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 أغراض المجلة:

إن أغساض اىٍزية ٌسجٍرة ٌَ أغساض اىٍزٍع اىٔاردة فٖ كأُُّ والئحجهّ 

 اىرادي٘ة وأبسزْا:

، ورػيٓها واف٘هة بٍلاىهآل اٙداا واىػيهٔ  ىٍحافظة غيهٕ الهةٌة اىي هة اىػسب٘هةا

واىفِٔن، وٌةئٍة ىحارات اىح٘اة اىٍجلٔرة، ووضهع اىٍطهليحات اىػيٍ٘هة وايدب٘هة 

 ٘ة نافة.باىػس رفٖ ايكلا ٓا وفق ٌِٓذ ٌحرد، واىسػٖ ىجٔح٘رْاة، ودراالجٗواىحضار

 البحوث واملقاالت املنشورة يف اجمللة تعّبر عن آراء أصحابها،
 وال تعّبر بالضرورة عن رأي اجملمع باستثناء القرارات اجملمعّية

 :النشر قواعد

ة وايصاىة واىٍٔضٔغ٘ة. –1  أن ٗجسً اىبحح باىزرَّ

 .ىهجسوُٖإلواىػِٔان اىبسٗري وا باىس٘سة اىزاث٘ة اىبححأن ُٗسفق  -2

ٗشٗههر غيههٕ خةخههَ٘ صههفحة ٌههَ  الَّ أٗلههوَّ اىبحههح غههَ غاههس صههفحات و أالَّ  -3

ػسٗه  باىهجهآل فُ٘لب هو أٌها اىٍلهاالت واىجنيٍة(،  7000صفحات اىٍزية )

 غَ غاس صفحات. ٗلو   ٌِٓا ٌا

د اىسئ٘سه٘ة اىجهٖ ثبهَ٘ اى هسض ٌِهّ واىبِهٔ اىبحح ٌلرٌةثهجآل فٖ براٗة أن  -4

 ال٘جِاوىٓا باىجفط٘و.

س  جهاا واىباحدَ٘ أو غ٘سًْ، وأن ٗحأن ٗذئ اىبحُح ٌَ أي إالاءة إىٕ اىُهج   -5

 .اىٍػجلرات اىرِٗ٘ة واىفهسٗة ىياػٔا

 اىفسُس٘ة. وأٌيذطاً ىبحدّ باإلُهي٘شٗة  -إذا رغآل فٖ ذىم  -رَّ اىباحح أن ُٗػ   -6

7–  َّٖ فجُػلٕ اىحٔاشٖ أركاٌهاً ٌجسيسهية  ،فٖ اىجٔخ٘ق أن ٗيجش  اىباحح اىٍِٓذ   اىػيٍ

 ٌَ براٗة اىبحح حجٕ ُٓاٗجّ، وثزنس حٔاشٖ نو صفحة فٖ أالفيٓا نٍا ٗيٖ:



وفي  ، «رقمه امفمة ث - اسه امكخاب أو امىشنث –اسه امىؤمف أو امكاحب » -أ

 ٓكخب: المصادر والمراجع

رقمه امبتةمث  -اسه دار امٌشمر ووكاًُما  -اسه امىؤمف  -اسه امكخاب » -ب

 .«وحارٓخُا

عنّ أن ٓشري عنّ ًسم   )أ( أو )ب( وٓىكي منكاحب أن ٓخخّٔر أحد امتٌدٓي

 حِذٔ  امىفادر وامىراسع وام ِاشْ. فْواحد 

أن حكممِن امت ممِث وامى ممارت امىرسممنث لمممّ امىشنممث وٌ ممدة ةممام ر   –8

(Mylotus( أو )Traditional Arabic( قٔاس )66)،  وأن حشمةع ة مرم ومدوز

 ةامترٓد اإلمكخروًْ.حرسل ، أو امت د وسشٍل عنٍٔ عٌِان

عنّ امتاحد أن ٓنخزم وفبن اً واحداً فْ ة رٍ لذا حةمددت امى ماة ت امةرةٔمث  –9

 مألصل األسٌتْ واألومّ أن ٓكِن وىا ساء فْ امىةاسه امىخخففث.

 أول مير و اةنُا األسٌتْ عٌد ورودَما  قبلةث ةر  ةرةٔث أو امىُ حُِضع امكنىات امأن  –61

 (.Psychologic، ًةسٔث )(Computer(، حاسِب )Technologyحِ اًث ) ، ً ِ:فقط

 .مخل... ، امةاصنث امىٌ ِطث،امةاصنث ،ةٌّ امكاحب ةة وات امخرقٔه: امٌ بثأن ُٓ  –66

ّري. عنُٔاامخْ حرد  حٌشر امىشنث امت ِث وامى ارت –62  ةةد أن حخ ع منخ ِٓه امسِّ

ومي  أو وسمخ ا أو ورس ً منٌشمر فمْ وشنمث أ مر   اً  ٓكِن امت د وٌشِرأّر  -63

 .اً  بّٔ  ةذمك وٓخةُد امتاحد ،رسامث

 ف  اعختارات فٌٔث.ح ب امت ِث وامى ارت و  رحُ  –64

 لمّ أص اةُا. وامى ارت امخْ ر حٌُشر ر حردُّ امت ِث –65

 :إحْ ث وامى ارت لمّ امىشنث عنّ امةٌِانحرسل امت ِ –66

 E – mail: mla@net.sy. امترٓد اإلمكخروًْ: 327دوش  م. ب 

 ج(:ِقع امىشىع عنّ امشاةكث )اإلًخرًشر امىشنث فْ وٌحُ 
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 الثالث والرابع أينفهرس اجلز

 ي والتسعينثاهمن المجلد ال

 ابلحوث وادلراسات
 تكىنث وادة مغِٓث -

 222 وىدوح خسارة د. دَفَع، َشَدي، َومَد

 317 أخىد كدور د. امدركث وخطائص امتنفظ -

 345 متاًث وشِح د. امترجىث وواكع امىططنح امنساًْ امعرةْ -

 362 ىٔر وعنِفد. س وي جىامٔات امكالم -

 فْ عنه جُِد وجىع امنغث امعرةٔث ةدوشق -

 405 د. ٓدّٔ ؤر عنه امتعىٔث واستخراج امىعىّ عٌد امعرب

 امدالمث امتنىٔدٔث مإلطٌاب -

 عتٔر عتد امستار د. دراسث تطتٔلٔث فْ امتعتٔر املرآًْ

 435 خامد عتاس ود. 

 املقاالت واآلراء
 467 د. وازن امىتارك ووؤتىرات امتعرٓباتداد امىجاوع  -

 472 ودىِد امسٔد د. وٓغٔب ًجه -



 421 وكْ امدسٌْ د. وا وال امٌافٔتان -

 امرسامث امتدع فْ امتعتٔر عي امىتكنه -

 422 رضِان امدآث د. ةطٔغث امجىعامىفرد 

 521 عٔسّ فتِح أ. عتد امىعٔي امىنِخْ امىجىعْ امىعطاء -

 امدكتِر وىدوح خسارة -

 527 عتد امٌتْ اضطٔف د. وعٌآتٍ ةامعرةٔث امراٌَث

 واملدارسات املحارضات
 537 عتد امٌاضر عساف د. امتطِر امنغِي فْ امعرةٔث امىعاضرة -

 أنباء جممعية وثقافية
 ًعْ فاضل -

 552 وي كرارات وجنس امىجىع فْ األمفاظ واألسامٔب -

 577 امكتب وامىجالت امىُداة إمّ وكتتث امىجىع -

 572 فُرس امىجند امثاًْ وامتسعٔي -

*   *   * 
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 تكولح هادج لغىٌح

 ()٥٤ػوح ٤ط٥ػ عفارةأ. د. 

(55)(**



) 

 دََّ٘

« ا٣ؽاؿ كا٣ٛػة  كا٣ٕػٲ٨ لوػ٢ كاظػؽ ٦نػ٭ٮر ٱػؽؿُّ ٤ٔػٯ د٪عٲػح ا٣نػٰ »

كٝػؽ كرد ٦ػ٨ ٦ػةدة مدٚػٓ  ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥  .ثعكت ٦ٕضػ٥ م٦ٞػةٱٲف ا٤٣٘ػح 

 زٺزٲ٨ ٦ؽػٺن امذ٤٧ىٍخ ٤ٔٯ ٩عٮ لرثٕٲ٨ ٦ٕ٪ٯ، ٦٪٭ة:٩عٮ ا٣ٞؽٱ٧ح 

: لزاؿ ثٞ - ة.دىٚٓى ٮَّ

دىٚٓى ٔ٪٫: ظ٧ةقي. -

ٍُٔةق. - ى ٫: ل دىٕٚى

ا٬ة. - ٫ي: قٮَّ دىٚٓى ٝٮقى

٤٭ة ٤ٔٯ ا٣كٲؿ.دىٚٓى ٩ةٝذ٫: ظ٧ى  -

ٍٚٓ ثإ٣ٯ اٝذٌٯ ٦ٕ٪ٯ اٵ٦ة٩ح»دٚٓ إ٣ٲ٫: ]لدَّل[. صة :  - ٔيؽِّم ا٣ؽَّ «.إذا 

ٲٍؿى ٦٪٫. - دىٚٓى ٨٦ً ا١٧٣ةف: اثٍذىؽل ا٣كَّ

دىٚٓى إ٣ٯ ١٦ةف ٠ؾا: ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫. -

-  ٌٰ ًٌ  .اٹ٩ؽٚةع: ا٧٣ي

                                                 

 .ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  م

ة ٰٚ ا٣ٕؿث  **م ٲح، ث٪ة  لك دٹ٣ح لك ٧٬ة ٦ٕةن، ق٤ك٤ح دراقةت دجعر ٰٚ ا٧٤١٣ةت ا٧٣كذضؽَّ

ؽَّث.  كدٞذؿح إًةٚذ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣يعى
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 اٚٓ: ا٣ؿأٰ.ا٣ؽَّ  -

ُىؿ. - حي ٨٦ ا٧٣ى ٞى ٍٚ ٍٕٚح: ا٣ؽَّ حي كا٣ؽُّ ٕى ٍٚ  ا٣ؽَّ

 ا٧ً٣ٍؽٚةع: ا٣٪ةٝح ا٣ذٰ دؽٚٓ ا٤٣ج٨ ٤ٔٯ رلس ك٣ؽ٬ة. -

ٲٍر دىٍؽٚٓى ثٲ٨ اٵدكٱح.ا٣ؽَّكاٚٓ -  : لقة٢ٚ ا٧٣ى

٤ى٫. - َى  داٚٓى ٚٺ٩ةن: ٦ة

: ا٧٣ي ا٧٣ي  - َّٓٚ  ا٣ٌٲٙ ٱذؽا٫ٕٚ ا٣ٞٮـ.كةف ا٣ٌٕٲٙ. ٭ى ؽى

ة ٠ة٩خ د  ذ٤َُّج٫ ظةصح ا٣٪ةس ا٣ذٕجٲؿٱح ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ٕىؿ. ك٤٠٭ة ٧٦َّ

  77ككرد ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح ما٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ ، ٩عػٮم

 لرثٕٲ٨ ٦ٕ٪ٯ، ك٦٪٭ة:   03ػٺن، امذ٤٧خ ٤ٔٯ ٩عٮ م٦ؽٍ  قجٕح ٔنؿ

دىٚٓى ٚٺ٩ةن ٤ٔٯ ا٣نٰ : اًُؿق إ٣ٲ٫. -

ى٦ٍؿ ٠ؾا:  - يكٍ داٚٓى ٚٺفه ل ٣ٓ ث٫.ل

ٓى ٚٺ٩ةن ظةصذ٫: - ٧ى٫. داٚى زاظى

اقذؽٚٓ اهللى ا٣كٮ ى: قأ٫٣ لف ٱؽ٫ٕٚ ٔ٪٫. -

٢ د٤ٞةاٰ إ٣ٯ ا٢٧ٕ٣. ٲٍ اٹ٩ؽٚةع: ٦ى  -

٫ إ٣ٲ٫.ا٣ؽَّٚٓ: كقٲ٤ح ٱىذىؾرَّع ث٭ة ا٧٣ذَّ٭٥ ٣ؽظي اٹد٭ةـ ا٧٣ٮصَّ  -

٨ ا٧٣ذَّ٭٥ لك ٧٦س٫٤ِّ دظٌةن ٣ٺد٭ةـ. - ٰ ا٣ٌٞة  : إصؿا ات دىؽرٔ  ا٣ؽِّٚةع: مٚ

٥٣ دؾ٠ؿ٬ة ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ػح ٧٦س٤َّػح ٤ٔٯ لف ز٧ح ٦ؽاػ٢ صؽٱؽة ٦ذؽاك٣ح 

 ا٣ٮقٲٍ لك ا١٣جٲؿ ٧٣ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة.ثة٧٣ٕض٥  ثذةج ا٣ٕؿكس كٹ ا٣عؽٱسح ٧٦س٤ح

ك٬ػػؾق ا٧٣ػػؽاػ٢ ا٣ضؽٱػػؽة ٧٦ػػة لمػػةرت إ٣ٲػػ٫ ثٕػػي ا٧٣ٕػػةص٥ ا٤٣٘ٮٱػػح 

 كا٣ٕجةرات اٹوُٺظٲح ا٧٣ذؽاك٣ح.ا٧٣ٕةوؿة، لك لدَّل إ٣ٲ٫ ا٣٪ْؿ ٰٚ ا٧٣ٛؿدات 

جٕح ٔنؿ ٦ؽػٺن د٧ٌَّ٪خ ٩عٮ لرثٕػٲ٨ ٦ٕ٪ػٯ ٰٚ قا٣ذ٤٧١ح كصة ت ٬ؾق 

 ، ك٬ٰ:صؽٱؽان 



 103 د. ممدوح خسارة -تكملة مادة لغوية 

:، وهيعة عما أوردثه المعاجمر  مجفَ  دَفَع: بمعان   -3

 د الععدلمأل أو اوجععرة أو الج  فععة دَفَععع لععه خمععأل )يلععا   .دَفَععع: َّععال

السيارة(. البضاعة، أو دَفَع أُْجرةَ 

 و  ا  ا ععت .) ََ َُ الرواثعع  دَفَععع: أَْع.ععق. يلععا : )دَفَععع المراَّعع

 ادَفَع فال اً: أع.اه(، فإن المعاصريأل أوكعع )المعاجم كا أوردت

الفعل ع ق اوشياء ال اوشخاص.

 يلا : )دَفَع  ليه براججه أو بمعروضه(. .دَفَع: كالم

 د ما . يلعا : )دَفَعع عي عي سجَ يُ  دَفَع عأل فاُلن: َّال رقُّ ع يه مأل ما  

صعرة بمعيعق: في الَمْ.َعم(. وجع عه معمعم ال  عة العربيعة المعا

ََّ لف فال اً ما يؤدي به دييه آلخر. 

  دفعع  :وه  كريَ معأل كع   اللعاماء .َع َيْه دفََع  لق العمل: َححل

يْر دَفَع اوب ابيه  لق الاراَّة(.)يلا :  . اكجه: َحَم ها ع ق السل

   أغراه بالما  فافعه  لعق  :يلا  .دَفَع  لق الجلْه ُ ة: أَْوكع في الشر(

الجه  ة(.

 ه  ثعبير ممعايي يعيعي: الكَعق البععاب فيمعا اً يدَفَع الدمأل غال :

 .حاو  وأَْع.ق أ در مما أخذ، أو  ا  علابعاً شعايااً ع عق خ. عه

 ما في بعض المعاجم المعاصرة.

داَفَع عيه: حامَق عيه وا جبر له. -2

. ويلجعر  «ا عافع فعي اومعر: مضعق فيعه» ا َْافع: ورد في المعاجم: -1

 ثيَيأْل: ضافة المعيييأل اآل

  ًيلا : )ا ْافع المياي  لق اللجا (. .ا َْافع: مضق في اومر مجرم سا

 يلا :)ا افع في ج ابه(.  .ا َْافع: ثََسرلع

يلا : )ثاافع ا ال رة(. .: ثياك  ه فيما بييهمثاافع ا الشيءَ  -4



 039 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

جىت، كٱض٧ٓ ٤ٔٯ مدكاٚٓ  -5 اٚٓ: ا٣عةًٚـ كا٣كَّ  ٱٞةؿ: ما٧ُ٣ٮح ل٥٬ٌ  .ا٣ؽَّ

ٍٞؿ  لك  دكاٚٓ ا٣٪ضةح ٛى .  م٬ةصؿ ٨٦ ث٤ؽق ثؽاٚٓ ا٣

ِّٛ ا٣ؽإٚٲَّح: ا٣ؿَّ  -6 ٞىؽ ا٣ُة٣ػت مك٬ٰ ٦ىؽر و٪ةٰٔ، ٱٞةؿ:  ،ـةٗجح ا٧٣ع ٚى

ح إ٣ٯ ٦ذةثٕح ا٣ؽراقح .ٕٲَّ ا٣ؽاًٚ 

كً  -7 ٫ٚ كدكف رى ذَّىٙ ثة٣ع٧ةقح ا٣نؽٱؽة ٰٚ دىؿُّ ًٚٓ: ا٧٣ي ٪ٍؽى ٱَّح.ا٧٣ي

٨٦ صٲ٢ إ٣ٯ آػػؿ، اٹ٩ؽٚةٔح: ٝٮة ظٲٮٱح لوٲ٤ح د٪ذ٢ٞ ٰٚ ا١٣ةا٪ةت ا٣عٲَّح  -8

٧٠ػة كرد  ،ك٬ٮ ٦ىؽر ا٣عٲةة كدُٮر٬ة ٰٚ ا١٣ةا٪ةت ا٣عٲح ٨٦ صٲ٢ ٳػؿ

ٍٛؿة ا٣٪َّ  َُّ ح .ٮٔٲَّ ٰٚ ثٕي ا٧٣ٕةص٥ ا٧٣ٕةوؿة. ك٤ٕ٣ٌ٭ة دٕ٪ٰ ٦ٛ٭ٮـ ما٣

ِّٚٲٓ: ا٣ؾم ٹ -9 ًَ ٱي  ا٣ؽَّ ٤ٔٲػ٫، لك ا٣ػؾم ٱػؽٚٓ ٠سٲػؿان ٦ػ٨  ٢ ٰٚ لدا  ٦ػة٧ة

ٲػ٢  ث١كػؿ ا٣ٛػة  ِّٕ مًٚ كٝٲةقػ٫  ؿل وػٛح ٦نػجَّ٭ح،ك٬ٮ ٧٠ػة ٱيػ ا٧٣ةؿ،

ِّٕٲ٢  ثٛػذط ا٣ٛػة ، ك٬ػٮ مٚى  كا٣ٕٲ٨ ا٧٣نؽَّدة، ك٨١٣ ا٣نةآ ٰٚ ٩ُٞ٭ة

٦سػ٢ ثةق اٵذف ا٣ٕؿثٲػح، كمػةٔخ ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣ج٪ػة  ٧٤٠ػةت أد ٧٦ة ٹ

 ِّ٘ ٍّٰ ٗة٣جةن، ك٠ةف ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٝػؽ ما٣نَّ ٲ٢ ، ك٬ٮ ا٣ٕة٢٦ ثض٭ؽ ٤ٌٔ

ىؿٌ  ٝى إثػؿا٬ٲ٥ ل٩ػٲف ل٩ػ٫  ؽ٠ذٮرا٣ػ - إذ ذاؾ -ٲ٢  ٧٤٣جة٣٘ح، كذ٠ػؿ ِّٕ مًٚ  ل

 ِّٕ ِّٕٲ٢ كٚى  ٲ٢قٲَّةف ٔ٪ؽق مًٚ
 7م

.

ٚةع: -73 . ٠ؿ ل٫٩ ٦ةذي  ا٣ؽِّ كٱٛؿَّع  ٱيذَّؼؾ ٰٚ ا٣عؿكب ٨٦ لقة٣ٲت ٣ؿدِّ ا٣ٕؽكِّ

٤ٔٲ٫ ظٞٲٞحن لك ٦ضةزان:

  كزارة ا٣ؽٚةع: كاظؽة ٨٦ كزارات ا٣ؽك٣ح ٦٭٧ذ٭ػة ظ٧ةٱػح ا٣ػٮ٨َ

 ٌٰ ٤عح.، كد٥ٌُّ ا٣ضٲل كا٣ٞٮات ا٧٣ك٨٦ ا٣ٕؽكاف ا٣ؼةرص

  ِّ٬ٲبح لك إدارة ٦٭٧ذ٭ة ظ٧ةٱح ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ا٧٣ػؽ٩ٲٲ٨ِّ ؽى ٚةع ا٧٣ى ا٣ؽ : ٌٰ ٩

ٰٚ ظةٹت ا١٣ٮارث ٠ة٣عؿااٜ كا٣جؿا٠ٲ٨ كا٣ٛٲٌة٩ةت..

                                                 

 .08-00: 7ٰٚ لوٮؿ ا٤٣٘ح.  -٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة   7م
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 ا٣ؽِّٚةع اٹصذ٧ةٰٔ: ظ٧ةٱح ا٧٣ضذ٧ٓ ٦ػ٨ ا٧٣نػ١ٺت اٹصذ٧ةٔٲػح، 

د كا٣ذكٮؿ كا٣جُة٣ح كا٣ذ١ٟٛ اٵقؿم كا٩عؿاؼ  ١٧٠ةٚعح ا٣ذنؿُّ

اٵظؽاث.

 ٚةع ا ػػٕجً ا٣ػػؽِّ : ٦ٞةك٦ػػح ا٣ٕػػؽك ث٧ض٧ٮٔػػةت ٦ػػ٨ ا٧٣ػػٮاَ٪ٲ٨ ٌٰ ٣نَّ

ذَّٯا٧٣ذُٮِّ  ٧ةن ٤٣ضٲل ك ،ٔٲ٨ ثٮقةا٢ مى ٍٔ ٤ٌعح.كى ات ا٧٣ي ٮَّ ٞي ا٣دى

 ،دٌ ٬ضػٮـ َػةاؿات ا٣ٕػؽٌك كوػٮارٱؼ٫ ٚةع ا٣ضٮِّم: كقةا٢ رى  ا٣ؽِّ

قٍٞ دٚةٔ٪ة ا٣ضٮِّم َةاؿة ٦ٕةدٱح .لم :ٱٞةؿ ث٧ؽاٚٓ لك وٮارٱغ

 ٤جٰ: كقةا٢ ا٣ع٧ ٚةع ا٣كَّ ٨٦ ٦ٺصئ  ،ةٱح ٨٦ ا٣٘ةرات ا٣ضٮٱحا٣ؽِّ

لك دعىٲ٪ةت لك د٧ٮٱ٫. 

 :ٰ٪ٕٚةع ا٣ؾادٰ: ٱ ا٣ؽِّ

ا٣ؽٚةع ٔػ٨ ٦٪ُٞػح لك ث٤ػؽة ثةٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ لث٪ةا٭ػة ٦ػ٨ دكف  -ل

٤ٍُح ا٣نَّ  ًٔ اردجةط لك د٪كٲٜ ٦ٓ ا٣كُّ ح.ٲَّ ؿ

ٔيٌٮٱٌ  -ب ٵ٦ؿاض، ٨٦ دكف لدكٱػح لك ًؽ ا ةن كذادٲٌ  ةن دٚةع ا٣ضك٥ 

  ٦ٕة٣ضح.

  ِّػٍٛ : ظ٧ةٱػح ا٣نػؼه ٩ى ٚةع ٨ٔ ا٣٪ٛفا٣ؽ دة ثػة٣ؼُؿ لك كى ٫ ا٧٣٭ػؽَّ

٠ة٩خ ا٣٪ذٲضح، ك٬ٰ ٨٦ لقػجةب دؼٛٲػٙ  كلٱٌةن  ،ا٣ٞذ٢ ثأم كقٲ٤ح

ا٣ٕٞٮثح ا٣ضؿ٦ٲَّح.

  ُّ٦ض٧ٮٔةت دُٮ : ٌٰ ٚةع ا٣ٮَ٪ ٔٲح مج٫ ٔك١ؿٱح د٪ذػؽب ٩ٛكػ٭ة ا٣ؽِّ

لٱةـ ا٣ٛذ٨ كا٣عؿكب. ،٣ع٧ةٱح ا٣جٺد كاٵ٨٦

ٰ دذجٕ٭ػة ا٣ؽك٣ػح ٣ع٧ةٱػح ا٣كٲةقح ا٣ؽٚةٔٲَّػح: ا٣ؼُػٍ كا٣ُؿااػٜ ا٣ذػ -77

دٍع ا٣ٕػػؽك، كدذٌػػ٨٧ َؿااػػٜ ا٣ػػؽٚةع كا٣٭ضػػٮـ كل٩ػػٮاع  ا٣ػػٮ٨َ كرى

اٵق٤عح كا٣ٕٞٲؽة ا٣ٞذة٣ٲح.
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ْدفَع: ذنرت اىٍػاجً اىٍػاصرة ٌدخو اىٍدفع، وأَُّّ آىث اىحرب  -21 ٍِ اى

اىٍػروفث اىخٖ حُْرٌَٕ ةٓا اىلذائف. وٗخفرع غيّ٘:

  ددْدفَع ٌِ ددْدفع رٌظددان:  ٌِ ددْدفع اطفػددار أو  ُْٗػِيددق كددذائف ُخيَّتَّ٘ددث ٌِ

ٗث ىيخِت حٔر. ج ّ غيٕ وك٘صٔح٘ث ٌدوِّ اطفػار واىصَّ

 ث كٔٗث وأُُتٔب ٌَِظخَّ ْدفع اىٍ٘اه:  حَُصيَّع غيٕ حٔاجز طزاىخٓدا،  ،ٌِ

أو غيٕ حظٍٔد ىخفرٗلٓا. 

شالح اىٍدفػ٘ث: وحدات ٌَ اىج٘ض شدالحٓا اسشاشدٖ اىٍددافع،  -24

٘ددداأ أو دَْغٍدداأ ىػٍددو جِددٔد غٍيٓددا دَ م ٌٔاكددع اىػدددو ةلددذائفٓا، حٍٓ

َّٓد شالح اىٍدفػ٘ث ىيٓجٔم اىترِّيّ  (.اىٍظاة، ٗلال: )ٌ

اسُا اىدفاغ٘ث: )فيصدفث(: اىحفداا اىخػٔٗظدٖ غيدٕ حلددٗر اىدذات فدٖ  -23

َٓدَّد ف٘ٓا، ةحصب ٌا أوردحّ ةػض اىٍػاجً اىٍػاصرة.  ُ اىظروف اىخٖ ح

فْع: ْٔ حَْصدٗد اىثٍَ أو اسجرة أو اىخهيفث، وٗخ -21 فرَّع غيّ٘:اىدَّ

  أو أداء اسجدر كتدو ،ّ ٌاأ: أداء ثٍَ اىظدٖء كتدو حَصديٍم فْع ٌلدَّ اىدَّ

حلدًٗ اىخدٌث.

  ًفْع(، وْدٔ أن ٗخصدي فْع: ٗلدال: )غدردب ةرٗددي طدد اىددَّ ِطّد اىدَّ

ْرَشوُ  ٍُ ْرَشيَث دون أداء أجرة اىترٗد أو اىِاكو. اى ٍُ إىّ٘ اىتػ٘ثث اى

 ٍصخحّل٘ٓا.دَفْع اىرواحب أو اىخػٔٗظات: حصدٗدْا ى

  َّاىدَّفع اىذ ّٖ .  زَُّث: ححرٗم اىصاروخ فٖ اىفظاء ةػاكث داخي٘ث ٌُخَ اح

  اىدَّفع ٌَ َغرفات: اىِمزول ٌَ جتو غرفدات ةػدد ٌب٘دب طدٍس

ّ إىٕ اىٍزدىفث، وْدٔ ٌدَ طدػائر اىَحدّن غِدد  ،ٗٔم غرفث واىخٔجم

 :اىٍصيٍَ٘. وذنرت اىٍػاجً اىلدٍٗث )دَفَع ٌَ غرفات( ةٍػِدٕ

.ٌِّ ْ٘راةخدأ اىصَّ 
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ٕىح -76 ٚ ٍٚٞح  ا٣ؽَّ كٱذٛؿَّع ٤ٔٲ٭ة:٬ٰ: ا٣ؽَّ

  ٕىح: صـ  ٨٦ ا٧٣ج٤ػٖ ا١٣ة٦ػ٢ ٣ػس٨٧ ا٣نػٰ  لك لصػًؿ ٍٚ ٍٕٚح كا٣ؽَّ ا٣ؽُّ

ٕىةت . ةةرا٣ؼؽ٦ح. ٱٞةؿ: مامذؿل ا٣كٲَّ  د ٝٲ٧ذ٭ة ٤ٔٯ دٚى كقؽَّ

  ٕىح ٨٦ ا٣ُٺب كٗٲؿ٥٬: ا٧٣ض٧ٮٔح ا٧٣ذؼؿِّصح ٰٚ ق٪ح كاظػؽة ٍٚ ا٣ؽُّ

ٍٕذٰ ٰٚ ا٤١٣ٲح ا٣عؿثٲح . ٨٦ ٤٠ٲح لك ٦ٕ٭ؽ. ٱٞةؿ: مٚٺف ٨٦ دٚي

 ٖ٦ػ٨  ان ٱؤدِّٱ٫ ا٧٣نذؿم إ٣ػٯ ا٣جػةآ صػـ  دىٍٕٚحه ٤ٔٯ ا٣عكةب: ٦ج٤

ز٨٧ ا٣جٌةٔح. 

ٍؽٚٮٔةت: ص٧ٓ اق٥ ا٧٣ٕٛٮؿ  -77 . كٱذٛؿع ٤ٔٲ٭ة: ٦ىٍؽٚٮعما٧٣ى

  ٩ح ثٲ٨ ا٧٣جة٣ٖ ا٣ذٰ دؽػ٢ إ٣ػٯ ٦ٲـا٩ٲػح ٍؽٚٮٔةت: ا٧٣يٮازى ٦ٲـاف ا٧٣ى

كحو كثٲ٨ ا٣ ٧جة٣ٖ ا٣ذٰ دؼؿج ٦٪٭ة.دك٣حو لك ٦ؤقَّ

 ػػٍؽٚٮٔةت: ٩كػػجح ٦ػػة دػػأ٦ٲ٨ لك ًػػ٧ةف  دٕٮًِّػػ٫ مػػؿ٠حي  ٩كػػجح ا٧٣ى

٧٤٣ذٌؿِّرٱ٨ ٨٦ ا٧٣نذؿ٠ٲ٨، ثة٣ٞٲةس إ٣ٯ ٦ض٧ػٮع ا٧٣جػة٣ٖ ا٣ذػٰ 

٫ ا٧٣نذؿؾ، ك٬ػٰ ٩كػجح  لك ثة٣ٞٲةس إ٣ٯ ٦ة ؛قؽَّد٬ة ٤٣نؿ٠ح ٱذ٤١َّٛ

٢ُّ٧ ا٣نؿ٠ح، ٠أفٍ  ػعٰ  دعى % ٦ػ٨ 83دذع٢٧ مػؿ٠ح ا٣ٌػ٧ةف ا٣ىِّ

 % ٨٦ ٝٲ٧ح ا٣ٮوٛةت ا٣ُجٲَّح.٤٧ٕ53ٲةت ا٣ضؿاظٲح كد٤١ٛح ا٣

*   *   *

(56) 

 كَط٦َ 

ػػ٢ٍ »  ا٣نػػٲ٨ كا٣عػػة  كا٣٪ػػٮف لوػػٺف ٦ذجةٱ٪ػػةف، لظػػؽ٧٬ة ٱػػؽؿُّ ٤ٔػػٯ ا٧٣ى

 ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح. ٧٠ٰة ٱٞٮؿ اث٨ ٚةرس ٚ ،«كاٳػؿ ٤ٔٯ ا٣جٕؽ

كٝؽ لكردت ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ػح كا٣عؽٱسػح ٦ػ٨ ٬ػؾا ا٣ضػؾر ٩عػٮ 

٧َّ٪خ ل٠سػ٧كح كٔ  95م ٌى  زٺزٲ٨ ٦ٕ٪ٯ.  03م٨٦ ؿ نؿٱ٨ ٦ىٍؽػٺن، دى
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 ك٧٦ة كرد ٦٪٭ة ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس:

عى٨ - ٬ة. مى ا٣كٛٲ٪ح: ٦ىٶى

٬ة، - ٨ ا٧٣ؽٱ٪ح ثة٣ؼٲ٢: ٦ىٶى عى ٠أمع٪٭ة. مى

ؽق. - معى٨ مؼىةن: لٕث

-  ًٕ ةًظ٨: ا٤١٣ت ا٣ؾم ٱيجٍ ٲٍؽ كٹا٣نَّ ٱىًىٲؽيق. ؽ ا٣ىَّ

ٍع٪ح: ٦ة - . ا٣نِّ ٕى٤ٙى َّح ٨٦ ا٣ ٕىؽاكة.ك ٱ١ٰٛ ا٣ؽاث ا٣

ٕىٍؽك ا٣نؽٱؽ. - ٍع٨: ا٣ ا٣نَّ

ٲعةف: ا٣ُٮٱ٢. - ا٣نِّ

ت.با٧٣يٍنعى  - ٌِّ ٘ى : ا٧٣يذى ُّ٨

ًٞؽ. - ٤ٲ٫: ظى ًع٨ٔ  مى

 ك٧٦ة كرد ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة:

٫ي كٔةداق. - ٌى ٗى ٪ى٫: ثة مةظى

ةًظ٨: ا٧٣ىٍنعٮف، ٱٞةؿ: ٦ىٍؿ٠ىته مةًظ٨: ٦ىٍنعٮف. - ا٣نَّ

ٍع٪ح: ا٣ض٧ةٔح - ٫ ا٣نِّ ًُ جٍ ٌى ٰ ث٤ؽو ٣ ؿَح[. ،ٱٞٲ٧٭ة ا٣ك٤ُةف ٚ ]ا٣نُّ

ٍع٪ح - ٫٤َّ٧ صك٥ه ٦ة ٨٦ ا١٣٭ؿثة . ا١٣٭ؿثةاٲح: ٦ة ا٣نِّ دىعى

إ٣ػٯ  ك٩ؿل لف ز٧ح ػ٧كح ٔنؿ ٦ؽػٺن ثؽٹٹت صؽٱؽة ٱٞذػؿح إًػةٚذ٭ة

ؽَّث، ك٬ٰ:  ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣يعى

جٍؿ ا٣جٌؿ لك ا٣جعؿ لك ا٣ضٌٮ. -7 ٔى ٞى٢ ا٣جٌةٔح  ٨: ٩ى عى مى

٨ ا٧٣يؽَّ  -9 عى َُّةرٱح[: ٦ٶ٬ة ثُةٝحو ٠٭ؿثةاٲح ديٍكذى٧ىؽُّ ٦٪٭ة ؿةػً مى ٔ٪ؽ ا٣عةصح. ]ا٣ج

ٍع٪ح: دٰٕ٪ ٩ٮٔٲَّح ا٣ُةٝح ا١٣٭ؿثةاٲح ٱٞةؿ -0 ٍع٪حه قة٣ً  :ا٣نُّ ٍع٪حه ٦ٮصً مي .جحجح، كمي

ُى   ٩ػؿل ٦ة٩ٕػةن ٦ػ٨ ًػ٥ِّ  ٭ة ث١كػؿ ا٣نػٲ٨. كٹذٍ ككاًطه لف ا٧٣ٕةص٥ ًػج

٤ح  ٱؽؿ م ذ٣ٟ لف ث٪ؿ، ٱٞٮِّ ٬ٮ ٦ذؽاكى  مٲ٪٭ة ٤ٔٯ ٦ة ٍٕ ٤ٔػٯ  - ٚٲ٧ة ٱؽؿ -ة  مٚي
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يػث امكىٔث وامىقدار ًحِ: امش   ث فيامُغرْ  ػتث: امطائفث وي امشيْ،  امُفْصيحث: امصة

 حِه. وَُٓفرَّع غنّ َذا امىدخل:وي امَىرق وً

   حٌث امػاطفٔث: وَْ حراُكه أَيِاٍ، وؤُيٍِ  شينتَّٔث أو آياةٔيث امش 

ٓقا : فْ كالوٍ ُشحٌثٌ غاطفٔث زائدة.

ِِحدات احصا  حىكةي ويي حَ شَ  -4 ا  أو امُاحف امخنِّي: َغتَّأه ة َِّ ي امَي

امخَّكن ه وامىحادثث وًقل امرشائل َغتْر شركث احصاالت رقىَّٔث.

ةىػٌيّ  - الزوياً  - شَحٌٍَ ةامِحْقيد: ورد فيْ امىػييه امِشئَ: َشيِحيَ  -5

ث أَْوَغير ديدَره ةامكرأَي :ةىػٌيّ  ي وخػدةٓاً ووا ًقخرحٍ َِ شحَ . د()َحقَ 

حياه أحدَه  ٓقا : )شَحي امخطٔب امىصخىػٔي ةامِحقد غنّ امظامِه(.

. ووا ورد فْ امىػيه َِ: شاَحٌٍَ: ةاغَضيٍ اً شاَحي: جادَ  وخاِدى -6

ٔي قنٔالً.ا امتٌا، وامَْج حدٓثاً ًحِ امنة وغاداه. وٓنحظ أن دالمث َذ

ع فػييل )شييَحي( امىخػييدي  ٓقييا : طيياواًَْشييَحَي: وَييِ كىييا ُٓييرى و -7

 ؛وال واًع وي حػدٓث َذا امفػل ةتٌا، )اًَْفَػيل(  (َحٌج امتضاغثُ أَوْسِ )اًْشَ 

«قٔاشٔث جىٔع أفػا  امىطاوغث»اذْ وي قرارات ويىع امقاَرة 
(2)

. 

وٌُىيا إخير  أو حشياَحي امقيِ :  كل   حشاَحَي امرجالن: أي شاحيَ  -8

ٔي. وَذه امدالمث أَمْئَي وىيا ورد فيْ امىػياجه ِدىوخا ااذا حيادَمِ

ػٌّ امىتاَغضث وامىػاداة كىا ذكرًا  وامخَّشاُحي وصدُره.وي و

ْحي: امٌَّْقل وي وكان اميّ خخير ةِاشيطث امصئارة أو امتياخرة أو  -9 امشَّ

ي   وَْ وا  امطائرة. ٓقا : )طائرة شحي وةاخرة َشْحي( ميه حَخصَّ

مٌقل األشخاص  ةل امتضائع. وُٓفرَّع غنٍٔ:

 وُىيخُه حٔصئر  وكخب امشحي: وَِ وَرَكز ٓػىل فٔيٍ أشيخاص

                                                 

 .000: 2امٌحِ امِافْ  -غتاس حصي (2)
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ػػٍع٨ ا٣جٌػػةآ ك٦ذةثٕذ٭ػػة ٦ػػٓ ا٣ػػؽكااؿ ا٣ؿقػػ٧ٲَّح  ٦ٕػػة٦ٺت مى

٢ٍٞكمؿ٠ةت ا٣ َّ٪.

73-  :ٰ٬ ، ا٣نةظ٨: ك٫٣ زٺزح ٦ٕةفو

  كح لك ا٣نػؿ٠ح ا٣ذػٰ دٞػٮـ ث٤٧ٕٲَّػح ٩ٞػ٢ ا٣جٌػةآ ثإظػؽل ا٧٣ؤقَّ

ىٍعؿان لك صٮٌ  ان ا٣٪٢ٞ ثؿٌ  كقةاٍ ا٣نػةًظ٨ ٗٲػؿ ٦كػؤكؿ مٱٞةؿ:  .ان لك ث

  ا٣ذ٤٘ٲٙ .٨ٔ ا٣ُٕت ا٣٪ةص٥ ٨ٔ قٮ

 ؿ ا٣ُةٝػػح ا١٣٭ؿثةاٲػػح ذات ا٣ذٲػػةر ٘ٲؿ ٱعػػٮِّ ص٭ػػةز ٠٭ؿثػػةاٰ وػػ

٩٭ػة ٚػٰ  ِـّ ا٧٣ذ٪ةكب إ٣ٯ َةٝح ٠٭ؿثةاٲػح ذات دٲػةر ٦ذٮاوػ٢، كٱؼ

ةرٱػح ًػٕٲٙ   .ثُةرٱٌح، دكذؼؽـ ٔ٪ؽ ا٣عةصح َُّ ٱٞةؿ: ممةظ٨ ا٣ج

لك مامذؿٱخ ا٣٭ةدٙ ا٣ضٮاؿ ٦ٓ مةظ٪٫ . 

 ٮِّؿ ا٣ُةٝح ا١٣٭ؿ ثةاٲػح ذات ا٣ذٲػةر ا٧٣ذ٪ػةكب ص٭ةز ٠٭ؿثةاٰ و٘ٲؿ ٱيعى

ِـ٩ّ٭ػػة ٚػػٰ ا٧٣ػػؽَّ  ػؿة إ٣ػػٯ َةٝػػح ٠٭ؿثةاٲػػح ذات دٲَّػػةر ٦ذٮاوػػ٢، كٱيؼى

اقذٌأ٩ة ث٪ٮر ا٣نةًظ٨ مٱٞةؿ:  .ح ، كٱٕٲؽ إَٺٝ٭ة ٔ٪ؽ ا٣عةصحما٣جُةرٱٌ 

كٱض٧ٓ ٤ٔػٯ  ، كا٣نةظ٨ ٬٪ة ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣نعٮف،ٔ٪ؽ ا٩ُٞةع ا١٣٭ؿثة  

جبح. ٬٨ٮ ٦ىجةح ذك ثُةرٱح ٝةث٤ح ٤٣نع :ممٮاظ٨ ، لم كا٣ذَّٕ

ة ٣٪٢ٞ ا٣جٌةآ. -77 ا٣نةظ٪ح: ٬ٰ قٲٌةرة ٦ٕؽَّ

٤ٍٞ٭ة. -79 ى ٍع٨: ٬ٰ ٔؿثح ٰٚ ا٣ُٞةر، ٦ٕؽَّة ٣ٮًٓ ا٣جٌةآ ٚٲ٭ة ك٩ ٦ُٞٮرة ا٣نَّ

ٍع٪ٲَّح: ٧٠ٲح ا٣جٌةٔح ا٧٣نعٮ٩ح ك٩ٮٔ٭ة -70 ٱٞةؿ: م٠ة٩ػخ مػع٪ٲَّذي٪ة  .ا٣نَّ

زٺزح لَ٪ةف ٨٦ اٵرز .

عِّ  -70 ا٧٤١٣ح ٰٚ اٵو٢ ٦جة٣٘ػح اقػ٥ ٲ٨: ٦ى٨ٍ ًظٍؿٚىذي٫ ٢ٞ٩ ا٣جٌةآ. كا٣نَّ

. كا٣٘ة٣ت ٚػٰ ٠ػٺـ ا٣٪ػةس ٚػٰ ٦ِّٲخٱف كزً ؽِّ ٚة٢ٔ ق٧ةٔٲح ٦س٢: ًٝ 

ٲػ٢  ثٛػذط ا٣ٛػة ، كٹ لرل ٚػٰ ذ٣ػٟ ثأقػةن، ٧٠ػة  ِّٕ ٦س٢ ٬ؾا ا٣ج٪ة  مٚى

ذ٬ت ثٕي ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٧٣ٕةوؿٱ٨.
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م وامِىنْداح. وامكنىة فيْ اصليل  -51 ِدي: وَِ ثقٔل امظّل وامدَّ -امشَّ

ح لفة وشبُة باسه امفاعل وي امفعل امالزم )َشيِدي  -عنّ وا أرجِّ

عنٍٔ( بىعٌّ َخَقد، أو )َشِدي اإلًاءُ(: إذا ثغَّٔرت رائدجيٍ. وٌٓققُيا 

عنيّ أن امفيفات عنيّ وزن )فِِعيل(  .امٌاس )ِشِدي( بكسر امشٔي

( أثان  ًادرة فْ امعربٔة كقِمُه: ) إذا كاًت ثند ُكلَّ عام.  :إِبِد 

ي امدالالت وامىعاًْ الٓخرج عي اميدالمجٔي وٓندظ أن كل وا أوردًا و

 جٔي منجذر )شدي(، وَىا امَىْلء واإلبعاد.اصلنِّٔ 

*   *   *

 

(71) 

 َولَدَ 

 

ثه ٓقياس  ،وَِ دمٔل امٌَّْجل وامٌَّْسل امِاو وامالم وامدال ألل لدٔح،»

 ، كىا ورد فْ وقآٔس امنغة البي فارس.«عنٍٔ غٔره

اثٌئي ( 93عنيّ ) اجه وفٔير، ٓربيِورد ويي َيذه امىيادة فيْ امىعي ووا

 .ّوعٌا  أربعٔي (00) اشجىنت عنّ ًدِ ،ودخالا  ثالثٔيو

 ووىا ورد وٌُا فْ ثاج امعروس:

-  َِ .: امىِمِد خٔي ُِٓمَدٔدمِ ام

ّْ امفَّ  :  .دام لغٔراا  وا ب

 .م امشابامخادِ  :

 .امَعبْد :

اصوَةُ.: امِمٔدة -
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٘ىؿ، كا٣ضٛػة   - ػ ٣ٲؽٱَّح: ا٣ىِّ يٮدٱَّح كا٣ٮى ٣ ٚػٜ كا٤ٕ٣ػ٥ ثػًٝ كا٣ٮي ٵ٦ٮر، ة٤َّػح ا٣ؿِّ

٨٦ ا٧٣ىةدر ا٣ذٰ ٹ لٕٚةؿ ٣٭ة، ». ك٬ٰ ثعكت دةج ا٣ٕؿكس كاٵي٦ِّٲَّح

 .«٠أ٫٩ ث٪ةق ٤ٔٯ لو٢ ما٣ٮ٣ٲؽ 

٣يٮد: ا١٣سٲؿة ا٣ٮٹدة. - ا٣ٮى

٣َّؽ: ٣ٲف ٨٦ لو٢ ٣٘ذ٭٥. - ٌٰ ٗٲؿ ا٧٣ىٍعي. ك٠ٺـه ٦يٮى ؽ: ا٣ٕؿث
ا٧٣ٮ٣َّ

٣يٮد: ظة٦ً  - ٢.مةة كا٣ؽةه ككى

٢٧ٍ، ٱٞةؿ ٨ٔ ا٣نةة: مإ٩٭ة ٣جٲِّ٪ح ا٣ٮً  ٹدي:ا٣ٮً  - ٹد .ا٣عى

: ]٠ي٢ُّ  - ىؽي ٣ ٣ٍؽ كا٣ًٮ٣ٍؽ كا٣ٮى ٣ًؽ[، ٱٞٓ ٤ٔٯ ا٣ٮاظؽ كا٣ض٧ٓ كا٣ػؾ٠ؿ  ٦ة ا٣ٮي كي

كاٵ٩سٯ.

ة كرد ٦٪٭ة ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ:   ك٧٦َّ

ٕىٍخ ظى  - ٣ىؽت اٵ٩سٯ: كً ٤ى٭ة.٧ٍ كى

لٍك٣ىؽت ا٧٣ؿلة: ظةف ًكٹد٬ة. -

ؿ كٹدد٭ة - ٌى َّؽ ا٧٣ؿلةى: ظى جٲ٨ ا٣ٮ٣ؽي ٦٪٭ة.ٱٕٚة٣ض٭ة ظٲ٨  ك٣

َّؽ ا٣نٰ ى ٨٦ ا٣نٰ : ل٩ٍنأقي ٦٪٫. - ك٣

ٍٮ٣ًؽ: ٦ىٍٮًٓ ا٣ٮً  - ٹدة.ا٧٣ى

 : كٝخ ا٣ٮٹدة.

َّؽ: ا٧٣يٍعؽىث ٨٦ ٢٠ مٰ . - ا٧٣ٮ٣

 : ٠ي٢ُّ ٠ٺـ ٠ةف ٔؿثٰ اٵو٢، ز٥ د٘ٲَّؿ ثةٹقذ٧ٕةؿ.

٣ِّؽ: َجٲته ٱذٮ٣َّٯ دٮ٣ٲؽ ا٧٣ؿلة.  - ٮى ا٧٣ي

٣ِّؽة: ا٣ٞةث٤ح. - ا٧٣ٮى

٣ًؽ ٱٮـ ًكٹدؾ. ا٣ - ٤ِّؽةي: ا٣ذٍِّؿب، ك٬ٮ ا٣ؾم كي

ذؿح إًةٚذ٭ة إ٣ػٯ ا٧٣ٕضػ٥ 76ك٦ٓ ذ٣ٟ ز٧ح ٩عٮ م   قذح ٔنؿ ٦ؽػٺن ٱٞي
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 ٦٪٭ة كرد ٰٚ ٦ٕةص٥ ٦ٕةوؿة روٲ٪ح.ك٠سٲؿه  ،ا٣ٕؿثٰ ا٧٣عؽَّث

 كا٧٣ؽاػ٢ ا٧٣ٞذؿظح ٬ٰ:

٣َّؽ: ل٥٬ ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣ضؽٱؽة ا٧٣ٞذؿظح ٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣:   7 كى

 َّؽ ا٧٤١٣ةت: لظ زى٭ة، ك٥٣ د٨١ ٝؽ كردت ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٦ػ٨ ٝجػ٢ ك٣ ؽى

٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ج٪ػة  لك ٬ػؾق ا٣ؽٹ٣ػح. كإذا ٠ػةف ثٕػي ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ ٝػؽ 

َّؽ ث٧ة اقذ٫٤٧ٕ ا٣ٕؿب ثٕؽ ٔىؿ اٹظذضػةج، ٮا ا١٣ٺـ ا٧٣ٮ٣  ػىُّ

ث٫ ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕؿب، ٚػإف  ذؽُّ ٍٕ ٱي  ٧٦ة ٹ  ، كل753٬٫َّ٩لم ثٕؽ ق٪ح م

ٓ ٦ػ٨ صػؾر ٔؿثػٰ داـ ٝػؽ كًػ ا٣ؾم ٩ؿاق ل٫٩ ٔؿثٰ وعٲط، ٦ػة

ك٤ٔٯ ث٪ة  ٔؿثٰ، كثؽٹ٣ح ٝؿٱجح ٨٦ دٹ٣ح ا٣ضؾر، ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٪ػة: 

ٍىػػؿىف، ٔى ؿ ا٧٣كػػأ٣ح،   ص٧٭ٮرٱػػح، ظةقػػٮب، ٦ػػؽٱؿ، صة٦ٕػػح، دكَّ

٨، دى٧ى  ٍؼىى .ؿى ذٍ مى  سى

 َّ  : ل٩َّػ٫ؽ ث٧ٕ٪ػٯكٱٺظِ لف ٥ْٕ٦ ٠ٺ٦٪ة ا٣ٲٮـ ٬ٮ ٠ٺـ ٦ٮ٣

 ٦٘ٲَّؿ ا٣ج٪ة  كا٣ؽٹ٣ح.

 َّؽ ا٣نٰ ى ٦ػ٨ ا٣نػٰ : ل٩نػأق ك اقػذؼؿص٫ ٦٪ػ٫، ٧٠ػة كرد ٚػٰ  ك٣

كٱٛؿَّع ٤ٔٲ٫: .حص٥ ا٣عؽٱسةا٧٣ٕ

ػح  -7 َُّ َّؽ ا١٣٭ؿثة : ل٩ذض٭ة ثٮاقُح اٳٹت، ٱٞةؿ: م٬ؾق ا٧٣ع ك٣

 دٮ٣ِّؽ ٠ٛةٱح ا٧٣ؽٱ٪ح ٨٦ ا١٣٭ؿثة  .

ِّػؽ  -9 ةٝح: ل٩ذض٭ػة كلُٔة٬ػة، ٱٞػةؿ: م٬ػؾا ا٣نػؿاب ٱٮ٣ َُّ َّؽ ا٣ ٣ كى

ػ١ؿٱَّةت كا٣٪نػٮ ِّػؽ ا٣ُةٝػح َةٝح ثؽ٩ٲح ٔة٣ٲح  لك ما٣كُّ ٱَّةت دٮ٣

 ا٣ٺز٦ح ٤٣ضك٥ .

َّؽ ا٧٣ين -0 ٣ ػجَّجى٭ة كلكصػؽ٬ة، ٱٞػةؿ: ما٣ٛٞػؿ كى ٤١ًح لك ا٣ْػة٬ؿة: قى

 كا٣ض٭٢ ٱٮ٣ِّؽاف ا٣ضؿٱ٧ح . 
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ونو ٌذا   مهذل ت ثُطذال  مهطذالت  مجذِ ُّإجذاا ممٍْذا نتذتي   مجَمْذل 

مْل  ألفكات...(، وكا  سائر نشجقاثٍا. َْ َ   ملغَّي، ث

مَْلَني3 ََ َ غر وقلَّة  مرِّ  ييِوّع ( ث م لْذفذ  و معِ فََعت أَفْعاَل  ألوالل  مجِ ثجَّسم بامطِّ

مْلْن ّا .باألنَت ََ َشذَْْعَو »تل فذِ  مهعذاجمي وٌذَ ىيْذر نذا وَ  ،َتُجذت( ّقالي  ال ثَجَ

 وٌَ  شجقاق نو  السم  شْعان(. ،«وثََشَْْعوي ضات كامشْعان أو فََعت فِْعلًَ

مْلَ 2 ََ َومْذذَلن(، أو  سذذم نطذذلت نذذو  م عذذت ىذذةي ٌذذِ نطذذلت  م عذذت  (  م

مْلَن(. وثعيِ ََ َ سم بامخ َّة وقلَّة  مرف  جَّ فِْعت  ألوالل وٌْئجٍم وسلَكٍم  مه ي ث

مْلّة(  ملجذْو ككرٌهذا  مهع ذم  ََ مَلَّّة أو  م َُ و معلم باألنَت. وٌِ بهعيُ   م

 مَسْط، و ملجْو قال عيٍها ثاا  معروسي مىٍا نذو  مهطذالت  مجذِ ال أفعذاَل 

   مَمْل(. ت علُ م غبُيْكأىً  ،ٍام

َِاللةي ٌِ وضع  مإانت ظ لٍا كهذا فذِ  مهعذاجم4 وّج ذرَّ  علذُ  .(  م

 طة ٌِيٌاه  ملالمة  معانة بضعة نل  ت نخطَّ 

  ُفًْ  مشخص وىإَه. لَ مِ ثاتّخ  مَاللةي  مَقت  ماي و

 .نكان  مَاللةي  مهَضع  ماي ومل فًْ  مشخص وىإَه

  َِ َِاللةي نكان  م .ي بللةً، أو نلّيةً، أو لَْومةً اللةنإّت  م

 ذروا  مع ذت نذو بعذو أنِّذً قبذت  سذجكهال نذلَّة   مَاللة  مهبكِّرةي 

أي مجهام نلَّة  مَإْهت.ي  مَإْهت. ونو كالم  معربي   مَاللة مجهاٍم(

 َِاللة  مهبكِّ  مَالل رة.ة  مُهبْجََسرةي  م

  ًَِِّاللة  مَقَْْطرَّّةي م ر ا  مع ت نو بعو أن بهل  لة جر حْة. م

مْلي ٌِ (5 َْ حُضَت واللة  ألىتُ ونعام جٍذا حذْو  - فِ  مهعاجم -  مجَّ

مَل. وّ رَّ  ََ    علٍْايّبْو  م

 .ل ت  مجَمْلي نَْش ُ ثجم فًْ واِللة  مهرأة، ظبْعَّْةً كاىت أم جر حْة
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٣ِّؽ: ٬ٮ 6 ٮى ٨٦ ٱيٍؼًؿج ا٢ُٛ٣ ٦ػ٨ ثُػ٨ ل٦ِّػ٫، ك٦ػ٨  - ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ -  ا٧٣ي

٣ِّؽة. كٱ٨١٧ لف ٱٌةؼ إ٣ٲ٫ ا٣ؽٹٹت اٳدٲح: :ؼؿص٫دي   ٦يٮى

  ِّؽ ا٣ع٧يٮًح . .ا٧٣ةدَّة ا٣ذٰ دىذىكجَّت ٰٚ مٰ  لك ل٦ٍؿو ٣ ٱٞةؿ: م٦يٮى

  .ػٍؽٱةؽ ٦ى٨ٍ ٱٌٓ ٧٤٠ح صؽٱؽة ٰٚ ا٤٣٘ح كٜٚ ٝٮأؽ٬ة ٱٞػةؿ: ما٣نِّ

رَّاصح  ٣ِّؽ ٧٤٠ح ا٣ؽَّ ٦يٮى

  ٌٱٞػةؿ:  جٜ إ٣ٲ٭ة.صؽٱؽان لك وٮران ٚ٪ٲح ٥٣ ٱيكٍ  ةن ٦ى٨ٍ ٱجذ١ؿ لق٤ٮثةن لدثٲ

.ملثٮ د٧ةـ ٦ٮ٣ِّؽ ٤٣ىٮر ا٣جٲة٩ٲح 

 ِّػؽ  .اٳ٣ح ا٣ذٰ دي٪ذش ٦ةدَّة لك ّػة٬ؿة ٚٲـٱةاٲػح ك٩عٮ٧٬ػة ٣ ٱٞةؿ:م٦يٮى

ِّػػؽ ا٣جيػػؿكدة . كدكػػذ٢٧ٕ ا٧٤١٣ػػح ثة٣ذػػة  لٱٌػػةن  ٣ ا١٣٭ؿثػػة   لك م٦يٮى

٣ِّؽة ٠٭ؿثة  . :ٚٲٞةؿ م٦يٮى

7 َّ٣ ٮى ٣ِّؽ  ا٧٣ي ا ا٧٣ٕ٪ػٯ: ا١٣ػٺـ كٱٞذػؿح لف ٱٌػةؼ إ٣ػٯ ٬ػؾ .ؽ: ٬ٮ ٨٦ كي

 ا٧٣ٮًٮع لك ا٧٣جذ١ؿ ٨٦ اٵ٣ٛةظ لك اٵقة٣ٲت لك ا٣ىٮر اٵدثٲح ك٩عٮ٬ة.

٣ُّؽ ق٪ح 8 ٣ُّؽ: دةرٱغ ا٣ٮٹدة كز٦٪٭ة. ٱٞةؿ: م٬ٮ دىٮى   . كٱٛؿَّع ٤ٔٲ7963:٫  ا٣ذٌٮى

 ٣ُّؽ: ١٦ةف ا٣ٮٹدة ٱٞػةؿ: م٬ػٮ  : ث٤ؽة لك ٦ؽٱ٪ح لك دك٣ػح.٦ع٢ٌ ا٣ذَّٮى

٤ىت . ٣ُّؽ ظى دىٮى

  ُّؽ ا٣ؾادٰ: ا٣٪٧ٌٮ ا٧٣ٛذىؿض ١٣ةا٨ ٌٔٮم ٨٦ ٦ةدة ٣ٲف ٚٲ٭ػة ا٣ذٮ٣

ػىةاه ا٣عٲةة.

ٍٮ٣ًؽ: ٬ٮ 9  كٱٞذىؿح إًةٚح: .٦ٮًٓ ا٣ٮٹدة - ٰٚ ا٧٣ٕض٥ -  ا٧٣ى

 ٍٛػػ٢ إ٩نػػة ٍٮ٣ًػػؽ: ظى دٱ٪ػػٰ كػُةثػػح، ث٧٪ةقػػجح إقػػٺ٦ٲح لك  دا٧٣ى

اصذ٧ةٔٲح، ٱٞةؿ: مدٔة٩ة إ٣ٯ ٦ىٍٮ٣ؽ ث٧٪ةقجح زٚةؼ اث٪٫ .

  ٍٮ٣ًؽ: ا٣ٲٮـ ٚػٰ ا٣سػة٩ٰ  ملسو هيلع هللا ىلصا٧٣ٮاٜٚ ٣ػٮٹدة ا٣٪جػٰ ٦ع٧ػؽ ٔٲؽ ا٧٣ى

ٔنؿ ٨٦ رثٲٓ اٵكؿ ٨٦ ٢٠ ٔةـ.
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 كٱٛؿَّع ٤ٔٲ٫: ،  ا٧ً٣ٲٺد: ٬ٮ كٝخ ا٣ٮٹدة ك١٦ة٩٭ة ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ٕض73٥

  ٔٲػػؽ ا٧٣ػػٲٺد: ا٣ٲػػٮـ ا٣ػػؾم ٱٮاٚػػٜ ا٣ٲػػٮـ ا٣ػػؾم ك٣ػػؽ ٚٲػػ٫ ا٣كػػٲؽ

. ك٬ٮ ا٣ؼة٦ف كا٣ٕنؿكف ٨٦ مػ٭ؿ ٠ػة٩ٮف ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ ا٧٣كٲط

ؿ ٨٦ ٢٠ ٔ ةـ.اٵكَّ

 .٣ًؽ ٚٲ٭ة ا٣كٲؽ ا٧٣كٲط ٣ٲ٤ح ا٧٣ٲٺد: ا٤٣َّٲ٤ح ا٣ذٰ كي

  ٔػح، ؿة َجٲٕٲِّح لك وي ضى ؿة ا٧ً٣ٲٺد: مى ضى مى ٱ٨َّ ثأمػ١ةؿ ٦ذ٪ٮِّ ـى ٪ٕٲح ديػ

ت ٰٚ ا٣جٲٮت لك ا٧٣يؽيف. اظذٛة  ث٧ٲٺد ا٣كٲؽ ا٧٣كٲط، دي٪ٍىى

 ح ا٣ن٧كٲَّح٪   ٱٮ٦ػةن كثٌػٓ 065م ك٬ٰ ٦ؽة ،ا٣ك٪ح ا٧٣ٲٺدٱح: ا٣كَّ

ؿ ٰٚ ا٣ٲٮـ قةٔةت، دجؽل كد٪ذ٭ػٰ ٚػٰ  ٨٦ م٭ؿ ٠ة٩ٮف ا٣سة٩ٰ اٵكَّ

ا٣عةدم كا٣سٺزٲ٨ ٨٦ م٭ؿ ٠ة٩ٮف اٵكؿ.

  رلس ا٣ك٪ح ا٧٣ٲٺدٱح: ا٣ٲٮـ اٵكؿ ٨٦ ا٣كػ٪ح ا٧٣ٲٺدٱػح، ٱعذٛػ٢

ٚٲ٫ ا٣ٕة٤٦ٮف ثة٣ذٞٮٱ٥ ا٧٣ٲٺدم ا٣٘ؿٱ٘ٮرم.

  ػؽىث ٝجػ٢ ا٣ذٞػٮٱ٥ ا٧٣ػٲٺدم ا٣٘ؿٱ٘ػٮرم ٝىج٢ٍ ا٧٣ٲٺد: دةرٱغ ظى

ٱٞػةؿ: ما٠ذنػٛخ ا١٣ذةثػح ٚػٰ  .ٹدة ا٣كػٲؽ ا٧٣كػٲطا٣ؾم ٱجؽل ثٮ

.   ٝج٢ ا٧٣ٲٺد٩0333عٮ ق٪ح م

ٍٮ٣ٮد: ٬ٮ 77 ٞيػؿب ٔ٭ػؽق ٦ػ٨ ا٣ػٮٹدة.  - ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ -  ا٧٣ى ٘ٲؿ ٣ ا٣ىَّ

 كٱذٛؿَّع ٤ٔٲ٫ ٦ةٱ٤ٰ:

  ٣ًػؽكا ٚػٰ ١٦ػةف لك ز٦ػةف ا٧٣ىٮا٣ٲؽ: ص٧ٓ ٦ٮ٣ٮد، ك٬ػ٥ ا٣ػؾٱ٨ كي

 .٦7973ٕٲَّ٪ٲ٨، ٱٞةؿ: م٬ٮ ٨٦ ٦ٮا٣ٲؽ د٦نٜ ٣ك٪ح 

  ٢ ٚٲ٭ة: اق٥ ا٧٣ٮ٣ػٮد كدػةرٱغ ضَّ ًقض٢ٌ ا٧٣ٮا٣ٲؽ: ٝيٲيٮد رق٧ٲَّح ٱيكى

ذ٫.كاق٥ لثٲ٫ كل٫ِّ٦ ك٩كج٫ كص٪كٲَّ  ،كٹدد٫ ك١٦ة٩٭ة

  ػػؽَّؿ ا٧٣ٮا٣ٲػػؽ: ٬ػػٮ ٩كػػجح ٦ض٧ػػٮع ا٧٣ٮ٣ػػٮدٱ٨ إ٣ػػٯ ٦ض٧ػػٮع ٕى ٦ي
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ّعكك  )يانكك فينػكك  يي.السككان في ككِينيمعككنينػْميككنيّزنككوين كك ن 

%(.2الهَالْ ي ِيالػ ميالف ئت

لْ )يٌَيالهَلَ يحْويَّل 12 ََ يّّعترحيإض  ن)ي.نه ي ِيالهػجمي،(يال

 )كرةغن لْ يالشِء)يىتْجتًيأّيجهرتً،يّع  )ياٌذايالخمأيّلْك يالسر يَّ

ِّ ي ل ََ تَ رةغنيونبهػيُ)يالهر .السُّ

 َ  ة ن نيأّيالصُّيّلْ يالهص 
(3ا

غة يأّياتنف ق. َّ )يأيي ّفي

 تَجليلميّرَػك ميّلْ يا انك فيالخصك ميي)ع ً،يّعك  نسك يلسن غن)يأيينررة

لْ يس غتً(. ّق يتؤىمثيالالهني ْع  )يّلْ ةيالسكرغنيأّيّلْك ةييَّ

يإذاين فيالهخ ريغيًيأّيالهَصَفينؤىمح ً.ي)الس غن

َّلم ة)يٌِين  لغنياسمي  غل،يّتػي13ِ ََ ّلاكويٌكذ يي.نحْرةيالِكََّل ةي)(يال

لني ِيالهش  ِيّ ّريالتَلْ يبهػيُ َّ  كِيالهخك ِ ييالهرأةيالتكِي)الالهنينت ا

َي ل َّ فُ،يّذلك يللتفرّك يي تيلس غتٍ يأّيَّنٍ ،يٌِّين أّيالتِي زالتي ِيالَهشة

ي.غ نمنًييبْيٍ يّبْوياالَال ة(يبهػيُياألم

َر ة)يٌِيالاحْرةيالَل ينه ي ِيالهػجم،يّّعترحيإض  ن)14 ل ََ ي(يال

 ََِّل ةيَّليبك ل ْ ي َر ة)يال َْاى تيالتِيتتاك جريبك ل ل ََ ال َْاى تيال

ّْم تيغ ل  ً.ٌِّيالح 

ي15 يّيآخريظ ٌرين ِن لْ ّنن)يىظرّنيلغَّنيتَفةتَر يّجَ يترنْبيب طي َة (يالتم

،ينهك يغرم تٍك يلاليجهلن،يّتريَظمميالػالقنيبْويالترانْبيبمرّ يقَاىْويت َّلْن

يبػ يالهػ جميالهػ ِصرة.

لَ ّمن)يٌِيىس نيإلُياالهَي16 َة لَ (،يأّينص ريصي غِينيً،يّتػيكِيَةي(يالَه

                                                 

ّاألس لْبيي(3ا ي.2/101أج زينجهعيالع ٌرةينلهنياالص  ن(يبهػيُيالهص   ن،يّيظر)ينت بياأللف ظي
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ٱٞػةؿ: م٦ٮ٣ٮدٱػح  .٦ى٨ٍ ٬ي٥ ٨ٍ٦ ٦ٮا٣ٲؽ ث٤ؽو لك ٦ؽٱ٪ح ٦ة - ٰٚ ا٧٣٘ؿب ا٣ٕؿثٰ -

 .ؤ٬ة ا٣ؾٱ٨ ك٣ؽكا ٚٲ٭ةلث٪ة ا٣ضـااؿ ، لم

  99/769كٝؽ كردت ٬ؾق ا٧٤١٣ػح ٔ٪ػؽ ا٣ٛؼػؿ ا٣ػؿازم ٚػٰ دٛكػٲؿق م

ىٍزٱىؽ [0اٷػػٺص: ] ژ ڀ ڀ  ڀ پ ژ :٢٬ ٰٚ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ» صة :  ٚةاؽة ل

 ٍٛ ى ىؽٱَّح ك٩ ٣ ٍٰٛ ا٣ٮى ٍٮ٣ٮدٱَّح؟ ٤ٝ٪ة: ٚٲ٫ ٚٮااؽ ٠سٲؿة...٨٦ ٩ى ككاًط لفَّ دٹ٣ػح  .«ٰ ا٧٣ى

٦٘ةٱؿة ٧٣ة ٬ٰ ٔ٪ؽ ا٣ػؿازم، ٨٦ ل٢٬ ا٧٣٘ؿب ا٣ٲٮـ ا٧٤١٣ح ٔ٪ؽ ٨٦ ٱكذ٤٧ٕ٭ة 

 كإف ٠ةف ا٣ج٪ة  كاظؽان.

*   *   * 
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 احلركح وخصائص التلفع

أ. د. أض٥ػ ٤ط٥َّػ ّٛػور
() 

 ٰٚ ٌٰ ٤ٔٯ  -٧٠ة دأ٠ؽ ٣٪ة  -ا٣ذٌن١ٲ٢ ث٪ٯ ا٣٪ٌعةة ا٣ٞؽا٦ٯ دع٤ٲ٤٭٥ ا٣ٌىٮد

ظة٣ح اٷدراج كا٣ٮو٢، كل٣ٌعٮا ٤ٔٯ دؽاػ٢ ا٣ٕ٪ةوؿ كدػأزٌؿ ثٌٕػ٭ة ثػجٕي. 

ٌٟ ٰٚ لٌف ذ٣ٟ ٦ذأتٍّ ٨٦ دٞؽٱ٥ ظة٣ح ا٣ذٌؿ٠ٲػت ٤ٔػٯ اٷٚػؿاد، لم ٩ُػٜ  كٹ م

 ٌٰ ٌٰ ا٣ٌنٛ٭ ا٣عؿكؼ ٦ٛؿدة. كٱؽٌؿ ٬ؾا دٹ٣حن كاًعحن ٤ٔٯ أذجةر ا٧٣ٕٲةر ا٣٪ٌُٞ

ٌٰ لقةق ٤٣ذٌع٤ٲ٢ ا٣ٌىٮدٰ. ك٣ؾ٣ٟ ٱ٪جٰ٘ لف ٱؤػػؾ لٌم رلمو ٱػؾ٬ت  ةن ٹ ا١٣ذةث

إ٣ٯ  ةن إ٣ٯ لزؿ ا١٣ذةثح ٰٚ ٬ؾا ا٣ٌىؽد ث٧ـٱؽو ٨٦ اٹظذٲةط، ٦ٓ ل٩ٌ٭٥ ٣ضؤكا لظٲة٩

ٌٍ ٤ٔٯ قجٲ٢ اٷٱٌةح كا٣ذٌٞؿٱت.  اٹقذٕة٩ح ثة٣ؼ

ىالحركظىورناصرىالكالم:ى-1
ٰ  ػة٣ه، ك٬ٰ ظؿؼه و٘ٲؿ، ٚة٣عؿ٠ػةتي لث ٕػةضه ا٣عؿ٠ح ٦ى٤ُطه ٔؿث

٣عؿكؼو لػؿل ٬ٰ ظؿكؼ ا٧٣ٌؽ ا٣ذٌػٮاـٌ ثعكػت ٦ىػ٤ُط ا٣٪ُّعػةة ا٣ٞػؽا٦ٯ. 

ٙى  ٧ٌح ا٣ٮاكى ا٣ى٘ٲؿة، كا١٣كؿةي ا٣ٲة ى ا٣ٌى٘ٲؿة، كا٣ٛذعحي اٵ٣ ٌٌ ك٣ؾ٣ٟ ديك٧ٌٯ ا٣

ا٣ى٘ٲؿة
 7م

. كٝػؽ قػجٜ قػٲجٮٱ٫ إ٣ػٯ ٦ٺظْػةتو ٠سٲػؿةو دذٌىػ٢ ثة٣ٕٺٝػح ثػٲ٨ 

ا٣عؿ٠ةت كظؿكؼ ا٧٣ٌؽ، ك٠سؿد٭ة ٰٚ ا١٣ٺـ
 9م

ك٢ٞ٩ ٨ٔ مٲؼ٫ ا٣ؼ٤ٲػ٢ لٌف  .

                                                 

 .ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ   م

 ـ.0/7/9378كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ  

 .076-9/075 ه، كا٣ؼىةا7/77قٌؿ و٪ةٔح اٷٔؿاب،   7م

 .0/68، كمؿح اٵقذؿاثةذم، 0/078ا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ٫،   9م
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٢ى ٤ٔٯ ٧ٌح زكااؽ، ك٨ٌ٬ ٱ٤ع٨ٞ ا٣عؿؼ ٣ٲيٮوى ٌٌ ا٣ٛذعح كا١٣كؿة كا٣
م* 
ا٣ػذ٥ُّ٤١ٌ  

ث٫، كا٣ج٪ة  ٬ٮ ا٣ٌكػة٨٠ ا٣ػؾم ٹ زٱػةدة ٚٲػ٫
 0م

. كٱ٧سٌػ٢ ٬ػؾا ا٧٣ٛ٭ػٮـ صػٮ٬ؿ 

ـٌكااؽ ا٣ٌىػؿٚٲٌح،  ٦ٛ٭ٮـ ما٣ذٌعؿٱٟ  ا٣ؾم دٮ٣ٌؽق ا٣عؿ٠ح، ز٥ٌ ٹ دٕذٌؽ ٨٦ ثةب ا٣

٬ٮ ما٧٣ذعػٌؿؾ  ٚػٰ ٦ٞةثػ٢  ان كاظؽ ةن ٢ ٦ٓ ا٣عؿؼ ا٧٣٪ُٮؽ ث٭ة مٲبٵ٩ٌ٭ة دن١ٌ 

ا٣عؿؼ اٳػؿ ا٣ػؾم ٹ دؽػ٤ػ٫ ا٣عؿ٠ػح ٚػٺ ٱذعػٌؿؾ ث٭ػة، ك٬ػٮ ما٣ٌكػة٨٠ . 

ك٤٣عؿ٠ح ل٧ٌ٬ٲٌحه لػؿل ٰٚ ا٣ذٌن١ٲ٢ ٬ٰ إص٭ةر ا١٣ػٺـ، ٚة٣عؿ٠ػةت ٦ض٭ػٮرةه 

ىذٍ٭ػػة ٦ػػ٨ ا٣ض٭ػػؿ  ث ٧٠ػػة ٬ػػٮ ٦ٕػػؿكؼ، ٚػػإذا ٣عٞػػخ ا٣عػػؿكؼى ا٧٣٭٧ٮقػػحى ٝؿَّ

٢ ٔػ٨ قػٲجٮٱ٫-ٮًٮح ا٣ٌك٧ٰٕ، ٵٌف ا٧٣٭٧ٮقح كا٣ ٱؼػؿج وػٮدي٭ة  -٧٠ة ٩ٞي

ٕى ةن ٨٦ ا٥ٛ٣ ًٕٲٛ ٍخ ، كإذا دجً ٭ة وٮت ا٣ٌىؽر ٝىًٮٱىٍخ كٚيً٭٧ى
 0م

. ل٦ٌة كّٲٛذي٭ة ٚػٰ 

ٌٰ ٣ػٸدراج كمقػٲٺف  ا١٣ػٺـ.  ا٣ٌؿثٍ ثػٲ٨ ا٣عػؿكؼ ٚ٭ػٰ اٵقػةس ا٣ٌىػٮد

ٌٍ ٹ ٱ٤ذ ــ دؽكٱ٪٫ اد١ٌة ن ٤ٔٯ كا٣عؿ٠حي ٔ٪ىؿه ٨٦ ٔ٪ةوؿ ا١٣ٺـ، كإف ٠ةف ا٣ؼ

ح. ك٤٣عؿ٠ح لزؿه ٰٚ دن١ٲ٢ اٵث٪ٲح، ٤ٚٮٹ٬ػة ٦ػة  ا٧٣نةٚ٭ح ا٣ذٰ ٬ٰ لقةس ا٤٣ُّ٘

ٛي٭ػػة ا٣ٌىػػؿٚٲٌح، ٠ة٣ج٪ػػة   اػذ٤ٛػػخ لكزاف ا٧٤١٣ػػةت كدٕػػٌؽدت ٦ٕة٩ٲ٭ػػة ككّةا

٧٤٣ض٭ٮؿ، ك٩عٮق، ٠ةػذٺؼ دٹ٣ح ا٣ج٪ة  ٤ٔٯ اق٥ ا٧٣ٕٛػٮؿ لك ا٣ٛةٔػ٢ ٦ػ٨ 

ٌٰ كٗٲؿ ذ٣ٟ ٠سٲؿ ص ٱن٢١ٌ دٮا٣ٰ ا٧٣ذعٌؿؾ كا٣ٌكػة٨٠ لقػةس ؛ كان ؽٌ ٚٮؽ ا٣سٌٺز

. ك٠ؾ٣ٟ اٷٔؿاب ٚ٭ٮ ٤٣عؿ٠ةت، ل٦ٌػة اٷٔػؿاب ثػة٣عؿكؼ  ٌٰ ا٧٣ٲـاف ا٣ٌىؿٚ

٨٧ٚ ثةب ا٣٪ٌٲةثح ٨ٔ اٵو٢
 5م

٣ػؽل ا٣ٞػؽا٦ٯ  ةن د٧ة٦ػ ةن . كا٧٣٭٥ٌ ل٫ٌ٩ ثةت ٦ٛ٭ٮ٦

ٰ  ٤ٔٯ ٦ذعػٌؿؾو كقػة٨٠،  ٌٰ ٦ج٪ إذ ٣ػٮ ا٣ذـ٦ػٮا اٷقػ١ةف ٚػٰ »لٌف ا١٣ٺـ ا٣ٕؿث

                                                 

 ٠ؾا كردت كا٣ىٮاب: إ٣ٯ ا٣ذ٥ُّ٤١ = ]ا٧٣ض٤ح[. م* 

 .9/977، كمؿح اٵقذؿاثةذم، 909-0/907ا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ٫،   0م

ٌٰ 99اٵوػػٮات ا٤٣ٌ٘ٮٱٌػػح ٷثػػؿا٬ٲ٥ ل٩ػػٲف، ص   0م ٔػػ٨ قػػٲجٮٱ٫ لك  ، كا٣ػػ٪ٌٌه ركاق ا٣ٌكػػٲؿاٚ

 .959-٧٤٣0/958ٮًٮع ٩ٛك٫ ٰٚ مؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم،  ةن ا٣ؼ٤ٲ٢. كا٩ْؿ مؿظ

ـٌٌصةصٰ، ص   5م  .0/705 ه، كا٣ؼىةا75-٠79ذةب اٷٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪ٌعٮ ٤٣
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ٟى ا٣ٮ ٝٙ كا٣ٮو٢ ٦ة ل١٦٪٭٥ اٷدراج، ٧ٌ٤ٚة كو٤ٮا ثة٣عؿ٠ةت ص٤ٕٮا ا٣ذٌعؿٱ

٣ٸقػػ١ةف، ٣ٲٕذػػؽؿ ا١٣ػػٺـ. لٹ دػػؿا٥٬ ث٪ىػػٮا ٠ٺ٦ى٭ػػ٥ ٤ٔػػٯ ٦ذعػػٌؿؾ  ةن ٦ٕةًٝجػػ

كقة٨٠، ك٦ذعٌؿ٠ىٲ٨ كقة٨٠، ك٥٣ ٱض٧ٕٮا ثٲ٨ قة٠٪ىٲ٨ ٰٚ ظنٮ ا٧٤١٣ػح، كٹ 

ع ا٣ٌكػة٠٪ىٲ٨ ٰٚ ظنٮ ثٲخ، كٹ ثٲ٨ لرثٕح لظؿؼ ٦ذعٌؿ٠ح، ٵ٩ٌ٭ػ٥ ٚػٰ اصذ٧ػة

ٱيجُبػػٮف، كٚػػٰ ٠سػػؿة ا٣عػػؿكؼ ا٧٣ذعٌؿ٠ػػح ٱكػػذٕض٤ٮف كدػػؾ٬ت ا٧٣ي٭٤ػػح ٚػػٰ 

«٠ٺ٦٭٥، ٚض٤ٕٮا ا٣عؿ٠ح ٔٞتى اٷق١ةف
 6م

. 

كٱينةر ٰٚ ٬ؾا ا٣ٌىػؽد إ٣ػٯ لٌف قػٲجٮٱ٫ صٕػ٢ ٦ػ٨ لقػجةب اٷدٗػةـ دض٪ُّػتى 

ٌِٛ ثؼ٧كح ٦ذعٌؿ٠ةت  لٹ دؿل لٌف ث٪ةت ا٣ؼ٧كح، ك٦ة ٠ة٩ػخ ٌٔؽدػ٫ ػ٧كػح، »ا٣ذ٤ٌ

ػٌؽة، كٹ ثػٌؽ ٦ػ٨  ا٣ٯ ظؿكٚي٭ة ٦ذعٌؿ٠ح، اقػذسٞةٹن ٹ دذٮ ًٕ ٧٤٣ذعٌؿ٠ػةت ٦ػٓ ٬ػؾق ا٣

ُّٟ ٤ٔٯ لٌف اٷدٗةـ ٚٲ٧ػة ذ٠ػؿت  . كٝؽ دذٮا٣ٯ اٵرثٕح ٦ذعٌؿ٠ح... ك٧ٌ٦ة ٱؽ٣ قة٨٠و

«٣ٟ لظك٨ي ل٫ٌ٩ ٹ ٱذٮا٣ٯ ٰٚ دأ٣ٲٙ ا٣ٌنػٕؿ ػ٧كػح لظػؿؼو ٦ذعٌؿ٠ػح
 7م

. ك٣ػؾ٣ٟ 

دٗػةـ، ٧ً٣ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ اٷقػ١ةف ا٣ػؾم ٤٣ٌضٮ  إ٣ػٯ اٷ ةن ٠ةف دٮا٣ٰ ا٧٣ذعٌؿ٠ةت قجج

ٌٜٞ دٮٚٲؿ ٣ٸٱٞةع. ك٬٪ةؾ ٨٦ ٬ؾا ا٣جةب ل٦س٤ح دض٪َّػتى  ان ٰٚ ثؾؿ ا٣ض٭ؽ، كدٮ٣ٲؽ ان ٱع

ٜى ثأرثٕح ٦ذعٌؿ٠ةتو ٚٲ٧ة ٬ٮ ٠ة٧٤١٣ح ا٣ٮاظؽة ٚٲ٭ة ا٣ٕؿبي ا٣٪ُُّ
 8م

. 

ٕىؽُّ ظؿكٚ ، لم ا٣ذٰ ٱػؤدٌم اقػذجؽا٣٭ة إ٣ػٯ د٘ٲٲػؿ ا٧٣ٕ٪ػٯ، ةن كا٣عؿ٠ةت ا٣ذٰ دي

ؾ٣ٟ ظؿكؼ ا٧٣ٌؽ ا٣ذٰ ٬ٰ ظؿ٠ػةت ٦ى٧ُٮ٣ػح لك َٮٱ٤ػح. ٚة٣عؿ٠ػةت زٺث، ك٠

٤ىٍخ ل٩نأت ظؿٚ ًُ ٨٦ ص٪ك٭ة، ٚذي٪نئي ثٕؽ ا٣ٛذعػح اٵ٣ػٙ، كثٕػؽ ا١٣كػؿة  ةن ٦ذٯ ٦ي

                                                 

ـٌ   6م ، كا٣ػٌؿلم ٣ُٞػؿب ٚػٰ د٤ٕٲ٤ػ٫ دػػٮؿ 77-73ٌصػةصٰ، ص اٷٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪ٌعٮ ٤٣

 اٷٔؿاب ٤ٔٯ ا١٣ٺـ مثذىٌؿؼ ٤ٝٲ٢ .

 .0/007ا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ٫،   7م

، 9/657، كا٧٧٣ذٓ ٹثػ٨ ٔىػٛٮر، 97إٱضةز ا٣ذٌٕؿٱٙ ث٥٤ٕ ا٣ذٌىؿٱٙ ٹث٨ ٦ة٣ٟ، ص   8م

، 9/099، كمؿح ا٣نػةٚٲح ٤٣ٲػـدم، 969-967، 9/959كمؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم، 

803 ،976. 
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ًّث اهْاو. وِذا ذائٌع فٔ درِسَا، وقد حّْسع فُٖ اةٌ جَّئ ةًيا ِيْ  اهٖاء، وةػد اهّظ

يػروٌف فٔ لختُ
(9)

ّّ يدصيْهّا ، همَُّ ذلر فٔ يْطٍع يٌ لخاةيُ ) اهخصيائ(( ن

ًًُاهييث، واهاخدييث اهًاّخًييث،  ّّ ةييٌٖ لييّن خييرلخٌَٖ خرلييث، لاهاخدييث اه سييّج، ّ

ًّث )ًٍّّّيي ًَُميي ًّث اه ًوث نو اهّظيي ًَُميي ا ا ٍييٌْ  واخييٌد هدٕييُ(، ورنى نٍّّييواهمسييرة اه

يُػخَّداٌت لاهارو  اهخٔ ذلرِا سٖتُْٕ
(13)

هُ  ٌّ يا ذلره اةٌ جَّئ   ًٕميٌ غيد  . هم

حًٖٖزّٕث، فّيذه ييٌ ٍيْ  )اهايرو ( نو اهّصيْر اهَّ قّٖيث  ثً ذات وظٖاثٍ خرلثً يسخقوّ 

(Allophoneاهخٔ ٕػتور غَّا فٔ اهوّساٍّٖات ةًص وح )اّهْفّْ 
(11)

. 

ّّ ةػض اهّدارسٌٖ اّجاٍب واهػرب اسخميموْا   وُٕذلر فٔ ِذا اهّصدد ن

 اهيذي اِيخّى ةياهخّامٖر (َِيري فويٖ )يْطْ  )اهدرلث(، ييَّى اهًسخمير  

ّّ لوًيث )خرليث( ِئ ييٌ  وي   اهّصْحٔ فٔ )سّر صَاغث اإلغراب(، ورنى ن

اهػرب وخدِى، همَُّ ن ذ غوّٖى ٍق( حػرٕاّى هّا، ٍّّّا يٌ نةسع اّييْر 

ّّ ياّْم اهدرليث ييرحتع  ِّى ن اهخٔ ٕدرلّا اإلٍساّ لًا قّدر ٍٖاةث غَّى. ذّى حْ

ٌ خيرف خ ير ٕدًوّيا  ةُدو ي اً ٍاقص اً ةاهخّع، هذهك غّدِا اهقدايٓ خرف
(12)

 .

ًٌّ فٔ لخياب )سيّر اهّصيَاغث(  ّّ ةٖاّ يا غًض غوٓ )فوٖ ( يخظ واهغرٕب ن

اهذي درسُ، لًا حقّديج اإلشارة. فياةٌ جَّئ جػيَن فئ حدوٖويُ هودرليات 

                                                 

، 342-328، 327-321-2/315 (، واهخصيييييائ33-1/17سيييييّر اهّصيييييَاغث،  (9)

لخاةَييا ةدييْث فيئ غوييى نصييْات اهػرةّٖييث . واٍظيير 154-157، 3/123-124-133

 .41-32وحممٖوّا، ص 

 .1/17، وقارّ ةسّر اهّصَاغث، 3/21 (اهخصائ (13)

 .135لخاةَا يتادئ اهوّساٍّٖات، ط. نوهٓ، ص  (11)

ةدد َِري فوٖ  )اهخامٖر اهّصْحٔ غَد اهػرب فئ طيْء سيّر صيَاغث اإلغيراب  ةيٌ  (12)

، يجوث يجًع اهوغث اهػرةّٖث ةاهقاِرة، اهًجود جَّٔ(، حػرٕب وحدقٖ  غتد اهّصتْر شاٌِٖ

 م.1968(، هػام 23)
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ٙى كا٣ػٮاكى كا٣ٲػة ى ظؿكٚػ ٠جٲػؿةن  ةن ٠ٮا٦ػ٢ى كدػٮاـَّ كظؿكٚػ ةن كظؿكؼ ا٧٣ٌؽ، اٵ٣ػ

٤ٔٯ ذ٣ٟ ٬ٰ ظؿؼه وػ٘ٲؿ  ةن ؿ٠ح ٝٲةقك٦ىٌٮدح ك٧٦ُٮ٣ح. ٣ؾ٣ٟ رلل لٌف ا٣ع

ٹ ٱج٤ٖ ٦ؽل ا٣عؿؼ ٰٚ َٮ٫ًً٣ كد٧ةـ وٮد٫ كا٣ذٌٮٌٝػٙ ٔ٪ػ٫. ك٠ػ٢ٌ اٵكوػةؼ 

.. ك٣ؾ٣ٟ ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة اث٨ ص٪ٌٰ ٤٣عؿ٠ةت ٠ة٩خ ثة٧٣ٞةر٩ح ثعؿكؼ ا٧٣ٌؽ لوٺن 

٣ذ٤ٟ ا٣عؿكؼ كلكاا٢ى ٣٭ة كلصـا ن ٦٪٭ة. ك٣ٲف  ةن ك٩ةٝىحن كلثٕةً ان ٌٔؽ٬ة و٘ةر

ًٛ٭ة، ثػ٢ إ٩َّ٭ػة صػٮ٬ؿ ظػؿكؼ ٰٚ ٬ؾق اٵكوةؼ  ٍٕ ًى ٟه ٰٚ كصٮد٬ة لك  دن١ٲ

ا٧٣ٌؽ، ٵٌف ا٣عؿ٠ح ٚٲ٭ة ٦ذىةٔؽة كٹ دٛذيػؿي إٌٹ ظػٲ٨ ث٤ػٮغ ا٧٣ػٌؽ ا٣ػؾم ٔػٌؽكق 

، ٹ٩ذ٭ة  لزؿ ا٣عؿ٠ح ٔ٪ؽقةن قة٠٪
 70م

. 

ك٣ٲف ٬٪ةؾ ٦ة ٬ٮ لكًط ٨٦ ٠ٺـ اث٨ ص٪ٌػٰ ٔػ٨ ا٣عؿ٠ػةت ا٣ذػٰ ٚ٭ػ٥ 

ث٫ إ٣ػٯ ا٣عػؿكؼ ا٣ذػٰ ٬ػٰ ٦٪٭ػة. ل٩ٌ٭ة دٞذؿف ثة٣عؿؼ ا٣ٌىعٲط كد٫ٞ٤ٞ كدضؾ

ٚأكؿ مػٰ و ٬ػٮ ل٩ٌ٭ػة مد٤ٞػٜ  لم دعػٌؿؾ ا٣ٌكػة٨٠ كد٪٤ٞػ٫ ملم دضذؾثػ٫  إ٣ػٯ 

ا٧٣ؼؿج ا٣ذة٣ٰ. كٵ٩ٌ٭ة صـ  ٨٦ ظؿؼ ا٧٣ػٌؽ وػةرت ظؿ٠ػحن ٦ذ٤ػٌٮةن ثكػ١ٮف. 

ٲىٍخ ٬ؾق اٵوٮات ا٣٪ةٝىح ظؿ٠ػةت، ٵ٩ٌ٭ػة د٤ٞػٜ ا٣عػؿؼ ا٣ػؾم » ِّ٧ كإ٧َّ٩ة قي

٭ة، ٚة٣ٛذعح دضذؾب ا٣عؿؼ دٞذؿف ث٫، كدضذؾث٫ ٩عٮ ا٣عؿك ًي ؼ ا٣ذٰ ٬ٰ لثٕة

ػ٧ٌح دضذؾثػ٫ ٩عػٮ ا٣ػٮاك. كٹ  ٌٌ ٩عٮ اٵ٣ٙ، كا١٣كؿة دضذؾث٫ ٩عػٮ ا٣ٲػة ، كا٣

٭ة، ٚإف ث٤ٖ ث٭ة ٦ػؽا٬ة د٤٧ٌ١ػخ  ًي ٱج٤ٖ ا٣٪ةَٜ ث٭ة ٦ؽل ا٣عؿكؼ ا٣ذٰ ٬ٰ لثٕة

«ان كٱة ن ككاك ةن ، لٔ٪ٰ ل٣ٛةن ا٣عؿ٠ةت ظؿكٚ
 70م

جٲٕػح  ٌُ . كاثػ٨ ص٪ٌػٰ ٱي٤ًػطُّ ٤ٔػٯ ا٣

، ٚض٧ٲٓ ا٣ ٌٍ ٮ ٝجػ٢ ٰٚ ا٤٣ٌِٛ ا٣ػؾم ٬ػ ةا٣عؿكؼ ٦ٮصٮدٌنٛ٭ٲٌح ٤٣ٌ٘ح ٝج٢ ا٣ؼ

                                                 

ط، ٣، كثعٮث كدراقػةت ٚػٰ ا٤٣كػة٩ٲٌةت ا٣ٕؿثٲٌػح ٤٣عػةٌج وػة00-7/77قٌؿ ا٣ٌى٪ةٔح،   70م

9/779 ،790-795. 

ٵف ا٣عؿ٠ػػح دؼػػؿج ا٣عػػؿؼ ٔػػ٨ ».كٱٞػػٮؿ اٵقػػذؿاثةذم: 97-7/96قػػٌؿ ا٣ٌىػػ٪ةٔح،   70م

 .0/956ا٩ْؿ: مؿح ا٣نةٚٲح، «. صٮ٬ؿق
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ٌٍ ٚؿعه ٤ٔػٯ ا٤٣ٌٛػِ ، كا٣ؼ ٌٍ ... كا٤٣ٌِٛ لو٢ه ٤٣ؼ ٌٍ ا٣ؼ
 75م

-. كا٤٣٘ػح ٔ٪ػؽق 

ٓه  ـو ٨ٔ لٗؿاً٭٥ -٧٠ة ٬ٮ ذاا لوٮاته ٱٕجٌؿ ث٭ة ٢ٌ٠ ٝٮ
 76م

. 

 ٚ٭ػ٥ى كٱؤ٠ٌؽ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣عةٌج وة٣ط لٌف ا٧٣كذنؿٝٲ٨ ٥٣ ٱكذُٲٕٮا 

إٌف ٦ٛ٭ػٮـ ا٣عؿ٠ػح »ٝٮ٫٣:   ٤ٚٲلما٣عؿ٠ح كٔٺٝذ٭ة ثعؿؼ ا٧٣ٌؽ، كٱ٪٢ٞ ٨ٔ 

ـو إ٣ػٯ دىػػٌٮر٩ة ا٣عػؽٱر «٬ػٮ لثٕػؽي ٦ٛ٭ػػٮ
 77م

. زػ٥ٌ راح ا٣عػػةٌج وػة٣ط ٱٛ٪ٌػػؽ 

ٌُٮٱػ٢ م ٌٰ ٣عػؿكؼ ا٧٣ػٌؽ، لم ٦ػة ٱكػ٧ٌٮ٫٩ ثة٣ٌىػةاخ ا٣  longا٧٣ٛ٭ٮـ ا٤٣ٌكػة٩

Vowel٪ةن  ، ٦كذٕٲ  ٌٜ لٌف ٦جٕػر ٬ػؾا اٷمػ١ةؿ ث٪ذةاش ا٣جعٮث ا٧٣ؼجؿٱٌح. كا٣ع

ٌٰ ٦ػػ٨ ا٣ذٌُٞٲػػٓ، لم ٦ػػ٨ ا٣٪ٌْػػؿ إ٣ػػٯ ا٣عػػؿكؼ  ٬ػػٮ ا٩ُػػٺؽ ا٣ذٌع٤ٲػػ٢ ا٤٣ٌكػػة٩

ما٣ٛٮ٩ٲ٧ةت  ٤ٔٯ ل٩ٌ٭ة ٦ذضةكرة ٍٚٞ. ك٬ؾا ٦ة ٱ٪٫ٌٞ ا٣ٌؽرس ا٣عؽٱر ا٣ػؾم 

٨٦ ٩ذةاض٫ كآرا  رٌكادق، ٚة٣عؿ٠ح ا٣ذٰ د٤ٜٞ ا٣عؿؼ، لم د٨١ٌ٧ ٦ػ٨  ةن رلٱ٪ة مٲب

ٓو آػؿ ٬ٮ لٝؿب إ٣ٯ ص٪ك٭ة، ك٣ؾ٣ٟ وػةر ا٧٣ػٌؽ إَة٣ػحن  ٫ُٞ٩، د٪٫٤ٞ إ٣ٯ ٦ٮً

ػٌؽ ظؿ٠ػحن  ١ٮف. ٚة٧٣ٌؽ ٹ ٱٕي ٛيٮقي ثة٣كُّ وى ٤٣ٌىٮت د٪ذ٭ٰ ٔ٪ؽ٬ة ا٣عؿ٠ح ثذٺشو كى

ٓه ٤٣عؿ٠ػح كٗٲػؿ ٦كػذ٢ٌٞ ٔ٪٭ػة ٩ُٞٲٌػ ، ٵ٫ٌ٩ دةث ٌٰ ، ك٬ػؾا ٦ػة ةن ٰٚ ا٣ذٌع٤ٲ٢ ا٣ٕؿث

 ٱؤدٌم إ٣ٯ دٮاو٢ ا١٣ٺـ ثٲ٨ ٦ذعٌؿؾ كقة٨٠. كٹ ٱذ٪ةٝي ٬ؾا ٦ٓ ا٣ٮّػةاٙ

ػؽُّ  ٕى ي ي٣عٞخ ثة٣عؿكؼ ا٣ذٌػٮاـٌ ا١٣ة٤٦ػح، ٚػةٵ٣ٙ د اٵػؿل ٣عؿكؼ ا٧٣ٌؽ ا٣ذٰ ل

٤٣ذٌس٪ٲح، كٔٺ٦حن ٤٣ٌؿٚٓ ٚػٰ اٹقػ٥ كا٣ٌىػٛح إف  ان ٱ٧س٢ٌ ٧ًٲؿ ةن م٧٤٠ح ، لم ظؿٚ

، كٔٺ٦حن ٤٣ٌؿٚٓ ٰٚ ا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣ ٦ذٌىٺن  ان ٠ة٩ة ٦س٪َّٲىٲ٨ٍ، ٧٠ة د١ٮف ا٣ٮاك ٧ًٲؿ

جح، ك٧٤٣ػذ٥ٌ٤١، كٔٺ٦ػحن  ان ٧ًٲؿ كاٵق٧ة  ا٣ٌكذٌح، كد١ٮف ا٣ٲة  َى ٧٤٣ؤ٩ٌسح ا٧٣ؼة

                                                 

 .00-7/00قٌؿ ا٣ٌى٪ةٔح،   75م

 .7/00 ها٣ؼىةا  76م

  77، كا٣عةمػٲح رٝػ٥ م9/779ط، ٣ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲٌةت ا٣ٕؿثٲٌح ٤٣عةٌج وػة  77م

ةب ٤ٚػٲل ما٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػعٯ  ث٤ٞػ٥ د. ٔجػؽ ا٣ٌىػجٮر ٦٪٫، كٝةًرف ث٧ة صة  ٰٚ ٦ٌٞؽ٦ح ٠ذػ

 .78مة٬ٲ٨، ص 
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٤٣ضٌؿ ٰٚ ا٧٣س٪ٌٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ كاٵق٧ة  ا٣ٌكذٌح، ك٩عٮ ذ٣ٟ ٠سٲػؿ ٦كػذٛٲيه 

ٚػػٰ ٣٘ذ٪ػػة ك٦ٮوػػٮؼه ٚػػٰ ٤ٔٮ٦ً٪ػػة. كٱ٪ٞػػ٢ ا٣ػػؽ٠ذٮر ا٣عػػةٌج وػػة٣ط ٔػػ٨ 

ا٣عؿ٠ح  :لم ،  كٗٲًؿق ل٫ٌ٩ زجخ لٌف ا٧٣ىٌٮت ا٣ٞىٲؿTrubetskoyدؿكثذك١ٮم م

 ، ٤ٔػٯ ظػٲ٨ لٌف ا٧٣ىػٌٮت لك ا٣ٌىػةاخ Monopartiٝك٥و كاظػؽ م ذك - ٔ٪ؽ٩ة

ٌُٮٱ٢ ٬ٮ ذك ٝك٧ىٲ٨ م ٌِٛ ثة٧٣ىٌٮت ا٣ُٮٱ٢ ٱؼذ٤ػٙ ٚػٰ Bipartiا٣  ، ٵٌف ا٣ذ٤ٌ

، إذ ٱذٌىٙ ٝك٫٧ اٵػٲؿ ثذ٪ةٝهو ٣ٌٞٮة ا٤٣ٌِٛ. كل٦ٌة ةن ك٠ٲٛ ةن ثؽاٱذ٫ ٨ٔ ٩٭ةٱذ٫ ٧٠ٌ 

ا٧٣ىٌٮت ا٣ٞىٲؿ ٚٺ ٱ١ٮف إٹ ثذـاٱؽ ٬ؾق ا٣ٌٞٮة
 78م

. 

ٹ دٞجػ٢ ا٣عؿ٠ػح  ان كرلل ا٣٪ُّعةة لٌف ٬ؾق ا٣عؿكؼ ا٤٣ٌٲٌ٪ػح ا٣ذػٰ دىػًؿدي ٦ػؽكد

ثعةؿ، ٵٌف ق١ٮ٩٭ة ٦ٲٌخ، لم ٦٪ذ٫و ٗٲؿ ٝةث٢ ٤٣ذٌعؿٱٟ. ٨ٌ١٣ ا٣ػٮاك كا٣ٲػة  ٝػؽ 

عةح، ٚذٞٮل إ٣ػٯ ظػؽٍّ ثٕٲػؽ.  دىٲ٨ًٍ ثة٣عؿ٠ًح ٤ٔٯ ٩عٮ ا٣عؿكؼ ا٣ىِّ دؿداف ٦ىذ٤ٍيٮَّ

ةو  ل٦ٌة اٵ٣ٙ ٚٺ دٞج٢ ذ٣ٟ، ٧٠ة دٌٞؽـ ػٍؿسي ٦ىػؽَّ ٣ؽل ا٣ؼ٤ٲ٢ ا٣ؾم رلل ل٩ٌ٭ػة صى

ٍؿؼى ٣٭ة. كٝؽ دؿدي ا٣ٲػة  كا٣ػٮاك قػة٠٪ذٲ٨ ثٕػؽ ظؿ٠ػح ا٣ٛػذط  ثٕؽ ٚذعح، كٹ وى

ٓى ا٣عؿكؼ ا٣ٌىعةح. كدن٢١ٌ ٬ػؾق ا٣عة٣ػح، كد٤ػٟ ا٣ذػٰ دذعػٌؿؾ  ٚذٕٞةًف ٦ٮٝ

 ةن ٨٦ ٔ٪ةوؿ ا١٣ٺـ ٱذٌىٙ ثة٤٣ٌٲ٨ دكف لف ٱ١ػٮف ٔؿٱٞػ ٚٲ٭ة ا٣ٮاك كا٣ٲة  م١ٺن 

ٚٲ٭ػة ركااػط ا٣عؿ٠ػح  -٧٠ة ل٠ٌؽ ا٣ٞؽا٦ٯ-٧٣ٌؽ. ٨ٌ١٣ ا٣ٮاك كاٵ٣ٙ كا٣ٲة  ٰٚ ا

٨٦ اٷدٗػةـ، ٦س٤٭ػة ٬٭٪ػة ٦سػ٢ ا٣عػؿؼ  ةن إ٣ٯ َٮ٣٭ة، ك٣ؾ٣ٟ ٠ة٩خ ٦ة٩ٕ ان ٩ْؿ

، ةن ا٧٣ذعٌؿؾ ا٣ؾم ٱ٧٪ٓ اٷدٗةـ ٦ة ٣ى٥ ٱك٨١ٌ. ل٦ٌة ظة٣ح ا٤٣ِّٲ٨ٍ ا٣ذٰ كوٛ٪ة٬ة آ٩ٛػ

، ٚٞػؽ لصػةزكا اٷدٗػةـ ٦ٕ٭ػة، ٵٌف ك٬ٰ كركد ا٣ٲة  كا٣ٮاك قة٠٪ىٲ٨ًٍ ثٕػؽى ٚػذطو 

٨٦ ادٌىة٣٭ة ث٧ة ثٕؽ٬ة ةن ٦ؽ٬َّة ٣ٲف ٦ة٩ٕ
 79م

. ل٦ٌة اٵ٣ٙ ا٣ذػٰ ٹ دٞجػ٢ي ا٣عؿ٠ػح 

                                                 

 .9/790ا٣ٌكةثٜ،   78م

، 770، كإٱضةز ا٣ذٌٕؿٱٙ ٹث٨ ٦ة٣ٟ، ص 009-007، 008، 0/007ا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ٫،   79م

 .779-767ك٠ذةث٪ة ثعٮث ٰٚ ٥٤ٔ لوٮات ا٣ٕؿثٲٌح كدن١ٲ٤٭ة، ص 
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٤ٔٯ َؿٱٞح ا٣عؿكؼ ا٣ٌىعةح، ٧٠ة ٬ٰ ا٣عةؿ ٰٚ ا٣ػٮاك كا٣ٲػة ، إذ دذ٤ٮ٧٬ػة 

٣ًٲى٭ة قة٨٠ ٦ؽ٥ٗه ظنػٮ ٢ٍُ، لك ٣ٺقذب٪ةؼ إذا كى ، ان ا٣عؿ٠ح، ٚإٌف ٦ٌؽ٬ة ٝةث٢ه ٧٤٣ى

َّح ، ٩ع ٚعٲ٪بؾو ٦ػة ٱ٪٭ٌػٮف ثػةٵ٣ٙ ثٞػٌٮة اٹٔذ٧ػةد ٤ٔٲ٭ػة ٚٲض٤ٕػٮف »ٮ ممةث

ى٭ة ككٚة  ا٣ٌىٮت ث٭ة ٔٮً ٧ٌ٦ة ٠ةف ٱضت ٹ٣ذٞة  ا٣ٌكة٠٪ىٲ٨ ٨٦ دعؿٱ١٭ة  ةن َٮ٣

«ةن كٹ ثةٹقذؿاظح إ٣ٲ٫ د٤ٌٕٞ ةن إذا ٥٣ ٱضؽكا ٤ٔٲ٫ دٌُؿٝ
 93م

. ٚةٵ٣ٙ ٚػٰ ممػةثٌح  

ٍؿق ةن لكٚٯ وٮد ٛ٭ػ٥ ٦ػ٨ ٠ػٺـ اثػ٨ ص٪ٌػٰ لٌف ٦ُػ٢ ٦ػ٨ لػذىٲ٭ػة. كٱي  ةن كل٥ٕ٩ صى

ا٣عؿكؼ ا٤٣ٌٲٌ٪ح ا٧٧٣ؽكدة إذا كٕٝػخ ثٕػؽ٬ة ا٣٭٧ػـة لك ا٣عػؿؼ ا٧٣نػٌؽد، لك 

ىػًؽ٩ةتو ك٩ة٧ٔػةتو ككاٚٲػةتو  ٌػٰ إ٣ػٯ لف ٱًىػٍؿفى ٣ ٙى ٤ٔٲ٭ة ٔ٪ؽ ا٣ذٌؾ٠ُّؿ، ٱٛي ًٝ كي

ك٦كذُٲٺت
 97م

ػٜ ان ٵٌف ا٢ُ٧٣ ٱ٭ٌٮف ٨٦ ا٣ذٞة  ا٣ٌكػة٠٪ىٲ٨ ظنػٮ ؛ ، كٱذػٲط ٩ُي

 ذٞةؿ ٨٦ اٹ٩ٛذةح ا٣ذٌةـٌ إ٣ٯ اٹ٩٘ٺؽ ا٣ذٌةـٌ ٧٠ة ٱجؽك.ا٣٭٧ـة ثةٹ٩

ل٦ٌة ٦ة ٱذٌى٢ ث١٧ةف ا٣عؿ٠ح ٨٦ ا٣عؿؼ ا٧٣ذعٌؿؾ ث٭ة ٚٞؽ لػؾ ا١٣سٲؿ ٨٦ 

ا٬ذ٧ةـ اث٨ ص٪ٌٰ ا٣ػؾم ٦ػةؿ إ٣ػٯ رلم قػٲجٮٱ٫ ا٣ػؾم رلل ل٩ٌ٭ػة د٤ػٰ ا٣عػؿؼ 

ٌٰ مت  ٍّٰ ا٣ٛةرقػ   ا٣ػؾم ٩ٞػ٢ 077٬ا٧٣ذعٌؿؾ ث٭ة، كل١٩ؿ رلم مٲؼ٫ لثٰ ٤ٔػ

ٱـ٧ٔػٮف لٌف  ةن ذ٠ػؿ لٌف ٩ةقػك ،ة ٦ػٓ ا٣عػؿؼ ٹ ٝج٤ػ٫ كٹ ثٕػؽق٫ ل٫ٌ٩ ٱض٤ٕ٭ػٔ٪

ًؾ ث٭ػة ا٣عؿ٠ح د١ٮف ٝج٢ ا٣عؿؼ ا٧٣يعؿَّ
 99م

. ١٣ػ٨ٌ اثػ٨ ص٪ٌػٰ ذ٠ػؿ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 

ما٧٣عذكت  لٌف ا٣عؿ٠ػح دعػؽث ٦ػٓ ا٣عػؿؼ ٦ػ٨ ٗٲػؿ لف ٱنػٲؿ إ٣ػٯ آرااػ٫ 

ا٣ٌكةثٞح
 90م

ا٧٣عؿَّؾ ث٭ة ثٲ٨ م١٦ةف  ا٣عؿ٠ح ٦ٓ ا٣عؿؼ  ةن . كٱجؽك لٌف ٬٪ةؾ ٣جك

٨٦ ص٭ح، كثٲ٨ ملزؿ  ا٣عؿ٠ح ٨٦ ص٭ػحو لػػؿل. ١٧ٚػةف ا٣عؿ٠ػح ثػة٣٪ٌْؿ إ٣ػٯ 

                                                 

 .0/796 ها٣ؼىةا  93م

 .703-0/797ا٣ٌكةثٜ،   97م

 .00-7/98ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة، كقٌؿ ا٣ٌى٪ةٔح،  9/097ا٣ٌكةثٜ،   99م

 .9/709ا٧٣عذكت ٹث٨ ص٪ٌٰ،   90م
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، كْػاا ْػٔ اىٍلدػٔن ٌػَ نػ ـ  ن اىحرؼ اىٍتحٌرؾ بٓػ  ْػٔ اىتٌػ ىٖ ىػّ  تٍػ

س٘بّٔٗ. أٌٌ  أجر اىحرنػ  يػٍ٘هَ أف ٍٗتػٌإ  ىػٕ اىٌنػ نَ بػػإ اىٍتحػٌرؾ، كْػٔ 

، ألٌف اجت ب ٍْزة اىٔصو  ٌٖ نػ ف مٌهػ ف  حٌرنػ  أصػ ن اىٍت -ٌػح ن  -بإٗٓ

ّي. كنػاىم ؤػّجٌر اىحرنػ   اىُِّطق ب ىٌن نَ بػإْ ، يئال أجرْ  يّ٘ ٌ  أٌهَ ُيطلي

ِ  يٖ اىٍتحٌرؾ يٍ٘  ٗنبلٓ  ٌَ سهٔف، كْٔ اىام رأِٗ ق يٖ ٌٔضٔع  ٌٍ اىٍتض

. أٌٌػ  أجػر اىحرنػ  يػٖ ()س بق بخدٔص  نراج اىٌن نَ  ىٕ اىٍتحػٌرؾ بػػإق

ة اىتٌحػرُّؾ اىحرؼ اىٍتحٌرؾ بٓ  يأكض ٌٔ ٌٍ  سبق، ألٌُٓ  ْٖ اىتٖ ؤبػث يّ٘ ك حي ٌ

ًٌ ؤنتلٌر اىحرن  بػإ ذىػم غيػٕ  ًّ بٍ  بػإق. ج ًٌ يٖ كصًي كؤش رؾ يٖ   إاجّ ج

جػيٍٓػ  ىػإل  ْ٘ئ  )صػ ت  كدػ٘رم ٌتٌدػو بػ ىحرؼ اىٍتحػٌرؾ بػّ اؤٌدػ الن 

ٌٌِ٘ػ  . أٌٌ   ذا ٌيطي  اىحرن  يِ٘شأ غِٓ   رؼ اىٌٍإ، نٍػ  بان كا إ  ن اىلإإٌ  ري

يٖ ٌٔاضع س بل . كىاىم أرل ؤدإٗق األكػٔاؿ اىٌنػ بل  جًٍ٘ػٓػ   ذا يدػيِ  

 ، كأجرْػ  يػٖ اىحػرؼ اىٍتحػرهؾ بٓػ ،  ن بَ٘ ٌه ف اىحرن   ٘ػث ؤنػتلٌر  ريػ

َ. يٍه ف اىحرنػ   ذىفٍ ك  ،اىام ٗنبلٓ  أك اىام ٗي٘ٓ ، كال سٌٍ٘   ذا ن ُ  س نِ٘ى

 ىٖ ىيحػرؼ اىػام ؤحػٌرؾ بٓػ ، يٓػٖ  ذا ُظرُ   ىٕ اىٌنيني  اىه ٌٌ٘  ْػٔ اىتٌػ

ٌتػٌلب  ىّ. كِْ ؾ ٌ  ٌّٗٗإ )  إاثم اىحرن  ٌػع اىحػرؼ اىٍتحػٌرؾ ٌػَ  ٘ػر 

رو غِّ. كٗإٌؿ ْاا غيٕ شٌإة اؤٌد ؿ اىحرن  بػ ىحرؼ بح٘ػث  ـو غيّ٘ أك ؤأخُّ ؤلإُّ

ؤبػإأ بػ ىتٌُّّٓ٘ ىيٌدػٔت  - نٍ  ٗلٔؿ اىإنتٔر  ػ ًُ اىحٍػإ - ٌف أغض ء اىٌِطق 

اىفراغ ٌَ ُطق اىٌدٔت األٌكؿ، كذىم ألٌف غٍيٌ٘  اىٌِطق االغت٘ نٌٗػ  اىحٌ ُٖ كبو 

ًٌ اىبػإء بِطػق بح٘ػث ال ؤػإع يرصػ ن ىِطػق اىٌدػٔت ٌنػتل ا  ان سرٗػ  جإٌ  ، جػ

اىٌدٔت اىام ٗأؤٖ بػإق، كذىم ىشٌإة اؤٌدػ ؿ األصػٔات اىٍتوػ كرة. كىػٔال 

بػض بح٘ػث ذىم اىتٌإاخو كشٌإة االؤٌد ؿ ٌ   إث ؤأجٌر األصٔاًت بػًضٓ  بػ

                                                 

(م.1ج 22اىٍوٍع )اىٍويإ ُيشر يٖ ٌوي   م 
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ّٗجٌر اىٌدٔت اىحٌ ُٖ يٖ األٌكؿ
م24)

، نٍ  ّٗجٌر اىٌدٔت األٌكؿ يٖ اىحٌ ُٖ بإاْػ ن. 

ًى ٌِػّ أٌف  ػ ٓى ككاضحه أٌف ْػاا اىػٌرأم ؤفنػ٘ره  ػإٗثه ىػِيم كػإًٗ، غيػٕ أف ٗيٍف

 اىٍلدٔنى ْٔ )أجرم اىحرن  ال ٌه ُٓ  اىام ؤلٌإـ ؤحإٗإق.

اىػربٌ٘ػ  ؤتػأج ر بػ ىحرؼ كٌَ أكضح األٌحي  غيٕ ٌ  ؤلٌإـ أٌف اىحرن  يػٖ 

ٌٍ  كاىهنػرة ؤهتنػل اىتٌفخػً٘ ٌػع  ٍطىقي ٌػّ. ي ىفتح  كاىٌضػ اىٌدح٘ح اىام ؤِي

ٌع  ركؼ االسػتػ ء اىحٌ جػ  )ؽ،   ن كسط  ن  ركؼ امطب ؽ، كؤهتنل ؤفخٍ٘

غ، خم، كؤهٔف ٌركٌل  ٌع س تر اىحركؼ. ناىم ٌٌ٘ز اىلإإٌ بَ٘ ؤرك٘ق اىػٌراء 

ٍطىقي ٌػػّ ٌػَ اىحرنػ ت أك  ان فخٍ٘ٓ ، ُظركؤفخٍ٘ٓ  كؤرك٘ق اىٌ ـ كؤ ٌػ  ىًٍ  ؤِي

ٌلٔىػػ  أف    ن ٗو كرْػ  ٌػَ  ػركؼ امطبػ ؽ أك اىحرنػػ ت. كْػاا ِٗفػٖ ؤٍ ٌػ

طىقي ٌِفرن ٍطىقي بػ ٙخر نػاىم ٌػَ  ٘ػر ؤػأج٘رو أك ؤػإاخو. أٌٌػ   ان اىحرؼ ِٗي ً  ِٗي ي ج

 اىتٌلط٘ع يح ى ه ؤيخ ىًفي اىٔصو كال ٗتشٌهو ٌِٓ  ن ـه ٌفٓٔـ.

ف  اىػػإنتٔر غبػػإ اىػػٌر ٍَ اىحػػ ٌج صػػ ىح رأل أٌف اىٍلدػػٔن ٌػػَ غيػػٕ أ

 ٌَ  ٘ث ْٖ  رنػ اىحرن  أٌراف، ٍْ : اىحرن ، كصٔت اىحرن . ي ىحرن  

 سػػبل ُطػػًق اىحػػرًؼ كاىخػػركًج أك االُتلػػ ًؿ  ىػػٕ ٌٔضػػًع  ػػرؼو  خػػر. أٌٌػػ  

ٌٔت كد٘رو، كْٔ اٌتإانه ىيحرن  ُفنٓ .  ٌَ  ٘ث ْٖ صٔتاىحرن   يٖٓ ٌد

ىح ٌج ص ىح بَ٘  رن  اىػضٔ اىٌِ طق يٖ أٌم  رؼو ٌَ جٓػ ، كبػَ٘ كٗفٌرؽ ا

طىقي بٓ  كٗيٍإرىجي  ىٕ ٌ  بػػإق ٌػَ جٓػ و أخػرل.  اىحرن  اىتٖ ؤب شر اىحرؼ يِ٘ي

ًّ، كْػٖ ؤػأؤٖ بتػأج٘رو ٌػَ  يػإ  ٌِٓػ  ىِيٍطًلػ يحرن  اىػضٔ اىٌِ طق يٖ اىٌن نَ ال ب

كىػً ٗضػطرب نػ ف   ن ؤ ٌٌػ ان ٔاء كػرار رن و س بل و ىّ. يإًف اُتٕٓ اىٍُِّطقي ككىر  اىٓػ

، أٌٌ   ذا نخي  اىحرنػ  يػٖ  ريٓػ  اىٍتحػٌرؾ بٓػ  كاضػطرب  ن اىحرؼ س نِ

                                                 

، كاىػٌٌِي اىػام غيٌػق 425-424اىإراس ت اىدٔؤ٘  غِإ غيٍ ء اىتؤٗإ ىغ ًُ اىحٍػإ، ص  م24)

 م ٌَ نت بّ )اىٌٍٔضح يٖ اىتٌؤٗإم.462ْىلرطبٖ )ت اغيّ٘ اىحٍإ ْٔ ىػبإ اىْٔ ب 
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و ول والزووركو وثوللا الٍوَاُ وااىصلوعو وووالزْ وزتوااث لوًوولوُونٍَوتولوركا

ول ونجزر   .وفللزر ةوالهَل دةوللج زر كوثخجلو و ووولر وةوال اوَوالي ولنّتو   

واونالق والوّج لعوبهولوب ود  وا الُولر ةوىقعا دا ونزد  تواالد لىْةولر ةٌوفِولْ زا

ونوواإلدراجوالذيوّجكصَّعوبَصلًتو هلوثكرَّروذ ر   وفِوالبزح ُا وبشِ وال 
(29)

و.

ةوفججَالُواثجداخعونووغْورواىقاول توبوعو أن لوالزراكوالهجزر  ةوالهدر ج 

وفْوًت وفَّ ةوالهجزر  ولتوأنوٌروالوك   َ .وفق لوثْ لٌرونصجهر  و أىٍ  ووثجدفّ  ل  ود  الوذلفو  

وا لصةاتوانللَاوولُووشوكل وب ِاوٍلونلبو و وو درثٍِلولِهلوفٍْلونووجٍدا ول وال رب 

َُّ .واوذاوىظرىولوولوُو ال وةوالزر ولتوبزوراكوولالشجرالةوااصَال و ولُوالجَّي

وفّى يولوىاللوَّوأ َّولولالتواإل واللو  ِ ووالكجرا ٍهلوفِواللوٌَروالج لوَّج
اللْ 

وٌووذاونوودراٌ وثصووب بٍلوالزر وولتوالهججللْووةتوأ اوالزر وولتوالهجبلّيووةتوا ووع 

وونزصوٌَكو وثزر كولركواللِّْ ركو يدىل.واالخالصةوأ َّ بللج صلْعوفِو لموالل 

ول وبلالشجكرا وغللب ونيٍهلونووجيسوالزر لتتوبوعوو   و عٌّ والْلُواالَااوّ د  تو  َّ

ووذاوجلُتوالزر ةوثكول وتوخم  جْ  وٍهَّ ب  وث زص  ِوواالَاا  و صرثْ  ب  خرتوالْلُوث زص 

وٌوَوفوِو لْقةوالل غَّ ة وولُوولداثوشوكَ ا الزر لتوأاواشجدقلتوفلث لٍِتوالص 

والِْْوو)أيوصلئتونَّع( الزقْقةولركوندٍّ
(2:)

وذلفوفِوأندلةو لوِبو .واّجللَُّ

جولونرفول والَااواالْلُوألِص وفِووشوكل والْولُواالوَااووذاوا     فوِواتول وتو هلوّجللُ 

فةوب دو وّلُ تو لبوالَااوالهجار  فةِو صرا ب ودوٍوم توافوِووا واااوا لبوالْلُوالهجار 

ل يةوب ودوٍومٍّو وّلُ توأاوال كستوأيو لبوالْلُوالص  ل يةوب دو صرا  لبوالَااوالص 

وٌذ والزلالتوولُوالَصَلوولُوالزللةوالهصجزب ةوفوِوى اوّوا وااا .واث صاِو ع 

ونج لال و وبزر جًِوالهيلِشبةوالهجقد نةو لًْتوأيوا ل والهصبَ ةوولركوالهد  بصجحا

                                                 

وصلو(29) وبجلر ك.و9>0-1>2/0حتولبزَثوادراشلتوفِواللصلىْ لتوال ربْ ةوللزلج 

يل ةتوشو(:2) والل  و.>2/87تواالههجتتو0/22ر 
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كا٣ٮاك ا٧٣كجٮٝح ثٌػ٥ٍّ كا٣ٲػة  ا٧٣كػجٮٝح ث١كػؿ
 97م

. ك٣ػؾ٣ٟ لرل لٌف ا٣عة٣ػح 

ٍؿؼى ٤٣ٲة  كا٣ٮاك ٬ٰ اٵو٢، ل٦ٌة ا٣عة٣ح اٵػؿل ا٣ذػٰ دذعػٌؿؾ  اٹٔذٺ٣ٲٌح ا٣ىِّ

ٚٲ٭ة ا٣ٲة  كا٣ٮاك ٚة٣٘ة٣ت ل٩َّ٭ة ٗٲؿي زةثذحو ك٦كذ١ؿ٬حه إذا دضةكرت ٦ػٓ ظؿ٠ػةتو 

 لػؿل، لك ّ٭ؿ ز٢ٞه ظٲ٨ إدراص٭ة.

ٌُػٮؿ، لك كدذٕ ٭ة إ٣ٯ ا٣ذٌ٘ٲٌؿ ٨٦ ص٭ح ما٧٣ػؽل ، لم ا٣ ٌؿض ا٣عؿ٠ةت ٩ٛكي

ٌٰ ٚٲ٭ػة. ٚػةث٨ ص٪ٌػٰ ٱػؿل لٌف ا٣ٕػؿب دىػٌؿٚٮا ٚػٰ  ٨٦ ص٭ح ا٣ٕ٪ىػؿ ا٣ذٌىػٮٱذ

ٕيٮ٬ة. ةن ا٣عؿ٠ةت ٚةػذ٤كٮ٬ة اػذٺق ىػ٥ ٱينػجً ٍٮ٬ة ٤ٚػ٥ ٱ١ٌ٧٪ٮ٬ػة ك٣ ٛى لٹ »، كلػ

ًٛ٭ة ظ ُي ذٌٯ ٱيؼؿص٭ة دةرةن دؿل إ٣ٯ ٦ىةرٚذ٭٥ ل٩ٛك٭٥ ٰٚ ا٣عؿ٠ح ٤ٔٯ ٤ٌٝذ٭ة ك٣

حن ٤٣ٕٲ٨ ٹ ٣ٶذف... كٝػؽ لٌٚػٯ ث٭ػ٥ ذ٣ػٟ  َّ٧ حو كلػؿل ٦ينى ٦ؼذ٤كحن ٗٲؿى ٦نجٕى

ؿ٦ذى٭ػػة  إ٣ػٯ لف لًػػٕٛٮ٬ة كاػذ٤كػػٮ٬ة زػ٥ٌ دضػػةكزكا ذ٣ػػٟ إ٣ػٯ لف ا٩ذ٭١ػػٮا ظي

«ٚعؾٚٮ٬ة
 98م

٨٦ ا٣عؿ٠ةت ا٣ذٰ  ةن . كذ٠ؿ اث٨ ص٪ٌٰ ٧٠ة دٌٞؽ٦خ اٷمةرة ل٩ٮأ

٧ٌح ا ٌٌ ٧َّح ٠كؿدػ٤٭ة مٰ ه ٨٦ ا٧٣ـج، ٠ة٣ ة، كا١٣كؿًة ٦ؿأةةن ١٣كؿو ثٕؽ٬ ان ٧٣ينى

ًح ٧ًٌ  َّ٧ ٤٣ٌؽٹ٣ح ٤ٔٯ لو٢ ا٣ج٪ة  ةن ا٧٣ينى
 99م

ٕىؽُّ ٨٦ ٬ؾا ا٣جةب إ٦ة٣ػح ا٣ٛذعػح  . كٱي

 ثةدٌضةق ا١٣كؿة، ك٩عٮ ذ٣ٟ ٨٦ وٮرو قٲةٝٲٌح.

ٍك٦ ةن ك٨٦ ظؽٱر ا٣ذٌىؿًُّؼ ثة٣عؿ٠ةت اػذٺق لٌف اث٨  ةن كإمؿاث ةن كإػٛة ن كرى

ـً ا٣عؿ٠ػحص٪ٌٰ كوٙ وٮرةن  ٍك  ،٨٦ إم٧ةـ ا٣ٌكة٨٠ ظؿ٠حن ًػٕٲٛحن ٬ػٰ دكف رى

                                                 

  7كا٣عةمػٲح رٝػ٥ م 9/899  ٦٪ػ٫، 7، كا٣عةمٲح ر٥ٝ م9/898مؿح ا٣ٌنةٚٲح ٤٣ٲـدم،   97م

٩ٛذةح، ل٦ٌة ٦ة ٱؼة٣ٙ ذ٣ٟ ٚأ٤ٗج٫ مةذٌ . كٱؿل ا٣ٲـدم لٌف ٤ٌٔح ا٤ٞ٣ت ا٣ذعٌؿؾ كاٹةن ٦٪٫ لٱٌ

. ك٠ػؾ٣ٟ دػؤدٌم ظػةٹت ٩ٞػ٢ ا٣عؿ٠ػح إ٣ػٯ ا٣عة٣ػح 9/800ٱذٌجٓ ٚٲػ٫ ثة٣ٌكػ٧ةع. ا٩ْػؿ: 

ػػٮؿ   ٞي كؿ  ا٣ذػػٰ ديىػػجط مٱ ػػٮي ٍٞ اـ  كم٦ى ٮى ٍٞ ؿ  كماقػػذً ػػٮي ٍٞ اٹٔذٺ٣ٲٌػػح ا٧٣كػػذعجٌح، ٩عػػٮ مٱى

ٞيٮؿ .  كماقذًٞة٦ح  كم٦ى

 .78، 75، 70-7/79 ها٣ؼىةا  98م

 .0/797 ا٣ٌكةثٜ،  99م
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٩ىػًح ٦ػ٨  ِـّ كا٣عؿؼ ا٣ؾم ٬ٰ ٚٲ٫ قة٨٠ه لك ٠ة٣ٌكة٨٠، كل٩َّ٭ة ل٢ُّٝ ٚػٰ ا٣٪ٌكػجح كا٣

ا٣عؿ٠ح ا٧٣يؼٛةة ٰٚ ٧٬ـة ثٲ٨ى ثٲ٨ى كٗٲؿ٬ة
 03م

ك٬ػٮ ٗػٲيه ٦ػ٨ -. كٱؽؿُّ ٬ؾا 

ةت ٤ٔٯ لفَّ ا٣ٞؽا٦ٯ درقٮا ا٣عؿ٠ةت دراقحن ٝى٢َّ ٩ْٲؿي٬ة  -ٚٲيو  ٰٚ ٤ٔٮـ ا٤٣ُّ٘

كٝػؽ ا٠ذٛػٯ »لف ٱػؾ٬ت م٠ػة٩ذٲ٪ٮ  إ٣ػٯ ا٣ٞػٮؿ:  ةن اٵػؿل. ك٣ؾ٣ٟ ٱجؽك ٗؿٱج

٧ٌْػٮا  ٌْٮا٬ؿ ا٣ذٌٕة٤٦ٲٌح ٤ٔٯ ا٣عؿ٠ةت ك٣ػ٥ ٱ٪ ا٣٪ُّعةة ا٣ٕؿب ث٧ٺظْح َؿك  ا٣

ػػٮا٬ؿ ٚػػٰ ٩ْؿٱٌػػحو ٔة٦ٌػػحو مػػجٲ٭حو ث٪ْػػؿٱٌذ٭٥ ٚػػٰ اٷدٗػػةـ ا٧٣ذ٤ٌٕػػٜ  ٌْ د٤ػػٟ ا٣

«ثة٣عؿكؼ
 07م

ُّٜ لفَّ ٢ٌ٠ د٘ ٙى ٰٚ ٤ٔػ٥ ا٣ٌىػؿؼ ٔ٪ػؽ٩ة . كا٣ع ًو ٲُّؿو ٤٦عٮظو كي

ٌٮؿ ٤ٔٯ ا٣عؿ٠ح لك ا٣ٌك١ٮف، قٮا  ل٠ةف ا٣ذٌ٘ٲُّؿ ثةٷدٗةـ لـ ثةٷثػؽاؿ لك  ٠ةف ٱٕي

 ثةٷٔٺؿ، لك ٗٲؿ ذ٣ٟ ٠ة٣ٮٝٙ كاٹثذؽا  كا٣عؾؼ.

ٞٲَّػح ٚػٰ ا٣ٌكػٲةٝةت  كا٣ؼٺوح لفَّ ا٣عؿ٠ةت ٦٭٧ة دٕػٌؽدت وػٮري٬ة ا٣٪ُُّ

دُّ إ٣ٯ لوػٮ٣ً  ٌٰ ثٕػؽًد٬ة ا٧٣ؼذ٤ٛح ديؿى ٭ة ا٣سٌٺزػح، ك٬ػٰ زةثذػحه ٚػٰ ا١٣ػٺـ ا٣ٕؿثػ

ٌٰ ٤ٔٯ دٮا٣ٰ ا٧٣ذعػٌؿؾ  ٌٰ ا٧٣ج٪ كوٛةدً٭ة، كإ٣ٲ٭ة دؿصٓ ػىةاه ا١٣ٺـ ا٣ٕؿث

ٕىؿكض ٦كذؼ٤ىػ ي٪ٰ ٤ٔٲ٫ ا٣ ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٣ٕػؿب. ك٣ػؾ٣ٟ  ةن كا٣ٌكة٨٠، ك٬ٮ ٦ة ث

٣ؽل ا٣٪ُّعةة ٰٚ ًػجٍ ظػةٹتو ٠سٲػؿةو دذٌىػ٢ ثة٣ٌكػ١ٮف لك دذ١ٌػئ  ان وةر ٦ٕٲةر

٤ٯ ٦ى٤ُعةًت ا٣ٕؿكض ٠ةٵقجةب كاٵكدةدٔ
 09م

ٚ٭ؾق ا٣عؿ٠ةت ا٤ٞ٣ٲ٤ػح . »

ٌٜ ا٣٪ٌْؿ كا٣ذٌأ٢ُّ٦ إذا ٝٲكخ ث٧ة ٱي٪ةّؿ٬ػة ٚػٰ ا٤٣ٌ٘ػةت  ا٣ٕؽد ّة٬ؿةه ثةرزةه دكذع

«اٵػؿل... إذ دٛٮٝي٭ة كد٧ذةز ٦٪٭ة ٰٚ ثٕي ا٣ٮصٮق
 00م

. ٤ٔػٯ لفَّ ٬٪ػةؾ آرا ن 

ًخ ٧٣ٛ٭ٮـ ا٣عػؿؼ كا٣عؿ٠ػح ٝؽٱ٧حن ذ٬جخ إ٣ٯ ٦ٕة٣ضحو ٗؿٱجحو ٨ٔ ا٤٣ٌ٘ح ٔؿ

                                                 

 .7/59قٌؿ ا٣ٌى٪ةٔح،   03م

 .709دركس ٰٚ ٥٤ٔ لوٮات ا٣ٕؿثٲح ٣ضةف ٠ة٩ذٲ٪ٮ، دؿص٧ح وة٣ط ا٣ٞؿ٦ةدم، ص   07م

، إًةٚح إ٣ٯ ٦ة دٞػٌؽـ ٦ػ٨ ل٦س٤ػح 775-9/770: مؿح ا٣ٌنةٚٲح ٤٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، ا٩ْؿ ٦سٺن   09م

 ٣ؽل اث٨ ص٪ٌٰ.

 .933-799ـ، ص 7998دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح، ٧١٣ةؿ ثنؿ، دار ٗؿٱت ثة٣ٞة٬ؿة،   00م
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ؿي  ػٮَّ ٕىؿىض ك٩عٮ ذ٣ٟ ٨٦ ٦ى٤ُعةت ا٧٣٪ُٜ ا٣ذػٰ ٹ ٱٕي ٨٦ ص٭ح ا٣ضك٥ كا٣

٤ٔٲ٭ة ٚػٰ ا٣ػٌؽرس ا٤٣ٌ٘ػٮمٌ 
 00م

ٌٰ مت    إ٣ػٯ لفَّ 007٬. كٱ٪ذ٭ػٰ ١ٌ٦ػٰ ا٣ٞٲكػ

 ،ا٣ٌكة٨٠ ٱعذةج إ٣ٯ ظؿ٠ح، كا٣عؿ٠ح ٹ دٮصؽ إٌٹ ٦ٓ ا٣عؿؼ ملم ا٣ٌىػعٲط 

ػ٥ي ك٨٦ ظٲر ا٧٣ؿدجح ٹ ٱذٌٞؽـ لظػؽ٧٬ ٭ى ٍٛ ي ، كثة٣عؿ٠ػةت كاػذٺٚ٭ػة د ة اٳػػؿى

ا٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣ى٪ٮَح ثة١٣ٺـ
 05م

. 

ى:ىخصائصىالّتلغُّظى-2
ٌْػٮا٬ؿ ا٣ذٌنػ١ٲ٤ٲح ٣ٶوػٮات  ذ٠ؿ٩ة ٚٲ٧ة دٌٞؽـ لٌف ا٣٪ٌعةة ا٣ٞؽا٦ٯ درقٮا ا٣

ٌُةرئ لوٺن  ، كاقذؼٺص َؿ٫ٝ، كثٲةف لظ١ة٫٦. ٨ٌ١٣ ذ٣ٟ ٠ػةف ٣ؿوؽ ا٣ذٌ٘ٲُّؿ ا٣

ٺـ ا٣ٕػؿب ك٦ػػؾا٬ًجً٭٥ ٚػٰ اٹقػػذؼٛةؼ ك٩جػػؾ ٦ػػٓ ثٲػةف ػىػػةاه ٠ػػ ةن ٦ذؿاٚٞػ

ُِّٛ. ك٬ٰ ٚػٰ ا٣عٞٲٞػح ػىػةاه  ٔىٯ ثٞٮأؽ ا٣ذ٤ٌ اٹقذسٞةؿ ك٩عٮ ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة ٱيٍؽ

ٌٰ ا٣ؾم ٱذٌض٫ ٩عٮ ٠ؿا٬ٲح دٮا٣ٰ اٵًؽاد، ك٠ؿا٬ٲح دٮا٣ٰ اٵ٦سػةؿ.  ا٣ٌؾكؽ ا٣ٕؿث

ٌْػٮا٬ؿ ا٣ذٌنػ١ٲ٤ٲٌح ا٣ذػٰ دٔة٬ػ كٝؽ ثػٲ٨ٌ ا٣ػؽ٠ذٮر د٧ٌػةـ ظٌكػةف لفٌ  ٌْٮا٣ ا٬ؿ ة ثػة٣

ا٣ٌكٲةٝٲٌح ٱي٨١ً٧ي لف دؿصٓ إ٣ٯ ٬ؾا اٹدٌضةق. ك٤ٔٯ ٬ؾا اٵقػةس رلل لٌف ّػٮا٬ؿ 

دُّ  ا٣ذٌأ٣ٲٙ ثة٣٪ٌْؿ إ٣ٯ ا٧٣ؼةرج، كا٣ٮٝٙ، كا٧٣٪ةقجح، كاٷٔػٺؿ، كاٷثػؽاؿ، ديػؿى

إ٣ػػٯ ٠ؿا٬ٲػػح دػػٮا٣ٰ اٵًػػؽاد. ل٦ٌػػة ّػػٮا٬ؿ اٷدٗػػةـ، كا٣ػػذٌؼ٤ُّه ٦ػػ٨ ا٣ذٞػػة  

دَّ إ٣ػٯ ٠ؿا٬ٲػح دػٮا٣ٰ اٵ٦سػةؿ. ا٣ٌكة٠٪ىٲ٨، كا٣عؾؼ، ك٩عٮ ذ٣ٟ، ٚٲي  ٨١٧ لف ديػؿى

ٌٰ ٱعؿوػةف  ٮٌم كاٹقػذ٧ٕةؿ ا٣ٌكػٲةٝ
كٱ٪ذ٭ٰ ا٣ؽ٠ذٮر ظٌكةف إ٣ٯ لفَّ ا٣٪ٌْةـ ا٤٣ُّ٘

٤ٔٯ ا٣ذٌؼة٣ٙ، كٱ١ؿ٬ةف ا٣ذٌ٪ةٚيؿ كا٣ذ٧ٌةز٢
 06م

. 
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ٌْػٮا٬ؿ ا٣ذػٰ لكرد٬ػة  ك٬ؾا اقذ٪ذةجه صٲٌػؽه ٚػٰ ٧ٔٮ٦ػ٫، ٗٲػؿ لفَّ ثٕػي ا٣

ٌٰ إ٣ػٯ إدراًص٭ػة ٚػٰ ٠ؿا٬ٲػح اٵًػؽاد ا٣ٌؽ٠ذٮر ظٌكةف ٣٭ة ل٠سؿ ٨٦ قج تو ٱٛي

. ٚة٣ذٌ٪ةٚيؿ ثٲ٨ ا٣ٮاك كا٣ٲة  ٱؤدٌم إ٣ٯ ٤ٝت ، ٠ةٷٔٺؿ ٦سٺن ةن ك٠ؿا٬ٲح اٵ٦سةؿ ٦ٕ

٠سؿة اٵ٦سةؿ ا٧٣ذٮا٣ٲح ٨٦ ا٣عؿ٠ةت كظػؿكؼ ا٤٣ِّػٲ٨ًٍ كإظؽا٧٬ة إ٣ٯ اٵػؿل، 

ٌػػٰ إ٣ػػٯ ٤ٝػػت ا٣ػػٮاك لك ا٣ٲػػة  ل٣ٛػػ ؾا ١٣سػػؿة ا٧٣ذعٌؿ٠ػػةت. كلّػػ٨ٌ لفَّ ٬ػػ ةن دٛي

ٓي ٣ػ٫ ثؽاٱػحن آرا ي ا٣ٞػؽا٦ٯ  ػ ٍّٰ ديض٧ى ا٧٣ٮًٮع ٦ة ٱـاؿ ثعةصحو إ٣ػٯ درسو دٛىػٲ٤

ٌِٛ ا٣ػؾم ٹ ٩ضػؽ ٣ػ٫ ّػة٬ؿةن  ك٤٦عٮّةدي٭٥ ا٣ض٧ٌح، كٹ قٲ٧ٌة ٦ػة ٱذ٤ٌٕػٜ ثػة٣ذ٤ٌ

٪ػٰ ث٭ػة ا٣ٞػؽا٦ٯ ٔ٪ةٱػحن ثة٣٘ػحن ٠ةٷدٗػةـ  ٔي ٌْٮا٬ؿ اٵػػؿل ا٣ذػٰ  ػةٌوحن ث٫ ٠ة٣

ٌْٮا٬ؿ ا٣ذ ٌِٛ كاٷٔٺؿ. ٤ٔٯ لفَّ لٝؿب ا٣ ٰ درق٭ة ٬ؤٹ  إ٣ػٯ ػىػةاه ا٣ػذ٤ٌ

٬ٰ اٹثذػؽا  كا٣ٮٝػٙ كا٣ػذٌؼ٤ٌه ٦ػ٨ ا٣ذٞػة  ا٣ٌكػة٠٪ىٲ٨. ك٦ػ٨ ظػؽٱر ٬ػؾق 

ا٣ؼىةاه لفَّ ا٣ؼ٤ٲ٢ ثػ٨ لظ٧ػؽ ٹظػِ لٌف ا٤٣ٌكػةف ٹ ٱ٪٤ُػٜ ثة٣ٌكػة٨٠ ٦ػ٨ 

يدػ٤خ ٬ؾق اٵ٣ٛػةت ٚػٰ اٵٕٚػةؿ  ا٣عؿكؼ ٚٲعذةج إ٣ٯ ل٣ٙ ا٣ٮو٢. كإ٧َّ٩ة ل

...  ٣ذ١ػٮف اٵ٣ػٙ ٧ٔػةدكل٦سة٣٭ة ٦ػ٨ ا١٣ػٺـ ماٝنػٕؿٌ  ٟى ٪١ٍى  ةن كقػ٧ٌ٤ ان ، اقػعى

... ك٩عٮق  ٥٣ ٱيٍعذىٍش ٚٲ٭٨ٌ إ٣ٯ اٵ٣ػٙ  ٤٣ٌكةف إ٣ٯ ظؿؼ ا٣ج٪ة . إٌٹ لٌف مدظؿجى

ػؽَّ ٦ػة ثٕػؽى٬ة ٚٞػٍ،  ٔى ٣ذ١ٮف ا٣ٌك٥ٌ٤. ك٣ؾ٣ٟ ٥٣ ٱعذكت ا٣ؼ٤ٲ٢ ٬ؾق اٵ٣ٙ ك

ٰ  ٤ٔٯ ػ٧كح لظؿؼ ...  ٦ج٪ ٟى ٪١ٍى ٚ٪عٮ ماٝنٌٕؿ، كاقعى
 07م

ٚٞػؽ  . ل٦ٌة قػٲجٮٱ٫

ػٌه ٬ؾق اٵ٣ٙ ثجةب ٦كذ٢ٍّٞ مؿح ٚٲ٫ ٦ة دٌٞؽـ ٣ؽل ا٣ؼ٤ٲ٢
 08م

. ك٤ٔٯ ٬ؾا 

يػؽَّ ٦ػ٨ لف ٱ١ػٮف ا٣عػؿؼ اٵٌكؿ  ا٣٪ٌعٮ ٔة٣ىشى اث٨ ص٪ٌٰ ٦كأ٣ح اٹثذػؽا ، إذ ٹ ث

يؽَّ ٨٦ اٷدٲةف ث٭٧ـةو ٱيذج٤ٌٖ ث٭ة ٰٚ ظػةؿ اٹثذػؽا ، ةن ٦ذعٌؿ٠ ، ٚإف ٥٣ ٱ٨١ ٠ةف ٹ ث

ٚي٫. كل٠ٌػؽ اثػ٨ ص٪ٌػٰ لٌف ز٥ٌ ٱكُٞ٭ة اٷدراج ا٣ؾم ٤ٔٲ ٫ ٦ػؽار ا١٣ػٺـ ك٦ذىػؿَّ
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اٹثذؽا  ثة٣ٌكة٨٠ ٣ٲف ٰٚ ٬ؾق ا٤٣ٌ٘ح ا٣ٕؿثٲٌح
 09م

. 

