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 :  ـ ٓؼب٤٣و اُْ٘و ك٢ اُـٔغِخ

 :   ٠ٖضٌٟ فٟ ثٌذقٛط ٚثٌّمج٨س ثٌضٟ صٌٕٖ فٟ ِؾٍز ِعجًف ِج ٠أصٟ

 .   ٠ٖٚىً إٝجفز ٔٛع١ز فٟ ثمضٚجٙٗ، أ٩١ٙ أْ ٠ىْٛ ثٌذقظ ِذضىٌث أٚـ  7

 .   أْ صضٛفٌ ف١ٗ ث٤ٙجٌز ٚثٌعّك ٚٙقز ث٤ٍّٛحـ  4

 .   أ٨ ٠ىْٛ لو ّذك ٌٖٖٔـ  3

 :  ٠ٍضََ دجٌم١ُ ث٦ْٔج١ٔز ٚدّعج١٠ٌ ثٌذقظ ثٌعٍّٟ ٚدنجٙز ِج ٠ٍٟـ أْ  2

 .   ٚثٌضع٠ٌٜ دج٢م٠ٌٓ، ث٨دضعجه عٓ ثٌضؾ٠ٌـ ٚث٦ّفجف فٟ ثٌمٛيـ أ 

 .   ٌِثعجر ثٌذ١ٕز ثٌّٕٙؾ١زـ ح 

ل١ُ ثٌٙــٛثِٔ ٚث٦فــج٨س صىــْٛ إِــج أّــفً ثٌــٕ٘ فــٟ ٔفــِ ثٌٚــفقز ، ؽـــ ـ صـٌـ

 .  ٚجهً ٚثٌٌّثؽعِْضمٍز عٓ لجةّز ثٌّ، فٟ آمٌ ثٌّمجي أٚ

 .   ه ـ إعوثه لجةّز دّٚجهً ثٌذقظ ٌِٚثؽعٗ

 .  ؽوثٚي فٟ ًٙٛصٙج ث١ٍٙ٤ز أْ صىْٛ ِى٩ّس ثٌذقظ ِٓ مٌثة٠ أٚـ  5

 .   أْ ٠ىْٛ ثٌذقظ ثٌّضٌؽُ ِٚقٛدجً دأٍٙٗ ثٌّضٌؽُ عٕٗـ  0

ٗ ِـوِؼ ـ  1 فـٟ  أٚ CDأْ ٠موَ ٦هثًر ثٌّؾٍز ِطذٛعجً عٍٝ ثًٌٛق ِٚنَٔجً فٟ لٌـ

 .   ٓ ّٚجةً ثّضمذجٌٗ فٟ ؽٙجٍ ثٌقجّٛح١ٍّٚز ِ

 .   أْ صموَ ١ٌّر ىثص١ز ٌٍذجفظ فٟ ًٚلز ِْضمٍز عٓ ثٌذقظـ  2

، وٍّـز فْـخ ثٌّمـج١٠ِ ثٌو١ٌٚـز 5111ٚ 3111عوه وٍّجس ثٌذقـٛط ثٌٕر٠ٌـز دـ١ٓ  ـ 3

 .   ف١ٌؽٝ ثٌضم١و ديٌه ٙفقز( /وٍّز  311ٙفقز دّعوي 41ـ71أٞ )د١ٓ

ثٌغ٩ط )ثٌعٌد١ز ٚثٌف١ٌْٔز ٚث٨ٔؾ٠َ١ٍـز( دّـج ٨ صٌفك دجٌذقظ ٍِنٚجس دجٌٍغجس  ـ71

 ٠ضؾجٍٚ ثٌٚفقز ثٌٛثفور ٌىً ٌغز .

 :   ٓغ ٓالؽظخ إٔ اُجؾٞس ٝأُوبالد

ْ فـٟ إًٔـ١  ، ـ صنٞع ٌٍضم٠ُٛ ثٌعٍّٟ ٚثٌٍغٛٞ ٠ٚعٍُ ثٌذجفظ دجٌٕض١ؾز وّج أٔٙج صنَـ

 .  ٨ٚ صٌؽع ٤ٙقجدٙج ّٛثء ٌٖٔس أَ ٌُ صٌٕٖ، ثٌّؾٍز

فٙــُ ثٌّْــؤٌْٚٛ عــٓ ٙــقز ثٌّعٍِٛــجس ، وضجدٙــج ٚفــوُ٘ـــ ٚ٘ــٟ صعذـٌـ عــٓ آًثء 

 .   ٨ٚ صضقًّ ث٦هثًر أٞ ِْؤ١ٌٚز فٟ ىٌه، ٚأٙجٌضٙج
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)ثٌٕ٘ ٍٍ  ٠ضّٞٓ أعّجي ثٌٍّضمٝ ثٌوٌٟٚ ثٌٌثدع عـوه 
 فٛي ٚثٌّٕٙؼ(

  Rhétorique et le texte littéraire ثٌذ٩غز ٚثٌٕ٘ ث٤هدٟ

 

 :PRÉSIDENT d’honneur :  ثٌٌة١ِ ثٌٌٖفٟ ٌٍٍّضمٝ

 Pr. Kamel BEDDARI أ. ك. ًٔبٍ ثلاه١
 :PRÉSIDENT du colloqueِِ  :  ًة١ِ ثٌٍّضمٝ

 Rabah MELLOUK . هاثؼ ِٓٞى ك

 
 اللجي٘ التيعٔنٔ٘ :         اللجي٘ العلنٔ٘ للنلتكٙ:

 +ًة١ِ ثٌٍؾٕز ثٌضٕر١ّ١ز=أ. إ٤ُبً عٞاك١
 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. ػ٠َ٤ ٤ٛج٢
 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. ًبٛ٘خ كؽٕٔٞ
 +ثٌذ٠ٌٛر= حأ. ؽ٤َٖ هبه

 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. ى٣ٖ اُؼبثل٣ٖ ثٖ ى٣بٕ
 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. ؽَجٖ ثّٞ٘ت

 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. ػجل اُوبكه ُجب٢ّ
 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. هاثؼ اُؼوث٢
 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. هبكح ٣ؼوٞة
 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. ٓؾٔل ثٞرب٢ُ
 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. ُؼو٣ج٢ ػٞاط
 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. ٓولاك ؽٞاالّ
 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. كوؽبد ث٢ُِٞ

 +ًة١ِ ثٌٍؾٕز ثٌع١ٍّز=ُْ ٍؼلٕٝك. ٍب
 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. ك. أؽٔل ؽ٤لُٝ

 +ثٌذق٠ٌٓ= أ. ك. ػجل اُوبكه ك٤لٝػ
 +ِج٠َ١ٌج=أ. ك. ٓ٘غل ٖٓطل٠ ثٜغذ

 +ثٌعٌثق= ك. ٓ٘زٖو اُـٚ٘لو١
 +ٌِٚ= ك. أؽٔل اُؼبهٞه
 +ثٌذ٠ٌٛر= ك. ثٞػ٢ِ ًؾبٍ

 +ثٌذ٠ٌٛر= ك. ػجل اُوؽٖٔ ػ٤َب١ٝ
 +ثٌذ٠ٌٛر= ك. ٕج٤وح هب٢ٍ

 +ثٌذ٠ٌٛر= ٤ٔخ ثٖ ػ٤ِخك. ٗؼ
 +ثٌذ٠ٌٛر= ك. ثٞػالّ ٜٛوا١ٝ
 +ثٌذ٠ٌٛر= ك. ك٤وٝى هّبّ
 +ثٌذ٠ٌٛر= ك. ٤ٌِٓخ كؽب٤٘ٓخ
 +ثٌذ٠ٌٛر= ك. ؽلٖخ ٗؼٔب٢ٗ
 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. هبكح ٣ؼوٞة

 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. ػجل اُوبكه ُجب٢ّ
 +ثٌذ٠ٌٛر= أ. إ٤ُبً عٞاك١



٘ ستهن٘ مـعـارف    ٘ علنٔ MÂAREF   Revue académique/                        زتل
 

4 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

 كٜوً أُٞٙٞػبد
 7................................................... ثٌٍّضمٝ ًة١ِ وـٍّز

 األكث٢ اُ٘بهل ث٘ي اُجالؿخ ػِْ
 9............................................... دِٕٛؾً ثٌٍّه عذو. ه. أ

 أُؼبٕو اُؼوث٢ اُْؼو ك٠ أُٚٔو اَُ٘ن
 19 ................................................ ف١وٚؿ ثٌمجهً عذو.  ه

 األُٔب٤ٗخ ًَٞٗزبٌٗ ٝٓلهٍخ اُول٣ٔخ اُؼوث٤خ اُجالؿخ ث٤ٖ
 43 ............................................. ثٌعجلًٛ ١ٌّّ أفّو.  ه

 ٝهٝٓللبٕ، اُووٛللبع٢٘ ثلل٤ٖ ٓوبهٗللخ كهاٍللخ . اُْللؼو٣خ ٝاُٞظ٤لللخ اُزق٤٤للَ

  . عبًجَٕٞ
 63 ............................................... ١ٝ  ثٌّجٌه عذو . ه

 اُجالؿ٤٤ٖ ُلٟ اُووآ٢ٗ اُ٘ٔ ك٢ اُؼلٍٝ أٍِٞة ك٢ ٗظواد
 81 .................................. ثٌعى١ٍٟ فْٓ ِٕو٠ً فْٓ.  ه.  أ

 اُووٛبع٢٘ ػ٘ل اُْؼو ٕ٘بػخ ك٢ اُجالؿ٤خ أُوب٤٣ٌ
 103 ................................................... ّعـوْٚ ّجٌُ.  ه

 االٍللزؼبهاد:  ًزللبة اُْللؼو١ اُقطللبة رؾ٤ِللَ كلل٢ اُجالؿ٤للخ اُوؤ٣للخ رغل٣للل

 أٗٔٞمعب اُؾٖ٘ب٢ُ َؼ٤لُ اُؾل٣ش اُؼوث٢ ٝاُْؼو
 115 .................................................  ٠ق١جٚٞ ًث٠ٚز.  ه

 اُْؼو١ اإل٣وبع ُلهاٍخ ثالؿ٤خ ػ٘بٕو
 127 .................................................... لجّٟ ٙذ١ٌر. ه

 اُظلَ ٓلل٣ؼ هٖل٤لح كل٢ ٍل٤ٔ٤بئ٤خ هلواءح)اُقطلبة ٝثالؿلخ ا٣ُٜٞلخ ّؼو٣خ

  (كه٣ِٝ ُٔؾٔٞك اُؼب٢ُ
 141 ............................................. ٌٕفٟ ثٌو٠ٓ ِّٕ.  أ

 اُللٞظ٤ل٢ ٝاُزٖللٞه اُؼوثلل٢ اُجالؿلل٢ اُلللهً ثلل٤ٖ أُوللبّ ٖٓللطِؼ كالُللـخ

 أُؼبٕو اُزلا٢ُٝ
 171 ................................................ دٌثّ٘ـٟ إدٌث١ُ٘.  أ

٤ٌَ ثـالؿخ ِّْؼو ٖٓ ٗٔبمط ك٢ هواءح األٍطٞه١ اُزَّْ  اُول٣ْ اُؼوث٢ اُ
 189 ............................................... ثٌمجهً عذو ٌذجٕٟ.  أ
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 كلل٢ هلواءح ـل ٝاُجالؿلخ اُ٘ؾللٞ ُزٔلبىط اٗؼٌلبً األكث٤لخ اُٖ٘لٞٓ ٓؾبٍلٖ

  .ُِواكؼ٢ اُوِْ ٝٝؽ٢ اإلثوا٢ٔ٤ٛ اُج٤ْو ٓوبالد
 205 ............................................... ٌٟٙثٚٞ َدٛع٩.  ه

 كه٣لا ٝؿوآبرُٞٞع٤ب عبكآو ٛو٤ٛٞ٤٘ٓوب ث٤ٖ اُ٘ٔ ثالؿخ
 221 .................................................. هفج١ِٕز ١ٍِىز.  ه

 أٗٔٞمعب ثِؼب٤ُخ ىٛوح ُِْبػوح (ه٤ٖلح) ه٤ٖلح ا١َُٞ٘ اُْؼو ثالؿخ
 235 .................................................. هًهٚك ثٌَد١ٌ.  أ

 ـ ٗٔٞمعب اُوٝائ٢ اُغٌ٘ ـ اُ٘ٔ ثالؿخ رط٣ٞو ك٢ ا٤َُبم أصو
 255 ....................................................... دع١ٛ ًٔٛر.  ه

 اُؾ٤خ االٍزؼبهح» ًزبة ه٣ٌٞه ثٍٞ ػ٘ل األكثـ٢ اُ٘ـٔ ٝكالُـخ االٍزؼـبهح

( »la Métaphore vive)  
 273 .................................................. ًثٕوٞ فْجْ.  أ

 اُغل٣لح اُجالؿخ ٝٓ٘ظٞهاد اُزواص٤خ اُجالؿ٤خ اُزٖٞهاد ث٤ٖ اُ٘ضو عٔب٤ُخ
 293 ..................................................... عجدو ١ًٕور.  أ

  اُزلا٢ُٝ ٝاُزؾ٤َِ اُجالؿ٢ اُزؾ٤َِ ث٤ٖ اُزواص٢ اُ٘ول١ اُ٘ٔ
 309 .................................................... ف١ْٓ فض١قز.  أ

 االٕللطالػ كلل٢ اُج٤٘للخ ٝٓلللب٤ْٛ اُغوعللب٢ٗ اُوللبٛو ػجللل ػ٘للل اُلل٘ظْ ٗظو٣للخ

  . اُج١ٞ٤٘ اُ٘ول١
 329 .................................................... ثٌٙجهٞ ١ّّز.  أ

 اُغيائو١ اُضٞه١ أَُوؽ٢ اُ٘ٔ ك٢ اُجالؿ٢ أُٜ٘ظ
 343 ................................................. ١ٍٙقز ٌطٌٓ.  أ

 كهاٍللخ ـلل اُؾللل٣ش اُزلللا٢ُّٝ  اُزّل٤ٌللو ٙللٞء كلل٢ اُول٣ٔللخ اُؼوث٤ّللخ اُجالؿللخ

ٌَّب٢ً ػ٘ل اٌُال٤ّٓخ األكؼبٍ ظبٛوح  ـ اُؼِّٞ ٓلزبػ ّٖٓ٘لٚ ك٢ اُ
 353 .................................................. ١ٌٚٔر ثٌّٛٔجُ.  أ

 اُغوعب٢ٗ ػ٘ل اُجالؿ٢ اُلهً ٓوبهثخ ك٢ اُزغل٣ل ٓؼبُْ
 369 ....................................................  فّذٍٟ فجصـ.  أ
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 هئ٤ٌ أُِزو٠ ًـِٔخ

 

٘ـيٖ ، ٔٞع د١ٓ أ٠وٞ ثٌمٌثء ثٌّٖضغ١ٍٓ دمٞج٠ج ث٤هح ٚثٌٕمـو

ثٌـٕ٘  (ثٌـوٌٟٚ ثٌٌثدـع  ثٌذقٛط ثٌضٟ أٌم١ش ٚٔٛلٖش فـٟ ثٌٍّضمـٝ

   )ٚثٌّٕٙؼ ـ ثٌذ٩غز ٚثٌٕ٘ ث٤هدٟ

ـــٕ٘  َُ دمٞـــج٠ج ثٌ ـــج ـــج ث٨٘ضّ ـــضرُ ثٌذقـــَٛط ثٌّٕٖـــًٛر ٕ٘ ٕ٠

ثٌذ٩غــز فــٟ ع٩لضٙــج دــجٌٕ٘ ِــٓ مــ٩ي ثٌضٌو١ــَ عٍــٝ ، ٚثٌّــٕٙؼ

ــو ثٌضْــججي عــٓ ؽــوٜٚ ثٌذ٩غــز فــٟ صق١ٍــً ث٤هدــٟ ، ٚىٌــه ٌضؾو٠

ٚإِىج١ٔز  جٌٙر،ثٌٕ٘، ٚعٓ ع٩لز ثٌذ٩غز دجٌّٕج٘ؼ ثٌٕمو٠ز ثٌّع

ــوٞ  ــوًُ ثٌٕم ــٟ ٚثٌ ــ١ٓ ثٌّٕؾــَ ثٌذ٩غــٟ ثٌعٌد ـــ٠ ثٌٚــ٩س د ًد

 ثٌغٌدٟ .

ٔطجٌع فـٟ وغ١ـٌ ِـٓ وضـخ ثٌٕمـو ثٌعٌد١ـز إع٩ٔـج دمٚـًٛ إٕٔج 

ـــْٛ  ـــوٚ أْ صى ـــٟ ٨ صع ـــٟ، فٙ ـــٕ٘ ث٤هد ـــز ثٌ ـــٟ ِعج٠ٕ ثٌذ٩غـــز ف

، ٌر ثٌضٟ ٨ صٛثوخ ّـ١ًٌٚر ث٦دـوث ِؾّٛعز ِٓ ثٌمٛثعو ثٌّضقؾ

إٌـٝ ث٤مـي دج٨صؾج٘ـجس ثٌٕمو٠ـز ثٌّعجٙـٌر ِٚٓ عـُ وجٔـش ثٌـوعٛر 

ٚ٘ـً  ؟فٙـً ثٔمٞـٝ عٙـو ثٌذ٩غـز فمـج دع١ـوث عـٓ فـوٚه ثٌذ٩غـز.

ٔعوَ ف١ٙج ثٌعٕجٌٙ ثٌق١ز ثٌضٟ ٠ّىٓ ثّضغّجً٘ج فٟ هًثّـز ثٌـٕ٘ 

ث٤هدــــٟ؟ أٌــــ١ِ صمــــ٠َُ هًٚ ثٌذ٩غــــز ٔجصؾــــج أف١جٔــــج عــــٓ ؽٙــــً 

ٚ٘ــً ثٌذ٩غــز فمــج عٍــُ ِٕضٙــٟ ثٌٚــ٩ف١ز وّــج ٠ــٌٜ  دّٕؾَثصٙــج؟
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 ٌذعٜ؟ث

صّغـــً ث٦ؽجدـــز عـــٓ ٘ـــيٖ ث٤ّـــتٍز ٚغ١ٌ٘ـــج ِٕطٍمـــجس ٘ـــيٖ 

 ، ٚثٌذقـٛطعش د١ٓ ثٌذقٛط ثٌٕر٠ٌز ثٌضأ١ٍ١ٙزثٌضٟ صٕٛ، ثٌذقٛط

 ، ٚلو فجٌٚشثٌضطذ١م١ز

ِـٓ فمـً ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ـز ٚثٌغٌد١ــز، أْ صغطـٟ ِْـجفز ع٠ٌٞــز 

ــــج ــــضغٌّر ِٕؾَثصٙ ــــج١ُ٘ ث٨ٙــــط٩ف١ز ِْ ، دٙــــوف ٝــــذ٠ ثٌّف

١ز، ٚثّضغّجً ث٤هٚثس ثٌضـٟ صض١قٙـج ٚثٌضًٚٛثس ثٌّٕٙؾ١ز ِٓ ٔجف

 ثٌذ٩غز فٟ صق١ًٍ ثٌٕٚٛٗ ِٓ ٔجف١ز عج١ٔز.

أْ أٖٔٛ دجٌؾٙو ثٌّذيٚي ِٓ ، ٨ٚ ٠فٛصٕٟ فٟ مضجَ ٘يث ثٌضمو٠ُ

ــوء  ثٌضقٞــ١ٌٌٍٍّضمٝ ــي د ــع، ِٕ ــٗ، ٚثٔضٙــجء ، ثٌؾ١ّ ِــًٌٚث دفعج١ٌجص

 دٌٕٖ ٘يٖ ثٌذقٛط. 

 

 ًة١ِ ثٌٍّضمٝ

 ه/ ًثدـ ٍِٛن
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 ث٤هدٟ ٕجلوثٌ دٕه ثٌذ٩غز عٍُ

 ثٞٓ٘غَ أُِي ػجل .ك .أ

 ٚ٘ـٟ ٙـقضٙج، إعذـجس إٌـٝ ٠ْـعٝ فٌٝـ١ز عٍـٝ ثٌذقـظ ٘يث ٠ضأِّ
 عٕٚـٌثْ لٛثِـٗ ثًصذـجٟ ٚ٘ٛ ٚثٌذ٩غز، ث٤هدٟ ثٌٕمو د١ٓ ثٌقضّٟ ث٨ًصذجٟ
 ٘ـٟ ِجهصـٗ ٚثّـضغّجً ثٌذ٩غـز دعٍـُ ث٦ٌّجَ إٌٝ ث٤هدٟ ثٌٕجلو فجؽز أْ: ّ٘ج
 ثٌٕمـجه ٌؾٙـٛه ٟذ١ع١ـز عّـٌر ٟ٘ ذ٩غزثٌ ٚأْ ثمض١ج٠ًز، ٨ ٠ًٌٚٝز فجؽز
. صٕمطــع ٨ ٚعطــجء أمــي ؽو١ٌــز فــٟ ؽو٠ــو ِــٓ ثّــضغّجً٘ج إٌــٝ ثٌٕمــجه ٠عــٛه
ــٝ ٚ٘ــيث ــٛ ثٌّعٕ ــيٞ ٘ ــٛثْ ِــٓ لٚــؤجٖ ثٌ ــز  عٕ ــٟ ثٌذ٩غــز، إى ثٌّوثمٍ  ف

 ٚعٍّـجء ثٌٕمـجه ف١ـٗ ٠ٚـخ ٚؽّج١ٌـز، ه١ٌ٨ـز ِعٍِٛجس دٕه دّغجدز صًٚٛٔج،
ــجةؼ ٚث٤هح ثٌٍغــز  ثٙــط٩ف١ز ع١ٍّــز ٝــٛثد٠ ٚفــك ُ،ٚأدقــجعٙ آًثةٙــُ ٔض
 ثٌّض٩فمـز ث٤ٍِـجْ فـٟ ٚثٌعٍّـجء ثٌٕمـجه ٘ـؤ٨ء ِٕـٗ ٠أمـي عُ ِع١ٕز، صٛثفم١ز
،ـ  ث٤ٙٛيَ  ـ ثٌٕضجةؼَ  ٘يٖ َٓ  أٚ ثٌٕمو٠ـز ِّٙـضُٙ أهثء فـٟ دٙـج ١ٌْضع١ٕٛث ثٌمٛث١ٔ

 .دقغٗ ١ّٚجق فجؽضٗ دقْخ وً ثٌع١ٍّز،

 أّٚـجٟ فـٟ ةعزٕـج فىـٌر صف١ٕـو إٌـٝ ثٌّوثمٍـز، ٘يٖ أعٕجء فٟ ْٚٔعٝ،
 فـٟ دٕـٟ لـو٠ُ ِع١ـجًٞ عٍـُ ثٌذ٩غز أْ ِفجه٘ج ثٌّعج٠ٌٙٓ ثٌذجفغ١ٓ دعٜ
 عٍـٝ ٚثٌّغـجي ث٦دـوث  عٍـٝ ٚثٌمجعـور ثٌضقٛي عٍٝ ثٌغذجس صغٍخ فٍْفز ظً

 ٌـــٗ ٚفـــوعش دع١ـــور، مطـــٛثس ث٢ْ مطـــج لـــو ث٤هدـــٟ ثٌٕمـــو ٚأْ ثٌق٠ٌـــز،
 ثٌٖـمز وأدعـ ِـج وغ١ـٌر، ِٕٚـج٘ؼ ٔر٠ٌـجس ٚف١ـٗ دـٗ ٖٚٔأس عو٠ور، صق٨ٛس
 .ِقوٚهر دٙج ٚع٩لضٗ ل١ٍٍز إ١ٌٙج فجؽضٗ ٚؽعً ثٌذ٩غز، ٚد١ٓ د١ٕٗ

 ثٌذ٩غــز دــ١ٓ ثٌضج٠ًن١ــز ثٌطذ١ع١ــز ثٌع٩لــز ٩ِفرــز ىٌــه فــٟ ّٚــذ١ٍٕج
 ف١ـظ ّٚٚـجةٍٗ، ٚغج٠ضـٗ ثٌعّـً ِٚٛٝـٛ  ثٌّٕٖـأ ف١ـظ ِـٓ ث٤هدٟ ٚثٌٕمو

 ثٌو١ٌ٨ـز ثٌذ١ٕـز ِعٌفـز ثّـضٙوثف فـٟ ٚأو١ـو ٚثٝــ ثٌقمٍـ١ٓ دـ١ٓ ث٨ٕضٌثن
ــز ٚإهًثن ــز ثٌم١ّ ــج ٌٍىــ٩َ، ٚثٌضٛثٙــ١ٍز ثٌؾّج١ٌ ــج٘ؼ صٕٛعــش ِّٙ ــو ِٕ  ثٌٕم
 فٕــج ث٤هدــٟ ثٌٕمــو وــْٛ فــٟ ثٌقمٍــ١ٓ دــ١ٓ ثٌفــٌق ٠مضٚــٌ ٚف١ــظ ٚصغ١ــٌس،
ــيٚق ٠ْــضوعٟ ــَٛ أّجّــج، ثٌ ــٝ ٠ٚم ــٌثه ثٌقــٌ ث٨ؽضٙــجه عٍ ــٗ دّــج ٥ٌف  ٠ؤٍ٘
 ًٙــ١و ٚ٘ــٛ ث٦فجٟــز، ٠ْــضوعٟ عٍّــج ثٌذ٩غــز ٚوــْٛ ٚثٌضقــٛي، ٌٍضطــًٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4ّط١  ؽجِعز . 
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 ثٌمٛثعـو  ٚصمع١ـو ثٌعٕجٙـٌ ٚصؾ١ّـع ث٨ٔضمـجء عٍـٝ ٠ٚمـَٛ ٌؾّجعـز،ث ثؽضٙجه
 .ٚثٌضطًٛ ثٌقٌوز دطٟء فٙٛ

 ك٢ ٓلّٜٞ اُجالؿـخ ٝأُٞهق ٜٓ٘ب .1

٠ْــٌ  إٌــٝ دــجي ثٌطٍذــز ٚثٌذــجفغ١ٓ  +فــ١ٓ ٠ـُـيوٌ ِٚــطٍـ ةثٌذ٩غــز
ٌَ +ِفَٙٛ ثٌعٍُ ثٌيٞ ٠ْـّٝ ةعٍـُ ثٌذ٩غـز ، ٚعّـٛهٖ ؽٍّـزُ لٛثعـَو ِٚعـج١٠

ـ دجٌضَثِٙج  َٚ فـٟ إٖٔـجء ثٌىـ٩َ فضـٝ ٠ىـْٛ ِقـً إفٙـجَ ٚإلٕـج  ٚإِضـج  ٠ُٕ
ٌُ صــُ ٌٙــج ث٨وضّــجي ٚث٨ّــضمٌثً، فٚــجًس عٍّــج عجدــش  ٚصــأع١ٌ  ٚ٘ــٟ ِعــج١٠
ثٌمــٛث١ٔٓ ٠ضفــٌ  إٌــٝ عٍــَٛ ع٩عــز ٘ــٟ ثٌّعــجٟٔ ٚثٌذ١ــجْ ٚثٌذــو٠ع، ِــج عٍــٝ 
ثٌّعٍــُ إ٨ أْ ٠ْــضٛعذٙج دأدٛثدٙــج ٚفٚــٌٛٙج، ٚصع٠ٌفجصٙــج ٕٚــٛث٘و٘ج، عــُ 

 وّج ٟ٘، وّج ٌٛ أٔٙج عٍُ هل١ك عجدش ِْضمٌ. ٠ٍمٕٙج ٌٍطٍذز

ٚدٕجء عٍٝ ٘ـيث ثٌفٙـُ صضأّـِ ثٔطذجعـجس ِٚٛثلـُ  ِـٓ عٍـُ ثٌذ٩غـز 
دع١ورٌ عٓ ث٦ٔٚـجف، ٚثلعـز صقـش إغـٌثء ثٌقوثعـز  أٌٚٙـج أْ ثٌذ٩غـز عٍـُ 
ــو ٠ضعــجًٛ ِــع  ــُ ؽجِ ــٗ عٍ ــج أٔ ــجًٞ، ٚعجٌغٙ ــُ ِع١ ــٗ عٍ ــج أٔ ــو٠ُ، ٚعج١ّٔٙ ل

دعٙــج أٔــٗ عٍــُ صؾــجٍٖٚ ثٌــَِٓ ٚؽٌفضــٗ ٟــٌثٚر ثٌفــٓ ٚف٠ٌــز ث٦دــوث ، ًٚث
٠ًجؿ ثٌقوثعز إٌٝ ٍث٠ٚز ثٌعٍَٛ ثٌٙج١ِٖز ثٌضٟ ٨ ٠ٌٞ ثٌؾًٙ دٙـج ٨ٚ ٠ٕفـع 
ث٨عضّجه ع١ٍٙج، ٚمجِْٙج أْ ثٌٕمو ِٕٚج٘ؾٗ ٚٔر٠ٌجصٗ ٘ـٛ ثٌـيٞ ٠ٕذغـٟ أْ 
ــُ ثٌّضؾــوه  ــً ع١ٍــٗ ثٌطجٌــخ ٚثٌذجفــظ فــٟ ٍِــٓ ثٌقوثعــز  ٤ٔــٗ ٘ــٛ ثٌعٍ ٠ُمذِ

وٖٛف ثٌقوثعـز ٚإٔؾـجٍثس ثٌقٞـجًر، م٩فـج ٌٙـيٖ ثٌّضقٛي، ثٌّٕفضـ عٍٝ 
 ! ثٌذ٩غز ثٌّع١ج٠ًز ثٌّضؾّور ثٌمو٠ّز

٠ٕٚضؼ عـٓ ىٌـه، ٚلـو ٔـضؼ فعـ٩، أْ ٠َ٘ـو ثٌطجٌـخ فـٟ ثٌؾجِعـز فـٟ 
هًُ ثٌذ٩غز، ٚأْ ٠ٕفٌ ث٤ّضجى ِـٓ صو٠ًْـٙج، ِٚـٓ عـُ ِـٓ ث٦فجٟـز دٙـج 

ّـج ٚث٨ّضَثهر ِٓ أٌّثً٘ج، ص٠ٕٛٙج ِٓ ٕأٔٙج، ٚصقٌؽج ِٓ أْ ٠ىـٛ ًِّ ْ ِو
ٌعٍــُ لــو٠ُ صٌثعــٟ ِع١ــجًٞ ِضؾّــو  ٚأْ ٠ضنــٌػ ٍٟذــزٌ ٨ ٠ضــيٚلْٛ ثٌىــ٩َ 
ــجي  ــٌ ثٌفٚــ١ـ، ٨ٚ ٠ْــضط١عْٛ إٖٔــجء ِم ــٝ ثٌضعذ١ ــوًْٚ عٍ ــ ، ٨ٚ ٠م ثٌذ١ٍ
عٍــٝ ٕــٌٟٚ ثٌْــ٩ِز ثٌٍغ٠ٛــز ٔج١٘ــه عــٓ ٕــٌٟٚ ثٌذ٩غــز ٚثٌذ١ــجْ  ٚأْ 
َّّٙز ثٌٕمـو ٚ٘ـُ ِقٌِٚـْٛ ِـٓ ثٌـيٚق، ؽـجٍ٘ ْٛ ٠ضٚوٜ أّجصير دجفغْٛ ٌ

ـــوثِٝ ةأّـــٌثً  ـــٟ ثٙـــط٩ؿ ثٌم ـــٟ ٘ـــٟ ف ـــٟ، ثٌض دأّـــٌثً ثٌؾّـــجي ث٤هد
ٚةؽّج١ٌــز  +ٚةثٌٖــع٠ٌز +ٚةث٤هد١ــز +  ٠ضقــوعْٛ فــٟ ةثٌــٕرُ+ثٌذ٩غــز
..، ُٚ٘ ٠ؾٍْٙٛ ِٓ عٍـُ ثٌّعـجٟٔ ِـج ٠فٌلـْٛ دـٗ دـ١ٓ ٔرـُ ٚٔرـُ، +ثٌضٍمٟ

ٚد١ٓ مطأ ٚٙٛثح، ٚد١ٓ ٔم١ٚز ٚف١ٍٞز، ٚد١ٓ ٠ّٔ أهٔـٝ ّٚٔـ٠ أعٍـٝ. 
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 «théme: « Rhétorique et le texte littéraire «ثٌذ٩غز ٚثٌٕ٘ ث٤هدٟ» دعٕٛثْ :

ثً ثٌذ١ــجْ ٌٟٚثةــ  ثٌذــو٠ع ِــج ٠ٙضــوْٚ دــٗ إٌــٝ ثٌضــيٚق ٠ٚؾٍٙــْٛ ِــٓ أّــٌ
 ! ثٌول١ك ٚث٦هًثن ثٌع١ّك ٤هد١ز ث٤هح ٕٚع٠ٌز ثٌٖعٌ ٚؽّج١ٌز ثٌفٓ

٠ف١ؤج فٟ ٘يث ثٌّمجَ أْ ْٔضقٌٞ ِـج لجٌـٗ ِـجٍْ ثٌّذـجًن فـٟ ص١ّٙـو 
 :+وضجدٗ ةثٌّٛؽَ فٟ صج٠ًل ثٌذ٩غز

٩غـز دألـً ةٌُ ٠ىٓ ١ٝمٟ ف١ٓ وٍفضٕٟ و١ٍز ث٢هثح صو٠ًِ ِـجهر ثٌذ
ُّـًٌس ٤ْ ٘ـيث ثٌضى١ٍـ  ؽـجء ِْٕـؾّج  ِٓ ًٌّٚٞ دـيٌه ثٌضى١ٍـ   فٍمـو 
ِــع ِــج فــٟ ٔفْــٟ ِــٓ صمــو٠ٌ ٌٍذ٩غــز ثٌعٌد١ــز، ٚأِــج ٝــ١مٟ فٍٍفىــٌر ثٌضــٟ 

 ًّذش فٟ أى٘جْ ٩ٟدٕج ٚٔجٕتضٕج عٓ ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز.

إٌـٝ فـو ـ  ٌْٚش أوضُ إٟٔٔ ٨ل١ش ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌعٕـش فضـٝ ثّـضطعش 
ــ ِــج ــع  ـ ِــٓ أى٘ــجْ ثٌطــ٩ح ِــج ثّــضمٌ ف١ٙــج ِــٓ أْ ثٌذ٩غــز ِــجهر أْ ألضٍ

ٚأْ هًثّــضٙج ث١ٌــَٛ ٚثٌٌؽــٛ  إ١ٌٙــج، ٨ ٠عٕــٟ أوغــٌ ِــٓ ؽٌٛــز  +ةِضْقف١ّــز
(1)+د١ٓ ث٢عجً ثٌمو٠ّز، أٚ ٚلفز د١ٓ ث٩ٟ٤ي.

 

: ٘ـــيث ِـــج فىّـــش دـــٗ ثٌعوثٌـــز ثٌرجٌّـــز، +ةثٌذ٩غـــز ِـــجهر ِضقف١ـــز 
ً ث٤ٌِ ويٌه؟ ً٘ ثٌذ٩غـز ٘ـٟ فٙ !ٚثٌقوثعز ثٌٕجلّز، عٍٝ ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز

ٌُ فمـٗ أْ ٠ىـْٛ فـٟ  ٌَ ؽجِور عض١مز؟ ًٚ٘ ٟ٘ عٍُ لو٠ فَِز لٛثعَو ِٚعج١٠
ثٌّضق ، ٚٚثؽذٕج أْ ًَٖٔٚ د١ٓ ثٌق١ٓ ٚثٌقـ١ٓ وّـج صُـَثً ث٢عـجً ثٌمو٠ّـز؟

 :+ٌٕعْو إٌٝ ثٌو٨ٌز ث١ٍٙ٤ز ٌّٚطٍـ ةثٌذ٩غز

ــٛ  +ةثٌذ٩غــز ــٝ  +ِــٓ ةثٌذٍ ٚ٘ــٛ ثٌٛٙــٛي  ٚ٘ــٟ ِٚــطٍـ عٍ
ٚفز ثٌضٟ ٠ىْٛ ع١ٍٙـج ثٌىـ٩َ إىث ثّـضٛفٝ ٕـٌٟٚ ثٌٛٙـٛي إٌـٝ ثٌْـجِع ثٌ

أٚ ثٌّضٍمٟ ٨ٛٙٚ صضقمك دٗ أغٌثٛ ثٌى٩َ ِٓ ث٦فٙجَ ٚث٦لٕـج  ٚثٌضـأع١ٌ 
فٙج ثٌعْىٌٞ دمٌٛٗ: ٌّ  ِٚج إٌٝ ىٌه. ٌيٌه ع

ًّ ِج صذٍّ  دٗ ثٌّعٕٝ لٍَخ ثٌْجِع فضّىٕٗ فٟ ٔفْٗ وضّىٕـٗ  ةثٌذ٩غز و
 (2)+ز ِٚعٌٛ فْٓ.فٟ ٔفْه ِع ًٙٛر ِمذٌٛ

ثٌذ٩غــز إىْ ٘ــٟ ٙــفز ث٨لضــوثً عٍــٝ صّىــ١ٓ ثٌٍغــز ِــٓ أْ صّــجًُ 
فعٍٙـج ثٌّٕـٟٛ دٙـج أفْــٓ ِّجًّـز، دق١ـظ صضقمــك دٙـيٖ ثٌّّجًّـز ِمجٙــُو 
ثٌّضىٍّــ١ٓ ِــٓ صٛٙــ١ً ٌٍّعٕــٝ دقمــٗ، ِٚــٓ ثّــضقٛثى عٍــٝ ّــّع ثٌّضٍمــٟ 
 ٚفىــٌٖ ٚلٍذــٗ، ِٚــٓ فٍّــٗ، صذعــج ٌــيٌه، عٍــٝ ثٌضــأعٌ ٚث٨ّــضؾجدز ٌٍغــٌٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .33ٗ س،.ه هِٖك، ثٌفىٌ، هثً ثٌذ٩غز، صج٠ًل فٟ َثٌّٛؽ ثٌّذجًن، ِجٍْ (1)
ـٛـ (2) ــجح ثٌعْــىٌٞ، ٘ــ٩ي أد جعض١ٓ، وض ــٟ صقم١ــك ثٌٚـٕـ ــو ثٌذؾــجٚٞ ِقّــو عٍ  ثٌفٞــً أدـٛـ ِٚقّ

 .70ٗ ،ـ4110َ/7241٘ ،7ٟ د١ٌٚس،ـ  ١ٙوث ثٌع٠ٌٚز، ثٌّىضذز إدٌث١ُ٘،
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و دٗ ثٌى٩َ ثدضوثًء. ِٚ  ثٌيٞ لُ

ُِٞجفج إ١ٌٗ ٚلـٛ  ثٌمٍـخ  ثٌذ٩غز ٟ٘ ٚلٛ  ثٌّعٕٝ فٟ لٍخ ثٌّضٍمٟ 
فــٟ فضٕــز ثٌّعٕــٝ. ٘ــٟ، دجمضٚــجً، ثٌقــجي ثٌضــٟ ٠ىــْٛ ع١ٍٙــج ثٌىــ٩َ فــ١ٓ 
٠ضقــٛي إٌــٝ ّــٍطز فجوّــز ٚفضٕــز آّــٌر  ١ٌْٚــش ٘ــيٖ ثٌقــجي ّــٜٛ ؽٍّــز 

ــج أ ــ٩َ فــ١ٓ ثؽضّجعٙ ــٝ ثٌى ــك عٍ ــٟ ٠طٍَ  +ٚٙــجُف ةثٌقْــٓثٌٚــفجس ثٌض
 .+ٚةثٌؾّجي +ٚةثٌؾٛهر

٘ـٛ عٍـُ ؽّـجي  +ثٌذ٩غز، إىْ، ٘ـٟ ؽّـجي ثٌىـ٩َ. ٚةعٍـُ ثٌذ٩غـز
ــٝ ثٌىــ٩َ ثٌّض١ّــَ عــٓ ثٌىــ٩َ ثٌعــجهٞ ثٌعــجِٟ  ــئىث ثٙــطٍقٕج عٍ ثٌىــ٩َ  ف

٘ـٛ عٍـُ ؽّـجي ث٤هح. ٘ـيٖ  +لٍٕج: إْ ةعٍـُ ثٌذ٩غـز +دّٚطٍـ ةث٤هح
ط٩ف١ز عٕــو ثٌعــٌح. ٘ــٟ ٘ــٟ ثٌذ٩غــز فــٟ أٙــً ه٨ٌضٙــج ثٌٍغ٠ٛــز ٚث٨ٙــ

ـــجس ثٌىـــ٩َ،  ـــ١ٓ ٟذم ـــَ د ـــجي، ٚفْـــٓ ثٌض١١ّ ـــيٚق ٚإهًثن ثٌؾّ ـــز ثٌ د٩غ
ٚث٨٘ضوثء إٌٝ ٌطجة  ثٌٚـٕعز ٚأّـٌثً ثٌذٌثعـز، ٚوٖـ  ثٌعٍـز فـٟ ّـقٌ 
ثٌى٩َ ثٌؾ١ًّ ٚفضٕز ثٌٍغـز ثٌذو٠عـز  ٘ـٟ ثؽضّـج  ثٌضـيٚق ٌؾّـجي ث٤هح ِـع 

 ثٌعٍُ دأٌّثًٖ ٚلٛث١ٕٔٗ.

ْ، ٚؽٌٛ٘٘ج ثٌيٞ دـٗ وجٔـش ٠ٕٚذغـٟ أْ ثٌذ٩غز فٟ أٍٙٙج ثٌيٞ وج 
صىْٛ، ٘ـٟ أهد١ـز ث٤هح، ٕٚـع٠ٌز ثٌٖـعٌ، ٚمطجد١ـز ثٌنطذـز، ٚلٚٚـ١ز 
ثٌمٚــــز، ِٚمج١ٌــــز ثٌّمجٌــــز، ًّٚــــج١ٌز ثٌٌّــــجٌز، ِْٚــــٌف١ز ثٌّْــــٌف١ز، 
ٚؽّج١ٌز وً ؽِٕ ِٓ أؽٕجُ ثٌى٩َ  ٚعٍُ ثٌذ٩غز ٘ـٛ ثٌعٍـُ ثٌـيٞ ٠ٕذغـٟ 

ٌؾّجٌٙــــج، ث١ٌّّــــَر  أْ ٠ٖــــًّ وــــً ٘ــــيٖ ثٌفٕــــْٛ دجٌوًثّــــز ثٌّضيٚلــــز
ٌنٚجةٚــٙج، ثٌّوًوــز ٌمٛث١ٕٔٙــج، ثٌّٕفضقــز عٍــٝ أٌــٛثْ ث٦دــوث  ٚث٦ٝــجفز 

 ف١ٙج.

ثٌذ٩غز ٟ٘ ثٌعٍُ ثٌيٞ ثٕضغً دٗ ثٌؾـجفع فـٟ ثٌذ١ـجْ ٚثٌضذ١ـ١ٓ، ٚثدـٓ 
ٟذجٟذج فٟ ع١جً ثٌٖعٌ، ٚلوثِـز فـٟ ٔمـو ثٌٖـعٌ، ٚث٢ِـوٞ فـٟ ثٌّٛثٍٔـز، 

ض١ٓ، ٚثدـٓ ًٕـ١ك فـٟ ٚثٌؾٌؽجٟٔ فـٟ ثٌّٛـجٟز، ٚثٌعْـىٌٞ فـٟ ثٌٚـٕجع
 +ثٌعّور، ٚثٌنفجؽٟ فٟ ٌّ ثٌفٚجفز، ٚعذو ثٌمجٌ٘ فـٟ ةه٨ةـً ث٦عؾـجٍ

، ٚثدٓ ث٤ع١ـٌ فـٟ ثٌّغـً ثٌْـجةٌ، لذـً أْ ٠ضقـٛي عٍـٝ +ٚةأٌّثً ثٌذ٩غز
أ٠ــوٞ ثٌْــىجوٟ ٚثٌــٌثٍٞ ٚثٌم٠َٕٚــٟ ِٚــٓ ٔٙــؼ ٔٙؾٙــُ إٌــٝ ؽٍّــز لٛثعــَو 

ِٚفــج١ُ٘،  ِٚعــج١٠ٌ، ٕٚــٛثَ٘و ٚصعــج٠ً ، ٚألْــجَ ٚصفــج٠ًع، ِٚٚــطٍقجس
صٛفٟ ٌّٓ ٌُ ٠ضأًِ ١ّجق ٚٝعٙج ٚغج٠ضٗ دأْ ثٌذ٩غز صقٌٛـش إٌـٝ لٛثعـو 
ِع١ج٠ًز عجدضز، ٚلٛثٌـخ ِٕطم١ـز ؽجفـز ؽجِـور، ٚأٔٙـج ٕـٟء آمـٌ غ١ـٌ ثٌٕمـو 
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 .اُجالؿخ ث٘ذ اُ٘بهل األكث2٢

ــش  ــ٩َ ثٌّذــ١ٓ ث ثٌذ٩غــز إىث وجٔ ٌّمٕــع ثٌّــؤعٌ ثٌــيٞ ٘ــٟ ٙــفز ثٌى
٠ضًّٛ إٌٝ غج٠ضٗ دجٌؾّـجي، ٚوـجْ عٍـُ ثٌذ٩غـز ٘ـٛ ثٌعٍـُ ثٌـيٞ ٠ذقـظ فـٟ 
أٌّثً ثٌذ٩غز، ف١ؾّعٙج ِٓ ِرجٔٙـج ِّـج صـٌثوُ ِـٓ مذـٌثس أٌٚـٟ ثٌـيٚق 
ــج ِٚــيث٘خ ثٌّضىٍّــ١ٓ دٙــج فــٟ  ــُ دأّــٌثً ثٌٍغــز ٚمٚــجة٘ صٌو١ذٙ ٚثٌعٍ

ٙــج فــٟ فٕــْٛ ثٌو٨ٌــز عٍــٝ أغٌثٝــُٙ، ف١ــوٚٔٙج فــٟ لٛثعــو ِٚعــج١٠ٌ، ٠ٌٚصذ
ٚأدٛثح ٚفٚٛي  فئٔٙج ٨ صىْٛ دـيٌه إ٨ دٕضـج ٌٍٕجلـو ث٤هدـٟ، ٨ دعـّوٖ فـٌهث 
ــو  ــك ٌٍٕجل ــجٌّفَٙٛ ثٌّؾــٌه ثٌّطٍ ــٗ ِّٙــز إٖٔــجةٙج، ٌٚىــٓ د ــٗ صٛوــً إ١ٌ دع١ٕ
ِعذٌث عٓ ثٌّّٙز ثٌؾ٠ٌ٘ٛز ثٌضٟ ٠ٞطٍع دٙج، ٟٚ٘ ثٌٕرٌ فٟ ثٌىـ٩َ ِـٓ 

ــــو ثٌعــــٌ ــــٗ ثٌضٛثٙــــ١ٍز )ثٌّٚــــطٍَـ ع١ٍٙــــج عٕ ح دّٚــــطٍـ ؽٙــــز وفج٠ض
(، ٚصمو٠ٌ ٌَِٕضٗ فٟ ثٌذ٩غـز، ٚثوضٖـجف أّـٌثً ٘ـيٖ ثٌذ٩غـز، +ةثٌذ٩غز

ــٗ  ــو د ــو ٠ّض ــز، ٚل ــجًر ٚأهثء ثٌو٨ٌ ــٟ صٖــى١ً ثٌعذ ــً ِــيث٘خ ثٌذٍغــجء ف ٚصق١ٍ
ثٌٕرٌ إٌٝ ِْجةً أمـٌٜ ٔر٠ٌـز أٚ صطذ١م١ـز  وـجٌٕرٌ فـٟ عٛثِـً ثٌٕذـٛ ، 

  ٍِجٔـٗ ٚثٌّٛثٍٔـز دـ١ٓ ِـيث٘خ ثٌمـٛي، ٚثّـضٕذجٟ أفـٛثي ث٤ه٠ـخ ٚأٚٝـج
 ِٚىجٔٗ ِٓ م٩ي أعّجٌٗ.

فجٌذ٩غز دعّو٘ج ٙفز ٌٍى٩َ ثٌذ١ٍ  ّجدمز عٍٝ ثٌٕمو، إى ٘ـٟ ِٛؽـٛهر  
فٟ ثٌى٩َ لذً أْ ٠ٕرٌ ف١ٗ ثٌٕجلو. ٌٚىٓ ثٌٕمـو ّـجدك عٍـٝ عٍـُ ثٌذ٩غـز، إى 
عٍــُ ثٌذ٩غــز ١ٌٚــو ثٌٕرــٌ فــٟ ثٌىــ٩َ ثٌذ١ٍــ  ٨وضٖــجف د٩غضــٗ ِٚعٌفــز 

ػ فـٟ أّذجدٙج  ٟٚ٘ أّـذجح )أٚ لـٛث١ٔ ًّ ف هفعـزً ٚثفـور، دـً ٠ُضـو ٌَ ٓ( ٨ صُعـ
 ْ ّٚ ًٌ ِــٓ ث٦ؽّــج  ع١ٍٙــج، عــُ صُــو ِعٌفضٙــج، ٚصضــٌثوُ ٔضجةؾٙــج، ٠ٚقٚــً لــو
ٌُ ٌؾّـجي ثٌىـ٩َ و١ـ  ٠ىـْٛ ِٚـج  ً ٠ّٕٚٛ: عٍـ ّٛ ٌُ ٠ضأِّ ٠ٚضط عٍٝ أٔٙج عٍ

 ٟ٘ أّذجدٗ ٚإٔىجٌٗ؟

ٚثٌٕجلو ث٤هدٟ ٘ٛ ثٌّٚطٍـ ثٌّعذٌ دٗ عٓ ثٌٕجظٌ فٟ ثٌىـ٩َ ثٌذ١ٍـ . 
عٍُ ثٌذ٩غز ٘ٛ إىثً عٌّر ٔرٌ ثٌٕجلو، ٚفجًٙ صأ٩ِصٗ ١ًٙٚو ثوضٖـجفجصٗ، ف

ًثصــٗ.   ٌ أٚ ٘ــٛ، دضعذ١ــٌ آمــٌ، دٕــُه ٍِقٛظجصــٗ ِٚعٍِٛجصــٗ ِْٚــضٕذَطجصٗ ِٚم
٨ٚ ٔضقــوط ٕ٘ــج عــٓ ثٌٕجلــو ثٌفــٌه  فٍــ١ِ ِــٓ فــك ثٌٕجلــو ثٌّفــٌه أْ ٠ٞــع 

ٖ، دــً ٔضقــوط عــٓ ثٌٕجلــو دــجٌ ٌُ ّفَٙٛ ٌٍذ٩غــز دٕىــج ٠ٍّــؤٖ ١ٌأمــي ِٕــٗ غ١ــ
 ثٌّؾٌه  أٞ عٓ ؽٍّز ِج ٠ًٚ إ١ٌٗ ثٌٕمجه ِٓ ٔضجةؼ.

ِٚٓ ٠ٕرٌ فٟ صج٠ًل ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز ٨ ٠ؾو ث٤ِـٌ إ٨ وـيٌه. ٠ٕرـٌ 
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أً٘ ثٌيٚق ٚثٌنذٌر فٟ لٚجةو ثٌٖعٌثء ٚألـٛثي ثٌنطذـجء ٚفىـُ ثٌقىّـجء، 
ف١ٍفش ٔرٌُ٘ ِٕٙج ِٛثُٝع صغ١ٌ ث٦عؾجح إٌٟثدـج ٌٍْـّع أٚ إِضجعـج ٌٍعمـً 

فٙــُ أٚ إعــجًر ٌٍن١ــجي أٚ ِوثعذــز ٌٍٛؽــوثْ، ف١ٙــو٠ُٙ صــأٍُِٙ إٌــٝ ٚإٕــذجعج ٌٍ
ثوضٖجف ّذخ فٚٛي ث٠ٌَّز ثٌضأع٠ٌ١ز فٟ صٍه ثٌّٛثٝـع، ف١عٍٕـْٛ ٌٍٕـجُ 
ثوضٖـــجفُٙ ٠ٚٞـــعْٛ ٌـــٗ عذـــجًر صٚـــ١ٌ ِٚـــطٍقج، ٠ٚؾّعـــْٛ ٌـــٗ ف١ّـــج 
ٌَ فضضقــوه إٔــىجٌٗ ٚٝــٌٚدٗ ِٕٚجٌٍــٗ فــٟ ثٌذ٩غــز.. ٚ٘ىــيث  ٠مــٌجْٚ ٔرــجة

ــج١٠ِ، ف١ُٞــُ دعٞــٙج صؾضّــع ث٨وضٖــجفجس ٚث ٌّٚــطٍقجس ٚثٌمٛثعــو ٚثٌّم
إٌــٝ دعــٜ دعــو صذجفــظ ٚصؾــجهي ٚغٌدٍــز ٚصّقــ١٘، ٌضٚــ١ٌ عٍّــج لجةّــج 
ديثصٗ، صضـٍٛ  عٕجٙـٌٖ أٚي ث٤ِـٌ عٍـٝ عٍّـ١ٓ: ّ٘ـج عٍـُ ثٌّعـجٟٔ ٚعٍـُ 

ؽ٠ٌــج عٍــٝ ّــٕز ثٌّٕــٛ ٚثٌضطــًٛ ٚثٌضــوًػ فــٟ ـ ثٌذ١ــجْ، عــُ ٠ُٞــُ إ١ٌّٙــج 
: ثٌعٍـُ ثٌـيٞ ثمض١ـٌ ٌـٗ ِٚـطٍـ وـجْ عٍُ عجٌظ ٘ٛ عٍُ ثٌذـو٠ع ـ ث٨وضٖجف

ِْضٛهعج ٤ّج١ٌخ ٕضٝ ِٕٙج ِج ٙجً ٠ٕضّٟ إٌـٝ عٍـُ ثٌّعـجٟٔ وج٨ٌضفـجس، 
ِٕٚٙــج ِــج ٙــجً ٠ـُـوًػ ٝــّٓ عٍــُ ثٌذ١ــجْ وج٨ّــضعجًر، عــُ ثّــضمً دّذجفغــٗ 
 ٚعٕجٌٖٙ ث٤ٍّٛد١ز ثٌّضٍٚز دغج٠جس صق١ٕ١ْز ص١ٕ١٠َز ٌفر١ز ِٚع٠ٕٛز.

ثٌذ٩غــز عٕــو ثٌعــٌح ثًصذطــش ٨ٚ أهّي عٍــٝ ىٌــه ِــٓ أْ ٖٔــأر عٍــُ 
دؾٙـــٛه ثٌذقـــظ فـــٟ ث٦عؾـــجٍ ث٤ّـــٍٛدٟ ٌٍمـــٌآْ ثٌىـــ٠ٌُ. فّٕـــي ةِؾـــجٍ 

ــٌآْ ــٝ ) +ثٌم ــٓ ثٌّغٕ ــٌ د ــور ِعّ ــٟ عذ١ ـــ412س٤د ــش ثٌذقــٛط فــٟ ٘ ( ظٍ
إعؾجٍ ثٌمـٌآْ ٌٚغضـٗ ٚد٩غضـٗ صضـٌٜ ِّٛـعز ٌٍٕمـو ث٤هدـٟ آفجلـٗ، ِؤّْـز 

دقــظ  ٌعٍــُ ثٌذ٩غــز ِجهصــٗ ِٚٛٝــٛعٗ ٚعٕجٙــٌٖ، ِٞــ١فز إ١ٌــٗ ِــع وــً
ٔرٌر ؽو٠ور أٚ ِٚطٍقج ؽو٠وث أٚ دجدج ؽو٠ـوث ِـٓ ثٌعٍـُ أٚ عٕٚـٌث ؽو٠ـوث 
ِــٓ ثٌعٕجٙــٌ ثٌّٖــىٍز ٌفٕــْٛ ثٌذ٩غــز، إٌــٝ أْ ٚٙــً ثٌذقــظ ِــوٜ ِــٓ 

(، فـــجٔفضـ ٌعٍـــُ ٘ــــ217سثٌٕٞـــؼ ٚثٌعّـــك عٕـــو عذـــو ثٌمـــجٌ٘ ثٌؾٌؽـــجٟٔ )
ثٌذ٩غز دجٌح ِٓ ثٌعٍُ ٌُ ٠ه ِفضٛفـج إ٨ دّمـوثً، ٚٙـجً عٍـُ ثٌّعـجٟٔ أ٘ـُ 

َُ ٔر٠ٌـزٌ أ ًوجْ عٍُ ثٌذ٩غز ٚأهمٍٙج فٟ صم٠ُٛ ثٌىـ٩َ، ٚلـو ثٔـضرُ ٘ـيث ثٌعٍـ
ٟ٘ د٩غ١ز ٔمو٠ـزٌ فـٟ آْ، ؽـجء دٙـج ٔجلـٌو صّٕقـٟ فـٟ أعّجٌـٗ ثٌفٛثٙـً دـ١ٓ 

 +ٚةه٨ةــً ث٦عؾــجٍ +ثٌذ٩غــز ٚثٌٕمــو ث٤هدــٟ  فٙــٛ فــٟ ةأّــٌثً ثٌذ٩غــز
٠ٚقٍـً،  ٠ّجًُ ِّٙز ثٌٕجلو دجِض١جٍ: ٠ٕرٌ ٠ٚضأًِ، ٠ضـيٚق ٠ٚعٍـً، ٠فٚـً

ــٟ  ــٗ ٠ٕؾــَ عّــ٩ ٘ــٛ ف ــش ىثص ــٟ ثٌٛل ــٗ ف ــجًْ ٠ْٚــضٕذ٠ ٠ٚؤٙــً  ٌٚىٕ ٠م
ــج١٠ِ، ٠ٚىضٖــ   ــُ ثٌذ٩غــز: ٠ٞــع ثٌمٛثعــو، ٠ٚقــوه ثٌّم ــٓ عٍ ثٌٚــ١ُّ ِ
ثٌمٛث١ٔٓ، ٠ٌٚٞح ث٤ِغٍز، ٠ٚٞع ٌىً أٍّٛح ِٚطٍقٗ ِفٚـ٩ إٔـىجٌٗ 
ُِوًؽج إ٠ـجٖ فـٟ دجدـٗ ِـٓ أدـٛثح ثٌذ٩غـز  فضـٌن دـيٌه عـورً ِضىجٍِـز أِىـٓ 
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ـــز ث٤ٌٚـــٝ ٌٍٕجلـــو ث٤هدـــٟ ٘ـــٟ إهًثن أهد١ـــز ث٤هح   ّّ ٙ َّ إىث وجٔـــش ثٌ
ٚوٖ  لٛث١ٕٔٙج ٚهًثّـز ّٔجىؽٙـج ٚصق١ًٍـ ٔٚٛٙـٙج، فـئْ ىٌـه ٠عٕـٟ أْ 

لـــز عطـــجء ع٩لـــز ثٌٕجلـــو دجٌذ٩غـــز ٘ـــٟ ع٩لـــز ٝـــًٌٚر ٨ ثمض١ـــجً. ع٩
ثّــضٍَثِٟ ٚأمــي ٝــًٌٚٞ. ع٩لــز ٕــذ١ٙز دع٩لــز ٙــجفخ ثٌّــجي دجٌذٕــه: 
٠ٞــع ف١ــٗ ًٙــ١وث ِع١ٕــج ٨ ٠ــَثي ٠ٞــ١  إ١ٌــٗ ٠ٚأمــي ِٕــٗ ٌقجؽجصــٗ  فّــج 
٠قٚــٍٗ ٠ٞــعٗ ف١ــٗ، ِٚــج ٠ٞــعٗ ف١ــٗ ٠ْــضغٌّٖ فــٟ دعــٜ أعّجٌــٗ، ٚ٘ىــيث 
صْضٌّ ع٩لز ثٌعطجء ٚث٤مي ِضأعٌر دّوٜ ث٦ٝجفز ِٚمـوثً ث٤مـي  فىـيٌه 

جلو: ٠ىضٖ  أٌّثً ثٌذ٩غز ف١ْضٛه  ِـج ثوضٖـ  دٕىـج ٘ـٛ عٍـُ ثٌذ٩غـز. ثٌٕ
٠ّٚجًُ أٌٛثٔج ِٓ ثٌٕمو، ف١عّـو إٌـٝ ثٌذٕـه ثٌـيٞ أٚه  ف١ـٗ ِـج ثوضٖـ  ِـٓ 
ــ٩١ ٌٍٕٚــٛٗ  ــو صقٍ ــٓ ثٌٕم ــج ٠ّجًّــٗ ِ ــٛث١ٔٓ، ف١ْــضغٌّ٘ج ف١ّ أّــٌثً ٚل
ر ٚصٕر١ٌث ٧ٌدوث . ٚصْضٌّ ع٩لز ثٌٕجلو دجٌذ٩غز ع٩لز عطجء ٚأمـي ِضـأعٌ
دّوٜ ث٦ٝجفز غ١ٌ ِضٞـًٌر دّـوٜ ث٤مـي  ٚ٘ـيث ٘ـٛ ثٌفـٌق ثٌٛف١ـو دـ١ٓ 
ثٌذٕه ثٌيٞ ٠ٛه  ف١ٗ ثٌّـجي ٚثٌذٕـه ثٌـيٞ ٠ـٛه  ف١ـٗ عٍـُ ثٌذ٩غـز، إى ثٌّـجي 
٠ٕفو دج٨ّضعّجي أِج ثٌعٍُ ف٩ ٠ٕفو، ٌٚىٕٗ ٠عؾَ عٓ ِٛثوذز ثٌّْـضؾو إىث ٌـُ 

ه دأدٛثح أمٌٜ ِٓ ثٌعٍُ.   ٚ َُ٠ 

ٌــوث ِعــج، ٚصٌعٌعــج ِعــج، ٕٚــذج إْ ثٌذ٩غــز ٚثٌٕمــو أمــٛ ُٚ ثْ صٛأِــجْ 
ــٗ  ــٗ فٕٛٔ ــٗ، ٌٚ ــٗ أٙــٌٛٗ ٚلٛث١ٕٔ ــج ٌ ــج عٍّ ــٝ عٛهّ٘ ــٝ ثّــض٠ٛج عٍ ــج فض ِع
ٚأفج١ٕٔــٗ. ثٌٕمــو إهًثن ثٌذ٩غــز فــٟ ثٌىــ٩َ ثٌذ١ٍــ ، ٚص١١ّــَ ٟذمــجس ثٌذ٩غــز 
ٚوٖ  أٌّثً٘ج ًُّٚ لٛث١ٕٔٙج ٚصق١ًٍ ّٔجىؽٙـج ٚصمـ٠ُٛ أعّجٌٙـج ٚصٛؽ١ـٗ 

إ١ٌٙج. ٨ٌٛ ثٌذ٩غز ِج وجْ ثٌٕمو، ٌٚـ٨ٛ ثٌٕمـو ِـج ثٌٕجٕتز إٌٝ ّذ١ً ثٌٛٙٛي 
وــجْ عٍــُ ثٌذ٩غــز، ٚدغ١ــٌ ثٌذ٩غـــز ٨ ٠مــَٛ ٔمــٌو ٚدغ١ــٌ عٍــُ ثٌذ٩غـــز ٨ 
٠ْضم١ُ  فعٍُ ثٌذ٩غز ٘ٛ ثوضٖجف ثٌٕجلو ٠رـً ٠ّٕـٛ ٠ٚضىـجعٌ، ٚ٘ـٛ ًٙـ١وٖ 
ٚفٚـ١ٍز ثؽضٙـجهٖ ٚثوضٖـجفٗ، ٠رـً ١ٕ٠ـٌ ٌـٗ ثٌط٠ٌـك ٠ٚٙو٠ـٗ. ٌٚـ١ِ ثٌٕمــجه 

ذــجفغ١ٓ فــٟ أّــٌثً ثٌذ٩غــز، ثٌّىضٖــف١ٓ لٛث١َٕٔٙــج ٚثفــوث دعــو غ١ــٌ أٌٚتــه ثٌ
آمٌ، ث٠َ١ٌّّٓ د١ٓ أؽٕجُ ثٌى٩َ ٟٚذمجصٗ، ثٌّٛث١ٍٔٓ د١ٓ ٌِثصـخ ث٤هدـجء 

 ٚثٌذٍغجء ٚهًؽجصُٙ دٕجء عٍٝ ىٌه. 

 .ػِْ اُجالؿخ ٝٓ٘بٛظ اُ٘ول4

٨ ٠ّىٓ ٌٍٕجلـو أْ ٠ْـضغٕٟ عـٓ عٍـُ ثٌذ٩غـز، ٤ٔـٗ إىث ثّـضغٕٝ فئّٔـج 
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 عٓ مذٌثس ىٚلٗ ٚعٌّثس صأٍِٗ فٟ ثٌى٩َ.٘ٛ ٠ْضغٕٟ 

٨ ٠ّىٓ أْ ٌٍّٕج٘ؼ ثٌٕمو٠ز أْ صقً دو٩٠ عٓ عٍُ ثٌذ٩غـز، ٤ْ عٍـُ 
ثٌذ٩غز ١ٌِ ِٕٙؾج ٠ُْضذَوي إىث ظٌٙ ِج ٘ٛ أفٞـً ِٕـٗ، ٚإّٔـج ٘ـٛ ًٙـ١ٌو 
٠ضٌثوُ ِٓ مذٌثس ؽ١ّع أً٘ ثٌيٚق ٚثٌنذٌر أ٠ج صىٓ ِٕـج٘ؾُٙ فـٟ ثٌذقـظ 

 ِٚيث٘ذُٙ فٟ ثٌٕرٌ.

ّٕــج٘ؼ ثٌٕمو٠ــز ثٌقو٠غــز صضعجِــً ِــع ث٤هح ٌّطٍذــ١ٓ أّجّــ١ٓ: إْ ثٌ
ــٗ  ــٝ ف١ ــو ٠ُىضَف ــخ ث٤ٚي فم ــج ثٌّطٍ ــز، ٚثوضٖــجف ثٌؾّــجي. أِ ثوضٖــجف ثٌو٨ٌ
دطٍخ ه٨ٌز ثٌٕ٘ عٍٝ ِّٞٛٔٗ، ٚلو ٠ُضَعوٜ ف١ـٗ إٌـٝ ٍٟـخ ه٨ٌـز ثٌـٕ٘ 
عٍــٝ ّــ١جلٗ. ٚأِــج ثٌّطٍــخ ثٌغــجٟٔ فمــو ٠ُىضفــٝ ف١ــٗ دطٍــخ ثوضٖــجف ثٌؾّــجي 

ٌغز ثٌٕ٘، ٚلو ٠ُضؾجٍٚ إٌٝ ثوضٖـجف ثٌؾّـجي ثٌىـجِٓ فـٟ فٍْـفضٗ ثٌمجةُ فٟ 
ِٚٞــّٛٔٗ. فٙــً ثٌّٕــج٘ؼ ثٌٕمو٠ــز ثٌقو٠غــز ِْــضغ١ٕز عــٓ عٍــُ ثٌذ٩غــز فــٟ 

 وفجفٙج ٌضقم١ك ٘يٖ ثٌّطجٌخ؟

ن إ٨ دج٦فجٟز ثٌٛثف١ـز دعٍـُ ثٌّعـجٟٔ ٤ٔـٗ ثٌْـذ١ً  ًَ أِج ثٌو٨ٌز ف٩ صُو
أهثء ثٌّعـجٟٔ، ٚث٦فجٟـز إٌٝ ِعٌفز مٛثٗ ثٌضٌثو١خ ِٚيث٘خ ثٌمٛي فـٟ 

ثٌٛثف١ز دعٍُ ثٌذ١جْ ٤ْ ثٌّعجٟٔ وغ١ٌث ِج صـؤهٜ دط٠ٌـك ثٌّؾـجٍ، فـ٩ ّـذ١ً 
ٌّٓ ٠ؾًٙ ٌٟثةك أهثء ثٌّعٕٝ دط٠ٌـك ثٌّؾـجٍ إٌـٝ إهًثن ثٌو٨ٌـز ٚصأ٠ٚـً 
ثٌٌٍِٛ. ٚأِج ثٌؾّجي ف٩ ّذ١ً إٌٝ إهًثوٗ فـٟ ثٌىـ٩َ إ٨ دعٍـُ ثٌذ٩غـز، إى 

 ّٜٛ عٍُ ٌؾّجي ثٌى٩َ.١ٌِ عٍُ ثٌذ٩غز، وّج لًٌٔج، 

٠قضجػ ٙجفخ ثٌّٕٙؼ ثٌذٕـٛٞ إٌـٝ ِعط١ـجس عٍـُ ثٌذ٩غـز ٤ْ د١ٕـز  
ث٤هح ٌغ٠ٛز أّجّج، ٚلـو ؽـجء عٍـُ ثٌذ٩غـز، ٨ ّـ١ّج عٍـُ ثٌّعـجٟٔ، دىغ١ـٌ 

 ِٓ ثٌٛٙ  ٌٙيٖ ثٌذ١ٕز ٌٚو٨ٌز وً عٌٕٚ ف١ٙج.

٠ٚقضجػ ٙجفخ ثٌّٕٙؼ ث١ّ١ٌْجةٟ إٌـٝ ِعط١ـجس عٍـُ ثٌذ٩غـز، ٤ٔـٗ 
عذًٛ ِٓ ثٌٍفع إٌٝ ثٌو٨ٌز، ِٚٓ ثٌّعٕٝ إٌـٝ ِعٕـٝ ثٌّعٕـٝ، ِٚـٓ ِّٙضٗ ثٌ

ثٌو٨ٌــز ثٌّؾج٠ٍــز ثٌذْــ١طز إٌــٝ ثٌو٨ٌــز ث٠ٌٌَِــز ثٌع١ّمــز  ٚوــً ىٌــه إّٔــج 
َٟ ٚد١جٔج ٚدو٠عج.  ٠ُْضفجه ف١ٗ ِٓ ِعط١جس عٍُ ثٌذ٩غز، ِعجٔ

٠ٚقضــجػ ٙــجفخ ثٌضأ٠ٚــً إٌــٝ ثٌّمــوِجس ثٌٞــ٠ًٌٚز ٌفٙــُ ثٌىــ٩َ 
ــٗ ٚأّــج١ٌذٗ، عــُ ث٨ٔطــ٩ق ِٕٙــج ٚإهًثن ٌٟثةمــٗ ِٚيث٘ ــٗ ٚثٌــٛعٟ دأهٚثص ذ

 ًٍ ٚصأ١ّْج ع١ٍٙج إٌٝ ثّضغّجً عٍَٛ ٕضٝ ٕٚقٍي ٌقو ثٌيوجء، فٟ ّـذ١ً صأ٠ٚـ
ِْـــتٛي ٌـــٗ ِـــٓ ثٌّعم١ٌٛـــز ّـــٕو ِٚـــٓ ثٌّٛٝـــٛع١ز ٔٚـــ١خ  ِٚـــج صٍـــه 

 ثٌّموِجس ث٠ًٌٌٚٞز إ٨ ثٌّعط١جس ثٌضٟ ٠موِٙج عٍُ ثٌذ٩غز.
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 «théme: « Rhétorique et le texte littéraire «ثٌذ٩غز ٚثٌٕ٘ ث٤هدٟ» دعٕٛثْ :

ــج إ٨  ــٕٙؼ ث٤ّــٍٛدٟ فّ ــج ٙــجفخ ثٌّ ــج أِ ــَٞ فــو٠ظ ِّٙ د٩غــٟ د
صّٛع فٟ ثٌضق١ًٍ ٚأدو  فٟ ث٨ٙط٩ؿ، ٤ٔٗ دجفظ فٟ ٕـتْٛ ث٤ّـٍٛح، 

 ٕٚتْٛ ث٤ٍّٛح إ٨ ثٌّٛٝٛ  ث٤ٚي ٚث٤م١ٌ ٌعٍُ ثٌذ٩غز. 

ِـــٓ ثٌغـــًٌٚ، إىثً، ِٚـــٓ ثٌضٕىـــٌ ٌٍفٞـــً ٚثٌقـــك، ِٚـــٓ ِؾجٔفـــز 
ثٌٚــٛثح ِٚؾجٔذــز ثٌّٛٝــٛع١ز، أْ ٠ــَعُ ثٌَثعّــْٛ أْ ثٌّٕــج٘ؼ ثٌٕمو٠ــز 

ه٘ـج ِـٓ لو فض ّٚ قش أدٛثدج ِٓ ثٌعٍُ صٕأٜ دٙج إٔٛثٟج عٓ عٍـُ ثٌذ٩غـز، ٚصَ
إِىجٔجس ثٌفُٙ ٚثٌضق١ًٍ ٚثٌٛٙـ  ِـج ٠ُغ١ٕٙـج عـٓ ث٨ّـضعجٔز دعٍـُ ثٌذ٩غـز. 
إْ ثٌــيٞ أّــِ عٍــُ ثٌذ٩غــز ٘ــُ ثٌٕمــجه أٔفْــُٙ ثّــضغّجًث ٌّــج مذــٌٖٚ ِٚــج 

عٚـٌ أْ ثّضٕضؾٖٛ. ٚإْ ٘يث ثٌعٍُ ٌُ ٠ُغٍَـك دعـو دـً دئِىـجْ ثٌٕمـجه فـٟ وـً 
١ٞ٠فٛث إ١ٌٗ ٍدور ِج ثّضٕذطٖٛ ِٓ أفىـجَ ٙـق١قز أٚ ٘ـٟ ِٛٝـع إؽّـج  
أٚ لذـــٛي عٍـــٝ ألـــً صمـــو٠ٌ. ٌٍٕٚمـــجه أْ ٠نضٍفـــٛث ِـــج ٕـــجءٚث دٖـــأْ ِٕـــج٘ؼ 
لٌثءصُٙ ٌٍنطجح ث٤هدٟ، ٌٚىٓ ىٌه ٨ ٠ٚــ أْ ٠ىـْٛ عٍـٝ أٔمـجٛ عٍـُ 
ثٌذ٩غــز  ٚ٘ــً ٠ــٕمٜ ثٌٕجلــو ِــج دٕــجٖ دٕفْــٗ، ٚصعــخ فــٟ صأٍِــٗ ٚصقٚــ١ٍٗ 

 دٍضٗ ٚصّق١ٚٗ؟ ٠مٛي ِقّو عذو ثٌّطٍخ:ٚغٌ

جً ثٌضٚوٞ ٌضٍه ث٤ٙـٛثس ثٌضـٟ صٌصفـع ف١ٕـج دعـو فـ١ٓ  ةأٙذـ ِقضّ 
دجٌٙؾَٛ عٍـٝ ثٌذ٩غـز ثٌمو٠ّـز، ٚثٌعؾ١ـخ أْ ِعرـُ ٘ـؤ٨ء ثٌّٙـجؽ١ّٓ إىث 
ثفضىّٛث ٌٍوًثّز ثٌضطذ١م١ز ِع ثٌنطـجح ث٤هدـٟ، ٨ ٠ؾـوْٚ ِـج ٠ُْـعفُٙ إ٨ 

ــز ثٌمو٠ّــز ــو٠ُ  صٍــه ث٤هٚثس ثٌذ٩غ١ ِــٓ صٖــذ١ٗ ٚثّــضعجًر ٚوٕج٠ــز، ِٚــٓ صم
ٚصــأم١ٌ، ٚفــيف ٚىوــٌ، ٚصع٠ٌــ  ٚصٕى١ــٌ، ِٚــٓ ّــؾع ٚؽٕــجُ ٟٚذــجق، 
ًٚدّــج وجٔــش ث٦ٝــجفز ثٌضــٟ ٩ٔفرٙــج عٍــٝ ثّــضعّجي ٘ــيٖ ث٤هٚثس، ٘ــٛ 
ـــز، وـــج٨ٔقٌثف ٚث٨ٔضٙـــجن  ـــُٛ٘ دجٌقوثع ـــز، ص إمٞـــجعٙج ٌّْـــ١ّجس ٟجًة

، ٚ٘ـٟ هثةـٌر ٌـُ صغـخ ٚث٠َٔ٨جؿ، عُ إهمجٌٙج إٌٝ هٚثةـٌ ث٦فٚـجء ثٌعـوهٞ
عــٓ ثٌمــوِجء صّجِــج، ٚإْ وجٔــش إٕــجًثصُٙ ٌٙــج مجٟفــز، هْٚ أْ ٠عطٛ٘ــج 

 (1)+ثٌعٕج٠ز ثٌىجف١ز ثٌضٟ أٙذقش ٌٙج فٟ ثٌوًُ ث٤ٍّٛدٟ ثٌقو٠ظ.

 .ػِْ اُجالؿخ ٓلزٞػ ُإلٙبكخ5

ِــج ىٔــُخ ثٌذ٩غــز أْ ةأٙــذقش فــوٚهث ِٕطم١ــز، ٕٚــٌٚفج فٍْــف١ز، 
ٌَ ؽ ــجد١ ــز، فٌأ٠ٕج٘ــج صع ــٝ فــوٚه ٚٙــٕعز ِضىٍف ــجٍس ألــٌَح إٌ جِــور، ٚصع٠ٌف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٜ، لٌثءر ثٌعٌد١ز ثٌذ٩غز ثٌّطٍخ، عذو ِقّو (1) وز أمٌـ ٠ز ثٌٌٖـ ، ١ّـزثٌعجٌ ثٌٌّٚـ  ثٌمـجٌ٘ر، ٌٌٍٕٖـ

ٟ4، 4111، ٗ3. 
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 ؟(1)+ثٌّٕطك أٚ ثٌٕقٛ ِٕٙج إٌٝ ىٚق ثٌفطٌر ٟٚذع ثٌٕفِ.

ُُ دضؾف١ـ  ثٌذ٩غـز ٚصق٠ٍٛٙـج إٌـٝ لٛثعـَو  َ دً ِج ىُٔخ ثٌْـىجوٟ )ثٌّـضٙ 
ٞ  ِــٓ  ْْ ٚؽــو ثٌذ٩غ١ــ١ٓ لذٍــٗ لــو ث٘ضــوٚث إٌــٝ ًٙــ١ٍو عــٌ ع١ٍّــز ِٕطم١ــز( أ

ؽّعـج ِٕٙؾ١ـج ع١ٍّـج، ١٠ْـٌ  أٌّثً ثٌذ٩غز ٚلٛث١ٕٔٙج، فؾّع ىٌـه ثٌٌٙـ١و
ـٓ دعـَوٖ  َِ عٍٝ ثٌط٩ح فّٙٗ ٚصق١ٍٚٗ ٚث٦فجهر ِٕٗ؟ ٚ٘ـً أٌـََ ثٌْـىجوٟ 
ــج  ــك ع١ٍٙ ــه ثٌقــوٚه، ٠ُٚغٍ ــٟ صٍ ــو ثٌذ٩غــز ف ّّ ــه ثٌمٛثعــو، ٠ٚؾ ــََ صٍ أْ ٠ٍض

 ثٌّٕجفي هْٚ أٞ صؾو٠و أٚ إٝجفز أٚ ص١ّٛع؟ 

ٝ ّٛثء ع١ٍٕج ألٍٕج ِع ِجٍْ ثٌّذجًن: ةٌمـو فضقٕـج أٔرـجً ٩ٟدٕـج عٍـ
ثٌذ٩غــز ٠ــَٛ صقّؾــٌس، ٌٚــُ ٔــوٌُّٙ ع١ٍٙــج ٠ــَٛ وجٔــش ىَٚح ثٌــيٚق ثٌعٌدــٟ 

فــٟ و١ٍــز ـ ث٤ٙـ١ً، ٚعــَٛح ثٌؾّــجي ثٌفٕــٟ ثٌٌثةــع ثٌذــو٠ع... عــُ ؽتٕـج ث١ٌــَٛ 
ٔطٍخ إ١ٌُٙ هًثّـضٙج ٚثٌعٕج٠ـز دٙـج، ِٚـج ٘ـٟ فـٟ ٔرـٌُ٘ إ٨ ؽغـز ـ  ث٢هثح
ثٌذ٩غـز  أَ لٍٕج ِع ِقّو عذو ثٌّطٍخ إْ ثٌٙؾَٛ عٍـٝ صقـٛي (2)+ِقٕطز.

ــٗ ٕــٌٌف ٌٍذ٩غــز أْ صىــْٛ عٍّــج، ِــٓ أْ  ــز وــجْ ظجٌّــج، ة٤ٔ ــٝ ثٌع١ٍّ إٌ
صىـــْٛ دقٛعـــج ِذعغـــٌر، ٨ صٍضـــََ دنطـــز، أٚ ِـــٕٙؼ ٠ٞـــذ٠ فٌوضٙـــج. فـــ٩ 
ٔضًٚٛ أْ صُعجح هًثّز ِج دأٔٙج أميس عٛدج ع١ٍّـج ِٕرّـج، دـً ث٤ٚفـك أْ 
ز أٚ صىْٛ ثٌع١ٍّـز ٙـفزَ ِـوؿ ٨ ىَ، ٚ٘ـٛ ِـج صٚـذٛ إ١ٌـٗ أ٠ـز هًثّـز لو٠ّـ

فئْ ثٌغجدش، فٟ ٔٙج٠ز ث٤ِـٌ، أْ ثٌذ٩غـز ٘ـٟ، ِغـً دم١ـز ثٌعٍـَٛ (3)+ؽو٠ور.
ــٟ  ــز، ثمضٚجٙــٗ ثٌذقــظ ف ــز أٚ ثٌقوثع ــُ ٨ ٠ٛٙــ  دجٌموثِ ث٦ْٔــج١ٔز، عٍ
لٛث١ٔٓ ؽّجي ث٤هح دّنضٍ  فٕٛٔٗ ٚأؽٕجّٗ، ٠ْؾً ِج ثؽضّـع ِـٓ ًٙـ١و 
ــٗ ِٚٚــطٍقج ــٗ لٛث١ُٕٔ ــذ٠ د ــج صُٞ ــج ِٕٙؾ١ ــج ع١ٍّ ــج صٌص١ذ صٗ، وٖــٛفٗ ٠ٌٚصذٙ

ٌٚىٕــٗ، ٕــأْ وــً ثٌعٍــَٛ، ٨ ٠غٍــك ثٌذــجح فــٟ ٚؽــٗ أٞ ؽو٠ــو أٚ إٝــجفز أٚ 
صعو٠ً ٠غذش ٙـجفذٗ ٚؽج٘ضـٗ ٚٙـٛثدٗ. ٚإىث وـجْ ثٌمـوِجء لـو ًٙـوٚث فـٟ 
د٩غضُٙ لٛث١ٔٓ ؽّج١ٌز صعُ ثٌٖـعٌ ٚثٌٕغـٌ ٚصىٖـ  دعـٜ ه٨ةـً ث٦عؾـجٍ 
ٌٍمـــٌآْ ثٌىـــ٠ٌُ، فـــئْ ثٌّطٍـــٛح ِـــٓ ثٌّعجٙـــ٠ٌٓ أْ ٠ٞـــ١فٛث إٌـــٝ ٘ـــيٖ 

ٓ أٚ ٠عّوٌٛث ِـج ٕـجءٚث، ٚأْ ٠ٌٙـوٚث لـٛث١ٔٓ فٕـْٛ و١ِ٩ـز أمـٌٜ، ثٌمٛث١ٔ
وجٌمٚز ٚثٌٌٚث٠ز ٚثٌٌّْف١ز، إْ ٕجءٚث. ٚإىث وجٔش ثٌذ٩غـز ثٌمو٠ّـز وـجْ 
أوغٌ عٕج٠ضٙج دجٌؾٍّز ٨ ثٌـٕ٘، ف١ٍقـوط ثٌّعجٙـٌْٚ د٩غـز ؽو٠ـور صعٕـٝ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ٗ ثٌذ٩غز، صج٠ًل فٟ ثٌّٛؽَ ثٌّذجًن، ِجٍْ (1)
 .0ٗ ٔفْٗ، ثٌٌّؽع (2)
 .4ٗ أمٌٜ، لٌثءر: ثٌعٌد١ز ثٌذ٩غز ثٌّطٍخ، عذو ِقّو (3)
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 «théme: « Rhétorique et le texte littéraire «ثٌذ٩غز ٚثٌٕ٘ ث٤هدٟ» دعٕٛثْ :

دجٌٕ٘ ع٩ٚر عٍٝ ثٌؾٍّز. أ١ٌِ ىٌـه أٚفـٝ ٌقم١مـز ثٌذ٩غـز، ٚألـٌح إٌـٝ 
ٚــجفٙج ٚمــوِضٙج، ِــٓ ثٌــَعُ دأٔٙــج عٍــُ لــو٠ُ ِٚــجهر ِضْقف١ــز ٚلٛثعــو إٔ

ــو  ــضٍّ٘ ِٕٙــج دجّــُ ثٌٕم ــز، ِٚــٓ ثٌ ــخ ؽجف ِٚــج ٘ــٟ إ٨ ـ ِضقؾــٌر ٚلٛثٌ
ِٚٓ ص١١ٞك ث٤فـك ع١ٍٙـج ِٚـطٍقج ، ـ ف١ٍٚز ؽٙو ثٌٕجلو ١ًُٙٚوٖ ٚدُٕىٗ

 +ٚغج٠ــز ٌٚـــجٌـ ِٚــطٍقجس ِٚفـــج١ُ٘ هم١ٍــز ِـــٓ لذ١ــً ةصم١ٕـــز ثٌْـــٌه
  وأّٔج ٨ ٠ٚــ +ٚةؽّج١ٌجس ثٌٍغز +د١ٕز ثٌنطجحٚة +ٚةٕع٠ٌز ثٌم٘

أْ ٔؾعً ثٌذ٩غز ِٚطٍقج ؽجِعج ٠ُٞ صقـش ؽٕجفـٗ وـً ثٌؾٙـٛه ثٌٙجهفـز 
إٌٝ إهًثن لٛث١ٔٓ ثٌؾّجي فٟ وً مطجح، دغٜ ثٌٕرٌ عـٓ ؽْٕـٗ  ف١مـجي 

 .+ٚةد٩غز ثٌنطجح +ٚةد٩غز ثٌم٘ +ةد٩غز ثٌٌْه

قْــٓ ٙــق١ـ أْ ثٌذ٩غــز صطٍــك ف١ــظ ٠ُْــضٙوف ِعٕــٝ ٕــٌٟٚ ثٌ
ٚثٌؾٛهر ٚثٌؾّجي  فٟٙ فىُ ل١ّٟ ٨ ٠مضٌٚ عٍٝ ثٌٛٙ ، م٩فـج ٌٍضم١ٕـز 
ٚثٌذ١ٕـز  ٌٚىــٓ وغ١ـٌث ِــٓ ثٌذــجفغ١ٓ ثٌّعجٙـ٠ٌٓ ٠ْــضعٍّْٛ، فـٟ وغ١ــٌ ِــٓ 

ــــز ــــجْ، ِٚــــطٍقجس ةثٌضم١ٕ ــــز +ث٤ف١ ٚ٘ــــُ ٨  +ٚةثٌٖــــع٠ٌز +ٚةثٌذ١ٕ
٠مٚوْٚ غ١ٌ ثٌٌٖٟٚ ثٌضٟ ٠ٚـ١ٌ دٙـج ؽـِٕ ثٌىـ٩َ ثٌـيٞ ٠ضقـوعْٛ عٕـٗ 

ٕج ٌٜٔ أٔٗ ٠ؾخ ثّضذوثي ِٚطٍـ ثٌذ٩غـز دٙـيٖ ثٌّٚـطٍقجس ؽ٩١ّ. ٌْٚ
ثّـــضذوث٨ ِطٍمـــج، دـــً ٔٙـــوف إٌـــٝ ِؾـــٌه ثٌضٕذ١ـــٗ عٍـــٝ أْ ٌٍّٚـــطٍقجس 
ه٨٨صٙج ث١ٙ٤ٍز ثٌضٟ ٠ٕذغٟ أْ صٌُثعٝ، ٚأٔٗ ٨ ٠ٚــ ثّـضعّجي ِٚـطٍـ 
هم١ً دوي ِٚطٍـ أ١ًٙ إ٨ ف١ظ ٠غذش ثٌوم١ً وفج٠ضٗ ٚث٤ٙـ١ً عؾـَٖ، 

ٛ ث٤ْٔــخ ٌٍّفٙـَٛ ثٌــيٞ ثّـضعًّ ٤ؽٍــٗ. ٚإىث وــجْ أٚ ٠غذـش ثٌــوم١ً أٔـٗ ٘ــ
ـــجٌ٘  ـــو ثٌم ـــز عذ ـــٝ عذم٠ٌ ـــجء عٍ ـــْٛ ٠ُرٙـــٌْٚ ثٌغٕ ـــجفغْٛ ٨ ٠ٕ ٘ـــؤ٨ء ثٌذ
ٚث٦عؾـجَح دىٖـٛفٗ ثٌٕمو٠ــز، فمـو ٚؽـخ صــيو١ٌُ٘ دـأْ عذـو ثٌمــجٌ٘ ٌـُ ٠ىــٓ 

 ص١َّٖ ثٌفي دغ١ٌ ثّضٕذجٟٗ ثٌم١ُّ ٤ٌّثً ثٌذ٩غز. 
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 ثٌْٕك ثٌٌّّٞ فٝ ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ

 ك . ػجل اُوبكه ك٤لٝػ

 اُزٞاى١ ٝرجئ٤و اُلٚبء

ٌمــو دــوأ ثٌٖــعٌ ثٌقــو٠ظ ٠ذقــظ عــٓ ّــذً أمــٌٜ صعــٍَ ِــٓ هًٚ 
ٚ٘ـيث ِـج ؽعـً ، ٚثٌٌغذز فٝ ثٌضنٍ٘ ِٓ ًصجدـز وـً ِـج ٘ـٛ عض١ـك، ثٌىٍّز

صْٕــؾُ ِــع ثٌــيٚق ثٌّْــضؾو ١ٌعطــٟ ِفِٙٛــج ، ثٌٖــعٌ ٠مــضقُ ٌٟثةــك ؽو٠ــور
ــٝ ٕــىً ثٌمٚــ١ور ــز ٠، ِٞــجفج إٌ نٚــٙج ثٌٖــجعٌ دٛٝــع دٕٙوّــز ِعّج٠ً

ــجء لٚــ١وصٗ، صٚــج١ُِ ٕــى١ٍز ــز ِــع ِٞــّْٛ ثٌىٍّــجس  ٌضٖــ١١و دٕ ، ِضٛث٠ٍ
ــز ثٌٚــًٛر . ٚلــو ّــجعو  ٠ٞــجف إٌــٝ ِــج ٠عــٌف دجٌّٞــجف إ١ٌــٗ فــٝ ه٨ٌ

دق١ـظ ، عٍٝ ص١ّٕـز فـوُٚ ثٌمـجًا ًٚفجدـز ِن١ٍضـٗ، ثٌّٞجفز، ثٌضٛث٠ٍجس
، ًٚٚهٖ، أٚ ٨ ٠قضّـً، ٠قضّـً، ٌُ ٠عو ف١ٙج ِىـجْ ٌٍـوثي إ٨ دٛٙـفٗ ِّىٕـج

 ١ٌJoseph Frankقمك ثٌضٌو١خ ثٌفٞجةٟ ـ ثٌـيٞ ًأٜ ف١ـٗ ؽ٠ٍٛـ  فٌثٔـه ة
  . (7) +ٚثفوث ِٓ أ٘وثف ث٤هح ثٌقو٠ظ

ـــ دٛٙـــفٗ ثٌٖـــجعٌ ٠ٛظـــ  ثٌذ١ـــجٛأْ ، ٕ٘ـــج، ٌعـــً ِـــج ٠ع١ٕٕـــج ًٚ ج ٔ
ٔـ٘ فجٝـٌ ):  ٔٚـ١ٓ ثٌّضٍمـٟ ٠ؾـو ٔفْـٗ أِـجَٚأْ ، ج هثمً ثٌِٕ٘ٛث٠ًٍ 

أْ غ١ـٌ ، جو٩ْ ف١ّـج د١ّٕٙـج٠ضٖـ، (ٚٔ٘ ِغ١خ فـٝ ثٌذ١ـجٛ، فٝ ثٌّىضٛح
عــٓ ٔفْــٗ ٠فٚـــ ٨  ثٌــيٞ ثٌّغ١ــخ فــٝ ثٌذ١ــجٛإٌــٝ  ٘ــٜٛ ثٌذٚــٌ ١ّ٠ــً
٠ْـذه ًجثٖ  ٌٚىٕـٗ، ٨ٚ ٠ذ١ٓ عٓ مٛثٌٟٖ دٖىً ِذجٌٕ، دًٚٛر ٚثٝقز

ّٛثء عٓ ٠ٌٟـك ثٌضٌغ١ـخ أَ ، د١ٚغز ٠ؾعً ِٕٙج ٕى٩ ِضٛث٠ٍج ِع ثٌّضٓ
ّـج ٨ ٠ٌغـخ ٚفـٝ وٍضـج ثٌقـجٌض١ٓ ٠ضعـٍَ ث٦ٝـّجً ع، عٓ ٠ٌٟك ثٌض١ٌ٘خ

ٚفـٝ ٘ـيٖ ثٌقـجي ٠ْـضذوي ثٌٖـجعٌ ث٩ٌِمـٛي ، فٝ ثٌض٠ٌٚـ دٗ دقٕىز عج١ٌز
، ٚث٠َٔ٨جؿ عٓ ثٌّعٕٝ ثٌقم١مٟ دج٦فٖجء عّج ٠ٕذغٟ ث٦عـ٩ْ عٕـٗ، دجٌمٛي

 .   دج٦فٚجؿ عٕٗ ٚؽ٩ ِٓ ث٠ٌٌذز، ٚثٌّْىٛس عٕٗ ؽّج٨ ف١ٕج

ٌ ّٚٛف ٔضٕجٚي ِٛٝٛ  دقغٕج ٘يث ـ دجٌوًثّز ثٌضطذ١م١ـز عٍـٝ ثٌٖـع
 :   ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ ـ فْخ صمُْ ِْض٠ٛجس ثٌضٛثٍٞ إٌٝ

 أ٨ٚ ـ صٕجغُ ثٌٍفرٟ ٚثٌذ١جٛ ثٌذٌٚٞ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓؽجِعز ثٌذق٠ٌ .   
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 عج١ٔج ـ ثٌضٛثٍٞ ثٌٛثِٜ

 أوال ـ تهاغم اللفظٌ والبًاض البصسٍ

إْ صٞجفٌ ثٌفٌث  فٝ ثٌـٕ٘ ثٌٖـعٌٞ ِـع ثٌْـٛثه ٚصّٛؽـجس ثٌـٕ٘ 
ٔرـٌ ٘ـٛ ِـج ٠ـٛفٟ فـٝ ، ِٚىـًٌ أف١جٔـج، ٚفك ٘يٖ ثٌغٕجة١ـز دٖـىً ِضٕـجظٌ

أٚ فْـخ ، ٚثٌّعٕـٝ ثٌّٕضرـٌ، ثٌٖجعٌ دج٨ْٔـؾجَ دـ١ٓ ثٌّعٕـٝ ثٌّـٛفٝ دـٗ
ــجُٚ  ٠Jauss Robert Hans ــجس ــٟ ٠قىّٙــج ، أفــك ثٌضٛلع ٝــّٓ إ٠مــج  ه٨ٌ

ِٚـج ٘ـٛ ِغ١ّـخ ، د١ٓ ِج ٘ٛ ِؾْـُ، ٚصٛثفك فٝ ثٌٌج٠ز، صٕجٚح فٝ ثٌّعٕٝ
ــٌد٠  ــج ٠ ــٛث  ثٌّطــجًهر ٌٍذقــظ عّ ــً أٔ ــج و ــضُ ف١ٙ ــز ص ــٝ ٙــًٛر صؾ٠ٌو٠ ف

أٚ ِـــج ًٚه فـــٝ ِٙـــجًر ثٌىٍّـــز ٚٙـــٕعز ، )ّـــٛثه/د١جٛ( ٕجة١ـــزأٟـــٌثف ع
، )ثٌطذجع١ـز( ِمجٙـو عو٠ـو ٚوجْ ًٚثء ثٌضؾ٠ٌـخ ثٌطٛدـٛغٌثفٟة، ثٌفٌث 

إعــجًر ثّــضؾجدجس مــجًػ ٔطــجق ثٌّــجهر ، ٚلــو صــٛمٝ ثٌىضــجح ِــٓ ثّــضنوثِٗ
ٚإٖٔـجء دعـو ، ثٌطذٛعز ث٨عض١جه٠ز ٚثٌضغٍخ عٍـٝ صفىىـجس عو٠ـور ٌٍقْجّـ١ز

. ٚإٝـجفز إٌـٝ مـٌق ّــضجً  ثٌٖـعًٛ ٚثٌٕٖـجٟ ثٌمٍـٟ ف١ـظ ٠ّىـٓ أْ ٠ٍضمـٟ
ــٗ ثٌطذجعــز ــيٞ ألجِض ــز ، ثٌّعــٌٚف ثٌ ــٌ ِــٓ ث٨دضىــجًثس ثٌطذجع١ ــئْ ثٌىغ١ ف

ٚوــجْ ، صقـجٚي دٚـًٛر ٚثٝــقز صقم١ـك دعــٜ صـأع١ٌثس ثٌفــٓ ثٌضٚـ٠ٌٛٞ
  ْٕ١ٌLessing  لو فًٚ د١ٓ ثٌفـٓ ٚثٌٖـعٌ عٍـٝ أّـجُ أْ ث٤ٚي ٌـٗ ٚؽـٛه

ٌىٕٗ فٝ ثٌفضٌر ثٌضـٟ ٙـ١  ف١ٙـج ، ثٌَِٓٚث٤م١ٌ ٌٗ ٚؽٛه فٝ ، فٝ ثٌفٞجء
ًدّــج وــجْ ِــٓ ثٌطذ١عــٟ ثٌضفى١ــٌ دــٌد٠ ث٨عٕــ١ٓ ، ِفٙــَٛ ثٌفٞــجء ـ ثٌــَِٓ

ٌٚعــً ( 4) +وط٠ٌمــز فــٝ إظٙــجً أْ ثٌذعــو٠ٓ ١ٌْــج ِٕفٚــ١ٍٓ عــٓ دعٞــّٙج
ــج  ــج ِ ــٟ صغ١ٌ٘ــج ف١ٕ ــز ث٦فْــجُ ثٌض ــج ِــٓ ؽجىد١ ــٝ صّىٕٕ ــيث ثٌّعٕ ــز دٙ ثٌغٕجة١

ــو ثٌّٛ ــو صؾ٠ٌ ــأ٩ِس دع ــزصضٞــّٕٗ ِــٓ ص ، ٝــٛ  ِــٓ صٚــًٛثصٗ ثٌرج٠ٌ٘
 .   ٚإٔىجٌٗ ثٌّأٌٛفز

، ٚثٌذ١ـجٛ ثٌذٚـٌٞ Calligraphyٚصىّٓ ٕع٠ٌز عٕجة١ـز صٕـجغُ ثٌٍفرـٟ 
ِٚـــــج ٠مجدٍـــــٗ فـــــٝ ِٕرًٛٔـــــج ِـــــٓ ، فـــــٝ ٔرـــــٌ وغ١ـــــٌ ِـــــٓ ثٌوثًّـــــ١ٓ

، : ةثٌىضجدــز ثٌٖــع٠ٌز / ثٌذ١ــجٛ( ٚ٘ــٛ ِــج صعــٍَٖ ِمٌٛــز( 3) )ثٌــٌلٔ عٕجة١ـز
، فئٔٙــج ثٌذوث٠ــز ىثصٙــج، ٝ وــً ِــٌرٚفــ١ٓ صذــوأ فــ، ٘ــٟ وضجدــز ثٌذ١ــجٛ ث٤ٚي
ـــ١ٜ+ ـــجٛ ث٤د ـــخ ثٌذ١ ـــٛح  . (2) صىض ـــٕ٘ ثٌّىض ـــٕ٘ ثٌّـــٌلٔ  ٘ـــٛ ثٌ ٚثٌ

ــجٌقٌٚف ــيث ، د ــٕ٘ ثٌٖــعٌٞ ثٌّعجٙــٌ مجٙــز  ٌ ــٗ ثٌذ١ــجٛ فــٝ ثٌ ٠ٚمجدٍ
ًٍ ِٓ ثٌؾٙو إِىج١ٔز إظٙجً صّجّه ثٌٕ٘ فـٝ ٝـٛء ٘ـيٖ  ّٛف ٔقجٚي دمو

ٌمٚـ١ور ثٌّعجٙـٌر ثٌضـٟ غجٌذـج ِـج صـٌه فـٝ ث، ّٝٓ آ١ٌـز ثٌضـٛثٍٞ، ثٌغٕجة١ز
أٚ مــجًػ عــٓ ، فــٝ لجٌــخ ّــٌهٞ مــجًػ عــٓ ثٌْــ١جق ثٌٖــعٌٞ ثٌّــأٌٛف
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ثٌضـٟ ٠ْـضوع١ٙج ، أٚ ثٌعٍـز ٚثٌّعٍـٛي، ٔطجق صٌثد٠ ٚفـور ثٌْـذخ ٚثٌّْـذخ
ــخ ثٌْٕــك ثٌٖــعٌٞ َٚ ــجةُ، . ٠ٚرٙــٌ ثٌذ١ــجٛ ثٌّٕض فــٝ ثٌــٕ٘ وّــٌآر ، ثٌم

فضــٝ ٠ىــجه ٠ٚــذـ ٙــٛصٗ ، ِٚــمٌٛز ٠قــجىٞ دٙــج ثٌــٕ٘ ثٌّــٌلٔ ثٌِّٕــو ٌٍٕــو
ِٚـٓ عـُ فجٌعّـً ثٌٖـعٌٞ ة.  ِٚج مفٟ ِـٓ ّـ٠ٌٌصٗ، ٚف١تٗ ثٌذ١ِّٓ، ثٌنجفش

ٌٚـيٌه ٠ْـعٝ إٌـٝ ، فٝ ثٌم١ٚور ثٌضٖى١ٍ١ز ٘ٛ ص١ُّٚ لذً أْ ٠ىـْٛ ٚٙـفج
ــج  لذــً أْ ٠ْــعٝ إٌــٝ ث٦فٙــجَ ثٌضفٚــ١ٍٟ أٚ ثٌّذجٕــٌ ، ثٌّّــً، ًّــُ ثٔطذ

] إٌــٝت صؾــجٍٚ فــوٚه ، . أِــج ثٌٕجلــو ف١ٕذغــٟ أْ ٠ْــعٝ دٖــىً آمــٌ ٌٍّضٍمــٟ
١ٌف١و ِٓ ثٌّعط١ـجس ثٌطجًةـز عٍـٝ ثٌـٕ٘ ثٌٖـعٌٞ وجٌٌّـُ ، ٌٕمجه ثٌٍغٛٞث

، ٚثٌّّٛــ١مج  ٤ْ ثٌــٕ٘ ثٌٖــعٌٞ أٙــذـ ١ٍِتــج دئٕــجًثس ٌغ٠ٛــز ٚصٖــى١ٍ١ز
ــٛٞ  ــوث  ثٌٖــعٌٞ ثٌٌج٠ ــٌثءر ِعجٙــٌر ٧ٌد ــٓ أْ صؤّــِ ِٖــٌٚ  ل ٠ّى

 (  5)ثٌّعجٌٙ فٝ ثٌم١ٚور ثٌضٖى١ٍ١ز.+

عٌ فــٝ إلٕــج  إٔٙــج ٙــًٛر صقــجٚي أْ صىٖــ  ٌٕــج ِــوٜ ًغذــز ثٌٖــج
، دــ١ٓ ثٌىٍّــز ٚثٌّقــٛ، ثٌّضٍمــٟ دٍعذــز ثٌضقــٌن دــ١ٓ ثٌٕطــك ٚثٌٚــّش ثٌذ١ٍــ 

ــ١ٓ ثٌٚــٛس ٚثٌذٚــٌ ــجٛ، د ــٌلٔ ٚثٌذ١ ــ١ٓ ثٌ ــ١ٓ ث٨ِــض٩ء ٚثٌنــٛثء، د ، د
 ٍٍ ٍٛ فـٝ ٔٞـؼ ، وقذـجس ثٌعمـو، ٚدجٔضرجَ ِضْك، دضٕجّك ِضٛث ٚثْٔـؾجَ ِْـض

َِ ِعج١ٔــٗ، ثٌـٕ٘  Michelٚفـٝ ٘ــيٖ ثٌقــجي ٠ــٌٜ ١ِٖــجي ، ثٌّْــضم١ُ فــٝ ِــٌث

Pougeoise   ((6 أْ ثٌـٕ٘ ثٌٖـعٌٞ ـ ِغٍـٗ فـٝ ىٌـه ِغـً ثٌّّٛـ١مٝ ـ ٠َعمـُو ة
ٚ٘ـيث ٙـّش ٠عـو ؽـَءث ٨ ٠ٕفٚـً عـٓ ثٌىـ٩َ ، ِع ثٌّٚش ٙـٍز ١ِّـَر

٠ٚىـْٛ هثمٍٙـج أ٠ٞـج فٌوـز ، دّج أٔٗ ٠ٕوًػ فٝ ثٌقٌوز ث٠٦مجع١ز ٌٍم١ٚور
، جيٚصـأعٌ ٚصْـج، ٚع٩ِز أًِـ أٚ ثٔىْـجً، ٚفٌوز ثٔضرجً ٚصٛل ، صٕفِ

 .   ٚصفىٌ أٚ صأًِ+

٘ـــً ٠عضذـــٌ صٛظ١ـــ  ثٌذ١ـــجٛ هٌـــ٩١ عٍـــٝ ف١ـــٌر ، ٌٚىـــٓ لذـــً ىٌـــه
ثٌٖـــجعٌ؟ أَ أْ ثٌىٍّـــجس ٌـــُ صعـــو صْـــعفٗ ٌضأه٠ـــز ثٌغـــٌٛ؟ ٚ٘ـــً ٠ـــضٍِّ 
ثٌٖجعٌ فٝ ثٌذ١جٛ ِج فمـوٖ فـٝ ثٌضّـجُ ثٌّـٌثَ فـٝ ثٌىٍّـجس؟ ٚ٘ـً ٌٕـج أْ 
َ ٔمــٛي إْ ثٌٖــجعٌ فــٝ ِغــً ٘ــيٖ ثٌقــجي ٠ٌِــٟ دٖــعًٖٛ إٌــٝ عذغ١ــز ثٌّٕؾــ
ث٦دوثعٟ؟ ًٚ٘ صأ١ٌٟ ثٌذ١جٛ ٠ٌَٚ دجٌّعٕٝ ٔفْـٗ ثٌـيٞ ٠ْـٛلٗ ثٌّىضـٛح 
فٝ ١ٙغضٗ ثٌضٟ ًٚهس ف١ّج ٘ٛ ٌِلٔ؟ أَ أْ ثٌٖجعٌ ٠ضُّٛ فـٝ ثٌذ١ـجٛ 

فضأٍِٙـج فـٝ ٘ـيث ، دـجٌٕرٌ إٌـٝ ِـج ثٔضجدـٗ ِـٓ ِٖـجعٌ ِذـوهر، ع٩ِز ٕـف١عز
ـ ثٌّنذٛء ؟ ٕٚ٘ج لو ٔؾو أٔفْٕج ٚوإٔٔـج دجٌٖـجعٌ فـ١ٓ ٠ٛظـ  ثٌذ١ـجٛ ٍّٔـ

ــٌر ــٝ ثٌىٍّــجس ثٌّعذ ــٗ وٖــفج ِْــضًٛث ف ــجً ، ِٕ ــٝ إظٙ ــٛءث ف ٚفقٚــج ِنذ
ِضْــضٌث عــٓ ، ف١ّــج ٌــُ ٠ْــضطع ثٌذــٛؿ دــٗ إ٨ فــٝ ثٌذ١ــجٛ، ِؾٙــٛي ثٌذ١ــجْ
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ٍْ ع١ٍ ز ِقؾٛدز عـٓ ثٌّـٌثه ثٌمٚـوٞ ثٌـيٞ ٠ضـٛق إٌـٝ ، ًٚٙٛ مف١ز، ِعج
إٔـٗ ٠نفـٟ فـٝ ، ٌـ١ِ د٠ٌتـج، ٤ْٚ ثٌذ١ـجٛ ٌـ١ِ ٙـق١قج هِٚـجة.  ثٌقم١مز

وً د١ـجٛ ٠قّـً فـٝ د١جٝـٗ ، ٔج ِٓ ثٌىضجدز ٚثٌّٛثل  ٚث٢ًثءد١جٝٗ لٌٚ
، : إٔٗ ِقًّ ديو٠ٌجصـٗ ثٌؾّع١ـز دعذجًر أمٌٜ، صٛؽٙج ِٞٝ، فذٌث ِٞٝ

.  أٚ د٩ٚع١ــٗ ثٌؾّعــٟ  ٌــيٌه وــجْ ٨دــو ِــٓ ثغضٚــجدٗ وــٟ ٠ىــْٛ أدــ١ٜ
فٍمـو ثِضٕعـش ثٌمـٛث١ِِ ، ٤ٚٔـٗ فـوه وٍـْٛ، إٔٗ ٚؽـٛه، فجٌذ١جٛ ١ٌِ ٌٛٔج

( 1) +ؾ١ّع عٓ إلجِز أ٠ز ع٩لز ِع مجًػ ثعضذـجًٖ ٌٛٔـجٚوّ  ثٌ، عٓ ىوٌٖ

. 

فى١ـ  ٘ـٛ فـجي ثٌّضٍمـٟ ، دٛؽٗ عجَ، ٚإىث وجْ ىٌه ويٌه ِع ثٌّذو 
ــوٚثفع ٘ــٟ ٔفْــٙج ، فــٝ ظــً ِّجًّــز ّــٍطز ثٌذ١ــجٛ ِــٓ ثٌٖــجعٌ ٘ــً ثٌ

ــٗ فــٝ  ٌى١ٍّٙــج )ثٌٖــجعٌ/ثٌّضٍمٟ( أَ أْ إفــٌثٍثس ثٌذ١ــجٛ صمضــٌح ِــٓ ثٌض١
، عز ثٌّضٍمــٟ ثمضـٌثق ٘ــيث ثٌذ١ـجٛ ثٌّٕطّــكِٕرـًٛ ثٌّضٍمـٟ؟ ٚ٘ــً دجّـضطج

 ثٌذ١ٍ ؟

فٝ ٔـ٘ ثٌّقـٛ ٠ْٕـجق ثٌّضٍمـٟ ًٚثء ثٌذقـظ عـٓ صـٛثٍٞ ث٩ٌّءِـز 
ٚث٤مـــي دّذـــوأ ، صقـــش أٞ ٟجةـــً، دغـــٌٛ ثٌمـــذٜ عٍـــٝ ثفضذـــجن ثٌـــٕ٘

ــ١ٓ ثٌٕٚــ١ٓ  ــٌثد٠ د ــز ثٌىٖــ  عــٓ ثٌ ــٝ ِقجٌٚ ًٍ ف َْ ــ َؽ َٚ ــو   ــ١ٓ ِ ثٌضعجلــخ د
ٌذ١جٛ ١ٌِ دجًٌٌٞٚر ٘ـٛ ىثصـٗ عٍٝ ثٌٌغُ ِٓ أْ ِج ٠مٌٛٗ ث، ثٌّضٛث١٠ٍٓ

دً لـو ٠ىـْٛ ِـج أعـجًٖ ثٌذ١ـجٛ فـٝ ثٌّضٍمـٟ ِـٓ ًغذـز ، ِج ٠مٌٛٗ ثٌٌّلٛٓ
ٚؽـ٩ء ِـج ثّـضنفٝ ِـٓ ، ِٚـج صـٛثًٜ ف١ـٗ، فٝ وٖ  أٌّثً ِىّٓ ثٌمٚو

ف١غ١ــجس صٖــع ؽــٌٛ٘ ثٌع٩ِــز ثٌوثٌــز ٘ــٛ ِطٍــخ ثٌّضٍمــٟ فــٝ ثٌضٌو١ــَ دــٌه 
ثدـج ِضٛث٠ٍـج ٌٍٚـًٛر أٝ  إٌـٝ ىٌـه أٔـٗ لـو ٠عطـٟ ؽٛ، فعٍٗ فٝ صأ٩٠ٚصٗ

ٚ٘ـٛ ِـج ٠ٖـىً ، أٚ ٠ّٕـ ِعٕٝ ِضٛث٠ًـج آمـٌ مٍـ  ثٌّعٕـٝ ث٤ٚي، ث٤ٌٚٝ
ٚفٌوــز ى١ٕ٘ــز ف١ّــج ٠غ١ــٌ ثٌــٕ٘ دٌِضــٗ ِــٓ ٚلــع ؽّــجٌٟ فــٝ ، ثٔؾــيثدج
ــُٛ ــز، ثٌٕف ــز ٚثٌٌّة١ ــً ٙــًٛص١ٗ ثٌي١ٕ٘ ــجَ ، دفع ــج ٠ْــضوع١ٗ ث٨ٌضق ــك ِ ٚف

ٔضمــجي ِــٓ ٚىٌــه عٕــوِج صٚــذـ ِن١ٍــز ثٌّضٍمــٟ ١ِٙــأر ٩ٌ، ٌٍٚــًٛر ثٌى١ٍــز
ف١ــظ ثٔضٙــٝ ثٌٖــجعٌ إٌــٝ ثٌنطــٛر ثٌّٛث١ٌــز فــٝ صفع١ــً ِْــعٝ ثٌذقــظ عــٓ 

ِـٓ أؽـً صىـ٠ٛٓ ٙـًٛر + ٙـٛ  ثٌضعجٝـوة ثٌنذٟء ثٌيٞ ٠ّىٓ ّّٚٗ دــ
عٍــٝ فــوِّ ًأٞ ، ٚلجدٍــز ٩ٌّــض١عجح، أمــٌٜ ِضٛث٠ٍــز ِــع ثٌٚــًٛر ث٤ٌٚــٝ

: ةلــو  لٌٛــٗ، فــٝ ٔرٌصــٗ إٌــٝ ثٌٌج٠ــز ثٌضن١ٍ١ــز Gaston Bachelard دجٕــ٩ً 
ــــً ــــٌٜ ثٌّــــٌء هثةّــــج أْ ثٌضن١ ــــز  ٠ ــــز ثٌّضّىٕ )أٞ ثٌضٚــــًٛ( ٘ــــٛ ثٌطجل

ــٝ ِــٕـ ، )ٙــ١جغز( ثٌٚــًٛ ِــٓ ــجهًر عٍ ــز ثٌم ــٗ ثٌطجل ٌٚىــٓ ث٤هق ٘ــٛ أٔ

http://www.google.com.bh/search?q=%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85&hl=ar&rlz=1R2GGLL_en&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+Gaston+Bachelard+water+and+dreams&sa=X&ei=KN39TL7-AcvnrAfDkKX5Bw&ved=0CDgQ_wEwCg
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ٚأٔٗ فٛق وً ٟجلز ٌٙج ع٩لـز دضق١ـٌ ، ثًٌٚٛ ثٌضٟ ١ٙ٠تٙج ث٦هًثن ثٌقْٟ
. إىث ٌــُ ٠قــوط أٞ  ٚــًٛر ثٌّضغ١ــٌرِٚــٓ ثٌ، أٔفْــٕج ِــٓ ثٌٚــًٛر ث١ٌٚ٤ــز

، فٍـ١ِ ٕ٘ـج أٞ صن١ـً، أٚ ثصقجه غ١ٌ ِضٛلـع فـٝ ثٌٚـًٛ، صغ١ٌ فٝ ثًٌٚٛ
 .( 2) ١ٌِٚ ٕ٘جن أ٠ز ع١ٍّز صن١ٍ١ز+

 :  : التىاشٍ الىامض ثانًا

ٚلذــً أْ ْٔضقٞــٌ ثٌٕٚــٛٗ ٔعطــٟ ثفضٌثٝــج ٌّــج دــوأ دــٗ ثٌٖــجعٌ 
أٞ ِىضـٛح ـ ٔفضـٌٛ ٌـٗ ٌِدعـج ـ مج١ٌـج ِـٓ ، ف١ٓ ثّضًٙ ل١ٚوصٗ دذ١ـجٛ

ٌٍذٌٕ٘ـز عٍـٝ غج٠ـز ثٌٖـجعٌ ِـٓ ، أٚ ٔمجٟج ِضٛث١ٌز فٝ ٕـىً أفمٟ/عّـٛهٞ
صؾ١ّــع ة ٌٕٚذــوأ عٍــٝ ّــذ١ً ثٌّغــجي دٙــيث ثٌــٕ٘، لٚــو ثٌّْــجفز ثٌفجًغــز

  : (3) +أٚي

٠ٚضعطـً ، ٠أمي ثٌذ١ـجٛ فـٝ دوث٠ـز ثٌمٚـ١ور ٔٚـ  ِْـجفز ثٌٚـفقز
، أِــٌٖف١ٙـج فذــٌ ثٌىٍّــجس عـٓ ثٌرٙــًٛ ١ٌؾــو ثٌمـجًا ٔفْــٗ فــٝ ف١ـٌر ِــٓ 

ٚٙــًٛر ِمــٌٚءر ف١ّــج ظٙــٌ ِــٓ ، ف١ّــج مفــٟ، وٛٔــٗ أِــجَ ٙــًٛر دىّــجء
ٚوـــأْ ثٌٚـــًٛص١ٓ ، وٍّـــجس ِٕطمـــز دّـــج ٨ ٠ٌ٠ـــو ٙـــجفذٙج أْ صعذـــٌ عٕـــٗ

 .   صضٕجٟمجْ ف١ّج د١ّٕٙج ٌضم٨ٛ ث٩ٌِمٛي فٝ ١ٚٔٓ ِضٛث١٠ٍٓ

 ّٙش لَفٟ

 و١ٌٙ  ثٌٖٙٛر فٝ دٌق ث٤مٌٞ

 ٠ومً د١ٓ ٙذجؿ ثٌّْىٛس ع١ٍٗ

 ًْٛ دئدٙجَ ثٌٞٛء١ًٌٚ ثٌّجء ثٌّى

ؿ فٝ ثل١جُٔٛ ثٌٌغذز َِّ  ٌٙيث ثٌّضم

 ِجٌٍش أ٠ُّٔ وٍقٓ ؽٌثه ثٌٌأُ عٍٝ ِج دعو ثٌّعٕٝ

 ٤ظً وّج عجٓ ثٌّع١ٛف ثٌٚجعو فٝ دقٌ ثٌٛلش

 د٠ٌتج ون١جي ثٌٌعو

 فض١ج

 وْؤثي ثٌٕؾّز لذً ثٌٕطك

ٌٚىّٕٙــج ١ٌْــج عٍــٝ ْٔــك ، أِــجَ ٔٚــ١ٓ فــٝ ٔــ٘ ٚثفــو، إًىث، ٔقــٓ
ـــ، ٚثفـــو ـــٌ ثٌّعٕ ـــ٘ ٠رٙ ـــٛئ ـــٝ ث٩ٌِم ـــً إًثهر ، ٚثٌّقؾـــٛح، ٝ ف دفع
ــٗ دجٌىٍّــجس ثٌّمــٌٚءر، ٚٔــ٘ ِــٌلٔ، ثٌٖــجعٌ ــجٌٕرٌ إٌــٝ  ِعذــٌ عٕ . ٚد

دق١ــظ ، ٚفــٝ ْٔــمٗ، ٚفذــه ِعٕــجٖ، ٙــٛ  ثٌٖــعٌ ثٌىــجِٓ فــٝ ّــذه ِذٕــجٖ
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، ٠ـٌصذ٠ دعٞـٙج دـذعٜ، صىْٛ ًٖٙٛ و٩ ِٕرّج دّؾٛعـز ِـٓ ثٌٞـٛثد٠
ــٛء ِع ــأٌٛف دٕض ــٕ٘ مــجٌ  ثٌّ ــئْ ثٌ ــه ف ــٝ ىٌ ــجٌٕرٌ إٌ ــ١ٓ ٚد ــٟ د ًٝ مف ــ ٕ

 .   ٚثٌذ١جٛ، Calligraphy)ثٌنطٟ( أٚ ِج ٠طٍك ع١ٍٗ دجٌىج١ٌغٌثف  ثٌٌّلٔ

ثٌـٕ٘ ِـٓ  ٖٚلو ٨ ٠ع١ٕٕج ٕ٘ج ـ فٝ ٘ـيث ثٌّمـجَ ـ ثٌٕرـٌ إٌـٝ ِـج ثفضـٛث
ٍْ صٛفٟ دّىجدور ثٌـيثس ثٌٖـجعٌر ِٚـج عذـٌس عٕـٗ ثٌٚـًٛر دّن١جٌٙـج ، ِعج

وًثِٟ عٍـٝ ٔقـٛ ِـٓ ثٌقـِ ثٌـ، ٚفٝ عٌٝٙج ًوـٛح ث٤٘ـٛثي، ثٌٖعٌٞ
ـــ١ٓ ذِ ُّ وّـــج أٔـــٗ ٨ ٠ع١ٕٕـــج ِـــج عذـــٌ عٕـــٗ ثٌٖـــجعٌ دجٌْـــىٛس ، ثٌٛثٝــــ، ثٌ
فـٝ ٕـىً ، ثٌّفعـُ دجٌضأ١ٔـخ، ٚثٌّٚش ثٌّٙـ١ٓ دـأٌٛثْ ِـٓ ثٌغّـجَ، ثٌّطذك
ثعضمــجهث ، ٚثٔقٕــجء ِمجِٙــج، دْــذخ ثٔىْــجً ّٟــٛؿ ثٌــيثس ثٌٖــجعٌر، لَفــٟ

ٚثٌضعــٌف ، ٚثّــضؾ٩ء ث٠٦قــجءثس ثٌغجِٞــز ف١ــٗ، ِٕــج أْ صٛٝــ١ـ ثٌّعٕــٝ
٘ــٛ ِــٓ دــجح ثٌضق١ٍــً ثٌــو٨ٌٟ / ثٌضــأ٠ٍٟٚ ثٌمــجةُ عٍــٝ عٕٚــٌ ، ١ٌــٗ دعّــكإ

ــٗ ــٓ مــٌق ثٌّْــىٛس عٕ ــضّىٓ ِ ــج ٨ ٠عطــٟ ، ثٌ ــجٛ دّ ٕٚــك ٌٛفــز ثٌذ١
. أٝــ  إٌــٝ ىٌــه أْ وــً صٛلــع ِــٓ  صٚــًٛث ِغــج٠ٌث ٌْٕــك ثٌمٚــ١ور ثٌعــجَ

 .   هْٚ صذ٠ٌٌثس ٠ومً ع١ٍّز ثٌمٌثءر فٝ صفج١ًٙ ِْضع١ٚز ٠ضعيً فّٙٙج

، و١َ عٍٝ صذت١ـٌ ثٌّعٕـٝ ٘ـوفج ٨ّـضؾ٩ء د١ـجْ ثٌذ١ـج٠ٛذمٝ ثٌضٌ، ٌيث
، ف١ّج ٘ٛ لجةُ دـئٍثء ِقجىثصـٗ ف١ـَ ثٌـٕ٘ ثٌّـٌلٔ، ٚفٚجفز ِعج١ٔٗ ثٌوثٌز

ـــٝ ـــٝ ٚثٌّعٕ ـــٝ ثٌّذٕ ـــٗ ف ـــجد٩ ٌ ـــوث عـــٓ إلٚـــجء ِق١طـــٗ ٕـــى٩ ، ِٚم دع١
ن ِٕٗ فـٝ ؽ١ّـع ؽٛثٔذـٗ، ِّٚٞٛٔج ًَ . ِٚـٓ ٕ٘ـج ٠ىـْٛ  ٚصَّغًُّ ع٩لز ثٌّو

ٍٍ ِـع ثٌـٕ٘ ثٌّـأٌٛففٝ م٠ ، صٛظ١  ثٌذ١جٛ ثٌّٕفٍـش ِـٓ لذٞـز ، ِضٛث
أٚ ٌــوًٚ ، ظــجٌ٘ث ٚدجٟٕــج، لــو ؽــجء ِىّــ٩ ٌّعٕــٝ ثٌــٕ٘ ثٌّــٌلٔ، ثٌٍغــز

صٌؽ١قــج ِــٓ ثٌٖــجعٌ أْ ثٌــٕ٘ ِــٓ غ١ــٌ ثٌذ١ــجٛ لــو ، ثٌىٍّــز فــٝ ٌِثِٙــج
ٚ٘ــٛ ِــج ثّــضوعٝ ثٌٖــجعٌ إٌــٝ ، أٚ غ١ــٌ ِغ١ــٌ، ٠ىــْٛ غ١ــٌ ؽجٌــٍخ ٌٍٕرــٌ

عٍــٝ أٔــٗ ، ثٌضٛلــع دــج٩ٌصٛلعٚصؾــجٍٚ ، ٍٟــخ ّــؤثي ثٌّنذــٛء فــٝ ثٌذ١ــجٛ
 .   ِٖضك فٝ أٍٙٗ ِٓ ثٌٛثلع ثٌّضٛلع، ٚثلع ثفضٌثٟٝ

ِٚٓ ٘يث ثٌّٕرًٛ ًّّٕج صًٚٛث دٖأْ صٕـجٚي ظـجٌ٘ر ثٌضـٛثٍٞ فـٝ 
ٚفــٝ ، صعــجٌك ثٌــٕ٘ ثٌّضنفِّــٟ فــٝ ثٌذ١ــجٛ دــجٌٕ٘ ثٌّــٌلٔ فــٝ ثٌّىضــٛح

ِـــٓ لذـــً ، ْٔـــذ١ج، ٚ٘ـــٟ صم١ٕـــز صذـــوٚ ِغفٍـــز، ٕـــىً صٕـــجغُ ٌفرٟ/دٚـــٌٞ
ثًصأ٠ٕج ؽ٩ء٘ج دّج ٠ؾعً ِٓ ٘يث ثٌضعـجٌك ٔٚـ١ٓ ِضـٛث١٠ٍٓ فـٝ  ،ثٌوث١ًّٓ
عٍـٝ ٔقـٛ ٠ؤّـِ ًج٠ـز إدوثع١ـز ف١ٙـج لـوً ِـٓ ثٌضـٛثٍٞ دُِٕـٟ ، ٔ٘ ٚثفـو
 .   ٚص١ُّٚ ِٓ ثٌٖجعٌ، عٍٝ لٚو
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 :   ٌمجُّ فوثه فٝ لٌٛٗ+ ٌغزة ٌٕٚج فٝ ٘يث أِغٍز وغ١ٌر ٔأمي ل١ٚور

 

ــٕ٘ ــٓ ثٌ ــخ ؽــَءث ِ ــو غ١ ــجْ ثٌٖــجعٌ ل ــ، إىث و ٝ ٕــىً ٌٟٚفــٗ ف
ف٥ٔــٗ ٠ٚــًٛ ٘ــيث ثٌّٛلــع ث٤م١ــٌ ، ٠ضــٛثٍٜ فــٝ ثٌّٛلــع ظج٠ٌ٘ــج، د١ــجٛ

و١ٚغز ِمٚـجر ِـٓ ل١ـٛه ٔرـجَ ثٌَِـجْ ٚثٌّىـجْ  ٌـيٌه ؽـجء ٘ـيث ثٌذ١ـجٛ 
ــز ًلــٔ/ د١ــجٛ، ثٌضؾ٠ٌــوٞ ١ٌٛٝـــ فعــً ثٌمٚــو ثٌّغ١ــخ ، وٖــفضٗ ِعجهٌ

٠ٚىضـخ ، ٚوأْ ثٌٖجعٌ ٠فىٌ دجٌغ١ـجح ٠ٚىضـخ دجٌّٖـجعٌ فـٝ ٔـ٘ ثٌذ١ـجٛ
١ٌٚـذـ ثٌٕٚـجْ ، فـٝ ثٌـٕ٘ ثٌّغ١ـخ، ىٌ فٝ ثمضـٌثق ثٌٛثلـعدجٌىٍّجس ٠ٚف

ٚفـــجفَ ، وـــً ِّٕٙـــج ِذعـــظ ٌٍضأِـــً، ِضـــٛث١٠ٍٓ ِضْـــجٚل١ٓ دضؾٛثًّ٘ـــج
 .   ٧ٌهًثن

٠ذــوٚ أْ لجّــُ فــوثه صــٛثق إٌــٝ ث٨ٔــوفج  إٌــٝ ثّــضعّجي ث٠٦قــجء عــٓ 
، ٚوأْ ثٌىٍّـجس ـ ٌو٠ـٗ ـ ٌـُ صعـو لـجهًر عٍـٝ ثٌّعٕـٝ ثٌّـٌثه، ٠ٌٟك ثٌٖىً
أٚ عٓ فقٜٛ ِىٕٛٔـٗ  ث٤ِـٌ ثٌـيٞ ؽعٍـٗ ٠ذضىـٌ ْٔـمج ًه٠فـج ، ٚثٌضّىٓ ِٕٗ
ّ ٕج فـٝ ٔضـٛء فٞـجء، ٌقذٌ ثٌىٍّز ـذج لذجٌـز ثٌّـٌلٔ، ِضٞ َٚ ، أٚ إٍثءٖ، ِٕض

ــٝ ، أمــي ِْــجفز ِــج صذمــٝ ِــٓ ثٌٚــفقز دٛٙــفٗ إهًثوــج فْــ١ج ٠ٞــفٟ عٍ
ــٌث ِٖــضٌوج ــج، ثٌّىضــٛح صعذ١ ــٝ ، أٚ ِضٛث٠ٍ ــٝ ٚؽــٛه ِعٕ ــ٩١ عٍ ــٛفٌ هٌ ٠ٚ
 .   ثٌّمٛي ٚث٩ٌِمٛيِْٕؾُ فٝ صّجّه د١ٓ 

١ٌْش ثٌٍغز ٕ٘ج ـ فٝ ِٕرًٛ لجُّ فوثه ـ ىٌه ثٌْٕـك ِـٓ ث٦ٕـجًثس 
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ٚإّٔـج ثٌٖـجعٌ ، ٨ٚ ٟ٘ صٍه ث١ٌٍّٛز ٌٍضفجُ٘ د١ٓ ث٤فـٌثه ٚث٤ِـُ، ٚثٌٌٍِٛ
٠مٚــو ِــٓ ًٚثء ىٌــه أْ ًّــجٌز ثٌقٞــجًر ثٌعٌد١ــز ٨ صنــٌػ عــٓ ٔطــجق 

ــز ثٌٍغــز ــٗ أْ + ٌغــزة . ٚه٨ٌ ثٌعــٌح أِــز صضــٛثًٜ مٍــ  ِــج ثٙــطٍـ ع١ٍ
ٚفضـٝ فـٝ فـجي ، عذٌ وً ث٤ٍِٕز، ٠ٕذٕٟ ع١ٍٙج فُٙ وً ثٌّضغ١ٌثس، ٌغ٠ٛز

، أٚ صـوثعٟ ثٌـٛعٟ، ث٦لوثَ عٍٝ ثٌّذجهر فئٔٙج صٕطٍك دجٌضفى١ٌ ث٨ّضٌؽجعٟ
ٚثٌٍغـز ٕ٘ـج وٛٔٙـج فعـ٩ ٔجلٚـج ـ فـٝ ، ِجهثَ ثٌفعـً ٨ ٠فٞـٟ إٌـٝ أٞ ًج٠ـج

ًّجٌز ِغٍمز عٍٝ ِج ٌـُ  ،ٔرٌ ثٌٖجعٌ ـ ٨ صقًّ أ٠ز ًّجٌز إ٨ هثمً ثٌٍغز
ــو ــج٠ٌ، ٠ٕؾــَ دع ــٗ أْ ٠ٕؾــَ دٖــىً ِغ ــٓ ، أٚ ع١ٍ ــج ٠ُٕضرــٌ ِ ٚدذٖــ٠ٌجس ِ

ِغٍمـز دْـ١جلٙج ثٌٍغـٛٞ + ٌغـزة ٚإىث وجٔـش، فٞجةٙج ثٌّفضٛؿ عٍٝ ثٌذ١ـجٛ
ِــج ٠عٕــٟ إٔٔــج أِــجَ ، فــ٩ ثٔغــ٩ق فــٝ ثٌفٞــجء ثٌٌه٠ــ  ٌٙــج، فــٝ ثٌّىضــٛح

٠ؾْـو فعـً + ثٌذ١ـجٛة ٚٔ٘ ِفضٛؿ فـٝ، +ٌغزة ٔ٘ ِغٍك فٝ، ١ٚٔٓ
 .   د١ٓ ثٌّعّٛي ٚثٌّأِٛي، ث٠ٌٛٙز/ ث٨غضٌثح / ثٌٙؾجء / ثٌضٌّه

ٚدــجٌعٛهر إٌــٝ ٌِؽع١ــز ٔقــجر ثٌىٛفــز ثٌّْضذْــ١ٍٓ فــٝ ِٕرــًٛ لجّــُ 
فــئْ صــٛظ١فُٙ ؽــجء ١ٌذــًٌ صذٕــ١ُٙ فىــٌر ثٌضقــًٌ ِــٓ ل١ــٛه ثٌٍغــز ، فــوثه

م٩ف ِوًّز ثٌذٚـٌر ثٌضـٟ ثعضّـوس ثٌقفـجظ ، ثٌّع١ج٠ًز ٌٚٚعُٙ دجٌّْج 
ٚوإٔٔـج دمجّـُ فـوثه ـ فـٝ ثٌّْـىٛس عٕـٗ ـ ، ٚثٌم١جُ ع١ٍٗ، ًّٛٚطعٍٝ ثٌ

لـو أٙـجدٗ ِـج أٙـجح ّـ١ذ٠ٛٗ ـ عٍـٝ ّـذ١ً ثٌّغـجي ـ فـٝ ٙـّضٗ ثٌغجٝـخ 
إٔـو  ثٌعمـٌحوٕـش أظـٓ :  دعوِج آي إ١ٌٗ ثٌٛٝع ثٌيٞ ٌُ ٠ؾو ٔفعج دعو لٌٛٗ

فّـج وـجْ ، : فئىث ٘ٛ إ٠ج٘ـج ثٌىْجةٟفٌه ع١ٍٗ  فئىث ٘ٛ ٟ٘ ثٌَٔذًًٌْٛعج ِٓ 
ــعِٕ ــ١ٍُ ثٌطذ ــٟ ّ ــٝ أعٌثد ــج إٌ ــج إ٨ أْ ثفضىّ ــٌ مــجْ ، ّٙ ــيث ث٤م١ ــٓ ٘ ٌى

٤ِـ١ٓ ثدـٓ ّـ١ذ٠ٛٗ ِٚـجي إٌـٝ صٚـ٠ٛخ ثٌىْـجةٟ مطـأ  ٌّٚـٍقز ٌـٗ عٕـو ث
ــٗ ظٍّــج، فجٕــضجٟ ّــ١ذ٠ٛٗ غ١رــج دعــو ٘ــيث ثٌضّــجٌؤ، ثٌٌٕــ١و ، ٚثٌضقجِــً ع١ٍ

ٌٚعٍٙج ثًٌٚٛر ٔفْٙج صضىًٌ ِع لجُّ فوثه عٕوِج ٠ـٌٜ فـٝ صّـجٌؤ ثٌق١ـ  
ٚثٌفْـجه ، ٚثٌنط١تـز عٍـٝ ثٌؾـَثء، ٚث١ًٌّـ عـٓ ثٌٚـٛثح، ٚجفعٍٝ ث٦ٔ

ٚوأْ لجّـُ فـوثه ٠ٖـعٌٔج دجّـضٌّثً ، ٚثٌَنٍز عٍٝ ثٌنٍٚز، عٍٝ ث٩ٌٚؿ
ِٕٙؼ ١ّذ٠ٛٗ دجعضٌثٝٗ عٍٝ غٍذـز ثٌذجٟـً عٍـٝ ثٌقـك عٍـٝ ًغـُ ِـج فـٝ 

ً  ِىْٕٛ ٚ٘ٛ ثٌّـٕٙؼ ٔفْـٗ ثٌـيٞ ٨ ٠ٌ٠ـو ثّـضم٩ي ، ثّضٛثء ٠ٌٌّصٗ ِٓ ُه
 :   ٛح ثٌذقٌ عٍٝ فو لٛي ثٌّضٕذٟثٌْٛثلٟ دعو ًو

 ……………………………  ًٚوخ ثٌذقٌ ثّضمً ثٌْٛثل١ج ِٓ 

ّٚـ١ٍز ، دقْخ ثفضٌثٝجس لجُّ فوثه فٝ ثٌذ١جٛ، ٤ْ فٝ ثٌْٛثلٟ
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ٚ٘ـٛ ِـج ٠قضـجػ إٌـٝ ، ٚصٌؽ١ـ ثٌّذـجهًر فـٝ ثٌضؾـجٍٚ، ٌٍٛٙٛي إٌٝ ثٌعّك
 .   ؽْجًر ٌىٌْ ثٌٌص١خ ِٓ ثٌّأٌٛف

١ـــز ٠ىـــْٛ لـــو ٚظـــ  ؽـــَءث ِـــٓ ٌٚعـــً ثٌٖـــجعٌ دجعضّـــجه ٘ـــيٖ ثٌضمٕ
دّـج ٠قفـع دـٗ ، ثٌٚفقز فـٝ د١جٝـٙج دٛٙـفٗ ف١ـَث ِىج١ٔـج ؽـجَ٘ث ٌٍِعّـجًر

غ١ٌ ثًٌٚٛر ث٤ٌٚٝ ثٌضٟ ؽْـو٘ج ، ِٓ ثٌّضٍمٟ، ثٌّىجْ ٌذ١ٕجْ ًٙٛر هثٌز
ثٌّذـو  فــٝ ِــوثه ثٌىٍّـجس  أٞ ٌضٚــذـ ٘ــيٖ ثٌٚـًٛر ثٌوثٌــز ّٚــ١ٍز أمــٌٜ 

ًٚٛر ؽّـج٨ أوغـٌ إىث وـجْ ٚصَهثه ثٌ، صٞجف إٌٝ ١ٍّٚز ثٌضعذ١ٌ دجٌىٍّجس
ٚ٘ـيٖ دـوًٚ٘ج صـَهثه ؽّـج٨ أوغـٌ ، ؽ٩ج٘ج ِضْجٚلج ِع ثٌٚـًٛر ثٌٌّلٖـز
أٚ ثٌض٩عخ دجٌّْجفجس ثٌفجًغز فـٝ ، إىث وجٔش ِٖفٛعز دفٓ ثٌن٠ ث١ٌّْه

ٚلـو ثعضذـٌ ِج١ًِ٨ـٗ ة، ِٓ م٩ي ص٠ٍٛع ًُّ ثٌىٍّجس ثٌّعذـٌر، ثٌٚفقز
Mallarmé ٚـــ١ور عٍـــٝ ثٌٚـــفقز أٚ ٕـــىً ثٌم، ٚث٤فـــٌف، ٕـــىً ثٌىٍّـــجس

ـــ ] هفعــز  ــ١ٓ ثٌىٍّــجس عٕجٙــٌ ِّٙــز ٌّــج ّــّجٖ د ٚثٌفٌثغــجس ثٌّضٌٚوــز د
.وجٔـش صٌِـٟ إٌـٝ إصجفـز ِنـٌػ ِـٓ ثٌّْـضٜٛ  . .Un Eoup de Desوٖـضذجْ 

ٌىٕٙــج فــٝ ل١جِٙــج دٙــيث ، ٚثٌضٛؽــٗ ِذجٕــٌر إٌــٝ ثٌعــ١ٓ، ثٌٍفرــٟ ٌٍمٚــ١ور
 (  71) +ثوضْذش ٔٛعج آمٌ ِٓ ث٠ٌٌَِز

ٌٍٖـجعٌ ة همٍـش+ ِـٓ ٘ـجِٔ، ثةّـج ٘ىـيثه، ٘ىـيثة وّج فـٝ ِمطـع
  : (77) عٍٟ ثٌٌٖلجٚٞ

 فٝ ٔٙجً ثٌر١ِّ٩ٓ أِٖٟ عٍٝ ٚؽع ٠ضأد٠ ؽٛ  ثٌْؤثي

 أغٛٗ وٚج٠ًز فٝ ع٠ًٛ ثٌْقجدز أٚ فٝ ًِجه ث١ًٌٙٚ

 ...........ٝاهٟ ........... ٝاهٟ ........... أهٟ د١ٓ لج  لٍذٟ 

ٌُ ١ٕٙك ثٌٌِجي  ضق١ًأ١ٌٙ ٠و ثٌقٍُ فٝ ًٍلز ثٌّْ، أ١ٙ

ٚ 

 ِجٌٍش

 أًٜ

 أٔغٝ   ثٌْجفً

 ىوٌ   ثٌذقٌ 

 ٚأٔج

 ثٌٚوفز

أٌــ١ِ فــٝ ٘ــيث ثٌض٠ٍٛــع ثٌؾغٌثفــٟ ٌٌّــُ ثٌىٍّــجس ِــج ٠ذــًٌ ٙــًٛر 
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ٚ٘ـــٟ صـــَهثْ فــٝ ثٌفٞـــجء دـــ١ٓ ٙـــًٛر ، ثٌضــٛثٍٞ دـــ١ٓ ثٌـــوثي ٚثٌّــوٌٛي
ٚص١ّـً عـٓ وذـو صٌثصـخ ، ٚف١ٓ صَٚي ِٓ ِىجٔٙج إٌٝ ِىـجْ آمـٌ، ٚأمٌٜ

أ٨ ، ٚفٝ ِٛٝـعٗ ثٌّـأٌٛف، عٟ ٌٍّىضٛحثٌْذخ دجٌّْذخ فٝ ثٌٌُّ ثٌطذ١
ــج ِٖــعج ًّ ، ْٔــضط١ع أْ ٔمــٛي إْ ثٌٚــًٛر ٕ٘ــج صأمــي ِــٓ ٘ــيث ثٌضقٍقــً ٔذٌث

. أٝــ  إٌــٝ ىٌــه أْ ِــج ًٚه ِــٓ  ِٚضٛث٠ٍــج ِــع ثٌــٕ٘ ثٌّــٌلٔ دجٌّــوثه
)أًٜ( فــٝ  ٚثلضٌثّٔٙــج دـــ، )ٚثًٜ( ٚصىٌثً٘ــج ِــٌص١ٓ ث٘ضّــجَ ٌٌّــُ وٍّــز

 :   ًٙٛر ؽٕجُ ٔجل٘ عٍٝ ٘يث ثٌٕقٛ

 ...........ٝاهٟ ........... ٝاهٟ ........... أهٟ لج  لٍذٟ د١ٓ 

ـــٝ ثٌٚـــًٛص١ٓ ـــج ف ـــٝ  ٌّ ـــٝ ثٌّعٕ ـــٓ ثمـــض٩ف ف )أًٜ( ٚ)ٚثًٜ( ِ
ــز ــٝصٖــجدٗ ٚ، ٚثٌو٨ٌ ــٝ ف ثمــض٩ٚ، دعــٜ ثٌقــٌٚف ف ــجف ــج ، صٌص١ذٙ ٌىّٕٙ

)أًٜ(  فـٝ وـْٛ ثٌٖـجعٌ ٠ـٌٜ فـٝ، ِضؾجْٔضجْ ِٓ ف١ـظ ثٌّعٕـٝ ثٌـو٨ٌٟ

 .   ًثر)ٚثًٜ( ِّج مفٟ ِٓ ثٌّٛث ِج

ـــوثمً ـــز ص ـــٛثٍٞ  إْ ه٨ٌ ـــٝ ٕـــىً ِض ثٌىٍّـــجس فـــٝ ٘ـــيث ثٌٌّـــُ عٍ
صرٙــٌ وــً ٝــٍع١ٓ ِضمــجد١ٍٓ ِٚضــٛث١٠ٍٓ فــٝ ث٢ْ  Parallelogramث٤ٝــ٩  

فــٝ فــ١ٓ ٠ــأصٟ لطــٌ ، )ثٌْــجفً ث٤ٔغــٝ( ٚ)ثٌذقــٌ ىوــٌ ٔفْــٗ فــٝ ثٌو٨ٌــز
ف١ـظ ٠رٙـٌ ، ثٌّْجفز د١ّٕٙج ١ٌمجدـً فجٌض١ّٙـج فـٝ ٕـىً صـٛثٍٞ ثٌّٕجٙـفز

ضـٛثٍٞ فـٝ ص٠ٍٛـع فٞـجء ثٌّْـجفز ثٌضـٟ ؽـجءس ِضْـجٚلز فـٝ ف١ٗ ِْـجً ثٌ
٠ٚــأصٟ ثٌمطــٌ فــٝ ٕــىً ٚصــٌ فجٙــً دــ١ٓ ٙـــٕف١ٓ ، ع٩لجصٙــج ثٌضٌو١ذ١ــز

ٚ 

ِجٌٍ
 س

 أًٜ

 أٔغٝ ثٌْجفً

 ىوٌ ثٌذقٌ

 ٚأٔج

 ثٌٚوفز
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ــٝ ثٌقجٌــز  ــيثس ثٌٖــجعٌر  إى صــأصٟ ثٌٚــًٛر ف ــجد١ٍٓ ٠ٛٝــقجْ فــجي ثٌ ِضم
ث٤ٌٚـٝ عٍـٝ ٕـىً ِغٍـظ عـجٍه فـٝ ٚٝـع ـ ثفضٌثٝـٟ ـ ٟذ١عـٟ دأٝـ٩عٗ 

 :   ثٌّْضم١ّز عٍٝ ٘يث ثٌٕقٛ

 )ثٌيثس( ٌٍش أًِٜٚج 

 

 

 

 ثٌْجفً أٔغٝ 

 

)ثٌٚــوفز( دــجٌذقٌ فــٝ  د١ّٕــج فــٝ ثٌقجٌــز ثٌغج١ٔــز ٠ُرٙــٌ ع٩لــز ثٌــيثس
ٚفـٝ ، فـ١ٓ ٚٝـع أعـ٩ٖ أّـفٍَٗ، ٙفجس ثٌيوًٛر عٍٝ ٕىً ِغٍظ ِمٍـٛح

فـٝ ، ٚإهثًر ظٌٙ٘ـج، ٘يث ثٌمٍـخ ه٨ٌـز ِع١ٕـز صـٛفٟ دمٍـخ أٚٝـج  ثٌق١ـجر
 .   ٔرٌ ثٌٖجعٌ

 ثٌذقٌ  ىوٌ  

 

 

 

 

 ٚوفزٚأٔج ثٌ

، ِٚٓ عُ ٠ىـْٛ ثٌمطـٌ ثٌفجٙـً دـ١ٓ ثٌـيثس ثٌٌثة١ـز ٚثٌـيثس ثٌٚـوف١ز
٘ـــٛ ِـــج ٠ّىـــٓ أْ ٔطٍـــك ع١ٍـــٗ صمجدـــً ، ِـــٓ فٚـــ١ٍز ثٌّقج٠ًـــجس ثٌْـــ١ّىز

ـــــــٝ ثٌٖـــــــىً ـــــــجظٌص١ٓ ف ـــــــ١ٓ ٙـــــــًٛص١ٓ ِضٕ )ثٌٞـــــــ١ٌّ  عّـــــــٛهٞ د
)أٔـــج ثٌٚـــوفز(  : )ِجٌٍـــش أًٜ( ٚثٌٞـــ١ٌّ ثٌّٕفٚـــً ثٌّضًٚ/ثٌّٕفٚـــً

)أٔــج( ٌــيثس ثٌٖــجعٌ  : ثٌٞــ١ٌّ ٚدضٖــجوً ه٨ٌــٟ فــٝ صــٌثد٠ ثٌٞــ٠ٌ١ّٓ
)ِجٌٍـش(  ٚثٌٞـ١ٌّ ثٌّضٚـً فـٝ، ظـجٌٖ٘ ٚدجٟٕـٗ، ثٌّضّجّىز ًغُ ثٌـوثء

فــــٝ وٛٔٙــــج ِــــٓ فٚــــ١ٍز ، ثٌــــوثي عٍــــٝ ثٌقٌوــــز ثٌّْــــضٌّر ٚثٌّضىــــًٌر
ِّٙـج ٚثؽٙـش ، )ثٌٚـوفز( ٌٚىٕٙـج ِضّجّـىز ثٌّقج٠ًجس ثٌٌم٠ٛز فٝ ٕـىً

ٍٍ )أٙـ١ٌ( ٚ)ثٌٚـوفز( ٚ٘ـٟ  ِٓ أىٜ فٝ ع٩لضٙج ثٌضق١ٌٛز د١ٓ ع٩لـز صـٛث
ـــو٨ٌٟ ٓ ثٌ ُّّ ـــ ـــٝ ، صٛفـــو ثٌضّٞ ـــيثس ثٌٖـــجعٌر ف ـــز ثٌ ـــٝ فجٌ ـــٗ ِعٕ ٚثفضٛثة
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ِجه٠ــج وــجْ أٚ ، ِّٙــج ثعضــٌٛ ّــذ١ٍٙج ِــٓ إوــٌثٖ، إٙــٌثً٘ج عٍــٝ ث٦لــوثَ
وــً ؽــَء ، فٚــجعوث، صٌص١ــخ ثٌمــٛي فــٝ ؽــَة١ٓة ِذ١ٕــز فــٝ ىٌــه، ِع٠ٕٛــج

، دؾٙـز ِـج ِـٓ ؽٙـجس ث٦ٝـجفز، ِْٕـٛح إ١ٌـٗ، ِّٕٙج ِٞجف إٌـٝ ث٢مـٌ
ٚثٌٖـجعٌ ٕ٘ـج ٨ ٠ٞـع ثٌضٕـجظٌ دـ١ٓ ٘ـي٠ٓ ، (74) +ِـٓ أٔقـجء ثٌْٕـذز ٚٔقٛ

وّـــج ، ِٖـــضٍّض١ٓ دعٞـــّٙج دـــذعٜ، ثٌؾـــَة١ٓ فـــٝ ٙـــًٛص١ٓ ِضٍففضـــ١ٓ
دّج ٠ٕذغٟ فوٚعـٗ ِـٓ أفـك ، ٕٚٔرٌ إ١ٌّٙج ١ٍِج، دً وّج ٔضأٍِّٙج، ٔذٌّٚ٘ج

دــ١ٓ ثٌٕٚــ١ٓ فــٝ  صذــجهي ث٤هٚثًٚدٍعذــز ، ثٌضٛلــع دٚــًٛر صؾ٠ٌو٠ــز ِطٍمــز
 .   ٌز ٔفْٙجص١ًٙٛ ثٌٌّج

٘ـٛ صٍـه ثٌّضٛث٠ٍـجس ، ِـٓ لذ١ـً ثٌضٞـ١ّٓ، ٌٚعً ِج ٠عـٍَ صٚـًٛٔج
ثٌضٖـجدٗ ثٌـيٞ ة ٚ٘ٛ ِج عذٌ عٕٗ ِقّو ِفضـجؿ دــ، ثٌٌه٠فز ٌضٛثٍٞ ثٌذ١جٛ

٠ٖـــًّ ثٌعٕجٙـــٌ ثٌٚـــٛص١ز ة ٚأٔـــٗ، ٘ـــٛ عذـــجًر عـــٓ صىـــٌثً د١ٕـــٛٞ+
٘ـٛ ة أٚ+ ٚو١ف١ـز ثّـضغ٩ي ثٌفٞـجء، ٚإٔىجي ثٌىضجدز، ٚثٌضٌو١ذ١ز ٚثٌو١ٌ٨ز

ــزث ــز ثٌّضطجدم ــٛثٌٟ ثٌٍْْــٍز ثٌٍغ٠ٛ ــٗ ص ــؤهٞ إ١ٌ ــيٞ ٠ ــٟ ثٌ ــٛثٌٟ ثٌَِٕ أٚ ، ٌض
 :   ِٓ صٛث٠ٍجس ِجعٍز فٝ، فٝ ثٌٕ٘ ثٌْجدك، وّج ًٚه( 73) +ثٌّضٖجدٙز

. أٙــــــ١ٌ /  : ثٌٚــــــ١ًٙ / ثٌّْــــــضق١ً ثٌضــــــٛثٍٞ ثٌٚــــــٛصٟ فــــــٝ
 )صٌثهف ٙٛصٟ(  أ١ٌٙ

)ٕذٗ صـٌثهف فـٝ  : ٚؽع/ع٠ًٛ/ًِجه/ِْضق١ً/ ثٌضٛثٍٞ ثٌٌه٠  فٝ
 ًٛر ١ٍِتز دج٤ّٝ ٚإٔىجي ثٌعيثح( ٔمً ٙ

: )أٔـــج( وـــْٛ  : )ِجٌٍـــش أًٜ( ِـــع ثٌٞـــ١ٌّ فـــٝ ثٌٞـــ١ٌّثْ فـــٝ
ــٌٜ ٔفْــٗ إ٨ ِضّجّــىج وجٌٚــوفز ــٌغُ ِــٓ أْ ٘ــيٖ ، ثٌٖــجعٌ ٨ ٠ ــٝ ثٌ عٍ

ٌّـج فـٝ ىٌـه ِـٓ ه٨ٌـز دـجٌٕرٌ إٌـٝ ِـج ، ؤثٌٚوفز ٠ضٖىً فٝ دعٞٙج ثٌٍؤٌـ
 .   ٠ٛؽو غًٛ ِقجًصٗ ِٓ ًجٜ

 :  اُزٞاى١ اُلال٢ُ ك٠
 .   : ثٌّٕطمز ث١ٌجدْز ٌٍذقٌ ثٌّجعً فٝ ًٙٛر ث٤ٔغٝ ثٌْجفً

 .   ثٌّجعً فٝ ًٙٛر ثٌيوٌ، م٩ف ث١ٌجدْز، : ثٌّجء ثٌىغ١ٌ ثٌذقٌ

ــٝ ثٌقٞــٓ ــج صٖــىً ٙــًٛر ث٤مــي ف ــٝ ٕ٘ ــأْ ث٤ٔغ ٚث٨ٕــضّجي ، ٚو
ثٌٖــجعٌر( ثٌذقــٌ  س)ثٌــيث د١ّٕــج ٘ــٛ، ِٚــوثلج ٌغّــٌ ثٌعطــجء، دــج٨فضٛثء

 .   ثٌٍّٟء دجٌن١ٌثس

ثٌٖـعٌ ثٌعٌدـٟ ثٌقـو٠ظ أِغٍـز وغ١ـٌر عٍـٝ ٘ـيث ثٌٕقـٛ ثٌـيٞ  ٌٕٚج فـٝ



ٙ الؼعش العشبٕ املعاؿش   اليظل امللنش ف
32 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

صذوٚ ف١ٗ ث٤ٚٝج  فٝ ثصؾجٖ ثٌّٕطك ثٌّعىُٛ عٍٝ ٔقٛ ِـج ؽـجء فـٝ لـٛي 
 :   (72) +أغ١ٕز ثٌىعىز ثٌقؾ٠ٌزة أًِ هٔمً فٝ

 ٚثٌَٔـجٍْ، ثٌّٕـجٍي أٌٝفـز

 ٚثٌّوٜ أٌٝفز، أٌٝفز

 فجًفعٛث ث٤ٍّقز

 ثًفعــٛث

 ث٤ٍّقز

  ثٌّٕجٍي  جٍْ ثٌَٔ  

   

 

 

 

 ثٌّوٜ

ٚلو فجٚي ِقّو ثٌٚفٌثٟٔ ثٌضع١ٍـك عٍـٝ ٘ـيث ثٌّمطـع ثٌٖـعٌٞ ِـٓ 
ثٌّٕرــًٛ ثٌــو٨ٌٟ فــٝ صٛظ١ــ  ثٌــٕ٘ عٍــٝ ٘ــيٖ ثٌٖــىً فــٝ ٚٝــع ًّــُ 
ِغٍظ ِمٍٛح ٌضؾ١ْو ثٌٛٝع ثٌّمٍٛح فٝ ثٌق١ـجر ِـٓ مـ٩ي ث٦ّـٌثف فـٝ 

ٚثٌّـوٜ إٌـٝ ، ٚثٌَٔـجٍْ، صمض١ً ثٌٕجُ إٌٝ ثٌقو ثٌيٞ صقٌٛش ِعـٗ ثٌّٕـجٍي
. ٚصذعج ٌيٌه فمو أمي ثٌٖجعٌ فٝ صق٠ٌٜ ثٌٕـجُ عٍـٝ ث٨ٔضٚـجً  ٌفزأٝ

)ثٌّمٍـــٛح(   ٤ٔـــٗ إىث  ٤ٔفْـــُٙ ؽـــجع٩ وٍّـــز ث٤ّـــٍقز فـــٝ لّـــز ثٌّغٍـــظ
فْـــ١عٛه ثٌٛٝـــع / ، ًٚفعـــٛث أّـــٍقضُٙ، ثّـــضؾجح ثٌٕـــجُ إٌـــٝ صق٠ٌٞـــٗ

.  ٚصٚذـ عذـجًر ثًفعـٛث ث٤ّـٍقز إٌـٝ ث٤عٍـٝ، ثٌّغٍظ إٌٝ ٕىٍٗ ثٌطذ١عٟ
 ( 75) ة

ضــٛثٍٞ دٙــيث ثٌٖــىً ثٌــيٞ ٔــٌثٖ ٘ــٛ ِــج عذــٌ عٕــٗ ثٌمــوثِٝ عٕــو إْ ثٌ
أٚ ِــج ٠عضذــٌٖ ، ثلضٞــجء ٕــ١ت١ٓ أٚ أوغــٌ صمــَٛ د١ّٕٙــج ع٩لــز ثْٔــؾجَ ٚصمجدــً

ٌمـو مٚـ٘ + Michel Pougeoise( 70) وّج ؽـجء فـٝ لـٛي ١ِٖـجي، ثٌّقوعْٛ
ــز ــز عؾ١ذ ــز ثٌٌف١عــز، ثٌٖــعٌ ثٌّعجٙــٌ ٌٍٚــّش ِىجٔ ــو  ٚأ٨ٖٚ ثٌٌَّٕ . ٚل

ٚمجٙز ِـج وـجْ ، ٌٝ صقم١ك ىٌه دطٌثةك عو٠ور فٝ ثٌىضجدزصًٛٙ ثٌٖعٌ إ
، ًُّٚ ثٌم١ٚور فٝ ٙفقز ثًٌٛلـز، ٚىٌه ِٓ لذ١ً ثٌذ١جٝجس، ِٕٙج ٌِة١ج
، ٚصمط١ـــع أؽَثةـــٗ، ٚصٖـــر١ز ثٌـــٕ٘، ٚثٌضفـــّٕٓ فـــٝ ثٌطذجعـــز، ٚثٌٙـــٛثِٔ

 أٌٝفز



 أ. د. عبذ الكادس فٔذّح   33

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

ٌــيٌه ٠ٍــضِّ فٞــجء ثٌفــٌث  ، أٚ ث٦وغــجً ِٕٙــج+، ٚغ١ــجح ع٩ِــجس ثٌٛلــ 
أٚ ِـج ٨ ٠ّىـٓ ، ٘ فٝ صمجدً ِع فٞجء ثٌضٖـن١٘صؾ١ْو ث٩ٌِمٛي فٝ ثٌٕ

٘ـز، ثٌذٛؿ دٗ ّٛ أٚ ِعذـٌر ، دّْـقز ف١ٙـج ِـٓ ثٌضع١ّـز ِـج ٠ؾعـً ثٌٚـًٛر ِّ

٩ٍِِـز ٌٍٕٚـٛٗ ، غجٌذـج ِـج صىـْٛ، ٚ٘ـٟ ٙـفز، دن٩ف ِـج ٠ُْـأي عٕـٗ
 :   ٌمجُّ فوثه لٌٛٗ+ ّطٛرة ل١ٚوروّج ؽجء فٝ ، ثٌقو٠غز

عـُ ٠ٍـٟ ىٌـه ، قز٠ٚأصٟ ثٌْطٌ ثٌٖعٌٞ ث٤م١ـٌ فـٝ ِٕضٚـ  ثٌٚـف
ي ثٌـٕ٘ إٌـٝ ْٔـم١ٓ ِضـٛث٠ٍٓ، ف١ّج صذمٝ ِٓ ثٌٚـفقز، د١جٛ  ٛ : ْٔـك  فـ

غجٌذـج ِـج ، Calligraphyًّٚـّٙج دـجٌقٌٚف ، ثٌٌلٔ ـ أٚ فٓ ص٠ٍٛـع ثٌىٍّـجس
ٍٍ ِفٞـ١ز ٌضأمـي ٘ـيٖ ، أٚ ِضذجهٌـز ثٌّٛثلـع ـ ْٚٔـك ثٌّقـٛ، صىـْٛ فـٝ أْف١َـج

وــً ِٛلــع ِٕٙــج ، ث٤ّــطٌ ثٌغ٩عــز فٞــجء ثٌٚــفقز وٍٙــج فــٝ ع٩عــز ِٛثلــع
ًٝ ، أٚ ٠ْذمٗ د١جٛ فٝ ٌعذز فٌو١ز، ٠ضذعٗ ًٝ ِٚعٕـ ٠ٌِـٟ ِـٓ ًٚثةٙـج ، ِذٕـ

ثٌٖجعٌ إٌٝ ِطٍخ ثٌضق١ٍك فٝ صٚـًٛثس ٌٙـج ٚلعٙـج ثٌنـجٗ فـٝ ِٕرـًٛ 
ف١ٓ ٠قـجٚي ثٌٖـجعٌ إٕـٌثوٗ فـٝ ِّجًّـز ثٌٍعذـز ٔفْـٙج فـٝ ظـً ، ثٌّضٍمٟ

 .   ِذجهًر ثٌضأ٠ًٚ

، صٍـه ثٌٍعذـز ث٨فضٌثٝـ١زإْ ِج أٙذـ ٠غ١ٌ ثٌّضٍمـٟ فـٝ ثٌذ١ـجٛ ٘ـٛ 
وّج ٘ـٛ ثٌٖـأْ فـٝ ٌعذـز ثٌٖـطٌٔؼ ثٌضـٟ صعضّـو عٍـٝ ، ثٌمجةّز عٍٝ ث٦ِىجْ

ٚ٘ٛ ثٌّٕرًٛ ٔفْـٗ ِـع ٌعذـز ثٌىضجدـز فـٝ ، صق٠ٌه ثٌّٛثلع ف١ّج ٘ٛ ِٕجّخ
ِٚضٛث٠ٍـج ِـع ، ثٌم١ٚور ثٌّعجٌٙر ثٌضٟ صعضّو ثٌذ١جٛ ؽَءث ِضّّـج ٌٍـٕ٘

ٔجدعــج ِــٓ فٌو١ــز ٌٍّّــز ِــج ثٌــٌلٔ ثٌنطــٟ  ١ٌىــْٛ ث٨ٔضمــجي دــ١ٓ ثٌٕٚــ١ٓ 
 .   مفٟ ِٚج دطٓ ِٓ ١ٌّٕٛز ثٌٕ٘

 ٍطٞح

 أِجَ ثًٌٛلز

 أل  ِي٨ٛ٘   . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . .   

 . . . . . . . . . .   

 . . . . . . . . . .   

وْـــٌ ٘ـــيث ثٌذ١ـــجٛ ِـــٓ ٠ؾْـــٌ عٍـــٝ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 ثٌؾ١ًّ
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ث٤ٚي ، أِجَ ع٩عـز ٔٚـٛٗ فـٝ ٔـ٘ ٚثفـو+ ّطٛرة فٝ، ٔقٓ إًىث
. ٚثٌغــجٟٔ ٘ــٛ ٔــ٘  ٘ــٛ ثٌــٕ٘ ثٌّــٌلٔ فــٝ ثٌْــط٠ٌٓ ثٌٖــع١٠ٌٓ ث٤ٌٚــ١ٓ

د١ّٕج ثٌغجٌظ ٘ـٛ ٔـ٘ ثٌذ١ـجٛ ، ثٌذ١جٛ د١ٓ ثٌْطٌ ثٌغجٟٔ ٚثٌْطٌ ث٤م١ٌ
. ٚفضـٝ فـٝ ثٌقجٌـز ثٌضـٟ ٠ّىـٓ أْ ٔمـٛي  فقزثٌّضٌٚن ف١ّج صذمـٝ ِـٓ ثٌٚـ

ــجَ ٔٚــ١ٓ ــج إٕٔــج أِ ــٛح، فمــ٠، ف١ٙ ٚثٌغــجٟٔ فــٝ ، أفــوّ٘ج ِجعــً فــٝ ثٌّىض
فئْ ث٤ِـٌ ٨ ٠نضٍـ  وغ١ـٌث ِـجهثَ ثٌّعٕـٝ ثٌّْـضنٍ٘ ، فٝ ٕم١ٗ، ثٌذ١جٛ

ٚفٝ وٍض١ّٙـج ٔٚـً إٌـٝ ، ٕ٘ج ٘ٛ ٔفْٗ ثٌّعٕٝ ثٌّْضٖ  ِٓ ثٌقجٌز ث٤ٌٚٝ
ـــجٛ، أْ ثٌّقـــٛ ـــ، ثٌذ١ ـــٝ ٚٝـــع ِض ٍٍ ف ـــجًا ً٘ـــٓ ٟذ١عـــز ، ٛث ٠ٞـــع ثٌم

ِـٓ ، ٚإعجهر دٕجةـٗ، ٌِؽع١ضٗ ثٌّؤٍ٘ز فٝ ِْعج٘ج إٌٝ إعجهر ١ٙجغز ثٌٕ٘
ـــز  ـــيٕٟ٘ ٚثٌفطٕ ـــيوجء ثٌ ـــ١ٓ ثٌ ـــع د ـــٝ ثٌؾّ ـــيٞ ٠ْـــضٕو إٌ ـــع ثٌ مـــ٩ي ثٌضطٍ

 .   ّٝٓ ِْجفز ثٌّضًٚٛ ثٌٌَّّٛ د١ّٕٙج، ثٌٖع٠ًٛز

، ٚثٌّضضذع دعّك إٌٝ فقٜٛ ثٌٕ٘ ٠ٌٜ أٔٗ ٠ّٞـٟ إٌـٝ ٘ـوف ٚثفـو
ث٤ٚي فــٝ ِقجٌٚــز ثٌرٙــًٛ ، ٚفــٝ مطــ١ٓ ِضــٛث١٠ٍٓ، فــٝ ِْــج٠ًٓ ٌٚىــٓ

عذٌ ثٌوثي / ثٌّـوٌٛي ِـٓ مـ٩ي ثٌىٍّـجس فـٝ وـْٛ ثٌٖـجعٌ ٠مـ  ِٖـوٚ٘ج 
أٚ ف١ّــج ٠ٕذغــٟ أْ ٠ىــْٛ ، ّــٛثء ف١ّــج ٘ــٛ ع١ٍــٗ، أِــجَ ِــج آي إ١ٌــٗ ثٌٛٝــع

د١ّٕـج ٠ـأصٟ ث٨صؾـجٖ ثٌغـجٟٔ فـٝ فٞـجء هثي/ ِـوٌٛي فـٝ ٌعذـز ثٌذ١ـجٛ ، ع١ٍٗ
ٚفـٝ فٞــجء ، عٍـٝ ثعضذـجً أٔـٗ ٠عـ١ٔ فجٌـز مـٛثء، ٝـع ث٤ٚيثٌّضّّـز ٌٍٛ

ثؿ ٌَ ــ ــك ، دَ ــأصٟ ثٌٚــًٛر فــٝ ٕــ١ٌّٛضٙج ٌضعذــٌ عــٓ لٍ ــج ثٌقــجٌض١ٓ ص ٚفــٝ وٍض
ـــٗ ـــٌ عٕ ـــٛعٟ، ثٌضٖـــن١٘ فـــٝ ثٌّعذ ـــٗ، ٚ٘ـــيً ثٌ فـــٝ ث٩ٌِمـــٛي ، ٚمٛثة

، فـــ١ٓ ٚلـــ  ثٌٖـــجعٌ ِـــي٨ٛ٘، أٚ دج٩ٌؽـــوٜٚ ِـــٓ ثٌّعّـــٛي، دجٌٙـــي٠جْ
+ وْـــٌ ثٌذ١ـــجٛ ثٌؾ١ّـــًة ْـــجًرفـــٝ ثٔضرـــجً ثٌّـــأِٛي ِـــٓ ؽ، ِٖـــوٚهث

 .   ِٚذٌٖث، ٚث٦لوثَ عٍٝ ٍِتٗ دّج ٠ىْٛ ثٌٛٝع ع١ٍٗ ِفَعّج

٠ّىٓ ثٌمٛي إْ ثٌمٚو ِٓ ًٚثء صٛظ١  صٛثٍٞ ثٌذعـو ثٌذٚـٌٞ ، ٌيث
)ثٌذٚـٌٞ( ٠أمـي ف١ـَث ٌـٗ  ٌٍم١ٚور ثٌّعجٌٙر فٝ صٕجغُ ثٌٍفرٟ ٚثٌذ١ـجٛ

ٌٜ ٠أمـي ِٚـٓ ؽٙـز أمـ، ّٝٓ ٌعذز فٌو١ز ِضذجهٌـز فـٝ ثٌّٛثلـع، فٝ ىثصٗ
، ٕ٘ــج، . ٚإىث وــجْ ث٤ِــٌ وــيٌه فــئْ ثٌضٕــجغُ فــوعج ٔفْــ١ج فــٝ ٚعــٟ ثٌّضٍمــٟ
ف١ـظ صْـضّو ثٌٚـًٛر ثٌٖـع٠ٌز عٌثء٘ـج ، ٠عٍَ ِـٓ ِٛلـع ثٌقجٌـز ث٠ٌٌَِـز

ٚفـٝ ، ِٚـج ٘ـٛ دٖـ١ٌ م١ـٌ، دفعً مج١ٙز ثٌضٛثًٙ د١ٓ ِج ٘ـٛ ٔـي٠ٌ ّـٛء
وغـٌ ٚلـجد٩ ٤، ٘يٖ ثٌقجي ٠ىْٛ ثٌعًّ ثٌفٕـٟ ِٕفضقـج عٍـٝ أوغـٌ ِـٓ صأ٠ٚـً

ِٚؤٌٕث إٌٝ أوغـٌ ِـٓ هٚثي  إى ٠ّىـٓ أْ ٠ّضـو دـٌثؿ ثٌـو٨٨س ، ِٓ إ٠قجء
  + وـْٛ ثٌـٕ٘ة ثٌّطٍـز عٍـٝ، دفعً آفجق فجع١ٍـز ثٌمـٌثءر، إٌٝ ِج ٨ٔٙج٠ز
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 .   ٚٙٛ  ثٌٙوف ثٌٌّؽٛ، ف١ٓ ٠قمك فعً ثٌمٌثءر ِطٍخ ثٌٕض١ؾز

أِـج أهٚٔـ١ِ ف١ٞـع ثٌّضٍمــٟ أِـجَ عٕٚـٌ ث٦ه٘ــجٓ ٝـّٓ ف١ـَ دــ٩ 
: ث٤ٌٚـــٝ ى١ٕ٘ـــز  ٍِٛعـــج ٔٚـــٗ دـــ١ٓ ِْـــجفض١ٓ، ٤لجٙـــٟفـــوٚه فضـــٝ ث
ٍَ أفجٟٙـج دضٕٚـ١٘ ، /ٕع٠ًٛز ٚثٌغج١ٔز ِجعٍز فٝ ًّـُ ثٌمٚـ١ور هثمـً ف١ّـ

ــ١ٓ ــ١ٓ ٩ٌ٘ ــ١ٓ ، د ــٕ٘ د ــ١ٓ آمــٌ فــ١ٓ ٚٝــع ثٌ ــو صع١ ــٌهف ٘ــيث ثٌضقو٠ ٠ٚ
١ٌؾـو ثٌمـجًا ٔفْـٗ أِـجَ ْٔـك ، فـٝ ٕـىً ثٔقٕـجء، ِـجة١ٍٓ، مط١ٓ لطـ١٠ٌٓ

صضٞـّٓ ، ِع ع٩ِـجس ثٌضـٌل١ُ ثٌّٞـجفز٠ٌوَ عٍٝ د١ٕز د٠ٌٚز ِضعجٝور 
 :   ٕى٩ ِغ١ٌث ٩ٌٔضذجٖ

 / ٟجةٌ.  . .) 

 ً٘ ٠نٖٝ، دج٠ٌّ ؽٕجف١ْٗ

 ّمٟٛ ثٌّْجء ؟ أَ أْ ٌـ

 ث٠ٌٌـ وضجدج فٝ ٠ًٖٗ ؟ ثٌـ

 عٕك ثّضّْه دج٤فك

 ٚثٌؾٕجؿ و٩َ

 ./(   . ّجدـ فٝ ِضج٘ز.

ٌٙـيٖ ، عٍـٝ ِعرـزٍ ، إْ ِج ًّّضٗ ثٌّن١ٍز ثٌٖـع٠ٌز ِـٓ مـٛثٍٗ هثٌـز
فــٝ ، ِٚــع ع٩ِــجس ثٌضــٌل١ُ، ٘ــٛ صــوثمً ثٌىٍّــجس ِــع ثٌذ١ــجٛ، ٌمٚــ١ورث

ــز ثٌّضٍمــٟ ــجٖ فــٝ ٚثع١ ــز ِغ١ــٌر ٩ٌٔضذ ــز أفــوعش ٔمٍ ِٞــجفز ، ٙــًٛر صىغ١ف١
. ٌٚعً ثٌّضٍمٟ ٕ٘ج لذً أْ ٠نـٛٛ فـٝ ِعٌفـز  ًٌٍٚٛر ثٌضعذ٠ٌ١ز ثٌّأٌٛفز

٠ْٕــجق ًٚثء ثٌٚـًٛر ثٌذٚـ٠ٌز  إى ٠ؾــو ٔفْـٗ ِؾذــٌث ، ثٌٚـًٛر ثٌٖـع٠ٌز
ٚدعـو صأٍِـٗ ثٌقوّـٟ ٠ىضٖـ  ثٌٚـًٛر ثٌٖـع٠ٌز ، ٌو١َ عٍٝ ثٌـوثيعٍٝ ثٌض

دـ١ٓ ِــج ، ٚوـأْ ٕ٘ـجن عــج١ٍِٓ ِٖـضٌو١ٓ، صنضفـٟ ًٚثء ثٌٚـًٛر ثٌذٚــ٠ٌز
)د١ـــجٛ / صٕـــٛ   ٘ـــٛ دٚـــٌٞ ِٚـــج ٘ـــٛ ِؾـــجٍٞ فـــٝ ثٌضم١ٕـــجس ثٌّٞـــجفز

 .   ع٩ِجس ثٌضٌل١ُ(

، ٚٔــ٘ ث٦ٕــجًثس ثٌّٞــجفز، ٚٔــ٘ ثٌذ١ــجٛ، ٚدــ١ٓ ٔــ٘ ثٌىٍّــجس
وز ٟذ١ع١ز / ه١ٌ٨ز فْخ ِج ٠ّٕقٗ ّـ١جق ثٌٕـجٗ فـٝ ٕ٘جن ع٩ِجس ِٖضٌ

. ٚثٌٖـجعٌ إى  ِضٕـٛ ، ِٚج ٘ٛ دٌٚٞ، أف١جٍٖ ثٌّضٛث٠ٍز د١ٓ ِج ٘ٛ ٌغٛٞ
:  ٠ــــوفع دــــجٌّضٍمٟ إٌــــٝ ِمجًدــــز صّجعــــً ِــــج ٘ــــٛ ٟذ١عــــٟ فــــٝ ثٌّعّــــٛي
:  )ثٌطجةٌ/ثٌؾٕــجف١ٓ/ ثٌْــّجء / ثٌــ٠ٌٔ/ ثٌعٕــك( دّــج ٘ــٛ ِــأِٛي فــٝ ه٨ٌــز

ــــــــــــــ٠ٌٔ     ثٌّْجء      ثٌؾٕجف١ٓ            ثٌطجةٌ  ثٌ
 ثٌعٕك 
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٠ؾعٍـٗ أ٠ٞـج ٠ضّغـً ثٌٚـًٛر ، / ثٌّضج٘ـز/ ثٌؾٕـجؿ()ثٌىضجح /ث٤فك / ثٌىـ٩َ 
 :   فٝ صٛث٠ٍٙج ثٌو٨ٌٟ عٍٝ ٘يث ثٌٕقٛ

 

 

 

 

 

 

ٌٚىٓ دم١ًٍ ِٓ ثٌضأِـً ، ٠ذوٚ ٘يث ثٌٌُّ ـ ٚدٙيث ثٌٖىً ـ ٕو٠و ثٌضعم١و
 :   فٝ صضذع ثصؾج٘جس ث٤ُّٙ ٠ضذ١ٓ ِج ٠أصٟ

:  ٓ: ثٌع٩لز ثٌضّجع١ٍز فٝ ثٌضـٛثٍٞ دـ١ )ث٤عٍٝ( ث٨صؾجٖ ث٤ٚي ث٤فمٟ
ف١ّـج ٠ؾّـع ٘ـيٖ ثٌٚـًٛ ِـٓ ، ثٌطجةٌ / ثٌؾٕجف١ٓ / ثٌّْجء / ث٠ٌٌٔ/ ثٌعٕك

 .   ه٨ٌز ِٖضٌوز

:  : ثٌع٩لز ثٌضّجع١ٍز فـٝ ثٌضـٛثٍٞ دـ١ٓ )ث٤ّفً( ث٨صؾجٖ ثٌغجٟٔ ث٤فمٟ
ف١ّـج ٠ؾّـع ٘ـيٖ ، )ؽٕجؿ( ثٌى٩َ / ثٌّضج٘ز/ ثٌؾٕجؿ )٠ًـ( ثٌىضجح / ث٤فك /
 .   ثًٌٚٛ ِٓ ه٨ٌز ِٖضٌوز

:  : ثٌع٩لـــز ثٌضّجع١ٍـــز فـــٝ ثٌضـــٛثٍٞ دـــ١ٓ ثٌغجٌـــظ ثٌعّـــٛهٞ ث٨صؾـــجٖ
ثٌـــ٠ٌٔ / ، )ه٨ٌـــزً( ثٌْـــّجء / ثٌىـــ٩َ، ثٌؾٕـــجف١ٓ/ث٤فك، ثٌطـــجةٌ/ ثٌىضـــجح

 .   ثٌعٕك/ ثٌؾٕجؿ، ثٌّضج٘ز

: ثٌع٩لــز ثٌضّجع١ٍــز فــٝ  ث٨صؾــجٖ ثٌٌثدــع ثٌمُطــٌٞ ثٌّجةــً إٌــٝ ث٤عٍــٝ
، ثٌىـــ٩َ / ثٌـــ٠ٌٔ ،ث٤فـــك / ثٌْـــّجء، : ثٌىضـــجح/ ثٌؾٕـــجف١ٓ ثٌضـــٛثٍٞ دـــ١ٓ
 .   . ٌّج فٝ ىٌه ِٓ ه٨٨س ِٖضٌوز ثٌّضج٘ز / ثٌعٕك

: ثٌع٩لـز ثٌضّجع١ٍـز فـٝ  ث٨صؾجٖ ثٌنجِِ ثٌمطـٌٞ ثٌّجةـً إٌـٝ ث٤ّـفً
، ثٌْـــّجء / ثٌّضج٘ـــز، ثٌؾٕـــجف١ٓ/ ثٌىـــ٩َ، : ثٌطـــجةٌ/ ث٤فـــك ثٌضـــٛثٍٞ دـــ١ٓ
 .   . ٌّج فٝ ىٌه ِٓ ه٨ٌز ِٖضٌوز ث٠ٌٌٔ/ ثٌؾٕجؿ

ةــُ ٌٙــيٖ ث٨صؾج٘ــجس ـ فْــخ ِٕرًٛٔــج ـ فــٝ ٘ــيث إْ ثٌضــٛثٍٞ ث٩ٌّ
ثٌٕ٘ ٠مضٟٞ ثٌقو٠ظ عٕٗ فٝ ٝٛء ثفضذجن ثٌّعٕٝ ثٌو٨ٌٟ ِٓ م٩ي ِـج 

ّّٓ ثٌع٩لــز دــ١ٓ ، ٠ٌِــٟ إ١ٌــٗ ثٌٖــجعٌ فــٝ ِعــجٟٔ ثٌىٍّــجس ثٌّٛف١ــز ٚدضٞــ
ٌِدمـز ، ثٌطجةٌ ٚصوثع١جس ِطجٌخ ألجٟٙ صطٍعجس ثٌٖجعٌ فٝ ِمجدـً صم١ـوٖ د
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ـــٗ إٍثء، ثٌٞـــٛثد٠ ـــو ًّـــجٌضٗ ٚٝـــ١ج  ف٠ٌض ـــٝ  صم١ ـــجح( ثٌْـــجدقز ف )ثٌىض
ــٝ، ثٌّضج٘ــز ــٗ ف ّّٓ د ــ١ ــج ٘ــٛ ِض ــجَ ِ ــجًا ٔفْــٗ أِ )ٟــجةٌ( ّــعجهر  ٠ؾــو ثٌم

، فٝ فٍّٗ إِىجْ صق٠ٌه ثٌقـجي ِـٓ ّـطٛر ثٌـ٠ٌـ، ثٌٖجعٌ دعٞو ؽٕجف١ٗ
، دىذ٠ٌـجء عٕمـٗ، ٚثٌّضطٍـع، )ثٌطـجةٌ( فـٝ ٠ًٖـٗ ٚثٌّقّٟ دىْـٛر، ٚلٛصٙج

غ١ٌ أْ ِـج ٘ـٛ ِْضّْـه ، فٝ ف١ّّضٙج ،ثٌّضعٍمز دج٢فجق، إٌٝ ِج ٥ّ٠ ِعَصٗ
ف١ّج ٠قٍّـٗ ِـٓ مطـجح ، ِعمٛه دؾٕجؿ و١ٌْر، فو  ث٤لجٟٙ، دٗ ِٓ أعٍٝ
دعــو أْ فــجه ، ٚثٌٞــ٩ي، دٛٙــفٗ ّــجدقج فــٝ ِٛثٝــع ثٌض١ــٗ، ٌــُ ٠ُؾــِو ٔفعــج

، . ٚثٌقجي أْ ىثس ثٌٖـجعٌ ٚعوي عٓ ثٌط٠ٌك ثٌٚٛثح، ثٌقجي عٓ ثٌقك
دز فٝ ثٌٛٝـع ث٨ٔقـوثً، ٕ٘ج  ٌ ٞ ثٌّٖـقْٛ دّـت٨س ثٌٛٝـع ثٌـيٞ صذوٚ ِغ

 .   ٠ٚق٠ٕ ثٌٛثلع، ٠عىٌِّ فمً ثٌٌج٠ج

ٌٚعـً ِـج ٠ٛٝــ ثٌٚــًٛر أوغـٌ ٘ـٛ صـٛثٍٞ ثٌذ١ــجٛ ثٌّذضـَوأ دـٗ فــٝ 
ــُ ثٌذ١ــجٛ ، / ت ٚدعــو ثٌضٕٚــ١٘ ِذجٕــٌر.  . .) ثٌــٕ٘ لذــً ثٌضٕٚــ١٘] ع

ٚدعــو إغــ٩ق ، ثٌّٕضٙــٟ دــٗ دعــو آمــٌ ؽٍّــز ٕــع٠ٌز لذــً ع٩ِــجس ثٌضــٌل١ُ
. ٚفــٝ ٘ــيث ثٌذ١ــجٛ ه٨ٌــز عٍــٝ أْ ثٌــٕ٘ دٛٙــفٗ  ت./  . ثٌضٕٚــ١٘ ].

َِِـز ٨ ٠ق١ـو ، عجٌّج و١ٔٛج ٠ـٌٜ ف١ـٗ ثٌٖـجعٌ أٔـٗ ِم١ـو ِٚىذـً دئٕـجًثس ٍِ
. ٠مــٛي ِقّــو دٕــ١ِ فــٝ  ٠ٚعٌلــً ِْــجًٖ، عٕٙــج  ث٤ِــٌ ثٌــيٞ ٠ع١ــك ًجثٖ

٠ٚـومً ثٌّعٍـَٛ ، ٕٚ٘ـج ٠قـّو ث٤ّـٛه ِـٓ ِؾـجي ث٤دـ١ٜة ِغً ٘ـيث ثٌـٕ٘
.٠َ٠ٚـو ِـٓ ِْـجفز ثٌّضج٘ـز هْٚ  . ثٌمـجًا.ٍٙخ ٘يث ثٌّؾٙٛي ثٌيٞ ٠ٖو 
 (  71) +أْ ٠ضٌن ٌٍمجًا ف٠ٌز ثٌنٌٚػ

ــٕ٘ ــز ثٌ ــٝ دوث٠ ــجٛ ف ــو ثٌذ١ ــ  ثٌنــ٠ ثٌمطــٌٞ دع ــو ، أِــج صٛظ١ ٚدع
ثٌذ١جٛ فٝ ٔٙج٠ز ثٌٕ٘ ] / ت فئٔٗ ١ٌِ إ٨ ًٙٛر أمٌٜ صعٞـو ثٌٚـًٛر 

ــٝ ــً ث٤ِــًٛ عــٓ ، ث٤ٌٚ ــٝ ١ِ ــز عٍ ــز هثٌ ِٚــج ًّــُ ثٌنــ٠ ِــجة٩ إ٨ ع٩ِ
ِٞجف إٌٝ ىٌـه ٚٝـع ثٌـٕ٘ فـٝ ٕىٍــٗ ثٌٕٙـجةٟ دـ١ٓ ، ذ١عٟٚٝعٙج ثٌط
)( ت ه٨ٌز عٍـٝ ّـؾٓ فعـً ثٌٛٝـع فـٝ لّٛـ١ٓ عٍـٝ ٕـىً  ص١ٚ١ٕٚـٓ ]

 .   ١ٌ٩٘ٓ ِضمجد١ٍٓ ٨ ٠ق١و عّٕٙج ٕٟء

ًٚدطٙـج دجصؾج٘ـجس ، ٚدجٌعٛهر إٌٝ صٌثد٠ ثٌضٛثٍٞ د١ٓ ٘يٖ ثٌـو٨٨س
ٖــجعٌ ٠ٌّــُ ٔؾــو ثٌ، ٚع٩ِــجس ثٌضــٌل١ُ، ِٚقــٛ ثٌذ١ــجٛ، ثٌــوٚثي ثٌْــجدمز

وٛٔٙج صقّـً إٕـعجعج ١ِٚٞـ١ًج ِضٛث٠ٍـج ف١ّـج دـ١ٓ ، ٌٛفز ف١ٕز عج١ٌز ثٌضٌثد٠
، ِـج ٠عطـٟ ْٔـمج ِض٩فّـج ٝـّٓ ْٔـ١ؼ ِضٚـً ث٤ٟـٌثف، ؽ١ّع ثٌٚـًٛ

٠قّـــً فـــٝ ِعج١ٔــــٗ ٟـــجدع ثٌضّجّـــه ثٌــــيٞ ٠ضقمـــك دّٛـــجٟز ثٌضمــــجد٩س 
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: صـٛثٌٟ ثٌٚـًٛ فــٝ  ٚثٌضٕـجظٌثس ثٌّضٛث٠ٍـز ِــٓ مـ٩ي ِقـ٠ًٛٓ أّجّــ١ٓ
 .   ٚث٨فضذجن ف١ّج د١ٕٙج ٚد١ٓ ِو٨ٌٛصٙجس، هٚثٌٙجصٌثد٠ 

٠َّٔ َؼ ُٓ  اُج٤بٗ( 18) صب٤ٗب ـ 

ثٌقو٠ظ عٓ ظجٌ٘ر ث٦دٙجَ فٝ ِعـجٟٔ ثٌٖـعٌ دٛؽٗـ ، ٕ٘ج، لو ٨ ٠ع١ٕٕج
ْ ، ٚثّـــضغٌلٛث ف١ٙـــج، عـــجَ  ٤ْ فــٝـ ىٌـــه صفجٙـــ١ً أفـــجٛ ف١ٙـــج ثٌوثًّــٛـ

ع١ٍٗـ ـ . وّج ٨ صع١ٕٕـج ِمٌٛـز ٙـ٩ؿ عذـو ثٌٚـذًٛ فـ١ٓ ثّضعٚٝـ  ٚأٟجٌٛث
.  +ٕعٌثء ث٤فجؽٟ ٚث٤ٌغجٍة:  فمجي، ىثس ٌِر ـ فُٙ ِج وضذٗ أفو ثٌٖعٌثء

وّج أٔٗ ١ٌِ ِٓ ث٦ٔٚجف ثعضذجً ِج لجٌٗ َٔثً لذجٟٔ ل٨ٛ ؽجةَث فٝ فك وً 
 :  أٚ ؽجةٌث د١ٍّٗ عٓ ؽجهر ثٌٚٛثح ٌوٜ دعُٞٙ، ثٌٖعٌثء

 ٕـعٌثء ٘يث ث١ٌَٛ ؽِٕ عجٌظ

 ٚثٌى٩َ ٝذجح ، فجٌمٛي فٛٝٝ

ثٌــيٞ ٠ع١ٕٕــج ٘ــٛ ِــج ٙــوً ِــٓ ثٌمجِــجس ثٌّذوعــز دعــٜ  غ١ــٌ أْ
وجٔــش ـ فــٝ ٔرــٌ ثٌوثًّــ١ٓ ـ ِــوعجر ، ث٦ٕــجًثس ثٌغجِٞــز فــٝ ٕــعٌ٘ج

د١ٓ ِج ٘ٛ ِىضٛح ِٚـج ٘ـٛ د١ـجٛ  ، ٌٚضٖضش ثٔضذج٘ٗ، ٌضٍٛ  ى٘ٓ ثٌّضٍمٟ
، عٍـٝ فـو لـٌُٛٙ، ث٤ٌِ ثٌيٞ أّـُٙ ـ ْٔـذ١ج ـ فـٝ صذو٠ـو ثٌٚـًٛر ثٌٖـع٠ٌز

ثٌضٖضش ٚث٨ًصذجن ثٌرـج٠ٌ٘ٓ ٌٍٖـعٌ ثٌقـو٠ظ ة عٍٝ ثٌٌغُ ِٓ أْ ظجٌ٘ر
.ٚصىّــٓ ِضعــز ثٌٖــعٌ فــٝ صضذــع ٘ــيٖ  . ِــج ٘ــٟ إ٨ أدــٌٍ ؽٛثٔذــٗ ثٌّٕرــًٛر.

دقٌوز عٍـٝ ؽْـُ ثٌمٚـ١ور ثٌّٖـجدٙز ٌقٌوـز ثٌعـ١ٓ عٍـٝ ّـطـ ، ثٌٕٙوّز
   . (73) +ثٌٍٛفز

ز دـجًٍر أٝـفش عٍٝـ ثٌمٚـ١ور ، ٚث٤ِغٍز فٝ ِؾـجي صع١ّـز ثٌذ١ـجٛ ّّـ
ر ؽّـج٨ فٝـ ٔ عجٌٙـ ُثٌّ ـوس ٚؽٙٙـج فٝـ ٔرـٌـ ، رٌـ دعٞٙـ ٕٚـجِز ٕـجةذز ؽع 

ٔج١٘ــه عـٓـ صؾجٍٚٔــج أ٨ع١ــخ ٚأٌغــجٍ ٌغ٠ٛــز لــو صذعــؤج عـٓـ ، ثٌــذعٜ ث٢مـٌـ
ٕـج ٘ ٌٚـ٩ؿ عذـو ثٌٚـذًٛ ـ ألًـ  ٌِِث . ٚفٝـ ٘ـيٖ ثٌقجٌـز ثًصأ٠ٕـج أْ ٔذـوأ دٕـ

ث  صع١ّز ِٓ غ١ٌٖ ِٓ ثٌٖعٌثء ـ دٛٙفٗ ِٓـ ًٚثه ٕـعٌ ثٌضفع١ٍـز ثٌـي٠ٓ ِجًّٛـ
رٌ إٌٝـ ثٌضٖـى٩١س ثٌضؾ٠ٌو٠ـز ، ْٔـذ١ج، ٛر ٕى١ٍز ِذىٌر٘يٖ ثٌضم١ٕز فٝ مط دـجٌٕ

٘ ثٌؾو٠و ضٕج١ِز فٝ د١ٕز ثٌٕ ٚوجْ ٘يث ثٌٖجعٌ لو ؽعًـ ِٓـ فٌوـز فعًـ ، +ثٌّ
ز ع٩ِز ص١َّ دٙج ٛس، فٝ إدوثعٗ ثٌىٖفٟ، ثٌىٍّ  :  ٠مٛي، ٨ٍِٚضٗ فضٝ ثٌّ

 أفِ إٟٔ مجة 
 ٚأْ ١ٕتج فٝ ٍٝٛعٟ ٠ٌصؾ 
ّٟ ف٩ أد١ٓ  ٚإٟٔٔ أٙجدٕٟ ثٌع
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 ٕٟٔ إٔٚه أْ أدىٟ ٚأ
 ٚإٔٔــٟ
 ّمطــش  

 فــٝ      

 .   و١ّــٓ       

 :   ٚإىث وجْ ث٨صؾجٖ ث١ٌٍُْ ٌٍْطٌ ثٌٖعٌٞ ث٤م١ٌ عٍٝ ٘يث ثٌٕقٛ

 ٚإٟٔٔ ّمطش فٝ و١ّٓ

( 41) فئْ ثٌٖجعٌ لو ٚظ  ٘يٖ ثٌضم١ٕز فْـخ ًأٞ ِقّـو ثٌٚـفٌثٟٔ

، إٌــٝ ث٤ّــفًدضغ١١ــٌ ث٨صؾــجٖ ث٤فمــٟ ٌٍْــطٌ إٌــٝ ث٨صؾــجٖ ثٌّجةــً صــو٠ًؾ١ج 
وجْ ّـمٟٛج عـٓ ، ٚوأْ ثٌْمٟٛ ٕ٘ج، عٍٝ ٕىً ٍُّ دٍٍْْز ِٓ ثٌوًؽجس

ٌٚـــ١ِ ّـــمٟٛج ِذجغضـــج ِـــٓ هْٚ ص١ّٙـــو أٚ ، ٠ٌٟـــك ث٨ّـــضّجٌز ٚثٌّنجصٍـــز
، ٚثٌّضعٌؽـز، . ٌٚعًـ ثٌـيٞ ٠ع١ٕٕـج ٕ٘ـج ٘ـٛ صٍـه ثٌّْـجفجس ثٌّضٛث١ٌـز إٔيثً

ـع ف١ـ، ِـج ٠ـٛفٟ دجٌْـمٟٛ ثٌّٕقٕـٟ، فٝ ٕىً ٍُّ ٔٚـ  ٌِ٘ـٟ ِٞ ٗ ثٌّن
ـــٝ ث٨ّـــضوًثػ ـــٗ، ٙـــجفذٗ إٌ ـــُوٖ ؽٕجَف ٠ٌِ َْ ـــو أْ أ٨َ ـــً، دع ـــٗ ١ّ٠ ، ٚؽعٍ

دفعً ث٩ٌٕعًٛ فـٝ أعٕـجء أمـيٖ ، ِٓ ف١ظ ٨ ٠وًٞ، هْٚ ِمجِٚز، ٠ٕٚقٕٟ
ٌّٚــج أٙــذـ ث٩ٌٕــعًٛ ِٚــوًث ٧ٌدــوث  دوًؽــز ص٠َــو عــٓ ة، دج٩ٌّٟفــز

ــز ثٌٖــعًٛ. ــْٛ ث٤مــٌٜ . ٌِؽع١ ــجس ثٌفٕ ــج ثّــضعجْ ثٌٖــجعٌ دّعط١ ٌّٚ. ،
وـجْ ، ١ّ٨ّج ثٌٌُّ ٚث١ٌّّٛمج، ىجٔجصٙج ٌٚجٌـ ثٌضؾٌدز ثٌٖع٠ٌزٚثّضغً إِ

ٚدّٕرـًٛ ، ِٓ ثٌطذ١عٟ أْ صضٌٛو ٌٍم١ٚور ثٌٖـع٠ٌز ِعّج٠ًـز دٕجة١ـز ؽو٠ـور
لـو فـٌٛ أ١ّ٘ـز ثٌضٖـى١ً ثٌٖـعٌٞ دمـوً ٨ ٠مـً عـٓ أ١ّ٘ـز ، ؽّجٌٟ ؽو٠و

  . (47) +ثٌّّْٞٛ ثٌٖعٌٞ

ــجعٟ  ــجٌق١َ ثٌّىــجٟٔ فــٝ ثٌضٚــ١ُّ ثٌطذ ٌٍٚــفقز ٨ ٌعــً ثٌض٩عــخ د
ٚدنجٙز فٝ ِغً ٘ـيث ثٌـٕ٘ ثٌّٕقٕـٟ فـٝ ٕـىً ثٔقـوثً ، ٠نٍٛ ِٓ ِغَٜ

ػ ّٛ دّـج ، ثعضمجهث ِٓ ثٌٖجعٌ أْ ىٌه ٠ُْٙ فٝ ٚظ١فز ثٌـٕ٘ ثٌٖـ١ٌّٛز، ِضّ
ــجٛ ــه ثٌذ١ ــٝ ىٌ ــز ، ثٌؾــجٔذٟ ثٌّْــضضٌ، ف ــَ فٌو ــٝ صع٠َ ــوًٖٚ ف ثٌّْــُٙ د

١ٌنـــٌػ ثٌّضٍمـــٟ فـــٝ ِعجهٌـــز ، ف١ضٕـــجغُ ِـــع فٌوـــز فعـــً ثٌىٍّـــز، ثٌذٚـــٌ
ٝـّٓ ف١ـَ ثٌٚـفقز ، فـٝ ث٢ْ ٔفْـٗ، : ى١ٕ٘ز/د٠ٌٚز جْٔز ثٔطذجع١زِضؾ

وّج ؽجء ىٌه ـ ِغ٩ ـ فٝ لـٛي ثٌٖـجعٌ ، ٚصؤهٞ غٌٛ ثٌفُٙ، ٌضٖىً ًج٠ج
 (  44) +ٚٙج٠ج ثٌٕن١ًة ثٌْعٛهٞ عذو هللا ثٌنٌِٖٟ فٝ

 صٌثءٜ ٌٕج ٌِر ىثس ١ٙ  
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 أفجٟ دٕج 
 ٚثّضوثً دىف١ٗ  
 فجِضجؿ ٌٔٙث    

 ٖفجٖ ٚغيٜ ٙقجًٜ ثٌ       
 أفجٟ دأف٩ِٕج              

 عُ لجَ                  
 . . .   صٛٝقج فَٔج                    

 . . .   عجه
   ٚفٝ فّٗ عجٙ  ١ٙٚجَ       

، ٚإىث وجْ ثٌٕ٘ لو ًٚه عٍـٝ ٘ـيث ثٌضٚـ١ُّ فـٝ ٚٝـعٗ ثٌّضعّـو ٌـٗ
فئٕٔــج ّــٛف ٌٔؽعــٗ إٌــٝ ٚٝــعٗ ثٌّفضــٌٛ ٚلٛعــٗ ف١ــٗ ٝــّٓ ثٌق١ــَ 

 :   ثٌّذ١ٓ عٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ، هٖثٌطذ١عٟ ٌٛؽٛ

               صٌثءٜ ٌٕج ٌِر ىثس ١ٙ      ـ  
  ......................  أفجٟ دٕج     ـ ـ  
  ..................   ٚثّضوثً دىف١ٗ      ـ  ـ ـ 
  ................   فجِضجؿ ٌٔٙث     ـ ـ ـ ـ ـ 
  ...............  ٚغيٜ ٙقجًٜ ثٌٖفجٖ     ـ  ـ ـ ـ ـ ـ 
  .............   أفجٟ دأف٩ِٕج     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
  .........   عُ لجَ      ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
  .......   صٛٝقج فَٔج       ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
  ...   عجه     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
  .   ٚفٟ فّٗ عجٙ  ١ٙٚجَ      ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 

لذــً ثٌنــٛٛ فــٝ ثٌىٖــ  عــٓ ه٨ٌــز ٘ــيث ثٌــٕ٘ ٠ٌثٚهٔــج ّــؤثي لــو 
ن : ٘ـً ٕ٘ـج ٌىٕٗ فٌٛ ٔفْـٗ ع١ٍٕـج ٚ٘ـٛ، ٠ىْٛ دع١وث عٓ ِْجً صٛؽٙجصٕج

ــع؟ ــً ثٌٖــجعٌ ًّــُ  ٕــىً ٕ٘وّــٟ ٠ؾْــُ ٕــىٍٗ مــجًػ ثٌٌّد . ٚ٘ــً صَّغ 
 ِغٍغـ١ٓ لـجةّٟ ثٌَث٠ٚـزثٌٌّدـع ـ وّـج ٠عضمـو ثٌّٕٙوّـْٛ ـ عـٓ ٠ٌٟـك ؽّـع 

. ًٚ٘ عًّ ثٌٖجعٌ ـ فٝ ٘يث ثٌٕ٘ ـ دٙـيث  صٌ؟ِٚضْج٠ٟٚ ثٌْجل١ٓ عٕو ثٌٛ
ــوث، ثٌضٛؽــٗ ّّ ــٗ ِضع ــٝ ِٕٛثٌ ــيٞ ، ّٚــجً عٍ ــج ثٌ أَ ٘ــٟ ٝــٌدز ٨ٍح ؟ ِٚ

ٚعٍـٝ غ١ـٌ ، ٠ع١ٕٗ دٛٝع ٘يث ثٌٕ٘ فٝ ٘يث ثٌٖىً؟ أَ ؽجء مذ٠ عٖـٛثء
ًٜ ؟   ٘و

ّ ١جٍس ٍِغَر ف١ّج مفـٟ ِـٓ  َع ُِ ٚفٝ ٘يث ثٌٕ٘ ٠ؾو ثٌّضٍمٟ ٔفْٗ أِجَ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85
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٠ضٛث٠ًــجْ فــٝ ٕــىً ِغٍغــ١ٓ ـ ، ٚــ١ٓ ِضْــض٠ٌٓدٕ، إٔــىجي صذــوٚ غ٠ٌذــز
ٚٔــ٘ آمــٌ فــٝ ٕــىً ، )ثٌذ١ــجٛ( ثفضٌثٝــ١١ٓ ـ ٚ٘ــٛ ِٛٝــٛ  هًثّــضٕج

ــٛثٍٞ ث٤ٝــ٩   ــجء، Parallelogramِض ــٝ ٙــًٛر ثٔقٕ ــٗ وــً ٝــٍع١ٓ ، ف ف١
. ٌٚعـــً ثٌـــيٞ ٠ّٕٙـــج ٕ٘ـــج ٘ـــٛ ثٌّغٍغـــجْ ثٌّضنف١ـــجْ  ِضمـــجد١ٍٓ ِضـــٛث١٠ٍٓ

ٚىٌــه فـ١ٓ ٠ؾــو ، ١ٕٟـجثٌٌّّـِٛجْ فـٝ ٕــىً د١ـجٛ فـٝ ِعجهٌــز عّجع١ٍـز دج
ٍٓ ثٔقٕـجء غ١ـٌ ٟذ١عـٟ . ٠ٚعطـٟ  ثٌّضٍمٟ ٔفْـٗ أِـجَ ٕـىً ـ ِىضـٛح ـ ِـٕق

ث٤ٍّٛح ثٌضؾ٠ٌوٞ فٝ ثٌفٓ ثٌضٖى١ٍٟ صفْـ١ٌث ٌضٛظ١ـ  ثٌّغٍـظ فـٝ ؽجٔـخ 
ِعج١ٔــٗ ث٠٦قجة١ــز عٍــٝ أٔــٗ ًِــَ ٩ٌّــضمجِز فــٝ ثعضــوثي ِــج ٠مــَٛ ع١ٍــٗ 

ٚـ١ٍٓ دعٞـّٙج ٝـٍع١ٓ ِض، ثٌٛٝع  ١ٌٖىً ٍث٠ٚز لجةّز صؾّع د١ٓ ١ٕت١ٓ
 .   ِضعجِو٠ٓ ٌذٕجء ث٨ّضمٌثً، دذعٜ

فٙـٛ ، ٚثٌٖجعٌ إى ٠ٌُّ ٔٚٗ عٍٝ ٘ـيث ثٌٖـىً ثٌّضـٛثٍٞ ث٤ٝـ٩ 
ـ عٍـٝ ثعضذـجً أٔـٗ  ٌِدـع ثٌؾـيًٚ ثٌّٕطم١ـز٠ؾـٌهٖ ِـٓ ٚؽـٛهٖ ثٌطذ١عـٟ ـ 

أّـٍٛح ة أٚ ِج ٠طٍـك ع١ٍـٗ دــ، ٍِٞ ع ِٕضرُ فٝ ٕىٍٗ ِٓ ؽ١ّع ثٌٕٛثفٟ
.  دٛٙـفٗ ؽذـٌث و١ٔٛـج+ة ٟٙ فـٝ ثٌق١ـجرٚ٘ٛ أٍّٛح دو٠+ ٌِدع ثٌّٚجٌـ

+ ٚإىث وــجْ ٌٌٍّدــع أ١ّ٘ــز وذ١ــٌر عٕــو ثٌّٕٙوّــ١ٓ فــٝ ًّــُ ثٌّْــجفجس
ـو ِـٓ ة ٌّنضٍ  ثٌٛفوثس ثٌٌّدعز  ّ فئْ ٚؽٛهٖ ثٌنفٟ فٝ صٚـ١ّّٗ ـ ثٌّضع

ــٗ دجّــضنوثَ ٘ــيث ثٌٖــىً فــ١ٓ ؽعــً ثٌّضٍمــٟ فــٝ  ثٌٖجعٌـــ لــو ٟذــع دٌثعض
 و٠ًجْٔـِٛ) ثٌـيٞ ثعضذـٌِٖٛٝع ثٌّْـضطٍع دقوّـٗ ٕـىً ثٌٌّدـع ثٌّغ١ـخ 

Mondrian ،Piet ٝأٚ ثٌٕقـش، ثٌعّـجًر( أًٙ ثٌض١ُّٚ فٝ وً ٕٟء فضٝ ف ،
 .   أٚ ثٌض٠ٌٛٚ

، ٚدـ١ٜ  فٞـجءّ٘ج، ٌمو أفٌ  ثٌٖجعٌ ثٌّغٍغ١ٓ فٝ ثٌَث٠ٚض١ٓ ثٌمـجةّض١ٓ
هّ٘ج ِٓ ِٛٝع ثٌٕ٘ ثٌٌّلٔ ٌىٟ ٠عطٟ ِعٕٝ آمٌ ِْضٕوث فٝ ىٌه   ٌ ٚؽ

ء آمـٌـ مــجًػ ، ٌذ٩غــزفـٝـ ثة ِؾــجٍ ثٌؾَة١ــز +إٌـٝـ ِمٌٛــز ف١ــظ ٠ُفَٙـُـ ٕـٟـ
ثه دٗـ ثٌىًـ +ثٌطٌؿ ثٌّـيوًٛ ء ٠ٌٚـ . ٚوٍّـج أِعٕـج  +ٚىٌـه دـأْ ٠طٍـك ثٌؾَـ

ء ِـج غ١ٌـ ٟذ١عٟـ فٝـ ٘ـيث ثٌٌُّـ ٠ؾـيدٕج إٌٝـ ، ثٌٕرٌ فٝ ثٌٖىً دوث ٌٕـج ٕٟـ
ثٌذـو٠ً عٓـ ثٌٌّدـع ثٌّغ١ـخ ِٓـ ثٌٖـجعٌ ، هثمً ثٌٌّدع ثٌيٕٟ٘/ ث٨فضٌثٟٝ
ٍٖ دـ١ٓ ثٌٞـ ثءٜ ٌٕـج( ٚ)أفـجٟ  ١ٌّ فٝـ وًـ ِٓـثٌيٞ ؽـجء فٝـ فجٌـز صّـج : )صٌـ

١ٌ غ١ذـز ـ ِٚـج ٠نف١ٗـ فٝـ  دأف٩ِٕج( ٚ)عجه( ٚفٝ ثٌقج٨س ثٌـغ٩ط وـجْ ّٝـ
ًّج ِٞجعفج فٝ )ٚفٝ فّٗ عجٙـ  ٚٙـ١جَ( ِٓـ مـ٩ي عـوَ  ٔفْٗ ـ ٠قًّ ٘

فٝ ثٌقجي ٚثٌّتي  ىٌه أْ ١ٌّٝ ثٌغ١ذـز فٝـ ِٛٝـع صٍّىٗـ ، ثٌضٛلع دجٌّضغ١ٌ
٘ٛ فٝ ثٌٛلـش ، ١ج ـ دّج ٠مضٟٞ ِٕٗ فعٍٗٚعوَ فًٖٞٛ ـ ع١جٔ، ٍِجَ ث٤ًِٛ
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ٌِّ ، ىثصٗ صأو١و عٍٝ إعذجس ثٌقًٞٛ ٚإ٠مجظ ِٓ ثٌغفٍز غ١ٌ ثٌٌّٚؿ دٙج فٝ ّ
ٓـ ثٌـيثس ثٌٖـجعٌر ِٓـ ثٌٌغذـز فٝـ صـوثًن ث٦ِىـجْ ٚثصمــجء ، ثٌنفـجء ثٌـيٞ ِى 

 .  ثٌىجّـ

ه دـ١ٓ مفـجء ثٌذ١ـجٛ ث١٠ًٓ، أِج ث٨مض٩ف ثٌّٛؽٛـ ، فٝـ ثٌّغٍغـ١ٓ ثٌّضٛـ
ف  Parallelogramٌّجعً فٝ ثٌٖىً ثٌّضٛثٍٞ ث٤ٝـ٩  ًٚلٔ ثٌٕ٘ ث ثٌّعمٛـ
ثٍٞ فـٝـ صمجدـًـ ، فـٝـ ٕــىٍٗ ثٌّٕقٕـٟـ فــئْ ث٠٤مٛٔــز ثٌّضذجهٌــز د١ّٕٙــج صذــ١ٓ ثٌضـٛـ

٠ٛٝـ ثًٌٚٛص١ٓ ، ٚثٌىٖ  عٕٗ، ثعضمجهث ِٕج أْ ثٌذقظ عٓ ثٌٖٟء، ٝوٞ
ث١٠ٍٓ ٕٙج ، فـٝـ مطــ١ٓ ِضـٛـ وـًـ ِّٕٙــج صقّـًـ ه٨ٌــز غ١ـٌـ ثٌو٨ٌــز ثٌضـٟـ صضٞـّـ

فذ١ّٕج صٖىً ًٙٛر ثٌنفجء فٝ ثٌذ١جٛ عذٌ ثٌّغٍغ١ٓ أ٠مٛٔـز غ١ـجح ، ث٤مٌٜ
ًر ، ث٨ّضمجِز لٔ فٝـ ٕـىٍٗ ثٌّٕقٕٟـ ٠نـجٌ  ثٌٚٛـ ٘ ثٌٌّـ فئْ ٚٝـع ثٌٕـ

ٚإىث وجْ ثٌّغٍظ فٝ ٔرٌ ثٌفٓ ثٌضؾ٠ٌوٞ ٠ٌَِ إٌٝ ، ث٤ٌٚٝ ِٓ ف١ظ ثٌو٨ٌز
غ١جح فئْ ، ٚثٌطّٛؿ إٌٝ ثٌمّز، ٚث٨ّضمجِز، ٚثٌم١جهر، ٚث٤ٔفز، صؾ١ْو ث٦دجء
ّّو، أٚ ث٤مٍِك صغ١١ذٙج، ٘يٖ ثٌٚفجس ٚعـوَ ؽـ٩ء ، فْخ ًأٞ ثٌٖجعٌ ثٌّضع
ٝ، ًٙٛصٗ ٌٍع١جْ ٛك، وجْ ثٌمٚو ِٕٗـ غ١ـجح ثٌٙـوف ث٤ّّـ ، ٚغ١ـجح ثٌّٖـ

ٚفٝـ غ١ـجح ، دجٌٕرٌ إٌٝ ًُّ ثٌّغٍظ فٝ ٕىٍٗ ثٌطذ١عٟ ثٌمجةُ عٍٝـ ثٌضقـوٞ
ثٌّٕضرٌـ  وّج ٠غ١خ ثٌـوًٚ، ٘يث ثٌٌَٙ ٠غ١خ فعً ثٌقًٞٛ فٝ إعذجس ثٌٛؽٛه
وّـج ، ٌٚـ١ِ دّـج ٘ٛـ وـجةٓ، ٌضؾ١ْو ثٌقوط دّج ٠ٕذغٟ أْ ٠ىْٛ ع١ٍٗ ثٌٛٝـع

ٌّج ٌٗ ِٓ ه٨ٌـز صعىِـ لٍـخ ث٤ٚٝـج  عٍٝـ ، )ث٠٤ٌْ( ثٌّمٍٛح فٝ ثٌّغٍظ
 .  غ١ٌ ٟذ١عضٙج

ٚصع٠َــَث ٌٙــيث ثٌضٚــًٛ ـ ٚدٖــىً ِغــج٠ٌ ْٔــذ١ج دــجٌٕرٌ إٌــٝ ثٌّغٍــظ 
 (  43):  ثٌٌّلٔ ـ ْٔضوي دٕ٘ ٌمجُّ فوثه

 

 هأ٣ذىوٌ أٟٔ وٕش ٨ أ

 ً٘ذ٨ أىوٌ أٟٔ 

 أ٨٢ٗ أىوٌ 

 ال أمًو

 

ــٗ  ــٝ هثٌ ــجء ف ــظ ثٌذٕ ًَ صٚــًٛٔج ِــٓ ف١ ٍْ ــٕ٘ ِــج ٠ٖــو أَ ٚفــٝ ٘ــيث ثٌ
، غ١ٌ أْ ثٌفجًق ٠ىّٓ فٝ أْ ٚٝـع ثٌّغٍـظ ٕ٘ـج ؽـجء فـٝ فـجٌض١ٓ، ثٌع١جٟٔ
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د١ّٕج فٝ ثٌقجٌز ثٌغج١ٔز ًفـٜ أْ ٠ضّـجُ ِـع ، فٝ ثٌقجٌز ث٤ٌٚٝ ؽجء ِمٍٛدج
أٚ وّــج ، ّمجدــً ٌــٗ فــٝ ٙــًٛر مف١ــز ؽْــوصٙج ٌٛفــز ثٌذ١ــجٕٛــمٗ ثٌغــجٟٔ ثٌ

أْ ٠ىــْٛ ٌِدعــج ٠ٍفــع ، فــٝ ِغــً ٘ــيٖ ثٌقــجي، ٠مــجي فــ١ٓ ٠ــٌفٜ ثٌّغٍــظ
ًٍ ، ؽَءٖ ثٌغجٟٔ . ٚإىث وٕـج لـو صطٌلٕـج لذـً ل١ٍـً  ٠ٚطٌفٗ عٍـٝ ؽٕـخ ِضـٛث

فـئْ ثٌؾـَء ثٌّـٌلٔ ٨ ٠مـً ، إٌٝ ٘ـيث ثٌؾـَء ثٌّْـضضٌ فـٝ ٌذـُٛ ثٌذ١ـجٛ
. ٌٚعـً لجّـُ فـوثه ٕ٘ـج ٠ٌِـٟ ِـٓ  ٌؾـَء ثٌّضنفـٟأ١ّ٘ز فٝ ثٌو٨ٌـز عـٓ ث

إٌـٝ أٔـٗ ٕـذ١ٗ دٛٝـع ٘ـيث ، ًٚثء صٌو١خ ٔٚٗ عٍٝ إ٠مج  دٌٚٞ ِمٍـٛح
، مجٙـز دعـو أْ صٍـذِ  ثٌضٕجّـٟ، ثٌّغٍظ ثٌّمٍٛح فٝ ٚؽٙـٗ غ١ـٌ ثٌطذ١عـٟ

ّّو صٌن  فْـخ ًأٞ ، دفعـً ثٌىذـشضيوٌٖ ٠ٌ٠و ثْ ٠ٙضُ دٗ ِٚج ٨ ٠ِج ٨ ٚصع
عُ فئْ صٕجّٟ ث٤ٌِ عّوث ٠ـٛفٟ دعـوَ ثٌٌٝـج  ِٚٓ، Sigmund Freudف٠ٌٚو 

ــج ٘ــٛ ِٖــن٘ ــٝ ِ ــج٤ٌِ ، عٍ ــٟ د ــك ث٤ِــٌ دٛٝــع ثٌّعٕ مجٙــز إىث صعٍ
ِـع ث٤مـي ، وقجي لجُّ فـوثه ثٌـيٞ ٨ ٠ٌغـخ فـٝ أْ ٠ضـيوٌ، ِٛٝع ٠ًذز

 .   ٚثٌضأًِ فٝ ثٌم٠ٌٕز ثٌوثٌز ٌفعً ث٨ّضٌؽج ، فٝ ث٨عضذجً ه٨ٌز ٨ ثٌٕجف١ز

ّعوٞ ٠ّٛ  فـٝ ٙـًٛر ٕـع٠ٌز ِذ١ٕـز ٚثٌقجي ٔفْٗ ٠طٌفٗ ع١ٍٕج 
 ( 42) +ثٌْجعز ث٤م١ٌرة عٍٝ ٕىً ِغٍظ لجةُ ثٌَث٠ٚز ف١ٓ ٠مٛي فٝ

 

 . . .   فجمضذتــٛث 

 ٚفٟ ّؾوثصٕج ثمضذتٛث 

 ٚصقش ٔؾَٛ ِٓ لجهٚوُ ثمضذتٛث 

 ٚفٟ ثٌٚق  ثٌضٟ ّطٌصُ ثمضذتٛث  

 ٚفٟ ثٌىضخ / ثٌّمجٟ٘/ ثٌٌّٖح/ ثٌّذغٝ  

 

، ِمٚوٖ عٓ ثٌٕٚـٛٗ ثٌْـجدمزٚٔ٘ ّعوٞ ٠ّٛ  ٨ ٠نضٍ  فٝ 
عٕــوِج أٙــذـ ٌٍقٌوــز عٍــٝ ّــطـ ثٌٚــفقز هًٚ ٍِفــش فــٝ أعٕــجء ص٩عــخ 

، ٚدضفٕٕــٗ فــٝ ثٌضٚــ١ُّ، ٚدٖــىً ِغــج٠ٌ ٌٍٖــىً ثٌطذ١عــٟ، ثٌٖــجعٌ دجٌّىــجْ
دّـج صْـضوع١ٗ ، ثعضمجهث ِٕٗ أْ فٝ ىٌه هًٚث ٠ْـُٙ فـٝ صقـًٌٖ ِـٓ وـً ل١ـو

ِٚــج ٠ٕــٛٞ ، ٌٖــع٠ٌزثٌم٠ٌٕــز ثٌوثٌــز دــ١ٓ ِــج ٘ــٛ عجدــش فــٝ ه٨ٌــز ثٌٚــًٛر ث
 .   صغ١١ذٗ ِٕٙج

ٚٙــًٛر ثٌذ١ــجٛ فــٝ ٔــ٘ ّــعوٞ ٠ّٛــ  صمــضقُ ِٕــجدع ٨ٚعــٟ 
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عٕـوِج ٠ضأِـً فـٝ ، ٚصوفعٗ إٌٝ ثٌىٖ  عٓ ٌِثوـَ ثٌـٌجٜ ثٌنف١ـز، ثٌّضٍمٟ
ــز ِغــَٜ  ــٌثًٖ ـ ثٌٞــّٕٟ ـ دجٌفٖــً ِــٓ ًٚثء ِقجٌٚ ــه ثٌفٌثغــجس إل صٍ

ــج ٨ ٠ؾــوٞ ــٌث  ثٌّقــ٠١ دجٌٖــجعٌة.  ث٨ّــضضجً ًٚثء ِ ــٟ ثٌف ــو، فف ، ثٌؾو٠
٠ضٛؽــٗ ٘ــيث إٌــٝ ِفــٌهثس أمــٌٜ لــو ، وجٔذغــجق أدٙــٝ ٌؾ١ــً ِــج دعــو ثٌفٖــً

ِٓ ف١ظ إٕٔج ٠ؾـخ ، فٝ ثِض٩ء ِج، ٠ؾو٘ج فٝ ِْضٕوثس أمٌٜ ٌٙيث ثٌفٌث 
أْ ٔفضٌٛ أْ ثٌفٌث  ٨دو ٌٗ ِـٓ ِْـضٕوثس  أٞ ٨دـو أْ ٠ْـضٕو إٌـٝ ٕـٟء 

، ّْـضٕوثسدٙـيٖ ثٌ، ٨ٚدو أْ صىْٛ عّز دمع ِـج فـٝ ٘ـيث ثٌنـٛثء ٍِّـٛءر، ِج
ــو صىــْٛ ِفــٌهثس ٘ــيث ثٌنــٛثء ، ٚ٘ــٟ ٨ صذــوٚ ٚثٝــقز، ٚ٘ــيث ث٨ِــض٩ء ل

إّٔج صضٖىً ِع ثٌىضجدز ٚثٌضٟ صىـْٛ ًَِٚعـز فـٝ أِىٕـز ّـ٠ٌز ؽـوث ، ِجه٠ز
ٌَؽـً ثٌٖـجعٌ ، ِٖٕٚٛـز ؽـوث، ٚغجِٞـز ؽـوث، ِٓ ثٌوِج  ِِ ٚفـ١ٓ صـومً 
 (  45)ٍِٛٙز ِعٕٝ ِج.+، .ٚصضّمو . فئٔٙج صٕضرُ ثٔضرجَ ثٌطذ١عز.، ثٌٍغٛٞ

ّــٜٛ ِقجٌٚــز إٕــٌثن + ٕــع٠ٌز ثٌضــٛثٍٞة ٌٚـ١ِ ف١ّــج ِــٌ دٕــج ِــٓ
أٚ ، ٚصفى١ـٌ فـٝ ثٌّٞـّْٛ، ثٌّضٍمٟ ف١ّج ٠غ١ٌٖ ثٌٕ٘ ِٓ صأِـً فـٝ ثٌٖـىً

، فٝ ص١ًٙٛ ِج ٠ْعٝ ثٌٖجعٌ إٌٝ ثٌضنفٟ ِٓ ًٚثةٗ فٝ ٘ـيث ثٌّقـٛ عّـوث
ــٝ  ــك ِعٕ ــجٛ ؽــجءس ِــٓ أؽــً صقم١ ــَ ثٌذ١ ــٟ أْ ٙــًٛر ف١ ٚ٘ــيث ٨ ٠عٕ

دً دموً ِج وجْ ىٌـه ـ أ٠ٞـج ـ دّمضٞـٝ ِـج ٠ْـضوع١ٗ ، خِٞجفًج ٌيثصٗ فقْ
ـــز، ثٌٛلـــٛف عٍـــٝ ِـــج ٘ـــٛ ِؾٙـــٛي  ّ ْٕو ٚثٌّعـــجٟٔ ، ٚوٖـــ  ث٤ّـــٌثً ثٌّ

إْ ثٌفٕــجْ ثٌــول١ك فــٝ  Ezra Poundة ٚفــٝ ٘ــيث ٠مــٛي إًٍث دٛٔــو، ثٌوف١ٕــز
ٕٙعضٗ فم٠ ٠ْضط١ع أْ ٠ضٌن صأع١ٌث وجف١ج فـٝ ٕنٚـ١ضٗ ٚأفىـجًٖ ثٌنجٙـز 

و ٘يث وغ١ٌث فٝ ثٌىٍّجس ثٌضٟ ٠ّىـٓ أْ ٠مٌأ٘ـج أٞ .ٚٔقٓ ٨ ٔؾ . فٝ عٍّٗ.
فـٝ ثٌٖـمٛق ثٌضـٟ ٨ ٠ـوًوٙج إ٨ ، دً فٝ ثٌّفجٙـً ثٌول١مـز ٌٍٚـٕعز، ثٌِا
عذـٌ ِـج ، ثٔط٩لج ِٓ ثٌضؾٌدز ثٌؾّج١ٌز ٌٍمجًا ث٨فضٌثٝـٟ، (40) +ثٌقٌفٟ

:  ِـٓ صعـجٌك ثٌٕٚـ١ٓ، أٚ ثٌّغ١ ذـز، صمَٛ دٗ صؾٌدضٗ دجّضٕضجػ ثٌفىـٌر ثٌغجةذـز
، ًلــٔ ت دمـوًثس ثفضٌثٝــ١ز صـُـوِمً ثٌّضٍمـٟ فــٝ فعـً أفــك ثٌضٛلــع ]د١ـجٛ/

دجفغـــج عـــٓ دٕجةـــٗ ، ٚٝـــّٓ ثٌضقـــٌن ِـــع ثٌـــٕ٘، ٚفـــك ًج٠ـــز ثٌٚـــًٛر
فـٝ ثٌٚـًٛر  ٝٚثٌىٖ  عٓ فىٌر دـجٟٓ ثٌّعٕـ، د١ٓ ثًٌٚٛص١ٓ، ثٌّضىجًِ
 .   ٚثٌّٛث١ٌز ٌٍٕ٘ ثٌّىضٛح، ثٌّضٛث٠ٍز

، عٌف١ــزِٚــٓ ٕ٘ــج ٠مضٞــٟ ث٤ِــٌ صطٍــخ لــوً عــجٍي ِــٓ ثٌمــوًثس ثٌّ
إٌــٝ ، ٌضؾــجٍٚ عــٌٛ ثٌٚــًٛر فــٝ ٕــىٍٙج ثٌٌّّــَٛ، ٚثٌّٙــجًثس ثٌيٚل١ــز

دٕضٛءثس ص٠ًٛٚز مٍ  ثٌٚـًٛر ثٌّذطٕـز ، ٌٙيث ثٌذ١جٛ+ ِّىٕجسٍ ة مٍك
، وّج ٌٛ أْ ثٌّضٍمٟ ٠ٕٚع ِعجٟٔ ِـٓ ثٌٛثلـع ثٌّـأِٛي، فٝ ثٌّعٕٝ ثٌّنذٛء
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ج ف١ّـج ظٙـٌ ِٕٙـ، ٠ٌّّٚٙج فٝ ٌٛفز ٍِٛٔز دج٨فضّج٨س ِٓ لٍـخ ثٌمٚـ١ور
فْـذّج ، ِٓ م٩ي صٛلعجس أفك ثٌّضٍمـٟ، ٚدًٚٛر صعٕٟ ثٌضّجعً، ِٚج دطٓ

ثٌّعذــٌ عٕـٗ فــٝ ، ٚثّــضذٙجَ ثٌمٚـو فــٝ ثٌذ١ـجٛ، ظٙـٌ ِـٓ غ١ــجح ثٌضع١ـ١ٓ
ــز ــٟ+ة ٙــًٛر ه١ٌ٨ ــج، صذٚــٌ عــ١ٓ ثٌّضٍم ــٓ ، ٨ٚ ٠ٌث٘ ــج ِ ــو صّغٍٙ إ٨ دع

 .   م٩ي ثٌضأًِ فٝ ثّضؾ٩ء ِج ٘ٛ مفٟ

ٍٍ ِع ثٌـٕ٘ ث٤ّـج٠ُقجٚي ثٌٖجعٌ صٛظ١  ثٌذ١جٛ ، ٌيٌه ، فٝ صٛث
صضٍْٛ دـأٌٛثْ ى١ٕ٘ـز ٌّـج صـوي ، ١ٌٖىً صًٚٛث فٝ ِمجٟع فٌو١ز، ثٌّىضٛح
ف١ـظ ، ٠ذمٝ ف١ٙج ثٌمجًا ٌِصذطج دعجٌُ إٔذٗ ِج ٠ىْٛ دعـجٌُ ثٌفجٔضج٠ٍـج، ع١ٍٗ

ٚثٌـٕ٘ ثٌـيٞ ٠ٌ٠ـو ، ٠ضٖجده ثٌقًٞٛ ِع ثٌغ١ذز ف١ّـج دـ١ٓ ثٌـٕ٘ ثٌّـٌلٔ
ه ٌضـأ١ٌٟ ًج٠ـج ثٌـٕ٘ فـٝ ٕـ١ٌّٛضٗ ٚىٌـ، ثٌٖجعٌ صّغٍـٗ فـٝ ثٌفـٌث  ثٌذـجٟٔ

غ١ٌ أٔٙج صقضّـً إٕـعجعج ، ١ٌِ ٌٙج دوث٠ز ٨ٚ ٔٙج٠ز، ثٌّوعجر ٌو٨ٌز ِٖضٌوز
١ٞ١ِٚج ِضٛث٠ٍج فٝ صعجٝو د١ٓ ِج ٘ٛ د١جٛ / ّٛثه  ث٤ِـٌ ثٌـيٞ ٠عطـٟ 

٠قًّ فـٝ ِعج١ٔـٗ ، ّٝٓ ١ْٔؼ ِضٌثد٠، ْٔمج ِض٩فّج ف١ّج د١ٓ ثًٌٚٛص١ٓ
:  ّٛــجٟز لجعــوص١ٓ ِقــ٠ًٛض١ٓ ّ٘ــجٙــًٛر ثٌضّجّــه ثٌــيٞ صغذــش ٙــقضٗ د

 .   ثٌضىٌثً ٚث٨فضذجن+

إْ صٌو١خ إ٠مج  ثٌٖىً ثٌذٚـٌٞ عٍـٝ ثٌذ١ـجٛ ٘ـٛ ِـج ٠ُٕٖـب ٔضـٛءث 
ٚوــأْ فــجي ثٌــٕ٘ ، ِٚىٍّــز ٌّعٕــجٖ، ِضٛث٠ٍــج ٌٚــًٛر ِضّّــز ٌذٕــجء ثٌــٕ٘

ــٝ ٙــًٛص١ٓ ِضىــًٌص١ٓ ــز دٛٝــعٗ ف ــجي فرــج ٌَِٕٚ ــجغّٟ ، ٔ ــٌهثه صٕ ٚدض
ٚ٘ــٛ ِــج ٠مــٛٞ ظــجٌ٘ر ، ثٌّٕضرّــزِضٖــجده ٨ فــوٚه ٌــٗ ِــٓ ثٌضمــجد٩س 

صأمي ِٓ ث٤ٌٚٝ ِـج مفـٟ ، ث٨فضذجن ف١ّج أعذضضٗ ثًٌٚٛر ثٌى١ٍز د١ٓ ٔر٠ٌ١ٓ
ف١ــٗ ة ٚلـو ثصفمضـج ف١ـٗ، ِٚـٓ ثٌغج١ٔـز ِـج عذـش ٔر١ــٌٖ فـٝ ث٤ٌٚـٝ، فـٝ ثٌغج١ٔـز

ِّّٟ دٙـيث ث٨ّـُ، دجٌٛٝع ث٤ٚي ـ ٚإْ ، أعٕٟ أْ ثٌّعٕٝ ثٌغجٟٔ ٌـٗ ديثصـٗ ثٌضْ 
٨ ِْجٚثرُ ثٌغجٟٔ دج٤ٚي  ٤ْ ث٨ُّ ٌـٗ ٘ـٛ وّـج لـو ل١ـً ٌُ صىٓ عُ ِعجهٌزٌ ٚ
أٚ ، ٚ٘يث ِج أٍٟك ع١ٍـٗ ثٌذ٩غ١ـْٛ دجٌقـيف ثٌضمـجدٍٟ( 41) +دجٌٛٝع ث٤ٚي

. ٌٚعً فٝ ٘يث ثٌضٕـجغُ ث٠٦مـجعٟ ِـج ٠ٖـىً ٚفـور ثٌـٕ٘ ٚٔـذٜ  ث٨فضذجن
 .   صّجّىٗ

٠ٚضىـًٌ ، ٚإى ٠ذٌٍ ٘يث ثٌضمـجٟع دـ١ٓ ٘ـي٠ٓ ثٌٕر١ـ٠ٌٓ دٖـىً ٚثٝــ
غجٌذــج ِـج ٠ىــْٛ إٔــذٗ دجٌّــو ، فــئْ ٚلعــٗ، ر ِضٛث٠ٍــز دٖــىً مفـٟفـٝ ٙــًٛ

ٚدّـج ٨ ، إٌـٝ ِـج ٌـ١ِ ٌـٗ فـو، ثٌذٌٚٞ د١ٓ ِج ٘ٛ ف٠َ١جةٟ ِٚج ٘ٛ م١جٌٟ
 .   ٠م  عٕو ِو
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 ِٚوًّز وْٛٔضجِٔ ث٤ٌّج١ٔز د١ٓ ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز ثٌمو٠ّز

 أؽٔل ٤ٍٔو اُؼبهٞهك . 

 

٘ــ( ةثٌذ١ـجْ 455:  س) د١ّٕج صـي٠ع ث٦ٕـجًر إٌـٝ وضـجح ثٌؾـجفع  /1 /7
فـئْ ِضأِـً غـ٩ف ِنطٟٛـز وـٛد٠ٌٍٟ ، ٚثٌضذ١١ٓ+ دٙيٖ ثٌٚـًٛر ثٌنط١ـز

:  ّــ١ٍقع دٛٝــٛؿ أْ ثّــُ ثٌىضــجح ثٌّىضــٛح ع١ٍٙــج ٠ؾــٟء دٙــيٖ ثٌٚــًٛر
+ ٨ دـجعٕض١ٓ، ةثٌذ١جْ ٚثٌضذ١ٓ+ ٚ٘ـٛ ث٤ِـٌ ، د١جء ٚثفـور فـٟ وٍّـز ةثٌضذـ١ُّٓ

ــٝ ٌّنطٟٛــز ــٝ ِٚــًٛر ثٌٚــفقز ث٤ٌٚ ــيٞ ّــ١ٍقرٗ عٍ ــز  ٔفْــٗ ثٌ ِىضذ
َ( 7322:  )س ٌمو فـجٚي ِقمـك ثٌىضـجح عذـو ثٌْـ٩َ ٘ـجًْٚ . (1) ف١ٜ هللا

، فإًٔو إٌٝ ٘يث ثٌٍّقـع ّٚـؾٍٗ، أْ ٠ضوثًن ث٤ٌِ ف١ّج دعو ٟذعضٗ ثٌٌثدعز
ِعٍـ٩ ىٌـه ِـٓ ثٌٕجف١ـز ، ٚٚعو دضغ١١ٌ ٘يٖ ثًٌٚٛر فـٟ ثٌطذعـجس ث٩ٌفمـز

أْ ٠غــٌ ٘ــيث ِٚــٓ عــُ ٠ٚــعخ صن١ــً ، ثٌف١ٕــز دــأْ ثٌذ١ــجْ ٘ــٛ ثٌضذ١ــ١ٓ ٔفْــٗ
ــــجَ ثٌؾــــجفع ــــجح ىٚ ٕــــم١ٓ ، ثٌضٌو١ــــخ ٚثفــــوث فــــٟ ِم ِٚٞــــ١فج أْ ثٌىض

 :   ِضوثم١ٍٓ

ــجً   ــٓ ثٌٕٚــٛٗ ٚث٤مذ ــجًٖ ثٌؾــجفع ِ ــج ثمض ــٛ ِ ةثٌٖــك ث٤ٚي ٘
ٚ٘ـٛ ، ٚو٩َ ثٌعٌح ٚثٌَ٘ـجه ٚٔقـٛ ىٌـه، ٚث٤فجه٠ظ ٚثٌنطخ ٚثٌٛٙج٠ج
ًصٗ . ٚثٌٖك ثٌغجٟٔ ٘ٛ ثٌٕمو ث٤هدـٟ فـٟ ٙـٛ ِج ٠ع١ٕٗ ثٌؾجفع دىٍّز ثٌذ١جْ

فٍٍؾجفع فٟ ٘يث ثٌىضجح ٔرٌثس فجفٚز فـٟ ٔمـو ٔٚٛٙـٗ ٚفـٟ ، ثٌّذىٌر
ــز ــو، ثٌىــ٩َ دٚــفز عجِ ــٓ ثٌٕم ــه دف ــو ىٌ ــيٖ ، صْــّٝ دع ــيٖ ثٌٕرــٌثس ٚ٘ فٙ

   . (2) ثٌمٛثعو ثٌضٟ ّجلٙج ثٌؾجفع ٘ٛ ِج عٕجٖ دىٍّز ثٌضذ١ٓ+

٠ـــضقىُ ّـــ١جلٗ ، ٠ــٕٜٙ ٘ـــيث ثٌـــٕ٘ ّٔٛىؽـــج ٌٕرـــٌر لـــجًا صم١ٍـــوٞ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ًْو١ٍز هثً ثٌعٍَٛ ـ ؽجِعز ثٌف١َٛ، لُْ ثٌذ٩غز ٚثٌٕمو ث٤هدٟ ٚث٤هح ثٌّمج 

، ثٌذ١جْ ٚثٌضذ١ـ١ٓ ٌٍؾـجفعت : ِموِز ثٌضقم١ك ]ًِٕٖٛ د١ٓ ٠وٞ وضجح : عذو ث٩ٌَْ ٘جًْٚ : ٔرٌث (1) 
   . 40، 47ٗ، 7332َ، 1ٟ، ثٌمجٌ٘ر، ِىضذز ثٌنجٔؾٟ

ي صقم١ــك  : عذــو ثٌْــ٩َ ٘ــجًْٚ : ثٔرـٌـ (2)  ثط ثٌعٌدــٟ فـٛـ ف أهد١ــز هًثّــجس ٔمو٠ــز فــٟ ثٌضـٌـ لطـٛـ
ث٘ٓ ِٚع  . 32، 31ٗ، 7322َ، ِىضذز ثٌْٕز، ثٌضٌثط ٘يث فجٌىضجح ٨ ٠َثي ٠طذـع إٌـٝ ٚلضٕـج ثٌٌـ

٘ـٟ ثٌْـذخ صـٗ ًٚدّج صىْٛ ٚفج، هْٚ إٕجًر إٌٝ ِذًٌثس ٘يث ث١ٌٕٚع، فج٩ِ ثًٌٚٛر ثٌّضوثٌٚز
   . فٟ عوَ إٔؾجٍٖ ٚعوٖ
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ــز  ــج٠ًنٟ ثٌنــجٗ دع١ٍّ ــٗ ثٌٕٚــٛٗ ِٚٞــج١ِٕٙجثٌض ــُ ، صٛؽ١ ــٓ عَ ٚإْ صى
ــيٚي ــأٌٛف ٚثٌّذ ــٓ ثٌّ ــجق ِ ــز ِقــوٚهر ٩ٌٔعض ــٟ ٌــُ ، ِقجٌٚ ــه ثٌض ــج صٍ فئٔٙ

. فـو٠غٕج  صْعفٙج ِعٌفـز ِٕفضقـز عٍـٝ ثٌّْـضؾوثس فـٟ ١ِـوثْ ثٌٕمـو ث٤هدـٟ
، ٨ ثٔضمــجهث ٨ٚ ص٠ٌٚؾــج ٌٙــيٖ ثٌّْــضؾوثس، ٕ٘ــج ٨ ٠عــوٚ أْ ٠ىــْٛ صٛٙــ١فج
ِّٚٙـج ٠ىـٓ .  إهًثن فم١مـز ثٌعّـً ثٌفٕـٟ ثٌضٟ ًدّج ٌٜٔ ف١ٙج لٚـًٛث عـٓ

وٛٔــٗ ٠ٚــٍـ ِٕذٙــج فــٟ ، دطذ١عــز ثٌّمــجَ، ٠ع١ٕٕــج ِــٓ ٘ــيث ثٌــٕ٘ أ٠ٞــج فمــو
ٚث٦ٌّـجؿ إٌـٝ ثٌضــوثمً ثٌـو٨ٌٟ ثٌىـجةٓ دـ١ٓ ٌفرضـٟ ثٌذ١ــجْ ، ًٙـو ثٌرـجٌ٘ر

ِــٓ ٍث٠ٚــز ِٕطمــٗ ، ٚثٌضذ١ــ١ٓ  ١ٌضْــٕٝ ٌٕــج ثٌٌٛــٛػ إٌــٝ عــجٌُ ثٌىضــجح ٔفْــٗ
ـــٟ ٔٚٛٙـــٗ ـــً ف ـــيثصٟ ثٌّجع ـــز ِٕطـــك صفٌٝـــٗ ثٌٕرـــٌر ٨، ثٌ ـــٓ ٍث٠ٚ ِ 

ٌـٕنٍ٘ إٌـٝ ٍعـُ ِـؤهثٖ أْ ، ثًٌّٛٚعز ثٌّؤٌٟر ٌّوٚٔجس ثٌذ٩غز ثٌمو٠ّز
ٔر٠ٌز ثٌؾجفع ثٌذ١ج١ٔز ثٌضٟ ٠وٕٕٙج وضجدٗ صَثٚػ فـٟ صٛؽٙجصٙـج دـ١ٓ ِؤٌـ  

ــٗ ــٕ٘ ِٚضٍم١ ــ٥ٚي ، ثٌ ــجْ ٌ ــٝ ثٌذ١ ــٛفٌر عٍ ــظ صضٚــً ثٌٕٚــٛٗ ثٌّض دق١
ىٌـه ثٌـيٞ ، ثٌضذـ١ٓ ٣ٌمـٌ فٟ ف١ٓ صضًٚ ثٌٕٚٛٗ ثٌّضٛفٌر عٍٝ، ِّٕٙج

 .   أْ ٠ىْٛ ثٌٕجلو ٔفْٗ، صقش ظٌٚف ِع١ٕز، ِٓ ثٌّقضًّ

ــجٌذٕٝ ، فــٟ ٘ــيث ث٦ٟــجً  /2 /7 ــز ث٨صٚــجي د ثٌــيٞ صقــوٚٔج ف١ــٗ ًغذ
ّـ١ٍمجٔج ثٌـٕ٘ ، ٚثٌضـو١ًٌ عٍـٝ ٘ـيث ثٌـيٞ ٍعّٕـج، ث١ٌٚ٤ز ٌٕر٠ٌـز ثٌؾـجفع
 :   ثٌٌّوَٞ ثٌيٞ ٠مٛي ف١ٗ

ٚوٍّـج وـجْ ، ٚعٍٝ ث٦فٙجَ ٚثٌضفُُّٙ، ةِوثً ث٤ٌِ عٍٝ ثٌذ١جْ ٚثٌضذ١َُّٓ
، وّـج أٔـٗ وٍّـج وـجْ ثٌمٍـخ إٔـو  ثّـضذجٔز وـجْ أفّـو، ثٌٍْجْ أد١ٓ وجْ أفّـو

ُّضفُِّٙ عٕه ٠ٌٕىجْ فٟ ثٌفًٞ+ ُّفُٙ ٌه ٚثٌ   . (1) ٚثٌ

إْ ٔعش ٘ـيث ثٌـٕ٘ دـجٌٌّوَٞ ٠ْـضّو ِْـٛغجصٗ ِـٓ ثفض٩ٌـٗ ِٛلـع 
ٌعٕـٛثْ فـٟ ٙـًٛصٗ ِٚـٓ صّجّـٗ ثٌٛثٝــ ِـع ث، ثٌّٙجه فٟ مطذـز ثٌىضـجح

ِٚــٓ أٔــٗ ٠قــٛٞ عذــجًثس ِضٌثٙــز فــٟ ، ثٌضــٟ إٔــٌٔج إ١ٌٙــج، غ١ــٌ ثٌٌثةؾــز
صضـــجدع  ٠ىـــجه ٠ىـــْٛ فٞـــًٛ وـــً ٚثفـــور ِٕٙـــج ِمضٌٔـــج دٛظ١فـــز صفْـــ٠ٌ١ز 

ٌٚـــٛ عٍـــٝ ٔقـــٛ ، ِٚـــٓ عـــُ فئٔـــٗ ٠ّٕقٕـــج ّـــذ٩١، ٌعذـــجًثس أمـــٌٜ ّـــجٌفز
ٌضٖــع١خ ثٌّـــجهر ثٌّعٌف١ــز ثٌضـــٟ ٠ٕغٌ٘ــج ثٌىضـــجح فــٟ فٚـــٌٛٗ ، ثفضٌثٝــٟ

:  دق١ظ ٠تـٛي ث٤ِـٌ إٌـٝ إظٙجًٔـج عٍـٝ ٌٟفـٟ ثٌع٩لـز ث٦دوثع١ـز، مذٍزثٌّ
ثٌــيٞ ٠ؾــٟء ، صّجِــج وّــج صؾٍــٝ ىٌــه فــٟ ثٌــٕ٘ ثٌقــجٌٟ، ث٤ه٠ــخ ٚثٌّضٍمــٟ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، عذـو ثٌْـ٩َ ٘ـجًْٚ : صقم١ـك، ثٌذ١ـجْ ٚ]ثٌضذـ١ٓت : (أدٛ عغّجْ عٌّٚ دٓ دقٌ) ثٌؾجفع : ثٔرٌ (1) 

   . 77ٗ، 7332َ، 1ٟ، ٌرثٌمج٘، ِىضذز ثٌنجٔؾٟ
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:  ف٥ٍه٠ـخ ِفـٌهثس، ِق٩ّ دّفٌهثس ِٓ ثٌّّىٓ ص٠ٍٛعٙج دج٠ٌْٛز ع١ٍّٙج
ُٙ : ثٌضذــ١ٓ ٚثٌــضف ٌٍّٚضٍمــٟ ِفــٌهثس، ثٌذ١ــجْ ٚث٦فٙــجَ ٚثٌٍْــجْ ٚثٌّفٙــُ ٌــه

. ٠عٞـو ِـٓ ٘ـيث ثٌضٛؽ١ـٗ ِـج ّـ١ٍمجٔج ِـٓ ٔٚـٛٗ  ٚثٌمٍخ ٚثٌّضفُٙ عٕـه
ٚصىٖ  عٓ صًٚٛ ِٙـ١ّٓ لٛثِـٗ ثٌع٩لـز ، أمٌٜ صغٌف ِٓ ثٌّع١ٓ ىثصٗ

٠ْضٛٞ فٟ ىٌه ٘ـيٖ ثٌٕٚـٛٗ ثٌضـٟ ٠ٚـٛغٙج ٘ـٛ ، ثٌؾو١ٌز ثٌىجةٕز د١ّٕٙج
 :   فّٓ ث٤ٌٚٝ لٌٛٗ فٟ صع٠ٌ  ةثٌذ١جْ+، ٚصٍه ثٌضٟ ٠مضذْٙج عٓ غ١ٌٖ

ٚ٘ضــه ثٌقؾــجح ، ؽــجِع ٌىــً ٕــٟء وٖــ  ٌــه لٕــج  ثٌّعٕــٝ ةثّــُ 
٠ٚٙؾــُ عٍــٝ ِقٚــٌٛٗ ، فضــٝ ٠فٞــٟ ثٌْــجِع إٌــٝ فم١مضــٗ، هْٚ ثٌٞــ١ٌّ

٤ْ ِــوثً ث٤ِــٌ ، ِٚــٓ أٞ ؽــِٕ وــجْ ثٌــو١ًٌ، وجةٕــج ِــج وــجْ ىٌــه ثٌذ١ــجْ
   . (1) ٚثٌغج٠ز ثٌضٟ إ١ٌٙج ٠ؾٌٞ ثٌمجةً ٚثٌْجِع إّٔج ٘ٛ ثٌفُٙ ٚث٦فٙجَ+

 :   دٌث١ُ٘ دٓ ِقّو لٌِٛٗٚٓ ث٤مٌٜ ٔمٍٗ عٓ إ

، ة٠ىفٟ ِـٓ فـع ثٌذ٩غـز أ٨ ٠ـؤصٝ ثٌْـجِع ِـٓ ّـٛء إفٙـجَ ثٌٕـجٟك
   . (2) ٨ٚ ٠ؤصٝ ثٌٕجٟك ِٓ ّٛء فُٙ ثٌْجِع+

ٟٚ٘ ٔٚٛٗ صؤوو أْ ثٌذ٩غز ثٌضٟ ٠ؤّـِ ثٌؾـجفع فـٟ ِٖـٌٚعٗ 
وّـج أٔٙـج أ٠ٞـج ١ٌْـش ِؾـٌه ، ١ٌْش د٩غز ثٌّؤٌ  ثٌّض٠ٍْ دضٍّىٗ ثٌٕ٘

ثٌضـٟ صعٕـٝ ، إٔٙج إٌٝ ؽـٛثً ٘ـيٖ ٚصٍـه د٩غـز ثٌّضٍمـٟ، د٩غز ثٌٕ٘ ثٌٙجةُ
ٟٚذ١عـز ٖٔـجٟٗ ثٌمٌثةـٟ ، ٚهًؽز صـأعٌٖ، ٚدضقو٠و ٟذمضٗ، دضفق٘ إِىجٔجصٗ
 .   إٍثء ثٌٕٚٛٗ

٘ــيث ثٌضٛؽــٗ ثٌــيٞ صىٖــ  عٕــٗ ٔٚــٛٗ ثٌؾــجفع ٨ ٠ٕٖــخ دٙــج  /4
ٚإّٔج ٠ْضٌٟٛ عٍٝ أغٍخ ثٌّوٚٔجس ثٌذ٩غ١ز ثٌعٌد١ز فٟ ثٌعٚـًٛ ، ٚفو٘ج

)أٚ ٌٕمـً دقْـخ  صٍه ثٌضـٟ أٌٚـش دـوًٚ٘ج عٕج٠ـز فجةمـز ٌٍّضٍمـٟ ،ث٩ٌفمز ٌٗ
٠ٚىفٟ أْ ٔوًٌ عٍٝ ىٌه دج٦ٕـجًر إٌـٝ أْ ، : ثٌّنجٟخ( ث٤هقثٌّٚطٍـ 

دٚــفز ، ثٌّذجفــظ ثٌضــٟ صٖــىً و١ــجْ ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ــز لــو ٙــذش ث٘ضّجِجصٙــج
ٚألٚو أٔٙج وجٔش صٌلـخ هثةّـج ِـج ٠طـٌأ عٍـٝ ثٌو٨ٌـز ، عٍٝ ثٌّعٕٝ، عجِز

صذعـج ٌّـج ٠ٍؾـأ ، ِٚج ٠ْضؾو فٟ ٔفِ ثٌّضٍمٟ ِٓ ثّضؾجدز إٍثء٘ـج، ِٓ صغ١١ٌ
ٌٚعـً ىٌـه ِـج هفـع أدـج ، إ١ٌٗ ثٌذ١ٍ  ِـٓ أّـج١ٌخ أعٕـجء صٚـ٠ٌفٗ فٕـْٛ ثٌمـٛي

: ةوـً ِـج صذٍـ   ٘ـ( ١ٌمـٛي فـٟ صع٠ٌـ  ثٌذ٩غـز335:  )س ٩٘ي ثٌعْىٌٞ
ِــع ٙــًٛر ِمذٌٛــز ، دــٗ لٍــخ ثٌْــجِع فضّىٕــٗ فــٟ ٔفْــٗ وضّىٕــٗ فــٟ ٔفْــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 10ٗ، ثٌذ١جْ ٚ]ثٌضذ١ٓت : ثٌؾجفع : ثٔرٌ (1) 
   . 21ٗ، ثٌذ١جْ ٚ]ثٌضذ١ٓت : ثٌؾجفع : ثٔرٌ (2) 
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:  )س ٚصقضـــً ٔٚـــٛٗ عذـــو ثٌمـــجٌ٘ ثٌؾٌؽـــجٟٔ . (1) +ْـــٓ ِٚعـــٌٛ ف
ثٌضٟ ّٕٝٙج وضجدٗ ةه٨ةً ث٦عؾجٍ+ ٕـأٚث عج١ٌـج فـٟ صّغ١ـً ٘ـيث ، ٘ـ(217

مجٙز صٍه ثٌضٟ صعجٌؼ ثٌفٌٚلـجس ثٌول١مـز ثٌىجةٕـز ، ثٌضٛؽٗ ثٌّٖضغً دجٌّعٕٝ
، ِـغ٩، د١ٓ ثٌو٨٨س ثٌّضٌٛور عٓ عذجًثس صضمجًح فٟ ٙـ١جغضٙج  إى صٖـ١ٌ

ـــٌق ـــٝ ثٌف ـــ١ٓ ٙـــ١غضٟ إٌ ـــو+ د ـــك ٠ٍ ـــك ةٚ ةثٌّٕطٍ ـــو ثٌّٕطٍ ، (2) : ة٠ٍ

ـــــــــش  ـــــــــ١ٓ ٙـــــــــ١غضٟ ةأأٔ ـــــــــٌٚق د ـــــــــجْ ثٌف ـــــــــٟ د١ ٚصْـــــــــضف١ٜ ف
: ة٘يث ثٌـيٞ  ٚصؾٍٟ ِغج٠ٌر فجي ثٌْجِع ٌؾٍّز، (3)..+ ..+ٚةأفعٍش فعٍش

ــز ــوَ ًّــ٨ٛ ةعــٓ فــجي ّــجِع ؽٍّ ــوَ ًّــ٨ٛ+ ل ــً ، (4) : ة٘ــيث ل ٚدجٌّغ
ذ٩غـز+ ٌضع١ّـك صٕٜٙ ٔٚٛٙٗ ث٤مـٌٜ ثٌضـٟ ٝـّٕٙج وضجدـٗ ةأّـٌثً ثٌ

٨ّـ١ّج فـ١ٓ ٍّٔــ إٌقجفـٗ ثٌٖـو٠و عٍـٝ ٔفـٟ أْ صىـْٛ د٩غـز ، ٘يث ثٌضٛؽٗ
عجةـــور إٌـــٝ ِؾـــٌه ، ّٚ٘ـــج ِـــٓ ثٌّقْـــٕجس ثٌذو٠ع١ـــز، ثٌؾٕـــجُ أٚ ثٌْـــؾع
ِٚقجٌٚضــٗ إعذــجس أْ ِــٌه ثّضقْــجّٔٙج إٌــٝ ثٌّعٕـــٝ ، ثٌضٖــجوً ثٌٚــٛصٟ

ّـ١ضُ ِٚعـٌٚف أْ ٘ـيث ثٌىضـجح ٠ٕـجلٔ لٞـج٠ج ، (5) ثٌٕجٕب فٟ ى٘ٓ ثٌْـجِع
ٚ٘ـٛ ِـج ٠ْـضوعٟ ث٨ٔضذـجٖ إٌـٝ ، إهًثػ ِعرّٙج صقش ِج ٠عٌف دعٍُ ثٌذ١ـجْ

ــز ــَٛ ثٌذ٩غــز ثٌغ٩ع ــ١ٓ عٍ ــٗ د ــٟ ىٕ٘ ــجًر ف ــٌٚثد٠ ثٌم ــجْ  ثٌ ــجٟٔ ٚثٌذ١ : ثٌّع
ٚثٌذو٠ع  ٚإىث ثّضقٌٞٔج ٕ٘ج ٔر٠ٌضٗ فٟ ةثٌٕرُ+ فْٛف صـَهثه ِعـو٨س 

ّؾـٌهر ٨ ىٌه أٔٙج صٌصىَ عٍٝ ث١ٌمـ١ٓ فـٟ أْ ثٌٍفرـز ثٌ، ٚٝٛؿ ٘يث ثٌمٛي
ــأ١ٌ  ــٟ ص ــوًػ ف ــٝ صٕ ــو فض ــٝ ، صف١ ــذـ فض ٨ٚ صْــضقك ٚٙــفج دقْــٓ أٚ دم

ــج دغ١ٌ٘ــج فــٟ ّــ١جق ٚفضــٝ صضعــجٟٝ ِعٙــج ثٌمــٜٛ ثٌّوًوــز ، صضعــجٌك ٔق٠ٛ
ٌّضٍك ٠ٍــ عذـو ثٌمـجٌ٘ فـٟ ِـٛثٟٓ ٕـضٝ عٍـٝ ٝـًٌٚر أْ ٠ىـْٛ دٚـ١ٌث 

ــ٩َ ــ١ٓ ، (6) دؾــٛثٌ٘ ثٌى ــيوٟ د ــٝ ثٌفٚــً ثٌ ــيٞ أّــٍّٗ إٌ ــٛ ثٌضٚــًٛ ثٌ ٘ٚ
ٚإغ٩ق دجح ثٌقو٠ظ عٓ ثٌٌْلجس ثٌٖـع٠ٌز ِـٓ ف١ـظ ، ٌٛثٌّعٕٝ ٚثٌغ

 :   ٠مٛي، ٟ٘ إعجهر ٦ٔضجػ ثٌّعٕٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً) ثٌعْــىٌٞ : ثٔرـٌـ (1)  جعض١ٓ : (أدـٛـ ٘ــ٩ي ثٌقْــٓ دــٓ عذــو هللا دــٓ ّـٙـ  : صقم١ــك، ]وضــجحت ثٌٚـٕـ

   . 52ٗ، 7320َ، د١ٌٚس، ثٌّىضذز ثٌع٠ٌٚز، ِقّو ثٌذؾجٚٞ
فّٓ) ثٌؾٌؽــجٟٔ : ٔرـٌـث (2)  ه ِقّــو  : صقم١ــك، ه٨ةــً ث٦عؾــجٍ : (عذــو ثٌمــجٌ٘ دــٓ عذــو ثٌـٌـ ِقّـٛـ

   . 720ٗ، 4111َ، ثٌمجٌ٘ر، ِىضذز ثٌنجٔؾٟ، ٕجوٌ
  . 743ـ  710ٗ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ : ثٌؾٌؽجٟٔ : ٠ٌٍَّو ثٔرٌ (3) 
  . 417ـ  733ٗ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ : ثٌؾٌؽجٟٔ : ٠ٌٍَّو ثٔرٌ (4) 
فّٓ) ٌؽــجٟٔثٌؾ : ثٔرـٌـ (5)  ثً ثٌذ٩غــز : (عذــو ثٌمــجٌ٘ دــٓ عذــو ثٌـٌـ ه ِقّــو  : صقم١ــك، أّـٌـ ِقّـٛـ

   . 47ـ  1ٗ، 7337َ، ثٌمجٌ٘ر، هثً ثٌّؤٟ، ٕجوٌ
   . 0، 5ٗ، أٌّثً ثٌذ٩غز : ثٌؾٌؽجٟٔ : ثٔرٌ (6) 
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أٚ فٚـً ِـٓ ، ة٨ ّذ١ً إٌٝ أْ صؾٟء إٌـٝ ِعٕـٝ د١ـش ِـٓ ثٌٖـعٌ 
ــٌ ــٗ، ثٌٕغ ــٗ دع١ٕ ــٝ ، فضؤه٠ ــجًر أمــٌٜ  فض ــٝ مجٙــ١ضٗ ٚ]ٙــٕعضٗت دعذ ٚعٍ

ٗ ٨ ٠نجٌفـٗ فـٟ ٙـفز ٨ٚ ٚؽـ، ٠ىْٛ ثٌّفَٙٛ ِٓ ٘يٖ ٘ٛ ثٌّفَٙٛ ِٓ صٍـه
، : لــو أصــٝ دــجٌّعٕٝ دع١ٕــٗ . ٨ٚ ٠غٌٔــه لــٛي ثٌٕــجُ ٨ٚ أِــٌ ِــٓ ث٤ِــًٛ

ٚثٌّـٌثه أٔـٗ أهٜ ، فئٔـٗ صْـجِـ ِـُٕٙ، ٚأمي ِعٕٝ و٩ِٗ فأهثٖ عٍـٝ ٚؽٙـٗ
   . (1) ثٌغٌٛ+

ـــجٌّعٕٝ /1 /3 ـــجَ د ـــيث ث٨٘ضّ ـــٝ أْ ٘ ـــٝ ، عٍ ـــ  عٍ أٚ فـــظ ثٌّؤٌ
ــٟ ــجء ٙــ١جغز ثٌعّــً ث٤هد ــٟ أعٕ ــٝ أ٘، ثّضقٞــجً ثٌّضٍم ــو عٍ ــز أٚ ثٌضأو١ ١ّ

ِٛلفــٗ فــٟ ٔؾــجؿ ٘ــيث ثٌعّــً ٚإمفجلــٗ  ٚ٘ــٛ ِــج ٠ّىــٓ فٖــو عٖــٌثس 
ثٌٕٚــٛٗ ثٌوثٌــز ع١ٍــٗ ِــٓ وضــخ ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ــز ثٌمو٠ّــز ـ ٌــ١ِ ٠ــٕٜٙ 
، ِؤٌٕث عٍٝ صٛؽ١ٗ ثٌذٍٛٙز ٌٍّضٍمـٟ أعٕـجء ًٙـو آفـجق ثٌع١ٍّـز ث٦دوثع١ـز
٤ْ ٘يث ث١ٌٕٚع ٨ ٠عوٚ أْ ٠ىْٛ صى٠ٌْج ٌٛٝع١ز ثٌّضٍمـٟ ثٌّضٍـذِ دـوًٚ 

ــز ٨ّــضنٌثػ ، فعــًثٌّٕ ــه ٠ٕذغــٟ ِٕقــٗ ِْــجفز ِــٓ ثٌق٠ٌ ــٛق ىٌ ــج ف ٚإّٔ
ٚعــوَ صىذ١ٍــٗ دم١ــٛه ثٌّعٕــٝ ث٤ٙــٍٟ ثٌــيٞ ًثِــٗ ، ه٨٨س ثٌــٕ٘ ثٌّضجفــز

عٍـٝ ٔقـٛ ِـٓ ، ٚ٘ٛ ِج ٨ ٔعوَ فٟ صٌثعٕج ثٌذ٩غٟ ِـج ٠ٌٕـو إ١ٌـٗ، ٙجفذٗ
ــجعٌ لــٌثءثس ثٌــٕ٘ ، ث٤ٔقــجء إى ٔرفــٌ دٕٚــٛٗ صٖــٟ عــٓ ثٌــٛعٟ دضى
، . ًدّــج ٠ف١ــو ٕ٘ــج ىــٓ إٔؾجٍ٘ــج دّٛــجٟز لــٌثء عــجًف١ٓصٍــه ثٌضــٟ ٠ّ، ثٌؾ١ــو

ــز ــج أّــّجٖ ، دٚــًٛر ِذوة١ ــجٌ٘ ثٌؾٌؽــجٟٔ عّ ــو ثٌم ثّضقٞــجً فــو٠ظ عذ
ــٝ+ ــٝ ثٌّعٕ ــٛثٟٔ+، ةِعٕ ــٛ  ِــٓ ، أٚ ةثٌّعــجٟٔ ثٌغ ــٝ ٔ ــجء إٕــجًصٗ إٌ أعٕ

٩ٌصٚـجي دّـج ًٚثء ظـجٌ٘ ثٌٍفـع ، ثٌؾٙـو ثٌعمٍـٟ ثٌّذـيٚي ِـٓ لذـً ثٌّضٍمـٟ
ٌّٙـج إ٨ عـٓ ٠ٌٟـك صأِـً ثٌّعـجٟٔ ث١ٌٚ٤ـز ٨ صذـٌٍ ِعج، ِٓ ِعجْ ِىْـٛر

  ٤ٔــٗ فــٟ ٘ــيث ١ّ٠ــَ دٛٝــٛؿ دــ١ٓ ِْــض١٠ٛٓ ِــٓ ِْــض٠ٛجس ( 2) ثٌّذجٕــٌر
ٚلو ٠ف١و أ٠ٞج ثّضقٞجً صع١ٍمجصٗ ثٌٍّٛعز عٍٝ ث٤د١جس ثٌٖـ١ٌٙر ، ثٌمٌثءر

ٚ٘ــٟ ، (3)..+ : ةٌّٚــج لٞــ١ٕج ِــٓ ِٕــٝ وــً فجؽــز. ثٌذجهةــز دمــٛي ثٌٖــجعٌ
٘ـــ( ٚثدــٓ 410:  )س أِجِٙــج ثدــٓ لض١ذــز ث٤د١ــجس ثٌضــٟ وــجْ لــو ّــذك ٚلــ 

فـٟ ّـ١جلجس صضذـوٜ ، ٘ـ(340:  )س ٘ـ( ٚلوثِز دٓ ؽعف344ٌ:  )س ٟذجٟذج
ٌٚـٛ دٚـًٛر ، ٤ْ ىٌـه ٠ّٕقٕـج، ف١ٙج أِجًثس ث٨ّضٙؾجْ دوًؽجس ِضفجٚصز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . (دضٌٚف) 407ٗ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ : ثٌؾٌؽجٟٔ : ثٔرٌ (1) 
  . 400ـ  404ٗ، جٍه٨ةً ث٦عؾ : ثٌؾٌؽجٟٔ : ٠ٌٍَّو ثٔرٌ (2) 
ثً ثٌذ٩غــز، 430، 432، 10ـ  12ٗ، ه٨ةــً ث٦عؾــجٍ : ثٌؾٌؽــجٟٔ : ثٔرـٌـ (3)  ـ  47ٗ، ٚأّـٌـ

42 .  
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٠ٖٚـ  عـٓ ، هعٛر إٌـٝ ث٨ٔفضـجؿ عٍـٝ فٞـجءثس ثٌـٕ٘ ثٌّضعـوهر، ١ّٕٝز
٨ صؾَٙ عٍٝ ثٌٕ٘ ِٚموًثصـٗ دمـوً ، ٚإْ صىٓ ؽ١ور، لٕجعز فٟ أْ ثٌمٌثءر

، . غ١ــٌ أْ ىٌـه ثٌــيٞ ٠ّىــٓ أْ ْٔــضٕذطٗ ِـج صّٙــو ٌمــٌثءثس أمـٌٜ ٨فمــز
ــج ٠ّىــٓ أْ ْٔــ١ّٗ ، ٌٍقــك ــٝ ِ ــٛثصٌ عٍ ــجٌ٘ ثٌّض ــو ثٌم ٠ٞــعفٗ إٙــٌثً عذ

٨ٚ ص١ٍٙـٗ أىٔـٗ ، ٘ـيث ثٌـيٞ ٨ صأّـٌٖ ثٌٍفرـز دَمٌفٙـج، ةثٌمجًا ثٌّضعمً+
ً ثٌـٕرُ ثٌضــٟ ٠نذٌ٘ــج صّجِــج فـٟ ّــذ١ً ث٦ِْــجن دأّــٌث، عـٓ فــؤثهٖ ٚعمٍــٗ

٠ٚعـجٚه ثٌطـٌق ، ٌٚـيث ٠ضقجٕـٝ ٘ـيث ثٌمـجًا ثٌٕرـٌثس ثٌّضعؾٍـز، وٛثٝعٗ
ٟٚ٘ فىٌر صٌّٞ فٟ أفٖـجةٙج ث١ٌمـ١ٓ فـٟ ، ٌِثس فضٝ ٠ٕىٖ  ٌٗ ثٌنخء
٠مـــٛي ، ٠ّضٍـــه ِفجص١قٙـــج لـــجًا عـــجًف مذ١ـــٌ، دمـــجء لـــٌثءر ٚثفـــور ٔم١ـــز

 :   ثٌؾٌؽجٟٔ

٨ٚ ، ح ِٛلًعـج ِـٓ ثٌْـجِعةٚثعٍُ أٔٗ ٨ ٠ٚجهف ثٌمٛي فٟ ٘يث ثٌذـج
ٚفضـٝ ٠ىـْٛ ِّـٓ ، ٠ؾو ٌو٠ٗ لذ٨ٛ فضـٝ ٠ىـْٛ ِـٓ أ٘ـً ثٌـيٚق ٚثٌّعٌفـز

ٚفضـٝ ٠نضٍـ  ، صقوعٗ ٔفْٗ دأْ ٌّج ٠ؤِب إ١ٌٗ ِٓ ثٌقْـٓ ٚثٌٍطـ  أٙـ٩
، ٠ٚعـٌٜ ِٕٙـج أمـٌٜ، ف١ؾـو ث٠ً٤ق١ـز صـجًر، ثٌقجي ع١ٍٗ عٕو صأًِ ثٌىـ٩َ
ذضٗ عؾخ    . (1) ز ثٔضذٗ+ٚإىث ٔذٙضٗ ٌّٛٝع ث٠ٌَّ، ٚفضٝ إىث عؾ 

 :   ٠ٚمٛي فٟ ِٟٛٓ آمٌ عٓ ٌٝح ِٓ ثٌضّغ١ً

ةفئٔه صعٍـُ عٍـٝ وـً فـجي أْ ٘ـيث ثٌٞـٌح ِـٓ ثٌّعـجٟٔ وـجٌؾٌٛ٘ 
ٚوـجٌع٠ََ ثٌّقضؾـخ ٨ ٠ٌ٠ـه ، فٟ ثٌٚوف ٨ ٠ذـٌٍ ٌـه إ٨ أْ صٖـمٗ عٕـٗ

عـُ ِـج وـً فىـٌ ٠ٙضـوٞ إٌـٝ ٚؽـٗ ثٌىٖـ  عّـج ، ٚؽٙٗ فضـٝ صْـضأىْ ع١ٍـٗ
. فّـج وـً أفـو ٠فٍــ  ىْ ٌٗ فٟ ثٌٛٙٛي إ٨ٚٗ١ٌ وً مجٌٟ ٠ؤ، ثٕضًّ ع١ٍٗ

وّـج ٌـ١ِ وـً ِـٓ هٔـج ، ٠ٚىْٛ فٟ ىٌه ِٓ أً٘ ثٌّعٌفـز، فٟ ٕك ثٌٚوفز
   . (2) ِٓ أدٛثح ثٌٍّٛن فضقش ٌٗ+

فئْ ث٤ٌِ ١ّذ١ش أوغٌ ثصٚج٨ دّْـأٌضٕج فـ١ٓ ٕٔضمـً إٌـٝ ، ٚع١ٍٗ /2 /3
ــٟ ــٓ ًٕــ١ك ثٌم١ٌٚثٔ ــور ٨د ــجح ثٌعّ ـــ(250) وض ــج صقــ، ٘ ــٗ دجد ــو ف١ ش إى ٠عم

ــٛثْ ةث٨صْــج + ٍٔمــٝ ف١ــٗ دعــٜ ث٦ٕــجًثس إٌــٝ هًٚ ثٌّضٍمــٟ فــٟ ، عٕ
ثٌــيٞ ٠ٌٛــو ِٕفضقــج ، ٚصذــج٠ٓ ًجٜ ثٌّضٍمــ١ٓ ٌٍــٕ٘ ثٌٛثفــو، صٛؽ١ــٗ ثٌّعٕــٝ
: ةٚىٌه أْ ٠مـٛي ثٌٖـجعٌ د١ضـج ٠ضْـع ف١ـٗ  ٠ٚذوأ ثٌذجح دمٌٛٗ، عٍٝ صأ٩٠ٚصٗ

، قجٌـز..+، ٠ٚضذع ىٌه دأد١ـجس صّغـً ٘ـيٖ ثٌ ف١أصٟ وً ٚثفو دّعٕٝ.، ثٌضأ٠ًٚ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 437ٗ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ : ثٌؾٌؽجٟٔ : ثٔرٌ (1) 
  . 727ٗ، أٌّثً ثٌذ٩غز : ثٌؾٌؽجٟٔ : ثٔرٌ (2) 
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 :   وجْ ِٕٙج د١ش ثٌِا ثٌم١ِ ثٌيٞ ٠مٛي ف١ٗ

ــــج ع َِ  ٌٍ ــــود ُِ  ًٍ ــــ مذ ُِ   ٌ ــــ فَ ِِ   ٌ ــــ َى ِِ 
   ًِ ْٓ َعـ ـ ِِ  ًُ ـ١  ْ ٌٍ َفطٗ  ثٌ ْن َٙ ُِّٛه  ٍْ  َوُؾ

، ٠ّٚٞــٟ ثدــٓ ًٕـــ١ك فــٟ إ٠ـــٌثه ثٌمــٌثءثس ثٌّقضٍّـــز ٌٙــيث ثٌذ١ـــش   
ثٌضٟ صوًٚ عٕـو دعـٜ ثٌمـٌثء فـٛي ، ف١عٌٛ ثٌّعجٟٔ ثٌّذجٌٕر ثٌّضّٕٞز

٠ٚعـٌٛ ٌمــٌثءر عذـو ثٌىــ٠ٌُ ، ز فٌّـٗ ٚٙــ٩فٗ ٤ِـًٛ ٕــضٕٝـور ّــٌع
٘ـ( ثٌضٟ صٌٜ أْ ِعٕـٝ ثٌذ١ـش ٠ـوًٚ فـٛي ثٌٚـ٩دز ٨ 215:  )س ثٌٍٕٖٟٙ
ثٌضــٟ ، وّــج ٠عــٌٛ أم١ــٌث ٌمــٌثءر ِــٓ أّــّجُ٘ ةثٌّقــوع١ٓ+، ثٌْــٌعز

 :   ٠ْٛلٙج عٍٝ ٘يث ثٌٕقٛ

فــَعُ ، : إّٔــج أًثه ث٦فــٌثٟ ةٚلـجي دعــٜ ِــٓ فْــٌٖ ِـٓ ثٌّقــوع١ٓ
ــو ثٌىــٌ ٚثٌفــٌ ٌٖــور ّــٌعضٗ أٔــٗ ٠ــٌٜ ، ِمــذ٩ ِــودٌث فــٟ فــجي ٚثفــور عٕ

فّغٍٗ دجٌؾٍّٛه ثٌّٕقـوً ِـٓ ، فجفضؼ دّج ٠ٛؽو ع١جٔج، ٚثعضٌٛ عٍٝ ٔفْٗ
، فئٔه صٌٜ ظٌٖٙ فٟ ثٌٕٚذز عٍٝ ثٌقجي ثٌيٞ صٌٜ ف١ٙـج دطٕـٗ، لٕز ثٌؾذً

٨ٚ مطـٌ فـٟ ، . ٌٚعً ٘ـيث ِـج ِـٌ لـ٠ دذـجي ثِـٌا ثٌمـ١ِ ٚ٘ٛ ِمذً إ١ٌه
  . (1) لع فٟ مٍوٖ ٨ٚ ًٚعٗ+٨ٚ ٚ، ّٚ٘ٗ

ثٌضٟ ٠ْٕذٙج ثدٓ ١ًٕك إٌـٝ دعـٜ ، ٚٚثٝـ أْ ٘يٖ ثٌمٌثءر ث٤م١ٌر
ٚصقــجٚي أْ صضنطــٝ ثٌمــٌثءثس ، صٌلــخ ثٌذ١ــش دّٕرــًٛ صــأ٠ٍٟٚ، ثٌّقــوع١ٓ
ِٚـٓ عـُ ، ثٌٌثدٞز ف١ظ ثٌّعٕٝ ثٌيٞ ٠ّٕقٕج إ٠جٖ ظـجٌ٘ ثٌٍفـع، ثٌْجدمز ٌٙج

دً عٍـٝ أٔٙـج وـً ِضقـو ، ّزٌُ صضعجًِ ِع ِفٌهثصٗ دٛٙفٙج و١جٔجس ِضنجٙ
ــٝ ، ِضّــجٖ ــٝ ٝــُ ثٌٚــفجس إٌ ــج+ ٨ ِؾــٌه ثٌعّــً عٍ ــز ةِع ٌضغــوٚ ٚظ١ف
ٚإّٔــج وــيٌه صٛف١ــو ، أٚ فضــٝ صؾ١ٍــز ثّــض١عجح ثٌــيثس ثٌٛثفــور ٌٙــج، دعٞـٙج

صفضمـٌ فـٟ فـه ٕـفٌثصٙج ثٌقم١م١ـز ، ًُّٚ ًٙٛر د٠ٌٚز ٌـٗ، ٌقرز ثٌقوط
.  ج٠ٕـز ِـٓ ٕـٌثوزٚثٌّؾج٠ٍز إٌٝ ى٘ٓ ِضٍك مذ١ٌ دّـج دـ١ٓ ثٌّـوًوجس ثٌّضذ
ــج ــٗ ع١ٍٙ ــٌثءر ٚصعم١ذ ــيٖ ثٌم ــٓ ًٕــ١ك ٌٙ ــو٠ُ ثد ــج صم ــوث ث٢ْ عــٓ ، ٚدضإٍِٔ دع١

فْـٛف ٔــٌٜ إهًثوـٗ ثٌّْـجفز ثٌىجةٕــز دـ١ٓ ثٌــٕ٘ ، ِْـجءٌز ًأ٠ـٗ أٚ ِٛلفــٗ
ٚثٔضذج٘ـٗ ثٌْٕـذٟ إٌـٝ أْ ، ثٌيٞ أٔؾَٖ ثٌّضٍمٟ ٚثٌٕ٘ ثٌيٞ ٠مٌٛـٗ ثٌٖـجعٌ

يٖ ثٌضعوه٠ـز صـٌصٙٓ درـٌف ٚإٌٝ أْ ٘، صعوه ثٌمجًة١ٓ ٠ذٌٖ دضعوه ثٌمٌثءثس
 .   ثٌضٍمٟ ٚم١ٙٛٚضٗ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : صقم١ـك، ٕجعز ثٌٖـعٌ ٚٔمـوٖثٌعّـور فـٟ ٙـ : (أدٛـ عٍـٟ ثٌقْـٓ) ثدٓ ًٕـ١ك ثٌم١ٌٚثٔـٟ : ثٔرٌ (1) 
   . 135، 132/ 4، 4111َ، ثٌمجٌ٘ر، ِىضذز ثٌنجٔؾٟ، ثٌٕذٛٞ ٕع٩ْ
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ٌىٓ ِٓ ثٌّٙـُ ٕ٘ـج صْـؾ١ً أْ ثدـٓ ًٕـ١ك ٔفْـٗ ٨ ٠ّٞـٟ إٌـٝ  /3 /3
ثٌضـٟ صمـوُ ثٌّعٕـٝ ، إى صعٛلٗ صمج١ٌو ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز ثٌمو٠ّز، ٔٙج٠ز ثٌط٠ٌك

ٌٚـيث ٌـُ ٠ـِٕ أْ ٠ـٌهف صع٠ٌفـٗ ِٚـطٍـ ةث٨صْـج + ، ثٌىجِٓ فـٟ ثٌـٕ٘
صٕقــٌف ثٌمــٌثءر عــٓ ثٌّقــًٛ ثٌــيٞ صطــٛف  فضــٝ ٨، دجٌّعــج١٠ٌ ثٌٞــجدطز

٠ّٚىٓ ث٢ْ أْ ٔفـٌػ عـٓ صع٠ٌفـٗ ٘ـيث ثٌّٚـطٍـ ، : ِمٚو ثٌّؤٌ  فٌٛٗ
ٟٚذ١عـز ثٌـوًٚ ثٌّٕـٟٛ دـٗ ، ٌْٕـضىًّ صٚـًٖٛ عـٓ ثٌّضٍمـٟ، دًٚٛر صجِـز
 :   ٠مٛي ثدٓ ١ًٕك، ٚفوٚهٖ

ف١ــأصٟ وــً ٚثفــو ، ةٚىٌــه أْ ٠مــٛي ثٌٖــجعٌ د١ضــج ٠ضْــع ف١ــٗ ثٌضأ٠ٚــً
  . (1) ٚثصْج  ثٌّعٕٝ+، ٚلٛصٗ، ىٌه ٨فضّجي ثٌٍفع ٚإّٔج ٠مع، دّعٕٝ

، ١ٌِ ّـٜٛ فـوط ثّـضغٕجةٟ، وّج ٠ضًٖٚٛ ثدٓ ١ًٕك، ث٨صْج  إىْ
، عـــٓ ِْـــٛ  ثٌذقـــظُ ، ِٚـــٓ عـــُ ثٌضعـــجٟٟ ِعـــٗ، ٠ْـــضٍََ ثٌمـــٛي دٛؽـــٛهٖ

إْ ثٌمجًا ثٌّؤٚي ثٌيٞ ٠ْـضوع١ٗ ثدـٓ ًٕـ١ك ٘ـٛ لـجًا   ٚدىٍّجس أمٌٜ
قضّــً أٌفجظــٗ ثٌم٠ٛــز صٛؽ١ٙــجس ىٌــه ثٌــيٞ ص، ِٛؽــٗ ِــٓ لذــً ثٌــٕ٘ ٔفْــٗ

ٌٕىضٖ  أْ ثٌّضٍمٟ ٨ ٠َثي ًغُ ٘يٖ ثٌّْجفز ثٌضـٟ ٠ضقـٌن ف١ٙـج ، ِضٕٛعز
ٚصضىٖـ  ٌٕـج ٘ـيٖ ثٌٚـًٛر دضّجِٙـج فـ١ٓ ٖٔـ١ٌ إٌـٝ ، ِو٠ٕج ٌٍْطز ثٌّؤٌ 

 :   ٟ٘ لٛي ثٌفٌٍهق، ّٔٛىػ آمٌ ِٓ ّٔجىػ ث٨صْج  ثٌضٟ ّجلٙج

 ُُ ـــ١ُى ـــّجِء عٍ  ْ ـــجِق ثٌ ـــْئج دتف  أََم
ــــــــج    ــــــــعُ ٌََٕ ثٌِ َُ ثٌطٛ  ٌَّث٘ــــــــج ٚثٌُّٕؾــــــــٛ  لَ

إى ٠مـ٘ ع١ٍٕـج ثدـٓ ًٕــ١ك و١ـ  وـجْ ٘ـيث ثٌذ١ــش ِغـجً لـٌثءص١ٓ فــٟ  
: لـٌثءر ث٤ِـ١ٓ ٚثٌّـأِْٛ ثٌٍـي٠ٓ  ِؾٍِ ثٌن١ٍفز ثٌعذجّـٟ ثٌٌٕـ١و  ث٤ٌٚـٝ
ــــٌثءر ثٌّفٞــــً  ٚث٤مــــٌٜ، صعــــج٩ِ ِــــع أٌفجظــــٗ دٚــــًٛر ِذجٕــــٌر : ل

ؿ ثٌٌٕـ١و ٚآدجةـٗ ٘ـ( ثٌيٞ ٙـٌف ثٌذ١ـش إٌـٝ ِـو702: ٔقٛ )صٛفٟ ثٌٞذٟ
٠ٚعمخ ثدٓ ١ًٕك عٍٝ ىٌه دّج ٠ىٖـ  عـٓ عم١وصـٗ فـٟ ٚثفو٠ـز ، ثٌط١ذ١ٓ
ٚثٌــيٞ ٠ٕذغــٟ أْ ٠ٕٖــوٖ ثٌمــجًا دــوًٖٚ  إى ، ثٌــيٞ ٠مٚــوٖ ثٌّؤٌــ  ٝثٌّعٕــ

ٕٚـقٓ ٌٍـٕ٘ دّٞـج١ِٓ ، ٠ٕرٌ إٌٝ لٌثءر ثٌّفًٞ عٍٝ أٔٙج إّجءر صأ٠ًٚ
ٌذ١ـــش ٠ٚضـــومً ٘ـــٛ أم١ـــٌث ١ٌقـــوه ِعـــجٟٔ ث، ٨ صٕضْـــخ إ١ٌـــٗ دج٤ٙـــجٌز

ِـج ٠عٕـٟ أْ صىـجعٌ ثٌمـٌثءثس ثٌضـٟ ٠فْــ ، ٠ٚقٌٚ٘ج فٟ عذجًثس ِٕغـًٛر
٘ـٟ ، ٠ًغّـج صضٌٕــ لـٌثءر ٚثفـور، ٌٙج ث٨صْج  ١ٌْـش ّـٜٛ ع١ٍّـز ٚلض١ـز

 :   ..+، ٠مٛي ثدٓ ١ًٕك : ةثٌٖجعٌ أًثه. ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ ٔموَ ٌٙج دمٌٕٛج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 132/ 4، ثٌعّور فٟ ٕٙجعز ثٌٖعٌ ٚٔموٖ : ثدٓ ١ًٕك ثٌم١ٌٚثٟٔ : ثٔرٌ (1) 
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ــُ أْ   ــه ٨ٚ أًثهٖ ٨ٚ عٍ ــٝ ٕــٟء ِــٓ ىٌ ــج لٚــو إٌ ــٌٍهق ِ ةٚثٌف
ٚإّٔـج أًثه أْ وـً ِٖـًٙٛ فجٝـً فٙـٛ ، ٠ىْٛ دعوٖ أ١ٌِ ثٌّـؤ١ِٕٓ ث١ٌٌٕو

فٕقٓ إٔـٌف د١ضـج ٚأظٙـٌ فٞـ٩ ٚأدعـو ٙـٛصج إ٨ ، ٌٕج ع١ٍىُ ِٕٚج ٨ ِٕىُ
 !( 1) أْ ثٌضٟ ؽجء دٙج ثٌّفًٞ ٍِقز أفجهس ِج٨+

، إىث صموِٕج ١ٍِٕج إٌٝ فوٚه ِٕضٚ  ثٌمٌْ ثٌغـجِٓ ثٌٙؾـٌٞ صم٠ٌذـج/2
، ةث٨صْج + ّـ١ىْٛ لـو صمـوَ ٘ـٛ ث٢مـٌفْٛف ٍٔقع أْ ِفَٙٛ ِٚطٍـ 

١ٌٕٚٞــجف إٌـٝ ًٙــ١و ، ١ٌمضـٌح مطــٛر ِـٓ ثٌفٙــُ ثٌقـو٠ظ ٌع١ٍّــز ثٌضأ٠ٚـً
ىٌـــــه أْ ، ثٌّْـــــجفز ثٌضـــــٟ ٠ضقـــــٌن ف١ٙـــــج لـــــجًا ثٌـــــٕ٘ دعـــــو ؽو٠ـــــو

٘ــــ( ّـــ١ضٌثءٜ ِضنففـــج أعٕـــجء صع٠ٌـــ  131:  )صـــٛفٟ فـــٛثٌٟ ثٌْؾٍّجّـــٟ
عٕــو ثدــٓ ثٌضــٟ ًأ٠ٕج٘ــج ، ث٨صْــج  ِــٓ دعــٜ أعذــجء ثٌّعــج١٠ٌ ثٌٞــجدطز

فـ١ٓ ٠ـٌٜ أْ عـوَ ، دً ًدّج أِىٓ أْ ٌٔثٖ عٍٝ فجفز أمٌٜ ِٕٙج، ١ًٕك
ثّـــضمٌثً ٚ٘ـــُ ثٌْـــجِع ٘ـــٛ ثٌٖـــٌٟ ث٤ّـــجُ ٚث٤ِـــجًر ثٌّـــجةَر ٌضقمـــك 

 :   ٠مٛي، ث٨صْج 

ِٚمــٛي ، ةٚث٨صْــج  ٘ــٛ ثّــُ ِغــجي أٚي ِٕمــٛي إٌــٝ ٘ــيٖ ثٌٚــٕجعز
ٍفـع دؾٙز صنٚـ١٘ عّـَٛ ث٨ّـُ عٍـٝ إِىـجْ ث٨فضّـج٨س ثٌىغ١ـٌر فـٟ ثٌ

، دق١ــظ ٠ــي٘خ ٚ٘ــُ وــً ّــجِع إٌــٝ ثفضّــجي ثفضّــجي ِــٓ صٍــه ث٨فضّــج٨س
. ٚلـٛي ؽـٌٖٛ٘ فـٟ ٙـٕعز ثٌذـو٠ع ٚثٌذ١ـجْ  ِٚعٕٝ ِعٕٝ ِٓ صٍـه ثٌّعـجٟٔ

.  ٘ٛ ٩ٙف١ز ثٌٍفع ثٌٛثفو دجٌعـوه ٩ٌفضّـج٨س ثٌّضعـوهر ِـٓ غ١ـٌ صـٌؽ١ـ
ع ٚل١ـً ٘ـٛ صٛؽـٗ ثٌٍفـ، : ٘ٛ أْ ٠مٛي ثٌّضىٍُ ل٨ٛ ٠ضْـع ف١ـٗ ثٌضأ٠ٚـً ٚل١ً

   . (2)..+ ثٌٛثفو إٌٝ ِع١١ٕٓ ثع١ٕٓ

إْ ل١ّز ٘يث ثٌٕ٘ صعٛه ٨ فقْخ إٌٝ ثٌٖٔثفٗ دـجٌمٌثءثس ثٌّّىٕـز 
ــٝ ٚثفــور ِٕٙــج، وٍٙــج ــٗ، هْٚ ِٚــجهًر عٍ ــٝ أٔ ــج أ٠ٞــج إٌ دجٌضٞــجَ ، ٚإّٔ

ــً+ ٠ٖــٌن ، ٌٕٚــٛٗ أمــٌٜ صنضٚــذٕر٠ٌز ثٌْؾٍّجّــٟ فــٛي ةثٌضن١١
عج٨صــٗ ثٌّضٌٛــور عــٓ دّــج أٔــٗ فٚــ١ٍز ثٔف، ثٌمــجًا فــٟ ع١ٍّــز إٔضــجػ ثٌّعٕــٝ

 :   ٠مٛي، ِٚؾجٍٚصٗ ث٨عض١جهٞ ٚثٌّذيٚي، ِفجؽتس ثٌٕ٘

. . ٨ٚ مفــجء دجًصذــجٟ ث٨ٔفعــجي ٕ٘ــج ٚث٨ًص١ــجؿ دّــج ٠مــٌ  ثٌْــّع  ة
. ٚث٨ٔفعــجي ثٌضن١١ٍــٟ دجٌؾٍّــز ٘ــٛ غ١ــٌ  ٠ٚفؾــأ ثٌذو٠ٙــز فمــ٠ هْٚ ِــج عــوثٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 130/ 4، ثٌعّور فٟ ٕٙجعز ثٌٖعٌ ٚٔموٖ : ثدٓ ١ًٕك ثٌم١ٌٚثٟٔ : ثٔرٌ (1) 
، ثٌَّٕـ  ثٌذـو٠ع فـٟ صؾٕـ١ِ أّـج١ٌخ ثٌذـو٠ع : (ِقّو ثٌمجُّ ث٤ٔٚـجًٞ أدٛ) ثٌْؾٍّجّٟ : ثٔرٌ (2) 

  . 243ٗ، 7321َ، ثٌٌدجٟ، ِىضذز ثٌّعجًف، ع٩ي ثٌغجٍٞ : صقم١ك
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ــجً ٠ٕٚمٍــخ ث٤ِــٌ ثٌذــو٠ٟٙ  ــٌ غ١ــٌ ثٌفىــٌٞ فى٠ٌ ــٌٞ فى١ــ  ٠عــٛه ث٤ِ فى
  . (1) ثمض١ج٠ًجً؟!+

غ١ــٌ أٔــٗ ٠ٕذغــٟ ثٌقــو ِــٓ غٍــٛثء ث٤ٚٙــجف ثٌضــٟ ٠ّىــٓ أْ ٔنٍعٙــج 
فٟ ٌقرز ِـٓ ٌقرـجس صقّْـٕج ًٌّٛٚعٕـج  فـ٩ ، عٍٝ ٌِٖٚ  ثٌْؾٍّجّٟ

ٚأٔـٗ ٠ضقـوط عـٓ ٙـٕ  ، ٠عَح عٕج أٔٗ ٌُ ٠َي ٠ْـضٙوف د٩غـز ثٌّؤٌـ 
ٚأٔــٗ دٚــًٛر عجِــز ٌــُ ٠ٕفــه عــٓ صٚــًٛ ثٌّضٍمــٟ ، دع١ٕــٗ ِــٓ ثٌٕٚــٛٗ

   . (2) ةثٌّٕفعً+ أٚ ةثٌّضأعٌ+ دٛٙفٗ

ــز ِــٓ هًٚ ثٌمــجًا فــٟ صعــجٟٟ  /5 عــٍَس فٍْــفجس ثٌضأ٠ٚــً ثٌقو٠غ
ٚوـــجْ ٘ـــيث إ٠ـــيثٔج دجٌضفـــجس ِٕـــج٘ؼ ثٌٕمـــو ث٤هدـــٟ ، ثٌرـــٛثٌ٘ ٚثٌّـــوًوجس

، ٚٔر٠ٌجصــٗ عــٓ ثٌّؤٌــ  ثٌــيٞ ثّــضأعٌ دقٍّمضٙــج ًهفــج ٟــ٩٠ٛ ِــٓ ثٌــَِٓ
.  د١ٕــز ِٕغٍمــز ٚوــيٌه عــٓ ثٌعّــً ثٌفٕــٟ ٔفْــٗ ثٌــيٞ ٌــُ ٠عــو فــٟ ِٕرًٛ٘ــج

ــجًا ــز ٌٍم ــز ثٌّٛؽٙ ــجس ثٌٕمو٠ ــيٖ ثٌٕر٠ٌ ــه ًثفــش ٘ ــٓ ىٌ ــو٨ ِ ــٝ ، ٚد عٍ
ّ ٓ، ثمض٩فٙــج ، صضفــك عٍــٝ ِعجًٝــز ث٨عضمــجه ثٌمجةــً دــأْ ثٌّعٕــٝ ِضٞــ

ٚدـــٌغُ ، (3) فـــٟ ثٌعّـــً ث٤هدـــٟ، دٚـــًٛر صجِـــز ٚعٍـــٝ ّـــذ١ً ثٌقٚـــٌ
ثٌّقـج٨ٚس ثٌّضعـوهر ثٌضـٟ لـجَ ثٌٕمـجه دٙــج فـٟ ّـذ١ً فٚـٌ ٘ـيٖ ثٌٕر٠ٌــجس 

١ٌٖٔٚ ٕ٘ج إٌٝ فـو٠ظ إٌـٌٚه إدـٔ ثٌـيٞ ٠ـٌٜ ، ئْ ىٌه ظً ِطٍذج ع٠ََثف
أْ ِج ٠وًػ ث١ٌَٛ صقش ثُّ ثٌضٍمٟ دع١و صّجِج عٓ أْ ٠طجدك أّجّـج ِعٌف١ـج 

ٚفـــو٠ظ ًٚدـــٌس ٌ٘ٛـــخ عـــٓ ثٌؾـــوي ثٌّقضـــوَ دنٚـــٛٗ ِـــج ، ٚثفـــوث
ٚإْ وجْ لو فجٚي إدـٔ ثٌض١١ّـَ ، صْضٙوفٗ ثٌوًثّجس ثٌّع١ٕز دجٌضٍمٟ صقو٠وث

ــ١ٓ أًدعــ ــٟد ــز ثٌضٍم ــو  ز ِٖــٌٚعجس فــٟ إٟــجً ٔر٠ٌ : ث٤ٚي ظــجٌ٘ثصٟ عٕ
ًٚدـــٌس  ِٚثٌغـــجٟٔ صـــأ٠ٍٟٚ عٕـــو ٘ـــجٔ، (Wolfgang Iser) فٌٛفؾـــجٔؼ إ٠ـــًَ

ٚثٌغجٌـــــظ صىـــــ٠ٕٟٛ ثؽضّـــــجعٟ عٕـــــو ، (Hans Robert Jauss) ٠ـــــجُٚ
ٚثٌٌثدــع صؾ٠ٌذــٟ ِضنــيث َٔعــز ٔفْــ١ز عٕــو  (Mukařovský) ِٛوجًٚفْــىٟ

وّــج ّــٕؾو ، (4)( Schmidt) ٕــ١ّوس ؽــ٠ٌٚذٓ ِٚضنــيث َٔعــز ثؽضّجع١ــز عٕــو
ـــجًا ـــز ثّـــضؾجدز ثٌم ـــ١ٓ ٔر٠ٌ ـــَ د ـــخ ثٌض١١ّ ـــز ٌ٘ٛ  Reader أ٠ٞـــج ِقجٌٚ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 517، 511ٗ، ثٌَّٕ  ثٌذو٠ع فٟ صؾ١ِٕ أّج١ٌخ ثٌذو٠ع : ثٌْؾٍّجّٟ : ثٔرٌ (1) 
   . 704ٗ، عثٌَّٕ  ثٌذو٠ع فٟ صؾ١ِٕ أّج١ٌخ ثٌذو٠ : ثٌْؾٍّجّٟ : ٠ٕرٌ (2) 
ٓ وضـجح) ثٌمجًا فٟ ثٌضج٠ًل  صغ١ٌ ٕىً ث٨ّـضؾجدز ث٤هد١ـز : (ؽ١ٓ) صِٛذىَٕ : ثٔرٌ (3)  ٔمـو  : ّٝـ

ِذىَٕ : صق٠ٌٌـ، ِٓ ثٌٖى١ٔ٩ز إٌـٝ ِـج دعـو ثٌذ٠ٛ١ٕـز، ثّضؾجدز ثٌمجًا فْـٓ  : صٌؽّـز(، ؽـ١ٓ صٛـ
   . 331ٗ ، 7333َ، ثٌمجٌ٘ر، ثٌّؾٍِ ث٤عٍٝ ٌٍغمجفز، ٔجظُ ٚعٍٟ فجوُ

ـٔـ : رـٌـثٔ (4)  ٚه) إد ـٌـ ــٟ : (إٌ ثهر : صٌؽّــز، ثٌضٍمــٟ ث٤هد ـٌـ ــز هًثّــجس ّــجي، ِقّــو د ، فــجُ، ِؾٍ
   . 73ـ  77ٗ، 7334َ، 0 : ثٌعوه
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Recepons) )ٓٚٔر٠ٌــز ، ثٌضــٟ ظٙــٌس فــٟ وضجدــجس دعــٜ ثٌٕمــجه ث٤ِــ٠ٌى١١
ثٌضــٟ صّغٍٙــج ِوًّــز وْٛٔــضجِٔ ( Rezeptionstheorie)(1 ) ثٌضٍمــٟ أٚ ث٨ّــضمذجي

ضـــٟ ص١ّـــَس دٙـــج ثٌغج١ٔـــز هْٚ ِـــٓ ؽٙـــز ثٌٚـــًٛر ثٌؾّجع١ـــز ثٌ، ث٤ٌّج١ٔـــز
عٍــٝ ِْــض٠ٛجس إٔضــجػ ثٌنطــجح ٚثٌضّجّــه ثٌّٕٙؾــٟ ٚث٨ّــضؾجدز ، ث٤ٌٚــٝ

   . (2) ٌرٌٚف ثؽضّجع١ز ٚعم١ٍز ٚأهد١ز فٟ أٌّج١ٔج ثٌْض١ٕ١جس

ــيٖ ثٌٕر٠ٌــجس  ــز ٘ ــز لذجٌ ــيثس ثٌعٌد١ ــضمذجي صضنــي ثٌ ــز ث٨ّ ــٓ ِٛلع١ ِ
، ٨ٔىفـجء ع١ٍـٗ: ثٌـضقِّ ٌٍضـٌثط ٚث ثٌٛثفور إفوٜ ثٌّٛثل  ثٌٌّصمذز ث٢ص١ـز

أٚ ث٨فضضـــجْ دجٌٛثفـــو ّٟٚـــٌ ، أٚ ث٨ٔـــوفج  ٔقـــٛ لٌثءصـــٗ لـــٌثءر ثّـــضٕطجل١ز
ــٌ ث٦ؽــٌثءثس ، إٔؾــجٍثس ث٤ّــ٩ف ــٝ ثٔضنــجح أوغ ــٟ إٌ ــك ثٌٌثِ أٚ ثٌضٛف١

، إٌـٝ غ١ـٌ ىٌـه ِـٓ ِٛثلـ  ِّىٕـز، ٩ِءِز ٌطذ١عـز ثٌٕٚـٛٗ ث٦دوثع١ـز
ز أٚ : إٌـٝ أٞ ِـوٜ صضّـجُ ٘ـيٖ ثٌٚـ١ق صعًّ عٍٝ صؾـي٠ٌ ؽـوثًر ثٌْـؤثي

صٍــه ِــع ثٌّٕؾــَ ثٌٕمــوٞ/ ثٌذ٩غــٟ ثٌعٌدــٟ ثٌمــو٠ُ أٚ صضذجعــو عٕــٗ؟ ٚدئ٠عــجٍ 
أٚ ث٨ٔذٙـجً دجٌّْـضؾوثس فـٟ ١ِـوثْ لـٌثءر ، ِٓ َٔعز ثٌـضقِّ ٌٍّـًٛٚط

، صؾٕـ ثٌيثس ثٌعٌد١ز غجٌذج ٔجف١ـز إعذـجس ٘ـيث ثٌضّـجُ، ثٌٕٚٛٗ ث٦دوثع١ز
، عٓ ٠ٌٟك إعجهر لٌثءر دعٜ ثٌٕٚٛٗ ثٌضٟ ٚلعش فـٟ وضـخ ث٤ّـ٩ف
، لٌثءر صذوٚ دٙج ِٕضَعز عـٓ ّـ١جلجصٙج ث٤ّٚـع ٚأْٔـجلٙج ثٌّعٌف١ـز ثٌّٕضؾـز

ثٌضٟ وغ١ـٌث ِـج ، دّج أٔٙج صْضّو أٝٛثء٘ج ثٌىجٕفز ِٓ صٍه ثٌّعجًف ثٌؾو٠ور
هْٚ ، صنٞـع ٘ــٟ ث٤مــٌٜ ٌع١ٍّـجس ثمضــَثي صىَٕ٘ــج فـٟ ِمــ٨ٛس ّــ١جًر

٠ ثٌمٌثةـٟ . ّـٕؾو ٘ـيث ثٌـّٕ ثّضىٕجٖ ِٕجمٙج ثٌيٞ ٘ذطش ف١ٗ إٌٝ ه١ٔج ثٌفىٌ
ــز  دوًؽــز ِــج فــٟ دعــٜ ٔٚــٛٗ ِــٓ هًثّــز ِٚــطفٝ ٔجٙــ  : ٔر٠ٌ

: ةفـــجًح ثٌّضٚـــٛفْٛ ث٨ٔفٚـــجي ثٌٖـــو٠و دـــ١ٓ  ٠مـــٛي ٔجٙـــ ، ثٌضأ٠ٚـــً
فــــجًح ، ثٌــــٕ٘ ٚثٌمــــجًا عٍــــٝ ٔقــــٛ ِــــج فعــــً أ٘ــــً ثٌفٌِٕٛٛٔٛٛؽ١ــــج

ثٌّضٚــٛفْٛ فىــٌر ثٌّــٕٙؼ ثٌــيٞ ٠مــ  دــ١ٓ ثٌــٕ٘ ٚثٌمــجًا ٚثٌــيٞ ٠قــٛي 
ٚوٍّــز ثٌضــيٚق عٕــو ثٌٚــٛف١ز ٘ــٟ ، ٗهْٚ صــيٚق ثٌــٕ٘ دىــً لٛصــٗ ٚعٌثةــ
ٚ٘ــٟ لــٌثءر صنضــَي ِفٙــَٛ  . (3) +وٍّــز ثٌضؾٌدــز عٕــو ثٌفٌِٕٛٛٔٛــٛؽ١١ٓ

ٚصْضأٙـٍٗ عـٓ ؽـيًٖٚ ثٌّعٌف١ـز ثٌّٕضْـذز ، (Erfahrung) ِٚطٍـ ثٌضؾٌدز
( ثٌضـٟ ٕـ١و٘ج ثٌف١ٍْـٛف ث٤ٌّـجٟٔ Phänomenologie) إٌٝ ثٌفٍْفز ثٌرجٌ٘ثص١ز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . أصذٕٝ صٌؽّضٙج إٌٝ ٔر٠ٌز ث٨ّض١عجح  ٤ّذجح ِٛٝٛع١ز وٖفش عٕٙج فٟ غ١ٌ ِٟٛٓ (1) 
، جهٞ ث٤هدـٟ ثٌغمـجفٟثٌٕـ، عَ ثٌو٠ٓ إّّجع١ً : صٌؽّز، ٔر٠ٌز ثٌضٍمٟ : (ًٚدٌس) ٌ٘ٛخ : ثٔرٌ (2) 

   . 33، 34، 1ٗ، 7332َ، ؽور
  . 713ٗ، 4111َ، ؽور، ثٌٕجهٞ ث٤هدٟ ثٌغمجفٟ، ٔر٠ٌز ثٌضأ٠ًٚ : ِٚطفٝ ٔجٙ  : ثٔرٌ (3) 
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ٚصْـــضٕطك ثٌضـــٌثط ثٌعٌدـــٟ ثٌمـــو٠ُ ، (Edmund Husserl) إهِٛٔـــو ّ٘ٛـــٌي
 .   ١ٌفٚـ عٓ ِٞج١ِٓ ٨ صّش إ١ٌٗ دج٤ٙجٌز

، عٍــٝ أْ ث٤ِــٌ فــٟ هًثّــز ٔجٙــ  ٨ ٠عــوٚ أْ ٠ىــْٛ ٔضــٛءثس /0
ّـٕضٛفٌ ، د١ّٕج ٔؾوٖ ٕجمٚـج دٛٙـفٗ ثٌْـّز ثٌذـجًٍر فـٟ هًثّـجس أمـٌٜ

: ةإً٘جٙـجس  ٟ٘ هًثّـز ّـ١ٌّر ّـ٩ِٟ، ث٢ْ عٍٝ ِٕجلٖز ٚثفور ِٕٙج
دغـٌٛ ثٌىٖـ  عـٓ ثّـضٌثص١ؾ١ضٙج فـٟ ، فـٟ أهح ثٌؾـجفع+ٔر٠ٌز ثٌضٍمٟ 

دّــج ٠قمــك ، ٚصؾ١ٍــز دعــٜ ؽٛثٔــخ ثٌٕر٠ٌــز ثٌغٌد١ــز، لــٌثءر ثٌّــًٛٚط
٠ْٚــُٙ فــٟ صؾ١ٕــخ ثٌوًثّــجس ثٌّمذٍــز ، ٌّــوثمٍضٕج ثٌٌثٕ٘ــز لٛثِٙــج ثٌّمــجًْ

ــز ــز ثٌفجعٍ ــٛثعٟ ٚثٌّغجلف دّــج ٠عٕــٟ فــٟ ث٤م١ــٌ أْ ، ِعٛلــجس ث٨ّــضمذجي ثٌ
. صذـوأ ٘ـيٖ ثٌوًثّـز دجٌضٕذ١ـٗ عٍـٝ  ٕطٍـك ٌٌٍٙـوثٌوًثّز ٌـٓ صّغـً ّـٜٛ ِ

ثٌضـٟ صذٍـًٛس ، أ١ّ٘ز صٌثط ثٌؾجفع ٚثفضٛثةٗ وغ١ـٌث ِـٓ ثٌـٌجٜ ٚث٤فىـجً
ٚوأٔٙـج صّٙـو ، ف١ّج دعو ٌضىْٛ ٔر٠ٌجس ع١ٍّز ٚأهد١ز فٟ عًٚٛٔج ثٌقو٠غـز

وّـج ، ٌٌفٍز دقغٙـج عّـج ٠ّىـٓ أْ ٠مـٌح ثٌؾـجفع ِـٓ ًٚثه ٔر٠ٌـز ثٌضٍمـٟ
ثٌوًثّــز ِْضّْــىز دّــج ٠ذــوٚ أٔــٗ فــيً ِــٓ  ٚصّٞــٟ، صٖــٌ  ٌٙــج فــٟ آْ

فضىضفــٟ دضٛظ١ــ  أٌفــجظ ، ث٦فــٌثٟ فــٟ ثّــضنوثَ ث٤ٌفــجظ ثٌّضقّْــز ٌٍضــٌثط
دج٦ٝجفز إٌـٝ ٌفرـز ةإً٘ـجٗ+ ثٌضـٟ صْـىٓ ، ص٩ق+ة ٚ+: ةصٖجدٗ ِغً

غ١ـٌ أٔٙـج صضنٍـٝ ٕـ١تج فٖـ١تج عـٓ ، ثٌعٕٛثْ ٚصضىًٌ فٟ غ١ـٌ ِٛٝـع ِٕٙـج
ثٌضـٟ صْـضنٍ٘ ِٕـٗ ، ثٌؾـجفع أعٕجء ِٛثؽٙضٙج دعٜ ٔٚـٛٗ، ٘يث ثٌقيً

 :   صمٛي ثٌوًثّز، أٔٗ ٠ْذك ًٚثه ٔر٠ٌز ثٌضٍمٟ فٟ دعٜ أفىجًُ٘

، ةٔــ٘ ثٌؾــجفع ثٌْــجدك غٕــٟ دو٨ٌضــٗ عٍــٝ فٞــً ثٌمــٌثءر ٚثٌمــٌثء
٨ ٠ضؾجٍٚ صـأع١ٌٖ ِؾٍـِ ٙـجفذٗ ٚ٘ـٛ ِٕغٍـك ، فجٌقو٠ظ ثٌٖفٟٙ عٌٟٝ

. أِـج  ِقوٚه دٌج٠ز ٙجفذٗ ثٌيٞ ٠ؾجهي ّّعٗ ١ٌغذش ِعٕٝ ِقـوهث ٌى٩ِـٗ
ٚصـأع١ٌٖ دـجق عٍـٝ ، ِٕفضـ عٍٝ ثٌعجٌُ ثٌٛثّع، ثٌٕ٘ ثٌّىضٛح فٙٛ ٌّٕٟٛ

ِــٌ ثٌعٚــًٛ فــجٌؾًّٙٛ ثٌّضٍمــٟ ثٌــيٞ ٠مــٌأ ٘ــيث ثٌــٕ٘ ٨ فــوٚه ٌــٗ فــٟ 
٠ْٚــضط١ع ثٌّضٍمــٟ أْ ٠مــٌأ ٘ــيث ثٌــٕ٘ دع١ــوث عــٓ ١ٔــز ، ٍِــجْ أٚ ِىــجْ

.فىـً  . ثٌيٞ ٌُ ٠عو ِٛؽـٛهث ٌٚـُ ٠عـو دّٛـعٗ أْ ٠ؾـجهي ٠ٕٚـجٍ .، ٙجفذٗ
ِٚـٓ مـ٩ي ّ٘ـَٛ ، جًا ٠ضٕجٚي ثٌٕ٘ ِٓ م٩ي عمجفضٗ ٚصؾٌدضٗ ثٌنجٙزل

ـــ١ُ عٚـــٌٖ ـــٟ  ِؾضّعـــٗ ٚل ـــٕ٘ ث٤هد ـــٟ أْ ثٌ ـــٗ( ٚ٘ـــيث ٠عٕ ـــك صٛلعجص )أف
   . (1) ثٌّىضٛح ٠ىْٛ ٌٗ ِٓ ثٌضف١ٌْثس ٚثٌضأ٩٠ٚس دعوه لٌثةٗ+

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ٌر ّــ٩ِٟ : ثٔرـٌـ (1)  ثط ثٌعٌدــٟ، إً٘جٙــجس ٔر٠ٌــز ثٌضٍمــٟ فــٟ أهح ثٌؾــجفع : ّـّـ ، ِؾٍــز ثٌضـٌـ
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٘ـٛ ، إْ ألً ِج ٠ّىٓ دٗ ٚٙ  ٘يث ثٌمٛي ثٌيٞ ّؾٍضٗ ٘يٖ ثٌوًثّـز
فضٝ ١ٌَعُ إٔٔـج فـٟ ٔـ٘ ، ٌٟج ٌٍؾجفع ِٚج وضخأٔٗ لٛي ٠قًّ فّجّج ِف

ٚثفـو ِـٓ ٔٚــٛٗ وضجدـٗ ٍٔفــٝ أفىـجًث ٌـُ ٠ــضُ صٌه٠ـو٘ج عٍــٝ ٔطـجق ٚثّــع 
: فىــٌر ةثٌــٕ٘  ِــٓ ِغــً، ٚؽــوٞ إ٨ فــٟ إٟــجً ٔر٠ٌــجس ِــج دعــو ثٌذ٠ٛ١ٕــز

أفــك صٛلعــجس ؽّجعــز ةٚ، ٚةصعــوه ثٌمــٌثءثس+ أٚ ةصٕجّــٍٙج+، ثٌّفضــٛؿ+
ثٌٚـــٛثح دـــجٌٛلٛف أِـــجَ ٔـــ٘  ٚ٘ـــٛ ٍعـــُ صضذـــ١ٓ ِفجًلضـــٗ، . . ثٌمـــٌثء+

 :   ثٌيٞ ٠مٛي ف١ٗ، ثٌؾجفع ٔفْٗ

ةٚثٌىضجح لو ٠فًٞ ٙجفذٗ ٠ٚضموَ ِؤٌفٗ ٠ٚـٌؽـ لٍّـٗ عٍـٝ ٌْـجٔٗ 
دــأًِٛ ِٕٙــج أْ ثٌىضــجح ٠مــٌأ دىــً ِىــجْ ٠ٚرٙــٌ ِــج ف١ــٗ عٍــٝ وــً ٌْــجْ 
ــ١ٓ  ــج د ــ١ٓ ث٤عٚــجً ٚصذجعــو ِ ــج د ــجٚس ِ ــٝ صف ــجْ عٍ ــً ٍِ ــع و ٠ٚٛؽــو ِ

ٝــع ثٌىضــجح ٚثٌّٕــجٍ  فــٟ ثٌّْــأٌز ث٤ِٚــجً ٚىٌــه أِــٌ ٠ْــضق١ً فــٟ ٚث
ٚثٌؾـــٛثح ِٕٚجلٍـــز ثٌٍْـــجْ ٚ٘وث٠ضـــٗ ٨ صؾـــٍٛثْ ِؾٍـــِ ٙـــجفذٗ ِٚذٍـــ  

ٌٚـ٨ٛ ِـج ، ٠ٚي٘خ ثٌعمً ٠ٚذمٝ أعٌٖ، ٙٛصٗ ٚلو ٠ي٘خ ثٌقى١ُ ٚصذمٝ وضذٗ
ٚمٍــوس ِــٓ عؾ١ــخ فىّضٙــج ٚهٚٔــش ِــٓ ، أٚهعــش ٌٕــج ث٤ٚثةــً فــٟ وضذٙــج

دٙـج وـً ِْـضغٍك وـجْ  أٔٛث  ١ٌّ٘ج فضٝ ٕج٘ؤج دٙج ِـج غـجح عٕـج ٚفضقٕـج
ٌمـو مـِ ، ع١ٍٕج فؾّعٕج إٌٝ ل١ٍٍٕج وغ١ٌُ٘ ٚأهًوٕج ِج ٌُ ٔىٓ ٔوًوٗ إ٨ دُٙ

فرٕج ِٓ ثٌقىّـز ٌٚٞـع  ّـذذٕج إٌـٝ ثٌّعٌفـز ٌٚـٛ ٌؾأٔـج إٌـٝ لـوً لٛصٕـج 
، ٚصٖــج٘وٖ ٔفّٛــٕج، ِٚذٍــ  مٛثٌٟٔــج ِٕٚضٙــٝ صؾجًدٕــج ٌّــج صوًوــٗ فٛثّــٕج
ٚعـــجه ثٌـــٌأٞ عم١ّـــج  ٌمٍـــش ثٌّعٌفـــز ّٚـــمطش ثٌّٙـــز ٚثًصفعـــش ثٌع٠َّـــز

   . (1)..+ ٚثٌنجٌٟ فجّوث ٌٚىً ثٌقو ٚصذٍو ثٌعمً

ٌمو ثٝطًٌٔج إٌٝ ٔمًـ ٔـ٘ ثٌؾـجفع  عٍـٝ ٌٟٛـٗ  ٌٕـوًٌ عٍـٝ أٔـٗ 
ــج ٍعّــش ثٌوًثّــز ــٛث ِّ ــ١ٓ ، ٠ؾــٟء مٍ ــج٠ِ د ــٗ ٠م ــه أٔ ــج ٕ٘جٌ ــً ِ ٚأْ و
فــٟ ِعــٌٛ ثٌقــظ عٍــٝ ثٙــطٕج  ، ثٌقــو٠ظ ثٌٖــفٟٙ ٚثٌقــو٠ظ ثٌّىضــٛح

وّج ٠ٌٚؿ دـيٌه ثٌـٕ٘ ، ًٜ عٍٝ ٚثٝعٙجثٌىضخ ٚث٨فضؾجػ عٍٝ ِٓ ٍ
ٚصغج١ٕٝج أ٠ٞـج عـٓ ، ٌٚتٓ صغج١ٕٝج عٓ ىٌه، (2) ثٌْجدك عٍٝ ٘يث ثٌّمضذِ

ثٌضٟ ًدّج ٠ذ١ش دٙـج أدعـو ٕـٟء عـٓ ، ل١ّز ةلو+ ثٌّيوًٛر د١ٓ ٠وٞ فو٠غٗ
فـ٩ ٠ّىـٓ ثٌضغجٝـٟ ، أٚ فضٝ ف١ٌٝز فٟ ًٟٛ ث٨مضذـجً، أْ ٠ٖىً لٕجعز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . (دجمضٚجً) 441ٗ، 4111َأد٠ًٌ ، هِٖك

ٚ دـٓ دقٌـ) ثٌؾجفع : ٌثٔر (1)  ثْ : (أدٛ عغّجْ عٌّـ ث١ٌٙتـز ، عذـو ثٌْـ٩َ ٘ـجًْٚ : صقم١ـك، ثٌق١ٛـ
   . 20، 25/ 7، 4112َ، ثٌمجٌ٘ر(، ِىضذز ث٤ٌّر) ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح

  . 22/ 7، ثٌق١ٛثْ : ثٌؾجفع : ثٔرٌ (2) 
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ـــٛ ـــٕ٘ ثٌّىض ـــٗ عـــٓ ثٌ ـــٕ٘ ، ح ثٌّْٕـــٌحعـــٓ ِـــوٌٛي فو٠غ دنـــ٩ف ثٌ
ٚو١  ثٔقٌف ٘يث ثٌّـوٌٛي ثٌذْـ٠١ ١ٌغـوٚ ، فٟ ثٌَِجْ ٚثٌّىجْ، ثٌّٕطٛق

ثٌـيٞ دّٛـع ثٌّضٍمـٟ أْ ٠مـٌأٖ ، أٚ ثٌّٕفـضـ، ِض٩ٚ دفىٌر ثٌـٕ٘ ثٌٖـٌّٟٛ
٨ ألـٛي ٠نٍـٛ ِـٓ ٘ـيٖ ، إى إْ فو٠ظ ثٌؾجفع ٔفْـٗ، دع١وث عٓ ١ٔز ٙجفذٗ

عٍـٝ ، ٠ٚذـَ  ٘ـيث، ّجّـٙجدً ٠عًّ ويٌه عٍٝ ٔمٞـٙج ِـٓ أ، ثٌفىٌر صّجِج
ثٌـيٞ ٠ق١ـً ، : ة٠ٚرٌٙ ِج ف١ٗ عٍٝ وً ٌْجْ+ فٟ لٌٛٗ، ٔقٛ ِٓ ث٤ٔقجء

، ثٌّع١ٕـز دجٌضٕم١ـخ عـٓ ِمٚـٛه ثٌّؤٌـ ، عٍٝ ٠ّٔ ِٓ ثٌمـٌثءر ث٨عض١جه٠ـز
إى ، ٚدٙـيث صْــضم١ُ ثٌّمج٠ْــز، ٨ دٌٙـو ثٌّعــجٟٔ ثٌّضٛثٌـور فــٟ ى٘ـٓ ثٌّضٍمــٟ

ٚ٘ـٛ ٔفْـٗ ، صخ ٘ٛ ِـج ٠مٌٛـٗ وضجدـٗفّج ٠مٌٛٗ ثٌىج، صضىجفأ ّجعضٙج ث٤ٌٟثف
ٌضٌؽـ ِٓ عـُ وفـز ثٌىضـجح ِـٓ ؽٙـز ِمجِٚضـٗ ، ِج ١ٌّههٖ ثٌّضٍمٟ دعو ل١ًٍ

٠ٚذَ  ٘يث أ٠ٞج دىغجفـز فـٟ ثٌٕٚـ  ، عٛثًِ صّوه ثٌَِجْ ٚثصْج  ثٌّىجْ
، ف١ـظ ث٦ٕـجًر إٌـٝ ثٌّعٌفـز ثٌّٖـضٌوز، ث٤م١ٌ ِٓ ٔ٘ ثٌؾـجفع ثٌفجةـش

ٚثٌّٖــج٘و ٚثّضنٍٚــٛث ثٌقىّــز ِــٓ  دــ١ٓ ثٌّــو١ٔٚٓ ثٌــي٠ٓ عــج٠ٕٛث ث٤فــوثط
، ٚثٌّْضمذ١ٍٓ ثٌي٠ٓ ِجًّٛث فقْخ فعً ثٌمٌثءر ِـٓ ثٌؾٙـز ث٤مـٌٜ، ؽٙز

ٚ٘ٛ ِج ٠عٕٟ إٔٔج ف١ٓ وٕج ٔمٌأ ثٌٕ٘ ثٌيٞ ثؽضَأٔجٖ ِٓ هًثّـز ثٌذجفغـز ٌـُ 
صْـضٙوف ٨ ٕـٌفٗ أٚ ، ٔىٓ ٌٍقك ٔمـٌأ ّـٜٛ فجٕـ١ز عٍـٝ ٔـ٘ ثٌؾـجفع

ٚإّٔـج ، ء ثٌّعـجًف ثٌقو٠غـزأٚ فضٝ لٌثءصـٗ فـٟ ٝـٛ، ثٌىٖ  عٓ ِنذٛةٗ
ــٗ ــ١ِ ف١ ــز ّــؤثي ٘ــيٖ ثٌوًثّــز ، ثّــضٕطجلٗ ١ٌفٞــٟ دّــج ٌ ــيث وجٔــش إفجٌ ٌٚ

: ةأ٨ ٠ّىــٓ أْ ٔعــو آًثء ثٌؾــجفع ٘ــيٖ إً٘جٙــج أٚ ّــذمج ٌّــج لجٌــٗ  ثٌمجةــً
٤ْ ِج لٌأٔـجٖ ِـٓ آًثء ٌـُ ٠ىـٓ ، إفجٌز عٍٝ ِعوَٚ، ًٚثه ٔر٠ٌز ثٌضٍمٟ؟+

 .   ٌؾجفع٨ ث، ّٜٛ ِج لجٌٗ ٘ؤ٨ء ثٌٌٚثه أٔفُْٙ

٠ٖــٌؿ ىٌــه أْ ٘ــيٖ ث٢ًثء ثٌّــيوًٛر صىــجه صذعــظ أِجِٕــج آًثء  /1 /1
ًٚدـٌس ٠ـجُٚ ٚفٌٝـ١جس ٔر٠ٌضـٗ ثٌّع١ٕـز دؾّج١ٌـز  ِثٌٕجلو ث٤ٌّجٟٔ ٘جٔ

ـــٓ.  (Rezeptionästhetik) ّـــض١عجحث٨ ـــز ٔفْـــٙج ِ ـــش ٘ـــيٖ ثٌٕر٠ٌ ـــو ثٔطٍم  ٌم
أْ صـــأع١ٌ ثٌعّـــً ثٌفٕـــٟ ٠ضٛلـــ  عٍـــٝ ثٌّمـــوًر ثٌٕٖـــطز  ِؤهث٘ـــج فٌٝـــ١ز

ٚإّٔــج ، ٚأْ ثٌفٙــُ ٌــُ ٠عــو ٠عٕــٟ ثٔنٌثٟــج فــٟ فــوط ثٌضم١ٍــو، ّْــضٛعذٌٗ
، ثّـض١عجدٗ : صـج٠ًل ثّضقٛثىث ٖٔـطج ٌعّـً ِـج دّٛـجٟز ثّـضقٛثىثس ِضموِـز
ؾــجٔؼ ف٠مــٛي فٌٛ، ٚدٙــيث صضّــج٠َ ث٤هٚثً ثٌضــٟ صؤه٠ٙــج عــٓ ثٌذ٩غــز ثٌضم١ٍو٠ــز

 :   (Wolfgang Kemp) وجِخ

 :   ّجسةؽّج١ٌز ثٌضٍمٟ ٌو٠ٙج عٍٝ ث٤لً ع٩ط ِٙ
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٠ؾخ ع١ٍٙج ثٌضعٌف عٍٝ ثٌع٩ِجس ٚث٤هٚثس ثٌضٟ ٠ـوٌ  دٙـج ثٌعّـً 
 .   ثٌفٕٟ إ١ٌٕج فٟ ع١ٍّز ث٨صٚجي

 :   ٠ؾخ ع١ٍٙج أْ صمٌأ ٘يٖ ثٌع٩ِجس ٚث٤هٚثس دجٌٕرٌ إٌٝ

 صج٠ًنٙج ث٨ؽضّجعٟ

 .  (1) صأع١ٌ٘ج ثٌؾّجٌٟ ثٌقم١مٟ+

ــجُٚ ــٗ ّٚــ١جلجس ، ٠ٖــ١ٌ ٠ ــجها ٔر٠ٌض ــز عــٓ ِذ ــٟ ِعــٌٛ ث٦دجٔ ف
، فـٟ عـوه ِـٓ ثٌمٞـج٠ج، إٌٝ ثٕضٌثوٙج ِع ٔر٠ٌجس ِج دعو ثٌذ٠ٛ١ٕز، ٙجصٖىٍ

ــــً ثٌّفضــــٛؿ+ ــــج ِفٙــــَٛ ةثٌعّ ــــو ث٠٦طــــجٌٟ أِذٌصــــٛ ، ِٕٙ دضعذ١ــــٌ ثٌٕجل
ٌـوٜ ، ضأ١ٍ٠ٚـزوّـج ٠ىٖـ  عـٓ ثّـضٍٙجِٙج ثٌفٍْـفز ثٌ، (2)( Umberto Eco) إوـٛ

 Hans) ؽـًٛػ ؽـجهث١ٌِ ِ: ثٌف١ٍْٛف ث٤ٌّـجٟٔ ٘ـجٔ أّضجىٖ فٟ ٘ج٠وٌذ١ٌػ

Georg Gadamer) ، ــٛعٟ ث٦ْٔــجٟٔ ِقىــَٛ دّقــوهثس ــأْ ثٌ ــجه د فــٟ ث٨عضم
ٚأْ ثوضّــجي صنٍــك ثٌّعٕــٝ ثٌــيٞ ٠ضٞــّٕٗ ثٌعّــً ث٤هدــٟ ٠ــٌصٙٓ ، صج٠ًن١ــز

ٚأْ ثٌذقـظ عـٓ ث١ٌمـ١ٓ ثٌّطٍـك ٌـ١ِ إ٨ ، دٛؽٛه ثٌيثس ثٌّّجًّـز ٌٍضأ٠ٚـً
ٚأْ و١ٍّٙـج ، (Verstehen) ( ٨ ٠ٕفه عـٓ ثٌفٙـAuslegenُ) ٚأْ ثٌضف١ٌْ، عذغج

. ٘ــــيث ٘ــــٛ ثٌْــــ١جق ثٌقجٝــــٓ  (Anwendung) ٨ ٠ٕفىــــجْ عــــٓ ثٌّّجًّــــز
ثٌـيٞ ، (Erwartungshorizont)( 3) +جس: ةأفـك ثٌضٛلعـ ٌّٚطٍـ ٠جُٚ ث٤ع١ـٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ثٔرٌ (1) 

Kemp (Wolfgang) : Kunstwerk und Betrachter : Der Rezeptionsästhetische 

Ansatz ،in : Hans Belting ،Kunstgeschichte eine Einführung ،Berlin 1988 ،S . 

