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ذذيِّالَغْرَباا  ِِتسػػ هذهػػذدذااٌدراسػػسذادراسػػسذ ػػ رذ ذااػػ اٌصً دراسػػسذسيسػػييك؛ استذادتاػػندناذسفا
ذبن؛ػػؿهذذااٌ ػ رٌمذ ػػص ذ دػػفذاااسنسػػ سذذدة،ذ؛مػػنذ سػػملذ؛نا  ػػؼًذااػػراتاتذمت ػدًٌذذمفتػػكحه

ػػػنًدرذااٌ ن؛ػػػّذااػػػذمذطػػػكادذااٌ سػػػ نفذا  ر ػػػّذجم ػػػكرذااٌ ػػػ رذ ااجمنا اػػػسذاػػػدلذهػػػذاذاا ا
 كدٌ نبّ.ذاا ر؛يٌذ

مفذمستكلذااٌترا  بذاا ااك اس،ذايكبكؼذديػهذذيِّ  ِِْربَِالغَِت طيؽذهذدذااٌدراسسذا  رذ
ذيِّ  ِِْربَِالغَِدكؿ،ذ؛ فذااف ؿذاامنضيذكاامضنرع،ذ؛منذ   ؼذدفذمكابؼذصكرذاا يذ

 سذ؛نست راؼذاامستا؛ؿ.سذ؛م؛ندئّذكس  نردذكرؤاد،ذكاامتغٌ رةذااخنصاذااثٌن؛تسذااخنصاذ
ذااتارا  ػبذاا؛يَّ اػسذااتػيذاسػتثمرهنذ ػيذ ػ ردتذ نااػذؼذ كمفذثـذتتجّذصكبذسهػٌـً
كاإلضػػػػمنر،ذكاافصػػػػؿذكااكصػػػػؿ،ذ؛مػػػػنذ يسػػػػ ـذ ػػػػيذااتا ؛ ػػػػرذدػػػػفذس  ػػػػنردذكم ػػػػندردذ

 كسانس سّذاامختيفس.
ذس منط ػػنذاامختيفػػس،ااجزئ اػػس،ذكذذاا؛ ن  اػػسإاػػهذدراسػػسذت ػػ  ؿذصػػكردذكت مػدذ؛ ػػدذذاػػؾذ

كسدكارهنذااجمناٌ ستذ ناتا خ صذااخنٌصذ؛جمنؿذااطا؛  س،ذكاام ن يذاامجػرادةذااتػيذ
 ت كسذ؛ فذاااا اسذكاامجنز،ذكااتا ؛ ّذكاالست نرةذكاا  ن س،ذكاامتان؛يت.

ػكًرذاا ي  اػسيذ ػيذااتاػرث رذديػهذاامتياًٌػ ف،ذكت رجذ؛ط؛  سذااانؿذديػهذدرسذدكرذااصو
 ذ يذااظنتذزم  اسذميتفنكتستذا ك  نذتصك رناذايتاجر؛سذااٌ  ر اسذ يذاٌ؛ ن.

ػػػػنذايتٌفتػػػػ شذدػػػػفذم ػػػػنمفذاامكسػػػػ اهذاادااخي اػػػػسذ ػػػػيذس ػػػػ نرذ كتسػػػػ هذااٌدراسػػػػسذس ضن
؛مػػنذتااًٌايػػّذمػػفذا سػػجنـذكتكا ػػؽذ سػػتث رذمتياًٌ  ػػنذا  ػػنر ّذتجنر؛ػػّتذمػػفذذالَغْرَباا ِ يِّ

ذ؛ر كادػػّذكمػػنذ ي ػػ ًٌيّذمػػفذ غػػـذمكسػػ اي،ذ جػػذبذا سػػمنع،ذكتضػػن ردذ ذاػػؾذااج ػػنسي
 معذ؛نبيذااماس نتذات ك فذإ انعذ نمؿذاياصنئدذتت نَّـذمعذمكضكدنت ن.
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ذالذ غفػػؿذم ك ػػنتذااػػٌ ٌصذ؛كصػػفّذمج ذااػػٌدرسذا سػػيك؛يا مكدػػسذمػػفذ صػػكصذك فا
سػػػػن؛اسذم ضػػػػكمس،ذكبفػػػػتذد ػػػػدذااتٌ ػػػػنٌصذسػػػػكاتذمػػػػفذااتوػػػػراثذاا ر؛ػػػػٌي،ذسكذس ػػػػ نرذ

ن؛ا فذدي ّ.  اا و راتذااسا
ػػنتذ كاػػـذتاػػؼذااٌدراسػػسذد ػػدذاام ػػٌكفذااٌتراثػػيذ؛ػػؿذتسػػ هذ اػػكذاام ػػٌكفذاااػػد ثذس ضن
ٍمػػز،ذكااػػٌ اط،ذكثمػسذتا  ػػنتذبد مػػسذاد ثػػستذسد ػيذتا  ػػسذااتا ػػرار،ذكدكرذ هػػنذ تا  ػسذاارا

ذسسيك؛ ًّن.ذذيِّ  َِِبِرِْالغَِجم  ننذ يذت   ؿذتجنربذ
ذااتٌ ػػنٌص،ذاامجػػنز،ذاااا اػػس،ذااٌترا  ػػب،ذسيسػػييك؛ اس،ذااغىٍر؛ىػػنًكٌم،:ِالمفت حياا ِالكمماا ت
كًر، ذمكس اي.ذاا ي اسي،ذااصو

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 



وذًجا(
ُ
يُّ َنم

ِ
َباو

ْ
كرة واألداة )الَغر

ِ

...الػ سُلويبُّ
ُ
  التَّشكيل األ

﴿َِٕٗ﴾ 

The stylistic formation ... the idea and the tool 

(the stylistic model) 

Jihan Ahmed Ibrahim Al-Sigini 

Department of Arabic Language, College of Sciences and 

Arts for Girls, Mahayel Asir, King Khalid University, 

Kingdom of Saudi Arabia. 

E-mail: jibrahem@kku.edu.sa 

Abstract: 

This paper seeks to study Al-Gharbawi's poetry applying a 

stylistic study. Believing that the poetic text is an open text 

for multiple readings s, which allows to reveal l the 

aesthetic sensitivity of this talented poet who has been 

forgotten in order to introduce it to the fans and lovers of 

Arabic poetry so that they know him. 

This paper of Al-Gharbawi's poetry has proceeded with 

the level of syntactic structures to determine the imagery od 

Alodol(depart form the familiar text) between the past tense 

and the present tense, revealing Al-Gharbawi's fixed 

positions regarding his principles, ideas and visions, and 

the changing foresight of the future. 

Then we will move towards the most important rhetorical 

structures that he used in his poetry , such as Alhazf 

(deletion), Alidmar(hiding or state of being hidden) , 

Alwasl (linking)and Alfasl(separation) in a way that 

contributes to the expression of his various thoughts  and 

feelings. 

Then we proceed to study the formation of its partial 

graphic images, their various patterns, and their aesthetic 

roles, such as a description of the beauty of nature, and the 

abstract meanings that signal between truth and metaphor, 

simile, metaphor, metaphor and Motakabilat(opposites). 

Naturally, it deals with the study of the role of the overall 

images in influencing the recipients, in varying moments in 

time. Being a representation of the poetic experience at its 

core. 
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The study aims to investigate the internal sources of music 

in Al-Gharbawi's poetry, as it achieves harmony and 

compatibility that provokes its recipient to share his 

experiences. This includes all kinds of alliteration and the 

musical melody it forms, which attracts the ears, and they 

combine it with the rest of the improvements to form a 

complete rhythm of the poems in harmony with their 

themes. 

The study also identified intertextuality, whether from the 

Arab heritage, or the poems of former poets, because the 

stylistic lesson does not overlook the components of the 

text as it is a collection of previous texts. 

The study does not deal exclusively with the heritage 

component, but also deals with the modern component. 

Such as the technology of symbols, points, and there are 

modern old techniques. I mean the technique of repetition, 

and the role of all these techniques in stylistically shaping 

Al-Gharbawi's experiences. 