ٌٰ ل٫ٌ٩ ٥٣ ٱ٨١ ٦كذٮظنػ ٍّٰ ا٣ٛةرق ٦ػ٨  ةن كٱ٪٢ٞ اث٨ ص٪ٌٰ ٨ٔ مٲؼ٫ لثٰ ٤ٔ

اٹثذؽا  ثة٣ٌكة٨٠ ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕض٥، ١٣٪٫ٌ ٥٣ ٱىٌؿح ثإصةزد٫، ٗٲؿ ل٫ٌ٩ ٣ػ٥ ٱذنػٌؽد 

دىقي ٰٚ إٚك ةد إصػةزة اثذػؽا  ا٣ٕػؿب ثة٣ٌكػة٨٠. كٱٺظػِ اثػ٨ ص٪ٌػٰ لٌف ٚٲ٫ دنؽُّ

ثٕي ا٣ٛؿس كٗٲؿ٥٬ ٨٦ ا٣ٕض٥ ٱ٪ُٞٮف ث٧ة ٹ ٱج٤ٖ ا٣ٌك١ٮف، كثعؿ٠ػح صػٌؽ 

ي٭ة ٤ٔٲ٫ ٌٕٛح ظذٌٯ إ٩ٌ٭ة ٣ٲؼٛٯ ظة٣ ٌ٦
 03م

. ك٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮ ٚ٭ػ٥ اٵقػذؿاثةذم 

ْىػ٨ُّ  ٨٦ ٠ٺـ اث٨ ص٪ٌٰ لٌف اٹثذؽا  ثة٣ٌكة٨٠ ٦ذٌٕكؿ ٹ ٦ذٌٕؾر. ١٣٪٫ٌ ثٲ٨ٌ لٌف ٦ػة ٱي

ل٫ٌ٩ اثذؽا  ثة٣ٌكة٨٠ ٹ ٱيذٮٌو٢ إ٣ٲ٫ إٌٹ ثعؿ٠حو ٬ٰ ٰٚ ٗةٱح ا٣ؼٛػة  ظذٌػٯ ٠أ٩ٌ٭ػة 

ػة٬ؿ لفَّ اٹثذػؽا   ٌْ ٨٦ ص٤٧ح ظؽٱر ا٣ػ٪ٌٛف ٚػٺ ٱيػؽًر٠ي٭ة ا٣ٌكػة٦ٓ. ك٣ػؾ٣ٟ ا٣

ّيػ٨َّ ل٩ٌػ٫  ،ثة٣ٌكة٨٠ ٤ٔٯ ظٞٲٞذ٫ ٦كذعٲ٢ كٹ ثٌؽ ٦ػ٨ اٹثذػؽا  ث٧ذعػٌؿؾ، ٧ٚػة 

ٝج٢ ا٣ٌكة٨٠ ٤ٔٯ ظػؿؼو  ان ٰ ٩عٮ مٍقُةـ كٍمذةب  ٠ةف ٦ٕذ٧ؽاثذؽا ه ثة٣ٌكة٨٠ ٚ

٧ٍؿك  كٝٛ ٔى ثذعؿٱٟ ا٣ٌكػة٨٠  ةن ٝؿٱتو ٨٦ ا٣٭٧ـة ١٦كٮر، ٧٠ة ٱعفُّ ٰٚ ٩عٮ م

. كٱػؿل اٵقػذؿاثةذم  ًٙ اٹٔذ٧ةًد ٹ ٱذجػٲ٨َّي ٍُ ك٬ػٮ  -اٵٌكؿ ث١كؿةو ػٛٲٌح، ك٤ً٣ي

ٯ ا٣٪ٌُػٜ ثة٣ٌكػة٨٠ لفَّ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮ ٦ػ٨ ا٣ذٌٮٌوػ٢ إ٣ػ - ٨٦ لوعةب اٳرا  ا٣ٌٛؾة

ِى ٚػٰ ا٣ٌكػة٨٠ ٚػٰ لٌكؿ ا٧٤١٣ػح لك ٚػٰ  ثةصذٺب ظؿ٠حو ػٛٲٌح ٱي٨١٧ لف ٱيٺظى

آػؿ٬ة لك ٰٚ كقُ٭ة، ٵ٫ٌ٩ ٨٦ َجٲٕح ا٣٪ٌٛف كقضٲٌذ٭ة إذا ػ٤ٌٲذى٭ة كمػأ٩٭ة
 07م

 .

، ك٣ؾ٣ٟ دٌٞؿر ٣ؽل ا٣ٞؽا٦ٯ لٌف اٹثذؽا  ثة٣ٌكة٨٠ ٤ٔٯ ظٞٲٞػح ا٣ٌكػ١ٮف ٦عػةؿ

ْى  ل٫ٌ٩ ٨٦ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮ ٤ٚٲف ٤ٔٯ ظٞٲٞذ٫ ٣ٮصػٮد مػٰ و  - ـ٧٠ة دٞؽٌ  -٨ٌ ل٦ٌة ٦ة ٱي

٢ي ٱينج٫ًي ٧٬ـة ا٣ٮو٢  ٫ًًٞ ٦٭٧ة ٠ةف ػٛٲٌ  ٱيذىٮىوَّ . ك٦ػ٨ ٬٪ػة ٱػأدٰ اٹقػذسٞةؿ ةن ث٪ُي
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ٜ اٵٔةص٥. ٚةٹثذؽا  ثة٧٣ذعٌؿؾ لك اصػذٺب ٧٬ػـة ا٣ٮوػ٢  ا٤٧٣عٮظ ٰٚ ٩ُي

ى٧ٌػة ٠ػةف»ا٧٣ذعٌؿ٠ح ٝج٢ ا٣ٌكة٨٠ ٬ٮ ٦ػ٨ وػ٧ٲ٥ ػىػةاه ا٣ٕؿثٲػح.  ٠ػٺـ  ك٣

تى لف ٱ١ٮف ٦نػذ٧ٺن  ٤ٔػٯ ا٣ذٌ٪ةقػت  ا٣ٕؿب لمؿؼ ا٤٣ٌ٘ةت كػٲؿ اٵ٣ك٪ح ٩ةقى

ا٣ذٌةـٌ كا٤٣ٌُةٚح ا١٣ة٤٦ح، ك٨٦ ص٤٧ح ذ٣ٟ لٌٹ ٱ١ٮف اثذؽا ي ا١٣ٺـ إٌٹ ث٧ذعػٌؿؾ، 

«ٚإٌف اٹثذؽا  ثة٣ٌكة٨٠ ٦ذٌٕؾر لك ٦ذٌٕكؿه ٦عذٮو ٤ٔٯ ثنةٔح
 09م

. 

ف ٗٲًؿ٬ة ٝةث٤ػحه ٤٣عػؾؼ إذا كٕٝػخ ٨ٌ١٣ ٬ؾق ا٣٭٧ـة ا٣ذٰ ٱٞٓ اٹثذؽا ي ث٭ة دك

ٚإزجةدي٭ة ٰٚ ا٣ؽٍَّرًج ػؿكجه ٨ٔ ٠ٺـ ا٣ٕػؿب ك٣عػ٨ه ٚػةظل... »ٰٚ دىرًج ا١٣ٺـ، 

ث٧٤١ػح ٦ػة ٠ػةف اٷدٲػةف  ةن ٚإذا ٠ةف كو٢ ا١٣ٺـ لٔ٪ٰ ث١ٮف ا٣ٌكة٨٠ لٌك٣ػ٫ ٦كػجٮٝ

«ةن ثة٣٭٧ـة زٱةدةن ثٺ ٚةاؽة، ٚٲ١ٮف ٣ع٪
 00م

. ك٬ؾا ٨٦ ٦ٞذٌٯ ا٣ٮو٢ ٧٠ة ثٲٌ٪ٌػة ٚػٰ 

٦ٮآً قةثٞح، ٵٌف اٷدراج ٱ٧٪ٓ ا٣ذٌٮٌٝٙ، ٚٲيٮو٢ي آػؿ ا٧٤١٣ػح ثػأٌكؿ ٦ػة ٱ٤ٲ٭ػة، 

ث٭٧ـة ا٣ٮو٢ قُٞخ إذا دٌٞؽ٦٭ة ٦ذعٌؿؾ، ل٦ٌػة إذا قػجٞ٭ة قػة٨٠  ةن ٚإف ٠ةف ٦كجٮٝ

٢ى ث٧ة ثٕؽ٬ة ثٕؽ ظؾًٚ٭ة ٠ؾ٣ٟ. ل٦ٌػة قػجتي ٔػؽـ ا٣٪ٌُػٜ  يٌؽ ٨٦ دعؿٱ٫١ ٣ٲيٮوى ٚٺ ث

لك  ةن ا٣ٌكة٨٠ ٱعى٢ ثعجف ا٣٭ػٮا  كا٣ٌٕػٮ صـاٲٌػثة٣ٌكة٨٠ اثذؽا ن ٚ٭ٮ لٌف ا٣عؿؼ 

ٜو  ةن ٤٠ٌٲٌ  ـو ٦ٕٲ٨ٌ، ك٣ؾ٣ٟ اٝذٌٯ لف د١ٮف ٝج٫٤ ظؿ٠حه ٣عؿؼو قةث ٦ػ٨  د١ٌ٧ػ٨ٰٚ ظٲٌ

٤ٔػٯ لزػؿ ا٣عؿ٠ػح  ان ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٣٪ٌُٜ ثة٣ٌكػة٨٠، ٚٲذ٭ٲٌػأ ا٣ٌٕػٮ ٤٣٪ٌُػٜ ٦ٕذ٧ػؽ

اٹثذػؽا  ثعؿ٠ػحو  ا٣ٌكةثٞح، ك٬ؾا ٦ة لزجذذ٫ ا٣ٌؽراقةت ا٧٣ؼجؿٱٌح ا٣عؽٱسػح. ل٦ٌػة دٕػؾُّر

، ٚٶٌف ا٧٣ىٌٮت ٱعؽث ثة٬ذـاز ا٣ٮدؿىٱ٨ًٍ ا٣ٌىٮدٲَّٲ٨ًٍ، ك٬ؾا ٱٞذٌٰ لف ٱجػؽل  ًوٍؿؼو

ٙي ٤ٔٯ ا٣عؿ٠ح، ٵٌف اٵٌٔة  ا٣٪ٌةَٞح دذ٭ٲٌػأ ٚػٰ لز٪ػة   ثإٗٺٝ٭٧ة. ك٠ؾ٣ٟ ٹ ٱيٮٝى

ا٣عؿ٠ح ٤٣٪ٌُٜ ثعؿؼو آػؿ، ك٬ؾا ٔٲ٨ي اٷدراج
 00م

. 

                                                 

 .7/097مؿح ا٣نةٚٲح ٤٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم،   09م

 .530-7/537ا٣كةثٜ،   00م

 .795، 9/783ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح ٤٣ؽ٠ذٮر ا٣عةج وة٣ط،   00م
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ٔػ٨ مػٲؼ٫  ا٣ٮاظؽ اثذػؽا ن ٩ٞػٺن كٱ٤ٌؼه قٲجٮٱ٫ ٦ة ٱذٌى٢ ث٤ِٛ ا٣عؿؼ 

ِي ثعؿؼ ٛى ٍٞخى ث٫ ل٣ٛ ةن ٚإف ٠ةف ٦ذعٌؿ٠ ،ا٣ؼ٤ٲ٢ ا٣ؾم ٌٝؿر ل٫ٌ٩ ٹ ٱي٤ لك ٬ة ن،  ةن ل٣ع

ى٫ٍ لك ٠ة ك ثة ، ٚ٭ؾق َؿٱٞح ٢ٌ٠ ظؿؼو ٠ةف ٦ذعٌؿ٠ ػ٫ي  ةن ٚذٞٮؿ: م٠ى٫ٍ ك ث ٞي يرٱػؽ ٩ُ كل

: مؾى ك بى ٚة٤ٔى٥ ٱة ٚذٯ، ٧٠ة ٝة٣ٮا: ًع ان ٦٪ٛؿد ٱػة ٚذػٯ . ل٦ٌػة . ٚإف كو٤خى ٝي٤ٍخى

ٌِٛ ثػة٣عؿؼ ا٣ٌكػػة٨٠ ٦٪ٛػؿد ٰى ثػةٵ٣ٙ ٦ٮوػػٮ٣ح،  ان ا٣ػذ٤ٌ دًػ
ي ٚػٺ ٱ١٧ػػ٨ إٌٹ إذا ل

ًٜ ثة٣ٌكػة٨٠ ٚػٰ لٌكؿ ا٧٤١٣ػح، إذ ٹ  ٤ٞٚخ: ماًٍب  ػ ك اًدٍ ك اًٍم ، ك٬ؾا مػأفي ا٣٪ُُّ

ؿب ك اًٍق٥، ك اًث٨ٍ  ًٍ دى٢ي إ٣ٯ ا٤٣ٌِٛ ث٫ إٌٹ ثٕؽ ٬ؾق اٵ٣ٙ، ٩عٮ ماً
 05م

. ل٦ٌػة 

ٍرًج ٚ يػٌؽ ٦ػ٨ لف ٱ١ػٮف ا٧٣ذعػٌؿؾ ٦ذ٤ػٮٌ ٰٚ ا٣ؽَّ ث٧ذعػٌؿؾ ٦س٤ًػ٫ً لك ثكػة٨٠،  ان ٺ ث

 ٚٲعؽثي ا٣ٮو٢ي ا٣ؾم ٬ٮ اٵقةس ا٣ؾم ٱيٍعذى١ى٥ي إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٣ذٌن١ٲ٢ ا٣ٌىٮدٰ.

ٓه كقػ١ٮته ٤ٔػٯ آػػؿ ا٧٤١٣ػح، كٱ١ػٮف ثةٷقػ١ةف  ٙي ٚ٭ٮ ُٝػ ل٦ٌة ا٣ٮٝ

ـو كٹ إمػػ٧ةـ كٹ دٌػػٕٲٙ، ك٬ػػٮ  ٍك ا٧٣ضػػٌؿد، لم ثةٷقػػ١ةف ا٧٣عػػي ثػػٺ رى

ُّٙ ٦٪٭ة ٚػٰ ا٣ٮوػ٢، ٵٌف ا٣ٮٝػٙ اٵ ٠سؿ ٰٚ ٠ٺ٦٭٥. كا٧٤١٣حي ٰٚ ا٣ٮٝٙ لػ

٣ٺقذؿاظح، ك٦عػ٢ٌ ا٣ذٌؼٛٲػٙ اٵكاػػؿ. كٵٌف ا٣ٮٝػٙ ٱ١ػٮف ٤ٔػٯ ا٣عػؿؼ 

اٵػٲؿ، لم ٹـ ا٧٤١٣ح، ا٬ذ٧ٌٮا ث٫، ٵ٫٩ آػؿ ظؿكؼ اٵو٢. ل٦ٌة ٔٲ٨ ا٧٤١٣ػح 

إٔٺؿي اٳًػػًؿ لك٣ػٯ، ث٧ة ٱعؽيثي ٨٦ د٘ٲٲؿ ٰٚ ا٧٤١٣ح، ك٠ةف ٣ؾ٣ٟ  ان ٚأ٢ُّٝ دأزٌؿ

ث٢ ذ٬جٮا إ٣ٯ لفَّ ٹـ ا٧٤١٣ػح ٬ػٰ م٦عػ٢ٌ  ا٣ذٌ٘ٲٲػؿ ٣ذأٌػؿ٬ػة كًػٕٛ٭ة. كٵٌف 

ٌُؿؼ لك ٹـ ا٧٤١٣ح ٦ٮرد ٤٣عؿ٠ةت أذٌؽ ٔؿٱٞ ٰٚ ا٣عؿ٠ح. كٝؽ دٞػٌؽـ ٚػٰ  ةن ا٣

ٍؿقػٲٌح دة٦ٌػحن  ٬ؾا ا٣جعر لٌف ا٣ٮٝٙ ٱُٰٕ ا٣عؿؼ ا٧٣ٮٝػٮؼ ٤ٔٲػ٫ وػٛةد٫ًً ا٣ضى

، ك٣ؾ٣ٟ وةر ث٧ة دٮٌٚؿ ٫٣ ٨٦ ا٣٪ٌٛغ لك ا٤ٞ٤ٞ٣ػح ٠أ٩ٌػ٫ ٣ٕؽـ إدراص٫ إ٣ٯ ٦ة ثٕؽق

ٕىػػؿكض قػػة٨٠. كإذا اقػػذس٪ٲ٪ة ظة٣ػػح ا٣ٮٝػػٙ  ٦عػػٌؿؾ، ك٬ػػٮ ٚػػٰ ٦ٲػػـاف ا٣

كل٠سؿ ٤٠ٛحن ٰٚ ا٣٪ٌُٜ، ٚإٌف ظة٣ح ٩ٞػ٢ ا٣عؿ٠ػح  ثة٣ذٌٌٕٲٙ، ٵ٩ٌ٭ة ل٢ٌٝ اقذ٧ٕةٹن 
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دجػػؽك ٦كػػٌٮٗح، ٵ٩ٌ٭ػػة دػػؤدٌم إ٣ػػٯ ا٣ٛػػؿار ٦ػػ٨  ةن إ٣ػػٯ ٦ػػة قػػجٞ٭ة إف ٠ػػةف قػػة٠٪

ػ٨ُّ ث٭ػة ٗة٣جػا ٌى ةن ٣ٌكة٠٪ىٲ٨، كدعِٛ ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲٌح ا٣ذػٰ ٱي
 06م

. كرلل ثٕػيي 

ا٣٪ٌعةة لٌف ا٣ٮٝٙ ٤ٔٯ ا٧٣ذعٌؿؾ ٨١٧٦ه ١٣٪٫ٌ ٦كذس٢ٞ
 07م

. كدؤ٠ٌػؽ ا٣ٌؽراقػةت 

يٌؽ ٨٦ ظؿؼ ٦ذعٌؿؾو ٱػأدٰ  ا٣عؽٱسح لفَّ ا٣ٌكة٨٠ ٰٚ ٢ٌ٠ ا٤٣ٌ٘ةت ٹ ٱيجذؽل ث٫، كٹ ث

٤ٲ٫، ٵٌف ا٣ٮٝٙ ا٩ُٞػةع ا١٣ػٺـ. كٱي١٧ػ٨ لف ٝج٫٤، ٧٠ة لٌف ا٣ٮٝٙ ٹ ٱٞٓ إٌٹ ٔ

ٌْٮا٬ؿ ا٣ٌىٮدٲٌح ثة٤٣ٌضٮ  إ٣ٲ٭٧ة دؽرس ص٧ٲٓ ا٣
 08م

. كٱؾ٠ؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣ٌىػؽد لٌف 

ا٣جةظسٲ٨ ا٧٣ؼذٌىٲ٨ ثة٣ٌىٮدٲٌةت ا٣ذٌضؿٱجٲٌح اػذجػؿكا ا٣ٌكػة٨٠ كا٧٣ذعػٌؿؾ ك٦ػة 

ػٍٮا إ٣ػٯ لٌف ٦ٛ٭ػٮـ ا٧٣ذان ٱجؽك ٨٦ ظةٹت ا٣ذٞػة  ا٣ٌكػة٠٪ىٲ٨ًٍ ظنػٮ عػٌؿؾ ، كا٩ذ٭ى

ٌٰ ٤٣ٌ٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح وػةر كاًػع  ةن كا٣ٌكة٨٠ ا٣ػؾم ا٤ُ٩ػٜ ٦٪ػ٫ ا٣ذٌع٤ٲػ٢ ا٣ذٌنػ١ٲ٤

 ٌٰ ٞنٯ ٦ػ٨ ٦عةًػؿات ا٤٣ٌكػة٩   دكقٮقػٲؿم٣ؽٱ٭٥. ٤ٔٯ لٌف لقةس ذ٣ٟ ٦كػذ

ٔىٲ٨ ٨٦ ا٣٪ٌُٜ، ٧٬ػة ا٧٣٪٤٘ػٜ، كا٧٣٪ٛػذط ِى لٌف ٬٪ةؾ ٩ٮ كٱٞػةثٺف  ؛ا٣ؾم ٹظى

ؾ ا٣ػؾم ٱذنػ٢١ٌ ٦ػ٨ ا٣ٌكة٨٠، لم ا٣ٌىعٲط ا٣ؾم ٹ دذ٤ػٮق ظؿ٠ػح، كا٧٣ذعػؿٌ 

ؿى   - ٧٠ة ٱٞٮؿ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣عػةٌج وػة٣ط -  دكقٮقٲؿمقة٨٠ ٦ٓ ظؿ٠ح. كظةكى

دٕةٝيتى ا٣عؿكؼ ٰٚ ٦ؽرج ا١٣ٺـ ث٪ة ن ٤ٔٯ ٦ة دٌٞؽـ ةن لف ٱٌٛكؿ لٱٌ
 09م

. 

                                                 

-066، 9/008، 000، 000، 7/009، كا٧٧٣ذػػٓ ٹثػػ٨ ٔىػػٛٮر، 7/80 ها٣ؼىػػةا  06م

، 79، 60، كإٱضػػةز ا٣ذٌٕؿٱػػٙ ٹثػػ٨ ٦ة٣ػػٟ، ص 506-507، 509-500، 098، 067

، 970-977، 903-9/999، كمػػػؿح ا٣نػػػةٚٲح ٣ٶقػػػذؿاثةذم، 706، 707، 89، 87

ذي٠ًػؿى  ان ، ك٬٪ةؾ ٦ٮآً ٠سٲػؿة صػؽٌ 789، 779، 770، 768، 0/68، 097، 075، 077

، 7/570ٚٲ٭ػة لٌف ا٣ُػػؿؼ ٬ػػٮ ٦عػ٢ٌ ا٣ذٌ٘ٲٲػػؿ. كا٩ْػػؿ: مػؿح ا٣نػػةٚٲح ٤٣ؼٌػػؿ ا٣ٲػػـدم، 

9/785 ،799 ،805-807 ،859 ،933 ،939-935 ،907. 

 .7/508، كمؿح ا٣نةٚٲح ٤٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، 9/957مؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم،   07م

، كا٩ْػؿ ٤٣ذٌٮٌقػٓ ٚػٰ 798، 9/788ثٲػح ٤٣عػةٌج وػة٣ط، ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كػة٩ٲةت ا٣ٕؿ  08م

جؽ ا٣جؽٱٓ ا٣٪ٲؿثة٩ٰ.  ٦ٮًٮع ا٣ٮٝٙ ٠ذةب ا٣ٮٝٙ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ًٮ  ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت، ٤٣ؽ٠ذٮرٔ 

كٝػػةرف ، 790، 9/799ثعػػٮث كدراقػػةت ٚػػٰ ا٤٣كػػة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػػح ٤٣عػػةٌج وػػة٣ط،   09م

 .78-77 ث٧عةًؿات ٰٚ اٵ٣ك٪ٲٌح ا٣ٕة٦ٌح ٣ؽكقٮقٲؿ، ص
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، ةن وػعٲع ةن كٝؽ ٱذكجٌت ا٣ٮٝٙ ثة٣ذٞة و ٤٣ٌكة٠٪ىٲ٨ إذا ٠ةف ٦ة ٝج٢ اٳًػػؿ قػة٠٪

ٌف ظة٣ح ا٣ٮٝٙ َةراح. كٝؽ كٝٛ٪ػة ٤ٔػٯ ل٦س٤ػحو ٦ػ٨ ك٨ٍ١٣ ٹ ٔجؿةى ث٭ؾا اٹ٣ذٞة ، ٵ

دؤدٌم إ٣ٯ ا٣ذٌؼٛٲٙ ٨٦ ٬ؾق ا٣عة٣ػح ػةٌوػح. ل٦ٌػة  ةن ٬ؾا ا٣٪ٌعٮ كرلٱ٪ة لٌف ٬٪ةؾ َؿٝ

ا٣ذٞة  ا٣ٌكة٠٪ىٲ٨ ثٲ٨ ٧٤٠ذىٲ٨ ٚة٣ذٌؼ٤ٌه ٦٪٫ لق٭٢، كٱ١ٮف ثةصذٺب ظؿ٠حو ٱ٤٘ػت 

اج اٵ٩كػةؽ لف د١ٮف ا١٣كؿة، كٝؽ د١ٮف ٗٲؿ٬ة. ك٬ؾا ا٣ذٌؼ٤ٌه ٱٌٛػٰ إ٣ػٯ إدر

٭ة ثجٕي. كٝؽ ٱ١ػٮف اٷثػؽاؿي َؿٱٞػ ًٌ إ٣ػٯ ا٣ػذٌؼ٤ٌه ٦ػ٨  ةن ككو٢ ا٧٤١٣ةت ثٕ

 ِّ أى٣ ٌٌ ٲ٨ . كٝؽ كو٫ٛ ا٣ؼٌؿ ا٣ٲػـدم م٠ػةف ا٣ذٞة  ا٣ٌكة٠٪ىٲ٨، ٩عٮ ممأىثٌح  كمكٹ ا٣

  ثأ٫ٌ٩ ٦جة٣٘حه ٰٚ ا٣٭ؿب ٦ػ٨ ا٣ٌكػة٠٪ٲ793٬٨ق٪ح  ةن ظٲٌ 
 53م

. كٝػؽ دٌٛػٰ ظػةٹت 

ثٞةاػ٫ ، كإةن ك٬ػٮ ظػؿؼ ٦ػؽٍّ ٣ْٛػ ،ا٣ٌكػة٨٠ اٵٌكؿاٹ٣ذٞة  ثٲ٨ ٧٤٠ذٲ٨ إ٣ٯ ظػؾؼ 

 ٌُ مػةٰٚ اهلل ، ٩عٮ مػةٚة اهلل ، كمػةٚٮا اهلل ، كةن ػ
 57م

ٌٞػٜ اٷدراج  . ك٬ؾا ٦ػة ٱع

٤ٔٲػ٫. ٦ػ٨  ةن ، لم ٨٦ ٗٲؿ لف ٱ١ٮف ا٣سٌة٩ٰ ٦ٮٝٮٚان . كٝؽ ٱ٤ذٰٞ ا٣كة٠٪ةف ظنٮةن د٧ة٦

يٌؽ ٨٦  ٛىٲ٨، ٚٺ ث ا٣٪٢ٌٞ كا٣عػؾؼ، لك ا٤ٞ٣ػت ذ٣ٟ ا٦ذ٪ةع ا٣ذٞة  ا٣ٮاكىٱ٨ كا٣ذٞة  اٵ٣

كظؽق. كإذا دٌٞؽ٦خ اٵ٣ٙ ٤ٔٯ ا٣ٮاك ٚة٣ذٞةؤ٧٬ة صةاـ؛ ٵٌف ٦ٌؽ اٵ٣ٙ ٱ٭ٌٮف ٦ػ٨ 

ٌُٯ ٦ة ٬ٮ قةاٖ ٔـكٚػ  ةن ٔ٪ػ٫ كدعة٦ٲػ ةن ذ٣ٟ. كٱٺظِ اث٨ ص٪ٌٰ لٌف ا٣ٕؿب ٝؽ دذؼ

٣ذضٌن٥ ا٤١٣ٛح ٚٲ٫، ك٩عٮ ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة ٱٮًصجي٫ي ا٣ٞٲةس
 59م

٣ػٮ  ان كٱُٮؿ ث٪ة ا٧٣ٞةـ صؽٌ  .

                                                 

، كٱنػةر ٬٪ػة إ٣ػٯ لٌف ٤ٝػت اٵ٣ػٙ ٧٬ػـة لرٱػؽ ثػ٫ 7/095ح ا٣نةٚٲح ٤٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، مؿ  53م

ٞي٤جػخ  -٧٠ة ٱٞٮؿ ا٣ؼٌؿ ا٣ٲػـدم-ا٣جٲةف، ٵٌف اٵ٣ٙ ػٛٲٛح  كا٣٭٧ػـة ٝؿٱجػح ٦ػ٨ اٵ٣ػٙ ٚ

اٵ٣ٙ إٱٌة٬ة. كٝةؿ قٲجٮٱ٫: ٬ػٮ ٣ٞػؿب اٵ٣ػٙ ٦ػ٨ ا٣٭٧ػـة، كٝػؽ قػ٧ٕ٪ة٥٬ ٱٞٮ٣ػٮف: ٬ػٮ 

ٙو ٰٚ  ـي ٢ٌ٠ ل٣ ا٣ٮٝٙ. ك٨ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢: ٬ؾق ظجٶ كرلٱخي ظجٶ. ا٩ْػؿ: ا٣ٲػـدم، ٱٌؿث٭أ، ٚٲىٍ٭٧ً

ػأ٣ٲ٨». ك٩كت اث٨ي ص٪ٌٰ ٰٚ ما٧٣عذكػت  ٝػؿا ة 7/597 ٌٌ إ٣ػٯ لٱٌػٮب ا٣ٌكػؼذٲة٩ٰ « كٹ ا٣

 .7/06ا٣ؾم ٝةؿ: إفَّ ٬ؾق ا٣٭٧ـة ثؽؿه ٨٦ ا٧٣ٌؽة ٹ٣ذٞة  ا٣ٌكة٠٪ىٲ٨. ا٩ْؿ: ا٧٣عذكت، 

 .9/970مؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم،   57م
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 007 د. أمحد قدور -احلركة وخصائص التمفظ 

دذجٌٕ٪ة ا٣عةٹت ا٣ذٰ ٹظْ٭ة ا٣ٞؽا٦ٯ ٨٦ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮ، ٨ٌ١٣ ٦ة ٱيكذؼ٤ه ٦ػ٨ ل٩ٌ٪ة 

ذ٣ٟ ٔة٦ٌح ٬ٮ ا٣٪ٌٛٮر ٨٦ ا٣س٢ٌٞ كدعٞٲٜ ا٣ٮو٢، ٵٌف ٦ؽار ا١٣ٺـ ٤ٔٲػ٫، قػٮا  

ل٠ػةف ذ٣ػٟ ثػةصذٺب ا٣عؿ٠ػح لـ ثة٣عػؾؼ لك ا٣٪ٞػ٢ لك اٷثػؽاؿ لك ا٧٣ُػػ٢ لك 

٣ذٌعؿٱػٟ ا٣ػؾم دٮ٣ٌػؽق اٷم٧ةـ ثةظذكػةب ظؿ٠ػحو ٦ؼذ٤كػح. ٚػٺ ثػٌؽ إذىف ٦ػ٨ ا

ا٣ٌكضٲٌح، ٧٠ة ٝةؿ اٵقذؿاثةذم
 50م

٧ً٣ة ٰٚ ا٣عؿؼ ا٧٣ٮٝٮًؼ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٧٣ىٲ٢ٍ لك  ؛

 ركااط ا٣عؿ٠ح ٠ة٣٪ٌٛغ كا٤ٞ٤ٞ٣ح.

٨ٌ١٣ ل٥ٌ٬ مٰ و ٨٦ ٬ؾا ا٣٪عٮ ٬ػٮ لٌف ا٣٪ٌعػةة ا٣ٞػؽا٦ٯ لٝػٌؿكا ثػأٌف ا٧٣ػٌؽ ٚػٰ 

٨٠ ا٣ىػعٲط، ظؿؼ ا٧٣ٌؽ ٝةا٥ ٦ٞةـ ا٣عؿ٠ح، كٱؽٌؿ ٬ػؾا ٤ٔػٯ ا٣ٛػؿؽ ثػٲ٨ ا٣ٌكػة

ٔيٌؽ ا٧٣ٌؽ ٠ة٧٣ذعٌؿؾ ٰٚ صٮاز اٷدٗػةـ  كا٣ٌكة٨٠ ا٧٣ٕذ٢ٌ، لم ظؿؼ ا٧٣ٌؽ. ك٣ؾ٣ٟ 

إذا دٞػػٌؽـ ا٧ً٣سػػ٢ اٵكؿ، ٩عػػٮ مإفَّ ا٧٣ػػةؿ ٣ػػٟ، كٱ٧٤ْػػٮ٩ٌٰ ، ك٠ػػؾ٣ٟ إذا ٠ػػةف 

ا٣عؿؼ ظؿؼ ٣ًٲ٨، ٩عٮ مزىٮب ث١ؿ، كصٲت ثنٲؿ . كإ٧َّ٩ػة صػةز ٬ػؾا اٹصذ٧ػةع 

 -٧٠ػػة ٱٞػػٮؿ ا٣ؼٌػػؿ ا٣ٲػػـدم-ر ا٣ٌىػػٮت ٧ً٣ػػة ٚػػٰ ا٣ٌكػػة٨٠ اٵٌكؿ ٦ػػ٨ اقػػذ٧ؿا

ػح ٚػٰ اٷدٗػةـ ٌٛ ٵٌف ا٤٣ٌكػةف ٱ٪ػؽٚٓ ثػة٧٣س٤ىٲ٨ ٚػٰ اٷدٗػةـ دٕٚػح  ؛كظىٮؿ ا٣ؼ

كاظؽة
 50م

لك ٧ً٣ة ٰٚ ا٣عؿؼ ا٧٣نٌؽد ٨٦ ا٣ذٌنجُّر ثة٣عؿ٠ح ،
 55م

. ك٠ػؾ٣ٟ قػٌٮل 

يؽَّ ٦ػ٨ زكاؿ ا٣عؿ٠ػح  ا٣ٞؽا٦ٯ ثٲ٨ إدٗةـ ا٧٣ذعٌؿؾ كإدٗةـ ا٧٧٣ؽكد ػةٌوح، إذ ٹ ث

ٺن لك ا٧٣ ُػٰ ٱةقػؿ،  ٌؽ دٮوُّ إ٣ٯ إدٗةـ ا٧٣ذٌى٢، ٚٺ ٱضٮز اٷدٗػةـ ٚػٰ ٩عػٮ مٱٕي

كٱ٘ـك كاٝؽ ، ٵٌف ا٧٣ٌؽ ا٣ؾم ٰٚ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ ٝةا٥ه ٦ٞةـ ا٣عؿ٠ح. ك٨٦ ٬ؾا ا٣٪ٌعػٮ 

ٌَؿاد ٰٚ ٩عػٮ مداثٌػح ، كث٘ٲػؿ  ان صةز ا٣ذٞة  ا٣ٌكة٠٪ىٲ٨ً إذا ٠ةف لٌك٣٭ي٧ة ٧٦ؽكد ةن لٱٌ ثة

                                                 

٤ػت 977-9/973مؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم،   50م . ك٬٪ةؾ ٦كةا٢ ٠سٲؿة ٨٦ ٬ػؾا ا٣٪ٌعػٮ دُي

 ٨٦ ٠ذت ا٣ٌىؿؼ كٹ قٲ٧ٌة ٨٦ مؿكح ا٣ٌنةٚٲح.

  .0ا٣عةمٲح ر٥ٝ م 9/809، 7/079مؿح ا٣نةٚٲح ٤٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم،   50م

 .9/657ا٧٧٣ذٓ ٹث٨ ٔىٛٮر،   55م



 008 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

ٞىٍخ ظى  ٌَؿادو ٰٚ ٩عٮ ما٣ًٍذى ػًؿثٍ٪ةٍف زٱػؽا ًٍ ً ٞىذػة ا٣ٍجًُػةف ، كما  ان ٤ى
 56م

. ٚة٣ٌكػة٨٠ ا٣سٌػة٩ٰ 

ا٧٣يؽرىجي إ٣ٯ ا٧٣ذعٌؿؾ ٰٚ اٷدٗػةـ ٣ػ٫ ظ١ػ٥ ا٧٣ذعػٌؿؾ ٣نػٌؽة ا٣ذىػة٫ٝ ثػ٫، ٚػإٌف 

ا٤٣ٌكةف ٱؿدٛٓ ثة٧٣ؽ٥ٗ كا٧٣ؽ٥ٗ ٚٲػ٫ اردٛةٔػحن كاظػؽة، ٚٲىػٲؿاف ٠أ٩ٌ٭٧ػة ظػؿؼه 

كاظػػؽ
 57م

٩ٌػػ٫ د٘ٲٲػػؿه ٣عة٣ػػح . ك٧٤٣ػػؽ٥ٗ ٦ػػ٨ ا٣عػػؿكؼ ل٧ٌ٬ٲٌػػح ٣ػػؽل ا٣٪ٌعػػةة، ٵ

ا٣ذٌٌٕٲٙ ملك ا٣ذ١ٌؿٱؿ  ا٧٣كذس٤ٞح ١٣سؿة ٦ٮاٝػٓ اصذ٧ػةع ا٧٣س٤ىػٲ٨، كٵف ا٣عةصػح 

دؽٔٮ إ٣ٲ٫ ٰٚ ص٧ٲٓ ا٣عؿكؼ إٌٹ اٵ٣ٙ، كٵٌف ا٣ذٌ٘ٲٲػؿ ا٣ػٌٺزـ ٦ػٓ اٷدٗػةـ لٝػ٢ٌ 

إذ ٹ ٱٕؿض ٧٤٣ؽ٥ٗ ٦ػة ٱيٮصػت ظؾٚػ٫، ثػ٢ إ٩ٌػ٫  ؛٨٦ ا٣ذٌ٘ٲٲؿ ا٣ٌٺزـ ٦ٓ اٷٔٺؿ

٫ كإف ٠ةف ٦ٕػذٺا ٱٌٞٮم ٦ة ٱؽػ٢ ٚٲ
 58م

. ٚػة٣ذٌ٘ٲٲؿ ا٤ُ٧٣ػٮب ٤٣ػذٌؼ٤ٌه ٦ػ٨ ٬ػؾق 

ا٣عة٣ح ٬ٮ إمجةع ٦ٌؽ اٵ٣ٙ، ٵٌف إمجةع ٦ٌؽ٬ة ٱىٲؿ ٠ة٣عؿ٠ػح ٚٲ٭ػة، ل٦ٌػة ا٧٣ػؽ٥ٗ 

٧٠ػة -، ٚػة٣٪ٌٮف ةن ٚٺ ٱٕذؿٱ٫ لٌم د٘ٲٲؿ. كٱنج٫ ذ٣ٟ ٦ة ٠ةف ا٣ٌكػة٨٠ ا٣سٌػة٩ٰ ٚٲػ٫ ٩ٮ٩ػ

ؿىٍت ٣ؾ٣ٟ ٩عٮ -ٱٞٮؿ اث٨ ص٪ٌٰ ، ٚضى ٌٰ ٨ ا٣عػؿؼ ا٧٣ػؽ٥ٗ، ٦س٤٭ػة ٦ػ ان ظؿؼه ػٛ

٦س٢ ا٣ٲة  ا٧٣ذعٌؿ٠ح ثٕؽ اٵ٣ٙ، ٚذعذةج إ٣ٯ ٢ٌٚ أذ٧ةدو كإثة٩ح. ك٠ػؾ٣ٟ ا٣ٌنػأف 

ٞىذة ا٣ٍجًُةف ، ثإزجةت اٵ٣ٙ قػة٠٪حن ٚػٰ ا٤٣ٌٛػِ ٝجػ٢ ا٣ػٺـ،  ٤ى ٞىٍخ ظى ٰٚ ٝٮ٣٭٥: ما٣ذى

ك٠أٌف ذ٣ٟ إ٧ٌ٩ة صةز ٧٣ٌػةرٔح ا٣ػٌٺـ ا٣٪ٌػٮف، لٹ دػؿل لٌف ٚػٰ ٦ُٞػٓ ا٣ػٌٺـ ٗ٪ٌػح 

٤٧ػخ  ةن ٪ٌٮف، ك٬ٰ لٱ٠ٌة٣ ٭٥ ٰٚ ا٤٣ٌِٛ ٱة ، ٚعي ٌي دٞذؿب ٨٦ ا٣ٲة  ظذٌٯ ٱض٤ٕ٭ة ثٕ

ا٣ٌٺـ ٰٚ ٬ؾا ٤ٔٯ ا٣٪ٮف
 59م

. 

                                                 

ذػة ا٣ٍجًُػةف  ٦ىسىػ٢ه 770ٱٙ ٹث٨ ٦ة٣ٟ، ص إٱضةز ا٣ذٌٕؿٱٙ ث٥٤ٕ ا٣ذىؿ  56م ٤ٞى ٞىػٍخ ظى ى .كٝٮ٣٭٥: ما٣ٍذ

ؿىبي ٣ٶ٦ؿ إذا امذٌؽ كث٤ٖ ٗةٱذ٫. كا٣جًُةف: ا٣عػـاـي ا٣ػؾم ٱ١ػٮف دعػخ ثُػ٨ ا٣جٕٲػؿ، كٚٲػ٫  ٱٌي

 .7/075ظ٤ٞذةف، ٦ذٯ ا٣ٍذٞذة ٚٞؽ ث٤ٖ ا٣ٌنٌؽ ٗةٱذ٫. ا٩ْؿ: مؿح ا٣ٌنةٚٲح ٤٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، 

 .9/979ذم، مؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثة  57م

، كإٱضػةز ا٣ذٌٕؿٱػٙ ث٤ٕػ٥ ا٣ذىػؿٱٙ ٹثػ٨ ٦ة٣ػٟ، ص 9/653ا٧٧٣ذٓ ٹثػ٨ ٔىػٛٮر،   58م

 .799، 0/700، كمؿح ا٣ٌنةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم، 780-780

 .90-7/99 ها٣ؼىةا  59م
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كا٧٣ٌةرٔح ٣عؿكؼ ا٤٣ِّٲ٨ ٦ة ٝؽ مػةع  ٤٣٪ٌٮف ػةٌوح ٨٦ ا٣ٞؿب كا٧٣نةث٭حك

ٜى  - ٧٠ة ٱٞٮؿ اث٨ ص٪ٌٰ -كذاع  ـٌٱػةدة لٗػ٨، ٚػأي٣ًع ٚة٣٪ٮف ظػؿؼه ٦ػ٨ ظػؿكؼ ا٣

٤٧خ ا٣٪ٌػٮف ٤ٔػٯ ا٣ػٮاك كاٵ٣ػٙ ٚػٰ ل٦س٤ػحو ٠سٲػؿة. ثة٣عؿكؼ ا٤٣ٌٲٌ٪ح ا٣ ـٌااؽة، كظي

كإ٧ٌ٩ة ٱٞٮل مج٭٭ة ث٭ة إذا ٠ة٩خ ٗ٪ٌة ، كإ٧ٌ٩ة د١ٮف ٠ؾ٣ٟ إذا كٕٝخ ٝج٢ ظػؿكؼ 

ٰ  قُٞخ ٗ٪ٌذ٭ة، كإذا قُٞخ ٗ٪ٌذ٭ة زاؿ مػج٭ي٭ة  ا٥ٛ٣. ٚإذا كٝٓ ثٕؽ٬ة ظؿؼه ظ٤ٞ

ًٰ ا٧٣ٌؽ: ا٣ٮاك كاٵ٣ٙ، ك٠ػؾ٣ٟ إف ٠ة٩ػخ ٦ؽ٧ٗػح، ٵفٌ  إدٗة٦٭ػة ٱؼؿص٭ػة  ثعؿٚى

٨٦ ٦نةث٭ح اٵ٣ٙ، إذ دىٲؿ إ٣ٯ ٣ِٛ ا٧٣ذعٌؿ٠ح ثٕػؽ٬ة ٚػٰ اٷدٗػةـ
 63م

. كٹ ثػٌؽ 

٦ػػ٨ اٷمػػةرة ٬٪ػػة إ٣ػػٯ لٌف ا٣عػػؿكؼ ا٧٣ذٮٌقػػُح مؿ، ف، ر، ـ  دذٌىػػٙ ثىػػٛةتو 

ػةٌوحو دض٤ٕ٭ة ق٭٤ح ا٣٪ٌُٜ، ٵٌف درصةت اٹ٩ٛذةح ا٧ٛ٣ٮٌم ٦ٕ٭ة كاقٕح، ٚٲضػؿم 

ٌؽ. كٝؽ قجٜ ٤٣ؼ٤ٲ٢ لف لمةر إ٣ٯ ٔؽدو ٦ػ٨ ٬ػؾق ٚٲ٭ة ا٣٭ٮا  ٤ٔٯ ٩عٮ ظؿكؼ ا٧٣

ا٣عػػؿكؼ كٗٲًؿ٬ػػة، كدٔة٬ػػة ثعػػؿكؼ ا٣ٌؾٹٝػػح مؿ، ف، ر، ؼ، ب، ـ ، كٹظػػِ 

ق٭ٮ٣ح ٩ُٞ٭ة كذٹٝذ٭ػة ك٠سؿد٭ػة ٚػٰ اٵث٪ٲػح، ٧ٌ٦ػة لزجذذػ٫ ا٣ٌؽراقػةت ا٣عةقػٮثٲٌح 

ا٣عؽٱسح
 67م

. ك٠ؾ٣ٟ ٱنةر إ٣ٯ لٌف ا٣ٛةراثٰ ذ٠ؿ ثٕي ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ كٔػـا ٣٭ػة 

ٌٕػؿ اٵ٩ػٙ، كا٧٣ػٲ٥ كا٣٪ٌػٮف ٹ ان ا٦ذؽاد ، ٚة٣ٺـ د٧ذٌؽ كإف ٥٣ ٱك٤ٟ ا٣٭ػٮا  ٚػٰ ٦ٞ

ٱ٧ذٌؽاف إٌٹ لف ٱك٤ٟ ا٣٭ٮا  ٰٚ اٵ٩ٙ، ك٧٬ة لٗ٪ٌػةف. كٱٞػٮؿ: إٌف ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ 

ؿل ٦٪٭ة ٣كةفه لوٺن  ا٣سٌٺزح ا٧٧٣ذٌؽة ٹ ٱٕى
 69م

. 

يػؽَّ ٦ػ٨  ٌٰ ٬ؾا اٹقذؼٺص ا٧٣ُػٌٮؿ إ٣ػٯ ل٦ػؿىٱ٨، لٌك٣٭٧ػة ل٩ٌػ٫ ٹ ث كٱٛي

٠ة٩ػخ ٬ػؾق ا٣عؿ٠ػح، كثػؽك٩٭ة  ةن ، لٱٌػاٷدٲةف ثعؿ٠حو دذٌٞؽـ ا٣ٌكة٨٠ ا٣ٮاٝٓ لٌكٹن 

ٲ٨ ٹ  ٱ٘ؽك ا٣٪ٌُٜ لمػجى٫ى ثة٧٣كػذعٲ٢. كزة٩ٲ٭٧ػة لٌف ا٣ذٞػة  ا٣ٌكػة٠٪ىٲ٨ ا٣ٌىػعٲعى

                                                 

 .065-7/060ا٣كةثٜ،   63م

 .703-٦798جةدئ ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت، ص   67م

 .99ثعٮث ٰٚ ٥٤ٔ لوٮات ا٣ٕؿثٲٌح كدن١ٲ٤٭ة، ص   69م
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ٱكذٞٲ٥ إٌٹ ثٮصػٮد لزػةرةو ٦ػ٨ ا٣عؿ٠ػح ا٧٣ضػةكرة، قػٮا  لظػفَّ ث٭ػة ا٣٪ٌػةَٜ 

ؽٔٮق ثةػذٺس ا٣عؿ٠ػح، لم دٞىػٲؿ٬ة كا٣ٌكة٦ٓ لـ ٹ. كدنج٫ ٬ؾق ا٣عة٣ح ٦ة ٩

ًٛ٭ة ك٩ٞىػ٭ة. كٱجػؽك لف كصػٮد ا٣عػؿكؼ  كإػٛةا٭ة ك٬ٰ ٦ٮصٮدة ٤ٔػٯ ًػٕ

ا٧٧٣ذٌؽة ٰٚ دىٍرًج ا١٣ٺـ ٱكةٔؽ ٤ٔٯ إػؿاج ا٣عؿكؼ كإف ػ٤خ ٨٦ ا٣عؿ٠ػح 

ٹدٌكةع ٦ضؿل ا٣٭ٮا  ٦ٕ٭ة، ك٬ؾا ٦ػة ٹظْػ٫ ا٣ػٌؽ٠ذٮر ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عػةٌج 

٧٣ؼجؿٱٌػح ا٣عؽٱسػح. ل٦ٌػة كصػٮد ا٣٪ٌػٮف وة٣ط ٦ػ٨ ػػٺؿ دع٤ٲ٤ػ٫ ٤٣ذٌضػةرب ا

٪ٰ ٔػ٨ ا٣عؿ٠ػح ٧ً٣ػة ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ دٲٌػةر ا٣٭ػٮا ، كإف ٣ػ٥ ٱ١ػ٨  ا٣ٌكة٠٪ح ػةٌوح ٚٲ٘ي

٠عؿكؼ ا٧٣ؽٌ  ان ٦ض٭ٮر
 60م

. كٱؤ٠ٌؽ ٬ؾا لٌف ٦ة لقٛؿت ٔ٪٫ ا٣ذضػةرب ا٣عؽٱسػح 

ٹ ٱؤٱٌؽ ٦جةدئ ا٣ذٌن١ٲ٢ ا٣ٌىٮدٰ ا٣ذٰ لذأذ٭ة ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت ٦ٕذ٧ؽةن ٤ٔػٯ اٷرث 

 ٌٰ ٦ػة كوػ٫ٛ لصػؽاد٩ة ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ، ك٦ػة  ةن ، ثػ٢ ٱ١ػةد ٱسجػخ د٧ة٦ػا٣ٲٮ٩ة٩

ٕىػؿكض  اقذؼ٤ىٮق ٨٦ ػىةاه ٠ٺـ ا٣ٕؿب. كٱذٌٜٛ ٬ؾا ٦ٓ اقػذ٪جةَ٭٥ ٤٣

٨٦ ٦ٛ٭ٮـ ا٧٣ذعػٌؿؾ كا٣ٌكػة٨٠. ٤ٔػٯ  ةن ثٮو٫ٛ ا٣ٞٮا٣ت ا٣٪٧ٌ٘ٲٌح ٤٣ٌنٕؿ ا٩ُٺٝ

ٓو  ةن ٧ٌ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٝػؽا٦ٯ ا٣٪ٌعػةة ٦ػة ٱػـاؿ ٦عذةصػ ان لٌف ٠سٲؿ كدراقػحو إ٣ػٯ ص٧ػ

ا٤٣ٌ٘ح ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕىؿ ٨٦ ٗٲؿ إ٬ػؽارو ٣ٞػٲ٥  دٞة٩حكدع٤ٲ٢و ٱيكذٕةف ٫٣ ث٧ة صٌؽ ٨٦ 

ٟو ثأ٧ٌ٬ٲٌذ٭ة كظةصذ٪ػة إ٣ٲ٭ػة  اٵوة٣ح ا٣ذٰ د٧ذةز ث٭ة ٤ٔٮـ ا٤٣ٌ٘ح ٔ٪ؽ٩ة، لك دن١ٲ

 ٰٚ ظٲةد٪ة ا٧٤ٕ٣ٲٌح كا٣ذ٤ٌٕٲ٧ٲٌح ا٧٣ذضٌؽدة.

*   *   * 

                                                 

. كا١٣ٺـ ٤ٔٯ دع٤ٲػ٢ ا٤٣ٌ٘ػةت 798-9/789ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت ا٣ٕؿثٲح،   60م

 دجٲ٨ٌ لٌف ا٣٪ٌٮف ٚٲ٭ة دكةٔؽ ٤ٔٯ اٷدراج، كدٞٮـ ٦ٞةـ ا٣عؿ٠ح. اٵص٪جٲٌح ا٣ذٰ
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 املصادر واملراجع
 

١٦ذجح اٵ٩ض٤ٮ ا٧٣ىػؿٱح، ا٣ٞػة٬ؿة، ط.  ٥ ل٩ٲف،ٷثؿا٬ٲ اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح -

 .ـ 7907مط. لك٣ٯ  ـ7977راثٕح، 

إٱضةز ا٣ذٌٕؿٱٙ ٚػٰ ٤ٔػ٥ ا٣ذٌىػؿٱٙ ٹثػ٨ ٦ة٣ػٟ، دعٞٲػٜ ظكػ٨ لظ٧ػؽ  -

ا٣ٕس٧ةف، ا١٧٣ذجح ا١ٌ٧٣ٲٌح ك٦ؤٌقكػح ا٣ٌؿٱٌػةف، ١ٌ٦ػح ا١٧٣ٌؿ٦ػح كثٲػؿكت، ط. 

 .ـ9330لك٣ٯ 

ـٌٌصةصٰ، دعٞٲٜ ٦ةزف ا - ٧٣جػةرؾ، دار ا٣٪ٛػةاف، اٷٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪ٌعٮ ٤٣

 ـ.7989ثٲؿكت، ط. راثٕح 

ثعٮث ٰٚ ٤ٔػ٥ لوػٮات ا٣ٕؿثٲػح كدنػ١ٲ٤٭ة ٵظ٧ػؽ ٦ع٧ٌػؽ ٝػٌؽكر، دار  -

 ـ.٩9377ٲ٪ٮل، د٦نٜ، ط. لك٣ٯ 

ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣ٌكػة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػح ٣ٕجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عػةج وػة٣ط،  -

 ـ.9337ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضـااؿم ٤٣ٌ٘ح ا٣ٕؿثٲٌح، ا٣ضـااؿ 

ا٣ٕؿب ٰٚ ًٮ  قؿ و٪ةٔح اٷٔػؿاب ٹثػ٨ ص٪ٌػٰ، ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣ىٮدٰ ٔ٪ؽ » -

، دٕؿٱت كدعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨، ٦ض٤ح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح «٣٭٪ؿم ٤ٚٲل

 ـ.7968 ، ٣ٕةـ 90ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة، ا٧٣ض٤ؽ م

ٌٞٞػ٫ كٝػٌؽـ ٣ػ٫ ٶز٬ػؿم، ٣ د٭ؾٱت ا٤٣٘ح - ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٦ع٧ٌػؽ ا٣ضػـ  اٵٌكؿ، ظ

ٌُجةٔح ما٣ٞة٬ؿة ، ا٣ؽار ا٣ٞٮ٦ٲٌ ٦ع٧ٌؽ ٤ٰٔ ا٣٪ٌٌضةر ٬٫ةركف، راصٕ  ـ.7960 ح ٤٣

دار ا٣٭ؽل، ثٲػؿكت،  ،دعٞٲٜ: ٦ع٧ٌؽ ٤ٰٔ ا٣٪ٌٌضةر، ٹث٨ ص٪ٌٰ ا٣ؼىةاه -

 ط. زة٩ٲح، د. ت.
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وزارة  ،امحىود غواًه كوديور م امدراسات امصوِئث نٌود ننىوال امويدِٓود -

ٌٓٔث، ةغداد  م.6891 األوكاف وامشؤون امدي

 م.6889ةاملاَرة، دراسات فْ ننه امنغث، مكىال ةشر، دار غرٓب  -

دروس فْ ننه أصِات امعرةٔث مدان كاًؤٌِ، يرجىث صوام  املروواد ،  -

 م.6811امداوعث اموًِسٔيث 

ةي أةْ طامب املٔسْ،  ْي ىكي م امرنآث مودِٓد املرالة ويحلٔق مفظ اموالوة -

 م.6892 ط. أومّ دار امىعارف، دوشق، ،يحلٔق: أحىد حسي فرحات

دار املنوه،  ،يحلٔوق: حسوي ٌَوداو ، الةوي جٌيوْ سري صٌانث اإلنورا  -

 م.6891ط. أومّ دوشق، 

ْي امديٓي امىووِفّي نوام  -  199شرح شافٔث اةي امحاجب مألسوراةاذ  )رض

 6982منُدرة( وع شرح شِاَده معتد املوادر امتغوداد  )امىووِفّي نوام 

فوفاف ووحىيود وحٔوْ  منُدرة(، يحلٔق وحىد ًِر امحسوي ووحىيود امفي

 .6219َ-6211تعث حداز  ةاملاَرة امدٓي نتد امحىٔد، وط

شرح شافٔث اةي امحاجب فْ ننىْ اموصورٓ  وامطو ي منط ور امٔوفد   -

سوث  939)أيىيٍ سٌث  منُدرة(، دراسث ويحلٔق حسي أحىد امعثىان، وؤسي

ٓيان، ةٔروت، ط. أومّ   م.3999امري

نووامه امكوووب،  ،سوؤتٍِٓ، يحلٔووق وشوورح نتوود امسووالم َووارونم امكوووا  -

 ةٔروت، د. ت.

امفرأَود ، يحلٔوق وُود  امىطفوووْ  نطنٔل ةوي أحىودم امعٔي كوا  -

ائْ  .6491َدار امُدرة، كه، إٓران،  ،وإةرأَه امساوري

ان، امُٔئث امىصرٓيث امعاويث منكووا ،  - امنغث امعرةٔث وعٌاَا ووتٌاَا موىيام حسي

 م.6898م وط. ثأًث 6892املاَرة، ط. أومّ 
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 ـ.7996 لك٣ٯ١ٛؿ، د٦نٜ، ط. ظ٧ؽ ٦ع٧ٌؽ ٌٝؽكر، دار ا٣ٵ ٦جةدئ ا٤٣كة٩ٲٌةت -

ت ٰٚ دجٲٲ٨ كصٮق مٮاذٌ ا٣ٞؿا ات كاٷٱٌػةح ٔ٪٭ػة ٹثػ٨ ص٪ٌػٰ،  - ا٧٣عذىكى

دعٞٲٜ: ٤ٰٔ ا٣٪َّضؽم ٩ةوٙ كٔجؽ ا٣ع٤ٲ٥ ا٣٪ٌضةر كٔجؽ ا٣ٛذةح إقػ٧ةٔٲ٢ 

 ـ.7990م٤جٰ، ا٧٣ض٤ف اٵ٤ٔٯ ٤٣ٌنؤكف اٷقٺ٦ٲٌح، ا٣ٞة٬ؿة، 

ٱ٨ ٝجػةكة، ا١٧٣ذجػح ا٧٧٣ذٓ ٰٚ ا٣ذٌىؿٱٙ ٹث٨ ٔىٛٮر، دعٞٲػٜ ٚؼػؿ ا٣ػؽٌ  -

 ـ.7973ا٣ٕؿثٲح، ظ٤ت، ط. لك٣ٯ 

ا٧٣٪ىٙ مؿح دىؿٱٙ ا٧٣ةز٩ٰ ٵثٰ ا٣ٛذط ٔس٧ةف ث٨ ص٪ٌٰ، دعٞٲػٜ إثػؿا٬ٲ٥  -

 ـ.٦7950ىُٛٯ كٔجؽ اهلل ل٦ٲ٨، كزارة ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة، ط. لك٣ٯ 

ا٣ٮٝٙ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ًٮ  ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت ٣ٕجؽ ا٣جؽٱٓ ا٣٪ٲؿثة٩ٰ، دار ا٣٘ٮزة٩ٰ  -

 ـ.٩9338ٲح، د٦نٜ، ط. لك٣ٯ آ٣ٞؿ٤٣ؽراقةت ا

*   *   * 
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 الرتمجح ووالغ املصطلخ اللساًً الؼرتً

ح أ. د. ١تا٧ث ٤ل٬ِّ
() 

ى:الملخص
 ٤ٔػػٯ ا٤٣كػػة٩ٲح ٱكػػجؿ ا٣جعػػر ا٧٣ٕػػةص٥ ا٤٣٘ٮٱػػح ا٣عؽٱسػػح كا٣٪ىػػٮص

ا٣ٕؿثػٰ  ا٤٣كػة٩ٰ ك٦ػؾا٬ج٭ة، كٱع٤ٌػ٢ كاٝػٓ ا٧٣ىػ٤ُط ٦ٮًٮٔةد٭ة اػذٺؼ

اٵقةقٲح ك٦ة ٱٕة٩ٲ٫ ٨٦ إث٭ةـ كدٕؽدٱػح ك٣ػجف كلقة٣ٲت ك٫ًٕ، كٱجٲ٨ٌ ق٧ةد٫ 

كٱٕـك ذ٣ٟ  ؛دٹ٣ٰ ٱذ٪ةٚٯ كا٣ٮّٲٛح ا٣ذٮاو٤ٲح اٵقةقٲح ا٣ذٰ دؿد٭٨ ث٭ة ا٤٣٘ح

ا٧٣ٛ٭ػٮ٦ٰ، ٦جٲٌ٪ػةن  كاٹردجػةؾ ا٧٣ٕؿٚػٰ، كاٹقذك٭ةؿ، كا٣ٞىػٮر ا٣ذكٌؿع إ٣ٯ

ٱذ٪ػػةكؿ ا٣جعػػر إمػػ١ة٣ٲح دٌٕؽدٱػػح ا٧٣ٛػػة٬ٲ٥ كلكصػػ٫ ذ٣ػػٟ ثةٵ٦س٤ػػح ا٧٣ةدٱػػح. 

ٲح كاػذٺٚ٭ة، ٰٚ ٦ٞةث٢ لظةدٱح ا٧٣ى٤ُط ا٧٣ٞذػؿض ٦ػ٨ ا٣ذػؿاث ك٦ػة ا٤٣كة٩

 ٱ٪ذش ٨ٔ ذ٣ٟ ٨٦ إرثةؾ ٦ٕؿٰٚ.

ى:المػدمظ
ٹ ٦ًؿا  ٰٚ ل٧٬ٲح دكر ا٣ذؿص٧ح، ٦ةًٲةن كظةًؿان، ٰٚ ٤٧ٔٲػح ٩ٞػ٢ ا٧٣ٕػةرؼ 

كدٮَٲ٪٭ػػة كدُٮٱؿ٬ػػة ٚػػٰ مػػذٯ ظٞػػٮؿ ا٧٣ٕؿٚػػح، ثػػ٢ إف ٬ػػؾا ل٦ػػؿ ثػػةت ٦ػػ٨ 

 ٔة٦ػح٤ٔػٮـ ا٤٣٘ػح ا٣عؽٱسػح  ة٦ح ٱىٌط ٤ٔػٯا٧٣ك٧٤ةت. ك٦ة ٱىٌط ٤ٔٯ ا٤ٕ٣ٮـ ٔ

. ٬ؾا ثعر أذ٧ؽ٩ة ٚٲ٫ ا٧٣ػ٪٭ش ا٣ٮوػٰٛ ا٣ذع٤ٲ٤ػٰ ٚػٰ ػةوحك٤ٔٯ ا٤٣كة٩ٲةت 

                                                 

 .ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  م

 ـ.9378كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ لٱ٤ٮؿ/ 
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دراقػػح كاٝػػٓ ا٧٣ىػػ٤ُط ا٤٣كػػة٩ٰ ا٣ٕؿثػػٰ، كروػػؽ ا٧٣نػػ١ٺت ا٣ذػػٰ ٱٕة٩ٲ٭ػػة، 

كلقجةث٭ة، كا٣ذعؽٱةت ا٣ذٰ ٱٮاص٭٭ة كآً ا٧٣ى٤ُط ثةظسةن ٠ةف لـ ٦ذؿص٧ةن، ك٦ػة 

٤ط ا٤٣كة٩ٰ ٨٦ قػٕح ا٧٣ٕػةرؼ ككًػٮح ا٧٣ٛػة٬ٲ٥ كدٝػح ٱٞذٌٲ٫ كًٓ ا٧٣ىُ

 ا٣ى٪ٕح ا٤٣٘ٮٱح، در ان ٤٣ٌجف كدُٮٱؿان ٤٣جعر ا٤٣كة٩ٰ ا٣ٕؿثٰ ٧ٔٮ٦ةن.

ىتطروبىاللدانوات:ىواقعىوتحدوات
ثنٞٲ٭ة ا٣٪ْؿم كا٣ذُجٲٞػٰ ٦ٲػؽاف ٦ٕؿٚػٰ  - ك٤ٔٮـ ا٤٣٘ح ٧ٔٮ٦ةن  -ا٤٣كة٩ٲةت 

ٯ ٦كػذضٌؽاد٫ كاٷظةَػح ٹ ٦٪ػةص ٤٣ٞػةرئ ا٣ٕؿثػٰ ا٣ؿاٗػت ثػةٹَٺع ٤ٔػ٠ٮ٩ٰ 

ثضٮا٩ج٫، ك٤٣جةظر ا٤٧٣ــ ثة٣ذ٧ٕٜ ٰٚ دٝةا٫ٞ كا٣٘ٮص ٰٚ ثعػٮر ٩ْؿٱةدػ٫، ٦ػ٨ لف 

ٱٮاص٫ ٰٚ قجٲ٢ ذ٣ٟ ٔٮااٜ ٔؽة ٨٦ ل٧ٌ٬٭ة ا٣ٕةاٜ ا٤٣٘ػٮم؛ ٕٚػؽـ إدٞػةف ا٣جةظػر 

ا٤٣٘حى ا٧٣ىػؽر ٱض٤ٕػ٫ ٱ٤ضػأ ظٲ٪ػةن إ٣ػٯ ا٧٣ؿاصػٓ ا٧٣ذؿص٧ػح لك ا٣جعػٮث ا٧٣ؤ٣ٛػح 

ة ٨٦ ٩ْؿٱةت ظؽٱسح ك٦ٛة٬ٲ٥ ٦يعؽزح، ٧٠ة ٱ٤ـ٦ػ٫ ثةٹقػذٕة٩ح ثة٣ٕؿثٲح ٱكذ٪جٍ ٦ة ٚٲ٭

لظٲة٩ةن ثة٧٣ٕةص٥ ٱكذ٪ضؽ ث٧ة دضٮد ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٦ٞةثٺت، كٱكذ٪ُٞ٭ة مؿكظةن ٱكػذٕٲ٨ 

ا٣ذؿص٧ػح ث٭ة قجٲٺن ٤٣ٛ٭٥ كاٹقذـادة ا٧٣ٕؿٚٲػح. كٚػٰ ٤٠ذػة ا٣عػة٣ذٲ٨، دجػؿز ل٧٬ٲػح 

 ٥٤ٕ٣.ٷٗ٪ة  ا٣ٕؿثٲح ث٧ٞةثٺت ٧٤٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ لٚؿز٬ة ٬ؾا ا

ك٣ٞؽ دكةرىع دٌُٮر ٤ٔػٮـ ا٤٣٘ػح ا٣عؽٱسػح دكػةرٔةن ٠جٲػؿان ٦٪ػؾ ٩عػٮ ٦٪ذىػٙ 

ا٣ٞؿف ا٧٣ةًػٰ، اٵ٦ػؿ ا٣ػؾم ا١ٕ٩ػف ٚٲٌػةن داٚٞػةن ٦ػ٨ ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣عة٤٦ػح 

 ، ك٤ٔػ٥ ٧٣phonétiqueٛة٬ٲ٥ كاٚؽة ٰٚ مذٯ ٤ٔٮـ ا٤٣٘ػح ا٣عؽٱسػح ٠ة٣ىػٮدٲةت م

 syntaxe)ٮ م، ك٤ٔػػػٮـ ا٣٪عػػػphonologie)كّػػػةاٙ اٵوػػػٮات لك ا٣ىػػػٮد٧ٲح م

، ك٥٤ٔ ا٣ٕٺ٦ػةت ما٣كػٲ٧ٲةاٲح  sémantique)كا٣ؽٹ٣ح م morphologie)كا٣ىؿؼ م

، كقةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ذُجٲٞٲح ذات ا٣ىػ٤ح ٦سػ٢ ا٤٣كػة٩ٲةت اٹصذ٧ةٔٲػح، sémiologie)م

كا٤٣كػة٩ٲةت ا٣٪ٛكػٲح، كا٤٣كػػة٩ٲةت اٳ٣ٲػح كا٣جؿ٦ضػح ا٤٣٘ٮٱػػح، كَؿااػٜ ا٣ذ٤ٕػػٲ٥، 

٭ة، كا٤٣كة٩ٲةت اٷ٩ةقٲح ماٵ٩سؿكثٮ٣ٮصٲح ، كٔٲػٮب كد٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ٣٘ٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث
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ا٣٪ُػػٜ، ك٤ٔػػ٥ ا٧٣ٕػػةص٥، كا٧٣ٕض٧ٲػػح اٷظىػػةاٲح، كا٧٣ٕض٧ٲػػح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػػح، 

كا٣ذؿص٧ٲح، كٗٲؿ٬ة ٨٦ ا٣ٛؿكع ا٧٣ٕؿٚٲح ا٣ذُجٲٞٲح ا٣ذٰ دكذ٪ؽ إ٣ٯ ا٣٪ذػةاش ا٣٪ْؿٱػح 

٣٘٪ػٯ ٧٣ؼذ٤ٙ ٚؿكع ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕة٦ح ا٣جعذح. ٬ؾا ا٣ذٌٛؿع ٚػٰ اٹػذىةوػةت كا

ٰٚ ا٣٪ْؿٱةت كَؿااٜ دُجٲٞ٭ة ك٦ضةٹت اٹقػذٛةدة ا٤٧ٕ٣ٲػح ٦٪٭ػة مػ٢١ٌ دعػؽٱةن 

ا٧٣ذؿص٥ ٰٚ إٱضػةد ا٧٣ٞػةثٺت ا٣ٕؿثٲػح، ٦عذ٧ٌػةن ٤ٔٲػ٫ ا٣ذىػؽم  لك ٠جٲؿان ٤٣كة٩ٰ

 ٣٭ؾا ا٣ؽٜٚ ا٣٭ةا٢ كا٧٣ؿثٟ ٨٦ ا٧٣ى٤ُعةت ك٦ة دؼذـ٫٣ ٨٦ ٦ٛة٬ٲ٥.

٤ُط اٵوػ٢، ا٧٣ىػ -لك ثػؽٹٹت -كلكؿ ا٣ذعؽٱةت اٷظةَػح ثؽٹ٣ػح 

ا٧٣ذٮاٜٚ ٦ٓ ٦ٕةد٫٣ ا٣ذىٮرم، ث٧ػة ا٧٣ٕةدؿ ا٤٣كة٩ٰ ا٣ٕؿثٰ ٫٣  ك٨٦ ز٥ كًٓ

ٱذٲط ٤٣ؽارقٲ٨ كا٣جةظسٲ٨ اقذٲٕةب ٬ؾا ا٣ٛٲي ا٧٣ٕؿٰٚ كد٧س٢ٌ ٦ٛة٬ٲ٫٧ ا٣ذٰ 

ٹ دؼ٤ٮ ٨٦ دٕٞٲؽ لظٲة٩ةن، ك٨٦ ز٥ٌ ٦ٮا٠جح دُٮر ٬ػؾا ا٤ٕ٣ػ٥ ا٣ػؾم ٱٕػٌؽ ثعػٜ 

 ا٤٣٘ح كٔة  ا١ٛ٣ؿ ك٦ؿآد٫. ١ٮف٣لقةس ا٤ٕ٣ٮـ اٷ٩كة٩ٲح كثٮو٤ذ٭ة، 

ك٨١٣ ٢٬ ٠ةف ا٣ذٮٚٲٜ داا٧ةن ظ٤ٲٙ ا٧٣ذؿص٥؟ ك٢٬ ا٧٣ٞػةثٺت ا٧٣ىػ٤ُعٲح 

٢٬ دػؾ٢ٌ٣ وػٕٮثةت كا٣ٕؿثٲح ٬ٰ اٵ٩كت ٦ى٤ُعٲةن ٧٤٣ٛ٭ٮـ ا٧٣ؿاد ا٣ذٕجٲؿ ٔ٪٫؟ 

٤ٞػةرئ ٚ٭ػ٥ ٦ؿا٦ٲ٭ػة؟ كإ٣ػٯ لم ٦ػؽل ٣ راؾ ٦ة٬ٲح ا٧٣ى٤ُعةت اٵو٢ كدٲٌكؿإد

 ٤٣كة٩ٰ ا٣ٕؿثٰ دٝٲٜ ٰٚ ٦ج٪ةق ك٦ٕ٪ةق؟ٱ٨١٧ ا٣ؿ٠ٮف إ٣ٯ لف ا٣ؽرس ا

ظٞٲٞح لف اٵدثٲةت ا٤٣كػة٩ٲح ا٧٣ذؿص٧ػح  ٹ ٱؼٛٯ ٤ٔٯ ا٣جةظر ا٧٣ؼذه

ٌٝىؿىت لظٲة٩ةن ٰٚ مٞٲ٭ة ا٧٣ى٤ُعٰ كاٵق٤ٮثٰ ٝىٮران ٠جٲؿان ٨ٔ إمجةع ٩٭٥ 

ا٣ٞةرئ ا٧٣ٕؿٚػٰ، ٹٚذٞةر٬ػة إ٣ػٯ كًػٮح ا٣ٕجػةرة كدٝػح ا٧٣ىػ٤ُط كا٣ؿ٦ػـ 

٩خ ٦٪٫ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٤ٕ٣ٲح ٧ٔٮ٦ةن ا٧٤ٕ٣ٰ ا٧٣ٮٌظؽ، ك٬ٮ ٦ة ٔة
 7م

. 

إف دراقػػح ػىػػةاه ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٣ذػػٰ دذ٧ٲٌػػـ ث٭ػػة اٵدثٲػػةت 

                                                 

، ٦٪نػٮرات ا٣٭ٲبػح ا٣ٕة٦ػح 00٘ٮٱح َؿٱٜ إ٣ٯ ا٧٣ٕةوؿة، ص ٧٦ؽكح ػكةرة، ا٣ذ٪٧ٲح ا٤٣  7م

 .9377كزارة ا٣سٞةٚح،  -ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب
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ا٤٣كة٩ٲح ٦ٮًٮع كاقٓ ك٦ذنٕت ٱذضػةكز ا٣عػؽكد ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٣٭ػؾا ا٣جعػر 

ا٣ػؾم آزؿ٩ػة لف ٱ١ػٮف ٦٪٭ضػ٫ كوػػٛٲةن كلف ٩ؿ٠ٌػـ ٚٲػ٫ ٤ٔػٯ كاٝػٓ ا٧٣ىػػ٤ُط 

ثػةت ٱنػ٢١ ٔةاٞػةن  كاٝػٓك٬ػٮ ىػٮص، ا٤٣كة٩ٰ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥ كا٣٪

 ٦ٕؿٚٲةن، إذ ٱٞٙ ظضؿ ٔسؿة ل٦ةـ دٝح ا٣جعر ا٤٣كة٩ٰ ا٣ٕؿثٰ ك٫ٞ٧ٔ كدُٮرق.

ىمذكالتىالمصطلحىاللداني:
ٌٛـة ٤ٔٯ ا٣ذؿص٧ح ا٣عةصػحي  ا٤٧ٕ٣ٲػح ٣ػ٪ه  ٹ مٟ ٰٚ لف ل٠سؿ ا٣ٕٮا٢٦ ا٧٣ع

٣ػ٪ه رق ٣ػؽل ٦ػ٨ ٹ ٱػذ٨ٞ ٣٘ػح اٯ ث٫ ٨ٔ ا٣٪ه اٵص٪جػٰ إ٦ٌػة ٣ذٕػؾُّ كذ٘٪ى ٔؿثٰ ٱي 

ٵقجةب لػؿل دذىػ٢ ثىػٕٮثح ا٣عىػٮؿ ٤ٔػٯ ا٣ػ٪ه اٵوػ٢، لك  اٵو٢، لك

ثة٣ؿٗجح ٰٚ دُٮٱؿ ا٣ػؽرس ا٤٣كػة٩ٰ ا٣ٕؿثػٰ كدػٮَٲ٨ ا٧٣ٕؿٚػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٤٣كػة٩ٲح 

ػػ ا١٣سٲػػؿٱ٨ ٔػػ٨ ٝػػؿا ة ا٣ذؿص٧ػػةت ا٣ٕؿثٲػػح،  ِ ٔػػـكؼي ا٣ٕؿثٲػػح. ١٣ػػ٨ ا٧٣ٺظى

٥ ٱ٭ضؿك٩ػ٫ كاقذىٕةب ا٣جةظسٲ٨ ٦٪٭٥ ٟٚ َٺق٥ ا٣٪ه ا٤٣كة٩ٰ ا٣ٕؿثٰ، ٚذؿا٬

 إ٣ٯ ا٣٪ه اٵو٢ ٧ًة٩ةن ٣ؽٝح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ح ككًٮح اٵ١ٚةر كا٧٣ٛة٬ٲ٥. 

ٱ١٧٪٪ة ٰٚ ٬ؾا ا٣كٲةؽ ظىػؿ ا٧٣نػ١ٺت ا٣ذػٰ ٱٕػة٩ٰ ٦٪٭ػة ا٧٣ىػ٤ُط 

 ا٤٣كة٩ٰ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ا٣٪ٞةط اٵقةقٲح ا٣ذة٣ٲح:

 .اٷث٭ةـ -7

 .ا٣ذٕؽدٱح -9

 .ف ا٣ؽٹ٣ٰجٍ ا٤٣َّ  -0

 اإلبهام: -أواًل
٤كة٩ٰ ا٣ٕؿثػٰ ٔػ٨ د٤ػٟ ا٧٣ذٌجٕػح ٹ دؼذ٤ٙ لقة٣ٲت كًٓ ا٧٣ى٤ُط ا٣

ٰٚ كًٓ قةاؿ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ مػذٯ ظٞػٮؿ ا٧٣ٕؿٚػح؛ ٚٞػؽ ٣ضػأ 

كإًٮ ا٧٣ى٤ُط ا٤٣كػة٩ٰ، ثػةظسٮف ك٦ذؿص٧ػٮف، إ٣ػٯ ا٣ذٮ٣ٲػؽ كاٹمػذٞةؽ 

 ،ظٲ٪ةن، كإ٣ٯ أذ٧ةد ٦ػ٪٭ش ا٣ذٕؿٱػت كاٹٝذػؿاض كا٣٪عػخ اٷ٣ىػةٰٝ لظٲة٩ػةن 
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 .دكذج٭٥ ٤ٔٯ ا٧٣ذ٤ٰٞ ك٬ٮ ٦٪٭ش ٠ٛٲ٢ ثإٗٺؽ ا٣٪ه كص٢ٕ ا٧٣ٛة٬ٲ٥

كدعذػػٮم ا٧٣ٕػػةص٥ ا٤٣كػػة٩ٲح ا١٣سٲػػؿ ٦ػػ٨ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٧٣ذؿص٧ػػح 

ثىٲ٘ذٲ٫ ا٣ىٮدٲح كا٣ىؿٚٲح ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٚٲ٭ة ٱعذِٛ ا٧٣ى٤ُط ا٣ذٰ ثةٹٝذؿاض 

اٵو٢. كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ثٕي اٵ٦س٤ح ٤ٔٯ ذ٣ػٟ، ك٬ػٰ ٹ دنػ٢١ٌ إٹ ٗٲٌػةن ٦ػ٨ 

 :ص٥ كا٣جعٮثٚٲي ا٧٣ى٤ُعةت ا٤٣كة٩ٲح ا٣ٌؽػٲ٤ح ا٣ذٰ دٕش ث٭ة ا٧٣ٕة

ىؿادٱض٥، ك ل٠ٮقذٲ١ٲح، كل٩ةٚٮرا، كقػٲ٧ة٩ذٲ١ة، كصػؿاٚٲ٥، كدٱض٤ٮقػٲة، ث

كقػػ٧ٲٮ٣ٮصٲة، كقٲ٧ةقػػٲٮ٣ٮصٲة، كلك٩ٮ٦ةقػػٲٮ٣ٮصٲة، كقػػٲ٥، كقػػٲ٧ٲةاٲح، 

كٚٮ٩ٮدٲ١ػػػة، ك٦ػػػٮرٚٲ٥، كٚٮ٩ٲ٧ػػػح، كٚػػػٮ٩ٲ٥، كقػػػٲجؿ٩ذٲٟ، كقػػػٲ٪ذةص٥، 

   ٣غ....إك٦ٮرٚٮ٣ٮصٲة، ك٬ٮ٦ٮ٩ٲ٧ٰ، 

دُٮٱٕػػةن كدكػػ٭ٲٺن ك ٧ٕػػؿَّب د١ٲٲٛػػةن ٱػػؿل ا٣ػػجٕي ٚػػٰ ٬ػػؾا اٹٝذػػؿاض ا٣

كدٮقٕةن ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣٭ؽؼ. ١٣٪٪ة ٩ؿل ٚٲ٫ دكٌؿٔةن كاقذكػ٭ةٹن ٹ ٱضػٮز ا٤٣ضػٮ  

إ٣ٲ٫ إٹ إذا دٌٕؾر إٱضػةد ا٧٣ٞةثػ٢ ا٣ٕؿثػٰ؛ ٚة٣ذٕؿٱػت ا٤٣ْٛػٰ ٱٮ٣ٌػؽ إث٭ة٦ػةن ٹ 

 ٦عة٣ح، كٱ٪ذش إٚٞةران ٣٘ٮٱةن كًٲةٔةن ٦ٕؿٚٲةن.

ا٣٪ىػٮص  ذٕؿٱػت كا٣ذػؽػٲ٢ صٕػ٢إف ا٤٣ضٮ  إ٣ٯ اٹٝذؿاض ث٪ٮٔٲػ٫ ا٣

ٺ مػٟ ٤ٔػٯ ٦ػ٪٭ش ثػا٤٣كة٩ٲح ا٣ٕؿثٲح دٕػٌش ث٧ىػ٤ُعةت لٔض٧ٲػح وػٲ٘خ 

ا٣ٕؿثٲح كث٧ة ٱذٺ ـ كل٧ْ٩ذ٭ة ا٣ىٮدٲح كا٣ىػؿٚٲح، ١٣ػ٨ ٬ػؾا ٣ػ٥ ٱؼٛػٙ ٦ػ٨ 

كَأة ٗؿثذ٭ة ٤ٔٯ ا١ٛ٣ػؿ ا٣ٕؿثػٰ، كزاد ٦ػ٨ ٔ٪ػة  ا٧٣ذ٤ٞػٰ ٚػٰ ٚ٭ػ٥ لثٕةد٬ػة 

٤ٔػٯ اٵقػ٧ةع، ظذ٧ػةن ٔىػٲح ٤ٔػٯ ا٣ؽٹ٣ٲح ا٣ؽٝٲٞح. ك٬ٰ كإف ٥٣ د٨١ زٞٲ٤ح 

اٵٚ٭ةـ، ػةوح لف ل٤ٗت ا٧٣ٕةص٥ ا٣ذؼىىٲح دٛذٞؿ إ٣ػٯ دٕؿٱػٙ دٝٲػٜ كاؼو 

ى٣ٌٮٚػٮف ٣ذ٤ٟ ا٧٣ى٤ُعةت. ٚٺ مٰ  ٱػؽؿ ٚػٰ ٣ٛػِ  ٤ٔػٯ ل٩ػ٫  allophone)مل

ا٣ىٮرة ا٣ىٮدٲح ا٣ذٰ دْ٭ؿ ث٭ة كظػؽة وػٮدٲح ٚػٰ ٧٤٠ػح ٦ػة، كدؼذ٤ػٙ ٔػ٨ 

٣ذػٰ د٤ٛػِ ٦ٌٛؼ٧ػح ٚػٰ م٦ػؿاثٍ  وٮرد٭ة ا٣ىٮدٲح ٰٚ ٧٤٠ح لػػؿل، ٠ة٣جػة  ا
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ٌٛٛح ٰٚ مزثٲت   graphème)ٚػٰ ٦ىػ٤ُط مصػؿاٚٲ٥ مػٰ  ٧٠ػة ٹ ٱػؽؿ  ؛ك٦ؼ

٤ٔٯ ل٫٩ لو٘ؿ كظؽة ٧٦ٲٌـة ٰٚ ٩ْػةـ ا١٣ذةثػح ٵٱػح ٣٘ػح. ك٣ْٛػح مدٱض٤ٮقػٲة 

(diglossie ٔػػػ٨ دٹ٣ػػػح ٌٙ ، كإف كاٚٞػػػخ ا٣٪ْػػػةـ ا٤٣ْٛػػػٰ ٤٣ٕؿثٲػػػح، ٹ دنػػػ

ة٤٣٘ح اٵو٢. ك٢٬ ٱ١٧ػ٨ ٤٣ٞػةرئ ، إٹ ٰٚ ذ٨٬ ا٣ٕةرؼ ثاٹزدكاصٲح ا٤٣٘ٮٱح

٪ػٯ  ا٣ؽارس لف ٱذ١ٌ٭٨ لف مقٲ٧ةقٲٮ٣ٮصٲة  ٬ٰ ٚؿع ٨٦ ٚؿكع ٥٤ٔ ا٣ؽٹ٣ح، ٱٕي

ث٧ٕ٪ٯ ا٧٤١٣ح ا٩ُٺٝةن ٨٦ ا٣ٕٺ٦ح ا٤٣٘ٮٱح لك ٨٦ ا٣ن٢١ كا٩ذ٭ة ن ثػة٧٣ٛ٭ٮـ
 9م

؛ 

ٚٲػؽرس دٹ٣ػح ا٧٤١٣ػح  ،ماٵك٩ٮ٦ةقٲٮ٣ٮصٲة  ٥٤ٔ ٱك٤ٟ ٦كةران ٦ٕة٠كػةن كلفَّ 

ٮـ كا٩ذ٭ة ن ثة٣ٕٺ٦ػح ا٤٣٘ٮٱػحثؽ ان ٨٦ ا٧٣ٛ٭
 0 م0م

. ك٣ٕػ٢ٌ ٦ػ٨ اٵٱكػؿ ٣ُة٣ػت 

ا٥٤ٕ٣ لف ١٩ذٰٛ ث٧ٞةثٺت ٨٦ ٝجٲ٢ ٥٤ٔ دٹ٣ح ا٣ٕٺ٦ح، ك٥٤ٔ دٹ٣ح ا٧٣ٛ٭ػٮـ، 

 ٟ ا٧٣ى٤ُعٲ٨ ا٣٭ضٲ٪ٲ٨ كٗؿثذ٭٧ة ا٤٣٘ٮٱح.٪ثؽٱٺن ٨ٔ ذٱ

ٌٙ ٦ى٤ُط مقة٩ذٲ٥  ا٣ػؾم لكصػؽق ا٤٣كػة٩ٰ ل٩ؽرٱػ٫  synthème)ك٢٬ ٱن

٤ٔٯ ٦ُٞػٓ ٦ؤ٣ػٙ ٦ػ٨ ٔػؽة كظػؽات وػؿٚٲح، كٱنػ٢١ٌ  ٨ٔ٫ دٹ٣ذ ٦ةردٲ٪ٰ

كظؽة دؿ٠ٲجٲح و٘ؿل ٝةث٤ح ٤٣ذع٤ٲ٢ إ٣ٯ كظؽدٲ٨ دٹ٣ٲذٲ٨ لك ل٠سؿ، ٦ػ٨ ٦سػ٢: 

ك٦ػة ا٣ػؾم ٱػؽٌؿ ٚػٰ ٦ىػ٤ُط  م٦كػٲعٰ  كم٠ذةثػةف ، إ٣ػغ...؟ك ماقذٞٮا  

ٮ٩ى٥م ٤ٔٯ ل٫٩ لو٘ؿ كظؽة وٮدٲح ٧٦ٲٌـة cénème  قى
 5م

 ؟

ؽ ٚػػٰ اٷث٭ػػةـ اٝذُٛ٪ػػةق ٦ػػ٨ لظػػؽ ك٩ػػٮرد ٚٲ٧ػػة ٱ٤ػػٰ ٦سػػةٹن ٤ٔػػٯ اٷٗػػؿا

 ا٧٣ٕةص٥ ا٤٣كة٩ٲح:

                                                 

 ك٬ٮ ا٧٣٪٭ش ا٧٣ذٌجٓ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٤٣٘ٮٱح.  9م

 ك٬ٮ ا٧٣٪٭ش ا٧٣ذجٓ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ؽٹ٣ٲح.  0م

رؿ ، ك٠ػة٬Domseiffؾا ا٣ذٌةد ٰٚ ا٧٣٪٭ش ٚؿ٫ً ٣كة٩ٲٮف ل٧٣ةف ٦ػ٨ ل٦سػةؿ دك٦كػٲٙ   0م

 .Leo Weisgerber، ز٥ ٣ٲٮ كٱك٘ؿثؿ Karl Yosslerٱٮق٤ٲؿ 

 ٨ٔ ا٣ٛٮ٩ٲ٥ ٣ؽل قٮاق ٨٦ ا٤٣كة٩ٲٲ٨. ثؽٱٺن ا٤٣كة٩ٰ ٱ٧ك٤ٲٙ  ٦ى٤ُط اقذ٫٤٧ٕ  5م
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Morphophonemics) ٱٕ٪ػػٰ ا٧٣ىػػ٤ُط »  :ا١ػراـةةث ا٬٥١ر٥ٰ٧٬٘٬ٰ٘ةةث

دراقح ا٣ذؿ٠ٲت ا٣ٛٮ٩ٲ٧ٰ ٤٣ٮظؽات ا٣ىػؿٚٲح لك ا٧٣ٮرٚٲ٧ٲػح كٱذٌػ٨٧ٌ ذ٣ػٟ 

«اٷًةٚةت لك ا٣ذ٘ٲُّؿات ا٣ىٮدٲح ا٧٣ؼذ٤ٛح ٰٚ وٲ٘ح ا٧٣ٮرٚٲ٧ةت
 6م

. 

ا٧٣ٞةثػػ٢ ا٧٣ٕػػٌؿب كد٤ػػٟ ا٣ىػػٲ٘ح ا٧٣س٤ٞػػح  ك٤٣ٞػػةرئ لف ٱٛةًػػ٢ ثػػٲ٨ ٬ػػؾا

 ثةٹٝذؿاض، كا٧٣ٞةث٢ ا٧٣ى٤ُعٰ كا٣ىٲ٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ىؿٚح ا٣جؽٱ٤ح ا٣ذٰ ٩ٞذؿظ٭ة:

٬ػٰ دراقػح ا٣ذؿ٠ٲػت ا٣ىػٮدٰ كا٣ذ٘ٲػؿات  :ا١ػراـث ا١هةؽٰ٘ث ا١هة٬حٰث

 كاٷًةٚةت ا٣ىٮدٲح ٤٣ٮظؽات ا٣ىؿٚٲح.

٦ػ٨ لٱٌػةن ٱـٱػؽ  لك ا٣ذؿ٠ٲػت ا٧٣ـصػٰ اإلٞرار ٦٤ ا٢١ش٬ء إ١٭ ا٨١طةج إفَّ ك

وٕٮثح إٱىةؿ ا٧٣ٛ٭ٮـ إ٣ٯ اٵذ٬ػةف. كاٵ٦س٤ػح ٗٲػؿ ٤ٝٲ٤ػح ٤ٔػٯ ا٧٣ىػ٤ُعةت 

، ك٬ػٮ ٦ىػ٤ُط (phonème)٧٣ىػ٤ُط  ا٤٣كة٩ٲح ا٧٣٪عٮدح ٦س٢ ما٣ىٮد٥  ٦ٞػةثٺن 

ٚ٭ػٮ ٚػٰ  ؛٩نأ ٨ٔ ا٧٣ـاكصح ٦ة ثٲ٨ ا٣ذؿص٧ح كا٣ذٕؿٱت ا٤٣ْٰٛ ٰٚ ٧٤٠ػح كاظػؽة

كدٕؿٱػت ٣ػ٫، كٝػؽ  (phonème) دؿص٧ح ٗٲؿ دٝٲٞػح ٧٤٣ىػ٤ُط اٵص٪جػٰكاظؽ آف 

َّٜ ٦٪ػػػ٫ موػػػٮد٧ٰ  ٠ػػػؾ٣ٟ ك. phonologie)كموػػػٮد٧ٲح  phonologique)امػػػذي

 ٥ٍ١ٍ٤ ك٬ػٮ  -، ا٧٣٪عٮت ثة٧٣ـاكصح ثٲ٨ ما٣كػ٤ٮؾ  behaviourisme)٦ى٤ُطما٣كى

كا٣ذٕؿٱػػت ثإًػػةٚح ا٧٣ػػٲ٥. كاٵ٦ػػؿ ٩ٛكػػ٫ ٱ٪ُجػػٜ ٤ٔػػٯ  – (behaviour)دؿص٧ػػح 

ٵف  ؛ٔػ٨ دؿ٠ٲػت ٦ـصػٰ ٗٲػؿ لوػٮ٣ٰ ، ا٣٪ةدشmétalangue)٦ى٤ُط م٦ًذة٣٘ٮم 

٩ى٫ٛ اٵكؿ لٔض٧ٰ ك٩ى٫ٛ ا٣سة٩ٰ ٔؿثٰ، ٌٚٺن ٨ٔ ل٫٩ ٦ػج٭٥ ٤٣ٞػةرئ ا٣ٕؿثػٰ، 

ك٣ٲف ٬٪ةؾ ٦ة ٱجٌؿر ٤٣جةظر اقذ٧ٕة٫٣ ٣ٮصٮد ٔؽد ٨٦ ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲػح ٣ػ٫ ٚػٰ 

ثُٮف ا٧٣ٕةص٥ ٦س٢: م٣٘ح ا١ٕ٩ةقٲح 
 7م

كم٣٘ح كاوٛح  كم٣٘ح دٕٞٲؽٱح  
 8م

. 

                                                 

ٲٌةد   6م  .7997كآػؿكف، ٦ٕض٥ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣عؽٱسح، ١٦ذجح ٣ج٪ةف ٩ةمؿكف، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ ظ٪ٌة قة٦ٰٔ 

 .٩7980ٲةت، ا٣ؽار ا٣ٕؿثٲح ١٤٣ذةب، ٔجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كٌؽم، ٝة٦ٮس ا٤٣كة  7م

 .7993ر٦ـم ٦٪ٲؿ ا٣ج٤ٕج١ٰ، ٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت ا٤٣٘ٮٱح، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨،   8م
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 facteursرات ٦سػػػ٢ ا٣ٕٮا٦ػػػ٢ ا٣ؼة٣كػػػة٩ٲح ٔ٪ػػػؽ٦ة ٩ٞػػػٓ ٤ٔػػػٯ ٔجػػػة

métalinguistiques  ،٩ػؽرؾ زػ٥ ٩ٞٙ ٔةصـٱ٨ ٤٣ٮ٤٬ح اٵك٣ٯ ٨ٔ إدراؾ ٦ٕ٪ة٬ة

 مػة٣كة٩ٲح  ٩ًعذخ ٨٦ ٦ى٤ُعٲ٨: مػةرج  كم٣كة٩ٲح . ٹظٞةن لف وٛح

كلق٤ٮب ا٣٪عخ، كإف ٠ةف صةاـان ٰٚ ا٣ٕؿثٲح، ٗٲؿ ٦عجٌؾ ٨٦ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ػؾٱ٨ 

ٺ ٱؤدم إ٣ػٯ إٚٞػةر ا٤٣٘ػح كظؿ٦ة٩٭ػة ٦ػ٨ اقذ٧ٕة٫٣ ٠ٲ عٮف ثٕؽـ ا٣ذٮٌقٓ ٰٚٱ٪ى

ل٥٬ ٔٮا٢٦ د٪٧ٲح ٦ؼـك٩٭ة ا٤٣ْٰٛ كٔىؿ٩ذ٫ ث٧ة ٹ ٱؼػؿج ٔػ٨ زٮاثػخ ل٧ْ٩ذ٭ػة 

لف ٦ىػ٤ُعةت ٔػ٨ ٌٚٺن ا٣ىٮدٲح كا٣ىؿٚٲح، كٹ ٱؼة٣ٙ لوٮ٣٭ة كًٮاثُ٭ة. 

٨٦ ٩عٮ مػة٣كة٩ٰ  كموػٮد٧ٰ  كمقػ٧١٤ٰ  كمقػٮ٧٩ٰ  ٬ػٰ ر٦ػٮز ٗة٦ٌػح 

ِّٛؿ.إ٣ٯ ظؽ إٗؿ ك٤٦جكح  اؽ ا٤٣٘ح ٰٚ إث٭ةـ ٦٪

ٹ مػػٟ ٚػػٰ لف ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح اٗذ٪ػػخ ثػػتٹؼ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٤٣كػػة٩ٲح ا٣ذػػٰ 

كدٮ٣ٲؽان لك دٕؿٱجةن لك ٩عذةن، ٨١٣ ا٣ذؿص٧ح ا٧٣ذكٌؿٔح كا٣ٛ٭٥ ا٣ٞةوػؿ  كًٕخ امذٞةٝةن 

٧٣ؽ٣ٮٹت ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ د٤ٟ ا٧٣ى٤ُعةت ٰٚ قٲةٝةد٭ة ا٣٪ْؿٱػح كا٣ذُجٲٞٲػح ا٣ؽٝٲٞػح 

ٱعػؿـ كثة٣ؿ٦ـ ا٧٤ٕ٣ٰ ٔػ٨ ا٣ؽٝػح كثة٧٣ىػ٤ُط ٔػ٨ اٵظةدٱػح،  ٨٦ مأ٫٩ لف ٱجذٕؽ

 ٣٘ذ٪ة ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣عؽٱسح ٨٦ اٷٚةدة ٨٦ ٦ؼـك٩٪ة ا٤٣٘ٮم ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ذؿازٰ.

ٱذٌٌط ٧٦ة قػجٜ ػُػؿ ا٤٣ضػٮ  إ٣ػٯ ا٣ذٕؿٱػت ا٤٣ْٛػٰ كا٣٪عػخ ٚػٰ كًػٓ 

ٱ٤ٜ٘ ا٣٪ه ٤ٔٯ اٵٚ٭ةـ، كٱ٘ػؿؽ ا٣ٞػةرئ ك٬ٮ ٧ٌ٦ة ا٧٣ى٤ُعةت ا٤٣كة٩ٲح ا٣ٕؿثٲح، 

ر ٚػػٰ ثعػػؿ ٦ػػذٺ٥َ اٵ٦ػػٮاج ٦ػػ٨ ا٧٣ىػػ٤ُعةت كا٣ٕجػػةرات كا٣ذؿا٠ٲػػت، ا٣جةظػػ

ٱضة٬ؽ ٚػٰ ٚػٟ َٺقػ٧٭ة، ٚػٲ٤ٛط ظٲ٪ػةن كٱؼٛػٜ لظٲة٩ػةن، ٣ٲؼػؿج ٦٪٭١ػةن، ٦سػجٍ 

ا٣ٕـٱ٧ح، ٤ٝٲ٢ ا٣ـاد، كٝؽ ٱ٪ذ٭ٰ ث٫ اٵ٦ؿ إ٣ػٯ لف ٱ٭ضػؿ ا٣٪ىػٮص ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ٕؿثٲػح 

ٚذٞةر٬ة إ٣ٯ ا٣ؽٝحإ٣ٯ ا٧٣جةظر اٵص٪جٲح ثعضح إث٭ةـ ا٤٣٘ح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕؿثٲح كا
 9م

. 

                                                 

٧٦ؽكح ػكةرة، ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٲ٨ ا٣ذنؽد كا٣ذٲكٲؿ، ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذػةب، كزارة   9م

 .9378ا٣سٞةٚح، د٦نٜ، قٮرٱح، 
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 التعددية املصطلحية: -ثانيًا

دذٌٕؽد ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲح ١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ى٤ُعةت ا٤٣كػة٩ٲح ا٣عؽٱسػح إ٣ػٯ 

درصح اٷرثةؾ، كد١ةد لف دٺ٦ف لظٲة٩ةن ظؽكد ا٣ٛٮًٯ ا٣ذٰ دػؤدم ثػٺ ٦ًػؿا  

 إ٣ٯ إرثةؾ ٦ٕؿٰٚ، كدٌٕؽ ٦ػ٨ ل٬ػ٥ ٔٞجػةت دُػٮر ا٣جعػٮث ا٤٣كػة٩ٲح ا٣ٕؿثٲػح.

٦ٕضػػػ٥ » ة ٦سػػػةٹن وػػػةرػةن ٤ٔػػػٯ ٬ػػػؾا اٹردجػػػةؾ ا٧٣ىػػػ٤ُعٰ لفكٱ١ٛٲ٪ػػػ

قػذح ٦ٞػةثٺت  ا٣ىةدر ٨ٔ دار ا٤ٕ٣ػ٥ ٧٤٣ٺٱػٲ٨ لكرد «ا٧٣ى٤ُعةت ا٤٣٘ٮٱح

روػؽ٬ة ٤٠٭ػة ٚػٰ اٵدثٲػةت ا٤٣كػة٩ٲح،  ،(phonology)٧٤٣ى٤ُط اٷ٩ض٤ٲػـم 

٦ضػػة٦ٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح: ٤ٔػػ٥ كّػػةاٙ اٵوػػٮات،  ٧ةاز٪ػػةف ٦٪٭ػػة أذ٧ػػؽد٭

ٍُٞٲٌةت م٦ػش .  ٚٮ٩ٮ٣ٮصٲة م٦ش ، ًوٮادح، وٍٮد٧ٲٌح، ٥٤ٔ ا٣ذن١ٲ٢ ا٣ىٮدٰ، ا٣٪ُّ

كا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة ٥٤ٔ ٦ذ٥٧ٌ ٥٤ٕ٣ اٵوٮات، ٚ٭ٮ ٹ ٱػؽرس ٦ػ٨ ا٤٣٘ػح لوػٮاد٭ة 

٪ٯ ثؽراقح اقذ٧ٕةٹت اٵوٮات ٰٚ ا٤٣٘ح. إ٫٩ ٥٤ٔ دراقح » ثعٌؽ ذاد٭ة، ث٢ ٱٕي

ٌٙ ٔ٪٭ػ«٩ْةـ اٵوٮات ٠ٕ٪ةوؿ ٨٧ً ٦٪ْٮ٦ح ٣٘ٮٱح ة ، كد٤ػٟ دٹ٣ػح ٹ دنػ

 ٦ٞةثٺت ٔؿثٲح ٦ذؼٲٌؿة ٩ةدضح ٨ٔ دؿ٠ٲت ٦ـصٰ ٨٦ ٩عٮ ما٣ىٮد٧ٲح .

إف اٵ٦س٤ح ٤ٔٯ دٕؽد ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲح ٧٤٣ى٤ُط ا٤٣كة٩ٰ ا٣ٮاظؽ ل٠سػؿ 

٨٦ إ١٦ة٩ٲح ظىػؿ٬ة ٚػٰ ظػؽكد ٬ػؾا ا٣جعػر. ١٣٪٪ػة ٩ػؾ٠ؿ ثٌٕػةن ٦٪٭ػة ٚػٰ 

ا٣ضػػؽكؿ ا٣ذػػة٣ٰ ا٣ػػؾم ًػػ٧ٌ٪ةق ثٕػػي ا٧٣ىػػ٤ُعةت اٵص٪جٲػػح ك٦ػػة لكرددػػ٫ 

 ٥ ٨٦ ٦ٞةثٺت ٣٭ة:ا٧٣ٕةص

 ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ى٤ُط اٵص٪جٰ

Anaphore - ا٣ٕةاؽ اٷمةرم 

 دؿداد دٮ٠ٲؽم -

 ٦ٕةكدة  -
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 ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ى٤ُط اٵص٪جٰ

 ٦يعٲ٢ -

ةكد -  ٦ٕي

 ل٩ةٚٮر -

 ا٣ٕةاؽ -

Axe paradigmatique - ٰ٦عٮر اقذجؽا٣ 

 ٦عٮر صؽك٣ٰ -

 ٦عٮر دىؿٱٰٛ -

 ٦عٮر ثؿادٱض٧ةدٰ -

Diachronie - اٳ٩ٲح 

 ا٣ـ٦ة٩ٲح -

 دٌُٮر م٣٘ٮم  -

 دٌُٮر دةرٱؼٰ -

Graphème - ظؿ٥ٚ 

 ركق٥ -

 ٗؿاٚٲ٥ -

 كظؽة ػُٲح -

 كظؽة ٠ذةثٲح -

Homographe - ٬ٮ٦ٮٗؿاؼ
 73م

 

 ا٣ض٪ةس ا١ً٣ذةثٰ -

                                                 

 .63ا٤٣كة٩ٲةت ا٣عؽٱسح، ١٦ذجح ٣ج٪ةف ٩ةمؿكف ص  قة٦ٰ ٔٲٌةد ظ٪ٌة كآػؿكف، ٦ٕض٥  73م
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 ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ى٤ُط اٵص٪جٰ

Homonymie - ٰا٣٭ٮ٦ٮ٩ٲ٧ 

 ا٣ض٪ةس ا٤٣ْٰٛ -

Métalangue - ٦ٲذة٣٘ٮم 

 ٣٘ح ا١ٕ٩ةقٲح -

 ٣٘ح كاوٛح -

 ٣٘ح دٕٞٲؽٱح -

 ٣٘ح مةرظح -

Monème - ٦ٮ٩ٲ٥ 

 ٠ي٤ٲ٧ٍح -

 ٦كذٛؿد -

Morphème -  ا٣ىٲ٥٘ ملو٘ؿ كظؽة وؿٚٲح 

 ٲ٥ا٧٣ؿٚ -

 ٦ٮرٚٲ٥ -

 ٤٠ٲ٧ٍح -

 لداة -

 كظؽة وؿٚٲح -

Paradigme grammatical - ٰو٪ٙ ٩عٮم اقذجؽا٣ 

 ٦سٲ٢ ٩عٮم -

 ٧٩ٍ اقذجؽا٣ٰ -

 ٧٩ٮذج اقذجؽا٣ٰ -
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 ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ى٤ُط اٵص٪جٰ

Phonème -  ا٣ىٮد٥ ملو٘ؿ كظؽة دٹ٣ٲح 

 ٚٮ٩ٲ٧ح -

 ٚٮ٩ٲ٥ -

 كظؽة ا٣ىٮدٲح -

 ٦كذىٮت -

 ٹِٚ -

Phonétique 

 

 ا٣ىٮدٲةت -

 ٥٤ٔ اٵوٮات -

 ا٣ٛٮ٩ٮدٲ١ة -

 ا٣ٛٮ٩ٲذٲ١ة -

La pragmatique 

 

٥٤ٔ ا٣ؿ٦ٮز ا٣ذٮاو٤ٰ -
 77م

 

 ا٣ذؽاك٣ٲح -

 ا٣جؿا٧ٝةدٲح -

ا٧٣ٞة٦ًٲَّةت -
 79م

 

ا٣ؾراإٲح -
 70م

 

                                                 

٪ٯ ثؽراقح ا٣ؿ٦ٮز ا٣ذٰ ٱكذ٤٧ٕ٭ة ا٧٣ذ٥ٌ٤١ ٚػٰ ٤٧ٔٲػح لظؽ زٺزح لٝكةـ   77م ٨٦ ٥٤ٔ ا٣ٌكٲ٧ة ٱٕي

ا٣ذٮاو٢، كا٣ٕٮا٢٦ ا٧٣ؤزؿة ٰٚ اػذٲةر ر٦ػٮز ٦ٕٲٌ٪ػح دكف قػٮا٬ة، كا٣ٕٺٝػح ثػٲ٨ ا١٣ػٺـ 

٬ػؽؼ ا٣ذؽاك٣ٲػح ٦ٕؿٚػح ك٤ػٯ ا١٣ػٺـ. كا٣كٲةؽ، كلزؿ ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٧٣ذ٥ٌ٤١ كا٧٣ؼةَت ٔ

، كٔجػؽ 093ا٧٣ك١ٮت ٔ٪٫ ٰٚ ا٣ؼُةب لك ا٣ػ٪ه م٦ٕضػ٥ ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٤٣٘ٮٱػح ص 

  .66-60دؽاك٣ٲح ا٤٣٘ح ثٲ٨ ا٣ؽٹ٣ٲح كا٣كٲةؽ ص»ا٤٧٣ٟ ٦ؿدةض 

 .٦777ٕض٥ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣عؽٱسح، ص  قة٦ٰ ٔٲٌةد ظ٪ٌة كآػؿكف،  79م

 .790، ص 7980ؽار ا٣ٕؿثٲح ١٤٣ذةب،ا٣ٔجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كؽِّم، ٝة٦ٮس ا٤٣كة٩ٲةت،   70م
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 ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ى٤ُط اٵص٪جٰ

Prosodique - دعجٲؿم
 70م

 

دُؿٱـم -
 75م

 

- ٰ٧٘٩
 76م

 

relation paradigmatique 

 

 ٔٺٝح اقذجؽا٣ٲح -

 ٔٺٝح صؽك٣ٲح -

 ٔٺٝح ثؿادٱض٧ةدٲح -

 ٔٺٝح دىؿٱٛٲح -

 ٔٺٝح رلقٲح -

Sémantique - ٥٤ٔ ا٣ؽٹ٣ح 

 ٥٤ٔ ا٧٣ٕة٩ٰ -

ٲٌحا٣كٲ٧ -
 77م

 

 ا٣ؽٹ٣ٲح  -

 ا٣كٲ٧ة٩ذٲ١ة -

ا٣كٲ٧٪ذ٫ -
 78م

 

 ا٣كٲ٧ة٩ذٲٟ -

                                                 

 .770كة٩ٲةت ا٣عؽٱسح، ص ٤قة٦ٰ ٔٲٌةد ظ٪ٌة كآػؿكف، ٦ٕض٥ ا٣  70م

 .035 ر٦ـم ٦٪ٲؿ ا٣ج٤ٕج١ٰ، ٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت ا٤٣٘ٮٱح، ص  75م

 .797ٔجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كٌؽم، ٝة٦ٮس ا٤٣كة٩ٲةت، ص   76م

ظ٤ػػٲ٥،  . ٧٠ػػة كرد ٣ػػؽل مرمػػٲؽ76  ص ٦7987ىػػ٤ُط ٧٣ع٧ػػؽ رمػػةد ا٣ع٧ػػـاكم م  77م

  . 907، ص9373ا٣ذٕؿٱت، 

 ، ٱ٪ْؿ ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ.رمةد ا٣ع٧ـاكم  78م
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ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲحا٧٣ى٤ُط اٵص٪جٰ

Sème-ا٣كٲ٥ 

٪ى٥ ملو٘ؿ كظؽة دٹ٣ٲح  - ٍٕ ا٧٣ى

٧ح-  ا٣كِّ

Sémiologie -ٲ٧ة ٥٤ٔ ا٣كِّ

 ا٣ًكٲة٦ة-

 ا٣كٲ٧ٲة -

 ا٣كٲ٧ٲةاٲح-

ا٣كٲ٧ٲٮ٣ٮصٲة-

٥٤ٔ ا٣ٕٺ٦ةت-

ا٣ٕٺ٦ٲح-

٥٤ٔ اٷمةرات-

٥٤ٔ ا٣ؿ٦ٮز-

٥٤ٔ ا٣ٕٺٝةت-
79م

Sémiotique -ة٥٤ٔ ا٣ٌكٲ٧

قٲ٧ٲةاٲح-

قٲ٧ٲٮدٲح-

٥٤ٔ ا٣ؿ٦ٮز-

٥٤ٔ ا٣ٕٺ٦ةت-

كٱ٤ٲحأد-



 059 د. لبانة مشوح -الرتمجة وواقع املصطمح المصاني العربي 

 ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ى٤ُط اٵص٪جٰ

Symbole/système phonétique - ٰا٣ؿ٦ـ /ا٣٪ْةـ ا٣ٛٮ٩ٲذٲ١ 

 ا٣ؿ٦ـ/ ا٣٪ْةـ ا٣ىٮدٰ -

Synchronie - ا٣ـ٦ة٩ٲح 

 ا٣ذُٮرٱح -

Syntagme - ٲ٪ذةص٥  ا٣كِّ

 ٩كٜ -

 ق٤ك٤ح ا٣ٮظؽات -

 دؿ٠ٲت دٕجٲؿم -

 ٦ؿ٠َّت -

 ١٦ٮَّف -

 ر٨٠ -

Syntaxe - ٥٤ٔ ا٣ذؿا٠ٲت 

 ا٣٪٥ْ -

 ٣٪عٮا -

Rôle thématique -  ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٮّٲٰٛ م٣ؽل ا٣ٞؽ٦ة  ٦ػ٨

 ٧٤ٔة  ا٤٣٘ح 

 ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ضؾٰٔ -

 ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٮًٮٰٔ -

 ا٣ٮّٲٛح ا٧٣ٮًٮٔةدٲح -

ا٣ػؾم ث٤ػٖ  -ٱ٨١٧ ردٌ لقجةب ٬ؾا ا٣ذٕؽد ا٧٣ى٤ُعٰ ٣ٶوػ٢ ا٣ٮاظػؽ 

إ٣ٯ لف كًػٓ ٬ػؾق ا٧٣ٞػةثٺت ٗة٣جػةن ٦ػة ٱ١ػٮف  -ظٌؽ ا٣ٛٮًٯ ا٧٣ى٤ُعٲح 
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ػددٕث تَتخ غٌ تػاقب اهًتادرات اهفردٕثفردٕاً، واهت
(23)

ع اهًصادر  ، ّْ وغٌ تَ

ٕػلْد لهلٓ اغتًلاد ئرا ل  واهوغْٕث واهًػرفٖث اهتٔ َّٕلن يَّلا اهًتردًلْن، 

غث فٔ وطع اهًصطوسات  ّْ  ةاهتردًلث اتلتقاقاً وتْهٖلداً وتػرٕتلاً يتػّددة ويتَ

هفظٖاً وٍستاً 
(21)

اقػلاً   يساهلث، . ٕتدو اهتػّدد اهًصطوسٔ يٌ ِذا اهًَطول  و

اهقصْر اهًػرفٔ اهوصأٍ هدى ةػض اهًتردًٌٖ، لذ ٕلددي حزٖاٍلاً فظالً غٌ 

غدم اإلزائث ةاألةػاد اهد هٖلث اهًفّْيٖلث اهػًٖقلث هوًصلطور اهوصلأٍ فلٔ 

اهوغث اهًصدر لهٓ وطع يقاةالت غٖر يْا ًث هود هث األصلن، حو يوتصلث، حو 

طور غًلن فلردي ةاهدردلث غصٖث غوٓ اإلدراك.   تك فٔ حن وطع اهًصل

األوهللٓ، همللٌ ِللذا   ًَٕللع يللٌ ةللذل دّللْد تَصللٖقٖث وتْزٖدٕللث هتللردٖر 

ث وصْ ً لهلٓ اهريلز  اشتخدايات يصطوسٖث غوٓ شْاِا وف  حشس غوًٖث ةَِّٖ

ِْ يا ٕتسّق  ةاهتَصٖ  اهًصتًر فًٖا ةٌٖ اهًذايع اهػرةٖلث، اهػؤً اهًّْزد، و

لن يصلدوهٖث اهًذلايع اهوغْٕلث ًٖلث. وةٌٖ اهًذايع واهّٖئات اهتسحٖث واهترد

واهّٖئات اهتخصصٖث يصدوهٖث غظًٖث، واهتراخٔ فٔ ةذل اهذّْد اهتْزٖدٕلث 

 ٕدجر شوتاً غوٓ تْئٌٖ اهػوى وتطْٕر اهتسث اهػؤً.

 اللبس الداللي:  -ثالثًا
لان اهػرب اهقدياء شتاقٌٖ لهٓ اإلةداع فٔ تتٓ غوْم اهوغث. واهسلر  

اهرغتلث فلٔ لهتاشلُ جلْب اهسداجلث زلدا ةلاهًتردى غوٓ ِذا اهتراث اهػظٖى و

يقلاةالت هصلاٍٖث زدٕحلث. هملٌ دّلن ْن ملهتحزٖاٍاً لهٓ ا شتػاٍث ةًفرداتلُ 

اهًتردى حزٖاٍاً ةاهفروق اهد هٖث واهًفّْيٖث ةلٌٖ األصلن اهوصلأٍ األدَتلٔ 

                                                 

، يذوللث «ث تتللادل اهخللدياتاهًصللطوسٖات واهوصللاٍٖات  فللٔ غالقلل»ْٕشللم يقللران،  (23)

 .2312اهتػرٕب، اهػدد اهحاهث واهخًصْن، دٕصًتر 

 .2332غوى اهًصطور، دار اهفمر، ديش  يًدوح خصارة،  (21)
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وامىصطنر امنغِي امععبْ امتعاجْ ٓؤديي   وسلمؤإ ىمؤّ  ؤْ  وؤي امتضؤ   

ٌتخ ًصِصلً مؽلًٔإ ون ؽإ،   بل وضنّنإ منقلرئ أزٔلًؤلً، ِ ول ٓوَوامعشِائٔإ، 

ىمّ تأّصع ام سث امنؽلًْ امععبؤْ امسؤطٓث امؤظي وؤل ياو ٓؤطور  ؤْ وٓديي 

 زنقإ وغيودإ وي امت عٔإ امالواعٔإ وامىضنّنإ )بفتر امالم وكؽعَل(.

ىن امى لمغإ بلؼتعلرة وصطنسلت مغِٓإ تعاجٔإ ودعنُؤل امىعؤليو امىفُؤِوْ 

ديي أزٔلًؤلً ىمؤّ تؤصطنسلت مؽلًٔإ زطٓحإ جقٔنإ بسىِمتُؤل امىفُِؤؤإ، ىًىؤل مى

 عؤطه عؤي امىعٌؤّ تتسىٔل امىصطنر امنؽلًْ امععبْ امىؽتعلر وؤل مؤٔػ  ٔؤٍ، و

أو  امىسؤؤطث امؤؤطأم امىقصؤؤِي،  تضؤؤتن  امىفؤؤلَٔه امنغِٓؤؤإ  ؤؤْ  َؤؤي امقؤؤلرئ

الب ام لزؤؤث امععبؤؤْ، وَؤؤِ أوؤؤع مىؽؤؤتٍ أجٌؤؤل  اعا تؤؤْ وتقؤؤِٓىْ م سؤؤِث  ؤؤ

تنؤ  امىصؤطنسلت امتعاجٔؤإ امسطٓحؤإ،  خ  امطراؼلت امعنٔل امظٓي ٓضٔعِن  ؤْ م ؤ

 ٔضعدِن  ْ رؼلئنُه بلؼتٌتلدلت تذلًب امصِاب  ْ كحٔع وي األزٔلن. واؤط 

أيى َظا امضن  امىضنّل بٔي ي مإ امىصطنر امِازط امتعاجٔؤإ وي متؤٍ امذطٓؤطة 

ىعؤلية ىًتؤلج مىؤل  سطٓحؤإ وؤلَْ ىَ  امعنِم امنغِٓإ امىمّ تعؼٔش اعتقلي ام عض أن 

 anaphora)عع ٍ امععب امقطول  وتِصنِا ىمٍٔ. ووي األوحنإ عنؤّ  مؤ  تعدىؤإ )

بؤؤ  Government theory)تعدىؤإ )ووحلو آصؤع َؤِ بؤ )علئط(.  ْ امٌسِ امتِمٔطي 

 :بلمكحٔعٓي ىمّ امتؽّعع  ؤْ اؼؤتٌتلدلتُه وامقؤِوواط زطا  م  . امعلول( )ًظعٓإ

 م تشِوؽؤكْ ىمؤّ ًظعٓتؤٍ امىعقؤطة دؤطاً  ؤْ امعىؤل وامؤعب  )أو ىن ؼٔ ٍِٓ ؼ

امعىل واإلزلمإ(. ىّن ا اتعاض وي امىضغون امتعاجْ واري، عنّ أ  ٓؤديي ىمؤّ 

امن ػ واإلُٓلم بأن امىفُِؤي امتعاجْ وامسطٓث وتطلبقلن، وأ  ٌٓتخ عٌؤٍ صنؤ  

 ق اًفتلح امفكع وتطِره بتطِر امٌظعٓلت وامىفلَٔه.ِٓع

اط ٓديي بؤلمىتعده  قلبل، ىن ىَىلو امتعاث امنغِي دُالً أو عىطاً وبلمى

ٓقلبنٍ علية  ْ امٌصؤِ   racine)ىمّ وذلً إ امصِاب  ْ امٌقل؛  ىصطنر )
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ا٧٣ذؿص٧ح ٦ى٤ُط ما٣ضؾر ، ك٬ٰ دؿص٧ح ٗٲػؿ دٝٲٞػح ك٤٦جكػح. ٚة٧٣ىػ٤ُط 

ا٣ٛؿ٩كٰ ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ا٣ضـ  ٨٦ ا٧٤١٣ح ٦ضؿدة ٨٦ ا٣كٮاثٜ كا٤٣ٮاظٜ، ك٬ؾا ٦ػة 

ٔ٪٫ وؿٚٲةن ث٧ى٤ُط ما٣ضؾع . ٣ؾا، ٚإف صػؾع ماقذكػ٥٤  ٬ػٮ مقػ٥٤ ،  ٱٕجٌؿ

ٚػٰ ظػٲ٨  .٣غ....إكصؾع م٦ٛ٭ٮـ  ٬ٮ مٚ٭٥ ، كصؾع ما٣ذؿ٠ةت  ٬ٮ مدؿؾ ، 

ٱؽٌؿ ٦ى٤ُط مصؾر  ٰٚ ا٣ذؿاث ا٤٣٘ػٮم ٤ٔػٯ لوػ٢ ا٧٤١٣ػح ٚػٰ ا٧٣ٞٲػةس 

ك١٬ؾا إف دؿص٧ػح  .٣غ...إـ ،  ك ؿ ك سم :ا٣ىؿٰٚ: ٠أف ٱ١ٮف صؾر مق٥٤ 

ثػ ما٣ضؾر  دؿص٧ح ٦ي٤جكح ٨٧٣ ٹ ٱٕػؿؼ ا٣ٛؿ٩كػٲح. كاٵوػط  acine du mot)م

 ثػ مصؾر ا٧٤١٣ح .ٹ   دؿص٧ذ٫ ثػ مصؾع ا٧٤١٣ح

ىتطّددتىالمغاهومىوالمصطلحىواحد:
لف ا٧٣ػؽارس كا٣٪ْؿٱػةت ك٨٦ ا٤ٕ٧٣ػٮـ لف ا٣عٞػٮؿ ا٤٣كػة٩ٲح دذػؽاػ٢، 

ثعكػت  ٚٲٕجٌػؿ ،دذٌٕؽد كدذٞةَٓ لظٲة٩ةن. كٝؽ دؼذ٤ٙ دٹ٣ح ا٧٣ى٤ُط ا٣ٮاظػؽ

ا٣ع٢ٞ لك ا٧٣ؽرقح لك ا٣٪ْؿٱح ٨ٔ ٦ٛة٬ٲ٥ ٦ؼذ٤ٛػح. ٧٤٣ىػ٤ُط ا٤٣كػة٩ٰ إذف 

َجٲٕح ٦ذ٘ٲٌؿة ثعكت لكص٫ دٮّٲ٫ٛ ٚػٰ ٦جةظػر ا٤٣كػة٩ٲةت ٤ٔػٯ اػذٺٚ٭ػة. 

 ك٨٦ ثؽٱ٭ٲةت اٵ٦ٮر لف ٱ١ٮف ٣ؾ٣ٟ ا١ٕ٩ةقةت ٤ٔٯ ٤٧ٔٲح دؿص٧ذ٫.

كػٲح ٱؿدجٍ ا٧٣ى٤ُط ا٤٣كة٩ٰ إذف ثةٹقذ٧ٕةؿ. كقػ٪ٮرد ٚٲ٧ػة ٱ٤ػٰ ل٦س٤ػح ظ

لث٤ٖ د٣ٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ٟ، إذ ٱؼذ٤ٙ ٦ٕ٪ػةق ثػةػذٺؼ  phonème)٤ٔٯ ذ٣ٟ: ٦ى٤ُط م

أ٩ػ٫ لوػ٘ؿ كظػؽة وػٮدٲح دٞجػ٢ ا٣ذع٤ٲػ٢ إ٣ػٯ ثا٧٣ؽارس ا٤٣٘ٮٱح: ثٌٕػ٭ة ٱٌٕؿٚػ٫ 

ىػ   ٚػٰ ػ  كمٚىػػًق٧ةد٭ة ا٧٧٣ٲـة، كٱ٨١٧ ٨ٔ َؿٱٞ٭ػة ا٣ذٛؿٱػٜ ثػٲ٨ ا٧٣ٕػة٩ٰ ٦سػ٢ مث

ىٍؿد/ٚىٍؿد  كمثة  كمًة  ٰٚمثةع/ًةع  كا٣٭ة  ٚػٰ كا٣نٲ٨ ٰٚ م٧ٍ٬ف/مػ٧ٍف ،  مث

 ٱٕجِّؿ ث٭ة ا٣جٕي اٳػؿ ٨ٔ لو٘ؿ كظؽة وٮدٲح ٹ دع٢٧ لم ٦ٕ٪ٯ.ظٲ٨ 

 ٠communautéؾ٣ٟ ٬ٮ ظةؿ ا٣ٕجةرة اٹوُٺظٲح ما٣ض٧ةٔػح ا٤٣٘ٮٱػح ك

(linguistiqueإذ دٕؿَّؼ ثأ٩٭ة ص٧٭ػؿة ا٣٪ػةَٞٲ٨ ا٣ػؾٱ٨ ٱكػذ٤٧ٕٮف اٵمػ١ةؿ  ؛
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 إ٩٭ػة :ٚٲٞػٮؿ ،٤ٯ ٬ػؾا ا٣ذٕؿٱػٙٔ  ٹثٮؼمٱٕذؿض ٰٚ ظٲ٨  ،ا٤٣٘ٮٱح ٩ٛك٭ة

، لم لف ٠ػ٢ ٚػؿد «ص٧٭ؿة ا٣٪ةَٞٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ٱذنةر٠ٮف ثة٧٣ٕةٱٲؿ ا٤٣٘ٮٱح ٩ٛك٭ة»

٨٦ اٵٚؿاد ا٧٣٪ذ٧ٲ٨ إ٣ٯ ص٧ةٔح ٣٘ٮٱح كاظػؽة ٱ٧ذ٤ػٟ ٠ػ٢ اٵدكات ا٤٣٘ٮٱػح 

٣ذ٤ٟ ا٣ض٧ةٔح، كإف ٠ػةف ٹ ٱكػذ٤٧ٕ٭ة ص٧ٲٕػةن، ثػ٢ ٱذؼٲٌػؿ ٦٪٭ػة ٦ػة ٱ٪ةقػت 

ٹ ٣٘ٮٱػح ٔػؽة، ٦٪٭ػة ا٣ضػ٪ف كا١٧٣ػةف كا٣ـ٦ػةف  ا٧٣ٞةـ، لك ٦ة ٱٺا٥ ٔٮا٦ػ٢

كا٣جٲبػػح اٹصذ٧ةٔٲػػح لك ا٧٣٭٪ٲػػح، ك٬ػػؾا دعؽٱػػؽان ٦ػػةدة ثعػػر ا٤٣كػػة٩ٲةت 

ٱؼذ٤ٛػةف  «ا٣ض٧ةٔػح ا٤٣٘ٮٱػح» اٹصذ٧ةٔٲح. كٹ ٱؼٛٯ ٤ٔٯ ا٣ٞةرئ لف دٕؿٱٰٛ

، دضػػةكز ا٣سػػة٩ٰ ةن ثعذػػ ةن ا٣ذٕؿٱػػٙ اٵكؿ كوػػٛٲ٠ػػةف اػذٺٚػػةن صػػؾرٱةن: ٚجٲ٪٧ػػة 

ذ٪جةط ا٧٣جةدئ ا٣ٕة٦ػح كا٧٣ٕػةٱٲؿ ا٧ٕ٣ٲٞػح ا٣ذػٰ دع١ػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٮوٛٲح إ٣ٯ اق

ٙى   كد٪٥ْ ا٣ٕٺٝةت ثٲ٨ ١٦ٮ٩ةد٭ػة. كٝػؽ أذ٧ػؽت ا٣ٞٮأػؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱػح ا٣ذٕؿٱػ

إذ اقػذ٪ؽت ٚػٰ ث٪ػة  ا٧٣جػةدئ كا٣ٞٮأػؽ  ،ا٣سة٩ٰ ٣٭ػؾق ا٣ٕجػةرة اٹوػُٺظٲح

 «ٹ ٦ٕٲػةرم» ٚػٰ ٦ٞةثػ٢ ٦ػة ٬ػٮ grammaticale «٦ٕٲػةرم» ٬ػٮ ا٣ٕة٦ح إ٣ٯ ٦ة

agrammaticale،  ٚٛذعخ آٚةٝةن صؽٱؽة كاقٕح ل٦ػةـ ا٤ٕ٣ػٮـ ا٤٣كػة٩ٲح كا٤٣٘ٮٱػح

ا٧٣كػ٧ٮع ٦ػ٨ -. ٧٤ٔةن لف قٲجٮٱ٫ ٠ةف قجٌةٝةن إ٣ٯ ا٣ذ٧ٲٲػـ ثػٲ٨ ا٧٣٪ُػٮؽ ٔة٦ٌح

ل٫٩ قجٜ ٧ً٪ةن ا٣ض٧ٲٓ إ٣ٯ  :لم ،ص٭ح، كا٧٣ٕةٱٲؿ ا٣٪ة٧ّح ٤٣٘ح ٨٦ ص٭ح لػؿل

٤ٔػٯ ٦ضػةؿ  «ا٣ٕػؿب ٦ػة ٹ ٱػذ٥ٌ٤١ ثػ٫» أذ٧ةد ا٣ذٕؿٱٙ ا٣سػة٩ٰ ظػٲ٨ ظ٧ػ٢

 ا٧٣ك٧ٮع ٹ ا٣ضةاـ.

 كٹ دٛػػؿِّؽ ا٧٣ٕػػةص٥ ا٣ٕؿثٲػػح ا٣س٪ةاٲػػح لك ا٣سٺزٲػػح ا٤٣٘ػػح ثػػٲ٨ ٦ىػػ٤ُعٰ

، ك٬ػػٰ ٤ٔػػ٥ «ا٣ٕٺ٦ٲٌػػح» ٚة٣كػػٲ٧ٲٮ٣ٮصٲة ٬ػػٰ . sémiotiqueك sémiologieم

ٱؽرس اٷمةرات لك ا٣ؿ٦ٮز ا٤٣٘ٮٱح، لك د٤ٟ ا٧٣ٮصٮدة ٰٚ لم ٩ْةـ قػٲ٧ٲةاٰ 

ٌٰ آػػػؿ ٝةثػػ٢ ٤٣ػػؽرس كٱيكػػذ٢٧ٕ ٚػػٰ ا٣ذٮاوػػ٢، ٦ػػ٨ ٦سػػ٢ ا٣ػػؿٝه  لك قػػٲ٧

كل٦ٌػة ا٣كػٲ٧ٲٮدٲ١ة  كا٧٣ٮقٲٞٯ، كا٣ؿق٥، كٔٺ٦ةت ا٧٣ؿكر، كا٤٣٘ح اٷٱ٧ةاٲح.
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، ك٬ػػٰ دراقػػح ػىػػةاه اٵ٧ْ٩ػػح ا٣ٌكػػٲ٧ٲح «ا٣ٌكػػٲ٧ٲةاٲح» ٚٲٞةث٤٭ػػة ٦ىػػ٤ُط

ا٣ُجٲٕٲح ٦٪٭ة كا٧٣ىُ٪ٕح، كٹ قٲ٧ة ٦٪٭ة ا٤٣٘ح ا٣ذٰ دكذؼؽـ كقػٲ٤ح دٮاوػ٢ 

كدٞكػ٥  ؛اظٰ ا٤٣٘ٮٱػح كا٣٪ٛكػٲح كاٹصذ٧ةٔٲػح كا٤ٛ٣كػٛٲحثٲ٨ ا٣جنؿ، ٨٦ ا٣٪ٮ

٥٤ٔ ا٣ؽٹ٣ح، ك٥٤ٔ ا٣ؿ٦ٮز ا٣ذٮاو٤ٰ، ك٥٤ٔ ا٣ؿ٦ٮز ا٣ٕٺاٰٞ :إ٣ٯ
 99م

. 

ك٢ٌٕ٣ اٷم١ةؿ اٵ٠جؿ ٱ٨٧١ ٰٚ إٱضةد ٦ٞةثػ٢، لك ٦ٞػةثٺت، ٧٣ىػ٤ُط 

ضػػ٥ ل٣ٛػػةظ ا٣٪عػػةة anaphore)م ػػت ٦ٕي . ك٬ػػٮ ٦ىػػ٤ُط ٱٮ٩ػػة٩ٰ اٵوػػ٢ ثعكى

ٌٕؽد ٦ٞةثٺد٫ ا٣ٕؿثٲح ثعكت ا٣ع٢ٞ ا٧٣ٕؿٰٚ ا٣ػؾم ٱػؿد  ، دذ7557ا٣ٺدٲ٪ٲح م

ٌؽم ٚٲ٫؛ ٚٞؽ لكرد ٫٣ ٔجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كى
 90م

٦ٞةث٤ٲ٨: لظؽ٧٬ة ٚػٰ ا٣٪عػٮمدؿداد  

ػةكدة . كأذ٧ػؽ مًػ٧ٲؿ ا٧٣يٕػةكدة   دٮ٠ٲؽم ، كاٳػؿ ٚػٰ اٵقػ٤ٮثٲةت م٦ٕي

ل٦ٌػػة ٦ٕضػػ٥ ا٤٣كػػة٩ٲةت ٚػػأكرد  .pronom anaphorique)م ٦ٞػػةثٺن ٧٣ىػػ٤ُط

مل٩ةٚٮرا  كما٣ٕةاؽ اٷمػةرٌم . ك٩ضػؽ ٚػٰ ا٣٪ىػٮص  :anaphora)٣ػ م ٦ٞةث٤ٲ٨

ك٬ػٰ: ما٣ٕةاػؽ   anaphore)ا٧٣ذؿص٧ح زٺزح ٦ٞةثٺت ٔؿثٲح ١٧٦٪ح ٧٣ى٤ُط م

 كما٧٣يعٲ٢  كما٧٣يٕةكد . ٚأٱ٭ة لوط كل٠سؿ دٝح؟ 

٬ػؾا ا٣كػؤاؿ ٹ ثػؽ ٦ػ٨ ا٣ذٮٌٝػٙ ٔ٪ػؽ دٹٹت ا٧٣ىػ٤ُط ٔػ٨ ٣ٸصةثح 

ٹ٣ح اٵك٣ٯ ثٺٗٲح، كا٣سة٩ٲح ٣كة٩ٲح. ٚأ٦ٌػة دٕؿٱٛػ٫ ٚػٰ ا٣ؽ ا٧٣ذٌٕؽدة كا٧٣ؼذ٤ٛح:

٥٤ٔ ا٣جٺٗح ٚ٭ٮ ل٫٩ د١ؿار ٧٤١٤٣ح ٩ٛك٭ة ٚػٰ ٤ُ٦ػٓ ٔجػةرات ٦ذذة٣ٲػح، دٮػٲػةن 

ا٤٣كػػة٩ٲةت، ٚػػةػذٺؼ ا٣٪ْؿٱػػةت ٱ٪ػػذش دجةٱ٪ػػةن ٤٣ذ٪ػػةّؿ لك ا٣ذٮ٠ٲػػؽ. كل٦ٌػػة ٚػػٰ 

 ا٣ػػٮّٲٰٛ، ٱٕػػؿَّؼ ٦ىػػ٤ُط ٚػػٰ ا٣٪عػػٮ : (٦anaphoreٛ٭ٮ٦ٲػػةن، ٚػػٰ دٹ٣ػػح 

anaphore) ٌ٢ صـ ان ٨٦ ا٣ؼُػةب؛ كث٭ػؾا ٱ١ػٮف   ثأ٫٩ ا٧٤١٣ح ا٣ٕةاؽٱح ا٣ذٰ د٧س

ا٧ٌ٣ٲؿ ا٧٣ذىػ٢ ٚػٰ ص٤٧ػح مٱنػٕؿ ا٧٣٭ػةصؿ ثػة٣ع٪ٲ٨ ٣ٮَ٪ػ٫  ٔةاػؽان ٤ٔػٯ 

                                                 

  .007ك 005مص ٘ٮٱح، ر٦ـم ٦٪ٲؿ ا٣ج٤ٕج١ٰ، ٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت ا٤٣  99م

 .7980ٔجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كٌؽم، ٝة٦ٮس ا٤٣كة٩ٲةت،   90م
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، anaphore)اىٍٓاجر(. فٖ ْذهه اىِررٗذث ٗالاةذو ٌطذؽيل )اى(امذط( ٌطذؽيل 

ٔن وٌترجٍذٔ وْها ٗتفق وٌا ُّص عيّ٘ اىلطٌاء ضراحث، وٌذا اعتٍذطه اىتذاح 

(. أٌّذذا ٌطذذؽيل (pronomىٍطذذؽيل  اىِطذذٔا اىينذذاُ٘ث اىتٔى٘طٗذذث ٌلذذاة ً 

anaphore ٖدالىذث ااضذث ال ٗ(ت ذر عِٓذا ٌطذؽيل  «اىلٔاعذط اىتٔى٘طٗذث» فيّ ف

 )اى(امط( اىهي ٗؽيق فٖ اىتراث اىيغٔي اى(رةٖ عيٕ اىغٍ٘ر، نٍا أسيفِا.

ةذذَ٘  (م1891)تشٌٔنذذهٖ  binding theory ٌّ٘ذذ ن ُررٗذذث اىذذرةػ ىلذذط

عِطذرَٗ ىغذَٔٗ٘ ٗل(ذان عيذٕ ٍُٔٓذا نفٖ  (anaphore) ذ)اىغٍ٘ر اى(امط( واى

ّ٘ث اىتٖ تٍّ٘  ن ً ٌٍِٓا  وْذٔ ٌذا َ اٙاذر، ٌؼرفٖ ُل٘ظ فٖ اىنٍان اىخاض 

ٗج(يٍٓا ٗتٍاٗ ان فٖ اىن٘اكان اىِرٍ٘ث اىتٖ ٗرٓذران ف٘ٓذا، وحذطود ارتتذا  

 م دااو حطود اىجٍيذث. نو ٌٍِٓا ةاالسً اىهي ٗ(ٔد عيّ٘ فٖ ٌا ستق ٌَ ن

ىذها  ط( عَ اىغٍ٘ر وعطه فٖ آن ٌ(ذاً! فه٘ف ٍٗهَ أن ٗا(ت ر ٌطؽيل )اى(ام

أرى ٌَ األُنب، تفادٗاً ىيتس واىخيػ اىٍفٌٖٓٔ، اعتٍاد ٌطؽيل )عذٍ٘ر( 

ٍا(ذذاودق( ٌلذذاة ً ىذذذ (، وٌطذذؽيل pronomىذذذ ) أو )عامذذط( ٌلذذاة ً  )عذذٍ٘ر اى

(pronom anaphoriqueٌلذاة ً ىٍطذؽيل (، وٌطذؽيل )ٌاي٘ذو )anaphore) )

ةٍفٌّٓٔ اىتٔى٘طي. وسِفرد الحلاً ةي اً ااضاً ىشرح اىفرق ةَ٘ ْهه اى(ِاضر 

 اىيغٔٗث اى  ثث فٖ اىلٔاعط اىتٔى٘طٗث.

 واىتي ٘ذذث اى(يٍ٘ذذث واىٍؤسنذذان اى(رة٘ذذث اىيغٔٗذذث اىٍجذذاٌ وة(ذذط، فذذإّن 

ق ّٔ أُّ فذٖ ٌّٔحط، ؤْ، شذ ىناُٖ عرةٖ ٌ(جً ضِاعث ىيتطّطي ىٍشروع ٌطع

جتارق،  جٓٔداً  ٗلتغٖ ؼٍٔح ٌشروع ذىم شأن سامر اىٍطؽييان اى(يٍ٘ث،

اى(رةذٖ،  اىينذاُٖ اىٍطذؽيل ىتٔح٘ذط اىنذ(ٖ ست٘و فٖ اؽٔق أساس٘ث وٗ(طّ 

وتٔعذذ٘ل اىذذِص اىينذذاُٖ وج(يذذّ فذذٖ ٌتِذذاوا اىتذذاح َ٘ واىلذذراء ٌذذَ ؼيتذذث 

 اىٍطذؽييان ٌختيذف رضذط اىٍ(جذً فذٖ ْذها اى(ٍذو وٗلتغذٖ اىٍ(رفث.
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 ثُػٮف ٦ػ٨ كاقػذ٪جةَ٭ة ا٤٣٘ػح ا٣عؽٱسػح ظٞٮؿ ٤ٔٮـ مذٯ ٰٚ ٕؿثٲحا٣ ا٤٣كة٩ٲح

 ا٧٣كػذ٤٧ٕح، ا٧٣ىػ٤ُعٲح ثػٲ٨ ا١٧٣ةًٚبػةت كا٧٣ٕةص٥، كا٧٣ٛة٤ًح ا٣٪ىٮص

 ٠ػ٢ دعؽٱػؽ ا٧٣ٕ٪ٯ، زػ٥ كدٝح ا٣ى٪ٕح قٺ٦ح ٨٦ ظٲر ٦٪٭ة، اٵو٤ط كا٩ذٞة 

ا٧٣ىػؽر.  ا٤٣٘ػح ٚػٰ ا٧٣ٛ٭ٮ٦ٲػح كدٹ٣ذ٫ ٱذٜٛ دٝٲٜ كاًط، ثذٕؿٱٙ ٦ى٤ُط

 ا٤٣٘ػٮم ا٣ذؿاث ٨٦ ا٧٣ٞذؿًح ا٧٣ى٤ُعٲح ا١٧٣ةٚبةت ٰٚ ٨٦ ا٣ذؽٝٲٜ ثؽٌ  ٹك

٨ٌٞ  ا٧٣ٕةوؿة.  ا٤٣كة٩ٲح ا٣ؽٹ٣ح ٦ٓ دٹ٣ذ٭ة دٮاٜٚ ٨٦ ا٣ٕؿثٰ كا٣ذٲ

ىخاتمظ:
 اػػػذٺؼ ٤ٔػػٯ ا٤٣كػػة٩ٲح ا٣٪ىػػٮص لف ا٣ذػػؽٝٲٜ ٚػػٰ ثٲٌ٪ػػة ٚٲ٧ػػة قػػجٜ

ا٣ٕؿثػٰ.  ا٤٣كػة٩ٰ ك٦ؾا٬ج٭ة، ٱ٪جبي٪ػة ثػة٣ٮاٝٓ ا٧٣ػأزكـ ٧٤٣ىػ٤ُط ٦ٮًٮٔةد٭ة

د٪ةك٣٪ة ٰٚ ٬ؾق ا٣ؽراقح ٦ؼذ٤ٙ لقة٣ٲت كًٓ ا٧٣ىػ٤ُط ا٤٣كػة٩ٰ، كلكصػ٫ 

٦ػ٨ إث٭ػةـ كدٕؽدٱػح ك٣ػجف  -ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ا٣عػةٹت -ٝىٮرق ك٦ة ٱذٌك٥ ث٫ 

 ا٧٣ٕؿٰٚ، كاٹردجةؾ كاٹقذك٭ةؿ، كا٣ٞىٮر ا٣ذكٌؿع كٔـك٩ة ذ٣ٟ إ٣ٯدٹ٣ٰ. 

 ٦س٤ح ا٧٣ةدٱح.ا٧٣ٛ٭ٮ٦ٰ، ٦جٲٌ٪ٲ٨ لكص٫ ذ٣ٟ ثةٵ

٩ذٞةص ٨٦ ٝٲ٧ح ا٣ض٭ٮد ا٣ض٤ٲ٤ح ا٣ذػٰ ثػًؾ٣خ ٚػٰ ٬ػؾا ٥٣ ٱ٨١ ٬ؽٚ٪ة اٹ

ا٧٣ٲؽاف، ث٢ ثٲةف ل٧٬ٲح دنةرؾ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ٠ةٚح، ٦ؤقكةت كلٚػؿاد، ٚػٰ 

ٮ٩ػ٫ ٠ٚػٰ ثؾؿ ص٭ٮد ٦ٌةٔٛح ٣ٮًٓ ا٧٣ىػ٤ُط ا٤٣كػة٩ٰ ا٣ٕؿثػٰ ا٧٣٪ةقػت 

، ٧٤٣ٛ٭ػٮـ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٧٣ػؿاد ان ٦ٮٌظػؽ -؟ ك٣ػ٥ ٹ -ةن كدٝٲٞػ ةن ق٤ٲ٧ ةن ٣ْٛٲ ٦ٕةدٹن 

كدجؽٱػؽان ٣٘ؿثػح ا٣ػ٪ه كدػؾ٣ٲٺن  ٔ٪٫، دٮػٲػةن ٤٣ؽٝػح كدٮَٲ٪ػةن ٧٤٣ٕؿٚػح،ا٣ذٕجٲؿ 

٣ىٕٮثذ٫، كوٮٹن إ٣ٯ إ٩ذةج ٦ى٤ُط ٦ذٮاٜٚ كٝة٩ٮ٩ٰ اٹػذىةر كرٚٓ ا٤٣جف 

 ؾٱ٨ دؿد٭٨ ث٭٧ة كّٲٛح ا٤٣٘ح ا٣ذٮاو٤ٲح.٤ا٣

 

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

 .7987صٮزٱٙ ٦ٮ٩ةف، ٦ٛةدٲط اٵ٣ك٪ٲح، دؿص٧ح ا٣ُٲِّت ا٣ج١ٌٮش،  -

دراقػح  -٦٪٭ش ا٣ع٧ـاكم ٰٚ دؿص٧ح ا٧٣ى٤ُط ا٤٣كػة٩ٰ»رمٲؽ ظ٤ٲ٥،  -

، ٦ض٤ػح «ٰٚ ٦ٕضػ٥ ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٤٣٘ٮٱػح ا٣عؽٱسػح ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح

  .900-997، ص م9373ا٣ذٕؿٱت، ا٣ٕؽد ا٣سة٨٦ كا٣سٺزٮف، ظـٱؿاف 

ح، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨، ٱر٦ـم ٦٪ٲؿ ا٣ج٤ٕج١ٰ، ٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت ا٤٣٘ٮ -

 .، ثٲؿكت، ٣ج٪ةف٣7993ٯ، ا٣ُجٕح اٵك

قة٦ٰ ٔٲٌةد ظ٪ٌة، ك٠ػؿٱ٥ ز٠ػٰ ظكػةـ ا٣ػؽٱ٨، ك٩ضٲػت صػؿٱف، ٦ٕضػ٥  -

 .7997ا٤٣كة٩ٲةت ا٣عؽٱسح، ١٦ذجح ٣ج٪ةف ا٣عؽٱسح، ثٲؿكت، ٣ج٪ةف، 

دؿص٧ح ا٧٣ى٤ُط ا٤٣كة٩ٰ ٔ٪ؽ ٦ع٧ؽ ٱعٲةد٨، »قٲؽم ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ة٣ٟ،  -

 9375، ٦ض٤ػح ا٣ذٕؿٱػت، ظـٱػؿاف «٦ى٤ُعةت ٤ٔػ٥ ا٣ؽٹ٣ػح ٧٩ٮذصػةن 

 . 700-773صم

ػػٌؽم، ٝػػة٦ٮس ا٤٣كػػة٩ٲةت، - ٦ُجٮٔػػةت ا٣ػػؽار ا٣ٕؿثٲػػح  ٔجػػؽ ا٣كػػٺـ ا٧٣كى

 .ـ١٤٣7980ذةب 

، ا٤٣كػة٩ٲةت، «دؽاك٣ٲح ا٤٣٘ح ثٲ٨ ا٣ؽٹ٣ٲح كا٣كػٲةؽ»ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ٦ؿدةض،  -

 .9335ا٣ٕؽد ا٣ٕةمؿ، 

ح،  - ، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ «آ٣ٲةت ا٣ؽ٦ةغ ٰٚ ا٠ذكةب ا٤٣٘ح كدٮ٣ٲؽ٬ة»٣جة٩ح ٦نٮِّ

 .٩9377ٲكةف  ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ،

٦ع٧ػػؽ إقػػ٧ةٔٲ٢ ثىػػ٢، ٦ػػؽػ٢ إ٣ػػٯ ٦ٕؿٚػػح ا٤٣كػػة٩ٲةت، دار ا٧٣ذ٪جػػٰ،  -

 .9370د٦نٜ، 
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، «٦ػ٨ ٌٝػةٱة ا٣ػ٪ه ا٤٣كػة٩ٰ ا٧٣ذػؿص٥ إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲػح»٦ع٧ؽ ا٣جٮٝةٰٔ،  -

، ٦ؤد٧ؿ ا٣ذؿص٧ح ٰٚ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح ل٧٬ٲذ٭ة كدكر٬ة ٚػٰ «ا٣ذٕؿٱت»٦ض٤ح 

ٛ٪ػٮف ٣ٱػح ا، ا٧٣ض٤ػف اٵ٤ٔػٯ ٣ؿٔة7ا٣ذٮاو٢ ا٣عٌةرم ثٲ٨ اٵ٦ػ٥، ج

 .9336كاٳداب كا٤ٕ٣ٮـ اٹصذ٧ةٔٲح، ظـٱؿاف 

٧٦ؽكح ػكةرة، ا٣ذ٪٧ٲح ا٤٣٘ٮٱح َؿٱٜ إ٣ٯ ا٧٣ٕةوػؿة، ٦٪نػٮرات ا٣٭ٲبػح  -

 .9377كزارة ا٣سٞةٚح،  -ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب

٧٦ػػؽكح ػكػػةرة، ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ثػػٲ٨ ا٣ذنػػؽد كا٣ذٲكػػٲؿ، ا٣٭ٲبػػح ا٣ٕة٦ػػح  -

 .9378قٮرٱح،  ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب، كزارة ا٣سٞةٚح، د٦نٜ،

ا٣ُجٕػح ا٣ذةقػٕح  ثٲػؿكت، -٦٪ٲؿ ا٣ج٤ٕج١ٰ، ا٧٣ٮرد، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱػٲ٨  -

 .9335كا٣سٺزٮف 

، «ٰٚ ٔٺٝح دجةدؿ ا٣ؼؽ٦ةت ا٧٣ى٤ُعٲةت كا٤٣كة٩ٲةت»ٱٮقٙ ٦ٞؿاف،  -

 .9378، ٦09ض٤ح صٲ٢ ا٣ؽراقةت اٵدثٲح كا١ٛ٣ؿٱح، ا٣ٕؽد 

دؿ ا٧٣ىػػػ٤ُعٲةت كاٵ٣كػػػ٪ٲةت: ٚػػػٰ ٔٺٝػػػح دجػػػة»ٱٮقػػػٙ ٦ٞػػػؿاف،  -

 .9377، 50، ٦ض٤ح ا٣ذٕؿٱت ا٣ٕؽد 959-995، «ا٣ؼؽ٦ةت

*   *   *
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د. ـ٥ٰؽ أض٥ػ ٬٢ٓ٤ف أ.
(


**)
 

ىالػومظىالجمالوظ::ىأواًل
ا٧٣ضةؿ لف ٩ٕٮد إ٣ٯ ا٣ٞٲ٧ح ا٣ض٧ة٣ٲح ٤ٔٯ ٩عٮ ٔػةـ ٩٪ْػؿ  ٱٛٲؽ٩ة ٰٚ ٬ؾا

ثٰ. ك٬ؾا ٱٞٮد٩ػة ٚٲ٭ة ٨٦ لص٢ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٣ٞٲ٧ح ا٣ض٧ة٣ٲح ٰٚ ا٣ذؿ٠ٲت ا٣ٕؿ

إ٣ٯ ا٣٪ْػؿ ٚػٰ ٦ٛ٭ػٮـ ا٣ض٧ػةؿ ا٣ػؾم ٩ضػؽ ٣ػ٫ ٦ٕػةٱٲؿ ٔؽٱػؽة، كٝػؽ ٠سػؿت 

٨ٔ ا٣ؿٗجػح ٚػٰ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ » ةن دٕؿٱٛةت ا٣ض٧ةؿ كد٪ٮٔخ، ك٠ةف ذ٣ٟ ٩ةمب

وٲ٘ح لوٲ٤ح ٱي٤ٌؼه ٢٠  ٨٦ لوعةث٭ة ٚٲ٭ة ٤ٚكٛح ٫٣ ٨٦ ا٤ٛ٣كٛةت ا٣ض٧ة٣ٲح. 