242 .   
١٠ٓ ثٌمــجة١ٍٓ دــجٔغ٩ق  (2)  ٚعٗ ثٌْــ١ّ١جةٟ أْ ٠ْــٍه ٠ٌٟمــج دــ١ٓ ثٌذ١ٕـٛـ ٠قــجٚي أِذٌصـٛـ إوـٛـ فــٟ ِٖـٌـ

٘ عٍــٝ ىثصــٗ ٟ، ثٌـٕـ ٕ٘ــج ٖٔــأ ٚ، ٚثٌضــأ١١ٍ٠ٚٓ ثٌّضقّْــ١ٓ ٌــوعجٜٚ ثٌضأ٠ٚــً ثٌّٞــجع  أٚ ثٌّفـٌـ
ؿة ِٚـطٍـ إى ، ثٌـيٞ ٠عىِـ فّٙـٗ عـٓ ثٌع١ٍّـز ثٌضأ١ٍ٠ٚـز(، Opera Aperta) ة ثٌعّـً ثٌّفضٛـ

، أوغٌ ثٔفضجفج ِٓ ٔ٘ ٠ذـوٚ ِغٍمـج ُّ ٚأٔٗ ١ٌِ عَ ، ٠ٌٜ أْ ثٌٕ٘ لجدً ٌعوه ٨ ٔٙجةٟ ِٓ ثٌمٌثءثس
دٛٙـ  ، إْ ٌُ ٠ىٓ ٨ٙطفجء أفٞـً صأ٠ٚـً، ٌىٕٗ ِع ىٌه ٠ْعٝ ٌٛٝع فوٚه ِٚعج١٠ٌ ٌٍضأ٠ًٚ

ــيًثى ــه ِضع ــأ٩٠ٚس ثٌّغٍٟٛــز، ٌ ــٟ ثٌض ــجص١١ٓ ، فٍٕف ــٝ ِّجًّــجس دعــٜ ثٌذٌثؽّ ــيٌه إٌ ِٖــ١ٌث د
٘ ِـٓ ثٌَث٠ٚـز ثٌضـٟ صنـوَ ، ٚثٌضفى١ى١١ٓ ػ إٌـٝ ثٌٕـ ثٌي٠ٓ ٠ّٕقْٛ ٌٍمجًا ٍّطز ِطٍمز فٟ ثٌٌٛٛـ
ٗ ٚفـوٚه ثٌضأ٠ٚـً  فـٟ ٔمـو ثٌّّجًّـز  : عذـو ثٌغٕـٟ دـجًر : ثٔرٌـ . ِمجٙوُ٘ ثّـضعّجي ثٌٕٚٛـ

   . 710ـ  701ٗ، 4113َ، ثٌعوه ث٤ٚي، ِؾٍز ِنذٌ، ِذٌصٛ إ٠ىٛثٌضأ١ٍ٠ٚز عٕو أ
ؽُ فـٟ ثٌعٌد١ـز دـجها ث٤ٌِـ إٌـٝ (3)  ٚ٘ـٟ  ،ة أفـك ث٨ٔضرـجًة : غٕٟ عٓ ثٌـيوٌ أْ ثٌّٚـطٍـ صٌـ

ــــز ـــٌـ هل١م ــــً ث٤ٌّــــجٟٔ، صٌؽّــــز غ١ ــــ١ِ ٤ْ ثٌفع ٌ (erwarten)  ٓــــز عــــ ــــٟ ثٌو٨ٌ ــــ  ف ٠نضٍ
ّٔـج ٤ْ ثٌضأِـً فـٟ ِوٚٔـز ٠ـجُٚ ٚٔر٠ٌضـٗ ٠ٕفـٟ ٚإ، أّٔٙج ٠ضذـجه٨ْ أف١جٔـج دّج(، warten) ثٌفعً

ق ثٌضٛلعـجس ِـٓ جْٔـأضٚـ  دـٗ فٕفمـوِج ص، ثٌضٍذظ ٚثٌضًّٙصّجِج ِوٌٛي ث٨ٔضرجً ثٌيٞ ٠ق١ً عٍٝ 
   . صٕجَ ٚصٛعخ
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ــٗ ــٝ فو٠غ ــج إٌ ــٗ دضٛؽٕٙ ــز ٌوًثّــز ، ِــٓ ثٌّّىــٓ ِمجًدض ــٟ فٌٝــ١ضٗ ثٌغج١ٔ ف
عــٓ ثٌٕرــجَ ثٌٌّؽعــٟ ، ةثٌضــج٠ًل ث٤هدــٟ دٛٙــفٗ صقــو٠ج ٌٕر٠ٌــز ث٤هح+

 :   ٠مٛي ،ٌٍضٛلعجس

ةإْ صق١ًٍ ثٌضؾٌدز ث٤هد١ز ٌٍمـجًا ٠فٍـش ِـٓ صٙو٠ـو ثٌَٕعـز ثٌٕفْـ١ز 
ثٌمجدـً ، ثٌعًّ ٚأعٌٖ فـٟ ثٌٕرـجَ ثٌٌّؽعـٟ ٌٍضٛلعـجسثّضمذجي ف١ٓ ٠ٛٙ  
 :   ثٌيٞ ٠ٕضؼ ٤ٞ عًّ فٟ ثٌٍقرز ثٌضج٠ًن١ز ٌرًٖٙٛ عٓ، ٌٍّٛٝعز

 ، ثٌوًث٠ز ثٌمذ١ٍز دجٌؾِٕ ث٤هدٟ

 ، ٝٛعجصٙجٕىً ث٤عّجي ثٌّعٌٚفز ٍّفج ِٚٛ

 .   +(1) ثٌضذج٠ٓ د١ٓ ثٌٍغز ثٌٖع٠ٌز ٚثٌٍغز ثٌع١ٍّز+

ث٤عّـجي ث٤هد١ـز  ْـضٛعخإْ ٘يث ثٌّفَٙٛ ٠ؤوو عم١ور ٠جُٚ فٟ أْ ِ
دّــج أْ ثٌــٕ٘ ، ٠ٚــخ ف١ٙــج ثٌــٕ٘ مذٌصــٗ، ٌــ١ِ ٙــفقز د١ٞــجء ِٕعٌَــز

ــٗ ــٗ ٚصٍم١ ــ١ِ ّــٜٛ فٚــ١ٍز ص٩ل١ ــز ٨ ٠ّىــٓ ، ٔفْــٗ ٌ ــز ه٠ٕج١ِ ّٚــٜٛ د١ٕ
ــج إ٨ ٝــّٓ صفع١ ــزإهًثوٙ ــز ثٌّضعجلذ ــج ثٌضج٠ًن١ ــج٤فٌٜ  ٩صٙ ــٟ د . إْ ثٌّضٍم

، صّضٍه ْٔمج ِـٓ ثٌضؾـجًح ٚثٌٕٖـجٟجس ثٌمٌثة١ـز ثٌْـجٌفز، ٠ضّغً لٛر ِوًوز
ٚصضؾـجٚح ، ٚصضٍْـ دجٌٛعٟ ثٌضـج٠ًنٟ ثٌٞـًٌٚٞ ٦صّـجَ ثٌع١ٍّـز ثٌضأ١ٍ٠ٚـز

٠ٚعّـك ٠ـجُٚ ٘ـيث ثٌٕرـجَ ، ِع ِؾّٛعز ث٨فضٌثٝجس ثٌْجدمز إٍثء ثٌـٕ٘
دقو٠غـٗ عـٓ ، ٌضف١ٌْ و١  صٕؾـٌ عـٓ ٠ٌٟمـٗ ع١ٍّـز ثٌفٙـُثٌيٕٟ٘ ثٌّمضٌؿ 

دقْـخ صٕـجِٟ ثّــضؾجدز ، ةصعـو٠ً+ ٘ـيث ث٤فـك أٚ ةثِضـوثهٖ+ أٚ ةصٛلفـٗ+
 ästhetische) ٚدقو٠غـــٗ عـــٓ ةثٌّْـــجفز ثٌؾّج١ٌـــز+، ثٌـــيثس ٌٍعّـــً ثٌفٕـــٟ

Distanzــٌر ــجه أٚي ِ ــًٛ ٚثٌٕم ــً ثٌؾّٙ ــٌهٚه فع ــٝ ، ( ثٌّم١ْــز د ٧ٌٕــجًر إٌ
ٚدقو٠غــٗ عــٓ ، لــع ثٌّٛؽــٛه لــذ٩ ٚثٌعّــً ثٌؾو٠ــوثٌّْــجفز دــ١ٓ أفــك ثٌضٛ
(   ث٤فـك ثٌـيٞ ٠ضٞـّٕٗ ثٌـٕ٘ horizontverschmelzung) ةثٔٚٙجً ث٢فـجق+

ٟٚ٘ فٌٝـ١جس ِـٓ ثٌٞـًٌٚٞ ، (2) ٚث٤فك ثٌيٞ ٠قٍّٗ ثٌمجًا فٟ لٌثءصٗ
، ٌْٕضٛعخ ِٞج١ِٕٙج ّٚٔٞٓ عـوَ ثمضَثٌٙـج، ثٌضذٌٚ دؾيًٚ٘ج ثٌّعٌف١ز

 .   ٍٝ صقم١ك ىٌه أعٕجء صو١ٕٓ ٔر٠ٌضٗصؾجٚدج ِع فٌٗ ٠جُٚ ٔفْٗ ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ثٔرٌ (1) 
Jauss (Hans Robert) : Literaturgeschichte als Provokation der 

Literaturwissenschaft ،in : Konstanzer Universitätsreden ،B . 3 ،Konstanz 

Universitätsverlag ،Konstanz ،7303 ،S . 30 .   
  : ثٔرٌ (2) 

Jauss : Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft ،S . 32 .   

http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Universit%C3%A4t+Konstanz:+Konstanzer+Universit%C3%A4tsreden%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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ِــــٓ ثٌّّىــــٓ أْ ٔــــوعُ ىٌــــه دْــــع١ٕج ٌٍىٖــــ  عــــٓ أْ ِٚــــطٍـ 
ةثٔٚـــٙجً ث٢فـــجق+ ثٌـــيٞ ثّـــضعٍّٗ ٠ـــجُٚ ٌـــُ ٠ىـــٓ ّـــٜٛ ِٚـــطٍـ 

٠ــي٘خ ؽــجهث١ٌِ إٌــٝ أْ ثٌّٛلــ  ثٌضــأ٠ٍٟٚ ٠ضقــوه  . (1) ؽــجهث١ٌِٞ دج٤ٙــجٌز
ٟ فجٌــز ٚأْ ٘ــيث ث٤فــك ٠رــً فــ، دج٤فىــجَ ثٌْــجدمز ثٌّّغٍــز ٤فــك ثٌقجٝــٌ

ِٚـٓ ٕ٘ـج ٠ٕٖـأ ثٌفٙـُ دّـج ، صٖىً ِْضٌّ صفٌٝـٗ ِٛثؽٙضٕـج ٤فـك ثٌّجٝـٟ
٠ٚٞـ١  أٔـٗ ، ٘ٛ ثٔٚٙجً ٌضٍه ث٢فجق ثٌضٟ ٔضُٛ٘ ٚؽٛه٘ـج ِْـضمٍز دـيثصٙج

إىث وجٔـــش ثٌرـــجٌ٘ر ثٌضأ١ٍ٠ٚـــز صضىجِـــً ِـــع أٙـــجٌز ثٌقـــٛثً ٚد١ٕـــز ثٌْـــؤثي 
ــٟ أْ ثٌْــؤثي، ٚثٌؾــٛثح ــيث ٠عٕ ــئْ ٘ ــٕ٘ Frage) ف ــٗ ثٌ ــخ عٕ ــيٞ ٠ؾ١ ( ثٌ

ـــٕفُٙ ِعٕـــجٖ، صٕـــوِؼ ع١ٍّـــز إعـــجهر دٕجةـــٗ ـــز ، ثٌضـــٟ ٍٔؾـــأ إ١ٌٙـــج ٌ فـــٟ ع١ٍّ
ٚصأ١ّْــج عٍــٝ ىٌــه ٠ــَعُ ٠ــجُٚ أْ  . (2) ( ثٌــٕ٘ ىثصــFragendٗ) ثّــضؾٛثح

فـٟ  ثّـض١عجدٗثٌضـٟ ٕـٙوس إٔضـجػ ثٌعّـً ٚ، ع١ٍّز إعجهر دٕجء أفـك ثٌضٛلعـجس
ــؤج دج٤ّــتٍز ثٌضــٟ ٠ؾ١ــخ ع١ٍٙــج ثٌعّــً، ثٌّجٝــٟ ٚثٌضــٟ ، دّمــوًٚ٘ج ص٠َٚ

، ّٛــجٟضٙج ْٔــضٕضؼ و١ــ  صّىــٓ لــجًا ٘ــيٖ ثٌقمذــز ِــٓ ثٌٕرــٌ إ١ٌــٗ ٚفّٙــٗد
ٚدٙـيث ث٦ؽـٌثء ٕٔـأٜ دأٔفْـٕج عـٓ ث٨ٌضـَثَ دـجٌٌؽٛ  فـٟ ١٘تـز هثة٠ٌـز إٌــٝ 

 .   ثّض١عجدٗٚٔضّىٓ ِٓ ١ٙجغز صج٠ًل ، ثٌٌٚؿ ثٌعجِز ٌٍعٌٚ

ٌٚــتٓ وــجْ ٘ــيث ثٌضٖــذظ دــج٤ع١ٌ ثٌضــج٠ًنٟ ّــ١ذوٚ ِمٌدــج ٠ــجُٚ ِــٓ 
ثٌـيٞ ٠ضـوثمً ، ذعوٖ عـٓ ّ٘ٛـ١ٌي ٚفىٌصـٗ عـٓ ثٌـَِٓدموً ِج ٠، ؽجهث١ٌِ

ِج١ٝٗ ِْٚـضمذٍٗ فـٟ ثٌٍقرـز ثٌٌثٕ٘ـز  فـئْ فقـ٘ ثٌّفـج١ُ٘ ثٌضـٟ دًٍٛ٘ـج 
. ثٌذجعــظ ٌٕــج ٕ٘ــج ٌــ١ِ ِؾــٌه  ٘ــيث ث٤م١ــٌ ّضٖــٟ عــٓ صمــجًح ِــج د١ّٕٙــج

ثّـــــضعجًصٗ ِٚـــــطٍـ صغ١ـــــٌ ، فـــــٟ فٌٝـــــ١ضٗ ثٌغجٌغـــــز، صْـــــؾ١ً ٠ـــــجُٚ
ٚإّٔـج ِعٌفضٕـج أْ ِٚـطٍـ ث٤فـك  ،(3) ( ِٓ ١ٌّٛ٘يHorizontwandel) ث٤فك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٚٔقٓ ِو٠ْٕٛ ٌـ غجهث١ٌِ دفىٌصٗ ٘ـيٖ عـٓ ث٨صٚـجي عـٓ دعـو دـ١ٓ ٚع١ـ١ٓ ة : ٠مٛي دٛي ٠ًىًٛ (1) 

َ عٍـٝ  . . . ِضّٛلف١ٓ عٍٝ ٔقٛ ِنضٍ  ٚىٌه عٓ ٠ٌٟك ثٔٚٙجً آفجلّٙج إٔٔـج ٠ٚـوي ٘ـيث ثٌّفٙٛـ
ه ً : ثٔرــٌـ .ة ٔعـــ١ٔ ٨ هثمـــً آفـــجق ِغٍمـــز ٨ٚ هثمـــً أفـــك ٚثفـــو ِضفــٌـ ي ٠ًىــٛـ ِّٙـــز  : دــٛـ

ْٚ، ثٌٕـجهٞ ث٤هدــٟ ثٌغمــجفٟ، ٔٛثفــي، مجٌـور فجِــو : صٌؽّــز، ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙمـج ، ثٌعـوه ثٌغــجٟٔ ٚثٌعٖـٌـ
   . 23ٗ، 4114َه٠ّْذٌ ، ؽور

  : ثٔرٌ (2) 
Gadamer (Hans Georg) : Wahrheit und Methode; Grundzüge einer 

philosophischen Hermeneutik ،B . 1 ،Mohr Siebeck ،Tübingen ،4171 ،S . 311 ،
315 ،313 .  

  : ثٔرٌ (3) 
Jauss : Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft ،S . 36 .   
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ثٌضؾــأ  . (1) ِٚــطٍقج ّ٘ٛــ١ٌٌ١ج، ِــٓ ِٕرــًٛ فٍْــفٟ، ٔفْــٗ ٠ىــجه ٠ىــْٛ
ّ٘ٛــ١ٌي إٌــٝ ِٚــطٍـ ث٤فــك ١ٌٖــٌؿ فىٌصــٗ عــٓ ع١ٍّــز ثصْــج  ثٌــٛعٟ 

إى ٨ ٠ّىٓ فٟ ًأ٠ٗ إهًثن ِٛٝـٛ  ِـج إ٨ عـٓ ٠ٌٟـك ، دًٚٛر صو٠ًؾ١ز
ٟ صمـوَ ٔفْـٙج ٌٍـٛعٟ ٨ ثٌضـ، ( ثٌّضذج٠ٕزErscheinungen) صؾ١ٍجصٗ أٚ ظًٙٛثصٗ
ــج، دٚــفضٙج ِٛٝــٛعجس ٚإّٔــج دٚــفضٙج ّــ١ًٌٚر ، ٨ٚ فضــٝ ِضٞــّٕز ٌٙ

ٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌـز ٠ذـٌٍ ث٤فـك ثٌمٚـوٞ ، ٠مضجصٙج ثٌّعٕٝ ىٚ ثٌضٖىً ثٌّْضٌّ
( دـــ١ٓ ثٌفعـــً ثٌّعٌفـــٟ Korrelation) ِـــٓ ف١ـــظ وٛٔـــٗ صٞـــج٠فج، ثٌّضغ١ـــٌ

ر غ١ـٌ ثٌضـٟ ٨ ٠ٍذظ وٍّج ثفضٜ أْ ٠ىٖ  عٓ إِىجٔجس ؽو٠و، ٚثٌّٛٝٛ 
. ٚصَهثه هًؽز ٚٝـٛؿ ثٌٚـٍز فـ١ٓ ٔضـجدع فـو٠ظ ّ٘ٛـ١ٌي  ّذك إهًثوٙج

ن ٌـ١ِ ّـٜٛ ٕـٟء ٚثفـو  ًَ عٓ ث٤فك ثٌنجًؽٟ ثٌـيٞ ٠ٕذٕٙـج إٌـٝ أْ ثٌّـو
عـــٓ ث٤فـــك ثٌَِٕـــٟ ٌٍّٛٝـــٛ   ِْـــضع١ٕج ، فـــٟ فمـــً ِـــٓ ثٌّـــوًوجس

ٌضفْــــ١ٌ ، : ث٨فضفــــجظ ٚث٨ّضٖــــٌثف (Retention und protention) دغٕجة١ــــز
ٚ٘ـٟ ثٌٍقرـز ، ثٌٍقرز ثٌٌثٕ٘ز ٚصّـوه٘ج فـٟ ثٌّجٝـٟ ٚثٌّْـضمذًثٌْٔثح 

( Wiedererinnerung) : ثٌضـــيوٌ ثٌضـــٟ صـــٕؾُ دّٛـــجٟز فعٍـــٟ ث٤ٔـــج ثٌـــٛثعٟ
ــع، ثٌّْــتٛي عــٓ ثّــضوعجء ث٨فضفجظــجس ثٌْــجٌفز ــيٞ Erwartung) ٚثٌضٛل ( ثٌ

ــــجٌّمٍٛح ٌّْــــت١ٌٛضٗ عــــٓ ثّضقٞــــجً  ــــيوٌ د ــــٗ ص ٠ٚــــفٗ ّ٘ٛــــ١ٌي دأٔ
أ٠ٞـج فو٠غـٗ عـٓ ثٌعـجٌُ دٛٙـفٗ أفمـج و١ٍـج ِٖـضٌوج ٚ، ث٨ّضٌٖثفجس ثٌمجدٍـز

٢ًثء ، دٚـًٛر ِـج،   ٚ٘ـٟ أفىـجً صّٙـو( 2) د١ٓ ثٌـيٚثس ثٌّوًوـز ثٌّضٚـٍز
 .   ٠جُٚ عٓ أفك ثٌضٛلعجس ٚع٩لضٗ دضٖىً ثٌّعٕٝ

ِـج ّــذك ٠ؾٍــٟ أْ ِٚـطٍـ ةأفــك ثٌضٛلعـجس+ ٨ ٠ٕفٚــُ عــٓ  /1 /2
ــور ثٌ ــزثٌعم١ ــٟ صّضٕٙٙــج  ضأ١ٍ٠ٚ ــزثٌض ــجُٚدقْــخ صعذ، ثٌٕر٠ٌ ــٌ ٠ ٠ٚىٖــ  ، ١

: ة. . فىــً لــجًا ٠ضٕــجٚي ثٌــٕ٘ ِــٓ  أ٠ٞــج أْ ٙــ١ٕع ثٌوًثّــز فــٟ لٌٛٙــج
ِٚـــٓ مـــ٩ي ّ٘ـــَٛ ِؾضّعـــٗ ٚلـــ١ُ ، مـــ٩ي عمجفضـــٗ ٚصؾٌدضـــٗ ثٌنجٙـــز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٛٔٗ ثٌفٍْـفٟ  (1)  ١ٍِّ٘ش وْٛ إٌٝ أْ ِٚطٍـ ث٤فك لـو ثوضْـخ ِّٞـ ر عـٓ ٠ٌٟـك ١ٖ٠ٌ  ٤ٚي ٌِـ

  : ثٔرٌ، أٌٟٚفجس وً ِٓ ١ٔضٖٗ ١ٌّٛ٘ٚي
Kuhn (Helmet) : The Phenomenological concept of Horizon (in : Philosophical 

Essays in Memory of Edmund Husserl ،ed . Marvin Farber ،)Cambridge ،
Harvard University ،7321 ،p . 114 .  

  : ثٔرٌ (2) 
Husserl : Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 

transzendentalePhänomenologie ،Meiner (aus Husserliana ،Gesamelte 

Werke ،B . VI ،hrsg ،)Hamburg ،4174 ،S . 160  723، 700ـ .   
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، ..+، ٌُ ٠ىٓ ّٜٛ إلقجَ ٌٍّٚطٍـ فـٟ غ١ـٌ د١تضـٗ )أفك صٛلعجصٗ( عٌٖٚ
٠ٚـجح ثٌّفٙـَٛ ، فف٩ٞ عٓ ثٌضقوط عٍٝ ٌْجْ ثٌؾجفع دّج ٌُ ٠ٌٚؿ دٗ

ّٕٚـطوَ دٙـيث ثٌٌَّـك فـٟ ِٛٝـع .  مضَثي ِفٌهثصٗ ٚصغ١١خ ٌِؽع١جصٗدج
ثٌضـٟ ٠مـًٌ ف١ٙـج ، آمٌ ِٓ ثٌوًثّز أعٕجء لٌثءصٙج دعـٜ ٔٚـٛٗ ثٌؾـجفع
إى صمـ١ُ ثٌٚـٍز د١ٕـٗ ، (1) أْ ثٌّعٕٝ ثٌىٍـٟ ٨ ٠ّىـٓ صٌٛـوٖ عـٓ لـٌثءر ؽَة١ـز

ثٌضـٟ ثلضٌفٙـج  (Wandering Viewpoint) ٚد١ٓ فىٌر ةٚؽٙز ثٌٕرٌ ثٌّضؾٌٛـز+
ٚ٘ـٟ ٙـٍز ٌٔث٘ـج ، ثٌمطخ ثٌغـجٟٔ فـٟ ِوًّـز وْٛٔـضجِٔ فٌٛفؾـجٔؼ إ٠ـًَ

ٚثٌقـك أٔـٗ ٨ ٠ْـعٕج ثٌّمـجَ ٌذ١ـجْ وجفـز ٚؽـٖٛ ًج٠ضٕـج ، ٚث١٘ز إٌٝ فـو دع١ـو
ٚٔذضـوا ، ٌىٓ ًدّج ٠ىفٟ فٟ ٘يث ثٌْذ١ً ث٦ٕجًر ثٌعؾٍٝ إٌـٝ دعٞـٙج، صٍه

١ــٗ دج٦دجٔــز عــٓ ثٌّٕــجك ثٌــيٞ ٙــ١  ف١ــٗ ثٌّٚــطٍـ  فمــو دــوث إ٠ــًَ ٨ؽتــج إٌ
إى ٠ــيوٌ أْ ثٌــٕ٘ ، لٚــو ِعجٌؾــز ثٌعمذــجس ثٌضــٟ صمــ  أِــجَ ع١ٍّــز ثٌضٍمــٟ

ٚأٔـٗ ، ث٤هدٟ ٠نضٍ  عٓ ثٌّٛٝٛعجس ثٌضٟ ٠ّىٓ إهًثوٙج فٟ ٚلش ٚثفـو
إ٨ دعــو أْ ٠عّــً عٍـــٝ ، ٨ ٠مــَٛ دجٌو٨ٌــز عٍـــٝ إٔــ١جء ِٛؽــٛهر صؾ٠ٌذ١ـــج

أ ٕٚ٘ــج ٠ٕٖــ، ١ٌٙضــه إٟجً٘ــج ثٌــو٨ٌٟ ث٤ٙــٍٟ، صمٍـ١٘ ٔفع١ضٙــج أٚ صــوث١ٌٚضٙج
ٚصـأصٟ ث٦ؽجدـز ِـٓ لذـً إ٠ـًَ ، ثٌْؤثي فٛي و١ف١ز صفّٙـٗ ِـٓ لذًـ ثٌمـجًا

ٚعـــوَ ِٕقـــٗ فٌٙـــز ، ثٌـــيٞ ٠ـــٌٜ أْ ثٌمـــجًا دضّٛٝـــعٗ هثمـــً ثٌـــٕ٘
ــجء ثٌّْــجً ، ٩ٌٔفٚــجي عٕــٗ ــز أعٕ ــضّىٓ ِــٓ صىــ٠ٛٓ ثٌفٙــُ دٚــًٛر صٌثصذ١ ٠
ــٌثءر ــٟ ٌٍم ــٌثءر ٠ٕنــٌٟ ثٌّجٝــٟ ، ثٌَِٕ ــٟ فعــً ثٌم ــوِج ف فّــع ثٌّٞــٟ ل

١ٌذـٌٍ ثٌـوًٚ ثٌضٌو١ذـٟ ، ِْضٌّر فٟ ثٌٍقرز ثٌقجٝـٌرٚثٌّْضمذً دًٚٛر 
ثٌـيٞ ٠ٖــذٗ هًٚ ٕـذىز ثصٚــج٨س هثةّـز ث٨صْــج  ، ٌٛؽٙـز ثٌٕرـٌ ثٌّضؾٌٛــز

ٚ٘ــٛ ِــج ٠ْــُٙ فــٟ ص١ٌٛــو ث٨ٔطذــج  دإٔٔــج ِــجعٍْٛ فعــ٩ فــٟ ثٌعــجٌُ ، ٚثٌضّــوه
   . (2) ثٌٛثلعٟ ٌٍعًّ ث٤هدٟ

ٍْــٛف فــٟ أعٕــجء ىٌــه ٠ٍؾــأ إ٠ــًَ إٌــٝ وــً ِــٓ ّ٘ٛــٌي ٚص١ٍّــيٖ ثٌف١
ــــجْ إٔؾــــجًهْ ــــوٞ ثٌرــــجٌ٘ثصٟ ًِٚ ــــج ، (Roman Ingarden) ثٌذٌٕٛ ٚصمجدٍٕ
ِٚـٓ ثٌّٙـُ ٕ٘ـج ِعٌفـز أْ ، ِٕجلٖجس ٚثّعز ٌٌجثُ٘ ٚصعم١ذجس ٕضٝ ع١ٍٙج

ث٤ٚي ِّٕٙج لو ًأٜ أْ وًـ ع١ٍّـز ى١ٕ٘ـز أٙـ١ٍز ٠ـضُ ثّـض١قجج٘ج دّٛـجٟز 
، صـٗةثٌضٛلعجس+ ثٌضٟ صذٕٟ ٚصؾّع ديًٚ ِج ّٛف ٠أصٟ وّج أٔٙـج صمـَٛ دئٔذج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 32، 31/ 7، ثٌق١ٛثْ : ثٌؾجفع : ثٔرٌ (1) 
  : ّضؾٌٛز  ٠ٕر٠ٌٌٍَّو فٛي ِفَٙٛ ٚؽٙز ثٌٕرٌ ثٌ (2) 

Iser (wolfgang) : The Act of Reading; A Theory of Aesthetic Response ،john 

Hopkins university Press ،Baltimore ،7312 ،p109  773ـ .   
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ٚأْ ث٢مــٌ لــو ثعضمــو فــٟ أْ ثٌعّــً ث٤هدــٟ صىــ٠ٛٓ ِضعــوه ثٌطذمــجس ٠ؾّــع 
ـــــز+ ـــــه صٞـــــُ أِـــــجوٓ ِـــــٓ ، د١ٕٙـــــج ٚفـــــور ة٘ج١ًِٔٛ ـــــٗ صٍ ٚأْ ٟذمجص

ٚأْ ، ٍِؤ٘ـج مـجًا( ٠مع عٍٝ عـجصك ثUnbestimmtheitsstellenٌ) ةث٩ٌصقو٠و+
فعً ث٦هًثن ٘ٛ ثٌيٞ ٠قـٛي ثٌـٕ٘ ِـٓ ِؾـٌه ؽّـً ِضٍْْـٍز إٌـٝ عّـً 

ٚفٟ إٟجً ث٦فجهر ِٓ ىٌه ٠ي٘خ إ٠ًَ إٌٝ أٔٗ أعٕـجء ع١ٍّـز ، (1) أهدٟ ِىضًّ
( Modified Expectation) ثٌمٌثءر صقـوط ع١ٍّـز صـوثمً دـ١ٓ ثٌضٛلعـجس ثٌّعوٌـز

ٚإى إْ ثٌٕ٘ ٔفْـٗ ٨ ٠ْـُٙ ، (Transformed Memories) ٚثٌيو٠ٌجس ثٌّقٌٛز
دـ١ٓ  ٨ٚ ٠قوه و١ف١ـز صطذ١ـك ع١ٍّـز ثٌـٌد٠، فٟ إفوثط ثٌضٛلعجس أٚ صعو٠ٍٙج

وّــج ٠ٖــ١ٌ ، فئٔٙــج صذمــٝ ِّٙــز ٌٍٕٖــجٟ ث٦دــوثعٟ ٌٍمــجًا ٚفــوٖ، ثٌــيو٠ٌجس
إ٠ـًَ أ٠ٞـج أْ وــً ٌقرـز لــٌثءر ِـج ٘ــٟ إ٨ صفجعـً ه٠ــجٌىض١ىٟ دـ١ٓ ثٌضٛلــع 

صفٚـ عـٓ أفـك ِْـضمذٍٟ ٌـُ ٠ٖـغً دعـو ِـع أفـك ِـجٛ ِٖـغٛي ، ٚثٌضيوٌ
ج وّج ٠ـٌٜ أٔٙـ، ٚٚؽٙز ثٌمجًا ثٌّضؾٌٛز صٖك ٠ٌٟمٙج عذٌ ث٨ع١ٕٓ، دجٌفعً

ٌضمـــَٛ فـــٟ ٌِفٍـــز ِـــج دٕٖـــجٟٙج ، صمْـــُ ثٌـــٕ٘ إٌـــٝ د١ٕـــجس أٚ ع٩ِـــجس
 .   ثٌضؾ١ّعٟ ثٌيٞ دٗ ١ّىضْخ ِعٕٝ

٠ىفٟ ٦ظٙجً ثٌٖـمز ، ٚإْ ٠ىٓ ِٛؽَث، ٘يث ثٌٌٖؿ ثٌّْضنٍ٘ /2 /2
ِــٓ ف١ــظ إْ ، دــ١ٓ ِٚــطٍـ ةٚؽٙــز ثٌٕرــٌ ثٌّضؾٌٛــز+ ٚٔــ٘ ثٌؾــجفع

ــز ٙــجفذٗ ــٗ د، ثٌّٚــطٍـ ٠ضْــجٚق ٚظجٌ٘ثص١ ــً ٠ٚىٖــ  عــٓ ث٘ضّجِجص فع
٠ٚؾــيً ِفِٙٛــٗ عــٓ ثٌعّــً ، ٚثٖٔــغجٌٗ دــئهًثن ثٌمــجًا ثٌؾّــجٌٟ، ثٌمــٌثءر

ٕــج ّٕى٠ٚ، (2) ث٤هدـٟ دّــج ٘ــٛ أعــٌ ٠عــجٓ ٌٚـ١ِ ِٛٝــٛعج ٠ْــضٛؽخ صع٠ٌفــٗ
إِعجٔج فٟ إظٙجً ٘ـيٖ ثٌٖـمز ث٦ٌّـجؿ أم١ـٌث إٌـٝ صعم١ـخ إ٠ـًَ عٍـٝ ِفٙـَٛ 

ٙـً إى دـجٌٌغُ ِـٓ ثّـضٍٙجِٗ أ، إٔؾجًهْ عٓ ثٌفؾٛثس أٚ أِجوٓ ث٩ٌصقو٠و
ٚصٖــ١١وٖ ٔر٠ٌضــٗ عٍــٝ لــٌثءر لــجًا ٠ٖــضغً دّــًء فٌثغــجس ، ٘ــيٖ ثٌفىــٌر
فــٌفٜ ، فئٔـٗ لـو ؽجدـٗ دعــٜ ِفـٌهثس صٚـًٖٛ عٕٙـج، (Leerstelle) ثٌـٕ٘

ًٚأٜ فـٟ ٘ـيث ثٌٛٙـ  صٚـًٛث ِٛث١ٌـج ، ص١ٙٛفٗ ٌٙج دأٔٙج عمذز أٚ ٙـو 
ثٌضـــٟ صٌلـــخ ثٌعّـــً ثٌفٕـــٟ ِـــٓ ف١ـــظ وٛٔـــٗ صٕـــجغُ ، ٌٍفىـــٌر ثٌى٩ّـــ١ى١ز

٠ٕذغٟ ث٨ٔضذجٖ إٌٝ أْ ثٌضًٍْْ فٟ ثٌعّـً ث٤هدـٟ ٠ؾـٟء  فٟ ف١ٓ، أٙٛثس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ٠ٌٍَّو فٛي أٌٟٚفز ٟذمجس ثٌٕ٘ ث٤هدٟ ِٚٛثٟٓ ث٩ٌصقو٠و  ٠ٕرٌ (1) 

Ingarden (Roman) : Erlebnis ،Kunstwerk und Wert; Vorträge zur Ästhetik ،Max 

Niemeyer ،Tübengen ،7303 ،S . 154  470ـ  475، 751ـ .  
ففٛـ َٔ٘ـز  : صٌؽّـز، ٚٝع١ز ثٌضأ٠ًٚ  ثٌفٓ ثٌؾَةٟ ٚثٌضأ٠ٚـً ثٌىٍـٟ : (فٌٛفؾجٔؼ) إ٠ًَ : ثٔرٌ (2) 

   . 10ٗ، 7334َ، 0 : ثٌعوه، فجُ، ِؾٍز هًثّجس ّجي، ٚدٛ فْٓ أفّو
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ــج دــج٨ٌضٛثءثس ــز ، ثٌضــٟ لــو ٠ٕضرٌ٘ــج ثٌمــجًا، ١ٍِت ١ٌّٞــٟ ّــجة٩ عــٓ ثٌعٍ
ِــج ٠عٕــٟ ث٦فْــجؿ أِــجَ لــٌثءثس فجعٍــز صرٌٙٔــج عٍــٝ ، ثٌنف١ــز ًٚثء٘ــج

 :   صقممجس ِضٕٛعز ٌٍٕ٘ ثٌٛثفو  ٠مٛي إ٠ًَ

فـئْ ، س غ١ـٌ ِضٛلعـزةِضٝ ِج أع١ـك ثٌّؾـٌٜ ٚصـُ ثلض١جهٔـج دجصؾج٘ـج
، ثٌفٌٙـز صىـْٛ ّـجٔقز ٌٕـج فـٟ أْ ٔطٍـك ثٌعٕـجْ ٌٍّىجصٕـج دئلجِـز صٌثدطــجس

.ٌٍــٕ٘ ثٌٛثفــو لجد١ٍــز وجِٕــز  . ٚدّــًء ثٌفؾــٛثس ثٌضــٟ صٌوٙــج ثٌــٕ٘ ٔفْــٗ.
ٌٚـــ١ِ عّـــز لـــٌثءر ٠ّىـــٓ أْ صْـــضٕفو أدـــوث وـــً ، ٌذٞـــعز صقممـــجس ِنضٍفـــز
ثس دط٠ٌمضــٗ ٤ْ وــً لــجًا فــٌه ّــٛف ٠ّــ٥ ثٌفؾــٛ، ث٦ِىــجْ ثٌىــجِٓ ف١ــٗ

.إْ ع١ٍّز ثٌمـٌثءر  . ١ٌمٟٚ ديٌه ث٦ِىج١ٔجس ثٌّضٕٛعز ث٤مٌٜ.، ثٌنجٙز
ٚإْ ثٌــٕ٘ ثٌّىضٕــَ دئِىج١ٔــجس أغٕــٝ دٚــًٛر ٨ ِضٕج١٘ــز ، ع١ٍّـز ثٔضنجد١ــز

   . (1) ِٓ أٞ ِٓ صقممجصٗ ثٌفٌه٠ز+

ٌـ١ِ ٠ـضٍن٘ فـٟ ، فـٟ ٘ـيٖ ثٌٚـفقجس ثٌفجةضـز، ِج وٕـج ٌِٔـٟ إ١ٌـٗ/3
٨ٚ أ٠ٞـج ِٕـع ع١ٍّـجس ، ثٌّْـضؾوثس ثٌّعٌف١ـز ث٨فضؾجح هْٚ ث٦فجهر ِٓ

٠ٚؤوـو لجد١ٍضـٗ ، ثٌضٕم١خ ثٌؾجه فٟ صٌثعٕج عّج ٠ّىٓ أْ ٠ؾٍٟ أٙجٌضٗ ٚدٙـجءٖ
ٚإّٔــج ٠ضٛؽــٗ إٌــٝ صع١ّــك ل١ّــز ، ٌّٛثؽٙــز إٕــىج٨س ثٌعٚــٌ ثٌضــٟ ٔق١ج٘ــج

ٚث١ٌمــ١ٓ فــٟ أْ ، ث٨صــَثْ أعٕــجء ث٨ٔفضــجؿ عٍــٝ ثٌــٌجٜ ثٌٛثفــور أٚ ثٌقوثع١ــز
ـــٟ ٠ْ ـــز ثٌض ـــجء ث٨عضٚـــجَ ثٌقم١م ـــجفغْٛ ٠ٕذغـــٟ أ٨ صٕـــَٚٞ أعٕ ضٖـــٌفٙج ثٌذ

د٩غ١ـز ، أٚ ٔر٠ٌـجس، . ف١ٕتي ١ّّىٓ ثٌقو٠ظ عٓ ٩ِِـ ٌٕر٠ٌـز دجٌضٌثط
ــــٟ ــــز ٖٔــــأس فــــٛي ثٌّضٍم ــــز ، لو٠ّ ــــجس ثٌقو٠غ ــــجوً ٚثٌٕر٠ٌ ١ٌْــــش صضٖ

 .   وّج أْ ىٌه فٟ ثٌٛلش ٔفْٗ ٌُ ٠ىٓ ١ٞ١ٌٌ٘ج، دجًٌٌٞٚر

 املصادز واملساجع

 :  لخ ٝأُزوعٔخ: اُؼوث٤خ؛ أُؤُ أٝال
 .  7334َ، 0ثٌعوه ، فجُ، ِؾٍز هًثّجس ّجي، : ِقّو دٌثهر صٌؽّز، : ثٌضٍمٟ ث٤هدٟ )إٌٌٚه( إدٔ
: ففٛـ َٔ٘ـز ٚدٛـ فْـٓ  صٌؽّـز، : ٚٝع١ز ثٌضأ٠ًٚ  ثٌفٓ ثٌؾَةـٟ ٚثٌضأ٠ٚـً ثٌىٍـٟ )فٌٛفؾجٔؼ( إ٠ًَ

 .   7334َ، 0:  ثٌعوه، فجُ، ِؾٍز هًثّجس ّجي، أفّو
ِـٓ ثٌٖـى١ٔ٩ز ، : ٔمو ثّـضؾجدز ثٌمـجًا )ّٝٓ وضجح : ع١ٍّز ثٌمٌثءر  ِمضٌح ظجٌ٘ثصٟ ــــــــــــــــــ

ِذىَٕ( صق٠ٌـٌـ، إٌــٝ ِــج دعــو ثٌذ٠ٛ١ٕــز ثٌّؾٍـِـ ، : فْــٓ ٔــجظُ ٚعٍــٟ فــجوُ صٌؽّــز، : ؽــ١ٓ صـٛـ
 .   7333َ، ثٌمجٌ٘ر، ث٤عٍٝ ٌٍغمجفز

ِذىَٕ ٓ : ثٌمـجًا فـٟ ثٌضـج٠ًل  صغ١ٌـ ٕـىً ث٨ّـضؾجدز ث٤هد١ـز )ؽـ١ٓ( صٛـ : ٔمـو ثّـضؾجدز  وضـجح )ّٝـ
ِذىَٕ( صق٠ٌـٌـ، ِــٓ ثٌٖــى١ٔ٩ز إٌــٝ ِــج دعــو ثٌذ٠ٛ١ٕــز، ثٌمــجًا : فْــٓ ٔــجظُ  صٌؽّــز، : ؽــ١ٓ صـٛـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً : ثٔرـٌـ (1)  ـَـ ح ظــجٌ٘ثصٟ : (فٌٛفؾــجٔؼ) إ٠ ـٌـ ثءر  ِمض ـٌـ ــز ثٌم ــجح) ع١ٍّ ٓ وض ــو ثّــضؾجدز  : ٝـّـ ٔم

ِذىَٕ : صق٠ٌـٌـ، ِــٓ ثٌٖــى١ٔ٩ز إٌــٝ ِــج دعــو ثٌذ٠ٛ١ٕــز، ثٌمــجًا فْــٓ ٔــجظُ  : صٌؽّــز(، ؽــ١ٓ صـٛـ
   . (دجمضٚجً) 747، 741ٗ ، 7333َ، ثٌمجٌ٘ر، ثٌّؾٍِ ث٤عٍٝ ٌٍغمجفز، ٚعٍٟ فجوُ
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 .   7333َ، ثٌمجٌ٘ر، ثٌّؾٍِ ث٤عٍٝ ٌٍغمجفز، ٚعٍٟ فجوُ
( ثٌؾــجفع ــٓ دقـٌـ ٚ د ـٛـ عغّــجْ عّـٌـ ــ١ٓت )أد ــجْ ٚ]ثٌضذ ــك، : ثٌذ١ ــو ثٌْــ٩َ ٘ــجًْٚ صقم١ ــز ، : عذ ِىضذ

 .   7332َ، 1ٟ، ثٌمجٌ٘ر، ثٌنجٔؾٟ
ـــ ثْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـٛـ ــك، : ثٌق١ ــو ثٌْــ٩َ ٘ــجًْٚ صقم١ ٠ز ثٌعجِــز ، : عذ ــز ثٌّٚـٌـ ث١ٌٙت

 .  4112َ، ثٌمجٌ٘ر، )ِىضذز ث٤ٌّر( ٌٍىضجح
فّٓ( ثٌؾٌؽــجٟٔ ثً ثٌذ٩غــز )عذــو ثٌمــجٌ٘ دــٓ عذــو ثٌـٌـ ه ِقّــو ٕــجوٌ صقم١ــك، : أّـٌـ هثً ، : ِقّـٛـ
 .   7337َ، ثٌمجٌ٘ر، ثٌّؤٟ

ه ِقّــو ٕــجوٌ صقم١ــك، : ه٨ةــً ث٦عؾــجٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ِىضذــز ثٌنــجٔؾٟ، : ِقّـٛـ
 .   4111َ، ثٌمجٌ٘ر

ٞ ٕـع٩ْ صقم١ك، : ثٌعّور فٟ ٕٙجعز ثٌٖعٌ ٚٔموٖ )أدٛ عٍٟ ثٌقْٓ( ثدٓ ١ًٕك ثٌم١ٌٚثٟٔ ، : ثٌٕذٛـ
 .   4111َ، ثٌمجٌ٘ر، ِىضذز ثٌنجٔؾٟ

:  صقم١ــك، : ثٌّٕـَـ  ثٌذــو٠ع فــٟ صؾٕــ١ِ أّــج١ٌخ ثٌذــو٠ع )أدـٛـ ِقّــو ثٌمجّــُ ث٤ٔٚــجًٞ( ّــٟثٌْؾٍّج
 .   7321َ، ثٌٌدجٟ، ِىضذز ثٌّعجًف، ع٩ي ثٌغجٍٞ
ثط ثٌعٌدـٟ، : إً٘جٙجس ٔر٠ٌز ثٌضٍمٟ فـٟ أهح ثٌؾـجفع ١ٌّّر ٩ِّٟ أد٠ٌـً ، هِٖـك، ِؾٍـز ثٌضٌـ

4111َ   . 
ثط : لطٛف أهد١ز هًثّـجس ٔمو٠ـز عذو ث٩ٌَْ ٘جًْٚ ي صقم١ـك ثٌضٌـ ثط ثٌعٌدـٟ فٛـ ِىضذـز ، فـٟ ثٌضٌـ

 7322َ، ثٌْٕز
ً دــ١ٓ ٠ــوٞ وضــجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ثٌذ١ــجْ ٚثٌضذ١ــ١ٓ  : ِموِــز ثٌضقم١ــك ]ِٕٖـٛـ

 .   7332َ، 1ٟ، ثٌمجٌ٘ر، ِىضذز ثٌنجٔؾٟ، ٌٍؾجفعت
، ٟ ٔمو ثٌّّجًّـز ثٌضأ١ٍ٠ٚـز عٕـو أِذٌصٛـ إ٠ىٛـ: ثّضعّجي ثٌٕٚٛٗ ٚفوٚه ثٌضأ٠ًٚ  ف عذو ثٌغٕٟ دجًر
 .   4113َ، ثٌعوه ث٤ٚي، ِؾٍز ِنذٌ

جعض١ٓ )أدٛ ٩٘ي ثٌقْٓ دٓ عذو هللا دٓ ًّٙ( ثٌعْىٌٞ ، : ِقّـو ثٌذؾـجٚٞ صقم١ـك، : ]وضـجحت ثٌٕٚـ
 .   7320َ، د١ٌٚس، ثٌّىضذز ثٌع٠ٌٚز
 .   4111َ، ؽور، ثٌٕجهٞ ث٤هدٟ ثٌغمجفٟ، : ٔر٠ٌز ثٌضأ٠ًٚ ِٚطفٝ ٔجٙ 

س( ٌ٘ٛــخ جع١ً صٌؽّــز، : ٔر٠ٌــز ثٌضٍمــٟ )ًٚدـٌـ ، ؽــور، ثٌٕــجهٞ ث٤هدــٟ ثٌغمــجفٟ، : عـَـ ثٌــو٠ٓ إّـّـ
7332َ   . 
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  . ثٌضن١١ً ٚثٌٛظ١فز ثٌٖع٠ٌز

  . ٝهٝٓبٕ عبًجَٕٞ، كهاٍخ ٓوبهٗخ ث٤ٖ اُووٛبع٢٘

 ٤ٙق ػجل أُبُيك . 

 ٝٓ٘بٛظ اُ٘ول اُؾل٣ضخ، اُجالؿ٢رواص٘ب ـ  1
ٌعً ثًصمجء ثٌوٚي ٚصموِٙج ٔجدع ِٓ فىٌر ث٦فْجُ دوًٚ ثٌّـٕٙؼ فـٟ 

ٚصطـــ٠ٌٛ ث٦ٔضـــجػ عٍـــٝ ؽ١ّـــع ثٌّْـــض٠ٛجس  ِـــٓ ِْـــضٜٛ إٔضـــجػ ، صٌل١ـــز
ٌٚٙـيث ة. . إٌـٝ ِْـضٜٛ ث٦ٔضـجػ ثًٌَثعـٟ ٚثٌٚـٕجعٟ ٚثٌقٌدـٟ.، فىجًث٤

ٚأٖٔــأس ، ًٙـوس وغ١ــٌ ِـٓ ثٌــوٚي ث١ٌَّث١ٔـجس ٤غــٌثٛ ثٌذقـظ ثٌعٍّــٟ
ــز ثٌذقــظ ثٌعٍّــٟ ــٓ ثٌّؤّْــجس ثٌّضنٚٚــز ٌنوِ ــو ِ ، ٚصطــ٠ٌٖٛ، ثٌعو٠
ٚفــٟ وغ١ــٌ ، ٚثًصذطــش ٘ــيٖ ثٌّؤّْــجس دجٌوٌٚــز عٍــٝ ِنضٍــ  ثٌّْــض٠ٛجس

وّـج ، ثٌذقـٛط ثٌع١ٍّـز دٌةجّـز ثٌوٌٚـز ِذجٕـٌرِٓ ثٌـوٚي صُـٌد٠ ِؤّْـجس 
أٚ وّـج فـٟ وٕـوث ف١ـظ ، فٟ ث٨صقجه ثٌْٛف١ضٟ ٚث٠٨ٌٛجس ثٌّضقور ث٠ٌِ٤ى١ز

أٚ وّـج فـٟ ثٌٕٙـو ف١ـظ ٠ـٌصذ٠ ، ٠ٌصذ٠ ِؾٍـِ ثٌذقـٛط ثٌـٟٕٟٛ دجٌذٌٌّـجْ
ِؾٍــِ ثٌذقــٛط ثٌع١ٍّــز ٚثٌٚــٕجع١ز دــ٠ٌٍٛ مــجٗ دجّــُ ٠ٍٚــٌ ثٌّــٛثًه 

   . (1) +ثٌطذ١ع١ز ٚثٌذقٛط ثٌع١ٍّز

ـــُ ِٚؾج٨صـــٗ   ٌٚمـــو ثمضٍـــ  ثٌوثًّـــْٛ فـــٛي ٟذ١عـــز ِٚفٙـــَٛ ثٌعٍ
فٕٙجن ِٓ ٠ؤوـو ثٌؾجٔـخ ثٌّعٌفـٟ ٠ٕٚرـٌ إٌـٝ ثٌعٍـُ عٍـٝ أٔـٗ ٔرـجَ ِـٓ ة

ثٌّعٌفز ثٌع١ٍّز ثٌّٕرّـز ٕٚ٘ـجن ثٌـذعٜ ث٢مـٌ ثٌـيٞ ٠ؤوـو عٍـٝ ثٌؾجٔـخ 
ثٌفىٌٞ ٚثٌّٕٙؾٟ ٠ٕٚرٌ إٌٝ ثٌعٍُ عٍـٝ أٔـٗ ٠ٌٟمـز ٌٍضفى١ـٌ ٚثٌذقـظ ِـٓ 

ٕٚ٘جن ف٠ٌك عجٌظ ٨ ٠فٚـً دـ١ٓ ، ًٙ إٌٝ ٘يٖ ثٌّعٌفز ٚص١ّٕضٙجأؽً ثٌضٛ
٘ي٠ٓ ثٌؾجٔذ١ٓ ٠ٚؤوو ثٌضىجًِ د١ّٕٙج ٠ٕٚرٌ دجٌضجٌٟ إٌٝ ثٌعٍُ عٍٝ أٔـٗ دٕـجء 

  . (2)..+ ِعٌفٟ ٠ٌٟٚمز ٌٍضفى١ٌ ٚثٌذقظ فٟ ٔفِ ثٌٛلش.

ٔٙــج فــٟ ىثوٌصــٗ، فج٦ْٔــجْ ٠ؾّــع ثٌّعٌفــز َّ عــُ ٠ٚــذـ ٘ــيث ، ٠ٚن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثٌذ٠ٌو ث٦ٌىضٌٟٚٔ ظثٌقو٠هح فٟ ث٤أّضجى ِقجٌٝ ـ أ ـ .  :malik_abd10yahoo . fr  
 (1)  ٠ ث٨ّـىٕو٠ًز  . 7ٟ . ِىضذـز ث٦ٕـعج  ٌٍطذجعـز . ِٕـج٘ؼ ثٌذقـظ ثٌعٍّـٟ : عذو هللا ِقّـو ثٌٌٖـ

7330 . ٗ74 .  
ِىضذـز ِٚطذعـز ث٦ٕـعج   . أِّ ِٚذجها ثٌذقظ ثٌعٍّٟ : فجّٟز عٛٛ ٙجدٌ ١ٌِٚفش مفجؽز (2) 

  . 73ٗ . 4114 ث٦ّىٕو٠ًز . 7ٟ . ثٌف١ٕز
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، ف١ْـضغٍٗ ٙـجفذٗ فـٟ ٕـضٝ ثٌّٕجّـذجس، س ثٌق١جرثٌّنَْٚ مجٝعج ٌّٕذٙج
ٚإّٔــج ٠ٚــذـ ، فٍــُ ٠عــو صٌثوّــجس ِعٌف١ــز فمــ٠، ِٕٚــٗ ٠ضقــٛي إٌــٝ ِّٛؽــٗ

ــٗ ِؾّٛعــز ةأّــٍٛدج  ــُ دأٔ ــذعٜ ثٌعٍ ٌّف ثٌ ــ ــيٖ ثٌٕرــٌر ٠ع ــٟ ٝــٛء ٘ ٚف
ِضٌثوّــز ٨ ٔٙج٠ــز ٌٙــج ِــٓ ث٩ٌّفرــجس ثٌنذٌثص١ــز ثٌضــٟ صــؤهٞ إٌــٝ صىــ٠ٛٓ 

   . (1)+ِفج١ُ٘ ٚٔر٠ٌجس ع١ٍّز ؽو٠ور

ــز ، ِٚــٓ ٘ــيٖ ثٌّٕطٍمــجس ــز ثٌضأّــ١ِ ٌّٕرِٛــز ِعٌف١ ــوٚ ٌٕــج أ١ّ٘ صذ
صضفجعــً إ٠ؾجد١ــج ِــع ، عٌد١ــز صْــضّو لٛصٙــج ِــٓ ؽــيًٚ ثٌضــٌثط ث٤ٙــ١ً

. ِـٓ هْٚ أْ ٔمـع فـٟ  ِٚج ٠فو إ١ٌٕج ِٓ ِٕؾَثس ثٌغـٌح، ِعط١جس ثٌقوثعز
، . ففـــٟ ِؾـــجي ث٤هح ٚثٌٕمـــو ٚثٌـــيٚدجْ، ٚث٨ْٔـــ٩ك، فٛٝـــٝ ث٨غضـــٌثح

ٚثٌــضّىٓ ِــٓ ، ٌغــٛٗ فــٟ أٙــٛي ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ــز ثٌمو٠ّــز٠ضعــ١ٓ ع١ٍٕــج ث
ِــٓ أؽــً فّٙٙــج ٕــى٩ ِٚٞــّٛٔج عــٓ ، ِوثًّــضٙج دٖــىً عٍّــٟ ِّــٕٙؼ

. ِٚـٓ عـُ ثٌنـٌٚػ دّعطـٝ ِعٌفـٟ  ٠ٌٟك ًدطٙج دجٌّٛثل  ثٌٕمو٠ز آٔيثن
.  ْٔــضط١ع ِــٓ م٩ٌــٗ ِؾجدٙــز فٌوــز ثٌٕمــو ثٌغٌدــٟ ثٌقــو٠ظ، ٔمـوٞ عٌدــٟ

٠ؾـخ أْ ٔفضـٌٛ أْ ثٌذ٩غـز ةّـٍٛد١ز ففٟ ِؾـجي ِمجًدـز ثٌذ٩غـز ِـع ث٤
. ٚدعذـجًر أمـٌٜ  ٚث٤ٍّٛد١ز صّضٍىجْ ه٨ٌـز أّجّـ١ز دجٌْٕـز ٌٕر٠ٌـز ث٤هح

، . إْ د٩غز ث٤ٍّٛح ّضٖو إ١ٌٙـج ثٔضذجٕ٘ـج صىٛٔجْ إِىج١ٔض١ٓ ٌّمجًدز ث٤هح
ٌٚىـٓ ىٌـه أ٠ٞـج ٚدٖـىً ، ١ٌِ ٤ٔٙج صٛؽو ث٢ْ فٟ ٌِوَ ثٌقٛثً فقْخ

: ثٌذ٩غـز ٚث٤ّـٍٛد١ز  ٩عـز ِذجفـظ أمـٌٜ ٘ـٟمجٗ ٌىٛٔٙج ٔمطز ثٌضمجء ع
  . (2)ٚثٌٖع٠ٌز.+

ٚؽـخ ، ٚإىث ٔرٌٔج إٌٝ ِٚطٍـ ثٌٖع٠ٌز دّفِٙٛٙج ثٌٕمـوٞ ثٌقـوثعٟ
ــي أًّــطٛ ــَٛ ِٕ ــز ثٌّفٙ ــج ِضجدع ــٌْٚ ، ع١ٍٕ ــٟ ثٌم ــور ف ــٝ ثٌٖــع٠ٌز ثٌؾو٠ إٌ

)ّـىج١ٌؾٌ( ٚ)دٛثٌــٛ(  . ٚٙــ٨ٛ إٌـٝ ثٌٕر٠ٌــجس ثٌى٩ّـ١ى١ز عٕــو ثٌّٛـطٝ
ف١ــــظ ١ّٕ٘ــــش ثٌذ٩غــــز عٍــــٝ ثٌضفى١ــــٌ ثٌٖــــعٌٞ  . ٚ)دــــٛ( ٚ)وٛصٖــــ١و(

. ِٚــٓ ؽٙــز أمــٌٜ صْــٌح ث٤هح  ٚثلضفــٝ ث٤هح صٛؽ١ٙجصٙــج، ٚثٌّٕطمــٟ
إٌـــٝ ثٌّؤٌفـــجس ثٌذ٩غ١ـــز ١ٌّـــو٘ج دّؾّٛعـــز ِـــٓ ثٌّمِٛـــجس ث٤ّـــٍٛد١ز 

   . (3) ثٌنجٙز

صّىٕــٛث ِــٓ ، ٚدٖــٟء ِــٓ ث٨٘ضّــجَ ثٌغٌدــٟ دــٌد٠ ثٌعٍــُ دأٙــٌٛٗ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 75ٗ . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
٠ٔ د١ٍــش (2)  ٘ . ثٌذ٩غــز ٚث٤ّــٍٛد١ز : ٕ٘ـٌـ ىػ ّــ١ّ١جةٟ ٌضق١ٍــً ثٌـٕـ ِقّــو  : صٌؽّــز . ٔقـٛـ ّٔـٛـ

  . 41ٗ . ثٌّغٌح . 7333 . هثً ثف٠ٌم١ج ثٌٌٖق . ثٌعٌّٞ
   . 47ٗ . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (3) 
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، ضـــٟ صْـــجعو عٍـــٝ صطـــ٠ٌٛ ثٌّفـــج١ُ٘ٚثوضْـــجح ٍِىـــز ثٌض١١ّـــَ ثٌ، ثٌضٕر١ـــٌ
وّــج ٠ٌؽــع ّــذخ ٘ــيٖ ، ٚصنٚــ١ذٙج عــٓ ٠ٌٟــك فضقٙــج عٍــٝ وــً ِْــضؾو

ــز ــٌ، ثٌٕٙٞــز ثٌذ٩غ١ ــور ٌٍْــج١ٔجس ، فــٟ ِؾــجي ثٌضٕر١ ــز ثٌّضَث٠ إٌــٝ ث١ّ٘٤
ــز ٚٔر٠ٌــجس ثٌضٛثٙــً ٚثٌْــ١ّ١جة١جس ٚثٌٕمــو ث٠٤ــو٠ٌٛٛؽٟ ٚوــيث ، ثٌضوث١ٌٚ

ــٟ ِؾــجي ٚٙــ  ثٌنٚــجة٘ ث٦لٕجع ــز ٌٍٕٚــٛٗثٌٖــع٠ٌز ثٌٍْــج١ٔز ف ١ ،
ــج ــز ٠ؾــخ أْ ْٔــؾً ٚصم٠ّٛٙ ــيٖ ث١٘٤ّ ــو ، أ٨ٚ، . ٚٔض١ؾــز ٌٙ أْ ثٌذ٩غــز ل

ٚأْ ، ٚإٔٔـــج ٔٙـــوف ِـــٓ ؽٙـــز عج١ٔـــز إٌـــٝ ٔر٠ٌـــز د٩غ١ـــز، ٙـــجًس عٍّـــج
، ١ٌْش ِقًٚٛر فٟ ثٌذعو ثٌؾّجٌٟ دٖـىً ٙـجًَ، ِٓ ؽٙز عجٌغز، ثٌذ٩غز

ــز  دــً صٕــَ  إٌــٝ أْ صٚــذـ عٍّــج ٚثّــعج ٌٍّؾضّــع . ٚدفٞــً ٘ــيٖ ثٌقٌو١
: ٨ًْٚ  ذ٩غ١ز ثٌؾو٠ور ظٌٙ ٔنذز ِٓ ثٌٕمجه ثٌىذجً ففٟ فٌْٔج ِغ٩ ٔؾـوثٌ

 (  1). . ٚصٛهًٚٚف.، ٚؽ١ٌثً ؽ١ٕ١ش، دجًط

ــوٞ ثٌّضٛثٙــً ــٟ مٞــُ ثٌضطــًٛ ثٌٕم ٠ٚــذـ ِــٓ ثٌٞــًٌٚٞ ،، ٚف
، ٚصى٠ٌِ ثٌّـٕٙؼ ثٌـيٞ ٠عطـٟ وـً ٕـٟء مجٙـ١ضٗ، ثٌٍؾٛء إٌٝ ثٌض١ٕٚ 

:  مذ١ــً ٠ضٞــّٓ أِــ٠ٌٓإْ صٚــًٛث ٌٍذ٩غــز ِــٓ ٘ــيث ثٌة.  ٚٔٛعــٗ، ٕٚــىٍٗ
ـــْٛ ٙـــجٌقج ـــٕ٘ ٠ى ـــُ عـــجَ ٌٍ ـــج ٝـــًٌٚر ٚؽـــٛه عٍ ٨ ٌوًثّـــز ، أٌّٚٙ

دـــً ٌوًثّـــز غ١ٌ٘ـــج ِـــٓ ثٌٕٚـــٛٗ عٍـــٝ ، ثٌٕٚـــٛٗ ث٤هد١ـــز ٚفـــو٘ج
، ثمض٩فٙج  ٚعج١ّٔٙج ثٌفىٌر ثٌّضّٕٞز فٟ أْ وً ٔ٘ ٘ٛ دٖـىً ِـج د٩غـز

ٙـُ . ٚدٙـيث ث٨عضذـجً فجٌذ٩غـز صّغـً ِٕٙؾـج ٌٍف أٞ أٔٗ ٠ّضٍه ٚظ١فز صأع٠ٌ١ـز
ــأع١ٌ ــٗ ثٌض ــز ثٌٕٚــٟ ٌِؽع ــج١ُ٘ ثٌذ٩غ١ ــٌ فْــخ ثٌّف ــوِج ٔفى ــج ، . ٚعٕ فئٕٔ

. ٚٔؾعٍـٗ صجدعـج  إٌٝ ثٌٕ٘ ِٓ ٍث٠ٚـز ٔرـٌ ثٌّْـضّع/ثٌمجًا، ِذوة١ج، ٕٔرٌ
   . (2) +ٌّمٚو٠ز ث٤عٌ

ٌمـــو أٔضؾـــش عٚـــًٛ ثٌٕٙٞـــز ثٌغٌد١ـــز ِٚـــج دعـــو٘ج ِـــٓ ثٌّـــوثًُ 
هد١ـز ثٌضـٟ صـأعٌ دٙـج ِٓ ثٌٕر٠ٌجس ثٌٕمو٠ز ٚث٤ وغ١ٌث، ثٌّضٚجًعز ف١ّج د١ٕٙج

ـــج عٍـــٝ  ـــجٌٚٛث صطذ١مٙ ـــٌح ثٌـــي٠ٓ ف ـــ١ٓ ثٌع ـــٓ ثٌذـــجفغ١ٓ ٚثٌوثًّ ـــٌ ِ وغ١
ّٔـج ؽـجدٙٛث إٚ، . ٌُٚ ٠ىٓ ث٤ٌِ ٩ّٙ ١ْ٠ٌٚث ثٌٕٚٛٗ ث٦دوثع١ز ثٌعٌد١ز

ِـــٓ ثٌّٚـــجعخ ٚثٌّضجعـــخ  ِٕٙـــج ِـــج ٠ضعٍـــك دنٚٛٙـــ١ز ثٌـــٕ٘  ؽٍّـــز
ًٚثفـوٖ ِٕٚٙـج ِـج ٠ضعٍـك دـجٌفىٌ ثٌعٌدـٟ دّنضٍـ  ِٖـجًدٗ ٚ، ثٌعٌدٟ ٌغ٠ٛج

، . ِٕٚٙــج ِــج ٠ضعٍــك دغمجفــز ثٌــوثًُ ثٌــيٞ ٔمــً ٌٕــج ثٌّــٕٙؼ ثٌضــٟ صغــيٜ ِٕٙــج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 44ٗ . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
  . 42ٗ . ٤ٍّٛد١زثٌذ٩غز ٚث : ٠ٌٕ٘ٔ د١ٍش (2) 
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. ٚفـٟ ٘ـيث ث٤ِـٌ  ٚأٍِـز ثٌّٚـطٍـ، فىجْ ِـج ٠عـٌف ث٢ْ دأٍِـز ثٌّـٕٙؼ
: ةإىث وجٔش ٕ٘جن أٍِز ِٚطٍـ دٙـيٖ ثٌنطـًٛر  ٠مٛي عذو ثٌع٠ََ فّٛهر

ــجفٟ ثٌــيٞ أفــٌٍ ٘ــيث ثٌفىــ ــه دجٌْٕــذز ٌٍّضٍمــٟ ِــٓ هثمــً ث٦ٟــجً ثٌغم ٌ ٚصٍ
فــ٩ دــو أْ أٍِــز ثٌّٚــطٍـ دجٌْٕــذز ٌٍّضٍمــٟ ِــٓ مــجًػ ، ثٌّــيث٘خ ثٌٕمو٠ــز

. فجٌّٚـطٍـ ثٌـيٞ ٨ ٠ٖـ١ٌ إٌـٝ ه٨٨س  ىٌه ث٦ٟجً أوغـٌ مطـًٛر ٚفـّور
ــز ِقــوهر ــجفٟ ، ِعٌف١ ــٛثلع١ٓ ثٌقٞــجًٞ ٚثٌغم ــً ٠قــوط إًدجوــج هثمــً ثٌ د
ّٞ دأْ ٠قوط فٛٝٝ فٟ ثٌـو٨٨س ثٌّعٌف١ـز عٕـو، ثٌٍي٠ٓ ثًصذ٠ دّٙج ٔج فٌ

  . (1) أٙقجَح ث٤ٌٟ ثٌغمجف١ز ٚثٌم١ُ ثٌّعٌف١ز ثٌّغج٠ٌر صّجِج+

ِٚقجٌٚـز ، ٚثٌضقِّ ٌىـً ٕـٟء ٠ـٌه فـٟ ثٌّٕرِٛـز ثٌغمجف١ـز ثٌغٌد١ـز
٠ٕٚذغـٟ أ٨ ٠ىـْٛ ، ٠ٕذغـٟ أْ ٠قـجٟ دجٌقـيً، إهمجٌٗ فٟ ثٌّٕرِٛـز ثٌعٌد١ـز

ٚإّٔج ٚؽخ عٍـٝ ثٌـيٞ ٠فعـً ىٌـه أْ ٠ىـْٛ عٍـٝ عٍـُ دـ٠ّٕ ، صم١ٍوث أعّٝ
. إٕٔــج ف١ّٕــج  ٚفــٟ ثٌّمجدــً ّٔــ٠ ثٌعم١ٍــز ٚثٌفٍْــفز ثٌغٌد١ــز، ز ثٌعٌد١ــزثٌعم١ٍــ

ــٌصذ٠ دٙــج هثمــً  ــو٨٨س ثٌضــٟ ص ــز ىثس ثٌ ــز ثٌغٌد١ ْٔــضنوَ ِفــٌهثس ثٌقوثع
ــج ــجفٟ ٚثٌقٞــجًٞ ثٌنــجٗ دٙ ــع ثٌغم ــز هثمــً ، ثٌٛثل ٔقــوط فٛٝــٝ ه١ٌ٨

. ٚإىث وٕج ٕٖٔو ث٤ٙـجٌز فمـو وـجْ ِـٓ ث٤فـٌٜ  ٚثلعٕج ثٌغمجفٟ ٚثٌقٞجًٞ
ثٌٕــجدع ِــٓ ٚثلعٕــج دىــً ِىٛٔجصــٗ ، ْ ٕٔقــش ِٚــطٍقٕج ثٌنــجٗ دٕــجدٕــج أ

٤ْ ثٌٙـــٛر دـــ١ٓ ثٌـــٛثلع١ٓ ثٌغٌدـــٟ ، ث٨ؽضّجع١ـــز ٚث٨لضٚـــجه٠ز ٚث١ٌْجّـــ١ز
٠ٚــٌٜ عذــو ثٌع٠َــَ فّــٛهر أْ ةثٌضذ٠ٌــٌ  . (2). . ٚثٌعٌدــٟ ٚثّــعز ّــق١مز.

ــوٜ ثٌقــوثع١١ٓ ثٌعــٌح ــُ ٠عٍٕــٖٛ، ثٌّٕطمــٟ ٌ ــه أٚ ٌ ــٛث ىٌ أٔٙــُ ، ّــٛثء أعٍٕ
ٝ فىٌ ثٌقوثعـز ثٌغٌد١ـز دْـذخ غ١ذـز ٔر٠ٌـز ع١ٍّـز ِضىجٍِـز ٌٍٕمـو صقٌٛٛث إٌ
ٚفـــٟ ّـــع١ُٙ ٌضقـــو٠ظ ثٌعمـــً ثٌعٌدـــٟ ٌؾـــأٚث إٌـــٝ ع١ٍّـــز ثٌٕمـــو ، ثٌعٌدـــٟ
   . (3)ثٌقوثعٟ.+

ة٨ ٠ّىـٓ إ٨ أْ  ٚ٘ـيٖ ثٌمـٌثءر، ٌٕٚج أْ ٔمٌأ ثٌضـٌثط ثٌعٌدـٟ ثٌمـو٠ُ
، ١ـز وجٔـشإْ ثٌق١ـجر ث٤هد١ـز ثٌعٌد، : ث٤ٌٚـٝ صؤهٞ إٌـٝ فم١مضـ١ٓ ّـجٟعض١ٓ
دٚـًٛر ٨ ، صّٛػ دجٌض١جًثس ثٌٍغ٠ٛـز ٚثٌٕمو٠ـز، ٌّور أًدعز أٚ مّْز لٌْٚ

ـــ١ٌٔٓ ثٌضجّـــع عٖـــٌ  ـــٟ ثٌم ـــز ف ـــز ث٤ًٚد١ ـــجر ث٤هد١ ـــز ثٌق١ ـــً عـــٓ فٌو صم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . إد٠ٌـً . ٍٍّْز عـجٌُ ثٌّعٌفـز . ِٓ ثٌذ٠ٛ١ٕز إٌٝ ثٌضفى١ه . ثٌٌّث٠ج ثٌّقودز : عذو ثٌع٠ََ فّٛهر (1) 

   . 33 : ٗ . ١ٔ7332ْجْ 
   . 32 : ٗ . ثٌٌّث٠ج ثٌّقودز : عذو ثٌع٠ََ فّٛهر (2) 
هر (3)  ـٛـ ـَـ فّ ــو ثٌع٠َ ر : عذ ـٌـ ــج ثٌّمع ــز . ثٌٌّث٠ ــز عٌد١ ــز ٔمو٠ ــز . ٔقـٛـ ٔر٠ٌ  . ٍّْــٍز عــجٌُ ثٌّعٌف

4117 . ٗ : 725 .   
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ٚإْ ىٌه وٍٗ دوأ ًٚٚٙ إٌٝ ىًٚصٗ عُ ثٔضٙـٝ فـٟ ٚلـش وجٔـش ، ٚثٌع٠ٌٖٓ
، ثٌضـٌثطإْ ىٌـه ، . ثٌغج١ٔـز أًٚٚدج فٟ أعٕجةٗ صع١ٔ عٌٚ ثٌر٩َ ٚثٌؾٙجٌز

ــٗ هْٚ ثٔذٙــجً دّٕؾــَثس ثٌعمــً ثٌغٌدــٟ ــٛ صّــش لٌثءصــٗ ٚغٌدٍض ّــٛف ، ٌ
٠ضذمٝ ِٕٗ ثٌىغ١ٌ ثٌيٞ وجْ لجهًث عٍٝ صط٠ٌٛ ٔر٠ٌز ٌغ٠ٛـز ٚٔر٠ٌـز ٔمو٠ـز 

  . (1)ِضىجٍِض١ٓ.+

ــز ــٌ ِــٓ ثٌع١ٍّ ــخ وذ١ ــٝ ؽجٔ ــز عٍ ــو ثٌعــٌح ِٛثلــ  ٔمو٠ ــٛ ، إْ عٕ ٌ
ٚثدـٓ ، ّجه ٚمٍـ . فمو ثٕضٌٙ د١ٓ ثٌٕمجه وغ١ٌ ِٓ ثٌٖعٌثء ُِٕٙ ف ًٟٛس

٤ٔٙــُ هفعــٛث إٌــٝ ، ثٌــي٠ٓ ثٔضٚــٌٚث ٌــ٥هح ٚثٌٖــعٌ، ٟذجٟذــج ٚثدــٓ ًٕــ١ك
. ٚلجِش ٟذمـز أمـٌٜ غ١ـٌ ثٌٖـعٌثء ِّـٓ  ِٞج٠ك ثٌٖعٌ فعٌفٛث أٌّثًٖ
ُٚعٌفــــــٛث دقْــــــٓ صــــــيٚق ث٤هح ِــــــُٕٙ ، ث٘ضّــــــٛث دوًثّــــــجس ثٌذ١ــــــجْ

ــ١ٓ( ثٌؾــجفع ــجْ ٚثٌضذ١ ــز ، )ٙــجفخ ثٌذ١ ــيٖ ثٌطذم ــٖٛ دٙ ــيٞ ٔ ٚ٘ــٛ ٔفْــٗ ثٌ
فٌؽعـش ، ٍٟذش ثٌٖعٌ عٕو ث٤ّٙعٟ فٛؽوصٗ ٨ ٠قْٓ إ٨ غ٠ٌذـٗ : فمجي

فعطفش عٍـٝ أدـٟ عذ١ـور فٛؽوصـٗ ، إٌٝ ث٤مفٔ فٛؽوصٗ ٨ ٠ضمٓ إ٨ إعٌثدٗ
ــك دج٠٤ــجَ ٚث٤ْٔــجح ــُ أظفــٌ دّــج ، ٨ ٠ٕمــً إ٨ ِــج ثصٚــً دج٤مذــجً ٚصعٍ فٍ

ــه  ــو ثٌٍّ ــٓ عذ ــٓ ٚ٘ــخ ِٚقّــو د ــجح وجٌقْــٓ د ــجء ثٌىض ــو أهد أًهس إ٨ عٕ
ـــــجس ـــــْٛ ِـــــُٕٙ ثٌؾـــــجفع. ة ث٠ٌَ ـــــجه ف١ٕ ـــــٛ ٘ـــــ٩ي، ٚ٘ـــــؤ٨ء ثٌٕم ، ٚأد
:  .ٕٚ٘ــــجن ٟذمــــز عجٌغــــز ٚ٘ــــُ ثٌٕمــــجه ثٌعٍّــــجء ِــــٓ أِغــــجي . ،. ٚث٢ِــــوٞ
   . (2). . ٚأدٛ عذ١ور ٚثدٓ لض١ذز ٚثٌّذٌه.، ث٤ّٙعٟ

دّنضٍـــ  ثٌّٛثلـــ  ثٌٕمو٠ـــز ثٌعٌد١ـــز  ٧ٌفجٟـــز٨ٚ ٠ضْـــع ثٌّؾـــجي 
ثءر ثٌٛثع١ـز ثٌضـٟ صْـضط١ع . ِٚج ٠قضجؽٗ ِٕج صٌثعٕج ٘ٛ ِقجٌٚـز ثٌمـٌ ثٌمو٠ّز

أْ صْــضٕذ٠ ِٕــٗ دعٞــج ِــٓ ٩ِِقٕــج ثٌضــٟ صؾعٍٕــج لــجه٠ًٓ عٍــٝ ثٌّقجفرــز 
. ٌـيٌه ٠ـٌٜ  عٍٝ ٕن١ٚضٕج ثٌٍغ٠ٛز ٚث٤هد١ز ٚثٌٕمو٠ز ٚثٌغمجف١ـز دٖـىً عـجَ

ــز عٚــٌ  ٙــ٩ؿ فٞــً أْ ٕ٘ــجن ّــؤث٨ ــٟ ٟــٌؿ ٔفْــٗ ِٕــي دوث٠ ٠ٍـــ ف
ّٕـج٘ؼ ثٌٕمو٠ـز ٘ـً :+ عٕـوِج ٔـضىٍُ عـٓ ثٌ ٚ٘ـٛ، ثٌٕٙٞز ثٌعٌد١ز إٌـٝ ث٢ْ

ٔضىٍُ عٓ ث٢هثح ثٌم١ِٛز ٚثٌّق١ٍز ٚثٌغمجفـجس ثٌّضعـوهر دأٖٔـطضٙج ٚصؾ١ٍجصٙـج 
ــجس  ــز ٚثٌغمجف ــٝ ِؾّٛعــز ثٌغمجفــجس ثٌغٌد١ ثٌّنضٍفــز ٚثٔمْــجِجصٙج ثٌٖــو٠ور إٌ

أَ إٔٔـج ٔـضىٍُ ، ثٌٌٖل١ز ثٌضـٟ صٕضّـٟ إٌـٝ ل١ِٛـجس ٚأؽٕـجُ ٌٚغـجس ِنضٍفـز؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 732 : ٗ . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
ي  . ِٕج٘ؾـٗ . لٞج٠جٖ . أٌٙٛٗ . ثٌٕمو ثٌعٌدٟ ثٌقو٠ظ : ٩ٟ٩ٌ  أوغٌ ٠ٕرٌ وضجح (2)  ٌّقّـو ٍغٍٛـ

   . ِٚج دعو٘ج 34 : ٗ . ٩َّ
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ث٢هثح ٚثٌغمجفــجس ٚصٕطذــك  عــٓ ِقٚــٍز إْٔــج١ٔز عجِــز صٖــًّ ؽّــج  ٘ــيٖ
ع١ٍٙج ؽ١ّعج؟ٚدعذجًر أمٌٜ فٟ هًثّضٕج ٌٍّٕج٘ؼ ثٌٕمو٠ز ً٘ ٠ٚــ ثٌض١١ّـَ 

ــ١ٓ ِــج ٘ــٛ عٌدــٟ ِٚــج ٘ــٛ أؽٕذــٟ؟ ــج٘ؼ  ٚثٌفٚــً د . ٚ٘ــً مٞــعش ثٌّٕ
ثٌٕمو٠ــز فــٟ ثٌغمجفــز ثٌعٌد١ــز ٌــٕفِ ثٌّقــوهثس ٚثٌّمِٛــجس ٚإٔــىجي ثٌضطــًٛ 

 (  1) ثٌضٟ مٞعش ٌٙج فٟ ثٌغمجفز ثٌغٌد١ز؟+

٠ؾٌٔـج ، ٌض١ٍُْ دىْٛ ثٌّٚطٍـ ثٌٕموٞ ثٌّعجٌٙ ٕٙجعز غٌد١ـزإْ ث
ـــجًق وغ١ـــٌث ِـــٓ  ـــُ صف إٌـــٝ ثٌؾـــََ دـــأْ ِعـــجٌُ ثٌفٛٝـــٝ ٚث٨ٝـــطٌثح ٌ

. ٚىٌــه ٤ْ ثٌنٍف١ــجس ثٌّعٌف١ــز ثٌضــٟ أٔضؾضــٗ ِغــج٠ٌر ٌّــج عٕــو  ِفج١ّ٘ــٗ
. ٚفـــٌٞ دٕـــج أْ ٔأمـــي ثٌق١طـــز ٚثٌقـــيً فـــ١ٓ ٔضعجِـــً ِـــع صٍـــه  ثٌعـــٌح

. ٌٚمــو ثٔمْــُ  ًٚثء د٠ٌمٙــج ٌّٚعجٔٙــج ِــٓ هْٚ أْ ْٕٔــجق، ثٌّٚــطٍقجس
. ف٠ٌـك ٠ـٌٜ أْ غ١ـجح ثٌٍغـز ثٌّٖـضٌوز  ثٌٕمجه إٌـٝ فـ٠ٌم١ٓ فـٟ ٘ـيث ثٌٖـأْ

٠ٚؤهٞ إٌـٝ لطـع ، ٠مٟٞ عٍٝ ثٌٖعًٛ دج٤ٌفز ثٌٍغ٠ٛز ٚثٌفى٠ٌز أٚ ثٌغمجف١ز
ث٩ٌٚس ثٌضٟ صًٚ دـ١ٓ ثٌـٕ٘ ٚثٌمـجًا  ٤ْ غّـٛٛ ثٌفىـٌ ٠ـؤهٞ إٌـٝ 

ث٨٘ضّــجَ دجٌىضجدــز ثٌٕمو٠ــز ِْــج٠ٌر  . ٕٚ٘ــجن ف٠ٌــك ٠ــٌٜ أْ غّــٛٛ ثٌٍغــز
ٚث٤ٍِـز ِضٖـعذز  . (2).  ٌٍعٌٚ ِٚٛثوذز ٌقٌوجس ثٌضطًٛ ثٌغمـجفٟ ثٌعـجٌّٟ

ٌّٚـج وـجْ ثٌمـجًا ةِٕٙج ٝـع  ثٌّْـضٜٛ ٌـوٜ دعٞـُٙ ، ٌٚٙج ِٕجؿ ٕضٝ
ٌٚـ١ِ ٌٙـُ فـٟ صٍـه ثٌعٍـَٛ ، ٚثٌٕجلو ثٌعٌد١جْ ٨ ٠ّضٍىجْ صى٠ٕٛج ع١ٍّج ٙـٍذج

، ُ ثٌنــــٛف إىث ىوــــٌس ث٠ٌٌجٝــــ١جسّـــُٙ ٚثفــــٌ  فــــئْ دعٞــــُٙ ٠ـــضٍّىٙ
ٌٚعً ىٌه ٠عـٛه إٌـٝ ثٌّٕٙؾ١ـز ثٌضٌد٠ٛـز ، ٠ٚضٛؽِ ِٕٙج م١فز، ٚثٌذ١ٌٛٛؽ١ج

ثٌْـــ١تز ثٌضـــٟ غٌّـــش فـــٟ أٔفـــِ ثٌٕجٕـــت١ٓ فـــخ ث٤هح ٚإّ٘ـــجي ثٌعٍـــَٛ 
 (  3) +ث٤مٌٜ

ٔؾو ًهر فعً ع١ٕفز ِٓ ٌوْ دعـٜ ثٌٕمـجه ، ٚفٟ ١ّجق ثٌضم١ٌٚ ٔفْٗ
ــو٠ٓ ٙــذقٟ ــً ِقــٟ ثٌ ــي، ثٌعــٌح ِــٓ ِغ ــ١٠ٛٓ ثٌعــٌح ثٌ ٞ ٚٙــ  ثٌذ١ٕ

ٚدـجٌّعٕٝ ثٌْـ١ب ، ٘ؤ٨ء ثٌذ٠ٛ١ْٕٛ ِعٍّْٛ فٟ ِـوثًُ ِٚعج٘ـوة:  دمٌٛٗ
ـــيٞ ثّـــضعٍّٗ ثٌؾـــجفع ـــُ دّعٕـــٝ ِعٍّـــٟ ثٌٚـــذ١جْ ثٌ فّمـــٝ ، ٌىٍّـــز ِعٍ

 (  4) +ِٚغفٍْٛ ٚٔجلٚٛث عمجفز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 73 : ٗ . 733ر ثٌمجٌ٘ . هثً ث٢فجق ثٌعٌد١ز . 7ٟ . ِٕج٘ؼ ثٌٕمو ثٌّعجٌٙ : ٩ٙؿ فًٞ (1) 
   . 714ٗ . 4117ثٌمجٌ٘ر  . هثً ث٢فجق ثٌعٌد١ز . 7ٟ . ثٌٕمو ث٤هدٟ ثٌّعجٌٙ : ّعو فؾجٍٞ (2) 
ثءر ثٌْٕــم١ز : أفّــو ٠ّٛــ  (3)  ًثس ث٨مــض٩ف . 7ٟ . ّــٍطز ثٌذ١ٕــز ٚٚ٘ــُ ثٌّقج٠غــز . ثٌمـٌـ  . ِٕٖـٛـ

   . 524ٗ . 4111َثٌؾَثةٌ
   . 352 : ٗ . ٌٕمجه ثٌعٌحفٛثًثس ِع ث . أّتٍز ثٌٕمو : ؽٙجه فجًٝ (4) 
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ٌٚمو ثٔؾٌ ِٓ ًٚثء ىٌه ثٝطٌثح وذ١ٌ فـٛي ِـج ٠مجدـً ثٌّٚـطٍـ 
٠ْضقوط ِفـٌهر مجٙـز دـٗ ٚفـك ثؽضٙـجهٖ ًٚثؿ وً ٔجلو ، ثٌغٌدٟ فٟ ٌغضٕج

. ٚ٘ــيث ث٤ِــٌ أٚلــع ّــجفز ثٌٕمــو ثٌعٌدــٟ فــٟ  ثٌٖنٚــٟ ًٚج٠ضــٗ ثٌنجٙــز
ِٕٙـج ، ٚث٤ِغٍـز وغ١ـٌر ِٚضٕٛعـز، إٕـىج١ٌز صعـوه ثٌضْـ١ّجس ٌّٚـطٍـ ٚثفـو

 :   ثٌّٚطٍقجس ث٢ص١ز

Science de la Littérature  فٓ ثٌٕرُـ ثٌفٓ ث٦دوثعٟ ـ : عٍُ ث٤هح 

Poétique  :ٌٖثٌٖجع٠ٌزـ ث٦ٖٔجة١ز ـ ع٠ٌز ث 

Ecart  :  ث٠َٔ٨جؿـ ثٌعوٚي ـ ثٌفجًق ـ ثٌذمجء ـ ثٌفجًٙ ـ ث٨صْج 

Déconstruction  : ثٌض٠ٌٖق١ز ـ ثٌضفى١ى١زـ ثٌضم١ٞ٠ٛز 

Sémiotique  ثٌْـ١ٟٛ١ّ١مج ـ عٍـُ ثٌع٩لـجس ـ ث٤عٌثٝـ١ز ـ : ث١ّ١ٌْجة١ز
 ةًعٍُ ثٌو٨ـ عٍُ ثٌٌٍِٛ ـ ثٌع١ِ٩ز ـ ـ عٍُ ثٌع٩ِجس 

صْـــضٛؽخ ثٌّعجٌؾـــز ثٌٕمو٠ـــز إهًثوـــج ؽ١ـــوث ٌٍقٌّٛـــز ، ٚفـــٟ ث٤م١ـــٌ
إْ ِعجٌؾــز ثٌّــوٌٛي فــٟ ٔــ٘ ثٌذقــظ أٚ ةثٌو١ٌ٨ــز ٌٍّٚــطٍـ ثٌٕمــوٞ ٚ

صنطـٛ دجٌٕمـو ، ثٌوًثّز ٠عّو دغ١ٌ ٕه ِْأٌز عٍٝ ؽجٔـخ وذ١ـٌ ِـٓ ث١ّ٘٤ـز
فٞـ٩ ، مطٛثس ٚثّعز ٔقٛ ثٌضقو٠ظ ثٌى١فـٟ ٌّفٌهثصـٗ ثٌٍغ٠ٛـز ٚثٌّعٌف١ـز

عــّو هفعــز ١ٟذــز ٔقــٛ ثوضْــجح ثٌذجفــظ أٚ ثٌٕجلــو ّــٍٛوج ٌغ٠ٛــج عــٓ أٔــٗ ٠
٠قضُ ع١ٍٗ أْ ٠قوه ِّْٞٛ وـً ِفٙـَٛ أٚ ِٚـطٍـ غـجِٜ ، ِٛٝٛع١ج

   . (1) +أٚ غ١ٌ ِقوه فٟ د١ٕز ثٌٍغز ٚثٌغمجفز ثٌعٌد١ز

ــتٍز ــٌ فــٟ ٟــٌؿ ث٤ّ ــج ٔىضْــخ ؽــٌأر أوذ ــك فــٟ ، ًٚدّ ــً ٚثٌضعّ د
ــج ــٛي ٌٟفٙ ــج . فٕم ــجًح ٤ٕٔ ــجًح؟ ٘ــً ٔم ــجىث ٔم ــو أْ ٔذقــظ عــٓ  : ٌّ ٠ٌٔ

ِٚوثل١ز ٌٍمذٛي دّٕٙؼ ثٌغٌح؟ أَ ٔمجًح ٤ٕٔـج ٠ٌٔـو أْ ٔؾعـً ِـٓ ٚثلعٕـج 
ثٌٕموٞ ثٌعٌدٟ ثٌمـو٠ُ ٍّْـٍز ِضٚـٍز ثٌقٍمـجس صقمـك ث٨ْٔـؾجَ ف١ّـج د١ٕٙـج؟ 
أ٨ ٠ّىــــٓ أْ صىــــْٛ ثٌّمجًدــــز إّــــمجٟج أٚ إلقجِــــج ٌّفــــج١ُ٘ ٚصٚــــًٛثس 

 ٚٔر٠ٌجس دع١ور عٓ م١ٙٛٚضٕج ثٌّعٌف١ز؟ 

ثٌقجٙــً فــٟ ِنضٍــ  ثٌؾٛثٔــخ ثٌّعٌف١ــز ٚثٌع١ٍّــز  ِٚــع ثٌضطــًٛ
٠ّىٕٕج أْ ٔضْجءي فـٟ ٘ـيث ثٌٚـوه عـٓ إِىج١ٔـز ٚٝـع إٟـجً عـجَ ٌٍّمجًدـز 

صضقمــك دفٞــٍٙج ِٕــج٘ؼ ثٌّٖــج٘ور ٚثٌضفْــ١ٌ فــٟ هًثّــز ثٌرــٛثٌ٘ ، ثٌٕمو٠ــز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٚس . هثً ثٌٌثصـخ ثٌؾجِع١ـز . ِعؾُ ثٌّٚطٍقجس ثٌٍغ٠ٛز ٚث٤هد١ز ثٌقو٠غـز : ّعو فؾجٍٞ (1)   . د١ٌـ

ٗ : 25 .  



٘ الؼعشٓ٘ الْظٔف ٘ مكاسى٘ بني الكشطاجين التدٔٔلّ   . ّسّماٌ جانبظٌْ، . دساط
76 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

. فـجٌٛثلع أْ ثٌٕمـو ثٌّعجٙـٌ ٠قـجٚي ث٤مـي دـجٌّٕٙؼ ثٌعٍّـٟ  ث٤هد١ز ٚثٌف١ٕـز
ِْـــضع١ٕج دّـــٕٙؼ ، نـــٛثٗ ثٌعجِـــز ٌٍرـــٛثٌ٘ ث٤هد١ـــزٌّقجٌٚـــز ثوضٖـــجف ثٌ

. إى أْ ثٌىغ١ــٌ ِــٓ  ثمضذــجً ثٌفــٌٚٛ عــٓ ٠ٌٟــك ثٌٕضــجةؼ ثٌضؾ٠ٌذ١ــز أف١جٔــج
ــز صعضّــو ث٩ٌّفرــز ٚثٌضٚــ١ٕ  ٚثٌضفْــ١ٌ ــز ثٌٌثٕ٘ فٙــٟ ، ثٌوًثّــجس ثٌٕمو٠

٨ٚ ٕــه أْ ىٌــه ، ٚثٌّٕــج٘ؼ ثٌّٛٝــٛع١ز، صعضّــو عٍــٝ ثٌطــٌق ثٌع١ٍّــز
   . (1).  ِٓ ثٌطٌق ثٌعٖٛثة١زث٨صؾجٖ ٠نٍ٘ ثٌٕمو ٔٙجة١ج 

ــز ٚثٌقٞــج٠ًز دٖــىً عــجَ صّــجًُ  ــز ٚثٌغمجف١ إْ ثٌْــ١جلجس ثٌضج٠ًن١
، فعٍٙج ٚصأع١ٌ٘ـج فـٟ ِنضٍـ  ثٌـٌجٜ ثٌٕمو٠ـز ثٌضـٟ صقٚـً فـٟ ٍِـٓ ِعـ١ٓ
ٚع١ٍـٗ ٠فضـٌٛ فــٟ وـً ِّجًّــز ٔمو٠ـز لٌثة١ـز ِضفقٚــز ٚثع١ـز أْ صــوًن 

وٚه ثوضٖــجف إٕــىج١ٌجس ثٌمــٌثءر ٨ صمــ  عٕــو فــةِغــً ٘ــيٖ ثٌنٍف١ــجس ٤ْ 
دً صضعوٜ ىٌه إٌـٝ ِقجٌٚـز ، ثٌو٨٨س فٟ ١ّجلٙج ثٌضج٠ًنٟ ثٌغمجفٟ ثٌفىٌٞ

.  فـٟ أٞ ِؾـجي ِعـٌف، ثٌٛٙٛي إٌٝ ثٌّغـَٜ ثٌّعجٙـٌ ٌٍـٕ٘ ثٌضٌثعـٟ
٨ٚ أظــٓ ـ ٚثٌىــ٩َ ٌّقّــو ِٕــوًٚ ـ أْ ثٌٛٙــٛي إٌــٝ ثٌّغــَٜ أِــٌ 

١ـٗ صضقمك فٟ ثٌقجٌٝ دىً ِـج صعٕـ فجٌمٌثءر ـ ِٓ ف١ظ ٟ٘ فعً ، ثمض١جًٞ
ــــٌر  ــــك ٚمذ ــــو٠ٌٛٛؽٟ ِٚــــٓ أف ــــج٠ًنٟ أ٠ ــــجفٟ ص ــــٓ ٚؽــــٛه عم ثٌىٍّــــز ِ

   . (2)ِقوه٠ٓ.+

 ـ ٓلّٜٞ اُزق٤٤َ ػ٘ل اُووٛبع٢٘ 2
٠ضفك ثٌوثًّْٛ ثٌعٌح عٍٝ أْ ثٌٕمو ثٌعٌدٟ ثٌمو٠ُ وجْ ؽَة١ـج دع١ـوث 

. ٚوجٔش ث٨ٔطذجع١ـز فـٟ دوث٠ـز ٖٔـأصٗ ٙـفز  عٓ ثٌضأ١ِّ ثٌٕرٌٞ ثٌّّٕٙؼ
ثٌٕمـو ثٌّٕٙؾـٟ ٨ ة٠ٌٜ ِقّو ِٕـوًٚ أْ ، ك. ِٚٓ ٘يث ثٌّٕطٍ غجٌذز ع١ٍٗ

ٚ٘ـيث ، ٠ىْٛ إ٨ ٌٌؽً ّٔج صفى١ـٌٖ فجّـضطج  أْ ٠نٞـع ىٚلـٗ ٌٕرـٌ ثٌعمـً
ِٚـٓ عـُ ؽـجء ٔمـوُ٘ ، ِج ٌُ ٠ىٓ عٕو لـوِجء ثٌعـٌح ِٚـج ٨ ٠ّىـٓ أْ ٠ىـْٛ

٠قِ أفوُ٘ دؾّجي د١ـش ِـٓ ثٌٖـعٌ ٚصٕفعـً دـٗ ، ؽَة١ج ٌِْفج فٟ ثٌضع١ُّ
. إى صؾضّـع  ّٛثٖ ووأدٗ فٟ وً أًِٛ ف١جصـٗ ٨ٚ ٠يوٌ، ٔفْٗ ف٩ ٠ٌٜ غ١ٌٖ

. ٚفــٟ ٘ــيث ِــج ٠فْــٌ ِــج ٔؾــوٖ فــٟ وضــخ  ٔفْــٗ فــٟ ثٌقجٝــٌ ثٌّجعــً أِجِــٗ
ــٌُٛٙ ــجَ ِْــٌفز وم ــش ثٌعــٌح ث٤هح ِــٓ أفى ــج لجٌ . ٚ٘ــيث  : ٘ــيث أؽــٛه ِ

ــش ثٌْــْٕٛ . (3) +ثٌٌؽــً إٔــعٌ ثٌعــٌح ــجح ثٌٚــٕجعض١ٓ ، ٚصعجلذ ٚؽــجء وض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 41/42 : ٗ . ثٌٕمو ث٤هدٟ ثٌّعجٌٙ : ١ٌّّ ّعو فؾجٍٞ (1) 
ثءر ٚآ١ٌــجس ثٌضأ٠ٚــً : ٔٚـٌـ فجِــو أدـٛـ ٠ٍــو (2)   . جفٟ ثٌعٌدــٟثٌٌّوـَـ ثٌغمــ . 3ٟ . إٕــىج١ٌجس ثٌمـٌـ

   . 0ٗ  . 7332ثٌّغٌح 
  . 71ٗ . ثٌٕمو ثٌّٕٙؾٟ عٕو ثٌعٌح : ِقّو ِٕوًٚ (3) 
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ٚثٌـيٞ ٨ ة.  ٛي ثٌٕمو إٌـٝ د٩غـزثٌيٞ ٠عو ٔمطز صق، ٤دٟ ٩٘ي ثٌعْىٌٞ
. فٙـٛ ِـغ٩ ِضـأعٌ  ٕه ف١ٗ أْ أدج ٩٘ي وجْ ٍِّج دّعرـُ ِـج لجٌـٗ ثٌٕمـو لذٍـٗ

.ٚ٘ـٛ ٠أمـي  . )فٟ ص١١َّ ثٌى٩َ( إى ٠أمي دٕر٠ٌز ثٌٍفـع ٚثٌّعٕـٝ. دجدٓ لض١ذز
. ٠ٚأمـي عـٓ عذـو ثٌع٠َـَ  عٓ ث٢ِوٞ أِغٍز وغ١ٌر ٌّـج أمطـج ف١ـٗ أدـٛ صّـجَ

جةً دأْ ٌغز ثٌٖعٌ ٨ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ف١ـٗ ثٌٍفـع ٚفٖـ١ج ثٌؾٌؽجٟٔ ثٌٌأٞ ثٌم
   . (1) +دو٠ٚج ٨ٚ ِذضي٨ ّٛل١ج

، ٚلــو ّٔــج ثٌٕمــو ثٌعٌدــٟ ٚصطــًٛ دفعــً ث٨فضىــجن دــجٌّٕطك ث١ٌٛٔــجٟٔ
ِغـً ة. ٚعٍٝ ثٌٌغُ ِٓ أْ ث٢ِـوٞ ٌـُ ٠ىـٓ ف١ٍْـٛفج  ٚصٚجًعش ث٤فىجً

 فضـٝ ٠ٚــ  ٌٕـج أّــٍٛح ث٤ٚثةـً فــٟ ٔرـُ ثٌمٚــ١ور وّـج ٚٙــ ، أًّـطٛ
أًّــطٛ ٠ٌٟمــز ٘ــ١ٌُِٛٚ فــٟ دٕــجء ثٌٍّقّــز أٚ ٠ٌٟمــز ّــٛفٛو١ٍِ فــٟ 

فضٚــذـ ٘ــيٖ ثٌٚــفجس لجٔٛٔــج ٠ٍضَِــٗ وــً ِــٓ أًثه أْ ، دٕــجء ثٌضٌثؽ١ــو٠ج
فضـٝ إىث ٘ذـش ٠ًـجؿ ثٌضغ١١ـٌ ، ٚصعجه ١ٙجغضٗ ٌِر دعو ِـٌر، ٠قضيٞ ِغجٌُٙ

. ٌٚىٓ ث٢ِوٞ ٚٝع دؾجٔخ ٘يث ث٨ُّ ثّّج آمـٌ  ٚٚٝع ٌٗ ثّّٗ ث١ٌَّّ
 (  2)ثٌٖعٌ(.+ )عّٛه ٘ٛ

 ٚصٛثٙـً ث٤ؽ١ـجي ٚفمـج ٌْـٕٓ ثٌضطـًٛ، ٚفٟ ِْجً ث٨ِضـوثه ثٌَِٕـٟ
 صـأع١ٌ فـٛي ثٌْـجدمز ثٌٕمو٠ـز ث٢ًثء ِؾّـً عٍـٝ ثٌمٌٟـجؽٕٟ فـجٍَ ةٚلـ 

 ثٌعٌدـٟ ث٦ٟـجً ِـٓ ث٢ص١ـز صٍـه أوجٔـش ءثّـٛ، ثٌّضٍمـٟ أٚ ثٌْجِع فٟ ثٌٖعٌ

 ثٌفـجًثدٟ ٘ـجؽ٩ وّج ث٤ًّط١ز ًٚٛثســــثٌض عٍٝ ثٌّذ١ٕز صٍه أَ، ثٌنجٌ٘

 ع١ٍٙـج فٌوـَ جٍَـــف دج٘ضّـجَ ثّـضأعٌس ث٤ًّـط١ز ث٢ًثء ٌىـٓ.  جّـ١ٕ ٚثدـٓ

 لٛثعــو عٍــٝ ثٌّذ١ٕــز ثٌٕمو٠ــز ٔر٠ٌضــٗ إ١ٌٙــج ثّــضٕجًهث ٠ؤّــِ أْ ِقــج٨ٚ
، ثٌٖـعٌ ِفٙـَٛ فٛي صًٚٛثس صمو٠ُ ِٓ ِىٕضٗ ِضّجّىز ٔر٠ٌز ْف١زــــــــفٍ

 (  3) ع١ٌٖ+ٚصأ صٖى١ٍٗ و١ف١جس صقىُ ثٌضٟ ٚثٌمٛث١ٔٓ، ٚٚظ١فضٗ

)ِٕٙجػ ثٌذٍغـجء ّٚـٌثػ ث٤هدـجء( ؽـٌٛ٘ر ع١ٍّـز صٍنـ٘  ٠ٚعو وضجح
ٟذ١عز ثٌضطًٛ ثٌعٌدٟ فٟ فمً ثٌذ٩غز ٚثٌٕمو  ٤ْ ٙجفذٗ ثّـضٛعخ عٍـُ 

، إٝـجفز إٌـٝ ثٌضـأعٌ دـجٌفىٌ ث١ٌٛٔـجٟٔ، ِٓ ثٌؾـجفع إٌـٝ ثٌْـىجوٟ، ثٌْجدم١ٓ
 عٍـٝ وثٌٖـو٠ ةثٌّٕٙـجػ+ صٌو١ـَٖ لجًا صْضٛل  ثٌضٟ ثٌعٕجٌٙ أوغٌ ةإْٚ

 ثٌٖـعٌ دـ١ٓ صـٌد٠ ثٌضـٟ ثٌعذـجًثس إْ دً، ثٌٕفُٛ فٟ ثٌٖعٌ صأع١ٌ فٟ ثٌذقظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 347ٗ . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
   . ثٌٚفقز ٔفْٙج . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
ـ  ثٌضجّـع ثٌّؾٍـو ث٦ّـ١ِ٩ز ثٌؾجِعـز ِؾٍـز . ثٌمٌٟجؽٕٟ فجٍَ عٕو ثٌّضٍمٟ : ثٌَعذٟ ٙجٌـ ٠ٍجه (3) 

   . 320ٗ . 303، 2001 ٗـ  333، ث٤ٚي ثٌعوه
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 ث٤وغـٌ ٘ـٟ آمـٌ ؽجٔـخ ِـٓ ثٌٍّضمٟ /ثٌْجِع فٟ ٚصأع١ٌٖ ؽجٔخ ِٓ ِٚىٛٔجصٗ

، عٕـج٠ٚٓ ةِٕج٘ؾـٗ+ ٚةِعجٌّـٗ+ فـٟ ًه فٟٙ، ثٌمٌٟجؽٕٟ ٌغز فٟ هًٚثًٔج
.  +جػةثٌّٕٙـ ِـٓ ؽـًوث وغ١ـٌر ِـٛثٟٓ فـٟ ىٌـه دعـو ٚصٕذـظ، ٚةِعجًفـٗ+

ــج ٠ىــْٛ ف١ــظ ِــٓ …: ةثٌــٕرُ فعذــجًر ًّ ث أٚ ٌٍٕفــُٛ ٩ِة ًٌ ٌٙــج+  ِٕــجف
 ثٌٕفـُٛ ةصىـًٌس ِـٓ ِٛلعٙـج ٚفْـٓ ٚثٌّعـجٟٔ : ث٤ّـج١ٌخ ٌثهفضٙجـِٚـ

 ِق٠ًٛـز عٍٝ ٠ؤٌٕ أٌِ ٚ٘ٛ ثٌمٌٟجؽٕٟ عٕٛثٔجس فٟ ٌِر ع٠ٌٖٓ فٛثٌٟ

 ِـٓ ١ّضٞــ ـ  ـ وّـج  ثٔذغمـش ثٌضـٟ ثٌٖـع٠ٌز ٔر٠ٌضـٗ فـٟ ثٌّضٍمـٟ فٞـًٛ

 ثٌف٩ّـفز عٍـٝ ف١ٗ ثعضّو . ثٌيٞ ثٌٕفُٛ فٟ صأع١ٌٖ أٚ دٛظ١فضٗ ثٌٖعٌ صع٠ٌفٗ

   . (1)مجٙز.+

ـــٓ ّـــمٌثٟ ٚأف٩ٟـــْٛ ٚأًّـــطٛ  ـــوثء ِ ـــجٟٔ ثدض ـــٌ ث١ٌٛٔ ـــً ثٌفى ٌٚع
دجّضطجعضٗ أْ ٠ٌٕـؤج إٌـٝ ِعـجٌُ ثٌمٞـج٠ج ثٌضـٟ وجٔـش صطـٌؿ فـٟ ِنضٍـ  

، ثٌّقجوــجر فــٟ أف٩ٟــْٛ ثٌّقــجًٚثس ِٚــٓ أّ٘ٙــج ثٌّقجوــجر  إى ة٠ضّٛــع
 ّْ ، ثٌعٍـُ ٚ٘ـٟ ِٛٝـٛ ، ثٌقم١مـز أْ ٚعٕوٖ، ِٚرجٌٖ٘ ثٌٛؽٛه فمجةك ٠ٌٚف
 ثٌنجٌٚـز ثٌٚـًٛ أٚ ثٌّغـً فٟ ٌٚىٓ، ثٌعجدٌر ثٌنجٙز ثٌرجٌ٘ثس فٟ ١ٌْش

 ٚ٘ـٛ، ثٌّقّْٛـجس عـٓ ِْـضمً ٚؽٛه ٌٙج ثٌّغً ٚ٘يٖ، ثٌٛؽٛه ٌىً ٤ٔٛث 

 ١ٌْـش ثٌٛثلـع فـٟ ثٌضـٟ ثٌقْـ١ز إٔـىجٌٙج إ٨ ٨ ٔـوًن ٌٚىٕج، ثٌقم١مٟ ثٌٛؽٛه

 ٚثٌن١ـٌ ثٌقـك عـجٌُ ٘ـٛ ثًٌٚٛ ثٌنجٌٚـز ٚعجٌُ، ثٌّغً ٌعجٌُ م١ج٨س ّٜٛ

 عـجٌُ ِـج فـٟ . ٚؽ١ّع ثٌقِ ِٕطمز فٟ ٠ؾٌٜ ٌّج ِمج١٠ِ ٟ٘ ثٌضٟ ٚثٌؾّجي

 ث٤ٕـ١جء ِـٓ ٔوًوـٗ ٌّـج ِقجوـجر دـوًٚ٘ج ٚثٌٍغز، ثًٌٚٛ ٌضٍه ِقجوجر ثٌقِ

 قجوـجرِ صنـجٌ  دط٠ٌمـز ١ٕ٥ٌجء ِقجوجر فجٌىٍّجس، ِقجوجر ٟ٘ دوًٚ٘ج ثٌضٟ

 أ٠ٞـجً  ٘ـٟ ثٌىٍّـجس ِٕٙـج صضـأٌ  ثٌضـٟ ٚثٌقـٌٚف، ٌٙـج ٚثٌٌّـُ ثٌّّٛـ١مٝ

 د١ٓ ثٌغجدضز ثٌع٩لز عٍٝ عٕو أف٩ْٟٛ ثٌّقجوجر صوي ٘يث ٚفٟ، ِقجوجر ّٚجةً

 أٚ ٕـ١تجً  فْـٕجً أٚ ٠ىـْٛ أْ ٠ّىـٓ د١ّٕٙـج ٚثٌضٖـجدٗ ّٚٔٛىؽـٗ ِٛؽـٛه ٕـٟء

   . (2) ظجٌ٘ثً+

 فـٟ ٚغ٠ٌـَر، ثٌٖعٌ ٛثَفٟٙ ل ٌٍّقجوجر وذٌٜ أ١ّ٘ز أًّطٛ ٠ٚؾعً

 ٌىٛٔٗ ثٌق١ٛثٔجس ّجةٌ عٓ ص١َّٖ ثٌضٟ ٟٚ٘، ِٕي ثٌطفٌٛز ف١ٗ صرٌٙ ث٦ْٔجْ

 ٠ٚؾـو ث١ٌٚ٤ـز ِعجًفـٗ . ٚدٙج ٠ْضط١ع ث٦ْٔجْ أْ ٠ىضْخ ٌٙج ثّضعوثهثً  أوغٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ثٌٚفقز ٔفْٙج . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
ث١ُ٘ عٍـٟ هللا فذ١ـخ (2)   ثٌذٍغـجء ِٕٙـجػ وضـجح : ثٌمٌٟـجؽٕٟ فـجٍَ عٕـو ثٌّقجوـجر ٔر٠ٌـز : عٍـٟ إدٌـ

ثػ ذٌ . ثٌغـجٟٔ ثٌعـوه ٧١١ . ٚث٤هد١ـز ثٌٍغ٠ٛـز ثٌوًثّـجس ِؾٍـز . ّٔٛىؽـج ث٤هدـجء ٌّٚـ  ه٠ّْـ

4174 . ٗ752 .   
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ِٚٓ م٩ي ثٌضٚـ١ٕفجس ثٌضـٟ  . (1) ثٌٛثلع فٟ ٠ؾٌٞ ِج ٘يث عٍٝ ٚثٌٖج٘و ثٌٍير
: صٌثؽ١ــو٠ج  ٖــعٌ ثٌّْــٌفٟ إٌــٝ ٔــٛع١ٓفــوعش ِــع أًّــطٛ فــٟ صمْــ١ّٗ ثٌ

 ٕـٟء وـً ِـٓ ٠ْـضف١و أْ عٍٝ ثٌقٌٗ أدٍ  ف٠ٌٚجً  فجٍَ وجْة، ٚو١ِٛو٠ج

 ّٟ  ثٌٖـعٌ عٍـٝ ٚو١ِٛـو٠ج صٌثؽ١ـو٠ج إٌـٝ ثٌٖـعٌ صم١ُْ ٠طذك أْ فقجٚي، ٠ٛٔجٔ

 إٌـٝ ِـجٌٛث ث٤م١ـجً ثٌٖـعٌثء ِـٓ أْ أًّطٛ ٨فرٗ ِج عٍٝ ف١عضّو، ثٌعٌدٟ

 ِٚـج فّٙـٗ، ثٌٌىثةـً ِقجوـجر إٌـٝ ِجٌٛث ًثىيث٤ ٚثٌٖعٌثء، ثٌفٞجةً ِقجوجر

، ثٌؾـو ثٌـٝ ِٕقـٝ ٠ٕقـٝ، ِقجوـجر ثٌضٌثؽ١ـو٠ج أْ ِـٓ ّـ١ٕج ثدـٓ صٍنـ١٘ ِـٓ
 ىٌـه ف١ؾعـً، ٚث٨ّـضنفجف ثٌٙـَي ِٕقـٝ ٠ٕقـٝ إٌـٝ، ٚثٌى١ِٛـو٠ج ِقجوـجر

   . (2) ثٌَٙي+ ٠ٌٟٚك، ثٌؾو ٠ٌٟك إٌٝ ثٌعٌدٟ ثٌغٕجةٟ ثٌٖعٌ ٌضم١ُْ أّجّجً 

، ثٌٖـعٌ ِـج فْـٕش ِقجوجصـٗ ١٘ٚأصـٗة ٠ٌٜٚ ثٌمٌٟـجؽٕٟ أْ أفٞـً
.ٚأًهأ ثٌٖـعٌ  . ٚلجِـش غٌثدضـٗ.، أٚ مفـٟ ويدـٗ، ٚل٠ٛش ٌٕٙصٗ أٚٙـولٗ

   . (3) +م١ٍج ِٓ ثٌغٌثدز، ٚثٝـ ثٌىيح، ِج وجْ لذ١ـ ثٌّقجوجر ٚث١ٌٙتز

ٚدَغـــش فىـــٌر ثٌضن١١ـــً عٕـــو فـــجٍَ وٌج٠ـــز ٠ْـــضط١ع ِـــٓ م٩ٌٙـــج 
:  أ١ّ٘ـز إٌـٝ صٛٙـً فجٍِـجً  إْة.  ثّضىٖـجف ٩ِدْـجس ثٌع١ٍّـز ثٌٖـع٠ٌز

 ل١ّـز ففٙـُ، ثٌٖـعٌ ثٌعٌدـٟ ٌمٛث١ٔٓ ثٌىجٍِز ثٌٌج٠ز ثٌّطجدمز( عذٌ )ثٌّقجوجر

 ٌـُ ٚ٘ىـيث، ثٌٕفـُٛ صق٠ٌه فٟ ٚأ١ّ٘ضٗ ثٌضن١١ً ِٓ م٩ي ثٌّطجدمز ثٌّقجوجر

 ٟذ١عـز ٠فٙـُ ٨ٚ، آمـٌ عـٓ عٕٚـٌ دّعـَي ثٌٖـعٌ فـٟ عٕٚـٌثً  فـجٍَ ٠فُٙ

 وـ٩ً  فجٍَ أْ أهًن ٌٚمو، ِؾضّعز ث٤مٌٜ ثٌعٕجٌٙ ٟذ١عز عذٌ إ٨ عٌٕٚ

، ِْـضمً دٖـىً ثٌفٕٟ ثٌعًّ هثمً ٠فُٙ ٨ ثٌذ٩غز ٚعٍُ ٚثٌّقجوجر ثٌضن١١ً ِٓ
 ثٌعٕجٙـٌ ٘ـيٖ ِـٓ عٕٚـٌ وـً أْ ًأٜ ف١ـظ ىٌـه ِـٓ أدعو إٌٝ ٌٚىٕٗ ى٘خ

ٚثّـضىّج٨ ٌٍضٛٝـ١ـ ( 4).+ث٢مـ٠ٌٓ ثٌذـجل١١ٓ ِـٓ ثٌعٕٚـ٠ٌٓ ٠ضٖـىً ثٌغ٩عـز
فجٌضن١١ـً أْ ة.  ّٕٙـجػ ٌٍضن١١ـًًٔٛه دعـٜ ثٌضع٠ٌفـجس ثٌضـٟ ؽـجءس فـٟ ثٌ

ٚصمـَٛ ، صضّغً ٌٍْجِع ِٓ ٌفع ثٌٖجعٌ ثٌّن١ً أٚ ِعج١ٔٗ أٚ أٍّٛدٗ ٚٔرجِـٗ
أٚ صٚــًٛ ٕــٟء ، فــٟ م١جٌــٗ ٙــًٛر أٚ ٙــًٛ ٠ٕفعــً ٌضن١ٍٙــج ٚصٚــًٛ٘ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 701ٗ . ثٌمٌٟجؽٕٟ فجٍَ عٕو ثٌّقجوجر ٔر٠ٌز : عٍٟ إدٌث١ُ٘ عٍٟ هللا فذ١خ ٔفْٗثٌٌّؽع  (1) 
   . 702ٗ ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
ثػ ث٤هدـجء : فـجٍَ ثٌمٌٟــجؽٕٟ (3)  ح  . 3ٟ . ثدـٓ ثٌنٛؽــز : صقم١ــك . ِٕٙـجػ ثٌذٍغــجء ّٚـٌـ هثً ثٌغـٌـ

   . 14ـ  17ٗ . 7320د١ٌٚس . ث٩ّ٦ِٟ
ث١ُ٘ عٍـٟ هللا فذ١ـخ (4)   ثٌذٍغـجء ِٕٙـجػ وضـجح : ثٌمٌٟـجؽٕٟ فـجٍَ عٕـو ثٌّقجوـجر ٔر٠ٌـز : عٍـٟ إدٌـ

ذٌ . ثٌغـجٟٔ ثٌعـوه 711 . ٚث٤هد١ـز ثٌٍغ٠ٛز ثٌوًثّجس ِؾٍز . ّٔٛىؽج ث٤هدجء ٌّٚثػ  4174 ه٠ّْـ

َ ٗ701/702 .   
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ــٝ ؽٙــز ِــٓ ث٨ٔذْــجٟ أٚ ث٨ٔمذــجٛ ــز إٌ ــج ثٔفعــج٨ ِــٓ ٠ًٚ  . (1) +آمــٌ دٙ

دٙــج ثٌْــجِع أعٕــجء صٍم١ــٗ  ٠ٚعىــِ ٘ــيث ثٌطــٌؿ ع١ٍّــز ثٌّٖــجًوز ثٌضــٟ ٠مــَٛ
، ٚفــٟ ٔجف١ــز ث٤ّــٍٛح، . ٚلــو ٙــٕ  ثٌضن١١ــً فــٟ ٔجف١ــز ثٌّعــجٟٔ ثٌٖــعٌ

٠ؾـخ أ٨ ٠ْـٍه دجٌضن١١ـً ة. ٚ ٚفٟ ٔجف١ز ثٌٕرُ ٚثٌـٍْٛ، ٚفٟ ٔجف١ز ثٌٍفع
ٍِْه ثٌْيثؽز فٟ ثٌى٩َ  ٌٚىٓ ٠ضمـجىف دـجٌى٩َ فـٟ ىٌـه إٌـٝ ؽٙـجس ِـٓ 

ٚثٌضٌص١ذــجس ٚث٨لضٌثٔــجس ثٌٛٝـع ثٌــيٞ صضٖـجفع ف١ــٗ ثٌضٌو١ذــجس ثٌّْضقْـٕز 
. فــــئْ ىٌــــه ِّــــج ٠ٖــــو أًٍ ثٌّقجوــــجر  ٚثٌْٕــــخ ثٌٛثلعــــز دــــ١ٓ ثٌّعــــجٟٔ

  . (2) +٠ٚعٞو٘ج

٠ٖٚـىً ثٌمــجًا ثٌعٕٚــٌ ثٌٌة١ْــٟ فـٟ ثٌع١ٍّــز ث٦دوثع١ــز ِــٓ مــ٩ي 
. ٌٚعــً ّــذخ ٘ــيٖ ث١ّ٘٤ــز ٠ٌؽــع إٌــٝ إغــٌثق  ٔر٠ٌــجس ثٌمــٌثءر ثٌقو٠غــز

ِٚنضٍـــ  ثٌْـــ١جلجس ، ثٌٕر٠ٌـــجس ثٌْـــجدمز فـــٟ لٞـــ١ز ثٌضـــج٠ًل ٚثٌّؾضّـــع
ٚوـيث ، ثٌغمجف١ز ٚثٌقٞـج٠ًز ٚث٨ؽضّجع١ـز ٚثٌٕفْـ١ز ثٌّق١طـز دئٔضـجػ ثٌـٕ٘

ث٨٘ضّجَ ثٌّفٌٟ دج٤ْٔجق ث١ٌٕٚز دع١ـوث عـٓ وـً ِـٓ ِٕـضؼ ثٌـٕ٘ ٚلـجًا 
ث٨صؾـجٖ ثٌفٍْـفٟ ثٌقـو٠ظ ثٌـيٞ ٠ٌوـَ عٍـٝ ثٌـوًٚ ثٌٌّوـَٞ ة. إْ  ثٌٕ٘

ٍْــفز ثٌرــٛثٌ٘(   إى )أٚ ف ٌٍمــجًا فــٟ صقو٠ــو ثٌّعٕــٝ ٘ــٛ ثٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽ١ــج
إٌـــٝ أْ ثٌّٛٝـــٛ  ثٌقـــك ٌٍذقـــظ ثٌفٍْـــفٟ ٘ـــٛ  ٠Husserlـــي٘خ ّ٘ٛـــٌي 

فـــجٌٛعٟ هثةّـــج ٘ـــٛ ٚعـــٟ ، ِقض٠ٛـــجس ٚع١ٕـــج ٌٚـــ١ِ ِٛٝـــٛعجس ثٌعـــجٌُ
 . (3) +ٚ٘يث ثٌٖٟء ثٌـيٞ ٠ذـوٚ ٌٛع١ٕـج ٘ـٛ ثٌٛثلـع فمـج دجٌْٕـذز إ١ٌٕـج، دٖٟء

جس فج٦ْٔـــجْ دضأ٩ِصـــٗ ثٌضـــٟ صـــضقىُ ف١ٙـــج ٔـــٛثٍ  ثٌـــٕفِ ِٚنضٍـــ  صٌّـــذ
صْعٝ إٌٝ ث٨ّضىٕجٖ ٚثٌفُٙ ٚثٌّعٌفز ِٚـٓ ىٌـه فئٕٔـج ، ثٌٖعًٛ ٚث٩ٌٕعًٛ

.ت مٚجةٚــٙج ثٌعجِــز أٚ  . ٔىضٖــ  فــٟ ث٤ٕــ١جء ثٌضــٟ صرٙــٌ فــٟ ٚع١ٕــج ].
 .   ثٌؾ٠ٌ٘ٛز

. ؽجٔذــج  : ثٌنط١تــز ٚثٌضىف١ــٌ ٠ٚــًٛه ثٌذجفــظ عذــو ثٌغــيثِٟ فــٟ وضجدــٗ
ؽجوذْـْٛ ٟٚـٌؿ ثٌٍْـجٟٔ ، ِٓ ثٌضمجًح ثٌّٛؽـٛه دـ١ٓ ٟـٌؿ ثٌمٌٟـجؽٕٟ

.  فـــٟ ِنطـــ٠ ثٌضٛثٙـــً ثٌـــيٞ أٖٔـــأٖ ٚثٌـــيٞ ٠ٕذٕـــٟ عٍـــٝ ّـــضز أٟـــٌثف
ٚث٤لج٠ٚـــً ثٌٖــع٠ٌز أ٠ٞـــج ة:  ٠مـــٛي ف١ــٗ، ف١ْضٖــٙو دــٕ٘ ِـــٓ ثٌّٕٙــجػ

صنضٍ  ِيث٘ذٙج ٚأٔقجء ث٨عضّجه ف١ٙج دقْخ ثٌؾٙز أٚ ثٌؾٙجس ثٌضـٟ ٠عضٕـٟ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23ٗ . ِٕٙجػ ثٌذٍغجء ٌّٚثػ ث٤هدجء : فجٍَ ثٌمٌٟجؽٕٟ (1) 
 37ـ  31ٗ . ثٌّٚوً ٔفْٗ (2) 
هثً لذجء ٌٍطذجعـز ٚثٌٌٕٖـ  . ؽجدٌ عٚفًٛ : صٌؽّز . ثٌٕر٠ٌز ث٤هد١ز ثٌّعجٌٙر : ًْثِجْ ٍّو (3) 

  . 703/711 : ٗ . 7332ثٌمجٌ٘ر  . ٚثٌض٠ٍٛع
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ثٌٖجعٌ ف١ٙج دئ٠مج  ثٌق١ً ثٌضٟ ٟ٘ عّـور فـٟ إٔٙـجٛ ثٌٕفـُٛ ٌفعـً ٕـٟء 
. ٚصٍــه ثٌؾٙــجس ٘ــٟ ِــج ٠ٌؽــع إٌــٝ  ٌوــٗ أٚ ثٌضــٟ ٘ــٟ أعــٛثْ ٌٍعّــورأٚ ص

أٚ ِـج ، أٚ ِـج ٠ٌؽـع إٌـٝ ثٌّمـٛي ف١ـٗ، أٚ ِج ٠ٌؽع إٌـٝ ثٌمجةـً، ثٌمٛي ٔفْٗ
٠ٚطـجدك ثٌغـيثِٟ دـ١ٓ ٘ـيٖ ثٌّىٛٔـجس ث٤ًدعـز  . (1)٠ٌؽع إٌٝ ثٌّمـٛي ٌـٗ.+
 :   . وج٢صٟ ِٚج عٕو ؽجوذْْٛ

 ٌٌّجٌزِج ٠ٌؽع إٌٝ ثٌمٛي ٔفـْٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ث

 جةً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ثًٌٌّّـِج ٠ٌؽع إٌٝ ثٌم

 ٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ث١ٌْجقـِج ٠ٌؽع إٌٝ ثٌّمٛي ف١

 (  2) مٛي ٌٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ثًٌٌّّ إ١ٌٗـِج ٠ٌؽع إٌٝ ثٌّ

ــز ث٤هد١ــز عٍــٝ ، )ثٌٌّــجٌز( ٠ٖٚــ١ٌ ثٌمٌٟــجؽٕٟ إٌــٝ صٌوــَ ثٌٛظ١ف
. ٠ٚـــأصٟ  ف١ـــظ ّ٘ـــج عّـــٛهث ٘ـــيٖ ثٌٛظ١فـــز، ٚعٍـــٝ صٛفـــو٘ج ِـــع ثٌْـــ١جق

ٚفـٟ  . (3) ًٌّّ ٚثًٌٌّّ إ١ٌـٗ وـوعجِجس ٚأعـٛثْ ٌضقم١ـك ٘ـيٖ ثٌّفجعٍـزثٌ
ٚثٌق١ٍز ف١ّج ٠ٌؽع إٌٝ ثٌمـٛي ٚإٌـٝ ثٌّمـٛي ة:  ىٌه ٠مٛي ٙجفخ ثٌّٕٙجػ

ف١ٗ ٟٚ٘ ِقجوجصٗ ٚصن١١ٍٗ دّج ٠ٌؽـع إ١ٌـٗ أٚ دّـج ٘ـٛ ِغـجي ٌّـج ٠ٌؽـع إ١ٌـٗ 
   . (4) +ّ٘ج عّٛهث ٘يٖ ثٌٕٚجعز

ٟ ألٌصٙـج ثٌٍْـج١ٔجس ثٌقو٠غـز فـٟ ٠ّٚىٓ أْ صطٌؿ فىٌر ث٨مض١ـجً ثٌضـ
دٖــٟء ِــٓ ثٌضمــجًح ِــع ِــج ٠ــٌثٖ ثٌمٌٟــجؽٕٟ ِــٓ ، ثْٔــؾجِٙج ِــع ثٌضــأ١ٌ 

فضٝ ٠ٚـً ثٌفعـً ، ثٌضٌو١ذجس ثٌّْضقْٕز ٚث٨دضعجه عٓ ثٌْيثؽز فٟ ثٌى٩َ
. ّْٕٚـعٝ إٌـٝ صذـ١ٓ دعـٜ ِذـجها ٔر٠ٌـز  ثٌى٩ِٟ إٌٝ ثٌضأع١ٌ فٟ ثٌـٕفِ
 .   ؽجوذْْٛ ٌضفع١ً ثٌّمجًدز

 اُْؼو٣خ ػ٘ل عبًجَٕٞ ـ ٓلّٜٞ 3
صعــو ثٌذ٠ٛ١ٕــز إفــوٜ ِــوثًُ ثٌٕمــو ثٌىذــٌٜ ثٌضــٟ أفٌٍصٙــج ثٌقوثعــز 

ٚلو ص١َّس دؾٍّز ِٓ ثٌـٌجٜ ٚثٌضٚـًٛثس ثّـضفجهس ِـٓ ثٌعٍـَٛ ، ثٌغٌد١ز
ثٌضؾ٠ٌذ١ز ثٌقو٠غز ثٌضٟ ّٔش ٚصٌعٌعـش فـٟ أفٞـجْ ث٨وضٖـجفجس ثٌع١ٍّـز 

ذ٠ٛ١ٕـز ِّضـوث ـ . ٌٚمو وجْ صـأع١ٌ ثٌ ٚأفٌٍس عًٛر ٕٙجع١ز عرّٝ، ثٌذجٌ٘ر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 320ٗ . ِٕٙجػ ثٌذٍغجء ٌّٚثػ ث٤هدجء : فجٍَ ثٌمٌٟجؽٕٟ (1) 
ــيثِٟ (2)  ــو هللا ثٌغ ـٌـ : عذ ــز ٚثٌضىف١ ٠ق١ز . ثٌنط١ت ــٝ ثٌضٖـٌـ ــز إٌ ــٓ ثٌذ٠ٛ١ٕ ــز . 2ٟ . ِ ٠ز  ث١ٌٙت ثٌّٚـٌـ

   . 71ٗ . 7332 . ثٌعجِز ٌٍىضجح
 72ـ  71ٗ . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (3) 
 320ٗ . ِٕٙجػ ثٌذٍغجء ٌّٚثػ ث٤هدجء : فجٍَ ثٌمٌٟجؽٕٟ (4) 
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ـــــز ـــــجر ث٨لضٚـــــجه٠ز ٚثٌع١ٍّ ـــــجفٟ ثٌق١ ـــــ  ِٕ ـــــٝ ِنضٍ ـــــوُ٘ ـ إٌ ، عٕ
( ثٌٍْـجٟٔ Ferdinand De Saussure) .وّج وـجْ ٌفىـٌ هٚ ّّٛـ١ٌ . ٚث٦ْٔج١ٔز.

.  (Immanence) هًٚ أعرُ فٟ إفٌثٍ فٍْفز ٔمو٠ز صعضّو عٍٝ ِذـوأ ثٌّقج٠غـز
ع٩لــجس ثٌضــٟ ٠ذقــظ فــٟ ثٌ، ٚأًّــٝ ٘ــيث ثٌفىــٌ ثٌؾو٠ــو صٛؽٙــج فى٠ٌــج ٔمــو٠ج

إْ ٔرــجَ ثٌٍغــز ِؾّٛعــز ِــٓ ث٤عــٌثف ٚثٌمٛثعــو ة.  صقىــُ ثٌذ١ٕــز ثٌعجِــز
ثٌضــٟ ْٔــضط١ع أْ ٩ٔفــع أعّجٌٙــج ٚٙــ٩صٙج ٚٔٚــفٙج عٍــٝ أْ ٌٙــج ىثصــج 
ٚص٩فّــج ع١ّمــ١ٓ عٍــٝ ثٌــٌغُ ِــٓ ثٌٕطــك ثٌٖــو٠و ث٨مــض٩ف أٚ غ١ــٌ ثٌضــجَ 

، هح ٚثٌٕمـوٚثٌّعٌفز ث٤هد١ـز فـٟ ِؾـجي ث٤   . (1)ٌوٜ ث٤فٌثه ثٌّضى١ٍّٓ.+
ٚفـك ِعط١ـجس ثٌذقـظ ، صضّٞٓ هِٚج ّّز ثٌضطًٛ ِٓ ٌِفٍز إٌـٝ أمـٌٜ

مـَثْ ـ ِٚـج ٠ـَثي ـ ثٌّضٛثًٙ فٟ أٌّثً ثٌٕٚـٛٗ  ٚث٤هح وـجْ هِٚـج 
ِٓ م٩ي ِنضٍ  ثٌضٖى١ً ثٌضٚـ٠ٌٛٞ ثٌـيٞ ، ِْٚضٛه  ث٤ٌّثً، ثٌؾّجي

ٚثٌّٚـ١ٌ ، ٠ضٞـّٓ ًج٠ـز ٧ٌْٔـجْ ٚثٌق١ـجر، ٠ٌلٝ دٗ إٌٝ فٞجءثس ِّضور
 ٚإىْ فــئْ ثٌعّــً ثٌفٕــٟ ٠رٙــٌ عٍــٝ أٔــٗ ِٛٝــٛ  ٌٍّعٌفــز+ة.  ٌٞثٌذٖــ

. فـــــــ٩ ٘ـــــــٛ  ىٚ ٚٝـــــــع أٔطٌٛـــــــٛؽٟ مـــــــجٗة ىثصـــــــٟ ثٌضىـــــــ٠ٛٓ
ِغــً صؾٌدــز ، )ثٌٕفْــٟ ِغــً ثٌضّغــجي( ٨ٚ دجٌــيٕٟ٘، )ثٌّقْــُٛ دــجٌٛثلعٟ

. إٔـٗ ٔرـجَ ٌٞـٛثد٠ ثٌّفِٙٛـجس  )وجٌّغٍـظ( ثٌٞٛء أٚ ث٤ٌُ( ٨ٚ دجٌّغـجٌٟ
٨ٚ دو ِٓ صًٚٛ ٚؽٛه٘ـج فـٟ أ٠ـو٠ٌٛٛؽ١ج ، ١جثٌّغج١ٌز ثٌضٟ ٟ٘ ِضوثمٍز ىثص

٨ٚ ّذ١ً إٌٝ ثٌضًٛٙ إ١ٌٙـج إ٨ ِـٓ مـ٩ي مذـٌر ، صضغ١ٌ دضغ١ٌ٘ج، ؽّجع١ز
، ٚعٍـٝ ٘ـيث ث٤ّـجُ . (2)فٌه٠ز ى١ٕ٘ز صمَٛ عٍٝ ثٌذ١ٕـز ثٌٚـٛص١ز ٌؾٍّٙـج.+

٠ــأصٟ ثٌضٛؽــٗ ثٌؾو٠ــو ٌٍذ٠ٛ١ٕــز ٌِوــَث عٍــٝ ِــوثًثس ثٌٕرــجَ ثٌٍغــٛٞ ثٌــيٞ 
إىث ًغذٕـج فـٟ ة. ٚ ٠جس صٕٚع فٟ ث٤م١ٌ د١ٕز عجِز٠فٌٍ ؽٍّز ِٓ ثٌّْضٛ

، ثٌضـٛفٌ عٍــٝ ثٌفىــٌر ث٤ّجّـ١ز ٌٍعٍــُ ثٌــٌث٘ٓ فـٟ ِعرــُ صؾ١ٍجصــٗ ثٌّضٕٛعــز
. فقـ١ٓ  (Structuralisme) فئٕٔج ٨ ٔىـجه ٔؾـو ثّـّج أوغـٌ ٩ِءِـز ِـٓ ثٌذ٠ٛ١ٕـز
فٙـٛ ٨ ٠عجٌؾٙـج وضىضـً ، ٠وًُ ثٌعٍُ ثٌّعجٌٙ أ٠ّز ِؾّٛعـز ِـٓ ثٌرـٛثٌ٘

ٚثٌّّٙز ث٤ّج١ّز ٟ٘ ثٌىٖ  عـٓ ثٌمـٛث١ٔٓ ثٌوثم١ٍـز ، ىً د١ٕٛٞدً و، آٌٟ
ـــز أَ ِضطـــًٛر ـــٛث١ٔٓ عجدض ـــٌ  ٌٙـــيث ثٌٕرـــجَ ّـــٛثء أوجٔـــش ل ـــُ ٠عـــو ثٌّغ١ . فٍ

   . (3)ثٌنجًؽٟ ِوثً ث٨٘ضّجَ ثٌعٍّٟ.+

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌِثؽعـز فْـجَ  . ِقـٟ ثٌـو٠ٓ ٙـذقٟ : صٌؽّـز . ٔر٠ٌـز ث٤هح : أّٚضٓ ٚث٠ًـٓ . ١ٕ٠ًٗ ١ٍ٠ٚه (1) 

   . 753ٗ ١ٕ٠ًٗ ١ٍ٠ٚه . 7321د١ٌٚس . ثٌّؤّْز ثٌعٌد١ز ٌٍوًثّجس ٚثٌٌٕٖ . ثٌنط١خ
   . 703ٗ . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
 (3) ْ  . ثٌـــوثً ثٌذ١ٞـــجء . 4114 . 7ٟ . ث٨صؾج٘ـــجس ث٤ّجّـــ١ز فـــٟ عٍـــُ ثٌٍغـــز : ًِٚـــجْ ؽجوذْــٛـ
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فــــــٟ ( Ferdinand De Saussure) وــــــجْ فٌه٠ٕــــــجْ هٞ ّّٛــــــ١ٌ
(   Cours De Linguistique Générale)ِقجٝــٌثس فــٟ ث٤ٌْــ١ٕز ثٌعجِــز وضجدــٗ

٠قــجٚي صأّــ١ِ ٔر٠ٌضــٗ ثٌّذ١ٕــز عٍــٝ ؽٍّــز ِــٓ ثٌغٕجة١ــجس ثٌضــٟ صذٕج٘ــج ِــٓ 
:  : عٕجة١ــــــــز . ِٕٙــــــــج دعــــــــوٖ ثٌىغ١ــــــــٌ ِــــــــٓ ثٌذــــــــجفغ١ٓ فــــــــٟ ثٌٍغــــــــز

ــــو٠جوٌٟٚٔ ــــ.  (Synchronie) جٔىٌٟٚٔـ/ثٌْــــ( Diachronie) ثٌ ( Langue) زـثٌٍغ
ففـــٟ ِعـــٌٛ .  (Signifié) /ثٌّـــوٌٛي( Signifiant) ثٌـــوثي.  (Parole) ٚثٌىـــ٩َ

ثٌٍغـز ة:  فو٠غٗ عٓ ثٌٍغز ـ دجعضذجً٘ج أّجُ ثٌٕر٠ٌز ثٌضـٟ أصـٝ دٙـج ـ ٠مـٛي
. ٨ٚ ٔضقـوط  فٙـٟ ِٛٝـٛ  ٠ّىـٓ أْ ٠ـوًُ ِٕفٚـ٩، صض١َّ عٓ ثٌىـ٩َ
   . (1)ٌٚىٓ ْٔضط١ع أْ ٔضّغً ِٕطِٛضٙج ثٌٍْج١ٔز.+، عٓ ثٌٍغجس ث١ٌّضز

 صضّغـــً فـــٟ ثٌٛفـــوثس، ٚ٘ــيٖ ثٌٍغـــز ٠ضأّـــِ ٚؽٛه٘ـــج عٍــٝ ًوـــجةَ
ـــــك عٕٙـــــج ِـــــٓ ِعـــــجْ ـــــٌٜ أْ ثٌٍغـــــز ثٌٚـــــٛص١ز ِٚـــــج ٠ٕذغ :  . ٌٙـــــيث ٠

، ٚثٌع٩ِز ثٌٍْج١ٔز ٨ صٌد٠ ٕـ١تج دجّـُة، )ِٓ ثٌع٩ِجس( Systèmeِٕرِٛز
ثٌــيٞ ٘ــٛ ، . ٚ٘ــيٖ ث٤م١ــٌر ١ٌْــش ثٌٚــٛس ثٌّــجهٞ دــً صٚــًٛث دٚــًٛر
   . (2)دً ٟ٘ ثٌوفع ثٌٕفْٟ ٌيٌه ثٌٚٛس.+، ٕٟء ف٠َ١جةٟ ٌٙف

٠ٌّْٛٚ ثٌّذجهًثس ث٤ٌٚٝ ٌوًثّز ف١ـجر ٚعٍٝ ٘يث دوأس ِٕي عٙو ه
.  ٚصقو٠و ِؾج٨س ىٌه دٖٟء ِـٓ ثٌّٕٙؾ١ـز ثٌول١مـز، ثٌع٩ِجس ٚث٦ٕجًثس

دجّـضطجعضٕج إىث صٚـًٛ عٍـُ ٠ـوًُ ف١ـجر ة: أٔـٗ  ف١ٌٜ ِٓ م٩ي ِج ّـذك
ٚ٘ـٛ ٠ٖـىً ؽجٔذـج ِـٓ عٍـُ ثٌـٕفِ ، ثٌع٩ِجس فٟ ٙوً ثٌق١جر ث٨ؽضّجع١ـز

   . (3) +ج: ث١ٌٌّْٛٛؽ١ ٔٚطٍـ ع١ٍٗ، ثٌعجَ

ـــوثي ـــجة١ضٟ ثٌ ـــٝ عٕ ـــز ف١ّـــج دعـــو عٍ ـــو صٌوـــَس ث٨٘ضّجِـــجس ثٌٕمو٠  /ٌم
ِع ِنضٍ  ثٌضّٛٝعجس ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٛؽـو ع١ٍٙـج ثٌعٕٚـٌثْ ، ٚثٌّوٌٛي

 ((Acoustiqueٌيٌه وجْ ث٤ٌِ ِّٙج عٕو ِـج ٟـٌؿ دـأْ ثٌؾجٔـخ ث٤وّٛـض١ىٟ
ً ثٌـوثي ٚإّٔج ثٌفجةور فـٟ صفجعـ، ٚفوٖ ٨ ٠ؾوٞ ٚدأْ ثٌو٨ٌز ٚفو٘ج ٨ صىفٟ

)أٞ  ِـع ٝـًٌٚر ثٌـٛعٟ دـأْ ثٌمـ١ُ ثٌن٩ف١ـز فـٟ ٔرـجَ ثٌٍغـز، ِع ثٌّوٌٛي
. ٌمـو وجٔـش ِقجٝـٌثس  ل١جَ ثٌٕرجَ عٍٝ ثٌضمجدً( عٍٝ ؽجٔـخ ِـٓ ث١ّ٘٤ـز

، فــٟ فمـــً ثٌوًثّـــجس ثٌٍغ٠ٛـــز ثٌقو٠غـــز، هّّٚٛــ١ٌ فضقـــج ِعٌف١ـــج ؽو٠ـــوث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 73ٗ . ثٌّغٌح
 (1) Ferdinand De Saussure : Cours de linguistique générale . Edition talantikit . 

Béjaia2002 . p21  .  
 (2) Ibid . p85  .  
 (3) Ibid . p22  .  
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ةـو ثٌٖـى٩ٟٔ . إى ٠طجٌعٕج ثٌٌث فضذٛأس ثٌّىجٔز ثٌع١ٍج فٟ أعّجي ِٓ ؽجء دعوٖ
دأدقجعـــــــــٗ  Roman Jakobson) ًِٚـــــــــجْ ؽجوذْـــــــــْٛ ثٌٌّٚـــــــــٟ(
ف١ظ أعطـٝ ، ثٌضٟ وجْ ٌٙج ٙوٜ وذ١ٌ فٟ عٌٖٚ( Formaliste) ثٌٖى١ٔ٩ز

ٚوــجْ ث٘ضّجِـــٗ ، آٔـــيثن( Structuralisme) هفعــج ل٠ٛـــج ٌٍٕمــو ث٤هدـــٟ ثٌذ١ٕــٛٞ
إْ ِٛٝــٛ  ة 7347فــأعٍٓ عذجًصــٗ ثٌٖــ١ٌٙر ّــٕز ، ِٕٚــذج عٍــٝ ثٌٖــعٌ

( أٞ ِــج ٠ؾعــً ِــٓ Littérarité) دــٟ ٌــ١ِ ٘ــٛ ث٤هح ٚإّٔــج ث٤هد١ــزثٌعٍــُ ث٤ه
ٚفٟ ظً ثٌضأٍَ ثٌّٕٙؾـٟ ثٌٌّٚـٟ ثٌـيٞ ، ٚ٘ىيث . (1) +عًّ ِج ع٩ّ أهد١ج

ــو٠ٌٛٛؽٟ  ــخ ث٠٤ ــً ثٌٕٚــٛٗ ٌٍؾجٔ ــٟ صق١ٍ ــز ف ــيثن ث١ّ٘٤ وــجْ ٠عطــٟ آٔ
٠ْــضٌّ ؽجوذْــْٛ فــٟ عــٌٛ آًثةـــٗ ، ٚث١ٌْجّــٟ ٚثٌنٍف١ــجس ثٌضج٠ًن١ــز

ثٌيٞ ٠ىضْٟ دعوث ؽو٠ـوث  فٍـُ ٠عـو غٖـجء ، (2) ٖىً ث٤هدِٟٚفِٙٛٗ ثٌؾو٠و ٌٍ
( ه٠ٕج١ِى١ز ٍِّّٚٛـز ٌٙـج ِعٕـٝ فـٟ ىثصٙـج مـجًػ وـً Intégrité) ٚإّٔج ٚفور

  . (3) عٌٕٚ إٝجفٟ

ــج  ــٌ دٛٝــع ِنطــ٠ ث٤هثء ثٌضٛثٙــٍٟ ٌٍغــز وّ ٠ّٚــٕٙؼ هًثّــضٗ أوغ
ٍٟ٠  :(4  ) 

 Contexte) ث١ٌْجق

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( Message) زـ ـ ـ ـ ـ ـ ثٌٌّجٌ Destinataireثًٌٌّّ
 Destinateurثٌّضٍمٟ

 (Contact) ثٌٍٚز

 (code) ثٌٌَِ

فىـجْ ، ٚلو ًد٠ وًـ عٕٚـٌ ِـٓ عٕجٙـٌ ث٨صٚـجي دٛظ١فـز ِقـوهر
، F . Expessive. فجٌٌّّــً ٠ٌٛــو ثٌٛظ١فــز ثٌضعذ٠ٌ١ــز  ثٌقجٙــً ّــش ٚظــجة 

ٚثٌْـــ١جق ٠ٌٛـــو ثٌٛظ١فـــز ، F . Conativeٚثٌّضٍمـــٟ ٠ٌٛـــو ثٌٛظ١فـــز ث٦فٙج١ِـــز
، F . Phatiqueٚثٌٚــٍز صٌٛــو ثٌٛظ١فــز ث٨ٔضذج١٘ــز ، F . Référentielleثٌٌّؽع١ــز 

ــــز ــــز ثٌّعؾ١ّ ــــو ثٌٛظ١ف ــــجْٔٛ ٠ٌٛ ــــز ، ٚثٌم ــــج ًٚثء ثٌٍغ ــــز ِ  . Fأٚ ٚظ١ف

Métalinguistique ،ثٌٖـع٠ٌز(  ٚثٌٌّـجٌز صٌٛـو ثٌٛظ١فـز ث٦ٖٔـجة١ز(F . Poétique 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُٚ : ٔر٠ٌز ثٌّٕٙؼ ثٌٖـىٍٟ (1)  ٗ ثٌٖـى١١ٔ٩ٓ ثٌٌـ ث١ُ٘ ثٌنط١ـخ : س . ٔٚٛـ وز  . 7ٟ . إدٌـ ثٌٌٖـ
 35ٗ . 7324 . ثٌّغٌد١ز ٌٍٕج٠ٌٕٓ ثٌّضقو٠ٓ ِٚؤّْز ث٤دقجط ثٌعٌد١ز دٍذٕجْ

، جهر ثٌضٟ صٕذٕٟ ع١ٍٙـج ثٌٍغـزٚ٘يث ثٌٖىً ٠ٕضؼ ِٓ ثلضٌثْ ثٌّ، عو هٞ ١ٌّّٛ ثٌٖىً ؽٌٛ٘ ثٌٍغز (2) 
   . (ثٌّضًٚٛثس ) ٟٚ٘ ث٤ٙٛثس ٚثٌّعجٟٔ

   . 27ٗ : ٔر٠ٌز ثٌّٕٙؼ ثٌٖىٍٟ (3) 
 (4) R . Jakobson : essais De Linguistique Générale . P214  .  
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 .   ٚ٘يٖ ثٌٛظ١فز ٟ٘ ثٌغجٌذز عٍٝ ؽ١ّع ثٌٛظجة  ث٤مٌٜ

إْ ثٌؾــو٠ٌ دج٩ٌّفرــز عٕــو ؽجوذْــْٛ ٘ــٛ أْ ثٌذعــو ثٌْــىٟٛٔ ٌٍغــز 
ــٌ ــيث ٌٍضغ١١ ــو ٚؽــو ِٕف ــٗ هّّٚٛــ١ٌ ل ــيٞ ؽــجء د ف١ــٌٜ ًِٚــجْ أْ وــً ، ثٌ

ــــج عٕٚــــٌثٖ ة ــــي٠ٓ ّ٘ ــــٟ ٠ضٞــــّٓ ِجٝــــ١ٗ ِْٚــــضمذٍٗ ثٌٍ ٔرــــجَ صَثِٕ
   . (1)..+ ثٌذ٠ٛ١ٕجْ.

. فٍمـو  ٚعذٛصـٗ وعـجٌُ ِْـضمً ديثصـٗ، ٚ٘ىيث صٕضفٟ عٕوٖ ّى١ٔٛز ثٌٕرجَ
ــ ــزوجٔ ــز ٚث١ٌَِٕ ــز ثٌضَث١ِٕ ــَٛ ثٌٕرــجَ، ش عٕجة١ ــَٛ ثٌضطــًٛ دّفٙ ــً ِفٙ ، صمجد

ٚ٘جٟ٘ ث٢ْ لو فموس أ١ّ٘ضٙـج  ٤ٕٔـج ـ ٚثٌىـ٩َ ٌؾجوذْـْٛ ـ أمـئج ٔضعـٌف 
٠ضـٛفٌ دٚـًٛر ٨ ، ٚ٘ـيث ثٌضطـًٛ، أْ وً ٔرجَ ٠رٙـٌ دجٌٞـًٌٚر وضطـًٛ

  . (2)ِفٌ ِٕٙج عٍٝ ٙفز ٔرج١ِز

ٌـوثًُ ثٌفـٓ ثٌٍفرـٟ أْ  ٨ ٠ّىـٓة، ٚفٟ ِْجً ثٌٕر٠ٌـز ثٌضٛثٙـ١ٍز
ٚوـً ، فىً ٍّٛن ٌفرٟ ٨ دو ٌـٗ ِـٓ ِـتي، ٠ضٕجٌٚٗ مجًػ ِٕرًٛ صٛثٍٟٙ
ــز ــو ٌٙــج ِــٓ ٚظ١ف ــ١ٓ ٘ــيٖ ثٌْــٍٛوجس ، ًّــجٌز ٨ د ــز لجةّــز د ٚصذمــٝ ثٌع٩ل

فــٌثؿ ٠ٖــضغً عٍــٝ صىــ٠ٌِ دعــٜ ثٌّذــجها ثٌٍْــج١ٔز  عٍــٝ  . (3) +ثٌٍفر١ــز
ــز فأًّــٝ ث٤ّــة، غــٌثً ثٌّقــًٛ ث٤فمــٟ ٚثٌّقــًٛ ثٌعّــٛهٞ ِ ثٌّٕٙؾ١

ِعضّـوث فـٟ ىٌـه ثٌضمجدـً دـ١ٓ  Fonction Poétiqueٌوًثّز ثٌٛظ١فـز ثٌٖـع٠ٌز / 
   . (4) +ِقًٛٞ ثٌضٌثد٠ ٚثٌضذو٠ً

ٟ٘ ثٌٛظ١فـز ثٌضـٟ صٌوـَ عٍـٝ ثٌٌّـجٌز ِـع ة:  Poétiqueٚثٌٖع٠ٌز / 
ـــز ث٤مـــٌٜ ـــجي ثٌعٕجٙـــٌ ثٌغج٠ٛٔ ـــو ، عـــوَ إّ٘ ـــٟ صقو٠ ـــج ف ــــ صع٠ٌفٙ ٍّٔٚ
ـــج١ٔٓ  ؽجوذْـــْٛ ٌّؾـــجي ثٌٖـــع٠ٌز دٛٙـــفٙج ـــٗ ٝـــّٓ أف ـــج ديثص عٍّـــج لجةّ

٠ّٚىـــٓ ٚٙـــ  ثٌٖـــع٠ٌز دأٔٙـــج دقـــظ فـــٟ ثٌٛظ١فـــز ة. ٚ (5) +ثٌٍْـــج١ٔجس
فٞـ٩ ، ٚفٟ ثٌفٓ ثٌٍفرٟ ف١ّج ٠ضعٍك دٛظ١فز ثٌٍغـز ثٌٖـع٠ٌز، ثٌٖع٠ٌز ٌٍغز

   . (6) +عٓ ثٌٛظ١فز ثٌف١ٕز ٥ٌٔرّز ث١ّ١ٌْجة١ز عِّٛج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 714 : ٗ . ٔر٠ٌز ثٌّٕٙؼ ثٌٖىٍٟ (1) 
  . جثٌٚفقز ٔفْٙ . ٔر٠ٌز ثٌّٕٙؼ ثٌٖىٍٟ (2) 
ـٛـ (3)  ْ . ثٌضٛثٙــً ثٌٍْــجٟٔ ٚثٌٖــع٠ٌز : َِدٌثٌطــجٌ٘ د ــز ؽجوذْـٛـ ــز ٌٕر٠ٌ ــز صق١ٍ١ٍ  . 7ٟ . ِمجًد

 75ٗ . ثٌؾَثةٌ . ًِٕٖٛثس ث٨مض٩ف . 4111
   . جثٌٚفقز ٔفْٙ . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (4) 
   . 43ٗ . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (5) 
 (6) ْ  . ثٌـــوثً ثٌذ١ٞـــجء . 4114 . 7ٟ . ث٨صؾج٘ـــجس ث٤ّجّـــ١ز فـــٟ عٍـــُ ثٌٍغـــز : ًِٚـــجْ ؽجوذْــٛـ

 51ٗ . ٌّغٌحث
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 فالٕخ

ٟٚذ١عضٙـج ؽعٍـٗ ، ثٌٖع٠ٌز ثٌٌّجٌزٚعٟ ثٌمٌٟجؽٕٟ دقم١مز ٠ذمٝ أْ 
، ٖٔـجٟ ٌغـٛٞعٕجٙـٌ ث٨صٚـجي ثٌضـٟ صذٕـٝ ع١ٍٙـج وـً  ٨فـش٠وًن دٖىً 

ثٌضٌو١ــَ عٍــٝ أفــو ٘ــيٖ ثٌعٕجٙــٌ ٠ٍعــخ هًٚثً دــجًٍثً فــٟ صٖــى١ً وّــج أْ ٚ
ث٤ٌِ ثٌيٞ ٠ْـٍخ ةؽجوذْـْٛ+ دعـٜ ، ثٌٌّجٌز ٚٙذغٙج دٚذغز مجٙز

، ثٌٞٛء ٚثٌذ٠ٌك ثٌيٞ ثوضْذٗ ِٓ مـ٩ي صٕذٙـٗ ٌعٕجٙـٌ ث٨صٚـجي ثٌٍغـٛٞ
ٚهًٚ وً ِٕٙج دجٌضٌو١َ ع١ٍٗ فٟ صقم١ك ٚظ١فز مجٙز صنجٌ  غ١ٌ٘ـج ِـٓ 

 .   ثٌٛظجة 

، ٚإىث وجْ فـجٍَ ٠ؤوـو عٍـٝ أ١ّ٘ـز ثٌضٌو١ـَ عٍـٝ ثٌٌّـجٌز فـٟ ىثصٙـج
فئٔــٗ دــيٌه ٠ضمــوَ مطــٛر أمــٌٜ ، ٚثٌْــ١جق أٚ ثٌٌّؽــع ثٌــيٞ ٠فْــٌ ه٨ٌضٙــج

٠ٛـز فـٟ صمٌدٗ ِٓ ثٌّٕٙؼ ث٤ٍّٛدٟ ثٌيٞ ٠عٕٝ عٕج٠ز مجٙـز دجٌٌّـجٌز ثٌٍغ
ــ  ــوثً عــٓ ثٌّؤٌ ــج دع١ ــز أٚ ثٌٕفْــ١ز أٚ ، ىثصٙ أٚ ظــٌٚف إٔضجؽٙــج ث٨ؽضّجع١

. ةإْ ثٌمـٛي فـٟ ٕـٟء ٠ٚـ١ٌ ِمذـ٨ًٛ عٕـو ثٌْـجِع فـٟ  ثٌو١ٕ٠ز أٚ ثٌفٍْـف١ز
ث٦دــوث  فــٟ ِقجوجصــٗ ٚصن١١ٍــٗ عٍــٝ فجٌــز صٛؽــخ ِــ٩١ً إ١ٌــٗ أٚ ٔفــًٛثً عٕــٗ 

 ( 1) دئٍثةٗ+ دئدوث  ثٌٕٚعز فٟ ثٌٍفع ٚإؽجهر ١٘أصٗ ِٕٚجّذضٗ ٌّج ٚٝع

ٌـُ صىـٓ ، ٕع٠ٌز أًّـطٛ، ٠ّىٕٕج ثٌضيو١ٌ دأْ إٌٔٙ ثٌٖع٠ٌجسةوّج 
ــٟ ــز صضٚــً دنٚــجة٘ دعــٜ ثّٔــجٟ ثٌنطــجح ث٤هد ــُ إْ ، ّــٜٛ ٔر٠ٌ ع

ثٌٍفرز غجٌذج َ ثّـضعٍّش دٙـيث ثٌّعٕـٝ فـٟ ثٌنـجًػ ٚلـو فـجٚي ثٌٖـى١ٔ٩ْٛ 
ٚأم١ــٌث صرٙــٌ فــٟ وضجدــجس ًِٚــجْ ٠جوذْــْٛ ، ثٌــٌُٚ فــٟ ثٌْــجدك دعغٙــج

 (  2) +عٍُ ث٤هحٌضعٕٟ 

ٚثٌٖع٠ٌز صْعٝ إٌـٝ ِعٌفـز ثٌمـٛث١ٔٓ ثٌضـٟ صعّـً عٍـٝ صٕرـ١ُ ٨ٚهر 
. فجٌٖــع٠ٌز ٘ــٟ  ٚصذقــظ عــٓ ٘ــيٖ ثٌمــٛث١ٔٓ هثمــً ث٤هح ىثصــٗ، وــً عّــً

ٚثٌــيٞ ٠ّٕٙــج ٘ــٛ ة . (3) ِمجًدــز ٌــ٥هح ِؾــٌهر ٚدج١ٕٟــز فــٟ ث٢ْ ٔفْــٗ
. ٚ٘ـٛ  ٚىٌـه فـ١ٓ ٠ٚـذـ ثٌمـٛي ثٌٍغـٛٞ أهدـج، )ثٌٖـع٠ٌز( ثٌٛظ١فز ث٤هد١ز

صقــــٛي فٕــــٟ ٠قــــوط ٌٍمــــٛي ٠ٕمٍــــٗ ِــــٓ ث٨ّــــضعّجي ثٌٕفعــــٟ إٌــــٝ ث٤عــــٌ 
   . (4) +ثٌؾّجٌٟ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 320ٗ . ِٕٙجػ ثٌذٍغجء ٌّٚثػ ث٤هدجء : فجٍَ ثٌمٌٟجؽٕٟ (1) 
هًٚٚف (2)  س : صٌؽّــز . ثٌٖــع٠ٌز : صَف١طــجْ ٟـٛـ هثً  . 4ٟ . ًؽــجء دــٓ ّــ٩ِزٚ ٕــىٌٞ ثٌّذنـٛـ

   . 42ٗ . 7331ثٌّغٌح  . صٛدمجي
   . 43ٗ . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (3) 
   . 71ـ  3ٗ . ذ٠ٛ١ٕز إٌٝ ثٌض٠ٌٖق١زِٓ ثٌ . ثٌنط١تز ٚثٌضىف١ٌ : عذو هللا ثٌغيثِٟ (4) 
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فــٟ فجٌــز ثٌمــٛي ث٤هدــٟ ـ ٨ ٠ٚــذـ ثٌٌّّــً ـ ٚ٘ــيث ث٤ِــٌ ٠قــوط 
ٚإّٔــج ٠ضقــٛي ث٨عٕــجْ إٌــٝ فجًّــ١ٓ ِضٕجفْــ١ٓ ، دجعغــج ٚثٌٌّّــً إ١ٌــٗ ِضٍم١ــج

ٔمـً . ٠ٚضقٛي ثٌمٛي إٌـٝ ٔـ٘ ٨ٚ ٠ٚـذـ ثٌٙـوف ٘ـٛ  عٍٝ ِّٞجً ٚثفو
ــٟ فــو  ٌٚىــٓ صٚــذـ ٘ــيٖ ثٌٌّــجٌز، ث٤فىــجً أٚ ثٌّعــجٟٔ ــز ف ــٕ٘( غج٠ )ثٌ

 . ( 1) ىثصٙج

 قائمُ املصادز واملساجع:
ثءر ثٌْٕـــم١ز أفّـــو ٠ّٛـــ  ًثس ث٨مـــض٩ف 7. ٟ ّـــٍطز ثٌذ١ٕـــز ٚٚ٘ـــُ ثٌّقج٠غـــز.  : ثٌمــٌـ .  . ِٕٖــٛـ
 .  4111َثٌؾَثةٌ

هًٚٚف س ًٚؽـــجء دـــٓ . صٌؽّـــز : ثٌٖـــع٠ٌز صَف١طـــجْ ٟــٛـ . هثً  4. ٟ ّـــ٩ِز : ٕـــىٌٞ ثٌّذنــٛـ
 .  7331. ثٌّغٌح  صٛدمجي

ثػ ث٤هدــجء فــجٍَ ثٌمٌٟــجؽٕٟ ح  3. ٟ : ثدــٓ ثٌنٛؽــز صقم١ــك.  : ِٕٙــجػ ثٌذٍغــجء ّٚــٌـ . هثً ثٌغــٌـ
  . 7320. د١ٌٚس ث٩ّ٦ِٟ

ثػ ِٕٙـجػ : وضجح ثٌمٌٟجؽٕٟ فجٍَ عٕو ثٌّقجوجر : ٔر٠ٌز عٍٟ إدٌث١ُ٘ عٍٟ هللا فذ١خ  ثٌذٍغـجء ٌّٚـ

 . َ 4174 . ه٠ّْذٌ ثٌغجٟٔ ثٌعوه 711.  ٚث٤هد١ز ثٌٍغ٠ٛز ثٌوًثّجس ؾٍز. ِ ّٔٛىؽج ث٤هدجء
ر ًثِــجْ ّــٍوْ . هثً لذــجء ٌٍطذجعــز ٚثٌٕٖـٌـ  : ؽــجدٌ عٚــفًٛ . صٌؽّــز : ثٌٕر٠ٌــز ث٤هد١ــز ثٌّعجٙـٌـ
 .  7332. ثٌمجٌ٘ر  ٚثٌض٠ٍٛع

ح . . ثٌـوثً ثٌذ١ٞـجء 4114.  7. ٟ : ث٨صؾج٘جس ث٤ّجّـ١ز فـٟ عٍـُ ثٌٍغـز ًِٚجْ ؽجوذْْٛ .  ثٌّغٌـ
ٗ51 

ــه ــٗ ١ٍ٠ٚ ــٓ ١ٕ٠ً ــز ث٤هح . أّٚــضٓ ٚث٠ً ــو٠ٓ ٙــذقٟ . صٌؽّــز : ٔر٠ٌ ــز فْــجَ  : ِقــٟ ثٌ . ٌِثؽع
 .   7321. د١ٌٚس . ثٌّؤّْز ثٌعٌد١ز ٌٍوًثّجس ٚثٌٌٕٖ ثٌنط١خ

 ثٌضجّع ـ ثٌعوه ثٌّؾٍو ث١ِ٩ّ٦ز ثٌؾجِعز . ِؾٍز ثٌمٌٟجؽٕٟ فجٍَ عٕو : ثٌّضٍمٟ ثٌَعذٟ ٙجٌـ ٠ٍجه

 .   303، 2001 ـ ٗ 333، ث٤ٚي
 .   4117. ثٌمجٌ٘ر  . هثً ث٢فجق ثٌعٌد١ز 7. ٟ : ثٌٕمو ث٤هدٟ ثٌّعجٌٙ ّعو فؾجٍٞ
 .  . د١ٌٚس . هثً ثٌٌثصخ ثٌؾجِع١ز : ِعؾُ ثٌّٚطٍقجس ثٌٍغ٠ٛز ٚث٤هد١ز ثٌقو٠غز ّعو فؾجٍٞ
 .. ثٌمجٌ٘ر  . هثً ث٢فجق ثٌعٌد١ز 7. ٟ : ِٕج٘ؼ ثٌٕمو ثٌّعجٌٙ ٩ٙؿ فًٞ
ْ : ثٌضٛثًٙ ثٌٍْـجٟٔ ٚثٌٖـع٠ٌز دٌثٌطجٌ٘ دَِٛ .  4111.  7. ٟ . ِمجًدـز صق١ٍ١ٍـز ٌٕر٠ٌـز ؽجوذْٛـ

 75. ٗ . ثٌؾَثةٌ ًِٕٖٛثس ث٨مض٩ف
هر .  . إد٠ٌــً . ٍّْـٍز عــجٌُ ثٌّعٌفــز . ِــٓ ثٌذ٠ٛ١ٕـز إٌــٝ ثٌضفى١ــه : ثٌٌّث٠ـج ثٌّقودــز عذـو ثٌع٠َـَـ فّـٛـ

 .  ١ٔ7332ْجْ 
 .   4117.  . ٍٍّْز عجٌُ ثٌّعٌفز ٔر٠ٌز ٔمو٠ز عٌد١زٔقٛ .  : ثٌٌّث٠ج ثٌّمعٌر عذو ثٌع٠ََ فّٛهر
٠ق١ز : ثٌنط١تــز ٚثٌضىف١ـٌـ عذـو هللا ثٌغــيثِٟ ٠ز ثٌعجِــز  2. ٟ . ِــٓ ثٌذ٠ٛ١ٕـز إٌــٝ ثٌضٖـٌـ . ث١ٌٙتــز ثٌّٚـٌـ

 .  7332.  ٌٍىضجح
 ٠ . ث٨ّــىٕو٠ًز  7. ٟ . ِىضذــز ث٦ٕــعج  ٌٍطذجعــز : ِٕــج٘ؼ ثٌذقــظ ثٌعٍّــٟ عذــو هللا ِقّــو ثٌٖـٌـ

7330   . 
ٛ ٙــجدٌ ١ٌِٚفــش مفجؽــز فجّٟـز . ِىضذــز ِٚطذعــز ث٦ٕــعج   : أّـِـ ِٚذــجها ثٌذقــظ ثٌعٍّــٟ عـٛـ
 .   4114. ث٦ّىٕو٠ًز  7. ٟ ثٌف١ٕز

ثءر ٚآ١ٌـجس ثٌضأ٠ٚـً ٌٔٚ فجِو أدٛـ ٠ٍـو ح  . ثٌٌّوَـ ثٌغمـجفٟ ثٌعٌدـٟ 3. ٟ : إٕـىج١ٌجس ثٌمٌـ . ثٌّغٌـ

7332   . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 71ٗ . ثٌنط١تز ٚثٌضىف١ٌ : عذو هللا ثٌغيثِٟ (1) 
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ٙؼ ثٌٖــىٍٟ ُٚ ٔر٠ٌــز ثٌّـٕـ ٗ ثٌٖــى١١ٔ٩ٓ ثٌـٌـ ث . س : ٔٚـٛـ وز  7. ٟ ١ُ٘ ثٌنط١ــخ: إدـٌـ . ثٌٖـٌـ
 .   7324.  ثٌّغٌد١ز ٌٍٕج٠ٌٕٓ ثٌّضقو٠ٓ ِٚؤّْز ث٤دقجط ثٌعٌد١ز دٍذٕجْ

ٞ . صٌؽّز . ٔقٛ ّٔٛىػ ١ّ١ّجةٟ ٌضق١ًٍ ثٌٕ٘ : ثٌذ٩غز ٚث٤ٍّٛد١ز ٠ٌٕ٘ٔ د١ٍش .  : ِقّـو ثٌعٌّـ
 .   . ثٌّغٌح 7333.  هثً ثف٠ٌم١ج ثٌٌٖق

Ferdinand De Saussure : Cours de linguistique générale . Edition talantikit . 

Béjaia2002   
R . Jakobson : essais De Linguistique Générale . . 
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 ٌوٜ ثٌذ٩غ١١ٓ ٔرٌثس فٟ أٍّٛح ثٌعوٚي فٟ ثٌٕ٘ ثٌمٌآٟٔ

 . ؽَٖ ٓ٘ل٣َ ؽَٖ اُؼ٢ِ٤ٌ . ك أ

 :  أُولٓخ

ّٟ ٚأ، ثٌقّو هلل ثٌيٞ ٌٕفٕٟ دوًثّز ٌغز ثٌمٌآْ ٚ٘وثٟٔ إ١ٌٙج ٔعـُ عٍـ
، . ٚث٩ٌٚر ٚث٩ٌَْ عٍٝ ١ّو ث٤ٔجَ أدٟ ثٌمجّـُ ِقّـو دضودٌ و٩ِٗ ثٌعر١ُ

٨ٚ ، . ثٌٍُٙ ثٔفعٕج دّج ٚ٘ذضٕج ِـٓ عٍـَٛ )أعٛى دجهلل ِٓ عٍُ ٨ ٠ٕفع(، ثٌمجةً
ـــع ـــُ ٨ ٠ٕف ـــج ٔضٖـــجغً دعٍ ـــٗ ثٌطـــج٠ٌ٘ٓ  أٚ ٨ ٠ٌٝـــ١ه، صؾعٍٕ ـــٝ آٌ . ٚعٍ

 . .   ٚٙقذٗ ثٌّٕضؾذ١ٓ ٍُّّٚ ص١ٍّْجً وغ١ٌثً ٚدعوُ 

ثٌضــٟ ، فطجٌّــج أٚلفضٕــٟ دعــٜ ثٌضٌثو١ــخ فــٟ أّــٍٛح ثٌمــٌآْ ثٌىــ٠ٌُ
فٙـوثٟٔ هللا صعـجٌٝ ، ِضـودٌثً إ٠ج٘ـج، صذوٚ ِضمجٟعز ِع لٛثعو ثٌٕقٛ ِٚمج١٠ْـٗ

، إٌٝ أٔٙج عو٨ٚس عٓ ثٌٕرجَ ثٌٕقٛٞ ثٌعمٍٟ ثٌّٕطمٟ ثٌيٞ ٚٝعٗ ثٌذٖـٌ
 صٕٞــٛٞ عٍــٝ ه٨٨س، )ٌغـز ثٌمــٌآْ ثٌىـ٠ٌُ( ١ٌْٚـش عــو٨ٚس عـٓ ٔرــجَ

. ٍِضَِجً ِٕٙؾجً ٠ؤّـِ عٍـٝ  إعؾج٠ٍز ٚأٌّثً د١ج١ٔز ٌّٚقجس ف١ٕز ؽّج١ٌز
ثٌضقم١ــك ِــٓ ث٤ّــِ ثٌضــٟ دٕــٝ ع١ٍٙــج ثٌٕقــجر ٚثٌذ٩غ١ــْٛ لٛثعــوّ٘ج فــٟ 

٨ ثٌعـوٚي فـٟ ِفِٙٛـٗ ثٌٛثّـع ٌـوٜ ، هًثّز ثٌعوٚي عٓ ثٌّعج١٠ٌ ثٌٍٍغ٠ٛز
٠ضمـجٟع  ثٌذ٩غ١١ٓ ١ّ٨ّٚج ث٤ٍّٛد١ْٛ ثٌّعجٌْٙٚ ثٌي٠ٓ عـّوٚث ِٕـٗ ِـج ٨

ــجْ ــز وّــج فــٟ عٍّــٟ ثٌّعــجٟٔ ٚثٌذ١ ــٗ ، ِــع ثٌمٛثعــو ثٌٕق٠ٛ ــك ع١ٍ ِٚــج ٔطٍ
 .   دج٠َٔ٨جؿ ثٌو٨ٌٟ ِٓ ص٠ٌٛٚ ٚثّضعجًثس ِٚؾجٍثس ه١ٌ٨ز ٚغ١ٌ٘ج

ّ٘ ثٌمٌآٔـــٟ ١ِـــوثٔجً ٌوًثّـــز ثٌعـــوٚي ِـــٓ غ١ـــٌ مٍطـــٗ  ـــٕ ِقـــوهثً ثٌ
 ،دجٌّْض٠ٛجس ثٌٍغ٠ٛز ثٌّنضٍفز وجٌمٌثءثس ثٌمٌآ١ٔـز ثٌّٖـًٙٛر ِٕٙـج ٚثٌٖـجىر

ٚثٌٖــجى ٚغ١ٌ٘ــج ، ٚثٌغ٠ٌــخ، ٚثٌٞــًٌٚثس ثٌٖــع٠ٌز، ٚثٌٍٙؾــجس ثٌعٌد١ــز
ِّــج ٔؾــوٖ ِنضٍطــجً فــٟ ثٌّــًٛٚع١ٓ ثٌٕقــٛٞ ٚثٌذ٩غــٟ فــٟ ٝــٛء ِٕــج٘ؼ 
.  عم١ٍز هم١ٍز عٍٝ أٔرّز ثٌٍغز ثٌعٌد١ز صضمـجٟع ِـع ثٌو٨ٌـز ثٌمٌآ١ٔـز أف١جٔـج
 ٚأهٜ ثٌــٝ ٔضــجةؼ صٌدــه ثٌذــجفغ١ٓ ٚصٕــأٜ دٙــُ عــٓ ثٌؾــجهر ثٌع١ٍّــز ثٌٌٙــ١ٕز
، ٚصفموُ٘ ثٌؾٙو ٚثٌٛلش ِج ٨ ٠ضٕجّخ ِـع ل١ّـز ثٌٕضـجةؼ ثٌضـٟ ٠ٚـٍْٛ إ١ٌٙـج

ــك ــٌ صقم١ ــٝ ثٌّــًٛٚط ِــٓ غ١ ــٝ هًثّــضٗ عٍ ــه إْ دعٞــُٙ دٕ ــو ، ىٌ أٚ لٍ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؽجِعز دغوثهـ  و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس ،aligeali@Gmail . com 

mailto:al_igeli@yahoo.com
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ّ٘ ثٌمٌآٔـٟ فوًّـٗ فـٟ ، ثٌقو٠ظ ثٌغٌدٟ ِٓ غ١ٌ ٩ِفرز م١ٙٛٚز ثٌٕ
ــأٜ  ــز ِْــضمجر ِــٓ ٌغــجس ٚآهثح ٚعمجفــجس ِٚعضمــوثس صٕ ــج٘ؼ ٌغ٠ٛ ٝــٛء ِٕ

ّ٘ ثٌمٌآٔـٟ ٚٔرجِـٗ ثٌٍغـٛٞ ثٌّضّجّـهوغ١ٌثً عٓ ثٌـ . ٚأوـٌٖ ٌغـز ثٌمـٌآْ  ٕ
ــٝ ثٌضأ٠ٚــً ٚثٌضمــو٠ٌ فــٟ  ــز ٚلو٠ّــز صٍؾــج ثٌ ــز هم١ٍ ــج٘ؼ فو٠غ عٍــٝ لذــٛي ِٕ

 .   ثٌغجٌخ

ّــأصٕجٚي صفْـــ١ٌ ثٌمـــوثِٝ ٌرـــٛثٌ٘ ثٌعـــوٚي عـــٓ ثٌّعـــج١٠ٌ ثٌٕق٠ٛـــز 
عــُ ًأٞ ثٌــووضًٛ صّــجَ فْــجْ ٤ٔــٗ دٕــجٖ عٍــٝ ثٌضــٌثط ثٌٕقــٛٞ ، ٚثٌذ٩غ١ــز
فـــٟ صفْـــ١ٌ ظــٛثٌ٘ ثٌعـــوٚي عـــٓ ثٌّعــج١٠ٌ ثٌٕق٠ٛـــز ٚثٌٍغ٠ٛـــز ٚثٌذ٩غــٟ 
ــٗ ــٗ، ١ّ٘٤ض ــوث فــٟ  ٤ْٚ ؽــً ثٌّعجٙــ٠ٌٓ صذعــٗ ف١ ــُ أىوــٌ صفْــ١ٌث ؽو٠ . ع

. دعـو صٕـجٚي صٚـ١ٕ  ثٌعـوٚي ِٕٚـج٘ؼ  ٝٛء ثٌٕرجَ ثٌٍغٛٞ ٌٍمٌآْ ثٌىـ٠ٌُ
 .   هًثّضٗ

 :  أُجؾش األٍٝ

 ٓ٘بٛظ كهاٍخ اُؼلٍٝ

ــش  ــٝ وجٔ ــز ث٤ٌٚ ّْ ثٌوًثّــجس ثٌمٌآ١ٔ ــج١٠ٌ إ ــوٚي عــٓ ثٌّع ــٌ ثٌع ّْ صف
ــز ــج١ٌخ ثٌعــٌح ِٚؾجٍثصٙــج ، ثٌٍغ٠ٛ ــٗ ِــٓ أّ ــٕ٘ ثٌمٌآٔــٟ عٍــٝ ثٔ فــٟ ثٌ

ّٕٕٚٙج ٌٟٚثةمٙج فـٟ و٩ِٙـج ثٌـيٞ ٔـَي ثٌمـٌآْ دٙـج ىٌـه أٔٙـُ فّٙـٛث ِـٓ 
ثٌضقوٞ ثٌيٞ ٚؽٙٗ ثٌمٌثْ ثٌى٠ٌُ ٌٍعـٌح أْ ٌغـز ثٌمـٌثْ ٘ـٟ ٌغـز ثٌعـٌح 

ث ٠مـجًْٔٛ د١ٕـٗ ٚدـ١ٓ فىـجٔٛ، ٔفْٙج ِٓ غ١ٌ ثمض٩ف ٚ٘ٛ ثّضو٨ي ِٕطمـٟ
 .   ثٌٖعٌ ثٌمو٠ُ ثٌيٞ ٌُ ٠ٍُْ ِٓ ثٌٛٝع إ٨ّ ٔجهًثً 

ـــٟ  ـــٟ ثٌّٕطم ـــٝ دجٌٖـــىً ٚث٨ٟـــٌثه ثٌعمٍ أِـــج ثٌّـــٕٙؼ ثٌٕقـــٛٞ ف١عٕ
، ٚٔر٠ٌــز ثٌعّــً ٠ٍٚؾــأ إٌــٝ ثٌضأ٠ٚــً ٚثٌضمــو٠ٌ ٚثٌضع١ٍــً ثٌعمٍــٟ فــٟ ثٌغجٌــخ
ــز ثٌضــٟ لًٌ٘ــج ثٌٕقــجر ِــٓ ٙــًٛ  ٠ٚعــجٌؼ ِــج ٠عــوي عــٓ ث٤ٙــٛي ثٌٕق٠ٛ

١ٌع١ـو ، ث١ّّ٨ز ٚثٌفع١ٍز ٍِٚقمجصٙـج ًٚصذـز وـً ِّىـْٛ ِـٓ ِىٛٔجصٙـج ثٌؾٍّز
ٌىٕـٗ ٨ ٠عّـو إٌـٝ ثٌضفجٙـ١ً ثٌف١ٕـز ٌٍّعٕـٝ وّـج ٌـوٜ ، ثٌعذجًر إٌٝ أٙـٌٛٙج

ثٌذ٩غ١ــ١ٓ فــٟ ِــٕٙؾُٙ ثٌفٕــٟ ثٌــيٞ ٠عٕــٝ دضفجٙــ١ً ثٌو٨ٌــز إ٨ّ إٔــٗ ثعضّــو 
عٍــٝ ثٌّــٕٙؼ ثٌٕقــٛٞ فــٟ صمــو٠ٌ ث٤ٙــٛي ثٌٍغ٠ٛــز ثٌّفضٌٝــز ِــٓ أٙــً 

 .   ٌمجعور ٚأًٙ ثٌٛٝع ٚأًٙ ثٌّعٕٝث

ّْ ٌغـز ثٌمــٌثْ ِذ١ٕــز عٍــٝ ٔرــجَ مــجٗ دٙــج ٔرــجَ ثّــضعّجٌٟ ٚثفــو ، إ
.  : ثٌٚـــٌفٟ ٚثٌٕقـــٛٞ ٚثٌذ٩غـــٟ ٚغ١ٌ٘ـــج ِٕضٖـــٌ فـــٟ وـــً ِْـــض٠ٛجصٙج

٠َ٠ــو٘ج صٌثدطــجً ٚصّجّــىجً دــ١ٓ ِىٛٔجصٙــج ثٌٍفر١ــز ٚدــ١ٓ ه٨٨صٙــج ِــٓ ؽٙــجس 
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ِضؾـجِٔ ِضعٍـك دعٞـٗ  ِٓ م٩ي ث١ْٔجلٙج فـٟ ٝـٛء ٔرـجَ ٚثفـو، ِنضٍفز
ّْ ثٌٕرـجَ ثٌٚـٌفٟ ٠ٖـذٗ ثٌٕرـجَ ثٌٕقـٛٞ ، دٌلجح دعـٜ ٚألٚـو دجٌٛثفـو إ

ٚو٩ّ٘ـج ٠ٖــذٙجْ ثٌٕرــجَ ثٌذ٩غــٟ ٚ٘ىــيث وـً أٔرّــز ِىٛٔــجس ٌغــز ثٌمــٌآْ 
، )ٔرجَ ثٌّٖجدٙز( ٠ٌٚدطٙج ثٌٕرجَ ٔفْـٗ ٠ٖٚـو دعٞـٙج إٌـٝ دعـٜ ٠قىّٙج

ٔغّجصـــٗ ٚ٘ـــيث ّـــذخ ًٚعـــز أّـــٍٛح ثٌمـــٌآْ ٚؽّجٌـــٗ ٚصّجّـــىٗ ٚعيٚدـــز 
 .   ٚصٌثد٠ ه٨٨صٗ ِّج دٌٙ ثٌْجِع١ٓ ٨ٚ ١ّّج ثٌّضيٚلْٛ

ِــٓ ثٌّــٕٙؼ ، ِع١ــجًثً(، ّٔٛىؽــجً ، )أٙــ٩ً  أِــج ثٌذ٩غ١ــْٛ فمــو ثلضذْــٛث
ة٘ٛ إْ ث٤ًٙ فٟ وً ؽٍّز أْ ٠ىـْٛ ٌٙـج ، ثٌٕقٛٞ ٠م١ْْٛ ع١ٍٗ ثٌعوٚي

ٚث٤ٙـــً أْ ٠ىٛٔـــج ِـــيو٠ًٛٓ ، : )ِْـــٕو ِْٚـــٕو إ١ٌـــٗ( ًوٕـــجْ أّجّـــ١جْ
. ٚأمــيٚث دأٙــٛي ِضعٍمــز دجٌٌصذــز  ِقــيٚف١ٓ ٨ٚ ِٞــ٠ٌّٓظــج٠ٌ٘ٓ ٨ 
ــً ــز ثٌّقفٛظــز.، : ث٤ٙــً فــٟ ثٌىــ٩َ ٚثٌضٞــجَ ِغ ــٟ  . ثٌٌصذ .ٚث٤ٙــً ف

.ٚأٙـً ثٌؾٍّـز ث٨ّـ١ّز ثٌغذـٛس  . ثٌّْٕو إ١ٌٗ إْ ٠ضموَ ٚثٌّْٕو إْ ٠ضـأمٌ.
ث( 1)..+ ٚثٌؾٍّز ثٌفع١ٍز ثٌضؾوه. ٌّ  .   ٍُٚ٘ ؽ

ٚ)أًٙـ ثٌٛٝـع( ٚ)ِمضٞـٝ  : )ث٨ّضعّجي ث٤ٙـٌٟٛ( أٍٟمٛث ع١ٍٗ
: )ثٌعـوٚي عـٓ أٙـً  . ٚأٍٟمـٛث عٍـٝ ثٌنـٌٚػ ع١ٍـٗ ثٌرجٌ٘( ٚغ١ٌ ىٌـه

 .   ثٌمجعور أٚ أًٙ ثٌٛٝع(

إ٨ أْ ثٌّضــأم٠ٌٓ عــّوٚث ثٌنــٌٚػ عــٓ ثٌم١ــجُ ثٌٕقــٛٞ ِٚمضٞــٝ 
ــــو ثٌٍفرــــٟ  ــــٛٛ ٚثٌضعم١ ــــٛثهؿ ثٌذ٩غــــز ٚثٌغّ ــــٓ أّــــذجح ل ثٌرــــجٌ٘ ِ

ّْ ِـٓ  ثٌعـيً ٌٙـُ دمٌٛـٗٚلو ثٌـضِّ ثٌـووضًٛ صّـجَ فْـٓ ، (2) ٚثٌّعٕٛٞ : ةإ
ــز  ــع عــوَ ِنجٌف ــٓ عٕجٙــٌ فٚــجفز ثٌٍف ــْٛ ِ ــً ثٌذ٩غ١ ــخ أْ ٠ؾع ثٌغ٠ٌ

. ٌٚعــً ثٌضّــجُ ثٌعــيً ٌٍذ٩غ١ــ١ٓ ِــٓ ٘ــيث ثٌضؾــجٍٚ ثٌرــجٌ٘ٞ ثْ  ثٌم١ــجُ
ــجي ــٗ  ٠م ــُ عٕ ــيٞ صىٍ ــجُ ثٌ ــٌ ثٌم١ ــْٛ غ١ ــيٞ لٚــوٖ ثٌذ٩غ١ ــجُ ثٌ : ثْ ثٌم١
أِـج ل١ـجُ ، ثٌّضمـو١ِٓفم١جُ ثٌذ٩غ١١ٓ ل١جُ ثٌّضأم٠ٌٓ عٍٝ وـ٩َ ، ثٌٕقجر

ثٌٕقــ١٠ٛٓ فٙــٛ ل١ــجُ ِــج ًٚه فــٟ ثٌضــٌثط ِّــج ٌــُ ٠ْــّع عٍــٝ ِــج ًٚه فــٟ 
ٚثٌّمـــ١ِ عٕـــو ، فـــجٌّم١ِ عٕـــو ثٌٕقـــجر ِـــٓ ثٌفٚـــ١ـ، ثٌضـــٌثط ِّـــج ّـــّع

   . (3) +ثٌذ٩غ١١ٓ ِٓ أهح ثٌّضأم٠ٌٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٜ ٗ  351ث٤ٙٛي  (1)  ِٚعٕج٘ـج ٚثٌٍغـز ثٌعٌد١ـز ِذٕج٘ـج  725ـ  723، 733ٚصٕرٌ صف٩١ٚس أمٌـ

   . 7/443ٚثٌذ١جْ فٟ ًٚثةع ثٌمٌآْ  732ـ  735ٚثٌٍغز ثٌعٌد١ز ٚثٌقوثعز ، 431ـ  731
   . 721ثٌٌّثغٟ ، عٍَٛ ثٌذ٩غز (4) 
  . 372ث٤ٙٛي  (3) 
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ِّٚٙــج ٠ىــٓ ِــٓ أِــٌ فــئْ ِٛلــ  ثٌذ٩غ١ــ١ٓ ِٞــطٌح ِــٓ ثصنــجى 
ــُ ، ثٌىــ٩َ ٚفٚــجفضٗثٌٕقــٛ أٙــ٩ً ٠م١ْــْٛ ع١ٍــٗ د٩غــز  ــو ثٕــضٌٟ ؽٍّٙ فم

ٌٌٖٟٚ فٚجفز ثٌى٩َ ثْ صىـْٛ ؽج٠ًـز عٍـٝ ثٌعـٌف ثٌٕقـٛٞ فـٟ صـأ١ٌ  
ُِٕٚٙ ثدٓ ث٤ع١ٌ عٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ًأ٠ٗ ثٌْـجدك فٙـٛ ٌـٗ أوغـٌ ِـٓ  . (1) ثٌى٩َ

   . (2) ًأٞ فٟ ٘يث ث٤ٌِ

 :  ر٤ٖ٘ق اُؼلٍٝ

فـٟ : ثٌعوٚي عٓ ظجٌ٘ ثٌٍفـع ٚثٌضٌو١ـخ أٞ  عّز ٔٛعجْ ِٓ ثٌعوٚي
، . ث٤ٚي ُٔعٕـٝ دــٗ فــٟ ٘ــيٖ ثٌوًثّــز ٚثٌعــوٚي عــٓ ظــجٌ٘ ثٌّعٕــٝ، ثٌّذٕـٝ

ٚثٌذ٩غ١ْٛ ٚثٌٕمجه أوغٌ عٕج٠ز دجٌغجٟٔ ١ّ٨ّٚج فٟ عٍـُ ثٌذ١ـجْ فـٟ ِذجفـظ 
   . (3) ثٌقم١مز ٚثٌّؾجٍ ٚثٌىٕج٠ز ٚث٨ّضعجًر ٚثًٌٚٛ ثٌذ١ج١ٔز

ًّ عٕـج٠ضُٙ ف١ـٗ وجٔـش دٛٙـ  ثٌضٌو١ـخ  ّْ ؽ ٚويٌه فٟ عٍُ ثٌذو٠ع فج
ث٤ٍّٛح ٚإعطجةٗ ثٙط٩فجً ٌغ٠ٛجً ٠وي عٍـٝ ِعٕـٝ ث٤ّـٍٛح وج٠٦ٙـجَ  أٚ

ٚث٨ٌٟثه ٚث٨ْٔـؾجَ ٚث٨لضـوثء ٚث٨ّـضوًثن ٚثٌضمْـ١ُ ٚثٌضٕى١ـش ٚثٌضؾ٠ٌـو 
ٚثٌض٠ٌــو ٚثٌؾّــع ٚثٌضف٠ٌــك ٚثٌمٍــخ ِٚــج ٨ ٠ْــضق١ً دج٨ٔعىــجُ ٚثٌّٛثًدــز 
ٚثٌض٠ًٛــز ٚثٌّــي٘خ ثٌى٩ِــٟ ٚفٚــً ثٌنطــجح ٚثٌضٞــ١ّٓ ٚثٌقّــً عٍــٝ 

. ٚلــو ىوــٌ أفّــو ِطٍــٛح ِٕٙــج ِتــجس ِــع  ٕــٝ ٚث٨ٌضفــجس ٚغ١ٌ٘ــجثٌّع
   . (4) ثٌضوثمً ٚثٌضىٌثً

ه٨ٌــٟ ٠ــيوٌ ٝــّٓ ثٌْــٌلجس ( 5) فجٌضٞــ١ّٓ ٌــوٜ ثٌذ٩غ١ــ١ٓ ٚثٌٕمــجه
ٖ أ٠ٞـــج صْـــ١ّطجً ٚصٕٛـــ١قجً ٚثلضذجّـــجً  ّٛ ٚ٘ـــٛ ، ثٌٖـــع٠ٌز ٚث٨ّـــضعجًر ّٚـــّ
 .   فر١ز٠نضٍ  عٓ ثٌض١ّٞٓ ٌوٜ ثٌٕقجر إى ث٘ضّجُِٙ دٗ ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌٍ

ــٟ  ــٗ ف ــجً ٌّذجفغ ــيٞ ثصنــي ثٌٕقــٛ ِٕطٍم ــُ ثٌّعــجٟٔ ٚ٘ــٛ ثٌ أِــج فــٟ عٍ
. فج٨ّـــضفٙجَ ٚث٤ِـــٌ  صٖـــن١٘ ثٌعـــوٚي ف١عٕـــٟ وغ١ـــٌثً دجٌعـــوٚي ثٌـــو٨ٌٟ

ٍْ ِؾج٠ٍــز صْــضفجه ِــٓ ، ٚثٌٕٙــٟ ٚثٌٕــوثء ٚغ١ٌ٘ــج أٙــٛي صنــٌػ إٌــٝ ِعــج
. فج٨ّـضفٙجَ ِـغ٩ً ٠نـٌػ إٌـٝ إغـٌثٛ  ث١ٌْجق ٚثٌمٌثةٓ أٞ عـوٚي ه٨ٌـٟ

ــضٙىُ  ٠ــز ِٕٙــجِؾجٍ : ث٨ّــضذطجء ٚثٌضعؾــخ ٚثٌٕفــٟ ٚثٌضم٠ٌــٌ ٚث٦ٔىــجً ٚثٌ
 .   ٚثٌضقم١ٌ ٚثٌضعر١ُ ٚغ١ٌ٘ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 33/ 2ٚثٌفٍه ثٌوثةٌ  31، 21ٌّ ثٌفٚجفز  : ٠ٕرٌ (2) 
  . 74ـ  1ثٌؾجِع ثٌىذ١ٌ  : ٠ٕرٌ (5) 
   . 452ٚصق٠ٌٌ ثٌضقذ١ٌ  4/33ٚثٌعّور  57/ 7ثٌذ١جْ ٚثٌضذ١١ٓ  : ٠ٕرٌ (3) 
  . ِٚعؾُ ثٌٕمو ث٤هدٟ، ِعؾُ ثٌّٚطٍقجس ثٌذ٩غ١ز : فٟ ِعؾ١ّٗ (4) 
   . 21/ 4ٚث٦صمجْ  43ٚثٌؾجِع ثٌىذ١ٌ  7/717ثٌعّور  : ٠ٕرٌ (5) 



 . حظً ميذٓل حظً العهٔلٕ . د أ   93

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

أِج ِذجفـظ ثٌقـيف ٚث٠ٌَـجهر ٚثٌضمـو٠ُ ٚثٌضـأم١ٌ ٚثٌضع٠ٌـ  ٚثٌضٕى١ـٌ 
فمو عّوٚ٘ج عـو٨ٚس عـٓ أٙـً ِغـجٌٟ ، ٚغ١ٌّ٘ج ِٓ ِذجفظ عٍُ ثٌّعجٟٔ

ٚثٌيٞ ٌٔثٖ أٔٙـج ١ٌْـش  . ِفضٌٛ ِٕٚٙج ٔفيٚث إٌٝ ٩ِِـ ؽّج١ٌز ٚأٍّٛد١ز
عــو٨ٚس إ٨ عــٓ ٚثلــع ٌغــٛٞ ِغــجٌٟ ِمضــٌؿ ٌىغٌصٙــج فــٟ ثٌٍغــز ٚثٌعــوٚي 
مٌٚػ عٓ ثٌّْضٜٛ ثٌّأٌٛف ٟٚ٘ صٌثو١خ ٌغ٠ٛـز ِأٌٛفـز إ٨ أٔٙـج صقـٛٞ 

 .   ٩ِِـ أٍّٛد١ز ٚه٨٨س عج١ٔز ٠عٕٟ دٙج ثٌذ٩غٟ

، )ثٌّعــجٟٔ ثٌغج١ٔــز( أٞ دّــج ٠ْــضضذع ثٌضٌثو١ــخ ثٌٕق٠ٛــز ِــٓ ه٨٨س
ٚ٘ـٟ أْ ةصعمـً ِـٓ ثٌٍفـع ِعٕـٝ عـُ ( 1) ٌّ ثٔفعـجي ثٌْـجِع ٚهٖ٘ـضٗ ٟٚ٘

ـــيٚق ىٌـــه  . (2) ٠فٞـــٟ ٌـــه ىٌـــه ثٌّعٕـــٝ إٌـــٝ ِعٕـــٝ آمـــٌ+ ٠ٖٚـــضٌٟ ٌ
 .   ٚثٌٛلٛف ع١ٍٗ ىثةمز ِٚٛ٘ذز ف١ٕز

ٚلــو ، ٚثٌعــوٚي ثٌــو٨ٌٟ ٘ــٛ ث٠َٔ٨ــجؿ ٌــوٜ ثٌّعجٙــ٠ٌٓ فــٟ ثٌغجٌــخ
 .   ث٘ضّٛث دٗ أوغٌ ِٓ ث٘ضّجُِٙ دجٌعوٚي ثٌٍفرٟ

عـوٚي ثٌـو٨ٌٟ مٌٚؽـجً عـٓ ثٌٕرـجَ ثٌٕقـٛٞ أٚ ثٌٚـٌفٟ وّـج ١ٌِ ثٌ
. فئّـٕجه ثٌفعـً إٌـٝ  و٩ّ٘ـج ٠ـؤهٞ ِعٕـٝ ؽو٠ـوثً د١ٍغـجً ، فٟ ثٌعوٚي ثٌٍفرـٟ

 ت5 : ِــ٠ٌُ] ÷ٝاّللزؼَ اُللوأً ّلل٤جب  : × غ١ــٌ فجعٍــٗ ثٌقم١مــٟ وّــج فــٟ لٌٛــٗ صعــجٌٝ
صٌو١ــخ ِــأٌٛف ٠ضفــك ِــع ثٌٕرــجَ ثٌٕقــٛٞ ٌىٕــٗ غ١ــٌ ِــأٌٛف ِــٓ ثٌٕجف١ــز 

ّٓ ٘ــيث ثٌضٌو١ــخ ثٌٚــق١ـ ٔق٠ٛــجً ، فــجٌٌأُ ٨ ٠ٖــضغً دجٌٖــ١خ، زثٌو١ٌ٨ــ ٌىــ
ثٌّعوٚي ه١ٌ٨جً أهٜ ِعٕٝ عج١ٔجً د١ٍغجً ٚثّعجً ٨ ٠ؤه٠ٗ ثٌضٌو١ـخ ثٌّـأٌٛف ِـٓ 

 .   . فٙٛ ٠وي عٍٝ وغٌر ث١ٌٖخ فٟ ثٌٌأُ ٌّٚعز ثٔضٖجًٖ ثٌٕجف١ز ثٌو١ٌ٨ز

ِٙ ×:  ٚومٌٛٗ صعجٌٝ ُعُِ٘ٞك َٝ َّٔب ثََوُىٝا َُِغبَُُٞد  َُ لْوَٗب  َٝ ُٖ ْٗ ا َٝ َ٘ب  َٓ صَجِّلْذ أَْهلَلا َٝ لجْوا   َٕ َب أَكِْوْؽ َػ٤ََِْ٘لب  هَبُُٞا َهثَّ٘

 َٖ للللبكِِو٣ ٌَ ُْ ِّ ا ْٞ ــــٌر] ÷َػَِلللل٠ اُْوَلللل ــــجً  ت451:  ّــــًٛر ثٌذم ــــٝ دجمض١ ــــو صّٛــــع ثٌّعٕ فم
)أفــٌ ( ٚعذـّـٌس صعذ١ــٌثً ف١ٕــجً د٩غ١ــجً ؽّج١ٌــجً ِــؤعٌثً ٠ٕضذــٗ ٌــٗ ثٌّضٍمــٟ  ٌفرــٗ

 .   ً ىٌه ِٕذٙجس أٍّٛد١ز ٚثّضؾجدجسٌيٌه أٍٟك ث٨ّأٚد١ْٛ عٍٝ ِغ

 :  أُجؾش اُضب٢ٗ

 هأ١ اُلًزٞه رٔبّ ؽَبٕ

ــجْ ّْ : )أٙــً ثٌٛٝــع( ٠عــو  : إْ ث٨ٌضــَثَ ح ٠ــٌٜ ثٌــووضًٛ صّــجَ ف
ـــوٚث ِ أهد١ـــز ٚىٚل١ـــز ٚٔفْـــ١ز ٠عضّـــو عٍـــٝ ثٌمـــٌثةٓ، أٙـــ١ٌٛجً  ، . ًٚدّـــج ٌ

.  )أّـٍٛدج أهد١ـجً( ىث صـأع١ٌ ٦ٚفوثط صأع١ٌ ِع١ٓ ٠عـوي عـٓ ث٤ًٙـ ف١ٚـ١ٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ١ٕ٨34ٓ ، ثٌضٌثو١خ ثٌٕق٠ٛز (1) 
   . 413ه٨ةً ث٦عؾجٍ  (2) 
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ٚ٘ــٛ عــوٚي ِمذــٛي ِْــضقخ ٚىٌــه ٨ْ ثٌٍــذِ دضٞــجفٌ ثٌمــٌثةٓ ٚ٘ــٟ 
، ٚث٦عـــٌثح، ٚثٌضٞـــجَ، ٚثٌـــٌد٠، ٚل٠ٌٕـــز ثٌٌصذـــز، : ل٠ٌٕـــز ثٌذ١ٕـــز عٕـــوٖ

ٌّم٘ فـٟ إفـوث٘ج ثٚ أوغـٌ  ٚثٌٕغّـز، ٚث٤هثر، ٚثٌّطجدمز . ف١ـظ ٠ْـّـ ثٌضـ
 .   إىث ثِٓ ثٌٍذِ دضٞجفٌ ثٌمٌثةٓ ث٤مٌٜ

ـّ ىٌه دمٌٛٗ ِـٓ ثٌمـٌثةٓ ٍثةـور عٍـٝ ِطجٌـخ : لو ٠ؾعً ٚثفور  ٚٝ
ٚٝٛؿ ٌّعٕٝ ٤ْ غ١ٌ٘ـج ٠ُغٕـٟ عٕٙـج ف١ىـْٛ ثٌضـٌّم٘ دضؾج٘ـً ثٌضّْـه 
دٙـــيٖ ثٌم٠ٌٕـــز وـــجٌضٌم٘ فـــٟ ًفـــع ثٌغـــٛح ٚٔٚـــخ ثٌّْـــّجً فـــٟ لـــٛي 

ثٌـٝ ؽجٔـخ لـٌثةٓ ، : )مٌق ثٌغُٛح ثٌّّْجً( أغٕـش ل٠ٌٕـز ثٌضٞـجَ ثٌعٌح
ىــٓ صؾج٘ــً أمــٌٜ وجّــ١ّز ثٌفجعــً ًٚصذضــٗ ِضــأمٌثً عــٓ ثٌفعــً ٚغ١ٌ٘ــج أِ

 .   ه٨ٌز ث٦عٌثح عٍٝ ثٌّعٕٝ ثٌٕقٛٞ

ٚثٕضٌٟ ٌٌٍمٚـز ثْ صىـْٛ ٌِ٘ٛٔـز دّقٍٙـج فـ٩ صٚـٍـ ٨ْ ٠مـجُ 
. ١ِّٚــَ د١ّٕٙــج ٚدــ١ٓ ثٌٞــًٌٚر  ع١ٍٙــج ٨ٚ صذــًٌ دٙــج أمطــجء ثٌّقــوع١ٓ

 .   أِج ثٌغج١ٔز ففٟ ثٌٖعٌ، فج٤ٌٚٝ صمع فٟ ثٌٕغٌ

ٌّف ثٌٌمٚز دأٔٙج ٞـٟ دـٗ : ةصٌو١ـخ ثٌىـ٩َ عٍـٝ غ١ـٌ ِـج صمض ٚع
فجْ ٌُ ٠ؤِٓ ثٌٍذِ ْٔخ ثٌى٩َ إٌـٝ ثٌنطـأ ، ثٌمجعور ثصىج٨ً عٍٝ أِٓ ثٌٍذِ

   . (1) +٨ إٌٝ ثٌضٌم٘

ىوـٌ ، ف١عوي عٓ ل٠ٌٕـز ثٌذ١ٕـز عـٓ ثّـضعّجٌٙج ث٤ٙـٍٟ دّٛـجةً عـّوٖ
: ثٌٕمً ٚثٌض١ّٞٓ ٚصْن١ٌ ثٌٍفـع ٌض١ٌٛـو  ِٕٙج عوهثً ِٓ ظٛثٌ٘ ثٌعوٚي ٟ٘

عــٗ ِــٓ ثٌىــ٩َ ـ ٚصىــٌثً ثٌٍفــع ـ ثٌّعٕــٝ ث٤هدــٟ دٛثّــطز ؽٌّــٗ أٚ ِٛل
ٚثٌضٕى١ٌ فجٌٕمًـ وٕمًـ ثٌّٚـوً إٌـٝ ثّـضقج٨س فعًـ ث٤ِـٌ ٚثٌّٛٙـ٨ٛس 
ِــٓ ِــج ٚثٞ ثٌــٝ ِعــجٟٔ ثٌٖــٌٟ ٚث٨ّــضفٙجَ ٚث٨ّــُ ثٌؾجِــو إٌــٝ ثّــضعّجي 

( ٚٔمً ثٌٍفع ِـٓ ثٌّعٕـٝ ث٤ٙـٍٟ  ث٤ٚٙجف ف١ٚ١ٌ مذٌثً ٔقٛ ًٌ )٘يث ًؽ
ٍَ ِعٕـٝ ثٌّضعــوٞ ٚثٌعىــِ ٚوضٞــ١ّٓ ثٌفعـً ثٌــ٩، إٌـٝ ثٌّعٕــٝ ثٌّؾـجٍٞ

ــز ٚثٌضٕى١ــٌ ٚصعّــ١ُ ث٦ٕــجًر ( 2). . ٚثٌٍفــع ِعٕــٝ ٌفــع آمــٌ. ٚوــيٌه ثٌقىج٠
 . . ٚثًٌّٛٙ ٚإعطجء ث١ٌٌّٞ ٚظ١فز أمٌٜ وجٌٖأْ.

ــز ثٌضٞــجَ ٚ٘ــٛ ِٚــطٍـ لــو٠ُ ثّــضعٍّٗ ثّــضعّج٨ً  ٠ٚعــوي عــٓ ل٠ٌٕ
ـــٟ ؽٌه٘ـــج ثٌٕقـــجر، فـــو٠غجً  ـــيوٌ ٠ٚمٚـــو دٙـــج ث٤ٙـــٛي ثٌض ، ثٌٛٙـــً، )ثٌ

. . .( ٚغ١ٌ٘ــــج ٠ٚىــــْٛ ثٌعــــوٚي عٕٙــــج  ٔق٠ٛــــجً ِٚعؾ١ّــــجً ث٨مضٚــــجٗ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 431ٚثٌٍغز ثٌعٌد١ز ِذٕج٘ج ِٚعٕج٘ج ، 73ـ  74/ 7ثٌذ١جْ فٟ ًٚثةع ثٌمٌآْ  (1) 
   . 724ـ  733ٚثٌٍغز ثٌعٌد١ز ٚثٌقوثعز  7/423، 30ـ  4/11ثٌذ١جْ  : ٠ٕرٌ (2) 
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ٚثٌفٚـً ٚفـٟ عـوَ ث٠ٌَـجهر ٚصؾج٘ـً ث٨مضٚـجٗ ٚثٌّؾـجٍ( ، )ثٌقـيف دــ
وجٌفٚـــً دـــ١ٓ ثٌّض٩ٍِـــ١ٓ ٚث٨عضـــٌثٛ ٠ٚمٚـــو دضؾج٘ـــً ث٨مضٚـــجٗ 
وجٌقٌٚف دومٌٛٙج عٍٝ ث٤ّّجء أٚ ث٤فعجي ٚإٝجفز دعٜ ثٌرـٌٚف إٌـٝ 

 . . ثٌؾٍّز ثٌفع١ٍز.

ثٌٌصذـز دجٌضمـو٠ُ ٚثٌضـأم١ٌ ٚعـٓ ث٦عـٌثح دجٌؾٍّـز  ٠ٚعوي عـٓ ل٠ٌٕـز
عٍــٝ ثٌؾـــٛثً ٚثٌـــٌد٠ دج٨ٌضفـــجس ٚثٌضغ١ٍـــخ ٚفـــيف ثٌـــٌثد٠ ٚ٘ىـــيث دم١ـــز 
ــٟ ٚثِــٓ ثٌٍــذِ أٞ  ــجء ث٨ّــضعّجي ث٤هد ــْٛ فــٟ أعٕ ــٌثةٓ دٖــٌٟ أْ ٠ى ثٌم

)ثٌعـوٚي ث٤ّـٍٛدٟ( ٚثٌـيٞ ٨ ٠مـجُ ِٕـٗ أٞ ثٌـيٞ ؽـجء فـٟ  ث٦فجهر ّّٚجٖ
   . (1) )ثٌٌمٚز( ف١َّّ د١ّٕٙج ّّجٖعٌٚ ث٨ّضٖٙجه ١ٌِٚ دعوٖ 

ٚعــٌف ث٤ّـــٍٛح ثٌعـــوٌٟٚ دأٔـــٗ ةمـــٌٚػ عـــٓ أٙـــً أٚ ِنجٌفـــز 
ٌمجعور ٌٚىٓ ٘يث ثٌنٌٚػ ٚصٍـه ثٌّنجٌفـز ثوضْـذج فـٟ ث٨ّـضعّجي ث٤ّـٍٛدٟ 

ّٟ دّٙج ثٌٝ ٌِصذز ث٤ٙٛي ثٌضٟ ٠مجُ ع١ٍٙج. ل ًُ ثه  ٌّ   . (2)..+ لوًثً ِٓ ث٨ٟ

٘ ف١ٙــج ٚثْ ٠عــوي عــٓ فىــً ل٠ٌٕــز ِــٓ ثٌمــٌثةٓ ٙــجٌقز أْ ٠ضــٌم
)فّغجٌِر فٌه٠ز ٌٍفٚـ١ـ ِـٓ ثٌعـٌح ثٌمـوِجء  ث٨عضّجه ع١ٍٙج أِج ثٌضٌم٘

. ّٚـٌه أٔـٛث  ثٌعـوٚي  ٌٛ صىًٌس ِٓ ثٌّعج٠ٌٙٓ ٌقوط ِٓ لذ١ً ثٌنطـأ
ــٌثط ِمْــّجً  ــز ثٌض ــٗ غٌدٍ ــو ٌ ــجْ ٠قّ ــ١ٌ ثٌٖــٌّٟٛ ٚثْ و ــيث ثٌضفْ صقــش ٘

 .   ٌرٛثٌ٘ ثٌٍغز فٟ ٝٛء ٔرٌر صىجه صىْٛ ١ٌّٕٛز

ووضًٛ صّجَ فْـجْ ٘ـيٖ ثٌطٌٚفـجس ثٌٕر٠ٌـز فـٟ ثغٍـخ وضذـٗ ىوٌ ثٌ
)ثٌض١ّٙـو فـٟ ثوضْـجح ثٌٍغـز ثٌعٌد١ـز ٌغ١ـٌ ثٌٕـجٟم١ٓ دٙـج( ٚلـو  ٚدقٛعٗ ِٕٙج

. ٟٚذمٙـج عٍـٝ ثٌـٕ٘ ثٌمٌآٔـٟ فـٟ  ثٌٕٔج إٌٝ وضذٗ ث٤مـٌٜ فـٟ ثٌٙـٛثِٔ
ــــٗ ــــٌآْ( وضجد ــــع ثٌم ــــٟ ًٚثة ــــجْ ف ــــٟ  )ثٌذ١ ــــٝ ثٌٕقــــٛ ٚثٌٚــــٌف ف . ٚعٍ
ٟ َٔٚعٗ إٌٝ ثٌؾو٠و ٚصأعٌٖ دّٕج٘ؼ ثٌعـٌح وـجْ ٚ٘ٛ ف، )ثٌن٩ٙز( وضجدٗ

ــز أّــٍٛدج ٚأفىــجًث  ــج٘ؼ ثٌغٌد١ ــٗ ِــٓ ثٌّٕ ــٝ ثٌّــًٛٚط ٚثٌٚــك د ثلــٌح إٌ
 .   ٌٟٚفجً 

ٌمــو وــجْ ثٌــووضًٛ صّــجَ فْــجْ أوغــٌ ثٌّعجٙــ٠ٌٓ عٕج٠ــز درــٛثٌ٘ 
. ٚلـو أفٕـٝ عّـٌٖ عٍـٝ ٔر٠ٌـز  . ٚلـو صذعـٗ وغ١ـٌ ِـٓ ثٌّعجٙـ٠ٌٓ ثٌعوٚي

ٌـُ صْـٍُ ِـٓ ث٨فضـٌثٛ ثٌعمٍـٟ عٍـٝ ثٌـٌغُ  صف١ٌْ ثٌعوٚي ٔق٠ٛجً ٚد٩غ١ـجً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 10/ 4ثٌذ١جْ  (1) 
   . 4/11ٔفْٗ  (2) 
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٨عضّـجهٖ عٍـٝ ٔقـٛ ( 1) ِٓ ٔموٖ ثٌّٕٙؼ ثٌعمٍٟ ثٌّع١جًٞ ٌٍٕقجر ٚثٌذ٩غ١ـ١ٓ
)ث٨ٔٚــجف فــٟ  )ثٌعم١ٍـز( ٨ّٚــ١ّج وضـجح ثٌّضـأم٠ٌٓ ٚوضــخ أٙـٛي ثٌٕقــٛ

ثٌــيٞ ثعذــش ثٌذقــظ ثٌّعجٙــٌ ، ِْــجةً ثٌنــ٩ف( ٤دــٟ ثٌذٌوــجس ث٤ٔذــجًٞ
٩ف فٞــ٩ً عــٓ َِؽــٗ دــ١ٓ ثٌٕقــٛ عــوَ هلضــٗ فــٟ عــٌٛ ِْــجةً ثٌنــ

   . (2) ٚثٌّٕطك ٚثٌفمٗ ٚثٌؾوي ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌعٍَٛ ثٌعم١ٍز

، : ثٌـٕ٘ ثٌمٌآٔـٟ ٚلٌثءثصــٗ ٚصـذعُٙ فـٟ ثٌنٍـ٠ دـ١ٓ ِْــض٠ٛجس ثٌٍغـز
ـــز ثٌٕقـــجر، ٚثٌٍٙؾـــجس ٚثٌٖـــٛثى، ٚثٌٞـــًٌٚثس ثٌٖـــع٠ٌز :  ٔقـــٛ، ٚث٤ِغٍ

( ٚ)أوً ثٌىّغٌٜ ِّٛٝ( ًَ ٖىٛن فـٟ ٚثٌٖٛث٘و ثٌّ، )مٌق ثٌغُٛح ثٌّّْج
دــً ثٌٍغــز ث١ِٛ١ٌــز ثٌّعجٙــٌر أف١جٔــج ٌضــأعٌٖ دــجٌّٕٙؼ ثٌٛٙــفٟ ، ًٚث٠ضٙــج

   . (3) ثٌغٌدٟ ثٌقو٠ظ ِٚقجٌٚز صطذ١ك عٍٝ ثٌعٌد١ز ثٌفٚقٝ

فٙـٟ ِقجٌٚـز ٚثْ دـيي ؽٙـوثً ِقّـٛهثً دٙـج ـ ٔى١ـٌٖ ـ إّٔـج ٘ـٟ صّغـً 
ىٌــه إٕٔــج ، ٌْٚــٕج ٍِــ١َِٓ دجٌٞــًٌٚر دج٤مــي دٙــج وّــج ٘ــٟ، ٚؽٙــز ٔرــٌٖ
 .   ٚي فٟ ٝٛء ٔرجَ ثٌعٌد١زٔفٌْ ثٌعو

. صّجَ فْجْ ِٓ ىٌه أْ ٠ؾعـً ثٌمـٌثةٓ دـو٩٠ً ِـٓ ٔر٠ٌـز  ٌمو أًثه ه
ثٌعجِـــً ٌٍـــضنٍ٘ ِـــٓ ثٌّع١ج٠ًـــز ٚثٌٖـــى١ٍز ٚعـــوَ ث٨٘ضّـــجَ دجٌّٞـــّْٛ 

فـٟ ثٌّـًٛٚط ثٌذ٩غـٟ ٚثٌٕقـٛٞ ٌىٕٙـج ٠ٌٟمـز ( 4) ــ ٚثٌّعٕـٝ ـ وّـج ٠ـٌٜ
 .   ٙز ثٌٕق٠ٛز()ثٌن٩ أعٌْ عٍٝ ثٌّضع١ٍّٓ عٕوِج ٟذمٙج فٟ وضجدٗ

ٌمو صّٛع ثٌووضًٛ صّجَ فْجْ دجٌمٌثةٓ ٚوجْ ثٌذ٩غ١ـْٛ أوغـٌ عٕج٠ـز 
دـً عـّوٚث ثٌذ٩غـز ٌِثعـجر ٘ـيٖ ثٌم٠ٌٕـز أٚ ِـج ، دجٌم٠ٌٕز ثٌقج١ٌز أٚ ثٌّمج١ِـز

ٖ دٌّثعـــجر ِمضٞـــٝ ثٌقـــجي أٚ ثٌّمـــجَ ِٚطجدمـــز ثٌىـــ٩َ ٌّمضٞـــٝ  ّٛ ّـــّ
 .   ص١ٝٛـٌىٓ ثٌووضًٛ صّجَ ٚٝـ ٘يٖ ثٌم٠ٌٕز م١ٌ  . (5) ثٌقجي

ثٌّــــضىٍُ ٚثٌْــــجِع ٚثٌرــــٌٚف ٚثٌع٩لــــجس ة فجٌّمــــجَ عٕــــوٖ ٠ٞــــُ
ث٨ؽضّجع١ـــز ٚث٤فـــوثط ثٌـــٛثًهر فـــٟ ثٌّجٝـــٟ ٚثٌقجٝـــٌ عـــُ ثٌضـــٌثط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 333، 330، 31ثٌٍغز د١ٓ ثٌّع١ج٠ًز ٚثٌٛٙف١ز  : ٠ٕرٌ (1) 
ٚث٨ٔٚــجف ، 31ِقــٟ ثٌــو٠ٓ صٛف١ــك  . ه، دــٗ ث٨ٔٚــجفثدـٛـ ثٌذٌوــجس ث٨ٔذــجًٞ فــٟ وضج : ٠ٕرـٌـ (2) 

   . 31ِقّو م١ٌ ثٌقٍٛثٟٔ  . ه، ٚثٌن٩ف ثٌٕقٛٞ
   . 325، 324ثٌٍغز ثٌعٌد١ز ِعٕج٘ج ِٚذٕج٘ج  : ٠ٕرٌ (3) 
   . 324ـ  454ثٌّٚوً ٔفْٗ  (4) 
 ٚثعٌـ ثٌٕقـجر، 423ِعؾـُ ثٌّٚـطٍقجس ثٌذ٩غ١ـز ، 03/ 7ٚث٤ٕذجٖ ٚثٌٕرجةٌ ، 7/32ثٌنٚجة٘  (5) 

   . 07فٟ ثٌذقظ ثٌذ٩غٟ 
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   . (1) +ٚثٌفٍىًٍٛ ٚثٌعجهثس ٚثٌضمج١ٌو ٚثٌّعضموثس ٚثٌنَعذ٩س

ــٌ  :  ثٚ ثّضٚــقجح ث٤ٙــً ٚثٌقــجي ٘ــٟ، إْ لٞــ١ز ث٤ٙــً ٚثٌف
 . (2) ٗ ثدٓ ؽٕـٟ ـ ٚثْ ٌـُ ٠ٚـٌؿ دـٗأًٙ ٔقٛٞ ثفضٌثٟٝ ِٕطمٟ ثّضعٍّ

ــٗ ــٓ أٙــٛي ثٌفم ــٗ أمــيٖ ِ ــجًٞ دأٔ ــجس ث٤ٔذ ــٛ ثٌذٌو ؿ أد ٌّ ــو ٙــ ٚ٘ــٛ ، ٚل
لجي ثٌووضًٛ عجٟ  فًٞ دـجْ أدـج ثٌذٌوـجس ٚٝـع  . (3) ثٝع  أهٌز ثٌٕقٛ

٘يٖ ثٌٕر٠ٌز هْٚ ِٕجٍ  ٟٚ٘ ِْأٌز أٙـ١ٌٛز ِطٍمـجً ٚلجعـور فم١ٙـز ِطٍمـجً 
)ثّضٚـقجح  فمـو ثمضٍفـٛث فـٟ فؾ١ـز . (4) ٚف١ٙج م٩فـجس دـ١ٓ ثٌفمٙـجء وغ١ـٌر
ــــج ــــجي( ٚٝــــعفٛ٘ج ًّٚهٚ٘ ــــً ٚث٦ؽّــــج ، ثٌق ــــٟ ٚثٌعم ، دــــجٌٕ٘ ثٌمٌآٔ

  . (5) ٚث٨ّضمٌثء دج٤مذجً

ـــخ ثٌٚـــقذز( ٚثّـــضٌّثً٘ج ٚثّضٚـــقجح ثٌقـــجي ٌغـــز ـــج  : )ٍٟ . أِ
إدمجء ثٌٍفع عٍٝ ِج ٠ْضقمٗ فٟ ث٤ًٙ عٕو عوَ ه١ٌـً ثٌٕمـً ة ثٙط٩فجً فـ
   . (6) +عٓ ث٤ًٙ

: ةِج عذش فٟ ثٌَِٓ ثٌّجٟٝ فج٤ٙـً دمـججٖ فـٟ  ثٌفمٗ ٚفٟ أٙٛي
: ث٤ًٙ دمجء ِج وـجْ فضـٝ ٠مـَٛ ثٌـو١ًٌ عٍـٝ  ٚ٘ٛ لٌُٛٙ، ثٌَِٓ ثٌّْضمذً
   . (7) +صغ١١ٌ فجٌٗ

لـجي ث٦ِــجَ ، فـجٌّعٕٝ ثٌٖـٌعٟ ٌـٗ ٘ـٛ ةعــوَ ٔمـٜ ث١ٌمـ١ٓ دجٌٖـه+
: ةِٓ وـجْ عٍـٝ  )وٌَ هللا ٚؽٙٗ( ة٨ ٠ٕضمٜ ث١ٌم١ٓ دجٌٖه+ ٚلٌٛٗ عٍٟ
ــٕمٜ ث١ٌمــ١ٓ+٠مــ ــٗ فــجْ ثٌٖــه ٨ ٠ ــٝ ٠م١ٕ ــ١ّق٘ عٍ ةٚإّٔــج ، ١ٓ فٖــه فٍ

: ةوً ٕـٟء ٘ـٛ ٌـه فـ٩ي فضـٝ صعٍـُ  . ٚفٟ ث٤مذجً صٕمٞٗ د١م١ٓ آمٌ+
. إ٨ ثٔٙـُ ًدطـٛث  ٌىٓ ِج ٙـٍز ىٌـه دـجٌٕقٛ ٚٔرـجَ ثٌعٌد١ـز، (8) ثٔٗ فٌثَ+

ٚثٌٚـٍز د١ّٕٙـج فـٟ ثٌٕقـٛ ٚثٌفمـٗ غ١ـٌ ، ثّضٚقجح ثٌقـجي دجٌّمـجَ ٚثٌقـجي
 .   ٨ّ دضىٍ ؽ١ٍز إ

.  فٟٙ ل١ٞز ثٔقٌف دٙج ثدٛ دٌوجس ٚؽعٍٙـج ِٕطم١ـز ِع١ج٠ًـز دقضـز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 323، 454ثٌٍغز ثٌعٌد١ز ِعٕج٘ج ِٚذٕج٘ج  (1) 
 437ٔفْٗ  (2) 
   . 772ٚث٤ٙٛي ، 774/ 72ث٦ٔٚجف  : ٠ٕرٌ (3) 
   . 331ثّضٚقجح ثٌقجي د١ٓ ثٙٛي ثٌفمٗ ٚثٙٛي ثٌٕقٛ  (4) 
   . 22، 20، 3ث٨ّضٚقجح  (5) 
   . 724ٌّع ث٨هٌز ٚ 20ث٨عٌثح فٟ ؽوي ث٨عٌثح  (6) 
ي ثٌفمـٗ  431ثًٕجه ثٌفقٛي  (7)  ي ، 443ٚثٌّْضٚفٝ ِـٓ عٍـُ ثٙٛـ ٚثّضٚـقجح ثٌقـجي دـ١ٓ ثٙٛـ

   . 335ثٌفمٗ ٚثٙٛي ثٌٕقٛ 
   . 2/3، 7/5ٚثٌّٛجةً  702، 732، 22، 20، 07، 1، 43، 3ث٨ّضٚقجح  (8) 
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ف١ــظ صٍقــع ٔرــجَ ثٌعٌد١ــز ِذٕــٟ عٍــٝ ، فج٤ٙــً ف١ٙــج أّٚــع ِّــج ٝــ١مٗ
ــز وّــج  ــز صٌؽــع إٌــٝ أٙــٛي عجدض أٙــٛي ٚفــٌٚ  ٠قّــً ع١ٍٙــج ٤ْ ثٌعٌد١

. ف١مٌٛــْٛ ِــغ٩ً ث٨ّــُ أٙــً ٌٍفعــً ٚثٌقــٌف أّٔٙــج فٌعــجْ عٍــٝ  صٕجٌٕٚــج
ٌيث ؽعً ثٌض٠ٕٛٓ هّٚٔٙـج ٤ْٚ ثٌىـ٩َ ٨ ٠نٍـٛ ِٕـٗ هّي عٍـٝ ثٙـجٌضٗ ث٨ُّ 

 .   ٠ٚنٍٛ ِّٕٙج هّي عٍٝ فٌع١ضّٙج

ـــٓ  ـــٌ  ِ ـــٗ ةثلضطـــج  ف ـــٗ ٤ٔ ـــٌ  عـــٓ ثٌّٖـــضك ِٕ ٚثْ ثٌّٖـــضك ف
فًٙ ٠ّىٕٕج ثٌمٛي دجْ ثٌفعـً ٚثٌقـٌف عـوٚي عـٓ ، ٚغ١ٌ ىٌه . (1) أًٙ+
ــوٚي ث٤ٙــً ــٌٚث ثٌع ّْ ــج ف ــٌُٛٙ )ث٨ّــُ( وّ ــج ل ــٛ )أٝــع   . ثِ ــز فٙ ث٤هٌ

 :   : )أفو ث٤هٌز ثٌّعذٌر( فٟ ثٌٕ٘ ث٢صٟ ٠ٕضمٜ دمٌُٛٙ

)ثّضٚقجح ثٌقـجي( فـٟ ثٌنـ٩ف  ٌمو ثّضعًّ ثدٛ ثٌذٌوجس ث٨ٔذجًٞ
ثٌؾوٌٟ ثٌيٞ ٙـٕعٗ فـٟ عـٌٛ ِْـجةً ثٌنـ٩ف دـ١ٓ ثٌذعـو دـ١ٓ ثٌىـٛف١١ٓ 

. ى٘ـخ ثٌذٚـ٠ٌْٛ ثٌـٝ  )وـُ( دـ١ٓ ثٌضٌو١ـخ ٚث٦فـٌثه وّج فٟ م٩فٙـُ فـٟ
ــز ٚ ــٌثهثٔٙــج ٌِوذ ــٌ ، فؾــضُٙ ةإْ ث٤ٙــً ٘ــٛ ث٦ف ــخ ف ِٚــٓ ، ٚثٌضٌو١

صّْه دج٤ًٙ مٌػ عـٓ عٙـور ثٌّطجٌذـز دجٌـو١ًٌ ِٚـٓ عـوي عـٓ ث٤ٙـً 
ثفضمٌ ثٌٝ إلجِز ثٌو١ًٌ ٌعوٌٚٗ عـٓ ث٤ٙـً ٚثّضٚـقجح ثٌقـجي ثفـو ث٤هٌـز 

   . (2) ثٌّعضذٌر+

: ةث٨عضٌثٛ عٍٝ ث٨ّضو٨ي دج٨ّضٚقجح دأْ ٠يوٌ هٌـ٩١ً  ٚلجٌٛث
ثٌٗ وأْ ٠ـوي ثٌىـٛفٟ عٍـٝ ٍٚثٌـٗ ثىث صّْـه ثٌذٚـٌٞ دـٗ فـٟ ٠وي عٍٝ ٍٚ
، ف١ذٕٟ ثْ فعً ث٤ٌِ ِمضطـع ِـٓ ثٌّٞـجً  ِٚـأمٛى ِٕـٗ، دٕجء فعً ث٤ٌِ

ٚثٌّٞجً  لو إٔـذٗ ث٤ّـّجء ٍٚثي عٕـٗ ثّضٚـقجح ثٌذٕـجء ٚٙـجً ِعٌدـجً 
ٚثٌؾٛثح ثْ د١ٓ ِج صّٛ٘ٗ ه٩١ًٌ ٌـُ ٠ٛؽـو فذمـٟ ، فىيٌه فعً ث٤ٌِ، دجٌٖذٗ

 .   ٚقجح ثٌقجي ٙق١قجً+ثٌضّْه دجّض

ثْ صفْـ١ٌ ثٌّعجٙـ٠ٌٓ ٌٍعـوٚي ـ ِٚـُٕٙ ثٌـووضًٛ صّـجَ فْـجْ ـ فـٟ 
ٝـــٛء ث٨ٙـــً ٚثٌفـــٌ  ِـــأمٛى ِـــٓ لٞـــ١ز ثّضٚـــقجح ثٌقـــجي ٌـــوٜ 

ٟٚ٘ فىٌر صًّٙ صٛؽٙجً ثّجّـ١جً ٌـوٜ دعـٜ ثٌذ٩غ١ـ١ٓ ِّـٓ ، (3) ثٌّضأم٠ٌٓ
 .   ٠ْضٕذطْٛ ِٓ ثٌعوٚي ثٌّثًثً د٩غ١ز ٚه٨ةً ثعؾج٠ٍز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 50، 53/ 7ث٨ٕذجٖ ٚثٌٕرجةٌ  (1) 
   . 773 ٚث٨لضٌثؿ 373/ 7ٚثٌضذ١جْ  31ٗ/  21ث٨ٔٚجف  (2) 
   . 721ثٌٌّثغٟ  : ٠ٕرٌ (3) 
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 :  ٤َو اُؼلٍٝٗظوح ك٢ رل

ّْ ثٌعوٚي فٟ ثٌٕ٘ ثٌمٌآٟٔ ١ٌِ مٌٚؽـجً أٚ مٌلـجً ٌٕرـجَ ثٌعٌد١ـز ، إ
وّج ٠ـٌٜ أوغـٌ ثٌٕقـجر ٚثٌذ٩غ١ـ١ٓ ٨ّٚـ١ّج ثٌّعجٙـٌْٚ إّٔـج ٘ـٛ مـٌٚػ 

ّ٘ ثٌمٌآٔــٟ ٘ــٛ ٔرــجَ ، عٍــٝ ثٌم١ــجُ ثٌٕقــٛٞ ٨ ثٌٛثلــع ث٨ّــضعّجٌٟ ٌٍــٕ
غـز ِعـجٟٔ ٨ ثٌعٌد١ز ٔفْٗ فٟ أعٍـٝ هًؽجصـٗ ث٦دوثع١ـز ثٌذ٩غ١ـز ٌضـؤهٞ ثٌٍ

: ثٌٚـــٌفٟ ٚثٌٕقـــٛٞ  صـــؤهٜ إ٨ فـــٟ ٝـــٛء أٔرّـــز ثٌعٌد١ـــز ثٌّنضٍفـــز
ٌّ ثٌضقـوٞ ٌٍذٖـٌ  ٚثٌذ٩غٟ ٚغ١ٌ٘ج . ٚ٘ـٛ أفـو ٚؽـٖٛ إعؾـجٍ ثٌمـٌآْ ّٚـ

 .   عجِز ثٌي٠ٓ ٌُ ٠ذٕٛث ٌغجصُٙ عٍٝ ٔرجَ ِطٌّه ِعؾَ

ــٕ٘  ــٗ ثْ صقــوه ثٌوًثّــز ثٌ ــجء ١٘ىٍ ــيث ثٌٕرــجَ ٚدٕ ٕٚــٌٟ صٍّــِ ٘
ٗ ِــٓ غ١ــٌ مٍطــٗ دجٌّْــض٠ٛجس ثٌٍغ٠ٛــز ث٤مــٌٜ ثٌمٌآٔــٟ ٔفْــٗ أّٔٛىؽــج ٌــ

وــجٌمٌثءثس ٚثٌقــو٠ظ ثٌٖــ٠ٌ  ثٌــيٞ مٞــع ٌٍٛٝــع ٚثٌــوُ عذــٌ صــج٠ًل 
ٚوــ٩َ ثٌعــٌح ِــٓ ٕــعٌ ٚٔغــٌ ِٚــج ٠قــٛٞ ِــٓ غ٠ٌــخ ٕٚــجى ، ٠ٟٛــً

 .   ًٌٚٝٚثس ٌٚقٓ ٚأٌغجٍ ٚغ١ٌ٘ج

٠ّٕــجٍ ٔرــجَ عٌد١ــز ثٌمــٌآْ دجٌق٠ٛ١ــز ٚثٌٌّٚٔــز إى ٠ٞــ١ك ٠ٚضّْــع 
خ ٚثٌّنجَٟـخ ٚٔـٛ  ثٌنطـجح دقْخ ثٌقجؽز ٚثٌّْضٜٛ  ِٟ ثٌٍغٛٞ ٚثٌّنج

ٚدقْخ ثٌضطًٛ ثٌيٞ صنٞـع ٌـٗ ثٌٍغـجس ف١ْـضٛعخ ثٌضطـًٛ ِٚـج ٠ٚـقذٗ 
ف١ىْٛ ثٌضطـًٛ فـٟ هثمـً ثٌٕرـجَ ٔفْـٗ ٌضذمـٝ ٌغـز ، ِٓ صغ١ٌ ٌفرٟ ٚه٨ٌٟ

ثٌمٌآْ دّٕأٜ عٓ ثٌضغ١ٌثس ثٌَِج١ٔز ٚثٌّىج١ٔز ٚصذمـٝ ثٌٌّـجٌز ث١ٌٙ٦ـز وّـج 
 .   جدضز ِع وً ثٌّضغ١ٌثسأًثه٘ج هللا صعجٌٝ مجٌور ع

ٚوٍّج ٍثه فًّ ثٌى٩َ دعٞٗ عٍٝ دعٜ دُعوثً دٍـ  هلـزً ه١ٌ٨ـز ٚأهٜ 
أّـــٌثًث د١ج١ٔــــز ٨ ٠فّٙـــج وــــً إْٔــــجْ إ٨ ثٌّنضٚـــْٛ دجّــــٍٛح ثٌمــــٌآْ 

 .   ٚأٙقجح ثٌيثةمز ثٌف١ٕز وجٌَِنٌٖٞ فٟ صف١ٌْٖ ثٌىٖجف

ثْ ّـــعز ثٌّعٕــــٝ ٚصــــأعٌٖ دّــــؤعٌثس ِنضٍفــــز ٚٚٝــــٛفٗ ٚمفجةــــٗ 
ٚلٛصٗ ٚٝعفٗ دقْخ ثٌٌّجٌز ثٌضٟ ٠ٌّـٍٙج ثٌّذـو  ٌٍضعذ١ـٌ عـٓ  ٚصعم١وثصٗ

صضطٍخ ٔرجِـجً ٌغ٠ٛـجً ٌِٔـجً ، صؾٌدضٗ ثٌٕف١ْز ٚثًصذجٟٙج دجٌّمجِجس ٚث٤فٛثي
. ٌٍٚضعذ١ــٌ عــٓ ثٌّعٕــٝ ّٚــجةً عو٠ــور  ٠ْــضٛعذٙج ٠ٚعذّــٌ عٕٙــج م١ــٌ صعذ١ــٌ

َ ٨ّٚـ١ّج ٔرـج، ٚثٌٍغز دأٔرّضٙج ثٌّضٌوذز م١ٌ ّٚجةً ثٌضعذ١ـٌ عـٓ ثٌّعٕـٝ
ثٌٍغز ثٌعٌد١ز ٚم١ٌ ه١ًٌ عٍٝ ىٌه أَٔي هللا صعجٌٝ وضجدـٗ ثٌىـ٠ٌُ دٙـج ٌضأه٠ـز 

ــز ــز ٚأّــٌثً إ١ٌٙ ٍْ هل١م ــج ــٝ ِــع ، ِع ــور ِضقٌوــز ثٌّعٕ ٚإٖٔــجء ًّــجٌز مجٌ
ثٌّضغ١ٌثس ثٌَِج١ٔز ٚثٌّىج١ٔز فٛق ثٌطجلـز ث٨ّـض١عجد١ز ٌٍعمـً ث٦ْٔـجٟٔ فـٟ 
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ــٌهر ِــع ، دعــٜ ؽٛثٔذٙــج أٔرّــز ثٌىــْٛ ٚثٌّعــجٟٔ ثٌٌٚف١ــز ثٌْــج١ِز ثٌّطّ
ــز ــز ثٌّطٍم ــٗ ث٦ْٔــجْ، ٚثٌقم١م ــع ع١ٍ ــُ ٠طٍ ــيٞ ٌ ــخ ثٌ ــٌ عــٓ ثٌغ١ ، ٌٍٚضعذ١

ــور ــك فــٟ وــً ثٌعٚــًٛ ٌٌٍّــجٌز ثٌنجٌ ــز  ثٌّضٍمــٟ ثٌّطٍ . ٨ٚ صىفــٟ ثٌّعٌف
 .   ثٌٕق٠ٛز ٚثٌذ٩غ١ز ثٌّع١ج٠ًز ٌىٖ  عٓ ٔرجَ ثٌعٌد١ز

)ث٦دـوثعٟ ـ ث٨ّـٍٛدٟ(  ٘يٖ ثٌّعجٟٔ ثٌْج١ِز ٠ؤه٠ٙج ثٌٕرـجَ ثٌذ٩غـٟ
أٔرّز ثٌعٌد١ز ثٌضٟ صٚـوً ِـٓ أّـِ ٚأٙـٛي ٚثفـور عـُ ٠ضّٛـع ف١ٙـج  ِٓ

ِٓ م٩ي فًّ ث٤ٌفجظ ٚثٌضٌثو١خ ٚثٌو٨٨س دعٞٙج عٍـٝ دعـٜ ٚصعٍمٙـج 
ٌّف  دعٞٙج دٌلجح دعٜ ٚ٘يث ِٓ أُ٘ ِرجٌ٘ ثٌضّٛع فٟ ثٌّعٕٝ ٚثٌضٚـ

 .   دفْٕٛ ثٌمٛي

ـُ ِـٓ صٕـجٚي ثٌقّـً عٍـٝ ثٌّعٕـٝ عٍـٝ لْـ١ّٓ لْـُ ٠ضٚـً  ّْ ٌيٌه ل
عز ثٌٕق٠ٛز ٚثٌٌٚف١ز ثٚ دجٌّذجٟٔ ٚثٌضٌثو١ـخ وقّـً ثٌٕٚـخ عٍـٝ دجٌٕٚج
. ٚلْــُ ٠ضٚــً دج٤ّــج١ٌخ وجٌقّــً  ٚثٌؾّــع عٍــٝ ثٌضغ١ٕــز ٚغ١ٌ٘ــج، ثٌؾــٌ

ٚ٘ــٛ ه١ٌــً عٍــٝ ثْ ٔرــجَ ( 1) عٍــٝ ثٌّعٕــٝ ٚثٌضٞــ١ّٓ ٚثٌضٕــجٚح ٚغ١ٌ٘ــج
ه ٨ ثمـض٩ف ف١ـٗ وّـج ثْ ، ثٌعٌد١ز ٚثفو فٟ ثٌّْض٠ٛجس ثٌٍغ٠ٛـز وٍٙـج ٌّ ِطـ

 .   ٠ََ ٨ ثمض٩ف ف١ٗثٌىضجح ثٌع

ّْ ثٌعـٌح صـؤعٌ ثٌضؾـجِٔ ٚثٌضٖـجدٗ ٚفّـً  لجي ثدـٓ ؽٕـٟ : ةٚثعٍـُ ث
: ةثعٍُ ثٔٗ ١ٌِ ٕـٟء ٠نـٌػ ِـٓ دجدـٗ ثٌـٝ  ٚلجي( 2) +ثٌفٌ  عٍٝ ث٤ًٙ

ٚلـــجي ثٌمـــَثٍ  . (3) غ١ـــٌٖ إ٨ ٤ِـــٌ وـــجْ ٚ٘ـــٛ عٍـــٝ دجدـــٗ ٩ِفرـــجً ٌـــٗ+
   . (4) : ةو٩َ ثٌعٌح أمي دعٞٗ دٌلجح دعٜ+ ثٌم١ٌٚثٟٔ

ثٌـيٞ أًثه دـٗ أْ ( 5) ث ثٌٕرجَ ؽعً ثدٓ ٖ٘جَ فٟ آمٌ وضجدٗ ثٌّغٕٟ٘ي
٠ٞــطٌ ثٌــٝ أْ ٠عمــو دجدــجً ٠ــيوٌ ف١ــٗ إفــوٜ ، ٠مــٕٓ لٛثعــو ِطــٌهر ٌٍّعــٌح

. ةلـو ٠عطـٟ ثٌٖـٟء فىـُ ِـج  عٌٖر لجعور صعضٌٛ لٛثعو ث٦عٌثح ِٕٙج
ــٟ ٌفرــٗ ثٚ ف١ّٙــج+ ــجٖ ثٚ ف ــٟ ِعٕ ــٟ ( 6) إٔــذٙٗ ف ــيٌه ف ّٚــٛف ْٔضٖــٙو ٌ

 .   ثٌٕرجِٟ( )ثٌعوٚي ِذقظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٚثٌقّـً عٍـٝ ثٌٕمـ١ٜ فـٟ ث٨ّـضعّجي ثٌعٌدـٟ ، 1ـ  4ثٌقّـً عٍـٝ ثٌّعٕـٟ فـٟ ثٌعٌد١ـز  : ٠ٕرٌ (7) 

323 .   
  . 7/774ثٌنٚجة٘  (7) 
   . 4/301ثٌّٚوً ٔفْٗ (4) 
  . 301ِج ٠ؾٍٛ ٌٍٖجعٌ ِٓ ًٌٝٚر  (3) 
   . 215/ 4ثٌذجح ثٌغجِٓ  (2) 
  . 271ـ  223، ٠ٚ223ٕرٌ ٗ ، 4/227ِغٕٟ ثٌٍذ١خ  (5) 
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ــو  ــز عٕ ــز وجٌّٛؽــجس ثٌّجة١ ــجٟٔ ثٌول١م ــز ثٌّع ــز ٌضأه٠ ــز ثٌعٌد١ إْ أٔرّ
ّمٟٛ فؾٌ فٟ ثٌّـجء عٍـٝ ٕـىً هٚثةـٌ ِضٖـجدٙٗ ِضّٛـعز ِضوثمٍـز ٌىٕٙـج 

أٔرّـز صٚـوً عـٓ ثٙـً ٚثفـو  . (1) وٍٙج ٌِصذطـز دج٤ٙـً ثٌّـؤعٌ ٚ٘ىـيث
ِضّٛــعز ِضعٍمــز دعٞــٙج دــذعٜ ثٙــٛثصجً ٚدٕــٝ ٚصٌثو١ــخ وٍٙــج صعذــٌ عــٓ 

فج٤ٙـٛثس ٚثٌقٌوـجس ٚثٌْـىٕجس ٚثٌذ١ٕـز ، ٌّعٕٝ ثٌّطٍـٛح صعذ١ـٌثً هل١مـجً ث
ٚثٌضٌو١خ ٚثٌضٌص١خ ِٚـج ٠عضـًٖٛ ِـٓ فـيف ٠ٍٚـجهر ٚإعـٌثح ٚغ١ـٌ وٍٙـج 
ــٕ٘  ــٗ ثّــضٌّث٠ًز وّعــجٟٔ ثٌ ــ  ٚصعط١ ــٝ ثٌذ١ٍ ــؤهٞ ِعــجٟٔ صعٞــو ثٌّعٕ ص

 .   ثٌمٌآٟٔ فجٌّعٕٝ ٍِٛ  دىً أؽَثء أٔرّز ثٌعٌد١ز

ٕٕج ثفضٛثء ٘يث ثٌٕرجَ وٍـٗ ٚأّـٌثًٖ ىٌـه ِّٚٙج ٠ىٓ ِٓ أٌِ ف٩ ٠ّى
ثٔٗ ٔرجَ ِفضٛؿ غ١ٌ ِٕضٗ وئعؾـجٍ ثٌمـٌآْ ثٌـيٞ ٘ـٛ ِفضـٛؿ غ١ـٌ ِضٕـجٖ ٨ 

ٌىـٓ هًثّـضٗ صمٌدٕـج ثٌـٝ فٙـُ ثٌٍغـز ثٌعٌد١ـز ، صقوٖ فوٚه ٍِج١ٔـز ثٚ ِىج١ٔـز
ـز ٠ٚفْـٌ ، ٚأٌّثً٘ج ٚأٌّثً ثٌٕ٘ ثٌمٌآٟٔ ّّ ٠ٚفضـ أِجِٕج عٍِٛجً ٌغ٠ٛز ؽ

ــٌ ــج ظٛثٌ٘٘ــج ثٌىغ١ ــجس ٨ّٚــ١ّج فــٟ صفْــ١ٌ ثٌعــوٚي فــٟ ٌٕ ــً ثٌن٩ف ر ٠ٚمٍ
ثٌمو٠ّز فٟ ٝٛء ثٌم١ـجُ ثٌٕقـٛٞ ٚثٌقو٠غـز ث٨ّـٍٛد١ز فـٟ ، ثٌّٕ٘ ثٌمٌآٟٔ

ٚثصفـجلُٙ عٍـٝ ( 2) ٝٛء ٔر٠ٌجس ث٠َٔ٨جؿ ٚثمض٩فُٙ فـٟ ثٌٍغـز ثٌّع١ـجً ٌـٗ
صمْــ١ُ ثٌٍغــز عٍــٝ ِْــض١٠ٛٓ ثٌٍغــز ثٌٕفع١ــز ث٠٨ٚــج١ٌز ٚثٌّْــضٜٛ ث٦دــوثعٟ 

، ٌٚىـٓ ِـٓ غ١ـٌ ِعـج١٠ٌ ٚثٝـقز ٚأّـِ ع١ٍّـز ِٕطم١ـز( 3) ثٌفٕٟ ثٌذ٩غٟ
 .   ٚثفضٌثٛ ثٌذ٩غ١١ٓ أ٩ًٙ ِٕطم١جً ٠م١ْْٛ ع١ٍٗ ثٌعوٚي

 :  أُجؾش اُضبُش

 ّٞاٛل اُؼلٍٝ ػٖ أُؼب٤٣واُِـ٣ٞخ

ــــ ِـــٓ ث٠٢ـــجس ِٖـــىٍز ث٦عـــٌثح ثٌضـــٟ صضمـــجٟع ِـــع لٛثعـــو ثٌٕقـــٛ  
( فٟ لٌٛٗ صعجٌٝ صأ٠ٍُٚٙ ؽََ، ٚأل١ْضٗ ْٓ للََّم هة َُ ×:  )أو َّٕ َ ََ هَِو٣لَت كَد ْورَِ٘ل٢ إَُِل٠ أََعل ال أَفَّ ْٞ

 َٖ للبُِِؾ٤ َّٖ َٖ اُ لل ِٓ  ْٖ لل ًُ أَ دـــ ةأٔــٗ ِعطــٛف عٍــٝ ِٛٝــع  ت71:  ّــًٛر ثٌّٕــجفمْٛ] ÷َٝ
ـــوق( ثٌفـــجء ِـــٓ ّٙ )فأٙـــوق(  فٍّـــج همٍـــش ثٌفـــجء عٍّـــش فـــٟ ٔٚـــخ، )فأ
( عٍٝ فىّٙج ٚدم١ش ْٓ    . (4)+)أو

ْٕ هَللبُُ ×:  ـــ ِّٚــج ثمضٍفــٛث ف١ــٗ وغ١ــٌثً لٌٛــٗ صعــجٌٝ  ِٕ أَ ِٕ ٣ُِو٣للَلا للبِؽَوا ََ َُ ِٕ َٛللَنا  ْٕ ٞا إِ

ُٔضَِْلل٠ ُْ ُْ ا ٌُ ٣َللْنَٛجَب ثِطَللِو٣وَزِ َٝ ب  َٔ ِٛ للْؾِو َِ ْْ ثِ ٌُ لل ِٙ ْٖ أَْه لل ِٓ  ْْ ًُ ــٌأس ت03ـ  04:  ّــًٛر ٟــٗ] ÷٣ُْقوَِعللب :  لُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 31 : ثٌّنط٠ : ٠ٕرٌ (1) 
   . 1د١ٕز ثٌٍغز ثٌٖع٠ٌز  : ٠ٕرٌ (4) 
 41ٔر٠ٌز ثٌٍغز فٟ ثٌٕمو  (3) 
   . 0/734ٔىش ث٨ٔضٚجً  (2) 
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( دجٌضٖـــو٠و ّْ (  )٘ـــيثْ( ِـــع : ًفـــع ٚلـــجٌٛث، (1) ٚلـــو ٌّقٕٙـــج دعٞـــُٙ، )إ ّْ )إ
 .   ث٩ٌَ فجًلزّٚجفٌثْ مذٌ ٚ، ِنففز ٚ٘يث ِذضوأ

ــع ــج٤ٌ  ؽــٌٜ ِؾــٌٜ ِــٓ ٠عجِــً  ٠ٚؾــٍٛ أْ ٠ىــْٛ ًف )٘ــيثْ( د
ومــٛي ثٌٖــجعٌ  . (2) ثٌّغٕــٝ دــج٤ٌ  فــٟ فــج٨س ثٌٌفــع ٚثٌٕٚــخ ٚثٌؾــٌ

 :   ِْضع٩ّ ٘يٖ ثٌٍٙؾز ثٌعٌد١ز

ــــــج أدج٘ــــــج  ّْ أدج٘ــــــج ٚأد  إ
 

ــــو   ــــٟ ثٌّؾ ــــج ف ــــو دٍغ ل
ــوًػ  غج٠ضج٘ج ٖ دجٌّ ّٛ ــج ّــّ ــٗ ِ ــ ِٕٚ ــٝ ؽ، ـ ــز إٌ ــخ ٚ٘ــٛ ةأْ صؾــٟء ثٌىٍّ ٕ

 . (3) . ٚ٘ـٟ فـٟ ثٌقم١مـز غ١ـٌ ِضعٍمـز دٙـج+ أمٌٜ وأٔٙج فـٟ ثٌرـجٌ٘ ِعٙـج

: ةٚلــو صــأصٟ ثٌعــٌح دىٍّــز إٌــٝ ؽجٔــخ وٍّــز أمــٌٜ  ٚلــجي ثدــٓ ثٌؾــٍٛٞ
أٗلب هاٝكرٚل ػٖل ٗلَٚل ٝاٗٚل ُٖٔل ×:  . ٚفـٟ ثٌمـٌآْ وأٔٙج ِعٙج ٚ٘ـٟ غ١ـٌ ِضٚـٍز دٙـج

ؼِْ أٗلل٢ ُلْل أف٘لٚل مُللي ُلل٤×:  ) ( فمــجي ٠ّٛــ ، ( ثٔضٙــٝ لٌٛٙــج57)٠ّٛــ   ÷اُٖللبكه٤ٖ

ٚ٘ٛ ِٓ ث٨ّج١ٌخ ثٌضٟ ّـّٛ٘ج دْـٕٓ ثٌعـٌح فـٟ  . (4)( 54)٠ّٛ   ÷ثبُـ٤لت
 .   و٩ِٙج

ّ٘ ثٌمٌآٔـٟ ٚثٌٍغـز  ٚ٘يث ثٌضع١ًٍ ِٓ إٔو ثٌضع٩١ٍس دعوثً عـٓ فٙـُ ثٌـٕ
ألٚـو ، ثٌعٌد١ز ٚعؾَثً عٓ ًّه ِطجعٓ أعوثء ث٦ّـ٩َ فـٟ ثٌمـٌآْ ثٌىـ٠ٌُ

ٖ ّٛ ةمٙـج ِٚؾجٍثصٙـج ٚعجهثصٙـج فـٟ )دْـٕٓ ثٌعـٌح( فـٟ و٩ِٙـج ٌٟٚث ِج ّـّ
. ٚ٘ـٛ ٘ـٌٚح عـٓ ثٌضع١ٍـً ثٌعٍّـٟ ثٌّذٕـٟ عٍـٝ ثٌٕرـجَ  ثٌى٩َ ٚغ١ٌ ىٌـه

.  ثٌٍغــٛٞ ثٌمٌآٔــٟ ٚثّــٍٛح د٩غضــٗ ثٌعج١ٌــز ٚأّــٌثً٘ج ثٌف١ٕــز ٚثٌؾّج١ٌــز
ٔج١٘ــه عــٓ ثٌّْــجُ دئعؾــجٍ ثٌمــٌآْ ْٚٔــذٗ إٌــٝ ٌغــز ث٦عــٌثح ثٌــي٠ٓ ٌــُ 

ِٚـج ٚٙـً ث١ٌٕـج ِـُٕٙ ، ٌآ٠ًْٚ إ١ٌٕج ُِٕٙ ٔ٘ ِىضٛح إ٨ دعو َٔٚي ثٌمـ
َْ دعو ل١ٌٔٓ ِٓ ثٌٕـَٚي ّٚ ًّ ِـٓ  . (5) ه ّْ ٘ـيث ثٌضع١ٍـً لـ ٚثٌـو١ًٌ عٍـٝ ىٌـه أ

٠عٍــً دــٗ دعــو ثوضٖــجف أّــٌثً ثٌعٌد١ــز ٚثٌــٕ٘ ثٌمٌآٔــٟ فمــو ثصؾٙــٛث ثٌــٝ 
 .   ثٌضع٩١ٍس ثٌذ٩غ١ز ٚثٌٕق٠ٛز ٚث٨ٍّٛد١ز ٚغ١ٌ٘ج

ُعلل×:  ـــ لــجي صعــجٌٝ  ُٝ ا  ُولٞل َٞ ْٕ رُ ٌَ اُْجِللوَّ أَ ِ َُلل٤ْ َٖ ثِللب َّ لل َٓ ْٖ آ لل َٓ َّٖ اُْجِللوَّ  لل ٌِ َُ َٝ للِوِة  ـْ َٔ ُْ ا َٝ للِوِم  ْْ َٔ ُْ ََ ا ْْ هِجَلل ٌُ َٛ ٞ

 َٓ ا٤َُْزَللب َٝ ١ِٝ اُْوُْوثَلل٠  ِٚ َم ٍَ َػَِلل٠ ُؽجِّلل للب َٔ ُْ آرَلل٠ ا َٝ  َٖ اَُّ٘ج٤ِِّلل٤ َٝ ٌِزَللبِة  ُْ ا َٝ للِخ  ٌَ َٔالئِ ُْ ا َٝ ِّ ا٥ِْفللِو  ْٞ ا٤َُْلل َٝ َِ للج٤ِ ََّ َٖ اُ اْثلل َٝ  َٖ ٤ًِ للب ََ َٔ ُْ ا َٝ  ٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 223، 4/723، 7/710ِعجٟٔ ثٌفٌثء  : ٠ٕرٌ (5) 
   . 10فٟ عٛثٌُ ثٌمٌآْ  (7) 
  . 32/ 3ثٌذٌ٘جْ  (3) 
   . 354/  7جْ ث٨صم (4) 
   . 402/ 2ثٌّفًٚ فٟ صج٠ًل ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ  : ٠ٕرٌ (5) 
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للبئِِِ  ََّ اُ َٖ كِلل٢ اُْ َٝ للبثِِو٣ َّٖ اُ َٝ َٛللُلٝا  ْْ إَِما َػب ِٛ للِل ْٜ َٕ ثَِؼ ُٔٞكُلٞل ُْ ا َٝ للبحَ  ًَ آرَلل٠ اُيَّ َٝ للالحَ  َّٖ َّ اُ أَهَللب َٝ هَللبِة  كِلل٢ اُوِّ َٝ  َٖ اِء ٤ للوَّ َّٚ اُ َٝ للبِء  ٍَ جَدْ

 َٕ زَّوُلٞل ُٔ ُْ ُْ ا أَُُٝئِللَي ُٛلل َٝ للَلهُٞا  َٕ  َٖ َٖ اُْجَللدًِْ أَُُٝئِللَي اَُّللِن٣ ِؽلل٤ ــٌر ÷ َٝ ــٟ ث٢، (711:  )ّــًٛر ثٌذم ــز ف ٠
 :   ثٌى٠ٌّز ٕج٘وثْ

ٌ   : ٔٚخ ثُّ ١ٌِ ث٤ٚي  (  : )ثٌذ

ــٝ أٔٙــج ثّــُ ــجٌٌفع عٍ ــٌثء ثٌْــذعز د ــٌ ثٌم ــ١ِ(  لٌأ٘ــج أوغ ــو ، (1))ٌ ٚل
ّْ ثٌعــوٚي عــٓ ثٌم١ــجُ ثٌٕقــٛٞ فــٟ ثٌــٕ٘ ثٌمٌآٔــٟ لــٌأ دجٌٛؽــٗ  ٨فرٕــج أ

ْْ وٕــج ٌــُ ْٔضٖــٙو ، ثٌــيٞ ٠ضفــك ِــع ثٌم١ــجُ ثٌٕقــٛٞ دــجٌمٌثءثس ثٌّنضٍفــز ٚإ
 ّْ ِٕٙؾٕـج ثّـضذعو ثٌمـٌثءثس ٚغ١ٌ٘ـج ِـٓ ثٌّْـض٠ٛجس ثٌٍغ٠ٛـز دجٌمٌثءثس ٤

ّ٘ ثٌمٌآٔــٟ ــٕ ٌىٕٕــج ٖٔــ١ٌ ٕ٘ــج ثٌــٝ ثْ ثٌٖــٛث٘و ثٌمٌآ١ٔــز ، )ث٦ِــجَ( غ١ــٌ ثٌ
لـو لُـٌأس ، ثٌىغ١ٌر ثٌضـٟ ًٚه ف١ٙـج ثٌعـوٚي عـٓ ثٌّعـج١٠ٌ ثٌٍغ٠ٛـز ٚثٌٕق٠ٛـز
 .   دجٌٛؽٗ ثٌيٞ ٠ٛثفك ثٌمٛثعو ثٌٕق٠ٛز فٟ ثٌمٌثءثس ثٌّنضٍفز

ٌمٌثءثس ثفو ثٌضٛؽ١ٙجس ٌٍعوٚي فٟ ٌغز ثٌمٌآْ ٚوأٔٙـج ٠ٚذوٚ وجٔش ث
صٚق١ـ ٌٍعوٚي دقْخ ثٌٛؽٗ ثٌٕقٛٞ ٨عضمـجه دعـٜ ثٌمـٌثء إْ ىٌـه ِـٓ 

 .   عًّ ثٌىضجح

أٚ ٠نٌؽٛٔٗ عٍٝ ثٔٗ ٌٙؾز ِـٓ ٌٙؾـجس ثٌمذجةـً ثٌعٌد١ـز ومـٌُٛٙ فـٟ 
ْْ ٘يثْ ٌْجفٌثْ( ٚغ١ٌ٘ج ث٠٢ز ثٌى٠ٌّز  .   : )إ

، ٠ٌ ِٓ فيف ٚصمـو٠ُ ٚصـأم١ٌ ٚغ١ٌ٘ـجأٚ ٠ٍؾؤْٚ إٌٝ ثٌضأ٠ًٚ ٚثٌضمو
ثٚ ٌُ ١ٖ٠ٌٚث ثٌٝ ثٌعوٚي فٟ أعٕجء صفج١ٌُّ٘ وجٌَِنٌٖٞ ثٌـيٞ ٌـُ ٠ضٕـجٚي 

. ٚوـجْ  وغ١ٌثً ِٓ ثٌعوٚي عٍٝ ثٌٌغُ ِـٓ ثْ ثٌعـوٚي ِـٓ ث٘ضّـجَ ثٌذ٩غـٟ
ــٟ صفْــ١ٌٖ ــجً  ثٌَِنٖــٌٞ ف ــجٌّعٕٝ ِــٓ ، )ثٌىٖــجف( د٩غ١ ــجً د ــٌ ث٘ضّجِ أوغ

( ٚويٌه فٟ أوغـٌ ثٌٖـٛث٘و ثٌضـٟ  خثٌٕٚعز ثٌٕق٠ٛز فٙٛ ٌُ ٠عجٌؼ ٔٚ  ٌ )ثٌذ
ــٌء  . (2) ّــٕيوٌ٘ج ــٗ لُ ــٝ ثٔ ــخ ـ عٍ ــٟ ثٌغجٌ ــوٚي ـ ف ــٗ ٌٍع ــش ِعجٌؾض ٚوجٔ

 .   دمٌثءثس صٛثفك ثٌم١جُ ثٌٕقٛٞ

ــجْ ــٛ ف١ ــجي ثد ــٌأ دٕٚــخ ل ــ١ِ ٚ)أْ  : ةِــٓ ل ــٌ ٌ ــٗ مذ ــٌ( ؽعٍ )ثٌذ
ٚثٌٛؽــٗ أْ ٠ٍــٟ ثٌٌّفــٛ  ٤ٔٙــج دٌَّٕــز ثٌفعــً ، صٌٛــٛث( فــٟ ِٛٝــع ث٨ّــُ

: )أْ  . ؽعـً ف١ٙـج ثّـُ ٌـ١ِ ٘يٖ ثٌمٌثءر ِٓ ٚؽٗ ثٌٚٝ ٚ٘ٛ أْثٌّضعوٞ ٚ
ٚأْ ٚٙـــٍضٙج ألـــٜٛ فـــٟ ثٌضع٠ٌـــ  ِـــٓ ، )ثٌذّـــٌ( . ٚؽعـــً ثٌنذـــٌ صٌٛـــٛث(

ــ٩َ ــج٤ٌ  ٚثٌ ٌّف د ــ ــٝ ِــٓ ٚؽــٗ، ثٌّع ــًٛ أٌٚ ــٌثءر ثٌؾّٙ : ثْ  ٚ٘ــٛ، ٚل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 511/ 3، 233/ 4ٚثٌضق٠ٌٌ ٚثٌض٠ٌٕٛ  712ٚثٌىٖجف  737/ 4ثٌذقٌ ثٌّق٠١  : ٠ٕرٌ (1) 
   . ٚغ١ٌ٘ج 7102، 221، 231، 732، 735، 712ثٌىٖجف  : ٠ٕرٌ (7) 
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   . (1) +ص٠ّٛ مذٌ ١ٌِ د١ٕٙج ٚد١ٓ ثّّٙج ل١ًٍ 

١ــز ِعٍِٛــز ٚثٌذّــٌ ٚأٝــجف ثدــٓ عٌفــز ٚؽٙــجً آمــٌ ٘ــٛ أْ ةثٌضٌٛ
ثً+ ٌّ : ة٠ىغـٌ فـٟ وـ٩َ  ٚلـجي ثدـٓ عجٕـًٛ . (2) ِؾٙٛي أٞ ١ٌْش ثٌض١ٌٛز دـ

ــجْ ثفــو  ــج إىث و ــجْ ٚأمٛثصٙ ــجح و ــٟ د ــٝ ث٨ّــُ ف ــٌ عٍ ــو٠ُ ثٌنذ ثٌعــٌح صم
ـــج ـــٓ ثْ ثٌّٚـــو٠ًز ٚفعٍٙ ـــجً ِ ـــجح ٌِوذ ـــٌٟٛ ٘ـــيث ثٌذ ـــضىٍُ ، ِعّ ـــجْ ثٌّ و

   . (3)..+ دجٌن١جً.