Keywords: eroticism, stylistics, structures, truth, 

metaphors, intertextuality, images, totality, music. 
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ػػػج ػػػؿذمػػػفذذسػػػ نـذ ػػػؿًٌذإذديذااػػػذمذالذ م ػػػفذإ  ػػػنريذذًّذاامسػػػياـذ؛ًػػػذفىذًمػػػذذ إسػػػ نمننذذاتًذ رذاا و
ػػذ ػػػس ػػيذ؛ ذنكاضػػانذ ػػػذ اس رذاا ًٌ ـاتذ،ذساا نما ػػػذمػػفذج ػػػؿذديػػػهذ ػػؿًٌذذ ػػ فٌذكمػػفذثػػػ ذاتذ رذاا و

ػػؿذمسػػؤكا انت ـذتيجػػندذهػػذاذااػػداكر، ػػنذديػػهذاااىذك ػػنفذمػػفذاااػػتـذاايًٌػػذتامو ذر ػػسًذزاـذس ضن
ٍؤ ىػػػسمسػػػتكلذكر،ذكتاػػػكـذ؛ػػػ ؛رازدذديػػػهذنتذهػػػذاذااػػػداذتاػػػٌددذاسػػػترات ج اذذسذسفاذد اػػػاٍذاا اذ ذاارو

ػػػػ سذكمػػػػدلذ اػػػػسذكاإل؛داد اػػػػا دكاتذااف ًٌذات،ذكمػػػػفذا ػػػػثذكااا ػػػػنةذكااػػػػذاذذسذاي ػػػػكفًذاا نما
سكذإخفنب ـذمفذااا نـذ؛دكرهـ،ذكم نطذ ؿذهذاذكدكاد ّ،ذكمظػنهرد،ذذتطك رهـذ   ن

ذ.سك تنئجّذ؛مكضكد اسذديم اذ
ذ اامكركثػػػسذد؛ػػػرذذااثاان  اػػػسطػػػرذا يذذ ػػػندةذمػػػفمػػػفذاإلن ي(ذ ػػػ راتذااج ػػػؿذااثاػػػ)تم اػػػفى
ـاذتجنكزهػنذذ،نذا  نػنمان نت ػااغز رةذااتػيذتر  ػنذا ػـذسسػي  ـ،ذكذذ اسااٌ  رذ سذاامدكاذ ثػ

؛ناكا ػػدذااجد ػػدذ؛فضػػؿذااتٌػػرثورذااف اػػنؿذذ؛ط؛  ػػسذاااػػنؿ،ذهـصػػ؛غسذدصػػرذكصػػ؛غ نذ؛
ذ.اتذاا صركمستجداذذسااثان نتذا ج ؛ اذدذمفذكاامتجدًٌذ
اا ر؛ػيذراثذيػهذااتوػد:ذاامان ظػسذسم ػفذتاد ػدذمرت ػزمذهػذاذااج ػؿذ ػيذت نهيذذكمفٍذ
ثرائػػػّ،ذمػػػعذمػػػزجذتجػػػنر؛ ـذ؛ناااػػػد ـ ان ػػػسذاثٌذ،ذكاااػػػرصذااتٌػػػنـذديػػػهذاإل ػػػندةذم ػػػّذكات

ذ.  منذ ددـذتجنر؛ ـذك ت ن ذذم  نا ج ؛ سذ
ػػنًدرذ ػػدوذك يذذ ذ ػػ راتذهػػذاذااج ػػؿذ؛مػػنذهػػًـٌذمػػفذسىذذ(َباا ِ يِّالَغرِْمحمااعِدبااعِالماا   ِ)ذاا ا

صػ نَّسذذخنصػسذ ػيذسيسييك؛ اسكبدراتذذ،اسمتد ٌذذكمكه؛سذ،س  ر اذّذمفذسصناسذ متي 
إاػػهذذدكم ػندرذّذسانس سػ اػؿذذ ػػّذمػفم ًٌذ يذد  ػنذت ؛ ػرناذذااتا ؛ ػرس  ػنرد،ذكسانس سػّذكذ

ذ.َب ِ يِّالَغرِْدن ّذذامنذسجكاتذممنثيستذ   اي ـذإاهذفااميتياًٌ 
مػػنذسذااتػػيذ  تسػػبذإا  ػػن،ذكر؛اذالذااغر؛ اػػذب ي ػػسمان ظػػسذااداذذمػػفذَباا ِ يِّالَغرِْذمػػفذاامػػدهشذسفٌذ

ٌدذبد ـ،ذكديهذ ؿذانؿذ ناداذ س؛يذذجنت ا دػيـذاامرمػكب فذذث ػرذمػفسذمكطفذ ب ي اذّذمفذجى
هػػؤالت:ذمامػػدذمتػػكايذمػػفذتذر ػػؽذامػػفذ؛ ػػدهـااطٌذذسضػػنتكااا يمػػنتذكا د؛ػػنت،ذااػػذ فذذمػػف
ػػػ،ذكذااٌداد ػػػسذاام ػػػ كرذاكمااٌ ػػػ رذ سػػػي ـذكذذ،دذاسػػػ فذه  ػػػؿمامػػػذ نسػػػيٌذرذااسًٌذا د ػػػبذاامف ًٌ

كا د ػػبذسامػػدذذك ػػندرذااج ػػدكؿذديػػيذمامػػكدذطػػّ،ذ، فًمٍصػػًر ٌذ فذاام ػػدذا ثػػر ٌذاسػػفذدىذ
ذ.َّ رهـكذذسناس...نتذصنابذمجيسذاارًٌذ ٌذاسفذاازاذ
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،ذَباا ِ يِّالَغرِْا ػػ رذذسػػييك؛ اسراسػػسذاا  ػػؼذدػػفذااخصػػنئصذا يذكرذاام ػػكطذ؛ ػػذدذاادًٌذااػػداذكذذذ
كس ثرهػػنذ،ذا دً؛ػػيٌذم ػػنهلذتاي ػػؿذااػػٌ ٌصذذسهػػـٌذذ؛بذاخت ػػنرذهػػذاذاامػػ  لذه ػػنذا ك ػػّذساػػدسػػكذ

ػػػنذديػػػهذاام ػػػنهلذااٌ اد اػػػ ذديػػػهذا خػػػذذكاا طػػػنتذمػػػفذاام ػػػنهلذااجمنا اػػػتذإذذ سا فتنان س،ذاػػػـك
ذ.ةاام نصرذذس اذاداا اذاام نهلذذس،ذكَّ رهنذمف اذس،ذكااٌ صًٌذ م نئ اذس،ذكااسًٌذسن  اذكاايًٌذ

نذمػػػفذخػػػيؿذد نصػػػرهذسا دً؛ٌ ػػػذكصىذصػػػاا وذ  ػػػنالذذغك ًّػػػننذايذ  ػػػنطنذذسػػػييك؛ اسكت ػػػٌدذا يذ
ذدييػػػمػػػفذاذإجراتاتػػػّذمٌتخػػػذنذذااجمنا اػػػسذنسذكسدكات ػػػاافٌ  اػػػذنكماكمنت ػػػذا سنسػػػ اس غػػػسذاايوذـك
ػػػاا وذذتيػػػؾصػػػؼذا كاا؛يَّػػػسذ مػػػفذخػػػيؿذذمػػػنتذااا ػػػـذدي  ػػػن   ػػػؼذماكًٌذ،ذكذكصصي
ذسكاالجتمند اػػػذسسػػػ اذفٍذاا اذذ؛ ػػػندا ذن،ذمراد نػػػنت ػػػنز  تكذكذذاتبػػػنئـذديػػػهذاالخت ػػػنرذذمػػػ  ل

ذ.سسذاإل؛داد اذ طراؼذاا مي اذ
د؛ػرذذت ك  نتػّذجم ػع؛ذااٌ صاذذ درسيذذذ ادم ذذ دهذجيذذسييك؛ اس يذ نذكمفذ نا سذسخرلذذذ

خػػذتذمػػفذااػػٌدرسذتذاػػذاذاتاذسسذكتر  ؛ اػػدالا اػػسذكذسذكم جم اػػصػػكت اذذمسػػتك نتذماػػددة:
ػػنذام ناجػػسذذا سػػيك؛يٌذ ذ؛ ظػػرةذذَباا ِ يِّالَغرِِْس ػػ نرم  جن ديػػهذ اػػصذ صكصػػّذتاػػـك
ذاكااػػدنذذ ك ػػّذاػػؾذاكذس،ذاي  ػػؼذدػػفذب م ػػنذااجمنا اػػذاايوغىك اػػس ػػيذتر  ؛نت ػػنذذ اسااٌ ػػ رذ
؛ اسس؛رزذب ـذاااص دةذذمٌذااٌ  رذذضاتذ يذ  ّاتذاامادث فذااذ فذاتاذ رذاا وذمفذ ذاا ىرى
ةذااػػػػكزفذكبػػػػكٌذسد ػػػػيذكاػػػػدةذذتاامػػػػكركثذاا؛ ػػػػنتذاامكسػػػػ ايٌذيػػػػسذ ػػػػيذاامتمثًٌذذاي د اػػػػساتٌذا

سذمجػػػددةذ اػػػسذ  ًٌذذاػػػؾذ خصػػػ اذذمػػػعذ ػػػؿف،ذك جمػػػعذ منجػػػٌدةذاامضػػػمػػػعذا سػػػيكب،ذ
ذ.ااتيذدنصرهنج سذإاهذاااضن نذمتاذ

