕٛ٤٣. -3

 ةب أ٤ٕٚخ ا٣نٰءى  كصؽد٫ ٠ؾ٣ٟ.ث -4

 ثةب أ٢ٕٚى ا٣نٰءي  ظةف ٦٪٫ ذ٣ٟ. -5

 ثةب أ٢ٕٚى ا٣نٰءي  وةر ٠ؾ٣ٟ، كأوةث٫ ذ٣ٟ. -6

 ثةب أ٢ٕٚى ا٣نٰءي  أدٯ ثؾ٣ٟ، كادٌؼؾ ذ٣ٟ. -7

 ثةب أ٤ٕٚخي ا٣نٰءى  ص٤ٕخ ٫٣ ذ٣ٟ. -8

 ثةب أ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ ث٧ٕ٪ٲٲ٨ ٦ذٌةدٌٱ٨. -9

ق -11 ثةب أ٢ٕٚ ا٣نٰءي ٰٚ ٩ٛك٫، كأ٢ٕٚ ا٣نٰءي ٗٲؿى
(13)

. 

                                                 

، كٝٲ٢ ٫٣ ٔؿٱي ٵ٫٩ ث٤ٖ أف ٱٕػؿض  (12) ٌٰ ا٣ٕؿًةف  ج ٔؿٱي، ك٬ٮ ٨٦ أكٹد ا٧٣ٕـ ا٣عٮ٣

٨٦ أدب ا١٣ةدت. 446( ٰٚ ص6) ٤٣جٲٓ. كا٩ْؿ ظةمٲح ا٣ذعٞٲٜ

.453-433دضؽ ٬ؾق اٵثٮاب كٗٲؿ٬ة ٰٚ أدب ا١٣ةدت ص (13)
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٣ٲف ٝٮؿ ا٧٣ض٧ٕٲٌٲ٨ إف ص٢ٕ )أثةع( ث٧ٕ٪ٯ )ثةع( ٱُٕػٰ ا٣ٕٛػ٢ أ -7

دٹ٣ح صؽٱؽة )٠ؾا(، ٚٺ ٱجٞػٯ ث٧ٕ٪ػٯ )ٔػؿض ٤٣جٲػٓ ٚٞػٍ(؟ ٬ػٮ 

ا٣ػػػؽ٣ٲ٢ ٤ٔػػػٯ أ٩٭ػػػ٥ كصػػػؽكق ث٧ٕ٪ػػػٯ ٔػػػؿض ٤٣جٲػػػٓ، ك١٣٪ػػػ٫ 

)٣ؼىٮوٲٌذ٫(! ٹ ثأس أف ٱ٧ُػف ا٣ٛػؿؽ ثٲ٪ػ٫، ك٬ػٮ ذك ا٧٣ٕ٪ػٯ 

ذ٤ٙ ٤ٔػٯ ا٣ؼةص، ٣ٲىجط ٢ٕٛ٣ )ثةع( ا٣ؾم مةع كا٩ذنؿ، كٹ ٱؼ

 ٦ٕ٪ةق از٪ةف، ك٣ك٪ة ٰٚ ظةصح إ٣ٯ ٦ؿادؼ ٫٣؟!!

 ( )ثٲٓ( 399٬صةء ٰٚ ٦ٕض٥ )ا٣ىعةح( ٤٣ضٮ٬ؿم )٩عٮ  -8

 كأثٕخ ا٣نٰء  ٔؿًذ٫. ٝةؿ اٵصؽع ا٣٭٧ؽا٩ٰ »

 ٚؿًٲخ آٹء ا٧١٣ٲخ ٨٧ٚ ٱيجػٓ

 

جػػةعً    «ٚؿقػػةن ٤ٚػػٲف صٮاد٩ػػة ث٧ي

 ( 666٬كصةء ٰٚ ٦ؼذةر ا٣ىعةح ٤٣ؿازم ) -9 |

ةف( ثذنؽٱؽ ا٣ٲةء. كأثةع ا٣نٰء  كٱٞةؿ ٤٣جةآ كا٧٣نذؿ» م )ثٲِّٕ

 «.ٔؿ٫ً ٤٣جٲٓ

 ( ٰٚ ٝة٦ٮق٫ ا٧٣عٲٍ  )ثٲٓ(817٬كٝةؿ ا٣ٛٲؿكزآثةدم ) -11

 ا٣جٲِّٓ  ا٣جةآ كا٧٣نذؿم. كأثٕذ٫  ٔؿًذ٫ ٤٣جٲٓ.

ثةٔػػ٫ ٱجٲٕػػ٫ ثٲٕػػةن ك٦ىجٲٕػػةن  إذا ثةٔػػ٫ كإذا امػػذؿاق، ك٬ػػٮ ٦جٲػػٓ 

 ة٬ة.ك٦جٲٮع، ك٥٣ ٱ٢ٞ )٦يجةع( ٵ٩٭ة ٣ٲكخ ٨٦ ثةع كٹ ث٧ٕ٪

ثٲؽم ) -11 َـّ  (  )ثٲٓ(1215٬كصةء ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس ٤٣

ػػ٤ٕح. ج ثٲةٔػػةت، ك٬ػػٰ اٵمػػٲةء ا٣ذػػٰ » ا٣جًٲةٔػػح ثة١٣كػػؿ  ا٣كِّ

ػةف  ٱذجةٱٓ ث٭ة كا٣جٲِّٓ ٠كٲِّؽ  ا٣جةآ كا٧٣نذؿم، ك٦٪٫ ا٣عػؽٱر  ا٣جٲِّٕ

ٝة كأثٕذ٫ إثةٔحن  ٔؿًذ٫ ٤٣جٲٓ. ٝةؿ اٵصؽع ثػ٨ «. ثة٣ؼٲةر ٦ة ٥٣ ٱذٛؿَّ

 ٭٧ؽا٩ٰ ٦ة٣ٟ ث٨ أ٦ٲَّح ا٣

 كرًٲخ آٹء ا٧١٣ٲخ ٧ٚػ٨ ٱيجػٓ

 

جػػةعً    ٚؿقػػةن ٤ٚػػٲف صٮاد٩ػػة ث٧ي

| 
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أم  ٣ٲف ث٧ٕؿَّض ٤٣جٲٓ، كآٹؤق  ػىة٫٣ ا٣ض٧ٲ٤ػح. كاثذةٔػ٫  

امػػذؿاق. ٱٞػػةؿ  ٬ػػؾا ا٣نػػٰء ٦يجذػػةٰٔ، أم  امػػذؿٱذ٫ ث٧ػػة٣ٰ، كٝػػؽ 

اقذ٫٤٧ٕ ا٧٣ىؿٱٮف ٰٚ ٠ٺ٦٭٥ ٠سٲؿان، ٚٲعؾٚٮف ا٧٣ٲ٥ ]أم ٝػة٣ٮا  

 ط ٚض٧ٓ ٚٞةؿ  )ثذٮٰٔ( ك٬ٮ ٤ٍٗ.ثذةٰٔ[ ك٦٪٭٥ ٨٦ أٚؿ

 كا٩جةع ا٣نٰءي  ٩ٜٛ كراح، ٠أ٫٩ ٦ُةكع ٣جة٫ٔ.

 كرص٢ ثٲٮع ٠ىجٮر  صٲٌؽ ا٣جٲٓ. كثٲٌةع  ٠سٲؿ ا٣جٲٓ.

 «.كثٲِّٓ ٠جٲٮع

٥٣ د٭٢٧ ا٧٣ٕض٧ةت ا٧٣ٕةوؿة دٹ٣ح )أثةع( كأ٩٭ة ث٧ٕ٪ػٯ ٔػؿض  -12

 ٤٣جٲٓ، ك٣ٲكخ ث٧ٕ٪ٯ )ثةع( كٝؽ صةء ذ٣ٟ 

 ـ( ٨1977 ا٣ٕةثؽٱ٨ ا٣ذٮ٩كٰ )تٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽرقٰ ٤٣نٲغ زٱ

 «.  ٔؿ٫ً ٤٣جٲٓأثةع ا٣نٰءى »

 «.أثة٫ٔ  ٔؿ٫ً ٤٣جٲٓ»كٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ  

كٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽرقٰ ا٣ؾم أٌٔؽق )٦ع٧ؽ ػٲؿ أثػٮ ظػؿب( 

ٔى »كَجٕذ٫ كزارة ا٣ذؿثٲح ا٣كٮرٱح   ًػ٫ ٤٣جٲػٓ، ؿى أثةع ا٣نٰءى إثةٔػح  

 ٚة٣نٰء ٦يجةع أم ٦ٕؿكض ٤٣جٲٓ.

أُٔةق إٱٌةق ثس٨٧، ٚ٭ٮ ٦جٲػٓ، كأثػةع إثةٔػح   كٚٲ٫  ثة٫ٔ ا٣نٰءى 

ا٣نٰءى ٔؿ٫ً ٤٣جٲٓ، ٚ٭ٮ ٦جػةع. ٚة٧٣جٲٕػةت ٧٣ػة ثٲػٓ، كا٧٣جةٔػةت 

 «.٧٤٣ٕؿكض ٤٣جٲٓ

ك١٬ؾا د١ؿر ا٣ذٛؿٱٜ ثٲ٨ ثةع كأثػةع، ك٦ػة ٱ٪ج٪ػٰ ٤ٔٲػ٫ ٦ػ٨ ا٣ذٛؿٱػٜ ثػٲ٨ 

( إ٣ػٯ ٔىػؿ ٦ٕض٧ةد٪ػة 217٬ا٧٣جٲٓ كا٧٣جةع، ٨٦ ٔىؿ ا٣ٌٛؿاء ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح )

٧٠ٕض٥ ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة )ا٣ٮقػٲٍ( ك٦ٕضػ٥ كزارة ا٣ذؿثٲػح ثؽ٦نػٜ ا٧٣ٕةوؿة 

 )ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽرقٰ(. ك٠ةف ٝٮؿ ا٣ٌٛؿاء ٩ٞٺن كمؿظةن كدٮصٲ٭ةن ظٲ٨ ٝةؿ 
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، إذا أردت أ٩ٟ » ٤٣ذضةرة كا٣جٲٓ )أم أثٞٲذ٭ة  أٌفهخٓادٞٮؿ  أثٕخ ا٣ؼٲ٢ى

 «.٨٦ ٱؽؾ، ٤ٝخ  ثٕذي٭ة أعؽسخٓأ٪ؽؾ ٦ٕؿكًح ٤٣جٲٓ(، ٚإف أردت أ٩ٟ 

 ٝٮ٫٣ دٛكٲؿان كمؿظةن كدٛؿٱٞةن ثٲ٨ ا٧٣ٕ٪ٲٲ١ٚ.٨ةف 

٭ػةن « ك٠ؾ٣ٟ ٝة٣خ ا٣ٕؿب»كٝةؿ   ٚ٪٢ٞ ٣٪ة ٦ة ٝة٫٣ ا٣ٕػؿب. زػ٥ ٝػةؿ ٦ٮصِّ

ًٍٞف ٤ٔٯ ٬ؾا ٦ة كرد ٤ٔٲٟ» ٚ.» 

كا٩ْؿ ٦ة أكردق اثػ٨ ا٣كػ١ٌٲخ ٦ػ٨ أ٦س٤ػح )أ٤ٕٚػخ( ا٣ػؾم ٱ٪ُٞػ٫ ا٣ٕة٦َّػح 

دد٫  وٲَّؿد٫ َؿٱؽان، كَؿدد٫ إذا»ثػ)٤ٕٚخ( ٦س٢ ٝٮ٫٣   «٩ٛٲذ٫ ٔ٪ٟ أَؿى
(14)

. 

٠ٲٙ ٩ٞٲف )٤ٕٚخ( ٨٦ ٢ٕٚو ٤ٔٯ )أ٤ٕٚخ( إذا ٠ةف ا٣ٕٛػٺف ٦ػ٨ صػؾر 

 كاظؽ، ك٩ع٨ ٥٤ٕ٩ أف 

زةب ٣ٲف ث٧ٕ٪ٯ أزةب. كأدٲذ٫ ٣ػٲف ث٧ٕ٪ػٯ آدٲذػ٫. كٝػؽت ا٣ؼٲػ٢ ٣ػٲف 

ث٧ٕ٪ٯ أٝؽد٭ة. كز٪ٲخ ٣ٲف ث٧ٕ٪ٯ أز٪ٲػخ. كقػٞٲخ ٣ػٲف ث٧ٕ٪ػٯ أقػٞٲخ... 

ؾق وػػٛح ٠ػػةف ا٤٣٘ٮٱػػٮف ك١٬ػػؾا اػذ٤ٛػػخ ا٧٣ٕػػة٩ٰ ٹػػػذٺؼ ا٧٣جػػة٩ٰ، ك٬ػػ

ٱذ٪ةٚكٮف ٰٚ ا٣ٮٝٮؼ ٔ٪ؽ٬ة كثٲةف ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ ٦ٕة٩ٲ٭ة. ك٩عػ٨ ا٣ٲػٮـ أظػٮج 

٦٪٭٥ إ٣ٯ ثٲة٩٭ة كا٧٣عةْٚح ٤ٔٲ٭ة ظؿوةن ٤ٔٯ ا٣ؽٌٝح ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ... ك٩ع٨ أمػٌؽ 

 ظةصح إ٣ٯ ا٣ؽٌٝح كا٣ذٛؿٱٜ ثٲ٨ ا٣ؽٹٹت ٦٪َّة إ٣ٯ اٷ٠سةر ٨٦ ا٧٣ذؿادٚةت.

ثأٝٮاؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ ٦ػ٨ ٗٲػؿ  َٗ٘ وُفخأُؿآرا  سٍٓؽة اىيغ٠ٔٲٙ ٩ذؿؾ 

 ا٧٣ؼذىٲ٨ ك٨٦ ا٣ذضةر ك٩ٌؽٰٔ أ٩٪ة ٹ ٩أػؾ ثة٣نٲٮع؟!

ك٠ٲٙ ٱؿل ٧٤ٔةء ا٤٣٘ح ا٣ٲٮـ اٹقذب٪ةس ثػرراء ٦ذػأػؿم ا٣ٛٞ٭ػةء، ك٬ػ٥ 

ا٣ؾٱ٨ ٩ج٫ٌ ا٣٪عٮٱٮف إ٣ٯ أ٩٭٥ ٠سٲؿان ٦ة ٱؼُبػٮف ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٚٲٌػٕٮف أداة ٦سػ٢ 

ةس ثذٌضػػةر ا٣ٲػػٮـ، كٝػػؽ ًػػٌش )أك( ٚػػٰ ٦ٮًػػٓ )أـ(؟ ك٠ٲػػٙ ٱػػؿكف اٹقػػذب٪

ا٤٣٘ٮٱٮف كا٣٪عٮٱٮف ٨٦ دٌضةر ٔىٮر٥٬ أٱةـ أثٰ اٵقٮد كدٺ٦ؾد٫؟! ك٠ٲػٙ 

                                                 

إوٺح ا٧٣٪ُٜ  ثةب ٦ة ٱذ٥٤١ ٚٲ٫ ثأ٤ٕٚخ ٧٦ة دذ٥٤١ ٚٲ٫ ا٣ٕة٦ح ث٤ٕٛخ. (14)
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تاف ٖ  ا ٗثبتت ىتنِٗا عتَ اىظَّ ٍّ ٗصّح فٖ أذْاُِا وأفهارُا وكراراثِا أن ُجخيَّٕ ع

( 214ْ( وابتتَ اىصتتّه٘ت )216ْ( واألصتتٍ ٖ )207ْ( واىفتتّرا) )204ْ)

( وابتَ ٌِوتٔر 666ْ( واىترَّاز  )276ْ)( وابَ كج٘بة 255ْواىّصجصجاُٖ )

ب٘ن  )817ْ( واىف٘روزآباد  )711ْ) ثَ٘ ( وجا) عِن اىٍدن  1205ْ( واىزَّ

َ؟!  فٖ اىٍ جً اىٔش٘ط، وفٖ ٌ جٍَ٘ ٌنرشَّ٘٘

وٌَ أجو ٌاذا؟ ٌَ أجو أن ثهتٔن عِتنُا نيٍجتان بٍ ِوتٕ واختن، وكتن 

اى ِتتٕ فتتٖ  ناُجتتا بٍ ِ٘تتَ٘ ٌجبتتاَِٗ٘ فتتٖ ثراثِتتا اىي تتّٔ ، وُدتتَ ُظتتهٔ ٌتتَ

اىٍجرادفات وُظهٔ عنم اىنكَّة فٖ اىج ب٘ر، بو ُدتَ فتٖ خاجتة  ىتٕ نيٍتات 

 ثهفو اىج ب٘ر عَ األفهار اىيع٘فة واىٍ اُٖ اىنك٘لة.

اىتي    ن ظب٘ ة اىي ة ُفصٓا ْٖ اىجتٖ ثفترع عيتٕ اى تاٌيَ٘ ف٘ٓتا اىٍتِٓ   

و ن  ٗالئٍٓتتا، وٗصتتيح رشتتجٍرارْا وركّ٘ٓتتا، و بلائٓتتا ٌٔانبتتة ىٍصتت٘ر  اىد٘تتا .

اى ربّ٘ة ثٍيم ثرو  ضخٍة ٌَ اىٍجرادفات، وكن ثفّجرت اى ئم اى٘تٔم وثفّرعتت 

ة  ىٕ نيٍات ثصاٗر اى يً، وث بّتر عتَ دكائلتّ، وفتٖ خاجودكَّت، وأصبدت فٖ 

نث٘راو ٌٍتا ُدجتاإ  ى٘تّ، ٌتَ ذىتم ٌتثالو أن  ُٗدلِّقاى ربّ٘ة ٌَ ذىم ٌا ُٗنْض وٌا 

ٓا، بو ىهو جٓة ٌَ جٓات اىدرنة نيٍتة ثنّل عي٘ نيٍةو  اى رب٘ة ثضع ىهو خرنة  

 ؟!جٍ٘ او ثنّل عيٕ اىدرنةثنّل عي٘ٓا! أفِج يٓا اى٘ٔم ٌجرادفات ألُٓا 

أى٘س ىيعائر اىٍجدرك ُدٔ اىٍَ٘٘ اشً وىيٍجدتّرك ُدتٔ اىّظتٍال اشتً 

آخر؟! بو أى٘صت اى ربّ٘ة أدّق ٌَ ذىم خَ٘ ثفّرق بَ٘ خرنجٖ اىّرخٕ، فجلٔل 

ْزراو وىٍَ أدارْا عَ طٍاىّ:  ُّ ٗعدتَ ىٍَ ٗنٗر ٗنه عَ ٍِّٗ٘:   ُّ ٗعدَ ط 

نٍا رأِٗا بجًّا!
(15)

. 

عيٕ أن ذىم نيّ ر ٗدٔل دون ثٔجّ٘ اىظهر  ىٕ اى اٌيَ٘ فتٖ اىٍ٘تنان 

                                                 

.11و 10اُور ٌا شبق فٖ ص (15)
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ػةء، ك٦ػة ٦ػ٨  ٌُ ا٤٣٘ٮٌم، ٚة٣ؾم ٹ ٱؼُئ ٬ٮ ا٣ؾم ٹ ٱ٢٧ٕ، ك٠ػ٢ٌ اثػ٨ آدـ ػ

٠ح ٰٚ ٩ؽكات أظؽو ٦٪ة ا٣ٲٮـ ٦ٕىٮـ... كٝؽ دٔة ا٧٣ض٧ٓ ٦ن١ٮران إ٣ٯ ا٧٣نةر

دي٪ةٝل ٚٲ٭ة ٝؿارات ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت، ٧٠ة أ٤ٔػ٨ ٝجٮ٣ػ٫ ا٣٪ٞػؽ 

كا٣ذ٤ٕٲػػٜ ٤ٔػػٯ ٝؿارادػػ٫، كدراقػػح ٠ػػ٢ ٦ػػة ٱػػؿد إ٣ٲػػ٫ كإ٣ػػٯ ٣ضة٩ػػ٫ ٦ػػ٨ آراء 

 ِّٜ ك٦ٺظْةت، كإ٩ٌة ٣٪أ٢٦ أف ٱؿصٓ ا٧٣ض٧ٓ ٨ٔ ٝؿارق ٵف ا٣ؿصٮع إ٣ػٯ ا٣عػ

 ػٲؿ ٨٦ ا٣ذ٧ةدم ٰٚ ا٣جة٢َ.

 ٧ٲٕةن إ٣ٯ أف كٱ٪ذ٭ٰ ا٣ٞٮؿ ث٪ة ص

ُةق ثس٨٧، ك٠ؾ٣ٟ  مؿاق أم ثة٫ٔ. ك٦٪ػ٫ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ  - ٔى ثةع ا٣نٰءى  أ

أم ثػةٔٮق ثػس٨٧و  [21] ژ  ہ ہ ہ ژٰٚ قػٮرة ٱٮقػٙ  

 ژہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ژ٤ٝٲ٢، كٝٮ٫٣  

 أم ٱجٲٕ٭ة. [217ا٣جٞؿة  ]

 كاثذةع ا٣نٰءى  امذؿاق. -

 كأثةع ا٣نٰءى  ٔؿ٫ً ٤٣جٲٓ. -

جٲٓ  ٬ٮ ا٣ؾم ثًٲٓ، كا٣ -  ض٧ٓ  ا٧٣جٲٕةت.كا٧٣ى

جةٔةت. - جةع  ٬ٮ ا٣نٰء ا٧٣ٕؿكض ٤٣جٲٓ، كا٣ض٧ٓ  ا٧٣ي  كا٧٣ي

ةف  ٧٬ة ا٣جةآ كا٧٣نذؿم. -  كا٣جٲِّٕ

 كا٣جىٲٮع )٠ىجٮر(  ا٣ضٲِّؽ ا٣جٲٓ. -

 كا٣جٲَّةع  ا١٣سٲؿ ا٣جٲٓ. -

٤ٕح. كا٣ض٧ٓ  ثٲةٔةت.كا٣جًٲ -  ةٔح، ث١كؿ ا٣جةء  ا٣كِّ

 ك١٬ؾا ٚجةع كمؿل ث٧ٕ٪نٯ، كاثذةع كامذؿل ث٧ٕ٪نٯ.

جػةع. ك٣ جٲػٓ كا٧٣ي ٢١ٍّ ٨٦ ثةع كأثةع ٦ٕ٪ٯ ٦ؼذ٤ٙ، ك٠ؾ٣ٟ ١٣ػ٢ٍّ ٦ػ٨ ا٧٣ى

 ك٬ٮ ا٧٣ٮاٜٚ ٧٣ة صةء ٰٚ ا٧٣ٮزٮؽ ٨٦ ٠ذت ا٤٣٘ح ك٦ٕض٧ةد٭ة.

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

-1412٬أدب ا١٣ةدت، اث٨ ٝذٲجح، دط  ٦ع٧ؽ ا٣ؽا٣ٰ، ٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح،  -

 ـ.1982

مػة٠ؿ، ٔجػؽ ا٣كػٺـ إوٺح ا٧٣٪ُٜ، اث٨ ا٣كػ١ٌٲخ، دػط  أظ٧ػؽ ٦ع٧ػؽ  -

 ٦ع٧ؽ ٬ةركف، دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ.

اٵو٧ٕٲٌةت، دط  أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ مػة٠ؿ، ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٦ع٧ػؽ ٬ػةركف، دار  -

 ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ.

إ٩جةق ا٣ؿكاة ٤ٔٯ أ٩جةق ا٣٪عةة، ا٣ُٰٞٛ، دط  ٦ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثػؿا٬ٲ٥، دار  -

 ـ.1951-1369٬ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح، 

 ـ ٦ع٧ؽ ٬ةركف.ا٣جٲةف كا٣ذجٲٲ٨، ا٣ضةظِ، دط  ٔجؽ ا٣كٺ -

ثٲؽم. - َـّ  دةج ا٣ٕؿكس، ا٣

 ا٣ىعةح، ا٣ضٮ٬ؿم. -

 ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ، ا٣ٛٲؿكزآثةدم. -

َـّصػػةج، دػػط  ٦ةصػػؽ ظكػػ٨ ا٣ػػؾ٬جٰ، ا٣نػػؿ٠ح  - ٠ذػػةب ٤ٕٚػػخ كأ٤ٕٚػػخ، ا٣

 ا٧٣ذعؽة ٤٣ذٮزٱٓ.

٠ذةب ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚػخ، ا٣كضكػذة٩ٰ، دػط  ػ٤ٲػ٢ إثػؿا٬ٲ٥ ا٣ُٕٲٌػح، َجػٓ  -

 ـ.1979ث٧كةٔؽة صة٦ٕح ا٣جىؿة، 

 ، اث٨ ٦٪ْٮر.٣كةف ا٣ٕؿب -

 .3ج ٦88ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، د٦نٜ، ـ -
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 ٦ؼذةر ا٣ىعةح، ا٣ؿَّازم. -

، دار ا٣ٛػةراثٰ، د٦نػٜ، 2ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽرقٰ، زٱ٨ ا٣ٕةثػؽٱ٨ ا٣ذٮ٩كػٰ، ط -

 ـ.2116-1427٬

ا٧٣ٕضػػ٥ ا٧٣ؽرقػػٰ، ٦ع٧ػػؽ ػٲػػؿ أثػػٮ ظػػؿب، كزارة ا٣ذؿثٲػػح، د٦نػػٜ،  -

 ـ.1985-1416٬

 ٞة٬ؿة.ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ، ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ا٣ -

*   *   * 
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 إكًال يادج نغىيح
(2) 

 (**)ٌٍػوح عفارةأ. د. 

 )َضَهً(

 

٦ح  ١ٮي ٥َّ١  -ا٣عة٥٠ً  -ا٣عي ٥َّ١  -ظى  ا٣عة٧٠ًٲَّح -ا٣ذٍَّع١ٲ٥ = ا٧٣يعى

ٍٮ٠ى٥  -ا٧٣ىٍع١ٮ٦ٲَّح  -ا٧٣ىٍع١ٮـ  ٍٮ٠ى٧حى  -ظى ة٦ح  -ا٣عى ١ى  ظة٠ى٥ى  -ا٣عى

٧١ح  ٥ُّ١  -ا٧٣يعةظى   ا٣ذع٧ُّ١ٲَّح -ا٣ذَّعى

ٍكذع١ى٧ةت  -اٹٍقذًع١ة٦ةت   ا٣عة٧٠ًح. -ا٧٣ي

 

ةا٧٣ٕةوؿ حص٥ ا٣ٕؿثٲةكرد ٰٚ ا٧٣ٕ
(1)

٩عٮ كاظؽو كٔنػؿٱ٨ ٦ىػٍؽػٺن ٚػٰ  

١ىػػ٥(. ك٧٦ػػة ٱٺظػػِ ٬٪ػػة أف اٹقػػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػػٮم ا٧٣ٕةوػػؿ أدػػػ٢  ٦ػػةدة )ظى

٧٤٠ةت صؽٱػؽة ٣ػ٥ ديسجًذٍ٭ػة ا٧٣ٕػةص٥ ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٞؽٱ٧ػح كٹ ا٧٣ٕةوػؿة، ٦سػ٢  

ٍٮ٫٧٠، أك أدػ٢ دٹٹتو ك٦ٕة٩ٰ صؽٱػؽة ٧٣ػؽاػ٢ ٝؽٱ٧ػح ٣ػ٥ ا٣عة٧٠ًٲَّح كا٣عى 

                                                 

()  ا٣ضـء ٰ ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿث 89/3ٱ٪ْؿ ا٧٣ٞؽ٦ح ٣٭ؾق ا٣ك٤ك٤ح ٨٦ اٵثعةث ٚ  ٲح ثؽ٦نٜ.٨٦ ٦ض٤ح ٦ض٧

(**) .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 

٧ٰ ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقػٲٍ، ك٦ػة وػؽر  ةا٧٣ٕةوؿ حص٥ ا٣ٕؿثٲة٩ٕ٪ٰ ثة٧٣ٕ (1) ٍٕضى ٦ي

 ٨٦ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ.
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١ٮ٦ػح( ا٣ذػٰ مػةٔخ ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ػٮزارة أك ٦ض٤ػف  د٨١ ٣٭ػة، ٦سػ٢ ٧٤٠ػح )ا٣عي

َّػؽة.  ١ٮ٦ح( إٹ ث٭ؾق ا٣ؽٹ٣ح ا٧٣ٮ٣ ا٣ٮزراء، كٹ ٱ١ةد ا٣٪ةس ا٣ٲٮـ ٱٛ٭٧ٮف )ا٣عي

ٍٚػٜ ٝٮأػؽ ٧٠ة ٱٺظى  ٣ِّػؽت كى ِ أف ٔػؽد ٬ػؾق ا٧٣ػؽاػ٢ أك ا٧٤١٣ػةت ا٣ذػٰ كي

٣ٕؿثٲح كأٝٲكذ٭ة ٱج٤ٖ ٦ة ٱٞةرب ٔؽد ا٧٣ؽاػ٢ ا٧٣ٕض٧ٲَّح ا٣ٞؽٱ٧ح ٣٭ؾق ا٧٣ػةدة ا

 ا٤٣٘ٮٱح، كٹ ٗ٪ٯ ٣٪ة ٔ٪٭ة ا٣ٲٮـ ٰٚ ا٣ذٮاو٢ ا٤٣٘ٮم ا٣ٕؿثٰ.

ك٢٠ ا٧٣ؽاػ٢ أك ا٧٤١٣ةت ا٣ذٰ ٩ٞذؿظ٭ة إ٧٠ةٹن ٣٭ؾق ا٧٣ػةدة ا٤٣٘ٮٱػح ٹ 

ـ ا٧٣ٕضػ٥ ا١٣جٲػؿ ث ٭ػة ٤٣ضػؾر دؼؿج ٨ٔ ا٣ؽٹٹت اٵو٤ٲح اٵرثٓ ا٣ذػٰ ٝػؽَّ

 ا٧٣٪ٓ، ا٣ٌٞةء كا٣ٛى٢، اٷدٞةف، اٷوٺح كا٣ذ٭ؾٱت.  )ظ٥١(، ك٬ٰ

 كا٧٤١٣ةت ا٧٣ؽاػ٢ ا٧٣ٞذؿظح ٬ٰ 

كردت ٧٤٠ػػح ا٣ع١ٮ٦ػػح ٚػػٰ ا٧٣ٕػػةص٥ ث٧ٕ٪ػػٯ ا٣ٌٞػػةء ( اىُطُهٌٔووث: 1

ػػٯ»كا٣ٛىػػ٢ ٚػػٰ ا٣ؼىػػٮ٦ةت،  ٌى ١ٮ٦ػػحن إذا ٝ ٧١ٍػػةن كظي ػػ٥ ظي . «ٱٞػػةؿ  ٱىٍع١ي

٥١ٍ. ك٨١٣َّ )ا٣ع١ٮ٦ حى( ٰٚ اٹقػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮم ا٧٣ٕةوػؿ ٚة٣ع١ٮ٦ىحي ٬ٰ ا٣عي

ػػ٤ُح ا٣ذ٪ٛٲؾٱػػح ا٤ٕ٣ٲػػة ٚػػٰ ا٣ؽَّك٣ػػح ك٦ػػة ٱذجٕ٭ػػة ٦ػػ٨ إدارات  ٲٍبػػحي كا٣كُّ ٬ػػٰ  )ا٣٭ى

٤ٜ ٤ٔػٯ ٦ض٤ػف ا٣ػٮزراء . كا٣نػةآ ٚػٰ ا٣كٲةقػح أفَّ راػٲف (كٔة٤٦ٲ٨، كدُي

ا٣ع١ٮ٦ح ٬ٮ راٲف ٦ض٤ف ا٣ٮزراء، أك راٲف ا٣ؽك٣ح كذ٣ٟ ثعكت ٩ْةـ ٢٠ 

 ٜ ٧٤٠ح )ا٣ٮزارة( ٤ٔٯ ٦ض٤ف ا٣ٮزراء ٦ضذ٧ٕةن.دىٍك٣ح. ك٠سٲؿان ٦ة د٤ُ

أم ا٣ػٮزارة  ؛٥٣ ٱكذ٢٧ٕ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ )ا٣ع١ٮ٦ح( ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ

أك ٦ض٤ف ا٣ٮزراء، ث٢ ذ٠ؿ٬ة ٢٠ٌّ ٨٦ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ كا٣ٮقػٲٍ ثػة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ذؿازػٰ 

٣٭ة ٍٚٞ، أم ٬ٰ ا٣ٌٞػةء كا٣ٛىػ٢ ٚػٰ ا٣ؼىػٮ٦ةت. ٦ػٓ أف ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ 

١يٮ٦ػػح( ثػػة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ػػؾم اٝذؿظ٪ػػةق كٝػػؽ٦٪ةق ٠ٞٮ٣ػػ٫  اقػػذ٢٧ٕ ٧٤٠ػػح ) دٞػػٮـ »ا٣عي

ك١٣٪٫ ٣ػ٥ ٱٛػؿد ٣٭ػٺ ٦ػؽػٺن «. ا٣ع١ٮ٦حي ثجٕي ا٧٣نؿكٔةت ٚذ٧ٮ٣٭ة كدكذ٤٘٭ة

، ك٬ٰ ٦ة ٬ٰ ٨٦ ٠سؿة اٹقذ٧ٕةؿ كا٣كٺ٦ح ا٤٣٘ٮٱح.  ٦كذٞٺًّ
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ِّٛػؾ ( اىطانً: 2 أكرد ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ ٧٤٠ح ا٣عػة٥٠ً ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ٞةًػٰ ك٦ي٪ى

٥١ٍ ثٲ٨ ػت »ا٣٪ػةس، ككرد ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ   ا٣عي ا٣عػة٥٠ً  ٬ػٮ ٦ػ٨ ٩يىِّ

«٤٣ع٥١ ثٲ٨ ا٣٪ةس ٰٚ ا٣ؼىٮ٦ةت
(2)

. 

كػت، ثػ٢  ك٨١٣ ٧٤٠ح )ا٣عة٥٠ً( ٥٣ دٕؽ دٕ٪ٰ ا٣ٞةًٰ ٚػٰ ا٧٣عػة٥٠ ٚعى

 ٣ٯ ٦ة كرد، ك٬ٰ إٞذؿح إًةٚذ٭ة ٩ا٠ذكجخ دٹٹت صؽٱؽة، ك

 ٲؿان أك راٲكػةن ا٣نؼه ا٣ؾم ٱذٮ٣َّٯ راةقح ث٤ؽو أك ٝٲةدد٫، ١٤٦ةن ٠ةف أك أ٦

 أك مٲؼةن.

 .)..٦ى٨ ٱذٮ٣َّٯ راةقحى كٹٱحو أك إ٤ٝٲ٥ ٰٚ ثٕي ا٣جٺد، ٦س٢  )ظة٥ً٠ كٹٱح ٠ؾا 

  ٨٦ ٱذٮ٣َّٯ ًراةقح ا٧٣ىؿؼ ا٧٣ؿ٠ػـم ٚػٰ ثٕػي ا٣ػجٺد، ك٬ػٮ ٝػٮ٣٭٥

 )ظة٥٠ ا٧٣ىؿؼ ا٧٣ؿ٠ـٌم(.

١َّةـ( كٱ٤عِ أف )ا٣عة٥ً٠( ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٞةًٰ ٝػؽ ٗةثػخ  كديض٧ىٓ ا٧٤١٣ح ٤ٔٯ )ظي

كٹ ٱ١ةد ا٧٣نؿِّٔٮف ٱكذ٤٧ٕٮف ا٣ٲٮـ إٹ ٧٤٠ح )ا٣ٞةًػٰ(،  ،٣٪ىٮص ا٣ٞة٩ٮ٩ٲحٰٚ ا

 كرث٧ة ٱٕٮد ذ٣ٟ إ٣ٯ مٲٮع ٧٤٠ح ا٣عة٥٠ ثة٧٣ٕة٩ٰ ا٣ضؽٱؽة ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة٬ة.

ق ٚٲ٧ػة »صةء ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ  ( َضهًَّ: 3 ٤ػٜ ٱىػؽى َى دَّ، كأ ٓى كرى ٥َّ١  ٦٪ىػ ظى

ػ٫ ٧٦ػة ٱؿٱػؽ.  ٕى ػ٫ ٚػٰ ٦ةمةء، كٚىٮَّض ا٣ع٥١ى إ٣ٲ٫، ك٦ى٪ ٧ى ٣ػ٫  صٕػ٢ إ٣ٲػ٫ كظ١َّ

ىصةزكا ظ٫٧١ ثٲ٪٭٥ ا٣ع٥١ٍى ٚٲ٫، كظ٥َّ١ «ا٣ٞٮـي ٚٺ٩ةن ثٲ٪٭٥  أ
(3)

. 

ـ(، ٚس٧ح ٦ضٺَّ ك٩ؿل أف ا٢ٕٛ٣ )ظ٥َّ١( ا٠ذكت دٹ٣ ت ح صؽٱؽة ك٬ٰ )ٝٮَّ

ٱ٨ٍ  ٍٞٮٱ٧٭ػة ٦ػ٨ ػجٲػؿى ىػح ٹ دى٪ٍنػؿ ا٣جعػٮث ٝجػ٢ دى ٧٤ٔٲح أك دكرٱَّػةت ٦ذؼىِّ

ٲ٨ ٤ًت إ٣ٲػ٫ . ك٬ؾا ا٣ذٞٮأك أ٠سؿ ٦ؼذىَّ َي ٥ِّ١ ٰٚ ا٣جعر ك ٱ٥ ٱٕ٪ٰ أف ا٣ؼجٲؿ ظي

١َّػ٥( ٬ػٮ  أف ٱع٥١ ٰٚ و٤ٮظ٫ ٤٣٪نؿ أك ٔؽ٫٦، كث٭ؾا وةر ٦ٕ٪ٯ )ثىٍعر ٦يعى

                                                 

 ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ كا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ  ظ٥١. -٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  (2)

 ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ  ظ٥١. -٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  ((3
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ك٬ؾا ا٣ع٥١ ٹ ٱذ٥ إٹ ثٕؽ دٞٮٱ٫٧ ٧٣ٕؿٚح ٦ؽل وػعذ٫  .ٮـه ٚٲ٫(ع١)ثعر ٦

ـ(، ك٤ٔػػٯ ٬ػػؾا ا٩ـاظػػخ دٹ٣ػػح  ػػٮَّ ىٍعػػره ٦ٞي كقػػٺ٦ذ٫، أم وػػةر ٱٕ٪ػػٰ أ٩ػػ٫ )ث

ػجِّجٲَّ )ا٣ذع١ٲ٥( إ ح، ٵف ٣ٯ )ا٣ذٞٮٱ٥( ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣ضةز ا٧٣ؿقػ٢ ثٕٺٝػح ا٧٣يكى

جَّت كظةو٢ ٨٦ دٞٮٱ٫٧.ا٣ع  ٥١ٍ ٤ٔٯ ا٣نٰء ٦يكى

كإذا أذيؿض ٤ٔٯ ٦ة ذ٬ج٪ة إ٣ٲػ٫، ثػأف )ا٧٣ع١َّػ٥( وػةر ث٧ٕ٪ػٯ )ا٧٣ع١ِّػ٥( 

ٟ، صػةء ٚػٰ دػةج ا٣ٕػؿكس  ٤ٝ٪ة، ٥ٕ٩ ٬ػٮ ٠ػؾ٣ٟ، ٵف ا٣ٕػؿب ص٤ٕذ٭٧ػة ٠ػؾ٣

ٍى ٬ٮ ا٣نػٲغ ا٧٣ضػؿَّب ا٧٣٪كػٮب إ٣ػٯ ا٣ع٧١ػ ...٧٠عؽِّث كا٧٣ع٥ِّ١» ٗى٤ًػ ح، ك

ٲ٨ٍ ]أم ا٧٣ع١ِّػ٥ ا٣ضٮ٬ؿمَّ ٰٚ ٚذط ٠ةٚػ٫ ، ٝػةؿ مػٲؼ٪ة  كصػٮَّز ص٧ةٔػحه ا٣ػٮص٭ى

كا٧٣ع٥َّ١[، كٝة٣ٮا  ٬ٮ ٠ة٧٣ضؿِّب، ٚإ٫٩ ثة١٣كؿ ٤٣ػؾم صػؿَّب اٵ٦ػٮر، كثػة٣ٛذط 

ؿَّ  ٥َّ١ ا٣عٮاًدثى كصى ، ك٠ؾ٣ٟ ا٧٣ع٥ِّ١ي ظى ىذ٫ٍي ا٣عٮادثي ٌؿث «ث٭ة٤٣ؾم صى
(4)

. 

١َّػ٥  ( ك٬ٮ ٩ْٲػؿ ٝٮ٣٪ػة  )ظى كٱ٤عِ ٠ٲٙ أف ا٣ذةج ٝةؿ  )ظ٥َّ١ ا٣عٮادثى

 ُِّ (، ك٬ٮ ٦ة ٱيؼ ب٫ ثٌٕ٭٥ ثعضح أف ا٧٣ع٥َّ١ ٬ٮ ا٣ٕة٢ٝ ٚعكػت، ٚػٰ ا٣جىٍعرى

 ظٲ٨ أفَّ ا٧٣ع٥َّ١ ٝؽ ٱ١ٮف ٣٘ٲؿ ا٣ٕة٢ٝ أٱٌةن.

ٍُطهًَّ: 4 ث٭ػة( ث٧ٕ٪ػ( اى ؿَّ ٥َّ١ ا٣عػٮادثى كصى ٯ ٦ةداـ ٝؽ كرد ٰٚ ا٣ذةج )ظى

١ى٥ ثٲ٪٭ة أك ٩ْؿ إ٣ٲ٭ة ثٕٲ٨ ا٣ع٧١ح ٤ٔٯ ظؽِّ  ا٧٣ع١ِّػ٥ ٬ػٮ ا٣نػٲغ »ٔجةرد٫   ظى

«ا٧٣ضؿِّب ا٧٣٪كٮب إ٣ٯ ا٣ع٧١ػح. ك٠ػؾ٣ٟ ا٧٣ع١َّػ٥
(5)

كإذا صػةز أفَّ ٧٤٠ػح  

٤ٜ ٧٤٠ػح ا٧٣ع١َّػ٥ أك  ـ(، ٚإف ٧ٌ٦ة ٱىط ٫ٕ٦ أف ٩ُي )ظ٥َّ١( ا٠ذكجخ دٹ٣ح )ٝٮَّ

ى٦ٍؿ أك ـ وٺظٲَّح أ ٮِّ  ثىٍعر أك ٦ٞةؿ. ا٧٣ع٥ِّ١ ٤ٔٯ ٨٦ ٱٞي

٫٦ ٤ٚػٲف ٦ػة ٱ٧٪ػٓ ( اىخَّطهً٘: 5 ( ث٧ٕ٪ٯ ٝٮَّ إذا صةز ٝجٮؿي )ظ٥َّ١ ا٣جعرى

ٍٞػٮٱ٥، كٱ١ػٮف ٝٮ٣٪ػة  ٩يًنػؿ ا٣جعػر ثٕػؽ  ٨٦ ٝجٮؿ ٧٤٠ح )ا٣ذع١ٲ٥( ث٧ٕ٪ٯ ا٣ذَّ

                                                 

 ا٣ٕؿكس  ظ٥١.دةج  -ا٣ـثٲؽم  ((4

 دةج ا٣ٕؿكس  ظ٥١. -ا٣ـثٲؽم  (5)
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 دع١ٲ٫٧ ث٧ٕ٪ٯ ٩يًنؿ ثٕؽ دٞٮٱ٫٧ ٧٣ٕؿٚح وٺظٲَّذ٫ ٤٣٪نؿ أك ٔؽ٦٭ة.

 ٰ ٦ةدة ظ٥١ ٬ٰ ك٩ؼ٤ه ٧٦ة قجٜ إ٣ٯ اٝذؿاح ٦ؽاػ٢ زٺزح ٚ

 .٫٦ ٧٣ٕؿٚح وٺظ٫ ٨٦ ٔؽ٫٦ ٥َّ١ ا٣جعرى  ٝىٮَّ  ظى

 .ا٣ذع١ٲ٥  دٞٮٱ٥ ثعر أك ٢٧ٔ ٧٣ٕؿٚح وٺظ٫ ٨٦ ٔؽ٫٦ 

  َّـ ثعسةن أك ٧ٔٺن.٥ي  ٨٦ ٱٞٮِّ ٥ كا٧٣ع١ِّ ا٧٣ع١ 

٥٣ دؿد ٧٤٠ح ا٣عة٧٠ٲح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح، ا٤٣٭ػ٥ إٹ ٦ػة ( اىطاِنٍَّ٘ث: 6

جىح(   ز٥ أظؽزيٮا ٝىىػجىحن ظة٧٠ًٲَّػح َٮ٣٭ػة قػذح أذرع »كرىد كوٛةن ٧٣ٞٲةًس )ا٣ٞىى

ٓي قؽسو ثة٣ؾراع ا٧٣ىؿم ث «كري
(6)

ػجىح ٔة٦َّػح ٱيعػذ١ى٥  ، ك٠ػأ٩َّ٭٥ ٱٕ٪ػٮف ث٭ػة ٝىى

 إ٣ٲ٭ة ٰٚ ا٣ٞٲةس، ك٤ٕ٣٭ة ٩كجحه إ٣ٯ ا٣عة٥٠ً ثأ٦ؿ ا  أك ٗٲؿق.

ٌٰ ٦ػ٨ ا٣عػة٥ً٠، ك٬ػٰ دٮ٣ٲػؽ ٦ٕةوػؿه ثةٹمػذٞةؽ،  كا٣عة٧٠ًٲَّح ٦ىػؽره وػ٪ةٔ

ٌٰ كٱٕ٪ٮف ث٭ة  ٦٪ىتى ا٣عة٥٠ أك كّٲٛذى٫ أك ٣ٞجى٫ ا٣ٮّٲٛ
(7)

، ك٨١٣َّ ثٕػي ا٧٣ػؾا٬ت 

ػ٤ٍُحى كا٧٣نػؿكٔٲَّحى ا٤ٕ٣ٲػة  ا٣كٲةقٲَّح َٮَّرت دٹ٣حى ٬ؾق ا٧٤١٣ح، ٚىػةرت دٕ٪ػٰ  ا٣كُّ

«ا٣ذٰ دع٥١ أمَّ دك٣ح، أك ٦ىٍؿًصٕٲَّحى ا٣ع٥١ كَؿٱٞذ٫
(8)

، ٝؽ د١ٮف ا٣عة٧٠ٲَّػح كًػٕٲَّح 

ةؿ أك دٱ٪ٲَّػح ٔ٪ػؽ ثٌٕػ٭٥  ،  ا٣عة٧٠ٲَّح ٤٣نٕت أك ٤٧٤٣ٟثنؿٱَّح ٔ٪ؽ ثٌٕ٭٥ ٠أف ٱٞي

ةؿ  ا٣عة٧٠ًٲَّح أك ا٣ك٤ُح ا٤ٕ٣ٲة ٬ٰ ٤٣نؿع.  اٳػؿ ٠أف ٱٞي

ٌٰ ٦ؽػ٢ )ا٣عة٧٠ًٲَّح( ث٧ٕ٪ٲىٲ٨ٍ  ةؼ إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿث  ك٤ٔٯ ٬ؾا ٩ٞذؿح أف ٱٌي

٥١ٍ  ك٦ىؽرق، أك ا٣ك٤ُح ا٤ٕ٣ٲة كا٣ك٤ُح ا٤ُ٧٣ٞح. اٵكؿ  ٦ؿصٕٲَّحي ا٣عي

.ا٣سة٩ٰ  ٦ى  ٌٰ  ٪ٍىتي ا٣عة٥٠ً أك كّٲٛذي٫ أك ٣ٞجي٫ ا٣ٮّٲٛ

ٍَْطهٔم:7 ٥١ً ٤ٔٲ٫(، ك٬ٮ وٛح ٰٚ اٵوػ٢،  ( اى ٬ٮ اق٥ ٦ٕٛٮؿ ٨٦ )ظي

                                                 

 دةج ا٣ٕؿكس  ٝؿط. –ا٣ـثٲؽم  (6)

 ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة  ظ٥١. –أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ  (7)

 ...354  ٦36ٮقٮٔح ا٣ؿد ٤ٔٯ ا٧٣ؾا٬ت ا١ٛ٣ؿٱح ا٧٣ٕةوؿة  –٤ٰٔ ٩ةٱٙ ا٣نعٮد  (8)



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

١ًػ٥ى ٤ٔٲػ٫ ثٕٞٮثػحو صػـاءى ػُبػ٫.  ٩ٍت، كظي دٱ٨ ثػؾى
ي ٱٮوٙ ث٭ة ا٣نؼه ا٣ؾم أ

٣ىػخ إ٣ػٯ اٹقػ٧ٲح ٚىػةرت  ك٨١٣َّ ٬ؾق ا٣ىٛح ٤ٗجخ ٤ٔٲ٭ة اٹق٧ٲح، أم دعٮَّ

ٚ٭ة ٠ةٵق٧ةء د٧ة٦ػةن، ٚىػةر )ا٧٣ع١ػٮـ( ٬ػٮ ا٣نػؼه ديكذ٢٧ٕ دكف ٦ٮوٮ

دٕ٪ػػٰ  -وػػٛحن  -ا٧٣ٕةٝىػػت ثكػػض٨ أك ٗؿا٦ػػح. ٚػػإذا ٠ة٩ػػخ ٧٤٠ػػح ا٧٣ع١ػػٮـ 

ـ ٠ػأف ٱ١ػٮف ٦ىع١ٮ٦ػةن ثة٣عةصػح أك ا٣ٌػؿكرة أك  ـى ٤ػ ا٣نؼه ا٧٣ٌػُؿ كا٧٣ي

١ىػ٥ ٤ٔٲػ٫ ا٣ٞةًػٰ ثٕٞٮثػحو ٦ػة،  -ق٧ةن ا -ا٧٣ؿض، ٚإف ا٧٣ع١ٮـ  ٱٕ٪ٰ ٦ى٨ ظى

ذػؿح أف  ٚٲٞةؿ  ٝىج٢ً ا٧٣ع١ٮـي  ا٣ع١ػ٥ى أك اقػذأ٩ٙ ا٧٣ع١ػٮـي ا٣ع١ػ٥ى، ٣ػؾا ٱٞي

ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ذ٠ؿ٩ةق ٣ذ٧ٲٲـ٬ػة  ض٢ٕ ٧٤٠ح )ا٧٣ع١ٮـ( ٦ؽػٺن ٣٘ٮٱًّة ٦كذٞٺًّ دي 

 ٨٦ ٦ٕ٪ٯ ا٣ٮوٛٲح.

ٍَْطُهٌَّٔ٘ث:8 ٔيٞٮثحو ٤ٔٯ ا٧٣ػؾ٩ت، أم  ( اى ٬ٰ ٩كجح إ٣ٯ ا٧٣ع١ٮـ ث٫ ٨٦ 

ج٫ ا٣ٞةًٰ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٣ضـاء، كذ٣ٟ ٩ْٲؿ ٝٮ ىٍكصى ٣٭٥ )ا٤ْ٧٣ٮ٦ٲَّح( ث٧ٕ٪ٯ ٦ػة ٦ة أ

٥٤ً ث٫ ٚىٍؿده أك ص٧ةٔح ٤ٔٯ ا٦ذؽاد ز٨٦و ٦ة، ا٣ذٰ اقذ٤٧ٕ٭ة ا٣ٛؼػؿ ا٣ػؿازم ٚػٰ  ّي

ٚةٷ٩كةف ا٧٣ٞذٮؿ ٦ة ٥٣ ٱ٨١ ٠ة٦ٺن ٰٚ كوٙ ا٤ْ٧٣ٮ٦ٲح ٣ػ٥ ٱػؽػ٢ »ٔجةرد٫  

«دعخ ٬ؾا ا٣٪ه
(9)

. 

ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ٕٞٮثػح ا٣ذػٰ أكصج٭ػة  إًةٚح ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٦ؽػٺن ٦كػذٞٺًّ  ٱٞذؿح

ىٍكًطي ٣جٲةف ا٧٣ػؿاد ا٣ٞ ةًٰ ٤ٔٯ ا٧٣ؾ٩ت، ٚٞٮ٣٪ة  ٌٝٯ ا٣كضٲ٨ ٦ع١ٮ٦ٲَّذ٫ أ

٧١ٍى٫، كٝؽ مةٔخ ٣٭ؾق ا٣ؽٹ٣ح. ٯ ا٣كضٲ٨ي ظي ٌى  ٨٦ ٝٮ٣٪ة  ٝ

َنٍث:11، 9 ْٔ ًَ واىَط ن ْٔ  ( َض

د ثـٱػةدة ظػؿؼو ٤ٔػٯ ا٣سٺزػٰ  ػٜ ثة٣ؿثػةٰٔ ا٧٣ضػؿَّ ػٍٮ٥٠ى( ٦ي٤ٍعى ا٢ٕٛ٣ )ظى

ٔى٢( ا٣ؾم صةء  ١ى٥، كث٪ةؤق )ٚىٍٮ ( قجٕح كقػذٲ٨ ٕٚػٺن ٤ٔ67ٲ٫ ٩عٮ )ا٧٣ضؿد ظى

( إذا ٩ةـ  ٢ ا٣ؿص٢ي ٕى٢ ٫٣ وٮ٦ٕحن، ك)٬ىٍٮصى ٦ىٓ ا٣ج٪ةءى( إذا ص ٮى ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ٦٪٭ة )وى
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ىَنثً خفْفثً 
(10)

، وكد صار الهحَدثَن ّصَغَن علىُ ٌى ا التيىاف االًىانً نىو 

ََْسب( اشىخلاكاً نىو ح ىب او  ةث كلَلٍم: )َح ج ور او كلهات عرةْث او نًرَّ

ىو( اْخ اً نو اللاىَن. لم ُّىْ َكر ٌى ا الفًى  اخ اً نو  َْ الحاسَب وكَلٍم: )كَ

َكهث( الِ الهًاجم الًرةْث اللدّهث ون الهًاصرة. وّ خًه   َْ ون نصدره )َح

اللاىَىَْن وانكخصادَّن ٌ ا الفً  ونصدره ةهًيىُ )الخحيىْم انكخصىاد  

ُ ٌ ا ّصىت  او الهالِ( عيد وكَع نيازعات ةْو شركاٍت او نؤسَّ ات. وعل

َكم اليزاَع: احالً علىُ لنيىث نىو الاتىراف للحيىم والفصى  الْىً.  َْ نًيُ )َح

َكهث( ٌَ إحالث اليزاع او الاىف  انكخصىاد  او الهىالِ  َْ وّيَن نًيُ )الَح

م الًْ لهصىلحث رىرٍ  وىحٌَها إلُ لنيث نو الاتراف لتحثً ودراسخً والحي

 ث او الخَّتًث.نو الطرالْو ى تثً نو اله ؤولْ او ةخحهْ  ك   

َكهىث( ةهًيىُ َوْعىِع  َْ ونها ّندر ذكره ان ننهع اللاٌرة اكرَّ كلهث )الَح

عَاةط ونًاّْر ححيم حصرُّالات اله ؤولْو داخ  الهؤس ىات والرىركات، 

نع الهخًانلْو نًٍا الِ الداخ  او الاارج
(11)

. 

 علُ نا نَرَّ ّلخرح إعاالث الهدخلَْْو آحَْْْو: وةيافً 

  = كم َْ َْكهج الرركخان ىزاعٍها: احالخاه علُ لنيىث نىو حَ  -اَح

 الاتراف للحيم الًْ او ح َّخً.

 َوْعع عَاةط ونًاّْر ححيم حصىرالات اله ىؤولْو -ب

داخ  الهؤس ات والرركات، نىع الهخًىانلْو نًٍىا الىِ الىداخ  

ًْنهىِ الهنهىع  والاارج. وٌَ نا اكرَّه ننهع اللاٌرة. علىُ ان نُ

 نَْدخفً الٍْها. الَسْط واليتْر لم ّنًفٌا

                                                 

 كْد اإلعداد(.الِ ) 41األةيْث الِ الًرةْث:  دننتننهع دنرق، نًنم  ((10

 .233: 4كخاب األلفاظ واألسالْب  –ننهع اللاٌرة  (11)
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  ٍٮ٠ى٧ح  إظة٣ح ا٣٪ـاع ا٧٣ة٣ٰ أك اٹٝذىةدم ٤ٔٯ ٣ض٪ػح أك ٬ٲبػح ا٣عى

٥١ٍ ٚٲ٫ أك دكٮٱذ٫.  ٨٦ ا٣ؼجؿاء ٤٣عي

ٕيػ٢(، كذ٠ػؿت َهاٌث: ( اىطَ 11 ١ي٥( ٤ٔٯ ث٪ػةء )ٚى أكردىت ا٧٣ٕةص٥ ا٢ٕٛ٣ )ظى

٥١ٍ، صةء   ٧١ٍةن  وةر ظ١ٲ٧ةن »٫٣ ٦ىؽران ٬ٮ ا٣عي ١ي٥ ٚٺفه ٱىٍع١ي٥ ظي «ظى
(12)

. 

ٕيػ٢( ا٣ػؾم ٱٛٲػؽ ٦ٕ٪ػٯ ك٣ ٨١َّ ٦ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ىؿؼ أف ٦ىؽر )ٚى

ى٤يػٖ  ػط ٚىػةظحن كث ٕىة٣ػح(، ٦ػ٨ ٦سػ٢ ٚىىي ا٣ىٲؿكرة كا٧٣رؿ ٱأدٰ ٗة٣جةن ٤ٔػٯ ث٪ػةء )ٚى

ثٺٗح كٝىجيطي ٝجةظح
(13)

١يػ٥(،  ٜى كأٝٲفى ٢ٕٛ٤٣ )ظى ى٣ٍٲى ١ة٦ح( أ ، ك٤ٔٯ ٬ؾا د١ٮف )ا٣عى

١ي٥ ا٣ؿص٢ ث٧ٕ٪ٯ وةر ظ١ٲ٧ةن  ػح، ا٣ذػٰ ٦ػ٨  ؛كٱىجط ٝٮ٣٪ة  ظى أم وػةظت ًظ٧١ٍى

٥٤ًٕي ثعٞةاٜ اٵمٲةء كا٢٧ٕ٣ ث٧ٞذٌة٬ة، كاٷوةثحي ٚػٰ ا٣ٞػٮؿ كا٧ٕ٣ػ٢  .٦ٕة٩ٲ٭ة ا٣

١ة٦ح ٦ىؽره  ٲٍؿكرة اٵ٦ؿ إ٣ٯ ا٣ع٧١ح كا٣ىٮاب. كا٣عى  ٱٕ٪ٰ وى

١ٍػػ٥ ك٩ػػؿل أف )ا٣عى  ػػ٧َّٯ اٳف )ا٣عي ٤ىػػٜ ٤ٔػػٯ ٦ػػة ٱيكى ٍُ ي ة٦ػػح( ٱ١٧ػػ٨ أف د ١ى

ذ٪٧ٲػح ا٣جنػؿٱح كاٷ٩كػة٩ٲح، ٚٲىػجط ٝٮ٣٪ػة  ا٣ؿمٲؽ( ا٣ؾم ٱذ١ؿر ٰٚ دٞػةرٱؿ ا٣

ـ )ا٣عى  ١ٍػ٥ ا٣ؿمػٲؽ،  ٰؿ( ٱٕ٪ػا٣ػؽك١ة٦ىحي ٨٦ ٦ٕةٱٲؿ ا٣ذ٪٧ٲح ا٣جنػؿٱح كدٞػؽُّ ا٣عي

ـ  ٕىؽؿ كا٣ذ٤ٕػٲ٥ كا٣عؿٱػح ك٩عٮ٬ػة ٦ػ٨ ٦ذ٤ُجػةت ا٣ذٞػؽُّ ا٣ٞةا٥ ٤ٔٯ دعٞٲٜ ا٣

ػٍؽؿ ٕى ػ٤ٯ. ك٦ٕػؿكؼ أف ٦ػ٨ ٦ٕػة٩ٰ ا٣ع١ػٲ٥ ا٣ ٌٍ ٛي كا٣عٲةة ا٣
(14)

ة٦ػح  . ٚة٣ع١ى

ؽؿَّ ٤ٔٯ وػٺح ا٣ع١ػ٥، ٵف ٦ػ٨ أوػٮؿ دٹٹت ٦ػةدة )ظ١ػ٥( ٱ٨١٧ أف د

٥١ٍ ا٣ؿمػٲؽ.  ا٣ىٺح كاٷدٞةف، ك٬ؾا ٦ة ٱؿ٦ٮف إ٣ٲ٫ ٔ٪ؽ اقذ٧ٕة٣٭٥ ٔجةرة ا٣عي

 ك٬ٮ ا٣ع٥١ ا٣ىة٣ًط.

12 :ًَ ة٠ى٥(، ك١٣ػ٨ ا٧٣ٕػةص٥ ( ضاَن ٥٣ دٮرد ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ا٢ٕٛ٣ )ظى

                                                 

 ظ٥١. –ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ  –٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  (12)
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 ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ  ظ٥١. –٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  ((14
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ى٫، كدٔػةق»ا٧٣ٕةوؿة ذ٠ؿد٫، صةء   ث ػ٫ي  اقػذٍضٮى ٫  ظة٠ى٧ى ػ٧ى إ٣ػٯ ا٣عػة٥٠ً كػةوى

«إ٣ٲ٫
(15)

. ك٨١٣َّ اٹقذ٧ٕةؿ ا٣نةآ اٳف ٬ٮ ٦سػ٢ ٝػٮ٣٭٥  )ظػة٠ى٥ى ا٧٣كػؤكؿي 

ػ٭ة  ٥ اٵ٦ٮرى كا٧٣ن١ٺت ك٩ةٝىنى ٛى٭َّ ى اٵ٦ٮرى أك ا٧٣يٍن١ٺت ثؿكٱ٫َّى(، كٱٕ٪ٮف ث٫  د

ُّؿ ا٣ذ٧ةقػةن ٧٣ٕؿٚػح اٵوػ٤ط كاٵوػٮب ك٤َجػةن  ٢ُّٞ كدػؽث ككازىف ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ثذٕ

 ٞذؿح إًةٚح ا٧٣ؽػ٢ اٳدٰ ٰٚ ٦ةدة )ظ٥١( ٩ؾا ٤٣ًع٧١ح. ك٣

 ة٠ى٥ اٵ٦ٮر أك ا٧٣كةا٢ ة٠ى٥ = ظى ُّؿ   ظى ٢ُّٞ كدؽث ٧٭ة ك٩ةٝن٭ة ثذٕ ٛى٭َّ ى د

 ا٣ذ٧ةقةن ٣ٶوٮب كاٵظ٥١.

ٍُطاَنٍث: 13 ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٬ٰ ٦ىؽر ا٢ٕٛ٣ )ظة٠ى٥ى( ا٣ؾم دٞؽَّـ، كٝؽ ( اى

 كردت ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ٧٠ة ٱ٤ٰ 

ة٧٠ىحا٧٣ي » - ٪ىة٬جح  ك٬ٰ ا٧٣عى
(16)

 «.ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣يؿا٬٪ح كا٧٣ٛةػؿة 

ةدةة كا٣ذٛةدٰ  ا٧٣يعة٧٠ح» - ٛي «كا٧٣
(17)

ذٲة. ، ٛي ٤ىتي ا٣ َى  كا٣ذٛةدٰ ٬ٮ 

ة٧٠ح( ٦ؽػٺن، ث٢ ذي٠ؿ ٢ٕٚ ٬ػؾا  كٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٧٣ٕةوؿة ٥٣ ديؾ٠ىؿ )ا٧٣يعى

 ٧٫ى ٠ى ظة٠ى٥ى ا٧٣ؾ٩تى  اقذضٮث٫ ٚٲ٧ة ص٪ةق... كظة»ا٧٣ىؽر ث٧ٕ٪ةق ا٣ٞؽٱ٥ ك٬ٮ  

٫٧١ ٫ إ٣ٲ٫.. كظة٠ى٫٧ إ٣ٯ ا٣ٞؿآف  دٔةق إ٣ٯ ظي ٧ى «إ٣ٯ ا٣عة٥٠ دٔةق كػةوى
(18)

. 

 ،كإذا ٠ة٩خ ا٧٣ٕةص٥ ٥٣ دىؾ٠ؿ ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٦ؽػٺن ٤ٚ٭ة ٔؾر٬ة ٚػٰ ذ٣ػٟ

ٌٰ كإ٧٩ػػة دذؿ٠ػػ٫ ٤٣ٞػػةرئ. ك١٣ػػ٨ ٧٤٠ػػح  ٵف ا٧٣ٕػػةص٥ ٹ دػػؾ٠ؿ ٦ػػة ٬ػػٮ ٝٲةقػػ

ػة٠ى  ٥ اٵ٦ػٮرى( ث٧ٕ٪ػٯ )ا٧٣يعة٠ى٧ح( وةر ٣٭ة ٦ٕ٪ٯ صؽٱؽ ٬ٮ ٦ىؽر ا٣ٕٛػ٢ )ظى

دٛ٭٧٭ة ك٩ةٝن٭ة ٤٣ٮوٮؿ إ٣ػٯ اٵوػٮب كاٵىظ١ػ٥. ك٤ٔػٯ ٬ػؾا ٚٞػؽ وػةر 

                                                 

 ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ  ظ٥١. –ا٣ٞة٬ؿة  ٦ض٧ٓ(15)

 ٣كةف ا٣ٕؿب  ٩عت، ٩ةٚؿ. –اث٨ ٦٪ْٮر  (16)

 دةج ا٣ٕؿكس  ٚذٰ. –ا٣ـثٲؽم  (17)

 ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ  ظ٥١. –٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  (18)
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٧٤٣عة٧٠ح ٦ٕ٪ٯ ٦ٕةوؿ ٬ػٮ  إ٧ٔػةؿ ا٣٪ْػؿ كا٣ٕٞػ٢ ٚػٰ ا٧٣كػةا٢ كاٵ٦ػٮر 

ظ١ػ٥، ك٬ػٮ ٦ػة دػؽٔٮ ك٦٪ةٝنذ٭ة كا٧٣ٮاز٩ح ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ا٣ذ٧ةقةن ٣ٶوػٮب كاٵ

مػؼةص ٦ػ٨ ٦سػ٢  إ٣ٲ٫ ا٣ًع٧١ٍح. كٝؽ مػةٔخ ٔجػةرات ٠سٲػؿة ٚػٰ دٞػٮٱ٥ اٵ

ا٧٣عة٧٠ح، كٚٺفه ًٕٲٙ ا٧٣يعة٠ى٧ح(، ٱؿٱؽكف أ٩ػ٫ ٱيٍعًكػ٨ أك ٹ  ف ٝٮمُّ )ٚيٺ

٥ اٵ٦ٮر   ظ٥١.ك٦٪ةٝنذ٭ة ٹقذ٪ذةج اٵو٤ط كاٵٱعك٨ دٛ٭ُّ

 ٞذؿح إًةٚح ا٧٣ؽػ٢ اٳدٰ ٰٚ ٦ةدة )ظ٥١( ٣٩ؾا 

  ا٧٣يعة٠ى٧ح  إ٧ٔةؿ ا٣٪ْؿ كا٢ٕٞ٣ ٰٚ اٵ٦ٮر كا٧٣كةا٢ ك٦٪ةٝنػذ٭ة

 ٧ة ثٲ٪٭ة ا٣ذ٧ةقةن ٣ٶوٮب كاٵو٤ط كا٣ع٧١ح ٚٲ٭ة.كا٧٣ٮاز٩ح ٚٲ

١َّػ٥(، ك٦ٕ٪ػةق ا٣ذىػؿُّؼ ٚػٰ ( اىخََّطهًُّ: 14 ا٣ذع٥١ٌ ٬ٮ ٦ىػؽر ا٣ٕٛػ٢ )دعى

دع١َّػ٥ ٚػٺفه ٚػٰ »ٜٚ إرادة ا٣نؼه، ك٧َّ٦ة صةء ٰٚ ا٧٣ٕضػ٥  ا٣نٰء أك اٵ٦ؿ كى 

١َّػ٥ ٚػٰ اٵ٦ػؿ ةؿ  دعى ٕى٢ ٦ة رآق، كٱٞي «٠ؾا  ٚى
(19)

ػ  ٥ ٬ػٮ ككاًػطه أف ا٣ٕٛػ٢ دع١َّ

٥َّ١( ث٧ٕ٪ٯ اٍظذى٥١ ٰٚ اٵ٦ؿ أم  «دىؿَّؼ ٚٲ٫ ثإرادد٫»٦ُةكع ا٢ٕٛ٣ )ظى
(21)

كصةء  

ٍي ا٣نػػٰء كا٣كػػٲُؿة ٤ٔٲػػ٫  -ٚػػٰ اقػػذ٧ٕةؿ ا٧٤ٕ٣ٲِّػػٲ٨  -ا٣ػػذع٥ُّ١ي »أٱٌػػةن   ػػجٍ ًى

«٥  ٦ؿ٠ـ ا٣ذع٥ُّ١ كص٭ةز ا٣ذع١ُّ كدٮصٲ٭٫ ٤ٔٯ ٩ىٍعٮو ٦ٕٲ٨َّ، كٱٞةؿ أٱٌةن 
(21)

. 

ىػ٢ ثػ٫ ٚػٰ  -٤ٔٯ ٦ة قجٜ  دىأقٲكةن  -كأرل أف ٬ؾا ا٧٣ىؽر  ةث ٱ٨١٧ أف ٱٞي

٢٧ ٚػٰ أٝكػةـ اٹ٦ذعة٩ػةت controlٔىؿ٩ة ا٧٣ى٤ُط اٵص٪جٰ ) ( ا٣ؾم ٱيكذٕى

ؿكؿ(، كٰٚ ٰٚ ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٣ؽارس كا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٝٮ٣٭٥، )٣ض٪ح ا١٣٪ذ

٢ٍٞ اٷذأح كا٣ذ٤ٛـة  .ظى

ٱيكػػذ٢٧ٕ ٬ػػؾا ا٧٣ىػػ٤ُط اٵص٪جػػٰ، ٤٣ؽٹ٣ػػح ٤ٔػػٯ ا٤٣ض٪ػػح أك ا٧٣ؿ٠ػػـ 

                                                 

 ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ  ظ٥١. –٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  (19)

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ ٩ٛك٫. (21)

 ( ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ ٩ٛك٫(21
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٤َّٙ ثة٧٣ؿاٝجح كا٣ٌجٍ كا٣ذٮصٲ٫. ك٤ٔٯ ٬ؾا ٚإ٩٪ٰ أٝذؿح إًػةٚح ٦ػة ٱ٤ػٰ ا١٧٣

 إ٣ٯ ٦ةدة )ظ٥١( ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ 

  ٥ُّ١ = )٣ض٪ح ا٣ذع٥ُّ١ أك ٦ىٍؿ٠ػـ ا٣ػذع٥ُّ١(  ٣ض٪ػح إدارٱػح أك ٚ٪ٲَّػح ا٣ذعى

ةؿ  ٣ض٪ح دع٥ُّ١ اٹ٦ذ عة٩ػةت، كإف ٦٭٧ذ٭ة ٦ؿاٝجح ا٢٧ٕ٣ كًج٫ُ، ٱٞي

 ٥ ٰٚ اٹ٦ذعة٩ةت، أك ٦ؿ٠ـ دع٥ُّ١ ا٣جٌر.ع١ُّ ٠ةف اٵو٢  ٣ض٪ح د

ٌٰ ٨٦ )ا٣ذَّع٥ُّ١( ا٣ؾم ٬ٮ ٦ىؽر ا٣ٕٛػ٢ ( اىخطهٍَُّّ٘ث: 15 ك٬ٰ ٦ىؽر و٪ةٔ

 )٥َّ١ ٍي ا٣نػٰء كا٣كػٲُؿة ٤ٔٲػ٫  -ٰٚ اقػذ٧ٕةؿ ا٧٤ٕ٣ٲػٲ٨  -كا٣ذع٥ُّ١ »)دعى ػجٍ ًى

«كدٮصٲ٭٫ ٤ٔٯ ٩عٮو ٦ٕٲ٨َّ، كٱٞةؿ أٱٌةن  ٦ؿ٠ـ ا٣ذع٥ُّ١ كص٭ةز ا٣ذع٥ُّ١
(22)

. 

٧ٲَّػح( ٱ١٧ػ٨ أف ٱٌػةؼ ٦ػؽػٺن  ُّ١ ك٩ؿل أف ٬ؾا ا٧٣ىؽر ا٣ى٪ةٰٔ )ا٣ذٌعى

صؽٱػػؽان إ٣ػػٯ ا٧٣ٕضػػ٥ ٤٣ؽٹ٣ػػح ٤ٔػػٯ ٦ػػة ٱؤدٱػػ٫ ٦ٛ٭ػػٮـ ا٧٣ىػػ٤ُط اٵص٪جػػٰ 

)ركثٮد٪ٖ(. ك٠ةف ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٣ذػؿص٧ٲ٨ كا١٣ذػةب ٝػؽ أ٤َٞػٮا اقػ٥ )اٷ٩كػةف 

اٳ٣ٰ أك اٷ٩كةؿ( دؿص٧ح ٧٤٣ى٤ُط اٵص٪جػٰ )ركثػٮت(. ١٣ػ٨َّ )ا٣ؿكثػٮت( 

ْي٥ ا٣ذع٥ُّ١(، ٵف ٬ػؾا ا٤ٕ٣ػ٥ ٬ ي ٮ كاظؽه ٨٦ إ٩ضةزات ٥٤ٔ صؽٱؽ كدٝٲٜ ٬ٮ )٩

ٱذٲط ٤٣ٕة٥٣ أك ا٧٣٭٪ؽس كا٣ذٌٞة٩ٰ إ١٦ةف ا٣ذىػؿُّؼ ٚػٰ اٳ٣ػح ٧٠ػة ٱنػةء ٦ػ٨ 

... قٮاء أ٠ة٩خ اٳ٣ػح إ٩كػة٩ةن آ٣ٲًّػة أـ َػةاؿةن أـ ٧ٝػؿان وػ٪ةٔٲًّة دن٘ٲ٢و أك دٮصٲ٫و 

٦ةدٲَّح(. ا٣ؾم ٬ٮ ٦ىؽر وػ٪ةٰٔ كا٧٤١٣ح ث٭ؾق ا٣ىٲ٘ح دنج٫ ٦ى٤ُط )ا٤ٕ٧٣ٮ

أٱٌةن ٨٦ )ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت( ث٧ٕ٪ػٯ دٞة٩ػح ا٣عٮاقػٲت كاٹدىػةٹت ك٩عٮ٧٬ػة. 

ـ   ٞذؿح أف ٱٌةؼ ٦ؽػ٢ صؽٱؽ إ٣ٯ ٦ةدة )ظ١ى٥( ٚٲٞةؿ ٩ك٤ٔٯ ٦ة دٞؽَّ

 .ٰا٣ذع٧١ٲَّح  ٥٤ٔ أ٧ْ٩ح ا٣ذع٥ُّ١ اٳ٣ٰ أك ا٣ؾاد 

ٍُْفخَْطَهٍات: 17، 16 ٧ػٓ ا٧٣ىػؽر اٵك٣ػٯ صا٧٤١٣ح ( االـخِْطهاٌات واى

٤ىػٜ  ،)اقذع١ةـ( كا٣سة٩ٲح ص٧ٓ ا٧٣ىؽر ا٧٣ٲ٧ٰ أك اقػ٥ ا١٧٣ػةف ٦يٍكػذٍع١ى٥، كدُي

                                                 

 ٲؿ  ظ٥١.ا٧٣ٕض٥ ا١٣ج –٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  (22)
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ا٣ٲٮـ ٰٚ ا٧٣ٲؽاف ا٣ٕك١ؿم ٤ٔٯ ا٣ذعىٲ٪ةت ا٣ذٰ ٱٞٲ٧٭ة ا٣ضٲل ٦ؿا٠ػـ ٤٣ػؽٚةع 

أك ٣ٺ٩ُٺؽ إ٣ٯ ٬يضٮـ، ٱٞةؿ  )أ٧ٝ٪ة ٤ٔٯ ا٣ضج٭ح اقذع١ة٦ةت ٝٮٱَّػح(. كٱ٤عػِ 

٤ٔٯ ا١٧٣ةف، ك٬ؾا ٨٦ أقػة٣ٲت ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ  ٢٧ٕ ٤٣ؽٹ٣ح٬٪ة أف ا٧٣ىؽر ٝؽ اقذي 

ػٍؿب ٦ػ٨ ًػؿكب ا٧٣ضػةز  ًى ٤ٜ ا٧٣ىؽر كٱػؿاد ثػ٫ ١٦ة٩ػ٫، ك٬ػٮ  ا٣ذٕجٲؿ، إذ ٱُي

١٦ػةف ا٣ذ٧ػةس »ك٬ػٮ أٱٌػةن  ،ا٧٣ؿق٢، ٦سةؿ ذ٣ٟ )ا٧٣ىٕةش( ٬ػٮ ٦ىػؽر ٔػةش

«ا٣ٕٲل
(23)

ك)ا٣جىٲٍخ( ٬ٮ ٦ىؽر ا٢ٕٛ٣ ثةت ٱجٲخ ،
(24)

ث٧ٕ٪ػٯ أٝػةـ ٣ػٲٺن، ك٩ػـؿ  

٬ؾا ٨ٔ ا٣ؽٹ٣ح ا٣ىؿٚٲح، أ٦ة ا٣ؽٹ٣ػح  .١٦ةف ا٣جىٲٍخ أم ا٧٣جٲخ ثة٣جٲخ، ك٬ٮ أٱٌةن 

ا٧٣ٕض٧ٲح ا٤٣٘ٮٱح ٚإف ٦ػ٨ ٦ٕػة٩ٰ )اٹقػذع١ةـ( ا٣ذَّٮزُّػٜ ٦ػ٨ ا٣نػٰء، صػةء ٚػٰ 

زيػاقػذع١ى٥ى اٵ٦ػؿي »ا٧٣ٕض٥  «ٜ  كى
(25)

كاقػذع٥١ ا٣نػٰءي كاٵ٦ػؿي  اٍظػذى١ى٥.... » 

«كاظذ٥١ ا٣نٰءي دىٮزَّٜ كوػةر ٦يٍع١ى٧ػةن 
(26)

ٮٝػٓ ٱضٕػ٢ ا٣ض٪ػؽٌم ، كدعىػٲ٨ ا٧٣

كازٞةن ٨٦ ٝؽرد٫ ٤ٔٯ ا٣ؽٚةع، ٵ٫٩ ٱ١٧ِّ٪٫ ٨٦ ٦ؿاٝجح ا٣ٕؽٌك كاٹظذػؿاس ٦٪ػ٫، كٝػؽ 

أكردق ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة
(27)

اٍقذًع١ةـ  دعىٲ٨  أٝػةـ ا٣ضػٲل ».ٝةؿ 

٤ٔػٯ أف ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥ ا٧٣ٕةوػؿة أكردت «. اقذع١ة٦ةت ظٮؿ صج٭ح ا٣ٞذػةؿ

ٌٰ ظىٲ٨(، ك٬ٮ ٧٠ة ٱػؿل اقػ٥  ا٧٣يكذع١ى٥ كا٧٣كذع١ى٧ةت ث٧ٕ٪ٯ )٦ىٍٮًٝٓ دٚةٔ

 ١٦ةف ٨٦ )اٍقذىع٥١( ذ٣ٟ أف ا٣ض٪ؽم ٱذٮزٜ ٚٲ٫ ٨٦ قٺ٦ح ٦ٮ٫ٕٝ.

ةؼ إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ؽػٺف اٳدٲةف ٩ك٤ٔٯ ذ٣ٟ   ٞذؿح أف ٱٌي

                                                 

 ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ  ٔةش. –٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  (23)

 دةج ا٣ٕؿكس  ثٲخ. –ا٣ـثٲؽم  (24)

 ٣كةف ا٣ٕؿب  ظ٥١. –اث٨ ٦٪ْٮر  (25)

ة كرد ٰٚ ٦ٕةص٥ ٦ٕةوؿة ٝٲِّ  (26) ح ٧٠ٕضػ٥ ا٤٣٘ػح ٧ٝؽ ٱ١ٮف ثٕي ٦ة ٩كذ٫٤٧١ ٨٦ ٦ؽاػ٢ ٧٦َّ

إ٧٩ػة ٱؿ٦ػٰ إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ٤٣ؽ٠ذٮر أظ٧ػؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ كٚؿٱٞػ٫. كاٝذؿاظ٪ػة إٱػةق 

ٍض٧ىٓ ٤ٔٯ ٦ؿصٕٲذ٭ة ٗة٣جةن.  اقذؽرا٫٠ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٧٣ض٧ٕٲح ا٧٣ي

 ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة  ظ٥١. –أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ كٚؿٱ٫ٞ  ((27



 375 ـ د. ممدوح خطازة (2)إنىاه وادة لغوية 

  اٹٍقذًع١ة٦ةت  ص٧ٓ اٍقػذًع١ةـ، ك٬ػٰ ا٣ذعىػٲ٪ةت ا٣ٕكػ١ؿٱح

 ٨٦ ػ٪ةدؽ أك ٦ذةرٱف ك٩عٮ٬ة.

   ٨. ،ص٧ٓ ٦يٍكذىع١ى٥ا٧٣يٍكذىٍع١ى٧ةت ٌٰ ا٧٣عىَّ  ك٬ٮ ا٧٣ٮٝٓ ا٣ؽٚةٔ

٣ػػ٥ دػػٮرد ا٧٣ٕػػةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ػػح ٧٤٠ػػح ( اىطاِنٍووث ) )ٌَٔاكووع ضاِنٍووث(: 18

)ا٣عة٧٠ًح(، ك٨١٣ ثٕي ا٧٣ٕػةص٥ ا٧٣ٕةوػؿة أكردت )ا٣عة٧٠ػح( وػٛحن ٚػٰ 

دؿا٠ٲت ٦سػ٢  ا٣كػ٤ُح ا٣عة٧٠ػح، كاٵقػؿة ا٣عة٧٠ػح كا٣ُجٞػح ا٣عة٧٠ػح
(28)

 ،

ا٤٣٘ٮم ا٣ٕك١ؿم ٔجةرة )٦ٮاٝػٓ ظة٧٠ًػح أك ٩ٞػةط ك٨ٍ١٣ مةع ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ 

ظة٧٠ح(، كدٕ٪ٰ أ٦ة٨٠ ٔة٣ٲح ٗة٣جةن ٦نؿٚح ٤ٔٯ ٦ٮاٝٓ ا٣ٕػؽٌك، أك ٦ٮاٝػٓ ٤ٔػٯ 

ػٲُؿة ا٣٪ةرٱٌػح  ٜى ا٣كَّ ؿىؽ أك ٦ؽاًػ٢ً ٦يؽيف، كٱكذُٲٓ ا٣ضٲل ٚٲ٭ة دعٞٲػ َي ذىؿًؽ  ٍٛ ٦ي

ة٣ٲةدػ٫، كا٧٤١٣ػح اقػ٥ ٚةٔػ٢  َّٕ ٦ػ٨ ٤ٔٯ ا٣ٕؽك أك دٞٲٲػؽى ظؿ٠ذػ٫ أك إًػٕةؼ ٚ

٫ ٧ٔة ٱؿٱؽ كردَّق ١ى٥ ٚٺ٩ةن  ٦ى٪ٕى ، صةء ٰٚ ا٧٣ٕض٥  كظى )ظ٥١( ث٧ٕ٪ٯ ٦ى٪ٓى
(29)

 ،

 ك٣ؾا ٱٞذؿح أف ٱٌةؼ إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽػ٢ اٳدٰ 

  قػٲُؿةن ِّٜٞ ا٣عة٧٠ًح = )٦ٮاٝٓ ظة٧٠ًح(  ٦ٮاٝٓ ٔك١ؿٱَّح ٦٭٧َّح دع

ـ أك دٕٲ٫ٞ.  ٤ٔٯ ٦ٮاٝٓ ا٣ٕؽك كد٧٪٫ٕ ٨٦ ا٣ذٞؽُّ

ى:خالصظىالبحث
١ىػ٥( ػ٤ىػٍخ ٦٪٭ػة ز٧ح ٧٤٠ػةت ٦ٕ َّٞح ٦ػ٨ ٦ػةدة )ظى ةوػؿة وػعٲعح ٦نػذ

جٍخ اٳف دٹٹت صؽٱؽة.  ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح، أك ذى٠ؿت ٣٭ة دٹٹتو ٝؽٱ٧ح ا٠ذكى

كًػػؿكرةي ا٣ذٮاوػػ٢ ا٤٣٘ػػٮم، ك٤ُ٦ػػتي دعػػؽٱر ٦ٕض٧٪ػػة ا٣ٕؿثػػٰ ٱٞذٌػػٲةف 

إٱؿاد٬ة ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوػؿ ٦ىػؽاًػ٢ى ٦كػذ٤َّٞح، إ٧٠ػةٹن ٣٭ػؾق ا٧٣ػةدة 

 ا٣ذٰ ذي٠ؿ ثٌٕ٭ة، ك٥٣ ٱيٍؾ٠ؿ ثٌٕ٭ة اٳػؿ. ا٤٣٘ٮٱح

                                                 

 ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة  ظ٥١. –أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ كٚؿٱ٫ٞ  (28)

 ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ  ظ٥١. –٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  (29)
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 وَذه امكنىات امىداخل ودالالتُا امىصتجدة جىاًْ عشرة كنىث، وَْ:

امحكِوث: امُٔئث أو امصنؽث امتٌفٔذٓث امعنٔا فْ امدومث، ووا ٓتتعُاا  -1

 وي إدارات وعاونٔي، وتُؽنق عنّ وجنس امِزراء.