فمـوًٚث صٌص١ذـجً ؽو٠ـوثً ، ز ثٌٕق٠ٛزفمو ٌؾأٚث إٌٝ ثٌضأ٠ًٚ ٌضْضم١ُ ثٌٕٚع
ّ٘ ع١ٍــٗ، ٌٍضٌو١ــخ ٨ ٠قضٍّــٗ ثٌّعٕــٝ ٚلــجٌٛث دعٍــز ٚث١٘ــز ٌٙــيث ، أوــٌٖ ثٌــٕ

ٌّف دأي ثٌضٌص١خ ٘ٛ  .   )أْ ٍٚٙضٙج( ألٜٛ فٟ ثٌضع٠ٌ  ِٓ ثٌّع

)ثٌّٖـجدٙز ٚصعٍـك ثٌىـ٩َ  أِج فٟ ٝٛء ٔرجَ ثٌعٌد١ز ثٌيٞ ٠ذٕٝ عٍٝ
)ٌـ١ِ( ِقٌّٛـز عٍـٝ  أْ)ثٌذّـٌ( دجٌٕٚـخ عٍـٝ  دعٞٗ دٌلجح دعٜ( فئْ

فعً ٠ٕٚـخ ث٨ّـُ دعـوٖ وـأْ ثٌّٖـذٙٗ دجٌفعـً ثٚ إفـوٜ أمٛثصٙـج ٚثٌؾـجِع 
)ْٔل ثٌؾٍّز دعوّ٘ج( ٌٚٙيث ثٌقًّـ ه٨ٌـز عج١ٔـز أٝـجفٙج ثٌـٝ ثٌو٨ٌـز  د١ّٕٙج

ث٤ٌٚــٝ ٌٍضٌو١ــخ ثٚ صّٛــع دــجٌّعٕٝ أهثٖ ثٌضّٛــع فــٟ ثٌضٌو١ــخ فــٟ ٝــٛء 
. فٙـٟ ع١ٍّـز صٖـذ١ٗ  ْض٠ٛجصٙجٔرجَ أٌّٖجدٙٗ ثٌيٞ صذٕٝ ع١ٍٗ ثٌعٌد١ز دىً ِ

 :   ٠ّىٓ ص١ٝٛقٙج دج٢صٟ

 : ١ٌِ ثٌّٖذٗ

ّْ  ثٌّٖذٗ دٗ  : إ

 .   : ثٌْٕل ٚثٌفع١ٍز ثٌٕجلٚز ثٌؾجِع د١ّٕٙج

 : ثٌضٛو١و )ثٌّعٕٝ ثٌغجٟٔ( ثٌفجةور ثٌو١ٌ٨ز

)ِـج( ةأًثه ثٌقىـُ ع١ٍٙـج دأٔٙـج فـٌف+  ٚلو ٕذٙٙج ثدٓ هًّـض٠ٛٗ دــ
. ٚلـــو ًّه ىٌـــه أدـــٛ  ج إ٨ ٔـــجهًثً )ٌـــ١ِ( ٨ ٠ضمـــوَ مذٌ٘ـــج عٍـــٝ ثّـــّٙ ٨ْ
   . (4) ف١جْ

ــٓ ِضنٚــ٘  ــ  ِ ــو ٠نضٍ ــٝ د٩غــٟ ِضقــٌن ل ــجٟٔ ِعٕ ــٝ ثٌغ ثٌّعٕ
. إ٨ إٕٔـج أًهٔـج صطذ١ـك ٔرـجَ ثٌعٌد١ـز فـٟ ِْـضٛثٖ  دجٍّٛح ثٌمٌآْ ثٌٝ آمٌ

ثٌذ٩غٟ عٍٝ ٕـٛث٘و ثٌعـوٚي فـٟ ثّـٍٛح ثٌمـٌآْ ثٌىـ٠ٌُ دعـو ثعذـجس ٔرـجَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 737/ 4ثٌذقٌ ثٌّق٠١  (4) 
  . 447/ 7 صف١ٌْ ثدٓ عٌفز (3) 
  . 233/ 4صق٠ٌٌ ٚثٌض٠ٌٕٛ  (2) 
  . 731/ 4ثٌذقٌ ثٌّق٠١  (7) 
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صأ٠ٚــً ثٌٕقــجر ٚصمــو٠ٌثصُٙ دقْــخ  ٚ٘ــيث أٌٚــٝ ِــٓ، ثٌّٖــجدٙز فــٟ ثٌعٌد١ــز
 .   ِٕج٘ؾُٙ ثٌعم١ٍز

ٌّٛ دعــٜ ثٌّفْــ٠ٌٓ ٌٙــيث ثٌعــوٚي وــجٌفٌثء ٚثٌَِنٖــٌٞ  ٌٚــُ ٠ضعــ
ج ٨ُٔٙ عـوٖٚ ِـٓ ثٌّضٖـجدٗ ٚصؾٕذـٛث ثٌنـٛٛ ف١ـٗ ِّ ثٚ ٌعـوَ ، ٚثدٓ ثؽٌَٚ إ

   . (1) لٕجعضُٙ دضٛؽ١ٗ ثٌٕقجر ٌٗ ثٚ غ١ٌ ىٌه

٠ٌٓ( ٚثٌرـجٌ٘ )ثٌٚـجد : ٔٚـخ ثٌعوٚي ثٌغـجٟٔ فـٟ ثٌٖـج٘و ثٌّـيوًٛ
.  . ٚعٍٍٛث ىٌه دأٔٗ ثٔضٚخ عٍـٝ ثٌّـوؿ ثٔٗ ِعطٛف عٍٝ ٌِفٛعجس لذٍٗ

: ةإىث ىوٌس ثٌٚـفجس ثٌىغ١ـٌر فـٟ ِعـٌٛ ثٌّـوؿ  لجي ثدٛ عٍٟ ثٌفجًّٟ
ث٤فْـــٓ أْ صنـــجٌ  دئعٌثدٙـــج ٨ٚ صؾعٍٙـــج وٍٙـــج ؽج٠ًـــز عٍـــٝ ، ٚثٌـــيَ

٨ْ ٘ـيث ثٌّٛٝـع ِٛٝـع إٟٕـجح فـٟ ثٌٛٙـ  ٚث٦دـ٩  فـٟ ، ِٛٙٛفٙج
٨ْ ثٌىــ٩َ ، فــئىث مٌٛــ  إعــٌثح ث٤ٚٙــجف وــجْ ثٌّمٚــٛه أوّــً، ثٌمــٛي

ٚعٕـو ، ٚٝـٌٚح ِـٓ ثٌذ١ـجْ، عٕو ث٨مض٩ف ١ٚ٠ٌ وأٔٗ أٔٛث  ِٓ ثٌىـ٩َ
   . ((2 ث٨صقجه فٟ ث٦عٌثح ٠ىْٛ ٚؽٙجً ٚثفوثً ثٚ ؽٍّز ٚثفور

ـــٓ عجٕـــًٛ ـــٝ ِـــج ٘ـــٛ  ٚلـــجي ثد ـــٝ ث٨مضٚـــجٗ عٍ : ةٔٚـــخ عٍ
ِــٓ صن١١ــٌ ثٌّــضىٍُ دــ١ٓ  ثٌّضعــجًف فــٟ وــ٩َ ثٌعــٌح فــٟ عطــ  ثٌٕعــٛس

ــ١ٓ ثٌمطــع. ــج  فــٟ ث٦عــٌثح ٌٍّعطــٛف ع١ٍــٗ ٚد .إى ٨ ٠عــٌف ثْ  . ث٦صذ
فأِـج ثٌٕٚـخ فذضمـو٠ٌ فعـً ِـوؿ ، ثٌّضىٍُ لٚو ثٌمطع إ٨ دّنجٌفز ث٦عٌثح

ــجَ ــ١ٓ ، ثٚ ىَ دقْــخ ثٌّم ــو ثٌّــوؿ د ــٗ ٠ف١ ــو٠ٌ فعــً أمــ٘ ٤ٔ ٚث٤ظٙــٌ صم
  . (3) +ثٌّّوٚف١ٓ ٚثٌيَ د١ٓ ثٌّي١ِِٛٓ

أٞ ٚآصـٝ ثٌّـجي ، : ثٔٗ َُٔٚخ عطفجً عٍٝ ِفجع١ـً آصـٝ جةٟٚعٓ ثٌىْ
 .   ثٌٚجد٠ٌٓ أٞ ثٌفمٌثء ثٌّضعفف١ٓ

ِّٚٙــج وــجْ صٛؽ١ــٗ ثٌٕقــجر ٚثٌذ٩غ١ــ١ٓ ٌٙــيث ث٨ّــٍٛح فٙــٛ ثّــٍٛح 
 :   ًٚه فٟ ٝٛء ٔرجَ ثٌعٌد١ز دّْضٛثٖ ثٌذ٩غٟ وج٢صٟ

 : ثٌّعطٛف ثٌّٖذٗ

 : ثٌّفعٛي دٗ ثٌّٖذٗ دٗ

 ضذع١ز: ثٌ ثٌٛؽٗ ثٌؾجِع د١ّٕٙج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 33/ 7ِٖىً ثعٌثح ثٌمٌآْ ، 7712ثٌىٖجف ، 25/  7ِعجٟٔ ثٌمٌآْ  : ٠ٕرٌ (4) 
  . 721/ 4ثٌذقٌ ثٌّق٠١  : ٠ٕرٌ (7) 
   . 517ـ  511/ 3ثٌضق٠ٌٌ ٚثٌض٠ٌٕٛ  (4) 
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: صٕذ١ٙــجً عٍــٝ م١ٚٚــز ثٌٚــجد٠ٌٓ ٠َِٚــز  )ثٌّعٕــٝ ثٌغــجٟٔ( ثٌفجةــور
 .   ٙفضُٙ ثٌضٟ ٟ٘ ثٌٚذٌ

ٌعً دجفغجً غ١ٌٔج ٠ٌٜ ٚؽٙجً آمٌ ٌٍّٖـجدٙز فـٟ ٘ـيث ث٨ّـٍٛح ألـٌح 
ِّج ىؤٌـجٖ ىٌـه ثْ دعـٜ ٕـٛث٘و ٔرـجَ ثٌعٌد١ـز مف١ـز ٚدعٞـٙج ٚثٝـقز 

ـــٟ فٚـــً ـــج ف ـــٟ صٕجٌٕٚج٘ ـــٟ ثٌٖـــٛث٘و ثٌض ـــوٚي  ٨ّٚـــ١ّج ف ثٌٕرـــجِٟ( )ثٌع
فّــً ثٌىــ٩َ دعٞــٗ عٍــٝ دعــٜ ٠ىــْٛ ثوغــٌ ، )ثٌــووضًٛثٖ ثٌغج١ٔــز( فــٟ

ٚٝٛفج فٟ ٕٛث٘و ثٌقًّ عٍٝ ثٌّعٕـٝ ٚثٌقّـً عٍـٝ ثٌّٛٝـع ٚثٌعطـ  
 .   عٍٝ ثٌّعٕٝ ٚثٌض١ّٞٓ ٚثٌضٕجٚح ٚثٌضنجٌ  ث١ٌْجلٟ ٚغ١ٌ٘ج

ٔعٛه ثٌٝ ثٌعوٚي ث٨ٚي فٟ ثٌٖج٘و ٚ٘ٛ فًّ ثٌٕٛثّل دعٞـٙج عٍـٝ 
فمـو ثّـضعًّ ثّـٍٛح ثٌمـٌآْ ىٌـه فـٟ ِٛثٝـع ، ٌـزدعٜ فـٟ ثٌعّـً ٚثٌو٨

ٌفٛثةـو ه١ٌ٨ـز د٩غ١ـز أِـج ثٌؾـجِع د١ّٕٙـج فٙـٛ همٌٛٙـج عٍـٝ ثٌؾّـً ، عو٠ور
 .   ْٚٔل إعٌثدٙج ٚثٌفع١ٍز ثٌٕجلٚز

ْْ أَ × : ـ لجي صعـجٌٝ َْ ث٤َْلَُٜ٘ ٌُ ِٚ ُِل٤َْؾ ُِ ٞل ٍُ َه َٝ  ِ ا إَُِل٠ رَّ َٖ إَِما ُكُػٞل ٤ِ٘ ِٓ لْؤ ُٔ ُْ ٍَ ا ْٞ َٕ هَل لب ًَ لب  َٔ ْؼَ٘ب إَِّٗ ِٔ ل ٍَ ا  ْٕ ٣َوُُُٞٞل

 َٕ ُٔلُِِْؾٞ ُْ ُْ ا أَُُٝئَِي ُٛ َٝ أََْٛؼَ٘ب   .   ت57:  ًّٛر ثًٌٕٛ÷ ] َٝ

٤ٔـٗ أٌٚـٝ ث٨ّـ١ّٓ ، ٚثٌٕٚخ ألٜٛ : لٌا دجٌٌفع لجي ثٌَِنٌٖٞ
ٚ)أْ ٠مٌٛـٛث( أٚغـً ٤ٔـٗ ٨ ّـذ١ً ، ٠ىْٛ ثّّجً ٌىجْ ثٚغٍّٙج فٟ ثٌضع٠ٌ 

   . (1))لٛي ثٌّؤ١ِٕٓ(  ع١ٍٗ ٌٍضٕى١ٌ دن٩ف

ً  × : ــ ِٚغٍـٗ لٌٛـٗ صعـجٌٝ ْْ أَُٗللب ُل ْْ إَِّٜٗ ٌُ ْٖ هَلْو٣َزِ ل ِٓ  ْْ ُٛ ْٕ هَلبُُٞا أَْفوُِعٞل ِٚ إاِلَّ أَ ل ِٓ ْٞ اَة هَ َٞ َٕ َعل للب ًَ لب  َٓ َٝ

 َٕ  .   ت24:  ًّٛر ث٤عٌثف÷ ] ٣َزَطََُّٜوٝ

ـج وٍّٙـُ دـٗ  لجي ثٌَِنٌٖٞ ّّ : ة٠عٕٟ ِج أؽجدٖٛ دّج ٠ىـْٛ ؽٛثدـجّ ع
٨ ؽــٛثح ٌـــو٠ُٙ غ١ــٌ ٘ـــيث  ٚث٨ّــٍٛح ثّـــٍٛح لٚــٌ أٞ( 2) ) (+ ٌــٟٛ

 .   ٦ٌٙثًُ٘ عٍٝ ثٌىفٌ

ىوـٌث ثٔـٗ لـٌا دـجٌٌفع ، ٌُٚ ٠ٌٖ ثٌٝ ٘يث ثٌعوٚي ٚويٌه ثدٓ ثؽٌَٚ
ّْ أوغٌ ثٌمٌثءثس وجٔش ثْٔؾجِجً ِع ثٌٛؽٙز ثٌٕق٠ٛز  .   ه٨ٌز عٍٝ ث

لب كِل٢×:  )ث٩ٌّةىـز( فـٟ لٌٛـٗ صعـجٌٝ ٚويٌه ًفع َٓ َٝ اِد  َٝ ب َٔ ل ََّ لب كِل٢ اُ َٓ لُغُل  َْ َ٣ ِ َّ ِ َٝ 

 َٕ جُِوٝ ٌْ زَ َْ ْْ ال ٣َ ُٛ َٝ ٌَخُ  َٔالئِ ُْ ا َٝ ْٖ َكاثََّخ  ِٓ  ِٗ ـج لذٍٙـج ٌٚـُ ، ت23:  ًّٛر ثٌٕقً] ÷اأْلَْه ّّ لطعٙج ع
)هثدز( ٌن١ٙٛٚز ّؾٛه ث٩ٌّةىز ٚصٕـ٠َُٙٙ ـ عٍـ١ُٙ ثٌْـ٩َ  ٠عطفٙج عٍٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 132ثٌىٖجف  (7) 
 704ثدٓ آؽٌَٚ ، ِٖىً ثعٌثح ثٌمٌآْ : ٠ٌٕٚر . 132ثٌىٖجف  (4) 
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 . .   عٓ ثٌوٚثح

َٜلبهَ ×:  ِٚٓ ٕٛث٘و ثٌعوٚي لٌٛٗ صعجٌٝ اَُّ٘ َٝ  ََ ُْ ا٤َُِّْ ٌُ َو َُ ٍَقَّ َٝ  ُّ اُ٘وُغٞل َٝ لَو  َٔ اُْوَ َٝ  ٌَ ْٔ ل َّْ اُ َٝ

 َٕ َّ ٣َْؼوُِِللٞل ْٞ َّٕ كِللل٢ َمُِلللَي ٣٥َلللبَد ُِوَللل ِٙ إِ ِو ْٓ َواد  ثِلللدَ لللقَّ ََ ، دٌفـــع ثٌٕؾـــَٛ، ت74:  ّـــًٛر ثٌٕقـــً] ÷ُٓ
 .   ()ث١ًٌٍ ٚثٌرجٌ٘ ثٔٙج ِعطٛفز عٍٝ ِٕٚٛح

ٍُُُُٞٚ كَلئِ ×:  ٚلٌٛٗ صعجٌٝ َه َٝ  َٖ ٤ًِ ِو ْْ ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ َ ثَِو١ء   َّٕ رَّ ُٔٞا أَ ْْ كَلبْػَِ ٤َُّْزُ َٞ ْٕ رَل إِ َٝ  ْْ ل ٌُ َٞ َف٤ْلو  َُ ْْ كَُٜل ْٕ رُْجلزُ

 َْ ًَلَللُوٝا ثَِؼللَناَة أَُِلل٤  َٖ للِو اَُّللِن٣ ِّْ ثَ َٝ  ِ ُْٓؼِغللِي١ رَّ ْْ َؿ٤ْللُو  لل ٌُ ــز ÷أََّٗ ــٝ 3:  )ّــًٛر ثٌضٛد ( ِعطــٛف عٍ
 .   فٙٛ ِٓ دجح ثٌقًّ عٍٝ ثٌّٛٝع( 1) )إْ( ثٌّىًْٛر ٚثّّٙج ِقً

ــٗ صعــجٌٝ َػلل×:  ٚلٌٛ َٜللب َٝ َٖ ك٤ِ َٜللبُه َفبُِللِل٣ ْٗ َٜللب اأْلَ ْٖ رَْؾزِ لل ِٓ َ٘للبِد َعَّ٘للبَد رَْغللِو١  ِٓ ُْٔؤ ُْ ا َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ للْؤ ُٔ ُْ ُ ا َل رَّ

 ُْ ُى اُْؼَِظل٤ ْٞ َٞ اُْلَل جَلُو َمُِلَي ُٛل ًْ ِ أَ َٖ رَّ ل ِٓ   ٕ ا َٞ ل ْٙ ِه َٝ  َٕ َٖ ٤َِّٛجَخ  كِل٢ َعَّ٘لبِد َػلْل ًِ ََب َٓ ، ت14:  ّـًٛر ثٌضٛدـز] ÷ َٝ
( 2) ٕٚـٟء ِــٓ ًٝـٛثْ هللا أوذـٌ ِـٓ ىٌـه وٍــٗ، ٞثٌضمـو٠ٌ ٌـوٜ ثٌَِنٖـٌ

 .   أٞ لطع عٓ ثٌعط ، ٚعٍٝ ٘يث صىْٛ ثٌٛثٚ ثّضتٕجفجً 

َٜلب ×:  ٚلو ٠أصٟ دعو ثٌٛثٚ ِٕٚٛح ومٌٛـٗ صعـجٌٝ َٕ ك٤ِ ْٞ َٕ ٣َلْلُفََُِٜٞٗب ٣َُؾَِّل َعَّ٘لبُد َػلْل

ْْ ك٤َِٜب َؽِو٣و   ٍُُٜ ُِجَب َٝ ُُْؤُُؤا   َٝ ْٖ َمََٛت  ِٓ َِٝه  ٍَب ْٖ أَ لجي ثٌَِنٖـٌٞ فـٟ ، ت33:  فجٌٟ ًّٛر] ÷ِٓ
. ٚلـّوً فـٟ  )ِـٓ أّـجًٚ( : ٌؤٌؤثً ِعطـٛف عٍـٝ ِقـً صف١ٌْ ًّٛر فجٌٟ

 (  3) ÷٣ٝؤرٕٞ ُؤُؤا  ×:  صف١ٌْ ًّٛر ثٌقؼ عٍٝ

ــز ــٝ ٔرــجَ ثٌعٌد١ ــٝ ، ثٌمــٛي ث٤ٚي ألــٌح ثٌ ــجٟٔ ألــٌح ثٌ ــٛي ثٌغ ٚثٌم
 .   ثٌٕٚعز ثٌٕق٠ٛز

ع د١ّٕٙــج ِٕٚــٗ فّــً ؽّــع ثٌمٍــز عٍــٝ ؽّــع ثٌىغــٌر ٚثٌعىــِ ٚثٌؾــجِ
ْٕ × : . لجي صعجٌٝ ثٕضٌثوّٙج دجٌؾّع١ز َّٖ أَ َو َُُٜل ال ٣َِؾل َٝ َّٖ صاَلصَلخَ هُلُوَٝء  ِٜ ل َِ َٖ ثِدَْٗلُ ْٖ ُٔطََِّوَبُد ٣َزََوثَّ ُْ ا َٝ

ِّ ا٥ِْفلوِ  ْٞ ا٤َُْل َٝ  ِ َّٖ ثِلب َّ ِٓ َّٖ ٣ُلْؤ ًُ  ْٕ َّٖ إِ ِٜ ِٓ ُ ك٢ِ أَْهَؽب َٓب َفََِن رَّ  َٖ ْٔ زُ ٌْ )لـٌٚء(  ت442:  ّـًٛر ثٌذمـٌر÷ ]٣َ
ـــٌر ـــز، ؽّـــع وغ ـــٌٜ ثٌٕقـــجر ٘ـــيث ثٌّٛٝـــع ٌؾّـــع ثٌمٍ ـــٌثء( ٠ٚ ـــجي ، )إل ل

ثٌَِنٌٖٞ ة٠ضْعْٛ فٟ ىٌـه ف١ْـضعٍّْٛ وـً ٚثفـو ِـٓ ثٌؾّعـ١ٓ ِىـجْ 
:  )أ٘ـً ثٌّعـجٟٔ( ٚٔمً ثًٌَوٖٟ عـٓ، (4)ث٢مٌ ٨ٕضٌثوّٙج فٟ ثٌؾّع١ز( 

   . (5) إّٔج أٝجف ؽّع ثٌىغٌر ٔرٌثً ثٌٝ وغٌر ثٌّضٌدٚجس

لوَ ×: {20ٚ 23ّٛـ  آآ٠ـز ٚويٌه فٟ ّـًٛر ٠ ْٚ لْ٘جاُلَد ُف ٍُ لجَْغ  ٍَ )ؽّـع ÷ َٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 243ثٌىٖجف  (3) 
   . 223ثٌّٚوً ٔفْٗ  (2) 
  . 033، 221ثٌىٖجف  (7) 
  . 723، 734ٔفْٗ  (4) 
   . 734ٚثٌىٖجف  773/ 2ثٌذٌ٘جْ  (3) 



  لذٚ البالغٔني يف اليف الكشآىٕ ىعشات يف أطلْب العذّل
108 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

َِّ × : { لـجي صعـج407ٌٝ. ٚفٟ ًّٛر ثٌذمٌر آآ٠ز  لٍز ل ًُ ََ كِل٢  لَ٘بثِ ٍَ لجَْغ  ٍَ َِ َؽجَّلَخ أَْٗجَزَلْذ  ضَل َٔ ًَ

  ْ للغ  َػِِل٤ ٍِ ا َٝ  ُ رَّ َٝ لبُء  َْ َ٣ ْٖ لل َٔ لبِػُق ُِ َٚ ُ٣ ُ رَّ َٝ بئَلخُ َؽجَّللَخ  ِٓ لْ٘جََُِخ  لــجي ثدــٓ ، ت407 : ّــًٛر ثٌذمــٌر÷ ] ٍُ
)ّٕذ٩س( ؽّع لٍـز ٌىـُٕٙ ٠ضّٛـعْٛ فـٟ ثّـضعّجي ثفـوّ٘ج  : ثٌم١جُ ٖ٘جَ

:  : ؽّـع ثٌمٍـز ٚثٌّٖـذٗ دـٗ . فجٌّٖـذٗ ِىجْ ث٢مٌ ٨ٕضٌثوّٙج فٟ ثٌؾّع١ز
)ّـذع  أِـج ثٌضّٛـع دـجٌّعٕٝ، : ث٨ٕضٌثن فٟ ثٌؾّع١ز ٚثٌْذخ، ؽّع ثٌىغٌر

 .   جٌٝ ٌٍّٕفم١ّٕٓجدً( ٌٍو٨ٌز عٍٝ ثٌىغٌر ِّج ٠ٞجعفٗ هللا صع

ِٚــٓ ٕــٛث٘و ثٌعــوٚي ثٌضــٟ صــوي عٍــٝ ٔرــجَ ثٌعٌد١ــز ثٚ ثٌضّٛــع فــٟ 
ضِوُ × : ٝٛةٗ لٌٛٗ صعـجٌٝ ٌْ لزَ َْ ْٖ رَ لُ٘ ْٔ ال رَ )صْـضىغٌ(  دٌفـع، ت0:  ّـًٛر ثٌّـوعٌ÷ ]َٝ

ِٕٚـٛح ثٌّقـً ، : ةٌِفـٛ  . لجي ثٌَِنٌٖٞ ٚثٌرجٌ٘ ثٔٗ ؽٛثح ٍٟخ
عط١ــٗ وغ١ــٌثً أٚ ٟجٌذــجً : ٨ٚ صعــ٠ ِْــضىغٌثً ًثة١ــجً ٌّــج ص . أٞ عٍــٝ ثٌقــجي
 .   *ٚثٌنطجح ٌٌٍّٛي ( 1) ٌىغ١ٌ+

ْْ َِٛو٣وللب  كِل٢ اُْجَْؾلِو ٣َجََللب  ال × : ٚلٌٛـٗ صعـجٌٝ لِوْة َُُٜل ْٙ للِو ثِِؼجَلبِك١ كَب ٍْ ْٕ أَ ل٠ أَ ٍَ ُٞٓ َؽ٤َْ٘لب إَُِل٠  ْٝ َُوَللْل أَ َٝ

لل٠ َْ ال رَْق َٝ ــز ٚوــجْ فــك ، ت11:  ّــًٛر ٟـــٗ÷ ] رََقللبُف َكَهًللب   ٚثٌرــجٌ٘ أْ ٨ ٔج١٘
: ة٨ صىْٛ ث٤ٌ  ثٌّضمٍذز عـٓ ث١ٌـجء  . لجي ثٌَِنٌٖٞ ً دعو٘ج ثٌؾََثٌفع

لـو ٠ىـْٛ ( 2) +ثٌضٟ ٟ٘ ٨َ ثٌفعً ٌٚىٓ ٍثةور ٧ٌٟـ٩ق ِـٓ ثؽـً ثٌفجٙـٍز 
ٌفجةـور ، )٨( ثٌٕجف١ز ٨ٕضٌثوّٙج فـٟ ثٌٕفـٟ ٚثٌقٌف١ـز )٨( ثٌٕج١٘ز عٍٝ فًّ

 .   صعجٌٝثْ ِّٛٝ ع١ٍٗ ث٩ٌَْ ِٕفٟ عٕٗ ثٌنٛف وٛٔٗ ٠ؤِٓ دٌٕٚ هللا 

: ة٠ّٚىـٓ ثْ  لجي ثٌذجل٩ٟٔ فٟ ٕٛث٘و ثٌعوٚي عـٓ ثٌم١ـجُ ثٌٕقـٛٞ
ًَ ىٌــه ــ )صعــجٌٝ( ١ٌقــظ  ث٤ِــز عٍــٝ ففــع وضجدــٗ ٟٚــٌق إعٌثدــٗ  ٠ىــْٛ فََع

ٚثٌفقـــ٘ عـــٓ دـــجلٟ أٌفجظـــٗ ٌّـــج أٔـــَي ف١ـــٗ ِـــٓ ٘ـــيٖ ثٌٛؽـــٖٛ ثٌغ٠ٌذـــز 
   . (3) ٚث٤فٌف ثٌٖجىر+

١ـجُ ثٌٕقـٛٞ وً ٘ـيٖ ثٌٖـٛث٘و ٚغ١ٌ٘ـج ثٌضـٟ صقـٛٞ عـو٨ًٚ عـٓ ثٌم
ًٝ د٩غ١ـجً ثعؾج٠ٍـجً  ثهٌـٝ ف١ـٗ دعـٜ ثٌذ٩غ١ـ١ٓ ( 4) إّٔج أ٠ًو دٙج ٚؽٙـجً ِٚعٕـ

ج٘ج ثٌذ٩غ١ـْٛ ثّـٌثًثً عج١ٔـز ٚٙـّٕفٛث ف١ٙـج  ّّ ٚثٌّف٠ٌْٓ دـو٨ٍء ِنضٍفـز ّٚـ
ّّٟ دج٨ّـــٍٛد١ز  وضذـــجً ٚدقٛعـــجً وغ١ـــٌر ٨ّٚـــ١ّج ٌـــوٜ ثٌّعجٙـــ٠ٌٓ ف١ّـــج ّـــ

ًٛر عجةٖـز دٕـش ثٌٖـجٟب ثٌعٌد١ز ث١ِ٩ّ٦ز و١ْو لطـخ ٚثٌٌثفعـٟ ٚثٌـووض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 7752ثٌىٖجف  (2) 
   . 002ٔفْٗ  (5) 
  . 732ٔىش ث٨ٔضٚجً  (7) 
   . ِٚج دعو٘ج 340ٍٛح ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ثٌّعجٟٔ ثٌغج١ٔز فٟ ثّ : ٠ٕرٌ (4) 
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ثّـضٍّٙٛث ف١ٙـج دعـٜ ثٌضـٌثط ثٌذ٩غـٟ ٨ّٚـ١ّج ث٦ِـج١ِٓ عذـو ( 1) ٚغ١ٌُ٘
. ٚوٍٙـــج ث٠ٞـــجً ًٚهس ٝـــّٓ ٔرـــجَ  ثٌمـــجٌ٘ ٚثٌَِنٖـــٌٞ ِٚـــٓ صذعّٙـــج

، ثٌعٌد١ــز ثٌــيٞ ٠مــَٛ عٍــٝ ثٌّٖــجدٙز ٚصعٍــك ثٌىــ٩َ دعٞــٗ دٌلــجح دعــٜ
ْ ىٌــه . ٌىــٓ د١ــج ٚإّٔــج مــٌػ عــٓ ثٌٕرــجَ ثٌٕقــٛٞ ثٌّٕطمــٟ ث٨فضٌثٝــٟ

ّــجً فــٟ ِعٌفــز أٔرّــز ثٌعٌد١ــز ثٌنجٙــز دٙــج ٌّ فذعٞــٗ ، ٠قضــجػ صــودٌثً ٚصّ
.  ٚدعٞٗ ث٢مٌ هل١ك مفٟ ٌىٕٗ ٨ ٠نٌػ عـٓ ىٌـه ثٌٕرـجَ، ظجٌ٘ ٚثٝـ
َٕ ×: لــجي صعــجٌٝ ْٞ لل َْ َٖ ٣َْق ُك اَُّللِن٣ ُ ُعُِلٞل ْ٘لٚل ِٓ للِؼوو  َْ ضَللب٢َِٗ رَْو َٓ للبثِٜب   َْ زَ ُٓ ًِزَبثللب   َٖ اَُْؾللِل٣ِش  لل ََ ٍَ أَْؽ ُ َٗلليَّ ُٖ  رَّ َّْ رَِِلل٤ ْْ صُلل ُلل َهثَّٜ

للب َُلل َٔ ُ كَ َِ رَّ ِ لِل ْٚ ُ٣ ْٖ لل َٓ َٝ للبُء  َْ َ٣ ْٖ لل َٓ  ِٚ للِل١ ثِلل ْٜ َ٣ ِ ِ َمُِللَي ُٛللَلٟ رَّ للِو رَّ ًْ ْْ إَُِلل٠ ِم ثُُٜ هُُِلٞل َٝ  ْْ ُكُٛ َٛللبكَ ُعُِلٞل  ْٖ لل ِٓ )ّــًٛر ÷  ُٚ 
 .   (43:  ثٌٌَِ

ٌمو إٔجً هللا صعجٌٝ فٟ ٘يٖ ث٠٢ز ثٌى٠ٌّـز ثٌضـٟ ثمضٍفـٛث فـٟ صفْـ١ٌ٘ج 
)وضجدـجً ِضٖـجدٙجً ِغـجٟٔ( إٔـجً ثٌـٝ ثٌٕرـجَ  ض٩فجً وذ١ٌثً ٨ّٚـ١ّج فـٟ ه٨ٌـزثم

ــٌآْ ثٌىــ٠ٌُ ــز ثٌم ــٗ عٌد١ ــٝ ع١ٍ ــيٞ صذٕ ــٝ أْ  ثٌّعؾــَ ثٌ . ٚإٔــجً أ٠ٞــجً ثٌ
. ٚثْ ثٌٛلـٛف عٍـٝ  ثٌٛلٛف ع١ٍٗ ٠ٖضٌٟ ٘وث٠ـز ِـٓ هللا ٚصٛف١مـجً ِٚٛ٘ذـز

( صٖـ١ٌ ثٌـٝ )ثٌّضٖـجدٗ )صمٖعٌ ِٕٗ ثٌؾٍٛه( ٠ٚذوٚ ص١ّْز فم١مضٗ ث٨عؾج٠ٍز
. ٚث٠٢ز ثٌى٠ٌّـز ِـٓ ثٌٖـٛث٘و ثٌٛثٝـقز عٍـٝ ثٌّعٕـٝ  ٔرجَ ثٌعٌد١ز أ٠ٞجً 

ّ٘ ثٌمٌآٟٔ ثٌيٞ ٨ ٠ٕمٟٞ ِـع ثٌـَِٓ ٨ٚ صٕضٙـٟ أّـٌثًٖ  ثٌقٌوٟ فٟ ثٌٕ
فــجٌّعٕٝ ثٌــيٞ ىؤٌــجٖ ٠٣ٌــز ، دقْــخ ثٌضــودٌ ٚثٌوًثّــز ٚ٘وث٠ــز هللا صعــجٌٝ

ْٔـأي هللا ، ٚهللا ثعٍـُثٌى٠ٌّز ِعٕٝ ؽو٠وثً ٚث٠٢ـز صقضٍّـٗ ثفضّـج٨ً ٚثٝـقج 
 .   ثٌٙوث٠ز ٚث٨ّ ٔمٛي فٟ و٩ِٗ ٕططجً ٚثٌقّو هلل ًح ثٌعج١ٌّٓ

 :  اُقبرٔخ

٠ٖـذٗ دعٞـٗ ، ثْ ثٌٕ٘ ثٌمٌآٟٔ ٠ْٕجق فٟ ٝٛء ٔرجَ ِعؾَ ِقىـُ
دعٞجً ٠ٚضعٍك دعٞٗ دٌلـجح دعـٜ فـٟ وـً ِىٛٔـجس ثٌـٕ٘ ثٌمٌآٔـٟ ٔؾـو 

ٚوـً ٘ـيٖ ، ٌو٨ٌٟ: ثٌٚٛصٟ ٚثٌٌٚفٟ ٚثٌضٌو١ذٟ ٚثٌذ١جٟٔ ٚث ثٌٕرجَ ٔفْٗ
ٚ٘ــيث ّــذخ ثٌضــٌثد٠ ٚثٌضّجّــه ٚثٌؾّــجي ، ثٌّىٛٔــجس ٠قىّٙــج ثٌٕرــجَ ٔفْــٗ

ــٌآْ  ــجء إعؾــجٍ ثٌم ــج عٍّ ــٟ صقــّوط عٕٙ ــز ثٌض ــز ٚثٌّّٛــ١مٝ ثٌٌثةع ٚثٌعيٚد
ٌٚىُٕٙ ٌُ ٠ضٕجٌٚٛث ٔرجَ ثٌمٌآْ صٕـج٨ًٚ و١ٍـجً دـً وـجْ ، ثٌموثِٝ ٚثٌّعج٠ٌٙٓ
 .   صٕجٌُٚٙ ث٠جٖ صٕج٨ًٚ ؽَة١جً 

ثٌّعؾَ٘ــٛ ِــٓ أّــذجح ففــع ثٌمــٌآْ ِٕــي ٌَٔٚــٗ ٚثٌــٝ ٚ٘ــيث ثٌٕرــجَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آْ  : ٠ٕرـٌـ (3)  ــٟ فــٟ ثٌمـٌـ ٠ٌ ثٌفٕ آْ)ٚ ِٚــج دعــو٘ج 733ثٌضٚـٛـ ـٌـ ، ِموِــز ثٌضفْــ١ٌ، (فــٟ ظــ٩ي ثٌم
   . 5ٚثٌضف١ٌْ ثٌذ١جٟٔ  34، 1ٚإعؾجٍ ثٌمٌآْ ٚثٌذ٩غز ثٌٕذ٠ٛز 
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فـجٌٍفع عجدـش ٚثٌّعٕـٝ ، ٠ِٕٛج ٘يث ِٓ غ١ٌ صغ١١ـٌ أٚ صطـًٌٛفرٟ فـٟ ٔٚـٗ
 .   ىٌه ثْ ٔرجَ ثٌمٌآْ ٠قٛٞ ثٌّضغ١ٌثس ثٌَِج١ٔز ٚثٌّىج١ٔز، ِضقٌن

ىٌـه ثْ ، ٚ٘ٛ ـ وـيٌه ـ أ٘ـُ ٚؽـٗ ِـٓ ٚؽـٖٛ إعؾـجٍ ثٌمـٌآْ ثٌىـ٠ٌُ
لـجي ، ثٌّذٕٟ عٍـٝ ثٌضٖـجدٗ ٚثٌضـٌثد٠ أ٠ٞـجٔرجِٗ ثٌٍغٛٞ ٠ٖذٗ ٔرجَ ثٌىْٛ 

ٚ٘ٛ ه١ًٌ عٍٝ أْ مـجٌك ثٌىـْٛ ٘ـٛ لجةـً ثٌمـٌآْ  ÷ًَ ك٢ كِي ٣َجؾٕٞ×:  صعجٌٝ
)ِقّــو( ٙـٍٝ هللا ع١ٍــٗ  ٚ٘ـيث ثعذــجس عٍّـٟ ٌّعؾــَر ٔذ١ٕـج ثٌىـ٠ٌُ، ثٌىـ٠ٌُ

ًٚه عٍّـٟ عٍـٝ ثٌّعـجه٠ٓ ٩ٌّـ٩َ ِّـٓ ْٔـّع ، ٚآٌٗ ّٚـٍُ صْـ١ٍّج وغ١ـٌث
. ٚث٠٨ـز صمـٌأ ِـٓ ثٌؾٙضـ١ٓ ثٕـجًر ثٌـٝ  ٘يٖ ث٠٤ـجَ دُٙ عذٌ ّٚجةً ث٨ع٩َ
 .   ِعٕٝ ث٠٨ز ثٌى٠ٌّز

ـــــٟ ثٌٟٚفـــــز  ـــــٌآْ ثٌٍغـــــٛٞ ف ـــــٛي دٕرـــــجَ ثٌم ـــــٍش ثٌم ّٚ ـــــو ف ٚل
ــووضًٛثٖ ــز( ثٌ ــٌآْ  )ثٌغج١ٔ ــٟ فــٟ أّــٍٛح ثٌم : )ثٌعــوٚي عــٓ ثٌٕرــجَ ثٌضٌو١ذ

.  ٚىوـٌس ٕـٛث٘و لٌآ١ٔـز وغ١ـٌر ع١ٍـٗ( 1)ثٌى٠ٌُ ـ هًثّـز ٔق٠ٛـز أّـٍٛد١ز( 
 .   ج أْ ثٌقّو هلل ًح ثٌع١ٍّٓ ٘ٛ فْذٕج ٚٔعُ ثٌٛو١ًٚآمٌ هعٛثٔ

 أُٖبكه ٝأُواعغ

 .  ـ الكسآى الكسيم

 :  : الكتب املطبىعُ أوال
آْ َ ثٌمـٌـ ث١ُ٘، ٘ــ(377)س ؽـ٩ي ثٌـو٠ٓ ثٌْــ١ٟٟٛ، ث٦صمـجْ فـٟ عٍٛـ ، صقم١ـك ِقّــو أدٛـ ثٌفٞـً ثدـٌـ
 .  . س( )ه، ثٌمجٌ٘ر، ِىضذز ثٌّٖٙو ثٌق١ْٕٟ
ثءثس ـٌـ آْ ٚثٌم ـٌـ ـٌـ ثٌم ــٟ أع ــوٞ ه، فــٟ ثٌٕقـٛـ ثٌعٌد ــخ ثٌٍذ ١ٌ ٔؾ١ ــخ، . ِقّــو ّـّـ ــش ، هثً ثٌىض ثٌى٠ٛ

7312   . 
 .  7314ثٌمجٌ٘ر ، هثً ٔٙٞز ٌِٚ، . عذو ثٌمجهً ف١ْٓ ثٌم٠ّ  ه، أعٌ ثٌٕقجر فٟ ثٌذقظ ثٌذ٩غٟ

ثً ثٌذ٩غــز ــجٌ٘ ثٌؾٌؽــجٟٔ، أّـٌـ ــو ثٌم ــجَ عذ ـــ(217) ث٤ِ ــو ًٕــ١و ًٝــج، ٘ ــك ِقّ هثً ، 7ٟ، صقم١
 .  4114د١ٌٚس ، ثٌّعٌفز

ٚس ، هثً ثٌقــو٠ظ ٌٍطذجعــز ٚثٌٕٖـٌـ، 3ٟ، ٘ـــ(377) ؽــ٩ي ثٌــو٠ٓ ثٌْــ١ٟٟٛ، ث٤ٕــذجٖ ٚثٌٕرــجةٌ د١ـٌـ
7322   . 
ي ح، ث٤ٙـٛـ ــو ثٌعـٌـ ٞ عٕ ـٌـ ثٌٍغـٛـ ــجَ فْــجْ ه، هًثّــز ث٠ذْــض١ٌّٛٛؽ١ز ٌٍفى ــجٌُ ، . صّ ًثس ع ِٕٖـٛـ
 .   4112ثٌمجٌ٘ر ، ثٌىضخ

ًثس ثٌؾجِعـز ، . عٍـٟ أدٛـ ثٌّىـجًَ ه، أٙٛي ثٌضفى١ٌ ثٌٕقٛٞ ِطـجدع هثً ، هثً ثٌغمجفـز، ث١ٌٍذ١ـزِٕٖٛـ
 .  7313د١ٌٚس ، ثٌمٍُ

 .   4110هثً ثٌفٌهُٚ ، صٌؽّز ثدٌث١ُ٘ عٛٛ، ه٠ف١و ّٙٛة١ً ٌِؽ١ٍٛس، أٙٛي ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ
ثػ، ث٤ٙٛي فٟ ثٌٕقٛ ِؤّْـز ، 4ٟ، . عذـو ثٌقْـ١ٓ ثٌفضٍـٟ : ه صقم١ـك، ٘ــ(370) أدٛ دىٌ دٓ ثٌٌْـ
 .  7321ثٌٌّجٌز د١ٌٚس 
 .  4113هِٖك ، عذجُ ثٌّٕجٌٙر، ٟأٍِٟ ثٌٕقٛ ثٌعٌد

آْ، ث٦عؾـجٍ ثٌذ٩غــٟ فـٟ ٙــ١  ث٤ٌفــجظ ثه ٚثٌؾّــع فــٟ ثٌمٌـ . ِقّــو أِــ١ٓ  ه، هًثّـز صق١ٍ١ٍــز ٧ٌفٌـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 4112و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس ، ؽجِعز دغوثه (1) 
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 .  4117ِطذعز ثٌق١ْٓ ث١ِ٩ّ٦ز ، 7ٟ، ثٌنفٌٞ
.  ه، ثٌضٛظ١  ثٌذ٩غـٟ ٌٚـ١غز ثٌىٍّـز، هًثّز ٔر٠ٌز صطذ١م١ز، ث٦عؾجٍ ثٌٌٚفٟ فٟ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ

 .  4117د١ٌٚس ، ١ٙوث، ثٌّىضذز ثٌع٠ٌٚز، ١و ثفّو ٠ّٛ  ٕ٘وثٚٞعذو ثٌقّ
آْ ، هثً ثٌّعــجًف، : ثٌْــ١و ثفّــو ٙــمٌ صقم١ــك، أدـٛـ دىـٌـ ِقّــو دــٓ ثٌط١ــخ ثٌذــجل٩ٟٔ، إعؾــجٍ ثٌمـٌـ
 ٌِٚ7303   . 

ِطذعـز ، : ِقّـو ّـع١و ثٌع٠ٌـجْ صقم١ـك، ِٚطفٝ ٙـجهق ثٌٌثفعـٟ، إعؾجٍ ثٌمٌآْ ٚثٌذ٩غز ثٌٕذ٠ٛز
 .   7354 ثٌمجٌ٘ر، ث٨ّضمجِز

ــً ر ثٌضأ٠ٚ ــً ٚغـٌـ ــخ ث٨ّــىجفٟ، هًر ثٌض٠َٕ ــور، ٘ـــ(214) ثٌنط١ ــجق ثٌؾو٠ ًثس هثً ث٨ف ، 7ٟ، ِٕٖـٛـ
 .   7313د١ٌٚس

 .  7301ثٌمجٌ٘ر، عجٌُ ثٌىضخ، 4ٟ، ثفّو فْٓ ث٠ٌَجس، هفج  عٓ ثٌذ٩غز
ؿ، 7ٟ، ٘ـــ(21) ث٦ِــجَ عذــو ثٌمــجٌ٘ ثٌؾٌؽــجٟٔ، ه٨ةــً ث٦عؾــجٍ عُ  صع١ٍــك ٕٚـٌـ : ِقّــو عذــو ثٌّـٕـ

 .   7303ِطذعز ثٌفؾجٌز دٌّٚ ، ِىضذز ثٌمجٌ٘ر، ؽٟمفج
ه ث٤ٌّٛـٟ، ًٚؿ ثٌّعجٟٔ فٟ صف١ٌْ ثٌمٌآْ ثٌعر١ُ ٚثٌْـذع ثٌّغـجٟٔ ، ٘ــ(7411)، ثدٛـ ثٌفٞـً ِقّٛـ

 .   . س( )ه، د١ٌٚس، هثً إف١جء ثٌضٌثط ثٌعٌدٟ
ثٍٞ، ث٠ٌَٕز فٟ ثٌىٍّجس ث١ِ٩ّ٦ز ثٌعٌد١ز :  صقم١ـك ،٘ــ(344) ث١ٌٖل ثدٛ فجصُ ثفّو دـٓ فّـوثْ ثٌٌـ
 .   7302ٌِوَ ثٌوًثّجس ٚثٌذقٛط ث١ٌّٕٟ ، 7ٟ، ف١ْٓ دٓ ف١ٜ هللا ثٌّٙوثٟٔ
 . د١ٌٚس 7ٟ، . ١٘فجء عغّجْ ه، ٠ٍجهر ثٌقٌٚف د١ٓ ثٌّٕع ٚثٌضأ١٠و

جع١ً ٚثفّـو  صقم١ـك، 7ٟ، ٘ــ(334) أدٛ ثٌفضـ عغّـجْ دـٓ ؽٕـٟ، ٌّ ٕٙجعز ث٦عٌثح : ِقّـو ثّّـ
 .  4111د١ٌٚس، ىضخ ثٌع١ٍّزهثً ثٌ، . ًِٕٖٛثس ِقّو عٍٟ د١ْٞٛ ًٕوٞ
ِطذعـز ِقّـو ، : عذـو ثٌعـجي ثٌٚـع١وٞ ٘ـ( صٚق١ـ ٚصع١ٍك200) ثدٓ ّٕجْ ثٌنفجؽٟ، ٌّ ثٌفٚجفز

 .  7353ٌِٚ ، عٍٟ ٙذ١ـ ٚأ٨ٚهٖ
: ِقّـو  صقم١ـك، : )ِٕٙؼ ثٌْجٌه ثٌـٝ أٌف١ـز ثدـٓ ِجٌـه( ٌٕؿ ث٨ّٕٟٛٔ عٍٝ أٌف١ز ثدٓ ِجٌه ثٌّّْٝ

 .   7333ز ِٚطفٝ ثٌذجدٟ ثٌقٍذِٟطذع، 4ٟ، ِقٟ ثٌو٠ٓ عذو ثٌق١ّو
: ثٌْـ١و ثفّـو  صقم١ـك، ٘ــ(335) ثفّـو دـٓ فـجًُ، ثٌٚجفذٟ فٟ فمٗ ثٌٍغز ّٕٚٓ ثٌعٌح فٟ و٩ِٙـج

 .   . س( )ه ثٌمجٌ٘ر، ِطذعز ع١ْٝ ثٌقٍذٟ، ٙمٌ
َ ثٌذ٩غـــز ، هثً ثٌىضـــخ ثٌع١ٍّـــز، 3ٟ، ثفّـــو ِٚـــطفٝ ثٌٌّثغـــٟ، ثٌذ١ـــجْ ٚثٌّعـــجٟٔ ٚثٌذـــو٠ع، عٍــٛـ
 .   7333د١ٌٚس

: ِقّـو ِقـٟ ثٌـو٠ٓ  صقم١ـك، ٘ـ(250) ثدٓ ١ًٕك ثٌم١ٌٚثٟٔ، ر فٟ ِقجّٓ ثٌٖعٌ ٚآهثدٗ ٚٔموٖثٌعّو
 .   7332ثٌمجٌ٘ر، ِطذعز فؾجٍٞ، ثٌّىضذز ثٌضؾج٠ًز ثٌىذٌٜ، 7ٟ، عذو ثٌق١ّو

فٟ ٚه صقم١ـك، ثدـٓ ثدـٟ ثٌقو٠ـو، ثٌفٍه ثٌوثةٌ عٍٝ ثٌّغً ثٌْـجةٌ ٍِقـك ، . دـوٚٞ ٟذجٔـز : ثفّـو ثٌقٛـ
 .  . س( )ه، ثٌمجٌ٘ر، هثً ٔٙٞز ٌِٚ، جةٌ()ثٌّغً ثٌْ دىضجح

آْ ٚعٍــُ ثٌذ١ــجْ َ ثٌمـٌـ ق ثٌــٝ عٍـٛـ ، هثً ثٌىضــخ ثٌع١ٍّــز، ٘ـــ(157) ثدــٓ لــ١ُ ثٌؾ٠ٍٛــز، ثٌفٛثةــو ثٌّٖـٛـ
 .  . س( )ه د١ٌٚس

ر ٚثٌىٛفـز ٠ـ، ثٌم١جُ ثٌٕقٛٞ دـ١ٓ ِوًّـضٟ ثٌذٌٚـ ً ثٌْٛـ ، ثٌـوثً ثٌؾّج٠ٌ١٘ـز ٌٌٍٕٖـ، ِقّـو عجٕٛـ
 .  7320دٕغجٍٞ ، هثً ثٌىضخ ث١ٌٕٟٛز، ٌِٚثصٗ

ه، ثٌىجًِ ث١ُ٘ صقم١ـك، ٘ــ(425) ثدٛ ثٌعذجُ ِقّـو دـٓ ٠َ٠ـو ثٌّذٌـ ٚثٌْـ١و ، : ِقّـو ثدٛـ ثٌفٞـً ثدٌـ
 .   . س( )ه هثً ٔٙٞز ٌِٚ دجٌفؾجٌز، ٕقجصٗ
ِىضذـز ، : عذـو ثٌْـ٩َ ِقّـو ٘ـج ًْٚ صقم١ـك، ٘ــ(721) ثدٛ دٌٖ عٌّٚ دـٓ عغّـجْ ّـ١ذ٠ٛٗ، ثٌىضجح

 .   7322ذجعزهثً غ٠ٌخ ٌٍط، ثٌمجٌ٘ر، ثٌنجٔؾٟ
 .   4113دغوثه ، ِىضذز دٍٛصٛ، 4ٟ، ث١ٌْو عجٌُ ّذ٠١ ث١ٌٍٕٟ، ٔرجَ ثٌمٌآْ ِموِز فٟ ثٌّٕٙؼ ثٌٍفرٟ

 .  7321ثٌمجٌ٘ر ، ِىضذز ثٌنجٔؾٟ، . عذو ثٌقى١ُ ًثٟٝ ه، ٔر٠ٌز ثٌٍغز فٟ ثٌٕمو ثٌعٌدٟ
  . 4114ثٌمجٌ٘ر ، هثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ، 7ٟ، . وّجي ٕج١٘ٓ ه، ٔر٠ٌز ثٌٕقٛ ثٌعٌدٟ

آْ ي ّــ٩َ صقم١ــك، ٘ـــ(213) ثدـٛـ دىـٌـ ثٌذــجل٩ٟٔ، ٔىــش ث٨ٔضٚــجً ٌٕمــً ثٌمـٌـ ِٕٖــأر ، : ِقّــو ٍغٍـٛـ
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 .   7317هثً دًٛ ّع١و ٌٍطذجعز ، ثٌّعجًف دج٨ّىٕو٠ًز
آْ ٓ وضــجح، ٘ـــ( 322) ثدـٛـ ثٌقْــٓ عٍــٟ دــٓ ع١ْــٝ ثٌٌِــجٟٔ، ثٌٕىــش فــٟ إعؾــجٍ ثٌمـٌـ )عــ٩ط  ٝـّـ

ي ّـ٩َ: ِقّـو مٍـ  هللا صقم١ك، ًّجةً فٟ ثعؾجٍ ثٌمٌآْ( هثً ، 4ٟ،  ٚثٌـووضًٛ ِقّـو ٍغٍٛـ
 .  7302ثٌّعجًف دٌّٚ 

 .   4114ٕٙعجء ، 7ٟ، . ٘جهٞ ٌٔٙ ه، ث١ٌٕجدز ثٌٕق٠ٛز فٟ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚأّٔجٟٙج ٚه٨٨صٙج

 :  : الدوزيات ثانًًا
ِؾٍـز ؽجِعـز ثَ ، . عجٟ  فٞـً ِقّـو م١ٍـً ه، ثّضٚقجح ثٌقجي د١ٓ أٙٛي ثٌفمٗ ٚأٙٛي ثٌٕقٛ

 .   ٘ـ7241ًد١ع ث٨ٚي ، 70 ، 72ِؼ ، َ ثٌٌٖع١ز ٚثٌٍغز ثٌعٌد١ز ٚآهثدٙجثٌمٌٜ ٌٍعٍٛ
ِؾٍـز ، . فْـٓ ِٕـو٠ً فْـٓ ه، )عذجُ فْٓ ثّٔٛىؽجً( ص١ْ١ٌ ثٌٕقٛ ثٌعٌدٟ د١ٓ ثٌّقجفرز ٚثٌضؾو٠و

 .  4114، 4  ، 73ِؼ ، و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس
ِٜؾٍـ، . مو٠ؾز ثفّو ِفضٟ ه، ثٌقًّ عٍٝ ثٌٕم١ٜ فٟ ث٨ّضعّجي ثٌعٌدٟ ، 72ػ ، ز ؽجِعـز ثَ ثٌمٌـ

 .   331ٗ ، ٘ـ 7245ؽّجهٞ ث٨ٌٚٝ  31  
 .   7322، 3 ، 2ِؼ ، ِؾٍز فٚٛي، . صّجَ فْجْ ه، ثٌٍغز ثٌعٌد١ز ٚثٌقوثعز

ُ٠ آْ ثٌىٌـ ٜ، . ٠ّٛـ  عذـو هللا ث٨ٔٚـجًٞ ه، ِٓ أٌّثً ٔمو٠ز ثٌفعً فـٟ ثٌمٌـ ، 75ػ، ِؾٍـز ثَ ثٌمٌـ
 .   141ٗ ، 7242ؽّجهٞ ثٌغجٟٔ ، 41 

ثً ٠ُ ِــٓ أّـٌـ آْ ثٌىـٌـ ٜ، . ٠ّٛــ  ث٨ٔٚــجًٞ ه، ٔـَـ  ثٌنــجفٜ فــٟ ثٌمـٌـ   ، 70ػ ، ِؾٍــز ثَ ثٌمـٌـ
 .   177ٗ ، 7242ٕٛثي ، 42

 7304، 4ػ، ِؾٍز و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍذٕجس، . فْٓ ِٕو٠ً فْٓ ثٌعى١ٍٟ ه، ٔرٌثس فٟ إعؾجٍ ثٌمٌآْ

 :  : السسائل واألطازيح ثالجًا
ًٚط ثٌٕمــوٞ ٚثٌذ٩غــٟ ًثٖ، و ثٌــوًرعذــجُ ًٕــ١، ث٠َٔ٨ــجؿ فــٟ ثٌّـٛـ ، و١ٍــز ث٢هثح، ثٌٟٚفــز هوضـٛـ

 .   7331ؽجِعز دغوثه 
٠ز ، ًّــجٌز ِجؽْـض١ٌ، . عٍــٟ عذـو هللا ثٌعٕذىـٟ ه، ثٌقّـً عٍـٝ ثٌّعٕــٝ فـٟ ثٌعٌد١ـز آهثح ثٌّْضٕٚـٌـ

7320   . 
ًثٖ، فْٓ ِٕو٠ً فْـٓ، ثٌن٩ف ثٌٕقٛٞ فٟ ٝٛء ِقج٨ٚس ثٌض١ْ١ٌ ثٌقو٠غز و١ٍـز ، ثٌٟٚفـز هوضٛـ

 .   ٠ٌٚزثٌؾجِعز ثٌّْضٕ، ث٢هثح
ً ثٌّى١ــز ًثٖ، عٌٚدــز ثٌــودج ، هًثّــز د٩غ١ــز ثّــٍٛد١ز، ثٌْـٛـ ؽجِعــز ، و١ٍــز ثٌضٌد١ــز، ثٌٟٚفــز هوضـٛـ
 .   7331دغوثه 

ٞ دــ١ٓ ثٌّــي٘ذ١ٓ ثٟٔ، وضــجح ث٨ٔٚــجف ٚثٌنــ٩ف ثٌٕقـٛـ آهثح ، ًّــجٌز ِجؽْــض١ٌ، ِقّــو م١ـٌـ ثٌقٍـٛـ
 .   دغوثه

ُ٠ آْ ثٌىـٌـ ٖ ٚثٌٕرــجةٌ فــٟ ثٌمـٌـ ً، ثٌٛؽـٛـ ًٞ. عذــو ثٌـٌـ ه، صــج٠ًل ٚصطـٛـ )ًّــجٌز ، فّٓ ِطٍــك ثٌؾذـٛـ
 7320آهثح دغوثه ، ِجؽْض١ٌ(
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 ثٌّمج١٠ِ ثٌذ٩غ١ز فٟ ٕٙجعز ثٌٖعٌ عٕو ثٌمٌٟجؽٕٟ

 ك . ٍبُْ ٍؼـلٕٝ
 

١ٌـٗ إ ٌـُ ٠ْـذك، ٠ّغـً ِٖـٌٚعج د٩غ١ـج ِضىـج٩ِ ثٌمٌٟجؽٕٟوضجح إْ 
ٌٍمــٛث١ٔٓ ثٌذ٩غ١ــز ٌــ١عٍُ دــيٌه ِــج فٙــٛ ٠ؤّــِ ٌّٕطٍمــجس ؽو٠ــور ، ِــٓ لذــً

. ٚثعضّو فـٟ ىٌـه ثٌٌّؽع١ـز ث١ٌٛٔج١ٔـز فـٟ  ِٓ ثٌٖعٌ ٠ق٠ْٓقْٓ ِٚج ٨ 
ــٝ، ِفٙــَٛ ثٌٖــع٠ٌز ٙــٛدُٙ  ثصؾــٗفٙــٛ ، ثٌٖــٌثؿ ٌف٩ّــفزث دج٨عضّــجه عٍ

هًن لٚـًٛ ٔرـٌصُٙ ٚلـٛث١ُٕٔٙ أٔـٗ أغ١ٌ ، عٍٝ صًٚٛثصُٙ ٌٍٖعٌ ثٍٟعٚ
 ٤ًّـطٛلٌثءصـٗ  ؽو٠ـور فـٟ ثّـضٌثصؾ١زِّـج فـوث دـٗ إٌـٝ صذٕـٟ  فـٟ ثٌٖـعٌ

جغز ثٌّٕطٍك ثٌٕرٌٞ ثٌعٍّـٟ ثٌّضعٍـك دج٤ّـِ ١ٙ دٙج فجٚي إٔضجؽ١زوغٌ أ
ٚعٍـٝ  ث٤هدـٟثٌـيٞ ٠فـضـ ثٌذ٩غـز عٍـٝ ثٌٕمـو ، ثٌذ٩غ١ز ٌٍٕٚجعز ثٌٖـع٠ٌز

. إْ ثٌٕمٍــز ثٌضــٟ  وــً ثٌّمِٛــجس ثٌفٍْــف١ز ٚثٌٍْــج١ٔز ٚثٌٖــع٠ٌز ثٌضــٟ صْــٕوٖ
أًثه٘ج ثٌمٌٟجؽٕٟ ٌٍذ٩غز صؾجٍٚس ثٌذقظ فٟ أدـٛثح ِٕفٚـٍز ٚأٙـٕجف 

ث١ٔٓ ِض٩فّـز صؤٌـ  ٔر٠ٌـز عجِـز ٨ ٩ِفرـجس د٩غ١ز إٌـٝ دقـظ فـٟ لـٛ
ٚصضؾـجٍٚ ثٌّـأٌٛف فـٟ ، ؽَة١ز ِّج أوْخ ٔرٌصٗ صضْـُ دـجٌٕرٌر ثٌٖـ١ٌّٛز

 .   ثٌّذجفظ ثٌذ٩غ١ز

Resumé 
Le livre d’El Qartagini représente une rhétorique légitime et intégrée sans 

précédent . Cet ouvrage propose de nouvelles lois et bases de rhétorique et 

distingue entre ce qui est utile et ce qui l’est pas pour la poésie . Dans son 

ouvrage, El Qartagini a adopté la référence à la notion grecque de la poésie, en 

s'appuyant sur les philosophes, les commentateurs afin de comprendre leur 

imaginaire poétique, mais il s'est rendu compte de l'absence de perception et 

les lois chez ces derniers . Ce constat l'avait incité à adopter la stratégie d'une 

nouvelle lecture d'Aristote plus productive tout en essayant de mettre en place 

un nouveau point de vue scientifique des bases théoriques qui aident cette 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عز ثٌذ٠ٌٛرؽجِ، لُْ ثٌٍغز ثٌعٌد١ز ٚآهثدٙج . 
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discipline à s’ouvrir sur la critique littéraire et tous les ingrédients philosophiques 

et linguistiques . Le mouvement entamé par El Qartagini dans le domaine de la 

rhétorique dépasse le stade des catégories pour atteindre celui des lois 

cohérentes qui constituent une théorie générale sans aucune ambiguïté, ni 

d'observations partielles . C’est cette démarche originale qui caractérise 

l’ouvrage d’El Qartagini, une vision qui sort de l’habituel dans le domaine de la 

rhétorique   .  

، عٕو فجٍَ ثٌمٌٟـجؽٕٟٕٙجعز ثٌٖعٌ ِٚمج١٠ْٗ ثٌذ٩غ١ز إْ هًثّز 
ــ ــجح ف.  ٘ــيث ثٌّٛٝــٛ  ذعٜ ثٌّــوثمً ثٌــ٨ٝ صىضّــً ٨ٚ صضٛٝـــ إ٨ د ىض

 إ١ٌـٌُٗ ٠ْـذك ، ِٕٙجػ ثٌذٍغجء ٌّٚثػ ث٤هدجء ٠ّغً ٌِٖٚعج د٩غ١ج ِضىج٩ِ
ث٩ٟ  ٚثّع عٍـٝ ؽٛثٔـخ ِـٓ ثٌضـٌثط ْ فجٍِج وجْ ٌٗ أف١ذوٚ ة، ِٓ لذً
ٌـٝ ىٌـه ثٌضـٌثط ٘ـٟ ٠ٌٟـك ٕـٌٚؿ إْ ثٌط٠ٌك ثٌضٟ ٍّىٙج أٚ، ًّطٟث٤

ًّــطٛ ِــٓ مــ٩ي أ. ٚصضؾٍــٝ آعــجً ثٌٖــٌٚؿ ٌىضــخ  ثٌف٩ّــفز ثٌّْــ١ٍّٓ ٌــٗ
ْ أّــضفجهٖ ِــٓ ثدــٓ ًٕــو هْٚ ثٔمــٛي فــجٍَ عــٓ ثٌفــجًثدٟ ٚثدــٓ ّــ١ٕج ِٚــج 

 (  1).  ١ٖ٠ٌ إ١ٌٗ+

، هد١ــز فــٟ عٚــٌٖدــوث  ٚثٌوًثّــز ث٤ث٦ ثٔضىجّــزثٌمٌٟــجؽٕٟ  ٨فــع
، ٚىٌه دضأّـ١ِ ِٕطٍمـجس ؽو٠ـور، فٛٝع ِٕٙجؽٗ ٌضٚق١ـ ٚصم٠ُٛ ثٌٛٝع

ــٗ ٚؽــو  ــأم٠ٌٓ  لــو ْ ثٌؾٙــًأ٤ٔ ــٛح ٕــعٌثء ثٌّٖــٌق ثٌّض ــٝ لٍ ةًثْ عٍ
فٍـُ ٠ٛؽـو فـ١ُٙ عٍـٝ ، عّٝ دٚجةٌُ٘ عٓ فم١مز ثٌٖعٌ ِٕـي ِـجةضٟ ّـٕزأٚ

، يٌه عـٓ ١ِٙـع ثٌٖـعٌ.فنٌؽـٛث دـ . ٟٛي ٘يٖ ثٌّور ِٓ ٔقج ٔقٛ ثٌفقٛي.
ٌٝ صْـو٠و ثٌطذـج  ٚصم٠ّٛٙـج دعـو إفٙٛ ٠ْعٝ ، (2) ٚهمٍٛث فٟ ِقٜ ثٌضىٍُ+

دـيوٌ ةغٍـ٠ أوغـٌ ثٌٕـجُ فـٟ ٘ـيٖ ثٌٚـٕجعز  ٚث٨مض٩يّ٘جي ْ ٌقمٙج ث٦أ
٤ًٕو ٌعً و٩ِٟ ٠قً ِٕٗ ِقً ثٌمذٛي ِـٓ ثٌٕـجظ٠ٌٓ فـٟ ٘ـيٖ ثٌٚـٕجعز 

ٍ  وــً ىٞ فؾــٌ ٚأ، ثٌمــٛث١ٔٓ ثٌٚــق١قز فــٟ ٘ــيٖ ثٌٚــٕجعز ثلضذــجٌُــٝ إ
فجٌّٕٙـجػ دـيٌه ٘ٛـ صقو٠ـو ٌٍمـٛث١ٔٓ ( 3) عّج ٠ضعخ دـٗ فىـٌٖ ٠ٚٚـُ ٕـعٌٖ+
ْ ثٌطذـج  لـو صـوثمٍٙج ِـٓ ة٠٤قْـٓ ثٌذ٩غ١ز ١ٌعٍُ ديٌه ِج ٠قْٓ ِٚـج ٨ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٞ، عذجُ ًف١ٍز (1) ْ ثٌغـجِٓ ثٌٙؾٌـ د١١ٓ إٌـٝ فـوٚه ثٌمٌـ ، ث٤عٌ ث٤ًّطٟ فـٟ ثٌٕمـو ٚثٌذ٩غـز ثٌعٌـ

  . 020ـ  025ٗ ، 7333، ًِٕٖٛثس و١ٍز ث٢هثح ٚثٌعٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز دجٌٌدجٟ
، ِقّو ثٌقذ١ـخ دـٓ مٛؽـز : صقم١ك، ِٕٙجػ ثٌذٍغجء ٌّٚثػ ث٤هدجء، أدٛ ثٌقْٓ فجٍَ ثٌمٌٟجؽٕٟ (2)

   . 71ٗ (، ه س) هثً ثٌىضخ ثٌٌٖل١ز

  . 42ٗ ، ثٌّٕٙجػ (3)



 د . طامل طعـذٌّ   115

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

فٙــٟ صْــضؾ١و ، ٌْــٕز ِــٓ ثٌٍقــٓٝــعجف ِــج صــوثمً ث٤أٚثٌفْــجه  ث٨مــض٩ي
ــُ صمّــع دٌه٘ــج  ذــجً ثٌىــ٩َ ٌــٝ ثعضإثٌغــظ ٚصْــضغظ ثٌؾ١ــو ِــٓ ثٌىــ٩َ ِــج ٌ

ٕٚ٘ـج ٨دـو ِـٓ  . (1) فـ١عٍُ دـيٌه ِـج ٠قْـٓ ٨ٚ ٠قْـٓ+، دجٌمٛث١ٔٓ ثٌذ٩غ١ـز
 فٌٛٙـج ِـٓ صٕـجٚي ثمضٍـ ثٌضـٟ ، ثٌْؤثي عٓ ٌِؽع١ز ٘يٖ ثٌٕرٌر ثٌذ٩غ١ـز

ِٚـُٕٙ ِـٓ ، ٔىـٌ ع١ٍـٗ ثٌٌّؽع١ـز ث١ٕ١ٌٍٙـزإُّٔٙ ِٓ ف، ثٌمٌٟجؽٕٟ دجٌوًُ
ٕٟ فـٟ وضجدـٗ ِـٓ ًٚهٖ ثٌمٌٟـجؽأعذجصٙـج ٚهٌـ١ٍُٙ عٍـٝ ىٌـه ِـج إعًّ عٍـٝ 
، عٍـٝ صٚـًٛثصُٙ ٌٍٖـعٌ ثٍٟـعٙٛدُٙ ٚ ثصؾٗفٙٛ ، ثٌٌٖثؿ ىوٌ ٌٍف٩ّفز

فٙــيث ثٌفــجًثدٟ فــٟ ، هًن لٚــًٛ ٔرــٌصُٙ ٚلــٛث١ُٕٔٙ فــٟ ثٌٖــعٌأٔــٗ أغ١ــٌ 
ِمجٌضــٗ ٙــٕجعز ثٌٖــعٌثء ٠ذــ١ٓ لٚــوٖ فــ١ٓ ٠مــٛي ةلٚــؤج فــٟ ٘ــيث ثٌمــٛي 

عذضـٗ أٌـٝ ثٌٛلـٛف عٍـٝ ِـج إلج٠ًٚ ٚىوٌ ِعـجْ صفٞـٟ دّـٓ عٌفٙـج أ إعذجس
ــٝ ثّــضفجء ؽ١ّــع ِــج إْ ٔمٚــو أثٌقىــ١ُ فــٟ ٙــٕجعز ثٌّغجٌطــز ِــٓ غ١ــٌ  ٌ

ــجػ  ــجإٔقض ــٟ ٘ــيٖ ثٌٚــٕجعز ٚصٌص١ذٙ ــٗ ف ــٟ إ، ١ٌ ــٛي ف ــُ ٠ىّــً ثٌم ى ثٌقىــ١ُ ٌ
ٚفيث فـيٖٚ  . (2)..+ ٕٙجعز ثٌّغجٌطز ف٩ٞ عٓ ثٌمٛي فٟ ٕٙجعز ثٌٖعٌ.

ثدٓ ١ّٕج فٟ لٌٛٗ ة٘يث ٘ـٛ صٍنـ١٘ ثٌمـوً ثٌـيٞ ٚؽـو فـٟ ٘ـيٖ ثٌـذ٩ه ِـٓ 
ْ ٔؾضٙـو أ. ٚلو دمٟ ِٕـٗ ٕـطٌ ٙـجٌـ ٨ٚ ٠ذعـو  ٚيجح ثٌٖعٌ ٌٍّعٍُ ث٤ضو

ٚفـٟ عٍـُ ثٌٖـعٌ دقْـخ عـجهر ٘ـيث ، ٔقٓ فٕذضـو  فـٟ عٍـُ ثٌٖـعٌ ثٌّطٍـك
فْـجُ ٚ٘ـيث ثٌّٛلـ  ٚث٦، (3) و٩ِج ٕو٠و ثٌضقٚـ١ً ٚثٌضفٚـ١ً+، ثٌَِجْ

٘ــً ٌْــجٕٔج ِــٓ أْ ةِــج ٕــعٌ دــٗ أٌــُ ٠ىــٓ دع١ــوث عــٓ ثدــٓ ًٕــو فــ١ٓ ٠مــٌ 
ًّـطٛ ٘ـيث ِٚـج فـٟ وضـجح أٌٖع٠ٌز دج٦ٝجفز ثٌـٝ ِـج فـٟ وضـجح ثٌمٛث١ٔٓ ث

فــئهًثن ثٌمٌٟـــجؽٕٟ ، (4)..+ دــٛ ٔٚــٌ.أثٌنطجدــز ٔــًَ ٠ْــ١ٌ وّــج ٠مٌٛــٗ 
ؽعٍــٗ ، فــٟ ٘ــيث ثٌعٍــُ ٚثةــًِٚــج ٚٝــع ث٤، لٚــًٛ ٔرــٌر ٘ــؤ٨ء ثٌف٩ّــفز

ٙجٌز ٌِٖٚعٗ فٟ ٕٙجعز ثٌذ٩غز ثٌضٟ ٠عضّو٘ج فـٟ ٚٝـع لـٛث١ٔٓ أ٠ؤوو 
فعٍـُ ثٌذ٩غـز ، ثٌذ٩غز عٕوٖ ٠عٕٟ عٍـَٛ ثٌٕمـو ِؾضّعـزْ عٍُ ٌعٍُ ثٌٖعٌ ٤

 .   ٘ٛ وً ِج ٠ٍََ ِعٌفضٗ ٦صمجْ ٕٙجعز ثٌٖعٌ ٚفيلٗ

فـجٚي ٙـ١جغز  إٔضجؽ١ـزوغـٌ أ ٤ًّـطٛثّضٌثصؾ١ز لٌثءصـٗ  ٌيث ؽجءس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 40ٗ ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (1)

صٌؽّـز ، فٓ ثٌٖعٌ ٤ًّطٛ ٟـج١ٌِ : وضجح ّٝٓ، ِمجٌز فٟ لٛث١ٔٓ ٕٙجعز ثٌٖعٌثء، ثٌفجًثدٟ (2)
   . 723ٗ (، ه س، )ٌذٕجْ، د١ٌٚس، هثً ثٌغمجفز، عذو ثٌٌفّٓ دوٚٞ : ٚصقم١ك

   . 732ٗ ، فٓ ثٌٖعٌ ٤ًّطٛ ٟج١ٌِ : وضجح ّٝٓ، وضجح ثٌٖفجءفٓ ثٌٖعٌ ِٓ ، ثدٓ ١ّٕج (3)

ــٓ ًٕــو (4) ــو د ـٛـ ث١ٌٌٛ ــٟ ثٌٖــعٌ، ثد ــجح ثًّــطٟٛج١ٌِ ف ٓ، صٍنــ١٘ وض ــجح ٝـّـ ــٓ ثٌٖــعٌ  : وض ف
   . 451ٗ ، ٤ًّطٟٛج١ٌِ
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، ثٌّٕطٍــك ثٌٕرــٌٞ ثٌعٍّــٟ ثٌّضعٍــك دج٤ّــِ ثٌذ٩غ١ــز ٌٍٚــٕجعز ثٌٖــع٠ٌز
ٍـــٝ وـــً ثٌّمِٛـــجس ثٌفٍْـــف١ز ٚع ث٤هدـــٟثٌـــيٞ ٠فـــضـ ثٌذ٩غـــز عٍـــٝ ثٌٕمـــو 
يٌه فـٟ دٕـجء ِٖـٌٚعٗ ثٌٞـنُ دـأّـُٙ ف، ٚثٌٍْج١ٔز ٚثٌٖـع٠ٌز ثٌضـٟ صْـٕوٖ

ةٌمـــو صٕذـــٗ فــــجٍَ ٚ فـــٟ د٩غـــز ِعٞـــٛهر دجٌقىّــــز ٚثٌّٕطـــك ِضّـــغ٩
ثٌمٌٟجؽٕٟ إٌٝ ٘يث ثٌضٕٛ  ٚثٌغٕٝ فقـجٚي أْ ٠ـوِؼ ثٌّـوثمً ثٌّنضٍفـز فـٟ 

ثٌضن١١ــً عٕــوٖ  أِضــوف.  د٩غــز ٕــع٠ٌز و١ٍــز ٠ضــوثمً ف١ٙــج ثٌّقــجوٟ ٚثٌّمٕــع
ــجح عٍــٝ د٩غــز  ــجٌٌغُ ِــٓ أْ ِــوثً ثٌىض ١ٌقضــٛٞ ثٌّعٌفــز ٚث٨ّــضو٨ي د

ــٟ  ثٌٖــعٌ ــيح ثٌض ــٌر ثٌٚــوق ٚثٌى ــٓ هثة ــً مــٌػ ِ ــك ثٌضن١١ . ٚعــٓ ٠ٌٟ
ــ١ٓ.+ ــٌ ِــٓ ثٌذ٩غ١ ــ١ٓ ثٌذ٩غــز ( 1)ٕٕٛــش ِٛثلــ  وغ١ ــَ د ــوٚ ثٌض١١ّ ــو ٠ذ ل

ضذــ٠ٌٓ ٚثٌٖــع٠ٌز ٙــعذج إىث فجٌٕٚــج ث٨لضٚــجً عٍــٝ إلجِــز صمجدــً د١ّٕٙــج ِع
 أمـٌِٜـٌر  أًّـطٛ ٔفْـٗ. ٚإىث عؤج إٌـٝ  ثٌٖع٠ٌز وضجدز إ٠مجع١ز ِٕرِٛز

وـجْ ثٌقـجي  إىثٚ . (2) صعٕٟ إٔضجػ ثٌنطـجح ٚٙـٕجعضٗ( poesis) ثٌٖع٠ٌز فئْ
ـــــأ١ٌ  ثٌنطجدـــــجس وـــــيٌه ـــــوًٚ٘ج فٕـــــج ٌض ٘ـــــٟ  أٞ، أ١ٌْـــــش ثٌذ٩غـــــز د
قؾـجػ إ٨ أْ ثٌذ٩غز صرً ـ فْخ ثٌّفَٙٛ ثٌمو٠ُ ٌٙج ـ فٕـج ٌٍ ؟ٕع٠ٌز أ٠ٞج

.  ٠ٙوف إٌـٝ إلٕـج  ثٌؾّٙـًٛ دأفٞـ١ٍز ًأٞ ِـج عٍـٝ ًأٞ آمـٌ ِٕـجفِ ٌـٗ
ــجء ثٌقذىــجس دٙــوف صّٛــ١ع ثٌّضن١ــً  ثٌٖــع٠ٌز ٚصرــً )ثٌذ٠ٛط١مــج( فٕــج ٌذٕ

 .   ثٌفٌهٞ ٚثٌؾّجعٟ

ٚثٌذقــظ فــٟ ثٌٚــٕجعز ثٌٖــع٠ٌز ٌــ١ِ ١ٌٚــو ثٌمــٌْ ثٌْــجدع ثٌٙؾــٌٞ 
غـز ِـٓ لذٍـٗ فٍمـو عٕـٟ ثٌٕمـجه ٚعٍّـجء ثٌذ٩، ١ٌِٚ ِـٓ ثدضىـجً ثٌمٌٟـجؽٕٟ

فـجدٓ ّـ٩َ ٠مـًٌ ، دجٌٍٚز د١ٓ ثٌٖـعٌ ٚدـ١ٓ ثٌفٕـْٛ ٚثٌٚـٕجعجس ث٤مـٌٜ
وْـجةٌ أٙـٕجف ، ٌٍٖـعٌ ٙـٕجعز ٚعمجفـز ٠عٌفٙـج أ٘ـً ثٌعٍـُةِٕي ثٌذوء أْ 

٠ضذعـٗ ثٌؾـجفع فـٟ ىٌـه فـ١ٓ ٠ـًٛه لـٛي عّـٌ ٚ (3)، ثٌعٍَٛ ٚثٌٕٚجعجس+
ــٓ ثٌنطــجح  ــوٞ ةثد ــ١ٓ ٠ ــوِٙج ثٌٌؽــً د ــجس ٠م ــٌ ٙــٕجعجس ثٌعــٌح أد١ م١

، ثٌٖـعٌ ٙـٕجعز ٚٝـٌح ِـٓ ثٌْٕـؼة ٚفـ١ٓ ٠ؤوـو أ٠ٞـج أْ، (4) +ضٗفجؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 722ٗ ، 7332، إف٠ٌم١ج ثٌٌٖق، ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز ث٤ٙٛي ٚث٨ِضوثهثس، ِقّو ثٌعٌّٞ (1)

، ِؾٍـز فىٌـ ِٚـطفٝ ثٌٕقـجي : صٌؽّـز، ث١ٟٕٛ١ٌِ١ٌٙمـجٚ ثٌٖع٠ٌزٚ ثٌذ٩غز ،دٛي ٠ًىًٛ :٠ٕرٌ (2)
 net .aljabriabed.www : ٚٔمو، ِٛلع ثٌىضٌٟٚٔ

ي ثٌٖـعٌثء، ٩َّ ثٌؾّقـٟ ِقّو دٓ (3) ه ِقّـو ٕـجوٌ : صقم١ـك، ٟذمـجس فقٛـ ، هثً ثٌّـؤٟ، ِقّٛـ
   . 0ٗ(، ه س) ؽور

ٚ دـٓ دقـٌـ ثٌؾـجفع (4) ٚس، هثً ٙـعخ، ١ـجْ ٚثٌضذ١ـ١ٓثٌذ، أدٛـ عغّـجْ عٌّـ ٗ ، 7302، 7ٟ، د١ـٌـ

314 .   
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٠ضؾجٍٚ دٗ ثٌضع١ُّ فٟ صًٚٛ ٟذ١عـز ثٌٖـعٌ إٌـٝ ( 1) +ٚؽِٕ ِٓ ثٌض٠ٌٛٚ
. ٚفرـٟ ٘ـيث ثٌضٚـًٛ دعٕج٠ـز  صًٚٛ أهق ٠ؤٍ٘ٗ أْ ٠ىـْٛ فٕـج ِـٓ ثٌفٕـْٛ

فٟ فٌوز ثٌضأ١ًٙ ثٌٕرٌٞ ٌٍٖعٌ ثٌيٞ ثٍهٌ٘ فٟ ثٌمٌْ ثٌٌثدع ثٌٙؾـٌٞ 
ــجه ــوٞ ٔم ــٝ أ٠ ــٓ ثوضْــذش وٍّــز ٙــٕجعز  عٍ ــج أ٠ ــٓ ٟذجٟذ ــجي لوثِــز ٚثد أِغ

ٚأ٠ٓ أٙذـ ٠عجًِ ثٌٖعٌ عٍـٝ ، ِعٕج٘ج ث٨ٙط٩فٟ فٟ ١ِوثْ فٓ ثٌٖعٌ
. ِٚـج هثَ  أٔٗ ٕٙجعز ِٓ ثٌٕٚجعجس ثٌضٟ صعضّو عٍـٝ ِمـج١٠ِ صـضقىُ ف١ٙـج

ٌٚىـً ٙـٕجعز ، أْ ٕ٘جن إلٌثًث دأْ ثٌٖعٌ ٕٙجعز وغ١ٌٖ ِـٓ ثٌٚـٕجعجس
ـــٟ  ـــج أْ ْٔـــأي عـــٓ أهٚثس ، صضٖـــىً ِٕٙـــجِجهصٙـــج ٚأهٚثصٙـــج ثٌض فقـــٌٞ دٕ

 .   ِٚمج١٠ِ ثٌٕٚجعز ثٌٖع٠ٌز عٕو ثٌٕمجه ٚثٌذ٩غ١١ٓ ثٌعٌح

٨دـو ِـٓ ، ٌٚض١ٝٛـ ثٌمٚو ِـٓ ثٌّمـج١٠ِ ثٌذ٩غ١ـز ٌٚـٕجعز ثٌٖـعٌ
)ثٌمـٛي ثٌؾ١ـو(  ٠مٚـو دـٗ، أفـوّ٘ج أهدـٟ فٕـٟ، ثٌفًٚ د١ٓ ِع١ٕـ١ٓ ٌٍذ٩غـز

، ٔٙــج صىــْٛ ٌِثهفــز ٌــ٤ٗ، لو٠ّــز لــوَ ث٤هح ٔفْــٗةفٙــٟ دٙــيث ثٌّفٙــَٛ 
فجٌٖــعٌثء ِٕــي ثٌعٚـــٌ ثٌؾــجٍٟ٘ ٚث٦ّــ٩ِٟ وـــجٔٛث ٠مفــْٛ عٕــو ثمض١ـــجً 

ٚوجٔٛث أف١جٔج ٠ْٛلْٛ ٩ِفرـجس ٨ ٠ًـخ فـٟ ، ث٤ٌفجظ ٚثٌّعجٟٔ ٚثًٌٚٛ
ٚثٌّفٙـَٛ ث٢مـٌ  . (2)، +أٔٙج أًٙ ث٩ٌّفرجس ثٌذ١ج١ٔز فٟ ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ـز

ٌٚعـً ثٌـيٞ أّـُٙ وغ١ـٌث ةوعٍـُ ٌٍذ٩غز ٘ٛ ثّضعّجٌٙج ٌٍو٨ٌز عٍٝ ثٌذ٩غز 
دىضجدــٗ ثٌعرــ١ُ .  . .عذــو ثٌمــجٌ٘ ثٌؾٌؽــجٟٔ، فــٟ صْــ١ّز ثٌذ٩غــز دجّــّٙج

ــش ثٌذ١تــجس ث٤هد١ــز عٍــُ  أّــٌثً ثٌذ٩غــز فذعــو ٙــوًٚ ٘ــيث ثٌىضــجح عٌف
ثٌذ٩غــز ٚعٍّــجء ثٌذ٩غــز دعــو أْ وــجْ ثٌّعــٌٚف ٘ــٛ فــٓ ثٌذ٩غــز ٚأِــٌثء 

، ٌذ٩غز فٟ ثٌضـٌثط ِفٙـ١ِٛٓٚدٙيث ٠ىْٛ لو ثصٞـ أْ ٌىٍّز ث( 3) +ثٌذ٩غز
ٚث٢مٌ ٠مٚو دـٗ ثٌعٍـُ ثٌـيٞ ٠ىـْٛ ، أفوّ٘ج ٠مٚو دٗ فٓ ث٤هح أٚ ثٌٕ٘

ٚ٘يث ثٌّفٙـَٛ ثٌغـجٟٔ ٘ـٛ ثٌـيٞ ٠ؾعـً ِٕٙـج عٍّـج ٌٍـٕ٘ ٨ ، دٗ ثٌٕ٘ د١ٍغج
ٚ٘ـٛ ثٌّفٙـَٛ ثٌـيٞ ٠ذقـظ فـٟ عٍـُ ثٌذ٩غـز عٕـو ثٌمٌٟـجؽٕٟ ، ثٌٕ٘ ىثصـٗ

 .   فٟ ٕٙجعز ثٌٖعٌ

 :  ٕ٘بػخ اُْؼو أُوب٤٣ٌ اُجالؿ٤خ ك٢

فجٍَ ثٌمٌٟجؽٕٟ أْ ٕٙجعز ثٌذ٩غز صقضجػ إٌـٝ ِـٌثُ ٟٚـٛي  ٠مٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 734ٗ ، ثٌّٚوً ٔفْٗ، ثٌؾجفع (1)

ٞ، ًِٕٚٛ عذو ثٌٌفّٓ (2) ْ ثٌٌثدـع ثٌٙؾٌـ ِىضذـز ، ثصؾج٘جس ثٌٕمو ث٤هدٟ ِٓ ثٌؾج١ٍ٘ـز ٚفضـٝ ثٌمٌـ
 32ٗ، 7313، ث٤ٔؾٍٛ ث٠ٌٌّٚز

، ثٌى٠ٛـش، فـ٩ؿ ٌٌٍٕٖـ ٚثٌض٠ٍٛـعِىضذـز ثٌ، فٚٛي ِٓ ثٌذ٩غز ٚثٌٕمـو ث٤هدـٟ، ثّّجع١ً ث١ٌٚفٟ (3)

4111 ، ٗ73 .   
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ٚأٟـــجي  ثؽضٙـــود١ـــو أْ ِـــٓ ، ٨ٚ ٠ذٍـــ  ىٌـــه وـــً ِـــٓ أًثه، هًُ ٍٟٚـــخ
ٚ٘يث ثعضـٌثف دـأْ صقٚـ١ٍٙج دؾ١ّـع لٛث١ٕٔٙـج ، ث٨ؽضٙجه ١ّٕجي ِٕٙج ١ٚٔذج
٥ٌٚفىــجً صفــجٚس فــٟ صٚــٌفٙج فــٟ ٝــٌٚح ة ٌــ١ِ دــج٤ٌِ ث١ٌْــ١ٌ ف١مــٛي

. ٠ٚضمـٜٛ  عجٟٔ ٌٚٝٚح صٌو١ذٙج ِٓ ؽ١ّع ٘ـيٖ ثٌؾٙـجس ثٌضـٟ ىوـٌسُ ثٌّ
ٚدجٌّعٌفـز دؾ١ّـع ِـج ، عٍٝ ىٌه دجٌطذع ثٌفجةك ٚثٌفىـٌ ثٌٕجفـي ثٌٕجلـو ثٌٌثةـك

٠ُقضجػ إٌٟ ِعٌفضٗ فٟ ٘ـيٖ ثٌٚـٕجعز ِـٓ ففـع ثٌىـ٩َ ٚثٌمـٛث١ٔٓ ثٌذ٩غ١ـز 
ّٓ ٘يث ثٌىضجح ؽٍّز وذ١ٌر ِٕٙـج َٞ ف١ـجْ  ٘ـيث ٚلـو ٕـٙو ٌـٗ أدـٛ( 1) +ثٌضٟ صَ

ٚلـو ٙـٕ  ثٌٕـجُ فـٟ ىٌـه ةوضجدٗ ِٓ ثٌؾٛثِـع فـ١ٓ ٠مـٛي  ث٤ٔوٌْٟ دأْ
صٚج١ٔ  ٚأؽّعٙج ِـج ٚٝـعٗ ٕـ١نٕج ث٤ه٠ـخ ثٌقـجفع ثٌّضذقـٌ أدـٛ ثٌقْـٓ 

، (2) +ِم١ُ صِٛٔ ثٌّّْٝ ِٕٙجػ ثٌذٍغجء ٌّٚثػ ث٤هدـجء، فجٍَ ثٌمٌٟجؽٕٟ

ٟـز دعٍـُ . ث٤ٚي أٔٗ ٨ ٠ـوعٟ ٌىضجدـٗ ث٦فج ٘يث ٠فٌْ ٌٕج أ٠ٌِٓ عٕو فجٍَٚ
ٚثٌغجٟٔ أٔٗ ثؽضٙو فٕجي ِٕٙج ١ٚٔذج صّغـً فـٟ فّٙـٗ ثٌّنضٍـ  ٌعٍـُ ، ثٌذ٩غز

ــً  ــٗ ٚٔم ــ١ٓ دجعضّــجهٖ ثٌّٕطــك فــٟ ٔر٠ٌض ثٌذ٩غــز عــٓ ّــجدم١ٗ ِــٓ ثٌذ٩غ١
ثٌذقــظ فــٟ ثٌذ٩غــز ِــٓ دقــظ فــٟ ثٌٕــٛ  ثٌذ٩غــٟ إٌــٝ دقــظ فــٟ ثٌمــجْٔٛ 

 .   ثٌٖعٌ؟)لٛث١ٕٔٗ( ثٌذ٩غ١ز فٟ ٕٙجعز  . فّج ٟ٘ إىْ ِمج١٠ْٗ ثٌذ٩غٟ

: إْ ثٌٕمٍـز ثٌضـٟ أًثه٘ـج ثٌمٌٟـجؽٕٟ ٌٍذ٩غـز  ثٌمجْٔٛ ثٌذ٩غـٟ ثٌىٍـٟ
ــٟ  ــٝ دقــظ ف ــز إٌ ــٛثح ِٕفٚــٍز ٚأٙــٕجف د٩غ١ ــٟ أد صؾــجٍٚس ثٌذقــظ ف
ــج أوْــخ  ــز ِّ ــز ٨ ٩ِفرــجس ؽَة١ ــز عجِ ــ  ٔر٠ٌ ــز صؤٌ ــٛث١ٔٓ ِض٩فّ ل

 :   ٔرٌصٗ إٌٝ ث٤ٔٛث  ثٌذ٩غ١ز صضُْ دأ٠ٌِٓ

 .    دجٌٕرٌ ثٌٝ أٍٙٙج ثٌىٍٟثعضذجً ث٤ٔٛث  غ١ٌ ِْضذجٔز إ٨

.  ثٌٕرٌ إٌٝ ثٌع٩لجس ثٌمجةّز د١ٓ ث٤ٔٛث  هثمـً ثٌمـجْٔٛ ثٌىٍـٟ ثٌعـجَ
(3  ) 

ٚٝـع ، ثٔط٩لج ِٓ ٘ـيث ث٨ؽـٌثء ثٌذ٩غـٟ ثٌّضّغـً فـٟ لـٛث١ٔٓ و١ٍـز
 .   ٔيوٌ ِٕٙج، ثٌمٌٟجؽٕٟ ٔر٠ٌضٗ فٟ ٕٙجعز ثٌٖعٌ

 :  ٝٓب٤ٛزٚ اُْؼو ٓلّٜٞ هبٕٗٞ
ٔٙــُ ٌــُ أغ١ــٌ ، ْٛ دّفٙــَٛ ثٌٖــعٌ ِٚج١٘ضــٗثٌٕمــجه ٚثٌذ٩غ١ــ ٌٟمــو عٕــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 30ٗ ، ثٌّٕٙجػ (1)

ٓ، 75ٗ ، 7َ، ثٌذقٌـ ثٌّقـ٠١، ثدٛـ ف١ـجْ (2) ظـجٌ٘ر ثٌٖـعٌ عٕــو ، ِقّــو ثٌقـجفع ثٌٌّٚـٟ : ّٝـ
   . 301ٗ، 4112هثً ث٤ِجْ ، 7ػ، فجٍَ ثٌمٌٟجؽٕٟ

   321ٗ ، ظجٌ٘ر ثٌٖعٌ عٕو ثٌمٌٟجؽٕٟ، ِقّو ثٌقجفع ثٌٌّٟٚ : ثٔرٌ (3)
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غ١ـٌ ، ؽٌٛ٘ ثٌع١ٍّـز ثٌٖـع٠ٌز دجعضذجًٖ فْذ٠ُٙضؾجٍٚٚث ثٌذقظ فٟ ٕىٍٗ 
فـٗ دأٔـٗ ةوـ٩َ ِـٍْٛٚ ِمفّـٝ ِـٓ ٕـأٔٗ أْ ٠قذـخ إٌـٝ أ ٌّ ْ ثٌمٌٟجؽٕٟ ع

ٖ إ١ٌٙـج ِـج لٚـو صى٠ٌٙـٗ، ثٌٕفِ ِج لٚـو صقذ١ذـٗ إ١ٌٙـج ٌّ ٌضقّـً دـيٌه ، ٠ٚىـ
ِٚقجوــجر ، ٠ضٞــّٓ ِــٓ فْــٓ صن١١ــً ٌــٗدّــج ، عٍــٝ ٍٟذــٗ أٚ ثٌٙــٌح ِٕــٗ

أٚ لــٛر ٙــولٗ أٚ ، ِْــضمٍز دٕفْــٙج أٚ ِضٚــًٛر دقْــٓ ١٘ــأر صــأ١ٌ  ثٌىــ٩َ
.  . ٚوً ىٌه ٠ضأوو دّج ٠مضٌْ دـٗ ِـٓ إغـٌثح أٚ دّؾّٛ  ىٌه، لٛر ٌٕٙصٗ

 ٜفئْ ث٨ّضغٌثح ٚثٌضعؾخ فٌوز ٌٍٕفِ إىث ثلضٌٔش دقٌوضٙـج ثٌن١ج١ٌـز لـٛ
ٟ ِع ّجدم١ٗ فٟ صع٠ٌـ  ثٌٖـعٌ ِـٓ ف١ـظ فٙٛ ٠ٍضم (1)، +ثٔفعجٌٙج ٚصأعٌ٘ج(

ٌىٕٗ ٠نجٌفُٙ فٟ ٘ـيث ثٌضع٠ٌـ  ، دأْ ثٌٖعٌ ةو٩َ ٍِْٛٚ ِمفٝ+، ثٌٖىً
ــأع١ٌ ــز ثٌض ــٝ ٔجف١ ــَ عٍ ــظ ثٌضٌو١ ــخ ، ِــٓ ف١ ــٝ ثٌضقذ١ أٞ فّــً ثٌٖــعٌ عٍ

فٙــٛ ٕ٘ــج ٠ؤّــِ ٌط٠ٌمــز د٩غ١ــز مجٙــز دجٌف٩ّــفز ٚثٌّٕجٟمــز .  ٚثٌضٕف١ــٌ
ــٛ ــٓ ثٌّنــ١ ٌّفٙــَٛ ثٌٖــعٌ فٙ ــ  ِ ــجُ ِؤٌ ــ١ٓ ، +٩سةل١ عىــِ ثٌذ٩غ١

ثٌىــ٩َ ثٌّــٍْٛٚ ثٌّمفــٝ ثٌــيٞ ة ٘ــٛ، ٚثٌٕمــجه لذٍــٗ ثٌــي٠ٓ ثعضذــٌٚث ثٌٖــعٌ
ٟٚ٘ ثٌمجعور ثٌضٟ ٚٝـعٙج لوثِـز دـٓ  +لُٚو إٌٝ ٍٚٔٗ ٚصمف١ضٗ لًٚوث أ١ًٌٚج

ــٌ ــٛي (2) ؽعف ــٗ ةل ــٍْٛٚ، فــ١ٓ ٠عــٌف ثٌٖــعٌ دأٔ ــٝ، ِ ــٝ ، ِمف ــوي عٍ ٠
فئّٔٙـج ٠نضٍفـجْ دعـو  ٚإْ صمجٟعج ثٌضع٠ٌفـجْ فـٟ ؽَة١ـز ثٌٖـىً.  (3) ِعٕٝ+

. ففــٟ لــجْٔٛ ثٌمٌٟــجؽٕٟ ثٌغج٠ــز ِٕــٗ ثٔفعــجي ثٌــٕفِ  ىٌــه فــٟ صقو٠ــو ثٌغج٠ــز
د١ّٕـــج ٘ـــٟ عٕـــو أ٘ـــً ثٌٕمـــو ثٌمـــوثِٝ غج٠ـــز أم٩ل١ـــز ، دجٌضٌغ١ـــخ ٚثٌضٕف١ـــٌ

ثٌى٩َ ثٌّقىُ ٔرّج ٚٔغٌث ٌٍٛعع ٚثٌقـع عٍـٝ ة ثؽضّجع١ز فجٌعٌح ثصنيٚث
   (4).  +ثٌّٚجٌـ

 :  هبٕٗٞ أُؼب٠ٗ

ى٘ــجْ عــٓ ثٌٚــًٛر ثٌقجٙــٍز فــٟ ث٤ة:  ج ثٌّعٕــٟ أٔــ٠ٗعــٌف فجٍِــ
ث١ٕ٨جء ثٌّٛؽٛهر فٟ ث٤ع١جْ فىـً ٕـٟء ٌـٗ ٚؽـٛه مـجًػ ثٌـي٘ٓ فئٔـٗ إىث 

ٕٚ٘ــج  . (5)..+ أًهًن فٚــٍش ٌــٗ ٙــًٛر فــٟ ثٌــي٘ٓ صُطــجدك ٌّــج أهًن ِٕــٗ.
٠ٖــ١ٌ إٌــٝ أْ ث٤ٕــ١جء ثٌنجًؽ١ــز ثٌّٛؽــٛهر فــٟ ثٌٛثلــع ثٌقْــٟ ثٌضــٟ ٌٙــج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   17ٗ ، ثٌّٕٙجػ، ثٌمٌٟجؽٕٟ (1)

إ٨ أْ لوثِـز ٠ؤوـو أْ ، ًغُ ِج ٠فُٙ ِٓ ٘يث ثٌضع٠ٌ  أْ فـو ثٌٖـعٌ ٘ٛـ ٘ـيٖ ثٌعٕجٌٙـ ث٤ًدعـز (2)
  . ثٌٖعٌ ٘ٛ ثةض٩ف ٘يٖ ثٌعٕجٌٙ دعٞٙج دذعٜ

عُ مفجؽـز : صقم١ـك، ٔمـو ثٌٖـعٌ، أدٛ ثٌفٌػ لوثِز دـٓ ؽعفٌـ (3) هثً ثٌىضـخ ثٌع١ٍّـز ، ِقّـو عذـو ثٌّٕـ
  . 02ٗ (، س ه ) د١ٌٚس

   . 744ٗ، ثٌّٕٙجػ (4)

   72ٗ ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (5)
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ًٌ ى١ٕ٘ـزٌ ِمجدٍـزٌ ٌ . ٕٚ٘ـجن ِـٓ  ٙـج فـٟ ثٌـي٘ٓ ٘ـٟ ثٌّمٚـٛهر دجٌّعـجٟٔٙٛ
٠ٌٜ أٔٗ ١ٌِ فٟ و٩َ ثٌمٌٟجؽٕٟ عـٓ أٔقـجء ٚؽـٛه ثٌّعـجٟٔ ٕـٟء ؽو٠ـو 
ــج  ــجٟٔ ٚؽــٛهث ع١ٕ١ ــه ِــٓ أْ ٌٍّع ــٟ ىٌ ــز ف ــٗ ثٌّٕجٟم ــج لجٌ ــٌهه ِ ــً ٘ــٛ ٠ د

ٚثٌٛؽـٛه ثٌنطـٟ ثّـضغٕجٖ ( 1).  ٚٚؽٛهث ى١ٕ٘ج ٚٚؽٛهث ٌفر١ج ٚٚؽٛهث مط١ـج
ٚ لو صموَ ثٌى٩َ فـٟ وغ١ـٌ ِّـج ٠ؾـخ ة ٠مٛيثٌمٌٟجؽٕٟ ِٓ ٕٙجعضٗ ف١ٓ 

 .   (2) فٟ ث٤ٌفجظِعٌفضٗ ِٓ ثٌّعجٟٔ ِٓ ف١ظ صٛؽو 

ٚأْ ٖٔـفع ىٌـه ، دمٟ أْ ٔضىٍُ ث٢ْ ف١ٙج ِٓ ف١ظ صٛؽو فٟ ثٌـي٘جْٚ
ــي٘ٓ ِّــج ٠ضأوــو  ــك دٙــج ِــٓ ؽٙــز ٚؽٛه٘ــج مــجًػ ثٌ ــج ٠ضعٍ ــيوٌ دعــٜ ِ د

ِّج ٠ضعٍك دؾٙـز ٚأْ ْٔضوًن ِج ٌعٍٕج ٌُ ٔيوٌٖ ، ِعٌفضٗ فٟ ٘يٖ ثٌٕٚجعز
. فأِج ثٌٛؽٛه ثٌيٞ ٌٙج ِٓ ؽٙز ثٌن٠ ف١ٍِ ثٌـضىٍُ ف١ـٗ  ٚؽٛه٘ج فٟ ث٤ٌفجظ

٘ــيث ثٌضٚــًٛ ث٤ّٚــع ٌٍّعــجٟٔ أهٜ دــٗ . ٚ (3) +ِــٓ ِذــجها ٘ــيٖ ثٌٚــٕجعز
إٌــٝ ثٌذقــظ فــٟ ِٚــجهً٘ج ٚألْــجِٙج ٚثٌع٩لــجس ثٌضــٟ د١ٕٙــج ٚث٦غّــجٛ 

 .   ف١ٙج

فـــٟ ِٚـــوً  : ث٘ـــضُ فـــجٍَ ثٌمٌٟـــجؽٕٟ دجٌذقـــظ ِٚـــجهً ثٌّعـــجٟٔ
٨ ٠ضــأصٝ ٔرّــٗ عٍــٝ ة٠ٚؤوــو أْ ٔرــُ ثٌٖــعٌ ِــٓ ٘ــيٖ ثٌٕجف١ــز ، ثٌّعــجٟٔ

: ث١ٌّٙتــجس ٚث٤هٚثس  أوّــً ِــج ٠ّىــٓ ف١ــٗ إ٨ دقٚــٛي ع٩عــز إٔــ١جء ٚ٘ــٟ
ٚث١ٌّٙتــجس صقٚــً فــٟ ؽٙضــ١ٓ  ثٌذ١تــز ثٌطذ١ع١ــز ٚثٌذ١تــز ( 4) ٚثٌذٛثعــظ+

 .   ثٌٍغ٠ٛز

أ١ٔمـز ، ّطـجع١ُٟذـز ثٌ، فْٕز ثٌٛٝـع، ثٌٕٔء فٟ د١تز ِعضوٌز ثٌٙٛثء
 .   ِّضعز ِٓ وً ِج ٥ٌغٌثٛ ث٨ْٔج١ٔز دٗ عٍمز، ثٌّٕجظٌ

ــ١ٓ ثٌفٚــقجء ث٤ٌْــٕز ثٌّْــضع١ٍّٓ ٥ٌٔجٕــ١و ثٌّم١ّــ١ٓ  ٚ ثٌضٌعــٌ  د
 (  5).  ٥ٌٍٚثْ

ٚ٘ـٛ ًأٞ ل١ـً ، ٚإىث وجْ ٥ٌعٌ ثٌذ١تٟ هًٚ ٠ؤه٠ٗ فٟ ٕٙجعز ثٌٖعٌ
ثٌعٌد١ــز إى ٔؾــو ثٌىغ١ــٌ ِــٓ ث٤مذــجً فــٟ وضــخ ثٌٕمــو ، دــٗ لذــً ثٌمٌٟــجؽٕٟ

، صٌٚٞ و١  ٕىٍش ثٌذ١تز ِٚوً ٕقي ل٠ٌقـز ثٌٖـجعٌ ِٚٚـوًث ٦ٌٙجِـٗ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِقّـو  : ًثؽـع، ثٌٛؽٛه ثٌنطٟ ٠غٕٟ عٓ ثٌّْع ثٌّذجٌٕـ ِـٓ ثٌّـضٍفع ٚثٌنـ٠ ٘ٛـ ٕـىً ث٨ٌفـجظ (1)
   51ٗ ، ظجٌ٘ر ثٌٖعٌ : ثٌٌّٟٚ

  . ثٕجًر ثٌٝ ثٌؾَء ثٌّفمٛه ِٓ ثٌىضجح ٚ٘ٛ ث٤ٌفجظ (2)

   73ٗ ، ثٌّٕٙجػ (3)

 21ٗ ، ثٌّٕٙجػ (4)

   21ٗ ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (5)
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ل١ـً ٌىغ١ـٌ ٠ـج أدـج ٙـنٌ و١ـ  ة فٙيث ثدٓ لض١ذز ٠ـٌٚٞ ٌٕـج مذـٌث عـٓ وغ١ـٌ
صٚـــٕع إىث عْـــٌ ع١ٍـــه لـــٛي ثٌٖـــعٌ؟ لـــجي أٟـــٛف فـــٟ ثٌٌدـــج  ثٌّن١ٍـــز 

٠ٚمـجي أ٠ٞـج ، ٚث٠ٌٌجٛ ثٌّعٖذز ف١ًْٙ عٍٝ إًٔٙٗ ٠ٌْٚ  إٌـٟ أفْـٕٗ
و  ٕـجًه ثٌٖـعٌ دّغـً ثٌّـجء ثٌؾـجًٞ ٚثٌٖـٌف ثٌعـجٌٟ ٚثٌّىـجْ أٔٗ ٌُ ٠ْض

ٌضٚـذـ لجٔٛٔـج ٟذ١ع١ـج ، فٙيث ٨ ٠عٕٟ دع١ِّٛز ثٌمجعـور، (1) +ثٌنٌٞ ثٌنجٌٟ
فــ٩ ٠ٚــٕع ٨ٚ ٠ــوًُ ث٤هح إ٨ فــٟ ٙــٍضٗ ، صقىــُ ف١ــٗ ثٌٌج٠ــز ثٌٛٝــع١ز

 .   دجٌذ١تز دّعٕج٘ج ثٌعجَ

١تـز ٚصأع١ٌثصٙـج ٨ ٠ىضفٟ ثٌٖجعٌ عٕـو ثٌمٌٟـجؽٕٟ دّـج ٠ْـضّوٖ ِـٓ ثٌذ
)ّٚــجةً( ٠عضــو دٙــج ٚ٘ــٟ ثٌعٍــَٛ ثٌّضعٍمــز  ٚإّٔــج ٨ دــو ٌــٗ ِــٓ أهٚثس، ف١ــٗ

ٚٝــ١ج  ثٌمْـــُ ث٤ٚي ِــٓ وضجدـــٗ ، (2) دج٤ٌفــجظ ٚثٌعٍــَٛ ثٌّضعٍمـــز دجٌّعــجٟٔ
ــٟ لْــُ  ــج ؽــجء ف ــضتٕجُ دّ ــوً ِمج١٠ْــٙج دج٨ّ ــج ٔم ــجظ ٠ؾعٍٕ ثٌنــجٗ دج٤ٌف

أِـج ثٌعٍـَٛ ، لجصٙـجِـٓ ف١ـظ ِج١٘ضٙـج ِٚٚـجهً٘ج ٚألْـجِٙج ٚع٩، ثٌّعجٟٔ
ثٌّضعٍمـــز دجٌّعـــجٟٔ فٙـــٟ ثٌضـــٟ فٚـــً ف١ٙـــج ثٌمـــٛي فـــٟ ثٌمْـــُ ثٌغـــجٟٔ ِـــٓ 

   . (3) وضجدٗ

، ٨ صضٛل  ِمج١٠ِ إٔضـجػ ثٌّعٕـٝ عٕـو ثٌمٌٟـجؽٕٟ عٕـو ِـج ْىوـٌ آٔفـج
فٕٙـج ٠مـ  عٕـو ، دجعضذـجً ِٚـوً٘ج ثٌٕفْـٟ، دً صضعوث٘ج إٌٝ دٛثعظ ٔفْـ١ز

. ٠ّٚغـً  ٚ٘ـٛ ثٌّٕطٍـك ثٌٕفْـٟ، أفو أُ٘ ثٌّٕطٍمجس ثٌٖع٠ٌز عٕو ثٌٖعٌثء
 .   : ث٤ٌٟثح ٚث٢ِجي عٍٝ ىٌه دم٠ٌٕض١ٓ ّ٘ج

فٕٙـج ، ث٤ٌٟثح ٚصعضـٌٞ أ٘ـً ثٌٌفـً إٌـٝ ِـج عج٘ـوٖٚ ِٚـٓ فـجًلٖٛ
 .   ثٌوٚثفع ثٌٛؽوث١ٔز ٟ٘ ثٌضٟ صقٌن ثٌٖجعٌ ٚصذعغٗ عٍٝ ثٌمٛي

ٚ٘ـٛ ٕ٘ـج ٠ضمـجٟع ِـع ثٌٕمـجه ، ث٢ِجي ٟٚ٘ ِقفَ ٔفْـٟ ٌمـٛي ثٌٖـعٌ
فّــٓ إٔــٌٙ ِــج ، إْ ٌــُ ٔمــً ثٔــٗ صــأعٌ دٙــُ، ثعــظ ثٌٖــع٠ٌزثٌمــوِجء فــٟ ثٌذٛ

ففرضٗ ٌٕج وضـخ ثٌضـٌثط ٘ـيث ثٌـٌأٞ عـٓ أدـٟ عذ١ـور فـٟ م١ـٌ ثٌٖـعٌ فـ١ٓ 
، إىث ًغــخ  ١ٍ٘ٚــٌ، ثٌمــ١ِ إىث ًوــخ ٚث٤عٖــٝ إىث ٟــٌح : ثِــٌج لــجي

 .   ٚثٌٕجدغز إىث ً٘خ

ٚ ٌّج وجٔش ثٌّعجٟٔ فـٟ ًأ٠ـٗ ٨ صنـٌػ عـٓ ثٌٛٙـ  أٚ ثٌضٖـذ١ٗ أٚ 
ثٕــضٌٟ عٍــٝ ثٌٖــجعٌ ١ٌىــْٛ ٕــعٌٖ أوغــٌ صــأع١ٌث فــٟ ، ثٌضــج٠ًلثٌقىّــز أٚ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 13ٗ، هثً ثٌّعجًف، أفّو ِقّو ٕجوٌ : صقم١ك، 7ػ ، ثٌٖعٌ ٚثٌٖعٌثء، ثدٓ لض١ذز (1)

   . 27ٗ ، ثٌّٕٙجػ (2)

  . ِٚج دعو٘ج 3ًثؽع ثٌّٕٙجػ ٗ  (3)
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صىــْٛ ٌــٗ ِعٌفــز دٕعــٛس ث٤ٕــ١جء ثٌضــٟ ِــٓ ٕــأْ ثٌٖــعٌ أْ ةثٌٕفــُٛ أْ 
ٌّٚعٌفز ِؾجًٞ أًِٛ ثٌـو١ٔج ٚأٔقـجء صٚـٌف ث٤ٍِٕـز ، ٠ضعٌٛ ٌٛٙفٙج

ٚأْ صىــْٛ ٌـــٗ لــٛر ٩ِفرــز ٌّـــج ٠ٕجّــخ ث٤ٕــ١جء ٚثٌمٞـــج٠ج ، ٚث٤فــٛثي
ٙٙج ٚلٞــــج٠ج ِضموِــــز صٖــــذٗ ثٌضــــٟ فــــٟ ثٌٛثلعــــز ِــــٓ إٔــــ١جء أمــــٌ صٖــــذ

ــُ صٕٖــتٗ دمعــز فجٝــٍز . ،. ثٌقــجي ٨ٚ فــٟ ، .فمٍّــج دــٌ  فــٟ ثٌّعــجٟٔ ِــٓ ٌ
لـو ى٘ـخ فـجٍَ ثٌمٌٟـجؽٕٟ ٚ( 1)..+ ث٤ٌفجظ ِٓ ٌُ ٠ٕٖـأ دـ١ٓ أِـز فٚـ١قز.

ٜ فـٟ ٔفْـٗ ١ٌـضّىٓ ِـٓ لـٛي  ًٛ إٌٝ أْ ثٌٖـجعٌ ٠قضـجػ إٌـٝ ٚؽـٛه عـ٩ط لـ
 .   ٔعز: لٛر فجفرز ٚلٛر ِجةَر ٚلٛر ٙج ثٌٖعٌ

وجٔــش ثٌمــٛر ثٌقجفرــز ِنضٚــز دن١ــج٨س ثٌفىــٌ ٚ٘ــٟ ِــج ٠ّىــٓ ٚإىث 
صْـــ١ّضٗ دجٌـــيثوٌر ثٌٛثع١ـــز ثٌضـــٟ صنضـــَْ ثٌٚـــًٛ ٚثٌّعـــجٟٔ فضـــٝ ٠ـــضُ 

فــئىث أًثه ِــغ٩ أْ ٠مــٛي ة، ثّــضوعجج٘ج عٕــو لــٛي ثٌٖــعٌ فــٟ أٞ غــٌٛ
غٌٝج ِج فٟ ١ْٔخ أٚ ِو٠ـ أٚ غ١ٌ ىٌه ٚؽـو م١جٌـٗ ث٩ٌةـك دـٗ لـو أ٘ذضـٗ 

ٚثٌمٛر ثٌّجةَر ِنضٚـز دـجٌض١١َّ دـ١ٓ ِـج ٩٠ةـُ ثٌـٕرُ  (2) +جفرزٌٗ ثٌمٛر ثٌق
ـّ ِٕـٗ ـّ ِٚـج ٨ ٠ٚـ ١ّ٠ـَ ث٦ْٔـجْ ِـج ٩٠ةـُ ة، ِٚج ٨ ٩٠ةّٗ ٚد١ٓ ِج ٠ٚـ

ثٌّٛٝع ٚثٌٕرُ ٚث٤ٍّٛح ٚثٌغٌٛ ِّج ٨ ٩٠ةُ ىٌـه ِٚـج ٠ٚــ ِٚـج ٨ 
ُّ دعــٜ ( 3) +٠ٚـــ فــئْ ةثٌمــٛر ثٌٚــجٔعز ٘ــٟ ثٌضــٟ صضــٌٛٝ ثٌعّــً فــٟ ٝــ

ــٝ أؽــَثء ث٤ ــز ٚثٌّــيث٘خ ث٤ّــٍٛد١ز إٌ ــجس ثٌٕر١ّ ٌفــجظ ٚثٌّعــجٟٔ ٚثٌضٌو١ذ
ٚدجٌؾٍّـز ثٌضـٟ صضـٌٛٝ ؽ١ّـع ِـج ، ٚثٌضـوًػ ِـٓ دعٞـٙج إٌـٝ دعـٜ، دعٜ

٘ـيٖ ثٌمـٛر ٚظ١فضٙـج صْٕـ١م١ز صمـَٛ عٍـٝ ٚ (4) صٍضتُ دٗ و١ٍجس ٘يٖ ثٌٚـٕجعز+
ــٛي ثٌٖــعٌٞ ــضؼ عٕٙــج ثٌم . ٚوٍّــج وــجْ فــع  أّــجُ ثٌضٕرــ١ُ ٚثٌضٌو١ــخ ٠ٕ

ثٌمــٜٛ أوذـٌ وجٔـش ٕـجع٠ٌضٗ ألــٜٛ فٙـٟ ثٌّٖـىٍز ٌٍطذــع  ثٌٖـجعٌ ِـٓ ٘ـيٖ
ــوٜ ثٌٖــجعٌ ــعة ٤ْ، ٌ ــٕرُ ٙــٕجعز آٌضٙــج ثٌطذ ــع ٘ــٛ ثّــضىّجي  ثٌ . ٚثٌطذ

ٚثٌذٚـ١ٌر دجٌّـيث٘خ ٚث٤غـٌثٛ ثٌضـٟ ِـٓ ، ٌٍٕفِ فٟ فُٙ أّـٌثً ثٌىـ٩َ
ٚعٓ ٌٟق ثلضذـجُ ثٌّعـجٟٔ  . (5) +ٕأْ ثٌى٩َ ثٌٖعٌٞ أْ ٠َُٕقٝ دٗ ٔقٛ٘ج

، ٌؽعٙــج إٌــٝ ٔفْــ١ز ثٌٖــجعٌ ثٌذجعغــز عٍــٝ لــٛي ثٌٖــع٠ٌ، ٚو١ف١ــز ثؽض٩دٙــج
ٚ ٘ــٟ أِــًٛ صقــوط ة : ثٌذْــ٠ ٚثٌمــذٜ ٚثؽضّــج  ثٌذْــ٠ ٚثٌمــذٜ ٚ٘ــٟ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 24ٗ ، ثٌّٕٙجػ (1)

  . 24ٗ ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (2)

 . 23ٗ ، ثٌّٕٙجػ (3)

 . 23ٗ ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (4)

 .733ٗ ، ّٚوً ٔفْٗثٌ (5)
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ٌىْٛ صٍه ث٤ِـًٛ ِّـج ٠ٕجّـذٙج ٠ٚذْـطٙج ، عٕٙج صأعٌثس ٚثٔفعج٨س ٌٍٕفُٛ
أٚ ٠ٕجفٌ٘ج ٠ٚمذٞٙج أٚ ٨ؽضّـج  ثٌذْـ٠ ٚثٌمـذٜ ٚثٌّٕجّـذز ٚثٌّٕـجفٌر فـٟ 

فٙٛـ ٠ذـ١ٓ ثٌط٠ٌمـز ثٌضـٟ ٠ضقـٌن دٙـج ثٌٖـجعٌ ثٌـٝ  . (1) +ث٤ٌِ ِٓ ٚؽٙـ١ٓ
ٚث٨ًصّـجٛ ٥ٌِـٌ ، فج٨ًص١جؿ ٥ٌٌِ ثٌْجً ٠ؤهٞ ثٌٝ ثٌّوؿ، ِعٕٝ ِع١ٓ

 .   ثٌٞجً ٠ؤهٞ ثٌٝ ثٌٙؾجء أٚ ثٌيَ

 :  هبٕٗٞ اُج٤٘خ اُْؼو٣خ

لٛثعـو ثٌٚـٕجعز ـ  فـٟ ثٌمْـُ ثٌـيٞ مٚـٗ ٌٍـٕرُـ ٠قوه ثٌمٌٟـجؽٕٟ 
ئْ ةثٌٕفٛى فـٟ ِمجٙـو ثٌـٕرُ ٚأغٌثٝـٗ ف، (2) ثٌضٟ ع١ٍٙج صمَٛ ِذجٟٔ ثٌٕرُ

ٚفْٓ ثٌضٌٚف فٟ ِيث٘ذٗ ٚأٔقجةٗ إّٔج ٠ىٛٔجْ دمـٜٛ فى٠ٌـز ٚث٘ضـوثءثس 
ٚ٘يٖ ثٌمٜٛ ِؾضّعز صّغً ثٌطذـع  (3) مج٠ٌٟز صضفجٚس ف١ٙج أفىجً ثٌٖعٌثء+

ٌوٜ ثٌٖجعٌ ٚثٌموًر عٍٝ ثّضقٞجً ثٌّعـجٟٔ ٚثٌضٚـٌف ف١ٙـج هثمـً د١ٕـز 
 :   . ٚ٘يٖ ثٌمٜٛ ٟ٘ ثٌم١ٚور

وًر عٍٝ عٌٛ ثٌّعـجٟٔ ثٌضـٟ ٠عٌٝـٙج وأٔـٗ ِـٓ ٚفـٟ ل٠ٌقضـٗ ثٌم
ّٚــؾ١ضٗ ٚ٘ــٛ ثٌمٚــو ِــٓ لٌٛــٗ ةثٌمــٛر عٍــٝ ثٌضٖــذ١ٗ ف١ّــج ٨ ٠ؾــٌٞ عٍــٝ 
ــٝ ثٌْــؾ١ز ٠ٚٚــوً عــٓ  ثٌْــؾ١ز ٨ٚ ٠ٚــوً عــٓ ل٠ٌقــز دّــج ٠ؾــٌٞ عٍ

 (  4) +ل٠ٌقز

ثٌموًر عٍٝ إهًثن ِمجٙو ثٌٖعٌ ِٚعج١ٔٗ ثٌضٟ ٠ْعٝ ٌضؾْـ١و٘ج فـٟ 
ثٌٟ دٕجء فٚٛي ثٌمٚجةو عٍٝ ِج ٠ؾخ ٚثمض١ـجً ِـج ٔرّٗ ٟ٘ ثٌضٟ صٍٛٙٗ 
ٚ٘يث ثٌضٚـًٛ ٠ٕـَ  ف١ـٗ إٌـٟ ثٌٕرـٌ إٌـٟ ثٌع١ٍّـز  . (5) ٠ؾخ ٌٙج ِٓ ثٌمٛثفٟ

ٚ٘ـــٛ صٚـــًٛ ٠ضفـــك ِـــع ، ثٌٖـــع٠ٌز أٔٙـــج وـــً ِضىجِـــً ِضـــٌثد٠ ثٌعٕجٙـــٌ
٨ ، صٚــًٛثس ثٌذ٠ٛ١ٕــز ثٌضــٟ صٕرــٌ إٌــٝ ثٌعّــً فــٟ إٟــجً صٚــًٛ ٕــٌّٟٛ

ٗ ٠ْـضّو٘ج ِـٓ صفجعٍـٗ ِـع دم١ـز ث٤ؽـَثء ل١ّز ٌٍؾَء فـٟ فـو ىثصـٗ دـً ل١ّضـ
ثٌيٞ ٘ٛ وً ٚظ١فٟ ٨ صفُٙ ف١ـٗ ٚظ١فـز ثٌعٕٚـٌ ثٌٛثفـو إ٨ ، ثٌّىٛٔز ٌٍىً

 .   فٟ ظً ثٌضًٚٛ ثٌٛظ١فٟ ٌذجلٟ ثٌعٕجٌٙ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 77ٗ ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (1)

ٌٍٖعٌ أهٚثس ٠ؾخ إعـوثه٘ج لذـً ٌِثّـٗ ٚ : ٠ذوٚ فٟ ٘يث ثٌّٕقٝ ثٔٗ ثّضٍُٙ ثدٓ ٟذجٟذج فٟ لٌٛٗ (2)
دـجْ ثٌنٍـً ف١ّـج ، ٚٚصىٍ  ٔرّـٗ فّـٓ صعٚـش ع١ٍـٗ ثهثر ِـٓ ثهٚثصـٗ ٌـُ ٠عّـً ٌـٗ ِـج ٠ضىٍفـٗ ِٕـٗ

  . ٠ٕرّٗ ٌٚقمضٗ ثٌع١ٛح ِٓ وً ؽٙز

   . 733ٗ ، ٙجػثٌّٕ (3)

   . 411ٗ ، ثٌّٕٙجػ (4)

 . 411ٗ ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (5)
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صضٕجّــخ ف١ٙــج ثٌّعــجٟٔ ، ثٌمــوًر عٍــٝ صٚــًٛ ٙــًٛر و١ٍــز ٌٍمٚــ١ور
.  فٛفـور ثٌمٚـ١ور ثٌضـٟ ٠ٕٖـو٘ج صٕجّـذ١ز ِٚضعـوهر ث٤غـٌثٛ، ٚث٤غـٌثٛ
ــ  ٠ىــْٛ  فٙــٛ ٠ٕٖــو ــج ٠ّىــٓ ٚو١ : ٙــًٛر ٌٍمٚــ١ور صىــْٛ دٙــج أفْــٓ ِ

 (  1). إٖٔجج٘ج أفًٞ

 .   ثٌموًر عٍٝ ثؽض٩ح ثٌّعجٟٔ ِٓ ؽ١ّع ؽٙجصٙج

 .   ثٌموًر عٍٝ ٩ِفرز ثٌٛؽٖٛ ثٌضٟ دٙج ٠مع ثٌضٕجّخ د١ٓ ثٌّعجٟٔ

ِٚـٓ ، ثٌموًر عٍٝ ث٨٘ضوثء ثٌٝ ثٌعذـجًثس ثٌقْـٕز ِـٓ ؽٙـز ثٌٛٝـع
 .   ٝ ثٌّعجٟٔٔجف١ز ثٌو٨ٌز عٍ

ثٌمــوًر عٍــٝ ثٌضن١ــً فــٟ صْــ١١ٌ صٍــه ثٌعذــجًثس ِضَٔــز ٚدٕــجء ِذجه٠ٙــج 
 .   عٍٝ ٔٙج٠جصٙج ٚٔٙج٠جصٙج عٍٝ ِذجه٠ٙج

ـــٗ  ـــٗ ث١ٌ ـــَ ٚثٌنـــٌٚػ ِٕ ـــٝ ف١ ـــَ ثٌ ـــجس ِـــٓ ف١ ـــٝ ث٨ٌضف ـــوًر عٍ ثٌم
 .   ٚثٌضًٛٙ دٗ ث١ٌٗ

ـــٝ  ـــج عٍ ـــخ فٚـــٛي ثٌمٚـــ١ور ٚثٌٚـــجق ثؽَثةٙ ـــٝ صٌو١ ـــوًر عٍ ثٌم
 .   ٌٕفُٛ ٨ٚ صٕفٌ ِٕٙجثًٌٚٛر ثٌضٟ صٌصجؿ ث١ٌٙج ث

ٚثٌمٛر ثٌعجٌٕر صضّغً فٟ ثٌموًر عٍٝ ص١١ّـَ فْـٓ ثٌىـ٩َ ِـٓ لذ١قـٗ 
 .   دجٌٕرٌ إٌٝ ٔفِ ثٌى٩َ ٚدجٌْٕذز ثٌٝ ثٌّٛلع ف١ٗ ثٌى٩َ

ٟ٘ دّغجدز ثٌمجْٔٛ ثٌذ٩غٟ ثٌـيٞ ٚٝـعٗ ٌـٕرُ ، ٚ ٘يٖ ثٌمٜٛ ثٌعٌٖ
فـٟ وضجدـٗ  . ِٚٓ أُ٘ ّـّجس لـجْٔٛ د١ٕـز ٚٚفـور ثٌمٚـ١ور ثٌمٚجةو ٚأد١ٕضٙج

ــجػ ــز، ثٌّٕٙ ــو ، ثٌضٕجّــذ١ز ٚثٌّٕطم١ ــجٚي ثٌٕم ــٟ صٕ ــأٌٛف ف ــيٌه صؾــجٍٚ ثٌّ ٚد
٦مـٌػ ثٌذ٩غـز إٌـٝ ، ١ٌٞع لٛثعـو صٞـذ٠ دٕـجء ثٌمٚـ١ور، ٌٍمٛي ثٌٖعٌٞ

. ٌــيث ٔؾــوٖ  ف١ــَ ثٌٕمــو ِــج هثَ ثٌّؾــجي ثٌــيٞ دٕــٟ ع١ٍــٗ ِٕٙجؽــٗ ٘ــٛ ثٌٖــعٌ
 .   ٠وِؼ دعٜ ثٌّعج١٠ٌ ثٌٕمو٠ز فٟ ثٌمٛثعو ثٌذ٩غ١ز

ِذجفظ ثٌمٌٟجؽٕٟ ثٌذ٩غ١ز صنضٍ  عٓ ثٌّـأٌٛف فـٟ ثٌّذجفـظ صىجه 
ـــز ثٌٖـــجةعز ـــوٖ فـــٟ ثٌّعـــجٟٔ فـــٛي ثٌٚـــقز ، ثٌذ٩غ١ ـــُ ٠عـــو ثٌذقـــظ عٕ فٍ

ٚث٦ٙــجدز فْــخ ث٨عضذــجًثس ثٌذ٩غ١ــز ثٌضــٟ صٌثعــٟ ِمضٞــٝ ثٌقــجي دــ١ٓ 
ــٟ ، ثٌّــضىٍُ ٚثٌْــجِع ــجس ثٌّعــجٟٔ ف ــ  ١٘ت ــجٚي ِنضٍ ــٝ صٕ ــٗ إٌ ــً صؾجٍٚص د

. ٚدمــوً ِــج ٕــغٍضٗ د١ٕــز ثٌمٚــ١ور  ٤ٌفــجظٚفــٟ ث، ثٌــي٘ٓ ٚمــجًػ ثٌــي٘ٓ
ث٘ـضُ دـجٌمٜٛ ثٌفى٠ٌــز ، دّنضٍـ  عٕجٙـٌ٘ج ِـٓ ٌفــع ِٚعٕـٝ ٚدقـٌ ٚلجف١ــز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 41ٗ ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (1)
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ٚث٨٘ضوثءثس ثٌنج٠ٌٟز ـ وّج ١ّْ٠ٙج ـ ٤ٔٙج صٖىً ثٌمـوًر عٍـٝ ثّضقٞـجً 
 .   ثٌّعجٟٔ ٚثٌضٌٚف ف١ٙج هثمً د١ٕز ثٌم١ٚور

 مساجع البحح
، : ِقّـو ثٌقذ١ـخ دـٓ مٛؽـز صقم١ـك، ٍغجء ٌّٚثػ ث٤هدـجءِٕٙجػ ثٌذ، ـ أدٛ ثٌقْٓ فجٍَ ثٌمٌٟجؽٕٟ 

 .  )ه س( هثً ثٌىضخ ثٌٌٖل١ز
 7302، 7ٟ، د١ٌٚس، هثً ٙعخ، ثٌذ١جْ ٚثٌضذ١١ٓ، ـ أدٛ عغّجْ عٌّٚدٓ دقٌ ثٌؾجفع 
ػ لوثِـز دـٓ ؽعفٌـ  عُ مفجؽـز صقم١ـك، ٔمـو ثٌٖـعٌ، ـ أدٛـ ثٌفٌـ هثً ثٌىضـخ ثٌع١ٍّـز ، : ِقّـو عذـو ثٌّٕـ

 .   )ه س( د١ٌٚس
 .  7324، هثً ثٌّعجًف، : أفّو ِقّو ٕجوٌ صقم١ك، 7ػ ، ثٌٖعٌ ٚثٌٖعٌثء، ثدٓ لض١ذزـ  
فّٓ دـوٚٞ صٌؽّز ٚصقم١ـك، فٓ ثٌٖعٌ، ـ أًّطٟٛج١ٌِ  ٚس، )ه س(، هثً ثٌغمجفـز، : عذـو ثٌٌـ ، د١ٌـ

 .   ي دٕجْ
ي ِـٓ ثٌذ٩غـز ٚثٌٕمـو ث٤هدـٟ، ـ ثّّجع١ً ثٌٚـ١فٟ  ، ثٌى٠ٛـش، ِىضذـز ثٌفـ٩ؿ ٌٌٍٕٖـ ٚثٌض٠ٍٛـع، فٚٛـ

4111   . 
 ً ي ٠ًىٛـ ، ِؾٍـز فىٌـ ٚٔمـو، : ِٚـطفٝ ثٌٕقـجي صٌؽّـز، ثٌذ٩غـز ٚثٌٖـع٠ٌز ٚث١ٟٕٛ١ٌِ١ٌٙمـج، ــ دٛـ

 net.aljabriabed.www:  ثٌّٛلع ث٨ٌىضٌٟٚٔ
رُ، ـ فجِو ٙجٌـ ثٌٌد١عٟ  ء ٔر٠ٌـز ثٌٕـ ط ثٌٍغـز ثٌعٌد١ـز، ثٌمٌثءر ثٌٕجلور فٟ ٝٛـ ِىـز ، ٌِوَـ دقٛـ

 .   ٘ـ7271، ثٌّىٌِز
َ ثٌٖـعٌ، ــ ؽــجدٌ عٚــفًٛ  ثط ثٌٕمـوٞ ِفٙـٛـ ٠ز ثٌعجِــز ٌٍىضــجح، : هًثّــجس فــٟ ثٌضـٌـ ، ث١ٌٙتــز ثٌّٚـٌـ

ٟ5 ،7335  . 
ٞ، ـ عذجُ ًف١ٍـز  ْ ثٌغـجِٓ ثٌٙؾٌـ د١١ٓ إٌـٝ فـوٚه ثٌمٌـ ، ث٤عٌـ ث٤ًّـطٟ فـٟ ثٌٕمـو ٚثٌذ٩غـز ثٌعٌـ

 .   7333، ًِٕٖٛثس و١ٍز ث٢هثح ٚثٌعٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز دجٌٌدجٟ
ثْ لٞــج٠ج ثٌٕمــو ث٤هدــٟ عٕــو فــجٍَ ثٌمٌٟــجؽٕٟ  َ ، ـــ ِقّــو أه٠ـٛـ ًثس و١ٍــز ث٢هثح ٚثٌعٍـٛـ ِٕٖـٛـ

 .  4112، ثٌٌدجٟ، ث٨ْٔج١ٔز
 .   4112هثً ث٤ِجْ ، 7ػ، ظجٌ٘ر ثٌٖعٌ عٕو فجٍَ ثٌمٌٟجؽٕٟ، ـ ِقّو ثٌقجفع ثٌٌّٟٚ 
 .   7332، د١ٌٚس، ٌقإف٠ٌم١ج ثٌٖ، ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز ث٨ٙٛي ٚث٨ِضوثهثس، ـ ِقّو ثٌعٌّٞ 
ي ثٌٖـعٌثء، ـ ِقّـو دـٓ ّـ٩َ ثٌؾّقـٟ  ه ِقّـو ٕـجوٌ صقم١ـك، ٟذمـجس فقٛـ ، هثً ثٌّـؤٟ، : ِقّٛـ

 .   )ه س( ؽور
ٞ، ـ ًِٕٚٛ عذو ثٌٌفّٓ  ْ ثٌٌثدـع ثٌٙؾٌـ ِىضذـز ، ثصؾج٘جس ثٌٕمـو ث٨هدـٟ ِـٓ ثٌؾج١ٍ٘ـز ٚفضـٝ ثٌمٌـ

 .   7313، ث٤ٔؾٍٛ ث٠ٌٌّٚز
ــوٞ  ــج ثٌٕم ــور ٌضٌثعٕ ثءر ؽو٠ ـٌـ ــ ل ــجفٟ دؾــورأ، ـ ــٟ ثٌغم ــجهٞ ث٨هد ــو ث٤ٚي، دقــجط ِٕٚجلٖــجس ثٌٕ ، ثٌّؾٍ

7322   . 

http://www.aljabriabed.net/
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 صؾو٠و ثٌٌج٠ز ثٌذ٩غ١ز فٟ صق١ًٍ ثٌنطجح ثٌٖعٌٞ 

 َُؼ٤ل اُؾٖ٘ب٢ُ أٗٔٞمعب «االٍزؼبهاد ٝاُْؼو اُؼوث٢ اُؾل٣ش: » ًزبة

 ك . ها٣ٝخ ٣ؾ٤ب١ٝ 

  : ـ إٙبءح ؽٍٞ ك٣٘ب٤ٓخ اُلهً اُجالؿ٢ اُؾل٣ش 1

ثٌــيٞ وــجْ ٠ٙــضُ دــجٌمٌآْ ثٌىــ٠ٌُ ٚثٌٖــعٌ ـ غــٟ عــٌف ثٌضٕــجٚي ثٌذ٩
ــز ثٌقجٙــٍز ، ثٌعٌدــٟ ـ صطــًٛث ٍِقٛظــج ٔض١ؾــز عٛثِــً عــور ِٕٙــج ثٌّغجلف
ج ًّ  .   ٚثٌقمٛي ثٌّعٌف١ز ثٌضٟ ٚفوس إٌٝ ثٌعٌد١ز لو٠

ــوًُ ثٌذ٩غــٟ ثٌضٌثعــٟ إعــجهر لــٌثءر ــو عــٌف ثٌ فــٟ ، أِــج فــو٠غًج فم
وـأْ ٠ٌّـل ، ٛعـزٕٚـٙو ثصؾج٘ـجس ِضٕ، ٝٛء ثٌّم٨ٛس ثٌٕمو٠ز ثٌّعجٌٙر

ٚلو ًّنش ٘يث ث٨صؾـجٖ ِؾّٛعـز ، ث٤ٍّٛح و٠ًٛظ ٌٕعٟ فٕٟ ٌٍذ٩غز
: ث٤ّــٍٛح  ِٕٙــج أفّــو ثٌٖــج٠خ دىضجدــٗ، ِــٓ ثٌىضــخ ٚوٛوذــز ِــٓ ث٤ّــّجء

ـــز  ـــز ٤ٙـــٛي ث٤ّـــج١ٌخ ث٤هد١ ـــز صق١ٍ١ٍ ـــُ ٙـــ٩ؿ ، 7333هًثّـــز د٩غ١ ع
ٚعذــو ثٌْــ٩َ ثٌّْــوٞ دىضجدــٗ ث٤ّــٍٛح ، دىضجدــٗ عٍــُ ث٤ّــٍٛح) فٞــً
ٚوجٔــش ثٌؾٙــٛه فــٟ ثٌذوث٠ــز ِٕٚــذز فــٟ إعــجهر دعــظ ثٌضــٌثط ، ث٤ّــٍٛد١زٚ

ووًثّــجس أفّــو ِطٍــٛح فــٛي ثٌذ٩غــز ثٌمو٠ّــز ، ثٌذ٩غــٟ ثٌعٌدــٟ ثٌمــو٠ُ
ــُ عٌفــش ٘ــيٖ ثٌؾٙــٛه صطــًٛث ِــٓ ٔــٛ  ، ٚع٩لضٙــج دج٤ّــٍٛد١ز ثٌقو٠غــز ع

ٚثٔٚــذش صذقــظ فــٟ مٚــجة٘ ثٌٚــًٛر ثٌف١ٕــز فــٟ ث٤هح ثٌعٌدــٟ ، آمــٌ
٠ّٚغـً ؽـجدٌ ، دنذـٌثس ثٌٕمـو ثٌغٌدـٟ ثٌقـو٠ظ ٚثٌّعجٙـٌِْـضع١ٕز ، ثٌمو٠ُ

ِفٙـَٛ ةٚ، 7312+ ثًٌٚٛر ثٌف١ٕزةعٚفًٛ ٚثفوث ِٕٙج ِٓ م٩ي وضجد١ٗ 
ثٌـيٞ صضذـع ٙـًٛر ثٌٖـعٌ دّضعٍمجصـٗ ثٌضن١ٍ١١ـز فـٟ ثٌـوًُ ، 7312+ ثٌٖـعٌ

ّٖعٌ فٟ ثٌٌٚثفو ثٌذ٩غ١ز ث١ٌٛٔج١ٔز ثٌٛثفـور ، ثٌذ٩غٟ ثٌمو٠ُ ٚؽو٠و ًٙٛر ثٌ
ــز ثٌذ٠ٛ١ٕــز ِٚــج دعــو٘جعــُ ص، آٔــيثن ِــٓ ، ٛؽــٗ ؽــجدٌ عٚــفًٛ إٌــٝ ثٌٌّفٍ

( وّـــج هًُ Goldmann) مـــ٩ي ؽٙـــز ثٌذ٠ٛ١ٕـــز ثٌضى١ٕ٠ٛـــز عٕـــو غٌٛـــوِجْ
ٌّْهٞ فٟ ثٌذ٩غز وّـج هًُ ، ثٌضٟ صٖـّىً د٩غـز ٘ـيث ثٌعٚـٌ، ثٌنطجح ثٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٍٚٚ َٞؽجِعز ٌِٛٛه ِعٌّٞ ص١ .   
  ًٞث٤ّـٍٛح ، وضجح عٍُ ث٤ٍّٛح ٩ٌٚؿ ف ّْ ّْ عٍُ ث٤ّـٍٛح آ١ٌـز صق١ٍ١ٍـز ٠ٚؤوـو أ ٠ٌٜ أ

ِذجهةـٗ ، عٍـُ ث٤ّـٍٛح، ًٙـ٩ؿ فٞـ : ٠ٌثؽـع . ٨ٚ ٠ّىـٓ أْ ٠قـً ِقٍٙـج، ؽَء ِـٓ ثٌذ٩غـز
   . 7322أف٠ًٌ ، ثٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز 3ثٌٕجهٞ ث٤هدٟ ثٌغمجفٟ دؾور ٟ، ٚإؽٌثءثصٗ
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ــٗ ث٤م١ــٌر ــز فــٟ وضجدجص ــجح ًجٜ ثٌعــجٌُ عــٓ ، ثٌٖــعٌ ٚفــك ٘ــيٖ ثٌٌج٠ وىض
عُ ظٌٙس ثٌؾٙٛه ثٌضـٟ ثٔٚـذش ، 4112ٟ ثٌٖعٌ صأ١ِّ ثٌقوثعز ثٌعٌد١ز ف

ــو  عٍــٝ صق١ٍــً مٚــجة٘ دعــٜ أدــٛثح ثٌذ٩غــز فٍْــف١ج وىضــخ ٌطفــٟ عذ
ٚدعــٜ وضجدــجس ، فــٟ وضجدجصــٗ عــٓ فٍْــفجس ثٌّؾــجٍ ٚثٌذــو٠ع ٚثٌٍغــز، ثٌذــو٠ع

ـــز، ِٚـــطفٝ ٔجٙـــ  ـــش ثٌمٞـــج٠ج ثٌذ٩غ١ ـــٟ صٕجٌٚ . أِـــج ث٨٘ضّجِـــجس  ثٌض
د٩غــز ثٌنطــجح ٚعٍــُ  ٚثٌضــٟ ًوــَس عٍــٝ، ثٌذ٩غ١ــز ثٌؾو٠ــور فــٟ ِٚــٌ

ــ٩١ه وضــجح ٙــ٩ؿ فٞــً ــو وجٔــش دّ ــٕ٘ فم : د٩غــز ثٌنطــجح ٚعٍــُ  ثٌ
دٌثةـــو٘ج ، ثٌـــيٞ صٕـــجٚي د٩غـــز ثٌقؾـــجػ، 7334ثٌٚـــجهً عـــجَ ، ثٌـــٕ٘
ٕفش ٘يٖ ثٌٌّفٍز دٌّفٍز ثٌذ٩غـز ثٌٕٚـ١زPerelman) د١ٌٌّجْ ُٙ فمـو ( 1) ( ٚ

ز ٠ٌٟمــج آمــٌث ٠نضذــٌ ِّىٕــجس ِعٌف١ــ، أمــيس ثٌذ٩غــز فــٟ ٘ــيٖ ثٌٌّفٍــز
ـ ٟذمـج ٌٍّٕرـًٛ ثٌعٍّـٟ ثٌـيٞ صضذٕـجٖ د٩غـز ثٌنطـجح ثٌقو٠غـز ةفـ ، ِغج٠ٌر

ّْ ًٙـو ثٌرـٛثٌ٘ ٚصفْـ١ٌ٘ج ٘ـٛ ، ّٛثء وجٔش د٩غز أهد١ز أَ دٌ٘ج١ٔـز ـ فـئ
ٚثٌٛظــجة  ، ِقجٌٚـز ثٌٛٙـٛي إٌـٝ ث٤د١ٕـز ثٌعم١ٍـز ٚثٌفى٠ٌـز ثٌضـٟ ٠عضّـو٘ج

إٌــٝ صق١ٍــً  ٤ّٔــٗ ٠عّــو، ثٌف١ٕــز ثٌّٕٟٛــز دٙــج ٠ضؾــجٍٚ ِؾــٌه ثٌقىــُ دجٌم١ّــز
ٚهًؽـــز صفجعٍـــٗ ثٌنٚـــخ ِـــع ، ثٌٛثلـــع ٚثٌىٖـــ  عـــٓ ٌِثصذـــٗ ِٚىٛٔجصـــٗ

   . (2)ث١ٌْجلجس ثٌغمجف١ز ٚث٦ْٔج١ٔز ثٌضٟ ٠ٕوًػ ف١ٙج+

فجٌوًُ ثٌذ٩غٟ ثٌؾو٠و ثّضغٌّ وغ١ٌث ثٌضموَ ثٌـيٞ فعٍّضـٗ عٍـَٛ ثٌٍغـز 
ٚأٙـــذـ ٠ٖـــىً ، ٚٔر٠ٌـــجس ثٌٖـــع٠ٌز ٚث٤ٌْـــ١ٕز ٚث٤ّـــٍٛد١ز، ٚثٌـــٕفِ

ّْ ثٌذ٩غـز ٍِضمـٝ ثٌضوث١ٌٚـز ٚعٍـُ ، ثٌّعٌفز ثٌٌّوذز فأؽّع ثٌذجفغْٛ عٍـٝ أ
ٌّ ، ثٌٕ٘ ٚث١ّ١ٌٌْٛٛؽ١ج ( دضق٠ٛـً ثٌذ٩غـز إٌـٝ Van Dijk) +فجْ هث٠ـهةٚأل

ـً ِْـؤ١ٌٚجس وغ١ـٌر( 3) ٔر٠ٌز ثٌـٕ٘ ّّ ِٕٙـج ، فجٌـوًُ ثٌذ٩غـٟ ثٌؾو٠ـو صق
٤ّٔٙـج صّغـً ثٌنطـجح ، ثٌفٕٟ ثٌؾّجٌٟ ٚث١ٌْجّٟ ٚث٨ؽضّجعٟ دىجفـز أٚؽٙـٗ

، ٚصْـضغٌّ ِعرــُ ثٌعٍـَٛ ثٌّؾــجًٚر، ٞ ٚثٌفىــٌٞ ٚثٌٕفعـٟ ثٌضٛثٙــٍٟثٌٍغـٛ
ي ٌٙج أْ صٌٖؿ ٚصفٌْ صعوه ثٌنطجدجس هثمً ثٌّؾضّع ثٌٛثفو ّٛ  .   ِٚن

ــٟ ــٟ ثٌّغــٌح ثٌعٌد ــوًُ ثٌذ٩غــٟ ف ــز ثٌ ــج عــٓ ه٠ٕج١ِى١ ِّ ــٗ ، أ فضّغٍ
ــجؿ ٚفّــجهٞ ٙــّٛه ــو ِفض ــو ثٌعّــٌٞ ِٚقّ ــٛه ِقّ ّْ ِقّــو ، ؽٙ ــٛ أ ٌٚ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دقظ فٟ د٩غـز ثٌٕمـو ، ثٌقؾجػ فٟ ثٌذ٩غز ثٌّعجٌٙر، ِقّو ّجٌُ ِقّو ث١ِ٤ٓ ثٌطٍذز : ٠ٌثؽع (1) 

  . 440ٗ ، 4112، د١ٌٚس 7ٟ، هثً ثٌىضجح ثٌؾو٠و ثٌّضقور، ثٌّعجٌٙ
٘، ٙــ٩ؿ فٞــً (2)  ٟٕٟ ٌٍغمجفــز ، د٩غــز ثٌنطــجح ٚعٍــُ ثٌـٕـ ٍّْــٍز وضــخ ٠ٚــوً٘ج ثٌّؾٍـِـ ثٌـٛـ

   . 741ٗ ، 7334، ثٌى٠ٛش، هٟ، ٚثٌفْٕٛ ٚث٢هثح
   . 457ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ : ٠ٌثؽع (3) 
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ــج ، ثٌٌّوــخِفضــجؿ ٙــجفخ ثٌعمــً ثٌٕمــوٞ  فؾٙــٛهٖ ثٌذ٩غ١ــز أصــش فــٟ عٕج٠
ـــُ ثؽضّـــج  ثٌّعٌفـــز ٚفـــٟ ثٌٕمـــو ثٌّعٌفـــٟ  دقٛعـــٗ ثٌضـــٟ ثٔٚـــذش فـــٟ عٍ

ٚوجْ ٠ٛظ  ِم٨ٛس ثٌوًُ ثٌذ٩غٟ دئصمجْ فٟ وضجدـٗ ِؾٙـٛي ، ٚثٌّغجلفز
ثٌضٍمـٟ ةإٌٝ ؽجٔـخ ؽٙـٛهٖ فـٟ صّٛـ١ع ثٌذ٩غـز ثٌضأ١ٍ٠ٚـز فـٟ وضجدـٗ ، ثٌذ١جْ

 .   +ٚثٌضأ٠ًٚ

١ـــجْ ٘ـــٛ هًثّـــز ٌـــذعٜ ث٤ٚؽـــٗ ثٌذ٩غ١ـــز وـــجْ وضـــجح ِؾٙـــٛي ثٌذ
ٚثٔضذـٗ ِفضـجؿ إٌـٝ ، إٌـٝ ؽجٔـخ ثًصذجٟٙـج ثٌٛع١ـك دجٌو٨ٌـز ٚثٌضأ٠ٚـً، ثٌذ١ج١ٔز

فـٛي ثٌـوًٚ ثٌّعٌفـٟ ٌٍٚـًٛ ، ثٌٖـيًثس ثٌضـٟ صٌوٙـج ثٌذ٩غ١ـْٛ ثٌمـوثِٝ
صضذعـش صٖـىٍٙج ، فأعجه ثٌٕرٌ فٟ ثٌضٌثط ثٌذ١ـجٟٔ ثٌعٌدـٟ هًثّـز، (1) ثٌذ١ج١ٔز

ًٍِقـج ، ضضذعج ثٌع٩لز د١ٓ ثٌذ٩غـز ٚثٌّٕطـك ثٌٚـًِٛٞ، فٟ ثٌؾٍّز ٚثٌٕ٘
ــج ــٟ ف١ٙ ــوًٚ ثٌّعٌف ــٝ ثٌ ــز ثٌضــٟ ، عٍ ــجس ثٌفٍْــف١ز ٚثٌٛؽٛه٠ ــؤ٨ٚ ثٌنٍف١ ِ

ـج ِقّـو ، . ٠ّٚىٕٕج ثعضذـجً ٘ـيث ثٌىضـجح ٝـّٓ ثٌذ٩غـز ثٌضأ١ٍ٠ٚـز ًٚثء٘ج ِّ أ
فمو وـجْ ، 7323ثٌعٌّٞ ثٌيٞ إٌٔف ع١ٍٗ ِقّو ِفضجؿ فٟ أٌٟٚفضٗ عجَ 

ـج دجٌذ٩غـز ثٌؾو٠ـورِٙضّج دجٌذ٩غز  ًّ ث إٌـٝ ، ثٌعٌد١ز ثٌمو٠ّز ٍِٚ ًٌ ٚثٔضذـٗ ِذىـ
ـــجس  د٩غـــز ثٌقؾـــجػ ِٚـــٓ أ٘ـــُ وضذـــٗ فـــٟ ثٌذ٩غـــز ثٌّعجٙـــٌر : ثٌّٛثٍٔ

ــز ثٌذ٩غ١ــز ٚثٌّّجًّــز ثٌٖــع٠ٌز، ثٌٚــٛص١ز ــج٠ًل ، فــٟ ثٌٌج٠ ٔقــٛ وضجدــز ص
، ثٌــيٞ ٠ضىجِــً فــٟ ثٌّؾــجي ِــع وضجدــٗ، 4117ؽو٠ــو ٌٍذ٩غــز ٚثٌٖــعٌ عــجَ 

ٚوضجدـٗ ، 7331ٚثٌذ١ٕز ثٌٚٛص١ز ثٌيٞ ٙـوً عـجَ ، ٌٖعٌٞصق١ًٍ ثٌنطجح ث
. ٚوضجدــٗ ثٌّٛثٍٔــجس ثٌٚــٛص١ز ثٌــيٞ  ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ــز أٙــٌٛٙج ٚثِضــوثهثصٙج

ّْ ِقض٠ٛجصـٗ ٙـوًس فـٟ لْـ١ّٓ ِٕفٚـ١ٍٓ 4117ٙوً عـجَ  ٝـّٓ ، إ٨ّ أ
فمـو ٟـٌؿ ٘ـيث  . (2) 7337ــ 7331ًِٕٖٛثس هًثّجس ١ّ١ّجة١ز أهد١ز ٌْج١ٔز 

ــــ ــــٌأر ثٌذق ــــجح ؽ ــــٟ هًٚ ث٢هثء ثٌٚــــٛصٟثٌىض ــــز  ظ ف ــــ١مٝ ثٌمجف١ )ثٌّّٛ
دـــ١ٓ ةفـــجٌقٛثً ، ٚثٌعـــٌٚٛ ٚثٌّقْـــٕجس ثٌٚـــٛص١ز( فـــٟ صأه٠ـــز ثٌو٨ٌـــز

، : د١ٓ ث٨ْٔـؾجَ ثٌٚـٛصٟ ٚث٨مـض٩ف ثٌـو٨ٌٟ ِـٓ ؽٙـز ثٌٚٛس ٚثٌو٨ٌز
٨ٚ ٠نفـٟ  . (3) +ٚد١ٓ ثٌضّفًٚـ ثٌـو٨ٌٟ ٚثٌضمط١ـع ثٌٕرّـٟ ِـٓ ؽٙـز عج١ٔـز

س ثٌذ٩غ١ــز ثٌٌّصذطــز دجٌٖــعٌ ثٌضــٟ ِقّــو ثٌعّــٌٞ إعؾجدــٗ دجٌنٚٛٙــ١ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي ثٌذ١ـجْ، صمـو٠ُ ِقّــو ِفضـجؿ : ٠ٌثؽـع (1)  ، 7331، ثٌـوثً ثٌذ١ٞــجء، 7ٟ، هثً صٛدمـجي ٌٍٕٖـٌـ، ِؾٙـٛـ

 ٗ2 .  
 (2) ٞ ص١ز فــٟ ثٌٌج٠ــز ثٌذ٩غ١ــز ٚثٌّّجًّــز ثٌٖــع٠ٌز، ٠ٌثؽــع ِقّــو ثٌعّـٌـ ٔقـٛـ ، ثٌّٛثٍٔــجس ثٌٚـٛـ

   . 5ٗ ، 4117، ثٌّغٌح، هٟ، إف٠ٌم١ج ثٌٌٖق، وضجدز صج٠ًل ؽو٠و ٌٍذ٩غز ٚثٌٖعٌ
   . 77ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (3) 
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 .   ٠عضّو٘ج عٍُ ثٌذو٠ع

فـٌٗ ثٌعّـٌٞ ، أٙـٌٛٙج ٚثِضـوثهثصٙج، ٚفٟ وضجدـٗ ثٌذ٩غـز ثٌعٌد١ـز
وأّٔــٗ ٠ىضــخ ، عٍــٝ ثّضمٚــجء ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ــز فــٟ أٙــٌٛٙج ٚثِضــوثهثصٙج

ٍِقــج فــٟ ٘ــيث ثٌضــج٠ًل عٍــٝ ث٤ٙــٛي ، صج٠ًنــج ؽو٠ــوث ٌٍذ٩غــز ثٌعٌد١ــز
٠ٚـٌٟٛ أ١ّ٘ـز دجٌغـز ٥ٌدعـجه ثٌضوث١ٌٚـز فـٟ ، ج دؾو٠ـزٚثٌٌٚثفو ٠قجٚي لٌثءصٙ

ــو ــجٌّٕطك ٚثٌٕقــٛ ٚثٌٕم ــج د ــز ثٌمو٠ّــز ِٚــوٜ ثًصذجٟٙ ــج ، ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ ِٚ
٠ّىٓ لٌٛٗ فـٛي ٘ـيث ثٌىضـجح ٘ـٛ أّٔـٗ لـٌثءر ٌضـج٠ًل ثٌذ٩غـز ثٌعٌد١ـز ٚفـك 

فىغ١ـــٌث ِـــج ٠مـــ  ١ٌذـــ١ٓ ِـــٛثٟٓ ، ٔر٠ٌـــجس ٚهًثّـــجس د٩غ١ـــز ِعجٙـــٌر
غــٟ ثٌضٌثعــٟ ِمجًٔــج د١ٕــٗ ٚدــ١ٓ ثٌــوًُ ثٌذ٩غــٟ ث٦دــوث  فــٟ ثٌــوًُ ثٌذ٩

 .   وّج د١ّٓ ِٛثٟٓ ثٌٛ٘ٓ فٟ دعٜ ؽٙٛه٘ج، ثٌغٌدٟ

ـــج فّـــجهٞ ٙـــّٛه فـــٟ صـــِٛٔ ِّ فمـــو ثٖٔـــغً دجٌذ٩غـــز ِٕـــي فضـــٌر ، أ
: أّْـــٗ  ثٌضفى١ـــٌ ثٌذ٩غـــٟ عٕـــو ثٌعـــٌحةثٌْـــذع١ٕ١جس ِـــٓ مـــ٩ي وضجدـــٗ 
وــَ ًٚ، 7321ٚ٘ـٛ أٌٟٚفـز ٔجلٖـٙج عـجَ + ٚصطـًٖٛ إٌـٝ ثٌمـٌْ ثٌْـجهُ

ّْ ثٌؾــجفع أًّــٝ د٩غــز ثٌذ١ــجْ ، )ثٌقــوط ثٌؾــجفرٟ( ف١ٙــج عٍــٝ ٚو١ــ  أ
وّــج ٚلــ  عٕــو أ٘ــُ لٞــج٠ج ثٌضفى١ــٌ ثٌذ٩غــٟ ِــٓ ِفــج١ُ٘ ، ِعضّــًوث ثٌقؾــجػ

عــُ صقــٛي إٌــٝ ٌِفٍــز ث٨عضٕــجء دجٌقؾــجػ ِــٓ مــ٩ي ، ِٚــٕٙؼ ٚإؽــٌثءثس
ّْ د٩غـز ثٌقؾـجػ ِـٓ + ِـٓ صؾ١ٍـجس ثٌنطـجح ثٌذ٩غـٟةوضجدٗ  ٚف١ـٗ ألـٌ أ
 . (1) +ٚأوغٌ٘ـج أ١ّ٘ـزً دجٌْٕـذز إ١ٌٕـج، ١ٝع ثٌوًُ ثٌذ٩غٟ ث١ٌـَٛأهق ِٛثة

وـجمض٩ف ظـٌٚف ٖٔـأر ثٌنطجدـز ، ٚأعجً ّٙٛه ِؾّٛعز ِٓ ث٦ٕـىج٨س
ــز ــز ٚظــٌٚف ٖٔــأر ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ ــو ِْــجعٟ دعــٜ ، ث١ٌٛٔج١ٔ ــ  عٕ ٚٚل

ثٌذ٩غ١١ٓ ثٌعٌح ثٌمـوثِٝ ثٌـي٠ٓ هًّـٛث إعؾـجٍ ثٌـٕ٘ ثٌمٌآٔـٟ ٚأًؽعـٖٛ 
ّْ ث٦عؾـجٍ ِضـأس ِـٓ ، ٚصٚج٠ً  ثٌى٩َ إٌٝ ثٌٖىً ٚث١ٌٙتز فعجًٝـُٙ دـأ

ــٟ ٠ذ١ٕٙــجة ــٟ ٠ٕضٙؾٙــج فــٟ صٌص١ذٙــج ٌضضرــجفٌ ِــع ، ثٌقؾــؼ ثٌض ٚث١ٌْجّــز ثٌض
وّج ٚلـ  ٠قٍـً ٠ٚطذـك ، (2) +ثٌٖىً ٚث١ٌٙتز ف١ذٍ  ثٌٕ٘ ِٓ ّجِعٗ لٚوٖ

ـــً ثٌْـــجةٌ ـــٓ ثٌّغ ـــوٞ ثٌّـــأمٛى ِ ـــ٘ ثٌضٛف١ ـــٝ ٔ ـــٗ إٌـــٝ ، عٍ ـــظ ثٔضذ ف١
، ٟ ٘ـٟ ِٚـطٍقجس ثٌوًثّـجس ثٌقؾجؽ١ـزٚثٌضـ، ثٌّٚطٍقجس ثٌٛثًهر ف١ـٗ

ـــ ــٌأ ثٌذ٩غــز ، +ث٨فضؾــجػ+ ٚةث٨ّــضوًثػة و فمــو فــجٚي ٙــّٛه أْ ٠م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٛه (1)  ــجس ثٌنطــجح ثٌذ٩غــٟ، فّــجهٞ ٙـّـ ــع، ِــٓ صؾ١ٍ ِٔ ، 7ٟ، هثً لٌٟــجػ ٌٍٕٖـٌـ ٚثٌض٠ٍٛ ـٛـ ص

7333  ٗ2 .  
   . 771ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
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ٌىــٟ ، ثٌعٌد١ــز ثٌمو٠ّــز دّقّــ٨ٛس ِعٌف١ــز ِْــضٛفجر ِــٓ ثٌذ٩غــز ثٌؾو٠ــور
٠ْضط١ع ثٌٛٙٛي إٌٝ أُ٘ ثٌّم٨ٛس ثٌـٛثًهر فـٟ ثٌـوًُ ثٌذ٩غـٟ ثٌضٌثعـٟ 

 .   ؽجٔذ١ٙج ثٌٕرٌٞ ٚثٌضطذ١مٟ ثٌضٟ صنوَ ثٌوًثّجس ثٌٕمو٠ز ثٌّعجٌٙر فٟ

ــوًُ  ــز ثٌ ــوِش ه٠ٕج١ِى١ ــٟ ل ــز ثٌض ِــٓ مــ٩ي ٘ــيٖ ث٦ٝــجءر ثٌّوم١ٍ
ــٝ ثٌضقــ٨ٛس ثٌقجٙــٍز فــٟ ، ثٌذ٩غــٟ ثٌعٌدــٟ ثٌقــو٠ظ ــٗ إٌ ــج أْ ٕٔضذ ٠ّىٕٕ

ٚظٙـٌس إٝـجفجس أٌُّفـش فٌٛٙـج ، ِٓ ٌِفٍـز إٌـٝ أمـٌٜ، ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز
٩غـز ثٌؾو٠ـور فـٟ صق١ٍـً ٚثٔضذٗ ثٌوثًُ إٌٝ أ١ّ٘ز ثٌذ، ثٌعو٠و ِٓ ثٌّؤٌفجس

ٚ٘ــيث ِـج ٚؽٕٙـج إٌـٝ ؽٙــٛه ثٌذ٩غـز ثٌؾو٠ـور فــٟ ، ثٌنطجدـجس دىـً إٔـىجٌٙج
ّْ ثٌذ٩غــز صقٌٛــش ، لــٌثءر ثٌــٕ٘ ثٌٖــعٌٞ ِــٓ وٛٔٙــج عٍّــج ةمجٙــز ٚأ

٘ـيث ثٌـيٞ ، (1) +ٌٍنطجح إٌٝ وٛٔٙج عٍّج ٚثّعج ٌٍّؾضّع ٚمطجدجصـٗ ثٌْـجةور
 .   ٠ظ ٌْع١و ثٌقٕٚجٌٟٚؽٕٙج إٌٝ وضجح ث٨ّضعجًثس ٚثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ ثٌقو

ـلل االٍللزؼبهح ٝاُ٘ظو٣للخ أُؼوك٤للخ كلل٢ ًزللبة االٍللزؼبهاد ٝاُْللؼو اُؼوثلل٢ 1

 .   اُؾل٣ش
ــٟ  ــٟ ثٌٖــعٌ ثٌعٌد ــوًُ ّــع١و ثٌقٕٚــجٌٟ ث٨ّــضعجًثس ف ــً أْ ٠ لذ

وّـج  K ثٌقو٠ظ ٚل  ِط٨ٛ عٕو ٔر٠ٌز ث٨ّضعجًر فٟ ثٌضٚـًٛ ث٤ًّـطٟ
، ىذـٌٜ ٩ٌّـضعجًرصعٌٛ ٌٍٕر٠ٌجس ثٌى١ّ٩ى١ز ثٌضـٟ لـوِش ثٌضع٠ٌفـجس ثٌ
ٚفـٟ ثٌفٚـً ثٌغـجٟٔ ، عُ لوَ ثٌضقو٠وثس ث٤ًّط١ز ١ّٕ٘ٚز ِفٙـَٛ ثٌمـجُِٛ

ــً ثٌّّٛــٛعٟ  ــج أّــّجٖ دجٌضّغ١ ــز أٚ ِ ــز ثٌّعٌف١ ــجٚي ث٨ّــضعجًر ٚثٌٕر٠ٌ صٕ
ـــز ث٨ّـــضعجًر ـــج هثمـــً ثٌْٕـــك  ٚصوث١ٌٚ ـــع ث٨ّـــضعجًر ِٚفِٙٛٙ ـــٟ ِٛل . فف

ـــٝ صذ١ـــجْ  ـــز ثٌٕرٌةث٤ًّـــطٟ ثٌعـــجَ فـــٌٗ ثٌقٕٚـــجٌٟ عٍ ـــز ِقوٚه٠ ٠
وّـج دـ١ّٓ لٚـًٛ ، ثٌضٟ لجًدش ث٨ّضعجًر ِٓ ِٕرًٛ صؾ٠َتـٟ، ثٌى١ّ٩ى١ز

٘يٖ ثٌٕر٠ٌز فٟ صًٚٛ٘ج ٌٍم١جُ ثٌيٞ ٠ـضقىُ عٞـ٠ٛج فـٟ ع١ٍّـز ث٦ٔضـجػ 
وّـج دـ١ٓ صؾ١ّـو ثٌْٕـك ث٤ًّـطٟ ٌذ١ٕـز ثٌٍغـز ِـٓ مـ٩ي  . (2) +ث٨ّضعجًٞ

إٌـٝ ( ثٌـيٞ صٛٙـً M . Saucet) وضجح ثٌو٨ٌز ثٌعجِز ث١ٌَٛ ١ٖ١ًٌّ ٟٙٛٙ
ّْ د١ٕز ثٌٍّغز ث٤ًّط١ز لو صٚـٕع إٔـىج٨ ثّـضعج٠ًز لجٌذ١ّـز ١ِضـز ةإ٨ أٔٙـج ، أ

ــ٧هًثن ّٚــ١ًٌٚر  ــز ٌ ــج ٨ صٌثعــٟ ٚٝــع ث٨ّــضعجًر وّٛــ١ٍز ِعٌف١ ّٙٔ٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 423ٗ ، ثٌقؾجػ فٟ ثٌذ٩غز ثٌّعجٌٙر، ِقّو ّجٌُ ِقّو ث١ِ٤ٓ ثٌطٍذز (1) 
ــٟ ثٌقــو٠ظ، ّــع١و ثٌقٕٚــجٌٟ (2)  ــع، ث٨ّــضعجًثس ٚثٌٖــعٌ ثٌعٌد ، 7ٟ، هثً صٛدمــجي ٌٍٕٖـٌـ ٚثٌض٠ٍٛ

   . 30ٗ ، 4115ثٌّغٌح 
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   . (1) +ثدضوثع١ز صعىِ صفجعً ث٦ْٔجْ ِع ِق١طٗ

، وّج ٚل  ثٌقٕٚجٌٟ عٕو ثٌضّغ١ً ثٌّّٛـٛعٟ فـٟ صق١ٍـً ث٨ّـضعجًر
ــ ّْ ثٌّّٛــٛعز ٘ ــٟ ٤ٚ ــً ٚثٌض ــً ثٌضق١ٍ ــز ثٌّفضٌٝــز لذ ــيثوٌر ثٌؾّجع١ ٟ ثٌ

 .   صنضَْ ِنضٍ  ث٤لٛثي ٚثٌّعجًف عٓ ١ّجق عمجفٟ ٚثؽضّجعٟ

ــٟ ثٔقــوًس ِــٓ أًّــطٛ ٝــذطش دٚــٌثِز  ــز ثٌفٍْــف١ز ثٌض فجٌٕر٠ٌ
ٚصعجٍِـش ِـع ِفٙـَٛ ث٨ّـضعجًر ثٔط٩لـج ، صًٚٛثس ث٦ْٔجْ ٌٍٍّغـز ٚثٌعـجٌُ

أِــج ث٨صؾــجٖ ثٌّعٌفــٟ فمــو  ،ِــٓ ٌِصىــَثس لذ١ٍــز ٚأفىــجَ ِع١ج٠ًــز ؽــجَ٘ر
أفْـ ثٌّؾجي ٌٍضؾٌدز ث٦ْٔج١ٔز فضٝ صضفجعً ِـع ثٌّقـ٠١ ثٌنـجًؽٟ دٙـوف 

ٚفــضـ ثٌّؾــجي ٨ّــضغّجً لــوًثس ، ٙــ١جغز أفىــجً ِنضٍفــز ِٚفــج١ُ٘ إدوثع١ــز
ث٦ْٔجْ ثٌؾ١ّّْز ٚثٌعم١ٍز ٚثٌٖع٠ًٛز ٚثٌفط٠ٌـز ٌضقم١ـك أ٘وثفـٗ ٚصفجع٩صـٗ 

ٚ٘ـيث ، جٌُ ِـٓ ِٕرـًٖٛ ثٌنـجٗف١ٌٜ ِٛؽـٛهثس ثٌعـ، ِع ثٌعجٌُ ثٌنجًؽٟ
فىــً إْٔــجْ ٠ّضٍــه ، ِــج ٠ْــّـ دئدــوث  أْٔــجق ِــٓ ثٌضٚــًٛثس ثٌنجٙــز دــٗ

ِٚـٓ ، آ١ٌجس صٖـذ١ٙ١ز ٚصن١ٍ١ـز ٚثّـضٕضجؽجس مجٙـز دـٗ ِنضٍفـز عـٓ ث٢مـٌ
ــو ث٨ّــضعجًر ٌِصذطــز دجٌنٚــجة٘ ثٌو١ٌ٨ــز أٚ  ــُ صع ــيٖ ثٌٌج٠ــز ٌ مــ٩ي ٘

ز ثٌضـــٟ صٖـــّغً دـــً أٙـــذقش ٚع١مـــز ثٌٚـــٍز دجٌع١ٍّـــجس ثٌّعٌف١ـــ، ثٌٖـــى١ٍز
ٚفـٟ آمــٌ ثٌؾجٔــخ ثٌٕرـٌٞ ًّوــخ ثٌقٕٚــجٌٟ ، ثٌمـوًثس ثٌي١ٕ٘ــز ٚثٌقْــ١ز

ّْ ِفــج١ُ٘  ًج٠ضــٗ فــٟ و١ف١ــز صق١ٍٍــٗ ٩ٌّــضعجًثس لــجة٩ : ة٠ضذــ١ٓ ِّــج صمــوَ أ
ــٟ ِعجٌؾــز  ــٌثهف ٚثٌضفجعــً صْــجُ٘ ف ثٌّّٛــٛعز ٚثٌْــ١جق ٚثٌضٖــجوً ٚثٌض
ّٛ ثٌـٕ٘ ٚ صعمـو ث٨ّضعجًر ثٌٖع٠ٌز ّٝٓ صًٚٛ ٟٔٚ ٌّٕٟٛ ٠ٌثعٟ ّٔـ

ّْ ِــج ٠ٙــُ فــٟ ثٌضقٍــ٩١س ثٌّعجٙــٌر ٘ــٛ ثٌؾجٔــخ  . دٕــجء ثٌّعٕــٝ هثمٍــٗ. .إ
عــُ ثٔــوًثؽٙج ٝــّٓ ِٕــجك فىــٌٞ ؽو٠ــو صضعــجٌك ف١ــٗ ، ثٌْٕــمٟ ِــٓ ؽٙــز

ِؾّٛعز ِٓ ثٌعٍَٛ ٚثٌّعجًف ثٌضٟ صمجًح ث٨ّضعجًر ِٓ ِٕرـًٛ ٠ٌثعـٟ 
أٔٙــج ِؤّْــز ٌْٕــ١ؼ ثٌــٕ٘ ٚأّٔٙــج ٕــىٍٙج ث٤ًلــٝ+ ٚوــْٛ ثٌــٕ٘ ثٔعىجّــج 

ٕٚ٘ــج ؽــور ، ث٤فىــجً ٚثٌٚــًٛ ٚصقــ٩٠ٛ ٌٙــيث ثٌعــجٌُ هثمــً صٖــىٌٍٗعــجٌُ 
   . (2) ث٨ّضعجًر ٚإدوثع١ضٙج+

  : ـ ٤ًل٤خ رؾ٤َِ اُزؼبُن االٍزؼبه١ 2
ــٟ  ــٗ ةث٨ّــضعجًثس ٚثٌٖــعٌ ثٌعٌد ــٟ وضجد هًُ ّــع١و ثٌقٕٚــجٌٟ ف

ٌٍٖـجعٌ ثٌّغٌدـٟ + ِْـضق١ًةث٤ٌٚـٝ ٘ـٟ لٚـ١ور ، لٚـ١وص١ٓ، ثٌقو٠ظ+
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 02ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
  . 704ـ  707ٗ ، ْٗثٌٌّؽع ٔف (2) 
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١ٌنضذــٌ ِْــض٠ٛجس ، ٌمجّــُ فــوثه+ ٕــعٌثءةور ٚثٌغج١ٔــز لٚــ١، ِقّــو دٕــ١ِ
إٌــٝ ، فٞــًٛ ث٨ّــضعجًر فــٟ ثٌــٕ٘ ثٌٖــعٌٞ ٚهًؽــجس ثٔضٖــجً٘ج هثمٍــٗ

ٚ٘ــيث ِــج ّــ١موَ ، ؽجٔــخ صذ١ــجْ ٕــ١ٌّٛز دٕجةٙــج ٌٍّعٕــٝ هثمــً وــً ثٌمٚــ١ور
ٚث٨ّــضعجًر ثٌضــٟ ، ثٌفــٌق دــ١ٓ ث٨ّــضعجًر فــٟ ثٌؾٍّــز دّعــَي عــٓ ثٌْــ١جق

ّْ ، ٌمـــٛيصضّـــوه عذـــٌ وـــً ثٌمٚـــ١ور دضعـــوه ّـــ١جلجس ث ـــٝ أ ٚ٘ـــيث ه١ٌـــً عٍ
ِٚقمـك ثْٔـؾجِٗ ، ث٨ّضعجًر دؤًر ثٕضغجي ثٌنطجح ٌِٚوَ ف١جر ثٌـٕ٘ة

ففٟ صق١ٍٍٗ ٌم١ٚور ِْـضق١ً صضذـع ث٨ّـضعجًر ٚد١ٕـز ثٌمٚـ١ور  . (1) +ثٌوثمٍٟ
ٚوجٔـش ، فقًٍ وً عٕجٌٙ٘ج ثٌضى١ٕ٠ٛز ِٓ عٕٛثْ ٚإ٘ـوثء ٚؽّـً ِٚمـجٟع

 :   مطز ثٌضق١ًٍ وج٢صٟ

ٚٚٙـ  فؾـُ ثٌمٚـ١ور وّـج ٚٙـ  ، و٠ٛثِْٛلع ثٌمٚـ١ور ِـٓ ثٌـ
ــّوثْ ِــٓ أدــٌٍ ٕــعٌثء ، ثٌعٕــٛثْ ــٗ ِٛؽــٗ إٌــٝ ثّــ١ّٓ ٠ُع ــٝ أّٔ ث٦٘ــوثء عٍ

ثٌقوثعز فٟ ثٌّغٌح صُٛف١ّج لذً ٙوًٚ ثٌـو٠ٛثْ ّ٘ـج عذـو هللا ًثؽـع ِٚقّـو 
 .   ثٌنّجً ثٌىٕٟٛٔ

ف١ظ ٚل  عٕو صٌو١ـخ ثٌعٕـٛثْ ِـٓ وٍّـز ، فًٍ ثٌعٕٛثْ ٚث٦٘وثء
ُّ صضذع ثٌّع عـُ ٔذّـٗ ، ٕٝ ثٌّعؾّـٟ ٌىٍّـز ِْـضق١ً فـٟ ٌْـجْ ثٌعـٌحٚثفور ع

ٚدقـظ ، فٟ ٌمجء ثٌّضٕجلٞـجس، إٌٝ ثمض٩ف ٘يث ثٌّعٕٝ عٓ ه٨ٌز ثٌم١ٚور
، ثٌـــٛثًه٠ٓ فـــٟ ثٌمٚـــ١ور+ ِْـــضق١ً ٚثٌّـــٛسةعـــٓ ٔمـــجٟ ثٌض٩لـــٟ دـــ١ٓ 
وّــج ثعضّــو عٍــٝ ثٌضأ٠ٚــً فــٟ صق١ٍٍــٗ ٌــذعٜ ثٌؾّــً ، ِْضقٞــٌث ث٦٘ــوثء

 .   +ٌٍّٛس ٕمٛقةوؾٍّز 

ــ ّٙ ّْ ِْــضق١ً ثٌمٚــ١ور ِــٓ إدــوث  ثٌٖــجعٌصٛ ، ً ثٌقٕٚــجٌٟ إٌــٝ أ
 .   ٨ٚ ع٩لز ٌٗ دّْضق١ً ثٌٛثلع ث١ٌِٟٛ

ث٨ّضعجًر صضّوه هثمً وً ثٌم١ٚور ّْ فـجٌمٌثءر ٨ دـو ، صق١ًٍ و١  أ
فجٌضٚـًٛ ثٌٖـٌّٟٛ ٠ضطٍـخ ِضجدعـز ، ١ٌِٚ إٌـٝ ثٌذ١ـش، أْ صضٛؽٗ إٌٝ ثٌىً
 .   ث٨ّضعجًر ث١ٌٕٚز

خ ث٨ّضعجًٞ فٟ لٚـ١ور ِْـضق١ً ف١ـظ صق١ًٍ م١ٙٛٚز ثٌضٌو١
، ٚعًّ ؽـو٨ٚ صٚـ١ٕف١جً ، ٕٙ  ثّضعجًثس ثٌم١ٚور فْخ ثٌذٕجء ثٌضٌو١ذٟ

صٌو١ـخ + أؽـٌثَ ّـٌٙصٕجة، ٌُ ٠نض  ثٌغٕذجٍ ثّضعجًر فع١ٍزةوأْ ٠ٕٚ  
 .   ثّضعجًر ث١ّّز+ ثٌعضّجس ْٔىٕٙجة.  دج٦ٝجفز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 700ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
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ـــٛثًهر ـــجدع ، ثّـــضنٌػ ثٌقٕٚـــجٌٟ وـــً ث٨ّـــضعجًثس ثٌ ٚٙـــٕفٙج ١ٌض
 .   ٌضٌو١خ ث٤وغٌ فًٞٛث ١ٌمٌأ ثٌرجٌ٘رث

 ٟٚفــٟ مٚٛٙــ١ز ثٌضٌثو١ــخ هًُ ظــجٌ٘ر فــيف ثٌــٌٚثد٠ ثٌضــ
ــو٘ج ثٌٖــجعٌ ّّ ــٝ ، صع ــّو٨ٌٟ عٍ ــٟ ٚثٌ ــٕ٘ ثٌضٌو١ذ ــضـ فٞــجء ثٌ ٚ٘ــيث ِــج ٠ف

، وّـج صضذـع غ١ـجح ع٩ِـجس ثٌٛلـ  ٚثٌضـٌل١ُ، ثصْج  ثٌذٕجء ثٌٍغٛٞ ثٌّْٕجح
ّْ ثٌم١ٚور ثٕضغٍش عٍٝ ثٌضٖى١ً ثٌذٌٚٞ   .   ٌٍٚفقزإ٨ّ أ

فىـً ، فجٌٕ٘ فْخ ٠ًفجص١ٌ ٠ٌّٛو ٔقٖٛ ثٌنـجٗ، ِضجدعز ث٩ٌٔق٠ٛز
ّْ ٕ٘ــجن لجعــور ُمٌلــش  فــوط أٚ فعــً ٔٚــٟ ٠عطــٟ ٌٍمــجًا ث٦فْــجُ دــأ

 .   ٚ٘يث ِج ٠رٌٙ فٟ ل١ٚور ِْضق١ً

 دطـــٌؿ ، ٚصأ٠ٚـــً ثٌضذـــج٠ٓ+ ثٌضٖـــجو٩س ثٌو١ٌ٨ـــزةٌِفٍـــز لـــٌثءر
ٚو١ـ  صضعـجٌك صٖـجو٩صٙج : و١  صذٕٝ ثٌو٨ٌز فٟ ل١ٚور ِْـضق١ً؟  ثٌْؤثي

 .   ث١ٌٕٚز ِٓ م٩ي ٌِو٠َز ث٨ّضعجًر؟

ّْ ٚفـوثس ثٌمٚـ١ور ثٔذٕـش عٍـٝ ـ ثٔضذٗ ثٌقٕٚجٌٟ  فـٟ ثٌذوث٠ـز ـ إٌـٝ أ
ــــ ـــز و ـــز ٚصؾـــجٍٚس ث٨ّـــضعجًثس ث١ٌٚ٤ )ثٌنـــو ًٚهر(  ثّـــضعجًثس ثدضوثع١

ففـٟ صق١ٍٍـٗ ، )ثٌٕرٌر ُّٙ لجصً( ٚى٘خ وً ِضن١ً ثًٌٚٛ ؽٍّـز ؽٍّـز أٚ
ـــ  ــ  ثةٌ ــُ ٠نض ــجٍ عــٓ أؽــٌثَ ّــٌٙصٕجٌ ــجٌٕفٟ+ ٌغٕذ ــز د ــز ثٌؾٍّ ــٌأ دوث٠ ، ل

ّْ ، )ٔج( ثٌوثٌز عٍٝ ثٌؾّجعز ٚٔٙج٠ضٙج دـ ًٚد٠ لٌثءصٗ دّؤٌٕ ث٦٘ـوثء فـٟ أ
، دــ١ٓ ٕــعٌثء غــجهًٚ ثٌْــٌٙر فــٟ ثٌٛثلــع، ثٌؾّــع هثي عٍــٝ ّــٌٙر ٕــع٠ٌز

ــج ثٌّــضىٍُ( ثٌقجٝــٌ ــجر ٚ)أٔ ــُ غــجهًٚث ثٌق١ ٚعٕــوِج فٍــً دجٌّمِٛــجس ، ٤ّٔٙ
، فٞــجء، . أؽــٌثَ وٛوــخ ٍ٘ــٌ أًٝــٟ ـ صــٌثح ـ ًثةقــز، ٟثٌغٕذــجٍ ٔذــجص
 .   دٌٚ، ٝٛء، عٍٛٞ

 .   ٌّٙصٕج ١ًٌ ـ ثؽضّج  ـ ٍِٕٟ ـ ثؽض١جؿ ٌٍٞٛء

٨ٚ ٠ّىـٓ أْ صؾضّـع ٘ـيٖ ، ٚؽو أٔٙج مـجًػ ثٌىـْٛ ثٌـو٨ٌٟ ٌٍمٚـ١ور
ــجفٌر ــج ِضٕ ــجظ ٤ٔٙ ــك صٌثدطــج ِــٓ مــ٩ي ثّــضعجًر ، ث٤ٌف إ٨ أْ ثٌٖــجعٌ مٍ

َي أْ ٨ ّـٌٙر دـوْٚ ٝـٛء )ثٌغٕذـجٍ ؽـٌَ ثدضوثعٟ ٟ٘  ٚ ٨ٚ ، ّـٌٙصٕج( فَـأَ
، ٠قٕـْٛ فـٟ دجٟٕٙـج، فـٟ ؽْـو ٕـعٌثء، ٝٛء دوْٚ ف١ـجر صذعغٙـج ث٤ًٛ

فـٟ ٍِـٓ ّـجدك ٠ًَِٚـز ىٌـه فـٟ ، )أٔج ثٌّضىٍُ( ثٌٖج٘ور عٍٝ ثٌٛثلـع ٚفٟ
 .   ثٌقجٌٝ

ز ٠ٌز وٍّ قـوٚهر ث٨ّـضعّجي فًٍ ٕع ٌٟض ِٟ٘  ( ث ٕذٍج غ ه ، )ٌث فٌـ ـيث ٠ٕ ٚٙد
ظ١فٙــج ٕــ ِ دٛض ــ١ مٚــ١ورٕد ً ٌث ِضن١ــ  ً ٠ًج هثمــ ــضعج ّٚث ٠ٌج  ــز ، ع ــج وٍّ ِٕٙ ؽــجع٩ 
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ٌٍق١جر ٠ٍز  ٛث ِ ، ً ّغـ ـج ص ج فٟـ أٙٔ ٚثوضٖـٙف  ّ٘ ـٕ ؽـو٘ج هثمًـ ٌث ٓـ ٚأ جعٌ ِ٘ٛ  فجٌٖ
ٛء ٚثٌٞ ق١جر  ٌٛٗـ ، ٌث ـز فٟـ ل ىٍّ قٕٚـجٌٟ عٍٝـ ٘ـيٖ ٌث ٘ـج ةعٍّـك ٌث ىٓـ ثعضذًج ٠ّ

ـّٕ٘ ٌٍ ٠ًز  ًٚر ث٨ّـضعج ـ١ٌ ي ثٌْ ً فٛـ ٟ صـوٚ ٌضـ ٌذـؤًر ث ٚ ث ًث أ ًه  (1) +ِقٛ ُ ٚأ عـ
ز ىٍّ ٖ ٌث ظفش ٘ي ٓ لٚجةو أمٌٜٚ  عِ  و٨ٌـز، ِمٟج ٌ ٌث ْ و١  صضغ١ ّْ ، ١ٌمًج ِـع أ

ج فْـٙـ ــزٔ  ىٍّ ٝ ، ٌث ــ ٌ عٍ ــجع ٌصذ٠ دمــوًر ثٌٖ ــ  ِٞ ــعٌ ْ ث٦دــوث  ثٌٖ ٝ أ ــ ٘ إٌ ٌــ١نٍ
ٟ ٥ٌٌفجظ و٨ٌ ٠ٌٛ ٌث ٌضط  .   ث

 ًــ ــٝ ِــجءةوّــج فٍ ــَوفك ث٤ِــوثؿ ِــٓ ٕــطـ إٌ ــج ٠عــّو صَ ــع + وّٕ ٚصضذ
ٚ٘ـيث ِـج ٠ؾعٍـٗ ، ٍـٝ ثٌؾّجعـز)ٔـج( ثٌوثٌـز ع ثّضٌّث٠ًز ثٌنطـجح دضٛظ١ـ 

٠ٕضذــٗ إٌــٝ أْ ثٌٖــطـ ٟمــِ ٙــٛفٟ ؽّــجعٟ ٚفٍــً و١ــ  ٠قــٛٞ ثٌٖــطٌ 
)صوفك( ثٌضٟ ف١ٙج ِمِٛجس ثٌْـ١ٌٛز ٚثٌغـَثًر  فىٍّز، د١ٕز ثّضعج٠ًز ٕجًفز

ّّعٙج وٍّز، ٚثٌمٛر ٚثٌق١جر ، )ِجء( ثٌّضٚفز دجٌّمِٛـجس ٔفْـٙج صٌٖفٙج ٚصٛ
ــٟ صقــٛٞ ِمِٛــجس ثٌٖــعٌ ٚثٌ ٚوٍّــز ــٌؿ ٚث٦ٖٔــجه )أِــوثؿ( ثٌض ــجء ٚثٌف غٕ

 .   ٚثٌٌل٘ ٚثٌطمِ ثٌؾّجعٟ

٠ٛثٙــً ثٌقٕٚــجٌٟ صق١ٍــً ثٌّمــجٟع ثٌضــٟ صضٖــجوً ِــع ِــج ّــذمٙج ،
ّْ ثٌمٚـ١ور صمـَٛ عٍـٝ ثّـضعجًر ٌِو٠َـز صضفـٌ  عٕٙـج دـجلٟ  ٚ٘يث ِج ٠ؤوو أ

 ّ٘ ٚثٌضــٟ صعّــً عٍــٝ ثٌضّجّــه ٚثٌضٖــعخ ، ث٨ّـضعجًثس ثٌٚــغٌٜ فــٟ ثٌــٕ
 .   ٚثٌّٕٛ ٚثٌضٕجًّ

ٌ ٗ ١ٍٍـــ ٟ صق ـــ ٓ ف ـــ ١ٌضأوـــوِ  مطـــع ث٤ٚي  ٝ ثٌّ ه إٌـــ ٌ ٠عــٛـ مطـــع ث٤م١ـــ ٍّ
ـ١ز ٟ  فٌٝــ ٞ ٨ ٠عٕـــ ( ثٌـــي ـضق١ً قـــجية)ِْــ ً + ثٌّ يةدـــ ٌضّقــٛـ وـــخ ، +ث ٠ٌ ُ عـــ
ٌضٖى٩س ّغٍـش ، ث ٞـ١تز ص ٌثسِ  ؤٕـ ٚث٦٘ـوثءِ  مٚـ١ور  ْ ٌث ٛث ّْ عٕ ٠ٚضجدع و١  أ

ؾّــــجعٟ ٌ ٌث ١ّ ٞــــ ٌؽع١ــــز ٌث  ِٟ ٌْث فــــ ــــجع ٚثٌٖ  ٌ ــــجع ٌؽع١ــــز ، : ثٌٖ  ِٟ ٚفــــ
َٛ يٞ دضوٞءِ  ِٙف ( ٌث ْضق١ً ج )ثٌّ ِٕض ع ث٨ ٞ ، ْٕؾّجِ  ٛ ٌغٛـ ٘ج و١خِ  ٚدعو ٌص

ي ٝ صقـٛـ ــ ٚث٨ّــضقجٌز ٌإ  ْ ىــج ٝ ِإ ــ ــج  ٌإ ِٕض ي ث٨ ٟ ٠ضقـٛـ ــ ّٚ  ٔٛ س ، ِٚــج ٘ــ ِٚـٛـ
عٌ ٝ ف١جر ثٌٖ ٓ ٌإ ٠ٌ جع طـ، ثٌٖ ٝ ثٌٖ غٕجء ٌإ  .   ٌٚث

 ًثس ــز ٩ٌّــضعج ١ٍ ٠ٚ ٌضأ ًثس ث ــو م ٝ ٌث ــ ً ٘ــيث عٍ ٟ وــ ــ ٟ ف قٕٚــجٌ ــو ٌث ثعّض
٠َــز ٘ـٟـ ٌو ر ثٌّ هر فج٨ّــضعًج ًٛث ( ثٌـ ىــْج ًٚر  )ث٨ّـضقجٌز ِإ ــج ّــ١ٌ ٚصضفـٌـ  عٕٙ
ًثس ثٌــٕ٘ ــضعج ٟ ّث ــجل ٌذ ١ٍــز  ــجء غٕــجء ه٨ة ــجء، : ثٌّ مٚــ١ورِ  ٌ لٚــ١ور، ٌث نّــ ، ٌث

.ً ١ٚور ٛٔ م ٛس ف١جر . ٌث  .   .ثٌّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 727ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
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ج فٟ صق١ًٍ ثٌقٕٚجٌٟ ٌم١ٚور  ِّ ثٌضـٟ ٘ـٟ ، ٌمجّـُ فـوثه+ ٕـعٌثءةأ
)لذـٌ لجّـُ ٠ْـذمٗ فٙـٌُ ثٌّىجدـوثس ١ٍ٠ٚـٗ  4فٟ ثٌؾَء ث٤م١ٌ ِـٓ ه٠ٛثٔـٗ

ــو ــز ث٤مطــجء( فم ــجء ٚثٌٙــوَ ؽٕ ــع ثّــضعجًر ثٌذٕ ــٝ ، صضذ ــً عٍ ٚثًصىــَ ثٌضق١ٍ
ثّـضًٙ ، ِمجًٔز ث٨ّضعجًر ثٌٖـع٠ٌز ِـٓ مـ٩ي دٕـجء ثٌّعؾـُ ٚدٕـجء ثٌضعـجٌك
ّْ ثٌعٕــٛثْ ثٌــٌة١ِ  + ٕــعٌثءةثٌضق١ٍــً دمــٌثءر ثٌعٕــٛثْ ٚصٛٙــً  إٌــٝ أ
عـُ ٠ضضذـع ، ٠ّٚغً ثٌذؤًر ثٌو١ٌ٨ز ثٌضـٟ صىـًٌس عذـٌ ِْـجً ثٌمٚـ١ور ِـٌثًث

ٚث٤فعـجي ثٌضـٟ ثلضٌٔـش ، ث٤فعجي ثٌضٟ ُْٔـذش إٌـٝ ثٌٖـعٌثءدٕجء ثٌّعؾُ ِٓ 
أِــج دٕــجء ، ٚثٌغج١ٔــز دجٌٙــوَ+ ثٌنٍــكة فــج٤ٌٚٝ أفعــجي ثلضٌٔــش دـــ، دج٤ٕــم١جء

ـــَٚثي ث٨ّـــضعجًر  ـــج ٠ضٖـــىً ثٌضعـــجٌك ف ـــك فذ١ّٕٙ ـــز ثٌنٍ ث٨ّـــضعجًر ٚٚظ١ف
ِـــٓ م٩ٌٙـــج فٍـــً ( 1) . ثٌٖـــعٌثء إٔـــم١جء ثٌٌّو٠َـــز ثٌضٚـــ٠ٌ٠ٛز ثٌضج١ٌـــز

ىً ث٨ّـضعجًثس ثٌٕٚـ١ز ث٤مـٌٜ ٚثٌضعـجٌك ثٌقجٙـً د١ّٕٙـج ثٌقٕٚجٌٟ صٖ
ـً إٌـٝ أٔٙـُ ، ٚصضذع أفعـجي ثٌّمـجٟع ثٌوثٌـز عٍـٝ ثٌذٕـجء عٕـو ثٌٖـعٌثء ّٙ ١ٌضٛ

عُ صضذع ثٌضٖـى٩س ث٨ّـضعج٠ًز ثٌضـٟ ، ٠ٌّّْٛ ثٌطذ١عز ٠ٚنٍمٛٔٙج ِٓ ؽو٠و
ــٝ ، أِــج دٕــجء ث٨ّــضعجًر ٚٚظ١فــز ثٌٙــوَ، فــٟ ثٌذٕــجء ٔفْــٗ فمــو صٌوــَس عٍ

، ثٌٖــــعٌثء عــــجدغْٛ+ة / ثٌٖــــعٌثء إٔــــم١جء+ةًر ثٌٌّو٠َــــز ث٨ّــــضعج
فجّــضنٌػ ثٌقٕٚــجٌٟ وــً ث٤فعــجي ثٌضــٟ صــٛفٟ دعٕجٙــٌ ثٌٙــوَ إٌــٝ أْ 

ً أٔٗ ٘وَ ِٓ أؽً ثٌذٕجء ّٙ فمـو ثفضفـٝ ، ٚثٌٖجعٌ ل٠ٌخ ِٓ ثّضعجًثصٗ، صٛ
ــجغُ دــ١ٓ ث٤ْٔــجق ٚثٌطذ١عــز وّــج  دجٌمٚــ١ور هثمــً د١ٕضٙــج ٚلــوَ إٔــىجي ثٌضٕ

٠قٍــً و١ــ  صعجٌمــش ثّــضعجًثس ثٌــٕ٘ ٚدــ١ٓ هًٚ  ثّــضطج  ثٌقٕٚــجٌٟ أْ
وّـج صٕجّـً ثٌّعٕـٝ فـٟ ، ث٨ّضعجًر ث٤ّجُ فٟ صقم١ـك ثٌضعـجٌك ٚث٨ْٔـؾجَ

ثٌــــٕ٘ ثعضّــــجهث عٍــــٝ ث٨ّــــضعجًر ثٌٌّٕــــقز ثٌّقذٛوــــز ٚعٍــــٝ صفــــجُ٘ 
 .   عٕجٌٙ٘ج

دــً ، ٌٚــُ ٠ىضــ  ثٌقٕٚــجٌٟ دضق١ٍــً ث٨ّــضعجًر هثمــً ثٌــٕ٘ ثٌٛثفــو
ٕٚ٘ـج ٠قٞـٌٔج لـٛي ثٌمٌٟـجؽٕٟ فـٟ ، ٗفٍٍٙج هثمـً ثٌعّـً ثٌٖـعٌٞ دىجٍِـ

ٚو١ــ  ٠رــٓ إْٔــجْ أْ ٙــٕجعز ةف١مــٛي .  +ثٌذ٩غــز عٍّــج و١ٍــجةثعضذــجًٖ 
ٚ٘ـٟ ثٌذقـٌ ثٌـيٞ ٌـُ ٠ٚـً ، ثٌذ٩غز ٠ضـأصٝ صقٚـ١ٍٙج فـٟ ثٌـَِٓ ثٌغ٠ٌـخ
فج٨ّــضعجًر ثّــضغّجً هثةــُ ٨ ، (2) +أفــو إٌــٝ ٔٙج٠ضــٗ ِــع ثّــضٕفجى ث٤عّــجً

إٌـٝ فجع١ٍضٙـج هثمـً ثٌـٕ٘ وذ١ٕـز ، ِٓ م٩ي صق١ٍٍٙج هثمً ثٌؾٍّـز، ٠ٕٞخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 733ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
ثػ ث٤هدــجء، فــجٍَ ثٌمٌٟــجؽٕٟ (2)  ح ، ِقّــو ثٌقذ١ــخ دٍنٛؽــز : صـــ، ِٕٙــجػ ثٌذٍغــجء ّٚـٌـ هثً ثٌغـٌـ

  . 22ٗ ، 7320د١ٌٚس ، ث٩ّ٦ِٟ
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ــز ــٗ، ِىضٍّ ــو٠ٛثْ دىجٍِ ــجح أٚ ثٌ ــٟ ثٌىض ــُ إٌ ــجء ، ع ــجًح ثٌقٕٚــجٌٟ دٕ ــو ل فم
ـــجح ثٌقـــخ ـــ١ٓ ٕـــع١٠ٌٓ ّ٘ـــج وض ـــٟ ع١ٍّ ـــ١ِة ث٨ّـــضعجًر ف + ٌّقّـــو دٕ

ٌمجُّ فوثه فى٩ّ٘ج ٠ٖضٌوجْ ه١ٌ٨ج فـٟ ِٛٝـٛ   أمذجً ِؾْٕٛ ١ٌٍٝ+ٚة
دــز ثٌضعــجْٚ ِــع فــٟ صــَٚثػ ثٌٌّــُ ٚثٌٖــعٌ ٤ّٔٙــج عّــ٩ دضؾٌ+ ٚثٌقــخة

فــــٟ إٝــــجءر ثٌٕٚــــٛٗ دجٌٕجف١ــــز ثٌضٖــــى١ٍ١ز ، ثٌفٕــــجْ ٝــــ١جء ثٌعــــَثٚٞ
 .   ث٠٤م١ٔٛز

٨دـٓ فـََ  ٟـٛق ثٌقّجِـز+ةإ٨ أْ ه٠ٛثْ د١ِٕ ٠ضمـجٟع ِـع وضـجح 
+ ثمذــجً ثٌّؾٕــْٛةد١ّٕــج ه٠ــٛثْ لجّــُ فــوثه ٠ضمــجٟع ِــع وضــجح ، ث٤ٔوٌْــٟ

ثًر ٕــٌة. دقــظ ثٌقٕٚـجٌٟ فـٟ  ٚإٔـعجً لــ١ِ دـٓ ثٌٍّـٛؿ، ٨دـٓ ِٕرـًٛ
و١ـــ  صضٖـــىً ِـــٓ مـــ٩ي ثٌضعـــجٌك دـــ١ٓ ثٌـــو٠ٛث١ٔٓ ٚثٌّوٚٔـــز  ث٨ّـــضعجًر+

ــو٠ٛثْ  ــز ثٌمو٠ّــز فمــٌث ثٌنطــجح ثٌّمــوِجصٟ ٌ ــيٞ + وضــجح ثٌقــخةثٌعٌد١ ثٌ
ــز ــٛصٌ ٚثٌّقذ ــ١ٓ ث٦ٔٚــجس ٚثٌض ــجح ٟــٛق ، ٚٝـــ ثٌّٕقــٝ ثٌؾــجِع د ٌىض

ــو٠ٛثْ ــجء ثٌمٚــجةو هثمــً ثٌ ــز دٕ ــٟ ِضجدع ــز ٚف ــو ، ثٌقّجِ ــوثًُ عٕ ــك ثٌ ٚف
ــ١ٓ ثٌمٚــ١ور ثٌمو٠ّــز ٚثٌمٚــ١ور ثٌّعجٙــٌرثٌضقــٛي ثٌّعٌ فــج٤ٌٚٝ ، فــٟ د

، د١ّٕج ثٌغج١ٔز ثفضفـش دجٌذٕـجء ثٌٕٚـٟ ثٌٖـٌّٟٛ، ثعضٕش دجٌذ١ش ٚدجٌّٞج١ِٓ
. ٚدٙــيث صضذــع  ثٌــيٞ ٠ؤّــِ ٌٍضن١١ــً ٚثٌٌج٠ــج ٚثٌٛفــور ٚث٨دضىــجً ٚثٌضــوثمً

ّْ ، ثٌقٕٚجٌٟ صق١ًٍ ث٨ّضعجًثس فٟ ثٌىضـجح دىجٍِـٗ وضـجح ثٌقـخ ةٚلـجي أ
وذٌٜ صضٕجًّ عٕٙج ثّضعجًثس فٌع١ّز ّٝٓ ٔٚٛٗ صقـجًٚ ِـٓ ثّضعجًر 

م٩ي دٕجةٙج ثٌٖعٌٞ ٔٚٛٗ ثدٓ فََ فٟ ٟٛق ثٌقّجِـز دجعضذـجًٖ ٔٚـج 
   . (1)..+ ٌِو٠َج فٟ ٘يث ثٌعًّ.

فــٟ ، ٚثٔٚـٌف ثٌـوثًُ إٌــٝ صق١ٍـً ث٤ؽــَثء ثٌٕٚـ١ز ٌىضــجح ثٌقـخ
وّــج ثّــضعجْ ، فــٟ ثٌذوث٠ــز ـ عــُ فــٟ ثصٚــجيـ ثٔفٚـجي عــٓ دعٞــٙج دعــٜ 

١ٌنــٌػ إٌــٝ أْ وضــجح ، ثٌــيٞ وــجْ ٤هٚٔــ١ِ، ئٝــجءر مطــجح ث٨ّــض٩ٙيد
٘ــٛ ٟــٛق فّجِــز آمــٌ ٠ْــضع١و ثٌّجٝــٟ ٠ٚضؾــجٍٖٚ ٠ٚنٍــك ِــٓ ةثٌقــخ 

م٩ي ثّضعجًثس عٖم١ز ؽو٠ـور فٞـجًء ٌضأِـً ِٛٝـٛ  ثٌقـخ هثمـً ٍِـٓ 
ٚفـٟ صق١ٍٍـٗ صضذـع ثٌنطـٛثس ( 2) +٠فضمـو إ١ٌـٗ وّـج ٠فضمـو ثٌٞـّتْ إٌـٝ ثٌغ١ـظ

ــز ــٛث، ث٢ص١ ــٕ٘ ثٌٕ ــز ٚث٨مــض٩ف، رثٌ ــج( ثّــضعجًر ث٠ٌٛٙ ــج ٨ أٔ أفــٛثي ، )أٔ
: ث٤ٔغـــٝ  )إ١ٌـــه : ثّـــضعجًثس ثٌقـــخ دـــ١ٓ ثٌّؾـــٌه ٚثٌّقْـــُٛ ثٌضـــجة١ٙٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 472ٗ ، ٌدٟ ثٌقو٠ظث٨ّضعجًثس ٚثٌٖعٌ ثٌع، ّع١و ثٌقٕٚجٌٟ (1) 
   . 443ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
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ــز( ٚثّــضعجًثس ثٌقــخ  ثٌقــخ، ثٌٛٙــ١ز ٚثٌطــٛق، ٚثٌّــجء : ثٌّــجء ٚث٤دو٠
ــٓ ْْ ــجء دجٌؾْــو ٚثٌق ــُ ثٌقــخ ث٨فضف ــٝ د٩غــز  . ع ــٓ د٩غــز ثٌٖــٙٛر إٌ ِ :
ضعج٠ًز فـٟ ثّـضعجًر ثٌّضـجٖ عـُ ثّـضعجًر ث٨فضفـجء ثٌؾّجي عُ فًٍ ثٌذ١ٕز ث٨ّـ

 .   دجٌّٛس ٚثٌغ١جح

ٚصضذـــع و١ـــ  صّضـــو ثٌٕٚـــٛٗ ثّـــضعج٠ًج هثمـــً ثٌؾٕـــْٛ ِٚـــٛس 
: ث٤ٌفـــز  ًّـــجٌز إٌـــٝ ثدـــٓ فـــََ+ وضـــجح ثٌقـــخةٚفـــٟ آمـــٌ ، ثٌعجٕـــم١ٓ
ـــٌثق ـــز ، ٚث٨فض ـــٟء دجٌن١ذ ـــٝ ّـــؤثي ثٌقجٝـــٌ ثٌٍّ ـــضعجًر عٍ ـــضـ ث٨ّ صٕف

. ٌمــو  ٠ضٛلــ  ثٌقــخ ف١ٙــج، ٍــَِٓ ثٌــٌهٞءٚثٌذٖــجعز ٚث٦دــجهر فٙــٟ دىجة١ــز ٌ
ّْ ث٨ّـــضعجًر  فــجٚي ثٌقٕٚـــجٌٟ ثٌضٌو١ـــَ فـــٟ صق١ٍٍـــٗ عٍـــٝ صذ١ـــجْ و١ـــ  أ

صٌُثعٝ ف١ـٗ ثٌٍغـز ٚثٌّـضىٍُ ، همً إٌٝ ِؾجي صًٚٛٞ أّٚع، ٚثٌضفى١ٌ ف١ٙج
.  عمجف١ــز ٚفى٠ٌــز ٚثؽضّجع١ــز، ثٌــيٞ ٠ضقــٌن هثمــً مٍف١ــجس ِعٌف١ــز ٕــضٝ

خ( عٍــٝ أّٔٙــج ّــ١ًٌٚثس )وضــجح ثٌقــ ٚثّــضطج  ث٦ٔٚــجس إٌــٝ ٔٚــٛٗ
فـجٌٕ٘ ٌـُ ٠عـو ثّـضعجًثس ٙـغٌٜ دـ٩ ، ه١ٌ٨ز صّٕٛ ِٓ مـ٩ي ث٨ّـضعجًر

ًثدــ٠ د١ٕٙـــج دــً ٘ـــٛ ثّــضعجًر وذـــٌٜ صؾّعٙــج ثٌّعـــجٟٔ دىــً ثّـــضعجًثصٙج 
ثٌضـــٟ صّجعـــً أٚ صنـــجٌ  ِـــج ألجِضـــٗ ِـــع ٌِؽع١ـــجس ثٌعـــجٌُ ، ثٌضٚـــ٠ًٛز
ف١ـــز ٚ٘ـــيث ِـــج ٠مـــوَ ثٌقٌّٛـــز ثٌّعٌ، )ًّـــجٌز إٌـــٝ ثدـــٓ فـــََ( ثٌنـــجًؽٟ
ثٌـيٞ ًأٜ + فىضـجح ثٌقـخة.  إٌٝ ؽجٔخ فٌو١ز ِضن١ًـ ثٌٖـجعٌ، ٌٍٖجعٌ

ف١ــٗ ثٌقٕٚــجٌٟ ٕــ١ٌّٛز ثٌٌج٠ــج ثٌٖــع٠ٌز ٚثٌفى٠ٌــز ٚثٌضج٠ًن١ــز ٚثٌّعٌف١ــز 
ٌـيث ثّـضعجْ ، ثّضذعو هًثّـضٗ ٝـّٓ ثٌّمجًدـز ِعٌَٚـز ثٌعٕجٙـٌ، ٚثٌٍغ٠ٛز

فقٍـً ثّـضعجًثس ثٌقـخ ِـٓ مـ٩ي ، دّموِجس ثٌٕر٠ٌز ثٌّعٌف١ز ٩ٌّضعجًر
، وّــج ثّــضٕو إٌــٝ ٔر٠ٌــز ثٌّٖــجدٙز ثٌعجة١ٍــز، مٍف١ــز ث٨ّــضعجًثس ثٌضٚــ٠ًٛز

 .   ٌىٟ ٠ٛٝـ ثْٔؾجَ أؽَثء ثٌىضجح ٚو١  صضٕجغُ ثٌضعجًٝجس ثٌو١ٌ٨ز

ٚٙــ  + أمذــجً ِؾٕــْٛ ١ٌٍــٝةٚفــٟ صق١ٍٍــٗ ٌــو٠ٛثْ لجّــُ فــوثه 
:  : ّــ١ٌر ثٌّؾٕــْٛ )ثّــضعجًر ثٌنذــٌ ٚفٍــً، عــُ صضذــع دٕــجء ثٌعّــً، ثٌــو٠ٛثْ

ٌـــيث لـــٌأ ثٌقٕٚـــجٌٟ ، فجٌـــو٠ٛثْ ّـــ١ٌر ٕـــع٠ٌز ٌٍّؾٕـــْٛ، (غ١ـــخ ثٌْـــ١ٌر
ٚصضذـع ثّــضعجًر ، ِْـضٜٛ ثٌّفجًلـز دـ١ٓ ثٌٚـوق ٚثٌىــيح ٚثٌٚـقز ٚثٌٖـه

، وّــج ثّــضعجً ثٌٖــه فــٟ ثٌضــج٠ًل، ثٌنذــٌ ثٌضــج٠ًنٟ ١ٌذٕــٟ ثٌنذــٌ ثٌٖــعٌٞ
)٠ٚفضٕٕــج ثٌٖــعٌ( ثٌضــٟ ثٔضٙــٝ دٙــج  فعذــجًر، ١ٌمــٛي ث١ٌمــ١ٓ ِــٓ مــ٩ي ثٌٖــعٌ

، : ١ٌٍـٝ ٚثٌّؾٕـْٛ . عـُ فٍـً ثّـضعجًر ثٌضّـجٟ٘ ثٌو٨ٌـزثٌو٠ٛثْ صّغً دـؤًر 
ْ ث١ٌْٕؼ ث٨ّـضعجًٞ ثٌّضٕجّـً إٌـٝ ِمـجٟع ّٛ عـُ ، : ثّـضعجًر ثٌنٍـك ثٌضٟ صى
. دعـو٘ج ٚلـ  ٠ذقـظ فـٟ  ثّضعجًر ثٌؾٕز ٚثٌؾْٕٛ عُ ثّضعجًر ثٌقخ ٚثٌٍـير
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ٚصٛٙـً ثٌؾٙـو إٌـٝ ِؾّٛعـز ِـٓ ، ثْٔؾجَ ثٌم١ٚور ِٓ مـ٩ي ث٨ّـضعجًر
ّْ ث٨ّضعجًر ٌُ صعـو ِٕٙج ، ثٌٕضجةؼ . إّٔٙـج ِفٙـَٛ  ّٚـ١ٍز ٌضؾ١ّـً ثٌنطـجحةأ

ىٚ ل١ّــز ِعٌف١ــز ٠ؤّْــٙج ثٌنطــجح ٤ّٔٙــج ؽــَء ِــٓ د١ٕــز صٚــ٠ًٛز صقــوه 
ٚصقـوه ٟذ١عـز ثٌفىـٌ ثٌـيٞ ٠ؾعـً ٔٛع١ـز ، ٟذ١عز ثٌع٩لز د١ٓ ثٌفٌه ٚعجٌّٗ

ٚثّــضطج   . (1) +ٚصؤّــِ ثٌنطــجح، ث٨ّــضعجًر صنضٍــ  ِــٓ عمجفــز ٤مــٌٜ
٤ّٔٙـــج صْـــو ، ثٌٕر٠ٌـــز ثٌضفجع١ٍـــز ثٌذٕجة١ــز ثٌّعٌف١ـــز ٌضغّثٌقٕٚــجٌٟ أْ ٠ْـــ

عغٌثس ثٌضًٚٛ ثٌمو٠ُ ٩ٌّضعجًر ٚصٛٝـ عٌثء ثٌّّٛٛعز أِـجَ ِقوٚه٠ـز 
. وّــج ثّـضٕو ثٌقٕٚــجٌٟ إٌــٝ ث٨ّـضعجًر ثٌضٚــ٠ًٛز أٚ ثٌّف١ِٛٙــز  ثٌمـجُِٛ

ّْ ث٨ّـضعجًر ١ٌْـش ِمضٚـٌر عٍــٝ ، عٕـو ٠٨ىـٛف ٚؽْٛٔـْٛ ثٌضـٟ صــٌٜ أ
صفى١ٌٔج فجٌْٕك ثٌضًٚٛٞ ثٌـيٞ ٠ْـ١ٌ صفى١ٌٔـج ّٚـٍٛوٕج  ثٌٍغز دً صٛؽو فٟ

   . (2) ٌٗ ٟذ١عز ثّضعج٠ًز دج٤ّجُ

ّْ ث٨ّـضعجًر ٨  دٙيث ٠ىْٛ ثٌقٕٚـجٌٟ لـو ثّـضطج  أْ ٠ضٛٙـً إٌـٝ أ
دـً ، صىٖ  عٓ ١َِّثس ٚمٚجة٘ ١ّجل١ز ِٓ مـ٩ي صق١ٍـً د١ٕـز ثٌـٕ٘

، صقٛٞ ٚصىٖ  عٓ ٌِّٞثس إ٠و٠ٌٛٛؽ١ز صٌٕٚٙ هثمـً ثٌْٕـ١ؼ ثٌٕٚـٟ
)صفى١ـــٌ ٚصٚـــًٛثس( فـــٟ ثٌّمـــجَ  فج٨ّـــضعجًر دٙـــيث صىـــْٛ ظـــجٌ٘ر ى١ٕ٘ـــز

فـجٌضفى١ٌ ثٌذٖـٌٞ ٠ٕذٕـٟ عٍـٝ ثّـضعجًثس فـٟ ، لذً أْ صىـْٛ ٌغ٠ٛـز، ث٤ٚي
. فج٨ٕـضغجي عٍـٝ ِضجدعـز ث٨ّـضعجًثس ثٌـٛثًهر فـٟ ث٤عّـجي  ؽَةٗ ث٤وذـٌ

ـــز  ـــج ٠ٖـــىً أّجّـــ١جس ثٌع١ٍّ ـــٝ ِ ـــٛف عٍ ـــوثًُ ثٌٛل ـــٓ ثٌ ـــز ٠ّّى ث٦دوثع١
، ٚ٘يث ِج ِّىٓ ثٌقٕٚجٌٟ عٍـٝ أْ ٠قٍـً ثّـضعجًثس ثٌٕٚـٛٗ ،ث٦دوثع١ز

٠ْٚـــضٕو إٌـــٝ أمـــٌ ِـــج ، ٚثّـــضعجًثس ثٌـــوٚث٠ٚٓ دىجٍِٙـــج دّٕرـــًٛ ِعٌفـــٟ
. فضؾو٠ـو ثٌٌج٠ـز ثٌذ٩غ١ـز  صٍٛٙش إ١ٌٗ ثٌذ٩غز ثٌؾو٠ـور فـٟ ثٌفىـٌ ثٌغٌدـٟ

. ٌٙـيث  ٌٍٚقٌّٛز ثٌضـٟ صضقـٌن أعٕـجء ثٌضق١ٍـً، ٘ٛ صن١ٚخ ٤هٚثس ثٌضق١ًٍ
صطً ثٌذ٩غز ثٌمو٠ّز عٍـٝ ثٌوثًّـ١ٓ ثٌّقـوع١ٓ وٍّـج ةٌعٌّٜ ٠مٛي ِقّو ث

فــجٌٚٛث صــول١ك ثٌذقــظ ٚصْٕــ١مٗ فــٟ ِؾــجٌٟ ثٌضــوثٚي ثٌنطــجدٟ ٚثٌضق١ٍــً 
). . .( ٚلو دٌٕ٘ش ٘يٖ ثٌعـٛهر ثٌٕٖـطز ٌٍذ٩غـز عٍـٝ أّٔٙـج صؾ١ـخ  ثٌٖعٌٞ

ّْ ثٌذ٩غـز ٠ّىــٓ  عـٓ أّـتٍز ٨ ٠ّىـٓ ٌٍّـوثمً ث٤مــٌٜ أْ صؾ١ـخ عٕٙـج . إ
 (  3)..+ ٌٚىّٕٙج ٨ صنضفٟ إ٨ّ ٌضرٌٙ فٟ ٌذجُ ؽو٠و.، و٘جأْ صغ١ٌّ ؽٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 435ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
ْ : ٠ٌثؽــع (2)  ف ِٚــجًن ؽْٛٔـٛـ ًػ ٠٨ىـٛـ ــج دٙــج، ؽـٛـ ـٌـ، ث٨ّــضعجًثس ثٌضــٟ ٔق١ ــو  : ص ــو ثٌّؾ١ عذ

   . 47ٗ ، 4113، ثٌوثً ثٌذ١ٞجء ثٌّغٌح، 4ٟ، هثً صٛدمجي، ؽقفز
ــز فــٟ ثٌذ٩غــز ، ج٨صــٗثٌقؾــجػ ِفِٙٛــٗ ِٚؾ، ِؾّٛعــز ِــٓ ث٤ّــجصير (3)  هًثّــجس ٔر٠ٌــز ٚصطذ١م١
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فجٌعذًٛ ِٓ ثٌذ٩غز ثٌمو٠ّز إٌـٝ ثٌذ٩غـز ثٌؾو٠ـور ٘ـٛ صقـٛي ِعٌفـٟ 
ففـٟ ، ٚصؾو٠و ثٌٌج٠ز ثٌذ٩غ١ز ٘ٛ ظًٙٛ ٌذ٩غـجس وغ١ـٌر، دجٌوًؽز ث٤ٌٚٝ

أِج ثٌذ٩غز ثٌؾو٠ور فٙـٟ ، ثٌغٌح وجٔش ثٌذ٩غز ثٌمو٠ّز ٟ٘ د٩غز أًّطٛ
ٚد٩غـز د١ٌٌّـجْ ، 7351( BURKE) ثٌمٌْ ثٌع٠ٌٖٓ وذ٩غز دًٛند٩غجس 

، 7311( Groupe MU) ٚد٩غــز ف٠ٌــك ِــٛ، 7352ٚد٩غــز صــ١ٌّٛٓ ، 7352
ــــــــز ٠ًضٖــــــــجًهٍ ــــــــز ث٠ٌِ٤ى١ــــــــز  7330( RICHARDS) ٚد٩غ . ٚثٌذ٩غ

ــٝ آمــٌٖ 7351( WEAVER) ٠ٚفــٌ فىــً ؽٙــو فــٌٗ عٍــٝ أْ ٠ْــضغٌّ ، إٌ
ه ثٌضـــأع١ٌ ثٌذــجٌ  فــٟ ؽٙـــٛه . ٚوـــجْ ٌٙــيٖ ثٌؾٙــٛ ؽٙــجس ِعٌف١ــز مجٙــز

 .   ثٌذ٩غ١١ٓ ثٌعٌح ثٌّعج٠ٌٙٓ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . عجٌُ ثٌىضجح ثٌقو٠ظ، ثٌؾَء ث٤ٚي، ثٌؾو٠ور
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 عٕجٌٙ د٩غ١ز ٌوًثّز ث٠٦مج  ثٌٖعٌٞ

 ك. ٕج٤وح هب٢ٍ
 

 :  ـ ك٢ ٓلّٜٞ اإل٣وبع ػبٓخ ٝاإل٣وبع اُلاف٢ِ فبٕخ1

٠ٙــوف ٘ــيث ثٌعّــً إٌــٝ صٍّــِ ثٌط٠ٌــك فــٟ ِْــجٌه ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ــز 
ٙـفج ٌؾٙـز ِـٓ ؽٙـجس ٨لضٕجٗ ثٌعٕجٌٙ ثٌضٟ ٠ّىٕٙج أْ صٖـىً ؽٙـجٍث ٚث

ٌـُ صُْـضغً ، عٍـٝ ٚفٌصٙـج، ٚ٘ـيٖ ثٌعٕجٙـٌ، ث٠٦مج  فـٟ ثٌٕٚـٛٗ ث٤هد١ـز
دـً ُٔرـٌ إ١ٌٙـج ِـٓ ، ِٓ ٘يٖ ثٌٕجف١ز فٟ هًثّز ثٌٕ٘ ث٤هدـٟ ٌـوٜ ثٌمـوِجء
عٍـٝ ثٌـٌغُ ِـٓ ، ثٌٕجف١ز ثٌو١ٌ٨ز ٚصأع١ٌ٘ج فـٟ صٖـى١ً ثٌو٨ٌـز صٖـى٩١ ف١ٕـج

ث٠٦مـج  ة َ إ٠مجعٟ عـجَ ٘ـٛثوضٕجٍ٘ج ٟجلز إ٠مجع١ز ٘جةٍز صومً ّٝٓ ِفٙٛ
 .   ثٌوثمٍٟ+

ِٖــــضك ِــــٓ ث١ٌٛٔج١ٔــــز دّعٕــــٝ ، +Rhythmeإْ ِٚــــطٍـ ةث٠٦مــــج 
ٚثٌّمٚٛه دٗ عجِز ٘ـٛ ثٌضـٛثصٌ ثٌّضضـجدع دـ١ٓ فـجٌضٟ ة، (1) ثٌؾ٠ٌجْ ٚثٌضوفك

ثٌٚـــٛس ٚثٌٚـــّش أٚ ثٌٕـــًٛ ٚثٌرـــ٩َ أٚ ثٌقٌوـــز ٚثٌْـــىْٛ أٚ ثٌمـــٛر 
ث٦ّـٌث  ٚث٦دطـجء أٚ ٚثٌٞع  أٚ ثٌٞغ٠ ٚثٌٍـ١ٓ أٚ ثٌمٚـٌ ٚثٌطـٛي أٚ 

ٚدـ١ٓ ، .فٙٛ ٠ّغً ثٌع٩لز د١ٓ ثٌؾَء ٚثٌؾـَء ث٢مـٌ . ثٌضٛصٌ ٚث٨ّضٌمجء.
ٚلـو صطـًٛ ٘ـيث ( 2)ثٌؾَء ٚوً ث٤ؽَثء ث٤مـٌٜ ٥ٌعـٌ ثٌفٕـٟ أٚ ث٤هدـٟ.+

فٙــٛ عٕـو فجْٔـجْ هثٔــوٞ ، ثٌّفٙـَٛ فـٟ ثٌفٌْٔـ١ز ١ٌعٕــٟ ثٌّْـجفز ثٌّّٛـ١م١ز
ًَ ٚصٕجًّخ فٟ ثٌّْجفز  (  3).  ثٔضرج

ثٌْٕـ١ؼ ِـٓ ة دعٜ ٔمجه ثٌعٌٚ ثٌقو٠ظ ِٚطٍـ ث٠٦مج  ديٌه فوه
ثٌضٛلعـــجس ٚث٦ٕـــذجعجس ٚث٨مض٩فــــجس ٚثٌّفجؽـــتس ثٌضــــٟ ٠قـــوعٙج صضــــجدع 

٤ْ ث٠٦مـج  ، ٚ٘ٛ ٠ٌصىَ عٍـٝ ثٌقجٌـز ثٌٕفْـ١ز ٌٍْـجِع ٨ ثٌّـضىٍُ، ثٌّمجٟع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ؽجِعز ثٌذ٠ٌٛر 

ِىضذــز ، ِعؾــُ ثٌّٚــطٍقجس ثٌعٌد١ــز فــٟ ثٌٍغــز ٚث٤هح، وجِــً ثٌّٕٙــوُ، ٠ٕرـٌـ ِؾــوٞ ٚ٘ذــز (1) 
   . 17ٗ، 7322د١ٌٚس ، 4ٟ، ٌذٕجْ

  . ثٌٚفقز ٔفْٙج، ثٌّٚوً ٔفْٗ (2) 
هثً ثٌمٍـُ ، ث٤ِّ ثٌؾّج١ٌز ٠٧ٌمج  ثٌذ٩غٟ فٟ ثٌعٌٚـ ثٌعذجّـٟ، ٕرٌ ثدضْجَ أفّو فّوث٠ْ (3) (3) 

   . 47ٗ، ٠ًّٛ7331ز، 7ٟ، ثٌعٌدٟ
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ثٌــيٞ ِــٓ م٩ٌــٗ ٔــوًن ٌــ١ِ فمــ٠ ٙـــٛس ، ٘ــٛ إ٠مــج  ٌٍٕٖــجٟ ثٌٕفْــٟ
 ( 1).  ِٓ ِعٕٝ ٕٚعًٛ+ دً ِج ف١ٙج، ثٌىٍّجس

ٌىٕــٗ ٠ذــوٚ فــٟ ثٌٖــعٌ + ٚصضقــوه أ١ّ٘ــز ث٠٦مــج  فــٟ ثٌفٕــْٛ ؽ١ّعٙــج
٤ْ و٩ ِّٕٙج ٠مَٛ عٍٝ ٔفِ ثٌّذـوأ ٚ٘ـٛ صٕجّـخ ، ٚث١ٌّّٛمٝ أوغٌ صمجًدج

ٚٔؾــو أْ ثٌعٍّــجء  . (2) فٌوــز ث٤ٙــٛثس فــٟ صضجدعٙــج ثٌّٕــضرُ فــٟ ثٌَِــجْ+
ٚىٌــه ، ٌٛ٘ ثٌّّٛــ١مٝثٌمــوِجء ٌــُ ٠قــوهٚث ؽــٌٛ٘ ث٠٦مــج  إّٔــج فــوهٚث ؽــ

دجٌٛلٛف عٕو ثٌضٛثٌٟ ثٌَِٕٟ ثٌيٞ ٠مَٛ عٍٝ صٕجّخ ثٌّْـجفز دـ١ٓ ثٌقٌوـز 
ِؾّعْٛ عٍٝ أٔٗ ٨ فـٌق دـ١ٓ ة ِٚعرُّٙ( 3).  ٚثٌْىْٛ ٚإّ٘جي ثٌقٌوز

ٕٙجعز ثٌعٌٚٛ ٚٙـٕجعز ث٠٦مـج  إ٨ أْ ٙـٕجعز ث٠٦مـج  صمْـ١ُ ثٌَِـجْ 
وـْٛ ( 4) +ّٛعزدجٌٕغُ ٕٚٙجعز ثٌعـٌٚٛ صمْـ١ُ ثٌَِـجْ دـجٌقٌٚف ثٌّْـ

ثٌــٍْٛ ٠مــَٛ عٍــٝ ثٌضٕجّــخ فــٟ ٍِــٓ ٔطــك ثٌقــٌٚف ٚصضجدعٙــج ٚصٌص١ذٙــج 
ٌىـٓ ، ؽعً ثٌعٌح ٚعٍّـجء ثٌعـٌٚٛ ٠قْـْٛ دٛؽـٛه ث٠٦مـج ، ٚصىٌثً٘ج

 .   فٌٖٚٚ فٟ إٟجً ٍِٓ ثٌٕطك ٨ غ١ٌ

ِٚٓ دـ١ٓ ٘ـؤ٨ء ثٌـي٠ٓ أفْـٛث دج٠٦مـج  ثٌٖـعٌٞ فـجٍَ ثٌمٌٟـجؽٕٟ 
ــ١ٓ ث٠٦مــج ــيٞ ثّــضطج  أْ ٠فــٌق ِــج د )ثٌضنج١٠ــً ثٌٞــ٠ًٌٚز    ثٌٖــعٌٞثٌ

ٚلـو أوـو  . (5) ٟٚ٘ صنج١٠ًـ ثٌّعـجٟٔ ِـٓ ؽٙـز ث٤ٌفـجظ( ٚث٠٦مـج  ثٌّّٛـ١مٟ
ثٌٕرجَ ثٌمـجةُ عٍـٝ ثٌضٕجّـخ ة ٘يث ثٌٕجلو فجع١ٍز ث٠٦مج  ثٌذ٩غٟ ثٌّضّغً فٟ

د١ٓ ثٌّّْٛعجس ٚثٌّفِٙٛجس ثٌمجةّز دوًٚ٘ج عٍـٝ ثٌضن١١ـً ٚ٘ـٛ ٠ٕذـع ِـٓ 
٩جِٙـج فـٟ ع٩لـجس ٙـٛص١ز ٨ صٕفٚـً عــٓ صـتٌ  ثٌىٍّـجس ٚثْٔـؾجِٙج ٚص
ــز ــز ٚثٌٕق٠ٛ ــجس ثٌو١ٌ٨ ــً ، ثٌع٩ل ــٝ ثٌضّجع ــوًٚ٘ج عٍ ــَٛ د ــجس صم ــيٖ ثٌع٩ل ٘

ٚ٘يث دجٌٞـذ٠ ِـج ٠ؤّـِ  . (6) +وّج صمَٛ عٍٝ ثٌضنجٌ  ٚثٌضٞجه، ٚثٌضٖجدٗ
ٕٚ٘ج إٕجًر إٌـٝ ِؾّٛعـز ِـٓ ث٤ّـِ ، ٠٧ٌمج  ثٌٖعٌٞ دجٌّفَٙٛ ثٌقو٠ظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ث٠٦مجعـجس ثٌٌه٠فـز ٚث٠٦مجعـجس ثٌذو٠ٍـز فـٟ ، أفٕجْ عذـو ثٌفضـجؿ ثٌٕؾـجً، ٍِٚـ عذو ثٌفضجؿ ثٌٕؾجً (1) 

، ِؾٍـز ؽجِعـز هِٖـك، ٠مج  ثٌوثمًٍٟٙو ٤فٛثي ثٌضىٌثً ٚصأ١ًٙ ٌعٕجٌٙ ث٦، ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ
ث٨صؾج٘ـجس ثٌؾو٠ـور فـٟ ، ؽ١ـور عذـو ثٌق١ّـو : ٔم٩ عٓ . 745ٗ، 4111ثٌعوهث٤ٚي . 43ثٌّؾٍو 

   . 350ٗ، 7321د١ٌٚس، ِؤّْز ٔٛفً، ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ ثٌّعجٌٙ
  . 43ٗ، ث٤ِّ ثٌؾّج١ٌز ٠٧ٌمج  ثٌذ٩غٟ فٟ ثٌعٌٚ ثٌعذجّٟ، ثدضْجَ أفّو فّوثْ (2) 
   . 43ـ45ٗ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ ٠ٕرٌ (3) 
ثٌٌَّ٘ـ ، أدٛـ دىٌـ، ثٌْـ١ٟٟٛ : ٔم٩عـٓ، 742ٗ، ثٌٌّؽـع ثٌْـجدك، ٍِٚـ عذو ثٌفضجؿ ثٌٕؾـجً (4) 

   . 333ٗ، 7332د١ٌٚس، هثً ثٌىضخ ثٌع١ٍّز، 4ػ، فٟ عٍَٛ ثٌٍغز
  . 43ٗ، ثٌٌّؽع ثٌْجدك، ٠ٕرٌ ثدضْجَ أفّو فّوثْ (5) 
   . 37ٗ، ٔفْٗ ثٌٌّؽع (6) 
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 ..   . ثٌع٩لز.، ثٌض٩جَ، ؾجَثٌضٟ ٠مَٛ ع١ٍٙج أّ٘ٙج ث٨ْٔ

ثٌّذــوأ ثٌـــيٞ ٠ؤه٠ـــٗ ث٠٦مـــج  ٘ـــٛ ث٨ْٔـــؾجَ ٠ّٚىـــٓ أْ ٠ضقمـــك ة إْ
ٚث٨ْٔــؾجَ ِــٓ دــ١ٓ أ٘ــُ ( 1).  دطــٌق عو٠ــور ٌــ١ِ ثٌــٍْٛ إ٨ ٚثفــوث ِٕٙــج+
ٚلو إٔجً ثدٓ أدـٟ ث٦ٙـذع إٌـٝ ، ثٌعٕجٌٙ ثٌضٟ صومً فٟ دٕجء إ٠مج  ثٌٕ٘

: ة٘ــٛ أْ ٠ــأصٟ  ف١ــظ لــجي، ٘ــيٖ ثٌع٩لــز ف١ّٕــج فــوه ِفٙــَٛ ٘ــيث ثٌعٕٚــٌ
فضــٝ ، ثٌىـ٩َ ِضقــوًث وضقـوً ثٌّــجء ثٌّْٕــؾُ ّـٌٙٛز ّــذه ٚعيٚدـز أٌفــجظ

٠ىْٛ ٌٍؾٍّز ِٓ ثٌّٕغًٛ ٚثٌذ١ش ِٓ ثٌٍّْٛٚ ٚلع فٟ ثٌٕفُٛ ٚصـأع١ٌ فـٟ 
ٚلــو ى٘ــخ ثٌٕمــجه ثٌعــٌح ثٌّقــوعْٛ إٌــٝ أْ ( 2).  ثٌمٍــٛح ِــج ٌــ١ِ ٌغ١ــٌٖ+

ْ مجًؽٟ فٟ د١ٕز ث١ٌّّٛمٝ ثٌٖـع٠ٌز ِّٛ ٌىـٓ ٌـٗ ٚظ١فـز هثم١ٍـز ، ثٌٍْٛ ِى
إ٠مـج  ثٌـٍْٛ ة إٌٝ فو ِج وّج فوه ىٌه ثٌٕجلو ِقّـو ثٌطٌثدٍْـٟ فـ١ٓ لـجي

٤ْ ٌىً دقٌ إ٠مجعـجس ٨ صىـجه صضغ١ـٌ ِـٓ ، أدٌٍ ِرجٌ٘ ث٠٦مج  فٟ ثٌٖعٌ
ٌٚــٗ ِــٓ ؽجٔــخ عــجْ إ٠مجعــجس ، ٔــ٘ إٌــٝ آمــٌ ِٕرــَٛ عٍــٝ ثٌذقــٌ ٔفْــٗ

ئٔٙـج صضغ١ـٌ فضٚـطذ  أمٌٜ إْ وجْ ٚؽٛه٘ج ِذًٌث دٛؽٛه ثٌذقٌ ثٌّضغ١ٌ ف
دطجدع ثٌٖجعٌ ث٠٦مـجعٟ ثٌنـجٗ ٚ٘ـيث ٘ـٛ ثٌـيٞ ٔٚـطٍـ ع١ٍـٗ دضٛظ١ـ  

   . (3) +ثٌذقٌ ثٌعٌٟٚٝ صٛظ١فج مجٙج فٟ د١ٕز ثٌٕ٘ ث٠٦مجع١ز

إٝــجفز إٌــٝ د١ٕــز ثٌــٍْٛ ٔؾــو ثٌــٕ٘ ثٌٖــعٌٞ فــٟ ث٤د١ٕــز ث٤مــٌٜ 
٠قممٙـج ثٌٖـجعٌ ِـٓ مـ٩ي صٕرـ١ُ ، ِؾج٨ ٨ّضؾ٩ء ًٙٛ ِضعـوهر ٠٧ٌمـج 

ىجً ٚثٌّعجٟٔ ٚإمفـجء ثٌـو٨٨س ثٌضـٟ ٠ذ١ٕٙـج ثٌمـجًا ِـٓ مـ٩ي ث٠٦مـج  ث٤ف
عذٌ ِىٛٔجس ثٌٕ٘ وٍٙـج ٌٚـ١ِ ة ثٌوثمٍٟ ثٌيٞ صّٕٛ فٌوضٗ ٚصٌٛو ثٌو٨ٌز

. ٚثًصذجُٟ ِفَٙٛ ث٠٦مج  ثٌـوثمٍٟ دّفٙـَٛ  : ثٌذ١ش أٚ ثٌضفع١ٍز فٟ ؽَء ِٕٙج
ف١ـظ ث٠٦مـج  ، و١ٍز ثٌٕ٘ ّذخ ث٨ٔضمجي ِٓ ثٌٖف٠ٛز إٌـٝ ثٌىضجدـز ثٌٖـع٠ٌز
 (  4).  ثٌوثمٍٟ لجةُ فٟ ثٌٕ٘ عٍٝ فٌوز ِىٛٔجصٗ ١ْٔٚؼ ع٩لجصٗ+

، ثٌــٕغُ ثٌــيٞ ٠ؾّــع دــ١ٓ ث٤ٌفــجظ ٚثٌٚــًٛة إْ ث٠٦مــج  ثٌــوثمٍٟ ٘ــٛ
إٔــٗ َِثٚؽــز صجِــز دــ١ٓ ثٌّعٕــٝ ، دــ١ٓ ٚلــع ثٌىــ٩َ ٚثٌقجٌــز ثٌٕفْــ١ز ٌٍٖــجعٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــُ ثٌفٌثٕــز، فــجصُ ثٌٚــىٌ (1)  ـٌـ، فٍ ــوثمٍٟ ٚثٌنٚــجة٘ ثٌٕٚــ١ز فــٟ لٚــ١ور ثٌٕغ ــج ، ث٠٦مــج  ثٌ ثٌٕج٠

   . 43ٗ، 4171هِٖك، 7ٟ، ٌٍوًثّجس ٚثٌٌٕٖ
 (2) ٞ آْ، ثدٓ أدٟ ث٦ٙذع ثٌٌّٚـ جعز ثٌٖـعٌ ٚثٌٕغٌـ ٚد١ـجْ إعؾـجٍ ثٌمٌـ ، صق٠ٌٌـ ثٌضقذ١ٌـ فـٟ ٕٙـ

  . 243ٗ . 7335ثٌمجٌ٘ر ، ففٕٝ ِقّو ٌٕق : صمو٠ُ ٚصقم١ك
ي ثٌىـ٩َ ٖٔـ١و و١ـجْ، ٌٙجهٞ ثٌطٌثدٍِْٟقّو ث (3)  هثً ِقّـو عٍـٟ ، ثٌضٛل١ع ٚثٌضط٠ٛـع عٕـوِج ٠ضقٛـ

   . 35ٗ، 4110صِٛٔ، 4ٟ، ٌٌٍٕٖ
  . 717ٗ، فٟ ِعٌفز ثٌٕ٘، ٠ّٕٝ ثٌع١و : ٔم٩ عٓ . 43ٗ، فٍُ ثٌفٌثٕز، فجصُ ثٌٚىٌ (4) 
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٠مـــج  ِّٚـــج ٠ٍفـــش ث٨ٔضذـــجٖ أْ ث٦ . (1) +دـــ١ٓ ثٌٖـــجعٌ ٚثٌّضٍمـــٟ، ٚثٌٖـــىً
ٌٚىــٓ ٠ىٍّــٗ ٠ٚضفجعــً ، ثٌــوثمٍٟ دٙــيث ثٌّفٙــَٛ ٨ ٠ٍغــٟ ث٠٦مــج  ثٌنــجًؽٟ

ٚدٙيث ثٌٖىً ٠أصٟ ثٌّٛل  ثٌّعجًٛ ٌٍـي٠ٓ ٠قـجٌْٚٛ أْ ، ِعٗ ٌذٕجء ثٌٕ٘
٠ؾعٍـــٛث ثٌّّٛـــ١مٝ ثٌنجًؽ١ـــز ٚفـــو٘ج ثٌىف١ٍـــز دؾعـــً ثٌٌدـــجٟ لجةّـــج دـــ١ٓ 

ز إّٔــج ٕ٘ــجن عٕجٙــٌ أمــٌٜ ٝــّٓ ثٌّّٛــ١مٝ ثٌوثم١ٍــ، ثٌمٚــ١ور ٚثٌّضٍمــٟ
فـٟ ِـو ثٌؾْـًٛ ثٌٌثدطـز دـ١ٓ ثٌّضٍمـٟ ٚثٌعّـً ث٦دـوثعٟ ة أّج١ّز ِّٚٙز

ٚث٨ًصذجٟ ثٌٛع١ك فٟ ثٌي٘ٓ د١ٓ ؽـٌُ ثٌىٍّـز ِٚعٕج٘ـج ٚثٌقجٌـز ، ثٌٖعٌٞ
 ( 2).  صٖىً دعوث ؽو٠وث ١ٌٍّّٛمٝ ثٌوثم١ٍز+، ٘يٖ

إْ ثٌّفٙــَٛ ث٠٦مــجعٟ ثٌقــو٠ظ صؾــجٍٚ ثٌّّٛــ١مٝ ثٌنجًؽ١ــز ثٌٌص١ذــز 
ٚثٌضـٟ صٖـعٌ ثٌّضٍمـٟ دجٌٞـ١ك ٌـ٨ٛ فٞـًٛ ، ٌمجف١ـزثٌمجةّز عٍٝ ثٌـٍْٛ ٚث

ــــز ثٌٌّصذطــــز دجٌٛؽــــوثْ ٚث٨ٔفعــــجي ثٌّــــضّنٜ عــــٓ  ثٌّّٛــــ١مٝ ثٌوثم١ٍ
 (  3).  ثٌضؾٌدز+

٠ضقــوه إىْ ث٠٦مــج  ثٌــوثمٍٟ ِــٓ ِؾّٛعــز ِــٓ ثٌعٕجٙــٌ صٌدطٙــج 
صقمــك ِّٛــ١مٝ ثٌــٕ٘ ثٌضــٟ ٠ْــ١ّٙج ثٌٕجلــو ، ع٩لــز ثٔفعج١ٌــز هثم١ٍــز ِٛلعــز

 (  4).  جً دج٠٦مجعجس ثٌٌه٠فز أٚ ثٌذو٠ٍزٍِٚـ عذو ثٌفضجؿ ثٌٕؾ

 ـ اُؼ٘بٕو اُجالؿ٤خ اإل٣وبػ٤خ2

إْ ث٠٦مج  ثٌوثمٍٟ ٘ٛ ٔض١ؾز صفجعً د١ٓ ثٌّْض٠ٛجس ثٌّنضٍفز مجٙـز 
. ٚثعضّجهث عٍٝ ٘يث ثٌّفَٙٛ ّٕقجٚي عـٌٛ ِؾّٛعـز  ثٌٚٛص١ز ٚثٌو١ٌ٨ز

ٌو١ٌ٨ـز ِٓ ثٌعٕجٌٙ ثٌذ٩غ١ز ىثس ثٌٛظ١فز ث٠٦مجع١ز ع٩ٚر عٍٝ ثٌٛظ١فـز ث
 :   ٚغ١ٌ٘ج

 :  ـ املىاشن1ُ

ِٓ ثٌّٚطٍقجس ث٠٦مجع١ز ثٌذ٩غ١ز ٔؾو ثٌّٛثٍٔـجس ةٚ٘ـٟ صْـجٚٞ 
ــٗ صعــجٌٝ ــز وّــج فــٟ لٌٛ : )ّٚٔــجًق  ثٌفجٙــٍض١ٓ فــٟ ثٌــٍْٛ ِــٓ هْٚ ثٌضمف١

٠ٚمْــّٙج ِقّــو ثٌعّــٌٞ إٌــٝ ِٛثٍٔــجس ( 5).  ِٚــفٛفز ًٍٚثدــٟ ِذغٛعــز(+
، أٔـــٛث  ثٌقٌوـــجس)صٌه٠ـــو ثٌٚـــٛثةش( أٞ دـــ١ٓ أٔـــٛث  ثٌّـــو ٚ صٌٙـــ١ع١ز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 737ٗ، ٌٖعٌ ثٌعٌدٟث٠٦مجعجس ثٌٌه٠فز ٚث٠٦مجعجس ثٌذو٠ٍز فٟ ث، ٍِٚـ عذو ثٌفضجؿ ثٌٕؾجً (1) 
ِٔ ؽّــجي : ٔمــ٩ عــٓ . 733ٗ، ثٌٌّؽــع ثٌْــجدك، ِٚــٍـ عذــو ثٌفضــجؿ ثٌٕؾــجً (2)  ٌغــز ثٌٖــعٌ ، ٠ـٛـ

   . 443ٗ، ثٌّعجٌٙ
  . 734ٗ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (3) 
   . 743ٗ، ٠ٕرٌ ثٌٌّؽع ٔفْٗ (4) 
  . 722ٗ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (5) 
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ــجس ثٌضؾ١ْٕــ١ز ــ١ِ ٚثٌّٛثٍٔ ــٌهه ثٌٚــٛثِش( أٞ ثٌضؾٕ ــ١ٓ ، )ص ــز د ٚثٌّٛثٍٔ
 (  1).  )ثٌضفع٩١س ٚث٤ٍٚثْ ثٌع١ٌٝٚز( ثٌقٌوجس ٚثٌْىٕجس

أٚ ، أْ صــأصٟ ثٌؾٍّــز ِــٓ ثٌىــ٩َة ٚثٌّٛثٍٔــز عٕــو أدــٟ ث٨ٙــذع ٘ــٟ
ِضعـجهي ثٌٍفرـجس فـٟ ثٌضْـؾ١ع ٚثٌضؾَةـز ، ثٌذ١ش ِٓ ثٌٖعٌ ِضَْ ثٌىٍّـجس

 :   )ثٌّضمجًح( ومٛي ثٌِا ثٌم١ِ، فٟ ثٌغجٌخ ِعج

  . (2) +ٚأفًٞ، ٍٚثه، ٚؽجه، ٍٚثه ٕٚجه، ٚلجه، ّٚجه، أفجه

إْ ثٌّٛثٍٔز وّج صضذوٜ ِٓ مـ٩ي ٘ـيث ثٌّغـجي ثٌٖـعٌٞ ٠ّىـٓ ثٌٕرـٌ 
ٟٚ٘ صىـٌثً ٙـٛصٟ ، إ١ٌٙج ثٔط٩لج ِٓ ِفَٙٛ فو٠ظ ٘ٛ ثٌٕٙوّز ثٌٚٛص١ز

  : (3) ٟٚ٘ ّش ٕ٘وّجس، ١ّج٠ٌْصذ٠ دضى٠ٌٌ ف١ّٔٛجس ِع١ٕز أهٔج٘ج فٛٔ

.  : ٚصٕٖــأ ِـٓ صىــٌثً ف١ّٔٛـجس فــٟ ِمـجٟع ٔذ٠ٌــز ثٌٕٙوّـز ث٠٦مجع١ـز
ٚ٘ــيٖ ثٌٕٙوّــز ٨ صع١ٕٕــج ٕ٘ــج ٤ٔٙــج صضعٍــك دجٌٖــعٌ ثٌّعضّــو عٍــٝ ث٤ّــجُ 

 .   ٨ٚ ٔعضمو أْ دج٦ِىجْ ث٨عضّجه عٍٝ ثٌٕذٌ فٟ ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ، ثٌٕذٌٞ

ٌفـ١ّ١ٔٛٓ فـٟ آمـٌ وـً ؽـَء : ٚصعضّو عٍٝ صىـٌثً ث ثٌٕٙوّز ثٌنجصّز
 .   أٚ ٕطٌ

صمــَٛ عٍــٝ ، عٍــٝ عىــِ ثٌٕٙوّــز ثٌْــجدمز، : ٚ٘ــيٖ ثٌٕٙوّــز ثٌفجصقــز
 .   صىٌثً ثٌف١ّ١ٔٛٓ فٟ أٚي وً ؽَء أٚ ٕطٌ

: ٚصضقمــك دضىــٌثً ثٌفــ١ّ١ٔٛٓ فــٟ دوث٠ــز ثٌؾــَء أٚ  ثٌٕٙوّــز ثٌّق١طــز
 .   ثٌٖطٌ ٚفٟ آمٌّ٘ج

ٔٙج٠ـز ثٌؾـَء ٚفـٟ  ثٌٕٙوّز ثٌٌثدطز ثٌٕجصؾز عٓ صىٌثً ثٌف١ّ١ٔٛٓ فٟ
 .   أٚي ثٌؾَء ثٌغجٟٔ

ثٌٕٙوّــز ثٌضأ١ٌف١ــز ثٌمجةّــز عٍــٝ ثٔضٖــجً ثٌضْٕــ١ك ثٌٚــٛصٟ فــٟ ؽــَء 
 .   عٌٟٚٝ دأوٍّٗ

، ٚ٘ــيٖ ثٌٕٙوّــجس ٘ــٟ ٔض١ؾــز صْٕــ١مجس ٙــٛص١ز صعضّــو عٍــٝ ثٌضى٠ٌــٌ
ٔقٚـــً عٍـــٝ ةصٌثو١ــخ ٙـــٛص١ز ِـــٓ ٙـــجِض١ٓ ٠عـــٛهثْ ، ع١ٍّـــج، فــٕقٓ
)فٟ صى٠ٌـٌ ِؤؽـً( ٚفـٟ  ِضغ١ٌ)فٟ صى٠ٌٌ ِعؾً( أٚ دعو فجًٙ  ِذجٌٕر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص١ز، ٠ٕرٌ ِقّو ثٌعٌّٞ (1)  أف٠ٌم١ـج ، ٌذ٩غ١ـز ٚثٌّّجًّـز ثٌٖـع٠ٌزفـٟ ثٌٌج٠ـز ث، ثٌّٛثٍٔـجس ثٌٚٛـ

  . 47ٗ، ثٌٌٖق
   . 320ٗ، صق٠ٌٌ ثٌضقذ١ٌ، ثدٓ أدٟ ث٦ٙذع (2) 
ثٌّؤّْـز ثٌؾجِع١ـز ٌٍوًثّـجس ٚثٌٌٕٖـ ، ه١ًٌ ثٌوًثّجس ث٤ّـٍٛد١ز، ٠ٕرٌ ؽ٠ٍٛ  ١ِٖجي ٠ٌُٕ (3) 

   . 33ٗ، 7321د١ٌٚس ، 4ٟ، ٚثٌض٠ٍٛع
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ٚفــٟ ثٌضٌص١ــخ ىثصــٗ أَ فــٟ صٌص١ــخ ، ٕــىً ٙــٛصٟ ِضّجعــً أٚ ل٠ٌــخ ثٌٖــذٗ
ٚصرٌٙ ٘يٖ ثٌضٌثو١ـخ ثٌٚـٛص١ز أٚ صضىـًٌ عٕـو أ٘ـُ ِفجٙـً د١ـش ، ِمٍٛح
 (  1).  ثٌٖعٌ+

ثٌٚــجةش( ٠ّىــٓ أْ ٠رٙــٌث فــٟ +)ثٌٚــجِش ٚ٘ىــيث فــئْ ثٌقــٌف١ٓ
ج ٠ّىــٓ أْ ٠رٙــٌ . وّــ أ(+: ح )أٚ ح+ح/أ+: أ أٞ، ِمطــع ٙــٛصٟ ٚثفــو

:  )أٚ : أــــ ح/أــــ ح ثٌقٌفـــجْ ِٕفٚـــ١ٍٓ فـــٟ ِمطعـــ١ٓ ٙـــٛص١١ٓ ِضضـــج١١ٌٓ
 (  2).  أ(+ح

ٚىٌـه دـجٌؾّع ، ٠ّٚىٓ أْ ٔقًٚ عٍٝ ص١ْٕم١ٓ ؽو٠و٠ٓ أوغٌ ٌِٚٔز
أٞ أْ فـــٌف١ٓ ِضٚـــ١ٍٓ ، فـــٟ صْٕـــ١ك ٚثفـــو دـــ١ٓ ث٨صٚـــجي ٚث٨ٔفٚـــجي

ف١ضىـًٌ  ،. أٚ ٠قـوط ثٌعىـِ : ح ـ أ( )أٚ ح/أــ ح+: أ ٠ضىًٌثْ ِٕف١ٍٚٓ
 ( 3).  أ(+: ح )أٚ أ+: أـ ح/ح ٙٛصجْ ِٕف٩ْٚ فٟ ٕىً ِضًٚ

ٚدجٌعٛهر إٌـٝ ثٌذ١ـش ثٌْـجدك ٨ِـٌا ثٌمـ١ِ ٩ٔفـع د١ْـٌ أْ إ٠مجعـٗ 
 :   ٠غضٕٟ دجٌٕٙوّز ثٌضأ١ٌف١ز ثٌضٟ صٕضٌٖ فٟ أٔقجةٗ

 ٚأفًٞ، ٍٚثه، ٚؽجه، ٕٚجه ٍٚثه ، ٚلجه، ّٚجه، أفجه

 ه     ه       ه        ه     ه      ه        ه   

وّج ٠ّىٓ أْ صمَٛ ثٌّٛثٍٔجس عٍٝ ثٌّمجدٍـز أٚ ثٌضٕـجظٌ إِـج دجٌّٛثفمـز 
ٚلو عٌفٙج أدٛ ٩٘ي ثٌعْـىٌٞ أٔٙـج إ٠ـٌثه ثٌىـ٩َ عـُ ِمجدٍضـٗ ، أٚ دجٌّنجٌفز

٠ٚــٌٜ ِقّــو ، دّغٍــٗ فــٟ ثٌّعٕــٝ ٚثٌٍفــع عٍــٝ ؽٙــز ثٌّٛثفمــز أٚ ثٌّنجٌفــز
 (  4).  ١ٓ ث٤ٝوثهثٌعٌّٞ أْ أفٍٝ ًٙٛ ثٌّمجدٍز ثٌو١ٌ٨ز ِج وجْ د

٠ّىٓ أْ ّٔغً ٌٙيٖ ثٌّٛثٍٔـز ثٌمجةّـز عٍـٝ د١ٕـز ثٌّٛثفمـز ٚعٍـٝ د١ٕـز 
 (  5):  ثٌّنجٌفز دذ١ش عٌٚر دٓ ثًٌٛه ثٌمجةً

 ٚلو ع١ٌٟٚٔ ثٌفمٌ إى أٔج ِمضٌ ٚلو ع١ٌٟٚٔ ثٌّجي ف١ٓ ؽّعضٗ 

 :   ص١ٌٖ ثٌذ١ٕضجْ ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌو١ٌ٨ز إٌٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص١ز فـٟ ثٌ، ؽ٠ٍٛ  ١ِٖجي ٠ٌُٕ (1)  رثٌٕٙوّـز ثٌٚٛـ ، 3، 2 ، 43َ، عـجٌُ ثٌفىٌـ، مٚـ١ور ثٌّعجٌٙـ

   . 715ٗ، ٠7332ٕج٠ٌ/ِجًُ ـ أد٠ًٌ/١ٔٛ٠ٛ
   . ثٌٚفقز ٔفْٙج، ٠ٕرٌ ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
  . 715، 710ٗ ٗ ، ثٌٕٙوّز ثٌٚٛص١ز فٟ ثٌم١ٚور ثٌّعجٌٙر، ؽ٠ٍٛ  ١ِٖجي ٠ُ٠ٌٕٕرٌ  (3) 
   . 43ٗ، ثٌّٛثٍٔجس ثٌٚٛص١ز، ٠ٕرٌ ِقّو ثٌعٌّٞ (4) 
ث (5)  ًهه٠ـٛـ ٚر دــٓ ثٌـٛـ ؿ ثدــٓ ثٌْــى١ش ) ْ عـٌـ ٌ(، ٕـٌـ ، هثً ثٌىضــجح ثٌعٌدــٟ، ًثؽعــٗ ًثؽــٟ ث٤ّـّـ

   . 50ٗ، 4112د١ٌٚس
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 :   ـ د١ٕز ثٌّٛثفمز7

 ...............ٌٟٚٔ: ٚلو ع١ 7ثٌٖطٌ

 ..............: ٚلو ع١ٌٟٚٔ 4ثٌٖطٌ

 :   ـ د١ٕز ثٌّنجٌفز4

 ؽّعضٗ........... ثٌّجي........... : 7ثٌٖطٌ

 ِمضٌ........... ثٌفمٌ............ : 4ثٌٖطٌ

، فجٌذ١ٕز ث٤ٌٚـٝ صٖـىً أًٝـ١ز صْـعٝ إٌـٝ ًٍ  ثٌْـىْٛ فـٟ ثٌذ١ـش
ــز ــز صق٠ٌىــج ٚمٍنٍ ــز ثٌغج١ٔ ــيٌه ثٌْــىْٛ ِٚــٓ ٘ــيٖ  فــٟ فــ١ٓ صىــْٛ ثٌذ١ٕ ٌ

 .   ثٌّنجٌفز صٕٖأ ثٌفجع١ٍز ث٠٦مجع١ز

ــٝ  ــز ث٨مــض٩ف عٍ ــٝ ثٌضٖــجو١ٍٓ ثٌّــجي ٚثٌفمٌٔؾــو د١ٕ ــج إٌ ــئىث صطٍعٕ ف
دجعضذـجً فٞــًٛ ثٌّـجي ِٕجف١ــج ٌٛؽـٛه ثٌفمــٌ ، ِْـضٜٛ ثٌذٕــجء ثٌـوثمٍٟ ل٠ٛــز
ٚصضقمـك أ٠ٞـج ، فّٙج دٙيث ثٌّعٕـٝ ٝـوثْ، ٚصقمك ثٌفمٌ ٠غ١خ ٚؽٛه ثٌّجي

 .   ٠ٙج ث١ٌْجق د١ٓ ثٌؾّع ٚثٌمضٌِنجٌفز ٠مٛ

إْ ثٌذٕجء ث٠٦مجعٟ ثٌـيٞ ٠ضقمـك دجٕـضغجي ٘ـيٖ ثٌذ١ٕـجس عٍـٝ ِْـضٜٛ 
٠ضىًٌ وغ١ٌث فٟ ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ عٍٝ ِْضٜٛ ه٠ـٛثْ ٚثفـو ٌٖـجعٌ ، ث١ٌْجق
 (  1):  دٓ ثًٌٛه ٠مٛي عٌٚر، ٚثفو

د١ٕــز ثٌّنجٌفــز ٘ــٟ =ٚثٌفمــٌ ف١ــٗ ِيٌــز ٚفٞــٛؿ  ثٌّجي ف١ٗ ِٙجدز ٚصؾٍز 

 ثٌغجٌذز

 (  2):  ٠ٚمٛي أ٠ٞج

د١ٕـز =ٚأٔش ثٌِج عجفٟ إٔجةه ٚثفـو  إٟٔ ثٌِج عجفٟ إٔجةٟ ٌٕوز 

 ثٌّٛثفمز ٟ٘ ثٌغجٌذز

 (  3):  ٚ أ٠ٞج

٨ٚ أٔــج ِّــج أفــوط ثٌــوٌ٘ ؽــجٍ   ف٩ أٔج ِّج ؽٌس ثٌقٌح ِٖضه 
 د١ٕز ثٌّنجٌفز ٟ٘ ثٌغجٌذز=

ثٌضىـــٌثًثس ة ٚلــو أًٚه ثٌٕجلـــو ِقّــو عذـــو هللا ثٌمجّــّٟ فـــٟ وضجدــٗ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 42ٗ، ثٌّٚوً ثٌْجدك، عٌٚر دٓ ثًٌٛه (1) 
   . 32ٗ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (2) 
   . 00ٗ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (3) 
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مطجٟز صٍن٘ لٌثءر ثٌٕٚٛٗ فٟ ثٌّْـض١٠ٛٓ + ١ز فٟ ٌغز ثٌٖعٌثٌٚٛص
 (  1):  ثٌٚٛصٟ ٚثٌو٨ٌٟ وج٢صٟ

ثٌّْــــــضٜٛ      ثٌّْضٜٛ ثٌٚٛصٟ 
 ثٌو٨ٌٟ 

صٕجّـــــــــــخ      ثٌّٛثٍٔجس ثٌضٟ صمَٛ عٍٝ ثٌضىٌثًثس 
 ثٌّعٕٝ

ثٌضـــــــٌثهف   ثٌض١ٌٙع ثٌضؾ١ِٕ ثٌضٚو٠ٌ ثٌضٖط١ٌ ثٌضٌه٠و 
 ثٌضٞجه

 :  ـ التكسًم2

، ًه عٕو ثدـٓ ًٕـ١ك فـٟ ثٌعّـور ٚ٘ـٛ ٠ٖـذٗ ثٌّمجدٍـز٘يث ثٌّٚطٍـ ٚ
ــٌ ــٓ ؽعف ــز د ــو لوثِ ــً ِٚــطٍـ ثٌضٌٙــ١ع عٕ ــٛث  ثٌضمْــ١ُ ، ٠ٚمجد ــٓ أٔ ِٚ

ــع ــٗ لْــّز ة ٚ٘ــٛ( 2).  ثٌضمط١ ــيٞ صضقــوط ف١ ــٝ ثٌ أْ صمْــُ ثٌىــ٩َ أٚ ثٌّعٕ
 (  3).  ٕٚ٘جن ِٓ ٠قوهٖ دأْ ٠ىْٛ فٖٛ ثٌذ١ش ِْؾٛعج+، ِْض٠ٛز

 :   ٌٖجعٌِٚٓ أِغٍضٗ فٟ ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ لٛي ث

١ٌْج ِٓ ٘ٛثٞ ٨ٚ  ٚد١ضجْ ، : فذ١ش أفذٗ ع٩عز أد١جس
 (4) ٕىٍٟ

ــٛثٍْ ٚث٨ْٔــؾجَ ٠ــوعُ  ــٓ ثٌض ــج ِ ــك ٔٛع ــيث ثٌٖــىً ٠قم ــ١ُ دٙ ٚثٌضمْ
. فـئىث وـجْ فٖـٛ ثٌذ١ـش ِْـؾٛعج فـئْ فٞـًٛ  ث٠٦مج  فٟ ثٌذ١ش ثٌٖعٌٞ
 .   ث٠٦مج  ١ّضعٍَ أوغٌ

 :  ـ املهاسب3ُ

جفز ٚصمــع ثٌّٕجّــذز دــ١ٓ ثٌضٕجّــخ عٕــو ثدــٓ ّــٕجْ ِــٓ ٕــٌٟٚ ثٌفٚــ
ِـٓ ( 5).  ثٌٍفر١ٓ ِٓ ٠ٌٟك ث١ٌٚغز ٚثٌّٕجّـذز د١ّٕٙـج عـٓ ٠ٌٟـك ثٌّعٕـٝ

ـــو٨ٌٟ  ـــو٠ٙج ثٌ ـــجٚي ثٌّٕجّـــذز دذع ـــٕجْ صٕ ـــٓ ّ ـــ  ٔؾـــو أْ ثد مـــ٩ي ثٌضع٠ٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) ٟ ص١ز فــٟ ٌغــز ثٌٖــعٌ، ِقّــو عذــو هللا ثٌمجّـّـ ثًس ثٌٚـٛـ ث٤ًهْ ، و٠ظعــجٌُ ثٌىضــخ ثٌقــ، ثٌضىـٌـ

4171 ،ٗ71 .   
   . 41ٗ، ثٌّٛثٍٔجس ثٌٚٛص١ز، ٠ٕرٌ ِقّو ثٌعٌّٞ (2) 
  . 721ٗ، ث٠٦مجعجس ثٌٌه٠فز أٚ ثٌذو٠ٍز فٟ ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ، ٍِٚـ عذو ثٌفضجؿ ثٌٕؾجً (3) 
ثْ ؽ١ّــً دغ١ٕــز (4)  ـٛـ ــٗ، ه٠ فٗ ٚلــوَ ٌ ــو٠ٓ : ٕـٌـ ــز، ِٙــوٞ ِقّــو ٔجٙـٌـ ثٌ ، 4ٟ، هثً ثٌىضــخ ثٌع١ٍّ

   . 01ٗ، 7333د١ٌٚس 
   . 703ٗ، ثدٓ ّٕجْ ثٌنفجؽٟ : ٔم٩ عٓ . 43ٗ، ثٌّٛثٍٔجس ثٌٚٛص١ز، ٠ٕرٌ ِقّو ثٌعٌّٞ (5) 
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 (  1):  ٚلو أهًػ ِقّو ثٌعٌّٞ مطجٟز صٍن٘ ٘يث ثٌضع٠ٌ ، ٚثٌٚٛصٟ

 ثٌّٕجّذز ٚثٌضٕجّخ

 

 

 

جّذز ث٤ٌفـجظ ِـٓ ِٕ   ِٕجّذز ث٤ٌفجظ ِٓ ٠ٌٟك 
 ٠ٌٟك

 ث١ٌٚغز      ثٌّعٕٝ     

   

 

 صٕجّخ صٞجه  صٕجّخ صمجًح 

 

 

 :  ثٌضٕجّــــخ فــــٟ ثٌّمــــوثً    صــــٛثٍٞ ث٤ٌفــــجظ         ثٌْــــؾع     
ُّؾجِٔ  ثٌ

 )ثٌٍْٛ فٟ ثٌٖعٌ(  )ثٌضٌص١خ(   ٚصؾٕخ ث٦لٛثء

 ثٌض١ٌٙع   

 ث٨ٍهٚثػ    

ــز ٌّفٙــَٛ ثٌضــٛثٍٞ  ــجن ِــٓ ٠ؾعــً ثٌّٕجّــذز ِعجهٌ ِفٙــَٛ ة فـــٕٚ٘
 (  2).  ثٌّٕجّذز ٘ٛ أوغٌ ثٌّفج١ُ٘ ه٨ٌز عٍٝ ِفَٙٛ ثٌضٛثٍٞ+

ِٕٚجّــذز فــٟ ، : ِٕجّــذز فــٟ ثٌّعــجٟٔ ٚ ثٌّٕجّــذز عٍــٝ ٝــٌد١ٓ ّ٘ــج
ــضُّ و٩ِــٗ دّــج ٠ٕجّــذٗ  ث٤ٌفــجظ ــز أْ ٠ذضــوا ثٌّــضىٍُ دّعٕــٝ عــُ ٠ . فجٌّع٠ٕٛ

 :   )٠ًٟٛ( ِعٕٝ هْٚ ٌفع ومٛي ثٌّضٕذٟ

ـٍ ُِٛػ ثٌّٕج٠ج دٍَٕ  ِٖ عٍٝ ّجد ٌِ ًُ  ْق ْد َٚ  ِٖ ًِ ًَ فٟ ْٙو ْ  ثٌٕ ْذ  (  3) "غوثرَ وأ

ــج  ــً صٕجّــذج ِع٠ٕٛ ــ١ٓ ٌفرــز ثٌْــذجفز ٌٚفرــز ثٌّــٛػ ٌٚفرــز ثٌٛد إْ د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ثٌٚفقز ٔفْٙج، ٠ٕرٌ ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
   . 72ٗ، ثٌضىٌثًثس ثٌٚٛص١ز فٟ ٌغز ثٌٖعٌ، ٠ٕرٌ ِقّو عذو هللا ثٌمجّّٟ (2) 
   . 305ٗ، صق٠ٌٌ ثٌضقذ١ٌ، ثدٓ أدٟ ث٦ٙذع (3) 
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ٚإىث  . (1) ٙــجً ثٌذ١ــش دــٗ ِض٩فّــج ِٚضّجّــىج ٕٚــو٠و ث٩ٌّءِــز دــ١ٓ أٌفجظــٗ
ًدطٕج ٘يٖ ثٌّٛثءِز ثٌّع٠ٕٛز دجٌّٛثءِـز ث٠٦مجع١ـز ٚؽـؤج ثْٔـؾجِج إ٠مجع١ـج 

ج دـــ١ٓ صفعـــ٩١س ثٌط٠ٛـــً ٚثٌـــو٨٨س ثٌضـــٟ صٌِـــٟ إ١ٌٙـــج ثٌىٍّـــجس ِض١ٕـــج ِـــ
 فٙــٛ، . ٤ْ ثٌــٍْٛ ثٌٖــعٌٞ ٠ٖــضغً أ٠ٞــج عٍــٝ ِْــضٜٛ ثٌــٕ٘ ثٌّضمجًدــز

   . (2) +٠ٛفٌ ٌٍّعٕٝ ص١ْٕمج ٙٛص١ج ٠ْٕو ثٌو٨ٌزة

صــٛمٟ ث٦ص١ــجْ دىٍّــجس ِضَٔــجس ٚ٘ــٟ ة أِــج ثٌّٕجّــذز ثٌٍفر١ــز فٙــٟ
ْ صىــْٛ ثٌىٍّــجس ِــع ث٨صــَثْ فجٌضجِــز أ، : صجِــز ٚغ١ــٌ صجِــز عٍــٝ ٝــٌد١ٓ

ِٚـٓ أِغٍـز  . (3) +فجٌضمف١ز غ١ٌ ٨ٍِز ٌٍّٕجّـذز، ِمفجر ٚأمٌٜ ١ٌْش دّمفجر
 :   )٠ًٟٛ( ىٌه لٛي أدٟ صّجَ

 لٕج ثٌن٠ إ٨ أْ صٍه ىٚثدً ِٙج ثٌٛفٔ إ٨ أْ ٘جصج أٚثِٔ 

فمو ٔجّخ د١ٓ ِٙج ٚلٕـج ِٕجّـذز صجِـز ٚدـ١ٓ ثٌـٛفٔ ٚثٌنـ٠ ٚأٚثٔـِ 
 (  4).  ِزٚىٚثدً ِٕجّذز غ١ٌ صج

 :  ـ التجهًس4

ٌمــو ثٕــٌٔج ّــجدمج أْ ثٌعّــٌٞ فــوه ٘ــيث ثٌّٚــطٍـ ٝــّٓ ثٌّٛثٍٔــز 
 ( 5):  ٚ٘ٛ ٠عضّو عٍٝ، ثٌضٟ صمع د١ٓ أٔٛث  ثٌٚٛثِش

ـــ صىـــٌثً ث٤ٙـــٛثس ٔفْـــٙج ثٌٚـــٛثةش ٚثٌٚـــٛثِش7 ـــأْ ، ـ ـــه د ىٌ
ــٝ ِــٌ ثٌعٚــًٛ، ثٌضع٠ٌفــجس ــ١ٓ ، عٍ صؤوــو ٝــًٌٚر ثٌضؾــجِٔ ثٌٚــٛصٟ د
 .   ثٌىٍّض١ٓ

ــ ث٨مــض٩ف4 ــ١ٓ ثٌّضؾجْٔــض١ٓ ـ ــ١ٓ ثٌىٍّض ــو٨ٌٟ د : ٚ٘ــٛ ثٌعٕٚــٌ  ثٌ
فٍـ٨ٛ ث٨مـض٩ف ثٌـو٨ٌٟ ، ثٌغجٟٔ دعو ثٌضؾجِٔ ثٌٚٛصٟ فٟ ع١ٍّز ثٌضؾ١ِٕ

وّــج ٠ــٌٜ ثدــٓ أدــٟ ، ٌىــجْ ثٌضٚــو٠ٌ أٚ ثٌضٌه٠ــو أٚ ثٌضىــٌثً ؽٕجّــج ِّــجع٩
 (  6).  ث٤ٙذع+

٘ٛ د١جْ ثٌّعجٟٔ دـأٔٛث  ِـٓ ة إْ ثٌضؾ١ِٕ دجٌّفَٙٛ ثٌذ٩غٟ ثٌٛثّع
فـٟ ة ٚ٘ـٛ أْ ٠ْـضنوَ ثٌٖـجعٌ . (7) +ثٌى٩َ ٠ؾّعٙج أًٙ ٚثفو ِـٓ ثٌٍغـز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 301ٗ، ْٗثٌّٚوً ٔف (1) 
   . 403ٗ، ثٌٖع٠ٌز ثٌعٌد١ز، ؽّجي ثٌو٠ٓ دٓ ١ٕل (2) 
  . 301ٗ، ثٌٌّؽع ثٌْجدك، ثدٓ أدٟ ث٦ٙذع (3) 
  . 302، 303ٗ ٗ، ٠ٕرٌ ثٌّٚوً ٔفْٗ (4) 
  . 33، 04ٗ ٗ، ثٌٌّؽع ثٌْجدك، ٠ٕرٌ ِقّو عذو هللا ثٌمجّّٟ (5) 
   . 253ٗ، صق٠ٌٌ ثٌضقذ١ٌ، ثدٓ أدٟ ث٤ٙذع (6) 
   . 714ٗ، ٚوً ٔفْٗثٌّ (7) 
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ثٌذ١ــش ثٌٛثفــو وٍّــجس ٌٙــج ٔفــِ ثٌؾــيًأٚ وٍّــجس ٌٙــج ؽــيًٚ ِضمجًدــز ِــٓ 
ـــذعٜ ـــج١ٍ٘ٓ ٕـــٌٟ  . (1) +دعٞـــٙج ثٌ ـــ١ٓ ِضؾ ـــٜ ثٌذ٩غ١ ـــو لْـــّٗ دع ٚل

، ٚؽٕـــجُ ِٕجّـــذز، : ةؽٕـــجُ َِثٚؽـــز ث٨مـــض٩ف ثٌـــو٨ٌٟ إٌـــٝ لْـــ١ّٓ
ــج ــٗ صع ــج  ٌٝفجٌَّثٚؽــز ومٌٛ ــً ِ ــٗ دّغ ــوٚث ع١ٍ ــ١ىُ فجعض ــوٜ عٍ ــٓ ثعض : )فّ

 :   ثعضوٞ ع١ٍىُ( ٚومٛي عٌّٚ دٓ وٍغَٛ

 فٕؾًٙ فٛق ؽًٙ ثٌؾج١ٍٕ٘ج أ٨ ٨ ٠ؾٍٙٓ أفو ع١ٍٕج 

 (  2):  ٚ ِٓ أِغٍضٗ أ٠ٞج لٛي أدٟ صّجَ

ٕٙ وِ  ٚ إٟٔ ٤ًؽٛ أْ صمٍَِّو ِؽ١َو٘ج  ًِ  ل٩هرَ ِٚمِٛي ثٌيدجِح 

 ٘ج فٟ ثٌٕجُ هْٚ ثٌّمٍ وِ ٍِّوّ ُِم ِٕرّز دجٌّٛس ٠قرٝ دق١ٍٙج 

 :   ٚ لٌٛٗ

ٓ  ثٌَقّجَ فئْ وٌَْس ع١جفزً  ٘  َُ  ِٓ فجةٙٓ فئٔٙٓ ِفّج

ففٟ د١ش عٌّٚ دٓ وٍغَٛ ٩ٔفع أْ ثٌؾٕجُ ٘ٛ ثٌذ١ٕز ث٤ّجّـ١ز فـٟ 
ــٛف١ٌٖ ٌٍٕٙوّــز ، ثٌذ١ــش ــج  دفٞــً ص ــوث ِّٙــج ٠٧ٌم ــٗ ٌِٛ ــيٞ ٠ؾعٍ ث٤ِــٌ ثٌ

ٌضــٟ صمــَٛ عٍــٝ ثٔضٖــجً ثٌضْٕــ١ك ٚ٘ــٟ ث، ثٌضأ١ٌف١ــز ثٌضــٟ إٔــٌٔج إ١ٌٙــج ّــجدمج
ثٌٚٛصٟ فٟ ؽَء عٌٟٚٝ دىجٍِٗ أٚ ِج ١ّْ٠ٙٗ ِقّـو ثٌعّـٌٞ دـجٌضٌثوُ 

ٚلـــو فـــوه ثٌضؾٕـــ١ِ ثٌذْـــ٠١ ٝـــّٓ ث٨صؾـــجٖ ثٌضىـــجٍِٟ ٚفـــوه ، ثٌٚـــٛصٟ
ــجٌضؾ١ِٕ ثٌٍفرــٟ، ثٌضؾٕــ١ِ ثٌْــؾعٟ ــيٞ ٘ــٛ ٌٚــ١ك د ٝــّٓ ث٨صؾــجٖ ، ثٌ

ث٤ِـٌ ، ٤دـٟ صّـجَ ٚٔفِ ث٤ٌِ ٩ٔفرٗ عٍٝ ثٌذ١ضـ١ٓ ث٤ٌٚـ١ٓ . (3) ثٌضفجعٍٟ
ثٌــيٞ ؽعــً ؽّــجي ثٌــو٠ٓ دــٓ ثٌٖــ١ل ٠ــٌٜ ف١ّٙــج ِغــج٨ ٕــو٠و ث١ّ٘٤ــز ٤ْ 

 (  4).  ثٌؾٕجُ ٠قضً د١ض١ٓ ِض٩ف١ّٓ ص٩فّج ٚع١مج ف١ّج د١ّٕٙج

ـــٗ ّـــذقجٔٗ ـــجُ ثٌّٕجّـــذز فىمٌٛ ة : × ٚأِـــج ؽٕ ٣قلللبكٕٞ ٣ٞٓلللب رزوِلللت ك٤للٚل اُوِللٞل

ٝــّٓ ّــ١جق  ،فضىــٌثً ٘ــيٖ ث٤ٙــٛثس ثٌّقممــز ٌٍضؾٕــ١ِ . (5) ÷+ٝاألثٖللبه
. ِٚـٓ  ٚثفو أدٌٍ ٔٛعج ِـٓ ثٌٕغّـجس ثٌضـٟ ٌٙـج ٚلعٙـج عٍـٝ ث٤ىْ ٚثٌـٕفِ
 :   ثٌعٕجٌٙ ثٌذ٩غ١ز ثٌضٟ ٌٙج ٔفِ ثٌٛظ١فز وجٌضؾ١ِٕ ٔؾو أ٠ٞج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ : صٌـ، ثٌٖع٠ٌز ثٌعٌد١ـز، ؽّجي ثٌو٠ٓ دٓ ١ٕل (1)  ثٌٟ، ِذـجًن فٕٛـ هثً ، ِقّـو أًٚث ، ِقّـو ثٌٛـ

   . 443، 442ٗ ٗ  . 4112ثٌّغٌح، 4ٟ، صٛدمجي ٌٌٍٕٖ
  . 431ٗ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
   . 725ٚٗ 722ٗ، ثٌّٛثٍٔجس ثٌٚٛص١ز، ٠ٕرٌ ِقّو ثٌعٌّٞ (3) 
   . 31٘جِٔ، 431ٗ، ثٌٖع٠ٌز ثٌعٌد١ز، ٓ ١ٕل٠ٕرٌ ؽّجي ثٌو٠ٓ د (4) 
   . 714ٗ، صق٠ٌٌ ثٌضقذ١ٌ، ثدٓ أدٟ ث٦ٙذع (5) 
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 :  ـ الرتديد5

ـــجٌّفَٙٛ  ـــٝ ٕـــىً ِـــٓ إٔـــىجي ثٌضىـــٌثً د ٠ٖـــ١ٌ ٘ـــيث ثٌّٚـــطٍـ إٌ
ٚ٘ـــٛ ثٌعٕٚـــٌ ثٌّٙـــُ فـــٟ ثٌذ٩غـــز ثٌـــيٞ ٠قمـــك إ٠مـــج  ثٌـــٕ٘ ، ثٌقـــو٠ظ

ٚ٘ـــٛ وّــج عٌفـــٗ ٙــجفخ وضـــجح صق٠ٌــٌ ثٌضقذ١ـــٌ ةأْ ٠عٍـــك ، ٌٖــعٌٞث
ثٌّضىٍُ ٌفرز ِٓ ثٌى٩َ دّعٕٝ عُ ٠ٌه٘ج دع١ٕٙـج ٠ٚعٍمٙـج دّعٕـٝ آمـٌ ومٌٛـٗ 

ــجٌٝ ر٠ ٓضلَل ٓللب أٝرلل٢ هٍلَل ر ر أػِلْل ؽ٤للش ٣غؼلَل هٍللبالرٚ: × ّــذقجٔٗ ٚصع فٍفرــز ، ÷ؽزلل٠ ٣لٞل
 (  1).  ثٌؾ٩ٌز ث٤ٌٚٝ ِٞجف إ١ٌٗ ٚثٌغج١ٔز ِذضوأ دٙج+

٠ضٖىً ثٌٕ٘ ثٌٖعٌٞ ِٓ عور أٔٛث  ِٓ ثٌضٌه٠وثس ِٓ أّ٘ٙـج ٔـٛ  
إِــج ، ٚ٘ــٛ أْ ٠ضــٌهه فــٌف ِــٓ فــٌٚف ثٌّعــجٟٔ، ٠ْــّٝ ثٌضٌه٠ــو ثٌّضعــوه

.  . ِٚغجي ىٌه صٌه٠و فٌف ثٌؾـٌأٚ فـٌٚف أمـٌٜ وجٌٕـوثء ٌِر أٚ ٌِثًث
 :   وّج فٟ لٛي ثٌّضٕذٟ

ٌُ ٠ج غّجِزُ  ًُ ٠ج دق َُ ٠ج ٠ج دو ٖ ٌٜ ٠ج ِفّج ًُ  ٠ج ١ٌَظ ثٌ  (2) ًُؽ

ٚ٘يث ثٌٖـىً ِـٓ ثٌضٌه٠ـو ٠ٕـوًػ صقـش ثٌٕٙوّـز ثٌضج١ٌف١ـز ثٌضـٟ صعـٍَ 
 .   ث٠٦مج  ثٌيٞ ٠ٛفٌٖ ثٌذقٌ ثٌٖعٌٞ

، ٚ ِٓ ثٌضٌه٠و ٔٛ  آمٌ ٠ّْٝ صٌه٠ـو ثٌقذـه ٠ْٚـّٝ د١ضـٗ ثٌّقذـٛن
ٚ٘ٛ أْ ٠ذٕٝ ثٌذ١ش ِٓ ؽًّ صٌه ف١ٗ وٍّـز ِـٓ ثٌؾٍّـز ث٤ٌٚـٝ فـٟ ثٌؾٍّـز 

، دق١ـظ ٔؾــو وـً ؽٍّضــ١ٓ فـٟ لْــُ، ٟ ثٌٌثدعـزٚوٍّـز ِــٓ ثٌغجٌغـز فــ، ثٌغج١ٔـز
ٚثٌؾّـً وٍٙـج ، ٚثٌؾٍّضجْ ث٤م١ٌصجْ غ١ـٌ ثٌؾٍّضـ١ٓ ث١ٌٚ٤ـ١ٓ فـٟ ثٌٚـًٛر

 :   )د٠١ْ( ّٛثء فٟ ثٌّعٕٝ ومٛي ١ٌٍ٘

ث فضٝ إىث ثٟ عُٕٛث  ْٛ َّ ُْ ِج ثًص ــــــٝ إىث ِــــــج  ٠ْطَعُٕٙ َح فض ًَ ٝــــــج
دُٛث ثْعضَٕمج ًَ  ٝج

ًٚهه ، ثٌؾٍّـز ثٌغج١ٔـزفمو ًهه ثٌٖـجعٌ وٍّـز ِـٓ ثٌؾٍّـز ث٤ٌٚـٝ فـٟ 
ــز ــز ثٌٌثدع ــٟ ثٌؾٍّ ــز ف ــز ثٌغجٌغ ــٓ ثٌؾٍّ ــز ِ ــيث ( 3).  وٍّ ــٝ ٘ ــخ عٍ ــو صٌص  ٚل

ــٝ ثٌٕٙوّــز ثٌّق١طــز ــٝ عٍ ــو ثٔذٕ ــش ل ، ثٌٚــ١ٕع أْ ثٌٖــطٌ ث٤ٚي ِــٓ ثٌذ١
 .   ٚعٍٝ ٕ٘وّز ل٠ٌذز ِٕٙج ثٔذٕٝ ثٌٖطٌ ثٌغجٟٔ ويٌه

 :  ـ تصابه األطساف6

ع ثٌمجف١ز فـٟ أٚي ثٌذ١ـش ٚ٘ٛأْ ٠ع١و ثٌٖجعٌ ٌف، ٠ّْٝ ثٌضْذ١  أ٠ٞج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 453ٗ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (1) 
   . 452ٗ، ٠ٕرٌ ٔفْٗ (2) 
  . 455ٗ، ثٌّٚوً ثٌْجدك، ٠ٕرٌ ثدٓ أدٟ ث٦ٙذع (3) 
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 :   ِٚغجُي ىٌه، ثٌيٞ ١ٍ٠ٙج

ٟ  إْ ٌُ صعيًثٟٔ فٟ ثٌٜٙٛ  ٩ِّ عّٕٟ ثْىَ٘ذَج َٚهعجٟٔ م١ٍٍ  ٌُٚ صق

 هعجٟٔ لٍذٟ إى هعجٖ ؽٕجٟٔ هعجٟٔ إ١ٌٗ ثٌقخ فجٌقخ آٔفج 

 دىأُ دٙج ّجلٟ ثٌغٌثَ ّمجٟٔ ؽٕجٟٔ فٟ ّىٌ ف٩ ًعٟ عٕوٖ 

 ( 1) دٗ ِج ٕفٕٟ ٚعٕجٟٔٚٚؽوٞ  ّمجٟٔ ِٓ ٌُ ٠ع١ٕٗ ِٓ ٙذجدضٟ 

، ٚ٘ــيث ثٌعٕٚــٌ ثٌذ٩غــٟ ٠ٖــذٗ وغ١ــٌث ِــج ٠ْــّٝ دجٌٕٙوّــز ثٌٌثدطــز
دذوث٠ــز ؽــَء ، ٚ٘ــٛ ثٌذ١ــش ٕ٘ــج، ٚ٘ــٟ ثٌضــٟ صــٌد٠ ٔٙج٠ــز ؽــَء عٌٚٝــٟ

 .   عٌٟٚٝ آمٌ

 :  ـ هك األػغبى ػ٠ِ اُٖلٝه 7

: ة٘ـــٛ ثٌـــيٞ ّـــّجٖ ثٌّضـــأمٌْٚ  ٠عٌفـــٗ ثدـــٓ أدـــٟ ث٦ٙـــذع دمٌٛـــٗ
ّعضَ ع٩عز ألْجَ ث٤ٚي ِج ٚثفـك آمـٌ وٍّـز فـٟ ٚلو لّْٗ ثدٓ ثٌ، ثٌضٚو٠ٌ

ومــــٛي ، )أٚ وجٔــــش ِؾجْٔــــز ٌٙــــج(، ثٌذ١ــــش آمــــٌ وٍّــــز فــــٟ ٙــــوًٖ
 :   )وجًِ( ثٌٖجعٌ

7 ٍَ ٌَ ِْ ٌَ َُ ع ٛ٠ َْ ٍْفَٝ إىث ِج وج ًُّ   ـ ٠ُ ـــــ ٍٞ ٨ ٠ُفَ فـــــٟ ؽـــــ١ِٔ ًأ
 َِ ٌَ ِْ ٌَ  َع

 :   ٚ ثٌغجٟٔ ِج ٚثفك آمٌ وٍّز فٟ ثٌذ١ش أٚي وٍّز ِٕٗ ِغً

ُٗ ـ ٠ٌٌّع إٌٝ ثد4 َٝ ٌْ ُُ ِع ضُ ْٖ ٠ ُِّ ٌٚـــ١ِ إٌـــٝ هثعـــٟ   ِٓ ثٌع
٠ٌَْعِ   ثٌٕ وٜ دِ

ٚ ثٌغجٌش ِج ٚثفك آمٌ وٍّز ِٓ ثٌذ١ش دعـٜ وٍّجصـٗ فـٟ أٞ ِٛٝـع 
 :   ومٛي ثٌٖجعٌ، وجْ

3 ُٗ ُِ ًٌّ غّج ِٙ ٌْ ِْض ْٛ ًَ ؽ ً    ـ ّمٝ ثٌٌِ ِٚــج ىثن إ٨ فــخُّ ِــٓ َفــ
+ ًِ ِْ  ٌ  (  2) دجٌ

ــ ــٛث  أْ ث٤ٚي ِٕٙ ــع صقــش ِٚــطٍـ ٚث٩ٌّفــع عــجٜ ٘ــيٖ ث٤ٔ ج ٠م
ثٌٕٙوّــز ثٌنجصّــز ثٌضــٟ صٕٖــأ ِــٓ صىــٌثً ث٤ٙــٛثس فــٟ ٔٙــج٠ضٟ ؽــَأ٠ٓ 

 .   ع١١ٌٝٚٓ

أِـج ثٌٕـٛ  ثٌغــجٟٔ فٙـٛ ٠ّغـً صقمُّــَك ثٌٕٙوّـز ثٌّق١طـز ثٌضــٟ صٕٖـأ ِــٓ 
. ٚثٌٕـٛ  ثٌغجٌـظ ل٠ٌـخ  صىٌثً أٙٛثس فٟ دوث٠ـز ؽـَء عٌٚٝـٟ ٚٔٙج٠ضـٗ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 541ٗ، ٠ٕرٌ ثٌّٚوً ٔفْٗ (1) 
   . 770ٗ، ثٌٌّٚ ٔفْٗ (2) 
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 .   إٌٝ فو ِج ِٓ ثٌٕٛ  ثٌغجٟٔ

 :  ـ التسجًع8

دعٞـٙج غ١ـٌ ، ٛ أْ ٠ضٛمٝ ثٌّضىٍُ أٚ ثٌٖجعٌفٟ أؽَثء و٩ِٗةٚ٘ 
دٖــٌٟ أْ ٠ىــْٛ ، ِضَٔــز دَٔــز عٌٚٝــ١ز ٨ٚ ِقٚــًٛر فــٟ عــوه ِعــ١ٓ

ٚفٟ ثٌضع٠ٌـ  إٕـجًر إٌـٝ أْ ثٌعـٌٚٛ  . (1) ًٚٞ ث٤ّؾج  ًٚٞ ثٌمجف١ز+
١ٌِ وً ٕب ٌضقم١ك إ٠مج  ثٌٕ٘ إّٔج ٘ٛ ؽَء ٠ٞجف إٌـٝ أؽـَثء أمـٌٜ 

ــجعٟ ٤ٞ ــجء ث٠٦م ــك ثٌذٕ ــ٘ ٕــعٌٞ صقم ـــٝ أْ  ٔ ـــجًر أ٠ٞــج إٌ ــٗ إٕ . ٚف١
ِٚغــجي ىٌـه ، ٠قمــك ثٌٕٙوّـز ثٌضأ١ٌف١ــز، دــٙيث ثٌّفٙـَٛ، ِٚطٍـ ثٌضْـؾ١ع
 (  2):  )٠ًٟٛ( لٛي أدٟ صّجَ

ــٗ عّــوٞ ٚأعٌس دٗ ٠وٞ ، صؾٍٝ دٗ ًٕوٞ ٚأًٜٚ ، ٟٚــجح د
 دٗ ٍٔوٞ

 ب+ه د+ي              د+ي     ب+ه            ب+ه د+ي                د+ي  ب+ه            

ــــج١ُ٘  ــــٝ ِف ــــز صٕطــــٛٞ عٍ ــــوَ أْ ثٌذ٩غــــز ثٌعٌد١ م٩ٙــــز ِــــج صم
ٟٚ٘ فـٟ فجؽـز إٌـٝ إٝـجءثس ، ِٚٚطٍقجس ىثس ٍٙز دج٠٦مج  ثٌٖعٌٞ

ٟ ، ِعجٌٙر صٞعٙج ّٝٓ ؽٙجٍ ؽو٠و ٠ّٞٓ ٌٙـج ثٌٛفـور ٚثٌضىجِـً ٠ٚؾٍِـّ
 .   ٚظ١فضَٙج ث٠٦مجع١ز ثٌضٟ صضىجًِ ٚٚظ١فضَٙج ثٌو١ٌ٨ز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 311ٗ، ثٌّٚوً ثٌْجدك، ذعثدٓ أدٟ ث٦ٙ (1) 
   . ثٌٚفقز ٔفْٙج، ٠ٕرٌ ثٌّٚوً ٔفْٗ (2) 
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 ثٌنطجح د٩غزٚ زث٠ٌٛٙ ٕع٠ٌز

 ( ه٠ًٚٔ ٌّقّٛه ثٌعجٌٟ ثٌرً ِو٠ـ ل١ٚور فٟ ١ّ١ّجة١ز لٌثءر)

 أ . ٌّٔ اُل٣ٖ ّوك٢
 

 :  ِٓقٔ أُلافِخ
َٚ ٌثءر ٘يٖ ٌص م ١ٕز فق٘ ٌث ١ّمز ث٤د ع ٌضٟـ ٌث ٜ ث ـج صـٕٙ ١ٍٙ ي د٩غـز ع مٛـ  ٌث
عٌٞ ج، ثٌٖ ْٛٔك ّد ق ٌغٛٞ ٘ ١ِز ٌٍغز ِفًج ١ٌٛ ِضعجي ث ج ٚ ١ٍٙ  ٚإىث.  ِعج ْآ فٟ ع
ش ي غزد٩ ؤج ٛم عٌٞ ٌث ٓ ثٌٖ ٌٙص ـج صـ ٔٙض ـج ث٤ٌٚٝـ و١ٕٛ ٟـ ّد ًثس دٗـ صغٕض عذـج ٚ  ٌث أ
ًثس ٗد صىضَٕ َ وغجفـز ِٓـ ث٦ٕج ٍ عٍٝـ صمٛـ ـ١ٓ ه٨٨س صؾـٚج ٌضع١  إٌٝـ denotation ث

ٌثءر فــْئ connotation ث٠٦قــجء ه٨٨س مــ ٌٕمو٠ــز ٌث قٚــ١فز ث رـًـ ِــوـ٠ ٌمٚــ١ور ٌث  ٌث
عجٌٟ ٌٍث عٓ صضىٖ  ٌث ٌضٖـف١ٌ ِٓـ ٟـ ١ّـزٚ ث ٌضع ع عٍٝـ ث ٍ ٕٝـثٌّ ٌٕجلـو صعٛـ  إٌٝـ ث

ر ١ٌٚ ١ٌـز ٚعمجفـز ٔجفـير د ٙضـه فضٝـ عج ـضًج ٠ ١ٍـز ّأ ٌضـو٨ي عّ فـي ث ًٌث إٌٝـ ٠ٕٚ ـ  ّأ
نطــجح د٩غــز ــعٌٞ ٌث ـٟـ ثٌٖ ىٖــ  ثٌــٕ٘ ف عــجٟٔ ٌٕض ــز ثٌّ ٛد قؾ مجٙــو ثٌّ  ٚثٌّ
ٌّٞر غج٠ز ٘يٖ صمٟٚ ٚفٟ.  ثٌّ ز عٌذ ٌث ًّث ىػ ٘ـيث ه ٛـ ٌّٕ ـعٌٞ ث فٟـ ِـج ثٌٖ ٠ٕ 
ّز غّٛٛ ٙص عٌ عٓ ٌث عجٌٙ ثٌٖ ١ِٗٔ عٓ ٠ٚوفع ثٌّ ز عج ر ٕٙذ ىجٌد عٕجه ثٌّ  .   ٌٚث

 :  ٗٔ أُلافِخ

ٚأهثء ، ٚفعــً ًٚفــٟ، ثٌمٚــ١ور ِٖــٌٚ  إْٔــجٟٔ ٚثٔؾــجٍ فٞــجًٞ
ــز ثٌٖــع٠ٌز، ؽّــجٌٟ ــٟ ٌٌٍج٠ ــٌ ثٌضأّــ١ِ ثٌفٕ ــٝ عذ دٛٙــفٙج ِعــجه٨ ، ٠ضؾٍ

. ٠ٚغــوٚ ثٌــٕ٘ ثٌٖــعٌٞ دٙــيث ثٌّفٙــَٛ فجٌــز ِــٓ  ٌٍىـْٛ ٚٙــًٛر ٌٍٛؽــٛه
ثٌّضطٍعـز إٌـٝ ، ّضٍذْـز دـجٌّعٕٝثٌٛؽو ثٌٚٛفٟ ثٌّٖذٛح دقٌلز ث٤ّتٍز ثٌ

ٚوٖـ  أّـٌثً ثٌّٛؽـٛهثس ِـٓ ف١ـظ ٘ـٟ ع٩ِـجس ، ٘ضه أّضجً ثٌقؾخ
 .   عٍٝ ثٔٞٛثء ثٌفٌه فٟ ١ًٌّٚر ثٌضفجعً ِع ث٤فىجً ٚث٤غ١جً ٚث١ٕ٤جء

لــجةع ً دجٌٛ ٠ًل فجفــ مٚــ١ور صــج ٌٚث  ٌ ــجع ٓ ثٌٖ ــج دــ١  ِْ لــو ، ٚلــو ٠ىـٛـ ٟ ٛص ٌضــ ث
ٚؿ عٕٝ، ؽــيٚر ثٌـٌـ ــجٌّ ؿ د فـٌـ ر ٌث ٖـٛـ ــخٔ  ٌٍغــز دــأٌك ٌضضْـٌـ، فٙض ٌثػ ث ٟ أفــ ً فــ د

ٗ عؾٍـز  ْـ ِج فىـش ٙص ِـج ٔث هٚ  ؽٛـ ٌث٠ـج ثٌٛ  ِ جغ١ٗـ ـج فضتـش ٕص يِٞ  ّضؾوه ٌث ٩١ّه ٌث ٌث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ؽجِعز مٍٕٖز 
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ىْج ٌدز ثٌّ ٝ ص وتز عٍ ّٛض ٓ ٌث ِ  .   ثٌَ

ِٚٓ غجدٌ ثٌعًٚٛ ِج فضب ٚعٟ ثٌٖـجعٌ ٚىثصـٗ ٠ضفضمـجْ عـٓ أفـ٩َ 
ــج ًٚفــٗ ــجي صٙؾــِ دٙ ــؤثهٖ، ٚآِ ــيوٌ٘ج ف ــؼ ٌ ــٗ  ٠ٍٚٙ ــج دٌفــش ِن١ٍض ِٚ .