جِّؿ ٨ٔ ا٣عؽس ا٣ؾم ٱيكة كر٩ة د٤ٞة  ا٣ض٧ةؿ ٰٚ ا٣ٛػ٨ِّ ك٠أف د٤ٟ ا٣ذٕؿٱٛةت دٕي

                                                 

ا١٣ٺـ: ٱؽٌؿ ٦ى٤ُط ا١٣ٺـ ٰٚ ا٣ؽراقةت ا٤٣٘ٮٱح كا٣جٺٗٲح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ح دٹ٣ذٲ٨: ػةٌوػح   *م

كٔة٦ح، ٚٲؽؿ ٔ٪ؽ ثٕي ا٣ؽارقٲ٨ ٤ٔٯ ا٣ذؿ٠ٲت ا٤٣٘ٮم ا٣ػؾم ٱكػ٧ٯ ما٣ض٤٧ػح ، كٝػؽ ذ٠ػؿ 

، ك٦ٕ٪ٯ ذ٣ٟ ل٫٩ ٱؽؿ ٤ٔٯ ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣يٛٲؽ، كٱػؽؿ دٹ٣ػح ٔة٦ػح ذ٣ٟ اث٨ ص٪ٰ ٰٚ ا٣ؼىةاه

ىؽ ث٫ ا٣ٞٮؿ ا٧٣يٛٲؽ قٮا  ل٠ةف ص٤٧ح كاظؽة لـ ل٠سؿ، كٝؽ ٱؽٌؿ ٤ٔػٯ ٝىػٲؽة ٠ة٤٦ػح لك  ظٲ٨ ٱٞي

٠ذةب ٠ة٧٣ىػعٙ ا٣نػؿٱٙ. كٝػؽ ٱ١ػٮف ٤٦ٛٮّػةن مػٛٮٱٌةن لك ١٦ذٮثػةن ٧٠ػة ذ٠ػؿ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ 

كرد ٦ىػ٤ُط   لٝكػةـ ا١٣ػٺـ ا٧٣ؽٌك٩ػح ، ك٬ػؾق  ، ظٲ٨ ل0 صا٣ضؿصة٩ٰ ٰٚ لقؿار ا٣جٺٗح م

ا٣ؾم ٱكذؼؽ٫٦ ا٣ؽارقػٮف ا٧٣ٕةوػؿكف ا٣ػؾٱ٨ دؼجٌُػٮا  Textا٣ؽٹ٣ح دذكٜ ك٦ى٤ُط ا٣٪ه 

 ٰٚ دعؽٱؽ ٦ة٬ٲٌذ٫ كاػذ٤ٛٮا ٰٚ دٕؿٱ٫ٛ ثٲ٨ ٣٘ٮٱٲ٨ كثٺٗٲٲ٨ كقٲ٧ٲةاٲٲ٨.

 صة٦ٕح ا٣جٕر ثع٧ه. -ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح  -د٠ذٮر ٰٚ اٳداب   **م

 ـ.97/6/9378ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ كرد إ٣ٯ ٦
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لك ٰٚ ا٣ُجٲٕح، ك٩عةكؿ ث٫ لف ٩ٕؿب ٨ٔ ص٤٧ح ا٣ٕٺٝةت ثٲ٨ ا٣ؾات ا٧٣يؽر٠ػح 

«كا٣نػػٰ  ا٣ض٧ٲػػ٢
 7م

يزػػؿ ٔػػ٨  . ك٦ػػ٨ ا٣ذٕؿٱٛػػةت ا٣ذػػٰ ٩ضػػؽ٬ة ٤٣ض٧ػػةؿ ٦ػػة ل

إ٩ػ٫  :لٚٺَٮف ٨٦ لف ا٣ض٧ةؿ ث٭ة  ا٣عػٜ، ك٦٪٭ػة ٝػٮؿ لرقػُٮ ٔػ٨ ا٣ض٧ػةؿ

٘ؿ كا١٣جػؿ، لم لف ٱ١ػٮف ا٣نػٰ  ٹ اصذ٧ةع ا٣ذؿدٲت ٦ػٓ اٹٔذػؽاؿ ثػٲ٨ ا٣ىػ

٦ٓ ا٣ذؿدٲت ٰٚ لصـاا٫ ان كٹ ٠جٲؿ ان و٘ٲؿ
 9م

. 

ٚٞػؽ ٩ٞػ٢ ا٣ذ٭ػة٩ٮم  ،كٰٚ دؿاز٪ة دراقةت ٧ٕ٦ٞح ٤٣ض٧ةؿ، دجٲ٨ ٦ة٬ٲذ٫ كل٩ٮا٫ٔ

ا٣ض٧ػةؿ »ٔػ٨ ٠ذػةب ثعػؿ ا٣ضػٮا٬ؿ لف ٠نةؼ اوػُٺظةت ا٣ٛ٪ػٮف   7758٬م

٤ٜ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٲٲ٨ ر ٦سػ٢ وػٛة  ا٤٣ػٮف لظؽ٧٬ة ا٣ض٧ةؿ ا٣ؾم ٱٕؿ٫ٚ ٢٠ ا٣ض٧٭ػٮ :ٱُي

ك٣ٲ٨ ا٧٤٧٣ف، كٗٲػؿ ذ٣ػٟ ٧٦ػة ٱ١٧ػ٨ لف ٱي١ذكػت، ك٬ػٮ ٤ٔػٯ ٝكػ٧ٲ٨: ذادػٰ 

ك٨١٧٦ اٹ٠ذكةب. كزة٩ٲ٭٧ة: ا٣ض٧ػةؿ ا٣عٞٲٞػٰ، ك٬ػٮ لف ٱ١ػٮف ٠ػ٢ ٌٔػٮ ٦ػ٨ 

«اٵٌٔة  ٤ٔٯ ا٣ٛى٢ ٦ة ٱ٪جٰ٘ لف ٱ١ٮف ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٣٭ٲبةت كا٧٣ـاج
 0م

. 

كٝؽ ل٣ط ا٣ىٮٚٲح ٰٚ ١ٚؿة ا٣ض٧ػةؿ ٤ٔػٯ ا٣ذ٪ةقػت
 0م

ٝػةؿ  .٧ٺ ٦ػحكا٣ 

ػته »  ٰٚ ٠ذةث٫ م٦٪ذ٭ٯ ا٧٣ؽارؾ : 733٬ا٣ٛؿٗة٩ٰ م ٍكػ٨ي ٦ٺ ى٦ىػحه كد٪ةقي «كا٣عي
 5م

 

 ٧٠ػةؿى  ٧٣ػة ٠ػةف ا٣ض٧ػةؿ ظٞٲٞػحن » :كٌٚكؿ َجٲٕح ا٣ذ٪ةقت كا٧٣ٺ ٦ح ٰٚ ٝٮ٣ػ٫

ذيػػ٫ ا٣ْ٭ػػٮر ثىػػٛح ا٧٣ٺ ٦ػػح كا٣ذ٪ةقػػت، ك٬ػػؾا ا٣ذ٪ةقػػت إ٦ػػة ٹ ديػػؽرىؾي ٠ٲٛٲَّ 

ٍي ا٩ذ ج ٌى ق، ث٢ ٢٠ ٦ة كظٞٲٞذي٫ كٗٮريق كٹ ٱ٪ ق كٔؽُّ ق كٹ ٱ٨١٧ ظىؿي ق كظؽُّ ٭ةؤي

                                                 

 .67ثؽاآ ا٣ع٧١ح، د. ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٲةٰٚ، ص   7م

ك٬٪ةؾ دٕؿٱٛةت لػؿل ٤٣ض٧ةؿ لكرد٬ة ا٣ٛٺقػٛح ا٧٣عػؽزٮف، ٦٪٭ػة ٦ػة ٝة٣ػ٫  .٩55ٛك٫، ص   9م

ثٮد٣ٲؿ: إف ا٣ض٧ةؿ ٬ٮ ا٣ٕضٲت ا٣نةذ، ك٦ة ٝة٫٣ ٚٲ١ذٮر ٬ٮٗٮ: ا٣ض٧ةؿ ٬ٮ ا٣نػ٢١، ك٦ػة ٝة٣ػ٫ 

 .56ا٧٣عٌؿض ا٣عٲٮم ٣ض٧ٲٓ ا٣ٞٮل. ا٩ْؿ ثؽاآ ا٣ع٧١ح، ص ٗٮٱٮ: ا٣ض٧ةؿ ٬ٮ 

 .573، ص ٠7نةؼ اوُٺظةت ا٣ٛ٪ٮف، ج  0م

 .ا٣ذ٪ةقت: ا٣ذنة٢٠؛ ٣كةف ا٣ٕؿب، م٩كت   0م

 .706 ص، ٦7٪ذ٭ٯ ا٧٣ؽارؾ، ا٣ٛؿٗة٩ٰ، ج  5م
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ٔي٥٤ ٰٚ ٨٧ً ذ٣ٟ لف كرا ق ٧٦ة ٹ ٱ٪عىؿ كٹ ٱ٪ٌجٍ ٚػؾ٣ٟ ٬ػٮ  يدرؾ ٦٪٫  ل

ك٨ً  ٍى ٚػؾ٣ٟ =  إَٺؽي ا٣ض٧ةؿ ك٦ٕ٪ٯن كرا  ا٣عي كإ٦ة لف ٱيػؽرىؾى ذ٣ػٟ كٱ٪ٌػج

ًٍ كاٷدراؾ إ٦َّػ ثعٲػر ٹ ٱ١ػٮف  ةن ٣ُٲٛػ ةن ة لف ٱ١ػٮف ػٛٲٌػا٣ؽاػ٢ي دعخ ا٣ٌػج

ًٙ إظكػةسو كركٱَّػحو، ٱ٪ٌجٍ ث جؽٱ٭ح اٷدراؾ، ث٢ ٱعذػةج إ٣ػٯ دٝػح ٩ْػؿو ك٣ُػ

٫ًًٛ ٚٲ١ػٮف إدرا٠يػ٫ ٦ؼىٮوػ ٍُ ي  ةن كثعٲر ٹ ٱ٨١٧ي ا٣ٕجةرةي ٔ٪٫ ٣ؽَّٝذ٫ً كػٛةا٫ً ك٣

ػة٬ًؿ ٱيكػ٧ٯ  ٌْ ثة٣ؼٮاصِّ دكف ا٣ٕٮاـ، ذاؾ ٦كػ٧ٯن ثكػؿِّ ا٣ض٧ػةؿ كلزػؿق ٚػٰ ا٣

«٦ٺظحن 
 6م

٧ي  ٍك٨ه ٱ٘ى ؿ إدرا٫٠. كا٧٣ٺظح ٧٠ة ذ٠ؿ ا٣ٛؿٗة٩ٰ: ظي يي كٱٕكي
 7م

. 

ك٨ كا٣ٞجط ٨٦ ا٧٣كػةا٢ ا١٣جػؿل ا٣ذػٰ ثعس٭ػة ٧٤ٔػة   ك٠ة٩خ ٦كأ٣ح ا٣عي

٦ػ٨ ص٭ػح ا٣جعػر ٔػ٨ لٕٚػةؿ  ٠ٺ٦ٲحه » :ا١٣ٺـ كا٫ٞٛ٣ كاٵوٮؿ، ٚ٭ٰ ٦كأ٣حه 

ا٣جةرم دٕة٣ٯ ل٩٭ة ٢٬ دذىٙ ثة٣عك٨؟ ك٢٬ دػؽػ٢ ا٣ٞجػةاط دعػخ إراددػ٫؟ 

ف ا٣ٞػجطى ٬ػٮ اٹدِّىػةؼي ك٢٬ د١ٮف ثؼ٫ٞ٤ ك٦نٲبذ٫؟ كا٣عٜ ٔ٪ؽ ل٢٬ ا٣عػٜ ل

١ػ٥  = كا٣ٞٲةـي ٹ اٷٱضةدي كا٣ذ١٧َّٲ٨ي  كلوٮ٣ٲَّحه ٦ػ٨ ص٭ػح ل٩٭ػة دجعػر ٔػ٨ ا٣عي

. كٚٞ٭ٲَّحه ٨٦ ظٲػر ةن ، ك٦ة ٱذ٤ٕٜ ث٫ ا٣٪َّ٭ٰ ٱ١ٮف ٝجٲعةن ا٣سةثخ ثةٵ٦ؿ ٱ١ٮف ظك٪

«إف ص٧ٲٓ ٦ع٧ٮٹت ا٧٣كةا٢ ا٣ٛٞ٭ٲح ٱيؿٚٓ إ٣ٲ٭٧ة كٱىسجذةف ثةٵ٦ؿ كا٣٪٭ٰ
 8م

. 

كٍ » ػٚ ٲ٨ ٝةؿ ٔ٪ػ٫ ا٤٣٘ٮٱػٮف: إ٩ػ٫ ًػؽُّ ا٣ٞػجط  «٨ي ا٣عي ثة٥ٌ٣ كق١ٮف ا٣كِّ

ػ٨ كي ك٩ٞٲ٫ٌ، كذ٠ؿ اٵز٬ؿم لف ا٣عك٨ ٩ٕػخه ٧ً٣ػة ظى
 9م

ٔيػؿؼ  ٤ػٜ ٚػٰ  ، كٱُي

،ا٧٤ٕ٣ة  ٤ٔٯ زٺزح ٦ٕةفو   .ك٠ؾ٣ٟ ًؽُّ ا٣عك٨، ك٬ٮ ا٣ٞجط لزٱىؽى

ك٨ كا٣ٞػجط كا٣ُجػٓ، ٚٲٕػٌٮؿ  ا٨ٓ٥١٭ األولكٱْ٭ؿ ٨٦  - ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٣عي

                                                 

 .907 ص، 7ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ٩ٛك٫، ج  6م

 .ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ٩ٛك٫  7م

، ك٤٣ذٮقٓ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ٱيؿاصػٓ: ٦ٕضػ٥ لوػٮؿ ا٣ٛٞػ٫، 039 صا٤١٣ٲةت، ا١٣ٛٮم،   8م

 ، ك٦ة ثٕؽ٬ة.737 صػة٣ؽ ر٦ٌةف ظك٨، 

 .٣كةف ا٣ٕؿب، ظك٨  9م
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ائنِن ةُذا امىعٌّ عنّ امعالكث امذاتٔةث ةةٔي اماىةاا وامىينلةْذ وَةذا وةا امل

ٓاعل وي املٔىث اماىامٔث وسأمث ًستٔث أكرب وا تكِن إمّ امفردَّٓث؛ ألن مكةل 

إًسان طتٔعيٍَ وتارةيٍَ اميْ ٓرى ةُا األوةر مىةٔالً أو كتًٔةاًا مةامىعٌّ األوا 

سي عنّ وا كرَّر َؤالء امعنىاء  ًُ ء والئىاً منطتع وضةهه املةت ذ كِن امشْ»من

مىا كان والئىاً منطتةع ذكًٍِ وٌامراً مٍ :ةىعٌّ
(10)

حسةٌي كةامًنِذ ووةا كةان  

ذ ووا مٔس شٔئاً وٌُىا منٔس ةًسي وال كتٔ  كأمعةاا ا   وٌامراً مٍ كتٌٔ  كامىرِّ

«تعامّ ميٌزٍَُّ عي امغرض
(11)

مةْ  اً ا وذَب ةعض َؤالء امعنىاء وذَتاً ًفعٔ ة

سي واملت ذ مرأوا أن امًسي واملت  إًىا ًُٓكه ةُىا عنةّ تًهٓه وفُِم  ًُ ام

األور ةىِامليٍ امغرض ووخامفيٍذ وعتةروا عٌُىةا ةاشةيىامٍ عنةّ امى ةنًث 

 وامىفسهةذ ووآا امعتارات واحٌه عنّ وا ٓتهوا

وضهه املةت ذ وَةِ كًِةٍ  ذمكِن امشْء صفث كىاا المعنى الثانيأوا  -

 اصفث ًل ان

كِن امشْء ويعن َق امىهح وامذم المعنى الثالث:و -
(12)

مامًسي واملةت  »ا 

«ةامىعٌٔٔي األومٔي ثتيا ةامعلل اتفاكاًذ أوا ةامىعٌّ امثامث مله اخينفِا مٍٔ
(13)

 ا

                                                 

ةل امطتٔعث اإلًسةأًث اماامتةث منىٌةامع وامىّةار ذ كشةا   ذمٔس امىل ِد ةامطتع امىزاج (10)

 ا666 صاصطالحات امفٌِنذ اميُاًِيذ 

 ا666 صكشا  اصطالحات امفٌِنذ اميُاًِيذ  (11)

 ًفسٍا (12)

االتفةةاو واالخةةيال   ٓعٌةةْ اتفةةاو واخةةيال  امىعيزمةةث  ا402 صامكنٔةةاتذ امكفةةِيذ  (13)

األشاعرةذ وخالمُه كائهٌ عنّ أن األشعرٓث وةعض امًٌفٔث ٓلِمةِن: إن وةا أُوةر ةةٍ مًسةٌي و

ووا ًُُْ عٌٍ ملتٔ ذ وغٔرَه ٓلِمِن: إًٍ حسي مأُور ةٍ وكتةٌٔ  مٌُُةْ عٌةٍذ مامًسةي واملتةٔ  

ثاةيان منىأوِر ةٍ وامىٌُْ عٌٍ مْ أًفسُىا كتةل ورود امشةر ا وامىعيزمةث ٓلِمةِن: إن مىٔةع 

 =ات ةُا حسٌث وامىٌُٔات عٌُا كتًٔث مْ أًفسُاذ وامعلل ًٓكه ةامًسي واملت  امىأوِر
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ٌ ِراا اهًراِب أرب وا  ن اهجًرال ٖوذِب ةعض عوًاء اهجًال اهغربةٖ

لان األستاذ شارل الهرْ ٕربى »عوٓ اهًالءيث ؛ أقد  اً شعْر ٍستٔ، وٕقْم  ٕض

ن اهجًال شٔء ٍستٔ، وْٕرد قرْل أرْهتٖب اهيرّٖبل اهجًرال عَرد اهعوجرْم  

ضفدعتُ، َِا أٔ ِراا اهتعبٕرف أمربة اهًالءيرث زٕرادة عورٓ  ()ذلب اهضفدع

اهَستٖث، وٕاِب ِؤالء اهًفمبون إهٓ  ن ذوق اإلٍسران ٍفسرُ قرد ٕتغٖرب ير  

اهتجبةث لًا ٕتغٖب أّرى اهجًرال بسرب اهًجتًعرات واهعورْر واهًردارس 

«َٖث أٔ اهًجتً  اهْابد وي  اهعًباهف
(14)

. 

ن أإٍَرا ٍجرد  اهِفَمبأإذا ٍقوَا ِاه  إهٓ يستْى اهمالم اهًوفْظ  و اهًردون

 ن اهعتارة عٌ اهًعأٍ عًوٖث تقْم عوٓ اهتَاء،  ي ةَاء اهَص ةاختٖرار اهمورى، 

أإن يَيئ اهَص اهًمتْب  و صاٍ  اهمالم الةرد هرُ يرٌ  .وتحدٕد يْاضعّا

يرئ ٍوراً  ًرٖالً وٕئعت رب  ن ٕتحبنى يسا ان اهجًال وطبااقرُ يرٌ   رن  ن َٕئ

تعتٖباً بسَاً، أظّب هدى عوًاء اهتالغث ودارسٔ اهوغث وٍوْصّا يا ًٕمٌ  ن 

رث ةراهَص  و اهمرالم تقرْم عورٓ اهقرٖى اهجًاهٖرث  ٍئسًُٖ يعإٖب  ًاهٖرث خاصن

اهعايث اهتٔ تحردنَا عَّرا يرٌ تَاسرب واعتردال ويالءيرث هوغربق ويْاأقرث 

وطت ، أتحدنْا عٌ صٖاغث اهمالم ةًباعاة اهغبق وتالؤم األهفاظ وتَاسرتّا ه

وعدم تجاأّٖا ي  اهطتر  ةر ن تمرْن يست ٍسرث غٖرب بْشرٖث وال  ،ي  اهغبق

غبٕتث، و عوْا اهمالم قااًاً عوٓ يفّْم )اهَسج( ةًا تعَُٖ ِراه اهموًرث يرٌ 

سٌ اهتبتٖب و ًال اهتالؤم ةرٌٖ اهعَاصرب اهترٔ تورَ  اهَسرٖج ، و طوقرْا بئ

                                                 

إ ًاالً، وقد ٕطَّو  عوٓ تفوٖن ذهك إيا ةاهضبورة  و ةاهَظب وقرد ال ٕطور . وةعرض اهحَفٖرث  =

ٕقْهْن ةاهتفوٖن، أتعض اهً يْرات واهًَّٖات بسَّا وقتحّا أٔ  ٍفسّا، وةعضرّا ةراأليب 

 .667 صّاٍْي. تات اهفَْن، اهواهَّٔ. لياف اصطالب

 .61 صةداا  اهحمًث، د. عتد اهمبٕى اهٖاأٔ،  (14)
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ٞيجط ك٨ كا٣ كٚكؿكا ٬ةدٲ٨ ا٧٤١٣ذٲ٨ لظٲة٩ػةن  ،لظ١ة٦ةن ص٧ة٣ٲح ٤ٔٯ ا٣ٕجةرة ٠ة٣عي

ثة٣ذ٪ةقت كٔؽ٫٦ لك ا٧٣يٺ ٦ح كا٩ٕػؽا٦٭ة، لك كًػٓ اٵ٦ػٮر ٚػٰ ٦ٮاًػٕ٭ة لك 

اٷػٺؿ ث٭ؾا ا٧٣ٛ٭ٮـ، ٚجؿز ٦ة ٱي٨١٧ لف ٩ٞٮؿ ٔ٪٫: م٩ْؿٱح ا٧٣ٮآً ، ك٬ٰ 

ك  ٨ ا٣ذؿدٲت كا٧٣يٺ ٦ح. ٩ْؿٱح ص٧ة٣ٲح ا٩جسٞخ ٨٦ ٌٝٲح ا٣ذ٪ةقت كظي

ىثانوًا:ىقومىالكالمىالجمالوظ:
ّ٭ؿت ٌٝةٱة ا٣ض٧ةؿ ا٣ذٰ دعػٌؽز٪ة ٔ٪٭ػة ص٤ٲَّػح ٚػٰ ا٣ؽراقػةت ا٤٣٘ٮٱػح 

كا٣جٺٗٲح، ك٠ة٩خ د٣ٲٺن ٤ٔٯ اقذعكةف ا١٣ٺـ، كظةكؿ ا٣٪ٞػةد لف ٱكذنػٕؿكا 

ذ٣ٟ ثة٣جعر ٨ٔ ػٛةٱة ا٣ض٧ةؿ داػ٢ ا٣ىٲ٘ح ا١٣ٺ٦ٲح، ك٠ةف ٦ٕٲةر ا٣ض٧ةؿ 

ٱٰٛ  إ٣ٲ٫ ا٣ؽارقٮف ٝةا٧ةن ٤ٔٯ ل٦ػؿٱ٨: لك٣٭٧ػة ٦ػؽل كًػٮح ا٣ؿقػة٣ح ا٣ؾم 

ؿ ا٤٣٘ٮٱح، كٝؽرد٭ة ٤ٔٯ إٱىةؿ  ١ًٛى كزة٩ٲ٭٧ػة ٦ػة  .٨٦ ا٧٣ػذ٥٤١ إ٣ػٯ ا٧٣ذ٤ٞػٰا٣

د٫١٤٧ ٬ؾق ا٣ؿقة٣ح ٨٦ اقػذٞة٦ح كصػؿم ٤ٔػٯ َؿٱٞػح ا٣ٕػؿب ٚػٰ ا٣ٛىػةظح 

 كظك٨ ا١٣ٺـ، ك٦٪ةقجح ٧٤٣ٞةـ.

ؾق ا٧٣كةا٢ ٰٚ ا٣٪ىٮص ا٣ذٰ ؿ ا٣ؽارقٮف ا٣جعر ٨ٔ ػٛةٱة ٬كٝؽ ظةك

درقٮ٬ة ٨٦ لص٢ لف د١ٮف ٩ذةاش ثعػس٭٥ ٝٮأػؽ ٱذجٕ٭ػة ٦ػ٨ ٱؿٱػؽ لف ٱىػٮغ 

كذ٬جػػٮا إ٣ػػٯ ًػػؿكرة ا٣ذ٪ةقػػت  ،٠ٺ٦ػػةن ٦كػػذٞٲ٧ةن كص٧ػػٲٺن ٚػػٰ ا٣ٮٝػػخ ذادػػ٫

كا٧٣ٺ ٦ح ٰٚ ا١٣ٺـ. كقٮؼ ٩جعر ٦كػةا٢ ٦ػ٨ دراقػةد٭٥ ٣ػذٺؤـ ا١٣ػٺـ 

 ٲح ٣٭ة دٛؿٱٕةت ٠سٲؿة.ٵف ا٧٣ضةؿ كاقٓ، كا٣ٌٞ ؛٤ٔٯ قجٲ٢ اٵ٦س٤ح

 ح٨اـب األ١ٙاظ وا٥١ٓا٧ٮ وحالؤ٫٤ا: -

٠ة٩خ ٌٝٲح د٪ةقت اٵ٣ٛةظ كدٺؤ٦٭ة ٰٚ ا١٣ٺـ ٨٦ لكاا٢ ا٣ٌٞةٱة ا٣ذػٰ 

ك٨٦ لكااػ٢ ٦ػ٨ درس ٬ػؾق ا٧٣كػأ٣ح ا٣ضػةظِ  .دٮاص٭٪ة ٰٚ ٦ٮًٮع ص٧ة٣ٲذ٫

  ا٣ؾم ٹظِ لف ثٕي اٵ٣ٛةظ دذ٪ػةٚؿ ظػٲ٨ ٱٞذػؿف ثٌٕػ٭ة ثػجٕي، 955٬م

ك٨٦ ل٣ٛةظ ا٣ٕؿب ل٣ٛةظ دذ٪ػةٚؿ، كإف »٣ٛةظ ٗٲؿ ٦ذٺا٧ح، ٚٞةؿ: ك٣ؾ٣ٟ ٚ٭ٰ ل
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جهتتىجٕإتتخدهج هًَبتتضج ٍبتتا ِاج  جةتتتط ج لاٍتتججيشًًْتتثًجيتتٔجةٖتتججيتتطع 

ج  سخمع ه،جيًٌجذهكجقْلج هباًع:

جقَْ تتتع ج جيتتتٔجيَمتتتان  جبتتتْعم  جَوقَتْتتتعر

ج

جقَتْتتتعرجج جَبتتتْعم  جَوهَتتتَْٖقجقرتتتْعَمجقَتْتتتعق

ج بتضجِت  ج هتٖتججذت ثججوهًاجرأىجيٌَج جًوىجهُجأنجأبض ًج  جٕإخدٖهجأنجَٕر

جي جٕخخطخهجو جٕخوشوز،جوقٖنجهّتى:ج نجذهتكج ًختع ه  ذجج،يع تجئجٍإقجو بض 

ٌ ج «لانجيٌجأيطارج هش
(13)

.جذىجأحٓجةأيروثجًوٓجِ  ج هخَايعج  ختنجِت  ج هبتطع،ج

قصجيٌجسًاهُ،جوًوّقجئجِ  ج هإٖاقجًوٓجقْلجخوف: جوِْجياجَٕر

جأَو  ر ج هقْمق وَّثجوةط جقعٕ ق ًَ
(16)

ج

يإٍُجٕقْل:ج ذ جلانج هبتطعجيإتخمعِاً،جولاٍتججأه تابج هتٖتججيتٌج»يقال:ج

طعج جٕقتهج تّاج هب  تايعجيتاجةتٌٖجأو  جيًتاذ ًجهتتط ،جلتانجةَّٖتاجيتةطضر ٌج هخََّ

ج ّٖج هَط َّ يْ يقاً،جلتانججاًجت.جو ذ جلاٍجج هموًثجهٖقجيْقطّاج هٓجسَبجأخخّاجيَْعضق

تطعجيتاجرإٔختُجًوٓج هوإانجًَضج ٍبتا جذهتكج هبتطعجي ؤوٍتث.جقتال:جوأستْ ج هب 

ريتعفج يع  تاًجو بتض ً،ج يخ بىج ألسز ء،جسّنج هًخارج،جيخطوىجة هكجأٍتُجقتضجأ

تكجستماًجو بض ً،جيّْجٕشعيجًوٓج هوإانجلًاجٕشعيج هض ِان «وسر
(17)

ج.

جلتٖتعجهوت  ٖتٌٖج لاٍججِ هج ه معةج هخٔجأحتٓجةّتاج هشتاباجياحعتثجًًتن 

 همتت مجوسًاهٖاحتتُ،جألٍّتتىجرأو جيّٖتتاجيشتتا ًجو هَقتا ج هتت ٌٕج ِخًتتْ جةضر ستتثج

ىجًوتٓجيتاجيّٖتاجيتٌجحْ يتقجوحَاستبج هّ  هوتعدجئج هط قثجةتٌٖجًَارتعهجٕتضر

وٍت لعجيتٔجِت  جج.ٕعمًْنجةُجًوٓجِت  ج همت مجيتٌجوسّتثجة  ٖتثجسًاهٖتث

ج هًشالجةط ج هقضإاج هخٔجٍشًججًٌج  هشاباجِ ه،جيقتضج حشتُجًوًتاءجيقَمعق

                                                 

 .63جص،ج1 هتٖانجو هختٌٖٖ،ج هشابا،ججج(13)

ج.أو  ج هطوَّث:جأيّاحّىجيخٓجو ألمجو بض.ج هوإانج)ًون(ج(16)

ج.67ج-ج66جص،ج1ٍ إُ،ججج(17)
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٬ػؾق ا٧٣كػأ٣ح، كرلكا لف ا٣ذ٪ةقػت ثػٲ٨ ل٣ٛػةظ  ا٣جٺٗح ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ ا٣٪ْػؿ ٚػٰ

ا١٣ٺـ ٌٝٲح ص٧ة٣ٲح ٱضت ا٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ة، كٝؽ ّ٭ؿ ٠ذػةب ا٣جػؽٱٓ ٹثػ٨ ا٧٣ٕذػـ 

  ٣ٲ١ٮف لكؿ ا٣٘ٲر ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ، ٚػؽرس ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ٔ٪ةوػؿ 996٬م

ا٣ض٧ة٣ٲح ا٣ٞةا٧ح ٤ٔٯ ا٣ذ٪ةقت ثٲ٨ اٵ٣ٛةظ، ك٧٣ة ٠٪ة ٹ ٩كػذُٲٓ ا٣جعػر ٚػٰ 

ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ٕضة٣ػح ٚإ٩٪ػة قػٮؼ ٩نػٲؿ إ٣ػٯ كاظػؽ ٦ػ٨  ٬ؾق ا٣ٕ٪ةوؿ ٦ضذ٧ٕح

لٹ ك٬ػٮ  ،اٵوجةغ ا٣جؽٱٕٲح ا٣ذٰ ٣ٞٲخ ا٬ذ٧ة٦ةن كاقػٕةن ٦ػ٨ ا٧٣جػؽٔٲ٨ كا٣٪ٞػةد

ما٣ض٪ةس 
 78م

ذ٠ؿ اث٨ ا٧٣ٕذـ ٬ؾا ا٣ىجٖ ا٣جؽٱٰٕ، كلدٯ ثأ٦س٤ػح ٔؽٱػؽة كٝؽ . 

 ٫٣ ٨٦ ٗٲؿ لف ٱؼٮض ٰٚ ٦ى٤ُعةد٫ ٦نٲؿان إ٣ٯ ا٤٧٣ٲط ٦٪٫ كا٧٣ٕٲت. 

ك٬ٮ ا٣ذَّض٪ٲف، ك٬ػٮ »٧ٕذـ ٚٲ٧ة ق٧ةق ا٣جةب ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣جؽٱٓ: ٝةؿ اث٨ ا٣

لف دضٰ  ا٧٤١٣ح دضة٩ف اٵػؿل ٰٚ ثٲخ مػٕؿو ك٠ػٺـ، ك٦ضة٩كػذ٭ة ٣٭ػة لف 

دينج٭٭ة ٰٚ دأ٣ٲٙ ظؿكٚ٭ة ٤ٔٯ ا٣كجٲ٢ ا٣ؾم ل٣ٌٙ اٵو٧ٰٕ ٠ذةب اٵص٪ػةس 

٤ٔٲ٭ة. كٝةؿ ا٣ؼ٤ٲػ٢: ا٣ضػ٪ف ١٣ػ٢ ًػؿبو ٦ػ٨ ا٣٪ػةس كا٣ُٲػؿ كا٣ٕػؿكض 

د١ٮف ا٧٤١٣ح ديضػة٩ًف لػػؿل ٚػٰ دػأ٣ٲٙ ظؿكٚ٭ػة ك٦ٕ٪ة٬ػة ٦ة ٧ٚ٪٫ كا٣٪عٮ؛ 

ُّٜ ٦٪٭ة ٦س٢ ٝٮؿ ا٣نةٔؿ:دي ك  نذ

٤ضخى  ٱٮـه ػى
 79م

٭٥  ٮقى  ٤ٔٯ ا٣ؼ٤ٲًش ٩ٛي

 ٰ دأ٣ٲٙ ا٣عؿكؼ دكف ا٧٣ٕ٪ٯ ٦س٢ ٝٮؿ ا٣نةٔؿ:ٚلك ٱ١ٮف دضة٩ك٭ة 

«...إفَّ ٣ٮـى ا٣ٕةمٜ ا٤٣ُّٮـ
 93م

. 

                                                 

ق٤ٟ ا٣ؼٛةصٰ ٰٚ قؿ ا٣ٛىػةظح ما٣ض٪ػةس  ٚػٰ ثػةب ا٣ذ٪ةقػت ثػٲ٨ اٵ٣ٛػةظ، كٔؿٚػ٫   78م

لف ٱ١ٮف ثٕػي اٵ٣ٛػةظ ٦نػذٞةن ٦ػ٨ ثٕػي إف ٠ػةف ٦ٕ٪ة٧٬ػة كاظػؽان لك ث٧٪ـ٣ػح »ثٞٮ٫٣: 

ؿ . قػ«ا٧٣نذٜ إف ٠ةف ٦ٕ٪ة٧٬ة ٦ؼذ٤ٛةن، لك دذٮاٜٚ وٲ٘ذة ا٤٣ْٛذػٲ٨ ٦ػٓ اػػذٺؼ ا٧٣ٕ٪ػٯ

 .785 صا٣ٛىةظح، 

 .ػ٤ش: ا٩ذـع ا٤٣كةف: ػ٤ش  79م

 .95 صا٣جؽٱٓ، اث٨ ا٧٣ٕذـ،   93م



 377 د. مسري معلوف -من مجاليات الكالم 

هصتغ اهتدٕعٔ أن يَُ يا ِوْ يووٌٖ  واهظاِر يٌ لالم اةٌ اهًعخز عوٓ ِذا ا

لًا ذلر -
(21)

ويَُ يا ِْ يعٖب ؾٔ اهمالم واهشعر - 
(22)

. ويوٌ اهًَاشوب أن 

ٍدفـ ؾٔ األيثوث اهخٔ أحوٓ ةّوا هَخعورص ئصوالج اه َواي اهوذي اشخ صوَُ  

َد وٍصخَتط أشتاب ِذا االشخ صان  ؾقد  َّ هًوٖ  اه َواي ةقْهوُ حعواهٓ  اشخش

  وؾوؤ ِووذا اه َوواي ٍ وود [44]اهًَوون   ژ جض مص حص مس خس حس ژ

حَاشتاً ؾٔ اهوؿظ ةٌٖ أشوًج وشوًٖان
(23)

  وِذا اهخَاشوب ٍوا ى يوٌ حشوالن 

أحرص اهموًخٌٖ  وهمٌ اهًدفـ ؾٔ ِذا اهخشالن ال ٕ د أٍُ حَاشوب يؿورو  

ةد يَُ؛ ألن وصؽ ةوقوٖس ه اهّوا ةأٍّوا  عوٓ اهخرلٖب اهوؼْي ةن  اء لأٍُ ال

ويقٖودة ةوُ  ؾاالشوالم ٕعَؤ ر ّواا  فد )أشووًج( أااتت يَوُ أٍّوا حاةعوث هوُ

اهخضْع واهقتْل
(24)

  وِؤ أااتت ِوذا اهًعَوٓ  جوى  واءت لوًوث شووًٖان 

ألٍّوا اشوى عووى  ؛اةّوأئرى  لوًثٍ  دالُ ةعدِا  ؤِ اهموًث اهخٔ ال ًٕمٌ اشخت

ًُّن ؾّٖا وال فصر. ؛هوَتٔ عوُٖ اهصالم  ؾ دث اهخشالن ةصْاة ال حع

                                                 

 .22 صٍؿصُ   (21)

 .34 صٍؿصُ   (22)

ائخوؽ اهقْم ؾٔ ِذا اهَْع يٌ اه َاي؛ ؾقد أواته اةٌ اهًعخز ةال حصًٖث  و شًاه صوؿٔ  (23)

( اهخ َووٖس اهًقوووـ  وفووال  شووًاه فووْمٌ )ح َووٖس اهًشوواةّث( 757ِاهوودٌٕ اه ووؤ )

لاهصمالٔ وػٖره  ؾّْ يا ائخووؽ ؾؤ اه وروص واه رلوات  ؾا وختُ ةاهًشوخـ اهرا و  

وهٖس ذهك يٌ أصَاص اهخ َوٖس... ويثوال اهًشوختُ ةوُ..و فْهوُ يعَاه رهٓ أصن واحد  

وؾؤ اهًؿخواح   .61 ص.  رح اهماؾٖث اهتدٕعٖث هو وؤ  ژ مس خس حس ژاهٓ  حع

ذلر اهصمالٔ أن اهًخشاةُ ٕمْن رذا وف  أحد اهًخ اٍصٌٖ ؾٔ اهخام يرلَّتواً وهوى  547 ص

 ٕمٌ يخاهؿاً ؾٔ اهخط  يثن فْل اهشاعر 

 ِتووُ  رذا يوووٌك هووى ُٕمووٌ ذا 

 

هَخُووووُُ ذاِتووووُ    ووووُُ ؾََدو   ؾََدع 

 .واهؿرق واض  ةٌٖ لالئ اهصمالٔ واه ؤ 

 .هصان اهعرب  شوى (24)
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 لثٰ د٧ةـ: ٨٦ ا٣نٕؿ ٝٮؿاث٨ي ا٧٣ٕذـ ك٧٦ة اقذ٤٧ع٫ 

ًٕؽىت ٗؿثػػحي ا٣٪َّػػٮل ػػ قى
 95م

ػػٕةدً    ثًكي

 

ٚ٭ػػٰ َػػٮعي اًٷد٭ػػةـ كاٷ٩ٍضػػةدً  
 96م

 

صة٩ف ا٣نةٔؿ ثٲ٨: مقٕؽت  ك مقٕةد  
 97م

ك٦ة صٕػ٢ ٬ػؾق ا٧٣ضة٩كػح  .

ص٧ٲ٤ػػح ل٩٭ػػة لدػػخ ثذنػػة٢٠ ثػػٲ٨ ا٤٣ْٛػػٲ٨، ك٬ػػؾا ا٣ذنػػة٢٠ لدل إ٣ػػٯ د١ػػؿار 

٪٫َّ د٪ةقػت ظ٧ػ٢ اٵوٮات ا٣ذٰ لدخ ٰٚ ا٧٤١٣ح اٵك٣ٯ ٰٚ ا٧٤١٣ح ا٣سة٩ٲح، ١٣

ٚٞؽ لٚةد ا٣نةٔؿ ٨٦ اق٥ ا٥٤ٕ٣ مقػٕةد  ا٣ػؾم  ؛ٰٚ داػ٫٤ ٦ة ٱسٲؿ ا٣٪ٛف لٱٌةن 

٣ٲأدٰ ث٧ة ٱضػة٩ف ٬ػؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ ٚػٰ ٧٤٠ػح مقػٕؽت ،  ؛ٱع٢٧ ٦ٕ٪ٯ ا٣كٕةدة

ٚض٧ٓ ثٲ٨ ا٧٣ٕ٪ٯ كا٧٣ج٪ٯ ٰٚ د٪ةقػت ٱػؿٱط ا٣كػ٧ٓ كٱسٲػؿ ا٣ٕٞػ٢، ذ٣ػٟ لف 

ذاؾ اٵ٦ػؿ ٧٦ػة ٱض٤ػت ٱ٤ٞة٬ػة، كإف ٠ػةف  ٦ػ٨قٕةد دع٢٧ ا٣كٕةدة إ٣ٯ ٠ػ٢ 

 اٵظـاف ٠ة٣٪ٮل.

ك١٣٪٫ ٔةب ثٕي ا٣نٮا٬ؽ ا٣ذٰ كرد ٚٲ٭ة ٬ؾا ا٣ٌىجٖ ا٣جؽٱٰٕ ٨٦ ٗٲؿ لف 

٢ٌ٤ قجت ٔٲج٫ ٫٣، ٚٞةؿ:  ك٨٦ ا٣ذض٪ٲف ا٧٣ٕٲت ٰٚ ا١٣ػٺـ كا٣نػٕؿ ٝػٮؿ »ٱٕي

 ثٕي ا٧٣عؽزٲ٨، ك٬ٮ ٦٪ىٮر ث٨ ا٣ٛؿج:

ٟى ل٣ػػػػػٲ٥ى اٵى٣ػػػػػ٥ٍ  ٠ةثػػػػػؽي ٚٲػػػػػ
ي  ل

 

ى   ٢ى ا٣ًضٍك٥ى ث ٩ٍعى
ى ٞىؽ ل ػ٥ٚى كى ٍٕؽى ا٣ضى

 98م
»
 99م

 

٭ؿ ٣٪ة لقجةب ا٣ٕٲت ٚٲ٫، ٚٞؽ كٝٓ ا٣ض٪ةس ثػٲ٨   إف ا٣ذؽٝٲٜ ٰٚ ٬ؾا ا٣جٲخ ٱْي

٧٤٠ذٲ٨ ٰٚ ا٣نُؿ اٵكؿ ك٧٤٠ذٲ٨ ٰٚ ا٣نُؿ ا٣سة٩ٰ، ك٬ؾق ا٧٤١٣ةت ٬ػٰ: مل٣ػٲ٥ 

اٵ٥٣ 
 03م

ك٥   ك ما٣ًضك٥ ا٣ضى
 07م

، كٱنٕؿ قة٦ٓ ٬ؾا ا٣ض٪ػةس لف ا٣نػةٔؿ د٧َّٕػؽ 

                                                 

ؽ٬ة  95م ٕي  .ٗؿثح ا٣٪ٮل: ث

 .99 صا٣جؽٱٓ،   96م

 .س ا٤ُ٧٣ٜ ٧٠ة كرد قةثٞةن ٬ؾا ا٣ض٪ةس ٨٦ ا٣ض٪ة  97م

٥ي: ًؼة٦ح ا٣ضك٥  98م كى  .ا٣ضى

 .00 ص٩ٛك٫،   99م

 .٬ؾا ا٣ض٪ةس ٨٦ ٩ٮع ا٣ض٪ةس ا٤ُ٧٣ٜ ٔ٪ؽ ا٣ع٤ٰ  03م



 079 د. مسري معموف -مو مجاليات اللالم 

دم ا٣ذنة٢٠ ا٤٣ْٰٛ ثٲ٨ ا٧٤١٣ةت إ٣ػٯ إًػةٚةت صؽٱػؽة اٷدٲةف ث٫ ٨٦ ٗٲؿ لف ٱؤ

٤٣٪٥ْ، ٧٤١ٚح ل٣ٲ٥ ٱ٨١٧ لف دع٢َّ ٦ع٤٭ة ٧٤٠ح لمٌؽ، كد١ػٮف دا٣ػح ٤ٔػٯ ا٧٣ٕ٪ػٯ 

كػ٥ ٚٮاًػط ل٩٭٧ػة  ٢و لك اٚذٕةؿ، ل٦ػة ٧٤٠ذػة ا٣ضكػ٥ كا٣ضى ا٧٣ٞىٮد ٨٦ ٗٲؿ د٧عُّ

 ٵف ٧٤٠ح ا٣ضك٥ صة ت ظنٮان ٚػٰ ا١٣ػٺـ، كٹ ؛قٲٞذة ٨٦ لص٢ اٚذٕةؿ ا٣ض٪ةس

ظةصح ثة٧٣ٕ٪ٯ إ٣ٲ٭ة، ٚٲ١ٰٛ ا٣نةٔؿ لف ٱٞٮؿ: ل٩ع٤٪ٰ ٣٪ؽرؾ ل٩ػ٫ ٝىػؽ ا٣ضكػ٥، 

كػ٥،  ك١٣٪٫ آزؿ ًذ٠ؿ ا٣ضك٥ ثٕؽ ا٣٪عٮؿ ٦ػ٨ لصػ٢ لف ٱىػُ٪ٓ ا٣ض٪ػةس ٦ػٓ ا٣ضى

ح ا٣ذ٪ةقت كص٧ة٫٣.  كٝؽ لدٌل ٬ؾا إ٣ٯ ا٣ٕٲت ٰٚ ا٣جٲخ، كلثٕؽق ٨ٔ وعَّ

   ا٣ض٪ػػةس ٚػػٰ ثػػةب ااػػذٺؼ ا٤٣ٛػػ007٬ِلدرج ٝؽا٦ػػح اثػػ٨ صٕٛػػؿ مك

ث٫، ٚك٧ٯ اٵكؿ  ةن ٝك٥ ٦ى٤ُعةن ػةٌو  كا٧٣ٕ٪ٯ، كٝك٫٧ ٝك٧ٲ٨، كلُٔٯ ٢٠ٌ 

٦ُةثٞةن 
 09م

لف د١ػٮف ٚػٰ »، كقػ٧ٌٯ ا٣سػة٩ٰ ما٧٣ضػة٩ف ، كذ٠ػؿ لف ٦ٕ٪ٲٲ٭٧ػة 

ا٣نٕؿ ٦ٕةفو ٦ذ٘ةٱؿةه ٝؽ امذؿ٠خ ٰٚ ٣ْٛح كاظػؽة كل٣ٛػةظ ٦ذضة٩كػح ٦نػذٞح، 

 :اٵىٍكدمٌ ٚٮق ٚأ٦ة ا٧٣ُةثٜ ٚ٭ٮ ٦ة ٱنذؿؾ ٰٚ ٣ْٛح كاظؽة ثٕٲ٪٭ة...كٝةؿ اٵ

ػػػػػ٢ى ٦يٍكذأ٩ًٍكػػػػػةن  ٍٮصى ٓي ا٣٭ى  كلُٝػػػػػ

 

٪ٍذىػػػػؿٱف  ٔى ٲؿا٩ىػػػػحو  ًٔ ػػػػ٢و  ٍٮصى ثً٭ى
 00م

 

... كل٦ة ا٧٣ضة٩ف ٚأف د١ٮف ا٧٣ٕة٩ٰ امذؿا٠٭ة ٰٚ ل٣ٛةظ ٦ذضة٩كح ٤ٔػٯ  

 ص٭ح اٹمذٞةؽ. ٦س٢ ٝٮؿ ز٬ٲؿ:

                                                 

٬ؾا ا٣ض٪ةس ٨٦ ا٣ض٪ةس ا٧٣عٌؿؼ، ك٬ػٮ ٦ػة د٧ةزػ٢ ر٠٪ػةق ٚػٰ ا٣عػؿكؼ، كدؼة٣ٛػة ٚػٰ   07م

 .65 صا٣عؿ٠ةت، ا١٣ةٚٲح ا٣جؽٱٕٲح، 

٤ٜ ٤ٔٯ وجٖ ثؽٱٰٕ آػؿ، ذ٠ؿ  رٚي ا٣ؽارقٮف ٬ؾق ا٣ذك٧ٲح؛ ٵف  09م ٦ى٤ُط ما٧٣ُةثٜ  ٱُي

ذ٣ٟ اث٨ رمٲٜ ٰٚ ا٧ٕ٣ؽة، كٝةؿ ٨ٔ مة٬ؽ ٝؽا٦ح: ل٩نؽق ٝؽا٦ح ٤ٔػٯ ل٩ػ٫ َجػةؽ، كقػةاؿ 

ا٣٪ةس ٱيؼة٣ٛٮف ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ؾ٬ت، كٝؽ صة  ردٌ اٵػٛل ٤ٰٔ ث٨ ق٤ٲ٧ةف ٤ٔٲ٫ ٰٚ ذ٣ػٟ، 

د٧ٰ. ا٧ٕ٣ػؽة، كإ١٩ةرق ٤ٔٯ رلم ا٣ؼ٤ٲ٢ كاٵو٧ٰٕ ٚػٰ ٠ذػةب ظ٤ٲػح ا٧٣عةًػؿة ٤٣عػة

 .099 ص ،7ج

 .ا٣٭ٮص٢ اٵك٣ٯ: اٵرض ا٣ذٰ ٹ ٩جخ ٚٲ٭ة، كا٣٭ٮص٢ ا٣سة٩ٲح: ا٣٪ةٝح ا٣كؿٱٕح  00م
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ػ٤ٲ٢ي ث٭ػ٥  ٠أفَّ ٔٲ٪ٰ كٝؽ قػةؿى ا٣كَّ

 

ى٦ػ٥  «كصٲؿةه ٦ػة ٬ػ٥ي ٣ػٮ ل٩َّ٭ػ٥ ل
 00م

 

ؽا٦ح ٰٚ دراقذ٫ ٬ؾق إ٣ٯ ا٣٪ْؿ ثُؿٱٞػح ٤ٞٔٲػح إ٣ػٯ ٦ٮًػٮع ذ٬ت ٝ ٚٞؽ 

ا٣ض٪ةس، ٚ٭ٮ ٱ٭ذ٥ ث٧ة ثٲ٨ اٵ٣ٛةظ كا٧٣ٕة٩ٰ ٨٦ د٪ةقت كدٺؤـ ٦ػ٨ ٗٲػؿ لف 

ٱ٭ذ٥ ث٧ة ٱع٫٤٧ ا٣ذنة٢٠ ثٲ٨ اٵ٣ٛةظ ثٌٕ٭ة ٦ٓ ثٕي كا٧٣ٕة٩ٰ ا٣ذٰ دع٤٧٭ة 

ٹن ٨٦ ٝٲ٧ح ص٧ة٣ٲح لك ٚ٪ٲح ١٤٣ٺـ، إ٫٩ ٱىٙ ا٣عة٣ػح ٦ػ٨ ٗٲػؿ لف ٱيجػؽم ا٩ٕٛػة

م ٚٞػؽ رلل لف ٦ٕ٪ػةق ا٤٣٘ػٮ ؛ث٭ة. ك٦ؾ٬ج٫ ٬ؾا ٩ةدش ٨٦ ٚ٭٫٧ ٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ُػةثٜ

ثٲ٨ ا٤٣ْٛٲ٨ ٱذٜٛ ك٦ة ٝؿَّرق ٨٦ د٧ةز٢ دةـٍّ 
 05م

، ل٦ة ا٧٣ضة٩ف ٚػؿلل لف ا٧٤١٣ػح 

 ثكجت اٹمذٞةؽ دضة٩ف اٵػؿل، ٚ٭ٰ دنةر٠٭ة ٰٚ ص٪ك٭ة. ٚٲ٫ 

قػؿار لم  لٚػةد ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 077٬ك٢ٕ٣ اٷ٦ػةـ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ا٣ضؿصػة٩ٰ م

٧٦ة لكردق ٝؽا٦ح ٨٦ لف ا٣ض٪ةس َؿٱٞح ٰٚ ا٣ذٕجٲػؿ ٝٮا٦٭ػة اٹاػذٺؼ   ا٣جٺٗح

ث٢ دٮص٫ إ٣ٯ  ،ثٲ٨ ا٤٣ِٛ كا٧٣ٕ٪ٯ ا٠ذٛة  ثٮو٫ٛ. ثٲؽ ل٫٩ ٥٣ ٱذَّؼؾ قجٲ٢ ٝؽا٦ح

د٤ٕٲ٢ صٮدة ا٣ض٪ةس كظك٪٫، كد٧ٲٲـ ا٣عك٨ ٦٪٫ كا٣ٞجٲط، ٚؽرق٫ ٨٦ كص٭ػح 

 ص٧ة٣ٲح ثؽؿ اٹ٠ذٛة  ثٮو٫ٛ.

٤ٔٯ ل٩٭ػة صػـ  ٦ػ٨ ا١٣ػٺـ ا٣ػؾم  «ا٣ض٪ةس»٣ٯ ٌٝٲح ٩ْؿ ا٣ضؿصة٩ٰ إ

ف ٰٚ ٝٮ٣ػ٫:  ر ٚػٰ اٵ٣ٛػةظ كصػٮب دٞػؽٱ٥ ك٣ػ٨ ٱيذىػٮَّ »لق٧ةق ا١٣ٺـ ا٧٣ؽكَّ

ػػه ٚػػٰ دؿدٲػػت كد٪ـٱػػ٢، ك٤ٔػػٯ ذ٣ػػٟ كيًػػٕخ ا٧٣ؿادػػت  كدػػأػٲؿ، كدؼىُّ

٩ح «كا٧٣٪ةزؿ ٰٚ ا٣ض٢٧ ا٧٣ؿ٠جح، كلٝكةـ ا١٣ٺـ ا٧٣يؽكَّ
 06م

. 

ـ ٣ٲيجػٲ٨ِّ ٌٚػةا٫٤ ٚػٰ د٧ٲٲػـ اٷ٩كػةف، كدٮص٫ ٰٚ رقة٣ح ا١٣ذةب إ٣ٯ ا١٣ػٺ

                                                 

 .، ٦ة: زااؽة. ل٥٦: ٝىؽ760-769 ص٩ٞؽ ا٣نٕؿ،   00م

 كا٧٣ُةثٞػح: ا٧٣ٮاٚٞػح، ،دكػةكٱة :كٝؽ َةث٫ٞ ٦ُةثٞح كَجةٝةن، كدُةثٜ ا٣نػٲبةف :ٰٚ ا٤٣كةف، َجٜ  05م

 .إذا ص٤ٕذ٭٧ة ٤ٔٯ ظؾك كاظؽ كل٣ـٝذ٭٧ة :كَةثٞخ ثٲ٨ ا٣نٲبٲ٨ كا٣ذُةثٜ: اٹدٛةؽ،

 .0 صلقؿار ا٣جٺٗح،   06م
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كإُٔة  ا٤ٕ٣ٮـ ٦٪ةز٣٭ة كا١٣نٙ ٨ٔ وٮر٬ة كص٪ٰ ز٧ؿ٬ة، ٤ٚػٮٹ ا١٣ػٺـ ٧٣ػة 

ٜى ٔػ٨ لزا٬ٲػؿ ا٣ٕٞػ٢ً  ذِّػ ٛى دٕؽل ٚٮااؽ ا٤ٕ٣ػ٥ ٔة٧ً٣ىػ٫، كٹ وػطَّ ٦ػ٨ ا٣ٕةٝػ٢ً لف ٱي

ةس ٰٚ ٦ؿدجح ا٣ض٧ةد، ك٣جٞٲخ ا٧٣ٕػة٩ٰ ٦كػضٮ٩ح  ُّٰ ا٣عكَّ ٧٠ةا٧ى٫... ك٣ٮٝٓ ا٣ع

إً٭ة. إف ٬ؾق ا٣ٌٛةا٢ ا٣ذػٰ ٱذىػٙ ث٭ػة ا١٣ػٺـ دض٤ٕ٪ػة ٩جعػر ٔػ٨ ٰٚ ٦ٮ

ا٣نؿٱٙ ٦٪٫ كا٣ٮًٲٓ، ك٩ٛذل ٨ٔ اٵداة ا٣ذٰ ٱذٛة٢ً ث٭ػة ا١٣ػٺـ، كٱٞػٌؿر لف 

ٲػؽ ظذػٯ دؤ٣ػٙ ًػؿثةن ػةٌوػ ؛ذ٣ٟ ٹ ٱٕٮد إ٣ٯ ا٤٣ِٛ ٦ػ٨  ةن ٵف اٵ٣ٛػةظ ٹ دٛي

٧ؽ ث٭ة إ٣ٯ كص٫ دكف كص٫ ٨٦ ا٣ذؿ٠ٲت كا٣ذؿدٲت. ا٣ذأ٣ٲٙ، كٱٕي
 07م

 

٭٧٪ػة ل٩ػ٫ ٱؿٱػؽ لف ٱؤقػف ١ٛ٣ػؿة ٦ٛةد٬ػة لف  كٝؽ لراد ٨٦ ٬ؾا ا٧٣ؽػ٢ لف ٱٛي

كػ٪٫ ثضػؿس ل٣ٛةّػ٫ ةس ظي ثػ٢ ثػأف د١ػٮف ٬ػؾق اٵ٣ٛػةظ ٦ػؿادان ث٭ػة  ،ا١٣ٺـ ٹ ٱٞي

ا٧٣ٕ٪ٯ، كلم ػ٢٤ ٰٚ ٬ؾا اٵ٦ؿ قٲؤدم إ٣ػٯ لف د١ػٮف اٵ٣ٛػةظ ٦ػ٨ ٗٲػؿ ٚةاػؽة، 

جٲؿ ٨ٔ ا٧٣ٕة٩ٰ ٚػٰ لظكػ٨ ٵف ٦ؽار اٵ٦ؿ ٰٚ و٪ةٔح ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٝؽرد٫ ٤ٔٯ ا٣ذٕ

ٚإذا رلٱخ ا٣جىٲؿ ثضػٮا٬ؿ ا١٣ػٺـ »وٮرة كلصٺ٬ة ٣ذ١ٮف ل٠سؿ دأزٲؿان ٰٚ ا٧٣ذ٤ٰٞ: 

٤ػٮه  ٱكذعك٨ مٕؿان لك ٱكذضٲؽ ٩سؿان، ز٥ ٱض٢ٕ ا٣س٪ة  ٤ٔٲ٫ ٨٦ ظٲر ا٤٣ِٛ ٚٲٞػٮؿ: ظي

ٖه  ٔىؾبه قةا ٨ه ل٩ٲٜ، ك كى ، ٚػة٥٤ٔ ل٩ػ٫ ٣ػٲف ٱي٪جًبػٟ ٔػ٨  ،رمٲٜ، كظى ٓه ٤ػٮبه رااػ كػى

ؿصٓ إ٣ٯ لصؿاس ا٣عؿكؼ، كإ٣ٯ ّة٬ؿ ا٣ٮًٓ ا٤٣٘ٮم، ث٢ ل٦ػؿو ٱٞػٓ ٦ػ٨ لظٮاؿ د

«ا٧٣ؿ  ٰٚ ٚيؤادق، ك٢ٌٚو ٱٞذؽظ٫ ا٢ٕٞ٣ ٨٦ ز٩ةدق
 08م

. 

ك١٬ػػؾا ٱػػؽ٣ٙ إ٣ػػٯ ا٣ذض٪ػػٲف ٣ٲػػؿل لف قػػة٫ٕ٦ لك ٝةراػػ٫ ٹ ٱكذعكػػ٨ 

دضػػة٩ف ا٤٣ْٛذػػٲ٨ إٹ إذا ٠ػػةف ٦ٮٝػػٓ ٦ٕ٪ٲٲ٭٧ػػة ٦ػػ٨ ا٣ٕٞػػ٢ ٦ٮٕٝػػةن ظ٧ٲػػؽان، 

كا٣ضة٦ٓ ثٲ٪٭٧ة ٗٲؿ ثٕٲػؽ
 09م

. ٚػةٵ٦ؿ ٣ػٲف ٦ضػؿد قػ٧ةع ظػؿكؼو ١٦ػؿَّرة، 

                                                 

 .0-9 صلقؿار ا٣جٺٗح،   07م

 .0 ص٩ٛك٫،   08م

 .6 ص٩ٛك٫،   09م
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٩جعر ٨ٔ ٚةاؽد٭ة ٚٺ ٩ؿا٬ة، ث٢ ٬ٮ ٩ٮع ٨٦ إزػةرة ا٣ٕٞػ٢ ثأقػ٤ٮب ٱىػُ٪٫ٕ 

١ٚأ٫٩ ٱؼؽٔ٪ة ث٫ ٨ٔ ا٣ٛةاؽة كٝؽ لُٔة٬ػة، ك٩ْػ٨ ل٩ػ٫ ٣ػ٥ ٱـد٩ػة كٝػؽ  ،ا٧٣جؽع

لظك٨ ا٣ـٱةدة ككَّٚة٬ة
 03م

. 

٫ ٱٞٮـ ث٤٧ٕٲ٨ ػٲٙ  :ٚة٣ض٪ةس كٜٚ ٬ؾا ا٣ذٮصُّ إ٣ػٯ ا١٣ػٺـ لك٣٭٧ة ل٫٩ ٱٌي

ةؼ إ٣ٲ٫ إذا ٣ػ٥  ،إٱٞةٔةن ص٧ٲٺن  ٲٙ إ٣ٯ ا٧٣ٕ٪ٯ مٲبةن ٥٣ ٱ٨١ ٣ٲٌي كا٣سة٩ٰ ل٫٩ ٱٌي

ُٰ ا٣ذض٪ٲف ٨٦ ا٣ٌٛٲ٤ح ل٦ؿه ٥٣ ٱذ٥َّ إٹ »٩كذؼؽـ ا٣ض٪ةس.  ٚٞؽ دجٲ٨َّ لف ٦ة ٱٕي

ًصػؽى  ؛ث٪يىؿة ا٧٣ٕ٪ٯ ، ك٧٣ة كي ٨ه إذ ٣ٮ ٠ةف ثة٤٣ِٛ كظؽق ٧٣ة ٠ةف ٚٲ٫ إٹ ٦يكذىعكى

٨ه ٚٲ٫ ٦ٕٲته ٦كذ٭ض
 07م

ػ٢ ثػأف ٱ١ػٮف  كػ٨ ا٣ذض٪ػٲف ٱذعىَّ . ك٣ػؾ٣ٟ ٚػإف ظي

ا٧٣ٕ٪ٯ ٬ٮ ا٣ػؾم ٱ٤ُجػ٫ كٱكػذؽٔٲ٫، ك٩ضػؽ ل٩ػ٫ ٹ ًظػٮؿ ٔ٪ػ٫ كٹ ثػؽٱ٢ ٣ػ٫، 

كلظ٤ٯ دض٪ٲف كلٔٺق ٦ة كٝٓ ٨٦ ٗٲؿ ٝىؽو ٨٦ ا٧٣ذ٥٤١ إ٣ٯ اصذٺث٫
 09م

. 

كا٣عٞٲٞػػح لف ٤ٔػػ٥ ا٣جػػؽٱٓ زاػػػؿه ثأوػػجةغ دٞػػٮـ ٤ٔػػٯ ٦ٕٲػػةر ا٣ذ٪ةقػػت 

كاٹاذٺؼ
 00م

درق٭ة إ٣ٯ لثعةث ٦كذ٤ٞح، ك٣ؾ٣ٟ ا٠ذٛٲ٪ػة ثةٷمػةرة  ، كٱعذةج

 كادؼؾ٩ةق ٦سةٹن ٣ذ٪ةقت اٵ٣ٛةظ ٰٚ ا١٣ٺـ. ،إ٣ٯ ا٣ض٪ةس

ك٠ةف ا٬ذ٧ةـ ا٣جٺٗٲٲ٨ ٦٪ىجةن ٰٚ ٦ضةؿ اٵ٣ٛػةظ كا٧٣ٕػة٩ٰ ٤ٔػٯ دػٺؤـ 

ا٤٣ِٛ كا٧٣ٕ٪ٯ كامذؿا٠٭٧ة ٰٚ و٪ةٔح ا١٣ٺـ ا٣ض٧ٲ٢، ٚأ٠ؽكا ١ٚػؿة اػذٲػةر 

ا٧٣ٕة٩ٰ، ٤ٔٯ لف دذك٥ ثة٣ٮًٮح كٔػؽـ اٹمػذؿاؾ؛  اٵ٣ٛةظ ٣ذ١ٮف دا٣ح ٤ٔٯ

ٵف كّٲٛذ٭ة ٰٚ ا١٣ٺـ ا٣ذٕجٲؿ ٔػ٨ ا٧٣ٕػة٩ٰ كإٱىػةؿ ا٣ؿقػة٣ح ا٤٣٘ٮٱػح، كلف 

ػؽو  ُّٞ  .ٱأدٰ ٬ؾا ا٤٣ِٛ ٨٧ً ا٧٣٪ْٮ٦ح ا٤٣٘ٮٱح ٨٦ ٗٲؿ د٤١ٙ لك ٧ٗػٮض لك دٕ

                                                 

 .8 ص٩ٛك٫،   03م

 .8 ص٩ٛك٫،   07م

 .73 ص٩ٛك٫،   09م

 ٦س٢: ا٣ُجةؽ، كا٣ذ٪ةقت، كاٹقذؼؽاـ، كرد ا٣ٕضـ ٤ٔٯ ا٣ىؽر، كٗٲؿ ذ٣ٟ.  00م
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ةٍا ُليّ ٌَ نالم جػفر ةَ ٗحٕ٘ ىثٍاٌةث ةةَ اىِفَهر وكد ىخص اىجاحؾ ْذه 

أ  ٗهةٔ  اسلةً ٗيحة٘ػ ةٍػِةا   »ٌةا اىت٘ةا ف الةا :  :رشر  حةَ٘ لة ىّاأل

رَنث  وس حسخػَ٘ غيّ٘ ةةاىفهرة  واىةذي  ّ غَ اىشِّ وٗيَجيِّٖ غَ ٌغزا   وحيخرجي

ِػث  ةرٗئاً ٌةَ اىخػلُّةد   سةد ىّ ٌِّ  أ  ٗهٔ  ليٍ٘اً ٌَ اىخهيُّف  ةػ٘داً ٌَ اىطَّ

«غَ اىخ وٗو اً غِ٘  
(44)

 ؛ٗهٔ  اىٍػِةٕ اةٖ ؼتلةث اىيفةؾ   وٗيغاف إىٕ ذىم أ 

اىخِالب ةَ٘ اىيفؾ واىٍػِٕى٘حطو 
(45)

  وذىم أل  ىهو ٌػِٕ ىفظاً ِٗالةتّ 

وكةد ٗيحخةاإ إىةٕ »اسةخ٘ف األىفةام ٌشةانو ىسةخ٘ف اىٍػةاُٖ    وٗشانيّ

اىسخ٘ف اٖ ةػظ اىٍٔاعع  ورةٍا أٌخع ة نثر ٌَ إٌخاع اىجةز  اىفخةً ٌةَ 

«األىفام  واىشرٗف اىهرًٗ ٌَ اىٍػاُٖ
(46)

  

ًَّ ٌٔعع ٗخػيق ةخِالب اىٍػاُٖ   «:اىفطةو واىٔضةو»ٌٔاعةعي وىػوَّ أْ

افٖ ْذه اىٍس ىث ٌجاٌ  والٌع ىيحدٗد غَ حالؤم اىٍػةاُٖ وحِالةتٓا  وَٗػةدُّ 

ةٍا ِٗتغٖ أ  ٗيطَِع اٖ اىجٍو ٌَ َغؽِف ةػغٓا غيةٕ »ةاب اىفطو واىٔضو 

احةدة ٌِٓةا ةػةد ةػظ  أو حر  اىػؽف ا٘ٓا واىٍجٖء ةٓا ٌِثٔرة  حيسةخَ َُفي و

ٌَ ألرار اىتالغث  وٌٍا س ٗخ حَّٕ ىخٍةام اىطةٔاب ا٘ةّ إس األغةراب = أخرى 

تِػٔا غيٕ اىتالغث يَّصي  وإس كٔمٌ ؼي   ولت٘وي ٌػراث اىفطو واىٔضةو ةةَ٘ «اىخي

أ  ٗيشةَر  اىثةاُٖ اةٖ »اىجٍو ٌػراثي اائدة اىػؽف اٖ اىٍفرد اىخٖ حلٔم غيٕ 

  أٌةا «ٖ إغراةّ الد أرشرنّ اٖ حهً اإلغرابإغراب األو   وأُّ إذا أرشرنّ ا

ٍو اىٍػؽٔف ةػغٓا غيٕ ةػظ آٖ غيٕ عةرةَ٘  اة   ناُةج اىجٍةو  اىجي

ونا  وجةّ »اىٍػؽٔف غي٘ٓا ذات ٌحوٍّ ٌَ اإلغراب احهٍٓا حهً اىٍفرد  

                                                 

  106 ص  1اىٍرجع اىساةق ُفسّ  إ (44)

  106 ص  1ُفسّ  إ (45)

  145 ص  1ُفسّ  إ (46)



 080 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

١ػ٥ ٦ٮصػٮدان  «ا٣ػٮاك»ا٣عةصح إ٣ػٯ  . كإ٧٩ػة ٱٞػٓ «ّػة٬ؿان، كإمػؿا٠٭ة ٚػٰ ا٣عي

رٱػح ا٧٣ٮًػٓ ٦ػ٨ اٷٔػؿاب ٠ٞٮ٣ػٟ: اٷم١ةؿ ٰٚ ا٣ُٕٙ ٤ٔٯ ا٣ض٤٧ح ا٣ٕة

ٚة٣ٮاك ٬٪ة ٥٣ دينؿؾ ا٣ض٤٧ح ا٣سة٩ٲػح ٚػٰ إٔػؿاب ٝػؽ  ؛«زٱؽه ٝةا٥ه ك٧ٔؿكه ٝةٔؽه »

لف د٤ٕػ٥ ا٤ُ٧٣ػٮب ٦ػ٨ ٬ػؾا »كصت ٣ٶك٣ٯ، كإذا ٠ةف ٬٪ةؾ إمؿاؾ ٚٲ٪ج٘ػٰ 

ا٣ُٕٙ كا٧٣٘ـل ٦٪ػ٫، ك٣ًػ٥ى ٣ػ٥ٍ ٱكػذًٮ ا٣عػةؿ ثػٲ٨ لف دُٕػٙ كثػٲ٨ لف دػؽعى 

٣ٲنػًؿؾ ثػٲ٨  ؛٤ٔػٯ ل٩ػ٫ ٹ ٱٮصػؽ ل٦ػؿ ٦ٕٞػٮؿه ، كٔؽـ ا٣ُٕٙ د٣ٲ٢ «ا٣ُٕٙ

اٵك٣ٯ كا٣سة٩ٲح
 07م

. 

كل٦ؿ اٷمؿاؾ ثػٲ٨ ا٣ض٤٧ػح اٵك٣ػٯ كا٣سة٩ٲػح ثػة٣ُٕٙ ٱٞػٮـ ٤ٔػٯ ا٣ٕٺٝػح 

ظذػٯ  «زٱؽه ٝةا٥ه ك٧ٔؿكه ٝةٔؽه »ا٧٣ٕ٪ٮٱح ا٣ذٰ دؿثٍ ثٲ٨ ا٣ض٤٧ذٲ٨، ٚ٪ع٨ ٹ ٩ٞٮؿ: 

ٲػر إذا ٔػؿؼ ، ٚ٭٧ة ٠ة٣٪ْٲؿٱ٨ ك ا٣نؿٱ١ٲ٨، ثع«زٱؽ»ثكجت ٨٦  «٧ٔؿك»ٱ١ٮف 

 ا٣كة٦ٓ ظةؿ اٵكؿ ٔ٪ةق لف ٱٕؿؼ ظةؿ ا٣سة٩ٰ. ك٣٭ؾا ٔةثٮا ٝٮؿ لثٰ د٧ةـ:

ػػٮى ٔػػة٥٣ه لفَّ ا٣٪َّػػٮل  ٹ كا٣ٌػػؾم ٬ي

 

كػػػٲ٨ ٠ػػػؿٱ٥ي   ػػػجًؿه كلفَّ لثػػػة ا٣عي  وى

ٜى   كذ٣ٟ ٵ٫٩ ٹ ٦٪ةقجح ثٲ٨ ٠ػؿـ لثػٰ ا٣عكػٲ٨ ك٦ػؿارة ا٣٪َّػٮل، كٹ د٤ُّٕػ

ٵظؽ٧٬ة ثةٳػؿ
 08م

ٲ٨ ا٣ض٤٧ذػٲ٨ ٔٺٝػح ٦ٕ٪ٮٱػح، . ك٬ؾا ٦ة ٱض٢ٕ ا٣ٕٺٝح ثػ

٧٦ة ٱضؿم ٦ضؿل ا٣نجٲ٫ كا٣٪ْٲؿ لك ا٣٪ٞٲي ٤٣ؼجػؿ »ٚٲ١ٮف ا٣ؼجؿ ٨ٔ ا٣سة٩ٰ 

«٨ٔ اٵكؿ
 09م

. كدنذؽُّ ٬ػؾق ا٣ٕٺٝػح ٚػٰ ا٣ىػ٤ح كٱػـدادي اٹٝذػؿاف، ظذػٯ ٹ 

ر إٚؿاد لظؽ٧٬ة ٨ٔ اٳػؿ ٟى ٦ػة ٤ٝػخي كقػ٧ٕخى »٦س٢ ٝٮ٣ٟ:  ،ٱيذىىٮَّ ، «ٱ١ٛٲػ

ٕٚ ٥١ ٢و كاظؽو ظٲر وةر ا٣ٕٛٺف ٰٚ ظي
 53م

. 

                                                 

 ،990 - 999 ص٬ؾق ا٧٣كةا٢ ٰٚ دٹا٢ اٷٔضةز ٱ٪ْؿ   07م

 .995 صدٹا٢ اٷٔضةز،   08م

 ٩ٛك٫.  09م

 .996 ص٩ٛك٫،   53م
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 جمال الكالم في نسيجه: -

إلوٍ ابتكر الدارشوٌ  الرورا الاوداطٍ قرُاوتق لتارُوع  ووكالت الكو   

الوصوخ  للروه يوذه القرُاوت  ل ور بصووكالت بماكرهت يذه الصوكالت األذيك  

لشِلت لمررفوت يِيِوت  وز دزتِوكك الكو   برلوًك إلوٍ بروو اللوٍ هسوٌ 

 ٌرة دمِلت يمك ُرُديك  كهرى.طتذكهس لطتوكشع لِخرج الك   فَ  

فلز الخٌِط برلًك إلٍ بروو فوَ الوصوخ ك ُكوٌ  بقرُاوت الأحِوت  ل 

ُتٌفّر تصتود إلٍ قٌاالد لقٌاهِن لطركُِر اللمِت لدمكلِت؛ لإ  لز به   الشٌاتِت

ذلك فإ  الوصِخ لن ُخرج طتاوكق  للوذلك ُراالوَ الوكشوخ    ُلوز الخِوٌط 

تز  لُلِ  الصوٌر بتوكشوُ ُزمِوز برلًك إلٍ برو اللٍ هسٌ طتوكشع لطت 

تاكهًوك إلكحورة الواوٌو لالتصوكلُر بوه ليووك االتأوكر لك  . وكهركق طون  وكه 

لقرُات تٌزُرًك. ليكذا هظر الدارشٌ  إلٍ الوو  اللوٍ  هوى دزتِوكك ُزلوز  

برلًك إلٍ برو بقرُات طخصٌ وت  لتويتَ الصوٌرة لتزلوِ  دموككق إلوٍ 

 ك المروٍ ذلك.فتٌز   زِث ُتقلع طوً  الو  المصوٌع

لقد يكهت يلمكك الذكزظ فَ يذا المٌ ٌع  للٍ الخقٌاك فوَ يوذا 

ذلوك     ؛رقوَ قِموت للشوررتز األطر  فذيع إلٍ    الروكُت بكلمروٍ لزده ك 

المركهَ يحِرة  لُمكن ألي إهصك     ُذد طروٍ طوك فِموك زٌلوى طون الوك ور 

اللوٍ هسوٌ دمِوه الٌاق   للكن اليلِلت فَ قرُات الترأِر الن يوذا المرووٍ 

لإهمك الشي  فوَ إقكطوت »  طرأِّر  فكلشي  فَ يذا األطر لِس للمروٍ لإ  َشرزف

الٌز   لتَخِ ر الليظ لشًٌلت المخرج ليحرة المكء  لفَ  ست القَّأ  لدٌدة 

رر  وكالتٌ  ل رٌا طن الوَّصخ  لدوٌس طن التصٌُر أك  فإهَّمك الشِّ «الصَّ
(31)

. 

راك الأد الاك ٌّ ير الذردكهَ جاوتق فِموك قورره فوَ يتكبوى  القت يذه التص
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٨ٔ ل٧٬ٲح ا٣٪٥ْ ٰٚ و٪ةٔح ا٣٪ه ا٣ض٧ٲ٢، ٚػؿلل لف اٵ٦ػؿ   دٹا٢ اٷٔضةزم

٣ٲف دٌٛٲٺن ٤٣ِٛ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ٧٠ة ٱٛ٭٥ ثٕي ا٣٪ػةس ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٣ضػةظِ، 

٦ػػ٨ مػػأف ا٧٣ٕػػة٩ٰ لف دؼذ٤ػػٙ ٤ٔٲ٭ػػة ا٣ىػػٮر، »ك٬ػػ٥ ا٣ػػؾٱ٨ ذ٬جػػٮا إ٣ػػٯ لفَّ 

ػؽى كدعؽث ٚٲ٭ة ػٮاصُّ ك٦ـاٱة ٨٦ ثٕؽ  ٧ى ٔى لٹ د١ٮف. كإ٩ٟ دؿل ا٣نػةٔؿ ٝػؽ 

ةًذؽي إذا ٬ٮ لٗؿب ٰٚ وػ٪ٕح  ة٩ٓ ا٣عى ، ٚى٪ٓ ٚٲ٫ ٦ة ٱى٪ٓ ا٣ىَّ إ٣ٯ ٦ٕ٪ٯن ٦يجٍذىؾؿو

 ِّٰ ٤ ٙو كٗٲؿ٧٬ة ٨٦ لو٪ةؼ ا٣عي ٍ٪ ٢ً مى ٧ى ٔى «ػةد٥ ك
 59م

ك٨١٣ ا٣نأف ٚػٰ ذ٣ػٟ  ؛

٭ػؿ  مأف ا٣ىٮرة ك٣ٲف ٦ضؿد ا٤٣ِٛ، ك٠ٺـ ا٣ضةظِ ٨ٔ ا٣كجٟ كا٣٪كػش ٱْي

٭ؿق ٠ٺـ ا٧٤ٕ٣ة  ا٣ؾٱ٨ لدجٕٮا ٠ٺ٦٭٥ ٤ٔػٯ ا٤٣ٛػِ ث١ػٺـ ٤ٔػٯ ذ٣ٟ ٧٠ة ٱْي

ٜو »ا٣ىٮرة ا٣ذٰ لدٯ ث٭ة ا٤٣ِٛ داػ٢ ا٣٪ه ٦س٢ ٝٮ٣٭٥:  ِه ٦يػذى٨ِّ١٧ه ٗٲػؿ ٤ٝػ ٛ٣

٫ ٕي ػ ًً ػِ ٦ػة لكصجػٮق ٦ػ٨ »ٚ٭ػؤٹ  ا٧٤ٕ٣ػة   ،«كٹ ٩ةبو ثػ٫ ٦ٮ ٣ػ٥ ٱيٮًصجػٮا ٤ً٣َّٛ

ٜى ا٤٣ِّكػػةف كلٍصػػؿاسى ا٣عػػؿكؼ، ك١٣ػػ٪ ػػ ٭٥ ص٤ٕػػٮا ا٣ٌٛػػٲ٤ح، ك٬ػػ٥ ٱٕ٪ػػٮف ٩ُي

٠ة٧٣ٮإًح ٚٲ٧ة ثٲ٪٭٥ لف ٱٞٮ٣ٮا: ا٤٣ِٛ، ك٥٬ ٱؿٱؽكف ا٣ىػٮرة ا٣ذػٰ دىعػؽث 

«ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ كا٣ؼةوح ا٣ذٰ ظؽزخ ٚٲ٫
 50م

. ك٬ؾا ٱٕ٪ٰ ل٩٭٥ ٣ػ٥ ٱٕ٪ػٮا ٦ضػؿد 

٪ىٮا وٮرةن كوٛحن ػىٮوٲحن دعؽث ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ ،ا٤٣ِٛ ٔى ك٨١٣ 
 50م

. 

لف ا٣٪٥ْ  ٚؿلل ،كلٝةـ ا٣ضؿصة٩ٰ ٩ْؿٱذ٫ ٰٚ ا٣٪٥ْ ٤ٔٯ ١ٚؿة ا٣٪كش ٬ؾق

ذجػؿ ٚٲػ٫ ظػةؿ  ٣ٲف ٥ًَّ ٧٤٠ح إ٣ٯ لػػؿل ٠ٲػٙ صػة  كادٛػٜ، ك١٣٪ػ٫ ٩ْػ٥ه ٱٕي

ك٣ػؾ٣ٟ ٠ػةف ٔ٪ػؽ٥٬ ٩ْٲػؿان ٤٣٪كػش كا٣ذػأ٣ٲٙ » ؛ا٧٣٪ْٮـ ثٌٕػ٫ ٦ػٓ ثٕػي

كا٣ىػػٲةٗح كا٣ج٪ػػة  كا٣ٮمػػٰ كا٣ذعجٲػػؿ ك٦ػػة لمػػج٫ ذ٣ػػٟ، ٧٦ػػة ٱٮصػػت أذجػػةرى 

٭ة ٦ٓ ثٕيو ظذٯ ٱ١ٮف ٣ٮًٓ ٠ػ٢ٍّ  ًٌ دٞذٌػٰ ظٲػر كيًػٓ، ٤َّٔػح  اٵصـا  ثٕ
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«٠ٮ٫٩ ٬٪ةؾ، كظذٯ ٣ٮ كيًٓ ٰٚ ١٦ةفو ٗٲًؿق ٥٣ ٱى٤ط
 55م

. 

ك٥٣ د٨١ ا٣ىٮرة ا٣ٛ٪ٲح ثٕٲؽة ٨ٔ ٬ؾا ا٧٣ٮًػٮع، ٚٞػؽ رلل ا٣ضؿصػة٩ٰ 

لف ا٣ىٮرة ا٣ٛ٪ٲح ٹ د١ٮف ص٧ٲ٤ح ثة٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ة ٤ٔػٯ ل٩٭ػة ٦ٛػؿدة، لك ل٣ٛػةظ ٹ 

ٱؿثُ٭ة ثة٣٪٥ْ راثػٍ. كٝػؽ ظ٤ػ٢ ا٣ىػٮر ا٣ذػٰ لكرد٬ػة ٤ٔػٯ ٬ػؾا اٵقػةس. 

 ؾا ظ٢٤ ثٲخ ثٕي اٵٔؿاب:ك١٬

ػػػة ًص٤ٍجةثًػػػ٫ً  ٲػػػ٢ي داجو ٠ى٪ٛى
 ا٤٣َّ

 

ٗيؿاثًػ٫ً   ا٣جىٲ٨ٍي ٦ىعضٮره ٤ٔػٯ   كى

ك٠أف ا٣نةٔؿ لراد لف ٱ٪كش ا٧٤١٣ػةت كٱػ٪ٞل  ،ٚٮًٓ ا٣ىٮرة داػ٢ ا٣٪٥ْ 

ٚؿلل لف ا٧٣ٺظح ٣ٲكػخ ٚػٰ لف صٕػ٢ ٤٣ٲػ٢ ص٤جةثػةن، كظضػؿ  ،ا٧ٞ٣ةش ثة٣ىٮر

ن، ك٨١٣ ٰٚ لف كًٓ ا١٣ػٺـ ا»٤ٔٯ ا٣٘ؿاب،  ٣ػؾم دػؿل، ٚضٕػ٢ ما٤٣ٲػ٢  ٦جذػؽل

ك٬ٮ ما١٣٪ٛةف ، كلًةؼ ما٣ض٤جةب  إ٣ػٯ  ،كص٢ٕ مداجو  ػجؿان ٫٣ كٕٚٺن ٧ً٣ة ثٕؽق

ن، كلصؿل ٦عضٮران ػجػؿان ٔ٪ػ٫، كلف  ٧ًٲؿ ا٤٣ٲ٢، كًٵف ص٢ٕ ٠ؾ٣ٟ ما٣جىٲ٨ٍى  ٦جذؽل

لػؿج ا٤٣ِٛ ٤ٔٯ م٦ٕٛٮؿ . ٱجٲ٨ِّ ذ٣ٟ ل٩ٟ ٣ػٮ ٤ٝػخ: مكٗػؿاب ا٣جػٲ٨ ٦عضػٮر 

ٗيؿاب ا٣جٲ٨ ، ٣ػ٥ دضػؽ ٣ػ٫ ٬ػؾق ا٧٣ٺظػح. ك٠ػؾ٣ٟ ٣ػٮ ٤ٔٲ٫، لك: ٝ ضؿ ٤ٔٯ  ؽ ظي

«٤ٝخ: مٝؽ دصة ٠٪ٛة ص٤جةب ا٤٣ٲ٢  ٥٣ ٱ٨١ مٲبةن 
 56م

. 

 :ا١ٜؽاءة حت٦ِّٰ س٥ال ٧فٰز ا١ٟالم -

ٱجؽك ا٣جعر ٰٚ ا٣ٞػؿا ة ثٕٲػؽان ٵكؿ ك٤٬ػح ٔػ٨ ١ٚػؿة ا٣ض٧ػةؿ، ك١٣ػ٨ 

دٕ٪ػٰ ا٣ٞػؿا ة  ا٧٣ؽٜٝ ٰٚ اٵ٦ؿ ٱضؽ ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٣٪ه كٝؿا د٫ كاًػعح، كٹ

ث٢ إ٩٭ة دذ٤ٕٜ ثأ٦ؿ آػؿ ٬ٮ لدػػ٢ ٚػٰ ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح. كا٣ػؾم  ،٬٪ة َؿٱٞح إ٣ٞةا٫

ىؽ ث٭ة َؿٱٞح ٚ٭٥ ٦ٕة٩ٰ ا٧٣ٞؿك ، كا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ دٹٹدػ٫  ٩ٕ٪ٲ٫ لف ا٣ٞؿا ة ٱٞي

٣جٲةف ذ٣ٟ ٰٚ ا٣ٞؿا ة ٨٦ ظٲر ا٣ٮٝٙ كاٹثذؽا . كٱٛٲؽ٩ة ٚػٰ ٬ػؾا اٵ٦ػؿ ٦ػة 
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ٝؿرق ٧٤ٔة  ا٣ٮٝٙ كاٹثذؽا 
 57م

ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥، ٚٞؽ ثعسػٮا ٬ػؾق ا٧٣كػأ٣ح  ٰٚ 

ثُؿٱٞح ٦ؾ٤٬ح، كلمةركا إ٣ػٯ َؿٱٞػح  ةث٢ ٩ٞٮؿ: إ٩٭٥ ثعسٮ٬ ،٤ٔٯ ٩عٮ ٧ٕ٦َّٜ

ٝؿا ة ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ ث٧ة ٱعٜٞ ٤٣كة٦ٓ ٚ٭٥ ٦ٞةوؽق ككٰٔ ٦ٕة٩ٲػ٫ كدٹٹدػ٫. 

ك٬ؾق ا٣ُؿٱٞح ٰٚ ا٣ٞؿا ة دذٲط ٣٪ة ٦ٕؿٚح دؿاثٍ ا٣ػؽٹٹت ٚػٰ ا٣ػ٪ه ا٣ٞؿآ٩ػٰ 

٫ اٳػؿ كٱػؿدجٍ ا١٣ؿٱ٥، كد ٌى ٫ ثٕ ٌي ض٢ٕ ٬ؾا ا٣٪ه ٩كٲضةن كاظؽان ٱ٪ةقت ثٕ

 ث٫ لك ٱ٪ٛى٢ ٔ٪٫ كٜٚ دؿاثٍ اٵ٣ٛةظ كادكةؽ ا٧٣ٕة٩ٰ.

 :دعؽث ٧٤ٔة  ا٣ٮٝٙ ٨ٔ لٝكة٫٦ ٩ْؿان ٤٣ذ٤ٕٜ، كٝؿركا ل٫٩ ػ٧كح لٝكةـ

 فل .ما٣ذػةـ ك٬ػؾا ٬ػٮ  ،ٱذى٢ ٦ة ثٕؽ ا٣ٮٝٙ ث٧ة ٝج٤ػ٫ ٹ ٣ْٛػةن كٹ ٦ٕ٪ػٯن لٹَّ 

ٱذى٢ ٦ػة ثٕػؽق ث٧ػة  فل .٬ٮ ا٣ٞجٲط٬ؾا ك ،ق ث٧ة ٝج٫٤ ٣ْٛةن ك٦ٕ٪ٯٱذى٢ ٦ة ثٕؽ

 ٱذى٢ ٦ة ثٕؽق ث٧ة ٝج٫٤ ٦ٕ٪ٯ، كٱذى٢ لٹَّ  .٬ٮ ا١٣ة٬ٰٚؾا ٝج٫٤ ٦ٕ٪ٯ ٹ ٣ْٛةن ك

ٚذػةرة ٱذىػ٢  ،كا٣ؼػة٦ف ٦ذػؿدٌد ثػٲ٨ ٬ػؾق اٵٝكػةـ .٬ٮ ا٣عك٬٨ؾا ك ،٣ْٛةن 

دٛكٲؿان؛ ٵ٩ػ٫ ٝػؽ ثةٵكؿ، كدةرة ثة٣سة٩ٰ ٤ٔٯ ظكت اػذٺٚ٭٧ة ٝؿا ة كإٔؿاثةن ك

ٱ١ٮف ا٣ٮٝٙ دة٦ةن ٤ٔٯ دٛكٲؿ كإٔؿاب كٝؿا ة، ٗٲؿ دػةـ ٤ٔػٯ ٗٲػؿ ذ٣ػٟ
 58م

 .

٭ؿ ٔٺٝةت ا٣ػ٪ه  ك٤ٔٯ ذ٣ٟ ٚإف دُجٲٜ ٬ؾق اٵٝكةـ ٤ٔٯ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩ٰ ٱْي

٭ؿ ٦ػ٨  ا٤٣ْٛٲح كا٧٣ٕ٪ٮٱح، ك٠أ٩٪ة ل٦ةـ دٛكٲؿ ٤٣٪ه ٨ٔ َؿٱٜ ا٣ٞؿا ة، ٧٠ة ٱْي

كإٔضةزق ثذػؿاثٍ دٹٹدػ٫ كل٣ٛةّػ٫  ػٺؿ ٬ؾق ا٣ٕٺٝةت ص٧ةؿ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩ٰ

ثةٷمةرة إ٣ٯ ٦ة ا٠ذ٢٧ ٦ٕ٪ةق ٨٦ دؿا٠ٲج٫ ٚذ٥ ا٣ٮٝػٮؼ ٤ٔٲ٭ػة، ك٦ػة دػؿاثٍ ٦ػ٨ 

صة  ٰٚ دراقح قٮرة  ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲت ٦ٓ ٗٲؿق ٧ٚي٪ٓ ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲ٭ة ٝج٢ د٧ة٦٭ة.

٤ٔٯ ا٣جك٤٧ح؛ ٵ٩٭ة ص٤٧ح دة٦ح ٦ػ٨ ٦جذػؽل كػجػؿ  ةن ما٣ٛةدعح  لف ٬٪ةؾ كٝٛةن دة٦ٌ 

                                                 

ُٝٓ ا٣ىٮت آػؿ ا٧٤١٣ػح ز٦٪ػةن ٦ػة،  :ا٣ٮٝٙ: ٣٘ح؛ ا١٣ٙ ٨ٔ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٞٮؿ، كاوُٺظةن   57م

 .8 صلك ٬ٮ ُٝٓ ا٧٤١٣ح ٧ٔة ثٕؽ٬ة، كا٣ٮٝٙ كا٣ُٞٓ كا٣ك١خ ث٧ٕ٪ٯ. ٦٪ةر ا٣٭ؽل، 

 .73 ص٦٪ةر ا٣٭ؽل،   58م
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، لك ل٩٭ة ٰٚ ٦ع٢ ٩ىت، كثؾ٣ٟ د١ػٮف آٱػح دة٦ػح «اثذؽااٰ ثك٥ اهلل»٤ٔٯ ل٩٭ة 

 ٹ د٤ُّٕٜ ٣٭ة ث٧ة ثٕؽ٬ة.

ما٣جكػ٤٧ح، كا٣ػؽٱ٨، ك٩كػذٕٲ٨،  لرثٕػحكا٣ٮٝٮؼ ا٣ذة٦ح ٰٚ ٬ػؾق ا٣كػٮرة 

 ،٤ٔٯ ٔؽِّ ل٢٬ ا١٣ٮٚح، كزٺزح ٤ٔٯ ٔؽِّ ل٢٬ ا٣جىؿة، ك٬ػٰ ما٣ػؽٱ٨، كا٣ٌة٣ٲ٨ 

إ٣ٯ آػؿ٬ة قؤاؿ ٨٦ ا٣ٕجؽ ٧٣ػٮٹق   ك٩كذٕٲ٨، كا٣ٌة٣ٲ٨ ، ك٨٦ ٝٮ٫٣: ما٬ؽ٩ة

٫ ثجٕي ٌي ة د٤ُّٕٜ ث٫ٌٕ ثجٕي. كٱضٮز ا٣ٮٝٙ ٤ٔٯ  ،٦ذى٢ ثٕ ُٓ ٣نؽَّ ٚٺ ٱٞي

كصػػ٫ ا٣ذكػػة٦ط ٤ٔػػٯ ما٣ع٧ػػؽ هلل، كا٣ٕػػة٧٣ٲ٨، كا٣ػػؿظٲ٥، كإٱػػةؾ ٩ٕجػػؽ، 

كا٧٣كػػذٞٲ٥، كل٧ٕ٩ػػخ ٤ٔػػٲ٭٥  ١٣ٮ٩ػػ٫ رلس آٱػػح، كٹ ٱ٪ج٘ػػٰ ا٣ٮٝػػٙ ٤ٔػػٯ 

٩ٕذةن لك ٤ٔٯ اٹقػذس٪ة . ٚػإذا ريٚػٓ  مل٧ٕ٩خ ٤ٔٲ٭٥  قٮا  ٩ىت مٗٲؿ  ثؽٹن لك

٨ى اٹثذؽا  ث٫، ك٬ٰ ٝػؿا ة مػةذة كي مٗٲؿ  ٤ٔٯ ل٫٩ ػجؿ ٧٣جذؽل ٦عؾكؼ ظى
 59م

 .

ل٦ػػة ا٣ٮٝػػٙ ٤ٔػػٯ ما٣ع٧ػػؽ، ك٦ة٣ػػٟ، كرٌب، كٱػػٮـ، كإٱػػةؾ ٚٲ٭٧ػػة، كا٬ػػؽ٩ة، 

كا٣ىؿاط، كوؿاط، كا٣ؾٱ٨، كٗٲؿ، كا٧٣ٌ٘ٮب، ك٤ٔٲ٭٥ ا٣سة٩ٰ  ٚٞجٲط
 63م

 ،

٨٦ ٱذأ٢٦ لقجةب ا٣ٞجط ٱضؽ لف ا٣ٮٝػٙ ٤ٔٲ٭ػة  ك٨١٣ ،كٝجع٫ ٵقجةب ٔؽٱؽة

ٹ ٱؤدم ٦ٕ٪ٯ، كٹ ٱؿثٍ ا٣٪ه ث٫ٌٕ ثجٕي
 67م

. 

ؿ إ٣ٲ٭ة كٜٚ ٝٮأؽ دؿاثٍ  كٱذٌط ٨٦ ذ٣ٟ لف ا٣كٮرة ا٣ٞؿآ٩ٲح ا٣ٮاظؽة ٩ْي

١ٚأ٩٭ػة ٩كػٲش ٱػؿثٍ  ،٦ٕة٩ٲ٭ة كا٠ذ٧ةؿ ٬ؾق ا٧٣ٕػة٩ٰ ظػٲ٨ ا٣ٮٝػٙ كاٹثذػؽا 

ؤق، ٚٲػؽرؾ ثػة٣ٮٝٙ كاٹثذػؽا  ث٫ٌٕ ثٌٕةن، ٚٲك٧ٓ ا٧٣ذ٤ٞػٰ ا٣ٞػؿآف، لك ٱٞػؿ

٭ؿ إٔضةزق كص٧ةؿ ٩ى٫.  ٦ٕة٩ٲ٫، كدؿاث٫ُ، ك٬ؾا ٦ة ٱْي

                                                 

، ك٬ٰ ٝؿا ة ٧ٔؿ ثػ٨ ا٣ؼُػةب. كدٞػؽٱؿ٬ة: ٬ػ٥ ٗٲػؿي لك 90 ص، 7ج ٦ٕض٥ ا٣ٞؿا ات،   59م

 .لك٣بٟ ٗٲؿي 

 .98 ص٦٪ةر ا٣٭ؽل،   63م

٠ذػةب إٱٌػةح  :٪ْػؿٱ٧٣ؿاصٕح لقجةب ا٣ٞجط ٰٚ ثٕي ا٣ٮٝٛةت ٰٚ ٬ػؾا ا٣ػ٪ه ا٣ٞؿآ٩ػٰ   67م

َـّ كص٢َّ ٣ٶ٩جةرم، ج   .070 ص، 7ا٣ٮٝٙ كاٹثذؽا  ٰٚ ٠ذةب اهلل ٔ
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ىثالثًا:ىبنوظىالتراكوبىالجمالوظ:
أذ٧ؽ قٲجٮٱ٫ ٦ى٤ُط ما٣ٕؿثٲح  ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا٧٣٪ْٮ٦ػح ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح، 

٥ِّْ ٢٧ٔ ا٤٣٘ح كٱيجٲ٨ِّ ٔٺٝةد٭ػة  ٚٞؽ لراد ث٭ؾا ا٧٣ى٤ُط لف ٱ١ٮف صة٦ٕةن ٧٣ة ٱي٪

ٲح كا٧٣ٕ٪ٮٱَّح. ذ٣ٟ ل٫٩ ٥٣ ٱيؿد لف ٱؽرس ٰٚ ٠ذةث٫ ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ٧٠ة ٝؿَّر٬ة ا٤٣ْٛ

ث٢ لراد لف ٱؽرس ٦ة ٱذ٤ٕٜ ث٭ؾق ا٤٣٘ػح ٦ػ٨ ٔٺٝػح ثػٲ٨ ا٣ىػٮرة  ،ا٧٣ذأػؿكف

١ًٛىػؿ كا٧٣ٕ٪ٯ، كَؿااٜ ا٣ذٕجٲؿ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٔػ٨  كػ٨ ا٣ذٕجٲػؿ كٝيجعػ٫، ا٣ كظي

٣ػذٺؤـ  ثػٲ٨ وػٮرة ا٣ذٕجٲػؿ ٚٮًٓ ٦ٕةٱٲؿ ص٧ة٣ٲح ٣٭ؾا ا٣ذٕجٲؿ كٜٚ ٦ٛ٭ػٮـ ما

 ك٦ٕ٪ةق كادِّكة٫ٝ ٦ٓ َؿٱٞح ا٣ٕؿب ٰٚ ٠ٺ٦٭ة.

كٝؽ ا٩ذ٭ش ٰٚ ٬ؾا اٵ٦ؿ ٫٤٠ َؿٱٞح دجٲةف اٵقف ا٣ذٰ دٞٮـ ٤ٔٲ٭ة ٩ْؿدػ٫ 

٬ؾق، ٨٦ لصػ٢ لف ٱؿصػٓ إ٣ٲ٭ػة ٦ػ٨ ٱؿٱػؽ لف ٱٛ٭ػ٥ إمػةرة دٕػؿض ٚػٰ لز٪ػة  

ـاٲةت ا٣ذػٰ ا٣جعر. كٱٕ٪ٰ ذ٣ٟ ل٫٩ اثذؽل ثة٤١٣ٲةت ٨٦ لص٢ لف ٱ٪ذ٢ٞ إ٣ٯ ا٣ض

ذىذىط ا١٣ذةب.  ٍٛ  دؤكؿ إ٣ٯ د٤ٟ ا٤١٣ٲةت ا٣ذٰ كردت ٰٚ ٦ي

ًٛخ اٹ٩ذجةق ٚٲ٧ة ٝؿَّرق ل٫٩ ٱٕذ٧ؽ ٦ى٤ُط ما١٣ػٺـ  ٤٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ ٦ػة كٱى  ٤

ٱكذ٫٤٧ٕ ا٧٣ذ٥٤١ ٨٦ ٝٮأؽ ا٤٣٘ػح كلقػة٣ٲج٭ة ا٤١٣ٲػح، كٱ٪جٌػ٫ ثػ٫ ٤ٔػٯ َؿٱٞػح 

ٞٮأػؽ ا٣ٕة٦ػح ا٣ذٕجٲؿ ا٣ذٰ ٱ٪ذ٭ض٭ػة وػة٩ٓ ا١٣ػٺـ ٷٱىػةؿ ا٧٣ٕػة٩ٰ كٚػٜ ا٣

كػ٨ي ٠ػٺـ ا٧٣ٞؿَّرة؛ ك٨٦ َؿٱٞح اٹقذ٧ٕةؿ ٱذجٲ٨َّ ٢ٌٚ ٦ذ٥٤١ ٤ٔٯ آ ػؿ، كظي

 ٞة٦ح لػؿل.ذاقذٞة٦ح ٔجةرة كٔؽـ اقكٝيجط ٦ة ٔؽاق، ك

 أٛفام ا١ٟالم )ا١ش٠٥(: -

كوٙ قٲجٮٱ٫ ا١٣ٺـ ثىٛةتو ديجٲ٨ِّ درصةد٫ كدٛة٫٤ً، كاقػذؼؽـ ٣ػؾ٣ٟ 

، ٦ض٧ٮٔػػح ٦ػػ٨ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ٬ػػٰ: م٦كػػذٞٲ٥، كظكػػ٨ه  ، ك٠ػػؾبه ، ك٦عػػةؿه

كٝجٲطه . كٔ٪ٯ ث٢١ كاظؽو ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ى٤ُعةت ل٦ؿان ٱذ٤َّٕٜ ثىػعح ا٣ٞةٔػؽة 

لك ا٣ؽٹ٣ح. ك٩ذجٲ٨َّ ذ٣ٟ ثة٣ٕٮدة إ٣ٯ اٵ٦س٤ح ا٣ذٰ اقذن٭ؽ ث٭ة ٤ٔٯ ٦ة ذ٠ؿق ٨٦ 
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 أو اإلشارات اىصرٗػث اىخٖ أرفق ةٓا اىٍصطيح. ْذه اىٍصطيدات،

فاىٍصخلً٘ ٌَ اىهالم
(62)

ذي ٗج ري غي ٕ اىلٔاغ ل اىٍل ررة ْٔ ذاك اى  

وَش تحَ٘م د لاً(، فٓ ذا اىل ٔء   ا   ،ىيخرن٘ب اىػرةٖ، نلٔىم: )أَح٘خَُم أٌَ سِ 

وْ ذا االُض تاا اىِد ٔي ٗص خِل  .ٌِضتطاً ٌَ اىٔ ٓث اىِدٔٗث ال خي و ف٘ ّ

أٗضاً إىٕ اُضتاا دالىٖ، ألن اىػتارات حلء غيٕ اىٍلص ٔد ٌِٓ ا ٌ َ خ٘ د 

اىٍف ردات، فل ل احقص ق زٌ َ األفػ اء، وٌ ا اىزٌَ، وٌَ خ٘د اىػالك ث ة َ٘ 

أض٘ف إىٕ ةػضٓا ٌَ اىظروف اىزٌاُ٘ث اىخٖ حتػخٓا. وى ذىم ُوف فج ْاح ان 

ََ ىيلالى ث.  اىػتارحان ةاالشخلاٌث واىُدصَ، فهأن االش خلاٌث ىيلاغ لة واىُدص 

ث اىلاغ لة  وخَ٘ َٗٔفف اىهالم ةاالشخلاٌث واىُدصَ فإُّ ٗهٔن كل  ٍع فدق

أو وضٔخٓا. وٌا ٗهٔن ف٘ ّ حِ اكف ف ٖ اىٍػِ ٕ ال ٗه ٔن  ٌع فدث اىلالىث

ء إىٕ نُّٔ )ٌداالً( ،َخصِاً  ٔق ةو ٗخد
(61)

ٍُداء ى٘صج ٌخػيلث ةص دث  . فصفث اى

ث اىلالىث.  اىلاغلة ٌَ اىٔ ٓث اىِدٔٗث اىصٔرٗث؛ ةو ْٖ ٌخػيلث ةصدق

أٌا اىصفات األخرى ىيه الم، فٓ ٖ نُٔ ّ ٌص خلٍ٘اً ن ذةاً، ٌل و كٔى م: 

َو، وَشِرةُج ٌا َ اىتدِر(، وكل غِٕ ش٘تّٔٗ ةاالشخلاٌث ِْ ا َ  رَي )خٍيُج اىجت

ون ذىم ن ٔن اىه الم  ؛أٌا نُّٔ نذةاً فٓذا حاةٌع ىيلالىث ،اىهالم غيٕ اىلاغلة

                                                 

شرح اىص٘رافٖ ٌفٓٔم اىٍصخلً٘ ٌَ اىهالم ةأُّ اىذي ىً ٗهَ ف ٖ ىفظ ّ خي و ٌ َ  ٓ ث  (62)

راب فل ،، وغِ ٕ ةاىٍص خلً٘ اىيف ا أي أن ٗه ٔن ٌص خلً٘ اىيف ا واإلغ  ،اىيغث واىِدٔ

واإلغراب أن ٗهٔن  ائزاً فٖ نالم اىػرب؛ دون أن ٗهٔن ٌخخاراً. ش رح نخ اب ش ٘تّٔٗ 

 .386 ص، 3ىيص٘رافٖ، ج

ٍُصخلً٘ اىذي ة ّ ُٗفٓ ً اىٍػِ ٕ إذا  (61) ٍُداء أُّ أُخ٘و غَ و ّٓ اى ذنر اىص٘رافٖ أن ٌػِٕ اى

ٍُخض ادّات، ناىل٘ ام واىلػ ٔد، واىت٘ ا  هيًِّ ةّ. وذنر ك ٔم أن اىٍد اء ْ ٔ ا خٍ ا  اىحُ 

ٍُد اء ٌ ا ال ٗص ّح و  ٔده، واىه الم اىفاش ل نٍ ا ف ٖ  ٔاد، وٌا أشتّ ذىم؛ ألن اى واىصق

 .386 ص ،3األٌليث اىخٖ ذنرْا ش٘تّٔٗ. شرح نخاب ش٘تّٔٗ ىيص٘رافٖ. ج
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ٟى  ، ك٠ٰ زٱػؽه ٱأدٲػ ٦كذٞٲ٧ةن ٝجٲعةن ٦س٢ ٝٮ٣ٟ: مٝؽ زٱؽان رلٱخي
 60م

، كٝػؽ ثػٲ٨َّ 

ٚأف دٌػٓ ا٤٣ٛػِ  ٚأ٦ة ا٧٣كذٞٲ٥ ا١٣ؾب»قٲجٮٱ٫ قجت ٝيجط ٬ؾا ا١٣ٺـ ٚٞةؿ: 

«ٰٚ ٗٲؿ ٦ٮ٫ًٕ
 65م

. 

ك٨٦ ا٣جٲ٨ِّ لف ٦ٕٲةر ا٣ض٧ػةؿ ٚػٰ ا٣ذؿ٠ٲػت ٣ػؽل قػٲجٮٱ٫ لف ٱ١ػٮف ا١٣ػٺـ 

ٰ ٬ػؾا إ٣ػٯ مظك٪ةن ، كثؾ٣ٟ ٱ١ٮف ٦ؤدِّٱةن ٧٤٣ٕ٪ٯ ٤ٔػٯ ٦ػة ٱ٪ج٘ػٰ ٣ػ٫، ٦كػذ٪ؽان ٚػ

ة، كظٲ٨ ٱ١ٮف ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ١ٔف ذ٣ػٟ ٱ١ػٮف مٝجٲعػةن ، اقذٞة٦ح ا٣ذؿ٠ٲت ٩عٮٱا 

ا٧٣ٕ٪ٯ ٤ٔٯ ٩عٮ وعٲط ككاًػط، كا٣ػؾم لدَّل إ٣ػٯ  دِّؤ٥٣ ٱي  كٝجع٫ ٩ةدش ٨ٔ ل٫٩

 ذ٣ٟ ل٫٩ اثذٕؽ ٨ٔ ا٧٣ذؽاكؿ ٨٦ ا٣ىٲٖ ا٤٣٘ٮٱح، كوةر لٝؿب إ٣ٯ ا٣ٌٕٙ.

 ائخالف ا٥١ت٨٭ وا٨ٓ٥١٭: -

َجٜ قٲجٮٱ٫ ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة٬ة ٰٚ ٠ذةث٫ ٤ٔٯ ا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱػح، ١ٚػةف 

ك٪٭ة لك ٝجع٭ة، كٱ٢٤ٕ لقجةب ذ٣ٟ ل ك ٱذؿؾ اٵ٦ػؿ ٦ػ٨ ٗٲػؿ د٤ٕٲػ٢ ٱينٲؿ إ٣ٯ ظي

. كد٤ٕٲٺت قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ػؾا ا٧٣ٞػةـ لٝػؿب إ٣ػٯ ةن ١٦ذٛٲةن ثٮوٙ ا٣ذؿ٠ٲت ص٧ة٣ٲٌ 

٤ِّػ٥ى  َىػت، ١ٚأ٩ػ٫ ٱؿٱػؽ ٦ػ٨ ٤٧ٔػ٫ لف ٱٕي ػذى٥ِّ٤١، كإرادة ا٧٣ؼة ر ٦ٞةوػؽ ا٧٣ي دىٮُّ

ًؿقا٣ٞةرئ ٠ٲٙ ٱٕجؿ ٨ٔ  ثةقذؼؽاـ ا٣ذؿ٠ٲت ا٤٣٘ٮم اٵٌٚػ٢ ا٣ػؾم ٱػأد٤ٙ  ١ًٚى

ك٨ كا٣ٞجط وٛذةف ص٧ة٣ٲذةف ٱٮوٙ ث٭٧ػة ا١٣ػٺـ ٚٲ٫ ا٧٣ج٪ٯ ٦ٓ ا٧٣ ٕ٪ٯ، ٚة٣عي

                                                 

ػٌؽ ٠ػة٣ضـ  ٦٪ػ٫   60م ذ٬ت ا٣٪عةة إ٣ٯ ٔؽـ ا٣ٛى٢ ثٲ٨ ٝؽ كا٢ٕٛ٣ ا٣ؾم دؽػ٢ ٤ٔٲػ٫، ٵ٩٭ػة دٕي

، كٝؽ ص٢ٕ اث٨ ص٪ٰ ٬ػؾا ا٣ٛىػ٢ ٦ػ٨ ا٣ٛىػ٢ 58 ص، ٣9نؽة ا٣ذىةٝ٭ة ث٫. ا٧٣٘٪ٰ، ج 

، 7؛ كذ٠ؿ ا٣كٲؿاٰٚ ٰٚ مػؿح ٠ذػةب قػٲجٮٱ٫ ج 097 - 093، 9ا٣ٞجٲط. ا٣ؼىةاه، ج 

ةرٝ٭ػة؛ ٵ٩٭ػة  لف ٝجط ٬ؾق 786 ص ١ػ٥ مٝػؽ  لف ٱ٤ٲ٭ػة ا٣ٕٛػ٢، كٹ ٱٛي اٵ٦س٤ػح لف ٦ػ٨ ظي

٤ٕخ ٦ٓ ا٢ٕٛ٣ ث٧٪ـ٣ح اٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٦ٓ اٹق٥، ك٠ػؾ٣ٟ قػٮؼ ٦ػٓ ا٣ٕٛػ٢، ٚٞػجيط لف  صي

٤ٕخ ث٧ٕ٪ٯ ملف  لك ث٧ٕ٪ٯ ا٣ػٺـ، إذا  ى٢ ثٲ٨ ٝؽ كثٲ٨ ا٢ٕٛ٣ ثةٹق٥، ل٦ة م٠ٰ  ٚٞؽ صي ٱٛي

٥١ ا٢ٕٛ٣ لف ٝي٤خ: مًصبذٟ ٠ٰ ٱأدٲٟ زٱؽه  ٚ٭ٮ ث٧ٕ٪ٯ:  ، ٚعي ٣ٲأدٲٟ زٱؽه، كٵف ٱأدٲٟ زٱؽه

ٓي ا١٣ٺـ ٰٚ ٗٲؿ ٦ٮ٫ًٕ.ٱ٤ٲ٭ة دكف اٹق٥؛ إذ ٠ةف ث٧ع٢ِّ لف، ٚإٱٺؤ٥٬ إٱة٬ة   اٹق٥ كً

 .96 - 95 ص، 7راصٓ وٛةت ا١٣ٺـ ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ج   65م
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كٜٚ ٝةٔؽة اٹقذٞة٦ح كا٣ٞؽرة ٤ٔٯ دأدٱح ا٧٣ٕ٪ٯ. ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ٦ػة صػة  ٚػٰ ثػةب 

م٬ؾا ثةب ديؼجؿي ٚٲ٫ ٨ٔ ا٣٪١ؿة ث٪١ؿة . ك٨٦ ل٦س٤ح ذ٣ٟ ٝٮ٣ٟ: م٦ة٠ةف لظػؽه 
 66م

 

ٟى  ، ك٦ة ٠ػةف لظػؽه ٦يضذًؿاػةن ٤ٔٲػ ٟى ؽه ػٲؿان ٦٪ ، ك٦ة ٠ةف لظى ٟى ٦س٤ى
 67م

. كثػٲ٨َّ لف 

٪٫ دٹ٣ح ا٣ٕجةرة ك٦ٞىٮد  ، كٝؽ ظكَّ اٷػجةر ٨ٔ ا٣٪١ؿة ٰٚ ٬ؾٱ٨ ا٧٣سة٣ٲ٨ ظك٨ه

لردتى لف د٪ٰٛ لف ٱ١ٮف ٚػٰ ٦سػ٢ ظة٣ػ٫ »ا١٣ٺـ، ٚة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٞىٮد ٦٪٭٧ة ل٩ٟ 

مٰ 
 68م

ػ٫ي ٦سػ٢ى ٬ػؾا  ٧٤ًى ٍٕ ي َىػتى ٝػؽ ٱعذػةج إ٣ػٯ لف د «لك ٚٮٝػ٫، ٵف ا٧٣ؼة
 69م

 .

َىػت كا٧٣ٕٮَّؿ ٰٚ دعكٲ٨ ا٣ٕجةرة ٤ٔػ ٹ ٱٕؿٚػ٫، كإف ٠ػةف مػٲبةن ٯ إٚػةدة ا٧٣ؼة

ا٧٣ذ٥٤١ ٱٕؿ٫ٚ، ٚة٣٪١ؿة كا٧٣ٕؿٚح ثة٣٪كجح إ٣ٯ ا٧٣ؼةَت
 73م

. ك٣ػؾ٣ٟ ٱٞػجط لف 

ٵ٩ػ٫  ؛دجذؽئ ثة٣٪١ؿة ٨٦ ٗٲؿ ٝىؽو إ٣ٯ اٷٚةدة ٦س٢ ٝٮ٣ػٟ: م٠ػةف رصػ٢ه ذا٬جػةن 

٫٧٤ ٠ةف ص٭٫٤»٣ٲف  هي ا٣٪١ػؿة، «ٰٚ ٬ؾا مٰ  دٕي . كٱعك٨ ا١٣ٺـ ظٲ٨ ديؼىَّ

٩٪ة ٱضت لف ٩يؿأٰ ٰٚ ا٣ذؼىٲه ٦ٮًٮع ا٣ٛةاؽة ا٣ذٰ ٱضت لف ٱعىػ٢ ٤ٔٯ ل

: م٠ةف رص٢ه ٨٦ آًؿ ٚيٺفو ٚةرقػةن  ٠ة٩ػخ  َىت ٨٦ ا١٣ٺـ. ٤ٚٮ ٤ٝخى ٤ٔٲ٭ة ا٧٣ؼة

٧٤ػ٫ لف ذ٣ػٟ ٚػٰ آؿ ٚػٺف،  ا٣ٕجةرة ظك٪حن؛ ٵف ا٧٣ؼةَتى ٝؽ ٱعذةج إ٣ٯ لف دٕي

                                                 

َىػػت كٱكػػذٮم ٚٲػػ٫ ا٣ٮاظػػؽ كا٣ض٧ػػٓ   66م لظػػؽه ث٧ٕ٪ػػٯ ا٣ٮاظػػؽ، ك٬ػػٮ ٧٣ػػ٨ ٱىػػ٤ط لف ٱيؼة

 .ؤ٩ر، ا٣ىعةح ملظؽ ، كٹ ٱٞٓ ٰٚ اٷزجةت إٹ ث٤ِٛ م٢٠ ، دةج ا٣ٕؿكس، ملظؽ كا٧٣

 .50 ص، ٠7ذةب قٲجٮٱ٫، ج  67م

ا٣نٰ : ا٧٣نٰ ، ك٬ٮ اق٥ ٦ٕٛٮؿ، لم: ا٧٣يؿاد، ك٦ة ٱذ٤ٕٜ ث٫ ا٣ٞىؽ، ل٥ُّٔ ٦ػ٨ لف ٱ١ػٮف   68م

ةن ثةٷ١٦ةف، ٚٲذ٪ةكؿ ا٣ٮاصت كا٨١٧٧٣ كا٧٧٣ذ٪ٓ، ك٬ٮ ٔجةرة ٔػ٨ ٠ػ٢ ٦ٮصػٮد، إ٦ػة ظٌكػ

 .٠ةٵصكةـ لك ٦ٕ٪ٯ ٠ةٵٝٮاؿ. كوؿح قٲجٮٱ٫ ثأ٫٩ ل٥ُّٔ ا٣ٕةـ. دةج ا٣ٕؿكس، مٲأ

٩ٛك٫. أذ٧ؽت ا٣٪١ؿة ٰٚ اٵ٦س٤ح ٤ٔٯ ا٣٪ٰٛ، ك٧٣ػة ٠ػةف ا١٣ػٺـ ٗٲػؿ ٦ٮصػت دٌػ٧٪خ   69م

ٱٌػةؼ  .86 ص، 7ا٣٪١ؿة ٦ٕ٪ٯ ا٧ٕ٣ٮـ ٚأٚةدت، كصةز اٹثذؽا  ث٭ة. مؿح ا٧٣ٛىػ٢، ج 

ٚةقػذعٜ لف  ،اٵ٦س٤ح صة  داٹن ث٪ٛك٫ ٤ٔٯ ا٧ٕ٣ٮـ ا٤ُ٧٣ػٜ إ٣ٯ ذ٣ٟ لف ا٧٣جذؽل ا٣٪١ؿة ٰٚ

 ٱ١ٮف ٦جذؽل ٨٦ ص٭ذٲ٨.

 .86 ص، 7مؿح ا٧٣ٛى٢، ج   73م
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ٺـ ٹ ٱعكػ٨، كٝؽ ٱض٭٤ي٫. ل٦ة ظٲ٨ ٱ١ٮف ا٣ذؼىٲه ٗٲؿ ذم ٚةاػؽة ٚػإف ا١٣ػ

ـو ٔػةًٝٺن ؛  ،لم ٱ١ٮف ٝجٲعةن  ؿي لف »٦س٢ ٝٮ٣ٟ: م٠ةف رص٢ه ٰٚ ٝػٮ ٵ٩ػ٫ ٹ ٱيكػذى٪١ى

ـو  ، كلف ٱ١ٮف ٨٦ ٝٮ «ٱ١ٮفى ٰٚ ا٣ٌؽ٩ٲة ٔة٢ٝه
 77م

. 

٫ ٦ة صة  ث٫ قٲجٮٱ٫ ٰٚ دع٤ٲ٢ ثٲخ ا٦ؿئ ا٣ٞٲف:  كٱٌٞٮم ٬ؾا ا٣ذٮصُّ

ٲنػػح ىٍقػػٕٯ ًٵد٩ػػٯ ٦ٕى  ٤ٚػػٮ لفَّ ٦ػػة ل

 

٤ٍت ٝى٤ٲ٢ه   َى  ٦ػ٨ ا٧٣ػةؿً  ٠ىٛة٩ٰ ك٥٣ ل

؛ ٵ٫٩ ٣ػ٥ »ٚٞؽ ٢ٌ٤ٔ رٚٓ م٤ٝٲ٢ه  ٤ٔٯ ٦ة ٝؽَّرق ٨٦ ٦ٕ٪ٯ ا٣جٲخ،   ٓى ٚإ٧٩ة رٚ

٤ٍ ا٤ُ٧٣ٮبي ٱىض٢ٕ ا٤ٞ٣ٲ٢ى ٤ُ٦ٮثةن، كإ٧َّ٩ة ٠ةف  ، كص٢ٕى ا٤ٞ٣ٲ٢ ٠ةٚٲةن، ٟى ٔ٪ؽق ا٧٣ي

ؽى ا٧٣ٕ٪ٯ «ك٣ٮ ٥٣ ٱيًؿدٍ ذ٣ٟ ك٩ىتى ٚىكى
 79م

. 

ةًػ٢ ا١٣ػٺـ ٚػٰ ك٨٦ د٤ٕٲٺت قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ ل٫٩ لمةر إ٣ٯ دٛ

ػ٨ ، ك٬٪ػةؾ  كى ك٨  ٦ٕذ٧ؽان ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ك٦ٞةوؽ ا٧٣ػذ٥٤١، ٚ٭٪ػةؾ ما٣عى ما٣عي

ٱػؽه  ماٵظك٨ ، كثٲ٨َّ ذ٣ٟ ٰٚ دٛكٲؿق ثٕػيى ا٣ٕجػةرات، ٧٠ػة ٚػٰ ٝٮ٣ػٟ: مزى

؛  ٵفَّ ا٧٣ي٧ٌؿى ٝؽ ػؿج ٨٦ »٦ؿرتي ث٫ ، كرلل لف ا٣٪ىتى ٰٚ ٬ؾا ا٧٣سةًؿ ثٕٲؽه

ٲٙ ا٢ٕٛ٣ إ٣ٲ٫ ثة٣جة ، ك ًي ٢ إ٣ٲػ٫ ا٣ٕٛػ٢ي ٚػٰ ا٤٣ٛػِ، ٚىػةر ا٢ًٕٛ٣، كل ٥٣ ٱيٮوى

. ل٦ة ٩ىت مزٱؽ  ٤َّٕٚذ٫ لف ا٣ٕٛػ٢ كٝػٓ ٤ٔػٯ مػٰ و «٠ٞٮ٣ٟ: زٱؽه ٣ٞٲخي لػةق

ى٬٪ػخى زٱػؽان » ٨٦ قجج٫، ١ٚأ٫٩ كٝػٓ ثػ٫، كلكًػط ذ٣ػٟ ثػػ لفَّ ا٣ؿَّصػ٢ ٱٞػٮؿ: ل

ٟى لػةق كل٠ؿ٦ذى٫ ثإ٠ؿا٦ٟ لػةق . كإذا ٩ىجخى مزٱؽان  ٤ٞٚخ: زٱؽان ٣ٞٲػخي «ثإ٬ة٩ذً

ٚ٭ٮ ٠ٞٮ٣ٟ ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٣ذ٧سٲ٢: ٹثكخي زٱؽان ٣ٞٲخي لػةق، ٚضػؿل ٤ٔػٯ  لػةق،

ث٢ كو٤خ ا١٧٣ؿ٦ح إ٣ٯ ٗٲؿق.  ،ٝٮ٣ٟ: ل٠ؿ٦خي زٱؽان، ك٨١٣ ٬٪ة ٥٣ دي١ؿـ زٱؽان 

ك٣٭ؾا ٠ةف ا٣ؿٚٓ لظك٨ كلصٮد، كٱٕ٪ٰ ذ٣ٟ لف ا٣٪ىت ظكػ٨ه ٤ٔػٯ ا٣ذأكٱػ٢ 

دعذػةج إ٣ػٯ كا٧٣ٺثكح ل٦ة ا٣ؿٚٓ ٚ٭ٮ لٝؿب إ٣ٯ ا٣ٕجػةرات ا٣ٮاًػعح ا٣ذػٰ ٹ 

                                                 

 .50 ص، 7راصٓ ٦ة ٩هَّ ٤ٔٲ٫ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كةا٢ ٰٚ ا١٣ذةب، ج   77م

 .79 ص، 7ا١٣ذةب، ج  79م
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: ٦ؿرتي ثـٱؽو ك٣ٞٲخي ٧ٔؿان، ١ٚةف ثؾ٣ٟ ٚػٰ ٦ٕٲػةر ا٣ذٛةًػ٢  دأكٱ٢ ٠أٍف دٞٮؿى

ك٨ لظك٨ى كلصٮدى ٰٚ ا٣عي
 70م

. 

ك٨ كا٣ض٧ةؿ ٦ػة ٱ١ػٮف ٚػٰ ٦ٮاًػٓ ا٣عػؾؼ،  ك٨٦ دٛة٢ً ا١٣ٺـ ٰٚ ا٣عي

٨٦ ذ٣ٟ ٦ة كرد ٨٦ ٝٮؿ ثٕي ا٣ٕؿب: مٝةؿى ٚٺ٩ح . كٝػؽ لمػةر قػٲجٮٱ٫ إ٣ػٯ لف 

ك٨ إذا َةؿ ا١٣ػٺـ، ٩عػٮ ظ٦س٢ ٬ؾق ا٧٣ٮآً ٱ١ٮف ل ظؾؼ ٔٺ٦ح ا٣ذأ٩ٲر ٰٚ

ٰى ا٦ؿلةه ؛  ٌؿى ا٣ٞةً ك٠أ٩ٌػ٫  ٵ٫٩ إذا َةؿ ا١٣ٺـ ٠ةف ا٣عؾؼ لص٧ػ٢،»ٝٮ٣ٟ: مظى

، كٝػةس ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ ا٧٣ٕةٝجػح ٩عػٮ ٝٮ٣ػٟ: مز٩ةًدٝػحه «مٰ ه ٱىٲؿي ثؽٹن ٨٦ مٰ و 

ٜي  ٘ىػٲ٥٤ًٍه ك٦ي   كز٩ةدٱ ٘ىٲ٤ػٲ٥ه ، ٚذيعؾؼ ا٣ٲة  ١٧٣ػةف ا٣٭ػة . ك٠ػؾ٣ٟ ٚػٰ ٝػٮ٣٭٥: م٦ي

. ك٢٤ٔ ظػؾؼ ٔٺ٦ػح ا٣ذأ٩ٲػر ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ٢ «ك٠أفَّ ا٣ٲة  وةرت ثؽٹن ٧٦َّة ظؾٚٮا»

ظؾٚٮا ا٣ذة  ٵ٩٭٥ وةر ٔ٪ؽ٥٬ إّ٭ةر ا٧٣يؤ٩َّر ٱ١ٛٲ٭٥ ٔػ٨ ذ٠ػؿ٥٬ ا٣ذَّػة ، »ثأ٩٭٥ 

«٧٠ة ٠ٛة٥٬ ا٣ض٧ٲٓ كاٹز٪ةف ظٲ٨ لّ٭ؿك٥٬ ٨ٔ ا٣ٮاك كاٵ٣ٙ
 70م

. 

 حؽاةً ا١خؽٰٞب وح٨اـب ا١ٓتارات: -

جٮٱ٫ ٦كأ٣ح دؿاثٍ ا٣ذؿ٠ٲت ٰٚ ٦ٮآً ٔؽٱؽة ٦ػ٨ ٠ذةثػ٫، ك٠ػةف ثعر قٲ

ا٬ذ٧ة٫٦ ث٭ؾا اٵ٦ؿ ٝةا٧ةن ٤ٔػٯ لف ا٣ذؿ٠ٲػت ٱضػت لف ٱ١ػٮف ٦سػ٢ ا٣٪كػٲش ٹ 

٦ػ٨ لصػ٢ لف ٱٛ٭ػ٥ ا٣كػة٦ٓ ٦يػؿاد  ؛ٱذ٤َّٛخي صـ  ٦٪٫، كٹ ٱ٪ٛىػ٢ ٔػ٨ اٳػػؿ

ا٧٣ذ٥ِّ٤١ ثكػؿٔح كقػ٭ٮ٣ح، كٹ ٱذػأدَّٯ ٣ػ٫ ذ٣ػٟ ٦ػ٨ ٗٲػؿ لف ٱ١ػٮف ا٣ذؿ٠ٲػت 

ـؤق ٤ٔػٯ صـاػ٫ اٳػػؿ. ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ٦ذ ؿاثًُةن ٱؽؿ ث٫ٌٕ ٤ٔٯ ثٕي، كٱيعٲ٢ صي

جذؽل،  : زٱؽه »اردجةط ا٣ض٤٧ح ا٣ٮإٝح ػجؿان ثة٧٣ي ٚإذا ث٪ٲخى ا٢ٕٛ٣ى ٤ٔٯ اٹق٥ ٝي٤خى

ؿ ٝٮ٫٣: «ًؿثذي٫، ٤ٚـ٦ذ٫ ا٣٭ة  ثػأف ا٣ٕٛػ٢ صػة  ٚػٰ  «٦ج٪ٰ ٤ٔٲػ٫ ا٣ٕٛػ٢». كٚكَّ

ٜه . ك٤ٔػ٢ :٦ٮًٓ ا٣ؼجؿ ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣ٟ كػ٨ ث٪ػة  ا٣ٕٛػ٢ ٤ٔػٯ  مزٱؽه ٦٪٤ُػ ظي

                                                 

 .80 - 80 ص، 7راصٓ ٦ة ٝة٫٣ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كةا٢، ا١٣ذةب، ج  70م

 .08 ص، 9راصٓ ٦ة ٝة٫٣ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ٰٚ ا١٣ذةب، ج  70م
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٧ػٺن ٚػٰ  ،اٹق٥، لم ٦ضٰ  اٹق٥ ٦جذؽل ػجؿق ا٢ٕٛ٣ ثأف ٬ؾا ا٣ٕٛػ٢ ٠ػةف ٦ٕي

٘ى٫٤ ثنٰ  ا٧ٌ٧٣ؿ كم٤٘ذى٫ ث٫، ك٣ٮٹ ذ٣ٟ ٥٣ ٱعك٨، ٵ٩َّٟ ٥٣ دن
 75م

  . 

كظٲ٨ ٱ٪ٕؽـ ا٣ٌؿاثٍ ثٲ٨ ا٣ٕٛػ٢ ا٧٣ج٪ػٰ ٤ٔػٯ اٹقػ٥ ك٬ػؾا اٹقػ٥، كذ٣ػٟ 

ٱؼؿج ٨٦ ٣ِٛ اٷ٧ٔةؿ ٚػٰ ا٧٣جذػؽل،  ٚإف ا٢ٕٛ٣ ،ثٕؽـ ذ٠ؿ ٔٺ٦ح إ٧ًةر ا٧٣جذؽل

ٔة٦ٺن ٚٲ٫. ك٬ػؾا ٦ػة ٱضٕػ٢ ٱ١ٮف ك٨٦ ظةؿ ث٪ة  اٹق٥ ٤ٔٲ٫، كٱين٢٘ ث٘ٲؿق، ٚٺ 

ا٣ٕجةرة ٗٲؿ ٦ذؿاثُح، كا٧٣ٕ٪ٯ ٗٲؿ كاًط؛ ٵف ٦ٞةوؽ ا٧٣ذ٥٤١ دىػجط ٗة٦ٌػحن، 

ك٬ؾا ٦ة ٱض٢ٕ ا١٣ٺـ ًػٕٲٛةن ٹ ٱعكػ٨، كٱذعػٌٮؿ إ٣ػٯ ا٣ٌػؿكرة ٚػٰ ا٣نػٕؿ، 

٦س٢ ٫ًٕٛ ٰٚ ٗٲؿق. ٦سةؿ ذ٣ٟ ٝٮؿ ا٣نةٔؿ ك٫ًٕٛ ٰٚ ا٣نٕؿ
 76م

: 

ُّ ا٣ًؼٲػػةًر دىػػؽَّٰٔ ـي ٍخ ل ىوػػجىعى  ٝىػػؽ ل

 

  ًٓ ىٍوػػػ٪ى َّٰ ذ٩جػػػةن ٠ي٤ُّػػػ٫ ٣ػػػ٥ ل ٤ٔػػػ
 77م

 

ٚٞٮ٫٣: م٫ُّ٤٠ ٥٣ لو٪ٓ  ٗػةب ٚٲػ٫ ا٣ػؿاثٍ ثػٲ٨ ا٣ٕٛػ٢ ملوػ٪ٓ  كا٧٣جذػؽل  

م٫٤٠ ، كاٵك٣ٯ ٩ىت ٧٤٠ح م٠ػ٢ ؛ ٵف ٩ىػج٭ة ٹ ٱيًؼػ٢ُّ ث٧ٕ٪ػٯ ا٣جٲػخ
 78م

 .

ص٢ٕ ا٧٣ٕ٪ٯ ٗٲؿ كاًط ثكجت ٔؽـ دؿاثٍ ا١٣ٺـ ٚػٰ ا٣جٲػخ. كٝػؽ  ك٬ؾا ٦ة

مج٭ٮا ٬ؾا ا٣عؾؼ ثٞٮ٣٭٥: ما٣ؾم رلٱخ ٚٺف ، ٥٤ٚ ٱؾ٠ؿكا ا٣٭ة ، ك٬ػٮ ٚػٰ 

ا٣ٕجةرة لظك٨ ٨٦ ظؾؼ ا٣٭ة  ٨٦ ػجؿ ا٧٣جذؽل، ٵف ٬ؾا ا٣عؾؼ ٣ػ٥ ٱٞػٓ ٚػٰ 

 ا٣ؼجؿ لك ا٣ىٛح، ١ٚؿ٬ٮا َٮ٫٣ ظٲر ٠ةف ث٧٪ـ٣ح اق٥ كاظؽ ٧٠ة ٠ؿ٬ٮا َػٮؿى 

ام٭جةب :ام٭ٲجةب، ٚٞة٣ٮا
 79م

. 

                                                 

 .87 ص، ٬7ؾق ا٧٣كأ٣ح ٰٚ ا١٣ذةب، ج   75م

 .85 ص، ٠7ذةب قٲجٮٱ٫، ج   76م

ٱٕ٪ٰ لف إ٧ًةر ا٣٭ة  إذا »: 068 ص، 7ٝةؿ لثٮ قٕٲؽ ا٣كٲؿاٰٚ ٰٚ مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫ ج  77م

ؿثخي »ٝي٤خ:  ًى ـه ٰٚ ا ،٬ٮ ٝجٲط «زٱؽه  ١٣ٺـ. كا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔػٯ صػٮازق ٚػٰ ك٦ٓ ٝيجع٫ ٬ٮ صةا

ٹقػذٞةـ ا٣جٲػخ ك٣ػ٥ ٱ٪١كػؿ، ٤ٚػ٥ دؽٔػ٫  «٤٠َّػ٫ ٣ػ٥ لوػ٪ٓ»ا١٣ٺـ، لف ا٣نةٔؿ ٣ػٮ ٝػةؿ: 

 .«٥٤ٕٚ ثؾ٣ٟ صٮازق ٰٚ ٗٲؿ ا٣نٕؿ ؛ا٣ٌؿكرة ٨٦ ص٭ح ا٣نٕؿ إ٣ٯ ر٫ٕٚ

 .٩ٛك٫  78م

 .87، 86 ص، ٩7ٛك٫، ج  79م
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كٝؽ ا٬ذ٥َّ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٦كةا٢ ٠سٲؿة ٨٦ ٠ذةث٫ ثذؿاثٍ ا٣ٕجػةرة، كد٪ةقػت ٦ج٪ة٬ػة 

ح ا٧٣ٕ٪ػٯ، ككًػٮح ا١٣ػٺـ، كٚ٭ػ٥  ك٦ٕ٪ة٬ة، كٔٮَّؿ ٰٚ ٢٠ ٦ة لكردق ٤ٔٯ ًوػعَّ

ا٣كة٦ٓ ٦ٞةوؽ ا٧٣ذ٥٤١ ٨٦ ٔجةرد٫، ك٠أف قٲجٮٱ٫ ٰٚ ذ٣ٟ ٱعػةكؿ لف ٱ٪ْػؿ إ٣ػٯ 

ٔٺٝػةته ٦ٕ٪ٮٱػح ٱضػت ا٣ػؿثٍ ثٲ٪٭ػة ٦ػ٨ لصػ٢ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ ا٣ٕجةرة ٤ٔٯ ل٩٭ػة 

 ا٧٣ٕ٪ٯ، كلم دأكٱ٢و ٤٣ٕجةرة ٹ ٱ٭ذ٥ُّ ثة٧٣ٕ٪ٯ ٱ١ٮف ثٕٲؽان ٹ ٱؤػؾ ث٫.

ٞيػجط  ً ػ٧ؿكف ٚٲػ٫ ا٣ٕٛػ٢ى ٣ ٨٦ ذ٣ٟ ٦كأ٣ح كردت ٰٚ ثةب م٬ػؾا ثػةبه ٱٌي

 ٫٣ ٢٧ً آػؿق ٤ٔٯ لكَّ ا١٣ٺـ إذا ظي
 83م

. كٝؽ لٝةـ قٲجٮٱ٫ ٦كأ٣ذ٫ ٰٚ ٬ػؾا ا٣جػةب 

ٟى ك٧ٔؿان »٦سة٣ٲ٨، ٧٬ة:  ٤ٔٯ ي ٟى كزٱؽان، ك٦ة مأ٩ ، ك٩ػةٝل ا٧٣سػةؿ ا٣سػة٩ٰ، «٦ة٣

ق ٬٭٪ػة  «٦ة مأ٩ٟي ك٧ٔػؿان »ٚؾ٠ؿ لف ٝٮ٣ٟ:  ، «٦ػة مػأ٩ٟي كمػأفي ٧ٔػؿكو »ظػؽُّ

ُػػٙ ٤ٔػػٯ  «٧ٔػػؿان »كرلل لف  ، ٵف ا٣ُٕػػٙ ٤ٔػػٯ ا١٣ػػةؼ «ا١٣ػػةؼ»ٹ ٱٕي

ف ٵ»ا٧ٌ٧٣ؿة ٝجٲط، ل٦ة ٫ُٛٔ ٤ٔٯ ا٣نأف ٚٺ ٱضٮز كذ٣ػٟ ٣كػجت ٦ٕ٪ػٮم؛ 

، «ا٣نأف ٣ٲف ٱ٤ذجف ثٕجػؽ اهلل، إ٧٩ػة ٱ٤ذػجف ثػ٫ ا٣ؿَّصػ٢ ا٧٣ٌػ٧ؿ ٚػٰ ا٣نػأف

ككوٙ ٬ؾا ا٣ُٕٙ ثأ٫٩ ٝجٲط
 87م

ٚػٺ  ،؛ ٚة٣نأف مٰ  كا٧٣ُٕٮؼ مٰ  آػؿ

ٵ٩ٟ ديٮ٥٬ لف ا٣نأف ٬ٮ ا٣ػؾم ٱ٤ذػجف ثـٱػؽ، كإ٧٩ػة ٱ٤ذػجفي »٦ٺثكح ثٲ٪٭٧ة، 

ٱيؽر٫٠ ا٣كػة٦ٓ  . ك٬ؾا ا٣ُٕٙ ٱض٢ٕ ا١٣ٺـ ٗة٦ٌةن ٹ«مأف ا٣ؿَّص٢ ثنأف زٱؽ

ك٦ػ٨ لراد ذ٣ػٟ ٚ٭ػٮ »ثٲيكؿو، ك٬ٮ ا٣ؾم لدَّل إ٣ٯ ٝيجع٫. ك٣ؾ٣ٟ ٝةؿ قػٲجٮٱ٫: 

دً٭٥ ٜي إ٣ٯ لٚبًؽى ـً ا٣٪َّةًس ا٣ؾم ٱىٍكجً ـه دةرؾه ١٣ٺ ً٘
. ١ٚةف ٹثؽ ٰٚ ٬ؾق ا٣عة٣ػح «٦ي٤ٍ

، ٤ٔػٯ «٧ٔػؿان »٨٦ ص٢ٕ ا١٣ٺـ كاًعةن، ك٣ؾ٣ٟ اػذةر قػٲجٮٱ٫ ا٣٪ىػتى ٚػٰ 

                                                 

 .037 ص، ٠7ذةب قٲجٮٱ٫، ج  83م

٣ؼٺٚٲح ثٲ٨ ا٣جىؿٱٲ٨ كا١٣ٮٚٲٲ٨، ٚٞؽ ذ٬ػت ا٣جىػؿٱٮف إ٣ػٯ ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ٨٦ ا٧٣كةا٢ ا  87م

ٔؽـ صٮاز ا٣ُٕٙ ٤ٔٯ ا٣ٌػ٧ٲؿ ا٧٣ضػؿكر، كذ٬ػت ا١٣ٮٚٲػٮف إ٣ػٯ صػٮازق. ا٩ْػؿ ٬ػؾق 

 .65، ا٧٣كأ٣ح 065 ص، 9ا٧٣كأ٣ح ٰٚ اٷ٩ىةؼ ٰٚ ٦كةا٢ ا٣ؼٺؼ ٣ٶ٩جةرم، ج 
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ٟى زٱؽان »ؽٱؿى: كص٢ٕ ا٣ذٞ ،دٞؽٱؿ ٢ٕٚو  ي ٣ ٟى كد٪ةكي ي «٦ة مأ٩
 89م

. 