َّّ رئاشث ةند أو -امحاِكه: أ -2 كٔادتٍ، وِنكاً كان  امشخص امذي ٓتِم

 أو أؤراً أو رئٔصاً أو شٔخاً.

َّ  -ب ، م ااكه وي ٓتِم ّ رئاشث إكنأه أو والٓاث فاْ ةنادح

 والٓث كذا(.

َّّ رئاشث امىطرف امىركزي فْ ةعظ اماتدد، -ج  وي ٓتِم

 م اكه امىطرف امىركزي(.

م ةححاً أو ولاالً أو عىدً مىعرفث ودى ضد ٍ وي عدوٍ. -3 َِّ   كَّه: ك

ِِّ امُىَحكَّ  -4  م ةححاً أو ولاالً أو عىدً.ه: وي اختٔر مٔل

م ةَححاً أو ولاالً أو عىدً.امىحكَّه وامىحكِّه -5 ِِّ  : وي ٓل

 امتَّْحكٔه: تَْلِٓه ةحثح أو ولال أو عىلح وًحَِا. -6

ورجعَّٔااث امُحْكااه ووطاادره، مامحاِكىَّٔااث منشاار ،  -امحاِكىَّٔااث: أ -7

 امحاِكىَّٔث منشعب(.

نؽث امعنٔا وامص -ب  نؽث امىؽنلث.امصُّ

 وٌَِْطب امحاِكه ووظٔفتٍ. -ج

خص امُىعاكَب ةصجيح أو غراوث. -8  امَىْحكِم: امشَّ

امَىْحكِؤَّث: امُعلِةث امتْ أَْوَجتَُا املاعْ عنّ امُىْذًِب، مكغاّ  -9

 امصجُٔي وحكِؤَّتٍَ فأُؼنق شراُ ٍ(.

ِْكَهَ:  -11  صِٓتٍ.أَ ال امٌِّزاَ  عنّ مجٌث وي امُختَراء منُحْكه فٍٔ أو ت -أَ 

عِاةػ ووعآٔر تَْحُكه تَطرُّفات امىصؤومٔي داخال  عَ َوعَ  -ب

ْ امداخل وامخارج. صات وامشركات، وع امىتعاونٔي وعُا ف  امىؤشَّ
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ٌٰ أك اٹٝذىةدٌم ٤ٔٯ ٬ٲبػح أك ٣ض٪ػح  -11 اع ا٧٣ة٣ ٍٮ٠ى٧ح  إظة٣ح ا٣٪ِـّ ا٣عى

 ٨٦ ا٣ؼجؿاء ٤٣ع٥١ ٚٲ٫ أك دكٮٱذ٫.

١ٍػ٥ً ا٣ؽك٣ػح كٝٲةد -12 ٺحي ظي ١ة٦ح  وى ١ٍػ٥ ا٣ؿمػٲؽ، أك ا٣عى دً٭ػة، كا٣عي

 ا٣ٞٲةدة ا٣ؿمٲؽة ٣ؽك٣ح.

ػػ٢  -13 ُّٞ ػػ٭ة ثذٕ ٧ى٭ػػة ك٩ةٝنى ظػػة٠ى٥ى = )ظػػة٠ى٥ى اٵ٦ػػٮر كا٧٣كػػةا٢(  دٛ٭َّ

ُّؿ ا٣ذ٧ةقةن ٣ٶوٮب كاٵو٤ط.  كدؽث

ؿ كا٢ٕٞ٣ ٰٚ اٵ٦ٮر ك٦٪ةٝنذي٭ة كا٧٣ٮاز٩ػح  -14 ا٧٣يعة٠ى٧ح  إ٧ٔةؿ ا٣٪َّْ

 ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ا٣ذ٧ةقةن ٣ٶوٮب كاٵو٤ط.

15-  ٥ُّ١  -أك ٦ؿ٠ػػـ  -أك ٚ٪ٲَّػػح  )٣ض٪ػػح ا٣ػػذع٥ُّ١(  ٣ض٪ػػح إدارٱػػح ا٣ػػذَّعى

ُي٫، ٱٞةؿ  ٣ض٪ح دع٥ُّ١ اٹ٦ذعة٩ػةت،  ٦ي٭٧َّذ٭٧ة ٦ؿاٝجحي ا٢٧ٕ٣ كًج

 ٣ض٪ح دع٥ُّ١ ا٣جر.

16- . ٌٰ ٌٰ أك ا٣ؾاد ٧ح ا٣ذع٥ُّ١ اٳ٣ ًْ ٍ ٩
ى ٥ٍ٤ أ ًٔ ٧ٲَّح   ُّ١  ا٣ذعى

اٹٍقػذًع١ة٦ةت  ا٣ذَّعٍىػٲ٪ةت ا٣ٕكػػ١ٌؿٱح ٦ػ٨ ػ٪ػةدؽ ك٦ذػػةرٱف  -17

 ظؽ٬ة )اٍقذًٍع١ةـ(.كا .ك٩عٮ٬ة

18- ٨ ٌٰٔ ا٧٣عىَّ  كاظؽ٬ة )٦يٍكذىع١ى٥(. .ا٧٣يٍكذىٍع١ى٧ةت  ا٧٣ٮٝٓ ا٣ؽِّٚة

ػػٜ  -19 ِّٞ ػػح، دع ا٣عة٧٠ًػػح = )٦ٮاًٝػػٓ ظة٧٠ًػػح(  ٦ٮاٝػػٓ ٔكػػ١ؿٱح ٦٭٧َّ

 قٲُؿةن ٤ٔٯ ٦ٮاٝٓ ا٣ٕؽك دى٧ٍ٪ٓ دٞؽ٫٦ُّ أك دٕٲ٫ٞ.

ٌّٰ ٔػػ٨ ا٣ػػؾ٠ؿ أف ٬ػػؾق اصذ٭ػػةدات ك٦ٞذؿظػػةت أًػػٕ٭ة ثػػٲ٨ ٱػػؽم  كٗ٪ػػ

٪َّةع ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ٣ٸٚػةدة ٦٪٭ػة إذا رأكا ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٧٣ؤقكةت ا٤٣ ٘ٮٱح كوي

ٍٗ٪ةء ٧٤٣ٕض٥  كدعؽٱسةن. ا٣ٕؿثٰ إ

ٍٓ ث٧ة ٧ٍَّ٤ٔذ٪ة( ٛى  )ا٤٣٭٥ ٧ِّ٤ٔ٪ة ٦ة ٱى٪ٍٛٓ كا٩
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 املصادر واملراجع
 

د٦نػػٜ، كا٣ػػؽار  -دار ا٤ٞ٣ػػ٥  -ٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧ ظج٪١ػػح  -ا٣جٺٗػػح ا٣ٕؿثٲػػح  -

 .1996 - 1ط -ثٲؿكت -ا٣نة٦ٲح 

 ا٣ـثٲؽم/ ٦ٕض٥. -س دةج ا٣ٕؿك -

٩ىػؿ ا  ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧   دط -ا٣ع٧ٺكم  -مؾا ا٣ٕؿؼ ٰٚ ٨ٚ ا٣ىؿؼ  -

 ١٦ذجح ا٣ؿٱة. -٩ىؿ ا  

 ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة. -٠ذةب اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت  -

 اث٨ ٦٪ْٮر/ ٦ٕض٥. -٣كةف ا٣ٕؿب  -

دار إظٲػةء ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ،  -ا٣ػؿازم  - (ا٣ذٛكٲؿ ا١٣جٲػؿ)٦ٛةدٲط ا٣٘ٲت  -

 ٬ػ.1421، 3ط -ثٲؿكت 

 ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة. -ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ  -

ٔػة٥٣  -د. أظ٧ػؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ كٚؿٱٞػ٫  -٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة  -

 .1ط -ا١٣ذت 

ٝٲؽ ٰٚ  -٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  -ٰٚ ا٣ٕؿثٲح اٵث٪ٲح دٹٹت ٦ٕض٥  -

 اٷٔؽاد.

 ٦ٕض٥ ا٣ٞة٬ؿة. -ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ  -

٧ٓ كإٔؽاد ٤ٔػٰ ثػ٨ ص -٦ٮقٮٔح ا٣ؿدٌ ٤ٔٯ ا٧٣ؾا٬ت ا١ٛ٣ؿٱح ا٧٣ٕةوؿة  -

 ٩ةٱٙ ا٣نعٮد/ ٨ٔ ا١٧٣ذجح ا٣نة٤٦ح.

*   *   * 
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 آنياخ اندياؽ يف اكرساب انهغح وذىنيدها

ِّٔح أ.د. ىتاُث ٌلو
() 

ى:المػّدمظ
ٱذ٧ٲٌـ ا٣ؽ٦ةغ ا٣جنؿم ٨ٔ قةاؿ أد٦٘ح ا٣ٛٞةرٱةت ٔة٦ح كا٣سػؽٱٲةت ػةوػح 

اٵ٦ؿ ٱض٤ٕػ٫ ا ك٬ؾ، ٪ٲح ك٦ٕٞؽة ا٣ذؿ٠ٲتٝنؿة ظؽٱسح ٤٣ؽ٦ةغ كاقٕح ا٣جً ثٮصٮد 

٢ ٦ؿ٠ـان ٤٧ٕ٣ٲةت ٤ٞٔٲح رٚٲٕح، ٚ٭ػٮ ٦ؿ٠ػـ ا٣ػؾا٠ؿة، كا٣ػؾ٠ةء، كاٷدراؾ ٱن١ِّ 

ا٣ذضؿٱؽم، كدٮ٣ٲػؽ اٵ١ٚػةر كوػٲةٗذ٭ة
(1)

، إ٣ػٯ صة٩ػت اًػُٺ٫ٔ ثٮّػةاٙ 

 اٹقذٞجةؿ ا٣عٌكٰ ا٧٣ٕؿكٚح.

دن٢ِّ١ ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٤٣٘ح كا١ٛ٣ؿ، كٚؿًٲح اًُٺع ا٣ؽ٦ةغ ا٣جنػؿم ثٮّٲٛػح 

أقةس كصٮ٬ؿ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱػح ا٣ذعٮٱ٤ٲػح ا٣ذػٰ أ٤َٞ٭ػة ٔػة٥٣ « دٮ٣ٲؽ ا٤٣٘ح»

ا٤٣كة٩ٲةت اٵ٦ؿٱ١ٰ )٩ٮاـ دنٮ٦ك١ٰ( ٰٚ ػ٧كٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٣ٕنػؿٱ٨
(2)

. كٝػؽ 

أ٠ٌؽت ا٣جعٮث كا٣ؽراقةت ا٣ذٰ أصؿٱخ ٰٚ ٦ضةؿ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح كا٤ٕ٣ػٮـ 

                                                 

()  ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح 

 .74-71ا٩ْؿ  ٬ة٩ٰ رزؽ، ا٢ٕٞ٣ كا٣ؽ٦ةغ ا٣جنؿم،  (1)

ا٣ٕة٥٣ ا٤٣٘ٮم ٩ٮاـ دنٮ٦ك١ٰ، أقذةذ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح كا٤٣٘ةت ا٣عؽٱسػح ٚػٰ ٦ٕ٭ػؽ ٦ةقةدنٮقػذف  (2)

، ثػؽأ ثؽراقػح ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح ٤٣1928ذ١٪ٮ٣ٮصٲح. ك٬ٮ ٨٦ ٦ٮا٣ٲؽ ٚٲٺد٣ٛٲة ثٮٹٱح ث٪ك٤ٛة٩ٲة ٔػةـ 

م ٠ةف ٔة٧٣ػةن ثة٤٣٘ػح ا٣ٕجؿٱػح، كا٬ػذ٥ ٚػٰ ٦ؿظ٤ػح دراقػذ٫ ا٣ضة٦ٕٲػح ا٣ذةرٱؼٰ ٤ٔٯ ٱؽ أثٲ٫ ا٣ؾ

ٯ ٱػؽ ثة٣ذؿاث ا٣٪عٮم ا٣ٕؿثٰ كا٣ٕجؿم، ٧٠ة درس ٦ة ٱ٤ُٜ ٤ٔٲ٫ دضةكزان ا٤٣٘ػةت ا٣كػة٦ٲح ٤ٔػ

 ز٬ةرٱف. ٔ٪ؽ ؾى ٧ى ٤ٍ ا٧٣كذنؿؽ ٚؿا٩ـ ركز٩ذةف. كدى 
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تشةيي واهوةةث  اهجَٖٖث واهطتٖث اهػطتٖث وجْد حوك اهطوث اهْذٖقةث ةةٌٖ اهةغيال اه

يةا لوطةج يهٖةُ داا ةاي ةغًٕةث اجياِةا فةٔ يع ٍخائج حوك اهتحْث  حْافقج

اهقين اهخا ع غشي لن يٌ اهطتٖب )ةْل ةيولا(  ذى فٔ يَخطف اهقةين اهػشةيٌٕ 

)اوجٖي  تٖيي( يٌ ان اهفص اهغياغٔ األٕسي يسؤول غةٌ اهًَطةو واهخجيٕةغ 

وًّةةاً  فةةٔ أةةٌٖ ان اهفةةّص وةاهخةةاهٔ غةةٌ اٗهٖةةث اهوةْٕةةث الخسةةاةاً وحػ  واهخحوٖةةن

اهةةغياغٔ األًٕةةٌ ٕبةةخص ةاهػًوٖةةاي اهًيحتطةةث ةاهحةةغل واهجًةةال واهخبّٖةةن 

وححوٖن اهطْا واهخذّوق اهًْ ٖقٔ
(0)

. 

ِغفَا فٔ ِذا اهتحد ان ٍشيح اهفوسفث اهخٔ ٕقْم غوّٖا اهَحْ اهخْهٖةغي 

َْٖٕةةث يتَّٖةةٌٖ اهخٖةةاااي اهوسةةاٍٖث اهخةةٔ حةةمذي ةّةةا وحًٖقةةي غَّةةا لاهػق ٍٖةةث واهت  

واهسوْلٖث  وان ٍػيض هوًفاِٖى األ ا ٖث اهخٔ اٍطوو يَّا  وغوٓ األلةص 

اٍّةا  غوةٓ غمةا يةا  يفّْئ اهموّٖاي واهجيئٖاي اهوةْٕةث  هةَبوص يهةٓ

حتغو  يفاِٖى يخمايوث يخجاٍسث ال حػااض ةَّٖا وال حَاةذ. لًا  َتٌّٖ اهػةيو  

  شةااأٌٖ ةػةظ اٗهٖةاي «اهمفإث اهوةْٕث»و  «اهموّٖاي اهوةْٕث»اهْذقٓ ةٌٖ 

اهغيال وحشّمن ةاهَستث هوخْهٖغٌٕٖ األ ال فٔ الخسةا   اهذَِٖث اهخٔ ٕفيعّا

اهوةث وحْهٖةغِا  واٍخقاهّةا يةٌ اهمفإةث اهوةْٕةث اهذَِٖةث يهةٓ األداي اهوةةْي 

 ؤ غتي غًوٖخٔ اهخحوٖن واهخيلٖب.اهفػ

 :التوليدية والبنيوية الشكالنية
ةْةْغّةا غوةٓ يفخةيق  ةيق اهخٖةاااي اهوسةاٍٖث ايخازي اهوساٍٖاي اهخْهٖغٕث 

                                                 

  تٖيي  اٍظي: خفاضٖن اهَخائج اهخجيٕتٖث اهخٔ حّْضن يهّٖاةهوخػّيف  (0)

Erdmann, E, Stover, D, (1991), Beyond a World Divided : Human Values 

in the Brain-, ind Science of Roger Sperry. 

ًّث ةحْث ويقااةةاي حّةغف يهةٓ حطةْٕي ا ةاهٖب حػوةٖى اهوةةاي ا ةخَغي يهةٓ ِةذا  وذ

ّْا اهفص اهغياغٔ األ  ًٌٕ او األٕسي غَغ اهًخػوّى.اهخقسٖى ححغٕغاً  آلذ  فٔ اهحستان يغى حط
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٪ٲٮٱح ٔة٥٣ ا٤٣كة٩ٲةت )زٱ٤ٲػٖ ٬ػةرٱف(، ثً  ٥ً ظً ٣ؽت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ٨٦ رى ا٧٣ٕةوؿة؛ ٚٞؽ كي 

أقذةذ )دنٮ٦ك١ٰ(، كأظؽ أُٝةب ا٧٣ؽرقح ا٤٣كػة٩ٲح ا٣ذٮزٱٕٲػح ا٣ذػٰ ٠ػةف رااػؽ٬ة 

ٔػػة٥٣ ا٤٣كػػة٩ٲةت اٵ٦ؿٱ١ػػٰ )٣ٲٮ٩ػػةرد ث٤ٮ٦ٛٲ٤ػػؽ(، كا٣ذػػٰ ٝة٦ػػخ ٤ٔػػٯ ا٣نػػ٤١ٲح 

كا٣ٮوٛٲح ا٧٣ٞةر٩ح ٰٚ دراقح ا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱح. ك٣ٞؽ م٤١ٌخ ٬ػؾق ا٧٣ؽرقػح ا٣ذػٰ 

ؿؼ ثة٣ك٤ٮ٠ٲح   إظؽل ا٣ؿ٠ةاـ اٵقةقٲح ٤٣ذٮ٣ٲؽٱح. behaviourismدٕي

ادٛٞخ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ٦ػٓ ا٣ذٮزٱٕٲػح ا٣نػ١ٺ٩ٲح ٚػٰ أ٧٬ٲػح ا٣٪ْػؿ ٚػٰ قػٲةؽ 

٢ ا٧٤١٣ح كأ٦ة٨٠ دٮٌزٔ٭ػة ٚػٰ ا٣ض٤٧ػح. ٧٠ػة أ٩٭ػة ظػؾت ظػؾك٬ة ٚػٰ دع٤ٲػ

٩ةد٭ة اٵقةقٲح. ١٣٪٭ة دضةكزد٭ة ثأمٮاط ٰٚ أقػ٤ٮب دع٤ٲػ٢  ا٣ض٤٧ح إ٣ٯ ١٦ٮِّ

٩ةد٭ػة ا٧٣جةمػؿة كوػٲةٗذ٭ة وػٲةٗح  ا٣ض٤٧ح، ٧ٕٚػؽت إ٣ػٯ دع٤ٲ٤٭ػة إ٣ػٯ ١٦ٮِّ

نػٓ ا٣ض٤٧ػح ٚٲ٭ػة ٤ٔػٯ رأس ا٧٣نػٌضؿ  ٬٪ؽقٲح، ٰٚ ٔٺٝح مػضؿٱح ٬ؿ٦ٲػح دذؿث

٪ٲػٮم ا٣ض٤٧ػح ا٣جً ا٣ذؿ٠ٲجٰ، ز٥ دذٌٛؿع إ٣ٯ ٔٞؽو ٚٛؿكع ٚأٗىةف، ٣ٲ٪ذ٭ٰ ٦نػٌضؿ 

 ٔ٪ؽ أو٘ؿ ا٧٤١٣ةت ا٣ٌؽا٣ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٚٲ٭ة.

٨٦ ص٭ح أػؿل، أ١٩ؿت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ أدجةع ا٣ذٮزٱٕٲح ا٣نػ١ٺ٩ٲح 

ت ثة٧٣عة٠ةة كا٣ذضؿثح كا٣ٞٲػةس؛ ٚػؿأت  ٨٦ أفَّ ا٤٣٘ح ٔةدة ٨٦ ا٣ٕةدات د١ذكى

أ٩٭ة ك٣ٲؽة ٤٧ٔٲةت ذ٬٪ٲح، كا٩ىػؿٚخ إ٣ػٯ ٦عةك٣ػح ا١٣نػٙ ٔػ٨ ٦عؿ٠ِّػةت 

١٣ٺـ ا٣ؾ٬٪ٲح كا٣٪ٛكٲح، ٚةٝذؿثػخ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ضة٩ػت ا٤ٛ٣كػٰٛ ا٣ػؾ٬٪ٰ ٦ػ٨ ا

أوٮؿ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ. كق٪ٮرد ٰٚ قٲةؽ ٬ػؾا ا٣جعػر أد٣ٌػح ٤ٔػٯ أف ا٤٣٘ػح ٹ 

ِّٛـ٬ػػة  ػػت ثة٧٣عة٠ػػةة، ثػػ٢ ٬ػػٰ ك٣ٲػػؽة ٤٧ٔٲػػةت د٦ةٗٲػػح إثؽأٲػػح دع د١ذكى

بػح ا٣عةًػ٪ح ا٧٣ؽػٺت ا٣ذٰ د٧ؽُّ ث٭ة ا٣جٲبحي ا٤٣٘ٮٱح ا٣ؽ٦ةغ؛ ٚ٭ٰ ٨٦ ا٤٣٘ػح ا٣جٲ

كا٣ذؿثح ا٣ؼىجح ا٧٣ٌ٘ؾٱح، ثؽك٩٭ة ٹ دٮرؽ أٗىػةف ا٧٣نػٌضؿ ا٤٣٘ػٮم ا٣ج٪ٲػٮم 

 ثؿا٥ٔ كأزا٬ٲؿ،كٹ دس٧ؿ ٠ٺ٦ةن ٱ٪جئ ٨ٔ ١ٚؿ كٱ٧ٌؽ ظجةؿ دٮاو٢.

د٤ذٰٞ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح كا٧٣ؽرقح ا٣ذٮزٱٕٲح ا٣ن١ٺ٩ٲح ٰٚ أ٩٭ة ٥٣ دضٕػ٢ 
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ٚػٰ دراقػذ٭ة ٣ٞٮأػؽ ا٣ض٤٧ػح؛ دراقح ا٧٣ٕ٪ٯ م٤٘٭ة ا٣نة٢ٗ، ثٲؽ أ٩٭ة ٥٣ دًٞىػ٫ 

١٧٣ٮِّف ا٣ض٤٧ح ا٣ػؽٹ٣ٰ دض٤ٌػٯ  relationnel ادٌجٓ )دنٮ٦ك١ٰ( ٦٪٭ضةن ٔٺاٞٲًّة ٚٞؽ

ٰٚ ا٣ٛى٢ ا٣ذةـ ثٲ٨ ا٣ٞؿٱ٪ح اٷٔؿاثٲح كا٣ٞؿٱ٪ح ا٣ؽٹ٣ٲػح؛ ٕٚٺ٦ػح ا٣ؿٚػٓ ٚػٰ ا٤٣٘ػح 

ا٣ٕؿثٲح ٹ دؿدجٍ ثٞؿٱ٪ح دٹ٣ٲح ٦ٕٲٌ٪ح، ك٠ؾا ٔٺ٦ػح ا٣٪ىػت؛ ٚذػؿل ٩ةاػت ا٣ٛةٔػ٢ 

٦ؿٚٮٔةن ك٬ٮ ٦ة ٱٞٓ ٤ٔٲ٫ ا٢ٕٛ٣، ك٠ؾ٣ٟ ػجؿ إٌف كأػٮاد٭ة ك٬ٮ ٣ػٲف ثٛةٔػ٢ كٹ 

٦جذػػؽأ؛ كاقػػ٥ إٌف ٦٪ىػػٮب كإف ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٱع٧ػػ٢ ا٣ؽٹ٣ػػح ا٣ْؿٚٲػػح كٹ دٹ٣ػػح 

ا٧٣ٕٛٮؿ، ك٠ؾا ظةؿ ػجؿ ٠ةف كأػٮاد٭ة. . ٣ٞػؽ درس ا٣٪عػٮ ا٣ذٮ٣ٲػؽم ا٣ذؿ٠ٲػت 

ا٣ؽٹ٣ػح كا٣ٞىػؽ؛ ا٣٪عٮم ٨٦ كص٭ح ٩ْػؿ ٦٪ُٞٲػح، آػػؾان ٚػٰ ا٣عكػجةف ٦ٕػةٱٲؿ 

 Théorieٚأًٚؿدت ٤٣ٕٺٝةت ا٣ؽٹ٣ٲح ٩ْؿٱح ػةوح ث٭ة ٬ٰ ا٣٪ْؿٱػح ا٧٣ٮًػٮٔةدٲح 

thématique  )ا٣ذػػٰ اقػػذ٧ٌؽ )دنٮ٦كػػ١ٰ( صٮ٬ؿ٬ػػة ٦ػػ٨ )صة٠٪ػػؽكؼ( ك)ٗؿكثػػؿ

(1965-1976)
(4)

ػؿىب  ( دٕي ؛ ٧٤١ٚح )ا٧٣ٺثف( ٰٚ ص٤٧ح )ادٌكؼخ ا٧٣ٺثػفي

ىػؿٚٲح، ١٣٪٭ػة ٦ػ٨ ا٣٪ةظٲػح ا٣ؽٹ٣ٲػح ٹ ٚةٔٺن اقذ٪ةدان إ٣ػٯ ا٣ٞػؿاا٨ اٷٔؿاثٲػح كا٣

٩ةاػت ٚػٰ ظة٣ػح [. ٠ػؾ٣ٟ اٵ٦ػؿ agent+دع٢٧ ا٣ك٧ح ا٧٣ٮًٮٔةدٲح ]+ٚةٔػ٢[ ]

(، ٚ٭ٮ ٹ ٱ٪ٮب ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ ٰٚ ا٣ؽٹ٣ح ثػ٢ ٚػٰ  ي٩ضػًـ ا٢٧ٕ٣ي ( ٰٚ )أ ا٣ٛة٢ٔ )ا٢٧ٕ٣ي

اٷٔؿاب، أم إ٫٩ ٹ ٱع٢٧ ا٣ٮّٲٛح ا٧٣ٮًٮٔةدٲح ]+ٚة٢ٔ[ ث٢ ]+٦ٕٛػٮؿ[. ٧٠ػة 

بػػح( ٚػػٰ )اقػػذ٭ؽؼ ا٣ؿا٦ػػٰ ا٣ؽرٱبػػح( ٦٪ىػػٮثح، ١٣٪٭ػػة ٦ػػ٨ ا٣٪ةظٲػػح أٌف )ا٣ؽرٱ

ا٧٣ٮًٮٔةدٲح ا٣ؽٹ٣ٲح ٣ٲكخ ]+٦ٕٛٮؿ[ ث٢ ]+٬ؽؼ[، إ٣غ....
(5)

. 

                                                 

كأ٧٬ٲذ٫  ٧٣Ө-critèreٕؿٚح ا٧٣ـٱؽ ظٮؿ ا٣٪ْؿٱح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح ك٢٧ٔ ا٧٣ٕٲةر ا٧٣ٮًٮٔةدٰ  (4)

 Chomsky,N. (1981), Lectures onٚػػٰ دٛكػػٲؿ ثٕػػي ا٣ْػػٮا٬ؿ ا٤٣٘ٮٱػػح، ا٩ْػػؿ  

Government and Binding Theory 

١ٌٮ٩ػح ٤٣كػة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱػح، دكذ٧ٌؽ ا٣٪ْؿٱح ا٧٣ٮًٮٔةدٲح أ٧٬ٲذ٭ة، ٧٠ة قةاؿ ا٣٪ْؿٱةت ا٧٣ (5)

٦ػ٨ ا٧٣عة٠ػةة »٨٦ ٝؽرد٭ة ا٣ذٛكٲؿٱح ١٤٣سٲؿ ٦ػ٨ ا٣ْػٮا٬ؿ ا٤٣٘ٮٱػح. ا٩ْػؿ  ٣جة٩ػح ٦نػٮِّح، 

 .411-415، ص «ا٤٣٘ٮٱح إ٣ٯ اٹٝذؿاض ا٣٪٧ْٰ



 383 آليات الدواغ يف انتطاب المغة وتوليدها ـ د. لبانة وشوح

ى:الكغاوظىاللعووظىبونىالكلِّواتىوالمتعويرات
ٰٚ ػ٧كٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٧٣ةًٰ ٚؿًػٲح ٣كػة٩ٲح صٲ٪ٲػح  (دنٮ٦ك١ٰ)َؿح 

ٲٲـ٬ة اٷ٩كةف ٨ٔ ٢٠ ٨٦ ا٣عٲػٮاف ة٣ٞٮأؽ ا٣ؽٱ١ةردٲح ٰٚ د٧ثٔٞٺ٩ٲح، ا٣ذٞخ 

٤ٔػٯ  ؿ ثػ٫ ٔػ٨ ١ٚػؿق، كثٞؽردػ٫ ٣٘ٮٱًّػةكاٳ٣ح، ث٧ة ٱ٧ذ٤ٟ ٨٦ ٦٪ُٜ ٣٘ٮم ٱٕجٌ 

(ٚػةف ٧٬جٮ٣ػؽ)اٷثؽاع. ٧٠ة دأزٌؿت ثرراء اٵ٧٣ػة٩ٰ 
(6)

ٚػٰ أف ٣ػؽل اٷ٩كػةف  

١٤٦ػػح ٣٘ٮٱػػح ُٚؿٱػػح د٧٪عػػ٫ ا٣ٞػػؽرة ٤ٔػػٯ إ٩ذػػةج ٔػػؽد ٹ ٦ذ٪ػػةق ٦ػػ٨ ا٣ض٧ػػ٢ 

ٛؿدات كا٣ٞٮأؽ كا٧٣جةدئ ا٤٣٘ٮٱح. كأذجػؿ أٌف ثةقذ٧ٕةؿ ٔؽد ٦عؽكد ٨٦ ا٧٣

٪ٲػػح ا٤٣٘ٮٱػػح إ٧٩ػػة ٬ػػٰ د٤ػػٟ ا١٤٧٣ػػح ا٤٣٘ٮٱػػح ٦ػػةدٌة ثعػػر ا٣٪ْؿٱػػح ا٣ٕة٦ػػح ٤٣جً 

ٔ٭ة.  ا٧٣نذؿ٠ح ثٲ٨ ص٧ٲٓ ث٪ٰ ا٣جنؿ ٤ٔٯ اػذٺؼ ٣٘ةد٭٥ كد٪ٮِّ

ك٬ػٮ ٨٦ ٬٪ة ادٌؼؾت ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح أقةقةن ك٦٪٤ُٞةن ٤٣جعر ا٤٣كػة٩ٰ 

ا٤١٣ٲٌػػةت »أك « ا٣ٞٮأػػؽ ا٤١٣ٲٌػػح»أك « ٣٪عػػٮ ا٤١٣ٌػػٰا»أقػػ٧ةق )دنٮ٦كػػ١ٰ( ٦ػػة 

ٌٔؿٚ٭ػة  - ٯ كاظؽك٤٠ٌ٭ة ٦ى٤ُعةت ٧٣ك٧ًّ  - «ا١٣ٮ٩ٲةت ا٤٣٘ٮٱح»أك  «ا٤٣٘ٮٱح

ِّٜٞ ا٤٣٘ةت ث٧ٮصج٭ة ا٧٣جػةدئ ا٣ٕة٦ٌػح ا٣ذػٰ  ثأ٩ٌ٭ة ص٤٧ح ا٧٣جةدئ ا٣ٕة٦ح ا٣ذٰ دع

يؿ٦ًش ٤ٔٯ أقةق٭ة ا٢ٕٞ٣ ا٣جنؿم. كثة٣ذة٣ٰ، ٚإفَّ  ٱذ٧سٌػ٢ ٦كػ٤ٟ ا٤٣كػة٩ٲةت »ث

«ٰٚ ا٣جعر ٧ٌٔة دنذؿؾ ٚٲ٫ اٵ٣ك٨
(7)

، كا١٣نػٙ ٔػ٨ د٤ػٟ ا٣ٞٮأػؽ ا٤١٣ٌٲػح 

 ٱضت أف ٱ١ٮف ٤ُ٦ت ا٣ؽراقةت ا٤٣كة٩ٲح كٗةٱذ٭ة ا٣ٞىٮل.

د٪٤ُٜ ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح إذف ٨٦ ٦ك٧ٌ٤ح ٦ٛةد٬ة أف ٢ٌ٠ ٩ةَٜ ث٤٘ح ٱ٧ذ٤ػٟ 

                                                 

(، ثةظػر ٚػٰ ٚٞػ٫ ا٤٣٘ػح درس ٔػؽدان 1767-1835)W.Von Hunboldt ٚٮف ٧٬جٮ٣ؽ  (6)

ؿ ٚػٰ أ٦ؿٱ١ػة ا٣نػ٧ة٣ٲح، كا٤٣٘ػح ا٣ك٪كػ١ؿٱذٲح ٠جٲؿان ٨٦ ا٤٣٘ةت ٦٪٭ة ٣٘ةت ا٣٭٪ػٮد ا٣ع٧ػ

كا٣ىٲ٪ٲح كا٣ٲةثة٩ٲح كا٧٣ضؿٱح كا٣ذذؿٱح، ك٦ة او٤ُط ٤ٔٯ دك٧ٲذ٫ ثة٤٣٘ػةت ا٣كػة٦ٲح. ك٬ػٮ 

(. )ا٩ْػؿ ٦ٲنػٲ٢ ز٠ؿٱػة، اٵ٣كػ٪ٲح ا٣ذٮ٣ٲؽٱػح كا٣ذعٮٱ٤ٲػح ٦1811ؤقف صة٦ٕػح ثػؿ٣ٲ٨ )

 (.21كٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، )ص

 ٥ ا٤٣كة٩ٲةت.ا٩ْؿ ركثٲؿ ٦ةردةف، ٦ؽػ٢ ٣ٛ٭ (7)
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دق ٦ٕؿٚح ٧ً٪ٲح ُٚؿٱح ث٧جػةدئ ٣كػة٩ٲح ٔة٦ػح ٬ػٰ ا٣ٞٮأػؽ ا٤١٣ٲٌػح ا٣ذػٰ دػـكِّ 

ٌٍُ ٣٘ٮم د٧ذس٢ ٣ػ٫ ا٣ٞٮأػؽ ا٣ؼةٌوػح ث٤٘ذػ٫ كدذٞٲَّػؽ  ٫. ٬ػؾق ا٧٣ٕؿٚػح ثػث٧ؼ

دكػ٧ط ٤٣ُٛػ٢ ثة٠ذكػةب ٣٘ذػ٫  «١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱحا»ا٤٣٘ٮٱح ا٣ُٛؿٱح أك ٦ة ٱيك٧ٯ 

اٵـ ثىػػٮرة ٩٭ةاٲػػح، إذ دػػـٌكدق ثة٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ا٧٣٪ُٞٲػػح ا٣ٺز٦ػػح ظػػٮؿ مػػ٢١ 

٪ٲٙ ا٧٣ُٕٲةت ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٞٮأؽ كا٧٣جةدئ ا٣ٕة٦ح ا٣ذٰ ٨٦ ػٺ٣٭ة ٱكذُٲٓ دى

ٌٞٛ٭ة ٨٦ ٦عٲ٫ُ ثعكت ق٧ةد٭ة ا٧٣ٕض٧ٲح كا٣ؽٹ٣ٲح، كد٪ْٲ٧٭ة، ك٦ػ٨  ا٣ذٰ ٱذ٤

٥ٌ إٔةدة دؿ٠ٲج٭ة ٨٧ً ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲٮم ا٣ٕةـ ثعكت ا٣ٛبح ا٣ذٰ د٪ذ٧ػٰ إ٣ٲ٭ػة زى 

ا٤٣٘ح. ث٧ٕ٪ٯ آػؿ، ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱح ٬ٰ ٦ة ٱك٧ط ٢ُٛ٤٣ ثة٠ذكةب ٣٘ذ٫ إدرا٠ػةن 

دٮ٣ٲؽ٬ة كٚٞةن ٧٤٣جةدئ ا٤١٣ٲػح كا٣ٞٮأػؽ ا٣ؼةوػح ٤ٔػٯ  كد١ٛٲ١ةن كدى٪ٲٛةن، ز٥ٌ 

ظػػؽٍّ قػػٮاء. ٧٠ػػة دكػػ٧ط ٣ػػ٫ ثإٔػػةدة دؿ٠ٲػػت ١٦ٌٮ٩ػػةت ا٣ض٤٧ػػح ا٩ُٺٝػػةن ٦ػػ٨ 

٩٭ة ا٣ػؽ٦ةغ. كثة٣ذػة٣ٰ ٚػإف ا٤٣كػة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱػح ػا٧٣ُٕٲةت كا٣ٞٮأؽ ا٣ذٰ  ـٌ

 .٬ٰ، ٰٚ آفو ٦ٕةن، ٩ْؿٱح ٰٚ اٹ٠ذكةب ا٤٣٘ٮم كٰٚ اٵداء ا٤٣٘ٮم

ا٣جعٮث ا٤٣كة٩ٲح ا٣ذٰ د٪ػؽرج ًػ٨٧ اٷَػةر ا٣٪ْػؿم ٤٣٪عػٮ ٣ٞؽ أزجذخ 

ا٣ذٮ٣ٲػػؽم كا٣ذػػٰ د٪ةك٣ػػخ ٔػػؽدان ٠جٲػػؿان ٦ػػ٨ ا٤٣٘ػػةت ا٣عٲٌػػح، ٦ػػة ذ٬ػػت إ٣ٲػػ٫ 

ا٣ذٮ٣ٲؽٱٮف ٨٦ كصٮد ١٤٦ح ُٚؿٱح ٣٘ٮٱح ٔ٪ؽ ا٣جنؿ، دع٧١٭ة ٦جػةدئ كٝٮأػؽ 

ـٌز ا٠ذنػةؼ ا٣ضػٲ٨ د٤ػٟ ا٣ٛؿًػٲح كأٔػةد ا٣ٲػٮـ إ٣ػٯ  Fox P2 ٔة٦ح. كٝػؽ ٔػ

 ضؽؿ ا٣ؽااؿ ظٮؿ اٵوٮؿ ا٣ُٛؿٱح ٤٣٘ح.ا٣ٮاص٭ح ا٣

كث٧ة أٌف ا٤٣٘ةت دؼذ٤ٙ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ػة، كا٤٣٘ػح ا٣ٮاظػؽة دؼذ٤ػٙ ٚٲ٧ػة ثػٲ٨ 

٤ٔػ٥ »ا٣ض٧ةٔةت ا٤٣٘ٮٱح، كٚٲ٧ة ثٲ٨ اٵٚؿاد ًػ٨٧ ا٣ض٧ةٔػح ا٣ٮاظػؽة، ٚػإف 

٨ ٦ػ٨ ٦جػةدئ ٔة٦ػح كٝٮأػؽ ػةوػح. ١٣ػ ٔ٪ػؽ ا٣ذٮ٣ٲػؽٱٲ٨ ٱذػأ٣ٌٙ «ا٣ذؿا٠ٲت

ٲِّؽ إ٣ٯ ظؽٍّ  ا٣ٞٮأؽ ا٤١٣ٲٌح دٛؿض مؿكَةن  د٪ٌٮع ا٤٣٘ةت ٨٦ ظٲر ث٪ٲذ٭ة ثٕٲؽ دٞي

ثٌؽ ٨٦ أف ٱ١ػٮف ١٣ػ٢ٌ ٣٘ػح ٝٮأػؽ٬ة ا٣ذػٰ ٹ دٕػةرض ثٲ٪٭ػة  ا٣ذؿ٠ٲجٲح؛ ٧٠ة ٹ
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كثٲ٨ ٦جةدئ ا٣ٞٮأؽ ا٤١٣ٲح ا٣ذٰ دنذؿؾ ث٭ة ٦ٓ ٠ػ٢ٌ ا٤٣٘ػةت اٵػػؿل. ك٣ػب٨ 

٦ػٓ اػذ٤ٛػخ ا٤٣٘ػةت ٚٲ٧ػة ثٲ٪٭ػة ٚػٰ ٝٮأػؽ٬ة ا٣ضـاٲػح، ٹ ثػٌؽ كأف دذ١ٲٌػٙ 

ٞٮأؽ كا٧٣جةدئ ا١٣ٮ٩ٲح، ٢ٌ٠ ٣٘ح ٤ٔٯ َؿٱٞذ٭ة ا٣ؼةوح كث٧ػة ٱ٤٧ٲػ٫ ٧٩ُ٭ػة ا٣

 ك٦ذ٘ٲٌؿاد٭ة ا٣ذٰ د٧ٲٌـ٬ة ٨ٔ قٮا٬ة.

ٱذؿدٌت إذف ٤ٔٯ ا٤٣كة٩ٰ دعؽٱػؽ ا٣ػ٪٧ٍ ا٧٣ضػٌؿد كا٧٣ذؼٲٌػ٢ ٣ٺ٠ذكػةب 

ا٤٣٘ٮم كٳ٣ٲةت اٹ٩ذٞةؿ ٦ػ٨ ا٤٧ٕ٣ٲػةت كاٳ٣ٲػةت ا٣ؽ٦ةٗٲػح ا٧٣ضػٌؿدة، إ٣ػٯ 

د ا٣ذأكٱ٢ ا٣ػؽٹ٣ٰ ا٤٣٘ح ا٧٣عكٮقح ا٧٣٪ُٮٝح ، أم ٨٦ ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح ا٣ذٰ دعؽِّ

interprétation sémantique  ج٪ػػٯ ٤ٔٲػػ٫ ا٣ض٤٧ػػح كدنػػ٢١ٌ اٵقػػةس ا٣ػػؾم دي

د ثىػٲ٘ذ٭ة ا٣ؼُٲػحدؽرٱضٲًّة ، إ٣ٯ ا٣ج٪ٲح ا٣كُعٲح ا٣ذٰ دعؽِّ
(8)

 ا٧٣٪ُٮٝػح ٤٠ٲٌػحى  

ا٬ؿ ا٣ذأكٱ٢ ا٣ىٮدٰ. كٱيكذؽٌؿ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٤٧ٕ٣ٲةت ا٣ذضؿٱؽٱح ا٧٣ٛذؿًح ثػة٣ْٮ

اقػذ٪ةدان إ٣ػٯ ٠ٛةٱػح  ،ا٤٣٘ٮٱح، ٚذيؿدٌ إ٣ٯ أوٮ٣٭ة ا٧ٕ٣ٲٞح كإ٣ػٯ آ٣ٲػةت دنػ٤١ٌ٭ة

ا٣كػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ك٦ٕؿٚذػ٫ ا٣ُٛؿٱػح ثة٤١٣ٲٌػةت ا٤٣٘ٮٱػح كثة٣ٞٮأػؽ  - ا٧٣ذ٥ٌ٤١

ا٣ضـاٲٌح ا٣ذٰ اقذ٪ذض٭ة ث٢ٌٛ د٤ػٟ ا١٣ٛةٱػح ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ُٛؿٱػح، كٔجػؿ دع٤ٲ٤ػ٫ 

 ٧٣٪ْٮ٦ح ٣٘ذ٫ اٵـ.

ح ث٤ٕػػ٥ ا٤٣كػػة٩ٲةت ٦ػػ٨ ٦ؿظ٤ػػح ا٧٣ٺظْػػح ١٬ػػؾا ا٩ذ٤ٞػػخ ا٣ذٮ٣ٲؽٱػػ

كا٣ذى٪ٲٙ، أم ٨٦ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ٮوٛٲح ا٣جعذح ا٣ذٰ كٝٛػخ ا٣ج٪ٲٮٱػح كا٣كػ٤ٮ٠ٲح 

ٔ٪ؽ٬ة، إ٣ٯ ٦ؿظ٤ح دٛكٲؿٱح دٞٮـ ٤ٔٯ ا١٣نٙ ٔػ٨ ا٣٪٧ػةذج كاٳ٣ٲػةت ا٣ذػٰ 

 ا٣كة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح. - دذع٥١ٌ ثٞؽرة ا٧٣ذ٥ٌ٤١

ا٣٪ْػؿم ٤٣٪عػٮ  ك٣ٞؽ أزجذخ ا٣جعٮث ا٤٣كة٩ٲح ا٣ذٰ د٪ؽرج ٨٧ً اٷَػةر

                                                 

ا٣ذك٤ك٢ ا٣ؼُٰ ا٣ْة٬ؿ ٧٤١٤٣ػةت ا٣ذػٰ دنػ٢ِّ١  ordre linéaireك٩ٕ٪ٰ ثة٣ىٲ٘ح ا٣ؼُٲح  (8)

ٔ٪ةوؿ ا٣ض٤٧ح، كا٣ذٰ ٹ دٕجٌػؿ ثة٣ٌػؿكرة ٔػ٨ دػٮٌزع ٔ٪ةوػؿ ا٣ض٤٧ػح كد٧ٮًػٕ٭ة ٤ٔػٯ 

 ا٧٣نٌضؿ ا٣ذؿ٠ٲجٰ ٰٚ ث٪ٲذ٭ة ا٧ٕ٣ٲٞح كث٪ٲذ٭ة ا٣كُعٲح.
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ا٣ذٮ٣ٲػػؽم كا٣ذػػٰ د٪ةك٣ػػخ ٔػػؽدان ٠جٲػػؿان ٦ػػ٨ ا٤٣٘ػػةت ا٣عٲٌػػح، ٦ػػة ذ٬ػػت إ٣ٲػػ٫ 

ا٣ذٮ٣ٲؽٱٮف ٨٦ كصٮد ث٪ٲح ٠ة٦٪ح ١٤٧٤٣ح ا٤٣٘ٮٱح ٔ٪ػؽ ا٣جنػؿ، دع٧١٭ػة ٦جػةدئ 

كٝٮأؽ ٔة٦ح. ٨١٣ ا٣جعر ٰٚ ا٧٣جةدئ ا٣ذٰ دع٥١ ا٣٪عٮ ا٣ٕةـ ا٧٣نذؿؾ ثػٲ٨ 

 ؿٱح ا٣جٲٮ٣ٮصٲح، ٹ ٱ٪ٰٛ، ٧٠ةص٧ٲٓ اٵ٣ك٨ كا٣ؾم ٱ٨١٧ كو٫ٛ ثة١٤٧٣ح ا٣ُٛ

مؿ٩ة، كصٮد ٩عٮ ػةص ث٢١ ٣٘ح ٤ٔٯ ظؽة، ك٬ٮ ٦ة اوػ٤ُط ٤ٔٲػ٫ أأف قجٜ 

ػػؿ اػػػذٺؼ ا٤٣٘ػػةت ٚػػٰ  paradigmesا٣ذٮ٣ٲػػؽٱٮف اقػػ٥ ا٧٣ذ٘ٲػػؿات  ا٣ذػػٰ دٛكِّ

أق٤ٮب ك٦٪٭ش د٤ٟ ا٧٣جةدئ كا٣ذ١ٲُّٙ كإٱٌة٬ة. كثة٣ذة٣ٰ، ك٨٧ً ٬ؾا اٷَػةر 

٬ػٮ ا٣ذٞػةط د٤ػٟ  ٤ؽراقػةت ا٤٣كػة٩ٲحؽٚةن ٣ا٣٪ْؿم ا٣ٕةـ، ظٌؽدت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ٬ػ

ا١٣ٮ٩ٲةت كدعؽٱؽ ٦ٕة٧٣٭ة، كاٹ٩ُٺؽ ٦٪٭ة ٚػٰ دٛكػٲؿ ا٧٣ذ٘ٲػؿات ا٤٣٘ٮٱػح، 

ا٧٣٭٧ٌػح ا٣ؿاٲكػٲح  أم ا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱح ا٣ؼةوح ث٢١ ٣٘ح ٤ٔٯ ظػؽة. كٗػؽت

٤٣ؽراقةت ا٤٣كة٩ٲح ا٠ذنةؼ ا٧٣جػةدئ ا٣ٕة٦ػح كا٧٣عؿ٠ِّػةت ا٣ؾ٬٪ٲػح ١٤٣ػٺـ، 

   ت كَؿٱٞح دٛة٤ٔ٭ة ٦ٓ ا٣ٞٮأؽ ا١٣ٮ٩ٲح.كإٱٌةح ا٧٣ذ٘ٲِّؿا

ىالكونّواتىاللعووظ:
ةٵ٧٣ػة٩ٰ ثٰٚ ١ٚؿة ا٤١٣ٲػةت أك ا١٣ٮ٩ٲػةت ا٤٣٘ٮٱػح  (دنٮ٦ك١ٰ)ٱ٤ذٰٞ 

( ا٣ؾم رأل أف اٵ٣ك٨ ٩كغ ٦ذ٪ٌٮٔح ٵو٢ كاظػؽ ٦ػة ٬ػٮ إٹ 1789) (٦ةٱ٪ؿ)

٠ٮ٩ٲح ا١ٛ٣ؿ ا٣جنػؿم
(9)

د٦ػةغ  ( ا٣ػؾم رأل أف1924) (ٱكجؿقػ٨)، ك٠ػؾ٣ٟ 

٬ٮ ا٧٣كؤكؿ ٨ٔ ث٪ةء دؿا٠ٲج٫ كوٲةٗح ص٫٤٧ا٧٣ذ٥ٌ٤١ 
(11)

. 

 ، ٹ ثٌؽ ٨٦ دى٪ٲٙ ا٤١٣ٲٌةت ا٤٣٘ٮٱح إ٣ٯ ٚبذٲ٨ (دنٮ٦ك١ٰ)كثعكت 

٩ْؿٱح ا٤١٣ٲٌةت ذات ا٣ى٤ح ثة٣ضٮ٬ؿ ا٣ذٰ دؤ٠ٌؽ أف ٢ٌ٠ ٔ٪ىؿ ٨٦  -

ػ ةن ْة٦ػ٩ٔ٪ةوؿ ٣٘ح ٦ة ٹ ثٌؽ كأف ٱذجٓ  ٌٜ ٦٪ػ٫. ك٦سػةؿ  ةػةوًّ كٱينػذ

                                                 

 ٭٥ ا٤٣كة٩ٲةت،ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ذعؽة.ا٩ْؿ  ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٭ٲؿم، ٦ؽػ٢ ٣ٛ (9)

 ـ دنٮ٦ك١ٰ، ا٧٣ٕؿٚح ا٤٣٘ٮٱح َجٲٕذ٭ة كأوٮ٣٭ة كاقذؼؽا٦٭ة. اٮ٩ (11)
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٨)ذ٣ٟ ٩ْؿٱح  دٞٮؿ ثػأف ٠ػ٢ ٔ٪ىػؿ وػٮدٰ  ا٣ذٰ (رك٦ةف ٱى١يجكي

ٕة٦ٌػح ٱي٪ذىش ٱع٢٧ ق٧ةت وٮدٲح ٤٠ٲٌح د٧ٲِّػـ ا٣ٕ٪ةوػؿ ا٣ٛٲـٱةاٲػح ا٣

. ٌٰ  ٣٪ْة٦٪ة ا٣٪ُٞ

٩ْؿٱح ا٤١٣ٲٌةت ذات ا٣ى٤ح ثة٣ن٢١، ك٬ػٰ ٦ؿدجُػح ثُجٲٕػح أ٠سػؿ  -

دضؿٱؽٱح ٤٣ٞٮأؽ ا٤٣٘ٮٱح، ٰٚ ٦عةك٣ػح ٣ٛ٭ػ٥ آ٣ٲػةت ا٣ػؾ٨٬ ٚػٰ 

ؿ ثػ٫ ٦ػ٨ ا٣ج٪ٲػح ا٠ذكةب ا٤٣٘ح كٚ٭٧٭ػة كدٮ٣ٲػؽ ا١٣ػٺـ كاٹ٩ذٞػة

ا٧ٕ٣ٲٞح إ٣ػٯ ا٣ج٪ٲػح ا٣كػُعٲح؛ ك٬ػؾا دعؽٱػؽان ٦ػة اوػ٤ُط ٤ٔػٯ 

 دك٧ٲذ٫ ثة٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ا٣ذعٮٱ٤ٲح.

أف  les universaux linguistiques ك٧٠سةؿ ٤ٔػٯ د٤ػٟ ا١٣ٮ٩ٲػةت ا٤٣٘ٮٱػح

١٣ػػ٢ٌ ٕٚػػ٢ ٚػػةٔٺن؛ كث٧ػػة أف ا٣ٕٛػػ٢ ٬ػػٮ صػػٮ٬ؿ ا٣ض٤٧ػػح ا٤ٕٛ٣ٲػػح كٔ٪ىػػؿ٬ة 

ح ر٨٠ اق٧ٰ ٱٞٓ ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ٢ ٦ٮٝػٓ ا٣ٛةٔػ٢ ك٣ػ٫ اٵقةقٰ، ٢ٌ١٤ٚ ص٤٧ح ٤ٕٚٲ

٦ٮ٫ٕٝ ٤ٔٯ ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲٮم، قٮاء ٠ةف ا٢ٕٛ٣ ظة٦ٺن ٣ٕ٪ىؿ ا٣ـ٨٦ أـ ٦ضػٌؿدان 

٦٪٫
(11)

 ، كقٮاء ٠ةف ا٣ٛة٢ٔ ّة٬ؿان أـ ٧ٌ٦ؿان.

َّ ك٨٦ ا١٣ٮ٩ٲٌ  ٩ػةت ٦ٕض٧ٲػح ةت أٱٌةن أف ا٣ض٤٧ػح ٧ٔٮ٦ػةن دذػأ٣ ٙ ٦ػ٨ ١٦ٮِّ

catégories lexicales  ة ر٠٪ػةن ٩عٮٱًّػٱن٢ِّ١ ٢ٌ٠ ٦٪٭ػةsyntagmes
(12)

، ٣ػ٫ ٦ٮٕٝػ٫ 

                                                 

ٱذؿدٌت ٤ٔٯ ذ٣ٟ اٚذؿاض أف ا٧٣ىؽر ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٮ ٦عٮر ر٨٠ ص٤٧ح ، كأف ٣ػ٫ ثة٣ذػة٣ٰ  (11)

ٵ٦ػؿ ا٣ػؾم د٪ػذش ٔ٪ػ٫ ا ك٬ػٮ ر٠٪ةن اق٧ٲًّة ٱٞٓ ٦٪٫ ٦ٮٝٓ ا٣ٛة٢ٔ ٤ٔٯ ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲٮم ا٣ذؿ٠ٲجػٰ

 (.1992ٔٺٝةت دؿ٠ٲجٲح ٣ضأ٩ة إ٣ٲ٭ة ٰٚ دٛكٲؿ ثٕي ا٣ْٮا٬ؿ ا٤٣٘ٮٱح. )ا٩ْؿ ٣جة٩ح ٦نٮِّح 

ٔػػؽد ٗٲػػؿ ٤ٝٲػػ٢ ٦ػػ٨ ا٧٣ٞػػةثٺت ا٣ٕؿثٲػػح، ٠ػػة٣ؿ٨٠ ا٧٣ٕض٧ػػٰ، كا٣ػػؿ٨٠  ٧٣syntagmeىػػ٤ُط  (12)

ؽ كصػٮد ًػؿكرة ا٣ذؿ٠ٲجٰ، كا١٧٣ٮِّف ا٣ذؿ٠ٲجٰ، ك ا٣ذؿ٠ٲت ا٣ذٕجٲؿم، كا٣ٕجةرة، إ٣غ.... ك٬ؾا ٱؤ٠

)ا٣ػؿ٨٠( ٤٦ٌعح ٧٣ٕض٥ ٣كة٩ٰ ٱكٕٯ ٣ذٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕؿثٲح ا٤٣كة٩ٲح.ك٣ٞؽ آزؿ٩ة ٦ىػ٤ُط 

ف( ٦ٞةثٺن  ةثػ٢  ٧٣syntagmeى٤ُط  ةٔؿثٲًّ  ٤ٔٯ )ا١٧٣ٮِّ ف( ٱٞي ، composanteٵفَّ )ا١٧٣ػٮِّ

ف وػٮدٰ ٌٰ  composante phonétiqueكا٤٣٘ػح ٧ٔٮ٦ػةن دذػأ٣ٙ ٦ػ٨ ١٦ػٮِّ ف وػػةاذ ك١٦ػٮِّ

composante phonologiqueٰٚف وؿ  = ، composante morphologique، ك١٦ٮِّ
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 - ٬ػٮ ٔ٪ىػؿ أقػةس «رأس ٦ٕض٧ػٰ»ا٧٣عٌؽد ٤ٔٯ ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲػٮم، ك٣ػ٫ 

ٰٚ د١ٮٱ٨ ا٣ؿ٨٠، ك٬ٮ قجت كصٮدق، كٱع٢٧  - كرث٧ة ٱ١ٮف ا٣ٕ٪ىؿ ا٣ٮظٲؽ

ق٧ةت أقةقٲح د٪١ٕف ٤ٔٯ ٦ض٢٧ ا٣ؿ٨٠ٌ ا٣٪عٮم ؛ كثة٣ذة٣ٰ ٚػإٌف ٠ػ٢ٌ ر٠ػ٨ 

ٔ٪ىؿ اق٧ٰ ٱٞػٓ ٦ػ٨ ا٣ػؿ٨٠  ٚإف )اث٨(٬ٮ ا١ٕ٩ةس ٣ًك٧ةت رأق٫. ك١٬ؾا، 

] صػػةردٰ ]ا٣ذػػٰ دـٔض٪ػػة  اٹقػػ٧ٰ )اثػػ٨ صػػةردٰ( ٦ٮٝػػٓ ا٣ػػؿأس. ك]اثػػ٨

ر٨٠ اق٧ٰ ٦ؿ٠ٌت ٦ػ٨ ٔػٌؽة أر٠ػةف ٱٞػٓ ثٌٕػ٭ة ًػ٨٧ ا٣ػجٕي  ثىٮد٭ة[[[

 اٳػؿ ٤ٔٯ ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲٮم. ا٣ػؿأس ا٧٣ٕض٧ػٰ ٤٣ػؿ٨٠ اٹقػ٧ٰ ٬ػٮ )اثػ٨(

]+اقػ٥[ كثكػ٧ةت ]+ٔةٝػ٢[  ق٧ٲح ا٣ذٰ ٱكذٌؽؿ ٤ٔٲ٭ة ثإمةرةٱذٌك٥ ثىٛح اٹ

]+٦ؾ٠ٌؿ[ ]+٦ٛؿد[، كثة٣ذة٣ٰ ٚإف ٠ة٦ػ٢ ا٣ػؿ٨٠ اٹقػ٧ٰ )اثػ٨ صػةردٰ ا٣ذػٰ 

دـٔض٪ػػة ثىػػٮد٭ة( ٱع٧ػػ٢ ا٣كػػ٧ةت ٔٲ٪٭ػػة ]+ٔةٝػػ٢[ ]+٦ػػؾ٠ٌؿ[ ]+٦ٛػػؿد[. 

ك١٬ؾا، ك٦٭٧ة ٠جؿ ا٣ؿ٨٠ اٹق٧ٰ كَةؿ كدٌٕؽدت ١٦ٮ٩ةدػ٫ ك٤٦عٞةدػ٫، ٚػإف 

 ثٮًٓ ٬ؾا ا٧٣ؿ٠ٌػت ٚػٰ ص٤٧ػح ا٣ؽ٦ةغ ٱع٫٤ٌ٤ ث٧ة ٱذٲط ٚ٭٥ ا١٣ٺـ، أك دٮ٣ٲؽق

٩ح ٰٚ ا٣ؽ٦ةغ كٚػٜ ٦ػة د٤٧ٲػ٫  ـٌ ق٤ٲ٧ح ديعذؿـ ٚٲ٭ة ٝٮأؽ ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ ا٧٣ؼ

ٱض٢ٕ ٨٦ ٗٲؿ ا١٧٧٣ػ٨  ك٬ؾا ٦ةا٤١٣ٲٌةت كا٣ضـاٲٌةت ا٤٣٘ٮٱح ٤ٔٯ ظٌؽ قٮاء؛ 

٤ٔٯ أظؽ ٨٦ ا٣٪ةَٞٲ٨ ثة٣ٕؿثٲح ٦سٺن دٮ٣ٲؽ ص٢٧ ٨٦ ٦س٢
(13)

  

                                                 

٩ةت ٦ٕض٧ٲح  = ف ٩عٮمcomposante lexicaleك١٦ٮِّ ، composante syntaxique ،ك١٦ٮِّ

ف دٹ٣ٰ  ف ا٤٣٘ٮم( ٬ٮ ٦ض٧ػٮع composante sémantiqueك١٦ٮِّ . كثة٣ذة٣ٰ ٚإف )ا١٧٣ٮِّ

٬ة كا٣ٞٮأ ؽ ا٣٪ة٧ّح ٣٭ة ٚػٰ ٣٘ػح ٦ػة. ثٲ٪٧ػة )ا٣ػؿ٨٠ ا٣ٕ٪ةوؿ ا٤٣٘ٮٱح كا٣ك٧ةت ا٣ذٰ د٧ٲِـّ

ا٣ذؿ٠ٲجٰ( أك )ا٣ؿ٨٠ ا٣٪عٮم( ٚ٭ٮ ا١ٕ٩ةس ٤٣ػؿأس ا٧٣ٕض٧ػٰ ٤ٔػٯ ا٧٣نػٌضؿ ا٣ذؿ٠ٲجػٰ 

 كظة٢٦ ٢١٣ ق٧ةد٫.

دؽٌؿ إمةرة )*( ا٣ذٰ دكجٜ دؿ٠ٲجةن ٦ة ٤ٔٯ ٔؽـ صٮاز ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲػت. كا٣ذؿ٠ٲػت ا٣ضػةاـ أك  (13)

٩كةؽ ا٤٣٘ٮٱح، ك٬ٮ ا٣ؾم ٹ دأثةق ق٤ٲٞح ٬ٮ ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ٮاٜٚ ٣ٶ grammaticalاٵوٮ٣ٰ 

أ٢٬ ا٤٣٘ح. كأ٦ٌة ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣٪عٮؿ ٚ٭ٮ ذاؾ ا٣ؾم ٱ٪جٮ ٔػ٨ أ٩كػةؽ ا٤٣٘ػح كد٧ٌضػ٫ قػ٤ٲٞح 

 ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة.
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 مطٔفث[. ]امتْ تزعجٌْ ةصِتُا[[[ج  ]جارت2ْر.اشىْ  ]اةي1ر.اشىْ ]ج( * 1)

 ]امىصافرة[[[ دعِتْ[. ر.صفث  ]جارت2ْر. اشىْ  ]اةي1ر.اشىْ  ]مه تنب  ج( * 2)

( تةاِ  ةأي امارنٌٔي 1فامعالقث اإلشٌادٓث وةامتاامْ امعالقاث امتطاةةٔاث فاْ )

]اةاي جاارتْ امتاْ ر.إاألشاشٔٔي امذٓي تتكاِ  وٌُىاا امجىناثل امارني ا شاىْ 

]مطٔفاث[. وةىاا    امارني ا شاىْ )ر.إ( ر.صتُا[ ورناي امصافث تزعجٌْ ةصاِ

ٓحىل شىات ر شٍ ا شىْ )اةي(، فإ  اخاتال  امتطااةب ةٌٔاٍ وةأي اممتار واي 

اىُا  -حٔث امتذنٔر وامتأًٔث ٓجعل شنٔةث امىتكن ه  امصاوع ترفض امجىناث وتصم

 ْ.ةأًُا غٔر  صِمٔث )*(، فال ِٓم دَا امىتكنه، وٓرفضُا وٌطب امىتنة

الب ةةِاعاد امتطااةب ةأي 2وٌٓطتب األور ًفصٍ عناّ امجىناث ) ( امتاْ تمم

( وامرني ا شىْ امذي ٓحىل شىث ]+عاقل[ وٓةاع واي تنب  امرني امفعنْ )

 امجىنث وِقع امفاعل )اةي جارتْ امىصافرة(.

ووتد  امتطاةب َذا مٔس حكراً عنّ امعرةٔث دو  شِاَا، ةال ٓفتارأ  ً اٍ 

إخار فاْ  ةعضاُانل مغات امتشر، ٓمتنف ةعضُا عاي  وتد  عا  تشترك فٍٔ

درجث امتطاةب وًِعٍ ووكاًٍ؛ فنكل مغث قِاعدَا امصرفٔث امتاْ قاد تِافاب  و 

تمامف مغات  خرى قرٓتاث  و ةعٔادة عٌُاا؛ فامصافث تطااةب امىِصاِ  فاْ 

 شاارة مصااأًث واحاادة نامعرةٔااث إمااّ امجااٌس وامكااهب فااْ مغااات   تٌتىااْ 

تتتآي مغات تتةارب  صاِمُا فاْ يتٔعاث َاذا امتطااةب عنّ حٔي وامفرًصٔث، 

ناإلًجنٔزٓااث واألمىأًااث وننتاَىااا تٌتىٔااا  إمااّ  شاارة امنغااات امجروأًااث، 

 ونذمك امرووأًث وامفرًصٔث وننتاَىا وي  صِ   تٌٔٔث.

وثا  آخر عنّ امكًِٔات امنغِٓث ًجده فْ وتد  ننْب وفاده    نل مغاات 

 ،«صارفٔث»إمّ ًِعٔيل مغاٌت حا ت اإلعراب فُٔاا  امتشر إعراةٔث، مكٌُا تةصه

ًُا ظاَرة عنّ وفرداتُا نىا َاِ امحاا  فاْ امنغاث امالتٌٔٔاث وامرووأًاث إ ي 
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اح  ي  دس ّٓل وامعربٔت وامنغات األكادٓت، وأخرى صااتت اعراراف هُٔاا وساري

 رنّ وزِدَا بامحة يتت امطرهٔت امشكنٔت )امىِرهِمِزٔت( امحاْ جااا  واذ ً 

َِ امضا  هْ امنغت امفرًّٔت واعًسنٔزٓات، وهاْ امعاؤاات  بٌاء امغىائر، كىا

رناّ امعربٔت صٔخ جحة ي  بٌٔت امغىائر بٔي صااتت امرهاو وامٌطاا وامساري، 

 أٓت ر وت إرراف.رنُٔا األسىاء ت جظُر  صٔي

وًحر ري َذا امىة أ قارا س أساسأت اضاانش امٌضاِ امحِمٔا ي رناّ جعٌُٔٔاا 

 ت رنّ إجْ:ٔ،وٌٓصي هْ ضٔغت رٓاع Filtre sur les cas« اتت اعررافش صورش  »

 ورشش صاتت اعرراف: (0)

كلي رٌطر وعسىْ )س( وِسِم ]+اسه[ َاِ رٌطار ) (
(14)

، إذا كاا  

 .)س( غٔر ولعَرف

وق  اسحعٔي بُذا امىرشش محفّٔر س وت أو مضي ر د كةٔر وي امحراكٔا 

، جارهظ امّانٔلت امنغِٓات امسىنات امحامٔات هْ مغات وحٌِرت. هْ امعربٔت واذ ً 

 بٌّخحُٔا )أ( و)ف(:

داَث ٌٌَ  ك واً وفُِواً  ( أ.4)   جض َّ

داَث ٌٌَ  ك م وفُِم.  ف.  جض َّ

ًٍ إوامّةا امظاَري َِ أ  هعل )جض يث( ت ٓحع يى إمّ وفعِ  بٍ، أي 

 بضّا امٌظرٓت امىِعِراجٔت غٔر وِسِم ]+وفعِ [. َاذا ٓعٌاْ أ  )كا م(

امىِسِم ]+اسه[ ت ٓىكي أ  ٓكِ  وٌطِباً، كِ  امفعل ت ٓطنش راو ً مٍ؛ 

كذمك هُِ ت ٓضىل أٓت صامات إررابٔات أخارى تهحلاارى إماّ أي راوال  خار 

(، هإ  )ك م( َِ ) س]+اساه[( كًِاٍ غٔار 0وضحىل. وبامحامْ، وبضّا )

- ه( جخرق ورشش صاتت اعرراف، هاإ  سانٔلت امىاحكن  4وبىا أ  ) ولعرف

                                                 

 .وٓؤدي إمّ زىنت ت جٌحىْ إمّ األًّاق امنغِٓت ًٍ غٔر سنٔهإأي  (14)
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ك٬ػٮ ٬٪ػة  -٤٧ػح وػعٲعح ٣ذػٮٌٚؿ ا٣ٕة٦ػ٢ ص(، ٚ٭ٰ 5ا٣كة٦ٓ دؿٌٚ٭ة. كأ٦ٌة )

 ا٣ؾم ٱ٧٪ط اٹق٥ ظة٣ح إٔؿاثٲح   - ظؿؼ ا٣ضؿٌ 

 ( دعٌؽزخ ٬٪ؽه ث١ٺـ ٦ٛ٭ٮـ.5)

ى:منىالكلّواتىإلىىالمتعّوراتىفيىالنحوىالتولودي
٭٥ ٦ى٤ُط  ث٧ٕ٪ػةق ا٣ٮاقػٓ  «ا٣٪عػٮ ا٣ذٮ٣ٲػؽم»ٰٚ  «ا٣٪عٮ»ٱ٨١٧ أف ٱٛي

٭ػ٥ ثػة٧٣ٕ٪ٯ اٵًػٲٜ أم ٝٮأػؽ ا٤٣٘ػح، ٚٲػأدٰ أم ا٣ُؿٱٜ،  ٧٠ة ٱ١٧ػ٨ أف ٱٛي

ٚػإٌف  ٣ؽ٦ةغ ٰٚ ا٠ذكةب ا٤٣٘ػح كدٮ٣ٲػؽ٬ة.ا ةا٧٣ٕ٪ٯ صة٦ٕةن ٤٣ُؿٱٜ ا٣ذٰ ٱك١٤٭

٤٧ٔٲذػٲ٨  د٭ؽؼ إ٣ٯ ا١٣نٙ ٨ٔ آ٣ٲػح ٧ٔػ٢ ا٣ػؽ٦ةغ ٚػٰ «ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح»

ٌٜٞ اٵك٣ٯ ٌٞؽدٲ٨، دع ا٣سة٩ٲػح  ٤ٔٯ ظٲ٨ ديٮٌٚؿ، «اٹ٠ذكةب ا٤٣٘ٮم» ٦ؿ٠ٌجذٲ٨ ٦ٕ

 ، أداة ٤٣ذٕجٲؿ كا٣ذٮاو٢.«دٮ٣ٲؽ ا٤٣٘ح»ٰٚ ٦ؿظ٤ح ٧ٔؿٱح ٹظٞح 

٠ؾ٣ٟ ٱ٭ؽؼ ا٣٪عٮ ا٣ذٮ٣ٲؽم إ٣ٯ دعٞٲػٜ ٗؿًػٲ٨ ٦ذٺز٦ػٲ٨  أظػؽ٧٬ة 

كوٰٛ كاٳػؿ دٛكٲؿم. أ٦ٌة ا٣٭ؽؼ ا٣ٮوٰٛ ٚٲ١ٮف ثذعؽٱؽ دٝٲٜ ٣ؼىةاه 

٢٠ ٣٘ح ك٣ٴ٣ٲح ا٣ذٰ دذجٕ٭ة ، ثعكت ٦ة ٱ٧ٲٌـ٬ػة ٦ػ٨ ػىػةاه، ك٦ػ٨ زػ٥ٌ ردٌ 

 ٝٮأؽ٬ة إ٣ٯ ٦٪ْٮ٦ح ا٧٣جةدئ ا٤١٣ٲح.

ٚذ١ٮف ثة١٣نٙ ٨ٔ ا٧٣جةدئ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕة٦ح أك « ا١٣ٛةٱح ا٣ذٛكٲؿٱح»كأ٦ٌة دعٞٲٜ 

كوٲةٗح ٦جػةدئ كاًػعح ٣ٞٮأػؽ « ا٤١٣ٲٌٌٺت ا٤٣٘ٮٱح»٦ة أ٤َٜ ٤ٔٲ٫ )دنٮ٦ك١ٰ( 

ا٣٪عٮ ا٤١٣ٰ، أم ٧٤٣جةدئ ا٣ُٛؿٱح ا١٣ة٦٪ػح ا٣ذػٰ دؼٌػٓ ٣٭ػة ٠ػ٢ ا٤٣٘ػةت. أم إفَّ 

 ٤ٔٯ أقةس ا٣ٞٮأؽ ا٤١٣ٲح كا٧٣ذ٘ٲؿات ا٤٣٘ٮٱح.ٱضؿم ؿ ا٣ٞٮأؽ ا٣ؼةوح دٛكٲ

دٞٮؿ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح إذف ثٮصٮد ٦جػةدئ ٔة٦ػح د٪ٌػٮم دعذ٭ػة ٠ػ٢ 

٣٘ةت ا٣جنؿ، كأػػؿل ػةوػح د٧ٲٌػـ ٠ػ٢ٌ ٣٘ػح ٔػ٨ قػٮا٬ة ٦ػ٨ ا٤٣٘ػةت، كإٌف 

ا٣جعر ٰٚ ا٧٣جةدئ ا٣ذٰ دع١ػ٥ ا٣٪عػٮ ا٣ٕػةـ ا٧٣نػذؿؾ ثػٲ٨ ص٧ٲػٓ اٵ٣كػ٨ 

أمؿ٩ة، أف م ٱ٨١٧ كو٫ٛ ثة١٤٧٣ح ا٣ُٛؿٱح ا٣جٲٮ٣ٮصٲح ٹ ٱ٪ٰٛ، ٧٠ة قجٜ كا٣ؾ
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٤ٔػٯ كصٮد ٩عٮ ػةص ث٢١ ٣٘ح ٤ٔػٯ ظػؽة، ك٬ػٮ ٦ػة اوػ٤ُط ا٣ذٮ٣ٲػؽٱٮف 

ػؿ اػػذٺؼ ا٤٣٘ػةت ٚػٰ أقػ٤ٮب  paradigmes« ا٧٣ذ٘ٲؿات»دك٧ٲذ٫  ا٣ذػٰ دٛكِّ

ٕػةـ، ا٤١٣ٲٌةت كا٣ذ١ٲُّٙ كإٱٌة٬ة. كًػ٨٧ ٬ػؾا اٷَػةر ا٣٪ْػؿم ا٣ ك٦٪٭ش ادِّجةع

٬ػٮ ا٣ذٞػةط د٤ػٟ ا١٣ٮ٩ٲٌػةت  ذٮ٣ٲؽٱح ٬ؽٚةن ٤٣ؽراقػةت ا٤٣كػة٩ٲحٚٞؽ ظٌؽدت ا٣

كدعؽٱػػؽ ٦ٕة٧٣٭ػػة، كاٹ٩ُػػٺؽ ٦٪٭ػػة ٚػػٰ دٛكػػٲؿ ا٧٣ذ٘ٲػػؿات ا٤٣٘ٮٱػػح، أم 

ا٧٣٭٧ٌػح ا٣ؿاٲكػٲح  ا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ؼةوػح ث١ػ٢ ٣٘ػح ٤ٔػٯ ظػؽة. كٗػؽت

ح ١٤٣ػٺـ، ٤٣ؽراقةت ا٤٣كة٩ٲح ا٠ذنةؼ ا٧٣جػةدئ ا٣ٕة٦ػح كا٧٣عؿ٠ِّػةت ا٣ؾ٬٪ٲػ

 كإٱٌةح ا٧٣ذ٘ٲِّؿات كَؿٱٞح دٛة٤ٔ٭ة ٦ٓ ا٣ٞٮأؽ ا١٣ٮ٩ٲح.

وػةاذٲ٨  ك٧٠سةؿ ٤ٔٯ ا٧٣جةدئ ا١٣ٮ٩ٲح ٰٚ ا٣ىٮدٲةت ٔؽـ صٮاز اصذ٧ةع

*/VV/  ا٧٣ُٞٓ ا٣ىٮدٰ ا٣ٮاظؽ، أك ٰٚ ا٣ٮظؽة ا٣ذؿ٠ٲجٲح ا٣ٮاظؽة. ك١٣ػ٨ ٰٚ

ٔػؽ ٦ػ٨ ػػٺؿ ادِّجةٔ٭ػة ٝٮا ٢١٣ ٣٘ح َؿٱٞذ٭ة ٰٚ دٛػةدم ػػؿؽ ٬ػؾق ا٣ٞةٔػؽة

ػةٌوػػح ث٭ػػة، كد٤ػػٟ ٦ػػ٨  règles phonogiquesًوػػٮادٲح )ا٣ىػػٮدٲح ا٣ٮّٲٛٲػػح( 

ا٧٣ذ٘ٲِّؿات؛ ٚجٌٕ٭ة ٹ ٱٞج٢ ا٣جذٌح اصذ٧ةع وػةاذٲ٨ ٠ة٣ٕؿثٲػح، كثٌٕػ٭ة اٳػػؿ 

 (Paulٱعذةؿ ٤ٔٯ اصذ٧ةٔ٭٧ة ثإ٩ذةج وٮت زة٣ر صؽٱػؽ ٧٠ػة ٚػٰ ا٣ٛؿ٩كػٲح )

اٷ٩ض٤ٲـٱػح؛ أك  ٧٠ة ٬ٮ ا٣عػةؿ أٱٌػةن ٚػٰك ،/u /Oك  a ظٲر ٱي٤ِٛ ا٣ىةاذةف

٠ة٩ة ٨٧ً ا٣ٮظؽة ا٣ذؿ٠ٲجٲح ٩ٛك٭ة ٧٠ػة ٚػٰ إذا ثإدػةؿ وة٦خ ٤٣ٛى٢ ثٲ٪٭٧ة 

٤٣ٛى٢ ثػٲ٨  /zك / /t/، ظٲر أدًػ٢ ا٣ىة٦ذةف  (vas-y)أك  va-t-en)ا٣ٛؿ٩كٲح )

وةاذٲ٨ ٰٚ ٩ٛف ا٣ٮظؽة ا٣ذؿ٠ٲجٲح
(15)

. 

                                                 

أك ٰ كاظؽ ٦سػ٢ )ا١٣ذػةب( ٨٦ ٔ٪ىؿ ٦ٕض٧ unité syntaxiqueٝؽ دذأ٣ٌٙ ا٣ٮظؽة ا٣ذؿ٠ٲجٲح  (15)

)رأٱذ٫(، أك ٔ٪ىؿٱ٨ أك أ٠سؿ ٚذن٢ِّ١ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة كظؽة دؿ٠ٲجٲح ٦ذؿاٌوح ٹ ٱ٨١٧ ا٣ٛىػ٢ ثٲ٪٭٧ػة. 

٦سةؿ  )ثٲخ ا٣ٞىٲؽ( ك )٥٣ ٱؿًغ(، ك٩عٮ٧٬ة. ٧٣ٕؿٚح ا٧٣ـٱؽ ٔػ٨ ػىػةاه ٬ػؾق ا٣ٮظػؽة 

٠ٲػػت ا٧٣ىػػؽرم دراقػػح دٮ٣ٲؽٱػػح دعٮٱ٤ٲػػح ٤٣ذؿ»، ا٣ذؿ٠ٲجٲػػح ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح، ا٩ْػػؿ  ٣جة٩ػػح ٦نػػٮِّح

 .9ك 8ا٣٭ة٦ل  149، ك144ص ، «ا٧٣ٌةؼ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ
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٦سةؿ آػؿ ٤ٔٯ ا١٣ٮ٩ٲٌةت كا٧٣ذ٘ٲؿات ا٤٣٘ٮٱػح أف ا٣ٌػ٧ةاؿ ٚػٰ ا٤٣٘ػةت 

٠ػةف ٣ـا٦ػةن ٤ٔٲ٭ػة  ةف ٦ذى٤ح ك/أك ٦٪ٛى٤ح؛ ٚإذا ظ٤٧خ ق٧ح ]+٦ذىػ٢[٩ٮٔ

ٌٰ اٹ٩ذٞةؿ ث٤٧ٕٲح ذ٬٪ٲح ٨٦ ١٦ة٩٭ة ٰٚ ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح ا٣ذٰ ك٣ًػؽت  كٜٚ ٦جؽأ ٤٠

كظؽة دؿ٠ٲجٲح ٦ذ٧ةق١ح ٗٲػؿ ٝةث٤ػح ٤٣ٛىػ٢ ٫ٕ٦ ٚٲ٭ة، ٣ذ٤ذعٜ ثٕة٤٦٭ة كدن٢١ٌ 

ا٣ذؿ٠ٲجٲح ا٧٣ٮ٣َّؽة ٦ػ٨  ٰٚ ا٣ج٪ٲح ا٣كُعٲح. أ٦ة ا٧٣ذ٘ٲؿات، ٚ٭ٰ أف ٬ؾق ا٣ٮظؽة

د١ٮف أظٲة٩ةن ذات َةثٓ وؿٰٚ ٧٠ة ٬ػٮ ظػةؿ  ق ا٣ؾم أ٣عٜ ٚٲ٫اؽا٧ٌ٣ٲؿ كٔة

ق ٧٤٠ػح كاظػؽة؛ ك ٝػؽ اػؽا٧ٌ٣ةاؿ ا٧٣ذى٤ح ٰٚ ا٣ٕؿثٲح إذ ٱن٢١ٌ ا٣ٌػ٧ٲؿ كٔة

٭ػؿ د١ٮف دؿ٠ٲجٲح ثعذح ٧٠ػة ٬ػٮ ا٣عػةؿ ٚػٰ ا٣ٛؿ٩كػٲح كاٷ٩ض٤ٲـٱػح ظٲػر ٱْ

٤٦ذع٧ةف ٤ٔٯ ا٧٣نػٌضؿ ا٣ذؿ٠ٲجػٰ، ٚػٺ  أ٩٭٧ة ا٧ٌ٣ٲؿ ٦٪ٛىٺن ٨ٔ ٔة٫٤٦، إٌٹ 

ٱٞجٺف ا٣ٛى٢ ثأم ظةؿ ٨٦ اٵظٮاؿ
(16)

. 