راسسذديهذسر؛ سذم؛ناػث،ذب؛ي ػنذمياٌدمػسذكتم  ػده،ذسمػنذااميذ ذهذدذاادًٌ ذ   ػنذادٌذتاـك مػسيذ تاػدثتي
ػػػػنذااٌتم  ػػػػدذ خصصػػػػتّذ؛نااػػػػد ثذاامػػػػكجزذدػػػػفذ  ػػػػرتّذ دػػػفذدكا ػػػػعذاا؛اػػػػثذكب متػػػػّ،ذكسما

راسػسذا يسػييك؛ اسذكت ر ػؼذمػكجزذ؛،ذكت ك  ّ،ذكثان تّذك تنجّذا دً؛يٌذ ن سػيك؛ س،ذ ي  مػنذاادًٌ
ـذدراسػػػسذسهػػػست؛  ػػػنذ؛كذذا ػػػ ردذمػػػفذا ػػػثذمسػػػتك نتّ:ذااتار  ؛ اػػػس،ذكااتاصػػػك ر اس،ذكاإل اند اػػػس،

ذسهػػػـذاا اتػػػنئلذكت؛ػػػرزذمػػػنذا ت ػػػتذإا ػػػّذذ،اامظػػػنهرذا سػػػيك؛ٌ سذ ػػػيذ ػػػ رد ـا ـاذخنتمػػػسذتضػػػ ثػػػ
راسػػػػػسذمػػػػػفذخصػػػػػنئصذسيسػػػػػييك؛ اسذ ػػػػػيذً ػػػػػ رد، ذاامصػػػػػندرذكاامراجػػػػػعذاادًٌ ذ؛ػػػػػرهـٌ ذث؛ىػػػػػته ـا ،ذثػػػػػ

راسس ذمكضػكدنًتذتذإاهذاالختصنرذكاضطرت يذط؛  سذاادًٌ ااٌدراسػسذكاذاؾذاـذسىستاًصذ ؿا
ذذذ.ا يسيك؛ٌ سذ؛ؿذر زتذديهذمنذ نفذظنهرناذ يذ  رد

ذ
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ِّيهددمت
 ::ِحي تهِ  شأتهِاأل لىَب ِ يِّالَغرِْ -ِأ
نًدرذكاد ػذَب ِ يَِّغرِْالمحمعِدبعِالم   ِذاا ا ػنذااتاذ ىذ يذبر ػسذ ى كرةذن؛ ػسذامد  ػسذاام صي

ذكسػػطذسسػػرةذ؛سػػ طس،ذدػػنشذ   ػػنذ؛ػػ فـ،ذََِِدػػنـذذ،ذكتػػك يـُُِٗ ػػيذدػػنـذ
ػػػػ ذ ي ـ؛ػػػػناتٌذذةسػػػػرذهػػػػذدذا ذدتػػػػّ،ذكت  اذكا دمػػػػنـذدٌذسسػػػػرتّذاا ؛ػػػػرلتذسد ػػػػيذااكااػػػػدذكااجى

ديػػهذذ-كجػػؿاذذدػػزاذ– تػػنبذ ذذااار ػػسذاػػ افظذساػػدذ تنت ػػبًذذمتػػّذإاػػه،ذ اداذكااتٌثا ػػؼ
ن دبذس،ذك؛ػدنماػذسسػرتّذ؛ػنا يـخػنصذمػفذذ،ذمعذاهتمػنـسًمٍصًر ٌذااارلذدندةذسهؿذاا

ذان ظهذ،ذَب ِ يِّالَغرِْإبراهي ِ،ذ جددذسخنصاذذ فكاادٌذ ،ذنسىذايارآفذاا ػر ـ،ذ ياػرئذاا اػ  خه
ػػكذ،ذجك ػػدًذمػػفذراَّ؛ػػيذااافػػظذكااتاذذإلبػػراتذَّ ػػرهـذاتوذإجػػنزذذمػػ ا ـك  ذداذطيػػبذهػػذاذااجى

ػػػردياذذاا يػػػـ اػػػّذسثػػػرذ ؛ ػػػرذ ػػػيذتذ صػػػنرذ ػػػيذااجػػػنمعذا امػػػدمٌذ؛مد  ػػػسذط طػػػنذذاا ا
ذ ّك  ػجًٌذذ،ّيذافظىػ،ذ  ػنفذ راجػعذم ػّذكتر؛ تّذكتثا فػّذمامدذكت ي مّذت  ئسذاف دد

ذ.فٌسرذاّذمنذَّمضذدي ّذمفذ  كخّ يذ،ذكذلذاّك صاًٌذ
 دب،ذم ثرناذمفذاالطػيع،ذان ظنػنذاي ث ػرذمػفذمػرثكراتذي يـذكاكااددذما؛ًّنذا نفذكذ

 ّذديػهذ،ذك  ػجٌذجم  نػنذ ا؛ػبذكاػددذ ػيذا دبذكاا يػـذ غػدان،ذ ًّػنذك ثرذ ًّذاا ربذ  رذ
ذمفىذذافظ ؛ اسا   نرذذمنذ ستاسفي ذـذ ػيذ فػسكذبذكاا ياداآلذزرعذاباذذ،ذك؛ذااا ىرى

ذاذاؾذ،ذمامدذطفينذ ذ.كثان تّذَب ِ يِّالَغرِْذ خص س يذذدذااكاضلسثرذ ظؿا
ـاذذمػػفذدمػػردذااخنمسػػسذد ػػرةذااٌطفػػؿذ؛يػػ ذا  مػػنكذ ذ مػػنذستػػـٌذذاا ػػر ـ،ذافػػظذاااػػرآفذستػػ

ذ ثاػػػدكمػػػرثكرذااذا، ثػػػرنذاذكذ ػػػ رنذاامػػػكركثذذمػػػفذج ػػػدذا ث ػػػرنذتّذا كا ػػػس،ذكافػػػظذدراسػػػ
؛ اػسسذكااا مػذااٌ ر ؼًذ ذ،ذاا ىرى ـى كدمػؿذ،ذـَُّٗمدرسػسذاام يمػ فذدػنـذ ػيذجذتخػرٌذثػ
ػ ،ذ؛رسػكافذنمدرسن  ػنظرناذامدرسػػسذذ،ذاتٌػهذصػػنرىذب ي ػسان ظػػسذاادٌذا تاػؿذإاػهذمثػػـذذسكالن

؛ ػػػدذرايػػػسذذسا ػػػؿذإاػػػهذاام ػػػنشذاتٌػػػهار ػػػسذاارئ سػػػننذامجيػػػسذ س،ذ؛ياػػػنسذاال؛تدائ اػػػ
ذ.(ُ)طك يسذمفذاا يـذكا دبذكاا طنتذ؛ ؿذمستك نتّ

 ثق فته: -ِب
 ػػيذااتا يػػ ـذديػػهذمرايػػسذاام يمػػ فذااتػػيذتخػػرجذذ ػػيذمدرسػػت نذذالَغْرَباا ِ يِّابتصػػرذ
ـ،ذكا  اػّذاػـذ اتصػرذديػهذاظٌػّذمػفذااثٌان ػسذااتػيذ ػنفذ درسػ نذ؛ ػذدذَُّٗدنـذ
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اامدرسػػس،ذ  ػػنفذدؤك؛نػػنذديػػهذااتاثا ػػؼذااػػذااتٌيذمػػفذخػػيؿذاااػػراتةذكاالطػػيعذديػػهذ
رذااجػػػػػنهيٌ  ف،ذاا يػػػػػكـذكاآلدابذ ن ػػػػػسن،ذمػػػػػعذمتن؛ ػػػػػسذااار ػػػػػسذا دً؛ٌ ػػػػػس،ذ اػػػػػرسذ ػػػػػ 
محماا عِماا م ِكاإلسػػيم  ف،ذكمػػفذتػػ؛  ـذ ػػيذاامرااػػؿذاامختيفػػستذ تػػن؛عذإ تػػنجذ

،ذ مػػنذاٌطيػػعذديػػهذإ تػػنجذجمػػندتي:ذأحمااعِشاا   ،ذكحاا فظِإبااراهي ،ذكالباا ر عي
ذهػذاذااتٌػرثر كاف،ذكس؛كاٌذاادٌذ -كتذ صنرذس ثرذترثرناذ؛  راتذهنت فذااجمندت ف،ذكظػؿا

نذ يذ-راسس منذس رتيذ يذاادٌذ كمن ًس اسذاٌتجنهنػنذ ٌ  ًّػنذم ٌ؛ػرناذ  رد،ذ نتٌذذكاضان خذذاارو
ذدفذذاتّ،ذمعذتجنك؛ّذمعذمنذ ا طذ؛ّذمفذبضن نذمجتم ّ.