٠ة٩خ َؿٱٞح قٲجٮٱ٫ ٰٚ ا٣٪ْؿ إ٣ٯ ا٣ذؿ٠ٲت ٤ٔٯ ل٫٩ ٩كػٲشه كاظػؽه ٱضػت 

ىؽ ٦٪٫ ٚة٧٣ٕٲةر ا٣ض٧ة٣ٰ ٤٣ذؿ٠ٲػت ٝػةا٥ه ٣ؽٱػ٫  ،لف ٱذؿاثٍ ثُؿٱٞح دؤدٌم ٦ة ٱٞي

٭ؿق ا٣ذؿ٠ٲت ا٤٣٘ٮم، ٚ٭ٮ ا٣ىٮرة ا٣ذػٰ ٱذجػؽَّل  ٤ٔٯ كًٮح ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱْي

لمُّ ػ٢٤ ٰٚ ٬ؾق ا٣ىٮرة قٲؤدٌم إ٣ٯ ػ٢٤ ٚػٰ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٩ٛكػ٫، ث٭ة ا٧٣ٕ٪ٯ، ك

 كٝؽ ٱؤدٌم إ٣ٯ ٝجع٫. ،ك٬ؾا ٱي٪ٞهي ٨٦ ص٧ة٣ٲح ا٣ذؿ٠ٲت

ك٢ٕ٣َّ ٦كأ٣ح كًٓ ا١٣ٺـ ٰٚ ٦ٮا٫ًٕ ٦ػ٨ ل٠سػؿ ا٧٣كػةا٢ ا٣ذػٰ دػؽؿُّ ٤ٔػٯ 

ا٬ذ٧ةـ ٬ؤٹ  ا٣ؽارقٲ٨ ثذؿاثٍ ا٣ٕجػةرة كد٪ةقػج٭ة، كٝػؽ رلل ٚٲ٭ػة ٬ػؤٹ  ٦ٕٲػةران 

كثٲةف ا٣ؽٹ٣ح، ك٬ٰ ا٧٣كأ٣ح ا٣ذٰ لمػةر إ٣ٲ٭ػة قػٲجٮٱ٫، كدعػؽَّز٪ة  ٣ٮًٮح ا٧٣ٕ٪ٯ

ٔ٪٭ة ٚٲ٧ة ٔؿً٪ةق ٰٚ وٛةت ا١٣ػٺـ. كٝػؽ لزَّػؿت ٬ػؾق ا٧٣كػأ٣ح ٚػٰ ا٣جٺٗٲػٲ٨ 

ح ا٣ذٕجٲؿ.  دأزٲؿان كاقٕةن، ك٥٬ ا٣ؾٱ٨ ص٤ٕٮ٬ة ٦ٕٲةران ٣ض٧ةؿ ا٣ٕجةرة كوعَّ

ٱٕ٪ػٰ كًػٓ ا١٣ػػٺـ ٚػٰ ٦ٮاًػ٫ٕ لف دٌػػٓ ا٧٤١٣ػةت داػػ٢ ا٣ذؿ٠ٲػػت 

جِّػؿ ٔػ٨ ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٧٣يػؿاد ٤ٔػٯ  ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٧٣ٮآً ا٣ذٰ ٱ٨١٧ ٣٭ة ٚٲ٭ػة لف دٕي

٩عٮ وعٲط ككاًط ٨٦ ٗٲؿ لف ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ٕجةرة ٣ىجفه لك اًػُؿاب، ٚذٌػٓ 

ك٠ؾ٣ٟ ا٧٣ٕؿٚػح، كدكػذؼؽـ ٦ػة دذٲعػ٫ ٝٮأػؽ ا٤٣٘ػح ٦ػ٨  ،ا٣٪١ؿة ٰٚ ١٦ة٩٭ة

أػٲؿ، ٝػػؽرات ٣ذأدٱػػح ا٧٣ٕ٪ػػٯ ٦ػػ٨ ظٲػػر ا٣ذٕؿٱػػٙ كا٣ذ٪١ٲػػؿ، كا٣ذٞػػؽٱ٥ كا٣ذػػ

                                                 

ٝػؽ ٝػػةؿ . ك038 – 037 ص، 7راصػٓ دع٤ٲػ٢ قػٲجٮٱ٫ ٣٭ػؾق ا٧٣كػةا٢ ٚػٰ ا١٣ذػةب، ج   89م

:   كإ٧٩ػة ٩ىػجٮا ٧ٔػؿان؛ ٵف ٧ٔػؿان ٬ػٮ 939 ص، 9ا٣كٲؿاٰٚ ٰٚ مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ج

، كٹ  مؿٱٟ ا١٣ةؼ ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ، ك٥٣ ٱىطَّ ا٣ُٕػٙ ٤ٔٲػ٫؛ ٵف ا١٣ػةؼ ًػ٧ٲؿ ٦ؼٛػٮضه

، ك٥٣ ٱى٤يط لٱٌػةن رٕٚػ٫؛ ٵ٩ػٟ ٣ػٮ رٕٚذػ٫  ِّٰ ٙي ا٣ْة٬ؿ ا٧٣ؼٛٮًض ٤ٔٯ ا١٧٣٪ ٱضٮز ُٔ

ٓى ثٲ٪٭٧ػة٠٪خ ٔةَٛةن ٫٣ ٤ٔٯ ا٣نأًف، ك٣ ٟو ٤٣نػأًف، كٹ لردتى لف دض٧ػ  ،ٲف ٧ٔػؿكه ثنػؿٱ

 : ٟى ٝي٤خى َّ ٓي ؟ ٚىةر ٠أى٩ ٟى ث٧٪ـ٣ح ٦ة دى٪ ٟى ك٦ة٣ ٢ٕى ٦ة مأ٩ ٢٧ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ، ٚضي ٚعي

 ٦ة و٪ٕخى كزٱؽان .
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واسدخدام اهقصر، وأدوات اهعطف، وغٖر ذهك يًب خُدٖدُ اهوغج هًسدخديّب. 

 ،، وال ٕعَٔ ذهك اهثدثَذ نثٌ ارنثرا «يعبٍٔ اهَدْ»وِذا يب سًبه اهَُدبة 

ُ اهموًبت يٌ يعبٍن خٌٖ خمثْن تَّٖثب ناتثبت ٍدْٕثج.  تن اهثدذ نًب خؤدِّٕ

نثدِم اهوّثثِ  يثٔ ووطع اهمثام يثٔ يْطثعُ ٕثؤدي وهثٓ وطثْم اهمثام و

اهًعبٍٔ، وِذا يب نَبه سٖثُْٕ خٌٖ خطرَّق وهٓ ِثذه اهًسثةهج. يلثبل ذهثك يثب 

ال ٕجْز هوًعريثج أن خمثْن خثبالً لًثب خمثْن اهَمثرة يدودثثُ  »ذلره يٌ أٍُ 

 «نثثد اهلل»نوثٓ أن ٕمثْن  «ِذا أخَْك نثَد اهلل». وذهك يلن تْهَك: «تبهَمرة

خثٌٖذ ُْٕطثُع يثٔ »ُٕ ِذا اهمام تةٍُ اسًُ اهذي ُٕعرُف تُ، وتد وصف سٖثْ

ُُ يثع اهقبنثدة  ؛«غِٖر يِْطِعُ ُُ ويقبصثد اهًثدموِّى وٕدَّسث ونوََّن ذهك تًب ٕدَّفث

وًٍثب خمثْن اهًعريثجُ » :دَّى اهًعَٓ، يقبلاهوغْٕج واهًعَٓ اهَدْي اهذي تُ ُٕؤَ 

ُثُ  يثَٖبً نوّٖب أو يثَٖثجً نوثٓ اسثى أو غٖثر اسثى، وخمثْن صثفجً هًعثروٍف خُثَِّٖ

وخؤلُِّده أو خقَطُعُ يٌ غٖره، يإذا أردَت اهخثَر اهذي ٕمْن خبالً وتع يُٖ األيثُر 

ٌَ تثُ، يثبهَمرةُ  َح اهًعريجَ أو خَثََّٖ َْطِّ يا خظْع ئ يْطعُ االسى اهذي ُجِعَن هُِٖ

َُثُة تثثن ذهثك. يّثذا أيثُر  خمُْن خبالً وهٖسح خمُْن شثٖابً تثد نَريَثُ اهًخب

«ج، يةجرِه لًب أجروه، وطع لنَّ شثٔ  يِْطثعُاهَمرة، وِذا أيُر اهًعري
(83)

 .

ٌِ اهمام وتُثدُ وطُع اهمام ئ يْاطعُ هودالهثج نوثٓ  وهًب لبن يعٖبَر خس

اهًعبٍٔ يإنَّ وطع اهًعريج يْطَع اهَمرة جعن اهصثٖغجَ اهوغْٕثج يثٌ اهمثام 

 ، ألٍُ ٕؤدِّي وهٓ اهوث .«اهمام اهخثٖذ»اهذي سًبه سٖثُْٕ 

ٖثُْٕ نٌ اهًْاطع يعٖبراً هوَدبة اٗخثرٌٕ اهثذٌٕ ٍوثروا وتد لبٍح يمرة س

وِثذا  .وهٓ اهدرالٖة اهوغْٕج ويُ يب ٕجْز أن ْٕطع ئ يْطثٍع يثب أو ال ٕجثْز

ئ يسةهج هغْٕثج خٖثذ  (183ِ( ريض يب أجبزه اهمسبئٔ )313ِاتٌ اهسراج )
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كًٓ ا٢ٕٛ٣ ٰٚ ٦ٮًٓ اٹق٥، ٚأ٧ًؿ اٹق٥ ككًٓ ا٢ٕٛ٣ ٰٚ ٦ٮ٫ًٕ ٧٠ػة 

٥ًٕ٩ى ا٣ؿَّصػ٢ي ٱٞػٮـ، كٝػةـ »٦سةؿ ذ٣ٟ:  ؛دٮًٓ ا٣ىٛح ٦ٮ٫ًٕٱيعؾؼ اٹق٥ ك

، ٱؿٱؽ  «ٔ٪ؽؾ ٧ؿي ، «٥ًٕ٩ ا٣ؿَّصػ٢ي رصػ٢ه ٝػةـ» ، ك«٥ًٕ٩ى ا٣ؿَّص٢ي رص٢ه ٔ٪ؽؾ»ٚٲٌي

كل١٩ؿ اث٨ ا٣كؿاج ٬ؾا، ك٢٤ٔ ذ٣ٟ ثأ٫٩ ٹ ٱضٮز لف ٱٞٮـ ا٢ٕٛ٣ ٦ٞةـ اٹقػ٥، 

ًػٓ مػٰ  ٚػٰ كإ٧٩ة دٞٮـ ا٣ىٛةت ٦ٞة٫٦، كا٢ٕٛ٣ إذا كوٛ٪ة ث٫ ٚإ٧٩ػة ٬ػٮ ك

ػؽُّ ٦ػ٨ اٹدكػةع ٚػٰ ا٤٣٘ػح  ٗٲؿ ٦ٮ٫ًٕ، ٚإذا ٠ةف كًٓ ا٣ىٛح ٦ٞةـ اٹق٥ ٱٕي

١ٚٲٙ ٩ٞٲ٥ ا٢ٕٛ٣ ٦ٞةـ اٹق٥
 80م

 ؟.

 ، ك٬ػٮ 077٬كظٲ٨ كو٤خ ٬ؾق ا٣ٌٞٲح إ٣ٯ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ا٣ضؿصػة٩ٰ م

ك٨ى ا١٣ٺـ ٰٚ كًػ٫ٕ ٚػٰ صلُٔة٬ة وٲ٘ح  ،اٷ٦ةـ ٰٚ ا٣٪عٮ ٧ة٣ٲحن، كص٢ٕ ظي

٨ لف ٱٕذ٧ؽ ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔٯ ٝةٔؽة دك٧ط ٧٣ػ٨ ٱذَّجٕ٭ػة ٦ٮا٫ًٕ، ك٠ةف ٹثؽ ٫٣ ٦

ٚ٭ػػة، ٚٲىػػٮغ ٠ٺ٦ػػ٫ َجٞػػةن ٣٭ػػة، ككصػػؽ لف  ثػػأف ٱيػػؽرؾ ٬ػػؾق ا٧٣ٮاًػػٓ كٱذٕؿَّ

٬ٮ ا٣ٮقػٲ٤ح ا٣ذػٰ ث٭ػة ٱػذ٨١٧ وػة٩ٓ ا١٣ػٺـ ٦ػ٨ لف ٱىػٮغ ٠ٺ٦ػ٫  «ا٣٪عٮ»

وٲةٗح ص٧ٲ٤ح، كظةكؿ لف ٱكذ٪جٍ ٨٦ ا٣٪عٮ ٝٮا٩ٲ٨ لمةر إ٣ٲ٭ة ا٣ؽارقٮف ٝج٫٤ 

٢ ٚٲ٭ة ٦ػ٨ لصػ٢ لف «ٰ ا٣٪عٮث٧ٕة٩»دذ٤ٕٜ  ٓ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣ذٰ ٚىَّ ، كدٮقَّ

ٚٞػؿف ثػٲ٨ ا٣ػ٪٥ْ ك٤ٔػ٥ ا٣٪عػٮ ٚٞػةؿ:  ؛ٱض٤ٕ٭ة لداد٫ ا٧٣ٕذ٧ؽة ٣٪٥ْ ا١٣ػٺـ

ٓى ا٣ؾم ٱٞذٌٲ٫ » ٥ي إٹ لف دٌٓ ٠ٺ٦ٟ ا٣ٮً ، «٥٤ٔي ا٣٪َّعػٮ»ا٥٤ٔ لٍف ٣ٲف ا٣٪َّْ

ػٍخ  ٖى ٔ٪٭ػة، كد٢٧ٕى ٤ٔٯ ٝٮا٩ٲ٪٫ كلوٮ٫٣، كدٕؿؼى ٦٪ة٬ض٫ ا٣ذػٰ ٩يً٭ضى ٚػٺ دـٱػ

ِى ا٣ؿقٮـ ا٣ذٰ ريًق٧ىخ ٣ٟ، ٚٺ ديًؼ٢َّ ثنٰ و ٦٪٭ة «كدعٛ
 85م

. 

ك٩ٛ٭٥ ٨٦ ٠ٺ٫٦ ٤ٔٯ ٦ٕة٩ٰ ا٣٪عٮ لف ا٧٣كأ٣ح دذ٤ٕٜ ثٮًٓ ا١٣ػٺـ ٚػٰ 

٦ٮا٫ًٕ، كٝؽ لكًط ذ٣ٟ ٨٦ ػٺؿ دعؽٱؽ ا٣ٮصٮق ا٣ذٰ ٱضت ٤ٔػٯ وػة٩ٓ 
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ػَٔ  امكالـ أف ٓعخىدَا خٔي ٓصِغ قالوٍ، كَْ كجِقٌ حخَّصػل ةا سػخعىاؿ امصِّ

وي أجل أف ٓكِف اسػخعىامُا ؿػااًا   ،كامدركؼ كؼؾ امىعاًْ امخْ حدؿُّ عنُٔا

عنّ امخعتٔر عي وـاصد امىػخكنِّه، ك  حُػدًؾ َػذق امىعػاًْ وػي عٔػر وعرؼػث 

 وعىَّـث ةامٌدِ كؿِاعدق امخْ ؿرًََّا امٌداة.

ىَِّٔز ةػٔي ؼٔ ،ةدَّ منٌاظه وي أف ٓعرؼ كجِق قل ةاٍب كؼركؿٍ ؼؽْ امختر  

 ،«ٌٓطنُؾ زٓػدٌ » ك «زٌٓد ٌٓطنؾُ »امعتاًات كا  حُا، ؼٔعرؼ امؽرؽ ةٔي ؿِمف: 

، «زٌٓد َػِ امىٌطنػؾُ » ، ك«امىٌطنؾ زٓدٌ » ، ك«زٌٓد امىٌطنؾُ » ، ك«وٌطنٌؾ زٓدٌ » ك

، كمكػل . كَْ ؼركؽ ًؽُػه وٌُػا اباتػاً ةصػٔ  وخخنؽػثٍ «زٌٓد َِ وٌطنؾٌ » ك

 ًٌظر إمػّ امؽػركؽ ؼػْ امخعتٔػر ،شرط كامجزاءكقذمف األور ؼْ ام صٔغث ا مخُا.

. «إف حخػرْج ؼنًػا اػاًجٌ » ك «إف حخرْج أارجْ »عي امىعٌّ ةٔي عتاًات وثل: 

جػاءًْ زٓػٌد »ًٌظر إمّ امِجِق امخْ ًراَػا ؼػْ  قذمف ؼْ امداؿ خٔيكاألور 

ؼٌعرَؼ امؽرؽ ةٔي  ،كَذا وا ٓخعنّؾ ةامدركؼ .«جاءًْ كَِ ُٓسرع» ك «وسرعا  

ؼٔىػا  «إف»امخػْ مٌؽػْ ا سػخـتاؿ، ك ةػٔي  « » مخْ مٌؽْ امدػاؿ كا« وا»وعٌّ 

وِاضػ  عنػّ ذمػف ؼٔىا َِ قائي. ك «إذا» ٓخرّجح ةٔي أف ٓكِف أك   ٓكِف ك

امؽصػػل كامِصػػل، كامخصػػرؼ ؼػػْ امخعرٓػػػ كامخٌكٔػػر، كامخـػػدٓه كامخػػنأر، 

كامدذؼ كامخكراً، كابضىاً كابظُاً. كعنّ صاً  امكػالـ أف ٓعػ  قػل 

ْ وِضعٍ، كٓسخعىنٍ عنّ امصدثذمف ؼ
(86)

. 

 خالصة:
قاًج اًاسػات عنىػاء امنغػث كامتالعػث ؿائىػث عنػّ أوػرٓي ٓكِىػُل أخػدَىا 

كؿػد حجنػّ أوػر  .إار، كَىا أور امصدث كامِضِح كأوػر امدسػِي ؼػْ امكػالـ

امدسي ؼْ عدة أوًِ أَىُا امخٌاسب ةٔي األمؽاظ كامخالؤـ ةػٔي امىعػاًْ، كامعٌآػث 
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كش ا١٣ٺـ ا٣ؾم ٱْ٭ػؿ ٚػٰ ا٣ذ٪ةقػت ثػٲ٨ ا٣ٕجػةرات، كٝػؿا ة ثة٧٣ج٪ٯ كا٧٣ٕ٪ٯ ك٩

ككًػٓ ا١٣ػٺـ  ،ا٣٪ه كٜٚ ٝٮأؽ ا٧٣ٕ٪ٯ كا٣٪عٮ، كد٪ةقت ا٣ض٤٧ح ٦ج٪ٯ ك٦ٕ٪ػٯ

ٰٚ ٦ٮا٫ًٕ. إف ٬ؾق ا٣ؿؤٱح ا٣ض٧ة٣ٲح ١٤٣ٺـ كا٣٪ه دؤقف ٣ُؿٱٞح ص٧ة٣ٲػح دٞػٮـ 

ك٨ ا٣ؽٹ٣ح ٰٚ ٩ىٮص ا٣ٕؿثٲح، كٱ١٧ػ٨ اٵػػؾ ث٧ُٕٲة د٭ػة ٤ٔٯ ٝٮأؽ ا٣٪عٮ كظي

 كد٧ٕٲٞ٭ة ٨٦ لص٢ ا٣ؼؿكج ث٧٪٭ش ص٧ة٣ٰ ٣ذع٤ٲ٢ ا٣٪ىٮص.

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
. رٱذػؿ، ١٦ذجػح ا٧٣ذ٪جػٰ، ٬لقؿار ا٣جٺٗح، ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ، دعٞٲٜ:  -

 .ـ٦7979ىؿ 

اٵوٮؿ ٰٚ ا٣٪عٮ، اث٨ ا٣كؿاج، دعٞٲٜ: ٔجػؽ ا٣عكػٲ٨ ا٣ٛذ٤ػٰ، ٦ؤقكػح  -

 .ـ7996، 9ا٣ؿقة٣ح، ط

ا٢ ا٣ؼٺؼ ثػٲ٨ ا٣٪عػٮٱٲ٨ ا٣جىػؿٱٲ٨ كا١٣ػٮٚٲٲ٨، لثػٮ اٷ٩ىةؼ ٰٚ ٦كة -

ا٣ع٧ٲػؽ، ٦ُجٕػح ٰ ا٣ػؽٱ٨ ٔجػؽ ٲػا٣جؿ٠ةت اٵ٩جةرم، دعٞٲػٜ، ٦ع٧ػؽ ٦ع

 .ـ7967ا٣كٕةدة، ٦ىؿ 

ٰ ا٣ػؽٱ٨ ٔجػؽ ٲػإٱٌةح ا٣ٮٝٙ كاٹثذؽا ، لثٮ ث١ؿ اٵ٩جػةرم، دعٞٲػٜ: ٦ع -

 .ـ٦7977ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، د٦نٜ،  ا٣ؿظ٨٧ ر٦ٌةف،

 .ـ7999 ،7ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٲةٰٚ، دار َٺس، د٦نٜ، ط ثؽاآ ا٣ع٧١ح، د. ٔجؽ -

 د٦نٜ. ا٣جؽٱٓ، اث٨ ا٧٣ٕذـ، ٩نؿ لٗ٪ةَٲٮس ٠ؿادنٞٮٚك١ٰ، دار ا٣ع٧١ح، -

ا٣جٲةف كا٣ذجٲٲ٨، ا٣ضةظِ، دعٞٲٜ: ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٬ػةركف، دار ا٣ضٲػ٢ كدار  -

 .ا١ٛ٣ؿ، ٣ج٪ةف
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 دةج ا٣ٕؿكس، ا٣ـثٲؽم، دعٞٲٜ: ٦نذؿؾ، كزارة اٷرمةد كاٵ٩جة  ا١٣ٮٱذٲح. -

كف، دار ا١ٛ٣ؿ، كدار ا٣ضٲػ٢، عٲٮاف، ا٣ضةظِ، دعٞٲٜ: ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةرا٣ -

 .ـ7988

 ٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ضةر، دار ا٣٭ؽل، ثٲؿكت.ا٣ؼىةاه، اث٨ ص٪ٰ، دعٞٲٜ: ٦ع -

٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ،  دٹا٢ اٷٔضةز، ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ، دعٞٲػٜ: ٦ع٧ػٮد -

 ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ، ٦ىؿ.

اث١ح، دار ا١ٛ٣ػؿ قؿ ا٣ٛىةظح، ا٣ؼٛةصٰ، دعٞٲػٜ: د. داكد ُٗةمػح ا٣نػٮ -

 .ـ9336 ،7ط

 مؿح ا١٣ةٚٲح ا٣جؽٱٕٲح، وٰٛ ا٣ؽٱ٨ ا٣ع٤ػٰ، دعٞٲػٜ: د. ٩كػٲت ٩نػةكم، -

 .ـ٦7980ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، د٦نٜ، 

مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ا٣كٲؿاٰٚ، دعٞٲٜ: لظ٧ؽ ظك٨ ٦٭ؽ٣ٰ، ك٤ٔػٰ قػٲؽ  -

 .ـ9338ثٲؿكت،  ٤ٰٔ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح،

 .٧٪ٲؿٱح، ٦ىؿمؿح ا٧٣ٛى٢، اث٨ ٱٕٲل، إدارة ا٧٣ُجٕح ا٣ -

ا٧ٕ٣ؽة ٰٚ ٦عةق٨ ا٣نٕؿ كآداث٫ ك٩ٞؽق، اثػ٨ رمػٲٜ ا٣ٞٲؿكا٩ػٰ، دعٞٲػٜ:  -

 .ـ7987 ،5ٰ ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ، دار ا٣ضٲ٢، ٣ج٪ةف، طٲ٦ع٧ؽ ٦ع

 ٠ذةب قٲجٮٱ٫، دعٞٲٜ: ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، ٔة٥٣ ا١٣ذت، ثٲؿكت. -

، ٦ؤقكػح ا٤١٣ٲةت ١٤٣ٛٮم، دعٞٲٜ: د. ٔؽ٩ةف دركٱل ك٦ع٧ؽ ا٧٣ىؿم -

 .ـ7998 ،٣9ج٪ةف، ط ا٣ؿقة٣ح،

 .ـ7999 ،٣7كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، دار وةدر، ط -

 ٦ٕض٥ لوٮؿ ا٫ٞٛ٣، ػة٣ؽ ر٦ٌةف ظك٨، دار ا٣ُؿاثٲنٰ ٤٣ؽراقةت اٷ٩كة٩ٲح. -

٦ٕض٥ ا٣ٞػؿا ات، د. ٔجػؽ ا٤٣ُٲػٙ ا٣ؼُٲػت، دار قػٕؽ ا٣ػؽٱ٨ ٤٣ُجةٔػح  -

 .ـ9339 ،7، طد٦نٜكا٣٪نؿ، 
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٧ػػؽ ا٤٣ُٲػػٙ ٦ع ٦٘٪ػػٰ ا٤٣جٲػػت، اثػػ٨ ٬نػػةـ اٵ٩ىػػةرم، دعٞٲػػٜ: ٔجػػؽ -

 ا١٣ٮٱخ. ،ا٣ؼُٲت، كزارة ا٣سٞةٚح

ت ذػ٦ٛذةح ا٤ٕ٣ٮـ، ا٣ك١ة٠ٰ، دعٞٲٜ: د. ٔجػؽ ا٣ع٧ٲػؽ ٬٪ػؽاكم، دار ا١٣ -

 .ـ9333 ،7ا٧٤ٕ٣ٲح، ٣ج٪ةف ط

٦٪ةر ا٣٭ؽل ٰٚ ثٲةف ا٣ٮٝٙ كاٹثذؽا، اٵم٧ٮ٩ٰ، ٦ُجٕػح ٦ىػُٛٯ ا٣جػةثٰ  -

 .ـ7970 ،9ا٣ع٤جٰ، ٦ىؿ، ط

ض، ا٣نٲغ قٕؽ ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ثػ٨ ٦٪ذ٭ٯ ا٧٣ؽارؾ ٰٚ مؿح دةاٲح اث٨ ا٣ٛةر -

لظ٧ؽ ا٣ٛؿٗة٩ٰ، ًجٍ كدىعٲط كد٤ٕٲٜ: ا٣نٲغ ا٣ؽ٠ذٮر ٔةو٥ إثػؿا٬ٲ٥ 

 .ـ9337 ،7ا١٣ٲة٣ٰ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ٣ج٪ةف ط

٦ٮقػػٮٔح ٠نػػةؼ اوػػُٺظةت ا٤ٕ٣ػػٮـ كا٣ٛ٪ػػٮف، ا٣ذ٭ػػة٩ٮم، ثإمػػؿاؼ  -

 .ـ7996دٮٚٲٜ ا٣ٕض٥، ١٦ذجح ٣ج٪ةف ٩ةمؿكف،  د.

دعٞٲٜ: ٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٧٣ػ٪٥ٕ ػٛػةصٰ، ١٦ذجػح ٩ٞؽ ا٣نٕؿ، ٝؽا٦ح ث٨ صٕٛؿ،  -

 .ـ 7978، 7ط ، ٦ىؿا٤١٣ٲةت اٵز٬ؿٱح

*   *   * 
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ّ
 التؼوٍح واستخراج املؼو

ٯطٰ٭ ٤ٰؽ ٣٢ْد. 
()

 

ى:الملّخص

ٱذ٪ةكؿ ٬ؾا ا٣جعر ص٭ٮد ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٰٚ ٦ٮًٮع ٦٭ػ٥ٌ، 

 ةن ذ٧ٕٲػػح كاقػػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػػٯ ٔ٪ػػؽ ا٣ٕػػؿب  ا٧٣ٕػػؿكؼ ظػػؽٱس٬ػػٮ م٤ٔػػ٥ ا٣

ٍٛؿة ك٠كؿ٬ة  لك ما٣ذنػٛٲؿ  لك مل٦ػ٨ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ، كذ٣ػٟ ٦يػٍؾ ٠ػةف  ثة٣ػ ما٣نِّ

 ان ٠جٲػؿ ةن ا٣جعري ٨ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كرٱةدة ا٣ٕؿب ٚٲ٭ػة ١ٚػؿةن إ٣ػٯ لف ٗػؽت ٦نػؿكٔ

 ةن ٰٚ ٠سٲؿ ٦ػ٨ ٚ٭ػةرس ا١٧٣ذجػةت ٚػٰ ث٤ػؽاف ٔػٌؽة، كلز٧ػؿ ٠نػٛ ةن د٤ٌُت د٪ٞٲج

٤٧حو وة٣عحو ٨٦ ٠٪ٮز دؿاز٪ة ا٧٤ٕ٣ٰ ا٧٣ؼُػٮط ٚػٰ ةن ْٲ٧ٔ ، ل٦ةط ا٤٣سةـ ٨ٔ صي

، ا٣ؾم ٗٛػ٢ ٔ٪ػ٫ ل٤٬ػ٫، ٚجٞػٰ ر٬ػٲ٨ى ػػـاا٨ً  ٌٰ ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ا٣ؼُٲؿ ا٧٣٪ك

ا١٧٣ذجةت ٰٚ ا٣ٕة٥٣، ٤ٔٯ ل٧٬ٲذ٫ ٰٚ ٔىؿ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كاٹدىةٹت ا٣ؿ٧ٝٲػح 

 ماٷ٩ذؿ٩ػخ ، كا٣عٮاقٲت كا٣ضٌٮاٹت ك٦٪ٌىةت ا٣ذٮاو٢ اٹصذ٧ةٰٔ كا٣نةث١ح

                                                 

ٝكػ٥ ا٤٣٘ػح ، كلقذةذ ا٣٪عػٮ كا٣ىػؿؼ ٚػٰ ٌٔٮ ٦ؿاق٢ ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  م

 .ا١٣ٮٱخٰٚ ٤١ٲح ا٣ذؿثٲح اٵقةقٲح كآداث٭ة ثا٣ٕؿثٲح 

 ـ.5/9/9378كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 
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ًٞ٭٥ ا٣٘ؿثٲٲ٨ ث٪عٮ قذح ٝػؿكف، كاًػُؿار٥٬  ك٤ٔٯ رٱةدة لٔٺ٫٦ ا٣ٕؿب كقج

إ٣ٯ إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ دأرٱغ ا٣ذ٧ٕٲح ٰٚ ظٌةرات ا٣ٕة٥٣، كإ٣ػٯ اٷٝػؿار ثؿٱػةدة 

ٜي ٩ىػػٮًص ٠سٲػػؿو ٦ػػ٨  ًٙ دعٞٲػػ ا٣ٕػػؿب ٚٲػػ٫. ك٠ػػةف ٦ػػ٨ ز٧ػػؿات ذ٣ػػٟ ا١٣نػػ

ٰٚ صـلٱ٦٨ؼُٮَةت ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاص٭ة كدراقذ٭ة، ز٥ َجةٔذ٭ة 
 7م

، ز٥ ٦ػة 

دجٓ ذ٣ٟ ٨٦ دؿص٧ذ٭٧ة إ٣ٯ ا٤٣٘ح اٷ٤١٩ٲـٱح، كَجةٔذ٭ة ٰٚ قذح لصـا 
 9م

. 

هاخ
ّ
 :همذ

ى:البداوظىواالكتذافى-1
ٱؿصٓ ا٢ٌٛ٣ي ٰٚ ا٬ذ٧ة٦٪ة ث٥٤ٕ ا٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ كرٱػةدة ا٣ٕػؿب 

ٚٲ٭٧ة إ٣ٯ ٦ؿ٠ـ ا٣جعٮث كا٣ؽراقةت ا٧٤ٕ٣ٲح ثؽ٦نٜ ٔ٪ؽ٦ة كٝٙ ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػؽ 

٦٭ػ٥ٍّ  ٤ٔػٯ ٩ػهٍّ قػةثٞةن  اٱةدٰ ٦ؽٱؿ ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ٰ ٤ٕ٤٣ٮـ ا٣ذُجٲٞٲح كا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة٦ؿ

 ؽ ٤ٔػ٥ي ٣ًػكي » ٱٞٮؿ ٚٲػ٫: David Kahn   فةٛٲؽ ٠ٱدا٣جؿكٚكٮر مػٰ ا٣ذ٧ٕٲح ١٣جٲؿ ٦ؤرٌ 

َّٞٲ٫ ثٲ٨ ا٣ٕؿب ػ ،ا٣ذ٧ٕٲح ثن َي  ،ؽ اقػذؼؿاج ا٧ٕ٧٣َّػٯؿي ٚٞؽ ٠ة٩ٮا لكؿى ٦ػ٨ ا٠ذنػٙ 

«ك٩َّ٭ةج٭ة كدىذى ك٠ى 
  0م

  ٚػٰ 897٬ت٤ٞ٣ٞنػ٪ؽم ملكردق ا٦ػة  ان ٚػٰ ذ٣ػٟ ٤ٔػٯؽ٧ًػذى ٍٕ ٦ي 

ثةب إػٛػة  ٦ػة ٚػٰ ا١٣ذػت »ٰٚ موجط اٵٔنٯ ٰٚ و٪ةٔح اٷ٩نة   ٫ ا٧٣ن٭ٮر٠ذةث

«ؿِّ..٨٦ ا٣كِّ 
 0م

٦ٛذػةح ا١٣٪ػٮز ٚػٰ إٱٌػةح ما٣٪ٞػ٢ ٔػ٨ رقػة٣ح ٚٲػ٫ ٦ػ٨  ل٠سؿى ا٣ؾم  

ٕىجِّؿان ٨ٔ ثة٣ٖ لق٫ٛ ٣ٛٞؽاف د٤ٟ ا٭٥ٱٍ رى ث٨ ا٣ؽُّ   ٹا٧٣ؿ٦ٮز ح٭٧ٌ ٧ا٣ ٣ؿقة٣ح، ك٦ي
 5م

. 

                                                 

 ـ.7997ٰ ٔةـ ـ، كا٣سة٩ٰ 7987ٚوؽرا ٨ٔ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ: اٵكؿ ٰٚ ٔةـ   7م

ك٦ؽٱ٪ػح ا٤٧٣ػٟ ٔجػؽ ، وؽرت ٨ٔ ٦ؿ٠ـ ا٤٧٣ٟ ٚٲى٢ ٤٣جعٮث كا٣ؽراقػةت اٷقػٺ٦ٲح  9م

٦ػة   Series on Arabic Origins of Cryptologyثٕ٪ػٮاف م٪ٲػح ا٣ٕـٱػـ ٤ٕ٤٣ػٮـ كا٣ذٞ

 ـ.9337ك  9330ثٲ٨ ٔة٦ٰ 

 .90ص ،  THE CODE BREAKERS  0م

 . 75، ا٣ذؿص٧ح م703-795وجط اٵٔنٯ، ص   0م

م٤ٔػ٥  ٪ةٰٚ ٠ذةث٩ينؿت ٦ٓ ا٣ذعٞٲٜ كا٣ؽراقح ٭٥ ٱٍ رى رقة٣ح اث٨ ا٣ؽُّ ، ٵف ٬ؾا ا٣ع٥١ ػةَئ  5م

 .063-039ك796-7/756  ٔ٪ؽ ا٣ٕؿبا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ٯ 
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ٰٚ إٱٌػةح ا٧٣ؿ٦ػٮز   ٦ٛذةح ا١٣٪ٮز٠ة٩خ ا٣جؽاٱحي ا٣جعرى ٨ٔ ٦ؼُٮَح م

رىٱٍ٭٥ . كٝػؽ دجػٲ٨ٌ  7979مٔػةـ ثؽ٦نٜ ا٣ْة٬ؿٱح ا١٧٣ذجح ٰٚ  ك٦ؤ٣ٌٛ٭ة اث٨ ا٣ؽُّ

٣٪ة ثٕؽ ا٣جعر ٰٚ ا٣ٛ٭ةرس ك٠ذػت ا٣ذػؿاص٥ لف ا٧٣ؼُٮَػح ٹ لزػؿ ٣٭ػة، كلف 

رىٱٍ٭٥ م ٌٰ ثػػ٨ى ا٣ػػؽُّ   ٔػػة٥٣ه ٦نػػ٭ٮره ٠سٲػػؿي ا٣ذىػػة٩ٲٙ ٚػػٰ 769٬لك  763 ت٤ٔػػ

١٦ذجػػةت ػةٌوػػحن، ٚة٩ذ٤ٞ٪ػػة إ٣ػػٯ  ا٣ذ٧ٕٲػػحا٣نػػؿٱٕح كا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣ؼٛٲػػح ٔة٦ٌػػحن، ك

كدةثٕ٪ة ا٣جعر ٔ٪٭ة كٔػ٨ ٗٲؿ٬ػة ٦ػ٨ ا٧٣ؼُٮَػةت   7987مقُ٪جٮؿ ٔةـ إ

٨٦ م٭ؿ، ٚٮٝٛ٪ة ٤ٔٯ ٠٪ـ ز٧ػٲ٨  ان ٰٚ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاص٭ة ك٤ٔٮـ ا٣ٕؿثٲح ٩عٮ

ل ٔنؿة رقة٣ح، وٌٮر٩ة٬ة ثٕؽ َٮٱػ٢ ٦ٕة٩ػةة، ٨٦ ا٧٣ؼُٮَةت، ص٤٧ذ٭ة إظؽ

٩كػغو  ، كٔػٌؽةي ٥٭ً ٱٍ رى ٹث٨ ا٣ؽُّ   ٦ٛذةح ا١٣٪ٮز ٰٚ إٱٌةح ا٧٣ؿ٦ٮزل٧ٌ٬٭ة رقة٣ح م

ٹث٨ قٲ٪ة  لقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼمرقة٣ح ٨٦ 
 6م

ز٥ ّٛؿ٩ة ث٧ة ٬ٮ ل٥٬ُّ ٨٦  .

  ٧ٕػٯرقة٣ح ٰٚ اقذؼؿاج ا٧٣، ك٬ٰ مةن ٦ةدٌةن، كلٝؽـي دةرٱؼ ٥٭ً ٱٍ رى ا٣ؽُّ  رقة٣ح اث٨

ا٣ذ٧ٕٲػػح  ا٣ػػؾم  ٦ض٧ػػٮعم  ، كثػػػ963٬ت ٲٕٞػػٮب ثػػ٨ إقػػعةؽ ا١٣٪ػػؽم م٣

ٝػؽ لقػذةذ٩ة ا٣ٌٕٺ٦ػح لظ٧ػؽ رادػت ا٣٪ٛػةخ مذ٢٧ ٤ٔٯ ز٧ػة٩ٰ رقػةا٢، ٠ػةف ا

كٰٚ ق٪ح  د. ٚؤاد قـ٠ٲ٨.ا٣ٌٕٺ٦ح خ ٨٦ وؽٱ٫ٞ ا٧٣ؤرٌ رة ٔ٪٫ ٦ىٮٌ  اقذٞؽـ ٣٪ة

٘ػةت ـ ظى٤٪ة ٤ٔػٯ ٦ىػٌٮرة ٵ٬ػ٥ٌ ٠ذػةب ٚػٰ ا٣ذ٧ٕٲػح ثػةٵٝٺـ كا7986٤٣

ا٣جةاؽة، ك٬ٮ ممٮؽ ا٧٣كذ٭ةـ ٰٚ ٦ٕؿٚح ر٦ٮز اٵٝٺـ  ٹثػ٨ كظنػٲح ا٣٪جُػٰ 

إ٣ٯ ٠نٙ   مة٦ج٤ٲٮفما٣ؾم قجٜ   053٬لك ٩عٮ 078 لك 997 لك 963تم

َيجٓ ٰٚ ٣٪ؽف ٔػةـ ر٦ٮزو ٬ٲؿك٤ٗٛٲح ثٕنؿة ٝؿكف. ٱىٌعط ذ٣ٟ لف ا٧٣ؼُٮط 

كلف  ، 7770-7856م  Joseph von Hammer, صٮزٱٙ ٬ة٦ٌؿمثٕ٪ةٱح ـ 7836

                                                 

ا٣ُجٕػػػح اٵك٣ػػػٯ، د٦نػػػٜ ، 7980وػػػؽرت ٔػػػ٨ ٦ض٧ػػػٓ ا٤٣٘ػػػح ا٣ٕؿثٲػػػح ثؽ٦نػػػٜ   6م

ؽٱ٥ ا٣ػؽ٠ذٮر مػة٠ؿ ، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ظكةف ا٣ُٲةف كٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ، دٞػـ٬7980/7030

 ا٣ٛعةـ، ك٦ؿاصٕح اٵقذةذ لظ٧ؽ رادت ا٣٪ٛةخ.
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٬ٲؿك٤ٗٲٛٲحن ٰٚ ا١٣ذةثح ٤ٔٯ ظضػؿ رمػٲؽ  ةن ظؿكٚ  مة٦ج٤ٲٮفمدٔٮل ا٠ذنةؼ 

ـ ظىػػ٤٪ة ٤ٔػػٯ ٦ىػػٌٮرات ٣ػػسٺث 7997ـ. كٚػػٰ قػػ٪ح ٠7899ة٩ػػخ قػػ٪ح 

ى  مظ٢ٌ  ٦ؼُٮَةت ٰٚ ا٣ذ٧ٕٲح، ٬ٰ   اٵقػٞةـ ٚػٰ لوػٮؿ ا٤٣٘ػةت ؿٍ ا٣ؿ٦ٮز كث

نػػذ٢٧ ٤ٔػػٯ ٦بذػػٰ ٤ٝػػ٥، ، د٬ 905ت ٣ػػؾم ا٣٪ػػٮف ا٧٣ىػػؿم مكاٵٝػػٺـ  

ِّٰ ؽى ٤ٍ ضً ٦٤٣ؼُٮط ك ٦ؼُػٮط ، كةن ٱنذ٢٧ ٤ٔٯ قػجٕٲ٨ ٧٤ٝػ ٬ 709مت ثٕؽ  ٠

زة٣ر ٧٣ض٭ٮؿ
 7م

  . 

٢ ثإ٬ؽاا٭ة ٣٪ة ثٕػي ل٬ػ٢  ٌٌ ٤ٔٯ لف ز٧ٌح ٦ىٌٮرات لػؿل ٰٚ ا٣ذ٧ٕٲح دٛ

 ٥ ٰٚ ظػ٢ٌ ٭ً ٱٍ رى ٝىٲؽة اث٨ ا٣ؽُّ ا٧٣ذٌٞؽـ، ك٦٪٭ة م  ا٣ذ٧ٕٲح٦ض٧ٮع ما٥٤ٕ٣، ل٧ٌ٬٭ة 

 ر٦ٮز ا١٧٣ةدجةت كٚ٭٥ لٝٺـ ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨
 8م

ذجػح دار ا١٣ذػت ا٧٣ىػؿٱح، ٨٦ ١٦ 

ذةف ٩كػػؼإ٣ػػٯ وػػؽٱ٫ٞ د. ٦ع٧ػػؽ ٦ؿاٱػػةدٰ، ك٦٪٭ػػة ٚذعػػٰ وػػة٣ط لرقػػ٤٭ة د. 

ٹثػ٨   مػٮؽ ا٧٣كػذ٭ةـ ٚػٰ ٦ٕؿٚػح ر٦ػٮز اٵٝػٺـم٨٦ ٦ؼُػٮط ٦ىٌٮردةف 

٦ػػ٨ ١٦ذجذػػ٫  ٦ع٧ػػؽ ٔػػؽ٩ةف صػػٮ٬ؿصٰ، ل٬ػػؽا٩ة اٵك٣ػػٯ ل. كظنػػٲح ا٣٪جُػػٰ

، ك٦٪٭ة ٮَ٪ٲح ٰٚ ٚٲٲ٪ة٦ع٧ؽ ا٣ـ٦ة٦ٰ ٨٦ ا١٧٣ذجح ا٣ا٣ؼةٌوح، كل٬ؽا٩ة ا٣سة٩ٲح ل. 

                                                 

٢ٌٚ ثٲةف كدٛىٲ٢ ٣ؿظ٤ح ا٣جعر كا٣ذ٪ٞٲت ٨ٔ ٦ؼُٮَةت ا٣ذ٧ٕٲح كاقػذؼؿاص٭ة كا٠ذنػةٚ٭ة   7م

ٌٝؽ٦ػ٫ د. ٦ع٧ػؽ ظكػةف ما٠ذنةؼ ٦ؼُٮَػةت ا٣ذ٧ٕٲػح كا٣ض٭ػٮد ا٧٣جؾك٣ػح ٚٲ٭ػة   ٰٚ ثعر

٧ٕٲػح ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب كا٧٣كػ٧٤ٲ٨ ثة٤٣٘ػح ظ٢ٛ إوؽار ق٤ك٤ح دؿص٧ػح ٠ذػت ٤ٔػ٥ ا٣ذا٣ُٲةف ٰٚ 

 .ـ79/73/9330-78اٷ٩ض٤ٲـٱح، ٦ؽٱ٪ح ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ٤ٕ٤٣ٮـ كا٣ذٞ٪ٲح، ا٣ؿٱةض 

ٱًٍ٭٥ ٦ٮًٮع ثعس  8م رى ٝىػٲؽة مٝػٌؽـ لك٣٭٧ػة  ،٦ع٧ؽ ظكةف ا٣ُٲةف ٤٣ؽ٠ذٮر ٲ٨ٝىٲؽة اث٨ ا٣ؽُّ

٣٪ؽكة ا٣ٕة٧٣ٲػح ا٣سة٦٪ػح ٰٚ ا  ر٦ٮز ا١٧٣ةدجةت كٚ٭٥ لٝٺـ ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ ٥ ٰٚ ظ٢ٌ ٭ً ٱٍ رى اث٨ ا٣ؽُّ 

٣ذػػةرٱغ ا٤ٕ٣ػػٮـ ٔ٪ػػؽ ا٣ٕػػؿب، ا٣ضٮا٩ػػت ا٧٣ض٭ٮ٣ػػح ٚػػٰ دػػةرٱغ ا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣ٕؿثٲػػح، ١٦ذجػػح 

ما١٣نٙ ٨ٔ ٦ؼُٮَةت ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح:  كٌٝؽـ زة٩ٲ٭٧ةـ. 03/9/9330-98اٷق١٪ؽرٱح 

ٱًٍ٭٥ ٧٩ٮذصةن  ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ؽك٣ٰ اٵكؿ ٰٚ دػةرٱغ ا٤ٕ٣ػٮـ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب،  رى ٝىٲؽة اث٨ ا٣ؽُّ

ٰٚ ٦ض٤ػح ٦ٕ٭ػؽ ا٣ٞىٲؽة  دعٞٲٜ ٩هٌ ٩نؿ ز٥ ـ. 9338، ٦ةرس 97-90ا٣نةرٝح صة٦ٕح 

 ـ.9379، ا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ، ٩ٮ٧ٚجؿ 56ا٧٣ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲح، ا٧٣ض٤ؽ 
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٧٣ع٧ػػؽ ٦ؿدٌػػٯ   ٯ ٔػػ٨ لوػػٮؿ ا٧ٕ٧٣َّػػٯ٠نػػٙ ا٧٘٧٣َّػػ٦ىػػٌٮرة رقػػة٣ح م

ثٲؽم،  َـّ ا٣نػٲغ ٩ْػةـ  كردد٪ة ٬ؽٱٌحن ٨٦ا١٧٣ذجح ا٣ٲ٭ٮدٱح ا٣ٮَ٪ٲح ثة٣ٞؽس،  ٨٦ا٣

 .ا٣جعؿٱ٨ٰٚ ا٣ٲٕٞٮثٰ 

ى:ًاوحدوثىًاالتطموظىوادتخراجؼاىقدومى-2
ٍٛؿة  كاقذؼؿاج ا ٕيؽان دذ٪ة٦ٯ ل٧٬ٲح ا٣ذ٧ٕٲح ما٣نِّ ػ ٍٛؿة  وي ٧ٌٕ٧٣ٯ م٠كؿ ا٣نِّ

ٰٚ ٔىؿ٩ة ا٣ؾم لوجعخ ٚٲ٫ ا٣ذ٧ٕٲح ما٣ذنٛٲؿ  ظضػؿى اٵقػةس ٚػٰ ٦ضذ٧ػٓ 

ا٧٣ٕؿٚػػح ا٣ؿ٧ٝٲػػح كا٤ٕ٧٣ٮ٦ٲػػةت كل٦ػػ٨ اٹدىػػةٹت كا٣عٮاقػػٲت كا٣نػػةث١ح 

ٌٚػٺن ٔػ٨ دُجٲٞةد٭ػة اٵػػؿل ، ماٷ٩ذؿ٩خ  ك٦٪ٌىةت ا٣ذٮاوػ٢ اٹصذ٧ػةٰٔ

٧٤ٕ٣ٲح كا٣ذٞ٪ٲح كا٣ذضةرٱػح كا٣نػؤكف ا٣ذٰ اقذ٘ؿٝخ ص٧ٲٓ ا٤ٕ٣ٮـ كا٧٣ٲةدٱ٨ ا

ا٧٣ؽ٩ٲح كا٣ؽاػ٤ٲح كا٣ٕك١ؿٱح كا٣ؼةرصٲػح كٗٲؿ٬ػة. ك٣ٕػ٢ٌ ٦ػ٨ ٩ة٤ٚػح ا٣ٞػٮؿ 

، اٝذٌػذ٫ دكاعو ٦ؼذ٤ٛػحه ٷػٛػة  ان ٝػؽٱ٥ صػؽٌ  اٷمةرة إ٣ٯ لف اقذ٧ٕةؿ ا٣ذ٧ٕٲػح

ةؿ لك ٱي١ذت ٨ٔ اٳػؿٱ٨، ٚٺ ٔضت لف د١ٮف ظٌػةراتي ا٣ٕػة٥٣  ثٕي ٦ة ٱٞي

٧ةؿى ا٣ذ٧ٕٲح ٦٪ؾ ل٠سؿ ٨٦ ل٣ٰٛ ق٪ح ٝجػ٢ ا٧٣ػٲٺد. ٤ٔػٯ ا٣ٞؽٱ٥ ٝؽ ٔؿٚخ اقذٕ

ٞى٭ػة  ، ٱض٧ٓ لوٮ٣٭ة كٝٮأؽى٬ة كَؿاا َّٙ ٩ةن ٰٚ ٦ؤ٣ كَّ ٍ٘ؽي ٧٤ٔةن ٦يؽى ى لٌف ا٣ذ٧ٕٲح ٥٣ د

ػػجي٢ى اقػػذؼؿاص٭ة ظذػػٯ صػػة  ا٣ٛٲ٤كػػٮؼ ٱٕٞػػٮب ثػػ٨ إقػػعةؽ ا١٣٪ػػؽم  كقي

٫ ا٧٣ن٭ٮر مرقة٣ح ٰٚ اقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ  870 -963٬مت َّٛ٪ ـ  ككًٓ ٦يىى

ـً ا٣ ؾم لٚةد ٦٪٫، ٤ٔٯ إٱضةزق، ٢٠ُّ ٦ى٨ٍ صة  ثٕؽق، ١ٚةف رااػؽان ٚػٰ دػأ٣ٲٙ لٝػؽ

٩حو ٰٚ دةرٱغ ظٌةرات ا٣ٕة٥٣، ك٠ةف صؽٱؿان ث٧ة كوٛٮق  كَّ  أة٬ ا١خ٥ٰٓةثل٫ٌ٩ ث٫ ٦يؽى

ٌكاد ا٣ذ٧ٕٲح ا٣٘ػؿثٲٲ٨ ث٪عػٮ قػذح ٝػؿكف، ك٤ٔػٯ رلقػ٭٥  ٰٚ ا٣ٕة٥٣، إذ قجٜ ري

ا٣ؾم ٠ذػت رقػة٣ح ثة٤٣٘ػح ا٣ٺدٲ٪ٲػح    اٷٱُةAlberti Leon Battistaٰ٣ مل٣جؿدٰ

 ـ.7066  وٛعح ق٪ح 95ٰٚ ٩عٮ م

٣ٞؽ دأٌػؿ ا٬ذ٧ةـ ا٣جةظسٲ٨ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٚػٰ ا٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ 
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ٍٛؿة ك٠كؿ٬ة  ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٧٦ة قػجٜ ذ٠ػؿق ٦ػ٨ ل٧٬ٲٌػح ٬ػؾا ا٤ٕ٣ػ٥، ك٦ػ٨  ما٣نِّ

ظذػٯ وػؽر ا٣ضػـ ي اٵكؿ ٦ػ٨  رٱةدة اٵٔٺـ ا٣ٕؿب ٰٚ كًٓ لوٮؿ ا٣ذ٧ٕٲح

ـ ا٣ػؾم ٠ػةف ٠7987ذةث٪ة م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب  

ٌُُةن ٣ػ٫ لف ٱضػٰ ى اٵكؿى ٚػٰ ق٤كػ٤ًح لصػـا و، دذػٮٌزع ٦ػة ا٩ذ٭ػٯ إ٣ٲ٪ػة ٦ػ٨  ٦يؼى

٦ىٌٮرات ٦ؼُٮَةت ا٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاص٭ة ٦نػٛٮٔحن ثػة٣ذعٞٲٜ كا٣ؽراقػح، 

ِّٙ ٨٦ ثٕؽي ٦ٮقٮٔحى ا٣ذ٧ٕٲًح ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب. ٣  ٣ًذيؤى

ى:ىءىالتطموظىوتطّورهاىرندىالطربأدبابىنذوى-3
ز٧ٌح لقجةب ٠سٲؿة لدٌت إ٣ٯ كٹدة ٤ٔػ٥ ا٣ذ٧ٕٲػح كدؽكٱ٪ػ٫ كدُػٮٱؿق ٣ػؽل 

 ا٣ٕؿب، ل٧ٌ٬٭ة:

٩نةطي ظؿ٠ح ا٣ذؿص٧ح إثٌةفى ازد٬ةر ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲػح اٷقػٺ٦ٲح، كإ٩نػة ي  -ل

ا٣ؼ٤ٲٛػػح ا٧٣ػػأ٦ٮف ٣جٲػػخ ا٣ع٧١ػػح، كاقػػذٞؽا٦ي٫ لمػػ٭ؿ ا٧٣ذػػؿص٧ٲ٨ ٦ػػ٨ 

كيًصػػؽى ٚػػٰ ا٤٣٘ػػةًت  ٗٲػػؿ٥٬، كدؿص٧ػػح ٠سٲػػؿ ٧٦ػػةا٣ٕػػؿب كا٧٣كػػ٧٤ٲ٨ ك

ا٣كػػؿٱة٩ٲح كا٣٪جُٲػػح كا٣ٲٮ٩ة٩ٲػػح كا٣ؿك٦ٲػػح كا٣ٛةرقػػٲح كا٣٭٪ؽٱػػح كاٵر٦٪ٲػػح 

د٤ػٟ  دراقػحى ذ٣ػٟ  = اٝذٌػٯا٤٣٘ػةت ا٣جةاػؽةكثٕي  ٤ٍ٘ٲحكا٣ٕجؿٱح كا٧٣ي 

٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ٠ذةثةت ٧ٌٕ٦ةةٚ٭٥ ك٦عةك٣حى ا٤٣٘ةت كدجٮٱت ظؿكٚ٭ة، 
 9م

. 

٤٘ٮٱح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ كا٧٣ٕةص٥ كا٣ؽٹ٣ػح دٌُٮري ا٣ؽراقةت ا٣ -ب

٦٪٭ضٲػح دُػٮٱؿ  = قةٔؽ ٤٣ٰٚ٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٮاقٓ ٩ذنةر كاٵوٮات، كاٹ

                                                 

ذك ا٣٪ػٮف ا٧٣ىػؿٌم مت  لم٭ؿ اٵٔٺـ ا٣ؾٱ٨ كًٕٮا ٦ىػ٪ٌٛةت ٚػٰ ا٣ذ٧ٕٲػح ثػةٵٝٺـ ا٣ٞؽٱ٧ػح:  9م

ىٍؿ  اٵقٞةـ ٰٚ ٠ن٬  905 ٙ لوٮؿ ا٤٣٘ةت كاٵٝػٺـ ، كلثػٮ ا٣ٞةقػ٥ ٰٚ ٠ذةث٫ مظ٢ٌ ا٣ؿ٦ٮز كث

٫ ٬  963ا٣ٕؿاٰٝ ٰٚ رقة٣ذ٫ مظ٢ٌ ا٣ؿ٦ٮز كٚذط لٝٛةؿ ا١٣٪ٮز ، كٱٕٞٮبي ا١٣٪ؽٌم مت ػ٪َّٛ ٚػٰ ٦يىى

ٕى٧َّٯ ، كاث٨ي كظنٲحى ا٣٪جُٰ مثٕػؽ  ـً ٬  997مرقة٣ح ٰٚ اقذؼؿاج ا٧٣ي ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ممػٮؽ ا٧٣يٍكػذى٭ة

ـً ، كصةثؿ ث٨ ظٲةف مت ٰٚ ٠ذةث٫ مظ٢ٌ ا٣ؿ٦ٮز ك٦ٛػةدٲط ا١٣٪ػٮز ، ٬  933 ٰٚ ٦ٕؿًٚح ر٦ٮزً اٵٝٺ

 ٰٚ رقة٣ذ٫ً م٦ٛذةح ا١٣٪ٮًز ٰٚ إٱٌةًح ا٧٣ؿ٦ٮًز .٬  769كاث٨ ا٣ؽُّرىٱًٍ٭٥ مت
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ثذػٮادؿ ا٣ذٰ دذ٤ٌُػت ٦ٕؿٚػحن  ٨٦ ص٭ح ا٧١٣ٲحكَؿاا٫ٞ،  ٯاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٌ 

لوػ٤ٲحن كدػٮادؿ ا٣عػؿكؼ  ٦ضؿدةن ك٦ـٱػؽةن،ا٣عؿكؼ، كلَٮاؿ ا٧٤١٣ةت 

ا٣ذٰ دذ٤ٌُت ٦ٕؿٚػحن ثٞػٮا٩ٲ٨  ٨٦ ص٭ح ا١٣ٲٛٲح، ك٧٤حٰٚ ٦ٮاٝٓ ا١٣كزااؽةن 

كثٮصػٮق ة٧٣كذ٢٧ٕ كا٧٣٭٢٧، ااذٺؼ ا٣عؿكؼ كد٪ةٚؿ٬ة ٰٚ ا٧٤١٣ح، كث

 كا٣ؿثةٔٲح كا٣ؼ٧ةقٲح.ا٣س٪ةاٲح كا٣سٺزٲح  ةتا٧٤١٣دىٌؿؼ 

ٌٰ ٰٚ  -ج ـً ا٣ؿٱةًٲحً ا٣ذٌٞؽـي ا٧٤ٕ٣ ٧ٍ٤ىػٰ ا٣عكػةًب لدٌل  ا٤ٕ٣ٮ ًٔ ـً  إ٣ٯ دٞػؽُّ

د٤جٲحن ٹظذٲةصػةت ا٣ؽك٣ػح اٷقػٺ٦ٲح ٣ؽل ا٣ٕؿًب كا٣ضجًؿ كا٧٣ٞةث٤ًح 

 ،كل٧ٔةؿ ا٣٭٪ؽقح ،اٷٍرث، كدٞكٲ٥ اٵراًٰ، كا٣ـ٠ةةٰٚ ظكةثةت 

 .كٗٲًؿ٬ة ، كدعؽٱؽ لكٝةت ا٣ى٤ٮات كا٣ٕجةداتكا٤ٛ٣ٟ

ازد٬ةري ٤ٔٮـ اٷدارة كا٣ؽكاكٱ٨ كاٷ٩نة  د٤جٲػحن ٹظذٲةصػةت اٷدارة  -د

ؼ = لدٌل إ٣ػػٯ دُػػٌٮر ٚػػٰ ا٣ؽك٣ػػح اٷقػػٺ٦ٲح ا٧٣ذؿا٦ٲػػح اٵَػػؿا

ػ٢. ازد٬ةر ك ،ذَّةبا١٣ي ا٣ؽكاكٱ٨، كمٲٮع و٪ٕح ا١٣ذةثح، ككٚؿة  ا٣ذؿقُّ

تي ٢ي ٤ٔٯ مٰ و دٮًصػلف ٱنذ٢٧ى ثٕيي ٦ة ٱي١ذتي لك ٱيؿقى  ةن ك٠ةف َجٲٕٲٌ 

ا٤٧ٕ٣ٲػح ٤٣ذ٧ٕٲػح  ا٧٧٣ةرقػحى ، ٧٦ة اٝذٌٯ د٧ٕٲذى٠٫ذ٧ة٩ى٫ لك ا٣ٌؿكرةي 

ت ا٣ضٲلكاقذؼؿاص٭ة، ك٩نٮ ى ٦٭٪ح ٠ةدت ا٣كٌؿ لك ٠ةد
 73م

. 

ا٩ذنػػةري ا٣ٞػػؿا ة كا١٣ذةثػػح كا٣عٛػػِ ٚػػٰ لرصػػة  ا٣ٕػػة٥٣ اٷقػػٺ٦ٰ،  -٬

                                                 

ـً اٷدارًة لم٭ؿ ا٧٤ٕ٣ة  ا٣ؾٱ٨ ص٧ٕٮا ثٲ٨   73م ةدً٭٥ك٤ٔٮ ػ٪َّٛ لثػٮ ث١ػؿو ا٣ىػٮ٣ٰ  :ا٣ذ٧ٕٲػح ٚػٰ ٦يىى

ذٌػػػةب ، كظ٧ػػػـةي ثػػػ٨ي 005/٬906مت ا٣عكػػػ٨ اٵوػػػج٭ة٩ٰ  ـ  ٚػػػٰ ٠ذةثػػػ٫ ملدب ا١٣ي

ـ  ٚػػٰ ٠ذةثػػ٫ ما٣ذ٪جٲػػ٫ ٤ٔػػٯ ظػػؽكث ا٣ذىػػعٲٙ ، كإقػػعةؽ ثػػ٨ ك٬ػػت 063/٬973مت

لثٮ ٬ٺؿ ا٣ٕك١ؿم مت ثٕػؽ ك، ـ  ٰٚ ٠ذةث٫ ما٣جؿ٬ةف ٰٚ كصٮق ا٣جٲةف 0٬/73ا١٣ةدت مؽ 

مػىػةاه  ٰٚ ٠ذةث٫  636٬-500  ٰٚ ٠ذةث٫ مدٱٮاف ا٧٣ٕة٩ٰ ، كلقٕؽ ث٨ ٦ى٧َّةدٰ م095٬

ػ٢ اثػ٨ ٩جةدػح ، كاثػ٨ي 768٬-٩686يجةدػح م ت ، كاثػ٨ي ا٧٣ٕؿٚح ٰٚ ا٧ٌٕ٧٣ٲة    ٚػٰ ٠ذةثػ٫ مدؿقُّ

-756  ٰٚ دةرٱؼ٫ ما٣ٕجؿ  كما٧٣ٞؽ٦ح  ا٧٣نػ٭ٮرة، كا٤ٞ٣ٞنػ٪ؽم م838٬-709ػ٤ؽكف م

 .908-9/999   ٰٚ ٠ذةث٫ موجط اٵٔنٯ ٰٚ و٪ةٔح اٷ٩نة 897٬
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ٓي ا٣ؼ٤ٛػػة  كاٵ٦ػػؿا  كا٣ٞػػةدة كاٵٔٲػػةف ٤ٔٲ٭ػػة، كروػػؽي٥٬  كدنػػضٲ

ا٣ضٮااـ ٣٭ة. كلّ٭ؿ ٦ة دض٤ٌٯ ذ٣ٟ ٰٚ ظِٛ ٦ذٮف ا٤ٕ٣ػٮـ ا٣نػؿٔٲح 

كا٤٣٘ٮٱح كٗٲؿ٬ة ٦٪ْٮ٦حن ك٦٪سٮرةن، كل٦س٤ح ٬ؾا ٦ػ٨ ا١٣سػؿة ث١٧ػةف، 

 اٷمةرة إ٣ٲ٭ة ٨ٔ ٩ىت اٵد٣ٌح كا٣نٮا٬ؽ ٣٭ة. د٘٪ٰ 

دٕػػٌؿضي ا٣ٕػػة٥٣ اٷقػػٺ٦ٰ ٤٣٘ػػـك ا٧٣٘ػػٮ٣ٰ ٦ػػ٨ ا٣نػػؿؽ كا٣عػػؿكب  -ك

ا٣ى٤ٲجٲح
م* 
٨٦ ا٣ن٧ةؿ لدٌل إ٣ػٯ ٩نػةط ا٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ  

ثٲ٨ ا٣ٞةدة كلك٣ٰ اٵ٦ؿ ٰٚ لرصة  ا٣ٕة٥٣ اٷقػٺ٦ٰ د٤جٲػحن ٹظذٲةصػةت 

ٕةرؾ ا٣ذٰ ٠ة٩ٮا ٱؼٮًٮ٩٭ةا٣ؽك٣ح كا٣ٞةدة ٰٚ ا٣عؿكب كا٧٣
 77م

. 

ىطرائقىالتطموظىومبادئىادتخراجىالمطّمى:ى-4
 جَّػٜ ٤ٔػٯ ا٣ػ٪ٌه ُى ا٣ؼٮارز٦ٲةت لك ا٤٧ٕ٣ٲةت ا٣ذػٰ دي : ٬ٰ ٌؽائٚ ا١خ٥ٰٓث

ا٣ذ٧ٕٲػح ثة٤ٞ٣ػت لك ا٣جٕسػؿة،  ٭ػةا٣ٮاًط ٣ذعٮٱ٫٤ إ٣ٯ ٩هٍّ ٧ٌٕ٦ػٯ. كل٧٬ٌ 

 كا٣ذ٧ٕٲح ثةٷثؽاؿ لك اٷٔةًح.

سؿة: دٞٮـ ٤ٔػٯ د٘ٲٲػؿ ٦ٮاٝػٓ ظػؿكؼ ا٣ػ٪ٌه ا٣ذ٧ٕٲح ثة٤ٞ٣ت لك ا٣جٕ -

 ا٣ٮاًط كٜٚ ٝةٔؽة ٦ٕٲ٪ح.

ـه ٚٲ٭ة ا٣ذ٧ٕٲح ثةٷثؽاؿ لك اٷٔةًح: ٱيكذجؽؿ  - ث٢١ِّ ظؿؼو م٢١ه لك ر٦

دة، ٠أف ٱيكذجؽؿ ث٢ٌ١ ظؿؼو ا٣عؿؼي ا٣ؾم ٱ٤ٲ٫ ٤ٔٯ  كٜٚ ٝةٔؽةو ٦عؽَّ

٢َّ٧ إ٣غ...   دؿدٲت ملثضؽ ٬ٮز  لك ظكةب ا٣ضي

ٮف ثةقذ٧ٕةؿ َؿٱٞذٲ٨ لك ل٠سؿ ٨٦ َؿااػٜ ا٣ذ٧ٕٲػح كد١ ا٣ذ٧ٕٲح ا٧٣ؿ٠جح: -

 ٨٦ لقة٣ٲت ا٣ذ٧ٕٲح. ان ا٧٣ذٌٞؽ٦ح، كٱ٪ذش ٨ٔ دُجٲٜ ذ٣ٟ ٔؽد ٠جٲؿ صؽٌ 

                                                 

٢ اقذؼؽاـ ٦ى٤ُط مظؿكب ا٣ٛؿ٩ضح  لك ا٣٘ـك ا٣ٛؿ٩ضٰ دكف ا٣عػؿ م*  ٌَّ كب ا٣ىػ٤ٲجٲح؛ ٱٛي

 ]ا٧٣ض٤ح[ ٵ٫٩ ٦ى٤ُط ا٧٣ؤرػٲ٨ ا٣ٕؿب ا٧٣ك٧٤ٲ٨.

 .96-90/ 7ٰٚ ٠ذةب م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح  ٣ؾ٣ٟ ٢ٌٚ ثٲةف كدٛىٲ٢   77م



 070 د. حييى مري عمم - د اجملمع يف عمم التعمية واشتدراج املعمى عهد العربجًو

 ٱٕٮد اقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ٯ إ٣ٯ زٺزح ٦جةدئ لقةقٲح:: ٤تادئ اـخغؽاج ا٥ّٓ٥١٭ 

٧ٕؿٚح دٮادؿ ا٣عػؿكؼ : كذ٣ٟ ثاقذ٧ٕةؿ ا٣ىٛةت ا٧١٣ٲح ٤٣عؿكؼ -

٧ؿادػت ا٣ؿ٦ػٮز ا٧٣كػذ٤٧ٕح ٚػٰ ا٣ؿقػة٣ح ث ك٦ٞةث٤ذ٭ةٰٚ ا٣٪ىٮص، 

ػٌؽ ا٧ٌٕ٧٣ةة.  ٕى ٦ىػ٨ٍ ٠ذػت ٔػ٨ ٬ػؾا ا٧٣جػؽل، لم ٝجػ٢  لكؿى  ا١٣٪ػؽمُّ كٱي

 .لكؿ رقة٣ح ٰٚ ا٣ذ٧ٕٲح ثكذح ٝؿكفوةظت   Albertiم  ل٣جٲؿدٰم

٧ٕؿٚػح لظ١ػةـ ث٪ٲػح كذ٣ػٟ ث اقذ٧ٕةؿ ا٣ىٛةت ا١٣ٲٛٲػح ٤٣عػؿكؼ: -

ٌٰ كا٣ـااػػؽ ٦ػػ٨ ظؿكٚ٭ػػة، ،ا٧٤١٣ػػح ق ٦ػػ٨  ك٦ػػة ٱٞػػةًرف كاٵوػػ٤ ٗٲػػؿى

ك٦ة ٱى١سيؿي دكرا٩ي٫ ٨٦ ا٣س٪ةاٲةت كا٣سٺزٲػةت، ، ك٦ة ٹ ٱٞةر٫٩ ،ا٣عؿكؼ

 لكاػؿ٬ة.كك٦ة ٱ١سؿ دكرا٫٩ ٰٚ لكاا٢ ا٧٤١٣ةت 

٧ٕؿٚػػح ا٧٤١٣ػػةت ا٣ذػػٰ ٱيعذ٧ىػػ٢ : كذ٣ػػٟ ثاقػػذ٧ٕةؿ ا٧٤١٣ػػح ا٧٣عذ٤٧ػػح -

ػٌؽ ا١٣٪ػؽمُّ لٌكؿى  ٦س٢كصٮد٬ة ٰٚ ا٣٪ه،  ٕى ٚٮادط ا٣ؿقةا٢ كػٮاد٧٭ة. كٱي

 .ـ76ا٣ٞؿف   ٰٚ Portaم  ثٮردةٝج٢ رقة٣ح م ٫ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ٛٮادط٦ى٨ٍ ٩جَّ 

٦ة ق٤ٙ ٦ػ٨ عذةج إًةٚحن إ٣ٯ ٲٚ اقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ٯ ا٧٣٪ْٮـ ما٣نٕؿ  ل٦ٌة

ٕىػؿكض ،ة٣ٞٮاٰٚث ٦ٕؿٚحن  ا٧٣جةدئ ًكمٌ  ،كا٣ كا٣ذنػةَٲؿ، كٔػؽًد ظػؿكؼ  ،كا٣ػؿَّ

ا٣ُٮٱ٤ح كا٣ٞىٲؿة ٧ىٌٮدةتا٣ا٣جٲخ، كا٣عؿكًؼ ا٣ىة٦ذح ك
 79م

. 

ى:ةىالطلماءىالطربىفيىالتطموظىوادتخراجؼاروادى-5
اقذ٧ٌؿت ص٭ٮد ا٣ٕؿب ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاص٭ة ما٣نٛؿة ك٠كػؿ٬ة  

٧ٍ٤ًٕىػٲ٨ ٩عٮان ٨٦ قذح ٝؿكف، ١ٚة٩خ ٦ؽرقػحن ٔؿثٲػحن رااػؽةن ٚػٰ ٬ػؾٱ٨ ا٣
 70م

ل٦ٌػة  .

                                                 

، كثعر م٤ٔػ٥ ا٣ذ٧ٕٲػح ٚػٰ ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ  ٣ٶقػذةذ 00-٧ٕ7/09ٲح  ذ٠ذةب م٥٤ٔ ا٣  79م

ٮ رؤٱح ٦ٕةوػؿة ٦ؿكاف ا٣جٮاب، ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ك٪ٮم ا٣سة٨٦ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ م٩ع

 ـ.9/77/9339 ٤٣ذؿاث 

٦ع٧ؽ ٦ؿاٱةدٰ ٰٚ ثعر ما٣ٕٮا٢٦ ا٧٣ؤزؿة ٰٚ ٩نأة كرٱةدة ٤ٔٮـ ل٠ٌؽ ٬ؾا ٢٠  ٨٦ ا٣ؽ٠ذٮر   70م

ما٣ضؽٱؽ ٰٚ ا٠ذنػةؼ ، كثعر  ةن دُٮر ٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ ٔة٧٣ٲٌ ٰ ا٣ذ٧ٕٲح ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب كدأزٲؿ٬ة ٚ

 =مل٨٦ ، كثعر ؿة ك٠كؿ٬ة ا٧٣ؽرقح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ٯ لك ا٣نٛ



 414 (4-3)ن ءااجلز (29)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

/ و171ةساٍخىا فخصجع إلً شَذ الػصةَػث الزيَػب ةػح دخاػس اليصاوَػس   ت

ورد إلَه مػح ةػػا الَينػان   نُِسب إلَه اسخزصاُج مػّاً كخاب   م( الش 786

فزال ةه شىصاً خخً فىاه  ذم وضع كخاةاً فٌ الاػّاً
 14)

وقس اسخاّصت حيػ   .

الاسرسث الػصةَث فٌ الخػاَث  الخشيَص( خخً غصص الايسيغات الػياَػث مرػب 

 (.و821كخاب  ُصتْح األغشً( ألخاس ةح غيٌ القيقشنس   ت

ًٌ وندةً ونشػػّةً وحإػػّيراً  إُ سػػت  دغػػالمُ فالخػاَػػث   الخشػػيَص( غيػػمب غصةػػ

وضػع وقياغػسه  َصْيغ متادئه ووالخػاَث الػصب إلً حسوٍنه  وإرساء دُصيله  

  ومػالجث ُستُب اسخزصاجه  ريارزمَاحه(. وقس ع منىجَاحِهاواةخس  مصإيداحِه

ٌ  دٍيَػس شىس ةشل  دشىص مؤّررٌ الخػاَػث فػٌ الػػالم التصوفسػير األمصٍ ػ

 قال فَه:   دسصار غيم الخػاَث الجسٍس(األول  :فٌ كخاةَح له David Kahnكان( 

..اّطيػُج غيً مقال  نُشص فٌ مجيث السراسات السامََّث... ةََّح دن الػصَب »

مارسيا اسخزصاج الاػّاً قتب الغصب ةضمح  طيٍب. ووفَّص لٌ وػشا الاقػاُل مػا 

ٌٍّ فٌ  ه دكتَص فخح  حارٍز «كخاةٌ كيِّه...دَُغسُّ
 15)

. 

                                                 

فػٌ  يٍّبالسّ  مداسوالسكخير  .الاػييمات: الخػاَث واسخزصاج الاػّاً دو الشيصة وكسصوا( =

 غيػم الخشػيَص   وةدد  إسىام الاسياَح والػصب فٌ غييم الخػاَث وكسص الاػّاً( ةدد

 .(الػصةػٌ غيػم الخػاَػث فػٌ الخػصاث فػٌ ةدػد مػصوان التػياب واألسػخاُ  .غنس الػػصب(

:  دسػصار غيػم الخػاَػث الجسٍػس(فٌ كخاةه  David Kahnوالتصوفسير األمصٍ ٌ  دٍيَس كان( 

Kahn On Codes: Secrets of the New Cryptology  وكخاةػػه 284و 41و 21صػػيدث  

كخػاب  مػجػم ميدػ  انظص . و93صيدث  THE CODEBREAKER(  مسخزصجي الاَػاًَّ

 .321-317دغالم الخػاَث واسخزصاج الاػاً فٌ الخصاث الػصةٌ واإلسالمٌ( ص 

م الخػاَػث واسػخزصاج كخاةنا  غيةاإلخالث غيً الاصادر والاصاجع فٌ  اً حيصَب ُل  ميذق (14 

واسػخزصاج الاػّاػً فػٌ الخػصاث   مػجم دغالم الخػاَػث  و1/49الاػّاً غنس الػصب( 

 .175-172( الػصةٌ واإلسالمٌ

 .21ص   Secrets of the New Cryptologyكخاب  دسصار غيم الخػاَث الجسٍس( (15 



 075 د. حييى مري عمم - د اجملمع يف عمم التعمية واشتدراج املعمى عهد العربجًو

ٚة٣ٕؿبي ٥٬ ا٣ؾٱ٨ ا٠ذنٛٮا ٦جةدئ اقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ، إٹ لف  »...كٝةؿ: 

ػػٮؿ ظٌػػةرد٭٥، ك٣ػػ٥ ٱ١ذنػػٙ ا٣٘ػػؿبي اقػػذؼؿاجى  ٚي ٦ٕػػؿٚذ٭٥ د٤ٌٞىػػخ ٦ػػٓ ل

.«ا٧ٌٕ٧٣ٯ ٨٦ صؽٱؽ إٌٹ ٰٚ ٔىؿ ا٣٪٭ٌح..
 76م

. 

...٣ٞؽ ٌَٮر ا٧٣ك٧٤ٮف ٦ٕؿٚحن ٩ْؿٱحن ٰٚ اقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ، دىػ٪٥ًُّ »كٝةؿ: 

«٧٦ةرقذ٭٥ ا٤٧ٕ٣ٲح ٹٔذؿاض ا٧٣ؿاقٺت، كاقذؼؿاًج د٧ٕٲذ٭ة...٨ٔ 
 77م

. 

ٕى٧َّٯ   كٝؽ ٦ٌٯ ٰٚ وؽر ا٧٣ٞةؿ ٦ة ٝة٫٣ ٰٚ ٠ذةث٫ ا٣سة٩ٰ م٦كذؼؿصٮ ا٧٣ي

ٲ٫ٍ ثػٲ٨ ا٣ٕػؿب؛ إذ ٠ػة٩ٮا لكؿى ٦ػ٨ »... ٝةؿ ٚٲ٫:  َّٞ ٣ًػؽى ٤ٔػ٥ ا٣ذ٧ٕٲػح ثنػ ٣ٞػؽ كي

٩٭ة ؿيؽ اقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣َّٯ كدكَّ َي ...«ا٠ذنٙ 
 78م

. 

 

 وغ اللغح الؼرتٍح يف ػلن التؼوٍحجهىد جم
ى ػٌذ الؼرب

ّ
 واستخراج املؼو

 

ظْٰ ٦نؿكع دعٞٲٜ ٦ؼُٮَػةت ا٣ذ٧ٕٲػح كدراقػذ٭ة ثة٬ذ٧ػةـ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح 

ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نػٜ، ٚىػؽر ا٣ضػـ  اٵكؿ ًػ٨٧ ٦ُجٮٔػةت ا٧٣ض٧ػٓ ثٕ٪ػٮاف م٤ٔػ٥ 

وػٛعح، امػذ٢٧  008ـ ٚػٰ 7987ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب  ق٪ح 

ٱ٥ ث٥٤ٞ راٲف ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؽ٠ذٮر مة٠ؿ ا٣ٛعةـ كدٮَبح كزٺزح لٝكةـ٤ٔٯ دٞؽ
 79م

. 

                                                 

 .07ا٧٣ؿصٓ ٩ٛك٫ ص   76م

 .980ا٧٣ؿصٓ ٩ٛك٫ ص   77م

 .90ص   ٧ٌٕ٧THE CODE BREAKERٯ ب م٦كذؼؿصٮ ا٣ة٠ذ  78م

د٨٧ٌٌ ا٣ٞك٥ اٵكؿ ٦٪٭ة ا٣ؽراقح ا٣ذع٤ٲ٤ٲح ٤٣ذ٧ٕٲح ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، كٝؽ صة ت ٚػٰ ػ٧كػح   79م

ب كلقػػجةث٫، كد٪ػػةكؿ زة٩ٲ٭ػػة لثػػٮاب، اػػػذٌه اٵكؿ ٦٪٭ػػة ثذٞػػٌؽـ ٤ٔػػ٥ ا٣ذ٧ٕٲػػح ٔ٪ػػؽ ا٣ٕػػؿ

٦ى٤ُعةت ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاص٭ة، كد٨٧ٌٌ زة٣س٭ة ا٧٣جةدئ ا٣ٕة٦ح ٤٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاص٭ة، 

 = ة ٨٦ ػ٫ ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٣ذ٧ٕٲح كٗٲؿ٬ػ٭ة لكصػح، كثٲ٨ٌ ػة٦كػ٭ة ٣ذةرٱغ ا٣ذ٧ٕٲػكٔؿض راثٕ



 076 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

ك٧ٌ٣ة دأٌػؿ٩ة ٰٚ إ٩ضةز دعٞٲٜ رقةا٢ ا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ كدراقذ٭ة ٠ػةف راػٲف 

ا٧٣ض٧ٓ ٱعسٌ٪ة ٰٚ ٢ٌ٠ ٦٪ةقجح ٤ٔٯ اٷقؿاع ٰٚ ذ٣ٟ، إ٣ػٯ لف اقػذٮل ا٧ٕ٣ػ٢ي 

٧ٕٲح كاقذؼؿاج ٝةا٧ةن دعٞٲٞةن كدراقحن، ٚىؽر ا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ ٨٦ ٠ذةب م٥٤ٔ ا٣ذ

  وػٛعح ًػ٨٧ ٦ُجٮٔػةت ا٧٣ض٧ػٓ، كٝػؽ 075ا٧ٌٕ٧٣ٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب  ٚػٰ م

امذ٢٧ ٤ٔٯ دٞؽٱ٥و ث٥٤ٞ راٲف ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؽ٠ذٮر مة٠ؿ ا٣ٛعةـ كدٮَبح كد٧٭ٲؽ 

كزٺزح لٝكةـ
 93م

. 

                                                 

ٞح، ك٠ةف ٝٮا = ٌٞ ٦ػ٫ لرثٕػح لثػٮاب، ا٤ٕ٣ٮـ. كل٦ٌة ا٣ٞك٥ ا٣سة٩ٰ ٚةقذ٢ٌٞ ثذع٤ٲ٢ ا٣ؿقةا٢ ا٧٣ع

كٝٛ٪ة لك٣٭ة ٤ٔٯ ا٣ذٕؿٱٙ ثأوعةب ا٣ؿقةا٢ ا٧٣ؼُٮَح: ٱٕٞػٮب ثػ٨ إقػعةؽ ا١٣٪ػؽم 

ٔىػٍؽٹف ا٣٪عػٮم مت 963٬مت  ٌٰ ثػ٨  ٱٍ٭٥ مت 666٬  ك٤ٔ رى ٌٰ ثػ٨ ا٣ػؽُّ  ، 769٬  ك٤ٔػ

٪ٌٙ ا١٣٪ؽم مرقة٣ح ٚػٰ اقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ ، كاػػذٌه زة٣س٭ػة  كص٤ٕ٪ة زة٩ٲ٭ة ٣ؽراقح ٦يىى

َّٙ ٤٧٤٣ٟ اٵمؿؼ ، كا٩ٛؿد راثٕ٭ػة ثؽراقػح رقػة٣ح ثؽراقح ٦ؼُٮَح اث٨  ٣ ؤى ٔىٍؽٹف ما٧ٍ٣ي

ٱٍ٭٥ م٦ٛذػةح ا١٣٪ػٮز ٚػٰ إٱٌػةح ا٧٣ؿ٦ػٮز . كاقػذ٘ؿؽ ا٣ٞكػ٥ ا٣سة٣ػر دعٞٲػٜ  رى اث٨ ا٣ػؽُّ

٩ىٮص ا٣ؿقةا٢ ا٣سٺث ا٧٣ذٌٞؽ٦ح، كٝؽ ا٩ذ٧ْذ٫ زٺزح لثٮاب، اقذ٢ٌٞ ٢ٌ٠ ٦٪٭ة ثٮاظؽة ٨٦ 

ؿ لٔٺـ ا٧ٌٕ٧٣ٯ ا٣جػؽٱٰٕ كآزػةر٥٬، زػ٥ ثٞةا٧ػح د٤ٟ ا٣ؿقةا٢. كلدجٕ٪ة ذ٣ٟ ث٤٧عٜ ٵم٭

 ا٧٣ىةدر كا٧٣ؿاصٓ، ز٥ ثة٣ٛ٭ةرس ا٣ٛ٪ٲح ا٣ذٛىٲ٤ٲح. 

ل٦ٌػة ا٣ذ٧٭ٲػؽ ٕٚػؿض ٵ٧٬ٲػح ا٣ذ٧ٕٲػح كا١٣نػٙ ٔػ٨  ٝٮاـ ٢ٌ٠ ٝك٥و ٦٪٭ة زٺزػح ٚىػٮؿ.  93م

، كصػة  ٦ؼُٮَةد٭ة، كاقذ٢ٌٞ ا٣ٞك٥ اٵكؿ ثذعٞٲٜ ٦ؼُٮَةت د٧ٕٲح ا٧٣٪سػٮر كدراقػذ٭ة

ما٧٣ٞة٣ذٲ٨ ، كامذ٢٧ ٤ٔٯ زٺزح ٚىٮؿ، د٨٧ٌٌ لك٣٭ة دراقػح  ػذٌه لك٣٭٧ة ثػٰٚ ثةثٲ٨، ا

٤ح، كا٣سة٩ٲػح ٚػٰ اقػذ٪جةط ا٣ذػؿاص٥ ا٣ٕٮٱىػح،  ا٧٣ٞة٣ذٲ٨: اٵك٣ٯ ٰٚ ظ٢ٌ ا٣ذػؿاص٥ ا٧٣كػ٭َّ

كثٲةف صٮا٩ت اٵوة٣ح ٚٲ٭٧ة، كزة٩ٲ٭ة ٣ٮوٙ ٦ؼُٮط ا٧٣ٞػة٣ذٲ٨ ك٧٩ػةذج ٦ىػٌٮرة ٦٪ػ٫، 

ػػٜ ٣ ٌٞ ٧٤ٞػػة٣ذٲ٨. كص٤ٕ٪ػة ا٣جػػةب ا٣سػػة٩ٰ ٤٣ذ٧ٕٲػح ٚػػٰ ٠ذػػةب كاقػذ٢ٌٞ زة٣س٭ػػة ثػة٣٪ٌه ا٧٣ع

ما٣جؿ٬ةف ٰٚ كصٮق ا٣جٲةف  ٹث٨ ك٬ت ا١٣ةدت، كصة  ٚػٰ زٺزػح ٚىػٮؿ، لك٣٭ػة ٣ؽراقػح 

رقة٣ح اث٨ ك٬ت كثٲةف صٮا٩ت اٵوة٣ح ٚٲ٭ة، كزة٩ٲ٭ة ٣ٮوٙ ٦ؼُٮط اث٨ ك٬ت ك٧٩ةذج 

ٌٜٞ ٨٦ رقة٣ح اث٨ ك٬ت. كل٦ٌة ا٣ٞ ك٥ ا٣سة٩ٰ ٚٮٝٛ٪ةق ٤ٔػٯ ٦ىٌٮرة ٦٪٫، كزة٣س٭ة ٤٣٪ٌه ا٧٣ع

د٧ٕٲح ا٧٣٪سٮر كا٧٣٪ْٮـ، ك٬ٮ ٠ذةب اثػ٨ دي٩ىٲٍ٪ٲػؿ م٦ٞةوػؽ ا٣ٛىػٮؿ ا٧٣ذؿص٧ػح ٔػ٨ ظػ٢ٌ 

 = ا٣ذؿص٧ح ، كامذ٢٧ ٤ٔٯ لرثٕح ٚىٮؿ، لك٣٭ة ٣ذؿص٧ح اث٨ دي٩ىٲٍ٪ٲؿ، كزة٩ٲ٭ة ٣ؽراقح ٠ذةث٫ 
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كز٧ٌح صـ  زة٣ر لٚؿد٩ةق ٤٣ذ٧ٕٲح ثةٵٝٺـ ا٣ٞؽٱ٧ح ٰٚ ا٣عٌةرات ا٣جةاؽة، 

٠ذةب ممٮؽ ا٧٣كػذ٭ةـ ٚػٰ ٦ٕؿٚػح ر٦ػٮز كص٤ٕ٪ةق كٝٛةن ٤ٔٯ دعٞٲٜ كدراقح 

اٵٝٺـ  ٤ٕ٣ٰ ث٨ كظنٲح ا٣٪جُٰ ا٣ؾم لكد٫ٔ ٩عٮان ٨٦ دكٕٲ٨ ٧٤ٝةن كلثضؽٱح، 

جٓ ثٕؽي. ى٧ٌة ٱُي  اقذ٤٧ٕذ٭ة ظٌةرات ا٣ٕة٥٣ ا٣ٞؽٱ٥، ٣

أواًلى:ىجؼودىأرضاءىالمجمعىالطااملونىفايىالتطمواظىواداتخراجىالمطّماىىىىىىى
ى:رندىالطرب

ػجٍٜ ٚػٰ اٹ٬ذ٧ػةـ ث٤ٕػ٥ ٦ٌخ اٷمةرة إ٣ٯ لف ا٧٣ض٧ٓ ظة ػت ا٣كَّ ز ٝىىى

ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕػؿب، كاقػذ٘ؿؽ ذ٣ػٟ ا٣ؿاةقػحى، كلٌٔػة ن 

ٔة٤٦ٲ٨، ك٦ؿاق٤ٲ٨، ٚ٭ػٮ لقػجٜ ا٣٭ٲبػةت ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ذػٰ لقػ٭٧خ ٚػٰ د٧ٔػ٫ 

ك٩نؿق، كإ٣ٲ٫ ٱ٪ذ٧ٰ ص٢ُّ ا٧٣نةر٠ٲ٨ كا٣جػةظسٲ٨ كا٧٣٭ذ٧ػٲ٨، ثٲػةف ذ٣ػٟ ٚٲ٧ػة 

 ٱأدٰ ٦ٮٌزٔةن ٤ٔٯ ٦ة قجٜ:

                                                 

٪ػ٫، ا٧٣ذٌٞؽـ كثٲةف صٮا٩ت اٵوة٣ح ٚٲ٫، كزة٣س٭ػة ٣ٮوػٙ ا٧٣ؼُػٮط ك٧٩ػةذج ٦ىػٌٮرة ٦ =

ٌٜٞ ٨٦ ٠ذةث٫. كل٦ٌة ا٣ٞك٥ ا٣سة٣ر ٚٞىؿ٩ةق ٤ٔٯ دراقح د٧ٕٲح ا٧٣٪ْٮـ  كراثٕ٭ة ٤٣٪ٌه ا٧٣ع

كدعٞٲٜ ٦ؼُٮَةد٫، كٝؽ دٮٌزٔذ٫ لرثٕػح لثػٮاب، دٌػ٨٧ٌ ا٣جػةب اٵكؿ ٦٪٭ػة رقػة٣ح لثػٰ 

ا٣عك٨ ث٨ َجةَجة ا٣ذٰ صة  ا٣عؽٱر ٔ٪٭ة ٦٪ٌض٧ةن ٤ٔٯ لرثٕح ٚىٮؿ، لك٣٭ػة ٣ذؿص٧ػح لثػٰ 

كزة٩ٲ٭ة ٣ؽراقح رقة٣ذ٫، كزة٣س٭ة ٣ٮوٙ ا٧٣ؼُػٮط ك٧٩ػةذج ٦ىػٌٮرة  ا٣عك٨ ث٨ َجةَجة،

ٌٜٞ ٦ػ٨ رقػة٣ذ٫. كص٤ٕ٪ػة ا٣جػةب ا٣سػة٩ٰ ٣ؿقػة٣ح ٚػٰ اقػذؼؿاج  ٦٪٫، كراثٕ٭ة ٤٣٪ٌه ا٧٣ع

ا٧ٌٕ٧٣ٯ ٨٦ ا٣نٕؿ ٦ضٌؿدة ٨٦ ٠ذةب ملدب ا٣نٕؿا  ، كا٩ٞك٥ ا٣عػؽٱر ٔ٪٭ػة إ٣ػٯ زٺزػح 

ا٧٣ؼُػٮط ك٧٩ػةذج ٦ىػٌٮرة ٦٪ػ٫، ٚىٮؿ، لك٣٭ة ٣ؽراقح ٬ؾق ا٣ؿقػة٣ح، كزة٩ٲ٭ػة ٣ٮوػٙ 

ٌٜٞ ٨٦ د٤ٟ ا٣ؿقة٣ح. كل٦ٌة ا٣جػةب ا٣سة٣ػر ٚض٤ٕ٪ػةق كٝٛػةن ٤ٔػٯ ٠ذػةب  كزة٣س٭ة ٤٣٪ٌه ا٧٣ع

ٍؿ٬ي٧ٰ كرقة٣ذ٫، كصة  ا٣عػؽٱر ٔ٪ػ٫ ٦سػ٢ قػةث٫ٞ ٚػٰ زٺزػح ٚىػٮؿ، لك٣٭ػة ٣ؽراقػح  ا٣ضي

ٍؿ٬ي٧ٰ، كزة٩ٲ٭٧ة  َىٰ ا٣ضي ٣ٮوػٙ ا٧٣ؼُػٮَٲ٨ ك٧٩ػةذج ٦ىػٮرة ٦٪٭٧ػة، كزة٣س٭ػة ٦ؼُٮ

ٌٜٞ ٨٦ ا٧٣ؼُٮَٲ٨. كػذ٧٪ة ا١٣ذػةب ث٤٧عػٜ ًػ٥ٌ لثٲةدػةن ص٧ٕػخ ظػؿكؼ ٤٣٪ ٌه ا٧٣ع

ٓ ا٧٣ؼُٮَػةت، دػٺ ذ٣ػٟ ٝةا٧ػح ٲػا٧٣ٕض٥، كلثٲةدػةن كيًػٕخ ٧٤٣ٕةٱػةة ٦يٍكػذى٤ٌحن ٦ػ٨ ص٧

 ز٥ ا٣ٛ٭ةرس ا٣ٛ٪ٲح ا٣ذٛىٲ٤ٲح. ثة٧٣ؿاصٓ كا٧٣ىةدر،
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 :م(8008)ت األـخاذ ا١ػٞخ٬ر كاٞؽ ا١ٙطام -5

ظْٰ ٦نػؿكع دعٞٲػٜ ٦ؼُٮَػةت ا٣ذ٧ٕٲػح كدراقػذ٭ة كَجةٔذ٭ػة ثة٬ذ٧ػةـ 

راػٲف ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ثؽ٦نػػٜ اٵقػػذةذ ا٣ػػؽ٠ذٮر مػػة٠ؿ ا٣ٛعػػةـ كرٔةٱذػػ٫ 

ٌٜٞ ذ٣ٟ، كلد٥ٌ ٫٤ٌٚ ٤ٔٲ٪ة رظ٫٧ اهلل ١ٚذت دٞػؽٱ٧ةن  كدنضٲ٫ٕ ك٦ذةثٕذ٫ إ٣ٯ لف دع

ذةب م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب  ا٣ػؾم ٤٣ضـ  اٵكؿ ٨٦ ٠

ـ7987وؽر ٨ٔ ا٧٣ض٧ٓ ق٪ح 
 97م

، لكٚٯ ٚٲ٫ ٤ٔٯ ا٣٘ةٱح ٚػٰ ثٲػةف ل٧ٌ٬ٲٌػح ٤ٔػ٥ 

ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاص٭ة، كدؾ٣ٲ٢ وٕٮثذ٫، كدٮًػٲط دٹ٣ذػ٫، كإٔة٩ػح ا٣ٞػةرئ ٤ٔػٯ 

جي٢ اقذؼؿاص٭ة، كرٱةدة ا٣ٕؿب ٚٲ٭٧ة. ك٠ذت لٱٌةن دٞػؽ ٱ٧ةن ٚ٭٥ َؿااٜ ا٣ذ٧ٕٲح كقي

ـ٤٣7997ضـ  ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا١٣ذةب ٩ٛك٫ ا٣ؾم وؽر ٔػ٨ ا٧٣ض٧ػٓ ٚػٰ  ةن ٦٭٧ٌ 
 99م

 ،

ثٲ٨ٌ ٚٲ٫ ل٧٬ٲٌػح ٦ٮًػٮع ا٣ذ٧ٕٲػح، كٝٲ٧ػح ا١٣نػٙ ٔػ٨ ٦ؼُٮَةد٭ػة، كدعٞٲٞ٭ػة 

 ك٩نؿ٬ة، كا٣ذؾ٠ٲؿ ث٧ة ٣ٞٲ٫ ا٣ضـ  اٵكؿ ٨٦ وؽل ٣ؽل ا٧٣٭ذ٧ٲ٨ كا٣جةظسٲ٨.

 :م(5998)ت األـخاذ ا١ٓاّل٤ث أض٥ػ راحب ا٨١ٙاخ -8

ٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ٠ةف رظ٧ػ٫ اهلل وػةظت ٌٚػ٢ ٠جٲػؿ ٌٔ

ٚػٰ ٤ٔٯ ثؽاٱةت ٔؽد ٨٦ ا٧٣نةرٱٓ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٤٣٘ٮٱػح كاٷظىػةاٲح كا٣ىػٮدٲح 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ؿ٠ـ ا٣ؽراقةت كا٣جعٮث ا٧٤ٕ٣ٲح؛ ٚٞؽ ٠ةف لكؿ ٦ىػ٨ كًػٓ 

لقك٭ة، كرق٥ ػُُ٭ة، كلٔػٌؽ صػؽاك٣٭ة، كثةمػؿ دضةرث٭ػة، كاقػذٞؽـ از٪ػٲ٨، 

ا٣نػٕجح ا٤٣٘ٮٱػح ٧ٕ٤٣ػ٢ ٚػٰ  -ذةر٥٬ ٨٦ ٤َجذ٫ ٰٚ دث٤ٮـ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة اػ

٦ض٧ٮٔح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٧٣ؿ٠ـ
 90م

. كٝؽ ٦ٌخ اٷمةرة إ٣ٯ ٠جٲؿ ٫٤ٌٚ ٤ٔٲ٪ػة 

                                                 

 .7-7/5دٞؽٱ٥ ا٣ضـ  اٵكؿ ٨٦ ٠ذةب م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح    97م

 .70-7/77  ا٣سة٩ٰ ٨٦ ٠ذةب م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح  دٞؽٱ٥ ا٣ضـ  99م

ـ ٧ٔػٺ ثإمػؿا٫ٚ ٧٬7978ة ٠ةدت ا٣جعر ٱعٲٯ ٦ٲؿ ٤ٔػ٥ ك٦ع٧ػؽ ظكػةف ا٣ُٲػةف قػ٪ح   90م

 إ٣ٯ ا٧٣ؿ٠ـ ٱٮ٦ةن ٢ٌ٠ لقجٮع. ٦نةر٠ذ٫ كظٌٮرقك
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٧٤٣كػةٔؽة ٚػٰ  ٚػؤاد قػـ٠ٲ٨ ا٣ٌٕٺ٦ػح ا٣ػؽ٠ذٮرخ وؽٱ٫ٞ ا٧٣ػؤرٌ ثة١٣ذةثح إ٣ٯ 

٫ ٦ض٧ٮٔػةن ا٣جعر ٨ٔ ٦ؼُٮَةت ٰٚ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاص٭ة، ٚةقذٞؽـ ٣٪ػة ٦٪ػ

لكؿ ٦ى٨  ك٠ةف لقذةذ٩ة لظ٧ؽ رادت ا٣٪ٛةخ رظ٫٧ اهللٝٲ٧ٌةن، ٱ٥ٌٌ ز٧ة٩ٰ رقةا٢. 

ٰٚ دعٞٲٜ رقةا٢ ا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ ٦ػ٨ ٠ذػةب ا٣ذ٧ٕٲػح، ٚٞػؽ ٩كػغ ا٣ضػـ  لق٭٥ 

اٵ٠جؿ ٨٦ ٠ذةب اث٨ دي٩ىٲٍ٪ٲؿ، ز٥ ظة٣خ ظٮاا٢ دكف ا٣ذ٧ةـ كاٹقذ٧ؿار
 90م

. 

 :م(8055)ت األـخاذ ا١ػٞخ٬ر ْتػ اهلل واذٚ ك٫ٰػ -3

ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ كل٦ٲ٪٫ ٹظٞػةن، كا٧٣ػؽٱؿ ا٣ٕػةـ ٧٣ؿ٠ػـ 

ا٣ؽراقةت كا٣جعٮث ا٧٤ٕ٣ٲح قةثٞةن، ٔة٥٣ ٚٲـٱةاٰ ٠جٲؿ. ٦ٌٯ اٷ٧٣ةع إ٣ٯ ل٫٩ 

ػػجٍٜ ٚػػٰ اٹ٬ذ٧ػػةـ ثة٣ذ٧ٕٲػػح كاقػػذؼؿاص٭ة ٔ٪ػػؽ  رظ٧ػػ٫ اهلل ٠ػػةف ٣ػػ٫ ٌٚػػ٢ي ا٣كَّ

ت ا٣جعػر ٔػ٨ ٦ؼُٮَةدػ٫، ا٣ٕؿب، كد٥ًٔ ٚؿٱٜ ا٢٧ٕ٣ كدٮٚٲًؿ ص٧ٲٓ ٦ذ٤ُجة

كاقذٞؽاـ ٦ىٌٮراد٭ة، زػ٥ دعٞٲٞ٭ػة كدراقػذ٭ة، ك٩نػؿ٬ة ٹظٞػةن ثة٣ذٕػةكف ٦ػٓ 

 ا٧٣ض٧ٓ، ك٬ٮ ٦ة ٠ةف.

 األـخاذ ٤ؽوان ا١ت٬اب: -4

ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ثةظر ٱ٧ٕػ٢ ٚػٰ ظٞػ٢ ا٣ؿٱةًػٲةت 

 كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح ك٦ٕة٣ضح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣عةقٮب كا٧٣ٕةص٥، ك٬ػٮ ٱض٧ػٓ ثػٲ٨

ا٣ؽراٱح ا٣ٛ٪ٲح كا٣ؼجؿًة ا٣ذؿازٲح ٰٚ ا٣ذ٧ٕٲح كاقػذؼؿاص٭ة؛ ٚٞػؽ كًػٓ ثؿ٩ة٦ضػةن 

َّٛؿة ثُؿٱٞح مٚٲضٮ٩ٲٲؿ . ك٠ةف راٲكػةن ٧٣ض٧ٮٔػح  ةن ظةقٮثٲٌ  ١٣كؿ ا٣ؿقةا٢ ا٧٣ن

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٧٣ٕ٭ػؽ ا٣ٕػة٣ٰ ٤ٕ٤٣ػٮـ ا٣ذُجٲٞٲػح كا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػة ك٦نػةر٠ةن 

ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ك٬ٰ ا٧٣ض٧ٮٔح ك٦جؿ٦ضةن ٰٚ إ٩ضةز ا٣ذُجٲٞةت ا٣عةقٮثٲح ٤ٔ

ٔي٭ػػؽ إ٣ػػٯ ا٤٣٘ػػٮٱٲ٨ ٚٲ٭ػػة ثة٣جعػػر ٔػػ٨ ٦ؼُٮَػػةت ا٣ذ٧ٕٲػػح، كص٤ػػت  ا٣ذػػٰ 

٦ىٌٮراد٭ة كدعٞٲٞ٭ػة كدراقػذ٭ة كَجةٔذ٭ػة، كا٣ذػٰ ٠ة٩ػخ ثإمػؿاؼ ا٣ػؽ٠ذٮر 

                                                 

 .9/78ك  79-7/78ٰ ٠ذةب م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح  ا٩ْؿ ٦ٞؽ٦ذى   90م



 093 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

٦ع٧ؽ ٦ؿاٱةدٰ ٦ؽٱؿ ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ٰ ٤ٕ٤٣ٮـ ا٣ذُجٲٞٲح كا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة ك٦نةر٠ذ٫. 

لٱةدو ثٲٌػة  كص٭ػٮد ٧٤ٔٲػح ٦ذٞػةَؿة ٤ٔػٯ ٣ؾ٣ٟ ٠ةف ٣ٶقذةذ ٦ؿكاف ا٣جٮاب 

ٝػؿل ا١٣ذػةب، كلثػؽل »٦نؿكع ا٣ذ٧ٕٲح ٔة٦ٌحن، ك٤ٔٯ ا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ ػةٌوحن، ٚٞؽ 

٤ٔٲ٫ ٦ٺظْةتو دٝٲٞحن كٝٲ٧ٌحن، لٗ٪ذ٫ ك٩ٛخ ٔ٪٫ ٠سٲػؿان ٦ػ٨ زٱ٘ػ٫، كمػةرؾ ٚػٰ 

«دىعٲع٫، كإٔؽاد ٚ٭ةرق٫
 95م

٫٣ ص٭ٮد ٧٤ٔٲح ٠سٲؿة ٰٚ ا٣ذ٧ٕٲحك. 
 96م

: 

ٲح ٰٚ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ  ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ك٪ٮم ا٣سة٨٦ ٧٣ض٧ػٓ م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕثعر  -

 .ـ9/77/9339 م٩عٮ رؤٱح ٦ٕةوؿة ٤٣ذؿاث  ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ

ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ا٧٣ؿاصٕح ا٧٤ٕ٣ٲح ٤٣ذؿص٧ػح اٷ٤١٩ٲـٱػح ١٣ذػةب م٤ٔػ٥  -

ٱػ٫ اٵكؿ كا٣سػة٩ٰ لا٣ذ٧ٕٲح كاقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب  ثضـ

ا٣ذػٰ   Series on Arabic Origins of Cryptologyم ٕ٪ٮافا٧٣ٮقٮ٦ح ث

ٝػػؽ ٚػػٰ قػػذح لصػػـا . ك 9337 ك 9330وػػؽرت ٦ػػة ثػػٲ٨ ٔػػة٦ٰ 

امذ٤٧خ اٵصـا  ا٣كذح ا٧٣نةر إ٣ٲ٭ة ٤ٔٯ دؿص٧ح ٣٪ىٮص ا٣ؿقةا٢ 

٦ؼُٮَػح  ا٧٣ؼُٮَح كدراقذ٭ة كدع٤ٲ٤٭ة. اقذ٢ٌٞ ٢ٌ٠ ٦٪٭ة ثؿقػة٣حو 

لك ل٠سؿ، ك٬ؾق ٬ٰ اٵصـا  ا٣كذح ٦ٞؿك٩حن ثةق٥ ا٣ؿقػة٣ح ا٧٣ؼُٮَػح 

ٌ ا ٌٞٞح ا٣ذٰ د٧ٌ٪٭ة ٢٠  ٦٪٭ة، كاق٥ ٦ؤ٣  ٛ٭ة، كدةرٱغ ا٣٪نؿ:٧٣ع

ٕى٧ٌٯ  ٱٕٞػٮب  -7 ا٣ضـ  اٵكؿ: مرقة٣ح ا١٣٪ؽم ٰٚ اقذؼؿاج ا٧٣

 ـ.9330ث٨ إقعةؽ ا١٣٪ؽم، ا

ا٣ضـ  ا٣سػة٩ٰ: رقػة٣ح ما٧٣ؤ٣ٌػٙ ٤٧٤٣ػٟ اٵمػؿؼ  ٤ٔػٰ ثػ٨  -9

 ـ.9330ٔىٍؽٹف ا٣٪عٮم، 

٧ؿ٦ػٮز  ا٣ضـ  ا٣سة٣ر: رقػة٣ح م٦ٛذػةح ا١٣٪ػٮز ٚػٰ إٱٌػةح ا٣ -0

ٱًٍ٭٥،  رى  ـ.٤ٔ9330ٰ ث٨ ا٣ؽُّ

                                                 

 .٦9/78ٞؽ٦ح ا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ ٨٦ ٠ذةب م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح    95م

 .093ا٩ْؿ ٤٦عٜ ٠ذةب م٦ٕض٥ لٔٺـ ا٣ذ٧ٕٲح  ص   96م
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ا٣ضـ  ا٣ؿاثٓ: رقػة٣ح م٦ٞةوػؽ ا٣ٛىػٮؿ ا٧٣ذؿص٧ػح ٔػ٨ ظػ٢ٌ  -0

 ـ.9335إثؿا٬ٲ٥ ث٨ دي٩ىٲٍ٪ٲؿ،  ا٣ذؿص٧ح 

ا٣ضـ  ا٣ؼة٦ف: مزػٺث رقػةا٢ ٚػٰ اقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ ٦ػ٨  -5

 ـ.9336ا٣نٕؿ ، 

ا٣ضـ  ا٣كةدس: م٨٦ ٠ذةب ا٣جؿ٬ػةف ٚػٰ كصػٮق ا٣جٲػةف  ٹثػ٨  -6

 ـ.9337ك٬ت ا١٣ةدت، 

م٩عٮ ٦ٕضػ٥ ٧٣ىػ٤ُعةت ا٣ذ٧ٕٲػح  ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ثعر  -

ا٣سة٣ر ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ، ٌٝػةٱة ا٧٣ىػ٤ُط ا٣ٕؿثػٰ، 

 ـ.79/73/9330-73د٦نٜ 

٦ؿاصٕح ٠ذةب م٦ٕض٥ لٔٺـ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ ٰٚ ا٣ذؿاث  -

ا٣ٕؿثٰ كاٷقٺ٦ٰ  ١٣ةدت ا٣جعر ٰٚ وٮرد٫ اٵك٣ٯ ٝجػ٢ إٗ٪ةاػ٫، 

٫ ٦ٺظْةتو ٧٤ٔٲحن ٝٲ٧ٌحكدكضٲ٤
 97م

. 

 األـخاذ ا١ػٞخ٬ر ٤ٟٮ ا١طف٨ٮ: -5

ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ كل٦ٲ٪٫، ٔة٥٣ ٚٲـٱػةاٰ ٣٘ػٮم، ٣ػ٫ ٦ػ٨ 

ٰٚ ا٣ذ٧ٕٲحا٣ض٭ٮد ا٧٤ٕ٣ٲح 
 98م

: 

٥٤ ا٣ذ٧ٕٲح كاقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ : م٨٦ ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح٦ٞةؿ ٔ٪ٮا٫٩  - ًٔ

، 80ا٧٣ض٤ػػؽ ، ٔ٪ػؽ ا٣ٕػػؿب  ٦ض٤ػح ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػػٜ

 .776 -759ـ، ص 9338/ 7098٬ا٣ضـ  اٵكؿ، 

ا٣ض٧ٕٲػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٣كػػٮرٱح   ،ما٣ذ٧ٕٲػػح ا٣ذُجٲٞٲػػح ٦ؿاصٕػػح ٠ذػػةب -

 ـ.٤ٕ٧٤٣9336ٮ٦ةدٲح، د٦نٜ 

                                                 

 .76ا٩ْؿ ٦ٞؽ٦ح ٠ذةب م٦ٕض٥ لٔٺـ ا٣ذ٧ٕٲح  ص   97م

 .097ا٩ْؿ ٤٦عٜ ٠ذةب م٦ٕض٥ لٔٺـ ا٣ذ٧ٕٲح  ص   98م
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 :األـخاذ ا١ػٞخ٬ر ٬٤٘ٚ دْت٬ل -6

ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ٔة٥٣ رٱةًػٰ، ٣ػ٫ ص٭ػٮد ٧٤ٔٲػح ٚػٰ 

ا٣ذ٧ٕٲح
 99م

: 

ٌٟ ا٣نػػٲٛؿة   :ذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ػػٯما٣ذ٧ٕٲػػح كاقػػثعػػر  - ا٣نػػٲٛؿة كٚػػ

 .ـ9375، ٩ٲكةف ٕٚة٣ٲةت ا٤٧٣ذٞٯ ا٣كٮرم ا٣ذٮ٩كٰ،

ٌٟ ا٣نػٲٛؿة  ٦ض٤ػح  :ما٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ٦ٞةؿ  - ا٣نػٲٛؿة كٚػ

 ـ.9375صة٦ٕح د٦نٜ، دكااؿ اٷثؽاع، ا٣ٕؽد ا٣سة٣ر، 

ثانوًا:ىجؼودىأرضاءىالمجمعىالمرادلونىفيىرلامىالتطمواظىواداتخراجىىىى
ىرندىالطرب:ىالمطمى

 :األـخاذ ا١ػٞخ٬ر ٤ط٥ػ ٤ؽاٯاحٮ -5

ٌٔػػٮ ٦ؿاقػػ٢ ٚػػٰ ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح، ك٦ػػؽٱؿ ا٧٣ٕ٭ػػؽ ا٣ٕػػة٣ٰ ٤ٕ٤٣ػػٮـ 

ٚػٰ ا٣ذُجٲٞٲح كا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة ٰٚ ٦ؿ٠ـ ا٣ؽراقةت كا٣جعٮث ا٧٤ٕ٣ٲح قةثٞةن، كػجٲػؿ 

ٰٚ ٦٪٧ْح ماٷق١ٮا . ك٬ٮ ٱض٧ٓ ثػٲ٨ ا٣ؽراٱػح ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞ٪ٲح ٤٣ذ٪٧ٲح ا٧٣كذؽا٦ح 

٪ٲح كا٣ذٞ٪ٲح ا٧٣ٕةوؿة ٰٚ ا٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاص٭ة ما٣نػٛؿة ك٠كػؿ٬ة  كا٣ؼجػؿة ا٣ٛ

إذ ٠ةف وةظت ١ٚؿة ٦نؿكع ا٣ذ٧ٕٲػح، ا٣ذؿازٲح ٰٚ دعٞٲٜ ٦ؼُٮَةد٭ة كدراقذ٭ة، 

. ٫٣ ص٭ٮد ٧٤ٔٲح ٠سٲؿة ٰٚ ا٣ذ٧ٕٲحك٦نؿٚةن ٤ٔٲ٫، ك٦نةر٠ةن ٚٲ٫
 03م

: 

٣ٕػؿب  م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣َّٯ ٔ٪ؽ اا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٠ذةب  -

ـ، كا٣سػة٩ٰ 7987اٵكؿ  اف:ا٣ضػـ ، ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ

 .ةن دراقح كدعٞٲٞ ـ7997

ممػٮؽ ا٧٣كػذ٭ةـ ٚػٰ ٦ٕؿٚػح ا٧٣نةر٠ح ٰٚ دعٞٲٜ كدراقػح ٠ذػةب  -

                                                 

 .097ا٩ْؿ ٤٦عٜ ٠ذةب م٦ٕض٥ لٔٺـ ا٣ذ٧ٕٲح  ص   99م

 .079-078 ا٩ْؿ ٤٦عٜ ٠ذةب م٦ٕض٥ لٔٺـ ا٣ذ٧ٕٲح  ص  03م
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ا٣ضـ  ا٣سة٣ػر ٦ػ٨ ٠ذػةب ك٬ٮ ث٨ كظنٲح ا٣٪جُٰ، ٹر٦ٮز اٵٝٺـ  

 م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب  م٥٣ ٱُجٓ .

٧٤ٮقػٮٔح ٣ٯ  ما٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٌ ٠ح ٰٚ ٠ذةثح ثعر ا٧٣نةر -

 .ـ9339، .لك٣ٯ، ط6ا٧٣ض٤ؽ ا٣ٕؿثٲح، د٦نٜ، 

ما٣ٕٮا٢٦ ا٧٣ؤزؿة ٰٚ ٩نأة كرٱةدة ٤ٔٮـ ا٣ذ٧ٕٲػح ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب ثعر  -

  صة٦ٕػح اٷ٦ػةـ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ةن دُٮر ٬ػؾق ا٤ٕ٣ػٮـ ٔة٧٣ٲٌػٰ كدأزٲؿ٬ة ٚ

ٷقػػٺ٦ٲح، قػػٕٮد اٷقػػٺ٦ٲح، ٦ٕ٭ػػؽ دػػةرٱغ ا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣ٕؿثٲػػح كا

 ـ.٦9377ةرس  9،ا٣ؿٱةض

٧ػح ٔػ٨ ظػ٢ٌ ٪ٲػؿ ك٠ذةثػ٫: ٦ٞةوػؽ ا٣ٛىػٮؿ ا٧٣ذؿصً ٲٍ ٩ى ماثػ٨ ديثعر  -

٧ح  ا٣٪ؽكة ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣كةدقح ٣ذةرٱغ ا٤ٕ٣ٮـ ٔ٪ؽ ا٣ٕػؿب، رلس ا٣ذؿصى 

 ـ.7996ا٣ؼٲ٧ح، 

م٩عٮ ٦ٕضػ٥ ٧٣ىػ٤ُعةت ا٣ذ٧ٕٲػح  ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ثعر  -

ٌٝػةٱة ا٧٣ىػ٤ُط ا٣ٕؿثػٰ، ا٣سة٣ر ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ، 

 ـ.79/73/9330-73د٦نٜ 

ما٣ضؽٱؽ ٚػٰ ا٠ذنػةؼ ا٧٣ؽرقػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٤ٔػٮـ ا٣ذ٧ٕٲػح ثعر  -

كاقػػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػػٯ لك ا٣نػػٛؿة ك٠كػػؿ٬ة  ٩ػػؽكة ا٣ذػػؿاث ا٧٤ٕ٣ػػٰ 

ا٣ٕؿثٰ، ٦ؽٱ٪ح ا٤٧٣ٟ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ٤ٕ٤٣ػٮـ كا٣ذٞ٪ٲػح ك٦ؿ٠ػـ ا٤٧٣ػٟ 

ـ، 9370لثؿٱػػػ٢ 77ٚٲىػػػ٢ ٤٣جعػػػٮث كا٣ؽراقػػػةت اٷقػػػٺ٦ٲح، 

 ـ. 9370ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣كٕٮدم ا٣ؽك٣ٰ ٤٣سٞةٚح ا٧٤ٕ٣ٲح 

مل٦ػ٨ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت: ا٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ لك ا٣نػٛؿة ثعر  -

ك٠كػػؿ٬ة  دػػٮ٩ف، ا٧٣٪٧ْػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٤٣ذؿثٲػػح كا٣سٞةٚػػح كا٤ٕ٣ػػٮـ، 

 ـ.9379اٵ١٣كٮ 



 090 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

م٤ٔٮـ ا٣ذ٧ٕٲح: ا٣نٛؿة ك٠كؿ٬ة ٰٚ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ  ٦ؿ٠ـ ٦ؤقكػح ثعر  -

 إثؿا٬ٲ٥ ا٣ٞةًٰ. ا٣ؽ٠ذٮر، دٞؽٱ٥ 7099٬ؼٲؿٱح، ا٤٧٣ٟ ٚٲى٢ ا٣

 :ا١ػٞخ٬ر ٤ط٥ػ ضفان ا١ٍٰان -8

ٌٔٮ ٦ؿاق٢ ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ، كثةظػر ٚػٰ ٦ض٧ٮٔػح 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ؿ٠ػـ ا٣جعػٮث كا٣ؽراقػةت ا٧٤ٕ٣ٲػح قػةثٞةن، ك٦نػةرؾ ٚػٰ 

٦نؿكع ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ٯ، ٫٣ ص٭ٮد ٧٤ٔٲح ٠سٲؿة ٰٚ ا٣ذ٧ٕٲح
 07م

: 

م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣َّٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕػؿب  ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٠ذةب  -

ـ، كا٣سػة٩ٰ 7987اٵكؿ  اف:ا٣ضػـ ، ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ

 .ةن دراقح كدعٞٲٞ ـ7997

ثػ٨ ٹممٮؽ ا٧٣كذ٭ةـ ٰٚ ٦ٕؿٚح ر٦ٮز اٵٝٺـ  ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٠ذةب  -

ا٣ضػػـ  ا٣سة٣ػػر ٦ػػ٨ ٠ذػػةب م٤ٔػػ٥ ا٣ذ٧ٕٲػػح ك٬ػػٮ كظنػػٲح ا٣٪جُػػٰ، 

 .ةن دراقح كدعٞٲٞ كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب  م٥٣ ٱُجٓ 

٭٥، ظٮ٣ٲةت ٤٠ٲػح اٳداب ٱٍ رى مذات ا٣ٞٮاٰٚ  ٹث٨ ا٣ؽُّ دعٞٲٜ ٝىٲؽة  -

 .ـ9330ثضة٦ٕح ا١٣ٮٱخ 

م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕػؿب  ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ثعر  -

ا٣٪ؽكة ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ؿاثٕح ٣ذةرٱغ ا٤ٕ٣ػٮـ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب، قػٮرٱح، ظ٤ػت 

 ـ.٩7986ٲكةف  97-95

كاقػذؼؿاج  ملوػة٣ح ا٣ٕػؿب ٚػٰ ٤ٔػ٥ ا٣ذ٧ٕٲػحا٧٣نةر٠ح ٰٚ ثعر  -

٩ؽكة ا٣ذؿاث ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ٤ٕ٤٣ٮـ اٵقةقٲح، َػؿاث٤ف،  ،ا٧ٕ٧٣َّٯ 

 ـ.٠،7993ة٩ٮف اٵكؿ 93-٣77ٲجٲة، 

ا٣ذؿص٧ػح  م٦ٞةوػؽ ا٣ٛىػٮؿ ا٧٣ذؿص٧ػح ٔػ٨ ظػ٢ٌ ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ثعر  -

                                                 

 .077-٠070ذةب م٦ٕض٥ لٔٺـ ا٣ذ٧ٕٲح  ص  ا٩ْؿ ٤٦عٜ  07م
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ا٣كةدقح ٣ذةرٱغ ا٤ٕ٣ٮـ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب، رلس  ا٣٪ؽكة ا٣ٕة٧٣ٲح ،٪ٲؿ ٲٍ ٩ى ٹث٨ دي

 .ـ7997  ٦0ض٤ح ا٣ذةرٱغ ا٣ٕؿثٰ، ا٣ؿثةط، ا٣ٕؽد م، 7996ا٣ؼٲ٧ح 

لقػجٮع  ،ا٣ذنػٛٲؿ -٭٥ كص٭ٮدق ٚػٰ ٤ٔػ٥ ا٣ذ٧ٕٲػحٱٍ رى ماث٨ ا٣ؽُّ ثعر  -

دنػؿٱ٨  79-7ظ٧ػه، ا٣جٕػر، ا٥٤ٕ٣ ا٣سػة٨٦ كا٣سٺزػٮف، صة٦ٕػح 

 . ـ7998ا٣سة٩ٰ 

ظ٢ٛ  ،كا٣ض٭ٮد ا٧٣جؾك٣ح ٚٲ٭ة ما٠ذنةؼ ٦ؼُٮَةت ا٣ذ٧ٕٲح ثعر  -

إوؽار ق٤ك٤ح دؿص٧ح ٠ذت ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲػح ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب كا٧٣كػ٧٤ٲ٨ 

 ،ثة٤٣٘ػػح اٷ٩ض٤ٲـٱػػح، ٦ؽٱ٪ػػح ا٤٧٣ػػٟ ٔجػػؽ ا٣ٕـٱػػـ ٤ٕ٤٣ػػٮـ كا٣ذٞ٪ٲػػح

 . ـ79/73/9330-78ا٣ؿٱةض 

٥ ٰٚ ظ٢ٌ ر٦ػٮز ا١٧٣ةدجػةت كٚ٭ػ٥ لٝػٺـ ٭ً ٱٍ رى مٝىٲؽة اث٨ ا٣ؽُّ ثعر  -

ا٣سة٦٪ػح ٣ذػةرٱغ ا٤ٕ٣ػٮـ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب، ا٣٪ػؽكة ا٣ٕة٧٣ٲػح  ،ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ 

ا٣ضٮا٩ت ا٧٣ض٭ٮ٣ح ٰٚ دةرٱغ ا٤ٕ٣ػٮـ ا٣ٕؿثٲػح، ١٦ذجػح اٷقػ١٪ؽرٱح 

 .ـ98-03/9/9330

م٩عٮ ٦ٕضػ٥ ٧٣ىػ٤ُعةت ا٣ذ٧ٕٲػح  ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ثعر  -

ا٣سة٣ر ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ، ٌٝػةٱة ا٧٣ىػ٤ُط ا٣ٕؿثػٰ، 

 ـ.79/73/9330-73د٦نٜ 

٥ ٭ً ٱٍ رى ُٮَةت ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح: ٝىٲؽة اثػ٨ ا٣ػؽُّ ما١٣نٙ ٨ٔ ٦ؼثعر  -

ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ؽك٣ٰ اٵكؿ ٚػٰ دػةرٱغ ا٤ٕ٣ػٮـ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب،  ، ةن ٧٩ٮذص

 ـ.٦9338ةرس ، 97-90صة٦ٕح ا٣نةرٝح 

ح: ٦ٞةوػؽ ا٣ٛىػٮؿ م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲػح ..كا٧٣ؼُٮَػةت ا٧٣ُٮٱٌػثعر  -

٧ح ٧٩ٮذصػةن  ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٣ػؽك٣ٰ ا٣ؼػة٦ف  ،ا٧٣ذؿًص٧ح ٨ٔ ظ٢ِّ ا٣ذؿصى

 .ـ٦9338ةٱٮ ، 8-6ح، ؼُٮَةت، ا٧٣ؼُٮَةت ا٧٣ُٮٱٌ ٧٣ؿ٠ـ ا٧٣
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٭٥ كص٭ٮدق ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح  ٦ض٤ػح ا٣جٲػةف، ا٣ٕػؽد ٱٍ رى ماث٨ ا٣ؽُّ ٦ٞةؿ  -

 ـ.9333، قجذ٧جؿ 069

٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  ،٥٭ً ٱٍ رى مذات ا٣ٞٮاٰٚ  ٝىػٲؽة ٹثػ٨ ا٣ػؽُّ ٦ٞةؿ  -

 .ـ9339، 9،ج77ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ٦ض٤ؽ 

٦ض٤ػػح ٦ٕ٭ػػؽ ا٧٣ؼُٮَػػةت  ،٪ػػة م٦ؼُٮَػػةت ا٣ذ٧ٕٲػػح ٚػػٰ دؿازثعػػر  -

 ـ.٩/9330ٮ٧ٚجؿ 7090٬، ا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ، ر٦ٌةف 07ا٣ٕؿثٲح، ا٧٣ض٤ؽ 

٦ض٤ػح  ،ٯ مرٱةدة ا٣ٕؿب ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػ٦ٞةؿ  -

 ـ.9337، ٱٮ٩ٲٮ 57 ا٣ٕؽد ا٧٤ٕ٣ٰ، ا٣ذٞؽـ

٦ض٤ػح ٦ٕ٭ػؽ  ،ر٦ٮز ا١٧٣ةدجػةت  ٥ ٰٚ ظ٢ٌ ٭ً ٱٍ رى مٝىٲؽة اث٨ ا٣ؽُّ دعٞٲٜ  -

 .ـ9379، ا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ، ٩ٮ٧ٚجؿ 56ت ا٣ٕؿثٲح، ا٧٣ض٤ؽ ا٧٣ؼُٮَة

 ا١ػٞخ٬ر ٯطٰ٭ ٤ٰؽ ٣٢ْ: -3

ٌٔٮ ٦ؿاق٢ ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ، كثةظػر ٚػٰ ٦ض٧ٮٔػح 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ؿ٠ػـ ا٣جعػٮث كا٣ؽراقػةت ا٧٤ٕ٣ٲػح قػةثٞةن، ك٦نػةرؾ ٚػٰ 

ح٦نؿكع ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ٯ، ٫٣ ص٭ٮد ٧٤ٔٲح ٠سٲؿة ٰٚ ا٣ذ٧ٕٲ
 09م

: 

م٦ٕضػػ٥ لٔػػٺـ ا٣ذ٧ٕٲػػح كاقػػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػػٯ ٚػػٰ ا٣ذػػؿاث ا٣ٕؿثػػٰ  -

كاٷقٺ٦ٰ 
 00م

٦ض٤ح ا٣ٮٰٔ اٷقٺ٦ٰ، إدارة ا٣نؤكف ا٣سٞةٚٲح، كزارة  ،

 ـ.7009٬/9378 ، 767اٵكٝةؼ كا٣نؤكف اٷقٺ٦ٲح، اٷوؽار م

م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣َّٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕػؿب  ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٠ذةب  -

ـ، كا٣سػة٩ٰ 7987اٵكؿ  اف:ا٣ضػـ ، ٕؿثٲػح ثؽ٦نػ٦ٜض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣

 .ةن دراقح كدعٞٲٞ ـ7997

                                                 

 .090-099ا٩ْؿ ٤٦عٜ ٠ذةب م٦ٕض٥ لٔٺـ ا٣ذ٧ٕٲح  ص   09م

٢ٌٚ ثٲةف كدٛىٲ٢ ١٤٣ذةب كل٧ٌ٬ٲذ٫ كرٱةدد٫ ك٦٪٭ش إٔػؽادق ك٦ٮًػٮٔةد٫ كدؿاص٧ػ٫ ٚػٰ   00م

 .٦ٞةؿ ٝةدـ إف مة  اهلل
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ممػٮؽ ا٧٣كػذ٭ةـ ٚػٰ ٦ٕؿٚػح ا٧٣نةر٠ح ٰٚ دعٞٲٜ كدراقػح ٠ذػةب  -

ا٣ضـ  ا٣سة٣ػر ٦ػ٨ ٠ذػةب ك٬ٮ اث٨ كظنٲح ا٣٪جُٰ،  ،ر٦ٮز اٵٝٺـ 

 م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب  م٥٣ ٱُجٓ .

٬ٲؿك٤ٗٲٛٲػح ٚػٰ  ٱةددػ٫ ٚػٰ ٠نػٙ ر٦ػٮزو اث٨ كظنٲح ا٣٪جُٰ كرم٦ٞةؿ  -

ٍٮؽ  ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  ،٦ٕؿٚح ر٦ٮز اٵٝػٺـ ٍكذى٭ةـ ٰٚ ٧ا٠٣ذةث٫: مى

   ـ.7096٬/9335، 760-705، ص 0، ج 79ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ـ 

مٮؽ ا٧٣كذ٭ةـ ٚػٰ ٦ٕؿٚػح ر٦ػٮز اٵٝػٺـ: لٝػؽـ ٦ؼُػٮط مثعر  -

ٲػح ا٣٪ػؽكة ا٣ؽك٣ ،ٹثػ٨ كظنػٲح ا٣٪جُػٰ  ٬ٲؿك٤ٗٛٲػحن  ان ٠نٙ ر٦ػٮز

ا٣سة٦٪ح ٣ذةرٱغ ا٤ٕ٣ٮـ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ما٣ضٮا٩ػت ا٧٣ض٭ٮ٣ػح ٚػٰ دػةرٱغ 

 .ـ 03/9/9330-١٦98ذجح اٷق١٪ؽرٱح م ،ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕؿثٲح 

، ٩ػػؽكة مإقػػ٭ة٦ةت ٧٤ٔػػة  ا٣ذ٧ٕٲػػح ٚػػٰ ا٤٣كػػة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػػح ثعػػر  -

ـ ٦79/73/9330ؽٱ٪ح ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ٤ٕ٤٣ٮـ كا٣ذٞ٪ٲػح ٦ذؼٌىىح، 

ا٣ذؿص٧ح اٷ٤١٩ٲـٱح ١٣ذػةب م٤ٔػ٥ ا٣ذ٧ٕٲػح ثٕؽ اٹظذٛةؿ ثإوؽار ق٤ك٤ح 

 .ـ78/73/9330 (كاقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب

٦ض٤ػػح  ،مإقػػ٭ة٦ةت ٧٤ٔػػة  ا٣ذ٧ٕٲػػح ٚػػٰ ا٤٣كػػة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػػح ٦ٞػػةؿ  -

  506 -597، ص م0، ج٦79ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ثؽ٦نػػٜ، ـ 

 ـ.9335/7096٬

ثػٰ م٦ٕض٥ لٔٺـ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ٯ ٰٚ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثعر  -

ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ؽك٣ٰ اٵكؿ ٰٚ دةرٱغ ا٤ٕ٣ٮـ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب  ،كاٷقٺ٦ٰ 

كا٧٣ك٧٤ٲ٨ ملزؿ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕؿثٲػح كاٷقػٺ٦ٲح ٚػٰ ٦كػٲؿة ا٣عٌػةرة 

 ـ. 97/0/9338 -90صة٦ٕح ا٣نةرٝح  ،اٷ٩كة٩ٲح 

ا٧٣ػؤد٧ؿ  ،م٩عٮ ٦ٕض٥ ٧٣ىػ٤ُعةت ا٣ذ٧ٕٲػح ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ثعر  -
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ة ا٧٣ىػ٤ُط ا٣ٕؿثػٰ، ا٣سة٣ر ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ، ٌٝػةٱ

 ـ.79/73/9330-73د٦نٜ 

 ،م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ثعر  -

 -97ا٣٪ػػؽكة ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٣ؿاثٕػػح ٣ذػػةرٱغ ا٤ٕ٣ػػٮـ ٔ٪ػػؽ ا٣ٕػػؿب، ظ٤ػػت 

 .ـ95/0/7987

ىالخاتمظ:
ًٜ ٦ؼُٮَػةًت ا٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاص٭ة  إٌف ص٧ٲٓ ٦ة دٌٞؽـ ثٲة٩ػ٫ ٦ػ٨ دعٞٲػ

ٰٚ صـلٱ٨، ز٥ دؿص٧ذ٭ة إ٣ػٯ اٷ٤١٩ٲـٱػح، كَجةٔذ٭ػة ٚػٰ  كدراقذ٭ة، كَجةٔذ٭ة

قذح لصـا ، ك٦ة راٜٚ ذ٣ػٟ ٦ػ٨ ص٭ػٮد ٧٤ٔٲػح ٦ؼذ٤ٛػح مثعػٮث كدراقػةت 

ك٦عةًؿات  ٣ٛؿٱٜ ا٢٧ٕ٣ كٗٲؿ٥٬ ٨٦ ا٧٣نةر٠ٲ٨ كا٧٣٭ذ٧ٌػٲ٨، ٩ينػؿت ٚػٰ 

دكرٱةت ٦ذؼٌىىح، لك ٝيٌؽ٦خ ٰٚ ٩ؽكات ك٦ؤد٧ؿات، ٹ ٱٕ٪ٰ ٢٠ُّ ذ٣ٟ ٤ٔٯ 

٣ذ٧ٕٲح ا٣ٕؿثٲح ٝؽ اقذٮٚخ ص٧ٲٓ ٦ذ٤ُجةد٭ة، ث٢ ٦ػة زا٣ػخ ل٧٬ٲذ٫ لف ٦ٮقٮٔح ا

 دعذةج إ٣ٯ ثؾؿ ٦ـٱؽ ٨٦ ا٣ض٭ٮد ا٧٤ٕ٣ٲح ٣ٛؿٱٜ ا٢٧ٕ٣، كذ٣ٟ ٷ٩ضةز:

ا٣ضػػـ  ا٣سة٣ػػر ا٧٣ؼٌىػػه ٤٣ذ٧ٕٲػػح ثػػةٵٝٺـ ا٣جةاػػؽة، كا٧٣ذٌػػ٨٧ٌ  -7

٠ذػػةب اثػػ٨ كظنػػٲح ممػػٮؽ ا٧٣كػػذ٭ةـ ٚػػٰ ٦ٕؿٚػػح ر٦ػػٮز اٵٝػػٺـ  

ٜي دؿا  ث ا٣ذ٧ٕٲح ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب.كَجةٔذ٫، ٣ٲ١ذ٢٧ ث٫ دعٞٲ

٧ٍ٤ىٰ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ ٔ٪ػؽ  -9 ًٔ ٠ذةب م٦ٕض٥ ٦ى٤ُعةت 

ٓى ٦ػػة كرد ٚػػٰ ا٧٣ؼُٮَػػةت ٦ػػ٨  ا٣ٕػػؿب  ا٣ػػؾم قٲذٌػػ٨٧ٌ ص٧ٲػػ

٦ىػػ٤ُعةت ا٣ذ٧ٕٲػػح كاقػػذؼؿاص٭ة ٦ػػٓ ٦ٞةثٺد٭ػػة ٚػػٰ ا٤٣٘ذػػٲ٨ 

اٷ٤١٩ٲـٱح كا٣ٛؿ٩كٲح
 00م

. 

                                                 

ؽ٦نػٜ ٚػٰ رقػة٣ح اٵقذةذ ٦ؿكاف ا٣جٮاب ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ث٠ٺ٧٬ة ٧ٌ٦ة ذ٠ؿق   00م

ِّٙ ثٕؽ إَٺ٫ٔ ٤ٔٯ ٦ٕض٥ دؿاص٥ لٔٺـ ا٣ذ٧ٕٲح  ـ، ٩ٌى٭ة: =95/5/9378ثذةرٱغ  ٧٤٣ؤ٣
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 املصادر واملراجع

 
 ا١ٓؽةٰث: -5

ق ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح، د. ٦ع٧ػؽ ظكػةف ا٣ُٲػةف، ٦ض٤ػح رٱ٭٥ كص٭ٮداث٨ ا٣ؽٌ  -

 ـ.9333، قجذ٧جؿ 069ا٣جٲةف، ا٣ٕؽد 

اث٨ دي٩ىٲٍ٪ٲؿ ك٠ذةثػ٫: ٦ٞةوػؽ ا٣ٛىػٮؿ ا٧٣ذؿص٧ػح ٔػ٨ ظػ٢ٌ ا٣ذؿص٧ػح، د.  -

٦ع٧ؽ ٦ؿاٱةدٰ، ا٣٪ؽكة ا٣ٕة٧٣ٲػح ا٣كةدقػح ٣ذػةرٱغ ا٤ٕ٣ػٮـ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب، 

 ـ.7996رلس ا٣ؼٲ٧ح، 

ػٍٮؽ  ٙ ر٦ٮزو اث٨ كظنٲح ا٣٪جُٰ كرٱةدد٫ ٰٚ ٠ن - ٬ٲؿك٤ٗٲٛٲح ٰٚ ٠ذةث٫: مى

ا٧٣ٍكذى٭ةـ  ٰٚ ٦ٕؿٚح ر٦ٮز اٵٝٺـ، د. ٱعٲٯ ٦ٲؿ٥٤ٔ، ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح 

 ـ.9335/ 7096٬، 760-705، ص 0، ج 79ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ـ 

لقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، ا٣عكٲ٨ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ قػٲ٪ة، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ  -

ٲػح، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، ظكةف ا٣ُٲةف كٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ، ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿث

 ـ.7030/٬7980د٦نٜ 

إق٭ة٦ةت ٧٤ٔة  ا٣ذ٧ٕٲح ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح، د. ٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ، ٦ض٤ػح  -

                                                 

ل٬٪بػٟ ٤ٔػٯ ٬ػؾا اٷ٩ضػةز . ٧خ ا٣٪كؼح اٷ١٣ذؿك٩ٲح ٨٦ ا٧٣ٕض٥، كا٤َٕخ ٤ٔٲ٭ػةدك٤َّ » =

ٹ مٟ ٰٚ لف ٬ؾا ا٧٣ٕضػ٥ ... ا٣ْٕٲ٥، كلٝؽر ٔة٣ٲةن ا٣ض٭ٮد ا١٣جٲؿة ا٣ذٰ ثؾ٣ذ٭ةٰٚ إٔؽادق

ٹ ٱكذ٘٪ٯ ٔ٪٫، ٱٛٲؽ  ةن لقةقٲٌ  ةن ٦ؿصٕةن ٧٤ٔٲٌ  ز٘ؿة ٠جٲؿة ٰٚ ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح، كقٲ١ٮفقٲكؽ 

ك٬ػؾا ا٧٣ٕضػ٥ ٚػٰ رلٱػٰ  كا٣جةظسٮف كا٧٣ؼذىٮف ٰٚ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣. ٦٪٫ ا٣ُٺب كاٵقةدؾة

ا٣ؼ٧كػح، ل٦ػة ا٣ػؿ٨٠ اٵكؿ كا٣سػة٩ٰ  ٬ٮ ا٣ؿ٨٠ ا٣سة٣ر ٨٦ لر٠ةف ٦نؿكع م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲػح 

ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ، كل٦ة ا٣ؿ٨٠ ا٣ؿاثػٓ  ة٩ٰ ٨٦ ٠ذةب ٥٤ٔٚ٭٧ة: ا٣ضـ  اٵكؿ كا٣س

 ٨٦ ٠ذةب ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح ك٦ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ٤ٔػ٥ ا٣ذ٧ٕٲػح. كا٣ؼة٦ف ٚ٭٧ة: ا٣ضـ  ا٣سة٣ر

 .«٦ؿكاف ا٣جٮاب... لرصٮ لف ٱٮَؽ ٚؿٱٜ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٕــ ٤ٔٯ إد٧ةـ ٬ؾا ا٧٣نؿكع
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-597، ا٣ضػـ  ا٣سة٣ػر، ص ٦79ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نػٜ، ا٧٣ض٤ػؽ 

 ـ. 9335/7096٬، 506

إق٭ةـ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ كا٣ٕؿب ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣ذ٧ٕٲػح ك٠كػؿ ا٧ٌٕ٧٣ػٯ، د. ٦ع٧ػؽ  -

ٞٯ ا٣ؿاثٓ ٣ضةاـة ػةدـ ا٣عؿ٦ٲ٨ ا٣نؿٱٛٲ٨ ا٤٧٣ٟ ٔجػؽ اهلل ا٣كٮٱ٢، ا٤٧٣ذ

ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ٕة٧٣ٲح ٤٣ذؿص٧ح، ١٦ذجح ا٤٧٣ٟ ٔجؽا٣ٕـٱـ ا٣ٕة٦ح، د١ؿٱ٥ ا

 .78/73/7000٬ا٣ٛةاـٱ٨ ثة٣ضةاـة ٰٚ دكرد٭ة ا٣ؿاثٕح، ث١ٲ٨ 

لوة٣ح ا٣ٕؿب ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقػذؼؿاج ا٧ٕ٧٣َّػٯ، د. ٦ع٧ػؽ ٦ؿاٱػةدٰ  -

ك٦ع٧ؽ ظكةف ا٣ُٲػةف، ٩ػؽكة ا٣ذػؿاث ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ٕؿثػٰ كٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ 

 .ـ٠7993ة٩ٮف اٵكؿ،  93-٤ٕ٤٣77ٮـ اٵقةقٲح، َؿاث٤ف، ٣ٲجٲة، 

ا٠ذنةؼ ٦ؼُٮَةت ا٣ذ٧ٕٲح كا٣ض٭ٮد ا٧٣جؾك٣ح ٚٲ٭ػة، د. ٦ع٧ػؽ ظكػةف  -

ا٣ُٲةف، ظ٢ٛ إوؽار ا٣ضـ  اٵكؿ ٨٦ ق٤ك٤ح ٠ذت ا٣ذ٧ٕٲح ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب 

دنػؿٱ٨  79-77كا٣ذٞ٪ٲػح، ا٣ؿٱػةض، ث٧ؽٱ٪ح ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا٣ٕـٱػـ ٤ٕ٤٣ػٮـ 

 .ـ9330اٵكؿ 

ل٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت: ا٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ لك ا٣نػٛؿة ك٠كػؿ٬ة، د.  -

٦ع٧ػػؽ ٦ؿاٱػػةدٰ، دػػٮ٩ف، ا٧٣٪٧ْػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٤٣ذؿثٲػػح كا٣سٞةٚػػح كا٤ٕ٣ػػٮـ، 

 ـ. 9379اٵ١٣كٮ 

٦ع٧ػؽ ٦ؿاٱػةدٰ ك٦ع٧ػؽ ك٣ٲػؽ ا٣ضػٺد، د. ٯ، ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٌ  -

 .ـ 9339ا٣ٕؿثٲح، ا٧٣ض٤ؽ ا٣كةدس، ط. لك٣ٯ، ا٧٣ٮقٮٔح 

ٌٟ ا٣نػٲٛؿةمٯ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٌ  - ٦ٮٚػٜ دٔجػٮؿ، د. ،  ا٣نٲٛؿة كٚ

ـ، ك٦ض٤ػح صة٦ٕػح  9375ٕٚة٣ٲةت ا٤٧٣ذٞػٯ ا٣كػٮرم ا٣ذٮ٩كػٰ، ٩ٲكػةف 

 ـ. 9375د٦نٜ، دكااؿ اٷثؽاع، ا٣ٕؽد ا٣سة٣ر، 

ٲػح كاقػذؼؿاج ا٣ضؽٱؽ ٚػٰ ا٠ذنػةؼ ا٧٣ؽرقػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٤ٔػٮـ ا٣ذ٧ٕ -
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ا٧ٌٕ٧٣ٯ لك ا٣نٛؿة ك٠كؿ٬ة، د. ٦ع٧ػؽ ٦ؿاٱػةدٰ، ٩ػؽكة ا٣ذػؿاث ا٧٤ٕ٣ػٰ 

ا٣ٕؿثٰ، ٦ؽٱ٪ح ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ٤ٕ٤٣ٮـ كا٣ذٞ٪ٲح ك٦ؿ٠ػـ ا٤٧٣ػٟ ٚٲىػ٢ 

ـ، ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣كٕٮدم  9370لثؿٱ٢ ٤٣77جعٮث كا٣ؽراقةت اٷقٺ٦ٲح، 

 ـ.  9370ا٣ؽك٣ٰ ٤٣سٞةٚح ا٧٤ٕ٣ٲح 

، دعٞٲٜ د. ٦ع٧ػؽ ظكػةف ا٣ُٲػةف، ظٮ٣ٲػةت ذات ا٣ٞٮاٰٚ، اث٨ ا٣ؽرٱ٭٥ -

 .ـ ٤٠9330ٲح اٳداب ثضة٦ٕح ا١٣ٮٱخ 

ٱًٍ٭٥، د. ٦ع٧ػؽ ظكػةف ا٣ُٲػةف، ٦ض٤ػح  - رى ذات ا٣ٞٮاٰٚ ٝىػٲؽة ٹثػ٨ ا٣ػؽُّ

 .ـ 9339، 9ج ،٧77ض٤ؽ ا٣ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ،

ةف كػرٱةدة ا٣ٕؿب ٚػٰ ٤ٔػ٥ ا٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ، د.٦ع٧ػؽ ظ -

 ـ.9337، ٱٮ٩ٲٮ 57ا٣ٕؽد  ا٣ذٞؽـ ا٧٤ٕ٣ٰ،٦ض٤ح  ا٣ُٲةف،

مٮؽ ا٧٣كذ٭ةـ ٰٚ ٦ٕؿٚػح ر٦ػٮز اٵٝػٺـ، اثػ٨ كظنػٲح ا٣٪جُػٰ، ثٕ٪ةٱػح  -

ـ م٩كؼح 7836، ٣٪ؽف، ق٪ح  صٮزٱٙ ٚٮف ٬ة٦ؿما٧٣كذنؿؽ ا٣٪٧كةكم 

َجٕػح دار ا١ٛ٣ػؿ ٩كػؼح ٦عٛٮّح ٰٚ ١٦ذجح ا٧٣ذعٙ ا٣ٮَ٪ٰ ثؽ٦نٜ ، ك

 ـ.7970إٱةد ا٣ُجةع، ثٕ٪ةٱح ل.  ،ة ٣٪كؼح ١٦ذجح ٦ن٭ؽ٨ٔ ٦ىٮرٌ 

مٮؽ ا٧٣كذ٭ةـ ٰٚ ٦ٕؿٚح ر٦ػٮز اٵٝػٺـ، لظ٧ػؽ ثػ٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ كظنػٲح  -

ك٩كػؼح   7635/707رٝػ٥ م ا٣٪جُٰ، ٩كؼح ا١٧٣ذجح ا٣ٮَ٪ٲح ٰٚ ثةرٱف

  .68ا١٧٣ذجح ا٣ٮَ٪ٲح ٰٚ ا٣٪٧كة ر٥ٝ م 

مٮؽ ا٧٣كذ٭ةـ ٰٚ ٦ٕؿٚح ر٦ٮز اٵٝػٺـ، اثػ٨ كظنػٲح ا٣٪جُػٰ، دعٞٲػٜ  -

ر ٨٦ ٠ذةب م٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ػٯ ٔ٪ػؽ كدراقح، ا٣ضـ  ا٣سة٣

ا٣ٕؿب  د. ٦ع٧ؽ ٦ؿاٱةدٰ كد. ٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ كد. ٦ع٧ؽ ظكػةف ا٣ُٲػةف 

 م٥٣ ٱُجٓ .