ك٦ػػ٨ ثػػٲ٨ ا٧٣ذ٘ٲِّػػؿات ا٣ذػػٰ د٧ٲٌػػـ ا٤٣٘ػػةت ثٌٕػػ٭ة ٔػػ٨ ا٣ػػجٕي اٳػػػؿ 

اػذٺؼ ٦ىٛٮٚح ا٣ٕ٪ةوؿ ا٣ذٰ دع٢٧ قػ٧ح ]+٦ذىػ٢[ ؛ ٚٞػؽ دٞذىػؿ د٤ػٟ 

ا٣ك٧ح ٤ٔٯ ثٕي ا٧ٌ٣ةاؿ دكف قٮا٬ة كدؼذ٤ٙ ٨٦ ٣٘ػح إ٣ػٯ أػػؿل؛ ك ٝػؽ 

٤ٔػٯ ا٣ٌػ٧ةاؿ كظػؽ٬ة؛ كٝػؽ دذٕػٌؽا٬ة إ٣ػٯ ٔ٪ةوػؿ ٦ٕض٧ٲػح أػػؿل  دٞذىؿ

، كٚػػٰ -ne–كا٣ٛؿ٩كػػٲح  -ٹ، ٣ػػ٨، ٣ػػ٥–٠ػػأدكات ا٣٪ٛػػٰ )٧٠ػػة ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح 

 ...(، ك٬ؾا ٱؼذ٤ٙ ٨٦ ٣٘ح إ٣ٯ أػؿل. wouldك  willاٷ٩ض٤ٲـٱح 

٦سةؿ آػؿ ٤ٔٯ ا٤١٣ٌٲةت كا٣ضـاٲةت ظة٣ح اٷٔػؿاب ا٣ذػٰ، ٧٠ػة أقػ٤ٛ٪ة، 

٫ ٠ػ٢ ٔ٪ىػؿ ٦ٕض٧ػٰ ٱع٧ػ٢ قػ٧ح ]+ اقػ٥[؛ ١٣ػ٨ٌ ٬ٰ ٦جؽأ ٔةـ ٱؼٌٓ ٣ػ

ا٤٣٘ةت دؼذ٤ٙ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ٰٚ ّ٭ٮر ظة٣ح اٷٔؿاب ٠ٕٺ٦ػح وػٮدٲح كاًػعح، 

 أك ٰٚ ٧٠ٮ٩٭ة.

                                                 

ح ا٧٣ؿصٓ ٩ٛك٫. (16)  ا٩ْؿ  ٣جة٩ح ٦نٮِّ
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ا٣ػؾم ٱػ٪ٌه  «٦ؿمط ظةٹت اٷٔؿاب»، ٧٠ة أق٤ٛ٪ة ك٨٦ ا٣ٞٮأؽ ا٤١٣ٲٌح

٤ٔٯ أف ٢٠ اٵق٧ةء ذات ا٣ج٪ٲػح ا٣ىػؿٚٲح )أم ذات ا٣ج٪ٲػح ا٧٣ٕض٧ٲػح( ٹ ثػٌؽ 

٢٧ ظة٣ح إٔؿاب؛ ك٨٦ ا٧٣ذ٘ٲِّؿات ا٤٣٘ٮٱح أف ٔٺ٦ح اٷٔؿاب ٬ؾق ٝػؽ كأف دع

ّة٬ؿة ٤ٔٯ ث٪ٲح ا٧٤١٣ح )٧٠ة ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ  زٱؽه/ زٱػؽان/  د١ٮف وؿٚٲح

أك ٦ضٌؿدة ٧٠ة ٚػٰ ا٣ٛؿ٩كػٲح كا٣ٕة٦ٲػةت ا٣ٕؿثٲػح ظٲػر ٱيكػذؽٌؿ ٤ٔػٯ  [(،زٱؽو 

ؿات أٱٌةن أف ٨٦ ا٣ؼىةاه ا٣ىؿٚٲح ٧ٌ٤٣ةاؿ ا٧٣ذٌى٤ح. ك٨٦ ا٧٣ذ٘ٲٌ  كصٮد٬ة

ٱٞذىؿ ّ٭ٮر ظةٹت اٷٔؿاب ٤ٔٯ ٧ًةاؿ دكف أػؿل ٧٠ػة ٬ػٮ ا٣عػةؿ ٚػٰ 

اٷ٩ض٤ٲـٱح، أك أف د٢ٌْ ٦ضٌؿدة ٗٲؿ ٦٪ُٮٝح ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ كصٮد٬ة ا٣٪عػٮم؛ 

ك٬ؾا أظؽ صٮا٩ػت ا٣ذضؿٱػؽ ٚػٰ  -ٕٚؽـ ّ٭ٮر٬ة ٹ ٱٕ٪ٰ ا٣جذح ٔؽـ كصٮد٬ة 

دة كا٣ٮّٲٛٲػح ا٣٪عٮ ا٣ذٮ٣ٲػؽم، ظٲػر ٱكػذؽٌؿ ٤ٔػٯ كصػٮد ا٣ٕ٪ةوػؿ ا٧٣ضػؿٌ 

ث٧ؤمؿات ٣٘ٮٱح ٹ ثٌؽ ٨٦ ا١٣نٙ ٔ٪٭ػة، اٵ٦ػؿ ا٣ػؾم ٱػؤدم ثة٤٣كػة٩ٰ إ٣ػٯ 

 دعٞٲٜ ا٣٭ؽٚٲ٨ ا٧٣ذٮػٲٲ٨، أٹ ك٧٬ة ا٣ٮوٙ كا٣ذٛكٲؿ. 

ىبونىالكغاوظىواألداء
ٱٞٮـ ا٣٪عٮ ا٣ذٮ٣ٲؽم ٤ٔٯ ا٣ذ٧ٲٲـ ثٲ٨ ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱػح، كاٵداء ا٤٣٘ػٮم. 

٠ح ثٲ٨ ص٧ٲٓ ث٪ػٰ ا٣جنػؿ. إ٩٭ػة ٦ٕؿٚػح ٚ٭ٰ ١٤٦ح ٦نذؿ «ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱح»كأ٦ٌة 

اٷ٩كةف ا٧ٌ٣٪ٲح ثة٤١٣ٌٲةت ا٤٣٘ٮٱح، ك٠ؾ٣ٟ ٦ٕؿٚذ٫ ا٣ُٛؿٱح ا٣ٌػ٧٪ٲح ثٞٮأػؽ 

ا٧ٌ٣٪ٲح ثٞٮأؽ ٣٘ذ٫، كٝؽرد٫ ٤ٔٯ إ٩ذةج ٔؽد ٹ  ٣٘ذ٫، ٦ٕؿٚح اٷ٩كةف ا٣ُٛؿٱح

 ٦عؽكد ٨٦ ا٣ض٢٧ كٚ٭٧٭٧ة اقذ٪ةدان إ٣ٯ ٔؽد ٦عػؽكد ٦ػ٨ ا٣ٕ٪ةوػؿ ا٧٣ٕض٧ٲػح.

ا٣كػة٦ٓ ٦ػ٨ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ اٵداء  - ا٣ُٛؿٱح ا٣ذٰ د٨ِّ١٧ ا٧٣ػذ٥ِّ٤١ إ٩٭ة ا٣ٞؽرة

ا٤٣٘ٮم. ٬ؾق ا٧٣ٕؿٚػح ا٣ُٛؿٱػح، أم ا٣ؽ٦ةٗٲػح، ثٞٮأػؽ ا٤٣٘ػح اٵـ ٬ػٰ ا٣ذػٰ 

دض٢ٕ اٷ٩كةف ا٣٪ةَٜ ث٤٘ح ٦ة ٝةدران ٤ٔٯ دٮ٣ٲؽ ٔؽد ٹ ٦عؽكد ٦ػ٨ ا٣ذؿا٠ٲػت 

٨ ا٣٪عٮٱح كا٣ض٧ػ٢ ا٣ذػٰ ٣ػ٥ ٱكػ٧ٕ٭ة ٦ػ٨ ٝجػ٢ ثةقػذ٧ٕةؿ ٔػؽد ٦عػؽكد ٦ػ
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 items lexicauxا٣ٕ٪ةوؿ ا٤٣٘ٮٱح؛ كأٔ٪ٰ ثة٣ٕ٪ةوؿ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣ٕض٧ٲػح 

كا٣ٮظػػػؽات  ،unités morphologiques)ا٧٤١٣ػػػةت(، كا٣ٮظػػػؽات ا٣ىػػػؿٚٲح 

-. ٠ؾ٣ٟ ٚإف د٤ٟ ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱح دض٢ٕ ا٧٣ذunités syntaxique٥٤١ ا٣ذؿ٠ٲجٲح

ث٭ػؾا د١ػٮف ٣٘ذػ٫ ا٣كة٦ٓ ٝةدران ٤ٔٯ ٚ٭٥ ص٢٧ ث٤٘ذ٫ ٥٣ ٱكػ٧ٕ٭ة ٦ػ٨ ٝجػ٢؛ ك

 إثؽأٲح دٞٮـ ٤ٔٯ اٹثذ١ةر ٹ ٤ٔٯ ا٧٣عة٠ةة كا٣ذ٤ٞٲؽ.

ا٣كة٦ٓ ث٤٘ذ٫ دض٫٤ٕ ٹ ٱؼُئ ا٣ع٥١ ٤ٔػٯ  - ٠ؾ٣ٟ ٚإف ٦ٕؿٚح ا٧٣ذ٥ٌ٤١

ص٤٧ح ٦ة ثأ٩٭ة قػ٤ٲ٧ح، كأػػؿل ثأ٩٭ػة ٗٲػؿ أوػٮ٣ٲح، كإف أدرؾ ٦ٕ٪ة٬ػة، ٠ػأف 

ٱػػؿٚي ثعؽقػػ٫ ا٤٣٘ػػٮم ا١٣ػػة٨٦ ًػػ٨٧ ٠ٛةٱذػػ٫ ا٤٣٘ٮٱػػح ص٤٧ػػح ٦ػػ٨ ٦سػػ٢  

 )* امذؿٱخ صج٪ح ُٚٲؿة(. ةءت أظ٧ؽ( أك)*ص

٦كػذٮٱٲ٨ ٤٣٘ػح  ا٣ج٪ٲػح  (دنٮ٦ك١ٰ)ك٤٣ذ٧ٲٲـ ثٲ٨ ا١٣ٛةٱح كاٵداء، َؿح 

ا٧ٕ٣ٲٞػػح كد١ػػةٚئ ا١٣ٛةٱػػح ا٤٣٘ٮٱػػح، كا٣ج٪ٲػػح ا٣كػػُعٲح ك٬ػػٰ اٵداء ا٤٣٘ػػٮم 

ا٧٣ػؿدجٍ  phonologiqueا١٧٣ةٚئ ٧٤٣كذٮل ا٧٣٪ُػٮؽ أك ا٧٣كػذٮل ا٣ىػٮدٰ 

 .morphologiqueٲ٧ة ثٲ٪٭ة، كا٧٣كذٮل ا٣ىػؿٰٚ ثٮّةاٙ اٵوٮات كٔٺٝةد٭ة ٚ

ٌٞؽة،  د ا٣ذأكٱ٢ ا٣ؽٹ٣ٰ، كٱ٪ذش ٨ٔ ٤٧ٔٲةت ٦ٕ ٠ؾ٣ٟ ٬ٮ ا٧٣كذٮل ا٣ؾم ٱعؽِّ

 ؿ ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح. أ٦ٌة اٹ٩ذٞةؿ ٦ػ٨ ا٣ج٪ٲػح ا٧ٕ٣ٲٞػح إ٣ػٯ ا٣ج٪ٲػحٮأك دعٮٱٺت دُ

ص٤٧ح ٦ػ٨ اٳ٣ٲػةت ا٣٪عٮٱػح ا٣ذعٮٱ٤ٲػح ا٧٣ضػٌؿدة. ٚٲعؽث ثٮاقُح ا٣كُعٲح 

١٤نٙ ٨ٔ اٳ٣ٲةت ا٣ؾ٬٪ٲح كا٣ٞٮأؽ ا٣ٕة٦ػح ا٣ذػٰ ٣ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح  كدكٕٯ

دذٲط دٮ٣ٲؽ ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح، كد٤ٟ ا٣ذٰ دذٲط اٹ٩ذٞةؿ ٨٦ ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح ا٧٣ضػٌؿدة 

 إ٣ٯ ا٣ج٪ٲح ا٣كُعٲح ا٧٣٪ُٮٝح.

 

ىآلواتىالدماغىفيىاالكتدابىوالتولود
ٱ١٧ػ٨ أف « ٣ٲػؽما٣٪عٮ ا٣ذٮ»ٰٚ  «ا٣٪عٮ»قجٜ أف أمؿ٩ة إ٣ٯ أٌف ٦ى٤ُط 
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٭ػ٥ ثػة٧٣ٕ٪ٯ اٵًػٲٜ أم  ٭٥ ث٧ٕ٪ةق ا٣ٮاقٓ أم ا٣ُؿٱػٜ، ٧٠ػة ٱ١٧ػ٨ أف ٱٛي ٱٛي

ٝٮأؽ ا٤٣٘ح، ٚٲأدٰ ا٧٣ٕ٪ٯ صة٦ٕةن ٤٣ُؿٱٜ ا٣ؾم ٱكػ٫١٤ ا٣ػؽ٦ةغ ٚػٰ ا٠ذكػةب 

د٭ؽؼ إ٣ٯ ا١٣نػٙ ٔػ٨ آ٣ٲػح ٧ٔػ٢  «ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح»ا٤٣٘ح كدٮ٣ٲؽ٬ة؛ ٚإف 

ٌٞ  ا٣ؽ٦ةغ ٰٚ ٌٞؽدٲ٨، دع ، «اٹ٠ذكػةب ا٤٣٘ػٮم» ٜ اٵك٣ػٯ٤٧ٔٲذٲ٨ ٦ؿ٠ٌجذٲ٨ ٦ٕ

 ، أداة ٤٣ذٕجٲؿ كا٣ذٮاو٢.«دٮ٣ٲؽ ا٤٣٘ح»ا٣سة٩ٲح دٮٌٚؿ ثٲ٪٧ة 

ٌٰ ٫٣ ١٦ٮ٩ةد٫ اٵقةقٲح ك٬ٰ  كا٣٪عٮ ا٣ذٮ٣ٲؽم ٩عٮه  ٤٠ 

ن اىٍػشٍٖ: -أوالً  ّٔ ك٬ٮ ٦ة ٱ٪ذش ٔػ٨ دؼػـٱ٨ ا٣ػؽ٦ةغ ٧٤٣ُٕٲػةت  اىٍه

 .ا٤٣٘ٮٱح كدع٤ٲ٤٭ة كدى٪ٲٛ٭ة ثعكت ق٧ةد٭ة

ن اى -ذاُ٘وواً  ّٔ كٱنػػذ٢٧ ٤ٔػػٯ ١٦ػػٌٮف ا٣ٞةٔػػؽة كا١٧٣ػػٌٮف  خؽن٘تووٖ:اىٍهوو

 ا٣ذعٮٱ٤ٰ، كٱذ٨٧ٌٌ ٤٧ٔٲةت ٩عٮٱح ٦ضٌؿدة، ٚٲن٢ِّ١ ا٣ٮاص٭ح ا٣٪عٮٱح ٤٣٘ح

ا٣ذػٰ د١ٕػف ٦ػة ٩ػذش ٔػ٨ ا٤٧ٕ٣ٲػةت  اىهٔح٘ث -اىٔاسٓث اىهؽف٘ث -ذاىراً 

 ا٣ؽ٦ةٗٲح ا٧٣ضٌؿدة، ك٬ٮ ا٣ض٤٧ح ثىٮرد٭ة ا٣٪٭ةاٲح.

ن اىٍػشٍٖ -أوالً  ّٔ  :اىٍه

ا٣جنؿم ٔ٪ؽ ا٢ُٛ٣ ثةقذٞجةؿ ٔؽد ٹ ٦عػؽكد ٦ػ٨ ا٣ٕ٪ةوػؿ ٱٞٮـ ا٣ؽ٦ةغ 

ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ دىؽر ٨ٔ ٦عٲ٫ُ ا٤٣٘ػٮم، ٚٲٕػة٣ش ا٧٣ُٕٲػةت ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ػٮاردة 

ف  إ٣ٲ٫ ثذ١ٌٛٲ١٭ة كدع٤ٲ٤٭ة إ٣ٯ ١٦ٮ٩ةد٭ة اٵقةقٲح، ز٥ ٱ١ٌٟٛ كٱع٢ٌ٤ ٢ٌ٠ ١٦ػٮِّ

ىػؿٚٲح ٦٪٭ة إ٣ٯ ١٦ٌٮ٩ةد٫ اٵقةقٲح اٵو٘ؿ، ز٥ ٬ؾق إ٣ٯ ٔ٪ةوؿ٬ة ا٣٪عٮٱح كا٣

اٵو٘ؿ كاٵدؽ، ك١٬ؾا دكا٣ٲٟ إ٣ٯ أف ٱى٢ إ٣ٯ أو٘ؿ ١٦ٌٮ٩ػةت ا٣ؼُػةب 

ٲٙ ٢٠ ٔ٪ىؿ ٦ػ٨ ٪٤ٔٯ اٷَٺؽ. دذؿاٜٚ ٤٧ٔٲح ا٣ذ١ٛٲٟ كا٣ذع٤ٲ٢ ٬ؾق ثذى

ا٧٣ؼٌىىح ٫٣، اقذ٪ةدان إ٣ػٯ قػ٧ةد٫ ا٧٧٣ٲػـة. ا٣ػؽ٦ةغ  ٬ؾق ا٣ٕ٪ةوؿ ٰٚ ا٣ؼة٩ح

كا٣ٞنػؿة ا٣ؽ٦ةٗٲػح  ا٤٧ٕ٣ٲةت اٷدرا٠ٲح ا٤٣٘ٮٱح ك٦ؿ٠ـ٬ة؛ إذف ٬ٮ ٦٪٤ُٜ ٬ؾق

néocortex  ٬ٰ ٦ؿ٠ـ ا٤٣٘ح ٰٚ ا٣ؽ٦ةغ. كٹ ٗؿاثػح ٚػٰ ذ٣ػٟ، إذ ٱذػأ٣ٌٙ د٦ػةغ
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٪ةت  ٌٌ ك٦نةثٟ  dentritesاٷ٩كةف ا٣جة٣ٖ ٨٦ ٦بح ٤٦ٲةر ػ٤ٲح، كٱعذٮم ٤ٔٯ د٘

، ك٤ٔػٯ ٔػؽد ٬ةاػ٢ ٦ػ٨ synapses ٔىجٲح ٔؽد٬ة ٤٦ٲٮف ٤٦ٲةر ٦نجٟ ٔىػجٰ

ٔىػجٮف ٚػٰ ا٣ٞنػؿة ا٣عؽٱسػح  ، كٱ٨١٧ ٢١٣ٌ  connectionsا٣ٮوٺت ا٣ٕىجٲح

ٌٞٯ آٹؼ اٷمةرات )ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت( كأف ٱٕة٣ش ٬ػؾا ا١٣ػ٥ٌ  ٣ؽ٦ةغ اٷ٩كةف أف ٱذ٤

ا٣٭ةا٢ ٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣ٮاردة كا٣ىةدرة ٰٚ ا٣سة٩ٲح ا٣ٮاظػؽة
(17)

. كدجػٲ٨ِّ آػػؿ 

ا٣ؽراقةت ا٣ذضؿٱجٲػح ّ٭ػٮر ٩نػةط ٠٭ؿثػةاٰ كاًػط ٱ٪ذٞػ٢ ثػٲ٨ ا٣ٮوػٺت 

ٱؼذٛػٰ ٬ػؾا ا٣٪نػةط ٤ٔػٯ ظػٲ٨ ةن ٦ٛ٭ٮ٦ةن، ا٣ٕىجٲح ظٲ٨ ٱك٧ٓ اٷ٩كةف ٠ٺ٦

ظٲ٨ ٱ١ٮف ا١٣ٺـ ٦ؼذ٤ُةن ثٌٮًػةء دٞػٙ ٔةاٞػةن أ٦ػةـ ا٣ٛ٭ػ٥. ك٬ػؾا ٱؤ٠ِّػؽ 

 ٝج٢ أ٠سؿ ٨٦ ٩ىٙ ٝؿف. (دنٮ٦ك١ٰ)٩ْؿٱح 

ا٤ُ٩ٞخ إذف ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ٨٦ ٦ك٧ٌ٤ح أف ا٣ػؽ٦ةغ ا٣جنػؿم ٦جػؿ٦ش 

ا٧٣عػٲٍ ٮٌٚؿ٬ػة ٱ٣ذ٤ٰٞ ك٦ٕة٣ضح ا٥١٣ ا٣٭ةاػ٢ ٦ػ٨ ا٧٣ُٕٲػةت ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ 

ا٤٣٘ٮم، ٚٲٞٮـ ثذؼـٱ٪٭ة ز٥ ثذع٤ٲ٤٭ػة كاقػذؼٺص ٝٮأػؽ٬ة اٵقةقػٲح، زػ٥ 

٩٭ة ثعكت ق٧ةد٭ة ا٧٣ٕض٧ٲح ا٧٧٣ٲِّػـة  ـٌ ٱ١ِّ١ٛ٭ة إ٣ٯ ٔ٪ةوؿ٬ة اٵقةقٲح، كٱؼ

ا٣ىٮدٲح كا٣ؽٹ٣ٲح كا٣٪عٮٱح كا٣ىؿٚٲح، كا٣ذٰ د٢٧ٕ كٜٚ ق٤ك٤ح ٨٦ ا٣س٪ةاٲةت 

 -٦ػػؾ٠ؿ[، ]+/ -ٕٚػػ٢[، ]+/ -اقػػ٥[، ]+/ -[، ٦سػػ٢ ]+/-ا٣ٌػػٌؽٱٌح ]+/

 -٦س٪ػػٯ[ ]+/ -٦ٛػػؿد[ ]+/ -ز٦ػػ٨[، ]+/ -٦ذٕػػؽٍّ[، ]+/ -٦ؤ٩ػػر[، ]+/

 -ٔةٝػ٢[ ]+/ -ٗةاػت[ ]+/ -٦ؼةَػت[ ]+/ -٦ذ٥٤١[ ]+/ -ص٧ٓ[ ]+/

 ٣غ....إ٦ىؽر[  -٬ؽؼ[ ]+/ -]+/ أداة[

ك١٬ؾا ٚإف ا٣ؽ٦ةغ ٱى٪ٌٙ اٵق٧ةء ٦سٺن كٱٮزَّٔ٭ة ٤ٔٯ ا٣عٞػٮؿ ا٣ؽٹ٣ٲػح 

ك٧ةت ا٣ؽٹ٣ٲح ٢ٌ١٣ ٦٪٭ة، ك٬ػٮ ٦ػة ٱٌٛكػؿ ظكػ٨ ا٩ذٞةا٭ػة كٚؿكٔ٭ة ثعكت ا٣

كاقذؼؽا٦٭ة ٰٚ ١٦ة٩٭ة ا٧٣٪ةقت ٔ٪ؽ دٮ٣ٲػؽ ص٤٧ػح ٦ػة. ٧٤١ٚػح )درج( ٦ػسٺن 

                                                 

 .74-72ا٩ْؿ ٬ة٩ٰ ػ٤ٲ٢ رزؽ، ا٢ٕٞ٣ كا٣ؽ٦ةغ ا٣جنؿم، ص  (17)
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دع٢٧ مج١ح ٨٦ ا٣ك٧ةت ا٧٣ٕض٧ٲػح ٦ػ٨ ثٲ٪٭ػة ا٣كػ٧ذةف ا٣ػؽٹ٣ٲذةف ]+ أداة[ 

ك٬ؾا ك]+ ١٦ةف[ ك٬ٮ ٦ة ٱ٧ٲٌـ٬ة ٨ٔ )ٚأس( ا٣ؾم ٱع٢٧ ق٧ح ]+أداة[ ٍٚٞ، 

 ( ٗٲؿ ق٤ٲ٧ذٲ٨ 6( )5(، كٱض٢ٕ ٨٦ )4( ك )3ك٧ط ثذٮ٣ٲؽ )اٵ٦ؿ ٱ

 كًٕخ ا٥٤ٞ٣ ٰٚ ا٣ؽرج.( 3)

 ص٤كخ ا٣ُٞح ٰٚ ا٣ؽرج ( 4)

 ( * كًٕخ ا٥٤ٞ٣ ٰٚ ا٣ٛأس.5)

 ( * ص٤كخ ا٣ُٞح ٰٚ ا٣ٛأس.5)

ٌف ٵف ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٤٘ػح ٦ػة ٱذنػةر٠ٮف ص٧ٲٕػةن ٩ٛػف ا١٣ٛةٱػح ا٤٣٘ٮٱػح، كٵ

٤٣٘ٮٱح ٔٲ٪٭ػة، ٚ٭ػؾا ٱضٕػ٢ ا٧٣عذػٮل ٦٪ْٮ٦ذ٭٥ ا٣ؽ٦ةٗٲح دٌ٘ؾٱ٭ة ا٧٣ُٕٲةت ا

ٱُةثٜ ٦عذٮا٬ة ا٣ؽٹ٣ٰ ٰٚ ذ٬ػ٨  ا٣ؽٹ٣ٰ ٤٣ؿقة٣ح ا٧٣٪ُٮٝح ٰٚ ذ٨٬ ا٧٣ؿق٢

ف ا٧٣ؼةَت ٹ ٱ٨١٧ أف ٱٛ٭٥ ٦ػ٨ ص٤٧ػح )أدَّب ا٣ؿصػ٢ اث٪ػ٫( إا٧٣ذ٤ٰٞ. أم 

 دٹ٣ح ٦٘ةٱؿة أك ٦٪ةٌٝح ٣ذ٤ٟ ا٣ذٰ ٝىؽ٬ة ا٣٪ةَٜ ث٭ة.

ف ٦ؿظ٤ح دض٧ٲٕٲح دع٤ٲ٤ٲػح ا٧٣ؿظ٤ح اٵك٣ٯ ٨٦ اٹ٠ذكةب ا٤٣٘ٮم ٬ٰ إذ

ٌٞٙ ٚٲ٭ة د٦ةغ ا٢ُٛ٣ ٦ُٕٲةت ثٲبذ٫ ا٤٣٘ٮٱح، ٚٲع٤ٌػ٢ ا٣ض٤٧ػح إ٣ػٯ  دؿا٧٠ٲح، ٱذ٤

١٦ٮ٩ةد٭ة اٵقةقػٲح، كٱًكػ٥ ٠ػ٢ ٔ٪ىػؿ ٦ػ٨ ا٣ٕ٪ةوػؿ ا٧٣ٕض٧ٲػح ث٧ىػٛٮٚح 

٥ ثذىػ٪ٲٛ٭ة ث٪ػةء ٤ٔػٯ د٤ػٟ ا٣كػ٧ةتق٧ةت أقةقٲح، كٱٞٮـ ٨٦ زى 
(18)

. كٚػٰ 

ٹقػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػح ث٘ػؿض ا٣ذٕجٲػؿ  ٦ؿظ٤ح ٹظٞح، أم ٔ٪ػؽ٦ة ٱعذػةج ا٧٣ػذ٥ٌ٤١

كا٣ذٮاو٢، ٱٕٮد ا٣ؽ٦ةغ ٰٚ ٤٧ٔٲح ١ٔكٲح ٹ دكػذ٘ؿؽ صػـءان ٦ػ٨ ا٣سة٩ٲػح إ٣ػٯ 

                                                 

ثةت ٦سجذةن أف ا٣ٞنؿة ا٣عؽٱسح ٰٚ ا٣ؽ٦ةغ دذأ٣ٙ ٨٦ قخ َجٞةت ٨٦ ا٣ٕىجٮ٩ةت، كٱ١٧ػ٨  (18)

أف ٱذ٤ٞٯ آٹؼ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٰٚ ا٣سة٩ٲح ا٣ٮاظؽة، كأف ٱٕة٣ض٭ة كٱ١ة٢٦  ٢١٣ ٔىجٮف كظؽق

ٚٲ٧ػػة ثٲ٪٭ػػة. ٧٣ـٱػػؽ ٦ػػ٨ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ٔػػ٨ دؿ٠ٲػػت ا٣ٞنػػؿة ا٣ؽ٦ةٗٲػػح ا٣عؽٱسػػح ك٧ٔػػ٢ 

 ا٣ٕىجٮ٩ةت، ا٩ْؿ ٬ة٩ٰ ػ٤ٲ٢ رزؽ، ا٧٣ؿصٓ ٩ٛك٫. 
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٦ػػة ٱعذةصػػ٫ ٦ػػ٨ ٔ٪ةوػػؿ  «ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ػؾ٬٪ٰ»٦ؼـك٩ػ٫ ا٤٣٘ػػٮم، ٚٲ٪ذٞػػٰ ٦ػػ٨ 

٦ٕض٧ٲح ٣ٲٕٲؽ روٛ٭ة، أم كًٕ٭ة ٰٚ ٦ىٛٮٚح ٦ػ٨ ا٣ٕٺٝػةت ا٣ذؿ٠ٲجٲػح ث٧ػة 

كثكػؿٔح  ، ٣ٲج٪ػٰ دػؽرٱضٲًّةكا٣ىػؿٚٲحٱذ٪ةقت كق٧ةد٭ة ا٧٣ٕض٧ٲػح كا٣ؽٹ٣ٲػح 

ٝٲةقٲح ص٤٧ح ٦ؤ٣ٌٛح ٨٦ ١٦ٌٮ٩ةت أقةقٲح دؼٌٓ ٧٣جةدئ كٝٮا٩ٲ٨ ٣٘ٮٱح ٔة٦ػح 

ك٣ٞٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ؼةوح. ٚإذا د٧ٌخ ا٤٧ٕ٣ٲح ث٪ضةح، أدخ ا٣ض٤٧ػح قػ٤ٲ٧ح، كإٹٌ 

 ٠ة٩خ ٦ؼذ٤ٌح ٨٦ ا٣٪ةظٲح ا٣ىٮدٲح أك ا٣ىؿٚٲح أك ا٣ذؿ٠ٲجٲح أك ا٣ؽٹ٣ٲح.

٧ٌٔح ٣٭ؾق ا٣ٛؿًٲح ظةدزح كإٝٲػح ٤ُٛ٣ػح ٣ػ٥ دذضػةكز ٨٦ اٵد٣ٌح ا٣عكٲٌ  ح ا٧٣ؽ

ا٣ٕة٦ٲ٨ ٨٦ ٧ٔؿ٬ة ردٌت ٤ٔٯ ادىةؿ ٬ةدٰٛ، ٤ُٚت ا٧٣ذى٢ ا٣ذعٌؽث إ٣ٯ أثٲ٭ػة، 

٫ ثأف  ادىػ٢ ثػ٫. « ٦ع٧ؽ داٹدػٰ»ك٧ٌ٣ة ٥٤ٔ أ٫٩ ػةرج ا٧٣٪ـؿ، ٤َت ٦٪٭ة أف دج٤ِّ٘

ثػؽق ٱػةؾ ٦ع٧ػؽ  ثةثػة...»كٔ٪ؽ٦ة ٔةد اٵب إ٣ٯ ا٣جٲخ ٬ؿٔخ ا٤ُٛ٣ح إ٣ٲ٫ ٝةا٤ػح  

 ٩كذ٪ذش ٨٦ ذ٣ٟ ص٤٧ح ٩ٞةط ٤٩ؼِّى٭ة ٰٚ اٳدٰ «. داٹدٟ

ٚ٭٧خ ا٤ُٛ٣ح ٚعٮل ا٣ؿقػة٣ح كأدر٠ػخ ٦ٞىػؽ٬ة كٝػؽ قػ٧ٕذ٭ة  -أكٹن 

 ٧٤٣ؿة اٵك٣ٯ؛

ا٣ض٤٧ح ٧٠ة قػ٧ٕذ٭ة، ك٬ػؾا د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ أف  ا٤ُٛ٣ح ظؿٚٲًّة٥٣ د١ٌؿر  -زة٩ٲةن 

 ، ث٢ ٬ٰ دٮ٣ٲؽ كإثؽاع؛ان كٹ د١ؿار ا٤٣٘ح ٣ٲكخ ٦عة٠ةةن 

دٕة٢٦ ذ٨٬ ا٣ى٘ٲؿة ٦ٓ ا٣ٲةء ا٧٣ذى٤ح ث٧٤١ح داٹدٰ ٤ٔٯ أ٩٭ة ٱػةء  -زة٣سةن 

ةء ا٧٣ذ٥ٌ٤١(، ٚٮًػٕ٭ة ٚػٰ ٩ٛػف ػة٩ػح ٱػةء )أ٦ػٰ/ أثػٰ/ ٱا٣ذجٕٲح/ا١٤٧٣ٲح )

٣ٕجذٰ(. ك٧ٌ٣ة ظةف كٝخ إٔةدة دٮ٣ٲؽ ص٤٧ح ٚٲ٭ة )داٹدٰ(، ٤ٝػت ٱػةء ا٧٣ػذ٥٤١ 

ف ٱ٤ٞج٭ػة ٬ػةء ٠ةٚةن ٣ٌػؿكرة إقػ٪ةد٬ة إ٣ػٯ ا٧٣ؼةَػت، ك٠ػةف ٦ػ٨ ا١٧٧٣ػ٨ أ

ا٣٘ةات ٣ذىجط )داٹدػ٫(. كاٵرصػط أف ا٣ػؽ٦ةغ اػذػةر ٠ػةؼ ا٧٣ؼةَػت ٵف 

 ا٧٣ذ٥ِّ٤١ )ا٤ُٛ٣ح( ٱؼٌه ث١ٺ٫٦ ا٧٣يؼةَت )اٵب(.

ك٬٪ة ٹ ثٌؽ ٨٦ اٷمةرة إ٣ٯ أف ٦ٕٲةر ا٣كٺ٦ح ٹ ٱٞذىؿ ٤ٔٯ دأدٱح كّٲٛػح 
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٧ػذ٥٤١ ٚػٰ ثػٲ٨ ا٣ؿقػة٣ح ا٣ذػٰ ٱؿٗػت ا٣ ٷٚ٭ةـ، ث٢ ٱذٌٕؽاق إ٣ٯ ا٣ذُةثٜ ا٣ذٌػةـا

دٮ٣ٲؽ٬ة ٨٦ ص٭ح، كا٣ك٧ةت ا٧٧٣ٲـة ١٧٣ٌٮ٩ةت ٬ؾق ا٣ؿقة٣ح كا٣ٞٮأؽ ا٤٣٘ٮٱح 

ا٣ٕة٦ح كا٣ؼةوح ٨٦ ص٭ح أػػؿل. ٧ٚػسٺن، ٱ١٧ػ٨ ٣ض٤٧ػح ٦ػ٨ ٩عػٮ )أرٱػؽ ٹ 

ا أرظ٢( أف دٮو٢ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٤ُ٧٣ٮب ٨٦ ذاؾ ا٣ؾم ٩ٛ٭٫٧ ٨٦ )ٹ  ا٣ٞؿٱت صؽًّ

ف ٩ٛ٭ػ٥ ا٧٣ػؿاد ٦ػ٨ ص٤٧ػح أرظ٢(، ٧٠ة ٱ١٧٪٪ػة أ أك )أرٱؽ أٌٹ  أرٱؽ أف أرظ٢(

ٚػٰ ظة٣ػح )ٱعجٌ٭٥ ٬ٮ اٵكٹد(، ثٲؽ أ٩٭ة د٢ٌْ ص٤٧ح ٗٲؿ ق٤ٲ٧ح. ٠ؾ٣ٟ اٵ٦ػؿ 

٠ة٩ػخ دٮوػ٢ ا٧٣ٕ٪ػٯ، إٹ أ٩٭ػة ٹ  فٍ إ٦س٢ )ظةكردي٭٥ ا٣ؿصةؿ(، ٚ٭ٰ ك ص٤٧حو 

 د٪ؽرج ٨٧ً ا٧٣٪ْٮ٦ح ا٤٣٘ٮٱح ٤٣ٕؿثٲح.

ن اىخؽن٘تٖ: اىخٔى٘ػ واىخطٔٗو -ذاُ٘اً  ّٔ  :اىٍه

٣ٲؽم ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ؿاظ٢ ا٣ذُٮر ا٣٪ْؿم ا٣ذٰ ٦ٌؿ ث٭ػة إ٣ػٯ ٱكذ٪ؽ ا٣٪عٮ ا٣ذٮ

٦جةدئ أقةقٲح ٬ٰ ا٣ذٮ٣ٲؽ كا٣ذعٮٱ٢. أ٦ٌػة ا٣ذٮ٣ٲػؽ ٚ٭ػٮ ٝػؽرة ا٧٣ػذ٥ِّ٤١ ٤ٔػٯ 

إ٩ذةج ٔؽد ٹ ٦ذ٪ةق ٨٦ ا٣ض٢٧ ث٪ةء ٤ٔٯ ٔؽد ٦عٌؽد ٦ػ٨ ا٣ٞٮأػؽ ك٤ٔػٯ ٔػؽد 

٦ذ٪ةق ٨٦ ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣ٕض٧ٲح؛ كٝؽرة ا٧٣ذ٤ٰٞ/ا٣كة٦ٓ ٤ٔٯ ٚ٭٥ ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲت 

كد٧ٲٲـ٬ة ٧ٌٔة ٬ٮ ق٤ٲ٥
(19)

ك أ٦ٌة ا٣ذعٮٱ٢، ٚ٭ٮ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣٪عٮٱػح ا٣ذضؿٱؽٱػح  .

 ا٣ذٰ د٪٢ٞ ا٣ك٤ك٤ح ا٣٪عٮٱح ٨٦ ث٪ٲذ٭ة ا٧ٕ٣ٲٞح ا٧٣ضٌؿدة إ٣ٯ ث٪ٲذ٭ة ا٣ْة٬ؿة.

ؿ ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱح ثة٦ذٺؾ ا٣ؽ٦ةغ ا٣ٞػؽرة ٤ٔػٯ ث٪ػةء  دٛكِّ

٭ة ا٧٣عٲٍ ا٤٣٘ٮم. ٱٞٮـ ا٣ؽ٦ةغ ٱؼذـف ا٧٣ُٕٲةت ا٣ذٰ ٱ٧ٌؽق ث «٦ٕض٥ ذ٬٪ٰ»

ٌٞٙ د٤ٟ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت، ٚٲ١١ٌٛ٭ة إ٣ٯ ١٦ٌٮ٩ةد٭ة ا٣ؿاٲكٲح، زػ٥ ٱٞػٮـ ثذىػ٪ٲٙ  ثذ٤

٩ةد٭ة ٰٚ ا٣ؼة٩ح ثعكت ا٣ٛبح ا٧٣ٕض٧ٲػح ا٣ذػٰ ٱ٪ذ٧ػٰ إ٣ٲ٭ػة  ٢٠ ٔ٪ىؿ ٨٦ ١٦ٮِّ

كٚػٰ ٦ؿظ٤ػح  كا٣ؽٹ٣ٲػح كا٣ىػؿٚٲح كا٣٪عٮٱػح. اقذ٪ةدان إ٣ٯ قػ٧ةد٫ ا٧٣ٕض٧ٲػح

٨ ٦ؼـك٩ػ٫ ا٤٣٘ػٮم ا٧٣ٕض٧ػٰ ا٣ٕ٪ةوػؿ ا٣ذػٰ ٱؿا٬ػة ا٣٪ُٜ ٱؼذػةر ا٣ػؽ٦ةغ ٦ػ

                                                 

 ,٧٣Chomsky,N. (1981)ٕؿٚػػح ا٧٣ـٱػػؽ ا٩ْػػؿ ٩ْؿٱػػح دنٮ٦كػػ١ٰ ٚػػٰ ا٣ٕة٦ػػ٢ كاٵزػػؿ  (19)

Lectures on Govern,ent and Binding Theory, Dordreicht, Holland.. 
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فْضعٍا فِ نصفَفة تركْبْػة أّولْػة ٌػِ  نياسبة للتعبْر عو الرسالة الهتَّخاة،

ىَاة الجهلة، وٌِ نؤلّفة نو الفعل وفاعلً، أو الهسيد والهسػيد إلْػً، وت ػ  

ىػا   َّ ٌذه الهصفَفة ضهو نشّجر بيَْي تفّرعػِ، تتػَّزع علػُ أنصػاىً نا

فػ  ٌيدسػة نّػّدوة ونػَاىْو عانػة  ػرفْة وتركْبْػة وو لْػةالجهلة و
(20)

 .

وتتهَّر الجهلة فِ البيْة العهْ ة حَل عيصر نعجهِ  ػرفِ ٌػَ الفعػل، 

الهَضػَعاتْة أو  وتسيد إلًْ نلّ اتً نو فاعػل ونفعػَل بّسػص نصػفَفتً

 «الهطاب ػة»أو  vérification « التّّ ػ »جم ّبدأ الدناغ بعهلْة  سهاتً الههْزة؛

بْو سها  العيا ر اللغَّة التِ تػّم اىت اؤٌػا نػو الهعجػم الػذٌيِ، وتلػ  

الَاجص تَفّرٌػا لتاتهػل الرسػالة اللغَّػة الهطلَبػة. وّترتػص علػُ عهلْػة 

الهطاب ة ٌذه إجراء عهلْا  تَّّلْة تيت ل فٍْا العيا ر الهعيْة نو فرع إلُ 

ّْا   العصػبْة أو آخر علُ الهشّجر التركْبِ، وٌَ اىت ال أشػبً باىت ػال السػ

الاٍربائْة. تل  عهلْا  ذٌيْة نجػّروة  إراوّػة فػِ كػل نراحلٍػا، تاتهػل 

ة السها   ّّ باكتهال عهلْا  الهطاب ة الذٌيْة التِ تٍدؼ إلُ التّّ   نو  

الصرفْة والد لْة واليَّّة نو حْث نطاب تٍا للرسالة الهتَّخاة نو الاالم، 

السان ، لتُيػت  الجهلػة علػُ  - ناغ الهتالّمولل َاعد اللغَّة التِ اختزىٍا و

 َرتٍا اليٍائْة. ّيت  نّهػا سػب  أن نَنػ  الالهػة فػِ الجهلػة ّتغّْػر علػُ 

َّن  الهشّجر التركْبِ بت ّدم عهلْا  التّّ   نو ِسهاتٍا والتِ تػتّم فػِ الهاػ

اليَّي، وّستِ ّر بصَرتً اليٍائْة باىتٍاء تل  العهلْا  الذٌيْة
(24)

. 

                                                 

لهزّػػد نػػو الهعلَنػػا  عػػو خصػػائا الهشػػّجر البيْػػَي وٌيدسػػتً وأٌهْتػػً الي رّػػة  (20)

ح،  َّ فػِ  الهضاؼ وراسة تَلْدّة تَّّلْة للتركْص الهصدري»والتطبْ ْة، اى ر لباىة نش

 .  411-414، ص «اللغة العربْة الفصُّ

 Jean-Yves Pollock, Langage et cognition : introduction auلهعرفة الهزّد اى ر  (24)

programme minimaliste de la grammaire générative, PUF, coll. 

« Psychologie et sciences de la pensée », 1998. 
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ئ ا٣ٕة٦ح ا٣ذٰ دع٥١ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذٮ٣ٲؽٱػح ا٣ذعٮٱ٤ٲػح ا٧٣جػؽأ ا٣ٕػةـ ك٨٦ ا٧٣جةد

ا٣ٞةا٢ ثٮصٮد ر٨٠ ٤ٰٕٚ ٦٪ٛى٢ ٰٚ ا٧٣كذٮل ا٧ٕ٣ٲٜ ٤٣ض٤٧ح ٨ٔ ر٨٠ ا٣ػـ٨٦ 

كا٣ىٲ٘ح، ٚإ٦ٌة أف ٱ٤ذعٜ ا٢ٕٛ٣ ثٕ٪ىؿ ا٣ـ٨٦ ٬ؾا ٚٲ١ٮف ٦ٌةرٔةن أك ٦ةًػٲةن، ك 

٣ٕؿثٲػح. ٠ػؾ٣ٟ إ٦ٌة أف ٱجٞٯ ػة٣ٲةن ٨٦ ٔ٪ىؿ ا٣ـ٨٦ ٧٠ة ٬ٮ ظةؿ ا٧٣ىػةدر ٚػٰ ا

ٚإف ٚؿًٲح كصٮد ا٩ٛىةؿ ثٲ٨ ٔ٪ىؿ ا٣ـ٨٦ كا٢ٕٛ٣ ٰٚ ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح ٱذػٲط ٚػٰ 

ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح دٛكػػٲؿ ّػػة٬ؿة ا٣عػػؿكؼ ا٣ذػػٰ دع٧ػػ٢ ٔ٪ىػػؿ ا٣ػػـ٨٦ ٠عػػؿكؼ 

ا٣٪ٰٛ
(22)

. كا٣ذٛكٲؿ ا٤٣كة٩ٰ ٣٭ؾق ا٣ْة٬ؿة ثة٣ٕجةرة ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ا٣عؽٱسػح أف ا٣ٕٛػ٢ 

٦كػذٮل ٩عػٮم أ٧ٔػٜ ٦ػ٨ ٦كػذٮل ٱعذ٢ٌ ٤ٔٯ ا٧٣نٌضؿ ا٣ذؿ٠ٲجٰ ٦ٮٕٝػةن ٚػٰ 

ا٣٪ُٜ، ز٥ ٱذٌٞؽـ ٨٦ ٦ٮٝٓ إ٣ٯ آػؿ ثعكت ا٣ك٧ةت ا٧٧٣ٲـة ا٣ذٰ ٱع٤٧٭ػة ٚػٰ 

ا٣ض٤٧ح، ٣ٲعذ٢ٌ ٰٚ ٩٭ةٱح ا٧٣ُةؼ ٦ٮٝٓ رأس ا١٧٣ٌٮف ا٣ـ٦٪ػٰ، ١٣٪ػ٫ ٚػٰ ظػةؿ 

ا٣٪ٰٛ ٣ٲف كظٲؽان ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ٮٝػٓ ثػ٢ إف ظػؿكؼ ا٣٪ٛػٰ ا٣ذػٰ دع٧ػ٢ قػ٧ح 

ٯ ا٧٣نػٌضؿ ا٣ج٪ٲػٮم ٤ٔػٯ ٦ٮٝػٓ ا٣ػـ٨٦ ]+ز٨٦[ مأ٩٭ة مأف ا٢ٕٛ٣، دذٌٞؽـ ٤ٔػ

٩٭ة دع٢٧ ق٧ح ]+٦ذٌىػ٢[ ٵا٣ؾم ٱعذ٫ٌ٤ ا٢ٕٛ٣، ٚذ٤ذع٥ ث٫ دؿ٠ٲجٲًّة ٹ ٦ٕض٧ٲًّة، 

مأ٩٭ة ٰٚ ذ٣ٟ مػأف ا٣ٌػ٧ةاؿ ا٧٣ذىػ٤ح، ك٬ػؾا ٱٌٛكػؿ ا٣ْػة٬ؿة ا٧٣ٕؿكٚػح ٚػٰ 

ا٣ٕؿثٲح ٦٪ؾ قٲجٮٱ٫، ك٬ٰ أف ا٢ٕٛ٣ ٱ٤ذىٜ ثة٣عؿكؼ ا٣ٕة٤٦ح ٚٲ٫ ٣ٲنػ١ٺ ٧٤٠ػح 

كاظؽة
(23)

 ٨٦ د٤ٟ ا٣عؿكؼ ٝؽ، كإٍف، كأدكات ا٣٪ٰٛ.. ك

ا٩ذٞةؿ  ٨٦niveau syntaxique اٳ٣ٲةت ا٧٣ذٌجٕح إذف ٰٚ ا٧٣كذٮل ا٣ذؿ٠ٲجٰ 

ٔ٪ىؿ أك ر٨٠ ٦ٕض٧ٰ ٨٦ ٦ٮ٫ٕٝ ٰٚ ا٣ج٪ٲػح ا٧ٕ٣ٲٞػح إ٣ػٯ ٦ٮٝػٓ أ٤ٔػٯ ٤ٔػٯ 

إ٣ٯ وؽر ا٣ض٤٧ح، ٧٠ة ٬ٮ ظةؿ اق٥ اٹقذٛ٭ةـ ٰٚ )٦ػ٨  ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲٮم، أك

كا٣ؾم ٱعذ٢ ا٣ىؽارة ثٕػؽ ا٩ذٞة٣ػ٫ ٦ػ٨ ٦ٮٝػٓ ا٣ٛةٔػ٢ ٚػٰ ُٝٓ داثؿ ا٣ٛذ٪ح؟( 

                                                 

 .3ا٩ْؿ  قٲجٮٱ٫، ا٣ؼىةاه، ثةب ا٣عؿكؼ ا٣ذٰ ٹ ٱ٤ٲ٭ة إٹ ا٢ٕٛ٣، ج (22)

 ذٞػؽَّـي ٚٲ٭ػة اٵقػ٧ةءي د٬ؾا ثةب ا٣عؿكؼ ا٣ذػٰ ٹ »، 111ص  3ا٧٣ؿصٓ ٩ٛك٫، ج ا٩ْؿ  قٲجٮٱ٫ (23)

 .115-114ص « ٬ؾا ثةب ا٣عؿكؼ ا٣ذٰ ٹ ٱ٤ٲ٭ة ثٕؽ٬ة إٹ ا٢ٕٛ٣»، ك، صا٢ٕٛ٣ى 
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ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح إ٣ٯ ا٧٣ٮٝٓ ا٧٣ؼٌىه ٧٤٣ٞٲؽات ا٤٣٘ٮٱح. ك٬ػؾا اٹ٩ذٞػةؿ ٦ػ٨ 

ا٣جذح، ث٢ ٱؼٌٓ ٣ض٤٧ػح ٝٲػٮد  ٌضؿ ٣ٲف ٔنٮااٲًّةٚؿع إ٣ٯ ٚؿع أ٤ٔٯ ٤ٔٯ ا٧٣ن

ٌٜٞ ٨٦ ٦ُةثٞذ٭إفَّ  ك٦جةدئ دؿ٠ٲجٲح. ة ٦ىٛٮٚح ا٣ك٧ةت ا٣ٮاصت دؽٝٲٞ٭ة كا٣ذع

٤ُ٧٤٣ٮب دؼٌٓ ٤٧ٕ٣ٲػةت ا٣٪كػغ كا٤٣ىػٜ ٚػٰ ٤٧ٔٲػح مػجٲ٭ح ثة٤٧ٕ٣ٲػةت 

ٚإف ص٤٧ح ٦ػ٨ ٩عػٮ  ،ا٣عةقٮثٲح ا٧٣ٕؿكٚح ٨٦ ٩كغ ك٣ىٜ. ث٪ةءن ٤ٔٯ ٦ة قجٜ

إ٧ٌ٩ة ٬ٰ ٩ةدش ٔؽد ٨٦ ا٤٧ٕ٣ٲةت ا٣ذعٮٱ٤ٲح ا٣ذػٰ ٱٞػٮـ  )ٗؽان ٨٣ ٱ٤ٮ٥١٦ أظؽه(

 ا٧ٕ٣ٲٞح  ث٭ة ا٧٣ٕة٣ش ا٣٪عٮم ا٣ؽ٦ةٰٗ ٤ٔٯ ث٪ٲذ٭ة

 ٗؽا ٥٠ ـأظؽ ٨٣ ٱ٤ٮ

ٚٲ٪كغ ا٣ْؿؼ )ٗؽان( كٱٌٞؽ٦ػ٫ ٤ٔػٯ ا٧٣نػٌضؿ ٣ٲ٤عٞػ٫ ث١٧ػةف ا٣ىػؽارة 

 ا٧٣٪ةقت ٫٣ 

 ٗؽان ٨٣ أظؽه ٱ٤ٮـ ٥٠ )ٗؽان( 

 كٱ٪كغ ٧ًٲؿ ا٧٣ٕٛٮؿ ث٫ ]+٦ذى٢[ كٱ٤ى٫ٞ ثة٢ٕٛ٣ 

 ٗؽان ٨٣ أظؽه ٱ٤ٮ٥١٦ )٥٠( )ٗؽان(

كٱ٪كغ ا٢ٕٛ٣ كٱ٤ع٫ٞ ك ا٧ٌ٣ٲؿ ا٧٣ذى٢ ث٫ ث٧ٮٝٓ ٦ذٞؽِّـ ٤ٔٯ ا٧٣نػٌضؿ 

 ه ٣ٕ٪ىؿ ا٣ـ٨٦ ك٦ؼٌى 

 أظؽه )ٱ٤ٮ٥١٦( )٥٠( )ٗؽا( ٗؽا ٱ٤ٮ٥١٦ ٨٣

كٱ٪كػغ أداة ا٣٪ٛػٰ ا٣ذػٰ دع٧ػ٢ ٦ىػٛٮٚح ا٣كػ٧ةت ا٣ؽٹ٣ٲػح كا٣ذؿ٠ٲجٲػح 

كا٣ىؿٚٲح ]+٩ٰٛ[ ]+٦ذى٢[ ]+ز٨٦[، ٚٲ٤عػٜ )٣ػ٨( ٤ٔػٯ ا٣ذػٮا٣ٰ ثػة٣ذٌٛؿع 

ا٣ؼةص ثؽٹ٣ػح ا٣٪ٛػٰ، زػ٥ ثػرػؿ ػػةص ثؽٹ٣ػح ا٣ػـ٨٦، ٚٲ٤عٞ٭ػة ثة٣ٮظػؽة 

ٲح ]٢ٕٚ+٥ً +٦ذى٢[ ا٣ذٰ أ٣ًعٞخ ٝج٤٭ة ثة٣ـ٨٦، ٚٲ٪ذش ٔػ٨ ا٣ىؿٚٲح ا٣ذؿ٠ٲج

 ٢٠ د٤ٟ ا٤٧ٕ٣ٲةت ا٣ذعٮٱ٤ٲح ا٧٣ضٌؿدة ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ؿظ٤ٰ اٳدٰ 

  ٗؽان ٨٣ ٱ٤ٮ٥١٦ )٨٣( أظؽه )ٱ٤ٮ٥١٦( )٥٠( )ٗؽا(
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ٌٞػػٜ إك٦ػػة  ف دكػػذ٢٧١ ٤٧ٔٲػػةت ا٣٪كػػغ كا٤٣ىػػٜ كد٪ضػػـ ٤٧ٔٲػػةت ا٣ذع

٢٠ ٔ٪ىؿ ا٣ىؿٚٲح، ك٠ٲجٲح ككا٧٣ُةثٞح ٢١٣ ا٣ك٧ةت ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ؽٹ٣ٲح كا٣ذؿ

ٱعذ٢ٌ ٦ٮ٫ٕٝ ا٣ضؽٱؽ ٤ٔٯ ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲٮم ث٪ةء ٤ٔٯ ٦ىٛٮٚح ق٧ةد٫، ك٨٦ أٌف 

٬ؾق ا٣ك٧ةت دُةثٜ ا٣٘ةٱح ا٣ذٰ كصؽ ٨٦ أص٤٭ة ٢٠ ٔ٪ىؿ ٦ٕض٧ٰ ا٩ذٞػٰ ٦ػ٨ 

٦ػ٨ ١٦ة٩ػ٫ ا٣ٞػؽٱ٥،  ٱيعؾؼ ٢٠ُّ ٔ٪ىؿ ٦٪كػٮخ ٩٭ةاٲًّػةا٧٣ٕض٥ ا٣ؾ٬٪ٰ، ظذٯ 

 ٪ذش ا٣ض٤٧ح ٰٚ م٤١٭ة ا٣٪٭ةاٰ كثضـء ًبٲ٢ ٨٦ ا٣سة٩ٲح، ث٧ة ٱي 

)  )ٗؽان ٨٣ ٱ٤ٮ٥١٦ أظؽه

ك١٬ؾا ٚإف ٢٧ٔ ا٤٣كة٩ٰ ٹ ٱٞذىؿ ٰٚ ا٣٪عٮ ا٣ذٮ٣ٲؽم ٤ٔػٯ كًػٓ زجػخ 

ٱذٌٕؽل ذ٣ٟ إ٣ٯ دٛكػٲؿ ٩نػأة د٤ػٟ ا٣ىػٲٖ »٤٣ىٲٖ ا٣ذٰ دج٪ٯ ٤ٔٲ٭ة ٣٘ح ٦ة، ث٢ 

«كدأكٱ٢ دؿ٠ٲج٭ة ٠ٰ ٱي٭ذؽل إ٣ٯ ظٞٲٞح ا٣ْة٬ؿة ا٤٣٘ٮٱح
(24)

، ثةٚذؿاض ٤٧ٔٲػةت 

 دٛكػٲؿان ٦٪ُٞٲًّػةٱؽٱح دكذ٧ٌؽ ٝٲ٧ذ٭ة ا٣٪ْؿٱح ٨٦ ٝؽرد٭ة ٤ٔٯ دٛكػٲؿ ا٣ْػة٬ؿة دضؿ

٨ٔ َؿٱٜ رثُ٭ة ٦جةمؿة ثٞٮأؽ ٔة٦ػح دؼٌػٓ ٣٭ػة ا١٣ٛةٱػح ا٤٣٘ٮٱػح، كا٣ػذ١ٌ٭٨ 

 ث٢١ ا٧٣ُٕٲةت ا٧٣ؿدجُح ثة٣ذؿا٠ٲت ذات ا٣ى٤ح ثذ٤ٟ ا٣ْة٬ؿة.

راـوث وةػػ، فيلػ ضاوىِا أن ُتَِّ٘ ن٘ف أن اىِطٔ اىخٔى٘ػي ٗٓوػ  لىوٕ د

اىهفاٗث اىيغٔٗث وآى٘ث االُخلوال ٌوَ اىهفاٗوث لىوٕ األدا  اىيغؤي اغخٍواداً غيوٕ 

ٌفٓؤم اىٍػشوً واىٍخغّ٘وؽات، واىظٔاْؽ اىيغٔٗث، فلؽضِا ٌفٌٖٓٔ اىهيّ٘وات 

اىؼِْٖ واىتِ٘ث اىػٍ٘لوث واىتِ٘وث اىفوٍط٘ث، وأغٍِ٘وا أٌريوث ٌوَ اىػؽة٘وث غيوٕ 

ِلوو اىهو م ٌوَ ةِ٘خوّ اىػٍ٘لوث اىهوؽف٘ث اىخوٖ ح -اىلٔاغػ اىخطٔٗي٘ث اىِطٔٗث 

األوى٘ووث لىووٕ نوو٘غخّ اىهوؤح٘ث اىفُٔٔىٔس٘ووث غتووؽ اىتِ٘ووث اىفووٍط٘ث اىٍشووّؽدة. 

ةوو ٗفّفوؽْا ةاىهلوف غوَ آى٘وث وْهؼا، فإن اىِطٔ اىخٔى٘ػي ال ٗهف اىيغوث 

                                                 

(، ٦جةظػػر دأقٲكػػٲح ٚػػٰ ا٤٣كػػة٩ٲةت، دار ا١٣ذػػةب 2111ا٩ْػػؿ ٔجػػؽ ا٣ٛذػػةح ا٧٣كػػٌؽم، ) (24)

 .1ا٣ضؽٱؽة ا٧٣ذعؽة، ثٲؿكت،ط
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ةٌّيرا يٌر   ،قواعد الجهلث. وفي نعرض شررنيا للللٌرا دراسث عتر ها عهل

شتقاقا  الررفٌث وعمانا  اعإعررا ، تعالج القواعد التولٌدًث الترايٌب واال

والخرررا ا الهعجهٌررث ونتررى القواعررد الررروتٌث ووتررا   ا  رروا  

)الفوىولوجٌا( يلل نتلانل، وتُعّد نتانَث علم الهعاىي جزءاً ال ًتجرّزأ نرو 

اليحو؛ فما تدرس دواعي الحذف والتقردًم والتريرٌر فري علهرٌو نتهراًزًو 

، دون أن ًلرون نيرات تبراةا تراي، ةرٌو الرلث وجٌقرث ن )الهعاىي واليحو(، 

الظرروانر اليحوًررث يهوقررا العيا ررر الهعجهٌررث وتراتتٌتهررا فرري الررريو الررذ  

ًحتوًهررا )اسررهٌاا يرران أي فعلٌاررا أي نرفٌاررا(، والظرروانر الررررفٌث يعمانررا  

اعإعرررا  والتبرراةا وقرا ررا االشررتقاأل و رروو ا ةيٌررث، وةررٌو الوتررا   

لعماقرا  الداللٌرث، وارتمافهرا ةرٌو تريٌرب ، أ  اthématiqueالهوضوعاتٌث 

وآرر
(25)

ًوظرون إلى اللغة وجملها علىى ال كٌف أن التولٌدًٌن  . يها شرنيا

أسىىاأ أههىىا عةموعىىة عىىن الملمىىات المتتالٌىىةت تىىص  ىىي كلمىىات  ت  ىى  

علىى  ت و ىي  تدىّد «رأأ»و تةاور في أركان أو عمّوهات لمص عوها هواة أو 

 وٌة فطرًةت ألغراض هحوًة أو داللٌة أو أسىلوتٌة  تعملٌة ذ المشّةر التركٌبي

 ذه الظوا ر التحوًلٌة  حممها ضىوات  هحوًىة  ذ ىذ تالحنىبان   ىا   

العوا ر الممّوهة للةملة وسمات كص عوهات كما أن  واك عبادئ عاعىة  لعى  

الىذي  transparenceدور ا في  ذا االهتدىا  وذاك التةىاورت كمبىدأ الشىةافٌة 

 واص عن كلمة أل رى ًتٌح  نّرب  

*   *   * 

                                                 

  « درًس الوحو وال رف»اهظر عنعود توتوت  (24)
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 املصادر واملراجع
 

 اىٍؽاسع اىػؽة٘ث:

اٵ٣ك٪ٲح ا٣ذٮ٣ٲؽٱح كا٣ذعٮٱ٤ٲح كٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ٦ٲنٲ٢ ز٠ؿٱػة، ا٧٣ؤقكػح  -

 .٣1982ج٪ةف،  -ا٣ضة٦ٕٲح ٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ، ثٲؿكت 

٩ؽكة ا٣٪عٮ كا٣ىػؿؼ، ا٧٣ض٤ػف ٦كٕٮد ثٮثٮ، ، دؽرٱف ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ -

-27صذ٧ةٔٲػػح، د٦نػػٜ ٤ٔػػٯ ٣ؿٔةٱػػح ا٣ٛ٪ػػٮف كاٳداب كا٤ٕ٣ػػٮـ اٹاٵ

31/8/1994. 

دراقح دٮ٣ٲؽٱح دعٮٱ٤ٲح ٤٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ىػؽرم ا٧٣ٌػةؼ ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  -

ا٧٣ض٤ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٕ٤٣ٮـ اٷ٩كػة٩ٲح، ٦ض٤ػف ا٣٪نػؿ  ا٣ٛىعٯ، ٣جة٩ح ٦نٮِّح،

 .1993، ا٣ك٪ح ا٣عةدٱح ٔنؿة، 43صة٦ٕح ا١٣ٮٱخ، ا٣ٕؽد  -ا٧٤ٕ٣ٰ

كا٣ؽ٦ةغ ا٣جنؿم، ٬ة٩ٰ ػ٤ٲػ٢ رزؽ، ق٤كػ٤ح اٝؿأ...٠ذةثػٟ، آٚػةؽ  ا٢ٕٞ٣ -

 .٦2115ٕؿٚح ٦ذضٌؽدة، دار ا١ٛ٣ؿ، د٦نٜ 

٦ض٤ػح ا٣ذٕؿٱػت، ٱٮظ٪ػة ا٣ٺَػٰ، ، اا٨ ا٣٪عٮٱح كا٤٧ٕ٣ٲػةت ا٣ذٕؿٱجٲػحا٣ٞؿ -

 .2115 1، ؾ49ا٣ٕؽد 

ا١٣ذةب، أثٮ ثنؿ ٦ع٧ؽ ٝ٪جؿ قٲجٮٱ٫، مؿح ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٦ع٧ػؽ ٬ػةركف،  -

 ت.ثٲؿك ،ٔة٥٣ ا١٣ذةب

 .1988 ، اث٨ ٦٪ْٮر، ثٲؿكت، دار ا٣ضٲ٢ كدار ٣كةف ا٣ٕؿب،٣كةف ا٣ٕؿب -

دار ا١٣ذػػةب  ٔجػػؽ ا٣ٛذػػةح ا٧٣كػػٌؽم، ٦جةظػػر دأقٲكػػٲح ٚػػٰ ا٤٣كػػة٩ٲةت، -

 (.٣2111ج٪ةف، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ، ) -ا٣ضؽٱؽة ا٧٣ذعؽة، ثٲؿكت
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٦ؽػ٢ ٣ٛ٭٥ ا٤٣كػة٩ٲةت، ركثٲػؿ ٦ةردػةف، دؿص٧ػح ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ا٧٣٭ٲػؿم،  -

 .(2117، )1ا٧٣ذعؽة، ثٲؿكت، طا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح 

ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٭ٲؿم، ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ذعػؽة،  ٦ؽػ٢ ٣ٛ٭٥ ا٤٣كة٩ٲةت، -

 (.2117،)1ثٲؿكت، ط

ـ دنٮ٦ك١ٰ، دؿص٧ػح اا٧٣ٕؿٚح ا٤٣٘ٮٱح َجٲٕذ٭ة كأوٮ٣٭ة كاقذؼؽا٦٭ة، ٩ٮ -

 .1993، 1د. ٦ع٧ؽ ٚذٲِّط، دار ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ، ا٣ٞة٬ؿة، ط

٧٤ض٭ػٮؿ ا٣ٛػة٤ٰٔ   ا٧٣ج٪ػٰ ٣ٝذؿاض ا٣٪٠ٰ٧ْةة ا٤٣٘ٮٱح إ٣ٯ اٹ٨٦ ا٧٣عة -

ح، ٦ػؤد٧ؿ ا٣ذؿص٧ػح ٚػٰ ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػحٰٚ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  - ، ٣جة٩ػح ٦نػٮِّ

أ٧٬ٲذ٭ة كدكر٬ة ٰٚ ا٣ذٮاو٢ ا٣عٌػةرم ثػٲ٨ اٵ٦ػ٥، ا٧٣ض٤ػف اٵ٤ٔػٯ 

-٣395ؿٔةٱػػح ا٣ٛ٪ػػٮف كاٳداب كا٤ٕ٣ػػٮـ اٹصذ٧ةٔٲػػح، ا٣ضػػـء اٵكؿ )

 .2116(، ا٣ٺذٝٲح، 419
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 ()اَكِساز

 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



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

ٍ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
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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

 ك... ]اٵو٢[. 213-219، ا٣ٌىٛعةت 1نةرات ا٦ٲؿ ٠جٲؿ، جإثؿا٬ٲ٥، ا٩ذ
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 يسائم صىذيح يٍ كراب
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ّ
 التٍ سيُا (انماَىٌ يف انطة

ٍَّػ كّػور  ()أ. د. أضٍػ ٌط

ىتمؼود:ىىى-1

ا، إذ ادٌض٫ 428٬-375م٭ؽ ا٣ؽرس ا٣ىٮدٰ ٝج٢ اث٨ قٲ٪ة ) ( دنٕجنة ٠جٲؿن

ٌٰ ا٣ؼػة٣ه أك ثٕؽ ٩نأد٫ ٣ ؽل ا٤٣٘ٮٱٲ٨ إ٣ػٯ ٦ضػةٹت ٦ذٕػٌؽدة، ٦٪٭ػة ا٣جٺٗػ

ا٧٣ذىػػ٢ ثإٔضػػةز ا٣ٞػػؿآف كدٛكػػٲؿق. ك٦٪٭ػػة ا٧٣ذ٤ٌٕػػٜ ٦جةمػػؿة ثػػذٺكة ا٣ٞػػؿآف 

كدضٮٱؽق كدعكٲ٨ ٫ْٛ٣. ك٦٪٭ة ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ػؾم ثٕسذػ٫ ا٣سٞةٚػح ا٣ضؽٱػؽة ٤ٕ٠ػ٥ 

ػػٌت كا٧٣ٮقػػٲٞةا٣ذ٧ٕٲػػح كاقػػ ٌُ كأ٦ػػؿاض ا١٣ػػٺـ. ك٦ػػ٨  ذؼؿاج ا٧ٕ٧٣َّػػٯ كا٣

ٝٓ أف ٱ١ٮف اث٨ قٲ٪ة أ٥ٌ٣ ث٭ؾق اٹدضة٬ةت ككٝٙ ٤ٔػٯ أ٬ػ٥ٌ ٦ىػةدر٬ة ا٧٣ذٮ

( كا٣ٛػةراثٰ 261٬كٹ قٲ٧ٌة ا٧٣ٕض٧ٲح، كا٧٤ٕ٣ٲح ٣ػؽل ا١٣٪ػؽم )ت ،ا٤٣٘ٮٱح

ة ٦ػ٨  ،(339٬)ت  كٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ ٦ىةدر ا٣سٞةٚح ا٧٣ذ٪ٌٮٔح ا٣ذٰ ٧ًٌخ أ٦نةصن

ثػ٨ ا٣ؽرس ا٣ىٮدٰ ٤ٔٯ اػذٺؼ ٗةٱةد٫. كصةء ٰٚ ا٧٣ىةدر ا٣ذٰ دؿص٧خ ٹ

قٲ٪ة ٦ة ٱنٲؿ إ٣ٯ ادٌكةع زٞةٚذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ؼذ٤ٛح، كاَٺٔػ٫ ٤ٔػٯ ٠ذػت ا٤٣٘ػح 

كدأ٣ٲ٫ٛ ٚٲ٭ة. ك٨٦ ٬ؾا ا٣٪عٮ ٦ة ركم ٨ٔ دؼُبح أثٰ ٦٪ىٮر ا٣ضجٌةف ا٣٪عػٮم 

ة أ٫٩ َجٲت ٚٲ٤كٮؼ كٹ ٥٤ٔ ٫٣ ثة٤٣٘ح. ك٠ةف  ٧٠ة -٫٣ ٰٚ ٦ض٤ف اٵ٦ٲؿ زا٧ٔن

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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٣ٟ ٱ٪ْؿ ٰٚ ٠ذػت ا٤٣٘ػح كٹ ثٕؽ ذ - ركل ا٣جٲ٭ٰٞ ٰٚ دةرٱغ ظ٧١ةء اٷقٺـ

( كٗٲػؿق 371٬قٲ٧ٌة ٰٚ ٠ذةب )د٭ؾٱت ا٤٣٘ح( ٵثػٰ ٦٪ىػٮر اٵز٬ػؿم )ت 

ػ ٦ؽة زٺث ق٪ٲ٨، كو٪ٌٙ ثٕؽ ذ٣ٟ رقةا٢ ا٦ذع٨ ث٭ة ا٣ضجٌةفى  ٫، ٚػأٌٝؿ ٣ػ٫ ٩ٛكى

 ِّ ٙ رقػة٣ح دذىػ٢ ثأقػجةب ا٣عػؿكؼ، ث٧ة ظٌى٢ ٨٦ ا٤٣٘ح، ك٤َت ٦٪٫ أف ٱؤ٣

ؿة ا٧٣ٕؿكٚػح ثؿقػة٣ح أقػجةب ظػؽكث ٚأصةث٫ إ٣ٯ ٤َج٫، كأ٣ٌٙ رقػة٣ذ٫ ا٣نػ٭ٲ

نة ٰٚ ا٤٣٘ح ق٧ٌةق )٣كةف ا٣ٕػؿب( ٣ػ٥ ٱىػ٪ٌٙ ٦س٤ػ٫،  ا٣عؿكؼ، ٧٠ة و٪ٙ ٠ذةث

ك٥٣ ٱ٪٫٤ٞ إ٣ٯ ا٣جٲةض، كثٞػٰ ٤ٔػٯ ٦كػٌٮدد٫ ٹ ٱ٭ذػؽم أظػؽ إ٣ػٯ دؿدٲجػ٫
(1)

 .

كٱؿٌصط أف ٱ١ٮف دأ٣ٲ٫ٛ ٣ؿقة٣ح أقجةب ا٣عؽكث ك٬ػٮ ٚػٰ ا٧٣ؿظ٤ػح اٵػٲػؿة 

٨٦ ظٲةد٫ كٝؽ ث٤ٖ ذركة ٩ٌض٫
(2)

، أم ثٕؽ دأ٣ٲٛػ٫ ٠ذػةب ا٣ٞػة٩ٮف ٚػٰ ا٣ُػت 

 َّ  ٛةت.كٗٲؿق ٨٦ ا٧٣ؤ٣

ك٠ةف اث٨ قٲ٪ة ٰٚ ٦ؿظ٤ح ٦ج١ٌؿة ٨٦ ظٲةد٫ ٝؽ امػذ٢٘ ثذعىػٲ٢ ا٤ٕ٣ػٮـ، 

ز٥ٌ رٗت ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٌُت، كدأ٢ٌ٦ ا١٣ذت ا٧٣ى٪ٌٛح ٚٲ٫. ك٥٤ٔ ا٣ُػٌت ٣ػٲف ٦ػ٨ 

 ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ىٕجح، ٚٺ صؿـ وةر ٚٲ٫ ٰٚ ٦ػؽة ٤ٝٲ٤ػح ٔػؽٱ٥ ا٧٣سٲػ٢ ٚٞٲػؽ ا٣ٞػؿٱ٨

كا٣٪ْٲؿ ٧٠ة ٝةؿ ا٣جٲ٭ٰٞ
(3)

. ك٧٣ة صةكز از٪ذٰ ٔنؿة ق٪ح ٨٦ ٦ٮ٣ؽق أٝجػ٢ ٦ػؿة 

أػؿل ٤ٔٯ ا٤ٕ٣ٮـ كأٔػةد ٝػؿاءة ا٧٣٪ُػٜ كص٧ٲػٓ أصػـاء ا٤ٛ٣كػٛح. كأظ١ػ٥ 

ص٧ٲٓ ا٤ٕ٣ٮـ ككٝٙ ٤ٔٲ٭ة ثعكت اٷ١٦ةف اٷ٩كة٩ٰ، ك٢ٌ٠ ٦ة ٫٧٤ٔ ٰٚ ذ٣ٟ 

ُجٲٕػٰ ٚ٭ٮ ٧٠ة ٫٧٤ٔ ٣ػ٥ ٱػـدد إ٣ػٯ آػػؿ ٧ٔػؿق ظذٌػٯ ٚػؿغ ٦ػ٨ ا٧٣٪ُػٜ كا٣

                                                 

، كا٩ْػؿ دػةرٱغ ظ٧١ػةء ٠23ذةب اث٨ قٲ٪ة ٚػٰ دكااػؿ ا٧٣ٕػةرؼ ا٣ٕؿثٲػح كا٣ٕة٧٣ٲػح، ص  (1)

، كا٩ْؿ  ٦ٞؽ٦ح ا٣ؽ٠ذٮر مة٠ؿ ا٣ٛعةـ ٣ؿقػة٣ح أقػجةب ظػؽكث 63اٷقٺـ ٤٣جٲ٭ٰٞ، ص 

 .9ظكةف ا٣ُٲةف كٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ، ص  ا٣عؿكؼ ثذعٞٲٜ ٦ع٧ؽ

 .9رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، ٨٦ ٦ٞؽ٦ح ا٣ؽ٠ذٮر مة٠ؿ ا٣ٛعةـ، ص  (2)

، كٝػةرف ثٕٲػٮف اٵ٩جػةء ٚػٰ َجٞػةت اٵَجػةء ٹثػ٨ أثػٰ 55دةرٱغ ظ٧١ةء اٷقٺـ، ص  (3)

 .438أوٲجٕح، ص 
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كا٣ؿٱةًٰ. ز٥ أٝج٢ ٤ٔٯ ا٥٤ٕ٣ اٷ٣٭ٰ كٝؿأ ٠ذةب ٦ة ثٕػؽ ا٣ُجٲٕػح ٵرقػُٮ، 

كقةٔؽق ٠ذةب ٤٣ٛةراثٰ ٤ٔٯ ٚ٭٫٧ ثٕؽ أف ظ٫ْٛ ٨٦ ٗٲؿ ٚ٭٥. ٧٤ٚة ث٤ػٖ )أثػٮ 

٤ٰٔ( ز٧ة٩ٰ ٔنؿة ق٪ح ٨٦ ٧ٔؿق ٚؿغ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ٤٠ِّ٭ة ك٥٣ ٱذضػٌؽد ٣ػ٫ ثٕػؽ٬ة 

مٰء
(4)

ٱذٌٛػٜ ٦س٤٭ػة ٣٘ٲػؿق. كأ٩نػأ  . ١٣٪٫ٌ ثٕؽ ذ٣ٟ ث٤ٖ ٰٚ ا٤٣٘ػح َجٞػح ٧ٌ٤ٝػة

ة ٗؿٱجح، ك٠ذػت رقػةا٢ ٤ٔػٯ َؿٱٞػح اثػ٨ ا٧ٕ٣ٲػؽ  ّن زٺث ٝىةاؽ ٧ًٌ٪٭ة أ٣ٛة

كا٣ىةظت )اث٨ ٔجٌةد( كا٣ٌىةثٰ
(5)

. 

كٱجؽك ٣ٰ ٨٦ ػٺؿ ٦ة أكصـد٫ ٨٦ قٲؿة ا٣نػٲغ ا٣ػؿاٲف أٌف ز٦ة٩نػة رث٧ٌػة 

 ٠ةف َٮٱٺن ٚى٢ ثٲ٨ دأ٣ٲ٫ٛ ٤٣ٞة٩ٮف ٰٚ ا٣ُت، كدأ٣ٲ٫ٛ رقة٣ح أقجةب ظػؽكث

ٛػح  ،ا٣عؿكؼ ا٣ذٰ ٧ًٌخ ػٺوح ٤ٕ٣ٮـ مذٌٯ ٠ة٣ٛٲـٱةء كا٣ُػٌت كا٤٣ٌ٘ػح ٌّ ٦ٮ

٤٣ػػؽرس ا٧٤ٕ٣ػػٰ ٣ٶوػػٮات ٔة٦ٌػػح ك٣عػػؿكؼ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ػةٌوػػح. ك٦ػػ٨ 

ا٣ٌؿكرم أف أمٲؿ إ٣ٯ أ٩٪ٰ أك٣ٕخ ث٭ػؾق ا٣ؿقػة٣ح ٦٪ػؾ ز٦ػ٨ ٣ػٲف ثة٣ٲكػٲؿ، 

ة ٣ؽركقٰ ٰٚ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة ٝج٢ ػ٧ف كٔنؿٱ٨ ق٪ح ك٦ة  ٚض٤ٕذ٭ة ٩ىٮون

أزاؿ، ز٥ أٝج٤خ ٤ٔٯ اقذؼؿاج آ٣ٲةت ا٣٪ُٜ ٦٪٭ة ٚػٰ ثعػر ٦كػذ٢ٞ
(6)

. ٧٠ػة 

ة ٤٣ؽرس ا٧٤ٕ٣ٰ ٣ٶوٮات ٔ٪ػؽ أمػ٭ؿ ا٣ع٧١ػةء،  ة ك٦ؤٌرػن ٔؽت إ٣ٲ٭ة دارقن

٣ػٯ إك٥٬ ا١٣٪ؽم كا٣ٛةراثٰ كاث٨ قٲ٪ة. ك٨١٣ ٹ ثٌؽ ٨٦ ا٣ذىؿٱط ث٧ة ظٛـ٩ػٰ 

٬ػػؾا ا٣جعػػر ا٣ػػؿا٨٬، أٹ ك٬ػػٮ إػػػٺؿ رقػػة٣ح أقػػجةب ظػػؽكث ا٣عػػؿكؼ 

ة٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت )ا٣ىػػٮدٲح( ا٣ػػٮاردة ٚػػٰ ٠ذػػةب ا٣ٞػػة٩ٮف، كٹ قػػٲ٧ٌة ٦ػػة ٱذٌىػػ٢ ث

ثأٌٔةء ا٣٪ُػٜ، كآ٣ٲػح إوػؽار اٵوػٮات، ككصػٮد )٣كػةف ا٧٣ـ٦ػةر(، اٳ٣ػح 

                                                 

 .439، ك٠ؾ٣ٟ ٔٲٮف اٵ٩جةء، ص 57-55دةرٱغ ظ٧١ةء اٷقٺـ، ص  (4)

 .443، ك٠ؾ٣ٟ ٔٲٮف اٵ٩جةء، ص 63رٱغ ظ٧١ةء اٷقٺـ، ص دة (5)

آ٣ٲةت ا٣٪ُٜ ٰٚ رقة٣ح أقػجةب ظػؽكث ا٣عػؿكؼ ٹثػ٨ قػٲ٪ة، دار ا٣ؿٚػةٰٔ كدار ا٤ٞ٣ػ٥  (6)

، ك٠ؾ٣ٟ ا٣ؽراقح ٩ٛك٭ة ٰٚ ٠ذةثٰ دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ اٵوٮات 2111ا٣ٕؿثٰ ثع٤ت ٔةـ 

 .2114ؿة ٔةـ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، دار ا٣ؿٚةٰٔ كدار ا٥٤ٞ٣ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ظ٤ت كا٣ٞة٬
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ة ثعكت دع٤ٲ٤٪ة أف د٥ٌٌ رقػة٣ذ٫  ٕن اٵك٣ٯ ٰٚ ا٣ذىٮٱخ اٷ٩كة٩ٰ. ك٠ةف ٦ذٮٝ

ٲ٭ػة. زػ٥ ص٧ةع ٦ٕةر٫ٚ ا٣ىٮدٲح كٹ قٲ٧ة ا٣ُجٲٌػح ٧٣كػٲف ا٣عةصػح ا٧٤ٕ٣ٲػح إ٣

أدرس رقػة٣ح ا١٣٪ػؽم ٚػٰ )ا٤٣س٘ػح(، ٚٮصػؽت أٌف  إ٣ٯ أف دىؿٚخ ثٰ ا٣عةؿ

اث٨ قٲ٪ة أٚةض ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع كزاد ٤ٔٯ ا١٣٪ؽم زٱةداتو ٦٭٧ٌػح ٱ٪ج٘ػٰ أف 

آ٦ػٺن أف  ،دأػؾ ١٦ة٩٭ة ثٲ٨ ٬ؾق ا٧٣كةا٢ ا٣ذٰ اقذؼؿصذ٭ة ٦ػ٨ ٠ذػةب ا٣ٞػة٩ٮف

ى  ػة ٷ٧٠ػةؿ ٦ػة صػةء دض٧ٓ ٦ٓ رقة٣ح أقجةب ا٣عؽكث ٚذ١ٮف ٣٭ة ذٱػٺن أك ٣ ٞن عى

 ًً  ٤ٔٯ ا٣ؽارقٲ٨. ٫ً ٚٲ٭ة كٔؿ

ٌٌُت ٬ػٮ ٧ٔػ٢ اثػ٨ قػٲ٪ة ا٧٣ذ٧ٲٌػـ، ٚٞػؽ ٠ػةف  كٱجٞٯ ٠ذةب ا٣ٞة٩ٮف ٰٚ ا٣

)دااؿة( ٦ٕةرؼ ٦٪ذ٧ْح أذ٧ؽت ٤ٔٯ إ٩ضػةز اٵَجػةء ا٣ٲٮ٩ػةف، ك٤ٔػٯ ثٕػي 

اٵ٧ٔػػةؿ ا٣ٕؿثٲػػح، ك٤ٔػػٯ ػجؿدػػ٫
(7)

. ك٦ػػٓ أف ا٣ٞػػة٩ٮف ٝػػؽ ادٌجػػٓ صػػة٣ٲ٪ٮس 

ٞؽ ٌٝؽـ ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٤٧٣عٮّةت ا٣ذٰ ٥٣ د٨١ ٦ٕؿكٚح ٔ٪ؽ كا٧٣ؽرقح ا٣ٞؽٱ٧ح ٚ

كثٰٞ ٦كذ٧ٕٺن ٚٲ٭ة ظذٯ ا٣ٞػؿف  ةصة٣ٲ٪ٮس. ك٣ؾ٣ٟ ظةز ق٧ٕح َٲجح ٰٚ أكرث

ا٣كػػةثٓ ٔنػػؿ
(8)

. كٔػػ٨ َؿٱػػٜ اٵ٩ػػؽ٣ف دػػؿص٥ ا٣ٞػػة٩ٮف ٹثػػ٨ قػػٲ٪ة، ك٠ػػةف 

اٵكرثٲٮف ٱ٪ْؿكف إ٣ٲ٫ ٠أ٫٩ كظٰ ٦ٕىٮـ، كثٰٞ ا٧٣ؿصػٓ اٵكؿ ٤٣ُػت ٚػٰ 

ٵكرثٲح ٝؿك٩نة ٠سٲؿة٢٠ ا٣ضة٦ٕةت ا
(9)

. ك٣ػؾ٣ٟ دؿثٌػٓ اثػ٨ قػٲ٪ة ٤ٔػٯ ٔػؿش 

ا٣نؿؼ ا٣ؾم ٥٣ ٱذ٧ذٓ ث٫ اٵَجةء ا٣ٲٮ٩ػةف اٵكااػ٢ ٦سػ٢ أثٞػؿاط كٗػة٣ٲ٨
(11)

 .