ػػسذ ػػيذذذ كتتاضػػلذا ػػنذبضػػن نذدصػػردذكا نتػػّذااذاات اػػسذ ػػيذً ػػ رد،ذ مػػنذتتجياػػهذخنصا
،ذكسَّ  ػػػػسذ بصػػػػنئددذ)ااكااػػػػسذاامج كاػػػػس،ذدػػػػكدمذ مػػػػنذدػػػػندذاار؛ا ػػػػعي،ذك امػػػػسذاااػػػػبًٌ

،ذكبصػػػػنئدذسخػػػػرل،ذك ؛ػػػػدكذ   ػػػػنذتجنك؛ػػػػّذاا ؛ ػػػػرذمػػػػعذساػػػػداثذدصػػػػردذ(ِ)؛ ػػػػع(ااراذ
ػيـتذمثػؿ:ذ)اااػرب،ذإاػهذدػنـذ ـ،ذُْٓٗكمجتم ّتذ منذ ػيذبصػنئدذاااػربذكااسا

يـ(ذُْٔٗ  ـذهذدذااارب؟!،ذإاهذدنـذ ذ.(ّ)ـ،ذ ىجرذااسا
،ذكا ٌ ػػّذاٌطيػػعذديػػهذذالَغْرَباا ِ يِّكاػػـذت ػػفذثان ػػسذ ماصػػكرةذديػػهذا دب،ذ مػػنذسسػػيفتي

اا يػػكـذا خػػرل،ذكتكٌسػػعذ ػػيذاطيدػػّذديػػهذااثٌان ػػسذااٌد   اػػس،ذ اػػرسذ تػػبذااتافنسػػ رذ
ااارآ ٌ سذاامختيفس،ذك تبذاافاػّذاإلسػيميذديػهذاخػتيؼذمذاه؛ػّ،ذك تػبذاااػد ثذ

ن سذإاهذا سنسذاا ظ ـتذسد يذ تنبذ  ر ؼ،ذ؛نإلضى ذذاام ٌظـ.اا ا؛كٌمذاا ا
ـوذ ؛ اػس،ذكاا تػبذاايوغىك اػسذااتػيذت ػت ك يذااثٌان سذا دً؛ٌ سذاطيعذديهذ تبذاا؛يَّسذاا ىرى
رؼ،ذكاام نجـذاايوغىك اس،ذ منذبرسذ يذديـذاا فس،ذكَّ رذذاؾ. ذ؛اضن نذااٌ اكذكااصا

ذك نفذا ذدذااثاان نتذااغز رةذكاامختيفسذسثرذكاضلذ يذ ػ رد،ذتجياػهذ ػيذسسػيك؛ّ،ذ
؛ اػس،ذ ػر فس،ذكا مثػنؿذاا ىرى ػ اسذاا ؛ك ػسذاا ا ك؛خنصسذااتا ىػنٌصذمػفذاااػرآفذاا ػر ـ،ذكااسو

ذااطاك يس. ذكاا و راتذااسن؛ا فذد؛رذرايسذاا ًٌ رذاا ر؛يًٌ
ذ ت جُهِالّش ريَِ فقِالتَّرتيبِالزَّم ّ :إذذذذ-ج

كرىة،ذمط؛ سذاا  ؿ،ذذ -ُ ذااكااسذاامىج يكاًس،ذاامىٍ صي  ـ.ًُْٕٗد كىافي
ػػًسذكاا اٍ ػػػًر،ذذ -ِ ؛ىندى ذاإلسػػػيم اسيذايطًٌ ػػػكرىة،ذااػػدااري ذسكراؽذااخر ػػًؼ،ذاامىٍ صي ًد ػػكىافي

 ـ.ََِّ
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ػػًسذكاا اٍ ػػًرذذ -ّ ؛ىندى ذاإلسػػيم اسيذايطًٌ ػػكرىة،ذااػػدااري ػػنًئع،ذاامىٍ صي ػػدىلذااضا ذااصا ًد ػػكىافي
 ـ.ََِّ،

جراءاته (:ِاألمم بي ِِِِ-ع  )ِجذ ره ِ ا 
ت طيؽذا يسييك؛ اسذمفذ ك  نذ ر  سذا يمسذ)ا يسييكب(ذ يذجػذرهنذاايوغػكم،ذ  ػيذذذ

ذإاػػػهذمػػػنذذ ػػػردذصػػػنابذاسػػػنفذ (.ذك  ػػػكدذااجػػػذرذاايوغػػػكمو ػػػيىبى م ػػػتااسذمػػػفذمػػػندةذ)سى
ذمػرخكذهذمػفاا ،ذكهػذدذ(ْ)سػٍطًرذاا اخ ػؿ،ذكااطار ػًؽذكاامػذهبًذذ رب،ذمفذس ا ن:ذمجػنزه

ذااكضػػعىذ ذ يمثػػؿي ػػي  اام ػن يذااتػػيذذ رهػػنذا؛ػػفذم ظػػكرذتٌتجػّذاٌتجػػنه فتذساػػدهمن:ذاسًٌ
ذ ذاا اخ ػػػؿ،ذكايطار ػػػؽذااممتػػػٌد،ذكاآلخػػػر:ذم  ػػػكم  ػػػطرذمػػػفى ػػػن؛ؽذاي يمػػػس،ذ  ػػػيذايسا ااسا

ػػػػػٌيذاي يمػػػػػنتذإاػػػػػ ذ ػػػػػيذاال تاػػػػػنؿذمػػػػػفذاام  ػػػػػهذاااسًٌ هذاام  ػػػػػهذا د؛ًػػػػػٌيذسكذ تمثاػػػػػؿي
ذ.ذ(ٓ)اا افًسيٌذ

ذدي ػػّذااف ػػرذاا اػػدٌمذاااػػد ـذد ػػدذاا ػػربًذذ ذهػػذاذاام  ػػهذهػػكذمػػنذاسػػتارا ،ذكهػػكذكا ػػؿا
ػػػنتذااغر؛ اػػػسذا ػػػذاذ رىاسى  مثٌػػػؿذاٌتجنهنػػػنذم؛ٌ ػػػرناذام  ػػػهذا سػػػيكب،ذ سػػػ؛ؽيذ ث ػػػرناذمػػػفذاادًٌ

ػذاا ربًذذاامصطيلتذاذاذ جديذ ث رناذمفذاا يمنتًذ سذ اتر؛يػكفذمػفذهػذدذاام ػن ي،ذخنصا
نتذاامت يٌذ رىاسى  ػيذذالبا  ن  ِّاسذ؛ دجنزذااارآفذاا ػر ـذ مػنذهػكذكاضػلذد ػدذ يذاادًٌ
ااذمذر؛طذ؛ػ فذا سػيكبذااارآ ػٌيذ  ّ ِجَِرِْدبعِالق هرِالجُِف(،ذكآرذ تن؛ّذ)إدجنزذااايذ

،ذكهػػػيذتتضػػػمافذ(ٔ)؛نسػػػتخداـذ)طر اػػػسذاا ػػػرب(ذاآلماااعيِ كااػػ اظـ،ذكبػػػدذدٌ؛ػػػرذد  ػػػنذ
غػػس،ذكه ػػنؾذارت؛ػػنطهذكث ػػؽهذؽذ؛نايوذم  ػػهذا سػػيكبذ ػػيذامتػػداددذاالصػػطياٌيذاامت يًٌػػ

ذكاالصػػػطياٌي،ذكذاػػػؾذدنئػػػدهذإاػػػهذاهتمنم ػػػنذ؛ػػػ فذا يسػػػييك؛ اسذ ػػػيذ؛ي ػػػد  نذاايوذ غػػػكمًٌ
؛دارسػػسذاا ػػيـذاافػػردٌم،ذكمسػػتك نتذاا ػػدكؿذااٌيغػػكٌم،ذكمػػدلذاا يبػػسذ؛نايسػػن  انت،ذ

ذم نفذااخطنب،ذ   تمديذديهذ  رةذااثو نئ سذاايوغىك اذ س،ذااتيذكه نؾذمفذ ي ٌ؛رذ؛نا اٌصً
غػػس،ذكمسػػتكلذاا ػػيـ،ذ ناماصػػكدذتياسػػـذااٌ ظػػنـذاايغػػكمذإاػػهذمسػػتك  ف:ذمسػػتكلذاايٌذ
غػػػس،ذسكذاالسػػػتخداـذا د؛ًػػػٌيذا ػػػن،ذكهػػػذاذ؛مسػػتكلذاا ػػػيـذهػػػكذاالسػػػتخداـذاا ػػػندمذايٌذ