 ان ممٮؽ ا٧٣كذ٭ةـ ٰٚ ٦ٕؿٚح ر٦ٮز اٵٝٺـ: لٝػؽـ ٦ؼُػٮط ٠نػٙ ر٦ػٮز -
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٬ٲؿك٤ٗٛٲح ٹثػ٨ كظنػٲح ا٣٪جُػٰ  د. ٱعٲػٯ ٦ٲػؿ ٤ٔػ٥، ا٣٪ػؽكة ا٣ؽك٣ٲػح 

ٮـ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ما٣ضٮا٩ت ا٧٣ض٭ٮ٣ح ٰٚ دةرٱغ ا٤ٕ٣ػٮـ ا٣سة٦٪ح ٣ذةرٱغ ا٤ٕ٣

 ـ .  03/9/9330-١٦98ذجح اٷق١٪ؽرٱح م ،ا٣ٕؿثٲح 

وجط اٵٔنٯ ٰٚ و٪ةٔح اٷ٩نة، لظ٧ؽ ث٨ ٤ٰٔ ا٤ٞ٣ٞنػ٪ؽم، كزارة ا٣سٞةٚػح  -

 كاٷرمةد ا٣ٞٮ٦ٰ، ا٧٣ؤقكح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح، ٦ىٮَّرة ٨ٔ ا٣ُجٕح اٵ٦ٲؿٱح.

ؿثػٰ، ل. ٦ػؿكاف ا٣جػٮاب، ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٣كػ٪ٮم ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح ٚػٰ ا٣ذػؿاث ا٣ٕ -

 ، ا٣سة٨٦ ٧٣ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ م٩عػٮ رؤٱػح ٦ٕةوػؿة ٤٣ذػؿاث

 ـ. 9/77/9339

٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، د. ٦ع٧ؽ ٦ؿاٱػةدٰ كٱعٲػٯ  -

٦ٲؿ ٥٤ٔ ك٦ع٧ؽ ظكةف ا٣ُٲةف، ا٣٪ػؽكة ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ؿاثٕػح ٣ذػةرٱغ ا٤ٕ٣ػٮـ 

 .٩7986ٲكةف  95-97 ،تٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، قٮرٱح، ظ٤

د. ٦ع٧ػؽ دراقح كدعٞٲػٜ ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب،  -

٦ؿاٱةدٰ، د. ٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ، د. ٦ع٧ؽ ظكةف ا٣ُٲةف، ٦ُجٮٔػةت ٦ض٧ػٓ 

 .ـ7997ـ، كا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ  7987ا٣ضـ  اٵكؿ  ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ،

جٮؿ، د. ٦ع٧ؽ ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، د. ٦ٮٜٚ دٔ -

 90-٦90ؿاٱةدٰ، ل. ٦ؿكاف ا٣جٮاب، ٕٚة٣ٲةت ا٤٧٣ذٞٯ ا٣ذٮ٩كٰ ا٣كٮرم، 

 .ـ ٩9337ٲكةف، 

٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح ..كا٧٣ؼُٮَػةت ا٧٣ُٮٱٌػح: ٦ٞةوػؽ ا٣ٛىػٮؿ ا٧٣ذؿًص٧ػح ٔػ٨  -

٧ح ٧٩ٮذصةن، د. ٦ع٧ؽ ظكةف ا٣ُٲةف، ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٣ػؽك٣ٰ ا٣ؼػة٦ف  ظ٢ِّ ا٣ذؿصى

 .ـ 9338، ٦ةٱٮ 8-6، ٧٣ؿ٠ـ ا٧٣ؼُٮَةت، ا٧٣ؼُٮَةت ا٧٣ُٮٱٌح

٤ٔٮـ ا٣ذ٧ٕٲح: ا٣نٛؿة ك٠كؿ٬ة ٰٚ ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ، د. ٦ع٧ػؽ ٦ؿاٱػةدٰ،  -

 .٦7099٬ؿ٠ـ ٦ؤقكح ا٤٧٣ٟ ٚٲى٢ ا٣ؼٲؿٱح، 
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 ا٣ٕٮا٢٦ ا٧٣ؤزؿة ٰٚ ٩نأة كرٱةدة ٤ٔٮـ ا٣ذ٧ٕٲح ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب كدأزٲؿ٬ػة ٚػٰ -

، د. ٦ع٧ؽ ٦ؿاٱػةدٰ، صة٦ٕػح اٷ٦ػةـ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ةن دُٮر ٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ ٔة٧٣ٲٌ 

 9ٕٮد اٷقٺ٦ٲح، ٦ٕ٭ؽ دةرٱغ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕؿثٲػح كاٷقػٺ٦ٲح، ا٣ؿٱػةض، ق

 ـ. ٦9377ةرس 

ٱًٍ٭٥ ٰٚ ظ٢ٌ ر٦ٮز ا١٧٣ةدجةت كٚ٭٥ لٝٺـ ا٧٣ذٞػؽ٦ٲ٨، د.  - رى ٝىٲؽة اث٨ ا٣ؽُّ

٦ع٧ؽ ظكةف ا٣ُٲةف، ا٣٪ؽكة ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣سة٦٪ح ٣ذةرٱغ ا٤ٕ٣ٮـ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب، 

-١٦98ذجػح اٷقػ١٪ؽرٱح  ا٣ضٮا٩ت ا٧٣ض٭ٮ٣ح ٰٚ دةرٱغ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕؿثٲػح،

 .ـ 03/9/9330

ٱًٍ٭٥ ٧٩ٮذصػةن، د.  - رى ا١٣نٙ ٨ٔ ٦ؼُٮَةت ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح: ٝىٲؽة اث٨ ا٣ػؽُّ

٦ع٧ؽ ظكةف ا٣ُٲػةف، ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٣ػؽك٣ٰ اٵكؿ ٚػٰ دػةرٱغ ا٤ٕ٣ػٮـ ٔ٪ػؽ 

 ـ. 9338، ٦ةرس 97-90ا٣ٕؿب، صة٦ٕح ا٣نةرٝح 

٦ٕ٭ػؽ ٦ؼُٮَةت ا٣ذ٧ٕٲح ٰٚ دؿاز٪ػة، د. ٦ع٧ػؽ ظكػةف ا٣ُٲػةف، ٦ض٤ػح  -

/ 7090٬، ا٣ضػـ  ا٣سػة٩ٰ، ر٦ٌػةف 07ا٧٣ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲػح، ا٧٣ض٤ػؽ 

 ـ. ٩9330ٮ٧ٚجؿ 

٦ٕض٥ لٔٺـ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ٯ ٰٚ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ كاٷقٺ٦ٰ،  -

د. ٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ، ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ؽك٣ٰ اٵكؿ ٰٚ دةرٱغ ا٤ٕ٣ٮـ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب 

ا٣عٌػػةرة  كا٧٣كػػ٧٤ٲ٨ ملزػػؿ ا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣ٕؿثٲػػح كاٷقػػٺ٦ٲح ٚػػٰ ٦كػػٲؿة

 ـ. 97/0/9338-90 ،صة٦ٕح ا٣نةرٝح ،اٷ٩كة٩ٲح 

٦ٕض٥ لٔٺـ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ ٰٚ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ كاٷقٺ٦ٰ،  -

٦ض٤ػػح ا٣ػػٮٰٔ اٷقػػٺ٦ٰ، إدارة ا٣نػػؤكف ا٣سٞةٚٲػػح، كزارة اٵكٝػػػةؼ 

 ـ. 9378 ، 767كا٣نؤكف اٷقٺ٦ٲح، اٷوؽار م

ٹثػ٨ دي٩ىٲٍ٪ٲػؿ، د. ٦ع٧ػؽ  ،ح٧ػ٧ح ٔػ٨ ظػ٢ٌ ا٣ذؿصى ٦ٞةوؽ ا٣ٛىٮؿ ا٧٣ذؿصً  -



 000 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

٦ؿاٱػػةدٰ كد. ٦ع٧ػػؽ ظكػػةف ا٣ُٲػػةف، ا٣٪ػػؽكة ا٣ٕة٧٣ٲػػح ا٣كةدقػػح ٣ذػػةرٱغ 

، ٦ض٤ح ا٣ذةرٱغ ا٣ٕؿثٰ، ا٣ؿثةط، 7996ا٤ٕ٣ٮـ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، رلس ا٣ؼٲ٧ح 

 .ـ7997  0ا٣ٕؽد م

٥٤ ا٣ذ٧ٕٲػح كاقػذؼؿاج ا٧ٌٕ٧٣ػٯ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب، د. : ٨٦ ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح - ًٔ

، ٦80ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نػٜ، ا٧٣ض٤ػؽ  ٦ع٧ؽ ١٦ٰ ا٣عك٪ٰ، ٦ض٤ح

 .776 -759ـ، ص 9338/ 7098٬ا٣ضـ  اٵكؿ، 

د. ٦ع٧ػؽ  ،٦ػؿكاف ا٣جػٮاب ٩عٮ ٦ٕضػ٥ ٧٣ىػ٤ُعةت ٤ٔػ٥ ا٣ذ٧ٕٲػح، ل. -

٦ؿاٱةدٰ، د. ٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ، د. ٦ع٧ؽ ظكةف ا٣ُٲػةف، ل.قػٕٲؽ اٵقػٕؽ، 

 .ـ9330ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣سة٣ر ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، 

 :ثاألس٨تٰ -8

- David Kahn, “Kahn on Codes: Secrets of the New Cryptology”, 

Macmillan Publishung Comapny, New York, . 
- David Kahn, “The Code Breakers”, Macmillan Publishing Company 

New York . 
- M. Mrayati, Y. Meer Alam, M. H. Tayyan, “Series on Arabic Origins 

of Cryptology”, Volume , Translated by S. al-Asaad, Revised by 

Mohammed I. al-suwaiyel, Ibrahim H. al-Kadi, Marwan al-Bawab, 

Puplished by KFCRIS & KACST, . 
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 الداللة التلميحية لإلطناب
 دراسة تطبيقية يف التعبري القرآني

  ()عبير بدر عبد الستار .د .م أ.

 () خالد خضير عباس د. .م

 ملخص البحث
التلمييٌو ولييٌلغٌ لٌ ًييغٌ يلمييغٌ ًل ييم كلٌلييت المييت لع للت  ٌييس  يي  ي ييتٍن 

وأغساٍض ًحسص  لى كًصتللت ب ٌراً  ي  الم تفي غ والتصيسًوم بم أيى أن 

و في وقر جتء التلمٌ .ًشتر في فح ى ال الم كلى ي أًى ب ٌٍر    عتهس الل ظ

 :يت ييرٍٍة يألييت وبطسائيي َ  مالت  ٌييس الآسي ييي لٌمعيي  أ لييى الملييت ًتت ال ٌت ٌييغ

اإلطأتب بم  ا ه المذتل غم فلأتك التلمٌو بتلتيزًٌ م واحتتيسا م وال مليغ 

 ذكس الذتص ب ر ال تم.م واح تساضٌغ

 المقدمة:
الحمر هلل األول بال أول كتن ق لهم واٍدس بال يدس ً  ن ب رهم والصالة 

اللالم  لى لٌر المسللٌ  الزي ًؤ س ِذكُسه قل ب الم ترً م و ليى يليه و

 .الطٌ ٌ  الطتهسً  الزً  أذهب اهلل  ألع السجس وطلسهع تطلٌساً 

                                                 

() .كلٌغ اٍٍابم ال تي غ الملتأصسًغ 

() .كلٌغ التسبٌغ األلتلٌغم جتي غ ل يس 

 م.61/4/8162ورٍ ال حث كلى ي لغ الم مع بتترًخ  
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 كثٕؽ:

ٚٞؽ ٱٕـؼ اٷ٩كػةف ٔػ٨ ا٣ذىػؿٱط ث٧ػؿادق، ٚٲٕػؽؿ ث١ٺ٦ػ٫ ٔػ٨ اٵقػ٤ٮب 

ا٧٣جةمػؿ إ٣ػػٯ ٗٲػػؿ ا٧٣جةمػػؿ، ٱعىػػ٢ ذ٣ػػٟ ٦ذػػٯ ٦ػػة راكد ا٧٣ذعػػؽث مػػٕٮره ثػػأف 

٨٦ ا٣كة٦ٓ، إ٦ة ٣ْٛةّػح ا٤٣ٛػِ،  ٍئثىؿٱط ا٣ٕجةرة ٝؽ ٱ٪ذش ٔ٪٫ ردٌ ٢ٕٚو قٲ ا٣ٮًٮح

 لك ٹردجة٫َ ثأ٦ؿ ٱٮظٰ ثة٣نؤـ لك ثةٷظؿاج لك ٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ اٵ٦ٮر ا٧٣كذ١ؿ٬ح.

ٝػؽ ا٧٩ػةزكا ثة٣ٛىػةظح كا٣جٲػةف، ثػ٢ ٠ػة٩ٮا  -٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ  -كا٣ٕؿب 

اؽو ك٦٭ػؾبو ثٕٲػؽو ظةذٝٲ٨ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٢٠ ٦ة ٱؽكر ٰٚ ظٲػةد٭٥ ثأقػ٤ٮبو ر

٨ٔ اٵٕٚةؿ ا٣ذٰ ديكػذؿ »٨ٔ ٢ٌ٠ ٦ة ٨٦ مأ٫٩ إزةرة ا٣عؿج، ٣ؾا دضؽ٥٬ ٱٕجؿكف 

٪٭ة ا٣٪ٛٮس، ثأ٣ٛةظ دؽؿ ٤ٔٲ٭ة ٗٲؿ ٦ٮًٮٔح ٣٭ػة د٪ـ٬ػةن ٨ٔ٦ ا٣ٕٲٮف، كدذأذل 

إذ ا٣عةصػح إ٣ػٯ قػذؿ ، كدعػؿزان ٧ٔػة كًػٓ ٵص٤٭ػة ،٨ٔ إٱؿاد٬ة ٤ٔٯ ص٭ذ٭ة

ٲذعؿصػٮف ٔػ٨ ا٣ذىػؿٱط ثػة٣ذٕؿٱي لٝٮا٣٭٥ ٠ة٣عةصح إ٣ػٯ قػذؿ لٕٚػة٣٭٥، ٚ

«ٮف ٨ٔ ٫ْٛ٣، إ٠ؿا٦ةن ٵ٩ٛك٭٥ ٨ٔ ا٣ذ٤ِٛ ث٫ٚٲ١٪ُّ 
 7م

. 

ك٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮـ لٌف ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ ٝؽ ٩ـؿ ث٤٘ح ا٣ٕؿب، كصؿل ٤ٔٯ قػ٪٪٭٥ 

 لظؽ لقة٣ٲج٫ ا٧٣٭٧ح. ٢ي ٧سِّ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ؛ ٣ؾا ٠ةف لق٤ٮب ا٣ذ٧٤ٲط ٱي 

دذ٤ٕػٜ  ةتا٣ؽراقػح ٣ض٧ػٓ ٦ػة د٪ػةزؿ ٦ػ٨ ٤ٕ٦ٮ٦ػ ك٨٦ ٬٪ػة صػة ت ٬ػؾق

 ثة٣ذ٧٤ٲط ا٧٣ذعٜٞ ثةٷَ٪ةب ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٞؿآ٩ٰ.

كٝؽ د٪ةكؿ ا٣جعر ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذ٧٤ٲط ٰٚ ا٤٣٘ح كاٹوُٺح، كل٥٬ اٵقجةب 

٫، ٦ػٓ ص٤٧ػح ٦ػ٨ ا٣ذُجٲٞػةت ا٣ٞؿآ٩ٲػح ٤٣ذ٧٤ػٲط ا٧٣ذعٞػٜ اػا٣ذٰ دٞٙ ٨٦ كرا

٩ذ٭ػٯ ا٣جعػر ثٕػؽ ذ٣ػٟ ثؼةد٧ػح ٣ؼػه ٚٲ٭ػة اك ؛ثُؿااٜ اٷَ٪ةب ا٧٣ذ٪ٮٔح

 .ا٣٪ذةاش ا٣ذٰ دٮوٺ إ٣ٲ٭ةا٣جةظسةف ل٥٬ 

                                                 

 .0ا٣ضؿصة٩ٰ، ا٧٣٪ذؼت ٨٦ ٠٪ةٱةت اٵدثة  كإمةرات ا٣ج٤٘ة :   7م
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ى:ىمغؼومىالتلموحىوأدبابه:أواًل
ى٧ٍعػةن »: ٚػٰ ٣كػةف ا٣ٕػؿب٨٦ ٦ػةدة م٧٣ػط ، ا٣ذ٧٤ٲط  ى٧ىػطى إ٣ًٲػ٫ ٱى٧ٍ٤ىػطي ٣ ٣

ى٧ٍ٣ىطى  ىةي ٨٦ كص٭٭ػة  :كٝةؿ ثٌٕ٭٥ .اػذ٤ف ا٣٪ْؿ :كل ى٧٣عًخ ا٧٣ؿل ؿ... ل ى٧ىط ٩ْى ٣

ىف دي٧ٍ٤ىػطى  :إ٧٣ًةظةن  ى١٦٪خ ٨٦ ل ٍكػ٪ ،إًذا ل ة ي ديػًؿم ٦عةًقػ٪٭ة ٦ػ٨ دٕٛػ٢ ذ٣ػٟ ا٣عى

ؽَّل ٣٭ة ز٥ ديٍؼٛٲ٭ة «ٱىذىىى
 9م

. 

لف ٱنةر ٰٚ ٚعٮل ا١٣ٺـ إ٣ٯ ٦س٢ قةاؿ لك مػٕؿ »: كٰٚ اٹوُٺح ٬ٮ

«٩ةدر لك ٝىح ٦ن٭ٮرة ٨٦ ٗٲؿ لف ٱؾ٠ؿق
 0م

. 

كٝؽ ٱذٞةَٓ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذ٧٤ٲط ٦ٓ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذٕؿٱي، ٤ٔٯ أذجةر لف ا٣سة٩ٰ ٱنػذؿؾ 

«٨٦ ا١٣ٺـ: ٦ة ٌٔؿض ث٫ ك٥٣ ٱىٌؿح ا٧٣ٕةرٱي»كلف  ،٫ٕ٦ ثٕؽـ ا٣ذىؿٱط
 0م

. 

لق٤ٮب ا٣ذ٧٤ٲط ٵقػجةب ٔؽٱػؽة، ٣ٕػ٢ ٦ػ٨ ل٧٬٭ػة  كٱ٤ضأ ا٧٣ذ٥٤١ إ٣ٯ

ٕٲجٮف ا٣ؿص٢ ا٣ؾم ٱ١ةمٙ ٚٞؽ ٠ةف ا٣ٕؿب ٱى  ؛دٌٛٲ٫٤ ٤ٔٯ لق٤ٮب ا٣ذىؿٱط

ٚٺف ٹ ٱعك٨ ا٣ذٕؿٱي إٹ زى٤ٍجةن : ٰٚ ٢٠ ل٦ؿ؛ ٣ؾا ٝة٣ٮا
 5م

. 

ة٣٪ػػةس ٤ٔػػٯ قػػجٲ٢ ا٧٣سػػةؿ كٝػػؽ ٱ١ػػٮف ا٣ؼػػٮؼ لظػػؽ لقػػجةب ا٣ذ٧٤ػػٲط، ٚ

ٱذُٲؿكف ٨٦ ذ٠ؿ ثٕي اٵ٣ٛةظ ث٧ك٧ٲةد٭ة ا٣ىػؿٱعح، ٧٣ػة دسٲػؿق ٦ػ٨ ا٣٭٤ػٓ ٚػٰ 

ثٌٕؽق كقٲ٤حن ٤٣ذٕجٲػؿ  ،٩ٛٮق٭٥، ٣ؾا دضؽ٥٬ ٱ٤ضؤكف إ٣ٯ لق٤ٮب ا٣ذ٧٤ٲط ا١٣٪ةاٰ

ٔ٪٭ة، ك٢ٕ٣ ٨٦ ل٧٬٭ة اٵ٣ٛةظ ا٧٣ذى٤ح ٨٦ ٝؿٱت لك ثٕٲؽ ثػة٧٣ٮت كاٵ٦ػؿاض، 

حلك ثٕة٥٣ اٵركاح كاٵمجة
 6م

ٱي١٪ٯ ٔػ٨ ا٤٣ػؽٱٖ ثة٣كػ٤ٲ٥، كٔػ٨ اٵ٧ٔػٯ »ٚٞؽ  ؛

«ثة٣جىٲؿ، ك٨ٔ ا٧٣٭١٤ح ثة٧٣ٛةزة، ك٨ٔ ٤٦ٟ ا٧٣ٮت ثأثٰ ٱعٲٯ
 7م

. 

                                                 

  .م٧٣ط 9/580اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿب:   9م

 .66: ، كٱ٪ْؿ :ا٣نؿٱٙ ا٣ضؿصة٩ٰ، ا٣ذٕؿٱٛةت779ٚؼؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ؿازم، ٩٭ةٱح اٷٱضةز:   0م

 مٔؿض . 7/780: ث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿبا  0م

 .767: ا٣سٕة٣جٰ، ا١٣٪ةٱح كا٣ذٕؿٱي: ٱ٪ْؿ  5م

 .700-709: ٱ٪ْؿ :إثؿا٬ٲ٥ ل٩ٲف، دٹ٣ح اٵ٣ٛةظ  6م

 .06: ا٣سٕة٣جٰ، دعكٲ٨ ا٣ٞجٲط: ، كٱ٪ْؿ757ا٣سٕة٣جٰ، ا١٣٪ةٱح كا٣ذٕؿٱي:   7م
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وٍحننٌي ننٔيا ننرٍضي هحضرننريل ٖننر  ييننضيٍ اَنناي لننري  نن ي  يننر  ي

 ًسًٖضتّضي ه رٕحة؛يهًِضيت رلُيتوكي  سًضءيينٌيتع نةيسنوعٖةني َ ًننياونٓي

 أهفننضتيترننٖري هننٓي السنن اَضءياَّننضيخنن ليي سنن  ًضليأسننوْتي ه وًننٖ ييننٌ

ي:وهمٌي   ض ٖريأقنيحدة يوأخفيوظئض ني َقنْلياونٓيسنعٖني هً نضلين هًق ْد

ي(.وٍ َٔي ذهكي)ير ي هسرظضنيننيأوي) هًر ي هخعٖث((  كي هًر )

 :ثانيًا: التلميح باإلطناب
 طناب:مفهوم اإل

ضلي إلقضينةي   يأظني:أظَاي نٔي هًمنضن:ي هًعضهاةي ضهرٔءنيٕقضلي: إلظَضت

أيي ضهغيوأل ري: ٔي هم ميأوي هْصفيأوي  يري ُٖنيويأظَا
(4)

ي.

واندههيوسنٖوةيتقر نكيينويَّىييٌير طييفّنْمي إلظَنضتي ًفّنْمي إلٕانض 

 ًقضمي ه َمٖريٕعضٌٕييقنضمي ه  رٕنفنيوييقنضمي»ي:(937ِٕقْلي هقزؤَٕي)ي.هً ر  ُ

ضمي إلظَنضتيو هًسنضو ةنيضمي إلٕانض يٕعنضٌٕييقنيق إلظ قيٕعضٌٕييقضمي ه قٖٖد...يو

«لنذ يخعننضتي هنذلٔيٕعننضٌٕيخعنضتي هاعننٔو
(7)

وأشنضري  ننٌيٕ قنْتي هًار ننٔيي.

لنض  ْةي»(ي هٓي هكيإٔضض ني  ْيادهي إلٕاض يو إلظَضتييٌي  يْري هَسعٖةي2214ِ)

ني همن مي هًنْ زي ًٍنضيإو هعَْةنيؤِي ه ٔيٕ ْقفيت قوّضياوٓيت قننييٖرِنضني ن

ًطعَبناياليضهقٖضسي هٓيلن ميأل نرييَنُ؛يوض ي ٕدركييٌيحٖثيوصفُي ضإلٕا هنذ ي ه

يل مٌيآخريٕمْني «قنييَُإٔدركييٌيحٖثيوصفُي ضإلظَضتي اله
(20))*(

ي.

                                                 

حًديحسٌي هزٕضتيوحضيدياعدي هقنضدريويحًندياونٔي هَانضرنيأ ر ِٖىيي عفٓيو ي:َٕظري(4)

ي.1/393:ي هً اىي هْسٖط

ي.2/81 هقزؤَٕني إلٕضضحي ٔياوْمي هع ية:يي(7)

ي.3/260 قْتي هًار ٔنييْ ِاي هف ضحي:  ٌيٕي(20)

يلذ يوردنيوه ني ه حٖ :ي) اليوي ُيل ميآخر(:ي=ي] هًاوة[.ي)*(



 009 د. خالد عباط -د. عبري عبد الصتار  -الداللة التمميخية لإلطهاب 

ك٧٠ة امذؿَٮا ٣ٸٱضةز لف د١ٮف ل٣ٛة٫ّ ا٤ٞ٣ٲ٤ػح ٗٲػؿ ٦ؼ٤ٌػح ثػة٧٣ٕ٪ٯ، ٠ػؾ٣ٟ 

ةأنامذؿَٮا ٣ٸَ٪ةب 
م* 
د١ٮف ل٣ٛة٫ّ ا٣ـااؽة صة ت ٣ٛةاػؽة ،كٝػؽ د٪جػ٫ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ  

، ٧٠ة لف اٷَ٪ػةب ثٺٗػح »إذٍ ٝةؿ:   080٬ا٣ؿ٦ة٩ٰ م ٌٰ كاٷٱضةز ثٺٗح كا٣ذٞىٲؿ ٔ

، كاٷٱضػةز ٹ إػػٺؿ ٚٲػ٫ ثػة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ػؽ٣ٮؿ ٤ٔٲػ٫ ك٣ػٲف ٠ػؾ٣ٟ  ٌٰ كا٣ذُٮٱ٢ ٔػ

ثؽ ٚٲ٫ ٨٦ اٷػٺؿ، ٚأ٦ة اٷَ٪ةب ٚإ٧٩ة ٱ١ٮف ٰٚ دٛىٲ٢ ا٧٣ٕ٪ػٯ  ا٣ذٞىٲؿ، ٵ٫٩ ٹ

«ك٦ة ٱذ٤ٕٜ ث٫ ٰٚ ا٧٣ٮآً ا٣ذٰ ٱعك٨ ٚٲ٭ة ذ٠ؿ ا٣ذٛىٲ٢
 77م

. 

ك٤ٔٯ ٬ؾا اٵقةس ٚؿٝٮا ثٲ٨ اٷَ٪ةب كا٣ذُٮٱػ٢، ٤ٔػٯ ا٣ػؿ٥ٗ ٦ػ٨ لف 

زٱػةدة ا٤٣ٛػِ ٤ٔػٯ »إٌٹ لف اٷَ٪ػةب  ،٤٠ٲ٭٧ة ٱٕ٪ٰ زٱةدة ا٤٣ِٛ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ػٯ

ٚ٭ؾا ظٌؽق ا٣ؾم ٱ٧ٲـق ٨ٔ ا٣ذُٮٱػ٢، إذ ا٣ذُٮٱػ٢ زٱػةدة ا٤٣ٛػِ ، ا٧٣ٕ٪ٯ ٣ٛةاؽة

«٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ٣٘ٲؿ ٚةاؽة
 79م

. 

ٞٲػػؽة ثةٷٚػةدة ٬ػػٰ ا٣ذػػٰ د٧سػػ٢ صػػٮ٬ؿ كدأقٲكػةن ٤ٔػػٯ ذ٣ػػٟ ا٣ـٱػػةدة ا ٧٣ي

 اٹػذٺؼ ٦ة ثٲ٨ اٷَ٪ةب كا٣ذُٮٱ٢.

ل٦ػػة ل٩ػػٮاع اٷَ٪ػػةب ٚػػٰ ا٣ٞػػؿآف ا١٣ػػؿٱ٥ ٚ٭ػػٰ ٠سٲػػؿة كٝػػؽ ث٤٘ػػخ ٔ٪ػػؽ 

ا٣كٲٮَٰ كاظؽان كٔنؿٱ٨ ٩ٮٔةن 
 70م

ا٣ذػؾٱٲ٢، كا٣ذ١ػؿار، : ك٨٦ د٤ػٟ اٵ٩ػٮاع ،

اس، كا٣ذذ٧ػٲ٥، كاٹظذػؿ كذ٠ؿ ا٣ؼةص ثٕؽ ا٣ٕػةـ، كاٷٱٌػةح ثٕػؽ اٷث٭ػةـ،

 .٣غإ كاٹٔذؿاض، كاٷٱ٘ةؿ...

                                                 

« امذؿط»ث٪ٛك٫  ١٬ؾا كرد ثـٱةدة ا٣جة  ٰٚ ا٧٣ىؽر ا٧٣ؤكؿ، ك٬ٮ ٧ٕ٦ٮؿ ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ذٌٕؽم م* 

ا٣ؾم ٥٣ ديك٧ىٓ زٱةدة ا٣جة  ٰٚ ٦ٕٛٮ٫٣. كٝؽ دؿدٌد ٦س٢ي ذ٣ٟ ٰٚ ٦ٮآً لػؿل ٨٦ ا٣جعػر 

ٰٚ ا٧٣ىؽر ا٧٣ؤكؿ ا٣ٮاٝٓ ٦ٕٛٮٹن ٣جٕي اٵٕٚةؿ ا٧٣ذٕؽٱح ا٣ذٰ ٥٣ ديك٧ىٓ زٱةدة ا٣جة  ٚػٰ 

٤ٔٯ  ٦ٛة٤ٔٲ٭ة، ك٬ٰ: لدرؾ، رلل، دىٌٮر، ٨ٌّ، ذ٠ؿ. ٣ؾ٣ٟ آزؿ٩ة دؿ٠٭ة ٤ٔٯ ظة٣٭ة، د٪جٲ٭ةن 

 ا٣ؼُأ، ١٣سؿة كٝٮع ٦س٢ ذ٣ٟ ٰٚ ٔجةرة ا٧٣عؽزٲ٨ كا٧٣ٕةوؿٱ٨. = ]ا٧٣ض٤ح[.

 .79-78ٔضةز ا٣ٞؿآف، ا٣٪١خ ٰٚ إٔضةز ا٣ٞؿآف: إا٣ؿ٦ة٩ٰ، زٺث رقةا٢ ٰٚ   77م

 .087: زا٩ٰ، ا٧٣ُٮؿةقٕؽ ا٣ؽٱ٨ ا٣ذٛذ: ، كٱ٪ْؿ9/793: اث٨ اٵزٲؿ، ا٧٣س٢ ا٣كةاؿ  79م

 .955-0/977: دٞةف ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآفصٺؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣كٲٮَٰ، اٷ: ٱ٪ْؿ  70م



 003 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

 ك٬ٰ: ،ا٣ذ٧٤ٲط دٹ٣حكق٪ٞذىؿ ٤ٔٯ دراقح اٵ٩ٮاع ا٣ذٰ ظ٤٧خ ثٲ٨ َٲةد٭ة 

ىأواًل:ىالتلموحىبالتذوول:
، لصـااػ٫ ٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٩كضةـ ا٣ػ٪ه ا٣ٞؿآ٩ػٰ ٦ػة ٩ضػؽق ٦ػ٨ د٪ةقػتو ثػٲ٨

 .ا٣ض٢٧ ا٣كةثٞح ٣٭ةكثٲ٨ ص٤٧ح ا٣ذؾٱٲ٢  ٠ة٣ذ٪ةقت ا٣ؾم ٩ضؽق

آػػؿ ٠ػ٢  :ا٣ػؾٱ٢»: ٱٞػٮؿ اثػ٨ ٦٪ْػٮر، آػؿ ا٣نػٰ : كا٣ذؾٱٲ٢ ٰٚ ا٤٣٘ح

«مٰ
 70م

صٕػ٢ ا٣نػٰ  ذٱػٺن : ك٬ػٮ ٣٘ػحن  ،٢ ٧٤٣جة٣٘ػح٦ىػؽر ذٱَّػ :. كا٣ذػؾٱٲ٢

ك صػٌؿت  ،إذا ٦نػخ :دػؾٱ٢ي ذٱػٺن  ،ٱٞةؿ: ذا٣خ ا٣ضةرٱح ٚػٰ ٦نػٲذ٭ة» .٣ٴػؿ

«لذٱة٣٭ة ٤ٔٯ اٵرض ك دجؼذؿت
 75م

. 

دنػذ٢٧ ٤ٔػٯ  دٕٞٲت ا٣ض٤٧ػح ثض٤٧ػح»ل٦ة ا٧٣ٕ٪ٯ اٹوُٺظٰ، ٚٲٕ٪ٰ: 

«٦ٕ٪ة٬ة ٤٣ذٮ٠ٲؽ
 76م

. 

 - ٔػ٨ ا٧٣ٕ٪ػٯ اٵكؿ ٠ٺ٦ةن ٦كػذٞٺا  كإف ٠ة٩خ د٧س٢ ،كا٣ض٤٧ح ا٣ذؾٱٲ٤ٲح

دٹ٣ح ا٧٣٪ُػٮؽ اٵكؿ ك٦ٛ٭ٮ٦ػ٫ ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ دعٜٞ  - ٧٠ة ٱؿل ا٣ـر٠نٰ

٣ذ١ٮف ٫ٕ٦ ٠ة٣ؽ٣ٲ٢
 77م

. 

ٔؿاثػٰ ٨ٔ اٵوػ٧ٰٕ كٝىػذ٫ ٦ػٓ ذ٣ػٟ اٵى  ٱكذعٌؿ٩ة ٰٚ ذ٣ٟ ٦ة صة 

ػةًرٝىحي : ٝػةؿ ٲػ٫ ٝؿا دػ٫، ظٲػرا٣ؾم اقذنػ٢١ ٤ٔ ا٣كَّ ػةًرؽي كى ا٣كَّ ٠٪ػخ لٝػؿل مكى

جى  ة ٠ىكى ا ن ث٧ًى ـى ة صى ٧ى ىٱًٍؽٱى٭ي ٕيٮا ل ُى ةٹن ٚىةٍٝ اهللي  ة ٩ى١ى  ٗٛٮر رظٲ٥ ، ك٠ةف ثض٪جٰ ٨٦ًى اهللً كى

ٚٞػةؿ: لٔؽ، ٚأٔؽت،  :٠ٺـ اهلل، ٚٞةؿ: ؟ ٚأصجذ٠٫ٺـ ٨٦ ٬ؾا: ٔؿاثٰ ٚكأ٣٪ٰل

 ٺ ٺ ژ كٝػػؿلت ٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ:٣ػػٲف ٬ػػؾا ٠ػػٺـ اهلل، ٚة٩ذج٭ػػخ، 

                                                 

 . مذٱ٢ 77/963: اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿب  70م

 . مذٱ٢ 77/967: ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  75م

٣ػؽٱ٨ ا٣كػٲٮَٰ، ٦ٕذػؿؾ كٱ٪ْؿ: صٺؿ ا، 0/935: ا٣ٞـكٱ٪ٰ، اٷٱٌةح ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣جٺٗح  76م

 .97: ٤ٰٔ ص٧ٲ٢ ق٤ٮـ، ك ظك٨ ٩ٮر، ا٣ؽ٣ٲ٢ إ٣ٯ ا٣جٺٗحك، 7/979 ٝؿاف:اٵ

 .0/68: ٪ْؿ: ثؽر ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٠نٰ، ا٣جؿ٬ةفٱ  77م
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 ،[08ا٧٣ةاػػػػػؽة: ] ژ  ڤ   ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ

  ٦ػ٨ لٱػ٨ ٔؿٚػخ ذ٣ػٟ؟ :ٚكػأ٣ذ٫ ٦كػذ٘ؿثةن : لوجخ، ٱٞٮؿ اٵوػ٧ٰٕ :ٚٞةؿ

ـٌ ٚع٥١ ُٚٞٓ، ك٣ٮ ٗٛؿ كرظ٥ ٧٣ة ُٝٓ: ٚأصةب ٱة ٬ؾا ٔ
 78م

. 

ٔؿاثٰ ا٤٣٘ٮٱػح ٣ػ٥ دذٞجػ٢ ذ٣ػٟ ا٣نة٬ؽ ٰٚ ذ٠ًؿ ٬ؾق ا٣ٞىح لف ق٤ٲٞح اٵ

ٰٚ ا٣ٞؿا ة اٵك٣ٯ ٦ة ثٲ٨ ص٤٧ح ا٣ذؾٱٲ٢ ك٦ػة  ةن ٹ٩ٛىةؿ ا٣ؽٹ٣ٰ ا٣ؾم ثةف ص٤ٲٌ ا

ك٤ٔٲ٫ كصت لف د١ػٮف ص٤٧ػح ا٣ذػؾٱٲ٢ ٦نػذ٤٧ح ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ ، قجٞ٭ة ٨٦ ٠ٺـ

ك٨٦ ز٥َّ ٱعى٢ دأ٠ٲؽ  ،٠ٰ د٪ـؿ ٦٪ـ٣ح ا٣عضح ٤ٔٯ ٧ٌ٦ٮ٩٭ةا٣ض٤٧ح اٵك٣ٯ؛ 

زٱةدة٦ٕ٪ٯ ا٣ض٤٧ح اٵك٣ٯ ك
 79م

. 

ٔى٧ؽ إ٣ٯ لقػ٤ٮب ا٣ذػؾٱٲ٢ ٚػٰ ٠سٲػؿو كٔ٪ؽ دؽثؿ ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ٕـ ٱـ ٤٩عِ ل٫ٌ٩ 

٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ٕةفو ٦ؼذ٤ٛػح، كٝػؽ لمػةر ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦٪٭ػة إ٣ػٯ ا٧٣ٕ٪ػٯ ، ٨٦ آٱةد٫

٨٧ً ا٣نٮا٬ؽ ا٣ذٰ  ٦ة ق٪عةكؿ دٮًٲع٫ ك٬ٮ، ا٧٣ٞىٮد د٧٤ٲعةن ٹ دىؿٱعةن 

 اػذؿ٩ة٬ة ٰٚ ٠ذةب اهلل ا٣ٕـٱـ.

 ا١خ٥٢ٰص إ١٭ ٨٘اء ا٥١غ٬٢ٛات وةٜاء ا١غا١ٚ: -5

ٕىؽي اٷ٩كةفي ٠سٲؿان ظٲ٪٧ة ٱؿل ا٦ذؽاد ظٲةد٫ ٚػٰ ٗٲػؿق، كٚػٰ ا٧٣ٞةثػ٢ دػؿاق ٱىك

٦ٲػخ ٹ ٦عة٣ػح،  ةأ٧ة٩ٱعـف ٔ٪ؽ٦ة ٹ ٱ١ٮف ٫٣ ذرٱح؛ ٵ٫٩ ٱؽرؾ ٚػٰ ٝػؿارة ٩ٛكػ٫ 

ٱؤ٠ؽ د٤ػٟ ا٣عٞٲٞػح  .اٵ٩جٲة ك٨٦ ذ٣ٟ ٚة٧٣ٮت ٬ٮ ا٣عٞٲٞح ا٣عذ٧ٲح ٢١٣ إ٩كةف 

إذٍ  ،نػؿ٠ٮف ٱذؿثىػٮف ٣ٞذ٤ػ٫ٝٮؿ ا٣جةرم ٔـ كص٢ ٦ؼةَجػةن ٩جٲػ٫ ٔ٪ػؽ٦ة ٠ػةف ا٧٣

٦ػ٨ ك ،لم إ٩٭٥ ص٧ٲٕةن ثىؽد ا٧٣ٮت :[03ا٣ـ٦ؿ: ] ژ  يئ ىئ مئ حئ ژ ٱٞٮؿ:

ٱذ٧٪ٯ لف د١ٮف ظٲةد٫ ٦ٮوٮ٣ح ٰٚ اث٪٫، كإف صػة  ٹث٪ػ٫ اثػ٨ه كوػةر »٬٪ة اٷ٩كةف 

«٣ٸ٩كةف ظٛٲؽه ٚ٭ٮ ٱكٕؽ ل٠سؿ، ٵف ذ٠ؿق قٲ١ٮف ٰٚ صٲ٤ٲ٨
 93م

. 

                                                 

 .7/506زاد ا٧٣كٲؿ ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ذٛكٲؿ: ، ٱ٪ْؿ: اث٨ ا٣ضٮزم  78م

 .7/909دب :كاث٨ ظضح ا٣ع٧ٮم، ػـا٩ح اٵ ،900: اث٨ اٵزٲؿ، صٮ٬ؿ ا١٣٪ـ: ٱ٪ْؿ  79م

 .0/9560: دٛكٲؿ ا٣نٕؿاكم  93م



 009 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

ث٢ ٱذٕؽا٥٬ كوٮٹن إ٣ٯ اٵ٩جٲة   ،دٱٲ٨كٹ ٱٞذىؿ ٬ؾا ا٣نٕٮر ٤ٔٯ اٵي٩ةس ا٣ٕة

ثٕؽ لف مٕؿ ثأف ا١ً٣جىؿى لػؾ ٦٪٫ ٦أػؾان دٮصػ٫ إ٣ػٯ ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ كا٣ؿق٢، ٚ٭ؾا ز٠ؿٱة 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺ ژ رثػػػػػػ٫ ثٞٮ٣ػػػػػػ٫:

 ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ

 .[6 - ٦0ؿٱ٥: ] ژ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ثٞٮ٫٣ دٕة٣ٯ: -٦ع٢ مة٬ؽ٩ة  - ٰٚ قٮرة اٵ٩جٲة ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ كد١ؿر ذ٠ؿي دٔةا٫ 

 .[89اٵ٩جٲة : ] ژ  ﮺  ﮹ ﮸ ﮷﮶   ﮵ ﮴ ﮳ ﮲      ۓ  ۓ ژ

ازىحي كاًٷٍرثي ث٧ٕ٪ٯ ا٩ذٞةؿ ٝ٪ٲح إ٣ٲٟ ٨ٔ ٗٲؿؾ ٨٦ ٗٲػؿ ٔٞػؽ، كٹ »: ٚة٣ًٮرى

٦ة ٱضؿم ٦ضػؿل ا٣ٕٞػؽ، كقػ٧ٌٰ ثػؾ٣ٟ ا٧٣٪ذٞػ٢ ٔػ٨ ا٧٣ٲٌػخ ٚٲٞػةؿ ٤٣ٞ٪ٲػًح 

ٍٮريكزىًح... كٱٞةؿ ١٣ ًرثى ٠ػؾا، ا٧٣ى ٢ٌ ٨٦ ظى٢ ٫٣ مػٰ  ٦ػ٨ ٗٲػؿ دٕػت: ٝػؽ كى

ؿى مٲبةن  ٮِّ ...٦٭٪ٌبةن  كٱٞةؿ ٨٧٣ ػي يكًرثى «: ل
 97م 

. 

، ٚػٮرازذ٭٥ دٕ٪ػٰ كرازػح ٦ٲؿاث اٵ٩جٲة  ٦ؼذ٤ٙ د٧ة٦ػةن  ةأنكٱؿل ثٌٕ٭٥ 

ل٦ة كرازح ظُةـ ا٣ؽ٩ٲة ٨٦ ٦ةؿو ك٦ة مةث٭٫ ، ا٣٪جٮة كا٥٤ٕ٣، كاٵػٺؽ كا٣ٌٛٲ٤ح

ٚٺ ٝٲ٧ح ٫٣ ٔ٪ؽ٥٬
 99م

٣ٟ صة  اػذٲةر اٳ٣ٮقٰ كوٙ ا٣ٮ٣ػؽ ا٣ػؾم دٔػة ٣ؾ ؛

 ثأ٫٩ ك٣ؽ ٱؿز٫ ٹ ٣ٲٕٲ٪٫ لك ٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ رٗجػةت اٵب - ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ -ث٫ ز٠ؿٱة 

إذ  ،ژ﮺  ﮸﮹ ژ: اٳٱػح ذ٣ٟ ا٣ذؾٱٲ٢ ا٣ٮارد ٰٚ كٝؽ لٚةد ،ٰٚ اٹث٨

 ﮵  ﮴ ﮳ ﮲      ۓ ژ  كاذ٠ؿ ػجؿق ٤ٔٲ٫ ا٣كػٺـ :لمم :ژ ۓ ژ»: ٱٞٮؿ

:  ك٣ؽ ٱؿز٪ٰ ٧٠ة ٱنٕؿ ث٫ ا٣ذؾٱٲ٢ ثٞٮ٫٣ دٕػة٣ٯكظٲؽان ثٺ :لمم ژ﮷﮶ 

 :ثٺ ك٣ؽ ٱىػةظج٪ٰ كٱٕػةك٩٪ٰ ٣ٞٲػ٢ :ك٣ٮ ٠ةف ا٧٣ؿاد ژ﮺   ﮸﮹ ژ

كل٩خ ػٲؿ ظػٰ  :ژ﮺   ﮸﮹ ژ :كا٧٣ؿاد ثٞٮ٫٣ .كل٩خ ػٲؿ ا٧٣ٕٲ٪ٲ٨

                                                 

 .مكرث  578: ا٣ؿاٗت اٵوٛ٭ة٩ٰ، ٦ٛؿدات ٗؿٱت ا٣ٞؿآف  97م

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ كا٣ىٛعح.: ٱ٪ْؿ  99م
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ٱجٞٯ ثٕؽ ٦ٲخ، كٚٲ٫ ٦ؽح ٫٣ دٕة٣ٯ ثة٣جٞة ، كإمػةرة إ٣ػٯ ٚ٪ػة  ٦ػ٨ قػٮاق ٦ػ٨ 

ـٌ كص٢ٌ كٰٚ ذ٣ٟ اقذ٧ُةر ٣كعة .اٵظٲة  «ات ٫ُٛ٣ ٔ
 90م

. 

ٝػؽ ل٧٣ػط إ٣ػٯ لٌف ز٠ؿٱػة   ...ثٞٮ٫٣: مإمةرة إ٣ٯ ٚ٪ة  ٨٦ قٮاق ٚةٳ٣ٮقٰ

 م٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ  ٠ةف ٱ٤ٌٮح ث١ٺ٫٦ إ٣ٯ لف ٬ؾق ا٣ؽ٩ٲة ٣ٲكخ ثؽار ثٞة .

، ك٬ػٰ ٠٪ةٱػح ٔػ٨ ٤َػت ژ﮷﮶  ﮵  ﮴ ژ ٚجٕؽ لف دٔة رث٫ ثٞٮ٫٣:

ك٠أ٧٩ػة ، ژ﮺   ﮸﮹ ژ ا٣ٮارث، صة  د٪ـٱ٭ػ٫ ٧٣ٞػةـ ا٣ؼػة٣ٜ ثٞٮ٣ػ٫:

 ڳ ڳ   ڳ ژ ٵ٫٩ ٱ٤ٕػ٥ ثػأفٌ  ؛اقذؽرؾ ٤ٔٯ ٠ٺ٫٦ اٵكؿ ٰٚ ٤َت ا٣ٮارث

 ز لفٹ ٱضػػٮ -صػػ٢ٌ كٔػػٺ-إف ا٣ؼػػة٣ٜ ك٦ػػ٨ زػػ٥ٌ  [88ا٣ٞىػػه: ] ژ ڱڱ ڳ

ق ٱنةر٫٠ ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ا٣ٮرازح  .ٗٲؿي

 ةاأل٤ا٧ث وا٫ٓ١ػ:ا١خ٥٢ٰص إ١٭ ا١خٙؽٯً  -8

    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :٤ٔٲػ٫ ا٣كػٺـٝةؿ دٕػة٣ٯ ٤ٔػٯ ٣كػةف ٱٕٞػٮب 

 .[60ٱٮقٙ: ] ژ ٿ ٿ   ٺ ٺٺ   ٺ ڀ ڀڀ   ڀ پ پ پ پ

إ٣ٯ إػٮة ٱٮقٙ، ٔ٪ؽ٦ة ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح د٧س٢ صٮابى ٱٕٞٮب 

 .لف ٱؿق٢ ٦ٕ٭٥ لػة٥٬ ث٪ٲة٦ٲ٨ ٤َجٮا ٦٪٫

ا٧٣أقػةة ا٣ذػٰ ٔةمػخ ٚػٰ  ك٦ة ٨٦ ٦ك٥٤و ٤ٔػٯ كصػ٫ اٵرض ٹ ٱٕػؿؼ

 ،ا٣ٕـٱػـ ، كٝػؽ ذي٠ػؿت دٛةوػٲ٤٭ة ٚػٰ ٠ذػةب اهلل٤ٔٲ٫ ا٣كػٺـل٧ٔةؽ ٱٕٞٮب 

كث٧ػة لف ٦ػؿارة ٚٞػؽاف  .ػٮة ٱٮقٙ ٥٣ ٱٞؽ٦ٮا ٦ة ٱٕـز زٞػح لثػٲ٭٥إك٠ٲٙ لٌف 

 :٠ةف ٦ػ٨ ا٣ُجٲٕػٰ لف ٱجػؽم ٦ؼةكٚػ٫ ثٞٮ٣ػ٫، ٱٮقٙ ثٞٲخ دٕٲل ٰٚ ل٧ٔة٫ٝ

، ك٬ػػػػٮ ثػػػػؾ٣ٟ ژ ... ڀڀ   ڀ پ پ پ پ    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

ٌٜ ٱٮقٙ ٤ٔٲػ٫ ا٣كػٺـ، ك٦ػ٨ زػ٥  ٱ٧ٌ٤ط إ٣ٯ ا٣ٮٔؽ ا٣ؾم ُٕٝٮق ٵثٲ٭٥ ٰٚ ظ

٣ؾم صؿل ٨٦ ػٲة٩ذ٭٥صؿل ا
 90م

. 

                                                 

 .7/96: ا٣ُجؿقٰ، ٦ض٧ٓ ا٣جٲةف: ، كٱ٪ْؿ9/80اٳ٣ٮقٰ، ركح ا٧٣ٕة٩ٰ:   90م

 .9/058: ا١٣نةؼ ٱ٪ْؿ :ا٣ـ٦ؼنؿم،  90م
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 ٺٺ   ٺ ڀژ :وامًنىٔح امذي ًٌشده َِ وا  يسداد  اْ هِماٍ ي ا مّ

  ضامً ، ل جىنًْ يذٓٔل؛ ألن امكام  ياّه ههنُىا امذي وث   ژ ٿ ٿ   ٺ

 .عي اشًى مُى  مى ٌّ امكم  األول

وي امحفا   ينىٔح إمّ و  ًدهِه ألًفدُه ژ ٺٺ   ٺ ڀ ژ و ْ هِمٍ:

 وهاد ،[٢١ِٓسف: ] ژ ائ     ى ى ژ وي ذمك هِمُه: ، ْ أكثر وي وٌ سهو

ك ًى وسرد أهِال مه يات  إ  نًٌا  م وبٔهاو ملوا ل أورعاى ٓ لاِ  عنٔاٍ 

 .امدم  امٌداوو وامحدرة

ك ن وُنىح ً إمّ أًٍ   ٓ ِل عنّ وعِدَه و  عناّ عنٍٔ امدم   سِانٍ 

 ،واي سانِكُه  سٔى  ن د امذي ندا  ِحف  اهلل خٌٔر وي حفظُه ألن ؛حفظُه

عنٍٔ امدم  ْ حف  ِٓسف  ويفرٓطُه
(١5)

. 

ُااه ني اارٓ  » ژ ٿ ٿ   ٺ ژ وٓارى ااا حل امىٔاازان أن هِماٍ:

 ْ أور ِٓساف  - أو مه ٓرحىِه أامً  -وينِٓح إمّ أًُه مه ٓدًِ ِا امرحه 

«حٔي آوٌُه عنٍٔ
(١6)

؛ ومذا َِ غٔر وطىئي مِعِدَه، إًى  علًٍ يًسناّ نا هلل، 

 َِ أرحه امراحىٔي.و، ألًٍ خٔر امح  ظٔي

 :ثانيًا :التلميح باالحتراس

، امًحف   ْ اًًه ه وئل ، وَِ وي امف ال احًارس: ا حًراس  ْ امنغو

حفظٍ، وَه امُحّراُس وامَحَرُس  :َحَرَس امشْء ْٓحُرُسٍ وَْٓحِرُسٍ َحْرس ً : ٓل ل

ٌاّ يحّرَز، ويََحّرْسُى وي  من واْحًرسُى وٌٍ نى  :واْحًََرَس وٌٍ واألحراُس،

                                                 

، ٢8/479 ، و بر امدٓي امرازي، وف ئح امغٔال،١/458: ٌٓظر: امزوبشري، امكش ف (١5)

 .6/٢61وامطِسْ، امًهٔ ن  ْ يفدٔر املرآن: 

 .٢٢/١٢5: امطه طه  ْ، امىٔزان (١6)
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أي ححفظج ٌِّ، واحد
(27)

دفع اإلٗٓام :، واالحخراس
(28)

. 

ْٔ أن ٗؤتحٕ فؤٖ نؤالم ٗؤًْٔ اؤالق اىٍلمؤٔد ةٍؤا »وفٖ االصطالح 

«ٗدفػّ
(29)

. 

وُشٍٖ االحخراس ةاىخهٍ٘و واىخخًٍ٘
(30)

، وذىم ىخهٍ٘يؤّ اىٍػِؤٕ ةؤدفع 

االق اىٍلمٔد
(31)

. 

ٕ حخاط فٖ نالٌّ ٗيٍح ٌؤَ اؤالذ ذىؤم إىؤٗإن اىٍخهيً غِدٌا  ،وكطػا  

ال اىٍػِٕ اىصؤيتٖ اىؤذي كؤد ٗختؤادر إىؤٕ  ،اىٍػِٕ اىحل٘لٖ اىذي نان ٗلمده

وحػض٘ده ٌؤَ اؤالذ ةػؤل اىٍِؤاذ   وشِحاوذ حٔض٘ح ذىم ،ذَْ اىٍخيلٖ

 :وٌِٓا ،اىلرآُ٘ث اىخٖ حتَ٘ ٌراٌٖ اىخيٍ٘ح االحخراشٖ

 امتنميح إمى تكامل صفات اممؤمن: -1

ُصؤان، يؤرٗطث أن ُٗحصؤَ ػ٘تا  اجخٍاُع اىمفات اىٍخِاكضث غِد اإلى٘س ٌ  

اشخخدآٌا وفق اىٍٔاكف اىخٖ حمب فؤٖ ادٌؤث اىؤدَٗ واىٍمؤيحث اىػاٌؤث، 

 فاىصئن٘ات اىتشرٗث ٌختاِٗث ،ىذا ٗلخضٖ أن حهٔن ردود األفػاذ ٌختاِٗث أٗضؤا ،

 .ٗصخدغٖ اىصٍاحث واىيَ٘ فٍِٓا ٌا ٗخطيب اىشدة واىحزم، وٌِٓا ٌا

حرص غيؤٕ ٌمؤيحث أوالده واىل٘اشات غيٕ ذىم نث٘رة، فاألب اىذي ٗ

فؤذا  ٌؤدغاة ىٍفصؤدحًٓ، نؤذىم  ،ال ٍٗهَ أن ٗصخػٍو اىيؤَ٘ ٌػٓؤً دااٍؤا  

ٍُفرط ىؤّ ُخااهؤّ اىصؤيت٘ث، واألٌؤر ال ٗخخيؤف فٍ٘ؤا ٗخؤ  صؤفات  اىحزم اى

                                                 

: حؤ٘ واىف٘روزآةؤادي، اىلؤأٌس اىٍ، )حؤرس( 6/48: اةَ ٌِظٔر، ىصان اىػرب: ِٗظر (27)

 (.)حرس 1/538

 .1/111: ٌرحضٕ اىّزة٘دي، حا  اىػروس: ِٗظر (28)

 .3/208اىلزوِٖٗ، اإلٗضاح:  (29)

 اىٍمدر ُفصّ واىمفحث. (30)

 .39، 36اىخحرٗر واىخحت٘ر:  ِٗظر: اةَ أةٖ اإلصتع اىٍمري، (31)
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ا٣ػػؾات اٷ٣٭ٲػػح، ٚ٭ػػٮ لرظػػ٥ ا٣ػػؿاظ٧ٲ٨ ٚػػٰ ٦ػػٮا٨َ ا٣ؿظ٧ػػح، ك١٣٪ػػ٫ لمػػؽ 

ا٧٣ٕةٝجٲ٨ ٰٚ ٦ٮآً ا٣٪١ةؿ كا٣٪٧ٞح.

ُّٜ دٕػة٣ٯ: كٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٱٞٮؿ  پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژ ا٣عػ

 .[99ا٣ٛذط: ] ژ... ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ

كلوػػعةث٫ ث٭ػػؾق  ملسو هيلع هللا ىلص ان ٚةٳٱػػح ا١٣ؿٱ٧ػػح دىػػٙ رقػػٮؿ اٷ٩كػػة٩ٲح ٦ع٧ػػؽ

ٺظ ٤ٔٯ ا١٣ةٚؿٱ٨، ١٣٪٭٥ ٦ذٮادكف ٦ذٕةَٛٮف  ًٗ ا٣ىٮرة ا٣ج٤ٲ٘ح، ٚ٭٥ لمؽا ، 

 .ٚٲ٧ة ثٲ٪٭٥

كٝؽ صة  اٹظذؿاس
 09م

 ڀ ژ ٦ذ٧سٺن ٰٚ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ:ٰٚ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح  

٣ٮٝػٓ ٚػٰ ثٕػي ا٣٪ٛػٮس ثػأف٬ػؾا ا٣ؼجػؿ ا٣سػة٩ٰ ، ٤ٚٮ ٥٣ ٱؾ٠ؿ ژڀ
م* 
 

كٚػٰ كوػٛ٭٥ »ٱٞػٮؿ اٳ٣ٮقػٰ:  .لصػٺؼ، كٝكػةة ٚػٰ ا٣ذٕة٦ػ٢ ا٧٣كػ٧٤ٲ٨

ثة٣ؿظ٧ح ثٕؽ كوٛ٭٥ ثة٣نؽة د٧١ٲ٢ كاظذؿاس ٚإ٫٩ ٣ٮ ا٠ذٛٯ ثة٣ٮوٙ اٵكؿ 

ٚػؽٚٓ  ،٥٬ ا٣ْٛةّح كا٤٘٣ْح ٤ُ٦ٞةن ٚٲذٮ ،٥ لف ٦ٛ٭ٮـ ا٣ٞٲؽ ٗٲؿ ٦ٕذجؿ٬ِّ ٮي ٣ؿث٧ة دي 

ثإرداؼ ا٣ٮوٙ ا٣سة٩ٰ، ك٦تؿ ذ٣ػٟ ل٩٭ػ٥ ٦ػٓ ٠ػٮ٩٭٥ لمػؽا  ٤ٔػٯ اٵٔػؽا  

«ػػٮافرظ٧ة  ٤ٔػٯ اٷ
 00م

؛ ٣ػؾا اٹظذػؿاس ك٦ػة كرد ٦ٕػ٫ ٦ػ٨ ٦ٞةث٤ػح ثػٲ٨ 

ا٣نؽة كا٣ؿظ٧ح ٚٲ٫ د٧٤ٲطه ٦ٛةدق لٌف مٌؽد٭٥ ٣ػ٥ د١ػ٨ وػةدرة ٔػ٨  :ا٣٪ٞٲٌٲ٨

 ٹد٭٥ ٵ٢٬ ا١٣ٛؿ.قٮ  َجةع إ٧٩ة قجج٫ ٱٕٮد ٣ٕؽـ ٦ٮا

كٌٔؽ اث٨ ٔةمٮر كصٮد ا٣ؽٹ٣ح ا٣ذ٧٤ٲعٲح ظٲ٨ لمةر إ٣ػٯ لف ا٣ض٧ػٓ ثػٲ٨ 

                                                 

 .7/0990 ، كا٣كٲؽ َ٪ُةكم، ا٣ذٛكٲؿ ا٣ٮقٲٍ:8/9اث٨ ٔةمٮر، ا٣ذعؿٱؿ كا٣ذ٪ٮٱؿ:  ٱ٪ْؿ:  09م

، ك٬ٮ ا٧٣ىؽر ا٧٣ؤكؿ. ك٬ٰ زٱةدة ٣ػ٥ دٕ٭ػؽ ٚػٰ «كٝٓ»زٱؽت ا٣جة  ٬٪ة ٰٚ ٚة٢ٔ ا٢ٕٛ٣  م* 

٦س٫٤ ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕؿب. كٝؽ رلٱ٪ػة ا٣ذ٪جٲػ٫ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ؛ ١٣سػؿة كركد ٦س٤ػ٫ ػُػأ ٚػٰ ٔجػةرة 

ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ٰٚ ا٣ىٛعح ا٣عةدٱح « دجٲ٨ٌ»٧عؽزٲ٨ كا٧٣ٕةوؿٱ٨. ككٝٓ ٦س٫٤ ٰٚ ٚة٢ٔ ا٣

 كا٣ٕنؿٱ٨ ٦٪٫. ك٣ٲف ٣ؾ٣ٟ ق٪ؽ وعٲط ٚٲ٧ة ٥٤ٕ٩. = ]ا٧٣ض٤ح[.

 .977/ 70: اٳ٣ٮقٰ، ركح ا٧٣ٕة٩ٰ: ٱ٪ْؿ  00م
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إٍٗاء إىىٕ صصىاىة ارامٓىً وحهٍىة هلىٔىًٓه وصُٓىً »صفجٖ اىشدة واىرحٍة فّ٘ 

«ٗجصرفٔن فٖ صخالكًٓ وصهٍاىًٓ ثصرف اىحهٍة واىرشد
(34)

ه فجعب٘ىر اىٍفرىر 

ٕ اىجيٍى٘  اىىذو ورد فىٖ اٙٗىة اىهرٍٗىة ِْا بيفظة )إٍٗاء( ٗدل دالىة كاظعة هيى

 واىٍجٍثو بجٍية االحجراس.

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ژ وشبّ٘ ذىم ٌا ورد فٖ كٔىىّ ثعىاىٕ 

 ﮳ ﮲   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[54اىٍامدة  ] ژ  ﯀﯁   ﮿﮽﮾  ﮼﮻  ﮺ ﮹ ﮸﮷﮶  ﮵﮴ 

فلد خاظبت اٙٗة اىهرٍٗة اىٍؤٌَِ٘ هيٕ وجّ اىجحىذٗره بى ن ٌىَ ٗرثىد 

ّ غ٘ره ٌجخذاً ظرٗق اىهفر واىضالىةه فىنن ا  غِىٖ هِىّ ب هَ دِّٗ صو ٗرجبدل

 ھ ھ ھ ژ ه ثىً صثبىو وصىفًٓ بلٔىىّ ژہ   ہ ژبلٍٔم  وس٘ ثٖ

 .ژ... ے ے ھ

احجراساً  ژے ے ھ ژ  وٍٗثو كٔىّ ثعاىٕ
(35)

وصىفًٓ ه فبعىد صن 

صراد صن ٗىدفو  - واىذى٘و نٍا ْٔ ٌعئم ضد اىعزٗىز - ژ ھ ھ ھ ژ بى

ذىٓىً ُىاثع هىَ ضىعس واسىجهاُةه  بأن ّ وىه٘ال ٗجصٔر صحىدًْ  هًْْٔذا اى

 ه وفٖ ذىم احجراس ٌفىاده اىجيٍى٘   ژے ے ھ ژ  لٔىّ ثعاىٕبصردف 

 .ًُٓ صهزة هيٕ اىهافرَٗصبدى٘و  ىٕ صن ذىجًٓ ىً ثهَ إال ثٔاضعاً إ

إذْ  هاىٍجٍثو بجلابو صفاثًٓ اىهرٍٗىة اىجيٍ٘  ابَ هاشٔر بٔجٔد حر  وص  

إٍٗىاء إىىٕ صن صىفاثًٓ ث رى٘ار ْا  ...إثبات اىٔصفَ٘ اىٍجلابيَ٘إّن فٖ »  ٗلٔل

ٍّىَ  ة في٘رٔا ٌِدفعَ٘ إىٕ فعو ٌا إاّل اراؤًْ اىحص٘ف هىَ بصى٘رةه وى٘رىٔا ٌ

                                                 

 .66/605  ابَ هاشٔره اىجحرٗر واىجِٔٗر (34)

واىر٘د ظِعىاووه ثفرى٘ر ه ه3/65  بدر اىدَٗ اىزرنشٖه اىبرْان فٖ هئم اىلران  ِٗظر (35)

 .4/898اىٔس٘ط  



 008 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

د٪جٕر لػٺ٫ٝ ٨ٔ قضٲح كاظؽة ثأف ٱ١ٮف ٣ٲٌ٪ةن ٰٚ ٢ٌ٠ ظةؿ، ك٬ؾا ٬ػٮ ٦ٕ٪ػٯ 

«ا٣ؼ٤ٜ اٵٝٮـ، ك٬ٮ ا٣ٌؾم ٱ١ٮف ٰٚ ٢ٌ٠ ظةؿ ث٧ة ٱٺا٥ ذ٣ٟ ا٣عةؿ
 06م

. 

 ا١خ٥٢ٰص إ١٭ ـال٤ث ا١تػن : -8

٦ة ٨٦ مٟ ثأف اٵ٩جٲة  ثعةصػحو إ٣ػٯ ا٧٣ٕضػـة ٣ذٌٕػٲؽ دٔػٮاد٭٥؛ ٚ٭ػٰ 

ث٧سةثح ا٣جؿ٬ةف ا٣ؾم ٱؤٱؽ اردجةَ٭٥ ثة٣ؼة٣ٜ، كدؼذ٤ٙ ا٧٣ٕضـة ٨٦ ٩جػٰ إ٣ػٯ 

د١ػٮف ثػؾاد٭ة »آػؿ كٜٚ ٦ة دٞذٌٲ٫ ظ٧١ح ا٣ك٧ة ، ك٤ٔٲ٫ ا٧٣ٕضـة ٱ١٧ػ٨ لف 

يػػػؿل ٦ػػ٨ ٝجٲػػ٢ دٔػػٮة ك٠ذةثػػةن قػػ٧ةكٱةن ٤٣٪ٌجػػٰ، كٱ٧ ي٦ػػٮران ل ١ػػ٨ لف د١ػػٮف ل

«ا٧٣ٕضـات ا٣عكٲح كا٣ضك٧ٲح
 07م

ـٌ كص٢   ٠ة٧٣ٕضـات ا٣ذٰ لٱٌؽ ث٭ة ا٣جةرم ٔ

 ، ك٨٦ د٤ٟ ا٧٣ٕضـات ٦ػة د٧سػ٢ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ:٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ قٲؽ٩ة ٦ٮقٯ

 .[٫َ99: ] ژ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ  ڻ ںژ

٤ٲػ٫ ٔٚةٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح دذعؽث ٔػ٨ ٦ٕضػـة ٦ػ٨ ٦ٕضػـات ا٣٪جػٰ ٦ٮقػٯ 

ـٌ كص٢ إ٣ٯ ٚؿٔٮف كٝٮ٦ػ٫، كٝػؽ صػة ت ٬ػؾق ا٣كٺـ ، ثٕؽ٦ة لرق٫٤ ا٣جةرم ٔ

 ا٧٣ٕضـة ثٕؽ ٦ٕضـة ا٣ٕىة ا٧٣ٕؿكٚح.

٦ة ٠ةف ٨٦ لق٢ٛ ا٣ٌٕؽ إ٣ػٯ  :- ٧٠ة ٱؿل ا٣ٛؿا  -كا٣ض٪ةح ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٮًٓ 

اٷثٍ
 08م

٪ػةحه »كٱٞةؿ:  . ىٍصػ٪يطه  ،ا٣ٲؽ ٤٠ُّ٭ػة صى ىٍص٪ًعػح كل «كص٧ٕػ٫ ل
 09م

كٝػؽ اقػذٕٲؿ  

يًػػؾى »ٝةؿ ا٣ـصةج:  .٭٧ة ٔ٪ؽ ا٣ُٲؿافث ص٪ةح ا٣ُةاؿ؛ ٵ٫٩ ٱض٪ط ا٤٣ِٛ ٨٦ ٪ةح ل كا٣ضي

«كلو٢ ذ٣ٟ ٨٦ ص٪ةح ا٣ُةاؿ ،ؿ ٨ٔ ا٣ٞىؽإًذىا ٦ةؿ كٔؽى  :ط٪ى ٨٦ صى 
 03م

. 

                                                 

كٔػؽ٩ةف ٔجػؽ ، ، كٱ٪ْػؿ: لظ٧ػؽ ٚذعػٰ ر٦ٌػةف6/908: اث٨ ٔةمٮر، ا٣ذعؿٱؿ كا٣ذ٪ػٮٱؿ  06م

، ٦ض٤ػح آداب ا٣ؿاٚػؽٱ٨ دراقػح ثٺٗٲػح، - ا٣كٺـ اٵقٕؽ، اٹظذؿاس ٰٚ ا٣ٞؿآف ا١٣ػؿٱ٥

 .70: ـ9339-٬ػ  7003، ،  50ا٣ٕؽد م

 .9/509: اٵ٦س٢دٛكٲؿ زم، ١٦ةرـ ا٣نٲؿا  07م

 .9/778ا٣ٛؿا ، ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف:   08م

 .مص٪ط  7/697اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿب:   09م

 .7/900: ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿاف كأؿاث٫ ا٣ـصةج،  03م



 009 د. خالد عباط -د. عبري عبد الصتار  -الداللة التمميخية لإلطهاب 

ٚة٧٣ٞىٮد ثة٣ض٪ةح ٬ٮ ص٪ت اٷ٩كةف، ٚٲ١ٮف ا٧٣ٕ٪ٯ: ا٥٧ً ٱػؽؾ إ٣ػٯ 

إثُٟ قذؼؿج ٩ٲٌؿة ٠ٌٮ  ا٣ن٧ف كا٧ٞ٣ؿ ٨٦ ٗٲؿ ثؿص كٹ لذلن 
 07م

. 

 :د٧س٢ ثٞٮ٫٣ دٕػة٣ٯ ة ٩جعر ٔ٪٫ ٰٚ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح ٬ٮ اٹظذؿاس، ا٣ؾم٦

 ژۀ ڻ ڻ   ڻ  ڻ ں ژ ٤ٚٮ اٝذىؿ قجعة٫٩ ٤ٔػٯ ژ ہ  ہ ۀ ژ

ٵك٥٬ لف ٬ؾا ا٣جٲةض رث٧ة ٠ةف ٨٦ ثؿصو لك ث٭ػةؽ   مثٲٌة ٧ٌٔة ثٕؽ  كق١خ

لك ٦ؿض
 09م

إًمةرة إ٣ًٯ لف ثٲةض ٱػؽؾ ٣ػٲف »، ٚضة  ٬ؾا اٹظذؿاس د٧٤ٲعةن ك

ٱْ٭ػؿ ٚػٰ  ةن ٣ٲ٢ لف ٣٭ػة ٧٣ٕة٩ػةن كثؿٱٞػةن ػةٌوػض ا٣جؿص كل٦سة٫٣، ثػؽ٩ذٲضح ٦ؿ

يػؿل «٣عْح كٱؼذٰٛ ٰٚ ٣عْح ل
 00م

. 

 ا١خ٥٢ٰص إ١٭ أّن نٙث ا١ط٣٢ ٤خأن٢ث ٨ْػ ا٥١خ٦ٰٜ: -3

 ٿ ٺ ٺ       ٺ ٺ ژ صة  ٰٚ كوػٙ ا٧٣ذٞػٲ٨ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ:

 .[700آؿ ٧ٔؿاف: ] ژ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ

ٌؽة ٱؿدٰٞ ث٭ة ا٧٣ؤ٨٦ ٤٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ ٚٞؽ ص٧ٕخ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح وٛةتو  ًٔ

إذ صٕػ٢ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ٲ٭ػة  ،ا٧٣ؿادػت كلرٝة٬ػة ل٤ٔٯ درصح اٷظكةف ا٣ذٰ د٧س٢

 .٦ٞذؿ٩ةن ث٧عجذ٫ ٧٠ة ٱذٌط ٰٚ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح

ز٥ دأدٰ ٦ؿظ٤ػح ، ٚأك٣ٯ ٬ؾق ا٣ىٛةت دذ٧س٢ ثةٷ٩ٛةؽ ٰٚ ا٣كٌؿا  كا٣ٌؿا 

ْى٥ »ٱٞةؿ:  .٥ْ٠ ا٣٘ٲِ، كا٥ْ١٣ ٬ٮ ا٣ؿدُّ كا٣عجف ْى٠٫ى  ،إذا اصذؿ٫ٔ :ا٣ؿص٢ي ٗٲ

٧ةن  ٍْ ٫٧ ٠ى ًْ ْى٫٧ ٱى١ٍ ٫ :٠ى «ردَّق كظجىكى
 00م

 :كا١٣ْػٮـ ،٦ؼؿج ا٣٪ٛف» :كا٥ْ١٣ي  .

«كٱٕجؿ ث٫ ٨ٔ ا٣ك١ٮت ،اظذجةس ا٣٪ٛف
 05م

مػٌؽ ا٣ٌ٘ػت ل»، ل٦ة ا٣٘ػٲِ ٚ٭ػٮ 

                                                 

 .73/900: ٱ٪ْؿ:ا٣كٲؽ َ٪ُةكم، دٛكٲؿ ا٣ٮقٲٍ  07م

 .8/090: ، كاٳ٣ٮقٰ، ركح ا٧٣ٕة7/095ٰ٩: ا٣جعؿ ا٧٣عٲٍ ٱ٪ْؿ :لثٮ ظٲةف،  09م

 .١٦9/507ةرـ ا٣نٲؿازم، دٛكٲؿ اٵ٦س٢   00م

 .م٥ْ٠  5/0886اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿب:   00م

 .م٥ْ٠  779ا٣ؿاٗت اٵوٛ٭ة٩ٰ، ٦ٛؿدات ٗؿٱت ا٣ٞؿآف:   05م



 053 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

«ك٬ٮ ا٣عؿارة ا٣ذٰ ٱضؽ٬ة اٷ٩كػةف ٦ػ٨ ٚػٮراف دـ ٤ٝجػ٫
 06م

٠ْػ٥ ٠ػةف ٣ػؾا ، 

ص٭ةد ٩ٛكٰ ٣عجكػ٫ ٦ػ٨ لف ٱ٪ٛػؾ ٦٪ػ٫ ٯ ٣إٱعذةج  اٷ٩كةف ٣٘ٲ٫ْ إزا  لم لذلن 

٨٧ٚ ادىٙ ثؾ٣ٟ ٚ٭ٮ ثٺ مٟ ا٦ذ٤ٟ وػٛح ْٔٲ٧ػح  .ػةوح ثٕؽ٦ة ا٦ذٶ ٦٪٫

 .٨٦ وٛةت ا٧٣ؤ٨٦

١ْٚػ٥ ا٣٘ػٲِ ٝػؽ دذؿدػت ٤ٔٲػ٫ ثٕػي ، ٨١٣ ا٧٣كأ٣ح ٹ دٞٙ ٔ٪ؽ ذ٣ػٟ

ٝؽ ٱ٥ْ١ ٗٲ٫ْ ٣ٲعٞؽ »ٌف اٷ٩كةف ل٦٪٭ة ، اٵ٦ٮر ا٣٪ٛكٲح ذات ا٧٣٪عٯ ا٣ك٤جٰ

كٱذعػٮؿ ا٣ٌ٘ػت ا٣ْػة٬ؿ  ؛ٚٲذعٮؿ ا٣٘ٲِ ا٣ٛةاؿ إ٣ٯ إظ٪ػح ٗػةاؿة ؛كٱ٨ٌُ٘

«...إ٣ٯ ظٞؽ دٚٲ٨
 07م

٤ٔٯ قػٌؽ ٠ػ٢ ز٘ػؿة  ك٧ٌ٣ة ٠ةف ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٞؿآ٩ٰ ظؿٱىةن  .

٣ٲٞػؿر ا٣٪٭ةٱػح »ٱ٨١٧ لف دؼ٢ٌ ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٞىٮد ٩ضػؽ لف ا٣ػ٪ه ٝػؽ اقػذ٧ؿ 

 ٩٭ػة ا٣ٕٛػٮ كا٣كػ٧ةظحإ. .ا٤ُ٣ٲٞح ٣ؾ٣ٟ ا٣٘ػٲِ ا١٣ْػٲ٥ ٚػٰ ٩ٛػٮس ا٧٣ذٞػٲ٨

«كاٹ٩ُٺؽ
 08م

 .ژ ٹٹ ٹ  ٿ ژ ثٞٮ٫٣: كٝؽ دضكؽ ذ٣ٟ ،

ٞػةًب ٤ٔٲػ٫»: كا٣ٕٛٮ ٬ٮ ًٕ زي ٨ٔ ا٣ػؾ٩ت كدىػٍؿؾي ا٣ ٍعػٮي  ،ا٣ذَّضةكي وػ٤ي٫ ا٧٣ى
ى كل

٧ٍَُّف «كا٣
 09م

، كٱؽػ٢ ٰٚ ثةب ا٢ٌٛ٣ كاٷظكةف
 53م

 كٱ٧س٢ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ: .

ا٣ىػػػٛح ا٣سة٣سػػػح كا٤٧١٧٣ػػػح ٣ٴٱػػػح ٤ٔػػػٯ قػػػجٲ٢  ژ ٹٹ ٹ  ٿ ژ

ف اٷ٩كةف ٝؽ ٱ٥ْ١ ٗٲْػ٫ ١٣ػ٨ ٹ لذٮ٥٬ ا٣عةو٢ ٨٦ ا٣ اٹظذؿاس، ٰٚ دٚٓ

 .ٱينذؿط ػ٤ٮق ٨٦ اٵظٞةد ك٣٭ٛح اٹ٩ذٞةـ

د٤٧١ػح ٣ىػٛح ٠ْػ٥ »٩٭ػة إ :ٱٞٮؿ اث٨ ٔةمٮر ٨ٔ وٛح ا٣ٕٛػٮ ا٧٣ػؾ٠ٮرة

ا٣٘ٲِ ث٧٪ـ٣ح اٹظذؿاس؛ ٵٌف ٥ْ٠ ا٣٘ٲِ ٝؽ دٕذؿًػ٫ ٩ؽا٦ػح ٚٲكػذٕؽم ٤ٔػٯ 

                                                 

 .679ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫:   06م

 .075: قٲؽ ُٝت، ٰٚ ّٺؿ ا٣ٞؿآف  07م

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ كا٣ىٛعح.  08م

 .مٔٛٮ  0/0378اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿب:   09م

 .9/096ٱ٪ْؿ: ا٣ـصةج، ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف كإٔؿاث٫،:   53م



 057 د. خالد عباط -د. عبري عبد الصتار  -الداللة التمميخية لإلطهاب 

ة كي  َّ٧٤ٚ ، ٌٜ إ٣ٲ٭٥ دٌؿ ذ٣ٟ ٤ٔٯ لٌف ٠ْػ٥  وٛٮا ثة٣ٕٛٮ ٨٧ٌٔ لقة ٨٦ ٗة٫ّ ثة٣ع

«٦كذ٧ٌؿ ٦ٕ٭٥ ،ا٣٘ٲِ كوٙ ٦ذأٌو٢ ٚٲ٭٥
 57م

. 

ص٤٧ح إ٣ٲ٫ ك٨٦ ٝٮؿ ا٧٣ٛكؿ ٬٪ة ٩كذؽؿ ٤ٔٯ دٹ٣ح ا٣ذ٧٤ٲط ا٣ؾم لمةرت 

٧٠ػة   ا٣ؾم ٱٕ٪ػٰ ممػؽة ا٣ٌ٘ػت  اٹظذؿاس، ٤ٚٮ دٮٝٙ ا٣٪ه ٔ٪ؽ ما٣٘ٲِ

ٮ٣ػ٫ ٵدل ثة٧٣ٕ٪ٯ ق٤جةن ٩عٮ ادضةق دٹ٣ٰ ٗٲػؿ ٦ٞىػٮد، ٣ػؾا صػٰ  ثٞ، لمؿ٩ة

ثػأف ٠ْػ٥  ٣ػ٫ د٧٤ٲعةن إ٣ػٯ ا٧٣ذ٤ٞػٰ كإٚ٭ة٦ػةن  ژ ٹٹ ٹ  ٿ ژ: دٕة٣ٯ

 .دكاٚٓ ا٣عٞؽ كا٣ٌ٘ٲ٪ح ا٣٘ٲِ ٔ٪ؽ٥٬ ٹ دؿا٫ٞٚ

صةرٱػح »ك٧٦ة ٱؤ٠ؽ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ذٞؽـ ٦ة صة  ٚػٰ اٵػجػةر كاٵظةدٱػر لٌف 

ص٤ٕػخ دكػ١ت ٤ٔٲػ٫ ا٧٣ػة  ٣ٲذ٭ٲػأ ٤٣ىػٺة، رًٰ اهلل ٔ٪٫  ٤ٕ٣ٰ ث٨ ا٣عكٲ٨

إف اهلل : ٚنض٫، ٚؿٚٓ رلقػ٫ إ٣ٲ٭ػة ٚٞة٣ػخ ٣ػ٫ ا٣ضةرٱػحٚكٍٞ اٷثؿٱٜ ٨٦ ٱؽ٬ة 

ٚٞةؿ ٣٭ة: ٝؽ ٧ْ٠خ ٗٲْػٰ. ٝة٣ػخ:  ژ ٿ ٿ ژٱٞٮؿ: دٕة٣ٯ 

 ٹ ژٝة٣ػخ:  .اهلل ٔ٪ػٟ ةٝةؿ: ٝؽ ٔٛٮت كٝؽ ٔٛػ ژ ٹٹ ٹ  ٿژ

«ٝةؿ: اذ٬جٰ ٚأ٩خ ظؿة ٣ٮص٫ اهلل ژ ڤ ڤ
 59م

. 

جػؿة ٱكذنػٕؿ ٦ؿاظػ٢ رٝػٰ  ًٔ ٚة٧٣ذؽثؿ ٣٭ػؾق ا٣ٞىػح ك٦ػة صػة  ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ 

٣ػ٥ دذٮٝػٙ ٔ٪ػؽ  ژ ٿ ٿ ژ :ةرٱح ٔ٪ؽ٦ة ٝة٣خف، ٚة٣ضاٷظكة

إ٧٩ة ٧ٌ٣عخ َة٣جحن ا٧٣ـٱؽ ٨٦ اٷظكػةف ٦ػ٨ قػٲٌؽ٬ة ك٦ٮٹ٬ػة، ك٠أ٧٩ػة  ،ذ٣ٟ

اٷ٦ةـ ٤ٰٔ ث٨ ا٣عكػٲ٨  ا٣ؾم ٱ٤ٲ٫، كٰٚ ا٧٣ٞةث٢ دضؽ ا٣ؾم ٤َجذ٫ ٠ةف ٱ٪ٞى٫

٫ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح ٣ٲى٢ إ٣ٯ ل٤ٔػٯ ٲ٣إدٕة٢٦ ٦ٕ٭ة كٜٚ ٦ة لمةرت رًٰ اهلل ٔ٪٫ 

ا٧١٣ةؿ اٷ٩كة٩ٰ، كٹ ٗؿاثح ٰٚ لف ٱعى٢ ذ٣ٟ ٨٦ ق٤ٲ٢ اٵػػٺؽ  درصةت

 .ا٧٣ع٧ؽٱح ك٦ٕؽف ا٣ؿقة٣ح ا٣عٞٲٰٞ

                                                 

 .0/97اث٨ ٔةمٮر، ا٣ذعؿٱؿ كا٣ذ٪ٮٱؿ:   57م

 .733 -١٦9/699ةرـ ا٣نٲؿازم، دٛكٲؿ اٵ٦س٢:   59م



 059 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

ى:التلموحىبذكرىالخاصىبطدىالطام:ىثالثًا
٫: ىػ٫ كاػذٌىػكػٌى » ؛ا٤٣٘ح: ٬ٮ ا٣ؾم ٱؽؿ ٤ٔػٯ اٹ٩ٛػؿاد ا٣ؼةص ٰٚ

«ػٺؼ ا٣ٕة٦ح :كا٣ؼةوح .لٚؿدق ث٫ دكف ٗٲؿق
 50م

. 

«٣ِٛ كًٓ ٧٣ٕ٪ٯ ٤ٕ٦ٮـ ٤ٔٯ اٹ٩ٛؿاد٢٠ »كٰٚ اٹوُٺح ٱٕ٪ٰ: 
 50م

 ،

«٢٠ ٦ة ٱذ٪ةكؿ لٚؿادان ٦ذٛٞح ا٣عؽكد ٤ٔػٯ قػجٲ٢ ا٣نػ٧ٮؿ»ل٦ٌة ا٣ٕةـ ٚ٭ٮ: 
 55م

. 

 ٩ٮٔػةن ٦ػ٨ ل٩ػٮاع اٷَ٪ػةب،  كٝؽ ٔػٌؽ ا٣جٺٗٲػٮف مذ٠ػؿ ا٣ؼػةص ثٕػؽ ا٣ٕػةـ

كا٣سة٩ٲح ٦٪ٛؿدان، ٣٘ؿض إثؿازق كزٱةدة  ،اٵك٣ٯ ٦ٓ ا٣ٕةـ :دٲ٨ٚة٣ؼةص ٱؾ٠ؿ ٦ؿٌ 

 ث٫. اٹ٬ذ٧ةـ

٤٣ذ٪جٲػ٫ ٤ٔػٯ ٌٚػ٢ ا٣ؼػةص، ظذػٯ »كٱ٤ضأ ا٧٣ذ٥٤١ إ٣ٯ ٬ؾا اٵق٤ٮب 

 ٠أ٫٩ ٣ٲف ٨٦ ص٪ف ا٣ٕةـ؛ ٧٣ة ا٦ذةز ث٫ ٨ٔ قةاؿ لٚؿادق ٦ػ٨ اٵكوػةؼ د٪ػـٱٺن 

«٤٣ذ٘ةٱؿ ٰٚ ا٣ٮوٙ ٦٪ـ٣ح ا٣ذ٘ةٱؿ ٰٚ ا٣ؾات
 56م

. 

٭ؾا ا١٣ٺـ، إذٍ ٹ ٱينذؿط لف ٱ١ٮف ذ٠ػؿ ا٣ؼػةص ثك٣ٲف ٨٦ ا٣ك٭٢ ا٣ذك٤ٲ٥ 

ؿ ا٣ؼةص ثٕؽ ا٣ٕةـ د٪جٲ٭ةن ٤ٔٯ ل٩ٌػ٫ ٱيؾ٠ى »٪جٲ٭ةن ٤ٔٯ ٢ٌٚ ا٣ؼةص، ٚٞؽ ثٕؽ ا٣ٕةـ د

«لػٌف لٚؿاد ا٣ٕةـ
 57م

 ڍ ڍ   ڇ ڇژ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ: ةن ، ك٬ٮ ٦ة ٱذٌػط ص٤ٲٌػ

 ژ گ      گ گ   گ ک ک ک ک ڑ      ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ   ڎ  ڌ  ڌ

ر ٦ػة ٚة٣جٰ٘ ٥٣ ٱٛؿد ٬٪ة ٷّ٭ةر ٫٤ٌٚ ٤ٔٯ قػةاؿ ا٣ٛػٮاظل، ثٞػؽ ؛[00اٵٔؿاؼ: ]

                                                 

 مػٌه . 95-7/90اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿب:   50م

ا٣عػػؽكد اٵ٩ٲٞػػح ، ٩ىػػةرمز٠ؿٱػػة ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ اٵ: كٱ٪ْػػؿ، 070: ا١٣ٛػػٮم، ا٤١٣ٲػػةت  50م

 .89: ا٣ؽٝٲٞح كا٣ذٕؿٱٛةت

 .85: ا٣نؿٱٙ ا٣ضؿصة٩ٰ، ا٣ذٕؿٱٛةت: كٱ٪ْؿ، 633: ا١٣ٛٮم، ا٤١٣ٲةت  55م

ك  ،7/977كٱ٪ْػػؿ: ا٣كػػٲٮَٰ، ٦ٕذػػؿؾ اٵٝػػؿاف ، 7/907: ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣جٺٗٲػػح  56م

 .9/999: ، كاث٨ اٵزٲؿ، ا٧٣س٢ ا٣كةاؿ7/797: ا٣ٞـكٱ٪ٰ، اٷٱٌةح

 .708: ٦ةصكذٲؿ  ٝةق٥ در٥٬، ا٣ذ٪جٲ٫ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٞؿآ٩ٰمرقة٣ح  57م



 050 د. خالد عباط -د. عبري عبد الصتار  -الداللة التمميخية لإلطهاب 

٣ٯ ل٩٭٧ة ماٷز٥، ا٣جٰ٘  ٨٦ لٝجط ل٩ٮاع ا٣ؾ٩ٮبإٱنٲؿ ذ٣ٟ ا٣ُٕٙ 
 58م

. 

ك٣٭ػػؾا اٵقػػ٤ٮب ٚػػٰ ا٣ػػؾ٠ؿ ا٣ع١ػػٲ٥ ل٦س٤ػػح ٠سٲػػؿة، ٹ ٱ١٧ػػ٨ دضة٬ػػ٢ 

إذٍ ٹ ٱ٨١٧ دىٮر لف ا٧٣ذعؽث ٱؾ٠ؿ اٵمػٲة  ص٤٧ػح زػ٥ ، دٹٹد٭ة ا٣ذ٧٤ٲعٲح

٦ـٱػح ٦ػة لك ٦٪٭ة ثة٣ذك٧ٲح ٦ة ٥٣ ٱ٨١ ٰٚ لق٤ٮث٫ ٬ػؾا ٧٤٦ػطه إ٣ػٯ  ٱؼهُّ مٲبةن 

 ڻ ں ں ڱ ژ :٦ٕ٪ٯ ٦ؼذه ثة٣ؾم لٚؿدق، ٱذٌط ذ٣ػٟ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ

 .[98ا٣جٞؿة: ] ژ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ

ٝػةؿ اثػ٨ صؿٱػؿ  .لص٧ٓ ا٧٣ٛكؿكف ٤ٔٯ لٌف اٳٱػح ٝػؽ ٩ـ٣ػخ ٚػٰ ا٣ٲ٭ػٮد

كلص٧ٓ ل٢٬ ا٣ذأكٱ٢ ص٧ٲٕةن لف ٬ؾق اٳٱح ٩ـ٣خ صٮاثػةن ٤ٔػٯ ا٣ٲ٭ػٮد »ا٣ُجؿم: 

ٌٰ ٣٭٥ ،٥إذ ز٧ٔٮا لف صجؿٱ٢ ٔؽٌك ٣٭ «كلف ٦ٲ١ةاٲ٢ ك٣
 59م

؛ ٣ؾا اٝذٌػٯ اٵ٦ػؿ 

 ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ ٦ـٱح صجؿٱ٢ ك٦ٲ١ةؿ ٤ٔٲ٭٧ة ا٣كٺـ كا٣ذ٪ٮٱ٫ ثنأ٩٭٧ة.

٨ ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٲد٦ٌؿات، ٦ؿَّ  كٝؽ صة  ذ٠ؿ ا٧٣ى١٤ٲ٨ مصجؿٱ٢ ك٦ٲ١ةؿ  زٺثى 

 :كٚػػٰ ٝٮ٣ػػ٫ صػػ٢ٌ كٔػػٺ ژ ڻژ اٷص٧ػػةؿ، ٚػػٰ ٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ:

 .ژۀ  ڻ ژ: ة٣ٯ، ك٦ؿة ٤ٔٯ ٩عٮ ا٣ذؼىٲه ٰٚ ٝٮ٫٣ دٕژڻژ

اٳف ٬ٮ ا٣ذ٧٤ٲط ا٣ٮارد ٰٚ ٬ؾا ا٣ذؼىٲه، ٚٞؽ ذ٠ػؿ لثػٮ ا٣كػٕٮد  ك٦ة ٱ٭٥ُّ 

ي »: ةأ٥٫٧ا ٤ي٫ ٔ٪ػٮافي ا٧٣ى٤ى١ٲػح كا٣ؿقػة٣ح ٷّ٭ػةر ل ٚؿدا ثة٣ؾ٠ؿ ٦ٓ ل٩٭٧ة لكؿي ٨٦ ٱن٧ى

ؿى لمؿؼى ٧٦ػة ذي  ،٤ًٌٚ٭٧ة د٪ػـٱٺن ٤٣ذ٘ػةٱيؿ  ،٠ػؿ٠أ٩٭٧ة ٤ٔٲ٭٧ة ا٣كٺـ ٨٦ ص٪فو آػى

ا٣ذ٘ةٱًؿ ٰٚ ا٣ض٪ف، ك٤٣ذ٪جٲػ٫ ٤ٔػٯ لف ٔػؽاكةى لظػًؽ٧٬ة ٔػؽاكةه ٰٚ ا٣ٮوٙ ٦٪ـ٣حى 

ٔى٧ػٮا ل٩٭٧ػة ٦ذٕةدٱػةف،  ،٣ٴػؿ ظك٧ةن ٧٣ةدة أذٞةًد٥٬ ا٣جة٢َى ٰٚ ظٞ٭٧ة ظٲر ز

ك٣ٸمةرة إ٣ٯ لف ٦ٕةداةى ا٣ٮاظًؽ كا٢١٣ِّ قػٮا ه ٚػٰ ا١٣ٛػؿ كاقػذذجةًع ا٣ٕػؽاكًة ٦ػ٨ 

ٓى ص٭ح اهلل قجعة٫٩، كلف ٨٦ ٔةدل لظؽى٥٬ ١ٚأ٧٩ة ٔةدل ا «٣ض٧ٲ
 63م

. 

                                                 

 .5/55: ، كلثٮ ظٲةف، ا٣جعؿ ا٧٣عٲ6/033ٍ: ٱ٪ْؿ: ا٣ؿازم، ٦ٛةدٲط ا٣٘ٲت  58م

 .9/077: ا٣ُجؿم، صة٦ٓ ا٣جٲةف  59م

 .7/700: لثٮ ا٣كٕٮد، إرمةد ا٢ٕٞ٣ ا٣ك٤ٲ٥  63م



 050 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

ٚٞٮ٫٣ ٤ٔٯ ، لق٤ٮب ا٣ذ٧٤ٲط ةن ٣٪ة ص٤ٲٌ  ٌطى دٌ ٹك٣ٮ ظ٤٤٪ة ٠ٺـ ا٧٣ٛكؿ ٬٪ة 

٤ى١ػٲ٨ ٣ػ٥ ٱيػؾ٠ؿ ٤ٔػٯ  قجٲ٢ ا٧٣سةؿ: مٷّ٭ةر ٤ًٌٚ٭٧ة ، ث٧ٕ٪ػٯ لف ٌٚػ٢ ا٧٣ى

كصػة  ٚػٰ ٠ػٺـ  .إ٧٩ػة لٚػؿد ذ٠ؿ٧٬ػة د٧٤ٲعػةن إ٣ػٯ ٌٚػ٤٭٧ة ،كص٫ ا٣ذىؿٱط

اٷمػةرة  لفَّ ٰٚ كٹ رٱت  . ...مك٣ٸمةرة إ٣ٯ لف ٦ٕةداةى ا٣ٮاظؽً : ا٧٣ٛكؿ ٝٮ٫٣

جٌؿ ٨ٔ مد٧٤ٲعةن إ٣ٯ لف ٦ٕػةداة ا٣ٮاظػؽ : ٤ٚٮ ٝةؿ ثؽٹن ٨٦ ذ٣ٟ، ا٣ذ٧٤ٲط ٬٪ة دٕي

ى٧ة د٘ٲؿ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ذ٬ت إ٣ٲ٫ ا٧٣ٛكؿ  كا٢١٣ قٮا  ٣. 

ى:التلموحىبالجملظىاالرتراضوظرابطًا:ى
٤٧ػح دأدٰ ا٣ض٤٧ح ٰٚ ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ٤ٔػٯ لمػ١ةؿ كل٧٩ػةط ٦ؼذ٤ٛػح، ٚ٭٪ػةؾ ا٣ض

دضؽ ا٣ض٤٧ح اٹقذب٪ةٚٲح، كٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ اٵ٩ٮاعكا٣ؼجؿٱح، كا٣ض٤٧ح اٷ٩نةاٲح، 
 67م

. 

ث٘ةٱػةت  ا٣ض٤٧ح ٣ٲف ٨٦ ثةب ا٣ٕجر ثٞؽر ٦ة ٱذ٤ٕٜ اٵ٦ػؿ د لم١ةؿؽُّ ٕى كدى 

 كل٬ؽاؼ دٞٙ كرا  ذ٣ٟ ا٣ذ٪ٮع.

، ٚٞػؽ ذ٠ػؿ  ا٣ض٤٧ح اٹٔذؿاًٲحمك٨٦ ثٲ٨ ل٩ٮاع ا٣ض٢٧ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 

 ،ف ٱٕذؿض ثٲ٨ ا١٣ػٺـ كد٧ة٦ػ٫ ٠ػٺـل٨٦ ق٪٨ ا٣ٕؿب » ةأنّ لوعةب ا٣ٕؿثٲح 

«ٹ ٦ٛٲػػؽان إكٹ ٱ١ػػٮف ٬ػػؾا ا٧٣ٕذػػؿض 
 69م

كا٣ٛةاػػؽة ٦ذعٞٞػػح ٝجػػ٢ ٦ضػػٰ   .

آػػؿ ٱيكػ٭٥ ٚػٰ  اٹٔذؿاض إٹ لف دػٮ٫٣ ٰٚ ا١٣ٺـ ٱٌٰٛ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ثٕؽان 

 اٷٚىةح ٨ٔ ٦ٞةوؽ ا٧٣ذ٥٤١.

لف ٱؤدٯ ٚػٰ » ٥:ٔؿ٫ٚ ا٣جٺٗٲٮف ثٞٮ٣٭ ،كاٹٔذؿاض لظؽ ل٩ٮاع اٷَ٪ةب

ثض٤٧ح لك ل٠سػؿ ٹ ٦عػ٢ ٣٭ػة ٦ػ٨ ، لز٪ة  ا١٣ٺـ لك ثٲ٨ ٠ٺ٦ٲ٨ ٦ذى٤ٲ٨ ث٧ٕ٪ٯ

«اٷٔؿاب ٣٪١ذح
 60م

. 

                                                 

 .7/093ٱ٪ْؿ: اث٨ ٬نةـ، ٦٘٪ٰ ا٤٣جٲت:   67م

 .793لظ٧ؽ ث٨ ٚةرس، ا٣ىةظجٰ ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح:   69م

، كا٣ـر٠نٰ، ا٣جؿ٬ػةف ٚػٰ 0/979، كٱ٪ْؿ: ا٣ٞـكٱ٪ٰ، اٷٱٌةح: 7/70، ا٣ٛذةح٦ٮا٬ت   60م

 .59، كاث٨ ا٧٣ٕذـ، ا٣جؽٱٓ: 0/56: ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف



 055 د. خالد عباط -د. عبري عبد الصتار  -الداللة التمميخية لإلطهاب 

ا٣ض٤٧ح ا٧٣ٕذؿًح دذ٧ذٓ ثةقذٞٺ٣ٲح ذادٲػح ٔػ٨ ٗٲؿ٬ػة  ةأن٧٦ة دٞؽـ ٱذجٲ٨ ٣٪ة 

٨٦ ا٣ض٢٧ داػ٢ اٷَةر ا٣ذؿ٠ٲجٰ ا٣ؾم كردت ٚٲػ٫؛ إذٍ إ٩٭ػة ٣ٲكػخ دذ٧ػح ٵظػؽ 

لص٪جٲػح ٔػ٨ »ثػ٢ ٬ػٰ ٚػٰ ٠ػ٢ لظٮا٣٭ػة  ،دؿدجٍ ثٕٺٝح دؿ٠ٲجٲح ث٭ة ا٣ضـلٱ٨، ك ٹ

٦ضؿل ا٣كٲةؽ ا٣٪عٮم، ٚٺ و٤ح ٣٭ة ث٘ٲؿ٬ة كٹ ٦ع٢ ٣٭ة ٦ػ٨ اٷٔػؿاب، كإ٧٩ػة 

٬ٰ دٕجٲؿ ٨ٔ ػةَؿو َةرئ ٨٦ دٔة  لك ٝكػ٥ لك ٝٲػؽ ثنػؿط، لك ٩ٛػٰ لك كٔػؽ لك 

«٣كة٦ٓل٦ؿ لك ٩٭ٰ لك د٪جٲ٫ إ٣ٯ ٦ة ٱؿٱؽ ا٧٣ذ٥٤١ لف ٱ٤ٛخ إ٣ٲ٫ ا٩ذجةق ا
 60م

. 

دٕذػؿض ثػٲ٨ ٠ٺ٦ػٲ٨، دٛٲػؽ زٱػةدة ٚػٰ ٦ٕ٪ػٯ »ك٧ٌ٣ة ٠ة٩خ ا٣ض٤٧ح ا٣ذٰ 

«ٗؿض ا٧٣ذ٥٤١
 65م

١ٚػ٢ زٱػةدة  ،ف ٬ؾق ا٣ـٱةدة دؽػ٫٤ ٰٚ دااؿة اٷَ٪ػةبإ، ٚ

٬ػؾا ا٣ذ٪ةقػت  ،ٰٚ ٦ج٪ٯ ا٣ض٤٧ػح ا٣ٕؿثٲػح ٹثػؽ لف ٱٞةثػ٢ ثـٱػةدة ٚػٰ دٹ٣ذ٭ػة

ٹ ٱ١٧ػػ٨  ةن ؽان دٹ٣ٲٌػػح ا٣ذػػٰ دُٕػػٰ ٤٣ض٤٧ػح ثٕػػكا٣ذٞةثػ٢ ٱ٧سػػ٢ ا٣ٞٲ٧ػػح ا٣جٺٗٲػ

ا٣عىٮؿ ٤ٔٲ٫ إذا لقٍٞ اٹٔذؿاض ٦٪٫
 66م

. 

٩ْػػؿان  ؛ك٤٣ض٤٧ػػح اٹٔذؿاًػػٲح ظٌػػٮر٬ة ا٣ٮاًػػط ٚػػٰ ا٣ذٕجٲػػؿ ا٣ٞؿآ٩ػػٰ

 ؛ا٣ؽٹ٣ح ٧٤٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٞىٮد كزٱػةدة ا٣ٛ٭ػ٥ ٣ػؽل ا٧٣ذ٤ٞػٰ ٵ٧٬ٲذ٭ة ٰٚ إٱٌةح

ىػػٲ كدكػػؽٱؽان  ان دىأ٠ًٍٲػػؽ»٧ٚػػ٨ ٚٮااػػؽ٬ة ل٩٭ػػة دػػأدٰ  َّػػًؾم أذؿًػػخ ث ـ ا٣ ٨ ١ٍ٤٣ىػػٺى

اا٫ًً  ـى ىٍص «ل
 67م

ث٢ ٝؽ دذٕػؽا٬ة إ٣ػٯ  ،كٹ ٱٞذىؿ لزؿ٬ة ٤ٔٯ د٤ٟ ا٣ٛٮااؽ ٚعكت .

٧ٔة ٱعٞٞػ٫ اٹٔذػؿاض  ٌٚٺن  ،٦ة ٱذ٤ٕٜ ثذعؿٱٟ ذ٨٬ ا٧٣ذ٤ٰٞ كزٱةدة ا٩ذجة٫٬

٨٦ ٗؿض ٦٭٥ ٱذ٧س٢ ثٕ٪ىؿ ا٣ذنٮٱٜ ٧٣ة ثٕؽق
 68م

. 

                                                 

 .780: د٧ةـ ظكةف، ا٣جٲةف ٰٚ ركاآ ا٣ٞؿآف  60م

 .9/983اث٨ ظضح ا٣ع٧ٮم، ػـا٩ح اٵدب:   65م

آداب ا٣ؿاٚػؽٱ٨،  ،١٣ػؿٱ٥َٺؿ ٱعٲٯ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ُٮثضٰ، ا٣ض٤٧ح اٹٔذؿاًٲح ٰٚ ا٣ٞػؿآف ا  66م

 .978: 7990 ،95ا٣ٕؽد 

 .7/536: ا٤٣جٲت ٦ٰ٘٪، كٱ٪ْؿ: اث٨ ٬نةـ، 9/097: ا٣كٲٮَٰ، ٧٬ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ  67م

 .930ف، ل٧٩ة٫َ كدٹٹد٫ ملَؿكظح د٠ذٮراق  : آق١٪ؽر، اٷَ٪ةب ٰٚ ا٣ٞؿإٱ٪ْؿ: كٚة  ٚٲى٢   68م
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كدأدٰ ا٣ض٤٧ح ا٧٣ٕذؿًح ٵٗؿاض ٔؽٱؽة، كٝؽ صة  ٠سٲؿه ٦٪٭ة ٤ٔٯ كصػ٫ 

ٲط ،كٚٲ٧ة ٱأدٰ ٧٩ػةذج ٦ذ٪ٮٔػح ٦ػ٨ آم ا٣ػؾ٠ؿ ا٣ع١ػٲ٥ ٦ىػ٪ٛح ظكػت ا٣ذ٧٤

 :  لٗؿاً٭ة ا٣ذ٧٤ٲعٲح

 ا١خ٥٢ٰص إ١٭ عه٬نٰث األم: -5

ٹ ٱؼذ٤ٙ از٪ةف ٤ٔٯ ق٧ٮ ٦٪ـ٣ح ا٣ٮا٣ؽٱ٨، ٚػة٣ٞؿآف ا١٣ػؿٱ٥ ٔػةدة ٦ػة ٱٞػؿف 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ژ كظؽا٩ٲذ٫ دٕة٣ٯ ثةٷظكةف ٣٭٧ة، ك٨٦ ذ٣ٟ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ:

 ڭ ڭ ڭ   ۓ ژ كٝٮ٣ػػ٫ ٔػػـ كصػػ٢: ،[90اٷقػػؿا : ] ژ ںں ڱ   ڱ ڱ

 .[757اٵ٩ٕةـ: ] ژ ۅۅ ۋ ٴۇۋ    ۈ  ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ

ك٨١٣ ٦ٓ امذؿا٠٭٧ة ثذ٤ٟ ا٧٣٪ـ٣ح ا٣ْٕٲ٧ح دضؽ ا٣ٞػؿآف ٝػؽ صٕػ٢ ٣ػٶـ 

ك٬ػٮ ٦ػة  ،اٵب، ك٣ٮ ٠ةف ػىٮوٲح ك٦٪ـ٣ح ٹ ٱؽا٩ٰ اقذعٞةٝ٭ة ٦ؼ٤ٮؽ آػؿ

 چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ: ٩ضؽق ٦ذضكؽان 

 .[٧ٞ٣70ةف: ] ژ ڎ ڌ  ڌ ڍ    ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ٚػٰ اٳٱػح ا١٣ؿٱ٧ػح،  ظٲ٪٧ة كوٯ ثة٣ٮا٣ؽٱ٨ إظكػة٩ةن  - قجعة٫٩ -ٚة٣عٜ 

كٝػؽ ٦س٤ػخ  .صة  ٰٚ ا٣عٲسٲةت ث٧ة ٱذ٤ٕٜ ثةٵـ ك٥٣ ٱػأًت ث٧ػة ٱذ٤ٕػٜ ثػةٵب

ص٤٧ح أذؿاض ژڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃژ: ص٤٧ح
 69م

 ، كٚٲ٭ة

ْى٥ً ظٜ اٵـ ًٔ ٚػٰ ا٣جؽاٱػح  دٮوػٰ»ا١٣ؿٱ٧ػح ٤٣٪ْػؿ لف اٳٱػح . كا٣ٺٚخ د٧٤ٲط إ٣ٯ 

ـٌ، ٣ذ٪جٌػ٫ ٩ٌ٭ة ٔ٪ؽ ثٲةف ا٧٣نةٌؽ كا٧٣ذةٔت دؤ٠ٌػؽ ٤ٔػٯ ٦ذةٔػت اٵي ل ثة٣ٮا٣ؽٱ٨ ٦ٕةن، إٌٹ 

ٌٞ٭ة ا٣ْٕٲ٥ «اٷ٩كةف إ٣ٯ إٱسةر٬ة كدٌعٲةد٭ة كظ
 73م

ؽ ث٧سةثح ا٣ذ٧٤ٲط.  ، ٚة٣ذ٪جٲ٫ ٱٕي

كٹ ٗؿاثػػح ٦ػػ٨ ا٣ذ٧٤ػػٲط إ٣ػػٯ ٌٚػػ٢ اٵـ ٦ػػ٨ ػػػٺؿ ذ٠ػػؿ ظٲسٲةد٭ػػة ٦ذ٧س٤ػػح 

ح ا٧٣ٕذؿًح، كٰٚ ا٧٣ٞةث٢ دؿؾ اٵب ثؽكف ظٲسٲح، ٚعٲسٲح اٵـ ٦ج٪ٲػح ٤ٔػٯ ثة٣ض٤٧

                                                 

 .9/537: ا٣ـ٦ؼنؿم، ا١٣نةؼ: ٱ٪ْؿ  69م

 .06/ 70: ٛكٲؿ اٵ٦س١٦٢ةرـ ا٣نٲؿازم، د  73م
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لف ٱؿٝػٜ ٤ٝػت اث٪٭ػة ٤ٔٲ٭ػة،  ةف ا٣ؿظٲ٥ي رظٲ٧ةن لثػخ رظ٧ذػ٫ إٌٹ ا٣ٌٕٙ، ك٧ٌ٣ة ٠

ٚػة٣ٮ٨٬ ٧٠ػة ٬ػٮ ؛ ژ چ چ چ   چ ڃ ژ :٧ٌ٤ط إ٣ٯ ذ٣ٟ ثٞٮ٣ػ٫ ا١٣ػؿٱ٥ٚ

ٜي  ٍ٤ ٦ٕؿكؼ ٱٕ٪ٰ ا٣ٌٕٙ ٨٦ ظٲر ا٣ؼى
 77م

 ،. ك٬ؾا ٹ ٱٕ٪ػٰ ا٩ذٛػة  ل٧٬ٲػح اٵب

ٚةٵب ٧٠ة ٬ٮ ٦ٕػؿكؼ ٱنػةرؾ اٵـي ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٧٣نػة٢٠، ١٣ػ٨ اٳٱػح 

 ٵٌف ق٭٧٭ة ٨٦ ا٧٣ىةٔت لكٚؿ. ؛ا١٣ؿٱ٧ح ٧ٌ٣عخ ك٣ٮظخ إ٣ٯ ٢ٌٚ اٵـ

 ا١خ٥٢ٰص إ١٭ ٥ِْث ا١لأن ٘ٮ ا٥١فخٜت٠: -8

 ۉ ۅ  ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ژ ٝةؿ دٕػة٣ٯ:

 .[06آؿ ٧ٔؿاف: ] ژ وئ ەئ ەئ ائ     ائ ى ى ې ې ې ۉې

 اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح دذعؽث ٨ٔ مؼىػٲح ٩كػٮٱٌح اػذىػ٭ة اهلل ثٕ٪ةٱذػ٫ كٌٚػ٫٤

كآؿ ، إ٩٭ة ا٦ؿلة ٧ٔؿاف، كآؿ ٧ٔؿاف ٩ٛػؿه ٧٦ػ٨ اوػُٛة٥٬ اهلل ٦ػٓ آدـ، ك٩ػٮح

 گ گ       گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ذ٣ػٟ ٝٮ٣ػ٫:ٝؽ ثٲ٨َّى ك ،إثؿا٬ٲ٥

 .[00آؿ ٧ٔؿاف: ] ژ ڳ گ

٧ؿاف قأ٣خ رث٭ة لف ٱؿزٝ٭ة ك٣ػؽان، ك٩ؾردػ٫ لف دض٤ٕػ٫ ف ا٦ؿلة ٔلكا٧٣٭٥ 

 ژ ﮲﮳  ۓ  ۓ ےے ھ ھ    ھ ھ ہ     ہ ہ ہ ژ ٦عؿران ٣ؼؽ٦ح ثٲذػ٫

ٚةقذضةب اهلل دٔة ٬ة، ٨١٣ ا٧٣ٮ٣ٮد صة  ل٩سٯ، ٚؼةَجخ رثٌ٭ة  .[05آؿ ٧ٔػؿاف: ]

، ك٬ٮ ٠ٺـ دكذنٕؿ ٦ػ٨ ػٺ٣ػ٫ ٧٤٦ػط ا٣عػـف ژۈ ۈ ۆ ۆژ ثٞٮ٣٭ة:

٬ػٮ ػجػؿ لرٱػؽ ثػ٫ ا٣ذعكػؿ ك »ا٣ُجةَجػةاٰ ثٞٮ٣ػ٫: كا٣ذعكؿ، ٔجٌؿ ٔ٪٫ ا٣كػٲؽ 

«ا٣ذعـف دكف اٷػجةر
 79م

. 

 ۋ  ۋ ٴۇ ژ :٬ػػٮ ٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ -ٚػػٰ كاٝػػٓ اٵ٦ػػؿ  -٦ػػة ٩جعػػر ٔ٪ػػ٫ 

ا٣ؾم ٦س٢ٌ ص٤٧ح ٦ٕذؿًح ژۅ
 70م

، ٚٲ٭ة د٧٤ٲط إ٣ٯ ْٔٲ٥ ٦ٮًٮع ٬ؾق 

                                                 

 .7/887: ا٣ؿاٗت اٵوٛ٭ة٩ٰ، ٦ٛؿدات ٗؿٱت ا٣ٞؿآف  77م

 .0/777: ا٣كٲؽ ا٣ُجةَجةاٰ، دٛكٲؿ ا٧٣ٲـاف  79م

 .9/703: كاٳ٣ٮقٰ، ركح ا٧٣ٕة٩ٰ، ،9/98: إرمةد ا٢ٕٞ٣ ا٣ك٤ٲ٥ ٱ٪ْؿ: لثٮ ا٣كٕٮد،  70م
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ا٧٣ٮ٣ٮدة، كد٪ٮٱ٫ ثضٺؿ مأ٩٭ة ٰٚ ا٧٣كذٞج٢
 70م

إذٍ ٣ٲف ا٧٣ؿاد ث٭ػؾق ا٣ض٤٧ػح ؛ 

ثػ٢ ا٣ض٤٧ػح أذؿاًػٲح  ،ةر٬ة ث٧ة ٬ٮ قجعة٫٩ ل٥٤ٔ ث٫ ٧٠ة ٱذؿا ل ٨٦ ا٣كٲةؽإػج»

 :لم :كا٣ذض٭ٲػ٢ ٣٭ػة ثٞػؽرق ،قٲٞخ ٣ذْٕٲ٥ ا٧٣ٮ٣ٮد ا٣ؾم كًٕذ٫ كدٛؼٲ٥ مػأ٫٩

كاهلل ل٥٤ٔ ثة٣نٰ  ا٣ؾم كًٕذ٫ ك٦ة ٤ٜٔ ث٫ ٨٦ ْٔةا٥ اٵ٦ػٮر كدٝػةاٜ اٵقػؿار 

«ككاًط اٳٱةت، ك٬ٰ ٗة٤ٚح ٨ٔ ذ٣ٟ ٫٤٠
 75م

. 

 ٌٜ لراد لف ٱٞٮؿ ٣٭ة: ٹ دْ٪ٰ ثأف ا٣ػؾى٠ؿ ا٣ػؾم ٠٪ػخ  - ص٢ٌ كٔٺ -ٚة٣ع

ٰ كٔ٪ةٱذٰ، كقػٲ١ٮف ٣٭ػة دذ٧٪ٲ٪٫ ٱؽا٩ٰ ٦٪ـ٣ح ٬ؾق اٵ٩سٯ ا٣ذٰ ػىىذ٭ة ث٤ُٛ

 .مأفه ْٔٲ٥

كٱؿل اث٨ ٔةمٮر لف ا٣ض٤٧ح اٹٔذؿاًٲح ٚٲ٭ة د٧٤ٲط كإٔٺـ إ٣ٯ ل٬ػ٢ ا٣ٞػؿآف 

 ٱذٕٞت دؽثٲؿق٤ٔٲ٫ لٌٹ  ،ثذ٤٘ٲُ٭ة، ثةٔذجةر لف ٨٦ ٚٮض ل٦ؿق إ٣ٯ اهلل
 76م

. 

كا٣ذ٧٤ػػٲط ظةًػػؿه قػػٮا  ٠ػػةف ا٧٣ٞىػػٮد دْٕػػٲ٥ ا٧٣ٮ٣ػػٮد كدْٕػػٲ٥ مػػأ٫٩، لك 

 ژۅ ۋ  ۋ ٴۇ ژ :اٹٔذػؿاض ا٧٣ذ٧س٤ػح ثٞٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ د٤٘ٲُ٭ة؛ ٵف ص٤٧ح

 إ٧٩ة ٝة٣ذ٭ة ٤ٔٯ كص٫ ا٣ذ٧٤ٲط. ،٥٣ دؾ٠ؿ د٤ٟ ا٧٣ٕة٩ٰ ٤ٔٯ كص٫ ا٣ذىؿٱط

ى:الخاتمظ
 :كٲؿة ا٣جعر ٩ٮصـ٬ة ٚٲ٧ة ٱأدٰ٭ة ٦ٚٲ٧ة ٱأدٰ ص٤٧ح ٨٦ ا٣٪ذةاش ػ٤ىخ إ٣ٲ

أذ٧ؽ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ ٤ٔٯ لق٤ٮب ا٣ذ٧٤ٲط ٣ذعٞٲػٜ لٗػؿاضو ٦ذٕػؽدة  -

كوٮٹن إ٣ػٯ ا٣ؽٹ٣ػح ا٧٣ػؿادة ثُؿٱٞػح لكٝػٓ ٚػٰ ا٣ػ٪ٛف، كلث٤ػٖ ٚػٰ 

 .ٺؿ اٷَ٪ةبا٣ذٕجٲؿ، ك٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح دذعٜٞ ٨٦ ػ

ثٌٕؽق كقٲ٤ح ٦٭٧ح ٨٦ كقةا٢ ا٣ذ٧٤ٲط ٰٚ ا٣ذٕجٲػؿ ا٣ٞؿآ٩ػٰ،  ،اٷَ٪ةب -

                                                 

 .7/006ٱ٪ْؿ: لثٮ ا٣ٕجةس لظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ا٧٣٭ؽم، ا٣جعؿ ا٧٣ؽٱؽ:   70م

 .9/703: اٳ٣ٮقٰ، ركح ا٧٣ٕة٩ٰ  75م

 .0/900: اث٨ ٔةمٮر، ا٣ذعؿٱؿ كا٣ذ٪ٮٱؿ: ٱ٪ْؿ  76م
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لك ٦ػ٨ ، ٱذعٜٞ ٰٚ ل٤ٗت ل٩ٮا٫ٔ، ٚٞؽ ٱأدٰ ٨٦ ػػٺؿ ا٣ذػؾٱٲ٢ ؽق٩ض

 ثة٣ض٤٧ح اٹٔذؿاًٲح. ػٺؿ اٹظذؿاس، لك

ٌؽ ا٣ذ٧٤ٲطي كقٲ٤ح ٨٦ كقةا٢  - ٰ  ٱٕي ، ا٣ػؾكؽ ا٤٣٘ػٮم، كٚٲػ٫ ثٕػؽه لػٺٝػ

ٱي١ؿق ق٫ٕ٧  ٱيض٪ت ا٧٣كذ٧ٓ ٢٠َّ ٦ةك٬ٮ ٨٧ٚ ػٺ٫٣ ديؿأٯ ا٧٣نةٔؿ، 

لك ٱيذُٲؿي ٨٦ ًذ٠ؿق.

*   *   *

 

 صادر واملراجعامل
 

 : القرآن الكريم.أواًل
 : الكتب:ثانيًا

 إثؿا٬ٲ٥ ل٩ٲف، دٹ٣ح اٵ٣ٛةظ، ا٣ُجٕح ا٣ؼة٦كح، ١٦ذجح اٵ٩ض٤ػٮ ا٧٣ىػؿٱح، -

 .ـ 7980م

وجٓ، دعؿٱؿ ا٣ذعجٲؿ ٰٚ و٪ةٔح ا٣نٕؿ كا٣٪سؿ مد.ط ، ا٣ٞػة٬ؿة، ثٰ اٷلاث٨  -

 .ـ ٬7960، 7080مظٲة  ا٣ذؿاث اٷقٺ٦ٰ، إ٣ض٪ح 

٬ؿ ا١٣٪ـ مد٤ؼٲه ٠٪ـ ا٣جؿأػح ٚػٰ ادكات ذكم ا٣جؿأػح ، زٲؿ، صٮاث٨ اٵ -

 .مد. ت ا٣ٞة٬ؿة، دار ا٧٣ٕةرؼ،  -مد. ط ، ٦ىؿ

اثػ٨ اٵزٲػؿ، ا٧٣سػػ٢ ا٣كػةاؿ ٚػٰ لدب ا١٣ةدػػت كا٣نػةٔؿمد. ط ، ثٲػػؿكت،  -

 .ـ 7995م ا١٧٣ذجح ا٣ٕىؿٱح،

اث٨ ا٣ضٮزم، زاد ا٧٣كٲؿ ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ذٛكٲؿ، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، ثٲػؿكت، دار  -

 .٬ 7099مؿثٰ، ا١٣ذةب ا٣ٕ

 .ـ ٬7989، 7030ماث٨ ا٧٣ٕذـ، ا٣جؽٱٓ، ا٣ُجٕح ا٣سة٣سح، ا١٣ٮٱخ، دار ا٧٣كٲؿة،  -
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اثػػ٨ ٔةمػػٮر، ا٣ذعؿٱػػؿ كا٣ذ٪ػػٮٱؿمدعؿٱؿ ا٧٣ٕ٪ػػٯ ا٣كػػؽٱؽ كد٪ػػٮٱؿ ا٣ٕٞػػ٢  -

ا٣ػؽار ا٣ذٮ٩كػٲح  -ا٣ضؽٱؽ ٦ػ٨ دٛكػٲؿ ا١٣ذػةب ا٧٣ضٲػؽ  مد. ط ، دػٮ٩ف 

 .ـ 7980م٤٣٪نؿ، 

ا٣ٕؿثٲػح ك٦كػةا٤٭ة كقػ٪٨ ا٣ٕػؿب ٚػٰ اث٨ ٚةرس، ا٣ىةظجٰ ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح  -

 .ـ 7997 -7078٬م٠ٺ٦٭ة، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ، 

دار وػػةدر،  -اثػػ٨ ٦٪ْػػٮر، ٣كػػةف ا٣ٕػػؿب، ا٣ُجٕػػح ا٣سة٣سػػح، ثٲػػؿكت  -

 .٬ 7070م

اث٨ ٱٕٞػٮب ا٧٣٘ؿثػٰ، ٦ٮا٬ػت ا٣ٛذػةح، ٦ىػؿ، ٦ُجٕػح ٔٲكػٯ ا٣ع٤جػٰ،  -

 .٬ 7079م

،مد. ط  ثٲػؿكت لثٮ ا٣كٕٮد، إرمةد ا٢ٕٞ٣ ا٣ك٤ٲ٥ إ٣ٯ ٦ـاٱة ا٢ٕٞ٣ ا١٣ؿٱ٥  -

 .مد.ت  ظٲة  ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰإ٣ج٪ةف، دار –

 .٬ 7093ملثٮ ظٲةف، ا٣جعؿ ا٧٣عٲٍ ٰٚ ا٣ذٛكٲؿ، ثٲؿكت، دار ا١ٛ٣ؿ،  -

د٦نٜ، ثٲػؿكت، دار  ،، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯاٵوٛ٭ة٩ٰ، ٦ٛؿدات ٗؿٱت ا٣ٞؿآف -

 .٬ 7079ما٥٤ٞ٣، دار ا٣نة٦ٲح، 

ا٧٣سة٩ٰ، ا٣ُجٕػح  ٓاٳ٣ٮقٰ، ركح ا٧٣ٕة٩ٰ ٰٚ دٛكٲؿ ا٣ٞؿآف ا٣ْٕٲ٥ كا٣كج -

 .٬ 7075م٣ج٪ةف، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح،  -اٵك٣ٯ، ثٲؿكت 

ك٣ػٯ، ثٲػؿكت ٩ىةرم، ا٣عؽكد اٹ٩ٲٞح كا٣ذٕؿٱٛةت ا٣ؽٝٲٞح، ا٣ُجٕػح اٵاٵ -

 .ـ 7997-7077٬م ٣ج٪ةف، دار ا١ٛ٣ؿ ا٧٣ٕةوؿ، -

، ا٧٣ُٮؿ، مؿح د٤ؼٲه ٦ٛذةح ا٤ٕ٣ٮـ، ا٣ُجٕح ا٣سة٣سػح، ثٲػؿكت ةا٣ذٛذ - ٌٰ زا٩

 .ـ 9370-7000٬م ر ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح ،٣ج٪ةف، دا –

د٧ةـ ظكػةف، ا٣جٲػةف ٚػٰ ركااػٓ ا٣ٞػؿآف، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، ٔػة٥٣ ا١٣ذػت،  -

 .ـ ٬7990، 7070م

ث٘ؽاد،  -ا٣سٕة٣جٰ، دعكٲ٨ ا٣ٞجٲط كدٞجٲط ا٣عك٨، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ، ا٣ٕؿاؽ  -

 .ـ 7987مكزارة اٵكٝةؼ كا٣نؤكف ا٣ؽٱ٪ٲح، 
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 .ـ 7998م ؿ، دار ٝجة ،ا٣سٕة٣جٰ، ا١٣٪ةٱح كا٣ذٕؿٱي مد. ط ، ٦ى -

ا٧٣٪ذؼػػت ٦ػػ٨ ٠٪ةٱػػةت اٵدثػػة  كإمػػةرات ا٣ج٤٘ػػة ، ا٣ُجٕػػح  ،ا٣ضؿصػػة٩ٰ -

 .ـ 7980-7035٬ماٵك٣ٯ، ثٲؿكت، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، 

٣ج٪ػػةف، دار ا١٣ذػػت  -، ا٣ذٕؿٱٛػػةت، ا٣ُجٕػػح اٵك٣ػػٯ، ثٲػػؿكت ا٣ضؿصػػة٩ٰ -

 .ـ 7980 -7030٬ما٧٤ٕ٣ٲح، 

 .٬ 7079م٧ضٲؽ، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣عك٪ٰ، ا٣جعؿ ا٧٣ؽٱؽ ٰٚ دٛكٲؿ ا٣ٞؿآف ا٣ -

رب، ا٣ُجٕػػح اٵػٲػػؿة، ثٲػػؿكت، دار دب كٗةٱػػح اٵا٣ع٧ػػٮم، ػـا٩ػػح اٵ -

 .ـ 9330م ١٦ذجح ا٣٭ٺؿ، دار ا٣جعةر،

ا٣ؿازم، ٩٭ةٱح اٷٱضةز ٰٚ دراٱح اٷٔضةز،مد. ط ، ا٣ٞة٬ؿة، ٦ىػؿ، ٦ُجٕػح  -

 .٬ 7077ماٳداب، 

ح، ثٲػؿكت، دار ا٣ؿازٌم، ٦ٛػةدٲط ا٣٘ٲػت ما٣ذٛكػٲؿ ا١٣جٲػؿ ، ا٣ُجٕػح ا٣سة٣سػ -

 .٬ 7093مظٲة  ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ، إ

ا٣ؿ٦ػػة٩ٰ، كا٣ؼُػػةثٰ، كا٣ضؿصػػة٩ٰ، زػػٺث رقػػةا٢ ٚػػٰ إٔضػػةز ا٣ٞػػؿآف،  -

 .ـ 7976ما٣ٞة٬ؿة، دار ا٧٣ٕةرؼ،  -ا٣ُجٕح ا٣سة٣سح، ٦ىؿ

ـٌثٲؽم، دةج ا٣ٕؿكس ٨٦ صٮا٬ؿ ا٣ٞة٦ٮس،مد. ط ، دار ا٣٭ؽاٱح،  -  .مد.ت ا٣

 ،اٵك٣ػٯ، ثٲػؿكت، ٔػة٥٣ ا١٣ذػت ٣ُجٕػحا٣ـصةج، ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف كإٔؿاث٫، ا -

 .ـ 7988 -7038٬م

ظٲػة  ا١٣ذػت إك٣ػٯ، دار ا٣ـر٠نٰ، ا٣جؿ٬ةف ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣ٞػؿآف، ا٣ُجٕػح اٵ -

 .ـ 7957 -7076٬ما٣ٕؿثٲح ٔٲكٯ ا٣جةثٰ ا٣ع٤جٰ كمؿ٠ةا٫، 

ا٣ـ٦ؼنؿم، ا١٣نةؼ ٔػ٨ ظٞػةاٜ ا٣ذ٪ـٱػ٢ كٔٲػٮف اٵٝةكٱػ٢ ٚػٰ كصػٮق  -

 .مد. ت ث ا٣ٕؿثٰ، ظٲة  ا٣ذؿاإا٣ذأكٱ٢، مد. ط ، ثٲؿكت، دار 

قٲؽ ُٝت، ٰٚ ّٺؿ ا٣ٞؿآف، ا٣ُجٕح ا٣كةثٕح ٔنؿ، ثٲؿكت، ا٣ٞػة٬ؿة، دار  -

 .٬ 7079ما٣نؿكؽ، 
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 –ٔضةز ا٣ٞػؿآف، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، ثٲػؿكت إا٣كٲٮَٰ، ٦ٕذؿؾ اٵٝؿاف ٰٚ  -

 .ـ 7988-7038٬م٣ج٪ةف، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، 

ٱح ا٣ٕة٦ػػح ا٣كػػٲٮَٰ، اٷدٞػػةف ٚػػٰ ٤ٔػػٮـ ا٣ٞػػؿآف، مد.ط ، ا٣٭ٲبػػح ا٧٣ىػػؿ -

 .ـ ٬7970، 7090م ،١٤٣ذةب

 .ـ 7997ما٣نٕؿاكم مػٮاَؿم ظٮؿ ا٣ٞؿآف ، مد. ط ،  ا٣نٕؿاكم، دٛكٲؿ -

 .مد. ت ا٣نٲؿازم، اٵ٦س٢ ٰٚ دٛكٲؿ ٠ذةب اهلل ا٧٣٪ـؿ مد. ط ،  -

ك٣ػٯ، ثٲػؿكت، ٣ج٪ػةف، ا٣ُجةَجةاٰ، ا٧٣ٲـاف ٰٚ دٛكػٲؿ ا٣ٞػؿآف، ا٣ُجٕػح اٵ -

 .٬ 7079مة٬ؿة، ا٣ٞ -ا٣٪ةمؿ: ا٣ؽ٠ذٮر ظك٨ ٔجةس ز٠ٰ 

، ٦ض٧ٓ ا٣جٲػةف ٚػٰ دٛكػٲؿ ا٣ٞػؿآف، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، ثٲػؿكت - ٌٰ  - ا٣ُجؿق

 .ـ 7995-7075٬م٣ج٪ةف، ٦ؤقكح اٵ٧٤ٰٔ ٧٤٣ُجٮٔةت، 

َ٪ُةكم، ا٣ذٛكٲؿ ا٣ٮقٲٍ ٤٣ٞؿآف ا١٣ػؿٱ٥، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، ا٣ٞػة٬ؿة، دار  -

 .مد.ت ا٣٪٭ٌح، ا٣ٛضة٣ح، 

١٦ذجػح  -٣٪ضػٙ اٵمػؿاؼ ا٣ُٮقٰ، ا٣ذجٲةف ٰٚ دٛكٲؿ ا٣ٞػؿآف، مد. ط ، ا -

 .ـ 7969ماٵ٦ٲ٨، 

٤ٰٔ ص٧ٲ٢ ق٤ٮـ، كظك٨ ٩ٮر ا٣ؽٱ٨، ا٣ؽ٣ٲ٢ إ٣ٯ ا٣جٺٗح كٔؿكض ا٣ؼ٤ٲػ٢،  -

 .ـ 7993-7073٬م ،٣ج٪ةف، دار ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕؿثٲح -ؿكت ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ، ثٲ

ا٣ٛؿا ، ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞػؿآف، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، ٦ىػؿ، ا٣ػؽار ا٧٣ىػؿٱح ٤٣ذػأ٣ٲٙ  -

 .مد. ت كا٣ذؿص٧ح، 

 ، ا٣ٞػػة٦ٮس ا٧٣عػػٲٍ، ا٣ُجٕػػح ا٣سة٦٪ػػح، ثٲػػؿكت، ٣ج٪ػػةف،آثػػةدما٣ٛٲؿكز -

 .ـ 9335-7096٬م

ا٣ٞـكٱ٪ٰ، اٷٱٌةح ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣جٺٗح، ا٣ُجٕح ا٣سة٣سح، ثٲؿكت، دار ا٣ضٲػ٢،  -

 .مد، ت 

مد. ط ،  م، ا٤١٣ٲةت ٦ٕض٥ ٰٚ ا٧٣ىػ٤ُعةت كا٣ٛػؿكؽ ا٤٣٘ٮٱػح،ا١٣ٛٮ -

 .مد. ت  ،ثٲؿكت، ٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح
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 ية:  : الرسائل اجلامعثالثًا
مرقػة٣ح ٦ةصكػذٲؿ : ٤٠ٲػح  ، ا٣ذ٪جٲ٫ ٚػٰ ا٣ذٕجٲػؿ ا٣ٞؿآ٩ػٰٝةق٥ در٥٬ ٠ىةَٓ -

 ـ .9377-7007٬ما٣ذؿثٲح، صة٦ٕح ذم ٝةر، 

َؿكظػح ل٧٩ةَػ٫ كدٹ٣ذػ٫ ملَ٪ةب ٰٚ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ اٷق١٪ؽر، إكٚة  ٚٲى٢  -

 .ـ 9330-7090٬م د٠ذٮراق ، صة٦ٕح ا٧٣ٮو٢، ٤٠ٲح اٳداب،

 رابعًا: البحوث املهشورة:
ٚذعٰ ر٦ٌةف، ك ٔؽ٩ةف ٔجؽ ا٣كٺـ اٵقٕؽ، اٹظذؿاس ٰٚ ا٣ٞؿآف  لظ٧ؽ -

-7003٬م ، 50ا٣ٕػؽد ما١٣ؿٱ٥، دراقح ثٺٗٲح: ٦ض٤ػح آداب ا٣ؿاٚػؽٱ٨، 

 .ـ 9339

 َٺؿ ٱعٲٯ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ُٮثضٰ، ا٣ض٤٧ح اٹٔذؿاًػٲح ٚػٰ ا٣ٞػؿآف ا١٣ػؿٱ٥، -

 .ـ 7990م ،95ا٣ٕؽد  ٦ض٤ح آداب ا٣ؿاٚؽٱ٨،

*   *   * 





 آلراءا و المقاالتُ 
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 هغ وهؤمتراخ التؼرٌةاحتاد اجملا

 ()أ. د. ٤ازن ا٥١تارك

صة ت اٷمةرة إ٣ٯ ٩نأة ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ٕؿثٲػح، كإ٣ػٯ 

٦عُػةت ٦ٌػٲبح ٚػٰ »٦ؤد٧ؿات ا٣ذٕؿٱت ٰٚ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح ٦ٮصـة ٰٚ ٦ٞة٣ػح 

  ٦ػ٨ ٦ض٤ػح 9-99/7ا٣ذػٰ ٩نػؿت ٚػٰ ا٣ٕػؽد م« ٦كٲؿة ا٣ٕؿثٲػح كا٣ذٕؿٱػت

 ػٌه ٬ؾٱ٨ ا٧٣ٮًٮٔٲ٨ ثجٕي ا٣ذٛىٲ٢.كاٝذٌٯ ذ٣ٟ لف ل ،ا٧٣ض٧ٓ

 نشأة احتاد اجملامع اللغوية العلمية العربية: -1
 ـ .0/73/7956-٦99/9ؤد٧ؿ ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕؿثٲح اٵكؿ ثؽ٦نٜ م

ؽ،  ٌٰ ٦ٮظَّ ٌٰ ٔؿث ٓو ٧٤ٔ اٝذيًؿح ٤ٔٯ ثٕي كزرا  ا٣ذؿثٲح ا٣ٕؿب إ٩نة ي ٦ض٧

ٔيػؿض ٤ٔػ ،ٱع٢ٌ ٦ع٢ٌ ٦ضة٦ٓ د٦نٜ كا٣ٞػة٬ؿة كث٘ػؽاد ٯ ا٤٣ض٪ػح ا٣سٞةٚٲػح ك

ػٌؽة قػ٪ح  ا٧٣ضػة٦ٓ  إ٣٘ػة ي   ـ7950ما٣ؽاا٧ح ٰٚ اصذ٧ةٔ٭ة ا٣ؾم ٔٞؽد٫ ٚػٰ صي

ؽ، ٚةٝذؿح ٧٦سِّػ٢ ٦ض٧ػٓ د٦نػٜ اٵقػذةذ ٔجػؽ  ا٣ٞةا٧ح كإ٩نة  ا٧٣ض٧ٓ ا٧٣ٮظَّ

ا٣٭ةدم ٬ةم٥ اٷثٞة  ٤ٔٯ ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٞةا٧ح ٤ٔػٯ لف د٧ٕػ٢ ا٣ضة٦ٕػح ا٣ٕؿثٲػح 

ٔىٞؽ ٦ؤد٧ؿات دكرٱٌح ثٲ٨ ٬ ؾق ا٧٣ضة٦ٓ ٣ذ٪كػٲٜ ل٧ٔة٣٭ػة، كدجػةدؿ ٤ٔٯ دٲكٲؿ 

 ا٣ؿلم ٰٚ ٩نةط ٢ٌ٠ ٦٪٭ة.

ٞؽ  دج٪َّخ ا٤٣ض٪ح ا٣سٞةٚٲح ٬ؾا اٹٝذؿاح، كلػؾت ث٫ ا٣ضة٦ٕح ا٣ٕؿثٲٌح، كدٔخ إ٣ٯٔ 

ٜ ثٲ٨  ٰ د٦ن ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕؿثٲٌح ٚ  ـ.5/73/7956ك ٦99/9ؤد٧ؿ ٧٤٣ضة٦

                                                 

 .ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  م
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ٔي  ا٣ٕؿثٲٌػػح، ا٧٣ػػؤد٧ؿ، كظٌػػؿق ٧٦س٤ٌػػٮف ٔػػ٨ ا٧٣ضػػة٦ٓ، كا٣ضة٦ٕػػح  ؽى ًٞػػك

 ك٧٦س٤ٮف ٨ٔ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ذٰ ٹ ٦ضة٦ٓ ٚٲ٭ة.

 اصذ٧ٓ ٰٚ د٦نٜ:

 ٨ٔ ا٤٣ض٪ح ا٣سٞةٚٲح ٣ضة٦ٕح ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح د. ٫َ ظكٲ٨.

٭٧ٰ، كإثؿا٬ٲ٥ ٦ىُٛٯ، كلظ٧ؽ ظك٨ ا٣ـٱٌةت.  ك٨ٔ ٦ض٧ٓ ٦ىؿ د. ٦٪ىٮرٚ 

ك٨ٔ ا٣ٕؿاؽ ا٣نٲغ ث٭ضح اٵزؿم، ٩ةات راٲف ا٧٣ض٧ػٓ، كصػٮاد ٤ٔػٰ، 

 .ك٦ىُٛٯ صٮاد

 ثؿاةقح ػ٤ٲ٢ ٦ؿدـ ثٟ، راٲف ا٧٣ض٧ٓ. ان ك٨ٔ د٦نٜ قذح ٔنؿ ٌٔٮ

 كظٌؿ ٦ؿاٝجٮف ٨٦ ا١٤٧٧٣ح اٵرد٩ٲح: ٤ٰٔ ٔٮدة، كٝؽرم َٮٝةف.

 ك٨٦ ا١٤٧٧٣ح ا٣كٕٮدٱح ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ٰ.

 ك٨٦ ٣ج٪ةف ا٣نٲغ ٔجؽ اهلل ا٣ٕٺٱ٤ٰ.

 ك٨٦ ا١٤٧٧٣ح ا٤٣ٲجٲٌح ا٧٣ذعؽة ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ا٣ن٤٤ٰ.

 ٲح لظ٧ؽ ٔجؽ ا٣كٺـ.ك٨٦ ا١٤٧٧٣ح ا٣ذٮ٩ك

ك٠ة٩خ ظ٤ٛح اٚذذةح ا٧٣ؤد٧ؿ ٰٚ ٦ؽرج ا٣ضة٦ٕػح ا٣كػٮرٱح، ظٲػر ل٣ٞػٯ 

راٲف ا٣ض٧٭ٮرٱح م١ؿم ا٣ٞٮد٤ٰ ٧٤٠ح اٹٚذذةح، ز٥ دعؽث كزٱػؿ ا٧٣ٕػةرؼ 

د. ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب ظٮ٦ػؽ، زػ٥ د. َػ٫ ظكػٲ٨ راػٲف ا٤٣ض٪ػح ا٣سٞةٚٲػح زػ٥ ل٣ٞػٯ 

ك٠ػةف ٔؿٱػٙ  ٦٪ىٮر ٚ٭٧ٰ ٧٤٠ح ٦ىؿ، زػ٥ ا٣نػٲغ اٵزػؿم ٧٤٠ػح ا٣ٕػؿاؽ،

 ا٣ع٢ٛ اٵقذةذ ٔجؽ ا٣٭ةدم ٬ةم٥.

كد٧ٌخ اصذ٧ةٔةت ا٧٣ؤد٧ؿ ٰٚ ٦ج٪ٯ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثػٰ ثة٧٣ؽرقػح 

ا٣ٕةد٣ٲح ثجةب ا٣جؿٱؽ، كوؽرت ٨ٔ ا٧٣ػؤد٧ؿ دٮوػٲةت، ٦٪٭ػة دأقػٲف ادعػةد 

ٌٛؾ ق٪ح  ك٦٪٭ة دٮوٲةت ٦ة ز٣٪ة إ٣ٯ ا٣ٲٮـ ٩ذ٤ٌُٓ إ٣ػٯ  ،ـ7977ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ؾم ٩ي

 د٧ٕٲ٥ د٪ٛٲؾ٬ة.
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ٚػٰ اٚذذػةح ٦ػؤد٧ؿ ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح  ان ٦٤ ٥٢ٞةث ا١ةؽئٰؿ ا١ٜة٬ح٢ٮوٞ

ة، ٣ٞؽ وػة٩خ ٬ػؾق ا٤٣٘ػح ا٣ؼة٣ػؽة ٔؿكثذ٪ػة، كظْٛػخ كظػؽد٪ ثؽ٦نٜ ٝٮ٫٣:

، ك٦نخ إ٣ٯ صة٩ت ٩ٌة٣٪ة ا٣ٞٮ٦ٰ كلصٲةٹن  ةن كٝةرٔخ ا٣٘ةوجٲ٨ كا٣ُ٘ةة ٝؿك٩

، ك٩ةصـ٬ػة اٹقػذ٧ٕةر ا٣ٕػؽا  ٱػٮـ مػٕؿ ثؼُػؿ ةن ٬ػؽٚ ةن ػُٮة ػُٮة، ك٬ػؽٚ

د٭ة كق٤ُة٩٭ة، ٚعةكؿ اٝذعةـ ٦ٕة٤ٝ٭ة، كإذٹؿ ٦٪ةٔذ٭ة، كد٭ػٮٱ٨ مػأ٩٭ة، قٲةد

دضؽ ٰٚ ٠ػ٢ ز٦ػةف ك١٦ػةف رصة٣٭ػة ا٣ؾااػؽٱ٨  كد٤٘ٲت ا٣ٕض٧ح ٤ٔٲ٭ة، ١ٚ٪خى 

 ٔ٪٭ة، كا٧٣٪ةٚعٲ٨ ٨ٔ وعذ٭ة كقٺ٦ذ٭ة.

كإ٩٪ة ا٣ٲٮـ ٤ٕ٣ٯ ٱٞٲ٨ ٨٦ ل٩٪ة كاصؽكف ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ضة٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ٕؿثٲػح 

ٚػٰ قػجٲ٢ دٕـٱػـ مػأف ٬ػؾق ا٤٣٘ػح، كدٕٚ٭ػة إ٣ػٯ ػٲؿ ٨٦ ٱكذُٲٓ لف ٱ٧ٕػ٢ 

ا٧٣ضةٹت ا٣ٛكٲعح ظٲر ٱضت لف د٤ذٰٞ ٦ٓ ظةصةت ا٣ٕىؿ كدٌُٮر ا٣ـ٦ةف، 

 ث٧ة د٧ٲٌـت ث٫ ٨٦ قٕح ك٦ؿك٩ح كَةٝح كٌٝٮة كثٲةف.

إ٣ػٯ ٦نػ٤١ح ا٣ٕة٦ٲٌػح ا٣ـاظٛػح ٧٣ـاظ٧ػح  وأكار وزٯؽ ا٥١ٓارف د. ض٤٬ػ

 لف ٱكذٛع٢ مٌؿ٬ة  ا٣ٛىعٯ، كدٔة إ٣ٯ ًؿكرة اٷقؿاع ٰٚ ظك٧٭ة ٝج٢

راٲف ا٤٣ض٪ػح ا٣سٞةٚٲػح ا٣ؽاا٧ػح ٚػٰ صة٦ٕػح  د. ٩ٌ ضف٦ٰز٥ ٠ة٩خ ٧٤٠ح 

 ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح.

لمػػةد د. َػػ٫ ظكػػٲ٨ ثكػػٮرٱح كثنػػٕج٭ة، كث٧٧سٌػػ٢ ٦ض٧ٕ٭ػػة ٚػػٰ ا٤٣ض٪ػػح 

ا٣سٞةٚٲح اٵقذةذ ٔجؽ ا٣٭ةدم ٬ةم٥ ا٣ؾم ٠ةف وةظت ١ٚػؿة ا٧٣ػؤد٧ؿ، كٝػةؿ: 

٧ضة٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ٦ىؽر ا٣ذ١ٛٲػؿ ك٨٦ ا٣ُجٲٰٕ لف ٱ١ٮف ٔٞؽ لكؿ ٦ؤد٧ؿ ٤٣»

 ٚٲ٫، ٰٚ د٦نٜ ٦٭ؽ ا٣ٕؿكثح كٔةو٧ذ٭ة.