صٙؾع فٟ عٕج٠ج ث٩ٌٚعـٟ ٚصٌّـخ ، عجس ًٚٙٛ ٚمٛثٌٟصٕٚو  عٓ ص٠ٕٛ
. ِٚج ثٔفىـش ثٌذٖـ٠ٌز ِٕـي ٟفٌٛضٙـج ث٤ٌٚـٝ صٖـٙو ثفضفج١ٌـز  فٟ لج  ثٌيثوٌر

، ٚثٌٛؽـٛه عٍـٝ ثٌعـوَ، ٚثٌيثوٌر عٍٝ ث١ٌْٕجْ، ثٔضٚجً ثٌق١جر عٍٝ ثٌّٛس
فٟ إٌقـجؿ ثٌٖـعٌثء ثٌقـجه عٍـٝ صٛو١ـو ٔذـٌر ثٌٚـٛس ثٌذٖـٌٞ فـٟ ِعٌوـز 

 .   ذمجءثٌى١ٕٛٔز ٌٚٙث  ثٌ

ــز ِــ٩ىث ٠ضمٚــوٖ  ــز ث٦دوثع١ ــش ثٌىضجد ـٗـ ظٍ ـٝـ ث٦ْٔــجْ ٚؽٙ ــج ٌٚ ٚأ٠ّٕ
، ثٌٍّّْٙٛ ٚأٌٚٛ ثٌذٚجةٌ ٚىٚٚ ثٌغٛث٠جس ثٌف١ٕز ٌ٘دج ِٓ غٛثةًـ ثٌـو١ٔج ف١ٕـج

ًث ، ٚثفضفـجء دضّؾ١ـو ثٌـيثس صـجًر، ٚثًٍٚثًث عٓـ أوـوثً ثٌعـ١ٔ ٚأهًثٔٗـ ٟٛـ
ٝ صى٠ٌِ فعً ثٌىضجدز دٛٙفٗ ع٩ِز ٚؽٛه د١ٍغ ً إٌ ز ثٌو٨ٌز عٍٝ فضٝ ١ٌٚج

 .  ثٌقًٞٛ ثٌذٌٖٞ فٟ ٌِْؿ ثٌىْٛ

ٚهث٨ ، إْ فعــً ثٌىضجدــز ٠غــوٚ دٙــيٖ ثٌٚــًٛر ِعــجه٨ ٌفعــً ثٌٛؽــٛه
دـــً إْ ثٌضـــٌثوُ ثٌٙجةـــً ٌٍٕٚـــٛٗ ثٌٖـــع٠ٌز ١ٌؾعـــً ِـــٓ وٛؽ١ضـــٛ ، ع١ٍـــٗ

٠أمــي ص٠ٕٛعــج آمــٌ ١ٌٚــ١ٌ ، : ةأٔــج أفىــٌ إىثً أٔــج ِٛؽــٛه+ ه٠ىــجًس ثٌٖــ١ٌٙ
. ٘ىـيث ٠ضؾٍـٝ فعـً ثٌىضجدـز دٛٙـفٗ  ٛؽـٛه+: ةأٔج أوضـخ إىثً أٔـج ِ وّج ٠ٍٟ

ٚعذـٌ وـً ثٌٕٚـٛٗ ثٌّذوعـز ، ً٘جٔج عٍٝ ثٌٛؽٛه ٠مـَٛ ثٌّـٌر صٍـٛ ثٌّـٌر
، صٕذٕٟ ٝـّٓ أْٔـجق ِـٓ ثٌمـٛي ٚٝـٌٚح ِـٓ ثٌضعذ١ـٌ، عٍٝ ٔرُ ع١ِ٩ز

دٚــًٛ دجٌغــز ، ِــٓ ٕــأٔٙج أْ صغٕــٟ فٞــًٛ ثٌىــجةٓ ثٌذٖــٌٞ فــٟ ثٌٍغــز
 .   ٚغ٠ٌَر ثٌّعجٟٔ، ع١ّمز ثٌو٨ٌز، ثٌنٚٛدز

إْ فعــً ثٌىضجدــز دّــج ٘ــٛ فعــً إٔضــجػ ٌٍع٩ِــجس ٠ٕٖــب ِــٓ ثٌّىضــٛح 
أٚ ٠ْــضوي ع١ٍــٗ ِــٓ ، ٚؽــٛهث ِٛث٠ٍــج ٌٍىــجةٓ ثٌذٖــٌٞ   ٚؽــٛهث ٠ــضُ صقممــٗ

 .   م٩ي أْٔجق ثٌع٩ِجس ثٌضٟ ١ٕوس ع١ٍٙج ث١ًٌٌْٚر ثٌضو١ٍ١ٌز

ــز  ــز ١ٌْــش فــٟ ثٌٕٙج٠ ٚ ثٌمٚــ١ور دّــج ٘ــٟ ِْــٌؿ ٌٍْــ١ًٌٚر ثٌضو١ٍ١ٌ
ِجٟ٘ فـٟ آمـٌ ث٤ِـٌ ، عٍٝ ٚفوثس أٙغٌ ٠ٕٜٙ، ّٜٛ ٌِوخ ع٩ِٟ

ّٜٛ ِؾّٛعز ِٓ ثٌعٕجٙـٌ ثٌع١ِ٩ـز ثٌضـٟ صٕذٕـٟ ع١ٍٙـج ٕـذىجس ثٌّعـجٟٔ 
. إْ دٕجء ثٌىْٛ ثٌٖعٌٞ ِٓ ف١ظ ٘ـٛ صق١ـ١ٓ ٌّعٕـٝ ِـج  فٟ ثٌٕ٘ ثٌٛثفو

ــٓ ثٌّعــجٟٔ ــز ِ ــٓ ثٌعٕجٙــٌ ثٌع١ِ٩ــز، أٚ ِٕرِٛ ــٌ إًّــجء ٍّْــٍز ِ ، عذ
صضٞـجفٌ ٚصضٚـجٌخ ف١ّـج د١ٕٙـج  ٠ٕٜٙ عٍٝ صٛثٌٟ ثٌٌّوذجس ثٌع١ِ٩ـز ثٌضـٟ
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ٌِٛور فٞجء ع١ِ٩ج صٕٞـٛٞ فـٟ ًفّـٗ إٔـىجي ِـٓ ثٌـٌجٜ ٚثٌضٚـًٛثس 
، ٚثٌض٠ٕٛعجس ثٌف١ٕز ٚثٌن١جًثس ثٌؾّج١ٌز ثٌضٟ ٠ٕذٕٟ ع١ٍٙـج ثٌـو٠ٛثْ ثٌٖـعٌٞ
ثٌــيٞ ًدّــج ثّــضذطٓ فــٟ ثٌٕٙج٠ــز وــً ثٌىــْٛ ثٌع٩ِــٟ ثٌــيٞ صمــَٛ ع١ٍــٗ 

 .   ثٌن١جًثس ث٠٦و٠ٌٛٛؽ١ز ٚثٌف١ٕز ٌٍٖجعٌ

دجّـضٌثص١ؾ١ز ، دّج صًّٛ ثٌٖجعٌ إٌٝ ص١ٌُّ ِعجٌُ ثٌىْٛ ثٌع٩ِـًٟٚ
ثٌضقٛي ثٌّْضٌّ ثٌيٞ ٠طٌأ عٍٝ ِؾّٛعجصٗ ثٌٖع٠ٌز   فمـو ٠ىـْٛ ثٌـو٠ٛثْ 

صق١ـً ، دٛٙفٗ فٞجء ع١ِ٩ج ؽـَءث ِـٓ ِؾّـٛ  أْٔـجق ع١ِ٩ـز ٙـغٌٜ
وٍٙج عٍٝ ثٌْٕك ثٌع٩ِٟ ثٌىذ١ٌ ثٌيٞ ٠ْضغٌق ثٌّٖـٌٚ  ثٌٖـعٌٞ ثٌىجِـً 

. ٚ٘ىــيث صٚــ١ٌ ثٌمٚــجةو ثٌٖــع٠ٌز  عٌ ثٌّعجٙــٌ مٚٛٙــجفــٟ ف١ــجر ثٌٖــج
د١ّٕـــج صْـــضمٌ ثٌّؾّٛعـــجس ثٌٖـــع٠ٌز ، ِؾـــٌه فٛثٙـــً ع١ِ٩ـــز ٙـــغٌٜ

دٚــفضٙج أٔرّــز ع١ِ٩ــز فــٟ لٍــخ ثٌّٕرِٛــز ثٌع١ِ٩ــز ثٌىذــٌٜ ثٌضــٟ صضعــ١ٓ 
 عذٌ٘ج ثٌن١جًثس ث٠٦و٠ٌٛٛؽ١ز ٚثٌف١ٕز ٌٍٖجعٌ

ِـٓ ف١ـظ  ،عّـ٩ أ٠م١ٔٛـج ِّضـجٍث )ِـو٠ـ ثٌرًـ ثٌعـجٌٟ( صّغً لٚـ١ور
فمـو وضذٙـج ثٌٖـجعٌ دعـو   إٔٙج صٌصذ٠ دّٛٝٛعٙج دع٩لز ِٖـجدٙز ل٠ٛـز ؽـوث 

 .   ًِٚٛث فرجةع ثٌقٌح ٩٠ٚٚصٙج، 7324ث٨فض٩ي ث١ٌٟٙٚٛٔ ٌٍذٕجْ ّٕز 

ٌٚمو ؽْوس ثٌم١ٚور وً ِعـجٟٔ ثٌضٖـرٟ ٚثٌعّـجء ٚثّـضفَس دعٕـ  
ٚثٔغــٌٍس فــٟ ٚعــٟ ، ٚثٌٛؽــٛه ٚثٌعــوَ، لــجُ ِْــجةً ثٌقٞــًٛ ٚثٌغ١ــجح

مٟ ثٌعٌدٟ أّتٍز فجهر ٌِدىز ِؤًلز ِضٍٚز دؾٌٛ٘ ثٌى١ٕٛٔز دّـج ٘ـٟ ثٌّضٍ
. . ٚثٌٕرـٌر  صّغ١ً ٠ٌٛٙز ِـج صْـعٝ إٌـٝ أْ ٠ىـْٛ ٌٙـج ِْـجفز فـٟ ثٌٞـٛء

ثٌفجفٚـز فــٟ ِــضٓ ثٌمٚــ١ور صٖــ  عــٓ صمجٟذــجس ٚصمجٟعــجس صٖــٟ دّــأٍق 
 .   ثٌى١ٕٛٔز ٚعذظ ثٌٛؽٛه

مٚـٟ صثّضؾ٩ء ِرجٌ٘ ٚٚؽٖٛ د٩غـز ثٌمـٛي ثٌٖـعٌٞ عذ٠ٌّٚىٕٕج 
ٌغ٩عز عٕجٌٙ أّج١ّز صٙـ١ّٓ عٍـٝ  ١ّ١ْجةٟثٌو٨ٌٟ ٚثٌ ص٠ٕٛعجس ثٌقًٞٛ

 :   ٠ّٚىٕٕج صّغٍٙج وّج ٠ٍٟ، ثٌم١ٚور ٚصذ٠ْ ٍّطجٔٙج عٍٝ ٕذىجس ثٌّعجٟٔ

 :   و١ٕٛٔز ثٌؾْو .7
 :   و١ٕٛٔز ثٌٌٚؿ .4
 :   و١ٕٛٔز ثٌّىجْ .3

 :  ـ ٤ً٘ٞٗخ اُغَل 1

ِٕـي صْضمٌ ثٌم١ٚور عٍٝ ٚعـٟ فـجه دـجٌضَّق ٚثٌضٖـرٟ ٚث٨ٔفٚـجي 
٠ضمـجٟع ، ٌقرجصٙج ثٌّأص١ّز ث٤ٌٚٝ  إى ٠ٍؼ ثٌٖـجعٌ دـجح ثٌمٚـ١ور دؾْـُ هثَ
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 :   َٔفٗ ِع إ٠مج  ث١ٌٖٕو ثٌٌّ فٟ ٍِٓ ثٌن٠ٌ  ثٌٌّ

 . .   ٛثحد. م٠ٌفٕج ٠ؤٛ ِٓ ث٤ دقٌ ٠٤ٍٛي ثٌؾو٠و
 .   . ١٘أٔج ٌذ١ٌٚس ثٌم١ٚور وٍٙج دقٌ ١ٌٍٖٕو ثٌٌّ

 .   دقٌ ٌّٕضٚ  ثٌٕٙجً
 ٍٕج ٩ٌْفٕج ثٌفٌهٞدقٌ ٌٌث٠جس ثٌقّجَ ٌر
 دقٌ ٌٍَِجْ ثٌّْضعجً

 ١ٌو٠ه وُ ِٓ ِٛؽز ٌّلش ٠و٠ه
 ِٓ ث٦ٕجًر ٚثٔضرجًٞ

 ٝع ٕىٍٕج ٌٍذقٌ ٝع و١ِ ثٌعٛثٙ  عٕو أٚي ٙنٌر
 . . ٚثٔىْجًٞ ٚثفًّ فٌثغه

 ٚأْ ٠عو ثٌذٌثًٞ، . . ٚثّضطج  ثٌمٍخ أْ ٠عٛٞ
 . .   دجٌذىجء ثٌقٌ

 دقٌ ؽجَ٘ ِٓ أؽٍٕج
 ٠ٌ  ثٌٌّ أؽٌثّجه  ؽّْه ثٌوثِٟ ٠ٚفك ٌٍن

 ّضضْع ثٌٚقجًٜ
 ، ف١ٓ ٠ٕمٜ ثٌفٞجء ثٌنجًؽٟ عٍٝ مطجن، عّج ل١ًٍ

 فٌغش ِٓ ٕغفٟ ِٚٓ ٌٙفٟ عٍٝ ث٤ف١جء أفٌغش ثٔفؾجًٞ
 ثّضٕوس عٍٝ ؽوثً ّجل٠ فٟ ثٕجً  ثٌٌََثي، ِٓ ٝقج٠جن

 ( 1). .  أؽّع ًٙٛصٟ ِٓ أؽً ِٛصه
ــٟ ثٌمٚــ١ور  إْ ثٌطــجدع ثٌّٖــٙوٞ ٌٙــيث ث٨ّــض٩ٙي ثٌؾْــوٞ ف

، ١يؤٌج دضٍه ث٦ٕـجًر ثٌٌثةعـز ثٌضـٟ ٔؾـو٘ج فـٟ لٚـ١ور ٦هًٚثهٚ ؽ١ٌٛـجٌٔٛ
 :  ٘جأدعجهٚصٕٛ  ثٌرجٌ٘ر ثٌؾْو٠ز ٩ِِـ ٠ذ١ٓ ف١ٙج صعوه٠ز 

 : ثٌؾْو مط١تز صمٛي ثٌى١ْٕز
  : ثٌؾْو آٌز ٠مٛي ثٌعٍُ

 : ثٌؾْو ٌِٖٚ  صؾجًٞ صمٛي ث٦ع٩ٔجس
 ( 2) . ٠مٛي ثٌؾْو أٔج ٌِٙؽجْ

ه٠ًٚٔ إٌٝ صذت١ٌ ثٌؾْـو فـٟ ثٌـٕ٘   فجٌؾْـو  ٨ عؾخ إىث أْ ٠عّو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر، ثٌّؾٍو ثٌغـجٟٔ، ه٠ٛثْ ِقّٛه ه٠ًٚٔ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ : ل١ٚور (1)  ٚس، هثً ثٌعٛـ ، 7ٟ ، د١ٌـ

32 ، ٗ1 ،2 .  
  ٗ ه ه٠ًٚٔـ ٚدـ١ٓ ٔٚٛـ ٜ ثعضّؤج ثٌن٠ ثٌع٠ٌٜ ٕ٘ج ٌٍض١١َّ د١ٓ ٔٚٛٗ ثٌٖجعٌ ِقّٛـ أمٌـ

   . لو صضنًٍ ٘يث ثٌذقظ ِٓ ف١ٓ ٢مٌ ٌغج٠جس أوجه١ّ٠ز
هثً ثٌعـ١ٓ ، ِٕٝ ثٌذقٌ ٚٔؾ١ـخ ثٌقٚـجهٞ : صٌؽّز، ثٌؾْو ٚثٌٕر٠ٌز ث٨ؽضّجع١ز : وٌُ ٍٕٕؼ (2) 

   . (ِموِز ثٌّضٌؽ١ّٓ ) 72ٗ ، 4113، 7ٟ ، ٌٌٍٕٖ
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، ٚؽْـٌ ثٌق١ـجر ث٤ظٙـٌ، ٚع٩ِز ثٌى١ٕٛٔز ث٤ؽٍـٝ، ٘ٛ آٌز ثٌٛؽٛه ث٤ٌٚٝ
إٔــٗ ، ٚفٞــًٛ دــ١ٓ غ١ــجد١ٓ، ٚغج٠ــز دــ١ٓ ٨ٔٙــجص١ٓ، فٙــٛ ّٔــجء دــ١ٓ فٕــجة١ٓ
ٚٚٙــجي ، ٚصؾــً دــ١ٓ مفــجة١ٓ، ٚفٌوــز دــ١ٓ ّــى١ٔٛٓ، ٚؽــٛه دــ١ٓ عــو١ِٓ
ِٚـٓ ، ًؽـجس ثٌـٛعٟ دجٌعـجٌُ ثٌنـجًؽٟ. دـٗ صضقمـك أٌٚـٝ ه د١ٓ ثٔفٚـج١ٌٓ

. ٘ــً ٠ٕفٚــً  م٩ٌــٗ ٠ضّٛــً ث٦ْٔــجْ إٌــٝ ِعٌفــز وٕــٗ ث٤ٕــ١جء ٚث٤ف١ــجء
ٚعٟ ث٦ْٔجْ دى١ٕٛٔضٗ أ٨ٚ ٚدجٌعـجٌُ عج١ٔـج عـٓ ٚع١ـٗ دقم١مـز ؽْـوٖ؟ ٚ٘ـً 
صٖــىً فم١مــز ثٌؾْــو ع٩ِــز فجًلــز ِــٓ ف١ــظ ه٨ٌضٙــج عٍــٝ ٠ٛ٘ــز ثٌىــجةٓ 

 ٠ٛز ثٌىجةٓ؟ثٌذٌٖٞ؟ ً٘ ث٠ٌٛٙز ثٌؾْو٠ز ٟ٘ ىثصٙج ٘

( david le breton) ٌعـً ٘ـيٖ ث٤ّـتٍز ٘ـٟ ثٌضـٟ فٍّـش هثف١ـو ٌٛدٌصـْٛ
:  ٚث٦عـ٩ء ِـٓ ٕـأٔٗ فـ١ٓ ٠مـٛي، عٍٝ أْ ٠غجٌٟ ِـٓ صمـو٠ٌ ِىجٔـز ثٌؾْـو

ــٗ “ ــُ دٖــىً مــجٗ ٌٍضق١ٍــً ث٤ٔغٌٚدٌٛــٛؽٟ ٤ٔ إْ ثٌؾْــو ِٛٝــٛ  ٩ِة
يٞ . فذـوْٚ ثٌؾْـو ثٌـ ٠ٕضّٟ فضّج إٌـٝ ث٤ًِٚـز ثٌضـٟ صقـوه ٠ٛ٘ـز ث٦ْٔـجْ

ــج ــٗ ٚؽٙ ــٗ، ٠عط١ ــٛ ع١ٍ ــج ٘ ــٝ ِ ــْٛ ث٦ْٔــجْ عٍ ــٓ ٠ى ــٗ  ٌ . ّٚــضىْٛ ف١جص
. إْ ٚؽــٛه  عذــٌ ثٌٌِــَ ثٌــيٞ ٠ؾْــوٖ، ثمضــَث٨ ِْــضٌّث ٌٍعــجٌُ فــٟ ؽْــوٖ

 (  1).  ث٦ْٔجْ ٚؽٛه ؽْوٞ+

فٟ ثٌّمطع ث٨ّـض٩ٌٟٙ ثٌّٖـجً إ١ٌـٗ آٔفـج ؽْـوث  ٠ذوٚ ؽْو ه٠ًٚٔ
ِــتي فٙــٛ ثٌؾْــو ؽْــوث دــ٩ ّــٍطز ٨ٚ ، ِٕٚــَٚ  ث٠ٌٛٙــز، ِــٕفع٩، َِّلــج
. ٌمـو صٛثٟـأس ع١ٍـٗ وـً عٛثِـً ثٌْـٍخ  ثٌق١ٌْ ثٌطٌف، ثٌى١ٌْ، ث٠ٌٌٖو

، ِٓ ّـٌلز ث١ٌـو٠ٓ إٌـٝ ثٌذىـجء ٚثٌعـٛثء ٚثٌـوِجء   ِّـج ؽعٍـٗ ٠فمـو ثٔضٚـجدٗ
ٍٓ عٍٝ ِج ٘ٛ إٔـو ٝـعفج ٚصٙجٌىـج ّٚـمٟٛج ِٕـٗ إْ .  ٠ٚٙٛٞ فٟ ٝع  د١ِّ
ٌضٛو١ـو  ِٖٙو٠ز ّـمٟٛ ثٌؾْـو ٚصٖـر١ٗ ٠ضٍٛعـجْ عذـٌ ِمـجٟع ِـٓ ثٌـٕ٘
ٌٚضعـ١ٓ ، ٘يٖ ثٌقجٌز ِـٓ ث٨ًصؾـجػ دـ١ٓ عٛثًِـ ثٌطـٌه ٚثٌؾـيح ِـٓ ؽٙـز

ثٌٚــًٛر ث٤مــٌٜ ٌضــٌؽـ ٘ــيث ثٌؾْــو ِــٓ ٟــًٛ ثٌفجع١ٍــز ف١ٕــج إٌــٝ ٟــًٛ 
 .   ث٨ٔفعجي أف١جٔج أمٌٜ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) ْ ــو ٌٛدٌصـٛـ ــز : هثف١ ــج ثٌؾْــو ٚثٌقوثع ح ٙجٙــ٩١، أٔضٌٚدٌٛٛؽ١ ثٌّؤّْــز ، صٌؽّــز ِقّــو عـٌـ

   . 5ٗ ، 7331، 4ٟ، د١ٌٚس، ثٌؾجِع١ز ٌٍوًثّجس ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع
 ٓثٌٖنٚـٟ ، ـ ٚؽخ ثٌض١١َّ ٕ٘ـج دـ١ٓ ؽْـو٠ ًٖ ث٤ٚي ٘ٛـ ؽْـو ثٌٖـجعٌ دّـج صقمـك ع١ٕـٟ ٌقٞٛـ

ْ ه . عٍٝ ٌِْؿ ثٌىٛـ ي أٚ ثٌّضن١ـً ، ٚدـو٠ٟٙ أْ ٘ـيث غ١ٌـ ِمٚٛـ ثه ٘ٛـ ثٌؾْـو ثٌّمٛـ دـً ثٌٌّـ
ٜٙ  . ثٌو٨ٌز ث٠ٌٌَِز ثٌيٞ ٠ٖضغً فٟ ثٌٕ٘ عٍٝ ِْضٜٛ ٘ ٠ٕـ ِٚٓ ٕ٘ج فئْ ثّضغّجًٖ فـٟ ثٌٕـ

عجس ث٠ٌٛٙـز  عٍٝ وٛٔٗ ِعجه٨ ل١ّ١ج ٌّؾّٛعز ِٓ ثٌو٨٨س ثٌقجفـز ثٌضـٟ صٚـً ثٌٖـجعٌ دّٛٝٛـ
   . ٚثٌى١ٕٛٔز ٚث٠٦و٠ٌٛٛؽ١ج
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ــش  إْ ِٖــٙو٠ز ّــمٟٛ ثٌؾْــو ــٟ ثّــضن٩ٗ ؽعٍ ــٔ ٠ٛغــً ف ه٠ًٚ
فــٟ  فجٌــز ٝــو٠ز ٠ٖــضمٙج ِــٓ ثٌْــمٟٛ ثٌّٙــ١ّٓ عٍــٝ ثٌّطٍــع ث٨ّــض٩ٌٟٙ

ــجٌٌّثًر ثٌضــٟ غــ٘ دٙــج فٍمــٗ ِــع أٚي ، ثٌــٕ٘ ــٛى دٙــج ِــٓ ٕــعًٖٛ د ٍ٠ٚ
١ٌومً ثٌؾْـو ٝـّٓ ٌعذـز ثٌٕمـجةٜ ثٌىذـٌٜ فـٟ ثٌّـضٓ ، ثًصؾجؽجس ثٌٕ٘

ٚصٚــ١ٌ ث٤ّــّجء هٌــ٩١ ، ثٌو٠ًٖٚــٟ   إى صٚــ١ٌ ث٤ٕــ٩ء عٕٛثٔــج ٥ٌّــّجء
فضٝ إْ ف٠ٌز ث٤ّّجء صضٛثٌو ِٓ ف٠ٌز ث٤ٕـ٩ء ثٌٌّفٛعـز ، عٍٝ ث٩ٕ٤ء

 :   فٟ ٚؽٗ ثٌعوٚ ث١ٌٟٙٚٛٔفٌثدج 

 . . ٨ ِفٌ . ٨ أ٩ٕجٔج أّّججٔج
 ، ّم٠ ثٌمٕج  عٓ ثٌمٕج  عٓ ثٌمٕج 

 . . ّم٠ ثٌمٕج .
 ّمطش ىًثعه فجٌضمطٙج

 . . ٨ ِفٌ ٚثٌٝح عوٚن
 ّٚمطش لٌده فجٌضمطٕٟ
 . . فأٔش ث٢ْ فٌ ٚثٌٝح عوٚن دٟ

 ٚفٌ
 . .   ٚفٌ
 أٚ ؽٌفجن ف١ه ىم١ٌر، لض٩ن

 . .   . . ٨ ِفٌ وٚن. إٌٝح ع فجٌٝح دٙج
 (  45/  42) أ٩ٕجٔج أّّججٔج

، إْ ٚؽٛه ثٌفٍْط١ٕٟ ٕ٘ج دّج ٘ٛ صّرٙـٌ ؽْـوٞ ٌٌٍغذـز فـٟ ثٌق١ـجر
ٚإٌٙثً ِعٕٛٞ عٍٝ ثٌرًٙٛ فـٛق ِْـٌؿ ث٤فـوثط ٘ـٛ ٚؽـٛه ِىْـًٛ 

ــٜٛ ــً  صضٕجٍعــٗ ث٤ٝــوثه، ِْــضٍخ ثٌم ــٌ لطــع ٌى ــو٠ٓ غ١ ــج ّــٌلز ث١ٌ ِٚ .
ثٌضـٝ ٠ْـعٝ ثٌفٍْـط١ٕٟ دٙـج ، رعٛثًِ ثٌّطجٌٚز ٚثٌمـٛر ٚثٌْـٍطز ٚثٌْـ١طٌ

عذــٌ صقــو٠ظ صّرٙــٌثس ٚؽــٛهٖ دّــج ٠ــض٩ءَ ٚثٌٍقرــز ، إٌــٝ إلجِــز و١ٕٛٔضــٗ
٠ٚضذــوه لذــً أْ ، . إٔــٗ ٚؽــٛه ٠ٕضٙــٟ لذــً أْ ٠ذــوأ ثٌضج٠ًن١ــز ثٌضــٟ ٠ّــٌ دٙــج

 .   ٠ضٖىً

ــٟ ثٌمٚــ١ور  ــٓإْ فٞــًٛ ثٌؾْــو ف ــيث ثٌٛؽــٗ ِ ــٝ ٘ ثٌمٚــو٠ز  ٚعٍ
ـــيٞ ـــع ْٔـــك ثٌْـــمٟٛ ثٌ ـــج ٚصٚـــ٠ٌ٠ٛج ِ ـــجغُ ع١ّ١ ـــٌ  ٠ضٕ ـــٗ ؽ١ٍذ١ إٔـــجً إ١ٌ

( إى ٠يوٌ أْ ثٌطفـً فـو٠ظ ثٌـ٨ٛهر ٕـو٠و ثٌقْجّـ١ز Gilbert Durand) هًٚثْ
فضغ١ـٌ ثٌٛٝــع١ز ثٌّفـجؽب دجصؾــجٖ ثٌٙذـٟٛ أٚ ث٦ٔٙــجٛ ٠غ١ـٌ ٌو٠ــٗ ، ٌٍْـمٟٛ

.  أٞ ثٌىجدضـــز ٩ًٌصىجّـــجس ثٌغج٠ٛٔـــز، ٍّْـــٍز ِـــٓ ًهثس ثٌفعـــً ث٤ّجّـــ١ز



 (دسّٓؽ حملنْد العالٕ العل مذٓح قـٔذٗ يف طٔنٔأٜ٘ قشاٛٗ)  ارتطاب بالغّ٘ اهلْٓ٘ ػعشٓ٘
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دج٦ٝــجفز إٌــٝ صغ١١ــٌ ، ١ــوٚثٌقٌوــز ثٌفؾجة١ــز ثٌضــٟ صطذــع دٙــج ثٌمجدٍــز ثٌٌٛ
، صٖـىً ثٌضؾٌدـز ث٤ٌٚـٝ ٌٍْـمٟٛ، ٚصعو٠ً ثٌٛٝع١ز دٖىً فع إعـٌ ثٌـ٨ٛهر

 (  1).  ٚثٌضؾٌدز ث٤ٌٚٝ ٌٍنٛف

إْ ثٌضّجعً ثٌمجةُ د١ٓ ث٨ّض٩ٙي ثٌيٞ ثفضضـ دٗ ه٠ًٚٔـ ثٌمٚـ١ور ٚدـ١ٓ 
عٟ ثٌقــجه دــأٌُ  ث٦ْٔــجٌْقرــز ثٌّــ٩١ه فـٟـ عّـٌـ  ٜٙ أ٨ٚ عٍـٝـ ٘ــيث ثٌـٛـ ١ٌـٕـ

ــ ـٗـ ٟٚــأر ثٌْــمٟٛ   فم ــج ٚفــجهث ٚٙــجًمج ثٕــضوس ف١ و وــجْ ث٨ّــض٩ٙي ع١ٕف
ثٌيٞ ٨ ٠فضـأ ، ث١ٌٍٛ٠٤ٓ ثٌمو٠ُ ٚثٌؾو٠و   فج٤ٚي ٠قٌٞ ِٓ م٩ي ىوٌ ثٌغجٟٔ

ــجح  ً ٚثٌغ١ ــجس ثٌقٞـٛـ ــج ع٩ل ــز صْٕــؼ م١ٟٛٙ ــز ِقىّ ـٟـ ؽو١ٌ ٠ْــضوع١ٗ ف
 .  ثٌّضقىّز فٟ ١ًٌّٚر ثٌضو٨ي عذٌ ثٌٕ٘

ٖ ثٌٚـًٛر ثٌّأص١ّـز ٠أمي فًٞٛ ثٌؾْو ٟجدعـج دؤ٠ًـج ِـٓ مـ٩ي ٘ـي
 :   ثٌضٟ ٨ صٕٟ صطجٌعٕج فٟ عٕج٠ج ثٌٕ٘

 ٨ صٌُٛ ٌذ١ٌٚس ثٌٕذ١ي ـ ع١ٍه أْ صٌِٟ غذجًٞ
 . أْ صوعٌٟٔ دّج أٌمش ٠وثن ِٓ ثٌقؾجًر عٓ ؽذ١ٕه

 ، أْ صّٛس وّج ٠ّٛس ث١ٌّضْٛ
 ٚأْ صٕجَ إٌٝ ث٤دو

 ٚإٌٝ ث٤دو
 ، ٨ ٕٟء ٠طٍع ِٓ ٌِث٠ج ثٌذقٌ فٟ ٘يث ثٌقٚجً

 ثٌؾْوع١ٍه أْ صؾو 
 فٟ فىٌر أمٌٜ ٚأْ صؾو ثٌذٍو

 ٚأْ صؾو ثٔفؾجًٞ، فٟ ؽغز أمٌٜ
 . . فٟ ِىجْ ث٨ٔفؾجً.
 :   أ٠ّٕج ١ٌٚش ٚؽٙه

 ( 2).  وً ٕٟء لجدً ٩ٌٔفؾجً
إْ ؽٕجة٠َز ٘يث ثٌّمطع صضقوه ع١ّ١ج ِـٓ مـ٩ي فمـوثْ ث٨ٔضٚـجح دّـج 
ء ٘ٛ ف١جر ّٚٔجء ٚلٛر   فجٌضٖرٟ ثٌذـجًٍ فـٟ ثٌّٖـٙو ٠ْـُ ثٌّىـجْ ٚث٤ف١ـج

ٚثٌعــٍٛ إٌـــٝ ، دىــً ِرــجٌ٘ ثٌضٖــضش ٚثٌضٖــٌىَ ٚث٨فضمـــجً إٌــٝ ثٌٚــ٩دز
. ِٚـع  دٛٙفٙج ؽ١ّعج إفج٨س ع١ّمز ثٌو٨ٌـز عٍـٝ فـور ثٌْـمٟٛ، ثٌضّجّه

ــز  ــو ٌٍى١ٕٛٔ ــؤىْ دّــ٩١ه ؽو٠ ــو ٠ ــٝ ّــذ١ً ثٌأْ ٘ــيث ثٌْــمٟٛ ل فٍْــط١ٕ١ز عٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و، ث٤ٔضٌٚدٌٛٛؽ١ج ًٍِٛ٘ج أّج١ٌٟ٘ج أْٔجلٙج : ؽ١ٍذ١ٌ هًٚثْ (1)  ثٌّؤّْـز ، صٌؽّز ِٚذجؿ ثٌّٚـ

   . 20ٗ ، 4110، 3ٟ ، د١ٌٚس، ٌٍوًثّجس ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع ثٌؾجِع١ز
  . 74ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (2) 
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ٌىٕٗ فٟ آ١ٔضٗ ٚصقممجصـٗ ثٌٍقر١ـز ّـمٟٛ ، ثٌضٛلع ٚثٌضطٍع ٚثّضٌٖثف ث٢صٟ
ــٌٜ هًٚثْ ــج ٠ ــٗ ّــمٟٛ ( 1).  ِــٌصذ٠ دٌِــَ ثٌرٍّــجس ٚث٨ٝــطٌثح وّ إٔ

ف١ـــظ صفمـــو ثٌى١ٕٛٔـــز ، ِـــٌثهف ٌٍعّـــجء ثٌىٍـــٟ ف١ـــظ ٨ ٠ٛ٘ـــز ٨ٚ فم١مـــز
 .   دفموثْ ثٌؾْو ثٌٍٚخ ثٌّٕضٚخ ثٌّضّجّه، ٠ًَِضٙج ٚٚظ١فضٙج

ــٝ ٙــًٛر  ــش ٙــًٛر ثٌؾْــو ثٌنــجٗ دّــج ٘ــٟ هثي عٍ ًٚدّــج أفجٌ
)ثٌؾْــو ثٌنــجٗ(  دــ١ٓ ثٌفٍْــط١ٕٟ زلــجٌع٩ف  ثٌؾْــو ثٌعــجَ دّــج ٘ــٛ ِــوٌٛي 

ِـٓ ٚٙـٍز ٚع١مـز ، )ثٌؾْو ثٌعجَ( لجةّز عٍٝ صٛثٕـؼ ع١ّـك ٚث٤ِز ثٌعٌد١ز
ـــجٟ ـــٗ ٚ ؽٙـــز ثًصذ ـــوثي دّوٌٌٛ ـــز دثٌ ثٌْـــمٟٛ ٚثٌعّـــجء إى إْ ، ٙـــجعٌٍّٛثٌعٍ

دً ٠ْٕقذجْ عٍـٝ ثٌٛؽـٛه ، ٚثٌفٛٝٝ ٨ ٠طج٨ْ ثٌؾْو ثٌفٍْط١ٕٟ فقْخ
 :   ثٌٙٔ ٌٍعٌح ؽ١ّعج

 ٕ٘ج ّضٙجؽٌ ثٌعٌح . ِٚٓ وٕج ٕ٘جن
 لٚخ ١٘جوٍٕج

 ٚعٌٕٕٚج لٚخ
 فٟ وً ِتئز
 فجٚ ِٚغضٚخ
 ٠وعٛ ٤ٔوٌِ

 (  2) إْ فٌٛٙس فٍخ
إْ ثٌٚفز ثٌمٚذ١ز ١ٌٍٙجوً ٚثٌعٌٚٓ فٟ ثٌّٖٙو ثٌعٌدـٟ ٕ٘ـج ٚع١مـز 

ثٌيٞ ٨ ٠ؾو ِج ٠ْضٕو ع١ٍٗ غ١ـٌ ؽـوثً ، ثٌّضٙجٚٞ، ثٌٍٚز دجٌؾْو ثٌّضٙجٌه
، مٟٛ مـجٗ ٠ق١ـً عٍـٝ ّـمٟٛ عـجَّجل٠ فٟ ٕجً  ثٌٌََثي   فٙٛ إىثً ّ

)ثٌؾـــــوثً ثٌْـــــجل٠(  ١ٌٕـــــوغُ و٩ّ٘ـــــج ِـــــع ِرـــــجٌ٘ ثٌْـــــمٟٛ ثٌؾَةـــــٟ
. ٘ــٛ إىثً ّــمٟٛ ٠ض٠َــج ٕ٘ــج  )ثٌٌَــَثي( ثٌضــٟ صعــُ ثٌّٖــٙو ٚثٌّىــجْ ٚثٌىٍــٟ

٠ـضُ صٛظ١فـٗ ٚثّـضغّجًٖ دٚـفضٗ فجٙـ٩ ٚٔمطـز ، وٌٖٟ صج٠ًنٟ ًٌٝٚٞ
ــً صأ٘ــخ ٌٍضقــٛي ٚثٌٚــ١ًٌٚر، ّــىْٛ ثّــضٌثص١ؾ١١ٓ ــذمجْ و صغ١١ــٌ ٚ، ٠ْ

 :   ثٌقٌوز

 ف٩ صي٘خ صّجِج، ٟ٘ ٘ؾٌر أمٌٜ
 فٟ ِج فؾٌ ثٌط١ٌثْ ف١ٕج، فٟ ِج صفضـ ِٓ ًد١ع ث٤ًٛ

 . ٨ٚ صي٘خ صّجِج )ثٌوَ( ِٓ ٠ٕجد١ع
 .   فٟ ٕرج٠جٔج ٌضذقظ عٓ ٔذٟ ف١ه ٔجِج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 20ٗ (، ٌِؽع ّجدك ) ث٤ٔضٌٚدٌٛٛؽ١ج، ؽ١ٍذ١ٌ هًٚثْ (1) 
   . 33ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (2) 
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 . .   ٟ٘ ٘ؾٌر أمٌٜ إٌٝ ِج ٌْش أعٌف
 (  73. )ٗ  أٌ  ُّٙ ٕو مجٌٙصٟ ١ٌوفعٕٟ أِجِج

( دْــٌعز Gaston Bachelard) فــٟ ًأٞ دجٕــ٩ًإْ ثٌْــمٟٛ ِــٌصذ٠ 
. ٚ٘ــٛ ٌٙــيٖ ث٤ّــذجح ٠ٖــىً أوغــٌ ثٌضؾــجًح  ثٌقٌوــز دجٌعؾٍــز ٚثٌرٍّــز

ثٌٌة١ْز إ٩٠ِـج   ِّـج ٠ؾعٍـٗ ٠ضؾـيً ع١ّمـج فـٟ إهًثوٕـج ٌٍقٌوـز ٚصٚـًٛٔج 
ــَِٓ ــج دٛؽــٛه ثٌؾْــو( 1).  ٌٍ ــئْ ، ِٚــجهثَ ثٌٖــعًٛ دٌؽــز ثٌْــمٟٛ ٌِصٕٙ ف

فٙٛ وّج ٠ـٌٜ ١ِٖـ٩١ ِـجًٍثٔٛ ، ٙجثٌؾْو ١ٚ٠ٌ ٌعٕز ٠ٚعخ ثٌن٩ٗ ِٕ
Michela Marzano ٚع١ٛدٕج ٚفـوٚهٔج ٚأٌِثٝـٕج، ٖٚ٘جٕضٕج، ع٩ِز ٔٙجة١ضٕج ،

إٔٗ ٠ىٖـ  ٌٕـج وـً ِـج ٨ ٠ٌٔـو أْ ٔـٌثٖ ِـٓ ىٚثصٕـج إٔـٗ ٠م١ـؤج إٌـٝ غٌثةَٔـج 
 (  2).  ِٚنجٚفٕج ٠ْٚؾٕج فٟ ثٌعجٌُ

ٟٚذ١عــٟ ؽــوث ٚثٌقجٌــز ٘ــيٖ أْ ٠ّعــٓ ه٠ًٚــٔ فــٟ ثّــضوعجء ٙــًٛر 
)عٍـٝ لِٛٙـج ؽٕـش  ْو عٍٝ ٔقٛ ٠ٌؽع دٕـج إٌـٝ ثٌّغـً ثٌعٌدـٟ ثٌٖـ١ٌٙثٌؾ

.  فجٌؾْــو ِرٕــز ثٌْــٍخ ِٚٛٝــع ثٌغــوً ِٚٛةــً ثٌعــيثح ٚث٤ٌــُ، دــٌثلٔ(
، ِٚٓ ٕ٘ج ٙجً ثٌضعـجٟٟ ِـع ثٌؾْـو دجعضذـجًٖ ٕـ١تج ِٕفٚـ٩ عـٓ ث٦ْٔـجْ

 :   وّج فٟ لٛي ثٌٖجعٌ

 ، ٠جثدٓ أِٟ، وُ وٕش ٚفون
 ٠جثدٓ أوغٌ ِٓ أح
 وُ وٕش ٚفون

 ثٌمّـ ٌِ فٟ فمٛي ث٢م٠ٌٓ
 ٚثٌّجء ِجٌـ

 ٚثٌغ١ُ ف٨ٛى ٚ٘يث ثٌٕؾُ ؽجًؿ
 ٚع١ٍه أْ صق١ج ٚأْ صق١ج

 (  3).  ٚأْ صعطٟ ِمجدً فذز ث٠ٌَضْٛ ؽٍون
ٜ ثٌف١ٍْــٛف ثٌؾَثةــٌٞ ِجٌــه دــٓ ٔذــٟ ـ ًفّــٗ هللا ـ أْ ٕ٘ــجن ًأ

ٌضؾـجٍٚ ٕـعًٖٛ ثٌمجصًـ دجٌعٌَـز فـٟ ، إفـوثّ٘ج أدوث ٠ٌٟمض١ٓ ٠نضجً ث٦ْٔجْ
إِـج ، ّؤثي ثٌفٌث  ثٌىـٟٛٔعٍٝ إى ع١ٍٗ أْ ٠ؾ١خ   ز غٛثةً ثٌٛؽٛهِٛثؽٙ

ٚإِـج دّـًء ثٌفٞـجء ثٌـوثمٍٟ دج٤فىـجً ، دًّء ثٌفٞجء ثٌّقـ٠١ دـٗ دج٤ٕـ١جء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 21ٗ (، ٌِؽع ّجدك ) ث٤ٔغٌٚدٌٛٛؽ١ج : ؽ١ٍذ١ٌ هًٚثْ (1) 
ثٌّؤّْـز ثٌؾجِع١ـز ٌٍوًثّـجس ٚثٌٌٕٖـ ، صٌؽّز ٔذ١ً أدٛ ٙـعخ، ثٌؾْوفٍْفز  : ٩١ِٖ ِجًٍثٔٛ (2) 

   . 774ٗ ، 4177، 7ٟ ، د١ٌٚس، ٚثٌض٠ٍٛع
  . 72ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (3) 
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 (  1).  ٚثٌضأ٩ِس

صىضْٟ عٌَز ثٌفٍْط١ٕٟ ٕع٠ٌضٙج ثٌوًث١ِز ِٓ ثٌّمجدٍـز دـ١ٓ ِـج ٘ـٛ ٚ
ِٚـجٌـ  ِٚـج ٘ـٛ ِـٌ، أٚ ِٕضٙـخ ٕٟ٘ء ٌِٞء ِّضـع ٌىٕـٗ غجةـخ أٚ ِغ١ـخ

ــٗ فجٝــٌ ــز ِْــضٍذز َِٕٚٚعــز ، ٌٚىٕ ــ  ٍِى١ ــٛ ًه٠ ــخ ٘ ــي ثٌغجة ٤ْ ثٌٍي٠
. فجٌغ١ـجح ٚثٌقٞــًٛ ٕ٘ــج ٠ىضْـذجْ ٟجدعــج ثّــضذوث١ٌج  دْـٍطجْ ثٌمٙــٌ ٚثٌمــٛر

دـ١ٓ ، ثٌضـٟ أٍِضٙـج ٕـٌٟٚ ثٌٍقرـز ٚآ١ٔضٙـج، لجةّج عٍٝ ثٌّٕجلٞـز ثٌٛؽٛه٠ـز
. ِٚـٓ  ٚد١ٓ ِٓ ٠قك ٌٗ أْ ٠ق١ج ِٚـٓ ٨ ٠قـك ٌـٗ، ِٓ ٠ٍّه ِٚٓ ٨ ٠ٍّه

ٕ٘ج ٙجً ثٌٕرٌ إٌٝ ثٌؾْو ٚثٌضعجًِ ِعٗ ٠مَٛ عٍٝ ثمضَثي ّـجفك ٌم١ّضـٗ 
ث٦ْٔــج١ٔز   ٤ْ ٕــٌٟ ثٌق١ــجر فــٟ ثٌــٕ٘ ٨ ٠ضقمــك إ٨ دــجٌٕرٌ إٌــٝ ثٌؾْــو 

ٍِى١ز لجدٍز ٌٍّمج٠ٞز دّـج ٠قفـع ٌٍّـٌء فمـٗ  ثغو ٤ِٕٔٗف٩ٚ عٓ ث٦ْٔجْ 
مجدــً فذــز : ةٚع١ٍــه أْ صعطــٟ ِ صّجِــج وّــج فــٟ لــٛي ثٌٖــجعٌ، فــٟ ثٌذمــجء

 .   +ث٠ٌَضْٛ ؽٍون

٠يوٌ هثف١و ٌٛدٌصْٛ أْ ثٔضٖجً ثٌّّجًّجس ثٌض٠ٌٖق١ز هثمـً أًٚٚدـج 
ــيٞ أفــٌٍ فــٟ  ــز فــٟ ثٌمــ١ٌٔٓ ثٌْــجهُ عٖــٌ ٚثٌْــجدع عٖــٌ ٘ــٛ ثٌ ثٌغٌد١
.  ثٌّٕرِٛز ثٌّعٌف١ـز ثٌغٌد١ـز ٘ـيث ثٌض١١ّـَ دـ١ٓ ثٌؾْـو ٚثٌٖـن٘ ثٌذٖـٌٞ

ٌٛـٛؽٟ ثٌقجٙـً فـٟ ٌٚمو عذٌ  ثٌضٖـ٠ٌـ فـٟ ث٢ْ ىثصـٗ عـٓ ثٌضقـٛي ث٤ٔط
مـو٠ّج وـجْ ثٌؾْـو ف  د١ٕز ٘يٖ ثٌّعٌفز ِـٓ مـ٩ي ّـع١ٙج ٨وضٖـجف ثٌؾْـو 

ــَ عــٓ ثٌٖــن٘ ــٌ ِض١ّ ــجد٩ ٩ٌٔفٚــجي عــٓ ، غ١ ــٓ ل ــُ ٠ى ٤ْ ث٦ْٔــجْ ٌ
ــز ثٌفٍْــف١ز أٚ عٍــٝ ٙــع١و ثٌّّجًّــجس ، ؽْــوٖ ّــٛثء عٍــٝ ٙــع١و ثٌٌج٠
ٌـٝ ّٔـ٠ . ٌمو أهٜ ثوضٖجف ثٌؾْو إٌـٝ ث٨ٔضمـجي ِـٓ ّٔـ٠ ثٌى١ٕٛٔـز إ ثٌع١ٍّز
ـــه ـــز   فّـــع  ثٌضٍّ ـــز ثٌغٌد١ ـــ١ز ٚفجّـــّز فـــٟ ثٌفٌه٠ ـــيٖ ٌقرـــز ًة١ْ ٘ٚ .

٠ٚفمـــو ٙـــفضٗ وع٩ِـــز ، ثٌّٖـــٌف١ٓ ٠ضٛلـــ  ثٌؾْـــو عـــٓ ص١ٌٛـــو ثٌـــو٨٨س
 (  2).  إْٔج١ٔز   ٤ٔٗ دذْجٟز ٕو٠ور ١ٚ٠ٌ ِجهر صوًُ ٌيثصٙج وقم١مز ِْضمٍز

ـــو  ـــيٞ ٠طـــجي ثٌؾْ ـــَق ٚثٌضٖـــرٟ ثٌ ـــيث ثٌضّ ـــٔ دٙ إْ ٚعـــٟ ه٠ًٚ
ىــِ دقــور ٚع١ــٗ دضٕــجٚٓ ث٤ٟــٌثف ثٌّنضٍفــز ٌٙــيث ثٌؾْــو ٠ع، ثٌفٍْــط١ٕٟ

 :   ثٌيٞ ٨ ٠عذأ أفو دى١ٕٛٔضٗ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Malek Ben Nabi : les deux réponses au vide cosmique, in : le problème des 

idées dans le monde musulman, édition el bay'ynate, Alger, 7331, p 7  .  
ؿ : ٠ٕرـٌـ (2)  ٓ وضــجح أٔغٌٚدٌٛٛؽ١ــج ثٌؾْــو، ث٦ْٔــجْ ثٌّٖـٌـ ٌِؽــع ِٖــجً إ١ٌــٗ  ، )ثٌقوثعــزٚ ٝـّـ

   . 25/  22ٗ (، ّجدمج
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 ، ً٘ ّضأص١ُٙ غّجِج، ٠ج هِٕج ثٌف١ٞقز، آٖ
 ٘يٖ أُِ صٌّ ٚصطذل ث٤ٍ٘جً فٟ هِٕج

 ( 1).  ٚصَهثه ثٔمْجِج
وــً ِــج فــٟ ث٤ِــٌ أٔــٗ ؽْــو لجدــً ٌٍضٛظ١ــ  ٚث٨ّــضعّجي ٚثٌضٖــ٠ٌـ 

لضٞـــضٙج ثٌقـــٌح ثٌـــوثةٌر ِـــٓ أؽـــً ٝـــّٓ ِمج٠ٞـــجس ٕـــضٝ ث، ٚثٌضمط١ـــع
. ِٚــٓ ٕ٘ــج ٠ٚــذـ ثٌؾْــو ثٌفٍْــط١ٕٟ ِٛٝــٛعج  صىــ٠ٌِ ِىجّــخ ِنضٍفــز

 :   صّجًُ ع١ٍٗ أٚ ٝوٖ ِنضٍ  إٔىجي ثٌّٕفعز

 ٌقّٟ عٍٝ ثٌق١طجْ ٌقّه ٠جثدٓ أِٟ
 ؽْو ٤ٌٝثح ثٌر٩ي

 ٚع١ٍه أْ صّٖٟ د٩ ٌٟق ًٚثء أٚ أِجَ أٚ فٕٛدج أٚ ّٕجي
 ٚصقٌن ثٌنطٛثس دج١ٌَّثْ

 ٖجء ِٓ ٚ٘ذٛن ل١ونف١ٓ ٠
 ٠َ١ٌٕٛن ٠ٚأميٚن إٌٝ ثٌّعجًٛ وٟ ٠ٌٜ ثٌَٚثً ِؾون

  (2  )وُ وٕش ٚفون
ـــز ّـــمٟٛ ثٌؾْـــو ـــٗ، إْ صؾٌد ـــٝ ، ٚصٖـــ٠ٌقٗ أٚ صؾَةض ـــٗ إٌ ٚصق٠ٍٛ

٘ـٟ وٍٙـج ، ِٚذجهٌضٗ عٍٝ ٔقـٛ ّـّؼ ٚدغـ١ٜ ٚلْـٌٞ، ِٛٝٛ  ِمج٠ٞز
، ع٩ِجس صْضمٌ هثمـً ِٕرِٛـز ثّـضذوثه٠ز ل٠ٌٙـز ِضٛفٖـز ٚغ١ـٌ إْٔـج١ٔز

١ٌٚـــ١ٌ دٙـــيٖ ، ٚـــو ِـــع ّـــذك إٙـــٌثً ثمضـــَثي ث٦ْٔـــجْ فـــٟ ؽْـــوٖصضم
ٌٚضٚـ١ٌ أعـٌثٛ ثٌؾـٛ  ، ثٌّّجًّز ٌِصٕٙج دٕمجٟ ٝعفٗ ٌّٚعز عطذـٗ

، ٚثٌعطــٔ ٚثٌضعــخ ٚثٌّــٌٛ ـ ِــع ِــج ٠ٞــجف إ١ٌٙــج ِــٓ فٌِــجْ غــيثةٟ
ٚعـٛثًٛ ثٌذـٌه ، ٚصفجلُ ٌٌثةقز ثٌؾغظ ثٌّضقٍٍـز، ٚفموثْ ٌٌٖٟٚ ثٌٕرجفز

ثٌىــٛر ثٌٛف١ــور ثٌضــٟ صضــ١ـ ٌــٗ أْ ٠ٖــعٌ ٚثٌعّــً ثٌّٞــٕٟ ٚثٌٖــجق ـ ٘ــٟ 
ٚ٘ـــٟ إىثً و١ٕٛٔـــز ، ٘ـــٛ إىثً ٚؽـــٛه ِقـــوٚه( 3).  دٛؽـــٛهٖ ٠ٚـــوًن و١ٕٛٔضـــٗ

، ٚإعطجدــٗ، ٠ــضُ صْــ٠ٌّٛ٘ج دىــً إٔــىجي صــو١ٌِ ثٌؾْــو ٚصن٠ٌذــٗ، ِم١ــور
عٍٝ فو صعذ١ٌ عذـو ثٌع٠َـَ ، ١ٌٚجً إٌٝ ثٌٕرٌ إ١ٌٗ ِٓ م٩ي ٌِث٠ج ِقودز

 .  فّٛهر فٟ وضجدٗ ثًٌّٖٙٛ

ٛعٟ دجٌٛؽٛه عذٌ ؽْو ِنٌح أٚ ِعطً ٌٙٛ فـٟ ىثصـٗ ِـوعجر إْ ثٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 73ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (1) 
  . 75ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (2) 
   . 741/  773ٗ (، ٌِؽع ّذمش ث٦ٕجًر إ١ٌٗ ) فٍْفز ثٌؾْو : ٩١ٖ١ِ ِجًٍثٔٛ (3) 
 434ثٌٌّث٠ج ثٌّقودز، ّٝٓ ٍّْـٍز عـجٌُ ثٌّعٌفـز، عـوه  : عذو ثٌع٠ََ فّٛهر ٟٕٟ ، ثٌّؾٍِـ ثٌٛـ

  . 7332ٌٍغمجفز ٚثٌفْٕٛ ٚث٢هثح، ثٌى٠ٛش، أد٠ًٌ 
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دـً إْ إًثهر ثٌق١ـجر ٌضقّـً ثٌّـٌء فّـ٩ عٍـٝ ، إٌٝ صؾجٍٖٚ ٚإٌغجةٗ وْؾٓ
إٔىــجً ٚٝــع١ضٗ ـ أٞ ثٌؾْــو ـ ٚثٌضْــجِٟ عٍــٝ دعــٜ ِمضٞــ١جصٗ ثٌضــٟ ٨ 

. إْ ث٢مـٌ ثٌـيٞ ٨  صق١ً إ٨ عٍٝ ثٌٞع  ٚثٌمًٚٛ فٟ ِٛثؽٙـز ث٢مـٌ
ٟ وغ١ـٌ ِـٓ ثٌْـ١جلجس ثٌضـٟ ٠ًٛه٘ـج ثٌـٕ٘ إ٨ وّـج ٠م  ِـٓ ٘ـيث ثٌؾْـو فـ
فـٟ ثٌّْـٌف١ز ، ثٌٌّثدـٟ ثٌّٖـًٙٛ ِـٓ ؽْـو ِو٠ٕـٗ ن٠م  ث١ٌٙٛهٞ ٕج٠ٍٛ
٘ــٛ ثٌــيٞ ٠قــوط ٘ــيٖ ثٌّْــجفز ِــٓ ث٨ٔفٚــجي ، ثٌّعٌٚفــز ٌٖىْــذ١ٌ

ــو صق١١ٕٙــج ِضؾــجٍٚث ًه ، ٚثٌضمط١ــع ــٗ ٠ٚع١ ــج أْ ٠ذٚــٌ فٌوض ــ١ـ ٥ٌٔ دّــج ٠ض
 :   ي ٚثٌّطجٚعزثٌفعً ث٢ٌٟ ثٌمجةُ عٍٝ ث٨ٔفعج

 . .   ٟ٘ ٘ؾٌر أمٌٜ
 ف٩ صىضخ ١ٙٚضه ث٤م١ٌر ٚث٩ٌِْج

 ٚأٔش صعٍٛ، ّم٠ ثٌْمٟٛ
 فىٌر
 ٠ٚوث
 . . ٕجِج  ٚ

 ٨ دٌ إ٨ ّجعوثن
 ٨ دقٌ إ٨ ثٌغجِٜ ثٌىقٍٟ ف١ه

 فضّ٘ ث١ٕ٤جء وٟ صضمّ٘ ث١ٕ٤جء مطٛصه ثٌقٌثِج
 ٚثّقخ ظ٩ٌه ِٓ د٩ٟ ثٌقجوُ ثٌعٌدٟ فضٝ ٨ ٠عٍمٙج

 ّٚجِج
 وٌْ ظ٩ٌه وٍٙج وٟ ٨ ٠ّوٚ٘ج دْجٟج أٚ ٩ِّجٚث
 

 وُ وٌْٚن وٟ ٠مفٛث عٍٝ ّجل١ه عٌٕج، وٌْٚن
 ٚصمجّّٛن ٚأٔىٌٚن ٚمذأٚن ٚأٖٔجٚث ١ٌو٠ه ؽ١ٖج

 : ٨ صٍُْ . . ٚلجٌٛث فطٛن فٟ فؾٌ
 : ٨ صٍُْ . . ٚلجٌٛث ًِٚٛن فٟ دتٌ
 ، ٠جثدٓ أِٟ، ٚأٍٟش فٌده

 أٌ  عجَ أٌ  عجَ أٌ  عجَ فٟ ثٌٕٙجً
 .   ىٌٚن ٤ُٔٙ ٨ ٠عٌفْٛ ّٜٛ ثٌنطجدز ٚثٌفٌثًفأٔ

 ُ٘ ٠ٌْلْٛ ث٢ْ ؽٍون
 (  1).  . . ٚغّون فجفيً ٩ِِقُٙ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٌ7332، 7ٟ ، ثٌمجٌ٘ر، هثً ثٌٌٖٚق، صٌؽّز ف١ْٓ أفّو أ١ِٓ، صجؽٌ ثٌذٕول١ز، ٕىْذ١ .   

  . 71/  70ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (1) 
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إْ صمّ٘ ث١ٕ٤جء ٠ٌْٞ ّٝٓ ١ًٌّٚر صو٨ي أ١ّجّـ١ز صمـَٛ عٍـٝ 
. ىٌــه أْ ثٌفــٌث  ثٌىــٟٛٔ  ِــًء فؾــٛر ثٌفــٌث  ثٌىــٟٛٔ ثٌٕجٕــتز ِــٓ ثٌعٌَــز

ـــٓ ثٌ ـــٌ ثٌٛؽـــٛه ِ ـــز ٠فم ـــٓ ثٌٖـــعًٛ دجٌعٌَ ـــٝثٌٕجٕـــب ِ . ٚإفْجّـــٕج  ّعٕ
ٚإهًثوٕج ٤ٕىجٌٙج ٚفًٞٛ٘ج ّ٘ج ثٌٍيثْ ٠ٞـف١جْ عٍـٝ ثٌٛؽـٛه ، دج١ٕ٤جء

ــجٖ ثٌنــجٗ ــٟ، ِعٕ ــه دــٓ ٔذ ــه ِجٌ ــٝ ىٌ ــضمّ٘  وّــج إٔــجً إٌ . ٌىــٓ ٘ــيث ثٌ
٥ٌٕــ١جء ٨ ٠ْــٌٞ ٕ٘ــج هْٚ ِنــجٌٟر   فج٤ٕــ١جء ٌٙــج ٠ٛ٘ضٙــج ثٌيثص١ــز ثٌضــٟ 

.  ّـضعّجٌٙجصضعوٜ إٌـٝ ثٌىـجةٓ ثٌذٖـٌٞ ِـٓ مـ٩ي فٞـًٛ٘ج ٚصٛظ١فٙـج ٚث
إْ فٞـًٛ ث٤ٕــ١جء لــو ٠غ١ـٌ ّٔــ٠ إهًثن ث٦ْٔــجْ ٌٛؽـٛهٖ ٤ٔــٗ ٠ٕمٍــٗ ِــٓ 

ٚإهًثن ثٌـيثس مٞج٠ج ث٨ٔضّجء ٚثٌّعضمـو ٌ ؾً فعجي ٚأ١ًٙٔرجَ ثٌى١ٕٛٔز وض
إٌــٝ ٔرــجَ ثٌضٍّــه ثٌــيٞ ٨ ٠ــٌصذ٠ دــأٞ ِع١ــجً ، ثٌؾّجع١ــز ٚثٌّٚــ١ٌ ثٌعــجَ

غــج٠ٌثْ . ٚ٘ىــيث ٠ٚــ١ٌ ثٌؾْــو ِْــجفز ٠ٚــطٌ  ع١ٍٙــج ْٔــمجْ ِض ل١ّــٟ
 :   دجٌى١ٍز

ــز ٔرــجَ ثٌّمج٠ٞــز ، ْٔــك ثٌؾْــو .7 ــيٞ ٠عىــِ ثٌضٖــ١ؤ ٚغٍذ ثٌ
 .   ٚثٌّٕجفع ثٌّضذجهٌز

ثٌــيٞ ٠ضقــوه ِــٓ مــ٩ي ث٤ٟــٌ ثٌّع٠ٕٛــز ثٌضــٟ ، ْٔــك ثٌــٌٚؿ .4
ـــز  ـــٟ ع١ٍٙـــج ث٦ْٔـــجْ فٞـــًٖٛ فـــٟ ثٌىـــْٛ وـــيثس فجعٍ ٠ذٕ

 .   ِٚؤعٌر ِٖٚجًوز فٟ ثٌّٖٙو ث٦ْٔجٟٔ

ـــٟ ثٌٍقرـــج ـــجس إ٨ أْ إهًثن ث٦ْٔـــجْ ٌؾْـــوٖ ف س ثٌقٌؽـــز ٚث٤ٚل
 ثٌضـٟثٌقجٌىز لو ٨ ٠ىْٛ أٚ ٠ضقمك ِٓ م٩ي ٕـعًٛ ث٦ْٔـجْ دى١ٍـز ثٌؾْـو 

. دـً لـو ٠ىـْٛ  ٚصٕجّـك ٚظجةفـٗ، ث٦فْجُ دضٕجّـخ أعٞـجةٗ ٕٜٙ عٍٝص
٨ ٠ْـضٛٞ ِعـٗ ثٌؾْـو دٛٙـفٗ ، فٟ أوغٌ ث٤ف١ـجْ إهًثوـج ِٖـضضج ِٚضٖـر١ج

ج ٚإٔـــ٩ء ٠ضـــٌثءٜ فـــٟ فـــج٨س وغ١ـــٌر َِلـــ ٤ٔـــٗ   زِضىجٍِـــٚ د١ٕـــز ف١ـــز
ــٟ ثٌمٚــ١ور  َِّعــز ــز ثٌّضٖــر١ز ٌٍؾْــو ف ــج أْ ٍٔقــع ٘ــيٖ ثٌٌج٠ . ٠ّٚىٕٕ

. ٠ّٚىٕٕــج  ثٌو٠ًٖٚــ١ز ِــٓ مــ٩ي ٙــًٛ ِضٕٛعــز صطجٌعٕــج ِٕــي دوث٠ــز ثٌــٕ٘
 :   ٝذ٠ دعٜ ٘يٖ ثًٌٚٛ وّج ٠ٍٟ

 وُ ِٓ ِٛؽز ٌّلش ٠و٠ه .7
 ٚثّضطج  ثٌمٍخ أْ ٠ٌِٟ ٌٕجفير صق١ضٗ ث٤م١ٌر .4
ثٌذـٌثًٞ دجٌذىـجء ٚأْ ٠عـو ، ٚثّضطج  ثٌمٍـخ أْ ٠عـٛٞ .3

 ثٌقٌ
 ه  ؽّْه ثٌوثِٟ ٠ٚفك ٌٍن٠ٌ  ثٌٌّ أؽٌثّج .2
 مي دمج٠جن ثصنئٟ ّجعوث فٟ فٌٞر ث٩ٟ٤ي .5
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 ٚثٔضٌٚ ف١ّج ٠َّق لٍذه ثٌعجًٞ .0
 أْ صوعٌٟٔ دّج أٌمش ٠وثن ِٓ ثٌقؾجًر .1
 ٚأْ صعطٟ ِمجدً فذز ث٠ٌَضْٛ ؽٍون .2
 ُ٘ ٠ٌْلْٛ ث٢ْ ؽٍون .3

 ثٌف١ٞقز ً٘ ّضأص١ُٙ غّجِج ٠ج هِٕج آٖ .71
 ٘يٖ أُِ صٌّ ٚصطذل ث٤ٍ٘جً فٟ هِٕج .77
 . . ٨ ِفٌ . ٨ أ٩ٕجٔج أّّججٔج .74
 ّمطش ىًثعه فجٌضمطٙج .73

إْ صمط١ع ثٌؾْو ٚصؾَةضٗ ِٖٙو٠ج عٍٝ ٘يث ثٌٕقٛ ١ٌٕٜٙ فـٟ ٚعـٟ 
، صْــُ وـً ثٌىـْٛ ثٌٖـعٌٞ فـٟ ثٌمٚــ١ور، ثٌٖـجعٌ عٍـٝ م١ٚٚـز أّجّـ١ز

ء ٚثٌعو١ِـز ٚثٌعذـظ ٚث٩ٌؽـوٜٚ ثٌضـٟ فجٌم١ٚور ِٖـذعز دىـً ِرـجٌ٘ ثٌعّـج
. فــٟ ِغــً  صضنٍــً أٚلــجس ثٌقــٌٚح ٚصٙؾــُ عٍــٝ أفٞــ١ضٙج ٚصطذــع ١ِجه٠ٕٙــج

٘يث ث١ٌْجق وغ١ٌث ِج صضقوه ع٩لز ث٦ْٔجْ دؾْـوٖ ِـٓ مـ٩ي دـؤًر ٌقر١ـز 
دٚـفضٙج ، ٚظٌف١ز ٠ٌٕٚف ف١ٙج ث٨ٔضذجٖ إٌٝ ث٤ؽَثء ٚثٌٖرج٠ج ٚث٤ٟـٌثف

ضٞــجً ثٌو٨ٌــز   إى صفمــو ث٤ؽــَثء ع٩ِــجس د١ٍغــز عٍــٝ غ١ــجح ثٌّعٕــٝ ٚثف
عٕـوِج ، ٚصْـفٌ ث٤عطـجح ثٌؾَة١ـز عـٓ أعطـجح أوذـٌ، ع٩لضٙج دجٌّؾّٛ 

 .   صٕٙجً ٕذىز ثٌع٩لجس ٠ٚنضً ثٌْٕك ثٌٛظ١فٟ

 :  ٤ً٘ٞٗخ اُوٝػـ 2

صٕفٌه ل١ٚور ِو٠ـ ثٌرً دجغضٕجةٙج دضمجٟذجس ِق٠ًٛـز صضٚـجٌخ ف١ّـج 
فّٙج ع٩ِـز و١ٕٛٔــز د١ٕٙـج ٌضٖـىً ِٖــٙو٠ز ثٌٚـًٛر ٚفٌو١ـز ثٌقــوط دٛٙـ

ــً ٚؽــٛه ــيث.  ٚه١ٌ ــٓ أؽــً ٘ ــٕ٘  ِ ــٟ ثٌ ــز ثٌؾْــو ف ــً ِمٌٛ ــٌ د٨ صىضّ غ١
ؾـ٩ء ِعج١ٔٙـج ٝـوٞ ٌث٦ٕجًر إٌٝ ٔم١ٞـضٙج ِمٌٛـز ثٌـٌٚؿ دّـج ٘ـٟ ٕـٌٟ 

. ٚلو ٍّفش ث٦ٕجًر إٌٝ أْ ثٌضٚـًٛ ثٌمـجةُ عٍـٝ ثٌفٚـً  ٚإدٌثٍ صق٨ٛصٙج
ٌّعٌفـز ثٌغٌد١ـز د١ٓ ث٦ْٔجْ ٚؽْوٖ ٘ٛ ١ًٍّ ثٌضغ١ٌثس ثٌضٟ ٕٙوصٙج د١ٕز ث

 .   فٟ ثٌم١ٌٔٓ ثٌْجهُ عٌٖ ٚثٌْجدع عٌٖ ِٚج دعوّ٘ج

ٚدٕـجء عٍـٝ ٘ـيث ثٌضٚـًٛ ٠ٚـ١ٌ ثٌـٛعٟ دـجٌٌٚؿ ـ ٘ـٛ ث٢مـٌ ـ ِـٓ 
ِنٍفجس ٘يث ثٌضقٛي فٟ ثٌٕرٌر إٌٝ ثٌؾْو ِٕف٩ٚ عٓ ثٌـيثس ث٦ْٔـج١ٔز   
إى صٚـــ١ٌ ثٌـــٌٚؿ دجٌمـــوً ٔفْـــٗ ِٕفٚـــٍز عـــٓ ث٦ْٔـــجْ دجعضذـــجًٖ ؽْـــوث 

ٚفـك ِعـج١٠ٌ ، ص١ّٕطٗ ٚثٌض٩عخ دٗ ٚص٠ْٛمٗ ِٚمج٠ٞـضٗ ؽْوث ٠ضُ، فقْخ
. ٌٚعــً ٘ــيث ثٌفــٌٍ فــٟ ثٌضعجِــً ٚثٌضٚــ١ٕ  دــ١ٓ  ثٌّٕجفْــز ٚلــٛث١ٔٓ ثٌضٍّــه

، فـٟ ث٤ٔطٌٛٛؽ١ـج ثٌقو٠غـز ٚثٌّعجٙـٌر، ِر٠ٌٙز ثٌؾْو ِٚنذ٠ٌـز ثٌـٌٚؿ
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إٌـٝ صٚـ١ٕ  وضـجح فـٟ ثٌّْـأٌز   Erich Fromm٘ٛ ثٌيٞ هعج إ٠ًـه فـٌَٚ 
ــٗ ٠ــٌٜ ف١ــٗ أْ ثٌفــجًق دــ١ٓ ، دــ١ٓ ثٌّرٙــٌ ٚثٌؾــٌٛ٘(: )ث٦ْٔــجْ  عٕٛثٔ

ثٌى١ٕٛٔز ٚثٌضٍّه ١ٌِ دجٌٞـًٌٚر ٘ـٛ ثٌفـجًق دـ١ٓ ثٌٖـٌق ٚثٌغـٌح ٌٚىٕـٗ 
ــجُ ــ١ٓ ِؾضّــع ِقــًٖٛ ث٤ّجّــٟ ثٌٕ ــجًق د ــج٤فٌٜ ثٌف ٚآمــٌ ِقــًٖٛ ، د

ث٤ّجّــٟ ث٤ٕــ١جء   فّــج ١ّ٠ــَ ثٌّؾضّــع ثٌٚــٕجعٟ ثٌغٌدــٟ ٘ــٛ ثٌضٛؽــٗ 
ٙــٌ فـٟ ثٌّؾضّعـجس ثٌغٌد١ـز عــجؽَث . ٌٙـيث أٙـذـ ث٦ْٔـجْ ثٌّعج ثٌضٍّىـٟ

 (  1).  عٓ صفُٙ ًٚؿ ثٌّؾضّعجس ثٌضٟ ٨ صضّقًٛ فٛي ثٌٍّى١ز ٚثٌؾٖع

ًٚدّج ٙوً ثٌٖجعٌ فٟ ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ عـٓ ٚعـٟ فـجه ٚع١ّـك 
دٙيٖ ثٌنٍف١ز ثٌضٟ صعىْـٙج عٕجة١ـز ثٌـٌٚؿ ٚثٌؾْـو دٛٙـفّٙج ْٔـم١ٓ عمـجف١١ٓ 

، : فـٟ ثٌـٛعٟ سأٚ ِْـجفج، ٚفٞج١٠ًٓ ٠ٚطٌعجْ عٍٝ عـور ِْـض٠ٛجس
. ٠ّٚىٕٕــج ٝــذ٠ ثٌضؾ١ٍــجس ثٌٍغ٠ٛــز ٌٍــٌٚؿ فــٟ  فــٟ ثٌّىــجْ، فــٟ ثٌــٕ٘

 :   ِٛثٝع ٕضٝ ِٓ ثٌٕ٘ ٟ٘ وج٢صٟ

ِجىث صذمٝ ِٕه غ١ٌ ل١ٚور ثٌٌٚؿ ثٌّقٍك فـٟ ثٌـومجْ  .7
 ل١جِز ٚل١جِز دعو ثٌم١جِز ؟ 

 ٌٕي٘خ هثمً ثٌٌٚؿ ثٌّقجٌٙ دجٌضٖجدٗ ٚث١ٌضجِٝ .4
ٚؿ وٕـــش ٚفـــوٞ عٕـــوِج لجِٚـــش ٚفـــوٞ ٚفـــور ثٌـــٌ .3

 ث٤م١ٌر 
 .   ٟ٘ ِج صذمٝ ِٓ ١ٖٔؼ ثٌٌٚؿ ـ ٨ .2
 .   ٟ٘ ِج صذمٝ ِٓ فطجَ ثٌٌٚؿ ـ ٨ .5
 عٌح ٚدجعٛث ًٚفُٙ .0
 ٚفؤج ٔٚغٟ ٌّج فٟ ثٌٌٚؿ ِٓ عذظ ٚؽوٜٚ  .1
 ٙذٌث ـ َٔٚي ثٌٌٚؿ فٟ فؾٌ .2
 فٍّش ًٚفٟ فٛق أ٠و٠ىُ فٌثٕجس  .3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 َٚ ـٌـ ــه ف ــ إ٠ً ــجًٍ : (7321ـ  7311 ) ـ ــً ٔفْــجٟٔ د ــً ثٌّْٕــجٚٞ ، ِقٍ وــجْ ِــٓ ص٩ِــير ثٌّقٍ

صذٕـــٝ ٚؽٙــز ٔرــٌـ ِجًوْـــ١ز  . ثدضــو  ِٕٙؾـــج مجٙــج فـــٟ ثٌضق١ٍـــً ثٌٕفْــٟ . ّــ١ؾّٛٔو ف٠ٌٚـــو
فِ فــٟ ثٌفىـٌـ ثٌّجًوْــٟ  . ثٕــضٌثو١ز ٨س ثٌضق١ٍــً ثٌٕفْــٟ ٚعٍــُ ثٌـٕـ ٠ٚعــو أٚي ِــٓ ثّــضغٌّ ِمـٛـ
ـٌـ  . ث٨ؽضّــجعٟ ٍ أعٞــجء ِوًّــز ٠عضذ ـٛـ ٌٚٛوــجصٔ ًٚ٘ٛوٙــج٠ٌّ ِــٓ أدـٌـ ِــع وــً ِــٓ أهًٚٔ

ًس ث٨ؽضّجع١ــز ـٛـ . فٌثٔىفـٛـ ــج ٚثّــضمٌ فــٟ ثٌ ــي  . أ . َ . ٘ــجؽٌ ِــٓ أٌّج١ٔ ِٕ7333 .  ٌ ِــٓ إٔـٙـ
ٚح ِـٓ ثٌق٠ٌـز : أعّجٌـٗ  Man for) ث٦ْٔـجْ ٌيثصـٗ( Escape from Freedom 1941) ثٌٌٙـ

Himself 1947 )فـٓ ثٌقـخ (The Art of Loving ،7350 )ًًر ث٤ِـ  Revolution of) عٛـ

Hope 1970 )ْٟأٍِز ثٌضق١ًٍ ثٌٕف (The Crisis of Psychoanalysis 1970) .   
ثٌّؾٍِـ ، 721عـوه ، ّٝٓ ٍٍّْز عـجٌُ ثٌّعٌفـز، ث٦ْٔجْ د١ٓ ثٌّرٌٙ ٚثٌؾٌٛ٘ : إ٠ًه فٌَٚ (1) 

   . 33ٗ ، 7323أغْطِ ، ثٌى٠ٛش، ثٌٟٕٟٛ ٌٍغمجفز ٚثٌفْٕٛ ٚث٢هثح



 أ . مشع الذًٓ ػشيف   171

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

 ٨ ؽٛ  فٟ ًٚفٟ  .71
 ٚثٙعو ِعٟ ٌٕع١و ٌٌٍٚؿ ثٌٌّٖه أٌٚٗ .77
 ١و ثٌى١ٕٛٔز ثٌّضقٌٛٗ ٚأٔش ١ّو ًٚفٕج ٠ج ّ .74
ِجىث ص٠ٌو ٚأٔش ١ّو ًٚفٕج ٠ـج ّـ١و ثٌى١ٕٛٔـز ثٌّضقٌٛـٗ  .73

 ؟ 
ـــٟ ثٌمٚـــ١ور وٖـــٌٟ ِـــ٩ٍَ ٌٍقٞـــًٛ  ـــٌٚؿ ف ـــك فٞـــًٛ ثٌ ٠ضقم

.  . فج٦ْٔـجْ ؽْـو ًٚٚؿ ِعـج ث٦ْٔجٟٔ ثٌيٞ ٨ ٠ٕٜٙ عٍٝ ثٌؾْو ٚفـوٖ
ِضؾ١ٍـز ف١ٕـج ، فٟ غوٚ٘ج ًٚٚثفٙـج، ِٚج فضب ّؤثي ثٌٌٚؿ ٠ٌثٚه ثٌٖعٌثء

. فٟ ثٌٍقرجس ثٌقٌؽز ِٓ صـج٠ًل ثٌٖـعٛح ٚث٤ِـُ ٠قـوط  ًٟٛثِٚضنف١ز 
ٌضضؾٍــٝ ، أْ صٚــعو ثٌــٌٚؿ ثٌٙجؽعــز فؾــأر ِــٓ أعّــجق ث٩ٌٕــعًٛ ثٌؾّعــٟ

أٚ ، أٚ إع٩ٔـج عـٓ ثٔضّـجء ٠ٌٛٙـز ِـج، دٛٙفٙج ً٘جٔـج عٍـٝ م١ـجً ِٚـ١ٌٞ
أٚ ٍّْــٍز صٌثوّــجس صج٠ًن١ــز ٚمٍف١ــجس عمجف١ــز ، صقممــج ٌّٖــٌٚ  فٞــجًٞ
 .   ٕعخ أٚ ؽّجعز د٠ٌٖز ٌٛثلع ِع١ٓ دٕجء ع١ٍٙج صضُ ٌِثؽعز

ٚلو وجْ فًٞٛ ثٌٌٚؿ ألً وغجفز فـٟ ثٌمٚـ١ور ِـٓ فٞـًٛ ثٌؾْـو 
ٌٚعــً ٘ــيث عجةــو إٌــٝ ٟذ١عــز ثٌق١ــجر ، ِٚفٌهثصــٗ عٍــٝ ثٌّْــضٜٛ ثٌّعؾّــٟ

ٚألــً ثٕــضغج٨ ٚفٌوــز عٍــٝ ، ٔفْــٙج   فــجٌٌٚؿ هثةّــج أِعــٓ فــٟ ثٌنفــجء
ور ثٌضـٟ ٠ٕـٛء . ِٚـٓ ِٕرـًٛ ثٌّعط١ـجس ثٌّؾْـ ِْضٜٛ ثٌقًٞٛ ثٌّذجٕـٌ

. ٚصَهثه ثٌّٖـىٍز  دٙج ٚعٟ ث٦ْٔجْ فئْ ثٌٌٚؿ ٕج٘و غجةخ فٟ ث٢ْ ٔفْٗ
دّـج ٘ـٟ فجِـً ٌقمـجةك ثٌىـْٛ ِٚعـجٟٔ ، صٞنّج عٍٝ ِْضٜٛ ثٌٍغز ٔفْـٙج

ثٌٛؽٛه   إى ٠ضًّٛ إٌـٝ ثٌضعذ١ـٌ عـٓ ثٌـٌٚؿ ِـٓ مـ٩ي ّٚـجة٠ صٚـ٠ٌ٠ٛز 
ضىٍُ فــٟ ٌٚىٕٙــج إى ٠ــوًؽٙج ثٌّــ، ٨ٚ٘ــٟ ِــٓ ِج١٘ضٙــج، ١ٌْــش ِــٓ ٟذ١عضٙــج

فئّٔج ٠ـٌَٚ أْ ٠قـ٠١ دؾجٔـخ ِـٓ وٕٙٙـج ١ٌْـًٙ ، ف١َ ثٌّٛجة٠ ثٌض٠ٌ٠ٛٚز
١ٌٚـوًن ثٌّضٍمـٟ دعـٜ ِـج ٠ٍمـٝ إ١ٌـٗ ، ع١ٍٗ ث٦د٩  عٓ فج٨صٙج ٚو١ٕٛٔضٙج

 .   ِٓ أٟٛثً٘ج ٚأهٚثً٘ج

٠ّٚىٕٕــج ٝــذ٠ إٔــىجي فٞــًٛ ثٌــٌٚؿ فــٟ ثٌمٚــ١ور ٝــّٓ ٕــى١ٍٓ 
 :   أّج١١ّٓ

ـــج  .7 .  ٌٖـــن٘ ٚثفـــوثٌـــٌٚؿ ثٌّفـــٌهر دٛٙـــفٙج صقممـــج ِع٠ٕٛ
 .   ٚث٦ٝجفز إٌٝ ٠جء ثٌّضىٍُ صقوه ٘يث ثٌّعٕٝ

ثٌٌٚؿ ثٌعجِـز أٚ ثٌؾّجع١ـز دٛٙـفٙج ِؾّٛعـز ِـٓ ثٌقـج٨س  .4
. ٚلـو صـُ  ٚثٌم١ُ ثٌّع٠ٕٛز ثٌضٟ صٖضٌن ف١ٙج ؽّجعز دٖـ٠ٌز ِـج

 .   )أي( ثٌعٙو٠ز ص١١َّ ٘يث ثٌّعٕٝ عٓ ّجدمٗ دضٛظ١ 
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جًص١ٓ صـٕٜٙ صضقوه و١ٕٛٔز ثٌٌٚؿ ثٌفٌه٠ز فـٟ ثٌـٕ٘ ِـٓ مـ٩ي إٕـ
، إفوثّ٘ج عٍٝ ٔفٟ ثٌؾٛ  عٓ ثٌـٌٚؿ ٤ْ ثٌؾـٛ  ٔمـ٘ ٚلٚـًٛ ٚعؾـَ

)ثٌـيثس / ث٤ٔـج( أّـذجح ثٌعؾـَ ٚثٌمٚـًٛ  ٚلو صؾجٍٚ ثٌٖجعٌ أٚ ِج ٠عجهٌـٗ
ــٕم٘ ــز وٍٙــج، ٚثٌ . ٌىــٓ ٘ــيٖ  ٚثصنــي ٌٕفْــٗ ثٌق١طــز دئعــوثه أّــذجح ثٌىفج٠

دّــج  ثٌىفج٠ــز ١ٌْــش لجٙــٌر ىثص١ــج فٙــٟ ِضعو٠ــز إٌــٝ غ١ٌ٘ــج   ٤ٔٙــج ِضٚــٍز
٠ٌَٚ ثٌٖجعٌ صقم١مٗ ِٓ م٩ي ث١ٌٌّْ إٌٝ ثٌؾٙجس ثٌّنضٍفز فضـٝ ثّـض١فجء 

 :   ألج١ٙٙج ٚٔٙج٠جصٙج

 ، ٨ ؽٛ  فٟ ًٚفٟ
.  أوٍش ِٓ ثٌٌغ١  ثٌفي ِج ٠ىفٟ ث١ٌٌّْ إٌـٝ ٔٙج٠ـجس ثٌؾٙـجس

(1  ) 
ٚصْضعٚـــٟ عٍـــٝ ، ْ ٘ـــيٖ ث٦ٕـــجًر صرـــً ِقؾٛدـــز ثٌو٨ٌـــزأغ١ـــٌ 
٠ٌٚفــع عٕــٗ ِغذــز ، ثٌضأ٠ٚــًدّــج ٠ــ٠َـ عــٓ وج٘ــً ثٌمــجًا عــخء ، ثٌضىٖــ 

ــٝ ثٌّرٍّــز ــٗ فــٟ ه٘ــج١ٌَ ثٌّعٕ ــٝ ٚٙــً ٘ــيٖ ث٦ٕــجًر  ثٌض١ ــجػ إىثً إٌ . ٔقض
ٚٔفــه ، دٖــذىز ثٌــو٨٨س ثٌعجِــز فــٟ ثٌــٕ٘ ٌــٕنٍ٘ إٌــٝ ِفــجص١ـ صٖــف١ٌ٘ج

 .   ِغج١ٌمٙج ثٌو١ٌ٨ز

ثٌّٖىٍز صذوأ ِٓ ثٌٌغ١  ثٌفي ثٌيٞ أوـً ِٕـٗ ثٌٖـجعٌ ِـج ٠ىف١ـٗ ١ٌذٍـ  
. ٕٚ٘ج صٕفـضـ وـٛر صطـً ِٕٙـج أّـتٍز  جس ثٌّنضٍفزٌِث١ِٗ ِٓ ١ٌّٖ إٌٝ ثٌؾٙ

. ٘ــً ٘ــٛ ًغ١ــ   صضٚــً دْــٌ ثٌٌغ١ــ  ٟٚجدعــٗ ِٚــوٜ ٩ِءِضــٗ ٌٍــٌٚؿ
ــخ ــجْ دجٌغ١ ــ  ث٠٦ّ ــجء دمٞــج٠ج ث٩ٌ٘ــٛس ، ثٌقــخ ؟ ٘ــً ٘ــٛ ًغ١ ٚث٨فضف

ثٌو٠ٕٟ ؟ ً٘ ٘ٛ ًغ١  ثٌٖعٌ ٚثٌىضجدز ٚثٌفـٓ ٚث٦دـوث  ؟ ٘ـً ٘ـٛ ًغ١ـ  
ّٖىٍز ٟ٘ إٔٗ ٨ ٠ٛؽـو فـٟ ثٌْـ١جلجس ث٠٨وٌٚٛؽ١ج ٚثٌّّجًّز ث١ٌْج١ّز ؟ ثٌ

٠ٖــفٟ ثٌغ١ٍــً ، ثٌم٠ٌذــز ِــٓ ٘ــيث ثٌمــٛي فــٟ ثٌــٕ٘ أٞ ه١ٌــً ٌْــجٟٔ ِذجٕــٌ
. ٚثٌقـً عٕـؤج ٘ـٛ أْ ٔٚـً ٘ـيٖ  ٠ٌٚٚٞ ثٌرّأ ف١ّج ٠ضًٚ دٙيث ثٌٌغ١ـ 

.  ث٦ٕجًر دّـج لذٍٙـج عْـجٔج ْٔـضؾٍٟ دٛٙـٍّٙج ِـج مفـٟ ِـٓ ٚؽـٖٛ ثٌّعٕـٝ
 :   صٌه ث٦ٕجًر ثٌْجدمز فٟ لٛي ثٌٖجعٌ

 فٍّش ًٚفٟ فٛق أ٠و٠ىُ فٌثٕجس
 ، ٚؽّْٟ ٌٔؽْج ف١ىُ
 (  2) ِٚٛصجٞ ثٔوفجعج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 02ٗ ، ثٌرً ثٌعجٌِٟو٠ـ  (1) 
  . 07ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (2) 
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أِــج ثٌغج١ٔــز ، ث٤ٌٚــٝ صضؾــٗ إٌــٝ ثٌــٌٚؿ، ٩ٔفــع ٕ٘ــج ًٚٚه عذــجًص١ٓ
. ٚ٘يٖ ه٨ٌز ل٠ٛـز عٍـٝ صٌّـخ ثٌفٚـً دـ١ٓ ثٌؾْـو ٚثٌـٌٚؿ  فضع١ٓ ثٌؾْو

. ٌىـٓ ثٌعذـجًص١ٓ صضذج٠ٕـجْ أوغـٌ عٍـٝ ِْـضٜٛ ثٌّضن١ـً  فٟ ٨ٚعٟ ثٌٖـجعٌ
 :   ٠ضًٚ دٗ ِٓ صوثع١جس ِؾج٠ٍز ٠ّىٕٕج ٝذطٙج وّج ٠ٍٟ ِٚج

 ثٌؾْو   ثٌٌٚؿ 
 ٌٔؽِ  فٌثٕجس
 ثٌغذجس  ثٌط١ٌثْ
 ث٤ًٛ  ثٌّْجء
 ِم١و  ِطٍك 

دـــ١ٓ ثٌْـــّجء ٚث٤ًٛ دـــ١ٓ ثٌؾْـــو ، إْ ث٨فضفـــجء دٙـــيٖ ثٌَّثٚؽـــز
ؽ١ٍـز فـٟ ه٨ٌضٙـج ، ٚثٌٌٚؿ ١ٌمَٛ ـ ِٓ ؽجٔخ آمٌ ـ عٍـٝ ِٖـٙو٠ز ثفضفج١ٌـز

عذـــٌ ، ثٌٌِـــَٞ ٌعٕجٙـــٌ ثٌق١ـــجر ٚثٌقٌوـــز ٚثٌضقـــٛيعٍـــٝ ث٨ّـــضمطجح 
، ثّــضوعجء ٙــًٛر ثٌفٌثٕــز ثٌق١ــز ثٌٌّفــز ٚ٘ــٟ صط١ــٌ ِــٓ فٞــجء ٢مــٌ
ٚثّضقٞجً ًٙٛر ٔذـجس ثٌٕـٌؽِ ٚ٘ـٛ ٠ّـ٥ ثٌّىـجْ أٌمـج ٚدٙؾـز ٍٚ٘ـٛث 

. غ١ٌ أْ ثٌغج٠ـز ِـٓ ٘ـيٖ ثٌَّٚثؽـز دـ١ٓ ٨ صىضّـً دغ١ـٌ ٔفـل ًٚؿ  ٕٚيٜ
ثٌـي٠ٓ أٝـٕضُٙ ، أٌٚتـه ثٌٙـجٌى١ٓثٌقٌوز ٚث٨ٔضٖجً فٟ ث٤ًٛ فٟ أؽْـجه 

ٚأع١ــضُٙ ثٌّطجٌٚــز فٌوٕــٛث إٌــٝ ٚٝــع ِــٓ ثٌْــىْٛ ٚفــجي ِــٓ ، ثٌقــٌح
ــيثصٟ ــج ثٌّــٛصٝ، ثٌمٚــًٛ ثٌ ــٌٛٝ  إٔــذٙٛث دٙ ــٟ ث١ٌٙ ــجر ف . ٚ٘ــً ٠ذعــظ ثٌق١

ــ١ٓ ثٌْــّجء ٚث٤ًٛ ــج ثٔمطــع ِــٓ أّــذجح د ــٌ ًٚؿ صٚــً ِ ــز غ١ ، ثٌط١ٕ١
ثٌذٖـٌٞ مٍمـج  ٚصَّػ ِج د١ٓ عذك ثٌضٌثح ٚأٔفـجُ ثٌٙـٛثء ف١ْـضٛٞ ثٌىـجةٓ

أٚ ، ٠ْٚـعٟ فٛلٙـج إٌـٝ صقٚـ١ً ِـج ٠مـ١ُ دـٗ أٚهٖ، آمٌ ٠وح عٍـٝ ث٤ًٛ
 ٠قفع دٗ أّذجح ٚؽٛهٖ؟

ٌىٓ لٌثءصٕج ٌٙجص١ٓ ث٦ٕجًص١ٓ صرً ِمطٛعز ث٤ّـذجح عـٓ صقٚـ١ً 
. ٌٙــيث ّــٕعضّو  ٔرــُ ثٌفــضـ ٚث٦غــ٩ق ثٌضــٟ صــُ دٙــج صْــ١١ؼ ٕــفٌثس ثٌّعــجٟٔ

عْـج٘ج صْـعفٕج ف١ّـج ٌِٔٚـٗ  عٍٝ ِج ١٘ـأٖ ٌٕـج ثٌٖـجعٌ ِـٓ ِفـجص١ـ مجًؽ١ـز
ِٓ ٘ضه ٤ٌّثً ثٌّعٕٝ ِٚٓ وٖ  ١ًٌٌْٚر ثٌضو٨ي   ٌٙيث ّضًّٕٛ إٌـٝ 

 .   فق٘ ثٌّعٕٝ دجّضوعجء ثٌٕرجَ ثٌذٌٚٞ ثٌيٞ دٕٟ ٚفمٗ ثٌٕ٘

إْ ثٌٕرٌ فـٟ لٚـ١ور ِـو٠ـ ثٌرـً ثٌعـجٌٟ ٠ْـفٌ عـٓ ِٖـٙو دٚـٌٞ 
ص١ؾ١جس صذٌٍ ِٓ م٩ٌٗ ِمٚو٠ز ثٌٖجعٌ ثٌذ١ٕـز ثٌو٨ٌـز ف١ّـج ٠ضٚـً دجّـضٌث
صٕـوغُ ، صم١ُْ ثٌٕ٘ إٌٝ ِمجٟع ٕع٠ٌز ًدّج ٕىٍش ِٕفٌهر ٚفوثس ه١ٌ٨ـز

. ٚلــو ثّــضعًّ ثٌٖــجعٌ  وٍٙــج ٝــّٓ ثٌٕرــجَ ثٌض١ٌِــَ ثٌع٩ِــٟ ثٌعــجَ ٌٍــٕ٘
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دض١١ّـَ ، ٠ٌٟمز ٚثٝقز فٟ ص٠ٍٛـع ثٌّْـجفجس ثٌو١ٌ٨ـز عٍـٝ ِـضٓ ثٌمٚـ١ور
ــع ٙــغ١ٌ ٠ٌصْــُ وفجٙــً  ــٗ دٌّد وــً ِمطــع ٕــعٌٞ عــٓ ّــجدمٗ أٚ ٨فم

٠عّــً عٍــٝ صٕرــ١ُ ّــ١ًٌٚر ثٌضــو٨ي فــٟ ثٌــٕ٘ ِــٓ ِٕطٍمــ١ٓ ثعٕــ١ٓ  ه٨ٌــٟ
 :   ّ٘ج

: ٚ٘ـيٖ صنٞـع ٌٕرـجَ  ث٦ّضٌثص١ؾ١ز ثٌف١ٕز ٚثٌؾّج١ٌز ٌٍٖجعٌ .7
ث٤ٙٛثس ٚث١ٌّّٛمٝ ٚثٌضٌو١خ ٚث٤د١ٕز ثٌضن١ٍ١١ز ٚثٌٚـًٛ 

 .   ثٌنجٙز دىً ِمطع عٍٝ فور
: فىً ِمطع ٠ّغـً ؽـَءث  ث٦ّضٌثص١ؾ١ز ث٠٦و٠ٌٛٛؽ١ز ٌٍٖجعٌ .4

.  ج٠ــج أٚ عٕٚــٌث فــٟ صٚــًٛ ثٌٖــجعٌ ٌٍىــْٛ ٚثٌعــجٌُِــٓ ً
ــج ــو٠ٌٛٛؽٟ ِ ــجً إ٠ ــً ِمطــع ِقىــَٛ دن١ ــج فى ــٓ ، ِٚــٓ ٕ٘ ِ

ِٕطٍــــك أْ ث٠٨ــــوٌٚٛؽ١ج ٘ــــٟ صفْــــ١ٌ ٌٍٛلــــجةع ٚث٤فــــوثط 
، ٚصع١ًٍ ٌّرجٌ٘ ثٌق١جر ٚٙـًٛ ثٌٕٖـجٟ ث٦ْٔـجٟٔ، ٚثٌضج٠ًل

 .   عُ ٟ٘ صقو٠و ٌّٛل  ِج ِٓ وً ٘يٖ ثٌمٞج٠ج

ــ١ٓ أْ ثٌمٚــ١ور صٍٛعــ ــو صذ ــٝ أًدعــز ٚأًدعــ١ٓٚل ــج  (22) ش عٍ ِمطع
. ٚلــو عّــو ثٌٖــجعٌ إٌــٝ صمْــ١ُ وغ١ــٌ ِــٓ ثٌّمــجٟع إٌــٝ ِــج ْٔــ١ّٗ  ٕــع٠ٌج

ـــز ـــز، ِْـــجفجس ه١ٌ٨ . أِـــج  صفٚـــً د١ٕٙـــج د١جٝـــجس ْٔـــ١ّٙج فؾـــٛثس ه١ٌ٨
ثٌّْجفضجْ ثٌو١ٌ٨ضجْ ثٌقجٕٝضجْ ٧ٌٕجًص١ٓ ثٌٖع٠ٌض١ٓ عٓ ثٌـٌٚؿ ثٌّفـٌهر 

. أِـج ِـٓ ف١ـظ  ِٓ ثٌم١ٚور (27) فمو ًٚهصج فٟ ثٌّمطع ثٌقجهٞ ٚث٤ًدع١ٓ
)فٍّـش ًٚفـٟ  ص٠ٍٛع ثٌّْـجفجس ثٌو١ٌ٨ـز فمـو صّٛٝـعش ث٦ٕـجًر ث٤ٌٚـٝ

. .( فـٟ ثٌّْـجفز ثٌغج١ٔـز ِـٓ ثٌّمطـع ثٌٖـعٌٞ فٙـٟ إىثً  د١ٓ أ٠و٠ىُ فٌثٕجس
ــز ثٌّمطــع ــٝ دوث٠ ــٌح إٌ ــز أل ــو ًٚهس ث٦ٕــجًر ثٌغج١ٔ ــز دؾــٛ   . ٚل )ثٌّضعٍم

ز ثٌْجهّــز فٙــٟ إىث فــٟ ثٌّٕعطــ  ثٌــٌٚؿ ٚثٌٌغ١ــ ( فــٟ ثٌّْــجفز ثٌو١ٌ٨ــ
 .   ثٌيٞ ُٝ صْع ِْجفجس ه١ٌ٨ز، ثٌيٞ ٠ؤىْ دٕٙج٠ز ثٌّمطع ثٌٖعٌٞ

ٚلــــو ثًصأ٠ٕــــج أْ ًدــــ٠ ث٦ٕــــجًص١ٓ ثٌٖــــع٠ٌض١ٓ دجٌّجلذــــً ٚثٌّجدعــــو 
.  ًٌٝٚٞ ؽوث ٌمٕ٘ فٍمـز ثٌو٨ٌـز ثٌّفمـٛهر فـٟ ث٦ٕـجًر ثٌْـجدك ىوٌ٘ـج

ثٌو٨ٌــز ثٌنجٙــز  ٚوٖــ ، ِٚــٓ أؽــً ثٌٕفــجى إٌــٝ ٟذمــز ثٌّعــجٟٔ ثٌّضْــضٌر
ٚؽـخ ع١ٍٕـج ٝـذ٠ ثٌىـْٛ ثٌٖـعٌٞ ثٌـيٞ ٠ؤعـظ ثٌّْـجفز ، دٌغ١  ثٌـٌٚؿ

قٚـٌ ٍّْـٍز ثٌّعـجٟٔ ثٌّضقىّــز فـٟ ع١ٍّـز ثٌضـو٨ي ثٌّــؤٌٟر ٠ٚ، ثٌو١ٌ٨ـز
 .   ٌٍىْٛ ثٌم١ّٟ

ِٚـــٓ ؽٙـــز ثٌٛظـــجة  ثٌو١ٌ٨ـــز ثٌعجِـــز فمـــو ِغـــً ثٌّمطـــع ثٌٖـــعٌٞ 
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آىْ دجٌٌف١ــً ثٌقــجهٞ ٚث٤ًدعــْٛ ِــٓ ثٌــٕ٘ ِٕعطفــج ٕــع٠ٌج مجٙــج ٤ٔــٗ 
 :   عٍٝ ِْض١٠ٛٓ

)ىثس ثٌٖجعٌ أٚ ثٌى١ٕٛٔز ثٌفٍْـط١ٕ١ز( ٚمٌٚؽـٗ  : ًف١ً ث٤ٔج ث٤ٚي
. ٚلو صؾٍٝ ٘يث ٠ٌٙقج فـٟ ثّـض٩ٙي ثٌٖـجعٌ ثٌّمطـع  ِٓ ثٌّٖٙو ثٌٍذٕجٟٔ

)٠ـــج أ٘ـــً  دعذـــجًر فجّـــّز ظـــً ٠ٌهه٘ـــج فضـــٝ ثٔضٙـــجء ثٌمٚـــ١ور صم٠ٌذـــج
 .   .ثٌٛهثعج( . ٌذٕجْ.

ْ عٓ ٔٙج٠ز ثٌٕ٘   ٤ْ ٔرـجَ ثٌقـٛثفَ ثٌـيٞ : ثٌض١ّٙو ٧ٌع٩ ثٌغجٟٔ
ّٝٓ فٟ ثٌذوث٠ز ثّضٌّثً ثٌٕ٘ ِـٓ مـ٩ي إفـج٨س ٕـع٠ٌز ِٕٛعـز عٍـٝ 

ّـ١ضٙجٜٚ و١ٍـز ، عـُ ث٦ٌقـجؿ عٍـٝ ثٌى١ٕٛٔـز ّـوث ٩ٌفضمـجً، فـج٨س ث٨فضمـجً
دّؾــٌه مــٌٚػ ثٌفٍْــط١١ٕ١ٓ ِــٓ ٌذٕــجْ   إى ّــضنضفٟ وــً ثٌضٕجلٞــجس ٤ْ 

دعـٜ أٟـٌثف ثٌٚـٌث  ـ ٘ـٛ ِٚـوً ثٌٛؽٛه ثٌفٍْط١ٕٟ ـ دقْـخ ًج٠ـز 
   .  ث٨مض٩ي ٚعوَ ثٌضٛثٍْ

ِٚٓ ٘ـيث ثٌٛؽـٗ ثوضْـخ ثٌّمطـع ثٌقـجهٞ ٚث٤ًدعـْٛ ِٛلعـج مجٙـج 
فــٟ ثٌمٚــ١ور ٤ٔــٗ ٠ّغــً فجٙــ٩ صؾــجٍٚ دــٗ ثٌٖــجعٌ ِٖــٙو٠ز ثٌقــٌح ثٌضــٟ 

ٚثٔضمـً إٌـٝ ثٌّـَػ دـ١ٓ ، ٟغش عٍٝ د١ٌٚس ٚأٔجمش در٩ٌٙج عٍـٝ ٙـذٌث
ـــيثس ثٌفٍْـــط١ٕ ـــع ثٌٛؽـــٛه مٚٛٙـــ١ز ٚؽـــٛه ثٌ ـــج ِ ـــز صٕجغّٙ ١ز ٚف١ّ١ّ

ثٌضـٟ صضقـوه ، ًغُ ِج ٟ٘ آ٠ٍز إ١ٌٗ ِٓ أّذجح ثٌضمط١ع ٚث٨ٔفٚـجي، ثٌٍذٕجٟٔ
ــز ٌٍّمطــع ــز ث٨ّــض١ٌ٩ٙز ٚثٌنضج١ِ ــجْ  ٌْــج١ٔج ِــٓ مــ٩ي ثٌؾٍّ ــج أ٘ــً ٌذٕ ٠(

 .   ثٌٛهثعج(

٠ٍَِٙـج ٌـٗ ِـٓ ثٌـَثه ِـج ٠ىفـٟ ثٌّْـ١ٌ ، صض١ٙأ ثٌيثس إىثً ٌٌف١ً ؽو٠ـو
مٕج  ثٌـيٞ ٠ْـضع١ٌٖ ثٌٖـجعٌ ٕ٘ـج ٧ٌفجٌـز عٍـٝ و١ٕٛٔضـٗ . إْ ثٌ إٌٝ ثٌؾٙجس

ث٠٦و٠ٌٛٛؽ١ــز ١ٌضؾٍــٝ ِــٓ مــ٩ي ع٩ِــجس ٌْــج١ٔز دــجًٍر ٍٔف١ٙــج فــٟ أًدــع 
 .  ٟ، ؿ، ٍ، : ح ِْجفجس ه١ٌ٨ز ٟ٘

ــز ثٌغج١ٔــز ــجفز ثٌو١ٌ٨ ــوس ثٌّْ ــو د ــز عٍــٝ  ٚل ــٟ ث٦فجٌ ــز ف )ح( ِٛغٍ
 ثٌقٞـًٛ ٘ـيث فجع١ٍز فًٞٛ ثٌـيثس فـٟ ثٌّٖـٙو ثٌٍذٕـجٟٔ ِـٓ مـ٩ي ًدـ٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ دٚفضٟ ؽَثة٠ٌج ٚعٌد١ج ٍِّْج فئٕٟٔ أٚه أْ أد١ٓ ثٌضَثِٟ ثٌىجًِ دجٌم١ٞز ثٌفٍْـط١ٕ١ز ٚدـجٌقمٛق

ثٍ ثٌعٌد١ـز ثٌّقضٍـز ثق ٚفٍْـط١ٓ ٚهٌٚـز ث٤فٛـ أِـج  . ثٌىجٍِز ٚغ١ٌـ ثٌّٕمٛٙـز ٌٖـعٛدٕج فـٟ ثٌعٌـ
ث  ثٌضــٟ أٍعؾٙــج ثٌٛ ثف ثٌٚـٌـ ه ثٌفٍْــط١ٕٟأٟـٌـ ١ٟٛٔ ٚث٨ِذ٠ٌــجٌٟ ، ؽـٛـ فٙــٟ ث٨ّــضوِجً ثٌٚـٙـ

ــٝ صــج٠ًل ث٦ّــ٩َ ، ثٌغٌدــٟ ٜ ثٌغــوً ثٌٖــعٛد١ز ثٌذج١ٕٟــز ثٌّؾّٛــ١ز ثٌقجلــور عٍ ــٗ لـٛـ ِٞــجفج إ١ٌ
   . أىوٌ ٘يث هفعج ٤ٞ صأ٠ًٚ ِغٌٛ أٚ غ١ٌ ٟٕٟٚ ٠طجي ثٌّضٓ . ٚثٌعٌٚدز

 ثٌّمطع ثٌٖعٌٞـ ثعضّوس ٔرجَ ثٌضٌل١ُ ث٤دؾوٞ ٌض١١َّ ثٌّْجفجس ثٌو١ٌ٨ز ع ٓ  
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176 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

 :   غج٠ز إ٠و٠ٌٛٛؽ١ز ِقوهرصذ٠ٌ١ٖز صٕعىِ ّٙٓ دقٌوز 

ًِ صٛدزً ، إْ أًهصُ، ث١ٌَٛ أوٍُّش ثٌٌّجٌز فجٌٖٟٔٚٔ  فٟ ثٌمذجة
 أٚ ىو٠ٌجسٍ 
ْٚ ٌٕثعج  أ

 ُُ ََ أوٍُّش ثٌٌّجٌز ف١ُى  ث١ٌٛ
 ، إىث ٕتضُ ْ عٓ ثٌو١ٔج، فٍضطفتٛث ٌٙذٟ

ُْ ف٠َوٖٚ ثٔو٨عج ْْ ٕتض  ٚإ
َٞ ، أٔج ٌٟ  وّج ٕجءْس مطج
 ٍُّش ًٚفٟ فٛق أ٠و٠ىُ فٌثٕجسٍ ف

 ، ٚؽّْٟ ٌٔؽْجً ف١ىُْ 
 ِٚٛصجٞ ثٔوفجعج

إْ ثٌضٛو١و عٍٝ ًّج١ٌز فًٞٛ ثٌيثس / ث٤ٔج ـ دٛٙـفٙج إفجٌـز عٍـٝ 
ثٌٛؽٛه ثٌنجٗ ٚثٌعجَ ِعج ـ فٟ ثٌّٖٙو ثٌٍذٕجٟٔ ٠ْضؾ١خ إٌٝ ًغذـز ٍِقـز 

ٚصؾـجٍٚ عذ١غـز ثٌٛؽـٛه ثٌفٍْـط١ٕٟ ، فٟ ٔفٟ ثٌعو١ِز ثٌضٟ أٚؽوصٙج ثٌقـٌح
وّــج ٠ٚــٌؿ دٙــيث ، ِــٓ ؽٙــز وٛٔــٗ ٨ ِٕضٚــٌث ٨ٚ َِِٙٚــج، عٍــٝ ٌذٕــجْ

 .  ثٌّعٕٝ فٟ ِٛٝع ّجدك

ـــج   ـــج١ٌز ثٌٛؽـــٛه ثٌفٍْـــط١ٕٟ ٟـــجدع ثٌمٕ ٠ٚضنـــي ث٦عـــ٩ْ عـــٓ ًّ
ــز ــز ٚثٌضج٠ًن١ ــجس ثٌو١ٕ٠ ــٝ ، ثٌّْــضعجً ِــٓ ث٠ٌٌّٚ ــي٘خ إٌ ــٗ ٌض ــً إْ إفجٌض د

ّ أًِٔللذ ٌُلْل ك٣للٌْ٘ ٝأرٔٔللذ ػِلل٤×ثّــضعجًر ث٠٢ــز ثٌمٌآ١ٔــز  فــٟ ٕــىً ِــٓ ( 1)÷ٌْ ٗؼٔزلل٢ا٤ُلٞل
ــو٠ٕٟ ٚإٔــىجي ثّضقٞــجً  ــج٠ًل ثٌّــضٓ ثٌ ــ١ٓع١ِ٩ ص١ِٓــجهدٛٙــفّٙج ثٌض ، ض

ثٌــيٞ ٙــجً ث٢ْ ، فــٟ إٝــجءر ث٦ٕــجًر ثٌنجٙــز دٌغ١ــ  ثٌــٌٚؿ جْصْــّٙ
. ٌىــٓ ه٨ٌــز ثٌضع١ــ١ٓ ٕ٘ــج ًدّــج ثَٔثفــش  صج٠ًن١ــزٚ ِٖــقٛٔج دقٌّٛــز ه١ٕ٠ــز

ٕـٝ ثٌقٌفـٟ ٧ٌٕـجًر ِضؾـجٍٚر ثٌّع، إٌٝ فجٌز ِٓ ٕع٠ٌز ثٌو٨ٌز ث٠٦قجة١ـز
إى ١ٚ٠ٌ ثٌضذ١ٌٖ دئ٠و٠ٌٛٛؽ١ج ثٌيثس / ث٤ٔج ٕـذ١ٙج دْٕـك ثٌـوعٛر ، ثٌضج٠ًن١ز

ــز لٞــ١ز  ــٝ ثٌمذجةــً ٚثٌٖــعٛح فــٟ إٕــجًر إٌــٝ عج١ٌّ ثٌو١ٕ٠ــز ثٌضــٟ صضؾــٗ إٌ
 .   ثٌٖجعٌ ثٌضٟ صٛه أْ صٕضٌٖ ٔقٛ وً ثٌؾٙجس

ٚلو أعمذش إٕجًر ًغ١  ثٌٌٚؿ ثٌْجدمز ِْجفز ه١ٌ٨ز ِـٓ ٕـأٔٙج أْ 
ٛثٕــؼ ع١ِ٩ــج ِــع ِٕرِٛــز ثٌــو٨٨س ثٌو١ٕ٠ــز ٚثٌضج٠ًن١ــز ٌقٌوــز ثٌــٌٚؿ صض

 :   فٟ ِْجً٘ج ث٠٦و٠ٌٛٛؽٟ   إى ٠مٛي ثٌٖجعٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌٟ30ٗ ، ـ ٠ٕرٌ ِو٠ـ ثٌرً ثٌعج .   
  . 3، ث٠٢ز، ًّٛر ثٌّجةور، ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ (1) 
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 ٔقٓ دٖجًر ث٩١ٌّه ٔقٓ
 ًٚٙٛصجْ ٌنطٛر لو فجٌٚش

 لو فجٌٚش
 لو فجٌٚش

 (  1).  أْ صٙوٞ ثٌٌٖق ثٌّٖجعج
، أٚ صٙؾع فـٟ مٍف١ـز ثٌٚـًٛر، إٔٙج ًٙٛر ثٌٕذٟ ثٌضٟ صمذع فٟ ثٌرً

فقٌوــز ثٌــٌٚؿ ٕ٘ــج فٌوــز صغ١١ــٌ صــٌَٚ ثدضعــجط ثٌٖــٌق ِــٓ ّــمٟٛٗ فــٟ 
. ٚفـٟ ٕـىً ِـٓ إٔـىجي إّـمجٟ  ٌٕن ث٤ُِ ثٌضٟ ثّضذجفضٗ ٚؽعٍضٗ ِٖـجعج

ثٌضج٠ًل عٍٝ ثٌٛثلع ٠عّـو ثٌٖـجعٌ إٌـٝ ثٌضًّٛـ دٚـًٛر ثٌـوثعٟ ثٌّنٍـ٘ 
ثٌّٕمي ومٕج  ٠ٕفي دٗ ِٚٓ م٩ٌـٗ إٌـٝ ٚعـٟ ثٌمـجًا ِْـضف١وث ِـٓ ثٌٌّؽع١ـز 

ثٌضج٠ًن١ز ثٌضٟ ٠ْـضوع١ٙج لٕـج  ثٌٕذـٛر ثٌـيٞ صـَهثه ه٨ٌضـٗ ٚٝـٛفج ثٌو١ٕ٠ز ٚ
 :   ٚإٌٕثلج ِع لٛي ثٌٖجعٌ

 :   ثّّجْ ٌٍضٛف١و ٔقٓ
 عٍٝ ١ِٖتضٕج أًهٔج أْ ٔىْٛ

 (  2).  ٚ ٨ ٠ىْٛ ثٌٕجُ فٟ ثٌو١ٔج ِضجعج
ٚ٘ىيث صضٞـ ه٨ٌز ًغ١ـ  ثٌـٌٚؿ ثٌـيٞ ٠غضـيٞ دٌٚثّـخ ثٌّجٝـٟ 

ــع وعٕٚــٌ ــٗ ثٌنجٙــز ف١ٕطذ ع٩ِــٟ ِــٓ مــ٩ي ث٦فــج٨س  ١ٌٕٖــب ٠ًَِض
ٚثٌم١ِٛـز دٛٙـفٙج ، ٚثٌضـج٠ًل، )ثٌو٠ٓ ثٌّضٕٛعز إٌٝ ثٌوٚثةٌ ثٌو١ٌ٨ز ثٌغ٩ط

صٌثوّــج ٌٍضؾــجًح ثٌؾّجع١ــز ثٌّقــوهر ٌّٚــ١ٌ ث٤ِــز( ثٌضــٟ ٨ صفضــأ صضؾــجىح 
ثٌىــْٛ ثٌــو٨ٌٟ ثٌعــجَ ٌٍــٌٚؿ فــٟ صؾ١ٍجصٙــج ٚصقممجصٙــج ِقــوهر ّٔــ٠ ثٕــضغجٌٙج 

 .   ٕ٘ثٌيٞ دٗ ٠ٕٜٙ ثٌّعٕٝ ٠ٚضٖىً ثٌ

عذٌ ٘ـيٖ ثٌٚـًٛ ٠ىٖـ  لٕـج  ثٌٕذـٟ ثٌّضـٛثًٞ مٍـ  أّـٛثً ثٌٍغـز 
إى ٠ضّرٙــٌ فــٟ فٛثٔــخ ِنضٍفــز ِــٓ ، ّٔــ٠ ثٌض١ٌِــَ ثٌّٙــ١ّٓ عٍــٝ ثٌّمطــع

. إٔــٗ ّــٕٓ  ثٌمٚــ١ور دٛٙــفٗ ّــٕٕج عمجف١ــج ٠ــضقىُ فــٟ ع١ٍّــز إٔضــجػ ثٌــو٨٨س
ٌِؽعـٟ ٨ ٠ْـضط١ع ثٌٖـجعٌ أْ ٠فٍـش ِـٓ إّـجًٖ دقىـُ صٌثوّـجس ثٌضــج٠ًل 

ــز  ــجء ثٌعــجَٚثٌٍغ ــجٟ ث٨ؽضّجع١ــز ٚث٨ٔضّ ــٛ فــٟ أغٍــخ  ٚثٌــو٠ٓ ٚث٤ّٔ ٘ٚ .
ث٤ف١جْ مجٝع ٌّم٨ٛصٗ ِٚٞطٌ إٌـٝ ث٦ٙـغجء ٌّمضٞـ١جصٗ   ٤ٔـٗ ٠قـ٠١ 

ــٗ إفجٟــز ثٌْــٛثً دجٌّعٚــُ ــ٘  د ــي ثٌّنٍ ــجهٞ ٚثٌّٕم ــٟ ثٌٙ ــج  ثٌٕذ . إْ لٕ
٠قٛي دٙيٖ ثًٌٚٛر هْٚ ّمٟٛ ثٌم١ٚور صقش ١ّٕ٘ـز ثٌعٛثٟـ  ثٌّذجٕـٌر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 02ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (1) 
  . 05ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (2) 
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جة١ز   فٙٛ ٠ض١ـ ٌٍٖـجعٌ ِْـجفز وـٟ ٠ذضعـو عـٓ ىثصـٗ ١ٌعطـٟ ٚثٌّٖجعٌ ثٌضٍم
. دـً إٔـٗ ٠ـٛفٌ ٌٍمـجًا فْـقز ؽّج١ٌـز صغـوٚ  ٌٍم١ٚور ِْقز غ١ٌ ٕنٚـ١ز

ٝــ٠ًٌٚز ؽــوث ٌفٚــً ثٌعّــً ثٌفٕــٟ عــٓ وــً ٝــغ٠ ثٔفعــجٌٟ أٚ عــجٟفٟ 
 (  1).  ٠ٍْطٗ ثٌٖجعٌ عٍٝ ثٌّضٍمٟ

ٌٚىــٓ أ٨ ٠ّىــٓ أْ صىــْٛ ثٌــٌٚؿ ٕ٘ــج ٘ــٟ ث٦ٕــجًر إٌــٝ ٚٝــع١ز 
َُ  غم  ثٌضٟ صٖذٗ ٚٝع١ز ثٌٕذٟ ِـٓ ؽٙـز ؽقـٛه لِٛـٗ ٚإٔىـجًُ٘ ٌـٗثٌّ ؟ ٌِـ

ُْ ٠ْضو ِ إىثً  . . إٔٙـج ِقـج٨ٚس ِضذٚـٌ  ًٙٛر وجّٕوًث أٚ ًٍلجء ث١ٌّجِز ٌَ
 .   . . ٌىٕٙج ٝجعش أهًثػ ث٠ٌٌجؿ ١ٌٙوٞ لِٛٗ

، ٚعٍـــٝ ٘ـــيث ثٌٛؽـــٗ صىـــْٛ ثٌـــٌٚؿ ثٌفٌه٠ـــز ِٕوغّـــز فـــٟ و١ٕٛٔضٙـــج
. إ٨  ًر ثٌــٌٚؿ ثٌعجِــز فــٟ ثٌمٚــ١ورِٚرــجٌ٘ صقممٙــج ِــع ٙــٛ، ٚٚؽٛه٘ــج

ــج أْ  إٔــٗ ِــٓ أؽــً صٖــى١ً ِٖــٙو٠ز ثٌــٌٚؿ ثٌعجِــز فــٟ ثٌــٕ٘ ٚؽــخ ع١ٍٕ
ٔضمٚــٝ وــً ِرــجٌ٘ ٚؽٛه٘ــج ٚث٠َٔجفجصٙــج ثٌو١ٌ٨ــز فضــٝ ٠ــضُ وٖــ  ّٔــ٠ 

٠ضمجٟــخ ِــع ٔرــجَ ثٌؾْــو ثٌــيٞ ، ثٕــضغجٌٙج ثٌٌِــَٞ دّــج ٘ــٛ ٔرــجَ ع٩ِــٟ
 .   ٍّ  دقغٗ ٚصق١ٍٍٗ

 :  رغ٤ِبد اُوٝػ اُؼبّ

ا ىٞ دوء ٠ّىٕٕج صم١ُْ ث٦ٕـجًثس ثٌـٛثًهر عـٓ ثٌـٌٚؿ ثٌعـجَ فـٟ دجه
 :   ثٌٕ٘ إٌٝ ٕٙف١ٓ ه١١ٌ٨ٓ

 .   )عّجٟٔ إٕجًثس( ثٌٌٚؿ ثٌّىًْٛ ٚثٌََّٕٙ ٚث١ٌّٞع .7
 .   ثٌٌٚؿ ثٌّؤىْ دجٌضقٛي ٚثٌّْضعو ٌٍضغ١١ٌ .4

٠ذــوٚ ثٌــٌٚؿ ثٌعــجَ فــٟ ثٌــٕ٘ ِىْــٌث َِِٙٚــج ٕــ٠ٌوث ِقجٟــج دىــً 
ــجٌقٌح ثٌضــٟ أ أّــذجح ثٌْــٍخ ٟٚجٌــش وــً ِرــجٌ٘ ، ٝــٕش ث٤ؽْــجه. . ف

صغٍغٍـش إٌـٝ ألجٙـٟ ثٌـٌٚؿ ٚأٙـمجعٙج ٚأفـوعش ف١ٙـج ، ثٌق١جر فٟ د١ـٌٚس
 :   فج٨س ِٓ عوَ ث٨صَثْ ٚث٨فضمجً إٌٝ ثٌْى١ٕز ٚثٌمٛر

 ِجىث صذمٝ ِٕه غ١ٌ ل١ٚور ثٌٌٚؿ ثٌّقٍك فٟ ثٌومجْ ل١جِز ً
 ل١جِزً دعو ثٌم١جِِز ؟ مي ٔغجًٞ

 ، ٚثٔضٌٚ ف١ّج ٠َّق لٍذه ثٌعجًٞ
 ٠ٚؾعٍه ثٔضٖجًث ٌٍذيثً

 لّٛج ٠ٍُ ث٤ًٛ ِٓ أٌٟثفٙج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س، د١ٕـز ثٌمٕـج  ثٌٖـعٌٞ : عٍٟ ؽعفٌـ ثٌعـ٩ق (1)  ش إٌـٝ ثٌٚٛـ ٓ وضـجح ِـٓ ثٌّٚـ ِمـج٨س  ) ّٝـ

  . 437ٗ ، 4111، 7ٟ ، هثً ثٌغٌح ث٩ّ٦ِٟ(، ١زٚفٚٛي ٌغ٠ٛز ٚأهد
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 ؽٌّج ٌّج ٠ْٕجٖ ّىجْ ثٌم١جِز ِٓ ِعج١ٔه
 ، ثٔضٌٚ

 ٌِْثن ثٌٛف١و ِٓ ثٌقٚجً، إْ ث١ٌٍٚخ ِؾجٌه ثٌق١ٛٞ
 (  1).  إٌٝ ثٌقٚجً

صأمــي ث٦ٕــجًر إٌــٝ ثٌــٌٚؿ ٟجدعــج هًث١ِــج دفعــً فٞــًٛ٘ج ثٌٙجِٖــٟ 
ــٟ ثٌّٖــٙو  ــج ف ــٝ صٌثؽــع ٌَِٕضٙ ــً عٍ ــيٞ ٠ق١ ــجَثٌ ــز  ثٌع ــج ًٚؿ ِٕفعٍ . إٔٙ

ــٓ  ــ٨َْ ِ ــظ ٚؽــوٜٚ ٠ٕ ــٌ عذ ــز ٨ صْــضذطٓ غ١ ــور ِقطّ ِقجٙــٌر ٚف١
. ٚث٩ٌّفرــز ثٌعجِــز  ثٌقــٌح ٌَِٕــز ثٌؾــوي ثٌعمــ١ُ ثٌــيٞ ٨ ٠ذــوا ٨ٚ ٠ع١ــو

ٕ٘ج ٟ٘ إْ ١ٚٔخ ثٌٌٚؿ ِٓ ثٌقًٞٛ ثٌٍْجٟٔ فٟ ثٌٕ٘ ٝـت١ً دجٌم١ـجُ 
 .   إٌٝ فًٞٛ ثٌؾْو

ةٗ ٍٍّْز ثٌـو٨٨س ثٌّٖـىٍز ٌىٓ ثٌىْٛ ثٌع٩ِٟ ثٌيٞ صٕضرُ فٟ فٞج
ٌٍٕ٘ ٠ٕٜٙ فٟ أغٍـخ ث٤ف١ـجْ عٍـٝ ثّـضٌثص١ؾ١ز ثٌض١ٌِـَ ٔأ٠ـج دجٌمٚـ١ور 

. إْ ثٌض١ٌِــَ ـ وّــج ٠ــٌٜ ّــع١و دٕىــٌثه ـ  ِــٓ ِــتٍق ثٌضم٠ٌــٌ ٚثٌّذجٕــٌر
إٌــٝ ، فجٌــز عــ١ٔ عــجً ِــٓ أٞ غطــجء ثّــضعجًِٞــٓ ًفٍــز صٕمــً ث٦ْٔــجْ 

ً ِعـٗ دجعضذــجًٖ ثٌـيٞ ٠ؾــخ ثٌضعجِـ، فـج٨س ِـٓ ثٌفـجةٜ ثٌٌِــَٞ ٌٍّعٕـٝ
١ٌْـىٓ ثٌرـً ٚث٩ٌٕـعًٛ ًٚه ، و١جٔج ٘جًدج دجّـضٌّثً ِـٓ فـج٨س ثٌضع١ـ١ٓ

 (  2).  ثٌفعً ثٌّٕفٍش ِٓ وً ًلجدز

دٕجء عٍٝ ٘يث ثٌٌأٞ ٠ؾوً دٕـج عـوَ ث٨وضفـجء دجٌو٨ٌـز ثٌرج٠ٌ٘ـز ثٌضـٟ 
. ٨ٚ ٠ْـعٕج فـٟ ٘ـيث ثٌّمـجَ  صىضٕ  ث٦ٕـجًثس ثٌّضعٍمـز دـجٌٌٚؿ فـٟ ثٌـٕ٘

ضمجٟع ثٌنف١ز د١ٓ ثٌو٨٨س ِـٓ أؽـً دٕـجء ثٌّعٕـٝ ثٌـيٞ غ١ٌ وٖ  أٚؽٗ ثٌ
ــٝ ثٌضىٖــ ٠ضــأدٝ  ــج إٌــٝ ثّضقٞــجً  ِــٓ ثٌمــٌثءر ث٤ٌٚ . ٚٔقــٓ دقجؽــز ٕ٘

 .   ثٌْم  ثٌغمجفٟ ثٌيٞ ٠ضُ صأ١ٌٟ ثٌّعٕٝ فٟ ظٍٗ ّٚٝٓ فوٚه صٛثؽوٖ

)ثٌم١جِــز ٚثٌٕغــجً ٚثٌمٍــخ ثٌعــجًٞ  فــٟ ث٦ٕــجًر ث٤ٌٚــٝ صطفـــ أٌفــجظ
ٌـيٞ ٠ٍـُ أٟـٌثف ث٤ًٛ( دفـجةٜ ِـٓ ثٌـو٨٨س ٚثٔضٖجً ثٌذيثً ٚثٌمُٛ ث

ثٌّٖفٌر ثٌضٟ ٨ ٠ّىٓ فٙـُ ٔرـجَ صٖـف١ٌ٘ج إ٨ ِـٓ مـ٩ي ِـج ١ٙ٠تـٗ ثٌٖـجعٌ 
عـٓ ٠ٌٟـك إعـجهر ، ٌٕج ِٓ ع٩ِجس ٔضًٛٙ دٙج إٌٝ وٍٕٛ ثٌو٨ٌز ثٌّضنف١ـز
ٚثٌّضٍٛعـز فـٟ ، صٌو١خ ٔرُ ثٌفضـ ٚث٦غـ٩ق ثٌّضّفٚـٍز فـٟ عٕج٠ـج ثٌـٕ٘

 .   ٟذمجس ثٌّعجٟٔ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 3ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (1) 
ثً، ِْجٌه ثٌّعٕٝ هًثّز فٟ دعٜ أْٔجق ثٌغمجفز ثٌعٌد١ـز : ّع١و دٕىٌثه (2)  ٟ ، ث٩ٌىل١ـز، هثً ثٌقٛـ

7 ،4110 ، ٗ75 .  
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ــُ ث٤ًٛ ِــٓ أٌٟثفٙــج ألــٌح ٔمطــز ٚصذــوٚ  ــجًر ثٌمــُٛ ثٌــيٞ ٠ٍ عذ
. إْ ثٌّعٕــٝ  إًّــجء ٕٔطٍــك ِٕٙــج إٌــٝ ثّــضن٩ٗ أٌٚــٝ أٙــوثف ثٌّعٕــٝ

)لـــُٛ لـــَؿ( ٨ ٠ضٕـــجغُ ِـــع ٟذ١عـــز ث٦فـــج٨س  ثٌرـــجٌ٘ٞ ٌٙـــيٖ ثٌمـــُٛ
ٚثٌقمـــٛي ثٌو١ٌ٨ـــز ٚثٌذ١ٕـــجس ث٠ٌٌَِـــز ٌٍـــٕ٘   فـــأؽٛثء ثٌقـــٌح ٚثٌغـــَٚ 

ّـٛس ٚثٌـوِجً ٚثٌفٛٝـٝ ثٌضـٟ صْـُ ٚثٌٌٚث  وت١ذـز ف٠َٕـز صق١ـً عٍـٝ ثٌ
 .   ثٌّىجْ دجٌعو١ِز ٚثٌعذظ ٚث٩ٌؽوٜٚ

إْ ألٌح ِعٕـٝ ٌٙـيٖ ثٌمـُٛ ٘ـٛ لـُٛ ثٌّقـجًح ثٌمـو٠ُ ٤ٔٙـج أوغـٌ 
ثصْــجلج ٚثْٔــؾجِج ِــع ه٨٨س ثٌقــٌح ثٌضــٟ لــو صٛلــو ٌضٛو١ــو ىثس أٚ إعذــجس 
ٚؽــٛه أٚ هفجعــج عــٓ ٕــٌف أٚ ٖٔــٌث ٌعم١ــور أٚ ًغذــز فــٟ ثٌضٍّــه ٠ٍٚــجهر 

 .   ثٌٍْطجْ

ــٓ  ــج آمــٌ ِ ــج أْ ْٔــجةً ِمطع ــٌأٞ ع١ٍٕ ــيث ثٌ ــش ٙــقز ٘ ــٟ ٔغذ ٌٚى
ثٌمٚــ١ور ٠ضــٛثًٜ دع١ــوث فــٟ آمــٌ ثٌــٕ٘ ١ٌــوثًٞ ٘ــيٖ ثٌٚــٍز دــ١ٓ ثٌمــُٛ 

 :   ٚه٨ٌضٙج ثٌٌّّٞر

ٌُ هٖ٘ضٕج  ٖ٘جٕضُٕج، ثٌذق
 ٚغٌدضُٕج ٌٚعذضُٕج

 ْٗ ُٛ ٔوثةٕج ثٌّْضأٍَٙ ٌُ أً  ٚثٌذق
صَُٕج ًَ ٛ ُٙ  ٌُ  ٚثٌذق
 ْٗ ٌَ  ٌ ْٓ ٨ دَ َِ  ٚ 

 (  1). . ٌَ ٌَْٗ.٨ دَقْ 
إْ ٠ًَِز ثٌذقٌ فٟ ٘يث ث١ٌْجق ٌضٍٕٚج دْٕك ِٓ ثٌو٨٨س ثٌنجٙـز 
دجٌض١ــٗ ٚثٌٞــ١ج  ِٚــج ٠ىضٕفٙــج ِــٓ ِعــجْ ىثس ٙــٍز دفمــو ث٤٘ــً ٚثٌّــجي 

. ٚإىث وجْ ثٌذقٌ ًغـُ ِـج  ٚث٤ًٛ أٚ مْجًر ثٌٍْطجْ ٚثٌٛؽج٘ز ٚثٌٕفٛى
ٌٞ دّـج ثؽضٍذـٗ ف١ٗ ِٓ أ٘ٛثي ِٚنجٌٟ عج٩ِ ل٠ٛج فٟ إغٕجء ثٌْـٕودجه ثٌذقـ

ــٗ فــٟ أّــطًٛر  ــور ٚث٤ًثٝــٟ ثٌمٚــ١ز   فئٔ ِعــٗ ِــٓ وٕــٍٛ ثٌذقــجً ثٌذع١
مجٙـز إىث وـجْ ثٌٛع١ـو ثٌٚـجهً عـٓ ث٢ٌٙـز ، ١ْ١ٌٛ٠َ ِٚوً ٌٕ ٚمطـٌ

َِ عٍـــٝ فـــو صعذ١ـــٌ لٌِطـــٟ ثٌىٛفـــز، ٙــجهلج ِح ثٌعرـــج ٌَ  ٠ٍٚمـــٟ فـــٟ ثٌُىـــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 01ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (1) 

 ف ٕـجعٌ ٕـ١عٟ عـجٓ فـٟ  : (٘ــ 352ـ  ٘ــ 313 ) ٟـ أدٛـ ثٌط١ـخ أفّـو دـٓ ثٌقْـ١ٓ ثٌؾعفـٟ ثٌىٛـ
ر فـٟ ٕـذجدٗ . ثٌعٌٚ ثٌعذجّٟ ثٌغجٟٔ ٚثعضٕـك ه٠جٔـز ثٌمٌثِطـز ثٌضـٟ صـوعٛ إٌـٝ لضـً ، ثهعـٟ ثٌٕذٛـ
هٞ فـٟ ، ثٌٕجُ ٚإًثلز ثٌـوِجء ٚفـٟ ه٠ٛثٔـٗ ٕـٟء ِـٓ ِطجٌٚـز ثٌـوٌ٘ ثٌضـٟ صعىِـ ِي٘ذـٗ ثٌٛؽٛـ

ٜ  ٟ دٙج ِٚٓ عٌف ث٠٤جَ ِعٌفض    : ِٓ أد١جصٗ ثًٌّٖٙٛر . ثٌق١جر  ٚ ـــجُ ً ٚدجٌٕ
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 :   ث١ٌٌٖٙ

 .   دقٌ ٌِٓ ًٚثةهَ ، ف١هَ ، دقٌ ٌ أِجِهَ  . . .
ٌٌ فٛق ٘يث ث ٌٌ ، ٌذقٌ دق  صقضُٗ دق

 . . ٚأٔش ١ُٖٔو ٘يث ثٌذقٌ ِ.
ٟ  ٨ٌٛ ظٍٕج ثٌّىْـًٛ فـٛق ثٌذقـٌ ِ  ُْ وٕج ٔقُخ ث٤ًٍَق ثٌىقٍ و

  
 َُ ُْ وٕج ُِٔعوُّ ٌٌٖٙ ِ أ٠ٍَٛي ث٨ٌٛة  .   و

ًٝ فٟ ًٍٚق ِ ث٤ٚه٠ِْز ثٌّىًْٛ ِ ؟ ُ  صذقظ ٠ج فض  َع
 ً: ٘ عٓ ؽ١ٔ ٍ ٠قجًدٕٟ ٠َِٕٟٚٙ فجٔطك دجٌقم١مز عُ أّأي

ُْ ِو٠ٕز َ ثٌٖعٌثِء ٠ِٛج ً؟  أوٛ
ًٝ فٟ ًٍٚق ث٤ٚه٠ِْز ثٌّىًْٛ ِ ؟ ُ  صذقظ ٠ج فض  َع

 ، عٓ ؽ١ٔ أفجًدُٗ ٚأَُِ٘ٗ 
ــجصٟ ــ١ّٙج فضٛف ــًَ ٍ صُْ ــز ُ  ٚأّــجي، ٚعــٓ ُؽ ــْٛ ِو٠ٕ : ٘ــً صى

 ثٌٖعٌثءِ 
ج ؟ َّ ْ٘ َٚ 

ًٝ فٟ ًٍٚق ث٤ٚه٠ِْز ثٌّىًْٛ ِ ُ  صذقظ ٠ج فض ُ  ؟، َع  ع
 قٌ ِعٓ ِٛؽز ٍ ١ٝعضٙج فٟ ثٌذ

 ُْ  عٓ مجصَ
 ُْ  ١ّ٤َِّؼ ثٌعجٌ
 دقوٚه أغ١ٕضٟ

 ًٚ٘ ٠ؾُو ثٌّٙجؽٌ ِٛؽز ً ؟
 ْٗ َع َِ  (  1).  ٠ؾو ثٌّٙجؽٌ ِٛؽز ً غٌلْش ٠ٌُٚؽعٙج 

و١ـ  ٚ٘ـٟ صْـضط١ع ، ١ٌْـش لّٛـج عجه٠ـز ٘يث ثٌْـ١جقإْ ثٌمُٛ فٟ 
دمــٛر ؽذــجًر أْ صٍــُ أٟــٌف ث٤ًٛ ؟ أ٠ــز لــُٛ ّــق٠ٌز ٘ــيٖ ؟ ٚأٞ ٚصــٌ 

ـــك أ٨  ٠ٕفٍـــش ٚأ٨ ٠ٕمطـــع ٚأٟـــٌثف ث٤ًٛ أّـــطًٛٞ ٘ـــيث ثٌـــيٞ ٠ط١
ٚفـٌثُح ، صضؾجىدٗ ؟ أ٠ز لُٛ صْضط١ع أْ صقّٟ ٙجفذٙج ِٓ غٛثةـً ثٌـو١ٔج

ث٤عوثء ١ُّٚٛف ثٌغٌِجء صٕـوفع إ١ٌـٗ و١ـوث ٚفمـوث ٌضٕٕٛـٗ ِـٓ وـً ؽجٔـخ ؟ 
َُ ١ْ١ٌٛ٠َ ث١ٌٌٖٙرَ ثٌضـٟ ثٔـضمُ دٙـج ِـٓ أعوثةـٗ ٚثّـضٌه  أ١ٌْش ٘يٖ ٟ٘ لٛ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ًِقٗ غ١ٌ ًثفُ

   : ثٌذ١ش ثٌّٖجً إ١ٌٗ فٟ ثٌّضٓ فمٌٛٗ عٓ ثٌقّٝ أِج
 إىث أٌـمـجن فٟ ثٌىـٌح ثٌعــرــــجَ ٚ ٠ٚوق ٚعو٘ج ٚثٌٚوق ٌٕ

   . 02/  01، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (1) 
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ٚثّـــضعجه دْـــطٛصٙج ٚفضىٙـــج ، ١ٍ١ّـــجندذطٖـــٙج ٍٚؽـــٗ د١ٕ١ٍـــٛدٟ ٚثدٕـــٗ ص
 )ث٤ًٛ ثٌٚغ١ٌر( إ٠ضجوج ؟  ٍِّىضٗ

فٍضّطٌ ٤ّقخ ٘ـيٖ : “  أ١ٌْش ث٤ًٛ ثٌٚغ١ٌر فٟ لٛي ه٠ًٚٔ
ٌىــٓ دٕذــٌر ، ٘ــٟ ٔفْــٙج أًٛ إ٠ضجوــج( 1) ”ث٤ًٛ ثٌٚــغ١ٌر ِــٓ إّــجًٞ 

ٌٚــْٛ فٍْــط١١ٕ١ٓ ؟ عــُ أ٨ ٠عىــِ ٘ــيث ث٦ٌقــجؿ عٍــٝ ثٌذقــٌ فــٟ ِٛثٝــع 
ز لٜٚٛ ِٓ ثٌٖجعٌ فٟ ثٌضّـجٟ٘ د١ٌٛ١ْـ١َ ٚإّـمجٟ وغ١ٌر ِٓ ثٌٕ٘ ًغذ

َُ ٠ـٌهف ثٌٖـجعٌ ثٌّمطـع  صغ٠ٌذضٗ ثٌٖـ١ٌٙر عٍـٝ ثٌضغ٠ٌذـز ثٌفٍْـط١ٕ١ز ؟ ٌِٚـ
 :   ثٌْجدك دمٌٛٗ

 أَ ص١ٞعْ ، دقٌ ٌضْىٓ
 دقٌ ٠٤ٍٛي ثٌؾو٠و أَ ثٌٌؽٛ  إٌٝ ثٌفٚٛي ث٤ًدعز

 (  2).  دقٌ ِٓ ًٚثةه، ف١ه، دقٌ أِجِه
١ز صـٕٜٙ ِٕـي ثٌذوث٠ـز عٍـٝ ٘ـيث ثٌـٕفِ إْ ٕع٠ٌز ثٌضغ٠ٌذـز ثٌفٍْـط١ٕ

. ٚثٌـومجْ ٕ٘ـج ٨  )ل١ٚور ثٌٌٚؿ ثٌّقٍك فٟ ثٌـومجْ( ثٌٍّقّٟ ث١ٌٌِٛٙٞ
٠ٌه ِؾٌهث ِٓ ثٌو٨٨س ث٠ٌٌَِز ثٌٌّٛٙٛز د١ٞج  ثٌّقجًح ثٌّـجوٌ فـٟ 
.  ثٌذقجً ٚثفضمجًٖ إٌٝ ثٌع٩ِجس ثٌضٟ صٙو٠ٗ ّٛثء ثٌْذ١ً إٌٝ ٍِّىضـٗ إ٠ضجوـج

ٗ ثٌعجًٞ ٠ٚٚو  ًّٕ أٌّصٗ غ١ٌ غٞـخ ث٢ٌٙـز ٚإ٨ فّج ثٌيٞ ٠َّق لٍذ
)وـ٩ح  ثٌضٟ إٔجً إ١ٌٙج ثٌٖجعٌ فٟ ١ّجق آمٌ ِٓ ثٌم١ٚور ٚثٙفج إ٠ج٘ج دــ

 ثٌذقٌ( ؟

إْ ًٙٛر ثٌٌٚؿ ٕ٘ج ٌضضؾْو أوغٌ ِج صضؾْـو فـٟ ٘ـيث ثٌضعٍـك ثٌمـٛٞ 
إٌــٝ هًؽــز ثٌٙــُٛ ٚثٌؾٕــْٛ دــج٤ًٛ ثٌفٍْــط١ٕ١ز ٚدــجٌعٛهر إٌــٝ ثٌــو٠جً   

. ٚلـو عـجه ١ٌٛ٠ْـ١َ فـٟ  ٤ًٛ ٌضق١ج ف١ٙج ِٚـٓ م٩ٌٙـجفجٌذيًٚ صعٛه إٌٝ ث
. ٚؽـخ إىثً فـٟ ٘ـيث ثٌْـ١جق ٌٍّّـز ٔغـجً  ثٌٕٙج٠ز إٌـٝ ٍٚؽـٗ ٚثدٕـٗ ٍِّٚىضـٗ

ــٗ ِــٓ ًفــُ  ــُ ثدضعجع ــيًٚ صّجِــج ع ــز ثٌفٍْــط١ٕ١ز ٚإعــجهر ًٍعــٗ وجٌذ ثٌضغ٠ٌذ
ث٤ًٛ ٙجًمج ف١ج ل٠ٛج صْضعجه ِعٗ وـً ٩ِِــ ث٠ٌٛٙـز ثٌفٍْـط١ٕ١ز ثٌضـٟ 

 .   ه٠ضٕجّج٘ج ثٌؾ٩

إى فــٟ ّــ١جق ، ٌٚىــٓ أفؾ١ــز ثٌمــُٛ ٨ صضٛلــ  عــٓ ص١ٌٛــو ثٌــو٨٨س
ـــأدٝ أْ صٕٚـــج  ٦وٌث٘ـــجس ث٤ّـــطًٛر ثٌمو٠ّـــز  ـــٌٚؿ ص ـــٝ ثٌ إفجٌضٙـــج عٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٚلو ثعضّـؤج ٕ٘ـج عٍـٝ صٌؽّـز ه٠ًٕـٟ مٖـذز ثٌٚـجهًر عـ، ١ٌٌُِٛٙٚ، ـ ٠ٌثؽع ٔ٘ ث٤ٚه٠ْز ٓ

   . ه س، ه ٟ، ثٌمجٌ٘ر . هثً ٔٙٞز ٌِٚ ٌٍطذع ٚثٌٌٕٖ
   . 3ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (1) 
   . 03، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (2) 
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ِضعج١ٌـز عٍـٝ ، . صأدٝ ثٌمُٛ إ٨ أْ صٕفـٌه دىٛٔٙـج ٌـو٨ٌٟ ثٌنـجٗ ١ٌْٛ١ٌَ
وــً صأ٠ٚــً ٠َ٠ــ  دٙــج عّــج صــٌَٚ إ١ٌــٗ ِمٚــو٠ضٙج ١ٌقٕطٙــج ٝــّٓ ثٌضؾ١ٍــجس 

ِز ٥ٌّــطًٛر ثٌمو٠ّــزثٌّضْقَ  . ٌــُ ٠مـ  ث٨ّــضغّجً ثٌــو٨ٌٟ ٠ٌٌَِــز ثٌمــُٛ  ف١ـ 
فٟ ث٤ّطًٛر ثٌمو٠ّز فجة٩ هْٚ صفؾ١ٌ ٟجلجصٙج ثٌضن١ٍ١١ز ثٌّٛٙـٌٛز دعـجٌُ 
ِـٓ ثٌـو٨٨س ثٌؾو٠ـور ثٌضـٟ صٚــٕع ثٌّغـجٌِر ثٌٖـع٠ٌز ٌٍـوٚثي ٚثٌّــو٨ٌٛس 

ّٕـز عٍـٝ عذٌ ث٨ّضفجهر ثٌف١ٕز ٚثٌؾّج١ٌز ع٩لـجس ثٌقٞـًٛ ٚثٌغ١ـجح ث١ٌّٙ
 .   ثٌم١ٚور

إْ ثٌضؾجٍٚ ثٌفٕٟ ٚثٌؾّجٌٟ ٌيثوٌر ثٌمُٛ دٛٙفٙج إفجٌز عٍـٝ ْٔـك 
ُٜ عٍــٝ  عمــجفٟ ىٞ ٟــجدع ًِــَٞ )ث٤ّــطًٛر ث٦غ٠ٌم١ــز ثٌمو٠ّــز( ١ٌَــٕٙ

ًٚدّـج وجٔـش ، ؽو١ٌز ًدّـج ثْٔـقذش فـٟ مفـجء ٚمفـٌ عٍـٝ وجِـً ثٌمٚـ١ور
ــٗ ــٓ أٌٟثف ــٕ٘ ِ ــُ ثٌ ــٟ صٍ ــٌٜ ثٌض ــز ثٌىذ ــز ثٌع١ِ٩ ــج  ٘ــٟ ثٌذ١ٕ ــز . إٔٙ ؽو١ٌ

ثٌْــمٟٛ ٚثٌٚــعٛه ثٌضــٟ صضــٍٛ  عٍــٝ صنــَٛ ثٌمٚــ١ور ٚصْــضمٌ فــٟ عٕج٠ج٘ــج 
 .   ٚأٌٟثفٙج ِٓ م٩ي إٕجًثس صغضٕٟ دجٌو٨٨س ثٌقجفز

ـــز ٌٍٚـــعٛه  ـــٌ هًٚثْ فـــٟ ًِـــٟ ثٌمـــُٛ ّٚـــ١ٍز ٠ًَِ ٠ـــٌٜ ؽ١ٍذ١
. ٚثٌٚـــٍز دـــ١ٓ  ذ جِي ٘ـــٛ ث٨ًصمـــجء ٚثٌْـــّٛـوّـــج إْ ٘ـــوف ثٌٕ ـــ، ٚثٌضْـــجِٟ

٤ؽًـ ٘ـيث ٨ ْٔـضغٌح ( 1).  ةّـج ٚع١مـز ِٚقىّـزث٨ًصفج  ٚثٌمـوًر وجٔـش هث
 :   لٛي ه٠ًٚٔ فٟ ِٛٝع ٨فك ِٓ ثٌم١ٚور

 .ت ٨ٚ صي٘خ صّجِج . ].
 .   فٟ ٕرج٠جٔج ٌضذقظ عٓ ٔذٟ ف١ه ٔجِج
 . .   ٟ٘ ٘ؾٌر أمٌٜ إٌٝ ِج ٌْش أعٌف
 (2).  أٌ  ُّٙ ٕو مجٌٙصٟ ١ٌوفعٕٟ أِجِج
ّـُٙ( ، ٘ؾـٌر، ذـٟ: )ٔ إْ صٛثٕؼ ثٌو٨٨س ثٌضٟ ٠ٕضؾٙج صؾجًٚ أٌفجظ

فـٟ ٘ــيث ثٌّمطـع ٨ ٠ــوًن إ٨ دعـو ثّضقٞــجً ثٌـو٨٨س ثٌقجفــز ٌٍمـُٛ دّــج 
ٚ٘ىــيث صٚــ١ٌ ثٌّٛثءِــز دــ١ٓ ِعــجٟٔ ثٌذٕــٛر ، ٘ــٟ ٙــعٛه ٚثًصفــج  ٚصْــجَ

. ِٚٓ ٘يث ثٌّٕطٍك ٠ّىٕٕج صف١ٌْ ث٤ٌ  ّـُٙ ثٌضـٟ  ٚثٌٙؾٌر ٚثٌُْٙ ِّىٕز
ج ٘ـٟ فعـً عٍّمـز صٖو مجٌٙر ثٌٖجعٌ دٙيٖ ثٌٌغذز فٟ ثٌعٍٛ ٚث٨ًصفج  دّ

. ٌىٕٙج ـ ف١ّج ٔـٌٜ ـ ١ٌْـش ثٌعٍّمـز ثٌضـٟ وجٔـش صْٕـقخ لـو٠ّج عٍـٝ  ٌٍيثس
. ًٚدّــج ٌــُ صىــٓ  ث٤دطــجي ث٤ّــط١٠ًٛٓ فــٟ ث٩ٌّفــُ ٚثٌمٚــ٘ ثٌنٌثف١ــز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 777/  713 : ٙ٘(، ٌِؽع ّذك ىوٌٖ ) ث٤ٔغٌٚدٌٛٛؽ١ج، ؽ١ٍذ١ٌ هًٚثْ (1) 
  . 73ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (2) 
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ثٌعٍّمــز ثٌضــٟ ِــج فضتــش صْٕــقخ ث١ٌــَٛ عٍــٝ ثٌــ١١ٕٟٛٓ ٚعٍــٝ وذــجً ًؽــجي 
ـــز ٚثٌقّـــ٩ ـــٟ ثٌٍّٚـــمجس ثٌوعجة١ ـــي٠ٓ صٞـــنُ ٙـــًُٛ٘ ف س ث١ٌْجّـــز ثٌ

ث٨ٔضنجد١ــز صّجِــج وّــج وجٔــش صٞــنُ ٙــًٛ ث٢ٌٙــز ٚثٌٍّــٛن ٚصّــجع١ٍُٙ فــٟ 
 .   ثٌؾوث٠ًجس ٚثٌّعجدو ثٌمو٠ّز 

إْ ًغذز ثٌٖجعٌ ث٩ٌٚثع١ز فـٟ ثٌعٍـٛ ٚث٨ًصفـج  صـٕٜٙ عٍـٝ إًثهر 
 ٕــى٩ أٚ، ٌــٝ ث٤ًٛإ ثٚإمــ٩ه ثٚثٔىْــجً جّــمٟٛ ٛٙــفٗصؾــجٍٚ ثٌٛثلــع د

ٗ ٚثٌمذـٛي دج٠ٌَّٙـز ثٌٕفْـ١ز ِٓ إٔىجي ث٦ىعجْ ٌٍعوٚ ٚث٨عضٌثف دؾذٌٚصـ
. إْ ف١ٙج ٔٛعج ِٓ إٌٙثً ثٌـٌٚؿ عٍـٝ ثٌّطجٌٚـز ٚثٌعٕـجه ٚثٌضق١ٍـك  أِجِٗ

ــز ــ فــٛق ث٤ّــٛثً ثٌعج١ٌ ــٌٜ دجٕــ٩ً أْ ثٌضأِــً فــٟ أعٍ ثٌمّــُ ٠عطــٟ  ٝ. ٠
ٕعًٛث فؾجة١ج دج١ٌْطٌر عٍٝ ثٌىْٛ وٍـٗ   فـجٌّٛل  ثٌضن١١ٍـٟ ٩ًٌصفـج  ٨ 

، ٔقـٛ ث٩ٌّةى١ـز ٚثٌضٛف١ـو فقْـخ ٨ٚ، ١ّ٠ً ٔقـٛ ثٌضط١ٙـٌ ث٤م٩لـٟ فمـ٠
ٚ٘يث ثٌضأ٠ًٚ ث٤م١ـٌ ٘ـٛ ( 1).  دً ٠ضًٚ أ٠ٞج دجٌٛظ١فز ث٨ؽضّجع١ز ١ٌٍْجهر
 .   ث٤ظٌٙ فٟ فجٌز ٕجعٌٔج ثٌّيوًٛر آٔفج

ٚثفضّجي ٔمٞـٗ ٠رـً لجةّـج ِـج ، ٌىٓ ِقجى٠ٌ ٘يث ثٌضأ٠ًٚ صرً ِّىٕز
ظ١ــ  ٚصٛ، ٌــُ صضقــوه ِْــجفز ثٌضٕــجلٜ ٚثٌّغــج٠ٌر دــ١ٓ صٛظ١ــ  ثٌْــُٙ ٕ٘ــج

 :   ثٌْٙجَ فٟ ِٛٝع آمٌ ِٓ ثٌم١ٚور

 ٚث٢ْ ٚث١ٕ٤جء ١ّور ٚ٘يث ثٌّٚش ٠أص١ٕج ّٙجِج
 ( 2) . ً٘ ٔغٕٟ ِغٍّج وٕج ٔغٕٟ ؟ ً٘ ٔوًن ثٌّؾٙٛي ف١ٕج

١ٌمــَٛ فــٟ أوغــٌ ث٤ف١ــجْ ِمــجَ ، إْ ثٌٚــّش دّــج ٘ــٛ إٌغــجء ٌٍٚــٛس
. ٌىٓ ٘يث ثٌٚـّش ثٌـيٞ ٠غمـً وج٘ـً ثٌـٕ٘  ثٌْىْٛ دّج ٘ٛ ثٔضفجء ٌٍقٌوز

ــ ــٛ ٠ٕ ــج ٚ٘ ــز ف١ٕ ــٛ فٙــٛ عــجي وجٌيدجد ــج  ٚثٌعٍ ــو٨٨س ثٌٚــعٛه ٚث٨ًصف َ د
. ٌىٓ ٘يث ثٌٚـّش ٨ ٠ٕـٟ ٠ضمـجٟع ِـٓ  ِٛٝٛ  عذجهر ٤ٔٗ عجي ف١ٕج آمٌ

)ثٌـيٞ ٠ضقمـك أ٨ٚ عٍـٝ  ف١ظ ٠ّٔ ثٕضغجٌٗ ثٌٌَِٞ ِع ع١ّز ثٌمضً ثٌعّوٞ
ِْضٜٛ د١ٌٛٛؽٟ( ِـٓ ف١ـظ ٘ـٛ ِقـٛ ِـٓ ثٌٛؽـٛه ٚإٌقـجق دجٌعـوَ   فٙـٛ 

ه٨٨س غ١ــجح ثٌٚــٛس دّــج ٘ــٛ إعــ٩ْ عــٓ ثٌٛؽــٛه ٚإعذــجس  ٠ٕغٍــك عٍــٝ
. ٚفـٟ ظـً  . ٚو٩ّ٘ج ِرٌٙ ِٓ ِرجٌ٘ ثٌق١ـجر ٚثٌّٕـجء ٚثٌضقـٛي ٌٍقٌوز

فًٞٛ ث١ٕ٤جء ٠ٕقٌٚ إهًثن ثٌٌٚؿ ٠ٚضٌثؽـع ٠ٚفضمـو ٚؽٛه٘ـج دّـج ٘ـٟ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ًر ثٌْــ١و ثٌّْــ١ـ ثْ أْ ٙـٛـ وجٔــش صٞــنُ فــٟ ( ع١ٍــٗ ٚعٍــٝ ٔذ١ٕــج ثٌْــ٩َ ) ـــ ٠ــيوٌ ؽ١ٍذ١ـٌـ ه٠ـٌـ
   . ث٠٤مٛٔجس ثٌذ١َٔط١ز ٚويٌه ثٌٖأْ دجٌْٕذز ًٌٚٛر أع١ٕج فٟ ث١ٌّغٌٛٛؽ١ج ث١ٌٛٔج١ٔز

   . 774 : ٗ(، ٌِؽع ّذك ىوٌٖ ) ث٤ٔغٌٚدٌٛٛؽ١ج، ؽ١ٍذ١ٌ هًٚثْ (1) 
  . 73ٗ ، ِو٠ـ ثٌرً ثٌعجٌٟ (2) 
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. ٚع٩لــز ثٌــٌٚؿ دجٌٚــّش ٨ صٕىٖــ  إ٨ دئِجٟــز  ّــٌ ِــٓ أّــٌثً ثٌق١ــجر
ــجس ثٌقٞــًٛ ــجَ عــٓ ع٩ل ــز ثٌٚــٛس  ثٌٍغ ــٟ عٕجة١ ــضقىُ ف ــٟ ص ــجح ثٌض ٚثٌغ١

 .   ٚثٌّٚش

غ١ٌ أْ ثٌّٚش ٕ٘ج ِج ٠َثي ٠غٌٞ دجٌّْجءٌز ٚث٨ّضمٚـجء ثٌـو٨ٌٟ 
  ٤ْ ثٌّٚش وّـج ٠ـٌٜ إهٚثًه ّـع١و لـو ٠ق١ـً عٍـٝ ٚٝـع هًثِـٟ فـجه 
ــٌ ٌِةــٟ أٙــ٩ ٨ٚ ٠ْــضط١ع ثٌىــ٩َ ٤ّــذجح  ــز ٕــن٘ غ١ ــو ٠ّغــً فجٌ فم

ـــِىَش ٤ْ ِـــج ، ١ّجّـــ١ز ّْ ًآٖ لـــو ٠ىـــْٛ فٞـــ١قز صٙـــوه أٚ فجٌـــز ٕـــن٘ أُ
إْ ٠ًَِز ثٌمضـً ٕ٘ـج صطـجي ثٌـٌٚؿ دّـج ٘ـٟ ِٛلـ  ( 1).  ثٌّؤّْجس ثٌمجةّز
. إْ ثٌّٚش لـو صقـٛي ٕ٘ـج ١ٌٚـ١ٌ إفـوٜ أهٚثس ثٌقـٌح  ٚثمض١جً ٚفىٌر

ثٌفضجوز ف٩ ٕٟء ٠َ٠و ِٓ ٝـٌثٚر ثٌفضـه ٚثٌمضـً ِـٓ ِٕـع ثٌؾـ٩ه ثٌٞـق١ز 
٘ـيث ثٌٚـّش ثٌمجّـٟ دٖىً ٠ٚـ١ٌ ِعـٗ ، ِٓ ثٌٌٚثك ٚث٨ّضغجعز ٚثٌى٩َ

. ًٚدّــج ٕــجًن ث٢مــٌْٚ  ثٌّفــٌٚٛ ٕــى٩ ِــٓ إٔــىجي ثٌمضــً ثٌّٞــجع 
ٕـــعٌٚث أٚ ٌـــُ ٠ٖـــعٌٚث ـ فـــٟ ع١ٍّـــز ثٌمضـــً ثٌّـــَهٚػ ٘ـــيٖ دٚـــّضُٙ  ــــ

 .   ٚثِضٕجعُٙ عٓ ثٌى٩َ عّج ٠ؾٌٞ ٌٍٞق١ز

ًٚدّج وجْ إٌقجؿ ثٌٖجعٌ عٍٝ ثّضقٞجً ثٌم١ٚور ٚثٌضغٕـٟ دٙـج فـٟ 
ٜ ثٌٚـّش ٚصع٠ٌضـٗ ٚفٞـقٗ ٚإهثٔضـٗ أؽٛثء ثٌقٌح ٕى٩ ِٓ إٔىجي ًف
صــٕٜٙ هثةّــج عٍــٝ صع٠ٌــز ِــج ٌٛثلــع  ٌْــجٟٔ  فجٌمٚــ١ور دّــج ٘ــٟ صٚــ٠ٌٛ 

٤ٔٙــج ٙــٛس ثٌــٌٚؿ ًٚه٠فٙــج فــٟ صٛلٙــج إٌــٝ ، ٠ٍــ  ثهعــجءثس ث٢مــٌ
ثٌضقًٌ ٚثٌن٩ٗ ِـٓ ثٌؾقـ١ُ ثٌـيٞ ٠قجٙـٌ٘ج دـٗ ث٢مـٌ ًغذـز ِٕـٗ فـٟ 

 .   وٌْ٘ج

ــج أهثر ثّــضوِج٠ًز ــز( د إْ ثٌٚــّش ٕ٘ ــجٍ)و١ٌٔٛٛج١ٌ ــ١ِ أهي  جِض١ ٌٚ .
فٍـ١ِ ، )ثٌْـُٙ( عٍٝ ٙفضٗ ث٨ّضوِج٠ًز ِٓ إٌقجق آٌز ثٌقـٌح ثٌمو٠ّـز دـٗ

وجٌْــُٙ آٌــز صقْــُ ثٌٕٚــٌ ٚصذْـــ٠ ثٌْــ١طٌر ٚصفــٌٛ ٕــ٠ٌعز ثٌغـــجٍٞ 
. إْ ثٌٚـّش ٕ٘ـج أٚثِـٌ ٙـجهًر عٍـٝ ٚؽـٗ ث٨ّـضع٩ء ٚث٦ٌـَثَ  ٚلٛث١ٕٔٗ

ــ١ .  وّــج ٠مــٛي ثٌذ٩غ١ــْٛ ٓ فــوٞ ٚفجع١ٍــز ثٌْــٙجَ صمــَٛ ٘ــٟ ث٤مــٌٜ د
ــٝ  ــك فــٟ ثٌْــّجء ٌضضٕــَي ًؽِٛــج عٍ ــز صقٍ ــَثَ فٙــٟ عج١ٌ ث٨ّــضع٩ء ٚث٦ٌ

ـــجةُٙ ـــٛث١ٔٓ غٌِ ـــَُِٙ دم ـــٛ  ثٌٞـــقج٠ج ٚصٍ ـــش إهٚثًه ّـــع١و ـ ٚ٘ . ٠ٍٚف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، +فـٟ ثٌّّٛـ١مٝ ٚث٤هح ٚثٌضـج٠ًلة عٍٝ دوءِٓ ثٌّٚش إٌٝ ثٌٚٛس عُ عٛه  : إهٚثًه ّع١و (1) 
  . 34ٗ (، ٌِؽع ّذك ىوٌٖ ، )ّٝٓ وضجح ِٓ ثٌّٚش إٌٝ ثٌٚٛس

 ثٌٌّوَـ ، ٥ٌٌٍ٘ـ ثٌَٔـجه، ـ ٠ٕرٌـ ثٌفٚـً ثٌنـجٗ دـج٤ٌِ فـٟ وضـجح هًُٚ فـٟ ثٌذ٩غـز ثٌعٌد١ـز
  ٗ، 7331، ٟ، ثٌوثً ثٌذ١ٞجء، ثٌغمجفٟ ثٌعٌدٟ
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ـ ث٨ٔضذـجٖ إٌـٝ ِْـأٌز فـٟ غج٠ـز ثٌغٌثدـز عٕـوِج  ثٌفٍْـط١ٕٟ ثٌّٕفـٟ هثةّـج
ـــي٠ٓ  ـــٛح ثٌ ـــٓ هٚي ثٌؾٕ ـــجِٔ ِ ـــٟ ثٌٙ ٩٠فـــع ثٌٛٝـــع١ز ثٌْـــجمٌر ٌّغمف

فــٟ ثٌغــٌح   فمــو صــُ فٚــً ٘ــؤ٨ء ثٌّغمفــ١ٓ عــٓ ثٔضّــجءثصُٙ  ٕــ٠ْٛعــٟ
ٌٍق١ٌٍٛـز ، ثٌيٞ صـُ صٛظ١فـٗ وعـجٍي إ٠ـو٠ٌٛٛؽٟ، ث١ٍٙ٤ز دّٛجٟز ثٌّٚش

ــٟ  ــجس ثٌض ــًٛثس ٚثٌطذم ــ١ٓ صذٕــٟ لٞــج٠ج ثٌقٌوــجس ث١ٌْجّــ١ز ٚثٌغ ــُٕٙ ٚد د١
 (  1).  صضفجعً ِعٙج ٕعٛدُٙ ث١ٍٙ٤ز

ِٕ ٘ــيث ًٚدّــج وــجْ ثٌٚــّش ثٌعــجٌٟ وجٌيدجدــز ٘ــٛ ث٢مــٌ ِــٓ ؽــ
فجًصفجعـٗ ثٌّمضـٌْ دٙـيٖ ثٌقٖـٌر ثٌطـجةٌر ٠ـٛفٟ دّعٕـٝ ثٌقٚـجً ، ثٌّعٕٝ

ــز ٌٍضؾــجٍٚ ــٌ ثٌمجدٍ ــز غ١ ــز ٚث٤ّــٛثً ثٌنجٔم ــز ، ٚثٌٌّثلذ ــٓ ثٌو٨ٌ ــجٌٌغُ ِ د
. إٔــٗ  ثٌقجفــز ٌٍيدجدــز ثٌضــٟ صٖــضغً وئفجٌــز غ١ــٌ ِذجٕــٌر إٌــٝ ٝــتٌز ثٌعــوٚ
ثٌمـِٟٛ ثٌّٚش ثٌيٞ ٠فٌٝٗ ث٨ّضوِجً فضٝ عٍٝ ِْضٜٛ وضجدز ثٌضـج٠ًل 

. ٕٚ٘ـج ٠ٖـ١ٌ إهًٚثه ّـع١و إٌـٝ ِـج ىوـٌٖ  ٌٍوٌٚز ثٌقو٠غـز ثٌعٙـو دج٨ّـضم٩ي
فــ١ٓ ، ثٌٕٙــوٞ ًٔجؽ١ــش غٛ٘ــج ِؤّــِ ؽّجعــز ثٌوًثّــجس عــٓ ثٌغــج١٠ٛٔٓ

ُوـٛث  ٌِّ أٌّـ إٌٝ وْٛ صج٠ًل ثٌٕٙو ثٌقم١مٟ ٌُ صٕٚعٗ ثٌٕنذز ثٌم١ِٛز ثٌـي٠ٓ ُف
ٌّــــوْ ٚإّٔـــج ٙـــٕعٗ فمـــٌثء ث، ٚظٍـــٛث فـــٟ إّـــجً ثٌـــٌٚؿ ث٨ّــــضوِج٠ًز

ٚثٌف٩فْٛ ثٌي٠ٓ وجٔش أٙٛثصُٙ ٙـجِضز ِقؾٛدـز دىضجدـز ثٌضـج٠ًل ثٌمـِٟٛ 
 ( 2).  ثٌضٟ ِقضُٙ عٍٝ ٚؽٗ ثٌضم٠ٌخ

٠ىٌُ ثٌّٚش ٕ٘ـج ّٔـ٠ ثٌضٍّـه ثٌـيٞ إٔـجً إ١ٌـٗ فـٌَٚ   ٤ٔـٗ ٝـو 
.  ثٌٌٚؿ فٙٛ ٠ٛثٍٞ ٍّطز ث٤ٕـ١جء ٠ٚـوعُ ّـ١جهصٙج عٍـٝ ثٌّىـجْ ٚثٌَِـجْ

ٙـــج ثٌٚـــجعور ِـــع فٞـــًٛ ِٚـــٓ ٕ٘ـــج ٠ضٕـــجغُ فٞـــًٛ ثٌـــٌٚؿ فـــٟ فٌوض
ٚصٕفٍــش ، ثٌمٚــ١ور ثٌضــٟ صىْــٌ ٘ــيث ثٌٚــّش ٚصىْــٌ ِعــٗ لــجْٔٛ ث٤ٕــ١جء

 .   ديٌه ِٓ إّجً٘ج ١ّٕ٘ٚضٙج

ًفــٜ ثٔعضــجق ٚصقــًٌ ٚثٌٚــٛس دّــج ٘ــٛ ثٔذغــجق إْ ثٌمٚــ١ور ٘ــٟ 
. ٌٚــ١ِ غ٠ٌذـج فــٟ ٘ـيث ثٌْــ١جق ثٌضمـجًح ثٌىذ١ــٌ  ٚص٠َّـك ٌقؾــخ ثٌٚـّش

ْٔذز فٞـًٛ ٌفـع ثٌمٚـ١ور د١ٓ ْٔذز فًٞٛ ثٌٌٚؿ ٌفرج فٟ ثٌٕ٘ ٚد١ٓ 
. ٠ّٚىٕٕـج صّغـً ٘ـيث ثٌضمـجًح ِـٓ  ثٌضٟ صٖضغً ٕ٘ـج وٌه٠ـ  ٌقٌوـز ثٌـٌٚؿ

 :   م٩ي ثٌؾوٚي ث٢صٟ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌفق٘ ِْأٌز ثٌٕفٟ فـٟ ف١ـجر إهٚثًه ّـع١و( مجًػ ثٌّىجْ ) ـ ٠ّىٓ ثٌٌؽٛ  إٌٝ ث١ٌٌْر ثٌيثص١ز . 
   . ٚثٌعٕٛثْ ٔفْٗ غٕٟ دجٌو٨٨س ثٌّضٍٚز دجٌٕفٟ

  . 35ٗ ، ثٌٌّؽع ثٌْجدك (1) 
  . 30ٗ ، ثٌٌّؽع ثٌْجدك (2) 
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 املكطع تْاتش حلْس لفغ الكـٔذٗ املكطع تْاتش حلْس لفغ الشّح
 ـ مارا تبكٙ ميو غري قـٔذٗ الشّح احمللل يف الذخاٌ ؟ 7  

 ّالٔتامٙ ـ ليزٍب داخل الشّح احملاؿش بالتؼابُ 4
حذٗ الشّح األخريٗ 3  ـّ 
ٕ ما تبكٙ مً ىؼٔج الشّحـ  ال 2  ـٍ 
ٕ ما تبكٙ مً حطاو الشّحـ  ال 5  ـٍ 
باعْا سّحَه 0  ـ عشبّ 
جذّٚ 1 حذىا ىـػٕ ملا يف الشّح مً عبحّ   .  ـّ 
 ـ ؿربا ىضّل الشّح يف حجش 2
 ـ محلت سّحٕ بني أٓذٓهه فشاػات 3

 ـ ال جْع يف سّحٕ 71
أىت ط 77 ا طٔذ الهٔيْى٘ املتخْل٘ـّ   ٔذ سّحيآ 
 ـ ليعٔذ للشّح املؼشد أّلُ 74
ا طٔذ الهٔيْى٘ املتخْل٘   73 أىت طٔذ سّحيآ   ـّ 

7 
0 

71 
73 
75 
70 
41 
32 
23 
23 
23   

ٔأىا لبريّت الكـٔذٗ نلَا 7  ـٍ 
 ـ قليا لبريّت الكـٔذٗ نلَا 4
 .غري قـٔذٗ الشّح احمللل يف الذخاٌ ؟ . ـ. 3
اذتظاماـ ؿخشاٛ تأت 2  ٔيا لتلتَه الكـٔذّٗ 
 ـ الؼاعش افتلخت قـٔذتُ متاما 5
 ـ الؼاعش افتلخت قـٔذتُ متاما 0
 ـ بريّت ختشج مً قـٔذتُ 1
 ـ فلٔفتح قـٔذتُ   2
 ـ الؼاعش افتلخت قـٔذتُ متاما 3

زا فطاو قـٔذتٕ 71  ـٍ 
 ـ قـٔذتٕ بٔلاٛ  77

7 
7 
7 

74 
30 
30 
30 
30 
30 
27 
24 

ي ٘ـٟـ إْ ِعـج ٘ وجٔــش ٚٙـفٛر ثٌمـٛـ ً ثٌؾْــو فٟـ دوث٠ــز ثٌـٕـ ٌُ فٞـٛـ
ٌ ٞ ٞ صذت١ـٌـ لـٛـ ً ث١ٙٔــجًٖ ٚصْــجلطٗ  ضٖــرٟل٠ٛــز د١ٕــز إى ٠ؾـٌـ ثٌؾْــو ٚٙـٛـ

٠عز  ٚؿ فـٟـ ٕــىً ٌّقــجس ّـٌـ ٚأٌٟثفـٗـ ثٌَّّلــز د١ّٕــج صــضُ ث٦ٕــجًر إٌـٝـ ثٌـٌـ
ــز ــخ ، ِٚٚٞــجس مجٟف ٞ صغ١١ ٘ إى ٠ؾـٌـ ــز ثٌـٕـ ـٟـ ٔٙج٠ ـٌـ ف عىِ ث٤ِ ـٕـ ـُـ ٠ ع

هثه ، فــ دٙـج ِٕـي ثٌذوث٠ـزِضوًػ ٌٍؾْو دىً فٌّٛز ثٌعيثح ٚث٤ٌُ ثٌضٟ ٟ ٠َٚـ
فًٞٛ ثٌٌٚؿ ٚإٌٕثلٙج ١ٌنضضُ ثٌٖجعٌ ثٌٕ٘ دٛ٘ؼ ؽو٠و ٚغ٠ٌخ ٠نضٍـ  

ــج صضذــع ٘ــيٖ ثٌّغــج٠ٌر دــ١ٓ  وـًـ ث٨مــض٩ف عـٓـ ثٌّطٍــع ث٨ّــض٩ٌٟٙ . ٠ّٚىٕٕ
 .  ثٌفجصقز ث١ٌٕٚز ٚثٌنجصّز ث١ٌٕٚز ِٓ م٩ي ثٌّمجٟع ث٤م١ٌر فٟ ثٌم١ٚور
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وًـه٨ٌ ٓ ٌث مَج د١ عٌٟدز ِٚطـٍ ثٌّ ذ٩غٟ ٌث   ُ ٌث

ٌ عٙج ٌٟٚ ثٌّ ضوث ظ١فٟ ٌث ضًٚٛ ثٌٛ  ٌٚث

  ثواٛٔـ٢ . إثوا٤ْٛ أ
 

  : ِٓقٔ اُلهاٍخ
 فــٟ ثّــضعّجٌٙج ثًصــذ٠ ثٌضــٟ ثٌّفــج١ُ٘ أدــٌٍ ِــٓ ثٌّمــجَ ِٚــطٍـ ٠عــو
 وجٔـش ٌٚمـو مٚٛٙـج  ٚدجٌذ٩غـز عِّٛـج ثٌعٌد١ـز دـجٌعٍَٛ ثٌعٌدٟ ثٌضٌثط
ًِّ ة ث١ٌٌٖٙر ثٌّمٌٛز ٍَ  ٌُِى مَـج مَجيٌ  َِ  ث٨لضٞـجءِ  عـٓ فـو٠ظٍ  دجحِ  ٌىً ضجفجً ِف+ َِ

ــجً  ٚأّجّــجً ، ف١ــٗ ٠قــوط ثٌــيٞ ٚثٌّٛلــ  ثٌمــٛي دــ١ٓ ٚثٌّٕجّــذزِ   ِض١ٕــج ِٕٙؾ١
 ٚأّـج١ٌخ، ثٌنذـٌ ٚأٝـٌح، ٚثٌضـأم١ٌ ثٌضمـو٠ُ:  ِغً وغ١ٌر د٩غ١ز ٌّذجفظ
 صق١ٍـً فـٟ ثٌضع٠ٛـً ع١ٍٙـج إؽٌثة١ـز أهثر ثعضذٌ ِّج، ٚغ١ٌ٘ج ٚثٌٕفٟ ثٌضٛو١و

 .   ٚصأ٠ٍٚٙج ثٌٕٚٛٗ

 ثٌذـجٌ  ث٨٘ضّـجَ ثٌّمـجَ ِٚـطٍـ ٔـجي ثٌّعجٙـٌ ثٌٍْـجٟٔ ثٌوًُ ٚفٟ
 ِْـجًثس فـٟ أعّـك أدعـجهث ٚأمـي، ثٌضوثٌٟٚ ثٌٛظ١فٟ ث٨صؾجٖ ّٝٓ مجٙز
، ثٌى٩ِـــٟ ٚثٌّٛلـــ ، ٚدجٌو٨ٌـــز دج٨ّـــضعّجي ثٌٍغـــز ع٩لـــز فـــٟ ثٌضق١ٍـــً 
 ٌــوٜ ثٌضٛثٙــ١ٍز دجٌمــوًر أٚٝـــ ٚدٚــًٛر، ٚإٔضجؽــٗ ثٌنطــجح ٕٚــٌٟٚ
 أّٚـع إِىجٔـجس ٚأعطـجٖ، ثٌّٚـطٍـ أغٕـجء فٟ أُّٙ ِج ٚ٘يث، ثٌّضنجٟذ١ٓ

 .   ٚث٦د٩  ث٦فٚجؿ فٟ

 دٙـيث ثٌمـوثِٝ ثٌعـٌح ثٌعٍّـجء صذٚـٌ إدـٌثٍ إٌـٝ صْعٝ ثٌّوثمٍز ٘يٖ
 ٚثٌىٖــ  ثٌٕٚــٛٗ صق١ٍــً فــٟ ِٕٙؾ١ــز إؽٌثة١ــز أهثر دٛٙــفٗ ثٌّٚــطٍـ

 ثٌضٌثعـٟ ثٌـوًُ دـ١ٓ ثٌٖو٠ور ث٩ٌٚس ٠ؤوو ِج ٚ٘يث، ث٦ٔضجؽ١ز لوًصٙج عٓ
 .   ثٌّعجٌٙ ثٌغٌدٟ ثٌّعٌفٟ ٚثٌّٕؾَ ٟثٌعٌد

 :  أٌُِبد أُلزبؽ٤خ

 .   ثٌضوث١ٌٚز، ثٌذ٩غز، ِمضٞٝ ثٌقجي، ثٌو٨ٌز، ثٌّمجَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؽجِعز لجٌّز ،brahimi12@hotmail . com 
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 :  ر٤ٜٔـلـ  1

ــٗ ثٌّعٌف١ــز فــٟ فٍمــجس ثٌــوًُ  ــو وــجْ ث٨فضفــجء دجٌّمــجَ ٚه٨٨ص ٌم
ٌٚــُ ٠ىــٓ ىٌـه ِــٓ ثٌعٍّــجء ثٌعــٌح ثٌمــوثِٝ إ٨ صعذ١ــٌث ، ثٌذ٩غـٟ ِٕــي ثٌمــوَ

: ةد٩غــز ثٌىــ٩َ ِٚطجدمضــٗ  ُ دٞــًٌٚر ثٌّعٌفــز دّــج أّــّٖٛعــٓ صذٚــٌ٘
ــز ثٌّــضىٍُ ، ٌّمضٞــ١جس ثٌقــجي+ ِٚــج أهًؽــٖٛ ٝــّٓ ٘ــيث ثٌذــجح  ِــٓ ١٘ت

ــع ثٌقــجي، ٌِٚثعــجر فــجي ثٌّنجٟــخ ــُ ، ،، ٚٚثل دغــٜ ثٌٕرــٌ عــٓ ًدطٙ
ثٌضمـــو٠ُ ، ث٦ّـــٕجه، )ثٌنذـــٌ ٚث٦ٖٔـــجء ِذجفـــظ ثٌذ٩غـــز ثٌعٌد١ـــز ثٌّنضٍفـــز

ــأم١ٌ ــي،، ثٌمٚــٌ، ٚثٌض ــجح،( دٙ ــُ  ث ثٌذ ــه أ٠ٞــج إ٨ ٦هًثوٙ ــٓ ىٌ ــُ ٠ى ٌٚ .
دىْٛ ثٌّمـجَ عٕٚـٌث ؽجِعـج فـٟ ثٌذقـظ ثٌّعٌفـٟ عِّٛـج  فـ٩ ٠ّىـٓ ٤ٞ 
ِوًّز أٚ فٍمز ع١ٍّز أْ صَعُ لوًصٙج عـٓ ث٨ّـضغٕجء عـٓ ٘ـيث ثٌضٚـًٛ  

أٚ ٌغ٠ٛج أٚ ِفٌْث أٚ فم١ٙـج أٚ ِـج ّـٛثُ٘ فـئُٔٙ ، فْٛثء أوجْ ثٌوثًُ ٔجلوث
ٌ ثٌٕٚــٛٗ ٚصأ٠ٍٚٙــج إ٨ دــجٌٕرٌ إٌــٝ ثٌمــٌثةٓ ؽ١ّعــج ٨ ٠ْــضط١عْٛ صفْــ١

ثٌقج١ٌز ثٌقجفـز دجٌٕٚـٛٗ ٌِٚثعجصٙـج  ٌٚـ١ِ ىٌـه إ٨ صأو١ـو ٌّىجٔـز ثٌذ١تـز 
 .   ثٌطذع١ز ٚث٨ؽضّجع١ز ثٌّق١طز ٚصأع١ٌ٘ج فٟ ثٌٕ٘ ٚلجةٍٗ

إْ إّــٙجِجس ثٌضــٌثط ثٌذ٩غــٟ ثٌعٌدــٟ فــٟ إ٠ٞــجؿ ٘ــيث ثٌّٚــطٍـ 
ضط١ع ِطٍــع ِٕٚــ  عــجهي ٚه٨٨صــٗ ثٌّعٌف١ــز ٨ غذــجً ع١ٍٙــج  فــ٩ ٠ْــ

إٔىجً٘ج  ٨ٚ أْ ٠ؾقو٘ج ؽجفو  ٚ٘ـيث ِـج هعـج صّـجَ فْـجْ ًفّـٗ هللا إٌـٝ 
ًِّ ة ثٌذ٩غ١ــْٛ لــجي )فــ١ٓ ثٌمــٛي أٔــٗ ٍَ  ٌُِىــ ـــج مَ ـــجيٌ  َِ مَ َِ+ ٚة ًِّ ــزٍ  ٌُِىــ َّ ــعَ  َوٍِ َِ 
جِفذَضَِٙج َٙ  ٌَ مَج َِ+  عٍـٝ صٚـولجْ ثٌىٍـُ ؽٛثِـع ِٓ عذجًص١ٓ عٍٝ ٚلعٛث 
 ٚصٚـٍقجْ، فمــ٠ ثٌفٚـقٝ ثٌعٌد١ـز فـٟ ٨ ٌٍغـجسث وـً فـٟ ثٌّعٕـٝ هًثّز
+ ِج١ٌٕٛفْـىٟة ٠ىـٓ ٌٚـُ، ّـٛثء فـو عٍـٝ ثٌغمجفـجس وً إٟجً فٟ ٌٍضطذ١ك
 إٌـٝ ِْـذٛق أٔـٗ ٠عٍـُ context of situation:  ثٌٖـ١ٌٙ ِٚـطٍقٗ ٠ٚـٛ  ٚ٘ـٛ
   . (1)فٛلٙج(  ِج أٚ ّٕز دأٌ  ثٌّٚطٍـ ٘يث ِفَٙٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٌٌُٙٛٚعـً أّـذك ،   ٌـوٜ ٟجةفـزّٚجً فٟ ثٌٕجُ ِغ٩ ٕٚـج +ٌىً ِمجَ ِمجية ٌمو أٍٟك ثٌعٌح ل

  : ِٓ ْٔخ إ١ٌٗ إًّجي ٘يث ثٌّغً  ٘ٛ ٌٟفز دٓ ثٌعذو إى ًٚٞ عٕٗ لٌٛٗ
ٟ  ٘وثَن ث١ٌٍّهُ  مَج٨  صٚو ْق عٍ َِ  ٍَ مَج َِ  ًِّ ْ  ٌُِى  فئِ

ن فـٟ وـً ِمـجَ دقْـٓ فعٍـه  : ٌٍضّٛـع ٠ٕرٌـ . ثٌذ١ش ِٓ ثٌّضمـجًح  ِٚعٕـجٖ أفْـٓ إٌـٟ فضـٝ أىوٌـ
ً ثٌّمــجَ فــٟ ثٌذ٩غــز ثٌع ، ٟ . ه، هثً ثٌّعٌفــز ثٌؾجِع١ــز، ِقّــو دــوًٞ عذــو ثٌؾ١ٍــً، ٌد١ــزصٚـٛـ

 . 77ٗ ، ٌِٚ، ث٦ّىٕو٠ًز، 4115
 ٟفـٟ ث٠٦ٞـجؿ : ٌٍضّٛـع ٠ٕرٌـ . ٘يٖ ثٌعذجًر ٟ٘ ٌٍنط١ـخ ثٌم٠َٕٚـ َ ثٌنط١ـخ ، ثٌذ٩غـز عٍٛـ

 . 74ٗ ، ٌذٕجْ، د١ٌٚس، 7325، 4ٟ، هثً ثٌىضخ ثٌع١ٍّز، ثٌم٠َٕٟٚ
ـــز (7)  ـــز ثٌٍغ ـــج ثٌعٌد١ ـــجَ، ِذٕج٘ـــجٚ ِعٕج٘ ـــز هثً، فْـــجْ صّ ـــوثً، 7332، ٟ . ه، ثٌغمجف ، ثٌذ١ٞـــجء ثٌ
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  ٞ ِـــٓ لٚـــًٛ  ٚلـــو ًّـــل فـــٟ ثٌـــوًُ ثٌٍْـــجٟٔ ثٌّعجٙـــٌ دعـــو ٤
أْ أ٠مــٓ ثٌوثًّــْٛ ِؾــوهث ـ مجٙــز ، ثٌضق١ٍــً فــٟ ثٌذ١ٕــز ثٌٍغ٠ٛــز ِؾــٌهر

دجٌْٕــذز ٩ٌصؾــجٖ ثٌــٛظ١فٟ ثٌضــوثٌٟٚ ـ أْ صق١ٍــً ثٌٕٚــٛٗ ٚإهًثن ل١ّٙــج 
ثٌذ٩غ١ز ثٌؾّج١ٌز ٚث٦د٩غ١ز ثٌضٛث١ٍٙز إّٔج ٠ضقمك ِـع إعطـجء ثٌّمـجَ فمـٗ 

ز ِىٛٔـجس ِٓ ثٌٕرٌ ثٌفجف٘ ثٌٖـجًِ  ٚؽعٍـٗ ِقـًٛث أّجّـج ٝـّٓ ٕـذى
ــز ٌٙــج  ــز ثؽضّجع١ ــز ٘ــٟ فــٟ ثٌّقٚــٍز د١ٕ ــز ٌغ٠ٛ ثٌٕرــجَ ثٌٍغــٛٞ  فىــً د١ٕ

ٌٚــيٌه فّــٓ ثٌٞــًٌٚٞ ثٌــٌد٠ دــ١ٓ ثٌّمــجَ ٚعٕجٙــٌ ، ّــ١جلٙج ثٌّمــجِٟ
ــه إ٨ ــْٛ ىٌ ــجي  ٨ٚ ٠ى ــُ ثٌّم ــً ثٌٍغــٛٞ ث٤مــٌٜ ٌفٙ )ِــع ٌِثعــجر  ثٌضق١ٍ

ــٟ إٟــجً هًٚ  ــز ث٤هثء ف ــٟ ث٤هثء ثٌٍغــٛٞ ٚغج٠ ــٌه ف ــ١ٓ هًٚ ثٌف ثٌضفجعــً د
ثٌـيٞ ٠مـجي (( ثٌّمـجَ)) ثٌفٌه فٟ ثٌّؾضّع فّع ىٌه ٠ّىٕٕـج أْ ٔٚـً إٌـٝ فٙـُ

فٕٚـً دٛثّـطز ىٌـه إٌـٝ ثٌّعٕـٝ ثٌـو٨ٌٟ ثٌـيٞ ٘ـٛ ٔض١ؾـز ، ((ثٌّمـجي)) ف١ـٗ
ٚثٌّعٕــــٝ ، )ثٌّعٕــــٝ ثٌــــٛظ١فٟ صٞــــجفٌ ثٌعٕجٙــــٌ ثٌغ٩عــــز ثٌّىٛٔــــز ٌــــٗ

 ٘ــيٖ ثٌعٕجٙــٌ ثٌضــٟ ٔقٍــً ِــٓ م٩ٌٙــج ثٌضٌثو١ــخ، (1)ٚثٌّمـــجَ(( ، ثٌّعؾّــٟ
 17ثٌنطـجٟــز ـ  ثٌٍغ٠ٛز ٚدٖىً أّٚع ثٌٕٚٛٗ ٠ّىٓ أْ ّٔغٍٙـج ٌٙـج دٙـيث

 :   وٍٙج ٘يٖ ثٌّعجٟٔ د١ٓ ثٌع٩لز ـ ثٌضٟ صًٚٛ

 أُؼ٠٘ أُؼغ٢ٔ + أُؼ٠٘ اُٞظ٤ل٢

 

         

 

 ()ٓؼ٠٘ اٌُالّ أُؼ٠٘ اُلال٢ُ

 ـ 01اُقطـبٛـخ ـ 

، عـجَثٌ دّعٕـجٖ ثٌٕقـٛ عٍـُ ِٛٝـٛ  ٘ـٛ ثٌـٛظ١فٟ ثٌّعٕٝ ِٚعٍَٛ أْ
 :   فٟ فٌٚ٘ج ٠ّىٓ ثٌضٟ عٕجٌٖٙ ٠وًُ ثٌيٞ فٙٛ

، ثٌٕق٠ٛــز دــج٤هٚثس ثٌعٌد١ــز فــٟ ِعرّٙــج عــٓ ٠عذــٌ عجِــز ِعــجْـــ 
 …ثٌمُْ، ثٌٌٖٟ، ثٌٕفٟ

، ثٌّفع١ٌٛــز، ثٌفجع١ٍــز:  ثٌٕق٠ٛــز ث٤دــٛثح ع١ٍٙــج صــوي مجٙــز ِعــجْـــ 
 …ث٦ٝجفز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 314 ٗ، ثٌّغٌح

  312ٗ ، ٌِؽع ّجدك، فْجْ صّجَ، ِٚذٕج٘ج ِعٕج٘ج ثٌعٌد١ز ثٌٍغز (7) 
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 .   ثٌّعؾّجس عٍُ ِٛٝٛ  ٘ٛ ثٌّعؾّٟ ٚثٌّعٕٝ

 ٚفـٟ، ثٌعـٌح عٕـو ثٌذ٩غـز عٍـُ ِٛٝـٛ  ٙـٛف ثٌّمـجِٟ ثٌّعٕـٝ أِـج
 عٍـــَٛ، عِّٛـــج ثٌــو٨ٌٟ ٚدـــجٌّعٕٝ، دـــٗ صٙــضُ ثٌقو٠غـــز ثٌٍغ٠ٛـــز ثٌوًثّــجس
ـــُ، أمـــٌٜ ـــز وعٍ ـــوث١ٌٚجس ٚث٤ّـــٍٛد١ز ثٌو٨ٌ ـــُ ٚثٌض ـــُ ث٨ؽضّـــج  ٚعٍ  ٚعٍ
 (  1) …ثٌٕفِ

إْ ث٨٘ضّجَ دجٌّمجَ فـٟ ٘ـيٖ ثٌوًثّـز ٠ـأصٟ فـٟ ّـ١جق إدـٌثٍ ثٌؾٙـٛه 
 ثٌّٚــطٍـ دٙــيث جء ثٌعــٌح ثٌمــوثِٝ ٚصذٚــٌُ٘ث١ٌٕــٌر ثٌضــٟ لــوِٙج ثٌعٍّــ

 لـوًصٙج عـٓ ٚثٌىٖـ  ثٌٕٚـٛٗ صق١ٍـً فـٟ ِٕٙؾ١ـز إؽٌثة١ـز أهثر دٛٙفٗ
 ثٌعٌدــٟ ثٌضٌثعــٟ ثٌــوًُ دــ١ٓ ثٌٖــو٠ور ثٌٚــ٩س ٠ؤوــو ِــج ٚ٘ــيث، ث٦ٔضجؽ١ــز
ٌىــٓ لذــً ىٌــه ٌٕــج أْ ٔضْــجءي عــٓ .  ثٌّعجٙــٌ ثٌغٌدــٟ ثٌّعٌفــٟ ٚثٌّٕؾــَ

ُ و١ــ  صؾٍــش ثٌّعجٌؾــز ثٌضٌثع١ــز ِعٕــٝ ثٌّمــجَ فــٟ ثٌٍغــز ٚث٨ٙــط٩ؿ؟ عــ
ــجَ ــز ، ٌّٚــطٍـ ثٌّم ٚ٘ــً ثدضعــوس وغ١ــٌث عٕٙــج ثٌّعجٌؾــز ثٌٍْــج١ٔز ثٌضوث١ٌٚ

ثٌّعجٙـــٌر ؟ ٘ـــً ٠ّىـــٓ أْ ٔضقـــوط عـــٓ مطــــٟٛ ع٠ٌٞـــز صضفـــك ف١ٙـــج 
. ٚغ١ٌ٘ــج ِــٓ ثٌضْــجج٨س ثٌضــٟ ٠ّىــٓ أْ صفــضـ  ثٌّعٌفضـــجْ  أٚ صنضٍفــجْ ؟

ثٌعٌدـٟ فـٟ ٝـٛء ِـج ثٌّؾجي ٚثّعج ٌٍضْـججي عـٓ ل١ّـز ثٌّٕؾـَ ثٌّعٌفـٟ 
أٔؾــَٖ ث٢مــٌ ِٚــج فممــٗ ِــٓ صطــًٛ ِــيً٘ فــٟ ِٕــج٘ؼ ثٌضق١ٍــً ٚثٌوًثّــز 

 .   ثٌٍغ٠ٛز ٚث٤هد١ز

ـــجَة : ؽــجء فــٟ ِــجهر صع٠ٌــ  ثٌّمـــجَـــ  4 مَ :    فــٟ ٌْــجْ ثٌعــٌح+ َِ
َُ  ٘ـيث لـجي ثٌمـو١ِٓ  ِٛٝع ٚثٌّمجَ مـج َِ َِٟ َُ ، لَـَو مـج ُّ ُّمجِـزُ  ٚثٌ  ثٌّٛٝـع ٚثٌ
ُّمجِز، ف١ٗ صُم١ُ ثٌيٞ مجِـز ث٦لجِز دجٌُٞ ٚثٌ َّ  ٚثٌؾّجعـز ثٌّؾٍـِ دـجٌفضـ ٚثٌ
َُ  ٚأِــج لــجي ثٌٕــجُ  ِــٓ ــج م َّ َُ  ثٌ ــج م ُّ  دّعٕــٝ ِّٕٙــج ٚثفــو وــً ٠ىــْٛ فمــو ٚثٌ

ــز ــو ث٦لجِ ــٝ ٠ىــْٛ ٚل ــجَ ِٛٝــع دّعٕ ــه ثٌم١ِ ــٗ إىث ٤َٔ ــجَ ِــٓ ؽعٍض ــَٛ ل  ٠َمُ
ــٗ ٚإْ فّفضــٛؿ ــجَ ِــٓ ؽعٍض ُُ  ل ــ١ ــَّٛ ٠ُمِ ْٞ ــئْ فَّ ــز ؽــجٍٚ إىث ثٌفعــً ف  ثٌغ٩ع
ــٗ ثٌّــ١ُ ِٞــَّٛ فجٌّٛٝــع ــذٗ  ٤َٔ َٖ ــجس ُِ ــز دذٕ ػَ  ٔقــٛ ث٤ًَدع ٌَ ــ  ٚ٘ــيث َهْف
ُؽٕج ٌَ ــَوْف َّ  اَل × صعــجٌٝ ٚلٌٛــٗ ُِ وَللب َٓ  ْْ لل ٌُ  ٨   أٞ[73ث٤فــَثح ث٠٢ــز  ّــًٛر] ÷َُ
مـجَ ٨ ٚلٌُا ٌىُ ِٛٝع لَ٘ذْ × ٌىـُ إلجِـز ٨ أٞ دجٌٞـُ ٌىـُ ُِ َُ ا َؽ لزَوَّو  َْ لب ُٓ  ٓ ُٓوَب َٝ÷ 

 :   )ِٓ دقٌ ثٌىجًِ( ٌذ١و ٚلٛي جً ِٛٝع   أَٞ[10ثٌفٌلجْ ث٠٢ز  ًّٛر]

ًُ  َعفَشِ  ٠ج ج ثٌوِّ ُِٙج َِقٍُّٙ مج ُّ ًٝ  فَ ٌُٙــــــــــج صأَد ــــــــــوَ      دِّٕ ْٛ  َغ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثؤ، 4110، 4ٟ، ٚثٌٌٕٖـ ٌٍطذجعـز ١ٌٍٚـٟ هثً، إِٔـَٚٞ ِقّو، فٟ ثٌٕقٛ ثٌعٍّٟ : ٠ٕرٌ (4)  ، ٌِـ
   27ٗ، ثٌّغٌح
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ُِٙج  ٌِؽج  فَ

َ   ٚلٌٛٗ ث٦لجِز ٠عٕٟ ُىُهٝعَ  × ٚع١ـْٛ ؽٕـجس ِـٓ صٌوـٛث وـُ ٚؽً ع َٝ 

 َّ وَللب َٓ َٝ  َْ للِو٣ َُ  ل١ــً . [40ث٠٢ــز  ثٌــومجْ ّــًٛر÷ ]ًَ مــج َّ ْٕذَــٌ ٘ــٛ ثٌىــ٠ٌُ ثٌ ِّ  ٚل١ــً ثٌ
َْٕز ٌَّٕزثٌ    . (1) ثٌق

مــجَ ثٌّعجٙـــٌ ثٌعٌد١ــز ثٌٍغــز ٚؽــجء فــٟ ِعؾـــُ َِ . ؽّـــع  تِفــٌه] : 
 : ِمجِجس

ّٟ  ِٚوًـ  7 ّ١ِ ِٓ  ََ  .   لج

ََ  ِٓ ِىجْ ثُّـ  4 ًّ ، ِْىٓ، لج ـٗ غـجهًة ث٦لجِـز ِق َِ ْْ ×، ِمج ل ا ًَ ٞل ًُ  رََو

 ْٖ لل َٕ  َعَّ٘للبدَ  ِٓ ُػ٤ُلٞل ُىُهٝعَ  . َٝ َٝ  َّ وَللب َٓ َٝ  َْ للِو٣ للب×ـ  ÷ًَ َٓ َّ٘للب َٝ ُ  إالَّ  ِٓ ّ   َُلٚل وَللب َٓ   ّ ْؼُِلٞل ــز ثٌٚــجفجس]+ ÷ َٓ  ث٠٢
702] . 

ِٚ  أر٤ي أََٗب×ة ِؾٍِـ  3   ََ  ثِ ْٕ  هَْج َّ  أَ ْٖ  رَوُٞ ِٓيَ  ِٓ وَب َٓ÷+   . 

 ثٌّْـؾو فـٟـ  ثٌْـ٩َ ع١ٍٗـ  إدٌث١ُ٘ ِمجَ+ ُِمو ُ ِىجْ، ٠ٌٝــ  2
ِٚ ×، دّى ز ثٌقٌثَ َبد   آ٣بد ك٤ِ ُّ  ث٤َِّ٘ وَب َٓ  َْ ٤ِٛ  إدـٌث١ُ٘ ع١ٍـٗ لـجَ يٞثٌـ ثٌقؾـٌ ٚ٘ٛ:  ÷إِثَْوا
 .   +ثٌذ١ش دٕجء ًفع ف١ٓ

ــٝ إٔــٌف  ــجَ هثً عٍ ــز:  ثٌّم ــٝ ٌٍو٨ٌ  ِٖٚــجًفضٗ ث٦ْٔــجْ ٘ــٌَ عٍ
 .   ثٌفٕجء

ــ  5 ــزـ ّٟ  ٌِوــَ، ٌَِٕ ــٟ ثؽضّــجع ــٗ ٠ٚــً ثٌؾّجعــز ٔرــٌ ف ــٌهُ  إ١ٌ  ثٌف
ّٟ  ثٌضمـو٠ٌ دفًٞ  ِرـجٌ٘ دعـٜ ٠ٚٚـجفذٗ، ع١ٍـٗ ٠قٚـً ثٌـيٞ ث٨ؽضّـجع

ََ  ثٌٍّٙـُ ٚثدعغٗ، ٚثٌوٞ ِمجَ فٟ إّٔٗة ٚث٦عؾجح ٚث٨فضٌثَ ث٨عضٌثف  ثٌّمـج
ْٖ ×، ٚعوصٗ ثٌيٞ ثٌّقّٛه َٔ ُِ َّ  َفبفَ  َٝ وَب َٓ  ِٚ ِٕ  َهثِّ َٓب×ـ  ÷َعَّ٘زَب َّ٘ب َٝ ّ   َُُٚ  إالَّ  ِٓ وَب َٓ   ّ ْؼُِٞ َٓ÷  + 

ُِٗ ثٔق٠ّ    ج أهٔٝ ِْضٜٛ إٌٝ ّم٠:  ِمج ّّ  .   ع١ٍٗ وجْ ِ

ًِّ ة ِٕجّــذزـــ  0  ثٌمـــٛي ٓدــ١ ث٩ٌّةّــز إٌــٝ ثٌــوعٛر:  ِمــجي ِمــجَ ٌُِىــ
 +  ٚثٌّٛل 

 .   ثٌّٕجّذز ٘يٖ فٟ:  ثٌّمجَ ٘يث فٟ  

مجِجس  َّ ف ثٌفٍْفز: ) ثٌ ُّٛ ـجٌهُ  ٠ٕجٌٙـج عجدضـز فـج٨س( ٚثٌضٚ ّْ  دؾٙـوٖ ثٌ
 ّٗ ــــز أّ٘ٙــــج ثٌنــــج د ــــًٛ  ثٌضٛ  ٘ــــو ٚثٌ َُّ ــــٌ ٚثٌ ــــذٌ ٚثٌفم  ٚ ــــً ٚثٌ ّو  ٚثٌضٛ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ح ٌْــجْ (7)  َ دــٓ ّــوِق، ثٌعـٌـ ً دــٓ ِىـٌـ ٞ ث٤ف٠ٌمــٟ ِٕرـٛـ ، ٟ . س . ه، ٙــجهً هثً، ثٌّٚـٌـ

   232ٗ ، 74ِؼ، ٌذٕجْ، د١ٌٚس
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ٝج ٌِّ    . (1) ٚثٌ

ٌَ َِ ة ٚصؾوً ث٦ٕجًر فٟ ث١ٌْجق ٔفْٗ إٌٝ أٔـٗ لـو صىـًٌس ِـجهر + مَــج
 فٟ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ فٟ أوغٌ ِٓ عّج١ٔز عٌٖر

. ٟٚ٘ ٨ صنٌػ فٟ ه٨ٌضٙج عِّٛج عّـج ًٚه فـٟ  () ِٛٝعج (72) 
 .   ثٌّعجؽُ ّجدمج

ثٌْــجدمز ِٚــج صموِــٗ ِــٓ صقو٠ــوثس  ثٌٍغ٠ٛــز ٘ــيٖ ثٌّــجهر صفقــ٘ إْ
 :   ِعؾ١ّز ٠ّؤج دؾٍّز ِٓ ث٨ّضٕضجؽجس

 .   ثٌٕجُ ِٓ ـ ٠ٌصذ٠ ثٌّمجَ دجٌّؾٍِ ٚثٌّىجْ ٚثٌؾّجعز 

ثٌم١ِجَ  دؾعٍٗ ثّـّج ٌٍّىـجْ أٚ ثٌَِـجْ ـ أٙـٍٗ  ثٌّمجَ دّعٕٝ ـ ٠ٌصذ٠ 
ِمـَٛ فـٟ ٘ـيٖ ثٌقجٌـز عٍـٝ ٍْٚ ِفعـً ـ ٚلـو ثًصـذ٠ فـٓ ثٌمـٛي ٚثٌنطجدـز 

ّٜ ثٌذٍغـجء أْ ٠ٍمـٛث مطـذُٙ ٚث٦ٖٔجه دٙيث ثٌٍْٛن ثٌعٌدٟ ، )فمو وـجْ ِـٓ ٍ
فطفمـش ، َ دجٌم١ـج٠َٕٖٚوٚث إٔعجًُ٘ ِٓ ل١ـجَ ِٚـٓ عـُ لٌٔـش ثٌعـٌح ثٌىـ٩

   . (2)،( ،، ٚلجَ فمجي، ٚلجَ مط١ذج، : لجَ ِٕٖوث صمٛي

ّٟ  ـ ثٌٌَّٕز  َْٕز ٚثٌٌّوَ ث٨ؽضّجع  إ١ٌـٗ ٠ٚـً ثٌؾّجعز ٔرٌ فٟ ثٌق
ّٟ  ثٌضمــو٠ٌ دفٞــً ثٌفــٌهُ   دعــٜ ٠ٚٚــجفذٗ، ع١ٍــٗ ٠قٚــً ثٌــيٞ ث٨ؽضّــجع
 .   ٚث٦عؾجح ٚث٨فضٌثَ ث٨عضٌثف ِرجٌ٘

ٚثٌّٛلـ   ًدّـج وـجْ ٘ـيث ثٌّعٕـٝ  ٛيثٌمـ دـ١ٓ ـ ثٌّٕجّـذز ٚث٩ٌّةّـز 
ث٤م١ـٌ ٘ـٛ ث٤لـٌح إٌـٝ ثٌّغـً ثٌْـجدك ـ ٌىـً ِمـجَ ِمـجي ـ   ٌىـٓ ثٌّعـجٟٔ 
ث٤مٌٜ صضعجٝو ف١ّج د١ٕٙج فٟ د١جْ ٩ِدْجس ثٌى٩َ ٚف١غ١جصـٗ ِغـً ثٌّىـجْ 
ٚثٌقــجي ٚثٌٌَّٕــز ثٌقْــٕز ثٌضــٟ صقىــُ ثٌع٩لــز دــ١ٓ ثٌّضنــجٟذ١ٓ  ٚ٘ــٛ ِــج 

ـــز ثٌٍْـــج١ٔز ٠ؤوـــو أْ ِـــج ثوضْـــذٗ ِفٙـــَٛ ثٌ ـــجَ ِـــٓ ٝـــ٩ي فـــٟ ثٌّعٌف ّم
ــو٠ّج ــٟ ل ــخ عــٓ ٚعــٟ ٚإهًثن ثٌذ٩غــٟ ثٌعٌد ــٓ ٌضغ١ ــُ صى .  ثٌّعجٙــٌر ٌ
ًٚدّج ٘يث ِج صضٞـ ٌٕج دعٜ ؽٛثٔذٗ فـٟ صضذـع ثّـضنوثَ ٘ـيث ثٌّفٙـَٛ عٕـو 

 .   ثٌعٌح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــز ثٌٍغــز ِعؾــُ (7)  ر ثٌعٌد١ ــجً ثفّــو، ثٌّعجٙـٌـ ــجٌُ، عّـٌـ ِنض ، ثٌمــجٌ٘ر، 4112، 17ٟ، ثٌىضــخ ع
   7231ٗ ، 13ِؼ ، ٌِٚ

ً ِـٓ ث٢ص١ـز ثٌّٛثٝـع فـٟ ؽجءس (*)  ر : ّٛـ ثْ آي، 745 ث٠٢ـز ثٌذمٌـ  ث٠٢ـز ثٌّجةـور، 31 ث٠٢ـز عٌّـ

٠ُ، 13 ث٠٢ز ث٦ٌّثء، 72 ث٠٢ز إدٌث١ُ٘، 17 ث٠٢ز ٠ِٛٔ، 711  00 ث٠٢ـز ثٌفٌلـجْ، 13 ث٠٢ـز ٌِـ
ثح، 33 ث٠٢ز ثًٌّٕ، 52 ث٠٢ز ثٌٖعٌثء، 10ٚ  ث٠٢ـز ثٌٚـجفجس، 35 ث٠٢ـز فـجٌٟ، 73 ث٠٢ـز ث٤فَـ

  . 21 ث٠٢ز ثٌٕجٍعجس، 20 ث٠٢ز ثٌٌفّٓ، 57ٚ 40 ث٠٢ز ثٌومجْ، 702
 74ٗ، ٌِؽع ّجدك، ِقّو دوًٞ عذو ثٌؾ١ًٍ، صًٚٛ ثٌّمجَ فٟ ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز (7) 
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 ِذىـٌ ٚلـش فـٟ ثٌعٌد١ـز عٍّـجء ث٘ضـوٜ ٌمـو : أُوـبّ ػ٘لل اُؼلـوةـ  3
 ِــٓ ثٌىــ٩َ درــجٌ٘ر ٠قــ  ِــج إٌــٝ ٩غ١ــزٚثٌذ ثٌٍغ٠ٛــز ثٌعٍــَٛ صــج٠ًل، ِــٓ

ــجَ وجٌْــجِع، ث٩ٌّدْــجس ــجي ٚظــٌٚف ٚثٌّم ــَٛ ِــج ٚوــً ثٌّم ــ١ٓ ٠م  ٘ــيٖ د
 ثٌّذـوأ ٘ـيث أٙـجٌز عٍـٝ وغ١ـٌر ٚث٤ِغٍـز، ًٚثد٠ ِٓ ثٌٍغ٠ٛز غ١ٌ ثٌعٕجٌٙ
 أّـذجح عـٓ ثٌمـٌآْ عٍّـجء صقـوط فمـو.  ثٌعٌدـٟ ثٌذ٩غٟ ثٌضٌثط فٟ ثٌفٕٟ
 ثٌــًٛٚه أّــذجح عــٓ ثٌقــو٠ظ ٍّــجءع ٚصقــوط، دجٌضــأ١ٌ  ٚأفــٌهٖٚ ثٌٕــَٚي
ٚلــو صٌوــَس  . (1) ث٦ٖٔــجه ٚظــٌٚف أّــذجح عــٓ ٚثٌٕمــجه ث٤هدــجء ٚصقــوط

هْٚ صمـو٠ُ صقو٠ـو ، ثٌعٌد١ز فـٟ د١ـجْ فم١مـز ثٌّمـجَ ٚعٕجٙـٌٖ ؽٙٛه عٍّجء
ثٙط٩فٟ هل١ـك ٌٙـيث ثٌّفٙـَٛ ٕـأْ وغ١ـٌ ِـٓ ثٌّفـج١ُ٘ ثٌضـٟ ثٕـضغٍٛث دٙـج 

ؽٌثةــٟ ٌٕٚٛٙــُٙ ٚمطــذُٙ ٚأهًوــٛث ٌَِٕضٙــج فــٟ ثٌضق١ٍــً ثٌّٕٙؾــٟ ث٦
ــــٛثٌُٙ ــــً، ٚأل ــــز ٌــــٗ ِغ ــــضنوِٛث أٌفجظــــج ِّجعٍ ، ثٌّطجدمــــز+ة ٌىــــُٕٙ ثّ

ــجي + ثٌقــجيةٚ، ٚةث٨لضٞــجء+ ــٟ ؽــً أعّ ــٌههس ف ــٟ ص ــجظ ثٌض ــيٖ ث٤ٌف ٘
ــش ٌفرــز ــج وجٔ ــوثِٝ  ًٚدّ ــ١ٓ ثٌم ــَٛ+ ثٌقــجية ثٌذ٩غ١ ــج دّفٙ ــٌ ثلضٌثٔ  أوغ

ضنٍٚـٗ ٚألٌح إ١ٌـٗ ِـٓ ف١ـظ ثٌو٨ٌـز ٚث٨ّـضعّجي  ٘ـيث ِـج ْٔ، ثٌّمجَ+ة
ِع لٌثءر ٔٚٛٗ صٌثع١ز ِٓ ٕ٘ج أٚ ٕ٘جن  ِٚٓ ىٌـه ِـج ٍّْٔـٗ ف١ّـج ٔمٍـٗ 

( ِـٓ عذـجًر فـٟ ٘ــ471س) +دٖـٌ دـٓ ثٌّعضّـٌة ( عٓ٘ـ455)س ثٌؾجفع
ٍِ ثٌّٕفعـزِ  ًّجٌضٗ ثٌٖـ١ٌٙر ـٛثِح ٚإِفـٌث ّٚ ِف َعٍـٝ ثٌ ٌَ ـ ّٖ ًُ ثٌ ـوث َِ ، : )ٚإِّّٔـج 
ٍَ ِــٓ ثٌّمَــجِي(، ِــع ِٛثفَمَــز ثٌقــجي مــج َِ  ًِّ ــج ٠ؾــُخ ٌىــ َِ   فمــو ّــجٚٞ دــ١ٓ ( 2) ٚ

   . ثٌقجي ٚثٌّمجَ فٟ ثٌّعٕٝ

٠ٚضذ١ٓ ٌٍوثًُ أْ ثٕضغجي ثٌذ٩غ١١ٓ دٙيث ثٌّفَٙٛ ٚهًثّضُٙ ٌـٗ إّٔـج 
 :   صُ صقمك ِٓ م٩ي ؽج١١ٔٓ ١ِّٙٓ

: صـــٌصذ٠ أدـــٛثح ثٌذ٩غـــز ثٌعٌد١ـــز  أ ـ ٓجبؽلللش اُجالؿلللخ اُؼوث٤لللخ
ٌ  فـٟ ثٌمـٛي دأٔٙـج دـً ٨ ٔذـج، ثٌذو٠ع( دفىٌر ثٌّمـجَ، ثٌذ١جْ، )ثٌّعجٟٔ ثٌغ٩عز

ثٌمجْٔٛ ث٤ّجّٟ ثٌيٞ صفٌْ ِٓ م٩ٌٗ ِؾّٛ  ثٌضق٨ٛس ثٌؾ٠ٌ٘ٛـز ثٌضـٟ 
   . ص١َّ عٕجٌٙ ِذجفظ ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز

ــُ   ــ١ٓ ٘ــيث ثٌعٍ ــو ًدطــٛث د ــ١ٓ ل ــُ ثٌّعــجٟٔ ٔؾــو أْ ثٌذ٩غ١ ــ ففــٟ عٍ ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِؾٍـز ثٌٍْـجْ ثٌعٌدـٟ  ، ًٕـ١و دٍقذ١ـخ، ثٌّعٕـٝ ٙـ١جغز فـٟ ثٌٍغ٠ٛـز غ١ٌ ثٌعٕجٌٙ أعٌ : ٠ٕرٌ (4) 

 437ٗ ، ثٌّغٌح، ثٌٌدجٟ، 7333ثٌْٕز ، 21ثٌعوه ، صٚوً عٓ ِىضخ ص١ْٕك ثٌضع٠ٌخ
، ثٌمــجٌ٘ر، 7332، 11ٟ، ِىضذـز ثٌنـجٔؾٟ، عذـو ثٌْـ٩َ ٘ــجًْٚ : صـــ، ٌؾـجفعث، ٚثٌضذ١ـ١ٓ ثٌذ١ـجْ (7) 

 730ٗ، 17ِؼ، ٌِٚ
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ٚٙـ٨ٛ إٌـٝ ، () ٚثٌّمجَ أٚ ثلضٞجء ثٌقجي ـ دضعذ١ـٌُ٘ ـ دـوءث ِـٓ صع٠ٌفـٗ
ــٗ ثٌّنض ــزِذجفغ ــز ، ٍف ــ١ٓ عٕجٙــٌ ثٌؾٍّ ــٛظ١فٟ د ــظ ٔؾــو أْ ثٌضفجعــً ثٌ ف١
، : ثٌمٚـٌ )ِغـً )ثٌّْٕو ٚثٌّْٕو إ١ٌٗ( ِٚج ٠ٚقذّٙج ِٓ أّج١ٌخ ثٌذ٩غ١ز

،، ٚثٌٛٙــً ٚثٌفٚــً، ٚث٦ٟٕــجح ٚثٌّْــجٚثر، ث٠٦ؾــجٍ، ٚثٌضمــو٠ُ ٚثٌضــأم١ٌ
ــخ  ــز ثٌضٌو١ ــً ه٨ٌ ــٟ صق١ٍ ــوأ ثٌؾــٌٛ٘ٞ ف ــيث ثٌّذ ــج ٘ــٛ ِقىــَٛ دٙ ،(   إّٔ

 .   ثٌذ٩غٟ

٨ٚ ٠نضٍــ  عٍــُ ثٌذ١ــجْ عــٓ ثٌّعــجٟٔ فــٟ ثًصذــجٟ ِذجفغــٗ دجٌّمــجَ ـــ  
فجٌض٠ٌٛٚ ثٌذ١جٟٔ ِٓ صٖـذ١ٗ ٚصّغ١ًـ ٚثّـضعجًر ٚوٕج٠ـز إّٔـج ٠ىـْٛ إ٠ٌثه٘ـج 
ِــع ِطجدمضٙــج ٌّمضٞــٝ ثٌقــجي  فّع١ــجً ثٌؾّج١ٌــز ِــغ٩  دــجٌقىُ دجٌقْــٓ أٚ 

 .   لذـ ثًٌٚٛر ثٌذ١ج١ٔز ٠قىّٙج ٘يث ثٌمجْٔٛ

ــجٟٔ  ــٝ غــٌثً عٍّــٟ ثٌّع ــ ٚعٍ ــو٠ع ٙــٍز ٕــو٠ور  ـ ــئْ ٌٍذ ــجْ ف ٚثٌذ١
ــز صطذ١مــٗ عٍــٝ ِمضٞــٝ  ــجَ  فٛؽــٖٛ صقْــ١ٓ ثٌىــ٩َ صىــْٛ دعــو ًعج٠ دجٌّم

دًـ إْ ٘ـيث ث٨ًصذـجٟ ١ٌذـوٚ ؽ١ٍـج ِـع دعـٜ ، () ثٌقجي ٚٚٝٛؿ ثٌو٨ٌز
،، ٚصأو١و ثٌّوؿ دّج ٠ٖـذٗ ثٌـيَ، ٚثٌضع٠ٌٜ، ثٌّذجٌغز، )ثٌض٠ًٛز ِذجفغٗ ٔقٛ

 .   جر ِمجَ ثٌّمجي،( إى ٨ ٠ّىٓ صٛظ١فٙج إ٨ ِع ٌِثع

ثٌضـٟ ٠ّىـٓ أْ ٔؾٍّٙـج فـٟ  : ة ـ ػ٘بٕو أُٞهق اُقطبث٢ ٝأؽٞاُلٚ
 :   ثٌعٕجٌٙ ث٢ص١ز

ٚ٘ـٛ ثٌّٛٙــٛف ، : ثٌّـضىٍُ ع١ٍـٗ ِــوثً ثٌمـٛي أ ـ أُلزٌِْ ٝٓوبٓبرللٚ
 فٙــٛ، ٌِِٛلــز ٌَِٕــز ثٌذ٩غ١ــز ثٌٕر٠ٌــز ِــٓ ثٌّــضىٍُ  ٠ّغــً دــجٌى٩َ  إى أْ

ــٟ أّجّــٟ ٟــٌف ــز ف ــٟ يفعــج ٚعٕٚــٌ ثٌىــ٩َ ع١ٍّ ــو ف  مٚــجة٘ صقو٠
 ٌّمضٞــ١جس ٠ْـضؾ١خ ّـّش عٍـٝ إمٌثؽـٗ وٍفـز صمـع عجصمـٗ عٍـٝ إى ثٌـٕ٘
 صٕمٍـخ ثٌضـٟ ثٌو١ٌ٨ـز ث٤عّـجي ٠عّـً ثٌـيٞ ٚ٘ـٛ.  ٚثٌّمـجَ ٚث٦دجٔـز ثٌٛظ١فز
 ثٌذ٩غـٟ عٕـو صٕمٍخ ثٌضٟ ثٌو١ٌ٨ز ث٤عّجي ٠ٚعًّ، ِفج١ُ٘ إٌٝ ثٌٕقٛٞ عٕو
 ٌضقم١ــك ِـوعٛ أٔــٗ وّـج، زدو٠ع١ـ أٚ ِؾج٠ٍــز أٚ ِع٠ٕٛـز د٩غ١ــز ِفـج١ُ٘ إٌـٝ

 ثٌغــٌٛ ٌِثعــجر إٌــٝ ثٌذ٩غــز فــو عــٓ ٠نــٌػ ٨ فضــٝ ثٌٌّؽــٛر ثٌّٕجّــذز
ــيٞ ــٝ ثٌقــو٠ظ ٠ْــعٝ ثٌ ــٗ إٌ ــ٠ فــ٩، صقم١م ــ١ٓ ٠نٍ ــوثً ث٤ٌفــجظ ألــوثً د  ٚأل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف عٍـُ ) : ؽجء فـٟ صع٠ٌـ  عٍـُ ثٌّعـجٟٔ (*)  ثي دـٗ ٠عٌـ  ثٌٍفـع ٠طـجدك دٙـج ثٌضـٟ ثٌعٌدـٟ ثٌٍفـع أفٛـ

َ فــٟ ث٠٦ٞــجؿ : ٌٍضّٛــع ٠ٕرـٌـ (. ثٌقــجي ِمضٞــٝ ـٛـ  ِٚــوً، ثٌم٠َٕٚــٟ ثٌنط١ــخ، ثٌذ٩غــز عٍ
   75 ٗ، ّجدك

   322 ٗ، ثٌْجدك ٔفْٗ ثٌّٚوً )( 
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   . (1) ثٌَٙي ٠ؾخ ف١ظ ثٌؾو ٠ضٕٚع ٨ٚ ثٌّعجٟٔ

ٚلــو ًأ٠ٕــج أْ ثٌقــو٠ظ عــٓ ثٌّــضىٍُ ٘ــٛ ِــٓ ثٌّذجفــظ ث٤ٌٚــٝ ثٌضــٟ 
ــج ثٌذ ــٌْٟٛلٙ ــَٛ ، ٩غ١ ــٟ إٟــجً ٕــٌفُٙ ٌّفٙ ــٗ ف ــه فــو٠غُٙ عٕ ــٓ ىٌ ِٚ
ٕــجعٌ )) ٚثٌّــضىٍُ وّــج فــٟ لٌٛــه، )ثٌضــٟ صمــع عٍــٝ ؽٙــز ثٌىــ٩َ ثٌفٚــجفز
ٚفٚـجفز ثٌّـضىٍُ ٍِىـز ٠مضـوً ، (أٚ د١ٍ (، وجصخ ف١ٚـ( ٚ))أٚ د١ٍ (، ف١ٚـ

: لْــُ ِــٓ ِمٌٛــز  ٚثٌٍّىــز، دٙــج عٍــٝ ثٌضعذ١ــٌ عــٓ ثٌّمٚــٛه دٍفــع فٚــ١ـ
ــز ــٟ ٘ــٟ ١٘ت ــ  ثٌض ــجًر ٨ صمضٞــٟ لْــّز ٨ٚ ْٔــذز ثٌى١ ٚ٘ــٛ ِنــض٘ ، ل

ٚل١ًـ ٍِىـز ٌٚـُ ٠مـً ٙـفز ١ٌٖـعٌ ، ًثّـل فـٟ ِٛٝـٛعٗ، ديٚثس ث٤ٔفِ
ٚل١ــً ٠مضــوً دٙــج ٌٚــُ ٠مــً ٠عذــٌ دٙــج ، دــأْ ثٌفٚــجفز ِــٓ ث١ٌٙتــجس ثٌٌثّــنز

   . (2)،( ،، ١ًٌّٖ فجٌضٟ ثٌٕطك ٚعوِٗ

ــَٛ  ــٟ إٟــجً ٕــٌفُٙ ٌّفٙ ــضىٍُ ف ــه أ٠ٞــج فــو٠غُٙ عــٓ ثٌّ ــٓ ىٌ ِٚ
: ٍِىـز ٠مضـوً  ثٌّضىٍــُ فٙـٟ )ٚأِج د٩غـز   ٠مٛي ثٌنط١خ ثٌم٠َٕٟٚثٌذ٩غز

ٚلـو عٍـُ أْ وـً د١ٍـ  ـ و٩ِـج وـجْ أٚ ِضىٍّـج ـ ، دٙج عٍٝ صـأ١ٌ  وـ٩َ د١ٍـ 
ٚلـــو صقـــوعٛث عـــٓ أٙـــٕجف ، (3).( ، ،، ٌٚـــ١ِ وـــً فٚـــ١ـ د١ٍغـــج، فٚـــ١ـ

 :  ، ٚمطذجء، ٕٚعٌثء، ٚأهدجء، ثٌّضى١ٍّٓ ِٚمجِجصُٙ ِٓ وضجح

ىٍُ ثٌـــيٞ ٠نجٟـــخ ٔفْـــٗ ٚ٘ـــيٞ ثٌّنجٟذـــز صْـــضٍََ ــــ فٕٙـــجن ثٌّـــض 
، ٚث٦ًٝـجء، أٚ ثٌضـٌُٔ، ٚثٌضْـ٠ٌز، ثٌضؾ٠ٌو   ٚهٚثفعٙج وغ١ٌر ِٕٙج ثٌض١ٍْز

. ٚثّضٖــٙوٚث ٌــيٌه دذ١ــش  ٚغ١ٌ٘ــج ِــٓ ثٌــوٚثفع، أٚ ثٌقٕــٛ، أٚ ثٌضنف١ــ 
 :   )ِٓ دقٌ ثٌذ٠١ْ( ٌٍّضٕذٟ فٟ د١جْ فجٌضٗ

 ْ ٌُ صْعو ثٌقجيف١ٍْعو ثٌٕطك إ ٨ م١ً عٕون صٙو٠ٙج ٨ٚ ِجي 

 .   ٚلو ٠نجٟخ ثٌّضىٍُ ٔفْٗ ٠ٌ٠ٚو غ١ٌٖ ٚ٘ٛ ٌٝح ِٓ ثٌضع٠ٌٜ

 .   ـ ٕٚ٘جن ثٌّضىٍُ ثٌيٞ ٘ؾج ٔفْٗ أٚ ًعجٖ 

 .   ـ ٕٚ٘جن ثٌّضىٍُ ثٌيٞ ٠ّٕع عٓ ثٌض٠ٌٚـ فّمجِٗ ثٌضع٠ٌٜ 

 .   ـ ٕٚ٘جن ثٌّضىٍُ ثٌيٞ ٠ضّغً دمٛي غ١ٌٖ 

ًثغذـج ف١ّـج أًثه إ١ٌـٗ ـ عُ ثٌّضىٍُ ثٌيٞ ٠ىْٛ ِذضوةج ِؤه٠ج عٓ ٔفْـٗ  
ٚ٘يث ِج ٌُ ٠ىٓ دـو ِـٓ ثٌض١ٙـؤ ٌـٗ ٌِٚثعـجر ثٌّمـجَ ف١ّـج ٠ؾـٌٞ عٍـٝ ٌْـجٔٗ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـٌـ : ٠ٕرـٌـ (7)  ْ ثٌْــجهُ ثٌضفى١ ًٖ إٌــٝ ثٌمـٌـ ح أّْــٗ ٚصطـٛـ ــو ثٌعـٌـ ٛه، ثٌذ٩غــٟ عٕ ، فّــجهٞ ٙـّـ

  422، 417ٗ ، ٗ، صِٛٔ، 7327، ٟ . ه، ًِٕٖٛثس ثٌؾجِعز ثٌض١ْٔٛز
  74، 15 ٗ ٗ، ِٚوً ّجدك، ثٌم٠َٕٟٚ ثٌنط١خ، ثٌذ٩غز عٍَٛ فٟ ث٠٦ٞجؿ (4) 
  77ٗ ، ِٚوً ّجدك، ثٌم٠َٕٟٚ ثٌنط١خ، ثٌذ٩غز عٍَٛ فٟ ث٠٦ٞجؿ (3) 
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   . (1) ِعذٌث عّج ٠وًٚ فٟ مٍوٖ

صذ٠  ة ـ ٤ٛئـخ أُزٌِْ : ثٌقو٠ظ عٓ ١٘تز ثٌّضىٍُ ٚأفٛثٌٗ  ٘ٛ ِّـج ٠ٌـ
ث ، دّمجَ ثٌضىٍُ ٚإٔضجػ ثٌى٩َ ِّج ٌُ ٠غفٍٗ ٔرٌـ عٍّـجء ثٌعٌد١ـز  فمـو ثّضفجٝٛـ

١ٗ دجٌمٛي ٚثٌٌٖؿ ٚثٌضق١ًٍ  ٚدٕرٌر ٠ٌّعز إٌٝ ثٌّذجفظ ثٌضٟـ مٚٚـش ف
ٌٙــيث ثٌعٕٚـٌـ فـٟـ أّــفجً ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ــز ٚغ١ٌ٘ــج  صّىـٓـ ثٌــوثًُ ِـٓـ 

ٚٔىضفٟـ ، ثٌقٚٛي عٓ ِجهر غ١ٕز ٚع٠ٌز صعىِـ إهًثوُٙـ ٌم١ّـز ٘ـيث ثٌؾجٔـخ
فٟ ٘يٖ ثٌوًثّز دعٌٛ دعٜ ثٌفمٌثس ِّج ؽجء فٟ وضـجح ثٌذ١ـجْ ٚثٌضذ١ـ١ٓ  

ٍْقفـز ٌؾجفعلجي ث ِّ زَ ، : ٚلو ٨ ٠ٍذِ ثٌنط١ـخ ثٌ َ٘ ، ٨ٚ ثٌُؾذـ  ٨ٚ ، ٨ٚ ثٌمّـ١
هثء ٌِّ ف١ٗـ ثٌ ٌَ . ًٚدّّـج لـجَ فـ١ُٙ  . ًٚدّّج لجَ ف١ُٙ ٚع١ٍٗ إٍثًُٖ لو َمجٌََ  د١ٓ ٟ

صٗ ٌـ َٚ ِٖ ِن ًٚدّّـج وجٔـش لٕـجر  ، ًدّّـج وجٔـش عٚـج، ٚع١ٍٗ عّجِضُٗـ ٚفٟـ ٠ـو
ّْجقِ  ٌِ ٚف١ٙج ، ٚفٟ ثٌمٕج ِج ٘ٛ أغٍعُ ِٓ ثٌ َٚ ْٕ . ٚلو صىْٛ  ِج ٘ٛ أهق ِٓ ثٌِن

ْ   ُِقى ىز ثٌىعٛح ِغم فز ِٓ ث٨عٛؽجػِ  ٍُ  فـئِ ٠ ٍٓ وٌـ . ًٚدّّـج وجٔـش ٌـخ  غٚـ
جء  ثةٓ ثٌنٍفــ ٨ ىٌـه ٌّـج وجٔـش فٟـ مَـ ؽـجِي ٌٚٛـ ٌِّ ٌِ ثٌ ٌَ وؾٛث٘ ِْ ؽٛث٘ ٌٍع١وث

  . (2) ٚثٌٍّـٛن

ــ١ٓ ــز ثٌّضىٍّ ــٓ ١٘ت ــج ِ ــٌ ؽجٔذ ــٟ ِٛٝــع آمــٌ ٠رٙ ــٓ ٕــأْ  ٚف ِٚ(
. فـئىث إٔـجًٚث دجٌعٚـٟ  ٓ أْ ١ٖ٠ٌٚث دأ٠و٠ُٙ ٚأعٕـجلُٙ ٚفـٛثؽذُٙثٌّضى١ٍّ

  . (3).(  فىأُٔٙ لو ٍٚٙٛث دأ٠و٠ُٙ أ٠و٠جً أَُمٌ

ٟ لـو  ٚفٟ ِٛٝع آمٌ ٠ٚـًٛ دعـوث آمـٌ ٌٍّـضىٍُ فـٟ ١٘تضـٗ َغِٕـّ ُّ )ٚثٌ
لـو ٠ٖـ١ٌ دٌأّـٗ ٠ٚـوٖ عٍـٝ  ٚثٌّـضىٍُ، ٠ٛلع دجٌم١ٞخ عٍٝ أٍٚثْ ث٤غجٟٔ

ٌ   ألْجَ و٩ِٗ ٚصمط١عٗ لـٛث ٝـٌَٚح ثٌقٌوـجس عٍـٝ ٝـٌِٚح ث٤ٌفـجظ . فف
ٕـــَع فٌوـــزَ ًأّـــٗ ٌـــي٘خ عٍغـــج  ٚٝـــٌِٚح ثٌّعـــجٟٔ ُِ . ٌٚـــٛ لُذٞـــش ٠ـــُوٖ ٚ

ــٗ ــٝ ٙــق١فز دٖــٌ . (4).(  و٩ِ ــجٌعٛهر إٌ ــج  ٚد ــج ٔؾــو ف١ٙ ــٌ  فئٕٔ ــٓ ثٌّعضّ د
ؽٛثٔخ هل١مز صضعٍك د١ٙتز ثٌّـضىٍُ ثٌذ١ٍـ  ثٌقـجىق ٤ّـج١ٌخ ثٌىـ٩َ ٚٚٙـ  

ــز ــٛي ٚثٌىضجد ــجي ٤ٚثْ ثٌىــ٩َ ٚثٌم ــأ١ٌ   إى ل ــَه ّــجعزَ  ٚثٌض ِْ ــٓ ٔف ــْي ِ )ُم
ه ٚفٌث ِ دجٌِه ٚإؽجدضِٙج إ٠ِجن ِٟ ْ  ل١ٍـً صٍـه ثٌْـجعزِ ، ٖٔج َُ ؽـٌٛ٘ثً ، فئِ ٌَ ، أوـ

ُٓ فــٟ ث٤ّــّج ِ ، ٚإٔــٌُف فْــذجً  ًِ ، ٚأفْــ ــوٚ ّٚ ُُ ِــٓ ، ٚأفٍَــٝ فــٟ ثٌ ٚأّــٍ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٗ ٗ ، ّـجدك ٌِؽـع، ثٌؾ١ٍـً عذـو دـوًٞ ِقّـو، ثٌعٌد١ـز ثٌذ٩غـز فـٟ ثٌّمـجَ صًٚٛ : ٠ٕرٌ (7) 

47 ،43  
 34ٗ، 13ِؼ ، ِٚوً ّجدك، ثٌؾجفع، ٚثٌضذ١١ٓ ثٌذ١جْ : ٠ٕرٌ (4) 
 770ٗ، 13 ِؼ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (3) 
 773ٗ، 13 ِؼ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (2) 
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ـــجءِ  ًٝ ، فـــجفٔ ثٌَنطَ ٍر  ِـــٓ ٌفـــٍع ٕـــ٠ٌٍ  ِٚعٕـــ ٌّ ٍٓ ُٚغـــ ًِّ عـــ١ ـــُخ ٌىـــ ٚأْؽٍَ
ٌٚطــ  ، ٚد٩غــز لٍّــه، .فــئْ أِىٕــه أْ صذٍــ  ِــٓ د١ــجْ ٌْــجٔه . دــو٠عٍ.
ــٝ ٔفْــه، ِــوثمٍه ــوثًن عٍ ــز، ٚثلض  ٙ ــجٟٔ ثٌنج ــز ِع  ِ ــُ ثٌعج ِٙ ــٝ أْ صُْف ، إٌ

ــو ّْ٘جء ــ  عــٓ ثٌ ــٛ٘ج ث٤ٌفــجظَ ثٌٛثّــطز ثٌضــٟ ٨ صٍَطُ ُْ ــٛ عــٓ ، ٚصى ٨ٚ صَؾفُ
   . (1).(  ث٤َْوفجء  فأٔش ثٌذ١ٍ  ثٌضجَ

( ثٌّضٍمـٟ/ ثٌٌّّـً إ١ٌـٗ/  )ثٌّْـضّع : ٠عـو ثٌّنجَٟـخ ط ـ أُقبَٛلـت
ٚ٘ٛ أفو عٕجٌٙ ثٌّمـجَ ثٌذـجًٍر ثٌضـٟ ، لطخ ثٌٌفٝ فٟ ثٌع١ٍّز ث٦د٩غ١ز

٠ؾــخ أْ صٌثعــٝ فــٟ ثٌنطــجح ّــع١ج إٌــٝ صقم١ــك ع١ٍّــز ثٌضذ١ٍــ  ِــٓ مــ٩ي 
. ٚ٘ــيث ِــج صذٚــٌ دــٗ عٍّــجء  ٚإلٕجعــٗ ٚثٌضــأع١ٌ ف١ــٗ، ٌفــش ثٔضذــجٖ ثٌّنجٟــخ

ٌّعجٙـٌْٚ  فجٌّنجٟـخ ٘ـٛ ثٌـيٞ ٠ـؤعٌ ٚأووٖ ثٌوثًّـْٛ ث، ثٌعٌد١ز لو٠ّج
فٟ ٟذ١عز ثٌذ١ٕز ثٌٍغ٠ٛز ٚثٌؾّج١ٌز ٌٌٍّـجٌز ثٌٌّّـٍز ٕٚـىٍٙج ٚلجٌذٙـج ثٌـيٞ 

 .   ١ٙغش ف١ٗ

إْ إهًثن عٍّــجء ثٌعٌد١ــز ٌم١ّــز ثٌّنجٟــخ فــٟ ثٌع١ٍّــز ثٌضٛثٙــ١ٍز 
ــٗ  ــٗ ٌَِٕٚض ــٟ ٟذمض ــٝ ٌِثعــجر ثٌّنجٟــخ ف ــوُ٘ عٍ ــٝ ِــٓ مــ٩ي صأو١ ٠ضؾٍ

ٚ٘ٛ ِـج ٠ّىـٓ ، ٚثٌغمجفٟ ـ دضعذ١ٌٔج ثٌّعجٌٙ ـث٨ؽضّجع١ز ِْٚضٛثٖ ثٌعٍّٟ 
ي  ثّضىٖجفٗ دعٌٛ دعٜ ث٤لـٛثي ٚث٠ٌٌّٚـجس ثٌضٌثع١ـز  لـجي ثٌؾـجفع ّٚ )أ

ــز ثٌذ٩غــز ، . ٚىٌــه أْ ٠ىــْٛ ثٌنط١ــخ ًثدــ٠ ثٌؾــأٓ ثٌذ٩غــز  ثؽضّــج  آٌ
٨ ٠ىٍـُ ّـ١و ث٤ِـز ٨ٚ ثٌٍّـٛن ، ِضن١ٌ ثٌٍفع، ل١ًٍ ثٌٍقع، ّجوٓ ثٌؾٛثًؿ
ٚثٌقّـً ، ثً ث٤ٌِ عٍٝ إفٙجَ وً لَٛ دّمـوثً ٟـجلضُٙ. . ِٚو دى٩َ ثٌْٛلز

   . (2) . . .( ع١ٍُٙ عٍٝ ألوثً ِٕجٌٍُٙ

ــٝ  ــأْ ٠فٞــٟ ثٌْــجِع إٌ ــجْ د ٚفــٟ ِٛٝــع آمــٌ ٠مــٌْ ثٌؾــجفع ثٌذ١
ٌُ  فم١مضٗ ف١ّٕج لجي ُْ ثّـ ، ؽـجٌِع ٌىـً ٕـٍٟء وٖـ  ٌـه لٕـجَ  ثٌّعٕـٝ )ٚثٌذ١ج

٠ٚٙؾــُ ، مضــٗفضــٝ ٠ُْفٞــٟ ثٌْــجُِع إٌــٝ فم١، ٚ٘ضــه ثٌقؾــجح هْٚ ثٌٞــ١ٌّ
٤ْ ، ِٚـٓ أٞ ؽـِٕ وـجْ ثٌـو١ًٌ، عٍٝ ِقٌٚٛٗ وجةٕج ِج وجْ ىٌـه ثٌذ١ـجْ

 ُُ ــ ــج ٘ــٛ ثٌفٙ ــجِع  إِّٔ ّْ ــً ٚثٌ ــج ٠ؾــٌٞ ثٌمجة ــٟ إ١ٌٙ ــز ثٌض ــٌ ٚثٌغج٠ ــوثً ث٤ِ ِ
 َُ   . (3).(  ٚث٦ِفٙج

ِٚــٓ ًٚثةــع ث٤لــٛثي ثٌضــٟ ؽّعٙــج ثٌؾــجفع فــٟ د١ــجْ ٌِثعــجر فــجي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 731ٗ، 17ِؼ ، ِٚوً ّجدك، ثٌؾجفع، ٚثٌضذ١١ٓ ثٌذ١جْ : ٠ٕرٌ (7) 
 33ٗ، 17ِؼ ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (4) 
 10ٗ، 17ِؼ ، ِٚوً ّجدك، ثٌؾجفع، ٚثٌضذ١١ٓ ثٌذ١جْ (3) 
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))فــّوط ثٌٕــجُ ِــج فــوؽٛن  : )ٚلــجي عذــو هللا دــٓ ِْــعٛه ثٌّنجٟــخ لٌٛــٗ
:  . لـجي ٚإىث ًأ٠ش ِـُٕٙ فضـٌر فأِْـه((، ٚأِىُٔٛث ٌه دأّّجعُٙ، دأدٚجًُ٘

ــضىٍُ ــج ٠ ــٓ ثٌْــّجن ٠ِٛ ــً ثد ــٗ، ٚؽع ــظ صْــّع و٩ِ ــٗ ف١ ــز ٌ ــج ، ٚؽج٠ً فٍّ
ٌـ٨ٛ أٔـه ، : و١  ّّعش و٩ِٟ ؟ لجٌـش ِـج أفْـٕٗ ثٌٔٚف إ١ٌٙج لجي ٌٙج

. لجٌـش إٌـٝ أْ ٠فّٙـٗ  فّٙـٗ: ثًههٖ فضٝ ٠فّٙـٗ ِـٓ ٌـُ ٠ . لجي صىغٌ صٌهثهٖ
 .   ِٓ ٨ ٠فّٙٗ لو ٍِٗ ِٓ فّٙٗ

: ))ِــٓ ٌــُ ٠ٕٖــ٠ ٌقــو٠غه فــجًفع عٕــٗ ِؤٚٔــز  ٚلــجي دعــٜ ثٌقىّــجء
ــــه(( ــــز  . (1). . .(  ث٨ّضّـــــج  ِٕ ــــجس ٚغ١ٌ٘ــــج صؤوــــو ٌَِٕ فٙــــيٖ ث٠ٌٌّٚ

ثٌّنجٟخ ٚأ١ّ٘ضـٗ  دٛٙـفٗ أفـو ِىٛٔـجس ثٌّٛلـ  ثٌضنـجٟذٟ ثٌضـٟ ٠عـٛي 
 .   حع١ٍٙج فٟ صق١ًٍ ِمجَ ثٌنطج

: صٕجٚي ثٌذ٩غ١ْٛ ٘يث ثٌؾجٔخ ثٔط٩لـج ِـٓ وـْٛ  ك ـ اٌُالّ ٝٓوبٓبرٚ
 ًِّ ــزٍ  ِــٓ ثٌّمــجَ ٘ــٛ ثٌّــضقىُ فــٟ مــٛثٗ ثٌضٌو١ــخ  فٍُِىــ َّ ــعَ  َوٍِ ــجِفذَضَِٙج َِ َٙ 

 ٌَ مَــج ٚصذعــج ٌــيٌه صضٕــٛ  ثٌضٌثو١ــخ ، ٚ٘ــيث ِــج ؽعــً ِمجِــجس ثٌىــ٩َ صضعــوه، َِ
ــجي ثٌنط١ــخ ثٌم٠َٕٚــٟ ــز ٌٙــج  ل ــج د٩غــز ث ثٌٍغ٠ٛ ــ٩َ فٙــٟ ِطجدمضــٗ )أِ ٌى

ــئْ ِمجِــجس  ٌّمضٞــٝ ثٌقــجي ِــع فٚــجفضٗ ــ   ف . ِٚمضٞــٝ ثٌقــجي ِنضٍ
فّمــجَ ثٌضٕى١ــٌ ٠ذــج٠ٓ ِمــجَ ثٌضع٠ٌــ  ِٚمــجَ ث٦ٟــ٩ق ٠ذــج٠ٓ ، ثٌىــ٩َ ِضفجٚصــز
ِٚمــجَ ثٌــيوٌ ٠ذــج٠ٓ ِمــجَ ، ِٚمــجَ ثٌضم١١ــو ٠ذــج٠ٓ ِمــجَ ثٌضــأم١ٌ، ِمــجَ ثٌضم١١ــو
ثٌفٚـــً ٠ذـــج٠ٓ ِمـــجَ  ِٚمـــجَ، ِٚمـــجَ ثٌمٚـــٌ ٠ذـــج٠ٓ ِمـــجَ م٩فـــٗ، ثٌقـــيف
ٚوـيث مطـج ثٌـيوٟ ، ِٚمجَ ث٠٦ؾجٍ ٠ذج٠ٓ ِمجَ ث٦ٟٕـجح ٚثٌّْـجٚثر، ثًٌٛٙ

. .  إٌـٝ غ١ـٌ ىٌـه، . ٚويث ٌىً وٍّز ِع ٙجفذضٙج ِمـجَ ٠ذج٠ٓ مطجح ثٌغذٟ
، ٚثًصفــج  ٕــأْ ثٌىــ٩َ فــٟ ثٌقْــٓ ٚثٌمذــٛي دّطجدمضــٗ ٩ٌعضذــجً ثٌّٕجّــخ

  . (2)٨عضذجً ثٌّٕجّخ( فّمضٞٝ ثٌقجي ٘ٛ ث، ٚثٔقطجٟٗ دعوَ ِطجدمضٗ ٌٗ

 :  يف املعسفُ اللسانًُ التداولًُ احلديجُ امـاملكـ  4

ٝـًٌٚر ثٌضف٠ٌـك دـ١ٓ ِٚـطٍق١ٓ أّجّـ١ٓ فـٟ  أ٨ًٚ  ْٔـؾً أْ ٨دو
ـــز أ٨ ّٚ٘ـــج ـــ١ٓ  ثٌّعٌفـــز ثٌٍْـــج١ٔز ثٌقو٠غ ـــز د ـــجَ  إى ثٌع٩ل : ثٌْـــ١جق ٚثٌّم

ٓ ٠ّٚىـٓ صٛٝـ١ـ ىٌـه ِـ، ثٌّٚطٍق١ٓ ٟ٘ ع٩لز ثفضٛثء أٚ ؽـَء دجٌىـً
ــٟ ث٦ٟــ٩ق   ــجَ أهق ف ــٟ ث٦ٟــ٩ق ٌٚفرــز ثٌّم وــْٛ ٌفرــز ثٌْــ١جق أعــُ ف

٠ضعٍك دجٌع٩لجس دـ١ٓ ٚفـوثس  contexte verbal ٌغٛٞ: ١ّجق  ٚث١ٌْجق ٔٛعجْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 715، 712ٗ ، ٗ، 17ِؼ ، ِٚوً ّجدك، ثٌؾجفع، ٚثٌضذ١١ٓ ثٌذ١جْ (7) 
 77 ٗ، ثٌم٠َٕٟٚ ثٌنط١خ، ثٌذ٩غز عٍَٛ فٟ ث٠٦ٞجؿ (4) 
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 .   ،(، ثٌو٨ٌٟ، ثٌضٌو١ذٟ، ثٌٌٚفٟ، )ثٌٚٛصٟ ثٌٕرجَ ثٌٍغٛٞ

ــجِٟ  ــ ّــ١جق ِم ــٌ ٌغــٛٞ(  ـ ــز contexte situationnel)غ١ ــك دؾٍّ   ٠ضعٍ
   .()جِز ثٌضٟ ٠ضقمك ف١ٙج ثٌقوط ثٌى٩ِٟثٌرٌٚف ثٌع

ّ أُوللبّ : إىث وجٔــش ثٌوًثّــجس ثٌعٌد١ــز ثٌمو٠ّــز لــو عٌفــش  أ ـ ٓلٜلٞل
ٚأفّٙش ثٌّمجَ دّج ٠ّجعٍٗـ ٠ٕٚـجظٌٖ ِٓـ ثٌضقو٠ـوثس  فـئْ ثٌوًثّـجس ثٌٍْـج١ٔز 
َ  ٌٚمــو صقــوه  ر فـٟـ ّــع١ٙج ٌٍضقو٠ــو ثٌّٚــطٍقٟ ٌٍّعــجًف ٚثٌعٍـٛـ ثٌّعجٙـٌـ

َ ثٌّمــجَ : )ِؾّـٛـ   ثٌقو٠غــز ِـٓـ وٛٔـٗـ ثٌٍْــج١ٔز ثٌّعٌفــز فـٟـ Situation ِفٙـٛـ
ظ أٚ مطـجح   ثٌٌٖٟٚ ثٌطذ١ع١ز ٚث٨ؽضّجع١ز ٚثٌغمجف١ز ثٌضٟـ ٠ضقـوه دٙـج ٍِفٛـ
ي ثٌقجٌــز ثٌغمجف١ــز ٚثٌٕفْــ١ز  إٔٙــج ثٌّعط١ــجس ثٌّٖــضٌوز ٌٌٍّّـًـ ٚثٌّضٍمـٟـ فـٛـ

ٜ ، (1)ٚثٌنذٌثس ٚثٌّعجًف ٌىً ٚثفوه ِّٕٙج( ًٚدّـج ٚؽـوس صقو٠ـوثس أمٌـ
ٍِٚجْ ٚغ١ٌ٘ج ، ِٚىجْ، ّٚجِع، ِٓ ِضىٍُ، ٔفِ ثٌعٕجٌٙ إ٨ أٔٙج صضّٞٓ

ِـٓـ ٩ِدْــجس ثٌقــوط ثٌى٩ِـٟـ  ثٌضـٟـ ٨ ٠ّىـٓـ ث٨ّــضغٕجء عٕٙــج فـٟـ صق١ٍـًـ 
٘   ٌٕٚــج أْ ٔضْــجءي عـٓـ ثٌعٕجٙـٌـ ثٌّىٛٔــز ٌٍم١ــجَ دٖــىً (( ثٌّمــجي)) ثٌـٕـ
  . أٚٝـ؟

 أًدــع دــ١ٓ Vahle فــجي.  : ١ّ٠ــَ ثٌٍْــجٟٔ ف ة ـ ػ٘بٕللو أُوللـبّ
 ٠ٖـًّ ثٌيٞ+ ث٨ؽضّجعٟ ثٌّمجَة ثٌفع١ٍز+ٚ ثٌٕٖجٟجس: ة فٌع١ز ِم٨ٛس
 وج٤ّـٌر ث١ٌٚ٤ز ثٌٌَِ فٟ( ثٌفٌه ٠ؤه٠ٗ ثٌيٞ) ٚثٌوًٚ ث٨ؽضّجع١ز ثٌٌَّٕز
 ثٌـيٞ ٘جدٌِـجُ عـٓ ٚفٞـ٩.  ِع١ٕز ثؽضّجع١ز ٌٍِر إٌٝ ث٨ٔضّجء ٚأم١ٌثً 
ــز ٌٍعٕجٙــٌ لجةّــز وــيٌه ٚٝــع ٔ ّٛ ــجَ ثٌّى  ِٖــ٨ّٛس ِــٓ ٘ــٟ ٚثٌضــٟ ٌٍّم
 ٙـجًَ دقٚـٌ لـجَ ثٌيٞ Wunderlich ٌفٕو١ًٌٔ ِو٠ْٕٛ فئٕٔج ١ٍغ١زثٌضذ ثٌٍّىز

ـــز ٌٍعٕجٙـــٌ ـــجَ ثٌّىٛٔ ـــٟ ٌٍّم ـــجٌٟ ٌنٚـــٕج٘ج ٚثٌض ـــٟ ثٌّٖـــجًوْٛ:  وجٌض  ف
 .   ٚثٌّْضّعْٛ ثٌّضىٍّْٛ:  ثٌضذ١ٍ 

 .   ثٌضفجعً ٍِٚجٔٗ ِىجْـ  
 (  ثٌٍغ٠ٛز ٚغ١ٌ ثٌٍغ٠ٛز ٕذٗ، ثٌٍغ٠ٛز ثٌٚفجس) ثٌمٛيـ  
 .   intentions ثٌّضى١ٍّٓ ِمجٙوـ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ٌٍضّٛع ٠ٕرٌ (*) 

 Dictionnaire de linguistique, jean DUOIS, Larousse, 4114, paris, france . p 116  

 Situation : on appelle situation l'ensemble des conditions ou facteurs 7 ـــ  

extralinguistiques (psychologiques, sociaux et historiques) qui déterminent 

l'émission d'un (ou de plusieurs) énoncé à un moment donné du temps et en 

un lieu donné En linguistique, on parle plutôt de contexte ou de contexte 

situationnel . Dictionnaire de linguistique, jean DUOIS, p 434  
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 .   ٚثٌّْضّع ثٌّضىٍُ attentes صٌلذجسـ  
 ثٌّٛٝٛ  فٟ ثٌّٖجًو١ٓ ِْجّ٘زـ  
 .   ثٌٍغ٠ٛز ِعجًفُٙـ  
 .   ث٨ؽضّجع١ز ثٌّعج١٠ٌـ  
 ٠ّىــــٓ ثٌّنضٍفــــز ثٌضٚــــًٛثس ٚ٘ــــيٖ.  ٚأهٚثً٘ــــُ ٕنٚــــ١جصُٙـــــ  
 Galisson et ٚوّٛـش لج١ٌْـْٛ لذـً ِـٓ ثٌّمضٌؿ ثٌضقو٠و دٛثّطز صٍن١ٚٙج

Coste ثٌنجًؽـز ثٌٖـٌٟٚ ٚ٘ـٟ، ثٌمـٛي إٔضجػ ٌٕٟٚ ِؾّٛ  ٘ٛ ثٌّمجَ: ة 
 ٕنٚـ١ز ِـٓ ٚؽـٛهٖ ٠ْضّو، ِع١ٓ لٚو ١ٌٚو ٘ٛ ٚثٌمٛي.  ىثصٗ ثٌمٛي عٓ

ـــضىٍُ ـــه ٠ٚقٚـــً، ِْـــضّع١ٗ أٚ ِْٚـــضّعٗ ثٌّ ـــٟ ىٌ ـــجْ) ثٌّٛـــ٠ ف ( ثٌّى
 ٚثٌّـؤعٌر وٍٙـج ثٌعٛثِـً ٚ٘ـيٖ. . .ف١ّٙـج ٠قٚـً ثٌٍـي٠ٓ( ثٌَِجْ) ٚثٌٍقرز
ِٚــٓ  . (1)( 512ٗ، 7310) ة ثٌّمــجَ ٖــىًص ثٌضــٟ ٘ــٟ ثٌمــٛي إٔؾــجٍ عٍــٝ

 .   ثٌعٕجٌٙ ثٌذجًٍر ثٌضٟ ٠ٌثعٝ ف١ٙج ثٌّمجَ أفعجي ثٌى٩َ فٟ ثٌضوث١ٌٚز
٘ــٛ  Speech events: ِمــجَ ثٌىــ٩َ ٝٓوللبّ اٌُللالّ اٌُال٤ٓللخ ط ـ األكؼللبٍ

ــز  ــز ِع١ٕ ــز عٌف١ ــز ٠ضفجعــً ف١ٙــج ثٌّٖــضٌوْٛ ِــٓ مــ٩ي ثٌٍغــز دط٠ٌم فعج١ٌ
٠ضٞــّٓ ِمــجَ ثٌىــ٩َ فعــً وــ٩َ ٌِوــَٞ  . ٚلــو ٌٍٛٙــٛي إٌــٝ ٔــجصؼ ِعــ١ٓ

ٌٚىٕــٗ ، وّــج فــٟ ِمــجَ ثٌىــ٩َ ٌٍٖــىٜٛ+ ٨ أفذــي ٘ــيث ثٌفعــًة ٚثٝـــ ِغــً
.  ٠ٖضًّ أ٠ٞج عٍٝ أٌفجظ أمٌٜ صمـٛه إٌـٝ ثٌفعـً ثٌٌّوـَٞ ٚصضفجعـً ِعـٗ

عذــٌ فعــً وــ٩َ ٚثفــو ٠مــجي عٍــٝ ، فــٟ ِعرــُ ثٌقــج٨س+ ثٌطٍــخة ٨ ٠مــوَ
وّـج ٘ـٛ ِذـ١ٓ فـٟ ٘ـيث ثٌقـٛثً  فجٌطٍخ ٘ٛ أّٔٛىؽ١ج ِمجَ و٩َ، ف١ٓ غٌر
 :   ثٌم١ٌٚ

 : ِج ث٤ٌِ ؟ ٟ٘
 : ٨ ثّضط١ع أْ ثٕغً فجّٛدٟ ٘ٛ
 : ً٘ ٘ٛ عجًٟ؟ ٟ٘
 .   : ٨ أظٓ ىٌه ٘ٛ
 : ِج ثٌنًٍ ثٌيٞ أٙجدٗ؟ ٟ٘
 .   فجٔج ٨ عٍُ فٟ ثٌقجّذجس، : ٨ ثهًٞ ٘ٛ
 : ِج ٔٛعٗ ؟ ٟ٘
 . ً٘ صْضع١ٍّٕٙج ؟ : إٔٗ ِٓ ٔٛ  ِجوٕضٛٓ ٘ٛ
 .   : ٔعُ ٟ٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثْ، ٠ق١ــجصٓ ِقّــو : صـٌـ، ٓه٨ ثٌؾ٩١ٌــٟ، ثٌضوث١ٌٚــز ثٌٍْــج١ٔجس إٌــٝ ِــومً (7)   ثٌّطذٛعــجس ه٠ـٛـ

 27، 21 ٙ٘، ثٌؾَثةٌ، 7334، س . ه، ثٌؾجِع١ز
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 : أعٕون هل١مز ِٓ ثٌٛلش؟ ٛ٘
 .   : دجٌضأو١و ٟ٘
 .   عر١ُ، : ثٖٚ ٘ٛ

 ٠ّىـٓ صْــ١ّز ثٌضفجعــً ثٌّّٛــع فــٟ ٘ـيث ثٌقــٛثً ثٌمٚــ١ٌ  ِمــجَ وــ٩َ
٨ فع ثٔعـوثَ صمـو٠ُ أٞ ، هْٚ ٚؽٛه فعً و٩ِٟ ٌِوَٞ ٌٍطٍخ+ ٍٟذٟة

. ٠ّىٕٕــج أْ ٔٚـ   ٌٍم١ـجَ دـأٞ ٕـٟء+ ٘ـٟة إٌٝ+ ٘ٛة ٍٟخ فم١مٟ ِٓ
عٍٝ أٔٗ ٍٟخ لذٍـٟ ٠ذـ١ـ ٌٍّضىٍّـز أْ + مز ِٓ ثٌٛلش؟أعٕون هل١ة ثٌْؤثي

  . (1) صمٛي أٔٙج ِٖغٌٛز ٚأْ ع١ٍٙج ثٌي٘جح إٌٝ ِىجْ آمٌ

إْ فىٌر ثٌّمـجَ دّـج صمـوَ ٘ـٟ ثٌؾـٌٛ٘ ثٌـيٞ ع١ٍـٗ ِـوثً ثٌضق١ٍـً فـٟ 
ث٨صؾــجٖ ثٌــٛظ١فٟ ثٌضــوثٌٟٚ  فجٌذ١ٕــز ثٌٍغ٠ٛــز ٨ صقمــك ٌٍــوثًُ دّفٌه٘ــج ـ 

 ِـٓ صقٚـ١ً ثٌّعٕـٝ ثٌـو٨ٌٟ ثٌىٍـٟ ٌٍـٕ٘ٚدّعٕج٘ـج ثٌقٌفـٟ ـ ِـج ٠ٌِٚـٗ 
  ٚىٌــه إّٔــج ٠ْــضٍََ ثٌٕرــٌ فــٟ ٩ِدْــجس ثٌىــ٩َ ٚظــٌٚف + ثٌّمــجية

ٚدقْــخ ٘ـــيث ثٌفٙـــُ ثٌٖــجًِ ٌفىـــٌر ثٌّمـــجَ ٠عضذـــٌ ، ثٌّــضىٍُ ّـــجعز ثٌـــضىٍُ
))ثٌّمجي(( ـ ِٕطٛلـج وـجْ أَ ِىضٛدـج ـ غ١ـٌ ِٕذـش عّـٓ ّـجلٗ ِٚـٓ  ثٌٕ٘

ِٕفٚـ٩ عـٓ ثٌّمـجَ ٌؾـجء فّٕٙـج إ٠ـجٖ  . ٌٚٛ إٔٔج فجٌٕٚج فُٙ ثٌّمجي ١ّك إ١ٌٗ
  . (2) لجٌٙ ِذضًٛث أٚ مجٟتج

، ٨ٚمضذجً ٘يث ثٌفُٙ ٌّذوأ ثٌّمجَ ٚأ١ّ٘ضٗ فٟ ِؾجي ثٌضق١ٍـً ثٌضـوثٌٟٚ
ثٌّىٛٔـز ٌٍّمـجَ إْ ٔقـٓ ٟذمٕج٘ـج عٍـٝ فئْ ىٌه ٠عٕٟ ثّضقٞـجً ثٌعٕجٙـٌ 

ــجهي  ــً و٩ِــٟ ٚثفــو ١ٌٚىــْٛصذ ــً فع ــج ثٌنطجٟــز  +ثٌٖــىٌ ةفع ـ أعطضٕ
 (  3) : ثٌضج١ٌزـ  14مطجٟز 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي، PRAGMATICS ثٌضوث١ٌٚـز : ٠ٕرٌـ (7)  ًػ ٠ٛـ هثً ، لٚـٟ ثٌعضـجدٟ : صٌـ، George Yule ؽٛـ
  35 ٗ، ثٌّغٌح، ثٌٌدجٟ، 4171، 17ٟ، ث٤ِجْ

 357 ٗ، ٌِؽع ّجدك، ِٚذٕج٘ج ِعٕج٘ج ثٌعٌد١ز ثٌٍغز : ٠ٕرٌ (4) 
 27ٗ ، ٌِؽع ّجدك، ثٌضوث١ٌٚز ثٌٍْج١ٔجس إٌٝ ِومً (3) 

 1الطـــــشف 
 1)الؼــــانش( ط 

 4قبْل الطالب مً ط
 7ٓيجض العنل لفاٜذٗ ط 4ط

 َٓذٖ عْىُ   4الطشف
 )عً طٔب خاطش(   

 شب عً اعرتافُ بادتنٔلٓع 7ط
 . قْل أّ سد فعل غري لػْٖ 4لط

 4قبْل الطلب مً قبل الطشف

ُ الطــشف  ْجــذ فٔــ  ٖٓ :  7املكــاو ارتــاق الــز
ُ عنـال      4ٓعشب عً طلبُ للطشف  يجـض لـ  ٓ نٕـ

 ٓفٔذِ

 متػريات مكاو الؼهش
 الؼهش مْكْعـ 

ًّ األطشافـ   ط

 دسج٘ معاسفَناـ 

 جيظَناـ 

الكٔه الجكافٔ٘ـ   املعآريّ 

 ـ   . . . . . . .. . . . . ـ 

 2الطـــشف
 2)املؼــــهْس( ط 

ٓكلل مً ػأٌ العنـل الـزٖ قـاو     4ط
 بُ
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 «اٌُْو» بّـُٔوـ  02ـ خ ـبٛـفط

 

ثٌّمجَ دٙـيث ثٌّغـجي ٠ّغـً أهثر ِٕٙؾ١ـز أّجّـز فـٟ ثٌٍْـج١ٔجس ثٌضوث١ٌٚـز 
٨ٚ ٠ضٛلــ  هًٖٚ عٕــو ، ))ثٌّمــجي(( فــٟ فٙــُ ثٌفعــً ثٌى٩ِــٟ فــٟ ثٌــٕ٘

ث٤فعــجي ثٌى١ِ٩ــز دــً ٠ضعــوٜ هًٖٚ إٌــٟ دــجلٟ ِْــض٠ٛجس ثٌضق١ٍــً ثٌضــوثٌٟٚ  
. ٚإّٔــج  ٚفــٟ ثٌقــٛثً ٚلٛث١ٕٔــٗ، ٚفــٟ ث٦ٕــج٠ًجس، ٌّقجؽــز ٚثٌقؾــجػفــٟ ث

)ثٌفعــً  صضقمــك ِذجفــظ ثٌضوث١ٌٚــز فــٟ ثٌضق١ٍــً دجعضّجه٘ــج عٍــٝ ٘ــيث ثٌّذــوأ
ــٟ ــٛي، ثٌى٩ِ ــ١ٓ، ِٞــٌّثس ثٌم ــٛي، ِمجٙــو ثٌّضىٍّ ــً ، ثلضٞــجء ثٌم ثٌفع

،(  ث٨فضـٌثٛ ثٌّْـذك، ث٨ّضٍَثَ ثٌقـٛثًٞ، ثٌّذجٌٕ ٚثٌفعً غ١ٌ ثٌّذجٌٕ
()   . 

ٌعــً ِــج صمــوَ ِــٓ  : ك ـ ٛللَ ٣ٌٔللٖ ٕٝللق أُوللـبّ ثبُٔجلللأ اُزلللا٢ُٝ  
إؽــ٩ء ٌّفٙــَٛ ثٌّمــجَ فــٟ ثٌّعٌفــز ثٌٍْــج١ٔز ثٌقو٠غــز ٠قّــً ٕــطٌث ِـــٓ 
ث٦ؽجدــز  ٠ٚرٙــٌ فــٟ ث٢ْ ٔفْــٗ ِىجٔــز ٌَِٕٚــز ِذــوأ ثٌّمــجَ فــٟ ثٌٍْــج١ٔجس 
ثٌضوث١ٌٚـــز  ٚثًصىجٍ٘ـــج ث٤ّـــجُ عٍـــٝ ٘ـــيث ثٌّذـــوأ  ٘ـــيث ِـــج هعـــج دعـــٜ 

ثٌعــٌح ثٌّعجٙــ٠ٌٓ فــٟ ثلضــٌثفُٙ فــٟ ثٌضقو٠ــو ثٌّٚــطٍقٟ ثٌوثًّــ١ٓ 
 ثٌٍغـز ٠ـوًُ ثٌيٞ ثٌؾو٠و ثٌعٍُ ٘يث+ PRAGMATICSة ثٌّمجدً ث٤ؽٕذٟ ٌعٍُ

ـجس : ٌــٗدٛٝـع ثٌّمجدـً ث٨ٙـط٩فٟ  ث٨ّـضعّجي  فٟ ١ـ  ِِ مَج َّ   ٚلـو ؽـجء ثٌ
ّ٘ ِــج صفْــ١ٌثً ٕــج٩ًِ ٠ؾّــع إٌــٝ  فـٟ صع٠ٌفــٗ : )٠عٕــٟ ثٌّٚــطٍـ صفْــ١ٌ ٔـ
ثٌمــٌثةٓ ثٌنجًؽ١ــز ثٌّٚــجفذز ثٌضــٟ ، ٔــجس ثٌٍغ٠ٛــز ثٌوثم١ٍــز ٌــٗؽجٔــخ ثٌّىٛ

إْ ِفٙـَٛ ثٌّمج١ِـجس ٠ضٞــ ، صؤعٌ صأع١ٌث ٚثٝقج فٟ صقو٠و ه٨ٌضـٗ ثٌول١مـز
ٚإىث وــجْ ، ٌٕــج فــٟ إٟــجً ثٌضٛثٙــً ثٌــيٞ ٠ّغــً ثٌٛظ١فــز ث٤ّجّــ١ز ٌٍغــز

صٌو١ـــخ ثٌؾٍّـــز ِٚـــج ٠فٞـــٟ إ١ٌـــٗ ِـــٓ ه٨ٌـــز ٠ّـــغ٩ْ ث٤ّـــجُ فـــٟ دٕـــجء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًػ، ثٌضوث١ٌٚــز : وضــجح ٠ٕرـٌـ . ثٌّذجفــظ ٘ــيٖ عٕــج٠ٚٓ ٌِثؽعــز فــٟ ٌٍضّٛــع (*)  ي ؽـٛـ  ٌِؽــع، ٠ـٛـ

 71، 13 ٗ ٗ، ّجدك
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ّـضّطٌ ة ٚإْ ؽٍّـز ِغـً، ّٙج ٨ ٠قوهثْ دولز لٚو ثٌّضىٍُثٌّٕطٛلجس فئٔ
صضٞــّٓ ه٨٨س ِضعــوهر فــٟ إٟــجً ثٌّمج١ِــجس  فــ١ّىٓ أْ صىــْٛ + ثٌْــّجء
. ٩ٔٚفـع ، ،، وـُ ٠ّىـٓ أْ صىـْٛ صعؾذـج، ٠ّٚىٓ أْ صىْٛ إمذـجًث، ّؤث٨

أْ ٘يٖ ثٌو٨٨س صضقوه أ٩ٙ دضع١١ٓ أفعجي ثٌى٩َ ثٌضـٟ ٠ّىـٓ أْ صضٞـّٕٙج 
صّغً ثٌمٚو ثٌقم١مٟ ٌٍّضىٍُ  ٚثٌضٟ صُْٙ إٌـٝ ؽجٔـخ ثٌّمـجَ أٚ  ثٌؾٍّز ثٌضٟ

. .  ث١ٌْجق فٟ صقو٠ـو ثٌو٨ٌـز ثٌول١مـز ٚٔـٛ  ثٌضٛثٙـً د١ٕـٗ ٚدـ١ٓ ثٌّنجٟـخ
دٙيث ثٌضٚـًٛ صمضـٌح ِـٓ ثٌمـٛي ثٌّـأعًٛ فـٟ ثٌذ٩غـز ، ٚٔؾو أْ ثٌّمج١ِجس

   . (1).(  ثٌعٌد١ز ٌىً ِمجَ ِمجي

، ٌ فـــٟ صفْـــ١ٌ ثٌضعذ١ـــٌفجٌّمـــجَ إىْ ٠قضـــٛٞ عٍـــٝ وـــً عجِـــً ٠ـــؤع
ٚثٔط٩لج ِٓ ٘يث ثٌّعطٝ فغج٠ز ثٌضوث١ٌٚـز ٘ـٟ ثٌٕرـٌ فـٟ إٌـٝ ٕـىً ٌغـٛٞ 
ــٗ ٔنــٌػ دجٌّذــجها ثٌعجِــز  أٚ أّــٍٛح ٌغــٛٞ ٍِفــٛظ فــٟ ِمــجَ ِعــ١ٓ  ِٕٚ

 :   ث٢ص١ز

ــوأ ث٤ٚي  ــ ثٌّذ : ثٌىٍّــجس ـ ثٌٍّفٛظــجس أٙــٛح فــٟ ثٌضعذ١ــٌ عــٓ  ـ
 .   ثٌغٌٛ ـ ٟ٘ ثٌٛفوثس ث٤ّج١ّز ٌٍضوث١ٌٚز

. ف١ؾــخ أْ  : إىث ظٙـٌس وٍّـز فــٟ ٔـ٘ أٚ مطـجح ٌّذـوأ ثٌغــجٟٔــ ث 
 .   صىْٛ ع٩لجس ثٌىٍّجس ٙق١قز ِٓ ثٌٛؽٙز ثٌٕق٠ٛز

: ٨ ٠ــضُ صع١ــ١ٓ ِعٕــٝ ثٌىٍّــز أٚ ثٌىــ٩َ إ٨ فــٟ ِمــجَ  ـــ ثٌّذــوأ ثٌغجٌــظ 
 .   ِع١ٓ

ٚثْ ثٌضوث١ٌٚـز صْـضّو ، فٙيٖ ثٌّذجها صذ١ٓ ٌٕج و١  ٠ضقوه ِعـجٟٔ ثٌىٍـُ
   . (2) ٚثْ ث١ٌْجق ٘ٛ ِقًٛ ثٌٕر٠ٌز وٍٙج، ثٌضٌو١ذٟٚؽٛهٖ ِٓ ثٌّْضٜٛ 

ٚصىٖ  ٌٕج ٘ـيٖ ثٌّذـجها عـٓ أّـتٍز ِّٙـز صقـجٚي ثٌضوث١ٌٚـز ث٦ؽجدـز 
 :   عٕٙج ـ ٨فع أْ ٘يٖ ث٤ّتٍز صٌصذ٠ دٖىً أٚ دتمٌ دجٌّمجَ ـ ِٚٓ أِغٍضٙج

 ـ ِٓ ٠ضىٍُ ؟ 

 ـ إٌٝ ِٓ ٠ضىٍُ ؟ 

 ـ ِجىث ٔمٛي دجٌٞذ٠ ف١ٓ ٔضىٍُ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٞـ  ِعؾـُ ثٌٍْـج١ٔجس ثٌقو٠غـز (7)  ْٚ، ِؾّٛعـز ِـٓ ثٌّـؤٌف١ٓ، عٌدـٟـ  ثٔؾ١ٍَـ ، ِىضذـز ٌذٕـجْ ٔجٌٕـ

 777ٗ، ٕجٌْذ، د١ٌٚس، 7331، 17ٟ
ٞ : إعـوثه ٚصمـو٠ُ، ثٌضوث١ٌٚجس عٍُ ثّضعّجي ثٌٍغز (7)  جع١ٍٟ عٍٛـ ، عـجٌُ ثٌىضـجح ثٌقـو٠ظ، فـجفع ثّّـ

 14ٗ، ث٤ًهْ، عّجْ، 4177، 17ٟ
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 ض٠ٖٛٔ ٚث٠٨ٞجؿ ؟ـ ِج ِٚوً ثٌ 

 ـ و١  ٔضىٍُ دٖٟء ٠ٌٔٚو ٕٟء آمٌ؟ 

   . (1) ـ ِٚج ٟ٘ أٚؽٗ ثّضنوثَ ثٌٍغز ثٌّّىٕز؟ 

 : ـ اُزوبٛللـغ أُؼوكلل٢ ثلل٤ٖ اُجالؿللخ اُؼوث٤للخ ٝاَُِللب٤ٗبد اُزلا٤ُٝللخ 5
ٚ٘ـٛ ِـج ظٙـٌ ، ٌمو وجْ فًٞٛ ِٚطٍـ ثٌّمجَ فـٟ ثٌذ٩غـز ثٌعٌد١ـز ل٠ٛـج

ــوأ ــٛظ١فُٙ ٌّذ ــج فــٟ ص ــجَ  ،ِمضٞــٝ ثٌقــجي+ة ٌٕ ــً ِٚــطٍـ ثٌّم ــيٞ ٠مجد ثٌ
دق٨ّٛصــٗ ثٌّعٌف١ــز ثٌّعجٙــٌر  ٚلــو دــوث صــٛظ١فُٙ ٌٙــيث ثٌّذــوأ فــٟ أدــٛثح 

ــز ــج ثٌّنضٍف ــً ، ثٌذ٩غــز ِٚذجفغٙ ــٟ صق١ٍ ــَث أّجّــج ف ــٖٛ ٌِصى ــُ ؽعٍ ــُ أٔٙ ع
عٕجٙــٌ ثٌع١ٍّــز ثٌضنجٟذ١ــز عٕــوُ٘  ٘ــيث ثٌقٞــًٛ ث١ٌّّــَ ٌٍّمــجَ ٚعرــُ 

، مــش ٌٙــُ لٚــخ ثٌْــذكهًٖٚ فــٟ صق١ٍــً ثٌىــ٩َ ٩ِٚدْــجصٗ  ٘ــٟ ثٌضــٟ فم
ـــٛي أْ ـــٝ ثٌم ـــع صّـــجَ فْـــجْ إٌ ـــج هف ـــٌثفُٙ  ٚ٘ـــيث ِ ـــو ثعض ـــ١ٓ عٕ )ثٌذ٩غ١

ـــجَ)) دفىـــٌر ـــٝ ٍِـــجُٔٙ(( ثٌّم ـــج عٍ ـــ  ّـــٕز صم٠ٌذ ـــو١ِٓ أٌ ٤ْ ، وـــجٔٛث ِضم
دجعضذجًّ٘ج أّجّـ١ٓ ِض١ّـ٠َٓ ِـٓ ( ثٌّمجي(( ٚ))ثٌّمجَ()) ث٨عضٌثف دفىٌصٟ

ــٌ ث٢ْ فــٟ ثٌغــٌح ِــٓ ثٌىٖــٛف ثٌ ضــٟ ؽــجءس أّــِ صق١ٍــً ثٌّعٕــٝ ٠عضذ
   . (2) ٔض١ؾز ٌّغجٌِثس ثٌعمً ثٌّعجٌٙ فٟ هًثّز ثٌٍغز

إْ ص٠ًَٕ ثٌفُٙ ثٌضٌثعٟ ٌّٚطٍـ ثٌّمجَ  ِٚمجًٔضٗ دّـج صقمـك ٌـٗ ِـٓ 
صعــجظُ ٌٍــوًٚ ٚثٌٛظ١فــز فــٟ ثٌّعٌفــز ثٌٍْــج١ٔز ثٌّعجٙــٌر ٠ؤوــو ٌٕــج ٚؽــٛه 

ـــٟ ـــٟ ثٌذ٩غـــٟ ثٌعٌد ـــ١ٓ ثٌضٚـــ٠ًٛٓ  ثٌضٌثع ـــٝ د ٚثٌٍْـــجٟٔ ، ٕٚـــجةؼ لٌد
جٌٙ  فضٝ ثعضذٌ دعٜ ثٌوثًّـ١ٓ ثٌّعجٙـ٠ٌٓ أْ ثٌضوث١ٌٚـز ثٌضوثٌٟٚ ثٌّع
ُِٕرّّـز  ثِضوثه ٌٍذ٩غز )ٚأْ ِفَٙٛ ثٌضوث١ٌٚز ٠ـأصٟ ١ٌغطـٟ دط٠ٌمـز ِٕٙؾ١ـز 

)ِمضٞـٝ ثٌقـجي(  ثٌّْجفز ثٌضٟ وجْ ٠ٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌذ٩غز ثٌمو٠ّـز دعذـجًر
، )ٌىـً ِمـجَ ِمـجي( ٟٚ٘ ثٌضٟ أٔضؾش ثٌّمٌٛز ث١ٌٌٖٙر فـٟ ثٌذ٩غـز ثٌعٌد١ـز

، ، ).(3) .   

ـــ٩َ  ـــجٟ ثٌى ـــٟ ثًصذ ـــٓ ًجٜ ف ـــوِجء ِ ـــٗ ثٌم ـــج إٔـــجً إ١ٌ إْ ٙـــفٛر ِ
ــٗ ــجس ِٛلف ــو ثٌّعجٙــ٠ٌٓ ِــٓ آًثء، د٩ّدْــجصٗ ٚف١غ١ ــٌث عٕ ، ٨ صذضعــو وغ١

)فعٍـــٝ ٔر٠ٌـــز ، فجٌّمـــجَ ٙـــّجَ أِـــجْ ٌفٙـــُ أفٞـــً ٌٍٕٚـــٛٗ ٚصق١ٍٍٙـــج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 14ٗ، ٌِؽع ّجدك، فجفع ثّّجع١ٍٟ عٍٛٞ : إعوثه ٚصمو٠ُ، ثٌضوث١ٌٚجس عٍُ ثّضعّجي ثٌٍغز (4) 
   331 ٗ، دكٌِؽع ّج، ِٚذٕج٘ج ِعٕج٘ج ثٌعٌد١ز ثٌٍغز (7) 
ــُ ثٌنطــجح د٩غــز (4)  ٘ ٚعٍ ـٕـ ــجح هثً، فٞــً ٙــ٩ؿ، ثٌ ــجٟٔ ثٌىض ٚس، 4112، 17ٟ، ثٌٍذٕ ـٌـ ، د١

 40 ٗ، ٌذٕجْ
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 ، ثٌذ٩غز صٕٜٙ ثٌضوث١ٌٚز

ــز   فجٌذ٩غــ ــز ٌٍضوث١ٌٚ ز فْــخ صعذ١ــٌ أٚ أْ ثٌذ٩غــز أٙــذقش ٌِثهف
. فٙـٟ ِّجًّـز ث٨صٚـجي دـ١ٓ ثٌّـضىٍُ  ( صوث١ٌٚز فٟ ١ّّٙٙجLeench) ١ٌضٔ

ٚثٌْجِع دق١ظ ٠ق٩ْ إٕىج١ٌز ع٩لضّٙج ِْضنو١ِٓ ّٚـجةً ِقـوهر ٌٍضـأع١ٌ 
ٚثٌضأعٌ ثٌّضذجه١ٌٓ د١ّٕٙج   فجٌذ٩غـز ٚثٌضوث١ٌٚـز صضفمـجْ فـٟ ثعضّجهّ٘ـج عٍـٝ 

ٌٛ ثٍٟع ثٌغـٌح عٍـٝ ثٌٕر٠ٌـز . ٚ ثٌٍغز وأهثر ٌٍّّجًّز ثٌفعً عٍٝ ثٌّضٍمٟ
. ٚثفضجؽـش  ثٌذ٩غ١ز ثٌعٌد١ز ٌىجٔش ثٌضوث١ٌٚز عٍٝ غ١ٌ ِج ٘ـٟ ع١ٍـٗ ث١ٌـَٛ

   . (1)إٌٝ ّٕٛثس ثلً فضٝ صًٚ إٌٝ ِج ٍٚٙش إ١ٌٗ ث٢ْ( 

فــٟ ثٌضــٌثط ثٌذ٩غــٟ  أّجّــ١ز ِمٌٛــز إىْ ثٌّمــجَ : ٕــىً ـــ مجصـــّز 0
ــز ِــٓ مــ٩ي ثّــضعّجٌٙ ــٝ إهًثوٙــُ ٌٙــيث ثٌّمٌٛ ــٟ  ٚصؾٍ  ُ ٌّٚــطٍـثٌعٌد

ٚدـأدٛثح ثٌذ٩غـز ، ثٌيٞ ثًصذ٠ دقوُ٘ ٌٍقـوٚه ثٌذ٩غ١ـز+ ِمضٞٝ ثٌقجية
، ثٌنذــٌ ٚأٝــٌح، ٚثٌمٚــٌ، ٚثٌضــأم١ٌ ثٌضمــو٠ُ:  )ِغــً ِٚذجفغٙــج ثٌّنضٍفــز

ـــو ٚأّـــج١ٌخ ـــٟ ثٌضٛو١ ـــٟ ثٌّٕٙؾـــٟ ، ،( ٚغ١ٌ٘ـــج ٚثٌٕف ـــ١ٍُٙ ث٦ؽٌثة ٚدضقٍ
٩َ ثٌىــ، ثٌّنجٟــخ، ١٘تــز ثٌّــضىٍُ، )ثٌّــضىٍُ ٌعٕجٙــٌ ثٌّٛلــ  ثٌنطــجدٟ

ــَٛ دٛٙــفٗ ــيث ثٌّفٙ ــي دٙ ــٝ صذٚــٌ ٔجف ــٗ عٍ ــه وٍ ــٗ(   ٚهّي ىٌ  أهثر ِٚمجِجص
 .   ث٦ٔضجؽ١ز لوًصٙج عٓ ٚثٌىٖ  ثٌٕٚٛٗ صق١ًٍ فٟ ِٕٙؾ١ز إؽٌثة١ز

ٚفــٟ ثٌــوًُ ثٌٍْــجٟٔ ثٌضــوثٌٟٚ ثٌّعجٙــٌ صعــجظُ هًٚ ثٌّمــجَ فــٟ 
 ٚفـٟ ثٌضق١ٍـً  ِْـجًثس فـٟ أعّـك أدعـجهث ٚأمـي، صق١ًٍ ثٌع١ٍّز ثٌضنجٟذ١ـز

 ثٌنطـجح ٕٚـٌٟٚ، ثٌى٩ِـٟ ٚثٌّٛلـ ، ٚدجٌو٨ٌـز دج٨ّضعّجي ٍغزثٌ ع٩لز
 ِـج ٚ٘ـيث، ثٌّضنـجٟذ١ٓ ٌـوٜ ثٌضٛثٙـ١ٍز دجٌمـوًر أٚٝــ ٚدًٚٛر، ٚإٔضجؽٗ
ـــٟ أّـــُٙ ـــجء ف ـــجس ٚأعطـــجٖ، ثٌّٚـــطٍـ أغٕ ـــٟ أّٚـــع إِىجٔ  ث٦فٚـــجؿ ف
 .   ٚث٦د٩ 

ٚثٌٍْـجٟٔ ، ٚلو دوث ِع صق١ًٍـ ثٌضٚـ٠ًٛٓ  ثٌضٌثعـٟ ثٌذ٩غـٟ ثٌعٌدـٟ
ــوثٌٟٚ ثٌ ّعجٙــٌ  ٚؽــٛه ٕٚــجةؼ ثٌمٌدــٝ د١ّٕٙــج ٚصأوــو ٚؽــٛه ثٌضمــجٟع ثٌض

 .   ٚث٨صٚجي ٚعوَ ث٨ٔفٚجي

 :  ـ املصـادز واملساجـع 
، عـجٌُ ثٌىضـجح ثٌقـو٠ظ، : فجفع ثّّجع١ٍٟ عٍٛٞ إعوثه ٚصمو٠ُ، ـ ثٌضوث١ٌٚجس ـ عٍُ ثّضعّجي ثٌٍغز ـ 7

 .   ث٤ًهْ، عّجْ، 4177، 17ٟ
 ثٌّغٌح، ثٌٌدجٟ، 4171، 17ٟ، هثً ث٤ِجْ، ثٌعضجدٟ: لٟٚ  صٌ، ؽًٛػ ٠ٛي، ـ ثٌضوث١ٌٚز 4
ً ثٌّمــجَ فــٟ ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ـز 3 ، . ٟ ه، هثً ثٌّعٌفــز ثٌؾجِع١ــز، ِقّــو دــوًٞ عذـو ثٌؾ١ٍــً، ـ صٚٛـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12ٗ، ٌِؽع ّجدك، فجفع ثّّجع١ٍٟ عٍٛٞ : إعوثه ٚصمو٠ُ، ثٌضوث١ٌٚجس عٍُ ثّضعّجي ثٌٍغز (3) 
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 ٌِٚ ، ث٦ّىٕو٠ًز، 4115
 ٌذٕجْ، د١ٌٚس، 7325، 4ٟ، هثً ثٌىضخ ثٌع١ٍّز، ثٌنط١خ ثٌم٠َٕٟٚ، ثٌذ٩غز عٍَٛ فٟ ـ ث٠٦ٞجؿ 2
حثٌ ـ ٌْــجْ 5 ـٌـ ــو، ع ــٓ ِقّ َ د ـٌـ ــٓ ِى ً د ــٟ ِٕرـٛـ ٞ ث٤ف٠ٌم ، ٟ.  س.  ه، ٙــجهً هثً، ثٌّٚـٌـ

 .  ٌذٕجْ، د١ٌٚس
ــز ثٌٍغــز ـ ِعؾــُ 0 ر ثٌعٌد١ ــجً ثفّــو، ثٌّعجٙـٌـ ـٌـ ِنض ــخ عــجٌُ، عّ ــجٌ٘ر، 4112، 17ٟ، ثٌىض ، ثٌم

ٌِٚ   . 
ِؾٍز ثٌٍْجْ ثٌعٌدٟ  صٚـوً عـٓ ، ١ًٕو دٍقذ١خ، ثٌّعٕٝ ١ٙجغز فٟ ثٌٍغ٠ٛز غ١ٌ ثٌعٕجٌٙ ـ أعٌ 1

 ثٌّغٌح ، ثٌٌدجٟ، 7333ثٌْٕز ، 21ثٌعوه ، ىضخ ص١ْٕك ثٌضع٠ٌخِ
، ثٌمـجٌ٘ر، 7332، 11ٟ، ِىضذـز ثٌنـجٔؾٟ، : عذـو ثٌْـ٩َ ٘ـجًْٚ صــ، ثٌؾـجفع، ٚثٌضذ١ـ١ٓ ـ ثٌذ١ـجْ 2

ٌِٚ   . 
ــٝ ـ ِــومً 3 ــز ثٌٍْــج١ٔجس إٌ ـٌـ، ه٨ٓ ثٌؾ٩١ٌــٟ، ثٌضوث١ٌٚ ــجصٓ ِقّــو:  ص ثْ، ٠ق١  ثٌّطذٛعــجس ه٠ـٛـ

 ثٌؾَثةٌ ،7334، س.  ه، ثٌؾجِع١ز
ْٚ، ِؾّٛعـز ِـٓ ثٌّـؤٌف١ٓ، ـ ِعؾـُ ثٌٍْـج١ٔجس ثٌقو٠غـز ـ ثٔؾ١ٍَٞ/عٌدـٟ ـ 71 ، ِىضذـز ٌذٕـجْ ٔجٌٕـ

 ٌذٕجْ، د١ٌٚس، 7331، 17ٟ
77 ٘ ٚس، 4112، 17ٟ، هثً ثٌىضــجح ثٌٍذٕــجٟٔ، ٙــ٩ؿ فٞــً، ـ د٩غــز ثٌنطــجح ٚعٍــُ ثٌـٕـ ، د١ـٌـ

 ٌذٕجْ
ــٟ 74 ـٛـ ثٌعٍّ ــٟ ثٌٕق ــو، ـ ف ـــَٚٞ ِقّ ــٟ هثً، إِٔ ـٌـ ٌٍطذجعــز ١ٌٍٚ ثؤ، 4110، 4ٟ، ٚثٌٕٖ ، ِـٌـ

 ثٌّغٌح
ثءر ـ ـ ثٌضفى١ٌ 73 ٚ  لٌـ ْ ثٌْـجهُ ـ ٌِٖـ ًٖ إٌـٝ ثٌمٌـ ح أّْـٗ ٚصطٛـ فّـجهٞ ، ثٌذ٩غـٟ عٕـو ثٌعٌـ

 .  صِٛٔ، 7327، . ٟ ه، ًِٕٖٛثس ثٌؾجِعز ثٌض١ْٔٛز، ّٙٛه
 ثٌّغٌح، ثٌوثً ثٌذ١ٞجء، 7332، . ٟ ه، هثً ثٌغمجفز، فْجْ صّجَ، ِٚذٕج٘ج ِعٕج٘ج ثٌعٌد١ز ـ ثٌٍغز 72
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ى١ً ث٤ّطًٛٞ  دـ٩غز ثٌضٖ 

ؼو اُؼوث٢ اُول٣ْ ِّْ  هواءح ك٢ ٗٔبمط ٖٓ اُ

 ُجب٢ّ ػجل اُوبكهأ . 