ذاافرؽذ؛ فذاالستخداـذاا ػندمذ اامستكلذهكذمجنؿذاا؛اثذا سيك؛ٌيتذ؛ندت؛نرذ"سفا
  مفذ يذسٌفذه نؾذا ارا ننذ يذاامسػتكلذااثٌػن يذدػفذذغسذكاالستخداـذا دً؛ٌيذا نايٌذ
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ااٌ مطذاا ندم،ذكاال اراؼذه نذ   يذااخركجذديهذمنذهكذمراكؼذ ػيذاالسػت منؿذ
ذممنذ  ٌ ؿذ ذ.(ٕ)منذ سميذ؛ناخنص اسذا يسييك؛ اس"ذ- يذاا ًٌ ن س-اايوغكمًٌ

كبػػػدذبػػػؼذ ث ػػػرذمػػػفذاا يمػػػنتذاا ػػػربذاااػػػدمنتذديػػػهذ ث ػػػرذمػػػفذبضػػػن نذا يسػػػييك؛ اسذ
ظـذإاهذا سيكبذ يذ ظر اسذااٌ ظـ،ذ نا ٌذذَج   ِّدبعِالق هرِالُجرِْكمظنهرهن،ذ راملذ

د ػددذهػػكذا سػػيكب،ذكبػػدذسثػنرذ ث ػػرناذمػػفذاامسػػنئؿتذ فصػناسذاا يمػػسذكخيكهػػنذمػػفذ
ػصذ تن؛ػّذااغرا؛سذكت ػن رذاااػركؼ،ذكمسػراسذمطن؛اػسذاا ػنم  ف،ذكبػدذخصا  ػيـذايسا

ػػػكرىةذا دً؛ٌ ػػػس،ذك؛ ػػػنفذم زات ػػػنذ ػػػيذااٌ ػػػ ر،ذكا ثػػػرذ) سسػػػرارذاا؛يَّػػػس(ذاتاي ػػػؿذااصو
،ذكت ػػٌدذهػػذدذ ي ػػنذمػػفذر ػػنئزذااٌدراسػػسذ(ٖ)ا د؛ًػػيٌذذٌصذاا افسػػٌيذااػػذمذ ظ ػػرذ ػػيذااػػ ٌذ

ق(ذ  جػػدذسفذ يمػػسذ)سسػػيكب(ذتطيػػؽذْٖٔ)تذذحاا ز ِالقرطاا ج  ِّا يسػػييك؛ اس،ذسمػػنذ
 ددذديهذ"ااتا نسبذ يذااتارا فنتذاام  ك اس،ذكهكذممثؿذاصكرةذااار سذاإل اند سذد

رادذايم ن يذ ػيذ  ف ػسذتكاا  ػنذكاسػتمرارهن،ذكمػنذ ترتػبذديػهذذاػؾذمػفذاسػفذاالطٌػ
 نسب،ذكااتايطوؼذ يذاال تانؿذدفذج سذإاهذج س،ذكااصا ركرةذمفذماصدذإاهذكااتٌذ

ذ.(ٗ)ماصد"ذ
،ذالَغْرَبا ِ يِّمفذه نذ م فذسفذ جمؿذاااػد ثذدػفذااظػكاهرذا يسػييك؛ اسذ ػيذدكاك ػفذ

م طياػػػ فذمػػػفذ ػػػكفذتيػػػؾذاامظػػػنهرذت طيػػػؽذمػػػفذاايوغػػػس،ذكتمتػػػدذإاػػػهذاااػػػد ثذدػػػفذ
ذاام ػند فذذا سنا بذكااجمؿذاا؛يَّ سذكاا ااك اس. ـٌ كت ٌدذاامظنهرذا يسييك؛ اسذمػفذسهػ

نًدرذاام؛د ذا د؛ًػٌيذرك انػنذك؛ ػنتن.ذااتيذ ايؽذ   نذاا ا ع،ذكاات كوعذ   نذ  سكذاا صا
ذهذاذاام؛اثذايظكاه ذرامّذ .ذذَب ِ يِّالَغرِْرذا يسييك؛ اسذ يذدكاك فذكسخصو
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ذ
ذ
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َّ
ِّاملستوىِّالت

 التَّراكيبِال َّح يَّ : -ٔ
س،ذسػػم ٌذاس،ذكذ  يٌ ػػاسػػ ـذااجميػػٌيذبسػػم ف:ذت اسػػـذااٌترا  ػػبذاا ااك اػػسذمػػفذا ػػثذااتٌذذذذ

ػنًدرذاامكهػكبذسفذ  ٌ؛ػرذدػفذتجر؛تػّذ كمفذخيؿذترا  ؛ مػنذاامختيفػسذ سػتط عذاا ا
ذديػػػهذ كم ػػػندرد،ذك ػػػؽذااٌتكظ ػػػؼذاام نسػػػبذا مػػػن،ذ؛مػػػنذ سػػػمانفذ؛ػػػّذمػػػفذا فتػػػنحو
ر،ذ ػنًدرذسكذ ػؤخًٌ ـذاا ا سسنا بذسخرل،ذَّ رذماٌ دةذ؛ر  نؿذااجمؿذاا ااك اس،ذ اػدذ اػدًٌ

ضػػػػػ ؼ،ذك ػػػػػكجزذك ط ػػػػػب،ذك ث؛ػػػػػتذك  فػػػػػيذك اصػػػػػرذ مػػػػنذ م  ػػػػػّذسفذ اػػػػػذؼذك 
ذك ستث ي،ذم طياننذ يذدكااـذاإل؛داعذااكاس س.ذ

ذك م  انذسفذ درسذهذدذااظانهرذا يسييك؛ اسذمفذخيؿذمنذ رتي:
 التَّب علِالعَّاللّ ِبينِالُجمل:ِ-ٔ/ٔ
مؿذاا يدكؿذدًفذااجميسذااف ي ٌذذذذذذ االسمٌ س،ذسذإاهذ  ً يذ؛ناتا؛ندؿذااٌدالاٌيذ؛ فذااجي

ذسكذمفذاالسم اسذإاهذااف ي اس،ذسكذدفذااخ؛رٌ سذإاهذاال  نئٌ ًسذكاا  س...إاخ.
ػػدكثذكااتاجػػدودذ ناجميػسذاالسػػم اسذداااػػسهذ ذااجميػسذااف يٌ ػػسذدااػػسهذديػهذاااي ك ػيذاػػ فذسفا
ـاتذب ػػػؿ:ذ ذدي ػػػّذ؛ناتاضػػػموفتذكمػػػفذثػػػ ديػػػهذث؛ػػػكتذاااػػػدثذ؛نامطن؛اػػػس،ذكااف ي ػػػسذتػػػدؿه

سٌفذبػػٌكةذااتا ؛ ػػرذمت يًٌاػػسذ؛ناٌسػػ نؽذذ،ذَّ ػػر(َُ)سذسبػػكلذم ػػّذ؛ناف ي اػػسالسػػم اذااتا ؛ ػػرذ؛ن
ؿذااٌتاي ػؿذا سػيك؛ٌيذ؛نا؛اػثذدػفذ   ػغاامػكبفٌي،ذك ػذاذ؛يَّتػّتذاػذاذ ػيذاايوغػكٌمذكذ

ذااذمذ ت نكؿذ؛ّذاامستكلذااٌتر  ؛ٌيذااٌ اكٌم:ذذذا  ضؿ،ذ؛ؿذا  سب،ذكهكذمدخي نذ
ِالمض رع:منِالف لِالم ض ِإلىِِ-ٔ/ٔ/ٔ
ذدفذااف ػؿذاامنضػيذإاػهذاامضػنرعتذذالَغْرَب ِ يِّدكاك فذذ يذ يمىسذااانرئذذذ ددكالن

  جددذ رت زذ يذااٌس نؽذااٌتر  ؛يذديهذا   نؿذاامضنردس،ذااتيذ ػغيتذمسػناسذ
كاسػػػػ س.ذكبػػػػدذسضػػػػفهذهػػػػذاذااتٌػػػػرا ـذال  ػػػػنؿذاامضػػػػنردسذديػػػػهذاااصػػػػ دةذااٌتجػػػػددذ
كااار سذكاالستمرار،ذ"ممػنذ ج ػؿذااٌتجر؛ػسذااٌ ػ ر اسذتجر؛ػسذا اػسذكمتجػٌددة،ذتسػتمدوذ