ك٬٪ةؾ ٦ـٱٌح ػةوح ٣ؽ٦نٜ ٧ٚض٧ٕ٭ة ا٧٤ٕ٣ٰ ا٧٣ػٮَّٝؿ ٬ػٮ لكؿ ا٧٣ضػة٦ٓ 

ٚػٰ ظٲػةة  ان ، كل٧ْٔ٭ػة دػأزٲؿةن ، كلػىج٭ة إ٩ذةصةن ، كلمٌؽ٬ة ٩نةَان ا٣ٕؿثٲح كصٮد

ذؼؾق ٰٚ ٠ػ٢ ٬ػؾق ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كلٝؽر٬ة ٤ٔٯ إظٲة  ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ ا٣ٞؽٱ٥، ٩
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، ك٧ُ٩ػٓ لف ٩كػٲؿ ٚػٰ إزػؿق، كلف ٩ىػ٪ٓ وػ٪ٲ٫ٕ، كلف ةن ك٧٩ٮذص اٵمٲة  ٦سٺن 

 .«٩ٞذؽم ثؿصةٹد٫ ٨٦ ز٧ٔة  ا٣ٕؿكثح كلٔٺـ ا٣جٲةف

كؿ قػ٪ح اٵدنػؿٱ٨  8ك٬ؾا ٦ة ٩نؿد٫ صؿٱؽة ا٣ٛٲعة  ا٣ىةدرة ثؽ٦نٜ ٰٚ 

 . 7960ـ ما٣ٕؽد 7956

ىمػرراتىمؤتمرىالمجامعىاللعووظ:
 ا٣ٕؿثٲح كظؽة زٞةٚٲٌح، كإ٣٘ػة  ا٣ٌػؿاات ا٧٣ٛؿكًػح  أذجةر ا٣جٺد

 ٤ٔٯ ا٧٣ُجٮٔةت.

  ٦ُة٣جح كزارات ا٧٣ٕةرؼ كاٷذأةت ا٣ٕؿثٲح ثة٣ذـاـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

 ا٣ىعٲعح.

  دراقح كقةا٢ دؿٝٲح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كدأصٲ٢ ا٣٪ْػؿ ٚػٰ ٦ٞذؿظػةت

 دٲكٲؿ ا٣٪عٮ.

ا٣ٕؿثٲػح ا٣ػؾم  ٩٪نؿ ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ٩ه ٦ٞؿرات ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ا٧٤ٕ٣ٲػح

 ٔٞؽ ٰٚ د٦نٜ، كاقذ٧ؿ ا٩ٕٞةدق قجٕح لٱةـ، كا٩ٛيَّ ٦كة  ٱٮـ ا٣ؼ٧ٲف ا٧٣ةًٰ:

قػجذ٧جؿ  99ٱ٨٤ٕ ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣٪ٕٞؽ ٰٚ د٦نٜ ٨٦ 

ل٫٩ ظٲ٨ د٪ةدت ا٧٣ضػة٦ٓ   ،7956مل٠ذٮثؿ مدنؿٱ٨ لكؿ  ق٪ح  0ملٱ٤ٮؿ  إ٣ٯ 

إ٣ٯ دعٞٲٜ ٩٭ٌح ٣٘ٮٱح مػة٤٦ح ٦ٰ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٤ٕ٣ٲح ٣ٕٞؽ ٬ؾا ا٧٣ؤد٧ؿ ٠ة٩خ دؿ

٨ اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ٦كةٱؿة ر٠ت ا٣عٌةرة اٷ٩كة٩ٲح ا٣ٕة٧٣ٲح ٰٚ دُٮر٬ػة د١٧ِّ 

 ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ صٮا٩ت ا٣عٲةة.

ك٠ةف ٹ ثؽ ٣ؾ٣ٟ ٨٦ دٛة٥٬ دةـ ثٲ٨ ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ مػؤكف 

ثٲػح ا٤٣٘ح، كرق٥ ٦٪ة٬ش ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ٬ؾا ا٣نأف ا٣ؼُٲؿ، ظذٯ دكذٕٲؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿ

قػػٲؿد٭ة اٵك٣ػػٯ ا٣ذػػٰ كقػػٕخ ا٣نػػؿاآ كا٤ٕ٣ػػٮـ كا٣عٌػػةرات ا٣ٞؽٱ٧ػػح، 

 كدذضةرل ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عةًؿ ٦ٓ ا٤٣٘ةت ا٣ٕة٧٣ٲح ا٧٧٣ةز٤ح.
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ٔي  خ ٤ٔٲػ٫ كرلل ٚٲ٭ػة ًى ؿً كٝؽ درس ا٧٣ؤد٧ؿ ص٤٧ح ٨٦ ا٧٣ن١ٺت ا٣ذٰ 

 ٦ة ٱ٤ٰ:

 :حأـٰؿ احطاد ٥٢١شا٤ّ ا٬ٖ٢١ٯث ا٥٢ٓ١ٰث -أولً 

٥ِّْ ٱٮوػػٰ ا٧٣ػػؤد٧ؿ ثذأقػػٲف ادعػػةد ٣ -ل ٧٤ضػػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح ٱػػ٪

ٜ ل٧ٔة٣٭ة.  اٹدىةؿ ثٲ٨ ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٕؿثٲح كٱ٪كِّ

ٱذأ٣ٙ اٹدعةد ٨٦ زٺزح ٦٪ؽكثٲ٨ ٨ٔ ٢٠ ٦ض٧ٓ دؼذػةر٥٬ ا٧٣ضػة٦ٓ  -ب

٧٣ؽة زٺث ق٪ٮات ٝةث٤ح ٤٣ذضؽٱػؽ، كٱٌػةؼ إ٣ػٲ٭٥ ٌٔػٮ ٔػ٨ ٠ػ٢ 

دك٣ح ٦ػ٨ دكؿ ا٣ضة٦ٕػح ا٣ٕؿثٲػح ٣ػٲف ٚٲ٭ػة ٦ض٧ػٓ دٕٲِّ٪ػ٫ ظ١ٮ٦ذػ٫، 

 ذ٧ذٓ ث٫ لٌٔة  اٹدعةد.كٱذ٧ذٓ ث٧ة ٱ

دؽٔٮ اٵ٦ة٩ح ا٣ٕة٦ح ٣ضة٦ٕح ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح اٹدعةد إ٣ٯ اٹصذ٧ةع ٚػٰ  -ج

 لكٝةت دكرٱح، كدؽٚٓ ٩ٛٞةت لٌٔةا٫ كإٝة٦ذ٭٥ كاصذ٧ةٔةد٭٥.

ٱٌػػٓ اٹدعػػةد ٚػػٰ دكردػػ٫ اٵك٣ػػٯ ٩ْة٦ػػ٫ ا٣ػػؽاػ٤ٰ كٱٕؿًػػ٫ ٤ٔػػٯ  -د

 ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح.

٥ٌْ اٹدعػةد ا٣ىػٺت ثػٲ٨ ا٧٣ضػة٦ٓ ا٣ٕؿثٲػح  -٬ ككزارات ا٧٣ٕػةرؼ ٱ٪

 كاٷدارات ا٣سٞةٚٲح ثضة٦ٕح ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح.

 وـائ٠ حؽٰٛث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث: -اً ذا٧ٰ

 -ا٧٣ػػؽارس  ا٧٣ٕػػةرؼ لقػػةدؾةى  ٱػؿل ا٧٣ػػؤد٧ؿ لف دي٤ػػــ كزاراتي  -ل

إ٣ٞة  ا٣ؽركس ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىػعٯ  - ٤ٔٯ د٪ٮع اػذىةو٭٥

 كٰٚ ٦ٕة٬ؽ ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ػةوح. ،ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٫٤٠

ــ اٷذأةت ا٣ٕؿثٲح ا٤٣٘ػح ا٣ىػعٲعح ٚٲ٧ػة دػؾٱٓ ٦ػ٨ كلف د٤ذ -ب

 لظةدٱر، كٰٚ ٥ْٕ٦ ا٣ذ٧سٲ٤ٲةت كاٵٗة٩ٰ.

 كلف د١ٮف ا٣ذؿص٧ح ٤٣ؿكاٱةت ا٣كٲ٪٧ةاٲح ثة٤٣٘ح ا٣ىعٲعح. -ج

 كلف ٱ١سؿ ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ح ا٣ىعٲعح ٰٚ ا٣ؿكاٱةت ا٧٣كؿظٲح. -د
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كلف ٱي٤ذــ ا٣ن٢١ ا١٣ة٢٦ ٰٚ ا١٣ذػت ا٧٣ؽرقػٲح اٹثذؽااٲػح ظذػٯ  -٬

ذةد ا٣ُٺب ق٧ةع ا٤٣ِٛ ا٣ىعٲط كٝؿا د٫، كٱيؼٛػٙ ٦٪ػ٫ ٚػٰ ٱٕ

 ٦ؿظ٤ح ا٣ذؽرٱف ا٣سة٩ٮم ظذٯ ٱٞذىؿ ٚٲ٫ ٤ٔٯ ًجٍ ٦ة ٱين٢١.

ىتودورىالنحو:
٩ْؿ ا٧٣ؤد٧ؿ ٰٚ ٦ٞذؿظةت دٲكٲؿ ا٣٪عػٮ ا٣ذػٰ لٔػؽد٭ة كزارة ا٣ذؿثٲػح  -9

كا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ٦ىؿ، ٚٮصؽ ثٕػؽ دراقػذ٭ة ل٩٭ػة دعذػةج إ٣ػٯ زٱػةدة ٚػٰ ا٣جعػر 

 كٝؿر دأصٲ٢ ا٣٪ْؿ ٚٲ٭ة إ٣ٯ ٦ؤد٧ؿ آػؿ. كا٣ذ٧عٲه،

ىتػروبىالطامّوظىمنىالغصحى:
 ٱٞؿر ا٧٣ؤد٧ؿ لف دٞؿب ا٣ٕة٦ٲٌح ٨٦ ا٣ٛىعٯ. -ل -0

ٱٕ٪ٯ ٠ػ٢ ٦ض٧ػٓ ثض٧ػٓ اٵ٣ٛػةظ ا٣ؽا٣ٌػح ٤ٔػٯ اٵمػٲة  كا٧٣ٕػة٩ٰ  -ب

ػٌؿؼ لك  -ا٣ضةرٱح ثٲ٨ ا٣٪ةس، ٚإذا ٠ةف ا٤٣ِٛ ا٣ٕػة٦ٰ ٔؿثػٰ اٵوػ٢  كٝػؽ ظي

ِو  ؿى ًْ كإذا ٥٣ ٱ٨١ ٔؿثٰ اٵو٢ ٩ي  ؛٧ٕ٢ً ٌعط كاقذي وي  -وٌعٙ  ٗٲػؿق لك  ٰٚ ٣ٛ

ي   ٝؿَّ اقذ٧ٕة٫٣، ز٥ ديذؼؾ ا٣ٮقةا٢ ٣٪نؿ ٦ة لٌٝؿ كإذأذ٫.ل

ىتألوفىمطجمىوادعىذامل:
ٱٮوٰ ا٧٣ؤد٧ؿ ثأف دذٕةكف ا٧٣ضة٦ٓ ٤ٔٯ إٔػؽاد صػـازات
 7م

٧٣ٛػؿدات  

٨ إ٣ٯ ذ٣ٟ ٦ة دذٜٛ ٤ٔٲ٫ ا٧٣ضػة٦ٓ ا٣سٺزػح ٦ػ ةن ا٤٣٘ح ٝؽٱ٧٭ة ك٦كذعؽز٭ة ٦ٌةٚ

 ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕىؿٱح.

ىتذجوعىالتألوفىوحماوته:
 ا٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح: -ةن زة٣س

 ٱٮوٰ ا٧٣ؤد٧ؿ ٣ذنضٲٓ ا٣ذأ٣ٲٙ كظ٧ةٱذ٫: -7

                                                 

ـازة ٢٠ مٰ : ٦ة ُٝٓ ٦٪٫. ك٤ٌٗجٮا ا٣ضؾذ ٧٣ة ٠  7م ػ٤جصي ا٣نػٰ   ؛ ٵف ا٣ضػؾَّ ٬ػٮ ٠كػؿي ةن ةف وي

٤ت  ٧٠ة ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب. ،ا٣ىُّ



 070 د. مازى املبارك -احتاد اجملامع ومؤمترات التعريب 

ق ثذت٣ٲٛ٭٥.الف د٧٪ط ا٧٣ضة٦ٓ  -ل  ٧٣ؤ٣ٛٲ٨ صٮااـ لك لف د٪ٮِّ

كلف دضؿم ٦جةرٱةت ٰٚ ٦ٮًٮٔةت دٕٲِّ٪٭ة ٢٠ قػ٪ح، كدضٲػـ  -ب

 لظك٨ ا٧٣ذجةرٱ٨.

ٰٚ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح ثةدؼػةذ  كٱٮوٰ لف د٭ذ٥ كزارات ا٧٣ٕةرؼ -ج

 ا٣ٮقةا٢ ا٣ذٰ د٨٧ٌ ١٤٦ٲح ا٣ذأ٣ٲٙ ثٲ٨ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح.

 البالدىالطربوظىوحدةىثػافوظ:

ٱ٤ُت ا٧٣ؤد٧ؿ إ٣ٯ ا٣ع١ٮ٦ةت ا٣ٕؿثٲح إزا٣ح ا٧٣ٮا٩ٓ كا٣ٞٲٮد  -د

ا٣ذٰ دعٮؿ دكف ا٩ذنةر ا١٣ذت، كأذجةر ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح كظػؽة 

ؿض ٤ٔػػٯ زٞةٚٲػػح، كإ٣٘ػػة  ا١٧٣ػػٮس كا٣ٌػػؿاات ا٣ذػػٰ دٛػػ

 ا٧٣ُجٮٔةت.

كلف دىػػؽر اٵ٦ة٩ػػح ا٣ٕة٦ػػح ٣ضة٦ٕػػح ا٣ػػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػػح ٩نػػؿات  -٬

 دكرٱح ٤٣ذٕؿٱٙ ثة٧٣ُجٮٔةت ا٣ٕؿثٲح.

 ترجمظىالروائعىالػويمظ:

 كٰٚ ا٣ذؿص٧ح ٱٮوٰ ا٧٣ؤد٧ؿ: -9

ثأف د٢٧ٕ ا٧٣ضة٦ٓ ٤ٔٯ دؿص٧ح ا٣ؿكاآ ذات ا٣ٞٲ٧ح اٵدثٲح لك  -ل

أ٦٭ةت ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح ٨٦ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح، كلف دٌٓ ٝٮاا٥ ث

 ا٣ضؽٱؿة ثة٣ذؿص٧ح.

كلف دىؽر اٷدارة ا٣سٞةٚٲح ٣ضة٦ٕح ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح ٩نؿة دكرٱػح  -ب

ي ؿصً دجٲ٨ِّ ٚٲ٭ػة ٦ػة ديػ ؾ ٚػٰ دؿص٧ذػ٫، لك ٦ػة دٞػؿر ًػػ٥، لك ٦ػة ل

 دؿص٧ذ٫ إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ق ا٧٣ضة٦ٓ ثأظك٨ ا١٣ذت ا٧٣ذؿص٧ح لك دٌٓ صٮااـ ٣٭ة. -ج  كلف د٪ٮِّ
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 وضعىالمصطلحاتىالطلموظ:

 ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح: -ةن راثٕ

ٱٮوٰ ا٧٣ؤد٧ؿ ثذٕةكف ا٧٣ضة٦ٓ كا٣ضة٦ٕةت كقةاؿ ا٧٣ؤقكةت  -ل

 ا٧٤ٕ٣ٲح ٤ٔٯ كًٓ ا٧٣ى٤ُعةت لك دعٞٲٞ٭ة.

ػػؽ  -ب ٱػػؿل ا٧٣ػػؤد٧ؿ لف ٱ١ػػٮف ادعػػةد ا٧٣ضػػة٦ٓ ا٧٣ؿصػػٓ ا٣ػػؾم ٱٮظِّ

 ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ دٌٕ٭ة ا٧٣ضة٦ٓ كا٧٣ؤقكةت ا٧٤ٕ٣ٲح كا٧٤ٕ٣ة .

 :ددتورىللمصطلحات

أػؽ كا٣نػؿكح ا٣ذػٰ كًػٕ٭ة ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح كٱٮوٰ ثض٧ٓ ا٣ٞٮ -ج

ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذٕؿٱت كٝٲةقٲح ثٕي اٵكزاف كا٣ض٧ٮع ٚػٰ ٠ذػةب 

٧٤٣ضػة٦ٓ ٚٲ٧ػة دٌػٓ لك  ان ٣ٲ١ٮف دقػذٮر ؛دُج٫ٕ ا٣ضة٦ٕح ا٣ٕؿثٲح

 دعٜٞ ٨٦ ٦ى٤ُعةت.

ٱٮوٰ ا٧٣ؤد٧ؿ اٵ٦ة٩ح ا٣ٕة٦ح ٣ضة٦ٕح ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح ثػأف د٧١ِّػ٢  -د

ٲػح ٚػٰ ٠ذػت ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٦ة ٝة٦خ ث٫ ٨٦ ص٧ػٓ ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣

اٹثذؽااٰ كا٣سة٩ٮم ٰٚ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح، كلف دُجٕ٭ة ٰٚ ٠ذػةب ثٕػؽ 

 لف ٱٌٞؿ٬ة ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ.

 وضعىمطجمىإنكلوزيىفرنديىرربي:

ٱٮوٰ ا٧٣ػؤد٧ؿ ثٮًػٓ ٦ٕضػ٥ إ٤١٩ٲػـم ٚؿ٩كػٰ ٔؿثػٰ مػة٢٦  -٬

٧٤٣٭ػػ٥ٌ ٦ػػ٨ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣ٕؿثٲػػح كا٧٣ٌٕؿثػػح، ٤ٔػػٯ لف دٕػػؿَّؼ 

، كدٞٮـ اٵ٦ة٩ح ا٣ٕة٦ح ثة٣ذٕةكف ان ٦ٮصـ ةن دٕؿٱٛ اٵ٣ٛةظ ٦٪٫ ثة٣ٕؿثٲح

 ٦ٓ ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ ثإػؿاج ٬ؾا ا٧٣ٕض٥.

ٱٮوػػٰ ا٧٣ػػؤد٧ؿ ثةدؼػػةذ ا٣ٮقػػةا٢ ٣ذ١ػػٮف ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٣٘ػػح  -ك

 ا٣ذؽرٱف ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت.
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ىحغظىالمخطوطاتىونذرها:
 دعٞٲٜ ا٧٣ؼُٮَةت ك٩نؿ٬ة: -ةن ػة٦ك

ؿ ا٣ٮٝةاٲػح ٱٮوٰ ا٧٣ؤد٧ؿ ثأف دذؼػؾ ا٣ع١ٮ٦ػةت ا٣ٕؿثٲػح ا٣ذػؽاثٲ -ل

ا٣ٛ٪ٲػػح ٣عٛػػِ ا٧٣ؼُٮَػػةت ٦ػػ٨ ا٣ذ٤ػػٙ كا٣ٌػػٲةع، كلف دىػػٌٮر 

٦ؼُٮَػػةت ٠ػػ٢ ١٦ذجػػح، كدػػـكد ٠ػػ٢ ١٦ذجػػح ثػػتٹت دىػػٮٱؿ 

 ا٧٣ؼُٮَةت كٝؿا د٭ة.

 إرادةىطبعىروونىالكتب:

ٱٮوػػٰ ا٧٣ػػؤد٧ؿ ثػػأف ٱٕػػةد َجػػٓ ٔٲػػٮف ا١٣ذػػت ا٣ذػػٰ ٩نػػؿ٬ة  -ب

ض ٤ٔٯ ٩كػغ ٦ؼُٮَػح ٕةرى ٤ٔٯ لف دي  ،ةن ٧٤ٔٲٌ  ةن ا٧٣كذنؿٝٮف َجٕ

إذا ل١٦ػػ٨، كٱٮوػػٰ ثإ٧٠ػػةؿ ا٣ك٤كػػٺت ا٣ذػػٰ ثػػؽل٬ة  لػػػؿل

 ا٧٣كذنؿٝٮف ٠ة١٧٣ذجح ا٣ض٘ؿاٚٲح كٗٲؿ٬ة.

 نذرىالمطاجمىوالكتب:

ٕ٪ػػٯ ا٧٣ضػػة٦ٓ كدكر ا١٣ذػػت ك٦ٕ٭ػػؽ ٱٮوػػٰ ا٧٣ػػؤد٧ؿ ثػػأف دي  -ج

ا٧٣ؼُٮَةت ث٪نؿ ا٧٣ٕةص٥ ك٦ة ٰٚ ثةث٭ة، كا١٣ذت ا١٣جٲؿة، كلف 

ذ٤ٕٞح ُؿ ٤ٔٯ ٩نؿ ا١٣ذت ا٧٣د٢٧ٕ ا٧٣ؤقكةت ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ٢٠ ٝ

 .ثُٞؿ٬ة

 نذرىالمخطوطات:

ػػٜ ا٧ٕ٣ػػ٢ ثػػٲ٨ ا٧٣ضػػة٦ٓ ك٦ٕ٭ػػؽ  -د ٱٮوػػٰ ا٧٣ػػؤد٧ؿ ثػػأف ٱ٪كَّ

 ا٧٣ؼُٮَةت ٤ٔٯ ا٣ٮص٫ اٳدٰ:

 ا٣ذٞؿٱت ثٲ٨ َؿااٜ ٩نؿ ا٧٣ؼُٮَةت ٰٚ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح. -7

ٱؿق٢ ٦ٕ٭ؽ ا٧٣ؼُٮَةت ٝٮاا٥ دكرٱح ثأق٧ة  ا١٣ذت ا٣ذػٰ وػٌٮر٬ة  -9

 إ٣ٯ ا٧٣ضة٦ٓ.
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ٝٮاا٥ دكرٱح ثأق٧ة  ٦ػة ٱعٞػٜ دذجةدؿ ا٧٣ضة٦ٓ ك٦ٕ٭ؽ ا٧٣ؼُٮَةت  -0

 ٨٦ ا٧٣ؼُٮَةت لك ٦ة ٬ٮ دعخ ا٣ُجٓ.

ٓ ا٧٣ضػة٦ٓ ك٦ٕ٭ػؽ ا٧٣ؼُٮَػةت دعٞٲػٜ  -0 ٱٮوٰ ا٧٣ؤد٧ؿ ثأف دنضِّ

ثة٣٪نؿ، كث١٧ةٚأة ا٧٣ضٲػؽٱ٨ ٦ػ٨  ان ا١٣ذت ا٣ٞؽٱ٧ح ثُجٓ ٦ة دؿاق صؽٱؿ

 ا٧٣عٞٞٲ٨.

 التعريب ومؤمتراته: -2
٦ؿاظػ٢ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ وؽرت ٝؿارات ص٢ٕ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ص٧ٲػٓ 

ٰٚ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲٌح ٨ٔ ٦ؤد٧ؿات ٣ٮزرا  ا٣ذؿثٲح ا٣ٕػؿب، ك٤٣ضة٦ٕػةت ا٣ٕؿثٲػح، 

 كا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ٦ذ١ؿِّرة ٤ٔٯ ا٣٪عٮ اٳدٰ:

 ـ ٨ٔ كزرا  ا٣ذؿثٲح ا٣ٕؿب ٰٚ ا١٣ٮٱخ.7906ق٪ح  -7

 ـ ٨ٔ ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ د٦نٜ.7956ق٪ح  -9

 ٣ٞة٬ؿة.ـ ٨ٔ ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣سٞةٰٚ ا٣سة٨٦ ٰٚ ا7969ق٪ح  -0

 ـ ٨ٔ ٦ؤد٧ؿ ا٣ذٕؿٱت ا٣ٕؿثٰ ا٣سة٨٦ ٰٚ ا٣ضـااؿ.7970ق٪ح  -0

 ـ ٨ٔ ٦ؤد٧ؿ ا٣ذٕؿٱت ٰٚ ث٘ؽاد.7978ق٪ح  -5

ٚػٰ  60ـ ٨ٔ ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ؽكرة 7997ق٪ح  -6

 ا٣ٞة٬ؿة.

 ـ ٨ٔ ٦ؤد٧ؿ ا٣ذٕؿٱت ا٣عةدم ٔنؿ ٰٚ ٧ٌٔةف.9338ق٪ح  -7

دٞٓ كزٲٞذ٫ ثٲػؽم. ك٣كخ لمٟ ل٩٪ٰ لقُٞخ ثٕي ا٧٣ؤد٧ؿات ا٣ذٰ ٥٣ 

ك٦ٕ٪ٯ ذ٣ٟ ل٩٪ة ل٦ٌح دؿاكح ٰٚ ١٦ة٩٭ػة زا٧ٔػح ل٩٭ػة دكػٲؿ كدذٞػٌؽـ  ٚػإذا ٠ػةف 

ٌٛػؾكف ٦ػة ادٛٞػٮا  -ك٥٬ ا٣ذ٪ٛٲؾٱٌٮف ٚػٰ ا٣ع١ٮ٦ػةت كا٣ػؽكؿ  -ا٣ٮزرا   ٹ ٱ٪

ٮا ٤ٔٲ٫، ٨٧ٚ ا٧٣كؤكؿ ٨ٔ ا٣ذ٪ٛٲؾ؟  كإذا ٠ةف ا٣ٞؿار ذك ا٣نأف ٱج٤ٖ ٦ػ٨  ككَّٕٝ

ٌٜٞ   ا٣ذ٪ٛٲؾ، ٧ٚذٯ ٱج٤ٖ اٵ٦ؿ د٧ة٫٦؟٧ٔؿق ا٣ؼ٧كٲ٨، ك٦ة زاؿ ٱ٪ذْؿ  ك٦ذٯ دع
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ٚػٰ  ةن اٵ٦ٌح ٦ُة٣ج٭ة كدج٤ٖ ٗةٱةد٭ة؟ كإف ٣٪ة ٰٚ قٮرٱح، كا٣ُٞؿ ا٣كٮدا٩ٰ ٣ؽرق

ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣سة٩ٮم ٚػٰ ا٣كػٮداف ثة٤٣٘ػح ٦ؿظ٤ح ٬ؾا ا٧٣ٲؽاف؛ ٚٞؽ ٠ةف ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ 

ٰٚ  ـ ثذٕؿٱت ا٣ؽراقح7965ٰٚ ق٪ح  ان اٷ٤١٩ٲـٱح، ٚأوؽرت كزارة ا٣ذؿثٲح ل٦ؿ

ـ ا٤ُ٩ٞػخ ٦كػٲؿة ا٣ذٕؿٱػت 7999ص٧ٲٓ ٦ٮادٌ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٩ٮٱح... كٰٚ قػ٪ح 

ق٪ح ثٕؽ ق٪ح، ظذٯ م٢٧ ا٣ذؽرٱف ا٣ضػة٦ٰٕ  ةن ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ، كد٥ دؽرٱضٲٌ 

٧٠ة صػة  ٚػٰ دٞؿٱػؿ ا٣ػؽ٠ذٮر  ،ث٢١ ق٪ٮاد٫، ك٠ة٩خ ا٣٪ذٲضح ثٕؽ ٔنؿ ق٪ٮات

 دٚٓ اهلل ٔجؽ اهلل ا٣ذؿاثٰ ٬ٰ:

٤ٕ٤ػػٮـ ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػةؽ ثٞػػؽرو ٠جٲػػؿ إف اقػػذٲٕةب ا٣ُػػٺب ٣» -7

 اقذٲٕةث٭٥ ٣٭ة ثة٤٣٘ح اٵص٪جٲح.

 اردٛٓ ٦كذٮل اٵدا  ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣ٶقةدؾة كا٣ُٺب. -9

٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح ا٧٤ٕ٣ٲػح، كٝػؽ ٠ػةف ٬ػؾا  ةن كاقٕ ةن ٚذط ا٣ذٕؿٱت ثةث -0

 ٦٪ؾ ػ٧كٲ٨ ق٪ح. ةن ا٣جةب ٤٘٦ٞ

ا١٣ػةٰٚ ٦ػ٨  ازداد ٔؽد ا٣ضة٦ٕةت كا٤١٣ٲةت، كلوجط ٣ػؽٱ٭٥ ا٣ٕػؽد -0

 اٵقةدؾة.

ٚػٰ ا٧٣ػٌؽة ا٣ذػٰ  ةن دٌةٔٙ ٔؽد ا٣ُٺب ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ٔنؿٱ٨ ًٕٛ -5

 ا٤ُ٩ٞخ ٚٲ٭ة ٦كٲؿة ا٣ذٕؿٱت.

دجٲ٨ٌ لف دأٌػؿ وؽكر ا٣ٞؿار ا٣كٲةقٰ ثة٣ذٕؿٱت ٬ػٮ ا٣كػجت ا٧٣جةمػؿ  -6

٣ذؿاصٓ ا٣عؿ٠ح ا٧٤ٕ٣ٲح ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، كٔػؽـ ا٣ٞػؽرة ٤ٔػٯ ا٧٣نػةر٠ح 

كلٚٞػؽ٥٬ ا٣كػٲُؿة ا١٣ة٤٦ػح ٤ٔػٯ  ا٣ٛة٤ٔح ٰٚ إ٩ذةج ا٧٣ٕؿٚح ا٧٤ٕ٣ٲح،

 «.٦ٮارد٥٬ كَةٝةد٭٥ ٨٦ لف ٱذ٥ٌ دكؼٲؿ٬ة ٣ؼؽ٦ح اٵ٦ح

ك٣ٞؽ ٠ة٩خ ا٣ذضؿثح ا٣كٮرٱح لزجذػخ ٦ػ٨ ٝجػ٢ لف ا٣ٕؿثٲػح ٝػةدرة ٤ٔػٯ لف 

د٤جٰ ظةصح ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ؿاظ٫٤، كلف ا٧٣ٕة٬ػؽ كا٤١٣ٌٲٌػةت ا٣ذػٰ ل٩نػبخ 
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ٺث٭ة ٰٚ ا٣ٌُت كا٤ٕ٣ػٮـ، كا٣ذٰ ٠ة٩خ دؼٌؿج َ ،ٰٚ زٺزٲ٪ٲٌةت ا٣ٞؿف ا٧٣ةًٰ

 ةن ٣ػ٥ د١ػ٨ لٝػ٢ٌ ٩ضةظػ = ك٦ة زا٣خ دؼٌؿص٭٥، ك٬ٰ د٥ٌ٤ٕ ثة٣ٕؿثٲٌح ٦٪ؾ ل٩نبخ

٨٦ ٦سٲٺد٭ة ا٣ذٰ ٧ٌ٤ٔخ ا٣ٕؿب ث٘ٲؿ ٣٘ذ٭٥، كلزجذخ قػٮرٱح لف َٺث٭ػة ظػٲ٨ 

 دةثٕٮا دراقةد٭٥ ٰٚ ا٣جٺد اٵص٪جٲح ٠ة٩ٮا ٦ذٌٛٮٝٲ٨.

٤ٌ٭ػة، لف ا٣ذٕؿٱػت ٱ٪٤ُػٜ ك٣ٞؽ لزجخ ا٣ٮاٝٓ ا٣ؾم ٔؿٚ٪ةق ٰٚ ثػٺد ا٣ٕػؿب ٠

ث٪ضةح، كٱذ٥ٌ د٪ٛٲؾق كد٧ٕٲ٫٧ ظٲ٨ ٱ١ٮف أذ٧ةدق ٤ٔٯ ٔة٤٦ٲ٨ از٪ٲ٨ ٧٬ػة: ا٣ػٮٰٔ 

ا٤٣٘ٮٌم ا٣ك٤ٲ٥، كا٣ٞؿار ا٣كٲةقٰ ا٣عةزـ، ك٬ٰ ٝةٔؽة ٔة٦ٌح ٬ة٦ٌح ٣٪ضػةح اٵ٦ػ٥، 

د٤ٟ ٬ٰ ا٧٣ٕةًؽة كاٹدٛةؽ ثٲ٨ ٥٤ٔ ا٣ٕة٥٣ ككٔٲ٫، كظ٧١ػح ا٣عػة٥٠ كظـ٦ػ٫، 

ظٲ٨ ٠ةف اث٨ ٔكة٠ؿ ٌٔٺ٦ح ا٣نةـ ك٦ؤرػ٭ػة، ٱٌٕػؽ ظ١ػ٥  ةن كٝؽ ّ٭ؿ ذ٣ٟ ص٤ٲٌ 

٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ز١٩ٰ، ك٨٦ ثٕؽق ظ٥١ وٺح ا٣ػؽٱ٨ اٵٱػٮثٰ، ٚػأُٔٯ ا٣ذٕػةكف ثػٲ٨ 

 ا٣ٕة٥٣ كا٣عة٥٠ لَٲت ا٣س٧ؿات ٰٚ ص٧ٲٓ ا٧٣ٮاٝٙ.

*   *   * 
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فيْ ًحيي امٌجِم امثقافٔث وي شىاء وطٌٌا امعرةْ فيْ وتيج  أفِل   وا أور  

 !امحاجث فٍٔ إمّ إشعاعاحُا وس  أ  

تاوات شاوخث وتفج ًفصُا مخدوث أوخُا عتر وصٔرحُا،  ووا أتصّ غٔاب  

 ِّ ّْ شيى  ا  ، وعطياء  فكرّٓيا  ، وكىياً  وٌاتتّٔيا  وعرفّٔي ا  فكاًج امقدوة وامىثال امح

 !وخعدد امىٌاحْ

امصيدو   مقد فقدت أوخٌا امعرةٔث عامىا  كتٔرا  وي عنىائُا، أً وَِ امصيدٓ 

األشخاذ امدكخِر أحىد وطنِب رئٔس امىجىع امعنىْ امنغِي فْ ةغداد، رحىيٍ 

 اهلل امرحىث امِاشعث شعث وا تدوٍ ألوخٍ وي أفأًي امعطاء امعنىْ امُادف.

ووي ٓطنع عنّ امصٔرة امعنىٔث مألشخاذ امىرحِم امدكخِر أحىد وطنِب 

فيْ ورحنيث ااجيازة امجاوعٔيث ٓجد أًٍ كان وخىٔزا  فْ أدائٍ وٌذ أن كان طامتا  

حصل عنّ امشُادة وي تصه امنغث امعرةٔيث ةكنٔيث إداب وامعنيِم  إذاألومّ 

، وكان األول عنّ جىٔع أتصام امكنٔث، وكان 6491ةتغداد ةدرجث اوخٔاز عام 

حصيل عنيّ شيُادة اميدكخِراه فيْ امت غيث  ، فقيدوخىٔزا  فْ دراشاحٍ امعنٔيا

 .6411وي جاوعث امقاَرة شٌث وامٌقد ةىرحتث امشرف األومّ 

                                                 

() وًائب رئٔس وجىيع امنغيث ، رئٔس امنجٌث امِطٌٔث امعنٔا منخىكٔي منغث امعرةٔث فْ شِرٓث

 .امعرةٔث ةدوش 
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ك٠ةف رظ٫٧ اهلل ٦ذ٧ٲـان ٚػٰ ٤٧ٔػ٫ ا٣ذؽرٱكػٰ ا٣ضػة٦ٰٕ ك٦نػ٭ٮدان ٣ػ٫ ٚػٰ 

ٰٚ صة٦ٕح ث٘ػؽاد، لك ٚػٰ  ا١٣ٛةٱح ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ص٧ٲٓ اٵ٦ة٨٠ ا٣ذٰ ٢٧ٔ ٚٲ٭ة، إفٍ 

صة٦ٕح ا١٣ٮٱخ، لك ٰٚ ا٣ضة٦ٕح ا٧٣كذ٪ىؿٱح، لك ٰٚ صة٦ٕػح ك٬ػؿاف ثػة٣ضـااؿ، 

ة٦ٕح ٦ةرد٨ ٣ٮزؿ ٰٚ ل٧٣ة٩ٲة، إًةٚح إ٣ٯ ٫٤٧ٔ لقذةذان ٦عةًؿان ٰٚ ٦ٕ٭ؽ لك ٰٚ ص

، كٚٲ٫ ثج٘ؽاد 7973ك 7968 ذٰا٣جعٮث كا٣ؽراقةت ا٣ٕؿثٲح ا٤ٕ٣ٲة ثة٣ٞة٬ؿة ق٪

، ك٫٤٧ٔ لقػذةذان ٦عةًػؿان ٚػٰ ٦ٕ٭ػؽ ا٣ذُػٮٱؿ 7980، 7980، 7989ق٪ٮات 

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 7985ك 7980ك 7980اٷذأٰ ٰٚ ا٣ك٪ٮات 

ٰٚ قجٕٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٧٣ةًٰ ٔ٪ؽ٦ة ٠ةف لقذةذان ٰٚ ٝك٥ ا٤٣٘ػح  ٣ٞؽ ٔؿٚذي٫

ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ٤٠ٲػح اٳداب كا٤ٕ٣ػٮـ اٷ٩كػة٩ٲح ثضة٦ٕػح ا١٣ٮٱػخ ثؿٚٞػ٫ ٝؿٱ٪ذػ٫ 

ا٣ٛة٤ًح ا٧٣ؿظٮ٦ح اٵقذةذة ا٣ؽ٠ذٮرة ػؽٱضح ا٣عؽٱسٰ، ك٠٪خ آ٩بؾ ل٢٧ٔ ٰٚ 

١٣ٮٱػخ، ٤٠ٲح ا٣ذؿثٲح ك٦ٕ٭ؽ ا٣ذؿثٲح ٧٤ٕ٧٤٣ٲ٨ ك٦ٕ٭ؽ ا٣ذؿثٲح ٧٤ٕ٧٤٣ػةت ٚػٰ ا

ك٠ةف ا٣ىؽٱٜ ا٣ٕؿاٰٝ ا٧٣ؿظٮـ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر وؽٰٝ ظ٧ؽم ز٦ٲٺن ٣٪ة ٰٚ 

 ك٠ةف صةران ٣ٰ ٰٚ ا٣ك٨١. ،ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ا٧٣ٕ٭ؽ

ك٣ٞؽ ٠ة٩خ ٧٤٣ؿظٮـ ا٣ؽ٠ذٮر ٤ُ٦ٮب كرٚٲٞح درث٫ ا٧٣ؿظٮ٦ح ا٣ػؽ٠ذٮرة 

ػؽٱضح ص٭ٮد َٲجح ٰٚ دؿقٲغ دٔةا٥ ا٣ذؽرٱف اٵ٠ػةدٱ٧ٰ كا٣جعػر ا٧٤ٕ٣ػٰ 

كٝؽ لمؿٚة ٤ٔٯ ٤َجح ٔؽة ٰٚ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة ثٌٕػ٭٥ ٦ػ٨  ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب،

ا٣ٕؿب كثٌٕ٭٥ اٳػؿ ٨٦ ٗٲؿ ا٣ٕؿب، ك٠ة٩ة ٦ٌؿب ا٧٣س٢ ٰٚ ا٧٣ٮًػٮٔٲح 

ا٧٣٪ةٝػت ا٣ؿٚٲٕػح، كا٣ٞػٲ٥ ا٣كػة٦ٲح،  ؿًت ٠ًػؿا ذي ٠ًػكا٣٪ـا٬ح كاٹقذٞة٦ح، ٚػإذا ذي 

 كا٣ضؽٱح ٰٚ ا٢٧ٕ٣ كإدٞة٫٩، كا٣عؿص ٤ٔٯ ا٧٣كذٮل ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ؿاٰٝ.

٣ْؿكؼ لف ل٣ذٰٞ ا٣ؽ٠ذٮر ٤ُ٦ٮب رظ٫٧ اهلل ٰٚ رظةب ٦ؤد٧ؿ كمة ت ا

، ك٠٪ػخ آ٩بػؾ كزٱػؿان ٤٣ذؿثٲػح ٚػٰ 9339ا٣ذٕؿٱت ا٣ؾم ٔٞؽ ٚػٰ د٦نػٜ ٔػةـ 

كٹ ٱ١٧٪٪ػٰ لف ل٩كػٯ  .ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣كػٮرٱح، كراٲكػةن ٣٭ػؾا ا٧٣ػؤد٧ؿ
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إق٭ة٦ةد٫ ا٣٘٪ٲح ٚػٰ ا٧٣ػؤد٧ؿ ٦٪ةٝنػحن ٧٤٣ىػ٤ُعةت ا٧٣٪ضػـة كا٧٣ٕؿكًػح، 

٤ٔٯ لكراؽ ا٢٧ٕ٣ ا٧٣ٞؽ٦ػح، ك٠ة٩ػخ آراؤق ك٦ٺظْةدػ٫ ٦عػ٢ٌ دٞػؽٱؿ  كدٕٞٲجةن 

 ا٧٣ؤد٧ؿٱ٨ ٠ةٚح.

ٕى  ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ كا٣ٞػة٬ؿة، كٚػٰ  ًٰ كدذة٣خ ٣ٞة اد٪ة ٰٚ ٦ؤد٧ؿات ٦ض٧

اصذ٧ةٔةت ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة، ١ٚػةف 

 ك٥ٕ٩ ا٣٪ةوط اٵ٦ٲ٥ٕ٩.٨ ا٣ىؽٱٜ، ك٥ٕ٩ ا٣ٕة٥٣ ا٣ؿزٱ٨ كا٣ؿوٲ٨، 

كإف ل٩فى ٹ ٱ١٧٪٪ٰ لف ل٩كػٯ ٦نػةر٠ذ٫ اٷٱضةثٲػح كا٧٣ذ٧ٲػـة ٚػٰ ا٧٣ػؤد٧ؿ 

، ك٠ػةف ٔ٪ػٮاف ا٧٣ػؤد٧ؿ 9338ا٣ك٪ٮم ا٣كةثٓ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٔةـ 

 ،، كٝؽ ل٣ٞٯ ٚٲ٫ ثعسةن لوٲٺن ٨ٔ ا٣ذضؽٱؽ ا٤٣٘ػٮم ٚػٰ ا٣جٺٗػح ا٣ذضؽٱؽ ا٤٣٘ٮمم

ٚػٰ ا٣جٺٗػح، كٚػؿَّؽ ٚٲػ٫ ثػٲ٨ دٔػٮات ٬ؽا٦ػح دعؽث ٚٲ٫ ٨ٔ ا٣ذضؽٱػؽ ا٤٣٘ػٮم 

٤٣ٌٞة  ٤ٔٯ ل٥٬ ٦ٞٮ٦ةت كظؽة اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح كثٲ٨ دٔٮة ا٧٣ؼ٤ىػٲ٨ ٦ػ٨ لث٪ػة  

اٵ٦ح ا٣٘ٲةرل ٤ٔٯ ٔؿكثذ٭٥ ك٣٘ذ٭٥، ك٬ٰ دٔٮة د٪٤ُٜ ٰٚ دضؽٱؽ٬ة ٨٦ لوػٮؿ 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كػىةاى٭ة ا٣ذٰ دذ٧ٲـ ث٭ة، كا٣ذضؽٱؽ ٔ٪ؽ٥٬ ٣ٲف ا٣٭ؽـ ا٣ؾم دٔػة 

ي ا٧٣كذنؿٝٲ٨ ك٨٦ كاٹ٥٬، كإ٧٩ة ٬ٮ ا٣ذٲكٲؿ ا٣ػؾم ٱضٕػ٢ ا٤٣٘ػح ٤ٔػٯ إ٣ٲ٫ ثٕ

كلثةف لف ا٣ذضؽٱؽ ٚػٰ ا٣جٺٗػح دض٤ٌػٯ ٣ػؽل ل٦ػٲ٨ ا٣ؼػٮ٣ٰ كٔجػؽ اهلل  ؛٢٠ ٣كةف

ا٣ٕٺٱ٤ٰ كلظ٧ؽ ا٣نةٱت كلظ٧ؽ ٤ُ٦ٮب ك٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٤ُ٧٣ت، ك٠ةف ٣٭ػ٥ دكر 

ؿاث ك٧٦ػة ٰٚ رق٥ ٦٪٭ش ا٣جٺٗح كدٲكٲؿ ٦جةظس٭ة، ك٠ةف دضؽٱؽ٥٬ ٱ٪جػٓ ٦ػ٨ ا٣ذػ

اقذضؽ ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر ٨٦ دراقةت دذىػ٢ ثة٣ج٪ٲٮٱػح كاٵقػ٤ٮثٲح كا٣نػٕؿٱح 

 ك٦ة ثٲ٪٭ة كثٲ٨ ا٣ؽرس ا٣جٺٰٗ ٨٦ وٺت.

كلمةر إ٣ٯ لف اٹ٠ذٛة  ثة٧٣ؤد٧ؿات ٹ ٱع٢ٌ ٦ن٤١ح ا٤٣٘ػح، ك٣ػ٨ ٱضػؽم 

ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٫٤٠، كٱ٨١ ا٣جعر كا٣ذأ٣ٲٙ  ا٣ذٕؿٱتي  ـً ضى ٪ٍ ٩ٕٛةن ٠جٲؿان ٦ة ٥٣ ٱي 

ا٣ذػػؽرٱف ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٧٠ػػة ٬ػػٮ اٳف ٚػػٰ قػػٮرٱح ا٣ذػػٰ وػػ٧ؽت ل٦ػػةـ ك
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ا٣ذعؽٱةت ٝؿ٩ةن ٠ة٦ٺن، كقذى٧ؽ إ٣ٯ ٦ة مة  اهلل، ٵف ٬ػؾا ٝػؽر٬ة كٝػؽر ٠ػ٢ 

 ٦ؼ٤ه ٨٦ ا٣ٕؿب.

 ك٠ةف ز٧ح دٮص٫ ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿ ا٧٣ذ٤ٕٜ ثة٣ذضؽٱؽ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٣جٺٗح إ٣ٯ:

كثعػػر  كاظػػؽان، ةن ٣ذٞكػػٲ٥ ا٣سٺزػػٰ كصٕػػ٢ ا٣جٺٗػػح ٚ٪ٌػػإ٣٘ػػة  ا -7

٦ٮًٮٔةد٭ة ٰٚ ًٮ  ا٣ذؿاثٍ ثٲ٨ كاظػؽ كآػػؿ، ك٦ػة لمػةر إ٣ٲػ٫ 

ا٧٣كػذٮل ا٣ىػٮدٰ كا٧٣كػذٮل  :ا٣جٺٗٲٮف ا٣ضؽد ٨٦ ٦كذٮٱةت

 ا٣ذؿ٠ٲجٰ كا٧٣كذٮل ا٣ؽٹ٣ٰ.

اٹ٬ذ٧ةـ ثة٧٣كذٮل ا٣ىٮدٰ كاٵ٣ٛةظ كدٹٹد٭ػة ك٦ػة ٚٲ٭ػة ٦ػ٨  -9

ص٧ةؿ كصؿس ٫٣ لزؿ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ، كلف ٱ١ٮف ا٣جعر ٰٚ ا٣ٛىةظح 

ٔي ٨٦ و٧ٲ ٪ػٰ ثػ٫ ا٣ٞػؽ٦ة  ٠ػةث٨ ٥ ا٧٣كذٮل ا٣ىػٮدٰ، ك٬ػٮ ٦ػة 

ق٪ةف ا٣ؼٛةصٰ كًٲة  ا٣ؽٱ٨ ث٨ اٵزٲؿ.

ا٣جعر ٰٚ ا٣ض٤٧ح كلظٮا٣٭ة، ك٦ة ٱعؽث ٚٲ٭ة ٨٦ ظػؾؼ كذ٠ػؿ  -0

كاردجػػةط ا٣ض٧ػػ٢ ٧٦ػػة ثعسػػ٫ ا٣جٺٗٲػػٮف ٚػػٰ  ،كدٞػػؽٱ٥ كدػػأػٲؿ

٦ٮًٮع ا٣ٛى٢ كا٣ٮو٢.

٨ ذ٣ٟ.ا٣جعر ٰٚ ا٣ٛٞؿة كا٣ُٕٞح اٵدثٲح كا٣٪ه ا١٣ة٢٦ ٦ة ل١٦ -0

ا٣جعر ٰٚ وٮر ا٣ذٕجٲؿ ا٧٣ؼذ٤ٛح ٠ة٣ذنجٲ٫ كاٹقػذٕةرة كا١٣٪ةٱػح  -5

كٗٲؿ٬ة ٨٦ ٦جةظر ٥٤ٔ ا٣جٲةف.

ا٣ذ٤ٞٲ٢ ٨٦ ا٣ذٞكٲ٧ةت كا٣ذٛؿٱٕةت ا٣ذٰ ٱ٢ٌ ا٣ؽارس ٚٲ٭ة. -6

دٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت كاٵػؾ ثأ٠سؿ٬ة دٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣ٛػ٨ ا٣جٺٗػٰ،  -7

كدؿؾ ا٣ذك٧ٲةت ا٧٣ذٕؽدة ٤٣ٛػ٨ ا٣ٮاظػؽ، إذ ث٤٘ػخ ٦ىػ٤ُعةت 

٣جٺٗح اٵقةقٲح كا٣ٛؿٔٲح ل٠سؿ ٨٦ ل٣ٙ ٦ى٤ُط.ا

د٪ٞٲح ا٣جٺٗػح ٧٦ػة ٤ٔػٜ ث٭ػة ٦ػ٨ ٦ىػ٤ُعةت ا٣ٛٺقػٛح كل٬ػ٢  -8
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ا٧٣٪ُٜ كا٤ٕ٣ٮـ ا٣ذػٰ ٹ د٧ػخ إ٣ٲ٭ػة ثىػ٤ح كزٲٞػح ٦سػ٢: ا١٣ػ٥، 

ا١٣ٲػػػٙ، ا٣ٕػػػؿض، ا٣ضػػػٮ٬ؿ، ا٧٣ػػػؤ٨٦، ا٣ػػػؽ٬ؿم، ا٧٣ة٬ٲػػػح، 

ا٣ذأقػػٲف، ا٧٣ٮصجػػح، ا٣كػػة٣جح، ا٤٣ػػؾة، اٵ٣ػػ٥، ظػػؿارة ا٣عػػؿكؼ 

٣غ.إد٭ة كرَٮثذ٭ة كٱجٮقذ٭ة... كثؿكد

دع٤ٲح ا٣جٺٗح ث٧ة اقذضٌؽ كٱكذضٌؽ ٨٦ دراقػةت ثٺٗٲػح ك٩ٞؽٱػح  -9

٧٦ة ٱؿٚؽ٬ة ث١ػ٢ صؽٱػؽ ٹ ٱ٭ػؽـ لوػٮ٣٭ة، كٹ  ،كلدثٲح كص٧ة٣ٲح

ٱ٧عٮ ٦ٕة٧٣٭ة.

اٹ٬ذ٧ةـ ثٕؿض ا٣ٛ٪ٮف ا٣جٺٗٲح ثأقػ٤ٮب رٚٲػٓ ٱسٲػؿ ا٧٣نػةٔؿ،  -73

، ٵف ا٣جٺٗػح كٱعٌؿؾ ا٣٪ٛٮس ٝج٢ لف ٱ٪ٛؾ إ٣ػٯ ا٣ٕٞػٮؿ ٚذؽر٠ػ٫

٨ٚ ٱؿدجٍ ثة٣ؾكؽ كاٷظكةس ا٣ؿكظة٩ٰ.

٨٦ ٚ٪ػٮف  ف ا٣جٺٗح ٚٲ٧ة اقذضؽٌ اػذٲةر ا٣٪ىٮص ا٣ؿٚٲٕح، كد٧٤ُّ  -77

لدثٲح دٕجؿ ٨ٔ ا٧٣ٕةوؿة.

، كاٹثذٕػػةد ٔػػ٨ ا٧٧٣ةظ١ػػح ةن دع٤ٲػػ٢ ا٣٪ىػػٮص دع٤ػػٲٺن لدثٲٌػػ -79

كا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ؾم ٱض٤ٕ٭ة َٺق٥.

إ٣ػٯ آػػؿ دٮظٲؽ لق٤ٮب ا٣ذأ٣ٲٙ، كٔؽـ اٹ٩ذٞػةؿ ٦ػ٨ لقػ٤ٮب  -70

٧٠ة ٠ةف ا٣ٞؽ٦ة  ٱ٪ذ٤ٞٮف إ٣ٯ لقػة٣ٲت ا٣ٛٺقػٛح كل٬ػ٢ ا٧٣٪ُػٜ 

ٔ٪ؽ٦ة ٱ٪ةٝنٮف، كلقة٣ٲت ا٣ٛٞ٭ة  ظٲ٨ ٱ٤ٌ٤ٕٮف، كلقة٣ٲت ا٣٪عةة 

ظٲ٨ ٱٕؿًٮف ٧٣جةظر ٥٤ٔ ا٧٣ٕة٩ٰ، كٱٌٛى٤ٮف ا٣ٞٮؿ ٚٲ٭ة.

ا٣ؽٔٮة إ٣ٯ ا٣ذ١ة٦ػ٢ ثػٲ٨ ا٣٪عػٮ كا٣جٺٗػح، ث٧ٕ٪ػٯ لف ٩ٌػٓ ٦ػة  -70

 ٮٔةت ٥٤ٔ ا٧٣ٕة٩ٰ ٰٚ ا٣جٺٗػح٦ٮ٨٦ً ٱذى٢ ث٧ٮًٮٔةت ا٣٪عٮ 

ٰٚ ق٪ح كاظؽة، ٚة٧٣ٕةرؼ ٰٚ ا٣٪عػٮ دؿاٚٞ٭ػة ٚػٰ ا٣كػ٪ح ٩ٛكػ٭ة 

دراقح دكأٰ ا٣ذٕؿٱٙ كا٣ذ٪١ٲؿ ٨٦ ٥٤ٔ ا٧٣ٕة٩ٰ، ك٦ٮآً ذ٠ؿ 
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ا٧٣جذؽل كا٣ؼجؿ كظؾٚ٭٧ة كدٞؽٱ٧٭٧ة كدأػٲؿ٧٬ة دؿاٚٞ٭ػة دكأػٰ 

ا٣ؾ٠ؿ كا٣عؾؼ كدكأٰ ا٣ذٞؽٱ٥ كا٣ذأػٲؿ، ظؿوػةن ٤ٔػٯ كظػؽة 

ةت ا٣ذػػٰ ٚؿٝذ٭ػػة ٦٪ة٬ض٪ػػة كلقػػة٣ٲت د٤ٕٲ٧٪ػػة دأ٣ٲٛػػةن ا٧٣ٮًػػٮٔ

كدٮزٱٕةن ٧٤٣ٮًٮع ا٣ٮاظؽ ثػٲ٨ ا٧٣ؽرقػٲ٨ كاٹ٦ذعة٩ػةت ظذػٯ 

ـٌٝخ ٰٚ ٔٞٮؿ ا٤ُ٣جح، ك٥٣ ٱ٥ٞ ٰٚ ٔٞٮ٣٭٥ ل٩٭ة ٦ػةدة كاظػؽة  د٧

كلف ٣٭ة ص٧ٲٕةن ٬ؽٚةن كاظػؽان ٱعكػ٨ لف ٩ج٤٘ػ٫ ك٩ج٤ٌ٘ػ٫ ٤ٔػٯ ظػٌؽ 

دٕجٲؿ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ةزف ا٧٣جةرؾ.

٨ ا٣ؽ٠ذٮر ٤ُ٦ٮب ٦ض٤ٌٲةن ٰٚ لداا٫ ا٣ذؽرٱكٰ كاٵ٠ةدٱ٧ٰ ٍٚٞ، كإ٧٩ػة ٥٣ ٱ١

٧ٔػ٢ ٧ٔٲػؽان  اٷدارٱح ا٣ذػٰ مػ٤٘٭ة ٔجػؿ ٦كػٲؿد٫، كٝػؽ ٠ةف ٦ذ٧ٲـان ٰٚ ا٣ٮّةاٙ

، زػ٥ ثةٵوػة٣ح 7968ك 7966 ذ٤١٣ٰٲح اٳداب ٰٚ صة٦ٕػح ث٘ػؽاد ثة٣ٮ٠ة٣ػح قػ٪

ح ػػٺؿ اٵٔػٮاـ ة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػ٢٧ٔ راٲكةن ٣٭ٲبح ا٣ٕ٪ةٱح ثك، 7986 -7980 ٰٔة٦

ظذػٯ  ٧٤٣7996ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ٕؿاٝػٰ ٦ػ٨  ةن ، ز٥ ٔٲ٨ٌ ل٦ٲ٪ةن ٔة٦ٌ 7999-7996

إ٣ٯ لف دٮٚػةق اهلل، كدكػ٥ٌ٤ كزارة  9337، كلوجط راٲكةن ٧٤٣ض٧ٓ ٦٪ؾ ق٪ح 9330

 .7967ا٣سٞةٚح كاٷرمةد ٰٚ ا٣ٕؿاؽ ٨٦ ٝج٢ي ق٪ح 

ض٧ػٓ كدضؽر اٷمةرة إ٣ٯ لف ٚٞٲػؽ٩ة ا١٣جٲػؿ ٠ػةف ٌٔػٮان ٔػة٦ٺن ٚػٰ ا٧٣

كٌٔٮان ٔة٦ٺن ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ا١٤٧٣ٰ م٦ؤقكح  7985ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿاٰٝ ٦٪ؾ ٔةـ 

، كٌٔػٮان 7999آؿ ا٣جٲخ ا١٤٧٣ٲح ٤٣جعٮث اٷقٺ٦ٲح ٰٚ اٵردف  ٦٪ػؾ ٔػةـ 

، كٌٔػٮان ٦ؿاقػٺن ٚػٰ 9376ٔة٦ٺن ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثة٣ٞػة٬ؿة ٔػةـ 

ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ، ك٦ؤازران ٰٚ ٦ض٦9333٧ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٦٪ؾ ٔةـ 

، كٌٔٮ ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ 7988اٵرد٩ٰ ٦٪ؾ ٔةـ 

، كٌٔٮ ا٧٣ض٤ف ا٧٤ٕ٣ٰ ٰٚ ١٦ذت د٪كٲٜ ا٣ذٕؿٱػت 9337ا٣ٞة٬ؿة ٦٪ؾ ٔةـ 

 .9337ثة٣ؿثةط ٦٪ؾ 
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كدٹٹت، إذ  ٣ٞؽ ٠ةف ٚٞٲؽ٩ة ٦ُٕة  ث٢١ ٦ة دع٢٧ ٧٤٠ح ا٣ُٕة  ٨٦ ٦ٕةفو 

 ٚٞػؽ، كإ٧٩ة ٠ػةف ٣ػ٫ ٚػٰ ا٣ىػعةٚح ثػةع ٠جٲػؿ، ٥٣ ٱٞذىؿ ٫٤٧ٔ ٤ٔٯ ا٣ذؽرٱف

٣٭ٲبػح ا٣ذعؿٱػؿ لك مةرؾ ٰٚ دعؿٱؿ ثٕي ا٧٣ضٺت راٲكةن ٤٣ذعؿٱؿ لك ٌٔػٮان 

ٰٚ ٬ٲبح ا٣ذعؿٱؿ، كٝؽ زادت ا٧٣ضٺت ا٣ذٰ ٢٧ٔ ٚٲ٭ػة ٤ٔػٯ  ةن ٌٔٮان اقذنةرٱٌ 

كل٣ٞٯ ٠سٲؿان ٨٦ اٵظةدٱر اٷذأٲح ٰٚ قذٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف  .زٺث كٔنؿٱ٨ ٦ض٤ح

 ٌٝؽـ ٔؽة ٩ؽكات د٤ٛـٱح ظةكر ٚٲ٭ة لٔٺ٦ةن ثةرزٱ٨. ا٧٣ةًٰ، ٧٠ة

ل٦ة ا٤٣ضةف ا٣ؽاا٧ح ا٣ذٰ ٠ةف ٌٔٮان ٚٲ٭ة ٚٞؽ ث٤٘خ قػجٕةن كٔنػؿٱ٨ ٣ض٪ػح 

ك٦٪٭ػة  ،ل٤ٗج٭ة ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿاٰٝ، إًةٚح إ٣ٯ ٦بةت ا٤٣ضةف ا٧٣ؤٝذح

٣ضةف ٦٪ةٝنح رقةا٢ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة ٰٚ ا٣ٕؿاؽ كاٵردف ك٦ىػؿ كا١٣ٮٱػخ، 

ٌٔٮ ٦ض٤ف ل٦٪ػة  ٬ٲبػح ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذػةرٱؼٰ ٤٣٘ػح ٠ٮ٫٩ ٫٤ إ٣ٯ صة٩ت ذ٣ٟ ٠

 .9337ا٣ٕؿثٲح ٦٪ؾ ٔةـ 

 َّ ر ٛ٭ػة ٚٞٲػؽ٩ة ا١٣جٲػؿ ٚإ٩٪ػة ٣٪ٞػؽِّ كإذا كٝٛ٪ة ٤ٔٯ ا١٣ذت كا٣جعٮث ا٣ذػٰ ل٣

ٔة٣ٲةن كٚؿة ٬ؾق ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣ٛح كا٧٣عٞٞح ككٚؿة ا٣جعػٮث ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٧٣٪نػٮرة 

 ٌ ٙ كاظؽان كدكٕٲ٨ ٠ذةثةن ٚػٰ ا٣جٺٗػح ٰٚ ا٧٣ضٺت ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ع٧١ح، إذ إ٫٩ ل٣

كا٣٪ٞػػؽ كاٵدب كا٣سٞةٚػػح كا٧٣ٕػػةص٥ كا٣ذٕؿٱػػت كا٣ذػػؿاث كا٧٣ىػػ٤ُعةت، 

كلوؽر قذح ٔنؿ ٠ذةثةن ٦عٞٞةن ٦ػ٨ ٠ذػت ا٣ذػؿاث ٚػٰ ا٣نػٕؿ كثٺٗػح ا٣ٞػؿآف 

داػ٢ ا٣ٕؿاؽ كػةرص٫. كٝػؽ  ةن ل٠سؿ ٨٦ ٦بح كزٺزٲ٨ ثعسةن ٧٤ٔٲٌ كاٵدب، ك٩نؿ 

ٱخ كا٣ٞة٬ؿة كثٲؿكت كا٧٣ٮو٢ ك٧ٔةف كدٱة٣ٯ، ٩نؿت ٠ذج٫ ٰٚ ث٘ؽاد كا١٣ٮ

ك٠ة٩خ ل٤ٗت ا١٣ذت ا٧٣عٞٞح ا٣ذػٰ ٩نػؿ٬ة ثة٧٣نػةر٠ح ٦ػٓ ٝؿٱ٪ذػ٫ ا٣ٛةًػ٤ح 

 ا٧٣ؿظٮ٦ح ا٣ؽ٠ذٮرة ػؽٱضح ا٣عؽٱسٰ.

ك٣ٞؽ لق٭٥ ٔة٧٣٪ة ا٣ض٤ٲ٢ ا٣ؽ٠ذٮر ٤ُ٦ٮب ٰٚ دأ٣ٲٙ ا١٣ذت ا٧٣ؽرقػٲح 

ا٣٭ةم٧ٰ ٚػٰ  ٰٚ كزارة ا٣ذؿثٲح ثة٣ٕؿاؽ ث٧نةر٠ح ٩ٮرم ا٣ٞٲكٰ كٔجؽ ا٤ُ٧٣ت
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ك٦نةر٠ح ا٣ؽ٠ذٮر ٧ٔؿ ا٧٣ٺ ظٮٱل كٔجؽ ا٣ؿًة وةدؽ ٚػٰ دػأ٣ٲٙ  ،ثٌٕ٭ة

َي  ،٠ذةب ا٣جٺٗح ٧٤٣ؽارس اٷقٺ٦ٲح  جٓ ٔؽة ٦ؿات.كٝؽ 

كٗ٪ٰ ٨ٔ ا٣جٲةف لف ٚٞٲؽ٩ة ٠ةف مةٔؿان ٦نػ٭ٮران لٱٌػةن، كٝػؽ وػؽرت ٣ػ٫ 

 ٔؽة ٠ذت مٕؿٱح ٦٪٭ة: ٦ؿاٚئ ا٣ىجة، لظجٟ ٱة ٔؿاؽ، ظجٲجذٰ ث٘ػؽاد، ظجٲجذػٰ

كٚة ، ظجٲجذٰ قػ٪ة ، ظجٲجذػٰ ٚػؽا ، رٚٲػٙ ا٧٣٪ػٯ، ٣ػٮٹ ظجػٟ، إًػةٚح إ٣ػٯ 

 ٦ض٧ٮٔح رثةٔٲةت ٦٪٭ة: ل٩ٲ٨ ا٣ـ٨٦، ل٩ٲ٨ ا٣نض٨، ل٩ٲ٨ ا٣ٮ٨َ.

ك٣ٞؽ ٩ةؿ ث٢١ صؽارة ك٠ٛةٱح ٔؽدان ٨٦ اٵكق٧ح كا٣ضػٮااـ كا٣ػؽركع، ك٦ػ٨ 

، ك٩ػٮط 7987اٵكق٧ح ا٣ذػٰ ظةز٬ػة كقػةـ ا٣ؽك٣ػح ٣ػٴداب ٚػٰ ا٣ٕػؿاؽ قػ٪ح 

، ك٩ٮط اٹقذعٞةؽ ا٣ٕة٧٣ٰ ٦ػ٨ 7993ةز ٨٦ ا٣ُجٞح اٵك٣ٯ ٨٦ ٦ىؿ ق٪ح اٹ٦ذٲ

، كمػةرة ا٤ٕ٣ػ٥ 9333ككقةـ ا٥٤ٕ٣ قػ٪ح  ،9339ك 9333ك 7990ا٣ٕؿاؽ ق٪ح 

، زػػ٥ كقػػةـ صػػةاـة ا٤٧٣ػػٟ ٚٲىػػ٢ ا٣ٕة٧٣ٲػػح قػػ٪ح 9339ك 9337ك 9333قػػ٪ح 

٪ح . ك٨٦ ا٣ضٮااـ ا٣ذٰ ٩ة٣٭ة صةاـة ا٣ؽك٣ح ا٣ذٞؽٱؿٱح ٣ٴداب ٚػٰ ا٣ٕػؿاؽ قػ9338

 ٰٚ ٌٝةٱة ا٧٣ى٤ُعٲح. 9338، كصةاـة ا٤٧٣ٟ ٚٲى٢ ا٣ٕة٧٣ٲح ق٪ح 7987

ػػ دٞػػؽٱؿان ٧٤ٕ٣ػػ٫ كصؽاردػػ٫ درع كزارة ا٣سٞةٚػػح ٣ػػ٫ ٧ٌ٤خ ك٦ػػ٨ ا٣ػػؽركع ا٣ذػػٰ قي

، 7999، كدرع ٤٠ٲح ا٣ذؿثٲػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح ا٧٣كذ٪ىػؿٱح قػ٪ح 7987كاٷٔٺـ ٔةـ 

، كصة٦ٕػح 9339، كصة٦ٕح ا١٣ٮٚػح ٔػةـ 7998كدرع صة٦ٕح ٦ؤدح ٰٚ اٵردف ٔةـ 

، كصة٦ٕح ا٣ـٱذٮ٩ح اٵرد٩ٲػح ٔػةـ 9379، كدرع ثٲخ ا٣ع٧١ح ٔةـ 9373دٱة٣ٯ ٔةـ 

 .9370، كدرع ٱٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٕة٧٣ٰ ٨٦ ٦ض٤ف ا٣ٮزرا  ثة٣ٕؿاؽ ٔةـ 9370

ك٨٦ ا٣ٕٛة٣ٲةت كا٧٣٪ةمٍ ا٣ذٰ ٝةـ ث٭ة ٚٞٲؽ٩ة ا١٣جٲؿ إقػ٭ة٫٦ ٚػٰ ل٧ٔػةؿ 

، ةن كٔة٧٣ٲٌػ ةن كإ٤ٝٲ٧ٲٌػ ةن كٔؿثٲٌػ ةن ٲٌػت كا٣٪ؽكات ٤ٔٯ ص٧ٲٓ ا٣ىػٕؽ ٦ع٤ا٧٣ؤد٧ؿا

كث٤ٖ ٔػؽد ا٣٪ػؽكات كا٧٣ػؤد٧ؿات ا٣ذػٰ ظٌػؿ٬ة كمػةرؾ ٚٲ٭ػة ٚػٰ ا٣ٕػؿاؽ 

 كػةرص٫ ل٠سؿ ٨٦ ٦بح ٩ؽكة ك٦ؤد٧ؿ.
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ك٥١٣ ٠٪خ ل٩ذْؿ ثنٮؽ ٔةرـ ٣ٞة ق ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣كػ٪ٮم ٧٣ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح 

ٯ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة كاصذ٧ػةع ادعػةد ا٧٣ضػة٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػ

٬ة٦ن٫، ٚٞؽ ٠٪ة ٩كذ٢ٞ ا٣كٲةرة ٦ٕةن ٨٦ ا٣ٛ٪ؽؽ ا٣ػؾم ٠٪ػة ٩ٞػٲ٥ ٚٲػ٫ إ٣ػٯ ٦ٞػؿ 

ا٧٣ؤد٧ؿ ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ، ك٨٦ ا٧٣ؤد٧ؿ إ٣ٯ ا٣ٛ٪ؽؽ، ك٩ذ٪ةكؿ ا٣٘ؽا  ٦ٕةن، ك٩ذجػةدؿ 

   ٰٚ ل٧ٔةؿ ا٧٣ؤد٧ؿ ك٧٬ٮـ ا٤٣٘ح.اٵظةدٱر كاٳرا

ك٠ةف ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ ٦ؤد٧ؿق ا٣ؾم ٱ٧ذؽ لقػجٮٔٲ٨ ٠ػة٤٦ٲ٨ ٱؼىػه 

ٱةـ ٦٪٭ة ٤٣ٞٲةـ ثؿظ٤ح إ٣ٯ لظؽ ا٧٣٪ذضٕةت ا٣كٲةظٲح، ١ٚ٪ػة ٩ذـا٦ػ٢ ٚػٰ زٺزح ل

دؼ لف أذؾر رظ٫٧ اهلل ٔػ٨ ٔػؽـ امػذؿا٫٠ ٚػٰ إظػؽل ة٬ؾق ا٣ؿظٺت، كو

كٚٲػ٫  ،«لزا٬ٲػؿ لدثٲػح»ا٣ؿظٺت، ك٠٪خ لوػُعت ٦ٕػٰ ٦ؼُٮَػح ١٣ذػةثٰ 

٦ؼذةرات ٵدثة  ادك٧ٮا ثٛؿط ا٣عكةقٲح كادٞةد ا٧٣نػةٔؿ كر٬ةٚػح ا٣ٮصػؽاف، 

٢٧ ٤ٔٯ ٔنؿة ٚىٮؿ ٰٚ اٵ٦سةؿ كا٣ع٥١ كا٣ذىٮؼ كا٣عػت كا٣ٕنػٜ كامذ

كا٣ع٪ػػٲ٨ كا٣ذ٤ٕػػٜ ثػػة٣ٮ٨َ كٌٝػػةٱة اٵ٦ػػح كا٣ٮوػػٙ كا٣كػػ٧ةت ا٣نؼىػػٲح 

َّٰ لف ٱعػػذِٛ  ؛٣ػػغإ كا٣٪ٛكػػٲح كا٣ذؿثٲػػح كا٣ذع٤ػػٰ ثة٧٣٪ةٝػػت... ك٤َػػت إ٣ػػ

ك٬ٮ ٦ٞٲ٥ ٚٲ٫ ٰٚ لز٪ة  امذؿا٠ٰ ٚػٰ  ،ثة٧٣ؼُٮَح ٫ٕ٦ ٰٚ ا٣ٛ٪ؽؽ ٣ٲ٤ُٓ ٤ٔٲ٭ة

كا٤َٓ رظ٧ػ٫ اهلل ٤ٔػٯ ا٧٣ؼُٮَػح، كقػٌض٢ ثٌٕػةن ٦ػ٨ ٦ٺظْةدػ٫ ا٣ؿظ٤ح، 

ا٣ٞٲ٧ح، كاٝذؿح لف لًٲٙ إ٣ٯ ٚى٢ لزا٬ٲؿ ٦كٞٲح ثة٣ؽ٦ٓ ٝىٲؽة ا٣نةٔؿ ٩ػـار 

ٚ٭ػٰ ٦ػ٨ ٔٲػٮف ا٣نػٕؿ كاٵدب، كلػػؾت  ،ٝجة٩ٰ ٚػٰ رزػة  زكصذػ٫ ث٤ٞػٲف

 ث٧ٞذؿظ٫ كم١ؿت ٫٣ ذ٣ٟ ٦كضٺن ٫٣ ا٣ن١ؿ ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ٠ذةثٰ.

، إذ ٣ػ٥ 9378ؿ ا٣كػ٪ٮم ٧٣ض٧ػٓ ا٣ٞػة٬ؿة ٔػةـ ٣ٞؽ اٚذٞؽد٫ ٚػٰ ا٧٣ػؤد٧

ٱعٌؿ ل٧ٔةؿ ٬ؾا ا٧٣ؤد٧ؿ، ثكجت ك٫ًٕ ا٣ىػعٰ، كإ٧٩ػة لرقػ٢ ثعسػةن إ٣ػٯ 

ٌزع ٤ٔٯ ا٧٣ؤد٧ؿٱ٨، ك٠ةف آػؿ ثعر ل٤َٓ كي « ا٣٘ـك ا٤٣٘ٮم»ا٧٣ؤد٧ؿ ٔ٪ٮا٫٩ 

٤ٔٲ٫ ٣ٛٞٲؽ٩ة ا١٣جٲؿ، كٝؽ لثةف ٰٚ ثعس٫ لف ل٥٬ ٦ٕة٥٣ ا٣٘ـك إٔٺ  ٣٘ح ا٧٣عذ٢ 
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، كٚػػذط ا٧٣ٕة٬ػػؽ ٣ذ٤ٕٲ٧٭ػػة كد١ػػؿٱ٥ دارقػػٲ٭ة، كدٕٲٲػػ٪٭٥ ٚػػٰ كا٣ذجنػػٲؿ ث٭ػػة

لف ٣٘ذ٫ ٔة٧٣ٲح.  ةن ّ٪ٌ  ،ا٣ٮّةاٙ ا٣ٕة٦ح دكف ٗٲؿ٥٬ ٨٧٦ ٹ ٱٕؿٚٮف ٣٘ح ا٣٘ةزم

ك٨٦ ٦ٕة٥٣ ا٣٘ـك اٹدٔة  ثأف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣ٲكخ ٣٘ػح ٧٤ٔٲػح، كا٣ػؽٔٮة إ٣ػٯ 

ؿؼ كا٣ػؽٔٮة إ٣ػٯ اٵػػؾ ثػة٣ع ؛ا٣ٕة٦ٲح، ك٬ؾق ٨٦ لػُؿ ل٬ؽاؼ اٹقػذ٧ٕةر

ا٣ٺدٲ٪ٰ، كإ٧٬ةؿ ا٣ن٭ٮر ا٣ٕؿثٲػح، كاقػذ٧ٕةؿ لقػ٧ة  ا٣نػ٭ٮر ا٣ٛؿ٩كػٲح ٚػٰ 

ا٧٣٘ػػؿب ا٣ٕؿثػػٰ، كلقػػ٧ة  ا٣نػػ٭ٮر اٷ٩ض٤ٲـٱػػح ٚػػٰ دكؿ ا٣ؼ٤ػػٲش ا٣ٕؿثػػٰ، 

كا٣ذؿاصػػٓ ٚػػٰ ا٣ذٕؿٱػػت، ك٦عةك٣ػػح إ٣٘ػػة  دػػؽرٱف ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ لٝكػػةـ ٗٲػػؿ 

اٹػذىػػةص، كا٣كػػ٧ةح ٤٣ػػؽكؿ اٵص٪جٲػػح ثٛػػذط ٤٠ٲػػةت كصة٦ٕػػةت دػػؽرس 

دك٣٭ػػة، كا٣كػػ٧ةح ٣ؿٱػػةض اٵَٛػػةؿ ك٦ػػؽارس ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ اٵقةقػػٰ  ث٤٘ػػةت

ة٣ذ٤ٕٲ٥ ثةٵص٪جٲح، كادؼةذ ا٤٣٘ح اٵص٪جٲح ٣٘ح ا٣كٮؽ. كلثةف ا٣جةظر ثكا٣سة٩ٮم 

لف اٹ٬ذ٧ةـ ثة٤٣٘ػح اٵص٪جٲػح مػٰ ، كا٣ذػؽرٱف ث٭ػة مػٰ  آػػؿ، ٚٛػٰ اٵكؿ 

 ا٩ٛذةح ٤ٔٯ ا٣سٞةٚح كا٣عٌةرة كا٤ٕ٣ٮـ، كٰٚ ا٣سة٩ٰ ٝ٭ؿ ٤٣٘ح اٵـ.

ككٝٙ ا٣جةظر ٤ٔٯ ٦ة ٱؿٌكص٫ دٔػةة ا٣ٕٮ٧٣ػح ٦ػ٨ ل٩٭ػ٥ ٱؿٱػؽكف ٔة٧٣ػةن 

٦ٮظؽان ٱكٲُؿ ٤ٔٲ٫ ا٣ُٞت ا٣ٮاظؽ ا٣ؾم ٱٛؿض ٣٘ذػ٫ كزٞةٚذػ٫ ك٧٩ػٍ ظٲةدػ٫، 

ٮف إ٣ٯ ٩نؿ ا٤٣٘ح اٵص٪جٲػح كإمػةٔح ا٣ٕة٦ٲػح، كوػ٭ؿ ا٧٣ضذ٧ٕػةت ٚػٰ ٕى كٍ كٱى 

٧ػةف ثٮدٞح كاظؽة. كلكًط لف اٹ٬ذ٧ةـ ثة٣ٕؿثٲػح كا٣عٛػةظ ٤ٔٲ٭ػة ٱٞذٌػٰ إٱ

كلف د١ػػٮف ظةرقػػةن ل٦ٲ٪ػػةن ٤ٔٲ٭ػػة، كإوػػؽار ٝػػٮا٩ٲ٨  ،ا٣كػػ٤ُح ثأ٧٬ٲػػح ا٣ٕؿثٲػػح

٣ع٧ةٱذ٭ة، ك٩نؿ ا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم ثٲ٨ ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ٰٚ كقةا٢ اٷٔٺـ ا٧٣ؼذ٤ٛػح، 

كدن١ٲ٢ ٬ٲبػةت ٔة٦ػح ٤٣ٕ٪ةٱػح ثة٣ٕؿثٲػح، د١ػٮف ٦كػؤك٣ح ٔػ٨ د٪ٛٲػؾ ٝػٮا٩ٲ٨ 

، كلف ٱ٪ٛػػؾ ا٣عٛػػةظ ٤ٔػػٯ ا٤٣٘ػػح، كلف ٱ١ػػٮف ٧٣ضػػة٦ٓ ا٤٣٘ػػح قػػ٤ُح د٪ٛٲؾٱػػح

ا٣ذٕؿٱت ثٞؿار قٲةقٰ ٧٠ة ٤ٕٚػخ قػٮرٱح ٚػٰ ٤ُ٦ػٓ ا٣ٞػؿف ا٣ٕنػؿٱ٨، ك٦ػة 

 ظؽث ٰٚ ا٣ٕؿاؽ ٰٚ قجٕٲ٪ٲةت ا٣ٞػؿف ا٧٣ةًػٰ، كاٹ٬ذ٧ػةـ ثة٣ذؿص٧ػح، كلٌٹ 
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ػثٱك٧ط ٤٣ذ٤ٕٲ٥ اٵص٪جٰ  ػٲٮَػ٫ ا٤٣٘ٮٱػح ٣ٲجٕػؽ ا٧٣ػٮاَ٪ٲ٨ ٔػ٨ ٣٘ػذ٭٥،  ؽِّ ٧ى

ٲٌػح، كإ٩نػة  كدراقح ا٣ذؿاث ا٤٣٘ػٮم دراقػح ٧ٕ٦ٞػح كإصػؿا  ثعػٮث ٦كذٛ

ٕ٪ٯ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔػٯ ٗػؿار ا٧٣٪٧ْػح ا٣ؽك٣ٲػح ا٣ٛؿا١٩ٛٮ٩ٲػح، ٦٪٧ْح دك٣ٲح دي 

٦٭٧ذ٭ة كًٓ ا٣ؼٍُ ا١٣ٛٲ٤ح ثة٣عٛةظ ٤ٔٯ قٺ٦ح ا٣ٕؿثٲح كد٪٧ٲذ٭ػة ك٩نػؿ٬ة 

٤ٔٯ لف ٱ١ٮف ٣٭ة ق٤ُةف د٪ٛٲؾم ٰٚ ص٧ٲٓ ل٩عة  ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ،  ،ٰٚ ا٣ٕة٥٣

 ثضة٦ٕح ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح.كٱ١ٮف اردجةَ٭ة ثة٧٣٪٧ْح اٷقٺ٦ٲح لك 

كػ٤ه ا٣جةظر ٚػٰ ٩٭ةٱػح ثعسػ٫ إ٣ػٯ لف ا٣٘ػـك ا٤٣٘ػٮم ا٣ػؾم لٔٞػت 

ك٠ػةدت ا٣ٕؿثٲػح  اٹظذٺؿ لٚٞؽ ا٣ٕؿب ٬ٮٱذ٭٥ ظٲ٨ ص٪عػٮا ٤٣٘ػح ا٧٣عذػ٢،

ظٲ٨ ثؽل ا٣ذ٤ٕٲ٥ ثةٵص٪جٲح، كلف اٵػؾ ثةٵص٪جٲح ٰٚ ا٣ذ٤ٕػٲ٥  ةن دىجط ٩كٲةن ٦٪كٲٌ 

ًػٲةع ا٣٭ٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح، ك٬ػٮ ٦ػة كا٢٧ٕ٣ ٠ةد ٱٌٰٛ إ٣ٯ ا٣ذنؿذـ، كٚػٰ ٬ػؾا 

ٚ٭ػ٢ ٦ػ٨  ،دكٕٯ إ٣ٲ٫ ا٣ٕٮ٧٣ح كُٝج٭ػة ا٣ٮاظػؽ. كا٣٘ػـك ا٤٣٘ػٮم لكؿ ا٣نػؿر

 .دعؿؽ اٵػٌؿ كا٣ٲةثف؟ ٱؼ٧ؽق ٝج٢ لف ٱىجط ٩ةران 

ذ٥١٣ ٬ٮ آػؿ ثعر ل٤َٓ ٤ٔٲ٫ ٣ٛٞٲؽ٩ة ا١٣جٲػؿ. ل٦ػة آػػؿ ادىػةؿ ٬ػةدٰٛ 

ثعىػٮ٣ٰ  صؿل ثٲ٪٪ة ٚٞؽ ٠ةف ٰٚ م٭ؿ آب ا٧٣ةًٰ ٔ٪ػؽ٦ة ادىػ٢ ثػٰ ٦٭٪بػةن 

٤ٔٯ صةاـة ا٣ؽك٣ح ا٣ذٞؽٱؿٱح ٚػٰ ا٣جعػٮث كا٣ؽراقػةت، إٹ لف ٚؿظذػٰ ث٭ػؾا 

٨٦ اٵ٥٣ ا٣ؾم لظؽزػ٫ ٩جػأ رظٲ٤ػ٫ ٔ٪ػة  ان ؿ ٹ دٕةدؿ إٹ صـ ان ٱكٲؿان صؽٌ اٹدىة

 إ٣ٯ ا٣ؽار اٳػؿة، كرظ٥ اهلل ظ١ٲ٥ ا٧٣ٕؿة ا٣ٞةا٢:

 إٌف ظـ٩ػػػةن ٚػػػٰ قػػػةٔح ا٧٣ػػػٮت



لًٕةؼ قؿكر ٰٚ قػةٔح ا٧٣ػٲٺد 

 اهلل لٱ٭ة ا٣ٕة٥٣ ا٣ٌٕٺ٦ح ا٣ض٤ٲػ٢ ا٣ٞػؽر كا١٧٣ة٩ػح، كا٧٣نػ٭ٮد ٣ػ٫ رظ٧ٟ 

ثة٣ؿزا٩ح كا٣ؿوة٩ح، ٥١ٚ ٰٚ ثعٮزٟ ٨٦ ١ًٚىؿ ٦كذ٪ٲؿة كراإػح ك٦ػ٨ دٮص٭ػةت 

 كصـاؾ اهلل ٨ٔ ل٦ذٟ ك٣٘ذ٭ة ا٣ؼة٣ؽة ػٲؿ ا٣ضـا .  ػٲٌؿة كٹ٦ٕح

*   *   *
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 نٙطث ١ٖث

 

 

 )ها( و)ال( الٌافٍتاى
 والفروق تٌٍهوا

 ()١طف٨ٮأ. د. ٤ٟٮ ا

 ، ٫٨٤ا:اً األداة )٤ا( ٢ْ٭ اذ٨ٮ ْلؽ وس٫

ا٣ذٕضجٲػح... كا٧٣ٮوٮ٣ٲح مث٧ٕ٪ػٯ ا٣ػؾم ، كاٹقذٛ٭ة٦ٲح، كم٦ة  ا٣٪ةٚٲح، 

لم : [0ا٤٣ٲػ٢: ] ژ  ڻ      ڻ ں ں ژ كث٧ٕ٪ٯ م٦ىػ٨  ٤٣ذٛؼػٲ٥، ٠ٞٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ:

ا٣ٞةدر ا٣ْٕٲ٥ ا٣ٞؽرة ا٣ؾم ٝىًؽرى ٤ٔػٯ ػ٤ػٜ ا٣ػؾ٠ؿ كاٵ٩سػٯ ٦ػ٨ ٦ػة  كاظػؽ. 

. ٝػػػػةؿ اٷ٦ػػػػةـ [06آؿ ٧ٔػػػػؿاف: ] ژ  ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ژٕػػػػة٣ٯ: كٝٮ٣ػػػػ٫ د

 ٧٣ٮ٣ٮد٬ػة، كدض٭ػٲٺن  اً ح٥ِٰٓة» :ا٣ـ٦ؼنؿم ٰٚ ا١٣نةؼ ٰٚ دٛكٲؿ ٬ؾق اٳٱح

٣٭ة ثٍٞؽًر ٦ة ك٬ت ٣٭ة ٦٪٫، كا٧٣ٞىٮد ثػ م٦ػة  ا٣كػٲؽة ٦ػؿٱ٥ لـ قػٲؽ٩ة ٔٲكػٯ 

٢ ْٔٲ٥  -. ٣ؾا ٱٞةؿ «٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ  ك٬ٮ ٦ة ٬ٮ  :-ٔ٪ؽ ا٣عؽٱر ٨ٔ رصي

 ث٤٘ح ل٢٬ ا٣عضةز. ٝةؿ ا٣نةٔؿ: ح٠٥ٓ ٠٥ْ )١ٰؿ(  ٱ٨١٧ لف إف مٹ -7

َـّ ٚػٺ مػٰ ه ٤ٔػٯ اٵرض ثةٝٲػ ٕى ى  ةن د



زىره ٧٦ػػػة ٌٝػػػٯ اهلل كاٝٲػػػة  كٹ كى

 . ٥ زىر: ا٤٧٣ضأ كا٧٣يٕذىى  ما٣ٮى

ٚذؿٚٓ ا٧٣جذؽل ما٣ؾم ٱىٲؿ اق٧٭ة  كد٪ىػت  ،ٚ٭ٰ دؽػ٢ ٤ٔٯ ا٧٣جذؽل كا٣ؼجؿ

؛ د٪ٛػٰ ا٣ضػ٪ف ثؿصعػةف -ك٦٭٤٧ػحن  ٔة٤٦ػحن  -ا٣ؼجؿ ما٣ؾم ٱك٧ٯ ػجؿ٬ة . ك٬ػٰ 

                                                 

 .٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٌٜٔٮ   م
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ألن اهَمرة فٔ شٖاق اهَفٔ حعىّ، يا هى ٕقخرن اهمالمم ةقٖالد لال ىوالٓ ٍفالٔ اهْاخالد، 

 لقْهك: ال رجٌن فٔ اهدار ةن رجمن.

 ،، فّالٔ حالد ن ىوالٓ اهًتخالدل واه تالرالوافية للجوس تعمل عملل ن   )ال(  -4

 ىوٓ اهفخح فالٔ يدالن ٍصالب،  ال ا  مبوي  فخَصب اهًتخدل اهذي ٕصٖر اشًّا، وٕمْن 

ةاهًفالالا  ا  لو شالالتّٖ ا   ذا لالالان يفالالاف
(1)

، وحرفالالا اه تالالر )اهالالذي ٕصالالًٓ  ترِالالا(. 

، و)ال [4اهتقالرة: ] ژ پ پپ  ٻ ژاهًخصالن ةّالا، ٍدالْ:  هفي جلوس ملا دعل  اويعَاِا 

ليّا )ال رجٌن فالٔ اهالدار( )ال ، هفي وجود جوس الرجالرُجَن فٔ اهدار(. فّذا ٕعَٔ 

 ًا لان َِاك رجمن لو رجال.ورة َِا = هٖس( فّذا ٍفٔ وجْل رجن واخد.

هصٌّ في هفلي )يا يٌ رجٍن فٔ اهدار(. ولوخا اهعتارحٌٖ  :ا  وهمٌ ٕقال لٕف

 ، فًا اهفرق ةًَّٖا؟الجوس

هصؤال خاصن لو يقدَّر ِْ: )ِن يٌ رجٍن  جواب  اهعتارة اهًَفٖث ةال )ال( 

هوً اطب ةًا هى ٕمٌ ٕعوالى ، لو يالا  ا  فٔ اهدار(؟ وِذا اهجْاب ٕمْن  ىمي

 .فهي ردٌّ على قوٍل وتصحيُح ظن  زِّل ِذه اهًَزهث. ليا اهعتارة اهًَفٖث ةال )يا( ٍُ 

 وحعطف ةشروط ثمثث: ،)ال( حفٖد اهَفٔ -3

، ٍدالْ )لرشالْن أمر، ٍدْ )لقتن زٕد ال ىًرو(، لو نثباتلن ٕخقديّا  -ل

، ٍدالالْ )رفالالر ا  هالالك ال شالالارقِك( لو دعللا (، لو ا  ال  اهالالد ا  شالالعٖد

، ٍدالْ: )هٖالج تََملن  (، لو ا  ال يازٍال ا  حمرم شعد، ٍدْ )ِّم ضيحضت

 ال خدٕقث (. ا  هٔ ةصخاٍ

)يا جاء شوٖى وال  اهد( لاٍج اهالْاو  :لاّل حقخرن ةعاطف، فإذا قوج -ب

 .لتوكي  الوفئِ اهعاطفث و)ال( زائدة 

لن ٕخغإر يخعاطفاِا ٍدْ )لقتن رجن ال ايرلة( ة م  )لقتوج َِد  -جال

                                                 

 فدَٖئٍذ ٕصتح يعرةا ، ٍدْ: ال َرُجؤَ َشرٍّ يدتْةان؛ ال قتٖدا  ُ وُُقُ يًدوٌح. (1)
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 ٵف ٬٪ؽ ا٦ؿلة  ؛ا٦ؿلة ٹ 

، كذ٣ػٟ ٩عػٮ إ٪٥ا٫١ا وحٟؽار٪اٚٲضت  ا٥١ٓارفكدؽػ٢ مٹ  ٤ٔٯ  -0

 مئ حئ جئ یی ی    ی ىئ    ىئ  ىئ ېئ ېئ   ېئ  ۈئ ۈئ ژٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ: 

كذ٣ػٟ  ؛، ك٩عٮ: مٹ ٦ع٧ؽ ظةًؿ كٹ ػة٣ػؽ ٦كػةٚؿ [03]ٱف:  ژ ىئ

٣ػٟ  ٵ٩٭ة ٔ٪ؽ ذاؾ ٹ ٱؿاد ث٭ة إٹ إمؿاؾ ل٠سؿ ٨٦ َؿؼ ٰٚ ا٣٪ٰٛ، ٠أف ٱٞػٮؿ

 مٹ ػة٣ػؽ ٠ةدػت كٹ إثػؿا٬ٲ٥ :ٚذٞػٮؿ ،مػة٣ؽ ٠ةدت كإثػؿا٬ٲ٥ مػةٔؿ  :ٝةا٢

 .دع٫١٬ا ٢ْ٭ ا١ُش٠٥مةٔؿ . ك٬ؾا ٨٦ ثةب 

، ٩عػٮ مصػة  ، ك٬ػٰ ا٣ٕةَٛػحاألـ٥اء ا٥١ٙؽدةكٝؽ دؽػ٢ مٹ  ٤ٔٯ  -5

ك٤ٔػٯ  ،٩عٮ: م٬ٮ ٹ مةٔؿ كٹ ٠ةدػت  ا١غتؽ٤ٔٯ ٦ع٧ؽ ٹ ػة٣ؽ ، كدؽػ٢ 

، [00-00]ا٣ٮإٝح:  ژ ى ې      ې ې ې ۉ ۉ ۅ ژ٩عٮ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ:  ا٨١ٓج

، ك٤ٔػػػٯ [00-09]ا٣ٮإٝػػػح:  ژ ڱ    ڱ ڱ ڳ ڳ           ڳ ڳ ژكٝٮ٣ػػػ٫: 

  .ةن كٹ ٦جُب ةن ، ٩عٮ مصبخي ٹ ٦كؿٔا١طال

كٹ دٞٓ م٦ة  ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٮآً اٵرثٕح، ٚٺ ٱٞةؿ مصة  ٦ع٧ؽ ٦ة ػة٣ؽ   

ٯشةةب ةؿ ل٩ػػ٫ ك٩ٺظػػِ ٔ٪ػػؽ دػٮ٣٭ػػة ٤ٔػػٯ ا٧٣ٕؿٚػػح كا٣ؼجػػؿ كا٣٪ٕػػخ كا٣عػػ

، ٵف ا٧٣ؿاد ظٲ٪بػؾ ٬ػٮ ٩ٛػٰ ل٠سػؿ ٦ػ٨ ظة٣ػح. ٚػإذا لرٱػؽ ٩ٛػٰ ظة٣ػح حٟؽار٪ا

م٬ػٮ رصػ٢ ٗٲػؿي ٠ػؿٱ٥ ، م٬ػؾق ٚة٠٭ػح ٗٲػؿي  :كاظؽة، ديكذ٢٧ٕ مٗٲػؿ  ٚٲٞػةؿ

 ٗٲؿى را٠ت . ان ٩ةًضح ، مرلٱخ قٕٲؽ

ك٨٦ لٝكةـ مٹ  ا٣٪ةٚٲح مٹ  ا٧٣ٕذؿًح ثٲ٨ ا٣ضػةر كا٧٣ضػؿكر، ٩عػٮ  -6

 ًٌ  ت ٨٦ ٹ مٰ  .مصبخ ثٺ زاد  كمٗ

ٲٌؽق ثػـ٨٦ ٤ٔػٯ اٵرصػط، ا٠ٓٙ١ ا٥١يارعكدؽػ٢ مٹ  ٤ٔٯ  -7 ، ٚٺ دٞي

 كٱؿل ا٣٪عةة ل٩٭ة دؼ٤ِّى٫ ٣ٺقذٞجةؿ.

 ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ژ، ٠ٞٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ: حٟةة٬ن ٢١طةةالكا٣عػػٜ ل٩٭ػػة ٝػػؽ 
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 ونلَلم: ال أدري، لهو سألم عو شِء حجٍلً. ،[99]الصافات: 

  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژ، ىدَ كَلً حعاالُ: تكون مالستقبالوكد 

 .[474]التلرة:  ژ ۉ ۉ

]التلارة:  ژ ے ے ھ ھ ھ ژ، نلَلاً حعاالُ: تكون مالستترار وكد 

 :ونلَلااام ،[982]التلااارة:  ژ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ژ، وكَلاااً: [922

  ۋ ٴۇ ۈ ژلللسم، نلَلاً حعاالُ:  ا  فالن ال ُّرّح وال ّسخرّح. وحلع جَاة

 .[22]اليساء:  ژ   ې ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ

 ، فاال ّلاا :نفاردة إلفادة رمنفيِ وال حدخل )ال( علُ الفعل الهاض -8

يجت  خاْو حادخل علاُ الهاضاِ ةال  )ال جاء فالن( ةل )ناا جااء فاالن(،

، وىداَ كَلام: )ال [14]اللْاناث:  ژ  ڌ       ڌ ڍ ڍ ژىدَ كَلً حعالُ:  تكار ها

 :إال في حامتين( ا  وال دفع ضرّ  ا  َجلََب خْر

ىداَ: )وا  ال فعلاُج ، رالمتناع عن رمفعل في رمرستقبلإذا نان الهراد  -أ

ُ  رمنتاد ة  (. وُرِوَي عو الجاخظ أىاً كاا : )... وا  ا  ذلم أةد  ال تاكت

ولَ كخلخيِ فِ الادىْا وأدخلخياِ الياار فاِ آخارة(. وكاا  ا عراةاِ 

ةعاد  ال آكنت ت للخلْفث نعاوّث الذي ىتًٍّ إلُ الشعرة فاِ لُلهخاً: وا  

ار ةاو عتاد  َّ ا  إلاُ الخلْفاث العتاساِ الَْم! ونخب كاضِ التصرة س

علٍْاا(  ا  )نخيازعا ا  أةِ جعفر الهيصَر الذي طلب نيً أن ُّخرج أرضا

وا ِ الاذي ال إلاً إال »نو ّدي فالن الخاجر وّدفعٍا إلُ فالن اللائاد: 

 .«نو ّدي فالن الخاجر إال ةدّق! ال أ خاْجت هاٌَ 

ََا ِ »* ونلااَ  أخاادٌم:  ُ  فَاا  قطااَ!« ا  ذلاام الْااَم أةااد ال نستتي

 .902الدهانث الةو خزم/

 * وكَ  آخر: ال ِزلَْج أو آُخَذ خلِِّ نيم.
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َّٞػ٢  كا٩ذٞػ٢ ٦ػ٨  ؿ مد٪ ٬٪ة مًز٣ٍخى  ٦ػ٨ زاؿ ٱػـكؿ زكاٹن: دىعػٮَّ

ثٕػؽ٬ة ا٣ٕٛػ٢  وٯ٨خهةب ،٦ٮًٓ إ٣ٯ آػؿ. كملك  ث٧ٕ٪ٯ مإ٣ػٯ لٍف 

ِّٞ ا٥١يارع ؾى ظ  ٰ ٦٪ٟ ، ك٦ٕ٪ٯ ا٣ٕجةرة: ٨٣ دىؾ٬تى إ٣ٯ لٍف آػي

ٕي٧ىؿى ث٨ ا٣ؼُةب رًٰ اهلل ٔ٪٫: ٱة ل٦ٲػؿ ا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨، ً  * ٝةؿ لظؽ٥٬ ٣

ذٍ٪ٰ ٦ػ٨  جىكى ٙي ٣٭ؾق ا٣ٕضٮز ٬ؾا ا٣ٮٝٮؼ ٫َّ٤٠؟ ٚأصةث٫: كاهلل ٣ٮ ظى ًٞ ى ىد ل

٦ة ًز٣ٍػخي إٹ ٤٣ىػٺة ا١٧٣ذٮثػح  ا٣ٕضػٮز ٬ػٰ  قإ٣ٯ آػؿ رلكؿ ا٣٪٭ة

 ػٮ٣ح ث٪خ ز٤ٕجح ا٣ذٰ ٩ـ٣خ ثنأ٩٭ة قٮرة ا٧٣ضةد٣ح.

ا أرٯػ ا١ػْاءأو إذ -ب
 9م

٩عٮ: مٹ ٚييَّ ٚيٍٮؾ؛ ٹ ق٧ط اهلل، ٹ ٝىػؽَّر اهلل؛ ٹ  

؛ كٔىؽً  ٕػ٢ى اهلل ٣ػٟ ظةصػح إ٣ػٯ ٣بػٲ٥ . ةن ٹ لراؾ اهلل ١٦ؿك٬ػ٦ذٟي ، ٹ صى

ذىؿ٩ة ٰٚ ٠ٛةٱذ٫، ك  ٦ة ث٪ة ٨٦ ٧ٕ٩ذ٫. ل ـ٢ت٨الٔةذ٩ة اهلل ٨٦ ا٣جٺ ، كقى

ٯ ٦ـٱػؽ إ٣ )ل( و)٤ا( ٢ْ٭ ا٦ٰ٢ٓٙ١ )زال، ٯؾال(كٱعذةج دػٮؿ 

ٚٲؿٕٚة٩ػػ٫  ،ثٲػػةف. ٚ٭ػػؾاف ا٣ٕٛػػٺف ٩ةٝىػػةف ٱػػؽػٺف ٤ٔػػٯ ا٧٣جذػػؽل

ُٰ٘ةَػل  ة٥٫ةا ٰ، كٱ٪ىجةف ا٣ؼجؿ. كٱ٤ــ ٬ؾٱ٨ ا٤ٕٛ٣ٲ٨ دٞؽـي لداة ا٣٪ٛػ

 .٢ْ٭ الـخ٥ؽار

، ك٦ػة اً ، و٤ا ٯؾال ا٬٫١اء ةارداً و٤ا زال ا٬٫١اء ةاردٱٞةؿ: ٦ةًز٣خي ل٢ٕٚ ٠ؾا، 

 . ان مٹ زاؿ ا٣٭ػٮا  ثػةردٰ اٷػجػةر: ٚ ل ٯٜالز٣خ ثـٱؽو ظذٯ ٢ٕٚ ٠ؾا، ك٨١٣ 

 ، ٵف مٹ  دػؽػ٢ ان ٹ ٱـاؿ ا٣٭ػٮا  ثػةردلك    ث٢ م٦ة زاؿاً و٪ؼا عٍأ كائّ سػّ 

، ٩عٮ: مٹ ةن ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة آ٩ٛ ١خٰٙػ ا١ػْاء٤ٔٯ ا٧٣ةًٰ مزاؿ  كا٧٣ٌةرع مٱـاؿ  

 إ٣ٯ ا٣ؼٲؿ . ةن كمٹ دـاؿ قجٌةٝ  ان زاؿ ثٲذٟ ٔة٦ؿ

ث٤٘ػح ل٬ػ٢ ا٣عضػةز، ٚذػؽػ٢ ٤ٔػٯ م٦ة  لٱٌةن د٧ٕػ٢ ٧ٔػ٢ م٣ػٲف   -9

                                                 

  ثة٣ؼٲؿ، ك٬ػٮ ديكذ٢٧ٕ ثٕي اٵٕٚةؿ ثىٲ٘ح ا٧٣ةًٰ ٦ضٌؿدةن ٨٦ مٹ  ٰٚ لق٤ٮب ا٣ؽٔة  9م

ىٲٌةؾ، رًٰ اهلل ٔ٪ػ٫، -٨٦ ٗٲؿ مٟ  - ٟى اهلل، ظٲٌةؾ اهلل كث  ٱنٲؿ إ٣ٯ ا٧٣كذٞج٢، ٩عٮ: قة٦ىع

يػًؿج ا١٣ٺـ ٰٚ وٮرة ا٣ؼجؿ زٞحن ثةٹقذضةثح .  رظ٫٧ اهلل، ٗٛؿ اهلل ٫٣، لظك٨ اهلل إ٣ٲٟ مل
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وحَصب اهختر )فٖصٖر خترِا(،  اهًتخدأ واهختر فخرفع اهًتخدأ )فٖصٖر اشًّا(

عن ذهك إال إذا ححققج ثالثث . وهمَّا ال حف[13]ْٕشف:  ژ ڤ ڤ ڤ ژٍحْ: 

 ، ؤِ:شروط

فٌر أالا ٕخقدم خترِا عوٓ اشًّا، فإن حقدم هى حعًن، ٍحْ: )ياا يصاا -أ

.ا  زٌٕد(، األصن: يا زٌٕد يصافر

ااا هااى حعًاان، ٍحااْ: )يااا إن، زٕااٌد شاااأ -ب (، فااإن حَوَخّ، عٌر(. الا حَِوَّٖااا )إن،

.ا  األصن: يا زٕد شاعر

(. فإن لاٍج هى حعًن، ٍحاْ:  -جا    ڄ ڄ ژأالا ٕمْن فٔ جًوخّا )إالا

 .[366]آل عًران:  ژ ڃ   ڄ

إن اهجًوث االشاًٖث اهًَفٖاث ةاا )ياا( أثتاجا ياٌ اهجًواث اهفعوٖاث  -

)هٖس(. اهًَفٖث ةّا أو ةا

ٔا اهجًن االشًٖث ةا )يا( ٕمْن  -31 ِّد ٕماْن  للحالٍف عَد اإلطالق، وإذا قٖا

 (.ا  غد ا  )يا ِْ يصافر :أي اٗن، وحقْل :(ا  )يا ِْ يصافر :، حقْلةحصب اهقٖد

 .[341]اهتقرة:  ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ژقال حعاهٓ: 

 .[34]االٍفطار:  ژ  ڱ ڱ ڳ ڳ ژوقال حعاهٓ: 

 .لالستقبالؤِ فٔ ذهك 

، ٍحْ: )يا شعٌٖد ظؤًَ حقأ ةن خاهد(.للُمِضيّّوقد حمْن  -

 ژ ڤ ڤ ڤ ژوقد حمْن هوحقٖقث غٖر يقٖدة ةزيٌ لقْهاُ حعااهٓ: 

 .[2]اهًجادهث: 

عَاد جًّاْر اهَحااة،  للحالفخخواصُ  الفعَلّالمضاَرعوحَفٔ )يا(  -33

ولقْهاك: ياا  ،[93]ِْد:  ژ  چ ڃ       ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژلقْهُ حعاهٓ: 

 ٌ شأهك عٌ شٔء حجّوُ.أدري، هً
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 ۇ ڭ ڭ ڭ ژنلٔى ّ تا اىٕ   ا  أٗض  علىىاالستىرهرال وىهَ كد تدل 

 .[99]األُاام   ژ ی ی ی ی ىئ ىئ ژ، وكٔىّ  [4]آل عٍران   ژۇ

وذن ر عاض ًٓ أُٓ ا ته ٔن  .، ُحٔ )ٌا ذْبُت إىّ٘(تنفيااللهاضيوْٖ  -

ٔن ٌ ا ته  ا  . واىحل٘ل   أُٓ ا نر٘ راللهاضيااللقرًى انىواالللىا عِد ذاك ىِفٖ 

 ڇ  ڇ ڇ ژنلٔى ّ تا اىٕ   ،اللهاضىيااللعيٌى نذىم، وك د ت يتٖ ىِف ٖ 

 .[61]األُب٘اء   ژ ڌ ڍ ڍ ڇ

 

 

 

اأهمااللهرالجعااللرياالترف تاننهااعن اكرابةاهذهااللصفلةاالللغوًة:

 م.6999 دٌشق -اىهفاف ى٘ٔسف اىص٘داوي، دار اىفهر  -

دار إح٘  اء اىض  را   -ٌا  اُٖ اىِح  ٔ ىي  دنضٔر لاا  و اى   اٌرا ٖ -

.7004-٘روت ع -6ط -اىارعٖ

دار اىرلال     -ٌاج  ً أاء  اء اىهضل  ا  ىص   ا اى  دَٗ اى  زعب وي  -

م.7001دٌشق  -واىضرا 

*   *   * 





- 099 - 

 

 

 

 
ُ
ع
ْ
 الثِذ

ُ
الح

َ
س

ِّ
 الر

دِ 
َ
ر
ْ
ف
ُ
ن امل

ّ
ؼثري ػي املتكل

َّ
 يف الت

 التفخٍنوهي دوى إرادج التؼظٍن 
غ

ْ
و

َ
 تصٍغحِ اجل

٤ط٥َّػ رى٬ان ا١ّػاٯثأ. د. 
() 

(5) 

«اٹ٣ذٛػةت»ٰٚ ا٧٣يى٤ُعةت ا٣جٺٗٲػح ٩ػٮع ٱػؽٔٯ: 
(1)

ىٍف ٣ػ٫ لقػ٧ة ن   ؛ ٤ٔػٯ ل

يػؿل ٦س٢:  ؿؼ»ل ؛ كلدػ٤ػ٫ اثػ٨ «اٹقػذؽراؾ»ك «اٹمذؿاؾ»ك «اٹٔذؿاض»ك «ا٣ىَّ

ٍٕ٪»ٝذٲجح ٰٚ:  ة٣ٛح ّة٬ؿ ا٤٣ِٛ ٦ى ى٦س٤ذ٫ ٤ٔٲ٫ ٝٮؿي ا٣٪ةث٘ح ا٣ؾثٲة٩ٰ«ةق٦يؼى ؛ ك٨٦ ل
(2)

:

ػػػ٪ى  ٤ٍٲػػػةً  ٚة٣كَّ ٕى  ؽً ٱػػػة دارى ٦ٲَّػػػحى ثة٣

 

ٙي اٵىثػؽً   ٍت كَػةؿى ٤ٔٲ٭ػة قػة٣  لٍٝٮى

٘ىٲٍجىح.  يق٤ٮب ا٣  ثؽل ثأق٤ٮب ا٣ًؼُةب، ز٥ ا٣ذٛخى إ٣ٯ ل

٢ٕ اث٨ي اٵزٲػؿ  ّي٭ٮر ٦ى٤ُط ماٹ٣ذٛةت  كا١٣ٺـ ٚٲ٫، صى كثٕؽ ز٦ةفو ٨٦ 

كةـ ٝى ٬ؾا ا٣٪ٮع ا٣جٺٰٗ مك٬ٮ ٔ٪ؽق ٨٦ ا٣ٌى٪ةٔح ا٧٣ٕ٪ٮٱح  زٺزح ل
(3)

: 

                                                 

 ٰٚ صة٦ٕح د٦نٜ. لقذةذ اٵدب كا٣٪ٌٞؽ  م

، «٦ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٣جٺٗػح»٢ ٚٲ٫ د.لظ٧ؽ ٤ُ٦ٮب ٰٚ ص٧ٓ ٦ة ٱؼٌه ٬ؾا ا٣٪ٌٮع كٚىىَّ   7م

 .030-990ا٣ضـ  اٵكؿ ٦٪٫: 

 دٱٮاف ا٣٪ةث٘ح ا٣ٌؾثٲة٩ٰ ما٤ٕ٧٣ٞح .  9م

 .039-٦998ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٣جٺٗح: د. لظ٧ؽ ٤ُ٦ٮب،   0م
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٘ىٲٍجىحً  األّول: إ٣ٯ ا٣ًؼُةب ك٨٦ ا٣ؼُةب إ٣ٯ ا٣٘ٲجح، كٱ١ٮف  ا٣ٌؿصٮع ٨٦ ا٣

ذ٫ٍ. ك ٌى  ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ژ ٤رال األّول:ذ٣ٟ ٣ٛةاؽةو اٝذى

 ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ژز٥ ٝةؿ دٕة٣ٯ:  [0-9ا٣ٛةدعح: ] ژٺ   ٺ ٺ ڀ

 ائ ائ ى ى ې     ې ې ې      ۉ ۉ ۅ ژ ٤رال ا١را٧ٮ:. ك[5ا٣ٛةدعح: ]

  ڀڀ پ     پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ۇئ ۇئ وئ وئ       ەئ  ەئ

. ٚإ٫٩ [79 – 77ٚى٤خ: ] ژ  ٿ      ٿ     ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .()ژڇژك:  ژٱژ، كٝٮ٫٣: ژۉ ۅژثٕؽ ٝٮ٫٣:  ژڀژٝةؿ: 

ًف إ٣ٯ ًػُةب ا٣ٮاظؽ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ:  ٍٛ  ٱ ژك٨٦ ا٣ؿُّصٮع ٨٦ ًػُةب ا٣٪َّ

 ٺ ٺ ٺ         ڀ ڀ ڀڀ       پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[5 – 7ا٣ؽػةف: ] ژ ڤ       ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ    ٿ ٺ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ژك٨٦ ا٣ؿُّصٮع ٨٦ ا٣ؼُةب إ٣ٯ ا٣٘ٲجح ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ:  -

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ

 .[99ٱٮ٩ف: ] ژ...   ڇ

ا٣ؿصٮع ٨ٔ ا٢ٕٛ٣ ا٧٣كذٞج٢ إ٣ٯ ٢ٕٚ اٵى٦ؿ، ك٨ٔ ا٣ٕٛػ٢ ا٧٣ةًػٰ  وا١را٧ٮ:

. [٬50ػٮد: ] ژ... ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ   ڀ ...ژإ٣ٯ ٢ٕٚ اٵ٦ؿ، ك٦ًػ٨ اٵكؿ: 

 .[99اٵٔؿاؼ: ] ژ ائ ائ ىى ې ې  ې ژك٨٦ ا٣سة٩ٰ: 

اٷػجةر ٨ٔ ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ةًٰ ثة٧٣كذٞج٢، ك٨ٔ ا٧٣كػذٞج٢ ثة٧٣ةًػٰ.  وا١را١د:

. كا٣سػػة٩ٰ ٦سػػ٢: [9ٚػػةَؿ: ] ژ... ے  ے ھ  ھ ھ ھ ژٚػػةٵكؿ ٦سػػ٢: 

 .[87ا٣٪٢٧: ] ژ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ    وئ وئ ەئ ەئژ

                                                 

٬ؾا ا٧٣سةؿ ٣ٲف ٦٪ةقجةن ٤٣٪ٮع ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣ٞك٥ اٵكؿ، ك٬ٮ اٹ٩ذٞػةؿ ٦ػ٨ ا٣ؼُػةب إ٣ػٯ   م

ؿة ٨٦ ا٣٘ٲجح إ٣ٯ ا٧٣ػذ٥٤١ ثٌػ٧ٲؿ ا٣٘ٲجح؛ كا ٹ٣ذٛةت ٚٲ٫ ٰٚ ًٮ  ا٣ٕجةرة ا٣نةرظح ا٧٣ٛكِّ

 ا٣ض٧ٓ. = ]ا٧٣ض٤ح[.
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 )فئ يحذةيث يا هى يقف عَده  لهووييدي فٔ األغاهٖب اهعطةّٖث  عوٓ أن  

ييئ اهتيييصٕ  وال لهبالغيدددي  اغيييخّا  األغييياهٖب ودر ًَ )عَيييص اغيييخعطاي عو

يثددن لعددل ًاغ  دديوع لهمًددّ هوًددلمو ى لهًنددراد يددٌ او    لا   واهًعييأٍ  

 لهل ظيىد أو لهليقيرد أو يا شابُ ذهك.

دُُ ويولندُا لبلدهللى  هدر ادًير لهوا د  َه  ،: ويثن لالم لهًلمو ى يُريده ٍن

 .وأَسّص اهشعطاء ةًظّٕث فٔ اغخعًال ِضا اهًَػ

يًٖط اهًَاغيب   لالهلنات عٌ لهذ لت  ويثن   هدر )االغيى اهةياِط واهغ 

 شخص آخر يلحه ث عَُ وِي يريُه ٍنَُ.

يُن  ِْ وٍقْل فٔ ِضه اهة ْاِط يثن يا قٖن فٔ أٍَْاع االهخفات اهخٔ ذلطِيا أ

َريييٓ كهّٖييا اهّشيياعط )و ٖييطه   اً اهخفػييٖط واهتَح ييث واهوّإييث  كن َِيياك أَ طاعيي

 لاٍج، أَو ِٔ، حرخاُج كهٓ كٕغاٍح واْغخِْشطاج.ويقاضص  حوّٖثً 

أن ٕخريّصث أذيصِى عيٌ ٍفػيُ وةعيظ  ي ون  لألهعاهي  له ربي دعوفٔ 

أُغييوْا اهإا،ييب، أو عييًٖط اهإا،ييب. ويَييُ قييُْل اهَقخّييال  ذٖاحييُ يػييخعًحً 

اهمحةٔ
(4)

ر ّْ   ٍفػُ، يفّطحً  اً ، يَُط

يي ًّ َِ ييّى  َِ ييثً  اً كِذا   ً  هييى َٕييَط اهوّٖييَن ُ 

 

طيُعْب عوٖيُ اهًطاليُب حى عوُٖ، وه 
(5)

 

يييُُ، وؼتاُعيييُُ   ًُ  َحِوٖيييٌص، ليييطٌٕى ِسْٖ

 

يطا،ُب   ُِ اهغ  عوٓ َسٖط يا حُتَْٓ عوٖ
(6)

 

 كذا حيياَع هييى ٕفييَطْح ةسلوييِث غيياعثٍ  

 

وهى َٕتْخَئِْع يٌ فقصِا وِْ غياِ ُب  
(7)

 

                                                  

ُُ اهقفيط  4)  ،عتادة )أَو عتٖص  ةٌ يخٖب يٌ ةَٔ لحا ةٌ عايط،  اعط هصٌّ فاحك ةصوي لان ٕيسه

  .441-444  5لًا قّصره د.عًط فطوخ فٔ حارٕز األدا اهعطةٔ  00)حْفٔ ٍرْ غَث 

 ال دْٕان يخًْع يٌ يطادر اهخطاث اعخَٓ ةُ اهصلخْر كذػان عتاس.وهوقخّ  -

(1   ًّ ث، لاهإّى  اهمطا.  عظم عوٓ ااً ِّى ةاأليط ِ ًّ  هقٖام ةُ. واهُإ

حوٖص يٌ َحوَُص  ضيتْر عويٓ اهًميطوه. واهِشيُْٖى  اهػيخّٖث واهؽتٖعيث. واهغيطا،ب حًي    6)

 واهغطٕتث  اهؽتٖعث واهػخّٖث. ،عطٕتث

 غا ب  حا، .  0)
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 وال َٕيطى اً َٕطى أَن  ةعص اهُعْػيِط ُْٕػيط

 

ِْطَ  -كذا لاَن ُْٕػٌط أٍ يُُ   الِزُا  - اهيص 
(8)

 

 -  ّٔ َضه ُّ ويَُ قْل أيّٖث ةٌ أَةٔ عا،ض اه
(9)

ق كهيٓ أِويُ ةًّميث، وليان   ّْ ٕخش

ولان عتُص اهعظٕظ قيص َرِ يَب كهٖيُ  ،ٍظَٕن يطط عَص واهّٖا عتص اهعظٕظ ةٌ يطوان

 فٔ اهتقاِء ةًطط 

وُيُ ِْ َ ِن ِيْطيَط، وأ ِْ َ  يَخٓ رالٌب يٌ أ

 

ثَ، يٌ يطط اهعشيّٖثَ راِحي ُ   ةًم 
(10)

 

طٌ ةو   ً ا قص حَْقَؽيُ  اهَشيْطَق ُعي  ٓ! كٍّ 

 

ًُػعفْن اهظ    طى، واه عيازعُ حتاري اهػُّ
(11)

 

رالٌب يٌ أَِين »فاهشاعط ٕخرّصث عٌ ٍَْفِػُ َِا ةطٖإث اهإا،ب. وقال   - 

ٕعَٔ ٍفػُ، زا،ط هًطط قص ؼال يُْمثُُ فّٖا ذخٓ أضتد لسٍَُ ييٌ أَِوّيا.  «يطط

َْن يم ث. وفئ  يطح د.عًيط فيطوخ وأَِوُُ )يٌ زوج ووهص وقطٕب...  ٕػم

ار )فٔ آسط ُعًطه، قيص أَْضيتَد لتٖيط»عوٓ اهتٖج   فئ  اً ِحيصّ  اً اهَعِشّٖثَ  آسط اهَّ 

، فٖطُٕص أَن ٕطى أِوُ قتن أَن ًْٕت . ٌِّ  اهػ

عٌ ضيٖإث اففيطاد هإيطي اهخَفياسط  واسخٖار اهًخموّى ضٖإث اهخً  ةصالً 

ِق عوٓ اه ُّْ ََافِع يعطوٌف ييٌ قيصِٕى ذٖياِة واهخ عاُظى، وكظّاِر اهخَّف ًُ شطى أو اه

واألدهث عوٓ ِضا لثٖطة. )وهٖع ، فٔ اهشعط اً اهوإث، وذطلِث األَدا، وُسطْض

 االغخؽطاد كهّٖا يٌ يَّج ِضا اهترد .

وهوًفّػطٌٕ لحم يؽيْل فئ أغياهٖب اهقيطآن اهميطٕى، ويَّيا اغيخشصامُ  -

                                                 

 الزا  الزم.  8)

َضٕن، يٌ أَِن ةادٕث اهرخاز. يٌ  عطاء  9) ُِ ًْطي، يٌ  اهعطط األُييْي.  أُيٖث ةٌ أَةٔ عا،ض اهَع

 .01ِوهُ حطحًث فٔ لخاا األ أٍ. وقّصر اهظرلؤ فٔ األعحم وفاة أيٖث غَث 

ولان قص ٍال عَيصه، وعَيص ةَئ  ،فٔ أستار أيٖث أّن عتص اهعظٕظ أَِذن هُ ةاهعْدة كهٓ اهرخاز  50)

 أيّٖث عايثً يماٍثً، وُذةْة.

ً ُط )ح  55) ً طة، اهػيطٕعث   ً  عيايط وعيايطة اهَشْطُق  اهفحةُ اهًقفطة اهْاغعث. اهغُّ اهَاقيث اهًغي

 . اهظعازع  اهطٕاح اهشصٕصة.اهقادرة عوٓ قؽ  اهًػافات اهؽْال. واهّػطى  اهػٖط، اهػفط هٖحً 
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 [١١اهمّع:  ] ژۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ںژِصٖغة اهجًع:  

 واشععجامام ،...[٢ – ١اهشعع:   ] ژ.. ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ژو

 ی ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئژصععععٖغة اد عععع:ا  

 .[١٣ – ١١اهًمخ:  ] ژی

و ٔ  هًصات بٖاٍٖة
(12)

 عٔ لعن »قال  .اهّصاي:ائٔ  إٍُ شبداٍُ وثععاهٓ،  

 إذا اشجعًن ضًٖ: اهجعظٖى ال بّم يعٌ -وبال اشجدَاء  -يْطٌ  ٔ اهق:آن اهم:ٕى 

ٌْ  أن ٕأثٔ بعمه  بًا ٕمل عوٓ اد :ا  خجٓ ُٕزٕن أيَّ شك يٌ شائبة اهش:ك؛ ألنَّ يَع

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ     ٱ ژٍزل عوّٖى اهق:آن لاٍْا ع:ٕقٌٖ  عٔ اهشع:ك... 

 ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .[٣ – ١اهفجح  ] ژ... ڤ ٹ ٹ

 وهومالم  ٔ ِذا اهًوًح ثبٖاٌن وثفصٌٖن  ٔ يظاٍُّ.

  ملسو هيلع هللا ىلصمٕح رشْل اهلل وور  األشوْبان  ٔ خ

«وهْ إٓة عنيبَوّغْا » ٔ اهدمٕح   -١
(13)

. 

يععا أُعكععٖمى وال »  ا  و ٖععُ  عععٌ أبععٔ ِ:ٕعع:ة رضععٔ اهلل عَععُ ي: ْععع -٢

«  أَضُ: خُٖح أُِيْ:ُت أنا قاسم  أَيَعمى، إًٍّا 
(14)

. 

َ: » ا  و ُٖ إَٔض -٣ ًِ  دفظعُ َخجّعٓ ُٕبوّغعُ هٖع:ه،  ا  خمٕد ِمنّاٍَّض: اهلل اي:أ  َش

ٌْ ِْ أ قُُ يَُ ِإٍَُّ رُ  ٍُ إهٓ يَ ٍُ هٖس بفقُٖ، ورّب خايِن  ق «ّب خايِن  ق
(15)

. 

                                                 

 .٢٥0 اضن اهّصاي:ائٔ  هًصات بٖاٍٖة   (١٢)

 .٣٤٦١األٍبٖاء )يا ذُل: عٌ بَٔ إش:ائٖن( ب:قى   رواه اهبااري  ٔ صدٖدُ  ٔ لجاب (١٣)

ٔ لجاب   :ض اهُاًس باب قُْه ثعاهٓ  روا (١٤)  .٢2٤2، ب:قى ژ ڀ پ پ پ ژه اهبااري  

( عٌ زٕم بٌ خابت رضٔ اهلل عَُ بإشَاٍ  صعدٖح، ٢١٥2أخ:جُ أخًم  ٔ يُصَمه )ب:قى   (١٥)

 إٍُ رّب خايعن  قعُ هعٖس بفقٖعُ،  ،وهفظُ  ٍّض: اهلل اي:أ  شً: َعَّا  دفظُ ئَ ٕبوغُ هٖ:ه

 ٌْ ، وِعْ  عٔ شعٌَ أبعٔ ٢٣0ِْ أ قُ يَُ. و ٔ شعٌَ ابعٌ ياجعُ  ورب خاين  قُ إهٓ يَ

ٍُ هٖس بفقُٖ»وروي  .٢٦٥2، واهج:يذي ٣٦٦0 او     .«ورّب خاين  ق
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ىٱٌ -0 ىػٮ٥١٩ »: ةن كٚٲ٫ ل ٞيٮا اهللى ًٚإفَّ ل ٕى٧ػ٢ ٨ْػ٧ا...ادَّ كٚػٰ  «٨٦ ٤َىػت ا٣

ٚٲي ا٣ٞؽٱؿ ممؿح ا٣ضة٦ٓ ا٣ى٘ٲؿ  ٧٤٣٪ةكم ٔ٪ػؽ ٧٤٠ػح مٔ٪ػؽ٩ة  ٝػةؿ: لم: 

. ا٩ذ٭ٯ«ْٕٲ٦٥ٕنؿ ا٧٣ك٧٤ٲ٨، لك ا٣٪ٮف ٤٣ذ»
(16)

. 

ك١٤٣ٺـ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٤٧٣ط ٰٚ ا٣عؽٱر ا٣٪جٮم ٦ٞةـ ٦كذ٢ٌٞ ٦كػذٮٚٯ إف 

 مة  اهلل دٕة٣ٯ.

 ، ٌٰ ٱٌػةـ ا٣ٕىػؿ ا٣ضػة٤٬
ى ى٣ك٪ًح ا٣ٌنٕؿا  ٨٦ ل ؿل ٤ٔٯ ل كٰٚ اٹ٣ذٛةًت ٩ٮعه صى

ٕيىػػٮر ا٣ذة٣ٲػػح، كوػٮٹن  إ٣ػػٯ ا٣ٕىػػؿ  كاقػذ٧ٌؿ ٦ػػٓ مػٕؿا  ٠يسيػػؿو كلدثػػة  ٚػٰ ا٣

ُؽ )وٰٕؽه( ٦٤ أـ٬٢ب ا٥١خ٣ّ٢ٟ ةهةٰٖث و٪٬ ا١خٙاٌت ٯ٨ا٣عؽٱر:  ِْ خ٠ُٜ ٩ٰ٘ ا١ّلا

ٯٜهُػ ٧َٙف٩ُ ٘ةٮ ا١طةا٦ٰ١، دون أن ٯٟة٬ن  ،ا٥ُ١ٙؽد إ١٭ ا٥١خ٣٢ٟ ةهٰٖث ا١ش٥ّ

أو  أو ا١خّٓةةا٣َُ  ا١ٙغةةؽَ  ،ا٥١ةةؽاد ةاـةةخ٥ٓال أـةة٬٢ب ا٥١ةةخ٣ّ٢ٟ ةهةةٰٖث ا١ش٥ةةّ

 ا١خٙغ٣ٰ. ٯ٬رد ا١لاْؽ ا١ّهٰٖخ٦ٰ، و٪٬ ٯؽٯػ ٧ٙف٩.

َىت ثىٲ٘ح ا٣ض٧ٓكٱٞةؿ ٦س٢ي ٬ؾا ٰٚ اقذ ك٬ٮ ٱؿٱػؽ  ،ؼؽاـ ٧ًٲًؿ ا٧٣ؼة

 ا٧٣يٛؿد، دكف ٝىؽ ا٣ذٌْٕٲ٥.

ػػ٫٤، كٱذػػٲطي ٤٣نػػٕؿا   ككركدي ٬ػػؾا اٵيقػػ٤ٮب ٚػػٰ ا٣ٌنػػٕؿ ا٣ٞػػؽٱ٥ ٱيؤوِّ

زٲ٨ لف ٱضؿكا ٤ٔٯ ذ٣ٟ ا٣٪ٌٍكٜ، كٱٛٲؽكا ٦٪٫ ٰٚ ٠ٺ٦٭٥ مٕؿ ٍعؽى  .ان ك٩سؿ ان ا٧٣ي

ةةائٮكٚػػٰ مػػٕؿ  ٍّ  ٤اوٯّةةث٫ ا٧٣نػػ٭ٮر ٝىػػٲؽةه ظػػةكرى ٚٲ٭ػػة زكصذػػ ضةةاح٣ ا١

ٮد، كرلٱ٫ ٰٚ ٌٝٲٌح ا٣ٛٞؿ كا٣٘٪ٯ،  جى٫ي ٰٚ ا٣ضي كٔؿىض ٤ٔٲ٭ة، ك٤ٔٯ ا٣٪ٌةًس ٦ؾ٬ى

ٌُجٓ ٤ٮؾو ا٩ذ٢ٞ ٨٦ ا٣ٕةدة إ٣ٯ ٦ة ٱينج٫ ا٣ ؿَّ ٤ٔٯ ٦ة اػذةر ٨٦ قي كلوى
(17)

: 

 ل٦ػػػةًكمَّ إف ا٧٣ػػػةؿى ٗػػػةدو كرااػػػطه 

 

٠ٍؿي    كٱجٞٯ ٨٦ ا٧٣ةًؿ اٵظةدٱري كا٣ػؾِّ
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 أٌَااااَِّويي الُااااٖ ل أكاااأُل ىصااااَّ وٍ 

 

 َحااّو ـااٖ ٌَّىِااَّ َُااْزرُ  :ًَّ الذا جااَّ َ ٌٗٔاا 

 أٌَاَِّويي ٌااَّ ُْٗؾِِااٖ اىُياارا ُ غااَ اىَف اإ 

 

ْدرُ  ًَّ الذا َحْشَرَجْت ٌٗٔ   وضَّق بَّٓ اىطي

 بلفاار ٍ  َصددي يََأٌَااَِّويي الن ُٗطاا ْ   

 

ارُ  لدييَ ٌَ األَرِض ل ٌاَّ ٌ   ٍْ  ول َخ

ُٖ أنفْقدت َتََرْي أّن ٌَّ    ىاً ٗاُم َضاري

 

ااَّ   ٍّ ِّ ِضااْفرُ  بخلْددت َوأَني ٗاادي ٌ  بِاا

ًَ األكاأامُ ىاأ أَني حَّتٍاا   ًَّ وكااد َغِياا

 

 أَرادَ ثااارا َ اىٍاااَِّل ناااََّن ىاااّ َوـْااارُ  

 بَّى يطااػيم واىِؾِااإ ًَّ زٌَُّااا َغنِيْندد  

 

ِّ اىُػْصُر واىُْ٘صارُ   ٌِ ُْْر ـٖ أََّٗ نٍَّ اىدي
(18)

 

 غياإ ذي كَرابَاا ٍ  ًَّ بَؾ٘اا ز دندد ـٍااَّ  

 

 اىَفْلاارُ  بأحسدد بن ِؽَُِّااَّو ول أَْزرى  

 َّ ابَِِْ  اىلأِم ـاَّغيٍٖٗ اً وٌَّ َضري جَّر 

 

ندددد    أَلي ٗهاااأَن ىااااُّ ِشاااا ْرُ  ي ج ِور 

َٖ َؽفياا ٌ  بَعيندد ََ  ٌِ ْٔ َِ كَاا  غااَ جااَّرا

 

ًُ َوكْارُ   ِٓ ِع ٌِّٖ غَ َحادُٗ ٍْ  وـٖ اىصي

 «ضاداي»و «ل أَكألُ »:  لمدجللم َ لمفد دتحّدث حَّتً غَ ُفِصّ بضٍ٘ر  

َ خطاَّ  ٌَّوّٗا و واش ٔـٕ ٌراده ٌ «بخيُْت »و «ضّرُٖ»و «أُفلُت »و «ىديي »و

 وتلرٗر ٌذْ ّ ـٖ اىجٔد واإلُفَّقو )اكْ ََِػْت بٍَّ كَّل أو ىً تل ِع(.

أراد  ًَّ ىٔ أن حَّتٍا»:  لغ ئبو وتحّدث غَ ُفصّ بط٘ؾ   لجفتَ لش ع ثً 

 وان فٕ ٌَ ْذا األشئ  ب ٘ت واحد. و«ثرا  اىٍَّل

ضدمي َ لمدجلل َوىهِاّ ـرجاع الىإ ضاٍ٘ر اىٍا هيًّ    لجفتَم مةَأ خ ىثً 

اػيه    وو واش ؾرق ذىم ٌِّ ثالث  أبََّ٘صيغةَ لجمعب وّض  ـَّ٘ٓ ٌذْ ّ ٌَ اىطي

وذنر أحٔال حَّ٘تّ اى ٖ تراوحت بَ٘ اىفلر اىشدٗد )بَّى طػيم نٍاَّ كاَّل( وباَ٘ 

اىؾِاإ. وْااذا ٌٔكااٌؿ ل ٗل ضااٖ أن ٗهاأن ضااٍ٘ر اىجٍااع ىي فااَّخر واى ػااَّ ًو 

 علد َند مَمد َ فلجفد    لجعبي  َبصيغةَ لجمعَني بةًَعد َصديغةَ راد  دَوىهِّ: 

                                                 

وكد اخ َّرَّْ  و«ُغَِِّ٘»ـٖ حٔاشٖ )األؽَُّٖ( ط دار اىه ب أني َِّْك رواٗ  بَّىػَ٘ اىٍٍٓي   (18)

 وأغ لد أَُّٓ رواٗ  ضػ٘ف  أو تطح٘ؿ. ود.غٍر ـّروخ )ٌَ دون اإلشَّر  الىٕ َؽَِِّ٘(
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 فلجفد  َ لدت ث َموىػّو ٌَ اىٍَِّشب أن ُادغٔه 
(19)

وُالحا  كٔىاّ ـاٖ اىُالثا    

 .«ٗجَّورَُّ»و «أحصَّبَِّ»و «ِؽََُِّّ»و «ـٍَّ زادَُّ»و «ًَّ ؽَِِّ٘ زٌَُّ»األبََّ٘: 

ًٌ ٌَّ أرادَ أن ٗلٔىّ بط٘ؾ  اىجٍع   لجفتَمد َنفِسدإَىلد َـيٍَّ اش َْفَرَغ حَّت

 و وكَّل:نفِسإ

 َٖ َٖ ؽفياا ٌ بَِػِِْ٘اا َِ كاأٌ  غااَ جااَّرا

 

ًُ َوكْارُ   ِٓ ِع ٌِّٖ غَ حدُٗ ٍْ  وـٖ اىصي

ونااّّن اىشااَّغر أراد تٔن٘ااد ُشاائنّ األَخالكااٖ اىااذي اخ ااَّره ـااٖ اىِػّفاا   

وضَُّ٘  اىجٔارو وتهرًٗ اىٍرأ  بِ ٍو ٌِّ وأرٗحٍّ٘   ـرَجع الىٕ ضاٍ٘ر اىٍا هيًّ 

ًُ غيٕ أٌرو أو ٗ ػ َْ ُْٗلِص ُد بشٖ و أو ُِٗطار  غيإ بط٘ؾ  اإلـراد  وْذا ٗش ّ ٌَ ّٓ

ٌَْصيٍَم ُ ٘وو ـٓٔ ُْٗخِيُص نالٌَُّ ىِذىم األُشئ و وٗه فاٖ بّشائ  اإلـاراد 

 ألُّ أىُ٘ق بَّىٍلَّضِد اى ٖ ٗرٗد.

وـٖ شػرا  غطر اىخضرٌ  بَ٘ اىّدوى  األٌّٔٗ  واىػ َّشّ٘  ُ َاؼ بشاَّر باَ 

برد
(20)

َّ ُحَ بص ٘يّ(: ٍّ  و وٌَ شػره )ٌ

ٍَ   لنددٌي٘هاا ُ كااد ُوِضااْفِت   بُِحْصاا

 

َوىِن دددددد َفَنَدددددد  ِيَاأَلِْمِسدددددديْن   

غاَ ضا٘ؾ  اىٍفاردو  ؤْ ٗ حّدث غَ ُفصّو ـَّْوَرد ض٘ؾ  اىجٍعو بدٗالً َ

ًٌ ىِفصّ ول تفخً٘.  وىَ٘س ـٖ ٌَْلِطد اىهالم تػظ٘

ـٖ كطػ  ىٍحٍٔد اىّٔراقو
(21)

ـٖ اىؾزل )ؤْ ٌَ شػرا  ضادر اىدوىا   

 اىػ َّشّ٘ (:

 ألَٗااااٍَّم َخيَااااْت  ًَّ َشاااْل٘

 

ٓااَّ رٗااَّضُ   َٓ  ونااَّني أْوُج

                                                  

 . فلجف  َ لي خل َمو و فلجف  َ ل جي ن أُّ ٍٗهَ أن ٗدغٕ:  -بػد  -وشٍ٘ر  (19)

 .61و 15و و: 67: 3واألضو ـٖ األَؽَُّٖ )دار اىه ب اىٍطرٗ (  .(206: 4بشَّر )دٗٔان  (20)

. ٍّ  وىيشػر كّط  ٌروٗ  ث

 .230ْشَّغر تٔـٖ ُحٔ شِ   (21)
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 ا٣٭ػػػٮل ٯُط٨ٰٰةةةالٱٌػػػةـى 

 

ؽىؽي ا٧ً٣ؿىاضي  ح٥ُٰخ٨اك   ا٣عى

٤٣ٌنػةٔؿ ٱذػؾ٠ٌؿ٬ة، ٕٚجٌػؿ ٔػ٨ ٩ًٛكػ٫ ثىػٲ٘ح  ٮـه ٨ٔ ذ٠ؿٱةتو ٚة١٣ٺـ ٦٪ْ 

 .«ٱيعٲٲ٪ة، كد٧ٲذ٪ة»ا٧٣ذ٥٤١ ا٧٣ٮًٮع ٤٣ض٧ةٔح: 

ٌؿ ٤ٝجةقي »كٰٚ ٝىٲؽة:  ٓي وػٮتي ا٧٣ذ٪جػ «كاظى ًٛػ ى ٍوػٙ ا٣ػؾاًت، ٱؿد ٰ ثػٲ٨ كى

٤ىٲ٨ٍ: ا٣نػةٔؿ ا٧٣ػةدًح  ٓي ا٣ػؿَّصي ٌؽاح ا٣ؾم ٱٌػ ًٕذةب ا٣ىَّ ثٮٝةآ ٱؾ٠ؿ٬ة، كثٲ٨ ا٣

ّي٭ػٮرو ٣نؼىػٲًٌح  كاٵ٦ٲؿ ا٧٧٣ؽكح ٤ٔٯ وٕٲؽ ٨٦ ا٧٣ؼةَجح كاٹقذ٧ةع، ٰٚ 

تو ثؿ٩ٲ٨و  ةظى ىثٰ ا٣ُٲٌت ٦يىى ل
(22)

 ؛ ك٩جؽل ٨٦ ا٣جٲخ ا٣كةثٓ ٔنؿ:

ػػع١ٰ ًى ٍ٭٤ًػػ٫ً   كصة٬ػػ٢و ٦ىػػٌؽقي ٚػػٰ صى

 

ػػػػحه كٚىػػػػ٥ي    ظذَّػػػػٯ لدىذٍػػػػ٫ي ٱىػػػػؽه ٚىٌؿاقى

 ك٦يٍ٭ضحو ٦ي٭ضذػٰ ٦ػ٨ ٬ػ٥ِّ وػةظج٭ة 

 

ـي   ػػػػؿى ق ظى  لدر٠ذي٭ػػػػة ثضػػػػٮادو ّ٭ػػػػؿي

ٙو قؿتي ثػٲ٨ ا٣ضع٤ٛػٲ٨ ثػ٫ً    ك٦يٍؿ٬

 

٥ي   ًُ  ظذٌٯ ًؿثٍخي ك٦ٮجي ا٧٣ػٮًت ٱ٤ػذ

 ٚة٣ؼٲػػ٢ي كا٤٣ٲػػ٢ كا٣جٲػػؽا  دٕؿٚ٪ػػٰ 

 

 كا٣ٌؿبي كا٨ُٕ٣ي كا٣ٞؿَةسي كا٥٤ٞ٣ي  

ٛى٤ىٮ   ان اًت ا٣ٮظلى ٦٪ٛػًؿدوعجخي ٰٚ ا٣

 

٠ىػػ٥ي  ٨٤ِِّةةٮظذٌػػٯ دٌٕضػػت  
٘ىػػٮري كاٵى  ا٣

ُـّ   ٥ٍ  ٨ٰ٢ْةةةاٱػػػة ٦ػػػ٨ ٱٕػػػ  لف ٩ٛػػػةرٝى٭ي

 

ـي  وسةةػا٨ُ٧ا  ػػؽى ٔى  ٠ػػ٢َّ مػػٰ و ثٕػػؽ٥٠ 

 ثذ١ؿ٦ػػػحو  أَْع٨َٜ٢ةةةا ٤ِةةة٦٣ٟ٨ػػػة ٠ػػػةف  

 

ىفَّ   ٦ىػػػ٥ي  أ٤ؽ٧ةةةا ي ٦ػػػ٨ أ٤َْةةةَؽ٣٣ٞػػػٮ ل
ى  ل

٣ُٞإف ٠ػػةف   ةةُػ٧ا ي ٦ػػة ٝػػةؿ ـةةّؽ ـِ  ضا

 

 ٧ٚػػػة ٣ضػػػؿحو إذا لرًػػػة٥٠ي ل٣ػػػ٥ي  

 ذاؾى ٦ٕؿٚػػػحه  رْٰةةةخ٣٣ػػػٮ  ة٨٨ٰةةةاك 

 

ػػ٥ي   ٕى  إف ا٧٣ٕػػةرؼى ٚػػٰ ل٬ػػ٢ ا٣٪ٌ٭ػػٯ ٩ً

 ُٰ٘ٓشةةؾ٣ٞ ةن ٔٲجػػ ٨١ةةا٠ػػ٥ د٤ُجػػٮف  

 

 كا١٣ػػػؿـي  حةةةأح٬نَ كٱ١ػػػؿقي اهللي ٦ػػػة  

تّةؽ ْة٦ ٧ٙفة٩ ةية٥ٰؽ كا٣ٕنػؿٱ٨،  ا٣ؿاثػٓكا٣ذٛخ ا٧٣ذ٪جٰ ٔ٪ؽ ا٣جٲخ   َْ و

تّؽ ٦ْ كغِم ـٰٗ ا١ػو١ث ةي٥ٰؽ ا١ش٥ّ أٯي َْ ا٧٣ٞػةـ . ك٠ةف اً ا١ش٥ّ، ٥ٞا 

ؿل ٤ٔٲ٫ ا٣نٕؿا  ٗة٣جػ ٚػٰ مػٕؿ ا٧٣ػؽٱط، لف ٱيجٞػٰ ٤ٔػٯ  ةن ٱٞذٌٰ، ٤ٔٯ ٦ة صى
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ٔىؽىؿ، كػؿج إ٣ػٯ  ، ك ٧ًٲؿ ا٧٣ذ٥٤١ ا٧٣يٛؿد ك٬ٮ ٱٕجٌؿ ٨ٔ ٩ًٛك٫، ك١٣٪٫ٍي ا٣ذٛخى

 ٤٣ض٧ٓ. -ٔةدةن  -٧ًٲؿ ا٧٣ذ٥٤١ ا٧٣ٮًٮع 

كرصٓ لثػٮ ا٣ُٲػت ٚػٰ ا٣جٲػخ ا٣ذةقػٓ كا٣ٕنػؿٱ٨ إ٣ػٯ ًػ٧ٲؿ ا٧٣ػذ٥٤١ 

 . ٝةؿ: اٹٔذٲةدمٌ مو٢ ا٧٣ٕؿكؼ ٰٚ ٦ضؿل اٵدا  ا٤٣٘ٮم ا٧٣ٛؿد ٤ٔٯ اٵ

ٕى  ىةفى ٨ٔ ٦ة لث ٲٍتى كا٣٪ُّٞ ٕى  كؽ٘ٮؽى ا٣

 

ـي  أ٧ةةةا  ػػػؿى ػػػٲٍتي كا٣٭ى  ا٣سؿٱٌػػػة كذاًف ا٣نَّ

٘ى٧ةـ ا٣ػؾم   ٫ٞي  ٨ْةػي٣ٲخ ا٣ ًٔ ػٮا  وى

 

ٱى٥ي    ٱيػػػـٱ٤٭٨ٌ إ٣ػػػٯ ٦ىػػػ٨ٍ ٔ٪ػػػؽق ا٣ػػػؽِّ

٫٦ً ٤ٔٯ ا٣  ـٍ ٔى ى٧ٍ٣طى ٰٚ ا٣جٲخ ا٣عةدم كا٣سٺزٲ٨ إ٣ٯ  ًكػٲًٍؿ ٔػ٨ ظ٤ػت، كل ٧ى

ٲؿ، ٝج٢ د٦نٜ ث٧ؿاظ٢ ٤ٝٲ٤ح ٧ى ًي ٚٞػةؿ ٚػٰ ا٣جٲذػٲ٨  ،كذ٠ؿ لفَّ َؿٱ٫ٞ ٱ٧ٌؿ ٤ٔٯ 

 :ا٣عةدم كا٣سٺزٲ٨ كا٣سة٩ٰ كا٣سٺزٲ٨

٤ػحو  ىرل ا٣٪ٌٮل دٞذٌػٲ٪ٰ ٠ػ٢َّ ٦ؿظى  ل

 

ػػ٥ي   ػػةدىةي ا٣ؿُّقي ػَّ  ٹ دكػػذ٢ُّٞ ث٭ػػة ا٣ٮى

ٲٍؿ  ػػ٧ى ًي  ٔػػ٨ ٦ىٲة٦ً٪٪ػػة ان ٣ػػب٨ دىػػؿ٨٠ٍى 

 

ى   ػػػ٨ٍ ٣ زى٨َّ ٧ً٣ى ـي  ٲىٍعػػػؽي ػػػذي٭٥ ٩ىػػػؽى ٍٔ دَّ  كى

ػ٫ي ا١٣ػٺـ ٚٲػ٫   كا٣ذٛخ زة٩ٲحن، ٰٚ ثٲخو ٱضؿم ٰٚ ٦ضؿل ا٣ٞىٲؽة، كٱذٮصَّ

 ٤ٔٯ كص٭ٲ٨:

ىك ٦ة ٱنج٫ ا٣ع٧١ح: أضػ٪٥ا:  ا٣ْة٬ؿ ٨٦ ا٣ؼُةب ا٣ٕةـ، ٠أ٫ٌ٩ ظ٧١حه ل

ريكا ـو كٝػؽ ٝىػؽى ٤ٍخى ٔػ٨ ٝػٮ  إذا دىؿظَّ

 

ػػػػ٥ي   اًظ٤يٮفى ٬ي ٥ٍ ٚػػػػة٣ؿَّ ٹَّ دٛػػػػةًرٝى٭ي
ى  ل

ٕ٪ٯ ا٧٤٧٣ٮح، ا٧٣يكػذٛةد ٦ػ٨ ا٣كػٲةؽ. كٱ١ػٮفي ا١٣ػٺـ ٦ػ٨ ا٧٣ وا١را٧ٮ: 

؛ ك٦ىػ٨ٍ ٗػةدرى ان ٚ٭ٮ ا٣ؾم قػٲٛةًرؽ، ٦يٌػُؿ ؛٣٘ٲؿق ةن ا٣نةٔؿ إ٣ٯ ٩ٛك٫، كدك٧ٲٕ

اًظ٢ ا٧٣ي٘ةدً  ان ٦ٌُؿ ر ٤ٔٯ ا٣عٞٲٞػح ا٧٣ٕ٪ٮٱػح مكاٹصذ٧ةٔٲػح كاٷ٩كػة٩ٲح  ٚة٣ؿَّ

نػ٭ٮر: ٦ػ٨ اٵزػؿ ا٧٣ ان كٱ١ػٮف ا٧٣ٕ٪ػٯ ٦كػذٛةد ؛٬ٮ ا٣ُؿؼ اٳػؿ ا٧٣ذكجٌت

«٫ ٍػؿىصى
ى «ٝذ٫٤ ا٣ؾم ل

(23)
  

ذ٪جٰ ٰٚ ا٣جٲخ ا٣ذة٣ٰ: ٌٞت ا٧٣ي ٔى  ك

                                                 

 .ا٩ْؿ دؿص٧ح ٧ٔةر ث٨ ٱةقؿ رًٰ اهلل ٔ٪٫ ٰٚ اٷوةثح ٦سٺن   90م
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ٜى ثػػ٫ً  ػػؿُّ ا٣ػػجٺد ١٦ػػةفه ٹ وػػؽٱ  مى

 

ؿُّ ٦ة ٱ١ًٍكتي اٷ٩كػةفي ٦ػة ٱىًىػ٥ي    كمى

ػػؿادًق ٦ػػ٨ ا٧٣ٕػػة٩ٰ   ٧٤ٚػػة دػػ٥َّ ٣ػػ٫ ٦ػػة لراد ٦ػػ٨ اٹ٣ذٛػػةت، كاٷدٹً  ث٧ًي

 كاٷمةرات، رىصٓ إ٣ٯ ا١٣ٺـ ثىٲ٘ح ا٧٣ٛؿد:

ػػؿُّ ا٣ػػجٺد ٜى ثػػ٫ً  مى  ١٦ػػةفه ٹ وػػؽٱ

 

ؿُّ ٦ة ٱ١ًٍكتي اٷ٩كػةفي ٦ػة ٱىًىػ٥ي    كمى

ػػؿُّ ٦ػػة   ػػذ٫ٍي كمى  ٝىػػ٪ىهه  راضخةةٮ ٝى٪ىىى

 

٥ي   ٮا ه ٚٲ٫ كا٣ػؿَّػى اًة قى ٍ٭تي ا٣جـي مي
(24)

 

كدجؽك ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة ا٣ذٰ ٩ذةثٕ٭ة ص٤ٲٌحن ٰٚ مٕؿ اث٨ زٱؽكف ٰٚ ثٕي ٝىػةاؽق  

ى٩نؽ٬ة ٰٚ  دة»ا٣ذٰ ل  ٨ زٺزح ٩ىٮص ٨٦ دٱٮا٫٩.، كلٝٙ ٬٪ة ٔ٪ؽ ل٦س٤ح ٦«كٹَّ

ىثٲةت 7 ٧٠ة كردت ٰٚ ا٣ؽٱٮاف -  ٝةؿ ٰٚ ُٕٝحو ٨٦ زٺزًح ل
(25)

: 

ةةةْػ٧ا ٣ػػػٮ ديؿ٠ٍ٪ػػػة ثػػػأفٍ  ُْ  ٧ٓةةة٬دَِك 

 

ةةةْػ٧ا  ُْ ٨ٰ٢ةةةا، و َْ  وََٛيةةة٨ْٰا ا١ةةةؼي 

ىفَّ ا٣٭ػػٮل اقػػذٛةضى ظػػؽٱس   ةن ٗٲػػؿى ل

 

 ُضِفةةةْػ٧اا٣ٕٲػػػٮفي ٧ٌ٣ػػػة  ٘ا٧ْخََطخ٨ْةةةا 

جىػػػػ٢ي   ٍٞ ي  ٨٤َِّةةةةا٤ٚػػػػٮى افَّ ا٣٪ٌٛػػػػٮسى د

 

  وُسةةْػ٧ا -ًٚػػؽا ن  -ث٭ػػة ١ََفةة٥َْط٨ا  

، ك٬ٰ كاظؽةه،   ةٔؿ إ٣ٯ ٨٦ ٱؼةَتي ٕيٮدؾً »ٚة٣ؼُةب ٨٦ ا٣نَّ ك٬ٮ ٱذعػٌؽث  «٩ى

ػٲٍ٪ة»ك «ديؿ٠ٍ٪ػة»٨ٔ ٩ٛك٫، ك١٣٪٫ اػذةر ٧ًٲؿ ا٣ض٧ٓ  ٌى . كا٣جٲػخ ا٣سػة٩ٰ ٱعذ٧ػ٢ «ٝى

 ا١٣ٺـ ٤ٔٯ از٪ٲ٨ م٬ٮ كا٧٣ؼةَجح ، ز٥ ٝةؿ ٰٚ ا٣جٲخ اٵػٲؿ:

ٍؽ٩ة»ك «٣ك٧ع٪ة» «٦ً٪ٌة»ٍٞجى٢ي ٤ٚٮ افَّ ا٣٪ٛٮس دي  ٫ كظؽق. ةن ك٬ؾا ص٧ٲٕ .«صي  ٱؼىُّ

  كٝةؿ ٰٚ ٝىٲؽة لػؿل ٦ن٭ٮرة9
(26)

: 

                                                 

 .595: 0ا٧٣ٮًط   90م

ػٮزؾى ٚٲػ٫ ا٣ىػؽٱٜ. كمػٌؿ ٦ػة  - ذ٪ىػ٫ٝةؿ ٰٚ ا٣نؿح: ٱٞٮؿ: مٌؿ ا٣جٺد ١٦ةف ٱٕي ٍٞ  ٱى

، كا٣ؿَّ  ٓي ٤ٔػٯ اٷ٩كةف ٝى٪ىهه دنذؿؾ ٚٲ٫ ا٣جـاةي ا٣ن٭ت كا٣ؿػ٥ي؛ ٵٌف ا٣جـاة دىٲؽي ٥ي إ٧ٌ٩ة دٞ ػى

. ١ٚأ٫٩ ص٢ٕ ٦ة ٱىٲج٫ ٰٚ ٬ؾق ا٣جٺد ٨٦ ا٣ؿزؽ مٰ  ٹ ػٲؿ ٚٲ٫، ٵف ا٣ؿػ٥ ٱٞػٓ  ا٣ًضٲٙى

 ٤ٔٲ٫ ٚٲىٲتي ٦٪٭ة ٧٠ة دىٲت ا٣جـاة.