 :  ِٓقٔ

٠ــوًٚ ، صْــعٝ ٘ــيٖ ثٌّوثمٍــز إٌــٝ ثٌّْــجّ٘ز فــٟ ٔمــجٓ لــو٠ُ ِضؾــوه
ِّٖعٌٞ دّج ٠ىضٕفٗ ِـٓ مٚـجة٘ د٩غ١ـز صن١ٍ١١ـز دٕـجًء ، فٛي ثٌع٩لز د١ٓ ثٌ

ــزً  ٚصٖــى٩١ً  ، ِضٕــٛ  ّــج ٠قٍّــٗ ِــٓ عمــً ١ِغ١ٌٛــٛؽٟٚث٤ّــطًٛٞ د، ٚه٨ٌ
ٚإٝجفجس عذٌ ِـٌ ثٌعٚـًٛ دفعـً ثٌّن١ـجي ، صمٍذجسـ فٟ ِفِٙٛٗ ـ  عٌف

 .   ثٌٖعذٟ عِّٛج ٚثٌّن١جي ث٦دوثعٟ مٚٛٙج

ِٕٚوِؾــز ثٌٛظ١فــز ، ٚصذــوٚ ٌٍٍٛ٘ــز ث٤ٌٚــٝ ثٌع٩لــز د١ّٕٙــج ِضٛثٕــؾز
ٌٚىٓ ثٌّضفق٘ فٟ ؽٌّٛ٘٘ج ٠ـوًن أْ أفـوّ٘ج لـو ّـ١طٌ عٍـٝ ، ٚثٌغج٠ز

ِٚـٓ ، ز عٍـٝ أفـوّ٘ج هْٚ ث٢مـٌفـ٩ ٠َِـ ، ّٖجعٌ فٟ وً ٌِر دجٌضٕـجٚحثٌ
ـــعٌٞ أَ ٘ـــٟ ١ّٕ٘ـــز ، ٕ٘ـــج ٠ىذـــٌ ثٌْـــؤثي ث٦ٕـــىجٌٟ ّٖ ٘ـــً ٘ـــٟ د٩غـــز ثٌ

ــٛؽٟـ ث٤ّــطًٛٞ  ــٟ ّــجّ٘ش فــٟ صٖــى١ً ـ  فــٟ دعــوٖ ث١ٌّغ١ٌٛ ٘ــٟ ثٌض
عٍٝ ٔقـٛ ِـج ٚٙـٍٕج ِـٓ أَ أّٔٙج ٠ضعجٔمجْ هفعز ٚثفور؟  لٚجةؤج ثٌمو٠ّز ؟

ٚأف١قـز دـٓ ثٌؾـ٩ؿ ٚأدـٟ لـ١ِ دـٓ ث٤ّـٍش ٚأ١ِـز ، ثٌؾعـوٞ ٕعٌ ثٌٕجدغز
ــٌ ــٓ ١ٍ٘ ــٌر ٚوعــخ د ــ١ِ ٚعٕض ــٟ ثٌٚــٍش ٚث٤عٖــٝ ٚثِــٌا ثٌم ــٓ أد ، د

ُٚ٘ ٕعٌثء ٕغٍُٙ ٘يث ثٌضٛؽٗ ـ فٟ فـوٚه عٍّٕـج ـ وّـج ًٚه فـٟ ، ٚآم٠ٌٓ
 .   وغ١ٌ ِٓ ثٌّوٚٔجس ثٌٕمو٠ز ثٌمو٠ّز ٚثٌقو٠غز

٤ّــطًٛٞ ِــٓ مــ٩ي ّــضقجٚي ٘ــيٖ ثٌّــجهر ثٌذقغ١ــز صؾ١ٍــز ثٌضّٖــى١ً ث
دــجٌضٌو١َ عٍــٝ دعــٜ ثٌذ١ٕــجس ، ثٌٖــعٌ ثٌعٌدــٟ ثٌمــو٠ُِــٓ لــٌثءر ٌّٕــجىػ 

ــز ــ١جق ث٤ّــطًٛٞ، ثٌذ٩غ١ ّْ ثٌعٕٚــٌ ثٌفجعــً فــٟ ِغــً ٘ــيث ، ًٚدطٙــج دجٌ
 .   ثٌّٕٛ  ِٓ ثٌّٕٚٛٗ ثٌضٌثع١ز

 أُِقٔ ثبُِوـخ األع٘ج٤خ
Cette intervention vise à contribuer à un vieux débat renouvelé qui tourne 

autour de la relation entre le poétique, y compris les propriétés qui en 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؽجِعز ثٌذ٠ٌٛر، ، لُْ ثٌٍغز ثٌعٌد١ز ٚآهثدٙجأّضجى ِْجعو أ ،labakader@yahoo . fr 
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découlent : imagination et rhétorique, forme et construction ; et le légendaire, 

avec l’ampleur de son poids mythologique qui a connu des bouleversements et 

des additions à travers les âges par l’imagination populaire en générale, et 

l’imagination créative en particulier .  

Il semble à première vue que la relation entre les deux (poétique et 

légendaire) est interconnectée, et qu’ils partagent la même fonction et le même 

but, mais en examinant bien leurs fonds, on se rend compte que l’un d’eux a 

dominé le poète à chaque fois en alternance, donc, il n’y a aucun avantage à 

l’un sans l’autre . De ce principe, on se pose la problématique suivante : est ـ   ce 

l’éloquence poétique ou la dominance légendaire  ـــ  par sa dimensionـ

mythologique ـ   qui a contribué à la formation de nos anciens poèmes ? comme 

celui d’En ـ   Nabigha Aldjaadi, Ohayha Ben djalah, Abo Kays ben Aslat, Omaya 

ben abi Assalt, Al ـ   Achaa, Imroe Al ـ   Kays, Antara, Kaab ben Zouhir et autres .  

Cette matière de recherche va tenter de mettre la lumière sur la formation 

légendaire à travers la lecture des modèles de la poésie ancienne, en se basant 

sur quelques structures rhétoriques et en les liant au contexte légendaire, 

l’élément actif dans ce genre de textes traditionnels 

ٗب ك٤٘٣َّب األٍطٞهح:  ٓلفَـ  1 ِّٞ ٌ ُٓ  : 

ّٟ إٌٝ عجٌُ ثٌغ١ذ١ جس ٚثٌٌ فج١ٔجس فٟ ّـعٟ ّهثةـُ ٌٚؾأ ث٦ْٔجْ ثٌؾجٍ٘
ًِّ ِٖى٩صٗ ثٌضـٟ ٙـجَهفضٗ لـش و١جَٔـٗ فـٟ أٚلـجٍس عٚـ١ذٍز ِـ، ٌق  ً ، ٌ دٙـجـٚأ

ّْ ثٌعم١ٍّـز ثٌؾج١ٍّ٘ـز ىثس ثٌطّـجدع  ّٟ ةأ َِ مجف١جً عٍٝ ثٌمجًا ٌٍفىٌ ثٌؾجٍ٘ ١ٌٚ
 ّٟ ــوثة ــْٛ، ثٌذ ٌِ ثٌى ُِٛثؽٙضٙــج ٌرــٛث٘ ــٟ  ــجر، ف ـُك ، ٚعٛثةــِك ثٌق١ ــش صقمِـّ وجٔ

 ٍْ ٜ ث٤ًٚثَؿ فــٟ وــً ِىــج ٌَ ًّ ، ثٌٕ رــٌر ث٤ُّــط٠ًّٛز ثٌضــٟ صــ ِٚضٍذّْــز فــٟ وــ
ً ٚص٩فمــِش ثٌن١ــج٨س، (1) ؽّــجٍه+ َٛ ــ ُّٚ ــجٌٟ صٌو ذــش فــٟ ىٕ٘ــٗ ثٌ فــٟ ، ٚدجٌض

ُٓ ىٌــه ثٌٛثلــَع ثٌٍّــَٟء دــجٌٙٛثؽِِ ٚ ُِٞــ١ٍٕز لِٛثِٙــج صــأ١ِ ث٦ٕــىج٨س ًفٍــٍز 
ـٛةٙج فـجَٚي أْ ، ث١ٌّغٌٛٛؽ١ّز ثٌضٟ ٍثفّْش ف١جصٗ ٚأ٠جِٗ ثٌّع١ٖز َٝ ٚعٍَـٝ 

ِِّّ عجٌّـجً  ٚفـٟ ثٌفٌِهّٚـٟ، ٠ُؤ ٌُّ ُُ ف١ـٗ ثٌ ثلعٟ ث٤ًٝـٟ، ٠ْٕـؾ َٛ . ٌمـو  دـجٌ
َُ ٠َٚنٍُك أفىـجًثً عـٓ وجةٕـجٍس ٚف١ٛثٔـجسٍ  ، ٚأِىٕـزٍ ، ٚؽو ٔفُْٗ ٠ٚوُِّق َِثع

 ُِ ــذش فــٟ عىْــْش ًج٠ضــٗ ثٌضــٟ ثٔذغمــْش ِــٓ أٙــٍٛي   ّ عضمو٠ــز لو٠ّــٍز ٚصٌ
ِْ ىٌــه ثٌعٚـــٌ ــ١ٌّ ثٌَؾّعـــٟ ٦ْٔـــج ّٞ )٠ٛٔـــ (  ٚ٘ـــٛ ِــج أٍٟـــك ع١ٍـــٗ، ثٌ

ّٟ  صعذ١ٌ )ث٩ٌٚعـٟ ثٌؾّعـٟ( ثٌـيٞ ة٠ُٖـىًِّ ؽـَءثً ِـٓ ٘ـيث ث٦ًط ث٦ْٔـجٔ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًٛٚعجس ثٌٖعذ١ز، ًٚثُ عذو ثٌفضجؿ (1) ، 02  ، 7331، ِؾٍز ثٌضٌثط ثٌعٌدٟـ، ًٍِٛ ٚأّج١ٌٟ فٟ ثٌّ
 ٗ53  . 
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 ٍْ ًّ إْٔج ٚعـٟ عجِـجً ٕٚـج٩ًِ ، ثٌيٞ ٠ٌعُٗ و ٛ   ِٓ ث٩ٌ  ِٚٓ ٕ٘ج وجْ ٘يث ثٌٕ
 ًِّ ــ ــٟ و ًِ ف َُ ثٌقٞــٛ ــ ــجُ+ ِٚضٖــجدٙجً ٚهثة ــووضًٛ ٚ٘ــخ ، (1) ثٌٕ  ٠ٚٚــُٛ  ثٌ
ًّ ِٕـج  ٌِهٖ، أفّو ١ًِٚٗ ٘يث ث٨وضٖجَف دضعذ١ٌ ْ  فٟ أعّجِق وـ ٔقـٓ  ـ: ةإِ

ـــٌٍر هْٚ أْ  ـِعٖـــٌج ثٌذٌٖـــ ًٍ وغ١ ـــٛ ـــٟ أِ ـــٗ ف ًُ عٕ ـــوثة١جً ٔٚـــو ـــجٔجً د إْٔ
   . (2) َِٔعٟ+

فّٓ ٌِفٍِز ثٌٖـعٌ ٚثٌْـقٌ إٌـٝ ٌِفٍـز ثٌٖـعٌ ٚث٤ّـطًٛر فـوط 
ؽعٍضــٗ صجدعــج ٌْــ١جلٙج ، ف١ــٗ ٝــًٌٚثس ع١ٍّــز دقضــٗ ث٨ٔضمــجي ثٌــيٞ صقىّــش

ـ . ةفجٌٖعٌ ثٌيٞ ًثفك ثٌٌّفٍـز ث١ٌّغٌٛٛؽ١ـز.، ٚأغٌثٝٙج  ْ و أّـج١ٌٟ .ؽ
ٚ٘ـٛ أ٠ٞـج ، ٚث٤دطجي ٚع١ٍّجس ثٌطذ١عز ثٌىذـٌٜ ٚغ١ٌ٘ـج، ثٌنٍك ٚث٢ٌٙز

)صجدع ٌٍّموُ( ٚمجٝع ٌقوعٙج ثٌيٞ ٠قـٌن ثٌٚـًٛ  ٕعٌ صجدع ٥ٌّطًٛر
 (  3).  ٚث٤م١ٍز+

ٌىـٓ ، ث٤ُّطًٛر هثةّجً ١ٌٚمزً دجٌـو٠ِّٓ فـٟ وـً ثٌُعٚـًٛ صم٠ٌذـجً وجٔش 
ــز  ًَ ٘ــيٖ ثٌَع٩ل ــُع صطــٛ ــوِج ٔضضذ ــج عٕ ٌٕ ٍُ ــٌ ــج صذ ي عــجهرً ِ ُّٛ ــجن ٔمطــزُ صقــ ٕ٘

َِْـجً٘ج ٠ـؤهِّٞ ، ثٌضّج٠ًن١ز ٚٔضجةِؾٙج  ّْ ِّز ثٌضٟ ْٔضنٍٚـٙج أ ٍز ثٌعج ِّٚ ٚثٌّق
ّٖعٌ ْ  ث٤ُّـطٛ، إٌٝ إٔضجػ ِج ٠ُّْٝ ث٤هح أٚ ثٌ ُّٟ ِـٓ ىٌـه ةإ ًرَ ؽـٌَء فـ
ٌُ ف١ــٗ ــو٠ِّٓ ثٌضــٟ صرٙــ ــو٠ِّٓ ٔٙجة١ــجً ، ِٕرُِٛــز ثٌ ج ٠نضفــٟ ىٌــه ثٌ َِ ــج عٕــو ٌٚىّٕٙ

ٟ  دجٌّْٕذز ٥ٌه٠ـجْ ث٩ٌ فمـز ث٤مـٌٜ ٍ٘ أهد رً ، صضقُٛي إٌٝ ٔ ٨ٚ صعـُٛه ِـؤعٌِّ
ــّو٠ٕٟ ــٝ ثٌّْــضٜٛ ثٌ ُْ ٌٚــ١مجً ، عٍ ــٛ ٟ  ٠ى ًٍ ٕــعذ ــٛ ــٝ فٌُٛىٍ ــج صضقــُٛي إٌ إٔٙ 
ّٖعخ ثٌيٞ أٔضؾَٙج  ٌّٟ ٚصقو٠ـوثً ، ىثَس ٠ٍَٛ دجٌ ٌ٘ أهدـ ٟٚ٘ ِٓ ٔجف١ٍز أمٌٜ ٔـ

 ٌٞ ٌ٘ ٕعٌ ٙج ثٌّمـو ُ صضقـُٛي  ٔ َِ ْ  ث٤ّطًٛرَ عٕوِج صفمُو ِمج . َٚ٘يث ٠عٕٟ أ
 ٌٍ ــعٌ ِىضــٌٛح دضم١ٕــجٍس ّــٌه٠ٍز ٚهًث١ِــزٍ ، إٌــٝ ٕــع ّٖ ٌٚــ١ِ ، ٌىــٓ ٘ــيث ثٌ

ٞ ًٌٚر+  ( 4).  دضم١ٕجٍس ٕع٠ٌ ٍز دجٌ

ََ ث٤ّــِــٓ ٚ ْ  ِفٙــٛ ــج ْٔــضٕضُؼ أ ــجْ أٚ ّــ١جلجْ ٕ٘ ــٗ ظٌفَ ُّ طًِٛر ٠قى
 ّٟ ــٍ ْٙ ََ ثٌمُوّــٟ أفــُوّ٘ج أ ــٌك دج٢ٌٙــز( ٠ُعطــٟ ِفٙــٛ ّٟ ِضعٍ ــ ــج ، )ه٠ٕ ٚعج١ّٔٙ

ــعٌ  فٌعــٟ ِّٖ ِّٓ ٚثٌ ــ ََ ثٌف ي دجٌن١ــجي ثٌذٖــٌٞ( ٠ُْعطــٟ ِفٙــٛ ِّٛ ُِضقــ  ّٟ )صــج٠ًن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف، ٕـعٌٔج ثٌمـو٠ُ ٚثٌٕمـو ثٌؾو٠ـو، ٚ٘ـخ أفّـو ١ًِٚـٗ (1) ٗ ، 7330، ثٌى٠ٛـش، ٍّْـٍز عـجٌُ ثٌّعٌـ

32 .  

   . 32ٗ ، ٔفْٗثٌٌّؽع  (2)

ـــً ثٌٖـــعٌٞ، مَعـــً ثٌّجؽـــوٞ (3) ـــعثٌٕج، ثٌعم ـــج ٌٍوًثّـــجس ٚثٌٕٖــٌـ ٚثٌض٠ٍٛ ٠ًز، ٠ ، هِٖـــك، ّــٛـ

4177  ٗ40 .   

   . 720ٗ ، ثٌْجدك ثٌٌّؽع (4)
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 .   مجٙزً 

 :  ظالٍ اُْؼو. .  األٍطٞهحـ  2

ـّ عٍــٝ ثٌفّٕــجْ ٚث ْ  ثٌقجؽــزَ وجٔــش ٨ٚ صــَثُي صٍُــ َٓ إ ْٟ ٠ْــضع١ ــجعٌ وــ ّٖ ٌ
ــــٟ در٩ٌِٙــــج، دج٤ّــــج١ٌٟ ِّ ي، ٠ٚقضَ ّٚ ُّٛٔٙج ث٤ ٌَ فىٌ٘ــــج ِٚٞــــ ، ٠ْٚــــضع١

ًٜ ـ٠ْٚضغ غـَ َِ ٚ ٌٍ ُُ ثٌمو٠ّـز ِـٓ فىـ ٌُ ٚث٩ٌّفـ فمـو ، ً  ِج ؽجهْس دٗ ث٤ّـج١ٟ
ـعذٟ ّٖ ُُ ث٤هد١ز ِٛٝـٛعجٍس ِـٓ ثٌضّـٌثط ثٌ ّ ٕش ٘يٖ ث٤ؽٕج ٌٕٚـج فـٟ ، صٞ

 .   ٕٛثٌ٘و ف١ّٕزٌ عٍٝ ىٌهِؽٍؾجِٔ ٚث١ٌ٦جَىر ٚث٤ُٚه٠ْز ٚغ١ٌ٘ج 

ـعٌ ٚث٤ُّـطًٛر ٚ ٤ؽـً ص١ٝٛـ ِّٖ ، ِج ١َّّٕجُٖ ثٌع٩لزَ ثٌّض١ٕزَ دـ١ٓ ثٌ
ٚ٘ـيث فضّـج ، ٚٚظجةفّٙـج، َٔعّو إٌٝ ثٌذَقظ فٟ مٚـجة٘ وـً ٚثفـو ِّٕٙـج

ِّق٠ًٛـز ُِ ٘ـيٖ ثٌع٩لـز ٚثّضمٚـجِء صمجٟعجصِٙـج ثٌ ٚأدعجِه٘ـج ، ١ٌُّٕؤج إٌٝ فٙ
 .   ثٌف١ّٕز مٚٛٙجً 

َٓ ثٔطٍكَ  ١ُّٕٞز  فق١ ِّٖعٌ فٟ ًْفٍضٗ ثٌ أَٚي ، ًفٍز ثٌّعٌفـز ثٌُى١ٍّـز ـثٌ
ُِ ِٕٙـج ِجهصَٙـج ـٌِر  ّٚٚـجةٍَٙج ثٌضّن١ٍّ١ـز ، ٕٚـْىٍٙج، ٌؾأَ إٌٝ ث٤ُّطًٛر ٠مضذ

ُّضٌث١ِز  .   ثٌ

ــٗ ــوثٍس ، ٚفــٟ دِوث٠جص ــٝ ِقــٜ صٌه٠ ــٟ ُؽــيًٖٚ ث٤ٌُٚ ــعٌ ةف ِّٖ َْ ثٌ ــج و
َُ دوثة١ــٍز+ ًٍ ّــق، (1) ٚصــٌث١ٔ ٍُ عّــ ٞ  ٠ـُـٌثه ِٕٙــج إٔؾــج ٚ٘ــٛ ِــج ٠ضٛثفــُك ِــع ، ٌ

ِٓ ف١ُظ إْ ألَوَ ث٤ّـج١ٌٟ وـجْ غٕـجًء ، دوث٠جِس ث٤ُّطًٛر فٟ ٘يث ثٌؾجِٔخ
َُ ٕع٠ٌّز، ه١ٕ٠ًّج ـ . (2) عُ ٩ِف ًِ ـأْ  ـٚصؤوِّو أغٍـُخ ثٌّٚجه  ٖ عٍـٝ  ـفـٟ ٘ـيث ثٌ

ًٍ ٚثفـوٍ  ِّٖعٌ ٚث٤ُّطًٛر صٌِؽع إٌٝ أٙ ْ  ٖٔأر ثٌ ُّْـضذَعو ، أ َِ ِـٓ ثٌ ةٌٚـ١
َْ ديٚ ْْ صىٛ ثص١ـً ٚث٨دضَٙـج٨س ثٌو١ٕ٠ِّـز أ ٍقّٟ لو َؽجءس ِٓ ثٌضٌ  َّ ّٖعٌ ثٌ ًُ ثٌ

عجدـو َّ َْ ٠ُؤه٠ِّٙج ثٌىٕٙزُ ّٚؤز ثٌ ـعذ١ز ثٌضـٟ ، ثٌضٟ وج ِّٖ ًِ ثٌ أٚ ِـٓ صٍِـه ث٤ٕـعج
ُّٕجّذجس ثٌو١ٕ٠ِّز ُِّٕٖوْٚ فٟ ثٌّقجفً ٚثٌ ٌْٚٚ ف١ٙـج ٌٍٕـجُ ٠ُ ، وجْ ٠ٌَٚ٠ِٙج ثٌ

 ِّٛ ِٚـٓ ٔجف١ـز ، (3) ً دُطـ٨ِٛس أّـ٩فُِٙ+صج٠ًَل ثٌٛلجةِع ٚث٤ّج١ٌٟ ثٌضٟ صٚ
ـــىً  ٖ ـــجً ، ثٌ ـــجً أهد١ّ ّٚ ٔ ًُ ى٠ٌّز ـٛٔجصِٗ ثٌفــــدىـــً ِىـــ، ٚؽـــْؤج ث٤ّـــطًٛرَ صٖـــىِّ
ً  ِـٓ ثٌٍُّغـز ، ١ّٕزـٚثٌف ًِ و ّٖعٌ ِٓ م٩ِي هٚ ج صضعجٔك ِع ثٌ ُٓ ثٌمٛي دأٔٙ  ٠ّٚى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ثٌمـجٌ٘ر، هثً ّـ١ٕج ٌٌٍٕٖـ، ث٤ّطًٛر فٟ ثٌٖـعٌ ثٌعٌدـٟ لذـً ث٦ّـ٩َ، أفّو إّّجع١ً ثٌٕع١ّٟ (1)

   . 74ٗ ، 7335، 7ٟ ، ؽ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌعٌد١ز
هر، 4ٟ، ٞـج٠ًز ِمجًٔـزهًثّز ف، ث٤ّج١ٌٟ، أفّو وّجي ٍوٟ:  ٠ُٕرٌ (2) ٚس، هثً ثٌعٛـ ، 7313، د١ٌـ

 ٗ733  . 
ر، وــجٍِٟ دٍقــجػ (3) ثط ثٌٖــعذٟ فــٟ صٖــى١ً ثٌمٚــ١ور ثٌعٌد١ــز ثٌّعجٙـٌـ لــــــــــٌثءر فــٟ  – أعـٌـ ثٌضـٌـ

   . 31ٗ ، 4112، هِٖك، ًِٕٖٛثس ثصقجه ثٌىضجح ثٌعٌحـ  ثٌّىٛٔجس ٚث٤ٙــــٛي
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ــً ــٗ، ٚثٌض ن١١ّ ِّٚ ــٟ ٔ ــطًٛر ف ًِ ث٤ُّ َٛ ثّــضغّج ــخ ٔقــ ً  ثٔؾــيثَح ث٤ه٠ ــ  ةٌٚع
ٜ إٌــٝ ِــج صضّض ــُع دــٗ ِــٓ دٕــجٍء فّٕــٟ ًثقٍ   َ ِّٟ ٠ُعــ ، ٌرٍ ـٚفىج٠ــٍز ّجفــ، ث٦دــوثع

ّٟ ثٌٛثٝــ فـٟ  ـ٠ٛك فٞـ٩ً عـٓ ثٌذعـو ث٦ْٔـجٔ ٌَ ثٌضٖ  ٚثٕضّجٌِٙج عٍٝ عٕجٙ
ُٚٝــَع ، (1) ِٞــِّٛٔٙج+  ٌّٟ ٌّ٘ أهدــ ْ  ث٤ُّــطًٛر ٔــ ــٛثؿ ةأ ّْ ٜ فــٌثُ ثٌ ٌَ ٠ٚــ

ُِّىٕــز َٝ ٙــًٍٛر ف١ّٕــز ٍ ــؤ، فــٟ أدْٙــ ُِ ر فــٟ ثٌُّٕفــُٛٚأدٙــٟ ٙــذغز  . ِٚــٓ  عٌِّ
ــج ــزَ ىثصَٙ ــجْ ثٌٛظ١ف ّــج ٠ُؤه٠  ــز فئٔٙ  ــز ثٌٛظ١فَ ــ١ٓ ، ٔجف١ِّ ــٛثٍْ د ٚ٘ــٟ إ٠ؾــجُه ثٌض 

 ِٗ ِْ ِٚق١طــ ــ ث٦ْٔــج ٌِ ثٌع ــ ــٟ صق٠ٌ ــطًٛرُ ف ــُٙ ث٤ُّ ـــّج صُْ مً ِــٓ ـ). .( ٚو
ك دـٗ فـَٛق عـجٌُ ثٌّ، ّْطٛر ثٌٛثلـع ٚصُّٕقـٗ ٟجلـزً ٌضـ١ٌُِ ، ّْٛـجسقٚصُقٍِـّ

ٌُ دقغـجً ، ٟ ٠ُٕضؾٙـج ٘ـيث ثٌٛثلِـعَفج٨س ثٌضّٚوُّ  ثٌضـ ْ  ث٤هَح ٠عـوُّ ٘ـٛ ث٢مـ فـئ
ِٗ ، فــٟ ثٌٛثلــع ــٛع١ز أٚ ثٔٚــ١ج ٍ ٤عٌثفــ ُٝ َْ ثِضغــجٍي ٌمٛث١ِٕٔــٗ ثٌّٛ ٌٚىــٓ هٚ
ـــز+ ُِضىجٍِـــزٌ  . (2) ثٌّجه٠  ـــزٌ  ـــطًٛر ع٩ل ـــعٌ ٚث٤ُّ ِّٖ ـــ١ٓ ثٌ ـــز د ، ٚإًىث فجٌَع٩ل
٠ٚـُوً ِـٓ ِْٕذـعٍ ، فضّج٘ـْش فضّـٝ غـَوْس ٌٛٔـجً ٚثفـوثً ، عـُ صّجّـىشْ ، ثلضٌدشْ 
ٜ ىثصِٗ، ٚثفوٍ  ٌَ  .   ٠ٚٚخُّ فٟ ثٌّؾ

ٍش ٌـو٠ُٙ عجٌَّـجً ١ٍِتـجً ـِٚغـ، ٙجفذش ث٤ّطًٛر ثٌّذوع١ٓ دـج٤م٘
ـعٌ، صٛلـجً ٌّعٌفـز ثٌقم١مـز، دج٦عجًر ٚثٌو ٖ٘ز ّٖ ٚأهثصُٙـج فـٟ ، ٚوـيٌه وـجْ ثٌ
ثَِرـىٌه ثٌٍُّغز ثٌـ ّٖعـ، ٌ   . فج٤ّـطًٛر ٌـٚ٘ـٟ ىثُس ث٤هثر ثٌّضـٟ ثعضّـَو٘ج ثٌ

ّٖعٌثء ٠ٚـوفُعْٛ ، ٚغجٌذجً ِـج ٠ُٛلرٛٔٙـج، هثةّجً ِج صىْٛ ٔجةّزً عٍٝ َعضذجس ثٌ
ــٗ ــج د ــمٗ ٚصق١  ٖ ــيٞ صْــُىٕٗ ٚصضع ــز ثٌّىــجْ ثٌّ فجد ًَ ــ دٙــج إٌــٝ  ــج ٠م َّ ٛي ـ. أٚ و

ّْ ث٤ُّــطًٛر وجٔــش ّــذذجً فــٟ ظٙــًٛ ثٌٍُّغــز ١ٌهًـ٘ــ ــعٌ ٖٔــأَ ، : ةأ ّٖ ْ  ثٌ ٚأ
ـــٝ ث٤ُّـــطًٛر ـــجظ، وّٛـــ١ٍٍز ٌٍّقجفرـــز عٍ ـــو٠ٕج١ِى١ضٙج+ ٚث٨فضف ٨ٚ  . (3) د
ُّٖعٌثء ف١َثً ٘ ْْ ٠فٌَه ٌٙج ثٌ ُِضـغٌثدزَ أ ِّٖعـجِجً فٟ   .   ٠ٌزـُٛٔٙ ثٌ

ث٠ٚـز ث٨ةـض٩ف، ٚدعو ٍَ ـعٌ ِـٓ  ّٖ ّْ ثٌَقو٠ظ عٓ ث٤ُّطًٛر ٚثٌ ٨ ، فئ
ر  ٌ ّّز لْو ٨ صَنطُـٌ عٍـٝ ثٌذَـجي، ث٨مض٩ِف ٘يٖ ثٌّ ٔج إٌٝ ثّضٕضجؽجٍس ؽ ٌُّ ، ٠ُؾ

ُْ ِـٓ ث، ٚدجٌضـجٌٟ ـًٌٚٞ ٠ىـٛ  ٞ ٌَ  ـ٧ٌؽجدـِز عٕٙـج  ـٌ و١ـَ عٍـٝ عٕجٙـ ثٌضٌ 
ُّ٘ ثٌذـٚ ذـوَ لو صِقوهٍر  ز صنـ ظ١فـز ، وث٠جسِ ـؽ١ٍـ  َٛ ـىً ٚثٌ  ٖ ٚثٌضـٟ أٔضَؾـش  ـٚثٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وِش عٍـٝ ٘ـجِٔ ؽـجةَر ًٚلـز لُـ، ن١ـجي ثٌّذـو ث٤ّـطًٛر ٚصأع١ٌ٘ـج فـٟ ثٌ، ًثِز عٌّ ث٤هٌذـٟ (1)

   . 753ٗ ، 7332، ثٌٖجًلز، هثةٌر ثٌغمجفز ٚثٌفْٕٛ ٚث٦ع٩ٌَٖٔصٙج ، ثٌٖجًلز ٧ٌدوث  ثٌعٌدٟ
ـز، 7ٟ، ًٛرــــهًثّز فٟـ ث٤ّط، ِغجٌِر ثٌعمً ث٤ٌٚٝ، فٌثُ ثٌْٛثؿ (2) ٚس، هثً ثٌىٍّ ، 7327، د١ٌـ

ٗ70  . 
ي، ٟ ثٌٕمـو ث٤هدـٟثٌضف١ٌْ ث٤ّطًٛٞ فـ، ٌّفجْ ١ٌّّ (3) ، 7327، 3عـوه ، 7ِؾٍـو ، ِؾٍـز فٚٛـ

 ٗ717 .   
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ـج صطفـب عطـٔ ثٌْـجةً ـِج أٙذـ ٠ُعٌف دج٤ّـطًٛر ث٤هد١ـز  ث٢ِـً ، عٍٙ 
ـض ّّ ُّضّج جٌ٘ص١ٓ ثٌ جٟ٘ د١ٓ ٘ـجص١ٓ ثٌرـ  ُٛٙٛي إٌٝ فوِٚه هًؽِز ثٌضّ  ، ١ٓفٟ ثٌ

ـــزً  ــجَ دقــٛط أمــٌٜ، صج٠ًنــجً ٚثّــضنوثِجً ٚه٨ٌ ــج ، ٚ٘ــٟ ِم ــخ عٕٙ ٨ ٠ُؾ١
 ٌ١ ِْ  .   ِغً ٘يثِذقٌظ ٠

 :  األٍطٞهح ث٤ٖ ٗٞاىع أُق٤بٍ ٝثالؿخ اُز٤ٌَْـ  3

ـعٌ ثٌعٌدــٟ   ٖ إىث وـجْ ٨ٚدـو أْ ٔذقـظ فـٟ صٖـىً ث٤ّـطًٛٞ فـٟ ثٌ
ـج ٘ـجة٩ً ِٚضٕٛعـج ِـٓ ث٤ّـج١ٌٟ ٚثٌنٌثفـج ًّ س ىثس ثٌمو٠ُ  فئٕٔـج ٔٚـجهف و

ــعٌٞ ٚدّمضٞــٝ ًج٠ــز ثٌٖــجعٌ ، ثٌطــجدع ثٌٖــعذٟ ّٖ عــز دجٌن١ــجي ثٌ  ٛ ٚثٌّط
 .   ٌٍىْٛ ٚثٌيثس ٚثٌق١جر

 ّٓ ٍُ ث٨عضمــجُه دــجٌؾ دجعضذــجًٖ ًِٛٚعــجً ؽــٌٜ عٍــٝ أٌَْــِٕز ثٌّٕــجُ ، ٠ذــٌ
ــو٠ّجً  ــعجًُ٘، ل ــٟ إَٔ ــزً ف ــزً فجةم ــعٌثء عٕج٠ ّٖ ــُٗ ثٌ ــٝ ٌ ٌ ْٚ ــو أ ٍُ ـٔض١ؾــزَ ٍعــ، ٚل

ٚث ، جـٚثعضمـجٍه أُّـطًٛٞ غ٠ٌــٍخ دٙـ ٌُ دّـج ٨ ٠ــوُعُٙ  ـففـٟ دوث٠ــِز ث٤ِـٌ ىَوـ
ـه  ّٖ ٘ـ ـٌٍ ُِقفَِّ ُّٓ ـأْ  ـج ٘ـٛ ثٌؾـ ـعٌ إّٔ   ٖ ـٌُهْٚ ، ُ عٍـٝ لـٛي ثٌ ْْ ًٚثُفـٛث ٠

ــز  ــجَء ثٌع١ٍّ ُّٟ دجٌٖــجعٌ أعٕ ــ ــٗ ثٌِؾٕ ــج ٠فعٍ ــٍز عــٓ ِ ــجٍس عؾ١ذ لٚٚــجً ِٚفىج٠
ِّٖع٠ٌز  :   أدٛ ثٌٕ ؾُ ثٌِعْؾٍٟلجي ، (1) ثٌ

ٌٍ ِٓ ثٌذ ًُّ ٕجع ٌِ ـإِّٟٔ ٚو ـــــٝ ٕٚـــــ١ْطجٟٔ   ١ْطجُٔٗ ٕ َٖ أُْٔغَ
 (  2) ٌْ ـَىو

 ّْ  :   جْ دٓ عجدشـٚلجي ف

 ِْ ذَج َٚ ١ْ  ٖ ْٓ دَِٕٟ ثٌ ِِ ـــــ ٌِٟٚ ٙجفٌخ  ًثً ـفَط ْٛ ـــــ ـــــُٛي َٟٚ ًثً أَل ْٛ
ْٖ ـ٘ َٛ (3)   

ٖ  ـٚل  :   جًـجي د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ز إ صيوٌٚ (1) ٌمو٠ّ ىضخ ث ٙجس ٌث ٛثِأ ُ لٌَج ٌثء ٔٙ  ّٖع ُ ٌث  ٘ ّٓ ؾ ّْ و٩َح ٌث ًثَء ، : إ  ٚ ّْ َْ أ عّٛـ ُح ٠َ عٌـ ْ ٌث ـج ٚو

 ِٗ ْٔج ٌ ٝ ٌ عٍ ّٖع ُي ٌث ٔجً ٠ٛم ١ٕطج ٌثء  ّٖع ٓ ٌث  ِ ًٍ ــ ًِّ فق ٟ لٌ، و رٌ صُّْـ ـزٌ وغ١ٌـ ٍِغ ٟ ىٌـه أ ٕج فـ ــ ــ ٌٚ ًّ ـجً ٌىـ ٠ٕ
 ٌٍ ٌم١ِ، ٕجع ٌِا ث ُْ ِث ١ٕطج ُْ ث٤عٖٝـ، ةف٩فعُ دٓ ٨فع  ـ١طج ٌْث دٓـ ؽٕـوِيٕ  ـى ّْ ْـقً ٌث ، ٚ٘ـيثِ 

ٗ ث٤ّـوٞ ٓ ث٤دٌـ ٙجفُخ عذ١ـو دـ ُ٘ذ١و  ٓ ، ٚ٘يث  ٌ دـ ـ ٘ج ٖد ـجعٌ ّجٕ  ـ١  ّ٨ ـوٚ  ٟ ّأ ـ ٙـجفخ ٕد  ًٚ دـ
َ ٕجدغز، مٍج ٌ ٌث ٕجع خ  يد١جٟٔ، ٚفٟج ٠ٍجه ٌث ٙجفخ  ٙجفخ   ً ِجى  ٓ ً د ٘جى ٚ ،٠ٌ ٜ غ ّجء أمٌ ذـز ّٚأ

ِغـًـ ر  ٚثغـُـ ِّٕىـٌـ  ٓ ِــوًن دــ ١٘ــجحٚ  ــ٩هَ، :  ٚثٌٚ  ُ ٌٛد، ٚأغــ ــ ٛؽـًـ، ٚثٌٙ ْ ، ٚثٌٙ ١ٕٚــذج ٕجقٚ  ٕم ٕــ
ٌؽعٗ ة٠ُٕرٌ  ِٟ ز ف قّو عؾ١ٕ  ِٖ ٙو ِجً  ـج :  ه٨٨ٙص ١ٍـزٚ  ؾ٘ج ٓ ٌث عٌح ع ٌ ٌث ١ٟ ّج ّٛٛعز أ  ِ: ، ً هث
ًثٟد ٌفج ٚس، ث  .  22ٗ ، 4ػ، 7ٟ، 7332، د١ٌ

  . 2/031، 7340ٌِٖٚ، ّطذعز ثٌٌٖل١زٟذعز ًِٚٛر عٓ ثٌ، ث٤ٙذٙجٟٔ ِقجٌٝثس ث٤هدجء (2)
   . 222ٗ، 7321، د١ٌٚس، هثً ث٤ٔوٌِ، ٌٕؿ ه٠ٛثْ فْجْ دٓ عجدش، عذو ثٌٌفّٓ ثٌذٌلٛلٟ (3)
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ٍر  ٌَ ٍِْ  دَْى ٌْ إٌَٝ َم مَْٕج ِٕ َّ ـفمٍُُش ثص َهَعجِٟٔ  ُه أف ٌُّ َوِّٕٟ فجٌض ف    (1) وُ ـٌُ

٩َُّفع عٍـٝ  ـُٙ صذُّٕـٛث ٘ـيٖ ٚثٌ َْ ـعٌثء أٔف ّٖ ٘ـيٖ ث٤د١ـجس إؽّـج٨ً أْ ثٌ
ّْ ٕ٘جن لٛرً عؾ١ذًز مف١ّز صٌثفمُٙ ٚصُع١ـُٕٙ عٍـٝ لـِٛي ِـج  ث٤فىجً ٚثعضمُوٚث إ

ٌِ ثٌّٕـــجُ ٚ٘ـــٟ ًٌٚؿ صنضَـــجًُ٘ ِـــٓ دـــ١ٓ ، ٠ضعـــي ً عٍـــٝ غ١ـــٌُ٘ ِـــٓ ّـــجة
مفٝ ، أصٌثدُٙ ُِ  ٍْ  (  2).  صعطُ  ع١ٍُٙ ٚصٍُُّٙٙ ًثةَع ثٌى٩َ فٟ لجٌَخ ٍِٛٚ

ًُ ِــ ِٗ ث٦ِمذــج٠ًُْٛ ِــٓ ث٤َٚثدــوـَٚوــيٌه صُفٞــٟ ث٤لج٠ٚــ ، ٓ ةِــج ٠ٌٚ٠ــ
ٌُ ًَٚٚه ثٌّجء ً إىث عجفَش ثٌذم ٚعمو ثٌٌصُ ٨وضٖـجِف ٚفـجَء ، ِغً ٌِٝح ثٌغٛ 

ٚؽـــز أٚ م١جٔضٙـــج َّ ٚعمجةـــوُ٘ فـــٟ ثٌعضـــجةٌ ٚثٌضّٕف١ـــٌ ٚثٌَٙـــجَ ، ٚثٌضّعٖـــ١ٌ، ثٌ
وٜ ٚأمذـجً ثٌُىٙـجّْ+ ّٚ ـعٌث( 3).  ٚثٌ ّٖ ء ِـٓ ِغـً ٘ـيث ث٨عضمـجه ٚلـو ىوـٌ ثٌ

 :   ومِٛي ث٤َْعٖٝ، فٟ أوغٌ ِٓ ًٙٛرٍ 

ج وٍ فضُّٟٛٔ ًٚدُى َِ ْٓ أِْٝ أعك ٚ  أْفٌدَج  ُ ـٚإّٟٔ ٚ َِ  ١ٌعٍُ 

 ٖ ٌُ ح ظٙ ٌَ ُٞ٠ ّٟ ً ٚثٌِؾّٕ ٌدَج  ٌَىجٌغٛ  ْٖ َِ ْْ عجفَش ثٌّجَء  ج ىْٔذٗ أ َِ ٚ 

 ٌُ ْْ عجفِش ثٌّجَء دجلِ ج ىُٔخ أ َِ ـــــــج غـــــــٓ صعـــــــجف ثٌّـــــــجء إ٨   ٚ َِ ٚ
دجٌِ  ٌَ ُٞ١ (4  ) 

ّْ ث٤عٖــٝ ٠ُنــجٌِ  ِــج ّــذَك ىوــ ٖ عــٓ لٚــز ٝــٌِح ثٌغ ــًٛ وّــج ـإ ٌُ
ٍَ ٌّغــً ٘ــيٖ ثٌعــجهر، صٕجلٍْضــٗ ث٤ُّــطًٛر ٍٜ صــج ــب عــٓ ًفــ ، ٚ٘ــٛ ِٛلــٌ  ٠ُٕذِّ
ُٓ  ٠ُٚٛفٟ ديٌه لٌُٛٗ َْ ٨ ٠ـؤِ ْ  ٕـجعٌَٔج وـج َِقجٌـزَ أ ـٟٛٔ( ٨ٚ  ُّ : )ِٚج وٍ فض
ُّٛٔٙج ةٌٚــ َْ ِؤِٕــجً دج٤ُّــطًٛر ـدّٞــ ثٌّــيُوًٛر ٌــٌأَٜ فــٟ فعٍٙــُ ٛ وــج

ٌِ ِعٙـج+ ج٠ـز ( 5) ثِضوثًهث ِٕطم١ًّج ٌٙيٖ ث٤ّطًِٛر  ٤ّٔٗ ِضؾـجٔ ٌُّ ٚ٘ـٛ دٙـيٖ ثٌ
٠ٚذعُظ دٙـيث ثٌّغـً ث٤ُّـطًٛٞ إٌـٝ ٚثلـعِ ِعَٕـٝ ، ٠ٕضمُو ِقضٜٛ ث٤ّطًٛر

ٌ فٜ ًٍ ٌُ ٠ٌصىْذٗ، ثٌ ٌَ ِٓ فع  .   ٤ٔٗ أهًن دقٛثّٗ أٔٗ ِرٍٛ

ّْ ثٌٖجعٌ ثٌعٌدّ  ـُ أ ًَ ٠ُٚمٍِّذٙـج ٘ىيث ٠ضّٞ ُ٘ ث٤ِـٛ ـ ٟ ثٌمـو٠ُ وـجْ ٠ّقِّ
ٛثح، عٍٝ ُٚؽٛ٘ٙج  ٚ ـج ٠ُؾذٌٔـج ، ٠ٚقِوُ دعمٍٗ إٌِٝ ِعٌفِز ثٌنطأ ِٓ ثٌ  ّ ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٚس، هثً ٙـجهً، إفْـجْ عذـجُ : َ ٌـٗلٌأٖ ٚلـو  ، ثٌو٠ٛثْ، دٖجً دٓ دٌه (1) ٗ ، 4110، 4ٟ، د١ٌـ

227 .   
  . 723ٗ ، 7307، د١ٌٚس، ثٌؾٓ فٟ ث٤هح ثٌعٌدٟ، ٔٙجه صٛف١ك ٔعّز : ٠ٕرٌ (2)

ٞ، عٍٟ ثٌذطً (3) ٌٙج  : ثًٌٚٛر فٟ ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ فضٝ آمٌ ثٌمٌْ ثٌغـجٟٔ ثٌٙؾٌـ هًثّـز فـٟ أٙٛـ
  . 23 ٗ، 7327، 4ٟ، هثً ث٤ٔوٌِ ٌٍطذجعز ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع، ٚصطًٛ٘ج

١ّجْ، ث٤عٖٝ ١ِّْٛ دٓ ل١ِ (4) ٚس، 7ٟ، هثً ثٌىضـجح ثٌٍذٕـجٟٔ، ٌٕؿ ٚصقم١ـك وجًِـ ٍّـ ، ه س، د١ٌـ
 ٗ73  . 

  . 27ٗ ، صٛظ١  ث٤ّطًٛر فٟ ثٌٖعٌ ثٌؾجٍٟ٘، ٚ٘خ أفّو ١ًِٚٗ (5)
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ـفز ّـجدمًج ِّْ ثٌضـٟ ، عٍٝ إعجهر ثٌٕ رٌ فٟ عمجفَضٗ ِٓ مـ٩ي صٍـَه ث٤فىـجَ ثٌّضع
ْ ف١ٗ  .   ثّضنفش دعمٍٗ ٚٔعضْضُٗ دجٌط جةٔ ٚثٌ
ــُك عٍــٝ ث ــٗ ٠ٕطذ ُْ ــُٛي ٔف ــوٞٚثٌم ــجعٌ ثٌٕ جدغــز ثٌَؾع  ٖ ــً ، ٌ ِّّ ثٌــيٞ ُف

ُِعجصذجً ، ؽ٠ٌٌر ٌُ ٠ٌصىذْٙج ُُٖو   :   فأًَهَف ٠ٕ
ْعٌٖثً لَضٍَُٛث َُ٘ي٩٠ًْ  َِ َِ   أَصضٌُْن  ْٓ ُؽَيث ِِ  ٚصُٛعْؤِٟ دمَْضٍِٟ 
َعٕٝ   ُّ ًُ ثٌ ُح ثٌغٛ  ٌَ ْٞ ٌِ ثٌِع١َ  َوَيٌَِه ٠ُ ًُِه ثٌذم ث َٚ ٌَح  ْٖ َِ ـ١ٌَ    (1) ج
ّٞ ّجم٠ٌ عٍٝ ٚٝ ِٟ دّْرٍّز( عٍ آَي إ١ٌٗثٌؾعو ًُ ( ، ِٗ ٌُٚ ٠ُٖـجًن ف١ـ

ّٞ ، أٙــ٩ً  َُ ث٨ّــضٕىجً ــضفٙج ــقٗ ث٨ّ ِّٝ ــٗ ٠ٛ ِ ٌُّ ــٛث/  ٚصذ ث لضٍُ ًٌ ــ ــٌُن ِعٖ )أصض
ــٟ( ــٗ فــٟ ثٌّمجدــً ٠ْــضٕو إٌــٝ أّــطًٛر ثٌغــًٛ دأّــٍٛح ، صٛعــِؤٟ دمضٍِ ٌٚىٕ 

٠ْٕـؾُ ٚثٌقـوط ، ثٌضٖذ١ٗ ـ وّـج ٠فّٙٙـج ٘ـٛ ـ ٠ٚٞـ١  إ١ٌٙـج صقـ٠ٌٛث دـو٠عج
.  فٟ ٚٙفٗ ٌٍغًٛ دـجٌّمًٙٛ ٚثٌـي١ًٌ، ٞ ٠قْٗ دٗ ٠ٚضفجعً ِعٗثٌٛثلعٟ ثٌي

ــٝ ُّعٕ ــًٛ ثٌ ــز ثٌغ ــع فجٌ ــٗ ِ ــجٖ ثٌق٠َٕ ــوِؼ أٔ ــٝ ، فضٕ ــز ٚثفــور إٌ ــَ دٍغ ٌضٌِ
 .   ثٌٌفٜ وّٛل  إْٔجٟٔ ع١ّك

ّٖع٠ٌز صضعـَوٜ وَٛٔـٗ ف١ٛثًٔـج ّٖٛث٘و ثٌ ّٓ فٟ ٘يٖ ثٌ ، إْ ثٌّٕرٌر إٌٝ ثٌؾ
ــوثسِ فــجٌق١ٛثْ وــجْ ّٚــ١ٍضُُٙ ثٌّْغٍــٝ فمــ٠  ٌٍض ع ، ذ١ــٌ عــٓ ثٌعــجهثِس ٚثٌّعضم

: ثٌق١ـٛثْ فـٟ ثٌٖـعٌ  ٚ٘ٛ ِج َمٍُ٘ إ١ٌٗ ثٌوُّوضًٛ فْـ١ٓ ؽّعـز فـٟ وضجدـٗ
ـعٌثء ثٌؾـج١١ٍ٘ٓ ؽعٍُـٛث ٌغـضُٙ ث٨ّـضعج٠ًز ّٚـ١ٍز ، ثٌؾجٍٟ٘ ّٖ ْ  ثٌ إْى ٠َـٌٜ أ

ٕــش عٍــٝ ف١ــجر  َّ ؽّج١ٌــز ٨ّــضفٌث  عــوٍه ِــٓ ثٌعــجهثس ٚثٌض مج١ٌــو ثٌضــٟ ١٘
ُّوث٘ج ٚوجْ ثٌق١ٛثْ، ثٌؾج١١ٍِ٘ٓ   . (2) ٌُْقّضٙج ٚ

 ٌِ ّٟ آمــ ٍٓ ُمٌثفــ ٖ ِــع وــجة ٌُ ّٓ ٨دــو  ٚأْ ٠ــٌصذ٠ِ ىوــ ٚف١ّٕــج ٔــيوٌ ثٌؾــ
ـجعٌ ثٌؾـجٍٟ٘، ٚؽّعـٗ ِغـ٩١ْ، (3) ٚ٘ٛ ثٌُغـٛي ّٖ ، ٚلـو ّـ١طٌَ عٍـٝ ى٘ـٓ ثٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ٞ ـٌـ ــٓ ٠قــٟ ثٌذقض ــو هللا د ــٓ عذ١ ــو د ٞ، ث١ٌٌٛ ـٌـ ــجي ِٚــطفٝ، فّجّــز ثٌذقض ــز ، ٝــذ٠ وّ ثٌّطذع

   . 353 ٗ، 7343، ثٌمجٌ٘ر، ثٌٌفذج١ٔز

ثْ فـٟ ثٌٖـعٌ ثٌؾــجٍٟ٘، فْـ١ٓ ؽّعـز (2) ، ٚثٌض٠ٍٛــع هثً ِؤّْـز ًّـ٩ْ ٌٍطذجعـز ٚثٌٌٕٖـ، ثٌق١ٛـ
   . 703ٗ ، 4171، هِٖك، ٠ًّٛج

ٟ وضجدٗـ (3) غٛي فـ ٓ ٌث ٠ٌفجً ع ٛ ف٩ًٟٚ  ٌصج هِ  ٌّج ً عذو ٌث ووٛض ح وضخ ٌث عٌـ ـج عٕـو ٌث ؽ١ ٌٛٛ ١ّغ ؽّـع ، : ٌث
ـز عِج ٌغمجفز ٌث ٚث  ٟ ٠ًل ث٤هد ٌضج وضخ ث  ٌٚ ١ْ ٌضف وضخ ث  ُٚ ٌمو٠ عٌ ث ٓ ثٌٖ رِ  ٠ٌَ ِجهر غ ي، ف١ٗ  ٚظ١فـز  ٠مٛـ  ٚ:

ـض ي دف غٛـ غ٩١ْ ْأ صمطٓ ٌث ٔج٘يٖ ٌث فـوث ٛثٚ  ـٔج ٌ إىث و ـف ٝ ثٌْ ػ عٍـ ُ صنٌـ ٟ عـ ـجف ٌف١ ٚث ٌذ١ـوثء  ٞ ث ٓ أ ـ١ غ ، ـ ٌث
ْجهث ٖ إف و ٝ صْف ُ فض ً أفو٘ ٘ج صىٍ  دعذظ عم ٌث ـوم٨ٛ، فض  ِٝ ّـ ـج٨ ف١ْ ٗ مذ ـ ـجة٩ ٠ٚٞـ١ ، ٚصنٍذ :  : ل

ـج ٌثة١ٙ ٌعذز ٌ عزِ  ٌذج فٟ ًٙٛر ٖد غٛي غج ـعذ١ز ، صضًٚٛ ٌث ـجس ثٌٖ قىج٠ ٟ ٌث ه فـ ـج صٌـ ْ وّ ٟ لـو صىٛـ ـ ٙف
٠ٚز  ٌ ١ٌٟ ثٌّ ّج ّذعزٚث٤ جُٚ  ٌـ، ىثسً  ٌٖذ ُ ث قـ ٜ ٍد ـج صضغـي ِٙض ـفه ، ٟٚ٘ـ ع٩ّلـز فٟـ لج  ّٜ ٛـ ٚٙص

ِجء و ٟ ، ٌث ـ ١ٌٍ ؾّـ٩١س  ـجس ٌث ٌفض١ ٟ ثمضطـجف ث ْ فـ غـ٩١ ً  ٌث ٚثؿ وّـج ٨ صضٛـ ـيى دج٨عضـوثء عٍٝـ ث٤ً ٚصٍض
ٓٙ ٌّث ٓ أدوث، أع ٍٙ٘ ٝ أ ٓ ٌإ ً ف١ظ ٨ صع١و٘ ّجق ث٢دج ٟ أع ٓ ف ١ٍٙ ٜ ع ثؽع ٚصمذ ٌُ ؽ١ج عٕو  . ٠ ٌٛٛ ١ّغ : ٌث
عٌح ٌهث، ٌث ٍٕٖ ١ْز ٌ ٔٛ ٌض  .  41ٗ ، 7323، ً ث
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ـعذ١ز  ٖ عًٛٞ ثٌيٞ ّجَّ٘ش ف١ٗ ثٌؾّجعـزُ ثٌ ثوُ ث٩ٌٕ  ِٚـج ص٠ٌَٚـٗ ، دفعً ثٌضٌ 
ٍ٘ ٚفىج٠جٍس عُٕٗ  ـعذ١ز ِغٍّـج ة٨ٚ ، ِٓ لٚ  ٖ صَثُي أٙـوثُجٖ فـٟ ثٌغ مجفـز ثٌ

+ٖٚ ًُ  ٛ ًٖ ثٌمُــوثِٝ ٚٙــ  ٛ ــعٌثء ِعــجِه٨ً ًِـــ٠ًَج ، (1) صَٚــ ُّٖ ــقٝ عٕــو ثٌ ْٝ ٚأ
ْغٍٝ فٟ ٔرٌُ٘ وـجٌّٛسِ  ُِ ٚثٌّـٌأر ، ٚثٌقـٌح، ٚثٌق١ـجر، ٚثٌـو ٌ٘، ٌٍقرجٍس 
ْ ٌثح ٚثٌٍ ١ً ٚثٌنٛف دٖى ٗ  ـٚثٌ  .   ًٍ مج

ً أُف١قز دٓ ثٌؾ٩ّؿ ثٌغ ِّٛ ٌـ ِـج ، ٌٚىّٕٗـ ٨ ٠ع١ِٕٗـ، يَ ٛـ٠ُٚ ِٞ فٙٛـ ٠ْضق
ُٛي ِس ثٌضّغـ ًُ فٟ م١جٌٗ ثصؾجَٖ ٘ـيث ثٌىـجةٓ ث٤ُّـطًٛٞ ِٓـ ٔعٛـ ٚث٨ٌضٙـجَ ، ٠وٚ

ثٕ٘ـز ، ٚثٌمَْٛر  ٌ ُٔ صؾٌدـزً مجٙـزً ِـع  ـ٠ٚٚذُغٙج عٍٝ فجٌضِٗ ثٌٕ فْـ١ز ثٌ ٠ُعـج٠
ًٛرٍ . ٌمو غفَج ٚٙـَقج عٍٝـ ٙـ ِقج٨ًٚ ف١ٙج ثّضٕطجَق ثٌو ٌ٘ ٚأعذجَءٖ ـثٌي ثس 
ِٛف ، لجصّزٍ  ٕـ ُٙ ي ثٌيٞ ٠أصٟ عٍٝـ  ِّٛ ُّضغ ََ ٌٙيث ثٌو ٌ٘ ثٌ ََ ٚث٨ّض٩ْ ج ثٌعؾ ٠ٍفُّٙ

٘ـج ٌِّ ٘ج ِٚ ُٛ ُّٙـج، ثٌق١جر دقٍ ٍٟ ـٚأم١ـ، ف١ٍضٙ ث  ٍٔفْـ ـجعٌ فٟـ ٌٙـ  ٖ ُن ثٌ ٌثً ٠ضٌـ
ُّٖعٌثء عٓ ثٌو ٌ٘ دأٌفجٍظ ٕـضٝ ، ٨ ٠ٕضٟٙ أدوثً ، ٌـ٠ٌِ فٙٛـ ثٌـو ٌ٘ ، ٚلو عذٌ  ثٌ

ِجْ ٚثٌٍ    َ ٌٚف ٚثٌَقٛثهط ٚث٤َعٌٚٚثٌ ُّٚ   : (2) ١جٌٟ ٚث٠٤جَ ٚثٌ

ذج ٚثٌو ٌ٘ غٌٛي  ِّٚ ُس عٓ ثٌ ْٛ ــــــ ٙق ـــــــٚٔف ـــــــِ ثٌّ زٌ ـٌِء آٚٔ
  (3) ٛيُ ـضـل

ــجعٌ ثٌمــو٠ُ  ٖ ــ٠ٌٛ ثٌفِّٕــٟ ثٌــيٞ أدوعضـُـٗ ل٠ٌقــزُ ثٌ ْ  فّٕٙــج ٌٙــيث ثٌضٚ  ، إ
ج ٚإ٠قجءً  ًٚ ٜ  ـإٔٗ  ، و ٌٖجع٠ٌضٗ فم٠ـ٨ ٠َُْٕ ، صٖن١ ٌَ م١ـج٨ِس جصُؼ ـٔـ ـف١ّج ٔـ

ٖ عذٟ ثٌيٞ ّجلضُٗ إ١ٌـٗ فىج٠ـجُس ٨ صُقٚـٝ عـٓ  ثٌّؾضّع ف١ٕيثن ِٕٚجِمٗ ثٌ
ــًٛصٙج ثٌِغــ٩١ْ ُٚ ضــٛثٌٟ ٌ ُّ ه٠ــو ثٌ ــن١ُ ٚثٌضٌ  ََ آ١ٌــجِس ثٌضٞ  ثًصْــّش ، . ٚأِــج
ٌٍ ، ثٌُغٛي ًِّ مطـ ُِعـجه٨ً ٌىـ ُٔ ٨ٚ ٠ـ، دٛٙفِٙج  ٖ جعـ ٌفُـ٠ـذط ٌ إ٨ ـ. ِٚـج ثٌ

ـــج ـــ، صٌُؽّجٔ ـــِز ثٌّؾـــجٍ ً ٘ـــيٖ ث٤ٕـــذجؿ ٚثٌمـ٠ُٖى ـــز دٍغ ٚـــ٘ ثٌفٌٛى٠ًٍٛ
ِــَ ٌّ ــوثً ، ٚثٌ ــج ١ٌْــش ٚثّــطزً أد ــٍٛ ٕ٘ ــز، ٚةثٌٌِ ــ١جٌء أ١ٌّٚ ــً إٔ ــ١ِ ، د ٌٚ

ُّٖعٌثء ثمضٌثعٙج ِْ ثٌ ـعذ١ز.، دئِىج  ٖ ج صٕذعُظ ِٓ ثٌـي ثوٌر ثٌ ـج ٌذـجُح  . ٤ٔٙ  .إٔٙ 
 .   ٛٔ ـٌِّْ٘ج ٠ـىيث وّج ٠فـأٚ ٘( 4)ِٓ ؽٌٛ٘ ثٌّعٕٝ.+

  ٖ ُْ أفــوثُط ثٌ ــٌ ــٟ ٌٍٖــجعٌ ثٌعٌدــٟ فــٟ ثٌ ـٌـــٚصمض ثع  ـّنــَْٚ ثٌضٌُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 73ٗ ، 4ػ، ِّٛٛعز أّج١ٌٟ ثٌعٌح عٓ ثٌؾج١ٍ٘ز ٚه٨٨صٙج، ِقّو عؾ١ٕز (1)

  . 731ٗ ، ٕعٌٔج ثٌمو٠ُ ٚثٌٕمو ثٌؾو٠و، ٚ٘خ ثفّو ١ًِٚٗ : ٠ُٕرٌ (2)

ح، ثٌمٌٕــٟ أدـٛـ ٠ٍــو ِقّــو دــٓ أدــٟ ثٌنطــجح (3) ر إٔــعجً ثٌعـٌـ ٚس، هثً ٙــجهً، ؽّٙـٌـ ٗ ، د١ـٌـ

437 .   

ثء ثٌؾ١ّٛـٟ، ثٌٖـعٌ ٚثٌضؾٌدـز، أ١ًٕذجٌو ِـجو١ٍٔ (4) ، هثً ث١ٌمرـز ثٌعٌد١ـز، صٌؽّـز ّـٍّٝ ثٌنٌٞـ
   . 22ٗ ، 7303، ٌذٕجْ، د١ٌٚس
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ًِ ثٌغُ  ٌ فٟ ثٌقـٌح دأفـوثعِٙج، ٚأ٘ٛثٌٙج، ٛي ثٌذٖعزـدٚٛ ُٞ ، ٚآعجً٘ـج، فضق
ـ، ٚفٟ وغ١ٌ ِـٓ ثٌّٛثٝـع ثٌضـٟ صْـضوِعٟ ث٨ّضٖـٙجه دٙـج و ثِـٌُج ـٚلــو ٚف 

ــٕجْـثٌمــ ّْ ٜٛ ثٌَعّــجء ثٌضــٟ ـٚأ١ٔــجح ث٤َغــٛثي ومــِٛر ِــٓ لــ، ١ِ دــ١ٓ ًٍلــز ثٌ
ــٝ ث ــخ عٍ ــج ٌٍضغٍُّ ــجعٌ فــٟ ًّــُ ٙــًٛر ثٌضّٖــذ١ٗ، ٌعــو٠ٚطٍذُٙ ّٖ ـــ ثٌ ، ٠ٚفٍ

ًَُق ٘ـــٟ ثٌُعـــ ـــٕجْ ثٌـــ ِّْ ٚثٌضـــٟ ، ١ْٛ ثٌقـــجّهر ثٌضـــٟ ٨ صٕـــجَـةٚوـــأْ  ٘ـــيٖ ثٌ
و١ٌِ ٚٙـخِّ ثٌٍ عٕـجس عٍـٝ  صُٖـذٗ )صضقو ِع( أ١ٔجَح ثٌُغٛي فٟ ث٦ٙجدِز ٚثٌضـ 

 :   ٛيـ٠م، (1) ث٤عوثء+

ُِٞجؽعٟ   (  2) ٛثيِ ـجح أغِْٕٚٛٔزٌ ًٌٍق وأ١ٔ  أ٠مضـٍُٕٟ ٚثٌٌّٖفُّٟ 

ــٌُٚ ٠قف ِّٖ ُّٖعٌثء دجٌقٌح وئفَوٜ أهٚثِس ثٌ فـٟ  ـٌٚىـٓ ، ٌ فمـ٠ـًِ ثٌ
ُِْـضقذ ز فـٟ ٔفـُِٛ ـٚٙـًٛثً غ١ـ، مٍَمُٛث ٌٙج ٘جٌـزً عؾ١ذـزً  ـلٚجةَو وغ١ٌٍر   ٌ

ضٍم١ِّٙج جي أدـٛ لـ١ٍِ ـلـ، ٚصْى٠ٌٙج ف١ُٙ، ًٛ ِٕٙجـٕ جُ ٌٍُّٕفـُ ١ُٙ٠تْٛ ثٌـفضٌث٘، ُِ
 :   دٓ ث٤ٍَّش

 ٚثٌقٌح غٌٛي ىثس أَٚؽج    ٗ ـضـٗ ف١ٓ صٌّّٛصـأٔى

 (  3) ج ـذٗ دؾعؾـٌث ٚصقْـِ   ٌح ٠ؾو ٟعّٙج ـِٓ ٠يْق ثٌق

دٙـج ِـٓ ، دقم١مز ثٌقـٌح، ٠ٖٚعٌٔج ثدٓ ث٤ٍّش فٟ ٘يٖ ث٤د١جس ٌِّ ٠ُٚم
ٚ٘ـــٛ فــٟ ىٌـــه ٠ٚــًٛ ِــج صٍُقمـــٗ دج٦ْٔــجْ ِـــٓ آ٨َ ، ثٌمٍــٛح ٚثٌٕفــُٛ
ــجٌغٛي ــٝ وٍّــز أٚؽــج  ٚؽع، ِٚٚــجةخ د ــٛر ٠ٚعّــو إٌ ــج ل ؾــج   ١ٌىــْٛ ٌٙ

٠ْــضوعٟ ٌٙـج فجّـضٟ ثٌــيٚق ، وّـج ٠عضّـو عٍــٝ صٖـذ١ٙجس ١ّ٘ٚـز، (4) ثٌضـأع١ٌ
   .(5) ٤ّٔٙج ٌِصذطضجْ ِعج، ٚثٌذٌٚ

ظـً ٌـٌهؿ ، وّعضمـو أّـطًٛٞ، ٚلو ثّضعجْ أوغٌ ِٓ ٕجعٌ دـجٌغٛي
، ٚثٌضّٕـع، دىـً ِـج صٍّىـٗ ِـٓ أٚٙـجف ثٌغّـٛٛ، ِٓ ثٌَِٓ ًَِثً ٌٌٍّأر

، ٕٚ٘ـج صىّـٓ ع٩لـز ثٌّٖـجدٙز، ٙـٟ ِضٍٛٔـز وـجٌغٛيف، ٚثٌغٛث٠ـز، ٚثٌضرجٌ٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ فـٟ ثٌٖـعٌ ثٌعٌدـٟ لذـً ث٦ّـ٩َ، إدٌث١ُ٘ ِقّو عٍـٟ (1) ُ، ثٌٍٛـ ُٚ دٌـ ثدٍِ، ؽٌـ ، ٌذٕـجْ، ٌٟـ

ٟ7 ،4117 ، ٗ452 .   
ث١ُ٘ ثٌـو٠ٛثْ ـ صقم١ـك ِقّـو أدٛـ ثٌفٞـً، ثٌِج ثٌمـ١ِ (2) ، 4ٟ، ٌِٚـ، ِطـجدع هثً ثٌّعـجًف، إدٌـ

   . 33ٗ ، 4ق، 7302

ؿ ِقّـو ٕـجوٌ ٚعذـو ، ثٌّفٞـ١ٍجس، ثٌّفًٚ ثٌٞـذٟ، ثٌّفًٞ دٓ ِقّو دش ٠عٍٟ (3) صقم١ـك ٌٕٚـ
   . 422ٗ ، 15ق ، 7302، ٌِٚ، هثً ثٌّعجًف، ث٩ٌَْ ٘جًْٚ

 452ٗ ، َث٤ّطًٛر فٟ ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ لذً ث٩ّ٦، أفّو إّّجع١ً ثٌٕع١ّٟ : ٠ٕرٌ (4)
جء ثفّـو ّـ١ٍُ عذـو ، صٛظ١  ثًٌّٛٚط فٟ ٕعٌ عوٞ دٓ ٠ٍو أٌعذجهٞ ٚأ١ِز دٓ أدٟ ثٌٚـٍش (5) ّٕـ

 . 454ٗ ، 4112، فٍْط١ٓ، ٔجدٍِ، ؽجِعز ثٌٕؾجؿ ث١ٌٕٟٛز، ِيوٌر ِجؽْض١ٌ، هللا
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٠ٚٚوق ثٌذعـو ث١ٌّغٌٛـٛؽٟ ثٌـيٞ أٚفـش دـٗ ثٌـيثوٌر ثٌؾّجع١ـز ٌٍٕـجُ عـٓ 
فضــٌثُ٘ فــٟ ، ٚصنــ١ٍُٙ ثٌفٕــٟ، ٚثلضذْــٗ ثٌٖــعٌثء دفىــٌُ٘ ثٌّضــٛصٌ، ثٌغــٛي

ُ ٚثٌقّخ ٚثٌمط١عز، ٠غ١ٌْٚ ِعجٟٔ، فو٠غُٙ عٓ ثٌْٕجء ٠ٕٚضٙـْٛ إٌـٝ ، ثٌرٍُّ
َِ ٠ٍفّٙج ثٌ  :   لجي ثٌِج ثٌم١ِ، ٚثٌنٞٛ  ٚثٌٖىٜٛ، عؾَأفج١ّ

ْْ دَوث ٌَه ِٕٙج  ًُّ أُٔغٝ ٚإِ ذّٙج ـآ٠ـــــــــزُ ثٌقـــــــــخِّ ُفـــــــــ  و
ًُ ـ١ْضَعـم ٛ (1  ) 

فجٌرـجٌ٘ ٌـ١ِ ، ٚثٌٌّأر ثٌن١ضعًٛ ٟ٘ ثٌضٟ ٨ صوَٚ عٍٝ فجي ٚثفور
ٚوـيٌه ٘ـٟ ، إٔٙج وجٌٌْثح ٠قْذٗ ثٌرّتْ ِجء ً، أٚ إْ ٕتش لً، وجٌذجٟٓ

 .   فضٝ إٔٙج ٨ صوَٚ عٍٝ فجي ٚثفور، تجس ٕضٝثٌغٛي صضًٚٛ ٌٕج فٟ ١٘

ِٚٓ إٌٔٙ ث٦ٕجًثس ثٌّؾج٠ٍز إٌـٝ ٘ـيٖ ثٌّعـجٟٔ ِـج ًٚه فـٟ دـٌهر 
 :   وعخ دٓ ١ٌٍ٘ ث١ٌٌٖٙر

 ٛي ـوّج صٍْٛ فٟ أعٛثدٙج ثٌغ ٙج ـفّج صوَٚ عٍٝ فجي صىْٛ د

 ٌثد١ًـّش إ٨ وّج ٠ّْه ثٌّجء ثٌغـ٨ٚ صّْه دجًٌٛٙ ثٌيٞ ٍع

 ( 2) ١ًـجٟـِٚج ِٛثع١و٘ج إ٨ ث٤د ج ِغ٩ وجٔش ِٛثع١و عٌلٛح ٌٙ

٠ْضنوَ ٌٙج ِعـجٟٔ ثٌضمٍـخ ، ِٚٓ أؽً آْ ٠ٚ  ٌٕج ثٌٖجعٌ ٙجفذضٗ
ـش ٌـٗ ٙـًٛصجْ ٚثٌٛثٝــ أٔـٗ، ٚثٌضقٛي ِٓ ٚٝع ٤مٌ : ٙـًٛر  ))صّغٍ 
ٚٙــًٛر ثٌغــٛي ِٞــٍٍز ث٤عــٌثح فــٟ دطــْٛ ، عٌلــٛح ِنٍــ  ثٌٛعــٛه

ــجفٟ ــز، ثٌف١ ــج٠ًل ثٌؾج١ٍ٘ ــٓ ص ــج ِ ــ، ٙــًٛر ٌٙ ــٟ أٙــذقش ِ غ٩ ٠ٞــٌح ف
ًٚٙٛر ِٓ مٌثفجس ثٌؾج١ٍ٘ز وجْ ٌٙج ث٤عـٌ ثٌفعـجي فـٟ ِن١ٍـز ، ث٦م٩ف
   .(3)أدٕجةٙج(( 

ٚ٘ـٛ ٠ضـيوٌ ّـعجه دعـوِج ، ٌمو ٨فـش ٙـًٛر ثٌغـٛي فـٟ ى٘ـٓ وعـخ
ــٗ ــٟ ِفٌل١ ــٌ ثٌٖــ١خ ف ــجَ ثٌنــٛثٌٟ ، ظٙ ــٓ أ٠ ــأُ ٚثٌقْــٌر ِ ٚأٙــجدٗ ث١ٌ

ــز، ثٌّجٝــ١جس ــز ثٌٚــًٛ ص، ِّٕمــز ث٤ؽــَثء، فٙــجٟ٘ ِض٠َٕ ــٝ ِضٍٛٔ عّــو إٌ
 .   ٚصٍٙىٗ، ٌىأّٔج ص٠ٌو أْ صغضجٌٗ، ٗةإغٌث

، إْ ٙـًٛر ثٌّـٌأر /ثٌغــٛي ٕـجعش وغ١ـٌث فــٟ ٕـعٌٔج ثٌعٌدـٟ ثٌمــو٠ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح، ِقّٛه ٕـىٌٞ ث٤ٌّٛـٟ (1) ثي ثٌعٌـ فٗ ٚٙـققٗ ٚٝـذطٗ ، دٍٛـ  ث٤ًح فـٟ ِعٌفـز أفٛـ ٌٕـ
   312ٗ ، ه/س، ثٌمجٌ٘ر، ِقّو دٙؾش ث٤عٌٞ

، هٟ، ثٌمـجٌ٘ر، ثٌوثً ثٌم١ِٛز ٌٍطذجعز ٚثٌٌٕٖـ، ث٨ِجَ ثٌْىٌٞ : ٌٕؿ، ثٌو٠ٛثْ، وعخ دٓ ١ٌٍ٘ (2) 

7351 ، ٗ21 .   
  . 222ٗ ، 7ِؼ ، ثٌّٛؽَ فٟ ث٤هح ثٌعٌدٟ ٚصج٠ًنٗ، فٕج ثٌفجمًٛٞ (3) 



 لباػٕ عبذ الكادسأ .    219

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

فـٟ ، ُٚعوس عٕو ثٌىغ١ـ٠ٌٓ صم١ٍـو٠ج ف١ٕـج ٚؽـخ عٍـٝ ثٌٖـجعٌ أْ ٠مضفـٟ أعـٌٖ
فىـجْ ، ٨ ٠ضـ١ـ ىوـٌ أّـّجء ثٌٚـجفذجس ٚثٌقذ١ذـجس، ٠ّٚ ثؽضّجعٟ ِٕغٍك

 .   ٚثٌٌَِ أهٚثصٗ ث٨د٩غ١ز ٚث٤ٍّٛد١ز فٟ ىٌهٚثٌّؾجً ، ثدضىجً ثٌى١ٕز

٨ًصذجٟٙــج ٙــفجصٙج ، أِــج ثٌط١ــًٛ فٍٙــج إٕــجًثس فــٟ ًِٛٚعٕــج ثٌمــو٠ُ
ــجٌُ ثٌْــّجء ــٝ، دع ــك ث٤عٍ ــٟ فٞــجء ث٤ف ــك ف ــٝ ثٌضق١ٍ ــوًصٙج عٍ ــيث ، ٚل ٘ٚ

٠ًَِٚضـــٗ ، ةٌٚىـــٓ ٌىـــً ٟـــجةٌ ِـــٓ ثٌط١ـــًٛ ١َِّثصـــٗ ثٌنجٙـــز، ٕـــأٔٙج
ٚدقىُ ِج ثلضـٌْ فـٟ أى٘ـجْ ثٌٕـجُ ٚثٌّعٕٝ ث٩ٌٍَّ ٌٗ دقىُ صٍه ثٌٚفجس 

ــجي ٚث٤ّــج١ٌٟ دق١ــظ صٚــذـ  دٖــأٔٗ ِــٓ مــ٩ي ثٌضؾــجًح ٚثٌقىــُ ٚث٤ِغ
ثٌط١ًٛ ِـٓ مـ٩ي إّـمجٟ عـجٌُ ث٦ْٔـجْ ع١ٍٙـج ّٚـ١ٍز ِـٓ ّٚـجةً ثٌضعذ١ـٌ 

 ( 1) عٓ ثٌعجٌُ ث٤ًٟٝ ٚٔرجِٗ+

ٚوجْ فْـخ ٍعّٙـُ ، ٠عّو ثٌغٌثح ف١ٛثٔج ِموّج عٕو ثٌعٌح ثٌموِجء
 . (2) فٙٛ ٠قّـً ًّـجٌز ِـٓ ًٚثء فؾـخ ثٌغ١ـخ، ثٌٌّٕو أٚ، إٔذٗ دجٌىج٘ٓ

))إٔــأَ ِــٓ  أِغــج٨ وغ١ــٌر صضعٍــك دــجٌغٌثح ِــٓ لذ١ــً( 3) ٚلــو ىوــٌ ث١ٌّــوثٟٔ
ٚ))أعــَ ِــٓ ، غــٌثح(( ٚ))أدٚــٌ ِــٓ غــٌثح(( ٚ))أمــو  ِــٓ غــٌثح((

ثٌغـــٌثح ث٤عٚــــُ(( ٚ))أٙــــفٝ ِــــٓ عــــ١ٓ ثٌغــــٌثح(( ٚ))أٍ٘ــــٝ ِــــٓ 
ٝ ٚثٌض١ّْجس ثٌنجٙـز دـٗ  إّٔـج . ٠ٚي٘خ أدٛ عغّجْ دأْ ٘يٖ ثٌىٕ غٌثح((

ٟ٘ دم١ز دجل١ز ِٓ ثٌٌٍِٛ ثٌمو٠ّز ثٌّضٍٚز دجٌغٌثح فٟ إٟجً ف١جر ثٌعـٌح 
ٚ٘ـيٖ ثٌٚـفجس صعضذـٌ ع٩ِـز أٚ ، فٟ ِْـجوُٕٙ ِٚٛثٝـع ثٔضمـجٌُٙ، ثٌذو٠ٚز

   . (4) عُ فٟ م١جٌُٙ ثٌٖعٌٞ، ًَِث ٚه٩١ٌ فٟ ف١جصُٙ ثٌو١ٕ٠ز

١ٕ٠ـــز ٙـــًٛث عو٠ـــور صُذـــٌٍ ث٦ٕـــجًثس ث٤ّـــط٠ًٛز ٚثٌّعضمـــوثس ثٌو
فٙــٛ ٔــي٠ٌ ٕــؤَ ٚلط١عــز  ٨ًصذجٟــٗ ، ٌٍغــٌثح فــٟ إٔــعجً ثٌعــٌح ثٌمُــوثِٝ

ــجٌّٛس ــج٩ٌٙن ٚد ــز، د ٌَ ٌّعــجٟٔ ثٌن١جٔ ــ ــز، ًِٚ ــٌثق، ٚثٌغــوً ٚثٌغٌد ، ٚثٌف
ُّطٍُع عٍٝ ٕـعٌٔج ثٌؾـجٍٟ٘  ٚوً ثٌٚفجس ثٌضٟ ٠ؾْو٘ج ثٌٍْٛ ث٤ّٛه . ٚثٌ

ٌضـٟ صٕجٌٚـش ثٌغـٌثح ٨ ٠نفٝ ع١ٍٗ ىٌه ثٌىُ ثٌٙجةً ِٓ ثًٌٚٛ ثٌّىًٌٚر ث
ــز صٛٝـــ ٘ــيٖ ثٌ، وّــجهر أّــط٠ًٛز ــّٗٚــأوضفٟ دأِغٍ ــ  ، ضٛؽُّ ٚصٖــٌؿ و١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 343ٗ ، 7ػ، ِّٛٛعز أّج١ٌٟ ثٌعٌح عٓ ثٌؾج١ٍ٘ز ٚه٨٨صٙج، ِقّو عؾ١ٕز (1) 
   . 371ٗ ، ٔفْٗثٌٌّؽع  (2)

، 7355، صقم١ـك ِقـٟ ثٌـو٠ٓ عذـو ثٌق١ّـو، ِؾّـع ث٤ِغـجي، ث١ٌّـوثٟٔ، أدٛ ثٌفًٞ أفّو دٓ ِقّو (3)
   . 22ٗ ، 4ػ

ٚ دـٓ دقٌـ ) ثٌق١ٛثْ، ثٌؾجفع : ٠ٕرٌ (4) ، 7322، صقم١ـك عذـو ثٌْـ٩َ ٘ـجًْٚ(، أدٛـ إّـقجق عٌّـ
  . 271ٗ ، 3ػ
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. ِّٚج ٠ٌٜٚ عـٓ ثدـٓ ثٌىٍذـٟ  ٚٙجغٙج فٟ أّج١ٌخ ِضٕٛعز صّغٍٙج ثٌٖجعٌ
أْ ٚفوث ِٓ فؾ١ؼ ةعه+ إىث مٌؽٛث لّوِٛث أِجُِٙ غ٩ِـ١ٓ أّـٛه٠ٓ ِـٓ 

 :   ٚأًهف ٠ٌههثْ، أِجَ ًوذُٙ، غٍّجُٔٙ

 ٔقٓ غٌثدج عه

 عذجهن ث١ٌّج١ٔز، إ١ٌه عج١ٔزعه 

 (  1) و١ّج ٔقؼ عج١ٔز

))عٕـوِج فـٌ ، ٘يٖ ثٌض١ٌّٔز ثٌٖعجة٠ٌز ِْـضّور ِـٓ ٟمـِ ه٠ٕـٟ لـو٠ُ
هعـج ع١ٍـٗ ٔـٛؿ فىجٔـش ثٌٍعٕـز ّـذذج فـٟ ّـٛثه ، ٘جًدج ِٓ ٔٛؿ ٌُٚ ٠عو إ١ٌـٗ

ــٗ صمــجعِ فــٟ ٔؾــور ث٦ْٔــجْ ، ٌٛٔــٗ وّــج ل١ــً إْ ّــذخ ّــٛثه ٌٛٔــٗ ٘ــٛ أٔ
ٚلـش ِـج أدـ١ٜ عـُ صقـٛي إٌـٝ ثٌٍـْٛ ث٤ّـٛه  ٠ٚعضمو دأْ ثٌغٌثح وـجْ فـٟ

ٚصٖــذ١ٗ ثٌعذــو٠ٓ ( 2).((  دْــذخ ٕــمجةٗ أٚ ّــذخ ثٌٍعٕــز ثٌضــٟ أٌَٔٙــج دــٗ ٔــٛؿ
فعـً ِمٚـٛه ِـٓ لذ١ٍـز عـه ، ث٤ّٛه٠ٓ دـجٌغٌثح ٚصمـو٠ّّٙج عٍـٝ ثٌٌوـخ

ـــج ـــٌ عـــٓ مطج٠ج٘ـــج ٚآعجِٙ ـــٗ ثٌضعذ١ ـــٓ م٩ٌ ـــٌثه ِ ـــٗ د٩غـــز ، ٠ُ ـــوي ع١ٍ ٚص
ٌضـٟ دـوًٚ٘ج صق١ٍٕـج عٍـٝ ٠ًَِـز ١ٌٔٛـز )ثمض١جً عذو٠ٓ أّٛه٠ٓ( ٚث ثٌقجهعز

فـٟ ٙـفجس ث٤فعـجي ثٌنذ١غـز  إ٠ـيثٔج ، دئؽٌثء ثٌضٛفو د١ٓ ثٌعذو٠ٓ ٚثٌغٌثد١ٓ
))ٚوــأْ ثٌمذ١ٍــز صمــوَ ثٌعذــو٠ٓ ث٤ّــٛه٠ٓ  دّٛلــ  ثعضٌثفــٟ دــجلضٌثف ث٦عــُ

لٌدــج١ٔٓ ٠عٌٝــجْ دْــٛثهّ٘ج ، ثٌٍــي٠ٓ ٠ٖــذٙجْ ٌــْٛ ثٌغــٌثح فــٟ ّــٛثهّ٘ج
ٚ٘يث ثٌطمـِ ٠ٖـذٗ إٌـٝ  . (3)ٌٗ دجٌضطٌٙ ِّٕٙج(( فضطٌٙ أِجَ ث٦، آعجَ ثٌمذ١ٍز

عــٓ ثٌطمــِ ثٌــيٞ ٠مــجَ ٧ٌٌــٗ ، فــو دع١ــو ِــج ُىوــٌ فــٟ ث٤ّــطًٛر ث١ٌٛٔج١ٔــز
 .   ٠ٚمٚو دٗ ثٌضطٌٙ، أدٌٛٛ فٟ أع١ٕج

٠ٌصذ٠ ثٌغٌثح فٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ ث٤ٕعجً دّٛٝـٛعجس ثٌفـٌثق ٚثٌن١ذـز 
ثي ثٌغــٌثح ٨ ٠ضــٛثٔٝ فــٟ ثّــضعجًر أفــٛ، فٙــيث عٕضــٌٖ ثٌعذْــٟ، ٚث٦فذــجٟ

ٌضْٕـؾُ ِـع فجٌـٗ ، ثٌذجعغز عٍـٝ ثٌٍعٕـز ٚثٌضط١ـٌ ٚث٤ٌـُ، ٚفٌوجصٗ ٚٙٛصٗ
ــج أِــٌثْ أّجّــ١جْ، ثٌّٞــطٌدز ّٚــٛثه ثٌنــجًػ ، : ّــٛثه ثٌذٖــٌر ٠ضمجىفٙ
، ٚعذٍــــز ٨ ٠ؾــــو ٠ٌٟمــــج إ١ٌٙــــج، ٤ْٚ ثٌذــــ١ٓ ٨ؿ فــــٟ ث٤فــــك، دــــجٌغٌثح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جَ، ٖــجَ دــٓ ِقّــو دــٓ ثٌْــجةخثدــٓ ثٌىٍذــٟ أدـٛـ ثٌّٕــيً ٘( 1) ، 3ٟ، صقم١ــك أفّــو ٍوــٟ دجٕــج، ث٤ٙـٕـ

   . 1ٗ، 7335، هثً ثٌىضخ ث٠ٌٌّٚز، ثٌمجٌ٘ر
ثط ثٌعٌدـٟ، ثٌذجٓ فْٓ ٚث١ٌٍْٟٙ ِقّـو صٛف١ـك (2) ، هثً ثٌؾ١ـً، 7ٟ، ثٌّعضمـوثس ثٌٖـعذ١ز فـٟ ثٌضٌـ

  . 310ٗ ، ه/س، د١ٌٚس
، ث٨ِـجًس، ثٌٖـجًلز، ِؾٍز ثٌٌثفو، ٠ْٛزصؾ١ٍجس ١ِغٌٛٛؽ١ج ثٌغٌثح فٟ ثٌمٚز ثٌٕ، ٍغ٠ٌش مجٌو (3)

  . 735ٗ ، 4171ِج٠ٛ ، 753ثٌعوه 
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ّـٝ ٌـُ ٠ذـك ٌـٗ غ١ـٌ ث٤، ٚثٌّأّـجر ٕٚـ١ىز، فجٌٛٙٛي إ١ٌٙـج دـجس ِْـضق٩١
 :   ٚثٌٖؾٓ

 َٓ َٓ  ظَـَع ي٠ ل   فَـٌثلَُُٙ ثٌـ  َٛ ُُ ـأَصَ ِٙ َؽـٌٜ دِذ١َِٕ َٚ  ثٌُغٌثح ث٤َدمَعُ  ُع 

ٌِقُ  ْ   ثٌَؾٕجؿِ  َفـ ِٗ  ٌِق١َٟ َوأَ ِّ أ ًَ   ِْ ًِ  َؽـٍَّج ٔ   دِـج٤َمذج  ٌَِٛعُ  َ٘

َؽـٌصُُٗ ـف كَ  أ٨َّ  ََ ٌِّ ُّٖ  ٠ُـفَ ـَ   ُٗ ـُعـ ٠ُـٚذِ َٚ  عُ ـؾـ٠َضَفَ  ٚثِفوثً  أَدَـوثً 

  ْ َٓ  إ ي٠ ُِٙ  ٌٟ َٔـَع١شَ  ثٌـ    دِفٌِثلِ
ََ  ١ٌٍَٟ أٌََّٙٚث ُُ٘  (  1) فَأََٚؽعٛث ثٌضَّج

٠ٚعّـو إٌـٝ ، ٠ْٚضنوَ ثٌفعً ٝعٓ ٌـيٌه، ٠يوٌ عٕضٌر ًف١ً ث٤فذز
فٙٛ ِْٕٛي ث٠ٌٌٔ ٨ ٘ـُ ٌـٗ ، ))د١ٙتز دٖعز ِٕٚرٌ و٠ٌٗ ص٠ٌٛٚ ثٌغٌثح

ٌّٛلــ  دولــز   ٌٚىــٟ ٠ٚــ  ث( 2)إ٨ ث٦ٔــيثً دــج٤فَثْ ٚصف٠ٌــك ث٤فذــز(( 
ــع ــْٛ ثٌغــٌثح ث٤دم ــٗ ٌ ــٟ  ٠ٞــ١  ٌ ــ١ٜ ٚث٤ّــٛه(   ف ــ١ٓ ث٤د )ثٌّــ٠َؼ د

ــز ــجًق ٌعذٍ ــ١ٓ فــ٠َٓ ِف ــيٌه ث٦فْــجُ ثٌّــَهٚػ د ِٚــضّٓ ٌٙــج ، إٕــجًر ٌ
. ٚلو ٕىً ثٌغٌثح وٌَِ أّـطًٛٞ دٖـىٍٗ ٌٚٛٔـٗ  دجٌٕٙجء ٚثٌق١جر ثٌْع١ور

ج فٟ ٕعٌ عٕضٌر ًّ ٠ْٕـقخ ، )ٌِوـَٞ( ثّضؾجدزً ٌّٛٝٛ  ىثصـٟ، ًثفوث ِٙ
)ّـٛثهٖ( ثٌـيٞ وـجْ ّـذذج فـٟ إدعـجهٖ ٚثّـضذعجهٖ ِـٓ  عٍٝ ِأّـجصٗ ثٌنجٙـز

. فـجٌغٌثح أٙـذـ ِعـجه٨ ِٛٝـٛع١ج  ٌٟٚه أ٘ـً عذٍـز ًٚفٞـُٙ ٌـٗ، أد١ٗ
 .   ٌّأّجر ثٌٛؽٛه عٕو عٕضٌٖ

ـــجٌغٌثح ثصْـــّش  ـــز ثٌٖـــجعٌ د ـــقش ثٌٖـــٛث٘و ثٌْـــجدمز أْ ع٩ل  ٝ ٚ
ثٌٖـعٌثء  ٚلـو ثًصْـّش فـٟ ِن١ٍـز، دطجدعٙج ثٌو٠ٕٟ ثٌنٌثفٟ ٚث٤ّطًٛٞ

فمــو ٌؾــأ ثٌٖــعٌثء ، ٌٚــٓ ٔق١ــو عــٓ ٘ــيٖ ثٌفىــٌر وغ١ــٌث، أدعــجه ٘ــيٖ ثٌع٩لــز
٠ىٌ٘ٛٔٙـــج ، ٌٍغـــٌثح ٠ْـــضنوِٛٔٗ ٌٍضعذ١ـــٌ عـــٓ ًج٠ـــضُٙ ٌٚـــفجس ِٖـــ١ٕز

 .   وجٌن١جٔز ِغ٩ ً، ٠َٚهًْٚ ِٓ ٠قٍّٙج

٠ْضٍُٙ أ١ِز دٓ أدٟ ثٌٍٚش لٚز ٔٛؿ ع١ٍٗ ثٌْـ٩َ ٚم١جٔـز ثٌغـٌثح 
صمـٛي إْ ثٌـو٠ه وــجْ ، ٌـو٠ه ٚثٌغــٌثحدط٩٘ـج ث، ٠ٚـٌٚٞ لٚـز أمــٌٜ، ٌـٗ

ــو٠ّج ٌٍغــٌثح ــجٖ أؽــٌٖ، ٔ ــُ ٠عط١ ــو مّــجً ٌ ، ٚأّٔٙــج ٕــٌح ثٌنّــٌ ِعــجً عٕ
فنـجْ ، ًٚ٘ٓ ثٌو٠ه عٕو ثٌنّـجً، ٚى٘خ ثٌغٌثح ١ٌأص١ٗ دجٌغّٓ ف١ٓ ٌٕح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ٖ ثْ عٕضٌـ ٌٟ، ـ ه٠ٛـ ٗ ، 7311ِطذٛعـجس ثٌّىضـخ ث٦ّـ٩ِٟ ، صقم١ـك ٚهًثّـز ِقّـو ّـع١و ِٛـ

404 ،403  

ح فـــٟ ثٌؾج١ٍ٘ـــز، ثٌقـــجػ فْـــٓ فْـــ١ٓ (2) ٚس، ث٤ّـــطًٛر عٕـــو ثٌعــٌـ ثٌّؤّْـــز ثٌؾجِع١ـــز ، د١ــٌـ
  . 750ٗ ، 7332، ه/ٟ، ٌٍوًثّجس ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع
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 :   ٚ٘يٖ أد١جصٙج، فذمٟ ِقذّٛج عٕو ثٌنّجً، ثٌغٌثح ثٌو٠ه

فأٚف١ــــش ٌِ٘ٛٔــــج ٚمٍفــــج   ٌِٕٚ٘ز عٕو ثٌغٌثح فذ١ذٗ 
 ِْجد١ج

 فألذً عٍٝ ٕجٟٔ ٚ٘جن ًهثة١ج أهي عٍٟ ثٌو٠ه ثٟٔ وّج صٌٜ 

 ٨ٚ ٔٚفٙج فضٝ صؤح ِتد١ج ثِٕضه ٨ صٍذظ ِٓ ثٌوٌ٘ ّجعز 

ــــج   فٌه ثٌغٌثح ٚثٌٌهثء ٠قٍٖٛ  ــــو٠ه ٚعــــوث وجىد ــــٝ ثٌ ثٌ
 ٚثِج١ٔج

 أٚفٟ غوث ٔقٛ ثٌقؾ١ؼ ثٌغٛثه٠ج  ف٩ صذضأُ إٟٔ ِع ثٌٚذـ دجوٌث

ٌّح ٌٙمز  ــج غــٌثح ٘ــً ّــّعش  فٍّج ثٝجء ثٌٚذـ ٟ أ٨ ٠
 ٔوثة١ج

ٚأَ ثٌغــٌثح ٠ٞــٌح ث٨ًٛ وٍٙــج عض١مــج ٚأٝــقٝ ثٌــو٠ه فــٟ ثٌم١ــو 
 عج١ٔج

 ٚٔجهَ ٔوِجٔج ِٓ ثٌط١ٌ غج٠ٚج ٗ ـفيٌه ِّج أّٙخ ثٌنٌّ ٌذ

 ( 1) ٔو٠ُ غٌثح ٨ ٠ًّ ثٌقٛث١ٔج ِٚج ىثن إ٨ ثٌو٠ه ٕجًح مٌّر 

، ِٟج ِٓ ٕه إٔٔـج أِـج لٚـز ٕـع٠ٌز دـجٌّعٕٝ ثٌقـوثعٟ ٌٍؾـِٕ ث٤هدـ
٠ٚذـــٌٍ ثٌقـــٛثً ، فجٌضٌلـــخ ٚثٌضٖـــ٠ٛك ٠ْـــ١طٌثْ عٍـــٝ ثٌقـــوط ثٌٖـــعٌٞ

٠َ٠ٚـو ِـٓ صم٠ٌـخ ثٌٚـًٛر ثٌٖـع٠ٌز إٌـٝ ى٘ـٓ ، ثٌّٕٟٞ عٌٕٚث ١ِّٕٙـج
ٚصّغــً ث٤دعــجه ثٌم١ّــز ثٌّنضٍفــز فــٟ ثٌمٚــز ِــٓ مــ٩ي ث٨ّــضٍٙجَ ، ثٌمــجًا

 .   ٠ٕٟ ٌٍمٚزث١ٌّغ١ٌٛٛؽٟ ثٌضج٠ًنٟ ٚثٌوِّ 

 :  عِٔخ اُوٍٞ ٝ
ــٜٛ إْ ثٌمٚــ١ورُ ثٌعٌد ــِخ ٚثٌمِ ــَظ عــٓ ثٌغ١ْ ــجًثً ٚأفجه٠ ــش أمذ ــزُ فٍّ ١

 ّٟ ّٓ ٚثٌِغـــ٩١ْ ٚثٌق١ٛثٔـــجس ىثِس ثٌذُعـــو ثٌُنٌثفـــ ٚعـــوهثً ِـــٓ ، ثٌنف١ّـــز ٚثٌؾـــ
ُّضؾيًِّر فٟ ثٌعم١ٍِز ثٌعٌد١ـز ّٖعذ١ز ثٌ ُّعضموثس ثٌ ىثس ثٌٕـَٚ  ث٤ّـطًٛٞ ، ثٌ

ً٘ج ٠ُٚٞــفٟ ع١ٍْٙــج فىــ، دج٤ّــجُ ِّٛ ّٟ ٠ُٚــ ــجعٌ ثٌؾج٘ـــٍ ّٖ  ٌٖـٚثٌ ضــٟ ًثَؿ ثٌ
ــ ــٓ دٙــج، ١جٌٗـَٚم َِ ــَ  آ ــِز ِٛثل ــجً ، فٙــٟ دّغجد ــعٌ ، ِٚجًّــٙج ع١ٍّ ّٖ ٚوــجْ ثٌ

ْْ ٔؾضـََا ِٕٙـج ِـج ٠ٖـُٙو عٍـٝ  ٌآصٙج ثٌعجوْزـصٌؽّجَٔٙج ِٚ . ٚوـجْ ع١ٍٕـج أ
ــج ، ٚصٛٝــ١قٙج، ٚفْــذُٕج فــٟ ىٌــه ثٌضّع٠ٌــ  دٙــج، ٛيـِــج ٔمــ ــع مٍف١جصِٙ ٚصضذُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 2ٗ ، د١ٌٚس، ِىضذز هثً ثٌق١جر، ثٌو٠ٛثْ، أ١ِز دٓ أدٟ ثٌٍٚش (1) 
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ٚعذـٌ ، جعٌ ثٌمـو٠ُثًصت٘ج ثٌٖ، د١ٍغز عُ صٖىٍٙج فٟ ًٙٛ ف١ٕز، ث١ٌّغٌٛٛؽ١ز
ٛٗ ثٌٛثًهر إ١ٌٕج، ِٓ م٩ٌٙج عٓ ه٨ٌز ِج  .   وّج صذو س ٌٕج ِٓ م٩ي ثٌُّٕٚ

 :  قائمُ املصادز واملساجع
ثط ثٌعٌدـٟ، ًٍِٛ ٚأّج١ٌٟ فٟ ثًٌّٛٚعـجس ثٌٖـعذ١ز، ـ ًٚثُ عذو ثٌفضجؿ 1   ، 7331، ِؾٍـز ثٌضٌـ

02  . 
 .   7330، ثٌى٠ٛش، ٍز عجٌُ ثٌّعٌفٍّْ، ٕعٌٔج ثٌمو٠ُ ٚثٌٕمو ثٌؾو٠و، ـ ٚ٘خ أفّو ١ًِٚٗ 4
 .   4177، هِٖك، ٠ًّٛز، ثٌٕج٠ج ٌٍوًثّجس ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع، ثٌعمً ثٌٖعٌٞ، ـ مَعً ثٌّجؽوٞ 3
، ثٌمـجٌ٘ر، هثً ّـ١ٕج ٌٌٍٕٖـ، ث٤ّطًٛر فٟ ثٌٖـعٌ ثٌعٌدـٟ لذـً ث٦ّـ٩َ، ـ أفّو إّّجع١ً ثٌٕع١ّٟ 2

 .  7335، 7ٟ ، ؽ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌعٌد١ز
هر، 4ٟ، هًثّــز فٞــج٠ًز ِمجًٔــز، ث٤ّــج١ٌٟ، و وّــجي ٍوــٟأفّــ:  ـ ٠ُٕرـٌـ 5 ٚس، هثً ثٌعـٛـ ، د١ـٌـ

7313   . 
ٌثءر فـٟ ثٌّىٛٔـجس ـلــ  أعٌ ثٌضٌثط ثٌٖعذٟ فٟ صٖى١ً ثٌم١ٚور ثٌعٌد١ز ثٌّعجٌٙر، وجٍِٟ دٍقجػـ  0

 .   4112، هِٖك، ًِٕٖٛثس ثصقجه ثٌىضجح ثٌعٌحٛي ـ ـٚث٤ٙ
وِش عٍـٝ ٘ـجِٔ ؽـجةَر ًٚلـز لُـ، فـٟ ثٌن١ـجي ثٌّذـو  ث٤ّـطًٛر ٚصأع١ٌ٘ـج، ًثِز عٌّ ث٤هٌذـٟـ  1

 .   7332، ثٌٖجًلز، هثةٌر ثٌغمجفز ٚثٌفْٕٛ ٚث٦ع٩ٌَٖٔصٙج ، ثٌٖجًلز ٧ٌدوث  ثٌعٌدٟ
ثؿ 2 ثُ ثٌْـٛـ ـٌـ ــٝ، ـ ف ــً ث٤ٌٚ ٚس، هثً ثٌىٍّــز، 7ٟ، ًٛرـهًثّــز فــٟ ث٤ّطــ، ِغــجٌِر ثٌعم ، د١ـٌـ

7327   . 
 .   7327، 3عوه ، 7ِؾٍو ، ِؾٍز فٚٛي، ث٤هدٟثٌضف١ٌْ ث٤ّطًٛٞ فٟ ثٌٕمو ، ـ ٌّفجْ ١ٌّّ 3

ح عـٓ ثٌؾج١ٍ٘ـز ٚه٨٨صٙـج ِقّو عؾ١ٕز فٟ ٌِؽعـٗـ  71 عز أّـج١ٌٟ ثٌعٌـ ، هثً ثٌفـجًثدٟ، : ِّٛٛـ
 .   4ػ، 7ٟ، 7332، د١ٌٚس

 .   7340ٌِٖٚ، ٟذعز ًِٚٛر عٓ ثٌّطذعز ثٌٌٖل١ز، ث٤ٙذٙجٟٔ ِقجٌٝثس ث٤هدجءـ  77
 .  7321، د١ٌٚس، هثً ث٤ٔوٌِ، ٛثْ فْجْ دٓ عجدشٌٕؿ ه٠، عذو ثٌٌفّٓ ثٌذٌلٛلٟـ  74
 .   4110، 4ٟ، د١ٌٚس، هثً ٙجهً، : إفْجْ عذجُ َ ٌٗلٌأٖ ٚلو  ، ثٌو٠ٛثْ، دٖجً دٓ دٌهـ  73
 .   7307، د١ٌٚس، ثٌؾٓ فٟ ث٤هح ثٌعٌدٟ، : ٔٙجه صٛف١ك ٔعّز ٠ٕرٌـ  72
ٌٙج :  ثٌٙؾٌٞ ثًٌٚٛر فٟ ثٌٖعٌ ثٌعٌدٟ فضٝ آمٌ ثٌمٌْ ثٌغجٟٔ، عٍٟ ثٌذطًـ  75 هًثّز فـٟ أٙٛـ

 .   23 7327، 4ٟ، هثً ث٤ٔوٌِ ٌٍطذجعز ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع، ٚصطًٛ٘ج
ٚس، 7ٟ، هثً ثٌىضـجح ثٌٍذٕـجٟٔ، ٌٕؿ ٚصقم١ك وجًِ ّـ١ٍّجْ، ث٤عٖٝ ١ِّْٛ دٓ ل١ِـ  70  /ه، د١ٌـ

 .   س
ــ71 ٞ ـ ٞ، ث١ٌٌٛــو دــٓ عذ١ــو هللا دــٓ ٠قــٟ ثٌذقضـٌـ ثٌّطذعــز ، ٝــذ٠ وّــجي ِٚــطفٝ، فّجّــز ثٌذقضـٌـ

 .   7343، ثٌمجٌ٘ر، ثٌٌفذج١ٔز
، هثً ِؤّْـز ًّـ٩ْ ٌٍطذجعـز ٚثٌٌٕٖـ ٚثٌض٠ٍٛـع، ثٌق١ٛثْ فٟ ثٌٖـعٌ ثٌؾـجٍٟ٘، ف١ْٓ ؽّعزـ  72

 .   4171، هِٖك، ٠ًّٛج
 .   7323، هثً ثٌض١ْٔٛز ٌٌٍٕٖ، ث١ٌّغٌٛٛؽ١ج عٕو ثٌعٌح، ـ عذو ثٌّجٌه ٌِصجٛ 73
 .   د١ٌٚس، هثً ٙجهً، ً ثٌعٌحؽٌّٙر إٔعج، ثٌمٌٕٟ أدٛ ٠ٍو ِقّو دٓ أدٟ ثٌنطجحـ  41
ثء ثٌؾ١ّٛـٟ، ثٌٖعٌ ٚثٌضؾٌدز، أ١ًٕذجٌو ِجو١ٍٔـ  47 ، هثً ث١ٌمرـز ثٌعٌد١ـز، صٌؽّـز ّـٍّٝ ثٌنٌٞـ

 .   7303، ٌذٕجْ، د١ٌٚس
ُ، ثٌٍْٛ فٟ ثٌٖـعٌ ثٌعٌدـٟ لذـً ث٦ّـ٩َ، إدٌث١ُ٘ ِقّو عٍٟـ  44 ُٚ دٌـ ثدٍِ، ؽٌـ ، ٌذٕـجْ، ٌٟـ

ٟ7 ،4117  . 
ث١ُ٘ثٌو٠ٛثْ ، ثٌِج ثٌم١ِـ  43 ، 4ٟ، ٌِٚـ، ِطـجدع هثً ثٌّعـجًف، ـ صقم١ك ِقّو أدٛـ ثٌفٞـً إدٌـ

7302   . 
صقم١ك ٌٕٚؿ ِقّو ٕـجوٌ ٚعذـو ، ثٌّف١ٍٞجس، ثٌّفًٚ ثٌٞذٟ، ثٌّفًٞ دٓ ِقّو دش ٠عٍٟـ  ـ42

 .   7302، ٌِٚ، هثً ثٌّعجًف، ث٩ٌَْ ٘جًْٚ
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جء ثفّــو ّــ١ٍُ عذـو هللا 45 ًٚط فــٟ ٕـعٌ عــوٞ دــٓ ٠ٍــو أٌعذـجهٞ، ّٕـ ٚأ١ِــز دــٓ أدــٟ  صٛظ١ــ  ثٌّـٛـ
 .  4112، فٍْط١ٓ، ٔجدٍِ، ؽجِعز ثٌٕؾجؿ ث١ٌٕٟٛز، ِيوٌر ِجؽْض١ٌ، ثٌٍٚش

ح، ِقّٛه ٕىٌٞ ث٤ٌّٟٛـ  40 ثي ثٌعٌـ فٗ ٚٙـققٗ ٚٝـذطٗ ، دٍٛ  ث٤ًح فـٟ ِعٌفـز أفٛـ ٌٕـ
 .   ه/س، ثٌمجٌ٘ر، ِقّو دٙؾش ث٤عٌٞ

ؿ، ثٌـو٠ٛثْ، وعخ دـٓ ١ٌٍ٘ــ  41 ، ثٌمـجٌ٘ر، جعـز ٚثٌٌٕٖـثٌـوثً ثٌم١ِٛـز ٌٍطذ، ثٌْـىٌٞ ث٦ِـجَ:  ٌٕـ
 .   7351، ٟ/ه

 .   ه/س، 7ِؼ ، ثٌّٛؽَ فٟ ث٤هح ثٌعٌدٟ ٚصج٠ًنٗ، فٕج ثٌفجمًٛٞـ  42
، 4ِـؼ ، صقم١ك ِقـٟ ثٌـو٠ٓ عذـو ثٌق١ّـو، ِؾّع ث٤ِغجي، ثث١ٌّوثٟٔ، أدٛ ثٌفًٞ أفّو دٓ ِقّوـ  43

7355   . 
ٗ ، 3ػ، 7322، ٘ـجًْٚ صقم١ك عذو ثٌْـ٩َ، )أدٛ إّقجق عٌّٚ دٓ دقٌ( ثٌق١ٛثْ، ثٌؾجفعـ  31

271   . 
جَ، ثدٓ ثٌىٍذٟ أدٛـ ثٌّٕـيً ٖ٘ـجَ دـٓ ِقّـو دـٓ ثٌْـجةخ ـ 37 ، 3ٟ، صقم١ـك أفّـو ٍوـٟ دجٕـج، ث٤ٕٙـ

 .   7335، هثً ثٌىضخ ث٠ٌٌّٚز، ثٌمجٌ٘ر
ثط ثٌعٌدـٟ، ثٌذجٓ فْٓ ٚث١ٌٍْٟٙ ِقّو صٛف١كـ  34 ، هثً ثٌؾ١ـً، 7ٟ، ثٌّعضموثس ثٌٖعذ١ز فـٟ ثٌضٌـ

 .  ه/س، د١ٌٚس
٠ز، ٠ٌش مجٌوٍغـ  33 ثح فـٟ ثٌمٚـز ثٌْٕٛـ ثٌعـوه ، ثٌٖـجًلز، ِؾٍـز ثٌٌثفـو، صؾ١ٍجس ١ِغٌٛٛؽ١ـج ثٌغٌـ

 .   4171ِج٠ٛ ، 753
 .  7311ِطذٛعجس ثٌّىضخ ث٩ّ٦ِٟ ، صقم١ك ٚهًثّز ِقّو ّع١و ٌِٟٛ، ه٠ٛثْ عٕضٌٖـ  32
ــز، ثٌقــجػ فْــٓ فْــ١ٓـ  35 ــٟ ثٌؾج١ٍ٘ ح ف ــو ثٌعـٌـ ٚس، ث٤ّــطًٛر عٕ ـٌـ ــز ، د١ ثٌّؤّْــز ثٌؾجِع١
 .   7332، ه/ٟ، وًثّجس ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛعٌٍ

 .   د١ٌٚس، ِىضذز هثً ثٌق١جر، ثٌو٠ٛثْ، أ١ِز دٓ أدٟ ثٌٍٚشـ  30
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 ِقجّٓ ثٌٕٚٛٗ ث٤هد١ز ثٔعىجُ ٌضّجٍػ ثٌٕقٛ ٚثٌذ٩غز ـ 

 لٌثءر فٟ ِمج٨س ثٌذ١ٌٖ ث٦دٌث١ّٟ٘ ٚٚفٟ ثٌمٍُ ٌٌٍثفعٟ.

 ك . ثٞػالّ ٜٛوا١ٝ

 أُِقٔ:

ــــٟ ٙــــ١جغز ٌٍٕقــــٛ ٚثٌذ٩غــــز ِم ّٟ ف ــــ ــــجٍؽ١ٓ هًٚ ؽٍ ــــ١ٌٔٓ ِضّ ض
ّْ عمــور ث٤ٍِــز ١ٌْــش فــٟ ثٌٍغــز ىثصٙــج،  ثٌٕٚــٛٗ ث٤هد١ــز ثٌٌثل١ــز  ىٌــه أ
دموً ِج ٟ٘ ِٙجًر فٟ فْٓ ثٌَّثٚؽز دـ١ٓ ٘ـي٠ٓ ثٌفٕـ١ٓ ٝـّٓ لجٌـخ ِـٓ 
لٛثٌخ ثٌضأ١ٌ . فجٌٍغز ١ٌْش لٛثعو ٙـٕعز ٚلٛثٌـخ ٙـّجء صٞـٕٟ ِعٍّٙـج 

م١ٕـج أٚ ِّجًّـز، هْٚ أْ ٠ىضْـخ ٘ـيث أٚ ِضعٍّٙج أٚ ثٌىجصخ دٙج ففرج أٚ صٍ
ثٌّــضعٍُ ىٚق ثٌعٌد١ــز ِٕٚطمٙــج ٚد١جٔٙــج، ٚلــو ٠ضنٚــ٘ فــٟ هًثّــز ثٌٍغــز 
ثٌعٌد١ز فضٝ ٠ٕجي أعٍـٝ هًؽجصٙـج، ٠ٚع١١ـٗ ِـع ىٌـه أْ ٠ٍّـه ٘ـيٖ ثٌٍغـز أٚ 

 أْ ٠ىضخ مطجدج د١ْطج دٍغز لِٛٗ.

ّْ ِؤٌفٟ ثٌٕٚٛٗ ث٤هد١ـز ثٌٌثل١ـز لـو٠ّج أٚ فـو٠غج ٌـُ ٠ذٍغـٛث ثٌـيٞ  إ
ٍغٖٛ إ٨ دقْٓ ثٌضأ١ٌ  د١ٓ فٕٟ ثٌذ٩غز ٚثٌٕقٛ دع١وث عـٓ لٛثعـو ثٌٚـٕعز د

ٚث٦ؽــٌثءثس ثٌضٍم١ٕ١ــز ٚثٌمٛثٌــخ ثٌٚــّجء. إٔــٗ ٨ دــّو ٌىــً وــ٩َ ٠ْضقْــٓ، 
ٌٚفع ٠ْضؾجه ِٓ أْ ٠ىْٛ ٩ٌّضقْجْ ؽٙز ِعٍِٛز ٚعٍـز ِعٌٍٛـز ِعمٌٛـز 

ٌعمـً.. ٠قوه٘ج صٕجّك ثٌو٨ٌز ٚص٩لٟ ثٌّعـجٟٔ، عٍـٝ ثٌٛؽـٗ ثٌـيٞ ثلضٞـجٖ ث
ٚ٘ٛ ث٤ٌِ ثٌيٞ ّٕضٌٛٝ صق١ٍٍٗ ٚهًثّضٗ فـٟ ثٌّوثمٍـز عٍـٝ ٝـٛء ث٢ًثء 
ــٟ  ــز ثٌض ــٝ ٝــٛء ث٤عّــجي ثٌضطذ١م١ ــوس ٘ــيث ثٌطــٌؿ ٚعٍ ــٟ أ٠ ــز ثٌض ثٌٕر٠ٌ

 ؽْوس ع١ٍّج ٘يٖ ثٌٌج٠ز. 

ــجٚي ِٛٝــٛعٕج ع١ٕــجس ِــٓ ثٌٕٚــٛٗ ث٤هد١ــز ثٌقو٠غــز ثٌضــٟ  ٠ٚضٕ
ز، ٚهلـز ثٌـو٨٨س صَثٚػ ف١ٙج دئفىجَ ؽّجي ثٌْذه ثٌٍغٛٞ ثٌٖىٍٟ ِـٓ ؽٙـ

 ٚثٌّعجٟٔ ثٌّٕذغمز عٓ ٘يث ثٌْذه ِٓ ؽٙز عج١ٔز.

 اُؼ٤٘خ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؽجِعز ثٌذ٠ٛــٌر 
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 ـ ِٚطفٝ ٙجهق ثٌٌثفعٟ ِٓ م٩ي ٚفٟ ثٌمٍُ. 7

 ـ ثٌذ١ٌٖ ث٦دٌث١ّٟ٘ ِٓ م٩ي ِمج٨صٗ فٟ ع١ْٛ ثٌذٚجةٌ. 4

 ٓولٓخ: 

ثٌٕقــٛ ٚثٌذ٩غــز وٖــم١م١ٓ ٌٚــوث ِــٓ ًفــُ ٚثفــور ٘ــٟ ثٌعٌد١ــز، ٖٔــت 
ثٌذ١تــز ثٌعٌد١ــز ثٌفٚــ١قز، ٨ ٠ىــجه ٠فــجًق  ٚصٌعٌعــج فــٟ د١تــز ٚثفــور ٘ــٟ

أفوّ٘ج ث٢مٌ إ٨ ِىٌ٘ج، ٚثّضٌّس ٘يٖ ثٌٚقذز ٚثٌـض٩ٍَ ّـ١ٕٓ عو٠ـور، 
ٚصؾٍش ِعجٌُ ٘يث ثٌـض٩ٍَ فـٟ ِـج ٙـٕ  فـٟ ثٌمـٌْٚ ث٤ًدعـز ث٤ٌٚـٝ ِـٓ 
وضخ فٟ ثٌٕقٛ مٚٛٙج ٚعٍَٛ ثٌٍغز عِّٛج، ف١ظ وـجْ ثٌـوًُ ثٌٕقـٛٞ 

ثٌضــٟ صضٌصـــخ عــٓ ٘ــيٖ ث٤ّـــج١ٌخ  ٨ ٠ٕفــه عــٓ هًثّــز ث٤ٚؽـــٗ ثٌو١ٌ٨ــز
 ثٌٕق٠ٛز ثٌّنضٍفز.

عُ ؽجءس ٌِفٍز ٚلع ف١ٙـج ثٔفٚـجي دـ١ٓ عٍّـٟ ثٌٕقـٛ ٚثٌذ٩غـز دعـو 
ثٌمٌْ ثٌٌثدع، ف١ّٕج ١ٌّٙ دعُٞٙ ثٌع١ٍّٓ لٛثٌـخ ؽجِـور، ٚلـٛث١ٔٓ ؽجفـز، 
٨ ٠ٌثَ أفو ثٌع١ٍّٓ إ٨ ٌٍضذجًٞ ٚثٌّغجٌذز. ٠ٚعو ثٌٌِجٟٔ أٚي ِـٓ فـضـ ٘ـيث 

ٕقــٛ، ٚثٌْــىجوٟ أٚي ِــٓ فــضـ ىثس ثٌذــجح فــٟ ثٌذ٩غــز. ثٌذــجح فــٟ عٍــُ ثٌ
ًّ عذجًر أدٟ عٍٟ ثٌفجًّٟ صفٌْ ِج ىؤٌجٖ:  إْ وجْ ثٌٕقٛ ِـج ٠مٌٛـٗ  ةٌٚع

ٚإْ وـجْ ثٌٕقـٛ ِـج ٔمٌٛـٗ ٔقـٓ فٍـ١ِ ِعـٗ ، ثٌٌِجٟٔ ف١ٍِ ِعٕج ِٕـٗ ٕـٟء
   . +ِٕٗ ٕٟء

ّٕٚضؾجٍٚ أٚٝج  ثٌٕقٛ ٚثٌذ٩غـز عذـٌ ثٌمـٌْٚ ثٌنج١ٌـز ِعٌٝـ١ٓ 
ثٌيٞ فًٚ د١ّٕٙج ٌٕق٠ ثٌٌفجي فٟ ثٌعٌٚ ثٌقو٠ظ ْٚٔـ٠ٍ  عٓ ثٌضؾجىح

ثٌٞــٛء عٍــٝ ًثةــو٠ٓ ِــٓ ًٚثه ثٌذ١ــجْ ثٌعٌدــٟ فــٟ ثٌمــٌْ ثٌّجٝــٟ ّٚ٘ــج 
 ث١ٌٖل ثٌذ١ٌٖ ث٦دٌث١ّٟ٘ دجٌؾَثةٌ ِٚٚطفٝ ٙجهق ثٌٌثفعٟ دٌّٚ. 

ٚو٩ِٕج عٓ ثٌع٩لز د١ٓ ثٌٕقٛ ٚثٌذ٩غـز ٨ ٠ؾٌٔـج إٌـٝ ثٌنـٛٛ فـٟ 
ــً فــٟ ِــج وضذــٗ ثٌذٌٕ٘ــز عٍــٝ هًؽــز ثٌمٌثدــز  ِّ ّْ ثٌضأ دــ١ٓ ثٌفٕـّـ١ٓ، دــً ٔــٌٜ أ

ًٚثه ث٤هح ثٌٌف١ع لو٠ّج ٚفو٠غج م١ـٌ ِـج ٠ّغـً ٘ـيٖ ثٌع٩لـز ثٌق١ّ١ّـز دـ١ٓ 
ــز ٤فــوّ٘ج إ٨ دٛؽــٛه ثٌطــٌف ث٢مــٌ. ٚؽــجء  ثٌٕقــٛ ٚثٌذ٩غــز، فــ٩ ل١ّ
ـــج٨س ث٦دٌث١ّ٘ـــٟ وّٕـــٛىؽ١ٓ ٌٍوًثّـــز  ـــجس ثٌٌثفعـــٟ ِٚم ـــج ٌىضجد ثمض١جًٔ

 :٨عضذجًثس ِٛٝٛع١ز أّ٘ٙج

أ ـ و٩ّ٘ج ِضٖـٌح دـجٌمٌآْ ثٌىـ٠ٌُ ٚأّـج١ٌذٗ ٚد١جٔـٗ، ٚ٘ـيث ثٌضٖـٌح 
ًّ ِّٕٙـج فـٟ د١ضـٗ ِٚق١طـٗ ِـٓ ثٌٚـذج  ٔجدع ِٓ ٟذ١عز ثٌضى٠ٛٓ ثٌيٞ صٍمجٖ و

 إٌٝ ثٌٕٞؼ.
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ح ـ عجٓ ثٌٌؽ٩ْ فضـٌر ١ٍِٕـز ِٖـضٌوز ِـٓ ف١جصّٙج)ٌٚـو ثٌٌثفعـٟ 
ٌّ ٚثّـض 7331ِٚـجس ث٤ٚي ّـٕز  7223ٌٚٚو ث٦دٌث١ّ٘ـٟ ّـٕز  7221ّٕز 

 ثٌعٌّ دج٦دٌث١ّٟ٘ إٌٝ ثٌْض١ٕ١جس(.

ػ ـ و٩ّ٘ــج عــج٠ٔ فضــٌر ث٨ّــضعّجً ثٌــيٞ ٘ــ١ّٓ عٍــٝ وــً ثٌــوٚي 
ثٌعٌد١ز، ِٚج مٍفٗ ِٓ آعجً ثٌنٌثح ٚثٌـوِجً ٚثٌضنٍـ  عٍـٝ ثٌعمـً ٚثٌـو٠ٓ 

 ٚثٌّؾضّع ٚثٌغٌٚثس..

ٕٞهح ٓض٠ِ كل٢ اُزلفُق ثل٤ٖ اُ٘ؾلٞ « ٝؽ٢ اُوِْ»أٝال ـ اُواكؼ٢ ٖٓ فالٍ 

 ٝاُجالؿخ:

أ ِٚطفٝ ٙجهق ثٌٌثفعٟ ف١جصٗ ث٤هد١ز ٕجعٌث عُ أوٍّٙج ٔـجعٌث، ثدضو
فؾــجءس ٕنٚــ١ضٗ غ١ٕــز م١ٍمــز دجٌذقــظ ٚثٌــوًُ، ٚثؽضّعــش فــٟ وضجدجصــٗ 
مٚــجة٘ ثٌٕغــٌ ٚمٚــجة٘ ثٌٖــعٌ ِعــج. ٚلــو صىٛٔــش ٕنٚــ١ز ثٌٌثفعــٟ 

 ث٤هد١ز م٩ي ٌِفٍض١ٓ أّج١ّض١ٓ ِٓ ف١جصٗ:

 أ/ ٌِفٍز ِج لذً ثصٚجٌٗ دعجٌُ ثٌٚقجفز.

 ِج دعو ثصٚجٌٗ دعجٌُ ثٌٚقجفز. ح/ ٌِفٍز

٨ٚدو أْ ١ٌٖٔ فٟ ثٌذوث٠ز ويٌه إٌٝ أعٌ ثٌُّٚ ثٌّذىـٌ ثٌـيٞ أٙـجح 
ثٌٌثفعٟ ٚثٌيٞ وجْ ٌـٗ هًٖٚ ثٌذـجًٍ فـٟ عٌَـٗ عـٓ عـجٌُ ثٌٕـجُ. ٚثٌعٌَـز 
ثٌضٟ ٔضىٍُ عٕٙج صضعٍـك دومٌٛـٗ عـجٌُ ث٤هح ٚثٌٖـعٌ دوٚٚث٠ٕـٗ ٚوضجدجصـٗ، إى 

ِٛثلعٙج فٟ أى٘جْ ثٌّضٍم١ٓ ِـٓ ثٌمـٌثء  ٌُ ٠ىٓ ٠ٍضفش فٟ ٘يٖ ثٌٌّفٍز إٌٝ 
ّْ وضجدجصٗ ص١َّس دج٦دٙجَ ٚٙعٛدز فُٙ أّج١ٌذٙج ثٌّعمـور، ِٚـٌّه ىٌـه  ىٌه أ
أٔٗ وجْ ٠ىضخ فٟ ٘يٖ ثٌٌّفٍز ٌٕفْٗ، عُ ٠ٌٕٖ ِج ٠ىضذٗ ٨ٚ ٠ّٙٗ دعـو ىٌـه 
أْ ٠فُٙ ثٌمٌثء ِج ٠ىضخ أٚ ٨، ٤ٔٗ وـجْ ٠ـٌٜ أْ ثٌمـجًا ٘ـٛ ثٌـيٞ ٠ٕذغـٟ 

ــٟ ــٗ أْ ٠ٌصم ــز، ٨ٚ ٠ٕذغــٟ أْ  ع١ٍ ــج١ٌخ ثٌعٌد١ــز ثٌٌف١ع ــ١فُٙ أّ دّْــضٛثٖ ٌ
٠َٕي ث٤ه٠خ إٌٝ ِْضٜٛ ثٌمٌثء ِضٝ وجْ ِْضٛثُ٘ ِضٛثٝعج، ٚدٕـجء عٍـٝ 
٘ــيٖ ثٌمٕجعــز وــجْ ٠ٌدــأ دٕفْــٗ أْ ٠ٕــَي دجٌىضجدــز ثٌعج١ٌــز إٌــٝ ِْــضٜٛ أهٔــٝ 
٨َٚٔ عٕو ِْض٠ٛجس عَّٛ ثٌمٌثء، ٚلـو ؽـجءس ٘ـيٖ ثٌٌّفٍـز ِـٓ ٌِثفـً 

 ثٌٌثفعٟ لذً أْ ٠ومً عجٌُ ثٌٚقجفز. ثٌىضجدز عٕو 

ٌّٚــج همـــً عـــجٌُ ثٌٚـــقجفز ٚثصٚـــً دـــذعٜ ثٌؾٌثةـــو ٚثٌّؾـــ٩س، 
ٕٚجًن ف١ٙج دّمج٨صٗ، ٖٔـأس د١ٕـٗ ٚدـ١ٓ ثٌمـٌثء ٙـٍز ث٤مـي ٚثٌـٌّه، ٚوـجْ 
٘يث ّذذج فٟ صٕجٌٍٗ عٓ ظجٌ٘صٟ ث٦دٙجَ ٚثٌضعم١و، ٚإْ ٌُ ٠ىٓ ٠مٚـو إ١ٌٙـج 

 ٌعًّ ثٌٚقفٟ: لٚوث. ِٚٓ ِؤٌفجصٗ فٟ ٌِفٍز ِج لذً ث
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أٌفــٗ فــٟ أهح ث٦ٖٔــجء صٕــجٚي ف١ــٗ ِٛٝــٛعجس  +ؽللل٣ش اُؤللوةـــ  
أًؽـٛ ةٕضٝ، ٚوجْ ٘وفٗ ِٓ ىٌه أْ ٠قوط ّٔٛىؽج د٩غ١ج ٌٍطٍذـز ٠مـٛي: 

أْ أوْٛ لو ٚٝعش ٌطٍذز ث٦ٖٔجء ثٌّضطٍع١ٓ ٌٙيث ث٤ٍّٛح أِغٍز ِٓ عٍـُ 
٤هدـجء ، ٠ٚـضُٙ ث+ثٌضًٚٛ ثٌىضجدٟ، ثٌيٞ صٛٝع أِغٍضٗ، ٨ٚ صٛٝع لٛثعوٖ

ٚثٌىضـــجح ثٌـــي٠ٓ ًِـــٖٛ دجّـــضغ٩ق ث٤ّـــٍٛح دـــجٌعؾَ ثٌذ٩غـــٟ، ٠مـــٛي: 
ثٌذ٩غــز ثٌضــٟ فــجً ثٌعٍّــجء فــٟ صع٠ٌفٙــج عٍــٝ وغــٌر ِــج مٍطــٛث، ٨ صعــوٚ ة

ــــجي  ــــ١ٓ ثٌن١ ــــذز د ــــٝ ٝــــذ٠ ثٌْٕ ــــٛر عٍ ــــٛر ثٌضٚــــ٠ٌٛ، ٚثٌم ــــ١ٓ: ل وٍّض
 .(1)+ٚثٌقم١مز

 7371: ٘ٛ وضجدٗ ثٌغجٟٔ فٟ أهح ث٦ٖٔجء أٌفـٗ ّـٕز ًزبة أَُب٤ًٖـ  
فٟ ٚلش وجٔش ثٌقٌح ثٌعج١ٌّز ث٤ٌٚـٝ لـو ثٕـضعً أٚثً٘ـج، صمـيف دقّّٙـج 
فضٚــ١خ ث٤ِــُ ٚثٌٖــعٛح فــٟ ث٤ًٚثؿ ٚثٌعّــٌثْ. ٚثٌىضــجح فٚــٛي ٕــضٝ 

ــو٘ج  ــٟ عٕ ــج١ٔز صٍضم ــٓ آ٨َ ث٦ْٔ ــوَ ٙــًٛث ِ ــٗ ٠م ــٟ عِّٛ ــٗ ف أّٔــز  ةٌٚىٕ
 .(2)+ث٠ٌٌّٜ ٍٚفٌر ثٌعجٕك ٚهِعز ثٌؾجةع ٌٚٙمز ثٌٍٙفجْ ثٌّْضغ١ظ..

٠ٚـًٛ ف١ٙـج  ئَ األؽليإ ٝاَُلؾبة األؽٔلو ٝأٝهام اُلٞهك:هٍلبـ  
 صعٍمٗ دئفوٜ ث٤ه٠ذجس ثٌذجًعجس ٚثٌضٟ وجٔش ٍِّٙضٗ فٟ ٘يٖ ثٌىضخ.

ٚ٘ـٟ رؾلذ ها٣لخ اُولوإٓ ـ رلبه٣ـ آكاة اُؼلوة ـ ػِل٠ اَُللٞك: ــ  
ِٚــٕفجس أٖٔــأ٘ج فــٟ دعــٜ ثٌّطجًفــجس ثٌٕمو٠ــز ٚث٤هد١ــز ٚ٘ــٟ صٚــًٛ 

ٚث٤هد١ز ٚثٌضٟ وجٔـش ِغـجًث ٌٍؾـوي د١ٕـٗ ٔرٌثصٗ إٌٝ دعٜ ثٌمٞج٠ج ثٌٍغ٠ٛز 
 ٚد١ٓ ِؾّٛعز ِٓ ثٌىضجح آٔيثن ٚعٍٝ ًأُّٙ ٟٗ ف١ْٓ..

 ٌِفٍز ِج دعو ثصٚجٌٗ دجٌعًّ ثٌٚقفٟ(:ٝؽ٢ اُوِْ: )

٘ٛ آمٌ ِج أٌ  ثٌٌثفعٟ فٟ ف١جصـٗ ث٤هد١ـز ٚثٌفى٠ٌـز:  +ٚفٟ ثٌمٍُة
أ. ٌٚىٕـٗ ـ وّـج ٠مـٛي ٙـو٠مٗ ِقّـو ّـع١و ثٌع٠ٌـجْ ـ أٚي ِـج ٠ٕذغـٟ أْ ٠ُ  ٌَ مـ

ٌٖٔ ثٌٌثفعٟ ِٕٗ ثٌؾـَأ٠ٓ ث٤ٌٚـ١ٓ، عـُ أهًوضـٗ ث١ٌّٕـز لذـً أْ ٠ـضُ ثٌغجٌـظ، 
فضٌٛٝ ٙو٠مٗ ٌٖٚٙٙ ِقّـو ّـع١و ثٌع٠ٌـجْ ؽّـع ِـج مٍفـٗ ثٌّؤٌـ  عٍـٝ 
ِىضذٗ ِٓ لٚجٙجس فـٟ ٙـق  ٚٙـفقجس ِـٓ وضـخ ِٚؾـ٩س ٚؽعٍٙـج 

 فٟ وضجح ٘ٛ ثٌؾَء ثٌغجٌظ ِٓ ٚفٟ ثٌمٍُ.

ٖـأ٘ج فـٟ ظـٌٚف ِضذج٠ٕـز ٚثٌىضجح ٘ٛ ِؾّٛعز ِمج٨س ٚفٚـٛي أٔ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚس، ٌذٕـجْ. ٟ (1) ز 2ِٚطفٝ ٙجهق ثٌٌثفعٟ، فو٠ظ ثٌمٌّ. هثً ثٌىضجح ثٌعٌدـٟ، د١ٌـ . 7324، ّٕـ
:ٗ0  . 

 .22. ٗ:7324: ، ّٕز71ثٌٌثفعٟ، وضجح ثٌّْجو١ٓ. هثً ثٌىضجح ثٌعٌدٟ، د١ٌٚس. ٟ (2)
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)صـج٠ًل ثصٚـجٌٗ دجٌعّـً ثٌٚـقفٟ ِـٓ  7332ِٕٚجّذجس ِنضٍفز د١ٓ ّٕضٟ: 
 ٚ٘ٛ ثٌعجَ ثٌيٞ صٛفٟ ف١ٗ ًفّٗ هللا.  7331م٩ي ِؾٍز ثٌٌّجٌز( ّٕٚز 

ــز  ــ١ٓ ثٌمٚــز ٚثٌّمجٌ ــع د ــَ ؽّ ــٟ ِض١ّ ــُ+ ٘ــٛ عّــً أهد ةٚفــٟ ثٌمٍ
ٟ ٨ صنـٌػ ٚثٌٕمو، ٟٚ٘ أّج١ٌخ ِضٕٛعز ٠عجٌؼ دٙج ِٛث١ٝعٗ ٚلٞـج٠جٖ ثٌضـ

عٓ ثٌغٛثدش ثٌضج١ٌز: ثٌٍغـز ثٌعٌد١ـز ِٚمجٙـو ث٦ّـ٩َ.. ٚ٘ـيث ثٌىضـجح ٠ؾّـع 
مٚجة٘ ثٌٌثفعٟ ث٤هد١ز ٚثٌعم١ٍز ٚثٌٕف١ْز ِض١َّر دٛٝـٛؿ فـٟ أّـٍٛدٗ، 
ــٗ  ــٗ مٍم ــٟ ِٛٝــٛعٗ: فف١ ــز دٛٝــٛؿ ف ــً مٚجةٚــٗ ثٌعم١ٍ ــج ٠ؾّــع و وّ

ٌفـٗ، ٚه٠ٕٗ، ٚف١ٗ ٕذجدٗ ٚعجٟفضٗ، ٚف١ـٗ صَِضـٗ ٚٚلـجًٖ، ٚف١ـٗ فىج٘ضـٗ ِٚ
ــٌأٞ  ــجْ ثٌ ــٟ عٌف ــٓ ٕــجء أْ ٠عــٌف ثٌٌثفع ــٗ غٞــذٗ ّٚــنطٗ، ةفّ ٚف١

 .(1)ٚثٌفىٌر ٚثٌّعجٌٕر ف١ٍعٌفٗ فٟ ٘يث ثٌىضجح+

 اُ٘ظـبّ اُ٘ؾ١ٞ ٝاُجالؿ٢ ك٢ ٤ٕبؿخ اُغَٔ ٝاُزوا٤ًت ك٢ ٝؽـ٢ اُوِـْ: 

ــٟ  ــٗ، ٠ٕرــٌ ف ــٝ صقمم ــز ٘ــٟ ِؾــجي ثٌعّــً ثٌٕقــٛٞ، ِٚؾٍ إْ ثٌؾٍّ
ثٌضـٟ صؾعٍٙـج ِف١ـور ٠قْـٓ ثٌْـىٛس  أًوجٔٙج ثٌضٟ صضُ دٙج، ٚفـٟ عٕجٙـٌ٘ج

ع١ٍٙج، ِٚج ٠طٌأ عٍٝ ٘يٖ ثٌعٕجٌٙ فٟ ثٌؾٍّـز ِـٓ عـٛثًٛ ف١ٕـز، ىوـٌث 
أٚ فيفج، صمو٠ّج أٚ صـأم١ٌث، صع٠ٌفـج أٚ صٕى١ـٌث، ٚٙـ٩ أٚ فٚـ٩، إٌـٝ غ١ـٌ 
ىٌه ِٓ ِؾج٨س ثٌضعجد١ٌ ثٌّنضٍفز، ِٚج ٠ٌصذ٠ دىً فجٌز ِٓ ٘ـيٖ ثٌقـج٨س 

 ِٓ ِعجْ صمٚو ٚه٨٨س صغٌٜ.

ٌعٍّـجء ثٌْـجدمْٛ ـ ِٚـُٕٙ عٍّـجء ثٌذ٩غـز ـ ف١ّٕـج ٠عٌفـْٛ ثٌٕقـٛ ٚث
٠مٌْٔٛ د١ٕٗ ٚد١ٓ ثٌذ٩غز ٚثٌو٨ٌـز ٚثٌّعٕـٝ، فجٌؾٌؽـجٟٔ ٠ؤوـو فـٟ ه٨ةٍـٗ 

. ٚ٘ــٛ ِــج (2)أْ ثٌىٍــُ صضٌصــخ فــٟ ثٌٕطــك دْــذخ صٌصــخ ِعج١ٔٙــج فــٟ ثٌــٕفِ
 ٘ٛ أْ صٕقٛ ِعٌفز و١ف١ز ثٌضٌو١خ ف١ّـج دـ١ٓ ثٌىٍـُة٠ؤووٖ ثٌْىجوٟ دمٌٛٗ: 

ٌضأه٠ز أًٙ ثٌّعٕـٝ ِطٍمـج دّمـج١٠ِ ِْـضٕذطز ِـٓ وـ٩َ ثٌعـٌح، ٚلـٛث١ٔٓ 
ِذ١ٕز ع١ٍٙج، ١ٌقضٌٍ دٙـج عـٓ ثٌنطـأ فـٟ ثٌضٌو١ـخ ِـٓ ف١ـظ صٍـه ثٌى١ف١ـز، 
ٚأعٕٟ دى١ف١ز ثٌضٌو١خ صمـو٠ُ دعـٜ ثٌىٍـُ عٍـٝ دعـٜ، ًٚعج٠ـز ِـج ٠ىـْٛ 

 .(3)+ِٓ ث١ٌٙتجس إى ىثن..

 «:ٝؽ٢ اُوِْ»ثالؿخ اُ٘ؾٞ أٝ ٗؾٞ اُجالؿخ ك٢ 

أ ـ بساعـُـ السافعـٌـ يف الــسبل بــب الرتاصًــب يف االيــط إ الهحــىٍ أو   كامــه ألســالًب      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِقّو ّع١و ثٌع٠ٌجْ، ِموِز ٚفٟ ثٌمٍُ. ( 1)

 .51عذو ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ. ٗ( 2)

 .15. ٗ:7323 ، ّٕز7ثٌْىجوٟ، ِفضجؿ ثٌعٍَٛ. هثً ثٌىضخ ثٌع١ٍّز، د١ٌٚس. ٟ:( 3)



ٕ الكله للشافعٕ ّح  ّٕ ٗ يف مكاالت البؼري اإلبشأٍن ـ قشاٛ  ٘ البالغ  ّْ ٘ اىعهاغ لتناصج اليخ ً اليـْق األدبٔ  ستاط
232 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

 الفصل والىيل يف االيط إ الب غٌ:

٘يث ثٌذجح ؽ١ًٍ فٟ عٍّـٟ ثٌٕقـٛ ٚثٌذ٩غـز عٍـٝ ثٌْـٛثء: إى ٨ ٠ضٕذـٗ 
ـز ثٌنجٙـز ِـٓ ثٌُىضّـجح ٚث٤هدـجء، ٠مـٛي ثٌؾٌؽـجٟٔ:  ّٙ ّْ ةٌٗ إ٨ مج ثعٍـُ أ

أْ ٠ٚــٕع فـٟ ثٌؾّـً ِـٓ عطــ  دعٞـٙج عٍـٝ دعــٜ أٚ  ثٌعٍـُ دّـج ٠ٕذغـٟ
صٌن ثٌعط  ف١ٙج ٚثٌّؾٟء دٙـج ِٕغـًٛر، صْـضأٔ  ٚثفـور ِٕٙـج دعـو أمـٌٜ 
ِـــٓ أّـــٌثً ثٌذ٩غـــز، ِّٚـــج ٨ ٠ضـــأصٝ ٌضّـــجَ ثٌٚـــٛثح ف١ـــٗ إ٨ ث٤عـــٌثح 

ــٝ ثٌذ٩غــز.. . ٠ْٚــضٕىٌ عٍــٝ ف٠ٌــك ِــٓ (1)+ثٌنٍّــ٘ ٚإ٨ لــَٛ ٟذعــٛث عٍ
ّْ ٘ــيث ثٌٕــجُ ٠مٕعــْٛ دــأْ ٠مٌٛــٛث إىث ًأ ٚث ؽٍّــز لــو صــٌن ف١ٙــج ثٌعطــ : أ

ثٌى٩َ لو ثّضؤٔ ، ٚلطع عّج لذٍٗ، ٨ صطٍخ أٔفُْٙ ِٕٗ ٠ٍجهر عٍٝ ىٌـه، 
 ..(2)ٌٚمو غفٍٛث غفٍز ٕو٠ور

ّــٕموَ ف١ّــج ٠ٍــٟ ّٔــجىػ ِــٓ هلــجةك ٘ــيث ثٌذــجح فــٟ ٚفــٟ ثٌمٍــُ عٍــٝ 
 ّذ١ً ثٌضّغ١ً ٨ ثٌقٌٚ:

ٚصمــًٌس فــٟ ٚإىث لجِــش ٘ــيٖ ثٌّقىّــز ث٩ٌّةى١ــز ة ٠مــٛي ثٌٌثفعــٟ:
ثعضذجً ثٌٕفِ، لجَ ِٕٙج عٍٝ ثٌٕفِ ٌٕ  ٔجفـي ٘ـٛ لـجْٔٛ ث٦ًثهر ث١ٌّّـَر، 
ص٠ٌو ثٌقْٕجس ٚصعًّ ٌٙج ٚصنٖٝ ث١ٌْتجس ٚصٕفٌ ِٕٙج، فـئىث ِعـجٟٔ ثٌؾْـو 
٠قىُ دعٞـٙج دعٞـج، ٨ ٌضقم١ـك ثٌقىِٛـز ٚثٌْـٍطز، ٌٚىـٓ ٌضقم١ـك ثٌن١ـٌ 

ٛثْ، لـو ٔٙٞـش ٚثٌٍّٚقز، ٚإىث ٔٛث١ِِ ثٌطذ١عز ثٌّؾٕٛٔـز فـٟ ٘ـيث ثٌق١ـ
إٌٝ ؽجٔذٙج ٔٛث١ِِ ث٦ًثهر ثٌقى١ّز فٟ ث٦ْٔجْ، ٚإىث وً ٙـغ١ٌر ٚوذ١ـٌر 
فٟ ثٌٕفِ ٘ٛ ِٓ ٙجفذٙج ِجهر صّٙز عٕو لجٝـ١ٙج فـٟ ِقىّضٙـج، ٚإىث وـً 
ِج فٟ ث٦ْٔجْ ِٚج فٛي ث٦ْٔجْ ٨ ٠ٌثه ِٕٗ إ٨ ٩َّ ثٌٕفِ فـٟ عجلذضٙـج، 

 .(3)+٦ْٔج١ٔز فٟ ه١ٔج٘جٚإىث ِعٕٝ ث٩ٌَْ ٘ٛ ثٌّعٕٝ ثٌغجٌخ ثٌّضٌٚف دج

٘ــيٖ فمــٌر ثدضــوأس دؾٍّــز ٕــ١ٌٟز ٝــّش ًو١ٕٙــج ث٤ّجّــ١١ٓ: فعــً 
ثٌٌٖٟ )إىث لجِش ٘يٖ ثٌّقىّز ث٩ٌّةى١ز ٚصمًٌس فٟ ثعضذـجً ثٌـٕفِ(/ عـُ 
ؽجء دعو٘ج ؽٛثح ثٌٖـٌٟ: )لـجَ ِٕٙـج عٍـٝ ثٌـٕفِ ٕـٌ  ٔجفـي ( / عـُ ؽّـً 

ِٕٙــج( ٚلعــش فع١ٍــز )ص٠ٌــو ثٌقْــٕجس ٚصعّــً ٌٙــج ٚصنٖــٝ ثٌْــ١تجس ٚصٕفــٌ 
 ٚٙفج ٌّج لذٍٙج ٚ٘ٛ )ث٦ًثهر ث١ٌَّّر(. 

 ِٚٓ م٩ي ثٌضقجَ فعً ثٌٌٖٟ ِع ؽٛثدٗ صضقمك ٠ٌّعج ٔضجةؼ ٟ٘: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .444ثٌؾٌؽجٟٔ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ، ٗ: ( 1)

 .757ٔفْٗ، ٗ( 2)

 .1، 4ٗٚفٟ ثٌمٍُ. ػ( 3)
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 ـ ِعجٟٔ ثٌؾْو ٠قىُ دعٞٙج دعٞج..  7

 ـ ٔٛث١ِِ ثٌطذ١عز ثٌّؾٕٛٔز فٟ ٘يث ثٌق١ٛثْ لو ٔٙٞش... 4

 ـ وً ٙغ١ٌر ٚوذ١ٌر فٟ ثٌٕفِ ٘ٛ ِٓ ٙجفذٙج ِجهر صّٙز.. 3

 ًّ ِج فٟ ث٦ْٔجْ ...ـ و 2

 ـ ِعٕٝ ث٩ٌَْ ٘ٛ ثٌّعٕٝ ثٌغجٌخ ثٌّضٌٚف ... 5

( : ٚ٘ـٟ عٕـو ثٌٕقـ١٠ٛٓ صف١ـو إماٚأهثر ثٌٌد٠ دـ١ٓ ٘ـيٖ ثٌفمـٌثس ٘ـٟ )
ثٌّفجؽأر ٚصنض٘ دجٌومٛي عٍـٝ ثٌؾّـً ث٨ّـ١ّز، ٨ٚ صقضـجػ إٌـٝ ؽـٛثح، 
 ِٚعٕج٘ج ثٌقجي ٨ ث٨ّضمذجي، لـجي دٖـأٔٙج ث٦ِـجَ ث٤ه٠ـخ أدـٛ ثٌقْـٓ فـجٍَ

ــخ ث٤ٔوٌْــٟ )س ــو ثٌمٌٟــجؽٕٟ ث٤ه٠ ــٓ ِقّ ــ022د ــٟ ـ٘ ــٗ ف ــٟ ِٕرِٛض ( ف
 ثٌٕقٛ:

إىث عْٕش فؾأر ث٤ِـٌ ثٌـيٞ   ٚثٌعٌح لو صقيف ث٤مذجً دعو إىث
 هّ٘ج

 ًدّـج، ث ـًٚدّج ًفعٛث ِٓ دعو٘  ٚث ٌٍقـجي دعو إىث ـج ٔٚذـًٚدّ

ــز ِــٓ إٕــىجٌٗ   جـفئْ صٛثٌٝ ١ٌّٝثْ ثوضْٝ دّٙ ٚؽــٗ ثٌقم١م
 غّّج

أ٘ــــــوس إٌــــــٝ ّــــــ١ذ٠ٛٗ ثٌقضــــــ    زـٍٝ ث٤فٙجَ ِْأٌٌيٌه أع١ش ع
 (1)ٚثٌُغّّج

ٌّـج وجٔـش صف١ـو ثٌّفجؽـأر فٙـٟ صـوي عٍـٝ ّــٌعز اُجالؿ٤ل٤ٖ عٕـو إما ٚ
 ٚلٛ  ث٤ٌِ، ٚعوَ ثٌضٍذظ أٚ ٚلٛعٗ فؾأر.

ّْ ثٌّعٕــٝ  +إىثةثٌٕق٠ٛــز ٚ +إىثةٚعٕــو ثٌَّثٚؽــز دــ١ٓ  ثٌذ٩غ١ــز فــئ
ّْ ثٌٌثفعٟ ٠ٌ٠ـو أْ ٠مـًٌ ّـٌعز صـأع١ٌ ٘ـي ٖ ثٌّقىّـز ث٩ٌّةى١ـز ثٌقجًٙ أ

ُّ عٍٝ ث٦ًثهر عـُ عٍـٝ وـً ّـٍٛن ٠ٚـوً ِٕـٗ،  عٍٝ ٔفِ ث٦ْٔجْ، ِٚٓ عَ
ّْ ٕ٘ـجن ٩ِةىـز  ٚ٘ٛ ٠مٚو دجٌّقىّز ث١ٌٙ٦ـز: ثّضٖـعجً ث٦ْٔـجْ ثٌـوثةُ دـأ
ًّ ٙـغ١ٌر ٚوذ١ـٌر، ِٚضـٝ  ٠ضعجلذْٛ ع١ٍـٗ دج١ٌٍـً ٚثٌٕٙـجً ٠ْـؾٍْٛ ع١ٍـٗ وـ

ّْ ٘ـيث ثٌٖــعًٛ ٠غّــٌ دْــٌعز،  ثّضٖـعٌ ث٦ْٔــجْ ٘ــيث ٚثّـضمٌ فــٟ ٔفْــٗ فــئ
ــٌ فؾــأر أِــًٛ وغ١ــٌر، ٚثٌغّــجً ثٌٌّؽــٛر ٘ــٟ ِــج ىوــٌٖ ثٌىجصــخ دعــو  ٚصضغ١ّ

 ..+إىثة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .743ٓ ٖ٘جَ ث٤ٔٚجًٞ، ِغٕٟ ثٌٍذ١خ، ٗ: ثد (1)
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ٚفٟ ثٌمٌآْ ثٌىـ٠ٌُ ّٔـجىػ عج١ٌـز ِـٓ ٘ـيٖ ث٤ّـج١ٌخ ِٕٙـج لٌٛـٗ ؽـً 
اككلللغ ثلللبُز٢ ٛللل٢ أؽَللٖل كلللئما اُلللن١ ث٤٘لللي ٝث٤٘للٚل ػللللاٝح ًدّٗللٚل ُٝللل٢ّ ٝال رَلللز١ٞ اُؾَللل٘خ ٝال اَُللل٤ئخ ×ٕـــأٔٗ: 

÷ هلبٍ أُوٜلب ٣لب ٍٓٞل٠ كدُوبٛلب كلئما ٛل٢ ؽ٤لخ رَلؼ٠×ِٕٚٙج لٌٛٗ ّـذقجٔٗ:  (.32فٍٚش÷)ؽ٤ْٔ
ٟٗ(73،41.) 

 التكديم والتأخري :

أفٌه أً٘ ثٌٍغز ٚثٌٕقٛـ ِـٓ لـو٠ُ أدٛثدـج مجٙـز ٌٍضمـو٠ُ ٚثٌضـأم١ٌ فـٟ 
وضخ ثٌٕقٛ ٚوضخ ثٌذ٩غـز، ٠ٚعٍٍـْٛ ٌٙـيث ثٌذـجح دّـج ٠ضٌصـخ عـٓ ىٌـه ِـٓ 

٠فــٌق د١ّٕٙــج. ٠مــٛي ّــ١ذ٠ٛٗ:  ٌفضــجس ه١ٌ٨ــز ٨ صقٚــً فــٟ وــ٩َ عــجهٞ ٨
ـجُٔٙ  ّّ ُّ ٚ٘ـُ دذ١جٔـٗ أعٕـٝ، ٚإْ وجٔـج ؽ١ّعـج ٠ُٙ )وأُٔٙ ٠موِْٛ ثٌيٞ د١جٔٗ أ٘

 .(1)٠َٚع١ٕجُٔٙ..(

٠ٚـضىٍُ عذــو ثٌمـجٌ٘ عــٓ ِعـج١٠ٌ ثٌقْــٓ ٚثٌـٌهثءر فــٟ ثٌـٕرُ ف١مــٛي: 
ــز ّــٛء ة ــٕرُ، ٚعــجدٖٛ ِــٓ ؽٙ ــه ِّــج ٚٙــفٖٛ دفْــجه ثٌ ــٟ ٔرــجةٌ ىٌ ٚف

وجٔـج ِـٓ أْ صعـجٟٝ ثٌٖـجعٌ ِـج صعجٟـجٖ ِـٓ ٘ـيث  ثٌضأ١ٌ  أْ ثٌفْجه ٚثٌنًٍ
ـــأم١ٌ أٚ فـــيف أٚ  ـــو٠ُ أٚ ص ـــٟ صم ـــٌ ٙـــٛثح، ٚٙـــٕع ف ـــٝ غ١ ثٌٖـــأْ عٍ
إٝــّجً.. ِّــج ٌــ١ِ ٌــٗ أْ ٠ٚــٕعٗ.. ٚإىث عٌفــش ىٌــه، فجعّــو إٌــٝ ِــج 
صٛثٙفٖٛ دجٌقْٓ، ٚصٖج٘وٚث ٌٗ دجٌفًٞ، فئٔـه صعٍـُ ٝـًٌٚر أْ ٌـ١ِ إ٨ 

ٌّف ّٚٔىـٌ، ٚفـيف ٚأٝـٌّ، ً.. فأٙـجح  أٔٗ لّوَ ٚأّمٌ، ٚعـ ٌّ ٚأعـجه ٚوـ
 .(2)+فٟ ىٌه وٍّٗ..

ــٌر دٙــيٖ ثٌّْــأٌز: ِْــأٌز  ــز وذ١ ــُ ّــ١ؾو عٕج٠ ــٌأ ٚفــٟ ثٌمٍ ــيٞ ٠م ٚثٌ
ثٌضمـــو٠ُ ٚثٌضـــأم١ٌ، صمـــو٠ُ ثٌنذـــٌ عٍـــٝ ثٌّذضـــوأ، أٚ ثٌّفعـــٛي عٍـــٝ فجعٍـــٗ، 
ــٌه  ــُ ٠ ــأم١ٌ ٌ ــو٠ُ ٚثٌض ــيث ثٌضم ٘ ّْ ــجًا أ ــو ثٌم ــً.. ٠ٚؾ ــٝ ثٌفع ٚثٌرــٌف عٍ

١ــو فــٟ وــً ىٌــه إفــجهر ٍثةــور عٍــٝ عٌٝــج، دــً لٚــوٖ ثٌٌثفعــٟ لٚــوث ١ٌف
 ثٌّعٕٝ ثٌرجٌ٘ ٌٍٕ٘.

عٍٝ عضذز ثٌذٕه ٔجَ ثٌغ٩َ ٚأمضـٗ ٠فضٌٕـجْ ثٌٌمـجَ ة٠مٛي ثٌٌثفعٟ: 
 .(3)+ثٌذجًه

 ٟٚذ١عز ٘يث ثٌضٌو١خ ٔق٠ٛج أٔٗ ٠ضٖىً ِٓ ث٤ؽَثء ثٌضج١ٌز :

 عٍٝ عضذز ثٌذٕه ـ ٔجَ ـ ثٌغ٩َ ٚأمضٗ ـ ٠فضٌٕجْ ثٌٌمجَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32، ١ّ7ٗذ٠ٛٗ، ثٌىضجح. ػ (1)

 .25ـ  22ثٌؾٌؽجٟٔ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ. ٗ (2)

 .12. ٗ:7ٚفٟ ثٌمٍُ. ػ: (3)
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 جملة حالية. +فاعل  +فعل  +ظرف مكان 

ٚثٌٌوٕجْ ث٤ّج١ّجْ فـٟ ٘ـيٖ ثٌؾٍّـز ّ٘ـج ثٌّْـٕو ٚثٌّْـٕو إ١ٌـٗ )أٞ 
ثٌفعــً ٚثٌفجعــً( ِٚــج ّــٛثّ٘ج فّٙــج ِــٓ ثٌّضّّــجس )ثٌفٞــ٩س(. ٚأٙــً 
ثٌرٌف وْجةٌ ثٌّضّّجس عٕو ثٌٕقـجر أْ ٠ـٌه ِضـأمٌث عـٓ ثٌّْـٕو ٚثٌّْـٕو 

ٌس ثٌـيٞ صٍغ١ـٗ ... إ٨ أّٔه إىث أًهس ث٦ٌغجء فىٍّّج أمّ ةإ١ٌٗ، ٠مٛي ١ّذ٠ٛٗ: 
وــجْ أفْــٓ، ٚإىث أًهس أْ ٠ىــْٛ ِْــضمٌث صىضفــٟ دــٗ فىٍّــج لّوِضــٗ وــجْ 

... ٚثٌضمــو٠ُ ٕ٘ٙــج ٚثٌضــأم١ٌ ف١ّــج ٠ىــْٛ ظٌفــج أٚ  ة. ٠ٚمــٛي: (1)+أفْــٓ...
٠ىـْٛ ثّـّج فــٟ ثٌعٕج٠ـز ٚث٨٘ضّـجَ، ِغٍــٗ ف١ّـج ىوـٌس ٌــه فـٟ دـجح ثٌفجعــً 

ٌغـجء ٚث٨ّـضمٌثً ٚثٌّفعٛي، ٚؽ١ّع ِج ىوٌس ٌه ِٓ ثٌضمو٠ُ ٚثٌضأم١ٌ ٚث٦
 .(2)+عٌدٟ ؽ١و وغ١ٌ..

 ٚثٌضمو٠ُ عٕو ثٌذ٩غ١١ٓ عٍٝ ٚؽ١ٙٓ: 

صمو٠ُ ٠مجي إٔٗ عٍـٝ ١ٔـز ثٌضـأم١ٌ، ٚىٌـه فـٟ وـً ٕـٟء ألًٌصـٗ  ةأ ـ 
ِع ثٌضمو٠ُ عٍٝ فىّٗ ثٌيٞ وجْ ع١ٍـٗ، ٚفـٟ ؽْٕـٗ ثٌـيٞ وـجْ ف١ـٗ، ونذـٌ 

... ٌـــُ ثٌّذضــوأ إىث لوِضـــٗ عٍـــٝ ثٌّذضـــوأ، ٚثٌّفعـــٛي إىث لوِضـــٗ عٍـــٝ ثٌفجعـــً
٠نٌؽـــج دجٌضمـــو٠ُ ٚثٌضـــأم١ٌ عّـــج وجٔـــج ع١ٍـــٗ، ِـــٓ وـــْٛ ٘ـــيث مذـــٌ ِذضـــوأ 

 ٌِٚفٛعج ديٌه.

ح ـ ٚصمو٠ُ ٨ عٍٝ ١ٔز ثٌضأم١ٌ، ٌٚىٓ عٍٝ أْ صٕمً ثٌٖٟء ِٓ فىـُ 
إٌٝ فىُ، ٚصؾعً ٌٗ دجدج غ١ـٌ دجدـٗ، ٚإعٌثدـج غ١ـٌ إعٌثدـٗ... أْ صٕمٍـٗ عـٓ 

 .(3)+وٛٔٗ مذٌث إٌٝ وٛٔٗ ِذضوأ...

ّْ ثٌضمــو٠ُ فــٟ عذـجًر ثٌٌثفعــٟ ؽـجء عٍــٝ ١ٔــز ٚدٕـجء عٍــٝ ِـج ّــ ذك فـئ
 ثٌضأم١ٌ، ٤ْ ثٌقىُ ث٦عٌثدٟ ٌُ ٠ضغ١ٌّ.

 ّٔٛىػ آمٌ:

ٚؽّـع ث١ٌٕـز ع١ٍٙـج، ٠ْضٖـعٌ ثٌّْـٍُ أّٔـٗ  ثبالٖٗواف إ٠ُ اُٖالح ة
 لو فطُ ثٌقوٚه ث١ًٝ٤ز ثٌّق١طز دٕفْٗ ِٓ ثٌَِجْ ٚثٌّىجْ..

ث  ثٌفىـٌ ثٌْـجِٟ ٠قمك ثٌّْـٍُ ٌيثصـٗ ِعٕـٝ إفـٌٝثبُو٤بّ ك٢ اُٖالح 
 عٍٝ ثٌؾُْ وٍٗ، ١ٌّضَػ دؾ٩ي ثٌىْٛ ٚٚلجًٖ..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .50. ٗ:7ثٌىضجح، ػ (1)

 .50ٔفْٗ، ٗ (2)

 .710ثٌؾٌؽجٟٔ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ. ٗ (3)
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... ٠عـــٌف ثٌّْـــٍُ فم١مـــز ثٌٌِـــَ ٌٌٍّوـــَ ٝثلللبُز٢ُٞ ّلللطو اُوجِلللخ 
 ثٌغجدش..

، ٠ٖعٌ ثٌٍُّْ ٔفْـٗ ِعٕـٝ ثٌْـّٛ ٝثبُوًٞع ٝاَُغٞك ث٤ٖ ٣ل١ ر
 .(1)+ٚثٌٌفعز

ِّٚــج ٠ٕــوًػ ٝــّٓ ٘ــيث ثٌذــجح ظــجٌ٘ر أمــٌٜ ٠ض١ّــَ دٙــج ثٌٌثفعــٟ، 
٘ج وغ١ٌث فٟ ٚفٟ ثٌمٍُ، ٟٚ٘ أٔـٗ وغ١ـٌث ِـج ٠ؾّـع دـ١ٓ صـٌو١ذ١ٓ، عـُ ٠ٌّٚهه

٠مّوَ ٠ٚؤّمٌ فـٟ ٔفـِ وٍّـجس ثٌعذـجًر ثٌْـجدمز ١ٌمـّوَ ِعٕـٝ ِغـج٠ٌث ٌٍّعٕـٝ 
ــٛثٍٞ(،  ــز ٚثٌض ــز )ثٌّمجدٍ ــو أ٘ــً ثٌٍغ ــٗ. ٠ْٚــّٝ ٘ــيث عٕ ــج ٌ ث٤ٚي أٚ ِٛثفم

مجدٍضـٗ ثٌّمجدٍز: ٘ـٟ إ٠ـٌثه ثٌىـ٩َ عـُ ِة٠ٚعٌفٗ أدٛ ٩٘ي ثٌعْىٌٞ دمٌٛٗ: 
دّغٍٗ فٟ ثٌّعٕٝ ٚثٌٍفع عٍـٝ ؽٙـز ثٌّٛثفمـز أٚ ثٌّنجٌفـز. فأِـج ِـج وـجْ فـٟ 
ثٌّعٕٝ فٙٛ ِمجدٍـز ثٌفعـً دجٌفعـً.. ٚأِـج ِـج وـجْ ِٕٙـج دج٤ٌفـجظ، فّغـً لـٛي 

 عوٞ دٓ ثٌٌلج :

ّٞ  ٌٟ   ٌٚمو عٕ ١ُْش ٠و ثٌفضجر ّٚجهرً   ؽـــــــجع٩ إفـــــــوٜ ٠ـــــــو
 .(2)+ّٚجَه٘ج

 ٟ ثٌمٍُ ِٕٚٙج:ٚأِغٍز ٘يث ثٌّٕٛ  ِْضف١ٞز فٟ ٚف

إ٠ّــجوُ إ٠ّــجوُ أْ صغضــٌٚث دّعــجٟٔ ثٌّــٌأر صقْــذٛٔٙج ِعــجٟٔ ثٌَٚؽــز، ة
ــج.  ــ١ٓ ثٌّــٌأر دّعج١ٔٙ ــ١ٓ ثٌَٚؽــز دنٚجةٚــٙج، ٚد ــٛث د ل ٌّ ّٕ كلل٢ ًللَ ٚف كللئ

 .(3)+..٤ٌُ ك٢ ًَ آوأح ىٝعخ   ٌٚىٓىٝعخ آوأح  

ٚلو صغ١ٌس ثٌّٛثلع ث٦عٌثد١ز فٟ ثٌضٌو١ذ١ٓ : فٟ إفوث٘ج إمذـجً عـٓ 
فــٟ ث٤مــٌٜ: إمذــجً عــٓ ثٌَٚؽــز، فــجٌٌّأر فــٟ ثٌضٌو١ــخ ث٤ٚي ٚ، ثٌّــٌأر

ّْ ةِْٕو إ١ٌـٗ أٙـٍٗ ِذضـوأ ٚلـع ثّـّج ٌــ  ، د١ّٕـج ٚلعـش ٔفـِ ثٌىٍّـز فـٟ +إ
ــوًٚ  ــز )ثٌ ــش ثٌٚــفز ثٌو١ٌ٨ ــٗ. ٚإىث ثمضٍف ــٌث د ــجٟٔ ِْــٕوث ِنذ ــخ ثٌغ ثٌضٌو١
ــج  ــٗ، فئٔٙ ــز ثمــض٩ف ثٌّْــٕو ٚثٌّْــٕو إ١ٌ ــٌو١ذ١ٓ ِــٓ ؽٙ ــ١ٓ ثٌض ــو٨ٌٟ( د ثٌ

ؽٙــز عج١ٔــز: ٚ٘ــٟ أْ ثٌضٌو١ــخ ث٤ٚي ٚلــع فــٟ ِٛٝــع إعذــجس صنضٍــ  ِــٓ 
ًّ ٍٚؽز ثٌِأر(، د١ّٕج ٚلع فٟ ثٌضٌو١ـخ ثٌغـجٟٔ فـٟ ِٛٝـع ٔفـٟ  ّْ فٟ و )إ
ًّ ثٌِأر ٍٚؽز(. ٚثٌٌوٕجْ )فٟ وً ٍٚؽزـ١ٍِ فٟ وـً ثِـٌأر(  )١ٌِ فٟ و
ّ٘ج ِْٕوثْ فٟ ِٛٝـع ثٌنذـٌ، ٚصمـو٠ُ ثٌنذـٌ صأو١ـو ٌـٗ ٚصقم١ـك ٌـٗ. ِٚـٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .73. ٗ:4ٚفٟ ثٌمٍُ. ػ (1)

 .331ثٌٕٚجعض١ٓ. ٗ:أدٛ ٩٘ي ثٌعْىٌٞ، وضجح  (2)

 .457، ٗ: 7ٚفٟ ثٌمٍُ. ػ (3)



 د . بْعالو طَشاّٖ   237

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

 ٛح:ّٔجىػ ٘يث ث٤ٍّ

... ٚإىث ؽجءٟٔ ٚلـ مٍك هللا ٚؽٙٗ ثٌقْٓ ِْذز ٌٗ، أٚ مٍمـٗ ٘ـٛ  ة
 .(1)+ِْذز ٌٛؽٙٗ ثٌمذ١ـ..

 .(2)+ِعٕٝ ٠ذىٟ، ِٚعٕٝ ٠ُذىٝ ٌٗ ة

 )االستجهاء(: أسلىب احلصـس والكصـس 

٠عــٌف ث٨ّــضغٕجء دأٔــٗ ثٌّنــٌػ صقم١مــج أٚ صمــو٠ٌث، ِــٓ ِــيوًٛ أٚ 
ػ (3)فجةـورِضٌٚن، دئ٨ أٚ ِج فٟ ِعٕج٘ج، دٌٖٟ فٚـٛي ثٌ ٌَ ْنـ ُّ . أٚ ٘ـٛ: ثٌ

 أٚ إفوٜ أمٛثصٙج ٌّج وجْ هثم٩ فٟ ثٌقىُ ثٌْجدك ع١ٍٙج. +إ٨ّ ةدـ 

ـــٛ صنٚـــ١٘  ـــجهر ثٌمٚـــٌ. ٚثٌمٚـــٌ ٘ ـــجٟٔ ث٨ّـــضغٕجء إف ـــٓ ِع ِٚ
 ثٌّٛٙٛف عٕو ثٌْجِع دٛٙ  هْٚ عجْ.

 +ِـجةٚثٌط٠ٌك ثٌيٞ ٠ٍْىٗ ثٌٌثفعٟ وغ١ٌث ٘ٛ ث٨ّضغٕجء دأهثر ثٌٕفـٟ 
فضـــٝ غـــوث ىٌـــه ٚثٝـــقج فـــٟ  +غ١ـــٌةأٚ  +إ٨ةٚ +ٌـــ١ِةأٚ  +٨ةأٚ 

 وضجدجصٗ ؽ١ّعج، ِٚٓ أِغٍز ىٌه:

ــجَ، ٨  ة ّْ ف١ٙــج لــٛر صغ١١ــٌ ث٠٤ ــأ ًَ ٘ــيٖ ث٤ِــز د ٌــ١ِ ثٌع١ــو إ٨ّ إٕــعج
ّْ ث٠٤جَ صضغ١ٌّ...  إٕعجً٘ج دأ

 ١ٌِٚ ثٌع١و ٥ٌِز إ٨ ٠ِٛج صعٌٛ ف١ٗ ؽّجي ٔرجِٙج ث٨ؽضّجعٟ...

 ؿ ثٌؾٛثً ٚصّضو...١ٌِٚ ثٌع١و إ٨ صع١ٍُ ث٤ِز و١  صضْع ًٚ

ٌٚــ١ِ ثٌع١ــو إ٨ إظٙــجً ثٌيثص١ــز ثٌؾ١ٍّــز ٌٍٖــعخ ِٙــٍَٚر ِــٓ ٖٔــجٟ 
 ثٌق١جر..

ٌٚــ١ِ ثٌع١ــو إ٨ إدـــٌثٍ ثٌىضٍــز ث٨ؽضّجع١ــز ٥ٌِـــز ِض١ّــَر دطجدعٙـــج 
 ثٌٖعذٟ...

ــجر  ــٌؿ دجٌق١ ــٝ ثٌف ــٟ ِعٕ ــجً ٚثٌٚــغجً ف ــجء ثٌىذ ــو إ٨ ثٌضم ــ١ِ ثٌع١ ٌٚ
 ثٌٕجؽقز ثٌّضموِز فٟ ٠ٌٟمٙج...

٨ صعٍــ١ُ ث٤ِــز و١ــ  صٛثؽــٗ دمٛصٙــج فٌوــز ثٌــَِٓ إٌــٝ ٌٚــ١ِ ثٌع١ــو إ
 .(4)+ِعٕٝ ٚثفو وٍّج ٕجءس...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .340، 7ٗٔفْٗ، ػ (1)

 .727. 4ٗٔفْٗ، ػ، (2)

 .423. 4ٗثدٓ ٖ٘جَ، أٚٝـ ثٌّْجٌه. ػ (3)

 .35، 32. 7ٗٚفٟ ثٌمٍُ: ػ (4)
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فٟ ٘يٖ ثٌفمٌر عوٚي عـٓ ث٤ّـٍٛح ثٌضم٠ٌـٌٞ ثٌّذجٕـٌ ٤ْ أّـٍٛح 
 ٠نوَ ثٌّعٕٝ ِٓ ؽٙض١ٓ ثعٕض١ٓ: (1)ث٨ّضغٕجء وّج ٠مًٌ أدٛ ٩٘ي ثٌعْىٌٞ

فضىـْٛ  أ ـ أْ صأصٟ ِعٕٝ ص٠ٌـو صٛو١ـوٖ ٚث٠ٌَـجهر ف١ـٗ فضْـضغٕٟ دغ١ـٌٖ،
 ث٠ٌَجهر ثٌضٟ لٚوصٙج..

 ح ـ ثّضمٚجء ثٌّعٕٝ ٚثٌضقٌٍ ِٓ همٛي ثٌٕمٚجْ ع١ٍٗ..

ٚأِــج ثٌنذــٌ دــجٌٕفٟ ٚث٦عذــجس.. ة٠ٚمــٛي ثٌؾٌؽــجٟٔ فــٟ ٘ــيث ثٌٖــأْ: 
 .(2)+ف١ىْٛ ٥ٌٌِ ٠ٕىٌٖ ثٌّنجٟخ ٠ٖٚه ف١ٗ

ٚث٨ّضغٕجء عٕـو ثٌْـىجوٟ ٠ْـٍه ِـع ِنجٟـخ صعضمـو ف١ـٗ أٔـٗ ِنطـب 
ٌّ إِــج صقم١مــج، إىث أمــٌػ ثٌىــ٩َ عٍــٝ ِمضٞــٝ ثٌرــجٌ٘، ٚإِــج  ٚصــٌثٖ ٠ٚــ

٠ٌٟــك ٠ْــٍه إّٔــج  ةصمــو٠ٌث إىث أمــٌػ ٨ عٍــٝ ِمضٞــٝ ثٌرــجٌ٘.. أٚ ٘ــٛ 
ٌّ عٍــٝ مطتــٗ، أٚ ٠ؾــخ ع١ٍــٗ أْ ٨  ٠ْــٍه ِــع ِنجٟــخ فــٟ ِمــجَ ٨ ٠ٚــ

ٌّ عٍٝ مطتٗ.. ٚ٠+(3) . 

فــئىث عٌفٕــج ٘ــيث ٚصإٍِٔــج فــٟ ثٌفمــٌثس ثٌّمضٞــذز ِــٓ ِمــجي ثٌٌثفعــٟ 
ّْ ٘يث ث٤ه٠خ وـجْ ٠قـ٠١ دٙـيٖ  +١جّٟ فٟ ثٌع١وثٌّعٕٝ ثٌْةفٛي  فْٕؾو أ

ثٌّعجٟٔ ثٌول١مز ٚثٌفٌٚق ثٌٍغ٠ٛز ٚثٌو١ٌ٨ز ٠ٚقـٌٗ عٍـٝ فْـٓ صٛظ١فٙـج. 
فٙٛ ف١ّٕج ٠غذش ٌٍمجًا ٘يٖ ثٌّعجٟٔ ث١ٌْج١ّز فـٟ ثٌع١ـو، وإٔٔـج دـٗ ٠نجٟـخ 
ِٓ ٠ؾٍٙٙج، دً ٠ٕٚىٌ٘ج ٟٚ٘ ثٌفتز ثٌغجٌذز ِٓ ثٌٕجُ فٟ ٍِجٔـٗ ٚفـٟ غ١ـٌ 

ًّ ٘ــيث ٍِجٔــٗ،  أٚ ٘ــٛ ٠مــوِٙج ٌّــٓ ٠عــٌف ِْــذمج أٔــٗ ّــ١ٕىٌ٘ج ع١ٍــٗ، ٌٚعــ
 ثٌقِ ثٌيٞ أعذضٕجٖ ٌٌٍثفعٟ صوّي ع١ٍٗ أ١ٕجء وغ١ٌر ِٕٙج:

ــٛي:  ــ٩َ، إى ٠م ــز ثٌى ــٟ دوث٠ ــ١جق ف ــٗ ثٌْ ــوّي ع١ٍ ــج ٠ ــّو  ةأ٨ٚ ِ ــج إٔ ِ
فجؽضٕـــج ٔقـــٓ ثٌّْـــ١ٍّٓ إٌـــٝ أْ ٔفٙـــُ أع١جهٔـــج فّٙـــج ؽو٠ـــوث، ٔضٍمج٘ـــج دـــٗ، 

ؾٟء أ٠جِج ّع١ور عجٍِز، صٕذّٗ ف١ٕـج أٚٙـجفٙج ثٌم٠ٛـز، ٚٔأمي٘ج ِٓ ٔجف١ضٗ، فض
ٚصؾــّوه ٔفّٛــٕج دّعج١ٔٙــج، ٨ وّــج صؾــٟء ث٢ْ وجٌقــز عجٍِــز ِّْــٛفز ِــٓ 
ثٌّعٕٝ، أوذٌ عٍّٙج صؾو٠و ثٌغ١ـجح، ٚصقو٠ـو ثٌفـٌث ، ٠ٍٚـجهر ثدضْـجِز عٍـٝ 

 .  (4)+ثٌٕفجق..

 أسلىب االلتفـات:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .212أدٛ ٩٘ي ثٌعْىٌٞ، وضجح ثٌٕٚجعض١ٓ. ٗ (1)

 .334ثٌؾٌؽجٟٔ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ. ٗ (2)

 .432. ٗثٌْىجوٟ، ِفضجؿ ثٌعٍَٛ (3)

 .32، 7ٗٚفٟ ثٌمٍُ. ػ (4)
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ٔٗ ٠عضٌٝـٗ ٕـه أٚ آميث فٟ ِعٕٝ، ٚوأةث٨ٌضفجس: أْ ٠ىْٛ ثٌّضىٍُ 
ّْ ًثّهث ٠ــٌّه لٌٛــٗ، أٚ ّــجة٩ ٠ْــأٌٗ عــٓ ّــذذٗ ف١عــٛه ًثؽعــج إٌــٝ ِــج  ظــٓ أ

ج أْ ٠ؤّووٖ، أٚ ٠يوٌ ّذذٗ، أٚ ٠َ٠ً ثٌّٖه عٕٗ.. ِّ  .(1)+لّوِٗ، فئ

٘ـــٛ ث٨عضـــٌثٛ عٕـــو لـــَٛ، ّٚـــّجٖ ة٠ٚقـــّوهٖ ثدـــٓ ًٕـــ١ك دمٌٛـــٗ: 
ٛ آمٌْٚ ث٨ّضوًثن.. ّٚذ١ٍٗ أْ ٠ىْٛ ثٌٖـجعٌ آمـيث فـٟ ِعٕـٝ عـُ ٠عـٌ

ٌـٗ غ١ــٌٖ ف١عــوي عـٓ ث٤ٚي إٌــٝ ثٌغــجٟٔ ف١ـأصٟ دــٗ، عــُ ٠عـٛه إٌــٝ ث٤ٚي ِــٓ 
ًّ فٟ ٕٟء ِّج ٠ٖو ث٤ٚي..  .(2)+غ١ٌ أْ ٠نض

ٚثٌيٞ ١ّ٠َ أٍّٛح ث٨ٌضفجس عٕو ثٌٌثفعٟ، أّٔٗ وغ١ـٌث ِـج ٠ىـْٛ آمـيث 
ــٗ ٕــ١تج، أٚ  ــخ ِٕ ــجًا فؾــأر ١ٌْــأٌٗ أٚ ٠طٍ ــٝ ثٌم ــش إٌ ــُ ٠ٍضف ــٝ، ع ــٟ ِعٕ ف

ثٌىــ٩َ عــٓ ثٌٌؽــً أٚ ثٌطفــً ٚأمضــٗ أٚ دٕضــٗ، أٚ ٠قــّيًٖ، ف١ٕضمــً دــيٌه ِــٓ 
 ثٌٌد١ع..١ٌنجٟخ فؾأر ثٌمجًا.

ٚثٌــيٞ ١ّ٠ــَ أّــٍٛح ث٨ٌضفــجس عٕــوٖ أ٠ٞــج أٔــٗ وغ١ــٌث ِــج ٠مــ  أِــجَ 
ِٖٙو أٚ لٚز ٚلعش ٠ىضخ عٕٙـج، فـئىث دـٗ )ثٌٌثفعـٟ( أفـو أدطـجي ثٌّٖـٙو 
أٚ أعٞــجء فٞــًٛ ثٌٛثلعــز، ف١قــجًٚ ثٌذطــً أٚ ٠ْــأٌٗ، أٚ وــيٌه ٠ن١ــً 

 ا.ٌٍمجً

 ٗٔٞمط أٍٝ:

ـج فضـٝ ٠ؾعـً فجٍِـٗ ِـغ٩ ِـٓ ٔذ١ّـٗ ة ًِّ ٌٓ ٠ىْٛ ث٦ّـ٩َ ٙـق١قج صج
فــٟ أمــ٩ق هللا، فّــج ٘ــٛ دٖــن٘ ٠ٞــذ٠ ٟذ١عضــٗ.. ٌٚىــٓ ٟذ١عــز صٞــذ٠ 

 ٕنٚٙج..

 ٨ٚ ٠ٞطٌح ِٓ ٕٟء ..

 ٨ٚ ٠نجف ِٓ ٕٟء، ٚو١  ٠نجف ِٚعٗ ثٌطّأ١ٕٔز؟

 ٨ٚ ٠نٖٝ ِنٍٛلج، ٚو١  ٠نٖٝ ِٚعٗ هللا؟

 .(3)+ذ ثغِٔزي إال ك٢ ٛج٤ؼخ ٓقبُجي ٝأ٤ٗبثي أ٣ٜب األٍل، َٛ أٗ

 ٗٔٞمط صبٕ:

ٚأًثه ث٦ٔؾ١ٍـــَ أْ  ة٠ـــضىٍُ ثٌٌثفعـــٟ عـــٓ ِقٕـــز فٍْـــط١ٓ ف١مـــٛي: 
 ٠طّتّٕٛث فٟ فٍْط١ٓ إٌٝ ٕعخ ٌُ ٠ضعّٛه ل٠ّ أْ ٠مٛي: أٔج.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .334أدٛ ٩٘ي ثٌعْىٌٞ، وضجح ثٌٕٚجعض١ٓ. ٗ (1)

 .25. 4ٗثدٓ ١ًٕك ثٌم١ٌٚثٟٔ، ثٌعّور. ػ (2)

 .71. 4ٗٚفٟ ثٌمٍُ. ػ (3)
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َّ أٓخ  ٓللللللٖ أهٙللللللٜب ثٌَٔ٘للللللخ أ٣ٜللللللب  ٌُٖٝ ُٔبما ًَ٘زٌْ ً

 .  (1)+ا٤ُٜٞك 

ــأعٌّ د ّْ ثٌٌثفعــٟ ِض ــً ٚث٩ٌّفــع أ ــٟ صّغّ ــ٠ٌُ ثٌض ــٌآْ ثٌى ــجس ثٌم جٌضفجص
مجٙز ِٓ مٚجةٚٗ ١َِٚر ِٓ ١َِثس أّج١ٌذٗ. ِٚـٓ أِغٍـز ث٨ٌضفـجس فـٟ 

ّ اُلل٣ٖ × ثٌمٌآْ لٌٛٗ صعجٌٝ فٟ ًّٛر ثٌفجصقز:  اُؾٔل   هة اُؼب٤ُٖٔ اُوؽٖٔ اُلوؽ٤ْ ِٓلي ٣ٞل

 .  (2ـ 7)ثٌفجصقز: ÷إ٣بى ٗؼجل ٝإ٣بى َٗزؼ٤ٖ

 وا٤ًجٚ:ْٓبًِخ األٍب٤ُت اُووآ٤ٗخ ٝر٤ٖٔٚ ر

ٚ٘يٖ ّّز أمٌٜ دجًٍر فٟ أهح ثٌٌثفعٟ، ٠مضذِ ِٓ ثٌمٌآْ ثٌىـ٠ٌُ 
أّج١ٌذٗ ثٌعج١ٌز، ٠ّٚٞٓ صٌثو١ذـٗ، ٚ٘ـٟ ٠ٌٟمـز صـٛفٟ دـأْ ثٌٌثفعـٟ ٠ضنـي 
٘ـيث ثٌـ٠ّٕ ِـٓ ثٌىضجدــز ٠ٌٟمـز ٌٍـوفج  عـٓ ثٌؾٍّــز ثٌمٌآ١ٔـز ثٌضـٟ صعٌٝــش 

 ٌٙؾَٛ أعوثء ث٤ّج١ٌخ ثٌعٌد١ز ث١ٙ٤ٍز. ٠مٛي ثٌٌثفعٟ: 

ّـــو مٌِٟٛـــٗ، فٕجٌٙـــج دـــٗ، فٍفٙـــج ف١ـــٗ، فمذٞـــٗ، فٌفعـــٗ، فألذـــً فة
. فج٩ٌّفع فٟ ٘ـيٖ ثٌعذـجًر لٚـٌ (2)+فطٛفٙج، فىأّٔج ى٘ذش فٟ ثٌّْجء..

ثٌفٛثًٙ، ٚوً ٘يٖ ثٌفٛثٙـً أفعـجي، ٚلـو ًدـ٠ د١ٕٙـج دقـٌف ثٌفـجء، ٚ٘ـٛ 
ٕ٘ج ٠ف١و ثٌضٌص١خ ٚثٌضعم١خ.. ٚفٟ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ِج ٠ٖذٗ ٘ـيث ثٌْٕـك، ِٕٚـٗ 

خ ×لٌٛٗ صعجٌٝ:  خ ػظبٓلب   صْ فِو٘ب اُ٘طلخ ػِوخ كقِو٘ب اُؼِوخ ٓٚـل ٗب اُؼظلبّ ُؾٔلب  كقِو٘لب أُٚـل كٌَٞل

 ٖ(.  72ثٌّؤِْٕٛ:÷)صْ أْٗدٗبٙ فِوب آفو كزجبهى ر أؽَٖ اُقبُو٤ 

ـــه ٨ صـــوّوٙج ةٚفـــٟ ِٛٝـــع آمـــٌ ٠مـــٛي:  ّْ أٔـــيًس ث٤ًٛ أْ صضّ
ا َٓلبًٌْ٘ ال ٣ؾطٔلٌّْ٘ هبُذ ٣لب أ٣ّٜلب ا×. ٚ٘يث عٍٝ ٕجوٍز لٌٛٗ صعجٌٝ: (3)+دؾٕذٙج َُّ٘ٔل اكفِٞل

 (.72ثًٌّّٕ: ÷)٤ٍِٔبٕ ٝع٘ٞكٙ ْٝٛ ال ٣ْؼوٕٝ

. (4)+فْــّعش ثٌنٕفْــجء صمــٛي ٥ٌمــٌٜ ٚ٘ــٟ صقجًٚ٘ــج..ة٠ٚمــٛي: 
 (.32ثٌىٙ :÷)هبٍ ُٚ ٕبؽجٚ ٝٛٞ ٣ؾبٝهٙ×ٚىٌه عٍٝ ٕجوٍز لٌٛٗ صعجٌٝ: 

. عٍـٝ (5)+إِٓـش أّٔـٗ ٨ إٌـٗ إ٨ ثٌـيٞ مٍـك ثٌذطّـز...ة٠ٚمٛي وـيٌه:  
ؽزللل٠ إما أكهًلللٚل اُـللللوم هللللبٍ آٓ٘للللذ أّٗللٚل ال إُلللٚل إال اُللللن١ آٓ٘للللذ ثلللٚل ث٘لللٞل ×ٕــــجوٍز لٌٛــــٗ ّــــذقجٔٗ: 

 (.٠31ِٛٔ:÷)إٍوائ٤َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .27ٔفْٗ. ٗ (1)

 .400. ٗ:4ٚفٟ ثٌمٍُ. ػ (2)

 .440ٔفْٗ،  (3)

 .442ٔفْٗ،  (4)

 .443ٔفْٗ، (5)
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٘يٖ ع١ٕجس ِٓ أهح ثٌٌثفعٟ ِٓ م٩ي وضجدٗ ٚفٟ ثٌمٍـُ، ّٚـٕضٕجٚي 
ــْٛ ثٌذٚــجةٌ،  ــٟ ع١ ــٟ ف ــج٨س ثٌذٖــ١ٌ ث٦دٌث١ّ٘ ــٓ ِم ــجىػ ِ ــٟ ّٔ ــج ٠ٍ ف١ّ

ّْ ثٌٌؽ١ٍٓ وأّٔج ٠ٕٙ  ٩ْ ِٓ ِع١ٓ ٚثفو. ٩١ّٚفع ثٌمجًا أ

 ٓغ اُج٤ْو اإلثوا٤ٛٔـ٢: ٕٞه اُزٔبىط ث٤ٖ اُ٘ؾٞ ٝاُجالؿخ ك٢ ٓوبالرٚ

 مصاصلُ األسالًب الكسآنًُ:

ـــٛي ث٦دٌث١ّ٘ـــٟ:  ـــجٌُ ث٦ٙـــ٩فٟ إٌـــٝ ة٠م ـــو ثٕـــضو ٕـــٛق ثٌع ٌٚم
ؽ٠ٌوصٗ، ٚثصًٚ ف١ٕٕـٗ.. ٤ٔـٗ وـجْ ٠ـٌٜ ف١ٙـج ِـوهث ِـٓ ثٌٕٚـٌر .. ٚوـجْ 

. ٚ٘ـيث (1)+ثٌّذضوعـز ٚثٌرـج١ٌّٓ.. عٍـٝ ٕٞاػن ٓوٍِخ٠ٌٜ ِٓ ِمج٨صٙج 
 .72ثٌٌعو:÷٣ٝوٍَ اُٖٞاػن ك٤ٖ٤ت ثٜب ٖٓ ٣ْبء×ثٌّعٕٝ ِأمٛى ِٓ لٌٛٗ ّذقجٔٗ: 

ــٛي:  ــز ثٌٚــجِضز ة٠ٚم ــٟ إفــوٜ ث٤ٌْــٕز ث٤ًدع ــور ثٌذٚــجةٌ ٘ ؽ٠ٌ
ٌؾّع١ز ثٌعٍّجء، صٍه ث٤ٌْـٕز ثٌضـٟ وجٔـش صفـ١ٜ دجٌقىّـز ث١ٌٙ٦ـز .. ٚثٌضـٟ 

. ٚ٘يث ثٌّعٕـٝ ِـأمٛى (2)+ٚثٌّعط١ٍٓ..عٍٝ ثٌّذط١ٍٓ  رو٢ٓ ثبُْوهوجٔش 
 (.33ـ  34ث٩ٌٌّّس:÷)إٜٗب رو٢ٓ ثْوه ًبُوٖو ًدٗٚ عٔبالد ٕلو×ِٓ لٌٛٗ صعجٌٝ: 

ّْ ِــٓ دعــٜ ٘ــيٖ ثٌّٖــجوً ِــج ٌــٛ صّــجهٜ ٚثِضــّو ة٠ٚمــٛي:  ألرلل٠ فــئ

ٚلٞــــٝ ع١ٍٙــــج دجٌّْــــل أ٨ٚ، ٚثٌض٩ٕــــٟ ث٤٘للللبٕ األٓللللخ ٓللللٖ اُوٞاػللللل، 
 .(3)+أم١ٌث

ٌٓللو اُللن٣ٖ ٓلٖل هللجِْٜ كللدر٠ رُ ث٤٘للبَْٜٗ ٓلٖل اُوٞاػللل كقللوَّ ػِلل٤ْٜ  هللل×أمــيث ِــٓ لٌٛــٗ صعــجٌٝ: 

هْٜ وذـٌس وٍّـز صنـٌػ ِـٓ أفـٛثٖ ٘ـؤ٨ء ة(. ٠ٚمـٛي: 40)ثٌٕقً ÷اَُوق ٖٓ كٞل
. ٚث٨لضذـجُ ثٌمٌآٔـٟ ٚثٝــ وـيٌه ِـٓ ّـًٛر (4)+ثٌّْضع٠ٌّٓ ثٌؾذج٠ًٓ..
 .÷ًجود ًِٔخ رقوط ٖٓ أكٞاْٜٛ×ثٌىٙ  ِٓ لٌٛٗ صعجٌٝ: 

 يىزه )التصبًه والكهايات واالستعازات واجملاشات(:البًاى يف أ لِ 

 صقش عٕٛثْ )ٌؾٕز فٌثِٔ ـ إ٩َّ(، وضخ ث٦دٌث١ّٟ٘ ٠مٛي:

ــً  ًِٔزللبٕ أًوٛزللب ػِلل٠ اُغللٞاه ة ــز، فؾــجءس و ــع ٚثٌىضجد ــٟ ثٌٍف ف
ٚثفور ٔجَٕر عـٓ ٙـجفذضٙج، ٔجد١ـز عـٓ ِٛٝـعٙج ِٕٙـج، ٤ّّٔٙـج ٚلعضـج فـٟ 

 .(5)+ٚق ثٌعٌدٟ..صٌو١خ ٨ صعٌفٗ ثٌعٌد١ز، ٨ٚ ٠مذٍٗ ثٌي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .70ع١ْٛ ثٌذٚجةٌ. ٗ: (1)

 .70ْٗ. ٗٔف (2)

 .343ٔفْٗ، ٗ (3)

 .321ثٌذٚجةٌ، ٗ (4)

 .331ٔفْٗ، ٗ (5)
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أٗجزللذ اُوللٞاكّ كلل٢ أّه ثٌضق١ــز عٕــٟ ٌٍؾَثةــٌ ثٌضــٟ غــيس ًٚدّــش، ٚة

 .(1)+ٝأٍِلذ األ٣بك١ اُج٤ٚبء، اُغ٘بػ

، ٣للدٓو ٣ٜٝ٘لل٠ٚؽــجء ٘ــيث ثٌع١ــو ... ٚثٌٙــٜٛ فــٟ ِــٌثؤ  ة٠ٚمــٛي: 
ٚثٌطغ١ــجْ فــٟ ثٌؾَثةــٌ دٍــ  ثٌّٕضٙــٝ، ٚثٌى١ــو فــٟ صــِٛٔ ٠ْــ٠ٍ ث٤ك عٍــٝ 

ــٗ،  ــج صّــَق ث٤ٚٙــجي، ، ٚث٣ٝ٤٘للبّ ٓللَء ػ٤٘٤للٚأم١ ــٟ ١ٌذ١ ــز ف ــوٞ ثٌعجدغ ٠
ٚصوثٚٞ ثٌؾٌٚؿ دجٌمٌٚؿ، ٚفٌعْٛ فـٟ ِٚـٌ ٠قـجٚي ثٌّقـجي، ٠ٚطـجٚي 
 ًّ ـــ ـــٌس أّـــّجج٘ج، ٚل ـــز ٚث٦ّـــ٩َ، وغ ـــه ثٌعٌٚد ـــٟ ث٢ؽجي...٘ـــيٖ ِّجٌ ف

 .(2)+غٕجج٘ج..

 البديع يف أ سو مىاقعه )السجع واجلهاس واحملسهات(:

ٌ فـٟ ثٌـو١ٔج ٚلٛث١ٕٔٙـج عُ ثًؽع ثٌذٚ ة٠مٛي ث٦دٌث١ّٟ٘ ًفّٗ هللا: 
فـٟ وـً فـٌف ِٕٙـج،  الئؾلـبثٌضٟ ٠ّْٕٛج دٙج ث٨ّضعّجً، صؾو ىٌه ثٌّعٕٝ 

فــــٟ وــــً صأ٠ٚــــً ِــــٓ ٝاٙللللؾب ِــــٓ وــــً وٍّــــز ِــــٓ وٍّجصٙــــج،  كبئؾللللـب
 .(3)+صأ٩٠ٚصٙج..

ّٟ ثٌؾَثةــٌ عٕــٟ ٠ــج ٙــذج... ٚثفّــً إ١ٌٙــج ِٕــٟ ّــ٩ِج  ة٠ٚمــٛي:  فــ
ــه، ف ــٗ إٟجفض ــٗ ٌطجفضــه، ٚصْــجًٞ إٟجفض ــجًٜ ٌطجفض ــه ثٌىــٌثَ صذ ــو٠ّج فٍّ م

ث٤ٚف١جء ِغً ٘يٖ ثٌضق١ز إٌٝ ِٓ ٠ىٌَ ع١ٍُٙ، أٚ ِٓ ٠ىٌَ عٍـ١ُٙ، فقٍّضٙـج 
 .(4)+..كٞؽبٚأعٍٕضٙج ٕيٜ ٚ ثٞؽـب، ٚأه٠ضٙج هٝؽب

فـٟ غ١ـٌ  اُؼظلبئْعٍٝ  ٓولآـبأصّغٍٗ )ثٌٖذجح ثٌؾَثةٌٞ( ة٠ٚمٛي: 
فــٟ غ١ــٌ ؽــذٓ، ِمــّوًث ِٛلــع ثٌٌؽــً لذــً  اُٖللـبئوعــٓ  ٓؾغبٓللبصٙــًٛ، 
 .(5)+، ؽجع٩ أٚي ثٌفىٌ آمٌ ثٌعًّثٌنطٛ

 التكديم والتأخري:

ـــز ة٣ولللٍٞ:  ـــّوًٚث ٌٙـــيٖ ثٌقجٌ ـــٌٚث، ٚل ّْ ـــٌٚث ٨ٚ صع ّْ ـــجء ٠ ـــج ث٢د أ٠ّٙ
عٛثلذٙج...ٚإّٔٙٓ ٠ُؾٍٓ ث٢ًثء ٚث٤ع١ٓ فٟ ِْضعٌّثس ِـٓ ثٌٖـذّجْ، أٚ فـٟ 

 .(6)+ٕذّجْ ِٓ ثٌّْضعٌّثس..

 تهاسل الفىايل:

ٛثٙـــً ٚصٕــجغُ ثٌضٌثو١ـــخ، صض١ّــَ وضجدــجس ث٦دٌث١ّ٘ـــٟ دجْٔــؾجَ ثٌف
ٚثٌٌّثه دجٌفٛثًٙ ث٤ؽَثء ثٌّٖىٍز ٌٍفمٌثس ِٓ ؽًّ ٚعذجًثس، ٚثٌّـٌثه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .223ٔفْٗ، ٗ (1)

 .521ٔفْٗ، ٗ (2)

 213ٔفْٗ، ٗ (3)

 .224ٔفْٗ، ٗ (4)

 .520ٔفْٗ، ٗ (5)

 .340ٔفْٗ، ٗ (6)
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دج٨ْٔؾجَ أْ ثٌىجصخ ٠َثٚػ د١ٓ صٌو١ذ١ٓ أٚ أوغٌ دق١ظ صضٕـجغُ ث٤ٙـٛثس 
ٚثٌّمجٟع د١ٓ ثٌضٌو١خ ث٤ٚي ٚثٌغجٟٔ ٚثٌغجٌظ ٚ٘ىيث، ٚ٘ـٛ أّـٍٛح ِض١ّـَ 

 ِٓ أّج١ٌخ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ.

 ه لٌٛٗ ِضقوعج عٓ ثٌط٩ق: ِٚٓ أِغٍز ىٌ

ٌٙيٖ ث٩ٌّدْجس ثٌضٟ ٟ٘ ِـٓ ِمضٞـ١جس ثٌفطـٌ ثٌْـ١ٍّز، ٚثٌطذـج  ة
ثٌٌل١مـــز، ٕـــٌعٗ ث٦ّـــ٩َ ِم١ـــوث دم١ـــٛه فط٠ٌـــز فى١ّـــز، ٚل١ـــٛه ٕـــٌع١ز 

 .(1)+ل٠ّٛز

 

ٚثٌَٚثػ عمو د١ٓ لٍذ١ٓ، ٚٚٙـً دـ١ٓ ٔفْـ١ٓ، ِٚـَػ دـ١ٓ ة٠ٚمٛي: 
 .  (2)+ًٚف١ٓ ـ ٚفٟ ث٤م١ٌ ـ صم٠ٌخ د١ٓ ؽ١ّْٓ..

٠ّغــً أهح ثٌٌثفعــٟ ٚوضجدــجس ثٌذٖــ١ٌ ث٦دٌث١ّ٘ــٟ ّٔــٛىؽ١ٓ ع١ٍّــ١ٓ 
٥ٌهح ثٌٌف١ع ثٌيٞ ثِضَؽش فٟ عٕج٠جٖ أفىجَ ثٌٕقٛ ثٌضٟ ٨ ٠ٚــ ث٦مـ٩ي 
دٙـج أٚ دــذعٜ ِٕٙـج، دمــٛث١ٔٓ ثٌذ٩غـز ثٌضــٟ صٞـذ٠ ثٌّعــجٟٔ ثٌول١مـز ٚص١ّــَ 

ثٌّعـجٟٔ  د١ٓ ١ٙ  ثٌضٌثو١خ ٚثٌؾًّـ ِـٓ ف١ـظ صذـج٠ٓ ثٌو٨ٌـز ٚثٌغـٌثء فـٟ
ِٓ م٩ي ِٙجًر ث٤ه٠خ فٟ أّج١ٌخ ثٌىضجدز صمـو٠ّج ٚصـأم١ٌث، ىوـٌث ٚفـيفج، 

 إؽّج٨ ٚصف٩١ٚ، ٩ٙٚ أٚ ف٩ٚ..

ٚثصٞـ ِّج ّذك عٌٝٗ ِٓ ّٔجىػ ٌىضجدـجس ث٦دٌث١ّ٘ـٟ ٚثٌٌثفعـٟ 
أّٔٙــج ٠ّــغ٩ْ ثٌّٕــٛىػ ث٤ِغــً فــٟ فْــٓ ثٌَّثٚؽــز دــ١ٓ ثٌفّٕــ١ٓ: دــ١ٓ عٍــُ 

 ر.ثٌٕقٛ ٚعٍُ ثٌذ٩غز دط٠ٌمز في

٠ّٚىــٓ أْ ٔنٍــ٘ فــٟ ث٤م١ــٌ إٌــٝ ثٌض٠ٕٛــٗ دأ١ّ٘ــز ثٌضٕــجٚي ثٌغٕــجةٟ 
ــو٠ُ هًّــٟ ثٌٕقــٛ ٚثٌذ٩غــز ٌٍّضعٍّــ١ٓ ٚثٌٕجٕــتز ٚ٘ــٟ  ــٟ صم ــج ف ــ١ٓ ِع ٌٍفٕ
٠ٌٟمـــز ٔعضمـــو أٔٙـــج ِغٍـــٝ فـــٟ صقذ١ـــخ هًُ ثٌٕقـــٛ ٚثٌذ٩غـــز ٚفْـــٓ 

 ثّض١عجدّٙج. 

 أُٖبكه ٝأُواعغ
 ـ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ. 7
 ـ ِٚطفٝ ٙجهق ثٌٌثفعٟ:  4

 ـ ٚفٟ ثٌمٍُأ 
 ح ـ ثٌْقجح ث٤فٌّ
 ػ ـ وضجح ثٌّْجو١ٓ
 ه ـ أًٚثق ثًٌٛه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .342ثٌذٚجةٌ: ٗ (1)

 .342ٔفْٗ، ٗ (2)
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 ٖ ـ صج٠ًل آهثح ثٌعٌح
 ٚ ـ صقش ًث٠ز ثٌمٌآْ
 ٍ ـ عٍٝ ثٌْفٛه

 ؿ ـ ًّجةً ث٤فَثْ
 ـ ثٌذ١ٌٖ ث٦دٌث١ّٟ٘: ع١ْٛ ثٌذٚجةٌ 3
 ـ عذو ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ.  2
 ـ ثٌْىجوٟ، ِفضجؿ ثٌعٍَٛ. 5
 ٤ٔٚجًٞ، ِغٕٟ ثٌٍذ١خ.ـ ثدٓ ٖ٘جَ ث 0
 ـ ١ّذ٠ٛٗ، ثٌىضجح. 1
 ـ أدٛ ٩٘ي ثٌعْىٌٞ، وضجح ثٌٕٚجعض١ٓ. 2
 ـ ثدٓ ٖ٘جَ ث٤ٔٚجًٞ، أٚٝـ ثٌّْجٌه. 3

 ـ ثدٓ ١ًٕك ثٌم١ٌٚثٟٔ، ثٌعّور. 71
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 د٩غز ثٌٕ٘ د١ٓ ١ٟٛ١ٌِٕ٘مج ؽجهثٌِ ٚغٌثِجصٌٛٛؽ١ج ه٠ًوث

  . ٤ٌِٓخ كؽب٤٘ٓخ ك

 :  رول٣ْ

+ عٍـُ ثٌىضجدـزة أٚ+ ثٌغٌثِجصٌٛٛؽ١ـجة فٟ ثٌفٚـً ثٌغـجٟٔ ِـٓ وضـجح
ـــو  ـــٗ ٌضقو٠ ـــٝ ِقجٌٚض ـــوث عـــٓ ّـــٍطز صٞـــفٟ ثٌّٖـــٌٚع١ز عٍ ٠ذقـــظ ه٠ً

ٚث٨مـض٩ف ٚثٌّٕـٛ ( Une sémiosis du jeu infini) ّـ٠ٍٛ١ّ١ِ ٌٍّعذج٩ٌِضٕـجٟ٘
ِٛٝـقجً دـيٌه ِـوٜ ّـٍطز ثٌٍّغـز ٚٔفٛى٘ـج ٚلـوًصٙج عٍـٝ ، ثٌٌٍٛذٟ ٌٍضأ٠ًٚ

فذّؾـٌه أْ ٠ٕفٚـً ثٌـٕ٘ ( 1) ثٌّذجٕـٌر ثٌمٛي أوغٌ ِّج صوي ع١ٍـٗ أٌفجظٙـج 
٠ُٚمٚـو دـيٌه ىثس  ثٌـيثس ثٌىجِٕـز ًٚثءٖ(، عٓ لٚو٠ز ثٌـيثس ثٌضـٟ أٔضؾضـٗ

ــ  ــيٖ ) ثٌّؤٌِّ ــجء ٌٙ ــجء أٚف١ ــوًُٚ٘ ثٌذم ــٟ ِم ــٗ ٨ٚ ف ثة ٌّ ــجْ ل ــٛه دئِى ــٓ ٠ع ٌ
ّْ ثٌٍّغــز صٕــوًػ ٝــّٓ  ثٌمٚــو٠ز ثٌغجةذــز ً ْٔــضنٍ٘ أ ّٛ . ٚٚفمــجً ٌٙــيث ثٌضٚــ

، ١ٌِ دئِىجْ ثٌٕ٘ أْ ٠ذٍـًٛ أٞ ِـوٌٛي ِضعـجيٍ  ٚأٔٗ، ٌعذز ِضٕٛعز ٌٍوٚثي
ٚأ٠ٞـجً ٌـ١ِ دئِىــجْ ثٌـوثي أْ ٠ىـْٛ أدــوثً فـٟ ع٩لـز فٞــًٛ دجٌْٕـذز إٌــٝ 
ّْ وـــً هثي ٠ضٞـــج٠  ِـــع هثي آمـــٌ دط٠ٌمـــز  ِـــوٌٛي ٠ضغ١ـــٌ دجّـــضٌّثً ٚأ
ــز  ــٍز ثٌوثٌ ّْ ثٌٍْْ ــو أْ ٨ ٚؽــٛه ٌٖــٟء آمــٌ مجًؽــٗ  أٞ أ ــ١ٍز صؤو صٍْْ

ّْ لـٌثءصُٙ ِقىِٛز دّذوأ ث٩ٌ ِضٕـجٟ٘ ٚدـيٌ ه ٠ىـْٛ ه٠ًـوث ِّـٓ ٠ؤوـوْٚ أ
ؿ دٙـج ِـٓ ٟـٌف  ٌّ صَفَؿ ثٌٕ٘ إٌٝ ث٤ِجَ فٛق ثٌٕٛث٠ج ٚثٌّمجٙو ثٌّٚـ

 (  2).  ثٌّؤٌ 

فٙــُ ة دأٔٙــج فــٓ ثٌفٙــُ أٚ+ ١ٟٛ١ٌِٕ٘مــج ؽــجهثٌِة فــٟ فــ١ٓ صضقــوه
  فّــٓ ثٌذعــو + ثٌقم١مــز ٚثٌّــٕٙؼة وّــج ٠ــي٘خ إٌــٝ ىٌــه فــٟ وضجدــٗ+ ثٌفٙــُ

ذعو ثٌٍغـٛٞ ِـع ؽـجهثٌِ صعذـٌ ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙمـج ث٤ٔطٍٛؽٟ ِع ١٘وؽٌ عٍٝ ثٌ
عــٓ ٍّْــٍز غ١ــٌ ِٕض١ٙــز ِــٓ ثٌّذــجهًثس ٚثٌّعــجًف ٚثٌنذــٌثس ثٌٛؽوث١ٔــز 

إٔٙـج صفؾـٌ ، ثٌضٟ صّغً ِٚوًثً ٨ ٠ٕٞخ ِـٓ ثٌـو٨٨س ٚثٌّعـجٟٔ ثٌٌّوذـز
إٔٙج فـٟ ٔٙج٠ـز ثٌّطـجف عذـجًر عـٓ مطجدـز أٚ ، ثٌطجلجس ثٌىجِٕز فٟ ثٌٕ٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ؽجِعز ثٌذ٠ٌٛر 

 (1) Umberto Eco : Les limites de l'interprétation. Trad . de l'italien par Myriem 

Bouzaher . Editions Grasset . 2ème édition . 1992 . P . 374  .  
 (2) Ibid : p . 373  .  
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 .   ثةٕٙج ث٩ٌِضٕج١٘زد٩غز صىٖ  ف١ٙج ثٌٍغز عٓ مَ

: ٛلللَ ٛ٘لللبى رللللبْٛ ثللل٤ٖ  ٓلللٖ ٛلللنا أُ٘طِلللن ٗطلللوػ اإلّلللٌب٤ُخ اُزب٤ُلللخ

اُٜو٤ٛٞ٤٘ٓوللب ٝاُـوآبرُٞٞع٤للب  ٛللَ اُؼالهللخ ث٤ٜ٘ٔللب ٛلل٢ ػالهللخ رٌبٓللَ أّ 

ثبُؼٌٌ ٢ٛ ػالهخ ٕواع  َٛ إٔجؼ اُلٌو اُـوث٢ ّل٣ل اُؾَب٤ٍخ رغلبٙ 

َّ أّللٌبُٜب ؽزلل٠ ٣زٞهللق ٓطللٞال  أٓللبّ  َٓللدُخ اٌُبرللت( اُ٘يػللخ اُ٘لَلل٤خ ثٌلل

 ٝأُْبًَ اُز٢ ٣طوؽٜب ) أُؤُق

ــه ثٌٌّــجٌز ثٌضــٟ ٠ٚــوً٘ج ٨ٚ  ــج ـ ِجٌ ــُ ٠عــو ثٌىجصــخ ـ دجٌْٕــذز ٌٕ ٌ
ًٝ ٌـ١ِ ٤فـو آمـٌ ثٌقـك ف١ـٗ ٤ْ ثٌمـٌثءر  َّٓ عٍـٝ ِعٕـ ثٌّْضِٛه  أٚ ثٌّـؤص

فٙــٟ ٍِــه ٌٍؾّٙــًٛ ٠ّٚىــٓ أْ صضقمــك هْٚ ، أٙــذقش ىثس ٚظ١فــز عجِــز
 .   ّٚجٟز وجصخ ثٌٕ٘

 أٚ+ فْـــٕزة ٕـــن٘ ثٌىجصـــخ ِٚـــج ٠قٍّـــٗ ِـــٓ ٔٛث٠ـــج ٌـــُ ٠عـــو ٠ٙـــُ
 ثٌٖـٟء ىثصـٗ+ أٚ ِـج ٠ْـّٝة ِج ٠مٌٛـٗ ثٌـٕ٘+ ٌٚىٓ ثٌُّٙ ٘ٛ.  +١ّتزة
  ثٌّٙـُ ٘ــٛ ثّـضٕطجق ثٌــٕ٘ ٌٚـ١ِ ٙــجفخ ثٌـٕ٘ ٚىٌــه دـجٌٌٛٛػ إٌــٝ ة

 .   فىٌٖ عٓ ٠ٌٟك وضجدجصٗ

ًّ ِــٓ ؽــجهثٌِ ـ  ٘ــيٖ ثٌفىــٌر ـ فىــٌر ثّــضٕطجق ثٌــٕ٘ ـ ٠ٛلِّعٙــج وــ
 .   ١ٟٛ١ٌِٕٙمج ـ ٚه٠ًوث ثٌّٛلِّع عٍٝ ثٌغٌثِجصٌٛٛؽ١جثٌٕجٟك دجُّ ثٌ

ـــــــز ـــــــْٛ ثٌذوث٠ ـــــــز دطـــــــٌؿ إىْ، صى ـــــــ١ٓ ثٌع٩ل ـــــــج د  ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙم
ــج ــز ٚ٘ــٟ ٚثٌغٌثِجصٌٛٛؽ١ ــٝ دجٌذْــ١طز ١ٌْــش ع٩ل ــه، ث٦ٟــ٩ق عٍ ّْ  ىٌ  أ

ٕ٘ــجن  ٠ىــْٛ أْ صْــضوعٟ( ـ Levinas) ٠ٕــجُڤٌــٟ ٠مــٛي وّــجـ  ثٌّٛثؽٙــز
ــو ٠٨، ٚؽٙــجْ ــج ل ّْ ثٌغٌثِجصٌٛٛؽ١ ــٝ ث٦ٟــ٩ق ٚثْ إ٨ّأ ىــْٛ ٌٙــج ٚؽــٗ عٍ

   . (1) صىْٛ فٟ ِؾٍّٙج ٌعذجً ِغ٠ٌجً ١ٍِتجً دج٤لٕعز

ي  ِّٚ ــؤ ــ  ٔ ــج٤فٌٜ و١ ــُ أٚ د ــُ ثٌفٙ ــ  ٔفٙ ــيٌه فى١ ــٌ و ــجْ ث٤ِ إىث و
 ثٌضأ٠ًٚ؟ و١  ٔطٌؿ ِْأٌز ثٌّٕٙؼ فٟ ٘يث ث٦ٟجً؟

ــز  ــٌثءر ف١ٕ ــز ٌٍٕٚــٛٗ ٘ــٟ ل ــز ثٌؾجهث٠ٌِ ــٌثءر ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙم١ ّْ ثٌم إ
 ثٌّّجًّـز+ ِـٓ مـ٩ي ٔـٛ  ِـٓ +صفع١ً ثٌـٕ٘ة ّجُِذوعز صمَٛ عٍٝ أ

دعىِ ثٌمٌثءر ث٤مـٌٜ ثٌضـٟ صْـعٝ إٌـٝ ٚٝـع لـجْٔٛ ٠ـضقىُ فـٟ ة ثٌقٌر
دـً ، ٌٚيث فٟٙ ٌٓ صع١و دٕجء ٌِٖٚ  ٕـ٠٩ٌِجمٌ ِـٓ ؽو٠ـو، لٛثعو ثٌضأ٠ًٚ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Jean Greisch : Herméneutique et grammatologie. Editions du centre national 

de la recherche scientifique . Paris . 1977 . p . 9  .  
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 .   ١ٟٛ١ٌٌٍِٕٙمج+ ثٌقمزة ٠ضعٍك ث٤ٌِ دجٌذقظ عٓ ثٌّّٙز

، (polysémie) ثٌّعــجٟٔ صذقــظ ١ٟٛ١ٌِٕ٘مــج ؽــجهثٌِ فــٟ ِْــأٌز صعــوه
ًّ ِٕٙـج ث٢مـٌ ٨ٚ ، ٘يٖ ثٌّعجٟٔ غ١ٌ ِٕض١ٙز ٍ وـ َِّ غ١ٌ ِضٕجلٞـز ٚإّٔـج ٠عـ

ٚصٖـض١ش ثٌّعٕـٝ  (dissémination) فٟ ف١ٓ ٠ضقوط ه٠ًوث عـٓ ثٌذعغـٌر، ٠ٍغ١ٗ
فـ٩ ثعضذـجً ٌٍضـأ٩٠ٚس ث٤مـٌٜ ثٌضـٟ ١ٌْـش ّـٜٛ ًوجِـجس ، فّو ثٌض٩ٕـٟ

ِــٓ ٕ٘ــج  . ُ٘ ٚصٛٝــ١ـ لــ١ُِّّٕٙٛفــز ِــٓ لذــً ثٌٕمــجه ٌٍــٕ٘ ٌذ١ــجْ أفىــجً
و١  ٠ضقوه ثٌضأ٠ٚـً هثمـً ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙمـج  : ٠ضع١ٓ ع١ٍٕج ٌٟؿ ثٌْؤثي ث٢صٟ

 ٚثٌغٌثِجصٌٛٛؽ١ج؟

ــز  ــجٌغٟ ث١ّ٘٤ ٔعّــك ِٙــي ث٦ٕــىج١ٌز ِــٓ مــ٩ي ٟــٌؿ عٕٚــ٠ٌٓ د
 :   ّ٘ج

 ١ْٔؼ ثٌٕ٘

 غ١جح ثٌّؤٌ 

 :  ـ ٤َٗظ اُ٘ٔ 1

مـ٨ٛس ث ِـٓ ثٌّڤِمٌٛز ١ْٔؼ ثٌٕ٘ وّـج صؤوـو ىٌـه ؽ١ٌٛـج وٌّـضٟ
ّْ ةثٌــٕ٘ ٠ّضٍــه ِــو٨ًٌٛ ٕــ١ٌّٛجً  ثٌضــٟ ٠ٕضجدٙــج وغ١ــٌ ِــٓ ثٌغّــٛٛ ىٌــه أ
ِنذٛءثً ٠ضغ١ٌ دقْخ ثٌّيث٘خ فجٌٕمو ثٌضق١ٍٍٟ ثٌٕفْـٟ ٠ـٌٜ ف١ـٗ أٔـٗ ٠قّـً 

، ٚثٌٕمـو ثٌٛؽـٛهٞ ٠ـٌٜ ف١ـٗ أٔـٗ ٠قّـً ِعٕـٝ ثٌضطٍـع، ِعٕٝ ث١ٌٌْر ثٌيثص١ز
ــــ١ٛ  ــــٝ ّّٛ ــــً ِعٕ ــــٗ ٠قّ ــــو ثٌّجًوْــــٟ أٔ ــــٗ ثٌٕم ــــٌٜ ف١ ــــ١ٓ ٠ ــــٟ ف ف

ــجً ــً  . ٠نٟ.ص ــ  دقْــخ ثصؾــجٖ و ــي٠ذجً ٠نضٍ ــٕ٘ صع ــي٠خ ثٌ ــضُ صع ــيث ٠ .ٚ٘ى
 .   (1) .٨ٚ غٌثدز فٟ ىٌه ِج هثَ ثٌٕ٘ ٍِىجً ٌٍؾ١ّع+ . ِي٘خ.

ٚفضٝ ث٤عّجي ثٌضٟ أل١ّش فٛي ثٌـٕ٘ دم١ـش صقضـجػ إٌـٝ وغ١ـٌ ِـٓ 
. ِـٓ ثٌعْـ١ٌ إىْ أْ ٔضقـوط عـٓ ٔر٠ٌـز  ثٌض١ٝٛـ ٚٔضجةؾٙج ٌُ صُقُْ دعـو

 .   ِىضٍّز فٟ ثٌٕ٘

ٌٙ ِْأٌز ثٌٕ٘ عٕو ؽجهثٌِ ف١ّٕج ٠ضقوط عـٓ ثٌضمج١ٌـو ثٌٖـفج١٘ز صر
ـــز ـــو ثٌّىضٛد ـــُ ٠ٛؽـــو مطـــجح+ ٚثٌضمج١ٌ ـــو فٙ ـــج ٠ٛؽ ـــز ( 2) . ةف١غّ فجٌٕر٠ٌ

:  ٌٚـيٌه ٔمـٛي، ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙم١ز ٌٍٕ٘ صضعجٝو ِـع ٔر٠ٌـز ٕـجٍِز ٌٍنطـجح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه (1)  ثء . صـــو٠ًِ ث٤هحة : ِقّـــو فّــٛـ ثءر ٚث٦لــٌـ هثً ثٌنطـــجدٟ ٌٍطذجعـــز  . +إّـــضٌثص١ؾ١ز ثٌمــٌـ

   . 7333ثٌْٕز  . ثٌوثً ثٌذ١ٞجء، ٚثٌٌٕٖ
 (2) Jean Greisch : Op . Cit . p . 182  .  
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ّْ ثٌنطــجح ٘ــٛ ثٌــٕ٘ ٤ْ ِــج صمٌٛــٗ ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙمــج عــٓ فجٌــز ثٌــٕ٘ ٨  ةإ
 (  1).  ٔر٠ٌز أوغٌ ١ٌّٕٛز ٌٍنطجح+٠ّىٓ فٍٚٗ عٓ 

، .١ٌِ إٕجًر أٚ ه٩١ًٌ ٌغ١جح ٨ ٠ّىـٓ ثّـضٌؽجعٗ . ثٌٕ٘ ١ٌِ أعٌثً.
ّْ أ١ّ٘ز ثٌٕ٘ ٚثٌٕ٘ ث٤هدـٟ عٍـٝ ثٌنٚـٛٗ صىّـٓ فـٟ إِىج١ٔـز ، ىٌه أ

ّْ دئِىــجْ ٚع١مــز ِــج أْ صــضىٍُ فضــٝ فــٟ غ١ــجح ثٌّــضىٍُ ث٤ٙــٍٟ(  ثوضٖــجفٗ أ
ــٕ٘ ــٗ ث٤ٙــٍٟ() ٙــجفخ ثٌ ــً إ١ٌ َّ ــجًاثٌ ٚثٌٌّ ــٟ ) م ــضىٍُ ف ــجٌٕ٘ ٠ ، ف

 (  2).  غ١جح أٙقجدٗ ث٤ٚثةً ـ أٙقجدٗ ث١١ٍٙ٤ٓ ـ ثٌّؤٌ  ٚثٌمجًا

ثٌــٕ٘ ٘ـٛ ِٛٝــٛ  ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙمـج دجِض١ــجٍ فف١ــٗ ، ِـٓ ٘ــيث ثٌّٕرـًٛ
ـــجٌّعٕٝ ث٤ٙـــٍٟ ـــو د ـــك ثٌضمج١ٌ ـــٝ، صضٛع ـــيث ثٌّعٕ ـــٌ  دٙ ـــٛ صق٠ٌ ـــٕ٘ ٘ : ثٌ

ًّ ِـج ٚصن١ٍ٘ ٌٙـيٖ ثٌضمج١ٌـو ثٌع١ّمـز ٚثٌٞـجًدز فـٟ ثٌؾـيًٚ ٠أص١ٕـج ِـٓ  . وـ
ــجًٖ، ثٌّجٝــٟ ــج دجعضذ ــزة ٠ٚــً إ١ٌٕ ــجًٖ، +دم١ ــٌثً ة دجعضذ ــٕ٘ + أع عــوث ثٌ

أ َّ ًٝ غ١ـٌ ِؾـ . ِـٓ ٕ٘ـج وـجْ ث٨ِض١ـجٍ  ث٤هدٟ ثٌـيٞ ٘ـٛ دّغجدـز صْـ١ٍُ ٌّعٕـ
ٚفضــٝ ٔفٙــُ ، ث١ٌٌِٕٙــ١ٟٛمٟ ٌٍٕٚــٛٗ ث٤هد١ــز ثٌضــٟ صّٕقٕــج و١ٍّــز ٌٍّعٕــٝ

ثٌّغج١ٌــز ٌٍّعٕــٝ أٚ ٘ــيٖ ، ِّٙــز ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙمــج ٠ضقــضُ ع١ٍٕــج فٙــُ ٘ــيٖ ثٌى١ٍــز
ْ ٌ ِٓ م٩ي ثٌضقو٠و ثٌيٞ ٠عط١ٗ ؽجهثٌِ ٌٍٕ٘  .   ٚثٌضٟ صف

 :   صضقوه و١ٕٛٔز ثٌٕ٘ عٕو ؽجهثٌِ دوءثً ِٓ ٔمطض١ٓ

ّْ ثٌٕ٘ ٠ٌفٜ أْ ٠ُفٙـُ دجعضذـجًٖ  ـ ثّضم١ٌ٩ز ثٌٕ٘ 7 : ٚٔعٕٟ دٙج أ
ــجر ــٌثً عــٓ ثٌق١ ــجٞ( صعذ١ ــو هٌض ــٗ ِــٓ مــ٩ي) ٔم ــأْ ٔفّٙ ــخ د ــً ٠طجٌ ــج ة د ِ

ّْ .  +٠مٌٛٗ ٔمـٔ ثٌّعٕـٝ دٛثّـطز ثٌع٩ِـجس ٠ٙذـٗ ثّـضم٨٩ً ٚف٠ٌـز دع١ـوثً إ
دــً ٠ٚذعــوٖ عــٓ أٞ لٚــو٠ز أمــٌٜ عــوث لٚــو٠ضٗ ، عــٓ ثٌّؤٌــ  ث٤ٙــٍٟ

 .   . و١ٕٛٔز ثٌٕ٘ ٟ٘ ِغج١ٌز صؾ٠ٌو٠ز ٌٍّغز ٘ٛ

ـــو 4 ـــيث ثٌضؾ٠ٌ ـــٗ مطـــجح ، ـ ٠ُرٙـــٌ ٘ ـــٝ أّٔ ـــٕ٘ ثٌّىضـــٛح عٍ ثٌ
ٍّـٝ هثمـً ثٌـٕ٘ ٘ـٛ فـجٌّعٕٝ ثٌّغـجٌٟ ثٌـيٞ ٠ضؾ.  (discours aliéné) ِْـضذعو

ًٝ ِْـضذعو ِـٓ ٟـٌف ثٌىضجدـز ٤ْ ثٌّـًٌٚ إٌـٝ ثٌىضجدـز ، فٟ ث٢ْ ىثصـٗ ِعٕـ
ؽعً ثٌّعٕٝ ٠ضعٌٛ ٌٕٛ  ِٓ ث٨ًصٙجْ ٚث٨ّض٩ح ٠ٚقضجػ إٌـٝ ٙـ١جغز 

ٚ٘ـــيٖ ث٦عـــجهر صفـــٌٛ ٔفْـــٙج دجعضذجً٘ـــج ِّٙـــز ، ؽو٠ـــور ٚصٖـــى١ً ؽو٠ـــو
 .   ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙمج ثٌقمز

ــٝ ِــٌصٙٓ ــ، ِْــضٍخ، ثٌّعٕ ــيث فٙــٛ ٠قض ــٝ مطــجح ِْــجعوٌٚ .  جػ إٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) Ibid : p . 182  .  

 (2) Ibid : p . 184  .  
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ٚ٘ـيث ِـج + ثٌىضجدـزة ٚثٌنطـجح ثٌّْـجعو ٘ـٛ+ ثٌفُٙة ثٌّعٕٝ ثٌٌّصٙٓ ٘ٛ
فى٩ّ٘ـج ، +فـٓ ثٌىضجدـز+ ٚةفـٓ ثٌفٙـُة ٔؾوٖ دجّضٌّثً ِٓ مـ٩ي صعجٝـو

، . ثٌفىـــٌ ٠عذ ـــٌ عٕـــٗ دجٌىضجدـــز ٠ْـــضوعٟ ث٢مـــٌ ٠ٚضعـــجْٚ ِعـــٗ دجّـــضٌّثً
+ ثٌـيٞ ٠ّٕقٙـجفٙـٛ ، ٚثٌىضجدز صؾـو ٌِصعٙـج ثٌنٚـخ فـٟ أفٞـجْ ثٌضأ٠ٚـً

 .     ٠ّٕقٙج إِىج١ٔز ثٌى٩َة ثٌٚٛس

ــٕ٘ ٨ ٠ٕفٚــً عــٓ ــز ثٌ ــ١ٟٛمٟ ٌى١ٕٛٔ ــُ ث١ٌٌِٕٙ ِفٙــَٛ ة ٘ــيث ثٌفٙ
٘ـــيث ث٤م١ـــٌ ٠ضأّـــِ عٍـــٝ ع٩لـــز ، (Concept d'appartenance) ث٨ٔضّـــجء+
( 1).  ة٠ؾخ أْ ْٔضّع إٌٝ ألٛثي ثٌـٕ٘ فضـٝ ٔفّٙٙـج+ (l'écoute) ث٨ّضّج 

 .   ًر ث٨ّضّج  ٚث٦ٔٚجس٠مَٛ عٍٝ ِٙج، إىْ، ثٌفُٙ

. ٠ضّغـً  فٙـٛ ٝـًٌٚر ٍِّقـز، ثٌقوط ث٤هدٟ ٠نٞع و١ٍّز ٌٙيث ثٌّذـوأ
، +ثٌمـٛية دّمـوًٖٚ أْ ٠ْـّع، فٟ وْٛ ثٌيٞ ٠ٕٚش+ ث٨ّضّج ة ؽٌٛ٘
 .   +٠ّْع ثٌقم١مزة

، ثٌــٕ٘ ٘ــٛ مطــجح ثفضٌثٝــٟ، فــٓ ث٦ٔٚــجس ٠ٛٙــٍٕج إٌــٝ ثٌقم١مــز
ــــش ّٝ عجد ــــ ــــز(، ِعٕ ــــٟ ٘ــــيٖ ثٌٛظ١ف ــــٛثٖ ف ــــز ث٨ّــــضّج  ٚ ٠ْــــضفٌ  ل ظ١ف
، ث٤هح دجٌْٕـذز ١ٟٛ١ٌٌٍِٕٙمـج أٚ ثٌفٍْـفز ٘ـٛ ـ عٍـٝ ثٌـوٚثَ ـ ) ٚث٦ٔٚجس

، دـً إٔـٗ ٠ْـضٕفو لـٛثٖ فـٟ د١ـجْ ٘ـيٖ ثٌقم١مـز ٚإظٙجً٘ـج، فٟ ٚٝع١ز فم١مز
 .   ٚفٛي ٘يٖ ثٌّْأٌز دجٌيثس ٠ضقوه ؽوي ثٌغٌثِجصٌٛٛؽ١ج ِٚعجًٝضٙج

فـٟ أوغـٌ ِـٓ ( dissémination) ٠قوه ه٠ًوث ِٚطٍـ ثٌـٕ٘ فـٟ وضجدـٗ
: ةثٌٕ٘ ٨ ٠ىـْٛ ٔٚـجً إ٨ّ إىث أمفـٝ  إى ٠مٛي فٟ ِعٌٛ فو٠غٗ، ِٛٝع

ٔرـــــجَ  ٔرـــــجَ صٌو١ذضـــــٗ(، عـــــٓ لجًةـــــٗ ث٤ٚي، ِـــــٓ ثٌٍٛ٘ـــــز ث٤ٌٚـــــٝ
. لـو ٠ضطٍّـخ  ٠ٚذمٝ عٍٝ ثٌوٚثَ ع١ٚجً عٓ ث٦هًثن، ٚلٛثعو ٌعذضٗ) صى٠ٕٛٗ

ــجً فضــٝ ٔفــه فذىضــٗ أٚ ٔــضنٍ٘ ِــٓ ٕــٌثوٗ إى ، إمفــجء ْٔــ١ؼ ثٌــٕ٘ لٌٚٔ
ْٕــ١ؼ ٠ٍــ  ثٌْٕــ١ؼ ٚوإٔٔــج دٚــوه إعــجهر دٕــجء ١٘ىــً عٞــٛثً عٞــٛثً ِــٓ ثٌ

م٩ي صؾو٠و ثٌمٌثءر ثٌضٟ ٨ صٕفه أدوثً صضذع ث٤عٌ دعو ث٤عـٌ فـٟ ثٌـٕ٘ دغ١ـز 
ثٌـٕ٘ ٘ـٛ ( 2).  د١جْ ٚؽٛ٘ٗ ث٨ّضعج٠ًز ٚثٌذ٩غ١ز ثٌضٟ صضؾوه دجّـضٌّثً+

فْـٗ ٚدـ١ٓ ٘يث ثٌٕ٘ ٨ ٠ىضفـٟ دجٌّنجٌفـز دـ١ٓ ٔ، ٕذىز ِضعوهر ِٓ ثٌو٨٨س
.  إٔـٗ ٠نـجٌ  ٔفْـٗ فـٟ فـو ىثصٙـج، غ١ٌٖ ٚفْخ دً ٠ٚي٘خ أدعو ِـٓ ىٌـه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Ibid : p . 184  .  
 (2) Jean Greisch : Op . cit . p . 179  .  
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ثٌٕ٘ دج٤ّجُ ِٖٙو ٌِْفٟ ٚثٌىضجدز إمٌثػ ٌٙيث ثٌّٖـٙو ثٌّْـٌفٟ ( 1)
 .   ثٌيٞ ٠ُعضذٌ أٚي ِج ٠ٖو ثٔضذجٖ ه٠ًوث

فـجٌٕ٘ ، ِفَٙٛ ثٌٕ٘ عٕو ه٠ًوث غ١ـٌ ِٕفٚـً عـٓ ِفٙـَٛ ث٨ٔضّـجء
ِــٓ ثٌٕٚــٛٗ ث٤مــٌٜ ٚ٘ىــيث إٌــٝ ِــج ٨ ثٌــيٞ ٔمــٌأٖ ٠ق١ٍٕــج إٌــٝ ٍّْــٍز 

ًّ ث٨مض٩فـجس ٔٙج٠ز . ِفٙـَٛ  . ٘يث ث٨ٔضّجء ١ٌِ فٟ ثٌقم١مز ّٜٛ ٔرـجَ ٌىـ
ـــج ـــج ٚثٌغٌثِجصٌٛٛؽ١ ًّ ِـــٓ ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙم ـــ١ٓ وـــ ـــج٠ٓ د دجٌْٕـــذز ، ث٨ٔضّـــجء ٠ضذ

ــز فــٕقٓ ٕٔضّــٟ إٌــٝ + ثٌْــّج ة ١ٟٛ١ٌٌٍِٕٙمــج ٠ضأّــِ ث٨ٔضّــجء عٍــٝ ٠َِّ
فجٌــز ِــج إىث ّــّقٕج ٌٙــيٖ ثٌٕٚــٛٗ أِجِٕــج فــٟ + ثٌقجٝــٌرة ثٌٕٚــٛٗ
ٔقـــٓ ِٛؽـــٛهْٚ هثمـــً ثٌـــٕ٘ ـ ، . دجٌْٕـــذز ٌٍغٌثِجصٌٛٛؽ١ـــج دّْـــجءٌضٕج

. ِفٙـَٛ ثٌـٕ٘  ِٕغّْْٛ ف١ٗ ـ وّج ٌٛ وٕج ِم١و٠ٓ فٟ فذجي أٚ ٕذىز ٙـ١و
ِٚــج ٠ُقذــه ٌــ١ِ ٘ــٛ ثٌــيٞ ، ٕــذىز أٚ فذىــز، ْٔــ١ؼ، ٘ــٛ ِفٙــَٛ ثّــضعجًٞ

َٙٛ ث٨ٔضّجء ـ وّـج ٠فّٙـٗ ه٠ًـوث ـ . ِف دً ٔقٓ ثٌي٠ٓ ٕٔضّٟ إ١ٌٗ، ٠ٕضّٟ إ١ٌٕج
  ث٨ٔضّـجء ٠عٕــٟ  (le labyrinthe textuel) ٕـو٠و ثٌٚـٍز دفىــٌر ثٌّضج٘ـز ثٌٕٚــ١ز
. ْٔضط١ع أْ ٕٔضمـً ِـٓ ٔـ٘ إٌـٝ ٔـ٘  إٔٔج ٔض١ٗ إٌٝ ِج ٨ ٔٙج٠ز ٚإٌٝ ث٤دو
 .   +مجًػ ثٌٕ٘ة أٚ ِج ٠ّْٝ ٌٚىٓ هْٚ أْ ٔؾو د١ضجً أٚ ِْىٕجً 

ضؤوــو عٍــٝ أ١ّ٘ــز ثٌــٕ٘ ٚعٍــٝ أٔــٗ ٘ــٛ ٌمــو ؽــجءس صفى١ى١ــز ه٠ًــوث ٌ
فٙــٟ صض١ــٗ إىْ هثمــً ثٌــٕ٘ ، ٤ْٚ ٨ ٕــٟء مــجًػ ثٌــٕ٘، ِقــًٛ ثٌٕرــٌ

ًّ ثٌٕٚــٛٗ  دقغــجً عــٓ ةث٤عــٌ أٚ ثٌم١ّــز ثٌؾّج١ٌــز ثٌضــٟ صؾــٌٞ ًٚثء٘ــج وــ
ثء ث٤هح ٌّ ِٚـج ، . فـج٤عٌ ٘ـٛ ثٌضٖـى١ً ثٌٕـجصؼ عـٓ ثٌىضجدـز ٠ٚض١ّٚو٘ج وـً لـ

ًّ صأو١ـو  عـٌ ١ٌْٚـش ث٤عـٌ ٔفْـٗثٌىضجدز إ٨ّ ٚؽٗ ٚثفو ِٓ صؾ١ٍـجس ث٤ . ٚدىـ
فج٤عٌ ثٌنجٌ٘ ٨ ٚؽٛه ٌٗ ـ وّج ٠مٛي ه٠ًـوث ـ ٚ٘ـوف ثٌٕمـو ثٌضفى١ىـٟ ٘ـٛ 

ث٤عــٌ ثٌنــجٌ٘ ٘ــٛ ( 2).  ِٚعٙــج+، ِٚــٓ م٩ٌٙــج، صٚــ١ّو ث٤عــٌ فــٟ ثٌىضجدــز
إٔــٗ ، ثٌــيٞ ٠فــضـ ثٌّؾــجي ٌضؾٍّــٟ ثٌو٨ٌــز ث٨مـــض٩فث٤عــٌ ٘ــٛ ، ث٨مـــض٩ف

 (  3).  ٟ ثٌٕ٘ثٌمٛر ثٌّىغفز ثٌىجِٕز ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه (1)  ٘ عٕــو ٔٚـٌـ فجِــو أدـٛـ ٠ٍــوة : ف٠ٌــور ٍِـٌـ َ ثٌـٕـ ٘ فــٟ ِفٙـٛـ ـ  ِطذعــز آٔفـٛـ .ة أٍِــز ثٌـٕـ
   . 21ٗ  . 4115ثٌْٕز  . دوْٚ ٟذعز، فجُ ثٌّغٌح، دٌثٔش

 ه ر ١٘ــوؽٌ ثٌمجةٍــز دٛؽـٛـ ر صٕــجلٜ فىـٌـ  lieu du) ة ِْــىٓ ٌٍغــزة أٚة د١ــش ٌٍغــزة ٘ــيٖ ثٌفىـٌـ

langage) .   
ــز غٚــٓ (2)  ــوثة : أ١ِٕ ــز . ؽــجن ه٠ً ــٟ ثٌعمــً ٚثٌىضجد ــجْ، ف ــز ٚثٌٕٖـٌـ .ة ٚثٌنض  . هثً ثٌّــوٜ ٌٍغمجف

   . 32ٗ  . 4114ثٌْٕز ، 7ثٌطذعز
 (3) Jacques Derrida : de la grammatologie. Les éditions de Minuit ،collection 

critique. Paris 1967 . P . 92  .  
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إِىج١ٔـز ، ِج ٠ّٕقٗ ثٌٕ٘ ٌٍمـٌثءر ٘ـٛ دجٌٞـذ٠ إِىج١ٔـز ٘ـيث ثٌضٖـجده
. ٔٚــ١ز ثٌــٕ٘ صٍــذِ ٘ــيٖ ث٦ٝــجفز ـ ث٦ٝــجفز فــٟ ثٌّعٕــٝ  ٘ــيث ثٌضٛ٘ــجْ

ٚٔعٕــٟ دٙــج ثٌطذ١عــز ثٌٕٚــ١ز غ١ــٌ ثٌّضٕج١٘ــز ٌٍفٙــُ ف١ــظ ثٌّعــجٟٔ صنضٍــ  
دجّـُ أ٠ـز  ٚصضٞجع  فجٌّج ٠ذوأ ثٌضأ٠ًٚ ـ ٘يٖ ث٦ٝجفز ٨ ٠ّىـٓ أْ صنضـَي

 .   ف١ّ١ّز ١ٟٛ١ٌِٕ٘م١ز

 ًّ ِج ٠ّىٓ أْ ٔقضفع دٗ ِٓ ٘يٖ ثٌّمجدٍـز دـ١ٓ ِفٙـَٛ ث٨ٔضّـجء عٕـو وـ
ِــــــــٓ ؽــــــــجهثٌِ ٚه٠ًــــــــوث ٘ــــــــٛ ٘ــــــــيٖ ثٌّفجًلــــــــز دــــــــٓ ثٌضعــــــــوه 

ٚوً ث١ٌَّّثس ث٤مٌٜ ثٌّعضـٌف دٙـج ، (polysémie/dissémination) ٚثٌذعغٌر
 .   +ثٌّٞو٠ورة ِٓ ٌٟف ه٠ًوث صوًٚ فٛي ٘يٖ

 :  ُٔؤُقـ ؿ٤بة ا 2

ـــْٛ دمٞـــ١ز ـــُة ٠ٙـــضُ ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙم١ ـــضُ ثٌْـــ١ّجة١ْٛ + ثٌفٙ ـــج ٠ٙ ِغٍّ
  دّعٕـــــٝ آمـــــٌ فـــــئْ + ِعٕـــــٝ ثٌّعٕـــــٝة ث٤ٔؾٍّٛجوْـــــْٛ دمٞـــــ١ز

:  : ةِــج ٘ــٛ ثٌفٙــُ؟+ عــٛٛ ثٌْــؤثي ث١ٌٌِٕٙــ١ٟٛم١١ٓ ٠طٌفــْٛ ثٌْــؤثي
. ٚلــو دم١ــش ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙمــج ِٕؾيدــز فضــٝ عٙــو  ةِــجىث ٔفعــً فضــٝ ٔفٙــُ؟+

ٚإىث أًهٔـج أْ ٔقـوه ، ثٌـ ةِج ٘ـٛ؟+ ٚثٌــ ةِـجىث؟+ : ل٠ٌخ دئٕىج١ٌض١ٓ ّ٘ج
 .   : ةِج١٘ز ثٌفُٙ د١ٓ ثٌقم١مز ٚثٌّٕٙؼ+ ث٦ٕىج١ٌز دقْخ ؽجهثٌِ لٍٕج

ــز  ــز ٔمو٠ ــج دجٌْٕــذز ٌٖــ٠٩ٌِجمٌ ٘ــٟ أ٠ٞــجً ِّٙ ــز ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙم ِّٙ
صضّغً فٟ إٍثٌز ِٛثٟٓ ّٛء ثٌفُٙ ٚٔمٚو ديٌه ّـٛء فٙـُ ثٌـٕ٘ دجٌوًؽـز 

غـجح أفـو ثٌطـٌف١ٓ ثٌّضقـج٠ًٚٓ دق١ـظ ٠ضعـيً ث٤ٌٚٝ ٚثٌيٞ ٠قـوط وٍّـج 
ًّ مطـــجح غ١ــٌ ثٌنطــجح ثٌقــٛثًٞ ٘ـــٛ  ثٌقٞــًٛ ث٢ٔــٟ ٚثٌّذجٕــٌ . وــ

 .   مطجح ِنفك ٠قضجػ إٌٝ إّٕجه

ــــج ِــــٓ مــــ٩ي  ــــج ٠قــــوه ٕــــ٠٩ٌِجمٌ ِّٙــــز ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙم ِــــٓ ٕ٘
 :   ِٚطٍقٟ

 .   ـ ثٌذعو أٚ ثٌّْجفز 7

 .   ـ ث٩ٌّةّز أٚ ثٌضٛف١ك 4

ٜ ِؾّٛعـز ِـٓ ظـٛثٌ٘ ثٌذعـو دٚـًٛر ١ٌْش ثٌّْجفز ثٌضج٠ًن١ز ّٛ
.  عجةّز ٟٚ٘ ثٌضٟ صْذخ ّـٛء ثٌفٙـُ ثٌـيٞ صضعـيً ِـٓ م٩ٌـٗ ع١ٍّـز ثٌفٙـُ

٠ٞــع  صــو٠ًؾ١جً ٔرــٌثً ٌٍّْــجفز ثٌضــٟ صفٚــً ( phoné) أٚ( voix) فجٌٚــٛس
صٚذـ ِّٙز ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙمج ف١ٕتـٍي ٘ـٟ ثٌضم٠ٌـخ ٚثٌق١ـجٍر ، د١ٓ ثٌّضقج٠ًٚٓ

 .   ٌمذٜ ع١ٍٗ+ٚٔمٚو دجٌق١جٍر ةف١جٍر ثٌّعٕٝ+ ٚةث
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ف١ــجٍر ثٌّعٕــٝ صّىٕٕــج ِــٓ فٙــُ ِمٌٛــز ٕــ٠٩ٌِجمٌ ثٌّٖــًٙٛر ةفٙــُ 
ٚعٍٝ أّجُ ٔر٠ٌز ٌٍنطجح ٠فٙـُ ( 1).  ثٌّؤٌ  أوغٌ ِٓ فّٙٗ ٘ٛ ٌٕفْٗ+

: ١ٟٛ١ٌِٕ٘مـج ٔق٠ٛـز صٙـضُ دجٌؾجٔـخ  صم١ُْ ٕـ٠٩ٌِجمٌ ١ٟٛ١ٌٌٍِٕٙمـج إٌـٝ
ٌٍىجصـــخ ٚ٘ـــٟ ِٛٝـــٛع١ز وٛٔٙـــج صٙـــضُ دجٌؾٛثٔـــخ ) ثٌٍْـــجٟٔ ثٌٍغـــٛٞ(

ــخ ــجَ ثٌىجص ــش ِــٓ ٍِ ــٟ صفٍ ــز ٚثٌض ــج ٌٍّغ ــز ثٌّضعــجًف ع١ٍٙ :  . ٚأمــٌٜ صم١ٕ
. ٚ٘ـٟ  صضعجًِ ِع وً ِـج ٘ـٛ ِٙـجًثس ٌْـج١ٔز ٌٚغ٠ٛـز ٌٍىجصـخ أٚ ثٌّؤٌـ 

. ثٌفٙـُ ٘ـٛ إعـجهر  إ٠ؾجد١ز ٤ٔٙج صٌصو إٌٝ ثٌفىٌ ثٌّعذٌ عٕـٗ فـٟ مطـجح ِـج
 : ٘ـٛ ثٌٌؽـٛ  إٌـٝ ث٤ٙـٛي ث٤ٌٚـٝ ٌٍعّـً دٕجء ثٌعًّ فٟ أٌٙٛٗ ث٤ٌٚـٝ

. ثٌفُٙ إىْ ٘ٛ ِٙـجًر ثٌعـٛهر دـجٌٕ٘ إٌـٝ ؽـيًٖٚ  ٚ٘ٛ فٟ فو ىثصٗ ِٙجًر
. ٌمو فوه ٠٩ٌِٕجمٌ ثٌع٩لز د١ٓ ثٌضـأ١ٍ٠ٚٓ دط٠ٌمـز ِنضٍفـز عـُ دـوأ  ث٤ٌٚٝ

ــــً ثٌٕفْــــٟ ــــو٠ًؾ١جً ٔقــــٛ ثٌضأ٠ٚ ــــً ص ــــٝ ٘ــــيث ث٤ّــــجُ لجِــــش  ١ّ٠ . ٚعٍ
ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙمج ثٌٌِٚج١ْٔز دطٌؿ ِْجٌز ِؤٌ  ثٌـٕ٘ عٍـٝ أّـجُ أٔـٗ ٘ـٛ 

 .   دً مجٌمٗ د٩ ؽوثي، جٌه ثٌٌٖعٟ ٌٍّعٕٝثٌّ

٘ــيث ثٌضٚــًٛ ثٌٌِٚجْٔــٟ .  +فعــً إٔضــجؽٟ دج٤ّــجُة ثٌضأ٠ٚــً ٘ــٛ
ّْ ثٌـــٕ٘ فٙـــيث ، (expression) ة صعذ١ـــٌ+ ٠ـــٌصذ٠ دٕر٠ٌـــز ٌٍـــٕ٘ ِفجه٘ـــج أ

دـً ، ثٌّفَٙٛ ٠ٌد٠ ثٌعّـً ث٤هدـٟ ٌـ١ِ دـجٌٛثلع ثٌنـجًؽٟ ٥ٌه٠ـخ ٚفْـخ
.  ٛثلعـٗ ثٌٕفْـٟ ثٌـيٞ ٠عـ١ٔ ف١ـ٠ٚٗؾعٍٗ ٕو٠و ثٌٍٚز دعجٌّـٗ ثٌـوثمٍٟ أٞ د

ٚفٟ ٘يث ث٦ٟجً أٙذقش ٔر٠ٌز ثٌضعذ١ٌ ٨ صٕرٌ إٌـٝ ثٌعّـً ث٤هدـٟ عٍـٝ 
أٔــٗ ِؾــٌه ٙــًٛر أًثه ث٤ه٠ــخ أْ ٠عىْــٙج وّــج صعىــِ ثٌّــٌآر ِٕرــٌثً 

ٚإّٔج ٟ٘ صٕرٌ إ١ٌـٗ عٍـٝ أٔـٗ ِعـجهي ٦فْجّـجس ِٖٚـجعٌ ظٍـش ، ٟذ١ع١جً 
صـأع١ٌ ٘ـيٖ ثٌٕر٠ٌـز فضـٝ . ٚلـو ثّـضٌّ  هثم١ٍز عج٠ٖٙج ث٤ه٠ـخ ٚأفـِ دٙـج

 .   فٌوجس ثٌٕمو ثٌّعجٌٙر

٘ــٛ ؽــوي لــجةُ عٍــٝ أّــجُ َٔعــز ، إىْ، ٘ــيث ثٌؾــوي فــٛي ثٌّؤٌــ 
 ٚثٔط٩لـــجً ِـــٓ ٘ـــيث فـــئْ ِْـــأٌز ثٌىجصـــخ(، ٔفْـــ١ز عٍـــٝ ِْـــضٜٛ ثٌضأ٠ٚـــً

ٚعٍٝ ٘ـيث ث٤ّـجُ ، ٨ صٕفًٚ عٓ صٍىجٌنجٙز دجٌمجًا ث٤ٍٟٙ) ثٌّؤٌ 
 ( 2).  أٚ ثٌّْضمذًفٕقٓ ٨ ْٔضط١ع أْ ًّٔٙ هًٚ ثٌّضٍمٟ 

ــجًا  ــ  ٚثٌم ــٝ ثٌّؤٌ ــج ثٌٌؽــٛ  إٌ ــٟ أٞ ثٌقــج٨س إىْ ٠ضقــضُ ع١ٍٕ ف
 ث٤ٍٟٙ فضٝ ٔفُٙ ثٌٕ٘؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Jean Greisch : Op . Cit . p . 28  .  
 (2) Ibid : p . 191  .  



 . ملٔه٘ دحامئ٘ د   253
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ـــيٞ ٠مضٌفـــٗ ؽـــجهثٌِ ٌّفٙـــَٛ ـــو ثٌ ّْ ثٌٕم ـــٌة إ ًّ + ثٌضعذ١ ٚثٝــــ وـــ
ــج إٌــٝ ثٌٚــٛف١١ٓ ٚث٤ف٩ٟــ١١ٔٛٓ ، ثٌٛٝــٛؿ فضــج٠ًل ٘ــيث ثٌّٚــطٍـ ٠ق١ٍٕ

ُّ هِؾـٗ فـٟ ٔر٠ٌـز ثٌؾوه ٚلو دمٟ ويٌه فضٝ ثٌمٌْ ثٌغجِٓ عٖـٌ عٕـو ِج صـ
ًّ ِفَٙٛ ثٌّقجوـجر ًّ ِق هْٚ أْ ٠مطـع ثٌٚـٍز ِـع  (imitation) ثٌؾّجي أ٠ٓ ف

. ٘ـيث ث٨ّـضٌّثً ٚ٘ـيث ثٌغذـجس عٍـٝ صىـ٠ٌِ ثٌّفٙـَٛ  ث٤ف١ٟٔٛ٩ز ثٌؾو٠ور
ٌّ عذٌ أؽ١جي ِضضجدعز ِٓ ّپ١ٍٕٛث إٌٝ ٌ٘ٛو١ًٌٓ ًٌِٚثً د١ٙؾً ِ   . 

ٚــذـ فىــٌر ِٖــذٛ٘ز ٠ٚــٌٜ أٔٙــج ص+ ثٌضعذ١ــٌة ٠ٕضمــو ؽــجهثٌِ فىــٌر
دّؾـــٌه أْ صذضعـــو عـــٓ فىـــٌر ثٌّٖـــجًوز ٚصـــومً عـــجٌُ ثٌَٕعـــجس ثٌٕفْـــ١ز 

. ثٌضأ٠ٚـــً ثٌٕفْــــٟ  ٚثٌضج٠ًن١ـــز ٤ْ ثٌّفٙـــ١ِٛٓ ِعـــجً ٠قجى٠ـــجْ دعٞـــّٙج
دج٨صؾـجٖ ، و٩ّ٘ـج ٠ذقـظ عـٓ ِعٕـٝ ثٌـٕ٘ دع١ـوثً عٕـٗ، ٚثٌضأ٠ًٚ ثٌضج٠ًنٟ
ثٌٕفْــٟ ٚثٌــيٞ لــو ٠ىــْٛ ثٌّعــ١ٔ  (vers un hors texte) ٔقــٛ مــجًػ ٌــٗ

 .   ٚثٌذ١ٛغٌثفٟ ٌٍىجصخ

ِـــج ٠ٙـــُ ٌـــ١ِ ٘ـــٛ ًّـــجٌز ثٌـــٕ٘ ـ ٔمـــو ؽـــجهثٌِ ٌٍَٕعـــز ثٌٕفْـــ١ز 
ٚثٌضج٠ًن١ز ـ ٌٚىٓ ِج ٠ىٖ  عٕٗ ثٌٕ٘ ِٓ ِعٕٝ مفٟ أٚ ِـج ٠رٙـٌ عذـٌ 

ٕٚ٘ج ٠أمـي ثٌضأ٠ًٚـ أدعـجهٖ ثٌقم١م١ـز دق١ـظ ٠ٚـً ثٌّٚـطٍـ إٌـٝ ( 1)، ١ٟجصٗ
ي فــٟ وــً ِىـجْ ٠ضعــيً ف١ـٗ إهً ىًٚصـٗ ِّٚ . ٠ذقــظ  ثن ثٌّعٕــٝ. ٠ؾــخ أْ ٔـؤ

ي ثٌٕفْـــٟ فـــٟ ٨ٚعـــٟ ثٌىجصـــخ ِّٚ ي ثٌضـــج٠ًنٟ فـــٟ ، ثٌّـــؤ ِّٚ ٠ٚذقـــظ ثٌّـــؤ
ثٌّعط١ــجس ثٌضج٠ًن١ــز ِــٓ أؽــً ثوضٖــجف ثٌّعٕــٝ ثٌــيٞ ٠ٕذغــك ِــٓ م٩ٌٙــج 

 .   ٠ٚضٛثًٜ ف١ٙج فٟ ث٢ْ ىثصٗ

ر ٔطــٌؿ ف١ــٗ ثٌْــؤثي دجّــضعّجي ٙــ١غز ثٌّعٕــٝ ثٌنفــٟ  ٌّ ًّ ِــ فــٟ وــ
مـجًػ ة ٚؽٙز ٔقـٛ ِـج ٠ْـّٝ دــ ٚثٌّعٕٝ ثٌرجٌ٘ ٔىْٛ ّٚؽٕٙج ثٌٕ٘ فٟ

( menace) ٘ـيث ثٌنـجًػ ٌٍـٕ٘ ثٌـيٞ ٠رٙـٌ فـٟ وـً ِـٌر وضٙو٠ـو، +ثٌٕ٘
ّْ ٠َِّز ثٌىضجدز ٚثٌـٕ٘ ث٤هدـٟ ٘ـٟ فـٟ إِىج١ٔـز ِٕـع  ٌٍٕ٘ فٟ فّو ىثصٗ . إ

. ِــج ٠ٙــُ هثمــً ثٌــٕ٘ ٌــ١ِ  وــً ِــج ٠ّىــٓ أْ ٠ّٛؽٕٙــج إٌــٝ مــجًػ ثٌــٕ٘
ثٌـــٕ٘ ٔفْـــٗ أٞ  صؾٌدـــز ثٌّؤٌـــ  ثٌـــيٞ ِٕقـــٗ ثٌٛؽـــٛه ٌٚىـــٓ ِـــج ٠مٌٛـــٗ

ــٗ ثٌّجٝــ١ز ًّــجٌضٗ ــجر ِؤٌف ــ١ِ فٙــُ ف١ ــٗ ِٖــجًوز ، . ةفٙــُ ثٌــٕ٘ ٌ ٌٚىٕ
ــز ــً، فع١ٍ ــج ل١ ــ١ٓ إٔــنجٗ، فجٝــٌر ٌّ ــز د ــك دع٩ل ــج٤ٌِ ٨ ٠ضعٍ ــغ٩ً ، ف ِ

ٌٚىـٓ دّٖـجًوز ٌٌٍّـجٌز ثٌضـٟ ٠ٛؽٙٙـج إ١ٌٕـج ، ع٩لز د١ٓ ثٌّؤٌـ  ٚثٌمـجًا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Ibid : p . 192  .  
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 ( 1).  ++ِعٕٝ ثٌّمٛية، ثٌٕ٘

: إٔـٗ ٠ع١ـو صأّـ١ِ  فًٞ ثٌـٕ٘ ث٤هدـٟ ىٌه إىْ ـ دجٌْٕذز ٌؾجهثٌِ ـ
ٚ٘ٛ ٠قرٌ فٟ ث٢ْ ىثصـٗ فٙـُ ، ث٨ِض١جٍ ثٌيٞ صّٕقٗ ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙمج ٌٌٍّجٌز

. ِعٕـــٝ ثٌـــٕ٘ ٨  ثٌـــٕ٘ دجعضذـــجًٖ صعذ١ـــٌثً عـــٓ ثٌق١ـــجر ثٌيثص١ـــز ٌٍّؤٌـــ 
. إْ ٔض١ؾـز ِغج١ٌـز ثٌّعٕـٝ ثٌضـٟ صقـوه فم١مـز ثٌـٕ٘  ٠ٕقٌٚ فٟ ٘يث ثٌّذـوأ

 .   ٗ دجّضم٩ي ثٌمٌثءردجٌْٕذز ٌؾجهثٌِ ٟ٘ ِج ١ّْٔ

. أفــك ) أٚ ٨ٚعــٟ ث٢مــٌ ثٌفٙــُ ٨ ٠عٕــٟ ث٨ٔضمــجي فــٟ ٔفْــ١ز ث٢مــٌ(
٨ٚ ، ثٌّعٕٝ ٌٍفُٙ ٨ ٠ّىـٓ أْ ٠ضقـوه فٌف١ـجً ٨ دجٌّمٚـو ث٤ٙـٍٟ ٌٍّؤٌـ 

 .   دأفك ثٌّضٍمٟ ثٌيٞ ُوضخ ٌٗ ثٌٕ٘

٤ْ ٘ــيث ثٌٛؽــٗ ، ثٌفٙـُ ٨ ٠ضّغــً فــٟ إعــجهر دٕــجء ٩ِِــ ٚؽــٗ ٝــجةع
ـــز صجً ـــج إ٨ّ فـــٟ ٙـــًٛر أعـــٌوىـــً فم١م ـــُ ٠عـــ٠َ ٌٕ ّْ  ٠ن١ـــز ٌ . فـــٟ فـــ١ٓ أ

فجٌٝر ٚدجٌضـجٌٟ دئِىجٔٙـج أْ صٕجه٠ٕـج ٚصْـجةٍٕج دٚـٛس  (message) ثٌٌّجٌز
: ٔقـٓ ٌـُ ٔعـو ٕٔرـٌ  فٟ  ِج صُقوعٗ ١ٟٛ١ٌِٕ٘مج ؽجهثٌِ ٘ٛ صق٠ًٛ ٌٍٕرٌ
ٔــٗ ث٤ٚي ّٛ ٔقــٛ ثٌٕٛث٠ــج ثٌقْــٕز أٚ ، إٌــٝ ثٌــًٛثء دجصؾــجٖ أٙــً ثٌعّــً أٚ صى

ٌٚىٓ ٕٔرـٌ ٔقـٛ ث٤ِـجَ ، ٟ ؽعٍضٗ ِّىٕجً ٚثٌّعذٌ عٕٙج ِٓ م٩ٌٗث١ٌْتز ثٌض
 .   ٌٍعًّ ٠ضؾٍّٝ ِٓ م٩ٌٗ ٚثٌيٞ ٠طجٌذٕج دجٌّٖجًوز+ عجٌُة دجصؾجٖ

. ٚثٌْـــؤثي  صٍـــه ٘ـــٟ ٚؽٙـــز ٔرـــٌ ؽـــجهثٌِ صؾـــجٖ ثٌـــٕ٘ ٚثٌىجصـــخ
ٚثٌضٟ صؾعٍٗ ٠قضـٌُ ، : ً٘ صٚخ ث٤ّذجح ثٌضٟ ٠ًٛه٘ج ه٠ًوث ثٌّطٌٚؿ

فـِ ِؾـٌٜ ثٌٌج٠ـز ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙم١ـز ثٌضـٟ صضقـوط ٠ٚقضجٟ ِٓ ثٌّؤٌ  فٟ ٔ
 عٓ أفٛي ثٌّؤٌ  ٚدجٌّمجدً ِٕـ ث٠ٌٛٚ٤ز ٌٍٕ٘؟

٘ٛـ ىثس ثٌـٌأٞ  ٌ٘يث ثٌضغ١١خ ٌٍّؤٌ  ثٌيٞ صمٌٖ ١ٟٛ١ٌِٕ٘مج ؽجهثِ
ٌّ دــٗ ه٠ًــوث ٠رٙــٌ ٘ــيث ؽ١ٍــجًّ ِــٓ مــ٩ي ٔــ٘ لــٛي فــج١ٌٌٞ ثٌــيٞ ، ثٌــيٞ ٠مــ

:  فٟ ِعـٌٛ فو٠غـٗ. ٠مٛي فج١ٌٌٞ  ٠ْضٖٙو دٗ ه٠ًوث ٠ّٕٚقٗ وً ث٨ِض١جٍ
فٙـٛ ، ة٠ّضٍه ثٌٕ٘ إِىج١ٔز ثٌضّضع دإٍِٔـز ِضعـوهر ٚف١ـٛثس ِضعـوهر أ٠ٞـجً 

ـو، ٠ّضٍه أوغٌ ِـٓ ٍِـٓ ٚأوغـٌ ِـٓ ف١ـجر، إىْ ّّ إى ِغـً ، ٚ٘ـيث ِـودٌّ ِٚضع
ّْ ثٌّؤٌـ  ٨ ٠ّضٍـه ّـٜٛ ؽـَء ٝـت١ً ِـٓ  ٘يث ثٌى٩َ ٠عٕٟ دجٌٞـًٌٚر أ

ٌعٕىذٛس ثٌضـٟ صْٕـؼ ٚ٘ٛ إى ىثن ٠ٖذٗ ١ْٔؼ ث، ٘يٖ ث٤ٍِٕز ٚ٘يٖ ثٌق١ٛثس
م١ٟٛٙج عُ ِج صفضـأ صنضٕـك ٚصّـٛس فـٟ فذـجي ثٌْٕـ١ؼ ثٌـيٞ فجوضـٗ هْٚ أْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Ibid : p . 192  .  
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ٌّ ِج فوط+  ( 1).  صعٌف ّذخ ِٛصٙج أٚ فضٝ ّ

ـــز هًٚ  ـــٝ ِـــوٜ أ١ّ٘ ـــوي عٍ ـــٛس ٠ ـــٝ ْٔـــ١ؼ ثٌعٕىذ ٘ـــيث ثٌضٍّـــ١ـ إٌ
ث٨ّـضعجًر فـٟ صقو٠ـو ِفٙـَٛ ثٌـٕ٘ ـ وّـج ٠مـٌٖ فـج١ٌٌٞ ِٚـٓ دعـوٖ ١ٔضٖــٗ 

ّــضعجًر ثٌضــٟ ٠مٚــو٘ج ٘ــؤ٨ء ٘ــٟ ث٨ّــضعجًر ثٌق١ّــز ٚه٠ًــوث ـ غ١ــٌ أْ ث٨
 . ِج ِؤّهٜ ٘يث ثٌى٩َ؟ ١ٌْٚش ث٨ّضعجًر ث١ٌّضز

٠ٚذـ١ّٓ ) ٚؽـٗ ثٌنطـجح ٠قجٚي فج١ٌٌٞ إٍثٌز ثٌمٕج  عٓ ٚؽـٗ ثٌـٕ٘(
إٔٔج ف١ظ ٔىضفـٟ دجٌّفـج١ُ٘ ٚثٌّطجدمـجس ٚثٌّعـجٟٔ ث٤ٙـ١ٍز ثٌّطٍمـز ّـٛف 

١ضٖـٗ ـ ٚ٘ـيث ٘ـٛ فـجي ثٌّٛس ث٤ٙـفٌ وّـج ٠ْـ١ّٗ ٔ، ٌٓ ٔؾو ّٜٛ ثٌّٛس
ثٌّؤٌ  ثٌيٞ ٠مع ف٠ٌْز ٌّفج١ّ٘ٗ ـ ٤ٚ٘جِٗ ـ فـ٩ ٠ٍّـه فـٟ ثٌٕٙج٠ـز ّـٜٛ 

 .   ثٌٛلٛ  فٟ فذجةً ِج فجوٗ د١و٠ٗ ٚثٌّٛس ّٝٓ ١ْٔؼ ثٌعٕىذٛس

ــً ١ٌٚــذـ  ــجَ ثٌضق١ٍ ــوثعٝ دْــٌعز أِ ــٝ ث٤ٙــٍٟ ٠ض ّْ ِفٙــَٛ ثٌّعٕ إ
وّــج ٘ــٛ ، . ٚثٌــٕ٘ ث٤هدــٟ ِؾــٌه ثّــضعجًر ١ِّضــز ِــأمٛىر ِــٓ عــجٌُ ثٌٕقــٛ

فجي ثٌٕ٘ ثٌفٍْفٟ أ٠ٞجً ٝـق١ز أويٚدـز وذـٌٜ صمـَٛ عٍـٝ ثٌّفـج١ُ٘ ثٌضـٟ 
فـٟ فـ١ٓ أٔٙـج ١ٌْـش فـٟ ثٌقم١مـز ّـٜٛ ثّـضعجًثس ، ٠ُعضمَو أٔٙج ٔضـجػ ثٌعمـً

ٌ عـٓ لـٛر  ًّ ؽو٠ـو ٠عذِـّ ّّٙج ث٤ّجّٟ صذ٠ٌٌ ِـج ٘ـٛ لـجةُ ٚلّـع وـ ِنجهعز ٘
جلٞـز ٦ًثهر ث٢مٌ ٚفٟ ىٌه ٔفٟ ٚلّع ٌٍضأ٩٠ٚس ث٤مٌٜ ثٌّغـج٠ٌر ٚثٌّٕ

 .   ثٌّؤٌ 

ٚؽٗ ٠عذّـٌ ِـٓ م٩ٌـٗ ، ّٛف ٠ذ١ّٓ ّمٟٛ ثٌمٕج  ثٌٛؽٗ ث٢مٌ ٌٍٕ٘
ثٌــــٕ٘ عــــٓ وّٛٔجصــــٗ ٚإِىجٔجصــــٗ هْٚ ثٌٍّؾــــٛء إٌــــٝ ٌعذــــز ثٌّفجٝــــٍز أٚ 

 .   ث٦لٚجء

 :   ثٔط٩لجً ِٓ ٘يث ثٌضقو٠و ٠ضفجهٜ ه٠ًوث ٔٛع١ٓ ِٓ ثٌمٌثءر ث١ٌّٕٚز

ــٝ ًٝ ِضعــجٍي ٠ضؾــجٍٚ ث ث٤ٌٚ ــ ــٌ دٛؽــٛه ِعٕ ــً أٚ : صم ــٕ٘ ٔقــٛ ِق١ ٌ
 .   ٌِؽع أٚ ِوٌٛي ِطٍك ٚٚف١و

+ ثٌّعـــ١ٔة صضّقـــًٛ فـــٛي( régressive) : لـــٌثءر صٌثؽع١ـــز ثٌغج١ٔـــز
 .   ثٌٕفْٟ ٌٍّؤٌ 

إظٙــجً + ًٚثء ثٌــٕ٘ة ٌــ١ِ ثٌٙــوف ِــٓ ثمضفــجء ثٌّؤٌــ  ٚصٛث٠ًــٗ
ثٌٌّجٌز ثٌضٟ ٠ذغٙج عذٌ ثٌٕ٘ ـ وّج ٠ذ١ّٓ ىٌه ه٠ًوث ـ دً دْذخ أٔـٗ ٌـُ ٠عـو 

 .   أٚ ١ّٕ٘ز ع١ٍٗ دعو أْ مٌػ إٌٝ ثٌٛؽٛه ٠ّضٍه أ٠ز ٍّطز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Ibid : p . 194  .  
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إى ، ٌمو وـجْ ثٌفٙـُ فـٟ ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙمـج ثٌضم١ٍو٠ـز ٕـو٠و ثٌٚـٍز دـجٌّؤٌ 
.عـُ  . ،. وٍّّج ٔفئج إٌٝ أعّجق ٠ٌٌّصٗ ٚفّٕٙج ٔف١ْضٗ وٍّّج وجْ ثٌفُٙ أعّـك

ُّ صؾجٍٚ ٘ـيٖ ثٌٌّفٍـز إٌـٝ ٌِفٍـز أمـٌٜ أٙـذـ ٠ُٕرـٌ ِـٓ م٩ٌٙـج إٌـٝ  ص
ـٕـ ثٌـٕ٘ ـ فـٟ ثٌّمجدـً ـ صؾٌدز ثٌّؤٌ  ثٌّؤّ ُِ ْز ٌٍـٕ٘ ٔرـٌر عج٠ٛٔـز ٚ

ث١ّ٘٤ز ثٌمٜٚٛ مجٙز ِع ثٌضعم١و ثٌيٞ عٌفضٗ دٌٚصٛو٨ٛس ثٌمـٌثءر فـٟ 
ثٌٌّـجٌز /. ٌٚىٓ فضٝ ٌٚـٛ وجٔـش ِذـجهًر صعجلـخ ثٌّؤٌـ  ثٌعًٚٛ ث٩ٌّفمز
ّْ هًٚ ثٌّؤٌـ  ٌـ١ِ دجٌـوًٚ ث٤ّجّـٟ ، ِذجهًر ْٔذ١ز ٠ضٞــ ِـٓ م٩ٌٙـج أ

ّْ ث٨ًصٙجْ إ١ٌٗ ٚثٌغمز فٟ ألٛثٌـٗ فـٟ فـو ىثصٙـج فٟ صقو٠و ِعٕٝ ثٌٕ٘  إ٨ّ أ
ِغجٌِر ِقفٛفز دجٌّنجٌٟ ٚىٌه دْذخ ١ِ٩٘ز ٘يث ثٌـٕ٘ ٚثٔـ٨َق ِعٕـجٖ 

 .   دًٚٛر ِْضٌّر

دجٌْٕذز ١ٟٛ١ٌٌِٕٙمج ِج دعـو ثٌٌِٚجْٔـ١ز ٌـُ ٠عـو ثٌّؤٌـ  ٘ـٛ ثٌّجٌـه 
 ،ٌٍّعٕٝ ٚثٌضأ٠ًٚ ١ٌِ ثّضعجهر ٌّعٕـٝ أٙـٍٟ أٚ إعـجهر مٍـك ٌـٗ ِـٓ ؽو٠ـو
ٕــج فــٟ  ّّ ّْ ثٌّؤٌــ  غجةــخ صّجِــجً عــٓ ثٌــٕ٘ ٨ٚ ٠ٙ غ١ــٌ أْ ٘ــيث ٨ ٠عٕــٟ أ

، (Benveniste) فـــئىث ثّـــضٌؽعٕج ِمـــ٨ٛس دٕفْٕـــش، صق١ٍٍٕـــج ٌٙـــيث ث٤م١ـــٌ
ّْ ثٌّؤٌ  ٠ضؾّٕخ فٟ ٔٚٗ وٛٔٗ ِؤٌفجً ٠ٚعـٛه ِـٓ ؽو٠ـو  ْٔضط١ع أْ ٔمٛي إ

ًّ ث٤فٛثي ٤ْ ثٌمط١عز ١ٌْـ دجعضذجًٖ ًث٠ٚجً  ش و١ٍّـز . فجٌىجصخ ِٛؽٛه فٟ و
ــــٕ٘ ــــخ ثٌ ــــٗ ِٚــــٓ ٠ىض ــــ١ٓ ِــــٓ ٠ْــــٌه ف١جص ــــج ، د ــــٛي فٌؽ١ٕ١ ٚوّــــج صم

 ٌٚٚ (Virginia Woolf) ثٌٌٚث٠ز ٕو٠ور ثٌٖـذٗ دْٕـ١ؼ ثٌعٕىذـٛس ّْ صـٌصذ٠ ، ةإ
ــ ٌٚـٛ دـجًٌَٕ ث١ٌْـ١ٌ ٌٚىٕٙـج صـٌصذ٠ عٍـٝ وـً فـجي ـ دجٌق١ـجر ِـٓ ؽٛثٔذٙـج 

 (  1).  ث٤ًدعز+

ـــجٟ ِـــٓ ِفٙـــَٛ، ِـــٓ ثٌٞـــًٌٚٞ إىْ ـــٌُ ٚٔقض ـــجح ة أْ ٔقض غ١
ّْ ؽجهثٌِ ِٚـٓ مـ٩ي إٕـجهصٗ دّذـوأ، +ثٌّؤٌ  ثٌّٛؽـٛهر + ثٌقم١مـزة إ٨ّ أ

 ٠عّؾـً دــ) ٚفـور ثٌـٕ٘ فٟ ثٌعًّ ٚصأو١ـوٖ دـأْ ٨ ٚفـور إ٨ّ ٚفـور ثٌعّـً(
ــٗ ٠ذقــظ عــٓ ِعجٌؾــز ٌٍــٕ٘ ِــٓ ؽجٔــخ آمــٌ ٘ــٛ .  +ٍٚثي ثٌّؤٌــ ة إٔ

ًٝ آمـــٌ ٘ـــٛ ٠عـــجٌؼ ثٌـــٕ٘ دـــجٌٌؽٛ  إٌـــٝ+ ث٦فجٌـــزة ؽجٔـــخ ِـــج ة دّعٕـــ
ج ٠ؾعً ثٌٕٚـٛٗ أوغـٌ ٕٚ٘ج ، +٠مٌٛٗ ّّ ِ ّْ صغجً ِْأٌز صعوه ثٌّعجٟٔ ىٌه أ

 .   صعم١وثً ٘ٛ ثٌؾجٔخ ثٌن١جٌٟ ِٓ ثٌعًّ ث٤هدٟ

ّْ ِعٕٝ ثٌٕ٘ ـ دقْخ ؽجهثٌِ ـ ٠ضؾٗ عٍٝ ثٌوٚثَ ٔقـٛ ِـج ٠مٌٛـٗ :  إ
ٌّ  : ٔقـــٛ ثٌقم١مـــز أٞ ٔقـــٛ ثٌٖـــٟء ىثصـــٗ  دّعٕـــٝ آمـــٌ ـــز ثٌْـــ ّْ وٍّ . إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Ibid : p . 196  .  
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ىثصٙـج+ ٠ٌثهفٙـج فـٟ ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙمـج ثٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽ١ز ةثٌٌؽٛ  إٌـٝ ث٤ٕـ١جء 
 (  1).  ةثٌٌؽٛ  إٌٝ ث١ٕ٤جء ثٌضٟ ١ٌِ ٌٙج ٚؽٛه إ٨ّ فٟ ثٌٍّغز ٚعذٌ ثٌٍّغز+

ثٌٕ٘ ث٤هدٟ ِٓ ٚؽٙز ٔرٌ ؽـجهثٌِ ٠مـٛي ثٌقم١مـز عٍـٝ ثٌـوٚثَ إ٨ّ 
ّْ ٘يٖ ثٌقم١مـز فـٟ ثًصقـجي ِْـضٌّ ّٚـ١ًٌٚر ٨ صٕضٙـٟ ٠ـضُ صأ١ٌٟ٘ـج ِـٓ  أ

ث٦فجٌـز ـ دٙـيث ثٌّعٕـٝ ـ صعذّـٌ عـٓ عـوَ .  مـ٩ي ؽو١ٌـز ثٌْـؤثي ٚثٌؾـٛثح
ثّــضٕفجه ثٌّٛٝــٛ  ـ ِٛٝــٛ  ثٌضأ٠ٚــً ـ دق١ــظ ِــج صٕفــه ثٌمــٌثءر صقــ٠ّ 

٠ـؤٚي فـٟ ثٌٕٙج٠ـز إٌـٝ + عـٛه عٍـٝ دـوءة . إّٔـٗ ًفجٌٙج فضٝ صذوأ ِٓ ؽو٠و
. ثٌٙـوف فـٟ  ٤ْ ث٦ٕجًر فٟ صمٍّخ ِْضٌّ، فجٌز ِٓ عوَ ثّضمٌثً ثٌّعٕٝ
 .   ف٠َ١مجثٌٕٙج٠ز ٘ٛ صؾجٍٚ ٚفور ث١ٌّضج

ــز  ــج ِــٓ ٍث٠ٚ ــٗ ٠ٕرــٌ إ١ٌٙ ــٌ أٔ ــز غ١ ــٌر ث٦فجٌ ــوث أ٠ٞــجً دفى ٌّ ه٠ً ــ ٠م
. فىٌر ث٦فجٌز ـ وّج ٠مٌ٘ج ه٠ًوث ـ صْٕ  فىٌر ثٌقم١مز ـ وّج ٠مٌ٘ـج  أمٌٜ

. ٠رٌٙ ٘يث ؽ١ٍجًّ ِٓ م٩ي لٌثءصٗ ٌٍٕ٘ ث٩ًٌِّٟ ثٌيٞ ٠طـٌؿ  ؽجهثٌِ ـ
ِعٕج٘ـج  ٔقـٓ ٔؾـو فضـٝ صفمـو ، ٘يٖ ثٌفىٌر دمٛر إٌٝ فـّو صذعغٌ٘ـج ٚص٩ٕـ١ٙج

ٍْ ٠ق١ــً + ِقــ٩١ً ة عٍــٝ ثٌــوٚثَ ّْ ٘ــيث ثٌّق١ــً عذــجًر عــٓ ٔــ٘ عــج غ١ــٌ أ
فجٌٖـٟء ٔفْـٗ ٠عـٛه إٌـٝ ثٌرٙـًٛ ِـٓ ؽو٠ـو ـ عٍـٝ ، دٕفْٗ إٌٝ ٔ٘ عجٌـظ

 .   ثٌوٚثَ ـ إى ٔٞع فوثًّ عُ ٔضؾجٍٖٚ ٚ٘ىيث إٌٝ ِج ٨ ٔٙج٠ز

أعٍـٓ ٌمو ّٚؽٗ ثٌضفى١ه ث٘ضّجِـجً وذ١ـٌثً ٌضمـ٠ٜٛ ثٌٕر٠ٌـجس ثٌضم١ٍو٠ـز ٚ
عٓ ٨ٚهر ؽو٠ور ٌٍـٕ٘ دٛٙـفٗ ٌعذـز فـٌر ِـٓ ثٌـو٨٨س صٕفـضـ دجّـضٌّثً 

ــٌثءر ــوهر ٌٍم ــجق ثٌّضع ــٝ ث٢ف ــجَ، عٍ ــجًا أِ ــخ ٨ٚ ل ــ٩ وجص + ٚفٖــ١زة ةف
. ٠ٚذـ ثٌٕ٘ عٕىذٛصجً ٠ٍـ  ثٌىجصـخ ٚثٌمـجًا فـٟ عٕج٠ـج  ثٌٕ٘ ٚثّضم١ٌ٩ضٗ

ّْ ثٌٕ٘ فٟ عٌف صفى١ى١ـز ه( 2).  ١ْٔؾٗ+ ٠ًـوث ٚ٘يث ِج ٠وعٛ إٌٝ ثٌمٛي دأ
 .   ٨ أًٙ ٌٗ ٨ٚ ٔٙج٠ز

ــَٛ عٍــٝ إًثهر  ــز صم ــُ ٚثٌضفى١ى١ ــٝ إًثهر ثٌفٙ ــز عٍ ــج لجةّ ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙم
، ؽجهثٌِ ٠ضقوط عٓ إًثهر ثٌفُٙ ِٓ م٩ي ثٌضفجُ٘ ٚثٌّٖـجًوز، ث٨مـض٩ف

٠ٖـىه فـٟ إِىج١ٔـز ل١ـجَ فم١مـز ) ٠ٖىه فٟ ثٌّعٕٝ ٚه٠ًوث ٠ٖىه فٟ ثٌفُٙ(
 .   ٌقٛث٠ًُضفك ع١ٍٙج ٚدجٌضجٌٟ ٠ٕجي ِٓ ف٠ٛ١ز ث

ــز ث٦ْٔــجْ ـ  ــَ فم١م ــج ـ دجعضذجً٘ــج صٛؽٙــجً مجٙــجً ١ّ٠ّ ث١ٟٛ١ٌٌِٕٙم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Ibid : p . 198  .  

 (2) ٓ٠ لٟ ثٌـَـ ي فــٟ ثٌفىـٌـ ثٌغٌدــٟ ثٌّعجٙـٌـ، صــأ٩٠ٚس ٚصفى١ىــجسة : ِقّــو ٕـٛـ ثٌٌّوـَـ  .ة فٚـٛـ
  . 737 ٗ . 4114ثٌْٕز  . 7ثٌطذعز . ثٌّغٌحـ  ثٌوثً ثٌذ١ٞجء، ثٌغمجفٟ ثٌعٌدٟ
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ـــٟ ٚؽـــٛه ـــٝ ٚصٖـــىه ف ـــٟ صقجٙـــٌ ثٌّعٕ ـــز ثٌض ـــجًٛ ثٌَٕعجصجٌضفى١ى١  صع
ــزة ــجي + فم١م ــٝ ثٌنٞــٛ  ٚث٨ِضغ ــَٛ عٍ ٠ّىــٓ ثٌّٚــجهلز ع١ٍٙــج  إٔٙــج صم

ّْ ثٌضفى١ى١ـز + صْٕـ ة ٦ًثهر ثٌٕ٘ ِٓ م٩ي ِٚطٍـ ثٌقٛثً فٟ فـ١ٓ أ
ٚصمــٛي دجٌضٕــجلٜ ثٌــوثمٍٟ ٌٍــٕ٘ ِــٓ مــ٩ي ثٌضٖــو٠و عٍــٝ  فىــٌر ثٌقــٛثً

ّْ ، ث٨مـض٩فِْأٌز  ًّ صٕجلٞـجس ثٌـٕ٘ ـ أٞ  ث٨مـض٩فىٌه أ ٨ ٠مذـً دقـ
٨ ٠مذً دضي٠ٚخ ث٨مض٩ف ِٚقـٖٛ هثمـً ثٌـٕ٘ ٔفْـٗ ـ ٚدـيٌه ٠ٚـً دٙـيث 

: أٞ ٠ٚـً إٌـٝ فـوٚه ثٌض٩ٕـٟ ثٌعـجَ ٚدجٌضـجٌٟ  ث٤م١ٌ إٌٝ مـ٠ ث٩ًٌؽعـز
ٚ٘يث ٠عٕـٟ ـ ٝـ١ّٕجً ـ عـوَ ثٌمـوًر ، ِْجن دٗ ٚثٌمذٜ ع١ٍٗعوَ إِىج١ٔز ث٦

 (  1).  عٍٝ ث٦ِْجن دجٌقم١مز

ًٝ فجٝــٌ أدــوثً ٤ْ ثٌّعٕــٝ  ثٌــٕ٘ ثٌّضعــوه ٚثٌّضٕــجلٜ ٌــ١ِ ٌــٗ ِعٕــ
ِقىَٛ دج٦ًؽجء ٚثٌضأؽ١ً أٞ ث٦فجٌز ثٌوثةّـز ٌقٞـًٛ ثٌّعٕـٝ ِّـج ٠فضـش 

ٌر ثٔعـوثَ ٠ٛ٘ـز . ث٨مض٩ف ٠ْعٝ دجّضٌّثً إٌٝ صى٠ٌِ فى ٠ٛ٘ضٗ ثٌو١ٌ٨ز
ًّ فم١مـز ٘ـٟ  عجدضز ٌٍٕ٘ ٚدجٌضجٌٟ ثٌمٛي د٩ ٔٙجة١ز ثٌّعٕٝ ّْ و . ٘يث ٠عٕٝ أ

ً  فم١مضـــٗ، فم١مـــز ْٔـــذ١ز ّْ ٌىـــ . ثٌقم١مـــز  فـــ٩ ٚؽـــٛه ٌقم١مـــز ِطٍمـــز، ٤ٚ
ّْ ، ثٌٛف١ــور فــٟ ِٖــٌٚ  ه٠ًــوث ثٌضفى١ىــٟ ٘ــٟ ث٦ًؽــجء ٚث٦ًؽــجء ٠عٕــٟ أ
ٌِأس فٙـٟ ٌـُ . ٚعٍـٝ ثٌـٌغُ  صُمـٌأ دعـو ِعجٟٔ ثٌٕ٘ عٍٝ ثٌٌغُ ِٓ أٔٙج لُـ

ي دعـو  ٚ ٌش فٟٙ ٌُ صؤ ِّٚ ٍْ ٌِؽـأر، ِٓ أٔٙج أُ ، ِؤؽٍـز إٌـٝ ِـج دعـو، إٔٙـج ِعـج
. ةلــٌثءثس ه٠ًــوث صــؤهٞ  ٔرــٓ إٔٔــج ٔٚــً إ١ٌٙــج ٌٚىٕٕــج ٨ ٔٚــً إ١ٌٙــج أدــوثً 

٨ٚ ٠ٛ٘ـز ، ف١ـظ ٨ ؽـيًٚ، ٚثٌٛفور ٚث٠٩ٌم١ٓ، دّضٍم١ٙج إٌٝ أًٛ ثٌغٌدز
فـئىث وّٕـج ( 2).  ٚلٍـك هثةـُ+، ٚ٘ؾـٌر هثةّـز ،ٚإّٔج ًف١ـً هثةـُ، ٨ٚ ّٟأ١ٕٔز

ــٌر ٘ــيٖ  ــٗ دذعغ ــئْ ه٠ًــوث ٠مجدٍ ــجهثٌِ ف ــو ؽ ــوه ثٌّعــجٟٔ عٕ ٔضقــوط عــٓ صع
 ، ثٌّعجٟٔ فضٝ ثٌض٩ٕٟ ثٌعجَ

ٚديٌه صٚذـ ثٌمٌثءثس ثٌضفى١ى١ز لـٌثءثس ثٌٌّثٚغـز ثٌضـٟ ٨ صعـٌف 
إٔٙـج ِقطـجس ثٌٌف١ـً ، ثٌغذجس ِج صفضـأ صقـ٠ ثٌٌفـجي فضـٝ صعـٛه ِـٓ ؽو٠ـو

ّْ لـٌثءثس ه٠ًـوث صمـوَثٌـوثة  ثٌـيٞ ٘ــٛ+ ث٩ٌّّٔـٛىػة ُ ٚثٌٖـضجس ثٌـوثةُ ٚوـأ
   . +ثٌّٕٛىػ دجِض١جٍة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِؾٍـــز ثٌفىــٌـ ثٌعٌدـــٟ  .ة ِـــومً ٌٚمـــجء ِـــع ؽـــجن ه٠ًـــوث . ثٌضأ٠ًٚ/ثٌضفى١ـــهة : ٖ٘ـــجَ ٙـــجٌـ (1) 

   . 712ٗ  . 7322، أٚس، ؽ١ٍ٠ٛز، 55ـ  52ثٌعوه  . ثٌّعجٌٙ
  . 33ٗ  . ثٌٌّؽع ثٌّيوًٛ : غٚٓأ١ِٕز  (2) 
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 د٩غز ثٌٖعٌ ثٌْٕٛٞ

 ُِْبػوح ىٛوح ثِؼب٤ُخ أٗٔٞمعب  )ه٤ٖلح( ه٤ٖلح

 أ . اُيث٤و كهكٝؿ

 ِٓقٔ أُلافِخ

صضطٌق ٘يٖ ثٌّوثمٍز فٟ عِّٛٙج ٌؾّج١ٌجس ثٌٕ٘ ثٌٖعٌٞ ثٌْٕـٛٞ 
)ٕــعٌ ٍ٘ــٌر  أمٛىر ِــٓ ثٌٖــعٌ ثٌْٕــٛٞ فــٟ ثٌؾَثةــٌِــٓ مــ٩ي ع١ّٕــز ِــ
 .   دٍعج١ٌز أّٔٛىؽج(

ٍَ ٘ــيٖ ثٌؾّج١ٌــجس ِــٓ مــ٩ي  ٠ٚقــجٚي ثٌذجفــظ فــٟ ٘ــيٖ ثًٌٛلــز إدــٌث
 :   ع٩ط ٔمجٟ أّج١ّز ٟٚ٘

 )ثٌعضذجس(  د٩غز ثٌعٕٛثْ

 )د٩غز ثٌّطٍع(  د٩غز ثٌؾٍّز ث٤ٌٚٝ

 .   د٩غز ثٌؾٍّز ث٤م١ٌر

( ٠قجٚي ثٌذجفـظ إٕـٌثن ثٌمـجًا )ؽّج١ٌجس ثٌض   ِٚٓ م٩ي ٔر٠ٌز ٍَمِّٟ
 .   فٟ صٍِّ ٘يٖ ثٌؾّج١ٌجس ٚصيٚلٙج

ٚثٌٙــوف ِــٓ ًٚثء ىٌــه ٘ــٛ ثٌٛٙــٛي إٌــٝ صأ١٠ــو ثٌٌج٠ــز ثٌمجةٍــز دــأْ 
ٕٚــــفٌثس أٔغ٠ٛــــز ِذغٛعــــز فــــٟ ، إدــــوث  ثٌّــــٌأر ٌــــٗ ّــــّجس مٚٛٙــــ١ز

٠ّٚىٓ ٌٍمجًا ثٌٕجلو أْ ٠ًٚ إٌٝ ث٨ّـضٕضجػ دـأْ ثٌـٕ٘ ثٌـيٞ ، ٔٚٛٙٙج
 .   ْٛٞ هْٚ ِعٌفز ّجدمز دؾِٕ وجصذٗد١ٓ ٠و٠ٗ ٔ٘ ٔ

Résumé interjection 

Je tiens à aborder dans cette intervention d’une manière générale une 

sorte de texte ،qu’il s’agit de la poésie féminine d’après un échantillon prélevé 

dans les poèmes des femmes en Algérie (poèmes de Zahra Belaalia en tant 

que modèle)  

Le chercheur tente par cet article de souligner l'esthétique de ce trois 

axes principaux suivants :  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؽجِعز ثٌذ٠ٌٛر .   
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l’éloquence du Titre 

l’éloquence de la première phrase .  
l’éloquence de la dernière phrase .  

Le chercheur tente de faire participer le lecteur à l’interprétation et la 

compréhension et la production de sens .  

L'objectif de cette intervention est l'accès à l'empreinte féminine 

dispersée dans les textes poétiques de la femme .  

Le lecteur peut arriver à la conclusion que le texte dans ses mains un 

texte féministe sans connaissance préalable du sexe de l'écrivain .  