كٝؽ دجٲ٨ٌ ٣ٰ أٌف ٬ؾا ا١٣ذةب ٦سةؿ ٩ةَٜ ٤ٔٯ ا٣سٞةٚح اٷقػٺ٦ٲح ا٧٣ٮ٣ٌػؽة ا٣ذػٰ 

ٚػٰ  أٚةدت ٨٦ ا٣ذؿص٧ح، ١٣٪ٌ٭ة ٥٣ دٞٙ ٔ٪ؽ٬ة ث٢ أًػةٚخ كٔػٌؽ٣خ كثٕسػخ

                                                 

 .٠111ذةب اث٨ قٲ٪ة ٰٚ دكااؿ ا٧٣ٕةرؼ )٩ٞٺن ٨ٔ ا٧٣ٮقٮٔح ا٣جؿٱُة٩ٲح ا٣عؽٱسح(، ص  (7)

 .113ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ )٩ٞٺن ٨ٔ دااؿة ا٧٣ٕةرؼ اٵ٦ؿٱ١ٲح(، ص  (8)

 .162ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ، ص  (9)

 . كا٧٣ن٭ٮر ثةق٥ صة٣ٲ٪ٮس.111ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ )٩ٞٺن ٨ٔ ٹركس ٹصؿا٩ؽ(، ص  (11)
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  ّْ امىصادر امقدٓىة حٔاة جدٓدة وقّدوتُا منعامه بروح إسالموْ وماالاع بربال

الب  بالي سالٌٔا   ٓعمٌٔالا والي واجالة امدراسالة  بنّ أّع ذمال  امتقالدٓر امىٌص 

مر امعبقري، واستخراج امىخبِء فٔالٍ والي وعأالات  امعنىٔة وامنغِٓة مُذا اماِّ

ا وِسِبة وعرفٔة واتقنّة   َْ حقًّ

إمّ أع امثقافة امعربٔة فالْ أوالِمُا الومالّ وعالار   ووي امىُّه أع ًشٔر

اًحدرت إمّ شعِب امعرب فْ جاَنٔتُه والي امشالعِب امقرٓبالة وامشالقٔقة، 

ووقنتُا حٔاتُه ووٌاشط فًٌُِه وحكىتُه، وتجنّ ذمال  لناّلٍ فالْ مغالتُه  

ومالالذم    ارابالالة فالالْ أع تكالالِع لتالالة امنغالالة زامالالرة بالالامكثٔر والالي امىعالالار  

بة فْ منق اإلًاا ِّ ع وامحِٔاع واممرق بٌُٔىا، وفْ الرض وبٌاورَا امىتٌ

وواامكُا، وفْ امٌبات وامشجر، وفْ اماىاء وًجِوُا والًِاء وأالر ذمال  

وّىا َِ وعرو  ودّوع فْ رسائل ماّوة أو لتة جاوعة أو وعالاجه وختنمالة  

ر امىالرء أع  امترجىالات تِمالدت فالْ فالراي بنىالْ   ِّ ومذم    ٓىكي أع ٓتص

ع امترجىة أفادت وي وعالار  امعالرب امىصالانحات امتالْ وألبر دمٔل بنّ أ

بقْ وعظىُالا بربًّٔالا لىالا َالِ  بنالّ أع امىراحالل الومالّ امىتّصالنة بالامعنِ  

امّدمٔنة ربىا شُدت دمِ ا مىمردات أجٌبٔة لثٔرة قبل أع ِٓمّد والي امنغالة أو 

ٓعّرب فُٔا وا ٓكِع بدٓما متن  امىمردات  وربّىا لاع لتالاب ومالاتٔا امعنالِ  

( وثالالالا ا بنالالالّ تنالالال  امحامالالالة امىتقّدوالالالة منعنالالالِ  384َنخالالالِارزوْ  ت م

ووصانحاتُا وي ممل امترجىة
 11)

  

وإذا ًّحٌٔا جاًباا وا حِتٍ لتالة امنغالة أو وعاجىُالا والي وعالار  امعالرب 

                                                 

ووا ٓنُٔا  وقد دباَالا امخالِارزوْ بعنالِ   47وماتٔا امعنِ   أبِاب امىقامة امثأًة(، ص  (11 

امعجه، وَْ: اممنامة وامىٌاق واماة وبنه امعدد وامٌُدسة وبنه امٌجِ  وامىِسالٔقا 

 وامحٔل وامكٔىٔا 
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ا٣ُجٌٲٌح، ك٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٯ أذ٪ػةا٭٥ ثػة٣٪ُٜ ك٦عةقػ٪٫ كٔٲٮثػ٫، كصػؽ٩ة ٦ػة ٱٞػٌؽر 

ة اثذؽأت ٦ٓ ا٣ٞؿف ا٣سة٩ ٛن ٔي ثؼ٧كٲ٨ ٦ى٪ ٲخ ٤٠ٌ٭ة ٪ً ٰ ٤٣٭ضؿة كاقذ٧ٌؿت ٝؿك٩نة 

ثؼ٤ٜ اٷ٩كةف كأق٧ةء أٌٔةا٫ كصـاٲٌةد٭ة، ٦ٓ ا٣ؽٝح كاٹقذٞىػةء
(12)

. ك٧ٌ٦ػة 

ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٘٪ٯ ا٧٣ٕؿٰٚ أٌف ا٤٣٘ٮٱٲ٨ كٹ قٲ٧ة ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨ ٠ة٣ؼ٤ٲػ٢ )ت 

( ٣ػ٥ ٱػٮردكا ٧٤٠ػح دػٲ٤ػح كاظػؽة ٚػٰ 181٬( كد٧٤ٲؾق قػٲجٮٱ٫ )ت 175٬

ا٩جسٜ ٨٦ ٦ُٕٲةت ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح أوٲٺن ٥٣ ٱ٪كش ٤ٔػٯ درق٭٥ ا٣ىٮدٰ ا٣ؾم 

٦سةؿ قةثٜ
(13)

ة قجٜ اث٨ قٲ٪ة ا٣ػؾم  ٕن ا ٧٤ٔٲًّة كاق . أًٙ إ٣ٯ ذ٣ٟ أٌف ازد٬ةرن

٤٣٭ضؿة كٔةش زٺزنة كػ٧كٲ٨ ق٪ح. ك٣ؾ٣ٟ ثةت اَٺ٫ٔ ٤ٔٯ  375ك٣ؽ ق٪ح 

ا، كٹ قٲ٧ٌة أ٫٩ ٥٣ ٱذؿؾ مػٲبنة ٦ػ٨  ٤ٔػٮـ ٬ؾق ا٧٣ىةدر ا٤٣٘ٮٱح كا٧٤ٕ٣ٲح ٦ؤ٠ٌؽن

ةق ٨٦ ثُٮف ا١٣ذت أك أٚٮاق ا٧٤ٕ٣ةء ا٧ٌ٤ٕ٧٣ٲ٨. ٌٞ  ٔىؿق إٹ د٤

٤خ ا٧٣ٕؿٚح ا٣ ٬ػ٥   ؼةٌوح ثؼ٤ٜ اٷ٩كػةف كث٭ػ٥ اٝذيػًؽمى كا٣ؾٱ٨ ٔ٪٭٥ ٩ٞي

(، كأثػػٮ زٱػػؽ )ت 191٬(، كد٧٤ٲػػؾق ا٤٣ٲػػر )ت ٩عػػٮ 175٬ا٣ؼ٤ٲػػ٢ )ت 

(، 224٬(، كأثٮ ٔجٲؽ ا٣ٞةق٥ اث٨ قٺـ )ت 216٬(، كاٵو٧ٰٕ )ت 215٬

(، كاث٨ درٱػؽ 255٬(، كأثٮ ظةد٥ ا٣كضكذة٩ٰ )ت ١ٌ244٬ٲخ )ت كاث٨ ا٣كٌ 

(. 395٬(، كأثػٮ ٬ػٺؿ ا٣ٕكػ١ؿم )ت 371٬(، كاٵز٬ؿم )ت 321٬)ت 

إًةٚح إ٣ٯ زةثخ ث٨ أثٰ زةثخ ٨٦ رصةؿ ا٣ٞؿف ا٣سة٣ر، وػةظت ٠ذػةب ػ٤ػٜ 

اٷ٩كةف. كصةء ٨ٔ ٬ؤٹء ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٦ٕؿٚح وعٲعح إ٣ٯ ظٌؽ ثٕٲػؽ د٪ةك٣ػخ 

ؽ اٷ٩كةفأٌٔةء ا٣٪ُٜ ٔ٪
(14)

. 

                                                 

ض٧ػٓ ذ٣ٟ  إظكةف ا٣٪ه، )٦ى٪ٌٛةت ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب ٰٚ ػ٤ٜ اٷ٩كةف(، ٦ض٤ػح ٦ ٦سةؿ (12)

 .236-219، ص 2، ج 73ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ٦ش 

 .159(دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، ص 13)

-8/231، 5/319، كد٭ؾٱت ا٤٣٘ػح، 143-1/141، 1/138ا٧٣ؼىه ٹث٨ قٲؽة،  (14)

 = كد٭ؾٱت ،57-١56ؿم، ص ػؼٲه ٤٣ٕكػ، كا٣ذ1/31٤ت ا٧٣ى٪ٌٙ، ػ، كا٣٘ؿٱ232
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أ٦ة اث٨ قٲ٪ة ٚٞؽ اقذ٢٧ٕ ٰٚ رقة٣ذ٫ ٨ٔ أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ ٔػؽدنا 

٨٦ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٣ذؽاك٣ح ٣ؽل ا٤٣٘ٮٱٲ٨ كدارقٰ اٵوٮات، ٧٠ة اقػذ٢٧ٕ 

٦ىػػ٤ُعةت َجٲٌػػح كدنػػػؿٱعٲٌح دذىػػ٢ ثة٣ٌ٘ػػةرٱٙ كا٣ٌٕػػٺت، كثٌٕػػ٭ة 

ٞنة ٦ذؿص٥ ٨ٔ ٠ذت ا٣ٌُت ا٣ٲٮ٩ة٩ٰ ٧٠ة ق٪نٲؿ ٹظ
(15)

٥ ٬ؾق . كٱ٨١٧ أف دٞك

ػ٪ٍ ا٧٣ى٤ُعةت ٝك٧ٲ٨  أكرد ٰٚ اٵكؿ ٦ة ٱذىػ٢ ثذنػؿٱط ا٣عى  ؿة كا٤٣كػةف ضى

ػةوح، كأكرد ٰٚ ا٣سة٩ٰ ٦ة اقذ٫٤٧ٕ ٰٚ ا٣ٛىػٮؿ ا٣ذة٣ٲػح ٦ػ٨ ا٣ؿقػة٣ح ٔة٦ػح، 

كٹ قٲ٧ٌة ا٣ٛى٢ ا٣ؿاثٓ ا٣ؾم ٱ٧س٢ ٣ٌت ا٣ؿقة٣ح، ك٬ٮ ٚػٰ اٵقػجةب ا٣ضـاٲٌػح 

٣عؿؼ ظؿؼ ٨٦ ظؿكؼ ا٣ٕؿب
(16)

. 

ىمنىكتابىالػانونىالمدائلىالمدتخرجظى-2
ػ٪ٍ ذ٠ؿ اث٨ قٲ٪ة ٰٚ ٚىػ٢ دنػؿٱط ا٣عى  ؿة كا٤٣كػةف ٚػٰ رقػة٣ح أقػجةب ضى

ظؽكث ا٣عؿكؼ ٥ْٕ٦ ٦ػة أكردق ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ا٣ٞػة٩ٮف ٦ػة ػػٺ ٚؿكٝنػة ًػبٲ٤ح 

ٞة رقة٣ح أقجةب ظػؽكث  ٌٞ ٣ٮظْخ ثٲ٨ ا٣ؿقة٣ح ك٠ذةب ا٣ٞة٩ٮف. كٝؽ دذجٓ ٦ع

ا٣عؿكؼ ٬ؾق ا٣ٛػؿكؽ ٧٤٣ٞةر٩ػح كاٷٱٌػةح
(17)

ٲ٪ة ٣ػ٥ ٱٕػٌؿؼ . ١٣ػ٨ٌ اثػ٨ قػ

                                                 

، كٝػةرف ث١ذػةب 4/216كا٤٣كةف )٨ٔ اٵز٬ػؿم( ، 593-٤٣592ذجؿٱـم، ص اٵ٣ٛةظ  =

. كا٩ْؿ  زةثػخ، ٠ذػةب ػ٤ػٜ اٷ٩كػةف، 364-1/363، ك 3/287ا٣ٕٲ٨ )ط. ٬٪ؽاكم( 

. 142-1/141، ك٠ٺ٦ػػػ٫ ٚػػػٰ ا٧٣ؼىػػػه، 164، ك٠ػػػؾ٣ٟ، ص 192-191ص 

كا٧٣ؼىه ٬ٮ ا٣ضة٦ٓ ٢١٣ ٦ة دٌٞؽ٫٦ ٨٦ ركاٱةت ك٦ىةدر. كا٩ْؿ ٠ػؾ٣ٟ  ا٣ٕكػ١ؿم، 

 .57ا٣ذ٤ؼٲه، ص 

 .  113-118، 71-64ؿ  رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، ص ا٩ْ (15)

، ص  (16) ٧ٌػػة اقػػذ٫٤٧ٕ ا٤٣٘ٮٱػػٮف ٚػػٰ ا٣ػػؽرس 132-114، 92-72ا٩ْػػؿ  ا٣كػػةٜث  ٔ . ٬ػػؾا ٌٚػػٺن

 .121-113ا٣ىٮدٰ ٠ة٣ؼ٤ٲ٢. ا٩ْؿ  ٠ذةثٰ  دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، ص 

ؿة إظة٣ػح إ٣ػٯ ، كٚٲ٭ة ثٌػٓ ٔنػ71-64ا٩ْؿ  رقة٣ح ٰٚ أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، ص  (17)

ٞةف. كا٩ْؿ ٠ؾ٣ٟ ص  ٌٞ . كٔػؿض اثػ٨ قػٲ٪ة ٚػٰ ا٣ٞػة٩ٮف ٚػٰ 118ا٣ٞة٩ٮف أكرد٬ة ا٧٣ع

 = ا٣ٛى٢ ا٣عةدم ٔنؿ ٣ذنؿٱط ٢ٌٔ ا٣ع٪ضؿة، كٰٚ ا٣ٛى٢ ا٣سة٩ٰ ٔنؿ ٣ذنؿٱط ٢ٌٔ
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جرةَفَٖرشاىجّ،َوباشرَباىددٗحَعََثرن٘بٓا،َعيَٕخََ٘أُّهَّعّرفٓهاَفهََِْٖاىدََ

اىدِجرةَ»اىلأُنَفٌَٖطيعَاىفطوَاىخاّصَبجشهرٗحَعضوَاىدِجرة.َوكال:َ

َُخِيَقَآىةًَىيطٔت،َؤٌَْؤىٌّفٌَََغضارَٗفَخالخة... ٌّٖ َغضروف ٌٔ َ«.َعض َّ ىه

ىرشهاىةَوفهَٖاىلهأُن،َوْهَٖابََشِ٘اَاىهذيَكنهرَاىاضهارٗفَاىرة٘صهةَفهَٖا

َّٖ ََّٖاىجرش ََّٖ،َواىطرجٓاريَّأوَاىدرك ،َواىذيَالَاشهًَ)واىطرجٓاىٖ(َأوَاىٍهب

َّٖ ََّٖىّ،َأشارَإىَٕاىاضهرو َاىهذيَٗهدعَٕاٙنَبهاىديل (.Cricoidَ)َأوَاىفجخه

ٌََِّ»ٗلٔل:َ ُّٖ ام،َواىجفَّهْتََ-أيَكطبةَاىرةةََ-...َبوَاىجُْٔرَاىاضروف إىَٕكُدَّ

اطاٍتَٗجيّيٓاَغشاءٌَوٗجريَعيَٕجٍ٘عَكىمٌَهََاىبهاطََْذهَاىاضارُٗفَبرب

البِةٌَأَْ.َونهذىمَأًٗضهاٌَهََرهاْره،َوعيهَٕ غشاءٌَأٌيُسَإىَٕاىُ٘بِْسَواىطَّ

ََّٖ-أيَاىعضَٔاىٍجدّدثَعِهََّ-رأشَّ ًََواىدِجهرةَ،ََاىفٔكهاُ اىهذيَٗيهَٖاىفه

«وطرفَّاألشفوَِٗلصهًَإىهَٕكصهٍَ٘...
(18)

.َوٗهرىَاىهدنجٔرَعبهدَاىهرخٍََ

(َْههَٔاىههذيَولههعَنيٍههة064َْقَ)تَاىحَأنَخِههََ٘بههََإشههداىدههاجَضهها

(Larynxجرةَثرجٍةَىٍاَثدّلَعي٘هَّنيٍهةَ)َِْاىدََ
(19)

.َوش٘شه٘رَابهََشهِ٘اَإىهَٕ

جرةَودورْاَالخًلاَفٌَٖٔالعٌَََاىجهزءَاىدهاٌَُٖهََاىلهأُن.َوكْه ََِْاىدََ

اىدنجٔرَاىداجَضاىحَإىَٕأّنَعدمَاشجعٍالَاىخي٘وَوش٘بَّٔٗىيفه َاىدِجهرةَ

                                                 

اىديلٔم،َوفَٖاىفطوَاىداىحَعشرَىجشرٗحَعضهوَاىعمهًَاىالٌهٖ،َوفهَٖاىفطهوَاىرابهعََ=

ضوَاىيصان،َخًَىيعِقَواىركبةَواىطدرَفهَٖفطهٔلَأخهرى.َاىلهأُنَفهَٖعشرَىجشرٗحَع

 وٌاَٗي٘ٓا.44َ-1/44اىط ،َ

اىداش٘ةَركهًَو،64َ،َورشاىةَأشبابَخدوثَاىدرو ،َص0/048َ،َو1/44َاىلأُن،ََ(18)

،َوعبههدَاىههرخٍََأٗههٔب،146َ-144إبههراًَْ٘أُهه٘س،َاألضههٔاتَاىيأٗههة،َصَو(.0َ)

،َوثٔجَّ٘اىِصَاىصابقَعيه49َٕ٘اتَاىعاٌة،َصَ،َوٌبادئَاىيصا48ُأضٔاتَاىياة،َصَ

 ْذهَاىشانيةََْٔىيدنجٔرَأُ٘سَرخٍَّاهلل.

،َوثرجٍهة1/60َعبدَاىرخٍََاىداجَضاىح،َبدٔثَودراشاتَفَٖاىيصهاُ٘اتَاىعرب٘هة،ََ(19)

 .444-440خََِ٘فَٖاىفٓرشت،َصَ
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ؼ ٦ٕػة٩ٰ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ٚػٰ ز٦ػة٩٭٥ٱؿصٓ إ٣ٯ اػذٺ
(21)

. كرث٧ٌػة ٠ػةف ذ٣ػٟ 

ة، ٨ٌ١٣ ظىٲ٤ح ٦ة صةء ٨٦ مؿكح ٣٘ٮٱح ٤٣ع٪ضؿة ٚػٰ ا٧٣ىػةدر ا٣ذػٰ  وعٲعن

ة دؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف أ٢٬ ا٤٣٘ح ص٤ٕٮا ا٣ع٪ضؿة صـءنا ٨٦ ا٣ع٤ٞػٮـ.  ٞن أمؿ٩ة إ٣ٲ٭ة قةث

ٚ٭ٰ صٮؼ ا٣ع٤ٞٮـ كدؤ٣ٌٙ ٨٦ َجٞٲ٨ ٨٦ أَجةٝػ٫، ٧٦ػة ٱ٤ػٰ ا٤٘٣ىػ٧ح ٔ٪ػؽ 

ة ٰٚ ا٣ذٕجٲػؿ ٔ٪٭ػة ثأٝىػٯ ا٣ع٤ػٜ، ٵ٩٭ػ٥ ٦جؽأ ا ٣ع٤ٜ. ك٣ؾ٣ٟ ٥٣ ٱضؽكا ثأقن

رأكا أ٩ٌ٭ة صـء ٨٦ ا٣ع٤ٞٮـ ٹ اقذٞٺؿ ٫٣. كٱكذؽٌؿ ٨٦ ركاٱةت ٠سٲؿة ٤ٔٯ أٌف 

ا٣ع٤ٜ ٔ٪ؽ ا٣ٞؽا٦ٯ ٗٲؿ ا٣ع٤ٞٮـ، إذ ٬ػٮ ٦ضػؿل ٦نػذؿؾ ٤٣ُٕػةـ كا٣نػؿاب 

ٛىف، ٦جؽؤق ٨٦ ا٤٘٣ى٧ح ك٦٪ذ٭ػةق أٝىػٯ ا٣ٛػ٥ ٔ٪ػؽ ا٤٣٭ػةة كا٣٪َّ
(21)

. ٚأٝىػٯ 

 ا٣ع٤ٜ إذف ٬ٮ أٌكؿ ا٣ع٤ٞٮـ ٔ٪ؽ ٦ؽػ٢ ا٣ع٪ضؿة ٧٠ة ٩ٌٞؽر.

ق ٰٚ ا٣ٞػة٩ٮف ك٨٦ ا٧٣كةا٢ ا٣ذٰ د٢٧١ درس اث٨ قٲ٪ة ٰٚ ا٣ؿقة٣ح ٦ة ذ٠ؿ

ة ٨٦ أٌف  ٌن ُّٰ ٵٌٔةء ا١٣ٺـ ٚػٰ اٷ٩كػةف كا٣ذىػٮٱخ  ا٥ٛ٣»أٱ
٬ٮ ا٣ٮٔةء ا٤١٣ِّ

دح ٨٦ ا٣ػ٪ٛغ. كا٤٣كػةفي ٌٔػٮه ٦٪ػ٫ ٬ػٮ ٦ػ٨ آٹت  ٰٚ قةاؿ ا٣عٲٮا٩ةت ا٧٣ىٮِّ

«د٤ٞٲت ا٧٧٣ٌٮغ كدُٞٲٓ ا٣ىٮت كإػؿاج ا٣عؿكؼ كإ٣ٲ٫ د٧ٲٲـ ا٣ؾكؽ
(22)

. 

ة ا٣ٞىجح، ك٬ٰ دٞك٥ أٝكة٦نة دضػؿم ٚػٰ ا٣ؿاػح. أ٦ػة  ٌن كٱؾ٠ؿ اث٨ قٲ٪ة أٱ

وٺثذ٭ة ٚذ١ٮف قججنة ٣عؽكث ا٣ىٮت أك ٦ٕٲ٪ح ٤ٔٲ٫
(23)

. 

كظؿ٠ػح »ك٬٪ةؾ ٩ٌه صة٦ٓ ٣ٶٌٔةء ا٣ٛة٤ٔح ٤٣ىٮت ٱٞٮؿ اث٨ قػٲ٪ة ٚٲػ٫  

ٛىف ا٧٣ٕذؽؿ ا٣ُجٲٰٕ ا٣ؼة٣ٰ ٨٦ اٳٚح ٱذ٥ٌ ثعؿ٠ح ا٣عضةب. ٚػإف اظذػٲش إ٣ػٯ ا٣ َّ٪

ٛىفى ٣ٲؼػؿج ٩ٛؼػ٫ ػٮِّمى ا٣ػ٪َّ مػةرؾ  ،زٱةدة ٝٮة ٧٣ة ٣ػٲف ٱػؽػ٢ إٹ ث٧نػٞح أك ٣ًذٞي

                                                 

 ا٧٣ؿصٓ ٩ٛك٫. (21)

 ( ٨٦ ٬ؾا ا٣جعر.14ا٧٣ىةدر ا٣ٮاردة ٰٚ ا٣عةمٲح )ا٩ْؿ  (21)

 ، ك٬ٮ ٨٦ ٚى٢ ٰٚ دنؿٱط ا٥ٛ٣ كا٤٣كةف.2/175(ا٣ٞة٩ٮف، 22)

 ، ك٬ٮ ٨٦ ا٧٣ٞة٣ح اٵك٣ٯ ٰٚ اٵوٮات كٰٚ ا٣٪ٛف.2/218ا٣ٞة٩ٮف،  (23)
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ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٕٮ٩ح ٌٔػ٢ي ا٣ىػؽر ٤٠ُّ٭ػة ظذػٯ أٔة٣ٲ٭ػة، أك ٹ ثػؽَّ ٚػجٕيي  ا٣عضةبى 

وٮدنة ٥٣ ٱ٨١ ثؽٌّ ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ٌٔػ٢  ا٣كة٤ٚح ٦٪٭ة ٍٚٞ. ٚإف اظذٲش إ٣ٯ أف ٱ١ٮف

ٓى ظؿكٚنػة كٱؤ٣َّػٙ ٦٪ػ٫ ٠ػٺـه ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ثػؽٌّ ٦ػ٨  َُّ ٞى ٪ٍضؿة. ٚإف اظذٲش إ٣ٯ أف ٱي ا٣عى

«اقذ٧ٕةؿ ٢ٌٔ ا٤٣كةف. كرث٧ة اظذٲش ٚٲ٭ة إ٣ٯ اقذ٧ٕةؿ ٢ٌٔ ا٣نٛح
(24)

. 

ا ٚ٭ػٮ ٣ػؽل اثػ٨ قػٲ٪ة  ٚة٤ٔيػ٫ي ا٣ٌٕػ٢ي ا٣ػؾم ٔ٪ػؽ »أ٦ػة ا٣ىػٮت دعؽٱػؽن

٪ٍضؿة ثذٞؽٱؿ ا٣ٛ ؿةي كا٣ضك٥ي ا٣عى ٪ٍضى ٫. كآ٣ذي٫ي ا٣عى ًٔ ٍؼؿىج كٝىٍؿ ًٓ ا٣٭ٮاء ا٧٣ي ذط كثؽٚ

ا٣نجٲ٫ي ث٤كةف ا٧٣ـ٦ةر، ك٬ػٰ اٳ٣ػحي اٵك٣ػٯ ا٣عٞٲٞٲػحي كقػةاؿي اٳٹت ثٮأػري 

اػحي،  . كثةٔػري ٦ةدَّدػ٫ً ا٣عضػةبي كٌٔػ٢ي ا٣ىػؽًر، ك٦ػؤدِّم ٦ةدَّدًػ٫ً ا٣ؿِّ ٲ٪ةته ًٕ ك٦ي

٪ٍض «ؿةك٦ةدَّدي٫ي ا٣٭ٮاءي ا٣ؾم ٱ٧ٮجي ٔ٪ؽ ا٣عى
(25)

. 

٪ٍضؿة ٚٲٞٮؿ   إ٩َّ٭ة آ٣حه ٣ًذ٧ػةـ ا٣ىػٮت ك٣ًذىعػجًفى »كٱٕٮد اث٨ قٲ٪ة إ٣ٯ ا٣عى

جٲ٫ي ث٤كةًف ا٧٣ـ٦ػةًر ٦ػ٨ ا٧٣ـ٦ػةر. كٝػؽ ذ٠ؿ٩ػةق  ٛىف، كٰٚ داػ٤٭ة ا٣ًضؿـي ا٣نَّ ا٣٪َّ

ك٦ة ٱٞةث٤ي٫ي ٨٦ ا٣ع٪ػٟ ك٬ػٮ ٦سػ٢ي ا٣ـااػؽة ا٣ذػٰ دنػج٫ي رأسى ا٧٣ـ٦ػةًر ٚٲػذ٥ُّ ثػ٫ 

«ا٣ىػػٮت
(26)

ٜى ٵصػػ٢ً »ؿـ ا٣نػػجٲ٫ ث٤كػػةف ا٧٣ـ٦ػػةر ٚ٭ػػٮ . أ٦ٌػػة ٬ػػؾا ا٣ضػػ ٤ًػػ ػي

ٓي ٔ٪ػؽ  جح ز٥َّ ٱذَّكػ ٞىىى قي َؿؼي ا٣ ٜي ٔ٪ؽى ا٣ذىٮٱخ. كٱيك٧َّٯ ٣كةف ا٧٣ـ٦ةر، ٱذٌةٱ

يػؽَّ  ٓو ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ـ٦ةر. ٚػٺ ث  كاق
ٜو إ٣ٯ ٌٚةءو حو إ٣ٯ ًٲ ٕى ٪ٍضؿًة ٚٲجذؽئي ٨٦ قى ا٣عى

«٤٣ىٮت ٨٦ دٌٲٲٜ ا٧٣عجف
(27)

ة   ٌن نجٲ٫ي ث٤كػةف ك٬ؾا ا٣ًضؿـي ا٣». كٱٞٮؿ أٱ

ٮت «ا٧٣ـ٦ةر ٨٦ مأ٫٩ أف ٱ٪٥ٌَّ كٱ٪ٛذطى ٣ٲ١ٮف ثؾ٣ٟ ٝىٍؿعي ا٣ىَّ
(28)

. 

ا ظؽٱسػ٫ ٔػ٨  ٤ٔٯ أٌف أ٥ٌ٬ ٦ة ٰٚ ٬ؾق ا٣٪ىػٮص كا٧٣كػةا٢ ا٧٣٭٧ٌػح صػؽًّ

                                                 

 ، ك٬ٮ ٨٦ ٚى٢ ٰٚ ٠ٺـ ٤٠ٌٰ ٰٚ ا٣ذ٪ٛف.2/213ا٣ٞة٩ٮف،  (24)

 ، ك٬ٮ ٨٦ ا٧٣ٞة٣ح ا٣سة٩ٲح ٰٚ ا٣ىٮت.2/225ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫،  (25)

 ك٣ٯ ٰٚ اٵوٮات كٰٚ ا٣٪ٛف.، ك٬ٮ ٨٦ ا٧٣ٞة٣ح اٵ2/219ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫،  (26)

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫. (27)

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫. (28)
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ٌٟ ٰٚ أٌف اثػ٨ قػٲ٪ة ٔػؿؼ أ٬ػ٥ٌ  ة ٹ ٱذؿؾ ٦ضةٹن ٤٣ن ٞن ٣كةف ا٧٣ـ٦ةر ظؽٱسنة دٝٲ

ف ا٧٣ـ٦ةر. كرأل ا٣ؽ٠ذٮر ٌٔٮ ٰٚ ا٣ذىٮٱخ كٔٲ٨ٌ ١٦ة٫٩. ك٬ٮ ٦ة دٔةق ث٤كة

إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف أٌف اث٨ قٲ٪ة ٝىؽ ث٤كةف ا٧٣ـ٦ةر ٦ة ٱٕؿؼ ٣ؽل ا٧٣عؽزٲ٨ ثةق٥ 

(Rima Glottidis ك٬ٮ ا٣ٛؿصح ا٣ذػٰ ثػٲ٨ اٵكدػةر ،)-ا٣ىػٮدٲح.  -أم ا٣ػٮدؿٱ٨

٤ٔٯ أٌف ٦ة اقذ٪ذض٫ ا٣ؽ٠ذٮر أ٩ٲف ٦ؼذ٤ٙ ٨ٔ ٝىؽ اث٨ قػٲ٪ة ا٣ػؾم كوػٙ 

(. أ٦ػة ا٣ٛذعػح Vocal Cordsا٣ىٮدٲٲ٨، أم ))آ٣ح( ٬ٰ ٦ة ٱؽٔٯ اٳف ثة٣ٮدؿٱ٨ 

( ٤ٚػ٥ د١ػ٨ ٦ٞىػٮدة Glottisثٲ٨ ا٣ٮدؿٱ٨ ا٣ىٮدٲٲ٨، أم ٦ة ٱك٧ٌٯ ثة٧٣ـ٦ػةر )

ٰٚ ٠ٺـ اث٨ قٲ٪ة. ك٠ػؾ٣ٟ ٣ػ٥ ٱ٤ذٛػخ ا٣ػؽ٠ذٮر أ٩ػٲف إ٣ػٯ قػجٜ اثػ٨ قػٲ٪ة 

ة ٣ػؽل ا٣نػٕٮب  ٔيؿٚػخ دنػؿٱعن ا٣ٕجٞؿم إ٣ٯ كوٙ ٬ؾق )اٳ٣ح( ا٣ذػٰ رث٧ٌػة 

ٌّػٙ ٚػٰ مػؿح ا٣ٞؽٱ٧ح، ١٣٪ٌ٭ة ٥٣ دٮو َّٰ ا٣ؽٝٲٜ ا٧٣ٮ ٙى ا٣عؿ٠ ٙ ٬ؾا ا٣ٮو

 ، ٌٰ ا٧٣ٕةرؼ ا٣ىٮدٲح. ٚ٭ؾق اٳ٣ح ػ٤ٞخ ٵص٢ ا٣ذىٮٱخ، ك٬ٮ ٤٧ٔ٭ة اٵوػ٤

ك٬ٰ د٪٥ٌ كد٪ٛذط ٣ٲ١ٮف ثؾ٣ٟ ٝؿع ا٣ىٮت. كٱؤ٠ٌؽ اثػ٨ قػٲ٪ة مػ٢١ ٬ػؾق 

ًصٍؿـه مجٲ٫ه ث٤كةف ا٧٣ـ٦ةر ٦ػ٨ ا٧٣ـ٦ػةر،  -أم ٣كةف ا٧٣ـ٦ةر ٔ٪ؽق-اٳ٣ح، ٚ٭ٰ 

ااػػؽة ا٣ذػػٰ دنػػةث٫ي رأسى ا٧٣ـ٦ػػةر ٚٲػػذ٥ُّ ثػػ٫ ا٣ىػػٮت. كٵ٩َّػػ٫ ٚػػٰ ك٬ػػٮ ٦سػػ٢ي ا٣ َـّ

ٛىف ٮت كظجًف ا٣٪َّ ـً ا٣ىَّ ة آ٣حه ٣ذ٧ة ٕن ٪ٍضؿة ٚ٭٧ة ٦ ا٣عى
(29)

. ك٩ذةثٓ مٲبنة آػؿ، ٬ٮ 

، ا٣ٌ٘ؿكؼ ا٣سة٣ر ٨٦ ٌٗةرٱٙ ا٣ع٪ضؿة ا٣ذٰ كوٛ٭ة ٰٚ ا٣ؿقة٣ح كا٣ٞػة٩ٮف

٤٧ػ٫ ٬ػٮ إٗػٺؽ كٔ ،( أك )ٔػؽٱ٥ اٹقػ٥(أم ا٣ؾم ق٧ٌةق )ا٣ػؾم ٹ اقػ٥ ٣ػ٫

ٛىف، »٦ضؿل ا٣٭ٮاء أ٦ةـ ا٣ُٕػةـ كا٣نػؿاب. ٱٞػٮؿ   ٓي ا٣ػ٪َّ كاٹزدرادي ٹ ٱضػة٦

اػح ٦ػ٨ ٚػٮؽ ٣ًػبٺ ٱػؽػ٤٭ة  ػجًح ا٣ؿِّ ٵف اٹزدرادى ٱيٍعًٮجي إ٣ٯ ا٩ُجةًؽ ٦ضػؿل ٝىىى

٘يٌػػؿكؼ ا٧٣ذ١َّػػئ ٤ٔػػٯ  ا٣ُٕػػةـي ا٧٣ػػةرُّ ٚٮٝى٭ػػة. كٱ١ػػٮفي ا٩ُجةٝي٭ػػة ثؿ٠ػػٮًب ا٣

٫٣. كإذا ٠ةف اٹزدرادي كا٣ٞػٰءي ٱيٍعًٮصػةف إ٣ػٯ  ا٧٣ضؿل. ك٠ؾ٣ٟ ا٣ؾم ٹ اق٥ى 
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ٌٛف «ا٩ُجةؽ ٥ًٚ ٬ؾا ا٧٣ضؿل ٥٣ ٱ٨١ أف ٱ١ٮ٩ة ٔ٪ؽ٦ة ٱذ٪
(31)

. كذ٬ت ا٣ػؽ٠ذٮر 

أ٩ٲف إ٣ٯ أٌف ا٧٣ٞىٮد ثة٣ٌ٘ؿكؼ ا٣ػؾم ٹ اقػ٥ ٣ػ٫ ٦ػة ٱكػ٧ٌٯ اٳف ث٤كػةف 

ا٧٣ـ٦ةر، ٧٠ة ٰٚ ٦ٕض٥ مؿؼ ٧٤٣ىػ٤ُعةت ا٣ُجٲػح. أ٦ػة ا٣ٌ٘ػؿكؼ ا٣ػؾم 

٧٣ذ١ئ ٤ٔٯ ا٧٣ضػؿل ٚ٭ػٮ ٔ٪ػؽق ّ٪ًّػة ٦ػة ٱكػ٧ٌٲ٫ ا٧٣عػؽزٮف دٔةق اث٨ قٲ٪ة ثة

(Cuneiformأم ا٣ٌ٘ػػػؿكؼ ا٧٣ؼؿكَػػٰ أك اٷقػػٛٲ٪ٰ أك ا٣ٮدػػؽم ،)
(31)

 .

كرأل ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣عةج وة٣ط أف ظ٪ٲ٨ ث٨ إقعةؽ ٬ػٮ ا٣ػؾم دػؿص٥ 

( ث٤كةف ا٧٣ـ٦ةر، ك٬ٰ دؽٌؿ ٤ٔٯ ا٣ػٮدؿٱ٨ ا٣ىػٮدٲٲ٦Glottis٨ة ٱك٧ٯ ثػ)
(32)

 .

ذ٠ؿق ا٣عةج وة٣ط ٨ٔ كًٓ ظ٪ٲ٨ ٬ؾق ا٣ذك٧ٲح ٧ٚػ٨ ا٧٣كػذجٕؽ  كإذا وٌط ٦ة

مٰء ٨٦ ٬ؾق ا٣نؿكح ا٣ُجٲح كا٣ىٮدٲح إٹ  - أم ظ٪ٲ٨ -د٧ة٦نة أف ٱ٪كت إ٣ٲ٫ 

ؿكح ٬ٰ  ٌٰ ٤ٔٯ ذ٣ٟ. ك٣ؾ٣ٟ ٧٩ٲ٢ إ٣ٯ أفَّ اٵكوةؼ كا٣نُّ إذا ّ٭ؿ د٣ٲ٢ ُٕٝ

اٳ٣ػح ٹث٨ قٲ٪ة. ك١٬ؾا أًةع ا٧٣عؽزٮف ٦ى٤ُط اث٨ قٲ٪ة ا٧٣ٕجٌؿ ٨ٔ َجٲٕح 

ا٣ىٮدٲح اٵك٣ٯ، أم ٣كػةف ا٧٣ـ٦ػةر، كص٤ٕػٮق دكػ٧ٲح ٣ٌٕػٮ قػ٧ٌةق ا٣ٕػؿب 

ثة٤٘٣ى٧ح. ٤ٔٯ أ٩ٌ٪ة ٹ ٩ؽرم ٥ً٣ى أٔؿض اث٨ قٲ٪ة ٨ٔ اقذ٧ٕةؿ ا٤٘٣ى٧ح ث٭ؾق 

ة ٱضٕػ٢  ٛن ة أ٫ٌ٩ اػذػةر رأٱنػة ًػٕٲ ٞن ا٣ؽٹ٣ح ك٢ٞ٩ ا٣ذك٧ٲح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح؟ كق٪ؿل ٹظ

 ا٤٘٣ى٧ح صـءنا ٨٦ ا٤٣٭ةة.

                                                 

 .118، ك ص ٩65ٛك٫، كٝةرف ثؿقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، ص ا٧٣ىؽر  (31)

، كٝػػةرف ثٕجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧ أٱػػٮب، أوػػٮات ا٤٣٘ػػح، 144أ٩ػػٲف، اٵوػػٮات ا٤٣٘ٮٱػػح، ص  (31)

، ك)قٮثٮدة(، أ٤َػف دنػؿٱط 14ص ، كٚٲى٢ دثكٰ، أ٦ؿاض ا٣ع٪ضؿة كا٣ٕ٪ٜ، 49 ص

ٌٰ )مػةدق( ذ٠ػؿ 161صك٥ اٷ٩كةف، ص  ، كذ٠ػؿ ا٣ػؽ٠ذٮر أٱػٮب أٌف ا٧٣كذنػؿؽ اٵ٧٣ػة٩

، ٤٣54ٛػػؿاغ ا٧٣عىػػٮر ثػػٲ٨ ا٣ػػٮدؿٱ٨ ا٣ىػػٮدٲٲ٨. ا٩ْػػؿ  ٠ذةثػػ٫، ص « ا٧٣ـ٦ػػةر»دكػػ٧ٲح 

(. كا٧٣عةًػػؿة ا٧٣نػػةر إ٣ٲ٭ػػة أ٣ٞة٬ػػة ا٧٣كذنػػؿؽ ا٧٣ػػؾ٠ٮر ٚػػٰ ٝةٔػػح 1ا٣عةمػػٲح رٝػػ٥ )

، ك٩نؿت ٰٚ ا٣ك٪ح ٩ٛكػ٭ة ٚػٰ وػعٲٛح ا٣ضة٦ٕػح 1931ؿاٚٲح ا١٤٧٣ٲح ق٪ح ا٣ض٧ٕٲح ا٣ض٘

 «.٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫ كٔ٪ؽ٩ة»ا٧٣ىؿٱح. كٔ٪ٮاف ا٧٣عةًؿة 

 .1/62ا٣عةج وة٣ط، ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح،  (32)
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قٖت يظوْية يٌ طصفٌٖ، األول ِْ غسم االِجًامم بًام غوٓ أّن اهًعأهة ب

وضفُ ابٌ ظَٖم وثْظٖفُ فٔ اهسرس اهطْثٔ بػسه غَسٍم وغَس األقْام اهاشٌٕ 

غصفْا لجمبُ اهقمٍْن وثجمِوْا أخص لالياُ فأ اهجّاص واهًّاطل واهدامٍٔ ِاْ 

إضامغة ِااشه اهجّاْغ وثهٖٖلّاام هاسى اهًدااسخٌٖ اهاشٌٕ أظااًّْا فأ اهلولوااة 

ْا غمهلًم بمهًططودمت اهػصبٖة اهػصٕقاة، ويام ثاسّل غوٖاُ د  وض   ،االضطالخّٖة

أّن غوًمء اهوهاة اهػاص  ( »Robinsيٌ يفّْيمت غوًٖة يلجمصةل وٕصى روبَض )

فٔ غسم ثشزٖص خصلٖة اهجًٖٖاض  - وِْ إرفمق وخٖس، همَُ رطٖص -أرفقْا 

بٌٖ اهًجّْر واهًًّْس يٌ اهطْايت، غوآ اهاصغى ياٌ أن ثقعاًّٖم إهآ 

مل وقاس ٍعالت اهطاْايت هّاشٌٕ اهقعاًٌٖ بشامن قعًٌٖ  ًًّ م يّ ًً ٕػجلص ثقعٖ

فمت اهطاْثٖة ضدٖحل وبمهَظص إهٓ ِشا اإلرفمق فإن اهجأخٖص اهَّسي فٔ اهًؤه  

هوػص  ٕمْن يْضع شّك غوٓ اهصغى يٌ أٍُّ أيص يطاصو.ل وقاس لامن إٍجام  

اهػص  فٔ ِشا اهفصع ياٌ غواى اهوهاة ألداص ثْفًٖقام بمدٖاص ياٌ خٖاح ظاالية 

«اهْضف يٌ إٍجم  اهٍْٖمن واهصويمن
(33)

ل ولمن لمٍجَْٖ وغٖصه يٌ اهًداسخٌٖ 

اهطاْثٖة،  -اهْثصٌٕ-رأوا أن اهػوًمء اهػص  جّوْا اهسور اهًضلْط هألوثمر 

غواآ أٍّّااى ثّْضااوْا إهاآ اهًقمبوااة بااٌٖ األضااْات اهًجّااْرة واهًًّْظااة، 

ًَم غقًٖقم بسون يػصفة ظوثفط   ّٔ َْا إهٓ اهفصوق بًَّٖم ثفطُّ للّم اهدقٖق
(34)

 ل

ِْهاسر )وبقٔ غًن اهدَجاصة فأ أخَامء اهجّاص يجّاْاًل خجّآ ثّْضان 

Holder م إهٓ وضف اٍقلمض جمٍلٔ اهدَجصة ويصور اهَ ف ط فأ 9661( غمم

فجداة اهًضياامر وإخااساث اِجاضا ات فاأ األجعاامم اههضاصوفٖة، و هااك قلاان 

فمت اهطْثٖة هوَّْغاالثطمل بمهًؤه  
(35)

يَظامر  (غمرظٖم)ٔ ل لًم ارجصع اهًهَّ 

                                                 

 ل973)روبَض(، يْجض ثمرٕذ غوى اهوهة، ص  (33)

 ل 34غوى أضْات اهػصبٖة، ص )لمٍجَْٖ(، غروس فٔ  (34)

 ل  029-022)روبَض(، ص  (35)
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ـ ٧٣ؿاٝجح )ا٣عجةؿ( ا٣ىٮدٲح. ٠ؾ٣ٟ اقذ٢٧ٕ 1855ـ أك 1854ا٣ع٪ضؿة ٔةـ 

٦٪ْػةر ا٣ع٪ضػؿة ٤٣ٮٝػٮؼ ٤ٔػٯ ٧ٔػ٢ ا٣ػٮدؿٱ٨  (صؿ٦ػةؾ)ا٣ُجٲت ا٣ذنػٲ١ٰ 

ـ1861ا٣ىٮدٲٲ٨ ٔةـ 
(36)

. كذ٠ؿ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣عةج وة٣ط أٌف ا٣ُجٲت ا٣ٛؿ٩كػٰ 

(Ferrein٬ٮ ا٣ؾم كًٓ دكػ٧ٲح ا٣ػٮدؿٱ٨ ا٣عؽٱسػح ٚػٰ ا٣ٞػ ) ؿف ا٣سػة٨٦ ٔنػؿ

ـٌ ثأكدةر ا٧١٣٪ضح ة ٤٣ض٭ةز ا٧٣٭ذ دنجٲ٭ن
(37)

. 

كٱيكذؽٌؿ ٨٦ ٠ٺـ اث٨ قٲ٪ة ٤ٔٯ أٌف ظؿ٠ح ٣كػةف ا٧٣ـ٦ػةر )أم ا٣ػٮدؿٱ٨( 

ٍؼػؿىج.  دعؽثي ٩ذٲضحى دٲٌةر ا٣٭ٮاء ا٣ٞةدـ ٨٦ ا٣ٌؿاح، كأ٫ٌ٩ ٱ٧ٕػ٢ي ثػؽٚٓ ا٣٭ػٮاء ا٧٣ي

ػٮ ٪ٍضؿةى ك٣كةفى ا٧٣ـ٦ةر ٱنذؿ٠ةف ٚػٰ إظػؽاث ا٣ىَّ ت ٩ذٲضػحى ا٣٭ػٮاء كٵفَّ ا٣عى

٪ٍضؿًة ٠ة٩خ ظؿ٠ذي٭٧ػة ثكػجًت ظؿ٠ػح ا٣عضػةب كٌٔػ٢ً  ا٣ؾم ٱ٧ٮجي ٔ٪ؽ ا٣عى

اػػًح ٤٣٭ػػٮاء ا٣ػػؾم ٬ػػٮ ٦ػػةدةي ا٣ىػػٮت ًٓ ا٣ؿِّ ػػؽر كدٚػػ ا٣ىَّ
(38)

. ك٦ٕػػؿكؼ ٚػػٰ 

ا٣ؽراقةت ا٤٣كة٩ٲح أٌف ا٣ٮدؿٱ٨ ا٣ىٮدٲٲ٨ ٱذعؿ٠ٌةف كٱسةراف ٩ذٲضح دٲػةر ا٣٭ػٮاء 

ح. كاٝذؿح )٬كػٮف( ٚػٰ ٩ْؿٱػح ا٣ٞةدـ ٨٦ ا٣ؿاذٲ٨ ك٣ٲف ثكجت ٩جٌةت ٔىجٲ

اف ٩ذٲضح ٩جٌةت ٔىجٲٌح ٚػٰ ا٣ٌٕػ٤ح  ـٌ ٦ٕة٠كح رأٱنة ٱؾ٬ت إ٣ٯ أٌف ا٣ٮدؿٱ٨ ٱ٭ذ

ا٣٪ُٞٲح ك٣ٲف ٩ذٲضح ٢٧ٔ ا٣٭ٮاء ا٧٣ُؿكد ٨٦ ا٣ؿاذٲ٨. ك٨ٌ١٣ ا٣٪ْؿٱػح اٵك٣ػٯ 

٦ة زا٣خ قةاؽة ظذٯ دذ٥ٌ ا٣جؿ٬٪ح ا٧٤ٕ٣ٲح ٤ٔٯ وٌعح ا٣ؿأم اٳػؿ
(39)

. 

ٌٞٛػػٮا كرث٧ٌػػة ٠ػػةف ٦ٛٲػػؽنا أف ٩نػػٲ ؿ إ٣ػػٯ أٌف ا٣ؽارقػػٲ٨ ا٣ٕػػؿب ا٧٣عػػؽزٲ٨ د٤

                                                 

، ك)ثػػٮردف 218)٦ٮ٩ػػةف(، دػػةرٱغ ٤ٔػػ٥ ا٤٣٘ػػح ٦٪ػػؾ ٩نػػأد٭ة ظذػػٯ ا٣ٞػػؿف ا٣ٕنػػؿٱ٨، ص  (36)

 .411ك٬ةرٱف(، أقةقٲةت ٥٤ٔ ا١٣ٺـ، ص 

 (.8، ا٣عةمٲح ر٥ٝ )1/62ا٣عةج وة٣ط، ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح،  (37)

 ا٣سة٩ٲح ٰٚ ا٣ىٮت. ، ك٬ٮ ٨٦ ا٧٣ٞة٣ح 2/225ا٣ٞة٩ٮف،  (38)

، كٝةرف ث٧عةًؿات )دكقٮقػٲؿ(، 142أقةقٲةت ٥٤ٔ ا١٣ٺـ، ص )ثٮردف ك٬ةرٱف(،  (39)

 .59-58ص 
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( ثىػػٲ٘ح ا٣ض٧ػػٓ ٚىػػةر ظجػػةٹن كأكدػػةرنا أك Vocal Cordsا٧٣ىػػ٤ُط اٵص٪جػػٰ )

أظجةٹن 
(41)

. ٤ٔٯ أٌف ثٌٕ٭٥ د٪ج٫ٌ إ٣ٯ أ٩ٌ٭٧ة كدؿاف ٍٚٞ ٚةٝذىؿ ٤ٔػٯ ا٣ذس٪ٲػح ا٣ػٮاردة 

٢ ا٧٣ى٤ُط ٦٪٭ػة. كٝػؽ ذ٠ػؿ ثٕػي ا٣جػة ظسٲ٨ ٰٚ ٣٘ذ٪ة كا٣٘ةاجح ٰٚ ا٤٣٘ةت ا٣ذٰ ٩ٞي

٨٦ ا٣ٕػؿب كاٵصة٩ػت أف دكػ٧ٲح )كدػؿ( ٣ٲكػخ دٝٲٞػح، ٵٌف ا٣ػٮدؿٱ٨ ٕٚػٺن ٧٬ػة 

ٌٰ اٵٚٞػٰ ٤ٔػٯ صػة٩جٰ ا٣ع٪ضػؿة، أك ٧٬ػة رثةَػةف  ٠ة٣نٛذٲ٨، أك ٧٬ة ٠ة٣٪ذٮء ا٣ؿَِّّٚػ

٦ؿ٩ةف أك ٤ٌٔذةف ٦ذٮازٱذةف، أك ٧٬ة ٠ة٣نؿٱُٲ٨ ا٧٣ذٞةث٤ٲ٨، إ٣ٯ ٗٲؿ ذ٣ٟ
(41)

. 

ُػٜ كآ٣ٲةدػ٫ كا٣ىػٮت ك٦ةدٌدػ٫، كآػؿ ٬ؾق ا٧٣كةا٢ ا٧٣ذىػ٤ح ثأٌٔػةء ا٣٪

ػةة. كا٤٣َّ٭ػةة ٦ػؾ٠ٮرةه ٚػٰ رقػة٣ح أقػجةب ا٣عػؽكث ٚػٰ  دٕؿٱٙ اثػ٨ قػٲ٪ة ٤٣َّ٭ى

دٌةٔٲٙ ظؽٱس٫ ٨ٔ أقجةب ا٣عؿكؼ ٨٦ ٗٲػؿ دٕؿٱػٙ ٦عػٌؽد، ك٣ػ٥ دػؿد ٚػٰ 

قٲةؽ ظؽٱس٫ ٨ٔ أٌٔةء ا٣٪ُٜ إذ اٝذىؿ ٤ٔػٯ ا٣ع٪ضػؿة كا٤٣كػةف
(42)

. كٱػؾ٠ؿ 

٪ٍضػؿًة ا٤٣َّ »اث٨ قٲ٪ة ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ا٣ٞػة٩ٮف أٌف  ٜه أ٤ٔػٯ ا٣عى ٌّٰ ٤ٕ٦َّػ ٭ػةةى صػٮ٬ؿه ٣ع٧ػ

ٓى ا٣ػؽُّػةفى  ٠ة٣عضةب، ك٦٪ٕٛذي٫ي دؽرٱشي ا٣٭ٮاًء ٣بٺ ٱٞؿعى ثًجىٍؿًدًق ا٣ؿاحى ٚضأةن، ك٣ًٲى٧ٍ٪ػ

ػ٥ي ٠أ٩َّػ٫ ثػةبه ٦ٮوػؽه ٤ٔػٯ  ْي ٮت ٱٞٮل ث٭ػة أك ٱٕ ؿٔحن ٤٣ىَّ ٘يجةر. ك٣ٲ١ٮفى ٦ٞى كا٣

ٕي٭ة ا ؿُّ ُٝ ًٌ ٞىؽىرق. ك٣ؾ٣ٟ ٱي ٮت ث ًج ا٣ىَّ ٮتى ٦ىٍؼؿى «٣ىَّ
(43)

. ز٥ ٱؾ٠ؿ اث٨ قػٲ٪ة أٌف 

ٜه ٤ٔػٯ رأس » جًػ ُى ًٟ دعخى ا٤٣َّ٭ةًة، ٦يذىػؽىؿٍّ ٦ي٪ ٪ى ٜه ثة٣عى ٌّٰ ٹو ٧ح ٣ع٥ه وٛةٝ ٘ى٤ٍىى ا٣

                                                 

(، كثٞٲذ٭ػة ٚػٰ ٬ػة٦ل وػٛعح 3، ا٣عةمٲح ر٥ٝ )٠52ذةب ٦جةدئ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕة٦ح، ص  (41)

53 .٦٪٫ 

، 53، كٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧ أٱػػٮب، أوػػٮات ا٤٣٘ػػح، ص ٦58عةًػػؿات )دكقٮقػػٲؿ(، ص  (41)

، 62، كثكةـ ثؿ٠ح، ٥٤ٔ اٵوٮات ا٣ٕػةـ، ص 17ا٥٬ أ٩ٲف، اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح، ص كإثؿ

. كٝػػةرف ثػػػ)٦ة٧٣جؿج(، 53ك٦ع٧ػػؽ ٦٪ىػػٙ ا٧ٞ٣ػػةَٰ، اٵوػػٮات ككّةاٛ٭ػػة، ص 

، ك)د٩ػٲف 141، ك)ثٮردف ك٬ةرٱف(، أقةقػٲةت ٤ٔػ٥ ا١٣ػٺـ، ص 61ا٣ىٮدٲةت، ص 

 .65ك٩ن٨(، ا٧٣٪ْٮ٦ح ا١٣ٺ٦ٲح، ص 

 .  73ؿكؼ، ص رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣ع (42)

 ٨٦ ٚى٢ دنؿٱط أٌٔةء ا٣٪ُٜ. 197-2/196ا٣ٞة٩ٮف،  (43)
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ْىٲ٥ )٥ْٔ( ذك أرثٕح أًػٺع... ٔي ، ك٬ٮ  ٜي ٧ح ا٣ٛةا ٘ى٤ٍىى جح. كٚٮؽ ا٣ ٞىىى « ا٣
(44)

 .

آراء  ٚة٤٘٣ى٧ح إذف صـء ٨٦ ا٤٣٭ةة ٱ٪ُجػٜ ٤ٔػٯ رأس ا٣ٞىػجح. ٤ٔػٯ أٌف ٦ْٕػ٥

٢ي ا٣ع٤ٞٮـ ثػة٣ع٤ٜ  إذا ازدرد   -ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ٹ دؤٱٌؽ ذ٣ٟ. ٚة٤٘٣ى٧ح ٔ٪ؽ٥٬ ٦يذَّىى

اٳ٢٠ ٧ٞ٣ذ٫ ٚـ٣ٌخ ٨ٔ ا٣ع٤ٜ دػ٤خ ٚػ٥ ا٤٘٣ىػ٧ح. كٱٞػةؿ  -٧٠ة ٱٞٮؿ زةثخ 

٣٭ة، أم ٤٘٤٣ى٧ح صؿك ا٣ع٪ضؿة. كٰٚ ا٤٘٣ى٧ح  ا٣ؽرد٦ح ك٬ٰ دعخ ا٣ع٤ٞٮـ 

ةثخ ٚ٭ػٰ رأس ا٤٘٣ىػ٧ح ظٲػر كا٤٣كةف ٦ؿ٠ٌت ٰٚ َؿٚ٭ة. أ٦ٌة ا٣ع٪ضؿة ٔ٪ؽ ز

دعٌؽد، كظٌؽد٫ أ٫ٌ٩ َؿؼ ا٣ع٤ٞٮـ. كٚٲ٭ة ا٧ٞ٣ٓ ك٬ٮ َجٜ ا٣ع٤ٞٮـ
(45)

. كا٧ٞ٣ػٓ 

كا٧ٞ٣ٕح كا٣ـرد٦ح كا٣ضؿٝٮة كا٧ُٕ٧٣ح  مٰء كاظؽ، ٤٠ٌ٭٨ٌ ٰٚ ا٧٣ػؾثط أ٤ٔػٯ 

ا٣ع٤ٜ، أك ٬ٰ َؿؼ ا٤٘٣ى٧ح أك َؿؼ ا٣ع٤ٞػٮـ
(46)

٧٠ػة ٚػٰ  -. كا٤٘٣ىػ٧ح 

أو٢ ا٤٣كةف -ا٣ذ٭ؾٱت 
(47)

ٞؿدظح كا٣ٞؿدكظح ٚ٭ٰ ٠ة٣ضٮزة دْ٭ػؿ ٚػٰ . أ٦ة ا٣

ظ٤ٜ ا٣٘ٺـ إذا أٱٛٓ، كرث٧ٌة ٠ة٩ػخ ٬ػٰ ا٣عؿٝػؽة ٠ػؾ٣ٟ
(48)

. كٱػؽٔٯ ا٣ضػـء 

ٌٛةظح آدـ.  ا٣جةرز ٦٪٭ة اٳف ثذ

كٱذٌٌط ٧ٌ٦ة دٌٞؽـ، ك٬ٮ ػٺوح ٧٣ىةدر ٣٘ٮٱٌح ٠سٲؿة، أف ا٤٘٣ىػ٧ح ٬ػٰ 

٤٣كةف. أ٦ٌة ( ٹدىة٣٭ة ثة٣ع٪ضؿة كاEpiglotiusا٣ذٰ دؽٔٯ اٳف ٣كةف ا٧٣ـ٦ةر )

اقذ٪ذةج أف ا٤٘٣ى٧ح ٬ٰ ا٤٣٭ةة ٌٕٚٲٙ، ٵف ا٤٣٭ةة ٧٠ػة صػةء ٚػٰ ا٧٣ىػةدر 

ا٧٣ذٞؽ٦ح دؿدجٍ ثة٥ٛ٣ ٹ ثة٣ع٤ٜ، ك٬ٰ ٗة٣جنة ا٤٣ع٧ح ا٧٣كذؿػٲح ٤ٔٯ ا٣ع٤ػٜ، 

                                                 

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫. (44)

٦٪٫. ك٠ٺ٦ػ٫ ٚػٰ ا٧٣ؼىػه  164، ك٠ؾ٣ٟ ص 192-191زةثخ، ػ٤ٜ اٷ٩كةف، ص  (45)

 .142-1/141ٹث٨ قٲؽة، 

، كا٣ذ٤ؼػٲه ٤٣ٕكػ١ؿم، 192، كزةثخ، ػ٤ٜ اٷ٩كةف، ص 142-1/141ا٧٣ؼىه،  (46)

 .57ص 

 .1/232ح، د٭ؾٱت ا٤٣٘ (47)

 .1/142ا٧٣ؼىه،  (48)
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كٚٲ٭ة ا٤٣٘٪ٮف ك٬ٰ ٩ٮاظٰ ا٤٣٭ةة ا٧٣نؿٚح ٤ٔٯ ا٣ع٤ٜ. أك ٬ٰ ٦ة ثٲ٨ ٦٪ُٞػٓ 

٥. ك٬ػٰ ٗٲػؿ ا٤٘٣ىػ٧ح، ٵف أو٢ ا٤٣كةف إ٣ٯ ٦٪ُٞٓ ا٤ٞ٣ػت ٦ػ٨ أ٤ٔػٯ ا٣ٛػ

ا٤٘٣ىػػ٧ح ٬ػػٰ ا٣ٕضػػؿة ا٣ذػػٰ ٤ٔػػٯ ٤٦ذٞػػٯ ا٤٣٭ػػةة ٱػػؽػ٢ ٚٲ٭ػػة ا٣ُٕػػةـ إ٣ػػٯ 

ا٧٣ؿمٌ 
(49)

. كصػةء ٚػٰ ثٕػي أمػٕةر٥٬ ا٣ذٛؿٝػح ثػٲ٨ ا٤٣٭ػة كا٣٘ٺوػ٥ ٧٠ػة 

اقذن٭ؽ ثؾ٣ٟ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ مؿؼ ٰٚ ٦ٕض٫٧
(51)

. كٱؤ٩ف ثذعؽٱػؽ ا٤٣٭ػةة 

ؽ ا٣ٕػؿب، إذ كوػٙ ك٦ٮًٕ٭ة ٦ة صةء ٣ؽل ا٣ؼ٤ٲ٢ ا٣ؿااػؽ ٤ٕ٣ػٮـ ا٤٣٘ػح ٔ٪ػ

ػؿكج ظؿكؼ ا٣ٞةؼ كا١٣ةؼ كا٣ضٲ٥ ٨٦ ثٲ٨ ١ٔػؽة )أوػ٢( ا٤٣كػةف كثػٲ٨ 

ا٤٣٭ةة ٰٚ أٝىػٯ ا٥ٛ٣
(51)

. كٵ٦ؿ ٦ػة ٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ قػٲجٮٱ٫ ا٤٣٭ػةة ظػٲ٨ كوػٙ 

ؿ ٔ٪٭ة ثة٣ع٪ػٟ اٵ٤ٔػٯ، ٧ٌ٦ػة ٱػؽٌؿ ٦ؼةرج اٵوٮات ٰٚ ثةب اٷدٗةـ، إذ ٔجَّ 

٤كػةف٤ٔٯ أف ٦ٮًٕ٭ة ٰٚ ا٣ع٪ٟ ك٣ػٲف ٚػٰ ا٣ع٤ػٜ أك ٦ذىػ٢ ا٣
(52)

. كٝػؽ 

دٌٞؽـ ا٣عؽٱر ٨ٔ ا٣ع٤ٜ ا٣ؾم ٦جؽؤق ٨٦ ا٤٘٣ى٧ح ك٦٪ذ٭ةق أٝىػٯ ا٣ٛػ٥
(53)

 .

ك٣ٲف ٣ؽٱ٪ة دٛكٲؿ ٦ٞ٪ٓ ٧٣ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ اث٨ قٲ٪ة إٹ دٞٲٌؽق ثة٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٣ُجٲػح 

ا٧٣ذؿص٧ح كإف ػة٣ٛخ ٦ىػ٤ُعةد٭ة ٦ػة ٬ػٮ ٦ٕػؿكؼ ٚػٰ ا٤٣٘ػح كمػةآ ٚػٰ 

ا٣ػؽ٠ذٮر إثػؿا٬ٲ٥ أ٩ػٲف  ا٣ؽرس ا٣ىٮدٰ ٝج٫٤. ك٨٦ ا٧٣ٛٲػؽ أف ٩نػٲؿ إ٣ػٯ أفٌ 

ٔػػؿض ٣ٕػػؽد ٦ػػ٨ ٦ىػػ٤ُعةت اثػػ٨ قػػٲ٪ة ٠ة٣ٌ٘ػػؿكؼ ا٣ػػؾم ٹ اقػػ٥ ٣ػػ٫ 

كا٣ٌ٘ؿكؼ ا٣ذؿقٰ أك ا٣ؽرٰٝ كا٣ٌ٘ؿكؼ ا٣ُؿص٭ةرم، ك٠أٌف اث٨ قٲ٪ة ٬ػٮ 

                                                 

 .56، كا٣ٕك١ؿم، ا٣ذ٤ؼٲه، ص 1/138ا٧٣ؼىه،  (49)

 (.2، ا٣عةمٲح ر٥ٝ )71ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ أٱٮب، أوٮات ا٤٣٘ح، ص  (51)

 . )ط. ا٣كة٦ؿااٰ ك٦ؼـك٦ٰ(.٠1/52ذةب ا٣ٕٲ٨،  (51)

 .  4/433ا١٣ذةب،  (52)

اثػ٨ قػٲ٪ة  . كرث٧ة ٠ةف ا٧٣ٞىػٮد ث١ػٺـ1/142، كا٧٣ؼىه، 192-191زةثخ، ص  (53)

ح. ك)ثػٮردف ٣ػٯ ا٣ْٕػةـ ا٣ىػؽٗٲإا٤ٌٕ٣ح ا٣ٕؿٱٌح ا٧٣ذؽاػ٤ح ٦ٓ أَؿاؼ ا٤٣٭ةة كدكػذ٪ؽ 

 .175ك٬ةرٱف(، أقةقٲةت ا١٣ٺـ، ص 
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ا٣ؾم كًٕ٭ة دؿص٧ح ٨ٔ اٷٗؿٱٞٲح
(54)

ٌٞػٜ ٦ػ٨  . ٤ٔٯ أٌف اٵ٦ؿ ٦عذةج إ٣ٯ دع

ؿص٧ح ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٣ػر ا٧٣ىةدر ا٣ذٰ ٢ٞ٩ ٦٪٭ة اث٨ قٲ٪ة ثٕؽ ازد٬ةر ظؿ٠ح ا٣ذ

 ١٣ٰ دْ٭ؿ ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ ا٣٪٢ٌٞ كاٷًةٚح.

ك٬٪ةؾ ٦ض٧ٮٔح أػؿل ٨٦ ا٣٪ىػٮص ا٧٣كػذؼؿصح ٦ػ٨ ٠ذػةب ا٣ٞػة٩ٮف 

دذى٢ ٦جةمؿة ثأ٦ؿاض ا١٣ٺـ كٔٲٮب ا٣٪ُٜ، ك٬ٮ ٦ٮًٮع ٝؽٱ٥ ٔػؿض ٣ػ٫ 

( وػةظت ا٣ؿقػة٣ح 261٬ا٤٣٘ٮٱٮف كاٵدثةء كا٣ع٧١ةء. ك٦٪٭٥ ا١٣٪ػؽم )ت 

٤٣س٘ػح(، كرث٧ٌػة ٠ة٩ػخ أكؿ رقػة٣ح ٦ذؼٌىىػح ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ٕ٪ٮ٩ح )رقة٣ح ٰٚ ا

ا٧٣ضةؿ
(55)

ٌٕت، إذ درقخ ٚٲ٫ ٔٲٮب ا١٣ٺـ ٦ػ٨  . ٗٲؿ أٌف ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ٦ذن

٤ٞٲػح، ٧٠ػة درقػخ ٚٲػ٫ أمػٲةء  ص٭ح ا٣جٺٗح، كدرقخ ٚٲ٫ أٔؿاض ا٣٪ُػٜ ا٣ؼى

كا١٤٣٪ػح اٵٔض٧ٲػح. ١٣ػ٨ٌ ا٣ػؽرس  -أم ا٣ؼُػأ ٚػٰ ا١٣ػٺـ-دذ٤ٌٕٜ ثة٤٣َّع٨ 

ػة ٦ػ٨ ا٤٣كػة٩ٲةت ا٤٣كة٩ٰ ا٣عؽٱر  ٔن اٝذىؿ ٤ٔٯ أ٦ؿاض ا١٣ػٺـ كص٤ٕ٭ػة ٚؿ

ا٣ذُجٲٞٲػػح. كرث٧ػػة كٌقػػٓ ٬ػػؾا ا٣ػػؽرس ا٧٣ٮًػػٮع كادىػػة٫٣ ثة٣ُػػٌت ٚكػػ٧ٌةق 

ا٤٣كة٩ٲةت ا٣كؿٱؿٱٌح
(56)

. 

ه ٚىٺن ق٧ٌةق )ٚىػ٢ ٚػٰ ا٣ؼ٤ػ٢ ٚػٰ ا١٣ػٺـ(، أ٦ٌة اث٨ قٲ٪ة ٚٞؽ ػىَّ 

اض ص٧ٓ ٚٲ٫ ا١٣سٲؿ ٨٦ ٦كةا٢ ٬ؾا ا٧٣ٮًػٮع. كٱذٌػط ٦ػ٨ ٠ٺ٦ػ٫ أٌف أٔػؿ

ا١٣ٺـ ا٧٣ؿًٲح دؿصٓ إ٣ػٯ ػ٤ػ٢ ػ٤ٞػٰ )أم ٚٲـٱٮ٣ػٮصٰ( أك ػ٤ػ٢ ٩ٛكػٰ 

ػة  ٌن ٦جٕس٫ اٵٔىةب أك آٚذ٫ ٰٚ ا٣ؽ٦ةغ. إٹ أف اث٨ قػٲ٪ة ٔػؿض ٧٤٣ٮًػٮع أٱ

ٰٚ أز٪ةء ظؽٱس٫ ٨ٔ ا٣ىٮت كأٌٔػةء ا٣٪ُػٜ كدُػٌؿؽ إ٣ػٯ أكوػةؼ ٦ٕؿكٚػح 

                                                 

 .145-143اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح، ص  (54)

ا١٣٪ؽم، رقة٣ح ٰٚ ا٤٣س٘ح، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ظٌكػةف ا٣ُٲٌػةف، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  (55)

 .٤1985ؽ ا٣كذٲ٨ ٣ٕةـ ة٣ر ٨٦ ا٧٣ضثؽ٦نٜ، ا٣ضـء ا٣س

)٣ٮٱـ ٧٠ٲ٪١ػؿ(، ا٤٣كػة٩ٲةت ا٣كػؿٱؿٱح، دؿص٧ػح ك. 31-٦29جةدئ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕة٦ح، ص  (56)

 ٣ؽٱ٨ ظ٧ٲؽم.٦عٲٰ ا
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جكح. ك٠ؾ٣ٟ كوٙ ثٕي َؿؽ ا٣ٕػٺج. كٱٞػٮؿ ٚػٰ ٚىػ٢  ٠ة٣ذ٧ذ٧ح، كا٣عي

ػةؿى ٚػٰ ثػةًب اقػذؿػةء »ٰٚ ا١٣ٺـ  ا٣ؼ٢٤  ٝؽ ذ٠ؿ٩ػة ثٕػيى ٦ػة ٱضػتي أف ٱٞي

ٚى٢ ٰٚ اقذؿػةء ا٤٣كةف كز٫٤ٞ كا٣ؼ٢٤ ا٣ؽاػ٢ ٚػٰ ا١٣ػٺـ -ا٤٣كةف 
(57)

 - 

قي ٨٦ آٚةت ا١٣ٺـ ٝػؽ ٱ١ػٮف ٦ػ٨ آٚػحو ٚػٰ  ؿىسى كٗٲؿى كأ٦ٌة اٳفى ٚ٪ٞٮؿ  إف ا٣ؼى

ًت ا٣ضةاٰ إ٣ٯ ا٤٣كةف ا٧٣عٌؿؾ ٣ػ٫. كٝػ ٕىىى ؽ ٱ١ػٮف ٚػٰ ا٣ؽ٦ةغ كٰٚ ٦ؼؿج ا٣

٤ىػ٢ي إ٦ٌػة دنػ٪ٌشه كإ٦ٌػة  ًٍٛف ا٣نٕجح. كٝؽ ٱ١ٮف ٰٚ ا٢ًٌٕ٣ أ٩ًٛكػ٭ة. كذ٣ػٟ ا٣ؼى ى ٩

ػؽه ٔػ٨ صؿاظػحو ا٩ػؽ٤٦خ أك  ُّٞ ؿي رثػةطو أك دٕ د٧ٌؽده أك دى٤ٌته أك اقذؿػةءه أك ًٝىى

. كٝؽ ٱ١ٮف ذ٣ٟ ٧٠ة د٥٤ٕي ٨٦ رَٮثحو ٰٚ اٵ٠سؿ. كٝػؽ ٱ١ػٮف ٦ػ٨  ٤يتى ـو وى رى كى

ـو كٝػؿكحو دٕػًؿضي ٤٣ِّكػةًف  ٱيجيٮقح. كٝؽ د١ٮف اٳٚحي  ـً ٦ػ٨ ص٭ػح أكرا ٰٚ ا١٣ػٺ

ػػ٢ً ٦ػػ٨ ا٣ػػؽ٦ِّةغ إ٣ػػٯ  ٌى ٕى ك٩ٮاظٲػػ٫. كٝػػؽ ٱٕػػؿض ثٕػػؽ ا٣ٌكؿقػػةـ ٹ٩ػػؽٚةع ا٣

ة دضٛٲٛ٭ة. كٱ١ػٮف ا٤٣كػةف ٦ػٓ ذ٣ػٟ  ٧َّٲةت ا٣عةرَّة ٣نؽَّ اٵٔىةب. كٰٚ ا٣عي

ؿىًػٲَّح ا٣٘ٲػؿ  ٕى ة. ك٬ػٮ ٤ٝػٲٺن ٦ػة ٱ١ػٮف. ك٬ػؾق ٦ػ٨ اٳٚػةت ا٣ ا ٦ذنػ٪ِّضن ًة٦ؿن

«و٤ٲٌح...اٵ
(58)

. كٱٌٛى٢ اث٨ قػٲ٪ة ٚػٰ اٵٔػؿاض ا٣ذػٰ دٕذػؿم ا٤٣كػةف ٦ػ٨ 

أ٢ٌٚ اٵ٣ك٪ًح ٚػٰ »ص٭ةت ٦ذٌٕؽدة ثٌٕ٭ة ػ٤ٰٞ، كثٌٕ٭ة ٔؿًٰ. كٱؿل أٌف 

ػ٤ىذ٫ً.  ٮدة ا١٣ٺـ ا٧٣ٕذؽؿ ٰٚ َٮ٫٣ كٔؿ٫ً، ا٧٣كذؽؽُّ ٔ٪ؽ أقى اٹٝذؽار ٤ٔٯ صى

ا ٠ة٧٣ذنػ٪ِّ  ا أك وػ٘ٲؿن ة صػؽًّ ٌن ة ٔؿٱ ًش ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ وػةظجي٫ي كإذا ٠ةف ا٤٣ِّكةفي ْٔٲ٧ن

ا ٤ٔٯ ا١٣ٺـ. كٝؽ ٱعؽثي ٰٚ ا٤٣ِّكةف أ٦ؿاضه ديٍعًؽثي آٚحن ٰٚ ظؿ٠ذ٫، إ٦ٌة  ٝؽٱؿن

ٙى أك دذ٘ٲَّؿ. كٝؽ ٱ١ٮف ا٧٣ؿضي قٮءى ٦ـاج. كٝؽ ٱ١ٮفي آدٲنػة  ٕي ُي٢ى أك دٌ ثأف دج

ٍي أك ٹ ٱ٪ٞجي ٓو ٚٺ ٱى٪كج ةًد كىً كى
ةًد م٢١و أك ٚى ٘ىؿو أك ٚىكى ْى٥و أك ًو ًٔ  ٨٦»

(59)
 .

                                                 

 .  177-2/176ا٣ٞة٩ٮف،  (57)

 .  2/181ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫،  (58)

 .2/175ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫،  (59)
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٦ػ٨ ظػةؿ  -ٚػٰ دنػؼٲه ا٧٣ػؿض-كٝػؽ ٱيكػذؽىؿُّ ٤ٔػٯ ا٤٣ِّكػةف »٥ٌ ٱٞٮؿ  ز

ػ٫ً ظذػٯ ٱىػ ًْ ٤ى ًٗ ذ٫ًً ك٨٦ ظػةؿ  َّٛ ٧ٮًرًق كًػ ًي  يٌ ٕى ٪ٍ ظؿ٠ذ٫ ٔ٪ؽ ا١٣ٺـ ك٨٦ ظةؿ 

ـو أك رَٮثح ٞي٢ى ظؿ٠ذي٫ي ٔ٪ؽى ا١٣ٺـ ٚٲؽٌؿ ٤ٔٯ ا٦ذٺءو ٨٦ د «٢٠َّ كٝخ كدس
(61)

. 

ا١٣ٺـ ا٧٣ؿًػٲح، كٝػؽ كٱذُؿؽ اث٨ قٲ٪ة إ٣ٯ أ٣ٞةب ٦ذؽاك٣ح دىٙ أٔؿاض 

ٖي »قجٜ ١٤٣٪ؽم أف ذ٠ؿ٬ة ٰٚ رقػة٣ذ٫، ٧٠ػة ذ٠ؿ٬ػة ا٤٣٘ٮٱػٮف. ٱٞػٮؿ   كٝػؽ ٱج٤ػ

ؿ أك ٱذ٘ٲَّؿ. ك٦٪٫ ا٣ٛأٚةءي كا٣ذ٧َّذػةـي.  ٍٕؽىـى ا١٣ٺـي أك ٱذٕكَّ اٹقذؿػةءي ثة٤٣كةًف إ٣ٯ أف ٱى

ـً ٨ٔ ا١٣ٺـ. ك٨٦ ا٧٣ذٕذٓ ٰٚ ٠ٺ٫٦ ٦ىػ ةي ا٣ٕض جٲةف ٨٦ دُٮؿي ث٫ ٦يؽَّ ٨ٍ إذا ك٨٦ ا٣ىِّ

ٔىؿىضى ٫٣ ٦ؿضه ظةرٌّ ا٤ُ٩ٜ ٣كة٩ي٫ي ٣ؾكثةًف ا٣ؿَُّٮثًح ا٧٣ذٕذٕح ٤٣ِّكةف ا٧٣عذجكػًح ٚػٰ 

، ٚإذا متَّ كأذؽ٣خ رَٮثذػ٫ ٔػةد  ٖى ُّٰ أ٣س ج أوٮؿ ٔىج٫. ك٧٣س٢ ٬ؾا ٦ة ٱ١ٮفي ا٣ىَّ

ة «ٚىٲعن
(61)

ة ٧٣س٢ ٬ػؾق ا٣عة٣ػح ا٧٣ذ إذا »ٌٞؽ٦ػح، كٱٞػٮؿ  . كٱٞذؿح اث٨ قٲ٪ة ٔٺصن

ةثػةًت ٦٪ػ٫.  ٟي ٣كة٫ًً٩ كدى١ٍ٣ي٫ي كدكػٲٲ٢ي ا٤٣ُّٕ ُّٰ ثة١٣ٺـ كصت أف ٱيؽاـ دعؿٱ أثُأ ا٣ىج

... ك٧ٌ٦ة ٱعػؿِّؾي ٣كػة٩ى٭٥  ٢٧ ٰٚ د٫١٣ ا٣ٕك٢ي ة إذا اقذٕي ىٮون ٓي ٰٚ ذ٣ٟ ػي  -كٱ٪ٛ

جٲةف  ٞي٫ي إصجةري٥٬ ٤ٔٯ ا١٣ٺـ -أم ا٣ىِّ «كٱ٤ًُ
(62)

كٱذةثٓ اث٨ قػٲ٪ة ظؽٱسػ٫ ٔػ٨  .

ػجحي ا٤٣ِّكػةف ٦ذَّىػ٤حن »ةت ا٤٣كةف كٹ قٲ٧ة ا٣ٕىجٲح كٱٞٮؿ  آٚ ٔىىى ة ٠ة٩ػخ  ك٧٣َّ

ًة أٔىةبو ٥٣ ٱؼ٢ي أف د١ٮفى د٤ػٟ اٵٔىػةبي ٦ٮادٲػحن ٣٭ػة ٚػٰ ا٣عؿ٠ػح ٹ  ثٕؽَّ

ةًكٝي٭ة كدٮادٲ٭ة، ٚٲ١ٮف ظةؿي  أوٌعةًء ا١٣ػٺـ. كإ٦ػة أف دٕةًكٝى٭ػة كٹ دٮادًٲى٭ػة  دٕي

جٍكػًح ثكػجت ثك٭ٮ٣حو ٚٲ١ٮفي ا٣ذ٧ذ٧حي ك٩عٮي ذ٣ٟ ٧َّة كٕٝخ ا٣ذ٧ذ٧حي ٨٦ ا٣عي . كرث

جح دكذٰٞ ا٣ٞٮةى ٨٦ ٔىتو آػؿى ٚٲذعجَّفي إ٣ٯ أف ٱىذَّض٫ ٕىىى «أفَّ ا٣
(63)

. 