 .759-757دٱٮاف اث٨ زٱؽكف مدعٞٲٜ ٤ٰٔ ٔجؽ ا٣ْٕٲ٥ :   95م
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 هشيييا   باااهىزْر    إييييكرتك  ييي 

 

 و ألفق َطيٌْق وَوْجُّ  ألرِض كد ر كاه 

  ًٌ ّٖ ٌتسما  و ىروُض غَ ٌهئِّ  ىفّضا

 

 نٍااه َقااَلْلِن ٌااَ  ىي ت ااهِا  طٔ كااه 

ٍُسهيً  ىٍفرد   دةَ غيإ  ففار د  ،«ذنرتُِم »فذنر ُفمّ بص٘غة  ى وذنر وَّل 

 .«َقَلْلِن »: ه   ٗض

ه سيف بٍِ٘ٓه فٖ  ىز ْر   ٍّ وكهل ،وٌر  غيٕ ذنر  ق٘ه  ٌ
(27)

: 

 ِذنااارُ تَُقااأكُِه لًييي ناااوه ٗٓاااُ٘  

 

ْدرُرإىِ٘م ىً     َْن ضهكه يَْعُدرعًه رالصَّ

َّ  ه  َّل َساااّهَ  قُ كيتااا   ِتكييي كنُرَغااا

 

هكااه   فيااً ِٗرااْر بِِااهِو  ىقاأا َ ف 

  ىضٍ٘رَٗ )غِّ وغِٓه( غيٕ ْذ   ىٔجّ:وجػو  

ٍُِٕ فٖ  ًُ  جوعًي ىٔ نهن َوفّٕ  ى  بُِها

 

 ىهااهن ٌااَ  ناارا  ألَٗااها  َْ  كااه 

 و سً  ىلص٘دة، غيٕ ْذ   ىٍِٓ : 

ًُ  ُكًّيي فااهٙن،  َْمٍااَد ٌااه   ىػٓاادن

 

 !سيييمُ ُنرينا ًييي ريشيييُىرُعّشييي    

ىسِاهئٖ( ( وُخسً  ىٔكفة غِد  بَ زٗدون ٌع كص٘دتّ  ىذ ئػة: ) ضاىٕ  3 

غاَ ُفماّ، فاٖ  ب٘اها     وكد  سسخدا ضٍ٘ر  ىٍسهيً بصا٘غة  ىٍِاعت تػت٘ار

 دة بهىِٔغَ٘  ففر د و ىٍِع.، وذنر وَّّل ه   ىلص٘دة جٍ٘ػ

                                                 

 .145-135دٗٔ ن  بَ زٗدون  (26)

 .145-135دٗٔ ن  بَ زٗدون )غيٖ غتد  ىػظً٘(:  (27)

و ىزْر  : ضهم٘ة بِهْه غتد  ىرمٍَ  ىِهصر ىادَٗ  ق،  ىخي٘فاة  ألٌأح )مهاً ٌاَ  -

 ونهُن بيدة  ٍُٔذجّ٘ة فٖ ممَ  ىٍتهُٖ وجٍهل  ىسلماً٘، وروغاة  ىِٓدساة. ،(355ْإىٕ  355

ونهن ٗرُ٘ف بٓه مد ئق و سػة جاّد  ،  مهاً صاِػسٓه ٌِٓدسأن زر غ٘أن باهرغٔن،  قار  

 ،(366ْ-355غيً٘ٓ  ىىهً بَ غتد  ىرمٍَ )تيلب ماَ٘ وىاٖ  ىخ فاة بهىٍمسِصار باهق 

 ب  ىازرو ، غيإ  ن قآرتّ نهُان باهىػيً و ألد ب ونهن ٌٔىػه  بهىتمسِة و ىسِظاً٘ و ساسِ 

 ونهُن تضهر   نتر ٌهستة فٖ  ىػهىً  ىلدًٗ. ،و ىفَ، وبٍهستة كرطتة  ىسٖ  ُقأْه

وْذ  ٗٔضح وكأ   باَ زٗادون غيإ ِجِاهِن  ىز ْار   و يراّ  ىغازل بٔصاف  -

  ىرت٘ػة، وبهىذنرٗها  ىٍٔصٔفة.
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ّْ  دةَ ـيْ ضاياـثِ وقد أـاد َذا األشنُِب امقطٔ ْو وةَيؽي ٍ  وِشئق  .ونىي

مُا:  وـُٔا، وي أَوَّ

 وي حدأًٌا أَْاحّ امخٌّائْ ةدٓيا  -5

 

 ي طِٔب مُقٔاًيا حااـٌٔياوًاَب غ 

 ، وقد قال ةػده:اا ـامكيم ٌَا ٓشىُل والدة واةي زٓدون وػ 

2-  ٍُ  ناحَََّصب  َّامتَِْٔي  أاّل، وقد حان ضت

 

 منَحيئِْي ًاغٌٔييابنبباََّحيئْيف ـقييامَ  

وامكيم ٌَا ٓخّص اةي زٓدون وحده، ـامىُِت كاَن أخؿَّ غنٍٔ وي ـراق  

 ثه قال ةػد: .األحتث أَو جفائُه

 ةياًخزاحُهُ  الُمل سبنناوَْي وتنيؼ  -3

 

 يُ لننباوع امدََّر ال َٓتْنيّ و اا ُحزً 

 يُضبحنناأّن امزوان امذي وا زال  -4 

 

 ي نننبباةقييرةُُه قييد غيياد  اا أًصيي 

 خاص ةاةي زٓدون. «ُٓتنٌٔا»غي والدة وحدَا، و «ةاًخزاحُه»و «امىنتصٌٔا»ـي 

 «ةقيرةُهُ »اماىيع وامتٔج امراةع وي شأن امشياغر، وككير والدة ةطئؾث 

 ـُْ واىِغث، وٓخاَطُب ةُا امىذكر غادةا.

وحصخىر امقطٔدة غنّ َذه امشاكنث، ومه ٓذكر اةيي زٓيدون ًفصيٍ، وميه 

ال ٓرٓيد ويي ضئؾث  اا وَِ ٌَا َحخْى .ٓشر ضمُٔا، ومِ وّرة واحدة، ةطٔؾث اإلـراد

 اماىع امخفاخر وال امخػاظه، وأظّي ظي االغخقاد أًٍ غنّ امػكيس ويي كمي ،

 واًظر قِمٍ ـْ َذه امقطٔدة )ـْ امتٔج امثيثٔي(:

َّفاءباَُشََُّفب  وا َارَّ أَْن   ا َّلب َّكنب أ

 

 وييي حَكاـٌِٔييا و بباَّالمببِ  ِاَّاببا  َّ 

 وًقؿ غٌد قطٔدة مشاغر وي امػطر امىىنِكْ َِ: أةِ امَػتّاس أحىد ةيي 

ّْ ام خى
، امشُٔر ةنقب: امٌَّفٔس )حِـْ شٌث قُ أْة امقاشه امنَّ ّْ  وقد اخخيا  .(603ْطُرِش

اةي خنّكان وي شػره، وأثٌّ غنٍٔ، وحرجه مٍ ـْ امِـٔات
(28)

 . ووطنع امقطٔدة:

                                                 

 .568-564: 5وـٔات األغٔان  (28)
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ػؽَّؾٍ  ٤ٍػخى وى َى ى  ٢ٝ ٤٣عجٲػًت ل

 

٠ٍػػؽىؾٍ   ٤ٍػػخى ٤ٝجػػٰ ٚٲػػ٫ كى ٕى  كصى

 كٚٲ٭ة ٝٮ٫٣: 

ػػػخى ظذػػػٯ ٚػػػٰ زٱػػػة ٍٛ ىػ٤ى  ل

 

ػػؽىؾٍ  ... ٍٔ ٙو ٦٪ػػٟ كى ٲػػ ُى  رد٪ػػة ث

 كٝٮ٫٣: 

ػػ ٕى  ةٱػػة ٝى٤ٍػػتى ٦ىػػ٨ٍ ٹ٩ػػخ ٦ى

 

ٛػػػ٫ي  ...  ٦ػػػة لمػػػٌؽؾٍ  ٨ٰ٢ْةةةاًَ

ٍٛػخى »ك٬ٮ ٱؼةَت ا٣عجٲت:  ، ةن ذادٲٌ  ةن ك٩ٺظِ ا٣ذٛةتى ا٣نةٔؿ ما٣ذٛةد  ىٍػ٤ى ل

٨َْٰ٢ا ٱة ٤ٝتى ٦ى٨ٍ ٹ٩ىٍخ ٦ٕة٫َٛ»كٝةؿ:  «ثُٲٙ ٦٪ٟ... زٯارح٨اكٔؽؾ ٰٚ  َْ...» 

٪ىًخ ا٧٣عجٮب مؼىػ ةن ، مة٠ٲان ك٬ٮ ٱذعؽث ٨ٔ ٩ٛك٫ ٦ٛؿد ٔى ، ةن ٧ٌ٦ة لوةث٫ ٨٦ 

 كٹ ٦ىٍؽػ٢ ٤٣ذ١جًُّؿ لك ا٣ذٕة٥ّ ٰٚ ا١٣ٺـ وؿاظحن لك إمةرةن. .ةن كَٲٛ

٨ٔ ث٤ؽق  ةن كٵظ٧ؽ مٮٰٝ ٝىٲؽة ٧ْ٩٭ة ٰٚ اٵ٩ؽ٣ف ظٲ٨ ٠ةف ٦٪ٛٲٌ 

٦ىؿ، لك٣٭ة
(29)

: 

ٔىٮادٱ٪ػػة ٤ٍػػًط لمػػجةقه  َُّ  ٱػػة ٩ػػةاط ا٣

 

 ٩ىٍنضٯ ٣ٮادٱٟ لـ ٩أقٯ ٣ٮادٱ٪ة؟  

ًؽق ٨ٔ كَ٪٫ ما٣ٌى٘ٲؿ : ٦ىؿ  ٍٕ ي ىقػٯ ًػٲةع كٝؽ اصذ٧ٓ ٤٣نةٔؿ لقٯ ث ، كل

ك٬ػٰ ٠٪ةٱػح  -٠٪ٌٯ ٨ٔ ٦ىػؿ ثػػمكادم ا٣٪ٌٲػ٢   ؛ا٣ٛؿدكس ا٧٣ٛٞٮد: اٵى٩ؽ٣ف

٠ػةف »، ك٠٪ٌٯ ٨ٔ اٵ٩ؽ٣ف ثٮادم ا٤ُ٣ط ك٬ٮ كادو ثْػة٬ؿ إمػجٲ٤ٲح -٦ن٭ٮرة 

جٌةد ل٦ٲؿ إمجٲ٤ٲح م٨٦ ٤٦ٮؾ ا٣ُٮااٙ  مؽٱؽ ا٣ٮ٣ٓ ث٫ ٔى  .«ا٧٣ٕذ٧ؽ ث٨ 

 ًٔ ٓ وٮدى٫ي، ٚ٪ج٫ٌ ا٣نة ؿي ٤ٔٯ ٣كػك٩ةاط ا٤ُ٣ط: َةاؿ رىصَّ ٍٕ ة٫ً٩، ؿى، كصؿل ا٣ن

ةقي ٤ٔٯ ا٣ٮَ٪ى  ىقى ٌؿؾى ل ٨ً: ث٤ؽق ٦ىؿ، كدٱةر اٵ٩ؽ٣ف ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٨٦ لكَػةًف ٲٍ كظى

. كٝؽ ل٠ٍسؿى اٵدثة  كا٣نٕؿا  كا٧٣ؤرػػٮف ٦ػ٨ َٮٱٺن  ةن ا٣ٕؿب كا٧٣ك٧٤ٲ٨ ز٦ة٩

 كوٛ٭ة ثػما٣ٛؿدكس ا٧٣ٛٞٮد .

مػ١ةكاق، ٰ ٰٚ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة ٤٣عؽٱر ٨ٔ ٩ٛك٫ كلظٮا٣ػ٫ كٝكاػذةر مٮ
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ىمٮا٫ٝ كذ٠ؿٱةد٫  ، ك٣ػ٥ ٱؼػؿج ى٥ٰؽ ا٥١خ٣٢ٟ ا١ػاّل ٢ْ٭ ا١ش٥ةّك٬ٮاصك٫ كل

 ٨ٔ ٬ؾا اٵق٤ٮب.

ػ٧ةاؿ  ًى كٰٚ آػؿ ا٣ٞىٲؽة، ا٣ذٛخى ا٣نةٔؿ إ٣ٯ ٦ىؿ، كذ٠ؿٱةد٫ً ٚٲ٭ة، كوةرت 

٫ي ٚٲ٭ة كدن٢٧ي اٳػؿٱ٨، كذ٣ٟ اثذؽا  ٨٦ ٝٮ٫٣: ٍٛكى ى  ا٣ض٧ٓ ٔة٦ٌح: ٱيؽًػ٢ي ٩

ىػة ًرٚىػحن ٣ٕ٭ػؽو ٠أ٠٪ػةًؼ ا٣ؿُّ  ةن قٞٲ  ث

 

ػجة ٣ًٲٍ٪ػة  ى٩ٌٯ ذى٬جٍ٪ة كلُٔػةًؼ ا٣ىِّ  ل

ي٫ ٱؼةَت ذ٣ٟ ا٣ُةاؿ ما٣ٌىؽٱٜ :   كثٕؽ ٤ُ٦ٓ ا٣ٞىٲؽة ٝٮ٣

 ان ٦ىةذا دٞػهُّ ٤ٔٲ٪ػة، ٗٲػؿى لٌف ٱػؽ

 

ٮامٲ٪ة  ٟى صة٣خ ٰٚ ظى ٍخ ص٪ةظى  ٝىَّ

ىٱ١   ٗٲػؿ قػة٦ؿ٩ة ةن رى٦ىٯ ث٪ة ا٣جٲ٨ي ل

 

ىػة ا٣٘ؿٱػت كّػٺا    ٗىٲٍػؿى ٩ةدٱ٪ػة ل

 ا٣٪َّٮل، ًرٱٍلى ا٣ٛؿاؽي ٣٪ػة ٢٠  رى٦ىذ٫ي  

 

ٍ٭٧  ٢َّ ٤ٔٲٟ ا٣جىٲ٨ٍي قػ١ِّ ةن قى  ٲ٪ة، كقى

ىثٲػةته  «ا٧٣٪ٛٯ»كا٣ٞىٲؽة َٮٱ٤ح. ك٧ٌ٦ة ٝة٫٣ ٰٚ ا٩ذٞة٫٣ ٨ٔ ا٧٣ٮ٨َ إ٣ٯ   ل

٤ؽ ث٤ؽق ا٣عةًؿ ما٣ؾم ا٩ذ٢ٞ ٔ٪ػ٫  ٤ٍؽىٱ٨: ػي ىظك٨ى ٚٲ٭ة ا٣ذَّ٪ةكؿ، ك٦ـج ثٲ٨ ا٣ؼي ل

٤ًؽ دةرٱؼ٫ ا٣ٞؽٱ٥ ان ٝكؿ ٞى٨ى ا٣ؽػٮؿ، كا٣ذٕجٲػؿ،  ؛اٵ٩ؽ٣ف ا٣ضؽٱؽ م -  كػي ىدٍ كل

ىظةط ذ٣ٟ ٫٤٠ ث٪ٛعةتو ٔةَٛٲٌحو ٦ذٌٕؽدة ا٣ضٮا٩ت:  كاٹقذٛةًح، كل

 ٧ُْفةَغخ٩ُُ ٩ةثػخ ٔ٪ػ٫  ا١ُغ٢ْةػُ ٧ٌ٣ة ٩ىجة 

 

ٍرًد: ًػٲٍؿٱٌػػ   ك٩ًٍكػػًؿٱ٪ة ةن دى٧ةزيػػ٢ى ا٣ػػٮى

ٍت   ٥ٍ ز٪ػػة ن، ٧ٌ٤٠ػػة ٩يسًػػؿى  ٩كػػٰٞ زػػؿا٬ي

 

٨ةةةا  ُْ ٧ػػػخ ٦٪٭ػػػة  د٬٤ ًْ ي  ٤ؽاذ٨ٰةةةا٩

 دعٌؿ٠ػػػ٫ي  ٬ٛا٨ٰ٘ةةاٮفي ٠ػػةدت ٔٲػػػ 

 

ٺَٲ٪ةك٠ًٍؽفى ٱٍٮًٝ    ٨ٍْى ٰٚ ا٣ذُّؿًب ا٣كَّ

ػحو  ٨١٣َّ   ٞى ٍخ ٤ٔٯ ٦ً ٌى ٍٗ  ٦ًٍىؿى كإف ل

 

٤ٍػًؽ ثة١٣ػةٚٮر    حَْفة٨ٰٜأٲ٨ه ٨٦ ا٣ؼي

ي٪ػةة ا٣عٌػةرة   ىز٪ٯ مٮٰٝ ٰٚ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة، كٰٚ قةاؿ ل٩ؽ٣كٲةد٫ ٤ٔٯ ث كٝؽ ل

ي٦ٲٌح ث١سٲؿ ٨٦ ز٪ةا٫ كر كاقػذُؿد  ؛زةا٫ كإمةدد٫ كد١ؿٱ٫٧ٰٚ اٵ٩ؽ٣ف، كػىهَّ ث٪ٰ ل

 ...«٥ٝ ٩ةًج ًص٤ٌٜ»إ٣ٯ مٰ و ٨٦ ٬ؾا ٰٚ ثٕي مة٦ٲَّةد٫ً، ٠ة٣ؾم و٪٫ٕ ٰٚ 

تٍّ ككدٍّ كمٮؽو ك٣٭ٛحو إ٣ٯ ٦ىؿ كا٣ذٛخى ث٪ًٛك٫، ك٠ي٢ِّ ٦ة ٔ٪ؽق ٨٦ ظي
(30)

: 
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 س٬ا٧ط٨اٱة قةرمى ا٣جؿًؽ ٱؿ٦ٰ ٨ٔ 

 

ؽكً  كٱىٍ٭٧ًٰ ٔػ٨   ٤آ٨ٰٛةاثٕؽ ا٣٭ي
(31)

 

 ٍٝػؿىؽى  ػ٧ةً  د٦ػ٧ٌ٣ة دىؿى  ةن ٚػٰ د٦ػٓ ا٣كَّ

 

ةجى ا٣ج١ة    ةا٨ٰٞةا َ٘غَيةت٨ْا األر ٬ى

 ٍٟ دٱةًصٲىػػ٫ي ا٤٣ٌٲػػ٢ي ٱنػػ٭ؽ ٣ػػ٥ د٭ذًػػ 

 

  ٍٙ ـو ك٣ػػ٥ د٭ذػػ  ةفةةا٨ٰ١ا ٤ٔػػٯ ٩ٲػػة

ـو  ١ةة٣ ٯَؽ٧ةةا ا١ةة٨ش٣ُ ك   ٤ٔػػٯ ٝىػػؽ
 إٹَّ

 

ٍ٭ػػًؽ   ٕى  را٨ْٰةةاٝٲػػةـى ٣ٲػػ٢ ا٣٭ػػٮل ٤٣

 ٠ىـٚػػؿةو ٚػػٰ قػػ٧ةً  ا٤٣ٌٲػػ٢ ظػػةاؿةو  

 

 اٯُْيةةة٬ِٯ٧ٌ٦٨ػػػة دػػػؿدٌد ٚٲػػػ٫ً ظػػػٲ٨  

كاقذ٧ؿ مٮٰٝ ٰٚ اػذٲةر ٧ًٲؿ ا٧٣ذ٥٤١ ا٧٣ٮًٮع ٤٣ض٧ةٔح، ك٬ٮ ٱؿٱؽ  

ٍظؽى٬ة، ٰٚ  ٫ي، كى ٍٛكى ى ـو »٩  كاقذؿقةؿ كدؽٌٜٚ. «ا٩كضة

كٰٚ ٝىٲؽة مكا٣ـ٦ةف ك٣ٲؽ  -
(32)

 ٝةؿ مٮٰٝ مٰٚ لٌك٣٭ة : 

ػػٌؽ ا٣ػػؽُّصة ٚػػٰ   كٱـٱػػؽي  ١ةة٬ْخٮٱى٧ي

 

ٲٍػػؽي   ًٕ ىسٌػػٰ ٚػػٰ ا٣٭ػػٮل كٱي  كٱيجٍػػًؽئي ث

ػٯ   ٍٕىى  ٧ٚػة ٬ػٰ ٣ٲ٤ػحه إذا َةؿ كاقذى

 

 ك١٣ػػػ٨ٍ ٣ٲػػػةؿو ٦ػػػة ٣٭ػػػ٨َّ ٔؽٱػػػؽي  

ىًرٍٝػػخي    ١ةةؼٞؽى أضتّخةةٮكٔػػةدد٪ٰ  ل

 

ػػػٮدي   مػػػضٮفه ٝٲػػػةـه ثة٣ٌػػػ٤ٮع ٕٝي

ٕىٍت  ك٨٦ ٱع٢٧ً   ٍٙ  اٵمٮاؽى ٱىذٍ  كٱؼذ٤

 

 ٤ٔٲػػ٫ ٝػػؽٱ٥ه ٚػػٰ ا٣٭ػػٮل كصؽٱػػؽي  

ػ٢   ٍٕضتو ظذػٯ ٝػةؿ: إ٩ٌػ٫ دىػى ز٥ اقذُؿد ا٣نةٔؿ إ٣ٯ وٛح ركضو ٦ٮ٩ٜ ٦ي

 عٌت:ذ٣ٟ ا٣ؿَّكض ٦ٓ ٦ى٨ٍ ٱي 

 ٗنػػػٲ٪ةقي كاٵٱٌػػػةـي دى٪ٍػػػؽل مػػػجٲجحن 

 

 كٱُٞػػؿ ٦٪٭ػػة ا٣ٕػػٲلي ك٬ػػٮ رٗٲػػؽي  

 ةن ٱ٪ٕػػٯ ا٣٪َّ٭ػػةر ٦ٌػػٌؿص ةن رلٍت مػػٛٞ 

 

 ٣٭ػػة: ظذػػٯ ا٣٪َّ٭ػػةري مػػ٭ٲؽي  ٢ٜ٘ةةُج  

 قػ١ٲ٪ح ٢ٛةجٚٞة٣خ: ك٦ة ثة٣ُٲؿ؟  

 

 ٧ٚػػػة ٬ػػػٰ ٧ٌ٦ػػػة ٩جذ٘ػػػٰ ك٩ىىػػػٲؽي  

ٲٍؽاف ٱٮـ ا٣٭ػٮل ٦ى٭ػ  يًظ٢َّ ٣٪ة ا٣ىَّ  ةن ل

 

ؿٍ   ػػػ٢ُّ ا٧٣ي ٛػػػةتي لقػػػٮديكٱػػػٮـ ديكى  ٬ى

ػػػػ٥ي ر٦ػػػػطه   َُّ ٪َّػػػػؽه  دو٨٧ةةةةاٱع  ك٦ي٭ى

 

ِه كٱأًقػػػػؿي ًصٲػػػػؽي  وٯٜخ٨٢ةةةةا   ٣عػػػػ

٣ُٟك  ٨٥َةاظذٯ ٱٞج٢ ا٣ػؽ٬ؿي  ٧َْط ْٟ  ُض

 

٘ىػػػؿاـ ٔجٲػػػؽي  ٧طةةة٦ك   ٣كػػػ٤ُةف ا٣

                                                  

 ا٣٭ؽك ، كا٣٭ؽٌك: ا٣ك١ٮف ٰٚ ا٤٣ٲ٢ مكٗٲؿق .  07م

 ، كا٣ٕ٪ٮاف ٨٦ و٪ٕح د.لظ٧ؽ ا٣عٮٰٚ.773: 9دٱٮاف مٮٰٝ   09م



 515 د. حممد رضوان الداية -ن املتكلم بصيغة اجلمع الرسالة البدع يف التعبري ع

اال  نيٍّاا  ُاا   أقوو    ألٗاا م صىبِّ

 

اَ  صىاال ُ ٌُُ٘اُ    أٌ   ْٓ ََ  ىَم ٗا  

ُُ َٓا ْ    ونَ٘ف ُ ْ  وصألٌُس آِخا

 

٘اا ُ   ِٓ ََ  ألٌااِس نلاا كٖ صىااا عُصِ  

ِ٘ب عَْصاٍ ٌ  زعت ُج  تِْٖ ٌَ صىاَّ ََ  فُص

 

 ناا ُٖ َياإ الُ صىٍاااِ٘ب ىَلِْ٘اا ُ  

لَحْت ُشاً ى  ََ ُ٘  وٌ   لِث صى ُّ ََ  وٌَ 

 

وووْ وش   ، وصىّزٌااا ُن وى٘اااُ  َشوووَْْ وشُوشن

ُُ صىسا ٗث َِاّ  ا  ك فاٖ نا م وأشل بُااللجؿوش ُالوتاث    صىايي ُا ٗ

ىتاُص  صىُُعاٖ صىلا ًٗ ، ؤْ دا ٍل َيإ ٌا  عِّّ٘ا  ٌاَ ص ً وٌِطٔك  ً صىِّ س ٌهتٔع

 صىٍٔصٔل ع ىس ٗث.

ٗهتُب أز ًْ ىب ٗلّ عط ك ً، وٗتُنٓ  َِ  صىلا ُ أَو فاٖ ٌهتلاّ، وٌا   -

 ؤْ ُٗٗ  ُفصّ. ،«وىً ُذ نً خضرهش»  عّ، وٗلٔل: 

وٗص ل أز ًْ زٌ٘يّ: ْو صيَّ٘ت  ُٗٗا  قك ٌا َ صا ِج دٍ َاٍ ، ف٘اُاّ  -

 ء صىيي أَلب صىب ج.أي صي٘ت وذنُتم فٖ صى َ  :«ىهً دع هش»ص زلّ: 

«أودعووشم » :وتلٔل صىص٘ ج، وْٖ تا ال ٌِزل ص ٗلتٓ  -
(33)

 فتاُاّ صا زل  ،

 صى صل: ٌك صىّص ٌ ، وْٖ َل لج ٗلٔىٓ  صىفُا ىيفُا وصىذٍ َ  ىيذٍ َ .

جً:  -  َِهً، صُااو ع ىِ ... شألوشوٗلٔل أز ًْ ىب ٍٗق غ ُ ٌ َّ

ُّ صىٍُو:  -  ىُِّ٘ نً... جئوشوٗلٔل أز ًْ ىُ

ٌُ ف ٍش، ٗؤنا  وصأل ْايص صألُشائُ قىإ نا م صىِا س   وٌحو ْيص نح٘

 ٍ  ٗلٔل.ون أن ٗخإ صىٍتهيً وكٔع ىلٍس ف٘وقُٗصاه ٌَ ا

 هذه الظاهرة:
ََ ٌٍ  شلق، َيإ ْايص صىِأع ٌاَ صاىتفا    ىل  َُلّّ ْيص صىلسث، نٍ  تَلَّ٘

ّّالل االلجؿووٗبارُّ أن ٗلا ل ف٘اّ:  االلجؿش ُالّتاث ،صىيي صكتُزِ  ىّ:   ش ُالو

وفّ٘ ِٗتلو صىٍاتهيً صىٍفاُا ٌاَ صا٘ا  صدفاُصا  .وااللجؿش ُال جّاه  ، ً أَٗض
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اون كبا  صىتّلذ٘او ىيايص  أَو صىتُ،اً٘، أَو  -وْٖ صىٍِ شال  ىا لا صىها م 

قىٕ ِص٘ا  صىذٍك، وُلّّ صىلسث َيٕ صّطُصا ْيص صىٍيٍر ٌَ صىُبُ  -صىتفخً٘ 

ُُبٔل صىٍتٔصى صً صىذ ْيٖ، صشتٍُصل ٘ ، وىذ  قىّ٘ عُا  صألاعا ء )صىااُُصء فٖ صى

ٌَ ىألشئُ، وزٗ اجٌ ُٗٗا ْ  صىٍاتهيًّ كا  تلا و  خ ّص (، ون ن فٖ ذىم تئٗ

 أو ْٖ تُصتَِْتَُخ ٌَ ِشَ٘ ِق صىه م. ،وصضس ً 

ٌُ اُتل ل صىٍتهيً ٌاَ صا٘ا  صدفاُصا قىإ صا٘ا   وتِفتُر ىيّ صلس أشل 

وصىتفخً٘. وْاٖ أشال ُ صىذٍك، ؤْ ُِٖٗ ُفصّ اون كب  صىتُ،ً٘ وصىفخُ 

ك  تذتٍك فٖ ُّص، وك  تهٔن نوُّ ز ٍل فٖ ز د  قىإ تُي٘او ٌساّ ا. وْاٖ 

ٌُ ٌصتِلط  ٌَ صىِبٔص صىٍختيف  َيٕ صٌت صا صىُبٔل صألاعّ٘ .  أشل 

 تحليل وتعليل:
ً قىإ صا٘ا  صىذٍاك، أو تا صخو ىٍتهيِّ صصىُ ول ََ ص٘ا  صىٍفُا :ُأوالاُ

صىاا َُ( ا شٍ٘  ، ألصا صألاٗب )وشاُأ شل بيُُّشاُثل يو صألشئعَ٘ فٖ صىِّص صىٔصز  ٗهٔنُ 

َٖ دّ جً أو زّ٘ٔٗ  َيٕ صىه م، أو ُٗف٘  ٌَ صخت ف صدٗل ع وصدٗس ء.  أَن ُْٗضِف

الُعنُصيؼةُالمؿردُمويُع ّوالاُك  ٗهٔن صاىتف   قىٕ ص٘ا  صىذٍك :ُشاُثشهي

ُبإبرازُ ؛ُُحُ ،ُوليججوّبُالمجكل ُأيُملم«الّتا »ث خ ُصيؼة ُالمؿردن قُّيالَخظ 

ُمنُالمجكل ُعلىُالمخشطبُأوُاقجدشمٌُلمكشهجى ُؾيىُثَعش    .يك ن 

ٌاَ صىٍاتهيً ىيصتاّ فاٖ  ِْ  ٗهأن صىيذأء قىإ صا٘ا  صىذٍاك قاخا اً 

«َُِٗ  صُٗس ً كّٔٗ ً. «أُ »خا٘ َ أن تلُز صىا «آَخ

يدوشصُصويؼةُاِؾورادُمونُوتهُٔن  ِن صيؼة ُالجمعُؾ ُيتهُالدش ُمخؿِّؿوةُ

 . ُدرجُالكالمالجّعشظ ُؾ

خيو ُؾو ُالةضويةكا  ٗهأن ذىام ٌاَ عا ُ ص:ُشاُثشلث ّّ أو  الشوجؼرا ُال

صىٍٔكف  ؤْ صشتاُصٌق ُٗت٘ر صاُتل ل ٌَ صىٍفُا قىٕ صىذٍك، فاذذص تسّلاق ىاّ 
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 . وىِلُأ عَُ  ٌ  ك ىّ ز تً:لج ميُّالتا ذىم لَدك قىٕ ص٘ا  صىٍفُا 

 أٌَاا ِويَّ قن ُٗباالْر َصاا صَي علفااُجٍ 

 

ُُ  ٌَ صألَلضِ   ا ٍْ  ا ٌا ءٌ ىا يَّ وا َخ

ْي أّن ٌ    َُ َ ُٖ أهؿة وت ُت َُّ  ىاً ٗاُم َضا

 

اا    ٍّ ُُ  بخل ووت ُوأَنَّ ٗاا ي ٌ ِّ ِصااْف  عِاا

ًَ صألكاأصمُ   ِياا ََ  شاُلوو ُأَنحُخشثموووكاا  

 

ُُ  لوووىجاااُصءَ صىٍااا ِل نااا َن أَرادَُ   َوفْااا

 ع ىتَّبااُيم وصىِاِااإ  ً زٌ ُااا َػوني وووش 

 

ُُ وصىُ٘   ُُْص ِّ صى ٌِ ُُ فٖ أَٗ  ْْ ُُ نٍ  صى َّ ْصا
(34)

 

 ،فٓيه ج جا  أشا ى٘ب ٌتٔصى٘ا : صىٍاتهيً صىٍفاُا: )ٌا  أُفلاُت، عخياُت( 

 وصىٍتهيًّ عب٘ا  صىذٍك: )َغِِ٘ (. ،وصىا  ب: )ألصا... ن ن ىّ(

ُّ ز تً َيٕ ْيص صىب٘ا  زتٕ صُتٓإ ٌاَ صىفهاُج ن ٌيا ً. ىلا   وك  صشتٍ

 لم علضااّ٘تّ: صىهااُم وصىذاأا، وٌهاا صشااتاُكت صألع٘اا ُ  َ ْخَبااُّ ٌٔصاأاً 

ث ميوُّصألخ ق... فيٍ  صشتٔفٕ ْايص صىذ ُاب ع ىّبأ  صىباّ صد َا ا قىإ 

ُالوحوشسٌُك َشهِِ٘  صاطٍئِ ِن قىٕ  التا  ُإلىُمشويةُوششئرن ُالم قؽن )وكا  ثْليغن

ُّ  صد  لج قىٕ د ٍُب ٌَ ْيص صىٍيٍر(. ٌ 

ٍُفاُا قىإ ك  ُٗتفك صىبُٔ  صىبَّ :ُشاُرابع ّ صُد ىيَا َُ، وْأ ِٗتلاو ٌاَ صى

خييّةؤْ فٖ ٌُُض  ،ٍكصىذ ّح ُال ،  ، ولفكِ الّؾشعُعنُالّتا ،ُوإثْش ن َِ صىُاالْ

ٍَٔصكف، وٌِّ كٔل أعٖ صىطّ٘ب:  وصدٗس ِء عبٍٔ  َدٍ َٖ ٌفٍ٘  ىٍحِو ْيِه صى

لََةوووشُموووك ُبجكرمووةُ  ُمووشُمووشنُأَل 

 

ُنً ٌااَ   َُ ًُ  أمرهووشىاأ أَنَّ أٌَْاا  أٌََاا

ْ٘اااتًُ ذصك ٌُُفااا ٌ   ََ  وعِِ٘ااا  ىااأ ل

 

ًُ  قِنَّ صىٍُ لفَ    فٖ أْو صىِٕٓ ِذٌَا

ِثْوش ُك  ٗل و ىيلا ل  أَّن صىاا َُ خاُا قىإ صا٘ا  صىذٍاك :ُشاُلشمص 

ََ زٗ ون الةضيّة،ُوليَسُلج ميُّالتا  صشتُشاو فاٖ صا٘ا   - ٌح ً  -، فذنَّ صع

 قُٖ ذنُتم ع ىزُْصء.... صىٍفُا فٖ كب٘ ج:

                                                 

 وقن كّو، وصشتٍتُِ  ع ٗ م صىإِ ع زٔصل صىِإِ. ،ىفلُ عٍ  تّ٘صُٗلٔل: صنتفِ٘  فٖ ز ل ص (34)
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 ظذٯ ٝةؿ ٰٚ آػؿ ثٲذٲ٨:كاقذ٧ٌؿ ٤ٔٯ ٬ؾا اٵق٤ٮب إ٣ٯ لكاػؿ ا٣ٞىٲؽة 

دِّ ٦ؾ زى٦ػ٨و   ٠ةف ا٣ذٌضةزم ث٧ًىٍعًي ا٣ٮي

 

ٱٍ٪ػػة ٚٲػػ٫ لَٺٝػػة  ؿى ي٩ػػف صى  ٦ٲػػؽاف ل

جذ٫ً ٦ٕ «صؿٱ٪ة» ٚػم٩ة   َى  ، ز٥ ٝةؿ:ةن ٹث٨ زٱؽكف ك٦ؼة

ػػؽى  ىٍظ٧ى  ٣ٕ٭ػػؽ٥٠ي  ٤ةةا ٨َّٞةةاٚػػةٳفى ل

 

ُْلةةاٛا ٥ي، قػػ٤ٮدي    وة٨ٰٜةةا ٧طةة٦ُ 

دٌ ٝٮٱٌ   لٍظ٧ىؽ ٦ة ٠ػةف ٤٣ٕ٭ػؽ، كاقػذ٧ؿار ٨٦ ًص٭ذ٫ م ةن ٚ٭ٮ ٱ٨٤ٕي اقذ٧ؿارى ا٣ٮي

ًٕنٜ . ك٬ػؾق ٱ٪ةقػج٭ة لك ٱـٱػؽي ٚػٰ ٦٪ةقػجذ٭ة ًػ٧ٲؿي ا٣ض٧ػٓ ٷزجػةت  ظةؿ ا٣

 اٹقذ٧ؿار كاٹقذ٘ؿاؽ كا٣ؽَّٱ٧ٮ٦ح...

ٔينةٝة»٠أفَّ ا٧٣ؿادى ٨٦ ٝٮؿ اث٨ زٱؽكف:  ذ٣ أ٬ٛل: ٬ٮ: ثٰٞ ٔنٰٞ  «كثٞٲ٪ة ٩ع٨ 

ٛي٢ُّ   ًظؽَّدى٫ي ٦ؿكري ا٤٣ٌٲة٣ٰ كاٵىٱٌةـ .... ا١٣جٲؿ ا٣ْٕٲ٥ ا٣ؾم ٹ ٱيٍؾ٬ًتي ًصؽَّدى٫ي كٹ ٱى

آػؿ ٰٚ ا٩ذٞةؿ ا٧٣ػذ٥٤١ ا٧٣ٛػؿد إ٣ػٯ وػٲ٘ح ا٣ض٧ػٓ  ةن ٩ٺظِ ٧٤٦ع :اً ـادـ

أَْو ا٣ذٰ ٱ١ٮف ٤ٔٲ٭ة ا٣نػةٔؿ؛  اإلكتاع ا٨١ّٙفٮ ٢١طالٰٚ مٕؿ لظ٧ؽ مٮٰٝ، ك٬ٮ 

ٍف ذ٠ؿى ا٣نةٔؿ لظجٌذ٫ اقذُؿد إ٣ٯ وًٛح ركضو مكمػٮٰٝ ٱيػٯَْفخَْطِيُؽ٪ا
ى ذ٨ٞ ؛ ٚجٕؽى ل

ظذٯ ػػذ٥  -٧٠ة قجٜ ٰٚ ٝىٲؽد٫ مكا٣ـ٦ةف ك٣ٲؽ   -٦س٢ ذ٣ٟ ا٣ٮوٙ  كلَةؿ 

 ا٣ٛٞؿة كص٧ٓ ٚٲ٭ة مٰٚ آػؿ ثٲذٲ٨  ثٲ٨ وٲ٘ح اٷٚؿاد كوٲ٘ح ا٣ض٧ٓ:

خ٨ْٮ صـٔخي  َْ حه ٘ؽا ىٍكػ٧ى  ٨٦ ا٣نٲًت ث

 

ىجًٲػػؽي  ٞةةأ٧َّٮ   ٤ٔػػٯ دىٍرًب ا٧٣نػػٲًت ٣

ػؽنل  ٩ٲة ك٦ة ٔجسىٍخ قي  ك٨٦ ٔجىًر ا٣ؽُّ

 

َـ٦ّػػػةفي ك٣ٲػػػؽي  ت٨ْاَكةةةتَت٨ْا وِكةةة   كا٣

ةتاِب ٪ةؼا ال٧خٜةاُل إ١ة٭ ٚٞؽ   َؽ ٢ْ٭ ٤ٜهػه ٦٤ ذٞؽٯات أَٯّام ا١لَّ ِْ أْان ا١ّلا

ةو، ٚ نِٰٖث ا١ش٥ّ ٧ػة ٦ٌػٯ، كاقػذٕةدى ٞؽ ركىل ٦ة ل٦ٍذٓى ٤ٝج٫ ك٩ٛكػ٫ ٚٲل٠سؿ ٨٦ ٦ؿَّ

ٟى ا٣ؾ٠ؿٱةت ٦يكذ٧ذٕ  ثةٵيق٤ٮًب ا٣ؾم ٩ىذعٌؽث ٔ٪٫. ةن ثذ٤ٟ اٷٔةدة، ٦كذٕٲ٪ ةن د٤

 إذن:

ٰٚ ٥٤ٔ ا٣جؽٱٓ ٚىٍؿعه ٥٣ ٱؾ٠ؿق ا٣ٌكةثٞٮف ٬ػٮ ٦ػة  ال١خٙاتٱٌةؼ إ٣ٯ ٩ٮع 

، كٱىػٌط لف ٱٞػةؿ ٚٲػ٫: اٹ٣ذٛػةت ا٣ػؾادٰ، ال١خٙةات ا٬١سةػا٧ٮل٤َٞ٪ة ٤ٔٲػ٫: 

 كاٹ٣ذٛةت ا٣ؽاػ٤ٰ.
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 املصادر واملراجع
 

 ا٣ٞة٬ؿة. -دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح  -اٵٗة٩ٰ  -اٵوٛ٭ة٩ٰ ملثٮ ا٣ٛؿج   -

يؿد مثنةر   - ٣ض٪ػح  -دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ا٣ُة٬ؿ ث٨ ٔةمٮر  -دٱٮاف ثنةر  -اث٨ ث

 لصـا ، كا٣ضـ  ا٣ؿاثٓ ا٧٣ذ٥٧ٌ. 0ا٣ٞة٬ؿة،  -ا٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح كا٣٪نؿ 

٦عةقػ٨ ٚػٰ ا٣ؾػٲؿة  -٤ٰٔ ث٨ ثكةـ، لثٮ ا٣عك٨  -اث٨ ثكةـ ا٣ن٪ذؿٱ٪ٰ  -

 -٣ٲجٲػة  -ا٣ػؽار ا٣ٕؿثٲػح ١٤٣ذػةب  - إظكػةف ٔجػةس ت. -ل٢٬ ا٣ضـٱػؿة 

7095٬-7975. 

دراقػح  -ا٧٣يٮًػط ٚػٰ مػٕؿ لثػٰ ا٣ُٲػت  -ـم مٱعٲٯ ث٨ ٤ٔػٰ  ا٣ذجؿٱ -

ا٣ُجٕػح  -ث٘ػؽاد  -دار ا٣نؤكف ا٣سٞةٚٲػح  -كدعٞٲٜ د.ػ٤ٙ رمٲؽ ٧ٕ٩ةف 

 .9330 -ث٘ؽاد  -اٵك٣ٯ 

 ثٲؿكت. -دار وةدر  -ا٣ع٧ٮم مٱةٝٮت  ٦ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف  -

دعٞٲػٜ  -اث٨ ػ١ٌ٤ةف ملظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ، م٧ف ا٣ػؽٱ٨  كٚٲػةت اٵٔٲػةف  -

 دار وةدر. -س د.إظكةف ٔجة

دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ لثػٮ ا٣ٌٛػ٢  -دٱٮاف ا٣٪ةث٘ح ا٣ؾثٲة٩ٰ  -ا٣ؾثٲة٩ٰ ما٣٪ةث٘ح   -

 ا٣ٞة٬ؿة. -دار ا٧٣ٕةرؼ  -إثؿا٬ٲ٥ 

 -قػٲؿ لٔػٺـ ا٣٪ػجٺ   -ا٣ؾ٬جٰ ملظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ٔس٧ةف ث٨ ٝةٱ٧ػةز   -

 د٦نٜ. -٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح 

 ت.ثٲؿك -دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨  -اٵٔٺـ  -ا٣ـر٤٠ٰ مػٲؿ ا٣ؽٱ٨   -

 دعٞٲٜ ٤ٰٔ ٔجؽ ا٣ْٕٲ٥. -دٱٮاف اث٨ زٱؽكف  -اث٨ زٱؽكف  -

 ٧٣كةت ثٲة٩ٲح م٩كؼح إ١٣ذؿك٩ٲح . -ا٣كة٦ؿااٰ مٚة٢ً   -
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 -٩٭ٌػح ٦ىػؿ  -ٔ٪ةٱح لظ٧ؽ ا٣عػٮٰٚ  -دٱٮاف مٮٰٝ  -مٮٰٝ ملظ٧ؽ   -

 د.ت. -ا٣ٞة٬ؿة 

 ثٲؿكت. -دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨  -دةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ  -ٚىٌؿكخ م٧ٔؿ   -

 -ا٣نػٕؿ كا٣نػٕؿا   -اهلل ث٨ ٦ك٥٤ ث٨ ٝذٲجح، لثػٮ ٦ع٧ػؽ   اث٨ ٝذٲجح مٔجؽ -

 ـ.7958-7077٬ -ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح  -ا٣ٞة٬ؿة  –دار ا٧٣ٕةرؼ 

٦ٕ٭ػػؽ  -دٱػػٮاف ٧ٔػػؿك ثػػ٨ ٧ٝٲبػػح  -اثػػ٨ ٧ٝٲبػػح م٧ٔػػؿك ثػػ٨ ٧ٝٲبػػح   -

 ا٣ٞة٬ؿة. -ا٧٣ؼُٮَةت 

 ث٘ؽاد. -٦ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٣جٺٗح  –٤ُ٦ٮب ملظ٧ؽ   -

*   *   * 
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ىدًػثذ املؼني امل
ّ
 ل

 اجملوؼً واألدٌة املؼطاء
9191- 6002 

 ()أ. ْٰف٭ ٘خ٬ح

ِّٜٞ، ك٦ذؿص٥ ٦ُٕة . ، كلدٱت،ٔجؽ ا٧٣ٕٲ٨ ا٤٧٣ٌٮظٰ ٦ؿبٍّ   كمةٔؿ، ك٦ع

 ،ٰٚ ظ٧ه، ٰٚ ثٲخ ٥٤ٔ كلدب، كٌٚٲ٤ح، كدٞػٮل، كدٱػ٨ ـ7977ك٣ؽ ٔةـ 

، ٚٞؽ ٠ةف كا٣ؽق ٔة٧٣ةن كرص٢ دٱ٨، كإ٦ة٦ػةن ٣ضػة٦ٓ حكٰٚ لقؿة مٕجٲح ك٦عةْٚ

 ا١٣جٲؿ ٰٚ ظ٧ه.« ما٣٪ٮر»

د٤ٞػػٯ دراقػػذ٫ اٹثذؽااٲػػح ٚػػٰ ٦ػػؽارس ظ٧ػػه، زػػ٥ ا٩ذٞػػ٢ إ٣ػػٯ ٦ؽرقػػح 

ٰى ظى٢ ٤ٔٯ ا٣ذض٭ٲـ اٵك٣ٯ ٰٚ د٦نٜ، ظٲر  اٵك٣ػٯ   ا٣ج١ة٣ٮرٱػةم مػ٭ةدد

كا٣سة٩ٲح، ز٥ ا٩ذكت إ٣ٯ دار ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ اٹثذؽااٲػح، كثٕؽاػؾ إ٣ػٯ دار ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ 

ي اٷصةزةا٤ٕ٣ٲة ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب ثضة٦ٕح د٦نٜ، ك٩ةؿ م٭ةدة  ؽ ٰٚ ثٕسػح كًٚ ، ز٥ ل

ٚػٰ آداب اٷصػةزة دراقٲح إ٣ٯ ٤٠ٲح اٳداب ٰٚ صة٦ٕح ا٣ٞة٬ؿة، ك٩ػةؿ مػ٭ةدة 

 .ـ7905ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ك٤ٔٮ٦٭ة ٔةـ 

، زػػ٥ ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ ـ7909ك ـ7909 ٍٰ ٦ػػةرس ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ اٹثذػػؽااٰ ثػػٲ٨ ٔػػة٦ى 

ٚػٰ ا٣ٕؽٱػؽ ٦ػ٨ ا٧٣ػؽارس ا٣كػٮرٱح،  ـ7975ك ـ7905 ٍٰ ا٣سة٩ٮم ثػٲ٨ ٔػة٦ى 

                                                 

 ٰٚ ا٤٣٘ح كاٵدب ٨٦ قٮرٱح. ثةظر  م

 ـ.0/7/9378إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ  ت ا٧٣ٞة٣حكرد 
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 ٍٰ كا٣ٺذٝٲح ثػٲ٨ ٔػة٦ى  ةذِّنةن ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦عةْٚةت ظ٧ه كظ٧ة٢٧ٔ ٦ٛك

 .ـ7963ك ـ7958

ػػٲ٨ ٦ػػؽٱؿان 7963ٚػٰ ٔػػةـ  ٔي ـ ا٩ذٞػػ٢ ٦ػػ٨ كزارة ا٣ذؿثٲػػح إ٣ػػٯ كزارة ا٣سٞةٚػػح، ك

٢ ٦ػؽٱؿان ٧٤٣ؿ٠ػـ ا٣سٞػةٰٚ ًٞػـ ٩ي ٧٤٣7960ؿ٠ـ ا٣سٞةٰٚ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ظ٧ه، كٰٚ ٔةـ 

ؿان ٤٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ كزارة ـ، زػ٥ ٔػٲ٨ ٦ػؽٱ7965ا٣ٕؿثٰ ٰٚ د٦نٜ ظذٯ ٔػةـ 

 ـ.7977ـ، كثٕؽ ذ٣ٟ ٦ؽٱؿان ٧٤٣ؿا٠ـ ا٣سٞةٚٲح ظذٯ ٔةـ 7968ا٣سٞةٚح ظذٯ ٔةـ 

ٰٚ ا٣ٞىؿ ا٣ض٧٭ػٮرم ظذػٯ ٔػةـ  ةن اػذٲؿ ٦كذنةران زٞةٚٲٌ  ـ7977ٰٚ ٔةـ 

ي ـ7976 إ٣ٯ ا٣ذٞةٔؽ، ٚكػةٚؿ إ٣ػٯ ا٣ىػٲ٨، ظٲػر  ظٲ٢ى ، كٰٚ ٩٭ةٱح ٬ؾا ا٣ٕةـ ل

٦ٕػح ث١ػٲ٨، كثٕػؽ ٔٮددػ٫ ٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ صةٔيٲ٨ لقذةذان ٦نؿٚةن ٤ٔٯ دؽر

إ٣ٯ ا١٣ذةثح كا٣ذؿص٧ح كا٣ذعٞٲٜ، ظذٯ ث٤ٖ ٔػؽد ٠ذجػ٫ ا٧٣ُجٮٔػح  ةن ا٩ىؿؼ ٤٠ٲٌ 

 ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ضةٹت ٤٠٭ة كاظؽان كز٧ة٩ٲ٨ ٠ذةثةن.

اػذٲؿ ا٤٧٣ٮظٰ ٌٔٮان ٦ؿاقٺن ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ، كٝيجػ٢ 

كظى٢ ٤ٔٯ ا٣ؽ٠ذٮراق ا٣ٛؼؿٱح ٦ػ٨ ٌٔٮان ٰٚ ادعةد ا١٣ذٌةب ا٣ٕؿب ثؽ٦نٜ، 

صة٦ٕح ث١ٲ٨، ك٩ةؿ كقةـ اٹقذعٞةؽ ا٣ٛٲذ٪ة٦ٰ دٞؽٱؿان ٤٣ض٭ٮد ا٣ذٰ ثؾ٣٭ة ٚػٰ 

دػةرٱغ اٵدب »كٰٚ لرثٕح ٦ض٤ػؽات، « دةرٱغ اٵدب ا٣ٛٲذ٪ة٦ٰ»دؿص٧ح ٠ذةب 

 ٰٚ ٦ض٤ؽٱ٨.« ا٣ىٲ٪ٰ

ـ ٱػٮـ 97/0/9336دٮٰٚ اٵدٱت ٔجؽ ا٧٣ٕٲ٨ ا٤٧٣ٌػٮظٰ ٚػٰ ظ٧ػه ٚػٰ 

كـ ٚى٢ ا٣ؿثٲٓ، ك٬ٮ ٰٚ ا٣ذةقػٕح كا٣س٧ػة٩ٲ٨ ٦ػ٨ ٧ٔػؿق، ثٕػؽ ظٲػةة ٔٲؽ اٵـ، كٝؽ

كزكصذػ٫ « كركد»ظة٤ٚح ثة٣ُٕة  اٵدثٰ، كا٧٣تقٰ ا٣ذٰ د٧س٤ٌػخ ثٮٚػةة اث٪ذػ٫ ا٣نػةثح 

٦بػح  ٚٲ٫ زػٺثا٣ذٰ ٌٚضؿ ٦ٮد٭ة ٝؿٱعذ٫، ٚؿزة٬ة ثؽٱٮاف ٠ة٢٦ دضةكزت لثٲةد٫ « ث٭ٲؿة»

٥٣ لٝؿل ٣نةٔؿ مػؿٰٝ لك »ٝةؿ : ثٲخ، كظٲ٨ ٝؿل ص٧ٲ٢ و٤ٲجة ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة ا٣٪ةاعح 

 «.ٗؿثٰ ٝؽٱ٥ لك ظؽٱر ل٥ْٔ ٨٦ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة ا٣ذٰ ٧ً٪خ ٣٪ة٧ّ٭ة ا٣ؼ٤ٮد
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ظٛػ٢ دػأثٲ٨ ٠جٲػؿ ٚػٰ ١٦ذجػح  ـ7/6/9336لٝة٦خ ٫٣ كزارة ا٣سٞةٚح ٰٚ 

اٵقؽ ا٣ٮَ٪ٲح، د٥٤١ ٚٲ٫ ٔؽد ٨٦ اٵدثة  كا٣نٕؿا  كاٵوؽٝة  ا٣ػؾٱ٨ لمػةدكا 

كٗػـارة إ٩ذةصػ٫، كا٩ٛذةظػ٫ ٤ٔػٯ اٵدب  ث٫٧٤ٕ ك٫٤ٌٚ ك٩ج٫٤، كقٕح ٦ٕةرٚػ٫،

قػٲ٧ة لدب ا٣ىػٲ٨، كٚٲذ٪ػةـ  ا٣ٕؿثٰ ا٣ٞؽٱ٥ كا٣عؽٱر، كاٵدب ا٣ٕة٧٣ٰ، كٹ

 رٱة، كداٗكذةف، كا٣كٮٱؽ كركقٲة.كث٤٘ة

*   *   * 

:  ٚ٪ػٮف اٵدب ا٧٣ٕةوػؿمٱٞٮؿ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٧ٔؿ ا٣ؽٝةؽ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 

َٺ٫ٔ ٤ٔٯ ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ ٣ٞؽ ا٦ذةز اٵقذةذ ٔجؽ ا٧٣ٕٲ٨ ا٤٧٣ٌٮظٰ ثعك٨ ا»

ا٣ٞؽٱ٥، ٧٦ة ٠ةف ٫٣ لثٕؽ اٵزؿ ٰٚ د١ٮٱ٪٫ اٵدثٰ، كإٗ٪ػة  ٝؿٱعذػ٫، زػ٥ ا٩ٛػذط 

٤ٔٯ آٚةؽ صؽٱؽة ٨٦ ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ، كثؼةوػح اٹدضػةق اٹمػذؿا٠ٰ، 

ٚأٔضت ثة٧٣ةر٠كٲح، كلػؾ ٱض٭ػؿ ثٌػؿكرة ا٩ٞػٺب اٵكًػةع ا٣ٛةقػؽة ٚػٰ 

 «.٣ذٞؽ٦ٰ لذل ا٣ك٤ُحزٮرٱح و٤جح، ك٩ة٫٣ ٨٦ صٌؿا  ١ٚؿق ا

كلق٤ٮث٫ ٦نؿؽ ٱعؿص ٚٲ٫ ٤ٔٯ ٚىةظح »ل٦ة ٨ٔ لق٤ٮث٫ ك١ٚؿق ٚٲٞٮؿ: 

٤ٔػٯ دٛةؤ٣ػ٫  ا٣ٕجةرة، كٝٮة قج١٭ة، ك٬ٮ ٰٚ ٦ٌػ٧ٮ٫٩ ٱجٌنػؿ ثٞػٲ٥ ك٦يسيػ٢ دػ٪٥ُّ 

ٱىؽر ٰٚ ل٠سؿ ٦ة ٱ١ذت ٨ٔ ٔٞٲؽة اٹ٣ذػـاـ ا٣ذػٰ دػؽلب كثة٣عٲةة كاٷ٩كة٩ٲح، 

كةف ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ظٲةة لٌٚػ٢ دؿٚػؿؼ ٰٚ قجٲ٢ ٠ؿا٦ح اٷ٩كةف ٔة٦ح، كظٜ اٷ٩

 «.٤ٔٲ٭ة راٱةت ا٣ذعؿر كا٧٣كةكاة، ٰٚ دك٣ح ٔؿثٲح امذؿا٠ٲح كاظؽة

ل٦ػػة ٩ذةصػػ٫ ٚػػٲ١ٕف ذٱ٪ػػٟ ا٣ذٲػػةرٱ٨ »كٱٌػػٲٙ ا٣ػػؽ٠ذٮر ا٣ػػؽٝةؽ ٝػػةاٺن: 

ا٧٣ذٕة٩ٞٲ٨ ٰٚ ٩ٛك٫: ا٣ذٲةر ا٣ٕؿثٰ ا٣ٕؿٱٜ ثأوة٣ذ٫ ٰٚ ٦سػ٢ ٠ذةثػ٫ ٔػ٨ مدٱػٟ 

ٲػػةر ا٣ٮإٝٲػػح اٹمػػذؿا٠ٲح، ا٣ٮاٚػػؽ ا٣ضػػ٨ ا٣ع٧ىػػٰ  ك٠ذةثػػ٫ ما٣ٺ٦ٲذػػةف ، كد

ٮٚٲٲذٰ، كثؼةوػح ٔػ٨ اٵدب ا٣كػ ا٧٣ذؿص٧ػحثُؿاٚذ٫، ٨٦ ٦س٢ ٠ذجػ٫ ا٣ٕؽٱػؽة 

،  ظػةدث ٚػٮؽ ا٣ٕػةدةكم،  ذ٠ؿٱةت ظٲةدٰ اٵدثٲحم: ٣ػم١٦كٲ٥ ٗٮر٠ٰ  ٦س٢
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  ٚػػػػٰ قػػػػؿداثٰم، ك٠ذػػػػةب  ا٧٣ذنػػػػؿدكفكم،  ٦ػػػػؾ٠ؿات صةقػػػػٮسكم

  ؿ ا٧٣ضذ٧ػػػػٓدكر اٵ١ٚػػػػةر ا٣ذٞؽ٦ٲػػػػح ٚػػػػٰ دُػػػػٮٱمك ٣ػػػػػمدقذٮٱٛك١ٰ ،

 «.ـ7950ا٣ع٧ىٲح ٔةـ « ا٤ُ٣ٲٕح»٣ػمٝكُ٪ُٲ٪ٮؼ ... ك٧٦ة ٠ذج٫ ٰٚ صؿٱؽة 

*   *   * 

ا٤٧٣ٌػٮظٰ ك٤٦ع٧ػح »كٱٞٮؿ اٵقذةذ ا٣ػؽ٠ذٮر ظكػٲ٨ ص٧ٕػح ٚػٰ ٦ٞة٣ػ٫ 

٠ػػةف ا٤٧٣ٌػػٮظٰ كاظػػؽان ٦ػػ٨ لوػػعةب ا٣سٞةٚػػح ا٣ٮاقػػٕح «: »ا٣ٕؿكثػػح ا٣ؼة٣ػػؽة

ككاظػؽان ٦ػ٨ ل٦ػؿا  مػٕؿ  كا٣نة٤٦ح، كا٧٣ٕةرؼ ا٧ٕ٣ٲٞح، كاٵ١ٚةر ا٣نةردة...

ا٣ؿزة  ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨، ٵف ٝىةاؽق ا٣ؿزةاٲح وةرت ٨٦ ٗؿر ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثػٰ 

ٰٚ ٦ٕة٣ضح ٌٝةٱة اٵ٦ح، ك٧٬ٮـ لث٪ةا٭ة، كلث٪ة  اٷ٩كة٩ٲح، قٮا  ل٠ةف ٰٚ رزةاػ٫ 

لـ ٰٚ ٦ٕةرًذ٫ ٣ٞىٲؽة ٦ة٣ٟ ث٨ ا٣ؿٱػت « ث٭ٲؿة»٣ـكصذ٫ ٰٚ ٝىٲؽد٫ ا٣ُٮٱ٤ح 

ٚػٰ رزػة  لٝؿا٩ػ٫ ٦ػ٨ ا٣نػٕؿا  كاٵدثػة  كا١ٛ٧٣ػؿٱ٨  ا٣ذٰ رزػٯ ث٭ػة ٩ٛكػ٫، لـ

كا٧٣٪ةًػػ٤ٲ٨ ل٦سػػةؿ: لظ٧ػػؽ مػػٮٰٝ، كظػػةِٚ إثػػؿا٬ٲ٥، ك٦ىػػُٛٯ وػػةدؽ 

 «.ثؿا٬ٲ٥ ٬٪ة٩ٮ كٗٲؿ٥٬إا٣ؿإٰٚ، كٱٮقٙ ا٧ْٕ٣ح، ك

٠ةف ٰٚ رزةا٫ ٱٌٞؽس رصةؿ اٵدب كا١ٛ٣ؿ كا٣٪ٌةؿ، ٨٧٦ لقػ٭٧ٮا ٚػٰ »

ًى  دؿاز٭ػة ك٣٘ذ٭ػة، كٹ ٱٞػ٢  ٮاٮا ٦ػ٨ لص٤٭ػة، كلٗ٪ىػعَّ ا٣عٛةظ ٤ٔٯ ا٣ٕؿكثح، ك

دٞؽٱك٫ ٣٭ػ٥ ٔػ٨ دٞؽٱكػ٫ ٤٣ٕؿكثػح ذاد٭ػة ك٣٘ذ٭ػة، ك٬ػٮ ا٣ٞةاػ٢ ٚػٰ كوػٲذ٫ 

 «.ظةْٚٮا ٤ٔٯ ٣٘ذ٥١ ا٣ٕؿثٲح، ٧٠ة دعةْٚٮف ٤ٔٯ ٩ٮر ٔٲٮ٥١٩...»٤٣نجةب: 

٠ػػةف ٔؿكثػػٰ ا٣ٕٞٲػػؽة ظذػػٯ ا٣٪ؼػػةع، صٕػػ٢ ا٩ذ٧ػػة ق ا٣ٕؿثػػٰ ٤٦ع٧ذػػ٫ »

 :كٚػٜ كوػٲذ٫ ٤٣نػجةب ا١٣جؿل، دكف لف ٱؿ٬ٞ٭ػة ثٕىػجٲح لك ٔػؽا  ٤٣جنػؿٱح،

، «مةر٠ٮا ٰٚ ص٢ٕ ا٣ٕة٥٣ ل٠سؿ قػٕةدة، كٚػٰ صٕػ٢ اٷ٩كػة٩ٲح ل٠سػؿ إ٩كػة٩ٲح»

 «.٣٭ؾا ٠ةف ٦ذٛةاٺن ثة٩ذىةر ا٣ٕؿكثح، كا٩ذىةر ا٣نٕٮب ا٣ٛٞٲؿة...

*   *   * 
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٣ٞؽ وٌؿح اٵقذةذ ٔجؽ ا٧٣ٕٲ٨ ا٤٧٣ٮظٰ ٰٚ ا٣عٮار ا٣ؾم لصؿاق ٫ٕ٦ ا٣ػؽ٠ذٮر 

رااػ٫ ا٣ذٞؽ٦ٲػح ا٣ضؿٱبػح، آثػة١٣سٲؿ ٦ػ٨ « ا٣عؿٱػح»ٚة٢ً ا٣ؿثٲٰٕ، ك٩نؿ ٚػٰ صؿٱػؽة 

كدضةرث٫ ا٤٧ٕ٣ٲح ٰٚ ا٣عٲةة، ٦٪ؾ لف ٠ةف َٛٺن ٚػٰ ا٣ٕةمػؿة ٦ػ٨ ٧ٔػؿق، ظػٲ٨ رلل 

لظؽ ا٣سٮار ٰٚ ظ٧ه، ٦ع٧ٮٹن ٤ٔٯ ظ٧ػةر، ك٬ػٮ ٝذٲػ٢، كٱٞػؿع رلقػ٫ اٵرض، 

كا٣ٛؿ٩كٲٮف ٱعذ٤ٛٮف ثٞذ٫٤، ٠أ٩٭٥ ٔةاؽكف ٦ػ٨ ٩ىػؿ ٠جٲػؿ...كظٲ٨ َػؿدق ثٕ٪ػٙ 

ُٝةٔٲٲ٨ ٨٦ ٝىؿق كل٤ٗػٜ ثةثػ٫، ٵ٩ػ٫ ٹ ٱضػٮز ٤٣ٛٞػؿا  لف ٱؽ٩ٌكػٮا ٝىػؿ لظؽ اٷ

ل٩ػ٫ ٦ػٓ اٷُٝةٰٔ، كظٲ٨ ص٫٤ٕ لظؽ اٵقةدؾة اٵرقذٞؿاَٲٲ٨ ٱؿقػت ٚػٰ وػ٫ٛ، 

ك٬ػٮ اثػ٨  -ٵ٫٩ ٠نٙ ٫٣ ٨ٔ لو٢ ٔةا٤ذ٫ ٰٚ ظ٧ه، كٵ٫٩  ؛٩ةؿ ا٣ؽرصح اٵك٣ٯ

 ٹ ٱضٮز لف ٱى٢ إ٣ٯ ا٣ىٙ ا٣عةدم ٔنؿ .. -ا٣نٲغ ا٣ٛٞٲؿ 

ؼؿ ا٤٧٣ٮظٰ ٰٚ ا٣عٮار ثأ٫٩ مةرؾ ٰٚ إٱٞةظ ا٣نٕت ا٣ٕؿثٰ ا٣٘ةٚػ٢ كٱٛ

٦ػة ٱػـاؿ ظذػٯ  ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ا٣ٕؿثٰ، كثأ٫٩ -٦ٓ لوؽٝةا٫ ا٣ٲكةرٱٲ٨  -٨٦ قجةد٫ 

٣٭ػؾق ا٣ٮظػؽة  ، ٱؿٱؽ كظػؽة ل٦ذػ٫ ا٣ٕؿثٲػح كظؿٱذ٭ػة، ك١٣ػ٨َّ ةن ٔؿثٲٌ  ةن ا٣ٲٮـ ٝٮ٦ٲٌ 

 كٹ لف دٞٮـ ث٘ٲؿق. دذؼ٤ٯ ٔ٪٫، ، ٹ ٱ٨١٧ لفةن امذؿا٠ٲٌ  ةن ٧ٌ٦ٮ٩ةن اصذ٧ةٔٲٌ 

كٱٕذؿؼ ثأف ا٣ٛٞؿ كا٣جؤس ا٤٣ػؾٱ٨ ٔة٩ة٧٬ػة ٚػٰ ظٲةدػ٫، ٧٬ػة ٦ػة صٕػٺ 

كثأ٩ػػ٫ ٣ػػٲف ز٧ػػح د٪ػػةٝي ثػػٲ٨ ا٣ػػؽٱ٨  ،ٔٞٲؽدػػ٫ ا٧٣ةر٠كػػٲح دسجػػخ كدذؿٌقػػغ

ٚ٭ػػٮ ٱىػػ٤ٌٰ كٱىػػٮـ إذا اقػػذُةع، كٱػػؤ٨٦ ٚػػٰ ا٣ٮٝػػخ ٩ٛكػػ٫  ؛كا٧٣ةر٠كػػٲح

ة٥٣ لف ثٌؿكرة د٘ٲٲؿ ا٣٪ْةـ اٹصذ٧ةٰٔ، ك٤ٔػٯ ٠ػ٢ مػٕت ٦ػ٨ مػٕٮب ا٣ٕػ

 ٱأػؾ ٨٦ ا٧٣ةر٠كٲح ٦ة ٱذ٪ةقت ٦ٓ ك٫ًٕ اٹصذ٧ةٰٔ.

ث ٰٚ ا٧٣ٞةث٤ح ٨ٔ ٚٮًٯ ا٣٪ٞؽ ٰٚ ثٺد٩ة ا٣ٕؿثٲػح، كٔػ٨ وػ٤ح ا٣سٞةٚػح كدعؽٌ 

إف ٦نػ٤١ح ا٣سٞةٚػح ا٣ٕؿثٲػح »ثة٣عٲةة اٹصذ٧ةٔٲح، ك٦نػ٤١ح ا٣سٞةٚػح ا٣ٕؿثٲػح ٚٲٞػٮؿ: 

...ٚة٣٪ٞؽ إ٦ػة ٩ٞػؽ ةن اٵك٣ٯ ا٣ذٰ دض٧ٓ ٢٠ ا٧٣ن١ٺت، ٬ٰ ٚٞؽاف ا٣عؿٱح ٚٞؽا٩ةن دة٦ٌ 

٦ذؿص٥ ٱؿٱؽ لف ٱٛػؿض ٤ٔػٯ اٵدب ا٣ٕؿثػٰ ٦ٞػةٱٲف اٳداب ا٣ٕة٧٣ٲػح اٵػػؿل، 
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ٚٲ١ٌٮـ اٹوُٺظةت كا٧٤١٣ةت ا١٣جٲؿة دكف ٚ٭٥ ٦ٕ٪ة٬ة، لك ا٣ٞؽرة ٤ٔػٯ دُجٲٞ٭ػة 

كإ٦ػة ٩ٞػؽ قػُعٰ،  ؛ -كٱػة ٣ٶقػٙ  -٤ٔٯ لدث٪ة، ث٢ دكف ٚ٭٥ ٣٭ة ٔ٪ؽ دؿص٧ذ٭ػة 

ٵكؿ ٩ٞػػؽ ٦ضة٦ػػ٢ ٦ػػٌؽاح، ثكػػجت ا٣ٕٺٝػػةت ا :ٱ٪ٞكػػ٥ ٬ػػٮ لٱٌػػةن إ٣ػػٯ ٝكػػ٧ٲ٨

ا٣نؼىٲح، كا٣سة٩ٰ ٩ٞؽ ٝػٌؽاح ٩ػة٥ٝ، ثكػجت ا٣ٕٺٝػةت ا٣نؼىػٲح ٠ػؾ٣ٟ... كٝػؽ 

 «.اقذؽٔٯ ٬ؾاف ا٣٪ٮٔةف ٨٦ ا٣٪ٞؽ ٗٲةب ا٧٣ٞةٱٲف ا٣ؽٝٲٞح ٣ٶدب ٩سؿان كمٕؿان 

ا٣ذضؽٱػؽ ٚػٰ »كدعٌؽث ٨ٔ ًؿكرة إٱضةد لكزاف ٤٣نٕؿ ا٣عؽٱر ٚٞػةؿ: 

ة دكذ٤ـ٦٭ة لكًةع ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر، ك١٣ػ٨ ٣ػٲف ا٧٣ٮقٲٞٯ كاٵكزاف ًؿكر

٦ٕ٪ٯ ذ٣ٟ لف ٱ١ٮف ا٣نٕؿ دكف ٦ٮقٲٞٯ... ٩ع٨ ٩ُة٣ت ثة٣ذضؽٱػؽ كاػذػؿاع 

... ٣كػخ ًػؽ ا٣نػٕؿ ةن لكزاف صؽٱؽة، ك١٣٪ٰ ٹ لٌٝؿ ا٣ذؼ٤ٰ ٨ٔ اٵكزاف ٤٠ٲٌػ

ا٣عؽٱر، ك١٣٪ٰ ًؽ لف ٱذعٌٮؿ ٬ؾا ا٣نٕؿ إ٣ٯ ٩سؿ ٔةدم، ٹ ٱعذِٛ ثػأكزاف 

ثعؿٱح ا٣٪سؿ... كٚػٰ رلٱػٰ لف ٠سٲػؿان ٦ػ٨ ا٣نػٕؿ ا٣عػؽٱر ا٣نٕؿ، كٹ ٱعذِٛ 

٣ٲف مٕؿان، ٚة٣نٕؿ ٣ٲف ل٣ٛةّةن كٹ لكزا٩ةن، كإ٧٩ة ٬ٮ مػٕٮر ك٦ٌػ٧ٮف... ٹ 

ٗ٪ٯ ٤٣نٕؿ ٨ٔ ا٧٣ٮقٲٞٯ، ٧٠ة ٹ دكذ٘٪ٰ لكراؽ ا٣نضؿ ٔػ٨ ا٣عٛٲػٙ، كٹ 

 «.دكذ٘٪ٰ ل٦ٮاج ا٣جعؿ ٨ٔ ا٣٭ؽٱؿ...

دؿٚػٓ ٦كػذٮاق؟ إف ك٪ٍنػؿ ٚػٰ ا٣نػٕت ٦ة ٝٲ٧ػح ا٣سٞةٚػح إف ٣ػ٥ دي »كٝةؿ لػٲؿان: 

ػؿى  ض ٚػٰ كاص٭ػةت ا٧٣ؼػةزف، ا٣سٞةٚح دىجط ٔ٪ؽاؾ ظ٤ٲح ٰٚ صٲؽ د٧سػةؿ ٦ٲٌػخ ٱٕي

كظٞ٭ة لف د١ٮف ٚػٰ صٲػؽ ظكػ٪ة ، دـٱػؽ٬ة ا٣ع٤ٲػح ص٧ػةٹن، لك دـٱػؽ ٬ػٰ ظ٤ٲذ٭ػة 

ص٧ةٹن... ٹ ٱ٨١٧ لف ٩ٛى٢ ا٣سٞةٚح ٨ٔ ا٣عٲةة اٹصذ٧ةٔٲح، إٹ إذا ٚىػ٤٪ة اٵز٬ػةر 

 «.ٵ٩٭ةر ٨ٔ ا٣ؿكًح ا٧٣ُٕةر، ٣ذىجط وعؿا  ٦ضؽثح...كاٵمضةر كا

*   *   * 
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 ممذوح خسارجالذكتىر 
 وػٌاٌته تالؼرتٍح الراهٌح

 ()أ. د. ْتػ ا٨١تٮ انٍٰٗ

ٹ ٱكٓ ا٧٣ذذجٓ ٧٣ة ٱ٪نؿق ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ػؽكح ػكػةرة ٚػٰ ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح 

د٫ ثعػةؿ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ كٗٲؿ٬ة إٹ لف ٱ٘جٍ ا٣ؿص٢ ٤ٔٯ ٩نةَةد٫ كا٬ذ٧ة٦ة

كٹ رٱت لف ٦كٕةق ا٣ؿا٨٬ إ٣ٯ إ٧٠ػةؿ ثٕػي ٦ػٮاد ا٧٣ٕضػ٥  .ا٣عؽٱسح كا٧٣ٕةوؿة

ا٣ٕؿثٰ ٦كٕٯ ٩جٲ٢ ككصٲ٫ ك٫٣ ا١٣سٲؿ ٧٦ة ٱيكٮ٫ِّٗ، ك٬ٮ ٠ؾ٣ٟ ثعةصح إ٣ٯ مػضةٔح 

إ٧٩ة ٬ٰ ثة٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة، كٔ٪ةٱذ٭٥ ا٧٣كػذ٧ؿة ث٭ػة  -لٱح ٣٘ح  -٠جٲؿة ٹ د٪ٞى٫. ٚة٤٣٘ح 

ٚة٤ٔػػح ٚػػٰ ظٲػػةة اٵ٦ػػح، ثٮوػػٛ٭ة لداة ا٣ذ١ٛٲػػؿ، كا٣ذٕجٲػػؿ، ٬ػػٰ ٦ػػة ٱض٤ٕ٭ػػة ظٲٌػػح 

 كا٣ذٮاو٢ ٚٲ٧ة ثٲ٨ لث٪ةا٭ة، ك٦ٓ دؿاز٭ة، ك٦ة ديكِّف ث٭ة ٨٦ ٦ٮارٱر اٵ٥٦ اٵػؿل.

كٝؽ دٲٌكؿ ٣ٰ اٹَٺع ٤ٔٯ آػؿ ٦ة ػ٫ُ ٱؿا٫ٔ ٰٚ ثعس٫ ما٣سة٣ر 
 7م

٧٦ػة  

ٕٲ٨ ٦ػ٨ ٱذى٢ ث٧ةدة ٥٤ٔ كٗٲؿ٬ة، ك٩يًنؿ ٰٚ ا٣ضـ  ا٣سة٣ر ٦ػ٨ ا٧٣ض٤ػؽ ا٣ذكػ

 ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ا٣ؾم ٱٞذؿح ٚٲػ٫ إًػةٚح ثٌػٕح كٔنػؿٱ٨ ٦ػؽػٺن 

 .«٥٤ٔ»٦ةدة  ةٱ٢٧١ ث٭

                                                 

 ٤٠ٲح اٳداب. -د٦نٜ  لقذةذ ٰٚ صة٦ٕح  م

 ـ.5/9/9378كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ  

، ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ، ا٧٣ض٤ػؽ  «0إ٧٠ةؿ ٦ةدة ٣٘ٮٱح م»ل. د. ٧٦ؽكح ػكةرة،   7م

 .590-580ـ، ص ص  9377د٧ٮز  -7008٬ا٣ذكٕٮف، ا٣ضـ  ا٣سة٣ر، ر٦ٌةف 
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 ثٍد  نيٍدةت جدٗددة ٌدَ   ػدةم و  دٍة   »ىلد وجد اىددنؤر سادةرة    

دسيت اىيغ  اىػرب٘  اىٍػةصرة َو ق  بِ٘د  غرب٘د و وىهدَ بددممت ٌ دثد  ىدً 

ٔب(. وُظدراً و  ز و حة د()تهَ ىٓة غِدد اىلددٌة و ٌ دو  ػدو قاغولدوو اُػدد 

ىش٘ٔغٓةو  إ  اى ةج  تدغٔ إىٕ درا   نو ٌِٓة غيٕ حدةو وم دٍ٘ة اف ػدةمو 

ىٍػر دد  ٌدددى صددئحٓة ىدددسٔم اىٍػيددً اىػربددٖو بػددد    دسيددت ٌ٘دددا  

ام وػٍةم اىيغٔي. وإذا نة  ب  ِة  ِ٘صب غيٕ اف ػةمو  ذىم ف  إكرارْدة 

 (.855قص « صفةتٗاووبع ٌشولةتٓة ٌَ   ٍة   ةغيَ٘ وٌفػٔىَ٘ و ةئر اى

ْذا وكدد  حصدٕ اىددنؤر سادةرةو غِدد اىػدٔدة إىدٕ ٌػيٍدَ٘ ر ى  ٍ٘ٓدة 

ىيزب٘دديو « تدة  اىػدروس»ٌٍُ ِّيَ٘ ىيٍػةجً اىػرب٘  واى دٗ  و  وىٍٓدة كددًٗ ْدٔ 

اىدذي صدِػّ ٌيٍدع اىيغد  اىػرب٘د   دٖ « اىٍػيدً اىٔ د٘ »وثةٍُ٘ٓة حدٗث ْدٔ 

ٌِدَ «. غيدً»ٌَ اىيذر   و  وسٍاَ٘ ٌدسالً ٌأسٔذاً  اىلةْرةو ُ ٔاً ٌَ وتبدَ٘ ىدّ 

ثٍ   بػ  وغشدرَٗ ٌددسالً توندٍَ ُ دٔ »تَوَبُّػّ ىال وػٍةم اىيغٔي اىٍػةصر    

ٍَِد (و  ْٔىًَو واىَػيْ  وَ٘ دمى  جدٗدةو ٌِٓة ٌة ْٔ جدٗد تٍةٌةً بِة  ودمىد و ٌ دو قَغد

ٍَ  وٌِٓة ٌة يَدً(. ػْ انواب دممت إضدة ٘  غيدٕ ٌدة نةُدت ىدّو ٌ دو قااغدال  واى

 «.غيً»ا وِةداً إىٕ ٌة تلد  ٗلورح  بػ  وغشرَٗ ٌدسالً انٍةم ٌةدة و

ٌدَ « غيدً»اكودرح اىددنؤر سادةرة إضدة وّ غيدٕ اىيدذر  وىدى ٌراجػ  ٌة

 ەئژوجدُت    ٌَ واجبٖ     شّد غيٕ ٗدهو غٍالً بةٙٗ  اىهرٍٗ :  وٌداسو

و و غددزِّز ٌاددػةه اىِب٘ددو بددبػ  ٌددة بدددا ىددٖ ٌددَ [2اىٍةئدددة: ] ژ ۇئۇئ وئ وئ

 الحظةتو ٍُٗي٘ٓة حبِة اىٍشورك ىيػرب٘ و وإ  كصر بةغٖ  ٖ سدٌوٓة غَ بةغّ:ٌ

                                                 

نٍة ٗاوػٍيّ اىٍػةصدرو  كددًٗو ورد  دٖ « اُػد »ٌَ اىٍِة ب اىوِبّ٘ غيٕ    ا وػٍةم  (ق

بػددهو وربٍّدة كبدو بػ  ٌة اُوٕٓ إىِ٘ة ٌَ نال  اىلدٌة   ٖ اىلدر  اىرابدع اىٓيدري وٌدة 

َّ اىيغَٔٗ٘ ت ّفظدٔا ٌِدّو ووصدٍٔه  ذىمو وكد ورد  ن ر ٌة ورد  ٖ نال  اىٍوهيٍَّ٘. ىه

 بةىغي  واىي َو وىذىم  ٍْئه. = ]اىٍيي [.
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لك٣٭ػػة: لف ٦ػػ٨ ا٣ٌػػؿكرم، ٔ٪ػػؽ إظىػػة  دٹٹت لم ٦ػػةدة ٣٘ٮٱػػح، ٔػػؽـ 

اٹ٠ذٛة  ثة٣ٕٮدة إ٣ٯ ٦ٕػةص٥ ٝؽٱ٧ػح كظؽٱسػح ٦عػؽكدة لػػؾان ثىػٛذ٭ة ا٣ذ٧سٲ٤ٲػح، 

ا٣ؾم ٱيكٮِّغ و٪٫ٕ كإػؿاص٫  ْٮ٠ٟ١ ٤ٓش٣ ٛػٯ٣ أو ضػٯد إـ٫ا٩٤ ا٬٨١ذ٣ٟ لف 

١فةان ٤٣٪ةس. وعٲط لف ا٣ؽ٠ذٮر ػكةرة ٱنػٲؿ ٚػٰ ظٮامػٰ ثعسػ٫ إ٣ػٯ ٦ٕضػ٥ 

٣عػةصٰ ػ٤ٲٛػح،  ٞلٗ ا٨ِ١ة٬ن٤٣ضؿصة٩ٰ، ك ا١خٓؽٯٙاتك ٹث٨ ٦٪ْٮر،  ا١ٓؽب

ٵظ٧ػؽ ٧ٔػؿ ٦ؼذػةر،  ٤ٓش٣ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا٥١ٓانؽة٤٣ك١ة٠ٰ، ك ٤ٙخاح ا٬٢ٓ١مك

ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة، ٗٲؿ لف ٦ػ٨ ا٣ع٧١ػح  ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث٤ش٥ّ ا٣ؾم ٱٌٕؽق  ا٥١ٓش٣ ا١ٟتٰؽك

لف ٱكذٕٲ٨ ٰٚ دٞىٲ٫ ٣ٺقذ٧ٕةٹت ا٣عؽٱسح ٧٤٣ٛؿدات ث٧ٕةص٥ ظؽٱسح ٦ػ٨ ٦سػ٢ 

ا٥ِ٨٥١ةث ا٣ػؾم لوػؽرد٫  ا٥١ٓشة٣ ا١ٓؽةةٮ األـاـةٮٵظ٧ؽ رًػة، ك ٤خ٦ ا٢١ٖث

ٚػٰ دػٮ٩ف، كٗٲؿ٧٬ػة، ك٬ػٰ ٠سٲػؿة،  7989ٔةـ  ا١ٓؽةٰث ٢١خؽةٰث وا١رٜا٘ث وا٬٢ٓ١م

ٲ٭ة ًػؿكرٱح ٚػٰ دٌٞىػٰ ا٣ػؽٹٹت ا٣عؽٱسػح كا٧٣ٕةوػؿة ٧٤٣ٛػؿدات كا٣ٕٮدة إ٣

 ا٣ٕؿثٲح، ٵ٩٭ة قذ١ٮف ا٧٣ؿصٕٲح ا٧٣ٕذ٧ؽة ٰٚ ٬ؾق ا٣ؽٹٹت.

كزة٩ٲ٭ة: لف ٨٦ ا٣ع٧١ح ث١٧ةف ا٣جعر ٨ٔ ٦ىؽر ٠ػ٢ ٦ٛػؿدة صؽٱػؽة كدجػٲ٨ُّ 

كاٝٓ و٤ح دٹ٣ذ٭ة ثة٣عٲةة ا٣ٕؿثٲح ا٣عؽٱسح، ػةوح لف ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ٛؿدات ا٧٣ٮ٣ٌػؽة 

.  Loan-translation calqueمؽٱسةن ٬ػٰ ٦ػ٨ اٹٝذػؿاض ا٤٣٘ػٮم ثُؿٱػٜ ا٣ذؿص٧ػح ظ

ك٦ٕ٪ٯ ٬ؾا ل٫٩ ٹ ثؽ ٨٦ ا٣ٕٮدة إ٣ٯ ا٧٣ٕػةص٥ ز٪ةاٲػح ا٤٣٘ػح ا٣ذػٰ دػ٥ اٝذػؿاض ٬ػؾق 

ا٧٣ٛػػؿدات ٦ػػ٨ ٣٘ذ٭ػػة اٵص٪جٲػػح ا٣سة٩ٲػػح، لم ٦ػػ٨ اٷ٤١٩ٲـٱػػح كا٣ٛؿ٩كػػٲح كاٵ٧٣ة٩ٲػػح 

 ٭٥ اٷمةرة إ٣ٯ اٵو٢ اٵص٪جٰ ٧٤١٤٣ح٨٦ ا٧٣ :كاٷقجة٩ٲح كٗٲؿ٬ة. كثٕجةرة لػؿل

دعٮٹت إ٣ٯ لف اقذٌٞؿت ٰٚ ا٣٪ْةـ ا٤٣٘ػٮم ا٣ٕؿثػٰ ٨٦ َؿل ٤ٔٯ دٹ٣ذ٭ة  كإ٣ٯ ٦ة

ثؽٹ٣ذ٭ة ا٧٣عؽدة. كٱ٨١٧ لف ٱنٲؿ ا٧٣ؿ  ٬٪ة إ٣ٯ ثٕي ا٧٣ٕػةص٥ ا٧٣كػةٔؽة 

٣ؽارقػٰ ا٤٣٘ػح اٷ٤١٩ٲـٱػح  ٛةا٬٤س أٞفة٬ٙرد ا١طةػٯدا٧٣ضةؿ ٨٦ ٦س٢  ٰٚ ٬ؾا

٩ضةح ا٣ن٧ٕح، كوؽر ٨ٔ ٦ُجٕح صة٦ٕػح  ا٣ؾم ٔ٪ٲخ ث٫ د.  Oxford Wordpowerم

، ا٣ؾم ٱنؿح ٢٠ ٦ٛػؿدة ثةٷ٤١٩ٲـٱػح لكٹن، زػ٥ ٱٕٞػت ٤ٔٲ٭ػة 9333ل٠كٛٮرد ٔةـ 
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 Oxford English-Arabic) قاموس أكسفورد: إنكليزي  ربيز بًقابوّا اهعربٔ، و

Dictionary)  عيا   صيحة  ييٌ اهق يع اهم(ٖير( اه يا   0455ٕقع فئ (اهضخى

عيٌ ؛ فضيً  (N. S. Doniachن. س.  وٍٖيا  حسيُ بحةرٕير  عيٌ اهَارير ٍ 0890

 حسٌ اهمرئ. هي المغن يَٖر بعو(مٔ و هيالمورد يعجًٔ 

ولذهك يٌ اهًّى اهحَ(ٖيُ فئ ِيذا اهًقيا  عويٓ قن اض حيراو اهو يْ  عيٌ 

طرٕق اهحرجً  َٕ( ٔ قن ٕمْن يشيحْعا  باححاطي  بيتضضت اهًحياِٖى اهًحرجًي  

وي  وةاتّا
 2)

ٖن اهًثال إن لوً  اهعْهً ، فعوٓ س(
 3)

هٖست غٖر ترجً  حتٕثي   

وفئ حيٌٖ إن  .(Mondialisation واهحرٍسٖ   (Globalization هوموًحٌٖ احٍموٖزٕ  

ق  اهمرة األ ضٖ ،  األيير اهيذ   عيا  (Globe اهموً  احٍموٖزٕ  يشحق  يٌ لوً  

رٍسٖ  يشحق  ييٌ باهمْل(ٖ ( واهموً  اهح (Globalization بعض اهعرب إهٓ ترجً  

 Le monde)  ،ٕحزإييت تييه ٖر  فيئ اهححمٖيير  ًِييا إهييٓ يَ ييْ الوحتشييٖر ق  اهعيياه،ى

اهسٖاسٔ واض ح ا   واهعسمر  اهًعاصر، ٕسعٓ إهٓ تتبّر لن  ضٖ  يٌ خيًل 

                                                 

اهحهصيٖن وييا »ع(ت اهَ(ٔ اصي ٖ،، اٍ ر ب رو اضطًع عوٓ اهًزٕت فٔ ِذ  اهًسهه :  (2 

، اهسيَ  0293األسي(ْع األ بئ، اهعيت  ، «ٕثي ق  ا  يا اهحهصٖن فٔ اهثقاف  اهعربٖ  اهةت

 .6، ص 2502-2-00اهسا س  واهعشرون، تا ٕخ 

 ,”Derek C. Maus, “Globalizationاٍ ر ب رو اضطًع عويٓ يحّيْ  اهعْهًي : (3 

in: The Encyclopaedia of Literary and Cultural Theory,  Volumes, 

General Editor Michael Ryan (Wiley-Blackwell, ), 

pp.;  يا ة  ولذهك“Globalization”: 

Key Concepts in Cultural Theory, Second Edition, edited by Andrew 

Edgar and Peter Sedgwick (Routledge, London and New York, 

), pp. . 

 Dr. Nayef R.F. Al-Rodhan and Ambassador Gérardوليييذهك: 

Stoudmann, Definitions of Globalization: A Comprehensive 

Overview and a Proposed Definition, (Geneva 5Centre for 

Security Policy, Geneva, ).  
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ا٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ة ٨٦ ٦٪ْٮر مة٢٦ ٤٣ٕة٣ى٥ اٵرًٰ، لك ا١٣ؿة اٵرًٲح، ٦ذضةكزان ٦ؼذ٤ػٙ 

 ذٰ دذؼ٢٤ ٬ؾا ا٣ٕة٥٣، لك ٬ؾق ا١٣ؿة.ا٣عؽكد ا٣

٥٢َٓا٧ٰثك٠ؾا ا٣نأف ٰٚ دٹ٣ح ٦ى٤ُط  ا١
 0م

ا٣ؾم ٱنػٲؿ إ٣ػٯ ٩ػٮع   Secularismم 

٪ؽ ا٣٪ْؿ ٚػٰ مػؤكف اٷ٩كػةف ا٣عػؽٱر كا٧٣ٕةوػؿ،  ٨٦ ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣ؾم ٱيعٲٌؽ ا٣ؽٱ٨ٔ 

 ٰ ٨ ا٣ؽك٣ح ا٣ذػ ٪ٰ ذ٣ٟ ٦عةرثذى٫، لك ٦عةرثح ا٧٣ذؽٱ٪ٲ٨، كإ٧٩ة ٚى٢ ا٣ؽٱ٨ٔ  دكف لف ٕٱ

 ، ٰ اٷ٩كػة٩ٰ ةٔؽة ٨٦ ا٣ٞػة٩ٮف ا٣ٮًػٕ ٤ٯٝ  ٱ٪جٰ٘ لف دٞٮـ، ٚٲ٧ة ٱؿاق لدجةع ا٧٤ٕ٣ة٩ٲح،ٔ 

ـ مأ٫٩ لك مؤك٫٩ ث٫.  ٥٤ ث٧ة ٱ٨١٧ لف ٱٞٮ إضاٌةث ا١ٜةارئ  ول رٯب أنٵف اٷ٩كةف ٔل

٥٢ْاً ةأن٬ل ا٥٢ٟ١خ٦ٰ ىؽورة لزةث، ألن ٪ؼه األن٬ل حل٠ٟ ا٥١ؽسٰٓث ا١خٮ ٯُفةخ٨ػ 

٦ ذ٪٦ ا١ػٞخ٬ر عفارة.إ٫ٰ١ا ٘ٮ حطػٯػ دل١خ٫ا، و  ٪٬ ٤إابْ 

كزة٣س٭ػػة: ًػػؿكرة ا٣ذ٪جُّػػ٫ إ٣ػػٯ لف ثٕػػي ا٧٣ٛػػؿدات ا٣عؽٱسػػح ػةوػػح ث٤ٕػػٮـ 

ك٦ٲػػةدٱ٨ ٦ٕؿٚػػح ٦عػػؽدة، ك٣ػػؾا ٚػػإف دٹٹد٭ػػة ٦ع١ٮ٦ػػح ثأ٧ْ٩ػػح ٬ػػؾق ا٤ٕ٣ػػٮـ 

ْال٤ةثكا٣كٲةٝةت اٷمةرٱح ا٣ؼةوح ث٭ػة؛ ٤ٕٚػٯ قػجٲ٢ ا٧٣سػةؿ إف ٧٤٠ػح 
 5م

ا٣ذػٰ  

ا٣ػؾم   Semiologyماٵقةقػٰ ٤ٕ٣ػ٥ ا٣ٕٺ٦ػةت ٬ٰ ا٧٣عٮر   Signمدٞةث٢ ٧٤٠ح 

٤فةا  ٘ةٮ ٢ْة٣ ٚػٰ ٠ذةثػ٫   Ferdinand de Saussureثٌنؿ ث٫ مٚؿدٱ٪ةف دكقٮقػٲؿ 

، ك٨٦ زى٥ ٢٠ ٦ة ٱذى٢ ث٭ة ٱ٪جٰ٘  Course de linguistique générale) ا٢١ٖث ا١ٓام

 دؽثٌؿق ٨٦ ٦٪ْٮر ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ا٣ؾم ازد٬ؿ كدٌُٮر ٤ٔٯ ٦ؽل ل٠سؿ ٨٦ ٝؿف ٰٚ لكرثػة

ا٣ػؽ٠ذٮر ػكػةرة ٣ػ٥  فَّ لكل٦ؿٱ١ة كٗٲؿ٧٬ة. كٱ٨١٧ لف ٱٺظػِ ا٣ٞػةرئ ا٧٣ػؽٜٝ 

 ٱٮرد لقةقةن ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ، ٵ٫٩ ٌٔٮؿ ٤ٔٯ ٦ةثٲ٨ ٱؽٱ٫ ٨٦ ٦ؿاصٓ ٦عؽكدة.

                                                 

، م٦ؿ٠ػـ دراقػةت ا٣ٮظػؽة ا٣ٕؿثٲػح، 0ا٧٤ٕ٣ة٩ٲح ٦ػ٨ ٦٪ْػٮر ٦ؼذ٤ػٙ، ط  ٔـٱـ ا٧ْٕ٣ح،  0م

  .9338ثٲؿكت، 

 : Semiologyك٦ٮٕٝ٭ة ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٕٺ٦ةت  ث٘ؿض اٹَٺع ٤ٔٯ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ٕٺ٦ح  5م

“Semiotics/Semiology”, “Sign”, in: Key Concepts in Cultural Theory, 

ibid, pp.  and p. . 
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  Calqueمٚ٭ٰ ٣ٲكخ ٗٲػؿ دؿص٧ػح  ،«اقذٕٺ٦ةت»ك٠ؾا ا٣نأف ٰٚ ٧٤٠ح 

ؽٱػؽة ٚػٰ ، ك٨١٣ ٣٭ػة دٹٹت ٔ Informationم٧٤٣ٛؿدة اٷ٤١٩ٲـٱح كا٣ٛؿ٩كٲح 

وزارة »اإلْةالم ٘ةٮ ٬ؾق ا٤٣٘ةت ٱ٧ٲـ٬ة اٹقػذ٧ٕةؿ كا٣كػٲةؽ، ٚ٭ػٰ ث٧ٕ٪ػٯ 

 ٚػػػٰ ا٤٬٢ٓ٥١ةةةات، ك٬ػػػٰ ث٧ٕ٪ػػػٯ  Ministry of Informationم «اإلْةةةالم

، ك٢٠ ذ٣ٟ إ٣ٯ صة٩ػت ٦ػة حٜا٧ث ا٤٬٢ٓ٥١ات، لم  Information Technologyم

، ك٦ػ٨ لكردق ا٣ؽ٠ذٮر ػكةرة ٰٚ ثعس٫ ا٣ؾم ل٢ٛٗ ٦ؿصٕٲةت ٬ػؾق ا٣ػؽٹٹت

 ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٱن٢ِّ١ ٦ؿصٕٲح ٠ةٚٲح. زى٥َّ رلل لف ٦ة

كراثٕ٭ة: ا٣ذ٪ج٫ُّ إ٣ٯ لف ا١٣سؿة ا١٣ةزؿة ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ٛؿدات ٬ٰ اقػذ٧ٕةٹت 

، ك٬ٰ ٣ؾ٣ٟ ٦ع١ٮ٦ح ثة٣٪ْةـ ا٤٣٘ٮم ا٣ؾم ٱ٭ٲ٨٧ ٤ٔػٯ ()ٰٚ ا٤٣٘ح ا٧٣ع١ٲح

٥َٰ٢ةث٦سػ٢:  ؛اٷ٩نة  ا٣ٛؿدم ا٣ٕة٦ٰ رة، ، ا٣ذػٰ لمػةر إ٣ٲ٭ػة ا٣ػؽ٠ذٮر ػكػةا١خَّٓ

كا٣ذٰ دػ٤خ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ع١ٲٌح ٦ٓ دػٮؿ ا٣٭ةدٙ ا٧٣ع٧ٮؿ، لك ا٣ؼ٤ٮم، 

لك ا٣٪ٞةؿ، ق٫٧ٌ ٦ة مبخ. ك٨٦ ا٧٣٭٥ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٞةـ ا٣ؽٔٮة إ٣ػٯ دراقػح ٬ػؾق 

ا٧٣ٛؿدات، ك٨٦ ز٥ د٦ض٭ة ٰٚ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٕؿثػٰ ا٣عػؽٱر ٣ذ١ػٮف صػـ ان ٦ػ٨ 

 ا٣٪ْةـ ا٤٣٘ٮم ا٣ؼةص ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح.

٣ذ٪ج٫ٌ إ٣ٯ لف ٢٠ ٦ٛؿدة ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ٛؿدات ٣٭ػة دػةرٱغ دػػٮؿ كػة٦ك٭ة: ا

٦عؽد ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كلف ز٧ػح ٔٮا٦ػ٢ ل٤٦ػخ دػٮ٣٭ػة ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ذػةرٱغ، 

ل٧٬٭ة ظةصح اٵ٦ح إ٣ػٯ ا٤٣عػةؽ ثؿ٠ػت اٵ٦ػ٥ اٵػػؿل ٚػٰ ٦ٲػةدٱ٨ ا٤ٕ٣ػٮـ 

كا٧٣ٕةرؼ كا٣ى٪ةٔةت. وعٲط لف ا٣ٕؿثٲح ٹ دـاؿ ظذٯ ٱٮ٦٪ة ٬ؾا دٛذٞؿ إ٣ػٯ 

ةرٱؼٰ، ك٨١٣ لػؾ ٬ؾا ا٣ٕة٢٦ ثة٣عكجةف ٦٭٥ ٰٚ ٦٪ةٝنػح دٹ٣ػح لٱػح ٦ٕض٥ د

                                                 

ػٌؽ ٦ُةثٞػح ٢ٌٕ٣ ا٣ى  م ٕى ي عٲط لف ٥ْٕ٦ د٤ٟ اٵ٣ٛةظ ٨٦ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ٕةوػؿة، ا٣ذػٰ ٹ د

٤٣٭ضح ا٣ٕة٦ٲٌح، كإف ٠ةف ٚٲ٭ة مٰ  ٦٪٭ة؛ ١ٚأٌف ا٣ىعٲط لٌف ل٢ٝ ا٤ٞ٣ٲ٢ ٨٦ د٤ػٟ اٵ٣ٛػةظ 

، لك لٌف لو٫٤ ٨٦ ا٣ٕة٦ٲٌح ا٧٣ع١ٲح. = ]ا٧٣ض٤ح[. ٌٰ  ٱ٨١٧ لف ٱٮق٥ ثة٣ٕة٦
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يفسدة، ويادام اهرلتْر دسارة قر أدز غوٓ غاتقُ ِذزه اهًًّذث اهيوٖوذث  ذ ن 

 غوُٖ أن ٕشفع لن يػَٓ جرٕر ةتارٕخ ددْهُ إهٓ اهػسةٖث.

ُمِستّا ةػذظ  طذحا   وسادسّا: عسورة األدز ةاهحستان توك اهًػأٍ اهتٕٔ 

ث هًفسدات يػَٖث ٍتٖيث ا اهػسٖة تقٍَّْ « ٕذتوف»)يفسدة  ،تأثسِى اهالواغٔ ةوغث أجَتٖثٕ 

ٔ  ()اإلٍموٖشٕذث واهفسٍسذٖث (frequent)تسجًذث هموًذث « ٕتسدد غوٓ»ةًػَٓ  وتمثذس  ذ

ًمذٌ أن تمذْن يطذرراً يًّذاً  ذء  ٕ  زا أن لتاةذاتِ  لتاةات طُ حسٌٖ(. ويػَِٓ 

ٓ اهوغث  ٔ اهيرٕرة اهتٔ أددوِْا إه ث.هوموًات اهيرٕرة ذات اهًػاٍ  اهػسٖة

وأدٖساً ٕسى ضاحب ِزه اهسطْر،  ٔ يػسض يساجػتُ هًا أعا ُ اهذرلتْر 

)ةذر ً « درجة »دسارة يٌ د  ت هويزر غوى، أن يٌ األ غن استػًال لوًذث 

ِذذٔ « درجةة »اهتذذٔ ٕقتسحّذذا اهذذرلتْر دسذذارة(ة ألن لوًذذث  عالوةة يذذٌ لوًذذث 

مىدريةةٌ يامىسةةملىن ي ةةييامسةةمالحيايومفيًٌةة ي ةةييامىليسةةيحيامملنٌىٌةة يا

، غوذٓ يٖذس يذا ذلذسه اهذرلتْر «املالو يامىويٌقٌ ». ولزهك وامميولٌ يامسورً 

تشةٌ ي، «ٕرل غوٓ ٍْع اهطْت ويستْاه اهًْسذٖقٔ»دسارة اهزي رأى  ّٖا ريشاً 

امىسةمدً ةيواميٌاةيويوامسةوداوي» ييامكميبيحيامل بٌ يامىليص ةيإمىيوييًل فيبةةي

 ممفةددديبىوعة ييToneأوةييبيقة يامتةوحياممييتفةدديامةنوي ي«يوذاحيامسييإمخ

املالو يعنىيُيندهيامقطل يامىويٌقٌ يوثليدويرييوي
(6)

. 

 واهلل يٌ ورا  اهقطر.

                                                 

()  ًٕمٌ  -ةًا  ُٖ يٌ ٍفٔ لْن ِزا ا ستػًال غسةٖاً  -ِمزا قال األستاذ اهمسٕى! وِزا  

َٓ: تسدّد غوٓ = قرٕى يشتّس غَر اهقذريا ، ةًػ« ادتوف إهٓ»قتْهُة ألّن استػًال اهفػن 

اة  فٔ تاج اهػسوس:  وادتوف إهٖذُ ادتال ذث واحذرة، »وقر ٍّص غوُٖ ةػظ اهًػاجى ٍطًّ

 ]اهًيوث[.«. = وِْ ٕذتوف إهٓ  الن: ٕتَسدّد.

 :َُٕظس هوًشٕر غٌ اهتروٌٕ اهًْسٖقٔ (6)

Joseph Machlis, The Enjoyment of Music: An Introduction to 

Perceptive Listening, Revised Edition (W. W. Norton & Company, 

New York, ), pp. .  





 
 

 ()تسار ا دلم ا و   ت اضرلمحاا 

                                                 

( )سيِمنار  :المدارسة( وي اممقابل امعربي مكنمةseminarاألجنبية، وتعني بحثاً يقدمه أحد أعضاء ) ،،اممجمع 

 في مجنس اممجم،.ومناقشته به  منتذاكر   
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 التطىر اللغىي يف الؼرتٍح املؼاصرج
ح
ّ
 ػاه

ٌ
 إطاللح

 ()د. ْتػ ا٨١انؽ إـ٥ا٠ْٰ ّْفافأ. 

٧٬ة ٦ىػ٤ُعةن لك دذعٌؿؾ ا٧٣عةًؿة ث٧ٮًٮٔ٭ة ثٲ٨ ُٝجٲ٨ ٹ ٱؼ٤ٮ لظؽي 

ر، كاٳػػؿ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٧٣ٕةوػؿة، كدػؽكر ٚػٰ  ٦ٛ٭ٮ٦ةن ٨٦ ػٺؼ: اٵٌكؿ ا٣ذُػٮُّ

دى٢ لظٲة٩ةن إ٣ٯ ظٌؽ ا٣ذ٪ةٝي. ك٣٭ػؾا كذاؾ ٝػؽ دضػؽ  ٤ٟٚ ٌٝٲٌح دذ٪ة٬ج٭ة آرا ه 

 .ٰٚ ثٕي ١٦ٌٮ٩ةد٫ ا٧٤ٕ٣ٲٌح كا٧٣٪٭ضٲٌح ٱٌٛؿ كٱذؿؾ ٦ٕٞؽق ٣ٺػذٺؼ اٷص٧ةعى 

ىالتطوُّر: *
ٌٰ ٤٣ٕٛػ٢ا٣ذٌُٮر ٦ىؽر ٝٲ ر» ةقػ ػٮَّ ُى ى ٱػؽٌؿ ثج٪ٲذػ٫ كدٹ٣ذػ٫  ، ك٬ػٮ ٕٚػ٢ه «د

اٹقذ٧ٕة٣ٲٌح ٤ٔٯ اٹ٩ذٞةؿ كا٣ذعٌٮؿ ٨٦ َٮر إ٣ٯ َٮر، ا٩ذٞةؿى د٘ٲٌؿ. كٝؽ ٣ً٭ػش 

ٔي٪ٲخ ثؿوػؽ  ث٫ ا٧٣عؽزٮف، كٹقٲ٧ٌة ثٕؽ ّ٭ٮر ثٕي اٳرا  كا٣٪ْؿٱةت ا٣ذٰ 

ٹدػػ٫ ؿات اٹصذ٧ةٔٲػػح كا٣كٲةقػػٲح، لك ثذٞػػؽٱؿات ػ٤ػػٜ اٷ٩كػػةف كدعٮٌ ا٣ذ٘ٲٌػػ

 . داركفػم٠٪ْؿٱح ا٣ذٌُٮر ٣

ٌٞةتو ٧ٌ٦ػة ٣ػ٥ ٱ٪ذػ٫ً إ٣ٲ٪ػة ٚٲػ٫ د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ  ك٬ؾا ا٤٣ِٛ ٕٚٺن ك٦ىؽران ك٦نذ

زٲ٨ اقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿب ٫٣ ٰٚ ز٨٦ ا٣ٛىةظح اٵك٣ٯ. ك٨٦ ٬٪ة ٦٪ٓ ثٕيي ا٧٣عػؽى 

                                                 

٬ػؾق ل٣ٞٯ ٌٔٮ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ اٵقػذةذ ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ ا٣٪ةوػؿ ٔكػةؼ   م

 ـ.07/5/9377ا٧٣عةًؿة ثذةرٱغ 
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ٌضػح ٦ؼة٣ٛػح ا٧٣٪ٞػٮؿ كا٧٣كػ٧ٮع؛ ٵٌف ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٦ػ٨ اٵٕٚػةؿ  ى٫ ثعي اقذ٧ٕة٣

ٲؽ ٬ؾا ؿ كد٘ٲَّؿ كدجٌؽؿ. كدىؿٱٛةد٭ة ٦ة ٱٛي  ا٧٣ٕ٪ٯ، ك٦٪٭ة دعٮَّ

٤ٔٯ لٌف ذ٣ٟ ٹ ٱٕ٪ٰ لٌف ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ ٦يٍعؽىث ٧٠ة ٱع٤ٮ ٣جٕي ا٣جػةظسٲ٨ 

لف ٱؿل؛ ٵٌف ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٕٚٺن ك٦ىؽران ٧ٌ٦ة اقذ٫٤٧ٕ ٦ذػأٌػؿك ا٣ٞػؽ٦ة . ك٣ػٟ لف 

٤ح ٦كػذٌٞؿة ٝجػ٢ ٩عػٮ ز٧ة٩ٲػح ٝػؿكف ٠ة٩خ ٦كذ٧ٕى  دٞٮؿ ثة٧َب٪ةف: إٌف ٬ؾق ا٧٤١٣ح

ٌٰ  ٯ اٵ٤ٔ.٢ٌٝ ا٣ً ؿى  : 608٬مت  ٚٞؽ كردت ٦سٺن ٰٚ ٠ٺـ لثٰ ا٣عك٨ ا٣عى

ر » ػٮُّ ُى ى دىت ا٣جٲةف ٨ٔ د ٝةؿ ٰٚ ٠ذةث٫ ما٧٣ٛذةح  ٦ة ٩ٌى٫: ا٣جةب ا٣ؿاثٓ ٰٚ ري

«اٷ٩كةف ثذؿٌٝٲ٫ ٰٚ دىرىج اٷٱ٧ةف كدؿدٌٱ٫ ٰٚ دىرىؾ ا١٣ٛؿاف:...
 7م

. 

ٌٰ مت  لٱٌةن  ككٕٝخ اثػ٨ ٔؿٚػح   ك705٬ٰٚ ٠ػٺـ لثػٰ ظٲٌػةف اٵ٩ؽ٣كػ

 838٬مت    كاث٨ ػ٤ؽكف830٬ مت
 9م

. 

ر»اٵا٧ٌح دا٣ٌحه ٤ٔٯ لٌف ٦ى٤ُطى  ٬ؤٹ  ك٩ىٮصي  ا٧٣ٕ٪ػٯ  ٥٣ ٱ٘ةدرً  «ا٣ذُٮُّ

ا٤٣٘ٮمَّ ا٣ؾم د٪جئ ٔ٪٫ وٲ٘ح ا٢ٕٛ٣ كا٧٣ىؽر ٨٦ ا٣ذعٌٮؿ كاٹ٩ذٞةؿ ٨٦ ظػةؿ 

ػ٫ لظ١ػةـي ٝٲ٧ػح ٚ٭ػٮ ثٕجػةرة  .إ٣ٯ ظةؿ، ك٨٦ َػٮر إ٣ػٯ َػٮر، دكف لف دٺثكى

. ٍكػ٦عةٱؽ، ػةؿو ٰٚ ذادػ٫ كلوػ٫٤ ٦ػ٨ ٦ٕ٪ػٯ ا٣عي  ٤ُطه لػؿل: ٦ى ٌٰ ٨ كا٣ؿٝػ

ق كلزجذػ٫ ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥  ك٤ٔٯ ٬ؾا صؿل ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة إذ لٝػؿَّ

 ا٣ٮقٲٍ، ثٕؽ ا٣ٮزٮؽ ٨٦ وعذ٫.

                                                 

٥ْ٩ ا٣ؽرر ٰٚ د٪ةقت اٳٱةت كا٣كٮر، ا٣جٞػةٰٔ، دػط ٔجػؽ ا٣ػؿزاؽ ٗة٣ػت ا٧٣٭ػؽم، دار   7م

ا٣ٞػة٬ؿة،  - دار ا١٣ذػةب اٷقػٺ٦ٰ جٕػح، ك0/009َ، 7995ثٲؿكت،  -ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح 

5/873. 

كدٛكػٲؿ اثػ٨  ؛5/063دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح، ،اٵ٩ؽ٣كػٰ ا٣جعؿ ا٧٣عٲٍ، لثٮ ظٲػةف ا٩ْؿ:  9م

؛ ك دٱٮاف ا٧٣جذؽل كا٣ؼجؿ ٚػٰ دػةرٱغ ا٣ٕػؿب 0/99دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح،  ٔؿٚح، اث٨ ٔؿٚح،

كا٣جؿثؿ ك٨٦ ٔةوؿ٥٬ ٨٦ ذكم ا٣نأف اٵ٠جؿ، اث٨ ػ٤ؽكف، دط ػ٤ٲ٢ معةدة، دار ا١ٛ٣ؿ، 

 .9/86 ،7988، 9ثٲؿكت، ط 
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ٚػػػٰ دجٲػػػٲ٨ ا٧٣ٕ٪ػػػٯ ا٤٣٘ػػػٮٌم  مَػػػٮر  كرد ٚػػػٰ ا٧٣ٕضػػػ٥ ا٣ٮقػػػٲٍ

 : ٌٰ ر:»كاٹوُٺظ ؿى ٨٦ َٮر إ٣ػٯ َػٮر م٦ػش . دُٮَّ ر  دعٮَّ ا٣ذ٘ٲُّػؿ  :ما٣ذُػٮُّ

 ٌٰ ٤ى ا٣ؾم ٱعؽث ٰٚ ث٪ٲح ا١٣ةا٪ةت ا٣عٲٌ  ا٣ذؽرٱض ٜ لٱٌةن ٤ٔػٯ ح كق٤ٮ٠٭ة؛ كٱُي

ؿ ا٣ذؽرٱضٰ ا٣ؾم ٱعؽث ٰٚ دؿ٠ٲت ا٧٣ضذ٧ٓ لك ا٣ٕٺٝػةت لك ا٣ػ٪٥ْ لك ا٣ذ٘ٲٌ 

 .«ا٣ٞٲ٥ ا٣كةاؽة ٚٲ٫

: إٌف دٹ٣ػػح ٦ىػػ٤ُط  كدىػػؿٱٛةد٫ ٤ٔػػٯ  «ا٣ذُػػٌٮر»ك٣ػػؾ٣ٟ ٱ١٧ػػ٨ ا٣ٞػػٮؿي

 ٌٰ زػح ٹ دؼ٤ػٮ ٦ػ٨ ٝٲ٧ػح ٦يٌػةٚح رث٧ٌػة ػ٤ٕذ٭ػة ؽى عٍ دٹ٣ح ٔؿٚٲٌح ٦ي ا٣ذٌٞؽـ كا٣ؿٝ

ا٣٪ْؿٱةت كاٵ١ٚةر اٹصذ٧ةٔٲٌح كا٤ٛ٣كٛٲٌح. ٤ٔٯ لٌف دٹ٣ح ا٣ذُػٌٮر  ٤ٔٲ٭ة ثٕيي 

اٹٝذٌةاٲٌح لك ا٧ٌ٣٪ٲٌح ٤ٔٯ ا٣ذٌٞؽـ ٰٚ ٦ضؿل ا٣ـ٨٦ كظؿ٠ح ا٣عٲػةة كا٣ذػةرٱغ 

ٱع٥١ ٤ٔٯ ٬ػؾق ك٨٦ ٬٪ة ٣ٲف ٧٤٣ؿ  لف  د٭ؽـ ذ٣ٟ كد٪٫ٌٞ. ٣ٲكخ ٦ىةدرةن 

ٌػٰوٮر ا٣ذٌُٮر ثٞٲ٧ح ا٣ذؿٌٰٝ إٌٹ إذا ٠ة٩خ ث٪ٌة ة  ا٣ىٮرة لك د٤ٟ ٨٦ إ٣ػٯ  دٛي

 ًٰ ا٧٣س٧ؿ. كإٌٹ  ٚةاؽة ٰٚ ٦ذ٤ٌٕٞةد٭ة، ك٠ة٩خ ػُٮة ٰٚ ا٣ُؿٱٜ ا٣ىعٲط كا٣كٕ

ٰٚ كاٝٓ ا٣ٕة٥٣ ا٧٣ٕةوػؿ كص٭ػةن  ٚ٭٢ ٣ٟ لف دٌٕؽ ٢ٌ٠ وٮرة ٨٦ وٮر ا٣ذٌُٮر

، كٚٲ٭ة ٌٰ ٔنػؿاتي ا٣ىػٮر ا٣ذػٰ ٹ دٕػؽك ٔ٪ػؽ ا٣ذأ٦ُّػ٢  ٨٦ كصٮق ا٣ذٌٞؽـ كا٣ؿٝ

 كا٣ذعٞٲٜ لف د١ٮف ًؿثةن ٨٦ ا٣٪١ٮص كا٣ٞ٭ٞؿل؟ .

ىالطربّوظىالمطاصرة:* 
، ك٬ػٮ «ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌػح ا٧٣ٕةوػؿة»٨٦ ٦ى٤ُط  ٦ؼذىؿه  «ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة»

ػ٧ِّٲىخ ث٭ػة ا٤٣٘ػحي ا٣ذػٰ ٱكػذ٤٧ٕ٭ة ا٣ٕػؿب  لظؽ ا٧٣ى٤ُعةت لك اٵق٧ة  ا٣ذػٰ قي

ٙي ا٧٣ٕةوػػؿكف. ك٬ػػ  ٮ ٦ػػ٨ ل٠سػػؿ ا٧٣ىػػ٤ُعةت مػػٲٮٔةن كدٌٝػػح دٕجٲػػؿ. ككوػػ

ٚٲ٫ ٹ ٱؤذف ثة٩ُٞةع ظج٢ ٦كٲؿة ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح، كاقػذٞٺؿ وػٮر٬ة  «ا٧٣ٕةوؿة»

ٌٰ ٦٪ةقػت ٣٭ػؾا ا٣ٮاٝػٓ  ثٌٕ٭ة ٨ٔ ثٕي ثعكت ٦ؿاظ٤٭ة، ث٢ ٬ٮ كوػٙ ز٦٪ػ
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ا٤٣٘ػػٮٌم ا٧٣عػػٌؽد
 0م

، ٹ ٱ٪ٛػػٰ لف د١ػػٮف ٬ػػؾق ا٤٣٘ػػح ا٣ذػػٰ ٱذػػؽاك٣٭ة ا٣ٕػػؿب 

٦ذؽادان ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌػح ا٣ٛىػعٯ، كإف ٠ػةف ٚٲ٭ػة مػٰ  ٦ػ٨ اػػذٺؼ ا٧٣ٕةوؿكف ا

، كد٘ٲٌؿ ٦ؿدُّ ٌٰ ٌٰ كظذ٧ػ ق إ٣ٯ ٦ة ٱىٲت ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٠كةاؿ ا٤٣٘ةت ٨٦ دٌُٮر َجٲٕػ

 ك٦ة ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ٭ة ٨٦ آزةر ا٤٣٘ةت اٵػؿل كا٤٣٭ضةت لك ا٣ٕة٦ٌٲةت ا٧٣ٕةوؿة.

ٙى  ا٧٣ؼذٌىػػٲ٨ ا٣جػػةظسٲ٨ كٝػػؽ ظػػةكؿ ثٕػػيي  ٣ٕؿثٲٌػػح ٬ػػؾق ا٤٣٘ػػح ا دٕؿٱػػ

ٌٰ ٧٤٣ٕةوػؿٱ٨،  ا٣ٛىٲعح ا٧٣ٕةوؿة، ٦كذ٪ؽٱ٨ إ٣ٯ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮٌم ا٤ٕٛ٣ػ

ٱٌح ٣٭ؾق ا٤٣٘ح ا٧٣ذؽاك٣ح، كص٤٧ػح ٦ػة ٝٲػ٢ ٔ٪٭ػة، ١ٚػةف ٦ػ٨ ٮً ٪ى كا٣ؼىةاه ا٣جً 

 ذ٣ٟ دٕؿٱٛةت ٌٔؽة، ٦٪٭ة ٦سٺن ٬ؾاف ا٣ذٕؿٱٛةف: 

ك٦ػ٨ ص٤٧ػح ٦ػة ٝٲػ٢ ٔػ٨ ما٣ٕؿثٲٌػح » ٦ع٧ٌؽ ظكػ٨ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ: ٝةؿ د.

ـ ٚػٰ كػذؼؽى ٣٘ح ٚىػعٯ، ١٦ذٮثػح، دي »ؿة  ٩كذؼ٤ه ا٣ذٕؿٱٙ اٳدٰ: ا٧٣ٕةو

ا٣ذ٤ٕٲ٥ كٰٚ ا٥٤ٕ٣ كٰٚ اٵدب كٰٚ ا٣ىعةٚح، ك٬ٰ ا٤٣٘ح ا٣ؿق٧ٲٌح ا٧٣نػذؿ٠ح 

«.«ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ا٣ٕؿثٰ ا٣ٲٮـ
 0م

. 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٛىٲعح ا٧٣ٕةوؿة: ٣٘ػح »ص٧ٕةف ث٨ ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥:  كٝةؿ د.

ؿٚٲٌح ك٩عٮٱٌػح كدٹ٣ٲٌػح كلقػ٤ٮثٲٌح ١٦ذٮثح ٦٪ُٮٝح ذات ػىةاه وػٮدٲٌح كوػ

٦ٕٲٌ٪ح، دذٌى٢ ٦ٓ ا٣ٛىعٯ ا٣ٞؽٱ٧ح ٰٚ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ػىةاىػ٭ة، كدذٮاوػ٢ ٦ػٓ 

ٔىؿ٬ة ٰٚ ػىػةاه لػػؿل، دذ٤ٌٕػٜ ثة٣عذ٧ٲٌػح ا٣ذُٮرٱٌػح ٤٣٘ػةت ػىٮوػةن 

«ا٣ذٌُٮر ا٣ؽٹ٣ٰ
 5م

. 

                                                 

د.  ٤ط كا٧٣ٛ٭ػػٮـ،: ٦عةك٣ػػح ٧٣ٞةرثػػح ا٧٣ىػػُا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲٌػػح ا٣ٛىػػٲعح ا٧٣ٕةوػػؿة ا٩ْػػؿ:  0م

 .77، ص 9336، 67ص٧ٕةف ث٨ ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥، ٦ض٤ح ا٤٣كةف ا٣ٕؿثٰ، ع 

،  05ػىةاه ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة، د. ٦ع٧ؽ ظك٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ، ٦ض٤ح ا٤٣كػةف ا٣ٕؿثػٰ، ع   0م

 .700، ص 7998

٦ض٤ػح ا٤٣كػةف : ٦عةك٣ح ٧٣ٞةرثح ا٧٣ىػ٤ُط كا٧٣ٛ٭ػٮـ، ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٛىٲعح ا٧٣ٕةوؿة  5م

 .03، ص 9336، 67، ع ا٣ٕؿثٰ
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ىالتطوُّرىاللعوّي: *
 :ٙ ٔ٪ةوػؿ٬ةح ٨٦ ق٪٪٭ة، ٚ٭ٰ ٔؿًح ٤٣ذ٘ٲٌؿ ٚػٰ ٦ؼذ٤ػ٪َّ ا٣ذٌُٮر ٰٚ ا٤٣٘ح قي 

لوٮاد٭ة ك٦ٛؿداد٭ة كدؿا٠ٲج٭ة كدٹٹد٭ة. كٔٺٝذ٭ة ثة٧٣ضذ٧ٓ كا١ٛ٣ػؿ كا٣عٌػةرة 

ٌى  ٌٰ دؼ ٓ ٧٣ة ٱؼٌٓ ٣ػ٫ ٦ػ٨ ٧٩ػٌٮ كدُػٌٮر. كا٣ٕة٥٣ ٫ٌ٤٠ ٧ٌ٦ة ٱض٤ٕ٭ة ٠ة١٣ةا٨ ا٣ع

ك٦كذٮٱةت ا٤٣٘ػح ٣ٲكػخ قػٮا ن ٚػٰ ٝجػٮؿ ا٣ذُػٌٮر كقػؿٔذ٫، ٚ٭ػٮ ٱؼذ٤ػٙ ٦ػ٨ 

 رصذ٫ ٨٦ ز٨٦ إ٣ٯ آػؿ.ل إ٣ٯ آػؿ ٧٠ة ٱؼذ٤ٙ ٰٚ قؿٔذ٫ كد٦كذٮن 

٤٣ذ٘ٲٌؿ ٰٚ ٢ٌ٠ ٦ة ٚٲ٭ػة، ٚ٭ػٰ ٣ٲكػخ  كا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٠كةاؿ ا٤٣٘ةت ٔؿًحه 

دُػٌٮر ٱ٤٘ػت ٤ٔٲػ٫  ١٣٪ٌػ٫ ثٲ٨ اٵ٣ك٨، كا٣ذ٘ٲٌؿ ٚٲ٭ة ٣ؾ٣ٟ ٹ ثٌؽ ٦٪٫، ان ٣كة٩ةن ٚؾٌ 

ٍ . ك٬ػٮ مػٰ  ٣ػ٥ ٱ٘ةدر٬ػة ٚػٰ ٦ؿظ٤ػح ٦ػ٨ ٦ؿاظػ٢ ظٲةد٭ػة كدةرٱؼ٭ػة ا٣جي 

ٜو كدٮ٣ٲػؽ دا٣ٌػحن  ٝػحى ا٧٣ذُةكؿ. ك٠ةف ٰٚ ٢ٌ٠ ذ٣ٟ َة ٤ٔػٯ ٦ؿك٩ػح ا٣ٕؿثٲٌػح  ػ٤ػ

َى  ًٔ ك ، كٝػؽرد٭ة ٤ٔػٯ ا٣ذضػٌؽد ذً ٲى ٮا ٌٰ ٌٰ كا٣ذؿ٠ٲجػ ٌٰ كا٣ػؽٹ٣ ٭ة ٰٚ ا٣٪ْةـ ا٣ىؿٚ

ظةصةت ٦كذ٤٧ٕٲ٭ة، ك٦ٮا٠جح ٦ذ٘ٲٌؿات ا٣ـ٦ةف كظؿ٠ح ا١ٛ٣ؿ  عٞٲٜكا٣٪٧ٮ، كد

 كا٣عٌةرة. كا٣عٲةة

ح ٹ د٪ٛىػ٢ ٦ػ٨ ا٣ٕؿثٲٌػ ُٕػحه كا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٛىٲعح ا٧٣ٕةوؿة، ك٬ػٰ ًٝ 

ٔ٪٭ة، ك٦ة ٝؽ ٱذؿا ل ٣ٟ ٚٲ٭ة ٦ؼذ٤ٛةن ٔ٪٭ة ٹ ٱ١ةد ٱكةكم مٲبةن ٧ٌ٦ػة ٱض٧ٕ٭ػة 

ث٭ة كٱنٌؽ٬ة إ٣ٲ٭ة = مة٬ؽه ٝؿٱت ٦٪ٌة ٧٩ك٫١ ثعٮاٌق٪ة داؿ  ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ا٣ذُػٌٮر 

كا٣٪٧ٌٮ. كا٣ذٌُٮري ا٣ؾم ٱجؽك ٤٣جةظر ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة ٰٚ ٦كذٮٱةت ا٤٣٘ح 

، ٚٞػؽ ٱ١ػٮف ذ٣ػٟ ٚػٰ ةن كإ٦ٌة لف ٱ١ٮف د٘ٲٌؿان ٤٠ٌٲٌ  ،ةن ؿان ٩كجٲٌ ٠ةٌٚح إ٦ٌة لف ٱ١ٮف د٘ٲُّ 

ٺن ٦ٕ٭ٮدان ٰٚ ز٨٦ اٵٌك٣ٲ٨ ٨٦ دؿ٠ٲػت لك دٹ٣ػح لك إظؽاث ٦ة ٥٣ ٱ٨١ ٦كذ٧ٕى 

 .لك ٠سؿةن  ٧٤٠ح، لك ٰٚ اػذٺؼ ٩كجح اقذ٧ٕةؿ ا٧٣كذ٢٧ٕ ا٣ٞؽٱ٥ ٤ٌٝحن 

ىالتطّورىالصوتّي:ى* 
 ِّٰ ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح إ١٩ػةران  ل١٩ؿ ثٕيي ا٣جػةظسٲ٨ كٝػٮعى ا٣ذُػٌٮر ا٣ىػٮد
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لك٣بٟ ا٣جػةظسٲ٨ ثٕيى »اٵ٩ُة٠ٰ  ٦ع٧ٌؽ ٩ةٝل ل.٩ةزٔذ٭٥ ٚٲ٫ ا٣٘ٲؿةي، ك
 6م

٦ػ٨ 

ا٣ٕؿثٲٌػح  كف لٌف لوػٮاتى ؿى لك٣ػٰ ا٣٘ٲػؿة ٤ٔػٯ ا٣ٕؿثٲٌػح كاٹٔذػـاز ث٭ػة ا٣ػؾٱ٨ ٱىػ

، كل٩ٌ٪ة ٩٪ُٞ٭ة ا٣ٲٮـ ٧٠ة ٠ػةف ا٣ٕػؿب ٱ٪ُٞٮ٩٭ػة ٥٣ ٱ٪٤٭ة ا٣ذٌُٮري  ا٣ٛىعٯ زةثذحه 

 ٝؿ٩ةن ٤ٔٯ اٵ٢ٌٝ، كٱ٪ذ٭ٮف ٨٦ ذ٣ٟ إ٣ٯ لٌف ٦ػة اقػذ٪ج٫ُ ٧٤ٔػة ي  ٔنؿى  لرثٕحى  ؾ٦٪

ٌٰ ا٣ػؾم ٱىػٲت لوػٮات ا٤٣٘ػح ٹ ٱ٪ُجػٜ إٌٹ   ا٣٘ؿب ٨٦ ٝة٩ٮف ا٣ذٌُٮر ا٣عذ٧

ٗةن ٤٣ؼػؿكج ؛ «٤ٔ٥٬ٯ ل٣ك٪٭٥ كظؽى  كرلل لٌف ا٣٘ٲؿة ٤ٔٯ ا٣ٕؿثٲٌح ٣ٲكخ ٦كػٮِّ

اٵ٣ك٨، إ٩ٌ٭ة ٣كةف ٨٦ ثٲ٨  ان ٨ٔ صةدٌة ا٥٤ٕ٣ ا٣ىعٲط، ٤ٚٲكخ ا٣ٕؿثٲٌح مٲبةن ٚؾٌ 

اهلل ص٧ٲٕةن، ٱ٪ُجٜ ٤ٔٲ٭ة ٦ة ٱ٪ُجٜ ٤ٔٯ ٗٲؿ٬ة، كدؼٌػٓ ٤٣ٞػٮا٩ٲ٨  ًٜ ٤ٍ ٨ ػى ل٣كي 

 ٩ٛك٭ة ا٣ذٰ دؼٌٓ ٣٭ة اٵ٣ك٨. 

ز٥ٌ ثٲ٨ٌ لٌف كاٝٓ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ٱؽٌؿ ٤ٔٯ مٰ  ٦ػ٨ اػػذٺؼ ٚػٰ اٵدا  

، ك٦س٢ٌ ٣ؾ٣ٟ ث٧ة رآق، ك٦٪٫ اػذٺؼي  ٌٰ ػ٩ي  ا٣ىٮد ةن ٠جٲػؿان ٜ وػٮت ا٣ٌػةد اػذٺٚػٍُ

 -٦ٓ ذ٣ػٟ  -كا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ لٌف ا٣ٕؿثٲٌح  ٣٭ؾا ا٣ىٮت ٨٦ وٛةت. ٧ٌٔة ذ٠ؿق ا٧٤ٕ٣ة ي 

، د٧ٲٌػػـت ػػػٺؿ دةرٱؼ٭ػػة ا٣ُٮٱػػ٢ ثنػػٌؽة ا٧٣ػػؿاس كٔػػؽـ اٹ٩ٞٲػػةد ْػػحه ٦عةًٚ 

ر ا٣ٕ٪ٲٙ؛ كلٌف ٦ة لوةث٭ة ٨٦ د٘ٲٌػؿ ػػٺؿ ٧ٔؿ٬ػة ا٣ُٮٱػ٢ ٹ كاٹقذكٺـ ٤٣ذُٮٌ 

ٕىٌؽ مٲبةن ٦ؾ٠ٮران إذا ٩يًكت إ٣ٯ ٦ ا٣ػؾم  ا٣سجػةتى  ٬ة ٨٦ اٵ٣ك٨، ك٨١٣ٌ ة لوةب ٗٲؿى ٱي

٦ؼذ٤ٙ آػؿي  ا٣ذٰ ٱٞٮؿ ث٭ة مٰ ه  ، كا٧٣عةْٚحى ٱـ٧ٔٮ٫٩ مٰ ه 
 7م

  . 

كٝٮؿي اٵ٩ُة٠ٰ ٰٚ رلٱٰ وعٲط، ٚة٣ذ٘ٲٲؿ ٰٚ وٛةت ثٕػي اٵوػٮات 

ٓه ٹ ٦ٛؿَّ ٦٪٫، ٱؤ٠ٌؽق دأ٢ُّ٦ي كاٝػٓ اٹقػذ٧ٕةؿ ك٦ٕةرًػذي٫  ك٦ؼةرص٭ة لظٲة٩ةن كاٝ

٨ ٩ىٮص ٧٤ٔة  ا٣ٕؿثٲٌح كا٣ٞؿا ات. ك٦س٤يػ٫ ٱيجػٲ٨ ٔػ٨ مػٰ  ث٧ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٪ة ٦

                                                 

ُّٰ  ٩هٌ   6م ؽ ا٧٣جةرؾ ٰٚ ٠ذةثػ٫ ٦ع٧ٌ  لك٣بٟ ا٣جةظسٲ٨ اٵقذةذى ٰٚ ا٣عةمٲح ٤ٔٯ لٌف ٨٦  اٵ٩ُة٠

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 957   ص٫ٞٚ ا٤٣٘ح كػىةاه ا٣ٕؿثٲحم

 ص، 0ثٲػؿكت ، ط  -دراقةت ٰٚ ٚٞػ٫ ا٤٣٘ػح ، ٦ع٧ػؽ اٵ٩ُػة٠ٰ ، دار ا٣نػؿؽ ا٣ٕؿثػٰ   7م

990-995. 
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٨٦ اػذٺؼ ٹ ٱ٨١٧ إ١٩ةريق. ٨ٌ١٣ دٌٝػحى ذ٣ػٟ اٹػػذٺؼ ك٤ٌٝذىػ٫ ٤ٌٝػحن دٞػةرب 

ا٣٪ٌؽرةى، ثإزا  ٤ٗجح ا٣سجةت، كذ٣ٟ ٦ػة ٱضٕػ٢ي ٦ػ٨ ا٣ىػٕت إدرا٠ىػ٫ = ديؼػٲِّٺف 

 ٤٣جةظسٲ٨ ا٣سجةتى كا٩ٕؽاـى ا٣ذ٘ٲٌؿ.

 ٌٰ ا٣ذػٰ دجػؽك ٧٤٣ذأ٦ٌػ٢ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػح  ا٣٪ػةدرةً  ك٨٦ ٦ْػة٬ؿ ا٣ذُػٌٮر ا٣ىػٮد

« لؿ»ا٧٣ٕةوؿة اوُجةغي ا٣ضػٲ٥ ثىػٛح اٵوػٮات ا٣ن٧كػٲٌح ٔ٪ػؽ اٝذؿا٩٭ػة ثػػ 

٪ؽم،.... ك٣ٮ ٩ُٞػٮا ا٣ضػٲ٥ ٤ٔػٯ  ٧ةؿ، كا٣ضُّ جى٢، كا٣ضَّ ا٣ذٕؿٱٙ، ٱٞٮ٣ٮف: ا٣ضَّ

٪ؽم،..... ٧ةؿ، كا٣ٍضي ج٢، كا٣ٍضى ٌٰ ا٣ٞؽٱ٥ ٣ٞة٣ٮا: ا٣ٍضى  لو٤٭ة ا٣ٕؿث

ُٜ ا٣ُةٰٗ ا٣٘ة٣ًت ٤ٔٯ ا٣٪ةس ٰٚ ز٦ة٩٪ة، دكػ٧ٓ ذ٣ػٟ ٦ػ٨ ك٬ؾا ٨٦ ا٣٪ُّ 

ٌٞٙ كا٧٣ذ٥ٌ٤ٕ كا٣ٕة٥٣. ٹ ٚؿؽ ٰٚ ذ٣ٟ ثٲ٪٭٥ إٹ ٰٚ ا٣٪ةدر. ك٬ػٮ  ٌٰ كا٧٣س اٵ٦

 ٔ٪ؽم لزؿه ٨٦ لزؿ ا٤٣٭ضةت كا٣ٕة٦ٌٲٌةت ا٧٣ٕةوؿة. 

ك٬ؾا ا٣ذ٘ٲٌؿ دؿل ٚٲ٫ ٦ة ٩ٌه ٤ٔٲ٫ ا٧٤ٕ٣ة  ٨٦ ػىةاه ا٣ذُػٌٮر ا٣ىػٮدٰ 

،  كدؽٌرجو
ٰ  ٗٲؿي ٦ذ٧َّٕؽ، كٹ دػ٢ى ٣ٸرادة  ٨٦ ثٍ و كل٫ٌ٩ ٗٲؿ مٕٮرٌم، ٚ٭ٮ د٤ٞةا

ٌُؿد ٗٲؿ ٚؿدٌم  اٷ٩كة٩ٲٌح ٚٲ٫، كل٫ٌ٩ ٦
 8م

 . 

ىالتطّورىالصرفّي:ى* 
إذا ٩ْؿت ٰٚ ٦ؽٌك٩ح ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة ٩ْػؿى ا٣جةظػر ا٣ٛػةظه لقػ٧٤ٟ 

ػ ٌْ ٌٰ ظ ٌٟ إ٣ٯ ا٣ُٞٓ ثأٌف ٚٲ٭ة ٨٦ ٦ْػة٬ؿ ا٣ذُػٌٮر ا٣ىػؿٚ ٚػؿان، كا ةن ٩ْؿيؾ ثٺ م

ق ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲٜ ٱ٪جسٜ ٨٦  ا٩ٲٌح»كلٌف ل٠سؿى ٮَّ  ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح كإ١٦ة٩ٲٌةد٭ة ا٣ؼٌٺٝح.« صى

ك٨٦ وٮر ا٣ذٌُٮر ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٧٣كذٮل ا٣ىؿٰٚ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٧٣ٕةوػؿة ٠سػؿةي 

. ك٣ٲف ٨٦ ا٧٣٘ةٹة ٚػٰ مػٰ  إذا ٤ٝػخ: إٌف ا٧٣ىػةدر  ٌٰ اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ىؽر ا٣ى٪ةٔ

 ٌٕح ٔٞػٮد ل٠سػؿي ٰ ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة ٰٚ ٩ىٙ ٝؿف لك ثً ٚ ٍخ ٤ى ٧ًٕ ح ا٣ذٰ اقذي ا٣ى٪ةٔٲٌ 

                                                 

، 7997، 0ا٣ٞػة٬ؿة، ط -١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ  ٤٣٘ٮم، د. ر٦ٌةف ٔجؽ ا٣ذٮاب،ا٣ذٌُٮر ا :ا٩ْؿ  8م

 .90-93 ص
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٧ٌ٦ة ٠ةف ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ٨٦ ذ٣ٟ ٰٚ ٝؿكف. ك٣ٟ لف دؽرؾ ذ٣ٟ إذا ٩ْؿت ٚٲ٧ػة ا٩ذ٭ػٯ 

َّٰ  ٨٦ درس ا٧٣ىؽرى  إ٣ٲ٫ ثٕيي  ٔ٪ػؽ ٚٺقػٛح اٷقػٺـ ظذػٯ ٩٭ةٱػح ا٣ٞػؿف  ا٣ى٪ةٔ

َّٰ  ا٣ؿاثٓ ا٣٭ضؿم، ك٦ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲػ٫ ثٕػيي  ا٣ٕىػؿ ٚػٰ  ٦ػ٨ درس ا٧٣ىػؽر ا٣ىػ٪ةٔ

ا٣جػةظسٲ٨ ٚػٰ  ا٣عؽٱر، ٚٞؽ ٠ةف ٦ض٧ٮع ا٧٣ىةدر ا٣ى٪ةٔٲح ا٣ذٰ اقذٞىػة٬ة لظػؽي 

ٌٰ كاث٨ قٲ٪ة م   ٦بح كاز٪ٲ٨ كز٧ة٩ٲ٨ ٦789ؤ٣ٌٛةت ٚٺقٛح اٷقٺـ: ا١٣٪ؽٌم كا٣ٛةراث

 ٤ٝٲ٢ ثة٣٪كجح إ٣ٯ ٠سؿة ٦ؤ٣ٌٛةد٭٥ ا٤ٛ٣كػٛٲح، ٚػٰ ظػٲ٨ ٠ػةف ٔػؽدي ٦ىؽران، ك٬ٮ ٔؽده

وعٙ ٦ىػؿٱٌح رقػ٧ٲٌح ٚػٰ  ٰٚ قخِّ  آػؿي  ة ثةظره ا٧٣ىةدر ا٣ى٪ةٔٲٌح ا٣ذٰ روؽ٬

٦ىةدر ٦بح كدكٕحى    ػ٧فى 539م 7998كٔةـ  7996ثٲ٨ ٔةـ ٦ة  :ق٪ذٲ٨
 9م

. 