 !! . . ّؾوٝهح اُو٤ٖلح اُؼوث٤خ أُؤٗضخ اُْبػوح ىٛوح ثِؼب٤ُخ

)ٕ٘جَن صؾجًح أهد١ّز ْٔجة١ّز ثّضطجعْش أْ صٍفَش ث٨ٔضذجَٖ إ١ٌٙـج دت١ٌّـجِس  
َِ ٚدطجدِعٙــج ، إٔضجِؽٙــج ثٌّنضٍفــزِ  ــ ِّٗ ثٌّض١ِّّ ٌٌ ، ثٌنــج ــ ٌٌ وذ١ ــ َْ ٌٙــج أع ٚلــو ، فىــج

ـــزٍ  ـــٍز ِنضٍف ـــٝ ِْـــض٠ٛجٍس ع٠ٌّّ ـــْش دج٦عؾـــجِح عٍ ـــٓ ، فر١ ِِ ـــُٗ  ـــج صضذَطُّٕ ٌِّ
ٌِ٘ــج، ثٌضّجعــجٍس صْــضقكُّ ث٨فضفــجَء دٙــج ََ دضٖــؾ١ِعٙج ٚصط٠ٛ ًُ ث٨٘ضّــج ، ٠ٚؾــو

ُِ ٚثٌضغمُّ ِ  ِٗ ٌٍىجصذِز ِٓ أؽً ثٌضّعٍّ ٌَ َِ دٚـًٍٛر ٘، ٚإصجفِز ثٌف جهةـٍز وٟ صضـٕفّ
ٕٚ٘ـجَن صؾـجًح أهد١ّـز صقضـجُػ إٌـٝ فٞـجٍٔز هثفتـٍز ًٚعج٠ـٍز ِؤثص١ــٍز ، ّٚـ١ٍّزٍ 
٘ــج وــٟ صٕٞــَؼ ، وــٟ ٨ صّٞــٟ ثٌضؾٌدــزُ دٕذــٌٍر مف١ٞــزٍ ، ِىغ فــزٍ  ًُ دــً صؤثٍ

ًَ ٚصضأٌّكَ   (  1).(  ٚصضذٍٛ

٨ أدــجٌ  ٌــٛ لٍــش دــأْ ثٌٖــجعٌر ثٌؾَثة٠ٌــز ٍ٘ــٌر دٍعج١ٌــز ٚثفــور ِــٓ 
، صٟ ٠ّــضٍىٓ صؾٌدــز ٕــع٠ٌز ١ِّــَر ؽــوثٕــٛثعٌثٌعٌد١ز ثٌّعجٙــٌثس ثٌٍــٛث

صْٕؼ لٚجةو٘ج دـٌٚؿ أٔغ٠ٛـز ، فٟٙ ـ دٌأ٠ٟ ـ ٕجعٌر ِوٖ٘ز دّعٕٝ ثٌىٍّز
 .   صضٌثءٜ ِٓ ًٚثء ثٌىٍّجس ٚثًٌٚٛ ٚثٌضٌثو١خ

ــجٌَٙي ــَػ ف١ٙــج ثٌؾــو د ــٝ ، لٚــجةو٘ج ٠ّض ٚثٌقــَْ دج٨دضْــجِز ثٌنؾٍ
ــٌههر ــجهٞ دجٌٌّــّٟ، ثٌّض ــز ثٌٖــجٞ، ٚثٌع ــخ ١ِّــ، ٚثٌٖــعٌ دٕىٙ ــٟ لجٌ َ ف

 .   ٚمجٗ دٙج ٨ ٠ٖجًوٙج ف١ٗ غ١ٌ٘ج

ــَر ــج ثٌٖــع٠ٌز ١ِّ ــور ، ٌغضٙ ــج ٚٔٚٛٙــٙج ثٌؾو٠ ــج ٚؽٍّٙ ــٟ أٌفجظٙ ف
دط١ذضٙـــج ثٌطـــجٌ٘ر ِٚىٌ٘ـــج ، ثٌّضؾـــوهر ثٌضـــٟ صفـــٛؿ ِٕٙـــج ًثةقـــز ث٤ٔغـــٝ

ٌ+، ٚدذْجٟضٙج ثٌم٠ٌَٚز، ث٤ٔغٛٞ ّٞ ٚدٚـولٙج ثٌقـ٠َٓ ، ٚصُّٕٚعٙج ةثٌّضق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٗ ثٌث ٠زٌضم١ــ١ُ ثٌــيوًٛٞ ٌٍٕٚـٛـ ثْ، ْٕـٛـ ثه ًٝـٛـ ّٛ ( ِــجًُ) آىثً : ِؾٍــز ٟٕؾــز ث٤هد١ــز، آِــجي عــ

4113َ .   



٘ الؼعش اليظْٖ ٘ أمنْرجا )قـٔذٗ( قـٔذٗ؛  بالغ ٗ بلعالٔ  للؼاعشٗ صٍش
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 .   ثةَ٘ج ثٌنجفشٌٟٚٙ٘ج ٚعفجفٙج ١ًٙٙٚ غٌ، ُٚمذغٙج ثٌذٌٞء

ًُ ِـٓ ، ٠ضٌثءٜ ىٌه فٟ ٌِآر ّـٕو٩٠ً ثٌعؾ١ذـز ـ ِّ ثٌضـٟ صعىـِ ِـج ٠َْعضَ
َِ ٙجهلٍز فٟ ٔف١ْز ثٌٖجعٌر مٚٛٙـج ٚلٞـج٠ج ثٌّـٌأر ٕٚـؤٚٔٙج ، أفج١ّ

ٌَ عٕٙـــج دٙـــيٖ ثٌٍغـــز ثٌٖـــع٠ٌز ثٌعيدـــز إ٨  ثٌٚـــغ١ٌر ثٌضـــٟ ٨ ٠قْـــٓ ثٌضعذ١ـــ
 :   ثٌٖجعٌر ٌٍ٘ر دٍعج١ٌز

آصِٟ ٌْ ِِ  ًُ  . .   )ٚأّجة
 ِِ آص٠ِٟج  ٌْ   . . 

أرٌ  ٌَ ١ٔجَ ثِ ًْ فٟ ثٌوُّ ٘   . . 
ث٠َج ؟ َٛ ِّ  ( !!صْعذَُظ فٟ ؽ١ِخ فذ١ذِٟ 

ُُّ ثٌّــٌأرَ ث٠ٌٌف١ــزَ ، إٔــعجً ٍ٘ــٌر دٍعج١ٌــز صعــجٌؼ ِٛٝــٛعجس ٕــضٝ  صٙــ
ٚصغْـً ، ثٌذ١ْطز ثٌضٟ صنذَ وٌْر ثٌٖع١ٌ عٍٝ ةٟـجؽ١ٓ ١ٟٕـٟ+ ّـجمٓ

ٚلـو ، ٌـيٞ لـو ٠ـأصٟٚصذمَٝ ٚف١زً ٌفجًُ ث٤فـ٩َ ث، ثٌغ١جح د١و٠ٙج ثٌٌّْث٠ٚٓ
 . .   ٨ ٠أصٟ

ُُّ ثٌّـٌأرَ ثٌذج٠ًْـ١ز ثٌٖـمٌثَء ةثٌّضقـًٌر+  وّج صعجٌُؼ ِٛٝٛعجٍس صٙ
أٚ صضعـٌٜ ، أٚ ثٌضًّٕٛر ثٌمٚـ١ٌر، ٚصٍذِ ٌّٚثي ثٌؾٕـَ، ِٓ وً ةثٌم١ٛه+

ٌ، صّجِج ُّٞ  .   دوعٜٛ ثٌضق

، ٚلـو صعـجٌُؼ ِٖـى٩ٍس فٞـج٠ًزً ع١ّمـزً دٍغـز ٕـع٠ٌز دْـ١طز ٚد١ٍغـز
)فٞجًر( ثٌضٟ صضٕجٚي ف١ٙـج ِٖـىٍز  ِضوثٚي وّج فٟ ل١ٚورٚلجُِٛ ٠ِٟٛ 

ف١ــظ ٠ٚــذـ ثٌقــو٠ظ دجٌٍغــز ث٤ؽٕذ١ــز دــوي ، ثٌضم١ٍــو ث٤عّــٝ فــٟ ثٌّرــجٌ٘
ٌ ُّٞ ٞ ٌٚذِ ثٌمٚـ١ٌ ، ثٌٍغز ثٌعٌد١ز ّّز ِٓ ّّجس ثٌضق ٌّ وّج ٠ٚذـ ثٌضع
ٌُ ٚثٌعفـــجُف ، ِـــٓ ثٌغ١ـــجح ّـــّز ٌٍقٞـــجًر ٚثٌضقٞـــٌ د١ّٕـــج ٠ٚـــذـ ثٌطٙـــ

ـّجِس ثٌضنٍـ  ٚثٌٌؽع١ـزٚثٌط١ذـزُ ٚث٤مـ٩ُق  ِّ زً ِـٓ  َّ ـ صمـٛي ٍ٘ـٌر فـٟ ، ِّ
 :   ثٌم١ٚور ثٌضج١ٌز دعٕٛثْ فٞجًر

 . .   فٟ دٍََِوٞ
 ٌْ  ٞ ْْ أصََق ًَ أ  !! ِج أَّٙ

ِٛٞ ٌْجٟٔ دقِو٠غِٟ ٌْ ْْ أ  . .   ٠ىفٟ أ
 ٌْ ْٚ أْوغ  !! أْ أدٍَع فٌفًج أ

* 
 . .   فٟ دٍََِوٞ*

 ٌْ  ٞ ْْ أصََق ًَ أ  !! ِج أَّٙ
ِٟٙ ْْ أٙذَ  ْٚؽ ًٍ  ٠ىفٟ أ  !! وؾَوث
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 ٌْ ِٟ٘ دج٤َْفّ فج ِٕ ـَ  َْ ّْط ِّٛ  !! ٚأٌ
ذِعَ * ْٖ ًَ ِجَ ٨َ ٠ُ ْْ آُو  . .   ٠ىفِٟ أ
 ْٚ ٌْ  أَ ضُ ْْ َِ ِج ٨َ ٠َ  !! . . أٌذ

 . .   فٟ دٍََِوٞ
 ٌْ  ٞ ْْ أصََق ًَ أ  !! ِج أَّٙ

* 
. . ... . ... . ... . ... . ... . . 
. . ... . ... . ... . ... . ... . . 
. . ... . ... . ... . ... . ... . . 
* ْٓ  . .   ٌى

ٖ َٛ ٍْ ـَ ٟفٍزَ ٠ًٍ  ُف ْْ أٙذ  . .   أ
 ٌْ ٌٍ أمٞ ُؿ فٟ ٟٙ ٌَ ْْ  !! صَ
جءِ  َّ ـَ ٙجف١زً َوجٌ ْْ أٙذ  . .   أ

هِ  ًْ َٛ عجه٠زً وجٌ َٚ   . . 
 ٌْ ى  ُّْ  !! ١ٟٚذزً وجٌ

ٚث٠َج لَجةِّزٍ  فٟ دٍَِوٞ ٍَ  ُِ ّْ ًَ  ْٓ َعُخ ِ ْٙ  . .   . . أَ
 ًْ َٚ ْو ِّ  !!! دِجٌ

َُ لٚـجةو٘ج فـٟ لجٌـخ لٚٚـٟ ِٚـذٛ  صٚٛ  ٌٍ٘ر دٍعج ١ٌـز ِعرـ
ٚثٌٌِـَ ثٌّٖـقْٛ دجٌّعـجٟٔ ثٌع١ّمـز ، ٚث٤ّطًٛر، دأٌٛثْ ثٌقىج٠ز ثٌٖعذ١ز

ٌَ د١ْطز صْٕجح ٕعٌث ٨٨ٍ عيدج ّجةغج فـو ثٌوٖ٘ـز، ثٌٛثٝقز .  فٟ صعجد١
 .   ٚ٘ٛ ِج ٠قمك ٌٕٚٛٙٙج ـ غجٌذج ـ ثٌٛفور ثٌع٠ٛٞز

ٚثٌّعج٠ٖــز ثٌقم١م١ــز ، ٌٟغضٙــج ثٌذْــ١طز ثٌّْــضّور ِــٓ ثٌّقىــٟ ث١ٌــِٛ
صؾعـً ِـٓ ٍ٘ـٌر دٍعج١ٌـز ثٌٕـجَٟك ، ٌّٖجغً ثٌْٕجء عٍٝ ثمـض٩ف ٟذمـجصٙٓ

ٚلٞـج٠ج ، فٟٙ صىضخ عـٓ لٞـج٠ج٘ج ثٌنجٙـز، ثٌٌّّٟ دجُّ ثٌٌّأر ثٌعٌد١ز
 .   ثٌٌّأر عِّٛج

ٚثٌٍغـز ، دأٔجِـً ثٌٕعِٛـز، ثٌٖجعٌر ٌٍ٘ر دٍعج١ٌز ٌٟلش دجح ثٌضؾو٠و
ٌـ١ِ ٌٙـج ِـٓ ، ر ٕـجعٌر ِجوغـز دجٌذ١ـشفٟٙ ِغ٩ صىضـخ عـٓ ثِـٌأ، ثٌذ١ْطز

ــز ثٌغْــ١ً أٚ ثصنــجى مجهِــز ٌطٙــٟ ، ّٚــجةً ثٌٌفج١٘ــز ِــج ٠ؤٍ٘ٙــج ٌٖــٌثء آٌ
 . . أٚ ٌمٞجء ثٌعطٍز فٟ دج٠ًِ ٌٕٚوْ ٠ٛ١ًٔٚٛن.، ثٌطعجَ

ثٌضـــٟ صٕضرـــٌ فـــجًُ ، ٚثٌعـــجِٔ، وّـــج وضذـــش عـــٓ ثٌّـــٌأر ثٌعجٕـــمز
 . .   أف٩ِٙج ثٌيٞ لو ٠أصٟ ٚلو ٨ ٠أصٟ
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.  وجٌقٞـجًر ٚثٌـٟٛٓ ٚثٌق٠ٌـز، مٞـج٠ج ثٌىذ١ـٌرٚوضذش ٌٍ٘ر عٓ ثٌ
  . 

دعف٠ٛـز ِذٙـٌر ، وّج وضذش عٓ ثٌٖؤْٚ ثٌٚغ١ٌر وجٌٖـٛوز ٚثٌْـى١ٓ
 .   دع١وث عٓ ثٌضىٍ  ٚثٌٕٚعز دضعذ١ٌ ثٌموِجء

ٚصٌثو١ذٙـــج ثٌٍْْـــز ثٌضـــٟ ، ٌغضٙـــج ّـــٍٙز ٚدْـــ١طز، ٙـــًٛ٘ج ؽو٠ـــور
ٌضٚـذٙج فـٟ ٙـ١جغز ٕـع٠ٌز صٛٙـ  ، صٞفٟ ع١ٍٙـج ِـٓ ًٚفٙـج ثٌٌّفـز

 .   ج ِٓ ثًٌْٙ ثٌّّضٕعدأٔٙ

ِٗ ، أميس ِٓ َٔثً لذجٟٔ ٌغضٗ ثٌذْـ١طز ٍِـ َّ ِٚـٓ أفّـو ِطـٌ هٖ٘ـزَ ُؽ
ؽْش د١ّٕٙج فٟ أٍّٛح ١َِّ، ث٤م١ٌر ََ  .   ٘ٛ أٍّٛح ٌٍ٘ر دٍعج١ٌز، ِٚ

ٌُٚ صىضـخ ، ِج ٠ؤمي عٍٝ ٌٍ٘ر دٍعج١ٌز أٔٙج ٌُ صضمٓ ث٤ٍٚثْ ثٌن١ٍ١ٍز
: )ّـــجفً  ١ًٓغـــُ إٙـــوثً٘ج ِؾّـــٛعض١ٓ ٕـــع٠ٌض، ثٌمٚـــ١ور ثٌعّٛه٠ـــز

، ٚ٘ــٟ صىضــخ لٚــ١ور ثٌضفع١ٍــز دعف٠ٛــز ّٚــ١ٍمز، ٍٚ٘ــٌر( ٚ)ِــجٌُ ألٍــٗ ٌــه(
 .   ٌٚىٓ ثٌٍْٛ ٠نٛٔٙج أف١جٔج

ٌْٚــش أدــجٌ  فــ١ٓ ألــٛي دــإٟٔٔ ثٍٟعــش صم٠ٌذــج عٍــٝ مجًٟــز ثٌٖــعٌ 
ٚٚٙــٍش ف١ّــج ٚٙــٍش ، ثٌعٌدــٟ ثٌْٕــٛٞ لــو٠ّج ٚفــو٠غج دقىــُ ثٌضنٚــ٘
صٌصمـٟ ، ز أٔغ٠ٛـز ١ِّـَرإ١ٌٗ ِٓ لٕجعز دأْ ٕعٌ ٌٍ٘ر دٍعج١ٌز ٠قّـً دٚـّ

 »١َِّ ؽوث« دٗ إٌٝ هًؽز

. . ُِْلللبػوح ىٛلللوح ثِؼب٤ُلللخ  )هٖللل٤لح( : هٖللل٤لح ثالؿلللخ اُْلللؼو اَُ٘للل١ٞ

 أٗٔٞمعب

صفضـٌٛ ثٌٖـجعٌر أْ + : ةلٚـ١ور فٟ ٘ـيث ثٌـٕ٘ ثٌّّٛـَٛ دعٕـٛثْ
 ََ ًُ ثٌغ١ــجحَ ، ثٌقجٌــزَ ثٌٖــع٠ٌزَ صُفجؽتٙــج ٚ٘ــٟ صُِعــوُّ ثٌطعــج ُُ ، أٚ صغْــ أٚ صّــجً

ٓ  هًّٚــج ؽو٠ــور فــٟ  ِــع ثٌْٕــجء ٘ٛث٠ــزَ ثٌغٌعــٌر )ثٌٚــجٌقجس( فضــضعٍَُ ِــٕٙ
َّىٌ ٚثٌّىجةو  !! ٕٙجعِز ثٌ

فى١ـــ  ٠ىـــْٛ ِٛلفُٙـــج وٖـــجعٌر ِـــٓ وـــً ٘ـــيٖ ثٌّٛثلـــ  ثٌّضٖـــجوٍز 
 ٚثٌّضٖجوْز؟!

ٚغْـً ، )ٟٙـٟ ثٌطعـجَ ً٘ ّضىًّ ِّٙجصٙج ثٌق١جص١ز ث٠ًٌٌٚٞز ِٓ
ٔٙـج ّضٕٚـٌف .إٌـل( أَ أ . ِّٚجًّز ثٌغٌعٌر ِع ثٌْٕـجء.، ثٌغ١جح ٚث٤ٚثٟٔ

 عٓ وً ٘يث ٌىضجدز ثٌم١ٚور ثٌضٟ فجؽأصٙج ِٓ غ١ٌ ِٛعو ؟!!

 ُُ إٔٙــج ِعجهٌــز ٙــعذز دجٌْٕــذز إ١ٌٙــج وٖــجعٌر فٕجٔــز صْــض٠ٛٙٙج ٟمــٛ
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ــوث  ــز ٚصْــضفَ٘ج ِٖــجعٌ ث٦د ــز ٨ ، ثٌىضجد ــجس ١ٌَِٕ ــج ٚثؽذ ٚوئْٔــجٔز ع١ٍٙ
، ٠ّىــٓ ثٌضفــ٠٠ٌ دٙــج وغْــً ثٌغ١ــجح ٚإعــوثه ثٌطعــجَ ٚثّــضمذجي ثٌٞــ١ٛف

ِّٓ ٚوأٔغٝ ٌ ٙج ِجٌٙج ِٓ ١ٍِٛي غ٠َ٠ٌز ٔقٛ ثٌغٌعـٌر ٚصضذـع ث٤مذـجً ٚصعٍـُ فـ
ْ  . . .×ثٌّىجةــو ٚثٌّــؤثٌِثس ؟!!  َّٖ َػِظلل٤ ًُ ٤ْللَل ًَ  َّٕ فّــج ٘ــٟ ٙــجٔعز إٍثء وــً ، (1) ÷إِ

 !!٘يث ؟

ّٚأفجٚي ًَٙو ٘يٖ ثٌٍّْجس ثٌؾّج١ٌز ثٌضـٟ ثفضٛث٘ـج ثٌـٕ٘ ٚأصـٌن 
 (  2)( : )ل١ٚور ٚثٌٕ٘ دعٕٛثْ، ٌٗ ثٌقىُ

 . .   ْٛ ِجىث ٌ *
 !! أص١ِش ٠ج ل١ٚور

ََ ِغٍّج ٠ٌُ٠ُو آهٌَ   . .   ٚ وُٕش إُٔٙع ثٌطعج
 !! ٚ صٖضَٟٙ أِعجُجٖ ثٌع١َٕور

 . .   أٚ وُٕش ف١ٕٙج *
 . .   دٌْفمز ثٌْٕجء ثٌٚجٌقجس ثٌمجٔضجسِ 

 ٌٍ َُ ِْى  . .   أففعُ َهً
ى١َور ؟ َِ  ْٚ  !!أ

*  ْٛ جىث ٌَ َِ   . . 
 !! أص١ِش ٠ج ل١ٚور

ِْ فٟ ٠وٞ  . .   ٚ ًغٛرُ ثٌٚجدٛ
 ٍُ ٌٔ ِٓ ع١جح ظجٌ  . .   ٚ ؽ١

ْْ أُد١َوٖ ٟ  أ  !! َعٍ
 . . أٚ وُٕش ف١ٕٙج. *

َٞ ١ٌٍٞٛفِ   . .   أٙخُّ ثٌٖج
 . .   ٚ أُّّع دٌْفمَز ث٤ٙقجحِ 

 !!ِج صَمٌٛٗ ثٌؾ٠ٌور ؟
 . .   ً٘ وُٕش أٌ٘حُ  *

ِْ ـ فٟ ثٌٚجٌْٛ  .   ِٓ ًٍلز ثٌؾوًث
 . .   ِٓ ؽٌثةوٞ
 . .   ٚ ِٓ عٛثةوٞ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 42ًّٛر ٠ّٛ 

 
ِطذعـز هثً ِ٘ٛـز ( س . ه، )ًِٕٖٛثس ثصقجه ثٌىضجح ثٌؾَثة١٠ٌٓ، ٌٍ٘ر دٍعج١ٌز، ّجفً ٌٍٚ٘ر (2) 

 20ـ  25 : ٗ، ثٌؾَثةٌ . ٌٍطذجعز
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َِ ثٔضىجّزً ؽ  !!و٠وْر ؟٤ٌذ
ًُ ثٌقٌَٚف وجٌغ١جحْ  *  !! أَ وُٕش أغْ

 !! ٚ أغٍُك دٛؽِٙه ثٌمِّٟء أٌَ  دجحْ 
 !!ٚ أمُٕك ِٖجعٌٞ ثٌذ١ٍََور ؟

* 

 :  ثالؿخ اُؼ٘ٞإ

إْ ه٨ٌـز ثٌعٕــٛثْ ةلٚـ١ور+ صفــضـ ٌٕـج آفجلــج ٚثّـعز ِــٓ ث٨فضّــج٨س 
إى ٠ّىٕٕـج ِـغ٩ أْ ٔضٚــًٛ ، فـٛي ِج١٘ـز ثٌـٕ٘ ثٌـيٞ ٔقـٓ دٚـوه لٌثءصـٗ

وجٌّـوؿ ٚثٌٙؾــجء ، دٚـوه لـٌثءر لٚـ١ور ٕــع٠ٌز عـٓ أٞ غـٌٛ وـجْإٔٔـج 
. . أٚ غ١ـٌ ىٌـه ِـٓ ث٨فضّـج٨س ثٌّعٙـٛهر ثٌضـٟ  ٚثٌٌعجء أٚ ٚٙ  ثِـٌأر

 .   ٚغوس فٟ فىُ ثٌّضٛلع، ثّضٕفوس ثّضغجًصٙج

ٌٚىـــٓ ثٌعٕـــٛثْ ٘ـــج ٕ٘ـــج ٠ٖـــيُّ عـــٓ وـــً ٘ـــيٖ ث٨فضّـــج٨س ثٌّضٛل عـــز 
لـز أوغـٌ ص٩فّـجً ِّـج عٙـوٖ ١ٌىضْخ م١ٙٛٚضَٗ ثٌّضٖـذِّغز دـجٌٕ٘ فـٟ ع٩

ٌَ صعذ١ٌث عٓ ًٚؿ ثٌٕ٘، ثٌمجًا ٌٙيث ثٌعٕٛثْ َٚ أوغ دع١وث عـٓ ثٌْـجةو ، ١ٌغو
َْ فـٟ فـوِّ ىثصـٗ أ٠مٛٔـزً ٌٍٖـجع٠ٌز ٚثٌوٖ٘ـز ، ٚثٌّضٛل ع ٚ٘يث ِج ٠ؾعً ثٌعٕـٛث

ـــٕ٘ ـــج ثٌ ـــٟ ٠ىٖـــ  عٕٙ ـــز لٚـــ١ور ٕـــع٠ٌز ثٌض ، . فجٌٖـــجعٌر دٚـــوه وضجد
 .   ٌٝز صٌٙو٘ج ثٌٖجعٌرِٛٝٛعٙج ٠ضَثِٓ ِع فج٨س ْٔجة١ز ِفض

ْ  ثٌَِٓ ثٌٕفْـٟ ٍِٚـٓ وضجدـز ثٌـٕ٘  ٌٟٚثفز ثٌّٛٝٛ  صىّٓ فٟ أ
 :   ٠ضوثم٩ْ دٖىً ٠ؾعً ٌٍٖجعٌر ٕن١ٚض١ٓ ِٕفّٚض١ٓ

 .   ـ إفوثّ٘ج ٕن١ٚز ثٌٖجعٌر ثٌّٕغّْز فٟ وضجدز ل١ٚوصٙج 

ـــجًُ إٔـــغجٌٙج   ـــٟ صّ ـــٌأر ثٌض ـــ ٚث٤مـــٌٜ ٕنٚـــ١ز ثٌٖـــجعٌر ثٌّ ـ
 .   ث١ِٛ١ٌز

ج عٍ ًِ ٚأْ صـضمّ٘ ، ٝ ثٌٖجعٌر أْ صع١ٔ ١ٍِٕٓ ِضعجو١ْٓٚوجْ ٌَث
 :   ٚأْ صىضخ دعجٟفض١ٓ ِضٞجهص١ٓ فٟ آْ ٚثفو، ٕن١ٚض١ٓ ِضٕجفٌص١ٓ

 .   ـ ٕن١ٚز ثٌٌّأر ثٌّذوعز 

 .   ـ ٕٚن١ٚز ثٌٌّأر ث٤مٌٜ ثٌعجه٠ز 

أْ ثٌٖـجعٌر صمـَٛ دـوًٚ ، ٚث٤ٌُٟف فٟ ثٌّٛٝٛ  ِٓ ؽٙـز أمـٌٜ
، ْ ثٌّضٞـجًدضجْ فـٟ آْ ٚثفـوث٩ٌّفع ثٌنـجًؽٟ ٌّـج صمـَٛ دـٗ ثٌٖنٚـ١ضج

فٟٙ ِٓ ؽٙز صىضخ ل١ٚوصٙج ٚصٌٜ ٔفْٙج ِـٓ ٍث٠ٚـز ثٌّـٌأر ثٌعجه٠ـز ثٌضـٟ 
وّـج أٔٙـج ِـٓ ؽٙـز أمـٌٜ صّـجًُ إٔـغجٌٙج ث١ِٛ١ٌــز ، صٌثلـخ ثِـٌأر ِذوعـز
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ٚصٌثلخ ٔفْـٙج ِـٓ ٍث٠ٚـز ثٌّـٌأر ثٌّذوعـز ثٌضـٟ صٕرـٌ ٥ٌمـٌٜ عٍـٝ أٔٙـج 
 .   جء ٚثٌٕجً فٟ و  ٚثفورفىأٔٙج ؽّعش د١ٓ ثٌّ، أفْٓ ِّج ٟ٘ ف١ٗ ث٢ْ

)ثٌّــٌأر  ِٚــٓ ٕ٘ــج ٠ضٌٛــو ثٌٚــٌث  دــ١ٓ ثٌٖنٚــ١ض١ٓ ثٌّضٕجلٞــض١ٓ
ثٌّذوعــز ٚثٌّــٌأر ثٌعجه٠ــز( فــٟ و١ــجْ ٚثفــو ؟ فــ٥ٞ ِّٕٙــج صٕضٚــٌ ٍ٘ــٌر 

 دٍعج١ٌز ؟ 

فٙـٛ ٠ٖـ١ٌ ، فجٌعٕٛثْ ف٩ٞ عٓ وٛٔٗ ١ٖ٠ٌ إٌٝ ه٨ٌز ٌٕ٘ ثٌقم١م١ـز
ٚ٘ـٛ دٙـيث ٠غـوٚ ، ْضٚـقذٙجأ٠ٞج إٌٝ ثٌو٨٨س ثٌّؾج٠ٍـز ٚثٌرِّـ٩ي ثٌضـٟ ٠

 .   أوغٌ ثٌضٚجلج دجٌٕ٘ ٌوًؽز أْ ثٌٕ٘ ٘ٛ ثٌعٕٛثْ ٚثٌعٕٛثْ ٘ٛ ثٌٕ٘

٠نــٛٛ غّــجً صؾٌدــز ، ٚثٌّٛٝــٛ  ِــٓ ٘ــيٖ ثٌَث٠ٚــز ثٌضــٟ ىوٌصٙــج
ٔف١ْز ٕٚع٠ًٛز غ١ٌ ِْـذٛلز ـ فـٟ فـوٚه ث٩ٟعـٟ ثٌّضٛثٝـع ـ ٚ٘ـيث ِـج 

ثْ ٚدٙـــيث ٠ىضْـــخ ثٌعٕـــٛ، أفـــجٚي صأو١ـــو دعـــٜ ؽٛثٔذـــٗ فـــٟ ٘ـــيٖ ثًٌٛلـــز
ــٙج دٌأ٠ــٟ ٔٚــج ، مٚٛٙــ١ز ٚه٨ٌــزً ؽو٠ــور ٚل١ّــز ِٞــجفز ّٚ صؾعــً ِــٓ ٔ

 .   ِض١َّث ٠ْضقك ث٨٘ضّجَ

ــٗ  ــٝ ٠ضْــٕٝ  ٌ ــ٠ٌُ فض ــجًا ثٌى ــٕ٘ ٌٍم ــو٠ُ ٘ــيث ثٌ ــيث ّــأفجٚي صم ٌٙٚ
ِىضف١ج دٙيٖ ث٦ٕجًثس ثٌضٟ صفضـ ٌٕـج ٕـ١ٙز ، ثٌٛلُٛف عٍٝ ؽّج١ٌجصٗ ثٌّضعوهر

 . .   ثٌمٌثءر ٚثٌّٕمجٓ

٠ٌٟٚمـز صٕجٌٚـٗ ٚٙـًٖٛ ٌٚغضـٗ ثٌّؤٔغـز  فجٌٕ٘ ؽو٠و فٟ ِٛٝٛعٗ
ــذك  ْ ٚصؾعٍــٗ ٔٚــج ِض١ّــَث ٠ْــضقك ثٌض٠ٕٛــَٗ ًغــُ ِــج ، ثٌضــٟ صعط١ــٗ ٙــفز ثٌ

َ٘ َعٌٚٝـ١ز ٠ّىـٓ ثٌضغٍـُخ ع١ٍٙـج ٨ّـضىّجي ثٌٍـير ٚثٌّضعـز  ٕجدٗ ِـٓ ٔمـجة
 .   عٍٝ فو صعذ١ٌ ٨ًْٚ دجًس

 :  ٓب ثؼل اُؼ٘ٞإ أٝ اُؼزجخ

 :  ()ثالؿخ اُغِٔخ األ٠ُٝ ثالؿخ أُطِغ

 ٌٍ ــ ــٓ أع ــج ِ ــج ٌٙ ٌَ ٌٍّطــجٌع ٌّ ــ ــزً أوذ ــو٠ُ عٕج٠ ــو ثٌذ٩غــٟ ثٌم ــٝ ثٌٕم ٌَ ْٚ أَ
فـئىث ، ف١ظ ٠ىْٛ ثٌّطٍع ِفضجفج إٌٝ لٍخ ثٌّْـضّع ٚثٌمـجًا، )ثٌّضٍمٟ( فٟ

ــجط ُّ ( أفْــٓ ثٌذ ًُ ــعَ ، )ثٌٌّّــ ــز ثٌّنجٟــخ، ثٌّطٍ ــو وْــخ عم )ثٌٌّّــً  فم
زُ ِٚــٓ عــُ ِٛثٙــٍ، ٚثّــضقٛى ع١ٍــٗ دّــج ٠ؾعٍــٗ ؽــو٠ٌث دج٨ّضقْــجْ، إ١ٌــٗ(

)ٚدٌثعــز ث٨ّـض٩ٙي عٕــو ، دج٘ضّــجَ ف١ّـج ٠ٍــٟ ِـٓ ثٌمٚـ١ور، ث٨ّـضّج ِ إ١ٌـٗ
ـــ١ٓ ِقْـــٓ دـــو٠عٟ ِضفـــٌ  عـــٓ ِٚـــطٍـ آمـــٌ عٕـــوُ٘ ٠طٍـــك  ثٌذ٩غ١

، ٚو٩ّ٘ــج ٠ضٚــً دّطــجٌع ثٌمٚــجةو ٚدوث٠ــز ثٌىــ٩َ، )فْــٓ ث٨دضــوثء( ع١ٍــٗ
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١ٍِٚقـج ًٕـ١مج ٙـجً ، فئىث ؽجء ِطٍع ثٌم١ٚور أٚ دوث٠ز ثٌىـ٩َ فْـٕج دـو٠عج
 .(   . (1) ز إٌٝ ث٨ّضّج  ٌّج ٠ؾٟء دعوٖهثع١

: لٚــ١ور ثِــٌا  ف١مــجي، ِٚــٓ ٕ٘ــج غــوس ثٌمٚــجةو صُعــٌف دّطجٌعٙــج
ـــ١ِ ثٌضـــٟ ِطٍعٙـــج ـــهِ  ثٌم ـــج ٔذ ٚلٚـــ١ور ثٌّضٕذـــٟ ثٌضـــٟ ِطٍعٙـــج ، . .( )لف

)أًثن  ٚلٚــ١ور أدــٟ فــٌثُ ثٌضــٟ ِطٍعٙــج، . .( )لــوً أ٘ــً ثٌعــََ عٍــٝ
ٟ  ثٌّوِع  .   . . ٚ٘ىيث . .( عٚ

:  لــجي أدــٛ ٘ــ٩ي ثٌعْــىٌٞ، يثن إ٨ ٌقْــٓ ِطجٌعٙــجِٚــج ُعٌفــش دــ
ٚثٌّمطـع آمـٌ ِـج ٠ذمـٝ فــٟ ، )ث٨دضـوثء أٚي ِـج ٠مـع فـٟ ثٌْـّع ِــٓ و٩ِـه

 (  2)ف١ٕذغٟ أْ ٠ىٛٔج ؽ١ّعج ِؤٔم١ٓ( ، ثٌٕفِ ِٓ لٌٛه

ٚفــ١ٓ ٕٔرــٌ إٌــٝ لٚــ١ور ثٌٖــجعٌر ٍ٘ــٌر دٍعج١ٌــز ثٌضــٟ ٔقــٓ دٚــوه 
، ٌىْــًٛ ثٌَعٌٚٝــ١ز()ًغــُ دعــٜ ث هًثّــضٙج ٔؾــو أٔٙــج ِــٓ ٕــعٌ ثٌضفع١ٍــز

عٍـٝ غـٌثً ثٌمٚـجةو ىثس ، ٚ٘يث ٠عٕٟ أٔٙج صفضمو ٌنج١ٙزَ صع٠ٌفٙج دـجٌّطٍع
إى ٠ّىٕٕـج ، ٌٚىٓ ىٌـه دٌأ٠ـٟ ٨ ٠مـ  عجةمـج أِـجَ ؽّج١ٌـز ثٌـٕ٘، ثٌٖط٠ٌٓ

ّ ِ ثٌّطٍَع ثٌّفمَٛه ف١ّج ٔجح عٕٗ ٟٚ٘ ثٌؾٍّز ثٌٖع٠ٌز ث٤ٌٚٝ  :   أْ ٔضٍ

 . . ؟؟(  )ِجىث ٌٛ أص١ِش ٠ج ل١ٚور 

ٚ٘ـٛ ، عً ٘يث ثٌضْججَي ٠ٛفٟ دّـج ٠ـٛفٟ دـٗ ِـٓ إِىجٔـجس ِضعـوهرٌٚ
هر ٌّ ّٞ ٚثفـو ، فٟ ىثصٗ ٨ ٠ٖىً م١ٙٛٚز ٚص١َّث أٚ فجٌـز ِضفـ إى دئِىـجْ أ

 أْ ٠ضْجءي ٘يث ثٌضْججي ؟؟

غ١ٌ أْ ثٌٖـجعٌر لٍَذـش ٘ـيٖ ثٌّعجهٌـز ثٌّفضٛفـزَ ثٌّضجفـزَ إٌـٝ ِعجهٌـز 
صعـ١ٔ ، ِض١ّـَر ؽـوث ىثِس م١ٙٛٚز ٚص١ُّّـَ ٨ ١ٍ٠ـك إ٨ دٙـج ٘ـٟ وٖـجعٌر

 .   فٟ ِؾضّع مجٗ ؽوث، فج٨ٍس مجٙزً ؽوث فٟ د١تز مجٙز ؽوث

ٚوً ٘يث وجْ دفًٞ ثٌقج٨س ثٌضـٟ ثّضعٌٝـضٙج فـٟ ثٌّمـجٟع ثٌضج١ٌـز 
 :   ثٌضٟ ل١وس دٙج ثٌضْججي ثٌّفضٛؿ

)فؾــٌ ثٌَث٠ٚــز( ثٌــيٞ  ٚدٌأ٠ــٟ فــئْ ٘ــيث ثٌْــؤثي ثٌّقــًٛٞ دّغجدــز
)ثٌّطٍـع( فـٟ  ٘ـٛ دٙـيث ٠ىضْـخ ٙـفزَ ٚ، ٠ُذٕٝ ع١ٍٗ ثٌٕ٘ وٍّٗ ٠ٚضٛثٌو عٕٗ

ْ  ِــج دعــوٖ ِــٌصذ٠ دــٗ ثًصذجٟــج عٞــ٠ٛج، ثٌمٚــ١ور ىثس ثٌٖــط٠ٌٓ إى ٨ ، ٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚس ٟ، ١ـزهثً ثٌىضخ ثٌعٍّ، أدٛ ٩٘ي ثٌقْٓ دٓ عذو هللا، ثٌٕٚجعضجْ (1)  َ 7322٘ــ / 7212ـ  4د١ٌـ
ٗ : 230 .   

 :، دٌثعـز ث٨ّـض٩ٙي ٚثٌـضنٍ٘ ٚفْـٓ ثٌنضـجَ فـٟ ٕـعٌ ثٌنْٕـجء : ٔمـ٩ عـٓ، ثٌٌّؽع ثٌْـجدك (2) 
 1 : ٗ . ؽجِعز ثٌٍّه ّعٛه، ِقّو ًٝج دٓ عذو هللا ثٌٖن٘
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ــجٟع ــٗ ِــٓ ِم ٘  ِّــج ١ٍ٠ ــٕ ــوأ ثٌ ــٗ ٌٕذ ــج فيفُ ََ  ٠ّىٕٕ ــج : )ٚوٕــش أٙــٕع ثٌطع
.٘ــــً وٕــــش  . .، ٚوٕــــُش ف١ٕٙــــج دٌفمــــز ثٌْٕــــجء ثٌٚــــجٌقجس. . ِغٍّــــج.
 .إٌل(  . أٌ٘ح.

)آهَ ث٤َُوـٛي( ًِـَ ثٌضْـ٠ٍ  صعّو ثٌطعـجَ ٌــ فٌّر صأص١ٙج ثٌم١ٚور ٟٚ٘
َُ ٍٚؽــجً أٚ أدــجً أٚ أمــجً ، ٚث٤ٔج١ٔــز ُْ آه . إْى ع١ٍٙــج ٚ٘ــٟ ث٤ٔغــٝ أْ  ٚلــو ٠ىــٛ

ــجلز ٚثٌّضىــًٌر  ٖ ٦ًٝــجء آهَ ىٞ ث٤ِعــجء ، صمــَٛ دّّٙــز إعــوثه ثٌطعــجَ ثٌ
فٙـٟ ِـٓ ؽٙـز صٛؽـٗ ، )ثٌع١ٕور( فٍّش عور ِو٨ٌٛس . ٚ٘يٖ ثٌىٍّز ثٌع١ٕور
ِذجٕـٌ ٌٍّؾضّـع ثٌٖـٌلٟ ثٌـيٞ ٠ُنٞـع ثٌّـٌأرَ ٌَٕٚثصـٗ ًٚغذجصـٗ  ٔموث غ١ٌ
وّـج ، ِٚٓ ؽٙـز أمـٌٜ صـٛفٟ دـجٌضٌّه ثٌـيٞ صنف١ـٗ ثٌٖـجعٌر، ث٨ؽضّجع١ز

٤ْ ، صــٛفٟ دج٦فذــجٟ ثٌــيٞ ٠ضٍّىٙــج ِــٓ ٘ــيث ثٌٛٝــع غ١ــٌ ثٌعــجهي دٌأ٠ٙــج
، ثٌعوي ِٓ ٚؽٙز ٔرٌ٘ج ٘ـٛ أْ ثٌـيٞ ٠ٌ٠ـو أْ ٠أوـً ع١ٍـٗ أْ ٠عـّو ثٌطعـجَ

َِ ٘ــٛ ثٌقجٙــً ِعٙــج فــٟ فــ١ٓ أْ ثء صِعــوُّ ثٌطعــجَ، ثٌعىــ ّٛ ٚآهَ ٠أوــً ، فقــ
 !!دٌٖث٘ز

 فّجىث ٠ىْٛ صٌٚفٙج إٍثء ل١ٚور صفجؽتٙج ٟٚ٘ صعو ثٌطعجَ ٢هَ؟

صٕطــٛٞ عٍــٝ ٙــٌث  ع١ّــك ٠ضٖــىً فــٟ ٔفْــ١ز ، إْ ٘ــيٖ ثٌٛٝــع١ز
ٚدــ١ٓ ثٌّؾضّــع ِٚضطٍذجصــٗ !! ، ٘ــٛ ٙــٌث  دــ١ٓ ثٌفــٓ ِٚضطٍذجصــٗ، ثٌٖــجعٌر

؟ أَ ٌٍّؾضّع ؟، ٌّٚٓ ّضٕضٌٚ ثٌٖجعٌر فٍّٓ ص١ًّ ثٌىف ز ؟ ّٓ  ٌٍف

ٗ؟ أَ ١ٌُّٝـٟ فٙـً ّ، إٔٗ صْججي ٚؽٛهٞ دجٌْٕذز ٌٍفٕجْ ـٟ فٕـ  ِٝ ٌُ١
 ؟ِؾضَّعٗ

ْٛ أص١ِش ٠ج ل١ٚور *  !! ِجَىث ٌ
ََ ِغٍّج ٠ٌُ٠ُو آهٌَ   . .   ٚ وُٕش إُٔٙع ثٌطعج

 !! ٚ صٖضَٟٙ أِعجُجٖ ثٌع١َٕور
ٚـوه ثٌغٌعـٌر ِـع ٌِٚر أمٌٜ صضْجءي فـ١ٓ صأص١ٙـج ثٌمٚـ١ور ٚ٘ـٟ د

ٌـــضقفع هًّـــج ؽو٠ـــوث فـــٟ ثٌّىجةـــِو ٚثٌّىـــٌ ، ثٌْٕـــجء ثٌٚـــجٌقجس ثٌمجٔضـــجس
ــأْ ثٌْٕــجء ٨ ٠ٚــٍقٓ إ٨ ٌٙــيث، ٚثٌنــوث  ــٓ ٔمــو ٨ى  ، ٚو ــج ف١ــٗ ِ ــع ِ ِ

ِٚج ٠ض١َّ دٗ و٩ّ٘ج ِٓ ّـٍذ١جس صٖـ١ٌ إ١ٌٙـج ، ٌٍّؾضّع ثٌيوًٛٞ ٚث٤ٔغٛٞ
ــ١ـ عــٓ ثٌضٚــ٠ٌـ، ثٌٖــجعٌر دذٌثعــز ٨ صٛٙــ  ــٟ ثٌضٍّ ــخ ، إى ٠غٕ ٚثٌٍذ١

 .   دج٦ٕجًر ٠فُٙ

ًَ ٚصٚفُٙ دجٌٖـٌث٘ز فـٟ ث٤وـً ٚث٤ٔج١ٔـز ٚثٌّذجٌغـز  فٌّر صٕضمو ثٌيوٛ
ًَ آهَ ــ ــَي ١ٌأو ََ ثٌٍي٠ ــج َٛ ثٌطع ــ ــج ٘ــٟ أْ صطٙ ــٟ ع١ٍٙ ــٝ ثٌض ــٟ ثّــضعذجه ث٤ٔغ ، ف
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ًَ ؽ١ـٛٓ ثٌغ١ـجح د١ـو٠ٙج ثٌـٌل١مض١ٓ ْ  آهَ ٘ـٛ ِـٓ ، ٚع١ٍٙج ٟ٘ أْ صغْ ِـع أ
 .؟!! ٠أوً ٚ٘ٛ ِٓ ٠ٍذِ

ــــٌر صٕ ــــوِٚ ــــٌر ٚثٌّىجة ٓ  ٨ ٠ٚــــٍقٓ إ٨ ٌٍغٌع ــــ ــــو ثٌْٕــــجء ٤ٔٙ ، ضم
ٍز فئٔٙج صٕضمُو ثٌّؾضَّع وٍٗ  هْٚ أْ صـيوٌٖ ِّٚ ، ٌٚىـٓ دذٌثعـز ٌغ٠ٛـز، ٚدجٌّق

ًُّ ِــج ٠ٛٙــُ  دــٗ أٔــٗ ِــٓ ثٌْــًٙ ثٌّّضٕــع فٞــ٩ً عــٓ ثٌــٌٚؿ ، ٚأّــٍٛح ألــ
 .   ث٤ٔغ٠ٛز ثٌٌّفز ثٌضٟ صضٌثل٘ ًٚثء ثٌعذجًثس ٚثًٌٚٛ ٚثٌّفٌهثس

 . .   ١ٕٙجأٚ وُٕش ف
فمز ثٌْٕجء ثٌٚجٌقجس ثٌمجٔضجسِ  ٌُ  . .   دِ

 ٌٍ َُ ِى  . .   أففعُ َهً
ى١َور ؟ َِ  ْٚ  !!أ

ٌَ أٚ  ٤ْٚ ثٌضْــججي ثوضْــخ ِٖــٌٚع١ضَٗ ِــع وــً فجٌــز صْــضقكُّ ثٌــيو
ـَ ٠ضىًٌ ِع ثٌؾٍّز ث٤ٌٚٝ ٠ٚضعوه ٌضضعوه ِعٗ ثٌقـج٨س ثٌضـٟ إٔـجًس  ثٌض١ٍّ

 ..   إ١ٌٙج ثٌٖجعٌر

أر ثٌٖــجعٌر ثٌّجوغــز دجٌذ١ــش ٚثٌضــٟ فٙــٟ صنٚٚــٗ ٘ــيٖ ثٌّــٌر ٌٍّــٌ
صفجؽتٙــج ثٌمٚــ١ور ٚ٘ــٟ صغْــً ثٌغ١ــجح ثٌىغ١ــٌر ٌــ١ِ دتٌــز ثٌغْــ١ً وجٌْٕــجء 
ثٌّضٌفــجس ثٌٍــٛثصٟ ٠ّــضٍىٓ ثٌنجهِــجس ٚآ٨س ثٌغْــ١ً ٚثٌْــ١جًثس ثٌفــجمٌر 

ٌٚىٕٙــج ثٌّــٌأر ثٌٖــجعٌر ثٌّْــى١ٕز ثٌضــٟ صغْــً ع١جدٙــج ، ٚثٌمٚــًٛ ثٌفجً٘ــز
ض١ٓ ثٌٍضـ١ٓ ٨ صمـوًثْ عٍـٝ إدـجهر وـً ٘ـيث ٚع١جح ث٤ٌّر وٍٙـج د١ـو٠ٙج ثٌٕـجعّ

أٚ د١ــو٠ٙج ثٌّضٖــممض١ٓ ِــٓ وغــٌر ث٤ٕــغجي ثٌضــٟ ، ثٌؾــ١ٔ ثٌرــجٌُ ِــٓ ثٌغ١ــجح
ــز ؽ١ــٛٓ ظجٌّــز صطقــٓ ، أٔٙىضّٙــج فأٙــذقش ٘ــيٖ ث٤ٕــغجي ثٌٖــجلز دّغجد

دٌثءر ثٌٖجعٌر صقش ّٕجدىٙج هْٚ ًفّز أٚ ٕـفمز دٖـجعٌر صقٍـُ أْ صىضـخ 
 .   ٚأًٚثق ٍِٛٔز، ِىضخ ٚع١ٌ ل١ٚوصٙج ث٤ٔغٝ دقذٌ دج٠ًْٟ عٍٝ

 :  اُؼبٛلخ اُؾي٣٘خ ٝاُؼبٛلخ أُوؽخ ٝاُؼبٛلخ اُؾبئوح

ــــخ ٔٚــــٙج دٖنٚــــ١ض١ٓ  ــــٝ أْ ثٌٖــــجعٌر صىض ّــــذك أْ إٔــــٌس إٌ
ــــز، ٕنٚــــ١ز ثٌّــــٌأر ثٌّذوعــــز، ِضٕجلٞــــض١ٓ ، ٕٚنٚــــ١ز ثٌّــــٌأر ثٌعجه٠

ــج ــٟ صمــ  د١ّٕٙ ٌْ دعٛثٟــَ  ، ٕٚنٚــ١ز ثٌّــٌأر ثٌض ُّ٘ ِٖــقٛ ــجٌٕ ٌٚٙــيث ف
جّهر ِٚضٚج َٞ  .   ًعز أف١جٔجِض

 :  أُوأح اُؾي٣٘خ
ِٚـج ٠ضٛؽـخ ع١ٍٙـج ِـٓ ، ٚ٘يثثٌقَْ ٔجصؼ عٓ وغٌر ث٤ٕـغجي ثٌٖـجلز

ــز صؾــجٖ ث٤ّــٌر ــجس ثؽضّجع١ ــٓ ، ٚثؽذ ــز ْٔضٖــفٙج ِ ــز ثٌق٠َٕ ــيٖ ثٌعجٟف ٘ٚ
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 :   م٩ي ٘يث ثٌّمطع

*  ْٛ جىث ٌَ َِ   . . 
 !! أص١ِش ٠ج ل١ٚور

 . .   ٚ ًغٛرُ ثٌٚجدْٛ فٟ ٠وٞ
 ٍُ ٌٔ ِٓ ع١جح ظجٌ  .   . ٚ ؽ١

ْْ أُد١َوٖ ٟ  أ  !! َعٍ
ٚوأٔٙــج ، فأٔــش صْضٖــ  ِعــٟ ٘ــيٖ ثٌٕذــٌر ثٌق٠َٕــز فــٟ ٘ــيث ثٌّمطــع

ــَو فــٟ آمــٌ ، صٚــوً ص١ٕٙــور ِــٓ ث٤عّــجق َُّٙ ــج ٔىــجه ْٔــّع ٘ــيٖ ثٌضٕ  فضــٝ إٕٔ
 :   ثٌّمطع

 ٍُ ٌٔ ِٓ ع١جح ظجٌ  . .   ٚ ؽ١
ْْ أُد١َوٖ ٟ  أ  !! َعٍ

ْ ثٌٖـجعٌر ٠ن١ً ٌٕج أ، ِٚع ٚلع ثٌقٌٚف ثٌّّّٙٛز فٟ ٘يث ثٌّمطع
فج٨ٔىْــجً ثٌٕفْــٟ ، عــجؽَر فضــٝ عــٓ ثٌٚــٌثك ًٚفــع ثٌٚــٛس دجٌضقــوٞ

ــٝ ثٌقــٌٚف ٚثٌىٍّــجس ــز ، ٌٍٖــجعٌر ثٔعىــِ عٍ ــوث ٚثٝــقج أٔٙــج ِنٕٛل ٚد
 .   صقجٚي ثّضؾّج  لٛث٘ج ٦صّجَ ٘يث ثٌّمطع

ِوَؽخ َٔ  :  أُوأح اُ
، ثٌعجٟفـز ث٤مــٌٜ ثٌّٕجلٞــز ٌٍقــَْ ٘ــٟ ثٌّــٌؿ ٚثٌٖــعًٛ دجٌذٙؾــز

ــ ج فــٟ ثٌّمــجٟع ثٌضــٟ صضقــوط عــٓ ثٌّــٌأر ثٌضــٟ ٌــ١ِ ٌٙــج ٚ٘ــيث ٠ضّٞـــ ؽ١ًٍّ
صع١مُعٙــج عــٓ ِّجًّــجس ثٌعــجهثس ثٌْٕــجة١ز ثٌّقذذــز ، ٚثؽذــجس ١ٌَِٕــز عم١ٍــز

 .   ٚثٙط١جه ث٤مذجً ْٚٔؼ ثٌّىجةو ِع دعٞٙٓ، وجٌغٌعٌر

ُِٕطٍمز فـٟ عجٌّٙـج ثٌّغـجٌٟ ثٌـيٞ ٨  ٌَِفز ٚ َِ ُِّ أْ ثٌٖجعٌر  ٕٚ٘ج ٔق
ُٖ إ٨ صٍـــه ثٌٛ َٛ أٚ ثٌٖـــعًٛ ثٌّفـــجؽب دّنـــجٛ ، ثؽذـــجس ثٌغم١ٍـــز٠عّىـــٌ ٙـــْف
 .   ٚ٘يث ِج ٍّْٔٗ فٟ ٘يث ثٌّمطع ثٌٌّؿ، ع١ٌْ ٨ٌٛهر ل١ٚور ؽو٠ور

 . .   أٚ وُٕش ف١ٕٙج
فمز ثٌْٕجء ثٌٚجٌقجِس ثٌمجٔضجسِ  ٌُ  . .   دِ

 ٌٍ َُ ِى  . .   أففعُ َهً
ى١َور ؟ َِ  ْٚ  !!أ

ــ١ٓ  ــز د ــٟ ثٌعجٟف ــجٚس ثٌٛثٝـــ ف ــيث ثٌضف ــجهٞ ٩٠فــع ٘ ــجًا ثٌع ٚثٌم
فأٔش صٌٜ ٚصٍّـِ ٘ـيٖ ثٌّـٌأر ثٌضـٟ صـٕغِّ ، ٚ٘يث ثٌّمطع، مطع ث٤ٚيثٌّ

دً ٌمـو ؽعٍـش ِـٓ ، فٟ ثٌٍّيثس ثٌْٕجة١ز ثٌّقذذز وج١ٌّّٕز ٕٚٙجعز ثٌّىجةو
ٌَ عم١ٍـز، وً صٍه ثٌٖٙٛثس ثٌّقٌِـز ٕـٌعج ٚعٌفـج ٌِٚغٛدـجً ، هًّٚـجً غ١ـ
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ٌوًؽـــز أْ ثٌّـــٌأر صذـــوٚ ٟفٍـــز ٙـــغ١ٌر صّـــجًُ إفـــوٜ ثٌٙٛث٠ـــجس ، ف١ٙـــج
ــجَ، زثٌٌثةعــ ٌُّ عٍــٝ أْ صٌفــع ِــٓ ل١ّــز ٘ــيٖ ث٢ع ٌضؾعــً ِٕٙــج ، ٚ٘ــٟ صٚــ

ــج ــج ٚثٌّقجفرــز ع١ٍٙ ــٝ ، هًّٚــج ٠ؾــخ ففرُٙ ٚإْ وــجْ ث٤ِــٌ ٠ٕطــٛٞ عٍ
ٓ  ثٌغٌعـٌر ٚٙـٕجعز ، دعٜ ثٌٕمو ث٨ؽضّـجعٟ ثٌّـذطٓ ِٙ ـضَ ّْ ٌٍْٕـجء ثٌٍـٛثصٟ ٠َ

 .   ثٌّىجةو

  ٓ ــ ــٛثصٟ و ــه صْضقٞــٌ ِعــٟ لٚــزَ ّــ١ؤج ٠ّٛــ  ٚثٌْٕــجء ثٌٍ ٌٚعٍ
 َْ ج ٌغ٩ِٙج ٠ّٛـ  ع١ٍـٗ ثٌْـ٩َ ٠ٕضمو ٓ  ، ثٌِأر ثٌع٠ََ عٍٝ فذِّٙ ـج ؽعٍٙـ  ّ ِ

ــٌ ــٌث أوذ ٓ  ِى ــ ــٌس ٌٙ ٓ  ٚهد ــٝ ّــّعش دّىــٌ٘ َٓ ّــ١ٌصَٙج ٟــ٩٠ٛ فض ــ ، ٠ٍَُْى
ٓ  ِغٍّـج  ٓ  ٚصٞقَه ع١ٍٙ َٓ أ٠و٠َٙ ٓ  ٠ّٛ  ع١ٍٗ ث٩ٌَْ ١ٌُمَطِّْع ٚأهمٍش ع١ٍٙ

َٓ ع١ٍٙــج ــ، ٝــقْى ٓ  ف ــٕٙ ــز ثٔضمّــش ِ ــز ثٌعؾ١ذ ٟ ًأ٠ٙــج ٤ٔٙــج ٚدٙــيٖ ثٌط٠ٌم
 .   ِىٌس دٙٓ ِىٌث ِٞجعفج

َٛل× َلََٜب ُؽجّ لب إَِّٗلب َََُ٘وا ـل َّ ِٚ هَلْل  ل َِ ْٖ َْٗل َٛلب َػل َوأَحُ اُْؼَِي٣ِي رُلَواُِٝك كَزَب ْٓ َِٔل٣َِ٘خ ا ُْ ح  ك٢ِ ا َٞ َْ ِٗ ٍَ هَب َٝ َٖ جِل٤ ُٓ  ٍَ لاَل َٙ  بك٢ِ 

أَْػزََلْد  َٝ  َّٖ ِٜ ٍََِْذ إ٤َُِْ َّٖ أَْه ِٛ ِو ٌْ َٔ ؼَْذ ثِ ِٔ ٍَ َّٔب  ُ كََِ لب َهأ٣ََْ٘ٚل َّٔ َّٖ كََِ ِٜ هَبَُلِذ اْفلُوْط َػَِل٤ْ َٝ ٤ٌِّ٘ ب  ل ٍِ  َّٖ لُْٜ٘ ِٓ اِؽلَلَح  َٝ  ََّ ل ًُ آَرَلْذ  َٝ لد   ٌَ زَّ ُٓ  َّٖ َُُٜل

  ْ ًَِو٣ َِي   َٓ ْٕ ََٛنا إاِلَّ  ا إِ َْو  َٓب ََٛنا ثَ  ِ َّ ِ َُ َٖ َؽب ِْ هُ َٝ  َّٖ َٖ أ٣َِْل٣َُٜ هَطَّْؼ َٝ جَْوَُٗٚ  ًْ َّٖ اَُّلِن١  أَ ٌُ ُ هَبَُلْذ كَلَنُِ ْكرُٚل َٝ َُوَلْل َها َٝ  ِٚ ِل٢ ك٤ِل زَُّ٘٘ ْٔ ُُ

 َٖ بِؿِو٣ َّٖ َٖ اُ ِٓ  ْٖ ٌَُٗٞ َ٤َُ َٝ  َّٖ َغَ٘ َْ ُُٓوُٙ ٤َُُ َٓب آَ  َْ ْْ ٣َلَْؼ َُ ْٖ َُئِ َٝ  َْ َٖ زَْؼ ٍْ ِٚ كَب َِ ْٖ َْٗل   ÷ (1  )َػ

 :  أُوأح اُؾبئوح
ــز ــ١ٓ ثٌّــٌأر ثٌق٠َٕ ــ١ٓ ، د ــ  ثٌٖــجعٌر فــجةٌر د ٚثٌّــٌأر ثٌٌّفــز صم

صٛفـــك دـــ١ٓ ٘ـــجص١ٓ ثٌعـــجٟفض١ٓ ثٌّضٞـــجهص١ٓ  صقـــجٚي أْ، ثٌقـــَْ ٚثٌّـــٌؿ
ٚ٘ـــيث ِـــج ٍّْٔـــٗ مـــ٩ي ثٌّمـــجٟع ثٌضـــٟ صفضـــٌٛ ف١ٙـــج ، ٚثٌّضٚـــجًعض١ٓ

أٚ ، ثٌٖجعٌر أْ ثٌم١ٚور صفجؽتٙـج ٚ٘ـٟ صّـجًُ ٟمّٛـٙج ثٌْٕـجة١ز ثٌّقذذـز
فّــج ٘ــٟ ٙــجٔعز ٠ــج صــٌٜ إٍثء ٘ــيث ثٌّٛلــ  ، ثٌّٖــجغً ث١ِٛ١ٌــز ثٌغم١ٍــز

ُِضجًفج ثٌع١ٚخ ثٌيٞ ٠ذوٚ أْ ثصنجى ثٌمٌثً ف١ٗ ث ١ٕ٘ج ٨ٚ  ًٌ  .   ١ٌِ أِ

 ْٛ جىث ٌَ َِ   . . 
 !! أص١ِش ٠ج ل١ٚور

ع١ّمز ثٌو٨ٌز عـٓ ث٤ٍِـز ثٌٕفْـ١ز ثٌضـٟ ، ٘يٖ ثٌؾٍّز ٟجفقزٌ دجٌق١ٌر
ُّ٘ ، صعج١ٔٙج ثٌٖجعٌر َ  عٕٙـج فـٟ ، ٚ٘ـٟ ثٌؾٍّـز ثٌضـٟ ثٔذغـك عٕٙـج ثٌـٕ  ٌ ٚصفـ

عٌر صذــوأ دجّــضعٌثٛ ثٌقــج٨س ثٌضــٟ ىوٌصٙــج ثٌٖــج، ٕــىً ِمــجَٟع ِضىجٍِــز
ٚصٕفـــضـ عٍـــٝ فـــج٨س ِٖـــجدٙز ٠ّىـــٓ ٌٍمـــجًا أْ ٠ٞـــ١فٙج فـــٟ ِٖـــجًوز 

 .   ٚؽوث١ٔز ٌٍٖجعٌر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33ـ  34ـ  37 : ث٠٢جس : ًّٛر ٠ّٛ  (1) 
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  : األىٓخ ٝاُؾَ
فٍّــٓ ٠ـــج صــٌٜ ّضْضْـــٍُ؟ ٌٍٖــعٌ ٚث٦دـــوث ؟ أَ ٌٍٙٛث٠ــجس ثٌّقذذـــز 

 ٚثٌّٖجغً ثٌغم١ٍز؟

ٌضؾعـً ِٕـٗ ٔٚـج ِفضٛفـج ، ٚصٍه أٍِز ثٌٕ٘ ثٌضٟ صٌصمـٟ دـٗ إدـوثع١ج
عــً ثٌمــجًا ٠فىــٌ فــٟ فــً ثٌّعٞــٍز ِــع ٚصؾ، عٍــٝ ث٨فضّــج٨س ثٌّّىٕــز

ـــه ثٌقـــج٨س ، ثٌٖـــجعٌر ـــع ٔفْـــٗ ١ٌؾـــَو فـــج٨س أمـــٌٜ ِٖـــجدٙز ٌضٍ أٚ ِ
َِ ٘ٛ دوًٖٚ فٟ وضجدز ثٌٕ٘ ِٓ ؽو٠و، ثٌّعٌٚٝز أِجِٗ  .   ١ٌٕغّ

دـــوأس ثٌٖـــجعٌر ، ٚدعـــو ثّـــضعٌثٛ أفـــٛثي ثٌّـــٌأر ثٌّجوغـــز دجٌذ١ـــش
، ٗ ثٌـٕ٘صٌٙو ث٨فضّـج٨س ثٌّّىٕـز ٌٍضْـججي ثٌّقـًٛٞ ثٌـيٞ ثٔذٕـٝ ع١ٍـ

 !! فئِج أْ صىْٛ أٚ ٨ صىْٛ؟، ّٚ٘ج ثفضّج٩ٔ٨ عجٌظ ٌّٙج

 :   فئِج أْ صضٌن ثٌعجٌُ ًٚثء٘ج ِٓ أؽً ثٌٖعٌ ٚث٦دوث 

 . .   ً٘ وُٕش أٌ٘حُ 
ِْ ـ فٟ ثٌٚجٌْٛ لَِز ثٌؾوًث ًْ ٍُ  ِٓ   . 

 . .   ِٓ ؽٌثةوٞ
 . .   ٚ ِٓ عٛثةوٞ

َِ ثٔضىجّزً ؽو٠وْر ؟  !!٤ٌذ
ٌَ ٚثٌقذـــ َِ فـــٟ ِٖـــجغٍٙج ، ٌَ ٚث٤ًٚثقَ ٚإِـــج أْ صُّٙـــً ثٌٖـــع ٌضـــٕغّ

 :   ث١ِٛ١ٌز ثٌضٟ ٨ صٕضٟٙ

ًُ ثٌقٌَٚف وجٌغ١جحْ   !! أَ وُٕش أغْ
ِِّٟء أٌَ  دجحْ   !! ٚ أغٍُك دٛؽِٙه ثٌمَ

ْٖ ؟  !!ٚ أمُٕك ِٖجعٌٞ ثٌذ١ٍََو
فٙــٟ دــ١ٓ أِــ٠ٌٓ أف٩ّ٘ــج ، صٍــه ٘ــٟ ث٤ٍِــز ثٌضــٟ صعج١ٔٙــج ثٌٖــجعٌر

 ٌُّ ًِّ ٘ـيٖ أِج ثٌقً فٙٛ عٕو ثٌمـجًا ثٌـيٞ ع١ٍـ، ِ ٗ أْ ٠ٖـجًن دٕفْـٗ فـٟ فـ
ٕٚ٘ـج صىّـٓ دٌثعـز ثٌٖـجعٌر فـ١ٓ صنٍٚـش ِـٓ أٍِضٙـج دئّـٕجه٘ج ، ث٤ٍِز

 .   ٌٍمجًا ثٌيٞ ع١ٍٗ أْ ٠ؾو ثٌقً ثٌّٕجّخ

ًَ ثٌمـجًُا هًٚر ثٌمٚـ١ور ، ٕٚ٘ج صضٌن ثٌٖـجعٌر ثٌٕٙج٠ـز ِفضٛفـز ١ٌىّـ
ــــٗ ٘ــــٛ ي ثٌــــٕ٘ ِــــٓ ثٌىجصــــخ، وّــــج ٠ضْــــٕٝ  ٌ ّٛ ــــٝ  ف١ضقــــ )ثٌٌّّــــً( إٌ

ــجًا ــج عٍــٝ ، ٌٌّّــً إ١ٌــٗ()ث ثٌم ــٟ صْــجج٨ً ِفضٛف ــٝ ثٌضْــججي ث٤ٌٚ ١ٌٚذم
أٚثٌّىٕٕـز ِّـج ٠ْـّـ ٌٍّضٍمـٟ دـأْ ، ثفضّج٨س ثٌٕ٘ ثٌضٟ فوهصٙج ثٌٖـجعٌر

٠ٕضؼ فج٨س أمـٌٜ ِٖـجدٙز ٌّـج ىوٌصـٗ ثٌٖـجعٌر أٚ ِنجٌفـز ٌـٗ دقْـخ ِـج 



٘ الؼعش اليظْٖ ٘ أمنْرجا )قـٔذٗ( قـٔذٗ؛  بالغ ٗ بلعالٔ  للؼاعشٗ صٍش
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 .   ٠ضّجٕٝ ٚثٌّْضٜٛ ثٌو٨ٌٟ ٌٍٕ٘

ــــٟ ٨ صٖــــذٗ لٚــــجةو  ــــز ثٌض ــــه لٚــــ١ور ٍ٘ــــٌر دٍعج١ٌ ــــجس صٍ ث٤م٠ٌ
 .   ٚث٢م٠ٌٓ

 :  رد٤ٗش اُِـخ

ِّج ٠ؾوً ثٌض٠ٕٛـُٗ دـٗ فـٟ ٔٚـٛٗ ثٌٖـجعٌر ٍ٘ـٌر دٍعج١ٌـز ٘ـٛ ٘ـيٖ 
ىٌــه أْ ث٤ٔغــٝ وجِٕــز ، ثٌٍغــز ثٌّؤٔغــز ثٌضــٟ صطفـــ دٙــج ٔٚٛٙــٙج ثٌٖــع٠ٌز

 .   ًٚثء وً ؽٍّز ٚعذجًر ًٚٙٛر

١ّىضٖـ  ، ِٚج ٠ٖو ث٨ٔضذجٖ فٟ ٘يث ثٌٕ٘ ٘ٛ أْ ثٌمـجًا ثٌّـضفّق٘
ٚ٘ـيث ِـٓ مـ٩ي ، دـً ٘ـٛ أٔغـٝ، ٌٝ أْ وجصخ ثٌٕ٘ ٌـ١ِ ىوـٌثٌٍٍٛ٘ز ث٤ٚ

ٌٚىــٓ أ٠ٞــج ، )ثٌضــجء ثٌٌّدٟٛــز فقْــخ( صأ١ٔــظ ثٌٍغــز ٌــ١ِ عٍــٝ ِْــضٜٛ
ْ  ، عٍٝ ِْـضٜٛ ثٌّٛٝـٛ  )ثٌذـجّط( ٕ٘ـج ٠ضقـوط عـٓ ِٛٝـٛ  مـجٗ  ٤

 )غًْ ثٌغ١جح ـ ٟٟٙ ثٌطعجَ ـ ثٌغٌعٌر ـ هًُٚ ثٌّىٌ ـ(  ؽوث

ٓ  ِٚع أْ ٘يٖ ثٌٚفجس ١ٌْش فىٌث عٍٝ ث ٌْٕـجء إ٨ أٔٙـج ألـٌح إٌـ١ٙ
ٚفٞـ٩ عـٓ ، ٠ٞـجف إٌـٝ ىٌـه أْ ثٌٞـق١ز ٕ٘ـج ٘ـٟ ث٤ٔغـٝ، ِٓ ثٌٌؽـجي
١ٌىٌْ فـجؽَ ثٌٍغـز ، صنٍٝ ثٌٕ٘ عٓ وذ٠ٌجةٗ ٚفقٌٛضٗ ثٌّعٙٛهر، وً ىٌه
دٍغـز ؽيثدـز ، ١ٌٌٙو ٌٕج ًٙٛث ٚأفوثعج صوًٚ فٟ وـٛث١ٌِ ثٌقـ٠ٌُ، ثٌؾٌَز
ٕـٝ ِٚضطٍذـجس عّـٛه دع١وث عـٓ ثٌضىٍـ  ٕٚـٌف ثٌّٛٝـٛ  ٚثٌّع، ٌِٚٔز
   . (1) ثٌٖعٌ

َُ لٚـجةو٘ج فـٟ لجٌـخ لٚٚـٟ ِٚـذٛ   صٚٛ  ٌٍ٘ر دٍعج١ٌـز ِعرـ
ٚثٌٌِـَ ثٌّٖـقْٛ دجٌّعـجٟٔ ثٌع١ّمـز ، ٚث٤ّطًٛر، دأٌٛثْ ثٌقىج٠ز ثٌٖعذ١ز

ٌَ د١ْطز صْٕجح ٕعٌث ٨٨ٍ عـيدج ّـجةغج فـو ثٌوٖ٘ـز، ثٌٛثٝقز ، فٟ صعجد١
 .   زٚ٘ٛ ِج ٠قمك ٌٕٚٛٙٙج ـ غجٌذج ـ ثٌٛفور ثٌع٠ٛٞ

ٚثٌّعج٠ٖــز ثٌقم١م١ــز ، ٌغضٙــج ثٌذْــ١طز ثٌّْــضّور ِــٓ ثٌّقىــٟ ث١ٌــِٟٛ
صؾعـً ِـٓ ٍ٘ـٌر دٍعج١ٌـز ثٌٕـجَٟك ، ٌّٖجغً ثٌْٕجء عٍٝ ثمـض٩ف ٟذمـجصٙٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف ثٌّعٕـٝ  : ٠ضٍن٘ عّٛه ثٌٖعٌ فٟ) (1)  ٚث٦ٙـجدز فـٟ ، ٚؽَثٌـز ثٌٍفـع ٚثّـضمجِضٗ، ٚٙـقضٌٕٗـ

ٍْ، ٚثٌّمجًدـز فـٟ ثٌضٖـذ١ٗ، ثٌٛٙ  رُ ٚثٌضتجِٙـج عٍـٝ صن١ٌـ ِـٓ ٌي٠ـي ثٌٛـ ثء ثٌٕـ ، ٚثٌضقـجَ أؽَـ
ٕٚـور ثلضٞـجةّٙج ٌٍمجف١ـز فضـٝ ٨ ، ِٖٚـجوٍز ثٌٍفـع ٌٍّعٕـٝ، ِٕٚجّذز ثٌّْضعجً ِٕـٗ ٌٍّْـضعجً ٌـٗ

ًّـجٌز ِجؽْـض١ٌ ـ  لٚـ١ور غٌٔجٟـز أّٔٛىؽـجـ  َٔثً لذـجٟٔ ٕـجعٌث ِؾـوهث : ثٔرٌ( ِٕجفٌر د١ّٕٙج
  . 32ٗ . ثٌَد١ٌ هًهٚك . 4112َؽجِعز ثٌؾَثةٌ 
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ٚلٞـج٠ج ، فٟٙ صىضخ عـٓ لٞـج٠ج٘ج ثٌنجٙـز، ثٌٌّّٟ دجُّ ثٌٌّأر ثٌعٌد١ز
 .   ثٌٌّأر عِّٛج

ٚثٌٍغـز ، عِٛـزدأٔجِـً ثٌٕ، ثٌٖجعٌر ٌٍ٘ر دٍعج١ٌز ٌٟلش دجح ثٌضؾو٠و
ــٟ أْ ، ثٌذْــ١طز ــُ ٠ْــذك ٌٍٖــعٌ ثٌعٌد ــور ٌ ــظ عذــٌس عــٓ لٞــج٠ج ؽو٠ ف١

فٙـٟ ِـغ٩ صىضـخ عـٓ ثِـٌأر ٕـجعٌر ، صٕجٌٚٙج ِٓ لذً دٙيٖ ثٌى١ف١ز ثٌّوٖ٘ز
، ١ٌِ ٌٙج ِٓ ّٚجةً ثٌٌفج١٘ز ِـج ٠ؤٍ٘ٙـج ٌٖـٌثء آٌـز ثٌغْـ١ً، ِجوغز دجٌذ١ش

ٌٕٚـــوْ  أٚ ٌمٞـــجء ثٌعطٍـــز فـــٟ دـــج٠ًِ، أٚ ثصنـــجى مجهِـــز ٌطٙـــٟ ثٌطعـــجَ
 . . ٠ٛ١ًٔٚٛن.

ثٌضـــٟ صٕضرـــٌ فـــجًُ ، ٚثٌعـــجِٔ، وّـــج وضذـــش عـــٓ ثٌّـــٌأر ثٌعجٕـــمز
 . .   أف٩ِٙج ثٌيٞ لو ٠أصٟ ٚلو ٨ ٠أصٟ

.  وجٌقٞـجًر ٚثٌـٟٛٓ ٚثٌق٠ٌـز، ٚوضذش ٌٍ٘ر عٓ ثٌمٞـج٠ج ثٌىذ١ـٌر
  . 

دعف٠ٛـز ِذٙـٌر ، وّج وضذش عٓ ثٌٖؤْٚ ثٌٚغ١ٌر وجٌٖـٛوز ٚثٌْـى١ٓ
 .   ذ١ٌ ثٌموِجءدع١وث عٓ ثٌضىٍ  ٚثٌٕٚعز دضع

ٚصٌثو١ذٙـــج ثٌٍْْـــز ثٌضـــٟ ، ٌغضٙـــج ّـــٍٙز ٚدْـــ١طز، ٙـــًٛ٘ج ؽو٠ـــور
ٌضٚـذٙج فـٟ ٙـ١جغز ٕـع٠ٌز صٛٙـ  ، صٞفٟ ع١ٍٙـج ِـٓ ًٚفٙـج ثٌٌّفـز

 .   دأٔٙج ِٓ ثًٌْٙ ثٌّّضٕع

ــُٙ  ْْ ــز ّضُ ٌعــً دْــجٟزَ ثٌٍغــز ّٚــٌٙٛضَٙج ٌــوٜ ثٌٖــجعٌر ٍ٘ــٌر دٍعج١ٌ
ِٓ ِضـيٚلٟ ثٌٖـعٌ  دٖىً وذ١ٌ فٟ فُٙ ٘يث ثٌٕ٘ ٚثٔضٖجًٖ ٤وذٌ ٠ٌٕقز

ٌَ دــ١ٓ ثٌىجصــخ ٚلٌثةــٗ، ِٚقذ١ــٗ ، ٤ْ ثٌٍغــز وجٔــش ِٚــج صــَثي ثٌعــجةَك ث٤وذــ
وٍّـج ٝـجلش ثٌفؾـٛر دـ١ٓ ، ٚوٍّج وجٔش ثٌٍغز ٍّٙزً دع١ـور عـٓ ٌغـز ثٌّعـجؽُ

ٚ٘يث ِج ثٔضذٗ ٌٗ ثٌٕمـجه ثٌمـوثِٝ فـٟ هًّـُٙ فـ١ٓ هًّـٛث ، ثٌىجصخ ٚثٌمجًا
: أٌفـجظ ّـٍٙز  : ومـٌُٛٙ عٕٙج ثٌٍفرز ِٓ ٚؽٛ٘ٙج ٚفوهٚث ٌٙج أٚٙجفج صعذٌ

ٚٝـٌدٛث ٌـيٌه أِغٍـز عـٓ ثٌٚـعٛدز ، أٌفجظ ٙعذز ٚغ١ٌ ِضوثٌٚز، ِٚعذٌر
 :   فٟ ث٤ٌفجظ وجّضٖٙجهُ٘ دجٌذ١ش ثٌضجٌٟ

ْش  َِ ٌَ ْٖ ِٓ صََق ٌْمَْعط١ٍََْ ٌٍ دِج َٖ َوْع ُِ َٚ  ًِ دُْعطُ ٌْ ٌ  َوجٌُْن ثفَضَجُٖ فََن  ٌ ُٕ 

، ٌمـٛث١ِِ ٌٖـٌفٙج١ٌِٚ فٟ ٔ٘ ٌٍ٘ر دٍعج١ٌز وٍّجٌس صقضجػ إٌـٝ ث
ٚعٍٝ ثٌعىِ ِـٓ ىٌـه وجٔـش دعـٜ ثٌىٍّـجس ٚثٌعذـجًثس ِٛف١ـزً ِٚعذـٌرً 

ٟ  ًف١ع ومٌٛٙج ٞ  ٚىٍٚق فٕ ِ  ٕعٌ  :   دٖىً ٨فٍش عٓ ِف
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جدُْٛ فٟ ٠وٞ   ٚ رُ ثٌ َٛ ْغ ًَ ًلـِز ثٌُؾـوًثْ، ) ٍُ ٚأغْـً ثٌقـٌٚف ، ِـٓ 
 وجٌغ١جح( 

٘  ؽّج٨ ٚعُيٚدزً ٕٚجع٠ٌزً ثّـضعّجُي ثٌٍـ ْٛ ثّـضعّج٨ ِّٚج ٠َ٠و ثٌٕ
فٞـ٩ عـٓ ، ٠ٚٞـفٟ ع١ٍـٗ ِـٓ ٠ًَِضـٗ ٚه٨ٌضـٗ ثٌع١ّمـز، ف١ٕج ٠نوَ ثٌٕ٘
َْ ٠ـومً فـٟ إٔضـجػ ثٌو٨ٌـز ه٨ٌضٗ ثٌذٚـ٠ٌز ٠ٖٚـىً دعـوث ٠ضؾـجٍٚ ، )إْ ثٌٍـٛ
٠ٌٚصذ٠ دٖىً أٚ دتمٌ ِـع ِنـَْٚ ثٌـيثوٌر ثٌضـٟ صٍعـخ ، ثٌٌج٠ز ثٌذ٠ٌٚز

ٛثء أوـجْ هًٚث فٟ صًٚٛ ثٌّعـجٟٔ ثٌضـٟ ٠ٖـ١ٌ إ١ٌٙـج ِـٓ فـٌؿ أٚ فـَْ ّـ
 ( 1)ىٌه ِٓ ٔجف١ز ثٌّذو  أَ ثٌّضٍمٟ( 

، فـــجٌٍْٛ ث٤ًٍق وّـــج ٠مـــٛي عٍّـــجء ثٌـــٕفِ ٌـــٗ ه٨ٌـــز صٌِـــَ ٌٍمـــٛر
فجٌْـــــّجء ثًٌَلـــــجء ًِـــــَ ٌٍطٙـــــجًر ٚث٨صْـــــج  ، ٚثٌٌثفـــــز، ٚث٨صْـــــج 
ٚثٌذقٌ ث٤ًٍق ثٌٙجها ًَِ ٌٍعطـجء ٚثٌعّـك ٌّـج ٠قض٠ٛـٗ ِـٓ ، ٚثٌطّأ١ٕٔز
َٟ ٠ْـمط، أٌّثً ُْ عٍـٝ ٘ـيث ثٌٍـْٛ ثٌـيٞ ِٚـج إٌـٝ ىٌـه ِـٓ ِعـجٔ ٙج ث٦ْٔـج

. ةثٌٍْٛ ث٤ٙـفٌ ٠ـوي عٍـٝ  ٠ٌَِ فٟ ؽٍّضٗ إٌٝ ثٌؾّجي ٚثٌن١ٌ ٚثٌعطجء
ــُ ٚثٌٖــقٛح  ثٌن٠ٌــ  ٚثٌقــَْ ٚثٌّــٛس ٚثٌمقــ٠ ٚثٌذــؤُ ٚثٌــيدٛي ٚث٤ٌ

ٚث٤فٌّ ١ٖ٠ٌ إٌٝ ثٌٕٖٛر ٚثٌغًٛر ٚثٌضٌّه ٚثٌقٌوـز ٚثٌق١ـجر ، ٚث٨ٔمذجٛ
٤دـــ١ٜ ٠ٌِـــَ إٌـــٝ ثٌٚـــفجء ٚث، ثٌٚـــجمذز ٚثٌغٞـــخ ٚث٨ٔضمـــجَ ٚثٌمْـــٛر

ٚث٤ّــٛه عىــِ ىٌــه ٠ــٛفٟ ، ٚثٌغذطــز ٚثٌٕمــجء ٚثٌطٙــٌ ٚثٌعفــجف ٚثٌْــٍُ
ــز ٚثٌرــ٩َ ٚثٌمْــجٚر ــجٌقَْ ٚثٌنط١ت ــجر ، د ــجق ثٌق١ ــٛثْ ثٔذغ ٚث٤مٞــٌ عٕ

ٚثٌٚـــقز ٠ٌِٚـــَ إٌـــٝ ثٌىـــْٛ ٚثٌطذ١عـــز ٚثٌٌد١ـــع ٚثٌّـــٌؿ ٚثٌْـــًٌٚ 
ٌُ ثٌـيٞ ٨ ٚث٤ًٍق ١ٖ٠ٌ إٌٝ ثٌٙوٚء ٚثٌْـى١ٕز ٚث٨ِضـوثه ٚثٌعـج، ٚثٌٖذجح

 +  (2) ٠عٌف ثٌقوٚه

ــــْٛ ث٤ًٍق  ــــجً ثٌٍ ــــٟ ثمض١ ــــك ف ــــش ثٌٖــــجعٌر أ٠ّــــج صٛف١ فم ُٚ ــــو  ٚل
فٙـٛ ، ةٌٍٚجٌْٛ+ ثٌيٞ ٠ّغً وً ٘ـيٖ ثٌٚـفجس ثٌؾ١ٍّـز ثٌضـٟ إٔـٌٔج إ١ٌٙـج

َٟ  . ثٌٌثفــز ٚثٌٙــوٚء ٚثٌْــى١ٕز ٚثٌوعــز ًٚثفــز ثٌذــجي. .ِٚــج ٠ٕــضؼ ِــٓ ِعــجٔ
ّْ م٩َف ىٌـه، صٚخُّ فٟ ٘يث ثٌّؾٌٜ . . ِـٓ ًٍلـز  أ٘ـٌحُ )٘ـً وٕـُش  ٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــٌـ دـــٓ أدـــٟ ّـــٍّٝ، ِّٛـــٝ ًدجدعـــز (1)  ْ فـــٟ ٕـــعٌ ١ٍ٘ ط ، صؾ١ٍـــجس ثٌٍــٛـ ٓ ٌٍذقــٛـ ـــز ؽــٌـ ِؾٍ

   . 33ٗ  7332ف٠ٌَثْ ، 4ِؾٍو، 4عوه ، ٚثٌوًثّجس
 
 (2)  ّٟ ف عٍــ ًٞ، ٌـَه ٘ـيث ثٌؾْــو ٨ مٛـ ٚس، لٟهثً ثٌْـج، أِـً ثٌؾذـٛـ ، ثٌطذعـز ثٌغج١ٔــز، ٌذٕــجْـ  د١ٌـ

ــز ث٤ّــضجىـ  4111 ــجس، ؽجِعــز دغــوثهـ  ٔمــ٩ عــٓ ِؾٍ ــز ٌٍذٕ ــز، و١ٍــز ثٌضٌد١ ، لْــُ ثٌٍغــز ثٌعٌد١
 223ٗ، 4174َ –٘ـ  7233( 413) ثٌعوه
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ِْ ـ فــٟ ثٌٚــجٌْٛ( ٚ٘ــٛ ِــج ، ٠عٕــٟ عىــِ ٘ــيٖ ثٌــو٨٨س ثٌْــجدمز، ثٌؾــوًث
َِ ثٔضىجّزً ؽو٠ورْ؟ صّغٍٗ ثٌؾٍّز ثٌٖع٠ٌز فٟ ٘يث ثٌٕ٘  (  !!: )٤ٌذ

٠ىّـً ِـج ، ١ٌفْـ ثٌّؾـجَي ٌّمطـع آمـٌ، ٕٚ٘ج ٠ىضًّ ثٌّمطع ثٌٖعٌٞ
دــجٌّمطع  فــٟ ع٩لضــٗ، دٚــًٛر صضقمــك ف١ٙــج ّــذذ١ز ثٌّمطــع ث٩ٌفــك، ّــذمٗ
 .   ٚثٌع٠ٛٞز ٌٙيث ثٌٕ٘ ثٌٖعٌٞ، ٌضقمك ثٌٛفور ثٌّٛٝٛع١ز، ثٌْجدك

وّج ٨ ٠نفٝ عٍـ١ىُ ِـج صقض٠ٛـٗ ٘ـيٖ ثٌعذـجًثس ِـٓ د٩غـز صعذـٌ عـٓ 
ِٚعجٔـــجر ثٌٖـــجعٌ ، ٚ٘ـــٟ أٍِـــز ث٦دـــوث ، ث٤ٍِـــز ثٌضـــٟ صعج١ٔٙـــج ثٌٖـــجعٌر

ٚثٌٖــجعٌر ٨ ، ٤ْ ثٌّنــجٛ عْــ١ٌ، ِــع ِنــجٛ ٨ٚهر ثٌمٚــ١ور، ثٌّذــو 
وّـج صْضْـٍُ ، ٍثء ٨ٚهر ثٌم١ٚور إ٨ أْ صْضْـٍُ ٌٙـيث ثٌمـوً ثٌّقضـَٛصٍّه إ

 .   ٌموً ثٌقًّ ٚثٌّنجٛ ٚث٨ٌٛهر، ث٤َ ثٌقجًِ

ِِّٟء أٌَ  دجحْ )   . .   ٚأغٍُك دٛؽِٙه ثٌمَ
َِ ثٔضىجّزً ؽو٠ورً   (  ٚأٌذ

ــٗ ٌِ ٌِغــٛح ف١ ــ ــٝ ، فّــٓ صٖــن١٘ ثٌمٚــ١ور ٚصٖــذ١ٙٙج دٖــذـٍ غ١ إٌ
 .   ثٌٖجعٌر ًغّج عٕٙج وجٌغ١جح صٖذ١ٙٙج دجٔضىجّز ؽو٠ور صٌصو٠ٙج

 ثالؿخ اُغِٔخ األف٤وح

ٚأٌّفٛث ف١ـٗ أٌٛثٔـج ، ثفضفٝ ثٌٕمو ثٌمو٠ُ دقْٓ ثٌنجصّز فٟ ثٌٖعٌ ٚثٌٕغٌ
: )مَثٔـز ث٤هح ٚغج٠ـز  ِٕٙـج، ِٓ ثٌىضخ ثٌضٟ صٌٖؿ ٘يث ثٌٕٛ  ِـٓ ثٌذـو٠ع

ٚثٌٕغـٌ  ٚ)صق٠ٌٌ ثٌضقذ١ٌ فـٟ ٙـٕجعز ثٌٖـعٌ، ٨دٓ فؾز ثٌقّٛٞ( ث٤ًح
لـو مٚـ٘ ٌـٗ دجدـج . ٚ (٨دٓ أدٟ ث٦ٙـذع ثٌّٚـٌٞ جٍ ثٌمٌآْٚد١جْ إعؾ

ــز( ِْــضم٩ ّــّجٖ ــجح فْــٓ ثٌنجصّ ــجس ثٌضــٟ ، : )د ــٓ ثٌّؤٌف ــه ِ ــٌ ىٌ ٚغ١
 .   صٕجٌٚش ٘يث ثٌٌٞح ِٓ ثٌذو٠ع

ــور  ــزً ٍثة ــٝ عٕج٠ ــو أْ ٠عٕ ــجعٌ ٨ د ــٗ أْ ثٌٖــجعٌ أٚ ثٌٕ ٚثٌن٩ٙــز ف١
فـٟ ى٘ـٓ  ٤ٔٙـج آمـٌ ِـج ٠ذمـٝ، وّـج ٠عٕـٝ دقْـٓ ثٌّطـجٌع، دقْٓ ثٌنٛثص١ُ

ٚلـجي ، : )ىوـٌ فْـٓ ثٌنضـجَ( ٚلـو ؽعًـ ثٌعٕـٛثْ ٌٙـيث ثٌّٛٝـٛ ، ثٌْجِع
ــٗ ــجعٌ أْ ٠ؾعــ٩ٖ مجصّــز  عٕ ــجظُ ٚثٌٕ ــٝ ثٌٕ ــيٞ ٠ؾــخ عٍ ــٛ  ثٌ : )ٚ٘ــيث ثٌٕ

فئٔـٗ آمـٌ ِـج ٠ذمـٝ ، ِع أّٔٙج ٨ دو أْ ٠قْٕج ف١ٗ غج٠ز ث٦فْـجْ، ٌى٩ِّٙج
فـ٩ ، ثيفـٟ غجٌـخ ث٤فـٛ، ًٚدّج ففع ِٓ هْٚ ّجةٌ ثٌىـ٩َ، فٟ ث٤ّّج 

   ((1) ٠قْٓ ثٌْىٛس عٍٝ غ١ٌٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 223ٗ، ثٌٌّؽع ثٌْجدك (1) 
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ًُ ثٌقٌَٚف وجٌغ١جحْ   !! أَ وُٕش أغْ
ِِّٟء أٌَ  دجحْ   !! ٚ أغٍُك دٛؽِٙه ثٌمَ

ْٖ ؟  !!ٚ أمُٕك ِٖجعٌٞ ثٌذ١ٍََِو
ْ  د٩غـزَ ثٌمٚـ١ور  َ ثٌيٞ صٛفٟ دٗ ٘ـيٖ ثٌعذـجًثس فـئ ٌُّ ًٚغُ ٘يث ثٌضذ

ٌُ ٌٍٖـــعٌ ثٌـــيٞ ٠نٌؽٙـــج ِـــٓ هثةـــٌر ْ  ثٌٖـــجعٌر صٕضٚـــ ـــٟ دـــأ ِٖ ثٌعـــجهٞ  صَ
ًُ عٍـٝ ىٌـه أٔٙـج وضذـْش ، ٚثٌٌٚص١ٓ ١ٌؾعٍَٙج ثٌِأر ِض١َّر عٓ غ١ٌ٘ج ٚثٌو١ٌ

ــٝ فــ١ٓ ً  إٔــغجٌٙج ث٤مــٌٜ إٌ ــْش وــ ٍ ٖ ٚأؽ  ٌَ ــ ٘  ٚغ١ ــٕ ــجًثس ، ٘ــيث ثٌ فجٌعذ
ف١ظ ٠ذوٚ ٌٍمـجًا أْ ثٌٖـجعٌر صىـٌٖ ِؾـٟء ، ٚث٤ٌفجظ ٌٙج ه٨٨س عى١ْز
ــٌ ١ِعــجه ــٝ غ١ ــًٛث ٌٍٖــ، ثٌمٚــ١ور عٍ ــج صْــذخ أٍِــز ٚٔف ثٌضــٟ ، جعٌر٤ٔٙ

ــجً ــز ِٚضجدعــز ث٤مذ ــٌر ثٌّقذ ذ وــْٛ ٌٌٍثفــز ٚثٌغٌع ٌُّ ــٟ ثٌ ٓ  ، صٌغــخ ف ــ ٌٚى
هي عٍـٝ أْ ثٌٖـجعٌر ٨ ٠ٌصـجؿ ٌٙـج دـجي ، ثٔضٚجً٘ج ٧ٌدوث  ٚوضجدز ثٌٖـعٌ

إى ٌـ٨ٛ ثٌٖـعٌ ٌىجٔـش ثٌٖـجعٌر ، إ٨ صقش ثٌر٩ي ثٌٛثًفز ٌٍٖعٌ ٚث٦دـوث 
ٓ  إ٨ ُ  ٌٙــ ٚث١ٌّّٕــز ٚصضذــع ،  ثٌغٌعــٌرٚثفــور ِــٓ أٌــٛف ثٌْٕــجء ثٌٍــٛثصٟ ٨ ٘ــ

فئٔضــجػ ثٌــو٨٨س ثٌعىْــ١ز ٌٍــٕ٘ ٠ّــٌ عذــٌ مــ٠١ ًف١ــع ٌٍقمــٛي ، ث٤مذــجً
ٚ٘ـيث دعـٜ ِـٓ د١ـجْ ، ثٌو١ٌ٨ز ثٌضٟ صذغٙج ثٌٖجعٌر فٟ ثٌىٍّجس ٚثٌعذجًثس

 .   ٘يث ثٌٕ٘ ٚد٩غضٗ ثٌضٟ إٌٔٔج إ١ٌٙج

 :  األٍِٞة

ل٠ٌـخ ، دع١ـو عـٓ ثٌضعم١ـو، أٍّٛح ٌٍ٘ر دٍعج١ٌـز ِض١ّـَ ٚدْـ٠١ ؽـوث
دع١ـو عـٓ ثٌضعم١ـو ، ِٓ ثٌعج١ِز ٚثٌٕغ٠ٌز غ١ٌ أٔٗ ٠ض١َّ دىغجفضٗ ٚفْٓ ٔرّٗ

ًِ دضعذ١ٌ ثٌموثِٝ ْٞ  .   . ِٚغجٌٗ لٌٛٙج ٚثٌَع

ًُ ثٌقٌَٚف وجٌغ١جحْ  َْ وُٕش أغْ  !! أ
 !! ٚ أغٍُك دٛؽِٙه ثٌمِّٟء أٌَ  دجحْ 

ْٖ ؟  !!ٚ أمُٕك ِٖجعٌٞ ثٌذ١ٍََو
، دز فــٟ ثصنــجى ثٌمــٌثًففــٟ ٘ــيث ثٌّمطــع ًّــّْش ٌٕــج ثٌق١ــٌر ٚثٌٚــعٛ

ٚثٌٌٚث  ثٌوثةٌ د١ٓ ث٤ٔغٝ ثٌعجه٠ز ِٖٚجغٍٙج ث١ِٛ١ٌـز ٚٝـًٌٚثس ثٌق١ـجر 
ــجَ دٖــؤْٚ ث٤ّــٌر ــٝ ثٌم١ ــٟ صؾذٌ٘ــج عٍ ــج ، ثٌض ــ١ِ ٌٙ ــٟ ٌ ــٝ ثٌض ــ١ٓ ث٤ٔغ ٚد

)ٚلــجي ْٔــٛر فــٟ  ِٖــجغً ّــٜٛ ثٌغٌعــٌر ٚثٙــط١جه ث٤مذــجً عٍــٝ غــٌثً
ٛ ثٌــ٨ٛهر ثٌعْــ١ٌ ٚدــ١ٓ ث٤ٔغــٝ ثٌٖــجعٌر ثٌضــٟ صعــجٟٔ ِنــج. . (.1)( ثٌّو٠ٕــز

. فى١ــ   ٌمٚــ١ور صفجؽتٙــج ٚ٘ــٟ فــٟ إفــوٜ ثٌّٙــجَ ث١ِٛ١ٌــز ثٌضــٟ ٨ دــو ِٕٙــج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 31 : ث٠٢ز، ًّٛر ٠ّٛ  (1) 
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 !٠ىْٛ ثٌّٛل  ؟

. فٍــٛ أْ ثٌٖــجعٌر ثمضــجًس .  جِٚــج أفٍــٝ ثٌٕٙج٠ــز ثٌّفضٛفــز ٚأىوج٘ــ
ــٟ ٌٍمٚــ١ور ــجٍ ثٌعٍٕ ــز، ث٨ٔق١ ــٗ ثٌف١ٕ ــو ثٌــٕ٘ ل١ّض ، ٚأٝــقٝ ٚثٝــقج، ٌفم

صــٌن ٌٍمــجًا فٌٙــز  ٤ٔــٗ، ٌٚىــٓ غّــٛٛ ثٌّٛلــ  ٍثه ثٌــٕ٘ ؽّــج٨
ـٍز فـئْ ثٌٖـجعٌر ، ٚإٔضجػ ثٌٕٙج٠ز ثٌضٟ ٠ٌغـخ ف١ٙـج، ثٌضن١ّٓ ِّٚ . ٚفـٟ ثٌّق

ــج ــٝ ٔٙج٠ضٙ ــٟٛ ثٌمٚــ١ور فض ــش ِّْــىز دن١ ٌٚىٕٙــج ٝــ١ّٕج ثٔضٚــٌس ، ظٍ
ٌَ ، ٚ٘يث ِج ٠فٌْٖ ٚؽٛه ٘يث ثٌـٕ٘، ٌٌٍّأر ثٌّذوعز ٌٚـٛ أٔٙـج ثمضـجًس غ١ـ

ــجٌغٌعٌ ّٕج٘ــج دئّ٘ــجي ثٌٖــعٌ ٚث٨ٖٔــغجي د ر ّٚفجّــ  ث٤ِــًٛ ثٌٖــعٌ ٨صٙ 
 عٍٝ فْجح ثٌفٓ !!

١ٌِٚ ٠ٌٝـ١ٙج وٖـجعٌر ٚثِـٌأر فـٟ آْ إ٨ أْ صضـٌن ٌٍمـجًا ف٠ٌـز 
فىـجْ ، ثٌضٌٚف ٚثمض١جً ِـج ١ٍ٠ـك دـٗ ِـٓ ِٛلـ  إٍثء ٘ـيٖ ثٌقجٌـز ثٌٕـجهًر

فْــٓ ثٌــضنٍ٘ ِــٓ أٍِــز ثٌضْــججي ثٌــيٞ صٛثٌــو عٕــٗ ثٌــٕ٘ دضــٌن ثٌذــجح 
َن دٕفْـٗ فـٟ فـً ٘ـيث ٚص٠ًٛطـج ٌٍمـجًا ١ٌٖـجً، ِفضٛفج ىوجًء ِٓ ثٌٖـجعٌر

َْٗ َِٛٝع ثٌٖجعٌر، ث٦ٕىجي  فّج أٔش ٙجٔع؟!، ١ٌٚٞع ٔف

 :  اُزغل٣ل ك٢ أُٞٙٞع

ً  ّــجة٩ ٠ْــأي ف١مــٛي : فــألٛي ِٕــي  : ِٚــج ثٌؾو٠ــو فــٟ ثٌّٛٝــٛ  ٌعــ
ٚثٌمٚــجةو صفــجؽتُٙ ، مّْــز عٖــٌ لٌٔــج أٚ ٠َ٠ــو ٚثٌٖــعٌثء ٠ىضُذــْٛ ثٌٖــعٌ

ُِٕٙ ٌُ ٠فّىٌ فٟ وضجدـز لٚـ١ور ٌٚىٓ أفًوث ، ُٚ٘ فٟ إٔغجٌُٙ دج١ًٌٍ ٚثٌٕٙجً
دٙـيث ثٌطــٌؿ ثٌٖـعٌٞ ٚثٌفٕــٟ ٚث٤م٩لـٟ ثٌــيٞ ٠ؾعـً ِٕٙــج أٍِـز إْٔــج١ٔز 

ٌــُ ٠نطــٌ عٍــٝ دــجي أفــو لذــً ، فجٙــط١جه ٘ــيٖ ثٌٍقرــز ثٌٖــع٠ٌز، فم١م١ــز
ـــز ـــز ثٌعجه٠ ـــج ث٤ٔغ٠ٛ ـــٓ ١ِٛ٠جصٙ ـــش ِ ـــٟ ؽعٍ ـــز ثٌض ـــٌر دٍعج١ٌ ، ثٌٖـــجعٌر ٍ٘

ــــ دجٌٖـــ ـــٟ ٠طف ـــٕ٘ أهد ـــَ ِٖٚـــجغٍٙج ثٌٙجِٖـــ١ز ِٛٝـــٛعج ٌ ع٠ٌز ٚثٌض١ّ
ٌّـج صـٌه هَس ، ٌوًؽز أٔه ٌـٛ صْـجءٌَش عـٓ ؽـِٕ ٙـجفخ ثٌـٕ٘، ث٤ٔغٛٞ

ــٗ ثٌــٕ٘ ٌٍمــجًا، ٌقرــز فــٟ ْٔــذضٗ ٤ٔغــٝ ــو ثٌــيٞ ٠قٍّ ، ٚ٘ــيث ِــٓ ثٌؾو٠
 .   ٚفضٝ فٟ ِٛٝٛعٙج، ٌٚغضٙج، فٟ أٍّٛدٙج، فذّٚجصٗ أٔغ٠ٛز

، ٚثٌم١ٚور فٟ ًأ٠ٟ دٙيث ثٌطٌؿ ٚ٘ـيٖ ثٌٍغـز ؽو٠ـور فـٟ ِٛٝـٛعٙج
ــور فــٟ ٌ ــور فــٟ ٙــًٛ٘ج، غضٙــجؽو٠ ــور فــٟ ِٞــّٛٔٙج، ؽو٠ ــز ، ؽو٠ ٠ٌٟٚم

 . . !! عٌٝٙج ٚصٕجٌٚٙج

ٌٚىـُ أْ ، ٘يٖ دعـٜ ث٦ٕـجًثس ثٌؾّج١ٌـز فـٟ لٚـ١ور ٍ٘ـٌر دٍعج١ٌـز
 .   صغٌٚ٘ج دجٌٕمجٓ
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 :  أُٖبكه ٝأُواعغ
 .   ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ

، ٌٖـن٘: ِقّـو ًٝـج دـٓ عذـو هللا ث دٌثعز ث٨ّض٩ٙي ٚثٌضنٍ٘ ٚفْٓ ثٌنضجَ فـٟ ٕـعٌ ثٌنْٕـجء
 .   ؽجِعز ثٌٍّه ّعٛه

ط ٚثٌوًثّـجس، ِّٛـٝ ًدجدعـز، صؾ١ٍجس ثٌٍْٛ فٟ ٕـعٌ ١ٌٍ٘ـ دـٓ أدـٟ ّـٍّٝ ٓ ٌٍذقٛـ ، ِؾٍـز ؽٌـ
 .   7332ف٠ٌَثْ ، 4ِؾٍو، 4عوه 

٠ز ٗ ثٌْٕـٛـ ثْ، ثٌضم١ــ١ُ ثٌــيوًٛٞ ٌٍٕٚـٛـ ثه ًٝـٛـ ّٛ )ِــجًُ(  : آىثً ِؾٍــز ٟٕؾــز ث٤هد١ــز، آِــجي عــ
4113َ   . 

ر دٍعج١ٌـز ـ ّـجف ثْ ثٌٖـجعٌر ٌٍ٘ـ ره٠ٛـ ١٠ٓ ـ هثً ِ٘ٛـز ، ً ٌٍٚ٘ـ ًثس ثصقـجه ثٌىضـجح ثٌؾَثةٌـ ِٕٖٛـ
 .  . ثٌؾَثةٌ ٌٍطذجعز ٚثٌٌٕٖ

، هثً ِىضذـز ثٌٙـ٩ي، 7ٟ 4: ػ ثدٓ فؾز صمٟ ثٌو٠ٓ أدٛ دىٌ، : ثٌقّٛٞ ٚٔٙج٠ز ث٤ًح، مَثٔز ث٤هح
 .   7321َد١ٌٚس 
 .  7322َ٘ـ / 7212ـ  4د١ٌٚس ٟ، هثً ثٌىضخ ثٌع١ٍّز، أدٛ ٩٘ي ثٌقْٓ دٓ عذو هللا، ثٌٕٚجعضجْ

 ّٟ  .   4111َ، ثٌطذعز ثٌغج١ٔز، د١ٌٚس ـ ٌذٕجْ، هثً ثٌْجلٟ، أًِ ثٌؾذًٛٞ، ٌَه ٘يث ثٌؾْو ٨ مٛف عٍ
 .  . ث٠ٌٌجٛ 7324َ٘ـ/ 7214، 4ٟ، 7ِؼ، ٟذجٔز دوٚٞ، ِعؾُ ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز

ٟ، ؽٛثٌ٘ ثٌذ٩غز فٟ ثٌّعجٟٔ ٚثٌذ١جْ ٚثٌذو٠ع ، ٚثٌض٠ٍٛـع هثً ثٌفىٌـ ٌٍطذجعـز ٚثٌٌٕٖـ، أفّو ثٌٙجّٕـ
 .  7312َ، د١ٌٚس

٘ـــ ـ  7233( 413) ثٌعـوه، لْــُ ثٌٍغــز ثٌعٌد١ــز، و١ٍــز ثٌضٌد١ــز ٌٍذٕـجس، ِؾٍـز ث٤ّــضجى ـ ؽجِعــز دغــوثه
4174َ   . 

 .   َ 7332ف٠ٌَثْ ، 4ِؾٍو، 4عوه ، ِؾٍز ؽٌٓ ٌٍذقٛط ٚثٌوًثّجس
 .   4113َ)ِجًُ(  : آىثً ِؾٍز ٟٕؾز ث٤هد١ز

ثً لذـجٟٔ ٕـجعٌث ِؾــوهث ـ لٚـ١ور  : ثٌَد١ـٌـ  غٌٔجٟــز أّٔٛىؽـج ـ ًّـجٌز ِجؽْــض١ٌ إعـوثه ثٌطجٌـخَٔـ
 .  4112َؽجِعز ثٌؾَثةٌ ، هًهٚك
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 أعٌ ث١ٌْجق فٟ صط٠ٌٛ د٩غز ثٌٕ٘ ـ ثٌؾِٕ ثٌٌٚثةٟ ّٔٛىؽج ـ 

 ثؼ٤ٞ . ٗٞهح ك
 

ّٔ أُلافِخ ٗ  : 

صْعٝ ٘يٖ ثٌّوثمٍـز إٌـٝ صٕـجٚي ِؾّٛعـز ِـٓ ثٌمٞـج٠ج ثٌّّٙـز عٍـٝ 
 :   ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ

ًرثٌذ٩ ّٛ ٌز / ثٌّضط ّٛ  .   غز ثٌغجدضز ٚثٌذ٩غز ثٌّضق

 .   ِٛلع ثٌذ٩غز فٟ ثٌٕر٠ٌز ث٤هد١ز ثٌّعجٌٙر

ً٘ ١ٌٍْجق ثٌنـجًؽٟ ثٌـوًٚ ثٌذـجًٍ فـٟ إدـوث  ِعـ١ٓ ٠فّٙـٗ ثٌعٚـٌ 
)وج٨ّـــضعجًثس  ٠ٚضفجعـــً ِعـــٗ عٍـــٝ ٙـــع١وٞ ثٌٍغـــز ٚثٌٚـــًٛ ثٌّنضٍفـــز

 .   ِغ٩(

ــٌثء ِضنٚٚــ١ ــج وم ــجس ثٌّعجٙــٌر صفــٌٛ ع١ٍٕ ٓ صؾــجٍٚ إْ ثٌىضجد
ٚثٌضــٟ أٚؽــوصٙج ّــ١جلجس ، لٛثعــو ثٌذ٩غــز ثٌغجدضــز ٚثٌّضوثٌٚــز دــً ٚثٌؾــجَ٘ر

 .   ثٌعًٚٛ ثٌْجدمز ٚأُدوعش ف١ٙج أعّجي ٕع٠ٌز ٚٔغ٠ٌز

ِـٓ ٘ـيث ، ٚأم١ٌث  ِج فعّ ث٤ؽٕـجُ ث٤هد١ـز ث٤مـٌٜ وجٌٌٚث٠ـز ِـغ٩
ّٛ  ثٌـيٞ فٌٝـٗ عٚـٌ ؽو٠ـو ٠ٖـىً ّـ١جق  ثٌّٕقٝ ثٌذ٩غٟ ثٌؾو٠و ٚثٌّضٕـ

 ثٌّضغ١ٌّ دٖىً ِْضٌّ؟ ٘يث ثٌٌث٘ٓ

ٚصىــْٛ ٕــٛث٘ؤج ِْــضمجر ِــٓ ثٌٌٚث٠ــز ثٌّغجًد١ــز عذــٌ ٔٚــٛٗ وــً 
+ ٕــٌفجس دقــٌ ثٌٖــّجية، ّــ١ّور ثٌّمــجَ+ة فــٟ+ ٚثّــ١ٕٟ ث٤عــٌػة ِــٓ
 .   : ةثٌؾٕجٍر+ فٟ ًٚث٠ضٗ+ أفّو ثٌّو٠ٕٟة . ٚويث ثٌذ١ش ث٤ٔوٌْٟ+ٚة

ٟ ٌمو وجٔش ثٌذ٩غز ِٕٚي ثٌموَ عذـجًر عـٓ ِؾّٛعـز ِـٓ ثٌمٛثعـو ثٌضـ
ٚظ١فضٗ ث٤ّجُ إٔضـجػ ٔٚـٛٗ فْـخ ، ّٕىٍش دٕجًء ِعمّوث ىث ٟذ١عز ْٔم١ز

صٍـــه ثٌمٛثعـــو ثٌّٛٝـــٛعز ِـــٓ ٙـــًٛ د٩غ١ز/صن١ٍ١١ـــز ِنضٍفـــز وجٌضٖـــذ١ٗ 
ــور . ،. ٚث٨ّــضعجًر ٚثٌّؾــجٍ ٚغ١ٌ٘ــج ــز ثٌعو٠ ، .ٚوــيٌه ثٌّقْــٕجس ثٌذو٠ع١

ق د١ٓ أٍّٛح ثٌٖعٌ ثٌغٕجةٟ ٚأّـٍٛح أٞ عّـً  ٌّ ٚإ٨ و١  ٠ّىٓ ٌٕج أْ ٔف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٌّٞص١َٞ ٍٚٚـ  ؽجِعز ٌِٛٛه ِع . 



ٕ منْرجا ـ ـ ادتيع الشّٜا ٘ اليف   أثش الظٔام يف تطْٓش بالغ
286 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

ــٌٛ ٔفْــٙج، ٚٚــٟ آمــٌل ــٟ صف ــٛ  أهد ــً ٔ ــه أْ مٚــجة٘ و . أٞ  ىٌ
 .   فعج١ٌضٙج فٟ ثٌضق١ًٍ ث٤ٍّٛدٟ ٚثٌذ٩غٟ

ــج ــز ٌٙ ًّ ِقــً ثٌذ٩غــز ون١ٍف ــ ــٍٛد١ز أْ صق ــش ث٤ّ ــو فجٌٚ ــٝ ، ٚل فض
صٕجّــخ ثٌعٚــٌ ثٌــيٞ ٕــٙو عــًٛر وذ١ــٌر فــٟ ِؾــجي ثٌٍغــز دضــأع١ٌ ِنضٍــ  

ٚوـأْ ، غـز ثٌمو٠ّـزثٌّيث٘خ ثٌفى٠ٌز ٚث٠٦و٠ٌٛٛؽ١ز ثٌضٟ صٛثٍٙش ِـع ثٌذ٩
ٌضع١و صٖى١ً أٚ إٔضجػ د٩غـز ؽو٠ـور ص٩ةـُ ، ث٤ٍّٛد١ز ثّضفجهس ِٓ لٛثعو٘ج

 .   ًٚؿ ثٌعٌٚ ثٌؾو٠و

ـعش ِؾـجي ثٌذ٩غـز ٨ّٚـ١ّج ِـج صعٍّـك دّفٙـَٛ  ّّ ِٚع أْ ث٤ٍّٛد١ز ٚ
دـــوي  +: ةثٌْـــّز ث٤ّـــٍٛد١ز ثٌٛفـــور ثٌضق١ٍ١ٍـــز أٚ ثٌضٚـــ٠ٌ٠ٛز ٌّٚـــطٍـ

ــو٠عٟ ــز ّــٍفج أٚ ثٌؾــجَ٘رأٚ ثٌٚــًٛ ثٌذ٩، ثٌّقْــٓ ثٌذ ــز ثٌّمٕٕ ــٓ ، غ١ ٌٚى
( عــٓ ثٌّع١ــجً أٚ l’écart) ّــٌعجْ ِــج ثٙــطوَ ٘ــيث ثٌّعٕــٝ دّذــوأ ث٠َٔ٨ــجؿ

ـــو  ـــٍٛد١ز وأّجّـــ١ٓ ٌضقو٠ ـــز ث٤ّ ـــيصّٙج ثٌٕر٠ٌ ـــي٠ٓ ثصن ـــجً ثٌٍ ـــوأ ث٨مض١ ِذ
ِٚـّور ٠ٍٟٛـز ظٍّـش ث٤ّـٍٛد١ز عـجؽَر عـٓ ثّـض١عجح أؽٕـجُ ، ِٛٝٛ  ِج

ــز ّٚ أْ ّٚؽــٗ + ١ٌّنجة١ــً دــجمض١ٓة ّــذك ٚلـو، أهد١ـز ّــٌه٠ز وجٌٌٚث٠ــز ٚثٌم
. فىجْ دّغجدز لجعور ٠ّىٓ ث٨ٔطـ٩ق ِٕٙـج ٌضفْـ١ٌ  ٔموث ٚثٝقج ٌٙيث ثٌطٌؿ
ف١ظ ألجَ ٔموٖ عٍـٝ أّـجُ ثٌع٩لـز ثٌٞـ٠ًٌٚز دـً ، أفو ٚؽٖٛ ٘يث ثٌعؾَ

ىٌــه أْ ، ثٌقض١ّــز دــ١ٓ ثٌٕر٠ٌــز ث٤ّــٍٛد١ز ٚدــ١ٓ ِفٙــَٛ ثٌؾــِٕ ث٤هدــٟ
٠ضقمـّــــك إ٨ إىث أهًوٕـــــج ؽ١ـــــوث  ٨، ثّـــــض١عجح ث٤ّـــــٍٛح ثٌٌٚثةـــــٟ ِـــــغ٩

)ثٌؾِٕ ثٌٌٚثةٟ( ِّج ٠ٛٝـ أْ ثٌوًثّـجس ث٤ّـٍٛد١ز أمفمـش  م١ٙٛٚز
. ٌٚىـٓ ثٌفٞـً  ِعجٌؾز ٚدٖىً ِمٕع ِج ٌُ صـضّّىٓ ثٌذ٩غـز ِـٓ ِمجًدضـٗ فٟ

ــج ــٝ عٕٚــ٠ٌٓ ِّٙــ١ٓ ّ٘ ــٌ ثٌذ٩غــٟ إٌ ــج ٔذٙــش ثٌضفى١ ــج هه٤ٔٙ :  ٠عــٛه إ١ٌٙ
ز ث٤دـــٛثح ثٌذ٩غ١ـــز ٚوـــيٌه صؾـــجٍٚ ِع١ج٠ًـــ، ث٨ٔفضـــجؿ عٍـــٝ ثٌٕٚـــٛٗ

ثٌّو١ًّز ثٌمجةّز عٍٝ ثٌضٍمـ١ٓ ٚثٌقفـع فـٟ إٟـجً ِـج ُعـٌف دعٍـَٛ ثٌذ٩غـز 
ـــز ثٌّعٌٚفـــزهه ـــضُ دجٌضٖـــذ١ٗ ٚث٨ّـــضعجًر ( 1).  ثٌغ٩ع ـــز دمـــوً ِـــج صٙ فجٌذ٩غ

صٙـــضُ وـــيٌه ، ٚثٌؾٕـــجُ ٚثٌْـــؾع ٚصضٕـــٛ  ث٤ّـــج١ٌخ ث٦ٖٔـــجة١ز ٚثٌنذ٠ٌـــز
ٌث عـٓ ثٌضىـ٠ٛٓ ثٌؾّــجٌٟ دجٌْـّجس ث٤لـً صؾ٠ٌـوث ٌٚىٕٙـج ١ٌْـش ث٤لـً صعذ١ـ

ــأع١ٌٞ  ــك ثٌذعــو٠ٓ ثٌض ــٝ صقم ــٟ دج٦ٝــجفز إٌ ٚثٌْٕــ١ؼ ثٌذ٩غــٟ ٌٍعّــً ث٤هد
 .   ٚثٌو٨ٌٟ عٕو ثٌّضٍمٟ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صٚـوً عـٓ ِؾّٛعـز ثٌذقـظ فـٟ ثٌذ٩غـز ، ِؾٍـز د٩غـجس، عٓ صق٨ٛس ثٌذ٩غز، ِقّو ِٖذجي (1)

   . 41ـ  73ٗ ٗ ، 4113ٕضجء ، 7ثٌعوه ، ٚث٤هح دجٌمٌٚ ثٌىذ١ٌ دجٌّغٌح
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ٚ٘ىــيث ظٍّــش ثٌذ٩غــز دــجٌّفَٙٛ ثٌضم١ٍــوٞ صــ٩ٍَ ثٌْــٌه ثٌعٌدــٟ ِٕــي 
، دعٞـــٙج ِـــٌصذ٠ دجٌّذـــو  ىثصـــٗ ٚثٌعّـــً ث٤هدـــٟ، ٖٔـــأصٗ ٤ّـــذجح عو٠ـــور

ز ثٌضـٟ ثٔضٖـٌ ف١ٙـج ثٌؾـِٕ ث٤هدـٟ ٚع٩لـز ٚثٌذعٜ ث٢مٌ ٌِصذ٠ دجٌٌّفٍ
 .   وً ِٓ ثٌّؤٌ  ٚثٌمجًا دنٚجة٘ ٘يث ثٌؾِٕ

وـــجْ ، فّٕــي أٚثمــٌ ثٌمـــٌْ ثٌضجّــع عٖـــٌ ٚأٚثةــً ثٌمـــٌْ ثٌعٖــ٠ٌٓ
ثٌضعذ١ٌ ٌيثصٗ ٨ ٠َثي ٠قضً ِْجفز ِّٙـز دفعـً ِعط١ـجس ثٌعٚـٌ ٚثٔؾـجٍٖ 

ــجفٟ ــٝ ثٌغم ــٟ صضؾٍ ــز ثٌض ف١ٙــج  : ههٚ٘ــيث ِــج صرٙــٌٖ دعــٜ ثٌىضجدــجس ث٦دوثع١
ــٝ  ــجح ثٌّٕفضقــ١ٓ عٍ ــز ٨ّٚــ١ّج ِــع ٘ــؤ٨ء ثٌىض ــز ثٌذ٩غ١ ــٌٚؿ ث٨فضفج١ٌ ثٌ

وّقّو فْـ١ٓ ١٘ىـً فـٟ ، ث٢مٌ ٚثٌّضق٠ًٌٓ ِٓ ثٌم١ٛه ثٌذ٩غ١ز ثٌؾجَ٘ر
ٌّْر+ة ةؽذٌثْ م١ًٍ ؽذٌثْ فٟ+ ٠ٍٕٚخة ِؤٌفٗ  ( 1) ث٤ؽٕقز ثٌّضى

ً ثٌيٞ عٌفضٗ ث٤ٕىجي ثٌٌْه٠ز ثٌعٌد١ز ِٕي عٚـٌ ّٛ  إْ ثٌّضضذّع ٌٍضط
ً ِغٍـك ثٌٕٙٞز ّٕٔٚفٗ إٌـٝ ٔـٛع١ٓ ّٛ ِّ ِقـًٛ ثٌضقـ٨ٛس ٕـى٩ ، : صطـ ِـ

عٕجٙـٌ ، ِٚٛٝٛعج ٚصطًٛ ِفضٛؿ صٌْدش ِٓ م٩ٌٗ ٚدٛثّطز ثٌّغجلفـز
أهد١ــز مجًؽ١ــز إٌــٝ ٙــٍخ ثٌؾــِٕ ث٤هدــٟ ث٤ٙــً ثٌــيٞ ٌــٓ ٠ذٍــ  ٌِفٍــز 

ــز ِــغ٩ ــز وجٌٌٚث٠ ــٌ ثٌّىضٍّ ــه ، ث٦ٕــذج  ٨ّٚــ١ّج ِــع ث٤ؽٕــجُ غ١ ــئْ صٍ ف
ــٝ وــً ثٌّْــض٠ٛجس ثٌعٕجٙــٌ ث٤هد ــج عٍ ــج ٌٙ ــز صٛثٙــً مٍنٍضٙ ــز ثٌنجًؽ١ ١
 .   ٚدجّضٌّثً

ِٚـــٓ عـــُ ٌـــُ ٠عـــو ِف١ـــوث أْ ٔقٚـــٌ ؽْٕـــج أهد١ـــج ِٕفضقـــج عٍـــٝ وـــً 
ــجُ ٚثٌنطجدــجس ــش دجٌعو٠ــو ِــٓ ، ث٤ؽٕ ــز ٕــى١ٍز هفع هثمــً لٛثٌــخ د٩غ١

. وّج عذٌّ عـٓ ىٌـه  ثٌىضجح إٌٝ ثٌؾٌٞ ًٚثء ظجٌ٘ ثٌٍفع ٨ دجٟٓ ثٌّعٕٝ
ٗ ، ثٌؾـَء ث٤ٚي، : )ثٌْـجق عٍـٝ ثٌْـجق فٟ ِؤٌفٗأفّو فجًُ ثٌٖو٠جق 

ــٌْ ثٌعٖــ75ٓ٠ٌ ــز ثٌم ــٟ دوث٠ ــه ف ــجْ ىٌ ــز ثٌعٚــٌ ، ( ٚو ــش عمجف ــظ وجٔ ف١
ِقىِٛز دنطجح د٩غٟ لو٠ُ ٨ ٠ٍذٟ صطٍعـجس ثٌذٌؽٛث٠ٍـز ثٌٚـجعور ثٌضـٟ 
دوأس ص١ّٙٓ عٍٝ ف١جر ثٌّؾضّع ثٌعٌدـٟ / ثٌٖـٌلٟ دنجٙـز دج٦ٝـجفز إٌـٝ 

ثٌضـٟ عؾـَس عـٓ ، ٌخ ثٌضعذ٠ٌ١ز ثٌمو٠ّـز١ٝك ثٌٕجُ ِٓ صىٌثً ٔفِ ثٌمٛث
ثفضٛثء ِٖجعٌُ٘ ٚلٞج٠جُ٘ دٍغـز ؽو٠ـور وّـج فعـً ةفْـ١ٓ ١٘ىً+عٕـوِج 

ً ِٓ ّؾً ثٌّأعًٛ ثٌذ٩غٟ ثٌمو٠ُ ٌّ  .   صق

فــضّىٓ ِــٓ ثّــض١عجح ؽَة١ــجس ثٌق١ــجر ثٌّٚــ٠ٌز ٚصفجٙــ١ٍٙج ث١ِٛ١ٌــز 
ِْضٍّٙج آفـجق ثٌٌِٚجْٔـ١ز ثٌٌفذـز ثٌضـٟ َِؽٙـج دج٤فـوثط ث١ِٛ١ٌـز ٠ٌٌٍـ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 7ٗ ، 4171، 7ٟ ، ث٤ًهْ، عجٌُ ثٌىضخ ثٌقو٠ظ، دٙؾز ثٌٌْه ثٌٌٚثةٟ، ٔذ١ً فوثه (1) 
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ــز ّٚــٍٛوجصٗ ثٌضٍمجة١ــز ــٗ ثٌعج١ِ ــك، ثٌّٚــٌٞ دٍغض ــيٌه ٍّٟ ًّ + ١٘ىــًة ٚد وــ
دنطــجح ، لوثّــز ٌغ٠ٛــز أٚ د٩غ١ــز ٝــّٓ ؽــِٕ لٚٚــٟ ٘ــٛ ثٌٌٚث٠ــز

ـــز ثٌٖـــى١ٍز ـــ٘ ِـــٓ ثٌَمٌف ٚعٛٝـــٙج دّـــج ٙـــجً ٠عـــٌف ، ّـــٌهٞ صنٍّ
ف١ٚـ١ٌ ثٌّذـو  عذـٌ وضجدضـٗ ٠نـوَ د٩غـز ، دت١ٌجس/صم١ٕجس ثٌٌْه ثٌّعجٌٙر
 .   وجْ ث٤ٌِ فٟ ثٌمو٠ُ ثٌٌْه ٨ ٌّه ثٌذ٩غز وّج

ٚأٙــقجح ، ٨ّٚــ١ّج دعــو ثٌؾٙــٛه ثٌضــٟ صٌوٙــج ثٌٖــى١ٔ٩ْٛ ثٌــٌُٚ
ف١ظ أٝـقٝ ٚثٝـقج أْ ، أٍّٛد١ز ث٠َٔ٨جؿ ِٚنضٍ  هًثّجس عٍُ ثٌٌْه

ـــيٖ  ـــجػ ٘ ـــز ١ٌْٚـــش ٦ٔض ـــً ثٌٕٚـــٛٗ ث٤هد١ ـــ١ٍز ٌضق١ٍ ـــٟ ّٚ ـــز ٘ ثٌذ٩غ
ــور، ثٌٕٚــٛٗ ــٌف دجٌذ٩غــز ثٌؾو٠ ــٟ إٟــجً ِــج ٙــجً ٠ع ــه ف ثٌضــٟ ، ٚىٌ

ٌس ثًٌّٛٚط ثٌذ٩غٟ ثٌمـو٠ُ دٛثّـطز إعـجهر دٕـجء صأ٠ٚـً ثٌٕٚـٛٗ ثّضغّ
ــج ثٌٖــى١ٍز ــع ثٌْٕــك ، ٚثٌىٖــ  عــٓ د١ٕضٙ ــز ِ ــز ٌِٔ ــش ٚدط٠ٌم ــج صعجٍِ وّ

هْٚ أْ ، ثٌــيٞ ٙــٌٔج ٔمــجًح دــٗ ِنضٍــ  ثٌٕٚــٛٗ ث٦دوثع١ــز، ثٌذ٩غــٟ
ــز ثٌضٛثٙــ١ٍز ــٟ ثٌع١ٍّ ــجًا ف ــٟ ، ّٔٙــً هًٚ ثٌم ــو  ف ــخ/ ثٌّذ ــع ث٤ه٠ ِٚٛل

ٚمٚٛٙـــج دعـــو ، ٌغمـــجفٟ ثٌـــيٞ أدـــو  ف١ـــٗ ثٌـــٕ٘ثٌْـــ١جق ث٨ؽضّـــجعٟ ٚث
ٚؽّجعـــز + د١ـــٌُ ٌذ١ـــٛنة ٨ّٚـــ١ّج ِـــع، مّْـــ١ٕ١جس ثٌمـــٌْ ثٌّجٝـــٟ

mu ٚ )ٛثٌــي٠ٓ أّــّٙٛث فــٟ ؽعــً ثٌذ٩غــز + د١ٌٌّــجْ+ ٚةهف١ــو ٌــٛهػة)ِــ
ــز ــٌ أهد١ ــز ٚغ١ ــٝ عــٛثٌُ أهد١ ــضـ عٍ ــجه  صٕف ــَ ثٌٕم ًّ ٘ــيث ثٌّعطــٝ ٠قفّ ــ . ٌٚع
ٌذقظ عـٓ لٛثعـو د٩غ١ـز ؽو٠ـور ٚث، ثٌعٌح إٌٝ ثٌضفى١ٌ فٟ صٌثعٕج ثٌذ٩غٟ

ٚصىــْٛ ٘ــيٖ ثٌمٛثعــو ِْــضّّور أٙــ٩ ِــٓ ، ٔمــجًح دٙــج ثٌٕٚــٛٗ ثٌٌٚثة١ــز
ف١ــظ ٙــجً ٌىــً ؽــِٕ أهدــٟ د٩غضــٗ ثٌضــٟ صؾعٍــٗ ، ثٌؾـِٕ ثٌٌٚثةــٟ ٔفْــٗ

 .   ٠ض١َّّ عٓ ث٤ؽٕجُ ث٤مٌٜ

ـــو ثٌٌّٚـــٟ ـــو أهًن ثٌٕجل ـــجمض١ٓة ٚل ـــً د ـــز + ١ِنجة١ مطـــًٛر ِمٌٛ
ــ ّٚ ؽــًهه ف١ــظ م ٌّ : ةؽّج١ٌــز ٚٔر٠ٌــز  ٘ فــٟ وضجدــٗههث٤ّــٍٛح ٘ــٛ ثٌ

، ف٩ٚ وـج٩ِ ٠ذقـظ ف١ـٗ عـٓ أّـٍٛد١ز مجٙـز دـجٌؾِٕ ثٌٌٚثةـٟة ثٌٌٚث٠ز
٠ٛظّـــ  إٌـــٝ ؽجٔـــخ ، : ههإْ مطـــجح ثٌّؤٌـــ  أٚ ثٌْـــٌه ثٌّذجٕـــٌ فقْـــذٗ

إٔـــىج٨ أّـــٍٛد١ز أمـــٌٜ ٌِصذطـــز دجٌضـــج٠ًل ٚثٌفٍْـــفز ، ث٤ّـــج١ٌخ ث٤هد١ـــز
ىجي ثٌضعذ١ـٌ ث١ٌـِٟٛ وّج أْ ثٌقٛثً ٠عّو إٌٝ صٛظ١ـ  ؽ١ّـع إٔـ، ٚث١ٌْجّز
ٔؾـو أْ وـً ٕنٚـ١ز فىجة١ـز صض١ّّـَ دأّـٍٛدٙج ، ٚأوغٌ ِٓ ىٌـه، ٚثٌّضوثٚي
ٚوً ٘ـيٖ ث٤ّـج١ٌخ صضعـج٠ٔ ٚصضفجعـً ف١ّـج د١ٕٙـج هثمـً إٟـجً ، ثٌنجٗ دٙج
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ِٚـــٓ ٕ٘ـــج ٠ٚـــذـ أّـــٍٛح ثٌىجصـــخ ٚثفـــوث ِـــٓ ( 1) ٚفـــور أّـــٍٛد١ز ع١ٍـــجهه
ـــــٟ ثٌٌٚث ـــــٟ ٨ّٚـــــ١ّج ف ـــــٕ٘ ثٌٌٚثة ـــــٟ ثٌ ـــــٛفٌر ف ـــــز ث٤ّـــــج١ٌخ ثٌّض ٠

ٚثٌضـٟ .  (monologique) ثٌّمجدٍز ٌٌٍٚث٠ـز ثٌٌّٕٛٛؽ١ـز( dialogique) ثٌو٠جٌٛؽ١ز
 ُّ . د١ّٕـج ثٌٌٚث٠ـز ثٌو٠جٌٛؽ١ـز صذضعـو  صىْٛ ألٌح إٌٝ ثٌٖـعٌ فـٟ غجٌـخ ث٤عـ

لــوً ث٦ِىــجْ عــٓ ثٌٖــعٌ ٌٚٛثٍِــٗ ثٌّضعــّوهر ورــجٌ٘ر ث٠َٔ٨ــجؿ دــجٌّفَٙٛ 
ــ، ثٌذ٩غــٟ ــٟ ثٌٛثل ــجٌٌٚثةٟ ٠ذقــظ عــٓ أّــج١ٌخ ؽــجَ٘ر ف ــجعٟ ف ع ث٨ؽضّ
٨ ٠ٕٚع أٍّٛدٗ ِٓ صٍمجء ىثصٗ وّج ٠فعً ثٌٖـجعٌ ٌِٚؽع١ضـٗ فـٟ ، ٚثٌغمجفٟ

ىٌـــه ٌغـــجس ٚأّـــج١ٌخ ثٌّؾّٛعـــجس ث٨ؽضّجع١ـــز ثٌّضعج٠ٖـــز فـــٟ ثٌّؾضّـــع 
أِج ثٌٌٚثةٟ فـ٩ ٠ّىـٓ ٌـٗ أْ ٠مـٛي ِـج ٠ٌ٠ـوٖ دأّـٍٛدٗ ثٌنـجٗ دـً ، ثٌٛثفو

   . دٛثّطز أٍّذز ث٤ّج١ٌخ ثٌضٟ صع١ٔ ٚصضعج٠ٔ فٟ ثٌّؾضّع

٤ٔٙـج ٔـٛ  ٠ٌّـً ، ٠نطب إىْ ِٓ ٠ٕرٌ إٌٝ ثٌٌٚث٠ز دّٕرجً ثٌٖـعٌ
مُ ث٨ؽضّـجعٟ ىٞ ثٌطـجدع ثٌقـٛثًٞ ثٌـٌثفٜ ، وٍّضٗ ٠ٚذو  فّٕٗ َّ ٠ّٚ ثٌـ

 (  2).  ٥ٌفجه٠ز ٚثٌّموُ ٚثٌٛعٛلٟ

إ٨ أْ ِٚوً ثٌٍغز ثٌٌٚثة١ز ثٌٍغز ثٌضج٠ًن١ـز ٌٚغـز ثٌمـج  ث٨ؽضّـجعٟ 
ّٛ  ٚثٌّضعــّوه ثٌىٍّــز فــٟ ثٌٖــعٌ ٘ــٛ ثٌّضعــجٌٟ فــٟ فــ١ٓ أْ ِٚــوً ، ثٌّضٕــ
د١ّٕـج فـٟ ، دج٦ٝـجفز إٌـٝ أْ ثٌٕذـٌر فـٟ ثٌٖـعٌ ٚثفـور، ٚثٌّمّوُ ٚثٌٌثلـٟ
:  +ؽ١ـٌثًه ؽ١ٕـشة ٠مٛي( 3).  ثصؾجٖ ثٌىٍّز/ثٌٕذٌر ثٌغ٠ٌذز، ثٌٌٚث٠ز ِضعوهر

هه٠ض١ّّــــَ ثٌـــــٕ٘ دــــذعٜ ثٌنٚـــــجة٘ وج٨ّــــضعّجي ثٌّىغـّــــ  ٌٍٚـــــًٛ 
ه عـٓ ٚظ١فضـٗ ث٤ّـجُ ٚثٌّضّغٍـز ٚدٙـيث ثٌضىغ١ـ  ٠ذضعـو ثٌْـٌ( 4) ثٌّؾج٠ٍزهه

ٚ٘ـٟ ، فٟ ث٦مذجً ٚثٌعٌٛ ٚثٌضذ١ٍ  دط٠ٌمز دع١ـور عـٓ ثٌضٍّـ١ـ ٚث٠٦قـجء
ــو٘ج ظــجٌ٘ر ث٠َٔ٨ــجؿ ث١ٌّّــَر ٌٍغــز ثٌٖــع٠ٌز ٚثٌضــٟ دــوًٚ٘ج ، ٙــفجس صٌّٛ

. وّـج ٩ٔفـع ىٌـه فـٟ  صنضٍ  دٖىً ٚثٝـ عٓ ثٌٍغز ثٌْـٌه٠ز / ثٌٌٚثة١ـز
ًد١عـز ة:  ٔٛث أ٩ٙ ٕعٌثء ِغـًثٌعو٠و ِٓ ثٌٕٚٛٗ ثٌٌٚثة١ز ٌّذوع١ٓ وج

 .   أف٩َ ِْضغجّٟٔ+ة ٚويٌه+ عَ ثٌو٠ٓ ١ِٙٛدٟ+ ٚةؽٍطٟ

، فجٌّفجًلز ٚثٝقز دـ١ٓ ثٌٍغـز ثٌٖـع٠ٌز ىثس ث٠٦قـجءثس ثٌىغ١فـز ؽـوث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Voir : Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et la théorie du roman, Gallimard, Paris, 

7312, pp 78   21ـ  
 (2) Voir : T . Todorov, Le principe dialogique, Seuil, Paris,7327,  p 103  .  

، ٍٚثًر ثٌغمجفــز، ٠ّٛــ  فـ٩ق : صقم١ـك، ثٌىٍّـز فــٟ ثٌٌٚث٠ـز : ِــٓ وضـجح 4+7ثٌفٚـً  : ٠ٕرٌـ (3) 
   . 7322، هِٖك

 (4) Gérard Genette, Fiction et diction, Seuil, Paris, 7337, p 34  .  
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ٕٚع٠ٌز ثٌٍغز ثٌّقممز ٌؾّج١ٌز ثٌْـٌه ثٌٌٚثةـٟ ٚد٩غضـٗ ثٌٌثفٞـز ٌٍمٛثعـو 
عو ثٌؾِٕ ثٌٌٚثةٟ ثٌـيٞ ٤ٔٙج ِْضّّور ِٓ لٛث، ثٌذ٩غ١ز ثٌؾجَ٘ر ٚثٌضٍم١ٕ١ز
 ٌّ ً ٠ٚضؾّوه دٖىً ِْضّ ّٛ فـئْ ثٌـٕ٘ ث٦دـوثعٟ ، . ٚٚفك ٘ـيث ثٌّٕرـًٛ ٠ضط
ي إٌـــٝ ِٛٝـــٛ  ٌٍضأِـــً + ِقّـــو أٔمـــجًة فْـــخ ثٌٕجلـــو ثٌّغٌدـــٟ ّٛ ٠ضقـــ

ف١ــظ صْــضنٌػ ثٌمجعــور ثٌذ٩غ١ــز فــٟ وــً ِــٌر ِٚــع وــً ًٚث٠ــز ، ثٌذ٩غــٟ
ــٕ٘ ٔفْــٗ ــٓ ثٌ ــور ِ ــع ِٚــطٍـ ّــّجٖ، ؽو٠ ــً ِ ــٕقٓ ٔضعجِ ــج ف ــٓ ٕ٘ ِٚ ،

ٚثٌْـّز صضقـوه عذـٌ عـور ِذـجها ِـأمٛىر ِـٓ ِٚـجهً + د٩غز ثٌْـّجسة
، ٌِٚؽع١ـجس ِنضٍفــز دج٦ٝــجفز إٌــٝ ٟذ١عــز ثٌٕـّـٛ  ٚٚفــور ثٌــٕ٘ ٚثصْــجلٗ

. إْ ثٌّْز ثٌذ٩غ١ـز  ٚعٕجٌٙ ؽّج١ٌز عجِز وج٠٦قجء ٚثٌضؾ١ْو ٚثٌض٠ٌٛٚ
فٟٙ د٩غز صمَٛ عٍـٝ ثٌقـوُ ٚثٌـيٚق ٚث٨ّـضمٌثء ، ٨ صٛؽو مجًػ ثٌٕ٘

إٌـٝ أْ ثٌذ٩غـز + وذ١ـوٞ فجًوـجة . ٚلـو إٔـجً ّج صمَٛ عٍٝ ثٌمٛثعـوأوغٌ ِ
ٟ٘ ِضٛثؽـور فـٟ ، فٟٙ ٨ صعٌف فوٚهث ٙجًِز، ِجعٍز فٟ ٟذ١عز ث١ٕ٤جء

وً إٔىجي ثٌضعذ١ٌ ٚثٌضٛثًٙ ثٌذٌٖٞ ثٌّفضـٛؿ عذـٌ ثٌضـج٠ًل ِّٚٙـج وجٔـش 
  . (1))ٌفرٟ أٚ غ١ٌ ٌفرٟ(  ٟذ١عز ث٦دوث 

غ١ـز ٚإْ صْـضنٍ٘ ِـٓ هثمـً ثٌـٕ٘ ِٚٓ ٕ٘ج ٠ضذـ١ّٓ أْ ثٌْـّز ثٌذ٩
ــوثعٟ ثٌٌٚثةــٟ إ٨ أْ ٘ــيث ثٌــٕ٘ فــٟ ث٤ٙــً ٨ ٠ّىــٓ أْ ٔضٛثٙــً ، ث٦د

، أ٨ ٚ٘ــٛ ثٌْــ١جق، ِعــٗ إىث إٍّٔ٘ــج عٕٚــٌث دــجًٍث فــٟ ثٌع١ٍّــز ثٌضٛثٙــ١ٍز
ٚٔمٚو ٕ٘ج ث١ٌْجق ثٌنجًؽٟ ثٌيٞ أٌُٙ ثٌىجصخ ثٌّذو  ٦مٌثػ ٘ـيث ثٌـٕ٘ 

ٖ ثٌنطجد١ـــز ثٌّّىٕـــز ٚغ١ـــٌ دىـــً عٛثٌّـــٗ ٚأدعـــجه، ثٌٌٚثةـــٟ دٙـــيث ثٌٖـــىً
١ٌمــوَ ٌٕــج فــٟ ث٤م١ــٌ ٔرجِــج ٙــ٠ًٛج صضؾــجِٔ فــٟ هثمٍــٗ ثٌــّوٚثي ، ثٌّّىٕــز

ثٌٌٚثة١ز دٙوف صؾْـ١ّو ثٌّعٕـٝ عذـٌ مٍـك فعج١ٌـجس ٚظ١ف١ـز ؽو٠ـور ٌٍمٛثعـو 
. إْ ث١ٌْجق ٕ٘ج صؾجٍٚ ثٌع٩لـجس ثٌضٌو١ذ١ـز ٚثٌو١ٌ٨ـز دـ١ٓ  ثٌذ١ج١ٔز ثٌّضوثٌٚز
ٚمجٙز دعـو ث٦ٝـجفجس ثٌضـٟ ، ر أّٚعف١ظ مٌػ إٌٝ هثةٌ، وٍّجس ثٌٕ٘
ــٝ ثٌــٕ٘ + ِج١ٌٕٛفْــىٟة صمــوَ دٙــج ــز ٚعٍ فجٔضٖــٌ فــٟ ثٌوًثّــجس ثٌضوث١ٌٚ

إى ٙجً ٌِصذطج دّؾّٛ  ثٌرٌٚف ثٌضـٟ صقـ٠١ دقـوٚط ، ٚصق١ًٍ ثٌنطجح
ٌٚمــو ٨فــع أفــو ًٚثه ثٌّوًّــز ، ثٌفعــً ثٌضٍفرٟ/ثٌى٩ِــٟ فــٟ ِٛلــ  ِــج

ثٌّٖـضٌوز ثٌّضٚـٍز  عٕجٌٙ ثٌّٛل  فٟ ثٌٚفجس Wirth+ ًٚطة ث١ٌْجل١ز
دّٓ ٠ٖـضٌوْٛ فـٟ ثٌقـو٠ظ ِّـٓ ٌٙـُ ع٩لـز دجٌقـو٠ظ ثٌٍغـٛٞ وج٤فـوثط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) A . Kibedi, Varga, Discours, récit, image, Pierre Mardaga, Liège, Bruxelles, 

7323, p 35  .  
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ثٌٍغ٠ٛز ثٌٚجهًر عُٕٙ ٚأفـوثط غ١ـٌ ٌغ٠ٛـز ٚوـيٌه إٔـ١جء ٚآعـجً مجًؽ١ـز 
ٍز دجٌقو٠ظ ّٚ  (  1).  ىثس ثٌ

ٍ٘ ٨ ٠ُٕـضَؼ فـٟ فـٌث  أَ ِـٓ ثٌعـوَ ٚإّٔـج ٠ـضُ ، ِٚٓ ثٌذو٠ٟٙ أْ أٞ ٔ
ِٚٓ عـُ فـئْ ث٦فجٟـز دجٌعٕجٙـٌ ث٩ٌّةّـز  ،إٔضجؽٗ ّٝٓ ٚٝع١ز إٔضجػ ِج

ــز ثٌضأ٠ٚــً ــجًا / ، ٌٙــيٖ ثٌٛٝــع١ز ِــٓ ٕــأٔٙج صْــ١ًٙ ع١ٍّ ٨ّــ١ّج ٚأْ ثٌم
ِضٍمٟ ثٌٕ٘ ٠ضٛؽخ ع١ٍٗ ِعٌفز دعـٜ ثٌعٕجٙـٌ ثٌْـ١جل١ز ثٌضـٟ ثًصذطـش 
ــٟ ٌِثفــً  ــز ٚف ــز ِنضٍف ــٌ ٔٚــٛٗ أهد١ ــجػ ٘ــيث ثٌنطــجح أٚ ىثن عذ دئٔض

 (  2).  صج٠ًن١ز ِضذج٠ٕز

ــجَ ٚثٌْــ١جقٚوئٕــجًر ٌّٚــطٍق ــز ، ٟ ثٌّم ــجَ ٘ــٛ ؽٍّ ــٛي إْ ثٌّم ٔم
ف١ظ ٠عضذٌ وً ِـٓ ثٌّـضىٍُ ٚثٌْـجِع ٚفضـٝ ، ثٌّٛثل  ثٌّضقٌوز ثؽضّجع١ج
ــــٗ ــــجَ ٘ــــٛ ِــــج ٠ْــــّٝ دْــــ١جق ، ثٌىــــ٩َ ٔفْــــٗ ؽــــًَء ِٕ ــــجٌٟ فجٌّم ٚدجٌض

أِـــج ثٌْـــ١جق فٙـــٛ ِٚـــطٍـ أّٚـــع ( 3).  (contexte de situation) ثٌٛٝــع١ز
جلجس ثٌىٍّــجس ٚثٌٛفــوثس ثٌٍغ٠ٛــز ٠قــٛٞ ثٌّمــجَ ثٌنــجًؽٟ وّــج ٠قــٛٞ ّــ١
 .   ثٌّنضٍفز هثمً ثٌع١ٍّز ثٌضٍفر١ز دعجِز

ــــوثمٍٟ  ــــٗ ثٌ ــــز ِــــٓ ثٌْــــ١جق دٕٛع١ ــــٌ ِقوٚه٠ ــــجَ أوغ ٚ٘ىــــيث فجٌّم
إى ٠ــــٌصذ٠ هِٚــــج دجٌْــــ١جق ، فجٌّمــــجَ ٨ ٠ىــــْٛ إ٨ مجًؽ١ــــج، ٚثٌنــــجًؽٟ

ثٌنــجًؽٟ ٌٍٍّفــٛظ أٚ ثٌنطــجح ثٌــيٞ ٠ْــجعو عٍــٝ إ٠ؾــجه ِؾّٛعــز لــٌثةٓ 
ٚدـوًٚ٘ج صـٌصذ٠ ، ضٜٛ ثٌع١ٍّز ثٌضٛثٙـ١ٍز ٚصقو٠ـو ه٨ٌضٙـجصُْٙ فٟ فُٙ ِق

ـــٗ ـــجْ ثٌنطـــجح ِٚىجٔ ـــز دَِ ـــٌثةٓ ثٌّمج١ِ ـــيٖ ثٌم ـــضىٍُ ، ٘ أٚ دٛٝـــع١ز ثٌّ
 ( 4).  ٚثٌّضٍمٟ

 :   أْ ث١ٌْجق أٔٛث  وغ١ٌر ِٕٙج( parret) +د٠ٌشة ٚأٝجف

ّــ١جق ثٌمــٌثةٓ / ثٌْــ١جق ثٌّٕٚــٟ أٞ ثٌٕرــٌ فــٟ ثٌٛفــوثس ثٌضٌو١ذ١ــز 
ًثّز ع٩لضٙج دذعٞٙج ثٌذعٜ ٚهًٚ٘ـج فـٟ صّجّـه ثٌٚغٌٜ ٚثٌىذٌٜ ٚه

 .   ثٌٕ٘/ثٌٍّفٛظ

ٚ٘ــٛ ِٕطٍــك فٍْــفٟ / ِٕطمــٟ ٠ــٌٜ أْ صضــجدع ، ثٌْــ١جق ثٌٛؽــٛهٞ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜ، ثٌو٨ٌز ث١ٌْجل١ز، ًهٖ دٓ ١ٝ  هللا ثٌطٍقٟ : ٠ٕرٌ (1)  ٗ ، 4111، 7ٟ ، ِىـز، ؽجِعـز أَ ثٌمٌـ

53 .  
   . ثٌٚفقز ٔفْٙج، ْٗثٌٌّؽع ٔف : ٠ٕرٌ (2) 
   . 2، 1ٗ ٗ ، 7337، ِؾٍز ثٌْجي، ثٌّمجَ ثٌنطجدٟ، ِقّو ثٌعٌّٞ : ٠ٕرٌ (3) 
، 7ٟ، ١ٌذ١ـج، هثً ثٌىضـجح ثٌؾو٠ـو، ثّـضٌثص١ؾ١جس ثٌنطـجح، عذو ثٌٙجهٞ دٓ ظجفٌ ثٌٌّٖٞ : ٠ٕرٌ (4) 

4112 ، ٗ21 .   
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 .   ثٌٛفوثس ثٌٍغ٠ٛز صىضْخ ه٨٨صٙج عذٌ ع٩لجصٙج دٌّثؽعٙج

ثٌــيٞ ًأٜ أْ + أّٚــض١ٓة ّــ١جق ثٌفعــً ٠ٚــٌصذ٠ ٘ــيث ثٌٕــٛ  دطــٌؿ
. أٞ أْ وـً وٍّـز أٚ ؽٍّـز ٌٙـج  ل١ٌٛـز ثٌضضجدعجس ثٌٍغ٠ٛز أفعج٨ أٚ ثٔؾـجٍثس

ـّ ، لٛر ثٔؾج٠ٍز عٍٝ هًٚ ثٌعٌف ث٨ؽضّجعٟ ثٌضعجلـوٞ فـٟ + أّٚض١ٓة ٚأٌ
 ٚهّعـــُ ٘ــيٖ ثٌفىـــٌر وـــيٌه، إٔضــجػ ثٌٍغـــز ِــٓ لذـــً ثٌٌّّــً فـــٟ ثٌّؾضّــع

فج٤فعـجي ثٌٍغ٠ٛـز فْــخ ِـج إٔـجً إ١ٌـٗ ٔمـجه ثٌضوث١ٌٚــز ، ف١ّـج دعـو+ ه٠ىـٌٚة
ّّٓ لٚـو٠ز ِع١، ٟ٘ إًثه٠ز ٕـز عٍـٝ ثٌٌّّـً إ١ٌـٗ أْ ٠ـوًوٙج فـٟ أٞ صضٞـ

إٟجً ثٌٌٖٟ ثٌضفـجعٍٟ ثٌـيٞ ٠ـوِؼ أفعـجي ث٢مـ٠ٌٓ فـٟ ثٌْـ١جق ثٌضٛثٙـٍٟ 
ىٌـه ، عٓ ٠ٌٟك ثٌضعجْٚ فٟ ثٌقٛثً أٚ ثٌّقجهعز ٦ٔضـجػ ثٌنطـجح ث٩ٌّفـك

ـــك هْٚ صفجعـــً صعـــجٟٚٔ  أْ ثٌضٛثٙـــً أٚ إهًثن ثٌمٚـــو ٨ ٠ّىـــٓ أْ ٠ضقمّ
ّْك ِٕ   . 

ٌٕٚ  أْ ثٌفعً ثٌٍغٛٞ ثٌّٖـٌٟٚ ٘ـٛ : ٠ٌٜٚ ٘يث ث ث١ٌْجق ثٌٕفْٟ
ـــز ٚثٌٕفْـــ١ز ـــؼ ثٌقـــج٨س ثٌي١ٕ٘ ـــٝ هِ ـــؤهٞ إٌ ـــيٞ ٠ ٌضٚـــ١ٌ ثٌّمجٙـــو ، ثٌ
 (  1).  ٚثٌٌغذجس فج٨س ِْؤٌٚز عٓ دٌثِؼ ثٌفعً ٚثٌضفجعً

ٚٔنٍ٘ فٟ ث٤م١ٌ إٌٝ أْ ٘يٖ ث٤ٔـٛث  ٚعٍـٝ ٙـع١و ثٌّّجًّـز ٨ 
ــوثمً ٚصضفجعــً ف١ّــج د١ٕٙــج، صٖــضغً دٖــىً ِْــضمً ٘ــيث  ١ٌــؤهٞ وــً، دــً صض

ــٝ صعــّوه فــٟ ثٌنطــجح ٕٚــىٍٗ ّٛ  إٌ ــ ــٗ ٠ذمــٝ ثٌْــ١جق فــٟ ِؾــجي  ثٌضٕ . ٚع١ٍ
ث٦دوث  ث٦ْٔجٟٔ ٘ٛ وً ث٤ؽٛثء ثٌوثم١ٍز ٚثٌنجًؽ١ز ثٌضـٟ أفجٟـش دئٔضـجػ 
ــز ــوثعٟ ِــٓ ظــٌٚف ٚٚٝــع١جس ٚع٩ِــجس ِع١ّٕ ــٕ٘ ث٦د ، ثٌنطــجح / ثٌ

: ِٓ ٌٟفـٟ ثٌضنجٟـخ ٚعٕٚـٌٞ ثٌَِـجْ  ِّغٍز دعٕجٌٙ ثٌع١ٍّز ثٌضٍفر١ز
 .   ٚوً ثٌعٛثًِ ث٨ؽضّجع١ز ثٌّنضٍفز ث٤دعجه، ىجْٚثٌّ

ٚٔقـــٓ ٕ٘ـــج دٚـــوه صق١ٍـــً ظـــجٌ٘ر ؽو٠ـــور فـــٟ ثٌْـــٌه ثٌٌٚثةـــٟ 
ــج ٙــجً ٠عــٌف ثٌّعجٙــٌ ــج أّــٍفٕج ف١ّ ــوًػ وّ  أٚ+ دذ٩غــز ثٌْــٌهة . صٕ

٨ أْ ٔأمـي ثٌمجعـور ثٌذ٩غ١ـز ، ثٌضـٟ صْـضنٍ٘ ِـٓ ثٌـٕ٘+ د٩غز ثٌّْزة
ٕجّـذٙج ِـٓ عذـجًثس ِٚعـجٟٔ ثٌؾجَ٘ر ٔضؾـٛي فـٟ ثٌـّٕ٘ دـجفغ١ٓ عـٓ ِـج ٠

ــجي ــز أٚ ثٌن١ ، )ثٌضٖــذ١ٗ صىٌّــٙج أوغــٌ عٍــٝ غــٌثً ِنضٍــ  ثٌٚــًٛ ثٌذ١ج١ٔ
 .   ٚثٌّؾجٍثس(، ثٌىٕج٠جس، ث٨ّضعجًر

ــك دجٌْــٌه ثٌٌٚثةــٟ فئٕٔــج ّــٕضٛمٝ ثٌذقــظ عــٓ ، ٤ْٚ ثٌقــو٠ظ ٠ضعٍّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 24ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ : ٠ٕرٌ (1) 
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ٚصقو٠ــو أعــٌ ثٌْــ١جق ثٌنــجًؽٟ فــٟ مٍــك ، ِرــجٌ٘ د٩غضــٗ ِــٓ ثٌــوثمً
ٚثٌضــٟ صضقــوه عذــٌ صٍــه + ّــّجسة ٌضــٟ ْٔــ١ّٙجٚث، ِنضٍــ  ٘ــيٖ ثٌّرــجٌ٘

ّْور فٟ ِٖج٘و ٌّه٠ز ِضضج١ٌـز عٍـٝ  ثًٌٚٛ ثٌضؾ٠ٌو٠ز دٛثّطز ثٌضن١١ً ِؾ
دجعضذـجً أْ ثٌْـٌه إٔؾـجٍ غ١ـٌ ٌِةـٟ ٠ٖـىً ، ِوثً ثٌعًّ ثٌمٟٚٚ وىـً

ــز صضؾــّوه دٖــىً ِْــضٌّ ــٝ ِــج ٙــًٛر ى١ٕ٘ ــج ، دّعٕ ــأع١ٌ ل١ّٙ ــٌ ِــٓ ص فضغ١
ثٌْـٌه٠ز صٛظـ  ٌٍض١١ّـَ عّـج ّـٛث٘ج . فجٌْـّز/أٚ ثٌٚـًٛر  ثٌؾّج١ٌز ويٌه

ف١ظ ْٔضٖـ  ه٨ٌـز ، ِٓ إٔٙجف ثًٌٚٛ ثٌذ٩غ١ز فٟ ثٌٖعٌ ٚثٌٕغٌ ثٌفٕٟ
ٚوـيث ٚظجةفٙـج ثٌضعذ٠ٌ١ـز ٚثٌضأع٠ٌ١ـز ِـٓ مـ٩ي ، ثًٌٚٛر ثٌذٕجة١ز ٚثٌؾّج١ٌز

. ٚ٘ىيث فجًٌٚٛر فـٟ ثٌمٚـ٘  ع٩لضٙج ثٌرجٌ٘ر دجٌؾِٕ ثٌيٞ صٕضّٟ إ١ٌٗ
ـــج٨مضَثي ٚثٌض ـــَ د ـــَ ثٌٚـــًٛ ، ىغ١ـــ  ٚث٠٦قـــجءثٌمٚـــ١ٌر صض١ّّ د١ّٕـــج صض١ّّ

ــز دــجٌضٛصٌ ٚثٌضّو٠ــو ٚث٨ّضٌّــجي ثٌٛٙــفٟ ٚثٌّٖــٙوٞ ٚصنضٍــ  ، ثٌٌٚثة١
ـــضوعجء  ـــً ٚثّ ـــضذطجْ ثٌفع ـــٟ ثّ ـــ١ّٕجة١ز ف دجٌٞـــًٌٚر عـــٓ ثٌٚـــًٛر ثٌْ

. دج٦ٝـجفز إٌـٝ  ثٌّؤعٌثس ثٌذ٠ٌٚز ٚثٌّْع١ز ِٓ فٌوز ٚإٝـجءر ٚمٍف١ـز
 (  1).  ثًٌٚٛر فٟ ثٌقىج٠ز ثٌٖعذ١ز ٚثٌّمجِز ٚثٌنذٌ

فجٌّمٚٛه دذ٩غز ثٌٌْه / ًٙٛر ثٌٌْه٠ز فٟ ثٌذ٩غز ثٌّضؾـوهر ِـع 
٠موَ ٌٕج ل١ّـج د١ج١ٔـز ؽو٠ـور ِٚغـج٠ٌر وّـج ٠ٕـٛ  ٠ّٚٛـع ِـٓ ، وً ٔ٘ ؽو٠و

ر ِنضٌلج أفك ثٔضرـجً ثٌمـجًا ثٌـيٞ ٨ ٠مذـً  ٌّ آفجق ث٤هثء ثٌؾّجٌٟ فٟ وً ِ
ثع١ــز ٚدجٌضــجٌٟ ثٌغجدضــز عذــٌ ٔٚــٛٗ إدو، دجٌٚــًٛ ثٌؾــجَ٘ر ٚثٌّضىــًٌر

ــور ــٟ ، عو٠ ــٟ ف ــو  ثٌٌٚثة ــز ٌٍّذ ــجس ثٌضٚــ٠ٌ٠ٛز ثٌيثص١ ــج صرٙــٌ ث٦ِىجٔ ٕ٘ٚ
، ث٨ٕــضغجي عٍــٝ ثٌٍغــز دىــً ٟجلجصٙــج ٝــّٓ فٞــجء ثٌــٕ٘ ثٌٌٚثةــٟ ثٌٛثفــو
، ٚدجٌضجٌٟ فىً ًٚث٠ـز صض١ّّـَ دّؾّٛعـز ِـٓ ثٌٚـًٛ ثٌْـٌه٠ز ثٌنجٙـز دٙـج

. ٚ٘ىـيث ٔىـْٛ إٍثء د٩غـجس ًٚثة١ـز  ٚصضّضع ويٌه دذ٩غز ٌّه٘ج ثٌنجٗ
 (  2) +١ٌِّج٠ٓة نضٍفز وّج ى٘خ إٌٝ ىٌه ثٌٕجلوِ

ٌمو أٙذـ دٛثّع ثٌمجًا ث١ٌَٛ أْ ١ّ٠َّ دـ١ٓ ِْـجًثس ٔٛع١ـز ٌٍىضجدـز 
ٚأْ ٠ٚــٕ  ْٔــ١ؾٙج ثٌضٚــ٠ٌٛٞ ثٔط٩لــج ِــٓ ثٌمٛثعــو ثٌقْــ١ز ، ثٌٌٚثة١ــز

ٚثفضٌثَ ٔرـجَ ثٌمـٛي ثٌعـجَ ، ٚثٌضؾ٠ٌو٠ز ٌضٖغ١ً ثٌٍغز هثمً ثٌٕ٘ ثٌٌٚثةٟ
١ٌم  عٓ ص١ٕٚفجس ِغً د٩غـز صٖـ٠ٌق١ز ،   ٔفْٗدّج ٠مض١ٞٗ أٍّٛح ثٌٕٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف ثٌـو٠ٓ ِجؽـو١ٌٚ : ٠ٕرٌـ (1)  ـز ٚثٌْـ١ّٕج، ٌٕٓـ ّٚ ه٠ز فـٟ ثٌٌٚث٠ـز ٚثٌم ًر ثٌْـٌـ ًثس ، ثٌٚٛـ ِٕٖـٛـ

   . 71ـ  3ٗ ٗ ، 4171، ثٌؾَثةٌ/د١ٌٚس، ث٨مض٩ف/ثٌوثً ثٌعٌد١ز ٔجٌْٕٚ
 (2) Voir : J . P Sermain, Rhétorique et roman ou 18 eme, Fondation, Paris, 

4112 .  
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. فجٌٌٚث٠ـز دضى٠ٕٛٙـج ثٌّعمـو ٚصٌو١ذٙـج  أٚ د٩غز ٕي٠ًز أٚ د٩غز ثٖٔطج٠ًز
ٚثٌّْـجًثس ، صٖـًّ عٍـٝ ِْـجًثس ّـٌه٠ز ِٕٙـج ثٌّْـجً ث٦ٟـجً، ثٌّضعوه
ــؤٌٟر ٚثٌٚــًٛ ثٌٖــع٠ٌز ىثس ثٌطــجدع ثٌْــٌهٞ ثٌضــٟ صــأصٟ وّؾــٌه ، ثٌّ

. وّـج  ّـضعجًثس ّـٌه٠ز وذـٌٜ ٚٙـغٌٜصٖذ١ٙجس ؽَة١ز أٚ عٍـٝ ٕـىً ث
، أْ ثٌع٩لجس د١ٓ ِىٛٔجس ثٌٌٚث٠ز غجٌذج ِج صمَٛ عٍـٝ ث٨ٖٔـطجً ٚثٌضفجعـً
ه ثٌضؾـجًٚ ثٌٚـٌف ففـٟ ثٌٌٚث٠ـز ٔؾـو أْ ثٌىـً ثٌـو٨ٌٟ أوغـٌ  ٌّ ٨ عٍٝ ِؾ

وّج أْ ثٌو٨ٌز ثٌضٟ ٠ُقٛٞ دٙج ثٌىـً لـو صىـْٛ ِقضـٛثرً ، ِٓ ِؾّٛ  أؽَثةٗ
 .   ءفٟ ؽَء ِع١ٓ أٚ دعٜ ث٤ؽَث

 ٠ـــٛفٟ ِفٙـــَٛ ث٨ٖٔـــطجً ثٌٌٚثةـــٟ ثٌـــيٞ ثلضٌفـــٗ ثٌٕجلـــو ثٌّغٌدـــٟ
ِـٓ ، ٘ـٟ د٩غـز ٔٛع١ـز، عٍٝ أْ د٩غز ثٌٌْه ثٌٌٚثةٟ+ أفّو ث١ٌذًٛٞة

مــ٩ي دقغٙــج ثٌــوثةُ عــٓ ثٌٚــًٛ ثٌى١ٍــز ٚثٌؾَة١ــز ثٌضــٟ ٠قفــً دٙــج ثٌــٕ٘ 
( 1).  دجعضذجً٘ج ِقى١جس ٌٙج ٟجدع مجٗ عٍٝ ثٌّْـض١٠ٛٓ ثٌذٕـجةٟ ٚثٌـو٨ٌٟ

ـــجًدض١ٓإْ ثٌ ـــٝ ث٨ّـــضتٕجُ دجٌّم ــــ إٌ ـــز ث٨ٖٔـــطج٠ًز صطّ ـــز ، ّمجًد ِمجًد
ث٨ْٔــــؾجَ ثٌــــو٨ٌٟ ِٚمجًدــــز ثٌضعوه٠ــــز ٨ٚ ٔٙجة١ــــز ثٌضأ٠ٚــــً أٞ ثٌضفى١ــــه 
ٚثٌضٖرٟ ٌٍذقظ عٓ ّٔجىػ ث٨مض٩ف فٟ عّك ثٌضّجعـً دٛثّـطز صٛظ١ـ  

ـــج ٚثٌٖـــٛثةخ ـــٝ ث٨ٖٔـــطجً ( 2).  ثٌذمج٠ عٍّـــج أْ ٘ـــيٖ ثٌرـــجٌ٘ر ثٌمجةّـــز عٍ
ـــض٩فُ ثٌ ـــز ٚثٌ ـــز ثٌعجِ ـــيٌه ثٌٕر٠ٌ ـــٛؽٟ ٚو ّْـــضٛفجرِٓ ثٌّؾـــج١ٌٓ ثٌذ١ٌٛ

٥ٌْٔجق ثٌضٟ صٞذ٠ فٌوز ثٌضىـْٛ ٚثٌضطـًٛ دجعضّـجه ثٌرـٛثٌ٘ ثٌٚـغٌٜ 
 .   ٚثٌىذٌٜ

ٚفٟ ٔفِ ث١ٌْجق ْٔـّؾً ٔٛعـج ِـٓ ثٌضعـجٌك فـٟ فمـً ثٌٍْـج١ٔجس دـ١ٓ 
٠قضـٛٞ عٍـٝ ، ٚوأْ ثٌّعٕـٝ ٚ٘ـٛ أفـو أدعـجه ثٌٍغـز، ثٌّعٕٝ ٚثٌذ١ٕز ثٌٍغ٠ٛز

.  ثٖٔــطجًث ٌٍّٕرِٛــز ثٌٍغ٠ٛــز دأوٍّٙــج، ِىٛٔــج دــيٌه، ثٌٍغــز ٔفــِ د١ٕــجس
ثٌـيٞ ٠مٚـو ، ٚٔىْٛ دٙيث ثٌٚوه أِجَ ٔٛ  ِٓ ث٦ّمجٟ ثٌّؾجٍٞ ثٌٌّّـً

 (  3). ثٌٍغز فٟ ١ٌّٕٛضٙج ثٔط٩لج ِٓ أفو أؽَثةٙج

ــً ثٌٕجلــو ثٌٌّٚــٟ ّٚ ؽّج١ٌــز ة فــٟ ِؤٌفــٗ+ ١ِنجة١ـً دــجمض١ٓة وّـج ف
ــز ــز ثٌٌٚث٠ ــٗ ٌ( 4) +ٚٔر٠ٌ ــجء صق١ٍٍ  unités stylistiquesٍٛفــوثس ث٤ّــٍٛد١ز أعٕ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـٌـ (1)  ًٞ : ٠ٕر ـٛـ ــو ثٌذ١ ــ، أفّ ــز// ثٌضى ــز ثٌعٌد١ ــٟ ثٌٌٚث٠ ْ ٚث٨ٕــضغجيف ــع ، ّٛ وز ثٌٕٖـٌـ ٚثٌض٠ٍٛ ٕـٌـ
   . 07ٗ ، 411، 7ٟ، ثٌوثً ثٌذ١ٞجء، ثٌّوثًُ

   . 04ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
   . 03ٗ ، ٔفْٗ (3) 
   . 22ـ  21ٗ ٗ ، ؽّج١ٌز ٚٔر٠ٌز ثٌٌٚث٠ز،، ١ِنجة١ً دجمض١ٓ (4) 
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ف١ـظ ٨ ، ثٌّضٕجفٌر ثٌضٟ صّضَػ ف١ّـج د١ٕٙـج صقـش صـأع١ٌ ٚفـور أّـٍٛد١ز ع١ٍـج
ــأٞ ٚفــور ِــٓ ثٌٛفــوثس ثٌٚــغٌٜ ثٌٌّصذطــز دجٌٛفــور  ــجًْ د ٠ّىــٓ أْ صم

)دجمض١ٓ( عٓ ثٌضعوه ثٌٍغـٛٞ فـٟ هثةـٌر  . ٚلو هّعُ ٘يث ثٌضّٛؽٗ دقوع١ٗ ثٌع١ٍج
١ج ِٛٝقج أْ وً ٌغـز هثمـً ثٌضعوه٠ـز ثٌٍغ٠ٛـز صعىـِ ثٌٛفور ث٤ٍّٛد١ز ثٌعٍ
ــجٚح، دط٠ٌمضٙــج ثٌنجٙــز ــج ثٌّٛؽٙــز دجٌضٕ ــً ثٌٌّث٠ ــج ٙــغ١ٌث ِــٓ ، ِغ ًوٕ

ٚعٕـــوِج صـــٌغُ عٍـــٝ ثّضىٖـــجف ٚٝـــذ٠ ِـــج ًٚثء ث٨ٔعىجّـــجس ، ثٌعـــجٌُ
ــز  ــٌ ْٕــجعز  réfraction/réfracterثٌّضذجهٌ ــج أوغ ــج صعىــِ عجٌّ ــئْ ٘ــيٖ ثٌٌّث٠ ف

أوغـٌ صٕٛعـج ِـٓ ثٌعـجٌُ ثٌـيٞ صعىْـٗ ٌغـز ، ثسِضعوه ثٌّْض٠ٛجس ٚثٌّٕرـًٛ
فـٟ ٌٟفـٗ ٌّفٙـَٛ + ٌّٛـ١جٔغٌٛوِجْة ٚويٌه فعـً( 1) ٌِآر ٚثفور، ٚثفور

ـغ٠ٌز( ًج٠ز ثٌعجٌُ فـٟ ث٤عّـجي ث٤هد١ـز ٚثٌفٍْـف١ز ثٌى١ٍـز ٚثٌٖـي٠ًز ّٚ ، )ثٌ
)أّــٍٛدٟ( هْٚ ٚٝــعٗ فــٟ  ف١ــظ ٨ ٠ّىــٓ صقو٠ــو ص١ّــز أٚ عٕٚــٌ ٕــىٍٟ

ِٚٓ عُ فىً عٕٚـٌ فـٟ ثٌـٕ٘ ، أٚ ثٌفٍْفٟ ع٩لضٗ ِع و١ٍز ثٌعًّ ث٤هدٟ
 .   ٠ضّٞٓ ثٌى١ٍز ثٌضٟ ١ٌِ ٌيٌه ثٌعٌٕٚ إ٨ أفو صؾ١ٍجصٙج ثٌنجٙز

ٚ٘ىــــيث صْــــضف١و ثٌّمجًدــــز ث٨ٖٔــــطج٠ًز ِــــٓ ثٌٕرــــ٠ٌض١ٓ ثٌضفجع١ٍــــز 
 Claude+ وٍٛههٕٚـٟة ثٌـيٞ ٚظّفـٗ+ ثٌذمج٠ـجة ِمضٌفـز ِفٙـَٛ، ٚثٌضفى١ى١ز

duchet ٕ٘ــٗ صىــْٛ ثٌــٕ٘/ ِؤّْــز ثٌــ ــٛه ة . ٠ٚمٚــو 7301 ،فــٟ وضجد وٍ
دـجٌٌغُ ِـٓ ٚلٛعٙـج فـٟ ، ٕ٘ج ثٌعٕجٌٙ ثٌضٟ ٨ ٠ٍضفش إ١ٌٙج ثٌٕ٘+ هٕٟٚ

ٚ٘ــٛ ىٌــه ثٌْٕــ١ؼ ِــٓ ، دجعضذجً٘ــج ٔٚــج، هثةــٌر ثٌذ٩غــز ثٌٕٛع١ــز ٌٌٍٚث٠ــز
ثٌىٍّجس ثٌضٟ ٠ـٌصذ٠ دعٞـٙج دـذعٜ ٚ٘ـٛ ثٌْـجفز ىثصٙـج ثٌضـٟ ٠ضٚـً ف١ٙـج 

ــجًجٖ ــٕ٘ ٚل ــوه ثٌّعــجٟٔ، ٙــجفخ ثٌ ــجةُٚ٘ــٛ ، فٙــٛ فٞــجء ِضع ، ٔرــجَ ل
ــ١ٓ  ــجء د ــُ ٚث٨ٔضم ــج ثٌقى ــجس لٛثِٙ ــٓ ثٌٛظــجة  ِــٓ مــ٩ي ع١ٍّ ــع ِ ّّ ٚصؾ

ىٌه أْ ٌوٜ ِٕضؼ ثٌٕ٘ أ٠ٌٛٚز ث٨مض١ـجً دـ١ٓ ِؾّٛعـز ( 2).  عٕجٌٙ ثٌٍغز
، ِـــٓ ثٌعٕجٙـــٌ ٚثٌٍغ٠ٛـــز ٚثٌـــو٨٨س ٚثٌٚـــًٛ ٚثٌّؾـــجٍثس ثٌّطٌٚفـــز

 . ٚدعــو ىٌــه ٦عــجهر صٖــى١ً ٔٚــٗ ٚفــك م١جًثصــٗ ثٌٕفْــ١ز ٚثٌف١ٕــز ثٌنجٙــز
ٚثٌّضجفــز ٌمــٌثءر ٘ــيث ثٌــٕ٘ ِــٓ ، ٠ىــْٛ ٌٍّضٍمــٟ فــج٨س ثٌضأ٠ٚــً ثٌّضعــّوهر

ــّوَ ، ٍٚث٠ــجٖ ثٌنجٙــز ٚثٌيثص١ــز أ٠ٞــج ٌٚىــٓ ٝــّٓ ّــ١جلجس ثٌــٕ٘ ثٌضــٟ صم
ٚدجعضذـجً أْ ثٌـٕ٘ ، ثٌضج٠ًن١ز ٚثٌّىج١ٔز ٚث٨ؽضّجع١ز، ثلضٌثفجصٙج ث١ٌْجل١ز

لفـج عٍـٝ ف١ىـْٛ ثٌفٙـُ ِضٛ، ٕىً ٌغٛٞ فئْ ثٌٍغز دوًٚ٘ج ظجٌ٘ر ثؽضّجع١ز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 440ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
س : ٠ٕرـٌـ (2)  ٘ ٚثٌنطــجح ٚث٦ؽــ، هٞ دٛؽٌثٔــو ًٚدـٌـ ، عــجٌُ ثٌىضــخ، صّــجَ فْــجْ : صـٌـ، ٌثءثٌـٕـ

   . 2ٗ ، 7332، ثٌمجٌ٘ر
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فجٌْـ١جق ٘ـٛ ث٦ٟـجً ( 1). ثٌٕرٌ إٌٝ ثٌى٩َ فٟ ٝٛء ث١ٌْجق ثٌيٞ ٚؽو ف١ـٗ
، ثٌعـــجَ ثٌـــيٞ صٕـــضرُ ف١ـــٗ عٕجٙـــٌ ثٌـــٕ٘ ٚٚفوثصـــٗ ثٌٍغ٠ٛـــز ٚث٤ّـــٍٛد١ز

ٚثٌذ١تـز ثٌٍغ٠ٛـز ، ٚثٌّم١جُ ثٌيٞ صضًٚ دٛثّطضٗ ثٌؾًّ ف١ّج د١ٕٙج ٚصضٌثد٠
ــوّ  ــٟ ٠م ــز ثٌض ــٟ صٌعــٝ ِؾّــٛ  ثٌعٕجٙــٌ ثٌّعٌف١ ــز ثٌض ــٕ٘ ٚثٌضوث١ٌٚ ِٙج ثٌ

فـ٩ ٠فٙـُ ؽـَء ، ٚ٘ٛ ثًٌٚٛر ثٌى١ٍز ثٌضٟ صٕضرُ ثًٌٚٛر ثٌؾَة١ز، ٌٍمجًا
 (  2). إ٨ فٟ ِٛلعٗ ِٓ ثٌىً

ٚع١ٍٗ فئىث وجْ ثٌمجًا / ثٌّضٍمٟ ٘ٛ ِقـًٛ ثٌـٕ٘ ث٤ّـجُ دجٌْٕـذز 
فئْ ث١ٌْجق ٘ٛ ههمجًٟـز ثٌضٍمـٟهه ثٌضـٟ ٨ دـو ِٕٙـج ، ٌّٕضؾٗ فضٝ لذً إٔضجؽٗ
ٌضقو٠ــو ، ٚثمضــٌثق فؾجدــٗ ٚثٌضٚــجعو فــٟ آفجلــٗ ،ٌمــٌثءر ثٌّٕــضؼ ث٦دــوثعٟ

ـــٟ ثّـــضٙوفش صٖـــى١ً ، ِْـــجًثصٗ ـــٗ ثٌْـــ١ّ١جة١ز ثٌض ـــع ِٕجدعـــٗ ٚع٩ِجص ٚصضذ
 (  3).  ِْجًثصٗ ثٌف١ٕز ٚثٌو١ٌ٨ز ٌٍٛٙٛي ٌىٕٙٗ ِٚمضٌفجس فًٖٞٛ

ــــز ــــ١ىٓ ثٌٌٚث٠ ــــٌهٞ ٌٚ ــــجٌٕ٘ ثٌْ ــــو مجٙــــ١ز ، ف ــــج ٠عضّ ــــج ِ غجٌذ
ٕفؾــٌ ِــٓ ثٌــوثمً ١ٌطٍــك فــٟ ثٌــو٨٨س ٚثٌّعــجٟٔ ف١ــظ focalisation٠ثٌضذت١ــٌ

ـــجٟٔ  ـــجق ثٌّع ـــٟ أعّ ـــز ف ـــٌ ثٌمجٟع ـــز غ١ ـــج٨س ثٌضأ١ٍ٠ٚ ـــٓ ث٨فضّ ـــو ِ ثٌعو٠
٘ـٟ أٔـٗ ٠ّـٕـ ثٌّضٍمـٟ ، . فأدٌٍ ل١ّز ٌٍٕ٘ ثٌٌْهٞ ثٌّْضو٠ٌر ٚثٌّضفٌعز

 (  4). ف٠ٌز وذ١ٌر فٟ إ٩ٟق ٖٔجٟ ثٌّن١ٍز ٌضًٚٛ أدعجهٖ ثٌّنضٍفز

 بهث٤خرٔظٜواد ثالؿخ أَُخ/اَُوك ك٢ ثؼ٘ اُوٝا٣بد أُـ  : 
ــج٠ًنٟ هًٚث  ٠ٍعــخ ثٌْــ١جق ثٌنجًؽٟ/ث٨ؽضّــجعٟ ٚثٌقٞــجًٞ ٚثٌض
ِّٙج فٟ صىْٛ ثًٌٚٛ ثٌٌْه٠ز وٛفوثس ع١ٍج أٚ وذـٌٜ ٚثٖٔـطجً٘ج عذـٌ 

ٚىٌـه دْـذخ ، ِنضٍ  ثٌّٖج٘و ثٌٌْه٠ز ٌٍٕ٘ ثٌٌٚثةٟ وٛفـوثس ٙـغٌٜ
وضـوثمٍٙج أٞ ثٌع٩لـز دـجٌٕ٘ ثٌٌٚثةـٟ فـٟ ، صوثمً ع٩لـز ثٌّؤٌـ  دـجٌٛثلع

، ف١ـظ ٠ٕؾـَ مطجدـٗ ِقضـٜٛ فـٟ ثٌـٕ٘ وّٕضـٛػ،   ٨ٚٚع١ٗٚعٟ ثٌّؤٌ
إْ ٘ــيث ثٌضْــجٚق ، ٚثٌــيٞ ٠ضْــجٚق فــٟ ثٌٛلــش ٔفْــٗ عٍــٝ ثٌٛثلــع ٚثٌــٕ٘

ي ، ٠ٌٟٚمز ِّجًّضٗ ٘ٛ ِج ٠قوه ًٙٛر ثٌىضجدز ٚوـً صق٨ٛصٙـج ّٛ وّـج ٠ضقـ
عٍّـج ( 5). ثٌٕ٘ دوًٖٚ فٟ ع٩لضٗ ِع ثٌٛثلـع ثٌعـجَ ثٌـيٞ ٠ْـ١ٌ فـٟ ِؾـٌثٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثْٚ ٚػ (1)  ي . ؽ١ٍ١جْ دٌـ ، ِقّـو ٌطفـٟ ثٌٌَط١ٕـٟ ١ٌِٕٚـ ثٌض٠ٌىـٟ : صٌؽّـز، صق١ٍـً ثٌنطـجح، دٛـ

   . 7331، ث٠ٌٌجٛ، ؽجِعز ثٌٍّه ّعٛه
   . 11ٗ ، 4177، هِٖك، ١ٕٜٔٛ، ثٌّعٕٝ مجًػ ثٌٕ٘، فجّٟز ث١ٌٖوٞ : ٠ٕرٌ (2) 
   . 24ٗ ، ٔفْٗثٌٌّؽع  (3) 
  . 74ٗ ، 4112، د١ٌٚس، ثٌّؤّْز ثٌعٌد١ز، ّقٌ ثٌٕ٘، ِقّو ٙجدٌ عذ١و (4) 
ه ثٌٌٚةــٟ فــٟ وضــخ، ّــع١و ٠مطــ١ٓ : ٠ٕرـٌـ (5)  ه : أّــج١ٌخ ثٌْـٌـ ، ثٌٌٚث٠ــز ثٌعٌد١ــز ِّٚىٕــجس ثٌْـٌـ
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أْ ٠ّغــً ثٌّؾضّــع ثٌّقٍــٟ ٌٍّذــو  أٚ ثٌّؾضّــع ثٌعــجَ  أْ ٘ــيث ثٌٛثلــع ٠ّىــٓ
ٔــز ، وــأْ ٠ىــْٛ عج١ٌّــج أٚ عٌد١ــج أٚ ِغجًد١ــج ّٚ ّٛ  ثٌّو ٠ٚذــوٚ ِــٓ مــ٩ي صٕــ

أْ ثٌْــ١جق ثٌنــجًؽٟ أعّــٌ دٖــىً ٚثٝـــ فــٟ مٍـــك ، ثٌضــٟ ٚلفٕــج عٕــو٘ج
ــز ىثس ث٤دعــجه ث٨ٖٔــطج٠ًز  ــز ثٌى١ٍ ِؾّٛعــز ِــٓ ثًٌٚٛ/ثٌْــّجس ثٌذ٩غ١

عــز ٚثٌىغ١فــز ّٛ  ٚ+: ةّــ١ور ثٌّمــجَ ج ّضٛٝــقٗ ثٌٕٚــٛٗ ث٢ص١ــزوّــ، ثٌّضٕ
ــــش ث٤ٔوٌْــــٟة ــــز+ ثٌذ١ ةٌٛثّــــ١ٕٟ + ٕــــٌفجس دقــــٌ ثٌٖــــّجية ًٚٚث٠

 .   ة٤فّو ثٌّو٠ٕٟ++ ثٌؾٕجٍرةٚ، ث٤عٌػ+

ٌمــو فــجٚي ثٌٌٚثةــٟ ثٌّغــجًدٟ صمــو٠ُ ؽَة١ــجس مطجدــٗ عذــٌ ِنضٍــ  
دٙوف صٖى١ً ٔرجَ ٙـًٛٞ صضؾـجِٔ فـٟ هثمٍـٗ ثٌـوٚثي ، ثٌّٖج٘و ثٌٌْه٠ز

فٟ صؾ١ْو ثٌّعٕٝ دٛثّطز ثدضوث  فعج١ٌجس ٚظ١ف١ـز ؽو٠ـور ٌٍمٛثعـو ثٌٌٚثة١ز 
ــجِٟ أٚ ثٌنــجًؽٟ ــأع١ٌ وــً ِــٓ ثٌْــ١جق ثٌٕٚــٟ ٚثٌْــ١جق ثٌّم ــز دض ، ثٌذ١ج١ٔ

 (  1).  ٚدضجٌٟ ص١ّٛع آفجق ث٤هثء ثٌؾّجٌٟ ١ٌٚ  ثٌّٖجدٙز ٚثٌّؾجًٚر

 :  ـ ثالؿخ أٌُبٕ ًٝضبكزٚ 1

ــٟ ــجس ثٌنطــجح ثٌٌٚثة ــٌٍ ِىٛٔ ــٓ أد ــجْ ِ ــٌ ثٌّى ــٗ  ٠عضذ ــٟ ع٩لجص ف
ٔــجس ث٤مــٌٜ ّٛ عــز دذــجلٟ ثٌّى ّٛ ف١ــظ ٌــُ ٠ذــك ِؾــٌه إٟــجً ؽغٌثفــٟ ، ثٌّضٕ

. ٚإّٔـج  صضقٌن ف١ٗ ِؾّٛ  ثٌٖنٛٗ ثٌقىجة١ز عذـٌ ِْـجً أفـوثط ِع١ّٕـز
أٝــقٝ ِـــٓ أوغــٌ ثٌْـــّجس ثٌؾّج١ٌـــز ثٌضــٟ صْـــُٙ فــٟ صىغ١ـــ  ثٌٍقرـــجس 
ثٌٖـــع٠ًٛز ِٖـــىٍز ٘جٌـــز ٙـــ٠ًٛز صضؾـــجٍٚ ثٌقـــوط ثٌعـــجًٛ ٚثٌّٛلـــ  

ر ثٌضؾ٠ٌـو ٚثٌضىغ١ـ  ثٌٚـًٛٞ ىٞ ثٌمـوًر ثٌعج١ٌـز عٍـٝ فض، ثٌعجدٌ ّٛ ّٕقٙج ل
 (  2) ثمضَثي ِوًثس ثٌضفجعً ث٦ْٔجٟٔ

ـــز  ـــز ثٌّغجًد١ ـــوعٟ ثٌٌٚث٠ ـــٓ ِذ ـــو ِ ـــٕٙؼ ّـــجً ثٌعو٠ ـــٝ ٘ـــيث ثٌ ٚعٍ
ٌّ ، ٠عـــٟ، عٕـــوِج ثعضذـــٌٖٚ وىـــجةٓ فـــٟ، ثٌّعجٙـــٌر ٠ٕطـــك ، ٠ْـــّع، ٠ٞـــ

ٌقجٝــٌ ٠ٚضأّــطٌ أف١جٔــج ٠ٚض٩ٕــٟ دــ١ٓ ثٌٛثلــع ٚثٌقٍــُ ٚدــ١ٓ ثٌّجٝــٟ ٚث
ــُٛ٘ فضــٝ ٨ ٔىــجه ـ ومــٌثء ـ ث٦ِْــجن ، ٚدــ١ٓ ثٌّّىــٓ ٚثٌّْــضق١ً أٚ ثٌ

وـــجٌغّٛٛ ، ٚ٘ـــيث ِـــج أّهٜ إٌـــٝ ًدـــ٠ ثٌّىـــجْ دٚـــًٛ عو٠ـــور، دقـــوٚهٖ
 .   ٚثٌفٛٝٝ ٚعوَ ث٨ْٔؾجَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 731ٗ ، 4ػ، 4113، 7ٟ، ثٌى٠ٛش، ثٌّؾٍِ ثٌٟٕٟٛ ٌٍغمجفز ٚثٌفْٕٛ ٚث٢هثح

   . 75ٗ ، ثًٌٚٛر ثٌٌْه٠ز، ١ٌٌٕٚٓف ثٌو٠ٓ ِجؽو (1) 
٠ٓ، ًٚث٠ــز ثٌّو٠ٕــز ِٚو٠ٕــز ثٌٌٚث٠ــز، ؽــجْ إ٠ــ  صجه١٠ــٗ (2)  ْ ثٌعٖـٌـ ٓ وضــجح ثٌٌٚث٠ــز فــٟ ثٌمـٌـ ، ٝـّـ

٠ز ثٌعجِـز ٌٍىضـجح، ِقّـو م١ٌـ ثٌذمـجعٟ : صقم١ك ـ  33ٗ ٗ ، 7332، ثٌمـجٌ٘ر، ث١ٌٙتـز ثٌٌّٚـ

735 .   
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 :  ـ املكاى يتكّمص شخصًُ الصاعس والسازد 1ـ  1

، هًٚ ثٌٖنٚـ١ز ثٌقىجة١ـز ثٌّضىٍّـز+ ثٌؾٕجٍرة أمي ثٌّىجْ فٟ ٔ٘
ُِقــجًٚث إفــوٜ ثٌٖنٚــ١جسفٚــج ٠ْٚــٌه ِــج فــوط أٚ ِــج ، ً ٠ذــو  ٕــعٌث 

ٚوأْ دجٌْـجًه ثٌقم١مٟ/ثٌّؤٌـ  ثٌٞـّٕٟ ، ٠ّىٓ أْ ٠قوط فٟ ٘يٖ ثٌّو٠ٕز
ف١ُٕطــك ثٌّىــجْ ٤ْ ٔفْــٗ ٝــجلش دّــج ٘ــٛ مــجًػ ، ٠ْــضؾوٞ ف٠ٌــز أوغــٌ

ّٛٛ ثٌّىجْ إىْ عٕٙج : ث٦ْٔجْ ثٌيٞ ٠ع١ٔ إفذجٟجس عٍـٝ أوغـٌ ِـٓ  . ٠ع
ف١طــٌق أدــٛثح ثٌّقرــًٛثس ٚوــً ، ِــٓ ؽ١ّــع ثٌٕــٛثفٟٚثٌّم١ّــو ، ِْــضٜٛ

: ؽذـــجي ثٌٖـــج٠ٚز عــــٓ  . صىٖــــ  ِـــغ٩ ثٌّٛٝـــٛعجس ثٌّْـــىٛس عٕٙـــج
 :   فٟ لجٌخ ٕعٌٞ ِؤعٌ+ عٍٟة ِٖجعٌ٘ج صؾجٖ ٕن١ٚز

 ، ههٌى١ٍٕج ِْجفز
 ٌٚٗ وً ثٌّْجفجس

 أصٍِّ أوضجف ثٌؾذجي
 ٚأفٞٓ أٌّثً ثٌقمٛي
 صٕضفٜ ثٌذ٩ه عٍٝ ىوـٌٖ
 (  1).  ٍّجّزٚصْض١مع ِٓ ٘ؾعضٙج ّؾ

دٙـوف ثٌضٛثٙـً دـ١ٓ ، ٘ىيث ٙجًس ؽذجي ثٌٖج٠ٚز / ثٌّىـجْ ٕـجعٌث
٤ْ ثٌضٛثٙــً ثٌقم١مــٟ/ ث٦ْٔــجٟٔ/ ثٌذٖــٌٞ وّــج ٠ذــٌٍٖ ، ِنضٍــ  ث٤ِىٕــز

أٝــــقٝ ؽــــًَء ِــــٓ ثٌّٛوــــخ ثٌؾٕــــجةَٞ ٌٍّو٠ٕــــز ، ثٌْـــ١جق ث٨ؽضّــــجعٟ
 .   ثٌْٛهثء

 :  ـ  املكاى والصىزَ الىطو/الراصسَ 2ـ  1

ن ف١ـٗ ث٤فـوثط ٚثٌٖـنٛٗ ثٌّضىٍّـز ثٌّىجْ ٘ٛ ثٌفٞجء  ٌّ ثٌيٞ صضق
، فٟ ثٌٌٚث٠ز ثٌضٟ صم  عٍٝ ٌِؽع١ز ث١ٌْجق ّٛثء أوجْ ٔف١ْج أٚ ثؽضّجع١ـج

 ٚ٘ـيٖ ث٤ٟـٌ صىٖـ  عٕٙـج ًٚث٠ـز، ففٟ ثٌّىجْ ٠ع١ٔ ثٌٌّء ٠ٚضيّوٌ ٠ٚقٍُ
ف١ـــظ صٌٙـــو ٌٕـــج ( 2).  ةٌٛثّـــ١ٕٟ ث٤عـــٌػ++ ٕـــٌفجس دقـــٌ ثٌٖـــّجية

دــ١ٓ ، يٞ ٠عـ١ٔ فجٌــز ٔفْــ١ز ِضٚــجًعزثٌٌٚث٠ـز ٙــًٛر ثٌْــجًه/ثٌىجصخ ثٌــ
)ٌٕ٘ٛـوث( ِٚىجْ/ثٌٟٛٓ/ثٌـيثوٌر ٘ـٛ  ِىـجْ عجدٌ/ٟـجًا، ِىج١ٔٓ ِنضٍف١ٓ

ف١ــــظ صضقـــٛي ثٌؾَثةٌ/ثٌــــٟٛٓ إٌــــٝ ىثوـــٌر ثٌــــٕ٘ ّٚــــ١جلٗ ، ثٌؾَثةـــٌ
: ههعٕـوِج ٚلفـش  ث٨ؽضّجعٟ أ٠ٓ ٠ٛثؽٗ ثٌفٌه ف١ٗ ثٌمذـ ٚثٌر١ِ٩ز ٚثٌضنٍّ 

وً ثٌٕـجُ فـٟ ٘ـيٖ ثٌّو٠ٕـز ِضٖـجد١ٙٓ ث١ٌْجًر عٕو دجح ثٌَٕي ثٌمو٠ُ دوث ٌٟ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 73ٗ ، 7321، 7ٟ ،ثٌوثً ثٌذ١ٞجء، هثً لٌٟذز، ثٌؾٕجٍر، أفّو ثٌّو٠ٕٟ (1) 
   . 4117، 7ٟ، ثٌؾَثةٌ، ًِٕٖٛثس ثٌفٞجء ثٌقٌ، ٌٕفجس دقٌ ثٌّٖجي، ٚث١ّٕٟ ث٤عٌػ (2) 
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ــز ــخ ث٤ٟفــجي ثٌؾ١ٍّ ــً ٌع ــٕج فضــٝ  ِغ ــٓ ٕــططٕج ٚدؤّ ــ١ُٙ ِ . ٨ ٕــٟء ف
ـــٝ  ثٌرـــ٩ي عٕـــوُ٘ ٨ صضىْـــٌ دْـــٌعز ًغـــُ ثٌؾـــٛ ثٌٌِـــجهٞ ثٌّنـــ١ُ عٍ

، ثٌطٌلـجس، . ًدّج وجٔش ُّْٕٙ غ١ٌ ّْٕٕج دوث وـً ٕـٟء ٚثّـعج ثٌّو٠ٕز
ثس، ثٌّق٩س ٌّ جىث ٠ٕضرـٌ ِـٓ ِـ٠ٌٜ .ِـ . ،. ثٌّو٠ٕـز، لٍـٛح ثٌٕـجُ، ثٌّّـ

دأًٛ ٚصٌدز ٚدٍو ٌُ ٠ٌ ُِٕٙ ِٕي ّـذع ّـٕٛثس ِضضج١ٌـز إ٨ دعـٜ ث٤ِضـجً 
ــــٛ  ــــجس ٔق ــــٓ ٌ٘د ــــٌلٗ ِ ــــج ٠ْ ــــٟ أٚ ِ ــــٗ فٌٙــــز ثٌضنف ــــٛفٌّ ٌ ــــٟ ص ثٌض

.ع١ٍــه أْ صعــ١ٔ دجّــضٌّثً هثمــً ثٌقٍــُ ٌضــضّّىٓ ِــٓ ثٌْــفٌ  . ،. ثٌذقــٌ
ور .٠ذــوٚ أٔــٗ ع١ٍٕــج أْ ٔمذــً دجٌٛفــ . ،. مــجًػ ثٌٌّدــع ثٌــيٞ فــٌٛ ع١ٍــه

ٌـُ أوـٓ لـو صنٍّٚـش دعـو ِـٓ ثٌٛؽـٖٛ ثٌضـٟ ، عٕوِج ٔٛثؽـٗ ثٌّـٛس ٚثٌْـفٌ
.ٌىـٓ عٕـوِج ًفعـش ًأّـٟ لٍـ٩١ دـوس ٌـٟ  . ،. ؽٌفضٙج ِـٓ ٕ٘ـجن ًٚثةـٟ

ّّضٙج ، ِْــضمذٍضٟ فــٟ ثٌّطــجً+ ِج٠ًضــجة أِْــضٌهثَ ِو٠ٕــز ٚثّــعز أٚ وّــج ّــ
َّ  . ِو٠ٕز ٟف١ٌٛز ٚد٠ٌتز. .وجٔش صضقـّوط عـٓ ِو٠ٕـز ٚفـٟ ىثوٌصـٟ فضٕـز صٙـ

. إٔـ١جء صقـوط ِعٕـج ٨  ِج٠ًضـج+ة أّٙج ٚوأٔٙج وجٔـش ٘ـٟ ثٌّع١ٕـز دىـ٩ًَ
ثٌـَِٓ فـٟ ًجُٚ ثٌٕـجُ ِغذّـش ٨ٚ ٠ضقـٌن ، ٔعٌف ِؤهث٘ج ٚصذوٚ غ٠ٌذز

وــأْ صــج٠ًل ث٨ّــضم٩ي ِٕــي أًدعــ١ٓ ّــٕز ٨ ِعٕــٝ ٌــٗ ّــٜٛ ، إ٨ دٚــعٛدز
 (  1) .هه . دجٌعٛهر ثٌوثةّز إٌٝ ؽٌؿ ثٌيثوٌ.

ّضـَػ ثٌْـ١جلجْ ثٌٕفْـٟ ٚث٨ؽضّـجعٟ فـٟ ٍِفـٛظ ثٌْـجًه / ثٌّؤٌـ  ٠
ــٓ ثٌٞــّجةٌ ث٤ٔــج  ــجه ِٖــجًوز ِؾٛعــز ِ ثٌؾّــع ـ ٚثٌّنجٟــخ ـ دجعضّ

عــز عذــٌ ؽَة١ــجس ٙــًٛر ، ٚثٌغجةــخ ٍّ وــً ٘ــيث دٙــوف موِــز ثٌفىــٌر ثٌّٛ
عٕـوِج ٠ضـيّوٌ ثٌْـجًه ٟٕٚـج أعطـٝ ، ِٖذعز دجٌقَْ ٚث٤ٌُ ٚثٌٛفور ٚثٌمٍك

ــ، ٌــٗ وــً ِــج ٠ٍّــه ــوَ ٌــٗ إ٨ ؽقــٛهث ٚٔىٌثٔ ــُ ٠م ٌــيٌه ٠ذمــٝ ثٌــٟٛٓ / ، جفٍ
ــٟ ىثوــٌر ثٌْــجًه دىــً ؽٌٚفــٗ  ــيٞ ٠نــوٓ ف ــٌ ثٌ ٙــًٛر ثٌّىــجْ ثٌؾَثة

ثٌٕـًٛ ، ِٚو٠ٕز / ٌٕ٘ٛـوث ث٤ًٛ، ٚأ١ٌٍز أفٞجْ ث١ِِٛ٤ز دق١ٕٕٙج ث٤دوٞ
 ٟٚ٘ ؽَة١ـجس ثٌٚـًٛر ثٌضـٟ وـجْ ٠ٌغـخ ف١ـٗ، / ثٌق٠ٌز ٚثٌؾّجي ٚث٤ِٓ

ٖـــج٘و ِـــٓ مــ٩ي ِـــج وٖــفش عٕـــٗ ثٌّ، ٌٟٕٛــٗ ث٤َ+ ٚثّــ١ٕٟ ث٤عـــٌػة
 .   ثٌٌْه٠ز ثٌّعذٌّر عٓ ث٨ٔضٙجوجس ٚثٌؾٌثةُ ثٌّّْؾٍز ١ِٛ٠ج

 :  ـ املكاى ويىز اخلساب والعهف 3ـ  1

، صضّٖىً ًٙٛر ثٌنٌثح عذـٌ ِـج ٠عـٌف دْـٌه ثٌعٕـ  ّٚـ٠ ثٌّـوْ
دٌٚث٠ــز ثٌّو٠ٕــز + فــجْ إ٠ــ  صجه١٠ــٗة فــٟ إٟــجً ِــج ثٙــطٍـ عٍــٝ صْــ١ّضٗ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 13ـ  10ٗ ٗ ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (1) 
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ٚث٠ـــز ٌّ وصٗ ثٌعو٠ـــو ِـــٓ ٚ٘ـــٛ ثٌّٚـــطٍـ ثٌـــيٞ ؽْـــ، (7332) ِٚو٠ٕـــز ثٌ
ٔؾ١ـخ ة . ثٔط٩لـج ِـٓ ع٩ع١ـز ثٌٕٚٛٗ ثٌٌٚثة١ز ثٌعٌد١ز ٌِٖل١ج ِٚغٌد١ج

+ أْ صٌفـًة إٌـٝ ًٚث٠ـز+ ٌعذـو ثٌـٌفّٓ ١ِٕـ ة ١ٌّٚر ِو٠ٕـز+ ِقفٛظ
ٌٛثّـــ١ٕٟ + ةّـــ١ّور ثٌّمـــجَة ٚلٛفـــج عٕـــو ًٚث٠ـــز، ٌٍطـــجٌ٘ دـــٓ ؽٍـــْٛ+ة

ضـٟ ف١ظ ًثؿ ثٌْجًه ٠ْضًٌّ ثٌضقـ٨ٛس ث١ِٛ١ٌـز ثٌّفؾعـز ثٌ( 1) +ث٤عٌػ
٨ ، فــٟ فضــٌر ١ٍِٕـز ل١جّــ١ز، ٝـٌدش ِو٠ٕــز ثٌؾَثةــٌ ثٌعجٙـّز ّٛ ٚوــجْ صقــ

ِّ وً ثٌفتجس ث٨ؽضّجع١ز ِع ثمـض٩ف أفىجً٘ـج ٚإ٠ـو٠ٌٛٛؽ١جصٙج  فجهث ؽّوث ِ
ٚثٌقـخ ، ٚثٌق٠ٌـز ل١ـوث، ٚثٌّعمـٛي عذغـج، . فٚجً ثٌؾ١ّـً لذ١قـج ٚأف٩ِٙج
١ِٛـز ظـ٩ي ٘ـيٖ ثٌّرـجٌ٘ ثٌْـٍذ١ز ث١ٌ+ ١ّّور ثٌّمجَة . ٠عٌٛ ٔ٘ وٌ٘ج

 .   فٟ ثٌٖٛثً  ٚثٌذ١ٛس ٚثٌّْجؽو ٚثٌّؤّْجس ١ٌِٚ عّز ِج ٠ذًٌ ىٌه

ي ث٠ٌٌْع ٚغ١ٌ ثٌٌّٖٚ  أُّٙ دموً ٨فش ٩ٌٔضذجٖ فـٟ  ّٛ إْ ٘يث ثٌضق
صغ٠ٌخ ثٌّو٠ٕز / ثٌعجّٙز ٚص٠ٖٛٙٙج ِٓ م٩ي ِٖج٘و ثٌٚـٌث  ثٌّضىـًٌر 

 فجٌّىجْ/ثٌّو٠ٕـز ٠ضقـٛي، ٚثٌّغمفـ١ٓ+ فـٌثُ ثٌٕٛث٠ـجةد١ٓ ًؽجي ثٌٍْطز ٚ
أفعــجي ٚصقٌوــجس ٚفضــٝ ٔٛث٠ــج + فــٌثُ ثٌٕٛث٠ــجة إٌــٝ فٞــجء ٠ضٌلــخ ف١ــٗ

ٚوــجْ ، ٚأفـ٩َ ثٌــي٠ٓ ٠عجًٝـُٛٔٙ ِــٓ ؽٙــز ثٌْـٍطز أٚ ِــٓ ؽٙـز ثٌٖــعخ
ــجَ ٘ــيٖ ثٌٚــٌثعجس ٚثٌعٕــ  ثٌّــجهٞ  ــٝ ثٌّو٠ٕــز أْ صمــجَٚ ٚصٚــّو أِ عٍ

ٚفــٟ ث٤م١ــٌ صٕضٚــٌ ثٌّو٠ٕــز ٚصضقــّوٜ ٌغــز ثٌضْــ٠ٍّ ٚثٌنــٛف ، ٚثٌّعٕــٛٞ
ٚإٙــٌثً٘ج عٍــٝ ثٌٛلــٛف عٍــٝ + ِــ٠ٌُة ٠َّــزدٛثّــطز ع، ثٌٌّٝــٟ

إفوٜ مٖذجس ثٌّْـٌؿ ٌضأه٠ـز ًلٚـز ثٌذـجٌٟ دـجٌٌغُ ِـٓ صٍـه ثٌٌٙجٙـز 
٘ــٛ ٙــًٛر + ِــ٠ٌُة فضقــّوٞ، ثٌطجةٖــز ثٌضــٟ ثٔغٌّــش فــٟ ًأّــٙج ٠ِٛــج
ًٚغذضٙـج دـً ٚلٕجعضٙـج دـأْ ثٌق٠ٌـز ، ؽَة١ز ٌضقوٞ ثٌّو٠ٕز ٌٍّٛس ثٌّٙؾٟ

ــً ّــٍٛوٗ ــٌثَ ث٢مــٌ ٚصمذ أْ ٠ٞــقٝ ثٌّــٌء ِــٓ ِرــجٌ٘ صْــضقك ، ٚثفض
ــٌ عــٓ ًج٠ضــٗ + ٚثّــ١ٕٟ ث٤عــٌػة . ٚ٘ىــيث ٌــُ ٠ىــٓ دّٛــع أؽٍٙــج أْ ٠عذّ
ِّــج عّـك صــأع١ٌ ًج٠ضـٗ وّذــو  ، ٌـٛ ثمضــجً فٞـجًء آمــٌ غ١ـٌ ثٌّو٠ٕـز، ٘ـيٖ

 .   صؾجٖ ِْأٌز ثٌعٕ  فٟ ؽَثةٌ ث٨ّضم٩ي ِقممج د٩غز ثٌٌْه ٚؽّج١ٌضٗ

 :  ٣ُِّٜٞخٕواع إٔؾبة اُ٘لٞم ٝهزَ  «اُج٤ذ األٗل٢َُ» ـ هٝا٣خ 2

ــٓ  ــٌ ِ ــٝ عــوه وذ١ ــز عٍ ــيٖ ثٌٌٚث٠ ــٟ ٘ صضأّــِ ثٌٚــًٛر ثٌْــٌه٠ز ف
ثٌّقطجس ثٌضج٠ًن١ز ثٌضٟ صْضمطع فـٟ وـً ِـٌر ٚدعـو ٔٙج٠ـز وـً فٚـً ِـٓ 

ــــوٌِ ــــ٩ه ث٤ٔ ــــز/صٙؾ١ٌ ثًٌّّٛــــى١١ٓ ِــــٓ د ــــٛث٠ًل ِضعجلذ ــــج  ، ص ث٤ّٟ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 7331، ثٌؾَثةٌ، ًِٛفُ ٌٌٍٕٖ، ١ّور ثٌّمجَ، ٚث١ّٕٟ ث٤عٌػ (1) 
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عـُ ثٌٚـٌث  ثٌعغّـجٟٔ/ث٤ًٚٚدٟ ع١ٍٙـج ، ث٤ًٚٚد١ز عٍٝ ِو٠ٕز ثٌّقٌّٚـز
١ٌٚـً دٕـج ثٌْـجًه ، ثٌضٛثؽو ثٌفٌْٔـٟ عٍـٝ أًٛ ثٌّقٌّٚـزٚفٟ ث٤م١ٌ 

ٚفــٟ وــً ٘ــيٖ ثٌّقطــجس ثٌضج٠ًن١ــز ، إٌــٝ صــج٠ًل ثٌؾَثةــٌ ثٌّْــضمٍز دــضقفع
غ١ٍٍـٛ ة صفٌٛ ًٙٛر أٚ م١ٟٛ ًٙٛر ثٌذ١ش ث٤ٔوٌْٟ/ثٌقٍُ ثٌـيٞ ًثٚه

إٌـٝ أْ + ّـٍطجٔز د٩ع١ـُٛة ٠ِٛج ٚ٘ٛ عٍٝ ؽذً غٌٔجٟز ًفمـز+ أٌٌمٛ
ي ثٌّىــجْ ، د٠ًٍٛعــز+ة وٜ ٌِصفعــجس٠ٕضٙــٟ دــٗ ثٌّطــجف عٍــٝ إفــ ّٛ ف١ضقــ
ف٠ٌْـــز صضٌٙـــو٘ج ع١ـــْٛ أٙـــقجح ث٤ِـــٛثي ، ٕ٘ـــج/ ثٌضـــج٠ًل إٌـــٝ ٘ـــوف

 .   ثٌٞنّز ٚىٚٞ ثٌٕفٛى فٟ ثٌٍْطز ٚثٌّؾضّع

صضّفًٚ ثًٌٚٛر ثٌٌْه٠ز ثٌى١ٍز عذٌ عٕجة١ـجس ٝـو٠ّز ٠ّغـً ثٌّقـًٛ 
ي ّٚ ـــٛٞ، : ث٢مـــٌ ث٤ ـــجًف، ثٌٖـــّجي ثٌم ـــٟ، ثٌع ـــخ، ثٌغٕ ـــ٠ٍ، ثٌغجٌ ، ثٌّضْ
ــٛ ثٌ ــل . ،. ثٌّْــضعٌّ، ّضذ ــجٟٔ، .إٌ ــً ثٌّقــًٛ ثٌغ ــج ٠ّٚغ ــٛح، : ث٤ٔ ، ثٌؾٕ

ـــٛح، ثٌؾج٘ـــً، ثٌٞـــع١  ـــجدع، ثٌّغٍ ـــٌ، ثٌض ـــل . ،. ثٌفم١ . ِٚـــٓ ٘ـــي٠ٓ  .إٌ
ثٌّق٠ًٛٓ صضؾّع ؽَة١جس ثًٌٚٛر ٚثٌضٟ ٟ٘ ِعط١ـجس ثٌْـ١جق ثٌضـج٠ًنٟ 
ــجء  ــٝ إٌغ ــج ٠عّــً عٍ ــٗ ٌضٖــىً ؽــوثًث ل٠ّٛ ٚث١ٌْجّــٟ ٚثٌقٞــجًٞ ٚف١غ١جص

ــز ، ١ــش ث٤ٔوٌْــٟثٌّىجْ/ثٌذ ــجٌٟ صٖــ٠ٛٗ ث٠ٌٛٙ دٙوِــٗ ٚصغ١١ــخ صج٠ًنــٗ ٚدجٌض
 .   ٚثمضٌثق م٠ ثٔضّجء ثٌفٌه ثٌؾَثةٌٞ ٚصعجٌمٗ ثٌقٞجًٞ دج٤ٔوٌِ

ٚإْ صٖـجًن ثٌٚـًٛ ث٤ٌٚـٝ فـٟ ٔفـِ ، أِج ؽَة١جس ثًٌٚٛر ثٌٞـو
إ٨ أٔٙج ديٌش ألٚٝ ثٌؾٙٛه ٚٝقش إٌٝ آمٌ ثٌٍقرجس ِٓ أؽـً ، ث١ٌْجق

ــــ ــــٝ ثٌّىجْ/ثٌذ١ ــــز ثٌّقجفرــــز عٍ ــــجًٖ ثّــــضٌّثًث ٠ٌٛٙ ش ث٤ٔوٌْــــٟ دجعضذ
ثٌؾَثةٌٞ ثٌٌّصذطز/ثٌّٕفٍٚز عٓ أؽوثهٖ ث٤ٚثةً ثٌـي٠ٓ ًدّـج وـجٔٛث ٕ٘ـجن 

ّّٝ ث٤ٔوٌِ، ٠ِٛج  (  1).  عٍٝ أًٛ صْ

 :  ـ اُوٝا٣خ ٕٝٞه أُٞد ٝاُقواة 3

ــــجر  ــــيٞ ٠عٕــــٟ ثٌق١ ٠عضذــــٌ ثٌّــــٛس ٚ٘ــــٛ ٔمــــ١ٜ ٌض١ّــــز ثٌقــــخ ثٌ
٠ُنٍـك ًٚثءٖ فَٔـج ٚهِـجًث ، ثٌفٕـجءٚ، فجٌّٛس ٠عٕٟ ثٌٕٙج٠ز، ٚث٨ّضٌّث٠ًز

، إّّٔــج ثٌـيٞ ٠ٕفــي صٍــه ثٌوًث١ِــز، : ههإْ ثٌّــٛس هًثِــٟ فـٟ ؽــٌٖٛ٘ وذ١ـ٠ٌٓ
ث٤ف١ـجء عٍـٝ صٖـغ١ً ٠ًَِـز ، ٘ـٟ لـوًر ث٢مـ٠ٌٓ، ٠ّٕٚقٙج ؽّج١ٌز ِع١ٕز

١ٌٕضؾـٛث مطجدـج أوغـٌ + ٘ـُة ثٌّٛس ٚثّضغّجً٘ج عٕـوِج ٠ٖـقٕٛٔٗ دّعـج١ُٔٙ
 ( 2).  د٩غز ٚإلٕجعجهه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 4171، دغوثهد١ٌٚس/، ًِٕٖٛثس هثً ثٌؾًّ، ثٌذ١ش ث٤ٔوٌْٟ، ٚث١ّٕٟ ث٤عٌػ (1) 
   . 03ٗ ، ثًٌٚٛر ثٌٌْه٠ز، ٌٕف ثٌو٠ٓ ِجؽو١ٌٚٓ : ٠ٕرٌ (2) 
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ٚدٍغــز ثٌفجؽعــز ، ٌٛثّــ١ٕٟ ث٤عــٌػ+ة ز ثٌذ١ــش ث٤ٔوٌْــٟففــٟ ًٚث٠ــ
ــز ٘ــيث ثٌذ١ــش ٚصٕضٙــٟ ثٌٌغذــز فــٟ ثٌق١ــجر ّٚ ، ٚثٌــوِجً ٚثٌّــٛس صٕضٙــٟ ل

، مجهِـٗ+ ِـٌثه دجّـطجة دجٌْٕذز ٌٌٍؽً ثٌـيٞ ظـً ٠قـجفع عٍـٝ ثٌذ١ـش أٞ
. دْـذخ غٍذـز ثٌضقج٠ـً عٍـٝ ثٌمـٛث١ٔٓ  دً مجهَ ثٌضـج٠ًل ٚث٠ٌٛٙـز ثٌؾَثة٠ٌـز

+ ِـٌثه دجّـطجة ِٛثي ثٌٞنّز ٚؽٖعُٙ عٍٝ عٕجهٚثٔضٙج٠ٍز أٙقجح ث٤
فــأمٌػ دــجٌمٛر أِــجَ أعــ١ٓ ثٌــي٠ٓ ٚثفمــٛث عٍــٝ ٘ــوَ ثٌذ١ــش ، ٌّغــجهًر ثٌذ١ــش
عٕــوِج دــوأس ث٨٢س ثٌٞــنّز صغــٌُ + دــٌػ ث٤ٔــوٌِة ث٤ٔوٌْــٟ ٌضٖــ١١و

دـأْ ٔٙج٠ـز ثٌذ١ش/ٔٙج٠ضـٗ + ِـٌثه دجّـطجة ٕٚـعٌ، إّٔجٔٙج فٟ ثٌقجة٠ ثٌٌَٙ
.وجٔش ث٨٢س صعٌٞ ثٌذ١ـش ث٤ٔوٌْـٟ وّـٓ  . : هه. ٠مٛي ثٌْجًه، لو ثلضٌدش

.أعضمـو أٔـٟ ٠ِٛٙـج ٕـعٌس دٖـٟء ِٙـٛي  . ٠عٌٞ ؽْو ثِـٌأر ٨غضٚـجدٙج.
 (  1) .هه . ًدّج وجْ ث٤ٌِ ٠ضعٍّك دضٙو٠ّٟ أ٠ٞج.، ٠ضؾجٍٚ صٙو٠ُ هثً فم٠

ٌمــو فــجٚي ثٌّؤٌــ  ٚعذــٌ فٚــٛي ثٌٌٚث٠ــز ثٌٍّٛعــز عٍــٝ ؽْــو 
ز صعٌٛ ؽَة١ـجس ف١ـجر ٕنٚـ١ز فٟ ٕىً ِقطّجس صج٠ًن١ز ٠ٌ١ّ، ثٌٕ٘

ؽــوٚث فــٟ ِىــجْ ِعــ١ٓ ُٚ أْ ، ٍِٚــٓ ِقــّوه، أٚ ِؾّٛعــز ِــٓ ثٌٖنٚــ١جس 
ثٌـيٞ ُ٘ؾـٌ ، ٠ؾّع وً ٙغ١ٌر ٚوذ١ٌر ثًصذطش دّنطٟٛ ثٌذ١ش ث٤ٔوٌْـٟ

ي ّٚ ِٕـي ، ٚ٘ـٌثْ عـُ ثٌّقٌّٚـز/ثٌؾَثةٌ:  +غ١ٍٍٛ أٌٌمٛة ِع ٙجفذٗ ث٤
ــو ٚٙــجً د١ضــج ٚثّــعج غٕــج ّْ . ٠ُٙــّوَ ثٌذ١ــش  ءً أْ وــجْ فىٌر/فٍّــج إٌــٝ أْ صؾ

دفعً فجعً دعو أْ ّٙو أِجَ ِنضٍ  ثٌَٙثس ٚثٌعٛثٙـ  ٚإٔـىجي ثٌغـَٚ 
ـــٝ ثٌّقٌّٚـــز ـــش عٍ ـــٟ صعجلذ ـــٛر ث٨٢س ، ثٌض ـــجً دفعـــً ل ـــٝ غذ ي إٌ ّٛ ٠ضقـــ

نّز ّٞ فضقجفع عٍـٝ ٙـًٛر ، صمَٛ دئٔمجٗ ثٌّنطٟٛ+ ِج١ّىجة ٌٚىٓ، ثٌ
٤ٔـــٗ ٘ىـــيث وـــجْ لذـــً أْ ٠غـــجهً أًٛ ، ثٌذ١ـــش فـــٟ ِنطٟٛـــٗ ث٤ٙـــٍٟ

ٌٚىٓ ؽَء ِٓ ًٙٛصٗ ثٌّؾْـور/ثٌٛثلع١ز صّقـٝ ِمـوًر دّْـجفز ، وٌِث٤ٔ
أٞ عّج١ٔـز لـٌْٚ ِـٓ ، ١ٍِٕز صْجٚٞ ِج ٠مجًح عّج١ٔز لٌْٚ عجٕـٙج ثٌذ١ـش

 .   ص٩ٕش ِٚجصش/لُضٍش ٚصذّنٌس فٟ ثٌٙٛثء، ث٠ٌٛٙز ثٌضج٠ًن١ز

، ِٓ إٝـفجء دعـو ًِـَٞ عٍـٝ ثٌـٕ٘+ ٚث١ّٕٟ ث٤عٌػة ٌمو صّّىٓ
، عذـٌ إعطـجء ٔـٛ  ِـٓ ث٨ّـضم١ٌ٩ز ٌٍىضجدـز، ٛثلعِٓ ف١ظ إ٠ٙجَ ثٌمجًا دجٌ

صٌصىَ عٍٝ فٌو١ز ثٌّضن١ً دٖىً ٠ؾعً دٕجء ثٌٌٚث٠ـز أوغـٌ ِضعـز ٚؽّج١ٌـز 
ــــز  ــــز ٚثٌّو١ٕ٠ ــــز ثٌضج٠ًن١ ــــجس ىثس ثٌٌّؽع١ ــــ  ثٌنطجد ــــٝ ِنضٍ ــــضـ عٍ صٕف

ــز ــٝ ثٌٕٙوّــز ثٌّعّج٠ً ــز ٚفض وــً ٚثفــو ، ٚث١ٌْجّــ١ز ٚثٌقٞــج٠ًز ٚثٌغمجف١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 224ـ  221ٗ ٗ ، ثٌذ١ش ث٤ٔوٌْٟ (1) 



 بعْٔ . ىْسٗ د   303

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

ضٗ أٚ لٚز ث٢م٠ٌٓ ثٌ ّٚ ي٠ٓ ِجصٛث ٚوً ٚثفـو فـجٚي أْ ٠ٞـ١  عٌٛ ل
ههٚعٕو٘ج ٔىْٛ أِـجَ ، ٌٕج ِعٍِٛز صٍٕٛٙج إٌٝ ٌّ ِنطٟٛ ثٌذ١ش ث٤ٔوٌْٟ

ف١ظ صغوٚ ثٌٖنٚـ١جس فـٟ صمجدٍٙـج ، ٠ْضغٌّ صم١ٕز ث٨ٖٔطجً، ٌّه ٌِآٚٞ
دّغجدز ٌِث٠ـج ِضّجٚؽـز صضفـٌ  عٍـٝ ٙـفقجصٙج ثٌٚـم١ٍز ثٌقىج٠ـز ىثصٙـج ٌىـٓ 

 ( 1).  ًٚج٠ز ِنضٍفزهه، ِٓ ِٕرًٛ ِغج٠ٌ

ــج  ــً ِرــجٌٖ٘ ثٌْــٍذ١ز ِــٓ مــ٩ي ِ ــع ثٌْــ١جق ث٨ؽضّــجعٟ دى ــو هف ٌم
، ٠نطـ٠ ٌــٗ فــٟ ثٌــوثمً ٚثٌنــجًػ ِـٓ أؽــً ِقــٛ ِعــجٌُ ث٠ٌٛٙــز ثٌؾَثة٠ٌــز
ـــٝ ٚؽـــٛه  ـــز عٍ ـــز ثٌوثٌ ثٔط٩لـــج ِـــٓ ٘ـــوَ ِعجٌّٙـــج ثٌقٞـــج٠ًز ٚثٌضج٠ًن١

٠ٌغــخ ث٨ٔضٙــج٠ٍْٛ ٚأٙــقجح ، ثٌؾَثةــٌٞ عذــٌ ٌِثفــً ١ٍِٕــز مٍــش
ٚثٌٌغذـز أٚ ثٌضنطـ٠١ ، ء ثٌّجهٞ فٟ ٠ٛ٘ضٕج ِٓ ؽٙزثٌٕفٛى ِّٟ ٘يث ثٌؾَ

ٌؾٍــخ أٚ إٖٔــجء أدــٌثػ أٚ ِــوْ ٕــذ١ٙز دــجٌضٟ ّــذمٕج إ١ٌٙــج ثٌغــٌح ٚأصذجعــٗ 
ــو وجٔــش ــز ٨ ؽــيًٚ ٌٙــج ٚل ِّ ــٌ أِــجَ أ فّــج ٘ــٟ ٙــًٛر ، ٌٕىــْٛ فــٟ ث٤م١

ًدّـج وـجْ ثٌذ١ـش ث٤ٔوٌْـٟ أفـو ، ٚ٘ىـيث !ثٌّْضمذً إىث ثّضمٍعش ؽـيًٚ٘ج؟
ٔضّـجء ثٌؾَثةـٌٞ ٌٚـٛ ؽَة١ـج إٌـٝ ث٤ٙـً ث٤ٔوٌْـٟ أٚ ثٌّعجٌُ ثٌوثٌز عٍٝ ث

 .   دٖىً ِج

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 02ٗ ، 4112، 7ٟ، ثٌوثً ثٌذ١ٞجء، هثً ثٌغمجفز، ف١جر ثٌٕ٘، أفّو فٌٕٛك (1) 
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 ٟ عٕو دٛي ٠ًىًٛ ـز ثٌٕـ٘ ث٤هدـجًر ٚه٨ٌـث٨ّضع

 ( la Métaphore vive« ) االٍزؼبهح اُؾ٤خ»ًزبة 

 أ . ؽَبٕ هاّل١

 ِٓقٔ

.  ٌطجٌّــج ثعضذــٌس ث٨ّــضعجًر لٞــ١ز ِضعٍمــز دجٌٛؽــٗ ثٌــو٨ٌٟ ٌٍىٍّــز
ؽعــً ثٌوثًّـ١ٓ ٠عجٌؾٛٔٙـج فــٟ ِْـضٜٛ ثٌؾٍّــز  ثٌـيٞ ٌعـً ٘ـيث ثٌفٙــُ ٘ـٛٚ

، . غ١ٌ أْ ظًٙٛ ثٌٍْج١ٔجس ث١ٌٕٚز فٟ ّـذع١ٕ١جس ثٌمـٌْ ثٌّجٝـٟ فقْخ
 ٌّ ــجٌّٕٙؼػ عــ ــٕ٘ فــٟ ِْــضٜٛثٌذ٩غــٟ ٔقــٛ ث٨٘ضّــجَ دج٨ّــضعجًر  د .  ثٌ

ِــٓ أْ ٠عــجٌؾٛث ِْــأٌز ، ٌٍذــجفغ١ٓ فــٟ ٘ــيث ثٌّؾــجي ف١ٕتــي ٚوــجْ ٨ ِٕــجٗ
ٚوجْ ٘يث ه٠وْ ةدٛي ٠ًىًٛ+ ثٌـيٞ ٚٝـع  . ٌِؽعٗٚ ثٌع٩لز د١ٓ ثٌٕ٘
أعـجه ِـٓ م٩ٌـٗ ِىجٔـز ثٌذ٩غـز ٌْـجفز ، ٌوًثّز ث٨ّـضعجًر أِّ ٌِٖٚ 

. إٔــــٗ ّــــقٌ  ٚثٌــــٕ٘ ث٤هدــــٟ عٍــــٝ ثٌنٚــــٛٗ، ثٌوًثّــــجس ثٌٕٚــــ١ز
 .   ث١ٟٕٛ١ٌِ١ٌٙمج

، ثٌضأ٠ٚـــً، ث١ٟٕٛ١ٌِ١ٌٙمـــج، ثٌنطـــجح، : ثٌـــٕ٘ ثٌىٍّـــجس ثٌّفـــجص١ـ
 .   ثٌذ٩غز ثٌؾو٠ور

Résumé : La « métaphore vive » a été un véritable tournant dans la 

théorie de la métaphore . Désormais, la question majeure pour Paul Ricœur 

n’est plus la métaphore en tant que phénomène de langue, mais un phénomène 

de discours, voire texte .  

Mots clés : rhétorique, métaphore, Paul Ricœur ; texte ; discours .  

 . . ذلك احلٌ مو املًت : االستعازَ . املفازقُ التازخيًُ 1

أْ ثٌوًثّـجس ثٌقو٠غـز ثٌّضٕجٌٚـز ٩ٌّـضعجًر ( 7) +دـٛي ٠ًىـًٛة٠ٌٜ 
صؾو٘ج ٔفْٙج فٟ فجٌز إًدجن ٕو٠ور ِٓ ؽجٔخ أْ ث٨ّضعجًر دقـظ لـجةُ فـٟ 

( 4) م١ـٌر صـُ ث٦عـ٩ْ عـٓ أفـٛي ّْٕـٙجٚثٌقجي أْ ٘يٖ ث٤، ١ُّٙ ثٌذ٩غز

+ دـٛي ٠ًىـًٛةٚفـٟ ٘ـيٖ ثٌقجٌـز ٠ـٌٜ ، ِٕي ِٕضٚ  ثٌمٌْ ثٌضجّع عٖـٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4ؽجِعز ّط١ ، ٚث٤هح ثٌعٌدٟ لُْ ثٌٍغز ،com.rachedi@ymail.Hassane 

mailto:Hassane.rachedi@ymail.com
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 :   ٠ىّٓ فٟ إفوٜ فج١ٌٓ، أْ ًفع ٘يث ث٦ًدجن ٚفٍٗ

. ٚثٌّمٚـٛه  : أْ صذضعظ ثٌق١جر فـٟ ثٌذ٩غـز ِـٓ ؽو٠ـو ثٌقجي ث٤ٌٚٝ
 .   عٍٝ ثٌنٚٛٗ د٩غز أًّطٛ، ٘جٕ٘ج

و ثٌذـجفغْٛ فـٟ ِؾـجي ث٨ّـضعجًر إٌـٝ ثعضذـجً : أْ ٠عّـ ثٌقـجي ثٌغج١ٔـز
لـجٟع١ٓ دـيٌه ثٌقذـً ثٌْـٌٞ ثٌـيٞ وـجْ ، ٘يٖ ث٤م١ٌر ِؾـج٨ ؽو٠ـوث دع١ٕـٗ

 (  3).  ٠ٌدطٙج دجٌذ٩غز ثٌعض١مز وّج صُٕعش د١ٓ أّٚجٟ ثٌذ٩غ١١ٓ ثٌؾوه

دــٛي ة٠ٌؽعٕــج ، ٚ هْٚ أْ ٠مطــع دــٌأٞ فجّــُ فــٟ ٘ــيث ثٌّٛٝــٛ 
، ث أْ ِـج أٙـجح ثٌذ٩غـز ثٌعض١مـزإٌٝ ِٚوً ٘ـيث ث٦ٕـىجي ِعضذـٌ ٠ًىًٛ+

عـُ ، د٩غز أًّطٛ ِٓ ؽّٛه وجْ ثٌْذخ ثٌٌة١ِ فٟ ثٔقْـجً٘ج ٚؽّٛه٘ـج
، . ٚ٘يث دع١ٕٗ ٘ٛ ِج صعٌٝش ٌٗ ٘يٖ ث٤م١ٌر ِٓ صمط١ـع ٤ٚٙـجٌٙج أفٌٛٙج

. ف١ــظ أمــي وــً هثًُ دطــٌف ٚثٌقــجي أٔٙــج ؽْـــو  ٚص٠َّــك ٤ٌٟثفٙــج
 .   ٚثفو

٨ ِٕــجٗ ٤ٞ دجفــظ فــٟ ٘ــيث ثٌٚــوه أْ  دــٛي ٠ًىــًٛ+ةٚ ٠عضذــٌ 
ٚىٌـه دـأْ ٠ٞـعٙج ، ز٠ٕٖو ثٌّٛٝٛع١ز ِـٓ أْ ٠ٕٚـ  ثٌذ٩غـز ث٤ًّـط١

فـٟ ٘ـيث ٙـٛصٗ  دـٛي ٠ًىـًٛ+ة. ٠ُٚٞ  فٟ ِىجٔضٙج ثٌضج٠ًن١ز عٍٝ ث٤لً
 Roland) ٨ًْٚ دــــجًس+ةفضــــٝ + ٚؽ١ــــٌثً ؽ١ٔٛــــشةإٌــــٝ ٙــــٛس 

Barthes) ٚ . َٛ١ٌِ ٌٌٍّء ف١ٕتي إ٨ أْ ٠ٌؽع إٌـٝ ِٚـٕ  أًّـطٛ ثٌّّٛـ
  . (2) (Rhétorique) ٩غز+ثٌذة دـ

+ أًّـطٛةأْ وً ِقجٌٚز ٌٌٍٛٛػ إٌٝ فىـٌ  دٛي ٠ًىًٛ+ةٚ ٠ٌٜ 
. ٚ٘ـيث دْـذخ ِـج  صذـٛء دجٌفٖـً، ثٌذ٩غـز+ةمجٙز ثٌيٞ هدؼ دٗ ِٕٚفٗ ٚ

٠ٍــ  ٘ــيث ثٌّٚـــٕ  ِــٓ غّـــٛٛ ِــٓ ؽٙــز ٚدجعضذـــجً صٍــه ثٌضٌثوّـــجس 
ٟـش ثٌّضضجدعـز ِـٓ ثٌٖـٌٚؿ ٚثٌضفْـ١ٌثس ث٩ٌص١ٕ١ـز ٚثٌمٌّٚـط٠ٛز ثٌضـٟ أفج

دّٚــــٕ  ثٌذ٩غــــز إٌــــٝ هًؽــــز أٔٙــــج فؾذــــش فم١مــــز ثٌضفى١ــــٌ ثٌذ٩غــــٟ 
ــجً ثٌضفى١ــٌ ث٤ًّــط، ث٤ًّــطٟ  ٟوّــج أٔٙــج صْــذذش فــٟ صغ١١ــٌ ِؾــٌٜ ص١

 .   ث١ٙ٤ً إٌٝ فو دع١و

ٚ ٨ ِٕــجٗ ف١ٕتــي ِــٓ ثٌٌؽــٛ  إٌــٝ ثٌــٕ٘ ث٤ٙــً ٚٔفــٜ غذــجً 
. ٌٚعـً أ٘ـُ مجٙـ١ز ٠ٕفـٌه  ٚفْـٓ ث٦ٔٚـجس إ١ٌـٗ، ثٌعًٚٛ ثٌّضضج١ٌز عٕٗ

٘ــٟ أٔــٗ ٠ّغــً دقــك  دــٛي ٠ًىــًٛ+ةِٚــٕ  ثٌذ٩غــز ٤ًّــطٛ عٕــو  دٙــج
ـــــــز ـــــــًٛر ١ٟٕٛ١ٌِ١٘م١ ـــــــٌر عـــــــٓ ثٌذ٩غـــــــز ، ع صقّـــــــً أفىـــــــجًث مط١

ــج ثٌّعٌف١ــز ، (Poétique) ٚثٌٖــع٠ٌز ــو ٩ٌّــضعجًر ٚفمٌٛٙ ــه عــٓ صقو٠ ٔج١٘
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أعّــــٌس ف١ّــــج دعــــو فــــٟ ثٌضــــج٠ًل ث٩ٌفــــك ٌٍفىــــٌ ة ثٌضــــٟ ًٚ٘ــــٟ ث٤فىــــج
 (  5)..+ ثٌغٌدٟ

ٔؾــو أٔــٗ ِمْــُ إٌــٝ ، ثٌذ٩غــز ٤ًّــطٛعٕــو ثٌٌؽــٛ  إٌــٝ ِٚــٕ  
أٚ فمـٛي ع٩عـز أٍٟـك أًّـطٛ عٍـٝ وـً ٚثفـور ِٕٙـج ثّـُ وضـجح  ِؾـج٨س
ٟ٘ٚ   : 

 .   ٠ضّٞٓ ٔر٠ٌز ثٌقؾجػ : (0) ثٌىضجح ث٤ٚي

 .   ٠ضّٞٓ ٔر٠ٌز ثٌنطجدز : (1) ثٌىضجح ثٌغجٟٔ

 .   ٠ضّٞٓ ٔر٠ٌز صٖى١ً ثٌنطجح : (2) ثٌىضجح ثٌغجٌظ

 :  ٝاُْؼو٣خ . االٍزؼبهح ث٤ٖ اُجالؿخ 2

ــو أًّــطٛ دــٛي ٠ًىــًٛ+ة٠ــٌٜ  ، أْ ع٩لــز ثٌٖــع٠ٌز دجٌذ٩غــز عٕ
٘ـــيث ِـــٓ ؽجٔـــخ أْ فـــّو ( Rhétorique versus Poétiqueٚ)( 3) ع٩لـــز ؽو١ٌـــز
. ٠ٚذمٝ ثٌعًّ ث٤ّـجُ دعـو  فّو ِٖضٌن د١ٓ ثٌذ٩غز ٚثٌٖع٠ٌز، ث٨ّضعجًر
فــٟ إهًثػ  صمــو٠ٌ ثٌفــجًق فــٟ ثٌٛظــجة  ثٌٕــجؽُ عــٓ ثٌفــجًقةىٌــه ٘ــٛ 
 (  71)ٚثٌٖع٠ٌز ِٓ ؽٙز أمٌٜ.+، فٟ ثٌذ٩غز ِٓ ؽٙز( Lexis) ثٌّعؾ١ّز

ٚ ث٩ٌّفع فٟ ٘يث ثٌّٛٝـع ِـٓ ثٌـٌد٠ دـ١ٓ ثٌذ٩غـز ٚثٌٖـع٠ٌز ِـٓ 
٠ٌ٠ـو أْ ٠ٕرـٌ إٌـٝ + دٛي ٠ًىًٛةأْ ، ف١ظ ٔمطز ثٌض٩لٟ عٕو ث٨ّضعجًر

دـو٨ ِـٓ ، ٘يٖ ث٤م١ٌر ِٓ ِٕرـًٛ ثٌٛفـوثس ثٌىذـٌٜ  ثٌنطـجح أٚ ثٌـٕ٘
 .   ًٚٛر فٟ فوٚه ثٌىٍّز أٚ ثٌٍفرزأْ صذمٝ ِق

+ ثٌق١ـز رث٨ّـضعجًةٚ ٘يث ِج عجٌؾٗ ّٝٓ ثٌفًٚ ثٌْجدع ِٓ وضجدٗ 
ــٛثْ  ــز+ةصقــش عٕ ف١ــظ ( (métaphore et référence) ث٨ّــضعجًر ٚثٌٌّؽع١

ــٌ  ــض١٠ٛٓ ِضذــج١ٕ٠ٓةثعضذ ــٟ ِْ ــٌؿ ف ــز ٠ّىــٓ أْ صُط :  أْ لٞــ١ز ثٌٌّؽع١
 .   (Herméneutique) ١ٟٕٛ١مجِْٚضٜٛ ث١ٌٌِٙ، (sémantique) )ِْضٜٛ ثٌو٨ٌز

ففٟ ثٌّْضٜٛ ث٤ٚي ٔؾو٘ج ٨ صُعٕـٝ إ٨ دٛفـوثس ثٌنطـجح ِـٓ لذ١ـً 
. أِج فٟ ثٌّْضٜٛ ثٌغجٟٔ فٍٕف١ٙـج صضٚـوٜ ٌٛفـوثس أوذـٌ فؾّـج ِـٓ  ثٌؾٍّز
ٚإىث  .(77) . ٚفـٟ ٘ـيث ثٌّْـضٜٛ فقْـخ ٠أمـي ثٌّٖـىً أدعـجهٖ وٍٙـج+ ثٌؾٍّـز

ثس ثٌضـٟ ٘ـٟ أوذـٌ ِـٓ عـٓ صٍـه ثٌٛفـو+ دـٛي ٠ًىـًٛةدقغٕج فٟ لـجُِٛ 
ــــز ــــٓ ثٌنطــــجح، ثٌؾٍّ ــــ٩ ِ ــــيوٌ و ــــوٖ ٠ ــــج ٔؾ ــــً ، فئٕٔ ــــٕ٘ ٚثٌعّ أٚ ثٌ
 .   (oeuvre) ث٤عٌ

دــ١ٓ + دــٛي ٠ًىــًٛةٚ ٘ىــيث صضأّــِ ثٌع٩لــز ثٌؾو١ٌــز ثٌضــٟ ْٔــؾٙج 
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ــٝ ِذــوأ، ثٌذ٩غــز ٚثٌٖــع٠ٌز ــً ٚ٘ــٟ  عٍ ــً ٔــ٘ أٚ مطــجح أٚ عّ أْ و
ؽـز ثٔضّجةٙـج صٌؽع إٌٝ ثٌٖع٠ٌز ِٓ ٍث٠ٚـز هً، ثٌٛفوثس ث٤وذٌ ِٓ ثٌؾٍّز

. د١ّٕج صأمي فرٙج ِٓ ثٌذ٩غز ِـٓ دـجح ِـج صفضعٍـٗ  دع١ٕٗ( genre) إٌٝ ؽِٕ
 .   ِٓ أعٌ فٟ ِضٍم١ٙج أٚ لجًةٙج

+ ؽ١ــٌثً ؽ١ٔٛــشةدـــ + دــٛي ٠ًىــًٛة٠ٍضمــٝ ، ٚفــٟ ٘ــيث ثٌّٕرــًٛ
ــٌٖ  ــع أِ ــٟ ٚثل ــٗ ف ــجٖ دأٔ ــج إ٠ ــٌ دقــو ثٌٖــع٠ٌز ٔجعض ــيث ث٤م١ ــٟ ٘ ــوِج عٕ عٕ

ـــزة ـــز ث٤ٕـــىجي ث٤هد١ ٚدٙـــيث  (74)( théorie des formes littéraires) +ٔر٠ٌ
٠ىــْٛ ، (théorie de la métaphore) ثٌضٚـًٛ ثٌذــجًٔٛثِٟ ٌٕر٠ٌــز ث٨ّــضعجًر

ـ لـو ِـٕـ ث٨ّـضعجًر دعـوث + دٛي ٠ًىًٛةـ ِٚٓ ًٚثةٗ + ؽ١ٌثً ؽ١ٔٛشة
ٚ٘ـٛ ، ؽو٠وث ِْٚجفز عًّ ٚثّعز ٚث٘ضّجِج ٌِوَث ّٝٓ ثٌذ٩غز ثٌؾو٠ور

إى ٍٔف١ـٗ ٠فٞـً ، عٍـٝ ِٞـٜ+ ؽ١ٔٛـشؽ١ٌثً ةثٌّٚطٍـ ثٌيٞ لذً دٗ 
ٚلـو صؾْـو وـً ىٌـه ف١ّـج ( 73)( rhétorique générale) ِٚطٍـ ثٌذ٩غز ثٌعجِز
 une)( 72) ّــــ١ّ١جة١ز ثٌنطجدــــجس ٌىــــً ثٌنطجدــــجس+ة٠ّىــــٓ أْ ٠ْــــّٝ 

sémiotique des discours . De tous les discours)   . 
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ـــٛي ٠ًىـــًٛة٠ٖـــضٌن  ـــشةِـــع + د ـــٌثً ؽ١ٔٛ فـــٟ ثٌّٕرـــًٛ + ؽ١
ــٝ ِْــضٜٛ  ــٟ إٌ ــٓ ثٌّْــضٜٛ ثٌّعؾّ ــج ِ ــيٞ ٔمٍٙ ثٌضّٛــ١عٟ ٩ٌّــضعجًر ثٌ

ٚلــو وـجْ ٘ــيث ث٤م١ـٌ ٘ــٛ ثٌّطـٌٚؿ أٙــ٩ فـٟ ٙــٍخ ثٌذ٩غــز ، ثٌنطـجح
 .   د٩غز أًّطٛ ـ، ثٌمو٠ّز

فــٟ ع٩ؽــٗ + ؽ١ــٌثً ؽ١ٔٛـشة٠نضٍــ  عـٓ + دــٛي ٠ًىـًٛةٌٚىـٓ 
ِـٓ + دـٛي ٠ًىـًٛةف١ظ ٠ٕرـٌ إ١ٌٙـج ، ز ثٌؾو٠ورٌع٩لز ث٨ّضعجًر دجٌذ٩غ

 .   )عٍُ ثٌو٨ٌز( ثٌَث٠ٚز ثٌو١ٌ٨ز

+ ـ دـٛي ٠ًىـًٛةفْـخ ٍعـُ ـ دقـٛط ثٌذ٩غـز ثٌؾو٠ـور ةىٌـه أْ 
صطّـــ ـ إٌــٝ صؾو٠ــو ثٌّّٙــز ث٤ّــجُ ثٌضــٟ أمــيصٙج ثٌذ٩غــز ثٌعض١مــز عٍــٝ 

س دج٨٘ضّـجَ دإٔـىجي ثٌع١ٍّــج، (taxinomique) عجصمٙـج ٚ٘ـٟ ثٌعّـً ثٌضٚـ١ٕفٟ
. ِٚــٓ ٘ــيث ثٌؾجٔــخ فــئْ ثٌذ٩غــز  ثٌضــٟ صؾــٌٞ فــٟ ِْــضٜٛ صّفٚــً ثٌٍغــز

ثٌؾو٠ــــور ِو٠ٕــــز ٌعٍــــُ ه٨ٌــــز ِــــٌصذ٠ ٘ــــٛ ٔفْــــٗ دوًؽــــز عج١ٌــــز دضؾــــيً 
 (  75)د١ٕٛٞ.+

٠ـــوًػ ث٨٘ضّـــجَ دج٨ّـــضعجًر ٝـــّٓ + دـــٛي ٠ًىـــًٛةٚع١ٍـــٗ فـــئْ 
ــز ثٌنطــجح ــور فــٟ ٍِــ  ه٨ٌ ، (sémantique du discours)( 70) ثٌذ٩غــز ثٌؾو٠
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عو أْ ٔمٍٙج ِٓ ِْضٜٛ ثٌىٍّز ف١ظ هًػ ثٌقو٠ظ عٕٙج فـٟ ثٌذ٩غـز ٚ٘يث د
   . (71) ثٌعض١مز

ِــٓ ثٌؾٍّــز ثٌؾْــٌ ثٌــٌثد٠ دــ١ٓ ثٌىٍّــز + دــٛي ٠ًىــًٛةٚ لــو ثصنــي 
ـــز  ٚثٌنطـــجح ـــًٌثس ثٌع١ٍّ ـــٝ ثٌّذ ـــز وـــجْ دقجؽـــز إٌ ـــٟ ٘ـــيٖ ثٌٌّفٍ . ٚف

ــٝ صؾْــ١و ِٖــٌٚعٗ ــٗ عٍ ــٟ صع١ٕ ــز ثٌض . ٌٚٙــيث ٔؾــوٖ  ٚثٌّْــٛغجس ثٌّٕٙؾ١
، ِطذمــج ِذجهةٙــج ث٤ّــجُ عٍــٝ ث٨ّــضعجًر، ْــج١ٔجس هٞ ّّٛــ٠ٌ١ْــضٌفو ٌ

إٌــٝ  (sémantique du mot) ؽــجع٩ ِٕٙــج ث٤هثر ثٌضــٟ صٕمٍــٗ ِــٓ ه٨ٌــز ثٌىٍّــز
 .   (sémantique de la phrase) ه٨ٌز ثٌؾٍّز

٠ْــجعو دــوًٖٚ ، أْ صقم١ــك ِغــً ٘ــيث ثٌنطــٛر+ ٠ًىــًٛةٚلــو ٚؽــو 
 Théorie de) ضذوثي أٚثٌضعـ٠ٜٛث٨ّضعـجًر ـ ث٨ّةعٍٝ ثٌٌد٠ د١ٓ ٔر٠ٌضٟ 

la métaphore  ـsubstitution) ،ًٚث٨ّـضعجًر ـ ثٌضفجعـ (Théorie de la métaphore 
   . interaction)(72)ـ 

ٌِْ٘ٛ دّج صْضعًّ ٌٗ ٘ـيٖ ثٌىٍّـز فـٟ ، ىٌه أْ ِعٕٝ ٚه٨ٌز ثٌىٍّز
إى إْ ِعٕــٝ أٚ ِعـجٟٔ ثٌىٍّـز ٚ٘ــٟ ِْـضمٍز إّٔـج ٘ــٟ ، ثٌؾٍّـز أٚ ثٌنطـجح

 .   ثفضّج٨س ١ٌِ إ٨ِؾٌه 

أٞ ، ث١ٔ٢ز فضىّٓ فـٟ ثّـضعّجٌٙج، ه٨ٌز ثٌىٍّز ٚٚظ١فضٙج ثٌفع١ٍزةأِج 
. ٚثٌقـجي أْ ٘ـيٖ ث٤م١ـٌر  أٚ ثٌٍّفٛظ أٚ ثٌؾٍّز، فٟ صٛظ١فٙج فٟ ثٌنطجح

ٚ٘ـيث ٠عٕـٟ عٕـو  (73): فٟٙ صمضٌٚ عٍٝ ثٌمٛي فقْخ.+ ١ٌِ ٌٙج ثّضعّجي
. أِــج  ؽجٔــخ ثٌٍغــزأْ ث٨ّــضعجًر ِــٓ ف١ــظ ٘ــٟ وٍّــز صنــ٘ + ٠ًىــًٛة

فٙـٛ ٌِ٘ـْٛ دجٌقـو٠ظ عـٓ ه٨ٌـز ثٌؾٍّـز ِٚـٓ ، ثٌقو٠ظ عٓ ه٨ٌـز ثٌىٍّـز
 ( 41).  عّز ثٌنطجح أٚ ثٌٕ٘

أ١ّ٘ـــــــز ٚهًٚ + ٠ًىـــــــًٛة٠ؤوـــــــو ، ٚ عٕـــــــو ٘ـــــــيٖ ثٌنطـــــــٛر
ـ ثٌنطـــجح أٚ  رث٨ّـــضعجًةفـــٟ صقم١ـــك ِٖـــٌٚعٗ ( contexte) ثٌْـــ١جق

، ٌوًؽـز ث٤ٌٚـ٠ٝعٕٟ ٠ًىًٛ ٕ٘ج ٚظ١فـز ثٌْـ١جق دج. ٚ +ث٨ّضعجًر ـ ثٌٕ٘
٘ـيث ث٤م١ـٌ ثٌـيٞ ٠ـٌٜ أْ ، (Firth) +ف١ـٌطةّٛثء ِٓ ف١ظ ٚظ١فضٗ عٕو 

ٚظ١فـــز ثٌْـــ١جق ث٤ّـــجُ صىّـــٓ فـــٟ أٔـــٗ ٠غٌدـــً ٠ّٚقـــ٘ ٙـــفز صعـــوه 
ــــــجٟٔ ــــــجٟز هًٚ ( polysémie) ثٌّع ــــــه دّٛ ــــــز ٚىٌ ــــــج ثٌىٍّ ــــــٟ صقٍّٙ ثٌض
. أٚ ِــٓ ف١ــظ ٚظ١فــز ثٌْــ١جق  ثٌــيٞ ٠ٍعذــٗ ثٌْــ١جق( conspiration) ثٌضٛثٟــؤ
 ِـٓ ف١ـظ ثٌضى١١ـ  ثٌّٚـجفخ ٌٍْـ١جق( E . Benveniste) +ٕف١ْٕـشدةعٕـو 

(co-aptation) ،ٚفــك ثٔضنــجح صقىّــٗ لــٛث١ٔٓ ، ف١ــظ صْــضوعٟ ثٌىٍّــزُ ثٌىٍّــز
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   . (47) ثٌّعٕٝ ثٌّٚجفخٚ ثٌّعٕٝ

صغــي٠جْ  دٕف١ْٕــش+ةوــيث ٔر٠ٌــز ٚ ف١ــٌط+ةٚ ِعٍــَٛ أْ ٔر٠ٌــز 
دّٛـجٟز  ٠ضـأصٝ ىٌـهٚ، +٠ًىـًٛةعٕـو  وٍضجّ٘ج ٔر٠ٌز ثٌنطـجح أٚ ثٌـٕ٘

ث٤عــٌ ] ، ثٌنطـجح، فــٟ ثٌؾٍّـزـ عّــً ثٌْـ١جق ةف١ـظ إْ ، صفع١ـً ثٌْـ١جق
٘ـــٛ ِفضـــجؿ ، (polysémie) ثٌـــٕ٘ت ـ ثٌّضّغـــً فـــٟ صمٍـــ١٘ صعـــوه ثٌّعـــجٟٔ

 (  44)ثٌّٖىً.+

ـــز ـــً ، ٚ دٙـــيٖ ثٌنطـــٛر ثٌّٕٙؾ١ ـــٝ ثٌقـــو٠ظ عـــٓ + ٠ًىـــًٛة٠ٕضم إٌ
ـــٛظ ـــج ، (métaphore énoncé) ث٨ّـــضعجًر ثٌٍّف ـــك ع١ٍٙ ـــز أٍٟ ٝـــّٓ ٔر٠ٌ

دعـو ِـج ، (Théorie de la métaphore énoncé) ٔر٠ٌـز ث٨ّـضعجًر ثٌٍّفـٛظ+ة
ٝـــّٓ ٔر٠ٌـــز ، (métaphore mot) وـــجْ ثٌقـــو٠ظ عـــٓ ث٨ّـــضعجًر ثٌىٍّـــز

 .   (Théorie de la métaphore mot) ث٨ّضعجًر ثٌىٍّز

ٚ ٘يٖ ث٤م١ٌر ٟ٘ ثٌضٟ صٚخُّ عٕـوٖ فـٟ ٔٙج٠ـز ثٌّطـجف فـٟ ٔر٠ٌـز 
. ٌٚعـً ِغـً ٘ـيث ثٌضفى١ـٌ  (Théorie de la métaphore texte) ث٨ّـضعجًر ثٌـٕ٘

ٚإْ ، ٘ـٛ ِـج ٔؾـو ٕـ١تج ِٕـٗ عٕـو فـجٍَ ثٌمٌٟـجؽٕٟ، ثٌّٕٙؾٟ عٕو ٠ًىًٛ
د١ّٕــج ٍٔف١ّٙــج ، وــجْ ثٌــٌؽ٩ْ ٨ ٠ّضقــجْ ِــٓ ِعــ١ٓ فىــٌٞ ٚفٍْــفٟ ٚثفــو

٠ضطٍعــجْ و٩ّ٘ــج إٌــٝ ثعضذــجً ثٌذ٩غــز ٚثٌٖــع٠ٌز مٍف١ضــ١ٓ أّجّــ١ض١ٓ ٌذٕــجء 
 .   ثٌٕ٘

ٌ ٕ٘ـج أْ ثٌّضضذـع ٌـٕٙؼ ثٌضفى١ـٌ ث٠ٌٌىـًٛٞ ف١ّـج ٠ضعٍـك ٚ ؽو٠ٌ دجٌـيو
ٚع٩لـز وـً ىٌـه دٕر٠ٌـز ، ثٌنطـجح، ثٌٕ٘، دّٚطٍقجس ِٓ لذ١ً ثٌىٍّز

٠ٖــوُّ ثٔضذج٘ــٗ ىٌــه ثٌضمــجًح د١ٕــٗ ٚدــ١ٓ ٔر٠ٌــز ثٌــٕ٘ ، ث٨ّــضعجًر عٕــوٖ
، ِٕٙـجػ ثٌذٍغـجءةفـٟ وضجدـٗ + فجٍَ ثٌمٌٟجؽٕٟة)ثٌم١ٚور( عٕو  ثٌٖعٌٞ

 .   ثٌذ٩غز ٚثٌٖع٠ٌز+ةٚ٘ٛ ِٕٚ  فٟ  ،(43) ٌّٚثػ ث٤هدجء+

دمـوً ِـج ٖٔـ١ٌ إٌـٝ ٘ـيٖ ، ٌْٕٚج ٕ٘ج ٔوعٟ أْ ٠ًىًٛ لو صـأعٌ دقـجٍَ
:  عٍٙــج صىــْٛ ِٛٝــٛ  ؽــيح ٤دقــجط ِغّــٌر فــٟ ٘ــيث ثٌّؾــجي، ث٨ٌضفجصــز

ْٔــٛق دٙــيث ثٌٚــوه ِمطعــج . ٚ +ثٌذ٩غــز ٚثٌٖــع٠ٌز فــٟ ثٌضــٌثط ثٌعٌدــٟة
فـٟ ةثٌغجٌـظ ثٌّّٛـَٛ دــ ٚلـو ٚٝـعٗ فـٟ ثٌّـٕٙؼ .  +ثٌّٕٙجػةٌقجٍَ ِٓ 

ــج ٠ؾــخ فــٟ صمــو٠ٌ ثٌفٚــٛي ٚصٌص١ذٙــج ٚٚٙــً دعٞــٙج دــذعٜ  ّّ ث٦دجٔــز ع
ِٚج صعضذٌ دٗ أفٛثي ثٌٕرُ فٟ ؽ١ّع ىٌه ِٓ ف١ـظ ٠ىـْٛ ، ٚصق١ْٓ ١٘أصٙج

 (  42)٩ِةّج ٌٍٕفُٛ أٚ ِٕجفٌث ٌٙج.+

ِعٍُ هثّي عٍـٝ ثٌعٍـُ دأفىـجَ ةآًثءٖ صٍه ّٝٓ  فجٍَ+ةٚ لو ؽعً 
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٠مــٛي فــٟ ( 45)١٘أصٙــج ٚٚٙــً دعٞــٙج دــذعٜ.+ ِذــجٟٔ ثٌفٚــٛي ٚصقْــ١ٓ
 :   ىٌه

ثعٍــُ أْ ث٤د١ــجس دجٌْٕــذز إٌــٝ ثٌٖــعٌ ثٌّٕرــَٛ ٚٔرــجةٌ ثٌقــٌٚف ة 
ٚثٌفٚـٛي ثٌّؤٌفـز ِـٓ ث٤د١ـجس ٔرـجةٌ ثٌىٍـُ ، ثٌّمطعز ِٓ ثٌىـ٩َ ثٌّؤٌـ 

ٚثٌمٚــجةو ثٌّؤصٍفــز ِــٓ ثٌفٚــٛي ٔرــجةٌ ثٌعذــجًثس ، ثٌّؤٌفــز ِــٓ ثٌقــٌٚف
 (  40)ثٌّؤٌفز ِٓ ث٤ٌفجظ.+

 :  ػ٘ل ه٣ٌٞه »االٍزؼبهح/أُِلٞظ«. ٗظو٣خ  4

 métaphore) فــٟ فو٠غــٗ عــٓ ث٨ّــضعجًر ثٌٍّفــٛظ+ ٠ًىــًٛة٠ٌوــَ 

énoncé) ،ــز ــ١ٓ ث٨ّــضعجًر ثٌىٍّ ــج ٚد ــجًق د١ٕٙ ــٝ ثٌف .  (métaphore mot) عٍ
.  أّجّـج( prédicative) ٚ٘ٛ أْ ث٨ّضعجًر ثٌٍّفـٛظ صُعٕـٝ دجٌع١ٍّـز ث٦ّـٕجه٠ز

.  ٨ وٍّـز دع١ٕٙـج فقْـخ، ذـ ٔضـجػ ثٌٍّفـٛظ وٍـٗٚثٌّعٕٝ دٙـيث ثٌطـٌؿ ٠ٚـ
 .   ٚدجٌطذع ٌٓ ٠ضأصٝ ىٌه إ٨ دفعً صأع١ٌ ث١ٌْجق ٚصفع١ٍٗ ٌٍٍّفٛظ وٍٗ

أٔـٗ عٍـٝ ثٌـٌغُ + ٠ًىـًٛة٠عضذـٌ ، ٚفضٝ ٨ ٠ْو ثٌذـجح عٍـٝ ٔفْـٗ
. ٚصفْــ١ٌ ىٌــه أْ  فئّٔٙــج صذم١ــجْ ِضىــجٍِض١ٓ، ِــٓ ثٌفــجًق دــ١ٓ ث٨ّــضعجًص١ٓ
ف١ـظ إْ ٘ـيٖ ث٤م١ـٌر ، إٌـٝ ث٨ّـضعجًر ثٌىٍّـز ث٨ّضعجًر ثٌٍّفـٛظ صٌؽعٕـج

. ٚ٘يٖ ثٌع١ٍّز ٟ٘ ثٌضـٟ ٠طٍـك ع١ٍٙـج  صمَٛ دضىغ١  ٍِّـ ِع١ٓ ِٓ ثٌّعجٟٔ
ــيٞ ، (focalisation) ٠ًىــًٛ ثٌضذت١ــٌ ٚ٘ــيث ث٤م١ــٌ ـ دفعــً ثٌْــ١جق ـ ٘ــٛ ثٌ

 .   ثٌٕ٘، ثٌنطجح، ٠ْضقٛى عٍٝ ثٌٍّفٛظ ـ ثٌؾٍّز

ــ١ٓ ثٌىٍّــز ــز د ــ١ٓ ٚثٌّ، ٚ ٘ىــيث صٚــذـ ثٌع٩ل ــز د ــز ثٌع٩ل ٍفــٛظ دّغجد
ــــؤًرة ــــز( cadre) ث٦ٟــــجًٚ، (foyer) ثٌذ ــــؤًر ٘ــــٟ ثٌىٍّ ــــظت إْ ثٌذ ، ]ف١

لــو + ٠ًىــًٛةٚدٙــيٖ ثٌنطــٛر ثٌٕٛع١ــز ٠ىــْٛ  . (41) +ٚث٦ٟــجً ٘ــٛ ثٌؾٍّــز
لطـــع ٕـــٟٛج ِٕٙؾ١ـــج ٔقـــٛ صؾْـــ١و ٔر٠ٌضـــٗ فـــٟ ث٨ّـــضعجًر ثٌنطـــجح أٚ 

 .   ث٨ّضعجًر ثٌٕ٘

٠ٍٚـــ فــٟ ث٦عــ٩ْ عــٓ ٌٚىــٓ ٕ٘ــجن إٕــىج٨ آمــٌ دمــٟ ٠طــً دٌأّــٗ 
ٔفْــٗ ٚ٘ــٛ لٞــ١ز صغ١١ــٌ ثٌّعٕــٝ ِــٓ ِْــضٜٛ ه٨ٌــز ثٌىٍّــز ١ٌٚــذـ ِعٕــٝ 

   . (42) وٍٙج( énonciation) ٚ٘يث دفعً ّٚجٟز ع١ٍّز ثٌضٍفع، ثٌٍّفٛظ ٔفْٗ

ٚ دٙيث ٠ضقمك ثٌضىجًِ دـ١ٓ ثٌّْـض١٠ٛٓ ث٨ّـضعجًر ثٌىٍّـز ٚث٨ّـضعجًر 
صْـضؾ١خ ع١ٍّـز صذت١ـٌ ة. دق١ـظ  ِٓ مـ٩ي ِعجهٌـز ف٠ٛ١ـز هل١مـز، ثٌٍّفٛظ

( contextualisation) ٌع١ٍّز ٚٝع ثٌىٍّـز فـٟ ّـ١جق، ثٌٍّفٛظ دّٛجٟز ثٌىٍّز
 (  43)ِٓ ٌٟف ثٌٍّفٛظ.+
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ٚلــو دــ١ٓ هًٚ ـ ٔفْــٗ + ٠ًىــًٛة٠ؾــو ، ٚعٕــو ٘ــيٖ ثٌٕمطــز ثٌٕٛع١ــز
ـــٛظ ـــٝ ث٨ّـــضعجًر ثٌٍّف ـــجي ِـــٓ ث٨ّـــضعجًر ثٌىٍّـــز إٌ ـــٟ ث٨ٔضم ، ثٌْـــ١جق ف

ٍَِِـج دـأْ ٠مـ  عٕـو مطـٛر ـ ر ثٌنطـجح أٚ ث٨ّـضعجً، ثٌـٕ٘ رفج٨ّـضعجً
ــز ىثس أ١ّ٘ــز ٘ــٟ ث٤مــٌٜ .  ٚ٘ــٟ ع٩لــز ث٨ّــضعجًر دجٌٌّؽع١ــز، ٔٛع١

 .   ثٌضٟ مٚٚٙج ٌٙيث ثٌّٛٝٛ ( 31) ٟٚ٘ ثٌوًثّز ثٌْجدعز

 . االٍزؼبهح ٝأُوعؼ٤خ  5

، +٠ًىـًٛةث٩ٌّفع عٕو ٘يٖ ثٌٕمطز ثٌٕٛع١ز ِٓ ِْجً ثٌذقظ عٕـو 
( énoncé métaphorique) ٛظ ث٨ّـضعجًٞ+ثٌٍّفـة٘ٛ أٔـٗ ثّـضذوثٌٗ ِٚـطٍـ 

. ِٚغـً ٘ـيث  ثٌيٞ عٛهٔج عٍٝ ثّضعّجٌٗ ِـٓ لذـً+ ثٌٍّفٛظ رث٨ّضعجًةح 
ث٨ّضذوثي فٟ ثٌّٚطٍـ ٠وي عٍٝ ثٔضمجي فٟ صٕـجٚي ث٨ّـضعجًر ِـٓ ِٕرـًٛ 

 .   ٚدٖىً أهق ٌِؽع١ز ثٌنطجح أٚ ثٌٕ٘، إٌٝ ِٕرًٛ ثٌنطجح، ثٌّعٕٝ

٠طــٌؿ ، ىٌصــٗ فــٟ ٘ــيث ث٨صؾــجٖٚ ٌــوفع عؾٍــز ثٌضفى١ــٌ ٔقــٛ دٍــًٛر ف
ِــج ٠مــٛي ثٌٍّفــٛظ ث٨ّــضعجًٞ فــٟ ة:  ٠ًىــًٛ ثٌْــؤثي ث٦ٕــىجٌٟ ث٢صــٟ

. ث٩ٌّفـع فـٟ ٘ـيث  (?Que dit l’énoncé métaphorique sur la réalité) ثٌٛثلـع؟+
ِْٚـٛغجس ٌٟفــٗ ِـٓ ٌـوْ ٠ًىـًٛ أْ ث٤ِــٌ ، ٚو١ف١ـز ٙـ١جغضٗ، ثٌْـؤثي

ف١ـظ ٠ـضُ ث٨ّضفْـجً ، ٌ ٌفرـ١ٌِٗ دجٌذْجٟز ثٌضٟ ٠قٍّٙج ثٌْؤثي فـٟ ظـج٘
ِغٍّـج عٍـك  ٚإ٨ فئٔـٗ ٨ ٠ىـْٛ ٌٍْـؤثي ِعٕـٝ أٙـ٩، (postulat) عـٓ دو٠ٙـز

   . (37) ٠ًىًٛ ٔفْٗ ِٕذٙج إٌٝ ىٌه

إْ ثٌيٞ ٠ْعٝ ثٌٌؽً إٌـٝ ث٦ٕـجًر إ١ٌـٗ دٙـيث ثٌْـؤثي ٘ـٛ ثٌّْـضٜٛ 
. ف١ـظ  ٚع٩لضٙـج دجٌٌّؽع١ـز رثٌيٞ ٠قذي أْ ٠ُضٕجٚي ف١ٗ ِٛٝٛ  ث٨ّضعجً

: ِْــضٜٛ  ١ز ثٌٌّؽع١ــز ٠ّىــٓ أْ صطــٌؿ فــٟ ِْــض١٠ٛٓ ِنضٍفــ١ٓلٞــةإْ 
 .   ِْٚضٜٛ ث١ٟٕٛ١ٌِ١ٌٙمج، ثٌو٨ٌز

٨ صضعٍـك ثٌٌّؽع١ـز إ٨ دٛفـوثس ثٌنطـجح ِـٓ ، ففٟ ثٌّْضٜٛ ث٤ٚي
. أِج فٟ ثٌّْضٜٛ ثٌغجٟٔ فضعٕٝ ثٌٌّؽع١ـز دٛفـوثس ىثس فؾـُ  ِمجَ ثٌؾٍّز

ي ثٌّٖـىً فؾّـٗ . ٚفـٟ ٘ـيث ثٌّْـضٜٛ دجٌـيثس ٠أمـ أوذٌ ِـٓ فؾـُ ثٌؾٍّـز
عـٓ ِج١٘ـز ٘ـيٖ ثٌٛفـوثس ثٌضـٟ  جٌٕٚـج أْ ٔضْـجءي ٘جٕ٘ـ (34)ث٤لٚٝ وٍـٗ.+

 .   ٌٙج دعو أوذٌ ِٓ دعو ِٓ ثٌؾٍّز

٨ ٠عٕٟ دٙج دجٌٞـًٌٚر ثٌؾجٔـخ ، إْ ٠ًىًٛ ٚ٘ٛ ٠يوٌ ِْأٌز ثٌقؾُ
ثٌّجهٞ دمـوً ِـج ٠ٖـ١ٌ إٌـٝ ثٌى١ف١ـز ثٌضـٟ ٠ـضُ دٙـج صٕـجٚي ثٌّٛٝـٛ  ثٌّقـوه 

جًِـ ِـع ثٌؾٍّـز ٠مضٞـٟ ثٌٍؾـٛء إٌـٝ أهٚثس ِْـضّور . ىٌه أْ ثٌضع دجٌذقظ
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. فـــٟ فـــ١ٓ أْ ثعضذـــجً ثٌّٛٝـــٛ   فـــٟ ِعرّٙـــج ِـــٓ ثٌؾٙـــجٍ ثٌٍْـــج١ٔجصٟ
ِنضٍفــج عــٓ ثٌؾٍّــز أٚ ىث فؾــُ أوذــٌ ِٕٙــج ٠ْــضوعٟ ثٌذقــظ عــٓ آ١ٌــجس 

. ٚ٘ـٟ وٍٙـج ٨ صنـٌػ عٕـو ٠ًىـًٛ إ٨ ِـٓ ؽذـز  ِنٚٛٙز ٌّمجًدز ىٌـه
 .   (l’interprétation) ثٌضأ٠ًٚ

ثٌنطٛر ثٌٕٛع١ز ٠ىـْٛ ٠ًىـًٛ لـو ٔمـً ث٨ّـضعجًر إٌـٝ فـوٚه  ٚ دٙيٖ
.  ٚ٘يث دعو أْ فذْضٙج ثٌذ٩غز ثٌعض١مز فٟ فـوٚه ثٌىٍّـز ٨ صعـوٚ٘ج، أًفخ

أعط١ش ث٨ّضعجًر ِفِٙٛـج ٚثّـعج ٚعجِـج ٌضْـضٛعخ وـً ةٚ٘ىيث صىْٛ لو 
ــو٨ٌٟ.+ ــٌ ثٌ ــج ( 33)ٙــًٛ ثٌضغ١١ ــٟ صٛٙــً إ١ٌٙ ــٌثً ةٚ٘ــٟ ثٌٕض١ؾــز ثٌض ؽ١

٘ٛ ٠ذقـظ فـٟ ثٌذ٩غـز ثٌّنضٌَـز ِقـج٨ٚ صأّـ١ِ ٔر٠ٌـز ٔفْٗ ٚ ؽ١ٔٛش+
 .   (rhétorique générale) ًٌٍٚٛ ّٝٓ ٔر٠ٌز ثٌذ٩غز ثٌعجِز

.  ٚ ٘ــٛ ثٌّٕرــًٛ ثٌضّٛــعٟ ثٌــيٞ ٠ْــعٝ إٌــٝ ٚٝــع ث٨ّــضعجًر ف١ــٗ
أْ ث٨ّـضعجًر فـٟ ٘ـيث ثٌّٕرـًٛ ٌـُ صعـو ٙـًٛر دـ١ٓ ٙـًٛ ةٚع١ٍٗ ٠ـٌٜ 

 (  32) +سِٚؾجٍ ثٌّؾجٍث، ٚإّٔج ٟ٘ ًٙٛ ثًٌٚٛ، أمٌٜ

ـــو métaphore généralisée) ثٌّعّّـــز ٚ ٘ىـــيث صىـــْٛ ث٨ّـــضعجًر ( عٕ
لــو مٍعــش ، ٚ٘ــٟ ٙــًٛر ثٌٚــًٛ، فــٟ ِٕرًٛ٘ــج ثٌضّٛــ١عٟ+ ؽ١ٔٛــشة

إىث وـجْ ٨ دـو ِـٓ ةدق١ـظ ، دع١ٕـٗ( genre) عٍٝ ٘يٖ ث٤م١ٌر ٙفز ثٌؾـِٕ
أٚ ٙـــًٛر ، فج٨ّـــضعجًر، أْ ٠نٞـــع ٔـــٛ  ِـــٓ ث٤ٔـــٛث  إٌـــٝ ؽـــِٕ ِـــج

. ىٌه أٔٗ ٌـ١ِ ٕ٘ـجن إ٨  ىٓ ٌٙج أْ صٍعخ هًٚ ثٌؾِٕٟ٘ ثٌضٟ ٠ّ، ثًٌٚٛ
ــٛ ؽــِٕ ثٌٚــًٛر أٚ ث٨ّــضعجًر. ــٝ ٘ .فج٨ّــضعجًر ٚثٌّؾــجٍ  . ؽــِٕ أعٍ

.  ِـع ث٨مض٩فـجس ثٌغج٠ٛٔـز د١ّٕٙـج، ]ثٌىٕج٠زت ٠ٕض١ّجْ و٩ّ٘ج إٌـٝ دعـو ٚثفـو
( ٠ّىـــٓ أْ ٠ٚـــٍـ ٌٙـــيث métaphoricité)( 35) ٌٚٙـــيث فّٚـــطٍـ ث٨ّـــضعجًثص١ز

 (  30)جِز.+ثٌّؾجي دٚفز ع

ثٌذقظ عٓ صٍه ثٌٛفـوثس ث٤وذـٌ فؾّـج ِـٓ ، ٚ إىث فجٌٕٚج ِٓ ؽٙضٕج
فئٕٔــج ٔعغــٌ عٍــٝ ثٌّفــٌهثس ، ثٌؾٍّــز فــٟ ثٌّٕرِٛــز ث٨ٙــط٩ف١ز ٠ٌٌىــًٛ

. عٍّـج أٔٙـج ِفـج١ُ٘ ١ٌْـش ىثس  ث٤عـٌ أٚ ثٌعّـً، ثٌـٕ٘، : ثٌنطـجح ث٢ص١ز
دــــً ٘ــــٟ ، ٚؽــــٛه صٌثصذــــٟ فــــٟ ثٌّٕرِٛــــز ث٨دْــــض١ٌّٛٛؽ١ز ث٠ٌٌى٠ًٛــــز

ض٠ٛجس ٠نضٍـــ  دعٞـــٙج عـــٓ دعـــٜ ٌٚـــٓ صعـــٛه ف١ٕٙـــج ثٌضّفٚـــ٩س ِْـــ
 .   ثٌّعؾ١ّز ٚثٌٕق٠ٛز وجف١ز فٟ فو ىثصٙج، ثٌفٌٛٔٛٛؽ١ز

فـئْ ث٨ٔضمـجي ، (langue) ٚإىث وجٔش ثٌىٍّز ٚفـور ِـٓ ٚفـوثس ثٌٍْـجْ
٠عٕـٟ أْ ٘ـيٖ ث٤م١ـٌر ٌـُ ، إٌٝ ٚفور ؽو٠ور صضٖىً ِٕٙج ثٌؾٍّز أٚ ثٌٍّفٛظ
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دـً أٙـذقش صٕضّـٟ إٌـٝ ِْـضٜٛ ثٌنطـجح ، ْصعو صٕضّٟ إٌٝ ِْضٜٛ ثٌٍْج
دجعضذـجً ، ٚفـور ه١ٌ٨ـز ٙـٌفج+ ٠ًىًٛةثٌضٟ ٠عضذٌ٘ج  ٚ٘ٛ ثٌٛفور ث٤وذٌ

إْ صقو٠و ِفَٙٛ ٘يٖ ثٌٛفوثس ٨ ٠ْضٕو إٌٝ ثٌقؾـُ دمـوً ِـج ٠ٕقـش ٚؽـٛهٖ 
 .   ِٓ أْٔجق ِعٌف١ز ِع١ٕز

فئٔٗ ٨ ِٕجٗ ٌٕـج ِـٓ ِٕجلٖـز ثٌّٛٝـٛ  ِـٓ دـجح ، ٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌز
( فــٟ sémiotique) ٚثٌْــ١ّ١جة١جس، (sémantique) ِــٓ عٍــُ ثٌو٨ٌــز إّــٙجَ وــً

 .( 31) عٕو ٠ًىًٛ (nouvelle rhétorique) ثٌضأ١ِّ ٚصط٠ٌٛ ثٌذ٩غز ثٌؾو٠ور

، ٌٍؾٍّـز ٠ًىـًٛ+ة٩ٔفع فٟ ٘يث ثٌؾجٔخ أْ ث١ّ٘٤ز ثٌضٟ أعطج٘ج 
. ٚإّٔـج ؽعـً ِٕٙـج ِضىـأ  ثٌـو٨ٌٟ، ٌُ صىٓ ١ٌضٛل  دٙج عٕو فو٘ج ثٌّفـج١ّٟ٘

ٌّٕجلٖز ثٌطٌٚفجس ثٌٍْج١ٔز ثٌْجدمز ثٌضٟ ؽعٍش ِٓ ثٌؾٍّـز ثٌقـو ث٤لٚـٝ 
 .   ٤ٞ و١جْ ٌغٛٞ أٚ ٌْجٟٔ

عٍـٝ ِٕجلٖـز ِٖـىٍز صعـوه + ٠ًىـًٛةٚ ٌضؾجٍٚ ٘ـيث ث٦ٕـىجي عـََ 
ــيٞ لوِــٗ ٌٍٛفــوثس polysémie) ثٌّعــجٟٔ ( ٝــّٓ إٟــجً ثٌضٚــًٛ ثٌؾو٠ــو ثٌ

ر ثٌضٟ ٠طٍـك ع١ٍٙـج . ٟٚ٘ ثٌرجٌ٘ ثٌٕ٘، : ثٌنطجح ث٤وذٌ ٚٔعٕٟ دٙج ٕ٘ج
 .   (l’aperture du langage) +ثٔفضجؿ ثٌٍغزة دـ+ ٠ًىًٛة

ٚ ٘ــيٖ ثٌرــجٌ٘ر ٠ٌث٘ــج ٠ًىــًٛ مجٙــز دجٌنطــجح دق١ــظ صٕذغــك ِــٓ 
ــز ــز ٚثٌؾٍّ ــٗ ثٌٍغــز ٌٍىٍّ ــيٞ صقوع ــئْ  ث٨ٔعطــجف ثٌ ثٌىٍّــز ة. ِٚــٓ عّــز ف

ٚثٌؾٍّـز ، ٚثٌؾٍّز ّ٘ج لطذج ثٌى١جْ ثٌـو٨ٌٟ ٔفْـٗ  ثٌىٍّـز صنـض٘ دـجٌّعٕٝ
 (  32)ٌٌّؽع.+دج

١ٌعٍـٛ ٙـٛس ، ثٌٍّفـٛظ ـ ٠نفـش ٙـٛس ثٌٍغـزـ فـٟ ِْـضٜٛ ثٌؾٍّـز 
ــٝ ٙــٛس ثٌٍغــز ــج عٍ ــٟ ِْــضٜٛ ثٌنطــجح ٖٔــٙو  ثٌٌّؽــع ِضعج١ٌ ــج ف . د١ّٕ

، ٚ٘ــــٛ مجٙــــ١ز صٕر١ّ١ــــز هثم١ٍــــز، ( دــــ١ٓ ثٌّعٕــــconnexionٝ) ٚٙــــ٩
ٚ٘ــٟ ثٌضــٟ صعّــً عٍــٝ ًدــ٠ ثٌنطــجح دٛثلــع ِضٛثؽــو مــجًػ ، دجٌٌّؽع١ــز
ثٌنطـــجح  / : ثٌـــٕ٘ ٌٔـــج إٌـــٝ ث٦ٕـــجًر إٌـــٝ ِعجهٌـــز. ٚ٘ـــيث ِـــج ٠ؾ ثٌٍغـــز

 .   ٚثٌٌّؽع١ز

 اُقطبة ٝأُوعؼ٤ـخ، . اُ٘ـٔ 6

ل١ٞز ع٩لز ثٌٕ٘ دجٌٌّؽع١ز فـٟ إٟـجً ٔر٠ٌضـٗ  ٠ًىًٛ+ة٠ٕجلٔ 
 les unités) +ثٌٛفــوثس ثٌوثٌــزةٝــّٓ صطٌلــٗ ٌّــج ٠ْــ١ّٗ دـــ ، ٩ٌّــضعجًر

signifiantes)  ٚ٘ــــٟ ثٌضــــٝ لــــوِٙج ٝــــّٓ صٌص١ــــخ صٚــــجعوٞ دقْــــخ .
 .   ثٌؾٍّز ٚثٌٕ٘، . ٟٚ٘ ثٌىٍّز ثٌٚعٛدجس ثٌضٟ صذو٠ٙج
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، أْ ثٌقــو٠ظ عــٓ ثٌٌّؽع١ــز فــٟ ِْــضٜٛ ثٌــٕ٘+ ٠ًىــًٛة٠ٚــٌٜ 
ِْــٍّز ة . فـــ ثٌقــو٠ظ عــٓ ثٌٌؽع١ــز فــٟ ِْــضٜٛ ثٌؾٍّــز، ٌــ١ِ ٘ــٛ ٔفْــٗ

ثٌٌّؽع١ز صضطٍـخ صـود١ٌث ِنٚٛٙـج عٕـوِج ٠ضعٍـك ث٤ِـٌ دى١جٔـجس مجٙـز 
صٖـــى٩١س أّٚـــع ِـــٓ ٚ٘ـــٟ ، )ٔٚٛٙـــج( ثٌضـــٟ ْٔـــ١ّٙج، ِـــٓ ثٌنطـــجح
 (  33)ثٌؾٍّز.+

ــ١ٓ ثٌٕٚــٛٗ دقْــخ أٔٛثعٙــج ــج إٌــٝ صع١ فــج٤ٌِ ٠ــَهثه ، ٚ إىث ثٔضمٍٕ
( ٠ذـوٞ Poétique) ٚ٘ٛ ثٌّٕضّٟ إٌٝ ِؾجي ثٌٖـع٠ٌز، . فجٌٕ٘ ث٤هدٟ صعم١وث

. ٚفـٟ ٘ـيث ثٌّْـضٜٛ ٍٔقـع أْ لٞـ١ز ثٌّعٕـٝ  م١ٙٛٚز فٟ ٘يث ث٦ٟـجً
لٞـ١ز صٌؽـع دـج٤فٌٜ ـ ة ٚثٌو٨ٌز ثٌّٕذغمـز ِـٓ ع٩لـز ثٌـٕ٘ دجٌٌّؽع١ـز

دــــــو٨ ِــــــٓ عٍــــــُ ، فــــــٟ ٔٙج٠ــــــز ثٌّطــــــجف ـ إٌــــــٝ ث١ٟٕٛ١ٌِ١ٌٙمــــــج
ف١ظ إْ ثٌؾٍّز عٕو ٘ـيٖ ث٤م١ـٌر ٘ـٟ ثٌى١ـجْ ث٤ٚي ، (sémantique) ثٌو٨ٌز

 (  21)ٚث٤م١ٌ.+

، ٌٚىٓ ٘يث ثٌضقو٠ـو ثٌـيٞ مٍـ٘ إ١ٌـٗ ٠ًىـًٛ ٌـُ ٠قْـُ ث٤ِـٌ ٔٙجة١ـج
إى إٔٗ ٠ْـضٕو دـوًٖٚ ، ووٛٔٗ ٘ٛ ث٢مٌ دقجؽز إٌٝ دعٜ ثٌض١ٝٛـ ٚثٌضؾ١ْ

دٖــىً صٌثوّــٟ ِٚــٓ أِٖــجػ + ٠ًىــًٛة إٌــٝ ؽٙــجٍ ِفــج١ّٟ٘ فٍْــفٟ دٕــجٖ
. ٌٚٙيث أٙذـ ِٓ ثًٌٌٞٚٞ عٕو ٘يٖ ثٌٕمطـز صمـو٠ُ ِفٙـَٛ ٌٍـٕ٘  ِنضٍفز

ٚمجٙــز صٍــه ثٌضــٟ صضعٍــك ، س٠ْٕــؾُ ِــع ِــج ٌٟفــٗ ِــٓ أفىــجً ٌٟٚٚفــج
 .   دج٨ّضعجًر ّٝٓ ثٌضًٚٛ ثٌذ٩غٟ ثٌؾو٠و

صٚـــًٖٛ ٌٍـــٕ٘ ِـــٓ ؽجٔـــخ ِفجًلضـــٗ ٌٍؾٍّـــز  ٠ًىـــًٛ+ة٠مـــوَ ٌٕـــج 
 .   ٚثٌنطجح

ــجْ ٌِوــخ ٌٍنطــجحة ٨ صٕقٚــٌ مٚجةٚــٗ فــٟ ، ثٌــٕ٘ ٘ــٛ ٚو١
. فذـجٌٕ٘ ٨ ألٚـو ثٌىضجدـز فقْـخ أٚ  مٚجة٘ ٚفور ثٌنطجح أٚ ثٌؾٍّز

ٚ٘ـيث عٍـٝ ثٌـٌغُ ِـٓ أْ ثٌىضجدـز ٔفْـٙج صطـٌؿ ، عٍٝ ث٤لً دٖـىً ًةـ١ِ
١ٌ ثٌٌّؽع١ــز  إّٔــج ثٌّٖــى٩س ثٌؾ٠ٌ٘ٛــز ثٌضــٟ ٌٙــج ٝــٍع ِذجٕــٌ فــٟ ِٚــ

 .   إٔضجػ ثٌنطجح دجعضذجًٖ أعٌث، ألٚو ] ِٓ ثٌٕ٘ت ٚدج٤ّذم١ز

فــٟ فمــً  صــومً أٙــٕجف ؽو٠ــور، ٚ دــج٤عٌ ِغٍّــج ٠ــوي ع١ٍــٗ ث٨ّــُ
أٙــٕجف صضعٍــك دج٦ٔضــجػ ، ٚدٖــىً ؽــٌٛ٘ٞ ث٤ٙــٕجف ثٌع١ٍّــز، ثٌنطــجح

 (  27)ٚدجٌّّجًّز.+

ً ِٕـٗ ِٓ ثٌنطجح ثٌقمً ثٌٌّوَٞ ثٌـيٞ صضٖـى+ ٠ًىًٛةٌمو ؽعً 
. ٚثٌنطـجح عٕـوٖ ٠ضقـوه دجٌى١ف١ـز ثٌضـٟ ٠ٖـضغً  إٔٙجف ثٌٕٚٛٗ ٚث٢عـجً
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ــجػ ــج أٞ أْ ثٌنطــجح إٔض ــجػtravailـ  production) دٙ ــيث  (produit) ( ٦ٔض ٌٙٚ .
و١ف١ـز ة ٠ٍــ فـٟ ث٨٘ضّـجَ عٕـو ثٌضعجِـً ِـع ثٌنطـجح عٍـٝ+ ٠ًىًٛةٔؾو 
 .   (le dire) +ثٌمٛي

٠ّىـٓ ، ق١ٍٍـٗ ٌٍّٛٝـٛ ِذًٌثس ٌيٌه د١ٓ ٠وٞ ص+ ٠ًىًٛةٚ ٠موَ 
 :   أْ ٍٔنٚٙج فٟ ِْجٌه ع٩عز

: أْ ثٌنطجح ٘ـٛ ثٌـيٞ ٠ُضنـي ِقـً عّـً ٌٍضٖـى١ً أٚ  ثٌٍّْه ث٤ٚي
. . ت ٚثٌـيٞ ٠ُٕرـٌ  ًٚث٠ـز، ٚٔضجػ ىٌه ٘ٛ ثٌٕ٘ ث٤هدٟ ] ل١ٚور، ثٌض١ٌٛ 

دق١ــظ ٠ضعــيً أْ ٠ُنضــَي فــٟ ِقٚــٍز دْــ١طز ، ٕــجًِ، إ١ٌــٗ عٍــٝ أٔــٗ وــً
 (  24).  ٌّؾّٛ  ِٓ ثٌؾًّ

ىثس صْـ١ٕٓ ، ٠نٞع ٌمٛثعو ٕـى١ٍز، : أْ ٘يث ثٌض١ٌٛ  ثٌٍّْه ثٌغجٟٔ
 (  23). .  أٚ ًٚث٠ز، ٠ؾعٍٙج صْضقك ص١ّْز ل١ٚور، ِع١ٓ

دـً فـٟ ، : أْ ىٌه ثٌض١ْٕٓ ٨ ٠ـضُ فـٟ ِْـضٜٛ ثٌٍْـجْ ثٌٍّْه ثٌغجٌظ
. ِٚــٓ ٘ــيث ٠أمــي ث٤م١ــٌ ٟــجدع ثٌؾــِٕ ث٤هدــٟ  أٞ أْ  ِْــضٜٛ ثٌنطــجح

عٍـٗ ٠ىضْـخ مٚـجة٘ ٚلٛثعـو فـٟ ثٌض١ٌٛـ  ع١ٍّز ثٌنطـجح ٘ـٟ ثٌضـٟ صؾ
ٌضؾعً ِٕٗ ف١ٕتي ٔٚج ١ِّـَث ف٠ٌـوث ٌٕمـٛي صٍـه ، ٚثٌضٌو١خ ىثس ّّز أهد١ز

. . ٚ٘ـــيث ثٌّْــــضٜٛ ٘ــــٛ ثٌـــيٞ ٠طٍــــك ع١ٍــــٗ  ٚصٍــــه ثٌمٚــــ١ور، ثٌٌٚث٠ـــز
. ٚ٘ـٛ ثٌـيٞ ٠ؾعـً ثٌعّـً أٚ ث٤عـٌ  (style. ) ِْضٜٛ ث٤ّـٍٛح ٠ًىًٛ+ة

 (  22).  ١َِّث ِٓ د١ٓ ثٌعّجي أٚ ث٢عجً ث٤مٌٜ

٠ٞــع م١ٟٛــج هل١مــز دــ١ٓ + ٠ًىــًٛةٚ ٩ٔفــع فــٟ ٘ــيث ثٌٚــوه أْ 
. ىٌـه أْ ثٌـٕ٘ عٕـوٖ صٚـًٛ فىـٌٞ ٠ٕـضؼ  ِفِٙٛٗ ٌٍٕ٘ ِٚفِٙٛٗ ٥ٌعـٌ

.  (énonciation) فــٟ ِْــضٜٛ ثٌــضٍفع، ِــٓ ثٌى١ف١ــز ثٌضــٟ ٠ْٕــؼ دٙــج ثٌنطــجح
٠ٚٞــجف إٌــٝ ىٌــه صٍــه ثٌنٚــجة٘ ثٌضــٟ صؾعــً ثٌــٕ٘ ٠ٕضّــٟ إٌــٝ ؽــِٕ 

ٚـذـ ث٤عـٌ عٕـو٘ج صٍـه ثٌنٚـجة٘ ث٤ّـٍٛد١ز ثٌضـٟ ٠ٕفـٌه . ٠ٚ أهدٟ دع١ٕٗ
 .   (fonction signifiante) دٙج ثٌٕ٘ دجعضذجًٖ ٚفور ىثس ٚظ١فز هثٌز

ٌٕــج أْ ْٔــأي فــٟ ٘ــيٖ ثٌّقطــز ِــٓ ثٌٌفٍــز ِــع ٠ًىــًٛ عــٓ ، ٚ دعــو
. ٚ٘ــٟ ثٌمٞــ١ز ثٌضــٟ ٔجلٖــٙج  ثٌع٩لــز ثٌّْٕــٛؽز دــ١ٓ ثٌنطــجح ٚثٌــٕ٘

ــ ــجِٓ ِــٓ وضجد ــٟ ثٌذقــظ ثٌغ ــز٠ًىــًٛ ف ــٛثْ، ٗ ث٨ّــضعجًر ثٌق١ :  صقــش عٕ
، : ثٌـٕ٘ ٚلو ٚٝـع ٌٙـج ِقـوهثس ٘ـٟ( 25).  ث٨ّضعجًر ٚثٌنطجح ثٌفٍْفٟ

 .   ثٌىضجدز، ثٌنطجح
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 اٌُزبثـخٝ اُقطـبة، . اُ٘ـٔ 7

فٟ ٙوً ثٌذقظ ثٌغجِٓ ثٌّنٚـ٘ ٌّٕجلٖـز لٞـ١ز + ٠ًىًٛة٠غ١ٌ 
 niveau du) ِْـــأٌز ِْـــضٜٛ ثٌنطـــجح، ث٨ّـــضعجًر ٚثٌنطـــجح ثٌفٍْـــفٟ

discours) ،ٌٕ٘صضعٍــك دٛفــور ِؾّــٛ  ٙــ١  ة. فجٌمٞــ١ز إىث  ٚع٩لضــٗ دــج
: مطــجح  ٠ٚــٌثه دٚــ١  ثٌنطــجح ]ٟذعــجت ثّــضعّج٨س ِــٓ ِغــً، ثٌنطــجح
  . (20) مطجح صأٍِٟ إٌل+، مطجح ه٠ٕٟ، مطجح عٍّٟ، ٕعٌٞ

٠ٞـع فـوٚهث دـ١ٓ ثٌـٕ٘  ٠ًىـًٛ+ة٠ضذ١ٓ ٌٕـج أْ ، فّٓ ٘يٖ ث٦ٕجًر
ــٝ ٚؽــٗ ثٌضق ــجس عٍ ــوٚثٌنطــجح أٚ ثٌنطجد ــج و٠ ــجٌٟ إىث لٍٕ ــً ٨ ٔغ : إْ  . د

ٚثٌضـٟ صعـو فـٟ عـيٖ ثٌقجٌـز ، صقش ثٌنطجح ثٌٛثفو صٕٞٛٞ عـور ٔٚـٛٗ
. فجٌنطجح ثٌٖـعٌٞ ِـغ٩ ٠ٞـُ ٔٚٛٙـج عو٠ـور دق١ـظ أْ  دّغجدز ٚفوثس

 .   وً ٔ٘ ِٕٙج ٌٗ م١ٙٛٚضٗ ٚصفٌهٖ

. ِٚغـً ٘ـيث ثٌضٚـًٛ عٕـو  ٚ ث٤ٌِ ١ّجْ دجٌْٕذز ٌٍنطجدجس ث٤مٌٜ
ً فجٙـً أٚ ٔض١ؾـز ِٕطم١ـز ٌضٚـًٖٛ ٌٍنطـجح دأٔـٗ ٠عو صقٚـ١+ ٠ًىًٛة

( دجٌوًؽـز discursivité) . ٌٚٙـيث ٔؾـوٖ ٠عٕـٝ دجٌنطجد١ـز (le dire) و١ف١ـز ٌٍمـٛي
ث٤ٌٚٝ ٚ٘يث موِـز ٌٕر٠ٌضـٗ ث١ٟٕٛ١ٌِ١ٌٙم١ـز ثٌضـٟ صٙـضُ دجٌضأ٠ٚـً أوغـٌ ِـٓ 

 .   ثٌضق١ًٍ

وً ىٌه ِقجٌٚـز ِٕـٗ ٩ٌدضعـجه عـٓ ثٌضق١ٍـً ثٌٍْـجٟٔ ٌٍـٕ٘ دّفِٙٛـٗ 
ىٌـه أْ ِفٙـَٛ ثٌـٕ٘ فـٟ .  +٩ٍّْ٠فة١ّعٟ عٍٝ ثٌنٚٛٗ عٕو ثٌضٛ

ٔؾوٖ أٔٗ دٍ  هًؽز ِٓ ثٌٌفجدـز ٚث٨صْـج  فضـٝ أٔـٗ غـوث ، عٌف ثٌٍْج١١ٔٓ
. ٚ٘ــٛ ِــج ٠ْــّٝ عٕــو عٍّــجء  ٠ٖــًّ وــً ِــج ل١ــً أٚ ُوضــخ فــٟ ٌْــجْ ِعــ١ٓ

 .   (corpus global) +ثٌّوٚٔز ثٌٖجٍِزة ثٌٕ٘ ح

صعـــوه ةْٔـــذٟ فىـــٌر  ٠ٖـــؾع فـــٟ ثعضـــوثي+ ٠ًىـــًٛةٚ ٌٙـــيث ٍٔفـــٟ 
ٚ٘ـٟ ثٌفىـٌر ثٌضـٟ ؽعٍٙـج لـٛثَ ( 21).  +ٚصعوه ِْض٠ٛجس ثٌنطجح، ث٤ٕىجي
 . فّج فجي ثٌٕ٘ ٚث١ٌٕٚز عٕوٖ؟ ( عٕوtextualitéٖ) ث١ٌٕٚز

 ا٤ُٖ٘خ ػ٘ل ثٍٞ ه٣ٌٞه ٝ . اُ٘ٔ 8

دـ١ٓ + ٠ًىـًٛةثٌع٩لـز ثٌضـٟ ْٔـؾٙج ، ٌمو عٍّٕـج ف١ّـج ّـذك عٌٝـٗ
دّغجدــز ثٌــٌفُ ثٌضــٟ صٕذغــك ِٕٙــج . ٚ٘ــٟ أْ ثٌنطــجح ٘ــٛ  ثٌنطــجح ٚثٌــٕ٘

ـــج ـــ  أٔٛثعٙ ـــٝ  ثٌٕٚـــٛٗ دّنضٍ ـــيث ث٤ّـــجُ دٕ ـــٝ ٘ + ٠ًىـــًٛة. ٚعٍ
 :   ِٕرِٛضٗ ث١ٌٕٚز عٍٝ مّْز ِعج١٠ٌ أٚ ِٛؽٙجس ٟ٘

 .   ( فٟ ثٌنطجحparole) صقمك ثٌى٩َ
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 .   (oeuvre structurée) صقمك ثٌنطجح فٟ أعٌ ِذ١ٕٓ

 .   ع٩لز ثٌى٩َ دجٌىضجدز فٟ ثٌنطجح

 projection) دجعضذجًٖ إّـمجٟج ٌعـجٌُ، (oeuvre du discours) أعٌ ثٌنطجح

d’un monde) ( )ٌٕ٘عجٌُ ث( .monde du texte)   . 