                                                 

 .  2/176ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫،  (61)

، 531-528ا٤٣س٘ػػػح ١٤٣٪ػػػؽم، ص  ، كٝػػػةرف ثؿقػػػة٣ح ٚػػػ2/177ٰا٧٣ىػػػؽر ٩ٛكػػػ٫،  (61)

 .261-1/252ا٧٣ؼىه، ك

 .2/177ا٣ٞة٩ٮف،  (62)

 .2/176ا٣ٞة٩ٮف،  (63)
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ك٩ٕٮد إ٣ٯ ا٣ٛى٢ ا٣ؾم ص٤ٕػ٫ ٤٣ؼ٤ػ٢ ٚػٰ ا١٣ػٺـ ػةوػح. إذ ا٩ذٞػ٢ ثٕػؽ 

٪ٍضؿة ك٦ة ٱذجٕ٭ة، كٝةؿ   كٝػؽ د١ػٮفي »...ا٣عؽٱر ٨ٔ آٚةت ا٤٣كةف إ٣ٯ آٚةت ا٣عى

٧َّػة اٳٚحي ٰٚ  ث ٪ٍضؿة إذا ٠ةف ٚٲ٭ة د٧ؽُّده أك اقػذؿػةء. ٚؿي ٢ً ا٣عى ٌى ٔى ـً ٣كجتو ٰٚ  ا١٣ٺ

 ًٟ ٙي ٚػٰ دعؿٱػ ٪يػ ٍٕ ًؿ اٵ٦ػؿ، إٹ أ٩َّػ٫ ٱى ٠ةف اٷ٩كةفي ٱذٕؾَّري ٤ٔٲ٫ ا٣ذَّىػٮٱخي ٚػٰ أكَّ

ٛنة ٹ دعذ٤٧ي٫ د٤ػٟ ا٣ٌٕػ٤ح ٚذٕىػٯ. ٚػإذا ٱىػجًفى ٚػٰ  ؿد٫ًً دٕ٪ٲ ٪ٍضى ٢ً وؽًرًق كظى ٌى ٔى

ًؿ ٧٤٠حو ك٣ْٛ حو اقذؿق٢ ثٕؽ ذ٣ٟ. ك٦س٢ي ٬ؾا اٷ٩كةفي ٱىًضتي أٹ ٱكذٕؽَّ ١٤٣ػٺـ أكَّ

ٱٍ٪ىٯ، ٚإ٫٩ إذا أذػةدى ذ٣ػٟ  ٮى ؽر ْٔٲ٥، ث٢ ٱىنؿعي ٚٲ٫ ثة٣٭ي ٟو ٤٣ىَّ ٛىفو ْٔٲ٥و كدعؿٱ ث٪ى

ػ٭ٮ٣حى ٚٲػ٫... ٭ي٢ى ٤ٔٲ٫ ا١٣ٺـي كأذةدى ا٣كُّ «قى
(64)

. كٝػؽ ٱػؤدم ٔػؿض ٦ػة ٱىػٲت 

ُّٛف ٙو ٤٣ذَّ٪ ٪ٍضؿة إ٣ٯ دٮُّٝ ػ٢ى ا٧٣عٌؿ٠ػحى ». كٱٞٮؿ  ٢ٌٔ ا٣عى ٌى ٕى كأ٩ػخ د٤ٕػ٥ي أفَّ ا٣

ػؿة  ٪ٍضى ػ٢ي ا٣عى ٌى ٔى ًٟ ا٣ضةذًب إ٣ٲ٭ػة ٤٣٭ػٮاء، ك٬ػٰ  ٧٠ػة ٩ػؾ٠ؿ  -٣ٶٌٔةًء ٣ذعؿٱ

ـىت ٨ٔ دعؿٱ١٭ة أك ٤ٕٚ٭ة ٣ًٲىػجٍفو اقػذٮ٣ٯ ٤ٔػٯ  - ظة٣٭ة ٰٚ ثةب ا٣ذ٪ٛف ٔىضى إذا 

٪ٍضؿة ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة، أك ٹقػذؿػةءو أك ٣ذنػ٪ُّ  ، أك ٳٚػحو ٬ؾق ا٢ٌٕ٣ ا٣ذٰ ٰٚ داػ٢ ا٣عى شو

َّٛف كإف ٠ةف ا٧٣ضؿل ٗٲؿى ٦كؽكد «أػؿل ٥٣ ٱ٨١٧ ا٣عٲٮافي أف ٱذ٪
(65)

. 

ؿة ك٬ػٮ ٚةٔػ٢  ٪ٍضى كأكًط اث٨ قٲ٪ة أٌف اٳٚح ٝؽ دٕؿض إ٦ٌة ٨٦ ٢ٌٔ ا٣عى

كإذا »... ك٬ٮ ا٣٭ٮاء. ٱٞػٮؿ   - أم ا٣ىٮت -ا٣ىٮت، كإ٦ٌة ٨٦ ثةٔر ٦ةدٌد٫ 

٪ٍضػؿة( كإ٦ٌػة ٠ةف ٠ؾ٣ٟ ٚةٳٚحي دٕؿضي إ٦ٌة ٨٦ اٵقػجةب ا٣ٛةٔ ػ٢ ا٣عى ٌى ٔى ٤ػح )

اػح  -ثكجًت ا٣جةٔر ٧٤٣ةدَّة  ػؽر ك٦ػؤدِّم ٦ةددػ٫ ا٣ؿِّ ػ٢ي ا٣ىَّ ٌى ٔى ك٬ٮ ا٣عضةبي ك

ةه أك  - ك٦ةدَّدي٫ي ا٣٭ٮاء ٮظػحو أك ًظػؽَّ . كإ٦َّػة د٘ٲُّػؿي ثيعي كآٚذي٫ي إ٦َّة ثُٺفه كإ٦ة ٩ٞىةفه

ٮ٩حه أك اردٕةشه أك ٗٲؿي ذ٣ٟ ني ٞى٢ه أك ػي «زً
(66)

٣ٯ ا٧٣ىػةب . كٱٕؿض اث٨ قٲ٪ة إ
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ةؿ  إفَّ ٚٺ٩نة ٱذ٥ٌ٤١ ٦ػ٨ »ثة٣ؼ٪ٌةؽ، كٱٞٮؿ   ٕٙ ا٣ؾم ٱٞي ٌَّ كٱ١ٮف ٠ٺ٦ي٫ي ٨٦ ا٣

ػتي إ٣ػٯ ٬ػؾا ٚػٰ ٔػةدًة  ٱ٫ٍ، ك٬ٮ ثة٣عٞٲٞح ثؼٺًؼ ذ٣ٟ. ٚػإفَّ ا٣ػؾم ٱي٪ٍكى ؿى ٦ً٪ٍؼى

ٱ٨ٍ، ٚ٭ٮ ثة٣عٞٲًٞح ٹ ٱذ٥َّ٤١ي ٨٦ ا٧٣٪ؼؿٱ٨ ؿى «ا٣٪َّةًس إ٧َّ٩ة ٬ٮ ٦كؽكد ا٧ً٣٪ٍؼى
(67)

. 

٪ىػٮص ا٣ؼةوػح ثة٣ػؽرس ا٣ىػٮدٰ كأ٦ػؿاض ا١٣ػٺـ ٦ػة كآػؿ ٬ؾق ا٣

ٔؿض ٫٣ اث٨ قٲ٪ة ٨٦ وٛةت ا٣ىٮت ٔة٦ح. ٦٪٭ػة ٦ػة ٱكػجٌج٫ ٔػؿض ٱىػٲت 

ا٣ع٪ضؿة ٨٦ كصػٓ أك ًػؿثح أك قػُٞح ٦ػٓ امػذؿاؾ اٵٔىػةب كا٣ٌٕػٺت 

كا٣ؽ٦ةغ، أك دكجٌج٫ أٌٔةء ا٣٘ؾاء كأٌٔةء ا٣ذ٪ٛف أك ا٧٣عٲٍ ث٭٧ة ٦ػ٨ ا٣ػج٨ُ 

ق » كا٣ىؽر أك ٨٦ ا٣ع٪ٟ. ٱٞٮؿ  إ٣ٯ رَٮثػحو أك إ٣ػٯ  - أم ا٣ٌٕٮ -ٚإٌف د٘ٲُّؿى

ٓي ا٤٣َّ٭ةة كا٤٣َّٮزدىٲ٨ٍ، ٚػإف  . ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢ً ُٝ ٲِّؿي ا٣ىٮتى ٱيجٮقحو كػنٮ٩حو ٝؽ د٘ي

٤ٍضبػًح إ٣ػٯ ا٣ذَّ٪عػ٪ط. كرث٧ٌػة  وةظج٭ة إذا وٮَّتى أظػفَّ ٠ة٣ؽَّٗؽٗػًح ا٣ٞٮٱَّػًح ا٧٣ي

ؤدِّم ٚػإفَّ ا٣ىػٮتى ٱذ٘ٲَّػؿي ا٩كؽَّت ظ٤ٮٝ٭٥ ٔ٪ؽ ٢٠ِّ وٲةح. كأ٦ة ٨٦ ص٭ح ا٧٣ػ

ـً أك  ػٲًٍط إ٣ٲ٭ػة ٦ػ٨ اٵكرا ٞى ػٲٺًف ا٣ ىٍؿًد٬ػة أك رَٮثذً٭ػة أك قى ًة ظؿِّ ا٣ؿاػًح أك ث ثنؽَّ

قي  ري ، كا٣جػؿكدةي دؼػؽِّ ػٮتى ػ٥ي ا٣ىَّ ِّْ ٕي ذً٭ة. ٚة٣عؿارةي د قٲٺًف ا٣٪َّٮاًزًؿ إ٣ٲ٭ة أك ٱيجيٮقى

٫ي ثأوػػٮاًت  ػػ٪ي٫ي كدينػػجِّ٭ي ق. كا٣ٲيجيٮقػػحي ديؼنِّ ِّ٘ؿي ػػ كديىػػ ٫ي. ا١٣ؿا٠ػػٰ. كا٣ؿَُّٮثػػحي ديجعُّ

٫. كإذا ا٦ذٶت ا٣ؿاحي رَٮثحن ك٥٣ د٨ً١ ا٣ٞىػجحي  ؽِّؿي ا٣ىٮتى كد٤٧ِّكي كا٧٣ىٺقحي دٕي

٩ٞٲَّحن ٥٣ ٱ٨ً١٧ اٷ٩كػةفي أف ٱىػٮِّتى وػٮدنة ٔة٣ٲنػة كٹ وػةٚٲنة، ٵٌف ذ٣ػٟ ثٞػؽر 

ؽِّ وػٛةا٭ة... ًً ٪ٍضؿة ك «وٛةء ا٣ؿاح كا٣عى
(68)

ت . كا٣ػ٪هُّ ٱُػٮؿ ثػؾ٠ؿ ظػةٹ

كآٚةت دىٲت ا٣ىٮت. ك٬٪ةؾ أقجةب أػؿل ٣ذ٘ٲٌؿ ا٣ىػٮت كثٌعذػ٫. ٱٞػٮؿ  

ـه كدػٮدُّؿ. » رُّ ًح آٹًت ا٣ذَّىٮٱًخ ٚٲعؽثي ث٭ػة إٔٲػةءه أك دىػٮى ٕى كٝؽ ٱيجىطُّ ا٣ىٮتي ٣ًكى

ًؿًط ث٧ة ٱيٲٍجًكةف  ٍٛ َُّٕةـ. كٝؽ ٱيجىطُّ ٤٣جؿًد ا٣ؼن٨ً ك٤٣عؿِّ ا٧٣ي كأردؤق ٦ة ٠ةفى ٤ٔٯ ا٣
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«ؿ كاٵٗؾٱح ا٣ؼن٪ح. كٱجٌط ١٣سؿة ا٣ىٲةح...ا٧ً٣ـاج. ٠ؾ٣ٟ ا٣ك٭
(69)

. كٱذػةثٓ 

ا٣ع١ٲ٥ ظؽٱس٫ ٨ٔ ظةٹت ٦نةث٭ح كٱىٙ ٔٺص٭ة. ز٥ ٱؼىه ٚىٺن ٣جٌعح 

ا٣ىٮت كػنٮ٩ذ٫، كٚىٺن ٤٣ىٮت ا٣ؼن٨ كٔٺصػ٫، كٚىػٺن ٚػٰ ا٣ىػٮت 

ا٣ٞىٲؿ، كٚىٺن ٰٚ ا٣ىٮت ا٤٘٣ٲِ، كٚىٺن ٰٚ ا٣ىٮت ا٣ؽٝٲٜ، كٚىٺن ٚػٰ 

ر، كٚىٺن ٰٚ ا٣ىٮت ا٧٣ؿدٕلا٣ىٮت ا٥٤ْ٧٣ ا١٣ؽ
(71)

. 

ك١٬ؾا دْ٭ؿ أ٧ٌ٬ٲٌح ٬ؾق ا٣٪ىٮص ا٣ذٰ ًػ٧ٌخ ٦كػةا٢ ٦ذٕػٌؽدة دٌٛػٰ 

ٌٕت ٚػٰ ا٣ػؽرس ا٣ىػٮدٰ كادىػة٫٣  إ٣ٯ ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣ذُػٮر ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٧٣ذنػ

ثة٣ٌُت، كدٮٌقػ٫ٕ ٚػٰ أ٦ػؿاض ا١٣ػٺـ .٠ػؾ٣ٟ ٱكػذؽٌؿ ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٣٪ىػٮص 

ٌٔةء ا٣ذػ٪ٛف ٔ٪ػؽ اٷ٩كػةف ا٧٣٭٧ح ٤ٔٯ ٦ج٤ٖ اٹ٬ذ٧ةـ ثة٣ٮّٲٛح ا١٣ٺ٦ٲح ٵ

ٌٟ ٚػػٰ أٌف  ك٦ػػة ٱضةكر٬ػػة أك ٱذىػػ٢ ث٭ػػة ٦ػػ٨ ٌٔػػٺت كأٔىػػةب. كٹ مػػ

ا٧٣ض٧ٮٔح اٵك٣ٯ ٨٦ ٬ؾق ا٣٪ىٮص ٚٲ٭ة ٦ة ٱ٢٧١ درس اث٨ قٲ٪ة ٰٚ رقػة٣ح 

أقجةب ا٣عؽكث ثؽٱ٭ح. أ٦ة ٩ىٮص ا٧٣ض٧ٮٔح ا٣سة٩ٲػح ٚذػؤدٌم ٦٭٧ػح ص٤ٲ٤ػح 

ٜ إ٣ػٯ ٬ػؾا ا٧٣ٮًػٮع ٣ؽرس أ٦ؿاض ا١٣ٺـ ٧٠ة دٌٞؽـ. ك٦ٓ أٌف ا١٣٪ؽم قػج

ٰٚ رقة٣ذ٫ ٨ٔ ا٤٣س٘ح، ٚإف ا٣ٛؿؽ ٠جٲؿ ثٲ٨ ٦ة أدٯ ث٫ ٨٦ ص٭ح، ك٦ػة ٔػؿض ٣ػ٫ 

٤ٌٗ٭ة  ا٣ع١ٲ٥ اث٨ قٲ٪ة ٰٚ ا٣٪ىٮص ا٣كةثٞح كٗٲؿ٬ة ٧٦ة ًةؽ ٔ٪٭ة ا٧٣ٞةـ ٣ذٮ

ٰٚ اٹػذىةص ا٣ُجٰ ٨٦ ص٭ح أػؿل. ٤ٔٯ أٌف ا١٣٪ؽم ٫٣ ٌٚػ٢ ا٣كػجٜ ٚػٰ 

كذ٤ٞح. كأ٦ة ٌٚػ٢ اثػ٨ قػٲ٪ة ٔؿ٫ً ٧٤٣ٮًٮع ا٧٣ؾ٠ٮر كدؼىٲى٫ ثؿقة٣ح ٦

ده ثة٣ٕجٞؿٱٌح ٤ٔٯ ٦ؽل ا٣ٞؿكف.  ٤ٔٯ ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲَّح اٷقٺ٦ٲَّح ٚإٔٺفه ٦ذضؽِّ

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

اث٨ قٲ٪ة ٰٚ دكااؿ ا٧٣ٕةرؼ ا٣ٕؿثٲح كا٣ٕة٧٣ٲػح، أظ٧ػؽ ٗكػةف قػجة٩ٮ، دار  -

 ـ.1984ٝذٲجح، د٦نٜ 

ح ٦عٲػٰ ا٣ػؽٱ٨ ظ٧ٲػؽم، أقةقٲةت ٥٤ٔ ا١٣ٺـ، ثٮردف ك٬ةرٱف، دؿص٧ -

 دار ا٣نػؿؽ ا٣ٕؿثٰ، ثٲؿكت كظ٤ت، د. ت.

 ـ.1963أوٮات ا٤٣٘ح، ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ أٱٮب، ١٦ذجح ا٣نجةب، ا٣ٞة٬ؿة، ط. أك٣ٯ  -

اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح، أ٩ٲف، إثؿا٬ٲ٥، ١٦ذجح اٵ٩ض٤ٮ ا٧٣ىؿٱح، ا٣ٞػة٬ؿة، ط.  -

 ـ.1971راثٕح 

َػؿاث٤ف اٵوٮات ككّةاٛ٭ة، ٦ع٧ػؽ ا٧٣٪ىػٙ ا٧ٞ٣ػةَٰ، دار ا٣ٮ٣ٲػؽ،  -

 ـ.2111)ا٣٘ؿب( 

أ٤َف دنؿٱط صك٥ اٷ٩كةف، قٮثٮدة، دؿص٧ػح ٦ع٧ػؽ دٮٚٲػٜ ا٣ؿػػةكم،  -

 ٦ؤقكح اٵ٬ؿاـ، ا٣ٞة٬ؿة، د. ت.

آ٣ٲةت ا٣٪ُٜ ٰٚ رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عػؿكؼ، أظ٧ػؽ ٦ع٧ٌػؽ ٝػؽكر،  -

 ـ.2111دار ا٣ؿٚةٰٔ كدار ا٥٤ٞ٣ ا٣ٕؿثٰ ثع٤ت، 

 ـ.1982-1981أ٦ؿاض ا٣ع٪ضؿة كا٣ٕ٪ٜ، ٚٲى٢ دثكٰ، صة٦ٕح ظ٤ت  -

ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػح، ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عػةج وػة٣ط،  -

 ـ.٦2117٪نٮرات ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضـااؿم ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ا٣ضـااؿ 

دةرٱغ ظ٧١ةء اٷقٺـ، ا٣جٲ٭ٰٞ، ٩نؿ كدعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٔػٰ، ٦ؿاصٕػح  -

 ـ.2112أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ ٌٝؽكر، ط. زة٩ٲح، دار ا٣جٲٌ٪ح ثؽ٦نٜ 
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أد٭ة ظذٯ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨، صٮرج ٦ٮ٩ػةف، دؿص٧ػح دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٦٪ؾ ٩ن -

 ـ.1981ثؽر ا٣ؽٱ٨ ا٣ٞةق٥، كزارة ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ، ٩نؿ صة٦ٕح ظ٤ت 

ا٣ذ٤ؼٲه ٰٚ ٦ٕؿٚح أق٧ةء اٵمٲةء، أثٮ ٬ػٺؿ ا٣ٕكػ١ؿم، ثذعٞٲػٜ ٔػـة  -

 ـ.1996ظك٨، دار َٺس ثؽ٦نٜ، ط. زة٩ٲح 

ا٣ٕؿثػٰ  دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، دار ا٣ؿٚةٰٔ كدار ا٤ٞ٣ػ٥ -

 ـ.2114ثع٤ت كا٣ٞة٬ؿة، 

دركس ٚػػٰ ٤ٔػػ٥ أوػػٮات ا٣ٕؿثٲػػح، ٠ػػة٩ذٲ٪ٮ، دؿص٧ػػح وػػة٣ط ا٣ٞؿ٦ػػةدم،  -

 ـ. 1966ا٣ضة٦ٕح ا٣ذٮ٩كٲح، 

رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، اث٨ قٲ٪ة، دعٞٲٜ ٦ع٧ػؽ ظٌكػةف ا٣ُٲٌػةف  -

كٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ، دٞؽٱ٥ ك٦ؿاصٕح ا٣ؽ٠ذٮر مة٠ؿ ا٣ٌٛعػةـ كاٵقػذةذ أظ٧ػؽ 

ٌٛةخ، ٦ض٧ٓ   ـ.1983ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، رادت ا٣٪

رقة٣ح ٰٚ ا٤٣س٘ح، ا١٣٪ؽم، دعٞٲٜ ٦ع٧ػؽ ظٌكػةف ا٣ُٲٌػةف، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ  -

 ـ.1985(، ا٣ضـء ا٣سة٣ر ٣ٕةـ 61ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ا٧٣ض٤ؽ )

ا٣ىٮدٲةت، ثؿدٲ٢ ٦ة٧٣جؿج، دؿص٧ح ٦ع٧ؽ ظ٧٤ٰ ٤٬ٲ٢ٌ، ٔٲ٨ ٤٣ؽراقػةت  -

 ـ.1994كا٣جعٮث اٷ٩كة٩ٲح كاٹصذ٧ةٔٲح، ا٣ٞة٬ؿة، 

 ٥٤ٔ اٵوٮات ا٣ٕةـ، ثكةـ ثؿ٠ح، ٦ؿ٠ـ اٷ٧٩ةء ا٣ٞٮ٦ٰ، ثٲؿكت، د. ت. -

ٔٲٮف اٵ٩جةء ٰٚ َجٞةت اٵَجةء، اث٨ أثػٰ أوػٲجٕح، مػؿح كدعٞٲػٜ ٩ػـار  -

 رًة، دار ١٦ذجح ا٣عٲةة، ثٲؿكت، د. ت.

ا٣٘ؿٱت ا٧٣ى٪ٌٙ، أثٮ ٔجٲؽ )ا٣ٞةق٥ ث٨ قٺـ(، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ا٧٣ؼذػةر  -

 ـ.1989ا٣ٕجٲؽم، ثٲخ ا٣ع٧١ح )ٝؿَةج(، 

 ا٣ٞة٩ٮف ٰٚ ا٣ُت، ٦ىٌٮرة ٨ٔ َجٕح ثٮٹؽ، دار وةدر، ثٲؿكت. -
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٠ذةب ا٣ٕٲ٨ )٦ؿدت ٤ٔٯ ظؿكؼ ا٧٣ٕض٥(، دؿدٲت كدعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ع٧ٲػؽ  -

 ٬٪ؽاكم، ٦٪نٮرات ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ثٲٌٮف، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت.

٠ذةب ا٣ٕٲ٨، ا٣ٛؿا٬ٲؽم )ا٣ؼ٤ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ(، دعٞٲػٜ ٦٭ػؽم ا٧٣ؼـك٦ػٰ  -

 .1415٬، دار ا٣٭ضؿة، ٝي٥، إٱؿاف، كإثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ؿااٰ

 ـ.1971ا٣٪ؽٱ٥، دعٞٲٜ رًة دضٌؽد، َ٭ؿاف اث٨ ٠ذةب ا٣ٛ٭ؿقخ،  -

٠ذةب د٭ؾٱت اٵ٣ٛةظ ٹث٨ ا٣ك١ٲخ ا٣ذجؿٱـم، دعٞٲٜ ٚؼؿ ا٣ػؽٱ٨ ٝجػةكة،  -

 ـ.١٦2115ذجح ٣ج٪ةف، ثٲؿكت، 

ٞػ٫ كٝػٌؽـ ٣ػ٫ ٔجػؽ  - ٌٞ ٠ذةب د٭ػؾٱت ا٤٣٘ػح، اٵز٬ػؿم، ا٣ضػـء اٵٌكؿ، ظ

ةر، ا٣ػؽار ا٧٣ىػؿٱح ٤٣ذٌػأ٣ٲٙ ا٣كٺـ ٬ةركف، را ص٫ٕ ٦ع٧ٌؽ ٤ٔػٰ ا٣٪ٌضٌػ

 ـ.1964كا٣ذؿص٧ح، 

٠ذةب د٭ؾٱت ا٤٣٘ح، اٵز٬ؿم، ا٣ضـء ا٣ؼة٦ف ثذعٞٲٜ ٔجؽ ا  دركٱل،  -

ةر، كدٞػػؽٱ٥ ٔجػػؽ ا٣كػػٺـ ٬ػػةركف، ا٣ػػؽار ا٧٣ىػػؿٱح  ك٦ع٧ػػؽ ٤ٔػػٰ ا٣٪ٌٌضػػ

 ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح.

أظ٧ؽ ٚػٌؿاج،  ٠ذةب ػ٤ٜ اٷ٩كةف، زةثخ ث٨ أثٰ زةثخ، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كذةر -

 ـ.1985كزارة اٷٔٺـ ثة١٣ٮٱخ، ط. زة٩ٲح 

 ا١٣ذةب، قٲجٮٱ٫، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، ٔة٥٣ ا١٣ذت، ثٲؿكت، د. ت. -

 ٣كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، دار وةدر، ثٲؿكت. -

ا٤٣كة٩ٲةت ا٣كؿٱؿٱح، ٣ٮٱـ ٧٠ٲ٪١ـ، دؿص٧ح ٦عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ظ٧ٲػؽم، صة٦ٕػح  -

 ـ.2111ا٤٧٣ٟ قٕٮد 

 ـ.2116ٕة٦ح، صة٦ٕح ظ٤ت، ٦جةدئ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ -

٦عةًؿات ٰٚ اٵ٣ك٪ٲح ا٣ٕة٦ح، دكقٮقٲؿ، دؿص٧ح ٱٮقٙ ٗةزم ك٦ضٲػؽ  -

 ـ.1984ا٣٪ىؿ، دار ٧ٕ٩ةف ٤٣سٞةٚح، صٮ٩ٲح )٣ج٪ةف( 
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، ٝؿأق كًػج٫ُ كمػؿظ٫ ٦ع٧ٌػؽ ٩جٲػ٢ َؿٱٛػٰ، دار ةا٧٣ؼىه، اث٨ قٲؽ -

 ـ.2112وةدر، ثٲؿكت، 

٦ض٤ح ٦ض٧ٓ  ٦ى٪ٛةت ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب ٰٚ ػ٤ٜ اٷ٩كةف، إظكةف ا٣٪ه، -

 ـ.1998(، ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ٣ٕةـ 73ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ا٧٣ض٤ؽ )

 .٦1342٬ٛةدٲط ا٤ٕ٣ٮـ، ا٣ؼٮارز٦ٰ، إدارة ا٣ُجةٔح ا٧٣٪ٲؿٱح ث٧ىؿ  -

ا٧٣٪ْٮ٦ح ا١٣ٺ٦ٲح، د٩ٲف كث٪ن٨، دؿص٧ح ٦عٲٰ ا٣ػؽٱ٨ ظ٧ٲػؽم، ك٦ؿاصٕػح  -

 ـ.1991أظ٧ؽ أثٮ ظةٝح، ٦ٕ٭ؽ اٷ٧٩ةء ا٣ٕؿثٰ، ثٲؿكت كَؿاث٤ف ا٣٘ؿب 

٦ٮصـ دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح، ركث٪ػـ، دؿص٧ػح أظ٧ػؽ ٔػٮض، ٔػة٥٣ ا٧٣ٕؿٚػح،  -

 ، ا١٣ٮٱخ.1997، دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ 227ا٣ٕؽد 

*   *   * 
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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 



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

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  -

 اىٍؽاسع األسِت٘ث:

- -Dominique Manguenc,Pragmatique pour le discourslittéraire 

- Gérald Prince, Le discoursattributif et le récit, in Poétique 35, 

septembre 1978 - 



 آلراءا و المقاالتُ 
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 صفحة لغة

 
 

 تذكرة بأهم دالالت
 وأحكامها «إذن»األداة 

 () د. مكي الحسنيأ. 

 خرف جٌاب وجزاء فَ األنثر، ويٌ ُوصب اىفعو اىمضارع ةشررو  «إذن»

ثالثث
(1)

 ، وىذا ُُذنر مع األخرف اىواصتث ىيمضارع: أْن، ىن، نَ، إذن.

ويٌ ُدخو عيٍ األفعال واألسماء. ُلٌل كائو: )سربةذل ىرم جًردي( 

 أو: )إذن أها مُهافئُم(. إذن أكافِئَك()فتجِب: 

 وتبوُيى غاىتًا: إذا نان األمر نما جرى/ذُِنر ...

ويذا ُالزمى دائًما فَ نو « الجواب»أما معواهُ فاىدالىث عيٍ أمرُن يما: 

 ويذا ُالزمى فَ األغيب. «الجزاء»استعماالتى، و

ٍ نرالم كتيرى وكٌعى فَ نالم مترتِّتًا عي الجواب:فاىمراد من دالىتى عيٍ 

ترتَُّب اىجٌاب عيٍ اىسؤال: سٌاء أنان اىهالم اىساةق مشتمالً عيٍ اسرتفًام 

 صرُح أم غِر مشتمو عيِى، ىهوى ةموزىث اىميدٌظ.

«. إذن أظنُّك صاادًاا»، فِلٌل اّخر: «أُحبُّك»نبْن ُلٌل صدُق ىصدُلى 

                                                 

() .عضٌ مجمع اىيغث اىعرةِث ةدمشق 

 ُهٌن فَ صدر جميتى، )ب( أن ُيِى )ُتصو ةى( اىمضارع )جر( اىرذي زمورى فرَ)أ( أن  -( 1)

 .وليس الحالاىسِاق يٌ اىمستلتو 
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ـ٣ػح . كإ٧٩ػة ٬ػٰ ث٧٪ـؤال ـواةق ٌوؼنٔرٚ٭ؾق ا٣ض٤٧ح ا٣سة٩ٲح ٣ٲكخ ردًّا ٤ٔٯ 

٧ٚػة ٝٮ٣ػٟ؟ ٧ٚػةذا  حلوػٗؽه:صٮاب ٨ٔ قؤاؿو ٩ةمػ  ٔػ٨ ا٣ض٤٧ػح اٵك٣ػٯ، 

 قذ٢ٕٛ ... إ٣غ.

ٵف ا٣ىؽؽ ٹ ٱى٤ط ٬٪ة صػـاءن ٦٪ةقػجنة ٧٤٣عجػح.  وال ُٗخهٔر ِْا اىشؾا 

ة ٚ٭ؾا ا٨ْ٣  ٌن ّٖ اىؾٌَكأٱ ، ٣ؾا ٥٣ ٱ٪ذىػت واىشؾا  ال ٗهٔن لال ٌفخلت ً ، ضاى

. ك  ، ٹ ٦ع٢ ٫٣ ٨٦ اٷٔؿاب.ػهىيشٔاب وض٬٪ة « إذف»ا٧٣ٌةرع أّ٪ُّٟ

ٚؽٹ٣ذ٫ ٤ٔٯ أف ا٣ض٤٧ح ا٣ذٰ دعذٮٱػ٫  -ٗة٣جنة  - أُّ ىيشؾا أ٦ة ا٧٣ؿاد ٨٦ 

 ، ٣ؾا ٱ٪ًىت ا٧٣ٌةرع ا٣ؾم ٱ٤ٲ٫.ٌُفتَّتث غٍا كتيٓاد١ٮف ٰٚ ا٣٘ة٣ت 

ػة؟»ٚإذا ٝةؿ مؼه ٳػؿ   كأصةثػ٫ اٳػػؿ  « ٦ةذا د٢ٕٛ ٣ٮ وةدٚخى ثةاكن

ٔػ٨ اٹقػذٛ٭ةـ  سؤابٚ٭ػؾق ا٣ض٤٧ػح «. َةٝذٰ ٰٚ دؼٛٲٙ ثؤق٫ لذن أةؼلَ »

ٱٮظٰ أف اٷصةثح ٦ؾ٠ٮرة ٰٚ ٬ػؾق « إذف»ا٧٣ؾ٠ٮر ٰٚ قةثٞذ٭ة، ككصٮد ٧٤٠ح 

ثػٲ٨ ا٣ذؼٛٲػٙ ٔػ٨ ا٣جػةاف ك٦ىػةدٚذ٫،  وحتػو ِْا اىفوتت٘ث واىوطثا٣ض٤٧ح. 

فاىلوؽط أثؾؿ َػةٝذٰ...  لن نان األٌؽ نٍا ذنؽَت فإ١ُٖٚأٌف ا٧٣ضٲت ٱٞٮؿ  

 واىشؾا  واىطان!

لذن )ك٠ػػؾ٣ٟ ٚػػٰ ا٧٣سػػةؿ اٵكؿ  (لذن أةووؼلَ )٬٪ػػة  ارعواُخهووب اىٍيوو

 ٣ذعٜٞ ا٣نؿكط ا٣سٺزح ا٤ُ٧٣ٮثح! (أنافئَم

 ضؽ  سٔاب وسؾا .ٰٚ ا٧٣سة٣ٲ٨ ا٧٣ؾ٠ٮرٱ٨ « إذف»

( ٦ػؿة، ٧٠ػة كردت ٚػٰ 31( ٰٚ ا٣ٞؿآف ا١٣ػؿٱ٥ )لذنكٝؽ كردت اٵداة )

 مٕؿ ا٣ٕؿب ك٩سؿ٥٬.

ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ ژٰٚٛ ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ٕـٱػـ  

 .[145ا٣جٞؿة  ] ژمب جب حب خب يئىئ

 !ضؽ  سٔاب وسؾا إذف  
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 .[53ا٣٪كةء  ] ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ كٚٲ٫  

. ا٧٣ٕ٪ٯ  أ٣٭٥ ٩ىٲت ٨٦ ا٤٧٣ٟ؟ اقػذٛ٭ةـ إ١٩ػةرم ضؽ  سٔابإذف  

ا ٣نؽة ثؼ٤٭ػ٥.  )أم ٣ٲف ٣٭٥ ٩ىٲت( ك٣ٮ ٠ةف ٣٭٥ ٩ىٲت ٦ة آدىٮا ا٣٪ةس ٩ٞٲؿن

 ك٣ٲف ٩ىٲج٭٥. اىشٍيث ةػػ لذن ـتتٓا اىتغو

)ٚإذف ٹٱيؤدٮف( ]ٵف ا٣ٛىػ٢ ثػػ )ٹ( ثػٲ٨  ىً ِٗخهب اىٍيارع ك٣ؾ٣ٟ

 إذف كا٧٣ٌةرع ٠ىٺى ٚى٢![

ىمالحظات:

)إٍف(  سؤابك -ّة٬ؿة أك ٦ٞػؽَّرة  -)٣ٮ(  غيٕ سٔابٝؽ دؽػ٢ )إذف(  -1

. كٝٮؿ ا٣نةٔؿ ىخٔن٘ػه وحلٔٗخّا٣نؿَٲذٲ٨   ، ٩عٮ  ٣ٮ زا٦ى٤ذ٪ٰ إذف ٵرًٲذٟي

٤ىػػؽى ا١٣ػػؿاـي  ٤ىػػؽٍ  -إذف-٤ٚػػٮ ػى  ٩ةػى

 

 ثٞٲ٪ػػة -إذف-ك٣ػػٮ ثٞػػٰ ا١٣ػػؿاـي  

 كٝٮؿ اٳػؿ  

 رى٦ىذ٪ٰ ث٪ةت ا٣ؽ٬ؿ ٨٦ ظٲػر ٹ أرل

 

ـً؟   ١ٚٲٙ ث٧ػ٨ ٱيؿ٦ػٯ، ك٣ػٲف ثػؿا

ٲذي٭ػػػة -إذف-٤ٚػػػٮ أ٩٭ػػػة ٩ىجٍػػػ٢    ٹدَّٞ

 

ـً   ير٦ػػػػٯ ث٘ٲػػػػؿ قػػػػ٭ة  ك١٣٪٪ػػػػٰ أ

دىٍك٤ى٥ٍ. ٬٪ة دػ٤خ )إذف( ٤ٔػٯ صػٮاب  -إذف  -ك٩عٮ  إف دي٪ًىٙ أػةؾ  

 ا٣نؿط.

 [.57ا١٣٭ٙ  ] ژہ ہ ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ 

٪حن  -2 ، ٚٲضٮز إصؿاؤ٬ػة ٌػِٕ اىلؽط فٖ اىٍاىٖٝؽ د١ٮف )إذف( ٦ذ٧ٌِّ

وئ وئ ۇئ ۇئ ژ ٦ضؿل )٣ٮ( ٰٚ ٝىػٍؿف صٮاث٭ػة ثػة٣ٺـ، ٠ٞٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ  

ۆئ               ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی 

 .[75 - 74اٷقؿاء  ] ژی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

 مٲبةن ٤ٝٲٺن ٵذٝ٪ةؾ. ىٔ رنَِج أم  
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پ   پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ ٕػة٣ٯ  كٝٮ٫٣ د

 .[76اٷقؿاء  ] ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 ٨٦ ١٦ح ٹقذيؤو٤ٮا ٨ٔ ث١ؿة أثٲ٭٥.وىٔ أعؽسٔك ٝةؿ ا٣ـ٦ؼنؿم  

، ٚٲضٮز ٝػؿف صٮاث٭ػة ثة٣ٛػةء ٌػِٕ اىلؽط فٖ اىٍفخلتوكٝؽ دذ٨٧ٌ  -3

 ٠ٞٮؿ ا٣نةٔؿ 

 ٦ػػة إٍف أدٲػػخي ثنػػٰء أ٩ػػخ د١ؿ٬ػػ٫

 

ٌٰ ٱػؽم  ة إ٣ػ
َن ػخ قػٮ ٕٚى  إذف ٚػٺ رى

 ٰ ٦ٕةٝجػػػػػح٪ٰ رثٌػػػػػجى ٕٚػػػػػةٝى  لذن 

 

 ث٭ة ٔٲ٨ ٨٦ ٱأدٲػٟ ثة٣عكػؽً  ٌؿٍت ٝى  

 )إٍف( ٬٪ة ثٕؽ )٦ة( زااؽة ك٣ٲكخ مؿَٲح، ك)إذف( ٬٪ة دذ٨٧ٌ ٦ٕ٪ٯ ا٣نؿط. 

ػػ٢ ٦٪ػػٰ  ىى مػػٰء أ٩ػػخ د١ؿ٬ػػ٫ ٚػػٺ  -ٚػػٰ ا٧٣كػػذٞج٢  -ا٧٣ٕ٪ػػٯ  إف ظى

ةاٲػح! ٚـ٦٪٭ػة  رٍٕٚخ...ٕٚةٝج٪ٰ رثٰ... ك٦ة ثٕؽ ا٣ٛػةء ٚػٰ ا٧٣سػة٣ٲ٨ ص٤٧ػح دٔي

 ا٧٣كذٞج٢.

ىمثلظىأخرى:أ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ژ صةء ٚػٰ ا٣ذ٪ـٱػ٢ ا٣ٕـٱػـ   -1

 .[67 - 66ا٣٪كةء  ] ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄ 

٣كػػؤاؿو ٦ٞػػؽر، ٠أ٩ػػ٫ ٝٲػػ٢ ٦ػػةذا ٱ١ػػٮف ٦ػػ٨ ٬ػػؾا ا٣ؼٲػػؿ  سوؤابإذف ٬٪ػة 

٩ٌة أصؿان ْٔٲ٧ةن. ىؽي  كا٣ذسجٲخ؟ ٝةؿ  ٬ٮ أف ٩يؤدٲى٭٥ ٨٦ ٣

ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ژ ٝػػةؿ دٕػػة٣ٯ   -2

 .[14ا١٣٭ٙ  ] ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ  وئەئ ەئى  ى ائ ائ 

ثذٞؽٱؿ ٦عؾكؼ ٬ٮ  إف ٤ٕٚ٪ة ذ٣ٟ ٣ٞؽ ٤ٝ٪ػة ٝػٮٹن ذا مػٍُ أم  اىٍػِٕ:

 إٚؿاط ٰٚ ا١٣ٛؿ.

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ژكٝػػػػػةؿ   -3
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 .[21ا١٣٭ٙ  ] ژىئ ىئ ی ی 

ا. اىٍػِٕ: ٔيؽد٥ ٰٚ ٤٦ًَّذ٭٥ ٨٤ٚ دْٛؿكا ثؼٲؿ أثؽن  إف 

ٿ         ٿ ٿ ٿ  ٺپ پ   پ ڀ ڀ       ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژكٝػػػةؿ   -4

 .[91ا٧٣ؤ٦٪ٮف  ] ژٹ ٹ 

٣ػػٮ ٠ػػةف ٦ٕػػ٫ إ٣ػػ٫ ٹ٩ٛػػؿد ٠ػػ٢ كاظػػؽ ٦٪٭٧ػػة ث٧ؼ٤ٮٝةدػػ٫ ٔػػ٨  اىٍػِووٕ:

 ٦ؼ٤ٮٝةت اٳػؿ، ك٤َت ٤ٗجح اٳػؿ.

ٱ حب خب مب ىب يب جت حت خت  ژكٝػػػػػػةؿ   -5

 .[21 - 19ا٣نٕؿاء  ] ژٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ًٞ  21ا٣ٞةا٢ ٰٚ اٳٱح  اىٍػِٕ: ػجٍ ٬ٮ ٦ٮقٯ ٤ٔٲ٫ ا٣كػٺـ )ثٕػؽ أف ك٠ػـ ا٣ ًُ َّٰ 

، ٝةؿ ذ٣ٟ اثػ٨ ُٔٲػح. ضِ٘ئؼ٫٤(، كٝٮ٫٣ )إذف( و٤ح ٰٚ ا١٣ٺـ، ك٠أ٩٭ة ث٧ٕ٪ٯ ٚٞذ

ـىم ا٣٘ؿ٩ةَٰ ا٧٣ذٮٚٯ   (.741٬)٬ؾا ا١٣ٺـ ٦٪ٞٮؿ ٨٦ دٛكٲؿ اٷ٦ةـ اث٨ صي

عذةج إ٣ٲ٫ إٹ ث٧ػة ٹ ٱى٢ أظؽ ٨٦ ا٣٪عٮ إ٣ٯ ٦ة ٱى »ٝةؿ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٱٮ٦نة   -6

 «.ذةج إ٣ٲ٫عذةج إ٣ٲ٫ ٱيععذةج إ٣ٲ٫، ٚٞؽ وةر إذف ٦ة ٹ ٱي ٹ ٱى 

 ٚٞؽ وةر ٦ة ٹ ٱيعذةج إ٣ٲ٫... لذا نان األٌؽ نٍا ذِنؽدأكٱ٢ إذف ٬٪ة  

كٝؽ صةء ٰٚ ٦ٕض٥ ٦ذ٨ ا٤٣٘ح  إذف  ظؿؼ صٮاب كصـاء، دأكٱ٤٭ة  إذا  -

 ٠ةف اٵ٦ؿ ٧٠ة صؿل...

كصةء ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )ا٣ؾم ٱىؽرق ٦ض٧ٓ ا٣ٞػة٬ؿة(، إذف  إذٱػ٨؛  -

اٳرا٦ٲػػح ا٧٣ىػػؿٱح(. ٧٤٠ػػح ٤٣ضػػٮاب ظٲ٪بػػؾ. ٚػػٰ آرا٦ٲػػح ا٣ٕ٭ػػؽ ا٣ٞػػؽٱ٥ )ك

كا٣ضـاء. ٝةؿ أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٛةرقٰ  دًؿد ٤٣ضٮاب كا٣ضـاء ٰٚ اٵ٠سؿ، كٝؽ د١ٮف 

 ٤٣ضٮاب كظؽق.

*   *   *





 دلنـقْا و  فُي  رـعْلت ا 
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 طال يطال()

اىشااع  ةاَ٘ اىٍعاضارَٗ  « طال»( اسخعٍال اىفعو 691ار )* أحاز اىلر

؛ وعيّاو «ٗطاال»ال « ٗطأل»ةٍعِٕ: أدَرك وىَحق؛ عيإ أن ٗهأن ٌراارُعّ 

 ىذىم ةخعي٘و ٌسخف٘ض ال ٗخئ ةعُض ٌا فّ٘ ٌَ آراٍء وةِّ٘ات ٌَ حعل٘ب.

ةٍعِٕ إدراك اىشاٖء « طال»ورد فٖ حعي٘و اسخعٍال اىٍعاضرَٗ ىيفعو  -6

فٖ ْاذه اىٍعااحً ٌاا »ضٔل إىّ٘  اىذي ىً حِّص عيّ٘ اىٍعاحً  أّن وةئغّ واىٔ

ٍٗهَ أن ُٗفرٖ إىٕ ْذه اىدالىث  ؤْ كٔىًٓ: )نّو ٌا اٌخّد فلاد طاال( نلٔىام: 

ًُّ(  ف )طال( إذن حعِٖ االٌخداد فٖ اىشٖء وٌِّ وإىّ٘ وةاّ   ا)طال اىي٘و وطال اىٓ

ّٔع دالىخّ ةحسب اىحرف اىذي ُٗعدَّى ةّ  فلٔى ًٓ: )اٌخاّد إى٘اّ اىخ٘ار( ٗعِاٖ وحخِ

اً ٌِٓاا »؛ واسخُِدلَّ ىذىم ةثالث عتارات «اُتسط حخٕ وضو إىّ٘ أو أدرنّ... َٓ ُٗف

 «.أّن اٌخّد إىّ٘ حعِٖ وضو إىّ٘ وأدرنّ

ٍَاو ف٘ٓاا  ًّ اسخُدّل ةخٍسث شٔاْد ٌَ نخب اىخراث ٍٗهاَ أن ُٗح « ُٗطاال»ث

ّٖ ىيٍخٓٔل عيٕ ٌعِٕ:  وٌاَ ذىام كأل امٌاام   «ُٗدرك أو َُٗٔضاو إى٘اّ»اىٍتِ

 ّٖ «..... ةُي٘ج ةطيحاث ال ُٗادَرك َغأُره وال ُٗطاال ٌَهاُره»فٖ ُٓج اىتالغث:  عي

َّٖ ونيَّفَ اىفل٘ر ٌا ال ُٗطال»وكٔل اةَ عتد رةّ فٖ اىعلد اىفرٗد:  ََ اىغِ  «.فأحعتْ

                                                 

() عرٔ ٌخٍ  اىيغث اىعرة٘ث ةدٌشق. 
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َّٞت ٤ٔٯ ذ٣ػٟ ثذٕٞٲػت ٠ػةف ٚٲػ٫   ػةؿ( ٚػٰ ٠ػ٢ٌ »كٔ ٌٟ ٚػٰ أٌف )ٱُي كٹ مػ

ػةكىؿ، ك١٣ػ٨ٌ دٛكػٲؿ٬ة ا٣ٕجةرات ا٣ذػٰ ٱ١٧ػ ة٣ىػت كٹ ٱُي ػؿ ث٧ٕ٪ػٯ ٹ ٱ٘ي كَّ ٨ أف دٛي

ػ٢ إ٣ٲػ٫( ٬ػٮ ٦ػة ٱذجػةدر إ٣ػٯ ذ٬ػ٨ ا٣ٞػةرئ  ػٜ أك ٱيٮوى ث٧ٕ٪ٯ )ٹ ٱيػؽرؾ كٹ ٱي٤عى

ٌٰ ثػ٨  ا٣ٕؿثٰ، كٹ ٱ١ةد ا٧٣ٕةوؿكف ٱٛ٭٧ٮ٩٭ة إٌٹ ث٭ؾق ا٣ؽٹ٣ح...كٹ أ٨ٌّ أٌف ٤ٔػ

ػ كَّ ػةؿ ٦ى١ػؿيق »ؿ ٝٮ٣ػ٫  أثٰ َة٣ت ٠ةف ٱٕ٪ٰ ٦٘ة٣جحى ٤َعحى ثػة١٧٣ؿ، كإ٧ٌ٩ػة ٱٛي ٹ ٱُي

ٗىٮريق « ثٞٮ٫٣» ٢ إ٣ٲ٫،....»ٹ ٱيؽرىؾ  ٜ ١٦ؿيق كٹ ٱيٮوى  «.أم ٹ ٱي٤عى

 كٰٚ ٬ؾا ٔ٪ؽ ا٣٪ْؿ كا٣ذعٞٲٜ ٦ة ٱؽٔٮ إ٣ٯ ا٣ذٕٞٲت ٨٦ كصٮق 

٤٣ٮوٮؿ إ٣ٯ دٹ٣ح )َػةؿ( ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿ « ا٦ذؽَّ إ٣ٲ٫»ا٣ذٮٌقٍ ثة٢ٕٛ٣  -أ

ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥ ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ ٤ُ٦ػٜ « َػةؿ»ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٚٲ٫ دع١ُّػ٥؛ ٵٌف ا٣ٕٛػ٢ 

ٲَّؽ ٦ٕ٪ػةق ثنػج٫ ا٣ض٤٧ػح  إٌٹ إذا ٝيٲِّػؽ ٬ػٮ ٩ٛكػ٫ ثػؾ٣ٟ. « إ٣ٲػ٫»اٹ٦ذؽاد، ٚٺ ٱٞي

« َػةؿ»ٚػٰ دٛكػٲؿ ا٣ٕٛػ٢ « إ٣ػٯ»٦ذٌٕؽٱةن ثعػؿؼ ا٣ضػٌؿ « ا٦ذؽٌ »ٚةػذٲةر ا٢ٕٛ٣ 

 ا٣ؽاٌؿ ٤ٔٯ ا٦ذؽاد ٗٲؿ ٦ٞٲىؽ ٬ٮ ًؿبه ٨٦ ا٣ذعؿٱٙ كراءق ا٣ذع٥ُّ١.

نٮا٬ؽ ا٣ؼ٧كح إ٣ٯ اث٨ ٔجؽ رث٫ٌ ٚػٰ ا٣ٕٞػؽ ا٣ٛؿٱػؽ ٩كجح ٦ة ٩يًكت ٨٦ ا٣ -ب

ػة،  ٗٲؿي وعٲعح؛ ٵٌف ذ٣ٟ ٝٮؿ ٦ٕةذ ث٨ صج٢ ٧٠ة ٩ػٌه اثػ٨ي ٔجػؽ رثٌػ٫ ٩ٛكػ٫ ٩ىًّ

٤ٲػذ٥ ثٛذ٪ػح ا٣ٌػؿاء ك٨ٔ رصةء ث٨ ظٲٮة ٨ٔ ٦ٕةذ ثػ٨ صجػ٢ ٝػةؿ  إ١٩ػ٥ اثذي »ٝةؿ  

ٚىجؿد٥، كإ٩ػٰ أػػةؼ ٤ٔػٲ٥١ ٚذ٪ػح ا٣كػؿاء، ك٬ػٰ ا٣٪كػةء إذا دع٤ػٲ٨ ا٣ػؾ٬ت، 

 «.ؽ٨ رٱٍ ا٣نةـ كٔىت ا٣ٲ٨٧، ٚأدٕج٨ ا٣٘٪ٰ، ك٨ٛ٤٠ ا٣ٛٞٲؿ ٦ة ٹ ٱُةك٣جك

ٰٚ ا٣٪ه ا٣ٮارد ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ دعؿٱػٙ ٦ػ٨ دعؿٱػٙ ا١٧٣ذجػةت « ٱُةؿ»ك

ثة٣ٞػةؼ« ٱُػةؽ»كا٣سةثخ ٰٚ َجٕةت )ا٣ٕٞؽ ا٣ٛؿٱػؽ(  اٷ١٣ذؿك٩ٲح،
(1)

، ٧٠ػة أزجذٌػ٫. 

 «.٣ٛٞٲؿ ٦ة ٹ ٱضؽك٨ٌٛ٤٠ ا»ك٬ٮ ٰٚ ٦ْةٌف ٠سٲؿة، كٹ قٲ٧ٌة ٦ْةٌف ا٣عؽٱر، ث٤ِٛ  

                                                 

)ط ا٣ٕؿٱػػةف(،  7/98)ط أظ٧ػػؽ أ٦ػػٲ٨(، ك6/113ا٩ْػػؿ  اثػػ٨ ٔجػػؽ رثٌػػ٫، ا٣ٕٞػػؽ ا٣ٛؿٱػػؽ  (1)

 )ط دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح(. 7/111ك
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ةؿ»ا٣٪هُّ ٤ٔٯ أف دٛكٲؿ  -ص ٰٚ د٤ٟ ا٣نٮا٬ؽ ا٣ذػٰ اقػذيًؽؿَّ ث٭ػة ز٧ٌػح، « ٱُي

ػ٢ إ٣ٲػ٫(  ػٜ أك ٱيٮوى ٬ػٮ ٦ػة ٱذجػةدر إ٣ػٯ ذ٬ػ٨ ا٣ٞػةرئ »ث٧ٕ٪ٯ )ٹ ٱيؽرؾ كٹ ٱي٤عى

ٱػؽٔٮ ا٧٣ػؿءى إ٣ػٯ « = ا٣ٕؿثٰ، كٹ ٱ١ةد ا٧٣ٕةوؿكف ٱٛ٭٧ٮ٩٭ة إٌٹ ث٭ؾق ا٣ؽٹ٣ح...

٤ٓى  ََّ ؿ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٬٪ة ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ، ا٣ؾم ٩يٌه ٤ٔٯ أ٩ٌػ٫ ٬ػٮ ٦ػة ا٣كؤاؿ  ٢٬ ا ٦ٛكِّ

( ا٣ٞؽٱ٥، ٚٮصػؽ ذ٣ػٟ  ٌٰ ٱذجةدر إ٣ٯ ذ٨٬ ا٣ٞةرئ ا٣ٕؿثٰ، ٤ٔٯ )ذ٨٬ ا٣ٞةرئ ا٣ٕؿث

ا٧٣ذجةًدرى إ٣ٲ٫ ا٣ٞةرَّ ٚٲ٫، أـ ٢٬ كصؽ ٨٦ ا٣جٲٌ٪ةت كاٷمةرات ٦ة ٱٮظٰ ثؾ٣ٟ كٱػؽٌؿ 

 ًؿ( ٤ٔٯ ا٣٘ةات؟!٤ٔٲ٫، أـ ٬ٮ ا٣ؿص٥ ثة٣٘ٲت، كإقٞةط ا٣نة٬ؽ )ا٣عة

٣ٮ ٠ةف ذ٣ٟ ٠ؾ٣ٟ ٧٣ة ٚةتى ثٕيى ا٧٤ٕ٣ةء أف ٱ٤ذٍٞ ذ٣ػٟ، كٱٕجٌػؿ ٔ٪ػ٫  

 ٱ٪ٌه ٤ٔٲ٫ أك ٱنٲؿ إ٣ٲ٫.

ٌٰ  -د ، ٤ٔٯ ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢ ٰٚ رأٱٰ ٦ة ٠ةف ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲٜ ٤ٔٯ ٝٮؿ ٤ٔ

ٌٰ ثػ٨ أثػٰ َة٣ػت ٠ػةف ٱٕ٪ػٰ ٦٘ة٣جػحى »٦ة ٚٲ٫ ٨٦ ظك٨ ٨ٌّ   كٹ أّػ٨ٌ أٌف ٤ٔػ

ؿ ٝٮ٫٣   ٤َعحى ثة١٧٣ؿ، كإ٧ٌ٩ة كَّ ق»ٱٛي ةؿ ٦ى١ؿي ٗىػٮريق»ثٞٮ٫٣ « ٹ ٱُي أم « ٹ ٱػؽرىؾ 

٢ إ٣ٲ٫،.... ق كٹ ٱيىى ٜ ١٦ؿي ٚؾ٣ٟ ٦ة ٹ ٱى٢ إ٣ٲػ٫ إٌٹ ٦ػ٨ ٠ة٩ػخ ٣ػ٫ «. ٹ ٱي٤عى

َِّٺع ٤ٔٯ ا٤ٞ٣ٮب، ك٦ة دؼٰٛ ا٣ىؽكر، ك٦ٕؿٚح ا٣٪ٲٌةت. ك٬ػٮ ٦ػة ٹ  ٝؽرةي اٹ

 ٌٰ  ا٧٣عي. ٱكذُٲ٫ٕ اٷ٩كةف، كٹ ٱؼذٌه ث٫ ا٣جعر ا٤٣٘ٮٌم ا٧٤ٕ٣

 ٌّٰ أراد ثٞٮ٫٣ ٦٘ة٣جػحى ٤َعػح ٚػٰ  كٱ٤ٮح ٣ٰ ٨٦ كراء ٩ٰٛ أف ٱ١ٮف ٤ٔ

ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ « ٦ى١ؿ»ا١٧٣ؿ، ًؿبه ٨٦ ا٣عذ٧ٲٌح كا٣ضجؿٱٌح، دض٤ٌٯ ٰٚ دٮصٲ٫ ٦ٕ٪ٯ 

إ٣ٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ن٭ٮر ا٣ؾم ٱذجةدر ٰٚ ٦س٤ػ٫ إ٣ػٯ ذ٬ػ٨ ص٧٭ػٮر ا٣٪ػةس، ك٬ػٮ 

دجٕػؽ ٔ٪ػ٫ د٤ػٟ ا٣ؼؽاع. ك٬ٮ ٦ة ظٌؿ٫٠ ٰٚ رأٱػٰ ا٣كػ٭ٮ ٔػ٨ ٦ٕ٪ػٯ آػػؿ ٹ 

ٌٰ اقذؽر٫٠ ا٣ـثٲؽٌم، إذ ٝةؿ )١٦ؿ(     ا٣ذَّػؽثٲؿ ١ؿكا٧٣ »....ا٧٤١٣ح ٰٚ ٝٮؿ ٤ٔ

 «.كا٣ًعٲ٤ىحي ٰٚ ا٣عؿب..

 ٍّٰ صةرٱحه ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ، ك٬ٮ ث٭ة أمج٫ كأ٣ىٜ. ك٬ؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ  ٧٤١ٚح ٤ٔ
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ٌّٰ ٚػٰ ٦ػ٨ ٩ػةكأق  ٱـ٠ٌٲ٫ ٔ٪ؽم ا٣كٲةؽي ا٣ؾم كردت ٚٲػ٫ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح، إذ ٝة٣٭ػة ٤ٔػ

ي »كاص٭٫ ٰٚ ٦ٮٕٝح ا٣ض٢٧  كى  كأ٠سػؿ  ،ا٣ؼ٤ٜ مػضةٔحن  ثأمؽِّ ا٣ض٢٧  ٰٚ ظؿب ٲخي ٤ً ث

 ،كد١سػؿان  كأكٚػٯ ا٣ؼ٤ػٜ ٠ٲػؽان  كأ٥ْٔ ا٣ؼ٤ٜ ٰٚ ا٣ؼ٤ٜ َةٔح، ،ا٣ؼ٤ٜ زؿكة كثؾٹن 

ي   ح ٱع٢٧ ا٧٣ةؿ ٤ٔػٯ اٷثػ٢ ا١٣سٲػؿة،ٲى ٪ٍ كثٲ٤ٕٯ ث٨ ٦ي ، كص٭٫ ٍٝ ٥٣ ٱؿدٌ، ٲخ ثة٣ـثٲؿ٤ً ث

كثٕةانح ٦ة ٝة٣خ ٍٝ ثٲػؽ٬ة  ٤ٔٯ أف ٱٞةد٤٪ٰ، قةن كٚؿ كٱُٰٕ ٢٠ رص٢ زٺزٲ٨ دٱ٪ةران 

«ق١ؿي ُةؿ ٦ى ق كٹ ٱي ؾ ٗٮري ؽرى كث٤ُعح ٹ ٱي  ،١٬ؾا إٹ كادجٕ٭ة ا٣٪ةس
(2)

. 

ٰٚ اقػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨، دٕٚػةن « َةؿ»كرد ٰٚ د٤ٕٲ٢ دٕؽٱح ا٢ٕٛ٣  -2

ا٣ٕٛػ٢ )َػةؿ( ٹزـه »ٹٔذؿاض ٦ى٨ ٱٕذؿض ثأ٩ٌػ٫ ٕٚػ٢ ٹزـ ٚػٰ اٵوػ٢، أٌف 

ٝ ٰٛٚ ،  ٮؿ ا٣نةٔؿ ٰٚ ا٣جٲخ ا٣كةثٜ ك٦ذٕؽٍّ

 اٵكٔةٹ  -٤ٚٲف د٪ة٣٭ة -............................ َة٣خ

 «.صةء ا٢ٕٛ٣ )َةؿ( ٦ذٌٕؽٱةن، ك٦ٕٛٮ٫٣ )اٵكٔةٹ(...

ٙه ٤٣كػؤاؿ أك  كٰٚ ٬ػؾا ٔ٪ػؽ ا٣ذعٞٲػٜ إَػٺؽه ٹ ٱ٪ةقػت ا٣ٮاٝػٓ، كدعؿٱػ

٧ػػة د٣ٌػػخ ٹزـ ٠« َػػةؿ»اٹٔذػػؿاض ٔػػ٨ ٦كػػةرق. أ٦ٌػػة اٵٌكؿ ٚػػٶٌف ٬ػػؾا ا٣ٕٛػػ٢ 

٩ىٮصي ا٧٤ٕ٣ةء ك٠ٺـ ا٣ٕؿب، إٌٹ إذا ٠ةف ٧٤٣٘ة٣جػح، ٚذٕؽٱذػ٫ ٦ٞٲٌػؽةه ٦عىػٮرة 

ٲَّؽ ا٣ع٥١ي ث٧ة ٱ٪جٰ٘. كظ٥١ي ا٣ذٕؽٱح ٹ ٱىػٌط َػؿديق أك  ثة٧٣٘ة٣جح. ٚة٣ٮاصت أف ٱٞي

إثةظذ٫ ٰٚ ًٮء ذ٣ٟ ٚٲ٧ة ٠ػةف ٦ػ٨ اقػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨؛ ٵٌف ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ ٹ 

ػؿ ٰٚ اق« َةؿ»ٱؿٱؽكف ث٭ؾا ا٢ٕٛ٣  كَّ ذ٧ٕة٣٭٥ ٦ٕ٪ٯ ا٧٣٘ة٣جح. ك٢ٌٕ٣ أكًط ٦ػة دٛي

ػ٨ِّ٧ ا٣ٕٛػ٢ي  ًي ، ٚة٢ٕٛ٣ي ا٣ؾم  ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿ « َػةؿ»ث٫ دٕؽٱح ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ا٣ذ٧ٌٲ٨ى

٣ٞػٯ ، أ«٣عػٜ»أك « أوػةب»أك « أدرؾ»أك « ٩ػةؿ»ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٦ٕ٪ةق، ك٬ٮ ا٣ٕٛػ٢ 

 ػٌىٲىحى ا٣ذٕؽٱح، ٚذٌٕؽل إ٣ٯ ٦ٕٛٮؿ. ٤ٔٲ٫، ثٕؽ إذ ػ٤ٓ ٤ٔٲ٫ ٦ٕ٪ةق

                                                 

ٌٰ ثػ٨  (2) اث٨ أثٰ ا٣عؽٱؽ، مؿح ٩٭ش ا٣جٺٗح، ٝك٥ ا٣ع٥١ ا٧٣٪كٮثح إ٣ٯ أ٦ٲػؿ ا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨ ٤ٔػ

 .278-21/277أثٰ َة٣ت 
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٣سػػة٩ٰ، ك٬ػػٮ دعؿٱػػٙ أذػػؿاض ا٧٣ٕذػػؿض، ٚػػٶٌف ا٧٣ٕذػػؿض كأ٦ٌػػة ا

ٌِّ ٨٦ ٥٤ٔ ا٣ٕؿثٲٌح ٹ ثأس ثػ٫ ٹ ٱؼٛػٯ ٤ٔٲػ٫ أف ٬ػؾا  ا٧٣ؼذهَّ ا٣ؾم ٔ٪ؽق ظ

ٹزـ ٰٚ أو٫٤ ٰٚ اقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿب، ٹ ٱ١ٮف ٦ذٕؽٱةن إٌٹ إذا ٠ةف « َةؿ»ا٢ٕٛ٣ 

 ٧٤٣٘ة٣جح، كأٌف اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٣ٲف ٨٦ ذ٣ٟ؛ كإٌٹ ٥٣ ٱٕذؿض.

٧٠ػػة ٱكػػذ٫٤٧ٕ « َػػةؿ»ٚػػٰ د٤ٕٲػػ٢ ٦٪ػػٓ وػػٮغ ٦ٌػػةرع ا٣ٕٛػػ٢  كرد -3

 أمٲةء ٱضت ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٲ٭ة  « ٱُةؿ»ا٧٣ٕةوؿكف ٤ٔٯ 

ػجٍى ثة٣كػ٧ةع»ا٣٪هُّ ٤ٔٯ  -أ ٌٰ ا٧٣ضػٌؿد دٌي « أٌف ٔٲ٨ ا٧٣ٌةرع ٨٦ ا٣سٺز

٣ٲف ٤ٔٯ إَٺ٫ٝ؛ ٵٌف ز٧ٌح أثٮاثةن ٦٪٫ ديع١ى٥ ثة٣ٞٲةس، كإف ٣ػ٥ ٱيكػ٧ىٓ ٠ػ٢ٌ ٦ػة 

ٕي٢ى »ٺن أف ٦ة ٠ةف ٦ةًٲ٫ ٤ٔٯ كزف ٨٧ٚ ذ٣ٟ ٦س ٠ةف ٦٪٫. ػ٥ٌ « ٚى ث٥ٌٌ ا٣ٕٲ٨ دٌي

ؿدان ٔٲ٪٫ ٰٚ ا٧٣ٌةرع ٝ ٌُ ٲةقةن ٦
(3)

. 

ا٣ؾم قٲٜ ٧٠ة ٱؽٌؿ ا٣كٲةؽ ٦سػةٹن ٤ٔػٯ ٦ػة ٠ػةف « َةر ٱُٲؿ»ا٢ٕٛ٣  -ب

ًٕػ٢»أصٮؼ كاكٱًّة ٦ٌةر٫ٔ ٤ٔػٯ كزف  ٍٛ ، ٣ػٲف ٦ػ٨ اٵصػٮؼ ا٣ػٮاكٌم ٚػٰ «ٱى

ٌّٰ ثةدٌٛةؽ.   مٰء، ٚ٭ٮ أصٮؼ ٱةا

ٰي ك -ص ٕى٢( ثػرف ٩ٛ ٕي٢ كٱٛ صٮد ٦ٌةرع ا٢ٕٛ٣ اٵصٮؼ ا٣ٮاكٌم ٤ٔٯ )ٱٛ

ؿده ٰٚ ٦ٌػةرع ٠ػ٢ٌ ٕٚػ٢ وػعٲط أك ٦ٕذػ٢ٌ، ٹ ٱٞذىػؿ ٤ٔػٯ  ٌُ كاظؽ ظ٥١ه ٦

« ٚػٰ آف كاظػؽ»٦ٌةرع اٵصٮؼ ا٣ػٮاكٌم؛ ٣ذٕػٌؾر أف ٱ١ػٮف ٤٣ٕٛػ٢ ا٣ٮاظػؽ 

إٌٹ كزف كاظؽ. كدٌٕؽد كزف ٬ؾا « ٰٚ آف كاظؽ»كز٩ةف، إذ ٣ٲف ٢ٕٛ٤٣ ا٣ٮاظؽ 

ك ذاؾ ٚػػٰ آف كاظػػؽ ٹػػػذٺؼ ا٧٤ٕ٣ػػةء أك ا٣ػػٮاز٩ٲ٨، اػػػذٺؼي رأمو ا٣ٕٛػػ٢ أ

. ك٨٦ ز٥ٌ ٠ػةف ا٣ٮاصػت أف ديعػؾىؼ  ٌٰ كدٞؽٱؿ ٹ ٱ٪ذٞي ث٫ ٬ؾا ا٣ذىٌٮري ا٣جؽٱ٭

ط ا٣ذىعٲط ا٧٣٪ةقت.«ثرف كاظؽ»ٔجةرة   ، أك أف دىعَّ

                                                 

، 1/138، كرًػٰ ا٣ػؽٱ٨ اٵقػذؿاثةذٌم، مػؿح ا٣نػةٚٲح 4/113ذةب ا٩ْؿ  قٲجٮٱ٫، ا١٣ (3)

، ٧٬ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ  ٌٰ  .3/272كا٣كٲٮَ
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ٕىػ٢(  ٕيػ٢ كٱٛ ٬ؾا، ك٩ٰٛ كصػٮد ٕٚػ٢ أصػٮؼ كاكٌم ٦ٌػةر٫ٔ ٤ٔػٯ )ٱٛ

ٰه ٚةدػ٫ ثٕػيي « ٱُةؿ َةؿ»ٱيع٧ى٢ ٤ٔٲ٫ ا٢ٕٛ٣  ٧٠ة ٱكذ٫٤٧ٕ ا٧٣ٕةوؿكف = ٩ٛػ

٫ دػةرة « ٩ةؿ»دذجُّٓ كاقذٞؿاء. ٚ٭ؾا ا٢ٕٛ٣ اٵصٮؼ ا٣ٮاكٌم  ٔي ٦ػسٺن ٱػأدٰ ٦ٌػةر

ٕي٢»٤ٔٯ  ٕى٢»كدةرة أػؿل ٤ٔٯ « ٱٛ دٞٮؿ  ٩ة٫٣ ا٣ُٕٲٌحى ٱ٪يٮ٣ػ٫، ك٩ػةؿ ٱ٪ػةؿ «  ٱٛ

٩ةاٺن ك٩ٲٺن  وةر ٩ةاٺن، أم صٮادان 
(4)

. 

ػأةن أقػذ٪ؽ إ٣ٲ٭ػة ٚػٰ دكػٮٱٖ ث٪ػةء  ٤ٔٯ أ٩ٌػٰ ٣كػخ أرٱػؽ ث٭ػؾا ا٧٣سػةؿ دي١ى

كا٣ػؾم أراق أٌف «. ٱُػةؿ»ٚػٰ اقػذ٧ٕة٣٭٥ ٤ٔػٯ « َػةؿ»ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٦ٌػةرع 

٪ٮا ا٢ٕٛ٣ى  « ٩ػةؿ ٱ٪ػةؿ»ٚػٰ اقػذ٧ٕة٣٭٥ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ٕٛػ٢ « َػةؿ»ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٧ًَّ

ٌٰ ث٪ػةء ا٧٣ٌػةرع  د٧ٌٲ٪ةن ٠ةف ٦ػ٨ أزػؿق ا٣٪عػٮٌم ا٣ذٕؽٱػحي، ك٦ػ٨ أزػؿق ا٣ىػؿٚ

ٕى »٤ٔٯ « ٱُةؿ» ٍٛ  «.٢ٱى

ك٢ٌٕ٣ ٧ٌ٦ة ٱكٌٮغ ٬ؾا ا٣ج٪ةءى ٰٚ رأٱٰ، كٱؽٔٮ إ٣ٯ ا٣ذك٧ٌط ٚػٰ اقػذ٧ٕة٫٣، 

، كدؽٌؿ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ػةق، ػٺٚػةن ٧٣ػة ٩يػٌه  أٌف ٫٣ دٹ٣حن ػةٌوح د٧ٲٌـ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿى

ٹ ٱيج٪ٯ ٤ٔٯ إدػة٫٣ دٹ٣ػح ػةٌوػح ٣ٲكػخ ٚػٰ ا٣ج٪ػةء »٤ٔٲ٫ ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٨٦ أ٫ٌ٩ 

٠ػةف ا٣ٕٛػ٢ ٹز٦ػةن داٹن ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ « َةؿ ا٣٭٥ُّ ٱُٮؿ»ٚإذا ٝٲ٢  «. ا٧٣ك٧ٮع

ٕي٢»اٹ٦ذؽاد، ككز٫٩  ٕي٢ ٱٛ ُيٮ٫٣»كإذا ٝٲ٢  «. ٚى ٠ػةف ا٣ٕٛػ٢ « َةؿ زٱؽه ػة٣ؽان ٱ

ٕي٢»٦ذٌٕؽٱةن داٹًّ ٤ٔٯ ا٧٣٘ة٣جح ٰٚ ا٣ُٮؿ، ككز٫٩  ٕى٢ ٱٛ كإذا ٝٲ٢ ٧٠ة ٱٞػٮؿ «. ٚى

ةؿ أك ٠ةف ا٣ٕٛػ٢ ٦ذٕػٌؽٱةن داٹًّ ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ  ٩ػ« َة٫٣ ا٣٭٥ُّ ٱُة٫٣»ا٧٣ٕةوؿكف  

أوةب أك أدرؾ، ك٬ٮ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ُةرئ ا٣ؾم ٱؿٱؽق ا٧٣ٕةوػؿكف، ك٠ػةف كز٩ػ٫ 

ٕى٢» ٕى٢ ٱٛ  «.ٚى

٦ٌػةرع ا٣ٕٛػ٢ « ٱُػةؿ»ك٦س٢ ٬ؾا ٱػؽٔٮ إ٣ػٯ دكػٮٱٖ اقػذ٧ٕةؿ ا٣ٕٛػ٢ 

 ٧٠ة ٱكذ٫٤٧ٕ ا٧٣ٕةوؿكف كا٣ذك٧ٌط ٚٲ٫.« َةؿ»

                                                 

 ا٩ْؿ  ا٣ـثٲؽٌم، دةج ا٣ٕؿكس )٩ٮؿ(. (4)
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 (اطالم)

طاىٍا »( ٌا ٗظ٘ع فٖ اشخػٍال اىٍددذَ٘ ٌَ ٌرو: 751* حِاول اىلرار )

ٌػِإ اىظار ع غيإ ٌػِإ:  ن « طاىٍاا»ةخضٍَ٘ « فصٔف أنافئماجخٓدَت 

اجخٓدَت فصٔف أنافئمع أو ٌا دٌج اجخٓدَت فصٔف أنافئم؛ وٌَِاَع لىامع 

شأف »أو « شٔف أنافئمع  ل طاىٍا اجخٓادَت »ورأى اىصٔاَب فٖ أن ٗلال: 

 «.أنافئم ٌا دٌَج اجخٓدَت 

: ٗجُٔز حرُك ْاذه وْذا نيّّ ٌا ال اغخراَض ىٖ غيّ٘. ىهَ ْو ىٖ أن أكٔل

صاد٘داً  وٗهأن اىخرن٘اُب رترٗ اا اىػتارة وأٌراىِٓا غيإ حرح٘تٓاا دون حي٘٘ارع

ّٖ واىخِيً٘؛ حلٔل:  ًّ حخاةع: «طاىٍا اجخٓدَت »ةاألداء اىصٔح فصأف »ع وحلف ذ

؛ وحهٔن اىفاء غاطفث شتتّ٘ث ال راةطث ىيظار ع واىهاُمُ غيإ ٌػِإ: «أنافئم

شأف أنافئامع »م. وناذىم  لا كياج: طال اجخٓادُكع ىذىم شأف أنافئا

ع وٗهأن اىهاُم صاد٘داً ال رتاار غي٘اّ ذ. فاللا وصايَج «طاىٍا اجخٓادَت 

أو « طاىٍاا اجخٓادت فصأف أنافئام»اىجٍيخَ٘ دون وكفث أو فصوع فليج: 

نان اىخرنُ٘ب طرط٘ اع وناان ٌاَ اىٍٍخِاع « = شٔف أنافئم طاىٍا اجخٓدت»

ِّ  ىِ٘ا ٌِّ طٖء غَ اىػ رب ٗلِ٘ااً. وىام أن حادّل غيإ اىفصاو أو اىذي ىً ِٗخ

 اىٔكفث اىداىّث غيٕ رترّٗث اىخرن٘بع فٖ اىهخاةث ةػٌُث اىخركً٘ اىفاصيث )ع(.

أى٘س فٖ كٔل اىظاغر غيٕ أن ىيٍرء ِْا أن ٗصأَل:
(9)

: 

 فَِرْطااِٖ ةَِيْ٘اارل طاىٍَااا كَااْد ةََرْٗخَِااٖ

 

َْ َِٗرُٗض وال ٗتري  ٍَٔاىٖ ٌَ  فيُ٘ر اى

ىٍاضاٖ حادغٔ ٔ  ىٕ اىلٔل:  ن ىٓذا األشائب صايث ةارائدثُ طر  حدغ 

 ذ. ىٕ ٌزٗد ٌَ ةدد وُظر

                                                 

ٗد ةاَ صااٌج األُصاارّيع وع واىخاج )رٗض( 4/66ُغزي فٖ اىت٘ان واىختَ٘٘  (9) َٔ فاٖ  ىإ ُشا

. واُظار: اىجأْرّيع اىصادار )رٗاض(ع واةاَ ُغٍ٘ر ةاَ ُختَاابل  اىيصان )ُظرع رٗض(  ىٕ

راَش فُُُااًع . و2/60ع واىزٌيظرّيع اىفائق )رطاا( 2/466فارسع ٌلاٗ٘س اىييث )رٗض( 

اهُ وأغاَُّ غ ّٔ  ٕ ٌَػاِطّع وأْصيََح خاىَّ وََُفَػّ.ي لا كَ
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َب(ص َعَ )

ب»( كٔل اىٍػاصرَٗ: 191* أجاز اىلرار ) لتا  « َغصَّ ََ ةٍػِٕ اُفػلو ٌغؾ

؛ ورةط  ّٖ َب، ودغا إىٕ إضاـث ْذه اىدالىث اىٍددثث إىٕ اىٍػجً اىػرة ََّ أو حؾ

ب واىػصتّ٘ث غِد اىلدٌاء، ةشٖء ٌَ  .ذىم ةٍػِٕ اىخػصُّ ّٖ  احّصاع دالى

وْذا اىلرأ  ٌلتلٔل ٌصخصلاع. غيلٕ أّن ىلٖ ـلٖ حٔج٘لّ ْلذا االشلخػٍال 

ب»وحفص٘ره رأٗا  آخر، ؤْ أن ٗهٔن اشخػٍال اىفػو  وحصلرٗفاحّ ةٍػِلٕ « غصَّ

اىؾَللب اىشللدٗد وشللرغث االُفػللال، ٌللَ كت٘للو اىخػت٘للر غللَ اىشللٖء ةللتػ  

تِّر غَ اىؾَب وشرغث االُفػال ةٍا ٗهلٔن ٌالة صلا  ىلّ أخ٘اُلا  ٌلَ ٌالةصاحّ، غغ

داع. ذىلم  ب، والشٍّ٘ا رأشّ، ٌَ أىً وصغ ََ ًّ ةاىٍؾ حػص٘ب اىرأس ىطرد ٌا ٗي

داعغ وأىلً اىلرأس ٌذخلَذه،  أّن اإلُصان إذا حٍّهَ اىؾَبغ ٌِّ رةٍّا أخذ ٌِّ اىصُّ

ب رأَشّ ةػصاةث ٗداول ةٓا دـع ذىم واىخخف٘ؿ ٌِّ، ـلاىخلط اىِلاسغ ٌلَ  ـػصَّ

ب»ذىم اىفػَو  دّل غيٕ ٌا الةس اىؾَب وشرغث االُفػال، ونلان اىذ  « غصَّ

غالٌث داىث غيّ٘، ـِلئه غَ أصيّ إىٕ اىؾَب وشلرغث االُفػلال ىَلرمن ٌلَ 

ٔا أصيّ. وةلٖ اىفػو غيلٕ ٌلا نلان غي٘لّ  اىٍالةصث ةٍِ٘ٓا، وغتّروا ةّ غِّ، وُصغ

؛ ألُّّ ٌفٓٔم ـٖ أصيّ اىذ  ُشذ غيّ٘ ـلٖ حللدٗر ،  ّغ ِذف ٌفػٔى أصيّ ٌخػّدٗا  خغ

ّٖ إىلٕ ٌػِلاه اىيلاُٖ ٌلا ٗلدغٔ إىلٕ  وال ٗخػيّق ةّ ةػد خروجّ غَ ٌػِاه اىدرـل

 اىخصرٗح ةّ، وخذفغ اىٍفػٔل ىذىم ـٖ اىػرة٘ث شائؼ شائع.

وىِا ـٖ اىػرةّ٘ث أٌييث وُظائر ىٓذا اىصئك اىيؾٔ ، ٌَ ذىم ٌيال  كٔىًٓ: 

 رجلال  ّ أن أصي. ك٘و: إِذا ؽِّٕ أو كرأ أو ةهٕ ،صٔحّأ  « رـع اىرجوغ غل٘رحَّ»

ِلَرت رجيّغ  -واىػل٘رةغ: اىصاق اىٍلطٔغلث  - ـٔضع اىَػِل٘رةَ  -أ  كغِطػج  - غغ

د٘دث يٕغ م ىلثً َنيغلَر ذ ،َرـََع َغِلَ٘رحّ :ـل٘و ،يٕ صٔحّغوةهٕ غي٘ٓا ةذ ،اىصَّ

ِّ٘ر اىصٔتغ ةاىؾِاخخ ىهلو ٌلَ رـلع صلٔحّ  ك٘وَ  :كال اىجْٔر  .َغِل٘رة ءٕ صغ

. كال اىزة٘دّ : ـاىجْٔرّ  الخظ أصَو اىٍػِٕ وحلرك ؾِاءىاوىً ٗغَلَّْ٘د ة؛ َغِل٘رة
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٨ُُّ ث١٧ةف ، ٧٠ة ٹ ٱؼٛٯ ٦ة ٱذٌٛؿع ٤ٔٲ٫، ك٬ٮ ٨٦ ا٣ذٛ
(6)

. 

ػؽاع كأ٣ػ٥ ٱ١ٮ٩ػةف ٔػ٨ مػٌؽة أك  كٔىتي ا٣ؿأس ٣ؽرء ٦ة ٱىػٲج٫ ٦ػ٨ وي

ٱؼٛٯ؛ ك٬ٮ ثٕي ٦ة ٱ١ٮف ث٫  ٦ؿض، أك دؼٛٲٙ ذ٣ٟ، ٦ذٕة٬ىؽه ٔ٪ؽ ا٣٪ةس ٹ

ٌٰ  ٔٺج ذ٣ٟ. ك٣٪ة ٨٦ مٮا٬ؽق ؛ ٚٛػٰ ظػؽٱر ملسو هيلع هللا ىلصا٣ؽا٣ٌح ٦ة ٠ةف ٰٚ قٲؿة ا٣٪ج

ٮؿي ا   )ث٨ ٔجَّةسو ا ٙى رىقي ذٍؿى  ملسو هيلع هللا ىلص ٠ىنى ٮبه ٚػٰ ٦ؿًػ٫ ا٣ػؾم  ،ا٣كِّ ٍٕىي ٫ي ٦ى أٍقي كرى

،...(٦ةت ٚٲ٫
(7)

. 

«ٝٮ٫٣ )كرأق٫ ٦ٕىٮب( ٚٲ٫ ٔىت ا٣ؿأس ٔ٪ؽ كص٫ٕ»ٝةؿ ا٣٪ٮكٌم  
(8)

. 

٫ )٠ػةف رث٧ػة أػؾدػكٝةؿ ا٧٣٪ةكم ٰٚ مػؿح ظػؽٱر ثؿٱػؽة ثػ٨ ا٣عىػٲت 

٣نػؽة ٦ػة ثػ٫ ٦ػ٨ ا٣ٮصػٓ. كذ٠ػؿ »  (ا٣ٲػٮـ كا٣ٲػٮ٦ٲ٨ ٹ ٱؼػؿج ا٣نٞٲٞح ٚٲ١٧ر

 ا٣نػػٞٲٞح  كٝػػةؿ ثٌٕػػ٭٥... اٵ٦ػػؿاض ا٧٣ـ٦٪ػػح، اٵَجػػةء أف كصػػٓ ا٣ػػؿأس ٦ػػ٨

«إذا أػؾد٫ ٔىت رأق٫ ك٣ؾ٣ٟ ٠ةف ا٧٣ىُٛٯ  ؛ٔٺص٭ة مؽ ا٣ٕىةثح
(9)

. 