 نئ نػنذدػفذااجمػؿذاالسػم اسذذذ،(ُُ)بنت نذاإل؛داد اسذمػفذاست ػرا  نذ اػكذاامسػتا؛ؿ"طن
؛ػػ فذاامنضػػيذكاامضػػنرعذك  ػػدؿذذالَغْرَباا ِ يِّااتػػيذتػػكايذ؛ػػنا ا فذكااثا؛ػػنت.ذك ؛ػػندؿذ
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نذمفذاامنضيذإاهذاامضنرعتذا ست ػرؼذاامسػتا؛ؿ،ذ مفذهذاذإاهذذاؾ،ذكخصكصن
يـ(:ك فتلذصفاسذمفذا مؿ،ذ منذ يذا ؛ نتذاآل ذت سذمفذبص دةذ) جرذااسا
ػػػػػػػػػػػػػػػػيـ ذااسا ػػػػػػػػػػػػػػػػكاذاي اٍصػػػػػػػػػػػػػػػػرذسىجػػػػػػػػػػػػػػػػرىاسى ذذذذابردي

ذااظاػػػػػػػػػػػػػػػيـىذذأزَاحَِبىػػػػػػػػػػػػػػػدذ ػػػػػػػػػػػػػػػن؛يكسى ذ ى ذذذذاافىٍجػػػػػػػػػػػػػػػري
ذ ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذذرَاَداااااااااااااااااا َِ ىيى ى ذذذذااػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىرىلذرَاعَِمى
ذ ـٍ ذاا ى؛ ػػػػػػػػػػػػػدًذذَتفزََّدااااااااااااات ػػػػػػػػػػػػػ يىػػػػػػػػػػػػػهذظيٍيػػػػػػػػػػػػػـً ذذذذدى

ذذذذًإاىػػػػػػػػػػػػػػػػػهذا ي يػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽذاا؛ىً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػدًذَ َتَطمََّ اااااااااااااااااْتِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد ىعًذذَماااااااااااااااااااااااااااااااااكتَِ ذدىًكمذاامى ذذذذاآلفى
ذ ذاافىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ذذذذ؛ىنًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمننذتَااااااااااااااااااراَء ذىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى

ػػػػػػػػػػػػػػػػسهذ ذذذذاا ىناىمػػػػػػػػػػػػػػػػنذتُهاااااااااااااااازِ ذَطاااااااااااااااا َرت ىراى
ػػػػػػػػػػػػنًربًذذَداااااااااااا عَِ ػػػػػػػػػػػػكًؽذاامياى ذذذذالىكطىػػػػػػػػػػػنًفذ؛نا ا

ذكَّناػػػػػػػػػػػػػػػػػبذاماااااااااااااااااَتراحَِكىذ ٍغييػػػػػػػػػػػػػػػػػكبه ذذذذاآلفذمى
ذذذذس؛ىػػػػػػػػػػػػندذيمااااااااااااترجىَّى ػػػػػػػػػػػػرذطفػػػػػػػػػػػػؿذ ػػػػػػػػػػػػنفذ

ذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفى ذ ى اااااااااااااااااااااااااىكىسىبو ذذذذًاكىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًددًذذُيَرجَّ
ذ

كاذ ىػػػػكؽىذذذ ػػػػري ػػػػنفذكا  ي ذا ىمى ذااػػػػكىرىلذًظػػػػؿا
ػػػػػػػكًفذكىذذاْمتاااااااعَِّ؛ى ػػػػػػػدىمنذذذ يىػػػػػػػهذاا ى ذرَاندى
ػػػػػػػػػػـذذذ اى ى ػػػػػػػػػػنذذآَذا َِكى ػػػػػػػػػػ يكب!ذآَذ مى ذاا و
ػػػػػػػػػػػػػنف!ذَتَصااااااااااااا َيَحتكذذ ذكىجى ذًاظىػػػػػػػػػػػػػيـو
ػػػػػػػػػػػػنف!ذذ ذكديخى ذ ىػػػػػػػػػػػػً ذىاذا ي ػػػػػػػػػػػػؽيذاً  ػػػػػػػػػػػػبه
ذااٌضػػػرىاـذَخَبااا كىذذذ ٍ ػػػ؛يكبي ػػػكًفذمى ذً ػػػيذاا ى
كدذَيْمَماااااااا ُِذذ ذااػػػػػػػػدامعىذً؛رىٍجفىػػػػػػػػنًفذااػػػػػػػػكيري
ذذذ فاػػػػػنؽيذاا؛ي يػػػػػكد ى ػػػػػكى ذًضػػػػػن يذااً؛ٍ ػػػػػرذخى
ذذاماااااااَتيَقنَِ؛ىٍ ػػػػػػػدىمىنذذذ ذَيُ ااااااا عًمػػػػػػػٍفذسالا
ػػػػػًد دذذ ذ؛ى ػػػػػدىذطيػػػػػكًؿذااكى ػػػػػًؿذكاا ىػػػػػرًسذاا ا
ذاا نئًػػػػػػػػػػػػًد فذيمقاااااااااااا  ُِديٌػػػػػػػػػػػػّذذذ ذ؛ػػػػػػػػػػػػ فى
ػػػػػػػػػػً  فذُت ِماااااااااايهِِسىٍك؛ىػػػػػػػػػػسنذذذ ذااسًٌ آالـى

ذ(ُِ)
ذ

ذدػًفذااف ػًؿذاامنضػيذإاػهذاامضػنرع،ذذ يـذاا ػدكؿي نًدرذدفذااسا ذاا ا   نسبذاد ثى
،ذكاا اذ ناادثذدظ ـه،ذكااخطرذماػدؽه،ذكا ػفذااتاذ ،ذ جػنتًتذغ وػرذمرتاػبه صػرذبر ػبه

،ذ ،ذراعى،ذآذىل،ذسػػ ىتى ،ذامتػػدا،ذرافى ا   ػػنؿذمى دكاػػسنذمػػفذًصػػ  ذاامنضػػيذ ػػي:ذ)سزاحى
ٍت،ذتطىذ ػػن اى (ذإاػػهذصػػ  ذخ؛ىػػن،ذتفزادػػٍت،ذتصى ،ذاسػػترىاحى يا ػػٍت،ذتػػرىاتىل،ذدػػندى،ذاسػػت اىفى

...إاخذ(. ًّ ،ذ  كدي،ذ ىسترًجي،ذ ىياندي،ذ رجه،ذتي س  ذاامضنرعذ يذ:)ذ مسل،ذت زو
ذااتاغ  ػػػرذذ ذمػػػفذاا ػػدكًؿ،ذ ناميضػػػنرعذبػػػر في ت ػػت لذاااصػػػ دةذ ػػػيذَّنا؛ ػػنذهػػػذاذااػػػ ا لى

ػػس،ذ اػػدذسصػػ؛ اتذ؛ ػػدذسػػ كاتذبي يػػسذمػػفذكااتااػػكوؿ،ذكاا يد ػػسذرايػػسذتغ  ػػرذك؛ ػػنتذسما
ذدمرذاازامفذس دةىذا مـ.ذ
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هػػذاذاا ػػدكؿذاامتػػراكحذ؛ػػ فذصػػ  ذاامنضػػيذكااميضػػنردسذ جػػكؿذ ػػيذار ػػسذااػػٌزمفذ
ػػػػنًدر،ذكالذ سػػػػ فّذ   ػػػػنذسػػػػكلذذاؾذا ػػػػؤدٌذ مذهػػػػذدذاام ػػػػن يذااتػػػػيذ سػػػػ هذإا  ػػػػنذاا ا

ذاا دكؿ.
ٍرخسذ دائي(ذ ؛ندؿذ؛ فذا   نؿذاا ذسخرلذمفذبص دةذ)صى منضػ سذك جددذ يذس؛ نتو

ذكاامضنردس،ذ فيذذاؾذرَّ؛سذ د دةذ يذسفذ  كفذاامستا؛ؿذس ضؿ:
ك؛ىتػػػػػيذَعدْت ااااا دىد  ًػػػػػيذ ىػػػػػ  ًٌيذبػػػػػٍدذ ذذذذديري
كبيذ نذَيْطُمبُِدًميذ يذديري ػنًرخن ذصى ذذذذااثٌررى

ًكدػػػػػػػدناذَضاااااااَرْبتُِ ػػػػػػػكًتذمى ػػػػػػػنديذايمى ذذذذسى ىػػػػػػػنذسيما
ذ

ذكثىػػػػػػػٍكرةًذذذ ػػػػػػػنئيذمػػػػػػػٍفذاى  ًػػػػػػػبو ذكمػػػػػػػنذً ػػػػػػػيذًدمى
ياتًػػػػػػػيذُأْطِفااااااا ِْثيػػػػػػػررمذكذأَ ااااااالِْدىد  ػػػػػػػيذذذ ذَّي
ػػػػػػػػػػػٍ  نتىذذذ ػػػػػػػػػػػدناذسٍكذً؛غىػػػػػػػػػػػزاةًذذأْلقااااااااااا  ًُِ؛سى ذ(ُّ)َّى