ــــيثس، أعــــٌ ثٌنطــــجح  médiation de) دجعضذــــجًٖ ّٚــــجٟز فٙــــُ ثٌ

comprehension de soi) ( )عجٌُ ثٌمجًا( .monde du lecteur)   . 

عـٓ ِعـج١٠ٌ ثٌٕٚـ١ز ٚإىث صفقٕٚج ٘يٖ ثٌّعـج١٠ٌ فئٕٔـج ٔؾـو٘ج صنضٍـ  
ؽعـــً ثٌٕٚـــ١ز أّجّـــج ةٚثٌضـــٟ أًثه دٙـــج ، +هٞ دؾٌثٔـــوةثٌضـــٟ ٚٝـــعٙج 

+ هٞ دٛؽٌثٔــوة ٚلــو فــوه (22)ِٖــٌٚعج ٠٦ؾــجه ثٌٕٚــٛٗ ٚثّــضعّجٌٙج.+
ـــٟ ّـــذعز ـــج١٠ٌ ثٌٕٚـــ١ز ف ، (cohérence) ث٨ٌضقـــجَ، (cohesion) : ثٌْـــذه ِع

ــــــٛي، (intentionality) ثٌمٚــــــو ــــــ ، (acceptation) ثٌمذ ، (situationality) ثٌّٛل
 (  23).  (informativity) ٚث٨ع١ِ٩ز، (intertextuality) ثٌضٕجٗ

ــج ٔؾــو ٔٚــ١ز  ــ  أ٠ٞــج عــٓ ٔٚــ١ز + ٠ًىــًٛةوّ ٕ٘ــ٠ٌٔ ةصنضٍ
ٚثٌضٟ ٚٝعٙج أّجّج ٌضقو٠و و١ف١ز دٕجء ثٌٕ٘ ٚ٘ـيث ، ثٌنّج١ّز( 51) د١ٍ١ظ+

مّـِ مطـٛثس صٚـ  ِنضٍـ  ٌِثفـً دٕـجء ة ِٓ ٚؽٙز ٔرٌ د٩غ١ز فٟ
   : (54) ٚ٘يٖ ثٌٌّثفً ٟ٘( 57)ثٌَِٕٟ.+ثٌٕ٘ ٚصضجدعٙج 

 : صق١ٌٞ ِج ٠مجي  ث٠٦ؾـجه

 : صٕر١ُ ثٌّجهر ثٌّقًٚ ع١ٍٙج  ثٌضٌص١ـخ

 : إٝجفز ثٌّقْٕجس ثٌذ٩غ١ز  ثٌعذـجًر

 .   : ثٌٌؽٛ  إٌٝ ثٌيثوٌر ثٌيثوـٌر

 .   : صٖن١٘ ثٌنطجح ث٦ٌمـجء

ٚ ٌعٍٗ فٟ ٘ـيٖ ثٌٌّفٍـز ِـٓ ثٌذقـظ أٙـذـ ٚؽـٗ ث٨مـض٩ف أٙـذـ 
+ هٞ دٛؽٌثٔـــوة ٔٚـــ١ز وـــً ِـــٓٚ ٠ًىـــًٛ+ةد١ٕـــج دـــ١ٓ ٔٚـــ١ز  ظـــجٌ٘ث
ف١ظ أْ ٘ي٠ٓ ث٤م٠ٌ١ٓ ٚٝعج ّٔٛىؽج ٌٕٚـ١ز صعٕـٝ دضىـ٠ٛٓ .  +د١ٍظٚة

ٚإْ وـجْ ٘ـيث ث٤م١ـٌ + هٞ دٛؽٌثٔـوة ٚصق١ٍٍـٗ عٕـو+ د١ٍـظةثٌٕ٘ عٕـو 
هٞ ةد١ّٕـــج ٔؾـــو ّٔـــٛىػ .  د١ٍـــظ+ةٌْـــج١ٔج أوغـــٌ ِٕـــٗ د٩غ١ـــج عىـــِ 

ـ  re) ١ٟٕٛ١ِمـج ثٌضـٟ صعٕـٝ دئعـجهر ثٌذٕـجءِذ١ٕج عٍـٝ فٍْـفضٗ ١ٌٌٍٙ دٛؽٌثٔو+
construcrionدٕـــجء ثٌـــٕ٘ ٚ٘ـــيث دّٛـــجٟز ثٌمـــٌثءر ثٌضأ١ٍ٠ٚـــز   ) (lecture 

interprétative )(lecture  ـinterprétationٌٝٚدجٌوًؽز ث٤ )   . 
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٘ـٛ ، ٚ ثٌؾو٠ٌ دجٌيوٌ دٙيث ثٌٚوه  أْ ثٌٕ٘ عٕو ٠ًىًٛ دٕجء ىٕ٘ـٟ
 action) . ٚ٘ـٛ أ٠ٞـج فعـً إْٔـجٟٔ ٚصٖىً ِٓ صقٛي ٠قـوط ٌٍنطـجح ٔضجػ

humaine) ،ٌُــج ــٝ أْ ٠ْــىٓ ثٌع ــَ  إٌ ــيٞ ٠ٕ ــً ثٌ .  (habiter le monde) ثٌفع
. ٚ٘ــيٖ  ثٌــٕ٘ ٌِوــَث ٌىــً ٖٔــجٟ ١ٌِ١ٕ٘ــ١ٟٛمٟ+ ٠ًىــًٛةٌٚٙــيث ؽعــً 

ــز ثٌفٍْــف١ز  ــ١ٓ ثٌّٕٙؾ١ ــٗ د ثٌفىــٌر ٘ــٟ ثٌضــٟ مٍــ٘ إ١ٌٙــج ٠ًىــًِٛٓ ٟٛثف
 herméneutique)١مـــج ث٦ٔؾ١ٍ١ـــز ٚث١ٌِ١ٌٕٟٙٛ، (53)( interprétation) ٌٍضأ٠ٚـــً

biblique)  ٓ٠ًىـًٛ ٌّمجًدـز + ِـٕٙؼة. ٌٚٙيث ٠ؾخ ثٌقـيً عٕـو ثٌقـو٠ظ عـ
 .   ثٌٕٚٛٗ ٚثٌٕ٘ ث٤هدٟ عٍٝ ثٌنٚٛٗ

ثٌّعٕـٝ ثٌىجًِ ١ٟٕٛ١ٌِ١ٌٍٙمـج ٨ ٠ضؾٍــٝ إ٨ ة أْ+ ٠ًىًٛة٠ٚعضذٌ 
ــــــٛظ ثٌٌّوــــــخ ــــــز ].، (énoncé complexe) ِـــــــع ثٌٍّف .ت  . ِــــــع ثٌؾٍّ

 (  52)صىّٓ فـٟ ه٨ٌز ثٌؾٍّز.+، مج دّعٕج٘ج ثٌضجَٚث١ٟٕٛ١ٌِ١ٌٙ

ٚ ثٌؾٍّز عٕو ٠ًىًٛ ـ وّج ّذك ىوٌٖ ـ ١ٌْش ِؾـٌه ص٩فـك مطـٟ 
ثٌـيٞ ، وـًةٚإّٔـج ٘ـٟ عذـجًر عـٓ ، ٚإْ وجٔش صضقك دّٛـجٟضٙج، ٌٍىٍّجس

٨ ٠ّىٓ أْ ٠نضَي فٟ ِؾّٛ  أؽَثةٗ  ف١ظ ٠ضٛثؽو ثٌّعٕـٝ فـٟ ِؾّـٛ  
 (  55)ث٤ؽَثء ثٌّٖىٍز ٌٍىً.+

ــٟ ِْــضٜٛ ٚ ِ ــضُ ظٙــًٖٛ إ٨ ف ــو ٠ًىــًٛ ٨ ٠ ــَٛ أْ ثٌنطــجح عٕ عٍ
. ِٕٚـٗ صضٖـىً أٔـٛث  ثٌٕٚـٛٗ دقْـخ هًؽـز ١ّٕ٘ــز  ثٌؾٍّـز أٚ ثٌٍّفـٛظ

ـــز ـــج  ٔٚـــٛٗ أهد١ ـــز ف١ٙ ـــز ثٌٍغ٠ٛ ٔٚـــٛٗ ، ٔٚـــٛٗ فٍْـــف١ز، ثٌٛظ١ف
 .   .ثٌل . ه١ٕ٠ز.

٠ض١ّـَ دو٨ٌضـٗ ٨ ، ثٌقجي إىث أْ ثٌٕ٘ و١جْ ٌِوخ أعٍٝ ِـٓ ثٌؾٍّـز
فـئْ ثٌْـذ١ً ث٤ِغـً ، إٔٗ و١جْ ٌْجٟٔ ٚوـيث ىٕ٘ـٟ فىـٌٞ إى، دٖىٍٗ فقْخ

، (interprétation) ٚثٌضأ٠ٚــً، (compréhension) إٌـٝ ِذجٕــٌصٗ ٠ــضُ دــت١ٌضٟ ثٌفٙــُ
أ٨ ٚ٘ــٟ ، ٠ّــو ثٌفٙــُ ث٤ّــِ، فــٟ ٘ــيث ثٌــَٚػ فٙــُ ـ صأ٠ٚــًة ف١ــظ إٔــٗ

ِـٓ  ٠ٚعًّ ثٌضأ٠ًٚ عٍٝ صقم١ك هًؽز ِـج، دّٛجٟز ثٌع٩ِجس ٌٕف١ْز ث٢مٌ
ٚ٘ـــيث دفٞـــً ثٌضغذ١ـــش ٚثٌقفـــع ثٌـــي٠ٓ صّٕقّٙـــج ثٌىضجدـــز ، ثٌّٛٝـــٛع١ز
 (  50)ٌٍع٩ِجس.+

ٚ إى إْ ثٌٕ٘ فٟ ٔٙج٠ز ثٌّطجف ـ فْخ فّٕٙج ٠ٌٌىًٛ ـ ٘ـٛ عذـجًر 
مطـجح ـ دـجٌّعٕٝ ث٠ٌٌىـًٛٞ ة أٚ أٔٗ، عٓ ع٩ِجس ِم١ور دّٛجٟز ثٌىضجدز

ُِغذش دجٌىضجدز ضجدـز/ : ثٌـٕ٘ ـ ثٌى فئٕٔـج ٔؾـو أٔفْـٕج أِـجَ و١ـج١ٔٓ ّ٘ـج( 51) +ـ 
 .   ـ ٌٍىضجدز ثٌمجًا
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، دفعـً آ١ٌضـٟ ثٌفٙـُ ٚثٌضأ٠ٚـً+ ٠ًىـًٛةٚ ِٓ ٘يٖ ثٌغٕجة١ز ٠ْضنٍ٘ 
ِٚـــطٍق١ٓ ؽـــ١٠ٌ٘ٛٓ فـــٟ ع١ٍّـــز ِذجٕـــٌر ثٌـــٕ٘ ث٤هدـــٟ فـــٟ ظـــً 

ــــج ّ٘ــــج ــــٕ٘ة:  ث١ٟٕٛ١ٌِ١ٌٙم عــــجٌُ ةٚ، (Monde du texte) +عــــجٌُ ثٌ
 (  Monde du lecteur) +ثٌمجًا

 :  ػبُْ اُوبهاٝ . ػبُْ اُ٘ٔ 9

ٚ٘ـٛ ث١ٌِ١ٌٕٙـ١ٟٛمٟ ث٤ٚي دـ٩ ِٕـجٍ  فـٟ + ٠ًىـًٛةّـضطج  ٌمو ث
عٍّـج فٍْـف١ج ٌٍضأ٠ٚـً ةِؾجي ٖٔـجٟجصٗ ثٌذقغ١ـز أْ ٠ؾعـً ِـٓ ٘ـيٖ ث٤م١ـٌر 

ٚلو ٚؽو فٟ صق١ًٍ ثٌنطـجح ِـج ٠عٞـو دـٗ ٔر٠ٌضـٗ ، (52) +ٌٕٚمو ثٌٕٚٛٗ
إٌــٝ ثٌٛفــوثس ، عــٓ ث٤ٕــىجي ثٌوثٌــز  دــوءث دجٌٛفــور ثٌذْــ١طز ٚ٘ــٟ ثٌىٍّــز

ــٌ صعم١ــوث  ــٛظ، ٚصٌو١ذــج  ثٌؾٍّــزث٤وغ . ٚ٘ــٟ وٍٙــج صؾ١ٍــجس  ثٌــٕ٘، ثٌٍّف
 .   ٌنطجدجس ِع١ٕز

إٌــٝ أْ ٠ض١ّــَ فــٟ ، فــٟ مطــٛر ٔٛع١ــز عج١ٔــز+ ٠ًىــًٛةٚ لــو ّــعٝ 
صٕجٌٚــٗ ٌٍٕٚـــٛٗ عــٓ ثٌّْـــجً ثٌذ١ٕــٛٞ ثٌـــيٞ ٠عضّــو أّجّـــج عٍــٝ ِذـــوأ 

ِـٓ + ٠ًىـًٛةدق١ـظ ؽعـً ، (principe structuraliste d’immanence) ثٌّقج٠غـز
ٚو١ف١ـــز ، (l’agir) ٙـــُ ٚثٌضأ٠ٚـــً أهٚثس ِٕٙؾ١ـــز ٌّذجٕـــٌر ثٌفعـــًع١ٍّضـــٟ ثٌف
ــــٛي ــــج le dire) ثٌم ــــٟ صقٍّٙ ــــز ثٌض ــــز ث٦ْٔــــج١ٔز ٌٍغ ــــٓ مــــ٩ي ثٌضؾٌد ِ )

ِٚــٓ ىٌــه ؽعٍــٗ ِــٓ ثٌْــ١ّ١جة١جس ًثدطــج دــ١ٓ عــجٌُ ثٌــٕ٘ ، (53) ثٌٕٚــٛٗ
 .   ٚعجٌُ ثٌمجًا

٨ دـأُ ، فـٟ ِٖـٌٚعٗ ث١ٌِ١ٌٕٙـ١ٟٛمٟ ٘ـيث+ ٠ًىًٛةٚ ٌىٟ ٔضضذع 
ــــيوٌ  ــــٛىػ أْ ٔ ــــٌر ثٌّٕ ــــج فى ــــٓ أْ ٔعضذٌ٘ ــــٟ ٠ّى ــــٗ ثٌٌة١ْــــز ثٌض دفىٌص
ـــــٗ architectonique) ثٌّعّـــــجًٞ ـــــٝ ع١ٍ ـــــيٞ دٕ ثٌٚـــــٌؿ + ٠ًىـــــًٛة( ثٌ

ــٗ ــ١ٟٛمٟ وٍ ــز ، ث١ٌِ١ٌٕٙ ــز ؽو١ٌ ــٟ ع٩ل ــجًا ف ــٕ٘ ٚثٌم ٚٚٝــع عٍّــٟ ثٌ
، ٘ــٛ أْ ٠فٙــُ ٔفْــٗ أِــجَ ثٌــٕ٘، أْ ٠فٙــُ ثٌمــجًا ٔفْــٗة:  ٠مــٛي، صىج١ٍِــز

 un soi) دو٨ ِـٓ ث٤ٔـج، جق ىثس أمٌٜف١ظ ٠ضٍمٝ ِٕٗ عٛثًِ ٌٕٟٚٚ ثٔذغ

autre que le moi) ،+.(01)ٟٚ٘ ثٌضٟ صغ١ٌ٘ج ٚصٛؽو٘ج ثٌمٌثءر .   

ٚ ِٓ عّز صٚذـ ع١ٍّز ثٌضأ٠ًٚ ؽٙوث فى٠ٌج ٠ٞـطٍع دجٌىٖـ  عـٓ ة
ٚدٕٖـٌ ِنضٍـ  ِْـض٠ٛجس ثٌو٨ٌـز ، ثٌّعٕٝ ثٌّْضًٛ ًٚثء ثٌّعٕـٝ ثٌرـجٌ٘
 (  07)ثٌّضّٕٞز فٟ ثٌو٨ٌز ثٌقٌف١ز ٌٍٕ٘.+

٠ٚـذـ دـوًٖٚ أعـٌث أٚ عّـ٩ دفعـً ، ثٌٕجصؼ ِٓ ع١ٍّز ثٌضأ٠ًٚ ف١ٕتيٚ 
.  أٞ ٔــ٘ ـ لــٌثءر ٌــٕ٘ ـ وضجدــز، ع١ٍّــز ثٌمــٌثءر ثٌّقج٠غــز ٌٍــٕ٘ ٔفْــٗ
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ٚدٙــيث ٠ٚــذـ فعــً ثٌمــٌثءر عٕــو ٠ًىــًٛ ثّــضٌّثًث ٨ٕــضغجي ثٌــٕ٘ عٍــٝ 
صمجدٍـٗ ٘ـٛ ث٢مـٌ لـٌثءر ، . ٚثٌٕ٘ دجعضذـجًٖ ثّـضعجًر ى١ٕ٘ـز ٚفى٠ٌـز ٔفْٗ

 .   ٠ٌز ٟٚ٘ ثٌضأ٠ًٚ  ثٌّضّغً فٟ صأ٠ًٚ ثٌفُٙى١ٕ٘ز ٚفى

ِفٙـَٛ ِـٌْ + ٠ًىـًٛة ٚ ؽو٠ٌ دجٌيوٌ ٘جٕ٘ج أْ ِفَٙٛ ثٌٕ٘ عٕـو
: ثٌٍٛفــجس  ٠ضْـع إٌــٝ وــً ث٢عـجً ثٌغمجف١ــز ثٌضــٟ صمذـً فعــً ثٌضأ٠ٚــً ِـٓ ِغــً

.وّـــج أْ ثٌـــٕ٘ دٙـــيٖ  . ث٤ف٩َ/ثٌٌّْف١جس/ث٦ٕـــٙجً.، ثٌٌّـــَٛ، ث٠ٌَض١ـــز
 .   ١ظ ٠ٕذغك ثٌّعٕٝ ِٓ ثٌنطجح ث٠ٌٟٕٚض١َّ دجٌو٠ٕج١ِز ف، ثٌٚفجس

ٚ فــٟ ٘ــيث ثٌّْــضٜٛ ٠ضؾــجىح ٠ٚضمــجٟع عجٌّــجْ  عــجٌُ ثٌــٕ٘ ثٌــيٞ 
ٚعــجٌُ ، إٌــٝ ًّــّٗ ٚإمٌثؽــٗ ٌٍٛؽــٛه دفعــً ثٌمــٌثءر ٠ٙــوف ٘ــيث ث٤م١ــٌ

ِٚــج ، ثٌمــجًا ثٌــيٞ صــضقىُ فــٟ ثٌٌّؽع١ــز دفعــً ِــج صقٍّــٗ ِــٓ لــ١ُ ثٌقم١مــز
 ( 04).  ٚث٦ْٔجْ وٙوف دع١وصوع١ٗ ِٓ ٌٖٔ ٌٍقم١مز ٚثٌضعذ١ٌ عٓ ثٌى١ٕٛٔز 

ٚ ٌمــو ّــذك ثٌقــو٠ظ فــٟ ِذقــظ ّــجدك ِــٓ ٘ــيث ثٌذقــظ عــٓ فىــٌر 
أْ ثٌنطــجح ٘ــٛ + ٠ًىــًٛة. ف١ــظ ثعضذــٌ  ثٌع٩لــز دــ١ٓ ثٌنطــجح ٚثٌــٕ٘

ثٌيٞ ٠ْضق١ً إٌٝ ٔ٘ أٚ ٔٚٛٗ دقْخ ثٌنٚٛٙـ١ز ثٌضـٟ ٠قٍّٙـج وـً 
ٚ٘ٛ ٠قـجٚي عـ٩ػ ِْـأٌز + ٠ًىًٛة.ٌٚىٓ  . ه٠ٕٟ.، فٍْفٟ، : أهدٟ ٔ٘
ؾ١ـــز صـــض٩ءَ ٚثٌطـــٌؿ ث١ٌِ١ٌٕٙـــ١ٟٛمٟ ثٌـــيٞ ٠وعٛإ١ٌـــٗ ٌفٙـــُ ٚصفْـــ١ٌ ِٕٙ

ـــز، ثٌٕٚـــٛٗ ـــٗ أعـــجً ِٖـــىٍز ِٕٙؾ١ ِٚعٌف١ـــز صقضـــجػ ٘ـــٟ ، ثوضٖـــ  أٔ
 .   . ٚفٟ ؽعذضٗ ثٌىغ١ٌ ِٕٗ إٌٝ فً ِذو  ِٓ ٌؤٗ ٜث٤مٌ

: ِـج ثٌـيٞ صـؤٚي إ١ٌـٗ  ثٌٌّه عٍٝ ثٌْـؤثي ث٢صـٟ+ ٠ىًٛة ٚوجْ عٍٝ
ــز ــوِج ٠ْــضقréférence١) ثٌٌّؽع١ ــٝ ٔــ٘؟( عٕ ــه أْ ( 03) +ً ثٌنطــجح إٌ ىٌ
صـؤعٌثْ ّـٍذج فـٟ ، ٚد١ٕز ث٤عـٌ دٖـىً مـجٗ، +٠ًىًٛة( écriture) ثٌىضجدز

   . (02) ٚ٘يث إٕىجي أ٠ّج إٕىجي، ثٌٌّؽع١ز إٌٝ فو ثٌضق٠ٌ  ٚثٌض٠ٖٛٗ

إٌـٝ  ٠ًىـًٛ+ة٠ْـجً  ، ٚ ٌٍضنف١  ِٓ فور ٘يث ث٦ٕىجي ٌٚٛ ْٔذ١ج
ــو٠ُ ِفٙــَٛ  ــجٌُ ثٌــٕ٘ةصم ــٗ ثٌّقــ، +ع ــيٞ صُعــٌٛ ع١ٍــٗ ١ٌؾعــً ِٕ ه ثٌ
ثٌعـجٌُ ، ألٚو دعجٌُ ثٌـٕ٘ة:  . ٠ٛٝـ ٠ًىًٛ فىٌصٗ ٘يٖ لجة٩ ثٌٕٚٛٗ

ــخ ــٝ ٚؽــٗ ثٌضم٠ٌ ــٗ عٍ ــ١ٓ ٠و٠ ــٕ٘ د ــيٞ ٠عٌٝــٗ ثٌ ــك ، ثٌ ــز أف ــٛ دّغجد ٘ٚ
ــز ٚثٌضــٟ ٠ٕمــً ث٤عــٌ لــٌثءٖ هثمٍٙــج . دعــجٌُ ثٌمــجًا ألٚــو  ثٌضؾٌدــز ثٌّّىٕ

ــٟ ــmonde effectif) ثٌعــجٌُ ثٌفعٍ ــٗ ثٌفع ٌُ ف١ ْٕٖــ ــيٞ صُ ٕــذىز ِــٓ + ً ّٚــ٠( ثٌ
 (  05). +ثٌع٩لجس

، ٠ٍٚــ فـٟ ثٌرٙـًٛ، إْ ثٌْؤثي ثٌيٞ ٠ُطً دٌأّٗ ِٓ ٘يٖ ثٌعذـجًثس
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( monde effectif) دجٌعــجٌُ ثٌفعٍــٟ أٚ ثٌقم١مــٟ+ ٠ًىــًٛة٘ــٛ ِــج ثٌــيٞ ٠ع١ٕــٗ 
ثًٌّٕٖٛ فٟ ثٌٕ٘ ٚثٌيٞ ٠عوٖ ٘ٛ دع١ٕٗ عـجٌُ ثٌـٕ٘؟ ٚث٦ؽجدـز عٍـٝ ٘ـيث 

ــ١ ــُ ِٚــطٍق١ٓ أّجّ ــٟ فٙ ــٓ ف ــٟ ِٖــٌٚ  ثٌضْــججي صىّ ــًٛة١ٓ ف + ٠ًى
 .   (reconfiguration) ٚإعجهر ثٌض٠ٌٛٚ، : ثٌمٌثءر ث١ٟٕٛ١ٌِ١ٌٙمٟ  ّٚ٘ج

٠عضذــٌ ٠ًىــًٛ أْ فعــً ثٌمــٌثءر أٚ ظــجٌ٘ر ثٌمــٌثءر ٘ــٛ ثٌــيٞ ٠عّــً 
، ( ] ثٌضــٟ ٠ذــو٠ٙج ثٌــٕ٘تconfiguration) ث٨ٔضمــجي ِــٓ فجٌــز ثٌضٚــ٠ٌٛة عٍــٝ

. ٠ٚضطٍـخ  ٔـ٘ ثٌمـٌثءرت إٌٝ فجٌز إعجهر ثٌضٚـ٠ٌٛ ] ثٌضـٟ صذ١ٕٙـج ثٌمـٌثءر/
. ِٚـٓ  ٚثٌعـجٌُ ثٌقم١مـٟ ٌٍمـجًا، ٘يث صٛثؽٗ عـج١ٌّٓ/ ثٌعـجٌُ ثٌفعٍـٟ ٌٍـٕ٘

( ثٌّٛـ٠١ ثٌٞـًٌٚٞ phenomène de lecture) عّــز صٚـذـ ظج٘ــٌر ثٌمـٌثءر
 ( 00).  ٦عجهر ثٌض٠ٌٛٚ

، فٙـٟ ١ٌْــش ِمٚــو ثٌّؤٌــ ، ٚ ٘ىـيث صضٞـــ ٌٕــج فىـٌر عــجٌُ ثٌــٕ٘
ٚإّٔــج ٘ــٟ عــجٌُ ثٌق١ــجر ثٌضــٟ ٠ؾْــو٘ج ، ٨ٚ٘ ثٌّعٕــٝ ثٌّقج٠ــظ ٌذٕــٝ ثٌــٕ

. ففـٟ ِـج ٠ضعٍـك  . ٟٚ٘ ثٌّعطـٝ ثٌـيٞ ٠ٕرـٌ أْ ٠فٙـُ هثمـً ثٌـٕ٘ ثٌٕ٘
، ِــج ٠ُطٍــخ فّٙــٗ فــٟ ثٌقىج٠ــزة ِــغ٩ أْ+ ٠ًىــًٛة ( ٠ــrecitٌٜ) دجٌقىج٠ــز

ـج ٠ـضُ ثٌىـ٩َ ، ِـٓ ًٚثء ثٌـٕ٘ ١ٌِ دجٌوًؽز ث٤ٌٚـٝ ثٌـيٞ ٠ـضىٍُ ّّ ٌٚىـٓ ع
 (  01).  (+la chose du texte) ف١ٗ ٚعٕٗ  ٕٟء ثٌٕ٘

ــٓ ٘ــيث ٠ــٌٜ ــٕ٘ ٘ــٛ فــٟ ٚثلــع أِــٌٖ + ٠ًىــًٛة ٚ ِ أْ عــجٌُ ثٌ
ــٕ٘+ة ــؤعٌ ٕــٟء ثٌ ــيٞ ٠ ــز ٚ٘ــٛ ثٌ ــيثس ثٌمجًة ــجًا أٚ ثٌ ــٟ ثٌم  sujet) ف

lisant) ، ٌـــز أٚ إعـــجهر صٚـــ٠ٛ ـــٝ إعـــجهر وضجد ٚىٌـــه ِـــٓ مـــ٩ي فٍّٙـــج عٍ
 La) ثٌذ٩غــز دـ١ٓ ثٌــٕ٘ ٚلجًةــٗ+ ٠ًىـًٛة . ٚ٘ــٛ ِـج ٠عذــٌ عٕــٗ عجٌّٙـج

rhétorique entre le texte et son lecteur)  .(02  ) 

ــــً ــــٝ ثٌضأ٠ٚ ــــجًا إٌ ــــٌثءر ٠ٚــــً ثٌم ــــً ثٌم ــــُ، فذفع ــــً  ٚثٌفٙ : صأ٠ٚ
( ف١ـــظ comprehension de soi) ٚفٙـــُ ىثصـــٗ، (interprétation de soi) ىثصـــٗ

ـــز ث٦ْٔـــج١ٔز ـــز ثٌضؾٌد ـــٟ دٛصم ـــٌ أْ  صٕٚـــٌٙث٢فجق ف ـــيث ث٤ِ . ٚصفْـــ١ٌ ٘
وّـج صّقـٟ ِمجٙـو ، ؽع١ز عمٍٙج ف١ٗصفمو ثٌٌّ، ثٌنطجح دجّضقجٌضٗ إٌٝ ٔ٘

 .   ثٌّؤٌ  ِٕٗ أ٠ٞج

٠ؤٌٟ٘ـج فعـً ، ٚ٘يث ِج ٠فْــ ثٌّؾـجي ٌٌّؽع١ـز ؽو٠ـور ِنٚٛٙـز
عٕـوِج صقـوط عـٓ ث٨ٔضمـجي ِـٓ + ٠ًىـًٛة. ٚ٘ـيث ِـج لٚـوٖ  ثٌمٌثءر ىثصٗ

 poétique de) ( إٌـــٝ ٕــع٠ٌز ثٌٛؽـــٛهpoétique du texte) ٕــع٠ٌز ثٌـــٕ٘

l’existence)   . 
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ٚصق٠ٍٛٗ إٌٝ ٔـ٘ ، : إْ إعوثه ثٌنطجح ّىٓ ثٌمٛيٚ فٟ ثٌّقٍٚز ٠
٨ ٠ؾعـــــً ِــــٓ ثٌــــٕ٘ إ٨ ، دّٛــــجٟز ثٌىضجدــــز ثٌضــــٟ صعّــــً عٍــــٝ صغذ١ضــــٗ

ــٝ عــجcatalyseurٌُ) ّٚــ١طج ــجٌٌٛٛػ إٌ ــٕ٘( ( ٠ْــّـ د ــج  )عــجٌُ ثٌ . ٚ٘ــيث ِ
ــًٛة ٠مٚــوٖ ــٕ٘+ ٠ًى ــجٌُ ثٌ ــع ع ــوِج ٠ضقــوط عــٓ ثٌضٛثٙــً ِ  la) عٕ

communication avec le monde du texte)  ًٚ٘ـــيث ٌــٓ ٠ضأصـــٝ عٕــوٖ إ٨ دفعــ .
٠ؾعــً ثٌمــجًا ٠مذــً عٍــٝ ٔفْــٗ دــأْ ٠ــضنٍ٘ ِــٓ ١ّٕ٘ــز ة ثٌمــٌثءر ثٌـــيٞ

.  +ثٌضـٟ عـجٌُ ثٌـٕ٘، ١ٌٍُْ ٔفْـٗ ٧ٌِىجٔـجس ثٌؾو٠ـور ٌى١ٕٛٔـز ثٌعـجٌُ، ىثصٗ
(03  ) 
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١ز ثٌضٌثع١ز ِٕٚرًٛثس ثٌذ٩غز ؽّج١ٌز ثٌٕغٌ د١ٓ ثٌضًٚٛثس ثٌذ٩غ

 ثٌؾو٠ور

  أ . ه٤ّلح ػبثل
 

 :  ٓولٓخ
٨دـو أْ ٠ذـوأ دّقجٌٚـز صقو٠ـو وـً ِـٓ ، إْ ثٌقو٠ظ عـٓ ؽّج١ٌـز ثٌٕغـٌ

فذجٌْٕذز ٌٍّٚطٍـ ث٤ٚي ٠ّىٓ صق١ٍّـٗ ، ٔغٌ++ ٚةؽّج١ٌزة ثٌّٚطٍق١ٓ
ــز ــزة ه٨ٌ ــجٌّفَٙٛ ثٌضٌثعــٟ+ ثٌذ٩غ١ ــٟ ، د ــٛي أد ــج ٠ّىــٓ ث٨ّــضتٕجُ دم ٕ٘ٚ
دــجٌٍْٛ ، : ةأِــج ثٌذ٩غــز فئٔٙــج ٍثةــور عٍــٝ ث٦فٙــجَ ثٌؾ١ــو ٌضٛف١ــوٞف١ــجْ ث

. ٚ٘ـــيث ثٌفـــٓ  ٚصن١ـــٌ ثٌٍفـــع، ٚثٌذٕـــجء ٚثٌْـــؾع ٚثٌضمف١ـــز ٚثٌق١ٍـــز ثٌٌثةعـــز
. فٍفـع ثٌذ٩غـز  +(1)٤ْ ثٌمٚـو ف١ـٗ ث٦ٟـٌثح دعـو ث٦فٙـجَ، ٌنجٙز ثٌٕجُ

ٕ٘ج ٠ٕطٛٞ فٟ ىثصٗ عٍٝ ث٦دـ٩  ثٌؾ١ّـً ٚفْـٓ ثٌضعذ١ـٌ ٚ٘ـٛ ِـج ٠مـجًح 
فغجٌذـج ِـج صـضُ ِمجدٍضـٗ دّـج ٌـ١ِ ، أِـج عـٓ ثٌٕغـٌ، ث٤هح+ة ٟ عٌفٕج ث١ٌـَٛف

ٚ٘ــٛ ِــج ٔؾــوٖ عٕــو ثٌمــوِجء ثٌــي٠ٓ صٌثٚفــش ِفــج١ُ٘ ثٌٕغــٌ ، )ثٌٖــعٌ( ٔغــٌث
دــ١ٓ ، وّــج ى٘ــخ ثٌذجفــظ ًٕــ١و ٠ق١ــجٚٞ فــٟ ثّضمٚــجةٗ ٌٍّفٙــَٛ، عٕــوُ٘

 (2):  ثٌّْض٠ٛجس ثٌضج١ٌز

 )ٌغز ثٌى٩َ ثٌعجهٞ(  ثٌٕغٌ ث١ٌِٟٛ

 )و٩َ ثٌفٚقجء ٚثٌذٍغجء(  ١ِٟٛثٌٕغٌ ثٌ

 .   ثٌٕغٌ ث٤هدٟ

 )ثٌْؾع(  ثٌٕغٌ ث٤هدٟ ثٌّٛلع

 )ثًٌٌّّ ٚٔغٌ ثٌضأ١ٌ (  ثٌٕغٌ ث٤هدٟ غ١ٌ ثٌّٛلع

 .   ثٌٕغٌ ثٌٖعٌٞ

ّْ ثٌضٚـًٛ ثٌؾّـجٌٟ ٥ٌؽٕـجُ فـٟ ثٌغمجفـز ثٌعٌد١ـز  ٠ّىٓ ثٌمـٛي إىْ أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ؽجِعز ثٌذ٠ٌٛر 

  . 34ٗ  . 7320، هثً ثٌّوٜ، ثٌّمجدْجس، ثٌضٛف١وٞ (1) 
   . 75ٗ  . 7332، ثٌّغٌح، إف٠ٌم١ج ثٌٌٖق، 7ٟ، ٕع٠ٌز ثٌٕٛ  ث٤هدٟ، ١ًٕو ٠ق١جٚٞ (2) 
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ُّ فـــٟ إٟـــجً د٩غـــٟ جِعـــج دجعضذـــجً ثٌذ٩غـــز ثّـــّج ؽ، ثٌى٩ّــ١ى١ز وـــجْ ٠ـــض
ًثس ّٛ ًّ أدٌٍ٘ـج ثعضذجً٘ــج ـ صــجًر ـ ، صٕٞـٛٞ صقضــٗ عــّور ِفـج١ُ٘ ٚصٚــ ٌعــ

دً صضؾـجٍٚ ثٌىـ٩َ ثٌّٕطـٛق ٚثٌّىضـٛح إٌـٝ أٔرّـز ، ٚٙفج ٌٍى٩َ ثٌّفَٙٛ
ٚثٌٕٚذز وّج لـًٌ ىٌـه ثٌؾـجفع ، ٚث٦ٕجًر، ثٌضّٛثًٙ ثٌّنضٍفز  وجٌّٚش

ٕٚ٘ـج  ،. ٚثعضذجً٘ـج ـ صـجًر أمـٌٜ ـ مطجدـج ٚثٙـفج (1)فـٟ د٩غضـٗ ثٌؾجِعـز
٠ضعٍّــك ث٤ِــٌ دضقو٠ــو ثٌمٛثعــو ٚث٤ٙــٛي ثٌّضــٟ صٌصىــَ ع١ٍٙــج ع١ٍّــز إٔضــجػ 

 .   ٚصٍمٟ ث٤ٔٛث  ثٌى١ِ٩ز ثٌّنضٍفز

ٚ٘ـٛ ًأٞ ّـٕضذ١ّٓ ِـوٜ ٙـقضٗ ـ أْ ـ ٌمو ٕج  دـ١ٓ ثٌٕمـجه ثٌّقـوع١ٓ 
دـً إْ ثٌٖـعٌ عٕـوُ٘ ٘ـٛ ثٌـٕ٘ ثٌؾّـجٌٟ ، ثٌموِجء ٌـُ ٠قفٍـٛث دـجٌٕغٌ وغ١ـٌث

ٌمـو ١ّٕ٘ـش ٘ـيٖ ثٌّٕرـٌر ، ثٌٖعٌ ه٠ٛثْ ثٌعٌح+ة ثٌيٞ ٠ّغٍُٙ صذعج ٌّمٌٛز
ٚدٖىً مجٗ فٟ ثٌمـ١ٌٔٓ ثٌغجٌـظ ٚثٌٌثدـع ثٌٙؾـ١٠ٌٓ ، عٍٝ ثٌغّمجفز ثٌعٌد١ز

ــجػ ثٌذ٩غــٟ ــي٘ذٟ ٧ٌٔض ــجػ ، ٚ٘ــٛ ثٌعٚــٌ ثٌ ــٝ ٟذ١عــز ث٦ٔض ــه إٌ ِٚــٌّه ىٌ
ٌُّ ثٌٖعٌ عٍٝ فْجح ثٌّٕغٌ، ٚثٌضٍّمٟ ثٌغمجفٟ ٕٚ٘ـج ّـضذوٚ د٩غـز ، ثٌيٞ و
ٟ٘ ثٌّضقّىّـز فـٟ ، جي ٚثٌٌٚث٠ز ثٌٖف٠ّٛز ثٌّضٟ ّجهس ٩٠ٟٛث٦ٌمجء ٚث٨ًصؾ
إ٨ّ أْ ثٔضٖــجً ثٌىضجدــز ٕــ١تج فٖــ١تج ـ ٚمجٙــز ِــع ظٙــًٛ ، صفٞــ١ً ثٌٖــعٌ

ــز ـ أصــجؿ ث٨ٌضفــجس إٌــٝ دعــٜ  ــّوٚث٠ٚٓ ثٌْــٍطج١ّٔز ِّٚجًّــز فعــً ثٌىضجد ثٌ
أٚ ، فمو ٙـج  ثٌذ٩غ١ـْٛ أهد١ّـجس صمـَٛ ع١ٍٙـج ٘ـيٖ ثٌع١ٍّـز، ث٤ٔٛث  ثٌّٕغ٠ٌز

ٕجعز وّج ٔؾو عٕو وغ٠ٌ١ٓ ٔيوٌ ُِٕٙثٌ : ثدـٓ لض١ذـز ثٌـو٠ًٕٛٞ فـٟ وضجدـٗ  ّٚ
ـعٌ ٚثٌىضجدـز، أهح ثٌىجصخ ّٖ ـٕجعض١ٓ ثٌ ّٚ ، ٚأدٛ ٩٘ي ثٌعْىٌٞ فٟ وضجدـٗ ثٌ

، ١ٝجء ثٌو٠ٓ ثدٓ ث٤ع١ٌ فٟ وضجدٗ ثٌّغـً ثٌْـجةٌ فـٟ أهح ثٌىجصـخ ٚثٌٖـجعٌ
ٕغـٌ عٕـو . . ٕٚ٘ـج ّٕضْـجءي و١ـ  وجٔـش ثٌٕرـٌر ثٌؾّج١ٌـز ٌٍ ٚغ١ٌُ٘ وغ١ـٌ

ثٌمــوِجء؟ ٘ــً مــوِش د٩غضٕــج ثٌى٩ّــ١ى١ز ث٤ٔــٛث  ثٌٕغ٠ٌــز ثٌضــٟ صَمــٌ دٙــج 
وضخ ثٌضٌثط؟ ِج أ١ّ٘ز صٍـه ث٤ًثء فـٟ فٙـُ ثٌضٚـًٛ ثٌضٌثعـٟ ٌٍٕغـٌ؟ ٚ٘ـً 

 ٠ّىٓ أْ صضىجًِ ِع ثٌضًٚٛ ثٌذ٩غٟ ثٌقو٠ظ؟

ال ّٝ ّْؼو ٝعٔب٤ُخ اُّ٘ضو ك٢ اُزواس اُؼوث٢ أ  :  : ث٤ٖ عٔب٤ُخ اُ

ٌٍو٨ٌــز عٍــٝ ثٌؾــِٕ + ثٌىــ٩َة ثّــضعّجي ِٚــطٍـدوث٠ــز ٖٔــ١ٌ إٌــٝ 
 أٚ ٌٕمــً ٌٌفــع ثٌٍــذِ عٕــو ثّــضعّجي ِٚــطٍـ، ثٌؾــجِع ٥ٌٔــٛث  ث٤هد١ــز

٠نضٍـ  عـٓ ث٨ّـضعّجي ، ثٌيٜ وجْ ٌٗ ِفَٙٛ مجٗ فٟ ثٌضـٌثط+ ث٤هحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ء ث٤ٚي ،ثٌىضـجح ثٌغـجٟٔ، عذـو ثٌْـ٩َ ٘ـجًْٚ : صـ، ثٌذ١جْ ٚثٌضذ١١ٓ، ثٌؾجفع (1)  ِىضذـز ، 7ٟ ، ثٌؾَـ

   . 10ٗ  . 7332، ثٌمجٌ٘ر، ثٌنجٔؾٟ
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ــٟ ّــع١و ٠مطــ١ٓ، ثٌقــو٠ظ ــٝ ًأٞ ثٌذجفــظ ثٌّغٌد ــه عٍ ــٟ ىٌ ، ِْــضٕو٠ٓ ف
. ٌىــٓ لذــً ثٌعٚــٌ  ٔٛثعــٗٔضقــوط ث٢ْ عــٓ أؽٕــجُ ث٤هح ٚأة:  ٠مــٛي

ــىً ثٌّــيٞ ْٔــضعٍّٗ  ّٖ ثٌقــو٠ظ ٌــُ ٠ىــٓ ِــٓ ثٌّّىــٓ ثٌقــو٠ظ عــٓ ث٤هح دجٌ
ــٗ ِعــجْ ِضعــّوهر، ث١ٌــَٛ ــو وجٔــش ٌ ــٛي ، ٌم ــج ٌّنضٍــ  إٔــىجي ثٌم صضّْــع أف١جٔ
٠ٚٛٙ  دٙج ِذـو  فـٟ ، ٚص١ٞك أف١جٔج ٌضٕقٌٚ فٟ أفو ِٖضمجصٗ، ٚثٌفعً

ٌـُ ٠ىـٓ ٌّفٙـَٛ ث٤هح  ،. ٚفـٟ ثٌقـجٌض١ٓ ِعـج أفو ِؾج٨س ث٦دـوث  ثٌٍفرـٟ
   . (1) ثٌّعٕٝ ثٌّيٞ ٠أميٖ ث٢ْ+

ــش  ــٟ وجٔ ــز ثٌّض ــز ٚثٌذ٩غ١ّ ــجس ثٌّٕمو٠ّ ــج ثٌّؤٌ ف ــٟ عٕج٠ ــٝ ف ــج ٠ضؾٍّ ٚ٘ــيث ِ
فـجٌى٩َ ، ٨ أؽٕـجُ ث٤هح، صضقّوط عٓ إٔٙجف ٌٚٝٚح ثٌىـ٩َ ثٌعٌدـٟ

ٌّ  عٕٙــج دــجلٟ  فــٟ عــٌفُٙ ٘ــٛ ثٌؾــِٕ ثٌؾــجِع أٚ ثٌّمٌٛــز ثٌى١ٍــز ثٌّضــٟ صضفــ
، ٚلو ٕـج  ثٌضّمْـ١ُ ثٌغّٕـجةٟ ٌٍىـ٩َ ثٌعٌدـٟ عٍـٝ أٔـٗ ٕـعٌ ٚٔغـٌ ،ثٌّم٨ٛس

ٚ٘ٛ ِج صٍّنٚٗ ثٌّمٌٛز ث١ٌٌٖٙر ٌـجدٓ ِْى٠ٛٗ فـٟ إؽجدضـٗ عـٓ ّـؤثي أدـٟ 
إْ ثٌـّٕرُ ٚثٌّٕغـٌ ٔٛعـجْ لْـ١ّجْ صقـش ة:  ف١جْ ثٌضٛف١وٞ فٛي ِج١٘ضّٙج

ـّ ثٌمْـّز ٘ىـيث ٚثٌى٩َ ؽِٕ ٌّٙج، ثٌى٩َ ٌـٝ : ثٌىـ٩َ ٠ٕمْـُ إ . ٚإّّٔج صٚـ
ٚغ١ــٌ ثٌّٕرــَٛ ٠ٕمْــُ إٌــٝ ثٌّْــؾٛ  ٚغ١ــٌ ، ثٌّٕرــَٛ ٚغ١ــٌ ثٌّٕرــَٛ

   . (2) +٨ٚ ٠َثي ٠ٕمُْ ويٌه فضٝ ٠ٕضٟٙ إٌٝ آمٌ أٔٛثعٗ، ثٌّْؾٛ 

دّعٕــٝ ثٌــٛعٟ دجٌقــوٚه ، ٠ضقمّــك ثٌمــٛي دجٌفٚــً دــ١ٓ ثٌٖــعٌ ٚثٌٕغــٌ
: ً٘ وجْ ٘ـيث ثٌض١١١ّـَ  ٕٚ٘ج ٠قٌٞ ثٌضْججي ثٌضجٌٟ، ثٌفجٍٙز د١ٓ ثٌؾ١ْٕٓ

ُّ دٙـج لـٌثءر وـً ؽـِِٕٚقٛدج  أَ ، دض١١َّ عٍـٝ ِْـضٜٛ ث٤هٚثس ثٌّضـٟ صـض
ّْ ث٤ٌِ ٌُ ٠ضعّو ِؾٌه صقو٠و ثٌّْجس ثٌفجًلز ِؾْور فٟ ثٌٍْٛ ٚ٘ـٛ ِـج ، أ

ُّ عٕٗ ثٌّمجدٍز )ِٕرَٛ/ِٕغًٛ( ؟ ٦عذجس ٘يٖ ثٌفٌٝـ١ز أٚ هفٞـٙج ٠ىفـٟ  صٕ
 .   ثٌّٕرٌ فٟ دعٜ ث٢ًثء ثٌّضٟ ثٕضغً أٙقجدٙج عٍٝ ٘يٖ ثٌم١ٞز

ــٕجعض٠ٓ١مــوَ  ّٚ :  أدــٛ ٘ــ٩ي ثٌعْــىٌٞ ِــٓ مــ٩ي ِؤٌفــٗ وضــجح ثٌ
ؿ دأّٔـٗ ِؤٌـ   فـٟ ثٌذ٩غـز دجعضذجً٘ـج ثٌّْٕـك ، (3) ثٌىضجدز ٚثٌٖعٌ ٌّ ثٌّيٞ ٠ٚ

ـــٟ ٌٍىـــ٩َ ثٌعٌدـــٟ ِقـــّوًهث ٕـــ١ٌٟٙج فـــٟ ث٦فٙـــجَ )ثٌّعٕـــٝ ثٌّفٙـــَٛ(  ثٌىٍّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه ثٌعٌدـٟ : ثٌى٩َ ٚثٌنذٌ، ّع١و ٠مط١ٓ (1)  ح، ثٌٌّوَـ ثٌغمـجفٟ ثٌعٌدـٟ، 7ٟ ، ِموِـز ٌٌٍْـ ، ثٌّغٌـ

7331 .  ٗ733 .  
ِطذعز ٌؾٕـز ثٌضـأ١ٌ  ٚثٌضٌؽّـز ، أفّو أ١ِٓ ٚث١ٌْو ثٌٚمٌ : صـ، ثٌٙٛثًِ ٚثٌٖٛثًِ، ثٌضٛف١وٞ (2) 

  . 313ٗ  . 7357، ثٌمجٌ٘ر، ٌٕٖٚثٌ
صعّؤج ثمض١جً ٘يث ثٌىضـجح ٤ْ ثٌى٩عـٟ وّـج ّـ١أصٟ ف١ّـج دعـو ّـ١ذوٚ ِٕطٍمـج ِـٓ وغ١ٌـ ِـٓ أًثء  (3) 

  . ثٌعْىٌٞ



٘ ادتذٓذٗ ميعْسات البالغ  ّ٘ ٘ الرتاثٔ ٘ اليجش بني التـْسات البالغٔ  مجالٔ
332 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

ِـٓ ٙـفز ثٌىـ٩َ ٨ ِـٓ ة ٚعٍـٝ ثعضذـجً أٔٙـج، )ث٤ٌفجظ ثٌّمذٌٛز( ٚثٌضوثٚي
هٞء+ ثٌّـــضىٍُ ٙـــفز ٌّ ِـــع ، ٌٚٙـــيث ٠قـــّوه ٔـــٛع١ٓ ٌٍىـــ٩َ ّ٘ـــج ثٌؾ١ّـــو ٚثٌـــ

ــ٩َ ــيث ثٌى ــ١ضٍمّٝ ٘ ــيٞ ّ ــجٌطٌّف ثٌّ ــج د ــجَ ٟذع ــ٩َ ، ث٨٘ضّ ــُ ثٌى ِّْ ــيث ٠م ٌٙٚ
ـز ٚثٌغـجٟٔ ، ل١ّْٓ ّ٘ج ث٠٦ؾجٍ ٚث٦ٟٕجح ّٙ ـٗ إٌـٝ ثٌنج ي ِّٕٙج ِٛؽ  ّٚ فج٤

، َإىث وــجْ ِٛٝـٛ  ثٌىــ٩َ عٍـٝ ث٤فٙــجة دغ١ــز صقم١ـك ٕــٌٟٙج فــ، ٌٍعجِـز
ــُ ٟذمــجس ثٌىــ٩َ عٍــٝ ٟذمــجس ثٌٕــجُ ّْ ف١نجٟــخ ثٌْــٛلٟ ، فجٌٛثؽــخ أْ صم

ّْٛلز . . ٨ٚ ٠ضؾـجٍٚ دـٗ عّـج ٠عٌفـٗ إٌـٝ ِـج  ٚثٌذوٚٞ دى٩َ ثٌذوٚ، دى٩َ ثٌ
   . (1) +ٚصعوَ ِٕفعز ثٌنطجح، . فضي٘خ فجةور ثٌى٩َ ٨ ٠عٌفٗ

٠ذـوٚ ثٌضّٚـًٛ ثٌذ٩غــٟ ٤دـٟ ٘ــ٩ي ثٌعْـىٌٞ فــٛي ٙـفجس ثٌىــ٩َ 
ج ٤ٚي ٍٚ٘ز ًِّ ق د١ٓ ع٩عز أؽٕـجُ وذـٌٜ ٌٍىـ٩َ ، عج ٌّ إ٨ّ أّٔٗ ِج ٠ٍذظ أْ ٠ف

: ثٌٌّـــجةً  أؽٕـــجُ ثٌىــ٩َ ثٌّٕرـــَٛ ع٩عــزة:  ٠مــٛي، ٨عضذــجًثس ٕـــى١ٍّز
ــــأ١ٌ  ٚؽــــٛهر ، ٚثٌنطــــخ ٚثٌٖــــعٌ ــــٝ فْــــٓ ثٌضّ ــــج صقضــــجػ إٌ ٚؽ١ّعٙ

ٌّ دجؽضّجعٙج صقش ثٌى٩َ ثٌؾ١ّو أٚ ثٌذ١ٍ  فـٟ ِْـضٜٛ، (2) +ثٌضٌّو١خ ، فٙٛ ٠م
، ٚ٘ـٟ ٕ٘ـج ثٌـٍْٛ، ْجِٙج ٚثمض٩فٙج فٟ ِْض٠ٛجس أٚ ؽٛثٔـخ أمـٌٜٚدجٔم

وّـــج أْ أدـــج ٘ـــ٩ي ثٌعْـــىٌٞ إٔـــجً إٌـــٝ ثمضٚـــجٗ وـــً ؽـــِٕ ِّٕٙـــج 
ّْ ثٌْـؾع ٘ـٛ ثٌنجٙـ١ز ، دّٛٝٛعجس ِٚمجِجس ِقـوهر ِـع ث٦ٕـجًر إٌـٝ أ

ٚف١ّـج ، ثٌذ٩غ١ز ث١ٌَّّّر ٌٍٕغٌ فٟ ِمجدـً ثٌـٍْٛ ٚثٌمجف١ـز ثٌضـٟ ص١ّـَ ثٌٖـعٌ
 :   ث ثٌض٠ًٍّٟٛٚ ِنط٠ فٛي ٘ي

إىث صإٍِٔج ٘يث ثٌّنط٠ ٠ضٞـ ؽ١ٍج أْ ثٌعْىٌٞ أمٌػ ثٌٌّـجةً ِـٓ 
ٕٚ٘ج ٠ّىـٓ ثٌمـٛي أْ ثٌٕغـٌ فـٟ ثعضذـجًٖ ، ثٌّٕغًٛ ٚؽعٍٙج فٟ دجح ثٌّٕرَٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جعض١ٓ، أدٛـ ٘ــ٩ي ٌعْــىٌٞ (1)  هثً ، 7ٟ، ِف١ــو ل١ّقــز : صـــ، ثٌٖــعٌ ثٌىضجدــز ٚثٌٖـعٌ : وضـجح ثٌٚـٕـ

  . 43ٗ  . 4112، د١ٌٚس، ثٌىضخ ثٌع١ٍّز
   . 743ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
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، )ثٌضٛثٍٟٙ( ٚع١ٍٗ فٙٛ ٨ ٠ىضْٟ أ٠ـز ؽّج١ٌـز ثًٌٌّّ، ٘ٛ ثٌى٩َ ثٌعجهٞ
ٌٖـعٌ ٚثٌٌّـجٌز عٍٝ عىِ ثٌّٕرَٛ ِّغ٩ فٟ ث٤ؽٕجُ ثٌٌّـ١ّز آٔـيثن دج

 .   ٚثٌنطجدز

ـ ٠ُعّو ِؤٌ   ثٌّغً ثٌْجةٌ فٟ أهح ثٌىجصـخ ٚثٌٖـجعٌ ٌٞـ١جء ثٌـو٠ٓ  4
فمــو ، ِــٓ ثٌّؤٌفــجس ثٌّضــٟ ّــجًس عٍــٝ ٔٙــؼ وضــجح ثٌٚــٕجعض١ٓ، دــٓ ث٤ع١ــٌ

ً  ِّٕٙـج دغ١ـز صمـو٠ُ أّـِ ، فجٚي ثدٓ ث٤ع١ٌ ٘ٛ ث٢مٌ أْ ٠ٚ  د٩غز وـ
، ٘ـي٠ٓ ثٌؾْٕـ١ٓ ثٌى١ِ٩ـ١ٓ ِٚعج١٠ٌ ٠قضي٠ٙج وً ِٓ ٠ٌ٠ـو أْ ٠ّـجًُ أفـو

غُ ِٓ صن١ٚٚٗ ثٌقو٠ظ عٓ ثٌىضجدـز دجعضذجً٘ـج أًلـٝ فٕـْٛ ثٌّٕغـٌ  ٌّ ـ فذجٌ
ٚعـّو٘ج ، ٕٚ٘ـج ٔق١ـً عٍـٝ ثٌّٛثٍٔـز ثٌّضـٟ أؽٌث٘ـج دـ١ٓ ثٌٌّـجٌز ٚثٌّمجِـز ـ

ٕٙٛث ٌٍٖعٌ ِٓ ف١ظ ثٌضٌّّـجٔز ثٌّعٌف١ـز ثٌّضـٟ ٠ٖـضٌٟ ٌٍىجصـخ أْ ٠ضـَٚه 
ــز ــَٛ ثٌعٌد١ ــز دعٍ ــٓ ِعٌف ــج  ِ ــ، دٙ ــز أ٠ــجُِٙ ٚإٌّ ــٌح ِٚعٌف ــ٩َ ثٌع جَ دى

ٚ٘ـٟ ثٌٖـٌٟٚ ٔفْـٙج ، (1). . ٚففع ثٌمٌآْ ٚث٤مذجً ٚث٤ٕعجً.، ٚأمذجًُ٘
   . (2) ثٌضٟ صُ صقو٠و٘ج ٌٍٖجعٌ فضٝ ٠ذٍ  هًؽز ثٌٖجع٠ٌز ثٌّطٍٛدز

٠قــّوه ثدـــٓ ث٤ع١ـــٌ ٟذمـــجس ثٌىضجدــز أٚ ِْـــض٠ٛجس ِّجًّـــضٙج صقو٠ـــوث 
ــجح ثٌْــجدم١ٓ )ثٌْــ١ٌ عٍــٝ ِ صٚــجعو٠ج  ِــٓ ثٌّقجوــجر ثٌنجٌٚــز ٕــٛثي ثٌىضّ

ــ١ٓ ِضن١ــٌ أّــٍٛدُٙ ٚأؽــٛه ِــج ٠ّىــٓ  ـــجٌَّػ د ٚصم١ٍــو أّــٍٛدُٙ( ِــًٌٚث د
)إ٠ؾـجه ث٤ّـٍٛح ثٌنـجٗ ثٌّـيٞ  ٨ٛٙٚ إٌٝ ثٌضفٌه، إٝجفضٗ ِٓ صق١ْٕجس

ـج دنٚـٛٗ ، (3)٨ ٠ضأصّٝ إ٨ّ ِٓ وغٌر ثٌقفع ٌٍمٌآْ ٚثٌقـو٠ظ ٚثٌٖـعٌ(  ِّ أ
ــّجس ثٌفجًلــز دــ١ٓ وــً ِــٓ ثٌٕغــٌ ٚثٌ ّْ ــؾع ، ٖــعٌصقو٠ــو ثٌ ّْ فئّٔــٗ ٠قــّوه٘ج دجٌ

 .   ًغُ ثٕضٌثن ٘يٖ ثٌنج١ّٙز ث٤م١ٌر د١ٕٗ ٚد١ٓ ثٌٖعٌ، ٚثٌضّؾ١ِٕ

ّْ ثٌموِجء دجٌٌغُ ِٓ إفْجّـُٙ دٛؽـٛه  ثّضٕجهث إٌٝ ٘يث ٔنٍ٘ إٌٝ أ
ــجُ ثٌىــ٩َ ٚأٔٛثعــٗ ــ١ٓ أؽٕ ــَثس د ــٛث ِــٓ ، فــٌٚق ١ِّّٚ ــُ ٠ضّّىٕ إ٨ّ أٔٙــُ ٌ
، ْ ٠ذٚـٌٚث دٙـج ؽّـجي ثٌٖـعٌثٌٕرٌ إٌـٝ ثٌٕغـٌ دغ١ـٌ ثٌعـ١ٓ ثٌّضـٟ صعـٛهٚث أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثٌٖـ١ل وجِـً  : صقم١ـك، ثٌّغً ثٌْجةٌ فٟ أهح ثٌىجصـخ ٚثٌٖـجعٌ، ١ٝجء ثٌو٠ٓ دٓ ث٤ع١ٌ ثٌؾًَٞ (1) 

   . 43ٗ  . 7332، ٌذٕجْ، هثً ثٌىضخ ثٌع١ٍّز، 7ٟ، 7ػ، ِقّو ع٠ٛٞز
، ٕٚـعٌثءِـٓ د٩غ١ـ١ٓ ٚٔمـجه ، ٟٚ٘ ث٢هثح ثٌضٟ صُ ثٌضٛثٝع ع١ٍٙج عٕو ثٌّٖـضغ١ٍٓ دعٍـُ ثٌٖـعٌ (2) 

ح دىـً ، ٚثٌٖجعٌ ِـأمٛى دىـً عٍـُة : ٚثٌضٟ ٠ٍنٚٙج لٛي ثدٓ ١ًٕك ثٌم١ٌٚثٟٔ فٟ لٌٛٗ ِطٍٛـ
، ٚفْــجح، ٚمذـٌـ، ٚفمــٗ، ٌٚغــز، ِــٓ ٔقـٛـ : ٚثفضّجٌــٗ وــً ِــج فّــً، ٨صْــج  ثٌٖــعٌ، ِىٌِــز
ثٖ، ٚ٘ٛـ ِىضـ  ديثصـٗ، ٚثفض١جػ أوغٌ ٘يٖ ثٌعٍَٛ إٌٝ ٕٙجهصٗ، ٚف٠ٌٞز ٤ٚٔـٗ ، ِْـضغٓ عّـج ّٛـ
ٞ عذـو ثٌٛثفـو ٕـع٩ْ : صقم١ـك، 7ػ، ثٌعّور فٟ ِقجّٓ ثٌٖعٌ ٚآهثدٗة . . . ل١و ٥ٌمذجً ، ثٌٕذٛـ

  . 371ٗ  . 4111، ثٌمجٌ٘ر، ِىضذز ثٌنجٔؾٟ، 7ٟ
   . 23ٗ ، ٔفْٗ (3) 
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ِـج عـوث ، ٚد٩غـز ثٌٖـعٌ، ٌٚٙيث ٌُ ٍِّٔ فٌلـج دـ١ٓ د٩غـز ثٌٕغـٌ أٚ ثٌىضجدـز
. ٚىٌـه ٌعـوَ ثِـض٩وُٙ ٌّـج  دعٜ ثٌفٛثًق ثٌٖى١ٍز ِّغٍز فٟ ثٌٍْٛ أّجّـج

فٙــــً ِــــٓ ، Compétence générique( 1) ٠ْـــّٝ ث١ٌــــَٛ دجٌىفج٠ــــز ث٤ؽٕجّـــ١ز
 ثّضغٕجء؟

ً أْ ّٛ ــجَ ٙــٕعة ٔضٚــ ــجح إفى ــٓ أعــ٩َ  ٌٍى٩عــٟ+ ز ثٌىــ٩َوض ِ(
٩ِّ مجٙـج ٌذ٩غـز ثٌٕغـٌ ٚىٌـه ٌنٌٚؽـٗ ، ثٌمٌْ ثٌْـجهُ ٌٍٙؾـٌر( ٠مـوَ صـأ

ٚىٌـه ِـج ٠ذـوٚ فـٟ ثٌٕمـجٟ ، فٟ دعٜ ثٌٌّصىَثس عٓ ثٌضًٚٛثس ثٌّأٌٛفز
 :   ثٌضج١ٌز

 ـ صف١ًٞ ثٌّٕغٌ عٍٝ ثٌٖعٌ  

 ـ ِقجٌٚز ١ٙجغز ص١ٕٚ  ٤ٔٛث  ثٌّٕغٌ  

ــٌ  ــز ٙــٕٛث ٌٍّٕغ ــً ثٌىضجد ــ ؽع ــجدٟ  ،ـ ــخ ثٌىض ــز ثّــضغّجً ثٌؾجٔ ِٚقجٌٚ
 ثٌذٌٚٞ فٟ ٚٙ  ٚصأ٠ًٚ ثٌٕٚٛٗ 

 .   ـ ِقجٌٚز ٝذ٠ ِْض٠ٛجس ثٌضأ١ٌ  ٚآ١ٌجصٗ 

َّبئل  ّْؼو ٝهِت اُزّٖٞه اُ  :  ـ رل٤َٚ اُّ٘ضو ػ٠ِ اُ

ُّ أدـٛ ثٌمجّـُ ثٌى٩عـٟ فـٟ وضجدـٗ ثٌّّٛـَٛ دــ إفىـجَ ٙـٕعز ة ٌمو ث٘ض
٘ج أٙـ٩ ٚثّضقٞـٌ إٌـٝ ٚعـوّ ، عٍٝ م٩ف ّجدم١ٗ دذ٩غـز ثٌّٕغـٌ+ ثٌى٩َ

ٚفـٟ ِٛلـ  ثٌى٩عـٟ ٘ـيث مـٌٚػ ، ؽجٔخ ىٌه ٕٙجعز ثٌىضجدـز ٚثٌنطـجح
ّْجةو ٚثٌّأٌٛف  ٚىٌه فٟ صف١ٍٞٗ ثٌٕغـٌ عٍـٝ ثٌٖـعٌ ٩، عٓ ثٌ :  ٠مـٛي ِعٍِـّ

ــٓ ثٌعٍّــجء ة ِِ ــٗ ث٤ٙــً ثٌّــيٞ أ ّٚٚــش ثٌّٕغــًٛ ٤ّٔ ــج م ٨ِضَثؽــٗ ـ ٚإّٔ 
ٌغٍذضـٗ عٍـٝ أى٘ـجُٔٙ ـ  ـدطذجةعُٙ ـ ى٘جح ثّّٗ فأغفٍٖٛ  ّٚٝٓ ثٌفٚقجء 

ــج  ٨ٚ فٚــٌٚث أفــج١ُٕٔٙ، . ٌٚــُ ٠قىّــٛث لٛث١ٕٔــٗ دمــجء ّٚــّٗ فــأٍّٖ٘ٛ ِّ . ٚأ
. فـٌأٜ ثٌعٍّـجء ـ مٛفـج أْ صضق١ّـ   ًٚٔٛ صطٍّـع عٕـٗ، ثٌّٕرُ ففٌ  صٌّٛو ِٕٗ

ّ٘ دٗ ِٓ ثٌمٛثفٟ ٚث٤ٍٚثْ ـ أْ ٠عّوٚ ّـٛثوٕٗ ٚفٌوجصـٗ ، ث٤ٍِجْ ِج ثمض
دـٖٛ أدٛثدـج٠ٍٚمّذـ، ٠ٚقىّٛث لٛث١ٕٔٗ ٚٙفجصٗ ّٛ . فٍـٛ ْٔـأ هللا  ٛث ىٌـه أٌمجدـج ٠ٚذ

 :   فٟ أؽٍُٙ إٌٝ أْ ٠ّْعٛث لٛي ٕجعٌ ٘يث ثٌَِجْ

 فّج ٕٟء ٚلو دجٌغش ف١ٗ دأفٛػ ٌٍذ١جْ ِٓ ثٌذ١جْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ث   (1)  ًثس ثٌمـوِجء ٌذ٩غـز ث٤ٔٛـ ٘يث ثٌقىُ ٙجهً عٓ ِقّو ِٖذجي عٕـوِج فـجٚي أْ ٠ٌٙـو صٚٛـ

، هثً ؽًْٛ ٌٍطذجعـز ٚثٌٌٕٖـ ٚثٌض٠ٍٛـع، 4ٟ ،ة ثٌٕجهًر د٩غزة ٚىٌه فٟ ِموِز وضجدٗ، ثٌٕغ٠ٌز
   . 1ٗ  . 4117، ثٌّغٌح
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. ٌٚىـٓ أدـٝ هللا إ٨ أْ  ٚففرٛث ِٕٗ ِج ففرٕجٖ، ٤ؽٌٚث ثٌٕغٌ ِؾٌثٖ
   . (1) +ٚفٟ وً أٚثْ ٌٍعمً ِؾجي، ٠ىْٛ ٌىً ٍِٓ ًؽجي

إىْ أْ ثٌضٌّّوَ ثٌّيٞ وجْ لجةّج فٛي د٩غز ثٌٖـعٌ ٠ؾـخ أْ ٩ٔفع 
١ّْجق ثٌغّمجفٟ )ٌىـً ٍِـٓ  ٚظٙـًٛ فجؽـجس صٍـٍك ؽو٠ـور، ٠ضغ١ٌّ دقىُ صغ١ٌّ ثٌ

صقــضُِّ فْـــ ثٌّؾــجي ٌٍمْــُ ثٌغّــجٟٔ ِــٓ ألْــجَ ثٌىــ٩َ عٍــٝ ٔقــٛ ِــج ، ًؽــجي(
ٟ . ثّضٕجهث إٌٝ ٘يث ٠ّىٓ ثٌمٛي أْ ثٌذ٩غز ِٓ ِٕرـًٛ ثٌى٩عـ ًأ٠ٕج أع٩ٖ
ف١ـظ ثعضذـٌ ، : د٩غـز ثٌٖـعٌ ٚد٩غـز ثٌٕغـٌ ثٌّضـٟ ٠مٌٔٙـج دجٌىضجدـز د٩غضجْ

 .   ثٌىضجدز أفو ٕمّٟ ثٌذ٩غز

 :  أهَبّ اُ٘ضو ٝٓؼب٤٣و اُز٤ٖ٘ق

ٌمو ّذمش ث٦ٕجًر إٌٝ أْ ثٌٛعٟ دجٌفٌٚق د١ٓ ث٤ٔـٛث  ثٌى١ِ٩ـز ٘ـٛ 
٘ــيث ثٌــٛعٟ ٌّْــٕجٖ ٌــوٜ ، ِــج ٠فــضـ ثٌذــجح ٌٍقــو٠ظ عــٓ ؽّج١ٌــجس ِضعــوهر

ف١ـظ ، عٟ ثٌيٞ ٠ٕطٍك فٟ ِعج٠ٕضٗ ٌٍىـ٩َ ثٌعٌدـٟ ِـٓ أّـِ د٩غ١ّـزثٌى٩
ػ فــٟ صن١ٚٚــٗ إٌــٝ أْ ٠ذٍــ  ، ٠ٕطٍــك ِــٓ صأّــ١ِ ِفــج١ُ٘ عجِــز ًّ ُّ ٠ضــو عــ

ُّ ، . ٌٚٙيث ٔـٌثٖ ٠ذـوأ دجٌقـو٠ظ عـٓ ألْـجَ ثٌنطـجح عجِـز أٙغٌ ث٤ؽَثء عـ
ّ٘ أفـــو٘ج ٚ٘ـــٟ ثٌٌّـــجٌز ، ٠ٕضمـــً إٌـــٝ ٝـــٌٚح ثٌىـــ٩َ ثٌّٕغـــٌٞ عـــُ ٠نـــ

ـــــز ـــــج دضفجٙـــــ١ً هل١م ـــــً دتهثدٙ ـــــضٙج، صضّٚ ـــــِ ِّجًّ ـــــج ، ٚأّ ٚص٠ٕٛعجصٙ
 :   .ٚ٘ٛ ِج ٠ّىٓ أْ ٠ٍنٚٗ ٌٕج ثٌّنط٠ ثٌضجٌٟ . ث٤ٍّٛد١ز.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـٛـ ثٌمجّــُ ثٌى٩عــٟ (1)  ــ٩َ، أد عز ثٌى ثْ ثٌوث٠ــز : صـــ، إفىــجَ ٙـٕـ ، هثً ثٌغمجفــز، 7ٟ، ِقّــو ًٝـٛـ
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ف١ــــظ ٩٠فــــع ِــــٓ مــــ٩ي ثٌّنطــــ٠ أْ ثٌى٩عــــٟ ٕــــعٌ دضعــــوه 

ٚأْ عّـز ٔمـجٟ ثٌضمـجء ٚٔمـجٟ ، ث٨عضذجًثس ثٌضٟ ٠ٕرٌ دٙج إٌـٝ أٔـٛث  ثٌىـ٩َ
فمـو ؽّـع ، ٘ـيٖ ثٌضمْـ١ّجسٚ٘يث ِج ؽعٍـٗ ٌِصذىـج فـٟ دعـٜ ، ثفضٌثق د١ٕٙج

د١ٓ ثٌضٛل١ع ٚثٌقىج٠جس ٚثٌضأ١ٌ  دٛثّطز مج١ٙز ٖ٘ـز ّـٌعجْ ِـج صـَٚي 
 .   فٟ أغٍخ ٘يٖ ث٤ٔٛث 

: ٠ذــوٚ ثٌى٩عــٟ ٚثع١ــج دٛؽــٛح  د٩غــز ثٌىضجدــز ٚصأ٠ٚــً ثٌّىضــٛح
ـّج  إٌـٝ ثٌٕرـٌ ّْ دّعٕـٝ هًٚ ثٌذٚـٌ فـٟ لـٌثءر ، صغ١١ٌ و١ف١ّز ثٌضٍّمٟ ِٓ ثٌ

، ضمـجهٞ أ٘ـُ ّـّز فجًلـز دـ١ٓ ثٌٖـعٌ ٚثٌٕغـٌٚ٘ـٟ دجع، ثٌقٌٚف ٚثٌىٍّجس
فــئْ ثٌٕغــٌ ٠ــؤىْ دــ٠ّٕ ، فــئىث وــجْ ثٌٖــعٌ ٠ّغــً عمجفــز ث٨ًصؾــجي ٚثٌٖــف٠ٛز

ٚىٌه ِج ٠رٌٙ فٟ ٚٙـفٗ ٌٕـٛع١ٓ ِـٓ أٔـٛث  ، عمجفٟ ؽو٠و ٧ٌٔضجػ ٚثٌضٍمٟ
أفـوّ٘ج ؽعٍـٗ ٔٛعـج ، ثٌىضجدـز أٚ ثٌّٕغـٌ ثٌّضـٟ ظٙـٌس فـٟ عٚـٌٖ ِٚجًّـٙج

ٚث٢مـٌ ٠ّىـٓ ثعضذـجًٖ ّٔطـج ، ثٌّذضـو +ة ِٓ أٔـٛث  ثٌٌّـجةً ثٌّْـؾٛعز
 .   +ٚ٘ٛ ةثًٌّٜٛ ٚثٌّعّٝ، ِقضًّ ثًٌٛٚه فٟ ثٌّٕغٌ ٚثٌٖعٌ ؽ١ّعج
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: إىث أًهٔـج صم٠ٌـخ ثٌٚـًٛر فـئْ ث٤ِـٌ  أ ـ ثٌّذضـو  ٚٙـًٛر ثٌىضجدـز
أٚ أمـي ثٌّعـجٟٔ ِـٓ ثٌّٕرـَٛ ٚٙـ١جغضٙج ، إٔذٗ دّـج ٠عـٌف دٕغـٌ ثٌّٕرـَٛ

عــٟ عٍــٝ ثٌىــ٩َ ثٌــيٞ ٠ــؤّهٞ وّــج صق١ــً فــٟ صٚــًٛ ثٌى٩، ٔغــٌث ِْــؾٛعج
ـــز ـــٌثءر ثٌنط١ّ ـــٌ ثصؾـــجٖ ثٌم ـــٗ، ه٨٨س صضعـــّوه دضغ١١ ـــٟ لٌٛ ـــه ف ـــوٚ ىٌ :  ٠ٚذ

ن هللا ـ غ٠ٌذـز ثٌّٛٝـٛ ـ ٕٚٙعز ثٌذوثةع ة َّ صمـع ، عؾ١ذـز ثٌّْـّٛ ، أعـ
. وّـج  +ًٚدّّج لٌةش ِٓ أًدع ؽٙـجس، ف١ٙج وٍّجس صمٌأ ِٓ ؽٙض١ٓ ٚع٩ط

ــٟ صذــ١ّٓ إّــٙجَ ثٌ ــً دأفــو ثٌٕٚــٛٗ ثٌّض ؾجٔــخ ثٌذٚــٌٞ فــٟ فٙــُ ٘ــيٖ ٠ّغّ
ثٌّو٨٨س ٕٚ٘ج ٔغذش ثٌٕ٘ ثٌّيٞ ٠ضقـوط ف١ـٗ عـٓ دـوثةع ِـٓ إٖٔـجء ثٌـ٠ٌٍٛ 
 :   ثٌىجصخ أدٛ ِقّو دٓ عذوْٚ ثٌّيٞ ثّهعٝ أْ ٨ أفو ٠ٕج٘ٞٗ فٟ ٘يث ثٌفٓ

ٙـٕع ، ٚلذـً إ٠ٚـجٌٙج إ١ٌـٗ ٚإًّـجٌٙج، ٚدعو إصّجِٙج ٚإوّجٌٙج.  . .ة 
. ٍٚعــُ أٔٙــج  ٚٚعــو ٚأٚعــو، ًعــوٚأدــٌق ٚأ، دو٠عــز عج١ٔــز لــجَ ف١ٙــج ٚلعــو

ٚوـً وجصـخ ِـٓ أ٘ـً ثٌعٚــٌ ، ٚأدـج ثٌفٞـً دـٓ ثٌع١ّـو، فجصـش عذـو ثٌق١ّـو
 :   . َٚٔ  ثٌْطٌ ثٌٌثدع ِٕٙج عٍٝ ٘يٖ ثًٌٚٛر ِؾ١و

 ٨ٚدو ِٓ ثٌغٕجء
ـــــــــٟ  ـــــــــٝ دٕ عٍ

 صجٕف١ٓ

 غ١جط ثٌٍّٙٛف١ٓ ً ٚ ِٓ ِٓ ِٓ ٚ
 ٚغ١جط ثٌّعضٌف١ٓ

ّْطٌ ثٌٌثدع فٌٚفج ِج ثٌّعٕٝ . فّـٓ فـً  ٌٙـج دضـجدع ٚلو صٌوش فٟ ثٌ
ر عٛثٍٟٙج فيٌه ٨ أٔج عٍٝ ثٌٕٚجعز لو٠ٌ ًّ ـج  ه ًّ ِؾـوٖ ع١ٍـج ٍِّٟٙ . ِٚٓ فـ

ــٟ دجٌذٌثعــز ؽــو٠ٌ ــيٌه هٚٔ ــوثةع ٝــٌدج ِــٓ ثٌىــ٩َ  . (1) +ف ــوٚ ثٌذ ــج صذ ٕ٘ٚ
ــًٛق ــٝ ثٌ ــّٕ٘ عٍ ــك ٙــًٛر ثٌ ّْ ، ثٌضٞــ١ّٕٟ عــٓ ٠ٌٟ ِٚــٓ ثٌّؤّــ  أ

ج إٔـــجً ثٌؾـــوثٚي ٚثٌٌّـــِٛجس ثٌّضـــٟ ًٚهس فـــٟ ٘ـــيث ثٌذـــجح ّْٟـــش وّـــ
ٌٚٙـيث ٌـُ صىضّـً أِجِٕـج ٙــًٛر ٘ـيث ثٌٍـْٛ ثٌـيٞ ثٍه٘ـٌ فـٟ أ٠ــجَ ، ثٌّقمـك
 .   ٚصُ صوثٌٚٗ فٟ ِىجصذجصُٙ، ثٌى٩عٟ

ـٝ دـ١ٓ ٔغــٌ ثٌّٕرـَٛ ٚه٨ٌــز ثٌضىـٌثً ّّ ٜ ٚثٌّع ًّ ٌّف  ح ـ ثٌّــٛ : ٠عــ
ّٚـ١ّٕج ٘ـيث ثٌٕـٛ  ِـٓ ثٌىـ٩َ ةثٌى٩عٟ ٘ي٠ٓ ثٌّٕٛع١ٓ أٚ ثٌّّٕط١ٓ دمٌٛـٗ 

ًّٜ ّْ دجٟٕــٗ ع، ثٌّــٛ ٠ضعٍّــك ث٤ِــٌ دــجٌضٌّو١َ عٍــٝ ، (2) ٍــٝ غ١ــٌ ظــجٌٖ٘+٤
ٚؽعـً ، ف١ظ ٠ضُ ص٠ًٛز ثٌّعٕٝ ثٌّمٚـٛه ٚإمفـججٖ، ثٌؾجٔخ ثٌو٨ٌٟ ٌٍى٩َ

ٚلــو ٠ذــوٚ ِــٓ مــ٩ي ٘ــيث ، أِــجَ ٘ــيث ثٌٞــٌح+ أعّــٝة ثٌمــجًا ثٌذْــ٠١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) ْ َ ، ٗ752 .  
 (2) ْ َ ، ٗ722 .  



٘ ادتذٓذٗ ميعْسات البالغ  ّ٘ ٘ الرتاثٔ ٘ اليجش بني التـْسات البالغٔ  مجالٔ
338 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

ٜ ٠مــجًح ِــج ٠ْــّٝ  ًّ ّْ ثٌّمٚــٛه دــجٌّٛ ثٌضّع٠ٌـ  ٚث٤ِغٍــز ثٌّضــٟ ٠ًٛه٘ــج أ
ٚوٍٙــج صق١ــً عٍــٝ وــ٩َ ٠قضــجػ إٌــٝ صأ٠ٚــً ، ثٌٍغــَثٌىٕج٠ــز ٚثٌض٠ًٛــز أٚ 

ٌقٚــٛي ثٌفٙــُ ثٌٚــق١ـ عــٓ ٠ٌٟــك ًدــ٠ ثٌّىضــٛح ثٌقجٝــٌ دــجٌّقفٛظ 
ــ٠ّّٕ ٌــ١ِ مجٙــج دّٕغــًٛ ثٌىــ٩َ هْٚ ِٕرِٛــٗ، ثٌغجةــخ ــٗ ، ٚ٘ــيث ثٌ دــً إّٔ
ي  ّٛ إى ٠مـّوَ ٚٙـفج ٌـيٌه ف١ذـوٚ ، فْـخ ثٌى٩عـٟ ـ إٌـٝ ًثدـ٠ د١ّٕٙـجـ ٠ضقـ

ــٝ د١ــش ِــٓ .  . .ة:  ٠مــٛي، ث٤ِــٌ إٔــذٗ دٍغــَ ٌغــٛٞ ٚٙــفضٗ أْ صعّــو إٌ
ّٖعٌ أٚ صّـضقٓ ، ص٠ٌو أْ صٕغٌ دٗ إٌٝ دعـٜ ثٌنـ٩ْ، أٚ فًٚ ِٓ ثٌٕغٌ، ثٌ

ــٓ أفــو ث٦مــٛثْ ــٗ ى٘ ــٓ أّــّجء ، د ــه دجّــُ ِ ــٓ ىٌ ــً فــٌف ِ فضْــّٟ و
. فـــئىث صىـــًٌ فــٟ وـــً فـــٌف وـــًٌس  أٚ ثٌٕذـــجس أٚ غ١ـــٌ ىٌــه، ثٌط١ــًٛ

ّّش وٍّـز أٚ فـٌف ثٌقٌف ث٨ُّ ثٌيٞ ّّٚضٗ دٗ عٍّّـش ع٩ِـز  . ِٚضٝ ص
ّّش ّْ ثٌىٍّز لو ص  :   ِغً أْ ٠ٌ٠و صع١ّز لٛي ثٌٖجعٌ، صوي أ

 ٭ظفٌس دج٤عوثء ٠ج ظجفٌ٭

ـذٌَ، عمعـك، ًٍٍٍٚ، : أؽـوي فضىضخ ِج ٙـًٛصٗ ر، فّجِـز، ُّ ٍّ ، إٚ
ر، دٍذـــــً ٍّ ر، ٌٕٕـــــًٛ، إٚ ٍّ ر، دٌُوـــــز، عٚـــــفًٛ إٚ ٍّ ر، أؽـــــوي، إٚ ٍّ ، إٚ
ر ٌضىًٌ ث٤ٌ  ٚوـيٌه  عمعك، ًًٍٍٚ ٍّ ث٤ؽـوي ٚثٌـًًٍَٚ . فضىًٌ ث٦ٚ

ٚثٌـٕ٘ ِضٛثٙـً فـٟ ًٙـو ( 1)..+ ٚثٌعمعك ٌضىـًٌ ثٌرـجء ٚثٌفـجء ٚثٌـٌثء.
ــٟ  ــأ٩٠ٚ ف ــٟ ٠ؾــو ٌٙــج ص ــّه ثٌقــٌٚف ثٌّضىــًٌر ٚثٌض ــز ٌف ث٨فضّــج٨س ثٌغجٌذ

ٕٚ٘ـج ّـٕموَ ِؾّٛعـز ، )ظفٌس دج٤عـوثء ٠ـج ظـجفٌ( ثٌم١ٚور ثٌّضٟ ِطٍعٙج
 :   ثّضٕضجؽجس فٛي و٩ِٗ ٘يث

ّْ ثٌى٩عٟ وجْ عٍٝ ٚعٟ ـٝ ّٔطـ١ٓ د٩غ١ـ١ٓ  أ ّّ ٜ ٚثٌّع ًّ دأْ ثٌّٛ
 ٠ٌهثْ فٟ ثٌٕغٌ ٚثٌٖعٌ ؽ١ّعج 

ـٝ هْٚ ثٌفٚـً د١ّٕٙـج ّّ ٜ ١ٌنٍ٘ إٌـٝ ثٌّع ًّ ، دوأ دجٌقو٠ظ عٓ ثٌّٛ
ّْ ثٌّعّـٝ ـ ِـٓ مـ٩ي ثٌّغـجي ، ٚوأّّٔٙج ث٠ٌّّٕ ٔفْٗ ِع فجًق دْـ٠١ ٚ٘ـٛ أ

 ف١ـظ ٠ىـْٛ، ثٌيٞ أًٚهٖ ـ ٠ضعٍك دٌد٠ ثٌٍٚز ثٌّفمٛهر دـ١ٓ ثٌٖـعٌ ٚثٌٕغـٌ
٨ ٣ٌمٌ ّٚ  .   ٚ٘ٛ ِج ٠عٌف ث١ٌَٛ دجٌضوثمً ث٤ٔٛثعٟ، أفوّ٘ج ِؤ

ٚهًٚ٘ــج فــٟ فــه ًِــٍٛ ، )ثٌنــ٠( ث٨٘ضّــجَ ثٌٛثٝـــ دى١ف١ــز ثٌىضجدــز
 .   ثٌى٩َ ٚإٕجًثصٗ

: إْ ثٌقو٠ظ عٓ ع١ٍّـز ٚٝـع ثٌّؤٌ فـجس  ثٌضأ١ٌ  ِْٚض٠ٛجس ثٌىضجدز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 735ـ  732ٗ ، َ ْ (1) 
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ــ، ٚثٌىضــخ ــجٟ صٚــًٛ ثٌى٩عــٟ ٌٍٕغ ــجح ٚثًصذ ــز ثٌىض ــٛعٟ دّج١٘ ــٟ ثٌ ٌ ٠عٕ
ٕٚ٘ـج ْٔـضغٌح ٚٝـع ثٌى٩عـٟ ، ِٓ ف١ظ ٟ٘ أعٌ ٚٚؽٛه ِجهٞ، دجٌىضجدز

فٙـً وـجْ ، أٚ ثعضذجً٘ـج ٔٛعـج ٔغ٠ٌـج، ٌٙيٖ ثٌم١ٞز ٝـّٓ صٚـ١ٕفٗ ٥ٌٔـٛث 
ّْ ثٌىضـجح ٨دـو أْ ٠ق١ـً عٍــٝ ٔـٛ  و٩ِـٟ ٚثفـو؟ أَ أّٔـٗ ثّضٖــعٌ  ٠مٚـو أ
 ٚؽٛه ع٩لز مف١ز د١ٓ صؾ١ٍجس ثٌى٩َ ثٌعٌدـٟ ثٌّضـٟ ٌـُ صىـٓ ٌـضقفع إ٨ ِـٓ
ــٟ صٌٛــش ففرٙــج ٟــ٩٠ٛ؟  مــ٩ي ثٌىضــجح دعــو أْ ٝــجلش دٙــج ثٌٚــوًٚ ثٌّض
ّْذخ ثٌّيٞ ؽعً ثٌى٩عٟ ٠م  عجؽَث عٓ صمـو٠ُ  ٌّٔؽـ أْ ٠ىْٛ ٘يث ٘ٛ ثٌ
صع٠ٌ  ٌٙيث ثٌٌٞح ِٓ ثٌى٩َ وّـج فعـً ِـع ثٌنطذـز ٚثٌٌّـجٌز ٚث٤ِغـجي 

ٚإّّٔـج ٠ىضفـٟ دج٨فضؾـجػ عٍـٝ ِـٓ ، ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ث٤ٔـٛث  ثٌضـٟ ىوـٌس آٔفـج
: ةثٌضّــأ١ٌ  ـ  ٠مــٛي، ثٔضمجٙــج، ِؤٌ فــجس ثٌّقــوع١ٓ أٚ ثٌّعجٙــ٠ٌٓ ٠ــٌفٜ

ن هللا  َّ ٚثٌضّٚــ١ٕ  ٌــ١ِ دّمٚــًٛ عٍــٝ ، غ١ــٌ ِٛلــٛف عٍــٝ ٍِــجْـ أعــ
، . ٌىٕٙـــج ٙـــٕجعز ًدّـــج ُٔٚـــٌس ف١ٙـــج ّـــٛثدك ث٤فٙـــجَ أٚثْ هْٚ أٚثْ

: ِـٓ ٙـّٕ  وضجدـج  . ِٚـٓ أِغـجٌُٙ ٚٙفٛثء ًدّج ٌٍّش عٕٙج أٚ٘ـجَ ث٤لـوثَ
 ( 1).  ٚإْ أّجء فمو ثّضميف+، فئْ أفْٓ فمو ثّضعط ، فمو ثّضٙوف

ّْ ثٌقــو٠ظ عــٓ ثٌضّــأ١ٌ  ٠ضؾــجٍٚ  ثّــضٕجهث إٌــٝ ٘ــيث ٠ذــوٚ ٚثٝــقج أ
ّٖىً ثٌّيٞ ًأ٠ٕجٖ ِـع وـً ِـٓ ثٌنطذـز أٚ  ٌح دجٌ ّٞ ثٌقو٠ظ عٓ ثٌّٕٛ  أٚ ثٌ

ّْ ثٌقو٠ظ ٕ٘ج ٠ضؾجٍٚ ثٌّٕٛ  ِّـغ٩ فـٟ ٔـ٘ . ثٌّمجِز أٚ ثٌّغً. إٌـٝ ، .، ٤
ــأ١ٌ ــز ثٌضّ ــجع١ٍّ ــجح،   دقــو ىثصٙ ــجهٞ ٌٍىض ــجػ ثٌّ ــك دج٦ٔض ــٟ صضعٍّ ــيٖ ، ٚثٌّض ٘

ٚلــو ، ثٌمٞـ١ز ثٌّضـٟ فــجٚي ثٌى٩عـٟ أْ ٠ذٌٍ٘ـج فــٟ ٘ـيث ثٌّٛلـع ِــٓ وضجدـٗ
ٕــعٌ ِٕــي ثٌذوث٠ــز أْ ثٌّٖــجوً ثٌّضــٟ صعضــٌٛ ِْــأٌز ثٌىضجدــز ٚثٌضــأ١ٌ  فــٟ 

ُّ ، عٌٖٚ ٟ٘ ٔفْٙج صٍه ثٌّضٟ ثعضٌٝـش ع١ٍّـز ث٦دـوث  ثٌٖـعٌٞ إى ٨ ٠ـض
ٌٚٙـيث ٠مـّوَ ثعضٌثٝـٗ عٍـٝ ٘ـيث ، ٤ّٔـٗ أٙـ١ً، إ٨ّ دّج ٘ـٛ لـو٠ُ ث٨عضٌثف

: ة. . ٌٚــٛ ثلضٚــٌ ثٌّٕــجُ عٍــٝ وضــخ ثٌمــوِجء ٌٞــج  عٍــُ  ِقجؽؾــج دمٌٛــٗ
. ٌّٚـج  ٌٚىٍّـش أٌْـٓ ٌْـٕز، ٌٍّٚٞش أفٙجَ عجلذز، ٌٚي٘خ أهح غ٠ٌَ، وغ١ٌ

ّٕٝ أفو ٌنطجدز . ٌّّٚؾـش ث٤ّـّج   ٨ٚ ٍّه ٕعذج ِٓ ٕعجح ثٌذ٩غـز، صٛ
ًوً ٌِ ٌّ ع.+، ّهٍه ِى  (  2)ٌٍٚفرش ثٌمٍٛح وً ٌِؽ 

، ٠قــوه ثٌى٩عــٟ ِْــض٠ٛجس ثٌعّــً ثٌضـّـأ١ٌفٟ دجعضذــجًٖ ِّجًّــز وضجد١ــز
ً ثٌمـوِجء ٌٙـيٖ ثٌع١ٍّـز ّٛ ح إ١ٌٕج صٚ ٌّ :  ٠مـٛي، ٟٚ٘ مطٛر ِٓ ٕأٔٙج أْ صم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) ْ َ،  ٗ443 .  
 (2) ْ َ ، ٗ431 .  
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ًُّ فٞـ١ٍضٗ فْـٓ ث٨مض١ـجً ثٌّـيٞ  ةٚثٌضّٛث١ٌ  صٕمُْ عٍٝ ألْجَ : ِٕٙج ِج ألـ
ــٗ ثٌّــوثً ــه ٠مــٛي دعٞــُٙ. ٚ ع١ٍ ــٟ ىٌ ــجً ثٌّــٌء إٔــو ِــٓ ٔقــش  ف : ثمض١

َ٩ِّْ  .   ٍٚثةو فٍٞٗ، : ثمض١جً ثٌٌّء ٚثفٌ عمٍٗ . ٚلجٌٛث ثٌ

 .   ِّج صٕجّخ ٚثفضٌق، ِٕٚٙج ف١ٍٞضٗ ؽّع ِج ثفضٌق

. ِٕٚٙــج ًّه ثٌمٚــ١ٌ فــٟ  ِٕٚٙــج ثمضٚــجً ثٌط٠ٛــً فــٟ ثٌٍفــع ثٌم١ٍــً
 .   ِعٌٛ ثٌط٠ًٛ ثٌىغ١ٌ

. ٚلٍّـجّ ٠نٍـٛث لـجً  ٘ـيث ثٌذـجح  عجًِٚٓ ٘يث ثٌفٓ ٌٕؿ ِعجٟٔ ث٤ٕ
ّْ و٩ ٠ٌٖؿ ثٌذ١ش دّج ١ّ٠ً إ١ٌـٗ ٟذعـٗ، ِٓ ِضعمّخ .  ٚصقضٍّـٗ ل٠ٌقضـٗ، ٤

 .   ٌٚٙيٖ ثٌعٍّز ٠عّو ثٌؾٍّز إٌٝ ٌٕؿ ٌغجس إٔعجً٘ج هْٚ ِعج١ٔٙج

ــٌٖ ــٝ فى ــ  عٍ ــج ثٌّؤٌّ ــو ف١ٙ ــج ٠عضّ ــج ِ ــٌف ِــٓ دقــٌٖ، ِٕٚٙ .  ٠ٚغض
 (  1)ٟذمجس ثٌعٍّجء.+وّؤٌّفجس أدٟ ثٌع٩ء ثٌّضٟ ص١َّ دٙج فٟ 

ػ فـٟ ٚٙـفٗ ٌفعـً  ًّ ّْ ثٌى٩عـٟ ٠ضـو ي ِج ٩٠فع عٍٝ ٘يث ثٌمٛي أ ّٚ أ
ــٟ ٠ؾــخ إصمجٔٙــج ــجس ثٌّض ــٗ ِؾّٛعــز ِــٓ ثٌضم١ٕــجس أٚ ث١ٌ٢ ــٝ أّٔ ــأ١ٌ  عٍ ، ثٌضّ

ف١ٕٞـٛٞ صقضٙـج عٍـٝ أّـجُ أّٔٙـج صّغّـً ، ٚثٌّضٟ لو صٕفـٌه فـٟ ِؤٌـ   دع١ٕـٗ
 :   لّْج ِٓ ألْجَ ثٌضّأ١ٌ  ثٌّقًٚٛر فٟ

ّْ ، : ٠ٚذـــوأ دـــٗ دجعضذـــجًٖ ألـــً فٞـــ١ٍز ٌؾّـــع ٚث٨مض١ـــجًــــ ث  ًغـــُ أ
 .   فٙٛ لطعز ِٓ عمٍٗ، ٚصّىٕٗ، ث٨مض١جً ٠ق١ً عٍٝ ِْضٛ ٜ ٙجفذٗ

: ّٚ٘ـج ع١ٍّضـجْ صمِٛـجْ عٍـٝ ِٙـجًر إصمـجْ  ـ ث٨مضٚـجً ٚثٌضّّٛـ١ع 
 .   ث٠٦ؾجٍ ٚث٦ٟٕجح

ٌّٖؿ  ٚٔرـٌث ٨مـض٩ف ثٌضّـأ٩٠ٚس ، : ٟٚ٘ ع١ٍّـز صأ٠ٚـً ثٌٖـعٌ ـ ثٌ
ــٗ ٌٚــٓ ٠ٕؾــٛ ِــٓ ث٨ٔضمــجه ٚثٌّؤثمــيرفــئ ُّ صعمّذ ــجًؿ ّــٛف ٠ــض ّٖ ٌٚٙــيث ، ْ ثٌ

ــٛٞ هْٚ ٕــٌؿ ثٌّعــجٟٔ ــٌؿ ثٌٍّغ ّٖ ــٝ ثٌ ــٌْٚ إٌ ــج ّــ١ٍؾأ  ٠ؾــٕـ ثٌىغ١ ٕ٘ٚ .
٦ٖٔــجء ٌغــز ٚثٙــفز صعــّو ، ثٌّؤٌــ  إٌــٝ مذٌثصــٗ فــٟ عٍــُ ثٌعٌد١ــز ثٌّضعــّوهر

ج وغٌ فٟ صٌثعٕج ٔٛعج ٔغ٠ٌج دج٤ّجُ ّّ    . . ٚ٘يث ثٌّٕٛ  ِٓ ثٌضأ١ٌ  ِ

ــوث   ــ ث٦د ــأ١ٌ  أْ  ـ ــٓ ثٌضّ ــٟ ٘ــيث ثٌّْــضٜٛ ِ ــَعُ( ثٌى٩عــٟ ف ٠( :
ْ ، ثٌّؤٌّ  ٠غٌف ِٓ دقٌ فىٌٖ ثٌنجٗ ّٛ ٌٚىـٓ ١ٌـش ٕـعٌٞ ِـٓ أ٠ـٓ صىـ

أٌــُ ٠ضٖــّىً ِــٓ ِؾّــٛ  ث٤ٔٙــجً ٚثٌٛه٠ــجْ ثٌّضــٟ وجٔــش صٚــخ ، ٘ــيث ثٌذقــٌ
 ف١ٗ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 437ـ  431ٗ ، َ ْ (1) 
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ــجح ــٌ ٚثٌىض ــ١ٓ ثٌٕغ ــ١ٓ ثٌى٩عــٟ ثٌٚــٍز دٛٝــٛؿ د ــٗ ، ٘ىــيث ٠ذ ٚع١ٍ
 ّْ ثٌٛؽــٛه ثٌفعٍــٟ ٌٍىضــجح ِــٓ ف١ــظ ٘ــٛ ٚؽــٛه ِــجهٞ فــٟ  ٠ّىــٓ ثٌمــٛي أ

ّٟ مجٗ ٌٍّٕغٌ فٟ ع٩لضٗ دجٌىضجدز، ثٌضٌّثط  .   ثٔذغك عٓ صًٚٛ د٩غ

ٌٚىــٓ ِجٌّْــٕجٖ ِــٓ ، لــو ٔىــْٛ أٍٟٕــج ثٌمــٛف عٍــٝ وضــجح ثٌى٩عــٟ
ٚلذـً أْ ٕٔضمـً إٌـٝ ثٌٖـك ، صفطٓ ٚٚعٟ دؾّج١ٌز ثٌٕغٌ ٘ٛـ ِـج هعجٔـج ٌـيٌه

٠ؾـوً دٕـج ، ثٌضٚـًٛثس ثٌقو٠غـز ٌذ٩غـز ثٌٕغـٌثٌغجٟٔ ٌٍّوثمٍز ٚثٌّضّغً فـٟ 
ِــج ، ًغــُ ِجلــو ٠ٖــٛدٙج ِــٓ ٔمــجة٘ ٚ٘فــٛثس، ثٌض٠ٕٛــٗ دّٕؾــَثس أّــ٩فٕج

وجٔــش ٌضرٙــٌ ٌــ٨ٛ ٘ــيث ثٌضّؾ١ــو ٚث٦عؾــجح ثٌّفــٌٟ دىــً ِــج ٘ــٛ غٌدــٟ 
 .   ٚفو٠ظ

 :  : عٔب٤ُخ اُ٘ضو ٖٓ ٓ٘ظٞه اُجالؿخ اُغل٣لح صب٤ٗب
ف١ـظ ، ثٌّٕرـًٛ ثٌغٌدـٟ ٨ دو أْ ٠ذوأ ثٌقو٠ظ عٓ د٩غز ؽو٠ور ِـٓ

وجٔش ٔٙٞز ثٌذ٩غز فٟ ثٌغٌح دّغجدز ثٌّع١ٓ ثٌـيٞ صٖـٌح ِٕـٗ ثٌذـجفغْٛ 
ِّٚــج ٨ٕــه ف١ــٗ أْ ثٌذ٩غــز ثٌغٌد١ــز ِــٌس دٌّثفــً ، ثٌعــٌح ثٌّقــوعْٛ

صٌثٚفش د١ٓ ث٨ٍه٘جً ٚثٌْـمٟٛ ٌضْـض١مع عٍـٝ أٙـٛثس ثٌّٕـج٘ؼ ثٌٍغ٠ٛـز 
ز فــٟ أْ صىــْٛ دعــو أْ فٖــٍش ث٤ّــٍٛد١، ٚثٌٕمو٠ــز ثٌّعجٙــٌر ٚثٌٖــع٠ٌجس

 .   ٌعور أّذجح ١ٌِ دّٛع ٘يٖ ثٌّوثمٍز أْ صٍُ دٙج، ٠ًٚغز فم١م١ز ٌٙج

ٚوّج ٘ٛ ِعٌٚف صج٠ًن١ج أْ ثٌذ٩غز ثٍهٌ٘س ِٕي أًّـطٛ ٚوجٔـش 
ٌٙج ثٌّىجٔز ثٌّعٌٚفز د١ٓ ثٌعٍَٛ ٚثٌّعجًف إٌٝ أْ ٕـٙوس أوذـٌ ِقٕـز فـٟ 

جْ ٠عٕـٝ ٚ٘ـٛ ِـج وـ، صج٠ًنٙج عٕو ثْٔـقجدٙج ِـٓ دـٌثِؼ ثٌضعٍـ١ُ فـٟ فٌْٔـج
فمـو صغ١ـٌس ٘ـيٖ ، ٌٚىٓ ٘يثٌُ ٠ـوَ ٟـ٩٠ٛ . (1) ثْٔقجدٙج ِٓ ثٌق١جر أٚ ِٛصٙج

وّـج ٠مـًٌ ، ثٌٛٝع١ز دٖىً ٠ىجه ٠ىْٛ ِفجؽتج فٟ ّض١ٕ١جس ثٌمٌْ ثٌع٠ٌٖٓ
ف١ــظ ٠ٌٙــو أ٘ــُ ، ثٌذ٩غــز ٚث٤ّــٍٛد١ز+ة ىٌــه ٕ٘ــ٠ٌٔ د١ٍــظ فــٟ وضجدــٗ

٘ـــيٖ : ة. . عـــُ صغ١ـــٌس  ثٌـــٌٚثه ٚث٤ّـــذجح ثٌضـــٟ هعـــش ٌـــيٌه فـــٟ لٌٛـــٗ
. ٚوــجْ  ثٌٛٝــع١ز دٖــىً ٠ىــجه ٠ىــْٛ ِفجؽتــج فــٟ ثٌْــض١ٕجس ِــٓ ٘ــيث ثٌمــٌْ

ـــه ـــً ىٌ ـــو فـــجٌٚٛث لذ ـــجفغْٛ أٌّـــجْ ل ـــٝ ثٌذ٩غـــز، د ـــجً إٌ :  إعـــجهر ث٨عضذ
د٩غٟ لـجهً عٍـٝ  ّجيؽدضأ١ّْٗ ٌعٍُ  (7323ـ  1944) Dockhoron هٚوٌْٙٚ
( دضذ٠ٌـــــٌٖ ٌٍضق١ٍـــــً ثٌضـــــج٠ًنٟ ٌٍّعـــــجٟٔ 7350) ٚوًٛص١ـــــُٛ، ثٌضـــــأع١ٌ
ــم١ج ٚثّــعج 7301ـ  7301) ٌّٚٛــذ١ٌن، وزثٌّٖــضٌ ( دٛٙــفٗ ِنططــج ْٔ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً ثٌنطــجح : ثٌذ٩غــز ٚث٤هح، ِقّــو ِٖــذجي (1)  ً ثٌٍغــز إٌــٝ ٙـٛـ ، هثًثٌعــ١ٓ ٌٍٕٖـٌـ، ِــٓ ٙـٛـ

   . 34ٗ  . 4171، ث٨ّىٕو٠ًز
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( إْ ّـــذخ ٘ـــيٖ . . .) ٌٍذ٩غـــز ثعضّـــجهث عٍـــٝ ٔضـــجةؼ ؽٙـــٛه ثٌى٩ّـــ١ى١١ٓ
ـــٌ ـــٟ ِؾـــجي ثٌضٕر١ ـــز ٠ٌؽـــع ف ـــور ، ثٌٕٙٞـــز ثٌذ٩غ١ ـــز ثٌّضَث٠ ـــٝ ث١ّ٘٤ إٌ

، ٚٔر٠ٌجس ثٌضٛثًٙ ٚثٌْـ١ّ١جة١جس ٚثٌٕمـو ث٦ه٠ٌٛـٛؽٟ، ٌٍْج١ٔجس ثٌضوث١ٌٚز
ٍْج١ٔز فٟ ِؾجي ٚٙ  ثٌنٚـجة٘ ث٦لٕجع١ـز ٌٍٕٚـٛٗ ٚويث ثٌٖع٠ٌز ثٌ

أْ ثٌذ٩غـــز لـــو ، ٚٔض١ؾـــز ٌٙـــيٖ ث١ّ٘٤ـــز ٠ؾــخ أْ ْٔـــؾً أ٨ٚ . ٚصم٠ّٛٙــج
ٚأْ ثٌذ٩غـز ، ٚإٔٔج ٔٙوف ِٓ ؽٙز عج١ٔز إٌٝ ٔر٠ٌز د٩غ١ـز، ٙجًس عٍّج

دـً صٕـَ  ، ِٓ ؽٙز عجٌغز ١ٌْش ِقًٚٛر فٟ ثٌذعو ثٌؾّجٌٟ دٖـىً ٙـجًَ
ٚع١ٍـٗ فجٌذ٩غـز عـجهس ٌضمـضقُ  . (1) +ٌٍّؾضّـعإٌٝ أْ صٚـذـ عٍّـج ٚثّـعج 

، وــً ثٌّؾــج٨س ثٌّعٌف١ــز ثٌضــٟ صضــ١ـ ٌٙــج أْ صؾــوه آ١ٌجصٙــج ِٚــٓ عــُ ٔضجةؾٙــج
ـ ٚ٘ـٟ صنضٍـ  عـٓ ثٌذ٩غـز ثٌمو٠ّـز فـٟ وـْٛ ٘ـيٖ ث٤م١ـٌر وجٔـش صْـعٝ 

أِـج ثٌّفٙـَٛ ، ّٕز ـ إٌٝ إٔضجػ ٔٚٛٗ فْخ لٛثعو فـٓ ِعـ١ٓ 4511عذٌ 
   . ٙجً ٠عٕٝ دضق١ًٍ ثٌٕٚٛٗ ٨ دئٔضجؽٙجثٌعٍّٟ ثٌقو٠ظ ٌٍذ٩غز فمو 

ٚلو وجٔش ثٌذوث٠ز ثٌقم١م١ز ٌٍذ٩غز ثٌؾو٠ـور عٕـوِج صّجٍؽـش ثٌٖـع٠ٌز 
ثٌذ٠ٛ١ٕز ٚثٌضوث١ٌٚـز ثٌٍْـج١ٔز عٍـٝ أ٠ـوٞ ًٚثه٘ـج ثٌـي٠ٓ ٠ٖـ١ٌ إٌـ١ُٙ ٕ٘ـ٠ٌٔ 

ٚوذـوٞ فجًوـج ، د١ٍظ فٟ وضجدٗ ثٌّيوًٛ ُٚ٘ ٨ًْٚ دجًس ٚؽ١ٌثً ؽ١ٕ١ش
. ٚىٌــه ِــٓ مــ٩ي ثٌــوِؼ دــ١ٓ  ٛهًٚفٚد١ٌٌّــجْ ٚصــ Muِٚؾّٛعــز ِــٛ

، (2) ثٌضن١١ً ٚثٌضوثٚي وّـج أٌــ عٍـٝ ىٌـه ثٌذجفـظ ِقّـو ِٖـذجي فـٟ دقٛعـٗ

: أفـوّ٘ج  ف١ظ ٠ٌٜ أْ ثٌذ٩غز ثٌمو٠ّز وجٔش ص١ٌْ فٟ ٠ٌٟم١ٓ ِضـٛث١٠ٍٓ
٠ٙــضُ دجٌنطــجح ثٌضــوثٌٟٚ ثٌقؾــجؽٟ ٚ٘ــٛ ِــج مٚــ٘ ٌــٗ أًّــطٛ وضــجح 

ثٌضن١١ٍـــٟ ثٌؾّـــجٌٟ ٚثٌـــيٞ  ( ٚث٢مـــٌ ٠ٙـــضُ دجٌنطـــجحrhétorique) ثٌنطجدـــز
ِٕٚـٗ ّـ٩ٕفع أْ ٘ـيث ، ( ِقًٛث poétiqueٌٗ) ؽعً أًّطٛ وضجح ثٌٖع٠ٌز

 .   ث٨ٔمْجَ ١َّٚي ِع ثٌذ٩غز ثٌؾو٠ور

ٌٚىــٓ ثٌْــؤثي ثٌــيٞ ٠قٞــٌٔج و١ــ  ٘ــٟ د٩غــز ثٌٕغــٌ ِــٓ ِٕرــًٛ 
 ثٌذ٩غز ثٌؾو٠ور؟ ًٚ٘ ٌٍذجفغ١ٓ ثٌعٌح إّٙجِجس فٟ ٘يث ثٌّؾجي؟

ٌٕغـٌ فـٟ فـو٠غج ّـضق١ٍٕج ِذجٕـٌر إٌـٝ ث٤ؽٕـجُ ٨دو أْ ث٦ٕجًر إٌٝ ث
ًغـُ عـوَ ثٔضفـجء ث٤ٕـىجي ثٌضـٟ ًأ٠ٕج٘ـج فـٟ ، أٚ ث٤ٕىجي ثٌٌْه٠ز ِذجٕـٌر
ٌٚىٓ فمـ٠ ٖٔـ١ٌ إٌـٝ أْ ٌىـً عٚـٌ أؽٕجّـٗ ، ثٌضٌثط وجٌنطجدز ٚثٌٌّجٌز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٠ٔ د١ٍـــظ (1)  ٘، ثٌذ٩غـــز ٚث٤ّـــٍٛد١ز، ٕ٘ــٌـ ىػ ّـــ١ّ١جةٟ ٌضق١ٍـــً ثٌــٕـ صٌؽّـــز ِقّـــو ، ٔقــٛـ ّٔــٛـ

   . 44ٗ . 7333، ٌذٕجْ–ثٌّغٌح ، ٌٌٖقأف٠ٌم١ج ث، ثٌعٌّٞ
   . ٚوضجح ثٌذ٩غز ٚثٌٌْه ٌٍّؤٌ ، ث٤هحٚ ٠ٌثؽع وضجح ثٌذ٩غز (2) 
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ٚع١ٍـٗ ، ٚإٔٔـج ٔعـ١ٔ عٚـٌ ثٌٌٚث٠ـز دجِض١ـجٍ وّـج ٠مـجي، ٚإٔىجٌٗ ثٌضعذ٠ٌ١ـز
. ٚ٘ــيث ِــج  جٙــز دٙــيث ثٌٕــٛ  ٚث٤ٔــٛث  ثٌّؾــجًٚر٨دــو ِــٓ إ٠ؾــجه د٩غــز م

فـٟ ، ّعٝ إ١ٌٗ ثٌذـجفغْٛ ثٌغٌد١ـْٛ فـٟ صٕر١ـٌثصُٙ ِٕـي ثٌٖـى١ٔ٩ٓ ثٌـٌُٚ
صأ١ّْــُٙ ٌؾّج١ٌــجس أٚ د٩غــجس ٌٍٕغــٌ عٕــوِج صٕذٙــٛث إٌــٝ ٝــًٌٚر ل١ــجَ 

ٚوــيٌه عٕــوِج إٔــجًٚث إٌــٝ أٔــٛث  ّــٌه٠ز ، ٔر٠ٌــز أٚ عٍــُ مــجٗ دــجٌٕغٌ
ٛدـز ِـٓ ف١ـظ ث٤ّـٍٛح ٚثٌذٕـجء ٚوـيٌه )ٕعذ١ز( صنضٍـ  عـٓ ثٌّىض ٕف٠ٛز
ِٚـٓ ، ٚغ١ٌ٘ـج ِـٓ ث٨عضذـجًثس ثٌذ٩غ١ـز( 1))ثٌْجِع دوي ثٌمجًا(  ثٌّضٍمٟ

دعــوُ٘ ١ِنجة١ـــً دــجمض١ٓ ثٌـــيٞ لــًٌ دـــأْ ٌٌٍٚث٠ــز د٩غـــز مجٙــز صعؾـــَ 
ففـٟ ٔرـٌٖ ٨ ٠ّىـٓ ، ث٤ٍّٛد١ز ثٌّعجٙـٌر ٌـٗ عـٓ ثٌىٖـ  عـٓ ؽّج١ٌجصٙـج

ْـــج١ٔجس ثٌذ٠ٛ١ٕـــز هْٚ إ٘ـــوثً إؽـــٌثء ثٌضٚـــًٛ ث٤ّـــٍٛدٟ ثٌمـــجةُ عٍـــٝ ثٌٍ
)ٌغـز ثٌىجصـخ( دـً  م١ٙٛٚضٙج ثٌّضّغٍز فٟ وٛٔٙج ٨صمَٛ عٍـٝ ٌغـز ٚف١ـور
فجٌٌٚث٠ــز ؽــِٕ أهدــٟ ، صمــَٛ عٍــٝ ثلضــٌثْ عــور ٌغــجس هثمــً ثٌعّــً ث٤هدــٟ

٠ٞـــطٍع دّّٙـــز أّـــٍٛد١ز ٘ـــٟ إٖٔـــجء ٙـــًٛ ثٌٍغـــجس دٛثّـــطز ثٌضٙؾـــ١ٓ 
ــٟ ثٌٌٚث ــز ف ــز ثٌٍغــجس ٚثٌقــٛثًثس ثٌنجٌٚــز  فجٌٍغ ــز ١ٌْــش أهثر ٚفٛث٠ً ٠

   . (2) ص٠ٌٛٚ فم٠ ٌٚىٕٙج أ٠ٞج ِٛٝٛ  ص٠ٌٛٚ

ويٌه ثٌٖع٠ٌْٛ ٚث١ّ١ٌْجة١ْٛ ثٌي٠ٓ أمـيٚث عٍـٝ عـجصمُٙ ِّٙـز دٕـجء 
وّـج ، ٔر٠ٌز أٚ عٍّج ٌٌٍْه وجٔش ثٌٖـع٠ٌز ث٤ًّـط١ز عّـٛهث ِـٓ أعّوصـٗ

فـٟ ثٌؾٙـز ، ٌٙؿ ديٌه وـً ِـٓ ؽ١ـٌثً ؽ١ٕ١ـش ٚصـٛهًٚف فـٟ أعّجٌّٙـج
ٖ ٌْــجٟٔ صــوثٌٟٚ ثٔطٍــك ٘ــٛ ث٢مــٌ ِــٓ مطجدــز أٚ ثٌّمجدٍــز وــجْ ٠ّٕــٛ ثصؾــج

ٚع١ٍـٗ ظـً ثٌفٚـً ، د٩غز أًّطٛ ٚهعّٙج دّمضٌفجس ثٌٍْـج١ٔجس ثٌقو٠غـز
، )ثٌضـأع١ٌ( لجةّج د١ٓ ث٨صؾج١٘ٓ ث٨صؾجٖ ثٌضن١١ٍـٟ ثٌـيٞ ٠ٙـضُ دذ٩غ١ـز ث٤هح

إ٨ أٔـٗ عّـز صٛؽـٗ ، ٚث٨صؾجٖ ثٌضوثٌٟٚ ثٌيٞ ٠ٙضُ دجٌقؾجػ أٚ دذ٩غز ث٨لٕج 
ٌؾّع د١ٓ ثٌذ٩غض١ٓ ّٝٓ د٩غز عجِـز وّـج لـوِش ىٌـه ؽّجعـز ِٓ أؽً ث

Mu وّج فجٚي ويٌه ٕ٘ـ٠ٌٔ د١ٍـظ ثٌـيٞ لـوَ ، ف١ّج ٚٙفضٗ دجٌذ٩غز ثٌعجِز
ثؽضٙــجهث فــٟ ث٦ٌّـجَ دجٌذ٩غــز ٚثٌْــٍٛد١ز + ثٌذ٩غــز ٚث٤ّـٍٛد١زة فـٟ وضجدــٗ

ِٓ أؽً ١ٙجغز ّٔٛىػ صق١ٍٍـٟ د٩غـٟ ، ٚث١ّ١ٌْجة١ز ٚثٌضوث١ٌٚز فٟ آْ ِعج
ٚلــو صٍنــ٘ عٍّــٗ فــٟ صّٛــ١ع ِفــج١ُ٘ ، ثعضّــجهٖ فــٟ وــً ثٌنطجدــجس ٠ّىــٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٠ًِ ثمٕذـجَٚ : ٠ٕرٌ (1)  ي ٔر٠ٌـز ثٌٕغٌـ، دٛـ ٙؼ ثٌٖـىٍٟ، فٛـ ٓ وضـجح ٔر٠ٌـز ثٌّٕـ ٗ ) ّٝـ ٔٚٛـ

ُٚ ث١ُ٘ ثٌنط١ـــخ( ثٌٖـــى١١ٔ٩ٓ ثٌــٌـ ٚس، ِؤّْـــز ث٤دقـــجط ثٌعٌد١ـــز، 7ٟ، صٌؽّـــز إدــٌـ ، د١ــٌـ

7324 .  ٗ712 .  
  . 25ٗ ، ثٌذ٩غز ٚث٤هح، ٔم٩ عٓ ِقّو ِٖذجي، ثٌىٍّز فٟ ثٌٌٚث٠ز، ١ِنجة١ً دجمض١ٓ (2) 
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٠ـٌٜ أْ ثٌٚـًٛر ( 1) فّغ٩ دجٌْٕذز ٠َٔ٩ٌجؿ ٚثٌٚـًٛر، أٍّٛد١ز ١ّ١ّٚجة١ز
ثٌذ٩غ١ز ٟ٘ ثٌٛفور ثٌٍْج١ٔز ثٌضٟ صٖـىً ث٠َٔجفـج ٚدـيٌه ٠ىـْٛ فـٓ ثٌعذـجًر 

ٚع١ٍــٗ فٙــٛ ١ّ٠ــَ دــ١ٓ ع٩عــز أٙــٕجف ِــٓ ، ْٔــمج ِــٓ ث٠َٔ٨جفــجس ثٌٍْــج١ٔز
 :   ٠َٔجفجسث٨

 )ثٌع٩لز د١ٓ ثٌو٨ةً(  ث٠َٔجؿ فٟ ثٌضٌو١خ

 )ثٌع٩لز د١ٓ ثٌو١ًٌ ٚثًٌٌّّ ٚثٌّضٍمٟ(  ث٠َٔجؿ فٟ ثٌضوثٚي

 )ثٌع٩لز د١ٓ ثٌو١ًٌ ٚثٌٛثلع(  ث٠َٔجؿ فٟ ثٌو٨ٌز

٠ذوٚ ٚثٝقج ثّضغّجً ثٌّم٨ٛس ثٌذ٩غ١ـز ٚثٌضوث١ٌٚـز ِـٓ أؽـً صق١ٍـً 
ثٌضـٟ ، ذمٝ فـٟ ف١ـَ ثٌذ٩غـز ثٌعجِـزإ٨ أْ ٘يث ثٌّٕٛىػ ثٌّموَ ٠، ثٌنطجدجس

 .   ٨ صعٕٝ دن١ٙٛٚز ثٌؾِٕ ث٤هدٟ ٨ٚ ص١َّ ثٌٖعٌ ِٓ ثٌٕغٌ ِغ٩

 :  اُجالؿخ اُغل٣لح ٝاُلهاٍبد اُؼوث٤خ اُؾل٣ضخ
إْ ثٌوثًُ ث١ٌَٛ ١ٌقضجً دأٞ وضجح ٠ذوأ عٕوِج ٠ضٚـوٜ ٌٍقـو٠ظ عـٓ 

ِـــٓ  أِـــجَ ثٌىـــُ ثٌٙجةـــً، ثٌّٕؾـــَ ثٌعٌدـــٟ ثٌقـــو٠ظ إٍثء ثٌذ٩غـــز ثٌؾو٠ـــور
إ٨ إٔٔج دج٦ِىـجْ إؽّـجي ٘ـيٖ ، ثٌٌّجةً ٚث٤ٌٟٚفجس ٚثٌذقٛط ث٤وجه١ّ٠ز
 :   ثٌوًثّجس ّٝٓ ع٩ط صٛؽٙجس أّج١ّز

ثصؾجٖ ثعضّـو عٍـٝ ثٌّٕؾـَ ثٌذ٩غـٟ ثٌضٌثعـٟ ثعضّـجهث و١ٍـج ٌٚـُ ٠ىٍـ  
دًـ ثوضفـٝ فـٟ ِعرـُ ث٤ف١ـجْ دـجٌضٍن١٘ أٚ ، ٔفْٗ عٕجء ثٌضْـججي ٚثٌضأِـً

ــ ــز وّ ــوِٙج ث٤ّــ٩فثٌٖــٌؿ ٌٍّذجفــظ ثٌذ٩غ١ ٚ٘ــيث ثٌضٛؽــٗ ٨ ٠نــوَ ، ج ل
 .   ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز دً عٍٝ ثٌعىِ فٙٛ ٠مَِٙج ٠ٚٞعٙج فٟ هثةٌر ِفٌغز

ث٨صؾجٖ ثٌغجٟٔ ٚ٘ٛ ىٚ َٔعـز فوثع١ـز ِفٌٟـز ٨ صـؤِٓ إ٨ دّـج ٠أص١ٙـج 
)إْ ؽـجٍ  ف١ْجً  إٌٝ ٔمً ٚصٌؽّـز ٚثّـض٩ٙن، )ثٌغٌح( ِٓ ًٚثء ثٌذقٌ

، ٠مـوَ فـٟ ثٌغـٌح هْٚ أْ ٠ض٠ٌـظ أٚ ٠ٕضمـوٌٕج ثّضعّجي ٘ـيث ثٌٍفـع( وـً ِـج 
إ٨ ، ِٓ فْٕجس ِٓ ف١ظ ث٨ٔفضجؿ ٚثٌضطٍـع ٚثٌضٌؽّـز ِٖٚع ِج ٌٙيث ث٨صؾج

ٚعـوَ ، أْ ١ّتجصٗ صىّٓ فٟ ١ْٔجْ ثٌضٌثوُ ثٌذ٩غـٟ ثٌعرـ١ُ ٌٍغمجفـز ثٌعٌد١ـز
 .   ثٌضّق١٘ أعٕجء ثٌٕمً ٚثٌضٌؽّز دّج ٠ضٛثفك ٚم١ٙٛٚز ثٌغمجفز ثٌعٌد١ز

ــز أِــج ث٨صؾــجٖ ثٌغج ٌــظ فٙــٛ ثٌــيٞ ٠قــجٚي أْ ٠ــٕٜٙ دجٌذ٩غــز ثٌعٌد١
ف٩ ٠ٍغٟ ث٤ٙٛي ٚثٌْٕك ثٌغمجفٟ ثٌيٞ ٌٚـو٘ج ٚصٌعٌعـش ، ٔٙٞز فم١م١ز

، ٠ٚقجٚي ث٨ّضفجهر ِٓ ثٌضًٚٛثس ثٌغٌد١ز دّج ٠ضّجٕـٝ ٚمٚٛٙـ١ضٗ، ف١ٗ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 00ٗ ، ثٌذ٩غز ٚث٤ٍّٛد١ز، ٠ٌٕ٘ٔ د١ٍظ (1) 
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ــو أْ ٘ــؤ٨ء صٛؽــٛث دجٌٕؾــجؿ ــٝ ٚؽــٗ ثٌنٚــٛٗ ، ٚٔعضم ٚٔــيوٌ ِــُٕٙ عٍ
ــيوٌ ثٌذجفــظ  ــز ٚأمٚــُٙ دجٌ ٙــجفخ ثٌّٖــٌٚ  ، ِقّــو ثٌعّــٌٞثٌّغجًد

ثٌذ٩غٟ ثٌىذ١ٌ ثٌيٞ فجٚي أْ ٠ٍُ ِٓ م٩ٌٗ دأٙٛي ٔر٠ٌز عجِز ٌٍذ٩غـز 
ِٚؤٌفجصــٗ فــٟ ىٌــه ِٖــًٙٛر ثٌذ٩غــز ، صؾّــع دــ١ٓ ِــج ٘ــٛ غٌدــٟ ٚصٌثعــٟ

. . .( أِـج فـٟ  فـٟ د٩غـز ثٌنطـجح ث٨لٕـجعٟ، ثٌعٌد١ز أٙـٌٛٙج ٚثِضـوثهثصٙج
ضـوثٚي فٙـٛ ٠ٕقـٛ ِٕقـٝ صن١ٚٚـ١ج وضجدٗ ثٌذ٩غز ثٌؾو٠ور د١ٓ ثٌضضن١١ـً ٚثٌ

ف١ـــظ ٠ضقـــوط عـــٓ ٔـــٛع١ٓ ٔغـــ١٠ٌٓ ّ٘ـــج ثٌْـــ١ٌر ٚثٌنذـــٌ ّٚ٘ـــج ٔٛعـــجْ 
ّــٌه٠جْ ٌٙجِــج ؽــيًٚ ٝــجًدز فــٟ أعّــجق ث٤هح ثٌعٌدــٟ ٚوــيٌه ثٌذجفــظ 
ِقّــو ِٖــذجي ثٌــيٞ ّــعٝ ٘ــٛ ث٢مــٌ إٌــٝ ٘ــيٖ ثٌَّثٚؽــز ِقــج٨ٚ إ٠ؾــجه 

ثٌْـٌه أٚ  د٩غجس ؽَة١ز أٚ مجٙز ٕٚ٘ـج ٠ذـٌٍ ث٨٘ضّـجَ دؾّج١ٌـز أٚ دـ٩ 
ٚد٩غــــز ثٌْــــٌه ، : د٩غــــز ثٌٕــــجهًر ٚىٌــــه ِٕــــي وضجد١ــــٗ، ثٌٕغــــٌ ثٌعٌدــــٟ

ثٌّن١ٚٚٓ ٌٍقو٠ظ عٓ ٔغٌ ثٌؾجفع وّج صطٌق ِٓ م٩ي وضجدٗ ثٌذ٩غـز 
ٚث٤هح ِــٓ ٙــًٛ ثٌٍغــز إٌــٝ ٙــًٛ ثٌنطــجح إٌــٝ عــور لٞــج٠ج ؽ٠ٌ٘ٛــز 
صن٘ ثٌع٩لز دـ١ٓ ث٤هح ٚثٌذ٩غـز ِـٓ ؽٙـز ٚدـ١ٓ ٕـمٟ ثٌذ٩غـز ث٦لٕـج  

ٚفــٟ ٔٙج٠ــز ثٌىضــجح ٠مــوَ ٔمــوث ٌــذعٜ ثٌّمجًدــجس ، ١ٌ ِــٓ ؽٙــز عج١ٔــزٚثٌضــأع
 .   ثٌٕمو٠ز ثٌّموِز فو٠غج فٛي ثٌٕغٌ أٚ ثٌٌْه

دـً ، فٟ ثٌنضجَ ١ٌٖٔ إٌٝ أ١ّ٘ـز ِـج لوِـٗ أّـ٩فٕج فـٟ ِؾـجي ثٌذ٩غـز
ٚأْ ث٨٘ضّـجَ دذ٩غـز ثٌٕغـٌ ، ٔمٛي أْ ٌٍعٌح د٩غجس ١ٌِٚ د٩غـز ٚثفـور

وّـج ، ثٌٕمو ثٌعٌدٟ ٌُ ٠عـٌف ّـٜٛ ثٌٖـعٌ فم١مز صوفٜ ثٌٌأٞ ثٌمجةً دأْ
ٕٖٔٛ دأ١ّ٘ز ثٌّٕؾـَ ثٌعٌدـٟ ثٌقـو٠ظ فـٟ ث٨٘ضّـجَ دجٌؾجٔـخ ثٌذ٩غـٟ ٌٍٕغـٌ 

ثٌــيٞ وــجهس صقٌٛــٗ ثٌّٕــجىػ ثٌذ٠ٛ١ٕــز ، ٚمجٙــز ثٌْــٌه ثٌمــو٠ُ ٚثٌقــو٠ظ
٠٨ىــجه ثٌمــجًا ، ٚثٌْــ١ّ١جة١ز ٚث٤ّــٍٛد١ز ثٌّقج٠غــز إٌــٝ ِنططــجس ِضىــًٌر

٤ْ ثٌؾّج١ٌــز ، ثٌفــٌق دــ١ٓ ًٚث٠ــز ٚأمــٌٜ ٌٍذقــٛط ثٌضــٟ صٕجٌٚضٙــج ٩٠فــع
ٚ٘ٛ ِج صعىْـٗ ِٕؾـَثس ، ثٌذ٩غ١ز وجٔش غجةذز فٍىً ٔ٘ د٩غضٗ ثٌنجٙز

ٚٚثع١ـز ، ثٌضٟ صٚوً عٓ ٔرٌر ِضأٍِـز فـٟ ثٌضـٌثط، ثٌذجفظ ِقّو ِٖذجي
 .   دٛلع ثٌضطًٛ ثٌّعٌفٟ ٚثٌذ٩غٟ ثٌقجٌٝ
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 ٌٟٚ ثٌٕ٘ ثٌٕموٞ ثٌضٌثعٟ د١ٓ ثٌضق١ًٍ ثٌذ٩غٟ ٚثٌضق١ًٍ ثٌضوث

  . كز٤ؾخ ؽ٤َٖ أ

 :  ٓولٓخ
ــز ثٌعو٠ــو ِــٓ ثٌوثًّــ١ٓ لــو٠ّج  ٌمــو وــجْ ثٌــٕ٘ ث٤هدــٟ ٨ٚ ٠ــَثي لذٍ

ٚثٌىٖ  عٓ ثٌغـجِٜ ، ٌٌٍٛٛػ إٌٝ عجٌّٗ ٚثٌغٛٗ فٟ ِىٕٛٔجصٗ، ٚفو٠غج
ٚثٌّؾٙــٛي فــٟ ٌغضــٗ ثٌضــٟ ٨ٍثٌــش صضْــضٌ عٍــٝ ِــو٨ٌٛس ِٚعــجٟٔ ٌطجٌّــج 

ثٌقو٠غــز إٌــٝ ّــذك ثٌىٖــ  صْــجًعش ثٌّٕــج٘ؼ ثٌٕمو٠ــز ٚثٌضق١ٍ١ٍــز ثٌمو٠ّــز ٚ
ــٛثء ثٌــٕ٘ ث٤هدــٟ ، عٕٙــج ــز ثٌْــذجلز إٌــٝ ثفض ٚلــو وجٔــش ثٌّعجٌؾــز ثٌذ٩غ١

ٚلو ٌم١ـش ًٚثؽـج وذ١ـٌث فـٟ ثٌعٙـٛه ث٤ٌٚـٝ ، ٚصق١ٍٍٗ ٚفك أّْٙج ِٚذجهةٙج
إ٨ّ أٔـٗ دـجٌٌغُ ِـٓ صّىٕٙـج ثٌْٕـذٟ ِـٓ صم٠ٌـخ ، ِٓ صج٠ًل ثٌّٕج٘ؼ ثٌٕمو٠ـز

ّْ ىٌـه  ٌـُ ٠ٖـفع ٌٙــج عٕـو دعـٜ ثٌوثًّــ١ٓ ثٌـٕ٘ ث٤هدـٟ ِـٓ ثٌّضٍمــٟ إ٨ّ أ
ثٌّقوع١ٓ ثٌي٠ٓ ٔـوهٚث دجٌمٚـًٛ ثٌـيٞ ٠عض٠ٌٙجــ فْـخ ٍعّٙـُ ـ ٚثٌّضّغـً 

فـوعٛث دٕـجء ، فٟ صؾجٍ٘ٙج ٌٍىغ١ٌ ِٓ ثٌؾٛثٔـخ ث٤ّجّـ١ز فـٟ ثٌـٕ٘ ث٤هدـٟ
ــز ٚثٌّعجٙــٌر ٤ٔٙــج  ــز ثٌقو٠غ ــز ثٌٍغ٠ٛ ــج٘ؼ ثٌٕمو٠ ــٟ ثٌّٕ ــٝ صذٕ ــه إٌ ــٝ ىٌ عٍ

، : ثٌذ٠ٛ١ٕـز ٍز صٍه ثٌّٕـج٘ؼ ثٌقوثع١ـز. ِٚٓ ؽّ ث٤وغٌ إٝجءر ٌٍٕ٘ ث٤هدٟ
 . . ثٌضوث١ٌٚز.، ث١ّ١ٌْجة١ز، ث٤ٍّٛد١ز

ّْ ثٌّــضّعٓ فــٟ ٘ــيٖ ثٌّٕــج٘ؼ ، ٚثٌعجةــو إٌــٝ ؽــيًٚ٘ج ث٤ٌٚــٝ، إ٨ّ أ
١ّم  عٕو فم١مز ثٌٍٚز ثٌٛع١مـز دـ١ٓ ٘ـيٖ ، ٚثٌّولك فٟ ِٕطٍمجصٙج ِٚذجهةٙج

أْ ثٌّعجٌؾــز  دــً ١ّىضٖــ ، ثٌّٕــج٘ؼ ثٌٍغ٠ٛــز ثٌقوثع١ــز ٚثٌّعجٌؾــز ثٌذ٩غ١ــز
ــز  ــز ثٌّعجٌؾــجس ثٌٕمو٠ ــٗ دم١ ــَٛ ع١ٍ ــيٞ صم ــز ٘ــٟ ثٌقؾــٌ ث٤ّــجُ ثٌ ثٌذ٩غ١

ٚ٘ــيث ِــج ٌّْــٕجٖ دجٌفعــً أعٕــجء صضذعٕــج ٌّْــجً ثٌّعجٌؾــز ، ثٌٍغ٠ٛــز ثٌّعجٙــٌر
ـــ  فـــٟ ٘ـــيٖ ثٌّمجًدـــز، ثٌضوث١ٌٚـــز َٖ ٙـــٍضٙج ثٌٛع١مـــز ٚث٩ٌِقـــوٚهر ، فجٌّىض
ؾـز ثٌذ٩غ١ـز فـٟ ٙـٍخ ِٚج ٘يث إ٨ّ ه١ًٌ عٍـٝ ثّـضٌّث٠ًز ثٌّعجٌ، دجٌذ٩غز

ــز ــج٘ؼ ثٌقوثع١ ــٓ  ثٌّٕ ــز ِ ــج ٟــٌؿ ؽٍّ ــج ع١ٍٕ ــجْ ٌَثِ ــٌ و . ٌٍٚضٛٝــ١ـ أوغ
ث٤ّتٍز ٌضىْٛ دٛثدز ٌٍومٛي إٌٝ ٘يٖ ثٌوًثّز ثٌّعٕٛٔـز دــ ةثٌـٕ٘ ثٌٕمـوٞ 

ــوثٌٟٚ ــ١ٓ ثٌضق١ٍــً ثٌذ٩غــٟ ٚثٌضق١ٍــً ثٌض : ِــج ثٌّمٚــٛه  ِٕٚٙــج، ثٌضٌثعــٟ د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؽجِعز ثٌذ٠ٌٛر . 
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ِــج ثٌّمٚــٛه دجٌّعجٌؾــز دجٌّعجٌؾــز ثٌذ٩غ١ــز ِٚــٓ ًٚثه٘ــج ِــٓ ثٌعــٌح ؟ ٚ
ــجن ِــٓ ؽــيًٚ ٌٙــيث  ــو ثٌغٌح؟ٚ٘ــً ٕ٘ ــز عٕ ــز؟ ِــج ِفٙــَٛ ثٌضوث١ٌٚ ثٌضوث١ٌٚ
ثٌّٕٙؼ فٟ ثٌضٌثط ثٌعٌدٟ؟ ٚ٘ـً ٕ٘ـجن ِـٓ ٔمـجٟ ثٌضمـجء صؾّـع دـ١ٓ ٘ـجص١ٓ 

: ِــج ِٚــ١ٌ ثٌّعجٌؾــز  ثٌّعــجٌؾض١ٓ ةثٌذ٩غ١ــز ٚثٌضوث١ٌٚــز+ ؟ ٚفــٟ ث٤م١ــٌ
 ز أَ ثٌؾّٛه ٚثٌَٚثي؟ً٘ ثٌقٌوز ٚث٨ّضٌّث٠ً، ثٌذ٩غ١ز فٟ ٠ِٕٛج ٘يث

 :  : اُزؾ٤َِ اُجالؿ٢ ُِقطبة أٝال

 :  ـ مفهىم الب غُ لػ1ُ

: دٍـ   ٠مـجي، عٌفش ثٌذ٩غز فٟ ثٌٍغز عٍٝ أٔٙج ةثٌٛٙٛي ٚث٨ٔضٙـجء
ِٚذٍـ  ، ٚدٍ  ثٌٌوخ ثٌّو٠ٕـز ـ إىث ثٔضٙـٝ إ١ٌٙـج، ف٩ْ ٌِثهٖ ـ إىث ًٚٙ إ١ٌٗ

 (  1): ِٕضٙجٖ.+ ثٌٖٟء

 :  إ الهكاد العسب الكدامِـ مفهىم الب غُ يف ايط 2

، ِٓ ث٤ٚثةً ثٌي٠ٓ صقـوعٛث عـٓ ثٌذ٩غـز، (ـ723٘)س  ٠عّو ثدٓ ثٌّمفع
: ةثٌذ٩غـز ثّـُ ؽـجِع ٌّعـجْ  دمٌٛٗ، إى عٌفٙج ف١ّٕج ّتً عٓ ِفِٙٛٗ ٌٙج

ِٕٚٙـج ِـج ٠ىـْٛ فـٟ ، فّٕٙج ِج ٠ىْٛ فٟ ثٌْـىٛس، صؾٌٞ فٟ ٚؽٖٛ وغ١ٌر
ِٕٚٙـج ِـً ، ٙج ِـج ٠ىـْٛ ٕـعٌثِٕٚ، ِٕٚٙج ِج ٠ىْٛ فٟ ث٦ٕجًر، ث٨ّضّج 

فعجِــز ِــج ٠ىــْٛ ِــٓ ٘ــيٖ ، ٠ىــْٛ ٕــؾعج ٚمطذــج ِٕٚٙــج ِــج ٠ىــْٛ ًّــجةً
 (  2)ث٤دٛثح ثٌٛفٟ ف١ٙج ٚث٦ٕجًر إٌٝ ثٌّعٕٝ ٚث٠٦ؾجٍ ٘ٛ ثٌذ٩غز.+

ــٝ  ــٗ عٍ ــٟ صع٠ٌف ــَ ف ــع ًو ــٓ ثٌّمف ّْ ثد ــٕ٘ أ ــيث ثٌ ــٟ ٘ ٚث٩ٌّفــع ف
فـ١ٓ ، ٩غـز٠ضعٍـك أٌّٚٙـج دجٌؾجٔـخ ثٌعمٍـٟ ًٚدطـٗ دجٌذ، ِق٠ًٛٓ أّجّـ١ٓ

.فــــٟ  . .فــــٟ ث٨ّــــضّج . . : ةِٕٙــــج ِــــً ٠ىــــْٛ فــــٟ ثٌْــــىٛس. لــــجي
..+ٚث٩ٌّفـع عٍـٝ ٘ـيٖ ثٌّفـٌهثس أّٔٙـج ِفـٌهثس ٌِصذطـز دجٌفعـً  ث٦ٕجًر

إٌـٝ ؽجٔـخ ِفـٌهثس أمـٌٜ ىوٌ٘ـج ثدـٓ ثٌّمفـع ، أوغٌ ِٓ ثًصذجٟٙج دجٌى٩َ
: ةِٕٚٙـج ِـج ٠ىـْٛ  ف١ٓ لجي، ٚثٌذٌث١٘ٓ ٚثٌّٕطك، ٟٚ٘ ٌِصذطز دجٌقؾؼ

،+ ٚ٘ـٛ ٠مٚـو فـٟ ،، ٕـعٌث.  . .مطذـج.  . ..فـٟ ثٌؾـٛثح . ث٨فضؾـجػ. فٟ
فٗ ثٌعٌح فٟ ِّجًّجصُٙ ثٌٍغ٠ٛز ٌّ  (  3). ؽ١ّع ىٌه ث٠٦ؾجٍ ثٌيٞ ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 7332، هح، هٟ، ِىضذـز ث٢هثح، فٟ ثٌّعجٟٔ ٚثٌذ١ـجْ ٚثٌذـو٠ع، ؽٛثٌ٘ ثٌذ٩غز، أفّو ثٌٙجّٕٟ (1) 

 ٗ43 .   
، 7ػ، عذـو ثٌْـ٩َ ِقّـو دـٓ ٘ـجًْٚ : صــ، ثٌذ١ـجْ ٚثٌضذ١ـ١ٓ، أدٛ عغّجْ عٌّٚ دٓ دقٌ ثٌؾجفع (2) 

  . 770ـ 775ٗ ٗ ، 7332، ثٌمجٌ٘ر، 1ٟ، ثٌض٠ٍٛعٚ ِىضذز ثٌنجٔؾٟ ٌٍطذجعز ٚثٌٌٕٖ
لٟ ٝــ١  : ٠ٕرـٌـ (3)  ــج٠ًل، ٕـٛـ ً ٚص ــجٌ٘ر، 3ٟ، هثً ثٌّعــجًف، ثٌذ٩غــز صطـٛـ ــ 41ٗ ٗ ، ثٌم ـ

47 .  
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: ةوً ِٓ أفّٙـه فجؽضـٗ ِـٓ  ٚ أًٚه ثٌؾجفع ل٨ٛ ٌٍعضجدٟ ؽجء ف١ٗ
فجٌذ٩غــــز فْــــذٗ ( 1)غ١ــــٌ إعــــجهر ٨ٚ فذْــــز ٨ٚ ثّــــضعجٔز فٙــــٛ د١ٍــــ .+

ِٚفٙـَٛ مـجي ِـٓ ، ٠ـز ثٌّمٚـو٠ز دـأهثء و٩ِـٟ فٚـ١ـفْذٙضضقمك فـٟ صأه
. فجٌذ٩غــز عٕــو ثٌمــوِجء صضّغــً فــٟ  ثٌضٕــجفٌ ٚثٌضعم١ــو ٚثٌغّــٛٛ ٚثٌضىــٌثً

إ٠ٚجي ثٌّعٕـٝ إٌـٝ ثٌّنجٟـخ عذـٌ مطجدـجس ِنضٍفـز صضـٛفٌ ف١ٙـج ثٌْـّجس 
إٌــٝ ، ِــع أ١ّ٘ــز ثٌع١ٍّــجس ثٌي١ٕ٘ــز فــٟ صىــ٠ٛٓ ثٌّعٕــٝ، ثٌضعذ٠ٌ١ــز ثٌذ٩غ١ــز
فىـً وـ٩َ صـٛفٌ ف١ـٗ ٘ـي٠ٓ ، ١ز ثٌضٟ ٠ٚج  ف١ٙـج ثٌّعٕـٝؽجٔخ ث١ٌٙتز ثٌٍْجٔ

ٚثٌضــٟ صؾعٍــٗ ِنضٍفــج عــٓ ، ثٌّذــوأ٠ٓ ٠ىــْٛ لــجد٩ ٌضقمــك ّــّز ثٌذ٩غــز ف١ــٗ
ٚ٘ــيث ِــج ٠ــؤهٞ إٌــٝ أْ ٠ىــْٛ ٌٙــيث ثٌىــ٩َ أعــٌ لــٛٞ فــٟ ، ثٌىــ٩َ ثٌعــجهٞ

ــٟ ثٌنطــجح ثٌّمــجَ ث٤ٚي  ــً ِضٍم ــٛىػ ثٌذ٩غــٟ ٠قض ــٟ ثٌّٕ ثٌّنجٟــخ ةفف
٠ّىـٓ ٚٝـٛؿ ثٌّعٕـٝ إ٨ دٛؽـٛه عٕجٙـٌ ثٌنطـجح  فـ٩( 2) دوْٚ ِٕجٍ +

ِٚــوٜ ٩ِةّــز ثٌىــ٩َ ٌٍّمــجَ ثٌــيٞ ٠ٕٖــأ ف١ــٗ ٌٍٛٙــٛي إٌــٝ صقم١ــك ع١ٍّــز 
فـٟ فو٠غـٗ ٘ـٓ ، ٚصٍه ثٌعٕجٌٙ لو إٔـجً إ١ٌٙـج ثٌؾـجفع، ث٦فٙجَ ٚثٌضٛثًٙ

فمو صٕذٗ دٌٖ دـٓ ثٌّعضّـٌ إٌـٝ أ١ّ٘ـز ثٌّمـجَ فـٟ ، ٙق١فز دٌٖ دٓ ثٌّعضٌّ
ٚإّٔــج ِــوثً .  . .: ة ف١ــظ لــجي، فــٟ ثٌمــٛيفٚــٛي ثٌٚــٛثح ٚث٦فــجهر 

ثٌٌٖف عٍٝ ثٌٚٛثح ٚإفٌثٍ ثٌّٕفعـز ِـع ِٛثفمـز ثٌقـجي ِٚـج ٠ؾـخ ٌىـً 
فجٌوًُ ثٌذ٩غـٟ عٕـو ثٌعـٌح ِؤّـِ عٍـٝ ثٕـضٌثٟ ، (3)ِمجَ ِٓ ثٌّمجي.+

ٚصٛؽ١ٗ ث٨٘ضّـجَ إٌـٝ و١ف١ـز صٖـى١ً ثٌْـ١جق ، ِٛثفمز ثٌى٩َ ٌّمضٞٝ ثٌقجي
ــع ث٤ٚ ــٝ ؽ١ّ ــٗ ٘ــيث ثٌْــ١جق ثٌنطــجدٟ ثّــضٕجهث إٌ ٝــج  ثٌّــؤعٌر فــٟ صٛؽ١
ف١ىـْٛ ٌٛٝـع ثٌّنجٟـخ أعـٌ وذ١ـٌ فـٟ ، ٚؽعٍٗ ِْضٜٛ ثٌّمجَ ثٌّق٠١ دـٗ

ــك ث٨ْٔــؾجَ ٚثٌضٛثفــك  ــٗ ١ٌٚــً إٌــٝ هًؽــز صقم١ ــ٠ٛٓ مطجد ــٗ أٚ صى صٛؽ١
ـــز  ـــٟ ع١ٍّ ـــع ثٌعٕجٙـــٌ ثٌّْـــجّ٘ز ف ـــٟ ثٌنطـــجح ِ ـــٛلفٟ ف ـــيٕٟ٘ ٚثٌّ ثٌ

 .   ثٌضٛثًٙ

 :  : اُزؾ٤َِ اُزلا٢ُٝ ُِقطبة صب٤ٗب

 :  : الهصأَ واملفهىم التداولًُ عهد الػسب : 1

 :  ـ أ ـ اُقِل٤خ أُؼوك٤خ ُْ٘دح ُِزلا٤ُٝخ1

ــز  صطــًٛس ثٌوًثّــجس فــٟ ثٌّؾــجي ثٌٍْــجٟٔ ٚعٌفــش ٔمــ٩س ِعٌف١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 773ٗ،، 7ػ، ثٌذ١جْ ٚثٌضذ١١ٓ ،ثٌؾجفع (1) 
٠ٔ د١ٍــظ (2)  ـٌـ ٕ٘ ،٘ ـٕـ ــً ثٌ ىػ ّــ١ّ١جةٟ ٌضق١ٍ ـٛـ ـٌـ، ثٌذ٩غــز ٔقـٛـ ّٔ ٞ : ص ــو ثٌعّـٌـ ــج ، ِقّ إف٠ٌم١

   . 42ٗ، 7332، هح، هٟ، ثٌٌٖق
  . 734ٗ، 7ػ، ثٌذ١جْ ٚثٌضذ١ٓ، ثٌؾجفع (3) 
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فذعو أْ وجْ وغ١ٌ ِٓ ثٌٍْـج١١ٔٓ ٠ٙضّـْٛ دـجٌذٕٝ ثٌٍغ٠ٛـز ِـٓ ف١ـظ ، ؽي٠ًز
جٔـخ آمـٌ ٠طٍـك ًثؿ ثٌوًُ ثٌٍْجٟٔ ثٌقو٠ظ ٠ٙضُ دؾ، صٌو١ذجصٙج ٚه٨٨صٙج

، (Pragmatique) ع١ٍٗ فٟ ثٌذقٛط ث٤ٔؾٍّٛجوْـ١ٔٛز ِٚـطٍـ ثٌذٌثغّجص١ـه
٠ٚعٛه ثٌفًٞ فٟ ظًٙٛ ٘يٖ ثٌوًثّز إٌـٝ ثٌـوًٚ وذ١ـٌ ٚثٌؾٙـٛه ثٌعر١ّـز 

( ٚلـو عىـ  ٘ـيث l . wittgenstein) ثٌضـٟ لـجَ دٙـج ثٌعـجٌُ ثٌف١ٍْـٛف ف١ضغٕٖـضج٠ٓ
، ٌّْــضعٍّز ثٌذْــ١طزثٌعــجٌُ فــٟ أدقجعــٗ عٍــٝ صٛٝــ١ـ ِٕطــك ثٌٍغــز ثٌق١ــز ث

ِٕطٍمج ِٓ ِذوأ أّجّٟ أعٕجء ع١ٍّز ثٌضٛثًٙ د١ٓ ثٌذٖـٌ ٚثٌـيٞ ِفـجهٖ ةأْ 
ٌٔثعٟ ٔٛعج ِع١ٕج ِٓ ثّضنوثَ ثٌٍغز عٕوِج ٠ٌصذ٠ دعٞـٕج دـجٌذعٜ ث٢مـٌ 

 (  1)دٛٙفٕج وجةٕجس د٠ٌٖز.+، عٍٝ ٔقٛ ِع١ٓ

أٚٝـــ ، l ´infèrenceٚ فــٟ ِعــٌٛ فو٠غــٗ عــٓ ِمِٛــجس ث٨ّــضو٨ي 
ــز ثٌضٛثٙــ١ٍز ٠ْــضًٙ ٘ــيث ثٌف١ٍْــٛ ــٟ ثٌع١ٍّ ــيٞ ٠ْــجُ٘ ف ّْ ثٌٖــن٘ ثٌ ف أ

م٩فـج ٌّـٓ ، فو٠غٗ عٍٝ أّجُ ثٌّعج١٠ٌ ثٌعم١ٔ٩ز ثٌضٟ ٠نٞع ٌٙج ٘ـٛ أ٨ٚ
ّٞ ع١ٍّـز ، ٠ضًٟٛ فـٟ ثٌضٙو٠ـو أٚ ثٌىـيح ٚدٕـجء ع١ٍـٗ صىـْٛ ِعـج١٠ٌ ٔؾـجؿ أ

، ثٌٛٝـٛؿ، لذـٛي ثٌذـوثةً، : ث٨ّـضعوثه ٧ٌٔٚـجس صٛث١ٍٙز ِـج ِضّغٍـز فـٟ
 (  2).  ثٌّعم١ٌٛز

ٌضٍمـــٝ ٘ـــيٖ ثٌضٚـــ٠ٌقجس آىثٔـــج ٙـــجغ١ز فـــٟ ِؾـــجٌٟ فٍْـــفز ثٌٍغـــز 
ًّ إٔــٌٙ٘ج ِمجٌــز غــٌث٠ِ، ٚثٌٍْــج١ٔجس ثٌضوث١ٌٚــز ( دعٕــٛثْ H . P . grice) ٌعــ
عــش عــٓ ِذــوأ ثٌضعــجْٚ ثٌّعــٌٚٛ فــٟ ، (3)ةثٌّٕطــك ٚثٌّقجهعــز+ ٌّ ٚلــو صف

ــز  ــج أْ صىــْٛ دّغجد ــو دٙ ــٌر ٚأ٠ً ــز وغ١ ــز ِقجهع١ ــز لٛثعــو فٛث٠ً ــه ثٌّمجٌ صٍ
ر صٞــّٓ ٌىــً ِنجٟــخ صٛثٙــ٩ ٠ذٍــ  ثٌغج٠ــز فــٟ ثٌٛٝــٛؿٝــٛ ًّ ، ثد٠ لــج

دق١ــظ صىــْٛ ثٌّعــجٟٔ ٚث٦فــجهثس ثٌضــٟ ٠ضٕجلٍٙــج أٟــٌثف ثٌع١ٍّــز ثٌضنجٟذ١ــز 
 .   ِعجٟٔ ٠ٌٙقز ٚ٘جهفز ٚٚثٝقز

ثح ثٌضوث١ٌٚـز ٌّ وّـج ٚلـو عـوس ، ٚلو عّو ٘ـيث ثٌف١ٍْـٛف ث٠ٌِ٤ىـٟ عـ
 7323عـجَ  ثٌضـٟ ؽّعـش ٖٚٔـٌس WILLIAM JAMES LECTURESِقجٌٝثصٗ 

 .   ِٕطٍمج ٌٍوًثّز ثٌضوث١ٌٚز

 :  ـ ة ـ ٓلّٜٞ اُزلا٤ُٝخ1

ّْ ثٌضمجء ثٌضوث١ٌٚز ِـع ِٕرِٛـز ِـٓ ثٌعٍـَٛ ؽعـً ثٌؾجٔـخ ثٌّفـج١ّٟ٘  إ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) l . wittgenstein , investigations philosophiques , p76  .  
 (2) Ebid , p71 . 1 

 (3)H . P . Grice, Logique et conversation in : L´information gramaticale n°66 , 

Paris , 1955,P P 51 ˗ 71 
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إى ظٙـٌس صع٠ٌفـجس ِنضٍفـز ، ٌٙج ٠ّضجٍ دجٌغٌثء ٚثٌضٖعخ ِٓ دجفـظ ٢مـٌ
 ٚ٘ج٘ٛ ه١ٕ١ِٚه ِجٔغٛٔٛ ٠ضقوط عٓ ٘يث ثٌغٌثء ثٌّفـج١ّٟ٘ دمٌٛـٗ أٔٙـج، ٌٙج

ٔجدعز ِٓ وْٛ ثٌضوث١ٌٚز ةٍِضمٝ ٌّٚجهً أفىـجً ٚصـأ٩ِس ِنضٍفـز ٠ٚـعخ 
ِّــج مٍــك عجةمــج أِــجَ ثٌذــجفغ١ٓ فــٟ ثٌضٛثٝــع عٍــٝ ِفٙــَٛ  (1).+ فٚــٌ٘ج
ـــز، ٚثفـــو ٌٙـــج ـــو ثٕـــضك ِٚـــطٍـ ثٌضوث١ٌٚ ( ِـــٓ ث٤ٙـــً Pragmatique) ٚل
ـــجٟٔ ـــٟ ثٌعّـــPragmaً) ث١ٌٛٔ ـــٗ ثٕـــضمش ث١ٌّـــَر ، (Action) ( ثٌـــيٞ ٠عٕ ِٕٚ
ًّ ِج ٠ضعٍك دّعجٟٔ ثٌعPragmatikosًّ) ث١ٌٛٔج١ٔز  (  2).  ( ثٌضٟ صق١ً إٌٝ و

ُّ صــوثٚي ٘ــيث ثٌّٚــطٍـ ٤ٚي ِــٌر فــٟ ثٌمــٌْٚ ثٌّٛــطٝ فـــٟ  ٚصــ
، (Pragmatique Sanction) ِغـً عذـجًر، فٟ ِؾجي ثٌوًثّجس ثٌمج١ٔٛٔز، فٌْٔج

فٚـجًس ، َ ٕج  ٘يث ثٌّٚـطٍـ فـٟ ث١ٌّـوثْ ثٌعٍّـ71ٟٚثدضوثء ِٓ ثٌمٌْ 
ٟ وً دقظ أٚ ثوضٖجف ِٓ ٕـأٔٗ أْ ٠ـؤٚي إٌـٝ صطذ١مـجس ىثس ثٌضوث١ٌٚز صعٕ
ّْ ثّــضعّجي ثٌّٚــطٍـ عّـجً ع١ٍّــز ( Pragmatique) . ٚصؾـوً ث٦ٕــجًر إٌـٝ أ

فٟ ثٌّؾجي ثٌفٍْفٟ إّٔج ٘ٛ ٌٛٙ  وً فىـٌر أٚ ظـجٌ٘ر ٨ صضؾٍّـٝ إ٨ّ ِـٓ 
 (  3).  م٩ي صطذ١مجصٙج ثٌع١ٍّز أٞ ٔضجةؾٙج ٚآعجً٘ج ثٌّٕعىْز عٍٝ ثٌٛثلع

ّٞ ثٌغــٌح ثٌــي٠ٓ لــّوِٛث ِفِٙٛــج ٌٙــيث ثٌّٚــطٍـ صٖــجًٌِ ِٚــٓ ٌ غــٛ
ف١ــظ عٌفــٗ عٍــٝ أّٔــٗ ةهًثّــز ٌٍع٩لــز ثٌضــٟ صــٌد٠ ، 7332ِــ٠ًِٛ عــجَ 

ــج+ ــجس دّؤ١ٌٚٙ ــٗ ( 4) ثٌع٩ِ ــيٞ لّوِ ــجٌّعٕٝ ثٌ ــؤٚي د ِْــضع٩ّ ِٚــطٍـ ِ
 :   ١َِّث د١ٓ ع٩ط ِؾج٨س ِق١طز دأ٠ز ٌغز، (Peirse) د١ٌُ

 .   س ث٤هٌز ف١ّج د١ٕٙجـ عٍُ ثٌضٌو١خ ثٌيٞ ٠عٕٝ دع٩لج

 .   ـ عٍُ ثٌو٨ٌز ثٌيٞ ٠عجٌؼ ع٩لجس ث٤هٌز دجٌٛثلع

ـــ ثٌضوث١ٌٚـــز ثٌضـــٟ صٙـــضُ دجٌع٩لــجس ثٌمجةّـــز دـــ١ٓ ث٤هٌـــز ِْٚـــضع١ٍّٙج 
 (  5).  ٚثّضعّجٌٙج ٚآعجً٘ج ِٓ ف١ظ ِعٕج٘ج ث١ٌّٞك

وّج ٚلو صًٛٙ دعٜ ثٌوث١ًّٓ دعو ثٌٛلـٛف عٕـو ثٌٌّثفـً ث٤ٌٚـٝ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)Dominique Maingueneau : Pragmatique pour le discours Littèraire, NATHAN, 

PARIS , 2001, P1 . 
ــز ثٌٍْــج١ٔز، ثٌطــجٌ٘ ٌٛٙــ١  (2)  ــز ث، ثٌضوث١ٌٚ ــز ٚث٤هحِؾٍ ـٌـ، ٌٍغ ــز ثٌؾَثة ــجٔفٟ ، ؽجِع ، 4110ؽ

ٗ0 .   
  . 1ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (3) 
ــه ِــجٔغٛٔٛ (4)  ــً ثٌنطــجح، ه١ٕ١ِٚ ــجص١ـ ٌضق١ٍ ـٌـ، ثٌّٚــطٍقجس ثٌّف ــجصٓ : ص ًثس ، ِقّــو ٠ق١ ِٕٖـٛـ

   . 34ٗ، 4115\، ثٌؾَثةٌ، 7ٟ، ث٦مض٩ف
   . 34ٗ، ٠ق١جصِٓقّو  : صٌ، ثٌّٚطٍقجس ثٌّفجص١ـ ٌضق١ًٍ ثٌنطجح، ه١ٕ١ِٚه ِجٔغٛٔٛ (5) 
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إٌٝ أّٔٙج وجٔش ةفٟ دوث٠ـز ث٤ِـٌ إفـوٜ ثٌفـٌٚ  ثٌغ٩عـز ِٓ ٖٔٛء ثٌضوث١ٌٚز 
ٚع١ٍّـــجس ، ثٌّىٛٔـــز ٌٍْـــ١ّ١ٌٛٛؽ١ج ٚ٘ـــٟ ثٌع٩لـــجس أٚ ثٌٌِـــٍٛ ٚه٨ٌضٙـــج

إٌٝ ؽجٔخ ثٌٕقـٛ ثٌـيٞ ، فىجٔش ثٌضوث١ٌٚز صعٕٝ دٙيث ثٌمُْ ث٤م١ٌ، ثٌض١ًٙٛ
٠مــَٛ دضق١ٍـــً ثٌع٩لـــجس دــ١ٓ ثٌع٩ِـــجس ٚعٍـــُ ثٌو٨ٌــز ثٌـــيٞ ٠قٍـــً ٙـــٍز 

ّْ ثٌضوث١ٌٚــز ث٘ضّــش أ٨ٚ دٛٙــ  ، و٨ٌٛس ٚثٌٛثلــعثٌع٩ِــجس دجٌّــ ٌٚٙــيث فــئ
ٚث٩ٌّفـــع ِـــٓ ٘ـــيث ، (1)..+ ثٌع٩لـــز دـــ١ٓ ثٌع٩ِـــجس ِٚـــٓ ٠ْـــضنوِٛٔٙج.

( أعٕـجء Semantics) ( ٚثٌو٨ٌـزSyntax) ثٌضع٠ٌ  ثٌضمجء ثٌضوث١ٌٚز دعٍّـٟ ثٌٕقـٛ
إ٨ّ أٔٙـج فـٟ فم١مـز ث٤ِـٌ صنضٍـ  عّٕٙـج ، ع١ٍّز صق١ٍـً ٌغـز ثٌـٕ٘ ث٤هدـٟ

وٛٔٙـج ةصٙـضُ دوًثّــز ثٌع٩لـجس دـ١ٓ ثٌٚــ١  ثٌٍغ٠ٛـز ِْٚـضنوِٟ ٘ــيٖ فـٟ 
:  فٕمطز ثًصىـجٍ ثٌضوث١ٌٚـز أعٕـجء ع١ٍّـز صق١ٍٍٙـج ٌٍغـز ٘ـٟ عٕجة١ـز( 2)ث١ٌٚ .+

 .   )دىٌْ ثٌطجء( ٚثٌٍفرز ثٌٍغ٠ٛز ثٌّضىٍُ أٚ ثٌّنجٟخ

ّٟ ِـٓ ِؾّٛعـز ثٌعٍـَٛ ثٌٍغ٠ٛـز ّْ ثٌضوث١ٌٚز ٟ٘ فٌ  عٍّـ ، فٚق١ـ أ
عــٓ ّــجةٌ ثٌعٍــَٛ ثٌٍغ٠ٛــز ث٤مــٌٜ دىٛٔٙــج فــٌ  ة٠نــض٘  إ٨ّ أّٔٙــج صض١ّــَ

ٚٚظــــجة  ث٤لــــٛثي ثٌٍغ٠ٛــــز ، دضق١ٍــــً ع١ٍّــــجس ثٌىــــ٩َ دٚــــفز مجٙــــز
٘ـيث ثٌعٍـُ ثٌـيٞ أمـي ، ٚمٚجةٚٙج مـ٩ي إؽـٌثءثس ثٌضٛثٙـً دٖـىً عـجَ

ــٌر فقْــخ ــز ث٤م١ ــٛه ثٌغ٩ع ــٟ ثٌعم ــٌ صنٚٚــ١ز ، ٠ّٕــٛ ف ىٚ ٟذ١عــز+ عذ
، ٚث٤ٔغٌدٌٛٛؽ١ـج، ٍْـفز ٚعٍـُ ثٌٍغـز: ثٌف ةصغي٠ٗ ؽٍّز ِٓ ثٌعٍَٛ ِٓ أّ٘ٙج

 (  3)..+ ٚث٨ؽضّج .، ٚعٍُ ثٌٕفِ

 :  ـ ط ـ اٛزٔبٓبد اُزلا٤ُٝخ1

ِٓ ِرـجٌ٘ ثٌضطـًٛ ثٌقجًٙـ فـٟ ثٌٍْـج١ٔجس فـٟ ثٌعٚـٌ ثٌّعجٙـٌ 
ـــز ـــز ثٌضوث١ٌٚ ـــٟ ٌَِٕ ـــٍز ، إعـــجهر ثٌٕرـــٌ ف ـــٌف ح ةّ ـــش صع ـــو أْ وجٔ فذع

، ٚثٌو٨ٌـز ٩ِّٙس+ وٛٔٙج ١ٌِٚ ثٌّْجةً ثٌضٟ ٠ْضعٚٝ فٍّٙج فـٟ ثٌٕقـٛ
٠ٚعــٛه ثٌفٞــً فــٟ ىٌــه إٌــٝ ، ٕــٙؤج صقــ٨ٛ ؽــي٠ًج فــٟ ثٌٌج٠ــز ثٌضوث١ٌٚــز
ٚفٍْـفز ثٌٍغـز ثٌعجه٠ـز ٌّوًّـز ، ف٩ّفز ثٌٍغز وذ١ـٌُ ِٚـ٠ًِٛ ٚوجًٔـجح
ُّ ٚثًٙ أ، أٚوْفًٛه ثٌضٟ ٠ٕضّٟ إ١ٌٙج أّٚضٓ ١ٌّٚي . ه٠ىـٌٚ ٌِٚ٘ـجْ  ع

ّجَ دـجٌ  ِـٓ دج٠ًٗ ٚغ١ٌّ٘ج ثٌعًّ عٍٝ ٘يث ث٤ّجُ ٌضقرٝ ثٌضوث١ٌٚز دج٘ض
ٔرـٌث ٌّـج لّوِضـٗ ِـٓ ٔضـجةؼ ِضموِـز فـٟ ِؾـجي ، ٌٟف ثٌعو٠و ِٓ ثٌوًث١ّٓ
ٚثٔط٩لــج ِــٓ ِٛلفٙــج ًٚج٠ضٙــج ثٌنجٙــز ٌٙــيث ، صق١ٍــً ثٌنطــجح ث٤هدــٟ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 37ٗ، د٩غز ثٌنطجح ٚعٍُ ثٌٕ٘، ٩ٙؿ فًٞ (1) 
   . 41ٗ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
  . 37ـ 31ٗ ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (3) 
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ّٚــ١م  ثٌذجفــظ عٕــو ٘ــيٖ ثٌٌج٠ــز ثٌنجٙــز عٍــٝ ث٘ضّجِــجس ، ثٌنطــجح
ــجء صعجٍِٙــج ِــع ثٌنطــجح ث٤هدــٟ ــز أعٕ ــٝ ، ثٌّعجٌؾــز ثٌضوث١ٌٚ فٙــٟ صْــعٝ إٌ
ٌـيث فئٔٙـج ٌِصذطـز ، ةهًثّز ثٌّعٕٝ وّج ٠ٛٙـٍٗ ثٌّـضىٍُ ٠ٚفْـٌٖ ثٌّْـضّع

دضق١ٍــً ِــج ٠ع١ٕــٗ ثٌٕــجُ دأٌفــجظُٙ أوغــٌ ِــٓ ثًصذجٟٙــج دّــج ٠ّىــٓ أْ صع١ٕــٗ 
ــجًثس ٘ــيٖ ث٤ٌفــجظ ِٕفٚــٍز ــز ٘ــٟ هًثّــز ثٌّعٕــٝ ، وٍّــجس أٚ عذ ثٌضوث١ٌٚ

 (  1)ثٌيٞ ٠مٚوٖ ثٌّضىٍُ.+

ٚي ٌٍّمجًدــــز فجٌٛٙــــٛي إٌــــٝ ثٌّعٕــــٝ ثٌّمٚــــٛه ٘ــــٛ ثٌٙــــوف ث٤
ٚ٘ــٛ ِــج ، ٚ٘ــيث ثٌّعٕــٝ ٠ضــضقىُ ف١ــٗ عــّور عٛثِــً ِٕٙــج ثٌْــ١جق، ثٌضوث١ٌٚــز

ّـجع١ز دـيٌه ، صفطٕش ٌٗ ثٌضوث١ٌٚز ٚؽعٍضٗ ثٌٙوف ثٌغجٟٔ فٟ ِؾجي هًثّضٙج
إٌٝ ةصف١ٌْ ِج ٠ع١ٕٗ ثٌٕـجُ فـٟ ّـ١جق ِعـ١ٓ ٚو١ف١ـز صـأع١ٌ ثٌْـ١جق فـٟ ِـج 

ُ ِـٓ م٩ٌٙـج ثٌّضىٍّـْٛ وّج ٠ضطٍخ أ٠ٞج ثٌضّعٓ فٟ ث١ٌ٢ز ثٌضٟ ٠ـٕر، ٠مجي
ٚصقـش أ٠ـز ، ِٚضـٝ، ٚأ٠ـٓ، ِج ٠ٌ٠وْٚ لٌٛٗ ٚفمج ٠ٌٛٙز ثٌـيٞ ٠ضىٍّـْٛ إ١ٌـٗ

   . (2). ثٌضوث١ٌٚز ٟ٘ هًثّز ثٌّعٕٝ ث١ٌْجلٟ.+ ظٌٚف

ـــز  ـــٟ ع١ٍّ ـــٌ ثٌْـــ١جق ف ـــو أع ـــجء ٚلٛفٙـــج عٕ ـــز أعٕ ٚصٛٙـــٍش ثٌضوث١ٌٚ
ضـٟ ثٌضنجٟخ إٌٝ أْ ثٌنطجح ث٤هدٟ ٠قًّ د١ٓ عٕج٠جٖ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌّعـجٟٔ ثٌ

ّٚع١ج ِٕٙج إٌـٝ صمٍـ١٘ ، لو ٠ْضعٚٝ عٍٝ ثٌّضٍمٟ ثٌٛٙٛي إ١ٌٙج دٌْٙٛز
: ثٌنطـجح ث٤هدـٟ/ ثٌّضٍمـٟ  ثٌٙـٛر ـ ٨ٚ ٔمـٛي إٌغجءــ ثٌّٛؽـور دـ١ٓ ثٌغضجة١ـز

فجٌٚش ثٌذقظ ةفٟ و١ف١ز إهًثن لوً وذ١ٌ ِّج ٌُ ٠ضُّ لٌٛـٗ عٍـٝ أٔـٗ ؽـَء 
 Invisibleثٌٌّةـٟ دئِىجٕٔـج ثٌمـٛي أٔـٗ هًثّـز ثٌّعٕـٝ غ١ـٌ ، ِّج ٠ـضُّ إ٠ٚـجٌٗ

Meaning +.(  3). ثٌضوث١ٌٚز ٟ٘ هًثّز و١ف١ز إ٠ٚجي أوغٌ ِّج ٠مجي 

ٚلو أهٜ ٘يث ث٨٘ضّجَ دجٌمٛي ثٌٌّةٟ أٚ ِج ٠ّْٝ فـٟ فمـً ثٌضوث١ٌٚـز 
ح ةثٌّٕٟٞ+ إٌٝ ةثٌضْججي فٛي ِج ٠ّىٓ أْ ٠قوه ِـج ٠مـجي ِٚـج ٌـُ ٠ـضُ 

٠ٕطــٛٞ ثٌمــٌح ، ٠ٚDistanceــٌصذ٠ ثٌؾــٛثح ثٌــٌة١ِ دّفٙــَٛ ثٌضذجعــو ، لٌٛــٗ
ثٌّـــجهٞ أٚ ث٨ؽضّـــجعٟ أٚ ثٌّفـــج١ّٟ٘ عٍـــٝ مذـــٌر ِٖـــضٌوز ف١ـــظ ٠قـــوه 
ثٌّضىٍّْٛ ِموثً ِج ٠قضـجؽْٛ لٌٛـٗ دٕـجء عٍـٝ ثفضـٌثٛ لـٌح ثٌّْـضّع أٚ 

ــٌ عــٓ ثٌضذجعــو ثٌْٕــذٟ.+ دعــوٖ ــز ٘ــٟ هًثّــز ثٌضعذ١ ــجٌٟ ، (4). ثٌضوث١ٌٚ ٚدجثٌض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 73ٗ ، د٩غز ثٌنطجح ٚعٍُ ثٌٕ٘، ٩ٙؿ فًٞ (1) 
   . ثٌٚفقز ٔفْٙج، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
 ثٌٚفقز ٔفْٙج، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (3) 
ْٚ، لٚـٟ ثٌعضـجدٟ : صٌـ، ثٌضوث١ٌٚـز، ؽًٛػ ٠ٛي (4)  َ ٔجٌٕـ ، 7ٟ، هثً ث٤ِـجْ، ثٌـوثً ثٌعٌد١ـز ٌٍعٍٛـ

  . 41ـ 73ٗ ٗ 4171، ثٌٌدجٟ
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لٌٛـٗ ِٚـج  فجٌّٕرًٛ ثٌضوثٌٟٚ ١ّ٠ً إٌٝ ةثٌضٌو١َ مٚٛٙج عٍٝ ِج ٌُ ٠ـضُ
ٌٚىـٟ ٕٔؾـَ ، )دجٌٌغُ ِٓ إ٠ٚجٌٗ( ّٝٓ ثٌنطجح ثٌّـٌثه صق١ٍٍـٗ ٌُ ٠ىضخ

صوث١ٌٚــز مطـــجح ِعـــ١ٓ ع١ٍٕـــج صنطــٟ ث٨٘ضّجِـــجس ث٨ؽضّجع١ـــز ث٨دضوثة١ـــز 
ــز ــً ثٌّقجهع ــٟ ، ٌٍضفجعــً ٚصق١ٍ ــٛثًهر ف ــٝ ثٌ ــ  ث٤ٕــىجي ٚثٌذٕ ٚثٌٕرــٌ مٍ

وثس ٚثٌضٌو١ــَ عٍــٝ ِفــج١ُ٘ ٔفْــ١ز ِغــً ثٌّعٌفــز ثٌنٍف١ــز ٚثٌّعضمــ، ثٌــٕ٘
ـــٝ ، ٚثٌضطٍعـــجس ـــ٠ٌٓ عٍ ـــ٠ٌٓ ٨ ِن١ ـــز ثٌنطـــجح ٔىـــْٛ ِؾذ ـــٟ صوث١ٌٚ فف

 (  1)ثّضط٩  ِج فٟ ى٘ٓ ثٌّضىٍُ أٚ ثٌىجصخ.+

ِٚٓ عّز فجٌّعجٌؾز ثٌضوث١ٌٚـز ٌٍنطـجح ث٤هدـٟ صمـ  عٕـو أ٘ـُ ثٌٕمـجٟ 
 :   ث٤ّج١ّز فٟ ثٌنطجح ث٤هدٟ ٟٚ٘ وجٌضجٌٟ

 .   ـ ثٌّعٕٝ ثٌّمٚٛه

 .   ـ ث١ٌْجق

 .   ـ ثٌى٩َ ثٌّٕٟٞ

 .   ثٌضذجعو ثٌْٕذٟ ٌٍّنجٟخ ِٓ ثٌنطجح ثٌّٛؽٗ إ١ٌٗ ـ

ٚثٔط٩لج ِـٓ ٘ـيٖ ثٌٕمـجٟ ث٤ّجّـ١ز ٍّٔـِ أ١ّ٘ـز ثٌّعجٌؾـز ثٌضوث١ٌٚـز 
ٚثٌّضّغٍــز فــٟ وٛٔٙــج ةصٙــضُ دج٤ّــتٍز ثٌٙجِــز ٚث٦ٕــىج١ٌجس ثٌؾ٠ٌ٘ٛــز فــٟ 

ِــٓ ، ٤ٔٙــج صقــجٚي ث٦فجٟــز دعو٠ــو ِــٓ ث٤ّــتٍز، ثٌــٕ٘ ث٤هدــٟ ثٌّعجٙــٌ
ِـج ٘ـٛ  ِـج ٔمـٛي دجٌٞـذ٠ عٕـوِج ٔـضىٍُ؟ ٌـٝ ِـٓ ٠ـضىٍُ؟: ِـٓ ٠ـضىٍُ ٚإ لذ١ً

ـــضىٍُ دٖـــٟء ٠ٌٔٚـــو لـــٛي ٕـــٟء  ِٚـــوً ثٌضٖـــ٠ٛٔ ٚث٠٦ٞـــجؿ؟ و١ـــ  ٔ
 (  2)..+ آمٌ؟.

 :  : اُغنٝه ٝأُلّٜٞ ـ اُزلا٤ُٝخ ػ٘ل اُؼوة2

 :  ـ أ ـ اجلروز العسبًُ للتداول2ًُ

ٌمــو صٕجٌٚــش ثٌىغ١ــٌ ِــٓ ثٌّٚــجهً ثٌعٌد١ــز ِْــجةً صعضذــٌ ِــٓ ٙــ١ُّ 
ــج ًدّــج صضؾــجٍٚ ِــج صطٌفــٗ ثٌوًثّــجس ، ثٌضوث١ٌٚــز ثٌّذجفــظ إْ ٌــُ ٔمــً أّٔٙ

: ةه٨ةـً ث٦عؾـجٍ+ ٌعذـو ثٌمـجٌ٘  ِٕٚٙـج ٔـيوٌ، ثٌٕر٠ٌز ثٌضوث١ٌٚـز ثٌقو٠غـز
ةثٌضفْــ١ٌ ثٌىذ١ــٌ+ ٌفنــٌ ثٌــو٠ٓ ، ةثٌذ١ــجْ ٚثٌضذ١ــ١ٓ+ ٌٍؾــجفع، ثٌؾٌؽــجٟٔ
ٚدٚــفز مجٙــز ةوضــخ ث٤ٙــٛي+ ، ةِفضــجؿ ثٌعٍــَٛ+ ٌٍْــىجوٟ، ثٌــٌثٍٞ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 742ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
ٓ : صٌـ، ثٌّمجًدز ثٌضوث١ٌٚـز، فٌثْٔٛثٍ أ١ًِٕىٛ (2)  ِٟ، ّـع١و عٍٛـ ٚس، ٌِوَـ ث٦ّٔـجء ثٌمٛـ ه ، د١ٌـ

  . 2ٗ، ِموِز ثٌّضٌؽُ، س



ٖ الرتاثٕ بني التخلٔ التخلٔل التذاّلٕاليف اليكذ  ّٕ  ل البالغ
354 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

ٌّْمْٟوجٌٌّجٌز ة ٚص١َّس هًثّز ثٌٍغـز فـٟ ٘ـيٖ ، . ٌٍٖجفعٟ ٚأٙٛي ثٌ
ــز  ُّ ثٌّذــجها ثٌضوث١ٌٚ ثٌّٚــجهً ٚغ١ٌ٘ــج دعــٜ ثٌْــّجس ثٌضــٟ ٘ــٟ ِــٓ أ٘ــ

ُّ ٌغج٠ـجس ٚأ٘ـوثف ، ثٌقو٠غز ّْ ثٌـضىٍُ ٠ـض فمو صٕجٚي ثٌوثًّـْٛ ثٌمـوِجء ِـغ٩ أ
إٝـجفز إٌـٝ ثٌذ٩غـز ثٌعٌد١ـز ، أٚ إٕذج  فجؽـجس أٚ ثٌقٚـٛي عٍـٝ ثٌفجةـور

غفــً هًٚ ثٌّــضىٍُ فــٟ ٙــ١جغز ثٌنطــجح ٚث٦ٌّــجَ دىــً ثٌعٕجٙــٌ ثٌضــٟ ٌــُ ص
دً إٔٙج صعضّو ِذـوأ ةٌىـً ، ثٌفجعٍز فٟ ث٦د٩  ٚثٌّطجدمز ِع ثٌٛثلع ٚعوِٗ

: عٍـُ  ِٚٓ أُ٘ ِٚجهً ثٌضفى١ٌ ثٌضوثٌٟٚ ثٌٍغٛٞ عٕو ثٌعـٌح، ِمجَ ِمجي+
 .   إٝجفز إٌٝ ِج لوِٗ عٍّجء ث٤ٙٛي، ثٌذ٩غز ٚثٌٕمو ٚثٌٕقٛ ٚثٌنطجدز

ُّ ِج ٠ْـضٕو إ١ٌـٗ ٚ ّْ ثٌّٕٙؼ ثٌضوثٌٟٚ ِٓ أ٘ لو ًأٜ ٟٗ عذو ثٌٌفّٓ أ
ــز ــ٠ُٛ ثٌوًثّــز ثٌضٌثع١ ــٟ صم ــٗ ِــٓ لٛثعــو ِقــوهر ٕٚــٌثة٠ ، ف ــَ د ــج ٠ض١ّ ٌّ
: ة٨ ّــذ١ً إٌــٝ ِعٌفــز ثٌّّجًّــز  ف١مــٛي، ِنٚٛٙــز ٚآ١ٌــجس ٙــ٠ًٛز

ثٌضٌثع١ــز دغ١ــٌ ثٌٛلــٛف عٍــٝ ثٌضم٠ٌــٌ ثٌضــوثٌٟٚ ثٌــيٞ ١ّ٠ــَ عــٓ غ١ــٌٖ ِــٓ 
ــٝ ٕــٌثة٠ ِنٚٛٙــز ٠فٞــٟ عــوَ ، ثٌّٕمــٛيٟــٌق ِعجٌؾــز  دجّــضٕجهٖ إٌ

ف٩ٞ عـٓ ثّـضٕجهٖ إٌـٝ ، ثّضذمجةٙج إٌٝ ث٦ٌٝثً دٛظجة  ثٌّؾجي ثٌضوثٌٟٚ
 (  1)آ١ٌجس ٠ًٛٙز ِقوهر.+

، ٚث٩ٌّفع أْ ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز عٕو ثٌموِجء ٌُ صىٓ فىٌث ؽّج١ٌـج دقضـج
إّٔـج صٕٚـٌف فجٌوًثّـز ثٌذ٩غ١ـز ، ٚإّٔج ثًصذ٠ ٚؽٛه٘ج دجٌٛظ١فز ثٌضوث١ٌٚز

ــٗ ثٌــٕ٘ فــٟ ثٌّضٍمــٟ ــيٞ ٠قوع ــٝ ثٌىٖــ  عــٓ ث٤عــٌ ثٌ ــك ، إٌ فٙــٟ ٨ صضعٍ
عٕـــوُ٘ ةدوًثّـــز ٚٙـــف١ز صٙـــضُ دجٌع١ٍّـــز فـــٟ ٕـــٌٟٚٙج ثٌّٛٝـــٛع١ز 

، دــً ٠ٙضّــْٛ دــج٤عٌ ثٌــيٞ صضٌوــٗ ثٌٌّــجٌز أٚ ٠ٕذغــٟ أْ صضٌوــٗ، ثٌضج٠ًن١ــز
ُّ صٚـــذـ ثٌذ٩غـــز ّـــٍطز أِـــجَ ، ٚو١ـــ  ٠ىـــْٛ ثٌنطـــجح ٔجؽعـــج ـــ ِٚـــٓ ع

 (  2)ثٌٕ٘.+

 :  ـ ب ـ مفهىم التداولًُ 2

: ة٘ـٛ  فوه ٟٗ عذو ثٌٌفّٓ ثٌّعٕٝ ث٨ٙط٩فٟ ةٌٍضوثٚي+ لجة٩
ٚٙ  ٌىً ِج وـجْ ِرٙـٌث ِـٓ ِرـجٌ٘ ثٌضٛثٙـً ٚثٌضفجعـً دـ١ٓ ٙـجٔعٟ 

 (  3)ثٌضٌثط ِٓ عجِز ثٌٕجُ ٚمجٙضُٙ.+

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 70ٗ، ٌّٕٙؼ فٟ صم٠ُٛ ثٌضٌثطصؾو٠و ث، ٟٗ عذو ثٌٌفّٓ (1) 
   . 421ٗ ، ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز أٌٙٛٙج ٚثِضوثهثصٙج، ِقّو ثٌعٌّٞ (2) 
   . 422ٗ، صؾو٠و ثٌّٕٙؼ فٟ صم٠ُٛ ثٌضٌثط، ٟٗ عذو ثٌٌفّٓ (3) 
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 :  : ػالهخ اُزلا٤ُٝخ ثبُجالؿخ ٌٖٝٓٔ اُزواثٜ ث٤ٜ٘ٔب صبُضب

 :  لب غُـ ع قُ التداولًُ با 1

إْ ثٌّضضذـــــع ٌّْـــــجً ثٌذ٩غـــــز ِٚفِٙٛٙـــــج ٚوـــــيث ثٌضوث١ٌٚـــــز ٚأ٘ـــــُ 
ٚثٌضـٟ صّضـو ، مٚجةٚٙج ١ّم  فضّج عٕـو أٚثٙـٌ ثٌضـٌثد٠ دـ١ٓ ثٌّٕٙؾـ١ٓ

ففـٟ ثٌضـٌثط ثٌغٌدـٟ ، ؽيًٚ٘ج فٟ ثٌضٌثط ثٌعٌدـٟ ٚثٌغٌدـٟ عٍـٝ ثٌْـٛثء
ٔؾـــو أْ ثٌذ٩غـــز لـــو ثلضٌٔـــش دعٍـــُ ثٌنطجدـــز ٚلـــو عٌفٙـــج لـــوِجء ث١ٌٛٔـــجْ 

ْ عٍٝ أٔٙج ِؾّٛعز ِٓ ثٌمٛثعو ثٌضٟ ِـٓ ٕـأٔٙج أْ صؾعـً ثٌىـ٩َ ٚثٌٌِٚج
٠ضّضع دجٌموًر عٍٝ إفوثط ث٤عٌ فٟ ٔفُٛ ثٌّضٍم١ٓ ٚإلٕـجعُٙ ٚلـو لْـّٛ٘ج 

: ثٌنطجدــز ثٌضوث١ٌٚـــز ٚ٘ــٟ ثٌضــٟ ٠ــٌثه دٙــج إلٕـــج   إٌــٝ عــ٩ط ألْــجَ ٘ــٟ
ٚثٌنطجدـــز ، ثٌْـــجِع١ٓ دضفٞـــ١ً ِـــٕٙؼ عٍـــٝ غ١ـــٌٖ فـــٟ ثٌعّـــً أٚ ثٌـــٌأٞ

ــجَ ثٌمٞــجءثٌمٞــجة١ز ثٌ ــوفج  أِ ــجَ ٚثٌ ــجةً ث٨صٙ ــٟ صٖــًّ ّٚ ٚثٌنطجدــز ، ض
٠ٚعضذــٌ أًّــطٛ فــٟ ٘ــيث ( 1).  ثٌذ١ج١ٔــز ٚ٘ــٟ ثٌضــٟ صٖــًّ ثٌضمــ٠ٌع ٚثٌضم٠ٌــع
ف١ـظ ٠عـّو وضجدـٗ ةثٌنطجدـز+ ِـٓ ، ثٌّؾجي ًثةو ثٌـوًُ ثٌذ٩غـٟ ثٌضـوثٌٟٚ

ثٌّؤٌفجس ثٌضٟ ٌٙج هًٚ ث٠ٌٌجهر فـٟ ثٌىٖـ  عـٓ ث٤دعـجه ثٌضوث١ٌٚـز ٌٍنطـجح 
 .   ٟثٌضوثٌٚ

، ٚإىث وجٔش ثٌضوث١ٌٚز فٟ أٚؽَ صع٠ٌفجصٙـج ٘ـٟ هًثّـز ِٕـجفٟ ثٌىـ٩َ
ّْ ثٌذ٩غــز ٘ــٟ ثٌّعٌفــز دجٌٍغــز أعٕــجء ، أٚ هًثّــز ثٌٍغــز فــ١ٓ ث٨ّــضعّجي فــئ

٠ٖٚــًّ ٘ــيث ثٌضع٠ٌــ  ثٌّــٛؽَ ، ٚدىٍّــز ٘ــٟ ةفــٓ ثٌمــٛي+، ثّــضعّجٌٙج
   : (2) ِؾج١ٌٓ ٚثّع١ٓ ِٓ ِؾج٨س ثٌٍْج١ٔجس ثٌضوث١ٌٚز

أٞ أٔـٗ ، ٚث٨ّضنوثَ ثٌٖنٚـٟ ٌٍغـز، ج ٠ٌصذ٠ دجٌيٚق: وً ِ ـ ثٌف7ٓ
ــٝ و٩ِٙــُ ــجً ثٌّضىٍّــ١ٓ عٍ ٚو١ــ  ٠ّىــٓ ٌٍّــضىٍُ أْ ٠عــّوي ِــٓ ، ٠مجدــً آع

ــّيٞ فــوهٖ، ِٛلــ  ّــجِعٗ ــز ث٤ّٚــع ثٌ )د١ــٌُ( فــٟ  ٚ٘ــٛ ِؾــجي ثٌضوث١ٌٚ
 .   هًثّز ثٌع٩ِجس ٚع٩لز ثٌع٩ِجس دّْضع١ٍّٙج

، فــٟ ٚثلــع ثّــضعّجٌٙج: ٠ٖــًّ ث٤هثء ثٌفعٍــٟ ٌٍغــز أٞ ثٌٍغــز  ـــ لــٛي4
، : ةٚفـو٠غج ٚىثن ِج فًّ ِقّو ثٌعٌّٞ عٍٝ عـوَ ثٌض١١ّـَ د١ّٕٙـج  ٠مـٛي

٠عجه ث٨عضذجً إٌٝ ثٌذ٩غـز ثٌعٌد١ـز فـٟ ثٌوًثّـجس ثٌْـ١ّ١جة١ز صقـش عٕـٛثْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٞ) ِعؾــُ ِٚــطٍقجس ث٤هح، ِؾــوٞ ٚ٘ذــز : ٠ٕرـٌـ (1)  ، ِىضذــز ٌذٕــجْ(، عٌدــٟ، فٌْٔــٟ، إٔؾ١ٍـَـ

   . 211ٗ، 7312، د١ٌٚس
   . 752ٗ، د٩غز ثٌنطجح ٚعٍُ ثٌٕ٘، ٩ٙؿ فًٞ : ٠ٕرٌ (2) 
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 (  1).++: ثٌضوث١ٌٚز ؽو٠و

ٚلو ٨فع م١ٍفز دٛؽجهٞ ثٔط٩لج ِٓ ث٘ضّجِـجس وـً ِـٓ ثٌّعـجٌؾض١ٓ 
ّْ ةثٌذ٩غـز أفْـٓ ِــج ٠ض ٤ٔٙــج ، ٕـجٚي إدــٌثٍ ثٌع٩لـجس ثٌضوث١ٌٚـز فــٟ ثٌٍغـزأ

ثٌو١ٌ٨ـز ، ثٌضٌو١ذ١ـز، : ثٌٍفر١ـز صٙضُ دوًثّز ثٌضعذ١ٌ عٍٝ ِنضٍـ  ِْـض٠ٛجصٗ
( ثٌـيٞ أّوــو leitch) ٚ٘ــٛ ِـج ٚثفمـٗ ع١ٍــٗ ١ٌـضٔ( 2)ٚثٌع٩لـجس ثٌمجةّـز د١ٕٙـج.+

ّْ ثٌذ٩غـز صوث١ٌٚـز فـٟ ٙــ١ّّٙج إى أّٔٙـج ِّجًّـز ث٨صٚـجي دــ١ٓ ، دـوًٖٚ ةأ
دق١ــظ ٠قـــ٩ْ إٕــىج١ٌز ع٩لضّٙـــج ِْــضنو١ِٓ ّٚـــجةً ، ضىٍُ ٚثٌْـــجِعثٌّــ

ـج ٕ٘ـ٠ٌٔ د١ٍـظ فمـو صٛٙـً إٌـٝ أٔـٗ ، (3)ِقوهر ٌٍضـأع١ٌ عٍـٝ دعٞـّٙج.+ ِّ أ
ةعٕـوِج ٔفىـٌ فْــخ ثٌّفـج١ُ٘ ثٌذ٩غ١ـز فئٕٔــج ٕٔرـٌ ِذـوة١ج إٌــٝ ثٌـٕ٘ ِــٓ 

١ٌعمــو ( 4)ٚصؾعٍــٗ صجدعــج ٌّمٚــو٠ز ث٤عــٌ.+، ٍث٠ٚــز ٔرــٌ ثٌّْــضّع/ ثٌمــجًا
ــز ٙــ٩ؿ ف ّْ ةثٌذ٩غــز ٚثٌضوث١ٌٚ ــج أ ــ١ٓ ث٢ًثء ِفجه٘ ــز ؽجِعــز د ٞــً ًج٠

ثٌذٌثغّجص١ـز صضفمــجْ فــٟ ثعضّجهّ٘ــج عٍــٝ ثٌٍغــز وــأهثر ٌّّجًّــز ثٌفعــً عٍــٝ 
ّْ ثٌــٕ٘ ثٌٍغــٛٞ فـــٟ ؽٍّضــٗ إّٔــج ٘ــٛ ٔــ٘ فـــٟ  ثٌّضٍمــٟ عٍــٝ أّــجُ أ

 (  5)ِٛل .+

 :  ـ مكمو الرتابل بب الب غُ والتداول2ًُ

 :  ـ أ ـ ا٤َُبم 2

عٕجٌٙ ثٌضٌثد٠ د١ٓ ثٌذ٩غز ثٌمو٠ّـز ٚثٌضوث١ٌٚـز أٚ ثٌذ٩غـز  ِٓ أدٌٍ
٠ٚضٞـّٓ وـً ِـج ٠ضعٍـك دأٚٝـج  ، ةّـ١جق ثٌضنجٟـخ+، ثٌؾو٠ور وّج صٍمخ

ٚ٘ٛـ ِـج ؽعـً ٙـ٩ؿ فٞـً ٠مـ  عٕـو ٔمـجٟ ص٩لـٟ ثٌذ٩غـز ، ثٌّضنجٟذ١ٓ
فٙٛ ثّـضعّجي ثٌٍغـز ، ٚثٌضوث١ٌٚز فٟ ِٕعٌػ ث٨ّضعّجي ٚثٌيٞ ٠ٌصذ٠ دجٌّمجَ

، ٚويث دى١ف١ـز إ٠ٚـجٌٗ ٌٍطـٌف ثٌّْـضمذً، ٌقوٚط ثٌضٛثًٙ دقْخ ث١ٌْجق
ِّج أِىـٓ ِـٓ ٔعـش ثٌذ٩غـز ةدفـٓ ثٌمـٛي دٖـىً عـجَ+ أٚ ةفـٓ ثٌٛٙـٛي 

ــجًا.+ ــ  ثٌّْــضّع أٚ ثٌم ــٝ صعــو٠ً ِٛل ــز دٛؽــجهٞ ، (6)إٌ ــو أًؽــع م١ٍف ٚل
عذــجًر ةثٌذ٩غــز فــٓ ثٌمــٛي+ إٌــٝ ثًصذجٟٙــج دجٌــيٚق ٚث٨ّــضنوثَ ٚ٘ــٛ ِــج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) ٞ ٌٙج ٚثِضــوثهثصٙج، ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ــز، ِقّــو ثٌعّـٌـ ق، أٙـٛـ ، ثٌــوثً ثٌذ١ٞــجء، 4ٟ، إف٠ٌم١ــج ثٌٖـٌـ

   . 472ٗ، 4171، ثٌّغٌح
د١ـش ، ِـع ِقجٌٚـز صأٙـ١ٍ١ز فـٟ ثٌـوًُ ثٌعٌدـٟ ثٌمـو٠ُ، فٟ ثٌٍْـج١ٔجس ثٌضوث١ٌٚـز، م١ٍفز دٛؽجهٞ (2) 

  . 752ٗ ، 4113، ثٌؾَثةٌ، 7ٟ، ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛعثٌقىّز 
  . 747ٗ ، د٩غز ثٌنطجح ٚعٍُ ثٌٕ٘، ٩ٙؿ فًٞ (3) 
  . 42ٗ، ثٌذ٩غز ٔقٛ ّٔٛىػ ١ّ١ّجةٟ ٌضق١ًٍ ثٌٕ٘، ٠ٌٕ٘ٔ د١ٍظ (4) 
  . 747ٗ ، د٩غز ثٌنطجح ٚعٍُ ثٌٕ٘، ٩ٙؿ فًٞ (5) 
  . 747ٗ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (6) 
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عٍــٝ و٩ِٙــُ ٚو١ــ  ٠ّىــٓ ٌٍّــضىٍُ أْ ٠عــّوي ِــٓ ة٠مجدــً آعــجً ثٌّضىٍّــ١ٓ 
٠قّـً ، فجٌنطـجح ث٤هدـٟ إىْ مطـجح ِمٚـوٞ ِٛؽـٗ( 1)ِٛل  ّـجِعٗ.+
ٚ٘ـٛ ، ٚ٘ٛ ثٌضأع١ٌ ثٌيٞ ٠ضٛمـجٖ ٙـجفخ ثٌىضـجح فـٟ ِضٍم١ـٗ، ٘وفج فٟ ىثصٗ

ِــج ٠ضــأصٝ ٌٕــج هًثّــضٗ ِــٓ مــ٩ي ةصؾــجٍٚ ٚٙــ  ثٌنطــجح ٚٙــفج ٕــى١ٍج 
ٚفوثس ثٌنطجح دعٞـٙج ثٌـذعٜ  ٚعوَ ث٨وضفجء دجٌٛلٛف عٕو د١جْ ع٩لز

ٚثٌــوعٛر إٌــٝ ٝــًٌٚر ث٨عضٕــجء دــوًٚ عٕجٙــٌ ثٌْــ١جق ِٚــوٜ ، ٚصق١ٍٍٙــج
 (  2)صٛظ١فٙج فٟ إٔضجػ ثٌنطجح ٚفٟ صأ٠ٍٚٗ.+

ــٝ فــّو لــٛي فٌثْٔــٛثٍ  ــز عٍ ــو ث٦ؽجد ــز ص٠ٌ ّْ ثٌضوث١ٌٚ ٚثٔط٩لــج ِــٓ أ
: ِٓ ٠ضىٍُ؟ ِجىث ٔمٛي دجٌٞذ٠ فـ١ٓ ٔـضىٍُ؟  أ١ًِٕىٛ عٓ ؽٍّز ِٓ ث٤ّتٍز

ٌـــٝ ِـــٓ ٔضىٍُ؟ِـــجىث ع١ٍٕـــج أْ ٔعٍـــُ فضـــٝ ٠ٌصفـــع ث٦دٙـــجَ ٘ـــٓ ؽٍّـــز أٚ ٚإ
أمٌٜ؟و١  ٠ّىٕٕج لٛي ٕٟء آمٌ غ١ٌ ِج ٠ٌٔـو لٌٛـٗ؟ً٘ ٠ّىٕٕـج ثٌٌوـْٛ 
إٌٝ ثٌّعٕٝ ثٌقٌفٟ ٌمٚو ِج؟ ِـج ٘ـٟ ثّـضعّج٨س ثٌٍغـز؟أٞ ِم١ـجُ ٠قـوه 

٠مــًٌ ثٌف١ٍْــٛف ثٌّغٌدــٟ ٟــٗ عذــو ، (3) لــوًر ثٌٛثلــع ث٦ْٔــجٟٔ ثٌٍغ٠ٛــز؟
ّْ وـً ِٕطـٛق دـٗ ٠ضٛلـ  ٚٙـفٗ دـثٌٌفّٓ   ـٚصأ١ّْج ٌضوث١ٌٚز ثٌنطجح ةأ

ةثٌى٩َ+ عٍٝ أْ ٠مضٌْ دمٚو ٠ضّغـً فـٟ صقٚـ١ً ثٌٕـجٟك ٌمٚـو ثٌضٛؽـٗ 
ّْ ، ٌٚمٚـو إفٙجِـٗ دٙـيث ثٌّٕطـٛق ِعٕـٝ ِـج، دّٕطٛلٗ إٌٝ ثٌغ١ٌ فـجعٌف أ

ـــجَ  ـــٕٜٙ دضّ ـــيٞ ٠ ـــٛ ثٌ ـــج ٘ ـــْٛ و٩ِ ـــٗ ٠ٚـــٍـ أْ ٠ى ـــيٞ د ثٌّٕطـــٛق ثٌ
إى فـــّو ، ٛثؽذـــز فـــٟ فـــّك ِـــج ٠ْـــّٝ ةمطجدـــج+ثٌّمضٞـــ١جس ثٌضٛثٙـــ١ٍز ثٌ

ّْ وــً ِٕطــٛق دــٗ ِٛؽــٗ إٌــٝ ثٌغ١ــٌ دغــٌٛ إفٙجِــٗ ِمٚــٛهث  ثٌنطــجح أ
ٚإّٔـج ، ِٚٓ عّز فئْ فم١مز ثٌى٩َ ٨ صذ١ٓ ِٓ صقمـك ٌفرـٗ( 4)ِنٚٛٙج.+

٨ٚ ِـضىٍُ ، ٚإّٔج ِٓ م٩ي ثٌع٩لز ثٌضنجٟذ١ز ةف٩ و٩َ ِٓ غ١ـٌ صنجٟـخ
ــز ثٌّنجٟــخ ــٗ ٚظ١ف ــْٛ ٌ ــٌ أْ صى ــٗ ٨ٚ ، ِــٓ غ١ ــٓ أْ صىــْٛ ٌ ِْــضّع ِ

 (  5))دفضـ ثٌطجء(.+ ٚظ١فز ثٌّنجٟخ

ٚ ٌمــو أهًن ثٌذ٩غ١ــْٛ ِٕــي ثٌمــو٠ُ أ١ّ٘ــز ثٌْــ١جق ِٖــ٠ٌ١ٓ إ١ٌــٗ ِــٓ 
ٚةٌىً وٍّز ِـع ٙـجفذضٙج ، : ةٌىً ِمجَ ِمجي+ م٩ي ِمٌٛضُٙ ثٌول١مز دأْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 755ٗ، ١ٔجس ثٌضوث١ٌٚزفٟ ثٌٍْج، م١ٍفز دٛؽجهٞ (1) 
 (2) ٌٞ هثً ثٌىضــجح ، ِمجًدــز ٌغ٠ٛــز صوث١ٌٚــز، ثّــضٌثص١ؾ١جس ثٌنطــجح، عذــو ثٌٙــجهٞ دــٓ ظــجفٌ ثٌٖـٙـ

  . 32ٗ، 4113، ٌذٕجْ، 7ٟ، ثٌؾو٠و ثٌّضقور
   . 1ٗ، ّع١و عٍٛٓ : صٌ، ثٌّمجًدز ثٌضوث١ٌٚز، فٌثْٔٛثٍ أ١ًِٕىٛ : ٠ٕرٌ (3) 
فّٓ (4)  ثْ، ٟــٗ عذــو ثٌـٌـ عٌ ثٌعمٍــٟ ثٌٍْــجْ ٚث١ٌّـَـ ثٌــوثً ، 7ٟ، ثٌٌّوـَـ ثٌغمــجفٟ ثٌعٌدــٟ،، أٚ ثٌضىـٛـ

   . 475ٗ  7332، ثٌذ١ٞجء
   . 475ٗ ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (5) 
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ِمـــجَ+ فـــجٔطٍمٛث فـــٟ ِذـــجفغُٙ فـــٛي فىـــٌر ثٌْـــ١جق ًٚدطٙـــج دجٌٚـــ١جغز 
ُ ثٌىـ٩َ فـٟ دـجح ثٌقْـٓ ٚثٌمذـٛي دقْـخ ِٕجّـذز ٚأٙـذـ ِم١ـج، ثٌٍفر١ز

ــٗ ــك د ــج ١ٍ٠ ــ٩َ ٌّ ــٛي ثٌْــىجوٟ أٞ ِمضٞــٝ ثٌقــجي، ثٌى ــجْ  . ٠م ــئْ و : ةف
، ِمضٞٝ ثٌقـجي ثٟـ٩ق ثٌقىـُ فقْـٓ ثٌىـ٩َ صؾ٠ٌـوٖ ِـٓ ِؤوـوثس ثٌقىـُ
ٚإْ وجْ ِمضٞٝ ثٌقجي دن٩ف ىٌه فقْٓ ثٌىـ٩َ صق١ٍّـٗ دٖـٟء ِـٓ ىٌـه 

ّٟ ىوـٌ ثٌّْـٕو ٚإْ وـجْ ، دقْخ ثٌّمضٞٝ ٝعفج ٚلٛر ِمضٞـٝ ثٌقـجي ٟـ
ٚإْ وجْ ثٌّمضٞـٝ إعذجصـٗ عٍـٝ ٚؽـٗ ِـٓ ثٌٛؽـٖٛ ، إ١ٌٗ فقْٓ ثٌى٩َ صٌوٗ

ٚوــيث ثٌّمضٞــٝ ، ثٌّــيوًٛر فقْــٓ ثٌىــ٩َ ًٚٚهٖ عٍــٝ ث٨عضذــجً ثٌّٕجّــخ
فّىّـٓ فْـٓ ( 1)..+ صٌن ثٌّْـٕو فقْـٓ ثٌىـ٩َ ًٚٚهٖ عج٠ًـج عـٓ ىوـٌٖ.
 .   ١ٗثٌى٩َ ٘ٛ فٟ ِوٜ ٩ِةّضٗ ١ٌٍْجق ثٌيٞ عٌٛ ف

ٚوجٔش فىٌصج ثٌقجي ٚثٌّمجَ فٟ ِفَٙٛ ثٌذ٩غ١ـ١ٓ ةٌِصذطضـجْ دجٌذعـو 
ّْ ث٤ِــٌ ثٌــيٞ ٠ــوعٛ ثٌّــضىٍُ إٌــٝ صمــو٠ُ ، ثٌَِــجٟٔ ٚثٌّىــجٟٔ ٌٍىــ٩َ ٚىٌــه أ
ّّٝ ، ٙــ١جغضٗ عٍــٝ ٚؽــٗ ِعــ١ٓ ــج أْ ٠ضٚــً دــَِٓ ٘ــيٖ ثٌٚــ١جغز ف١ْــ ِّ إ

ج أْ ٠ضٚـً دّقٍّٙـج ف١ْـّٝ ثٌّمـجَ ٤ْ ٌىـً وـ٩َ ٨دـو ِـٓ، ثٌقجي ِّ دعـو  ٚإ
ــٗ ــع ف١ ــجٟٔ ٠م ــو ِى ــجٟٔ ٚدع ــجَ ، ٍِ ــج ثًصذطــش فىــٌر ثٌقــجي ٚثٌّم ــٓ ٕ٘ ِٚ

ٚثمض٩ف ًٙٛ ٘يث ثٌّمجي ٠عٛه دجٌٞـًٌٚر إٌـٝ ثمـض٩ف ثٌقـجي ، دجٌّمجي
 (  2)ٚثٌّمجَ.+

ــٗ ، أِــجّ فــٟ ثٌوًثّــجس ثٌضوث١ٌٚــز فمــو ثصْــع ِفٙــَٛ ثٌْــ١جق ف١ــظ عوصّ
٠ـ  ثٌّٕـٛىؽٟ ٌٚٙـيث فمـو صؾـجٍٚ ثٌذـجفغْٛ ثٌضعٌ، أّجّج ِٓ أّْٙج ثٌّض١ٕز

ثٌيٞ ِفجهٖ أّٔٗ ةصٍه ث٤ؽَثء ِٓ ثٌنطجح ثٌضٟ صقـّ  دجٌىٍّـز فـٟ ثٌّمطـع 
فأٙـذـ ، إٌٝ ثٌضع٠ٌ  ث٤ًفـخ ٌـٗ( 3)..+ ٚصْجعو فٟ ثٌىٖ  عٓ ِعٕج٘ج.

ــضٍفع  ــً ثٌ ــٟ صقــّ  فــوٚط فع ــٗ ةِؾّٛعــز ثٌرــٌٚف ثٌض ــٝ أّٔ ٠عــٌف عٍ
ق .ت ٚصْـّٝ ٘ـيٖ ثٌرـٌٚف فـٟ دعـٜ ث٤ف١ـجْ دجٌْـ١ج . دّٛل  ثٌىـ٩َ ].

Contexte+.(4  ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 13ٗ، د١ٌٚس، هثً ثٌىضخ ثٌع١ٍّز، ِفضجؿ ثٌعٍَٛ، ثٌْىجوٟ (1) 
٠ز ثٌعج١ٌّــز ٌٍٕٖـٌـ، ثٌذ٩غــز ٚث٤ّــٍٛد١ز، ِقّــو عذــو ثٌّطٍــخ (2)  وز ثٌّٚـٌـ ، 7ٟ، ٌٛٔؾّــجْ، ثٌٖـٌـ

ٌِٚ ،7332 ،ٗ310 .   
 (3) Clark . Herbert . H ،Arnas of Language Use ،P60 . ٓعذو ثٌٙـجهٞ دـٓ ظـجفٌ  : ٔم٩ ع

   . 21ٗ، ثٌٌٖٙٞ
 (4) Oswald Ducrot and Tzvetan Todorov, Encyclopedic dictionary of the 

sciences of language, P333 
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ٚ ٌمـــو لـــجًح ثٌىغ١ـــٌ ِـــٓ ثٌوثًّـــ١ٓ فـــو٠غج دـــ١ٓ ثٌّفـــج١ُ٘ ثٌضوث١ٌٚـــز 
ــز ــ١ٓ فىــٌر ِمضٞــٝ ثٌقــجي فــٟ ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ ــز ٚد ِــُٕٙ ٙــ٩ؿ ، ثٌقو٠غ

: ة٠ٚأصٟ ِفَٙٛ ثٌضوث١ٌٚـز ٘ـيث ١ٌغطـٟ دط٠ٌمـز ِٕٙؾ١ـز  ف١ظ ٠مٛي، فًٞ
)ِمضٞـٝ  جًردعذـ، ِٕرّز ثٌّْجفز ثٌضٟ وجْ ٠ٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌذ٩غز ثٌمو٠ّز

ٌىـً ِمـجَ ، ٟٚ٘ ثٌضٟ أٔضؾش ثٌّمٌٛز ث١ٌٌٖٙر فٟ ثٌذ٩غـز ثٌعٌد١ـز، ثٌقجي(
 (  1)ِمجي.+

أّجّج ف١ظ ٔضؾـش فـٟ ثٌٖـٌٟٚ ثٌضـٟ ، ففىٌر ِمضٞٝ ثٌقجي صوث١ٌٚز
، ٠ىْٛ دٙج ثٌنطجح ِطجدمج ٌٍقـجي ثٌضـٟ ٠ْـضنوَ ف١ٙـج دـ١ٓ ثٌّـضىٍُ ٚثٌْـجِع

٩غـز فـٟ ِؾّٛعٙـج عٍـٝ ٚصمـَٛ ثٌذ، ِٚنضٍ  ث٩ٌّدْجس ثٌضٟ صىضٕ  ىٌه
ـج د٩غـز ثٌىـ٩َ فٙـٟ  ًٚه فـٟ ث٠٦ٞـجؿ، ٘يٖ ثٌفىٌر ٌوٜ ثٌىغ١ـ٠ٌٓ ِّ : ةٚأ

 (  2)ِطجدمضٗ ٌّمضٞٝ ثٌقجي ِع فٚجفضٗ.+

ِـج أًٚهٖ ، ِٚٓ أٚي ثٌٕٚٛٗ ثٌعٌد١ز ثٌضٟ ث٘ضّش دّمضٞٝ ثٌقـجي
)ٕـٌف ثٌّعٕـٝ(  : ةٚإّٔج ِـوثً ثٌٖـٌف ثٌؾجفع ِٓ فو٠ظ دٓ ث٨ٌّعضٌّ

ثٍ ثٌّٕفعز ِع ِٛثفمز ثٌقـجي ِٚـج ٠ؾـخ ٌىـً ِمـجَ ِـٓ عٍٝ ثٌٚٛثح ٚإفٌ
ِـع ِـج ، فٌٖف ثٌّعٕٝ ٚٚؽٗ لذٌٛٗ لجةُ عٍٝ ٙٛثدٗ ٚٙـقضٗ( 3)ثٌّمجي.+

أفــو أّــِ ثٌضوث١ٌٚــز ، ٚ٘ــيث ٘ــٛ ِذــوأ ثٌّٕفعــز، ٠موِــٗ ِــٓ فجةــور ٌٍّنجٟــخ
فضـضٍن٘ فـٟ ، ثٌٍْج١ٔز ثٌقو٠غز إٌٝ ِٛثفمضٗ ثٌىـ٩َ ٌّمـجَ ثٌّنجٟـخ ٚفجٌـٗ

: ة٠ٕذغــٟ ٌٍّــضىٍُ أْ ٠عــٌف  ف١ــظ، ةٌىــً ِمــجَ ِمــجي+ ثٌعذــجًر ثٌٖــ١ٌٙر
، ٚدـ١ٓ ألـوثً ثٌقـج٨س، ٠ٛثٍْ د١ٕٙـج ٚدـ١ٓ ألـوثً ثٌْـجِع١ٓ، ألوثً ثٌّعجٟٔ

فضـٝ ٠مْـُ ، ف١ؾعً ٌىـً ٟذمـز ِـٓ ىٌـه و٩ِـج ٌٚىـً فجٌـز ِـٓ ىٌـه ِمجِـج
، ٠ٚمْــُ ألــوثً ثٌّعــجٟٔ عٍــٝ ألــوثً ثٌّمجِــجس، ثٌىــ٩َ عٍــٝ ألــوثً ثٌّعــجٟٔ

فّـٓ أؽًـ إفـٌثٍ ثٌّٕفعـز ( 4)١ٓ عٍٝ ألوثً صٍه ثٌقـج٨س.+ٚألوثً ثٌّْضّع
 .   ٠ٛثٍْ ثٌّضىٍُ د١ٓ ثٌّعٕٝ ٚثٌّنجٟخ ٚثٌقجي دّموثً، ٚفجةور ثٌّنجٟخ

ـللل ة ـ ٓجللللأ اُوٖلللل٣خ ٝٓواػلللبح أُلللزٌِْ ثللل٤ٖ اُ٘ظو٣لللخ اُجالؿ٤لللخ 2
 :  ٝاُزلا٤ُٝخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 40ٗ، د٩غز ثٌنطجح ٚعٍُ ثٌٕ٘، ٩ٙؿ فًٞ (1) 
َ ثٌذ٩غـز، ثٌم٠َٕٟٚ ِقّو دٓ عذو ثٌٌفّٓ دٓ عٌّ ثٌنط١خ (2)  ؿ ٚصع١ٍـك ، ث٠٦ٞجؿ فـٟ عٍٛـ ٌٕـ

عُ مفــجؽٟ : ٚصٕمــ١ـ ًثس هثً ثٌىضــجح ثٌٍذٕــجٟٔ، ِقّــو عذــو ثٌّـٕـ ٚس، 5ٟ، ِٕٖـٛـ ، ٌذٕــجْ، د١ـٌـ

7321 ،ٗ21 .   
  . 730ٗ، 7ػ، ثٌذ١جْ ٚثٌضذ١١ٓ، ثٌؾجفع (3) 
   . 733ـ 732ٗ ٗ ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (4) 
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، ٠عــو ثٌؾــجفع أٚي ِــٓ أًّــٝ هعــجةُ ثٌضوث١ٌٚــز فــٟ ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ــز
ٚلو ظٌٙ ث٘ضّـجَ ثٌؾـجفع ، م٩ي صأو١وٖ ثٌوًٚ ثٌضوثٌٟٚ ٌٍنطجح ٚىٌه ِٓ

فٟ وضجدٗ ثٌذ١جْ ٚثٌضذ١١ٓ دمٚو٠ز ثٌنطجح ثٌذ٩غـٟ ثٌـيٞ ٨ ٠ىضفـٟ دضقم١ـك 
ٚإّٔج ٠ضعوٜ ىٌـه إٌـٝ صقم١ـك أ٘وثفـٗ ثٌٕفع١ـز ِـٓ ، ٌٕٟٚٗ ثٌؾّج١ٌز ثٌذقضز

ْ ٚفـٟ ٘ـيث ثٌٖـأْ ٠ٕذٕـٟ ِفِٙٛـٗ ٌٍذ١ـج، م٩ي إفوثط ثٌضؾجٚح ِع ثٌّضٍمٟ
: ةثٌذ١جْ ثُّ ؽجِع ٌىً ٕٟء وٖـ  ٌـه لٕـج   ف١مٛي، عٍٝ أّجُ صوثٌٟٚ

فضــٝ ٠فٞــٟ إٌــٝ فم١مضــٗ ٠ٚٙؾــُ ، ٚ٘ضــه ثٌقؾــجح هْٚ ثٌٞــ١ٌّ، ثٌّعٕــٝ
ِٚـٓ أٞ ؽـِٕ وـجْ ثٌـو١ًٌ ٤ْ ، عٍٝ ِقٌٚٛٗ وجةٕـج ِـج وـجْ ىٌـه ثٌذ١ـجْ

، ٚإّٔـج ٘ـٛ ثٌفٙـُ ٚث٦فٙـجَ، ِوثً ث٤ٌِ ٚثٌغج٠ز ثٌضٟ ٠ؾٌٞ ثٌمجةً ٚثٌْجِع
ــ ــٝفذ فــيٌه ٘ــٛ ثٌذ١ــجْ فــٟ ىٌــه ، أٞ ٕــٟء دٍغــش ٚأٚٝــقش عــٓ ثٌّعٕ

ــز ثٌفٙــُ ( 1)ثٌّٛٝــع.+ ــٌصذ٠ أّجّــج دع١ٍّ ــجْ فْــخ ثٌؾــجفع ص ــز ثٌذ١ فّج١٘
 .   ٚث٦فٙجَ

وّج صضىٖ  ٌٕـج ٙـًٛر ثٌضوث١ٌٚـز عٕـو ثٌؾـجفع ِـٓ مـ٩ي ثفضؾجؽـٗ 
: ةإْ وـً ِـج  دّج ؽـجء عٍـٝ ٌْـجْ ثٌعضـجدٟ ثٌـيٞ لـجي فـٟ صع٠ٌفـٗ ٌٍذ٩غـز

فـئْ أًهس ، ٨ٚ ثّضعجٔز فٙٛ د١ٍـ ، ٗ ِٓ غ١ٌ إعجهر ٨ٚ فذْزأفّٙه فجؽض
فئظٙـجً ِـج غّـٜ ِـٓ ، ٠ٚفـٛق وـً مط١ـخ، ثٌٍْجْ ثٌيٞ ٠ـٌٚق ث٤ٌْـٕز

   . (2)ٚص٠ٌٛٚ ثٌذجًٟ فٟ ًٙٛر ثٌقك.+، ثٌقك

١ٖ٠ٌ ِقّو ثٌعٌّٞ فٟ ِعٌٛ فو٠غـٗ عـٓ ٌِثعـجر ثٌّمـجَ ٚثٌقـجي 
:  ف١مـٛي، ثٌٍغـٛٞ ِعـٗإٌٝ ًٌٝٚر ٌِثعجر ثٌّضىٍُ ٌٍّضٍمـٟ أعٕـجء صٛثٙـٍٗ 

ةفــجٌذ٩غ١ْٛ ثٌعــٌح ٚإْ ٌــُ ٠ٙضّــٛث وغ١ــٌث دجٌوًثّــز ثٌٕفْــ١ز ٚث٤م٩ل١ــز 
ـــٟ ـــجي ، ٌٌٍّّـــً ٚثٌّضٍم ـــجَ ٚثٌق ـــٛثْ ثٌّم ـــوًؽٛث صقـــش عٕ ـــجٌٚٛث أْ ٠ ف

٩ِفرجس وغ١ٌر ف١ّج ٠ٕذغٟ ٌٍنط١خ أْ ٠ىْٛ ع١ٍٗ أٚ ٠ٌثع١ٗ ِـٓ أفـٛثي 
 (  3)ثٌْجِع١ٓ.+

فجٌذ٩غــز فــٟ ، ٩غــز ثٌّــضىٍُٚوغ١ــٌث ِــج فٚــً دــ١ٓ د٩غــز ثٌىــ٩َ ٚد
، ٚأّجّـٗ إفٙـجَ ثٌّنجٟـخ، ثٌّضىٍُ ةٍِىز ٠مضوً دٙج عٍٝ صأ١ٌ  وـ٩َ د١ٍـ 

ٚلـو ( 4)فٟٙ أ٠ٞج ةأْ صفُٙ ثٌّنجٟخ دمـوً فّٙـٗ ِـٓ غ١ـٌ صعـخ ع١ٍـه.+
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 15ٗ، 7ػ، ثٌذ١جْ ٚثٌضذ١١ٓ، ثٌؾجفع (1) 
   . 773ٗ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (2) 
، ِومً ٔرٌٞ ٚصطذ١مٟ ٌوًثّز ثٌنطجدـز ثٌعٌد١ـز، فٟ د٩غز ثٌنطجح ث٦لٕجعٟ، ِقّو ثٌعٌّٞ (3) 

   . 47ٗ، 4114، ٌذٕجْ، ثٌّغٌح، 4ٟ، إف٠ٌم١ج ثٌٌٖق، ثٌنطجح فٟ ثٌمٌْ ّٔٛىؽج
ًثس ، ِقّـو عذـو ثٌمـجهً أفّـو عطـج : صــ، ٌ ٚآهثدـٗثٌعّور فـٟ ِقجّـٓ ثٌٖـع، ثدٓ ١ًٕك (4)  ِٕٖٛـ
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ــٗ ــٟ ِموِض ــوْٚ ف ــٓ مٍ ــخ  أًٚه ثد : ةإىث فٚــٍش ثٌٍّىــز ثٌضجِــز فــٟ صٌو١
ٌِٚثعجر ثٌضـأ١ٌ  ثٌـيٞ ، مٚٛهرث٤ٌفجظ ثٌّفٌهر ٌٍضعذ١ٌ دٙج عٓ ثٌّعجٟٔ ثٌّ

ــٝ ِمضٞــٝ ثٌقــجي ــك ثٌىــ٩َ عٍ ــجهر ، ٠طذ ــز ِــٓ إف ــي ثٌغج٠ ــ  ثٌّــضىٍُ ف١ٕت دٍ
 (  1)ٚ٘يث ٘ٛ ِعٕٝ ثٌذ٩غز.+، ِمٚٛهٖ ٌٍْجِع

ج د٩غز ثٌىـ٩َ فّقٚـٌٛٙج فْـخ ةث٦دجٔـز فـٟ ث٦دـ٩  عـٓ ىثس  ِّ أ
ٚدٍــٛ  ثٌغج٠ــز فــٟ ثٌّمٚــٛه ، ٚأؽــَي ٌفــع، ثٌــٕفِ عٍــٝ أفْــٓ ِعٕــٝ

 (  2)فئىث دٍ  ثٌى٩َ غج٠ضٗ فٟ ٘يث ثٌّعٕٝ وجْ دجٌغج ٚد١ٍغج.+، دجٌى٩َ

ّْ ثٌّـضىٍُ فمـج لـو فرـٟ دـوًٚ دـجًٍ فـٟ  ٚث٩ٌّفع ِّج ّذك ىوٌٖ أ
٤ٚٔٗ ٚفوٖ ثٌـيٞ ٠ْـضط١ع صقو٠ـو ، دٛٙفٗ ِٕضؼ ثٌنطجح، ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز

ٚلـو ةلـجَ ثٌـوًُ ثٌعٌدـٟ عِّٛـج ٚثٌذ٩غـٟ دٖـىً ، ثٌو٨٨س ِٚمجٙـو٘ج
ٗ عٍٝ ث٨عضـوثه دّؾّـٛ  ثٌعٕجٙـٌ ثٌّْـجّ٘ز فـٟ صٖـى١ً مجٗ ِٓ دوث٠جص

ِٚــج ٠ٕذغــٟ أْ ٠ىــْٛ ع١ٍــٗ ِــٓ عٍــُ دــأفٛثي ، ثٌو٨ٌــز دّــج ف١ٙــج ثٌّــضىٍُ
ًّ ، ٚهًث٠ز دألوثً ثٌْجِع١ٓ ِٕٚجٌٍُٙ دق١ـظ ٠نجٟـخ، ثٌنطجح ثٌّنضٍفز وـ
أٔٙـُ ، ِٚٓ أفْٓ ِج ٠ٌصذ٠ دـجٌّضىٍُ ِـٓ لـ١ُ صوث١ٌٚـز( 3)ّجِع دّج ٠ٕجّذٗ.+

( 4)ٚعٌفــٛث ثٌّـضىٍُ دأّٔـٗ ة٘ـٛ فجعـً ثٌىــ٩َ.+، ٚدـ١ٓ ثٌىٍّـجص١ِٟـَٚث د١ٕـٗ 

٨ٚ ، ٚ٘ٛ صع٠ٌ  صوثٌٟٚ ٌِصذ٠ دجٔؾجٍٖ ثٌفعً ثٌى٩ِـٟ فم١مـز فـٟ ثٌٛثلـع
 .   ٠عّو ِضىٍّج إ٨ّ ديٌه

٨ٚ فٌق د١ٓ ِج ى٘ـخ إ١ٌـٗ أّٚـضٓ فـٟ دوث٠ـز صأ١ّْـٗ ٌٕر٠ٌـز أفعـجي 
ٚدـ١ٓ ِـج ى٘ـخ ، ٠ز+دجفضٌثٝٗ لّْج ؽو٠وث ّّجٖ ةث٤فعجي ث٦ٔؾجٍ، ثٌى٩َ

: ةثٌى٩َ ١ٌِ ١ٕتج أوغـٌ ِـٓ  ٠مٛي، إ١ٌٗ ثدٓ ًٕو ف١ٓ ًد٠ ثٌى٩َ دجٌفعً
أٚ ، أْ ٠فعــً ثٌّــضىٍُ فعــ٩ ٠ــوّي دــٗ ثٌّنجٟــخ عٍــٝ ثٌعٍــُ ثٌــيٞ فــٟ ٔفْــٗ

ٚىٌـه فعـً ، ١ٚ٠ٌ ثٌّنجٟخ دق١ظ ٠ٕىٖ  ٌـٗ ىٌـه ثٌعٍـُ ثٌـيٞ فـٟ ٔفْـٗ
 (  5)ِٓ ؽٍّز أفعجي ثٌفجعً.+

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 422ٗ، 4117، ٌذٕجْ، د١ٌٚس، 7ٟ، هثً ثٌىضخ ثٌع١ٍّز، ِقّو عٍٟ د١ْٞٛ

ــوْٚ (1)  ــٓ مٍ ــوْٚ، ثد ــٓ مٍ ٚس، 7ٟ، هثً ثٌفىـٌـ ٌٍطذجعــز ٚثٌٕٖـٌـ، ِموِــز ثد ـٌـ ــجْ، د١ ، 4113، ٌذٕ
ٗ512 .  

   . 21ٗ، 4111، د١ٌٚس، 7ٟ، جْ ٔجٌِْٕٚىضذز ٌذٕ، وضجدجس ثٌضع٠ٌفجس، ث٠ٌٌٖ  ثٌؾٌؽجٟٔ (2) 
   . 703ٗ، فٟ ثٌٍْج١ٔجس ثٌضوث١ٌٚز، م١ٍفز دٛؽجهٞ (3) 
ثط ثٌعٌدـٟ فـٟ هثً ث٢فـجق  : صـ، ثٌفٌٚق فٟ ثٌٍغز، أدٛ ٩٘ي ثٌقْٓ ثٌعْىٌٞ (4)  ٌؾٕز إف١جء ثٌضٌـ

  . 41ٗ، 7331، ٌذٕجْ، د١ٌٚس، 2ٟ، ًِٕٖٛثس هثً ث٢فجق ثٌؾو٠ور، ثٌؾو٠ور
عذـو ثٌْـ٩َ ثٌّْو٠ــ  : ٔمـ٩ عـٓ، 55ٗ، ثٌىٖ  عٓ ِٕـج٘ؼ ث٤هٌـز فـٟ عمجةـو ثٌٍّـز، ثدٓ ًٕو (5) 

  . 421ٗ، 7320، 4ٟ، ثٌوثً ثٌعٌد١ز ٌٍىضجح، ثٌضفى١ٌ ثٌٍْجٟٔ فٟ ثٌقٞجًر ثٌعٌد١ز
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، أٞ دـجٌّضىٍُ ـ ثٌمٚـو فـٟ ثٌىـ٩َ ٚث٦دـ٩  ِّٚـج ٠ـٌصذ٠ دـٗ أ٠ٞـج ـ
ٚلــو وــجْ ٌــٗ ِىجٔــز دــجًٍر فــٟ ثٌــوًُ ثٌذ٩غــٟ ٚثٌــوًُ ثٌعٌدــٟ عِّٛــج 

٠ٚمـَٛ ع١ٍـٗ ، فضّٝ أّٔٗ أّجُ ع١ٍّز ثٌضٛثٙـً ٚث٦دـ٩ ، عٍٝ صعوه ِعج١ٔٗ
ّْ ثٌّىٍــُ ٌغ١ــٌٖ إّٔــج ٠قٚــً ِىٍّــج ٌــٗ دــأْ ٠مٚــوٖ  ص١١ّــَ ثٌّــضىٍُ ف١ٙــج ةإ

ٚأًثه ِٕـــٗ ، ِضـــٝ لٚــوٖ دـــجٌى٩َ، ْ آِــٌث ٌـــ٠ٚٗىـــٛ، دــجٌى٩َ هْٚ غ١ـــٌٖ
 ( 1) ..+ . ثٌّأًِٛ دٗ.

ّْ ثٌٍغــز فــٟ  ٚ٘ــٛ ِــج أوــّو ع١ٍــٗ ثدــٓ مٍــوْٚ فــ١ٓ لــجي : ةثعٍــُ أ
ٚصٍه ثٌعذجًر فعـً ٌْـجٟٔ ، ثٌّضعجًف ع١ٍٗ ٟ٘ عذجًر ثٌّضىٍُ ٟ٘ ِمٚٛهٖ

ٚ٘ـيث ِـٓ أفْـٓ صع٠ٌفـجس ثٌٍغـز ثٌضـٟ ( 2)ٔجٕب عٓ ثٌمٚو دئفـجهر ثٌىـ٩َ.+
، ج٨ّضنوثَ ٚث٤هثء ثٌفعٍٟ ٌٙج ِٓ ثٌّضى١ٍّٓ ثٌّذٕـٟ عٍـٝ إًثهصٙـًُدطضٙج د

، : ة٠ٚذمٝ ِـٓ ث٤ِـًٛ ثٌّىضٕفـز دجٌٛثلعـجس ثٌّقضجؽـز ٌٍو٨ٌـز ٠ٚمٛي أ٠ٞج
ٚ٘ـٛ ِقضـجػ إٌـٝ ، ِٚج ٠مض١ٞٗ فجي ثٌفعً، أفٛثي ثٌّضنجٟذ١ٓ أٚ ثٌفجع١ٍٓ

ٍــ  غج٠ــز ٤ٔـّـٗ ِــٓ صّــجَ ث٦فــجهر ـ ٚإىث فٚــٍش ٌٍّــضىٍُ فمــو د، ثٌو٨ٌــز ع١ٍــٗ
فعٍــٝ ثٌّــضىٍُ أْ ٠ىــْٛ عجًفــج دجٌٛثلعــجس ٚأفــٛثي ( 3)ث٦فــجهر فــٟ و٩ِــٗ.+

 .   ثٌى٩َ ٚظٌٚف ثٌضنجٟخ

: اإلْٗبء ٝاُقجو ٝٗظو٣خ  ـ ط ـ رلا٤ُٝخ اُقطبة ك٢ اُجالؿخ اُؼوث٤خ2
 :  أكؼبٍ اٌُالّ

ــي  ــز ِٕ ــع ثٌذ٩غــز ثٌمو٠ّ ــج١ُ٘ ِ ــٓ ثٌّف ــٌ ِ ــٟ وغ١ ــز ف ــٝ ثٌضوث١ٌٚ صض٩ل
ــج ث ــٝ ٚلضٕ ــٟ هًثّــضٙج ، ٌقــجٌٟأًّــطٛ فض ــز ف ــع ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ ٨ّــ١ّج ِ

فـجٌنذٌ ِـج ثفضّـً ، ٧ٌٖٔجء ٚثٌنذٌ فٟ دـجح ثٌّعـجٟٔ ٚع٩لضّٙـج دجٌنـجًػ
ــج ، ثٌٚــوق ٚثٌىــيح دــجٌٕرٌ إٌــٝ هًؽــز ِطجدمضــٗ ٌٍنــجًػ أٚ ِنجٌفضــٗ ِّ أ

ّْ ِوٌٌٛـٗ ٠ضقمـك ، ث٦ٖٔجء ف٩ ٠ٌصذ٠ ِفِٙٛٗ دجٌٚوق أٚ ثٌىيح ٠ٚض١ّـَ دـأ
ٍذـٟ ِٕـٗ ةِـج ٠ْـضوعٟ ِطٍٛدـج غ١ـٌ فجٙـً ٚلـش دّؾٌه ثٌٕطك دـٗ ٚثٌط

ــخ ثٌقجٙــً.+ ــج  ٍٟ ــٟ عٌٝــٙج ( 4)ثٌطٍــخ ٨ِضٕ ٚ٘ــٟ ثٌفىــٌر ٔفْــٙج ثٌض
ــز ــٟ ِذقــظ ث٤فعــجي ثٌى١ِ٩ ــٝ آًثء ثٌٛٝــع١١ٓ، أّٚــضٓ ف ــجً عٍ ــظ ع ، ف١

١َِٚ د١ٓ ٔٛع١ٓ ِٓ ث٤فعـجي ثٌضم٠ٌ٠ٌـز ٚث٦ٔؾج٠ٍـز ِـٓ ف١ـظ صقممٙـج فـٟ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 14ػ، ثٌّغٕٟ، ثٌمجٟٝ عذو ثٌؾذجً (1) 
  . 505ٗ، ثٌّموِز، ثدٓ مٍوْٚ (2) 
   . 520ـ 525ٗ ٗ ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (3) 
فّٓ (4)  ــٌـ ـــو ثٌ ـــو٠ٓ عذ ـــجْ، ثٌْـــ١ٟٟٛ ؽـــ٩ي ثٌ ـــجٟٔ ٚثٌذ١ ـــُ ثٌّع ـــٟ عٍ ـــجْ ف ه ٌؾّ ــٛـ ؿ عم ــٌـ ٕ ،

ْ، ٚدٙجِٖٗ/أفّو ثٌوًِٕٙٛٞ ر ٌٍطذجعـز ٚثٌٌٕٖـ ، ثٌٍخ ثٌّْٚٛ عٍٝ ثٌؾٌٛ٘ ثٌّىٕٛـ هثً ثٌفىٌـ
  . 22ٗ، هس، ٌذٕجْ، د١ٌٚس، هٟ، ٚثٌض٠ٍٛع
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: ةِــٓ ثٌّعٍــَٛ أْ ثٌفىــٌ  ضٛوــً. ٠مــٛي أفّــو ثٌّ ثٌنــجًػ ِٚٛلــ  ثٌّــضىٍُ
ثٌٍغٛٞ ثٌعٌدـٟ ثٌمـو٠ُ ٠ضٞـّٓ عٕجة١ـز ثٌن١ـٌ ٚث٦ٖٔـجء ثٌضـٟ صٖـذٗ إٌـٝ فـو 

)ثٌٛٙــ / ث٦ٔؾــجٍ( وّــج ٠ــوي عٍــٝ ىٌــه صع٠ٌــ   دع١ــو ثٌغٕجة١ــز ث٤ّٚــض١ٕ١ز
 (  1)ثٌموِجء ٌٍنذٌ ٚث٦ٖٔجء.+

 :  : اُجالؿخ اُغل٣لح ـ ك ـ اُجالؿخ ٝاُؾغبط2

فــٟ عٕــٛثْ أفــو ، 7325َر+ عــجَ ٌٚــو ِٚــطٍـ ةثٌذ٩غــز ثٌؾو٠ــو
+ صقـش Perelmanثٌىضخ ث١ٌٌٖٙر ثٌضٟ ٚٝعٙج ثٌّفىٌ ثٌذٌٛـٟٛٔ ةد٠ٌ١ٍّـجْ

٠ٚعضّــو ٘ــيث ثٌىضــجح عٍــٝ ، : ثٌذ٩غــز ثٌؾو٠ــور+ ثّــُ ةِمــجي فــٟ ثٌذٌ٘ــجْ
أٚ ثٌّقجؽــز ث٨ّـضو١ٌ٨ز دجعضذــجًٖ صقو٠ــوث ، ِقجٌٚـز إعــجهر صأّـ١ِ ثٌذٌ٘ــجْ
ِٚض١ّـــَر ٌوًثّـــز ثٌّٕطـــك  وضم١ٕـــز مجٙـــز، ِٕطم١ـــج دـــجٌّفَٙٛ ثٌٛثّـــع

ــٗ إٌــٝ دم١ــز ِؾــج٨س ، ثٌضٖــ٠ٌعٟ ٚثٌمٞــجةٟ عٍــٝ ٚؽــٗ ثٌضقو٠ــو ٚثِضوثهثص
ٌو٠ـٗ ٘ـٛ  Argumentationٚثٌٙـوف ِـٓ ٔر٠ٌـز ثٌذٌ٘ـجْ ، ثٌنطجح ثٌّعجٙـٌ

ةهًثّــز صم١ٕــجس ثٌنطــجح ثٌضــٟ صْــّـ دئعــجًر صأ١٠ــو ث٤ٕــنجٗ ٌٍفــٌٚٛ 
 (  2)ضٗ.+أٚ صع٠ََ ٘يث ثٌضأ١٠و عٍٝ صٕٛ  وغجف، ثٌضٟ صمّوَ ٌُٙ

ًٚه فــٟ ، ٌٚطجٌّــج ًدطــش ثٌذ٩غــز ثٌغٌد١ــز دــ١ٓ ثٌقؾــجػ ٚثٌذ٩غــز
: ةثٌقؾـــجػ ِٛؽـــٛه فـــٟ لٍـــخ ثٌّفٙـــَٛ ثٌمـــو٠ُ  لـــجُِٛ صق١ٍـــً ثٌنطـــجح

 (  3)ٌٍذ٩غز.+

 :   ٚلو فًٍ ِٖجي ١ِجً ع٩لز ثٌقؾجػ دجٌذ٩غز عٍٝ ِْض١٠ٛٓ

 .   ـ د١ٕز ثًٌٚٛ ثٌذ٩غ١ز

 .   ـ ثٌع٩لز ثٌذ٩غ١ز

ــز ث ــٝ ِْــضٜٛ د١ٕ ــزفعٍ ــٟ ثٌٚــًٛ ، ٌٚــًٛ ثٌذ٩غ١ ــجً ف ــٌٜ ١ِ ٨ ٠
ــز فقْــخ ــج ٍٚمٌف ــز ص١ّٕم ــج ، ثٌذ٩غ١ ــٟ ث٦لٕ ــً ٘ــٟ عٛثِــً صْــجُ٘ ف ، د

فجٌّؾــجٍ ِــغ٩ ة٠نٍــك ثٌّعٕــٝ ٠ٚٚــوَ وــً ِــٓ ٨ ٠ٖــجٌٟ ثٌّــضىٍُ ٚؽٙــز 
، فجٌٚــًٛر إىث ٚؽـوس فــٟ ٔـ٘ ِــج فٙـٟ صذعــظ عٍـٝ ثٌضْــججي، (4)ٔرـٌٖ.+

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 31ٗ، ِومً ٔرٌٞ، ثٌٍْج١ٔجس ثٌٛظ١ف١ز، أفّو ثٌّضٛوً (1) 
  . 31ٗ، د٩غز ثٌنطجح ٚعٍُ ثٌٕ٘، ٩ٙؿ فًٞ (2) 
ث١ُ٘ ّــ٩ِز : صـــ، ثٌنطجدــز، أًّــطٛ (3)  ٠ز، إدـٌـ ، 7353، ثٌمــجٌ٘ر، 4ٟ، ِىضذــز ث٤ٔؾٍـٛـ ثٌّٚـٌـ

ٗ25 .   
ِـٓ أ٘ـُ  ، )ثٌذ٩غـز ٚثٌقؾـجػ ِـٓ مـ٩ي ٔر٠ٌـز ثٌّْـجءٌز ٌّٖـجي ١ِـجً، ِقّو عٍٟ ثٌمجًٙـٟ (4) 

ًثس و١ٍــز ث٢هثح( ٛ إٌــٝ ٠ِٕٛــج ٘ــيثٔر٠ٌــجس ثٌقؾــجػ فــٟ ثٌضمج١ٌــو ثٌغٌد١ــز ِــٓ أًّــط ، / ِٕٖـٛـ
   . 335ٗ، هس، صِٛٔ، ؽجِعز ِٕٛدز
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 .   ٚصف١ٌْ ثٌّضٍمٟ ٠ّٖىً صْجج٨ آمٌ

ج عٍ ِّ فمـو ثّـضٛفٝ ١ِـجً ِـٓ ثٌنطجدـز ، ٝ ِْضٜٛ ثٌع٩لز ثٌنطجد١زأ
ِنضــ٨َ ، ٚثٌٍٛغــُٛ، ٚثٌذــجصُٛ، : ث٠٦ضــُٛ ث٤ًّــط١ز ثٌعٕجٙــٌ ثٌغ٩عــز

ِٚمّْج ثٌعٌٕٚ ثٌغجٌظ إٌٝ ّـؤثي ، ثٌع٠ٌٕٚٓ ث٤ٚي ٚثٌغجٟٔ فٟ ث٤م٩ق
. ٚصضؾٍــٝ ٌٕــج ٕ٘ــج ٙــٍز ثٌقؾــجػ دجٌذ٩غــز ث٤ًّــط١ز فــٟ صمْــ١ُ  ٚؽــٛثح

 :   ٝ أًدعز أٔٛث أًّطٛ ٌٍقؾز إٌ

: ٚ٘ٛ ةِؾّٛ  ثٌنٚجي ثٌّضٚـٍز دجٌنط١ـخ ٚثٌّؤه٠ـز  أ ـ ث٠٦ضُٛ
ــٟ ثٌؾّٙــًٛ.+ ــز ف ــٝ إفــ٩ي ثٌغم ــٟ ( 1)إٌ ــٌ ف ــأع١ٌ وذ١ ــخ ص ف٥مــ٩ق ثٌنط١

ــٌر دٖــىً  ّٞ ثٌّضٍمــٟ إى ةصٕضٙــٟ دــٗ إٌــٝ ث٦لٕــج  ف١ّٕــج صىــْٛ ثٌنطذــز ِق
 (  2)٥ّ٠ٚ ٔفِ ثٌنط١خ دجٌطّأ١ٕٔز.+، صذعظ عٍٝ ثٌغمز

: ٠ٚمٚـــو دـــٗ ةِـــج ٠ٕذغـــٟ أْ ٠غ١ـــٌٖ ثٌنط١ـــخ فـــٟ  صُٛح ـ ثٌذـــج
ثٌؾّٙـــًٛ ِـــٓ ثٌّٖـــجعٌ ٚث٤فجّـــ١ِ صقمـــك إلضٕجعـــٗ ٚصْـــ١ٍّٗ دّقضـــٜٛ 

ــز ِــٓ ( 3)ثٌنطــجح.+ ــز ف١ّٕــج صٙــ١ؼ ثٌنطجد ف ة٨ّــضعوثه ثٌْــجِع١ٓ أ١ّ٘
 (  4)ثٔفعج٨صُٙ.+

٠ٚعذّـــٌ عٕـــٗ ثٌٍغ٠ٛـــْٛ ، : ٚ٘ـــٛ ةثٌنطـــجح ٔفْـــٗ ػ ـ ثٌٍٛغـــُٛ
عخ ف١ٙج ث٤هثء ثٌٍغـٛٞ هًٚث فجّـّج فـٟ صقم١ـك ثٌّقوعْٛ دجٌٌّجٌز ثٌضٟ ٠ٍ

ّٛثء دؾّج١ٌز ثٌنطـجح أٚ دْـطٛر ثٌقؾـجػ ثٌعمٍـٟ أٚ دّٙـج ، ٘يٖ ث٨ّضّجٌز
 (  5)ِعج.+

: ٠ٚؤوو عٍـٝ أّٔـٗ ة٨ ٠ّىـٓ ث٦ص١ـجْ دج٤هٌـز  هـ ثٌضٛد١ه أٚ ثٌّٛثٝع
 (  6)ٚثٌذٌث١٘ٓ إ٨ّ إىث ٚلفٕج عٕو فوٚه ثٌّٛثٝع ثٌعجِز.+

ــو فرــٟ أ٠ٞــج ثٌقؾــجػ ــز ٌم ــز ِّٙ ــٟ ، دّىجٔ ــٗ ؽــيًٚ ٝــجًدز ف ٌٚ
ــج ىٌــه فــٟ دعــٜ ثٌضع٠ٌفــجس ثٌضــٟ أّــٕوس ، ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ــز ٠ٚضؾٍــٝ ٌٕ

ــجهٖ، ٌٍذ٩غــز ــيٞ ِف ــٗ ثٌؾــجفع ٚثٌ ــيٞ ٔمٍ ــجدٟ ثٌ : ةثٌذ٩غــز  وضع٠ٌــ  ثٌعض
( 7)ٚصٚــ٠ٌٛ ثٌذجٟــً فــٟ ٙــًٛر ثٌقــك.+، إظٙــجً ِــج غّــٜ ِــٓ ثٌقــك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 332ٗ، ثٌذ٩غز ٚثٌقؾجػ ِٓ م٩ي ٔر٠ٌز ثٌّْجءٌز ٌّٖجي ١ِجً، ِقّو عٍٟ ثٌمجًٟٙ (1) 
   . 25ٗ، إدٌث١ُ٘ ٩ِّز : صـ، ثٌنطجدز، أًّطٛ (2) 
  . 332ٗ، ّْجءٌز ٌّٖجي ١ِجًثٌذ٩غز ٚثٌقؾجػ ِٓ م٩ي ٔر٠ٌز ثٌ، ِقّو عٍٟ ثٌمجًٟٙ (3) 
   . 25ٗ، ثٌنطجدز، أًّطٛ (4) 
   . 332ٗ ، ثٌذ٩غز ٚثٌقؾجػ ِٓ م٩ي ٔر٠ٌز ثٌّْجءٌز ٌّٖجي ١ِجً، ِقّو عٍٟ ثٌمجًٟٙ (5) 
   . 13ٗ، ثٌنطجدز، أًّطٛ (6) 
  . 441ٗ، 7ػ، ثٌذ١جْ ٚثٌضذ١١ٓ، ثٌؾجفع (7) 
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َّ ثدـٓ ثٌّمفـع ف١ـٌٜ  فجٌذ٩غز إلٕج  ّٛثء وـجْ ِـج ٔٚـولٗ فمـجّ أٚ دـج٩ٟ . أ
ّْ ثٌذ٩غز ةثُّ ؽجِع ٌّعجْ صؾٌٞ فٟ ٚؽٖٛ وغ١ٌر فّٕٙج ِـج ٠ىـْٛ فـٟ ، أ

ِٕٚٙـج ِـج ، ِٕٚٙج ِـج ٠ىـْٛ ؽٛثدـج، ِٕٚٙج ِج ٠ىْٛ فٟ ث٨فضؾجػ، ثٌْىٛس
ِٕٚٙـج ، ِٕٚٙج ِج ٠ىـْٛ ّـؾعج ٚمطذـج، ِٕٚٙج ِج ٠ىْٛ ٕعٌث، ٠ىْٛ ثدضوثء

 (  1)ِج ٠ىْٛ ًّجةً.+

ٖــعٌ فــٟ ثٌٕمــو ثٌعٌدــٟ ثٌمــو٠ُ ٌِصذطــز دوًؽــز فمــو وجٔــش ؽّج١ٌــز ثٌ
ٚىثن ِج ثّضٕضؾٕجٖ ِٓ دعٜ ثٌقٛثهط ثٌضـٟ صٕجلٍضٙـج أِٙـجس ، إلٕج  ثٌْجِع
ــٗ ثٌٚــ٩ر ٚثٌْــ٩َ، ثٌىضــخ ثٌمو٠ّــز ، ِٕٚٙــج لٚــز وعــخ ًّٚــٛي هللا ع١ٍ

ٚوـيث لٚـز ، فغفٌ ٌٗ ٚوجْ لو أدجؿ هِـٗ، ف١ظ ثٌضِّ ثٌعفٛ دم١ٚور ثٌذٌهر
ـج عٌٝـش ٌٍٕذـٟ ع١ٍـٗ ثٌٚـ٩ر ١ٌٍٝ دٕش ثٌٌٕٞ ثدٓ ثٌقـ ّّ جًط ثدـٓ وٍـور ٌ

ثّـــضٛلفضٗ ٚؽـــيدش ًهثءٖ فضّـــٝ ثٔىٖـــ  ، ٚثٌْـــ٩َ ٚ٘ـــٛ ٠طـــٛف دجٌذ١ـــش
:  فمجي ثٌٌّٛي ٙـٍٝ هللا ع١ٍـٗ ّٚـٍُ، ٚأٖٔوصٗ أد١جصج دعو ِمضً أد١ٙج، ِٕىذٗ

ّٟ ( 2)ةٌٛ وٕش ٕعٌ٘ج ٘يث ِج لضٍضٗ.+ فمو ألٕع ثٌٖعٌ دؾّج١ٌضـٗ ّٚـقٌٖ ثٌٕذـ
 .   َ عٍٝ ثٌعفٛ عٓ ثٌىغ١ٌ ِّٓ أؽجٍ ف١ُٙ ثٌمضًع١ٍٗ ث٩ٌٚر ٚث٩ٌْ

ٚلو صًٛٙ ٙـجدٌ ثٌقذجٕـز فـٟ ِعـٌٛ فو٠غـٗ عـٓ ٙـٍز ثٌقؾـجػ 
ّْ ثٌقؾجػ ة١ٌِ عٍّج/ فٕج ٠ـٛثٍٞ ثٌذ٩غـز دـً ٘ـٛ صٌّـجٔز ، دجٌذ٩غز إٌٝ أ

ُّ ثلضٌثٝٙج ِٓ ثٌذ٩غز )ِٚـٓ غ١ٌ٘ـج وـجٌّٕطك  ِٓ ث٤ّج١ٌخ ٚث٤هٚثس ٠ض
ــز( ــز ثٌعجه٠ ــٓ ثٌ، ٚثٌٍغ ــيٌه فّ ــع ٌٚ ــوِجػ ثٌقؾــجػ ِ ١ْــ١ٌ ثٌقــو٠ظ عــٓ ثٔ

ــج وــجْ ِؾــجي ثٌقؾــجػ ٘ــٛ ثٌّقضّــً ، ثٌذ٩غــز فــٟ وغ١ــٌ ِــٓ ث٤ّــج١ٌخ ّّ ٌٚ
فمو وجْ ِٓ ٍِٚقز ثٌنطـجح ٌقؾـجؽٟ أْ ٠مـٛٞ ، ٚغ١ٌ ثٌّؤوو ٚثٌّضٛلع

ــز ٚثٌذ١ج١ٔــز ثٌضــٟ صرٙــٌ ثٌّعٕــٝ  ٌٟفــٗ دج٨عضّــجه عٍــٝ ث٤ّــج١ٌخ ثٌذ٩غ١
 (  3)دط٠ٌمز أؽٍٝ ٚأٚلع فٟ ثٌٕفِ.+

 :  رٔخاُقب

ٔؤوـو ، ٚفٟ مضجَ ٘يٖ ثٌّوثمٍز ِٚٓ مـ٩ي ثٌعٕجٙـٌ ثٌّضطـٌق إ١ٌٙـج
ـــز ـــ١ٓ ثٌّعـــجٌؾض١ٓ ثٌذ٩غ١ـــز ٚثٌضوث١ٌٚ ـــز ٚع١مـــز د ّْ ٕ٘ـــجن ع٩ل فى٩ّ٘ـــج ، أ

ص١ٌِجْ إٌٝ ثٌٕرٌ فـٟ أفـٛثي ثٌّضنـجٟذ١ٓ أعٕـجء ثٌقـو٠ظ ٝـّٓ ثٌضٌّـ١ّز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 770ٗ، ثٌّٚوً ٔفْٗ (1) 
   . 22ٗ، 7ػ، ٌضذ١١ٓثٌذ١جْ ٚث، ثٌؾجمع (2) 
ٗ، ثٌضوث١ٌٚــز ٚثٌقؾــجػ، ٙــجدٌ ثٌقذجٕــز (3)  ، 7ٟ، ٙــفقجس ٌٍوًثّــجس ٚثٌٕٖـٌـ، ِــوثمً ٚٔٚـٛـ

   . 51ٗ ، 4112، ٠ًّٛج
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ــ١ٓ ثٌٌّّــً ٚثٌّضٍمــٟ ثٌضــٟ فٌٙــش ثٌذ٩غــز فــٟ ، ثٌضٛثٙــ١ٍز ــز د فجٌع٩ل
ــش دجٌْــ١جلجس إ ــٟ ع١ٕ ــز ثٌض ــً ثٌضوث١ٌٚ ــٟ فم ــج ف ــو ٚؽــوس ٠ٌٟمٙ ــج ل دٌثٍ٘

ــز ٚأٟــٌثف ثٌّٛلــ  ثٌضٛثٙــٍٟ ــٟ ، ثٌّنضٍف ــٗ فــو٠غج ف ــيٞ ٔؾــو ٌ ث٤ِــٌ ثٌ
 .   ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ز دّج ٠عٌف دّطجدمز ثٌى٩َ ٌّمضٞٝ ثٌقجي

ِٚـــج وجٔـــش ثٌضوث١ٌٚـــز إ٨ّ أّٔٛىؽـــج هث٨ عٍـــٝ ثّـــضٌّث٠ًز ثٌّعجٌؾـــز 
صقـش ، ٌٍٕ٘ ث٤هدٟ ٚصق١ٍٍٗ ٚفك أّْـٙج ِٚذجهةٙـجثٌذ٩غ١ز فٟ ثفضٞجٔٙج 

ِّـج ٠ٕفـٟ عٕٙـج ٙـفز ثٌؾّـٛه ٚدـً ثٌـَٚثي ، ٌٛثء ثٌّٕج٘ؼ ثٌٕمو٠ـز ثٌقوثع١ـز
 .   ثٌضٟ دجس ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌوث١ًّٓ ٠ٍقْٛ ع١ٍٙج
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 ، ٔر٠ٌز ثٌٕرُ عٕو عذو ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ

  . ِٚفج١ُ٘ ثٌذ١ٕز فٟ ث٨ٙط٩ؿ ثٌٕموٞ ثٌذ١ٕٛٞ

 ك١أ . ٤ٍٔخ اُٜب

:ـ ٓلّٜٞ اُ٘ظْ ػ٘ل ػجل اُوبٛو اُغوعب٢ٗ 1

٘ــ( 217)س صعو ٔر٠ٌز ثٌـٕرُ ثٌضـٟ ؽـجء دٙـج عذـو ثٌمـجٌ٘ ثٌؾٌؽـجٟٔ
ــو  ــٝ ٠ ــٝ عٍ ــًٛس ِعجٌّــٗ ث٤ٌٚ ــٟ صذٍ ــجٟٔ ثٌض ــوثْ ثٌقــوط ثٌذ١ ثّــضىّج٨ ١ٌّ

)ثٌذ١ـــجْ ٚثٌضذ١ـــ١ٓ(   ِـــع ث٨مـــض٩ف فـــٟ  ٘ــــ( فـــٟ وضجدـــ455ٗ)س ثٌؾـــجفع
ّضطجعش ٘ـيٖ ثٌٕر٠ٌـز أْ صّضٍـه ِمِٛـجس . ٚلو ث ثٌّٕطٍمجس ٚث٦ؽٌثءثس

. ٌٚمـو صعـوهس  ٚعٍـُ ثٌٕقـٛ، عٕوِج ٍثٚؽش دـ١ٓ عٍـُ ثٌذ٩غـز، ثّضٌّثً٘ج
ٚفـك ثٌّٛثلـ  ثٌٕمو٠ـز ثٌّذغٛعـز ، ِفج١ُ٘ ثٌـٕرُ عٕـو عذـو ثٌمـجٌ٘ ثٌؾٌؽـجٟٔ

. ٚصذٍـٛس فىـٌر ثٌـٕرُ ٌـوٜ ثٌؾٌؽـجٟٔ  )ه٨ةًـ ث٦عؾـجٍ( د١ٓ فٕج٠ـج وضجدـٗ
. ففـٟ ثٌٛلـش ثٌـيٞ لـجي ف١ـٗ ثٌـذعٜ  ٌمٌآٟٔف١ٓ دقظ فٟ ِىجِٓ ث٦ؽجٍ ث

ٚأًؽــع ف٠ٌــك ، ٚإٔــجً ثٌــذعٜ ث٢مــٌ إٌــٝ ثٌّعــجٟٔ، دــأْ ثٌْــٌ فــٟ ثٌٍفــع
ًأٜ ثٌؾٌؽجٟٔ دأْ د١جْ ثٌمـٌآْ ٨ ٠عـٛه ، عجٌظ ث٦عؾجٍ إٌٝ ِذوإ ثٌٌٚفز

. ِٚـٓ ٕ٘ـج  ٚإّٔـج ٠ىّـٓ ث٤ِـٌ فـٟ ٠ٌٟمـز ٔرّـٗ، ٌٛثفور ِٓ صٍه ث٤ٚؽـٗ
ُُ إ٨ أْ :  ١مــٛيف، ثٔطٍــك فــٟ ٕــٌؿ صٚــًٖٛ ٌٍــٕرُ ةٚثعٍــُ أْ ٌــ١ِ ثٌــٕر

ــٛ ُُ ثٌّٕق ــ ــيٞ ٠مضٞــ١ٗ عٍ ــه ثٌٛٝــع ثٌ ــٗ ، صٞــع و٩ِ ــٝ لٛث١ٕٔ ًَ عٍ ــ ٚصعّ
َِٙؾـْش  فـ٩ ص٠ََـَ  عٕٙـج، ٚأٌُِٙٛٗ ََ ، ٚصعٌَف ِٕجَ٘ؾُٗ ثٌضٟ ُٔ ّـٛ ٌُّ ٚصقفَـعُ ثٌ

ــّْش ٌــه ٍّ ًُ ً  دٖــٟء ِٕٙــج، ثٌضــٟ  ــ ِٗ  فــ٩ صُِن ــ ُُ ٕــ١تًج ٠ذضَغ١ ــ ــج ٨ ٔعٍ . ٚىٌــه أٔ 
 ُُ ًِّ دجٍح ٚفٌٚلٗ.+ ثٌٕ جِظ ِٖ و ٌَ فٟ ٚؽٛ ْْ ٠ٕر  (  1)دٕرّٗ غ١ٌ أ

فٕٙجن إٌٙثً عٍٝ ًٌٝٚر صذٕـٟ عٍـُ ثٌٕقـٛ ثٌـيٞ ٘ـٛ عذـجًر عـٓ 
لـٛث١ٔٓ صعّـً عٍــٝ صٕرـ١ُ ثٌىــ٩َ عٍـٝ ثٌٚـًٛر ثٌضــٟ صمذـً دٙــج ثٌٍغـز ثٌضــٟ 

ٚلٛثعـو صٞـذطٗ ٘ـٛ ، . ٚعو ثٌٕرُ دّج ٌٗ ِـٓ آ١ٌـجس صّضٍه مج١ٙز ؽّع١ز
ــذ١ً . فـــ ْثٌّٛــ١ٍز ٌضٖــى١ً ثٌذ١ــج  ْ فٍْــُش دٛثِؽــٍو ٕــ١تًج ٠ٌؽــُع ، ة٘ــيث ٘ــٛ ثٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؽجِعز ث١ٌٍّْز . 

، 4ٟ، هثً ثٌىضــجح ثٌعٌدــٟ، ِقّــو ثٌضُْٕؾــٟ : صقم١ــك، ه٨ةــً ث٦عؾــجٍ : عذــو ثٌمــجٌ٘ ثٌؾٌؽــجٟٔ (1) 

  . 11ٗ، د١ٌٚس، 7331
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ًُ صقـش ، ٚمطـؤُٖ إْ وـجْ مطـأً إٌـٝ ثٌـٕ رُ، ٙـٛثدُٗ إْ وـجْ ٙـٛثدًج ٠ٚـوم
ــٗ ِٛٝــُعُٗ ، ٘ــيث ث٨ّــُ ــ١َخ د ــو أُٙ ِٛ ل ــجٟٔ ثٌٕقــ ــٝ ِــٓ ِع ، إ٨ ٚ٘ــٛ ِعًٕ

ٗ َُٚٝع فـٟ فمِـّ ًَ دنـ٩ف ٘ـيٖ ثٌّعجٍِـز، ٚ ـ ِِ ، فأ٠ٍُـً عـٓ ِٛٝـعٗ، أٚ ُعٛ
ًَ ف ِّ ٍُ أٚ ، ٟ غ١ٌ ِج ٠ٕذغٟ ٌٗٚثّضُع ز ٔرـ ـَ  دٚـق  ِٙ ُٚ ج لـو  ًِ ف٩ صٌٜ و٩
ًٍ ف١ـٗ، فْجهٖ ِٙ  د٠َّ ٍز ٚفٞـ ُٚ زِ ، أٚ  ، إ٨ ٚأٔـش صؾـو ٌِؽـع صٍـه ثٌٚـق 

ًِ إٌــٝ ِعــجٟٔ ثٌٕ قــٛ ٚأفىجِــٗ، ٚصٍــه ث٠ٌَّ ــز، ٚىٌــه ثٌفْــجهِ  ، ٚىٌــه ثٌفٞــ
ًٍ ِــٓ أٙــٌٛٗ ــوُمً فــٟ أٙــ ــُٗ ٠َ ــٗ.+، ٚٚؽوصَ ــجح ِــٓ أدٛثد ــً دذ  . (1)٠ٚضٚ 

.  ٚ٘ـيث ِـٓ ٕـأٔٗ ث٨ًصمـجء دجٌّعـجٟٔ، فج٠ٌَّز فٟ فْٓ ثٌضأ١ٌ  ٚثٌضٌو١ـخ
ــٗ  ــيٞ صطــٌح ٌ ــٛ  ٌِثصــخ ثٌقْــٓ ٚثٌؾّــجي ثٌ ــٝ دٍ ــه ٘ــٛ ثٌْــذ١ً إٌ ٚىٌ

ــفٖٛ .  ٠ٚعٍــك دج٤فتــور، ثٌــٕفِ َٙ ةٚإى لــو عٌفــَش ىٌــه فجعّــْو إٌــٝ ِــج صٛث
ـــٗ دجٌفٞـــً، دجٌُقْـــٓ ـــٕ رُ، ٚصٖـــج٘وٚث ٌ ـــٖٛ وـــيٌه ِـــٓ أؽـــً ثٌ ـــُ ؽعٍ ، ع
ج ًٙ ـعٌ ِـٓ ِعًٕـٝ  مٚٛ ِّٖ ٌُ أٚ غ١ـٌ ثٌ ِّٖع ُٓ ٌٗ ثٌ ج ٨ ٠ُْضقْ  ّ هْٚ غ١ٌٖ ِ

 ٍِ ـج ٨ ٠ـومً ، ٌط١ٍ  أٚ فىّز أٚ أهٍح أٚ ثّضعجًر أٚ صؾ١ٕ  ّ أٚ غ١ٌ ىٌـه ِ
ٍٗ فٟ ثٌٕ رُ  ِ ٌْ ، . ٚصأ فـئىث ًأ٠ضـه لـو ثًصقـَش ٚث٘ضـٍََس ٚثّضقْـَٕش فـجٔرُ

ُ  وجٔش؟ ْ  فئ ٚعٕو ِـجىث ظٙـٌس؟ إٌٝ فٌوجس ث٠ً٤َِق١ ز ِ ّٔـه صـٌٜ ع١جًٔـج أ
ٚأِغٍـز ىٌـه ِـج أًٚهٖ ثٌؾٌؽـجٟٔ ِـٓ أد١ـجس  . (2)ثٌيٞ لٍُش ٌه وّـج لٍـش.+

إى أْ ِٛثٟٓ ث٦دوث  صىّٓ فٟ فْـٓ صٛظ١ـ  ثٌضمـو٠ُ ، ٌٍذقضٌٞ فٟ ثٌّوؿ
ٚصىٌثً دعٜ ث٤فٌف ِّج لـو ٠َ٠ـو ثٌّعٕـٝ ، ثٌعط ، ٚثعضّجه، ٚثٌضأم١ٌ

 :   . ٠مٛي ثٌذقضٌٞ ٌطفج ٚثّضقْجٔج فٟ ث٤ٔفِ

 فّج إْ ًأ٠ٕج ٌِفضـٍ ٠ٌٝذج   ةدٍٛٔج ٌٝثةَخ ِٓ لو ٌٜٔ

َٛ ثٌٌُّء أدوْس ٌٗ ثٌقجهعج ج ١ٕٚىجً ًٚأ٠جً    ٘ ًِ ُس عَ
 ١ٍٙذج

ُّْؤُهٍه  ١ٙذج  صٕمًّ فٟ ُمٍمَٟ  َِ ٝ ٚدأّجً  ٌُِؽ   ّّجفج 

ْ ١ِ  إْ ؽتضَُٗ ٙجًمج  ْْ ؽتضَٗ ِْضغ١ذج  فىجٌ ٌِ إ  ٚوجٌذق

ٚٚؽــوس ٌٙــج ث٘ضــَثٍث فــٟ  ،َٚوغــٌس عٕــون، فــئىث ًأ٠ضٙــج لــو ًثلضــه
ـذخ، ٔفْه  ْ ٚثّـضم٘ فـٟ ثٌٕرـٌ  فئّٔـه صعٍـُ ٝـًٌٚرً ، فُعو فجٔرٌ فـٟ ثٌ

ٌّف ّٚٔىـــٌ، أْ ٌـــ١ِ إ٨ّ أّٔـــٗ لـــو َ ٚأّمـــٌ ٌَ ، ٚعـــ ٚأعـــجه ، ٚفـــيف ٚأٝـــّ
ً ٌّ ، ٚصّٛمٝ عٍٝ ثٌؾٍّز ٚؽٙج ِـٓ ثٌٛؽـٖٛ ثٌضـٟ ٠مضٞـ١ٙج عٍـُ ثٌّٕقـٛ، ٚو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12ٗ، ٔفْٗثٌٌّؽع  (1) 
  . 13ٗ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ : عذو ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ (2) 
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ــٗ ــه وٍّ ــٟ ىٌ ــ  ِٛٝــع ٙــٛثدٗ، فأٙــجح ف ُّ ٌطُ ــ ــ، ع ــأصًٝ ٠ٛؽــخ ٚأص ِ ٝ
َي ٕٟء ٠ٌٚله ِٕٙج لٌٛٗ ثٌف١ٍٞز ّٚ ّْ أ : ة٘ٛ ثٌٌّء أدوس ٌـٗ  . أف٩ صٌٜ أ

ـؤهٍه+ دضٕى١ـٌ ثٌْـؤهه عُ لٌٛٗ، ثٌقجهعجس+ ُّ ٚثٝـجفز ، : ةصٕمـً فـٟ ُمٍُمَـٟ 
ٚعطفٗ دجٌفـجء ِـع فيفـٗ ثٌّذضـوأَ ٤ْ ، : ةفىج١ٌْ + . عُ لٌٛٗ ثٌنٍم١ٓ إ١ٌٗ
ــــٗ. عــــُ ص : ٨ ِقجٌــــزَ فٙــــٛ وجٌْــــ١  ثٌّعٕــــٝ :  ى٠ٌــــٌٖ ثٌىــــجف فــــٟ لٌٛ

ًِّ ٚثفـو ِـٓ ثٌضٖـذ١ٙ١ٓ ٕـٌٟج ؽٛثدـٗ ف١ـٗ، ةٚوجٌذقٌ+ .  عُ أْ لٌْ إٌٝ و
ًّ ٚثفـو ِـٓ ثٌٖـ١ٌٟٓ فـج٨ عٍـٝ ِغـجي ِـج أمـٌػ ِـٓ  عُ أْ أمٌػ ِـٓ وـ

. ٨ صـٌٜ فْـٕج  ٚىٌه لٌٛٗ ةٙـجًمج+ ٕ٘ـجن ٚةِْـضغ١ذج+ ٘جٕ٘ـج، ث٢مٌ
، ٟ فىــُ ِــج عــوهسأٚ ِــج ٘ــٛ فــ، صْٕــذُٗ إٌــٝ ثٌــّٕرُ ٌــ١ِ ّــذذُٗ ِــج عــَوهسُ 

   . (1)فجعٌف ىٌه.+

ٚإىث عٌفٕج أْ ثٌٕرُ ِوثًٖ فْٓ ثٌضـأ١ٌ  دـ١ٓ ثٌىٍّـجس ٚفـك لـٛث١ٔٓ 
ــ٩َ، ثٌٕقــٛ ــج ثٌى ــٓ أؽٍٙ ــٟ ٠ٛٝــع ِ ــز فــٟ ، ٚث٤غــٌثٛ ثٌض ــْٛ ث٠ٌَّ صى

ٚإى لــو عٌفــَش أْ  ثٌّٛثلــع ثٌضــٟ صٛٝــع ف١ٙــج ثٌىٍّــز ًفمــز وٍّــز أمــٌٜ+
ٌِ ثٌــّٕرُ عٍــٝ ِعــجٟٔ ثٌٕقــٛ ًَ أِــ ــوث ٌٛؽــٖٛ ٚثٌفــٌٚق ثٌضــٟ ِــٓ ٚعٍــٝ ث، َِ

ّْ ثٌفٌَٚق ٚثٌٛؽٖٛ وغ١ٌرٌ ، ٕأٔٙج أْ صىْٛ ف١ٗ ١ٌِ ٌٙـج غج٠ـز صمـ  ، فجعٍُ أ
. عُ ثعٍُ أْ ١ٌْـش ث٠ٌَّـزُ دٛثؽذـز  ٚٔٙج٠ز ٨ صؾو ٌٙج ثٍه٠جًهث دعو٘ج، عٕو٘ج

ــٝ  ــظ ٘ــٟ عٍ ــٓ ف١ ــٟ أٔفْــٙج ِٚ ــج ف ــٓ صعــٌٛ دْــذخ ، ث٦ٟــ٩قٌٙ ٌٚى
عـُ دقْـخ ِٛلـع دعٞـٙج ِـٓ  ،ثٌّعجٟٔ ٚث٤غٌثٛ ثٌضٟ ٠ٛٝع ٌٙج ثٌى٩َ

ــع دعــٜ ٚثّــضعّجي، دعــٜ ــه  دعٞــٙج ِ ــ١ِ إىث ًثل ــٗ ٌ ــيث أٔ . صفْــ١ٌ ٘
ٚفـٟ ةه٘ـٌ+ ، : ةصٕمـً فـٟ مٍمـٟ ّـؤهه+ ثٌضٕى١ٌ فٟ ةّؤهه+ ِٓ لٌٛٗ

أدـــوث ٚفـــٟ وـــً  : ةفٍـــٛ إى ٔذـــج ه٘ـــٌ+ فئٔـــٗ ٠ؾـــخ أْ ٠ٌٚلـــه ِـــٓ لٌٛـــٗ
ــز إ٨ دقْــخ ثٌّٛٝــع . ٕــٟء. ــ١ِ ِــٓ فٞــً ٠َِٚ ــً ٌ ٚدقْــخ ، .. . د
َُّ ، ثٌــيٞ ص٠ٌــو ثٌّعٕــٝ ِٚــوثً ث٤ِــٌ ٕ٘ــج ٠ٚــذـ  . (2).+ٚثٌغــٌٛ ثٌــيٞ صــؤ

 :+ ٚفٟ ٘ـيث ٠مـٛي ثٌؾٌؽـجٟٔ، وج٤ٙذج  ثٌضٟ صعًّ دٙج ثًٌٚٛ ٚثٌٕمٛٓ
ـــًٛ  ٚإّٔـــج ّـــذ١ً ٘ـــيٖ ثٌّعـــجٟٔ ّـــذ١ً ث٤ٙـــذج  ّٚ ًُ ِٕٙـــج ثٌ ـــ َّ ـــٟ صُع ثٌض

 ُٓ ــٛ ــٟ عّــً ِٕٙــج  ٚثٌٕم ــو صٙــّوٜ ث٤ٙــذج  ثٌض ــه صــٌٜ ثٌٌؽــً ل . فىّــج أٔ
فٟ عٛدٗ ثٌـيٞ ْٔـؼ إٌـٝ ٝـٌح ِـٓ ثٌضن١ُّـٌ ٚثٌضـودٌُّ فـٟ  ثًٌٚٛر ٚثٌٕمٔ
ٚصٌص١ذــٗ ، ٚو١ف١ــز َِؽــٗ ٌٙــج، ِٚمجه٠ٌ٘ــج، ٚفــٟ ِٛثلعٙــج، أٔفــِ ث٤ٙــذج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 21ٗ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
  . 24ٗ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ : عذو ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ (2) 
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ٚٙـًٛصٗ ، فؾجء ِـٓ أؽـً ىٌـه أعؾـخَ ، إٌٝ ِج ٌُ ٠ضّٙو إ١ٌٗ ٙجفذٗ، إ٠ّج٘ج
ـــٟ صٛم١ّٙـــج ِعـــجٟٔ ثٌٕقـــٛ أغـــٌحَ  ، . وـــيٌه فـــجي ثٌٖـــجعٌ ٚثٌٖـــجعٌ ف

َِْقُٚٛي ثٌٕرُ.+ٚٚؽٛ٘ٗ ثٌضٟ عٍَّش أٔ   . (1)ٙج 

٠ٚىضّــً ثٌــٕرُ فــ١ٓ صىضّــً ثٌمطعــز وٍٙــج هْٚ صؾــَٞء أٚ صمط١ــع 
ز فـٟ ٔرّـٗ ٚثٌقْـٓ وـج٤ؽَثء  ةٚثعٍُ أْ ِٓ ثٌى٩َ ِـج أٔـش صـٌٜ ث٠ٌَّـ 

ــذ  صض٩فــك ِّٚ .  فضــٝ صىغــٌ فــٟ ثٌعــ١ٓ، ٠ٚــٕرُ دعٞــٙج إٌــٝ دعــٜ، ِــٓ ثٌ
ٌُ ٕــأْ ٙــجفذٗ ــ ــيٌه ٨ صُىذ ــش ٌ ــٗ دجٌقــيق ٚث، فأٔ ــضجى٠ّز٨ٚ صمٞــٟ ٌ ّ٤ ،

ّٕـــِز فضـــٝ صْـــضٛفٟ ثٌمطعـــز، ّٚـــعز ثٌـــّيً  ُّ ٚصـــأصٟ عٍـــٝ عـــور ، ٕٚـــور ثٌ
  . (2) أد١جس+

ٚصفـٕٓ ، وّج أْ ِوثً ث٤ٌِ ٠ٚذـ أ٠ٞج ِج ٠ٕٚعٗ ثٌذـجٟٔ ِـٓ إصمـجْ
ــز ٚث٤مــٌٜ ، ٠ٚٞــع وــً ٚثفــور ثٌّٛٝــع ث٩ٌةــك، فــ١ٓ ٠نضــجً دــ١ٓ ثٌٍذٕ
ـج ٘ــٛ ةٚثعٍــ . ٠ٚمـٛي فــٟ ىٌـه ف١ـأصٟ ثٌذٕـجء ِضْــمج ٌـ١ِ ف١ــٗ ٖٔـجٍ ّّ ِ ّْ ُ أ

َٜ ثٌٍُّْه فٟ صٛمٟ ثٌّعجٟٔ ثٌضٟ عٌفـش ، أًٙ فٟ أْ ٠وّق ثٌٕرٌ ُّ ٠ٚغ
٠ٖٚضو  ثًصذـجٟ عـجْ ِٕٙـج ، ٠ٚومً دعٞٙج فٟ دعٜ، أْ صضقو أؽَثء ثٌى٩َ

ٚأْ ، ٚأْ ٠قضجػ فٟ ثٌؾٍّز إٌٝ أْ صٞعٙج فٟ ثٌٕفِ ٚٝـعج ٚثفـوث، دأٚيَ 
فـجي ِـج ٠ٞـع د١ْـجًٖ ٠ىْٛ فجٌه ف١ٙج فجي ثٌذجٟٔ  ٠ٞع د١ّ١ٕٗ ٘جٕ٘ج فٟ 

ـــع ٠ٞـــعّٙج دعـــو  ٕ٘ـــجن . ٔعـــُ ٚفـــٟ فـــجي ِـــج ٠ذٚـــٌ ِىـــجْ عجٌـــظ ًٚثد
٠ـًٛه ثٌؾٌؽـجٟٔ ، ٚثّضىّج٨ ٠ٌَّز ثٌٕرُ ٌٚـ١ِ ٠َِـز ثٌٍفـع . (3) ث١ٌٚ٤ٓ+

ةٚثعٍــُ أْ ٘ـيث ـ :  ٠ٚمـٛي فــٟ ىٌــه، ِغـج٨ د١ــش ِــٓ ثٌٖـعٌ ٨دــٓ ثٌّعضــَ
فـٟ ثٌـٕرُ ـ  ٚدـ١ٓ أْ صىـْٛ، أعٕـٟ ثٌفـٌق دـ١ٓ أْ صىـْٛ ث٠ٌَّّـز فـٟ ثٌٍفـع

ُِْضقْٕج لو أمطأ دج٨ّضقْجْ ِٛٝـَعٗ ًُ ، دجح ٠ىغٌ ف١ٗ ثٌغ٠ٍ صٌٜ  ف١ٕقـ
لـو ، ٨ٚ صـَثي صـٌٜ ثٌٖـذٙزَ لـو همٍـش ع١ٍـه فـٟ ثٌىـ٩َ، ثٌٍفع ِج ٌـ١ِ ٌـٗ

ٗ ٌٍ فـع ِٕـٗ هْٚ ثٌـٕرُ، فْٓ ِٓ ٌفرٗ ٚٔرّٗ .  فرٕٕش أْ فْٕٗ ىٌـه وٍـ 
 :   ِغجي ىٌه أْ صٕرٌ إٌٝ لٛي ثدٓ ثٌّعضَ

ُ   ٝ إٕفجق ع١ٕٟ ِٓ ثٌعوث ٚإّٟٔ عٍ ـُ ِّٕٟ ٔرٌرٌ ع َّ ٌَضَؾ
 أٌُٟقُ 

ــ٩ٚرَ  ّْ ٘ــيٖ ثٌطُ ــٌٜ أ ٌَ ، فض ــج ٘ــٛ ٤ْ ؽعــً ثٌٕرــ ــٌَف إّٔ ٚ٘ــيث ثٌرَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ثٌٚفقز ٔفْٙج، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
   . 23ٗ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
  . 21ٗ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ : عذو ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ (3) 
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ـُ ١ٌِٚ ٘ٛ ٌيٌه فضـٝ همـً ، : ةٚإٔـٟ+ دً ٤ْ لجي فـٟ أٚي ثٌذ١ـش، ٠ؾّ
+ ث٩ٌَ فٟ لٌٛـٗ ـُ َّ ْْ لـجي : ةِٕـٟ+ . عـُ لٌٛـٗ : ةٌَـضؾ : ةٔرـٌر+  . عـُ ٤

. ٌٍٚط١فـز  : ةعـُ أُٟـٌق . عـُ ٌّىـجْ ةعـُ+ فـٟ لٌٛـٗ ثٌٕرٌ ِغ٩:  ٌُٚ ٠مً
ٚ٘ــٟ ثعضٌثٝــُٗ دــ١ٓ ثّــُ إْ ٚمذٌ٘ــج ، أمــٌٜ ٔٚــٌس ٘ــيٖ ثٌٍطــجة َ 

  . (1): ةعٍٝ ثٕفجق ع١ٕٟ ِٓ ثٌعوث+.+ دمٌٛٗ

  : ـ ٓلّٜٞ اُج٤٘خ 2

ـــــُ ٠ْـــــضعًّ ـــــٗ  ( وٍّـــــزSaussure)هٚ ّّٛـــــ١ٌ ٌ ـــــز( فـــــٟ وضجد )د١ٕ
ـــجَة ـــُ ثٌٍغـــز ثٌع ـــٟ عٍ ـــً + ِقجٝـــٌثس ف ـــزد )ْٔـــك  وـــجْ ٠ْـــضعًّ وٍّ

Système) ٜ١ِٖجي فٛوٛ . ًٚف(Michel Foucault ٗأْ ٠ىْٛ د٠ٛ١ٕـج  دـً إٔـ )
)ؽٛٔجعـجْ  . ٚإٔـجً )ثٌىٍّجس ٚث٤ٕـ١جء( دىجٍِـٗ فيف ٘يٖ ثٌىٍّز ِٓ وضجدٗ

)ثٌذ٠ٛ١ٕــز(  ( فــٟ ٚثفــور ِــٓ ِقجٝــٌثصٗ إٌــٝ أْ وٍّــزJonathan Cullerو١ٍــٌ
ٛعـــز ِـــٓ ثٌعٍـــَٛ ِٕـــي فمـــوس ؽـــوٚث٘ج دعـــو أْ ٙـــجًس صٖـــ١ٌ إٌـــٝ ِؾّ

   . (2)( Le Structuralisme)ثٌذ٠ٛ١ٕز  ( فٟ وضجدJean Piagetٗ)ؽْٛ د١جؽٟ ٚؽو

ـــجْ ـــٟ ، ( ثٌٍْـــجGeorges Mouninٟٔ) ٠ٚعـــٌف ؽـــًٛػ ِٛٔ ـــز ف ثٌذ١ٕ
: ثٌذ١ٕــز ثٌٍْــج١ٔز ٘ــٟ فىــٌر  ( دمٌٛــDictionnaire de la linguistiqueٗ) ِعؾّــٗ

ىز ع٩لـجس ثٌضمجدـً ثٌّض١ّـَر ِؾٌهر ٨ صٞذ٠ ثٌٛلجةع ثٌٍْج١ٔز إ٨ عذـٌ ٕـذ
ٚ٘ـٟ ٚظ١فـز ، د١ٓ ثٌعٕجٌٙ ثٌضٟ صّْـ ٌٍغز دّّجًّز ٚظ١فضٙـج ثٌؾ٠ٌ٘ٛـز

ــز (3) ثٌضٛثٙــً ــٓ ثٌفعــً Structure) . ٚوٍّ ــضمز ِ ــز ِٖ ــجس ث٤ؽٕذ١ ــٟ ثٌٍغ ( ف
)فـٟ  . ٚفـ١ٓ صىـْٛ ٌٍٖـٟء د١ٕـز : ٠ذٕـٟ أٚ ٠ٖـ١و ( دّعٕـStruereٝ) ث٩ٌص١ٕٟ

أٚ عـو٠ُ ، ٔـٗ ٌـ١ِ دٖـٟء غ١ـٌ ِٕـضرُثٌٍغجس ث٤ًٚد١ز(   فـئْ ِعٕـٝ ٘ـيث أ
ـــضرُ، (Amorpheثٌٖـــىً ) ـــً ٘ـــٛ ِٛٝـــٛ  ِٕ ـــٗ ٙـــًٛصٗ ثٌنجٙـــز، د ٌ ،

   . (4).  ٚٚفوصٗ ثٌيثص١ز

ٌٛؽـؤج أْ ثٌذ١ٕـز ٘ـٟ ، ٌٚٛ إٔٔـج مٌؽٕـج ِـٓ هثةـٌر ثٌرـٛثٌ٘ ثٌٍغ٠ٛـز
ٔرجَ ِٓ ثٌع٩لجس ثٌغجدضز ثٌىجِٕز مٍ  دعٜ ثٌضغ١ٌثس ٌٚعـً ٘ـيث ِـج فـوث 

 . (5) ٛي دـــأْ وـــً عٍـــُ ٠ٕذغـــٟ أْ ٠ىـــْٛ د٠ٛ١ٕـــجدـــذعٜ ثٌذـــجفغ١ٓ إٌـــٝ ثٌمـــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 37ٗ، ٗثٌٌّؽع ٔفْ (1) 
   . 21ـ  33ٗ . 7331 . ثٌٌّوَ ثٌغمجفٟ ثٌعٌدٟ . ِعٌفز ث٢مٌ : عذو هللا إدٌث١ُ٘ ٚآمٌْٚ (2) 

 (3) Georges Mounin : Dictionnaire de la linguistique , Universitaires de 

france,1974, P307. 
 43ٗ . ٌِٚ ِىضذز . أٚ أٝٛثء عٍٝ ثٌذ٠ٛ١ٕز . ِٖىٍز ثٌذ١ٕز : ٍو٠ٌج إدٌث١ُ٘ (4) 
   . 31ٗ . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (5) 
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٠ٚض١َّ ث٨ّضنوثَ ثٌمـو٠ُ ٌىٍّـز د١ٕـز فـٟ ثٌٍغـجس ث٤ًٚد١ـز دجٌٛٝـٛؿ فمـو ة
عــُ ِــج ٌذــظ أْ ثصْــعش ، وجٔــش صــوي عٍــٝ ثٌٖــىً ثٌــيٞ ٠ٖــ١و دــٗ ِذٕــٝ ِــج

ٌضًّٖ ثٌط٠ٌمز ثٌضٟ صضى١  دٙج ث٤ؽـَثء ٌضىـْٛ وـ٩ ِـج ّـٛثء وـجْ ؽْـّج 
ــ٨ٛ ٌغ ــو١ٔج أٚ ل ــج أٚ ِع ــجف١ ــٌر ، ٠ٛ ــز فى ــجؽُ ث٤ًٚد١ ٚصٞــ١  دعــٜ ثٌّع
ــ١ٓ ث٤ؽــَثء ــ  ، ثٌضٞــجِٓ د ــٟ ثٌضع٠ٌ ٚ٘ــٟ فىــٌر ِٕرــًٛ إ١ٌٙــج ٝــّٕج ف

ٚعٍـٝ ٘ـيث ، ث٤ٚي ٤ْ ثٌّذٕٝ ٠ٕٙجً إْ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘جن صٞـجِٓ دـ١ٓ أؽَثةـٗ
ث٤ّـــجُ فـــئْ ثٌذ١ٕـــز ٘ـــٟ ِـــج ٠ىٖـــ  عٕٙـــج ثٌضق١ٍـــً ثٌـــوثمٍٟ ٌىـــً ِـــج  

   . (1)رجَ ثٌيٞ صضنيٖ.+ٚثٌٕ، ٚثٌعٕجٌٙ ٚثٌع٩لجس ثٌمجةّز د١ٕٙج

٠ٖٚضٌن ِنضٍ  ٔمجه ثٌذ٠ٛ١ٕـز فـٟ أْ ِؾـجٌُٙ ثٌـيٞ ٨ ٠ق١ـوْٚ عٕـٗ 
ٚصطًٛ٘ـج ِـٓ فـ١ٓ إٌـٝ ، عٍٝ ثٌٌغُ ِٓ صعوه ِفج١ّ٘ٙج عٕوُ٘، ٘ٛ ثٌذ١ٕز
ـ ٌمـو ٕـىٍش أفىـجً ّّٛـ١ٌ ة.  ٔض١ؾـز فٚـٛي ثٌّضغ١ـٌثس ثٌّعٌف١ـز، آمٌ

ــً ث٨ٔطــ٩ق ٌ ــج ٠ّغ ــج ٚفى٠ٌ ــٝ ٔقــٛ مــجٗ ـ أّجّــج ِعٌف١ ــجس عٍ ٍٕر٠ٌ
ثٌذ٠ٛ١ٕز مٚٛٙج فٟ ثعضمجهٖ دـأْ أ٠ـز هًثّـز ٌغ٠ٛـز ٨ دـو أْ صىٖـ  عـٓ 
ــٝ  ــجه عٍ ــز هْٚ ث٨عضّ ــز ِّجًّــز إٖٔــجة١ز هثٌ ــجِٓ ًٚثء أ٠ ٚؽــٛه ْٔــك و

   . (2)ثٌضٍفع ثٌفٌهٞ.+

ٚعوس ثٌذقٛط فٟ ثٌذ١ٕز ٚأْٔـجلٙج أفٞـً إٔؾـجٍثس ثٌعٚـٌ  ٔرـٌث 
صٕطٍــك ِــٓ ، ِزٌّــج فٍّضــٗ صٍــه ثٌذقــٛط ِــٓ أفىــجً ِٕٙؾ١ــز فعجٌــز ٚٙــجً

إْ ِـج ٔـٌَٚ ثٌقـو٠ظ ة. ٚ ٚثٌٕضـجةؼ ثٌٌّؽـٛر، ٚصًٚ إٌٝ ثٌغج٠جس، ثٌٛلجةع
عٕـــٗ فـــٟ ع٩لـــز ثٌّٕطـــك ٚثٌضفى١ـــٌ ث٠ٌٌجٝـــٟ ثٌقـــو٠ظ دجٌذ٠ٕٛـــز ؽجٔـــخ 
ــٗ  ــٗ ٚلجد١ٍض ــٕٙؼ ث٠ٌٌجٝــٟ ثٌّعجٙــٌ ٌِٚٚٔض ــٟ ثٌّ ــوث  ف ثٌنٚــٛدز ٚث٦د

ٍـٝ ٌٙـيث وـجْ ٌـٗ ّـٍطجْ ع، ٌٍضطذ١ك عٍٝ ؽ١ّـع ٖٔـجٟجس ثٌعمـً ث٦ْٔـجٟٔ
ؽ١ّع ثٌّعجًف ِّج أٍ٘ٗ ٤ْ ٠ىـْٛ عٍـٝ لجةّـز ثٌعٍـَٛ دؾـوثًر ٚثّـضقمجق 
ٚدــوْٚ ِٕــجٍ   ٌٚــ٨ٛ ٘ــيث ثٌعٍــُ ثٌــيٞ ٠ْــضٕذ٠ ٨ٚ ٠ــوًن ِــج وــجْ ١ٌٍفــٟ 
ّــضٌثُٚ أْ ٠ٙضــوٞ إٌــٝ هًثّــز ثٌمٌثدــز ٚلٛثعــو ثٌــَٚثػ فــٟ ثٌّؾضّعــجس 
ثٌّفضمــــــٌر إٌــــــٝ ثٌىضجدــــــز عٍــــــٝ ٔقــــــٛ ٌــــــُ ٠ْــــــذمٗ إ١ٌــــــٗ أفــــــو ِــــــٓ 

   . (3).+ث٤ٔغٌٚدٌٛٛؽ١١ٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــز ثٌذٕجة١ــز : ٙــ٩ؿ فٞــً (1)  ــٟ . ٔر٠ٌ ٚق . 7ٟ . فــٟ ثٌٕمــو ث٤هد ـ  741ٗ . 7332 . هثً ثٌٖـٌـ

747 .   
ر : ًثِــجْ ّــٍوْ (2)  ــز ثٌّعجٙـٌـ ــجس ث٤هد١ ــجء ٌٍطذجعــز  . ؽــجدٌ عٚــفًٛ : صٌؽّــز . ثٌٕر٠ٌ هثً لذ

  . 33ـ  34ٗ . 7332ثٌمجٌ٘ر  . ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع
ثءر ثٌْٕــ١م١ز : أفّــو ٠ّٛــ  (3)  ًثس ث٨مــض٩ف . 7ٟ . ّــٍطز ثٌذ١ٕــز ٚٚ٘ــُ ثٌّقج٠غــز . ثٌمـٌـ  . ِٕٖـٛـ
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، دجِض١ـجٍ، ٘ـٟ، ٚثٌذ٠ٛ١ٕـز ِـٓ ؽجٔذٙـج، ٚث٤هح ٘ٛ أ٨ٚ عًّـ ٌغـٛٞ
ٚإْ ثٌٍمجء ثٌّقضًّ د١ّٕٙج وـجْ دٖـىً ؽٍـٟ ِـؤهٜ عٍـٝ  . (1) ٔر٠ٌز ٌْج١ٔز

ثٌىٍّــجس ٚثٌؾّــً ثٌضــٟ صؤّــِ ، ث٤ٕــىجي، : ث٤ٙــٛثس ث٤ّــجُ ثٌٍْــجٟٔ
( Philologue) ( عٕو ثٌٍْجٟٔ ٚعـجٌُ فمـٗ ثٌٍغـزCommun) ثٌّٛٝٛ  ثٌّٖضٌن

ٚثٌط٠ٌمــز ثٌذ٠ٛ١ٕـــز صَُؤّـــِ فـــٟ ث٢ْ ثٌــيٞ ٔؾـــو ف١ـــٗ ثٌٌّـــجٌز هثمـــً  . (2)
( Immanente) صْــضنٌػ عــٓ ٠ٌٟــك صق١ٍــً ثٌذ١ٕــز ثٌّقج٠غــز، (Code) ثٌْٕــك

ٚفــٟ ثصْــج  ًلعــز ثٌذقــٛط ثٌقوثع١ــز ثٌضــٟ صعٍــٟ ِــٓ ٕــأْ ثٌّٚــطٍـ  . (3)
إْ ٘ـــيٖ ة ٚٔض١ؾضٙـــج ثٌقض١ّـــز فــــ، ثٌـــيٞ ٠ّغـــً م٩ٙـــز ثٌّعٌفـــز، ثٌٕمـــوٞ
)ثٌذ١ٕز( صذوٚ ٕ٘ج ِضفمز د١ٓ ث٨صؾج٘جس ثٌّنضٍفز عٍٝ ؽٌٛ٘٘ـج عٍـٝ  ثٌىٍّز

ٚصْــضعًّ ِــٓ لذــً ثٌٕجلــو أٚ ثٌذجفــظ ٌٞــًٌٚر أٚ ، ث٤ّــجُ ثٌّٛٝــٛعٟ
   . (4) +ِٚوً٘ج ثٌَٕعز ثٌذ٠ٛ١ٕز، ٌفٍْفز ِع١ٕز

إْ ثٌذ١ٕز صعضّو أوغٌ ِج صعضّو عٍٝ أٔرّضٙج ثٌٍغ٠ٛز ثٌنجٙـز دْـ١جلٙج 
ُ : × صعـــجٌٝ. ففـــٟ لٌٛـــٗ  ثٌٍغـــٛٞ ًَدََّٗلٚل َٜلللب  لللؤُ هُ  َِٛؼُ َّْ ٨ ، [05]ثٌٚـــجفجس ÷ ٖب٤ْٛ ٤َ ًٝ ُاُ

ٔىــْٛ ٕ٘ــج دقجؽــز إٌــٝ ثٌٛؽــٛه ثٌع١ٕــٟ ٌٍٖــ١ج١ٟٓ وــٟ ٕٔفعــً دٙــيٖ ث٠٢ــز  
فجٌؾٍّـــز صمـــَٛ دضأّـــ١ِ ثٔفعجٌٙـــج فـــٟ ٔفـــِ ثٌّضٍمـــٟ عـــٓ ٠ٌٟـــك ٟجلضٙـــج 

   . (5) ثٌيٞ ٘ٛ ثٌضقىُ ثٌيثصٟ فٟ ٌغز د١جؽٟ، ثٌضن١ٍ١١ز

دجعضذجً٘ــج أّــجُ ثٌّوًّــز ، ٠ــ  دّٚــطٍـ ثٌذ١ٕــزٚفــٟ ِؾــجي ثٌضعٌ
: ٌمـــو صـــُ صأو١ـــو ِذـــوإ ثٌذ١ٕـــز  (Benveniste) . ٠مـــٛي إ١ِـــً دٕفْٕـــش ثٌذ٠ٛ١ٕـــز

عٍٝ ٠و ِؾّٛعـز ٙـغ١ٌر ِـٓ ثٌٍْـج١١ٔٓ  7331وّٛٝٛ  ٌٍذقظ لذً ّٕز 
ثٌــي٠ٓ صطٛعــٛث ٌٍٛلــٛف ٝــو ٌْــج١ٔجس وجٔــش صفىــه ثٌٍْــجْ إٌــٝ عٕجٙــٌ 

. ٌمـــو أٍٟمٕـــج  ثٌضغ١ـــٌثس ثٌطجًةـــز ع١ٍـــٗٚصٕٖـــغً دضضذـــع ، (Isolés) ِعٌَٚـــز
ٚ٘ـٛ وـيٌه ، ( ثٌذ٠ٛ١ٕز ثٌّعجٌٙرPrécurseur) ًثةو، ٚدقك، )١ٌّّٛ( عٍٝ

)ّّٛــ١ٌ( ٌــُ ٠ٛظــ   . ٠ٚقْــٓ دٕــج أْ ٖٔــ١ٌ إٌــٝ أْ دجٌضأو١ــو إٌــٝ فــو ِــج
ـــج ـــٝ ِـــٓ ثٌّعـــجٟٔ وٍّـــز، ِطٍم ـــأٞ ِعٕ ـــز( ٚد ـــٟ ٔرـــٌٖ ثٌّفٙـــَٛ ، )د١ٕ فف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 55ٗ . 4111ثٌؾَثةٌ

 (1) Gérard Genette : Figure I . Edition du Seuil . P149  .  
 (2) Ibid . P149  .  
 (3) Ibid . P150  .  