                                                 

ا٣ـثٲػؽٌم، دػةج ك اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كػةف ا٣ٕػؿب )ٔٞػؿ(،ا٩ْؿ  ا٣ضٮ٬ؿٌم، ا٣ىعةح )ٔٞؿ(، ك (6)

 .398ؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ، أقؿار ا٣جٺٗح كٔج ا٣ٕؿكس )ٔٞؿ(،

٦ك٥٤، وعٲط ٦ك٥٤ ثنؿح ا٣٪ٮكم، ثةب ا٣٪٭ٰ ٨ٔ ٝؿاءة ا٣ٞؿآف ٚػٰ ا٣ؿ٠ػٮع كا٣كػضٮد  (7)

4/198 ٌٰ اٝجػ٤ػػٮا ٦ػ٨  . كا٩ْؿ أٱٌةن  ا٣جؼػةرم، ا٣ضة٦ػٓ ا٣ىػعٲط، ثػةب ٝػػٮؿ ا٣٪جػ

كقػٍ، ؛ كا٣ُجؿا٩ٰ، ا٧٣ٕض٥ اٵ35-3/34، 3799 ظ٦عك٪٭٥ كدضةكزكا ٨ٔ ٦كٲب٭٥، 

 .592-11/591، 6221 ظ؛ كا٧٣ٺ ٤ٰٔ ا٣ٞةرم، ٦ؿٝةة ا٧٣ٛةدٲط، 3/114، 2629 ظ

 .4/198وعٲط ٦ك٥٤ ثنؿح ا٣٪ٮكم  (8)

 .ك٦ىؽر ٠ػٺـ ا٧٣٪ػةكم 5/171، 6834 ظٚٲي ا٣ٞؽٱؿ مؿح ا٣ضة٦ٓ ا٣ى٘ٲؿ ٦ؼذىؿان،  (9)

ة ، كا٣ٕٲ٪ػٰ، ٧ٔػؽ11/163اث٨ ظضؿ، ٚذط ا٣جةرم، ثةب ا٣عضة٦ح ٨٦ ا٣نٞٲٞح كا٣ىؽاع 

. كظؽٱر ثؿٱؽة ثػ٨ ا٣عىػٲت 21/361ا٣ٞةرم، ثةب ٨٦ اظذض٥ ٨٦ ا٣نٞٲٞح كا٣ىؽاع 

ٌٰ ٚػٰ  ٌت ا٣٪جٮٌم( ًػٕٲٙ ٧٠ػة ذ٠ػؿ ا٣كػٲٮَ
ٌُ ا٣ؾم أػؿص٫ اث٨ ا٣ك٪ٰ كأثٮ ٩ٕٲ٥ ٰٚ )ا٣

 ، ٌٰ )ا٣ضة٦ٓ ا٣ى٘ٲؿ(. ٤ٔٯ أٌف أظ٧ؽ أػػؿج ٬ػؾا ا٣عػؽٱر ٧٠ػة ٩ػٌه اثػ٨ ظضػؿ كا٣ٕٲ٪ػ

 ، كوٌعع3/39.٫، 4339 ظكأػؿص٫ ا٣عة٥٠ ٰٚ ٦كذؽر٫٠، 
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ػت»٬ؾا، كٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ أٌف ٰٚ ا٣ذٮٌٝٙ ٔ٪ؽ ٣ػـكـ ا٣ٕٛػ٢  ٚػٰ  «ٔىَّ

٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ ثٕؽ ٦ة ٠ةف ٦ذٌٕؽٱةن، كا٣ضٮاًب ٔ٪٫ = ٩ْؿان. كٚػٰ ٦ػة ٠ػةف ٚػٰ 

 آػؿ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٦ٮوٮٹن ثؾ٣ٟ ٩ْؿه ٨٦ كص٭ٲ٨ 

ػتى »كوٙ وػٲؿكرة ا٣ٕٛػ٢  -1 ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ ث٧ٕ٪ػٯ « ٔىَّ

ت، ٹز٦ةن ثٕؽ أف ٠ةف ٦ذٕػٌؽٱةن ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥، ثةٷمػ١ة٣ٲٌح =  ٌَّ جةن أك د٘ ٌى ا٢ٕٛ٩ ٦٘ي

ٱٮاٜٚ ا٣ٮاٝٓ ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲٜ كٱؼة٫ُ٣ مػٰء ٦ػ٨ ٦جة٣٘ػح؛ ٵٌف ذ٣ػٟ صػؿل  ٝٮؿ ٹ

٤ٔٯ أو٫٤، ٧ٚٞذٌٯ دعٌٮؿ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٧ٌ٦ة ٠ةف ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٞؽ٦ةء إ٣ٯ ٦ٕ٪نػٯ 

زى  كاقذ٧ٕةؿو  ٨ ٦ؼذ٤ٛٲ٨، أف ٱ٪ك٤غ ٨٦ ثٕي ٦ة ٠ةف ٤ٔٲ٫ ٚػٰ ٦ةًػٲ٫، ٦ػ٨ ٲٍ ٦عؽى

٧ة ٱ٪ةقػت ظة٣ػ٫ ثٕي ػىةاى٫ ا٣ذٰ دؼة٣ٙ ظةًؿق كٹ د٪ةقج٫، كأف ٱىُجٖ ث

ػت»ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ اقػذ٧ٕةٹن ك٦ٕ٪نػٯ. أم إٌف ػػؿكج  ٦ػ٨ ا٧٣ٕ٪ػٯ « ٔىَّ

٫  مؽَّق ثة٣ٕىةثح»كاٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣ؾٱ٨ ٠ةف ث٭٧ة ٦ذٌٕؽٱةن  ، إ٣ٯ ٦ة َػؿأ «ٌٔىت رأقى

ػتى  ٌٗػت أك »٤ٔٲ٫ ٨٦ ٦ٕ٪نٯ كاقذ٧ٕةؿ صػؿل ث٭٧ػة ٠ػٺـ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨   ٔىَّ

جةن  ٌى ٕؽٱح، كا٠ذكةبى ظ٥١ ا٤٣ـكـ ٚػٰ ا٣ْػة٬ؿ؛ ، ٱٞذٌٰ ٩كغى ظ٥١ ا٣ذ«ا٢ٕٛ٩ ٦٘ي

 ٣ـكاؿ ا٣كجت ا٣ؾم ٠ةف ث٫ ا٢ٕٛ٣ ٦ذٌٕؽٱةن، كَؿكء ٦ة ٱٞذٌٰ ا٤٣ـكـ.

2-  ٰ٧ً َّٕػ٢ « إم١ة٣ٲٌح»ا٣ضٮابي ٧ٌٔة قي ٛى َّٕػ٢ ٝػؽ ٱػأدٰ ث٧ٕ٪ػٯ د ثأٌف ث٪ةء ٚ

ٛى١َّؿ، كك٣َّٯ كدٮ٣َّٯ»٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٭٥   ؿ كد ، كأٌف وةظت )٣كةف ا٣ٕؿب( ٝؽ «ٚى١َّ

( ث٧ٕ٪نٯ كاظؽ ٤ٔٯ اػذٺؼ ث٪ةءٱ٭٧ػة = ٣ػ٥ ٱىػ٢ اقذ٢٧ٕ )ٔىَّ  تى ٕىىَّ ت كد

َّٕػ٢ ٧ٌ٦ػة ٱعذػةج إ٣ػٯ  ٛى ى ٢َّٕ ٤ٔػٯ د إ٣ٯ ظٌؽ اٷٝ٪ةع كاٷظ١ةـ. ذ٣ٟ أٌف ظ٢٧ٍى ٚى

٤ٔػٯ أٌف ذ٣ػٟ ٹ ٱكػذٞٲ٥ ٬٪ػة ٚػٰ  اػذجةر ٠سؿة ٱجٲط صٮاز ا٣ٞٲةسى ٚػٰ ٦س٤ػ٫.

ػت؛ ٵٌف  ت كدٕىَّ ػتى »ٔىىَّ ٧ى٢ ٚٲػ٫ ٣ػ٥ ٱيكػذ٧ٕى٢ ثػة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ػؾم ا« دٕىَّ قػذٕى

ت»ا٧٣ٕةوؿكف ا٢ٕٛ٣   ، ٚٲيع٧ى٢ ٤ٔٲ٫.«ٔىىَّ

ػػجى٫ ا٧٣ٕ٪ػػٮٌم كظػػؽق ٹ ٱ١ٛػػٰ ٣ذجػػةدؿ اٵظ١ػػةـ  ٤ٔػػٯ أٌف اٹدٌٛػػةؽ أك ا٣نَّ
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ب»اهخرلٖتّٖث ةاهحًن واهقٖاس؛ فاشخعًاُل  بب»اهًخعّدي و« عصَّ اهبززم « حعصَّ

ّٔ واحد )شّد اهِعصاةث( هى ًَٕحًّبا حب َّ   يثزً فٔ لزم اهعرب فٔ حقن داله

 اهخقارض فٔ اهوزوم واهخعدٕث، ألّن يدار ذهك عوٓ اهصًاع واالشخعًال.

 لو... لما...()

( عوٓ جْاز دخْل اهزم عوٓ جْاب )هْ( اهشبريّٖث 111* ةَُٔ اهقراُر )

ّٔ ب  ؛ وإٍمبار «هْ اجخّدَت هًا أخفقَج »، فٔ يثن قْهّى: «يا»اهًاضٔ اهًَف

خعوٖن هبذهك يا ذِب إهُٖ ةعضّى يٌ حخطئث ذهك أو حضعٖفُ. وقد ورد فٔ اه

ا ال ٕصّح، أو لان فُٖ ٍظر، يا ٕحخاج إهٓ اهخعقٖب واهَقد. ًّ  ي

ٌْ ذِببب يببٌ  -1 لببان يببٌ أّول يببا ورد فببٔ اهخعوٖببن أْن ُردّ يببذُِب يَبب

اهًحدثٌٖ إهبٓ حخطئبث دخبْل اهبزم عوبٓ جبْاب )هبْ( اهشبريّٖث اهًاضبٔ 

ّٔ ة ٌ شذوذ أو حضعِٖفُ، إهٓ يا قاهُ اةٌ ِشام فٔ )يغَٔ اهوتٖب( ي« يا»باهًَف

 ذهك، وأّن ذهك اهرأَي حًوّى عوٓ اهخخطئث واهخضعٖف.

وِذا عَدي قُْل يٌ هى ٕفّصر رأَي اةٌ ِشام عوٓ وجُّ، وٍزَع يصطوَح 

فٔ لزيُ يٌ شٖاقُ، واٍحبر  ةبُ عبٌ اهّبادّة. فباهحمى عوبٓ ِبذا « اهشاذّ »

اهشٔء أو ذاك ةاهشذوذ هٖس حَّقصاً هًا ُحِمى ةُ عوُٖ فٔ لبّن يْضب ، ٕبَحّ  

ُ إهٓ حّد اهخغوٖ  أو اهخضبعٖف، أو ٕصبوتُ شبًث اهفصباحث أو اهصبّحث ألٍّبُ ة

إن صبّح اهخعتٖبر، اهًبرادُ يَبُ وصبُف جبا ز  « يصطوحاً يحإداً »ٕمْن أحٖاٍاً 

خاهف األصَن أو اهقاعدة، أو اهمثَٖر اهًصًَْع. فّن حرى فبٔ وصبف ةعب  

حخطئث أو حضبعٖفاً،  ةاهشذوذ شتّثً أو حَّقصاً أو« اشخحْذ»اهعوًاء هقْل اهعرب 

 ؟![11اهًّادهث: ] ژ   ىئ ىئ ېئژ: وِْ اهْارد فٔ قْهُ حعاهٓ

وفُّى عتارة اةٌ ِشام فٔ شٖاقّا ٕدهَّا عوٓ أّن يقصبْده وصبُف اقخبران 

ةأٍّبُ خبز  اهغاهبب أو قوٖبن. « يا»با ةةاهزم إذا لان ياضٖاً يَفٖ  « هْ»جْاب 

ّٔ حّبّرده ا».... فإذا فّصرت لزمَ اةٌ ِشام ةعضُ ةتع :  هغاهب عوبٓ اهًَفب
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 . ك٨٦ اٝذؿا٩٭ة ث٭ة ٝٮ٫٣ [112اٵ٩ٕةـ  ] ژ ڇچ چ چ چ  ڃ ژ٦٪٭ة ٩عٮ  

ُىٯ ا٣ؼٲةر ٧٣ة اٚذؿٝ٪ة  ك٣ٮ ٩ٕي

 

 ك١٣ػ٨ ٹ ػٲػػةر ٦ػػٓ ا٤٣ٲػػة٣ٰ 

ٌٰ « ٣ػٮ»ا٩ذ٭ٲخ إ٣ٯ أٌف صٮاب »= ك٩ْٲؿق ٰٚ ا٣نؾكذ...   ا٧٣ةًػٰ ا٧٣٪ٛػ

ػػػٺؼ  -ا٧٣ؼة٣ٛػػح ٧٠ػػة ٱٞذٌػػٰ ٦ٛ٭ػػٮـي  -ا٧٣ٞذػػؿف ثػػة٣ٺـ ٔ٪ػػؽ اثػػ٨ ٬نػػةـ

ا٣٘ة٣ت، أم ٤ٝٲ٢، كأ٫ٌ٩ مػةذٌ. ك٦س٤يػ٫ ٱٞذٌػٰ ثػرػؿة ٧٦ةز٤ػحى ا٣نػةذٌ ثة٤ٞ٣ٲػ٢  

 ٤ٝٲػ٢  [ ا٧٣ٞذؿف ثػة٣ٺـ ػػٺؼ ا٣٘ة٣ػت ]ا٣ع١ػ٥ ث٧ٛ٭ػٮـ ا٧٣ؼة٣ٛػح)

 [(.  ]ا٣ع٥١ ا٣ىؿٱطا٧٣ٞذؿف ثة٣ٺـ مةذٌ 

كا٣ع٥١ ثة٤ٞ٣ٌح أك ث٧ة ٱؤدٌم إ٣ٲ٫ ٣ٲف ظ٥١ ٝٲ٧ح ق٤جٲًّة ٱٌٰٛ إ٣ٯ ا٣ٞػٮؿ 

ٌّٰ ٱ٤٧ٲػ٫ ا٣ٮاٝػٓ ا٤٣٘ػٮٌم. ك٦ػ٨ ٬٪ػة  ثة٣ؼُأ أك ا٣ٌٕٲٙ، ث٢ ٬ٮ ظ٥١ كوػٛ

ػؾ ٣ٛػِ  ٚػٰ ٝػٮؿ اثػ٨ ٬نػةـ ٚػٰ « ا٣نػؾكذ»٣ٲف ٨٦ ا٥٤ٕ٣ أك ا٣ٕؽؿ أف ٱيذَّؼى

 )٦٘٪ٰ ا٤٣جٲت( ٦ُٲٌحن إ٣ٯ ا٣ذ٤٘ٲٍ كا٣ذٌٕٲٙ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح.

ك٦س٢ي ٬ؾا اٹقذ٪ذةج )ا٣نؾكذ = ػٺؼ ا٣٘ة٣ت = ا٤ٞ٣ٲ٢( ٱؽ٣ٌ٪ة ٤ٔػٯ أٌف 

 -٦ة كرد ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٨٦ أٌف ٥ْٕ٦ ا٣٪عةة ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔٯ ػٺؼ رأم اث٨ ٬نػةـ 

ي٪ٰ ٤ٔٯ ٝؿاءة ٠ٺـ اث٨ ٬نةـ ٤ٔٯ ٗٲؿ كص٭٫ ٚػٰ ًػٮء أٝػٮاؿ  - ك٬ٮ مٰء ث

ا٧٤ٕ٣ةء ا٣ٮاردة = د٪ٞى٫ ا٣ؽٌٝح كاٷظ١ةـ؛ ٵٌف ٦رؿ رأم اث٨ ٬نةـ ٰٚ اٝذػؿاف 

ق إ٣ػػٯ ا٤ٞ٣ٌػػح؛« ٣ػػٮ»صػػٮاب  كثة٤ٞ٣ٌػػح وػػٌؿح  ا٧٣ةًػػٰ ا٧٣٪ٛػػٰ ثػػة٣ٺـ ك٦ىػػٲؿى

٢ًٞ ٰٚ ذ٣ٟ ا٣كٲةؽ ٨٦ ٠ذةث٫ )ا٣ض٪ٯ ا٣ؽا٩ٰ(؛ ك٬ٮ  ا٧٣ؿادٌم ٰٚ ا٣٪ٌه ا٣ؾم ٩ي

٢ًٞ ٨٦ ٠ٺ٫٦ ٰٚ )ا٣٭٧ٓ(. ٌٰ ٚٲ٧ة ٩ي  ٦ٞذٌٯ ظ٥١ ا٣كٲٮَ

كرد ٰٚ آػؿ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ دٞػؽٱؿي دؿاصػٓ اثػ٨ ٬نػةـ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ )أكًػط  -2

صػٮاب ا٧٣كة٣ٟ( ٨ٔ رأٱ٫ ا٣ؾم رآق ٰٚ )٦٘٪ٰ ا٤٣جٲػت( ٦ػ٨ دنػؾٱؾ اٝذػؿاف 

 «.٦ة»ػ)٣ٮ( ا٣نؿَٲح ثة٣ٺـ إذا ٠ةف ٦ةًٲةن ٦٪ٛٲًّة ث

ك٬ؾا ١ٔفه ٤٣ٌٞٲٌح ! وعٲطه أٌف ٠ٺـ اث٨ ٬نةـ ٰٚ )أكًط ا٧٣كة٣ٟ( 
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ٙه ٧ٌٔػة ثػؽا « ٦ػة»ػة ثثة٣ٺـ إذا ٠ةف ٦ةًٲةن ٦٪ٛٲًّ « ٣ٮ»٤ٔٯ اٝذؿاف صٮاب  ٦ؼذ٤ػ

كٚػٰ ٤ٔٲ٫ ٠ٺ٦ي٫ ٰٚ ا٧٣٘٪ٰ؛ ٵٌف ٠ٺ٦ى٫ ٰٚ )أكًط ا٧٣كة٣ٟ( ٤ٔٯ ّػة٬ؿق، 

دىق « ٣ٮ»قٲة٫ٝ، داؿٌّ ٤ٔٯ أٌف اٝذؿاف صٮاب  ٌٰ ثة٣ٺـ ٠سٲػؿه، كدضػؿُّ ا٧٣ةًٰ ا٧٣٪ٛ

 ژۀ  ڻ ڻ ڻژك٬ٮ إ٦ٌة ٦سجخ، ٚةٝذؿا٩ػ٫ ثػة٣ٺـ ٩عػٮ  »... أ٠سؿ. ٝةؿ  

، كإ٦ٌػة [71ا٣ٮإٝػح  ] ژ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ژأ٠سؿي ٨٦ دؿ٠٭ة ٩عػٮ   [65ا٣ٮإٝػح  ]

، ٚةٵ٦ؿي ثة١ٕ٣ف ٩عػٮ   ٌّٰ ، كٝٮ٣ػ٫  [112اٵ٩ٕػةـ  ] ژ ڇچ چ چ چ  ڃ ژ٦٪ٛ

ُىٯ ا٣ؼٲةر ٧٣ة اٚذؿٝ٪ة ك٨١٣ ٹ ػٲةر ٦ٓ ا٤٣ٲة٣ٰ  «.ك٣ٮ ٩ٕي

ِّٙ ٝج٢ )٦٘٪ٰ ا٤٣جٲػت(؛ ٚٞػؽ أ٣ٌٛػ٫  ي٣ ٨ٌ١٣ ٠ذةب )أكًط ا٧٣كة٣ٟ( ٧ٌ٦ة أ

اث٨ ٬نةـ ٧٠ة ٝةؿ ثٕي ا٣جةظسٲ٨
(11)

ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٩ٲػح ٦ػ٨ ٦ؿاظػ٢ ظٲةدػ٫  

ؿظ٤ػح ا٣سة٣سػح، ك٬ػٰ ٰٚ ا٣ذىػ٪ٲٙ، ٚػٰ ظػٲ٨ أ٣ٌػٙ )٦٘٪ػٰ ا٤٣جٲػت( ٚػٰ ا٧٣

، ثضػٮار 756٬ا٧٣ؿظ٤ح اٵػٲؿة ٨٦ ظٲةة اثػ٨ ٬نػةـ؛ إذ أٔػةد دىػ٪ٲ٫ٛ ٔػةـ 

. ٌٰ  ا٣عؿـ ا١ٌ٧٣

كثؾ٣ٟ ٱ١ٮف ا٣ىٮابى ا٧٣٪ةقتى ٤٣ٮاٝٓ أف ٱٞةؿ  إٌف رأم اث٨ ٬نةـ ٚػٰ 

ٌٰ ثػة٣ٺـ، ٠ػةف رصٮٔػةن ٧ٌٔػة ٠ػةف « ٣ٮ»اٝذؿاف صٮاب  ا٣نؿَٲٌح ا٧٣ةًٰ ا٧٣٪ٛ

 ث٫ )أكًط ا٧٣كة٣ٟ(.٤ٔٲ٫ ٠ٺ٦ي٫ أٌكٹن ٰٚ ٠ذة

ٌُأ اٝذػؿافى صػٮاب  -3 ا٣نػؿَٲٌح ا٧٣ةًػٰ « ٣ػٮ»ٔي٪ٰ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ث٧ؾ٬ت ٨٦ ػ

ٛى٫، كقٕٯ إ٣ػٯ دٛكػٲؿق ٚػٰ ًػٮء ٠ػٺـ اثػ٨ ٬نػةـ ا٣ػؾم  ٌٕ ٌٰ ثة٣ٺـ أك ً ا٧٣٪ٛ

٢ً٘ ثػؾ٣ٟ، كٗٛػ٢ ٧ٌٔػة ٠ػةف  ػ ٔةر٫ً ث٧ة ٝة٫٣ ثٕي ا٣٪عةة ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كػأ٣ح؛ مي

ا٧٣ةًػٰ ا٧٣٪ٛػٰ « ٣ػٮ»ذؿف ٚٲػ٫ صػٮاب ٱ٪جٰ٘ ا٣٪٭ٮض إ٣ٲ٫ ٨٦ اٹقذؽٹؿ ث٧ة اٝ

ثة٣ٺـ ٨٦ ٠ٺـ ا٣ٕؿب مٕؿان ك٩سؿان، ٚةٝذىؿ ٤ٔٯ ثٲخ ٱذٲ٥ ٦ض٭ػٮؿ ا٣ٞةاػ٢ قػة٫ٝ 

اث٨ ٬نةـ ٰٚ ٠ٺ٫٦، ك٧٤٠ح ٨٦ ٠ٺـ أثٰ ا٣ٕٺء ا٧٣ٌٕؿٌم. ك٣ٮ قٕٯ ٣ؾ٣ٟ قػٕٲى٫ 

                                                 

 .11د. ظك٨ ٦ٮقٯ ا٣نةٔؿ، دٌُٮر اٳراء ا٣٪عٮٱٌح ٔ٪ؽ اث٨ ٬نةـ اٵ٩ىةرٌم، ص (11)
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ىزعزع رأَي اىٍغيّطٌَ واىٍغّعفٌَ ةطدٌح االسخعٍال وفطٌح اىٍسٍوع. وٌنَ 

 اىّث عيى ذىم كول اىتسوس ةِج ٌِلذ خاىث جّساس:اىشواْد اىد

 ار ٌِلنذدي فنىعٍري ىو أضتدج 

 

ىٍا عًٌ سعٌد وْو جاٌر ألةٌناحي 
(11)

 

وكول ُطٌب 
(12)

: 

 نذةُج وةٌِج اهّلِل ىنو نِنُج عاانلاً 

 

  ًُ نننا  ٍَ  ىٍنننا َسنننتََلخِْي ةاىتُهننناِا اىَد

ن وكد كٌُِظ ىي أن أةدد في نخاب )اىدٌوان( ىيجاخظ، فوجدت اكخنرا 

اىٍاعي اىٍِفي ةاىالم في أْزًََد ٌنَ سنتعٌَ ٌوعنعاً. وكند ننان « ىو»جواب 

نا»ةعُظ ذىم وراا ٌا ُّص عيٌّ ةعُظ اىتاخرٌَ ٌَ أن اىجاخظ اسنخعٍو  ٍَ َ « ى

نرٌراً في نخاةّ )اىدٌوان(، خالفاً ىٍا عيٌنّ االخخٌنار فني ُرنر « ىو»في جواب 

ٌَ اىالم« ٌا»اىفطداا ٌَ حجّرد 
(13)

. 

أدَرننوه  ٍناوىو أدَرنوا ذىم ى»( 1/46م كول اىجاخظ: )وٌَ أٌريث ذى

 وىطاروا في خال ٌَْعَجَزة وخسور، وحِخَِلَظ اىٍِّثُ، إال ةعد أن حغيَُظ اىٍؤوُث،

 .«...وإىى خال ٌَغٌَعٍث وَنالِل خّد،

 مما()

ُُ » * ورد في اىهالم عيى كول اىِاس: أدّى إىنى حوكّن   ٌناحساكطج اىرينو

 ( ٌا ًدعوُي إىى اىوكفات واىِظرات اىخاىٌث:222وُدوه في اىلرار )»اىسٌر 

حسناكطج »إُهار ضّدث كول اىِاس في االسنخعٍال اىيغنوّي اىٍعاضنر:  -1

 ُُ فني االكخنراو واىلننرار  « ٌِنَ»وُدنوه دون « أدّى إىنى حوكّن  اىسنٌر ٌنااىرينو

                                                 

 .2/167اىتغدادي، خزاُث األدب  (11)

ام، اىدٍاسث  (12) ٍّ ث عيى ُستخّ إىى 2/46نذا ُُِسب في أةي ح ٍّ ، وُص اىٍدّلق في حخرًجّ ذ

.واُظنر انواْد أخنرى عينى 6-3/2وان غٌره في ٌظاّن أخرى، واُظر: اىجاخظ، اىدٌن

 .26، ودًوان دعتو اىخزاعي 6/66، 1/267ذىم في نخاب اىجاخظ، اىدٌوان 

ضننتدي اىتطننام، إضننالو نخنناب اىدٌننوان  اىجننزا األول، ٌجيننث ٌجٍنن  اىيغننث اىعرةٌننث ( 13)

  .142 -141، 133، ص 71،2226األردُي،ع 



 517 نظسات يف بعض قسازات جلنة المغة العسبية ـ د. عبد الناصس عطاف

٣٘ٲػةب ا٣ٕةاػؽ ا٣ػؾم ٱٕػٮد إ٣ٲػ٫ »كد٤ٕٲ٢ي ا٣ع٥١ ثٛٞؽاف ا٣ؿثٍ ثٲ٨ ر٠٪ٰ ا٣ٕجػةرة 

ػ٥ ا٣ٕجػةرة ٦ػ٨ اٹق٥ ا٧٣ ٭ى ٮوٮؿ )٦ة( ٰٚ ا٣ض٤٧ح ا٣سة٩ٲح، كا٣ؾم ٹ ٱ١٧ػ٨ أف دٛي

ٝٮؿي ٨٦ ٥٣ ٱجؽي ٫٣ ٨٦ )٦ة( إٌٹ اٹق٥ ا٧٣ٮوٮؿ. ك٣ٮ اػذيجًؿت )٦ة( ٚػٰ »= دك٫٩. 

٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت ث٪ةر ا٣٪١ؿة ا٧٣ٮوػٮٚح، كٝيػؽِّرت ث٤ٛػِ ػػةٌص ٦٪ةقػت، ٹ ث٤ٛػِ 

، «ل إ٣ػػٯ دٮٌٝػػٙ ا٣كػػٲؿدكػػةُٝخ ا٣س٤ػػٮج دكػػةُٝةن أدٌ»، ١ٚػػةف ا٣ذٞػػؽٱؿ  «مػػٰء»

وٛح ٣ػ)٦ة( ٦ذٌػ٧ٌ٪ح ًػ٧ٲؿان ٱٕػٮد إ٣ٲ٭ػة، « أدٌل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كٲؿ»ك٠ة٩خ ص٤٧ح 

ٌّٟ ٰٚ وٌعح ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت.  كٱؿثٍ ا١٣ٺـ ث٫ٌٕ ثجٕي، ٧٣ة قةكر ا٣٪ٛف م

  ڱژك٩ْٲؿ ٬ؾا ا٣ذٮصٲ٫ ٦ة آزؿق ثٕيي ا٧٤ٕ٣ةء ٰٚ )٦ػة( ٦ػ٨ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ 

ٝػةؿ  .[6اٵ٩ٕةـ  ] ژہ ہ     ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ

  ٌٰ  ،ا٣ؼة٦ف  أف د١ٮف ١٩ؿةن ٦ٮوٮٚح ثة٣ض٤٧ح ا٧٣٪ٛٲَّػح ثٕػؽ٬ة»ا٣ك٧ٲ٨ ا٣ع٤ج

٪٫ٍ ٥١٣ ،كا٣ٕةاؽ ٦عؾكؼ ٝةؿ ا٣نٲغ  ك٬ؾا  ذ٠ؿق أثٮ ا٣جٞةء. .أم  مٲبةن ٥٣ ١٧٩ِّ

٤ٝخ  ك٣ػٮ ٝػؽَّرق أثػٮ ا٣جٞػةء ثؼػةص ١٣ػةف أظكػ٨ ٦ػ٨  .أٝؿب إ٣ٯ ا٣ىٮاب

«٪َّة٥٬ د١٧ٲ٪ةن ٥٣ ١٧٩٪٫ ١ٚ٥١٣ةف ٱٞٮؿ  ١٦ دٞؽٱؿق ث٤ِٛ مٰء،
(14)

. 

ٲت ث٫ى ٬ؾا اٵق٤ٮب ٨٦ ٚٞػؽاف ا٣ػؿاثٍ ٣٘ٲػةب ا٣ٕةاػؽ  -2 ًٔ ا٣ذٕٞٲتي ٤ٔٯ ٦ة 

ا٣ؾم ٱٕٮد إ٣ٯ )٦ة( ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢، ث٧ة اٝذؿظ٫ ثٌٕ٭٥ ٣ذٞؽٱؿ ٔةاؽ، ٨٦ ٤ٝػت دؿدٲػت 

ٍه ا٣س٤ٮج، أك أف دكػةُٝخ ا٣س٤ػٮج »ا٣ٕجةرة، ٣ذىجط  ٧ٌ٦ة أدل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كٲؿ دكةٝ

٧ٌ٦ػة »ٕٞٲت ثٕٲؽ ٨ٔ ا٣كٲةؽ، ٹ و٤ح ٫٣ ث٭ؾا اٵق٤ٮب؛ ثػؽ٣ٲ٢ مػج٫ ا٣ض٤٧ػح د»= 

!! ك٨٦ ا٣ٮاًط أ٫ٌ٩ ٦ٞذؿحه ٦ٮوٮؿ ثةٹقذ٧ٕةؿ اٳػؿ ا٣ػؾم ٱكػذ٫٤٧ٕ ا٣٪ػةس «ٚٲ٫

 «.دكةُٝخ ا٣س٤ٮجي ٧ٌ٦ة أدٌل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كٲؿ»٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٩ٛف ا٧٣ٕ٪ٯ  

                                                 

، ا٣ؽٌر ا٧٣ىٮف  (14) ٌٰ ةف ٚػٰ إٔػؿاب ا٣ٞػؿآف . ك ا٩ْؿ  ا١ٕ٣جػؿٌم، ا٣ذجٲػ4/538ا٣ك٧ٲ٨ ا٣ع٤ج

، ا٣جعؿ ا٧٣عٲٍ 139 ٌٰ ، كوةظج٫ أثٮ ظٲٌةف ا٧٣ؿادي ثة٣نٲغ ٚػٰ 4/81، كأثة ظٲةف اٵ٩ؽ٣ك

 .8/31ٝٮؿ ا٣ك٧ٲ٨، ك اث٨ ٔةدؿ، ا٤٣جةب ٰٚ ٤ٔٮـ ا١٣ذةب 
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ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٔػ٨ ذ٣ػٟ ا٣ع٥١ي ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ث٪ٰٛ اٹقذٞة٦ح ٨ٔ ٝٮؿ ا٣٪ةس  -3

٣ػ٥ « = أدٌل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كػٲؿ اٵ٦ؿ )أك ا٣نٰء( ا٣ؾمدكةُٝخ ا٣س٤ٮجي »ا٧٣ٕ٪ٯ  

ٱؿؽى إ٣ٯ ظؽٍّ دأ٩ف ث٫ ا٣٪ٛف، ك٥٣ ٱيؤتى ٨٦ ا٣جٲٌ٪ةت كاٵد٣ٌػح ٦ػة ٱض٤ٕػٟ د٧ُػب٨ٌ 

إ٣ٲ٫. ك٣ٮ ٤ٌٝجخى ا٣ٕجةرةى ٤ٔٯ مٰء ٦ػ٨ ا٧٣عذ٧ػ٢ ا٣كػةاٖ ا٧٣ٞجػٮؿ ١٣ػةف ٣ػٟ أف 

٥ إمػةرة ٱٕػٮد ٤ٔػٯ ا٧٣ىػؽر ا٧٣ٛ٭ػٮـ ٦ػ٨ ا١٣ػٺـ، ٱ١ػٮف دٌٞؽر ٧ًٲؿان أك اقػ

 ػجؿان ٫٣؛ كث٫ ٱؿدجٍ مُؿا ا٣ٕجةرة، ٚذىٌط كدكذٞٲ٥.« ا٣نٰء»أك « اٵ٦ؿ»

٫ اٵق٤ٮب ا٣ؾم د٪ةك٫٣ ا١٣ٺـ دكػةُٝخ » -ك٣ٲف ذ٣ٟ ثجٕٲؽ. كث٪عٮق كيصِّ

ػؽَّ ا٣ضػةٌر كا٧٣ضػؿكر ٦ذ٤ٌٕٞػٲ٨ ثؼجػؿ -«ا٣س٤ٮجي ٧ٌ٦ة أدٌل إ٣ػٯ دٮٌٝػٙ ا٣كػٲؿ ٔي  إذ 

 ٦عؾكؼ، ٦جذؽأق ٦ٌٞؽر  دكةُٝخ ا٣س٤ٮج، كذ٣ٟ ٧ٌ٦ة أدٌل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كٲؿ.

كرد ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ دؼؿٱش اٵق٤ٮب ا٧٣ؼذةر ٰٚ ٬ؾا ا٣ٞػؿار ٦ػة ٹ  -4

ٔجػةرة  )دكػةُٝخ ا٣س٤ػٮجي ٧٦ػة »ٱىٌط ٔ٪ؽم ٨٦ كص٭ٲ٨. كرد ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲػ٢  

ٔػؽُّ  أدل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كٲؿ( ٱ٨١٧ دؼؿٱض٭ة ٤ٔٯ كاظؽ ٦ػ٨ كص٭ػٲ٨  اٵٌكؿ 

ظؿؼ ا٣ضؿ )٨٦( ٤٣ذجٕٲي، ٚٲ١ٮف ا٣ذٞؽٱؿ  دكةُٝخ ا٣س٤ػٮج ثٕػي ٦ػة أدٌل 

إ٣ٯ دٮٝٙ ا٣كٲؿ. ا٣سة٩ٰ  ٔؽُّ )٨٦( ظؿؼ صؿ ك)٦ة( اق٧ةن ٦ٮوػٮٹن، كا٣ضػةر 

كا٧٣ضؿكر ٦ذ٤ٌٕٞٲ٨ ثؼجؿ ٦عؾكؼ، ٱ١ٮف ا٣ذٞؽٱؿ  دكةُٝخ ا٣س٤ٮج كذ٣ٟ ٦ة 

 .٬.ا« )٠ؾا، كا٣ىعٲط ٧ٌ٦ة( أدٌل إ٣ٯ دٮٝٙ ا٣كٲؿ.

ٍه  ٤ٝخ  ٙي دؼؿٱش ٬ؾق ا٣ٕجةرة ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ُٞٓ ثأ٫ٌ٩ ٨٦ كص٭ػٲ٨ ٤ٗػ كٍو

ؿ ٰٚ أك٣٭٧ة ظؿؼ ا٣ضؿ  ؿ مُؿٱ٨، ٚيكِّ ًُ ّة٬ؿ؛ ٵٌف ا٧٣ؾ٠ٮر دؼؿٱشه كاظؽ مي

)٨٦( ثة٣ذجٕٲي، كذي٠ًؿ ٰٚ ا٣سة٩ٰ ا٣ذٮصٲ٫ ا٣٪عٮٌم ا٧٣ٞجٮؿ ٤٣ضةر كا٧٣ضؿكر. 

ٕػٲي ٗٲػؿي ٤ٔٯ أٌف ظ٢٧ى ظؿؼ ا٣ضؿ )٨٦( ٰٚ ٬ؾا اٵق٤ٮب ٤ٔٯ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ذج

دكػةُٝخ ا٣س٤ػٮجي »ّة٬ؿ، كٹ ٱ٪ةقت ا٧٣ٕ٪ٯ. ٚة٣ْة٬ؿ ٨٦ ٝٮؿ ا٣٪ةس ٦ػسٺن  

ك٩عٮق ا٣ؽٹ٣حي ٤ٔٯ أٌف ٦ة ٝج٢ )٦ػ٨( ا٣ضػةٌرة ٠ػةف « ٧٦ة أدل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كٲؿ

ٌٰ ٧٣ة ثٕؽ٬ة، ٹ ث٫ٌٕ.  ا٣كجت ا٣ؿاٲك
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ا استُِِد إىّ٘ فٖ تسؤٗ  اسسوتاٍاا اىييؤّا اىٍااضور اىوذا  -9 ٍّ نان ٌ

ووا»ّ وردت ف٘وو ٍّ ووا وكووب فووٖ ض ووارة باووظ اىايٍووا   اسسووتاِاسُ  «ٌ ٍّ بأٌحيووم ٌ

 واىٍطِّفَ٘ اىٍااضرَٗ.

وفٖ ْذا اسستاِاس ضِد اىِظر ٌياىطمٌ وْفٔة ٌِٓجّ٘م واعحم؛ ألّن اىحهوً 

ٖ  إىوٕ تسؤٗيّ، ٗلتغوٖ اسسوتدسا ىوّ بٍوا ٗطو    ضيٕ ْذا األسئب، واىسوا

ْؤ بِفسوّ دىو٘عل ضيوٕ ضوّحم  اسستدسا بّ، فه٘ف ُٗحه ً ضيّ٘ بِفسّ، وٗهؤن

أوىو٘  ٌوَ  !ٍال وٌحهٌٔال ضي٘وّ فوٖ اىٔكوف ُفسوّ ُفسّ وجٔازه، وٗهٔن حه  

اىتِاكظ اتّخاذُ األسئب اىذا ٗسإ اى حُث إىٕ تطح٘حّ وإجازتوّ، أو اتّخواذُ 

 باظ أٌحيتّ، دى٘و  استاِاس ىتطح٘  األسئب ُفسّ وإجازتّ !

ة ومُِهمَّة()  مََهمَّ

ٍ و فٖ اىدسىم ضيوٕ ٌوا ُٗهيهفوّ ( اىٔجّ  اىذا ُٗست201* تِاوا اىلرار ) ا

ا،  ٍّم»اىشخُص ٌَ كغّ٘م أو أٌر ٗلتغٖ ضِاٗمل أو جٓدال خاضًّ  ٓ بفوت  اىٍوً٘ « ٌ 

ٍّوم»واىٓا  أم  ِٓ ًّ اىٍوً٘ ونسور اىٓوا ؛ واُتٓوٕ باألنحرّٗوم إىوٕ ضوّحم « ٌُ بغو

ٍّم»استاٍاا اىهيٍتَ٘، وأن األ وىٕ استاٍاا  ِٓ ًّ اىٍوً٘ ونسور اىٓوا . « ٌُ ٗغو

  .أم نان فّ٘ ٌا ٗدضٔ إىٕ اىتحّفظ ٖ ذىم ٌ ي  اإلحهام،فٓو بي  ف

ّٖ أن أُ ّوّ  أربامُ أش٘ا  سحف ىٖ فٖ كرا ة ْذا اىلرار وٌلّدٌاتّ، نان ضيو

 ضي٘ٓا ِْٓا:

بدا ىٖ فٖ ب٘ان اىٍسوأىم، فوٖ أوا اىلورار، ٌوا بيو  حوّد اسخوتع ،  -1

ْف اىٍسوأىم أوسل بأُّٓوا اخوتع وافتلر إىٕ اإلحهام.   بوَ٘ اىهتّواب فلد ُوِضف 

ٍّوم»واى اححَ٘ حٔا أٍّٗٓا أضوّ  فوٖ اسسوتاٍاا اىييؤّا:   ٓ بفوت  اىٍوً٘ « ٌ 

ٍّم»واىٓا  أم  ِٓ ًّ اىًٍ٘ ونسر اىٓا ؛ ؤْ ٌوا ٗاِوٖ بوةخرة أّن اىخوع  « ٌُ بغ

ًّ ُختًِ ذىوم  ٗدور حٔا أّا ْاتَ٘ اىهيٍتَ٘ اىّطح٘حتَ٘ أوىٕ باسستاٍاا. ج

بّ فرٗق »اىٔضف با ارة  ّٔ اىتوٖ تاِوٖ أّن اىخوع  ٗلؤم « ٗخّطاّ آخرفٍا ٗط
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٤ٔٯ ا٣ىعٲط ٨٦ ٬ةدٲ٨ ا٧٤١٣ذٲ٨، ك٬ؾا ٚٲ٫ ٦ة ٱ٪ٞي د٤ٟ ا٣ٌٞٲٌح ا٣ذػٰ ٝػةـ 

 ٤ٔٲ٭ة ا٣نُؿي اٵٌكؿ.

٧ٌح ثٛػذط ا٧٣ػٲ٥ كا٣٭ػةء، كٱؿٌصعػ٫  -2 كرد ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٦ة ٱـ٠ٌٰ اقذ٧ٕةؿى ٦ى٭ى

ًٞػ٢ ٦ػة ٤ٔٯ اقذ٧ٕةؿ ٦يً٭٧ٌح ث٥ٌٌ ا٧٣ٲ٥ ك٠كؿ ا٣٭ةء، ٦ٌؿدٲ٨ ثؽا ذ٣ٟ  ي أٌكٹن ظػٲ٨ ٩

٠ةف ٰٚ )دةج ا٣ٕؿكس( ك)ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ( ٦ٮوٮٹن ثة٧٣كأ٣ح ٨٦ ٦ةدة )٧٬ػ٥(، 

ِّٞت ٤ٔٲ٫ ثة٣ٞٮؿ   ٔي ٌٰ )٥٬ٌ( دٹ٣ذٲ٨  كاظؽة ٚػٰ ظة٣ػح »ز٥ٌ  ِ أٌف ٢ٕٛ٤٣ ا٣سٺز ٱي٤عى

ا٤٣ـكـ، ك٬ٰ ا٣٪ٲح كا٣ٕــ ٤ٔٯ ا٣نٰء، ك٬ؾا ٦ٛ٭ٮـ ٝٮؿ ا٧٣ٕػةص٥....، ككاظػؽة 

ٌٟ ٚػٰ أف ٰٚ ظة٣ح ا٣ذٕؽم،  ك٬ٰ ا٣عـف كاٷٝٺؽ ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ٕػةص٥.... كٹ مػ

 «.دٹ٣ح ا٢ٕٛ٣ ا٣ٺزـ ٬ٰ اٵ٣ىٜ ث٧ة ٩ع٨ ٚٲ٫..

٧ٌح»كٰٚ ا٧٣ٮًٓ ا٣سة٩ٰ ٠ةف د٪ةكؿي  وػؿٚةن كدٹ٣ػح، ا٣ػؾم « ٦يً٭٧ٌػح»ك« ٦ى٭ى

ٌٞت ٤ٔٲ٫ ثة٣ٞٮؿ   ٧ٌح « كا٣ْة٬ؿ أٌف دٹ٣ح»ٔي أٝػؿب إ٣ػٯ ٦ػة ٩عػ٨ ثىػؽدق، »٦ى٭ى

( ٣3/66ٛةظ كاٵقة٣ٲت ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ٧٤ٔةن أٌف ٠ذةب )اٵ

ب٭ػة ثٌٕػ٭٥، كرآ٬ػة أدٌؿ ٤ٔػٯ ا٧٣ٕ٪ػٯ « ٦يً٭٧ٌح»وٌعط ٧٤٠ح  ٌُ ا٣ذػٰ ٠ػةف ٱؼ

٧ٌح»ا٧٣ؿاد ٨٦ ٧٤٠ح   «....«.٦ى٭ى

ٰى إ٣ٲ٫ ٚيٮًصبخى ثإٱسةر  ظذٯ إذا كو٤خ ثٕؽ ٬ؾا كذاؾ إ٣ٯ ا٣ٞؿار ا٣ؾم ا٩ذي٭

ٚ٭٢ ٠ةف ذ٣ٟ ٦رٹن وعٲعةن ٱؽٌؿ ٤ٔػٯ  ٦ة ٠ةف ػٺؼ ذاؾ ا٣ؾم ز٠ٌةق ا٣ذ٤ٕٲ٢.

ة ٦ذؿاثُةن دأػؾ ٚٲػ٫ ا٣٪ذػةاش ثؿٝػةب وؽكر ا٣٪ذٲضح ٨ٔ ٦ٞؽ٦ةد٭ة وؽكران ٦٪ُٞٲًّ 

 ؟!.أـ ٬ٮ ا٣ُٞٲٕح كاٹًُؿاب ا٧٣ٞؽ٦ةت،

ٌٰ ٧٤١٣ح  -3 ٌٰ كا٣ؽٹ٣ ٦ة ٚٲ٫ ٩ْػؿ، ذ٣ػٟ « ٦يً٭٧َّح»كرد ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ا٣ىؿٚ

ِي ٬٪ة أٌف ا٧٤١٣ح ا٩ذ٤ٞخ »أف ا٣ٞٮؿ   ٦ػ٨ ا٣ٮوػٛٲٌح إ٣ػٯ اٹقػ٧ٲٌح، ك٣ػؾا كٱي٤عى

ٱ١٧ػػ٨ ص٧ٕ٭ػػة ٤ٔػػٯ )٦٭ػػةـٌ(، ك٣ػػٮ ثٞٲػػخ ٤ٔػػٯ ا٣ٮوػػٛٲٌح ١٣ػػةف ص٧ٕ٭ػػة 

، «٦يً٭٧َّػةت»٤ٔػٯ « ٦يً٭٧َّػح»ٱٮ٥٬ ثة٦ذ٪ةع ص٧ٓ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح « = )٦يً٭٧َّةت(...
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 فلط.« ٌَٓامّ »الُخلاىٓا ٌَ اىٔصف٘ث إىٕ االشٍّ٘ث، وأّن جٍعٓا ْٔ 

، وإن  وفٖ ْذا ُظر؛ ألّن ٌعِٕ اىٔصفّ٘ث ََ فٖ ْذذه اىهيٍذث ٌيدذٔم ىذً ٗفذ

ٍِعج، وْٖ اشذً، جٍذس شذ ٌث فٍ٘ذا  غادرت اىٔصفّ٘ث إىٕ االشٍّ٘ث. وىذىم ُج

اُخٕٓ إىِ٘ا ٌذَ نذ م اىلذءٌاب. ةذو إّن جٍعٓذا اليذٕ كذ أ نىذم، أالِذٖ اليذٕ 

ًّ »، ٌَ كت٘و اىظِّٖ اىٍدخٍو، الخخٍال أن ٗهٔن ْذا اىجٍُس جٍَس «ٌَٓامّ » ِٓ ٌُ.» 

فذذٖ ٌِاك ذث اشذخعٍال ْذذاحَ٘ اىهيٍخذَ٘ واىخعي٘ذو ىذذّ  أٍْذو اىلذرارُ  -4

يج ف٘ذذّ ْاحذذان اىهيٍخذذان ٌذذَ نذذ م اىلذذءٌاب  ٍِ االشذذخءالَل ةذذتع  ٌذذا اشذذخُع

واىفصداب واىعيٍاب واىٍصِّفَ٘، اخخجاجاً أو اشخئِاشاً، إٍْاالً نيًّّ٘ا، وْجذره 

ْجراُاً حاًٌّا. وكذء وردت ٌذَ نىذم أٌ يذث غ٘ذر كي٘يذث ٍٗهذَ أن حزّنذٖ أخذء 

شخعٍاىَ٘، وحرّجح إخءى اىهيٍخَ٘؛ وحخيس اليٕ خهٍذّ واشذخءالىّ ٌذَ اال

 اىلٔة واإلخهام ٌا ىً ٗتيغّ ِْا وىً ٗصو إىّ٘.

ٍَّذث»وىٔ اشخِء اىلراُر إىٕ نىم، وحأٌّيّ خّق اىخأٌّو، ىزّنٕ اشذخعٍال  ِٓ ٌُ »

َعٓذا اليذٕ  ٍْ ًّ اىًٍ٘ ونصر اىٓذاب، وج ٍَّذات»ةض ِٓ ، وىتذءا أّن جٍعٓذا اليذٕ «ٌُ

؛ الخخٍال أن ٗهٔن جٍس « ٌَٓامّ » ّٖ ًّ »ٌدخٌٍو جائز ى٘س ىّ درجث اىلطع ِٓ ٌُ» ،

اىٍصخعٍو فٖ التارة اىلءٌاب ى٘س دى٘و كطس اليٕ اشذخعٍال « ٌَٓامّ »وأّن جٍَس 

ٍّث» َٓ َّ أّن ْذه اىهيٍث «ٌَ ٍَّذث»؛ وىغيب اليٕ اىظ ةفذخح اىٍذً٘ واىٓذاب ٌذَ « ٌَٓ

ٌاب، وإْن ىذً حُدذَرم اشخعٍال اىٍدَءثَ٘ اىذي ى٘س ىّ خظٌّ فٖ اشذخعٍال اىلذء

يج اليٕ شٖب ٌِّ فٖ ْذا اىلرار ٍِ ا فٖ اىل٘اس واىخخرٗج اىيغّٔي ُخ خظًّ
(51)

. 

 النَّوايا()

( اشذذخعٍال نيٍذذث )اىِٔاٗذذا( اىخذذٖ 202* أجذذا ت اىيجِذذث فذذٖ اىلذذرار )

                                                 

نذ مٌ فذٖ نىذم أّٗذءه ةاىذءى٘و واى ذٔاْء،  -رخٍّ اهلل  -ىألشخان ص ح اىءَٗ اىزالت وي  (51)

ٖ غ٘ر ٌظِّث، ٗدصَ اإلفادة ٌِّ ِْا. اُظر ىذّ  اىصذفات اىغاىتذث، ٌجيذث ٌجٍذس اىيغذث ُُِ ر ف

؛ واىل٘اس فٖ اىجٍٔع، ٌجيث اىخراث اىعرةذٖ 628-628، ص 4، ج15اىعرة٘ث ةءٌ ق، م 

 .841-844؛ وٌعجً أكطاب اىهخّاب، ص 556 - 558، ص 58 - 51دٌ ق، ع  -
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ـىـ ٤ٔٲػػ٫ ص٧ٕػػةن ؿ  ػػ ا٣٪َّػػٮاة »ٱكػػذ٤٧ٕ٭ة ا٧٣ٕةوػػؿكف ث٧ٕ٪ػػٯ ا٧٣ٞةوػػؽ ك٦ػػة ٱٕي

ك٠ػةف ا٣ٞػؿاري «. ٩ًٲٌػةت»ص٧ٕ٭ػة « ٲٌػح٩ً »ث٧ٕ٪ٯ ا٣٪ٲَّح، ك٩ٌىخ ٤ٔػٯ أف « كا٣٪َّٮل

 ا٣ؾم ا٩ذ٭خ إ٣ٲ٫ ا٤٣ض٪ح ٰٚ ذ٣ٟ ٦ٮاٚٞةن ٧٣ة دٔخ إ٣ٲ٫ ٰٚ اٹٝذؿاح. 

، ٚػإذا «٩ٮاٱػة»ٹ ديض٧ىػٓ ٤ٔػٯ « ٩ًٲَّػح»كٰٚ ذ٣ٟ ٦ة ٱػؽٌؿ اٝذٌػةءن ٤ٔػٯ أٌف 

٧ًٕخ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٠ةف ػُأن ٹ ٱضٮز. ثٲؽ أٌف دأ٢ٌ٦ ذ٣ٟ ٰٚ ًٮء ٦ة ٠ػةف ٚػٰ  صي

إ٣ٲ٫ ا٣ٞؿار ٱؽٔٮ إ٣ٯ ا٣ذٮٌٝػٙ، كٱػؽٚٓ إ٣ػٯ ا٣ع١ػ٥ ٤ٔػٯ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ا٣ؾم اقذ٪ؽ 

ا٣ٞؿار أك ا٣٪ذٲضح ا٣ذٰ ا٩ذ٭خ إ٣ٲ٭ػة ا٤٣ض٪ػح ثػة٣ذع٥١ٌ؛ ٚٞػؽ ٝػةـ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ي ٤ٔػٯ 

، ك٤٠ُّ٭ػة ٦ذؿادٚػةت ث٧ٕ٪ػٯ كاظػؽ، ٤ٔػٯ «٩ىػٮل»ك« ٩ىػٮاة»ك« ٩ًٲَّح»صٮاز ص٧ٓ 

٧ًػ٢ اٵكؿ « ٩ٮاٱة» ٚػٰ « حًصجٍٲػ»ٚػٰ ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ « ٩ًٲٌػح»ظ٧ٺن ٤ٔٯ ا٣٪ْٲػؿ؛ ٚعي

جةٱة»ص٧ٕ٭ة ٤ٔٯ  ٢٧ً ا٣سة٩ٰ «صى ٚػٰ ص٧ٕ٭ػة « دكاة»ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔػٯ « ٩ٮاة»؛ كظي

٢٧ً ا٣سة٣ر «دىكاٱة»٤ٔٯ  ٚػٰ ص٧ٕ٭ػة ٤ٔػٯ « ٦ى٪ػٯ»ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔػٯ « ٩ىٮل»؛ كظي

٣ػٲف ٦ػة ٱعػٮؿ دكف ص٧ػٓ ٬ػؾق »ز٥ٌ ريدِّت ٤ٔٯ ذ٣ػٟ اقػذ٪ذةصةن أ٩ٌػ٫ «. ٦٪ةٱة»

 «.ا٧٤١٣ةت ا٣سٺث ٤ٔٯ ٩ٮاٱة

ٚػٰ « ٩ٮاٱػة»كثٲ٨ ص٧ٕ٭ػة ٤ٔػٯ « ٩ًٲٌح»ظٲ٢ ثٲ٨  ٚإذا ٠ةف ذ٣ٟ ٠ؾ٣ٟ ٥٤ٚى 

ا٣كػػ٧ةع، « ٩ًٲَّػػح»اٹٝذػػؿاح كا٣ٞػػؿار ؟ ! كإذا ٠ة٩ػػخ ا٤٣ض٪ػػحي آزػػؿت ٚػػٰ ص٧ػػٓ 

، ٚٞؽ ٠ةف ٱ٪ج٘ػٰ أف د٪جٌػ٫ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ث٧ػة ٱٌٛكػؿ دػٍؿؾى «٩ًٲَّةت»كاٹٝذىةرى ٤ٔٯ 

 ا٣ؾم ٠ةف كاًعةن ٹ ػٛةء ٚٲ٫ ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢.« ٩ىٮاٱة»٤ٔٯ « ٩ًٲٌح»صٮاز ص٧ٓ 

٣ٮ ديًؿؾ ٤٣ٞةرئ أف ٱكذ٪ذش ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ ا٣ػٮارد ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٞػؿار ا٣ع١ػ٥ى ك

ا٧٣٪ةقت ٣ٞةؿ  ٱٞذٌٰ ا٣ع٢٧ي ٤ٔٯ ا٣٪ْٲؿ ث٪ةءن صٮازى أف ٱ١ٮف )٩ٮاٱة( ص٧ٕػةن 

 «.٩ىٮل»ك« ٩ىٮاة»ك« ٩ًٲَّح»ػ٣

٤ٔٯ أف صٮاز ذ٣ػٟ ٝٲةقػةن ظ٧ػٺن ٤ٔػٯ ا٣٪ْٲػؿ، ٚػٰ ًػٮء ٦ػة كرد ٚػٰ 

٤٧ًخ ٤ٔٲ٫ ٢٠ُّ ٧٤٠ح ٨٦ د٤ػٟ ا٧٤١٣ػةت ا٣ذ٤ٕٲ٢، ٱ٫ٌٌٕٕ أٌف ا٣٪ْٲؿ ا٣ؾم  ظي
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ػؿ،  يػى ٠ةف ٱذٲ٧ةن ٥٣ ٱذٌٕؽ ا٧٤١٣حى ا٣ٮاظؽة. ١ٚٲٙ إذا اثذي٤ٰ ثٕػي ذ٣ػٟ ث٤ٕػ٢ أ

جةٱة»٧٤١٠ح  ا٣ذٰ ٩يهَّ ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٤ٔٯ كركد٬ػة ٚػٰ دػةرٱغ اثػ٨ ػ٤ػؽكف، « صى

٤٧ًخ ٤ٔٯ أ٩ٌ٭ػة ص٧ػٓ  ٓي «ًصجٍػٮة»أك « ًصجٍٲػح»كظي ػؿ ث٭ػة ص٧ػ ِّْ ي ٤ٔػٯ « ٩ٲٌػح»، ك٩

؛ ٚ٭ؾق ا٧٤١٣حي، ك٦ة ريدِّت ٤ٔٲ٭ة ٧ٌ٦ة ٹ ٱ٪جٰ٘ اٹ٧َب٪ػةف إ٣ٲػ٫ كا٣ٮزػٮؽ «٩ٮاٱة»

ث٫؛ ٵ٩ٌ٭ة ز٧ؿة ٨٦ ز٧ؿات دعؿٱٙ ا١٧٣ذجح ا٣نة٤٦ح؛ كا٣ٮاردي ٰٚ ا٧٣ُجػٮع ٦ػ٨ 

دػػةرٱغ اثػػ٨ ػ٤ػػؽكف، ٚػػٰ ٗٲػػؿ َجٕػػح
(16)

٤ٔػػٯ أٌف كركد «. ًصجةٱػػح»ا٧٣ىػػؽر  

ٰٚ )٦ؿآة ا٣ض٪ةف(« ا٣ضجةٱة»
(17)

ا٣جعػري ٚػٰ ا١٧٣ذجػح ك٬ٮ ٧ٌ٦ة ٬ػؽا٩ٰ إ٣ٲػ٫  - 

٣ٲف د٣ٲٺن ٝةَٕةن؛ ٹظذ٧ةؿ أف د١ٮف ا٧٤١٣ح ٦عٌؿٚػحن ٦ػ٨ ا٧٣ىػؽر  -ا٣نة٤٦ح 

ٲجخ ثٮركد٬ة ٦ٮ٣ٌؽة ٚػٰ ٠ػٺـ ٦ذػأػؿ، كأٌف « ا٣ًضجةٱح» ًٔ دعؿٱٛةن؛ كإذا وٌعخ 

٤٧٭ة ٤ٔٯ أ٩ٌ٭ة ص٧ٓ  ٌّٰ ٹ ٱؿٝٯ إ٣ٯ ا٣ُٞٓ.« ًصجٍٮة»أك « ًصجٍٲح»ظى  دٞؽٱؿ ّ٪

٣ٲػ٫ ا٤٣ض٪ػح ٱٞذٌػٰ دؼُبػحى ٦ػة صػؿل ٤ٔٲػ٫ ك٬ؾا ا٣ٞؿار ا٣ػؾم ا٩ذ٭ػخ إ

ٔ٪ػؽ « ٩ٮاٱػة»، ػٺٚةن ٧٣ة ٱٮظٰ ثػ٫ ّػة٬ؿق؛ ٵف «٩ٮاٱة»ا٧٣ٕةوؿكف ٰٚ ص٧ٓ 

؛ ٱؽ٣ٌٟ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ أٌف ا٣ٮاظػؽ ا٣ػؾم ٱكػذ٤٧ٕٮ٫٩ ٚػٰ «٩ٲٌح»ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ص٧ٓ 

 «.٩ىٮل»ك« ٩ىٮاة»ٹ أػذة٬ة « ٩ًٲٌح»دٕجٲؿ٥٬ ٧٤٠ح 

ْؿ كدػؽثٌؿ ك٦ؿاصٕػةت، ٚٲػ٫ ٬ؾا ثٕي ٦ة ثؽا ٣ٰ ٰٚ ٬ؾق ا٣ٞؿارات ثٕؽ ٩

٦ة ٱؽٔٮ إ٣ٯ أف ٩ٛذط ٩ٮاٚؾ٩ة ٣ؿكح ا٤٣٘ح ا٤٣ُٲٙ، ك٦ة كٝؿ ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ قػ٧ةظح 

 .كمضةٔح، كا٣ع٧ؽ   أٌكٹن كآػؿان 

*   *   * 

                                                 

)ط دار ا١٣ذػةب  3/149 )ط دار ا١ٛ٣ػؿ(، 2/87ا٩ْؿ  اث٨ ػ٤ؽكف، دةرٱغ اث٨ ػ٤ػؽكف  (16)

 ا١٣ذةب ا٤٣ج٪ة٩ٰ(. -ا٧٣ىؿم 

، ٦ؿآة ا٣ض٪ةف، ( 17) ٌٰ  .2/311ا٣ٲةٕٚ
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 املصادر واملراجع

 
 -أػجػػةر ا٣٪كػػةء، اثػػ٨ ا٣ضػػٮزم، دػػط  د. ٩ػػـار رًػػة، دار ١٦ذجػػح ا٣عٲػػةة  -

 .1982ثٲؿكت، 

ظٲةف ا٣ذٮظٲؽم، دط  ٦ع٧ؽ ثػ٨ دةكٱػخ ا٣ُ٪ضػٰ، أػٺؽ ا٣ٮزٱؿٱ٨، أثٮ  -

 . 1992ثٲؿكت،  -دار وةدر 

 اردنةؼ ا٣ٌؿب، أثػٮ ظٲػةف اٵ٩ؽ٣كػٰ، دػط  د. رصػت ٔس٧ػةف ٦ع٧ػؽ، -

 .1998، 1ا٣ٞة٬ؿة، ط -١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ 

أقؿار ا٣جٺٗح، ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ، ٝػؿأق ك٤ٌٔػٜ ٤ٔٲػ٫ ٦ع٧ػٮد ٦ع٧ػؽ  -

 صؽة. -مة٠ؿ، دار ا٧٣ؽ٩ٰ، ا٣ٞة٬ؿة 

إوٺح ٠ذةب ا٣عٲٮاف ا٣ضـء اٵكؿ، وجعٰ ا٣جىةـ، ٦ض٤ح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  -

 .71،2116ا٣ٕؿثٲح اٵرد٩ٰ، ع 

، 1951، 2، دار ا١٣ذػػت ا٧٣ىػػؿٱح، ط 4ك 1صاٵٗػػة٩ٰ، اٵوػػٛ٭ة٩ٰ،  -

 . 1993، ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، 17 ص، 1952

 .1993، 1ٲؿكت، ط ث -ا٣جعؿ ا٧٣عٲٍ ٵثٰ ظٲةف اٵ٩ؽ٣كٰ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح  -

ا٣جىةاؿ كا٣ؾػةاؿ، أثٮ ظٲةف ا٣ذٮظٲؽم، دط  د. كداد ا٣ٞةًٰ، دار وػةدر  -

 . 1988، 1ثٲؿكت، ط 

 -ا٣جٲةف كا٣ذجٲٲ٨، ا٣ضةظِ، دػط  ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٬ػةركف، ١٦ذجػح ا٣ؼػة٩ضٰ  -

 .1998، 7ا٣ٞة٬ؿة، ط 

، 1دةج ا٣ٕؿكس، ا٣ـثٲػؽم، دػط  ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ا٧٣عٞٞػٲ٨، ا١٣ٮٱػخ، ط -

1965 - 2111 . 
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ٔي٪ٰ ث٫ أ. ػ٤ٲ٢ معةدة، دار ا١ٛ٣ؿ  - ثٲؿكت،  -دةرٱغ اث٨ ػ٤ؽكف، اث٨ ػ٤ؽكف، 

 .1999دار ا١٣ذةب ا٤٣ج٪ة٩ٰ،  -. كَجٕح دار ا١٣ذةب ا٧٣ىؿم 2111

دػػةرٱغ اٷقػػٺـ ٤٣ػػؾ٬جٰ، دػػط  د. ثنػػةر ٔػػٌٮاد ٦ٕػػؿكؼ، دار ا٣٘ػػؿب  -

 .2113، 1ثٲؿكت، ط  -اٷقٺ٦ٰ 

 -ؿ ثػ٨ ٗؿا٦ػح ا٧ٕ٣ػؿكم، دار ا١ٛ٣ػؿ دةرٱغ د٦نٜ، اث٨ ٔكة٠ؿ، دط  ٧ٔػ -

 .1998، 1996ثٲؿكت، 

 -ا٣ذجٲةف ٰٚ إٔؿاب ا٣ٞؿآف ٵثٰ ا٣جٞػةء ا١ٕ٣جػؿم، ثٲػخ اٵ١ٚػةر ا٣ؽك٣ٲػح  -

 ٧ٌٔةف كا٣ؿٱةض.

 دذ٧ح ٱذٲ٧ح ا٣ؽ٬ؿ، ا٣سٕة٣جٰ، مؿح كدعٞٲػٜ  د. ٦ٛٲػؽ ٧ٝٲعػح، دار ا١٣ذػت -

 . 1983، 1ا٧٤ٕ٣ٲح  ثٲؿكت، ط 

ؽ اث٨ ٬نةـ اٵ٩ىةرٌم، د. ظك٨ ٦ٮقػٯ ا٣نػةٔؿ، دٌُٮر اٳراء ا٣٪عٮٱٌح ٔ٪ -

 .1994، ٧ٌٔ1ةف، ط  -دار ا٣جنٲؿ 

 .1938، 1ا٣ٞة٬ؿة، ط -ا٣ذٛكٲؿ ا١٣جٲؿ، ا٣ٛؼؿ ا٣ؿازم، ا٣ُجٕح ا٣ج٭ٲٌح ا٧٣ىؿٱٌح  -

، دػػط  إثػػؿا٬ٲ٥ إقػػ٧ةٔٲ٢ 2 صا٣ذ٤٧١ػػح كا٣ػػؾٱ٢ كا٣ىػػ٤ح، ا٣ىػػ٘ة٩ٰ،  -

ٮرة ٨ٔ ط ٦ُجٕح ، دط  ٦ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، ط ٦ى3صاٵثٲةرم، ك

 . 1973ك 1971ا٣ٞة٬ؿة،  -دار ا١٣ذت 

ٔي٪ٰ ث٫ ٦ع٧ؽ ز٬ٲؿ ا٣٪ةوؿ، دار َٮؽ ا٣٪ضةة  - ا٣ضة٦ٓ ا٣ىعٲط، ا٣جؼةرم، 

 .1422٬، 1ثٲؿكت، ط -

 .1988، 1ثٲؿكت، ط  -ظ٤ٲح اٵك٣ٲةء، أثٮ ٩ٕٲ٥ اٵوٛ٭ة٩ٰ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح  -

ة٦ٕػح اٷ٦ػةـ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ا٣ع٧ةقح ٵثٰ د٧ةـ، دط  د. ٔجؽا  ٔكػٲٺف، ص -

 .1981قٕٮد اٷقٺ٦ٲٌح، 

ا٣ٞة٬ؿة،  -ا٣عٲٮاف، ٤٣ضةظِ، دط  ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، ط ا٣جةثٰ ا٣ع٤جٰ  -

 .1969 - 1965، 2ط 
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 -ػـا٩ح اٵدب، ا٣ج٘ؽادم، دػط  ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٬ػةركف، ١٦ذجػح ا٣ؼػة٩ضٰ  -

 . 1997، 4ا٣ٞة٬ؿة، ط 

٦ع٧ؽ ا٣ؼػٌؿاط، دار ا٤ٞ٣ػ٥ ا٣ؽٌر ا٧٣ىٮف، ا٣ك٧ٲ٨ ا٣ع٤جٰ، دط  د. أظ٧ؽ  -

 . 1994 - 1986، 1ط  د٦نٜ، -

دٹا٢ اٷٔضػةز، ا٣ضؿصػة٩ٰ، ٝػؿأق ك٤ٌٔػٜ ٤ٔٲػ٫ ٦ع٧ػٮد ٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ،  -

 . 2114، 5ا٣ٞة٬ؿة، ط  -١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ 

 -دٱٮاف دٔج٢ ث٨ ٤ٰٔ ا٣ؼـأٰ، مؿظ٫ ظك٨ ظ٧ؽ، دار ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ  -

 .1994، 1ثٲؿكت، ط 

ا٣ٞػة٬ؿة،  -ٺـ ٬ػةركف، ١٦ذجػح ا٣ؼػة٩ضٰ رقةا٢ ا٣ضةظِ، دط  ٔجؽ ا٣كػ -

 .1979، 1 ط

ا٣ؿقػػة٣ح ا٣ٞنػػٲؿٱح، ا٣ٞنػػٲؿم، دػػط  ٦ٕػػؿكؼ ٦ىػػُٛٯ زرٱػػٜ، ا١٧٣ذجػػح  -

 .2111، 1ثٲؿكت، ط  -وٲؽا  -ا٣ٕىؿٱح 

مػػؿح ا٣نػػةٚٲح، رًػػٰ ا٣ػػؽٱ٨، دػػط  ا٣عكػػ٨ كا٣ـٚػػـاؼ كٔجػػؽ ا٣ع٧ٲػػؽ؛  -

 .1975ثٲؿكت، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح،

ٰ، ٹثػػ٨ قػػٲؽق، دػػط  ا٣كػػٞة، كد. ٔجػػؽ مػػؿح ا٧٣نػػ٢١ ٦ػػ٨ مػػٕؿ ا٧٣ذ٪جػػ -

 .1976ا٣ٞة٬ؿة،  -ا٧٣ضٲؽ، ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱٌح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب 

مؿح ٩٭ش ا٣جٺٗح، اث٨ أثٰ ا٣عؽٱؽ، دط  ٦ع٧ؽ أثٮ ا٣ٌٛػ٢ إثػؿا٬ٲ٥، دار  -

 . 1996، 2ثٲؿكت، ط -ا٣ضٲ٢ 

 -ا٣ىعةح، ا٣ضٮ٬ؿم، دط  أظ٧ؽ ٔجؽ ا٣٘ٛٮر ُٔةر، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨  -

 . 1991، 4ثٲؿكت، ط 

 .1929، 1ا٣ٞة٬ؿة، ط -وعٲط ٦ك٥٤ ثنؿح ا٣٪ٮكم، ا٧٣ُجٕح ا٧٣ىؿٱح ثةٵز٬ؿ  -

ا٣ىٛةت ا٣٘ة٣جح، وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٣ػـٔجٺكم، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  -

 . 1978، 4، ج 53ثؽ٦نٜ، ـ 
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ٔي٪ٰ ث٫ أظ٧ؽ أ٦ػٲ٨ كإثػؿا٬ٲ٥ اٷثٲػةرم كٔجػؽ  - ا٣ٕٞؽ ا٣ٛؿٱؽ، اث٨ ٔجؽ رث٫ٌ، 

؛ 1968ا٣ٞة٬ؿة،  -جٕح ٣ض٪ح ا٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح كا٣٪نؿ ا٣كٺـ ٬ةركف، ٦ُ

، 2كا٣ٕٞػػؽ ا٣ٛؿٱػػؽ، دػػط  ٦ع٧ػػؽ قػػٕٲؽ ا٣ٕؿٱػػةف، ا١٧٣ذجػػح ا٣ذضةرٱػػح، ط 

؛ كا٣ٕٞؽ ا٣ٛؿٱؽ، دط  د. ٦ٛٲؽ ٧ٝٲعح، كد. ٔجؽ ا٧٣ضٲػؽ ا٣ذؿظٲ٪ػٰ، 1953

 .1983، 1ثٲؿكت، ط  -دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح 

دار  ٧ٔػؿ، ٦ع٧ػٮد ٦ع٧ػؽ ٧ٔؽة ا٣ٞةرم، ا٣ٕٲ٪ٰ، ًج٫ُ كوٌعع٫ ٔجؽا  -

 . 2111، 1ثٲؿكت، ط -ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲٌح 

ا٣ٛةاٜ ٚػٰ ٗؿٱػت ا٣عػؽٱر، ا٣ـ٦ؼنػؿم، دػط  ا٣جضػةكم كأثػٮ ا٣ٌٛػ٢  -

 . 1993ثٲؿكت،  -إثؿا٬ٲ٥، دار ا١ٛ٣ؿ 

ٚذط ا٣جةرم ثنؿح وعٲط ا٣جؼةرم، اثػ٨ ظضػؿ، دػط  ٔجػؽ ا٣ٞػةدر مػٲجح  -

 .2111، 1ا٣ع٧ؽ، ط 

ثٲػؿكت،  -ٲؿ، ا٧٣٪ػةكم، دار ا٧٣ٕؿٚػح ٚٲي ا٣ٞؽٱؿ مػؿح ا٣ضػة٦ٓ ا٣ىػ٘ -

 .1972، 2ط

 -ا٣ٞٲةس ٰٚ ا٣ض٧ٮع، وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٣ػـٔجٺكم، ٦ض٤ػح ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ  -

 .1984، 16 - 15د٦نٜ، ع 

 ا١٣ذةب، قٲجٮٱ٫، دط  ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، ثٲؿكت، ٔة٥٣ ا١٣ذت. -

٤ٔػٰ  ا٤٣جةب ٰٚ ٤ٔٮـ ا١٣ذةب ٹث٨ ٔةدؿ، دط  ٔػةدؿ أظ٧ػؽ ٔجػؽ ا٧٣ٮصػٮد، -

ع٧ؽ ٦ٌٕٮض، كمةرؾ ٰٚ دعٞٲ٫ٞ  د. ٦ع٧ؽ قٕؽ ر٦ٌةف ظك٨، د. ٦ع٧ػؽ ٦

 .1998، 1ثٲؿكت، ط  -ا٧٣ذٮ٣ٰ ا٣ؽقٮٰٝ ظؿب، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح 

٣كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، دط  ٔجؽ ا  ا١٣جٲؿ، ٦ع٧ػؽ أظ٧ػؽ ظكػت ا ،  -

 ا٣ٞة٬ؿة.  -٬ةم٥ ٦ع٧ؽ ا٣نةذ٣ٰ، دار ا٧٣ٕةرؼ 

 .1324٬، 1ا٣ٞة٬ؿة، ط -ُجٕح ا٣كٕةدة ا٧٣عةق٨ كاٵًؽاد، ا٣ضةظِ، ٦ -
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 ا٧٣عت كا٧٣عجٮب كا٧٣ن٧ٮـ كا٧٣نؿكب، ا٣كؿٌم ا٣ٌؿٌٚةء، ٠ذةب ا٧٣نؿكب، -

 .1988دط  ٦ةصؽ ظك٨ ا٣ؾ٬جٰ، ٦ُجٮٔةت ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ثؽ٦نٜ، 

 -ا٧٣كذؽرؾ ٤ٔٯ ا٣ىعٲعٲ٨، ا٣عػة٥٠، دػط  ُٔػة، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲٌػح  -

 .2112، 2ثٲؿكت، ط

، كًٓ ظٮامٲ٫ ػ٤ٲ٢ ا٧٣٪ىٮر، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح ٦ؿآة ا٣ض٪ة - ٌٰ ف ٤٣ٲةٕٚ

 .1997، 1ثٲؿكت، ط  -

٦ؿٝةة ا٧٣ٛةدٲط مؿح ٦ن١ةة ا٧٣ىةثٲط، ٤ٰٔ ا٣ٞةرم، دط  وؽٰٝ ٦ع٧ػؽ  -

 .1994ثٲؿكت،  -دار ا١ٛ٣ؿ ص٧ٲ٢ ا٣ُٕةر،

ٌٰ ا٣عكػ٪ٰ،  - ٪ػٰ ثػ٫  د.٦ع٧ٌػؽ ١ٌ٦ػ ٔي ٦ٕض٥ أػُةء ا١٣ذٌةب، ا٣ػـٔجٺكم، 

 .2116، 1د٦نٜ، ط -، دار ا٣سٞةٚح كا٣ذؿاث ٦ؿكاف ا٣جٌٮاب كأ.

ا٧٣ٕض٥ اٵكقٍ، ا٣ُجؿا٩ٰ، دط  َةرؽ ٦ع٧ؽ، كٔجؽ ا٧٣عك٨ ا٣عكٲ٪ٰ،  -

 .1995ا٣ٞة٬ؿة،  -دار ا٣عؿ٦ٲ٨ 

ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٮقػػٲٍ، ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٣ٞػػة٬ؿة، ١٦ذجػػح ا٣نػػؿكؽ  -

 .2114، 4ا٣ؽك٣ٲح، ط 

 .1979ثٲؿكت،  -ركف، دار ا١ٛ٣ؿ ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح، اث٨ ٚةرس، دط  ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ة -

 .1319ثٲؿكت،  -٨٦ ٗةب ٔ٪٫ ا٧٣ُؿب، ا٣سٕة٣جٰ، ا٧٣ُجٕح اٵدثٲح  -

 ٦ٮقٮٔح ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ، اٷوؽار اٵكؿ، ٦ؤقكح ٦ع٧ؽ ث٨ رامؽ آؿ ١٦ذٮـ. -

ٌٞؿم، دط  د. إظكةف ٔجةس، دار وةدر  -  .1988ثٲؿكت،  -٩ٛط ا٣ُٲت، ا٧٣

، دػط  د. ٱٮقػٙ 15ص د. ٦ٛٲػؽ ٧ٝٲعػح،، دػط  1ص٩٭ةٱح اٵرب، ا٣٪ػٮٱؿم،  -

 .2114، 1ثٲؿكت، ط -ا٣ُٮٱ٢، ك٤ٰٔ ٦ع٧ؽ ٬ةم٥، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح 

، دط  أظ٧ؽ م٧ف ا٣ؽٱ٨، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲٌػح  - ٌٰ  -٧٬ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ، ا٣كٲٮَ

 .1998، 1ثٲؿكت، ط 

*   *   *
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 حفم اسرمثال

 زفؼد هصيىاألسراذ اندكرىز 

 يحػضىا  يف جمًغ انهغح انؼست
 

ا٩ذؼت ٦ض٤ف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ص٤كذ٫ ا٣ذةقٕح ٔنػؿة ا٧٣٪ٕٞػؽة )ٚػٰ 

ـ( اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر رٕٚخ ٬ػـٱ٥ ٌٔػٮان ٚػٰ 27/11/2116 –26/1/1438٬

٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ٣ٲن٢٘ ا١٣ؿقػٰ ا٣ػؾم مػ٘ؿ ثٮٚػةة ا٣ػؽ٠ذٮرة ٣ٲ٤ػٯ ا٣ىػجةغ، 

 ـ( ثذٕٲٲ٪15/2/2116.٫( ٰٚ )374كوؽر ا٧٣ؿقٮـ ا٣ض٧٭ٮرم ر٥ٝ )

ظذ٢ٛ ا٧٣ض٧ٓ ثةقذٞجةؿ ا٣ـ٦ٲ٢ اٵقذةذ رٕٚخ ٬ـٱ٥ ٰٚ ص٤كػح ٤ٔ٪ٲػح كا

ـ( ٰٚ ٝةٔح ا٧٣عةًؿات ٰٚ ا٧٣ض٧ػٓ، 29/3/2117 ٔٞؽ٬ة ) ٱٮـ اٵرثٕةء

 ظٌؿ٬ة ٩ؼجح ٨٦ رصةؿ ا٥٤ٕ٣ كا٣كٲةقح كاٵدب كأوؽٝةء ا٧٣عذٛٯ ث٫.

اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿكاف ا٧٣عةق٪ٰ راػٲف ا٧٣ض٧ػٓ ث٧٤١ػح  اٚذذط ا٣ع٢ٛ

٭ة ثة٣كةدة ا٣عٌٮر، ٦٭٪بةن ا٣ـ٦ٲ٢ ا٧٣ض٧ٰٕ ا٣ضؽٱػؽ، ٦جةر٠ػةن ٦ٮصـة رظت ٚٲ

 ا٧ٌ٩ة٫٦ إ٣ٯ ٦ض٧ٓ ا٣ؼة٣ؽٱ٨.

٧٤٠ذػ٫ ا٣ذػٰ دعػؽث ٚٲ٭ػة ٔػ٨  ز٥ أ٣ٞٯ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ػؽ ٦عٛػ٢

 ا٣ـ٦ٲ٢ ا٧٣عذٛٯ ث٫، ك٩ٮق ث١٧ة٩ذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ؼ٤ٞٲح.