ذ

ذااػػػداا عذا ػػػذاذاا ػػػدكؿذ  ٌتضػػػلذا ػػػنذمػػػفذخػػػيؿذهػػػذاذااتا؛ػػػندؿذ؛ػػػ فذهػػػذدذا   ػػػنؿذسفا
اامتكاصػػؿذ؛ػػ فذصػػ غتيذاامنضػػيذكاامضػػنرعذإٌ مػػنذهػػكذاناػػسهذخنصػػسذمػػفذاافػػرؿذ

ػػنًدرذ فسػػّ،ذكارتا؛ ػػن،ذكدمػػؿذمػػفذسجي  ػػنتذ  ٌيمػػنذضػػنبتذاااسػػفذااتػػيذدن ػػ نذاا ا
دي ػػػّذااػػػدو  نذ؛مػػػنذرا؛ػػػت،ذكضػػػ فتذسمتػػػّذكتخنذاػػػتذتػػػراتلذسمنمػػػّذاا اصػػػرذبر ؛نػػػنذ
،ذكهػػػيذاناػػػػسذمػػػفذااتٌ ػػػػنبضذ؛ػػػ فذكاب ػػػػ فذساػػػدهمنذ  ػػػػ شذ ػػػػيذ كمتكب نػػػنذكمػػػػرمكالن

زاـذاسػػػػػتخداـذاامنضػػػػػيذكآخػػػػػرذ ست ػػػػػرؼذاامسػػػػػتا؛ؿتذ يػػػػػذاذ ػػػػػنفذمػػػػػفذاااػػػػػتـذاايًٌػػػػػ
ػػػ بذإاػػػهذااٌصػػػ غت فذايمانر ػػػسذكاامكاز ػػػسذكااٌتاػػػكؿذ؛    مػػػنذالجت ػػػنزذاامنضػػػيذااصا
رائعذكا د نف. ذاامستا؛ؿذاامكدكدذ يذاا ا

 ػػفذ   ػنذديػػهذااف ػػؿذكهػكذمػػنذ جػدذ ظػػنئردذ ػػيذبصػ دتّذ)صػػكتذ ػ ب(،ذااتػػيذ تٌذ
ذذاامنضي،ذثـذ  دؿذد ّذإاهذص  ذاامضنرعذا  طيذهذدذااٌران؛سذكاامراكاس:

ذذا َتصااااااااْرَ  كىذ ػػػػػػػػنرَ اااااااا َع اِ ىػػػػػػػػٍكـى ذذذذ؛ناًاصى
ذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػكرىةيذاآلفى ذذذذتَاااااااااااااااااَنالَِهػػػػػػػػػػػػػػػػػذًدذاامٍ صي

ذذذذ ىٍسػػػػػػػػػػػمىسهذ ىػػػػػػػػػػػٍكؽىذاامد  ػػػػػػػػػػػسذَتَهااااااااااا َعتِ 
ػػػػًغٍ رذأتَااااْتَِتْمااااَ ىك ذذذذبيػػػػرىلذاا؛ىٍاػػػػًرذااصا

ذ

ذاالٍ ً سػػػػػػػػػػػػػنرذِلُياااااااااااااِذيُق اِذ ذذيؿا ػػػػػػػػػػػػػٍ بى ذاا ى
ذتً  نػػػػػػػػػػػػػػػػنذكدىالىالىذذَتْختَااااااااااااااا لُِذأْ َبَماااااااااااااااتِِْذ
ذ)ًم  ىػػػػػػػػّ(َتْر ُااااااااُبِذذ ذًمػػػػػػػػٍفذسى اػػػػػػػػنـً ذااتاػػػػػػػػنر خى
ذًمػػػػػٍفذسذذ ػػػػػندىتذكٍهػػػػػيى ذ(ُْ)َتِطيااااارٍ راًا ػػػػػنذ ى

ذ

رذ ػػػيذاا؛ ػػػتذ  ؛ػػػدسذهػػػذاذااماطػػػعذ ػػػيذثيثػػػسذس؛ ػػػنتذم ػػػّذ؛نامنضػػػيذم؛ن ػػػرةن،ذك تػػػرخا
ذاامضػػنرعتذ؛مػػنذ ثػػرمذااػػ اٌصذك م اػػّذااثاػػن يذا اطػػعذرتن؛ػػسذااتٌػػ ذ تاجػػّذ اػػكى ـا كااي،ذثػػ
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ػػنًدرذ ػػيذاػػنالتذ ذتتسػػنكؽذمػػعذار ػػسذاا ا ااا كٌ ػػسذكااار ػػسذك ج ػػؿذار ػػسذااػػ اٌصً
ػػ نداتذاامت كدػػسذ؛ ػػذاذاا اصػػرتذاػػذاذ  ثػػرذمػػفذ دةذمػػفذاافراػػسذكاا؛ جػػسذكااسا متجػػدًٌ
ػػػ كرٌ س،ذكتجر؛تػػػّذ اا ػػػدكؿذدػػػفذاامنضػػػيذإاػػػهذاامضػػػنرعتذمتجنك؛نػػػنذمػػػعذاناتػػػّذاا و

ذ ر اسذااتيذ  نس؛ نذهذدذااتا ك  نتذااداالا اس.ذاا ًٌذ
ذمفذاا دكؿذمفذاامنضيذإاهذااانضرذ ػيذبصػ دةوذسيخػرلذ ؛ ي ػكافذ)سَّ  ػسذك ي ثًٌؼي

ااجػػدكؿ(،ذ  جػػددذ ػػراكحذك  ػػدؿذمػػفذاامنضػػيذإاػػهذاامضػػنرعذ ػػيذم ظػػـذاااصػػ دةذ
ذه ذا:
ذ ًّذذَشاااااااا َم ًاػػػػػػػػ فى ذ ػػػػػػػػيذمٍكً ؛ًػػػػػػػػ ٍسػػػػػػػػفي ذذذذاااي

ذ ـى ذذذذ؟ذااػػػػػػػػػػػػدٍذأْبَطااااااااااااأتَِ ػػػػػػػػػػػػنذا؛ ؛ػػػػػػػػػػػػيذًاػػػػػػػػػػػػ
م  نػػػػػػػػػػػػػػػػػنذكذَ َرعَِ ذذذذلاْرتااااااااااااااااا ااًغ ػػػػػػػػػػػػػػػػػديذجى

ذكأْ َبااااااااااااَلِ ٍسػػػػػػػػػػػػفي ذذذذطىٍي ػػػػػػػػػػػػسهذذَهمَّااااااااااااتِْاااي
ذ

ذ؛ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاديذذرَاحَِذذ ذلَُِيْهاااااااااااااااااااااااااعِِ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
كلذَكااااااااااااا عَِذذ ذَيْشاااااااااااااَت لُِِبٍي؛ػػػػػػػػػػػػػيذ؛ػػػػػػػػػػػػػناجى
ذَّ ػػػػػػػػػػػػرذظىػػػػػػػػػػػػنـوذذذ ذبىٍيػػػػػػػػػػػػبو ذَيْمااااااااااااألُِذ يػػػػػػػػػػػػؿو
ـيذم  ػػػػػػػػػنذذ ػػػػػػػػػاهذاا؛ٌسػػػػػػػػػن ذ(ُٓ)َيْخَجااااااااالُِِااضو

ذ

،ذذذذ ػػػػنمىن،ذراحى ذااتا؛ػػػندؿذااػػػػدالاٌيذ؛ػػػ فذا   ػػػػنؿذاامنضػػػ سذ ػػػػيذا   ػػػنؿ:ذ) ى اسػػػتمرا
ػػػندى،ذس؛طىػػػرٍت، ،ذذ ى ػػػنردسذ ػػػيذ)ذ ى ػػػدؿي ،ذهياػػػٍتذ(،ذكصػػػ غسذاامضى كرىدى،ذارتػػػكىل،ذسىب؛ػػػؿى

(،ذكهكذمنذ  نسبذمانكاسذااتا ؛ ػرذدػفذاناػسذااتافػنؤؿذااتػيذ ؿي ،ذ ىٍخجى ،ذ ىسرؿي   ت ؿي
ذ ػػػنًدرذكسػػػطذااطا؛  ػػػسذااجم يػػػسذ؛مػػػنذتتاسػػػـذ؛ػػػّذمػػػفذار ػػػنتذكمكجػػػنتو     ػػػ نذاا ا

ذاناسذإاهذاناسو.كسصكاتذكم نظرذتتغ ارذكتت  اؿذكتتاكاؿذمفذ
ػنًئع(ذدػفذاناػسذااغير؛ػسذااتػيذ    ػ ن،ذمسػتخدمننذك يذ ػدىلذااضا ذ ػيذبصػ دةذ)ااصا  ٌ؛ري