٨ٔ وٲٖ ا٣ذى٘ٲؿ ا٣ىؿٚٲٌح ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ٕة٩ٰ  ك٨٦ د٤ٟ ا٣ىٮر اٹ٩ىؿاؼي 

ٖي ٚػٰ ا٣ؽٹ٣ػح كلكصػـ ٚػٰ  ا٣ذى٘ٲؿ كا٣ذٞؿٱت كا٣ذ٤ٞٲ٢، كا٣ذٕجٲؿي ثىٲٖ ا٣ذى٘ٲؿ لث٤

ٚة٣ك٧حي ا٣٘ة٣جح ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٧٣ٕةوػؿة ٚػٰ ٬ػؾا اٹقػذ٘٪ة ي ٔػ٨ د٤ػٟ ا٣ىػٲٖ  .ا٤٣ِٛ

ك٣عْػح  ٹ ٠ي٤ىٲ٧ػح، ،ثة٣ٮوٙ، ٚٲٞٮ٣ٮف: كرٝح و٘ٲؿة، ٹ كيرىٱٞػح، ك٧٤٠ػح ٝىػٲؿة

ٲْح، كذ٬ت ٝج٢ ا٣ٕىؿ ثٮٝخ ٝىٲؿ، ٹ ٝيجىٲ٢ ا٣ٕىؿ، ،ٝىٲؿة  ك١٬ؾا.....  ٹ ٣يعى

موػٲٖ  ٱ٫ ٬ػؾق اٵث٪ٲػحي كٝؽ كو٥ ثٕيي ا٣جةظسٲ٨ ذ٣ٟ ثة٣ٌٕٙ؛ ٧٣ة دؤدٌ

٫ٌٞٞ ٨٦ إٱضةز؛ ٵٌف ا٣ج٪ػة   ا٣ذى٘ٲؿ  ٨٦ دٹٹت دٕجٌؿ ٨ٔ ا٧٣ٕ٪ٯ ث٤ْٛ٭ة، كدع

َّٰ ٱ٘٪ٰ ٨ًٔ  كٔؽَّ اػذٛة ى ا٣ذى٘ٲؿ ٨٦ ا٣ؼُػةب ا٧٣ٕةوػؿ  ؛ا٤٣ِٛ ا١٣سٲؿ ا٣ىؿٚ

ا٠ذٛة ن ثة٣ٮوٙ ٨٦ لزؿ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲٌح 
 73م

 . 

                                                 

ا٩ْؿ: ا٧٣ىؽر ا٣ى٪ةٰٔ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح: دراقح وؿٚٲح دٹ٣ٲػح ٦ػ٨ ػػٺؿ ٦ؤ٣ٛػةت ا١٣٪ػؽم   9م

، 769-768ا٣ٞػة٬ؿة ،  -ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب معةدح، دار ٗؿٱت  كا٣ٛةراثٰ كاث٨ قٲ٪ة، د.٦ع٧ؽ

، 7، ع 9 ، ٦ض٤ح ٤ٔٮـ ا٤٣٘ح، ـ 7998-7996ٱح مكا٧٣ىؽر ا٣ى٪ةٰٔ كا٣ىعةٚح ا٧٣ىؿ

 .907 ص ،7999

ٌٰ ٰٚ ا٣ؼُةب ا٧٣ٕةوؿ،  73م د. ٦ع٧ٮد ١ٔةمػح، اٵ٠ةدٱ٧ٲػح ا٣عؽٱسػح ١٤٣ذػةب  ا٣ج٪ة  ا٣ىؿٚ

 .708 ، ص9339ا٣ٞة٬ؿة،  -ا٣ضة٦ٰٕ 
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ٌٰ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوػؿ ، ثػ٢ ٔنػؿاًت  ة دٮ٣ٲػؽي ك٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٣ذٌُٮر ا٣ىؿٚ

ا٧٣ٛؿدات، ثةٹمذٞةؽ كا٧٣ضةز كا٣ذؿص٧ح، ٤٣ذٕجٲؿ ٧ٌٔة اقذضٌؽ. كثؾ٣ٟ  ٦بةًت 

ػػٕةؿ، كا٣ُٲٌػػةر، ا٧٣ٕةوػػؿة ثأ٣ٛػػةظً  صػػةدت ٤ٔٲ٪ػػة ا٣ٕؿثٲٌػػحي  جةٔػػح، كا٣كُّ ُِّ : ا٣

ٕىؽ، كا٣عةقٮب ، كاثذ١ػؿ، كاقػذٞةؿ، ٧ى ضٍ ٧ى كا٣٪ةقٮخ، كا٣ ،كا٧ً٣ٍى ٓ، كوٌٮتى

ؾٱةع، كا٣ىػػةركخ، كص٪ػػٮف اصػػح، كا٣ؽثٌةثػػح، كا٧ً٣ػػ٤ع٧ػػح، كا٣ؽرٌ كا٣جٲبػػح، كا٧٣ى 

 .  مٚأرة ا٣عةقٮب  ا٣جٞؿ، كا٣ٛأرة

اٹمػذٞةؽ ٦ػ٨ ا٧٣ٕػٌؿب كا٣ػؽػٲ٢  ك٨٦ د٤ػٟ ا٧٣ْػة٬ؿ كا٣ىػٮر ٠سػؿةي  

ؿى كلق٧ة  ا٣ؾات، ٩عٮ: لد٧خ، كثؿ٦ش، كثكذؿ، كصٲَّؿ ، كدث٤ش، كدٌمػ٨، مظٮَّ

 كٝؿو٨، ك٦٘٪ٍ، كٝ٪٨َّ، ك٤ٚذؿ،..... 

ا٣ىػٲٖ ا٧٣٭ضػٮرة ٚػٰ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ثٕػي  ثًٕي   ي ك٨٦ ذ٣ٟ لٱٌةن إظٲة

٤ى٨»١ٚةف ٣ىٲ٘ح  ا٧٣كذضٌؽات، ٍٕ ٰٚ ٩عٮ: ل٩كػ٨ى  ٮ٣حه كوى  كدىؿٱٛةد٭ة صٮ٣حه  «ٚى

 إذا صٌؿد ا٤ٕ٣ػ٥ى  :اٷ٩كةف كَجٲٕذ٫، ك٨٧٤ٔ نٰ  ٨٦ ظٞٲٞحإذا وج٫٘ ث :ا٣نٰ 

 قػػ٧حى  كػ٤ػػٓ ٤ٔٲػػ٫ ةن إذا ص٤ٕػػ٫ ٧٤ٔٲٌػػ :٦ػػ٨ وػػٛذ٫ ا٣ؽٱ٪ٲٌػػح، ك٤ٞٔػػ٨ ا٣نػػٰ 

ا٢ٕٞ٣
 77م

ٕىػ٢»ذ٣ٟ ٰٚ وػٲ٘ح  ٦س٢ى  ٢ٍ كٝي .  ٍٛ كدىػؿٱٛةد٭ة، ٩عػٮ: د٧ؿ٠ػـ، « دى٧ى

ٔى٢ى »كوٲ٘ح  ؛كد٧ٮًٓ، كد٧عٮر، كد٧ؿظ٢، كد٧ٛى٢، كد٧ذؿس ، ٩عػٮ: «ٚىٍٮ

 ٔٮ٥٣، كظٮقت، كٝٮ٣ت....

ٌٰ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة دأ٩ٲري ثًٕي  ا٣ىػٛةت  ك٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٣ذٌُٮر ا٣ىؿٚ

يرٱػؽ ث ا٣ذٰ ٱكذٮم ٚٲ٭ػة ا٧٣ػؾ٠ٌؿي   ٭ػة ا٧٣ؤ٩ٌػر، ٚٲٞٮ٣ػٮف: ثػٺدهكا٧٣ؤ٩ٌػر إذا ل

َى ٦ً  ٦ُٕة ة، كث٪خه  ٗى ٧ي ٭ؾارة، كٚذةة  ٮرة. ك٣ػٮ ٲيػٮظح، كا٦ػؿلة صؿٱعػح، كإدارة 

ا٣ٕػؿب ا٣ٛىػعة  ٣ٞػة٣ٮا: ثػٺد  ا٣ٕؿثٲٌػح كاقػذ٧ٕةؿى  صةرل ا٧٣ذ٧ٌ٤١ٮف ٝٮأؽى 

                                                 

د. ٦ع٧ؽ ظك٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ، ٦ض٤ح ا٤٣كةف ا٣ٕؿثػٰ، ع  ا٩ْؿ: ػىةاه ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة،  77م
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َى ٭ؾاره ، كث٪خ ٦ً ُٕة ه ٦ً  ٗى ، كا٦ؿلة صؿٱطه ٧ٮحه ، كٚذةة   .  ٮره ٲي ، كإدارة 

ٔػ٨ صػ٪ف  اـي ا٣ذؾ٠ٲًؿ إٌٹ إذا ػٺ ا٣كٲةؽي ٧ٌ٦ػة ٱيجػٲ٨ي ا٣ذـ ك ٢ٌٕ٣ ا٧٣٪ةقتى 

يرٱؽ ث٭ة ا٧٣ؤ٩ٌر ا٧٣ٞىٮد ا٧٣ؤ٩ٌر، ٚٲعك٨ي  ظٲ٪بؾ دأ٩ٲري ٬ؾق ا٣ىٲٖ إذا ل
 79م

. 

ى  ٌٟ لٌف ل ٖو  إثةظحو  ؽٔةةي جف ٦ى ا٤٣َّ  ٨ى ٦ٍ كٹ م ا٣ٞةٔػؽة.  ؽً ؿٍ دؽٔٮ لظٲة٩ةن إ٣ٯ ػى  كدكٮٱ

٣٭ؾا  صٮاز كإثةظحو    د٣ٲ٢ى ا٧٤ٕ٣ة كرث٧ٌة كصؽ ا٧٣ؿ ي ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٞؽ٦ة  ك٩ىٮصً 

 ـٱ٤ح ٤٣َّجٍف.اٹقذ٧ٕةؿ ٔ٪ؽ ٚٞؽاف ا٣ٞؿٱ٪ح ا٣ؽا٣ٌح ا٧٣ي 

ىالتطّورىالداللّي:ى *
ا٣ذُٮر ا٣ؽٹ٣ٰ ث٧ضةزق كادٌكة٫ٔ كدؼىٲى٫ كد٧ٕٲ٫٧ اردٞة ن ثػة٧٣ٕ٪ٯ لك 

ا٩عُةَةن ث٫ ٧ٌ٦ة ٥٣ ٱٛةرؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ دةرٱؼ٭ة ا٧٣ذُةكؿ. ك٣ٮ ٩ْؿت ٚػٰ 

٨٦ صؾر لك ٦ةدٌة كاظػؽة ٚػٰ ٦ٕضػ٥ ٦ػ٨ ا٧٣ٕػةص٥  دؼؿج٣ذٰ دٹ٣ح اٵ٣ٛةظ ا

ٵدر٠خ ذ٣ٟ. ك٬ؾا ا٣ٌؿب ٨٦ ا٣ذُٮر رث٧ٌة ٠ةف ل٩أل ا٣ٌؿكب ٦ػ٨ ٬ٲ٧٪ػح 

ا٧٣ٕٲةرٱٌح ك٦ة ٱىؽر ٔ٪٭ة ٨٦ اٹٔذؿاض كا٣ؿدٌ كا٣٪ٞؽ، ٰٚ كٝخ ٠ةف ص٧٭ػؿة 

ا٣ٕؿثٲٌح ٱ٪ْؿكف ٚٲ٫ إ٣ٯ ًػؿكب ا٣ذ٘ٲٌػؿ اٵػػؿل ثنػٰ  ٦ػ٨ مػـر  ٨٦ ٧٤ٔة 

ًٰ ٤ٲ٫ ٤ٔٲ٭٥ د٤ٟ ا٧٣ٕٲةرٱٌح، ٱ٪ذ٭ٰ ث٭٥ ثأى كو٘ةر د٧ ٦ة ٱىؽر ٔػ٨  ػؿة إ٣ٯ ر٦

 د٤ٟ ا٣ٌؿكب ثة٤٣ع٨ كا٣ؼُأ كا٣ٌٕٙ. 

ي٪ٲةف ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة ٧ٌ٦ة ٹ ٱيؼُبػ٫ ا٣جػةظسٮف.  كا٦ذؽاد ٬ؾا ا٣ذٌُٮر ٰٚ ث

ٓى ل٣ٮاف ا٣ذُػٌٮر. ك٬ػٮ كصػ٫ه  كرث٧ٌة ٠ةف ٬ؾا ا٣ذٌُٮري ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة لكق

ٮق ا٣ذٌُٮر ا٣ؽاػ٤ٰ ٤٣٘ح، داٌؿ ٤ٔٯ دٺٝط ا٤٣٘ػح كا١ٛ٣ػؿ كا٣عٲػةة، ثٲ٨ٌه ٨٦ كص

 ك٦سةؿه مة٬ؽ ٤ٔٯ د٘ٲٌؿ ا٧٣ٕة٩ٰ ٦ٓ زجةت ا٣جي٪ٲح ثذ٘ٲٌؿ ا٣ـ٨٦.

 ك٬ؾق ل٦س٤ح ٨٦ ل٦س٤ح ا٣ذٌُٮر ا٣ؽٹ٣ٰ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة:

٧ػػ٨ ل٦س٤ػػح اٹ٩ذٞػػةؿ ثة٣ؽٹ٣ػػح ٤ٔػػٯ كصػػ٫ ا٧٣نػػةث٭ح كا٧٣ضػػةز ٝػػٮؿ ٚ

                                                 

 .757-756ا٩ْؿ: ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ، ص   79م
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٧يػػٮح»ا٧٣ٕةوػػؿٱ٨:  ٧يػػٮح»، ك«َى ُُّ ك٤َػػت  ث٧ٕ٪ػػٯ ا٣٭ػػ٥ٌ إ٣ػػٯ ٩ٲػػ٢ ا٣ٕػػٺ «ا٣

ا٧٣ـٱؽ
 70م

٧ىػط ثىػؿم إ٣ػٯ »ثة٧٣ضػةز ٦ػ٨ ٝػٮؿ ا٣ٕػؿب:  . ك٬ػؾا ٦كػذٛةده َى

َى٧يٮحي ا٧٣ػٮج: ػ٫، ا٣ؿص٢: ا٦ذٌؽ إ٣ٲ٫ كٔٺ، كثعؿه  ٕي ٧يػٮح ا٧٣ػة :  ٦ؿدٛ َى كثبػؿ 

٧ٌح، ك٬ٮ ٦ة اصذ٧ٓ ٨٦ ٦ةا٭ة  .«٦ؿدٕٛحي ا٣ضي

ذىػ٫ كٔـٱ٧ذػ٫»ك٦٪٫ ٝٮ٣٭٥ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة:  ؾى ٧٬َّ ػعى . كٹ ٱؼٛػٯ «مى

ؾى ا٣ًكػ١ِّٲ٨» ٤ٞ٩ي٫ ثة٧٣نةث٭ح ٨٦ ٝٮؿ ا٣ٕؿب: ػعى ، ١ٚػأٌف ا٣٭٧ٌػح «إذا لظػؽ٬َّة :مى

اف ٧٠ة ديعؽُّ   ا٣ك١ٌٲ٨. كا٣ٕـٱ٧حى ديعؽَّ

٤٤ٚٞػؿا ة ٚػٰ  كدىػؿٱٛةد٭ة، «ا٣ٞػؿا ة»ٟ ٦ػة دػؿاق ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿ ٣ك٨٦ ذ

٤ٔٲ٭ػة ٧٤ٔػة   ٥ ٱػ٪هَّ اقػذ٧ٕةؿ ا٧٣عػؽزٲ٨ دٹ٣ػح ٩ة٦ٲػحه ١٦ذكػجح ثة٧٣ضػةز ٣ػ

ا٣ٕؿثٲح، ك٬ٰ ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣ٮوػٙ لك ا٣ذٛكػٲؿ لك ا٣ذع٤ٲػ٢ لك اٹقػذ٪ذةج لك 

ك٢٠ُّ ذ٣ٟ ٨٦ ٔٞةثٲ٢ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٕؿكؼ ٤٣ٞػؿا ة كدض٤ٌٲةد٭ػة، ٚٞػؿا ة  .ا٣جعر

ٜى ث٭ػة لـ ٣ػ٥ ٱ٪ُػٜ، كٝػؿا ة ا٣ٞػؿآف دٕ٪ػٰ  ػ ُى ٓى ٧٤٠ةد٫ ٩ْػؿان ٩ ا١٣ذةب دٕ٪ٰ دذجُّ

ٜى ثأ٣ٛة٫ّ ٨ٔ ٩ْؿ ٍُ ُّ  لك ٨ٔ ظِٛ. ا٣٪

ٔي  قػ٭ة، ؿٍ ك٨٦ ل٦س٤ح دؼىٲه ا٣ؽٹ٣ح اقػذ٧ٕةؿ ا٣ٕػؿكس ٧٤٣ػؿلة كٝػخ 

ٔي  «ا٣ٕؿٱف»كدٮ٣ٲؽ ٧٤٠ح  ٚػٰ  «ا٣ٕػؿكس»ك قػ٫،ؿٍ ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔػٯ ا٣ؿصػ٢ ٱػٮـ 

 ٢ ٤٣ؿص٢ كا٧٣ؿلة، كٹ دؼذٌه ثة٧٣ؿلة. كذ٧ٕى ا٣ٕؿثٲٌح دي 

صةج كا٣ُٲٮر ا٣ذػٰ دؿثٌػٯ ٰٚ ز٦ة٩٪ة ثة٣ؽٌ  «ا٣ؽكاص٨»ك٦٪٫ لٱٌةن دؼىٲه 

ى  ا٣جٲٮت كا٣عٞٮؿ. كا٣ؽكاص٨ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح:ٰٚ  ى ٢ٌ٠ ٦ػة ل ٦ػ٫ ٦ػ٨ ـً ٣ًػٙ ا٣جٲػخى ك٣

 ا٣نة  كاٷث٢ كا٣ع٧ةـ. 

ك٦ػػ٨ ل٦س٤ػػح ا٣ذؼىػػٲه ا٧٣نػػ٭ٮرة ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح ا٧٣ٕةوػػؿة اقػػذ٧ٕةؿ 

                                                 

، 7ثٲػؿكت، ط -ا٩ْؿ: ا٣ٕؿثٲح دػةرٱغ كدُػٌٮر، د. إثػؿا٬ٲ٥ ا٣كػة٦ؿااٰ، ١٦ذجػح ا٧٣ٕػةرؼ   70م
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 ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣ٌؽة ا٣ٞىٲؿة، ػٺٚةن ٤٣٘ة٣ت ا٧٣ن٭ٮر.  «ا٣جيؿ٬ح»

ٝةؿ ا١٣ٛٮٌم 
 70م

ٮٱػ٢، لك لٔػ٥ٌ. ا٣جيٍؿ٬ػح: ثػة٣ٛذط كا٣ٌػ٥ٌ: ا٣ـ٦ػةف ا٣ُ» :

 .«كل٠سؿي اقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ ا٣ـ٨٦ ا٣ُٮٱ٢

٦ػػ٨ ل٦س٤ػػح ا٩عُػػةط ا٣ؽٹ٣ػػح ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲٌػػح ا٧٣ٕةوػػؿة اقػػذ٧ٕةؿي ٧٤٠ػػح ك

ٌٞه. ك٦٪٭ة ث٪ٯ ا٧٣ٕةوػؿكف  «مؿذ٦ح»  «ا٣ذنػؿذـ»٦ىُج٘حن ثنٰ  ٨٦ ٩جـ كد٪

٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣ذٌٛؿؽ كاٹ٩ٞكةـ
 75م

. كا٣ؽٹ٣ػح ا٧٣ٕض٧ٲػح ٣٭ػؾق ا٧٤١٣ػح دٹ٣ػح 

ؿًذ٦حي:٦عةٱؽة، ٚة٣  ا٤ٞ٣ٲ٢ي ٨٦ ا٣٪ةس، لك ا٣ض٧ةٔح ا٤ٞ٣ٲ٤حي ٦٪٭٥. نِّ

ف ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥.  ٌٞه ٝؽٱ٧ػحن ٣ػ٥ ديػؽكَّ كرث٧ٌة ٠ة٩خ دٹ٣حي اٹظذٞةر كا٣ذػ٪

ٱؽٔٮ٩ٰ إ٣ٯ ٦س٢ ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٝٮؿي اث٨ ُٔٲٌح ٰٚ دٛكٲؿق
 76م

ػؿذ٦حي:ا٣ض٧ٓ » : ا٣نِّ

ٞىؿ. كًمؿذ٦حي   .«ثٞٲٌذ٫ ا٣ؼكٲكح ٢ٌ٠ مٰ : ا٤ٞ٣ٲ٢ي ا٧٣عذى

ك٦ػة دار  «ا٧٣ػؤا٦ؿة»ٕؿؼ لٌف ٰٚ اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٧٤١٣ػح ك٣ٟ لف د

 ٰٰٚ ١٤ٚ٭ة ٨٦ دىؿٱٛةتو ا٩عُةطى دٹ٣ح؛ ٵٌف دٹ٣ذ٭ة ا٣سةثذح ٰٚ ا٧٣ٕػةص٥ ٬ػ

٦ػ٨  ا٧٣نةكرة، ٰٚٛ اٝذؿا٩٭ة ٰٚ ٔجةرة ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ث٧ٕ٪ٯ ا٣نٌؿ كا١٣ٲؽ ٬جػٮطه 

 ا٧٣ع٢ٌ اٵرٚٓ.

ٌٰ ا٣ؽا٣ٌػح ٤ٔػٯ ا٩عُػةط  ا٣ؽٹ٣ػح ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػح ك٨٦ ل٦س٤ػح ا٣ذُػٌٮر ا٣ػؽٹ٣

 «٦جػة ة»٧٤٠ػح ك ثة٣ٛكةد ك٦ة ٫٣ ثػ٫ وػ٤ح، «ثؤرة»ا٧٣ٕةوؿة ٤ٗجحي اٝذؿاف ٧٤٠ح 

ا٧٤١٣ذػةف ا٤٣ذػةف ٠ة٩ذػة  -لٔ٪ٰ ا٣جػؤرة كا٧٣جػة ة  -ثةٹ٩عٺؿ كا٣ؿذٱ٤ح، ك٧٬ة 

                                                 

 -ا٤١٣ٲٌةت، لثٮ ا٣جٞة  ا١٣ٛٮٌم، دط د. ٔؽ٩ةف دركٱل ك٦ع٧ؽ ا٧٣ىؿم، ٦ؤقكح ا٣ؿقػة٣ح  70م

 .909، ص 7998، 9ثٲؿكت، ط

 -ٱػػةت ٦عؽزػػح ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح ا٧٣ٕةوػػؿة، د. ٦ع٧ػػؽ ٦ع٧ػػؽ داكد، دار ٗؿٱػػتا٩ْػػؿ: ٣٘ٮ  75م

 .790، ص 9336ا٣ٞة٬ؿة،

ا٧٣عٌؿر ا٣ٮصٲـ، اث٨ ُٔٲٌح اٵ٩ؽ٣كٰ، دط ٔجؽ ا٣كػٺـ ٔجػؽ ا٣نػةٰٚ ٦ع٧ٌػؽ، دار ا١٣ذػت   76م

 .0/909 ،9337، 7ثٲؿكت، ط -ا٧٤ٕ٣ٲح 
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ٰٚ ٦ٮا٨َ ا٣ؼٲػؿ كا٣ىػٺح، ٚٞػة٣ٮا: ثػؤرة لك  دكذ٧ٕٺف ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ح

٦جة ة ٥٤ٕ٤٣
 77م

ا٧٣٪ػـؿ، ٱٞػةؿ: ٚػٺف  ا٣عٛؿة كا٣ؾػٲؿة، كا٧٣جػة ة: . كا٣جيؤرة:

ٰ  كاقٓ ا٧٣ٕؿكؼ.   َٲٌت ا٧٣جة ة، كٱٞةؿ: ٬ٮ رظٲت ا٧٣جة ة، لم قؼ

٤٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ ا٣ض٧ةٔػح  «ىػةثحًٔ »ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢ لٱٌةن اقذ٧ٕةؿي ٧٤٠ػح 

كدىػؿٱٛةد٭ة ٤٣ذٕجٲػؿ  «اٹقذ٧ٕةر»٧٤٠ح  د٪٭ي ثأٚةٔٲ٢ قٮ  كمٌؿ، كاقذ٧ٕةؿي 

ػد ك٬ى ٨ٔ اظذٺؿ ا٣جٺ ٗىػحن ٦ػ٨ دٹ٣ػح ٌٍ ٥ ا٣عٞػٮؽ كاقػذٕجةد ا٣نػٕٮب، ٦ٛؿى

 اٷ٧ٔةر كا٣ج٪ة .

٧ٌٮ ا٣ؽٹ٣ح كاٹردٞة  ث٭ػة ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٧٣ٕةوػؿة اقػذ٧ٕةؿي ك٨٦ ل٦س٤ح قي 

٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ل٤ٔٯ ريدىت ا٣ضٮدة كا٣عك٨، كٝػؽ ٠ة٩ػخ دٕ٪ػٰ  «اٹ٦ذٲةز»٧٤٠ح 

٧ة ٨ٔ اٳػؿثؽٹ٣ذ٭ة ا٧٣ٕض٧ٲٌح ٦ضٌؿد ا٣ٛى٢ ثٲ٨ مٲبٲ٨ كٔـؿى لظؽ٬
 78م

. 

ٍٛـ»ك٨٦ ذ٣ٟ إٚةدةي ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٨٦ دٹ٣ح ٧٤٠ح  ٤ٔٯ ا٣عٌر كاٷٔضػةؿ،  «ا٣عى

٤٣ؽٹ٣ح ث٭ة ٰٚ ٦ٞةـ ا٣ذنػضٲٓ ٤ٔػٯ ٬جػةت ٔٲ٪ٲٌػح  «ا٣عٮاٚـ» كاٹردٞة  ث٭ة ٰٚ ٧٤٠ح

ٌّٛٲ٨ ٤٣ذنضٲٓ ٤ٔٯ زٱةدة اٷ٩ذةج لك ٦ةدٌٱٌح دٮ٬ت ٤٣ٕة٤٦ٲ٨ كا٧٣ٮ
 79م

  . 

ٌٰ دٌػة ؤؿي لزػؿ ّػة٬ؿة اٵًػؽاد ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ ك٨٦ وٮر ا٣ذُػٌٮر ا٣ػؽٹ٣

اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ دٌةؤٹن ٱٌة٬ٰ اٹ٩ٞؿاض، ك٬ضؿي ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣نػذؿؾ 

ا٤٣٘ٮمٌ 
 93م

. 

                                                 

 -ت كا٣٪نػؿ كا٣ذٮزٱػٓ ا٧٣ؤقكػح ا٣ضة٦ٕٲػح ٤٣ؽراقػة ،، د. إثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ؿاا٦ٰٕض٧ٲةت  77م

 .00، 98 ، ص7997، 7ثٲؿكت، ط

ٌٰ ٚػٰ ٦ٕضػ٥ ا٣ىػٮاب ا٤٣٘ػػٮٌم ٵظ٧ػؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ، دك ٦ٲ٤ػٮد، رقػػة٣ح   78م ا٣ذ٘ٲٌػؿ ا٣ػؽٹ٣

 .707، ص 9376لظ٧ؽ ث٨ ث٤ٌح، ٤٠ٲٌح اٳداب كا٣ٛ٪ٮف،  -٦7ةصكذٲؿ، صة٦ٕح ك٬ؿاف

، ص   79م ٌٰ  .738ا٩ْؿ: ا٣ٕؿثٲح دةرٱغ كدُٮر، د. إثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ؿاا

ػىةاه ٰٚ ا٣ٕؿثٲح كإٱػؾا٩٭ة ثػة٣ـكاؿ ٦ػ٨ ٣٘ذ٪ػة ا٧٣ٕةوػؿة، د. ٚػةركؽ ٦ٮاقػٰ، ا٩ْؿ:   93م

 .773-769، ص ٦79ض٤ح صة٦ٕح، ع 
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ىالتطّورىالتركوبّي:* 
٤٣ذٌُٮر ا٤٣٘ٮٌم ٰٚ ث٪ٲح ا٣ض٢٧ كا٣ذؿا٠ٲت ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ظٌػٮره 

ٌٰ ٠ػةف ٹ ٱؼٛٯ ٤ٔٯ ٦ذأ٢ٌ٦. كثٕي ٦ْة٬ؿ ٬ؾا ا٣ذٌُٮر دٕجٌؿ ٨ٔ دٌُٮر  ػةرص

 ثأزؿ ٨٦ ا٤٣٘ةت اٵػؿل.

ٌٰ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٧٣ٕةوػؿة دىػؽُّر ٚ - ٨٧ ٦ْة٬ؿ ا٣ذٌُٮر ا٤٣٘ػٮم ا٣ذؿ٠ٲجػ

٣ػؽٔٮة  ح٢تٰةثً  كٝػؽ دٞػٮؿ: ،ا٧٣ٕٛٮؿ ٵص٫٤ ا٣ض٤٧حى. ٚأ٩خ ا٣ٲٮـ دك٧ٓ كدٞػؿل

 ٺٝةت ٝةـ ثـٱةرة ا٣كٮداف،......ٰٚ دٕـٱـ ا٣ٕ رٕتثً ٚٺف ٝةـ ثـٱةرد٫؛ ك

ؿكؼ ا٣ضػةاـ ا٣ػؾم ٹ ٩ضػؽ ٚػٰ ٝٮأػؽ ا٣ٕؿثٲٌػح ك٬ؾا ٦ػ٨ ا٣نػةآ ا٧٣ٕػ

٤ٔٲ٫ لك إمةرة إ٣ٲ٫، ٧٠ة ٹ ٩ضؽ ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٞػؽ٦ة  ٚٲ٧ػة  ةن ك٩ىٮص ا٧٤ٕ٣ة  ٩ٌى 

ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٪ة ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٯ اقذ٧ٕة٣٭٥ ٫٣. كٝؽ رلل ثٕي ا٣جةظسٲ٨ دكف ظػؿج لك 

دؿدٌد لٌف ٬ؾا اٵق٤ٮب ٨٦ ٝجٲ٢ ا٣ذػأزٌؿ ثةٵقػة٣ٲت اٵص٪جٲػح ا٧٣ذؿص٧ػح، كل٩ٌػ٫ 

« gerundم ٱكٲؿ ٤ٔٯ ٧٩ٍ ا٣ض٤٧ح اٷ٩ض٤ٲـٱح ا٣ذٰ دجؽل ثػ»
 97م

. 

ٌٰ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٧٣ٕةوػؿة  ك٨٦ وٮر ا٣ذٌُٮر ا٤٣٘ٮٌم ٰٚ ا٧٣كذٮل ا٣ذؿ٠ٲج

٠سؿةي دٌٞؽـ ا٣ضةٌر كا٧٣ضؿكر ٰٚ ا٣ض٤٧ح كٔٮدة ا٧ٌ٣ٲؿ ٨٦ مج٫ ا٣ض٤٧ػح ٤ٔػٯ 

ؿ، ٨٧ٚ ٬ؾا ا٣نػةآ ا١٣سٲػؿ ٝػٮ٣ي٭٥:  ٣نػؤكف ٝة٣ػخ كزٱػؿةي ا ٤ة٦ سا٧ت٫ةا٦ذأػِّ

 ٝةؿ ا٧٧٣س٢ٌ...... ٦ْ ارحٙاع أسؽهاٹصذ٧ةٔٲح...، كٝٮ٣ي٭٥: 

ك٬ؾا ٧ٌ٦ة ٔةد ٚٲ٫ ا٧ٌ٣ٲؿ ٰٚ مج٫ ا٣ض٤٧ح ٤ٔٯ ٦ذأٌػؿ ٣ْٛةن ٦ذٞػٌؽـ ردجػحن، 

ثٲؽ لٌف مٮا٬ؽ ٬ؾق ا٣ىٮرة ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕؿب ٤ٝٲ٤ح. ك٨٦ ذ٣ٟ ٬ؾق  .ك٬ٮ صةاـ

ى  ٍخ ٪ى صى  ٢ْ٭ أ٪٫٢ااٵ٦سةؿ ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٞؽٱ٧ح:  ػ٥ي ٱي  ةٰخ٩ ٘ٮ. لي ؿاًٝ ث ١ى ٦ ٤ِة. ؤدٯ ا٣عى

ًؾري ٱي  ٨٩ِ ٤أ٤َ  ؤدٯ ا٣عى
 99م

. 

                                                 

ا٣ٞة٬ؿة،  -، دار ٗؿٱت كٮقٮةا٣ د. ٔجةس ، كلوٮ٣٭ة ا٣ذؿازٲٌح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ ا٧٣ٕةوؿة  97م

 .709-707 ص ،9339

 .750-759 ص ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ ،  99م
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ػ ٕي ٌٰ ا٣ْػة٬ؿة ا٣ ـكؼي ٔػ٨ ا٧٣ٕٛػٮؿ ا٤ُ٧٣ػٜ، ك٨٦ وٮر ا٣ذُػٌٮر ا٣ذؿ٠ٲجػ

كاٹقذ٘٪ة ي ٔ٪٫ ثنج٫ ص٤٧ح ٨٦ صةٌر ك٦ضػؿكر ٱ١ػٮف ٚٲػ٫ ا٧٣ضػؿكر ٦ٮوػٮٚةن 

، لك ٠ذػت ةهة٬رة سّٰةػة، لك ةلة٠ٍٟ سّٰةػثٮوٙ ٦٪ةقت، ٚٲٞٮ٣ػٮف: د٤١ٌػ٥ 

لػؾكا ل٩ٛك٭٥ ثة٣٘ة٣ت ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕؿب ٹقػذ٘٪ٮا  . ك٣ٮـٍطٮ  ةل٠ٍٟ ٦ٞة٣ذ٫ 

، ٚٞة٣ٮا: د٥ٌ٤١ ٠ٺ٦ةن صٲػؽان لك  ٨ٔ مج٫ ا٣ض٤٧ح، ٜى كٹقذ٤٧ٕٮا ا٧٣ٕٛٮؿ ا٤ُ٧٣

 لك ٠ذت ٦ٞة٣ذ٫ ٠ذةثح قُعٲٌح. ظك٪ةن،

كثٕي وٮر ا٣ذٌُٮر دا٣ٌح ٤ٔٯ لزؿ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲٌح كا٣ذؿص٧ػح ا٣عؿٚٲٌػح ٔػ٨ 

٦ػ٨ لزػؿ ا٣ٕة٦ٌٲػةت ا٣ٕؿثٲٌػح ا٧٣ٕةوػؿة، ك٬ػٮ ٱكػٲؿ. د٤ٟ ا٤٣٘ةت، لك ٤ٔٯ مٰ  

 ِّٰ ٧٤٣ض٭ػٮؿ إ٣ػٯ لٕٚػةؿ  ٚة٩ىؿاؼ ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة مٲبةن ٚنٲبةن ٨ٔ وٲ٘ح ا٧٣ج٪ػ

ـً  ك٨٦ ا٧٣ُةكٔح، ٨٦ ٠يًكؿى ٦سٺن إ٣ٯ ا١٩كؿ، ٦ػ٨  ـ إ٣ٯ ا٩٭ــ، ٚٲػ٫ ٔ٪ػؽم مػٰ ه ٬ي

ِّٰ  لزؿ ا٣ٕة٦ٌٲةت ا٧٣ٕةوؿة؛ كاٹقذ٘٪ة ي   «دػ٥ٌ »ثة٣ٕٛػ٢  ٧٤٣ض٭ػٮؿ ٨ٔ ا٣ٕٛػ٢ ا٧٣ج٪ػ

ِى »ٱيك٪ىؽ إ٣ٲ٫ ا٧٣ىؽر، ٩عٮ: د٥ٌ ا٣عِٛ، ا٧٣كذ٘٪ٯ ث٫ ٨ٔ  ًٛػ ، كد٧ٌػخ ا١٣ذةثػح، «ظي

= ٨٦ لزؿ ا٣ذؿص٧ح ا٣عؿٚٲٌح ٨ٔ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲٌح «٠يذًت»ٰٚ ٦ٞةـ 
 90م

. 

ك٨٦ ا٣ىٮر ا٣ذؿ٠ٲجٲٌح ا٣ذٰ ٱ٤عْ٭ة ا٧٣ذأ٦ٌػ٢ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٧٣ٕةوػؿة، كٹ 

، ذ٣ػٟ ا٣ذؿ٠ٲػتي ا٣ػؾم دذٞػٌؽـ ٚٲػ٫ ا٣ض٤٧ػحي ٱؿل ٣٭ة لزؿان ٰٚ اقذ٧ٕةؿ ا٣ٞؽ٦ة 

اٹق٧ٲٌح ا٣عة٣ٲٌح ا٧٣ٞذؿ٩ح ثة٣ٮاك كا٧٣ىػٌؽرة ثة٣ٌػ٧ٲؿ، ٤ٔػٯ وػةظت ا٣عػةؿ 

، صة ٬ػػة وػػٮت ث١ةاػػ٫، ٣ػػٲف و٪ةةٮ ٘ةةٮ ا٥١ٍةةتظ»كا٣ٕة٦ػػ٢ ٚٲ٭ػػة، ٩عػػٮ: 

ا٣جةظسٲ٨ ٤ٔٯ ل٩ٌػ٫ ٦ػ٨ اٵ٧٩ػةط ا٣ذؿ٠ٲجٲٌػح  ٝؽ ٩ٌه ثٕيي ٬ٮ ٦ة . ك«٠ة٣ج١ة ،..

                                                 

ؾا ا٣ٮص٫ ٨٦ اٹقذ٧ٕةؿ ٧٠ة ٱ٨ٌْ ثٕي ا٣جةظسٲ٨ ز٧ؿةن ٦ػ٨ ز٧ػؿات ا٣ذؿص٧ػح ٠٪خ ل٨ٌّ ٬  90م

٦ٮركزةن ٨٦ ز٨٦ قةثٜ ٱ٪ذ٭ػٰ ث٪ػة إ٣ػٯ ا٣ٞػؿف ا٣ؼػة٦ف لك  ا٣عؿٚٲٌح؛ ز٥ٌ ثؽا ٣ٰ لٌف ٫٣ لوٺن 

 ا٣كةدس. ٤ٔٯ لٌف ٨٦ ق٧خ ا٧٣عؽزٲ٨ ٰٚ ذ٣ٟ اٷ٠سةرى ٦٪٫.
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ا٧٣ٕةوؿة ٭ة ا٣ٕؿثٲٌحي ذٍ ا٣نةإح ا٣ذٰ اقذعؽزى 
 90م

. 

ٌٰ كا٣ٛػٌؿا  ك٬نػةـ،  ٧٠ػة ٱػؽٌؿ ا٣جعػري  ك٬ؾا ا٣ػ٪٧ٍ ٧ٌ٦ػة لصػةزق ا١٣كػةا

ػ ٨، كل٩ػخ را٠ػته لصةزكا: كل٩خ را٠ته دعكي  ػظكي كل٩ػخ  ،٨٪خ، دؿٱػؽ: دعكي

كل٩خ را٠ته  ،٪خكظكي  ؛را٠ته 
 95م

  . 

كٹ ٱجٕػػؽ ٔ٪ػػؽم لف ٱ١ػػٮف اقػػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػػؿٱ٨ ٬ػػؾا ٦ػػ٨ لزػػؿ ثٕػػي 

، وأ٧ةا راسةّ»، ٚإٌف ذ٣ػٟ ٦ٕػؿكؼ ٚٲ٭ػة، ك٦ػ٨ لٝػٮا٣٭٥: ا٣ٕة٦ٌٲةت ا٧٣ٕةوؿة

 .«دٕسٌؿ ،ثة٣ُؿٱٜ و٪٬ راٞووةدٚذ٫، 

كدؿل ٰٚ ٣٘ح ا١٣ذةب كا٧٣ذ٧ٌ٤١ػٲ٨ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٧٣ٕةوػؿة ٦ػٲٺن إ٣ػٯ  -

ك٨٦ د٤ػٟ ا٣ٮقػةاٍ  .اٹقذٕة٩ح ثة٣ٮقةاٍ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ؿاد٥٬، دكف ظةصح

ا٣ذ٤ٕٲ٥، كٱ٧ػةرس ا٣ذ٧سٲػ٢، اٵٕٚةؿ ا٧٣كةٔؽة كدىؿٱٛةد٭ة، ٚٲٞٮ٣ٮف: ٦ةرس 

. ك٣ػٮ د١ٌ٧٪ػخ ٦ػ٨ى كٝةـ ثكؤا٫٣، كدٌٞؽـ ثة٣ذ٭٪بػح، كٱذٮٌصػ٫ ثة٣ذعٲٌػح،.... إ٣ػغ

ى٫، ك٬٪َّأق، كظٲَّةق.    ا٣ٞةا٢ ركح اٷٱضةز ا٣ٕؿثٲٌحي ٣ٞةؿ: ٥َّ٤ٔى، كٱ٧س٢ِّ، كقأ٣

٨٦ ثٕي ذ٣ٟ ٱكٲؿ، ٨ٌ١٣ ا٣ْة٬ؿ ٚػٰ  كرث٧ٌة ٠ةف ٰٚ دؿاز٪ة ا٣ٕؿثٰ مٰ ه 

ؿة ٠سؿةي ذ٣ٟ ٠سؿةن رث٧ة ٠ةف كرا ٬ػة ٦ٌػة٬ةةي ٦ػة دضػؿم ٤ٔٲػ٫ ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةو

ثٕي ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲٌح، ٦ٓ ا٣ؿٗجح ٰٚ دٹ٣ح ا٣ذٛؼٲ٥ ا٣ذػٰ دجػؽك ٧٤٣ٕةوػؿٱ٨ 

إ٣ٯ ا٣ٞػٮؿ  كٰٚ ذ٣ٟ ٦ة ٱؽٔٮ ا٧٣ؿ ى  .ٰٚ ا٣ذ٧٭ٲؽ ٤٣نٰ  ث٧ة ٬ٮ ٤ٌٚح لك دي١أة

ثٌػػٕٙ اٷظكػػةس ثجٺٗػػح اٷٱضػػةز كاٹػذىػػةر كثٲة٩ػػ٫ ٚػػٰ ز٦ػػ٨ ٠ة٩ػػخ 

ٙ كاٹٝذىػةد، ٌٌٛٛحي ٚٲ٫ ٰٚ ا٧٣ْ٭ؿ كا٣ن٢١ كا٣عٲةزة، ث٧٪أل ٨ٔ ا٣ذٞنُّ ا٣

 ّة٬ؿةن َةٗٲح.

                                                 

،  ٦05ض٤ح ا٤٣كةف ا٣ٕؿثػٰ، ع  ػىةاه ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ، د. ٦ع٧ؽ ظك٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ،  90م

 .763 ص ،7998

 -، دط د. ظك٨ ٬٪ؽاكم، دار ٠٪ػٮز إمػجٲ٤ٲة ٩ؽ٣كٰا٣ذؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٲ٢، لثٮ ظٲةف اٵا٩ْؿ:   95م

 .9/90، 9373، 7ا٣ؿٱةض، ط
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٠سٲػؿ ٦ػ٨ ٦ذ٧ٌ٤١ػٰ ا٣ٕؿثٲٌػح ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٕىػؿ  ك٬ؾا ٧ٌ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٚٞػؽاف

ا٣عفَّ ا٤٣٘ٮمَّ لك د٤ٟ ا١٤٧٣حى ا٣ؽٝٲٞػح ا٣ذػٰ دض٪ٌػج٭٥ كًػٓ ا٤٣ٛػِ ٚػٰ ٗٲػؿ 

ٓ ثػػ٫ ٔػػ٨ ا٣٭ػػؾر ٦ٮًػ٫ٕ، كدىػػٮف ٠ٺ٦٭ػػ٥ ٦ػػ٨ ا٣عنػػٮ كا٣ٌٛػػٮؿ، كدؿدٛػػ

كا٣ذُٮٱػػ٢. ك٬ػػؾا ٧ٌ٦ػػة صػػٌؿ ٤ٔػػٯ ا٣ٕؿثٲٌػػح ا٧٣ٕةوػػؿة ّػػة٬ؿدٲ٨ ػُٲػػؿدٲ٨: 

إظؽا٧٬ة ا٩ٕؽاـ اٷٱضةز، كاٵػؿل ا٩ٕؽاـ ا٣ؽٌٝح
 96م

. 

ٛي٢ ٨ٔ ذ٣ٟ ا٣٪٧ٍ ٦ػ٨ ا٣ذؿا٠ٲػت  كٹ ٱعك٨ ثة٣جةظر ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٞةـ لف ٱ٘

ة ٦ىكػعحه ا٣ذٰ ك٣ٌؽ٬ة ا٧٣ٕةوؿكف، لك دؿص٧ٮ٬ة ٨٦ ا٤٣٘ةت ا٣٘ؿثٲٌػح، كٔػٺ ل٠سؿ٬ػ

، ان ٨٦ ٦ضةز، ١ٚة٩خ لقة٣ٲتى ٦عٛٮّحن ديكذ٧ٕى٢ ٠ةٵ٦سةؿ، ٩عػٮ: ٱج١ػٰ ث١ػة ن ٦ػؿٌ 

كد٦ٮع ا٣ذ٧ةقٲط، كا٣ٕٲ٨ ا٧٣ضٌؿدة، كذٌر ا٣ؿ٦ةدى ٰٚ ا٣ٕٲػٮف، كٱىػُةد ٚػٰ ا٧٣ػة  

ٕٮرىق، كٱك٥٧ٌ ا٣ؿلمى ا٣ٕػةـٌ، كٔةوػٛح ٦ػ٨ ا٣ذىػٛٲٜ، كا٣ضػ٪ف  ا١ٕ٣ؿ، كصؿح مي

ػػ٢ ا٣كػػةٔح، كٚػػٰ ػ٪ػػؽؽ  كاظػػؽ، كا٣ؼٺٱػػة ا٣٪ةا٧ػػح، كا٧٣ضذ٧ػػٓ ا٤٣ُٲػػٙ، كرىصي

، كاٵٝٺـ ا٣ىٛؿا ، كا١٣ذت ا٣ىػٛؿا ، كا٣ىػعةٚح ا٣ىػٛؿا ، كزكثٕػح  ٌٰ ا٧٣يؼ٤٧

٧ةف،....  ٰٚ ًٚ٪ضةف، كا٣ضٲ٢ ا٣ىةٔؽ، كا٣ٍُٞ ا٣كِّ

، ك٣ٲػؽي ا٣ذؿص٧ػح، كلٌف  ٌٟ ٰٚ لٌف ل٠سػؿ ٬ػؾق اٵ٦س٤ػح، ك٦س٤ي٭ػة ٠سٲػؿه كٹ م

ٮٔجذ٭ة، ك٣ػػ٥ دذ٪١ٌػػؿ ٣٭ػػة، ٚٞج٤٭ػػة ا٣ٕؿثٲٌػػح ثكػػ٧ةظذ٭ة ك٣ٲ٪٭ػػة كَٮأٲذ٭ػػة اقػػذ

ٰ  ٣ػ٥  اٹقذ٧ٕةؿي كراً٭ة، ظذٯ إ٫ٌ٩ ٣ٲذٮ٥٬ٌ ا٣ٞةرئ، ك٬ٮ ٱٞؿل ذ٣ػٟ، ل٩ٌػ٫ ٔؿثػ

ٱٕذٮرق دػٲ٢
 97م

. 

                                                 

ثٲػؿكت،  -ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة كا٣عٌف ا٤٣٘ٮٌم، د. ٧ٕ٩ح رظٲ٥ ا٣ٕػـاكم، ٦ض٤ػح ا٣ػؾػةاؿ   96م

 .8، ص9333، 0ع

 -ٕض٥ كدراقح ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة، د. إثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ؿااٰ، ١٦ذجح ٣ج٪ةف ٩ةمؿكف ا٩ْؿ: ٦  97م

، كا٧٣ٛٲػؽ، د. ٦ع٧ػؽ رًػػٮاف ا٣ؽاٱػح، ا٣٭ٲبػح ا٣ٕة٦ػػح 79-7 ص ،9333، 7ثٲػؿكت، ط 

، 903، 990 ،767، 700، 700، 709، 65، 77 ، ص9375د٦نػػػػػٜ،  - ١٤٣ذػػػػػةب

909 ،909 ،079 ،007. 
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٬ؾق إَٺ٣حه ٔة٦ٌػحه ٤ٔػٯ ٦ػة ٠ػةف ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٧٣ٕةوػؿة ٦ػ٨ دُػٌٮر ٚػٰ 

يثػٲ٨ِّ  ٦كذٮٱةد٭ة ص٧ٲٕةن، ل٧ٌ٣خ ثنٰ  ٨٦ ٦ْة٬ؿق كوٮرق. ز٥ٌ إذا ٠ػةف ٣ػٰ لف ل

:ث ٌٰ ا٣٪ْؿي ٰٚ ٬ؾا ا٣ذٌُٮر ك٦ْة٬ؿق ٤ٝخي  ٕيى ٦ة ل٦ٺق ٤ٔ

ا٣ذٌُٮر ق٪ٌحه ٨٦ ق٪٨ ا٤٣٘ح، ك٦٪٭ة ا٣ٕؿثٲٌح، ك٬ػٮ ٚٲ٭ػة ٤ٔػٯ اػػذٺؼ  -7

. ك٬ٮ ٦ْ٭ػؿه ٦ػ٨ ٦ْػة٬ؿ  ٌٰ ٌٰ كَجٲٕ ٦ؿاظ٤٭ة، ك٦٪٭ة ا٧٣ؿظ٤حي ا٧٣ٕةوؿة، ظذ٧

وػؿة دٌُٮر ٦كذ٤٧ٕٲ٭ة. كذ٣ٟ ا٣ذ٘ٲٲؿ ٰٚ ٠سٲؿ ٨٦ صٮا٩ج٫ ٱض٢ٕ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٧٣ٕة

ٝةدرة ٤ٔٯ ا٣ٮٚة  ث٧ُة٣ت ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ زٞةٚح ا٣ٕىؿ ك٤ٔٮ٫٦ كظؿ٠ح ا٧٣ضذ٧ٓ، 

 كٱن٭ؽ ٣٭ة ث٧ؿك٩ح كاًعح كدٮٌقٓ ٦ع٧ٮد كا٩ٛذةح ٤ٔٯ ا٣ٕة٥٣.

إذا ٠ةف ٣ٟ لف دٌٞؽر ٰٚ ٠سٲؿ ٧ٌ٦ة اثذؽٔػ٫ ا٧٣ٕةوػؿكف كصػؿل ٤ٔػٯ  -9

ٮٌم = لٝٺ٦٭٥ كل٣ك٪ذ٭٥، كظٌؿ٠ذ٫ٍ ل١ٚةر٥٬ كدٞؽٱؿاد٭٥ ٨٦ وٮر ا٣ذٌُٮر ا٤٣٘ػ

ظةصحن كٗةٱحن كقٕٲةن وعٲعةن كاصذ٭ةدان، ٚإٌف ثٕػي ذ٣ػٟ ٹ ٱذٕػٌؽل لف ٱ١ػٮف 

٨٦ دضؿٱت، كٰٚ ا٣ذضؿٱػت  ؿادؽي ب ٫٣ قي ٌؿى ًؿثةن ٨٦ دىؿىؼ ا٣ٞٮؿ كثةذػ٫، ٱي 

ًنت ا٤٣٭ٮ كا٣ٕجر. د٫ٍ ٝؿٱعحي ثٕػي ا١٣ذٌػةب ٦ػ٨  لظٲة٩ةن ٱٕي ٧ٚة دٞٮؿ ٚٲ٧ة ك٣ٌؽى

 ، ،٩عٮ: ٱذأ٣٭٨ي اٷ٩كةف، كٱي٨ْٛ٤ ا١ٛ٣ؿى ِى ١ػؿف ا٤٣ٛػ ٦ػ٨ ٦ٮ٣ٌػؽات ٠ة٩ػخ  كٱٛي

٧٠ة كوٛ٭ة د. إثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ٌؿااٰ
 98م

٣٘ػح ٬ـٱ٤ػح دذٕسٌػؿ ٚػٰ دىٲ٭ػة ى »صـ ان ٦ػ٨ 

ٌٰ ا٣ٛ٪ٌٰ ا٣ػؾم ٹ ٱٞػٮـ  ح ثٲ٨ ا٧٣ٮ٣ٌؽ ا٣ضؽٱؽ ا٣ذة٫ٚ كثٲ٨ ا٧٣ى٤ُط ا٧٤ٕ٣
َّ٤ ًٌ ٦ي

 ؟ .«٤ٔٯ لقةس

ػؿاح ٹ كصػ٫ ٣ذـٱٲ٪ػ٫، ك٣ػٲف ٣٪ػةٹ  -0 ٌٟ ٰٚ لٌف ا٣ؼُأ ا٣ْة٬ؿ ا٣ىُّ لف  م

َّٰ  ٩ى٪٫ٌٛ ٰٚ ظْٲؿة ا٣ذٌُٮر. ٚأٌم د٘ٲٲؿ ٱ٨١٧ لف ٱ٭ؽـ ا٣ذىػٌٮرى  ا٣سةثػخ  اٷٔؿاثػ

ٚٲٌٰٛ ٦سٺن إ٣ٯ صٌؿ ا٧٣٪ىٮب كرٚٓ ا٧٣ضؿكر ك٩ىت ا٧٣ؿٚٮع،  ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح،

إٌٹ  ٣ذأ٩ٲسػ٫ ٦ػ٨ لقػ٧ة و  ٦ػة ٹ كصػ٫ى  ؿ ٰٚ مػٰ . كدأ٩ٲػري ٣ٲف ٨٦ ا٣ذٌُٮر ا٧٣ٕذجى 

                                                 

 .777، ص 7967ا٬ٲ٥ ا٣كة٦ؿااٰ ، ث٘ؽاد ، دراقةت ٰٚ ا٤٣٘ح ، د. إثؿ  98م
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جى٢ ٣٭ػؾا دأ٩ٲػري كا٣ٞٲةس ا٣ؼةَئ ٨٦ ٬ؾا ا ا٣ذٮ٥٬ٌي  ٧٤٠ػح  ٣ٞجٲ٢. ٚٺ ٱ٪جٰ٘ لف ٱٞي

، «ثبػؿ»٧٤٠ػح  ، ك٧٬ة ا٧٣ػؾ٠ٌؿدةف؛ كٹ ٱ٪ج٘ػٰ دػؾ٠ٲؿي «رلس»ك٧٤٠ح  «٦كذنٛٯ»

درب »ٚػٰ ٩عػٮ ٝػٮ٣٭٥:  «درب»ك٬ٰ ا٧٣ؤ٩ٌسح. ك٣ٲف ٨٦ ا٣كةاٖ دأ٩ٲري ٧٤٠ػح 

 ةن ٝٲةقػ دأ٩ٲس٭ة ٰٚ ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ٕةوػؿة ٠ةف ٦ىؽري ل قٮا ؛ ك٬ٰ ا٧٣ؾ٠ٌؿة؛ «َٮٱ٤ح

ة ٠ةف ا٣ذأ٩ٲر ٚٲ٫ صةاـان ٨٦ ٦ؿادٚةد٭ة ٩عٮ: َؿٱٜ كقجٲ٢ كوؿاط كقػ١ح ٤ٔٯ ٦

ٓي وػؿؼ ٦ػة ٠ةف دأزٌؿان ثض٪ف ا٧٤١٣ح ٰٚ ثٕي ا٤٣٘ةت ا٣٘ؿثٲٌح لـكزٝةؽ،  . ك٦٪ػ

٩عػػٮ: ل٩عػػة  كلقػػ٧ة  كلث٪ػػة  كل٩٭ػػةر « لٕٚػػةؿ»٠ػػةف ٦ػػ٨ ا٣ض٧ػػٮع ٤ٔػػٯ كزف 

ةَئ ٤ٔػٯ كلقجةب.... ًؿبه ٨٦ ا٣ؼُأ ا٣ؾم ٝةد إ٣ٲػ٫ ا٣ذػٮ٥٬ٌ كا٣ٞٲػةس ا٣ؼػ

 ٹ ٱضٮز لف ٩ًك٧ى٫ ثة٣ذٌُٮر، كلف ٩ذك٧ٌطى ٚٲ٫.« لمٲة »٧٤٠ح 

ك٨٦ ٬٪ة ٣ٟ لف دٞٮؿ: إٌف ا٣ذٌُٮر ا٧٣ٕذجىؿ ٬ػٮ ا٣ذُػٌٮر ا٣ػؾم ٱذعػٌؿؾ  -0

ثٲ٨ ظٌؽًم ا٣٪ْةـ كا٣عٌؿٱٌح. ٤ٔٯ ل٫ٌ٩ ٣ٲف ٨٦ ا٣ع٧١ح لف دكذ٢ٌ٘ ٗٲةبى ا٣نػٰ  

٩ح ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٞؽٱ٧ح، كق١ٮتى ا٣ٞةٔػؽة ٔ٪ػ٫، ك دذؼػؾى٧٬ة قػٲٛةن ٦يٍىػ٤ىذةن ٨ٔ ٦ؽكَّ

ق. ك٣ٲف ٨٦ ا٣ٕؽؿ لف دذػؽزَّؿى ثة٣عؿٱٌػح ٣ذػـٱ٨ٌى ٤٣٪ػةس  د٧٪ٓ ث٫ ٢٠َّ صؽٱؽ كد٪١ؿي

ؿٝ٪ة ٰٚ ثعؿ ٨٦ ا٣ٛٮًٯ.  ٧٦ةرقةتو ٣٘ٮٱٌحن ٔنٮااٲٌحن د٘ي

٨٦ كاصػت ا٣ؼجػؿا  ا٤٣٘ػٮٱٌٲ٨ كا٧٣ؤقكػةت ا٤٣٘ٮٱٌػح، ك٦٪٭ػة ا٧٣ضػة٦ٓ،  -5

ٍي ا٣ذٌُٮر ا٤٣٘ٮٌم ا٧٣ٕةوؿ كدىعٲطي ٦ػ ة ا٩عػؿؼ ٦ػ٨ ٦كػةراد٫، كٹ قػٲ٧ٌة ٦ػة ًج

. ك٨٦ ٦ٞذٌٲةت ذ٣ٟ ا٣٪ْؿي ٰٚ ٦ؽٌك٩ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٛىػٲعح ةن ٠ةف ٦٪٫ دٌُٮران ٔٛٮٱٌ 

ٍّٰ ٦ع١ػ٥و  ٭ة كٗؿث٤ذ٭ة ٚػٰ إَػةر و ٧٤ٔػ ا٧٣ٕةوؿة كروؽي ٦ْة٬ؿ ا٣ذٌُٮر ٚٲ٭ة، كدرقي

ُُّٓ ٦ىٮفو ٨٦ ا٣ذؿػُّه إ٣ٯ ظػٌؽ ا٣ذكػٲُّت كا٣ذ٤ُّٛػخ،  ٦ٕذؽؿو ثٕٲؽ ٨ٔ ا٣ذنٌؽد كا٣ذ٪

 ٣ٺ٩ذ٭ة  إ٣ٯ دنؿٱٕةت كلظ١ةـ ٣٘ٮٱٌح ٦٪ةقجح كدٮصٲ٭ةت قةا٘ح.

ٌٞػٜ كا١٧٧٣ػ٨، لًم:  -6 ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ثؿكظ٭ة كلوػٮ٣٭ة ككإٝ٭ػة ا٧٣ذع

ا٧٣ٮصػػٮد ثة٣ٕٛػػ٢ كا٧٣ٮصػػٮد ثػػة٣ٌٞٮة، دػػؽ٣ٌ٪ة ٤ٔػػٯ إ١٦ة٩ٲةد٭ػػة ا٣ذػػٰ ٹ ديعػػٌؽ، 



 556 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

َى٫. ك٨٦ ز٥ٌ  ٠ةف ٤ٔٯ رؤٱذ٪ػة  كاٹقذ٧ٕةؿي ا٤٣٘ٮٌم ا٧٣ٕٲل ٱٛؿض ٤ٔٲ٪ة مؿك

َّٛٙ ٨٦ لٗػٺؿ ا٧٣ٕٲةرٱٌػح  لف دٮا٠ت ظؿ٠حى ا٤٣٘ح كا٧٣ضذ٧ٓ كا٣عٲةة، كلف ٩ذؼ

٭ة، ث٢ ل٩ذض٭ة ١ٚؿه ٦ٞٲٌؽ ثـ٨٦ ٦ٕٲ٨ٌ، كاػذ٤ٙ ا٣٪ةسي  ا٣ذٰ ٥٣ دي٪ذًٍض٭ة ا٤٣٘حي ٩ٛكي

ا٣ذ٘ٲٲؿ ا٣ؾم ٹ ٱ٪ٞي مػٲبةن ٦ػ٨ زٮاثػخ ا٣ٕؿثٲٌػح كٝٮأػؽ٬ة ٚػٰ ٰٚ ٚ٭٧٭ة. ك

٦٪٫ ٰٚ دنؿٱٕةد٪ة كد٪٧ٲػح ٣٘ذ٪ػة كقػٌؽ  ٛٲؽى ٰ لف ٩كذٮٔج٫ ك٩ي ٦كذٮٱةد٭ة ٠ةٌٚح ٱ٪ج٘

 .٦ة ٩عذةج إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا٧٣كذضٌؽات

ك٨٦ ٬٪ة ٱ٪جٰ٘ لف د١ٮف ٩ْؿد٪ة إ٣ٯ ا٣ذٌُٮر ا٤٣٘ٮٌم ا٧٣ٕذجىؿ ٰٚ ٣٘ذ٪ػة  -7

ا٣ٕؿثٲٌح ٩ْؿةن ٧٤ٔٲٌح ٔةرٱح ٨٦ ٦نةٔؿ اٹردٲةب كا٣ذٮٌصف، ك٨٦ ل١ٚػةر ا٣ؼُػأ 

ا٤٣٘ح كا٩ذ٭ةؾ ٝٮأؽ٬ة، د٤ٟ اٵ١ٚةر كا٧٣نةٔؿ ا٣ذػٰ  كا٤٣ع٨ كا٣ؼؿكج ٤ٔٯ

ًٛؿ٥٬ ٣ػؿٚي  ٦ة زا٣خ دكذجٌؽ ث١ٛؿ ٠سٲؿ ٨٦ ا٣جةظسٲ٨ كا٧٤ٕ٣ة  كرؤا٥٬، كدكذ٪

ٔنؿاًت، ث٢ ٦بةًت اٵ٣ٛةظ كا٧٣ىػ٤ُعةت كا٣ذؿا٠ٲػت ا٣ذػٰ ك٣ٌػؽ٬ة ا٣ذُػٌٮري 

ٍٛٮٌم ٣كٌؽ ا٣عةصح كا٣٪ٞه ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦كػذضٌؽات ا٣ع ٕى ٞىٍىؽمُّ لك ا٣ ٲػةة ا٣

٦ػة ثػؽا ٚٲػ٫  كاٹٔذؽاد ث٫ كد٭ؾٱتي  ٚة٣ذٌُٮر ٱ٪جٰ٘ اٹٔذؿاؼي  ك٦ذ٘ٲٌؿات ا٣ـ٨٦.

 . ك٨٦ ٠ةف ٤ٔٯ ػٺؼ ذ٣ٟ ٠ةف ٚٲ٫ ٦ة ٱعذةج إ٣ٯ ًوٲة٩ح.٨٦ مٮااتى 

ٓي  -8 ٚيكعحي ا٣ضٮاز لك ا٨١ً٧٧٣ كا٧٣يجةح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲٜ لكقػ

ؿ ثٲ٨ د٤ٞٲؽ ا٧٣ك٧ٮ ع كا٣ٞٲػةس ٤ٔٲػ٫. ١ٚػ٢ُّ ٦ػة ٣ػ٥ ٨٦ د٤ٟ ا٧ً٣كةظح ا٣ذٰ ديعىى

ـه ٦يجػةح، كإف ٠ػةف  ٱٕةرض لوٮؿى ا٣ٕؿثٲٌػح، ك٣ػ٥ ٱ٪ذ٭ػٟ ٝٮأػؽى٬ة كزٮاثذى٭ػة صػةا

ا٣عؿٚٲٌح ٨ٔ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲٌح ٰٚ ذاد٭ة ٣ٲكخ قججةن دأٲةن ٧٣٪ػٓ  ا٣ذؿص٧حي ٦ذؿص٧ةن. ك

، ٨٦ ا٣ؼُأ لك ٧ٌ٦ة ٹ ٱىٌط ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػح ٍخ ٤ى لك دؼُبح ا٣ٕجةرة ا٣ذٰ ديؿص٧خ، ٦ة ػى 

ٔى ٦ة ٱ١ٮف لف دي  لك ل٩كتى  كإف ٠ةف ا٧٣٪ةقتى  ا٣ىػؿٚٲٌح ا٣ىػٮدٲٌحي ك ٯ ا٧٣ٕػةدٹتي ؿا

٥ إ٣ٲ٭ة ٨٦ ا٤٣٘ةت اٵػؿل.كا٣ذؿ٠ٲجٲٌح كاٵق٤ٮثٲح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ذٰ   ٱيذؿصى

*   *   *
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لها كان ٍتحلًّ به الهرحيم نو ثقافة فلسفيَة  وٍعد رحَله خسارة كبَرة 

  النىيض بأنتفهوادفا  إلً بَو األصالة والهعاصرة   ا  جانعورؤى استشرافَة  

فٌ نعالجة قضاٍاوا. رحم اهلل اليقَد  وأسكنه فسفَ   باعتهاد الهنىج العلهٌ

 جناته  وألىم أوله وذوٍه ونحبَه الصبر والسليان.
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(593) 

 ا١ؽاضث واألرٯطَّٰث

 

 ا٥١فأ١ث: -5

ٲٓ ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٧٤٠ح ماٵرٱعٲػح  ٠سٲػؿان، ٠ٞػٮ٣٭٥: م٩كػذُٲٓ ٱن

٣٪ػة  اٳف لف ٩ذ٥٤١ ثأرٱعٲح ، ملصج٪ة ٨ٔ لقب٤ح اٹ٦ذعةف ثأرٱعٲػح دة٦ػح ، مدضٮَّ

ما٣ؿاظػح لك  :ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح ث٢١ لرٱعٲح . ك٥٬ ٱٕ٪ٮف ث٭ة ٰٚ ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٕجػةرات

 .كٹ ٦كٮغ ٫٣ ،ا٣عؿٱح ، ك٬ٮ اقذ٧ٕةؿ ػةَئ ث٭ؾق ا٣ؽٹ٣ح

 :الٛخؽاح -8

 كٹ ث٧ٕ٪ٯ ا٣عؿٱح. ،ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؿاظح ملرٱعٲح ٔؽـ صٮاز اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح 

 ا١خ٠ٰ٢ٓ: -3

: ا٧٣٭ذـ »ك٦س٫٤ ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس: ، صة  ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب مرٱط  ُّٰ ٍرٱىع
اٵى

، كاٹقػ٥ اٵرٱعٲػح كا٣ذؿٱُّط..ٱٞػةؿ: لػؾدٍػ٫  ٤ٜي ٤٣٪ؽل كا٧٣ٕؿكؼ، كاقٓ ا٣ؼي

ػػح :كلػؾدػػ٫ ٣ػػؾ٣ٟ لرٱعٲػػح إذا اردػػةح ٤٣٪ػػؽل.. :اٵرٱعٲػػح ػػح ك٬ىنَّ َّٛ .. .لم ػ

 «.كاٵرٱعٲح: اٹردٲةح ٤٣٪ؽل كا٣٪نةط إ٣ٯ ا٧٣ٕؿكؼ

                                                 

 ك٬ٰ ٝةث٤ح ٤٣ذٕؽٱ٢ ٰٚ ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ض٧ٓ.، ٬ؾق ٝؿارات ٦ض٤ف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  م

 مٱؿصٯ ٨َّ٧٦ ٫٣ ٦ٺظْةت ٤ٔٲ٭ة لف ٱذ٢ٌٛ ثإرقة٣٭ة إ٣ٯ ا٧٣ض٤ح .
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وْهذا ٗختَ٘ أن )األرٗح٘ث( صفث ُخيُلَّ٘ث ُفص٘ث حٍ٘دة حػِٖ اىِززو  لىزٕ 

اىهرم واىػطاء واالرح٘اح لىٕ ذىم، وأُّ ال صيث دالى٘ث ٌتاطرة ىٓزا ةهزوم ٌزَ 

اىَفرجث ةػزد اىهرةزث، وْزٖ  نيٍخٖ )اىراحث أو اىحرٗث(، لذ اىراحث ْٖ وجدان

راح يزنٌن »ضدُّ اىخػب، وكد حهٔن اىراحث ةٍػِٕ األرٗح٘ث نٍزا يزٖ كزٔىًٓ  

، وىهزَ «ىيٍػروف َرواحاً وراحاً وراحثً وأرٗح٘ث وِرٗاحث  ْضَّ ىّ ويزرح ةزّ

وْزٔ اىفزرح واالرح٘زاح ىيِزدى،  ،اىراحث ِْا ْزٖ ةٍػِزٕ األرٗح٘زث األصزيٖ

 أو ةٍػِٕ ضد اىخػب. ،وى٘س ةٍػِٕ اىفرجث ةػد اىهرةث

أٌا )اىحرٗث( يٖٓ نٔن اإلُصان ُحراً ى٘س ةٍٍئك، وْٖ اىخيزٔ  ٌزَ 

 اىظٔائب أو اىرق أو اىيؤم، وال صيث ىٓا ةدالىث )األرٗح٘ث(.

واألرٗح٘زث  االرح٘زاح »وىػو ٌِظأ اىخطأ أن ةػضًٓ اجخززأ غتزارة اىيصزان  

وْززٖ  ،ظززرح، يأخززذ اىهيٍززث األوىززٕ يززٖ اى«ىيِززدى واىِظززاى لىززٕ اىٍػززروف

 يجاءت غِده اةخصاراً ةٍػِٕ اىراحث. ،)االرح٘اح( ٌلطٔغث غَ ٌخٍٍات دالىخٓا

 اىصٔاب أن ٗلال ٌثنً  وةِاء غيٕ ٌا حلدَّم

 )حصرَّف ٌػِا اىٍدٗر ةأرٗح٘ث(  أي ةهرم وحب ىيٍػروف. -

ىِا يٖ اىٍدِٗث ةحرٗث(  أي ةن ك٘ٔد أو ٌٔاُع. - َّٔ  )حج

 احث(  ةػد أن ذْب ٌَ ُخايّ.)ُصخط٘ع أن ُخهيً اٙن ةحرٗث أو ر -

 )أجتِا غَ أشئيث االٌخحان ةراحث حاٌث(  دون حػب. -

 اىػضٔ  د. ٌٍدوح خصارة

 :()قرار اللجنة -4

                                                 

()  )نان رأي اىيجِث اىذي حاةػٓا غيّ٘ ٌجيس اىٍجٍع غدم جٔاز اشزخػٍال نيٍزث )أرٗح٘زث

ةٍػِٕ اىراحث، أو ةٍػِٕ اىحرٗث. ثً اغخرض د. غتد اىِاصر غّصاف غيزٕ ذىزم ةٍداخيزث 

ُظرت لى٘ٓا اىيجِزث (، 7512-1اىجزء  - 05ٌجيث اىٍجٍع )اىٍجيد  ٌهخٔةث ُُِظرت يٖ

ا كّررحّ كزتنً، ورأت جزٔاز اشزخػٍال نيٍزث  ٍّ ةِصفث، واشخجاةج ىٍا ورد ي٘ٓا، يػدىج غ

 )أرٗح٘ث( ةٍػِٕ اىراحث واىحرٗث، وغيّ٘ وايق ٌجيس اىٍجٍع. = ]اىٍجيث[.
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 ة٨ٓ٥٭ ا١ؽاضث ول ة٨ٓ٥٭ ا١طؽٯث. )أرٯطٰث(ْػم س٬از اـخ٥ٓال ٥٢ٞث 

 ٛؽار ا٥١ش٢ؿ: ا٬٥١اٜ٘ث. -5

*   *   * 

 

(594) 

د  ة٤ُْف٬َدَّة و٤َُف٬َّ

 

 ا٥١فأ١ث: -5

دَّة  ثإقػ١ةف ا٣كػٲ٨ كٚػذط ا٣ػٮاك، كٱػؿل لف  ٱؼُئ ثٌٕ٭٥ ٧٤٠ح م٦يٍكػٮى

دة. ٮَّ  ا٣ىٮاب ٬ٮ ٦يكى

 :الٛخؽاح -8

دة ، كا٣ٛؿؽ ثٲ٪٭٧ة ٰٚ اػذٺؼ ا٣ٛة٢ٔ. ٮَّ دَّة  كم٦يكى  وعح ٝٮ٣٭٥: م٦ٍكٮى

 ا١خ٠ٰ٢ٓ: -3

ػ َّ٧ دة ، كمظ٧َّػؿتي ا٣ؽصةصػح ٚذعى ػٮَّ دتي ا٣ٮرٝحى ٚ٭ٰ ٦يكى ٮَّ ؿت ، ٱٞةؿ: مقى

دًَّت ا٣ٮرٝحي ٚ٭ػٰ ٦يٍكػ ٧َّهى ، كماٍقٮى ـى ٚذعى ة ، كماػٌػؿَّت دَّٮى كمظ٧َّىخي ا٣ؼج

ة . ٝػػةؿ دٕػػة٣ٯ:  ػػؿَّ ٌى  ڃ ڃ       ڃ ڃ ڄ ژلكراؽ اٵمػػضةر ٚ٭ػػٰ ٦يؼ

 ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ژكٝػػػةؿ:  ،[63ا٣ـ٦ػػػؿ: ] ژ چچ چ

 .[58ا٣٪ع٢: ] ژ              ڃ ڃ ڃ

دىقي: ص٤ٕى٫ لقٮد»كٰٚ ا٤٣كةف:  ٮَّ  ٨ اٹقٮداد .. م٦«قى

دة، ك٤٠ذػة  ػٮَّ د٬ة ا١٣ةدػتي ٚ٭ػٰ ٦يكى دَّة، كقػٮَّ دَّت ا٣ٮرٝحي ٚ٭ػٰ ٦يٍكػٮى ٚةقٮى

 ا٧٤١٣ذٲ٨ وعٲعح، كا٣ٛؿؽ ثٲ٪٭٧ة ٰٚ اػذٺؼ ا٧٣ك٪ؽ إ٣ٲ٫.

 ا٣ٌٕٮ: د. ٦ةزف ا٧٣جةرؾ
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 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

دة(، وا١ٙؽ  ة٥٫٨ٰا ٘ٮ اعةخالف ا١ٙاْة٠ ، نطث ٣٫١٬ٛ: )٤ُْف٬َدَّة( و)٤َُف٬َّ

 .ا١خٓػِّيوا٢١ؾوم و

 ٛؽار ا٥١ش٢ؿ: ا٬٥١اٜ٘ث. -5

*   *   * 

 

(595) 

 ا١لؽ  األوـً وا١لؽ  أوـٍّٮ وا١لؽ  أوـٍٰث

 

 ا٥١فأ١ث: -5

ٱنٲٓ ٰٚ ا٣ذٕةثٲؿ ا٣كٲةقٲح ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر دؿا٠ٲت ٨٦ ٦س٢: ما٣نؿؽ 

، كا٣نػػؿؽ  ٌٰ ، كا٣نػػؿؽي لكقػػٍ، كا٣نػػؿؽ لكقػػُ
ٍي اٵكقػػٍ، كمػػؿؽه لكقػػ

 ٣ٌجٍ اٷٔؿاثٰ ٢١٣ ٨٦ ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲت.ذكة ؿ ٠سٲؿ ٨ٔ الكقُٲٌح ، كٱى 

٢٠ٍّ  ،ا٣ذؿا٠ٲت ا٧٣كذ٤٧ٕح كل٦سة٣٭ة٬ؾق ثؽ ٨٦ دع٤ٲ٢  ك٧٣ٕؿٚح ًجُ٭ة ٹ

 ٤ٔٯ ظؽة.

ٍي : ٬ؾا دؿ٠ٲت كوٰٛ ٹ ػٺؼ ٚػٰ  -7 ٍي كمؿؽه لكق ما٣نؿؽ اٵكق

ؿةن ٧٦٪ٮٔحه ٨٦ ا٣ىػؿؼ، ٚٲٞػةؿ:  ًج٫ُ، ٦ٓ ٦ؿأةة لف ملكقٍ  ٦٪١َّ

، كٱذ ٍى ٍى مزار ا٣ٮٚػػؽ ا٣نػػؿؽى اٵكقػػ ٤ُػػٓ ا٣كةقػػح إ٣ػػٯ مػػؿؽو لكقػػ

صؽٱؽو ، إذ ٱٕؿب ا٧٣ٮوٮؼ ثعكت ٦ٮ٫ٕٝ ٦ػ٨ ا٣ض٤٧ػح، كا٣٪ٕػخ 

 دةثٓ ٫٣ ٱٕؿب ثٕٺ٦ح ٦٪ةقجح.

ٍى : ك٬ٮ دؿ٠ٲت إًػةٰٚ ٱٕػؿب ا٧٣ٌػةؼ ثعكػت ٦ٮٕٝػ٫  -9 ممؿؽي لكق

٨٦ ا٣ض٤٧ػح، ك٦ػة ثٕػؽق ٦ٌػةؼ إ٣ٲػ٫ ٦ضػؿكر ثٕٺ٦ػح ٦٪ةقػجح، ٚٲٞػةؿ: 
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ٍى صؽٱؽ، كٱج٪ٮ ٍى صؽٱؽان .مٱكٕٯ ثٌٕ٭٥ إ٣ٯ مؿًؽ لكق  ف مؿؽى لكق

ٌٰ كا٣نؿؽ لكقُٲٌح : ك٬ػؾق دؿا٠ٲػت  -0  كا٣نؿؽي لكقُ
ٍي ما٣نؿؽي لكق

٦ـصٲح، ٠أف ٱٞةؿ: مٗٲَّؿت لكركثة قٲةقذ٭ة ا٣نػؿؽ لكقػُٲح، ك٬ػؾا 

 ا٣نؿؽ لكقٍ ا٣ضؽٱؽ .

ٵ٫٩ ٹ ٱ١٧ػ٨ لف د١ػٮف دؿا٠ٲػت كوػٛٲح ٣ٕػؽـ  ؛٩ٞٮؿ: ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲت ٦ـصٲح

 ا٠ٲت إًةٚٲح ٵف ا٧٣ٕؿَّؼ ٹ ٱٌةؼ إ٣ٯ ١٩ؿة.ا٣ذُةثٜ ثٲ٨ صـلم ا٣ذؿ٠ٲت، كٹ دؿ

 ،لف ٬ؾق ا٧٤١٣ةت كل٦سة٣٭ػة دؿا٠ٲػت ٦ـصٲػح -ك٬ٮ زةثخ ٔ٪ؽ٩ة  -كإذا زجخ 

قي  ٚة٣ٮاصت لف دُجٜ ٤ٔٯ ًجُ٭ة لظ١ةـ ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ـصٰ ٰٚ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ػؾم ظػؽَّ

كا٧٣ػػؿاد ثة٣ذؿ٠ٲػػت ا٧٣ـصػػٰ ٠ػػ٢ ٧٤٠ذػػٲ٨ »  ثٞٮ٣ػػ٫: 0/999ما٣٪عػػٮ ا٣ػػٮاٰٚ  م

ػذ٤ُذة ثأف ادىػ٤خ زة٩ٲذي٭٧ػة ث٪٭ةٱػح اٵك٣ػٯ ظذػٯ وػةردة ٠ة٧٤١٣ػح ا٦ذـصذة لم ا

ل٦ة ًج٫ُ اٷٔؿاثٰ ٚٞؽ صة  ٫٧ْٕ٦ ٰٚ ٦جةظر ا٧٧٣٪ٮع ٨٦ ا٣ىػؿؼ «. ا٣ٮاظؽة

 ٧٤ٕ٤٣ٲح كا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ـصٰ، ك٤ٕ٦ٮـ لف ٣٪ة ٰٚ ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ـصٰ ػٲةرٱ٨:

 اٵكؿ: ث٪ة  ا٣ضـ  اٵكؿ ٤ٔٯ ا٣ٛػذط، إذا ٠ػةف آػػؿ ا٣ضػـ  اٵكؿ ظؿٚػةن 

وعٲعةن، كث٪ةؤق ٤ٔٯ ا٣ك١ٮف إذا ٠ةف آػؿ ا٣ضـ  اٵكؿ ظؿؼى ٤َّٔح، كإٔؿاب 

ا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ ثعكت ٦ٮٝٓ ا٧٣ؿ٠ت ا٧٣ـصٰ ٠ة٦ٺن ٨٦ ا٣ض٤٧ح
 م

. 

ػػؿب ا٣ضػػـ  اٵكؿ ٦ٌػػةٚةن ثعكػػت ٦ٮٕٝػػ٫ ٦ػػ٨ ا٣ض٤٧ػػح،  ا٣سػػة٩ٰ: لف ٱٕي

 كٱٕؿب ا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ ٦ضؿكران ثةٷًةٚح.

، إذ ةن ا٧٣ػؾ٠ٮر إًػةٚٲٌ ٧ذ٪ٓ ٠ٮف ا٣ذؿ٠ٲػت ٵ٫٩ ٱ ؛ك٧ٌ٣ة ا٦ذ٪ٓ ا٣ؼٲةر ا٣سة٩ٰ

ٜى إٹ ا٣عة٣ح اٵك٣ػٯ، ك٬ػٰ لف  ٹ ٱٌةؼ ا٧٣ٕؿَّؼ ثأؿ إ٣ٯ ا٧٣ضؿد ٦٪٭ة، ٥٣ ٱج

ٰ   ا٣ذؿ٠ٲتي ٬ؾا  ٱٕػؿب ٠ػة٦ٺن ثٕٺ٦ػح ٦٪ةقػجح ٤ٔػٯ آػػؿ صـاػ٫ ا٣سػة٩ٰ  ٦ـصػ

ثعكت ٦ٮ٫ٕٝ ٨٦ ا٣ض٤٧ح، ل٦ة ا٣ضـ  اٵكؿ ٚٲج٪ٯ ٤ٔػٯ ا٣ٛػذط، ٚٲٞػةؿ ٦ػسٺن: 

                                                 

 .7/66مؿح ا٧٣ٛى٢ ٤٣ـ٦ؼنؿم   م
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٪ة ا٣نؿؽى لكقُٲحه، كٔةرض ا٣ٕؽكُّ قٲةقذى٪ة ا٣نػؿؽى لكقػُٲحن، م٩ضعٍخ قٲةقذي 

 ككاٜٚ وؽٱٞ٪ة ٤ٔٯ قٲةقذً٪ة ا٣نؿؽى لكقُٲحو .

 ٍُ ٌٰ كٱٌٕؽ ٦ة دٮو٤٪ة إ٣ٲ٫ لف ٧٤٠ح ما٣ػؽار ٝي   ٬ػٰ دؿ٠ٲػت ٦ـصػٰ ٚػٰ ٪ػ

ا٣٪كجح إ٣ٯ مدار ٨ُٝ ، كٝؽ ًج٫ُ ا٣ـثٲؽم ٰٚ مدةج ا٣ٕؿكس  ٤ٔٯ ٦ة ذ٠ؿ٩ػة 

 ٨٦ ا٣ٞةٔؽة، إذ صة  ٚٲ٫:

- « ِّٰ ٪ ُٝي  مٚأؿ  «٬ٮ ٔ٪ؽم ٨٦ دؼؿٱش ا٣ؽارى

- « ُّٰ ٪ ُٝي  مٝؿ٥ً  «ذ٠ؿق ا٣ؽارى

- « ُّٰ ٪ ُٝي  مدػ٥  «ٝةؿ ا٣ؽارى

- « ِّٰ ٪ ُٝي  مق١ٙ  «٨٦ مٲٮخ ا٣ؽارى

كٱي٤عِ ل٫٩ ث٪ٯ ا٣ضـ  اٵكؿ ٤ٔٯ ا٣ٛذط كلٔػؿب ا٣ضػـ  ا٣سػة٩ٰ ثعكػت 

 ٦ٮٝٓ ا٣ذؿ٠ٲت ٨٦ ا٣ض٤٧ح صؿان ثةٷًةٚح كرٕٚةن ثة٣ٛة٤ٔٲح.

 ، ٝػةؿ: ٬93/90جٰ ٚػٰ مقػٲؿ لٔػٺـ ا٣٪ػجٺ   مكإ٣ٯ ٦س٤ػ٫ ذ٬ػت ا٣ػؾ

د ٦ع٧ؽ » ٩ة ا٧٣ٞؿئ ا٧٣ضٮِّ ٛىؿمُّ لػجؿى ٍٕ  .«ث٨ صٮ٬ؿ ا٣ذ٤ََّّ

ك٨١٣ ٝؽ ٱعف ثٌٕ٪ة مٲبةن ٦ػ٨ ا٣سٞػ٢ ٔ٪ػؽ٦ة ٹ ٱذُػةثٜ آػػؿ ٠ػ٢ ٦ػ٨ 

َّٙ ٤ٔػٯ اٵذف ٩عػٮ: مٔػةرض قٲةقػذى٪ة ا٣نػؿؽى  ا٣ضـلٱ٨ ٦ٓ اٳػؿ، ٚػإذا ػػ

٩ضعػٍخ قٲةقػذي٪ة ا٣نػؿؽى لكقػُٲحه، لكقُٲحن  ٤ٚٲف اٵ٦ؿ ٠ؾ٣ٟ ٚػٰ ٩عػٮ: م

ؿب ٦س٢ ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲػت  ككاٚٞ٪ة ٤ٔٯ قٲةقذً٪ة ا٣نؿؽى لكقُٲحو ، ٣ؾا ٩ؿل لف دٕي

ا٧٣ـصٲح ٨٦ ١٦ة٩ٲ٨، ٚٲيعؿَّؾ ا٣ضـ  اٵػٲؿ ثعكت ٦ٮٝٓ ا٣ذؿ٠ٲت ٠ػة٦ٺن ٦ػ٨ 

اٷٔؿاب ٰٚ ا٣ض٤٧ػح، كٱيذجػٓ ثػ٫ آػػؿ ا٣ضػـ  اٵكؿ، ٚٲٞػةؿ ٦ػسٺن: م٩ضعػٍخ 

قُٲحي، كٔةرض ا٣ٕػؽكُّ قٲةقػذى٪ة ا٣نػؿؽى لكقػُٲحى، ككاٚػٜ قٲةقذي٪ة ا٣نؿؽي لك

 ا٣ىؽٱٜ ٤ٔٯ قٲةقذً٪ة ا٣نؿًؽ لكقُٲًح .
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كا٣ؾم ٩ؿل
 *م

ل٫٩ ٱضٮز ٰٚ ًجٍ ٧٤٠ح ما٣نؿؽ لكقٍ كا٣نؿؽ لكقُٰ  

 كا٣نؿؽ لكقُٲح  كل٦سة٣٭ة ٨٦ ا٧٣ؿ٠جةت ا٧٣ـصٲح كص٭ةف:

ٰ ثعكػت اٵكؿ: ث٪ة  ا٣ضـ  اٵكؿ ٦٪٭ة ٤ٔٯ ا٣ٛذط كإٔؿاب ا٣ضـ  ا٣سػة٩

٦ٮٝٓ ا٣ذؿ٠ٲػت ا٧٣ـصػٰ ٦ػ٨ اٷٔػؿاب ٚػٰ ا٣ض٤٧ػح ٧ٔػٺن ثأظ١ػةـ إٔػؿاب 

ا٧٣ؿ٠ػػت ا٧٣ـصػػٰ، ٚٲٞػػةؿ: م٩ضعػػٍخ قٲةقػػذي٪ة ا٣نػػؿؽى لكقػػُٲحه، كٔػػةرض 

 قٲةقذى٪ة ا٣نؿؽى لكقُٲحن، ككاٚٞ٪ة ٤ٔٯ قٲةقذً٪ة ا٣نؿؽى لكقُٲحو .

ا٣سة٩ٰ: إدجةع ظؿ٠ح ا٣ضـ  اٵكؿ ٨٦ ا٣ذؿ٠ٲت ظؿ٠ح ا٣ضػـ  ا٣سػة٩ٰ ا٣ػؾم 

ٕؿب ثعكت ٦ٮٝٓ ا٣ذؿ٠ٲػت ا٧٣ـصػٰ ٦ػ٨ اٷٔػؿاب ٚػٰ ا٣ض٤٧ػح، ٚٲٞػةؿ: ٱ

م٩ضعٍخ قٲةقذي٪ة ا٣نؿؽي لكقُٲحي، كٔةرض قٲةقذى٪ة ا٣نؿؽى لكقُٲحى، ككاٚٞ٪ػة 

٤ٔٯ قٲةقػذً٪ة ا٣نػؿًؽ لكقػُٲًح  اقذىػعةثةن ٧٣ٞٮ٣ػح اٷٔػؿاب ٦ػ٨ ١٦ػة٩ٲ٨، 

 لك٣ْة٬ؿة اٷدجةع ا٤٣ْٰٛ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح.

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

ا١شؾء األول ٦٤ ا١خؽٰٞب ضؽٞثَ ا١شؾء ا١رةا٧ٮ ا١ةؼي ٯٓةؽب  إحتاع ضؽٞث

ةطفب ٬٤ّٛ ا١خؽٰٞب ا٥١ؾسٮ ٦٤ اإلْؽاب ٘ةٮ ا١ش٢٥ةث، ٰٜ٘ةال: )٧شطةْج 

٨ةا ٢ْة٭  ـٰاـخ٨ُا ا١لؽُ  أوـٍٰثُ، وْةار َ  َٜ ـٰاـةخ٨َا ا١لةؽَ  أوـةٍٰثَ، ووا٘

ـٰاـخ٨ِا ا١لؽِ  أوـٍِٰث( وذ١ٝ اـخهطاةاً ١٬ٜ٥١ةث اإلْةؽاب ٤ة٦ ٤ٟةا٦ٰ٧ أو 

 ؽة اإلحتاع ا٢١ِٙٮ ٘ٮ ا١ٓؽةٰث.١ِا٪

 ٛؽار ا٥١ش٢ؿ: ا٬٥١اٜ٘ث. -5

*   *   * 

  

                                                 

، كمػؿح ا٧٣ٛىػ٢ 7/070دٮًٲط ا٧٣ٞةوؽ كا٧٣كة٣ٟ ثنؿح ل٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ٟ ٧٤٣ػؿادم   *م

 .7/909، كإدعةؼ ٌٚٺ  ا٣جنؿ ٰٚ ا٣ٞؿا ات اٵرثٓ ٔنؿ 7/59
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(596) 

 ٌاَل ا١لٮءَ وٯ٩ُ١٬ٍ

 ة٨ٓ٥٭ أدر٩ٞ وون٠ إ٩ٰ١

 

 ا٥١فأ١ث: -5

ػةؿ   ٱنٲٓ ثٲ٨ ا١٣ذَّةب كا٧٣ذ٧٤١ٲ٨ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ مَةؿى ٱُى

٨ ا٧٣ػٮاَ٪ٲ٨  لدر٫٠ لك كو٢ إ٣ٲ٫ ٰٚ ٦س٢ ٝٮ٣٭٥: مَةؿى ا٣ٛٞؿي ٠سٲؿان ٦ :ث٧ٕ٪ٯ

 كمٱُةؿ ا٣٘ـكي ا٣سٞةٰٚ ا٤٣٘ةًت ا٣ٞٮ٦ٲح  كماٵزؿٱة  ٱُة٣ٮف ٢٠َّ ٦ة ٱؿٱؽكف .

 كٰٚ ل٦سةؿ ٬ؾق ا٣ٕجةرات إم١ةٹف:

 اٵكؿ: اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ مَةؿى  ث٧ٕ٪ٯ لدرؾ ا٣نٰ ى كا٦ذؽَّ إ٣ٲ٫ لك كو٢ إ٣ٲ٫.

ػةؿ ،  ٕى٢  ٰٚ ٝٮ٣٭٥: مٱُى ٍٛ ك٦ػة ا٣سة٩ٰ: ث٪ة  ٦ٌةرع ا٢ٕٛ٣ مَةؿى  ٤ٔٯ مٱى

ٕي٢ . ٍٛ ُيٮؿ ٤ٔٯ ث٪ة  مٱى  كرد ٰٚ ٦ٌةر٫ٔ ٬ٮ ٱى

 :الٛخؽاح -8

ٜى ٧٠ػة ٚػٰ ٝػٮ٣٭٥:  :صٮاز اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ مَةؿى  ث٧ٕ٪ٯ -7 لدرؾ ك٣ع

 مَةؿ ا٣ؼٲؿي ٥ْٕ٦ى ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ، كإًةٚح ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥.

ػػةؿ ،  -9 ٕىػػ٢  ثػػأف ٱٞػػةؿ: مٱُى ٍٛ ٔػػؽـ صػػٮاز ث٪ػػة  ٦ٌػػةرع مَػػةؿى  ٤ٔػػٯ مٱى

ٕي٢ ، ٚٲٞةؿ: مٱُٮؿ كا٣ىٮاب مٱى  ٍٛ  ا٣ؼٲؿي ٥ْٕ٦ى ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ .ُيٮؿ  ٤ٔٯ ث٪ة  مٱى

 ٘ٮ ا٥١ٓاس٣: -أ ا١خ٠ٰ٢ٓ: -3

  :ػػٮاؿ. ٝػػةؿ »٣كػػةف ا٣ٕػػؿب َي َيػػٮٹن، ٚ٭ػػٮ َٮٱػػ٢ ك َػػةؿى ٱُػػٮؿ 

. كٰٚ ثػةب ا٧٣٘ة٣جػح: ٕي٢ى ٤ذػ٫  ا٣٪عٮٱٮف: لو٢ مَةؿى   ٚى ُي ى٪ٰ ٚ َػةك٣

ُُّٮؿ ص٧ٲٕةن.. َُّٮؿ كا٣ ى  ٨٦ ا٣ َيٮٹن كل ٤ذي٫ إَة٣ح..َةؿى ا٣نٰ   ك٠ػ٢  َى

 .«٦ة ا٦ذؽ ٨٦ ز٨٦ لك ٬ى٥ ٚٞؽ َةؿ، ٠ٞٮ٣ٟ: َةؿ ا٤٣ٲ٢ي كَةؿ ا٣٭٥ُّ 
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  :َيٮٹن ثة٥ٌ٣»دةج ا٣ٕؿكس ُيٮؿ  لم ا٦ذؽَّ. كٝةؿ ا٣٪عٮٱػٮف:  :َةؿى ٱ

ـى، ٝةؿ اث٨ ص٪ػٰ ٚػٰ ما٧٣٪ىػٙ :  ؿي ؿ ١٠ى َىٮي ٬ػؾا ٦ػ٨ »لو٢ َةؿ 

ىػ٫ ، ل٦ػة َة٣ ؿ إذا ٠ةف ٹز٦ةن ٗٲػؿ ٦ذٕػؽٍّ ًٞىى ٦ذٕػؽٱةن ٚ٭ػٮ  ا٣ُٮؿ ًؽ ا٣

ٕى٢ ،  ٕي٢ى  كٹ ٱ١ٮفمٚى ٕي٢ى  ٹ ٱذٕػؽل ؛مٚى . كٝػةؿ ا١٣كػةاٰ «ٵف مٚى

ُُّػٮؿ »ٰٚ ثةب ا٧٣٘ة٣جػح:  ٤ذيػ٫: ٠٪ػخ لَػٮؿ ٦٪ػ٫ ٚػٰ ا٣ ُي َػةك٣٪ٰ ٚ

َُّٮؿ ص٧ٲٕةن، ٝةؿ:  كا٣

 إف ا٣ٛػػػػؿزدؽ وػػػػؼؿة ٔةدٱػػػػح

 

ي٭ػة -َة٣خ    اٵكٔػةٹ -٤ٚػٲف د٪ة٣

َُّٮؿ   .«[لم َة٣خ اٵكٔةؿى ]ث٧ٕ٪ٯ ٤ٗجىذ٭٥ ٰٚ ا٣

  :ٍَةؿ: ٔٺ كاردٛٓ. كَػةؿ ٤ٔٲػ٫: لٌٚػ٢ى كل٩ٕػ٥ى، كَػةؿى  »ا٣ٮقٲ

َُّٮؿ ُُّٮؿ كا٣  .«ٚٺ٩ةن: ٤ٗجى٫ ٰٚ ا٣

 ٘ٮ ا١ػل١ث: -ب

ٱ٤عِ ل٫٩ ٣ٲف ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ٦ة ٱػ٪ه وػؿاظح ٤ٔػٯ لف مَػةؿى  ٱػأدٰ ٦ذٕػؽٱةن 

٘ىػػ٫ لك كوػػ٢ إ٣ٲػػ٫، ك٬ػػٮ ا٧٣ٕ٪ػػٯ ا٧٣ػػؿاد ٚػػٰ ٝػػٮؿ  :ث٧ٕ٪ػػٯ لدرؾ ا٣نػػٰ  لك ث٤

 ؿ ا٣ٛٞؿي ٠سٲؿان ٨٦ ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨  لك مَة٣ًخ ا١٧٣ةٚأةي ٥ْٕ٦ى ا٣ٕة٤٦ٲ٨ .ا٧٣ٕةوؿٱ٨: مَة

ك٬ػٮ ٝػٮ٣٭٥:  ،ك٨١٣ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥ ٦ة ٱ٨١٧ لف ٱٌٰٛ إ٣ٯ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح

م٢٠ ٦ة ا٦ذؽَّ ٚٞؽ َةؿ  ٠ٞٮ٣ٟ: مَةؿ ا٤٣ٲ٢ كَػةؿ ا٣٭ػ٥ُّ ، ٚػػ مَػةؿى  إذف دٕ٪ػٰ 

ت ا٣عػؿؼ ا٣ػؾم ٱٕػؽَّل اٹ٦ذؽاد ٰٚ ا٣نٰ  ك٦٪٫ كإ٣ٲ٫ كث٫، كدذ٪ٮع دٹ٣ذ٫ ثعكػ

ا٩جكٍ ظذٯ كوػ٢ إ٣ٲػ٫ كلدر٠ػ٫، إذ إف ٦ػ٨  :ث٫، ٚٞٮ٣٭٥: ما٦ذؽ إ٣ٲ٫ ا٣ؼٲؿ  ٱٕ٪ٰ

 ٦ٕة٩ٰ مإ٣ٯ  ا٣٘ةٱح كا٣٪٭ةٱح، ك٬ؾا ٦ة ٱٛ٭٥ ٨٦ ا٣ٕجةرات اٳدٲح:

 مػؿٱؽة ا٣ٞىؿ كصؿٱؽة ا٣ٕىؿ  597٬ٝٮؿ ا٧ٕ٣ةد اٵوج٭ة٩ٰ م ٰٚ  

 .«٤ٔٲ٫ ٣٭ت ٧ًٲؿم٣ٞؽ ا٦ذؽَّ إ٣ٲ٫ قجت ١٩ٲؿم كاظذؽَّ » : 7/773م

 ٠ذةث٫ م٠نٙ اٵقػؿار  793٬كٝٮؿ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ث٨ لظ٧ؽ ا٣جؼةرم م ٰٚ  
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 .«ٵف ا٣ك٭٥ ٧٣َّة ا٦ذؽَّ إ٣ٲ٫ كادى٢ ث٫ ٚٞؽ د٧َّخ ا٤ٕ٣ح» : 0/90م

 ٚػػٰ ٠ذةثػػ٫ م٩ْػػ٥ ا٣ػػؽُّرر 885٬كٝػػٮؿ إثػػؿا٬ٲ٥ ثػػ٨ ٧ٔػػؿ ا٣جٞػػةٰٔ م  

 .«ٚٲن٭ؽ ٧٤٣ؤذِّف ٢٠ُّ ٦ة ا٦ذؽَّ إ٣ٲ٫ ٨٦ رَت كٱةثف» : 8/536

 كو٢ إ٣ٲ٫ كلدر٫٠. :ك٢٠ ٬ؾق ا٣ٕجةرات ٱٛ٭٥ ٦٪٭ة لف ا٦ذؽ إ٣ٲ٫ دٕ٪ٰ

ٮؿ  ٰٚ ٠ذػت ا٣ذػؿاث  ةؿ  ثة٣ج٪ة  ٧٤٣ض٭ٮؿ ٨٦ مٱُى ك٣ٞؽ كرد ا٢ٕٛ٣ مٱُي

ٰٚ ٦ٮآً ٔؽٱؽة، ك٤٠٭ة ٧٦ة ٱ٨١٧ لف دع٢٧ ٦ٕ٪ٯ مٱيؽرىؾ لك ٱٮوػ٢ إ٣ٲػ٫  

 ك٨٦ ذ٣ٟ:

ي٤ٲخ »:  5769/5800ٝٮؿ اٷ٦ةـ ٤ٰٔ رًٰ ٔ٪٫ ٰٚ ٩٭ش ا٣جٺٗح م - ث

ق ةؿ ١٦ؿي  «ث٤ُعح ٹ ٱيؽرؾ ٗٮريق كٹ ٱُي

 :كٝٮؿ ا٣جعذؿم 

 ك٩ع٨ ٦ػ٨ ٹ دُػةؿ ٬ٌػجذ٫

 

دىجيػػػ٫   كإف ل٩ةٚػػػخ ثٛػػػةػؿ ري

   رزٯ لثة ا٣ٕٺ  ا٧٣ٕؿم: ٨ٍ كٝٮؿ ٦ى 

جًؿ ثػػة٧٣ٕؿة ك٬ػػٮ لك٣ػػٯ  ٚػػأٝي

 

ػػةؿ  ة ٹ ٱُي  ثٞجػػؿو ٚػػٰ ا٧٣ضػػؿَّ

  :ٰكٝٮؿ ٦٭ٲةر ا٣ؽٱ٧٤ 

 كل٠كجٟ ا٣٘٪ٯ ٚ٘٪ًٲخى ٦٪٭ػة

 

ػػػةؿ لوػػػٮؿه ٹ   دٕػػػؽُّ كٹ دُي

  ٚػأدٕج٨ٍ » : 9980/ 9550رثػ٫ ٚػٰ ا٣ٕٞػؽ ا٣ٛؿٱػؽ م كٝٮؿ اثػ٨ ٔجػؽ

ةؿ ٨ ا٣ٛٞٲؿ ٦ة ٹ ٱُي َّٰ ك٤٠َّٛ  .«ا٣٘٪

ؿ ث٧ٕ٪ٯ ةؿ  ٰٚ ٢٠ ا٣ٕجةرات ا٣ذٰ ٱ٨١٧ لف دٛكَّ ٹ  :كٹ مٟ ٰٚ لف مٱُي

ؿ، ك٨١٣ دٛكٲؿ٬ة ث٧ٕ٪ٯ مٹ ٱيؽرىؾ كٹ ٱي٤عٜ لك ٱٮو٢ إ٣ٲ٫   ةكى ٱ٘ة٣ىت كٹ ٱُي

ة ٱذجةدر إ٣ٯ ذ٨٬ ا٣ٞػةرئ ا٣ٕؿثػٰ، كٹ ٱ١ػةد ا٧٣ٕةوػؿكف ٱٛ٭٧ٮ٩٭ػة إٹ ٬ٮ ٦

٠ةف ٱٕ٪ٰ ٦٘ة٣جح ٤َعػح ث٭ؾق ا٣ؽٹ٣ح اٵػٲؿة، كٹ ل٨ّ لف ٤ٰٔ ث٨ لثٰ َة٣ت 

ؿ ٝٮ٫٣: ثة٣ ق»٧ى١ؿ، كإ٧٩ة ٱٛكَّ ةؿ ١٦ػؿي لم ٹ  :«ٹ ٱيػؽرىؾ ٗػٮريق»ثٞٮ٣ػ٫:  «ٹ ٱُي
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٢ إ٣ٲ٫، ك٨٦ ٦ٕة٩ٰ اٷدراؾ ق كٹ ٱٮوى ا٤٣عةؽ ثة٣نػٰ  كا٣ٮوػٮؿ  ٱي٤عٜ ١٦ؿي

ا٣ؽٍَّرؾ: ا٤٣عةؽ كا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٣نػٰ  إدرا٠ػةن كدىٍر٠ػةن، »إ٣ٲ٫. صة  ٰٚ ا٤٣كةف: 

 .«كاٷدراؾ: ا٤٣ُّعٮؽ

ذؿض ثأ٩٪ة ٰٚ ٝٮ٣٪ة: مَةؿ ا٣ؼٲؿي ٚٺ٩ةن  ث٧ٕ٪ٯ لدر٠ى٫ ٝؽ ص٤ٕ٪ػة ا٣ٕٛػ٢  ٝؽ ٱٕي

ؽٍّ، ٚٛػٰ ك٬ٮ ٹزـ ٰٚ اٵو٢، ٚ٪ٞٮؿ: ا٣ٕٛػ٢ مَػةؿى  ٹزـ ك٦ذٕػ ،مَةؿ  ٦ذٕؽٱةن 

اٵكٔػةٹ، صػة  ا٣ٕٛػ٢  - ٤ٚػٲف د٪ة٣٭ػة -ٝٮؿ ا٣نةٔؿ ٰٚ ا٣جٲخ ا٣كةثٜ: َة٣ػخ 

مَةؿى  ٦ذٕؽٱةن ك٦ٕٛٮ٫٣ ماٵكٔةٹ . كز٧ح لٕٚػةؿ ٠سٲػؿة ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح دػأدٰ ٹز٦ػح 

 ك٦ذٕؽٱح ٠ٞٮ٣٭٥: مكٝٙ ا٣ؿص٢ ل٦ةـ ا٣ٞةًٰ، ككٝٙ ا٣ؿص٢ي ظىة٩ى٫ .

 ٘ٮ ا١هؽف: -ج

ث٧ٕ٪ػٯ لدر٠ػ٫ ككوػ٢ إ٣ٲػ٫، ٚػإف ٚػٰ إذا صةز ٣٪ة ٝجػٮؿ مَػةؿ ا٣نػٰ ى  

ك٬ػٮ وػٮٗ٭٥ ا٧٣ٌػةرع ٦٪ػ٫ ٤ٔػٯ ث٪ػة   ،اقذ٧ٕةؿ ا٧٣عؽزٲ٨ إمػ١ةٹن آػػؿ

ٕى٢  ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٭٥: مٱُةؿ ا٣ٕة٤٦ٮف ٢٠َّ ظٞٮٝ٭٥  ٍٛ ٧ةن  ،مٱى ٠أ٩٭٥ ظ٤٧ٮ٬ة دٮ٬ُّ

٤ٔٯ ٦ؿادٚذ٭ة مٱ٪ةؿي . ك٨١٣ ا٧٣ٕؿكؼ لف ٔٲ٨ ا٧٣ٌةرع ٨٦ ا٣سٺزٰ ا٧٣ضػؿد 

جٍ ثة٣ك٧ةع، ك٥٣ ٱيك ةؿ  ٦ٌةرٔةن ٢ٕٛ٤٣ مَةؿى ، ك٣ػ٥ ٩ضػؽ دٌي ٧ٓ ا٢ٕٛ٣ مٱُى

ٕى٢  ثتف كاظؽ ٚٲيع٢٧ ٤ٔٲ٫،  ٍٛ ٕي٢ كٱى ٍٛ ٕٚٺن لصٮؼ كاكٱةن ٱأدٰ ٦ٌةر٫ٔ ٤ٔٯ مٱى

، لك ٤ٔػٯ  ، كَػةؿى ٱُػٮؿي ٕيػ٢  كظػؽ٬ة ٩عػٮ َػةؼى ٱُػٮؼي ٍٛ ٚٞؽ ٱأدٰ ٤ٔٯ مٱى

ٕى٢  كظؽ٬ة ٦س٢ ٩ةؿ ٱ٪ةؿ. ٍٛ ٢ًٕ  كظؽ٬ة ٦س٢ َةرى ٱُٲؿ، لك ٤ٔٯ مٱى ٍٛ  مٱى

٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ لٱٌةن لف ا٣ؽٹ٣ح ا٤٣٘ٮٱح ٝؽ دذُٮر كدذ٘ٲؿ ثعكػت ظةصػح ك

لوعةب ا٤٣٘ح، ك٨١٣ ا٣ج٪ٲح ا٣ىؿٚٲح زةثذح إ٣ٯ ظؽ ثٕٲػؽ، ك٩ػؿل لف ٹ ظةصػح 

ٷدػةؿ ث٪ة  صؽٱؽ ٧٣ٌةرع ٕٚػ٢و ٹ دػؽٔٮ ا٣ٌػؿكرة إ٣ػٯ إدػة٣ػ٫، كٹ ٱيج٪ػٯ 

 ٤ٔٯ إدػة٫٣ دٹ٣ح ػةوح ٣ٲكخ ٰٚ ا٣ج٪ة  ا٧٣ك٧ٮع.

 كح ػكةرةا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽ
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 شيءَ ًطالُهطاَل ال

 بمعنى أدركه وأصابه وناله

 المسألة:-1

َ  ٕ اااَ»ٕستعًن اهَاُس فٔ زياٍَا اهفعن  َ  » فأ ٍداْ لاْهّى  «طاا طاا

، «ٕااااَ اهواازُو اهحقااافٔ اهوواااية اهقْيٖااث»، و«اهفقااُر لحٖاارا  يااٌ اهًااْاطٌَٖ

 ؛ ةًعَٓ أدرك اهشٔء ، وأصاةُ، وٍاهُ.«األجرٕاء ٕااهْن لنَّ يا ٕرٕدون»و

َٕمره ةعُض اهتاخحٌٖ واهَّقاد اهووٌّْٕٖ؛ ةدّجث أّن ِذا اهًعَٓ هاى وِْ يا 

فأ  «طااَ»ٕرد فٔ يعاامى اهعرةّٖاث، وف فأ اماتعًاَ اهعارن؛ وأّن اهفعان 

، إّف إذا لان هًعَٓ اهًواهتث.  اهعرةّٖث فزمٌ غٖر يتعدٍّ

 االقتراح: -2

َ  اهشٔء  ٕااهُُ»مْاز امتعًاَ  ُ وٍاهاُ؛ أدرلُ وهدق ُ وأصاة  ةًعَٓ «طا

 وإطافث ذهك إهٓ اهًعجى.

 في المعاجم: -التعلٌل: -3

َ  اهشٔءُ ُٕاَْ ُطْف  ةاهظى، أي  ايتدَّ. وِْ فزم غٖر يتعادٍّ. ووزٍاُ  طا

َ   . وفٔ ةان اهًواهتث «ف ُعن  ٕفُعنُ » ٔ فُاوتُ  لَُج أطْ يَاُ فأ اهاُّاَْ  طاوهَ 

 .«ف ع ن  ٕفُعنُ »وٓ وزن واهاََّْ مًٖعا .. وِْ فعٌن يتعدٍّ، يٌ ةان لاَ، أي ع

َ  اهشٔء  ٕااهُاُ»ويٌ اهْاطح أّن امتعًاَ  أدرلاُ وأصااةُ   ةًعَآ «طا

ٌّٔ ٕؤّٕاده ياٌ لهيّاى،  وٍاهُ هى ُٕؤج ر عٌ اهعرن، وهى َٕتُ إهَٖا فُٖ شاٌِد لاع

 أو يٌ ٍصْص اهووٌّْٕٖ، وفمًّٖا فٔ اهًعامى.

ُ  وهذهك لان يٌ اهًَامب أن ٍتدث هّذا افمتعًاَ اهًعاص ر عٌ وما

. ٌُ  يٌ اهقٖاس مائز  يقتاَْ. وهعاّن أرّار  ياا ٕواْه فأ ِاذا اهتاان اهتظاًٖ

اا  ًّ واهتظًٌٖ فٔ طْء يا اٍتّٓ إهَٖا يٌ لهم اهعرن، ولحرة وروده، أومُع ي
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ٝٲٌؽق ث٫ ثٕيي ا٧٤ٕ٣ة  ٨٦ ا٣ٮٝٮؼ ٔ٪ؽ ا٣ك٧ةع، كظٍضًؿ ا٣ٞٲػةس ٚٲػ٫، كا٣٪ػةسي 

ٲٺن، كثٕيي ا٧٤ٕ٣ة ، ث٢ ٠سٲػؿه ٦ػ٪٭٥، ٱػؾ٬ت ٚٲػ٫ إ٣ػٯ ٰٚ ز٦ة٩٪ة ٱ٧ٲ٤ٮف إ٣ٲ٫ ٦

ا٣ٞٲةس. كث٫ لػػؾ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة ك٩ػٌه ٤ٔٲػ٫
 7م

. ١ٚػأٌف 

٪ٮا ا٢ٕٛ٣ى   «٩ػةؿ ٱ٪ػةؿ» ٰٚ اقذ٧ٕة٣٭٥ ٦ٕ٪ٯ ا٢ٕٛ٣ «َةؿ»ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٬٪ة ٧ًَّ

ٌٰ ث٪ػة  ا٧٣ٌػةرع  د٧ٌٲ٪ةن ٠ةف ٦ػ٨ لزػؿق ا٣٪عػٮٌم ا٣ذٕؽٱػحي، ك٦ػ٨ لزػؿق ا٣ىػؿٚ

ٕى٢» ٤ٔٯ «ُةؿٱ» ٍٛ  .«ٱى

ك٢ٌٕ٣ ٧ٌ٦ة ٱكٌٮغ ٬ؾا ا٣ج٪ة ى، كٱػؽٔٮ إ٣ػٯ ا٣ذكػ٧ٌط ٚػٰ اقػذ٧ٕة٫٣، لٌف ٣ػ٫ 

، كدؽٌؿ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ػةق. ٚػإذا ٝٲػ٢دٹ٣حن ػةٌوح د٧ٲٌـ ٬ؾا اٹقذٕ َػةؿ ا٣٭ػ٥ُّ »: ٧ةؿى

ٕيػ٢»٠ةف ا٢ٕٛ٣ ٹز٦ةن داٹن ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ اٹ٦ذؽاد، ككز٩ػ٫  «ٱُٮؿ ٕيػ٢ ٱٛ . كإذا «ٚى

ُيٮ٫٣ َةؿ زٱؽه ػة٣ؽان »: ٝٲ٢ ٠ةف ا٢ٕٛ٣ ٦ذٌٕؽٱةن داٹا ٤ٔٯ ا٧٣٘ة٣جح ٰٚ ا٣ُٮؿ،  «ٱ

ٕي٢»ككز٫٩  ٕى٢ ٱٛ ٠ػةف  «َة٫٣ ا٣٭٥ُّ ٱُة٫٣»: . كإذا ٝٲ٢ ٧٠ة ٱٞٮؿ ا٧٣ٕةوؿكف«ٚى

ا٢ٕٛ٣ ٦ذٌٕؽٱةن داٹا ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ: ٩ةؿ لك لوةب لك لدرؾ، ك٬ػٮ ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ُػةرئ 

ٕى٢»ا٣ؾم ٱؿٱؽق ا٧٣ٕةوؿكف، ك٠ةف كز٫٩  ٕى٢ ٱٛ  .«ٚى

رى ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ ٬ػؾا كص٭ػةن ٦ػ٨ ا٣ىػ٤ح ثجػةب ك٣ٟ ل ف دٞؽِّ

 «َةؿى ا٣٭ػ٥ُّ زٱػؽان »ا٧٣٘ة٣جح ٦ج٪ٲةن ٤ٔٯ ا٧٣ضةز. ٠أٌف ٰٚ ٝٮؿ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٦سٺن: 

َُّػٮؿ ٤ٗجػحن ٠ػةف ٦ػ٨ زٱؽ، ٤ٗت ٚٲ٭ة ا٣٭٥ُّ زٱؽان ك٩عٮق ٦٘ة٣جحن ثٲ٨ ا٣٭٥ٌ ك ٰٚ ا٣

ٕىػ٢ى »٦ذٌٕؽٱةن ٤ٔػٯ كزف  «َةؿى »لزؿ٬ة ٦ضٰ ي ا٢ٕٛ٣  ٦ؿأػةة ٧٣ٕ٪ػٯ ا٧٣٘ة٣جػح  «ٚى

                                                 

 -ٱ٥ ٚةًػ٢، ١٦ذجػح دار ا٣ـ٦ػةف . ٦ع٧ؽ ٩ػؽ٧ٲ٨ ا٣٪عٮٌم ٰٚ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥، دا٩ْؿ: ا٣ذٌ  7م

؛ كا٣٘ػػػؿض ٦ػػػ٨ ٝػػػؿارات ا٧٣ض٧ػػػٓ 773-89، ص 9335، 7ا٧٣ؽٱ٪ػػػح ا٧٣٪ػػػٌٮرة، ط 

٬ؿة، ا٣ٞػة -كاٹظذضةج ٣٭ة، لظ٧ػؽ اٷقػ١٪ؽرٌم، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ا١٤٧٣ػٰ 

؛ ك٠ذةب اٵ٣ٛػةظ كاٵقػة٣ٲت، ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ثة٣ٞػة٬ؿة، 7/783-799، 7900

؛ 58-9/55، 7985نؤكف ا٧٣ُػةثٓ اٵ٦ٲؿٱٌػح، ٲ٨، ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ٌح ٣إٔؽاد ٦ع٧ؽ مٮٰٝ ل٦

 .595-9/560، 7970، 0ا٣ٞة٬ؿة، ط  -كا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ، ٔجةس ظك٨، دار ا٧٣ٕةرؼ 
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كق٪٨ ا٣ٕؿثٲٌح ٚػٰ ٬ػؾا ا٣جػةب. ٤ٔػٯ ل٩ٌػ٫ ٚػةرؽ قػ٪ٌح ٬ػؾا ا٣جػةب ٚػٰ وػٲ٘ح 

ٕى٢»ا٧٣ٌةرع، إذ ٠ةف ٤ٔٯ كزف  ُيٮؿ»، ٹ ٤ٔٯ كزف «: ٱُةؿٱٛ ٕي٢: ٱ ٧٠ػة  «ٱٛ

ٱٞذٌٰ ا٣جةب؛ ٵ٫ٌ٩ ٥٣ ٱٮاٜٚ ثةب ا٧٣٘ة٣جح ٦ٮاٚٞح ٦ُةثٞح، إذ ٠ةف ٤ٔػٯ كصػ٫ 

 ةن ٧٣ة ٤ٔٲ٫ ا٣جةب ٰٚ لو٨٦.٫٤ ا٧٣ضةز ٹ ا٣عٞٲٞح، ػٺٚ

ث٧ٕ٪ػةق  «َة٣ػ٫ ٱُة٣ػ٫»ٱ٨١٧ دكٮٱٖ ٬ؾا اٹقػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿ  ك٨٦ ٬٪ة

 .٫ ا٧٣ةًٰ كا٧٣ٌةرع كا٣ذك٧ٌطي ٚٲ٫كثىٲ٘ذٲ

 د. ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ٌٔكةؼا٣ٌٕٮ 

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

َٚ ٥ٞةا ٘ةٮ ٛة٣٫١٬:  -5 س٬از اـخ٥ٓال ا٠ٓٙ١ )ٌاَل( ة٨ٓ٥ة٭ أدرك و١طة

 ٦(، وإىا٘ث ٪ؼه ا١ػل١ث إ١٭ ا٥١ٓش٣.)ٌال ا١غُٰؽ ٣َِٓ٤ ا٬٥١ا٨ٌٰ

َٓةة٠(ا١سةة٬از ة٨ةةاء  -8 ْٙ ٢ْةة٭ ا١خيةة٦ٰ٥، : )ٯٍَةةال(، ، أي٥يةةارع ٢ْةة٭ )ٯَ

٬ٍُل(واألو١٭   .)ٯَ

 ٛؽار ا٥١ش٢ؿ: ا٬٥١اٜ٘ث. -5

*   *   * 

 

 (597) 

 )ٌا٥١ا اسخ٫ػَت ٘ف٬ف أٞا٘ئٝ(

 )ـ٬ف أٞا٘ئٝ، إذ ٌا٥١ا اسخ٫ػَت(

 

 ا٥١فأ١ث: -5

٧ذ٧٤١ٲ٨ ٔجػةرات ٦سػ٢: مَة٧٣ػة اصذ٭ػؽت ل ثٕي ا١٣ذَّةب كا٣ٱنٲٓ ٣ؽ

 ٚكٮؼ ل٠ةٚبٟ ، ثذ٧ٌٲ٨ مَة٧٣ة  ٦ٕ٪ٯ ا٣نؿط.
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 :الٛخؽاح -8

ٔؽـ صٮاز اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ مَة٧٣ة  ث٧ٕ٪ٯ ا٣نؿط، كا٣ىػٮاب لف ٱٞػةؿ: 

 د٦خ اصذ٭ؽت . مقٮؼ ل٠ةٚبٟ، إذ َة٧٣ة اصذ٭ؽت ، لك مقٮؼ ل٠ةٚبٟ ٦ة

 ا١خ٠ٰ٢ٓ: -3

جةرات ٬ٰ م٦ػة  ا٧٣ىػؽرٱح ٤ٔػٯ ٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ لف م٦ة  ٰٚ ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٕ

، ٠سؿ، مػؽَّ  ٚػٰ ٦سػ٢ ٝػٮ٣٭٥:  اٵرصط، ك٬ٰ دؽػ٢ ٤ٔٯ اٵٕٚةؿ: مَةؿ، ٢َّٝ

ٟ ٦ػ٨ م٦ػة  جى م٧٤ٝة ٱضٮد ا٣جؼٲ٢، كَة٧٣ة ٩ىعذٟ ٤ٚػ٥ دكػذ٧ٓ إ٣ػٰ ، كٱيٍكػ

ا٧٣ىؽرٱح كا٢ٕٛ٣ ثٕؽ٬ة ٦ىؽر ٬ٮ ٚة٢ٔ ٣٭ؾق اٵٕٚةؿ ٚٲىجط ٦ٕ٪ػٯ ٝٮ٣٪ػة: 

ا٣جؼٲ٢، ك٦ٕ٪ػٯ ٝٮ٣٪ػة: مَة٧٣ػة ٩ىػعذٟ  م٧٤ٝة ٱضٮد ا٣جؼٲ٢  ٬ٮ: ٢َّٝ صٮد

 ٥٤ٚ دكذ٧ٓ إ٣ٰ  ٬ٮ: َةؿ ٩ىعٰ ٣ٟ ٥٤ٚ دكذ٧ٓ إ٣ٰ.

ك١٣ػػ٨ ثٕػػي ا٧٣عػػؽزٲ٨ ٱٌػػ٧٪ٮف ٬ػػؾا ا٣ذؿ٠ٲػػت ا٣ؼجػػؿم ٦ٕ٪ػػٯ ا٣نػػؿط، 

ٚٲؾ٬جٮف إ٣ٯ لف ٝٮ٣٭٥: مَة٧٣ة اصذ٭ؽت ٚكٮؼ ل٠ةٚبٟ  ٬ٮ: إف اصذ٭ؽت ٚكٮؼ 

٩٭ػ٥ ٱع٤٧ػٮف ٬ػؾا د٦خ ٦ضذ٭ؽان ٚكٮؼ ل٠ةٚبػٟ، ككاًػط ٬٪ػة ل ل٠ةٚبٟ، لك: ٦ة

ا٣ذؿ٠ٲت ٤ٔٯ دؿ٠ٲت: م٦ةداـ ا٣ؿاٲف ٝؽ ظٌؿ ٤ٚ٪جؽل ا٣ض٤كح  ا٣ؾم لصةزق ٦ض٧ػٓ 

  ظٲر ظ٤٧خ م٦ة  زى٥َّ ٤ٔٯ ا٣نػؿَٲح ا٣ـ٦ة٩ٲػح، 0/708ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ لوٮؿ ا٤٣٘ح م

كا٣ٛؿؽ كاًط ثٲ٨ ا٣ذؿ٠ٲجٲ٨، إذ إف م٦ة  ٬٪ة ٣ٲكخ ّؿٚٲح مؿَٲح ك٣ٲكخ ٦ىؽرٱح 

ٚٞؽ ٣عٞخ  -٤ٔٯ اػذٺؼ ا٣ؿلم ٚٲ٭ة  -ل٦ة م٦ة  ٬٪ة ٵف د٤ٟ دكجٜ ا٢ٕٛ٣  ؛ّؿٚٲح

ٰ ا٣ٕؿثٲح ٠سٲؿة ك٦ذٕؽدة ٤ٚٲف إا٢ٕٛ٣ ك٥٣ دكج٫ٞ، ٱٌةؼ  ٖ ا٣نؿط ٚ ٟ لف وٲ ٣ٯ ذ٣

 ٨٦ ظةصح دٌُؿ٩ة ٧٣ـٱؽ ٦٪٭ة ٹ ٱذٜٛ كٝٮأؽ ا٣ٕؿثٲح.

 ا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

هة٬اب أن ٯٜةال: ْػم س٬از اـخ٥ٓال ا٠ٓٙ١ )ٌا٥١ا( ة٨ٓ٥٭ ا١لؽط، وا١
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 )ـ٬ف أٞا٘ئٝ، إذ ٌا٥١ا اسخ٫ػت(، أو )ـ٬ف أٞا٘ئٝ ٤اد٤ج اسخ٫ػت(.

 ٛؽار ا٥١ش٢ؿ: ا٬٥١اٜ٘ث. -5

*   *   * 

(598) 

َب  َب ة٨ٓ٥٭ ا٠َٓٙ٧ ٤َُٖيتاً أو حٖيَّ  ْهَّ

 

 ا٥١فأ١ث: -5

ػتى  كٹقػٲ٧ة ا٣نػٛ٭ٰ ٦٪ػ٫  ،ٱنٲٓ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮم ا٣ٕٛػ٢ مٔىَّ

جةن ٰٚ  :ث٧ٕ٪ٯ ٌى ت اٵبي ٤ٔٯ لث٪ةا٫ .ا٢ٕٛ٩ى ٦٘ي  ٦س٢ ٝٮ٣٭٥: مٔىَّ

 :الٛخؽاح -8

، كإًػةٚح ٬ػؾق صٮاز ٝٮ٣٭٥ ػتى ٌَّ ػجةن لك د٘ ٌى تى  ث٧ٕ٪ٯ ا٢ٕٛ٩ى ٦٘ي : مٔىَّ

 ا٣ؽٹ٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ.

 ٘ٮ ا٥١ٓاس٣ ا١ٜػٯ٥ث: -أ ا١خ٠ٰ٢ٓ: -3

  :جح: كرزح ا٣ؿص٢ ٨ٔ ٠ٺ٣ح »ا٣ٕٲ٨ ٕىىى ٕىىٲت: ا٣نؽٱؽ، مل٦ؿه ٔىٲته . ا٣ ا٣

جح٨٦ ٗٲؿ ك٣ ٔىىى  «.ؽ كٹ كا٣ؽ، ك٢٠ ٨٦ ٥٣ ٱ٨١ ٫٣ ٚؿٱٌح ٦ك٧ةة ٚ٭ٮ 

  :ػتى ا٣نػٰ ى »٣كةف ا٣ٕؿب ٔىىى اٵٔىةب: لَ٪ةب ا٧٣ٛةو٢ ]ظجة٣٭ػة[. 

ٔىٌىجى٫ دٕىػٲجةن: مػؽَّقي، كاقػ٥  ٫ ك تى رلقى ٔىىى ٔىٍىجةن: َٮاق ك٣ٮاق كمؽَّق، ك

ػتى  ًٕىػةثح، كدٕىَّ ؽَّ ث٫ ا٣ ًٕىػةثحى، كٝػؽ أذىػتى ثة٣ذػةج  :٦ة مي لم مػؽَّ ا٣

تى ا٣ٞػٮـى:  جٮق. كٔىَّ دق ٝٮ٦ي٫: ٝؽ ٔىَّ كا٧ٕ٣ة٦ح. كٱٞةؿ ٤٣ؿص٢ ا٣ؾم قٮَّ

ػجح ا٣ؿصػ٢: ث٪ػٮق كٝؿاثذػ٫ ٵثٲػ٫.  ٔىىى : مػؽٱؽ.  صٮَّٔ٭٥. رص٢ه ٦ٕىٮبه

ػجذ٫ كا٣ذأ٣ُّػت  ٔىىى ٕىىجٲَّح، ك٬ٮ لف ٱؽٔٮ ا٣ؿص٢ إ٣ٯ ٩ىؿة  ت ٨٦ ا٣ ا٣ذٕىُّ

ػػ ٕىىى : ٬ػػٮ ا٣ػػؾم ٱٌ٘ػػت ٣ ٌٰ ػػج ٕىىى جذ٫ ٦ٕ٭ػػ٥، كا٧٣عة٦ػػةة كا٧٣ؽإٚػػح. ا٣
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ػجذ٫ كا٣ذأ٣ُّػت  ٔىىى كٱعة٦ٰ ٔ٪٭٥. ا٣ٕىجٲح: لف ٱؽٔٮ ا٣ؿصػ٢ إ٣ػٯ ٩ىػؿة 

٣ٲف ٦٪ة ٨٦ دٔػة إ٣ػٯ »٦ٕ٭٥ ّة٧٣ٲ٨ ٠ة٩ٮا لك ٤ْ٦ٮ٦ٲ٨. كٰٚ ا٣عؽٱر: 

 ««.ٔىجٲح لك ٝةد٢ ٔىجٲَّحن 

  :جىح ٔ٪ؽ ا٣ٛٞ٭ة »دةج ا٣ٕؿكس قي. ا٣ٕىى ج٫ي دٕىٲجةن: مؽَّ ٢٠ ٨٦ ٣ػ٥  :ٔىَّ

جحه إ ٔىىى . ٱ٨١ ٫٣ ٚؿٱٌح ٦ك٧ةة ٚ٭ٮ  ف ثٰٞ مػٰ  ثٕػؽ ا٣ٛػؿااي لػػؾى

ٕيىجح: ا٣ؿص٢ ا٣نؽٱؽ ا٧٣ؿاس  .«ا٣

 ٘ٮ ا٥١ٓاس٣ ا٥١ٓانؽة: -ب

  :ٍقػؿٱٓ »ا٣ٮقٲ : ٌٰ ج ٕىىى جٲح: قؿٔح اٹ٩ٕٛةؿ، ظؽة كػنٮ٩ح. ا٣ ا٣ٕىى

 .«اٹ٩ٕٛةؿ م٦عؽزح 

  :ىٲت: دٮزٱٓ اٵٔىةب ٰٚ ا٣ضك٥ٍٕ ا٣ذَّ »٦ٕض٥ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة». 

 ٘ٮ ا١هؽف وا١ػل١ث: -ج

ٔى  ػتى ، ك٣ػ٥ دػٮرد ٣ػ٫ ا٢ٕٛ٣ م ٔىىى ٢َّٕى ، ٨٦ ا٣سٺزػٰ م تى  ٤ٔٯ ث٪ة  مٚى ىَّ

ك٬ػٰ اٹ٩ٕٛػةؿ كا٣ٌ٘ػت، ك١٣ػ٨  ،ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح كا٣عؽٱسح ٬ػؾق ا٣ؽٹ٣ػح

ا٣ٛٞ٭ة  لُٔٮق دٹ٣ح إًةٚٲح، ٚجٕؽ لف ٠ةف ٦ٕ٪ةق ا٣نٌؽ ثة٣ٕىةثح لك ا٣ذكػٮٱؽ لك 

ػػجح ٦ػػ٨ ظٲػػر ٕىىى ٍٕػػ٢ ثٕػػي اٵٝػػةرب ٦ػػ٨ ا٣  ا٣ذضٮٱػػٓ، وػػةر ٣ػػ٫ ٦ٕ٪ػػٯ مص

ا٣ذٮرٱػػر . صػػة  ٚػػٰ مركًػػح ا٣ُػػة٣جٲ٨ ك٧ٔػػؽة ا٧٣ٛذػػٲ٨  ٣ٸ٦ػػةـ ا٣٪ػػٮكم 

ج٭٨َّ ٰٚ ا٣جػةٰٝ» : 5/75مج ٤٣ػؾ٠ؿ ٦سػ٢  ،ٚإف ٠ةف ٦ٕ٭٨َّ لك لق٢ٛ ٦٪٭٨ ٔىَّ

ج٭٨َّ إذا ٥٣ ٱ٨١ ٣٭٨ ٍٚؿضه ٧٠ػة ذ٠ؿ٩ػة، كٹ »كصة :  «ظِ اٵ٩سٲٲ٨ كإ٧٩ة ٱٕىِّ

ت اث٨ اٹث٨ ٨٦ ٠ةف لق٢ٛ ٦٪٫، ث٢ ٱؼذه ثة٣جةٰٝ كصة  ٰٚ مد٭ػؾٱت . «ٱٕىِّ

ٚ٭ٮ ٦ٞؽَّـ ٤ٔٯ ٦ػ٨ ٱكػٍٞ » : 7/7997اٵق٧ة  كا٤٣٘ةت  ٤٣٪ٮكم لٱٌةن مج

 .«ٚؿ٫ً ٰٚ ظةؿ ا٣ذٕىٲت، ك٬ٰ ا٣ج٪ةت كث٪ةت اٹث٨

ػتى  ا٣ؽٹ٣ػح ا٣ضؽٱػؽة ،زٮف ٚ٭٥ل٦ة ا٧٣عؽى  ٔىىَّ  ،كإف ٥٣ ٱُٕػٮا ٤٣ٕٛػ٢ م
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٧٣ة ٬ػٮ ٚإ٩٭٥ لُٔٮا ٧٣نذٞةد٫ ما٣ٕىجٲح كا٣ٕىجٰ  دٹ٣ح صؽٱؽة ٦٘ةٱؿة ٤ٝٲٺن 

ٔ٪ؽ ا٣ٞػؽ٦ة . ٚػإذا ٠ة٩ػخ ما٣ٕىػجٲح  ٔ٪ػؽ ا٣ٞػؽ٦ة  ٬ػٰ ا٣ػؽٔٮة إ٣ػٯ ٩ىػؿة 

 ُّ جح ماٵٝةرب  كا٣ذأ٣ ٕىىى ت ٦ٕ٭٥ ]لم ا٣ٌ٘ػت ٣٭ػ٥[ ٚإ٩٭ػة ٔ٪ػؽ ا٧٣عػؽزٲ٨ ا٣

٬ٰ مقؿٔح اٹ٩ٕٛةؿ  ا٣ؾم ٬ػٮ ا٣ذػأزؿ ثة٣نػٰ  ا٩جكػةَةن كا٩ٞجةًػةن، ٧٠ػة ٚػٰ 

ٯ ا٣ٕىػجٲح ا٣ٞج٤ٲػح، ا٣ٮقٲٍ، كإذا ٠ةف ا٣ٕىجٰ ٔ٪ؽ ا٣ٞؽ٦ة  ٬ٮ ٦ػ٨ ٱػؽٔٮ إ٣ػ

ٚإ٫٩ ٔ٪ؽ ا٧٣عؽزٲ٨ ٬ٮ مقػؿٱٓ اٹ٩ٕٛػةؿ  قػٮا  ل٠ػةف ا٣ٌ٘ػت ٣ض٧ةٔذػ٫ لـ 

٣٪ٛك٫، لم إف ا٣ذُٮر ا٣ؽٹ٣ٰ ٝؽ لًةؼ إ٣ٯ ٦ٕة٩ٰ ا٣ٕىجٲح كا٣ٕىػجٰ ٦ٕ٪ػٯ 

ٍٛف لٱٌػةن، ك٬ػؾا  ا٣كؿٔح ٰٚ ا٣ٌ٘ت، ك٨١٣ ٣ٲف ٣ٶٝةرب ٚعكت ث٢ ك٤٣ػ٪

٣ٕىػجٲح ٔ٪ػؽ ا٧٣عػؽزٲ٨ ٩ٮع ٨٦ دٮقٲٓ ا٣ؽٹ٣ح، كثذٮقٲٓ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ٕىػجٰ كا

ت  ٣ذىجط اٹ٩ٕٛةؿى  ر دٹ٣ح ا٢ٕٛ٣ مٔىَّ ٮَّ ٘ى  ٱ٨١٧ لف دُي ػث ، ك٬ػٰ دٹ٣ػح تو ٌى

ت كا٣ٕىجٲٌ  ٌٰ ٣ٲكخ ثجٕٲؽة ٨ٔ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذٕىُّ  ٔ٪ؽ ا٣ٞؽ٦ة . ح كا٣ٕىج

ػتى  وػةر ٹز٦ػةن ثٕػؽ لف ٠ػةف ٦ذٕػؽٱةن ٚػٰ  ٔىىَّ دجٞٯ إم١ة٣ٲح لف ا٢ٕٛ٣ م

تى  ٤ٔٯ ٢َّٕى  ا٣ؾم ٱٕ٪ٰ ا٤٣ػـكـ  ا٧٣ٕةص٥، ك٢ٕ٣ ظ٫ٞ لف ٱ١ٮف مدٕىَّ ث٪ة  مدٛى

َّٕػ٢ى   ٛى ٢َّٕى  ٝؽ ٱػأدٰ ث٧ٕ٪ػٯ مد ٗة٣جةن، ك٨١٣ ٬ؾق اٷم١ة٣ٲح ٦ع٤ٮ٣ح ثأف ث٪ة  مٚى

١َّؿ كك٣َّٯ كدٮ٣َّٯ»٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٭٥:  ؿى كدٛى كٹظْ٪ة ٠ٲٙ لف وػةظت ٣كػةف  «١َّٚ

تى  ث٧ٕ٪ٯ كاظؽ ٤ٔٯ اػذٺؼ ث٪ة ٱ٭٧ة. تى كدٕىَّ  ا٣ٕؿب ٝؽ اقذ٢٧ٕ مٔىَّ

 د.٧٦ؽكح ػكةرةا٣ٌٕٮ 

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

ةَب، وإىةا٘ث ٪ةؼه س٬از ٣٫١٬ٛ َب( ة٨ٓ٥٭ ا٠َٓٙ٧ ٤َُٖيةتاً أو حٖيَّ : )ْهَّ

 ا١ػل١ث إ١٭ ا٥١ٓش٣ ا١ٓؽةٮ.

 ٛؽار ا٥١ش٢ؿ: ا٬٥١اٜ٘ث. -5

*   *   * 
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 املهداة واجملالث الكتب
 العربيت اللغت جممع مكتبت إىل

 

 ()درويش أنور .أ

 ربيةالكتب الع -أ

أثر امىحخسب فْ امدراسات امٌحِٓث: حااز  امحناْم وسسساث ال امتٔاج  -

 .3102إلحٔاء امخراثم إٓرانم 

أعال  حىاة وي فجر اإلسال  حخّ أواخر املارن امراةاع ع ار امُجار :  -

أحىد كدر  امكٔامْم عٌْ ةٍ: عتد امرزاق امكٔاامْم ومٔاد امساراكتْم  ار 

 .3102اإلرشا  منٌ رم  و ق؛ 

ِمث: شعر مألطفال: عنْ امرضاا امحسأٌْم امىسمادم  و اقم أًاشٔد طف -

3102. 

اإلًسااان امت ااع حوساارحٔث : عنااْ امرضااا امحساأٌْم امىسماادم  و ااقم  -

3102. 

 .3102ةال عٌِان حشعر : عنْ امرضا امحسٌْٔم امىسمدم  و قم  -

 .3102حرًٔىث امصتاح:  ِٓان شعر: أُسٔدة شُتٌدرم  و قم  -

                                                 

 أؤي امىكختث امعرةٔث فْ امىجىع.  ح
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د  امفرطِساْم امعاارل منىوتِعااتم امثِٓث ةلٔع امكِفاث: الاالح وُا -

 .3107ةٔروتم امعراقم 

رةاداو م امامحركث األ ةٔث فْ ةال  ام ا : عتد امٌتاْ االاؤدم وحىاِ   -

 .3102وَب روؤث واخرونم  و ق عاالىث امثلافث امعاوثم  و قم 

 .3102خِاطر امحسٌْٔ: عنْ امرضا امحسٌْٔ م  و قم  -

عنااْ امرضااا امحساأٌْم  زٓااي امعاةاادٓي ةااي امحساأي ام اأُر ةامخًِسااْ: -

 .3102 و قم 

 .3102عتلرٓات حًِسٔث: عنْ رضا امحسٌْٔم  و قم  -

امنغث امعرةٔث ةٔي امخ د  وامخٔسٔر: وىدوح خسارةم وزارة امثلافاث: امُٔةاث  -

  .01كضآا مغِٓث؛ حم3102امعاوث منكخابم  و ق 

وسرحٔات أحىاد أةاْ خنٔال املتااًْ: ححلٔاق وحصاحٔد: وحىاد ةار   -

م حإحٔاااء 3102ة امثلافااث: امُٔةااث امعاوااث منكخااابم  و ااقم عااِاًْم وزار

 امخراث امعرةْ وً ره .

وعجه أعال  امخعىٔث واسخخراج امىعىّ فْ امخراث امعرةْ واإلساالوْ:  -

م حامِعْ اإلساالوْ؛ 3102ٓحّٔ ؤر عنهم امِعْ اإلسالوْم امكِٓجم 

065.  

امحسأٌْم  وي أكِال سٔد  امِامد زٓي امعاةادٓي امخًِساْ: عناْ امرضاا -

 .3102 و قم 

 .3102وي ذكرٓاحْ فْ امىحاواة: عنْ امرضا امحسٌْٔم  و قم  -

امٌحِ وامصارل: ومٔاد امساراكتْم عاوعاث حىااة: كنٔاث إ ابم حىااةم  -

3102. 

*   *   *
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 الفهارس الؼاهح
 للوجلذ التسؼني

 

ىدماءفؼرسىأى-أ
ىكّتابىالمػاالت

 

 790 إثؿا٬ٲ٥ ٔجؽ اهلل د.

 077، 55 لظ٧ؽ ٝؽكر د.

 930 زةاؿ زٱ٨ ا٣ؽٱ٨ د.

 005 ػة٣ؽ ٔجةس د.

 099 رًٮاف ا٣ؽاٱح د.

 069 ق٧ٲؿ ٤ٕ٦ٮؼد. 

 79 ٔجةس ا٣ضؿاخ د.

 765 ٔجؽ ا٣ضجةر ا٣ٌعةؾ د.

 507 ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ٔكةؼ د.

 597، 737 ٔجؽ ا٣٪جٰ اوُٲٙ د.

 005 ٔجٲؿ ٔجؽ ا٣كذةر د.
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 770 ٧ٔؿ مةثكٲٖ د.

 597 ٔٲكٯ ٚذٮح .ل

 005 ٣جة٩ح ٦نٮح د.

 067، 705 د. ٦ةزف ا٧٣جةرؾ

 797 ٦ع٧ؽ ٦ٮٔؽ د.

 079، 977، 9 ٦ع٧ٮد ا٣كٲؽ د.

 787 ٦ؿكاف ا٧٣عةق٪ٰد. 

 097، 735 ١٦ٰ ا٣عك٪ٰ د.

 999، 05 ٧٦ؽكح ػكةرة د.

 035 د. ٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ

*   *   * 
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ى
ىالمػاالترناوونىفؼرسىى-ب

ى
 067 ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ ك٦ؤد٧ؿات ا٣ذٕؿٱت

كظٞٮؽ  ثنأف ا٣ضٲ٪ٮـ ا٣جنؿم لػٺٝٲةت ا٣جٲٮ٣ٮصٲة كاٷٔٺف ا٣ٕة٧٣ٰ

 765 اٷ٩كةف

 572 ـ 9379 – 7003٬لٌٔة  ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٰٚ ٤ُ٦ٓ ٔةـ م

 55 اٷدراج ثٲ٨ ا٣كة٨٠ كا٧٣ذعؿؾ

 005 ا٣ذؿص٧ح ككاٝٓ ا٧٣ى٤ُط ا٤٣كة٩ٰ ا٣ٕؿثٰ

 507 ا٣ذُٮر ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة

 077 ا٣عؿ٠ح كػىةاه ا٣ذ٤ِٛ

 597 كٔ٪ةٱذ٫ ثة٣ٕؿثٲح ا٣ؿا٬٪ح ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة

 005 دراقح دُجٲٞٲح ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٞؿآ٩ٰ ا٣ؽٹ٣ح ا٣ذ٧٤ٲعٲح ٣ٸَ٪ةب

 099 ثىٲ٘ح ا٣ض٧ٓا٧٣ٛؿد  ا٣ؿقة٣ح ا٣جؽع ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا٧٣ذ٥٤١

 770 كا٣ؽ٦ةغا٤ٞ٣ت 

جى٫، مجٟ ٦ةدة ٣٘ٮٱح د٤٧١ح  05 درس، ٢٧ٔ، صى

٣ىؽ د٤٧١ح ٦ةدة ٣٘ٮٱح ٨، كى عى ، مى  999 دىٚٓى

ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ  ص٭ٮد ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ

 035 ا٣ٕؿب ٔ٪ؽ

 735 رًٰ ٔ٪٫ ك٤ٔٲ٫

 737 رااؽ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٕةـ :معةدة ا٣ؼٮرم
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 46 عادل جاةر صالح ندهد د. جهع وتدلٌق ودراسث شعر اةو اللٌسراىي

 255 عتد الهعٌو الهلوخي الهجهعي الهعطاء

 6 5نجهعي ج كراءة ىلدًث في ةدوث نؤتهر

 244، 542 الهجهعوالهجالت الههداة إلى نهتتث الهتب 

 554 نلهث األستاذ الدنتور نروان الهداسيي

 555 نلهث لجيث التههٌو للغث العرةٌث

 564 نلهث وزارة التعلٌم العالي

 502 نلهث وزارة الثلافث

 552 هو جواةم؟ نو هو زًد؟ نا

 165 نا وال اليافٌتان

 522 ندطات نضٌئث في نسٌرة العرةٌث والتعرًب

 236 نو جهالٌات الهالم

 226، 522 كرارات نجلس الهجهع في األلفاظ واألسالٌبنو 

 146 وًغٌب ىجم

*   *   * 
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