 . هثً ثٌٌثصـخ ثٌؾجِع١ـز . ٠ز ٚث٤هد١ز ثٌقو٠غـزِعؾُ ثٌّٚطٍقجس ثٌٍغٛ . ثٌّضمٓ : ١ٌّّ فؾجٍٞ (4) 
 11ٗ . (هس) د١ٌٚس

٠ق١ز . ثٌنط١تـز ٚثٌضىف١ٌـ : عذو هللا ثٌغيثِٟ (5)   . هثً ّـعجه ثٌٚـذجؿ . 3ٟ . ِـٓ ثٌذ٠ٛ١ٕـز إٌـٝ ثٌضٌٖـ

7333 . ٗ34 .  
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   . (1)( Système) ثٌؾٌٛ٘ٞ ٘ٛ ثٌٕرجَ

فٟ مُٞ ثٌنِٚٛز ثٌّعٌف١ز دـ١ٓ دعـٜ ثٌّـوثًُ ثٌغٌد١ـز فـٛي ٚ
ٚثلعــز ث٨عضــٌثف دذ١ٕــز ة ٠ــٌٜ ١ٕ٠ًــٗ ١ٍ٠ٚــه أْ، عو٠ــو ثٌّٕــجفٟ ثٌفٍْــف١ز

. ٠ٚىّـٓ مطـأ ثٌرجٌ٘ص١ـز  صضّٞٓ فىُ ل١ّز+ عًّ فٕٟةِع١ٕز عٍٝ أٔٙج 
ٚدـئْ ثٌمـ١ُ ِفٌٚٝـز ، ثٌٌٚفز فٟ ث٨فضٌثٛ دأْ ِغً ٘يث ثٌضفى١ه ِّىـٓ

   . (2) ٌذ١ٕز ٚدأٔٙج صٍٚك عٍٝ ثٌذ١ٕز أٚ ف١ٙج+دٖىً فٛلٟ عٍٝ ث

٠ٚذمٝ ثٌضًٚٛ ثٌٖى٩ٟٔ ٌّذوأ ثٌذ١ٕز فٟ ظً ث٨عضمـجه ثٌٚـجًك دـأْ 
ثٌذقظ فـٟ ثٌذ١ٕـز ثٌٍفر١ـز ة ِٚٓ عُ ٠غوٚ، ٨ ٕٟء ٠ضّرٌٙ إ٨ عذٌ ثٌٖىً

ٚإْ ثٌّذـــجها ، ٘ــٛ ثٌٙــوف ثٌّّضـــجٍ ٌٍْــج١ٔجس ثٌّعجٙــٌر دأٔٛثعٙـــج وجفــز
)أٚ دضعذ١ـٌ آمـٌ ثٌّمضـٌح ثٌٖـٌعٟ(  ضـٌح ثٌذ١ٕـٛٞثٌٌة١ْ١ز ٌّغً ٘ـيث ثٌّم

ــجها ثٌّٖــضٌوز ٌىــً إٔــىجي ٘ــيث ثٌذقــظ ٌٍغــز ــه ثٌّذ ــوه ، . صٍ ٠ّىــٓ أْ صُق
   . (3) +وجفىجً ِٛفور عٓ ثٌغذجس ٚثٌْٕذ١ز

ــٟ ًفــجح  ــز ف ــز ثٌغٌد١ ــو ِــٓ ثٌٖنٚــ١جس ثٌٕمو٠ ــو ظٙــٌس ثٌعو٠ ٌٚم
ٌـوًٚ ثٌىذ١ـٌ فأٌفش ؽٍّز ِـٓ ث٤عّـجي ثٌٕمو٠ـز وـجْ ٌٙـج ث، ثٌّوًّز ثٌذ٠ٛ١ٕز

 Roland)٨ًْٚ دــجًط  ِٚــٓ أِغٍــز ىٌــه، فــٟ دٍــًٛر صٛؽــٗ ٘ــيٖ ثٌّوًّــز

Barthes) ، ٟثٌـيٞ إٔـجً ِـٌر إٌـٝ أْ ثٌذ٠ٛ١ٕـز فـٟ ِعٕج٘ـج ث٤مـ٘ ٘ـ ٛ٘ٚ
)وٍـٛه ١ٌفـٟ  . ّٚـذك ِقجٌٚز ٔمً ثٌّٕٛىػ ثٌٍغٛٞ إٌٝ فمٛي عمجف١ـز أمـٌٜ

٠ّىــٓ أْ : إْ عٍــُ ثٌفٌٛٔٛٛؽ١ــج  ( أْ لــجيClaude Lévi Straussّــضٌثُٚ 
. ٘ـيث ث٨ًصّـجء  ٠ؤهٞ ٌعٍَٛ ث٦ْٔجْ ِج أهصـٗ ث٠ٌٌجٝـ١جس ٌٍف٠َ١ـجء ثٌقو٠غـز

: ٌّـجىث ٠ٕذغـٟ ل١ـجُ ثٌّٕـجىػ  فٟ أفٞجْ ثٌّٕٛىػ ثٌٍغـٛٞ ٠ؾعٍٕـج ٔضْـجءي
ثٌغمجف١ـــــز ٚث٨ؽضّجع١ـــــز عٍـــــٝ ثٌّٕـــــجىػ ثٌٍغ٠ٛـــــز؟ ًٚهث عٍـــــٝ ثٌْـــــؤثي 

ّـضٗ ظـٛثٌ٘ )ؽٛٔجعجْ و١ٌٍ( دأْ فىٌر ث٨ّضفجهر ِٓ عٍـُ ثٌٍغـز دوًث ٠ؾ١خ
ــــٝ ثعضمــــجه٠ٓ أّجّــــ١١ٓ ــــز أمــــٌٜ صْــــضٕو إٌ : ث٤ٚي أْ ثٌرــــٛثٌ٘  عمجف١

دـً ٘ـٟ ، ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌغمجف١ز ١ٌْش ِؾـٌه ِٛٝـٛعجس أٚ أفـوثط ِجه٠ـز
. ٚث٤ِـــٌ  ٚدجٌضـــجٌٟ فٙـــٟ إٕـــجًثس، ِٛٝـــٛعجس أٚ أفـــوثط ىثس ِعٕـــٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Emile Benveniste : Problèmes de linguistique générale . I . Edition 

Gallimard . 1974 . P93 
ثٌّؤّْـز ثٌعٌد١ـز  . ِقـٟ ثٌـو٠ٓ ٙـذقٟ : س . ٔر٠ٌـز ث٤هح : ٚأّٚـضٓ ٚث٠ًـٓ . ١ٕ٠ًٗ ١ٍ٠ٚـه (2) 

  . 703ٗ 7321 . ٌٍوًثّجس ٚثٌٌٕٖ
 (3) ْ عٍــٟ فــجوُ ٙــجٌـ ٚفْــٓ  : صٌؽّــز . ث٨صؾج٘ــجس ث٤ّجّــ١ز فــٟ عٍــُ ثٌٍغــز : ًِٚــجْ ٠جوذْـٛـ

   . 71ـ  70ٗ . 4114ثٌّغٌح . ثٌٌّوَ ثٌغمجفٟ ثٌعٌدٟ . 7ٟ . ٔجظُ
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دـً إٔٙـج ، ٘ٛ أْ ثٌرٛثٌ٘ ١ٌْش ؽٛثٌ٘ أٚ ِج١٘جس لجةّز فٟ ىثصٙـج، ثٌغجٟٔ
. ٚإىث وجٔـــش ث٤فعـــجي  ر دٖـــذىز ِـــٓ ثٌع٩ةـــك ثٌوثم١ٍـــز ٚثٌنجًؽ١ـــزِقـــوه

ـــٝ ـــَثس ، ث٦ْٔـــج١ٔز ىثس ِعٕ ـــٟ ِـــٓ ثٌض١ّ ـــو أْ ٠قىّٙـــج ٔرـــجَ صقض ـــ٩ د ف
  . (1) ٚث٤عٌثف ثٌضٟ صؾعً ثٌّعٕٝ أٌِث ِّىٕج

)هٚ ّّٛـــ١ٌ( عٕـــوِج لـــجي دأٔـــٗ ٠ّىٕٕـــج أْ  ٚ٘ـــيث ث٤ِـــٌ إٔـــجً إ١ٌـــٗ
ٌٚـٗ ع٩لـز دعٍـُ ثٌـٕفِ ، عٔضًٚٛعٍّج ٠وًُ ف١ـجر ثٌع٩ِـجس فـٟ ثٌّؾضّـ

 .   ١ّْٔٗ ث١ّ١ٌٌْٛٛؽ١ج، ثٌعجَ

ــٟ فٌْٔــج ــز ف ــً أْ صرٙــٌ ثٌذ٠ٛ١ٕ ــجًث عــٌف ، ٚلذ ــج ص١ ــش أ٠ٌِى عٌف
. ٚلـو ٕـٙو ٘ـيث ثٌض١ـجً ثٍه٘ـجًث عٍـٝ ٠ـو عـج١ٌّٓ  )عٍُ ثٌٍغز ثٌذ١ٕٛٞ( دجُّ

 Edward: )إهٚثًه ّــجد١ٌ ّ٘ــج، أِــ٠ٌى١١ٓ و٩ّ٘ــج وــجْ ِٙضّــج دعٍــُ ثٌــٕفِ

Sapirدٍِٛف١ٍو(ٚ )Bloomfield) ٌّٜجد١ٌ( فٟ ثٌغمجفز ؽٙـجٍث ّـ١ّ١جة١ج . إى ٠( ،
دـً إٔٙـج ثٌذ١ٕـز ثٌضـٟ ، . ٚثٌٍغز ١ٌْش ثٌضعذ١ـٌ ٚثٌمـٛي فٟ ظً ٌِؽع١ز ثٌٍغز
. ٚ٘ىيث صضومً ثٌٍغـز فـٟ صٌص١ـخ  ٚصٞفٟ ع١ٍٗ ّٔجىؽٙج، صضقىُ فٟ ثٌضعذ١ٌ
. ٚ٘ـٟ ثٌفٌٝـ١ز ثٌضـٟ  ٚث٤ٔرّـز ٚث٤عـٌثف، ٚثٌع٩ةك، ٚظجة  ثٌقٛثُ

 .   ٕج٘ج ثٌذ٠ٛ١ٕز ثٌف١ٌْٔز ف١ّج دعوّضضذ

، ٚعّز صأع١ٌ وذ١ٌ فٟ ثٌّوًّز ثٌذ٠ٛ١ٕز ِـٓ لذـً وٍـٛه ١ٌفـٟ ّـضٌُٚ
. ٨ٚ  ِٚنضٍ  ث٤ٔرّز ثٌذٕجة١ـز ثٌضـٟ صـضقىُ ف١ـٗ، فٟ هًثّضٗ ٌفىٌر ثٌمٌثدز

ــذعٜ ــأْ وغ١ــٌث ِــٓ ثٌّــوثًُ صأمــي ِــٓ دعٞــٙج ثٌ ــٛي د ، ِٕــجٗ ِــٓ ثٌم
ــٌثء  ــز ثٌضنٚــ١خ ٚث٦ع ــجًُ ٌعذ ــو ةٚصّ ــج ٌٚم ــو ألطجدٙ ــز عٕ ــش ثٌذ٠ٛ١ٕ وجٔ

ــو ــو ف٠ٌٚ ــٌٛضٟ ث٩ٌٚعــٟ عٕ ــً ِم ــٝ صّغ ــز عٍ ٚثٌْٕــك أٚ ، ثٌّؤّْــ١ٓ لجةّ
٠ٚضٞـــ ىٌــه عٕــو وٍــٛه ١ٌفــٟ ّــضٌثُٚ ثٌــيٞ وــجْ ، ثٌٕرــجَ عٕــو ّّٛــ١ٌ

٠عضمو أْ ثٌٕٖـجٟ ث٩ٌٕـعًٛٞ ٌٍفىـٌ ٠ىّـٓ فـٟ دعـٜ إٔـىجي ِٞـّْٛ ِـج 
وجِٕـز فـٟ وـً ف١ىفٟ ثٌٛٙٛي إٌٝ د١ٕـز ٨ ٕـع٠ًٛز ، ِغٍّج صرٌٙ فٟ ثٌٍغز

ٔرــجَ عــجَ أٚ فــٟ وــً عــجهر ٌٍقٚــٛي عٍــٝ ِذــوأ صفْــ١ٌ ٙــق١ـ دجٌْٕــذز 
٤ٔرّز عجِز أمٌٜ ٚعجهثس أمٌٜ دٖـٌٟ ثٌّٞـٟ فـٟ ثٌضق١ٍـً إٌـٝ دعـو 

   . (2) +وجف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 27ٗ . ِعٌفز ث٢مٌ : عذو هللا إدٌث١ُ٘ ٚآمٌْٚ (1) 
ه ١ٌفــٟ ّـضٌثُٚ (2)  ًثس ٍٚثًر  . صٌؽّــز ِٚـطفٝ ٙــجٌـ . ث٨ٔغٌٚدٌٛٛؽ١ــز ثٌذ٠ٛ١ٕـز : وٍٛـ ِٕٖـٛـ

   . 21ٗ . 7311هِٖك  . ثٌغمجفز ٚث٦ًٕجه ثٌمِٟٛ
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:ٝٓلّٜٞ اُج٤٘خ، ـ ث٤ٖ ٓلّٜٞ اُ٘ظْ 3

ـــج ـــُ فـــٟ ٌغضٙ ـــز ِـــٓ ث٤ِ ـــز ٌىـــً أِ ـــٌ ثٌم١ّـــز ثٌّعٌف١ ٚهلـــز ، صرٙ
. ٚعٍــٝ ٘ــيث ث٤ِــٌ ؽــجءس  ٕــٛثْ ثٌضقٞــٌثٌضــٟ صّٕقٙــج ع، ِٚــطٍقجصٙج

ٚلــٛر أهثةٙــج ، فٞــجًر ثٌغــٌح ِضٍذْــز دٕٞــؼ ثٌٍغــز ٚفٌو١ضٙــج ٚٔؾجعضٙــج
. ٚلو ٚفـو ٘ـيث ث٤ِـٌ إ١ٌٕـج ٚٔقـٓ عٍـٝ ٝـع  ٚٚ٘ـٓ ٌغـٛٞ  ثٌّٚطٍقٟ

ٚهلــز ، ٚصٕرــ١ُ، ؽعٍٕــج ٔضنــذ٠ فــٟ ٍمــُ ِعٌفــٟ ٠قضــجػ إٌــٝ ٝــذ٠، ٕــو٠و
. ففـٟ ِؾـجي  ٝٝ ثٌىذ١ـٌر. ٨ٚ َٔثي إٌٝ ٠ِٕٛج ٘يث ٠ّٚ ٘يٖ ثٌفٛ ٚإفىجَ
ثّضطج  وغ١ٌ ِٓ ثٌذجفغ١ٓ ثٌعٌح ث٨لضٌثح ِـٓ وـً ثٌٕر٠ٌـجس ، ثٌٍْج١ٔجس

ـــٟ ثٌغـــٌح ـــٟ ٖٔـــأس ف ـــٝ آمـــٌ ، ثٌٍْـــج١ٔز ثٌض ـــج ِـــٓ هّّٚٛـــ١ٌ إٌ ثٔط٩ل
. ٕٚ٘ـــجن ِـــٓ أًثه أْ ٠ؤّـــِ ٌٕر٠ٌـــز عٌد١ـــز ٌْـــج١ٔز صقـــجٚي  ثٌٍْـــج١١ٔٓ

ٚثٌْـذخ فـٟ .  ث٨ًصذجٟ دجٌضٌثط ثٌعٌدـٟ ٚث٨ٔفضـجؿ عٍـٝ ِٕؾـَثس ثٌغـٌح
ىٌه ٘ٛ ٚؽٛه وغ١ٌ ِـٓ ثٌفىـٌ ثٌٍْـجٟٔ ثٌعٌدـٟ ثٌمـو٠ُ ثٌـيٞ ٠ضٖـجدٗ دٖـىً 

. ٌــيٌه ٔؾـو دجفغــج  أٚ دـتمٌ ِــع ثٌٍْـج١ٔجس ٚثٌفىــٌ ثٌٕمـوٞ ثٌغٌدــٟ ثٌقـو٠ظ
ــَ فّــٛهر  ــو ثٌع٠َ ــً عذ ــٟـ ِغ ــٌثط ثٌعٌد ــز ثٌض ــٌٖ ـ ٠قــجٚي غٌدٍ ، ٚغ١

ز ٚثٌغـــٛٗ فـــٟ ثٌفىـــٌ ثٌٕمـــوٞ ثٌغٌدـــٟ ِـــٓ أؽـــً إدـــٌثٍ ثٌم١ّـــز ثٌّعٌف١ـــ
ًأ٠ــٗ فــٟ ، . ِٚــٓ دــ١ٓ آًثةــٗ فــٛي ِفــج١ُ٘ ثٌٕمــو ثٌٍْــجٟٔ ٚثٌذ١ٕــٛٞ ٌضٌثعٕــج

ةِفٙـَٛ ثٌْٕـك أٚ :  ٠مـٛي، ثٌْٕك ثٌيٞ ألٌصـٗ ثٌوًثّـجس ثٌٍْـج١ٔز ثٌقو٠غـز
. ٚفـٟ ٘ـيث ٌـٓ  ثٌٕرجَ وّج ٠موِٗ ٔجلو أ٠ٌِىٟ ِنٌَٞ ٘ٛ ًٚدـٌس ٕـٌَٛ
 دـً ٕـٌع١ز، ٠ىْٛ ٘وفٕج دأٞ فجي ِٓ ث٤فـٛثي صأّـ١ِ ٕـٌع١ز ثٌقجٝـٌ

فـٟ ثٌّٕرـًٛ ثٌقـو٠ظ ، systemفجٌْٕـك أٚ ثٌٕرـجَ، ثٌّجٟٝ ثٌضٌثعٟ ثٌعٌدٟ
دً ثٌذ١ٕـٛٞ ٨ ٠ٞـ١  ثٌىغ١ـٌ إٌـٝ ِفٙـَٛ ثٌـٕرُ وّـج صٌثصـخ ثٌٕمـجه ثٌعـٌح 

 (  1)عٍٝ ٌٕفٗ لذً عذو ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ ٚدعوٖ.+

ــٟ ٚ ــٌس ٕــٌَٛ ف ــخ ًٚد ــ   ٠Structuralism in Literatureىض ــٟ صع٠ٌ ف
ة٠ؾخ أْ ِٔؤوو أْ ثٌْٕك ثٌٍغٛٞ ٌـ١ِ ٚؽـٛهث :  ثٌْٕك ِٓ ِٕرًٛ د١ٕٛٞ

ــٛث١ٔٓ  ِقّْٛــج ــٌ ِــٓ ٚؽــٛه ل ــز ١ٌْــش فــٟ ثٌعــجٌُ أوغ . فجٌٍغــز ث٨ٔؾ٠َ١ٍ
أٚ ، . ٌٚىٟ صىْٛ ِٛٝـٛعج ٌٍوًثّـز ٠ؾـخ دٕـجء ٌغـز ِـج ثٌقٌوز فٟ ثٌعجٌُ

. إْ أ١ّ٘ــز ٘ــيث ثٌّذــوأ ٌٍوًثّــجس  ِــٓ ٕــٛث٘و ثٌىــ٩َ ثٌفــٌهٞ، ّٔــٛىػ ٌٙــج
٠ؾـخ أْ ، ٌىـٟ ٠ٚـذـ عٍّـج إْٔـجٟٔإْ أٞ ٔرـجَ .  ثٌذ٠ٛ١ٕز ث٤مٌٜ دجٌٍغز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هر (1)  ـَـ فّـٛـ ــو ثٌع٠َ ر : عذ ــج ثٌّمعـٌـ ــز . ثٌٌّث٠ ــز عٌد١ ــز ٔمو٠ ــز ،ٔقـٛـ ٔر٠ٌ ـِـ ، عــجٌُ ثٌّعٌف ثٌّؾٍ

   . 440ٗ، 4117، ثٌى٠ٛش، ثٌٟٕٟٛ ٌٍغمجفز ٚثٌفْٕٛ ٚث٢هثح
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ِـٓ ثٌىـ٩َ إٌـٝ ، ٠ٕضمً ِٓ ثٌرٛثٌ٘ ثٌضٟ ٠ْؾٍٙج إٌٝ ثٌْٕـك ثٌـيٞ ٠قىّٙـج
. ٚفـٟ ثٌٍغــز دـجٌطذع ٨ ِعٕـٝ ٤ٞ صٚــٛس دجٌْٕـذز ٌّضقـوط ٠ٕمٚــٗ  ثٌٍغـز

ــجٖ ــيٞ ٠قىــُ ِعٕ ــجٌ   ثٌْٕــك ثٌٍغــٛٞ ثٌ ــ٥هح د ــٗ ٘ــيث دجٌْٕــذز ٌ ــج ٠ع١ٕ ِٚ .
أْ ٠ىــْٛ ٌــٗ ِعٕــٝ إىث ، ٌعّــً أهدــٟ، طــٛق أهدــٟإى ٨ ٠ّىــٓ ٌّٕ، ث١ّ٘٤ــز

ِٚــج ٠مجدٍــٗ فــٟ  . (1).+ثفضمــؤج ث٦فْــجُ دجٌْٕــك ث٤هدــٟ ثٌــيٞ ٠ٕضّــٟ إ١ٌــٗ+
)أّـٌثً  ثٌٍغز ثٌعٌد١ز فْـخ ِـج ؽـجء دـٗ فىـٌ ثٌؾٌؽـجٟٔ فـٟ وضجدـٗ ثٌغـجٟٔ

.  أْ ث٤ٌفـجظ مــجًػ ثٌٕرـجَ ٌــ١ِ ٌٙـج ثٌذ١ــجْ ٘ــٟ، ثٌذ٩غـز فـٟ عٍــُ ثٌذ١ـجْ(
ـو ، ٨ صف١ـو فضـٝ صؤٌـ   ٝـٌدج مجٙـج ِـٓ ثٌضـأ١ٌ  ةٚث٤ٌفـجظ:  ٠مٛي َّ ٠ُٚع

. فٍٛ أّٔـه عّـوس إٌـٝ د١ـش  دٙج إٌٝ ٚؽٗ هْٚ ٚؽٗ ِٓ ثٌضٌو١خ ٚثٌضٌص١خ
ٌٍ أٚ فًٚ ٔغٌ فعـوهس وٍّجصـٗ عـّوث و١ـ  ؽـجء ٚثصّفـك ٚأدطٍـش ٔٞـوٖ ، ٕع

ٚغ١ٌس صٌص١ذـٗ ثٌـيٞ ، ٚف١ٗ أفٌ  ثٌّعٕٝ ٚأؽٌٞ، ٚٔرجِٗ ثٌيٞ ع١ٍٗ دٕٟ
ٔقـٛ أْ صمـٛي ، ٚدْٕمٗ ثٌّنٚٛٗ أدجْ ثٌّـٌثه، أفجه دن١ٙٛٚضٗ أفجه ِج

 :   فٟ

 لفج ٔذه ِٓ ىوٌٜ فذ١خ َِٕٚي

إٌـٝ ، أمٌؽضـٗ ِـٓ وّـجي ثٌذ١ـجْ +َِٕي لفج ىوٌٜ ِٓ ٔذه فذ١خة 
 (  2)ِؾجي ثٌٙي٠جْ.+

صمـجًح دــ١ٓ ثٌؾٌؽـجٟٔ ٕٚـٌَٛ فــٟ أْ ثٌٕرـجَ أٚ ثٌْٕـك ٘ــٛ ٕٚ٘ـجن 
ي عذـو ثٌع٠َـَ فّـٛهر . ٠ٚقجٚ ثٌيٞ ٠عطٟ ٌٍفع أٚ ثٌضٚٛس ثٌٍغٛٞ ل١ّضٗ

ثٌضع١ٍك عٍـٝ ٘ـيٖ ثٌفىـٌر ِْـضع١ٕج دـذعٜ ثٌّٚـطٍقجس ثٌٍْـج١ٔز ِـٓ ِغـً 
ةِذـوأ٠ٓ ؽـ١٠ٌ٘ٛٓ ٨ ٠ّىـٓ ٠ٚؤوـو فـٟ فو٠غـٗ عـٓ ثٌْٕـك ، ثٌٍغز ٚثٌى٩َ

إْ ثٌضٚٛس ثٌٍغٛٞ ٨ ِعٕٝ ٌـٗ ِـٓ هْٚ ، ث٤ٚي، ثًٌٌّٚ دّٙج ٌِ ثٌىٌثَ
ــٗ ــجس ٚفوثص ــز أٚ ث، ْٔــك ٠قىــُ ع٩ل ــك ثٌو٨ٌ ــضُ إ٨ أٞ أْ صقم ــٝ ٨ ٠ ٌّعٕ

ًّـجي ٚثٌضٍمـٟ ثٌـيٞ ٠ضفـك ع١ٍـٗ ثٌّـضٍفع دٛؽٛه ْٔـك ٌغـٛٞ ٘ـٛ لـجْٔٛ ث٦
.. ٘ٛ و١ف١ز صن١ٍك ثٌْٕك أٚ ثٌٛٙٛي إ١ٌـٗ عـُ و١ف١ـز  . ،. . ثٌغجٟٔ ٚثٌّْضّع
. ٚفٟ ٘يث ٨ ٠نضٍ  ٕـٌَٛ عـٓ ؽّٙـٌر ثٌٍغـ١٠ٛٓ فـٟ أّـذم١ز ثٌىـ٩َ  عٍّٗ

parole عٍــٝ ثٌٍْــجْ أٚ ثٌٍغــز langue ك ٠طــًٛ ِــٓ ّٔــجىػ ثٌىــ٩َ . فجٌْٕــ
. ٌٚىـٟ ٠ضقـٛي ىٌـه  أٚ ِج ١ّْ٠ٗ ٌَٕٛ ةٕٛث٘و ثٌى٩َ ثٌفٌهٞ+، ثٌفٌه٠ز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ثٌٚفقز ٔفْٙج . ثٌٌّؽع ٔفْٗ (1) 
ثً ثٌذ٩غــز فــٟ عٍــُ ثٌذ١ــجْ : عذــو ثٌمــجٌ٘ ثٌؾٌؽــجٟٔ (2)  هثً ، عذــو ثٌق١ّــو ٕ٘ــوثٚٞ : صقم١ــك، أّـٌـ

  . 72ٗ، 4117، 7ٟ، د١ٌٚس، ثٌىضخ ثٌع١ٍّز
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380 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

٠ؾـخ أْ ٠ضقـٛي ِـٓ ثٌرـٛثٌ٘ ، ثٌْٕك إٌـٝ لـجْٔٛ عـجَ ٌـٗ ِٚـوثل١ز ثٌعٍـُ
. ٚدعو ىٌه ٠طذك ىٌه ثٌمجْٔٛ ثٌعـجَ عٍـٝ فـج٨س ثٌىـ٩َ  ثٌفٌه٠ز إٌٝ ثٌٍغز

٠ٚعٍـك عذـو ثٌع٠َـَ فّـٛهر عٍـٝ ( 1) +ثٌفٌه٠ز لذًـ أْ صضقمـك ه٨ٌـز ثٌـضٍفع
ع٩ِـز صـوي عٍـٝ ، فـٟ ًأٞ عذـو ثٌمـجٌ٘، ةفجٌٍفرز ِفٌهر ٔ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ
ٌٚىٕٙــج ٨ صقــوط ِعٕــٝ ِف١ــوث إ٨ هثمــً ثٌؾٍّــز أٚ ثٌذ١ٕــز ، ٕــٟء أٚ فىــٌر

ٚ٘ٛ ثٌّعٕٝ ثٌيٞ ٨ ٠ّىٓ ث٦فجهر دٗ ةإ٨ دُٞ وٍّـز ٚدٕـجء ٌفرـز ، ثٌٍغ٠ٛز
   . (2) عٍٝ ٌفرز++

ـ ِع صأو١ـو أّـذم١ز ثٌؾـجفع عٍـٝ ثٌؾٌؽـجٟٔ ـ لذقٙج ٚؽّجي ثٌٍفرز ٚ

، . فمو صىْٛ ثٌٍفرز ٚفٖـ١ز ٔجد١ـز مجٝع ١ٌٍْجق ثٌضٌو١ذٟ ثٌيٞ ٚؽوس ف١ٗ

ة٠ّٞــٟ ثٌؾٌؽــجٟٔ ٚفــٟ ىٌــه ، ٠ىْــذٙج ثٌضٌو١ــخ ٚثٌــٕرُ ًٚٔمــج ٚؽّــج٨

ٚ٘ـٟ ثٌذ١ٕـز ، ٟٚ٘ صٌصىَ عٍٝ ثٌذ١ٕز ثٌٍغ٠ٛـز وىـً، ١ٌؤوو أْ ٔر٠ٌز ثٌٕرُ

دّعٕـٝ ، أٚ صٖـضٌن فـٟ صقم١مـٗ، ثمٍٙج فم٠ ِعٕـٝ ِف١ـوثثٌضٟ صقمك ثٌٍفرز ه

ٔر٠ٌز ثٌٕرُ ٘يٖ صٌفٜ ثٌٍفر١ز ٚثٌٍفر١١ٓ ثٌي٠ٓ لجٌٛث دو٨ٌـز ثٌٍفرـز ، أهق

ٚصقـوط عـٓ ، . ٚفٟ إٕـجًر ٚثٝـقز ٌٍؾـجفع ثٌـيٞ أّـِ ثٌٍفر١ـز ِٕفٌهر

٠ٕضمـً عذـو ثٌمـجٌ٘ ، ث٨دضعجه عٓ ثٌٍفرز ةثٌٛفٖـ١ز+ وٖـٌٟ ٌؾـٛهر ثٌْـذه

ــ١ ــٝ ثٌّفجٝــٍز د ــ١ٓ ٌفرــز ٚأمــٌٜ  ٓ ٌفرــز ٚأمــٌٜإٌ ــيٖ ثٌّفجٝــٍز د . فٙ

دجعضذــجً ٚثفــور ِأٌٛفــز ٚث٤مــٌٜ ٚفٖــ١ز أٚ ٔجد١ــز ٨ ٠ؾــخ أْ صــضُ مــجًػ 

. فجٌيٞ ٠قوه فٚجفز ثٌىٍّـز  مجًػ ثٌذٕجء أٚ ثٌُٞ أٚ ثٌٕرُ، ثٌذ١ٕز ثٌٍغ٠ٛز

 (  3) ٚفْٓ ٩ِءِز ِعٕج٘ج ٌّعجٟٔ ؽجًثصٙج++، ة٘ٛ ِىجٔٙج فٟ ثٌٕرُ

ٟ ثٌفىٌ ثٌٍْـجٟٔ ثٌقـو٠ظ ٠ّىـٓ أْ ٠ىـْٛ ِؾـ٩ ٕٚ٘جن ؽجٔخ آمٌ ف

ٚمٚٛٙــج ِــع ، ٌٍّمجًٔــز ِــع ِــج أٔؾــَٖ ثٌفىــٌ ثٌٍغــٛٞ ثٌعٌدــٟ ثٌمــو٠ُ

.  ث٤فمـٟ ثٌضضـجدعٟ ٚثٌّقـًٛ ث٨ّـضذوثٌٟ ثٌّقـًٛ:  ٠ٚضّغـً فـٟ، ثٌؾٌؽجٟٔ

ةٚ٘ــً صؾــو أفــوث :  ف١طجٌعٕــج فــٟ ٘ــيث ثٌٖــأْ ِــج لجٌــٗ فــٟ ه٨ةــً ث٦عؾــجٍ

ٚفْــٓ َ ، ٨ ٚ٘ــٛ ٠عضذــٌ ِىجٔٙــج ِــٓ ثٌــٕرُإ، : ٘ــيٖ ثٌٍفرــز فٚــ١قزٌ  ٠مــٛي

:  ٚفٞـً ِؤثْٔـضٙج ٤مٛثصٙـج؟ ٚ٘ـً لـجٌٛث، ٩ِةّز ِعٕج٘ج ٌّعٕـٝ ؽجًثصٙـج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 441ٗ، ثٌٌّث٠ج ثٌّمعٌر : هرعذو ثٌع٠ََ فّٛ (1) 
  . 431ٗ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
  . 432ٗ، ثٌٌّث٠ج ثٌّمعٌر : عذو ثٌع٠ََ فّٛهر (3) 
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إ٨ ، : لٍمــــز ٚٔجد١ــــزٌ ِْٚــــضىٌ٘زٌ  ٚفــــٟ م٩فــــٗ، ٌفرــــز ِضّىٕــــز ِٚمذٌٛــــز

دـ١ٓ ٘ـيٖ ٚصٍـه ِـٓ ؽٙـز  ث٨صفـجقٚغٌُٝٙ أْ ٠عذٌٚث دجٌضّىُّٓ عٓ فْـٓ 

ِّٛ عٓ ّٛ، ِعٕجّ٘ج . ٚأْ ث٤ٌٚٝ ٌُ صٍَِـْك دجٌغج١ٔـز فـٟ  ء ثٌض٩جَٚدجٌمٍك ٚثٌٕذ

ٚ٘ـيث  . (1)ٚأْ ثٌْجدمز ٌُ صٍٚـ أْ صىْٛ ٌفِمج ٌٍضج١ٌز فٟ ِؤّهث٘ج؟.+، ِعٕج٘ج

ٚإْ وــجْ ثٌغــٌٛ ِٕــٗ ٘ــٛ ثٌــٌه عٍــٝ أٔٚــجً ثٌٍفــع ثٌــي٠ٓ عــوٖٚ ، ثٌــٕ٘

. إ٨ أٔــٗ ٠ضّجٕــٝ ِــع ثٌطــٌؿ ثٌذ١ٕــٛٞ ثٌــيٞ ٠ــٌٟٛ  ّــذخ ثٌذ٩غــز ٚثٌذ١ــجْ

ٌٍفرـز دّـج لذٍٙـج ِٚـج دعـو٘ج فـٟ ٕـىً ِقـًٛ صضـجدعٟ ٠ضٖـىً أ١ّ٘ز ٌع٩لز ث

. ِٚقًٛ آمٌ ثّضذوثٌٟ ٠مـٌٖ ثٌؾٌؽـجٟٔ ِـٓ مـ٩ي لـوًر  ِٓ لٛثعو ثٌٕقٛ

ِـع ثٕـضٌثوّٙج فـٟ ثٌّعٕـٝ ، ثٌٖجعٌ عٍـٝ صٍّـِ ؽّـجي ٌفرـز هْٚ ّـٛث٘ج

ٚلذـً ، ةف١ٕذغٟ أْ ٠ُٕرٌَ إٌٝ ثٌىٍّز لذـً همٌٛٙـج فـٟ ثٌضـأ١ٌ :  لجة٩، ىثصٗ

ـــٝ ـــج  أْ صٚـــ١ٌ إٌ ث ١ًٙٔٚ ًٌ ـــ ث ٚأِ ًً ـــج ـــُ إمذ ـــْٛ ثٌىٍ ـــج ٠ى ـــٟ دٙ ثٌٚـــًٛر ثٌض

ٚصــؤهٞ فـٟ ثٌؾٍّــز ِعٕـٝ ِـٓ ثٌّعــجٟٔ ثٌضـٟ ٨ ّــذ١ً ، ٚثّـضنذجًث ٚصعؾذـج

٘ـً ٠ُضَٚـًٛ ، ٚدٕـجء ٌفرـز عٍـٝ ٌفرـز، إٌٝ إفجهصٙج إ٨ دُٞ وٍّز إٌٝ وٍّز

أْ ٠ىْٛ د١ٓ ثٌٍفرض١ٓ صفجًٝ فٟ ثٌو٨ٌز فضٝ صىْٛ ٘يٖ أهي  عٍـٝ ِعٕج٘ـج 

ُٝٚ ّْ ًؽـ٩ ، عش ِٓ ٙجفذضٙج عٍٝ ِج ٟ٘ ِِّٛٛزٌ دٗثٌيٞ  فضٝ ٠مـجَي إ

ِّّٟ دــٗ ــ ُّ ــجٖ ِــٓ فــٌٍُ ٌّــج  ــٝ ِعٕ ــٟ ث٨ّــ١ّٓ  أهّي عٍ ً ف ّٛ ــٝ ٠ُضَٚــ . ٚفض

ٚأدـ١ٓ وٖـفج عـٓ ، ثٌّٛٝٛع١ٓ ٌٖٟء ٚثفو أْ ٠ىْٛ ٘ـيث أفْـٓ ٔذـأً عٕـٗ

ًٙٛصٗ ِٓ ث٢مٌ؟ ف١ىْٛ ةث١ٌٍظ+ ِغ٩ أهي  عٍٝ ةثٌْذع+ ثٌّعٍَٛ ِـٓ 

   . (2)ث٤ّو.+

فجٌٕرُ فٟ ٔرٌ ثٌؾٌؽجٟٔ ٘ٛ ِـج ٠ىْـخ ثٌٍفرـز ل١ّضٙـج ثٌو١ٌ٨ـز ِـٓ 

ةفمـو ، ٚفْـٓ ثٌضـأ١ٌ ، مـ٩ي ٘ـيث ثٌضٌو١ـخ ثٌٍغـٛٞ ثٌـيٞ ٠ٖـضٌٟ ثٌْٕـك

ّْ ث٤ٌفــجظ ٨ صضفجٝــً ِــٓ ف١ــظ  ــه ِؾــج٨ أ ّٖ ثصٞـــ إىث ثصٞــجفج ٨ ٠ــو  ٌٍ

. ٚأْ ث٤ٌفـجظ صغذـش ٌٙـج  ٨ٚ ِـٓ ف١ـظ ٘ـٟ وٍـُ ِفـٌهر، ٟ٘ أٌفجظٌ ِؾـٌهر

أٚ ِـج إٔـذٗ ، ٍز ٚم٩فٙج فٟ ٩ِءِز ِعٕـٝ ثٌٍفرـز ٌّعٕـٝ ثٌضـٟ ص١ٍٙـجثٌف١ٞ

. ِّٚــج ٠ٖــُٙو ٌــيٌه أٔــه صــٌٜ ثٌىٍّــز  ىٌــه ِّــج ٨ صعٍُّــك ٌــٗ دٚــ٠ٌـ ثٌٍفــع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 53ٗ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ : عذو ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ (1) 
   . 54ٗ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ (2) 
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ٚصٛفٖـه فـٟ ، عـُ صٌث٘ـج دع١ٕٙـج صغمـً ع١ٍـه، صٌٚله ٚصؤْٔه فـٟ ِٛٝـع

 (  1) ِٛٝع آمٌ+

ْ ٚإىث وــجْ ثٌؾٌؽــجٟٔ ٠ٍنــ٘ ثٌــٕرُ فــٟ ٌِثعــجر لٛثعــو ثٌٕقــٛ  فــئ

فـٟ ، ثٌذ٠ٛ١ٕز صٌٜ ثًصذجٟ ثٌٛفوثس ثٌّىٛٔز ٌٍذ١ٕز ٠ضُ ٚفك ع٩لـجس ٔق٠ٛـز

 :   ٟ٘، ْٔك ٠ضأٌ  ِٓ ّش ٌِثفً

 Word Orderـ ثمض١جً ِٛلع ثٌىٍّز 7

 Compositionـ ثٌضٌو١خ 4

 Affixation ـ ث٦ٌقجق3

 ـ ثٌضعو٠ً ثٌوثمٍٟ ٌؾيً ثٌىٍّز2

  Reduplicatin ـ ثٌضٞع١ 5

 Acdentual differences (2  ) ـ ثٌفٌٚق ثٌٕذ٠ٌز0

ــً ث٦عؾــجٍ ــٟ ه٨ة ــٟ صمو٠ّــٗ صٚــًٛث ، ٚوــيٌه فعــً ثٌؾٌؽــجٟٔ ف ف

ٚثٌفٚــً ، : ثٌضمــو٠ُ ٚثٌضــأم١ٌ ٚثًصذجٟــٗ دمٛثعــو ثٌٕقــٛ ِضّغٍــز فــٟ، ٌٍــٕرُ

ــً ٚدعــو ، ٚثٌقــيف، ٚثٌٛٙــً ــٌثس لذ ــج ِــٓ صغ١ ٚثٌٍفرــز ِٚــج ٠طــٌأ ع١ٍٙ

 .   همٌٛٙج فٟ ١ّجق ثٌٕرُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 52ٗ، ه٨ةً ث٦عؾجٍ : عذو ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ (1) 
ه م١ٍـً (2)  ث١ُ٘ ِقّـٛـ هثً ثٌّْــ١ٌر ٌٍٕٖـٌـ ، ِــٓ ثٌّقجوـجر إٌــٝ ثٌضفى١ـه . ٕمــو ث٤هدـٟ ثٌقــو٠ظثٌ : ثدٌـ

  . 33ٗ ، 4113، 7ٟ، ث٤ًهْ، ٚثٌض٠ٍٛع ٚثٌطذجعز
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 ٟ ثٌغًٛٞ ثٌؾَثةٌٞثٌّٕٙؼ ثٌذ٩غٟ فٟ ثٌٕ٘ ثٌٌّْف

 ُطوُ ٤ِٕؾخ . أ
 

  : ر٤ٜٔل

ثٌغـًٛر ثٌؾَثة٠ٌـز  أْصىجه صؾّع ثٌوًثّجس ٚثٌذقٛط ثٌضج٠ًن١ز عٍٝ 
ٚ٘ـٛ ، ٚأعرُ ثٌغًٛثس ثٌضٟ ٕٙو٘ج ثٌعجٌُ فٟ ثٌمـٌْ ثٌعٖـ٠ٌٓ أُٟ٘٘ ِٓ 
أِــج ، ٌىــً فٌوــجس ثٌضقــًٌ فــٟ ثٌذٍــوثْ ثٌٕج١ِــز ٠قضــيٍٞٙــج ّٔٛىؽــج ؽعِــج 

هْٚ  ث٦ْٔـج١ٔزز فئْ ثٌغـًٛر ثٌؾَثة٠ٌـز ٘ـٟ فنـٌ دجٌْٕذز ٌٍذٍوثْ ثٌّضّٛط١
صق٠ٌــٌ أف٠ٌم١ــج  فــِٟٕــجٍ  ف١ــظ أْ ةهًٚ عــًٛر أٚي ٔــٛفّذٌ ثٌؾَثة٠ٌــز 

ثعضٌفــٛث  ث٤فجًلــز.ٚثٌّٕٚـفْٛ ِــٓ ثٌْـجهر  . عرـ١ُ ؽــوث.، ِـٓ ث٨ّــضعّجً
 ث٤لـ٩َصضذـجًٜ  أْف٩ غٌٚ ( 1) صضٛثٌٝ+ ث٨عضٌثفجسِٚج صَثي ، دٙيث ثٌوًٚ

ثٌؾ١جٕــز  ثٌّٖـجعٌثٌؾَثةـٌ ٚصٚـ٠ٌٛ٘ج ٚثٌضعذ١ــٌ عـٓ فـٟ ثّـضٍٙجَ ٍِقّــز 
ٚفٟ ٘يث ثٌّؾجي ٔؾو أعرُ ًِـَ ثفضفـش دـٗ ثٌىضجدـجس ثٌّضّٛـط١ز ، صؾج٘ٙج

٘ٛ ًِـَ ةؽ١ٍّـز دـٛف١ٌه+ ٚلـو ثّـضقجي ثّـُ ؽ١ٍّـز إٌـٝ ِٛٝـٛ  ٠ٍٙـُ 
 .   لٌثةقُٙ ٍِٚىجصُٙ ٠ٚيوٟثٌّذوع١ٓ 

ع إْ غَثًر ث٤عّجي ثٌّْـٌف١ز ثٌؾَثة٠ٌـز ٚمٚٛٙـج ثٌّضفجعٍـز ِـ
ــٝ ث٨ٔفعــجي  ــز  دأفــوطثٌغــًٛر ةصٌؽــع إٌ ــٛفّذٌ ٚدطٌٛ ــجصـ ِــٓ ٔ ــًٛر ثٌف ع

   . (2) ٕعذٙج ٚفوثة١ز ِؾج٘و٠ٗ+

٠ٍـٟ ِـٓ  ٚع١ٍٗ ٠ّىٓ أْ ٔذٌٍ د٩غز ثٌٕ٘ ثٌٌّْفٟ ِٓ م٩ي ِـج
 :   ثٌّوثمٍز٘يٖ 

، ّــ١جلٗ ٚغج٠ــجس ثّــضعّجٌٗدضذــج٠ٓ ٠ضذــج٠ٓ ٠ضعــوه ِٚفٙــَٛ ثٌغــًٛر  إْـــ 
 أٚةل١ـجَ ٕـعخ دقٌوـز ١ّجّـز  ١ٌ إٌـ٠ٖٝـٌٚىٕٗ فـٟ ث٨ّـضعّجي ث١ٌْجّـٟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؽجِعز ثٌذ٠ٌٛر . 

ع٠ََ ٠قـــٟ (1)  فّذٌ  : دــٛـ ًر أٚي ٔــٛـ ًثس ثٌعج١ٌّـــز ٚهًٚ٘ـــج فـــٟ صق٠ٌــٌـ  52ِىجٔـــز عــٛـ دـــ١ٓ ثٌغــٛـ
  . 21ٗ 4117، 12عوه ، ثٌؾَثةٌ، ِؾٍز ِٚجهً، ثٌؾَثةٌ

ًر : فــضـ ثٌذــجح فْــٓ (2)  ًثس ِفــوٞ ٍو٠ٌــج، ثٌؾَثةـٌـ فــٟ إدــوث  ٕــعٌثء ِٚـٌـ عـٛـ ثٌــوثً ، ِٕٖـٛـ
  . 30ٗ، 4115ثٌٍذٕج١ٔز  ث٠ٌٌّٚز
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   . (1) ّ٘ج ِعج ِٓ ثؽً صغ١١ٌ ٚٝع ًث٘ٓ ١ّب+ أٚعْى٠ٌز 

ِٚٓ ٕ٘ج فـئْ أّـٍٛح ثٌغـًٛر ٘ـٛ ًفـٜ ثٌٛثلـع ثٌمـجةُ ٚثٌْـعٟ إٌـٝ 
 .   ث٤فْٓصغ١١ٌٖ ٔقٛ 

فمـو ، ِٚٓ عُ فّْض٠ٛجس ثٌع٩لز د١ٓ ثٌفٓ ٚثٌغًٛر ِضوثمٍز ِٚضٖـجدىز
٠ٚقــٌٛ ع١ٍٙــج ثٌط٠ٌــك ٙــج ٌ ف١ّٙــوثٌغــًٛر َ، ِٕٚــٗ ثٌّْــٌؿ، ٠ْــذك ثٌفــٓ

ــٝ ظٙــًٛ د٩غضٙــج ــٝ مٍمٙــج أٞ إٌ ــز د٩غــز ، ٠ْٚــعٝ إٌ فىّــج صرٙــٌ فجع١ٍ
 .   فجع١ٍز ثٌىٍّز دج٤فٌٜ أٚثٌٕ٘ ثٌٌّْفٟ 

 إدـٌثٍأٞ أْ د٩غز ثٌٕ٘ ثٌٌّْفٟ ثٌغًٛٞ ثٌؾَثةٌٞ ٠ٙـوف إٌـٝ 
ثٌضًٚٛ ثٌٕموٞ ثٌيٞ ثٔطٍك ِٕـٗ ثٌٕجلـو ٚثٌىجصـخ ٚثٌّذـو  ٚ٘ـيث ِـج ؽـجءس 

فٟ وضجدـٗ ةد٩غـز ثٌـٕ٘  أٔمج٠ًٌقز ثٌىضجح ٚمٚٛٙج ثٌّذو  ِقّو دٗ ل
عٍٝ ٙـع١و ثٌعـجٌُ ثٌعٌدـٟ مجٙـز فـٟ ثفضفجةـٗ دجٌّْـٌف١ز ( 2) ثٌٌّْفٟ+

فٙــٛ ، صعــٌٛ عٍــٝ ثٌنٖــذز أِْــٓ ف١ــظ وٛٔٙــج ٔٚــج أهد١ــج ِطذٛعــج لذــً 
ثٌىضجدــز ثٌّْــٌف١ز ثٌغ٠ًٛــز ٚمٚٛٙــج ثٌؾَثة٠ٌــز ٌٙــج ؽّج١ٌــجس  أ٠ْــٌٜ 

ــٓ ِٕرــًٛ ــٟ ٨ ثٌّنٚٛٙــز ِ ــٓ  ثٌوًثّــز ثٌٕٚــ١ز ثٌض صٕىــٌ ٨ٚ  أ٠ّْى
ــج ــٝ ثٌنٖــذز أْ صٍغ١ٙ ــوًثِج ثٌّٖنٚــز عٍ ــٓ ٌٍ ــو ، ٠ّى ــٟ ٠ع  إدٌثٍ٘ــجٚثٌض

 .   ٚصف١ٌْ٘ج ِٓ ١ُّٙ ث٘ضّجَ ثٌٕجلو

ِــٓ صق١ٍــً ّٔــجىػ ِــٓ ، إْ ثٌىجصــخ ٠ٕطٍــك فــٟ ثؽضٙــجهٖ ثٌٕمــوٞ ٘ــيث
ِضّٛــ٩ دّع١ــجً ثٌؾــِٕ ٚثٌٕــٛ  ، ثٌٕٚــٛٗ ثٌّْــٌف١ز ثٌغ٠ًٛــز ثٌّىضٛدــز

ِْٚضف١وث ِٓ صؾٌدضـٗ ثٌط٠ٍٛـز فـٟ صق١ٍـً ثٌٕٚـٛٗ ٚث٨فضىـجن ، هد١١ٓث٤
 إٕـىج٨سفٙٛ ٠ْطٌ ؽٍّز ِـٓ ثٌقمـجةك ثٌٕمو٠ـز صعـو دقـك ِـٓ ٙـ١ُّ ، دٙج

ِْـــضّور ِـــٓ ٙـــٍخ  صن٠ٌؾـــجسٚصضٌٕــــ دجعضذجً٘ـــج ، ثٌٕمـــو ٚثٌذ٩غـــز
 .   ث٦دوثع١زثٌٕٚٛٗ 

ثٌٞــٛء عٍـــٝ ثٌّْــٌؿ ثٌغـــًٛٞ  ّـــٍطٕجٚٔقــٓ فــٟ ٘ـــيٖ ثٌّوثمٍــز 
أٞ أٔـٗ أّـٍٛح ِـٓ ، ٞ ثٌيٞ ٠عو ةؽـِٕ أهدـٟ ِنٚـٛٗ ٚلٍـكثٌؾَثةٌ

ثٌـيٞ صضذـوي مٚجةٚـٗ ِـع ثٌعٚـًٛ ٠ٚىفـٟ فـٟ  ث٦ْٔجٟٔأّج١ٌخ ثٌضعذ١ٌ 
ٖٔـ١ٌ إٌـٝ ثٌّْـٌؿ ِـٓ ف١ـظ ٘ـٛ صـٌثوُ ٘جةـً ِٚضذـج٠ٓ ِـٓ  أْ٘يث ثٌّمجَ 
هثةـٌر ثٌى١ٔٛـز ٌٕضـ١مٓ ِـٓ ِٖـٌٚع١ز ثٔوًثؽـٗ ٝـّٓ  ث٦دوثع١ـزثٌٕٚٛٗ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فٟ : ِقّــو أٔمــجً (1)  ٘ ثٌّْـٌـ ثْ، د٩غــز ثٌـٕـ ثْ، ِطذعــز ثٌقــوثه ٠ّٛــ  أمـٛـ  7330، 7ٟ، صطـٛـ

ٗ77 .   
  . 74ثٌٌّؽع ٔفْٗ ٗ (2) 



شٖ  امليَج البالغٕ يف اليف املظشحٕ الجْسٖ ادتضٜا
 

386 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

   . (1) +هدٟث٤ثٌؾّجٌٟ ٌٍٕجلو  ثٌُّٙ

ٚ٘ــٛ ِــج ٠ْــؾٍٗ ثٌــوثًُ عٍــٝ ثٌوًثّــجس ثٌْــ١ٌّٛٛؽ١ز ٚثٌضفى١ى١ــز 
ِـٓ ، ثٌضٟ صّٛ٘ش ث١ٌم١ٕ١ز ٚثٌمط١عز فـٟ ِمجًٔضٙـج ٚفـٟ ٔضجةؾٙـج، ٚثٌضوث١ٌٚز

ــز ثٌٕٚــٛٗ ــز ، هْٚ أْ صنٖــٝ ثٌّْــجُ د١ٙذ ــجؿ ثٌٖٙجٕــز ثٌؾّج١ٌ أٚ ثؽض
 .   ث٤هد١زموٓ ٕفجف١ضٙج  أٚ، ٌٌٍّْؿ ثٌؾَثةٌٞ ثٌغًٛٞ

د٩غــز ثٌــٕ٘ ثٌّْــٌفٟ ثٌغــٌٞ ٠مضٞــٟ ِٕــج ثٌٕــَٚي  فــٟ ثٌذقــظإْ 
إْ ، ثٌٕرٌٞ ثٌعجَ إٌٝ ٠ّٔ ِٓ ثٌقـو٠ظ ثٌّضنٚـ٘ ث٤م٩قِٓ ِْضٜٛ 

ِــٓ ثٌٕٚــٛٗ  ِْضنٍٚــزثٌذ٩غــز ثٌّمٚــٛهر ٕ٘ــج ٘ــٟ صٍــه ثٌضــٟ صىــْٛ 
ٚصىـــْٛ ِضٌٛـــور عـــٓ ثٌضّـــٌُ دجٌٕٚـــٛٗ ، ثٌّْـــٌف١ز لـــٌثءر ٚصـــأ٩ِ
ًٛٞ إىْ غ١ـٌ غـثٌٌّْفٟ ثٌفضىْٛ د٩غز ثٌٕ٘ ، ثٌٌّْف١ز لٌثءر ٚصأ٩ِ

ــٟ أٚ  ــٕ٘ ثٌٌٚثة ــز د٩غــز ثٌ ــج ٚفــوٚه٘ج عــٓ ٟذ١ع ــٟ ةٟذ١عضٙ ــز ف ِنضٍف
   . (2) ثٌٖعٌٞ أٚ ثٌمٟٚٚ ٚفوٚه٘ج+

ٌٚعً ٘يث ِـٓ ٕـأٔٗ أْ ٠ّٛـع هثةـٌر ثٌذ٩غـز ٌضٖـًّ ؽ١ّـع أٙـٕجف 
ِٚـٓ ، ثٌذ٩غ١ز ِٓ د١جْ ِٚؾـجٍ ٚدـو٠ع ث٦ِىجٔجسٚؽ١ّع  ث٦ْٔجٟٔثٌضعذ١ٌ 

 .   ٚغ١ٌ٘جدٕٝ ١٘ٚجوً ٚمطجٟجس 

وجصخ ثٌٌّْف١ز ثٌغ٠ًٛـز ٨ ٠فضـأ أْ ٠ذـ١ٓ أْ ثٌذ٩غـز ١ٌْـش ٕـ١تج  إْ
ٚ٘ـٛ ثٌع١ٍـً ، آمٌ غ١ٌ صع١ٍـً ثٌمـٌثءر صعٍـ٩١ ٠فضـٌٛ ف١ـٗ أْ ٠ىـْٛ ِمٕعـج

، إ٨ إىث وــجْ ِْــضمٝ ِــٓ صؾٌدــز ثٌمــٌثءر، ٠ىــْٛ أٙــ٩١ أْثٌــيٞ ٨ ٠ّىــٓ 
ٝـٛثد٠  عّز ث٩ِ ٠رًـ ٠ـٌثٚه ثٌمـجًا فـٟ أْ ٠ْـضمٝ أْ: ة ٠مٛي ثٌوثًُ

ٚفوٚه ثٌٕ٘ ثٌذ٩غـٟ ثٌّْـٌفٟ ِـٓ هثةـٌر ثٌّضعـز ثٌضـٟ ٠فٌٍ٘ـج ثٌمـٌثءر 
ــج ــز ، ىثصٙ ــز ثٌٛثٙــفز ٚثٌّعٍٍ ــجس ٚثٌّٚــطٍقجس ثٌول١م ــْٛ ثٌىٍّ ــظ صى دق١

 .   (3) ٌٍّضعز ِٖضمز ِٓ ِعؤٟ ثٌمٌثءر ثٌذ٩غ١ز+

٠ؾعـً ٌذ٩غـز ثٌــٕ٘ ثٌّْـٌفٟ ثٌغـًٛٞ ٌْــٍطز  ٕــأٔٗ أْٚ٘ـيث ِـٓ 
ثٌضع١ٍ١ٍـز  ٚثّـضن٩ٗ ث٤هٚثسٗ ع١ٍّـز ثٌضٍمـٟ ٌٙج هًٚ٘ج ثٌقجُّ فٟ صٛؽ١ـ

 .   ٔفْٙج ث٦دوثع١ز ث٤عّجيثٌضف٠ٌ١ْز ِٓ 

أعّجي أًّطٛ ِٕي آ٨ف ث١ٌْٕٓ ٚؽعـً ِـٓ صن٠ٌؾجصـٗ  ٠ذ١ٓٚ٘ٛ ِج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 75ـ  72ثٌٌّؽع ٔفْٗ ٗ (1) 
  . 71ؽع ٔفْٗ ٗثٌٌّ (2) 
ثْ : ِقّو أٔمجً (3)  ثْ ٟ، دٕجء ثًٌٚٛر فٟ ثٌٌٚث٠ز ث٨ّضعّج٠ًز ِطذعز ثٌقوثه ٠ّٛـ  أمٛـ ، 3صطٛـ

7333 ٗ33 
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إ٨ ، ثٌٕمو٠ز ةع٩ّ ع٩ّلج ٠ىجه ٨ ٠ق١ً فٟ مطضٗ عٍـٝ ٔٙـؼ ٔمـوٞ ِٕغٍـك
ّذـــجها ثٌؾّج١ٌـــز أٔـــٗ ٠ضفـــك دجٌعو٠ـــو ِـــٓ ثٌمٛثعـــو ٚثٌمـــٛث١ٔٓ ٚثٌّعـــج١٠ٌ ٚثٌ
ٌٟٚثةـــك دٕجةٙـــج ، ثٌّْـــضٕذطز ِذجٕـــٌر ِـــٓ ثٌٕٚـــٛٗ ثٌّْـــٌف١ز ىثصٙـــج

  . (1) ١ٙٚجغضٙج+

٩ِ ٠رً ٠ـٌثٚه ٌمـجًا ثٌـٕ٘ ثٌّْـٌفٟ ٌٍغـًٛر ثٌؾَثة٠ٌـز أأْ عّز 
٠ْضمٟ ٝـٛثدطٗ ٚفـوٚهٖ ثٌذ٩غ١ـز ِـٓ هثةـٌر ثٌّضعـز ثٌضـٟ صفٌٍ٘ـج  أْفٟ 

ـــز ثٌّٚـــ ألـــٛيدق١ـــظ صىـــْٛ ثٌىٍّـــجس ٨ٚ ، ثٌمـــٌثءر ىثصٙـــج طٍقجس ثٌول١م
ٚوـــجْ ، ثٌٛثٙــفز ٚثٌّعٍـــً ٌٍّضعـــز ِٖـــضك ِــٓ ِعـــؤٟ ثٌمـــٌثء ٚثٌّمـــٌٚء

٠ذمـٝ ٚف١ـج ٌعـٛثٌُ ثٌـٕ٘ لذـً أْ ٠ٌٝـل ، ثٌمجًا ٌذ٩غز ثٌٕ٘ ثٌٌّْفٟ
 .   ٠ٚضٍُْ ٌٞغ٠ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌّضوثٌٚز، ٌٍْطز ثٌّذجها

ــز ٠مضــٌؿ ثٌّىــْٛ  ــوثًُ ثٌــٕ٘ ثٌّْــٌفٟ ٌٍغــًٛر ثٌؾَثة٠ٌ ــيٌه ف ٌ
أهثص١ٓ ٔمو٠ض١ٓ صق١ٍ١ٍض١ٓ صٖمجْ عٓ ؽ١ّع فـوٚه د٩غـز ٚثٌّْز دجعضذجًّ٘ج 

ـــز ّٚ٘ـــج ٠ْـــضّوثْ مٚٛٙـــ١ضّٙج ِـــٓ  ـــٗ ٚمٚجةٚـــٗ ثٌف١ٕ ثٌٕـــٛ  ٚعٛثدض
ــز ثٌنجٙــز ثٌذ٩غــز ــٝ ، ثٌٕٛع١ ــجى إٌ ــو دجٌٕف ــٕ٘ أعّــجق٠ْٚــّقجْ ٌٍٕجل ، ثٌ

 .   ثٌّّىٕز ٚثٌّقضٍّز إِىجٔجصٗٚثّضٌٖثف وً 

ـــٕ٘  ـــٟأٞ أْ ِىـــْٛ ثٌ ـــو  ث٤هد ـــً ثٌّْـــٌفٟ ةصض١قـــجْ ٌٍٕجل ثٌّقٍ
ث٨ٔطــ٩ق ِــٓ ثٌّىٛٔــجس ٚثٌْــّجس  إِىج١ٔــز، ٔمــو٠ض١ٓ ِضــَثِٕض١ٓ إِىــج١ٔض١ٓ

دمٚو فق٘ ثٌضعجٌمـجس ثٌف١ٕـز ثٌّّىٕـز هثمـً ثٌـٕ٘ ثٌّْـٌفٟ إىْ صضّغـً 
دمـوً  ث٦دوثع١ـزصقرٝ ِمجًدز ثٌٕٚـٛٗ  أٌْيث ٚؽخ ، فٟ ؽجٔذٗ ثٌؾّجٌٟ
ٌٍىجصـخ  le cadaver encircle( 2) ثٌّطٛلـز فّْـٌف١ز ثٌؾغـز، ِٓ ثٌق٠ٌز ثٌّم١ور

ثٌفٌْٔــ١ز فــٟ  espritِــٌر فــٟ ِؾٍــز ثّــذٌٞ أٚي٠جّــ١ٓ ٚثٌضــٟ ٖٔــٌس فــٟ 
 ١١ٌٌٚلو عٌٝش ثٌّْـٌف١ز فـٟ ِْـٌؿ ِـٛ 7355ٚؽجٔفٟ  7352ه٠ّْذٌ 

٘ــيٖ ثٌّْــٌف١ز ثٌضــٟ صعــو ِــٓ ، 7355ٔــٛفّذٌ  40 45فــٟ دٌٚوْــً ٠ــِٟٛ 
ٔؾو ةثٌىجصـخ ٠جّـ١ٓ+ ، ثٌضٟ صٕجٌٚش ثٌغًٛر ثٌؾَثة٠ٌز دٛثو١ٌ ثٌٌّْف١جس

ــٌأٞ ثٌعــجَ ٚثٌعــجٌّٟ فم١مــز ِأّــجر ثٌؾَثةــٌ أِــجَلــو وٖــ   ــو ، ثٌ ــٌٝم  صغٕ
 .   ٚٚٙ  فٌح ث٦دجهر ثٌضٟ ٕٕضٙج فٌْٔج، دجٌغًٛر ٚثٌؾَثةٌ

فذ٩غـز ثٌـٕ٘ ثٌّْـٌفٟ ٕ٘ـج ٠ْضمٚـ١ٙج ثٌـوثًُ ِـٓ مـ٩ي فعج١ٌـز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًٚر، ثٌؾغــز ثٌّطٛلــز : وجصــخ ٠جّــ١ٓ (1)  هثهْٚ ٝـٌـ ف١ضجْ) ٚث٤ؽــوثه ٠ـَـ  4ثٌع١ْــٝ ٟ : صـٌـ(، ِْـٌـ

   . 7313ٔٛفّذٌ ، ٌذٕجْ، د١ٌٚس، ثٌّؤّْز ثٌعٌد١ز ٌٍوًثّجس ٚثٌٌٕٖ
   . 417ٗ 04ـ  52ثٌّمجِٚز ث١ٌٕٟٛز فٟ ثٌٌّْؿ ثٌؾَثةٌٞ ِج د١ٓ  : ع٩١ٍٟٔ أفْٓ (2) 
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ــٕ٘ دجعضذجًّ٘ــجثٌضعــٌف ٚثٌضقــٛي  فجٌّْــٌف١ز ، ّــّض١ٓ صىــ١١ٕ٠ٛٓ فــٟ ثٌ
١ز ثٌّضّجّىز ٨ ٠ّىٓ أْ ٔفًٚ ف١ٙـج دـ١ٓ ثٌٖـىً وغ١ٌ٘ج ِٓ ث٤عّجي ث٤هد

٨ٚ دــ١ٓ ثٌْــّجس ٚثٌّىٛٔــجس إ٨ عٍــٝ ّــذ١ً ثٌذْــ٠١ فمــ٠ ، ٚثٌّٞــّْٛ
، ثٌوًث١ِــز+ ثٌؾغـز ثٌّطٛلــزةفـجٌضعٌف ٚثٌضقــٛي ٠ٖـى٩ْ دــؤًر ِْــٌف١ز 

ٚصضّغً ًصذضّٙج ثٌقجّّز فٟ ِْجّ٘ضّٙج فٟ ثٌضٌو١خ ثٌّفٍٟٚ دـ١ٓ لْـّٟ 
جًر ثٌض٠ٖٛك ٚفٟ ص٠ٌٛٚ صفجٙـ١ً ثٌعجٟفـز ٚفٟ ِو ثٌقوط ٚإع، ثٌضٌثؽ١و٠ج
ٚفـــٟ لـــوًصّٙج عٍـــٝ ثٌضفجعـــً ثٌؾّـــجٌٟ ِـــع دـــجلٟ ثٌّىٛٔـــجس ، ث٦ْٔـــج١ٔز

ٚ٘ــٛ ِــج ٠نضٍــ  ف١ــٗ ثٌىجصــخ ٠جّــ١ٓ عــٓ ، ثٌضٌثؽ١و٠ــز ث٤مــٌٜ فــٟ ثٌــٕ٘
د٩غز ثٌضن٠ٌؾجس ث٤ًّط١ز ثٌمو٠ّز فأًّطٛ ٌُ ٠ٌٚؿ ٠ّٙج فـٟ صع٠ٌـ  

فـجٌضعٌف ٚثٌضقـٛي ، ١ّـز أٚ ثٌى١ف١ـزثٌضٌثؽ١و٠ج ٌُٚ ٠ؾعٍّٙج ِٓ أؽَثةٙـج ثٌى
ٚظ١فضّٙـج صىـْٛ فجّـّز ةفٟ عٌف ثٌىجصـخ ٠جّـ١ٓ ٍِّقـجْ ١٘ى١ٍـجْ ٨ْ 

ٚصٌص١ـخ أفعجٌـٗ أٞ أّٔٙـج ٠قْـذجْ ، فٟ ثٌضٌو١خ ثٌضٌثؽ١ـوٞ ٤لْـجَ ثٌـٕ٘
  . (1) عٍٝ ثٌذ٩غز ث١ٌٙى١ٍز ثٌّنضٚز دجٌض١ْٕك ٚثٌٌد٠ ٚث١ٌٙىٍز+

ــٝ ِْــٌف١ز  ــج إٌ ــٌ+ةإىث ؽتٕ ــجح ث٤م١ ٌف ِٚــطفٝ فٙــٟ ٤ٕــ ثٌذ
أ٠ٞج صعو ٔ٘ ٌِْفٟ عًٛٞ ؽَثةٌٞ ٌٖٔ دضِٛٔ ٚٙوً دّؾٍـز ثٌفىـٌ 

ٚ٘ـيث ثٌـٕ٘ وضـخ أٙـ٩ دجٌفٌْٔـ١ز ٚأًّـً دـٗ  7351م٩ي ٌٕٙ ؽ١ٍ٠ٛـز 
)٨ّجٔضٟ( ف١ظ وجْ ِعضم٩ ِع ؽٍّز ِـٓ  ِؤٌفٗ إٌٝ ٘يٖ ثٌّؾٍز ِٓ ّؾٓ

 .   ٍعّجء ثٌغًٛر ثٌؾَثة٠ٌز

ىفــجؿ ِعــج ٚٔرــٌث فٙــٟ ِْــٌف١ز صقّــً ّــّجس ؽو٠ــور ٌٍٛثلــع ٌٍٚ
١ّ٘٤ــز ٘ــيث ثٌــٕ٘ ِــٓ ف١ــظ ِٕٙؾــٗ ثٌذ٩غــٟ فجٌىجصــخ ٕ٘ــج ٠ــٌٜ أٔــٗ فــٟ 

٨ْ ثٌٖـــىً ث١ٌٙىٍـــٟ ٠ٍقمـــٗ ثٌضغ١١ـــٌ عٕـــو ٔمطـــز ، ث٤ّـــجُ فعـــً ٌِوـــخ
ـــٟ ـــج ثٌٕفْـــ١ز ، ثٌضّفٚـــً ثٌٌثِ ـــَثػ ثٌٖنٚـــ١جس ٟٚذ١عضٙ ـــج ٠ٍقـــك ِ وّ

١ٌِٚٚ٘ج ٚ٘ٛ ِج ٠مٛهٔـج إٌـٝ أْ ِٖـٌٚ  ثٌقـو٠ظ فـٟ د٩غـز ثٌـٕ٘ ٕ٘ـج 
ثٍهٚثؽ١ز ثٌضعـٌف ٚثٌضقـٛي صٍـه ثٌضـٟ صنـ٘ ١٘ىـً ثٌقىج٠ـز أٚ  صرٌٙ فٟ

 .   ٚصٍه ثٌضٟ صن٘ ٟذ١عز ثٌٖن١ٚجس، فوعٙج ثٌٌة١ْٟ

ٌٍىجصــخ  7352ثٌضــٟ أٔضؾــش فــٟ ِــجٞ + ٔقــٛ ثٌٕــًٛة:  ِْٚــٌف١ز
’ ٚثٌعٌٛ ٘ٛ عذجًر عـٓ ٌٛفـجس ِـٓ وفجفٕـج ثٌنجٌـو صذـو، ِٚطفٝ وجصخ

إٔـٕع صعـي٠خ عـُ  ٚعـيح، ثٌمٚز دّٕرٌ ٕجح ؽَثةٌٞ أٌمٟ ع١ٍـٗ ثٌمـذٜ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـٌـ (1)  ــز / ثٌؾَثة ــز ثٌقٍم ــجٟٔ، ِؾٍ ــوه ثٌغ ــز ثٌع ــز ثٌؾَثة٠ٌ ــوه ، إهثًر ثٌّْــجًؿ ث١ٌٕٟٛ ــز ثٌع ، 4ؽ١ٍ٠ٛ

   . 73ٗ 4111ثٌؾَثةٌ 



 . لطشؾ ؿلٔخ٘ أ   389

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

ٍػ دٗ فٟ ثٌْؾٓ ٚ٘ٛ فٟ فجٌز صؾعً ثٌّضفٌػ ٠ضٛلع ِٛصٗ ِٓ ٌقرـز إٌـٝ 
فضغّٜ ع١ٕجٖ ٚصمضقُ مجٌٟٖ ًٙٛ ِٓ ٟٕٚـٗ فـٟ ٕـىً ىو٠ٌـجس ، ٌقرز

 . . عٓ فٚٛي ف١جصٗ ٍٚفجف أم١ٗ ث٤وذٌ ٚصٕم٩صٗ.

ِٚٓ م٩ي ٘ـيٖ ثٌقـٛثهط ثٌعجه٠ـز ٔعذـٌ وـً أٔقـجء ثٌؾَثةـٌ ٚٔعـ١ٔ 
 .   دىً إ٠ّجْ آ٨ِٗ ثٌٕذ١ٍز ِع ٘يث ثٌفضٝ ثٌؾٌؿ

٠ذــ١ٓ ِــٓ ، فذ٩غــز ثٌّىــْٛ ثٌّٛٝــٛعٟ فــٟ ٘ــيث ثٌــٕ٘ ثٌّْــٌفٟ
م٩ٌٙــج ثٌىجصــخ ثٔــٗ ٌــ١ِ ِــٓ ثٌٞــًٌٚٞ ثٌّطجدمــز دــ١ٓ ه٨٨س ثٌضٚــ٠ٌٛ 
، ٚدــــ١ٓ ثٌّٛٝــــٛ  فــــٟ ثٌّْــــٌف١ز ث٢ْ ثٌذــــو  ٠ــــٌث٘ٓ عٍــــٝ ثٌٌٚث٠ــــز

 فجٌض٠ٍٕٛـجس ث٤ّـٍٛد١ز ٌٍضعـٌف ٚثٌضقـٛي فـٟ، ٚمٚٛٙج ثٌٌّْؿ ثٌغًٛٞ
ــًٛٞ ــوٞ ثٌغ ــٕ٘ ثٌضٌثؽ١ ــو  ثٌ ــٌٞ( صؤو ــجص١ٓ ثٌْــّض١ٓ ة)ثٌؾَثة ــ  ٘ صى١١

   . (1) ثٌضى١ٕ٠ٛض١ٓ دجٌنٚجة٘ ثٌٕٛع١ز ثٌضٟ صضطٍذٙج د٩غز ثٌضٌثؽ١و٠ج

ٌٚعً ث١ّ٘٤ز ثٌٕمو٠ز ٌضق١ًٍ ثٌّْـٌؿ ثٌؾَثةـٌٞ ٚفـك ِـٕٙؼ د٩غـٟ 
٠ىّٓ فٟ وْ  ثٌوثًُ عٓ ِؾّٛعز ِٓ ثٌضًٚٛثس ثٌٕمو٠ـز ىثس ثٌٚـٍز 

ـــو ثٌّْـــٌ ـــز ، فٟدجٌٕم ـــٌٞ ٚثٌٌّصذ ـــًٛٞ ثٌؾَثة ٚمٚٛٙـــج ثٌّْـــٌؿ ثٌغ
 .   ٚثٌضٟ صذمٝ ىثس ؽّج١ٌز مجٙز ٚٔٛع١ز، صن١ٚٚج دجٌٌّْف١ز ثٌّىضٛدز

٠ذمٝ ثٌٌّْؿ ثٌغًٛٞ ثٌؾَثةـٌٞ دٚـفضٗ ٔٚـج أهد١ـج ِٚىٛٔـج إدـوثع١ج 
مجٙــج ٠ّىــٓ أْ ٠ــضُ دج٨عضّــجه عٍــٝ ِٕرــًٛ د٩غــٟ ٔمــوٞ ٠ْــضّو ِــٓ 

 .   موً ثٌىجفٟثٌّؾجي ثٌٌّْفٟ ثٌؾَثةٌٞ ثٌغًٛٞ ثٌ

صىجه صؾّع ثٌوًثّجس ٚثٌذقٛط ثٌضج٠ًن١ز عٍٝ أْ ثٌغـًٛر ثٌؾَثة٠ٌـز 
ِٓ أُ٘ ٚأعرُ ثٌغًٛثس ثٌضـٟ ٕـٙو٘ج ثٌعـجٌُ فـٟ ثٌمـٌْ ثٌعٖـ٠ٌٓ ٚ٘ـٛ ِـج 
ؽعٍٙج ّٔٛىؽج ٠قضـيٜ ٌىًـ فٌوـجس ثٌضقـًٌ فـٟ ثٌذٍـوثْ ثٌٕج١ِـز ِٚـٓ ٕ٘ـج 

ٔقــٛ  فـئْ أّــجُ ثٌغــًٛر ٘ــٛ ًفـٜ ٚثلــع ِعــ١ٓ لــجةُ ٚثٌْـعٟ إٌــٝ صغ١١ــٌٖ
ًٚدّـج ، فغج٠ز ٌىً عـًٛر أّٔـج ٘ـٟ ثٌضغ١ـٌ ثٌؾـيًٞ ٔقـٛ ث٤فٞـً، ث٤فْٓ

ىٌـه أْ ثٌعٕـ  ، ٠ىْٛ ألٌح ًَِ ٠وي عٍٝ ١ٍّٚز ثٌغًٛر ٘ـٛ ثٌٌٙجٙـز
ٚثٌقـــك أْ فـــٓ ثٌّْـــٌؿ أوغـــٌ ثٌفٕـــْٛ لـــوًر عٍـــٝ ، ٘ـــٛ أفـــو ١َِّثصٙـــج

فٟ ؽٌٖٛ٘ ٘ٛـ مطـجح ١ّجّـٟ ٠ضذٕـٝ ثٌضقـ٠ٌٜ ( 2) فجٌٌّْؿ، ثٌضق٠ٌٜ
ٕ٘ج فجٌٌّْؿ ٚثٌغًٛر ٠ٍضم١جْ فٟ ٘وف ِٕٖٛه ٚ٘ـٛ ثٌضغ١١ـٌ ِٚٓ ، ٚثٌغًٛر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ث : ِقّو أٔمجً (1)  ًٞ ِطذعـز ثٌقـوثه ٠ّٛـ  أمٛـ ثْ، ْد٩غز ثٌٕ٘ ثٌٌّْفٟ ثٌغٛـ ٗ  3ٟ  صطٛـ

55 .  
   . 7312ٔٛفّذٌ ـ ، ـ أوضٛدٌ 43ِؾٍز ثٌغمجفز ثٌؾَثةٌ عوه ( ف١ٕٓ إٌٝ ثٌؾذً ) مٌفٟ ٙجٌـ (2) 



شٖ  امليَج البالغٕ يف اليف املظشحٕ الجْسٖ ادتضٜا
 

390 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

. 

إْ ثٌوثًّــ١ٓ ٌٍّْــٌؿ ثٌؾَثةــٌٞ ِٕــي ٨ٚهصــٗ فــٟ ثٌعٖــ١ٕ٠ٌجس ِــٓ 
ثٌمٌْ ثٌّجٝـٟ ٌـ٩١فع صفجعٍـٗ ِـع صطـًٛ ثٌقٌوـز ث١ٌٕٟٛـز دم١ـجهر ث١ِ٤ـٌ 

 . ثٌيٞ ثٔنٌٟ دٕفْٗ فٟ صفع١ً ثٌٕٖجٟ ثٌٌّْفٟ، مجٌو

ٛٝـٛع١ز أوغـٌ عـًٛر عٌفـش فـٟ ٌيث صعضذٌ ثٌغًٛر ثٌؾَثة٠ٌـز دىـً ِ
إف٠ٌم١ج ٚثٌعجٌُ ثٌعٌدٟ إ٩ٟلج عٓ د٩غز ثٌٌٚث  ٚثٌقٌوز ٚثٌّـٕٙؼ ثٌـيٞ 

 . ثٌٌّْف١ز ثصذعٗ ٙجفخ

ْٚٔضقوط فٟ ٘يٖ ثٌّوثمٍز عٍٝ ٕن١ٚز ع٠ًٛز ؽَثة٠ٌـز أ٨ ٚ٘ـٟ 
ةؽ١ٍّــز دــٛف١ٌه+ ّٔٛىؽــج ٚ٘ــٟ ِْــٌف١ز ةِأّــجر ؽ١ٍّــز+ ٌٍىجصــخ عذــو 

ٓ ثٌٖـــعٌ ثٌقـــٌ وضذـــش ٖٚٔـــٌس ثٌـــٌفّٓ ثٌٖـــٌلجٚٞ ٚ٘ـــٟ ِْـــٌف١ز ِـــ
 . 7307عجَ

 : الصساع واحلسصُ  أوال

٠ْـضع١ٓ وجصـخ ، إْ د٩غز ث٤هح ثٌٌّْفٟ ٘ٛ ثٌىٖ  عـٓ ٙـٌث 
ــٌثٍ ٘ــيث ثٌٚــٌث  دٖنٚــ١جس ِضقــجًٚر ٚأْ  ــٟ إد ثٌّْــٌؿ أٚ ٕــجعٌٖ ف
، ثٌّٕٙؼ ثٌفىـٌٞ ثٌّضذـع ٌٙـيث ثٌٕـٛ  ث٤هدـٟ ـ أهح ثٌّْـٌؿ ـ ٘ـٛ ثٌٚـٌث 

.إٌـــل ٘ـــٛ فٌوـــز  . ثٌفـــٓ.، ّـــع ٚثٌق١ـــجرٚثٌّؾض، ٚصـــأصٟ ثٌٖنٚـــ١ز ٕـــٟء
 ٚثٌٌٚث  ٘ٛ أّجُ ٘يٖ ثٌقٌوز ، ٙجعور

ــٓ  ــٟ ثٌف ــج أْ ثٌّــٕٙؼ ف ــجي ٌمٍٕ ــٝ ّــذ١ً ثٌّغ ــٛ ٕــتٕج ثٌضٖــذ١ٗ عٍ ــج ٌ إٔٔ
ثٌٌّْفٟ ٘ٛ دٌَّٕز ثٌـٌٚؿ ِـٓ ثٌؾْـو دٙـج صضقمـك ثٌق١ـجر ٚدـوٚٔٙج ٠ىـْٛ 

 ثٌّٛس

ةإْ صــأع١ٌ ثٌّْــٌف١ز فــٟ ثٌّضٍمــٟ ٠ضٛلــ  عٍــٝ ِــوٜ لــوًصٙج عٍــٝ  
ٌثٍ د٩غز ثٌٚـٌث  ٚصع١ّمـٗ ِـٓ مـ٩ي ثمض١ـجً ثٌّٛثلـ  ٚثٌٖنٚـ١جس إد

ِٚــٓ عــُ صفع١ــً ثٌقٌوــز ثٌضــٟ ِــٓ ٕــأٔٙج ٕــو ثٌّضٍمــٟ ٚصٖــ٠ٛمٗ ، ثٌّٕجّــذز
ٚؽعٍــٗ ٠ضفجعــً ِــع ؽ١ّــع عٕجٙــٌ ثٌعّــً ثٌّْــٌفٟ ِٚمِٛجصــٗ فــٟ ّــذ١ً 

٨ ٠و  ثٌّؤٌ  ث٤فوثط صْـ١ٌ ّـ١ٌث عجه٠ـج ، ثٌقفجظ عٍٝ ثٌقٌوز ثٌوًث١ِز
فّٕٙؼ ثٌىضجدـز ثٌّْـٌف١ز ( 1) ًٚ ثٌٌّْف١ز إٌٝ ثٌمّز ٚث٤ٍِزفجصٌث فضٝ ص

 ٠رٌٙ فٟ ع٩عز ثصؾج٘جس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ ، أدٕــجء ثٌمٚــذز : ًث٠ـِـ عذــو ثٌقٍــ١ُ (1)  ٟٕٟ ثٌعــجٌٟ ٌٍفٕــٛـ ًثس ثٌّعٙــو ثٌـٛـ ثً ِٕٖـٛـ هَ ث٤فــٌـ

   . 4111ـ ثٌؾَثةٌ  2ثٌعوه، ثٌٌّْف١ز
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 : ف١ظ صٛثؽٗ ثٌق٠ٌز ثٌذ٠ٌٖز ث٦ًثهر ث١ٌٙ٦ز  ـ ثٌّٕٙؼ ثٌعّٛهٞ

 : ٚف١ٗ ٠ٛثؽٗ ثٌفٌه لٛث١ٔٓ ثٌّؾّٛعز  ـ ثٌّٕٙؼ ث٤فمٟ

 : أْ ٠ٛثؽٗ ثٌعف٠ٛز ثٌذ٠ٌٖز ف١ٗ ٍّطز ثٌموً  ـ ثٌّٕٙؼ ثٌو٠ٕج١ِىٟ

: ٚفــٟ ٘ــيٖ ثٌقجٌــز ٠ٚــً ثٌذطــً ثٌّأّــجٚٞ إٌــٝ  ـــ ثٌّــٕٙؼ ثٌــوثمٍٝ
 ثٌضٕجلٞجس ثٌوثم١ٍز ثٌضٟ صفؾٌٖ

ـ إٕٔج ٔؾو ٘يث ثٌضقو٠ـو ثٌّٕٙؾـٟ ٤ٕـىجي ثٌٚـٌث  ِغذضـج فـٟ ِنضٍـ  
ثٌٌّثؽــع ثٌضــٟ صٕرــٌ ٌٍّْــٌف١ز ثٌؾَثة٠ٌــز ٚدــج٤م٘ ثٌغ٠ًٛــز إٌــٝ أْ 

 (  1) ثٌٌٚث  فٟ ثٌٌّْؿ ٠ٌصو إٌٝ ثٌٌٚث  فٟ ثٌق١جر ٔفْٙج+

 ِأّجر ؽ١ٍّز ، ـ إٔىجي ثٌٌٚث  فٟ ثٌٌّْف١ز

ـ فٟ ٝٛء ِـج صمـوَ ِـٓ ِفـج١ُ٘ ِٕٙؾ١ـز ٚي ثٌٚـٌث  ٚثٌقٌوـز فـٟ 
ثٌٕ٘ ثٌٌّْفٟ ٚدج٤م٘ ثٌٌّْفٟ ثٌغًٛٞ ثٌؾَثةٌٞ ٚدج٨ٝـجفز إٌـٝ 

 ( 2).  ٚدٌٍ ث٨ْٔجْ ١ٌقضً ِىجٔٗ، أْ هًٚ ثٌموً لو إوضفٝ فٟ ثٌٌّْف١ز

 ـ املههج العمىدٍ  1

فئّــضٟٛٓ ، ث٦ّــضعّجً ثٌفٌْٔــٟ عٍــٝ ثٌٖــعخ ثٌؾَثةــٌٞ ٌمــو صْــ٠ٍ
ث٤ًٛ ٚٔٙخ ثٌن١ٌثس ٚإّضذعو ثٌٖـعخ ِٚـجًُ ع١ٍـٗ وـً إٔـىجي ثٌمضـً 
٘ــيٖ ٘ــٟ ثٌٚــًٛر ثٌضــٟ صٌّــّٙج ِّجًّــجس ة+ ِٚــٓ ِعــٗ ِــٓ ثٌعْــجوٌ 

 ٚثٌؾ٩ه٠ٓ ث٦ّضعّج١٠ًٓ فٟ ٌِْف١ز ةِأّجر ؽ١ٍّز+

ـــٝ أّـــجُ صٚـــ٠ٌٛ ثٌٖنٚـــ١ج ـــَٛ عٍ ـــج ٠م ـــجٌّٕٙؼ ثٌعّـــٛهٞ ٕ٘ س ف
 ثٌؾ١ّْز ثٌضٟ صموِٙج ةؽ١ٍّز+ ًٚفجلٙج لٌدجٔج فٟ ّذ١ً ثٌقٌوز 

 ـ املههج األفكٌ  2

إْ ٕىً ثٌّٕٙؼ ث٤فمٟ فٟ ِْـٌف١ز ةِأّـجر ؽ١ٍّـز+ ٠ضؾٍـٝ هثمـً 
ٚوـجْ ، ثٌّؾّع ث٨ّضعّجًٞ دأوغٌ لٛر ِّج ٔؾوٖ هثمً ثٌّؾضّع ثٌؾَثةـٌٞ
، ٌؾَثةـٌٞثٌىجصخ لو فُْ م١جً ثٌغـًٛر عٍـٝ ث٨ّـضعّجً دجٌْٕـذز ٌٍٖـعخ ث

فأصؾٗ ثٌٌٚث  ٕ٘ج هثمً ثٌّؾضّـع ثٌؾَثةـٌٞ لـو ثصؾـٗ ٙـٛح ث٨ّـضعّجً 
ــيث  ــٟ ٘ ــًٛر ٚف ــز ٚث١ٌْجّــ١١ٓ ثٌّٕج٘ٞــ١ٓ ٌٍغ ٚمٚٛٙــج أٙــٛثس ثٌنٛٔ
ثٌّؾجي ٠ذوٚ أْ ثٌىجصخ لـو أًثه إدـٌثٍ فىـٌر إ٠ّـجْ ثٌٖـعخ ثٌؾَثةـٌٞ وٍـٗ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . هس، صِٛٔ، هثً ثٌٌٕٖ د٩ِّٛز، ثٌطغجر ٌِٚ  : ثٌٌو١ذٟ عذو هللا (1) 
فّٓ (2)  لجٚٞ عذــو ثٌـٌـ ًر ثٌؾَثةـٌـ فــٟ إدــوث  ٕــعٌثء ِٚـٌـ إعــوثه فــضـ ( ِأّــجر ؽ١ٍّــز ) ثٌٖـٌـ عـٛـ

   . 4115ثٌوثً ث٠ٌٌّٚز ثٌٍذٕج١ٔز ، ًِٕٖٛثس ِؤّْز ِفوٞ ٍو٠ٌج 7ٟ، فْٓ، ثٌذجح
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 ٚثٌضفجصز فٛي ِذجهةٙج ٚل١ّٙج ، دجٌغًٛر

، ع ثٌؾَثةٌٞ لو دوث فـجصٌث إٌـٝ فـو ِـجفجٌٌٚث  ث٤فمٟ هثمً ثٌّؾضّ
فجْ ٘يث ثٌٖىً ِٓ ثٌٌٚث  هثمً ثٌّؾضّع ث٨ّضعّجًٞ لـو دـوث ل٠ٛـج فضـٝ 

ٚفـٟ ىٌـه ، أْ ث٤ٙٛثس ثٌضٟ صفٞـ ث٨ّضعّجً ٚصٕضمـوٖ ٚصىٖـ  عًٛثصـٗ
 صرٌٙ د٩غز ثٌضغ١١ٌ عٓ فم١مز ث٦ّضعّجً ًٚٙٛصٗ

ْــ٠ٍ فٛؽــوثْ ةؽ١ٍّــز+ ٘ــٛ ِنضذــٌ ٌّعج٠ٕــز لــٛر صقّــً ثٌعــيثح ثٌّ
 ٚلٛر ثٌضٞق١ز ٚثٌفوثء

 :  أما املههج الداخلٌ

ثٌـيٞ وضذـش ٚفمـٗ ٘ـيٖ ثٌّْـٌف١ز ةِأّـجر ؽ١ٍّـز+ صمـوَ ٕنٚـ١جس 
ؽجَ٘ر ٌٍعًّ ثٌغًٛٞ ٚثٌضقًٌٞ فٟٙ فٟ ثٌعَّٛ ٕن١ٚجس صضقـٌن ٚفـك 
لٕجعضٙـــج ثٌٌثّـــنز ِٕـــي ثٌذوث٠ـــز دٞـــًٌٚر صق٠ٌـــه ثٌٚـــٌث  فـــٟ ث٨صؾـــجٖ 

 .   دضٗ ٚثٌمٞجء ع١ٍٗأٞ ٙٛح ث٨ّضعّجً ِٓ أؽً ِقجً، ثٌعّٛهٞ

ٚ٘ىــيث وجٔــش ةؽ١ٍّــز+ فــٟ وــً ِٛثلعٙــج ثٌوًث١ِــز ِقىِٛــز دــوثفع 
 ثٌضٞق١ز 

ــٟ ىًٚر ث٨ٔضٚــجً ٌٛثؽــخ  ــج صرٙــٌ ف ــٕ٘ ثٌّْــٌفٟ ٕ٘ فذ٩غــز ثٌ
 جح فخ ثٌق١جرـصق٠ٌٌ ثٌٟٛٓ عٍٝ فْ

ٔىضٖ  ِّـج صمـوَ أْ ثٌطجلـز ثٌٕفْـ١ز ثٌضـٟ دـيٌٙج ٙـجفخ ثٌّْـٌف١ز 
فذ٩غضــٗ وجٔــش صرٙــٌ أوغــٌ فــٟ ، ثعذــو ثٌٌفّــجْ ثٌٖــٌلجٚٞ فــٟ ٔٚــٗ ٘ــي

عٕٚــٌ ثٌٚــٌث  ثٌــيٞ ِــٓ م٩ٌــٗ ٠ــضُ صنف١ــ  ثٔضٚــجًثس عجًِــز عٍــٝ 
أًوجْ ث٨ّضعّجً فضذع ِٓ ىٌـه ٙـجفخ ثٌـٕ٘ ِٕٙؾـج صج٠ًن١ـج ٠ٌّـُ ِـٓ 
م٩ٌــٗ ثٌٛلــجةع ثٌضج٠ًن١ــز ثٌضــٟ فــوعش فــٟ ثٌضق٠ٌ٠ٌــز ثٌؾَثة٠ٌــز ٚصمــوَ 

ج٤م٘ فـٟ ًٙٛر ٕجٍِز عٕٙج ٚ٘يث ِـج ٠فْـٌ عـٌثء ثٌـٕ٘ ثٌّْـٌفٟ ٚدـ
 ؽجٔخ ثٌٌٚث  ِٚٓ عُ ٠ّىٓ ٚٙفٙج دجٌعًّ ثٌٌّْفٟ ثٌىذ١ٌ

ٌمو أفوط ثٌىجصخ ٚثٌٖجعٌ عذو ثٌٌفّٓ ثٌٌٖلجٚٞ عًٛر فم١م١ـز فـٟ 
ثٌٕ٘ ثٌٌّْفٟ ثٌغًٛٞ ثٌٖعٌٞ ثٌعٌدٟ صّغٍش أ٨ٚ فـٟ ث٨ٔضمـجي دـٗ ِـٓ 
ِٕٙؼ صـج٠ًنٟ إٌـٝ ِـٕٙؼ ِٛٝـٛعٟ ٚثلعـٟ ِعجٙـٌ فـجٌغًٛر ثٌضق٠ٌ٠ٌـز 

ِعجٙـــٌ ثّـــضمطخ ث٘ضّـــجَ ثٌىجصـــخ صٍذ١ـــز ٨ٛ١ٌّصـــٗ  ثٌؾَثة٠ٌـــز ِٛٝـــٛ 
 ثٌم١ِٛز ٚثٌضق٠ٌ٠ٌز 

ــٝ  ــٟ إٌ ــجٌٕ٘ ثٌّْــٌفٟ ثٌغــًٛٞ ثٌعٌد ــجي د ــج فــٟ ث٨ٔضم ٚصّغٍــش آ١ٔ
 .   د٩غز ثٌغٕجة١ز ٚدج٤م٘ إٌٝ فٞجء ثٌوًث١ِز
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 :  فالٕخ

ٚم٩ٙز ثٌمٛي ٘ٛ أْ ثٌغـًٛر ثٌؾَثة٠ٌـز لـو أٌمـش در٩ٌٙـج ثٌٛثًفـز 
٘ــٛ ِــج ؽعٍٕــج ٩ٔفــع ٚؽــٛه صــٌثوُ ِْــٌفٟ ٚ، عٍــٝ ثٌىضجدــجس ثٌّْــٌف١ز

ــٌ ــز ثٌفٚــقٝ ٚدجٌوثًؽــز ٚدجٌفٌْٔــ١ز ِغــجًدٟ  وذ١ ــٌٞ ـ دجٌعٌد١ : ؽَثة
فٛثوذٙـج ِّؾـوث ٌضطٍعجصٙـج ، ٚعجٌّٟ صفجعً ِع ثٌغًٛر ثٌضق٠ٌ٠ٌز ثٌؾَثة٠ٌز

ٚل١ّٙـــج ِٚمجِٚـــج ٩ٌّـــضعّجً ٨ْ ثٌـــٕ٘ ثٌّْـــٌفٟ ٚدـــج٤م٘ ثٌغـــًٛٞ 
، لـٌثءر ٚصـأ٩ِ ٚصقٍـ٩١ ثٌؾَثةٌٞ ٠ٖ  عـٓ مذـٌر ٚصّـٌ دـ١ٓ ثٌٕٚـٛٗ

ثٌـيٞ ٠قضفـٟ ، ٌيٌه وجْ ثٌّـٕٙؼ ثٌذ٩غـٟ ٠ْـضف١و ِـٓ ٘ـيث ث٨ؽضٙـجه ثٌٕمـوٞ
 .   دّع١جً ثًٌٚٛر ثٌٌْه٠ز
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ّٟ ثٌقو٠ظ  ثٌذ٩غز ثٌعٌد١ّز ثٌمو٠ّز فٟ ٝٛء ثٌضّفى١ٌ ثٌضوثٌٚ

ٌَّب٢ً ك٢ ّٖٓ٘لٚ ٓلزبػ اُؼِّٞ ـ   ـ كهاٍخ ظبٛوح األكؼبٍ اٌُال٤ّٓخ ػ٘ل اُ

 ّٞٗبً ٤ٖٗوحاُأ . 

  : ر٤ٜٔل

ــج٘ؼ ثٌوًثّــز  ــٟ ِٕ ــج ف عــج ٘جِ ّٛ ــز صٕ ــز ثٌقو٠غ ــز ثٌٕمو٠ ــش ثٌٕر٠ٌ عٌف
ًّ ِٕٙــج ث٢مــٌ، ثٌٕمو٠ــز ٌٍنطــجح ــً وــ ّّ ــجٌضَثِٓ ِــع ، ٚثٌضــٟ أٝــقٝ ٠ى ٚد

٨ّٛس ٚثٌضّٛؽٙــجس ثٌّٕٙؾ١ــز ثٌضــٟ ٠ٖــٙو٘ج ثٌٕمــو ثٌّعجٙــٌ فمــو ّــعٝ  ثٌضقــ
ٌمو٠ّــز ّــع١ج ثٌعو٠ــو ِــٓ أ٘ــً ث٨مضٚــجٗ دئ٠ٚــجٌٙج دجٌٕر٠ٌــز ثٌٕمو٠ــز ث

ٚعٍٝ ٘يث ثٌّٕقٝ فـوط ىٌـه ثٌضمـجًح ثٌّٕٙؾـٟ دـ١ٓ ، ٦عٌثةٙج ٚصط٠ٌٛ٘ج
  .   ثٌذ٩غز ٚثٌضوث١ٌٚز

ّٕقجٚي ِـٓ مـ٩ي ٘ـيٖ ثٌّوثمٍـز ، ٚغ١ٌ دع١و عٓ ٘يث ث٦ٟجً ثٌعجَ
ٔـز ثٌذ٩غ١ـز ثٌضٌثع١ـز ّٚ ِـٓ ، صمو٠ُ لٌثءر ثّضىٖجف١ز ٌٍضفى١ٌ ثٌضوثٌٟٚ فٟ ثٌّو

ّْىجوٟم٩ي دقظ ظجٌ٘ر أفعجي ثٌى٩ . فمـو ٔجٌـش ثٌضٌوـز ثٌذ٩غ١ـز  َ عٕو ثٌ
ٚإْ وجْ دقغٙج ِٓ ثٌّٕرًٛ ثٌضـوثٌٟٚ ٠عـّو ، فرّج ٚثفٌث ِٓ ثٌعٕج٠ز ٚثٌذقظ

ــوث ــز ِــٓ ، صّٛؽٙــج ؽو٠ ً فــٟ ٘ــيٖ ثٌٕر٠ٌ ّٛ ــج ٟــ ّّ ــج ث٨ّــضفجهر ِ ف١ــظ فجٌٕٚ
ًثس أّجّــ١ز ٚآ١ٌــجس ِٕٙؾ١ــز ّٛ مجٙــز ِــج صعٍّــك دّفِٙٛٙــج ث٤ّجّــٟ  صٚــ

ي ثٌــيٞ ٠عٌفــٗ ثٌــّوًُ ثٌٍّغــٛٞ ث١ٌــَٛ أفعــجي ثٌىــ٩َ ـ ثّــضؾجدز ّٛ ِــع ، ٌٍضقــ
فـٟ ٚلـش ١ّٕ٘ـش ف١ـٗ ثٌّٕـج٘ؼ ثٌغٌد١ـز ، ثٌّٞؾز ثٌضٟ ٠غ١ٌ٘ج ثٌوًُ ثٌمو٠ُ

ّّٖش عٕج٠ضٕج دجٌضٌثط ٘ٚ   . 

ٚع١ٍٗ صٕوًػ ٘يٖ ثٌّوثمٍز ّٝٓ ِقج٨ٚس دٕجء د٩غز عجِز ؽو٠ـور 
ّْ أدٌٍ ِج ١ّ٠َّ، هْٚ أْ ٔغفً إٔؾجٍثس ثٌذ٩غز ثٌمو٠ّز ثٌذ٩غـز  مجٙز ٚأ

. ٚلـو ٌفـش  فٟ ثٌعٌٚ ثٌقجٌٝ أّٔٙـج ثٔضٙـش إٌـٝ هعـٛر فـٟ صؾو٠ـو هًّـٙج
ِٚـج ٚٙــً ، ثٔضذجٕ٘ـج ٚٔقـٓ ٕٔرــٌ فـٟ ِعط١ــجس ثٌـّوًُ ثٌضـوثٌٟٚ ثٌقــو٠ظ
ِـٓ مـ٩ي ، إ١ٌٗ ثٌذ٩غ١١ٓ ثٌعٌح إِىج١ٔز إلجِز َِثٚؽز د١ٓ و٩ ثٌطٌف١ٓ

ــو ــج١ُ٘ ثٌمو٠ّــز دجٌّــوٌٛي ثٌّعٌفــٟ ثٌؾو٠ ّْ  ٨ ّــ١ّج إىث، ٕــقٓ ثٌّف ــج أ عٍّٕ
ثٌعو٠ــو ِــٓ ثٌٕٚــٛٗ ثٌذ٩غ١ــز ثٌضٌثع١ــز ٘ــٟ ٔٚــٛٗ ىثس ل١ّــز ِعٌف١ــز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دٌِٛهثُ ؽجِعز. 



 الّْىاغ ىـريٗأ .    397

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

 .   وذ١ٌر دجٌْٕذز إٌٝ ؽٌٛ٘ ثٌض٠ٌٛٚ ثٌضوثٌٟٚ

ــٝ ثٌعّــَٛ ــ١ٓ، ٚعٍ ــ١ٓ ِٕق١ ــز د ــو ، ّــضؾّع ٘ــيٖ ثٌّوثمٍ ِــج ًٚه عٕ
، ٚدــ١ٓ ثٌّقــج٨ٚس ثٌضــٟ عٌفٙــج ثٌــوًُ ثٌٍغــٛٞ ثٌقــو٠ظ، عٍّــجء ثٌعــٌح

ًثس ، ٚث٦ؽـٌثءثس ٚثٌمجةُ عٍٝ ؽٍّز ِٓ ثٌّفج١ُ٘ ّٛ ثٌضـٟ صٌصّذـش عٕٙـج صطـ
 .   ٘جِز عٍٝ ِْضٜٛ صق١ًٍ ّٔجىػ ثٌنطجح

l  ـ ٓلّٜٞ اُلؼَ اُِـ١ٞActe de langage   

فضـٝ أّٔـٗ ، ٠عّو ِٓ ثٌّفج١ُ٘ ثٌّق٠ًٛز فٟ ثٌضق١ٍـً ثٌضـوثٌٟٚ ٌٍنطـجح
ــٗ  ــٌ ِــٓ ٘جص ــز ِذجٕــٌر أوغ ــٗ ة٨ صٛؽــو صوث١ٌٚ ــٛي أّٔ ــي٘خ ٌٍم ــٓ ٠ ــجن ِ ٕ٘

ضٟ ٠عَٜ ثٌفًٞ فٟ دًٍٛصٙج ٚثٌضٕر١ـٌ ٌٙـج إٌـٝ وـً ِـٓ ٚثٌ، (7)ثٌوًثّز+ 
. صمــَٛ ٘ــيٖ ثٌٕر٠ٌــز عٍــٝ فىــٌر  Searleّٚــًٛي  Austinثٌف١ٍْــٛف١ٓ أّٚــضٓ 

ّْ ثٌٍغــز ٨ صنــوَ صّغ١ــً ثٌعــجٌُ .  دــً صنــوَ إٔؾــجٍ أفعــجي، ؽ٠ٌ٘ٛــز ِفجه٘ــج أ
ٚثٌّمٚٛه دجٌفعـً ثٌى٩ِـٟ ةثٌٛفـور ثٌٚـغٌٜ ثٌضـٟ دفٞـٍٙج صقمّـك ثٌٍّغـز 

. . .( غج٠ضــــٗ صغ١١ــــٌ فــــجي  ٚعــــو، صٚــــ٠ٌـ، ٍٟــــخ، )أِــــٌ فعــــ٩ دع١ٕــــٗ
 .   (4)ثٌّضنجٟذ١ٓ+ 

ّْ وـً لـٛي ، ٚدجٌضجٌٟ فٙٛ ِفَٙٛ ٨ ٠فًٚ ثٌمٛي عٓ ثٌفعً دجعضذـجً أ
. فعٕــوِج ٔمــٛي ٕــ١تج ِــج فئّٕٔــج فــٟ ثٌقم١مــز ٕٔؾــَ فعــ٩  ٘ــٛ عذــجًر عــٓ فعــً

ّْ ِفَٙٛ ث٦ٔؾجٍ ٘ٛ ِفَٙٛ ِقًٛٞ فـٟ صقو٠ـو ِفٙـَٛ، ِع١ٕج  ٚ٘يث ٠عٕٟ أ
 How to do things. ٌـيٌه ثٙـطٍـ أّٚـضٓ عٍـٝ صْـ١ّز وضجدـٗ ة فعـً ثٌىـ٩َ

with words+ــجس ــؤّهٞ إٔــ١جء دجٌىٍّ ــ  ص ــٓ  + أٞ ةو١ ــّوَ ِ ــيٞ ل ــٛ ثٌ ٘ٚ .
 .   م٩ٌٗ صق٩١ٍ ٤فعجي ثٌى٩َ

 :   ٠ضٍن٘ فىٌ أّٚضٓ فٟ ٔمطض١ٓ أّج١ّض١ٓ ّ٘ج

 .   ـ ًفٞٗ عٕجة١ز ثٌٚوق ٚثٌىيح دجٌْٕذز ٌٍؾًّ ث٦ٖٔجة١ز

ّْ وً لٛي ٘ٛ عذجًر عٓ فعًـ إل  .   ٌثًٖ دأ

 :   ٌمو لجَ أّٚضٓ دضم١ُْ ثٌؾًّ إٌٝ

٠ّىـٓ أْ صىـْٛ ٙـجهلز Constativeـ ؽًّ ٚٙف١ز إعذجص١ـز أٚ صم٠ٌ٠ٌـز 
 .   أٚ وجىدز

 .   ٠ّىٓ أْ صىْٛ ٔجؽقز أٚ فجٍٕزPerformativeـ ؽًّ إٖٔجة١ز 

ٌّ ٘يث ثٌضم١ُْ فٟ ٌِفٍز أ١ٌٚز إ٨ أٔـٗ ّـٌعجْ  ٚإىث وجْ أّٚضٓ لو أل
ٌــ١نٍ٘ إٌــٝ أْ وــً لــٛي عّــً ٨ٚ ٠ٛؽــو ، ِــج صؾــجٍٖٚ فــٟ ٌِفٍــز صج١ٌــز
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ٌّٚج وجٔش ث٤لٛثي أعّج٨ فئٔٗ ٠ضعّيً ثٌقىـُ ع١ٍٙـج دجٌٚـوق ، ؽًّ ٚٙف١ز
 .   ٚثٌىيح

إْ إٔضــجػ فعــً ٌغــٛٞ ِــج ٠مضــٌْ ٚفمــج ٤ّٚــضٓ دغ٩عــز أفعــجي ِضَثِٕــز 
ٟ٘   :  

جػ أٙــٛثس أٚ : ٚ٘ــٛ ثٌنــجٗ ةدئٔضــ Acte locutoireـ فعــً ثٌمــٛي  7
ٌِٚؽــع  (3)وٍّــجس صٕــضرُ فــٟ صٌثو١ــخ مجٙــز صق١ٍٕــج عٍــٝ ه٨ٌــز ِع١ٕــز+ 

 .   ِقّوه

: ة٠ضعٍّـك دفعـً ٠ٕؾـَ دمـٛي ٕـ١ب  Acte illocutoireـ ثٌفعـً ث٦ٖٔـجةٟ 4
. ٚ٘ٛ فعً ٠ْـعٝ إٌـٝ إفـوثط  (2)ِّج ٠ؾعٍٗ فٟ صمجدً ِع فعً ثٌمٛي+ ، ِج

ٟ ثٌنطـجح ِـٓ مـ٩ي إٔضـجػ فـ les intéractantsصغ١١ٌ فٟ ع٩لجس ثٌّضفـجع١ٍٓ
: ة٨ ٠ّىـٓ أْ ٠ىـْٛ ثٌفعـً  فعً صأع١ٌٞ  ٠ٚؤّوو أّٚضٓ ٘يٖ ثٌفىـٌر دمٌٛـٗ

  دق١ــظ (5)ث٦ٖٔــجةٟ ٔجؽقــج صجِــج هْٚ أْ ٠قــوط صــأع١ٌث عٍــٝ ثٌّنجَٟــخ+ 
ـؤثي ِـغ٩ لـو  ّْ ٠ّىٕٕج إٔؾجٍ فعً إٖٔجةٟ ٚثفـو ٌضقم١ـك أفعـجي ِضٕٛعـز ةفجٌ

أٚ ث٦دجٔــز عــٓ صٛثٝــعٕج أٚ ، جًنصىــْٛ ثٌغج٠ــز ِٕــٗ ثّــضّجٌز ثٌّــضٍفع ثٌّٖــ
ــك دضقو٠ــو ثٌمــ١ُ  (0)إٍعــجػ ٟــٌف عجٌــظ ثٌــل+  ــج ٠عٕــٟ أْ ث٤ِــٌ ٠ضعٍّ ّّ ِ .

ٌٍفعــً ثٌضــٟ صــٌصذ٠ ٚفمــج ٤ّٚــضٓ دـــ ةٔر٠ٌــز  Valeurs illocutoiresث٦ٖٔــجة١ز 
 .   (1)ثٌٛظجة  ثٌٍْج١ٔز ثٌّنضٍفز+ 

ٟ ثٌٌّصذـز : ٠ٌٜ أّٚضٓ أٔٗ ٠مع فـ Acte perlocutoireـ ثٌفعً ثٌضأع١ٌٞ 3
، ثٌغجٌغز دعو فعً ثٌمٛي ٚثٌفعً ث٦ٖٔجةٟ ٤ٔٗ ٠ضعٍّك دج٢عـجً ثٌّضٌصذـز عّٕٙـج
، ةفمــٛي ٕــٟء ِــج ٠ضْــذّخ فــٟ أغٍــخ ث٤ف١ــجْ دعــّور أعــجً عٍــٝ ثٌّٖــجعٌ

 .   (2)أفعجي ثٌّْضّع أٚ ثٌّضىٍُّ ٚإٔنجٙج آم٠ٌٓ+ ، ث٤فىجً

ّْ وً لٛي ٠مَٛ أّجّج عٍٝ ع٩عـز أٔـٛث   ٚدٕجء عٍٝ ِج ّذك ْٔضٕضؼ أ
ثٌـيٞ ، ِٓ ثٌفعً ٚإْ وجْ ٌِوَ ث٨٘ضّجَ فٟ ثٌٕر٠ٌز ٘ـٛ ثٌفعـً ث٦ٖٔـجةٟ

، ثعضٕٝ أّٚضٓ دضق١ٍٍـٗ ٚثٌض١١ّـَ دـ١ٓ عـّور أٙـٕجف ِٕـٗ وج٤فعـجي ثٌقى١ّـز
 .   ٚأفعجي ثٌعٌٛ، أفعجي ثٌّٛل ، أفعجي ثٌٛعو، أفعجي ثٌّّجًّز

 Macro ٘يٖ ث٤فعجي ٠ّىٓ عّو٘ج أ١ٌٚز فٟ ِمجدً ثٌفعً ثٌى٩ِٟ ثٌىٍّـٟ

Actes langage ، دق١ظ ٠ّىٓ ٌضٍـه ث٤فعـجي ث١ٌٚ٤ـز أْ صـٌه ِؾضّعـز دعٞـٙج
أٚ أفعج٨ ٌِّوذـز ٠طٍـك ع١ٍٙـج فعـً ، أٚ وٍّٙج ٌىٟ صّٖىً ِضٛث١ٌز ِٓ ث٤فعجي

ّْ ث٤فعــجي ِــٓ  . ٚصٍن١ٚــج ٌٙــيٖ ثٌفىــٌر ٠مــٛي فــجْ هث٠ــه ثٌىــ٩َ ثٌىٍـّـٟ : ةإ
هر ٌّ ، أِـًٛ لٚـو٠ز ِع٠ٕٛـزٟ٘ ، وجٌّعجٟٔ ٚثٌو٨٨س، ف١ظ ٟ٘ أفعجي ِؾ
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ـــ١ّٓ دٞـــٌٚح  ـــج صضع ٚصضعـــ١ّٓ دقٚـــٛي ٝـــٌٚح ث٦ٔؾـــجٍ ث٩ٌّفرـــز وّ
ّْ ث٤فعـــجي وجٌـــو٨٨س صٕـــضرُ  ثٌـــو٨٨س دقٚـــٛي ٝـــٌٚح ثٌـــضٍفع . عـــُ إ

ٚصمضٌْ ِع أفعجي أمٌٜ ٌىٟ صّٖىً أفعـج٨ ٌِّوذـز ِٚعمّـور ِٚضٛث١ٌـجس ِـٓ 
 .   (3)ث٤ـفعجي+ 

ٌّعط١ـجس ثٌعجِـز ثٔط٩لج ِٓ ٘يث ثٌمـٛي ٠ّىـٓ أْ ْٔـضنٍ٘ دعـٜ ث
  أٞ أّٔٗ ٠قّـً ه٨ٌـز intentionnelفٙٛ فعً ىٚ لٚو٠ز ، ثٌنجٙز دفعً ثٌى٩َ

. ٘يث ثٌّفَٙٛ ـ أٞ ثٌمٚو٠ز ـ لـو أمـيٖ  Le butِّٛؽٙز ٌغٌٛ ِع١ٓ ، ِع١ٕز
أّٚضٓ دع١ٓ ث٨عضذجً فٟ فٙـُ وـ٩َ ثٌٖـن٘ ثٌّـضٍفع إ١ٌـٗ دجٌنطـجح ٚفـٟ 

 .   صق١ًٍ ثٌعذجًثس ثٌٍغ٠ٛز

ً ٔر٠ٌـز  ثلضٌؿ ًّٛي دعٜ ّٛ ثٌضعو٩٠س عٍٝ ثٌفىٌ ث٤ّٚض١ٕٟ فطـ
. ٠ٚضٍّن٘ فىٌٖ فٟ ص١ٕٚ  ٘يٖ ث٤م١ٌر إٌٝ أفعـجي ِذجٕـٌر  أفعجي ثٌى٩َ

ةإىث صطـجدك  Verbe directeٚأفعجي غ١ٌ ِذجٌٕر  دق١ظ ٠ىْٛ ثٌفعـً ِذجٕـٌث 
 illocutionٔــٛ  ثٌؾٍّــز( ِــع ث٦ٖٔــجء+  Modeٚفىّــٗ  Verbe)ثٌفعــً  ثٌمــٛي

ثٌفعً ثٌـيٞ ٠ٖـًّ صطجدمـج صجِـج دـ١ٓ ِعٕـٝ ثٌٍّفـٛظ ِٚعٕـٝ   دّعٕٝ ٘ٛ (71)
فٙـٛ ِـج ٠قضـجػ إٌـٝ صأ٠ٚـً  Verbe indirecte. أِـج ثٌفعـً غ١ـٌ ثٌّذجٕـٌ  ثٌمـٛي

ـــــجً لٚـــــوٖ ـــــً ث٦ٖٔـــــجةٟ  ٦ظٙ ـــــ١ٓ ثٌفع ـــــَ ّـــــًٛي د ـــــج ١ِّ ـــــيث وّ ٘ .
ــز ٠طــجدك ِعٕج٘ــج  Secondaireثٌغــجٔٛٞ ــضٍفع ثٌّــضىٍُ دؾٍّ ــيٞ دٛثّــطضٗ ٠ ةثٌ

ةثٌــيٞ ٠ْــضٕذطٗ  Primaireٚثٌفعــً ث٦ٖٔــجةٟ ث٤ٌٚــٟ ،(77)ثٌقم١مــٟ ثٌمٚــو+ 
ّْ صأ٠ٍٚــٗ ٠قضــجػ (74)ثٌّْــضّع ِــٓ ِؾّــٛ  أٚٝــج  ثٌضٛثٙــً+    دّعٕــٝ أ

)أ٠ـٓ ٠غـوٚ ثٌْـ١جق ِطٍذـج أّجّـ١ج فـٟ ع١ٍّـز  إٌٝ ث٦ٌّجَ دّعط١جس ثٌْـ١جق
 .   ثٌضأ٠ًٚ(

ّْ ثٌفعــً غ١ـــٌ  ثٔط٩لــج ِــٓ ٘ـــيث ثٌّعطــٝ ث٤م١ــٌ ٠ّىـــٓ أْ ٔفٙــُ أ
ف١ـظ ، Maximes conversationnellesجٟ ٚع١ـك دقىـُ ثٌقـو٠ظ ثٌّذجٌٕ ٌـٗ ثًصذـ

وّـج أّٔـٗ ٠مـَٛ عٍـٝ مٍف١ـز ِعٌف١ـز ، ٠عًّ عٍٝ صؾجٍٚ٘ج ٤غٌثٛ لٚو٠ز
. ٚع٩ٚر عٍـٝ ِـج لـجَ دـٗ ّـًٛي ِـٓ صمْـ١ُ  ِٖضٌوز د١ٓ ثٌّضىٍُ ٚثٌّضٍمٟ

فمو عًّ ويٌه عٍٝ إؽـٌثء دعـٜ ثٌضعـو٩٠س عٍـٝ ثٌضمْـ١ُ ، ٌٍفعً ثٌٍغٛٞ
ّضٓ ٥ٌفعجي ث٦ٖٔجة١ز ِٓ م٩ي صقو٠و ثعٕٟ عٖـٌ ِمـج١٠ِ ثٌيٞ ثعضّوٖ أٚ

، ثمـــض٩ف ه١ٌ٨ـــز صضّـــج٠َ دّٛؽذٙـــج ٘ـــيٖ ث٤فعـــجي وـــجمض٩ف غج٠ـــز ثٌفعـــً
. ٚ٘ــيث ِــج ؽعٍــٗ  (73)ٚثمــض٩ف ثٌقــج٨س ثٌٕفْــ١ز ثٌّعذّــٌ عٕٙــج ٚغ١ٌ٘ــج

ثٌضٛؽ١ـٗ ، Promissifsثٌٛعـو، Assertifs: أفعـجي ثٌضأو١ـو ٠مضٌؿ صمْـ١ّج آمـٌ ٌٙـج
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Directifs ، ٌثٌضعذ١Expressifs ، ثٌض٠ٌٚـDéclarations   . 

٘يث ٚلـو صّّىـٓ ّـًٛي ِـٓ مـ٩ي صق١ٍٍـٗ ٌٍفعـً ثٌٍّغـٛٞ ِـٓ ثٌض١١ّـَ 
١ٔٓ أّجّـ١١ٓ ٌـٗ ّٛ ، Contenu propositionnelِقضـٛثٖ ث٨فضٌثٝـٟ  (72):  د١ٓ ِى

ــٗ ث٦ٖٔــجة١ز  ص ّٛ ــٜٛ  Force illocutoireٚل ــٛ ثٌّقض ــجٌّقضٜٛ ث٨فضٌثٝــٟ ٘ . ف
ر ث٦ٖٔـجة١ز فٙـٟ ةِقض٠ٛـجس  ٠ق١ـً إ١ٌـٗ ٍِفـٛظ ِـج ثٌو٨ٌٟ ثٌـيٞ ّٛ . أِـج ثٌمـ

ثٌٍّفــٛظ ثٌضــٟ صْــّـ ٌــٗ دضأه٠ــز ٚظ١فــز وفعــً مــجٗ دضتٌفٙــج ِــع ثٌّقضــٜٛ 
ر ٠ـــوّي ع١ٍٙـــج ثٌفعـــً ، (75)ث٨فضٌثٝـــٟ ٌٙـــيث ثٌٍّفـــٛظ+  ّٛ أٚ Verbeٚ٘ـــٟ لـــ

ثٌضٟ صقضًّ أْ صىْٛ ٍٟذـج أٚ أِـٌث أٚ ١ٙٔـج أٚ غ١ـٌ  ١ٙModalitéغز ثٌٍّفٛظ
ٚدجٌضجٌٟ فٟٙ عٌٕٚ أّجّٟ ٌضقمّـك إٔؾـجٍ فعـً ثٌمـٛي ٚثٌضـأع١ٌ فـٟ .  ىٌه

ٔـج آمـٌ ٘ـٛ  ثٌّضٍمٟ ّٛ ١ٔٓ ٠ّىـٓ أْ ٔٞـ١  ِى ّٛ . ٚع٩ٚر عٍـٝ ٘ـي٠ٓ ثٌّىـ
ر ثٌضأع٠ٌ١ز ثٌضٟ صٌصذ٠ أّجّج دتعجً ثٌفعً ثٌٍّغٛٞ ٌوٜ ِضٍم١ٗ ّٛ   .   ثٌم

ِٚــٓ أؽــً ٝــّجْ ٔؾــجؿ ثٌفعــً ثٌٍّغــٛٞ ٨دــّو ِــٓ ٌِثعــجر عــوهث ِــٓ 
ٚ٘ــٟ ٕــٌٟٚ ةصعٕــٝ دــجٌرٌٚف ٌَِٕٚــز ثٌّٖــجًو١ٓ ، ضعّجيٕــٌٟٚ ث٨ّــ

 .   (70)فٟ ثٌفعً ثٌٍّغٛٞ ِٚمجٙوُ٘ ٚث٢عجً ثٌضٟ ِٓ ٕأٔٗ إفوثعٙج+ 

ـــً  ـــج أّجّـــ١ج ٝـــّٓ ث١ٌٙى ـــز ِفِٙٛ ـــجي ثٌى١ِ٩ ـــَٛ ث٤فع ٠ٖـــّىً ِفٙ
ِٚــج ٠مجدــً ٔر٠ٌــز ث٤فعــجي ثٌى١ِ٩ــز فــٟ ، ثٌٕرــٌٞ ثٌعــجَ ٌٍّــٕٙؼ ثٌضــوثٌٟٚ
ــــوًُ ثٌذ٩غــــٟ ثٌمــــو٠ُ ه٨٨ ــــز ثٌ ــــز مذ٠ٌ س ث٤ّــــج١ٌخ ثٌعٌد١ــــز ثٌّنضٍف

ــوثٌٟٚ ، ٚإٖٔــجة١ز ــٟ صعــّو ِــٓ ِٕرــًٛ ص ٚوــيث ه٨٨س فــٌٚف ثٌّعــجٟٔ ثٌض
أفعج٨ و١ِ٩ـز وٛٔٙـج صٙـوف إٌـٝ إٖٔـجء أفعـجي ٚإفـوثط ّـٍٛوجس ِٚٛثلـ  
ّْ ثٌذقظ فٟ ٘يٖ ثٌرجٌ٘ر فـٟ ثٌضـٌثط  ثؽضّجع١ز ـ ِٚج صٕذغٟ ث٦ٕجًر إ١ٌٗ أ

 .   ٌُ ٠ىٓ ِمٚٛهث ٌيثصٗ

ll ٓ .جبكا ر٤٤ٔي٣خ ُٔل٢ٜٓٞ اُقجو ٝاإلْٗبء 

ـىجوٟ عـّور صع٠ٌفـجس ٌٍنذـٌ دمٌٛـٗ ة٘ـٛ  : ِفَٙٛ ثٌنذٌ 7 ّْ : أًٚه ثٌ
ــ٩َ ثٌّقضّــً ٌٍٚــوق ٚثٌىــيح أٚ ثٌضٚــو٠ك ٚثٌضىــي٠خ+  . ٚلٌٛــٗ  (71)ثٌى

: ة٘ــٛ ثٌىــ٩َ ثٌّم١ّــو دٕفْــٗ إٝــجفز أِــٌ ِــٓ ث٤ِــًٛ إٌــٝ أِــٌ ِــٓ  أ٠ٞــج
ّْ ثٌنذـٌ ٠ٌؽـع إٌـٝ ثٌقىـُ عٍـٝ ٕـٟء  . دّعٕـٝ(72)ث٤ًِٛ ٔف١ج أٚ إعذجصج+  أ

 .دٖٟء أٚ ِج ٠ّْٝ دج٦ّٕجه ثٌنذٌٞ 

ٚثٌْذخ فٟ وْٛ ثٌنذٌ ِقض٩ّ ٌٍٚوق أٚ ثٌىـيح ٘ـٛ إِىـجْ صقمّـك 
ّْىجوٟ ةٌِٚؽـع وٛٔـٗ ٙـولج أٚ وـيدج عٕـو  ىٌه ثٌقىُ فٟ ثٌٛثلع . ٠مٛي ثٌ

.  (73)ثٌؾّٙـــًٛ إٌـــٝ ِطجدمـــز ىٌـــه ثٌقىـــُ ٌٍٛثلـــع أٚ غ١ـــٌ ِطجدمضـــٗ ٌـــٗ+ 
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ٕرٌ إٌــٝ ٘ــيث ثٌضع٠ٌــ  صىــْٛ فٕــْٛ ث٨عضذــجًثس ثٌٌثؽعــز إٌــٝ ثٌنذــٌ ٚدــجٌ
ّٓ ٠ٌؽـع إٌـٝ ثٌقىـُ ع٩عز ّٓ ٠ٌؽـع إٌـٝ ، )لـو ٠ىـْٛ ٌغ٠ٛـج أٚ عم١ٍـج( : ف ٚفـ

ّٓ ٠ٌؽـع إٌـٝ ، )دغـٜ ثٌٕرـٌ عـٓ وٛٔـٗ فم١مـز أٚ ِؾـجٍث( ثٌّقىَٛ ٌـٗ ٚفـ
 ثٌّقىَٛ دٗ . 

ــىجوٟ عــٓ ثٌنذــٌ ثٌقم١مــٟ، أِــج عــٓ أغــٌثٛ ثٌنذــٌ ّْ  فمــو صقــّوط ثٌ
فـجٌغٌٛ ِـٓ ، ثٌيٞ ٠ٍمٝ ٤فو ثٌغ١ٌٝٓ ّٚ٘ج فجةـور ثٌنذـٌ ٨ٍَٚ ثٌفجةـور

إٌمجء ثٌنذـٌ فـٟ أٙـً ثٌٛٝـع ٘ـٛ إفـجهر ثٌّنجٟـخ دّٞـّْٛ إمذـجًٞ ٌـُ 
. ٕٚ٘ج ٠ٕرٌ إٌـٝ ثٌنذـٌ  ٘يث ِج ٠عٌف دفجةور ثٌنذٌ، ٠ىٓ ٌٗ عٍُ دٗ ِٓ لذً

ــخ ٚفــوٖ ــُ دــٗ ِــٓ لذــً ٚ٘ــيث ِــج  دجعضذــجً ثٌّنجَٟ . ٚإِــج أْ ٠ىــْٛ ٌــٗ عٍ
ٕٚ٘ــج ٠ٕرــٌ إٌــٝ ثٌنذــٌ دجعضذــجً ثٌطــٌف١ٓ . ٘ــيث ِــج ، ٠عــٌف دــ٩ٍَ ثٌفجةــور

ّْ ث٤ٍّٛح ثٌنذـٌٞ ِـٌصذ٠ دجٌؾجٔـخ ثٌٕفعـٟ ٌٍغـز دقىـُ أّٔـٗ  ً أ ٌّ ٠ؾعٍٕج ٔم
 ٠ْعٝ ٌضمو٠ُ ِعٍِٛجس إٌٝ ثٌّضٍمٟ . 

ّْ ٕ٘ـجن أغـٌثٛ  ٚ٘ي٠ٓ ثٌغ١ٌٝٓ لجة١ّٓ ٚفك ِمضٞـٝ ثٌرـجٌ٘ ٤
، ضىٍُ ٚثٌّنجٟـخ عٍـٝ ثٌْـٛثءأمٌٜ دن٩ف ِمضٞٝ ثٌرجٌ٘ صـٌصذ٠ دـجٌّ

ًٖ ٤فٛثي ثٌّنجٟخ .  ّٛ  مجٝعز ٌّمجٙو ثٌّضىٍُ ٚصٚ

: ٘ــٛ ِــج ة٠ْــضوعٟ ِطٍٛدــج ٨ ِقجٌــز ٠ْٚــضوعٟ  : ِفٙــَٛ ثٌطٍــخ 4
ــخ+  ــش ثٌطٍ ــٗ أْ ٨ ٠ىــْٛ فجٙــ٩ ٚل ــج ٘ــٛ ِطٍٛد ــوٖ  (41)ف١ّ . ٚ٘ــٛ عٕ

 :   ٔٛعجْ

 ٔٛ  ٨ ٠ْضوعٟ فٟ ِطٍٛدٗ إِىجْ ثٌقٚٛي .

 ٚٛي .ٔٛ  ٠ْضوعٟ إِىجْ ثٌق

ي .ِــٓ ثٌطٍــخ ٘ــٛ ثٌضّٕــٟ فــٟ ِمجدــً ث٨ّــضفٙجَ ٚث٤ِــٌ  ّٚ ٚثٌٕــٛ  ث٤
 ٚثٌٕٟٙ ٚثٌٕوثء .

ـــخ  أ ـ  ٙـــًٛ ثٌطٍـــخ ٚه٨٨صـــٗ ـــىجوٟ ِعـــجٟٔ ثٌطٍ ّْ : فٚـــٌ ثٌ
ث١ٍٙ٤ز فٟ مّْز ِعجْ ٚثٝعج ٌىً لْـُ ٕـٌٟٚج صقـّوهٖ ٚصٞـذطٗ فـ١ٓ 
ٍــه إٔؾـجٍٖ فــٟ ثٌّمجِـجس ثٌّٕجّــذز أٚ فــٟ غ١ٌ٘جــ ٚلــو ثعضــّو فـٟ صمْــ١ّٗ ٌض

ــٛثي ــٟ ث٤ل ــّو٨٨س ثٌّضٞــّٕز ف ــيٞ  ثٌ ــجٌغٌٛ ثٌ ــز( د ــجي ثٌى١ِ٩ )أٚ ث٤فع
ــٗ ثٌّــضىٍُ ــٛث  ِــج ٘ــٟ إ٨ ظــٛثٌ٘ أّــٍٛد١ز صنضٍــ   ٠ٌِــٟ إ١ٌ ــه ث٤ٔ . ٚصٍ

دـجمض٩ف ثٌٚــ١  ثٌٍغ٠ٛــز ثٌّوثٌــز ع١ٍٙــج أٚ دــجمض٩ف أغٌثٝــٙج ثٌضٛث١ٍٙزـــ 
١ـز ٘وف ثٌضق١ًٍ ثٌضوثٌٟٚ ٌٍنطجح ٘ٛ ثٌـٌد٠ دـ١ٓ صٍـه ث٤غـٌثٛ ٚدـ١ٓ دٕ

 .ثٌنطجح 
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 :   ٚف١ّج ٠ٍٟ دعٜ ثٌّعط١جس ثٌنجٙز دأّج١ٌخ ثٌطٍخ

ث٤هثر ثٌّٛظفـز ٌـٗ ، : ٘ٛ ٍٟخ فٚـٛي أِـٌ دع١ـو ثٌّٕـجي : ثٌضّٕٟ 7
   .ٚلو صف١و ً٘ ٌٚٛ ٩٘ٚ ٨ٌٛٚ ٚإ٨ ثٌّعٕٝ ، ١ٌش

: ٘ـٛ ٍٟـخ فٚـٛي فـٟ ثٌـي٘ٓ ٌـٗ أهٚثس ِع١ٕـز ِغـً  : ث٨ّضفٙجَ 4
ثٌقــٌٚف لــو صنــٌػ عــٓ ه٨٨صٙــج .ِٚعــجٟٔ ٘ــيٖ  . ِــٓ.، ِــج، ٘ــً، ثٌّٙــَر

 .ث١ٍٙ٤ز إٌٝ أغٌثٛ أمٌٜ صفُٙ ِٓ ث١ٌْجق 

ــؤثي ّْ ــز عــٓ ثٌ ــج دج٦ؽجد ــك أف١جٔ ــو ٨ ٠ضعٍ ــٗ ل ــً ، ٚدّــج أْ ث٤ِــٌ ف١ د
ً ِج ٌٍّضىٍُ ّٛ ِّج ٠ؾعٍـٗ ٠نـٌػ إٌـٝ أّـٍٛح ِؾـجٍٞ ف١ٚـذـ ، ٠ضعٍك دضٚ

ّْ ٕ٘جن ثّضفٙجَ فم١مٟ ٚآمٌ ِؾجٍٞ ، دّعٕٝ ثٌنذٌ  .ٚ٘يث ٠عٕٟ أ

ٌٗ فٌف ٚثفو ٘ـٛ ثٌـ٩َ ، : ٘ٛ ٍٟخ فٚٛي فٟ ثٌنجًػ ٌِ: ث٤ 3
. ٚث٤ٙـً ف١ـٗ أْ ٠ىـْٛ ِّــٓ  ثٌؾجٍِـز ٚٙـ١  ِنٚٛٙـز ٚعـّور أّـّجء

٘ــٛ أعٍــٝ ٌِصذــز ٌّــٓ ٘ــٛ أهٔــٝ ٌِصذــز ـ فــئىث ٚظّفــش ٙــ١غٗ فــٟ أٙــً 
ـج ٠ؾعٍٕـج ف١ـجي أِـٌ ، ث٨ّضعّجي أفجهس ثٌٛؽٛح ٚإ٨ ٌُ صفو غ١ٌ ثٌطٍـخ ّّ ِ

ِـٌ لـو ٨ صمضٞـٟ ث٦ٌـَثَ دضٕف١ـي ثٌطٍـخ . فٚـ١  ث٤ فم١مٟ ٚآمٌ ِؾـجٍٞ
ــيٞ صضٞــّٕٗ ثٌؾٍّــز ٚإّّٔــج ٠ْــضنٌػ ثٌّعٕــٝ ِــٓ ثٌمــٌثةٓ ثٌّوثٌــز فــٟ ، ثٌ

١ّْجق ّْ ث٤ٌِ ثٌّؾجٍٞ ٨ ٠ٖضٌٟ ٌَِٕز ث٨ّضع٩ء ٤ّٔٗ ٌـ١ِ عٍـٝ  ثٌ . عُ إ
ّّٝ ثٌطٍـخ أِـٌث إىث ٙـجفذٗ ثّـضع٩ء ثٌّـضىٍُ ، ثٌٛؽٗ ثٌقم١مٟ ٥ٌٌِ إى ٠ْـ
ــخ ــٝ ثٌّنجَٟ ــخٚثٌضّ، عٍ ٚهعــجء أٚ ، جّــج إىث صْــجٜٚ ثٌّــضىٍُ ِــع ثٌّنجَٟ

ــخ ــز  ّــؤث٨ إىث مٞــع ثٌّــضىٍُ ٌٍّنجَٟ ــز ثٌّــضىٍُ ِمجًٔ ٌَِٕ ّْ ــئ ــٗ ف . ٚع١ٍ
ــخ ٘ــٟ ثٌضــٟ صٚــذ  ثٌطٍــخ دٚــذغز مجٙــز ــع ، دجٌّنجَٟ ــؤّهٞ دٙــج ثٌٍف ٠ٚ

غٌٝج مطجد١ج ٚٚظ١فـز صٛثٙـ١ٍز ِع١ٕـز ثعضـوثهث دمجعـور مـٌٚػ ث٤ّـٍٛح 
 .عٓ ِمضٞٝ ثٌرجٌ٘ 

. ةٚثٌٕٙــٟ ِقــيٚ دــٗ  : ٌــٗ فــٌف ٚثفــو ٘ــٛ ٨ ثٌؾجٍِــز : ثٌٕٙــٟ 2
ّْ أٙــــً ثّــــضعّجي ٨ صفعــــً أْ ٠ىــــْٛ عٍــــٝ ّــــذ١ً  فــــيٚ ث٤ِــــٌ فــــٟ أ

.فـــئْ ٙـــجهف ىٌـــه أفـــجه ثٌٛؽـــٛح ٚإ٨ أفـــجه ٍٟـــخ ثٌضـــٌن  . ث٨ّـــضع٩ء.
 .إٝجفز إٌٝ ثًصذجٟٗ دجٌّنجَٟخ ، (47)فقْخ+ 

ُّ ١ٙٔج فم١م١ج ٚآمٌ ِؾج٠ٍج  .   ٚأٍّٛح ثٌٕٟٙ ٘ٛ ث٢مٌ ٠ٞ

ٚ ّْ دجٌْٕــذز ٌٙــي٠ٓ ثٌفعٍــ١ٓ ٚثٌّمٚــٛه دّٙــج فعٍــٟ ث٤ِــٌ ٚثٌٕٙــٟ فــئ
ـج ٠ؾعٍّٙـج ٠ٕـوًؽجْ ٝـّٓ ث٤فعـجي ، ٕ٘جن ٌٕٟٚج صْجُ٘ فٟ صقم١مّٙج ّّ ِ

ًّ إٌَثِج . ِٚفٙـَٛ ث٦ٌـَثَ ثٌـيٞ عذّـٌ عٕـٗ  ث٦ٌَث١ِز فٟ ِمجدً ث٤فعجي ث٤ل
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ر  ّٛ ــىجوٟ دّٚـــطٍـ ثٌٛؽـــٛح ٘ـــٛ ِفٙـــَٛ ٔؾـــوٖ ٠ضٕجّـــخ ِٚفٙـــَٛ ثٌمـــ ّْ ثٌ
 .   ٖجة١ز عٕو ًّٛيث٦ٔ

: ٘ٛ ٍٟخ فٚٛي فـٟ ثٌنـجًػ ٠ٚىـْٛ دـأهٚثس أ٠ـج ١٘ٚـج  : ثٌٕوثء 5
 .ٚأٞ ٚثٌَّٙر ـ ٕٚ٘جن ٔوثء فم١مٟ ٚآمٌ ِؾجٍٞ 

ث٩ٌّفع عٍٝ ٘يٖ ث٤ّج١ٌخ ثٌطٍذ١ز ثٌقم١م١ز مجٙز أّٔٙج صمٛــُ عٍـٝ 
. فّـٓ صٍـه  (44)ثٌٌغذز فٟ ثٌضقم١ك ِّج ٠مجدً ٌٕٟ ثٌٌٚثفز عٕـو ّـًٛي 

ِٕٚٙـج ِـج ٠مضٞـٟ ؽٛثدـج فع١ٍـج ، ٠مضٟٞ ؽٛثدج ل١ٌٛج وج٨ّـضفٙجَ ث٤فعجي ِج
. ٚفــٟ فجٌــز مٌٚؽٙــج عــٓ ثٌعــٌف ثٌٍغــٛٞ ِٚضــٝ ثِضٕــع  وــج٤ٌِ ٚثٌٕٙــٟ

 .إؽٌثج٘ج عٍٝ ث٤ًٙ صٌّٛو ِٕٙج ِج ٔجّخ ثٌّمجَ 

٠ٕٚوًػ ث٦ٖٔجء دجٌٕرٌ إٌٝ ألْجِٗ صٍه ٚفك صٚج١ٔ  ثٌّٕرّـ٠ٌٓ ٌـٗ 
، ثٌضٛؽ١ـــٗ، ثٌّٛلـــ ، ّجًّـــزٝـــّٓ ث٤ٙـــٕجف ثٌى١ِ٩ـــز ثٌنجٙـــز دجٌّ

 .   ٚثٌضعذ١ٌ، ثٌعٌٛ

ّْ ىثن ث٨مــض٩ف فــٟ ث٤ّــج١ٌخ ثٌٍغ٠ٛــز ثٌضٛثٙــ١ٍز ٚىثن ثٌضٕــٛ   إ
ثٌــو٨ٌٟ ِقىــَٛ ٨ ِقجٌــز دعٕجٙــٌ ثٌْــ١جق ٚلٚــو ثٌّــضىٍُ ٚغٌٝــٗ ِــٓ 

ّْ ٘ــيٖ ثٌمجعــور ٘ــٟ ِــج ٠مجدــً ِع١ــجً  ثٌّنجٟــخ . ٚٚفمــج ٌّعــج١٠ٌ ّــًٛي فــئ
ثٌيٞ ٌٕفٗ دّغجي ثٌطٍـخ ثٌٚـجهً  Conditions préparatoires ثٌٌٖٟٚ ثٌّعّور

فٙــيث ثٌطٍــخ ٘ــٛ ، عــٓ ع١ّــو عْــىٌٞ إٌــٝ ؽٕــوٞ دْــ٠١ دضٕر١ــ  ثٌغٌفــز
 .   (43)أِج إْ فوط ثٌعىِ فٙٛ أو١و ِؾٌه ثلضٌثؿ أٚ ًؽجء، فضّج أٌِ

ـــز ـــٟ ٌٍّغ ـــخ ثٌٕفع ـــٌصذ٠ دجٌؾجٔ ـــٌٞ ِ ّْ ، إىث وـــجْ ث٤ّـــٍٛح ثٌنذ ـــئ ف
ج ةإى ٠ٞفٟ عٍـٝ ث٤ْٔـجق ث٤ٍّٛح ث٦ٖٔجةٟ ٌِصذ٠ دجٌؾجٔخ ثٌضأع١ٌٞ ٌٙ

٠ــٕعىِ صأع١ٌ٘ــج إ٠ؾجدــج عٍــٝ ِــوًوجس ثٌّضٍمــٟ ، ثٌضعذ٠ٌ١ــز ف٠ٛ١ــز ٖٚٔــجٟج
.  (42)ف١ٕوفع إٌـٝ ثٌّٖـجًوز ثٌذٕـجءر فـٟ إٔضـجػ ثٌّو٨ٌـز ثٌٕٚـ١ز+، ٚأفج١ّْٗ

ّْىجوٟ  .   ثٌذ٩غز ٚث٤ٍّٛد١ز عٕو ثٌ

ــىجوٟ لــو ثلضٚــٌ فــٟ صق٩١ٍصــٗ ثٌذ٩غ١ــز عٍــٝ صٍــه  ّْ ّْ ثٌ ٚثٌّعٍــَٛ أ
ٛث  ِٓ ثٌطٍخ دجعضذجً٘ج صقًّ ه٨٨س فم١م١ـز ِٚؾج٠ٍـز ِع١ٕـز ٚل١ّـج ث٤ٔ

 .ؽّج١ٌز صٕجّخ ثٌّمجَ 

ٚفــٟ صع٠ٌفــٗ ٌضٍــه ث٤ٔــٛث  ٍّٔــِ عٕج٠ــز مجٙــز دــجٌٕٛ  ثٌغجٌــظ ِــٓ 
ـــٓ ٠ؾـــٌٞ ث٨٘ضّـــجَ دمٚـــو٠ز ثٌّـــضىٍُ  ـــو أّٚـــضٓ أ٠ ـــز عٕ ث٤فعـــجي ثٌى١ِ٩

ء فعـً ٚغٌٝٗ ِٓ ثٌنطجح  ف١ظ ٠ٙوف إٌـٝ ثٌضـأع١ٌ ف١ـٗ ٚفغّـٗ عٍـٝ أهث
ر و١ِ٩ـز ؽٛثدـج ِع١ٕـج، ًّٚه فعً ٘يث ث٤م١ٌ، ِج ّٛ فؾـٛثح ، إى صْضٍََ وً ل
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ــؤثي عــٓ ثٌٖــٟء إ٠ؾــجح أٚ ّــٍخ ّْ ، ٚؽــٛثح ثٌٕــوثء إلذــجي أٚ إعــٌثٛ، ثٌ
 .ٚؽٛثح ث٤ٌِ ٚثٌٕٟٙ ٟجعز أٚ ِع١ٚز 

 ـ ٓجبكا اُز٤٤ٔي ث٤ٖ اُقجو ٝاإلْٗبء  3

ّْىجوٟ ٠ٌٜ ثّضغٕجء ِٚطٍـ ثٌنذٌ عٓ ثٌضع ٠ٌـ  ثٌقـوٞ إىث وجْ ثٌ
ٚث٩ٌٍَ ثٌيٞ دٗ ٠عٌف ٘ٛ لذٛي أٚ عوَ لذـٛي ثٌٚـوق ، فمو عٌفٗ د٩ٍِٗ

ـج أْ ٠ىـْٛ  ٘يث إٝجفز إٌـٝ ِطجدمـز ثٌْٕـذز ثٌنجًؽ١ـز، ٚثٌىيح ِّ . فـجٌنذٌ إ
ٚ٘ــيث ثٌّع١ــجً ث٤م١ــٌ ِذٕــٟ أّجّــج عٍــٝ ثٌّع١ــجً ، ٌــٗ مــجًػ ٠طجدمــٗ أٚ ٨
ؽٟ ٠عٕـٟ ٙـولٗ فّطجدمـز ثٌىـ٩َ ٌٍٛثلـع ثٌنـجً، ث٤ٚي ِٓ ف١ـظ ثٌّطجدمـز
ِّـج ٠ؾعٍٕـج ف١ـجي ْٔـذز و١ِ٩ـز ٚأمـٌٜ مجًؽ١ـز ، ِٚنجٌفضٗ ٌٗ ٠عٕٟ ويدٗ
ّْ ثٌْٕــذز ثٌى١ِ٩ــز )ثٌنطـــجح( ٨ صمذــً ثٌٚــوق ٚثٌىـــيح إ٨ فــٟ ٘ـــيٖ  ةإ

فجي ٚؽـٛه فم١مـز ٌِؽع١ـز فـٟ ثٌٛثلـع ٠ـضُ ٚٙـفٙج ٙـولج أٚ وـيدج ، ثٌقجي
 .   (45)ٚصّْٝ ف١ٕتي مذٌث+ 

ــوثهٖ ــٟ ثعض ــٌ ف ــخ ثٌنذ ــيح ٠ٚنــجٌ  ثٌطٍ ــوأ ثٌٚــوق ٚثٌى إى ٨ ، دّذ
دـً دجٔؾجٍ٘ـج أٚ دط٩ٔٙـج ، ٠ّىٓ ثٌقىُ دٚـوق أٚ وـيح ث٤لـٛثي ث٦ٖٔـجة١ز

)ْٔــذضٗ و١ِ٩ــز( وّــج  . ِٚذــوأ ِطجدمــز ثٌْٕــذز ثٌنجًؽ١ــز وّــج ٠ــٌٜ أّٚــضٓ
ــَٛ ثٌمٚــو ــوثٌٟٚ دئهمــجي ِفٙ ــٝ أّــجُ ص ــج عٍ ــك د١ّٕٙ ــيث ، ٠ّىــٓ ثٌضف٠ٌ ٘

ّٚـًٛي ثٌـيٞ ، عجي ثٌى١ِ٩ـزث٤م١ٌ ثٌيٞ ثّضغٌّٖ أّٚضٓ فٟ هًثّضٗ ٥ٌف
ةفــجٌنذٌ ٚث٦ٖٔــجء ، ثصنــيٖ وّع١ــجً ٌضٚــ١ٕ  ثٌمــٜٛ ثٌّضٞــّٕز فــٟ ثٌمــٛي

ٌىٓ ثٌمٚو ِـٓ ثٌنذـٌ أْ ، ٚو٩ّ٘ج ٠طجدك ىٌه ثٌنجًػ، و٩ّ٘ج ٌٗ مجًػ
 .   (40)١ٌِٚ ثٌمٚو ِٓ ث٦ٖٔجء ىٌه+، ٠طجدك ىٌه ثٌنجًػ

ّْ ِٞــّْٛ ثٌؾٍّــز ثٌنذ٠ٌــز ٨ ٠ضٛ لــ  أِــج ِــٓ ٔجف١ــز ثٌّٞــّْٛ فــئ
ّْ ثٌفعـً ِضقمـك ، أٞ ٨ ٠ضقمـك دٕطمٙـج فـوٚط فعـً ِـج، عٍٝ ثٌٕطك دٙج ٤

٨ٚ ٠ضٛلــ  عٍــٝ ٔطــك ثٌّــضىٍُ دــٗ ـ فــٟ ِمجدــً ث٦ٖٔــجء ثٌــيٞ ٠ضٛلــ  
ِّٞٛٔٗ عٍٝ ثٌٕطك دٗ ٤ّٔٗ ٠ْضٍََ ثّضوعجء ِـج ٘ـٛ غ١ـٌ فجٙـً ١ٌعّـً 

ٌٚـــُ ٠مــــع ، ثٌّنجٟـــخ عٍـــٝ فعٍـــٗ ةفج٦ٖٔـــجء ٨ ه٨ٌــــز ٌـــٗ لذـــً ٔطمـــٗ
. ٚإْ وجٔــج ٠ٍضم١ــجْ فــٟ  (41)ٌٙــيث ٨ ٠طــجدك ثٌٛثلــع ثٌـيٞ صمّوِــٗ+ .ٚ . ّـجدمج.

 .   ع٩لز ث٦ّٕجه

lll ـ اُجؼل اُزلا٢ُٝ ُ٘ظو٣خ اُقجو ٝاإلْٗبء 

ــىجوٟ عٍــُ ثٌّعــجٟٔ دمٌٛــٗ ّْ ف ثٌ ٌّ : ة٘ــٛ صضذّــع مــٛثٗ صٌثو١ــخ  ٠عــ
ثٌى٩َ فٟ ث٦فجهر ِٚج ٠ضًّٚ دٙج ِٓ ث٨ّضقْجْ ٚغ١ـٌٖ ١ٌقضـٌٍ دـجٌٛلٛف 
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.  (42)طـأ فـٟ صطذ١ـك ثٌىـ٩َ عٍـٝ ِـج ٠مضٞـٟ ثٌقـجي ىوـٌٖ+ ع١ٍٙج عٓ ثٌن
دئِعجٕٔج فٟ ٘يث ثٌضع٠ٌ  ٔؾوٖ لو ًوَ عٍـٝ ثٌم٠ٌٕـز ثٌضوث١ٌٚـز ثٌّضّغٍـز فـٟ 

٨ّــ١ّج إىث عٍّٕــج أّٔــٗ ِفٙــَٛ ، ث٦فــجهر فــٟ صقو٠ــوٖ ٌّٛٝــٛ  عٍــُ ثٌّعــجٟٔ
. ٚثٌٌّثه دج٦فجهر ٘ٛ ةفٚـٛي  أّجّٟ فٟ هًثّجصُٙ ثٌنطجد١ز دٖىً عجَ

ٚٚٙٛي ثٌٌّجٌز ث٦د٩غ١ـز إ١ٌـٗ عٍـٝ ، ور ٌوٜ ثٌّنجَٟخ ِٓ ثٌنطجحثٌفجة
ّٓ أْ ٠ىــْٛ ٘ــٛ ِــٌثه ثٌّــضىٍُ+  فّفٙــَٛ  (43)ثٌٛؽــٗ ثٌــيٞ ٠غٍــخ عٍــٝ ثٌرــ

ث٦فــجهر ِفٙــَٛ صــوثٌٟٚ ِقىــَٛ دّع١ــجًٞ ثٌىــُ ٚثٌى١ــ  فــٟ ث٦مذــجً ثٌــي٠ٓ 
 .   إٔجًث ٌّٙج غٌث٠ِ فٟ فىُ ثٌّقجهعز

ُٙ دـذعٜ ثٌّذجفـظ ىثس ثٌذعـو ِٚج ٠قمك غج٠ـز ث٦فـجهر عٕـوُ٘ عٕـج٠ض
ثٌضـوثٌٟٚ ِّـج صٕطـٛٞ ع١ٍـٗ عٕجة١ـز ثٌنذـٌ ٚث٦ٖٔــجء ـ ٚدٕـجء عٍـٝ ىٌـه فمــو 
ثلضٌٚس هًثّضُٙ ٌرجٌ٘ر ث٤فعجي ثٌى١ِ٩ز عٍٝ ثٌضٌثو١خ ثٌوثٌـز ثٌّف١ـور  
ــز  ــز ِــٓ ثٌٕجف١ ــز أٚ غ١ــٌ ِذجٕــٌر وجف١ أٞ ثٌضــٟ ٌٙــج ه٨٨س ِذجٕــٌر فٌف١

 .ثٌضٛث١ٍٙز

ّْىجوٟ ثٌى٩َ إ ُّْ ثٌ فٛٝـع ٌىـً ٝـٌح ، ٚإٖٔجء ٌٝ ٌٝد١ٓ مذٌل
ِــع ِــج ، ٕــٌٟٚج ِمج١ِــز صــضقّىُ فــٟ إٔؾــجٍٖ عٍــٝ ِــج ٠مضٞــٟ ثٌقــجي ىوــٌٖ

ٌّ  إ١ٌٗ ثٌٕٛعجْ ِٓ أغٌثٛ فٌع١ز صىْٛ ٔجصؾز فـٟ فـجي عـوَ إؽـٌثء  ٠ضف
ٕٚ٘ـج دجٌضقو٠ـو ٠ّىٕٕـج ثٌقـو٠ظ عـٓ ظـجٌ٘ر ، ثٌى٩َ عٍٝ ِج ٠مضٞـ١ٗ ثٌّمـجَ

 .ٌّذجٌٕر ث٤فعجي ثٌى١ِ٩ز ثٌّذجٌٕر ٚغ١ٌ ث

ــٌ ثٌّذجٕــٌر  ــز غ١ ــٝ ظــجٌ٘ر ث٤فعــجي ثٌى١ِ٩ ــىجوٟ إٌ ّْ ــٓ ثٌ ــو صفطّ ٌم
ِّـج ؽعـً ثلضٌثفجصـٗ ، ٚفجٚي صمع١و٘ج دفٙـُ ث١ٌ٢ـجس ثٌّضقىّـز فـٟ صقم١مٙـج

، ٚفضٝ صق٩١ٍصٗ ٌٍرجٌ٘ر صمجًح دعٜ ِعط١جس ثٌوًُ ثٌضـوثٌٟٚ ثٌقـو٠ظ
ٕٚ٘ــجن ١ِــَر أمــٌٜ ٟذعــش صق٩١ٍصــٗ ٚ٘ــٟ أٔٙــج وجٔــش ٔجدعــز ِــٓ ٚٙــ  

 .   ٛٞ ٕجًِ أمي فٟ ثٌقْذجْ ؽ١ّع ثٌّْض٠ٛجس ثٌٍغ٠ٛزٌغ

VI كالالد اُقجو ٝاإلْٗبء ٍ ّٞ  ـ رؾ

لو صنٌػ و٩ ِٓ ث٤ّج١ٌخ ثٌنذ٠ٌز ٚث٦ٖٔجة١ز عٓ ِمضٞٝ ث٤ٙـً 
ـىجوٟ، ٌضٕف١ي ه٨٨س إٝـجف١ز فْـخ ِـج ٠ٕجّـخ ثٌّمـجَ ّْ : ةٚثعٍـُ  ٠مـٛي ثٌ

ّْ ثٌطٍخ وغ١ٌث ِـج ٠نـٌػ ٨ عٍـٝ ِمضٞـٝ ثٌرـجٌ٘ ٚوـيٌه ث ٌنذـٌ ف١ـيوٌ أ
أفوّ٘ج فٟ ِٛٝع ث٢مٌ ٨ٚ ٠ٚجً إٌٝ ىٌه إ٨ ٌضٛمٟ ٔىش لٍّـج ٠ـضفطٓ 

 .(31)ٌٙج ِٓ ٨ ٠ٌؽع إٌٝ هًدز فٟ ٔٛعٕج ٘يث+ 
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ٍ كالالد ا٤ُٖؾ اُقجو٣خ  : 1 ّٞ  رؾ

ّْ ث٤ٙــً فــٟ ثٌنذــٌ أْ ٠ٍمــٝ ٤فــو غٌٝــ١ٓ : إفــجهر  إٔــٌٔج ّــجدمج أ
ّْ ثٌّـضىٍُ عـجٌُ، ثٌّنجٟخ فىّٗ . ٚفـٟ ٘ـيٖ  دـجٌقىُ أٚ ٦فـجهر ثٌّنجٟـخ أ

ٚفـك  Assertifsثٌقجٌز ٠ٕـوًػ ث٤ّـٍٛح ثٌنذـٌٞ ٝـّٓ ٙـٕ  ثٌضم٠ٌ٠ٌـجس 
ٚوجْ غٌٝٗ ثٌّضٞـّٓ فـٟ ثٌمـٛي ٘ـٛ ثٌضم٠ٌٌــ ٌٚىـٓ لـو ، ِعج١٠ٌ ًّٛي

٠نٌػ ثٌنذٌ عٓ ٘ي٠ٓ ثٌغ١ٌٝٓ إٌٝ أغٌثٛ أمٌٜ ٚىٌـه فـٟ فجٌـز ِـج 
 .إىث وجْ ٌٍّنجٟخ عٍُ دّٙج ف٩ ٠ىْٛ ثٌغٌٛ عٓ ثٌنذٌ إفجهصّٙج

ـــىجوٟ أّٔـــٗ وغ١ـــٌث ِـــج ٠ٛٝـــع ثٌنذـــٌ فـــٟ ِٛٝـــع ثٌطٍـــخ  ّْ ًأٜ ثٌ
ِّـج ٠ؾعٍـٗ ِٛثفمـج ، ٨عضذجًثس صضًٚ دقجي ثٌّضٍمٟ فٟ وغ١ـٌ ِـٓ ث٤ف١ـجْ

ّْ ث٤ّـٍٛح  ٌٍفعً ث٦ٔؾجٍٞ عٕو أّٚضٓ ـ فمو ٠ٌؽع ٘يث ث٨ّضنوثَ ةإٌـٝ أ
ثٌطٍذٟ وج٤ٌِ ٚثٌٕٟٙ ٠ٖعٌ دٕـٛ  ِـٓ ث٨ّـضع٩ء ثٌّغ١ـٌ ٌقجفرـز ثٌّضٍمـٟ 

لــو ٠ــؤّهٞ إٌــٝ لطــع ثٌٚــٍز دــ١ٓ ٌٟفــٟ ثٌىــ٩َ ف١عــوي ثٌّــضىٍُ إٌــٝ ٚثٌــيٞ 
ثٌنذٌ فٌٙج عٍٝ ِٖجعٌ ثٌّضٍمٟ أٚ صأّهدج فٟ ِنجٟذضٗ إْ وـجْ ىث ٌِصذـز 

ـــٝ+  ـــز صضٚـــً  37أعٍ ـــك فجؽـــز ٔفْـــ١ز أٚ مجًؽ١ ـــك دضقم١ ـــج٤ٌِ ٠ضعٍ . ف
دجٌّضٍمٟ ـ ٚلو ٠ىـْٛ ٌمٚـو ثٌضفـججي دـجٌٛلٛ  وّـج إىث ل١ـً فـٟ ِمـجَ ثٌـّوعجء 

 ِٓ ثٌٖذٙز ٚعٚـّه ِـٓ ثٌق١ـٌر ٚٚفمـه ٌٍضمـٜٛ  فـجٌّعٕٝ ٕ٘ـج أعجىن هللا
. ـٛلو ٠ىــْٛ ٌمٚــو  ِٚــج  دٍفــع ث٦مذــجً ٚإْ وــجْ ثٌّمٚــٛه دــٗ ثٌــوعجء

ــز ــٗ ثٌٛؽــٗ، ثٌىٕج٠ ــو ٌْــ١ّوٖ إىث ٙــٌف عٕ ــٛي ثٌعذ ــٌء إٌــٝ  وم : ٠ٕرــٌ ثٌّ
َٛل×:  . ٚلٌٛٗ صعجٌٝ ف١ٗ ثفضٌثٍ عٓ ًٙٛر ث٤ٌِ، ّجعز ا  ُ٘ٞل َٓ َٖ آ َٜلب اُلِن٣ ْل ٣َب أ٣و ٌُ َ أُكُو

َِ رِ  للج٤ِ ٍَ َٕ كلل٢  ِٛللُلٝ ِٚ ٝرُغب ُ َٕ ثللب ِ ٝهٍلٞل ٌُْ ٓلٖل َػللناَة أُِلل٤ْ رُؤُٓ٘لٞل   فرــجٌ٘ ث٠٢ــز ÷َػَِلل٠ رَِغللبَهَح رُِ٘غلل٤
ث٦مذـجً ٚإْ وـجْ ث٤ٙـً ف١ٙـج لٌٛــٗ إِٓـٛث ٚؽج٘ـوٚث فـٟ ِٛٝـع صؤِٕــْٛ 

 .ٚصؾج٘وْٚ 

ٍ كالالد ا٤ُٖؾ اُطِج٤خ 2 ّٞ  ـ رؾ

ّْىجوٟ ثٌطٍـخ فـٟ مّْـز أ دـٛثح ةِٚـج ّـٜٛ ىٌـه ٔضـجةؼ ٠قٌٚ ثٌ
فـجٌّعٍَٛ ٌـو٠ٕج أْ صقم١ـك ث٤فعـجي ، (34)ثِضٕج  إؽٌثء ثٌى٩َ عٍٝ ث٤ًٙ+ 

)لٛثعــو  ثٌى١ِ٩ــز ٠ضٛلــ  عٍــٝ دعــٜ ثٌمٛثعــو ثٌضأ١ّْــ١ز دّفٙــَٛ ّــًٛي
ٌْج١ٔز ٚأمٌٜ صوث١ٌٚز( ٚمٌلٙج ٠ؤّهٞ ٨ ِقجٌز إٌٝ عـوَ صقم١ـك ثٌفعـً أٚ 

ــٗ إٌــٝ فعــً آمــٌ ٌ ّٛ ّغــجي مــٌق ٕــٌٟ ث٨ّــضع٩ء ٔأمــي عٍــٝ ّــذ١ً ثٌ، صق
دجٌْٕذز ٌفعً ث٤ٌِ ٠نٌػ ثٌفعً عٓ ِعٕٝ ث٤ِـٌ إٌـٝ ث٨ٌضّـجُ أٚ ثٌـوعجء 

. 
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ّْ ث٤غٌثٛ غ١ٌ ث١ٍٙ٤ز ٥ٌّـٍٛح ث٦ٖٔـجةٟ أٚ ثٌّعـجٟٔ ثٌغج٠ٛٔـز  إ
ّْ ثٌٍغـز ف١ٙـج ٨ صْـضعًّ ف١ّـج ٚٝـعش ٌـٗ ٤ ّٞ .  ٟ٘ ٔٛ  ِٓ ثٌّؾجٍ ثٌٍغٛ

٠ىـْٛ ث٨ٔقـٌثف ف١ـٗ دجٌْٕـذز إٌـٝ ، ٚإْ وّٕج ةأِجَ ٠ّٔ ِض١َّّ ِـٓ ثٌّؾـجٍ
 .(33)١ٌِٚ دجٌْٕذز إٌٝ ثًٌٚٛر ثٌّغج١ٌز ٌٍضٌو١خ ثٌٍغٛٞ+ ، ثٌّمجَ

ــىجوٟ ِــٓ آ١ٌــز ث٨ٔضمــجي ِــٓ ثٌّعــجٟٔ  ّْ ثٔط٩لــج ِّــج إٔــجً إ١ٌــٗ ثٌ
 :   ث١ٍٙ٤ز إٌٝ ثٌفٌع١ز ٠ّىٓ أْ ْٔضٕضؼ آ١ٌجس صٌّٛو ٘يٖ ث٤م١ٌر

ٌع١ـز فـ١ٓ ٠ّضٕـع ـ ِعجٟٔ ثٌطٍخ ث٤ٙـ١ٍز لـو صنـٌػ إٌـٝ ِعـجْ ف 7
ّْ ث٤ِــٌ ٨ ٠ضعٍــك دّنجٌفــز ، ِمج١ِــج إؽٌثج٘ــج عٍــٝ ث٤ٙــً ِٚعٕــٝ ىٌــه أ

ِعج١ٔٗ ٌمٛثعو ثٌٍغز ةث٤ٌِ ثٌيٞ ٠وّي عٍٝ فجؽـز ث٤ّـٍٛح ث٦ٖٔـجةٟ إٌـٝ 
 .(32)ًٌٝٚر ِٖجًوز ثٌّضٍمٟ دًٚٛر فع١ٍز فٟ إٔضجػ ثٌو٨ٌز+ 

ٔضمـجي ـ فٟ فجي عوَ ثٌّطجدمـز ثٌّمج١ِـز ٌٖـٌٟٚ ث٦ٔؾـجٍ ٠ّىـٓ ث٨ 4
إى ٠ّىــٓ ، ِــٓ ِعٕــٝ إٌــٝ ِعٕــٝ آمــٌ هثمــً ِعــجٟٔ ثٌطٍــخ ث٤ٙــ١ٍز ىثصٙــج

دجعضذــجً عٛثِــً ثٌْــ١جق أْ ٠ضٌٛـّـو ِمج١ِــج عــٓ ثٌضّٕــٟ ث٨ّــضفٙجَ أٚ ثٌعىــِ 
ّْ ىٌه ٌِهٖ إٌٝ ثٌّق٠١ ثٌيٞ ثّـضعٍّش ف١ـٗ ، ِٚج ٕجدٗ ٘يث ٠ٌٜٚ ه٠ىٌٚ أ

ٍِــجْ صٍــه ث٤لــٛثي ٚثٌّضّغــً فــٟ ث٤ٕــنجٗ ثٌّٖــجًو١ٓ فــٟ ثٌّقجهعــز ٚ
ُّ ث٨ٔضمجي فٟ ٌِفٍض١ٓ ِض٩ٍِض١ٓ (35)ِٚىجْ ثٌنطجح  :   . ٚعٍٝ ثٌعَّٛ ٠ض

ـ ٠ــؤّهٞ عــوَ ثٌّطجدمــز ثٌّمج١ِــز إٌــٝ مــٌق أفــو ٕــٌٟٚ إؽــٌثء  7
 .ثٌّعٕٝ ث٤ٍٟٙ ف١ّضٕع إؽٌثجٖ 

ـ ٠ضٌّٛو عٓ مٌق ٌٕٟ إؽٌثء ثٌّعٕٝ ث٤ٍٟٙ ثِضٕج  ِعٕـٝ آمـٌ  4
 .٠ٕجّخ ثٌّمجَ 

ـــ ـــّو ِعٌف ـــز صع ـــيٖ ثٌقجٌ ـــٟ ٘ ـــٛث١ٔٓ ثٌنطـــجح ٕـــٌٟج أّجّـــ١ج ٚف ز ل
دجعضذجً٘ــج ةصّّىــٓ ثٌــوثًُ ِــٓ فٙــُ ثٌى١ف١ــجس ٚث١ٌ٢ــجس ثٌضــٟ صٚــج  ف١ٙــج 
ــٟ  ــه ثٌض ــٌ صٍ ــز غ١ ــج٨ و١ِ٩ ــج أفع ــٓ صأه٠ضٙ ــجٌٌغُ ِ ــ٩َ د ــجي ثٌى دعــٜ أفع

 .(30)١ٙغش ع١ٍٙج فٟ ث٤ٚي+ 

ّْ ٌٕٟٚ ث٨ٔضمجي صٍـه ِـٓ ثٌّعٕـٝ ثٌٚـ٠ٌـ إٌـٝ ثٌّعٕـٝ ثٌّْـضٍََ  إ
وًؽٙج ٝــّٓ ِــج إٔـجً إ١ٌــٗ ّــًٛي دّٚــطٍـ ثٌٖــٌٟٚ ِمج١ِـج ٠ّىــٓ أْ ٔــ

ٟٚ٘ ِٓ ثٌّذجها ثٌّؤعٌر فـٟ صقو٠ـو ٠ٛ٘ـز ثٌفعـً ثٌى٩ِـٟ أٞ فـٟ ، ثٌّعّور
صٙج ٚٝـعفٙج ّٛ ٚصعٕـٟ أْ صضـٛفٌ عٕجٙـٌ صوث١ٌٚـز ِع١ٕـز مجٙـز دطٌفـٟ ، ل

 .ثٌنطجح صعًّ عٍٝ صٛؽ١ّٙٙج ٚصؾعً ثٌفعً ثٌى٩ِٟ ٔجؽقج أٚ فج٩ٕ 

ــه ث٤غــٌثٛ  ــٝ صٍ ــٟ صنــٌػ إ١ٌٙــج ثٌٚــ١  دج٦ٝــجفز إٌ ــز ثٌض ثٌفٌع١
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ــىجوٟ إٌــٝ ِْــضٜٛ آمــٌ ِــٓ ِْــض٠ٛجس ثٌعــوٚي ثٌٍغــٛٞ  ّْ ثٌطٍذ١ــز ٠ٖــ١ٌ ثٌ
ٚ٘ٛ ثٌـيٞ ٠ٌثفمـٗ إفـ٩ي ث٤ّـج١ٌخ ث٦ٖٔـجة١ز ِقـً ثٌنذ٠ٌـز ٌضقم١ـك فجةـور 

اٍلزَـلِو َُُْٜل أٝ ال ×:  ومٌٛـٗ صعـجٌٝ، ه١ٌ٨ز لو صمٚـٌ ثٌؾٍّـز ثٌنذ٠ٌـز عـٓ آهثةٙـج

ــٝ أْ ٌــ١ِ ثٌّــٌثه فمــو أ ÷رََللزَـلِو َُُٜلْل ًٚه ٌفــع ث٤ِــٌ دج٨ّــضغفجً ٌٍو٨ٌــز عٍ
ٌىــٓ ثٌّــٌثه ٘ــٛ ث٦دجفــز ثٌضــٟ صٕــجفٟ ، دــج٤ٌِ ث٠٦ؾــجح ثٌّــجٔع عــٓ ثٌضــٌن
ا ×:  . ٚث٤ِـٌ ّــ١جْ ٌمٌٛـٗ أ٠ٞـج صن١ّـٌ ثٌّنجٟـخ دـ١ٓ ثٌفعــً أٚ عوِـٗ أٗلولٞل

ٕٟ : أّـ١تٟ دٕـج أٚ أفْـ . ٚفٟ ىثس ثٌّعٕٝ لٛي وغ١ـٌ ÷ٛٞػب أٝ ًوٛب ُٖ ٣زوجَّ ٓلٌْ٘
٨ ٍِِٛز  فمو أًٚه ٌفع ث٤ٌِ دج٦ّجءر ٚإْ ٌُ ٠ٌه دج٤ٌِ ث٠٦ؾـجح ثٌّـجٔع 

ّْ ثٌّمٚــٛه ٘ــٛ ث٦دجفــز ثٌضــٟ صٕــجفٟ صن١ّــٌ ثٌّنجٟــخ دــ١ٓ ، عــٓ ثٌضــٌن ٤
 .   ث٦ّجءر ِٓ عوِٙج

ّْىجوٟ ٌُ ٠مٚـٌ ث٠َٔ٨ـجؿ ثٌـيٞ ٠مـع مـجًػ ثٌٚـ١جغز عٍـٝ  ّْ ثٌ عُ إ
ــج أٝــجف ثٌ، صغ١١ــٌ ِٛثلــع ثٌنذــٌ ٚثٌطٍــخ ــج ٠مضٞــ١ٗ فــجي ٚإّّٔ ّّ عــوٚي ع

ـــٟ  ـــًٛ ف ـــٗ ِٚـــطٍـ ث٤ّـــٍٛح ثٌقىـــ١ُ ٚثٌّضذٍ ـــك ع١ٍ ـــيٞ أٍٟ ثٌّضٍمـــٟ ثٌ
 :   ًٙٛص١ٓ

ـ صٍمٟ ثٌّنجَٟخ دغ١ٌ ِـج ٠ضٌلّـخ دق١ـظ ٠ىـْٛ صٌلذـٗ ٝـّٕٟ ٠مـوًٖ 
 .عُ ٠عوي عٕٗ إٌٝ ِج ٠غ١ٌ ثٔضذج٘ٗ ، ثٌّضىٍُ ِع ٌِثعجر فجي ث١ٌْجق

ــخ ِــٓ ثٌؾــٛثح ــٌ ِــج ٠ضطٍ ــ صٍمــٟ ثٌْــجةً دغ١ ــج ٠ض، ـ ٞـــ لٚــو ٕٚ٘
. ِّج ٠وفع دجٌّضٍمٟ إٌٝ دقظ أٚؽـٗ ثٌعـوٚي ٌٍٛٙـٛي  ث٦ٕجًر إٌٝ ثٌعوٚي
اه٤ِلُذ َُِِّ٘لبًِ ٝاَُؾلظِّ ×:  ومٌٛٗ صعجٌٝ، إٌٝ ِمٚو ثٌّضىٍُ َٞ َٓ ِٛل٢َ  ِٖ األََِِِّٛخ هَُل  فمـو  ÷٣ََدَََُُٞٗي َػ

ٌّ فـٟ صٖـّىً ثٌٙـ٩ي ٌَِٕـز ؽـٛثح  َٔي ثٌؾٛثح عٓ ّؤثي ثٌْجةً عٓ ثٌْ
 .ثٌٗ عٓ ّؤثي غ١ٌ ّؤ

 ـ ٗٔبمط ك٢ األؿواٗ اُلوػ٤خ ُألٍب٤ُت اُطِج٤خ  3

ــٗ أ ـ ثٌضّّٕــٟ ّّ ــه ٘ ّّ : ة١ٌضــه صقــّوعٕٟ+ فج٤ّــٍٛح  : ومٌٛــه ٌّــٓ ٘
ّٓ ٚظفــش ٤ؽٍــٗ ث٤هثر ١ٌــش ، ٌٚىــٓ ثِضٕــع إؽــٌثء ثٌضّٕــٟ، ٠ذــوٚ أّــٍٛح صّــ

ٌٚٚــو دّعٛٔــز ، فأٔــش صطٍــخ ِــٓ ٙــجفذه ِــج ٘ــٛ غ١ــٌ ِطّــٛ  فٚــٌٛٗ
ــؤثي  ّْ ، : ة٘ــ٩ أٚ ٌــ٨ٛ صىــٌَ ٠ٍــوث+ وــأْ ـ ٚلٌٛــهل٠ٌٕــز ثٌقــجي ِعٕــٝ ثٌ

ّْؤثي ـ  ثٌّعٕٝ ١ٌضه أوٌِضٗ ِضٌٛوث ِٕٗ ِعٕٝ ثٌ

: ِعجٟٔ فٌٚفٗ لو صنـٌػ عـٓ ه٨ٌضٙـج ث٤ٙـ١ٍز ثٌضـٟ  ح ـ ث٨ّضفٙجَ
: ِٓ ٘يث ؟ ٌٍضقم١ـٌ أٚ ثٌضـٛد١ل  ٠ٕضٟٙ إ١ٌٙج أٍّٛح ث٨ّضفٙجَ ثٌقم١مٟ ف١مجي

ِٕ َُِِلل×:  ٚلٌٛــٗ صعــجٌٝ، أٚ ثٌضعؾــخ ِ أَُلْل ٣َللد ثُْٜ ُِللنًِو رَّ للَغ هُُِلٞل َْ ا إٔ رَق ُ٘لٞل َٓ َٖ أَ فمــو ثِضٕــع ، ÷ِن٣
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:  ٚلٌٛـٗ صعـجٌٝ، صٛؽ١ٗ ث٨ّضفٙجَ ٦ًثهر ثٌؾٛثح ٚوجْ غٌٝٗ ث٨ّـضذطجء
لل٤ِغ× َّ  ِٖٓ ثِضٕـع إؽـٌثء ، فٟ ِمجَ ٨ ٠ْع إِىجْ ثٌضٚو٠ك دٛؽٛه ثٌٖف١ع ÷ََٛ 

. ٚلٌٛـه  ٟث٨ّضفٙجَ عٍٝ أٍٙٗ ٌٚٚو دّعٛٔز لـٌثةٓ ث٤فـٛثي ِعٕـٝ ثٌضّّٕـ
: ةأصفعـً ٘ـيث ؟+ ثِضٕـع صّٛؽـٗ ث٨ّـضفٙجَ إٌـٝ فعـً  ٌّٓ صٌثٖ ٠ؤىٞ ٚثٌو٠ـٗ

ث٤ىٜ ٌعٍّه دقجٌٗ ٚثٔضمً إٌـٝ ِـج ٨ صعٍـُ ِّـج ٩٠دْـٗ ٌٚٚـو دـيٌه دّعٛٔـز 
 .ل٠ٌٕز ث٤فٛثي ثٌَؽٌ ٚث٦ٔىجً

ــك  ــً ٠ضعٍ ــؤثي د ّْ ــز عــٓ ثٌ ــك دج٦ؽجد ــو ٨ ٠ضعٍ ــٗ ل ــٌ ف١ ّْ ث٤ِ ــج أ ٚدّ
ً ِج ٌٍّضىٍُ ّٛ ّج ٠ؾعٍٗ ٠نٌػ إٌٝ أّـٍٛح ِؾـجٍٞ ف١ٚـذـ دّعٕـٝ ِ، دضٚ

٘ ب×:  ثٌنذٌ ٠ٚىْٛ غٌٝٗ ثٌضم٠ٌٌ ومٌٛٗ صعجٌٝ ِٓ ٓ ب آ  ÷.أََُْٝ ٣ََوٝا أََّٗب َعؼَِ٘ب َُُْٜ َؽَو

ــٌ ــج ػ ـ ث٤ِ ــوعجء ومٌٕٛ ٌّ  ٚثٌ ــٝ ّــذ١ً ثٌضٞــ ــو ٠ْــضعًّ عٍ :  : ل
.  ةثٌٍّٙـُ ثغفـٌ ٌٕــج ٌٚٛثٌـو٠ٕج ٌٚؾ١ّــع ثٌّْـ١ٍّٓ ث٤ف١ــجء ِـُٕٙ ٚث٤ِــٛثس+

: ةؽـــجٌِ ثٌعٍّـــجء+ ٌٚـّــوس  ٚإْ ٚظفــش ٙـــ١غٗ فـــٟ ِمـــجَ ث٦ىْ ومٌٛـــه
)إفعٍـٗ( ثِضٕـع أْ ٠ىـْٛ  ث٦دجفز ـ ٚلٌٛه ٌّٓ ٠ـّوعٟ أِـٌث ٌـ١ِ فـٟ ّٚـعٗ

ثٌّطٍٛح دج٤ٌِ فٚٛي ىٌه فـٟ ثٌنـجًػ دقىّـه ع١ٍـٗ دجِضٕجعـٗ ٚصّٛؽـٗ 
 .إٌٝ ِطٍٛح ِّىٓ ثٌقٚٛي ِغً د١جْ ثٌعؾَ ٚصٌّٛو ثٌضعؾ١َ ٚثٌضقوٞ 

: ةًّح ٨  : لو ٠ٛظـ  ث٤ّـٍٛح فـٟ ِمـجَ ثٌـوعجء ومٌٛـه ه ـ ثٌٕٟٙ
: ة٨ صّضغـً  صىٍٕٟ إٌٝ ٔفْٟ ٌٟفـز عـ١ٓ+ ٚومٌٛـه ٌعذـو ٨ ٠ّضغـً أِـٌن

ٚصّٛؽــٗ إٌــٝ غ١ــٌ ، أِــٌٞ+ ثِضٕــع ٍٟــخ صــٌن ث٨ِضغــجي ٌىٛٔــٗ فجٙــ٩
فجًٙ ِغً ٨ صىضـٌط ٤ِـٌٞ ٚصٌّٛـو ِٕـٗ ثٌضٙو٠ـو ـ ٚإْ ثّـضعًّ فـٟ فـّك 

 .   ذ١ً ث٨ّضع٩ء وجْ ثٌضّجّجثٌّْجٚٞ ثٌٌصذز ٨ عٍٝ ّ

إى ، : ة٠ـج هللا+ ِضـي٩ٌ إ١ٌـٗ : وّٕجؽجصـه هللا صعـجٌٝ دمٌٛـه ـ ثٌٕـوثء ـ٘ـ
ّْ ث٤غـٌثٛ ِضعـّوهر فمـو صىـْٛ ثٌغج٠ـز ، ١ٌِ ثٌغٌٛ ٕ٘ـج ٍٟـخ ث٦لذـجي ٤

. ٚلٌٛه ٌّٓ ألذً ع١ٍـه  أٚ ثٌّوعجء، أٚ إظٙجً ثٌٞع ، ِٓ ثٌٕوثء ثٌضٍط 
، ٛؽ١ــٗ ثٌٕــوثء إٌــٝ ٍٟــخ ث٦لذــجي ٌقٚــٌٛٗثِضٕــع ص، : ة٠ــج ِرٍــَٛ+ دــضرٍُّ

 .   ٚصّٛؽٗ إٌٝ غ١ٌ فجًٙ ِغً ٠ٍجهر ثٌٖىٜٛ ٚصٌّٛو ِٕٗ ث٦غٌثء

ــّو عــٓ ثٌقٚــٌ ــٟ صٕ ــز ثٌض ــج ِــٓ ث٤غــٌثٛ ثٌفٌع١ ــٝ  ٚغ١ٌ٘ . ٠ٚذم
١ّْجق هًٖٚ ثٌٙجَ فٟ صقو٠و٘ج ٌٍ   . 

، ٘يٖ ثٌّٕجىػ ِٓ ث٤غٌثٛ ثٌفٌع١ز ثٌّؾج٠ٍز وّج ثعضذٌ٘ـج ثٌمـوثِٝ
ِٓ ِٕرًٛ ٔر٠ٌـز ث٤فعـجي ثٌى١ِ٩ـز وأفعـجي ِضٞـّٕز فـٟ  ٠ّىٓ أْ ٔعّو٘ج

ــٛي ــٟ ث٤ٙــٍٟ ثٌم ــً ثٌى٩ِ ــً ثٌفع ــخ ِؾــجٍٞ( ِمجد ــٌ ٍٟٚ ــ  ، )مذ صنضٍ



ّٕ اذتذٓح ٛ الّتفهري التذاّل ٘ الكذمي٘ يف كْ ّٔ ٘ العشب ُ مفتاح العلْو ـ البالغ ٕ يف مـّيف ٘ عيذ الّظهان ّٔ ٗ األفعال الهالم ٘ ظاٍش  ـ دساط
410 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

صٙــــج ث٦ٖٔــــجة١ز ِٚقضٛث٘ــــج ث٨فضٌثٝــــٟ ّٛ . ٠مــــٛي ِْــــعٛه  دــــجمض٩ف ل
: ةِٚــج ثعضذــٌٖ دعــٜ ثٌٍغــ١٠ٛٓ ٚثٌٕقــجر ِعــجٟٔ ِؾج٠ٍــز إّّٔــج  ٙــقٌثٚٞ

جد١ــز ٚٚظــجة  صٛثٙــ١ٍز ِع١ٕــز ٘ــٟ أفعــجي و١ِ٩ــز صــؤّهٞ أغٌثٝــج مط
 .   (31)٠قىّٙج ِذوأ ثٌغٌٛ أٚ ثٌمٚو ثٌيٞ ٠ذضغ١ٗ ثٌّضىٍُ ِٓ ثٌنطجح+

ــٗ فــٌق  ــيٞ ٠ٍقــك ثٌفعــً ثٌى٩ِــٟ ٠ــٌٜ ّــًٛي أّٔ ــٌ ثٌ ّْ ىثن ثٌضغ١ّ إ
ـــٟ ـــً ثٌى٩ِ ـــز ثٌفع ٠ ّٛ ـــٓ ٘ ـــٌ ِ ـــٗ ، إٔؾـــجٍٞ ٨ ٠غ١ّ ص ّٛ ـــٟ ل ـــؤعٌ ف ـــٓ ٠ ٌٚى

ِـٓ صٍـه ث٤ّـج١ٌخ ٠ىّـٓ  . فجٌفٌق د١ٓ ثٌعو٠و (32))٠ّٔ ث٦ٔؾجٍ(  ث٦ٖٔجة١ز
، فٟ ثٌغٌٛ ثٌّضّٞٓ فٟ ثٌمـٛي ٌٚـ١ِ فـٟ ٕـٌٟ ثٌّقضـٜٛ ث٨فضٌثٝـٟ
ٚلو ٨فرٕج ىٌه ِغ٩ ِع ٙـٕ  ث٤فعـجي ثٌوثٌـز عٍـٝ ث٨ّـضفٙجَ ِـٓ ف١ـظ 

ٕز فـــــٟ ، ثٌٚـــــ١غز ٨ ثٌّعٕـــــٝ أٚ ثٌمٚـــــو ّّ فـــــجٌمٛر ث٦ٖٔـــــجة١ز ثٌّضٞـــــ
ّـج ٠ضـومً لٚـو ٚإّٔ ، )ث٨ّضفٙجَ( )ثٌضّٕٟ( ٨ صوّي ع١ٍٙج ١ٙغز ثٌمٛي ثٌفعً

. ٕٚ٘ـــج ٔؾـــو صفجٚصـــج دـــ١ٓ ثٌضفى١ـــٌ  ثٌّـــضىٍُ ٚعٛثِـــً ثٌْـــ١جق فـــٟ صقو٠ـــو٘ج
فجٌّْىجوٟ ٨ ٠قضىُ إٌٝ ثٌٚـ١غز ٚفـو٘ج فـٟ ، ثٌّْىجوٟ ٚثٌضفى١ٌ ث٤ّٚض١ٕٟ
ٚفٟ ص٠١ّٕ ث٤ّج١ٌخ ثٌطٍذ١ـز عٍـٝ عىـِ ِـج ، صقو٠و ث٤غٌثٛ ثٌضٛث١ٍٙز

 .   ٘ٛ ّجةو عٕو أّٚضٓ

ّْ ٌِثعــجر صٍــه ث٤غــٌ ثٛ ٚثٌغج٠ــجس ثٌضــٟ ٠ٌ٠ــو٘ج ثٌّــضىٍُ ٨ٚ ٕــّه أ
 .   ِٓ ثٌضٍفع دضٍه ث١ٌٚ  فٟ ثٌّمجِجس ثٌّٕجّذز ٟ٘ ًج٠ز صوث١ٌٚز ٚظ١ف١ز

٠ّىٓ ص٠ٍٛع صٍه ث٤فعجي ثٌى١ِ٩ز ٚفك صٚـج١ٔ  ثٌّٕرّـ٠ٌٓ ٌٙـج إٌـٝ 
ٚأفعـجي ، )ث٨ّـضفٙجَ( ٚأفعـجي ثٌعـٌٛ، )ثٌضّٕـٟ( أفعجي ثٌّٛل  أٚ ثٌضعذ١ٌ

 .   )ثٌٕوثء( عجي ثٌضٛؽ١ٗٚأف، )ث٤ٌِ ٚثٌٕٟٙ( ثٌّّجًّز

 :  فالٕخ

ــوًُ  ّْ ثٌ ــٛي أ ــ٘ ٌٍم ــٓ أْ ٔنٍ ــجس ثٌْــجدمز ٠ّى ــز ثٌّعط١ ــو ؽٍّ دع
ّ٘ عٕجة١ــز ثٌنذــٌ  ثٌضــوثٌٟٚ ثٌقــو٠ظ ٠ضّفــك ِــع صمْــ١ّجس ثٌْــّىجوٟ ف١ّــج ٠نــ

فج٤ّــٍٛح ثٌنذــٌٞ ٘ــٛ ِــج ٠مجدــً ثٌفعــً ، ٚثٌطٍــخ ٌِثعــجر ٌمٚــو ثٌّــضىٍُ
. وّـج إّٔٔـج ٔؾـو  عـً ث٦ٖٔـجةٟٚث٤ٍّٛح ثٌطٍذٟ ٘ٛ ِـج ٠مجدـً ثٌف، ثٌضم٠ٌٌٞ

فٟ ِْأٌز ثٌض١١ّـَ دـ١ٓ ثٌنذـٌ ٚث٦ٖٔـجء ٚصق٩١ٍصـٗ ٥ٌّـج١ٌخ ٕـذٙج دـذعٜ 
ِغـً ث٤مـي دعـ١ٓ ث٨عضذـجً ، ثٌّْجةً أٚ ثٌّفج١ُ٘ ثٌّضعٍمز دجٌضق١ًٍ ثٌضـوثٌٟٚ

ٚثٌمٛر ث٦ٖٔجة١ز ثٌضـٟ صقٍّٙـج ثٌعذـجًر ، ٌمٚو ثٌّضىٍُ ٌِٚثهٖ ِٓ ثٌّنجٟخ
ّْ ث٤ٍّٛح ثٌطٍذٟ عٕـو ثٌْـّىجوٟ ٨ . ٚلو أِىٕٕج أ ثٌٍغ٠ٛز ْ ْٔضٕضؼ أ٠ٞج أ

ٚإّّٔــج ٘ــٟ فجٙــً ٔــجصؼ ، ٠ضعٍــك ف١ــٗ ث٤ِــٌ دّنجٌفــز ِعج١ٔــٗ ٌمٛثعــو ثٌٍغــز
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أ٠ـٓ ٠غـوٚ ٘ـيث ث٤م١ـٌ ِطٍذـج أّجّـ١ج فـٟ فٙـُ ، ِنجٌفضٙج ٌّج ٠مض١ٞٗ ثٌّمـجَ
ٚعٍــٝ ثٌعّــَٛ فمــو صّّىــٓ ثٌْــّىجوٟ ِــٓ ثّــضٕذجٟ  .   ِعط١جس ث١ٌْجق

 ٌّ ثء ثٌذقــظ فــٟ ثٌّمجٙــو ٚث٤غــٌثٛ ثٌضــٟ صــؤٚي إ١ٌٙــج أٔــٛث  و١ِ٩ــز ؽــ
 .   ث٤فعجي ث١ٍٙ٤ز

 اُٜٞآِ
ثٍ أ١ًِٕىـٛـ (7 ٓ، ثٌّمجًدــز ثٌضوث١ٌٚــز، فٌثْٔـٛـ ِٟ، صٌؽّــز ّــع١و عٍـٛـ ، ٌِوـَـ ث٦ّٔــجء ثٌمـٛـ

 01. ٗ  هس

،، ِقّــو ٠ق١ــجصٓ، صٌؽّــز، ه١ٕ١ِٚــه ِــجٔغٛٔٛ ثٌّٚــطٍقجس ثٌّفــجص١ـ ٌضق١ٍــً ثٌنطــجح (4

 11. ٗ  4115، 17ٟ، ًِٕٖٛثس ث٨مض٩ف

3) John Austin, Quand dire c’est faire, traduit par Gilles Lane, Seuil, Paris, 

1970 . P 109, 110  

4) Op, cit . P 113 

5) Op, cit . P 124 

 12. ٗ  ه١ٕ١ِٚه ِجٔغٛٔٛ ثٌّٚطٍقجس ثٌّفجص١ـ ٌضق١ًٍ ثٌنطجح (0

7) John Austin, Quand dire c’est faire . p 113 

8) Op, cit . 114 

٘ ٚثٌْـ١جق، ٠ـهفجْ هث (3 ق، صٌؽّزعذـو ثٌمـجهً ل١ٕٕـٟ، ثٌٕـ ح، إف٠ٌم١ـج ثٌٌٖـ إف٠ٌم١ـج ، ثٌّغٌـ

 371. ٗ  4111، هٟ، د١ٌٚس، ثٌٌٖق

ثْ ، صٌؽّــــز ِقّــــو ٠ق١ــــجصٓ، ِــــومً إٌــــٝ ثٌٍْــــج١ٔجس ثٌضوث١ٌٚــــز، ثٌؾ٩١ٌــــٟ ه٨ٓ (71 ه٠ـــٛـ

 42. ٗ  هس، ثٌؾَثةٌ، ثٌّطذٛعجس ثٌؾجِع١ز

 43. ٗ  ثٌٌّؽع ٔفْٗ (77

 43. ٗ  ثٌٌّؽع ٔفْٗ (74

13) John Searle, Sens et expression, Les Editions de Minuit, Paris, 1982 . p 

40, 46 

 11. ٗ  ه١ٕ١ِٚه ِجٔغٛٔٛ ثٌّٚطٍقجس ثٌّفجص١ـ ٌضق١ًٍ ثٌنطجح (72

15) P . Charaudeau, D . Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours, 

Seuil, Paris, 2002 . p17 

 11. ٗ  ١ـ ٌضق١ًٍ ثٌنطجحه١ٕ١ِٚه ِجٔغٛٔٛ ثٌّٚطٍقجس ثٌّفجص (70

ــىجوٟ (71 ّْ ح ثٌ َ، أدـٛـ ٠عمـٛـ َ عغّــجْ ٠ّٛــ ، ِفضــجؿ ثٌعٍـٛـ ، دغــوثه، هثً ثٌٌّــجٌز، صقم١ــك أوـٌـ

ٟ17 ،7324  ٗ .322 

 322. ٗ  ثٌّٚوً ٔفْٗ (72

 321. ٗ  ثٌّٚوً ٔفْٗ (73

 543. ٗ  ثٌّٚوً ٔفْٗ (41

 525. ٗ  ثٌّٚوً ٔفْٗ (47
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22) John Searle, Sens et expression . P 143 

23) John Searle, Sens et expression, tr de Joëlle Proust, Edition de minuit, 

Paris, 1979 . P44 

ر، ثٌذ٩غـز ٚث٤ّـٍٛد١ز عٕـو ثٌْـّىجوٟ، ِقّـو ٙـ٩ؿ ٍوـٟ أدٛـ ف١ّـور (42 َّ .  4111، هٟ، غــ

 ٗ722 

ح، ِْــعٛه ٙــقٌثٚٞ (45 هًثّــز صوث١ٌٚــز ٌرــجٌ٘ر ث٤فعــجي ، ثٌضوث١ٌٚــز عٕــو ثٌعٍّــجء ثٌعـٌـ

 31. ٗ  4112، ثٌؾَثةٌ، 17ٟ، هثً ثٌض٠ٌٕٛ، عٌدٟثٌى١ِ٩ز فٟ ثٌضٌثط ثٌٍْجٟٔ ثٌ

 35. ٗ  ثٌٌّؽع ٔفْٗ (40

ـٌـ ٚث٦ٖٔــجء، فْــ١ٓ ؽّعــز (41 ــز ثٌنذ ــز( ؽّج١ٌ ــز ٔمو٠ ــز ؽّج١ٌ ــجح ، )هًثّــز د٩غ١ ثصقــجه ثٌىض

 15. ٗ  4115، هِٖك، هٟ، ثٌعٌح

ّْىجوٟ (42  327. ٗ  ِفضجؿ ثٌعٍَٛ، ثٌ

 437. ٗ  ثٌضوث١ٌٚز عٕو ثٌعٍّجء ثٌعٌح، ِْعٛه ٙقٌثٚٞ (43

ّْىجو (31  523. ٗ  ِفضجؿ ثٌعٍَٛ، ٟثٌ

 471. ٗ  ثٌذ٩غز ٚث٤ٍّٛد١ز عٕو ثٌّْىجوٟ، ِقّو ٩ٙؿ ٍوٟ أدٛ ف١ّور (37

ّْىجوٟ (34  322. ٗ  ِفضجؿ ثٌعٍَٛ، ثٌ

 731. ٗ  ثٌذ٩غز ٚث٤ٍّٛد١ز عٕو ثٌّْىجوٟ، ِقّو ٩ٙؿ ٍوٟ أدٛ ف١ّور (33

 731. ٗ  ثٌٌّؽع ٔفْٗ (32

35) O . Ducrot, Le dire et le dit, Edition de Minuit, Paris, 1984 . P96   .  

ــٌـ (30 ء ثٌٕر٠ٌـــز ثٌضوث١ٌٚـــز، عّــٌـ دٍن١ فٟ فـــٟ ٝــٛـ ًثس ، صق١ٍـــً ثٌنطـــجح ثٌّْــٌـ ِٕٖــٛـ

 711. ٗ  4113، ثٌؾَثةٌ، 17ث٨مض٩ف ٟ

 722. ٗ  ثٌضوث١ٌٚز عٕو ثٌعٍّجء ثٌعٌح، ِْعٛه ٙقٌثٚٞ (31

38) John Searle, Sens et expression (1982) . P 82  
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 غٟ عٕو ثٌؾٌؽجٟٔ ِعجٌُ ثٌضؾو٠و فٟ ِمجًدز ثٌوًُ ثٌذ٩

 كبرؼ ؽٔج٢ِ أ . 

 :  ِٓقٔ أُلافِخ

صضٕــجٚي ٘ــيٖ ثٌّوثمٍــز دعــٜ ثٌّٕــج٘ؼ ثٌضــٟ عٌفضٙــج ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ــز 
ٚصٌوَ ثٌمٛي عٍٝ هًٚ ث٦ِـجَ عذـو ثٌمـجٌ٘ ، عذٌ ٌِثفً ٖٔأصٙج ٚصطًٛ٘ج

ٚصؾو٠ــوٖ ِــٓ ف١ــظ ٠ٌٟمــز ، ثٌؾٌؽــجٟٔ فــٟ ٔٙٛٝــٗ دجٌــوًُ ثٌذ٩غــٟ
ثٌّٕٙؾــٟ فــٟ إٟــجً ٔر٠ٌضــٗ فــٛي ثٌــٕرُ ف١ــظ ٚثٌضــول١ك ، ثٌضٕــجٚي ثٌعٍّــٟ

٠ؾّـع ٘ـيث ، صّىٓ عذو ثٌمجٌ٘ ِٓ ثوضٖجف ِٕٙؼ ؽو٠و فٟ ثٌوًُ ثٌذ٩غـٟ
ــٕٙؼ دــ١ٓ ثٌمجعــور ثٌع١ٍّــز ثٌٚــجًِز ، ٚثٌضــيٚق ثٌفٕــٟ ٌٍــٕ٘ ث٤هدــٟ، ثٌّ
ٚثٌضطذ١ــك فــ٩ صطغــٝ ثٌمجعــور ، ٠ٚقــوط ثٌَّثٚؽــز ثٌق١ّّــز دــ١ٓ ثٌٕر٠ٌــز

ــٝ ثٌؾجٔــخ ثٌؾّــجٌٟ ــزٚإٔ، ثٌؾجِــور عٍ ــتًٍ ثٌمجعــور ثٌع١ٍّ ــً ، ّــج صض ٚثٌضق١ٍ
٘ـٛ ، ثٌفٕٟ صـتًٍث ِضىـج٩ِ ٠ٚـذـ فـٟ إٟـجًٖ ثٌضق١ٍـً ثٌفٕـٟ ٌٍـٕ٘ ث٤هدـٟ

٨ٚ صفـٌٛ ثٌمجعـور ثٌذ٩غ١ـز ، ٚصم٠ٌٌ٘ـج، ثٌْذ١ً إٌـٝ ثّـضن٩ٗ ثٌمجعـور
. فـجٌٕ٘ ٘ـٛ  ثدضوثء عُ ٠ذقظ فٟ ىٌه عٓ ثٌٖج٘و ع١ٍٙج فـٟ ثٌـٕ٘ ث٤هدـٟ

ــز ــع ، ِٚــوً ثٌمجعــور ثٌذ٩غ١ ــزِٕٚذ ــٕ٘، ثٌٕر٠ٌ ــٟ موِــز ثٌ ، ٚثٌمجعــور ف
ٚدٙيث ث٦فْـجُ ، ٚدٙيٖ ثٌٌج٠ز ثٌّٕٙؾ١ز ثٌول١مز، ٚإٝجءر ؽٛثٔذٗ ثٌؾّج١ٌز

ثٌفٕــٟ ثٌٌثلــٟ ٠ىــْٛ عذــو ثٌمــجٌ٘ ثٌؾٌؽــجٟٔ لــو أًّــٝ لٛثعــو ثٌضؾو٠ــو فــٟ 
 .   ثٌوًُ ثٌذ٩غٟ عٍّج ٚفٕج فٟ ثٌٛلش ٔفْٗ

 :  ٓ٘بٛظ اُجؾش اُجالؿ٢ هجَ ػجل اُوبٛو اُغوعب٢ٗ

ثٌذقــظ ثٌذ٩غــٟ لذــً عذــو ثٌمــجٌ٘ ثٌؾٌؽــجٟٔ عــور ِٕــج٘ؼ عــٌف 
ٚثٌّـٕٙؼ ، ٚثٌّـٕٙؼ ث٨ٔطذـجعٟ، ِٚضٕٛعـز ِٕٙـج ثٌّـٕٙؼ ثٌضؾ١ّعـٟ، ِنضٍفز
ٚوـجْ ٌىـً ِـٕٙؼ ، ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّٕج٘ؼ ث٤مـٌٜ ثٌّضفٌعـز عٕٙـج، ثٌضم١ٕٕٟ

ٚثٌٕمجه غ١ٌ أْ ثٌّْز ثٌغجٌذز عٍـٝ ٘ـيٖ ثٌّٕـج٘ؼ ٘ـٟ ، ًٚثهٖ ِٓ ثٌذ٩غ١١ٓ
، ٚغ١ـــجح ٚفــور ثٌٌج٠ــز فــٟ ِذجفغٙـــج، ٚإؽٌثءثصٙــج، هٚثصٙــجثٌضفىــه فــٟ أ

 .   ٌٟٚثةك صٕجٌٚٙج ٌٍوًُ ثٌذ٩غٟ عٍٝ ٚؽٗ ثٌعَّٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٟؽجِعز أَ ثٌذٛثل. 



 فاتح محبلٕأ .    415

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

 :  / أُٜ٘ظ اُزغ٤ٔؼ٢ 1

٠ٚىــْٛ ثٌؾٙــو ، ٚصٚــ١ٕفٙج، ٘ــٛ ِــٕٙؼ ٠مــَٛ دضؾ١ّــع ثٌّــجهر ثٌذ٩غ١ــز
ٚصذ٠ٛذٙـج ٚلـو أمـي ، ثٌقم١مٟ ٌٍّؤٌ  فٟ ِغـً ٘ـيث ثٌّـٕٙؼ ٘ـٛ ؽّـع ثٌّـجهر

فأف١جٔــج وــجْ ٠ضّغــً فــٟ ، ور ٙــًٛ فــٟ ِؤٌفــجس ثٌذ٩غ١ــ١ٓ٘ــيث ثٌّــٕٙؼ عــ
صؾ١ّع ِؾّٛعز ِٓ ث٤ِغٍز ثٌضـٟ صّغـً فٕـْٛ ثٌذ٩غـز ثٌّنضٍفـز ٚصٚـ١ٕف١ٙج 

ٚأف١جٔــج أمــٌٜ ، فْــخ ثٌفٕــْٛ ثٌضــٟ صٕــوًػ صقضٙــج هْٚ هًثّــز أٚ صق١ٍــً
وــجْ ٠ضّغــً فــٟ ٙــًٛر صضذــع أِغٍــز د٩غ١ــز ٌفــٓ د٩غــٟ ِعــ١ٓ فــٟ ثٌمــٌآْ 

غـــز وـــجْ ٠ضّغـــً فـــٟ ٙـــًٛر صؾ١ّـــع أًثء ثٌذ٩غ١ـــ١ٓ ٚأف١جٔـــج عجٌ، ثٌىـــ٠ٌُ
ثٌْــجدم١ٓ أٞ أْ ث٦ٟــجً ثٌــيٞ ٠ؾّــع ٘ــيٖ ثٌٚــًٛ ٘ــٛ أٔٙــج صؾ١ّــع ٌٍّــجهر 

 .   ثٌذ٩غ١ز ٚصذ٠ٛذٙج عٍٝ ٔقٛ مجٗ فم٠

ِٚـٓ ٙـًٛ ثٌذقـظ ثٌضؾ١ّعـٟ ِـج لـجَ دـٗ ثٌٖـٌف ثٌٌٝـٟ ثٌّضـٛفٝ 
. ف١ــظ عّــو إٌــٝ صؾ١ّــع أِغٍــز ٌفــٓ د٩غــٟ أٚ أوغــٌ ِــٓ ثٌمــٌآْ  210ّــٕز

ففـٟ ٘ـيث ثٌىضـجح  . (7) ثٌى٠ٌُ فٟ وضجدٗ صٍن١٘ ثٌذ١ـجْ فـٟ ِؾـجٍثس ثٌمـٌآْ
ــٌآْ ّــًٛر ّــًٛر ــع ثٌٖــٌف ثٌٌٝــٟ ّــًٛ ثٌم ــٟ ، صضذ ــج ف فْــخ صٌص١ذٙ

، ِْضنٌؽج ِٓ وً ًّٛر ِـج ف١ٙـج ِـٓ ٙـًٛ د٩غ١ـز ِؾج٠ٍـز، ثٌّٚق 
. ففـٟ ثٌْــًٛ ثٌضـٟ ف١ٙــج  ٚثٌْـًٛ ثٌضـٟ ٌــُ ٠ىـٓ ٠ؾــو ف١ٙـج ٕــ١تج ِـٓ ثٌّؾــجٍ

، ٠ْٚــّٟ ٘ــيٖ ثٌٚــًٛ ثٌّؾج٠ٍــز ثّــضعجًر، و٘ج ٠ٚقٍٍٙــجٌٍّؾــجٍ ٠مــ  عٕــ
٨ٚ ٠مضٚــٌ ، ِٚٚــطٍـ ثّــضعجًر عٕــوٖ ٠ضْــع ١ٌٖــًّ وــً ثٌٚــًٛ ثٌذ١ج١ٔــز

عٍــٝ ِفِٙٛٙــج ث٨ٙــط٩فٟ ثٌّعــٌٚف ةِــٓ أٔٙــج ثٌىــ٩َ ثٌّْــضعًّ فــٟ 
ــٝ  ــز ِجٔعــز ِــٓ إًثهر ثٌّعٕ ــز ثٌّٖــجدٙز ِــع ل٠ٌٕ ــٗ ٌع٩ل ــٌ ِــج ٚٝــع ٌ غ١

ـــٌغُ ِـــٓ أْ ٘ـــي( 4) ث٤ٙـــٍٟ+ ـــٝ ثٌ ـــو ثّـــضمٌ ٌّٚـــطٍـ عٍ ث ثٌّفٙـــَٛ ل
ٌٚىـــٓ ثٌٌٝـــٝ ظـــً ، ث٨ّـــضعجًر لذـــً ثٌٖـــ٠ٌ  ثٌٌٝـــٝ دٛلـــش ٠ٟٛـــً

ٛٞل ×:  . فّـغ٩ فـٟ لـٛي صعـجٌٝ ٠ْضعًّ ث٨ّـضعجًر دّفِٙٛٙـج ثٌٍغـٛٞ ثٌعـجَ

بء ث٘لبءااُن١ عؼَل ٌُْل اأْل  : ة٘ـيٖ ثّـضعجًر  . ٠مـٛي ثٌٖـ٠ٌ  ثٌٌٝـٝ ÷هٗ كواّلب ٝأَُل
ٌفٌثٓ ٚثٌْــّجء فــٟ ث٨ًصفــج  ٤ٔــٗ ّــذقجٔٗ ٕــذٗ ث٤ًٛ فــٟ ث٨ِضٙــجه دــج

١ٌْٚش ثّـضعجًر ٤ْ ثٌّٖـذٗ ، ٚٚثٝـ أْ ٘يٖ ثًٌٚٛر صٖذ١ٗ . (3) +دجٌذٕجء
 .   ٚثٌّٖذٗ دٗ ِيوًٛثْ فٟ ثٌؾجٔذ١ٓ

ــٛي فــٟ  وّــج ٠عــو دعــٜ ٙــًٛ ثٌّؾــجٍ ثٌٌّّــً ثّــضعجًر ف١ــظ ٠م
ٙ ٣ٞٓئللن فبّللؼخ ػبِٓللخ ٗبٕلل٤خ×:  صق١ٍٍــٗ ٌمٌٛــٗ صعــجٌٝ ٚثٌّــٌثه ، . ٘ــيٖ ثّــضعجًر ÷ٝعلٞل

ٙ ٣ٞٓئللن ٗبٙللوح إُلل٠ هثٜللب ×:  ِٚغــجي ىٌــه لٌٛــٗ صعــجٌٝ، ؽٖٛ أًدــجح ثٌٛؽــٖٛدــجٌٛ ٝعلٞل

. ٚثٌو١ًٌ عٍٝ ِج لٍٕج إٝجفضٗ ّذقجٔٗ ثٌٕرٌ إ١ٌٗ ٚثٌٕرٌ إّٔـج ٠ٚــ  ÷ٗبٙوح



ٕ عيذ ادتشج ٘ الذسغ البالغ  اىٕمعامل التجذٓذ يف مكاسب
416 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

(  2) ِٓ أًدجدٙج ٨ ِٕٙج+
 

ٚٚثٝـ أْ ثٌع٩لز ٕ٘ج د١ٓ ثٌّعٕٝ ثٌقم١مـٟ ٌىٍّـز ثٌٛؽـٖٛ ٚثٌّعٕـٝ 
ثٌؾَة١ـز ٚ٘ـٛ إفـوٜ ع٩لـجس ثٌّؾـجٍ ثٌّؾجٍٞ ثٌّْضعٍّز ف١ـٗ ثٌىٍّـز ٘ـٛ 

 .   ١ٌْٚش ع٩لز ثٌّٖجدٙز، ثًٌٌّّ

ـــٗ  ـــٟ وضجد ـــَ ف ـــٓ ثٌّعض ـــٕٙؼ ثٌضؾ١ّعـــٟ ِـــج أًٚهٖ ثد ِٚـــٓ ٙـــًٛ ثٌ
ةثٌذو٠ع+ ف١ظ عّو إٌٝ صؾ١ّع ث٤ِغٍز ثٌذ٩غ١ز ثٌضٟ صٕوًػ صقـش وـً فـٓ 

ثٌضٟ صٕجٌٚٙج فٟ وضجدـٗ ةثٌذـو٠ع+ ٚةِقجّـٓ ثٌىـ٩َ+ ، ِٓ ثٌفْٕٛ ثٌذ٩غ١ز
ٚفـٟ دعـٜ ث٤ف١ـجْ ٨ ، عجهر ٠ذوأ دضع٠ٌ  ثٌفٓ ثٌيٞ ٠عٌٛ ٌٗٚ٘ٛ فٟ ثٌ

ٚثٌّٕــجىػ ثٌؾ١ــور ٌٙــيث ثٌفــٓ ِــٓ ، عــُ ٠أمــي فــٟ فٖــو ث٤ِغٍــز، ٠ٙــضُ دضع٠ٌفــٗ
ٚوــ٩َ غ١ــٌُ٘ ِــٓ ، ٚوــ٩َ ثٌٚــقجدز * ٚفــو٠ظ ثٌٌّــٛي، ثٌمــٌآْ ثٌىــ٠ٌُ

ٕٚعٌُ٘ فئىث ِج فـٌ  ِـٓ ، ٚأم١ٌث و٩َ ثٌّقوع١ٓ، ٕٚعٌ ثٌموِجء، ثٌعٌح
ٚثٌّٕـجىػ ثٌّع١ذـز ِـٓ ، . عجه فيوٌ ِؾّٛعز ِٓ ث٤ِغٍز ٍز ثٌؾ١ورصٍه ث٤ِغ
، ٚثٌٕغٌ ٌُ ٠ٛفك أٙقجدٙج ف١ٙج فٟ ثّضنوثَ ثٌفٓ ثٌيٞ صعٌٝـٛث ٌـٗ، ثٌٖعٌ

. أِــج فــٟ ةِقجّــٓ ثٌىــ٩َ+ ف١ــًٛه ث٤ِغٍــز ثٌؾ١ــور  ٚ٘ــيث فــٟ فٕــْٛ ثٌذــو٠ع
هْٚ ٚثٌّع١ذـز دقٖـو ث٤ِغٍـز ، ٠ٚىضفٟ ثدٓ ثٌّعضـَ فـٟ ث٤ِغٍـز ثٌؾ١ـور، فم٠

ّٚـذخ ثٌع١ـخ فـٟ ، هًثّز أٚ صق١ٍـً ٠ذـ١ٓ ّـٌ ثٌؾّـجي فـٟ ث٤ِغٍـز ثٌؾ١ـور
ــًٛه فــٟ دــجح ث٨ّــضعجًر لــٛي ثِــٌا  ــز ثٌّع١ذــز فٙــٛ ِــغ٩ فــ١ٓ ٠ ث٤ِغٍ

 :   ثٌم١ِ

 عٍٟ دأٔٛث  ثٌّٙـَٛ ١ٌذضٍٟ ١ًٌٚ وّٛػ ثٌذقٌ أًمٝ ّوٌٚٗ 

 ٚأًهف أعؾجٍث ٚٔجء دىٍىً ٗ ـطٟ دٍٚذـج صّـش ٌـٗ ٌّـفمٍ

: ة٘ـيث وٍـٗ ِـٓ ث٨ّـضعجًر ٤ْ ث١ٌٍـً ٨ ٙـٍخ ٌـٗ  ٌـ٠ٗعٍك ع١ٍٗ دمٛ
فجوضفـجء ثدـٓ ثٌّعضـَ دـئ٠ٌثه ٘ـيٖ ثٌضع١ٍمـجس ثٌٙجِٖـ١ز ٨ ٠ٕفـٟ ( 5) +٨ٚ عؾَ

ــز ٚصٚــ١ٕف١ٙج ، ٚثٌّٕــجىػ، ؽٙــوٖ ث٤ّجّــٟ فــٟ ثٌىضــجح ٚ٘ــٛ صؾ١ّــع ث٤ِغٍ
 .   صقش ثٌفْٕٛ ثٌضٟ صٕوًػ صقضٙج

ـــز ـــ٣ًثء ثٌذ٩غ١ ـــع ٌ ـــٛ، ِٚـــٓ ٙـــًٛ ثٌضؾ١ّ ـــٗ أد ـــجَ د ثٌٙـــ٩ي  ِـــج ل
ف١ظ ؽّع آًثء ّجدم١ٗ ِـٓ ثٌذ٩غ١ـ١ٓ ، ثٌعْىٌٞ فٟ وضجدٗ ةثٌٕٚجعض١ٓ+

ــٓ ؽعفــٌ ــٌُ٘، ٚثٌؾــجفع، ٚثٌٌِــجٟٔ، وموثِــز د ــووضًٛ  ٚغ١ ــو عــوه ثٌ . ٚل
ــز ــجُ ثعٕــٟ عٖــٌر ِٛٝــعج وأِغٍ ــٛ ٘ــ٩ي عــٓ  إفْــجْ عذ ــً ف١ٙــج أد . ٠ٕم

ٚثٌمجٝــــٟ ، ٚثٌٚــــجفخ دــــٓ عذــــجه، ٚثدــــٓ ٟذجٟذــــج، ٚث٢ِــــوٞ، لوثِــــز
، ٌٚـُ ٠ٖـٌ إٌـ١ُٙ، ٚغ١ـٌُ٘ ِـٓ ثٌذ٩غ١ـ١ٓ ٚثٌٕمـجه، ٓ لض١ذـزٚثدـ، ثٌؾٌؽجٟٔ
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ٌٚـٛ وٕـج ٔضٚـوٜ ٌضقم١ـك ، : ةٚ٘ـيٖ أِغٍـز ٚفْـخ ٚعٍك عٍـٝ ٘ـيث دمٌٛـٗ
ٌٚٙـيث ، وضجح ثٌٕٚجعض١ٓ فٟ غ١ٌ ٘ـيث ثٌّمـجَ ٌٌههٔـج ِـج ف١ـٗ إٌـٝ ِٚـجهًٖ

٤ْ ٙـجفذٗ ٌـُ ، ثٌْذخ ٨ ٌٜٔ ٌٙيث ثٌىضجح فٟ صج٠ًل ثٌٕمو أ٠ز ل١ّز ؽو٠ور
ٌٚــتٓ وــجْ أدــٛ ٘ــ٩ي ، (0) ٢ًثء ثٌْــجدمز أٞ ٕــٟء ِــٓ ٌؤــٗ+٠ٞــ  إٌــٝ ث

٠ٕمــً عــٓ غ١ــٌٖ لــ٨ٛ صىــجه صىــْٛ فٌف١ــز فئٕٔــج ٨ ٔعــوَ أْ ٔؾــو ٌــٗ دعــٜ 
ث٨ٔضمجهثس ثٌم١ٍٍز ثٌضٟ وجْ ٠عمخ دٙج عٍـٝ آًثء دعـٜ ثٌذ٩غ١ـ١ٓ ِـٓ ىٌـه 

: ة٨ ثعـٌف  ًأٞ لوثِز دٓ ؽعفٌ فٟ ثٌّعجٍٝز ف١ظ لجي فٟ ٔمـو ثٌٖـعٌ
 :   فجفٔ ث٨ّضعجًر ِغً لٛي ثُٚ ثٌّعجٍٝز إ٨

 صّٚش دجٌّجء صٌٛذج ؽوعج ٚىثس ٘وَ عجً ٔٛث ٌٕ٘ج 

ٚأدـٛ ٘ـ٩ي ٠ـًٛه ًأٞ ، (1) فّْٝ ثٌٚذٟ صٌٛذج ٚثٌضٌٛـخ ٌٚـو ثٌقّـجً
: ةٚ٘يث غ٠ٍ ِـٓ لوثِـز وذ١ـٌ ٤ْ ثٌّعجٝـٍز  لوثِز ٘يث ٠ٚعٍك ع١ٍٗ دمٌٛٗ

َ دـٗ إىث فٟ أًٙ ثٌى٩َ إّٔج ٟ٘ ًوٛح ثٌٖٟء دعٞٗ دعٞج ّّٟٚ ثٌىـ٩
ــوثمٍش  ــجح دعــٜ ٚص ــُ ٠ٕٞــو ٔٞــوث ِْــض٠ٛج ٚثًوــخ دعــٜ أٌفجظــٗ ًل ٌ

ِّٚج ١ٞ٠  ل١ّز إٌٝ ٘يث ثٌىضجح أْ أدج ٩٘ي أفْـٓ ثمض١ـجً ، (2) +أؽَثجٖ
:  أِغٍز وّج أفْٓ صذ٠ٛخ ِجهصٗ فٙٛ عٍٝ فو لٛي ثٌـووضًٛ إدـٌث١ُ٘ ّـ٩ِز
ةًؽً ِٕٙؾٟ ٠ؾٌٞ فٟ صأ١ٌفٗ عٍٝ مطـز ٚإىث ًّـُ مطـز إٌضَِٙـج فىـً 

فـٟ ، (3) +ٌّرجٌ٘ ث٤هد١ز مجٝـعز ٌّمـج١٠ِ ٚلٛثعـو ٠ؾـخ أْ صنٞـع ٌٙـجث
: ةل١ًٍ فٟ دجح ث٤ٙجٌز ٚأٔٗ لـٌأ ٌىـً ِـٓ  ثٌٛلش ٔفْٗ ٠ٌٜ أْ أدج ٩٘ي

 (  71) +وضخ لذٍٗ فٟ ثٌذ٩غز ٚثٌٕمو ٚوضخ ِج لٌأ فٟ غ١ٌ صٌٚف وذ١ٌ

 :  أُٜ٘ظ االٗطجبػ٢ /2

ٚوجْ ؽٙـو أٙـقجدٗ ّجه ٘يث ثٌّٕٙؼ عٕو وغ١ٌ ِٓ ثٌذ٩غ١١ٓ ثٌعٌح 
٘ٛ إٙوثً أفىجَ عجٟف١ز غ١ٌ ِٛٝٛع١ز صضُْ دجٌضع١ُّ غ١ـٌ ثٌعٍّـٟ ٚلـو 
ظٌٙس دٛثهً ٘يث ثٌّـٕٙؼ ؽ١ٍـز فـٟ وضـخ ثٌؾـجفع ثٌـيٞ وـجْ ِـوفٛعج فـٟ 

ٚهفجعــٗ عٕٙــج ٝــو ٘ؾّــجس ، ٚثٌٍغــز ثٌعٌد١ــز، أفىجِــٗ دجٌقّجّــز ٌٍعٌٚدــز
فجلـش  : ةثٌذو٠ع ِمٚـًٛ عٍـٝ ثٌعـٌح ِٚـٓ أؽٍـٗ ثٌٖعٛد١١ٓ فٙٛ ٠ٌٜ أْ

ةفـئْ وـجْ ثٌٖـعٛد١ْٛ لـو ( 77) +ٌغضُٙ عٍٝ وً ٌغز ٚثًدش عٍٝ وً ٌْـجْ
صعٚذٛث عٍٝ ثٌعٌح ّٚـٍذُٛ٘ ِـٛث٘ذُٙ فٍـُ ٠ىـٓ ثٌؾـجفع ألـً ِـُٕٙ ِـ٩١ 

ٌٚمو أهٜ دٗ ٘يث ثٌٙـٜٛ إٌـٝ أْ ٠ٕـجلٜ ، إٌٝ ثٌٜٙٛ ٚإٌّثفج فٟ ثٌضعٚخ
 ِٚـٓ ٙـًٛ ٘ـيث( 74) ٔفْٗ ٚأْ ٠ٙـوَ فـٟ آمـٌ ِـج فـجٚي صأ١٠ـوٖ فـٟ أٌٚـٗ+

ثٌّــٕٙؼ ث٨ٔطذــجعٟ إٙــوثً أفىــجَ عجٟف١ــز دجّضقْــجْ ٙــًٛر د٩غ١ــز أٚ 
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د١ــش ِــٓ ثٌٖــعٌ هْٚ صذ٠ٌــٌ ٘ــيث ث٨ّضقْــجْ ِٚــٓ ٘ــيث ثٌمذ١ــً ثّضقْــجٔٗ 
: ةِـٓ ٘ـيث  ٌذعٜ ًٙٛ ثٌذـو٠ع ثٌضـٟ أًٚه٘ـج فـٟ ِؤٌفجصـٗ ِـٓ ٔقـٛ لٌٛـٗ

 :   ثٌذو٠ع ثٌّْضقْٓ لٛي مجٌو دٓ ٌِعو

 لجدُٛ فَِج ٚٔجةـ٩وفعً أدٟ  ّّعش دفعً ثٌفجع١ٍٓ فٍُ أؽو 

ــــــه فأٝــــــقٝ فــــــ ّجق ثٌغّجَ ثٌغٌ ِٓ وـً دٍور  ــــــه ـإ١ٌ ٛي د١ض
 (  73) +ٔج٨ٍ

ٚلــو ٠ىــْٛ ٘ــيث ث٨ّضقْــجْ ٌٚــًٛر د٩غ١ــز إّٔــج ٌــٌأٞ ِــٓ ث٢ًثء 
ثٌذ٩غ١ـــز ثٌضــــٟ ٠ًٛه٘ـــج ٠ٚعذــــٌ عـــٓ ثّضقْــــجٔٗ ٌٙـــج هْٚ صع١ٍــــً ٌٙــــيث 

ٓ : ة٠ىفـٟ ِـ ث٨ّضقْجْ ِٓ ِغً ِج ًٚثٖ عٓ ث٦ِـجَ دـٓ ِقّـو ِـٓ لٌٛـٗ
فع ثٌذ٩غز أ٨ ٠ؤصٝ ثٌْجِع ِٓ ّٛء فٙـُ ثٌٕـجٟك ٚأ٨ ٠ـؤصٟ ثٌٕـجٟك ِـٓ 

: ةإِج أٔـج فجّضقْـٓ ٘ـيث ثٌمـٛي  ٚصع١ٍمٗ عٍٝ ٘يث دمٌٛٗ+ ّٛء فُٙ ثٌْجِع
فىً ٘يٖ ث٤فىجَ ِٚج إٔذٙٙج ًٙٛ ِٓ ىٌـه ثٌّـٕٙؼ هثةّـج ٚإّٔـج ( 72) +ؽوث

ــج٘ؼ أمــٌٜ  ــٗ ِنضٍطــز د٩ِّـــ ِٕ ــٗ ٩ِِـــ ِٕ ــٟ وضذ ــجعٌ ف ــش صضٕ ــٟ وجٔ ف
 .   ثٌذقظ ثٌذ٩غٟ دٖىً عجَ

 :  أُٜ٘ظ اُزو٢٘٤٘ /3

٠ٙــضُ ٘ــيث ثٌّــٕٙؼ دجٌمــجْٔٛ ٚثٌمجعــور ثٌذ٩غ١ــز عٍــٝ فْــجح ثٌضــيٚق 
ثٌفٕٟ ٚثٌضق١ًٍ ث٤هدٟ ٚثٌيٞ صقٌٛش ثٌذ٩غز فٟ إٟجًٖ إٌـٝ ِؾّٛعـز ِـٓ 
ثٌمٛثعو ٚثٌضع٠ٌفجس ٚثٌضم١ّْجس ثٌؾجِور فضمٙمٌ ثٌٕ٘ ث٤هدٟ ٚصقٌٛٗ إٌـٝ 

ثٌمجعــور أٚ ِغــجي عٍـٝ لْــُ ِــٓ ألْـجِٙج ٠ٚضٞـــ ِــوٜ  ِؾـٌه ٕــج٘و عٍـٝ
صأع١ٌ ثٌّٕطك ث٤ًّطٟ عٍٝ ٘ـيث ثٌّـٕٙؼ ف١ـظ ٌٚـع أٙـقجدٗ دجٌضع٠ٌفـجس 
ـــٟ ٚثٌٖـــغ   ـــٟ ثٌعمٍ ـــٝ ثٌضمْـــ١ُ ثٌّٕطم ـــز ٚثٌقـــٌٗ عٍ ـــز ثٌّجٔع ثٌؾجِع
دجٌضع٠ٌفــجس ٚثٌضٖــعذجس ثٌىغ١ــٌر ٌٍّٛٝــٛ  ثٌٛثفــو ٚأم١ــٌث إلقــجَ ِذجفــظ 

ــٝ ثٌذقــظ ثٌذ٩ ــز مجٌٚــز عٍ ــٝ ِٕطم١ ــو دــٌٍ ٘ــيث ثٌّــٕٙؼ فــٟ أؽٍ غــٟ ٚل
ًٖٙٛ فٟ ِؤٌفجس أدـٟ ٠عمـٛح ثٌْـىجوٟ ٕٚـجًفٟ ِفضجفـٗ ٚإْ وٕـج ٔؾـو 

، ٚغ١ـــٌٖ، دوث٠جصـــٗ ث٤ٌٚـــٝ فـــٟ وضـــجح ةٔمـــو ثٌٖـــعٌ+ ٌموثِـــز دـــٓ ؽعفـــٌ
ٚثٌعؾ١خ أْ ٘يث ثٌّٕٙؼ ثٌضم١ٕٕٟ ِج ٍثي ١ْ٠طٌ عٍٝ ثٌوًُ ثٌذ٩غـٟ فـٟ 

ــَٛ ــٝ ث١ٌ ــ، ِوثًّــٕج إٌ ــز ٠ٍض ــز د١وثغٛؽ١ ــً ٚأٝــقٝ ٠ٌٟم ــٟ صق١ٍ ــج ف ََ دٙ
ــي عٍــٝ فــو ّــٛثء ٚث٤ِغٍــز عٍــٝ صطذ١مــجس  ثٌــٕ٘ ث٤هدــٟ ث٤ّــضجى ٚثٌض١ٍّ
ثٌّــٕٙؼ ثٌضم١ٕٕــٟ وغ١ــٌر صعــؼ دٙــج وضــخ ثٌذ٩غــز ثٌعٌد١ــز ٠ٚىفــٟ أْ ْٔــٛق 
ــٟ  ــٛي ثٌْــىجوٟ ف ــجْ ٠م ــجهر ثٌذ١ ــجؿ ثٌْــىجوٟ ٠ٌَ ــه ِــٓ ِفض ــٝ ىٌ ــج٨ عٍ ِغ
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ٕـ١تج ّـٜٛ أْ  : ةإىث ٕذٙش لجة٩ مو٘ج ًٚهر فًٙ صٚـٕع ثٌضٖذ١ٗ ٚثٌىٕج٠ز
صٍََ ثٌنو ِـج صعٌفـٗ ٠ْـضٍََ ثٌقّـٌر ثٌٚـجف١ز ف١ضٛٙـً دـيٌه إٌـٝ ٚٙـ  

أٚ ً٘ إىث و١ٕش لجة٩ ف٩ْ ؽـُ ثٌٌِـجه صغذـش ٕـ١تج غ١ـٌ أْ صغذـش ، ثٌنو دٙج
ــٌْ  ــٝ ثصٚــجف ف ــيٌه إٌ ــٌٜ صٛٙــ٩ د ــجه ثٌّْــضضذعز ٌٍم ــٌر ثٌٌِ ــ٩ْ وغ ٌف

ـــو ّـــّجعه ة ـــ( 75) دجٌّٞـــج٠فز عٕ ـــوًُ ثٌذ٩غـــٟ عٕ ـــيث ٠ضقـــٛي ثٌ و ٚ٘ى
ٚصفضمو ثٌذ٩غـز دـيٌه ، ثٌْىجوٟ إٌٝ ِٕطك ثّضو٨ٌٟ ٨ ٔذٜ ٨ٚ ًٚؿ ف١ٗ

ىٌه ثٌقـِ ثٌٌّ٘ـ  ٚىٌـه ثٌـيٚق ثٌٌف١ـع عٍـٝ ٔقـٛ ِـج ّـٕؾوٖ عٕـو عذـو 
 .   ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ

 :  ٜٓ٘ظ ػجل اُوبٛو اُغوعب٢ٗ ك٢ اُجؾش اُجالؿ٢

٠ّىـٓ أْ ٔطٍـك عٍـٝ ٘ـيث ثٌّـٕٙؼ ثٌــيٞ ثصذعـٗ عذـو ثٌمـجٌ٘ فـٟ دقغــٗ 
ٚ٘ــٛ ِــٕٙؼ ٠ّــَػ دــ١ٓ ثٌمجعــور ثٌع١ٍّــز ، دــجٌّٕٙؼ ثٌضق١ٍٍــٟ ثٌفٕــٟ ثٌذ٩غــٟ

٠َٚثٚػ دـ١ٓ ثٌٕر٠ٌـز ٚثٌضطذ١ـك فـٟ ٙـًٛر ٨ ٠طغـٝ ف١ٙـج ، ٚثٌيٚق ثٌفٕٟ
ٚلـو دٍـ  ىًٚر ثوضّـجي أهٚثس ٘ـيث ثٌّـٕٙؼ ، أفوّ٘ج عٍٝ ث٢مٌ ٟغ١جٔج د١ٕـج

. ٌٚـتٓ وـجْ  فٟ وضجدٟ عذو ثٌمجٌ٘ ةه٨ةً ث٦عؾجٍ+ ٚةأٌّثً ثٌذ٩غـز+
٩غ١ْٛ لذً عذـو ثٌمـجٌ٘ لـو ّـذمٛث إٌـٝ ثّـضنوثَ ثٌّـٕٙؼ ثٌضق١ٍٍـٟ ثٌفٕـٟ ثٌذ

إ٨ أْ صق٩١ٍصُٙ ثٌذ٩غ١ـز ٠ٕمٚـٙج ىٌـه ثٌعٕـك ثٌعٍّـٟ ، ٚغ١ٌٖ، وجٌذجل٩ٟٔ
، ثٌيٞ ٠طٍعٕج ِٓ صق٩١ٍس عذو ثٌمـجٌ٘ ٠ٚعٍٛ٘ـج ىٌـه ث٦فْـجُ ثٌٌّ٘ـ 

عجٙـٌٖ دجٌؾٛثٔخ ثٌف١ٕز فعذو ثٌمجٌ٘ ٠ٕطٍك فٟ دقغـٗ ثٌذ٩غـٟ ِـٓ ِمٌٛـز ِ
ٚ٘ـٟ ثٌـٕ٘ ث٤هدـٟ ٘ـٛ صٖـى١ً ٌغــٛٞ أٚ دٕـجء ٌغـٛٞ فـٟ ثٌوًؽـز ث٤ٌٚــٝ 
ٚع١ٍٕــج أْ ٕٖٔــو أّــٌثً ؽّجٌــٗ فــٟ صق١ٍــً دٕجةــٗ ثٌٍغــٛٞ ثٌــيٞ ٠ٌؽــع إ١ٌــٗ 
ٚفوٖ ِج فٟ ثٌٕ٘ ث٤هدٟ ِـٓ ؽّـجي ًٚٚعـز أٚ ِـٓ فٖـً ٚإمـ٩ي ٚ٘ـيٖ 
ثٌّمٌٛز ثٌٕجٝؾز ٟ٘ ِج عٌف فٟ فىٌ عذو ثٌمجٌ٘ دجُّ ةٔر٠ٌـز ثٌـٕرُ+ 

ًٙو عذو ثٌمجٌ٘ ؽً ؽٙوٖ ثٌعٍّـٟ ٚدنجٙـز فـٟ ةه٨ةـً ث٦عؾـجٍ+ ٚلو 
٦ًّجء هعجةُ ٘يٖ ثٌٕر٠ٌـز ٚدٍـًٛر ٩ِِقٙـج ثٌع١ٍّـز عـُ ثصنـي٘ج دعـو ىٌـه 

 .   ٚدنجٙز لٞج٠ج عٍُ ثٌّعجٟٔ، ِٕطٍمج أّج١ّج ٌوًثّز ثٌذ٩غز

ــٓ مــ٩ي ِٕجلٖــضٗ  ــٗ ِ ـــ ٔر٠ٌض ــًٛر ٩ِِ ــجٌ٘ دٍ ــو ثٌم ــوأ عذ ــو ثدض ٚل
. صـٌٜ  ّٚ٘ـج ِمٌٛضـج ثٌٍفـع ٚثٌّعٕـٝ، ٌٕمـو ٚثٌذ٩غـزِمٌٛض١ٓ ٕـجةعض١ٓ فـٟ ث

أ٨ّٚ٘ـج أْ ل١ّـز ثٌعّـً ث٤هدـٟ صىّـٓ فـٟ أٌفجظـٗ ثٌّؾـٌهر ِـٓ ف١ـظ ٘ــٟ 
وٍّــجس ِفــٌهر ٚأْ ٘ــيٖ ث٤ٌفــجظ صضفجٝــً ف١ّــج د١ٕٙــج ٚصٛٙــ  دجٌفٚــجفز 
ٚثٌؾّجي ٚثٌٌٚعز ٚدّموثً فٚجفز ث٤ٌفجظ ثٌّفٌهر ٚؽّجٌٙـج ٠ىـْٛ ثٌىـ٩َ 
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ٌٛــز ث٤مــٌٜ إٌــٝ أْ ل١ّــز ثٌعّــً ث٤هدــٟ ف١ّــج فٚــ١قج ف١ّــج صــي٘خ ثٌّم
٠قض٠ٛٗ ِٓ ِعـجْ ٚأفىـجً فذّمـوثً ٔذـً ٘ـيٖ ثٌّعـجٟٔ ٕٚـٌف ٘ـيٖ ث٤فىـجً 

ٚثٔضٙـٝ عذـو ثٌمـجٌ٘ ِـٓ ِٕجلٖـضٗ ٌٍّمـٌٛض١ٓ إٌـٝ ، صٌصفع ل١ّز ثٌعًّ ث٤هدٟ
ًفٞــّٙج ِعــج ٚثٔضٙــٝ ِــٓ ىٌــه إٌــٝ أْ ثٌم١ّــز ثٌف١ٕــز ٌٍــٕ٘ ث٤هدــٟ إّٔــج 

ٚأْ ثٌــٕرُ ٘ــٛ ِٕــجٟ إدــوث  ث٤ه٠ــخ ِٚرٙــٌ صىّــٓ فــٟ ٙــ١جغضٗ ٚٔرّــٗ 
عذم٠ٌضــٗ فٙــٛ ٠ــٌٜ أْ ث٤ٌفــجظ ٨ ٠ّىــٓ أْ صضفجٝــً ف١ّــج د١ٕٙــج لذــً أْ 
صٛٝـع فـٟ صٖـى١ً ٌغـٛٞ وّـج٨ ٠ّىـٓ أْ ٠ىـْٛ دـ١ٓ ثٌٍفرـ١ٓ صفجٝـً فــٟ 
ثٌو٨ٌز لذً همٌّٛٙج فٟ ثٌٕرُ ٚثٌضأ١ٌ  ٚثٌّغجي ثٌيٞ ّجلٗ عذو ثٌمـجٌ٘ فـٟ 

 .   ثٌٕر٠ٌز ثٌؾو٠ور ةه٨ةً ث٦عؾجٍ+ ٠ىٖ  عٓ ٘يٖ

ف١ظ عّو إٌٝ صق١ًٍ آ٠ز و٠ٌّز صق٩١ٍ ف١ٕج دجًعـج ٠ذـ١ٓ ِـوٜ ً٘جفـز 
ٚعـٓ ِـوٜ ّـعز عمجفضـٗ ثٌٍغ٠ٛـز ٚعّمٙـج ، فجّضٗ ث٤هد١ز ٚٔفجى٘ج ِٓ ٔجف١ز

ٝه٤َل ٣لب أهٗ اثِؼل٢ ٓلبءى ٣ٝلب ×:  ِٓ ٔجف١ز أمٌٜ ٚث٠٢ز ثٌّنضجًر ٘ـٟ لٌٛـٗ صعـجٌٝ

بء اهِؼلل٢ ٝؿلل٤٘ أُللبء ٝهٚلل٢ األٓللو ٝا ّ اُظللب٤ٍُٖٔلٔل ك١ ٝه٤لَل ثؼلللا ُِولٞل ــو ÷ ٍللزٞد ػِلل٠ اُغلٞل ٠مــٛي عذ
: إْ ٕىىش فضأِـً ٘ـً صـٌٜ ٌفرـز ِٕٙـج دق١ـظ ٌـٛ  ثٌمجٌ٘ ِعٍمج عٍٝ ث٠٢ز

أميس ِـٓ دـ١ٓ أمٛثصٙـج ٚأفـٌهس ٤هس ِـٓ ثٌفٚـجفز ِـج صؤه٠ـٗ ٚ٘ـٟ فـٟ 
ٚثعضذٌ٘ـج ٚفـو٘ج ِـٓ غ١ـٌ أْ صٕرـٌ إٌـٝ ، ثدٍعـٟ+ة يجِىجٔٙج ِٓ ث٠٢ز ل
و٘ج ٚويٌه فجعضذٌ ّجةٌ ِج ١ٍ٠ٙج فى١  دجٌٖـه فـٟ ىٌـه ِج لذٍٙج ٚإٌٝ ِج دع

ِٚعٍَٛ أْ ِذوأ ثٌعرّـز فـٟ أْ ٔٛه٠ـش ث٤ًٛ عـُ أِـٌس عـُ فـٟ أْ وـجْ 
ــٝ  ــجء إٌ ــُ إٝــجفز ثٌّ ــج ث٤ًٛ ع ــج أ٠ضٙ ــج+ ٚهْٚ ةأٞ+ ٔقــٛ ٠ ــوثء ةد١ ثٌٕ
ثٌىجف هْٚ أْ ٠مجي ثدٍعٟ ثٌّجء عُ ثصذع ٔـوثء ث٤ًٛ ٚأٌِ٘ـج دّـج ٘ـٛ ِـٓ 

أٌِ٘ج ويٌه دّج ٠نٚٙج عـُ أْ ل١ـً ةٚغـ١ٜ ثٌّـجء+ ٕأٔٙج ٔوثء ثٌّْجء ٚ
ٚؽــجء ثٌفعــً عٍــٝ ٙــ١غز ةفعــً+ ٌٍو٨ٌــز عٍــٝ أٔــٗ ٌــُ ٠غــٜ دــأٌِ آِــٌ 

.ثفضٌٜ ٌٖـٟء ِـٓ ٘ـيٖ ثٌنٚـجة٘ ثٌضـٟ صٍّـؤن دج٦عؾـجٍ  . ٚلوًر لجهً.
ًٚعــز ٚصقٞــٌن عٕــو صٚــًٛ٘ج ١٘ذــز صقــ٠١ دــجٌٕفِ ِــٓ ألطجً٘ــج صعٍمــج 

ثٌٝ فـٟ ثٌٕطـك أَ وـً دـجٌٍفع ِـٓ ف١ـظ ٘ـٛ ٙـٛس ِْـّٛ  ٚفـٌٚف صضـٛ
.فمــو ثصٞـــ إىْ  . ىٌــه ٌّــج دــ١ٓ ِعــجٟٔ ث٤ٌفــجظ ِــٓ ث٨صْــجق ثٌعؾ١ــخ.

إ٠ٞــجفج ٨ ٠ــو  ٌٍٖــه ِؾــج٨ أْ ث٤ٌفــجظ ٨ صضفجٝــً ِــٓ ف١ــظ ٘ــٟ أٌفــجظ 
ــجظ صغذــش ٌٙــج ثٌفٞــ١ٍز  ــٌهر ٚأْ ث٤ٌف ِؾــٌهر ٨ٚ ِــٓ ف١ــظ ٘ــٟ وٍّــز ِف

.ِّٚـج ٠ٖـٙو  . ٚم٩فٙج فٟ ٩ِءِز ِعٕٝ ثٌٍفرز ٌّعٕٝ ثٌٍفرـز ثٌضـٟ ص١ٍٙـج.
عـُ صٌث٘ـج دع١ٕٙـج ، عٍٝ ىٌه أٔه صٌٜ ثٌىٍّـز صٌٚلـه ٚصؤْٔـه فـٟ ِٛٝـع

.ِٚٓ أعؾخ ىٌه ٌفـع ةثٌٖـٟء+  . صغمً ع١ٍه ٚصٛفٖه فٟ ِٛٝع آمٌ.
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فئٔه صٌث٘ج ِمذٌٛز فْٕز فٟ ِٛٝع ٚٝـع١فز ِْـضىٌ٘ز فـٟ ِٛٝـع ٚثْ 
 :   أًهس أْ صعٌف ىٌه فجٔرٌ إٌٝ لٛي عٌّ دٓ ًد١عز ثٌّنَِٟٚ

إىث ًثؿ ٔقٛ ثٌؾٌّر  ع١ٕ١ٗ ِٓ ٕٟء غ١ٌٖ ِٚٓ ِجٌب 
 ثٌذ١ٜ وجٌوِٝ

 :   ٚإٌٝ لٛي أدٟ ف١ز

 صمجٝجٖ ٕٟء ٨ ٠ًّ ثٌضمج١ٝج إىث ِج صمجٝٝ ثٌٌّء ٠َٛ ١ٌٍٚز 

ــُ ثٔرــٌ إ١ٌٙــج فــٟ د١ــش  فئٔــه صعــٌف فْــٕٙج ِٚىجٔٙــج ِــٓ ثٌمذــٛي ع
 :   ثٌّضٕذٟ

 ٌعٛلٗ ٕٟء عٓ ثٌوًٚثْ ٌٛ ثٌفٍه ثٌوٚثً أدغٞش ّع١ٗ 

.فٍــٛ  . ً ٚصٞــؤي دقْــخ ٔذٍٙــج ٚفْــٕٙج ف١ّــج صمــوَ.فئٔــه صٌث٘ــج صمــ
وجٔش ثٌىٍّز إىث فْٕش ِٓ ف١ظ ٟ٘ ٌفـع ٚإىث ثّـضقمش ث٠ٌَّـز ٚثٌٖـٌف 
ثّضقمش ىٌه فٟ ىثصٙج ٚعٍٝ ثٔفٌثه٘ج هْٚ أْ ٠ىْٛ ثٌْذخ فٟ ىٌـه فـجي 
ٌٙج ِع أمٛثصٙج ثٌّؾجًٚر ٌٙج فٟ ثٌٕرُ ٌّـج ثمضٍفـش دٙـج ثٌقـجي ٌٚىجٔـش إِـج 

   . (70) +صقْٓ أدوث أْ صقْٓ أدوث أٚ ٨ 

٠ٕٚضٟٙ عذو ثٌمجٌ٘ ِٓ ِٕجلٖز ِمٌٛضٟ ةثٌٍفع ٚثٌّعٕٝ+ إٌٝ صم٠ٌـٌ 
ٔر٠ٌضٗ فٟ ثٌـٕرُ ٚثٌضـٟ صعٕـٟ دذْـجٟز أْ صٌص١ـخ ثٌّعـجٟٔ فـٟ ثٌـي٘ٓ ٘ـٛ 
ثٌيٞ ٠مضٟٞ صٌص١خ ث٤ٌفـجظ فـٟ ثٌعذـجًر ٚأْ ثٌؾّـجي ثٌفٕـٟ ً٘ـ١ٓ دقْـٓ 

ّعٕــٝ لذــً أْ ثٌْٕــك أٚ فْــٓ ثٌــٕرُ فــ٩ ثٌٍفــع ِٛٝــع فىــُ أهدــٟ ٨ٚ ثٌ
٠عذــٌ فــٟ ٌفــع ٚإّٔــج دجؽضّجعّٙــج فــٟ ٔرــُ ٠ىٛٔــجْ ِٛٝــع ثّضقْــجْ أٚ 
ثّضٙؾجْ ٠ٚؤوو عذو ثٌمجٌ٘ عٍٝ ًٌٝٚر ٌِثعـجر لٛثعـو ثٌٕقـٛ ٚأٙـٌٛٗ 
فٟ صأ١ٌ  ثٌعذجًر ٚثٌعًّ عٍٝ صعٌف ِٕج٘ؾٗ ثٌضٟ ٔٙؾش فـ٩ ص٠َـ  عٕٙـج 

   . (71) ٚصقفع ثٌٌَّٛ ثٌضٟ ًّّش ف٩ صنً دٖٟء ِٕٙج

أْ ٔر٠ٌـز ثٌـٕرُ ٌعذـو ثٌمـجٌ٘ ثٌؾٌؽـجٟٔ ٚأْ وجٔـش  ٠ٌٜ ١ّو لطخ
ــو ث٤هدــٟ دّــج أٝــجفش ِــٓ  ــج٠ًل ثٌذ٩غــز ٚثٌٕم ــز دجٌغــز فــٟ ص صىضْــٟ أ١ّ٘
صؾو٠ــوثس عٍــٝ ثٌــوًُ ثٌذ٩غــٟ عٍــٝ ِْــضٜٛ ثٌّــٕٙؼ ٚثٌّٞــّْٛ إ٨ أْ 
ٙجفذٙج ثغفً فٟ صق٩١ٍصٗ ل١ّز ثٌٍفع ثٌٚٛص١ز ِفـٌهث ِٚؾضّعـج ِـع غ١ـٌٖ 

ثٌّّٛـ١مٟ وّـج ثغفـً ثٌرـ٩ي ثٌن١ج١ٌـز فـٟ وغ١ـٌ ٚ٘ٛ ِج عذٌ عٕٗ دج٦لٕج  
ــجس  ــٌثٍ دعــٜ ؽّج١ٌ ــٟ إد ــز مجٙــز ف ــخ أ١ّ٘ ــجْ ٌٚٙــيٖ ثٌؾٛثٔ ِــٓ ث٤ف١

   . (72) ثٌٕ٘ ث٤هدٟ
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 :  ٜٓ٘ظ ػجل اُوبٛو ك٢ رؾ٤ِِٚ ُؼِْ أُؼب٢ٗ

٠ضطٌق عذو ثٌمجٌ٘ ثٌؾٌؽجٟٔ ِٓ م٩ي د٠ْ ٔر٠ٌضٗ فٟ ثٌـٕرُ إٌـٝ 
ــأم ــو٠ُ ٚص ــُ ثٌّعــجٟٔ ِــٓ صم ــجٚي ِذجفــظ عٍ ــٌ ٚىوــٌ صٕ ــ  ٚصٕى١ ١ٌ ٚصع٠ٌ

ٚفيف ًٚٚٙ ٚفًٚ ٚلٌٚ دجعضذجً أْ ثٌٕرُ عٕـوٖ ٌـ١ِ ّـٜٛ ِعٌفـز 
٘ــيٖ ث٤دــٛثح ٨ٚ ٠ٖــغً عذــو ثٌمــجٌ٘ ٔفْــٗ وغ١ــٌث دّــج ٕــغً دــٗ ثٌذ٩غ١ــْٛ 

ِٓ فٌٚ ٚثّضمٚجء ثٌفٌٚ  ٚث٤لْجَ ثٌضٟ صٕـوًػ صقـش ، دعوٖ أٔفُْٙ دٗ
ذٙـج ٌـو٠ُٙ وً دجح ِٓ ٘يٖ ث٤دٛثح فضـٝ صقٌٛـش ثٌذ٩غـز فـٟ دعـٜ ؽٛثٔ

إٌٝ ع١ٍّز ٠ًج١ٝز إفٚـجة١ز ٚإّٔـج ٕـغً ٔفْـٗ فـٟ ثٌوًؽـز ث٤ٌٚـٝ دذ١ـجْ 
ثٌم١ّز ثٌذ٩غ١ز ٌىً دجح ِٓ ٘يٖ ث٤دٛثح ٚثّضن٩ٗ ثٌّعج١٠ٌ ثٌعجِـز ِـٓ 
مــ٩ي ثٌضق١ٍــً ثٌفٕــٟ ٌٍٕٚــٛٗ ٚث٤ِغٍــز فٙــٛ فــ١ٓ ٠ضقــوط عــٓ ثٌقــيف 

٤ٚي ِغ٩ ٨ ٠ٙضُ وغ١ٌث دجّضمٚـجء وـً ِٛثٝـع ثٌقـيف ٠ٚٛؽـٗ ث٘ضّجِـٗ ث
إٌٝ د١جْ د٩غز ثٌقيف ٚثٌٛظ١فز ثٌضعذ٠ٌ١ز ثٌضٟ ٠ؤه٠ٙج ثٌقـيف ِـٓ ثٌىـ٩َ 
ـــٝ  ـــَث عٍ ـــٛي ٌِٚو ـــوأ ٚفـــيف ثٌّفع ـــج دجٌقـــو٠ظ عـــٓ فـــيف ثٌّذض ِىضف١
ــٗ ثٌذــجً  ٌّٕــجىػ  ث٤غــٌثٛ ث٤ّجّــ١ز ٌقــيف وــً ِٕٙــج ِــٓ مــ٩ي صق١ٍٍ
ثٌقيف ف١ّٙـج ٠ٚٛٝــ ٌٕـج ثٌم١ّـز ثٌذ٩غ١ـز ٌٍقـيف ٚثٌٛظ١فـز ثٌضـٟ ٠ؤه٠ٙـج 

: ةِج ٨ صٌٜ دٗ صٌن ثٌـيوٌ أفٚــ ِـٓ ثٌـيوٌ ٚثٌٚـّش  ى٩َ ف١ظفٟ ثٌ
عــٓ ث٦فــجهر أ٠ٍــو ٧ٌفــجهر ٚصؾــون أٔطــك ِــج صىــْٛ إىث ٌــُ صٕطــك ٚأدــ١ٓ ِــج 

ِٚٓ أِغٍز ثٌقيف ْٔـٛق ِغـج٨ عـٓ فـيف ثٌّفعـٛي ( 73) صىْٛ إىث ٌُ صذٓ+
ثٌّعٍــَٛ عٍــٝ ٚؽــٗ ثٌضقو٠ــو ٦دٙــجَ ثٌْــجِع أْ ثٌّــضىٍُ ٌــُ ٠ــيوٌ ثٌفعــً إ٨ 

ــز ثٌعذجّــٟ  ٌّؾــٌه ــوؿ ثٌن١ٍف ــٟ ِ ــٌٞ ف ــٛي ثٌذقض ــٗ وم ــً ٌفجعٍ ــجس ثٌفع إعذ
 :   ثٌّعضَ دجهلل ٚثٌضع٠ٌٜ دجٌّْضع١ٓ ثٌيٞ ٔجٍعٗ ثٌن٩فز

 أْ ٠ٌٜ ِذٌٚ ٠ّْٚع ٚث  ٕؾٛ فْجهٖ ٚغ١ع عوثٖ 

فـجٌفع٩ْ ة٠ــٌٜ+ ٚة٠ْــّع+ فعــ٩ْ ِضعــو٠جْ ٌّٚٙــج ِفعــٛي ٠ّىــٓ 
ذــجًٖ ٌٚىــٓ صمـو٠ٌٖ ف١ــظ أْ ثٌّعٕــٝ ٠ـٌٜ ِذٚــٌ ِقجّــٕٗ ٠ْٚـّع ٚث  أم

ثٌٖجعٌ فيف ثٌّفعٛي ِـٓ ثٌّٛٝـع١ٓ ١ٌـُٛ٘ أْ ِـٌثهٖ ِؾـٌه إعذـجس وـً 
ِٓ ثٌفع١ٍٓ ٌفجعٍٗ ٚأْ فٞجةً ثٌّعضَ ِـٓ ثٌرٙـًٛ ٚثٌٖـ١ٛ  دق١ـظ ٠ىفـٟ 
فــٟ أهثء٘ــج أْ ٠ىــْٛ عّــز ِــٓ ٠ــٌٜ ٠ْٚــّع ٌىــٟ ٠عٌفٙــج ٠ٚــوًوٙج ٠ٚمضٕــع 
 دأٔٗ ٘ٛ ثٌّْضقك ٌٍن٩فز ِٓ غ١ٌ ِٕجٍ  ٚوأٔـٗ ٌـ١ِ ٕ٘ـجن ِـج ٘ـٛ أغـ١ع
، ٌقْجهٖ ٚإٔؾٝ ِٓ ِؾٌه ٚؽٛه ِٓ ٌٗ عـ١ٓ ٠ذٚـٌ دٙـج ٚأىْ ٠ْـّع دٙـج
٨ٚ ٕه أْ ىوـٌ ثٌّفعـٛي فـٟ ِغـً ٘ـيث ثٌّٛٝـع ٠فْـو صّضّـج ٘ـيث ثٌّعٕـٝ 
ثٌذــجً  ثٌــول١ك ثٌــيٞ عذــٌ عٕــٗ ف١ــظ صٕضفــٟ ثٌو٨ٌــز عٍــٝ ٕــ١ٛ  فٞــجةٍٗ 
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ٚظًٙٛ٘ــج ٌٍؾ١ّــع ِٚــٓ عــُ فــئْ ثٌقــيف وّــج ٠مــٛي عذــو ثٌمــجٌ٘ ٘ــٛ لــ٩هر 
   . (41) ر ثٌضؾ٠ٛوثٌؾ١و ٚلجعو

 :  ٜٓ٘ظ ػجل اُوبٛو ك٢ ٓجبؽش ػِْ اُج٤بٕ /2

ًٙو عذو ثٌمجٌ٘ وضجدٗ ةأٌّثً ثٌذ٩غز+ وٍٗ ٌوًثّـز ِذجفـظ عٍـُ 
ثٌذ١جْ وّج صٕجٚي دعٜ ِذجفغٗ أ٠ٞج فـٟ وضـجح ةه٨ةـً ث٦عؾـجٍ+ دـً إْ 
دجدج وج٩ِ ِٓ أدٛثح عٍُ ثٌذ١جْ ٚ٘ٛ دجح ثٌىٕج٠ز ٌُ ٠عٌٛ ٌٗ عذـو ثٌمـجٌ٘ 

ٚٚؽـٗ ؽـً ، ٌثً ثٌذ٩غز+ ِىضف١ج دضٕجٌٚٗ فـٟ ةه٨ةـً ث٧ٌعؾـجٍ+فٟ ةأّ
ث٘ضّجِٗ إٌٝ ثٌضٖذ١ٗ ٚث٨ّضعجًر ف١ظ ثفضٓ وّج ٌُ ٠فعـً أفـو لذٍـٗ ٨ٚ دعـوٖ 
، فٟ صعّك د٩غضّٙـج ِٚـج ٠ّضٍىجٔـٗ ِـٓ ٟجلـجس ف١ٕـز ٚصعذ٠ٌ١ـز دجٌغـز ثٌغٕـٝ

 فـئْ ِعرـُ ِـج صٕجٌٚـٗ عذـو ثٌمـجٌ٘ ِـٓ+ ه٨ةًـ ث٦عؾـجٍة ٚثٌضٕٛ  أِج فٟ
ِذجفـظ عٍــُ ثٌذ١ـجْ وــجْ ٘وفـٗ ِــٓ ثٌضـو١ًٌ عٍــٝ ٔر٠ٌضـٗ فــٟ ثٌـٕرُ ١ٌْــش 
ِقًٚٛر فٟ عٍُ ثٌّعجٟٔ ٚإّٔج صّضـو ٌضٖـًّ ثٌٚـًٛر ثٌذ١ج١ٔـز أ٠ٞـج ثٌضـٟ 
فجٚي أْ ٠غذش أْ ؽّجٌٙج ثٌفٕٟ ٨ ٠ٌؽع إٌـٝ ِؾـٌه ِـج ف١ٙـج ِـٓ ثّـضعجًر 
ِٚؾــجٍ ٚإّٔــج ٘ــٛ ًثؽــع لذــً ىٌــه إٌــٝ ٠ٌٟمــز صــأ١ٌ  ٘ــيٖ ث٨ّــضعجًر 

ضٙج ٚٔرّٙج ِٚٓ ث٤ِغٍز ثٌضٟ ثمضجً٘ج ٌذ١جْ ؽّـجي ث٨ّـضعجًر لـٛي ١ٙٚجغ
 :   ثٌٖجعٌ

 ِْٚـ دج٤ًوجْ ِـٓ ٘ـٛ ِجّـ ٓ ِٕٝ وً فجؽز ـٌّٚـج ل١ٕٞج ِ

ٌُٚ ٠ٕرٌ ثٌغجهٞ ثٌـيٞ ٘ـٛ  ٕٚوس عٍٝ ٘وَ ثٌّٙجًٜ ًفجٌٕج 
 ًثةـ

 طٟ ث٤دجٟــّٚجٌش دأعٕجق ثٌّ جه٠ظ د١ٕـٕج ـأمئج دأٟـٌثف ث٤ف

جٌ٘ أْ ث٨ّـضعجًر فـٟ لـٛي ثٌٖـجعٌ ةّٚـجٌش دأعٕـجق ٠ٌٜ عذـو ثٌمـ
ثٌّطٟ ث٨دجٟـ+ ٟ٘ ِٓ ىٌه ثٌٕٛ  ثٌنـجٗ ثٌٕـجهً ثٌـيٞ ٨ صؾـوٖ إ٨ فـٟ 
و٩َ ثٌفقٛي ف١ظ أًثه ثٌٖجعٌ أٔٙج ّجًس ١ٌّث فغ١غـج فـٟ غج٠ـز ثٌْـٌعز 
ٚوجٔش ٌّعز فٟ ١ٌٓ ٩ِّٚز وأٔٙج وجٔش ٨ٛ١ّ ٚلعش فـٟ صٍـه ث٤دـجٟـ 

ــج ــٗ ، (44) فؾــٌس دٙ ــٟ ِؾــٌه ةأْ ؽعــً ٌٚىٕ ــٌٜ ًٚعــز ث٨ّــضعجًر ف ٨ ٠
ثٌّطٟ فٟ ّـٌعز ّـ١ٌ٘ج ّٚـٌٙٛضٙج وجٌّـجء ٠ؾـٌٞ فـٟ ث٤دـجٟـ فـئْ ٘ـيث 
صٖــذ١ٗ ِعــٌٚف ٚإّٔــج ّــٌ ٘ــيٖ ثٌٌٚعــز ٠ٌؽــع إٌــٝ ثٌــٕرُ ثٌذــجً  ٚىٌــه 
ثٌضأ١ٌ  ثٌول١ك ف١ظ ثّضٕو ثٌفعً ّجي ٩ٌدجٟـ عـُ عـوثٖ دجٌذـجء ثٌضـٟ ثهمٍٙـج 

ٟ ٌٚٛ لجي ّجٌش فٟ ثٌّطـٟ ث٤دـجٟـ ٌـُ عٍٝ أعٕجق ثٌّطٟ ٌُٚ ٠مً دجٌّط
   . (43) ٠ىٓ ١ٕتج



ٕ عيذ ادتشج ٘ الذسغ البالغ  اىٕمعامل التجذٓذ يف مكاسب
424 

 :°71 9èmeAnnée - N (Decembre 2014)                               (4102دٓظنرب ) 71ــ  العذد :  التاطع٘الظي٘  

ٚفــٟ وضــجح ةأّــٌثً ثٌذ٩غــز+ ٔؾــو عذــو ثٌمــجٌ٘ ٠ضضذــع فــٌٚ  عٍــُ 
ثٌذ١جْ دضعّك ّٚعز ثوذٌ ف١ـظ صٕـجٚي ثٌضٖـذ١ٗ ٚث٨ّـضعجًر ِذ١ٕـج ظٌٚدّٙـج 
ٚٙـــًّٛ٘ج ٚؽٛثٔـــخ د٩غضّٙـــج ثٌّضٕٛعـــز ِـــٓ مـــ٩ي دقغـــٗ ٌٍٕٚـــٛٗ 

ح ثٌضٖـذ١ٗ وّذقـظ ثٌضّغ١ـً ثٌـيٞ ٘ـٛ ث٤هد١ز وّج ثدضو  دعٞـٙج ِـٓ ٝـٌٚ
ٌٝح ِٓ ثٌضٖذ١ٗ ٚلو مٚٗ عذـو ثٌمـجٌ٘ دوًثّـز دجٌغـز ثٌعّـك ٚثٌذٌثعـز 
ٚفذجٖ دجٌىغ١ٌ ِٓ عٕج٠ضـٗ فضـٝ ثّـضٜٛ ِذقغـج ِـٓ أ٘ـُ ِذجفـظ عٍـُ ثٌذ١ـجْ 
ٚأٔٞؾٙج ٠ٚفٌق عذـو ثٌمـجٌ٘ دـ١ٓ ثٌضّغ١ـً ّٚـٛثٖ ِـٓ ٙـًٛ ثٌضٖـذ١ٗ دـأْ 

وجْ ١٘تـز ِٕضَعـز ِـٓ صعـوه أٚ عٍـٝ ثٌضّغ١ً ِج وجْ ٚؽٗ ثٌٖذٗ ف١ٗ عم١ٍج ٚ
: ة٘ــٛ ِــج ثٔضــَ  ِــٓ عــور أِــًٛ ١ٌؾّــع دعٞــٙج إٌــٝ دعــٜ عــُ  فــو لٌٛــٗ

٠ْضنٌػ ِٓ ِؾّٛعٙج ثٌٖـذٗ ف١ىـْٛ ّـذ١ٍٗ ّـذ١ً ثٌٖـ١ت١ٓ ٠ّـَػ أفـوّ٘ج 
   . (42) +دج٢مٌٍ فضٝ صقوط ًٙٛر غ١ٌ ِج وجْ ٌّٙج فٟ فجي ث٦فٌثه 

ج صق٩١ٍ أهد١ـج ٌِ٘فـج ٠ٌٚٞح عذو ثٌمجٌ٘ أِغٍز وغ١ٌر ٌٍضّغ١ً ٠ٚقٍٍٙ
: )ِغــً ثٌــي٠ٓ  ٠ٚٛٝـــ ِــٓ م٩ٌــٗ ِفٙــَٛ ثٌضّغ١ــً عٕــوٖ ففــٟ لٌٛــٗ صعــجٌٝ
. ٠ــٌٜ عذــو  فٍّــٛث ثٌضــًٛثر عــُ ٌــُ ٠قٍّٛ٘ــج وّغــً ثٌقّــجً ٠قّــً أّــفجًث(

ثٌمـــجٌ٘ أْ ثٌضٖـــذ١ٗ ِٕضـــَ  ِـــٓ عـــور أِـــًٛ ثِضَؽـــش ٚصٞـــجِٕش فضـــٝ 
أٙــذقش ٕــ١تج ٚثفـــوث فٙــٛ ِٕضـــَ  ِــٓ أفــٛثي ثٌقّـــجً ٚ٘ــٛ أْ ٠قّـــً 
ث٤ّــفجً ثٌضــٟ ٘ــٟ أٚع١ــز ثٌعٍــَٛ ِْٚــضٛه  عّــٌ ثٌعمــٛي عــُ ٨ ٠قــِ ٨ٚ 
٠ٖــعٌ دّٞــّٛٔٙج ٨ٚ ٠فــٌق د١ّٕٙــج ٚدــ١ٓ ّــجةٌ ث٤فّــجي ثٌضــٟ ١ٌْــش ِــٓ 
ثٌعٍُ فٟ ٕٟء ٨ٚ ِٓ ثٌو٨ٌز ع١ٍـٗ دْـذ١ً فٍـ١ِ ٌـٗ ِّـج ٠قّـً ّـٜٛ أٔـٗ 
٠ٕمــً ع١ٍــٗ ٠ٚىــو ؽٕذ١ــٗ فٙــٛ وّــج صــٌٜ ِمضٞــٝ أِــًٛ ِؾّٛعــز ٚٔض١ؾــز 

   . (45) ٚلًْٛ دعٞٙج إٌٝ دعٜ ١ٕ٤جء ثٌفش

٠ّٚٞـٟ عذـو ثٌمــجٌ٘ دّغـً ٘ــيث ث٤ّـٍٛح ثٌفـي فــٟ ثٌذقـظ ٚثٌضق١ٍــً 
٠عجٌؼ ؽٛثٔخ ثٌضّغ١ً ٠ٌٚوَ عٍٝ د١جْ ٚظ١فضٗ ثٌذ٩غ١ـز ٚثٌـوًٚ ثٌضعذ١ـٌٞ 
ــج أعــٌ ثٌضّغ١ــً فــٟ  ثٌــوٞ ٠ؤه٠ــٗ ف١ضٕــجٚي ِؾّٛعــز ِــٓ ّٔــجهػ ثٌضّغ١ــً ِذ١ٕ

ٙـًٛر ٚدعـو أْ ٠قٍـً ٘ـيٖ  ثٌىٖ  عٓ ثٌّعٕٝ ٚإدجٔضٗ ٚإدٌثٍٖ فـٟ أًٚ 
ثٌٚــًٛ صقٍــ٩١ ف١ٕــج ٝــجف١ج ٠قــجٚي ثّــضن٩ٗ ثٌعٍــز ثٌف١ٕــز ثٌعجِــز ٌٍضــأع١ٌ 
ثٌٕفْٟ ٌٍضّغ١ً ف١مًٌ أْ ٌٙيث أّذجدج ٚع٩ٍ أٌٚٙج ٚأظٌٙ٘ـج أْ ثٌٕفـُٛ فـٟ 
ثٌعــجهر صــأِٔ ٩ٌٔضمــجي ِــٓ مفــٟ إٌــٝ ؽٍــٟ ِٚــٓ ِؾٙــٛي إٌــٝ ِعٍــَٛ ِٚــٓ 

٠ٌٟـك ثٌقـٛثُ أوغـٌ ٚٝـٛفج  ثٌعمٍٟ إٌٝ ثٌقْٟ ٤ْ ثٌعٍُ ثٌّْـضفجه عـٓ
ٚهلز ًّٚٛمج ِٓ ثٌعٍُ ثٌّْضفجه عٓ ٠ٌٟك ثٌعمً ٚثٌضفى١ٌ ِٚـٓ عّـز فـئْ 
ــجٌ٘ ةأِــِ دٙــج ًمّــج  ــو ثٌم ث٦هًثن عــٓ ٠ٌٟــك ثٌقــٛثُ وّــج ٠مــًٌ عذ
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.عـٓ  . ٚألٜٛ ٌو٠ٙج ىِّج ٚألوَ دٙج ٙقذز ٚآوو عٕـو٘ج فٌِـز ٚإىث ٔمٍضٙـج.
٠ـوًن دـجٌقٛثُ أٚ ٠عٍـُ  ثٌّوًن دجٌعمً ثٌّقٜ دجٌفىٌر فٟ ثٌمٍخ إٌـٝ ِـج

ـــخ  ـــو دجٌقذ١ ـــجٌق١ُّ ٌٍٚؾو٠ ـــخ د ـــج ٌٍغ٠ٌ ـــٓ ٠ضّٛـــً إ١ٌٙ ـــش وّ ـــجٌطذع فأٔ د
عُ ٠نٛٛ عذـو ثٌمـجٌ٘ أعٕـجء ثٌضق١ٍـً فـٟ لٞـج٠ج ّـ١ىٌٛٛؽ١ز  . (40) ثٌمو٠ُ+

وم١ٞز ث٤ٔـِ ٚثٌغٌدـز ٚثٌع١ـجْ ٚثٌّٖـج٘ور ٚثٌنـ٩ف ٚثٌٛفـجق ٚثٌْـٌٙٛز 
٦هًثن ٚل١جِـٗ عٍـٝ ٚثٌضعم١و ٚأعٌ وً ِٕٙج عٍٝ ثٌٕفِ ٠ٚضعٌٛ ٌٖـٌؿ ث

ثٌّعٍِٛجس ثٌضٟ صٌه عٓ ٠ٌٟك ثٌقِ أ٨ٚ عُ ثٍه٠ـجه عٌٚصـٗ دعـو ىٌـه ِـٓ 
٠ٌٟـك ث٠ٌٌٚـز ٚثٌضأِــً ١ّ٠ٚـَ دــ١ٓ إهًثن ثٌٖـٟء ؽٍّــز ٚإهًثوـٗ صفٚــ٩١ 
ٕٚ٘ج ٠ىْٛ ل٠ٌذج ِٓ ٔر٠ٌز ثٌؾجٕضجٌش ٟٚ٘ ٔر٠ٌز ٔف١ْز ٚصٌد٠ٛـز صعضّـو 

مجٙــز فــٟ صعٍــُ  فــٟ ثٌّــوثًُ وأفــوط ثٌطٌثةــك ثٌذ١وثغٛؽ١ــز فــٟ ثٌضعٍــ١ُ
  . (41) ٔٚٛٗ ثٌمٌثءر

ِٚٓ أدٌٍ ثٌْـّجس فـٟ ٔر٠ٌـز ثٌـٕرُ عٕـو عذـو ثٌمـجٌ٘ ٘ـٛ فٌٙـٗ 
عٍٝ ثٌيٚق ثٌؾّجٌٟ ٚثٌقِ ثٌفٕٟ فٟ ثٌّضعز ث٤هد١ـز ٚ٘ـٛ ٠مـٛي ِـغ٩ عـٓ 

٨ ٠ذــ١ٓ إ٨ إىث وــجْ ، ث٨ّــضعجًر ٚثٌضن١ــً ٚ٘ــيث ِٛٝــع فــٟ غج٠ــز ثٌٍطــ 
ــ ــٗ ثٌضــٟ ٘ــٟ ثٌّضٚــفـ ٌٍىــ٩َ فْجّــج ٠عــٌف ٚفــٟ ثٌٖــعٌ ٚمف ٟ فٌوض

   . (42) وجٌِّٙ ٚوٌْٜ ثٌٕفِ فٟ ثٌٕفِ

 :  ٜٓ٘ظ ػجل اُوبٛو ك٢ ػِْ اُجل٣غ
ــجٌ٘  ــو ثٌم ــَٛ ثٌذ٩غــز فرــج ِــٓ ث٘ضّــجَ عذ ــو٠ع ألــً عٍ ــُ ثٌذ وــجْ عٍ
ٚعٕج٠ضٗ فئىث وجْ لو إفٌه ٌىً ِٓ عٍّٟ ثٌّعجٟٔ ٚثٌذ١جْ وضجدـج ِْـضم٩ فـئْ 

ر فـٟ وضجدـٗ صٕـجٚي ِذجفظ عٍـُ ثٌذـو٠ع ٌـُ ٠قـع دـأوغٌ ِـٓ ٙـفقجس ِعـوٚه
ف١ٙج ف١١ٕٓ ثع١ٕٓ فم٠ ِٓ فْٕٛ ثٌذـو٠ع ثٌىغ١ـٌر ّٚ٘ـج ثٌضؾٕـ١ِ ٚثٌْـؾع ٚلـو 
ثوضفٝ دضمو٠ُ ِـٕٙؼ ؽو٠ـو فـٟ هًثّـضّٙج ٚصٕجٌّٚٙـج ٌٚعـً عذـو ثٌمـجٌ٘ ٚؽـو 
أْ ثٌفْٕٛ ث٤ّج١ّز ثٌضٟ ثٔقٌٚس ف١ّـج دعـو صقـش عٕـٛثْ ثٌذـو٠ع لـو لٍـش 

دـــٓ ؽعفـــٌ ٚأْ ثٌـــي٠ٓ دقغـــج ٚهًثّـــز ِٕـــي أوضٖـــفٙج ثدـــٓ ثٌّعضـــَ ٚلوثِـــز 
صٕجٌٚٛ٘ج ِٓ دعوّ٘ج لو ٝـٍٛث ٠ٌٟـك ثٌضٕـجٚي ثٌْـ١ٍُ ف١ـظ ٌـُ ٠عٕـٛث دذ١ـجْ 
ٚظ١فضّٙج ثٌذ١ج١ٔـز ٚثٌذ٩غ١ـز ِٚـٓ عـُ ًأٜ عذـو ثٌمـجٌ٘ أْ ِـج صقضجؽـٗ ٘ـيٖ 
ثٌفٕــْٛ ٘ــٛ ٟــٌؿ ِــٕٙؼ ؽو٠ــو ٌوًثّــضٙج فــجوضفٝ دطــٌؿ ٘ــيث ثٌّــٕٙؼ ِــٓ 

ج١ّٔٙـج ثٌْـؾع ٚلـو ًوـَ م٩ي ِعجٌؾضٗ ٌٍف١ٕٓ ثٌْجدم١ٓ أٌّٚٙـج ثٌضؾٕـ١ِ ٚع
عذو ثٌمجٌ٘ فٟ هًثّـضٗ ٌّٙـج عٍـٝ ثٌٛظ١فـز ثٌضعذ٠ٌ١ـز ٚث٤عـٌ ثٌٕفْـٟ ٌّٙـج 
ِــٓ ٔجف١ــز ٚعٍــٝ ص٩جِّٙــج ٚثْٔــؾجِّٙج ِــع ثٌــٕرُ ِــٓ ٔجف١ــز أمــٌٜ 
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فجٌّقْــٓ ثٌذــو٠عٟ ٨ ٠ٕذغــٟ أْ ٠ىــْٛ ٘ــوفج فــٟ ىثصــٗ ٨ٚ ٠ٕذغــٟ أْ ٠ىــْٛ 
ــٗ  ــو أْ ٠ىــْٛ ٌ ــٝ ٙــًٛر ٚإّٔــج ٨د ــز ٕــى١ٍز صٞــجف إٌ ــً ف١ٍ هًٚ فــٟ ٔم

ثٌّعٕــٝ ٚإ٠ٞــجفٗ ٚثْ ٠ْٕــؾُ فــٟ ثٌٛلــش ٔفْــٗ ِــع ثٌذٕــجء ثٌعــجَ ٌٍضٌو١ــخ 
ثٌذ٩غــٟ ٨ٚ ٠ىــْٛ عٍــٝ فْــجح ٘ــيث ثٌذٕــجء ٚلــو ثمضــجً عذــو ثٌمــجٌ٘ فٕــ١ٓ 
دو٠ع١١ٓ ّٚ٘ج ثٌضؾ١ِٕ ثٌْؾع ٚلو ثصفـك ثٌذ٩غ١ـْٛ عٍـٝ أْ صقْـ١ٓ ف١ّٙـج 

ٙــقز  ٚلــو ثمضجًّ٘ــج ١ٌذــٌ٘ٓ ِــٓ م٩ٌّٙــج عٍــٝ، ٠ٌؽــع إٌــٝ ثٌٍفــع فمــ٠
ٔر٠ٌضٗ فٟ ثٌٕرُ ثٌضٟ صٕفٟ أْ ٠ىْٛ ٌٍفع فٟ فو ىثصٗ أٞ أعـٌ فـٟ صقْـ١ٓ 
ثٌى٩َ ٚد٩غضـٗ ٚإّٔـج ث٤عـٌ وٍـٗ ٌٍـٕرُ ٌٍٚضـأ١ٌ  ٚثٌٚـ١جغز ِٚـٓ عـُ فئٔـٗ 

 :   ٠مجًْ د١ٓ دعٜ ًٙٛ ثٌّضىٍ  ثٌغظ ِٓ ِغً لٛي أدٟ صّجَ

 ف١ٗ ثٌرْٕٛ أِي٘خ أَ ِي٘خ ى٘ذش دّي٘ذٗ ثٌّْجفز فجٌضٛس 

 :   ٌذجًعز ثٌؾ١ور ِٓ ِغً لٛي أدٟ ثٌفضـ ثٌذْضٟٚدعٜ ًٖٙٛ ث

 أٚ هعجٟٔ أِضذّج أٚ هعجٟٔ ٔجظجًٖ ف١ّج ؽٕٝ ٔجظٌثٖ 

ــٝ  ــُ ٠ىــٓ ٠ٌؽــع إٌ ــجٟٔ ٌ ٠ٚمــًٌ أْ ثّــضٙؾجٔٗ ث٤ٚي ٚثّضقْــجٔٗ ٌٍغ
ثٌٍفع ٌٚىٓ ٤ٔه ًأ٠ش ثٌفجةور ٝعفش فـٟ ث٤ٚي ٚل٠ٛـش فـٟ ثٌغـجٟٔ ٚىٌـه 

عٍـٝ أْ أّـّعه فٌٚفـج أٔه ًأ٠ش أْ أدج صّـجَ ٌـُ ٠ـَهن دّـي٘خ ِٚـي٘خ 
ِىًٌر ٨ صؾو ٌٙج فجةور ـ إْ ٚؽوس ـ إ٨ ِضىٍفز ِضّقٍـز ًٚأ٠ـش ث٢مـٌ لـو 
أعــجه ع١ٍــه ثٌٍفــع وأٔــٗ ٠نــوعه عــٓ ثٌفجةــور ٚلــو أعطج٘ــج ٠ّٚٛ٘ــه أٔــٗ ٌــُ 

   . (43) ٠َهن ٚلو أفْٓ ث٠ٌَجهر ٚٚفج٘ج

 :  فالٕخ اُوٍٞ

ــو  ٠ّىــٓ ثٌمــٛي إْ ثٌذقــظ ثٌذ٩غــٟ لــو صؾــوهس ِذجفغــٗ عٍــٝ ٠ــو عذ
ثٌمـجٌ٘ ثٌؾٌؽـجٟٔ ٚثوضّـً ٔٞـؾٗ هًثّـز ِٕٚٙؾـج دفٞـً ؽٙـٛهٖ ثٌف٠ٌــور 
ــُ ٠ْــضطع ثٌذ٩غ١ــْٛ ث٩ٌفمــْٛ أْ  ــٕرُ ف١ــظ ٌ ــٗ فــٟ ثٌ ِــٓ مــ٩ي ٔر٠ٌض
٠ٞــ١فٛث إ١ٌٙــج ٕــ١تج ىٞ دــجي إٔٙــُ ٌــُ ٠ْــضط١عٛث فضــٝ أْ ٠قضفرــٛث ٌٍذ٩غــز 
دجٌّْضٜٛ ثٌيٞ أٍٚٙٙج إ١ٌٗ عذو ثٌمجٌ٘ فذعوٖ ظً ثٌذقظ ثٌذ٩غـٟ ٠ـٌثٚؿ 

ف١ظ ٟغش عٍٝ ِٕج٘ؾٗ ثٌمٛثعو ٚثٌضم١ٕجس ثٌّٕطم١ـز ثٌٚـجًِز إٌـٝ  ِىجٔٗ
فو صق٠ًٛ ثٌذ٩غز ِٓ ؽّجي فٕٟ إٌٝ ِٕطك ىٕ٘ـٟ ٨ ٔـذٜ ٨ٚ ًٚؿ ف١ـٗ 
ٚثفضمــو دــيٌه ثٌــوًُ ثٌذ٩غــٟ ىٌــه ثٌقــِ ثٌٌّ٘ــ  ٚىٌــه ثٌــيٚق ثٌٌف١ــع 
فعٍٝ ٠و ثٌْىجوٟ ٚغ١ٌٖ ِٓ ثٌذ٩غ١١ٓ ثٌعٌح صقٛي ثٌذقـظ ثٌذ٩غـٟ إٌـٝ 

ؽجف ٚأٙذـ وّج ٠مٛي ثٌووضًٛ ةدوٚٞ ٟذجٔـز+ لٛثعـو صقفـع عٍُ صم١ٕٕٟ 
٨ٚ ٠مجُ ع١ٍٙج ٚفموس ثٌذ٩غز لـوًصٙج عٍـٝ صـيٚق ثٌذ٩غـز ٚعٍـٝ صىـ٠ٛٓ 
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ثٌذٍغـــجء ٚثٌٕمـــجه ٚإْ ثّـــضطجعش أْ صىـــْٛ ٟذمـــجس ِـــٓ ثٌذ٩غ١ـــ١ٓ ٠مفـــٛث 
( 31) دعٞٙج إعٌ دعٜ ٟٚ٘ فٟ أوغٌ ث٤ف١ـجْ ٙـًٛر فجةٍـز ٤ٙـً ِٖـٖٛ

ٟ ِجٍثٌش صؤٌـ  فـٟ أ٠جِٕـج ٘ـيٖ ٤غـٌثٛ صع١ّ١ٍـز ٚفضٝ وضخ ثٌذ٩غز ثٌض
ظٍــش صــوًٚ ٘ــٟ ث٤مــٌٜ فــٟ فٍــه ثٌضمٕــ١ٓ ٚثٌضمع١ــو ثٌؾــجف١ٓ فّــج أفٛؽٕــج 
ث١ٌَٛ أْ ٔعٛه إٌـٝ ثٌّـٕٙؼ ثٌـيٞ ٚٝـعٗ عذـو ثٌمـجٌ٘ ثٌؾٌؽـجٟٔ ٩ٌّـضفجهر 
ِٕـٗ فـٟ هًثّـز عٍـَٛ ثٌذ٩غـز ٚصو٠ًْـٙج ٌٍطـ٩ح فـجٌقك ٠مـجي إْ ثٌّـٕٙؼ 

ذجفـظ ثٌذ٩غـز ثٌعٌد١ـز ٚفـك ًج٠ـز صق١ٍ١ٍـز ع١ٍّـز عذو ثٌمجٌ٘ فٟ صٕجٌٚٗ ٌّ
ٚصيٚق فٕٟ ًف١ع ٠ٌلٝ إٌٝ أْ ٠ضذٕٝ فٟ ؽجِعجصٕج وئّضٌثص١ؾ١ز فـٟ ثٌذقـظ 

 .   ثٌعٍّٟ ٚوّمجًٔز فٟ ثٌضع١ٍُ

 :  اُٜٞآِ
آْ، )أدٛ ثٌقْٓ ِقّو دٓ ثٌطجٌ٘( ـ ث٠ٌٌٖ  ثٌٌٟٝ 7ـ   صقم١ـك ، صٍن١٘ ثٌذ١جْ فٟ ِؾجٍثس ثٌمٌـ

 .   775ٗ ، 7355، ثٌمجٌ٘ر، ِىضذز ثٌقٍذٟ، ٕٟث٤ّضجى ِقّو عذو ثٌغ
 .   11. ٗ  . ثٌمجٌ٘ر . هثً ثٌّعجًف . ثٌذ٩غز ثٌٛثٝقز ـ ثٌؾجٍَ عٍٟ ٚأ١ِٓ ِٚطفٝ 4ـ  
 .   305.  302ٗ ، . ثٌّٚوً ٔفْٗ ـ ث٠ٌٌٖ  ثٌٌٟٝ 3ـ  
 .   301. ٗ  ـ ثٌّٚوً ٔفْٗ 2ـ  
عُ مفــجؽٟ. صقم١ــك ث٤ّــضجى  . ثٌذــو٠ع ـ ثدــٓ ثٌّعضـَـ عذــو هللا 5ـــ   .  . ِىضذــز ثٌقٍذــٟ ِقّــو عذــو ثٌّـٕـ

 .  45.  42. ٗ  َ 7325.  ثٌمجٌ٘ر
ح ـ إفْـجْ عذـجُ 0ـ   ٚس . هثً ث٤ِجٔـز ِٚؤّْـز ثٌٌّـجٌز . صـج٠ًل ثٌٕمـو ث٤هدـٟ عٕـو ثٌعٌـ .  . د١ٌـ

7317 َ  ٗ .350  .351   . 
 .   ـ ثٌٌّؽع ٔفْٗ 1ـ  
جعض١ٓ ـ ثٌعْىٌٞ أدٛ ٩٘ي 2ـ   ّـضجى٠ٓ عٍـٟ ِقّـو ثٌذقـجٚٞ ِٚقّـو أدٛـ . صقم١ـك ث٤ . وضجح ثٌٕٚـ

 .   703. ٗ  َ 7317.  . ثٌمجٌ٘ر . ِىضذز ثٌقٍذٟ 4. ٟ  ثٌفًٞ إدٌث١ُ٘
٠ز 4. ٟ . د٩غز أًّطٛ د١ٓ ثٌعٌح ٚث١ٌٛٔجْ ـ ٩ِّز إدٌث١ُ٘ 3ـ   ، 7354.  . ِىضذـز ث٤ٔؾٍٛـ ٌِٚـ

ٗ425  . 
 .   421. ٗ . ثٌٌّؽع ٔفْٗ ـ ٩ِّز إدٌث١ُ٘ 71ـ  
+ة عـ ثٌؾجف 77ـ   . ٌؾٕـز  . صقم١ـك عذـو ثٌْـ٩َ ٘ـجًْٚ . ثٌذ١ـجْ ٚثٌضذ١ـ١ٓ أدٛ عغّجْ عٌّ دـٓ دقٌـ

 .   27. ٗ 7351َ.  . ثٌمجٌ٘ر ثٌضأ١ٌ  ٚثٌضٌؽّز ٚثٌٌٕٖ
ثْ ـ ثٌؾجفع 74ـ   .  7321َ.  . ثٌمـجٌ٘ر . ِىضذـز ثٌقٍذـٟ . صقم١ـك عذـو ثٌْـ٩َ ٘ـجًْٚ . وضجح ثٌق١ٛـ

 .  2. ٗ 3ػ
 .   21. ٗ 7. ػ ١١ٓ. ثٌذ١جْ ٚثٌضذ ـ ثٌؾجفع 73ـ  
م١طٟ . ه٨ةً ث٦عؾجٍ ـ ثٌؾٌؽجٟٔ عذو ثٌمجٌ٘ 72ـ   .  . صٚق١ـ ثٌٖـ١ن١ٓ ِقّـو عذـوٖ ِٚقّـو ثٌٖٕـ

 .   30.  35. ٗ . ثٌمجٌ٘ر ٟذعز هثً ثٌّٕجً
 .  31. ٗ . ثٌّٚوً ٔفْٗ ـ ثٌؾٌؽجٟٔ عذو ثٌمجٌ٘ 75ـ  
 .  07. ٗ ـ ثٌّٚوً ٔفْٗ 70ـ  
 .   710. ٗ ـ ثٌّٚوً ٔفْٗ 71ـ  
 .   740. ٗ . ثٌمجٌ٘ر . هثً ثٌٌٖٚق . ثٌٕمو ث٤هدٟ ِٕج٘ؾٗ ٚأٌٙٛٗ ـ ١ّو لطخ 72ـ  
 .   21.  27. ٗ . ثٌمجٌ٘ر . هثً ثٌّٕجً 4. ٟ . أٌّثً ثٌذ٩غز ـ ثٌؾٌؽجٟٔ عذو ثٌمجٌ٘ 73ـ  
 .   52.  51. ٗ . ه٨ةً ث٦عؾجٍ ـ ثٌؾٌؽجٟٔ عذو ثٌمجٌ٘ 41ـ  
 .  723. ٗ . ٌِٚ . هثً ثٌّعجًف 4. ٟ ٠ًل. ثٌذ٩غز صطًٛ ٚصج ـ ٕٛلٟ ١ٝ  47ـ  
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 .   27. ٗ . أٌّثً ثٌذ٩غز ـ ثٌؾٌؽجٟٔ عذو ثٌمجٌ٘ 44ـ  
 .   714. ٗ ـ ثٌّٚوً ٔفْٗ 43ـ  
 .   31. ٗ . ه٨ةً ث٦عؾجٍ ـ ثٌؾٌؽجٟٔ عذو ثٌمجٌ٘ 42ـ  
 .   714. ٗ ـ ثٌّٚوً ٔفْٗ 45ـ  
   . 27. ٗ . أٌّثً ثٌذ٩غز ـ ثٌؾٌؽجٟٔ عذو ثٌمجٌ٘ 40ـ  
 .   411. ٗ . ثٌٌّؽع ثٌْجدك ـ ١ّو لطخ 41ـ  
 .  400. ٗ . أٌّثً ثٌذ٩غز ـ ثٌؾٌؽجٟٔ عذو ثٌمجٌ٘ 42ـ  
 .  13. ٗ ـ ثٌٌّٚ ٔفْٗ 43ـ  
ــ   ــز 31ـ ــوٚٞ ٟذجٔ ــٟ ـ د ــجْ ثٌعٌد ٠ز . ثٌذ١ ـٛـ ِٚـٌـ ــز ث٤ٔؾٍ ــجٌ٘ر . ِىضذ .  330. ٗ 7302َ.  . ثٌم

331   . 