رٕٚخ ٬ـٱ٥، كأ٣ٞٯ ٧٤٠ذ٫ ا٣ذػٰ دعػؽث  دٞؽـ ثٕؽ ذ٣ٟ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر

 ٭ة ٨ٔ ق٫ٛ٤ ا٣ؿاظ٤ح ا٣ؽ٠ذٮرة ٣ٲ٤ٯ ا٣ىجةغ.ٚٲ

  ك٩٪نؿ ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ٧٤٠ةت ا٣ع٢ٛ
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 كهًح اندكرىز يسواٌ احملاسُي
 تديشك زئيس جمًغ انهغح انؼستيح

 يف حفم اسرمثال اندكرىز زفؼد هصيى
 

 أٗٓا اىف٘ػات واىفادة

أمػػ١ؿ ١٣ػػ٥ ٦نػػةر٠ذ٪ة اٹظذٛػػةؿ ثةقػػذٞجةؿ ٌٔػػٮ ٔة٦ػػ٢ صؽٱػػؽ ٱ٪ٌػػ٥ إ٣ػػٯ 

ٌٕة٣ح ٰٚ د٧ٕٲٜ إدرا٠٪ة ٣عٞةاٜ ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح.٦ض٧ٕ٪ة، روٲ  ٛةن ٩٪ذْؿ ٦٪٫ ٦كة٧٬ح ٚ

ح، ك٩عػ٨ ٬ٮ ا٣ؽ٠ذٮر رٕٚخ ٬ـٱ٥ ا٧٣ؼذه ث٧ة ٠ةف ٱكػ٧ٯ ا٤٣٘ػةت ا٣كػة٦ٲَّ 

ٰ ا٤٣٘ةت ا٣ذٰ قجٜ ّ٭ٮر٬ة ٤ٔٯ  ٜ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٤٣٘ةت اق٥ ا٤٣٘ةت ا٣ٕؿكثٲح، ك٬ ٤ُ٩

 ح إ٣ٯ ١٦ة٩ذ٭ة ا٣ٕة٧٣ٲح.وٛعةت ا٣ذةرٱغ ّ٭ٮرى ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ا٣ذٰ ظ٤٧ذ٭ة ا٣ؿقة٣

ٰٝ، مؽٱؽ ا٣ٞؿثػٯ ٦ػ٨ ؿ٬ٰ ٣٘ةت مؿؽ أكقُٲح دذىٙ ث٪ْةـ ٣٘ٮم ٦ن

٩ْة٦٪ة ا٣ٕؿثٰ اٹمذٞةٰٝ، ك١٣٪٭ة ٹ د٧ػخ ثػأم وػ٤ح ٤٣٘ػةت ا٣ؽػٲ٤ػح ا٣ذػٰ 

٭ٮب آقػٲة، ك٬ػٰ ٣٘ػح قػأكو٤ذ٭ة ا٣عؿكب إ٣ٯ ثٺد٩ة، ٠ة٣ذؿ٠ٲح اٳدٲػح ٦ػ٨ 

ُٯ، ك٬ٰ د٪ذ٧ػٰ إ٣ػٯ ا٤٣٘ػةت إ٣ىةٝٲح، أك ا١٣ؿدٱح اٳدٲح ٨٦ صجةؿ آقٲة ا٣ٮق

ح ا٣ذػٰ ّ٭ػؿت ٚػٰ ٲَّػسِّ ا٣٭٪ؽٱح اٵكرثٲح، كأٝؽـ ٬ؾق ا٤٣٘ةت ا٣٘ةزٱػح ا٤٣٘ػح ا٣عً 

ٔيؿؼ ٚٲ٫ ٦ٕؽف ا٣عؽٱؽ، كاػذيؿع ٚٲ٫ ا٣ؽكٹب.  م٧ةؿ ثٺد٩ة ٰٚ ٔىؿ 

 أٗٓا اىطفو اىهؽًٗ:

٣ٞؽ دٌٕؿض ٦ٛ٭ٮـ ا٣ؾادٲح ا٣سٞةٚٲح، ك٬ٮ ٦ٛ٭ٮـ ٦ؿدجٍ اردجةَػةن كزٲٞػةن ثة٤٣٘ػح، 

ٯ ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٣ذكةؤٹت، ظذٯ كو٢ ثٌٕ٭ة إ٣ٯ إ١٩ةر ظٞٲٞح ٬ػؾا ا٣ذٕجٲػؿ ٚػٰ إ٣
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اردجة٫َ ثة٧٣ض٧ٮٔةت ا٣جنؿٱح، ٧٣ة ٰٚ د٤ٟ ا٧٣ض٧ٮٔةت ٨٦ َجٞػةت كدنػٕجةت 

٤ٜ ٤ٔٯ ٦ض٧ٮٔػح ثنػؿٱح ٦عػٌؽدة. كٱٞةثػ٢  دض٢ٕ ذ٣ٟ ا٧٣ٛ٭ٮـ ٗة٦ٌةن ظٲ٨ ٱُي

ٟي ٔؽد ٠جٲؿ ٨٦ ا٣نٕٮب ث٧ة ٣٭٥ ٨٦ ػةوٲٌح، دْ٭ؿ دك٦ةن ٔ٪ػؽ  ذ٣ٟ اٷ١٩ةر د٧ٌك

ـه ٱيجًٍؿزي دٕة٤٦٭٥ ٦ٓ زٞةٚةت أػؿل، ك٬ٰ  ٲُّ  ٨٦ دةرٱؼ٭٥. وٛعةتو  دى٧ى

إ٫٩ ٦ٛ٭ٮـ دأ٠ؽت ٝٲ٧ذ٫ ٰٚ أٔٞةب إوؿار ا٣عؽازح ا٣ـاظٛح ٤ٔػٯ ٚػؿض 

٦ٞةٱٲك٭ة، ك٩ْؿد٭ة إ٣ٯ ا٧٣كةر ا٣عٌػةرم ا٧٣ذكػةرع، ثأ٩٭ػة ظٞػةاٜ دكػذُٲٓ 

يقكػػةن ٧٣كػػذٞج٤٭ة، ثٕػػؽ ا ٩ؼؿاَ٭ػػة ٚػػٰ ٦كػػةرات ص٧ٲػػٓ ا٣سٞةٚػػةت أذ٧ةدى٬ػػة أ

ثأف ٔػة٥٣ ا٣ٲػٮـ  Marshall Mac Luhanا٣ٕٮ٧٣ح، ٦يكذ٪ؽٱ٨ إ٣ٯ ٝٮؿ ٦ةؾ ٣ٮ٨٬ 

ٮ٧٣ح.  ٝؽ أوجط ٝؿٱحن و٘ٲؿةن ٦ٕي

إ٩٪ة ٰٚ ٬ػؾق ا٣عؽازػح ا٣ضةرٚػح ٩عػٮ ا٣ٕٮ٧٣ػح، ٩عػةكؿ إزجػةت كصٮد٩ػة، 

ك٦ةز٣٪ة ٩كذٞىٰ ظؽكد ٦ة ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ٣٭ؾق ا٣عؽازح ٨٦ دػأزٲؿ ٚػٰ ذادٲذ٪ػة 

 إذا د٥َّ ا٩ىٲةٔ٪ة ٧٣ة ٱٛؿًٮ٫٩ ٨٦ ٦ُٕٲةت ا٣عؽازح. ا٣سٞةٚٲح،

ٚ٪ع٨ ٝؽ ٝج٤٪ة ا٣عؽازػح ث٧ُٕٲةد٭ػة ا٧٣ةدٱػح، ا٣ذػٰ دػ٤ػخ ظٲةد٪ػة ٦نػ١ٮرةن 

٣ذكةٔؽ٩ة ٰٚ ا٣ذ٤٘ت ٤ٔٯ ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ وٕةب، ك١٣٪٪ة ٩ذنٌؽد ٰٚ رٌٚػ٪ة ٣ػؽػٮ٣٭ة 

ػُعٰ ٦ػٓ ٦ذ٤ُجةد٭ػة  ـً ٲِّ إ٣ٯ ظى  ٱضػت مؼىٲذ٪ة ا٣سٞةٚٲح، ٤ٕ٦٪ٲ٨ ثأف ٢٠ دُةثٜ قى

ذجؿ اقذٺثةن د٘ؿٱجٲًّ  أف  ةٳػؿ.ثٱ٭ؽد كصٮد٩ة ٠أ٦ح ٦ذ٧ٲـة ثىٛةد٭ة كٔٺٝةد٭ة  ةٱٕي

إ٫٩ ٦ٮٝٙ ٱٛؿ٫ً اظذؿا٦٪ة ٣ؾادٲذ٪ة ا٣سٞةٚٲح ا٧٣ٮركزح، ك٬ٰ ٦ع٧ٮ٣ح ٤ٔػٯ 

 Massignonا٤٣٘ح ا٣ذػٰ ٩ٕجػؿ ث٭ػة ٔػ٨ ٦نػةٔؿ٩ة. ك٬ػؾا ٦ػة ٱؤ٠ػؽق ٦ةقػٲ٪ٲٮف 

ح اٷقػٺـ ٚػٰ ظٲػةة اٵ٦ػح ٹ ٱٞةثػ٢ ٦عٮرٱػ»ا٧٣كذنؿؽ ا١٣جٲؿ ظٲ٨ ٱٞػٮؿ  

«ا٣ٕؿثٲح قٮل ٦عٮرٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲح
(1)

. 

ٚ٭ػٰ دُٕػٰ ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ؼػةص  إ٩٭ة ٦عٮرٱػح ٹ ٱ١٧ػ٨ إ١٩ػةر كصٮد٬ػة،

                                                 

(1) Von Grünebaum ٚػٰ ٦ٞؽ٦ػح ١٣ذػةب L' identité culturelle. L'Islam 1973 p. IX. 

 .Jacques Berque  ث٥٤ٞ
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ٵ٣ٛةظ ظٲةة ا٧٣ضذ٧ٓ، ٰٚ ا٣ذٛؿٱٜ ثػٲ٨ ٦ٛ٭ٮ٦ػةت ٦ذٞةرثػح، ٠ذٛؿٱػٜ اٵػػٌٮة 

ؿاـ، ٧٠ة دؽػ٢ ٰٚ دٝةاٜ ٦ة ٨ٔ ا٣ىؽاٝح، كدٮًٲط ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ ا٣عٺؿ كا٣ع

ق ٨٦ ٔٺٝػةت، كدٛػذط  ؽى ٌٌ ٩ؿٱؽ أف ٩ٕجٌؿ ٔ٪٫ ٨٦ ٦نةٔؿ، ك٦ة ٩ؿٱؽ أف ٩يسجذى٫ ك٩ٕ

٣٪ة أثٮاب امذٞةٝةد٭ة كاقٕحن ٩ؼذةر ٦٪٭ة اٵ٣ٛةظ ا٧٣ٕجٌػؿة ٧ٔػة ٩ؿٱػؽ أف ٩يكػج٫٘ 

 ٨٦ ًٝٲ٥ ٤ٔٯ دىؿٚةت أٚؿاد ا٧٣ضذ٧ٓ.

ٚػػٰ أ٧ٔػػةؽ  ثػػؽ ٦ػػ٨ ا٣ٞػػٮؿ ثػػأف ا٧٣ٮٝػػٓ ا٣ػػؾم كوػػ٤خ إ٣ٲػػ٫ ٣٘ذ٪ػػة كٹ

مؼىٲذ٪ة ا٣سٞةٚٲح ٹ ٱ٨١٧ أف ٱؤرخ ٫٣ ث٧٪٤ُٜ دٮا٣ٰ دػٮؿ ا٣ضٲٮش ا٣ٕؿثٲح 

إ٣ٯ قٮرٱح، ٰٚ أٔٞةب ٦ٕؿ٠ح ا٣ٲؿ٦ٮؾ، إٹ ٨٦ ًٝجىػ٢ ٦ػ٨ دضػةكزكا ٦ُٕٲػةت 

 ا٣ذةرٱغ كأ١٩ؿكا ظٞةا٫ٞ.

١ٚٲٙ ٣٪ة أف ٩٪كٯ د٤ٟ ا٣ٞجةا٢ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣كذٞؿة ٰٚ م٧ةؿ قػٮرٱح ٚٲ٧ػة 

اؽ ٔؿثٰ إ٣ٯ صة٩ت ك٠ٲٙ ٩٪١ؿ كصٮد ٔؿ ح؟ٱةر رثٲٕأ٤َٜ ٤ٔٲ٫ دٱةر ث١ؿ، كد

 ٨٦ ١٤٧٦ذٰ ا٧٣٪ةذرة ٰٚ ا٣عٲػؿة، كا٣٘كةقػ٪ح ٚػٰ كأف ٠ٺًّ  ا٣ٕؿاؽ ا٣ٕض٧ٰ؟

ي  ن٭ؽ ثٮصٮد ٝةٔؽةو ٣٘ٮٱح ٔؿثٲح ٦ذأو٤ح ٰٚ قٮرٱح، ثٕؽ ا٩ؽزةر ١٤٧٦ح ٱل ىؿث

ز٩ٮثٲة كأذٱ٪ح. إ٩٭ة ٔؿكثح ٦٪ٛذعػح ٤ٔػٯ ظٌػةرات ٠جٲػؿة مػؿٝةن كٗؿثػةن، ٦ػ٨ 

كإ٫٩ مٕت ٔؿثٰ ٠ة٩خ د٧ؿ ٨٦ ثٺدق ٝٮا٢ٚي ، ٲ٪ٲح٣ُٯ رك٦ة ز٥ ا٣ٞكُ٪ٚةرس إ

ىٲى٫ ٨ٔ ٣٘ذػ٫،  ٧ٮؿ ا٣عؿٱؿ، ك ٥٣ ٱكذُٓ ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ٦ىة٣ط أف ٱٞي ا٣جؼٮر كظي

ي٫ دُؿب ٤٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ،  كدذؿ٥٩ ثؿ٩ٲ٨ ٝٮاٚٲ٫. كثٞٲخ ٦ىٌةرث

ز٥ ا٩جسٞػخ ظٌػةرة ٠جػؿل ٚػٰ د٦نػٜ اٵ٦ٮٱػح، أدػ٤ػخ ٦ىػؿ كا٣نػ٧ةؿ 

٣٘ذ٭ة ٤ٔٯ ظكةب ٣٘ةد٭ة ا٧٣ع٤ٲػح، زػ٥ أكوػ٤خ ا٣ٕؿثٲػح إ٣ػٯ ا٣جػؿ ٚؿٱٰٞ ٰٚ اٷ

كٌَٮرت د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ ٚػٰ  ،ظٲر دٛذعخ زٞةٚح ٔة٧٣ٲح اقذى٪جُخ ا٤ٕ٣ٮـ اٵكرثٰ،

 ظذٯ أوجعخ ٦٪٤ُٞةن ٧٣ة ٩ٕؿ٫ٚ ا٣ٲٮـ ٨٦ ظٌةرة ٗؿثٲح ٔة٧٣ٲح. ٣٘ذ٭ة

٣ػٲف ٬ػػؾا ٦ضػةؿ اٹٔذػػـاز ث٧ػػة ظ٤٧ذػ٫ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٦ػ٨ ١ٚػػؿ ٧٤ٔػػٰ 

ث٢ ٩ع٨ ٩٪ةٝل ٦عٮرٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ذادٲذ٪ة ا٣سٞةٚٲػح ٤٣٪ْػؿ ٚػٰ ك٤ٚكٰٛ، 
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 ٦عٮرٱذ٭ة ٰٚ ٣٘ةت ٦نؿٝٲح أػؿل.

ٹمٟ ثأف اٹٝذؿاض ا٤٣٘ٮم أ٦ؿه ٦ن٭ٮد ٰٚ ص٧ٲٓ ٣٘ةت ا٣ٕػة٥٣، ك٬ػٮ 

٦ؿدجٍ ثة٣ٕٺٝةت ا٣ذضةرٱح، كثؼىٮوٲح اٵ٣ٛةظ ا٣ذػٰ ٱضػؿم اٝذؿاًػ٭ة. إٹ 

دكػٌؽ ظةصػحن  ٦كذٞةةو ٨٦ ٣٘ح أػػؿل،أف ٦ة ٩ٞىؽق ثةٹٝذؿاض ٬ٮ كصٮد ٣ْٛح 

أٌٚػ٢ دٮًػٲعةن ٧٤٣ٕ٪ػٯ ٦ػ٨ ا٤٣ْٛػح  ٹ ٦ٞةث٢ى ٣٭ة ٰٚ ا٤٣٘ح اٵو٤ٲح، أك ٬ٰ

 ٰٚ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥. ٤ٲ٫ا٧٣ٮصٮدة ٚٲ٭ة، ك٬ٮ أ٦ؿ ٦ٕؿكؼ ٝؽ كردت أ٦س٤حه ٔ

إٹ أف ٦ػػة أ٤َٞ٪ػػة ٤ٔٲػػ٫ ٦ٛ٭ػػٮـ ا٧٣عٮرٱػػح ٱػػؾ٠ؿ٩ٰ ثـٱػػةردٰ اٵك٣ػػٯ إ٣ػػٯ 

ة٦ٕذ٭ة ا٣ؿق٧ٲح. ٚٞؽ ٚٮصبػخ ثةٝذؿاًػةت ٦ذٕػؽدة ظٲر أردت زٱةرة ص قذة٩جٮؿ،إ

ًٛ إدؿ٠ٲة ص٧٭ٮرٱذٰ )ٰٚ دك٧ٲح ا٣ضة٦ٕح    .(دًٍت ٚة٠ٮ٣ذةقٰ ،ٍخ قٲذً ؿٍ قػذة٩جٮؿ أك٩ٲ

ٚ٭ٮ اٝذؿاض ٨٦ ا٣ٕؿثٲح كا٣ٛؿ٩كٲح كاٵ٧٣ة٩ٲح ٰٚ ص٤٧ػح كاظػؽة ٱذضػةكز 

 ا٧٣أ٣ٮؼ.

ٝػؽ  ( ٣٘ػةتurduكظٞٲٞح اٵ٦ؿ أف ا٣ذؿ٠ٲح كا٣ٛةرقػٲح كا١٣ؿدٱػح كاٵكردك )

ىػؾت ٨٦ ا٣ٕؿثٲح ٔؽدان ٠جٲؿان ٨٦ اٵ٣ٛةظ ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا٧٣ضٌؿدات ك٨ٔ ا٧٣نةٔؿ.   أ

ٱ١ذػت  قػذة٩جٮؿإكاٵ٦س٤ح ٤ٔٯ ذ٣ٟ ثأف ٦ؽػ٢ اٷقٕةؼ ٧٤٣كذنػٛٯ ٚػٰ 

أ٦ػةف، ك٦ْٕػ٥ اٵ٣ٛػةظ ا٧٣كػذ٤٧ٕح  Amanٔةص٢، كوؿػح اٵ٥٣ ٬ٰ  ٤ٔAgilٲ٫ 

ء ٣ٶمؼةص إظكػةف ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا٧٣ٛة٬ٲ٥ ا٧٣ضٌؿدة كاٵظةقٲف ا٤ٞ٩جػخ أقػ٧ة

ٔـت وجةظخ رٕٚخ قٕةدت مػٮ٠خ ٔ٪ةٱػخ، ك٠ػأف ٹ كصػٮد ٵ٦سة٣٭ػة ٚػٰ 

 ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ٛ٭ٮ٦ةت كصؽا٩ٲح إ٩كة٩ٲح. ا٤٣٘ح ا٣ذؿ٠ٲح اٵو٤ٲح

ا٩عىػةرٹر )٧٠ة أذ٠ؿ ٤ٔت ا٣كضةاؿ ا٧٣كذٮردة ٨٦ دؿ٠ٲة، ٠ةف ٱ١ذت ٤ٔٲ٭ػة 

، ك٬ٰ اٝذؿاض أم إدارة ظىؿ ا٣ذجٖ ا٣ذٰ ٠ة٩خ دك٧ٯ ا٣ؿٱضٰ ٰٚ قٮرٱح (إدارقٰ

 قذة٩جٮؿ ٬ٮ ٦ٲؽاف دٞكٲ٥.إكا٧٣ٕؿكؼ أف أم٭ؿ ٦ٲؽاف ٰٚ  .٨٦ ا٣ٛؿ٩كٲح

 ك٣ٞؽ قٕٯ أدةدٮرؾ قٕٲةن ظسٲسػةن ٹقػذجؽاؿ ٔػؽد ٠جٲػؿ ٦ػ٨ ا٧٣ٞذؿًػةت

 ا٤٣٘ٮٱح ١٣٪٫ ٥٣ ٱ٤ٛط إٹ ٰٚ ٤ٝٲ٢ ٦٪٭ة..
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كأ٦ة ا٤٣٘ح ا٣ٛةرقٲح ٚٞؽ اظذْٛخ ث٧ٞذؿًةد٭ة ا٣ٕؿثٲح ك٬ؾا ٦ة ٱك٧ط ٣٪ػة 

 ١٣سٲؿ ٨٦ صـاٲةت أم ٦ٮًٮع ١٦ذٮب ثة٣ٛةرقٲح.أف ٩كذٮٔت ا

إٌف ٬ؾا اٹٝذؿاض ا٤٣٘ٮم ٣ػ٫ ظػؽكد، إذ إ٩ػ٫ ٱػؿدجٍ ثٌػؿكرات ظٞٲٞٲػح 

 ثٞىؽ اٹردٞةء ثة٤٣٘ح ا٣عٌةرٱح ٨ٔ َؿٱٜ اقذ٧١ةؿ ٦ة ٱ٪ٞى٭ة.

٬٪ةؾ ا٩كٲةب ٣٘ٮم ٔػةثؿ ٤٣ٕىػٮر، ك٬ػٮ كاًػط ٚػٰ  ك٨٦ ص٭ح أػؿل

ٮ٣٭ة  ا٣ٺدٲ٪ٲػح كا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح ٚٲ٧ػة ا٤٣٘ةت اٵكرثٲح ا٣ذٰ اظذْٛخ ثة١٣سٲؿ ٨٦ أو

ٱذ٤ٕٜ ثة٣ٛؿ٩كػٲح كاٷٱُة٣ٲػح كاٷقػجة٩ٲح كا٣جؿد٘ة٣ٲػح، أك أوػٮ٣٭ة ا٣ضؿ٦ة٩ٲػح، 

 ٚؿ٩ضٲح ٠ة٩خ أك قة٠كٮ٩ٲح ٰٚ اٷ٤١٩ٲـٱح، كا٤٣٘ةت ا٣ك١ة٩ؽٱ٪ةٚٲح. 

ٝ٪ة ٚ٭٪ػةؾ ٣٘ػةت دةرٱؼٲػح ٝػؽ اقػذٞؿت أ٣ٛةّ٭ػة كثٕػي ؿكأ٦ة ٚػٰ ٦نػ

ا٣ؽارصح،ك٬ٮ ٦كةر دةرٱؼٰ د١ن٫ٛ دراقح دؿا٠ٲج٭ة ٰٚ ٣٘ذ٪ة ا٣ٛىعٯ ٧٠ة ٰٚ 

ٰٚ ا٧٣نؿؽ. ٬ٰ ا٤٣٘ةت ا٣ذػٰ ٩ٕذجؿ٬ػة ٣٘ػةت ٔؿكثٲػح  ٣٘ػح  ا٤٣٘ةت ا٣ٞؽٱ٧ح

ٍ أ٠ػةد، ك٣٘ػح إً  كاٳرا٦ٲػح كا٣كػػؿٱة٩ٲح كا٣٪جُٲػح، كص٧ٲٕ٭ػػة ٦عىػٮرة ٚػػٰ  ،٫ٍ ٤ىػػث

ٝٲؽ ا٣ؽراقح، ٣ذعؽٱػؽ ٦ػة ثٲ٪٭ػة كثػٲ٨  ٰٚ ٦نؿٝ٪ة، ك٦ؽك٩ح ٰٚ كزةاٜ ٦ة زا٣خ

% ٨61 د٧ةز٢ كدنةرؾ. كٝػؽ أّ٭ػؿت ا٣ؽراقػةت اٵػٲػؿة أف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦

 ٨٦ ا٤٣٘ح اٵ٠ةدٱح ٦ٮصٮد ٰٚ ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح.

 أٗٓا اىف٘ػات واىفادة

 أػذ٥ ٠ٺ٦ٰ ٝةاٺن 

إٌف ٦عٮرٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ظٲةد٪ة ٹ دعذةج إ٣ػٯ د٣ٲػ٢، ثػ٢ ٬ػٰ ٗة٣جػح 

 ٤ٔٯ أث٪ةا٭ة ظذٯ ظٲ٨ ٱٕجٌؿكف ٨ٔ ٦نةٔؿ٥٬ ثة٤٣٘ح اٵص٪جٲح. 

٦ةزا٣خ ٣٘ذ٪ة ٬ٰ قجٲ٤٪ة اٵ٦س٢ ٧٣ٕؿٚح ا٣ٕة٥٣، ك٬ٰ ا٣٪ة٥ّ ٧٣نػةٔؿ٩ة، ك

كا٧٣٭ٲ١ػػ٢ ١ٛ٣ؿ٩ػػة، كا٣عػػةِٚ ٣ذػػٮازف مؼىػػٲذ٪ة ٚػػٰ ٠ػػ٢ دٕجٲػػؿ ٔػػ٨ اٵ٩ػػة، 

 كا٣ٌة٨٦ ٣جٞةء مٕٮر٩ة ثةٹ٩ذ٧ةء إ٣ٯ زٞةٚذ٪ة.

 واىف م
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 كهًح األسراذ اندكرىز حمًد حمفم
 اسرمثال األسراذ اندكرىز زفؼد هصيى يف حفم

 
 األـخاذ اىػنخٔر ٌؽوان اىٍطاـِٖ، رئ٘ؿ ٌشٍع اىيغث اىػؽة٘ث ةػٌلق

 أٗٓا اىطفو اىهؽًٗ:

ا ٰٚ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  ٩عذ٢ٛ ا٣ٲٮـ ثةقذٞجةؿ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر رٕٚخ ٬ـٱ٥ ٌٔٮن

ٲٍؿيكد، ٰٚ ٦٪ُٞح ا٧٤ٞ٣ٮف، ظٲر ٠ةف كا٣ػؽق ٦ٮّٛػةن  ٣ًؽ ز٦ٲ٤٪ة ٰٚ ث٤ؽة صى ا٣ٕؿثٲح. كي

قػؿة ٚػٰ د٦نػٜ، ظٲػر أدػ٥َّ ٰٚ ا٣ؽكااؿ ا٣ع١ٮ٦ٲح، كثٕؽ دٞة
ٔػؽق، اقػذٞؿت اٵي

ٍٰ ر٨ً٠ ا٣ؽٱ٨ كا٧٣٭ةصؿٱ٨.  د٤ٕٲ٫٧ اٹثذؽااٰ كا٣سة٩ٮم ٰٚ ٦ؽارس ظٲَّ

٠ة٩خ دراقذ٫ ا٣ضة٦ٕٲػح ٚػٰ ا٧٣ؿظ٤ػح اٵك٣ػٯ ثٞكػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ 

صة٦ٕح د٦نٜ، كدٌرس ٰٚ زة٩ٮٱةت ا٣ٕةو٧ح ٦ػؽة قػ٪ذٲ٨ ٝجػ٢ أف ٱكػةٚؿ إ٣ػٯ 

ٲ٨ٍ م٧ف( ك٦ىؿى ٧٣ذةثٕح ا٣ؽراقح ٰٚ صة٦ ٔى ةؿ ٦٪٭ػة مػ٭ةدة ا٧٣ةصكػذٲؿ ٩ٕح )

 ، ٝج٢ أف ٱ٪ذ٢ٞ إ٣ٯ أ٧٣ة٩ٲح اٹدعةدٱح.1981ٰٚ ٔةـ 

ا٩ذكت إ٣ٯ صة٦ٕح ٦ةرثٮرغ ٣ٲعى٢ ثٕػؽ ػ٧ػف قػ٪ٮاتو ٤ٔػٯ مػ٭ةدة 

 اق ٰٚ ا٤٣٘ةت ا٣كة٦ٲح.را٣ؽ٠ذٮ

دٌرس ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت اٵ٧٣ة٩ٲح، زػ٥ اقػذؽٔذ٫ي صة٦ٕػح ا٣ٲؿ٦ػٮؾ اٵرد٩ٲػح، 

. ز٥ ٗةدر إ٣ػٯ ا٣ػٲ٨٧ ٣1995ٕةـ  ٣1988ٞؽٱ٧ح ٨٦ ٔةـ ٚؿأسى ٝك٥ ا٤٣٘ةت ا

 ٣ٲؿأس ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب ٰٚ صة٦ٕح دٕـ.

كأمؿؼ ا٣ؽ٠ذٮر ٬ـٱ٥ ٰٚ صة٦ٕذٰ ا٣ٲؿ٦ٮؾ كدٕػـ ٤ٔػٯ ٔػؽد ٦ػ٨ ٤َجػح 

ا ٰٚ ٣ضةف ا٧٣٪ةٝنح ٣ٕؽد آػؿ.  ا٧٣ةصكذٲؿ، ٧٠ة ٠ةف ٌٔٮن
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ىمنىمؤلغاته:
 .1983ح، ا٣ٞة٬ؿة ٔةـ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح كاٵ٧٣ة٩ٲ -

ؿ٠ٌجح ٰٚ ا٣٪ٞٮش ا٣ىٛٮٱح. ثةٵ٧٣ة٩ٲح. -  اٵٔٺـ ا٧٣ي

أ٧٣ػػػة٩ٰ، ٧٤٣ىػػػ٤ُعةت اٵزؿٱػػػح  -٦ٕضػػػ٥ ز٪ػػػةاٰ ا٤٣٘ػػػح  ٔؿثػػػٰ  -

 .1993مذٮد٘ةرت، ٔةـ 

 .1995دؿص٥ ٨ٔ اٷ٤١٩ٲـٱح ٠ذةب ٩ٞٮش ا٧٣ك٪ؽ، ٔةـ  -

ا٣ٕؿثٲػح  ثعسنة( ثةٵ٧٣ة٩ٲح كا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ؽكرٱةت ا٧٤ٕ٣ٲح ٩21نؿ زي٬ةء ) -

 كاٵ٧٣ة٩ٲح، ك٦٪٭ة  

اٵ٣ٞةب كا٣ؿُّدتي ا٣كٲةقٲح كا٣ٕك١ؿٱح ٚػٰ ا١٣ذةثػةت ا٣٪جُٲػح، صة٦ٕػح  -

ا٣ٲؿ٦ٮؾ ٧ٔةدة ا٣جعر ا٧٤ٕ٣ػٰ كا٣ؽراقػةت ا٤ٕ٣ٲػة، ا٧٣ض٤ػؽ ا٣سػة٩ٰ، ا٣ٕػؽد 

 .1994اٵكؿ، ٔةـ 

ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ـصٰ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة، ٦ض٤ح ا٣ؽراقةت ا٤٣٘ٮٱػح، ٦ؿ٠ػـ  -

 ٤جعر كا٣ؽراقةت، ا٣ؿٱةض، ا٧٣ض٤ؽ ا٣سة٩ٰ، ا٣ٕؽد اٵكؿ.ا٤٧٣ٟ ٚٲى٢ ٣

ؿ ا٣ؽ٠ذٮر ٬ـٱ٥ ٰٚ ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح اٵرد٩ٰ ا٣ؽراقةت ا٣ذة٣ٲح   ك٩ىنى

 أ٣ٛةظ ٔؿثٲح ٦ٌٕؿثح. -

 .1996( ٣ٕةـ 51ٰ ا٣ٛىعٯ، ا٣ٕؽد )ظةصذ٪ة إ٣ٯ ٦ٕض٥ صؽٱؽ ٤٣ؽػٲ٢ ٚ -

٩ضةز ا٧٣ٮقػٮٔح اٵزؿٱػح، ة ٌٔٮه ٰٚ ا٤٣ض٪ح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٤١٧٣ٌٛح ثإك٬ٮ ظة٣ٲًّ 

 كػجٲؿ ٰٚ ٬ٲبح ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.

ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ص٪ػٮب  - ٧ػة أ٤ٔػ٥ٚٲ -كآػؿ دراقػح ٤٣ػؽ٠ذٮر ٬ػـٱ٥ ٬ػٰ 

ا٣ضـٱؿة ا٣ٕؿثٲح ظذٯ ّ٭ٮر اٷقٺـ، كٝؽ ٝؿٌرت ٣ض٪ح اٷمؿاؼ ٤ٔػٯ ٦ض٤ػح 

 .1996ا٧٣ض٧ٓ ا٣ٕؿثٰ ثؽ٦نٜ ٩نؿ٬ة. كد٥ٌ ا٣٪نؿ ٰٚ زٺزح أٔؽادو ٣ٕةـ 

 ٣ٸٱضةز كأ٠ٌؿر ا٣ذؿظٲت ثة٣ؽ٠ذٮر رٕٚخ ٬ـٱ٥، ٤ٚٲذ٢ٌٛ. ا٧٣ٕؾرة

 وكًهؽا  نغائهً
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 زفؼد هصيىكهًح األسراذ اندكرىز 

 هفهسيف حفم اسرمثانه يرحدز فيها ػٍ 
 األسراذج اندكرىزج نيهى انصثاؽ

 
 ٻ ٻ ٻ      ٱ

 ژ ې ې ې    ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ

 وؽؽ ا  ا٣ْٕٲ٥ .[28 - ٫َ25  ]

 خاذ اىشي٘و رئ٘ؿ اىٍشٍعاألـ

   أغيا  اىٍشٍعاألـاحؼة األسّ  

 أٗٓا اىطفو اىهؽًٗ

 كثٕؽ  ،ا٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ كرظ٧ح ا  كثؿ٠ةد٫

ٚإٌف ا٣ؾا٠ؿة دٕٮد ثٰ ا٣ٲٮـ إ٣ٯ ثؽء ٦ٕؿٚذػٰ ث٭ػؾا ا٧٣ض٧ػٓ اٵوػٲ٢ ٚػٰ 

إذ ذ٬جخي أ٩ػة كز٦ٲػ٢ه ٣ػٰ  ،ٔ٭ؽ ٚذٌٮدٰ ظٲ٪٧ة ٠٪خ ٰٚ ٦ؿظ٤ح ا٣ٌؽراقح ا٣سة٩ٮٱٌح

إ٣ٯ قػٮؽ ا٧٣كػ١ٲٌح أ٦ػةـ ا٣ضػة٦ٓ اٵ٦ػٮٌم ثؽ٦نػٜ ٣٪نػذؿم ٦ػة  ذات وجةح

، كٔض٪ة ثٕؽ ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ زٝػةؽ ثػةب كٝؿاَٲف ٩عذةج إ٣ٲ٫ ٨٦ ٠ذتو ٦كذ٤٧ٕح

ا٣جؿٱؽ ٣٪٤ذ٭٥ ث٧ة ثٰٞ ٦ٕ٪ة ٨٦ ٩ٞٮدو ٦ة ٣ػٌؾ كَػةب ٦ػ٨ ا٣ىػٛةاط كا٣ُٞػةاٙ. 

ٜو ص٤ٲ٢ ٚعٲٌػةق ز٦ ٲ٤ػٰ ٧ٌ٤ٚة ث٤٘٪ة ٩٭ةٱح ا٣ـٝةؽ ٹٝة٩ة مةبه ٱؼؿج ٨٦ ٦ج٪ٯ ٔذٲ

دعٲٌح اٵوعةب كقأ٫٣ ٨ٔ ذ٣ٟ ا٧٣ج٪ٯ ك٧ٌٔة ٱ٫٤ٕٛ ٚٲ٫ ٚأ٧٤ٔ٪ػة أ٩ػ٫ ا١٧٣ذجػح 

ا٣ْة٬ؿٱٌح كأ٫٩ ٱكذٛٲؽ ث٧ة ٚٲ٭ة ٦ػ٨ ٠ذػتو ٚػٰ دراقػذ٫ ا٣ضة٦ٕٲٌػح كأػجؿ٩ػة ثػأٌف 
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. ك١٬ؾا أوجع٪ة ٩ؼذ٤ٙ إ٣ٯ ا٣ْة٬ؿٱح ٚٲ٪حن ثٕػؽ ا١٧٣ذجح ٦ٛذٮظح ٵ٦سة٣٪ة أٱٌةن 

  ٦٪٭ػة اٵدب ا٣ُؿٱػٙ، كاقػذ٭ٮا٩ة ٚٲ٪ح ٣٪ؿ٫ٌٚ ٨ٔ أ٩ٛك٪ة ث٧ػة ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ ٠ذػت

، ٣ٶوػٛ٭ة٩ٰ« اٵٗػة٩ٰ»ٹث٨ ٝذٲجح ك «ا٣نٕؿ كا٣نٕؿاء»٤٣ضةظِ ك «ا٣جؼٺءي »

كٝؿأ٩ة ٠ؾ٣ٟ ٣نٕؿاء ا٣٘ـؿ  ٝٲف ٣ٲ٤ٯ كص٧ٲػ٢ ثسٲ٪ػح ك٧ٔػؿ ثػ٨ أثػٰ رثٲٕػح 

ة  ك٠سٲٌؿ ـٌ . كٝؽ ٔؿٚ٪ة ثٕؽ ظػٲ٨ أٌف ا٣ْة٬ؿٱٌػح دذجػٓ كثنةر ث٨ ثؿد كأثٰ ٩ٮاسٔ

، ١ٚ٪ٌػة ك٬ػٮ ا٧٣ؽرقػح ا٣ٕةد٣ٲٌػحح ك٦ٌٞؿق ٰٚ ا٧٣ج٪ٯ ا٧٣ٞةث٢ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌ 

ٌٍ ك١٣٪٪ة ٦ة صؿؤ٩ة ٤ٔػٯ ك٣ٮصػ٫ ػٮؿ كا٣ؼؿكج ٩ؿ٩ٮ إ٣ٲ٫ أز٪ةء ا٣ؽ ، ٚٛػةد٪ٰ ٝػ

ء ثؾ٣ٟ رؤٱحي ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ديٮٚٮا ثٕؽ ذ٣ٟ ثـ٨٦و ٝىٲؿ ٠ةٵقةدؾة اٵصػٌٺ 

ـٌ ا٣ٌؽٱ٨ ا٣ذ٪ٮػٰ ك٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ كصٕٛؿ ا٣عك٪ٰ رظ٧٭٥ ا  ٔ. 

ٝك٥ ؽأتي ا٣ؽراقح ٰٚ ث، ٚٞؽ َٮٱٺن ٗٲؿ أٌف و٤ذٰ ثة٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ٥٣ دذأٌػؿ 

 -ةدؾةن ا٩ذيؼجػٮا ا٣ؾم ٧ًٌخ ٬ٲبحي ا٣ذؽرٱف ٚٲ٫ أقا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ثضة٦ٕح د٦نٜ 

ةء ٰٚ ٦ض٧ٓ د٦نػٜ أك ٦ض٧ػٓ ا٣ٞػة٬ؿة، ك٠ػةف ٦ػ٪٭٥ أٌٰٔٚ ق٪ٲ٨ ٦ؼذ٤ٛح 

ٚٲىػػ٢    قػٕٲؽ اٵٚ٘ػة٩ٰ كٔجػؽ ا٣٭ػةدم ٬ةمػ٥ كمػ١ؿمءاٵقػةدؾة اٵصػٌٺ 

ٌٛةخ كٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ اٵمذؿ  ةؼ إ٣ٲ٭٥ أقذةذم رظ٧٭٥ ا كأظ٧ؽ رادت ا٣٪ ، كٱٌي

يظٲٌٲ٫ كأدٔػٮ ٣ػ٫ ثػؽكاـ ا٣ٕةٚٲػح  ا٣ض٤ٲ٢ ٦ةزف ا٧٣جةرؾ ا٣ؾم ٱيكٕؽ٩ٰ ا٣ٲٮـ أٍف أ

. زػ٥ ث٧ضة٣كذ٫ ٰٚ رظػةب ٬ػؾا ا٧٣ض٧ػٓكَٮؿ ا٧ٕ٣ؿ كأم١ؿى ٫٣ أ٫ٌ٩ أظْة٩ٰ 

كأ٩ػػة َة٣ػػت ٚػػٰ ٦ؿظ٤ػػح ذ٬جػػخي إ٣ػػٯ ا٣ٞػػة٬ؿة ١ٚػػةف ٦ْٕػػ٥ أقػػةدؾدٰ ٬٪ػػةؾ 

  ٦٭ػؽم ٔػٺـ ك٧٠ػةؿ ٨٦ ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨، ك٦٪٭٥ اٵقةدؾة اٵصػٺءا٧٣ةصكذٲؿ 

ـٌ ا٣ؽٱ٨ إق٧ةٔٲ٢ كر٦ٌةف ٔجؽ ا٣ذٮاب ك٦ىُٛٯ ٩ةوٙ ك٦ىػُٛٯ  ثنؿ كٔ

. كمػػةءت اٵٝػػؽار أف د١ػػٮف إٝػػة٦ذٰ ٚػػٰ ٦ىػػؿ قػػججةن رظ٧٭ػػ٥ ا ا٣نػػ١ٕح 

ٮٝٲػٓ ادٛةٝٲٌػح ٣ٺدىةؿ ث٧ض٧ٓ د٦نٜ، ٚٞػؽ أدٌت ا٣ؼٺٚػةت ا٣كٲةقػٲح ثٕػؽ د

٠ة٦ت دٱٛٲؽ إ٣ٯ ُٝٓ ا٣ٕٺٝةت ثٲ٨ ٦ىؿ كقػٮرٱح ٚة٩ُٕٞػخ ثػؾ٣ٟ كقػةا٢ 
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، كريٌب ًةٌرةو ٩ةٕٚح، إذ كصؽتي ٩ٛكٰ ٚضػأةن ٤١٦ٌٛػةن ٦ػ٨ اٹدٌىةؿ ثٲ٨ ا٣ُٞؿٱ٨

ثٕي أقةدؾدٰ ا٧٣ىؿٱٲ٨ ك٨٧٦ ٔػؿٚذ٭٥ ٦ػ٨ أٔػٺـ اٵدب ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة أف 

ٝػٮـ ث٧ػة ٠ػةف ٱ٤ٕٛػ٫ إ٣ٯ ز٦ٺا٭ػ٥ ٚػٰ د٦نػٜ ٵأظ٢٧ رقةا٤٭٥ ك٦ؤ٣ٌٛةد٭٥ 

. كٹ ثأس ثأف أركم ٦ة صؿل ٰٚ ا٤٣ٞةء اٵٌكؿ ثٲ٪ٰ كثٲ٨ زٺزػحو ا٣جؿٱؽ ٨٦ ٝج٢

٭ؿ ثؾ٣ٟ ثٕػي  - ٧٣ى٨ ٹ ٱٕػؿٚ٭٥ - ٨٦ أقةدؾدٰ ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ٰٚ د٦نٜ ٵّي

ٚٞؽ زرد٫ ثٕؽ  -ك٬ٮ اٵقذةذ م١ؿم ٚٲى٢  -، ٚأ٦ٌة أٌك٣٭٥ وٛةد٭٥ كَجةإ٭٥

( ٕؿثٲٌح ظة٣ٲًّة٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ )٬ٲبح ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ا٧٣٘ؿب ٰٚ ٦٪ـ٫٣ ثضٮار كزارة ا٣ذ

يرقػ٢ إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ٦ض٧ػٓ ا٣ٞػة٬ؿة ٚةقػذٞج٤٪ٰ ٦يؿٌظجػةن  ٰٚ أثٰ ر٦ٌة٩ح ٦ذأثٌُػةن ٦ػة أ

، ٧٤ٚػخي ٩ٛكػػٰ ٩ػ٫ ٠ػةف وػةا٧ةن كدٔػة٩ٰ إ٣ػٯ مػؿب ا٣ٕىػٲؿ ٝجػ٢ ا٣ٞ٭ػٮة ٵ

كأذؾرتي إ٣ٲ٫ ٣ٞؽك٦ٰ ٰٚ كٝخو ٗٲؿ ٦٪ةقت ٚأصةث٪ٰ ثةقػ٧ةن ثأ٩ٌػ٫ ٬ػٮ ا٣ػؾم 

ٌٰ أف آدٲػ٫ ٚػٰ ا٧٣ض٧ػٓ  ، ك٤َػتى ٔػؽقا٤٣ٞػةء ك٦ٮظٌؽد ١٦ةف  ٚػٰ ٦ٞػٌؿق  -إ٣ػ

إ٣ػٯ أوػعةث٫ ٚػٰ ٝجٲ٢ قٛؿم ٵدك٥ٌ٤ ٦٪٫ ٦ة ٱؿٗت ٚػٰ إرقػة٫٣  - ثة٣ْة٬ؿٱٌح

إ٣ػٯ ا٧٣ض٧ػٓ كا٣ُػٮاؼي ٚػٰ  -أٌكؿ ٦ػٌؿة -، ٚأيدٲط ٣ٰ ثؾ٣ٟ ا٣ؽػٮؿي ا٣ٞة٬ؿة

ٛٲ٫ ٌّ ػ -. كأ٦ٌة زة٩ٲ٭٥ ٗؿ٫ٚ ك١٦ةدج٫ ك٦عةدزحي ثٕي ٦ٮ ٌٛ  - ةخك٬ػٮ اٵقػذةذ ا٣٪

ٚٞؽ أكصكخي ٨٦ ٣ٞةا٫ ػٲٛحن ٵ٩ٌ٪ٰ ٔؿٚذ٫ ٰٚ ٔ٭ؽ ا٣ذ٧٤ؾة ظػةدَّ ا٣ُجػٓ قػؿٱٓ 

يظٌؽزػ٫ ٦ػة  ،ؼٰٛ أقةرٱؿي كص٭٫ ٦ة ٰٚ قؿٱؿد٫اٹ٩ٕٛةؿ، ٹ دي  ٚػإٍف ٣ع٪ػخي كأ٩ػة أ

ك١٣٪٪ػٰ كصػؽتي ٦ؼؿصػةن ٣ذض٪ٌػت ا٤٣عػ٨  ،ق٧٤خي ٨٦ ٌٗػج٫ كظػٌؽة ٣كػة٫٩

ىًك٪ةن ٚإذا ثؽأ ا١٣ٺـى  ٱىػٕتي  ٠ػةف ٠ة٣ٌكػٲ٢ ا٧٣ذػؽٌٜٚ كا٣ؼُأ ٵٌف اٵقذةذ ٠ةف ٣

ٌٰ قٮل أف أوٰ٘ إ٣ٲ٫ ١٦ذٛٲػةن ثةقػذ٧ٕةؿ أظػؿؼ ا٣ضػٮاب  ،ك٫ٛٝ ٧ٚة ٠ةف ٤ٔ

٧ٌ٤ٚػة كوػ٤خي ٝجٲػ٢  ،دىؽٱٞةن ٧٣ة ٱٞٮ٫٣ أك أدكاًت اٹقػذٛ٭ةـ ٤َجػةن ٣ٸٱٌػةح

 ٚذط ٣ٰ ا٣جةب مةبه ٱ٧ػةز٤٪ٰ قػ٪ًّة ا٣ْ٭ؿ إ٣ٯ دارق ٰٚ ظٰ ا٣نٲغ ٦عٲٰ ا٣ٌؽٱ٨

تي أ٫٩ ٠ةف كاظؽان  ٨٦ ا٣ؼٌؿٱضٲ٨ كا٣جةظسٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ٱكذٞج٤٭٥ اٵقػذةذ ٚػٰ  أظكى
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كٝةد٩ٰ ا٣نةبُّ إ٣ٯ ٗؿٚػح  .دارق ٚٲٛٲؽكف ٨٦ ٫٧٤ٔ ك٧٦ة ٰٚ ١٦ذجذ٫ ٨٦ ا٣٪ٮادر

ٓه ٤ٔػٯ ظنػٲٌحو  جػ٫  ،اٵقذةذ ٚإذا ث٫ ٦ذؿثٌػ ٌٞ كدػؾ٠ٌؿتي أ٩٪ػة ٠٪ٌػة أز٪ػةء ا٣ؽراقػح ٤٩

 ،٨٦ ٦ض٤ك٫ ٚعٲٌٲذ٫ كظ٤ٛخي أٹ ٱ٪٭ي ،ثة٣ؼ٤ٲ٢ دةرةن كاٵو٧ٰٕ دةرةن أػؿل

ك٤َػت  ،ٚىةٚع٪ٰ ثةق٧ةن كدك٥ٌ٤ ٦٪ٌٰ ٦ة أظٌؿد٫ ٫٣ كدٔػة٩ٰ إ٣ػٯ ا٣ض٤ػٮس

ٚـاؿ ا٣ؼٮؼ كا٧َأٌف ٤ٝجٰ إ٣ٯ ظٲ٨  ،إ٣ٯ ا٣نةٌب أف ٱأدٲ٪ة ث١أقٲ٨ ٨٦ ا٣نةم

ٵٌف اٵقذةذ قأ٣٪ٰ ٨ٔ ا٧٣ٌٞؿرات ا٣ذٰ درقذ٭ة ٧ٌ٤ٚة ٥٤ٔ أ٩٭ة دنػ٢٧ ا٤٣٘ػةت 

٣ُٲػت  -كقؿٔةف ٦ػة ٔػةد  ،ا٣كة٦ٲٌح كثعٮث ا٧٣كذنؿٝٲ٨ اقذ٘ؿب كا٦ذٕي

ُى  -٦ٕؽ٫٩  ٌٰ ث ك٠ة٩ػخ  .٫ ٚٮدٌٔذػ٫ كا٩ىػؿٚخذً جً ٤ً إ٣ٯ ا٣٭ؽكء كا٣ك١ٲ٪ح كًٔ٭ؽ إ٣

ٌٰ  -ا٣ؿ٬جح ٨٦ ٣ٞةء زػة٣س٭٥  أْٔػ٥ى كأمػٌؽ ٵ٩ٌػ٫ أ٠جػؿ  -ك٬ػٮ اٵقػذةذ اٵٚ٘ػة٩

زدٍ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ أ٩ٌػ٫ أقػذةذ  ،كأٔٺ٬ػ٥ درصػحن  قػ٪ًّةأقةدؾدٰ ٰٚ صة٦ٕح د٦نػٜ 

، ٨ٔ ا٧٣ٮًٮع ا٣ػؾم اػذؿدػ٫ ٣ؿقػة٣ح ا٧٣ةصكػذٲؿ ٚذٮٌٕٝخي أف ٱكأ٣٪ٰ ،ا٣٪ٌعٮ

٠ػأ٩ٰ  - ()ا٣٪ٲػؿثٲ٨ ظة٣ٲًّػة كأ٩ة أدٌض٫ إ٣ٯ ٦٪ـ٫٣ ٝؿب قةظح ػٮرمٲؽ -ك٠٪خ 

ذا٬ته إ٣ٯ ا٦ذعةفو ٱي١ؿـ ا٧٣ؿءي ٚٲ٫ أك ٱي٭ةف، ك٣ؾا ٌٝٲخي ا٣ٮٝػخ ٚػٰ ا٣عة٤ٚػح 

أقذٌٕؽ ٤٣عٮار ا٣ؾم قٲ١ٮف ثٲ٪٪ػة كأوػٮغ ا٣ض٧ػ٢ى ا٣ٺز٦ػح ٣ػؾ٣ٟ ٵدض٪ٌػت 

ك٠ة٩خ ا٧٣ٛةصأة اٵك٣ػٯ ٔ٪ػؽ٦ة ٚيػذط ثػةب  .ٰٚ ػُأ ٣٘ٮمو أك ٩عٮم ا٣ٮٝٮع

ٚةقذٞج٤٪ٰ ثةقػ٧ةن ٦ؿٌظجػةن كأدػ٤٪ػٰ  ،ا٧٣٪ـؿ ٵٌف ا٣ؾم ٚذع٫ ٬ٮ اٵقذةذ ٩ٛك٫

 ،كثػػؽأ ا٣عػػؽٱرى ٣ٲيؼؿص٪ػػٰ ٦ػػ٨ اٹردجػػةؾ ا٣ػػؾم أوػػةث٪ٰ ،ٗؿٚػػح ا٣ٌػػٲٮؼ

زػ٥  ،كقأ٣٪ٰ ٔػ٨ أػجػةر إػٮا٩ػ٫ ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة ،ٚةقذٮًع٪ٰ مؤكف ا٣ؽراقح

ػٜ إٹ ٦ػة قػ٧ٕ٪ةق ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح ٩خ ا٧٣ٛةصأة ا٣سة٩ٲػح أف اٵقػذةذ ا٣ػؾم ٠ة ًُ ٱ٪

ثة٣ٛىعٯ ركل ٣ػٰ ث٤٭ضػحو د٦نػٞٲٌح دـٱٌ٪٭ػة أ٣ٛػةظ كٔجػةرات ٠سٲػؿة ٚىػٲعح 

ٙى ٨ٔ ز٦ٺا٫ كأوؽٝةا٫ ٦ع٧ؽ ث٭ضخ اٵزؿم ك٤ٔػٰ   ك٦٪٭٥ اٵقةدؾة ،َؿاا

٬ٍجح ك٩كٲخي أ٩٪ٰ ٰٚ ٠٪ٙ أقػذةذ  ا٣ُ٪ُةكم كإثؿا٬ٲ٥ ٦ؽ٠ٮر، ٚؾ٬جٍخ ٔ٪ٰ ا٣ؿَّ
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يصة٣ف وؽٱٞةن ٔؿٚذ٫ ٦٪ػؾ ز٦ػ٨و َٮٱػ٢ ،أقةدؾدٰ كث٤ػٖ ثػٰ  ،كأظككخي أ٩٪ٰ أ

ُٲخي ظٲ٪ؾاؾ  ،ا٣ـ٬ٌٮ ٦ج٫٘٤ ٵٌف د٤ٟ ا٣عْٮة ٥٣ دؼُؿ ٣ٰ ٰٚ اٵظٺـ ٔي ك٣ٮ أ

يٍ٭ٮةن ك٬ٰ  ي٭ة ٧٣ة رًٲخي ث٭ػة ٔػ٨ د٤ػٟ  - ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب -٣ أ٢ٌٚي ا٣ُٕةٱة كأصـ٣

ٌٟ ٰٚ أٌف د٦ةزح ػ٤ػٜ  .ا٣ًعْح ثؽٱٺن  ػٺكة ظؽٱسػ٫ صٕٺ٩ػٰ كٹ م ًَ اٵقػذةذ ك

يداكـ ٤ٔٯ ا٣كٰٕ إ٣ٯ ٣ٞةا٫ ٰٚ اٵٔٮاـ ا٣ذة٣ٲح ٧٤٠ة ٝؽ٦خي إ٣ػٯ د٦نػٜ ٧ٌ٤ٚػة  ،أ

 .ذ٬ت ٤٣ذؽرٱف ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح ٠ة٩خ ثٲ٪٫ كثٲ٪ٰ ٦ؿاقٺت

ٔىٞؽٱ٨ ػةرج ا٣ٮ٨َ دارقةن ك٦يؽٌرقةن ٚة٩ُٕٞػخ وػ٤ذٰ  ز٥ أ٦ٌٲخي ز٬ةء 

٧ٌ٤ٚة ٔؽتي إ٣ػٯ ثػٺدم  ،٬ؿة كد٦نٜأك ٠ةدت ثة٧٣ض٧ٓ كا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ٰٚ ا٣ٞة

 ،٤ُ٦ىػػٓ ٬ػػؾا ا٣ٞػػؿف ٠ػػةف ٦ػػ٨ ٱي٧ػػ٨ ا٣ُػػة٣ٓ ا٩ٕٞػػةدي ا٧٣ػػؤد٧ؿ اٵٌكؿ ٧٤٣ض٧ػػٓ

ككاّجػخي ٤ٔػٯ ظٌػٮر ص٤كػةت ٦ؤد٧ؿادػ٫  ،ٚكةرٔخي إ٣ٯ ظٌٮر ص٤كػةد٫

ػػؿرتي ثكدٌٕؿٚػػخي  ،ك٩ؽكادػػ٫ ٕػػؽدو ٦ػػ٨ ا٧٣ض٧ٕٲػػٲ٨ ا٣كػػٮرٱٲ٨ كا٣ٕػػؿب ٚكي

 .ث٧عةدزذ٭٥ كأٚؽتي ٨٦ ٧٤ٔ٭٥ كأدث٭٥

ذا ا٣ٲٮـ ٝؽ زي٠ٌٲخي ٵ٠ػٮف ٌٔػٮان ٔػة٦ٺن ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ض٧ػٓ ا٣ػؾم ةأ٩ةك٬

ٔي٧ػؿق أٌقػف  ،كٝػؽ قػجٞ٪ٰ إ٣ػٯ ٌٔػٮٱذ٫ ٠سٲػؿكف ،ٱٮمٟ أف ٱيذ٥ٌ ٝؿ٩ػةن ٦ػ٨ 

ى  ا ا٣ج٪ٲػةف كرٕٚػٮا ا٣ضػؽراف، كدضٌنػ٧ٮا ٦ػة دضٌنػ٧ٮا ٵف ٮٍ ٪ىػاٵكاا٢ي ٦ػ٪٭٥ كث

ك ٧ْٕ٦٭٥ ٔةمٮا ٝج٢ ٔىؿ ا٣ذٞة٩ح ٤ٚػ٥ ٱٛٲػؽكا ٦ػ٨ ا٣نػةث١ح أك ا٣عةقػٮب أ

ك٦ػ٪٭٥  ،كدجٕ٭٥ ٰٚ ا٣ٕٞٮد ا٣ذة٣ٲح أٔػٺـه دػةثٕٮا ا٧٣كػٲؿة ،ا٣٭ةدٙ ا٧٣ع٧ٮؿ

ٓي أف أ٠ٮف ػ٤ٛػةن  اٵقذةذة ا٣ؽ٠ذٮرة ٣ٲ٤ٯ ا٣ىجٌةغ رظ٧٭ة ا  ا٣ذٰ اردأل ا٧٣ض٧

ٌٰ ٣ذعٞٲٜ ٦ػة دكػٕٯ  .٣٭ة ٭ة ا٧٤ٕ٣ كأٌكؿ ٦ة ٱذ٪ج٫ٌي ٫٣ ا٧٣ؿءي ٰٚ مؼىٲٌذ٭ة ٧َٮظي

مػ٭ةدة  -ك٬ػٰ مػةثٌحه  -٣ذ٪ػةؿ ٞػة٬ؿة كآٱح ذ٣ػٟ قػٛؿ٬ة كظٲػؽةن إ٣ػٯ ا٣ ،إ٣ٲ٫

ك٥٣ ٱ٨١ ذ٣ػٟ ٬ٲٌ٪ػةن  ،1947اٷصةزة ث٧ؿدجح ا٣نؿؼ اٵك٣ٯ ٨٦ صة٦ٕذ٭ة ٔةـ 

ا٩ذٞةداتو ٠سٲؿة ٚػٰ »ٚٞؽ أزةر ذ٣ٟ ٧٠ة ٱؿكم اث٨ي أػٲ٭ة  ،٧٠ة ٬ٰ ا٣عةؿ ا٣ٲٮـ



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

كقُ٭ة اٵيقؿٌم كاٹصذ٧ةٰٔ ٰٚ كٝخو ٠ةف ٚٲ٫ دػٮؿي ا٣ٛذٲةت ا٣ضة٦ٕحى ٌٝٲحن 

ٔى  ٧ٚة ،ػٺٚٲح ة ٨٦ ا٧ٕ٣ؿ إ٣ٯ ٦ىػؿ ث٧ٛؿد٬ػة؟ ؿى نٍ ثة٥١٣ ثكٛؿ ٚذةةو ٰٚ ا٣سة٦٪حى 

ٗٲؿ أ٩٭ة دعٌؽٍت د٤ٟ اٵٔؿاؼ ا٣ذٰ ٠ة٩خ د١ج٢ٌ ا٩ُػٺؽ ا٧٣ػؿأة إ٣ػٯ ٦ٲػةدٱ٨ 

ٓو ٨٦ أػٲ٭ػة ككا٣ػؽد٭ة ا٣ذػٰ ظجة٬ػة ا ي ٔٞػٺن  ،ا٥٤ٕ٣ كا٢٧ٕ٣ ٚكةٚؿت ثذنضٲ

٭ػة كصكػةرد٭ة إ٣ػٯ أٌف كٱ١ٰٛ أف ٱينةر ٬٪ة ٣جٲةف صؿاءد «.٦٪ٛذعةن كذ٬٪ةن ٦ذ٪ٌٮران 

ا٣ذػػٰ أوػػجعخ ثٕػػؽ ذ٣ػػٟ ٤٠ٲػػح اٳداب ثة٣ضة٦ٕػػح  -٦ؽرقػػح اٳداب ا٤ٕ٣ٲػػة 

 ٩1932نػػؿت أقػػ٧ةء ا٧٣ضػػةزٱ٨ ٦٪٭ػػة ٔػػة٦ٰ  -ا٣كػػٮرٱح )صة٦ٕػػح د٦نػػٜ( 

كٱذٮٝٓ ا٧٣ػؿء أف ٱػؿل ثٲ٪٭ػة وػٮر ا٧٣ضػةزات  ،٦ىعٮثحن ثىٮر٥٬ 1933ك

١ػ٨ٌ ا٣جٲبػح ك٣ ،اٵرثٓ ظذٯ ك٨ٌ٬ ٱؿدػؽٱ٨ ا٣عضػةب أك ا٣٪ٞػةب ٦ػٓ ز٦ٺا٭ػ٨ٌ 

ز٥  .ٚة٠ذٍٛخ ث٪نؿ أق٧ةا٭٨ٌ ٍٚٞ ،دكف ذ٣ٟ -ٚٲ٧ة ٱجؽك  -اٹصذ٧ةٔٲح ظة٣ٍخ 

ٔىٞؽو ٨٦ ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ كاٷدارة كا٣ذٛذػٲل  -ٔةدت اٵقذةذة ا٣ىجةغ  ثٕؽ 

إ٣ػٯ ا٣ٞػة٬ؿة ٧٣ذةثٕػح ا٣ؽراقػةت ا٤ٕ٣ٲػة ٚ٪ة٣ػخ  -ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣سة٩ٮم ثؽ٦نٜ 

ك٤٠ذة٧٬ػة  ،1966ٔػةـ  ق٣ػؽ٠ذٮرازػ٥ مػ٭ةدة ا 1961م٭ةدة ا٧٣ةصكذٲؿ ٔػةـ 

كاقػذ٧ٌؿ ٤٧ٔ٭ػة ٚػٰ ا٣ذػؽرٱف ا٣ضػة٦ٰٕ ٚػٰ أٝكػةـ  .ث٧ؿدجح ا٣نؿؼ اٵك٣ػٯ

ا٣ذةرٱغ كا٣ض٘ؿاٚٲح كا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كاٳزةر كٰٚ ٤٠ٲح ا٣ذؿثٲح ثضة٦ٕح د٦نٜ ٦ػ٨ 

ز٥ ظْٲػخ دكف ٝؿٱ٪ةد٭ػة ا٣ٕة٧٣ػةت ا٣كػٮرٱةت  ،1993إ٣ٯ ٔةـ  1971ٔةـ 

ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ض٧ػٓ ا٣ٕؿٱػٜ ٔ٪ػؽ٦ة دػ٤ذػ٫ ٚػٰ  ا٣ض٤ٲٺت ثأ٩٭ة ٠ة٩خ أكؿ قٲٌؽة

 .٩٭ةٱح ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨

أ٦ٌة ا٧٣ضةؿ ا٣ؿظت ٰٚ ثعس٭ة كدؽرٱك٭ة ٚ٭ػٮ دػةرٱغ ا٣ٕػؿب ٚػٰ ا٣ٕ٭ػؽ 

 ،«ا٣ٛػذط ا٣ٕس٧ػة٩ٰ ٣ػجٺد ا٣نػةـ»ك٠ةف ا٣جؽء ثؿقة٣ح ا٧٣ةصكذٲؿ ٨ٔ  ،ا٣ٕس٧ة٩ٰ

٣ٞػؿ٩ٲ٨ ثٲٌح ٰٚ ثٺد ا٣نةـ ٚػٰ اا٣ضة٣ٲةت اٵكر»كد٤ذ٭ة أَؿكظح ا٣ؽ٠ذٮراق ٨ٔ 

كٝؽ ٱ٨ٌْ ا٧٣ؿء ك٬ٮ ٱٞؿأ ٔ٪ٮاف اٵَؿكظػح أٌف  .«ا٣كةدس ٔنؿ كا٣كةثٓ ٔنؿ
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ك٨١٣ د٤ٟ ا٣ضة٣ٲةت اٵص٪جٲح ٥٣ دؿظ٢ ٦ٓ  ،٦ٮًٮٔ٭ة ثٕٲؽ ٨ٔ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ

ثػ٢ أٝة٦ػخ ٦ؤقكػةت دضةرٱػح ٚػٰ ٦ػؽف ثػٺد ا٣نػةـ  ،رظٲ٢ ا٣٘ـاة ا٣ٛؿ٩ضح

٢ رٔةٱػح ا٣ػؽكؿ ك٬ٲ٧٪خ ٤ٔٯ دضةرة ٠سٲؿ ٨٦ ا٣ك٤ٓ اقذٲؿادان كدىػؽٱؿان ثٌٛػ

ك٣ػؾا درقػخ  ،ا١٣جؿل ك٦ة ظى٤خ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٦ذٲةزات ٦ػ٨ ا٣ؽك٣ػح ا٣ٕس٧ة٩ٲػح

اٵقذةذة ا٣ىجةغ ٰٚ ٠ذةث٭ة ٬ؾا اٵزؿ ا٣عٌةرم ٣ذ٤ٟ ا٣ضة٣ٲةت ٚػٰ ا٧٣نػؿؽ 

ا٧٣ضذ٧ٓ ا٣ٕؿثٰ ا٣كػٮرم ٚػٰ ٤ُ٦ػٓ ا٣ٕ٭ػؽ »ز٥ أدجٕذ٫ ٠ذةثةن ٣ؽراقح  ،ا٣ٕؿثٰ

٧ذذة٣ٲح ٣٪ذٌٕؿؼ د٪ٌٮع ٦ٮًػٮٔةد٭ة كٱ١ٰٛ أف ٩ٞؿأ ٔ٪ةكٱ٨ ثعٮز٭ة ا٣ «.ا٣ٕس٧ة٩ٰ

ا٣ٮزةاٜ اٷٱُة٣ٲح كاٷقجة٩ٲح ٚػٰ دػةرٱغ ا٣ٕػؿب »٨ٔ ٮاظؽه ٚ ،ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ

ا٣ٞػؿف ا٣ٕةمػؿ  إٚؿٱٞٲػح ا٣نػؿٝٲح ٚػٰ»كزػةفو ٔػ٨  ،ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٕةمؿ ا٣٭ضػؿمٌ 

وٮر ٨٦ ا٣عٲةة اٹصذ٧ةٔٲح ٰٚ ٤ٚكُٲ٨ ٚػٰ ا٣٪ىػٙ » كزة٣ر ٚٲ٫ ،«ا٣٭ضؿمٌ 

ا٣٘ػـك ا٣جؿد٘ػة٣ٰ ٤٣ػجٺد »كراثٓ ٨ٔ  ،«ٔنؿ ٤٣٭ضؿة ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣عةدم

، كػػة٦ف «ا٣ٕؿثٲح ك٦ٮٝٙ ا٣ؽك٣ح ا٣ٕس٧ة٩ٲح ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣كةدس ٔنؿ ٧٤٣ػٲٺد

كقػةدس  ،«ا٣ؽك٣ح ا٣ٕس٧ة٩ٲح كا٣٪ٛٮذ ا٣جؿد٘ة٣ٰ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٕةمؿ ا٣٭ضؿمٌ »٨ٔ 

كقػةثٓ  ،«٦ٺظْةت ظٮؿ دراقح اٹٝذىةد ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ا٣ٕىػؿ ا٣ٕس٧ػة٩ٰ» ٚٲ٫

كزػة٨٦  ،«ة٥٣ ا٣عٲةة ا١ٛ٣ؿٱح ٰٚ ا٣ٮٹٱةت ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣ٕس٧ة٦ٰ٩ٕ»٨ٔ 

دٞٮٱ٥ صؽٱؽ ٤٣عٲةة ا١ٛ٣ؿٱح ٰٚ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٧٣ؿظ٤ػح اٵك٣ػٯ ٦ػ٨ »ٚٲ٫ 

 «.ا٣ع٥١ ا٣ٕس٧ة٩ٰ

كٱذٌط ٨٦ ذ٣ٟ أف ٬ؾق ا٣جعٮث كقٮا٬ة د٪ةك٣خ ٦ضةٹت ا٣عٲةة ا١ٛ٣ؿٱػح 

٣ٕس٧ة٩ٰ. كٱعكػ٨ ث٪ػة أف ٩ٞػٙ كاٹصذ٧ةٔٲح كاٹٝذىةدٱح ٤٣ٕؿب دعخ ا٣ع٥١ ا

كٝٛح ٝىٲؿة أ٦ةـ ٠ذةبو ٱي٤ٌؼه ٩ْؿد٭ة إ٣ٯ ا٣ؽك٣ح ا٣ٕس٧ة٩ٲح كػةوح ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ػح 

٨٦ أٔٺـ ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ »ثٕ٪ٮاف  (1986)اٵك٣ٯ ٨٦ ٔ٭ؽ٬ة، كٝؽ ٩ينؿ ٔةـ 

ا٣ٕىؿ ا٣ٕس٧ة٩ٰ اٵكؿ  ا٧٣ؤٌرخ ا٧٣يعجٌٰ ك٠ذةث٫ ػٺوح اٵزػؿ ٚػٰ أٔٲػةف ا٣ٞػؿف 
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٣ٞػؽ »ٲٌ٪خ ٰٚ دٞؽٱ٧٭ة ٣٭ؾا ا١٣ذةب قجت ا٬ذ٧ة٦٭ة ث٫ ٚٞة٣ػخ  ، كث«ا٣عةدم ٔنؿ

٥ ٠سؿةه ٨٦ ٦ػؤٌرػٰ دػةرٱغ ا٣ٕػؿب ا٣عػؽٱر ا٣عٲػةةى ا١ٛ٣ؿٱػح ٚػٰ ا٧٣ضذ٧ػٓ قى كى 

ا٣ٕةمػؿ كا٣عػةدم  -ا٣ٕؿثٰ ػٺؿ ا٣ٞؿكف ا٣سٺزح اٵك٣ٯ ٦ػ٨ ا٣ع١ػ٥ ا٣ٕس٧ػة٩ٰ 

 ثك٧ةت ا٣ذؽ٬ٮر كاٹ٩عُػةط كا٣ض٧ػٮد، ٦٪ػؽٕٚٲ٨ -ٔنؿ كا٣سة٩ٰ ٔنؿ ٤٣٭ضؿة 

كراء ا١ٛ٣ؿة ا٣نػةإح ثػأٌف ا٣عٌػةرة ا٣ٕؿثٲػح اٷقػٺ٦ٲح ا٣ذػٰ دأٌوػ٤خ صػؾكر٬ة 

كأٱ٪ٕخ ز٧ةر٬ة إثٌةف ًظٞجح ا٣ٞٮة ا٣كٲةقٲٌح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ظٲػةة ا٣ؼٺٚػح ا٣ٕجةقػٲح ٝػؽ 

ثػة٣ٮ٨٬ كا٣ػؾثٮؿ...،  -إ٣ٯ صٮا٩ػت ٔٮا٦ػ٢ أػػؿل  -أوةث٭ة ا٣ع٥١ ا٣ٕس٧ة٩ٰ 

٪ْؿ ٰٚ دؿاث د٤ػٟ ا٧٣ؿظ٤ػح دعٞٲٞػةن كٝؽ آف اٵكاف ٵف ٱي٨ٕ٧ ا٧٣ؤٌرخ ا٣ٕؿثٰ ا٣

ٌٮ٫٦ ثذضٌؿد كدجٲ٨ ٣٭ة ثٕؽ أف ٌٚى٤خ ا٣ٞػٮؿ ٚٲ٧ػة كرد ٚػٰ «. كدرقةن كد٪ٞٲجةن كأف ٱٞي

ذ٣ٟ ا١٣ذةب ا٣ٌػؼ٥ ثأصـااػ٫ اٵرثٕػح كٚػٰ ٗٲػؿق ٦ػ٨ ٦ؤ٣ٛػةت ٬ػؾا ا٧٣ػؤٌرخ 

ٌٰ ا٣ؾم دٮٰٚ ٤ُ٦ٓى ا٣ٞؿف ا٣سة٩ٰ ٔنؿ ٤٣٭ضؿة  أٌف ٬ػؾا ا٣ٕىػؿ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ »ا٣ؽ٦نٞ

ٰو ٚػٰ ٦كػؿل ا٣عٌػةرة ٔىؿ صؽبو ك٦ ع٢و ٰٚ ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ، ث٢ كٹ ر٠ٮدو ٩كج

إ٧٩ػة ٠ػةف ٔىػؿان زاػػؿان  -٧٠ة ٱع٤ٮ ١٤٣سٲؿٱ٨ أف ٱىػٌٮركق  -ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲح 

ثة٣ذ٧ٌٮصةت ا٣كٲةقٲح كاٹٝذىةدٱح كاٹصذ٧ةٔٲح ٦س٧٤ة ٠ةف ٗ٪ٲًّة ثُٕةءادػ٫ ا١ٛ٣ؿٱػح 

٣ٮٝػخ ا٣عةًػؿ ٤ٔػٯ ا٧٣ذ٪ٮٔح...، كٝؽ ص٢ٕ ا٧٣عجٌٰ ٝةرا٫ ٰٚ ٔىػؿق كظذػٯ ا

و٤حو مج٫ داا٧ح ث٧ٕٜ ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح اٷقػٺ٦ٲح كقػٕذ٭ة، ٦ػٓ دأ٠ٲػؽو ٤٣ٕ٪ىػؿ 

ٚػٰ ٔ٪ٛػٮاف  -ا٣ٕؿثٰ ٚٲ٭ة كإثؿازو ٫٣ ٰٚ ٠ػ٢ ٦٪ةقػجحو ٠ة٩ػخ دػأدٰ، كأ٠ٌػؽ ثػؾ٣ٟ 

ا٣كػٲةدة ا٣عٌػةرٱح  -ق٤ُح اٵدؿاؾ ا٣ٕس٧ة٩ٲٲ٨ ا٣عة٧٠ح ٣جٺد ا٣ٕؿب ٰٚ ٔىػؿق 

ٲح، د٤ٟ ا٣كٲةدة ا٣ذٰ ٠ة٩خ دْ٭ؿ كاًعحن ٤٣ٕٲػةف ا٣ٕؿثٲح ٨٧ً ا٣عٌةرة اٷقٺ٦

ث٪ٛٮذ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ث٢ كقٲةدد٭ة ٰٚ صػـءو ٠جٲػؿ ٦ػ٨ ا٣ٕػة٥٣ اٷقػٺ٦ٰ...، ك٠ػةف 

٧ٌٔةن ٧٣ٛ٭ػػٮـ اٵوػػة٣ح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٣عٌػػةرة ا٣ٕؿثٲػػح  ا٧٣عجٌػػٰ ٚػػٰ ٦ؤ٣ٛةدػػ٫ ٦ػػؽ

د٪ػةدم اٷقٺ٦ٲح، ٚ٭ٮ كاظؽه ٨٦ ا٣ؿٌكاد اٵكؿ ا٤ُ٣ٲٕٲٲ٨ ٰٚ ظؿ٠حو ٔؿثٲػح ك٣ٲػؽة 
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ثٌؿكرة وٲة٩ح ا٣ٕ٪ىؿ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ٠ٲةف ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح اٷقػٺ٦ٲح كد٪٧ٲذػ٫، أم 

إف ا٣ٞؿف ا٣عةدم ٔنؿ ا٣٭ضؿم ٠ةف ٚٲ٫ رؤل ٨٦ ا٧٣ٛ٭ٮـ ا٣ٞٮ٦ٰ ا٣ٕؿثػٰ ا٣ػؾم 

ؿق ا٣ٌػٲٞح ا٧٣ذـ٦ٌذػح  رأل ا٣ٞؿفي ا٣سة٣ر ٔنؿ ا٩ذٕةمػ٫ ا٣ذػؽرٱضٰ، إ٧٩ػة ٣ػٲف ثػأَي

 ةق ثعٲػر ٱكػذٮٔت ظٌػةرٱًّةقػٺـ كأٗ٪ػٝٮ٦ٲًّة كإ٧٩ة ث٧ٛ٭ٮ٫٦ ا٣ػؾم كٌقػ٫ٕ اٷ

ٌٰ دٕٚذ٭ة إ٣ٯ دعٞٲػٜ «. ا٣ٕة٥٣ ثأقؿق كٱجؽك أٌف دراقذ٭ة ٧٣ؤ٣ٌٛةت ا٧٣عجٌٰ ا٣ؽ٦نٞ

٧٣ٕةوؿق ا٧٣ؤٌرخ ا٧٣ىؿٌم ٦ع٧ٌػؽ « ا٧ً٣٪ىط ا٣ؿظ٧ة٩ٲٌح ٰٚ ا٣ؽك٣ح ا٣ٕس٧ة٩ٲٌح»٠ذةب 

، ك٠ةف ٩نؿق ٔةـ ا ٌٰ ٤ُػٓ ، ٧٠ة أرادت أف دي 1995ث٨ أثٰ ا٣ٌكؿكر ا٣ج١ؿٌم ا٣ىؽٱٞ

ا٣جةظسٲ٨ ا٣ٕؿب ٤ٔٯ آراء ثٕي ا٧٣كذنػؿٝٲ٨ ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ٲػؽاف ٚذؿص٧ػخ ٣٭ػ٥ 

، ك٩نػؿد٫ Creasy (٠ؿٱػـم)٧٤٣كذنؿؽ اٷ٤١٩ٲـم  (The Ottoman Turks)٠ذةب 

 «.دةرٱغ اٵدؿاؾ ا٣ٕس٧ة٩ٲٲ٨»ثٕ٪ٮاف 

ٞذػ٫ اٵقػذةذة ا٣ىػجٌةغ ٚٲػ٫ ٌٞ ٚٞػؽ ٠ػةف  ،كز٧ٌح ٦ضةؿ آػؿ ٱ٪جٰ٘ ثٲةف ٦ة ظ

٦٪٭ضٲٌػػح ا٣جعػػر »َػػؿثٲ٨ رظ٧ػػ٫ ا  ٱيػػؽٌرس ٦ٞػػٌؿر اٵقػػذةذ ا٣ػػؽ٠ذٮر أظ٧ػػؽ 

 ٌٰ ٲؿ إ٣ٯ صة٦ٕح ا١٣ٮٱػخ  ،كٱجؽك أ٫٩ َجٓ أ٦ة٣ٰ ٣٭ؾا ا٣٘ؿض ،«ا٣ذةرٱؼ ٔي ٧ٌ٤ٚة أ

ك٣ٍ٪ٞؿأ ٦ة ٱٞٮ٣ػ٫  ،ظ٤ٌخ اٵقذةذة ا٣ىجٌةغ ٦ع٫ٌ٤ ٰٚ دؽرٱف ا٧٣ٌٞؿر 1972ٔةـ 

٤ِّػتي ٠ذةثػةن ٔػ٨  »ٰٚ ٢٧ٔ ز٦ٲ٤ذ٫ ٔ٪ؽ ٔٮدد٫ ثٕؽ زػٺث قػ٪ٮات
ٝي  كصػؽدي٪ٰ أ

كدي٬نخي ٠ٲٙ دك٪ٌٯ ٣٭ة اقذ٧١ةؿ ٦عذٮٱػةت  ،٦٪٭ضٲح ا٣جعر كًٕذ٫ ا٣ـ٦ٲ٤ح

 ٌٰ  ،إذ كٔػٍخ ٠ػ٢ٌ ٦ػة ٠٪ػخي أظػةكؿ دؽرٱكػ٫ ،٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ا٣٪ْؿٌم ك ا٤٧ٕ٣ػ

 َّ ٩٪ػٰ إظذػٯ  ،ٛػةت ا٣ٕؿثٲػح كاٵص٪جٲػحٚـادت ٤ٔٲ٫ كاقذٕة٩خ ثٕؽٱؽو ٨٦ ا٧٣ؤ٣

ح ا٣ذػٰ كًػٕذ٭ة ١٣ذػةثٰ ٌُ ي  ،أٔذؿؼ ثأ٩٭ة دضةكزت ا٣ؼ ٭ػة ا٧ٕ٣ػؽة كوػةر ٠ذةث

كٝؽ رأل اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿكاف ا٧٣عةقػ٪ٰ أٌف ٬ػؾا  «.اٵوٲ٤ح ٰٚ ٦ٮًٮ٫ٔ

ٜي ثةػذىػةص اٵقػذةذة ٵٌف ا٣عةصػح إ٣ػٯ ٩ْػؿةو ٔىػؿٱحو »ا١٣ذةب  ٬ٮ اٵ٣ىػ

ٚةظىح دؿثٍ ثٲ٨ ا٣٪ْؿٱةت ا٣ذةرٱؼٲح ا٣عؽٱسح ك٦كػةرات ا٧٣ػؤٌرػٲ٨ ا٣ٕػؿب 
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جٍٜ اثػ٨ ػ٤ػؽكف إ٣ػٯ ٦ْٕػ٥ ا٧٣كػة٣ٟ  ا٣ٞؽا٦ٯ ٠ة٩خ ظةصحن ٤٦ٌعح ٷّ٭ةر قى

 A.Toynbee (دػػٮٱ٪جٰ)ك F. Braudel (ثؿكدٱ٢ػ)ا٣ذػػٰ ٱكػػ١٤٭ة ا٧٣ٕةوػػؿكف ٠ػػ

 «.G. Hegelك)٬ٲ٢٘(  ،G. Duby )دكثٰ)ك

ٚٞؽ ٠ةف ٣ٶقذةذة ا٣ىػجٌةغ ٦نػةر٠ح  ،كإذا دؿ٠٪ة ٤٧ٔ٭ة ٰٚ ا٣ذؽرٱف صة٩جةن 

ة٣ح ٰٚ ٦ٲؽافو آػػؿ، إذ اػذٲػؿت راٲكػحن ٣ٞكػ٥ ا٣عٌػةرة ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٬ٲبػح  ٌٕ ٚ

١ٚػةف  ،٧1984ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٔ٪ؽ٦ة وؽر ا٣٪ْةـ ا٣ٌؽاػ٤ٰ ٣٭ة ٔةـ ا٣

أف دؿاصٓ أ٦ٌ٭ةت ا٧٣ىةدر ا٣ذةرٱؼٲػح  - ٝج٢ ٔ٭ؽ ا٣عةقٮب كاٵد٧ذح - ٤ٔٲ٭ة

ك٦ٕػػةص٥ اٵٔػػٺـ كا٧٣ٮقػػٮٔةت ا٣ٕة٧٣ٲػػح ٣ذ٪ذٞػػٰ ٦٪٭ػػة ٦ػػة دػػؿاق ٦٪ةقػػجةن 

 1988ٚج٤ٖ ٦ػة أ٩ضـدػ٫ ظذػٯ دؿ٠٭ػة ا٧ٕ٣ػ٢ ٚٲ٭ػة ٔػةـ  ،٧٤٣ٮقٮٔح ا٣ضؽٱؽة

ك١٣ػػ٨ وػػ٤ذ٭ة ثة٣٭ٲبػػح ٣ػػ٥ د٪ُٞػػٓ ٵٌف ٔنػػؿات  ،ػ٧كػػح آٹؼ صػػؾاذة

 .دع٢٧ اق٧٭ة «ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح»ا٧٣ٮًٮٔةت ٰٚ 

ك٠ة٩خ اٵقذةذة ا٣ىجةغ ٝج٢ دؽرٱك٭ة ٰٚ ا٣ضة٦ٕح ك٤٧ٔ٭ة ٚػٰ ا٧٣ض٧ػٓ 

اٷذأػح كد٤ٞػٰ ٦عةًػؿات ٤ٔػٯ ٰ ٚػكٰٚ ٬ٲبح ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح دذعػٌؽث 

ٲةت ا٣سٞةٚٲح ك٦٪٭ة ص٧ٕٲح ا٣٪ؽكة ا٣سٞةٚٲح ا٣٪كػةاٲح ا٣ض٧٭ٮر د٤جٲحن ٣ؽٔٮة ا٣ض٧ٕ

كٱجؽك أف ٥ْٕ٦ اٵظةدٱر كا٧٣عةًػؿات ٠ة٩ػخ ٔػ٨ ا٣نؼىػٲةت  ،ثؽ٦نٜ

٦ػ٨ »ٚػٰ ٠ذػةب ٔ٪ٮا٩ػ٫  1996كٝؽ اػذػةرت ثٌٕػ٭ة ٣ذ٪نػؿق ٔػةـ  ،ا٣٪كةاٲح

 ٌٰ ٌٰ كا٣٘ؿثػ ٌٰ ا٧٣ٕةوؿ ا٣ٕؿثػ دٌػ٨٧ٌ أظةدٱس٭ػة ٔػ٨ مػةٔؿدٲ٨  «اٵدب ا٣٪كةا

٢١٣ كاظؽةو ٦ػ٪٭٨ٌ »ك٤ٌ٤ٔخ اػذٲةر٨ٌ٬ ثأٌف  ،ت ٨٦ ا٣٘ؿبٔؿثٲذٲ٨ كأرثٓ أدٱجة

كُٔةء٬ػة ا٧٣جذ١ػؿ ا٣ٛؿٱػؽ ا٣ػؾم قػٕخ ٦ػ٨ ػٺ٣ػ٫  ،ا٣سةاؿة كا٧٣سٲؿةقٲؿد٭ة 

ٌٜٞ كصٮد٬ة ك٣ذجرَّ ٰٚ ظ٪ةٱة ٦ضذ٧ٕ٭ة إثؽأةن ػىٲجةن  ك٣ذ٧ػ٪ط ا٣عٌػةرة  ،٣ذع

ة أ٦ػ «.ك٣ذ١ٮف ٧٩ٮذصةن ٣ٶصٲػةؿ ٚػٰ ا١٣ٛػةح كا٣ُٕػةء ،اٷ٩كة٩ٲح ٝٲ٧حن ػٺٝح

دذجٌٕخ ٰٚ أمٕةر٬ة أظػؽاث كَ٪٭ػة »ا٣نةٔؿدةف ٚإظؽا٧٬ة ٚؽكل َٮٝةف ا٣ذٰ 



 549 حفن اضتكباه األضتاذ الدنتوز زفعت هصيي

كاٵػػػؿل ٩ػػةزؾ  ،«٤ٚكػػُٲ٨ ك٩ٌػػةؿ ا٧٣ٞةك٦ػػح كاٹ٩ذٛةًػػح ػُػػٮةن ػُػػٮة

 ٧٠ػة دٞػٮؿ - ٵ٫٩ ٱٮظٰ ،كٝؽ صؾث٭ة اق٧٭ة إ٣ٲ٭ة ،ا٧٣ٺا١ح ا٣ذٰ ٠ة٩خ دًؿث٭ة

َّْػؿؼ«٩ةز٠ةن ك٦ٺا١حن » -  «ا١٣٪ٲػح»ك ،؛ ٚةٹق٥ي ٩ة٥ٔ رٝٲٜ كٱٕ٪ػٰ ا٤٣ُػٙ كا٣

ةٚح ٌٛ  ظذػٯ إذا ٝػؿأٍت  ،«كا٣ُٕةء مٕؿه كٔةَٛح ك٦ٮقٲٞة ،ك٬ٰ مجةب ،أزٲؿٱٌح م

٦عةك٣حن ٨٦ ا٣نػةٔؿة ١٤٣نػٙ ٔػ٨ »رأٍت ٚٲ٫ « ٝؿارة ا٧٣ٮصح»دٱٮا٩٭ة ا٣سة٣ر 

ًٞػ٫  ٌٰ ا٧٣ذُػٌٮر كػ٤ ... كػٺوحى وؿاًع إ٩كة٩٪ة ا٣ٕؿث ٌٰ أ٧ٔةؽ كصٮد٬ة اٷ٩كة٩

كأ٦ػة اٵدٱجػةت  «.ةة ٚػٰ ٩ٛػف ا٣نػةٔؿة.. كثٕسةن ٤٣عٲ.٣ؾاد٫ ا٣ؽاػ٤ٲح اٵوٲ٤ح

  ا٣٘ؿثٲٌػػةت ٚةز٪ذػػةف ٦ػػ٪٭٨ إ٤١٩ٲـٱذػػةف ك٧٬ػػة ا٣نػػةٔؿة ا٣ىػػةدظح ٚػػٰ ٝٛػػهو 

ا٣ذػٰ  - (ركثؿت ثؿاك٩٪ػٖ)زكصح ا٣نةٔؿ  - El. Browning (ا٣ٲـاثٲر ثؿاك٩٪ٖ)

 ،«ٝىػةاؽ كصؽا٩ٲٌػح ٦ػ٨ ا٣جؿد٘ة٣ٲٌػح»كامػذ٭ؿت ثػؽٱٮا٩٭ة  1961دٮٚٲخ ٔػةـ 

 1855 ٔػةـا٣ذٰ دٮٚٲخ مةثٌحن  Charlotte Bronte (مةر٣ٮت ثؿك٩ذٰ)كا٣ؿكااٲح 

كاٵػؿٱةف ٨٦ ا٣ٮٹٱػةت ا٧٣ذعػؽة  ،«Jane Eyreصٲ٨ إٱؿ »كامذ٭ؿت ثؿكاٱذ٭ة 

ا٣ٛذػةةي ا٧ٕ٣ٲػةء  Helen Keller (٬ٲ٤ػٲ٨ ٠ٲ٤ػؿ)ا٧٣ٕضػـة   إظػؽا٧٬ة ،اٵ٦ؿٱ١ٲح

ا٣ى٧ٌةء ا٣ج٧١ػةء ا٣ذػٰ اقػذُةٔخ أف دػذ٥ٌ٤ٕ ثةقػذ٧ٕةؿ أوػةثٓ ا٣ٲػؽٱ٨ ظذػٯ 

٨٦ ا٣ضة٦ٕح ث٧ؿدجح ا٣نؿؼ ز٥ ٩نؿت ٔؽة ٠ذتو ٨ٔ ظٲةد٭ة كدٮٚٲخ دؼٌؿصخ 

 Pearl Buck (ثٲؿؿ ثةؾ)ا٣ؿكااٲح   كا٣سة٩ٲح ،٨ٔ ز٧ة٩ٲح كز٧ة٩ٲ٨ ٔة٦ةن  1968ٔةـ 

ك٩ة٣خ صػةاـة ٩ٮثػ٢ « The Good Earthاٵرض ا٣ُٲجح »ا٣ذٰ امذ٭ؿت ثؿكاٱذ٭ة 

ك٣ػ٥  .ٔػ٨ كاظػؽ كز٧ػة٩ٲ٨ ٔة٦ػةن  1973ز٥ دٮٚٲػخ ٔػةـ  ٣1938ٴداب ٔةـ 

د١ذٙ اٵقذةذة ا٣ىجةغ ث٭ؾا ا١٣ذةب ٣جٲةف ا٬ذ٧ة٦٭ة ثػة٧٣ؿأة ثػ٢ أًػةٚخ إ٣ٲػ٫ 

ٚػٰ دػةرٱغ   ا٧٣ؿأة ٚػٰ ا٣ذػةرٱغ ا٣ٕؿثػٰ»٠ذةثٲ٨ آػؿٱ٨ ٩نؿت أظؽ٧٬ة ك٬ٮ 

 .1996ٔػةـ  «٩كػةء كرصػةؿ» كاٳػؿ ك٬ٮ 1975ٔةـ  «ا٣ٕؿب ٝج٢ اٷقٺـ

تي أف ا٧٣ؿء ٹ ٱعذةج إ٣ػٯ اٷَة٣ػح ٚػٰ ا٣ذٕؿٱػٙ ث٭ػة  ٵٌف أصٲػةٹن ٦ػ٨ كأظكى
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ا٣جةظسٲ٨ د٧٤ؾكا ٣٭ة ٰٚ ا٧٣ؽارس ا٣سة٩ٮٱح كٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح َػٮاؿ أرثٕػح ٔٞػٮد 

كٝػؽ أوػجط ثٌٕػ٭٥  ،كٝؿؤكا ٦ؤ٣ٌٛةد٭ة كثعٮز٭ة ٰٚ دةرٱغ ا٣ٕؿب كاٷقػٺـ

ؽ ا٣جػةظسٮف كقػٲض ،أقةدؾةن أٔٺ٦ةن ٱكٲؿكف ٤ٔػٯ ػُة٬ػة كٱذػةثٕٮف ٦كػٲؿد٭ة

ك٤حو ٨٦ ا١٣ذػت أراد ث٭ػة ٠ذةبو ٦ؼىه ٣٭ة ٨٧ً ق٤دراقح ٦ك٭جح ٔ٪٭ة ٰٚ 

ا٧٣ض٧ٓ ا٣ذٕؿٱٙ ثأٌٔػةا٫ ا٣ػؿاظ٤ٲ٨ ك٬ػ٥ ا٣ىػٛٮة كا٣٪ؼجػح ٦ػ٨ ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ 

 .كاٵدثةء كا٧٤ٕ٣ةء ٰٚ ٬ؾا ا٣ج٤ؽ رظ٧٭٥ ا  أص٧ٕٲ٨

 أٗٓا اىطفو اىهؽًٗ

ٝؽ أظك٨ أٌٔةءي ٬ؾا ا٧٣ض٧ٓ ا٣ٕؿٱػٜ ثػٰ ا٣ْػ٨ ٌٚػ٧ٌٮ٩ٰ ٦نػ١ٮرٱ٨ 

اف ا٧٣عةقػ٪ٰ ك٦ع٧ٌػؽ كاقذٞج٤٪ٰ مٲؼةم ا٣ض٤ػٲٺف اٵقػذةذاف ٦ػؿك ،إ٣ٲ٭٥

٢ٌٛ ا٣ٲٮـ ث٭ؾا ا٣س٪ةء ا٣ؾم ص٤ٕ٪ٰ ٬٪ٲ٭حن ٦ذجؼذؿان ٦ؼذةٹن ٗٲؿ أ٩ٌ٪ٰ ثع٧ػؽ  - ٦ع

٩ٌعٲخي ٔ٪ٌٰ ا٣٘ؿكر قؿٱٕةن ٵ٩٪ٰ أدرؾ أٌف ا٣جٮف مةقٓ ثٲ٪ػٰ كثػٲ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء  -ا  

ـٌ كصػ٢ٌ  -ٚأ٩ة ٦ػ٨ ا٣ػؾٱ٨ ٝػةؿ ٚػٲ٭٥ ا٧٣ػٮ٣ٯ  ،ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ٰٚ ا٧٣ٕؿٚح   - ٔػ

 -صػ٢ٌ مػأ٫٩  -ك٣ؾ٣ٟ أدٔػٮق  ،[85قؿاء  اٷ] ژی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئژ

كأٝؿيف ا٣ؽٔةء ثةٹصذ٭ةد  ،[٫َ114  ] ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ژث٧ة أ٦ؿ٩ة ث٫ ٚأٝٮؿ  

ٍو  ٰٚ ٤َج٫ ٦ة اقذُٕخي إ٣ٯ ذ٣ٟ قجٲٺن  ٵ٠ذنٙ أ٩٪ػٰ ٧٠ػ٨ ٱيجعػؿ ٚػٰ ٦عػٲ

ٌٰ  ،ثٕٲؽ ا٧٣٪ذ٭ٯ   ٚأدؾ٠ٌؿ ٝٮؿ اٷ٦ةـ ا٣نةٕٚ

٧٤ػػػػةن  ًٔ  كإذا ٦ػػػػة ازددتي 

 

 زاد٩ػػػٰ ٧٤ٔػػػةن ثض٭٤ػػػٰ 

إ٣ٯ رٚؽ ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ  -ٝؽر اقذُةٔذٰ  -ٗةٱح ٦ة ٱ١٧٪٪ٰ ٫٤٧ٔ أف أقٕٯ ك 

يدٲط ٣ٰ ٨٦ ٦ٕؿٚحو ٤ٝٲ٤ػح  ا٧٣ضةٹت ا٣ذٰ أمذ٢٘ي ث٭ة ٦٪ؾ زٺزح ٔٞٮد ٦كذٕٲ٪ةن ث٧ة أ

٧٤ٔةؤ٩ة ا٣ٞػؽا٦ٯ إ٣ػٯ ا٣ىػٺت ا٣ٮمػٲضح  ٫ى جَّ ٪ى ثة٣ٕؿثٲحٌ ك ثة٤٣٘ةت ا٣كة٦ٲٌح ا٣ذٰ دى 

ٯ ٚػٰ ٦٪ذىػٙ ا٣ٞػؿف ا٣ؼػة٦ف ثٲ٪٭ة كثٲ٨ ا٣ٕؿثٲػح، ك٦ػ٪٭٥ اثػ٨ ظػــ ا٧٣ذػٮٚ

إٌف ا٣ؾم كٝٛ٪ة ٤ٔٲػ٫ ك٧٤ٔ٪ػةق ٱٞٲ٪ػةن أٌف ا٣كػؿٱة٩ٲح كا٣ٕجؿا٩ٲػح »ا٣٭ضؿم إذ ٱٞٮؿ 
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كاظػؽةه دجػٌؽ٣خ ثذجػٌؽؿ  -ا٣ذٰ ٬ٰ ٣٘ح ٦ٌػؿ كرثٲٕػح ٹ ٣٘ػح ظ٧ٲػؿ  -كا٣ٕؿثٲح 

٠ة٣ؾم ٱعػؽث ٦ػ٨ اٵ٩ؽ٣كػٰ إذا راـى ٧٘٩ػح  ٦كة٨٠ أ٤٬٭ة، ٚعؽث ٚٲ٭ة صؿسه 

ؿكا٩ٰ إذا راـ ٧٘٩ح اٵ٩ؽ٣كٰ، ك٦ػ٨ ا٣ؼؿاقػة٩ٰ إذا راـ أ٢٬ ا٣ٞٲؿكاف، ك٨٦ ا٣ٞٲ

٧٘٩ذٲ٭٧ة...، ٨٧ٚ دؽثٌؿ ا٣ٕؿثٲح كا٣ٕجؿا٩ٲح كا٣كؿٱة٩ٲح أٱ٨ٞ أف اػذٺٚ٭ة إ٧٩ػة ٬ػٮ 

كاػػذٺؼ ا٣ج٤ػؽاف ذ٠ؿ٩ة ٨٦ دجؽٱ٢ أ٣ٛةظ ا٣٪ةس ٤ٔٯ َٮؿ اٵز٦ةف  ٨٦ ٩عٮ ٦ة

٦ٲ٨ ٣ػ٥ ٱ٪ذٕٛػٮا ٗٲػؿ أٌف ا٧٣ذٞػؽٌ «. كأ٩٭ة ٣٘حه كاظؽة ٰٚ اٵو٢ ،ك٦ضةكرة اٵ٥٦

أم ا٧٣ٞةر٩ػح ثػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػح  -ثة٧٣٪٭ش ا٧٣ٞػةرف ٚػٰ ا٣جعػر ا٤٣٘ػٮٌم كا٣٪ٌعػٮٌم 

إٹ ٩ةدران، ظذٯ صػةء ا٣ٕىػؿ ا٣عػؽٱر ٚأػػؾ ثػ٫ ا٧٣كذنػؿٝٮف زػ٥  -كأػٮاد٭ة 

ٓو ٠جٲػؿ ٵ٩ػ٫  ٚٲ٧ػة  -ا٣جةظسٮف ا٣ٕؿب ا٣ؾٱ٨ درقٮا ٰٚ ثٺد ا٣٘ؿب، ك٬ٮ ذك ٩ٛػ

٤ٞح ثأوٮؿ اٵ٣ٛةظ كامػذٞةٝ٭ة كدٹ٣ذ٭ػة. ٱض٤ٮ ٠سٲؿان ٨٦ ا٧٣كةا٢ ا٧٣ذٕ -أز٥ٔ 

كٹ ٱكذ٘٪ٰ ا٣جةظسٮف ا٣ٲٮـ ٨ٔ ا٣ؿصٮع إ٣ٯ ٦ٕةص٥ ا٤٣٘ةت ا٣كة٦ٲٌح ا٣ذػٰ ٱػؾ٠ؿ 

وٲٖ ا٤٣ِٛ ٰٚ ا٤٣٘ةت اٵػػؿل إذا ٠ػةف ٦ػ٨ اٵ٣ٛػةظ  -ٗة٣جةن  -٦ؤ٣ٌٛٮ٬ة ٚٲ٭ة 

 -٦ػسٺن  - ا٣كة٦ٌٲح ا٧٣نػذؿ٠ح، ك٬ػؾا ٱٕ٪ػٰ أف ٝػةرئ ٦ٕضػ٥و ػػةص ثةٵ٠ةدٱػح

ِو ٦ػ٨ أ٣ٛةّ٭ػة ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح كا٣ٕجؿٱػح كاٳرا٦ٲػح ٱكذُٲٓ ٦ ٕؿٚح ٦ة ٱ٪ةّؿ ٢٠ ٣ٛػ

كاٵكٗةرٱذٲح كقٮا٬ة، ٚإف رٗػت ٚػٰ ٦ٕؿٚػح اٵ٣ٛػةظ ا٧٣نػذؿ٠ح ثػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػح 

أف ٱٞػػؿأ ص٧ٲػػٓ ا٧٣ٕػػةص٥  -ك٬٪ػػة ٦ٮًػػٓ ا٧٣نػػٞح كا٣ٕ٪ػػةء -كأػٮاد٭ػػة ٤ٕٚٲػػ٫ 

ك ا٣ٛؿ٩كػٲح أك ا٣ؼةوح ث٭ؾق اٵقؿة ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ أ٣ٌٛ٭ة ا٧٣كذنػؿٝٮف ثة٣ٺدٲ٪ٲػح أ

٤ٔػٯ  -اٷ٤١٩ٲـٱح أك اٵ٧٣ة٩ٲح أك ٗٲؿ٬ة. كٝؽ رأٱػخ أف أ٤ِّٝػ٢ ٦ػة ٱ٪ٛٞػ٫ ا٣ٞػٌؿاء 

٭ؽ، ٚنؿٔخي ٰٚ كًٓ ٦ٕض٥ ٱٮرد  -اػذٺؼ ٦نةرث٭٥  ٰٚ ذ٣ٟ ٨٦ كٝخو كصي

ٰٚ ٥ْٕ٦ ا٤٣٘ػةت  -٦ج٪ٯن ك٦ٕ٪ٯن  -اٵ٣ٛةظ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح كٱيذجٓ ٠ٺًّ ٦٪٭ة ٦ة ٱٞةث٫٤ 

ػذٺؼ إٍف كيصؽٍت. كقػأظةكؿ ٠ػؾ٣ٟ اٷقػ٭ةـ ٚػٰ ا٣كة٦ٲٌح ٦ٓ ثٲةف أكص٫ اٹ

ٌٰ »كًٓ  ا٣ػؾم َػةؿ ا٩ذْػةرق ٦ػٓ أٌف ٦ؿقػٮـ إ٩نػةء ٦ض٧ػٓ « ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼ
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ٌٟ ٚػٰ  1932ا٣ٞة٬ؿة ٔةـ  ٩هَّ ٤ٔٯ أف ٱ١ٮف ك٫ًٕ ٨٦ أ٥٬ أٗؿاًػ٫، كٹمػ

أف ٬ؾا ا٧٣ٕض٥ قٲذ٨٧ٌ اٵ٣ٛةظ ا٣ؽػٲ٤ح، كٝؽ ٤٧ٔخي ٦٪ؾ ق٪ٲ٨ ٤ٔٯ ص٧ٕ٭ة 

ًٓ أوػٮ٣٭ة كدػةرٱغ دٕؿٱج٭ػة كدُػٌٮر  -٧٣٭ضػٮر ٦٪٭ػة ٦ةٔؽا ا٧٧٣ةتى كا - كدذجػ

٬ػؾا  -ثع٧ػؽ ا   -وٲ٘٭ة كدٹٹد٭ة كثٲةًف ٦ة ٱٞةث٤٭ة ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ظذٯ أ٩ضـتي 

كدذػٮؽ «. ٦ٕضػ٥ اٵ٣ٛػةظ ا٣ؽػٲ٤ػح ٚػٰ ا٣ٛىػعٯ ا٧٣ٕةوػؿة»ا٢٧ٕ٣ كق٧ٌٲذ٫ 

ا٣ػؾم أوػةث٫ ٦ػة « ا٣ػؾػٲؿة ا٤٣٘ٮٱٌػح»٩ٛكٰ إ٣ٯ ا٧٣نةر٠ح ٚػٰ إ٩ضػةز ٦نػؿكع 

ٌٰ »ب ٦نؿكع أوة ٨٦ دجةَؤ كدٕسٌؿ ٦ٓ أ٫ٌ٩ ظضؿ اٵقةس ٚػٰ « ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼ

ا٧٣ضػػةٹت ا٧٣ؼذ٤ٛػػح ٧ٕ٣ػػ٢ ا٧٣ضػػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػػح كػةوػػحن ٦ضػػة٣ٰ ا٧٣ٕػػةص٥ 

٭ؽان ٰٚ اٷق٭ةـ ٚػٰ أ٧ٔػةؿ ا٧٣ض٧ػٓ  كا٧٣ى٤ُعةت. كأٔؽي٥٠ ثأ٩٪ٰ ٨٣ آ٣ٮ صى

ٲ٨ اٵػؿل ١٣ٰ ٱ٪٭ي ٦ٓ ا٧٣ضة٦ٓ ا٣نٞٲٞح ث٤٘ػح ا٣ٞػؿآف ا١٣ػؿٱ٥ كٱ٪نػؿى٬ة ثػ

ا٣٪ةس، ٚٺ ٱضٮز أف دجٞٯ ا٣ٛىعٯ ٣٘ح ا١٣ذةثح كا٧٣عةًؿة ٚعكت، ث٢ ٱ٪جٰ٘ 

ا٣كٰٕ ٣ض٤ٕ٭ة ٣٘ح ا٣ؼُةب كا٧٣عةدزح ٰٚ ظٞٮؿ ا٧٣ٕؿٚح ٠ةٚحن ٵٌف ا٤٣٘ػح ٬ػٰ 

ٰو  ٔ٪ٮاف مؼىٲح ا٧٣ؿء، ٨٧ٚ ٠ػةف ٔؿثٲًّػة ٦ذ٧ٌ٤ٕػةن ٤ٕٚٲػ٫ أف ٱ٪ُػٜ ث٤كػةفو ٔؿثػ

٭ؿ أف ٦ن٤١ح ا٣ٛىػعٯ ا٣ٲػٮـ ٦جٲ٨، كدع٢ٌ ا٤٣٭ضةتي ثؾ٣ٟ ا٧٣ع٢ٌ ا٣سة٩ٰ. كٱْ

ذاتي كص٭ٲ٨، أظؽ٧٬ة  ٔؽـ اقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ذُجٲٞٲح دؽرٱكةن كثعسػةن ٚػٰ 

ٵٌف أك٣ػٰ اٵ٦ػؿ ٚػٰ ٦ْٕػ٥ ا٣ػجٺد ا٣ٕؿثٲٌػح  ،ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح ٦ةٔؽا ا٣كٮرٱح

ٱٕذٞؽكف أ٩٭ة ٣ٲكخ أ٬ٺن ٣ؾ٣ٟ، ٚ٭ؤٹء ٗة٤ٚٮف ٔػ٨ دػةرٱغ ا٣ٛىػعٯ ا٣ٞػؽٱ٥ 

ص٧ح ٚػٰ ا٣ٕىػؿ اٵ٦ػٮم، زػ٥ ٩ًنػُخ كازد٬ػؿت ٚػٰ ٔ٪ؽ٦ة ثؽأت ٤٧ٔٲح ا٣ذؿ

ٜى مػٰء ٦ػ٨ دػؿاث ا٣ٛػؿس كا٣٭٪ػٮد  ا٣ٕىؿ ا٣ٕجةقٰ، كٱ٨ْ ا٧٣ػؿء أ٩ػ٫ ٣ػ٥ ٱجػ

كاٷٗؿٱٜ كا٣ؿك٦ػةف ٣ػ٥ ٱي٪ٞػ٢ ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ـ٦ػةف ٦ػ٨ ا٣ٛةرقػٲح كا٣ك٪كػ١ؿٱذٲح 

كا٣ٲٮ٩ة٩ٲح كا٣ٺدٲ٪ٲح كقٮا٬ة إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح، قٮاء ٦٪ػ٫ ٦ػة ادىػ٢ ثػة٤ٕ٣ٮـ ٠ة٣ُػٌت 

٣ؿٱةًٲةت كا٤ٛ٣كٛح كا٧٣٪ُٜ، أك ٦ة ادى٢ ثة٣ى٪ةٔح، أك ٦ة ادىػ٢ كا٣ىٲؽ٣ح كا
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ثػػةٵدب كاٵقػػ٧ةر كا٣ٕضةاػػت، أك ٦ػػة ادىػػ٢ ثةٵدٱػػةف كا٤٧٣ػػ٢ كا٣٪ِّعػػ٢، 

٣٘ػح ا٤ٕ٣ػ٥ ٚػٰ ا٣ٕػة٥٣ ٤٠ػ٫.  -٠ةٷ٤١٩ٲـٱٌػح ا٣ٲػٮـ  -ٚأوجعخ ا٣ٕؿثٲح ثػؾ٣ٟ 

كٱ١ٰٛ ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ذ٣ٟ اٷمةرة إ٣ػٯ ثٕػي اٵ٣ٛػةظ ٚػٰ ٤ٔػٮـ ا٣ؿٱةًػٲةت 

١٣ٲ٧ٲةء كا٤ٛ٣ٟ ا٣ذٰ أػؾد٭ة ٣٘ةت ا٣٘ؿب ٨٦ ا٣ٕؿثٲٌح ٤ٔػٯ ٦ػٌؿ ا٣ٞػؿكف ك٦ػة كا

 Algorithm/Algorismزا٣خ ٦كذ٤٧ٕحن ٚٲ٭ة إ٣ٯ ٱٮ٦٪ػة ٬ػؾا، ٚ٭ػٰ ٦ؽٱ٪ػحه ث٤ْٛػٰ 

ٕىنػؿٌم أٌكٹن « ا٣ؼٮارز٦ٲٌح» ػٌؽ ا٣ ٕى ا٧٣كذ٤٧ٕٲ٨ ٰٚ ا٣عكةب ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ٩ْػةـ ا٣

 ٌٰ ـ( كث٤ٛػػِ 847)ت  زػػ٥ ٚػػٰ ا٣جؿ٦ضػػح ٚػػٰ ا٣عةقػػٮب إ٣ػػٯ اقػػ٥ ا٣ؼػػٮارز٦

Algebra «جٍؿ ، ك دعػٌٮؿ ٣ْٛػة  «ا٣عكةب ٚػٰ ا٣ضجػؿ كا٧٣ٞةث٤ػح»إ٣ٯ ٠ذةث٫ « ا٣ضى

 ٍ ٦ػأػٮذ cifraكا٤٣ٛػِ ا٣ٺدٲ٪ػٰ  ،Alcaliك Alcoholا١٣يع٢ كا٤ٞ٣ٰ ٔ٪ؽ٥٬ إ٣ػٯ  

ٍٛؿ»٨٦ ا٤٣ِٛ ا٣ٕؿثٰ  ، كٝؽ اقذ٤٧ٕخ ٣٘ػةت ا٣٘ػؿب وػٲ٘ةن ٦ذنػةث٭ح ٦٪ػ٫ «ا٣ىِّ

« ا٣ىػٛؿ»دعٌٮؿ ثٕؽ ذ٣ٟ ثؽٹ٣ذ٫ ا٣ضؽٱؽة ٤ٔػٯ  ، ز٥«ا٣ؿ٥ٝ»أك « ا٣ٕؽد»ث٧ٕ٪ٯ 

. كإذا ٠ةف ا٣جةظسٮف ٱؼذ٤ٛٮف ٰٚ أو٢ ٧٤٠ػح ٦zero٪ؽ ا٣ٞؿف ا٣ؼة٦ف ٔنؿ إ٣ٯ 

ـ( ٬ػٮ ٦ؼ٤ٌػه ٬ػؾا 813ٚ٭٥ ٦ذٛٞٮف ٤ٔٯ أٌف صةثؿ ثػ٨ ظٲٌػةف )ت« ا١٣ٲ٧ٲةء»

؛ كأٌف ٣٘ػةت ا٣٘ػؿب  ٌٰ ا٥٤ٕ٣ ٦ػ٨ أٱػؽم ا٧٣نػٕٮذٱ٨ ك٦جذ١ػؿ ا٧٣ػ٪٭ش ا٣ذضؿٱجػ

٦ػ٨ ا٣ٕؿثٲػح. ٧٠ػة أػػؾت أقػ٧ةء  -ثػأداة ا٣ذٕؿٱػٙ  - Alchemy أػؾت ٧٤٠ح

ا٣٪كػؿ »اػذىػةران ٦ػ٨ « ا٣ٮاٝػٓ» Vegaك « ا٣ُػةاؿ» Altairثٕي ا٣٪ضٮـ، ك٦٪٭ة  

« ذ٩ػػت ا٣ؽصةصػػح»اػذىػػةران ٦ػػ٨ « ذ٩ىػػت» Deneb ك« ا٣٪ٌكػػؿ ا٣ٮاٝػػٓ»ك« ا٣ُػػةاؿ

ًرٍصػ٢ » Rigelك « ثٲػخ ا٣ضػٮزاء» Bet el geuse ك« ٚػ٥ ا٣عػٮت» Fomalhaut ك

ىؿاف» Aldebaranك« زاء/ًرٍص٢ ا٣ضجٌةرا٣ضٮ ث  -ك٬ػٮ ثػٲ٨ ا٣سؿٱٌػة كا٣ضػٮزاء –« ا٣ؽَّ

٘يػٮؿ»اػذىةران ٦ػ٨  Algolك ٤َّْٲ٥» Achernar ك« رأس ا٣ ك٣ػؾا «. آػػؿي ا٣٪ٍَّ٭ػؿ/ا٣

قؼؿ مةٔؿ ا٣٪ٲ٢ ظةِٚ إثؿا٬ٲ٥ ٦ػ٨ ٬ػؤٹء ا٣٘ػة٤ٚٲ٨ ٤ُ٦ػٓ ا٣ٞػؿف ا٧٣٪ىػؿـ، 

 ٚٞةؿ ث٤كةف ا٣ٛىعٯ 
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ٕي٥ٞو ٚػٰ ا٣نجػػةب ك  ٣ٲذ٪ػٰر٦ىٮ٩ٰ ث

 

ٔيؽادػػٰ  ٞي٧خي ٥ٍ٤ٚ أصػـع ٣ٞػٮًؿ  ٔ 

 كقػػٕخي ٠ذػػةبى ا  ٣ْٛػػػةن كٗةٱػػػحن  

 

 ك٦ػػة ًػػٞخي ٔػػ٨ آمو ثػػ٫ً كْٔػػةت 

ٜي ا٣ٲٮـ ٨ٔ كوٙ آ٣ػحو    ١ٚٲٙ أًٲ

 

 كد٪كػػػٲٜ أق٧ػػػػةءو ٧٣ؼذؿىٔػػػػةت 

ري ٠ػة٨٦ه    أ٩ة ا٣جعؿ ٰٚ أظنػةا٫ ا٣ػػؽُّ

 

 ٚ٭٢ قأ٣ٮا ا٣ٌ٘ٮاص ٨ٔ وػؽٚةدٰ؟ 

ػؽاة ثػ٢ ٧٦ػ٨  كا٣ٮص٫ اٳػؿ ٧٤٣ن٤١ح إ٧٬ةؿ  ا٣ٛىعٯ ٹ ٦ًػ٨ ا٤ُ٣جػح كا٣ني

٧ةد٭ػة كرٔةد٭ػة ٣ٲٞذػؽم ث٭ػ٥ ٗٲػؿي٥٬ ذؿضي ث٭٥ أف ٱ١ٮ٩ٮا ظي  ،ٱضٲؽك٩٭ة ٦ٓ أ٫٩ ٱٛي

ةدؾد٫ ٚػٰ اٵز٬ػؿ ك٣ٲف ٬ؾا ا٣ذٞىٲؿ ك٣ٲؽ ا٣ٲٮـ ٵٌف ٫َ ظكٲ٨ كوٙ ظػةؿ أقػ

كازفى َػٺبي اٵز٬ػؿ ثػٲ٨   »ٚٞػةؿ ،ثٲٲ٨ ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح ا٧٣ىػؿٱٌحكأقةدؾد٫ً اٵكر

ؿثٮف إٹ ظٲ٨ ٱٞؿؤكف ٰٚ ا١٣ذت مٲٮػ٭٥ ٚإذا د٧٤١ٮا ٗؿٝػٮا  ،ا٣ؾٱ٨ ٠ة٩ٮا ٹ ٱٕي

كثػٲ٨ أقػةدؾد٭٥  ،كأٗؿٝٮا َٺث٭٥ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕة٦ٲح إ٣ػٯ أذٝػة٩٭٥ أك إ٣ػٯ آذا٩٭ػ٥

ثٲػٲ٨ ا٣ػؾٱ٨ ٠ػة٩ٮا ٱٕؿثػٮف ظػٲ٨ ٱٞػؿؤكف كظػٲ٨ ٱٌٛكػؿكف كظػٲ٨ أك٣بٟ اٵكر

كػأ٣ٮف أ٩ٛكػ٭٥ ٠ٲػٙ ك٠ة٩ٮا ٱ ،ٱؼٮًٮف ٦ٕ٭٥ ٚٲ٧ة مةء ا  ٨٦ أ٣ٮاف ا٣عؽٱر

يدٲط ٣٭ؤٹء اٵكر  ،ثٲٲ٨ ٦ة أدٲط ٣٭٥ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ثأقؿار ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كدٝػةاٜ آداث٭ػةأ

 «.؟ء٨٦ ا٥٤ٕ٣ ٣نٲٮػ٭٥ أك٣بٟ اٵصٌٺ  ك٠ٲٙ ٥٣ ٱيذط ٬ؾا ا٣٪ٮع

كٝؽ أ٤ٛٗػخي ٔػ٨ ٧ٔػؽو ٦كػأ٣ح ا٧٣ىػ٤ُعةت ثأكص٭٭ػة ا٣سٺزػح دؿص٧ػحن 

يٌت ا٧٣ن٤١ح ا٤٣٘ٮٱٌػح٣ٲكخ  -ٚٲ٧ة أرل  -ٵ٩٭ة  ،كدٕؿٱجةن كدٮظٲؽان  ٚػة٧٣٪٭ش  ،٣

 ،ا٣ىعٲط ٱٞذٌٰ أف د١ٮف ا٣ٛىعٯ ٣٘ح ا٥٤ٕ٣ كا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ا٧٣ضػةٹت ٠ةٚػح

ك٨٣ ٱٌٲؿ٬ة ٔ٪ؽاؾو دٌٕؽدي ا٧٣ى٤ُعةت أك ٔؽـي اٹدٛةؽ ٚػٰ دؿص٧ذ٭ػة أك ٚػٰ 

دٕؿٱج٭ة أك أف ٱ١ٮف ثٌٕ٭ة أٔض٧ٲةن ٵٌف اٹقذ٧ٕةؿ ٠ٛٲ٢ ثة٣ذؼ٤ٌه ٨٦ ا٢٤ٕ٣ 

كإذا ٠٪ػة  .ػٌٛ٭ة إ٣ٯ ا٣عٌؽ اٵد٩ٯ -٤ٔٯ اٵ٢ٝ  -ةن أك كا٧٣سجٌُةت مٲبةن ٚنٲب

ٓي ٬ضؿى ا٣ٛىعٯ ظذٯ ٦٪ذىٙ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨ إ٣ٯ أقجةبو ٠سٲػؿة أ٧ٌ٬٭ػة  ٩يؿص

دٌٛنٰ اٵ٦ٲٌح ٚأمُّ ٔؾرو ٰٚ أف ٱ٭ضؿ٬ة ا٣ٲٮـ ٦ٺٱٲ٨ ا٣ٕؿب ٨٧٦ أ٩٭ٮا ا٣ذ٤ٕػٲ٥ 
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٭٥ ا٣سػػة٩ٮم أك دػػةثٕٮا ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ ٚػػٰ ا٣ضة٦ٕػػةت كا٧٣ٕة٬ػػؽ ك٩ػػةؿ ٠سٲػػؿكف ٦ػػ٪

 ا٣ؽ٠ذٮراق كا٧٣ةصكذٲؿ كا٣ؽث٤ٮـ؟م٭ةدات 

 أٗٓا اىطفو اىهؽًٗ

ٹ ًػٲةر أ٦ةـ ظ٧ةة ا٣ٛىعٯ ك٦يعجٌٲ٭ة قٮل اٵػػؾ ث٧ػة كرد ٚػٰ إٔػٺف 

ٌٰ ٚػٰ آذار ٔػةـ  ك٬ػٮ  ،٦2117ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ث٧٪ةقجح اظذٛة٣ػ٫ ثة٣ٕٲػؽ ا٧٣ةقػ

ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ وٲة٩ح ا٣ٛىعٯ كا٧٣عةْٚح ٤ٔٲ٭ة كدٲكٲًؿ٬ة كدُٮٱؿ٬ة كص٤ًٕ٭ػة »

٦ذكٕحن ٧٣ضةٹت  ،ٝةدرةن ٤ٔٯ ا٣ٮٚةء ثةظذٲةصةد٫ ك٦ُة٣ج٫ ،ٮا٠جحن ٣ؿكح ا٣ٕىؿ٦

ثةٔذجػةر ٬ػؾق ا٤٣٘ػح كٔػةءن ٣ذؿاز٪ػة  ،ا٧٣ٕؿٚح ا٣نػة٤٦ح كا٧٣ذكػةرٔح ثػٺ ظػؽكد

ٌٰ ٝؽٱ٧ًػ٫ً  ،كزٞةٚذ٪ة كذػٲؿةن ١٧٣ذ٪ـاد٪ة كدض٤ٲةت إثؽأ٪ة كآ٣حن ٷ٩ذةص٪ػة ا٧٣ٕؿٚػ

ٓه ك٦٪٤ُٞةن ٧ُ٣ٮظةد٪ة ك٦ٮاص٭ذ٪ة ٣ ،كظؽٱس٫ ٤ذعٌؽٱةت ا٣ذٰ ٱٛؿً٭ة ٤ٔٲ٪ػة كاٝػ

ٌٰ صؽٱػؽ ٹثػٌؽ ٚٲػ٫ ٦ػ٨ دأ٠ٲػؽ ا٣٭ٮٱٌػح كدؿقػٲًغ ا٣ٞػؽـ كاٵػػًؾ  ٌٰ كٔػة٧٣ ٔؿث

ـً ٚٲ٫ ٧٠ة أق٭٧٪ة ٔجؿ ا٣ذػةرٱغ ٔ٪ػؽ٦ة ٠ة٩ػخ  ثأقجةب ا٣ذٌٞؽـ ككقةا٫٤ كاٷق٭ة

 «.ا٣ٕؿثٲح ٣٘ح ا٣ٕٮ٧٣ح كصة٦ٕحى ا٣سٞةٚةت ك٣كةفى ا٣نٕٮب

٭ؽ ٣ذع ؽ ثجؾؿ ا٣ضي ًٔ ٞٲٜ ٦ة ٝة٣ذ٫ ا٣ؿاظ٤ح اٵقذةذة ا٣ػؽ٠ذٮرة كٰٚ ا٣ؼذةـ أ

ا٧ٕ٣ػ٢ ٦ػٓ »ك٬ػٮ  ،٣ٲ٤ٯ ا٣ىجٌةغ رظ٧٭ة ا  ثٕؽ ا٧ٌ٩ة٦٭ة إ٣ػٯ ٦ض٧ٕ٪ػة ٬ػؾا

أٌٔةا٫ ٤ٔٯ ظ٧ةٱػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كدٕـٱػـ ١٦ة٩ذ٭ػة كإٗ٪ةا٭ػة كاٹردٞػةء ث٭ػة 

 «.ا٣ذٌُٮر ا٣عٌةرم ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕة٣ٰ٧٣ذٮا٠ت 

 .كثؿ٠ةد٫كا٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ كرظ٧ح ا   ،كثة  ا٣ذٮٚٲٜ

29/3/2117 

*   *   * 
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(808) 

 «فّ امؼصوطِْ خَ اظْ »

 

 امىعأمث: -8

ثمعوٍ دػٌفؿت  «اقذٌفٍ الشؿكط»ُشِع فَ االقذعمةؿ المعةصؿ عجةرة: 

ال دقجػػا الػذجػػةت  ِػػؿ »فِػػى الشػػؿكط كاقػػذ مذًة  كذلػػل هعػػٌ  ػػٌلً : 

كُظعِّف ثعظً  اقػذعمةلًة ٓف المعػةص  القؽُمػح لػ   «كطالمكذٌفِح الشؿ

 دٌردية ثًؾق الؽاللح 

 االقخصاح: -2

ثمعوػػٍ دػػٌفؿت فِػػى الشػػؿكط  «اقػػذٌفٍ الشػػؿكط»صػػٌاز  ػػٌلً : 

 كاقذ مذًة 

 فْ امىعاجه: -أامخعنٔل:  -3

كفٍى الشػَءي: دػ َّ  ُقػةؿ: كفىػٍ ثةلشػَء كأكفػٍ »صةء فَ لكةف العؿب: 

                                                 

() مجمع هذه قرارات جملس جممع اللغة العربية بدمشق، وهي قابلة للتعديل يف مؤمتر امل 

 )يرجى ممَّن له مالحظات عليها أن يتػضل بإرساهلا إىل املمجلة( 
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ػككفٍَّ ثمعوٍ كاظؽ ك فٍَّ المؽة: ثذغىًة كاقذ مذًة  كالٌافَ من الشِّ ٌى ى عؿ: مػة د

  «كاقذٌفةق: ل  ُؽع موى شِبةن  اقذٌفٍ فَ االقذعمةؿ عؽة أصـااى فَ دااؿدى  

ٍ آمؿ: ل  ُؽٍع موى شِبةن  ( معوةية )اقذ ما(  كاقذٌف فٍَّ ٌى ى  ُفً  من يؾا أف )د

 فْ امؿصف: -ب

عَّاى ثمعوٍ ا ت كدػِقَّنى كسِؿان مة ُأدَ ثوةء دىفى ػاى كاقػذعضاى قذفعاى هعػٌ: دعضَّ

ت كدجَِّنى كاقذجةفى   كاقذِقنى

كُعذ  من يؾا أف )اقذٌفٍ( كردت ثةلمعوٍ المقصػٌد كيػٌ عػؽـ دػؿؾ 

( فَ  ٌلً :  فٍَّ المػؽة: اقػذ مذًة»شَء من المػذٌبت أك ثمعوٍ )دٌفٍَّ ٌى ى  «د

ٌفِح غذجةت مكذ»ثمعوٍ )اقذ مذًة( ك «اقذٌفٍ الشؿكط»كلؾا ُصط  ٌلً : 

 ثمعوٍ دعققخ فًِة الشؿكط المػذٌثح  «لذشؿكط

 فْ االظخئٌاس: -ج

( لذعػةـ 76أصةزية مضمع القةيؿة فَ آلفةظ كآقػةلِت فػَ الػؽكرة )

 ـ 0202

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة

 قصار امنجٌث: -4

 ةىعٌّ حِفصت فٍٔ امؼصوط واظخكىنُا. «اظخِفّ امؼصوط»جِاز قِمُه: 

*   *   * 

 (809) 

مَ   وحأزٓه أزَّ

 

 :امىعأمث -8

ـى( كمصػؽرق )دػأزُ (ت ثمعوػٍ  ُشِع فَ االقذعمةؿ المعةصؿ الفعػا )أزَّ
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إظؽاث أزمح كشؽة فػَ أمػؿ  كلػ  ُػؿد يػؾا الجوػةء لذفعػا )أزَّـ( كال داللذػى 

 المعؽزح فَ المعةص  

 :االقخصاح -2

ػِ،ت  صٌاز اقذعمةؿ )أزَّـ كدأزُ ( ثمعوٍ إظؽاث أزمحت كيَ الشؽة كالظِّ

 ح يؾق الؽاللح إلٍ المعض  كإطةف

 فْ امىعاجه: -: أامخعنٔل -3

  :آىٍزـ: القٍػػػع ثةلوػػةب كالكػػ ِن  آٍزمػػح: الشػػؽة »لكػػةف العػػؿب

وح المضًؽثح  كالمذأزِّـ: المذأل  ٓىزمػح  كالقعع  كآزمح: الكَّ

جَّضت كالمأًزـ: المىظِ، ىٍزمةن: دىقى ـى أ   «الـمةف  كأزى

  :ـى: آىٍزمح كآىزىمح»الٌقِع : الظِ، كالشؽةت ُقةؿ: أزمػح مةلِػح  كدأزَّ

  «أصةثذى أٍزمح

كُفً  مػن يػؾا أف آىٍزـ كآىٍزمػح يػَ االشػذؽاد كالظػِ،ت كأف الفعػا 

ـى( ثمعوػٍ دػألَّ  لظػِ، الـمػةف  )أزَّـ( عذٍ ثوةء )فعَّا( ل  ُؿدت كل ن كرد )دأزَّ

 كأصةثذى أزمح 

 فْ امؿصف: -ب

عَّػا( مة داـ  ؽ كرد الفعا )دأزَّـ(  ثمعوٍ أصةثذى أزمحت كيٌ عذٍ ثوػةء )دفى

الؾم من معةهِى الميػةكعحت فػِم ن العػٌدة إلػٍ فعذػى المذعػؽم )أزَّـ( الػؾم 

 ُفِؽ المعةلضح 

 فْ امسالمث: -ج

إذا صط اشذقةؽ )أزَّـ(ت كيٌ اشذقةؽ  ِةقَ صةز أف ُ ػٌف معوػةق أصػةثى 

ى ثأزمح كطةاقحت كيؾا يٌ المعوٍ المقص  ٌد لؽل المعؽزِن ثأٍزمح أم أك عى

عذٍ أهى ُم ن اشذقةؽ الفعا )أزَّـ( من آزمحت ثمعوٍ شؽَّد كطَِّ،ت ٓف 
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ػت( مػن كذمػح  صَّ آزمح يَ الشؽة كالظِ،ت كمة اشػذقخ العػؿب الفعػا )دٌى

ٍصجح(ت ثمعوٍ أكاى كصجح كاظؽة فَ الٌِـ   )كى

 فْ االظخئٌاس: -د

  4/444 أصةزية مضمع القةيؿة فَ كذةب آلفةظ كآقةلِت -

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة

 قصار امنجٌث: -4

ئ،،  جِاز اظخعىال )أزَّم وحأزٓه( ةىعٌّ إخساث أزوث، وَْ امؼسة وامضِّ

 وإضافث َشه امسالمث إمّ امىعجه.

*   *   * 

(880) 

 األومَِّٓث

 

 :امىعأمث -8

ُشػػِع فػػَ االقػػذعمةؿ المعةصػػؿ كذمػػح )آىكلٌَُّػػح( ثمعوػػٍ آىقػػجقَِّح 

 َِّ ح فَ دؿدِت آمٌر المػذٌب إهضةزيةت كل  دؿد عذٍ يؾا الجوةء كيؾق كآظقِّ

 الؽاللح فَ المعةص  العؿثِح 

 :االقخصاح -2

َِّػػحت  ًٌَُّػػح( مػػن )آىٍكلػػٍ( ثمعوػػٍ آىقػػجقَِّح كآظقِّ ى ٍكل
صػػٌاز  ػػٌلً : )آى

  كإطةفذًة إلٍ المعض  العؿثَ

 فْ امىعاجه: -أ: امخعنٔل-3

  :آكَّؿ: المذقػػػؽِّـ كيػػػٌ هقػػػِض اًّػػػػؿت كآهسػػػٍ »لكػػػةف العػػػؿب

لَِّػح   ىكَّؿي ثػِِّني آىكى ىكلػٍ ثًػؾا »  «آيكلٍ  كدقٌؿ: يؾا أ كفػنفه أ
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ىكلػٍ ث ػؾا  ػةف: آظقَّػةف  كفنفه أ ِى آمؿ: أظ،ُّ ثػىت كيمػة آىٍكل

لٍِةت كينَّ  ٌي صؽرت كدقٌؿ فَ المؿأة: يَ ال
ى ةت أظؿل ثى كأ لٍِِى ٌي   «ال

  :آىٍكلٍ اق  دفظِا ثمعوٍ آظٌ، كآىصؽر كآ ؿب»الٌقِع»  

 فْ امؿصف: -ب

ذَِّح(ت  آىٍكلٌَُّح() ىفٍعى ىٍكلٍ( عذٍ كزف )أ مصؽر صوةعَ من اق  الذفظِا )أ

كالمصؽر الصوةعَ ُم ن أف ُصةغ من آقمةء الضةمػؽة كالمشػذقحت فقٌلوػة 

ًٌَُّح( ُعوَ ظةلح مة يٌ أظ،ُّ  ى ٍكل
 كأصؽر من  ِؿق  )آى

 فْ االظخئٌاس: -ج

  4/557أصةزية مضمع القةيؿة فَ آلفةظ كآقةلِت  -

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة

 قصار امنجٌث: -4

َّٔيي َِِّٓييث( وييي )األَْومييّ( ةىعٌييّ األَظييت َّٔث واألخ ِّ َ ث، جييِاز قييِمُه: )األَْوم

 .وإضافخُا إمّ امىعجه امعصةْ

*   *   * 

 (888) 

 امتَُؤظاء

 

 :امىعأمث -8

بًػة  ُشِع فَ االقذعمةؿ  ٌلً : )الجيؤىقةء( صمعةن ل ذمح )ثػةاف(ت كُؼػِّ

 ٓهًة صفح لمؾكؿ عة ا  تثعظً  ٓف  ِةس صمع )ثةاف( عوؽي  )ثةاكٌف(

 :االقخصاح -2

يؤىقةء)صعح  ٌلً :   عةصح ةن لػ )ثةاف( ثمعوٍ مفذقؿ كشؽُؽ الصمعةن  ِةقَِّ  (ث
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 فْ امىعاجه:  -أ :امخعنٔل -3

  :الجػأس: العػؾابت كالشػؽة فػَ العػؿبت كرصػاه »فَ لكةف العػؿب

ىآقػحن  كالجيػٍؤس: الشػؽة  ىؤيسى ث ىأٍقةن كث ىبًفى ث : شضةعت ث ىبًفه ث

ىبًِكةن إذا افذقػؿ  ىأٍقةن كث يٍؤقةن كث سي ث
ىبًفى الؿصا ُىجٍأى كالفقؿ  كث

  «كاشذؽت ظةصذى

  :ى »فَ الٌقِع ىبًفى ُىجٍأ ىبًِكةن: افذقؿ كاشػذؽت ظةصذػى ث يٍؤقةن كث ىأٍقةن كث سي ث

  «فًٌ )ثةاف(

سي 
ىبًفى ُىجٍػأى أم الجػةاف  تُذظط من يؾا أف )ثةاف( اق  فةعا من الفعا ث

 يٌ المفذقؿ المعذةج 

 فْ امؿصف: -ب

ػةء ككيؿىمػةءت  يؤىقةء( يَ صمع د كِؿ عذٍ كزف )فيعىنء( كويجًى كاطط أف )ث

ٌَّ لجوةءُ  ن:كيؾا الضمع  ِةق

آكؿ: صفح لمؾكؿ عة ا عذػٍ كزف )فىًعِػا( ثمعوػٍ )فةعػا( صػعِعح 

ةءت ككػؿُ  ككيؿىمػةءت  يجًى النـ  ِؿ مظةعفح دالح عذٍ قضَِّح مؽحو أك ذـٍّ كوىجِى كه

جىوةء  جِن )صجةف( كصي عةءت كصى ضى ضِع كشي  كشى

كالسةهَ: صفح لمؾكؿ عة ا عذٍ كزف )فةعا( دالح عذػٍ قػضَِّح مػؽحو أك 

جىوةء )ٓهى صمػع ذـٍّ كعةل  ك ًنء  كشؾَّ صمع صجةف عذٍ صي ذمةءت كصةيا كصي عي

جِن كيٌ الضجةف(   صى

كيؾا الصوف السةهَ موػج، دمةمػةن عذػٍ كذمػح )ثػةاف( الذػَ يػَ صػفح 

 لمؾكؿ عة ا عذٍ كزف )فةعا( 

ىبًِف( ثمعوٍ الشضةع فذِكخ مٌطع صؽاؿ   أمة الجؤقةء صمعةن لػ )ث

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة
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 منجٌث:قصار ا -4

 جىعاً مي )ةائط( ةىعٌّ ف ٔص وودخاج. (امتَُؤَظاء)ؾدث قِمُه: 

*   *   * 

(882) 

 ةجَّ األوَص وةجَّ فْ األوص

 

 امىعأمث: -8

ثمعوٍ أعػٍ ظ مةن  ةغعةن فِىت أك  (ثخَّ فَ آمؿ)عجةرة:  ثعظً ُؼػِّئ 

ىي مذعؽُةن ث (ثخَّ آمؿى ) ػع فِى ثؿأمت كالصٌاب عوؽي :  عى  وفكى ثمعوٍ  ػى

 االقخصاح: -2

ثمعوػٍ أعػػٍ فِػى ظ مػةن  ةغعػةن ثذعؽُػح  (ثخَّ فَ آمػؿ):  ٌلً صٌاز 

( ثةلعؿؼ )فَ(   الفعا )ثخَّ

 فْ امىعاجه: -أامخعنٔل: -3

  :الجخ: القػع المكذأصا  كثخَّ العةك  القظةء عذػٍ فػنف »الذكةف

  «أم مة ُقػع أمؿان  ؛إذا  ػعى كفصذىى   كق ؿاف مة ُجيخُّ 

  :يذٌدةن: اه»الٌقِع ىذ ػثخَّ الشَءي ث ىذةدػةن:  ةقػع  كثخَّ الشَءى ُجذُّى ث ىذَّػحن كث كث

ى  ٍػعةن مكذأصنن  كثخَّ الع  : أصػؽرىقت كثػخَّ آمػؿ:   ػعى

  «هٌاق كصــى ثى   كثخَّ الِمِن: صــى ثًة كأمظةية

  « ػع ثؿأُى: ثخَّ فِى»كصةء فَ الٌقِع فَ مةدة ) ػع(: 

( ُضَء الزمةن كمذعؽُةن ثوفكػى كسِػؿانت كل وػى صػةء عذ  من يؾا أف )ثخَّ كُي 

كمع أف كاطعَ المعض  الٌقػِع   مذعؽُةن ثػ )فَ( فَ عجةرة المعض  الٌقِع

( إهً  ف تاقذعمذٌق  ل  ٌُردكق فَ مةدة )ثخَّ
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 فْ امسالمث: -ب

(ت فإف يؾا آػِؿ  ؽ ُيعػؽَّل ثػػ )فػَ(ت عذػٍ  إذا كةف ( ثمعوٍ ) ػعى )ثخَّ

أم ال  «ال ُيقػىػع فًِػة ثِقػِن»: 0/55فػَ الؼصػةا   مسةؿ  ػٌؿ اثػن صوػَ

 ُقػعٌف آمؿ أك الؼنؼ فَ ذلل ثِقِن 

فًؤالء عمؿ كعسمةف »: 9/000صةء فَ المعذٍَّ الثن ظــ آهؽلكَ  -

  «كزُؽ ثن زةثخ ال ُقػعٌف فِى ثشَء

كموًػة مػة ال »: 0/407كذػةب الصػِةـ  - كصةء فػَ فذػةكل الكػج َ -

  « ةفُقػعٌف فِى ثعؽـ اإلم

( معوػٍ  كعذٍ مة قج، ُم ن  جٌؿ )ثخَّ فَ آمػؿ( عذػٍ دظػمِن )ثػخَّ

(ت كمن شؿكط الذظمِن الذقةرب فَ المعوٍ   ) ػعى

 فْ االظخئٌاس: -د

ثخَّ »أ ؿدى المعةص  العؽُسح مسا معض  الذغح العؿثِح المعةصؿة فقةؿ:  -

عػض   كأشػةرت ث«أهًةق ككصا فِى إلٍ  ؿار  ك ظِح مجذٌت فًِػة :فَ آمؿ

كذت الذصعِط الذغٌم إلٍ أهًة صعِعح  كػؿَّصًة دكزم عذٍ دقػؽُؿ )ثػخَّ 

 رأُى فَ آمؿ( أم ثعؾؼ المفعٌؿ ثى 

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة

 قصار امنجٌث: -4

ةىعٌيّ أطعيّ فٔيٍ خكىياً قاظعياً ةخعسٓيث  (ةجَّ فْ األويص)جِاز قِمُه: 

( ةامدصف )فْ(.  امفعل )ةجَّ

*   *   * 
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(883) 

 خثةَْدج وةَدْ 

 

 :امىعأمث -8

دذػل مٌقػٌعح لغٌُػح )ُؼػِّئ ثعظً  دأهِر كذمح )ثعخ( كػأف ُقػةؿ: 

ٓف يؾق ال ذمح مصؽرت كيٌ ممة ُكذٌم فِػى المػؾكؿ كالمؤهػر عوػؽ  (ثعذح

 الٌصف ثى لؽل ثعظً  

 :االقخصاح -2

 صفح ثمعوٍ صؿؼ كػةل  ممة ُؼةلػى  (ثعخ كثعذح)صعح  ٌلً : 

 فْ امىعاجه: -: أامخعنٔل -3

 الجعخ الؼةل  من كا شَءت ُقةؿ: عؿثػَ ثعػخ كعؿثِػح »ذكةف: ال

ثعذح  الضٌيؿم: عؿثَ ثعخ أم معضت ككؾلل المؤهر 

ػخ  كاالزوةف كالضمعت كإف شبخ  ذخ: امؿأة عؿثِح ثعذػحت كزوَِّ

  «ؿكال ُضمع كال ُعقَّ  ٍسوٌ كصمعخت ك ةؿ: كثعظً  ال ُي 

  :ؿؼ الؼةل  ال ُؼةلػى  ِؿق  كعؿثَ»الٌقِع ثعػخ:  الجعخ: الصِّ

ؿٌّ ػةل   َ كػا ذلػل فػُكػذٌم  تشػؽُؽ :ثعخالوَّكت كظى

المؾكؿ كالمؤهر كالمسوػٍ كالضمػعت ك ػؽ ُؤهَّػر كُضمػعت 

  «فِقةؿ: عؿثِح ثعذح كأعؿاب ثيعٌت

ككاطط ممة قج، أف دأهِر كذمح )ثعخ( صةاـ ككػؾا دسوِذًػة كصمعًػةت 

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة فن ظؿج فَ اقذعمةلًة مؤهسح 

 قصار امنجٌث: -4

 ؾفث ةىعٌّ ؾصف ورامؽ وىا ٓزامعٍ. (دخثةدج وة)ؾدث قِمُه: 

*   *   * 
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(884) 

ارث اخ وةَزَّ  ةَذَّ وةَزَّ

 

 :امىعأمث -8

ػىت  ( ثمعوػٍ أرذَّ الكػةاا كرشَّ ُشِع فَ االقذعمةؿ المعةصؿ الفعػا )ثػغَّ

ةػح( لْلح الذَ ُيؿشُّ ثًة ةخ( لمن ُقٌـ ثةلفعات ك)ثؼَّ كقػٌلً :  تكاالق  )ثؼَّ

جِػؽثػغَّ )ت (ثغَّ عذِى المػةء) ػ)ت (العشػؿات ثةلمي بًػة  (مَّىثػغَّ السعجػةف قي كُؼػِّ

 ل  دؿد فَ المعةص  القؽُمح  ٓهًة تثعظً 

 :االقخصاح -2

ت ككػػؾا قػػةاؿ مشػػذقةت الفعػػات  «ثػػغَّ »صػػٌاز  ػػٌلً :  ثمعوػػٍ أرذٌ كرشَّ

 كإطةفذًة إلٍ المعض  

 فْ امىعاجه ام سٓىث: -: أامخعنٔل -3

( لِف فَ المعةص  القؽُمح كذمح ثًؾق الؽال ىػغو ىػغو ث لحت ككرد فًِة لفػؼ )ث

ىغو  ىغو ث ( ثمعوٍ  ةؿ لى ث ىٍؼجىغى  ثمعوٍ االقذعكةفت ك)ث

 امىعاجه امدسٓثث: -ب

صةء فَ المعض  العؿثَ آقةقَ الصةدر عػن الموممػح العؿثِػح لذذؿثِػح  -

: كمعض  الذغح العؿثِح المعةصػؿة كالسقةفح كالفوٌف ثضةمعح الؽكؿ العؿثِح

ىؼَّ » ةػح )كالضمع ث ةخ كثؼَّ ى  كثؼَّ   «آلح الؿش :ةػةت(ثغَّ الكةاا: رشَّ

هقنن عن  ِؿق مػن  0/047كذكؿق دكزم فَ د مذح المعةص  العؿثِح  -

 معةص  ثعض المكذشؿ ِن 

 كخب امخصاث: -ج

( كرد  - ذكؿ أظمؽ دِمٌر فَ المعض  ال جِػؿ لذعةمِػح المصػؿُح أف )ثػغَّ
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ثمعوٍ رش المةء فَ كذةب )مػةلع الجؽكر( ٓدُت من القؿف الذةقع الًضؿم 

فػػَ ثِػػخ  09كفػػَ كذػػةب )ركض اّداب( لذعضػػةزم ص  ت02ص  0ج

 لضمةؿ الؽُن الصٌفَ ُقٌؿ فِى:

ػػػػى ٍَّ فجؼَّ ٍردو ذكػػػػ  أدةهػػػػة ثمػػػػةكى

 

ػػؿي   ٍعػى
ى  ثسغػػؿو لػػى كةلمكػػل ثػػا يػػٌ أ

كذكؿ الؽكذٌر معمؽ ظكن عجؽ العـُـ فَ ثعر لى فَ كذػةب )آلفػةظ  

ةصػؿة كآقةلِت( لمضمع القةيؿة أف ال ذمح كردت فَ معضػ  العؿثِػح المع

ح (يةهـفِؿػ)ل ةػح كًمجؼَّ  ت كذكؿ أُظةن ثؼَّ

 فْ االظخئٌاس: -د

  4/000أ ؿية مضمع الذغح العؿثِح ثةلقةيؿة فَ كذةب آلفةظ كآقةلِت  -

منظمح: ال ذمح آرامِح آصا فعذًة )إثَّغ( كمصؽرق )ثٍؼٌػة( ثمعوٍ ثػغَّ  

 رزؽ اهلل ثعكت  ٌؿ مؽُؿ مؽرقح الذغح اّرامِح ثمعذٌال آقذةذ صٌرج 

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة

 قصار امنجٌث: -4

، وكييشا ظييائص وؼييخ ات امفعييل،  (ةييذَّ )جييِاز قييِمُه:  ةىعٌييّ أرذّ ورشَّ

 وإضافخُا إمّ امىعجه.

*   *   * 

(885) 

 امتِسآث

 

 امىعأمث: -8

ُشِع كسِػؿان فػَ االقػذعمةؿ الذغػٌم المعةصػؿ كذمػح )الجًؽاُػح( ثمعوػٍ 

 يؾق ال ذمح ثًؾا الجوةء  )الجىؽء(ت كل  دؾكؿ المعةص 
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 االقخصاح: -2

 ثمعوٍ الجؽءت كإطةفذًة إلٍ المعض   (الجًؽاُح)صٌاز  ٌلً : 

 فْ امىعاجه: -أامخعنٔل: -3

  :ىق »لكةف العؿب ىثؽأ ىٍؽءان كأ ىق ُجؽؤق ث ىؽأ ى ثى كث ىؽأ ت ث الجؽء: فعا الشَء أكؿي

ىق  ُقةؿ: لل الجؽءي كالجىٍؽأة كالجىًؽُبػح كالجىػؽاءة  كالجيػؽاءة كاثٍذىؽأ

كالجىؽايح عذٍ الجؽؿت أم لل أف دجؽأ مسا  ِػؿؾ فػَ الؿمػَ 

ىػٍؽأدوة كثًػؽأدوة »ك ِؿق  كظ ػٍ الذعِػةهَ:  كػةف ذلػل فػَ ث

ىٍؽء كثةدمى ثؽمءو  عذػٍ  ثةلقصؿ كالمؽ  ك ٌلً : أفعذى ثةدئ ث

  «أم أكؿ شَء )فىًعِا(

  كُذعؼ أف الذكةف ذكؿ قذح مصةدر لذفعا )ثؽأ(ت كلِف ثِوًة )الجؽاُح(

  :ىؽأةن: ظؽث كهشأ  الجىٍؽء: أكؿ كػا شػَءت ُقػةؿ: »الٌقِع ىٍؽءان كث ى ث ثؽأ

ىٍؽءو كأكؿ ثؽء  الجيؽاءة: الجىٍؽء ىٍؽءى ث   «هقذٍذيى ثٍؽءان كث

كي ؾا فةلمعةص  القؽُمح كالعؽُسح ل  دؾكؿ يؾق ال ذمػح ثػِن المصػةدر 

 ال سِؿة الذَ ذكؿدًة لذفعا )ثؽأ( 

 فْ كخب امخصاث امعصةْ: -ب

د ؿرت كذمح )الجؽاُح( آالؼ المؿات فػَ كذػت الذػؿاث العؿثػَت كلعػا 

ت ي(774أيمًػػة كذػػةب )الجؽاُػػح كالوًةُػػح( الثػػن كسِػػؿ الؽمشػػقَ المذػػٌفٍ )

 كد ؿرت لؽل معم  من صةء ثعؽق من المؤرػِن 

ت 0/050كممن د ؿرت عوػؽق مػؿات: الكػج َ فػَ آشػجةق كالومػةاؿ 

ت 7/565ح فػَ الشػؿح ال جِػؿ ت كاثػن  ؽامػ0/425كالوٌكم فَ المضمٌع 

ت كاثػن 0/557الؼػِت فَ )اإلظةغح فَ أػجػةر  ؿهةغػح(  ثن كلكةف الؽُن

  6/54ػذؽكف فَ دةرُؼى 

 أمة فَ كذةثح المعؽزِن فن ُ ةد كذةب ُؼذٌ موًة 
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 فْ امؿصف: -ج

ُم ن ظما يؾق ال ذمح عذٍ المـاكصح ث ذمح )الوًةُح(ت ككسِؿان مة دذضػأ 

الغػؽاُة )قػِمة فػَ العقػا الػؽاللَ الٌاظػؽ كقػٌلً : العؿثِح إلػٍ يػؾات كال

 كيَ الغىؽىكات  (كالعشةُة

كمة ُم ن عػؽُّ ال ذمػح مصػؽر مػؿة لذفعػا المـُػؽ )ثػةدأ(ت إذ المصػؽر 

ان كمضةيؿةنت فمصؽر المػؿة موػى القِةقَ )ثًؽاء كمجةدأة( عذٍ مسةؿ صةيؿى ًصًةر

عجةءة كعجةُػحت كقػةءق  ؽاءة(ت ك ذت الًمـة فَ العؿثِح ُةءن مكمٌع فَ هعٌ:)ثً 

ٌاُح كمكةءة كمىكةُح كمة فَ الذكةف   قٌاءن كقى

كمة ُم ن عؽُّية ممة زُؽت الذةء عذِى كمة فَ كسِؿ مػن المصػةدر هعػٌ: 

ؿان كمومؿان كمومؿةن  ق همى قي ُومؿي ثحنت كهىمؿى ثةن كهٌى  هةب آمؿ هٌى

 فْ االظخئٌاس: -د

 ٍؽء أكردية معض  الذغح العؿثِح المعةصؿة ثمعوٍ الجى 

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة

 قصار امنجٌث: -4

 ةىعٌّ امتسء، وإضافخُا إمّ امىعجه. (سآثامتِ )جِاز قِمُه: 

*   *   * 

(886) 

َر وحَتْصٓص  ةَصَّ

 

 :امىعأمث -8

غى( ك)عذَّػا(ت  ٌَّ ػ رى( ثمعوػٍ )قى ُشِع فَ االقذعمةؿ المعةصػؿ الفعػا )ثػؿَّ
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ب هعٌككؾا مشذقةدى من  ًة ثعظً  ٓف يؾا الفعا لِف لػى دجؿُؿ كميجؿَّر  كُؼػِّ

 يؾق الؽاللح فَ المعةص  القؽُمح 

 :االقخصاح -2

رى ) صٌاز  ٌلً : غى( ك)عذَّا(ت كإطػةفح يػؾق الؽاللػح إلػٍ  ثمعوٍ (ثؿَّ ٌَّ )قى

 مةدة )ثؿر( فَ المعض  

 جاء فْ امىعاجه: -:أامخعنٔل -3

  :ػل( أم  ىجًذػ»الذكةف ل لغح فَ )ثؿَّ اهلل ظضَّ ى  كالمىجؿكر: أثؿَّ اهلل ظضَّ

ىا ثةلجؿ كيٌ السٌابت ُقةؿ ق المقجٌؿ المقةث ػى كأثػؿَّ : ثؿَّ اهلل ظضَّ

 « كإثؿاران  اثؿ  

  :ىجًذى»المصجةح الموِؿ  :   «ثؿَّ اهلل العشَّ

  :ى  )معؽزػح(  »المعض  ال جِؿ ٌِّ ثؿَّر عمذى: ذكؿ من آقجةب مة ُكػ

:  يجًا ىؿَّ العشُّ  كمسذى فَ المعض  الٌقِع  «كث

 امؿصف وامسالمث:فْ  -ب

رى( عذػٍ زهػح  ( ثمعوٍ ) ىجًػا(ت فػإف مـُػؽق )ثػؿَّ إذا كةف الفعا السنزَ )ثؿَّ

ق إذا صعذػى  (  الؾم من معةهِى صعا الشَء عذٍ صفح أك ظةلح هعٌ: أمَّػؿى )فعَّاى

ـ مػن  أمِؿانت كعذٍ يؾا ُصجط معوٍ )ثػؿَّر  ِةثػى( يػٌ صعذػى مقجػٌالن ثمػة  ػؽَّ

غ( الؾم معوةق صعاى الشػَء قػةاغةن آقجةبت كمسذى فَ ذلل مسا  ٌَّ مؿادفى )ق

 أم قًننت كصعذى صةاـان 

 فْ االظخئٌاس: -ج

  )0/044أصةزق مضمع القةيؿة فَ كذةب )فَ أصٌؿ الذغح 

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة
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 قصار امنجٌث: -4

رَ ) جِاز قِمُه: َغ( و)طنَّل(، وإضيافث َيشه امسالميث إميّ  (ةصَّ َِّ ةىعٌّ )َظ

 امىعجه.وادة )ةصر( فْ 

*   *   * 

(887) 

 اةخضَّ واةخضاز

 :امىعأمث -8

( ثمعوػٍ أػػؾى مػةالن أك  َـّ ُشِع فَ االقذعمةؿ الذغٌم المعةصؿ فعا )اثذػ

مٌافقحن من أظؽي  ثٌقةغح الذؼٌُف أك الذًؽُؽت كمصؽرق )اثذـاز(  كل  دػؿد 

 يؾق الؽاللح لذفعا كمصؽرق فَ المعةص  القؽُمح كالعؽُسح 

 :االقخصاح -2

َـّ )ز  ػٌلً : صٌا ثمعوػٍ أػػؾى مػةالن مػن أظػؽي  أك اقػذغذَّى دكف رطػةق  (اثذػ

 ثةلذؿ ِتت كإطةفح يؾق الؽاللح إلٍ المعض  كثٌقةغح الذؼٌُف أك الذًؽُؽت أك 

 فْ امىعاجه: -أ :امخعنٔل -3

  :قي »صةء فَ لكةف العؿب َـّ ذتت كاثذـزتي الشَءى: اقذىذىجٍذيى  كثػ : الكَّ ُـّ الجى

ق ُـّ َـّ زِةثػى: قػذجىى ُجي َـّ الشَءى: اهذـعػىت كاثذػ :  ذجىى ك صجىى  كث

اثـ: الشؽُؽ من الؿصةؿ إذا ل  ُ ن شضةعةن    «إُةية  كالجـي

  :ـ  »الٌقِع َـّ  ؿُوىى ث َـّ  ؿُوىػى:  اث قي: قػذجىىي  كاثذػ َـّ ِـُّـل:  ذجىىت كث ةن كثً َـّ ى كث

ق َـّ ى عؿثِػح ]أم قذجىى[  كُيعذ  من يػؾا أف الجوػةء كارد فػَ ال «ث

 فن ػنؼ فِى 

 فْ امسالمث: -ب

  ُفً  ممة كرد فػَ المعػةص  أف الؽاللػح المعةصػؿة لذ ذمػح  ؿُجػح مػن
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الؽاللح المعضمِػح القؽُمػحت فةلػؽاللذةف القؽُمػح كالمعةصػؿة دذظػموةف معوػٍ 

الكذتت كيٌ االهذـاع كآػؾ  صجةن  كدـُؽ الؽاللح المعةصؿة أف يػؾا االهذػـاع 

ؿ مجةشؿة كيػَ الذًؽُػؽ كالذؼٌُػف ثإفشػةء قػؿٍّ أك ثػؿُقح  ِ ضؿمُكالغصت 

هشؿ فظِعح مؼفِحت ثا الذؿ ِت أظِةهةن ثذقؽُ  موفعح أك م كػتت كل ػن لػِف 

دىت ثا عذٍ م ؿق كاقذغنلىت كلعا يػؾا  ٌَّ ذلل اعذمةدان عذٍ شضةعح المجذـ أك  

اثػـ(ت كيػٌ الشػؽُؽ مػن الؿصػةؿ إذا لػ  ُ ػن شػضةعةنت  مة دٌظَ ثى كذمح )الجـي

اثػـ لػِف كراءق شػضةعحت ثػا كراءق م ػؿه كم ِػؽة فةل كذت كالغٍصت عوػؽ الجـي

 ػجِسةفت فؽاللح ال ذمح المعةصؿة دػٌُؿ معؽكد فَ الؽاللح القؽُمح 

 فْ االظخئٌاس: -ج

كأف ُؤُػػؽية ]أم الػػٌزارة[ فِػػى ثمػػة »(: 9/9كرد فػػَ صػػجط آعشػػٍ ) -

ت كُعذمػا «ُقظَ لى ثةإلظؿاز كالذؼٌُا كُعمِى من االثذـاز كالذعٌُا

 فَ يؾا الو  أف ُ ٌف معوٍ ال ذمح مٌافقةن أك  ؿُجةن ممة هعن فِى 

اثذػػـاز المػػةؿ: »ككرد فػػَ معضػػ  لغػػح الفقًػػةء لمعمػػؽ  ذعضػػَ:  -

 ( 6/58) «اقذضؿارق ثغِؿ ظ، كثغِؿ رطٍ صةظجى

( الفؿهكػِح chantageسوةاِػح الذغػح كذمػح )الدؿصمخ ثعػض المعػةص   -

 ٌُف ثةلذشًِؿ( ث ذمذَ )اثذـاز ثةلذًؽُؽت كدؼ

 ال ذمح مصػذط  ةهٌهَ معذمؽ كشةاع  -

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة

 قصار امنجٌث: -4

ةىعٌّ أرَش واالً وي أخيسَه أو اظيخَّنٍَّ دون رضياه  (اةخضَّ )جِاز قِمُه: 

 وةِظاظث امخزِٓف أو امخُسٓس أو امخصغٔب، وإضافث َشه امسالمث إمّ امىعجه.

*   *   * 
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(888) 

 امتعٔط

 

 عأمث:امى -8

كذمح )الجكِع( ثمعوٍ الًػِِّن الػؾم ال صػعٌثح  اقذعمةؿ ثعظً ُؼػِّئ 

 فِىت ٓف آصا أف الجكِع يٌ الٌاقع 

 االقخصاح: -2

 صٌاز اقذعمةؿ )الجكِع( ثمعوٍ الًِِّن الكًا الؾم ال صعٌثح فِى 

 امخعنٔل: -3

قت كالجكِع من آرض كةلجكةط مػن »: الذكةفصةء فَ  عى الشَء: هشؿى ىكى ث

السِػػةبت كأرضه ثىكػػةطه كثكػػِػح: موجكػػػح مكػػذٌُحت كيػػَ أُظػػةن العؿُظػػح 

كاقػذعةر  ػٌـ الجكػِع ل ػا »: 005  ك ةؿ الؿا ت فَ المفػؿدات «الٌاقعح

 ٌَّ كمػن يوػة أغذػ، لفػؼ )الجكػِع(   «ر فِى دؿكِت كدألِف كهٍم شَء ال ُيذص

 لؽل الوةس عذٍ الكًا المِكٌر الؾم لِف فِى دؿكِت كدعقِؽ 

 ؽكح ػكةرةالعظٌ: د  مم

 قصار امنجٌث: -4

 جِاز اظخعىال )امتعٔط( ةىعٌّ امُِّٔي امعُل امشي ال ؾعِةث فٍٔ.

*   *   * 

(889) 

 ةَعَعٍُ ووتعِط

 

 :امىعأمث -8

قي كمكؿكر  ؿَّ ٌط( ثمعوٍ قى ىيت كمىجٍكي  ُشِع فَ االقذعمةؿ العةـ كذمذة )ثكػى
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 كُذضوجًة ثعظً  مذٌيِّمِن عةمِذًة كعؽـ فصةظذًة 

 :قخصاحاال -2

ػىى)فصةظح  ٌلً :  ىكى ٌط ثمعوٍ مكؿكرت كاشذقة ةدًمة  (ث  ثمعوٍ قؿَّقت كمىجٍكي

 :امخعنٔل -3

ػػوَ مػة ثكػػىل »صةء فَ لكةف العؿب:  ىجٍكي ِى ثكِع الٌصى: مذًذِّا  كإهى ل

هَ مة  المذعذ، ثفةغمػح رطػٌاف اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصؾ  كفَ ظؽُر رقٌؿ اهلل ؿَّ قى أم ُكؿُّ

ػوَ مة ُجكػًة»عذًِة:  ؿَّ اهجكػع  «ُىجٍكي أم ُكؿهَ مة ُكؿيةت ٓف اإلهكةف إذا قي

  «كصًى كاقذجشؿ

ؿَّ »كصةء فَ الٌقِع:  قت كاهجكع: قي   «ثكع فنهةن: قؿَّ

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة

 قصار امنجٌث: -4

 ةىعٌّ ظصَّه، ووَتْعِط ةىعٌّ وعصور، واػخ اقاحُىا. (ةََعَعٍ)فؿاخث قِمُه: 

*   *   * 

(820) 

 ح ووٌُْتَِعحةََعَح ووُخَتَعِّ 

 

 :امىعأمث -8

( ثمعوػٍ صػؿعى كمػة فػَ  ُشِع فَ ال نـ الٌِمَ المعةصؿ كذمػح )ثػػطى

ت كُموًػة (ثػطى المصةرعي ػصمىى) ٌلً :  ت كمذجػِّط كميوػجػط ثمعوػٍ ميكػذذ،و

 ثعظً  من العةمِح  ِؿ الفصِعح كُعةكؿ دعةشًِة 

 :االقخصاح -2

ىي كمشػذقةد ػىي( ثمعوػٍ صػؿعى ًةت كصػعح اقػذعمةؿ صعح اقذعمةؿ )ثػعى
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 مذجػِّط كميوجػط ثمعوٍ مكذذ،و عذٍ كصًىت فًَ فصِعح 

 :امخعنٔل -3

كردت يةدةف ال ذمذةف فَ المعػةص  العؿثِػح القؽُمػح كالعؽُسػح ثًػةدِن 

 الؽاللذِن:

ى عذٍ كصًى: ألقػةق عذػٍ كصًػى فػةهجػطت كدػجػَّط »صةء فَ الذكةف:  - ثػعى

  «عذٍ كصى آرض افنف: إذا اقجػؿَّ ]دمؽَّد[ عذٍ كصًى ممذؽ  

ثػط فنهةن: ألقةق عذٍ كصًػى  كاهػجػط: اقػذذقٍ »كصةء فَ الٌقِع:  -

  «عذٍ كصًىت كدجػَّط: اهجػط

فذِف فَ الجوةء أك الؽاللح ػؿكج عذػٍ الذغػح الفصػِعحت ككةهػخ ثعػض 

 مصوفةت الذصعِط الذغٌم  ؽ أشةرت إلٍ دٌيُّ  عةمَِّذًة 

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة

 قصار امنجٌث: -4

ؾدث اظخعىال )ةعَديٍُ( ةىعٌيّ ؾيصَطٍُ ووؼيخ احُا، وؾيدث اظيخعىال 

 طنّ وجٍُ، فُْ فؿٔدث. وعخن،ٍ وختعِّح ووٌُتعح ةىعٌّ 

*   *   * 

 (828) 

 امتَعَّال وامُىخَتَعِّل

 

 امىعأمث: -8

ىػَّػةؿ( ثمعوػٍ مػن لػِف لػى عمػات أك يػٌ  ُشِع فَ االقذعمةؿ كذمػح )ث

بًػة ثعظػً  ٓهػى لػ  دػؿد لًػة يػؾق الؽاللػح فػَ  مذعػِّا عػن العمػا  كُؼػِّ

 المعةص  القؽُمحت كالصٌاب عوؽي  )ميذعػِّا( 
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 االقخصاح: -2

ثمعوٍ )مذعػِّا عن العما(ت كإطةفح يؾق الؽاللح  (الجىػَّةؿ)صٌاز  ٌلً : 

 إلٍ المعض  العؿثَ 

 امخعنٔل: -3

يٍػنهػةن:»صةء فَ لكةف العؿب:  يٍػنن كثيػػٌالن كث ذيػت  ثػىاى الشَء ُىجٍػيا ث

كؿانت فًٌ ثةغا  كرصاه ثػَّةؿ: ذك ثةغات كالجةغػا: هقػِض العػ،   طِةعةن كػي

  «كالذجػُّا مسا الجًػةلح كيٌ ادجةع الًٌل كالضًةلح

ىػةلػحن أم »كل ن ممة صةء فَ دةج العؿكس:  ػؿ ث ىػىاى آصِؿي مػن ظػؽِّ هىصى ث

ىػَّةؿ ت فًٌ ث َى ثن عما»ت كفِى: «دعػَّاى : ثق اى الؿصاي
  «دعػَّ

ػػةؿ( فػػَ دػػةج العػػؿكس كثةلؽاللػػح فة ل ذمػػح كاردة عذػػٍ يػػؾا الجوػػةء )فىعَّ

 المعةصؿة الشةاعح 

أمَّة كذمح )المذجػِّا(ت الذَ دعوَ ثعكت لكػةف العػؿب مػن ادجػع الًػٌل 

كالضًةلحت فإهًة فَ الٌقِع دعوَ )المذعػِّا عن العما( إذ صةء فَ الٌقػِع: 

ذىى»  ػِّا( دعوَ المذعػِّا عن العما جى فةق  الفةعا )المي  «ثػَّاى العةما: عػَّ

 أمَّة المصؽر )ثػةلح( فِضٌز فِى ككؿ الجةء كفذعًة 

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة

 قصار امنجٌث: -4

ةىعٌّ )وخععِّل طي امعىل(، وإضافث َشه امسالمث  (امتَعَّال)جِاز قِمُه: 

 إمّ امىعجه امعصةْ.

*   *   * 
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(211) 

 بَعيٌد ونه وعنه

 

 :امىسأمة -2

 ٓدار ةعض امكخَّاب فْ حعدٓث امفعل )ةَُعَد( ووشخقاحٍ، َل َْ ةـ وي أم عي؟

 :االقتراح -1

ةخعدٓث امفعل )ةَُعـَد( ووشـخقاحٍ ةــ وـي أو  (وٌٍ وعٌٍ ةعٔد  )صدث قِمُه: 

 عي ةىعٌّ واخد، وقد ُٓعدَّى ةأخرف أخرى مدالالت وغآرة وقصِدة.

 في امقرآن امكريه: -: أامتعنيل -3

، وقِمـٍ حعـامّ: [٣٣َـِد: ] ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژِمٍ حعامّ: ق

 .[١٠١األًتٔاء: ] ژ ائ ى ى ژ

 .[٤٢امخِةث: ] ژ ڤڤ ڤ  ڤ ٹ ژوجاء ةىعٌّ وغآر فْ قِمٍ حعامّ: 

 في امىعاجه: -ب

  :ةَُعَد: حَتاعَد..إذا مه حكي وىي ٓقخرب وٌٍ فختاعْد عٌٍ.. وقـا  »امنسان

 امطرواح:

 ىاعـٍحُتاعُد وٌا وي َُٓدبُّ اجخ

 

 ا ةٔي أَل امضغائيٌّ ع وِ ىَ جْ وحَ  

ْد وعٌاَىا واخد   .«ةاعْد وةعِّ

  :ــر ــه امكتٔ ــ»امىعج ــحتاِع ــج وٌّ ــا أً ــا : و ــٍ، ٓق ــعن وعٌ ــي ف ا َد و

 ةتعٔد..وقا :

 عشٔث ال عفـراء وٌـق قرٓتـث

 

 «فخدًِ وال عفراء وٌق ةعٔـدُ  

   :َد وٌٍ وعٌٍ»امِسٔط َد: حتاعَد، وٓقا : حتعَّ  .«حتعَّ

عدَّى ةىا ٓعدَّى ةٍ فعنُا، فإذا صحَّ قِمُه: قات امفعل حُ ووي امىعروف أن وشخ
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ىعيؽى كاثذعؽى كهعٌيمة   ثعِؽ موى كعوى فَ الصفح المشجًحت صطَّ ذلل فَ الفعا ث

 العظٌ: د  ممؽكح ػكةرة

 قصار امنجٌث: -4

ةخعسٓث امفعل )ةَُعيَس( ووؼيخ احٍ ةيي ويي أو  (وٌٍ وطٌٍ ةعٔسٌ )ؾدث قِمُه: 

 صى مسالالت وَّآصة و ؿِدة.طي ةىعٌّ واخس، وقس ُٓعسَّى ةأخصف أر

*   *   * 



 



 