ذذاا يدكؿذدفذاامنضيذإاهذاامضنرع،ذكذاؾذا؛ نفذاناسذاا رسذااتيذ     ن:
ذاٍ را ىػػػػػػػػػنذَخمَّْياااااااااتَِ ذاا ىػػػػػػػػػٌـً ذً ٍضػػػػػػػػػكى ذذذذإٍافىػػػػػػػػػؾى
ذمػػػػػػػػػنذذَفبااااااااا تَِ ػػػػػػػػػ ندو ذسي ذذذذُيف ِر ُاااااااااهُِإٍاػػػػػػػػػؼى
ذاافيػػػػػػؤاًدذهىػػػػػػكلنذذعَُِتْمااااااجَِذَ ِطااااااْرتَِ ذذذذر اػػػػػػنفى
ذذَشااا َهتِْ ػػػٍكتي ذاامى ـى ذذذذُيْ ِقاااُذ  اى ػػػنتي،ذ ىػػػً ٍ 

ذ

ذ؛ى ػػػػػدىذااكٍصػػػػػًؿذهيٍجرا ػػػػػنذَ ُرْحاااااَتُِتْصااااامِيهِِذذ
ٍسػػػػػػ ن ىنذُتْغِمااااااُضِذ ِبااااااتَِّذذ ذكى ّيذااطاػػػػػػٍرؼى ذدٍ ػػػػػػ
ػػكلذ ػػيذاا؛ ػػًدذظىٍم  ػػنذأْشااُك  ػػيذاػػً ًفذذذ ذااجى
ذ(ُٔ)الٍا ػػػػػػػػنًتذسٍا ن ىػػػػػػػػنذُيْحَمااااااااعُِِكاامػػػػػػػػٍكتيذذذ

ذ

ذا نذمفذخيؿذهذاذااتا؛ندؿذ؛ فذا   نؿذاامنض سذكاامضنردسذسٌفذاناسنذمفذ  تاضلي
نًدر،ذ؛ دمنذضنبتذ؛ّذااٌد  ن،ذك ادذسدٌزذدز زذ اا رسذكااازفذتس طرذديهذاا ا
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اد ّ،ذك ادذزم يّذ يذااغر؛سذا فذااتفناّذ؛ناٌ اؿ،ذ صنرذ  ن يذاا ذابذك تمٌ هذ
ذاامكتذكالذ ست  رذط مننذاكجكدًد.

ذمنِالف لِالمض رعِإلىِالم ض :ذ-ِ/ُ
 ف دذاستخداـذااف ؿذاامنضيذااثٌ؛نتذكااٌتك  دتذاذاذ ياظذَّي؛سذااف ؿذاامنضيذ
ذاام  هتذ  يذدكاك فذ ندر نذكبصنئددتذ  كذ يذم ظـذم ن  ّذ  طيؽذمفذهذا

ك  د.ذك يذت؛د يّذمفذاامضنرعذإاهذاامنضيذمنذ ؤ دذسد يذمكابؼذااثٌ؛نتذكااتاذ
ذ ذس ؛ر ذ؛  ؿ ذدنـ ذ)إاه ذبص دة ذ في ذااتاصكور، ذهذا ذهذاذُْٔٗديه ذ رل ـ(

ذاا دكؿذااكاضلذايغىٍر؛ىنًكٌم،ذ اكؿ:
(ذديػػػػػهذمػػػػػنذذتُ ااااا حُِ ذذذذأَصااااا بَه ) ىيسػػػػػًط في
ذ)ااتوػرًؾ(ذذأَر  (ذ ىٍاكى دناذ ِم ُيا)اادوبا ذذذذمي ىػدًٌ

ذ ـٍ (ذاىػػػػػ ذ)ااػػػػػدوبو ااااارَِذَيْشاااااَبعِْهيػػػػػكى ّيذذَفَكشَّ ذذذذ ىن؛يػػػػػ
ػػدناذسفٍذذ َأخَشااى راهىػػنذَيْصااَطِم َِّى ػػٍرؽيذاى ذذذذاا ا
ػػػػػنذ مى ـهذذَجاااااا َِّكى ذدى ذذذذ ىػػػػػكؽىذا ىٍرًضذدىٍمػػػػػػعهذكالى

ذ ٍغييػػػػػػػكبه نًاػػػػػػػبهذذَياااااااِ نِ ك ػػػػػػػيذا ىٍرًضذمى ذذذذكىَّى
ذ

سهذذذ ػػػػػػػػػرخى ػػػػػػػػػنذع َّ اى ىػػػػػػػػػنذصى ذ؛رصػػػػػػػػػدىاًئ نذاافىضى
ػػػػػػػػػنذَ أَْلَماااااااا ُِذذ ٍاً؛ضى ػػػػػػػػ ًؼذمى ذً ػػػػػػػػيذ يٍم ىػػػػػػػػنديذايسا
ذضاااااااااااااااا ر َِّيُِاجنراتػػػػػػػػػػػػػػػػّ،ذكااخػػػػػػػػػػػػػػػػكؼذسالذذذ
ػػػػػنذبىػػػػػٍدذذذ مى ذذَجَماااااىكى ػػػػػنمننذكالى سى ذَ َضااااا    ىػػػػػنذاي
ذذذ ُماااااااااااااا اكىالى ػػػػػػػػػػػػػػنذَرمَّ ذااً؛ ىػػػػػػػػػػػػػػنتىذاامياىكاضى ذذىاؾى
ػنذذُيَقمٍّّ ُِذذ ذمى بذكا ىٍمػري ذ(ُٕ)َ َضاى ػيذا ىٍسػيى

ذ

، نًدرذدفذااف ؿذاامضنرعذإاهذاامنضيتذ منذ ػرلذ ػيذا   ػنؿ:ذ)ت ػكحي ذ  دؿذاا ا
ـي(ذإاػهذا   ػنؿذذ يكًمي،ذسرىل، ػه،ذ ىٍصػطيه،ذ ػئٌف،ذ اٌسػ ن،ذسخ ى ،ذ  ؛عي،ذ رٌكضى ساملي

ػػ: (اامنضػػ سذ ػػي يػػه،ذ ضى ػػه...(،ذكا ػػٌؿذهد ىػػّذمػػفذذاػػؾذجى ػػكا،ذبضى ،ذرمامي ػػؼا ن،ذجى
اا ػػػدكؿذهػػػكذااتر  ػػػدذديػػػهذضػػػركرةذاااػػػذرذمػػػفذذاؾذاا ػػػدك،ذااػػػذمذ اػػػنكؿذمػػػرارناذ

مات نذمفذ؛ دذبكة،ذك م ت نذ ض ؼذس؛ط ئسذاامتفنكتسذااانتيسذسفذٌبذ يذبفزاتّذاا نادٌذ
ذمفذ؛ دذا نةو.ذ

ذاا يديكًؿ،ذ ادذجنتتذس  ناّذ ذ) يذاامي تىرىًؾ(ذمفذهذا ًّ نًدرذ يذبص دت ذاا ا ك ٍ ثىرى
ذاامضنردسذااتيذاستخدم نذه ذا:

ذ ػػػػػػػػػػيذك؛ىٍي؛ىػػػػػػػػػػنايذأْفااااااااااَزعُِإا ػػػػػػػػػػؾى ذذذذمػػػػػػػػػػٍفذهمًٌ
ػػػػػػػػٍفذ ّيذًسػػػػػػػػرًٌمذُأِماااااااارِ  ػػػػػػػنذمى ذذذذَفَيْكُتَمااااااااهُِِاػػػػػػػ
ػػػٍفذ تًػػػيذُأ  ِجياااهِِكمى ػػػٍفًكمذك ػػػيذدىدى ذذذذ ػػػيذصى

ػػػػػنايذذ ذ ػػػػػيذًايًٌػػػػػيذكًتٍراى دًٌ ذااػػػػػكي ػػػػػنً يى ذ ػػػػػنذصى
ػػػػ ىذذذ ذ ى ًّ ػػػػٍفذإاٍ ػػػػ ػػػػ ىهذاػػػػنايكمى ذنتيذمػػػػفذضى
ػػػػػػػٍفذذذ ياااااااهِِكمى ػػػػػػػنايذُأَرجِّ ٍز ػػػػػػػيذكسٍكجى ذً ػػػػػػػيذاي
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ذ ذاا ىػػػػػػػػػٍذبى ذذذذَتْتمُااااااااا  ُِ َأْماااااااااَمُ هُِكً ػػػػػػػػػٍ رىؾى
اااااااىِدٍ ػػػػػػػدهذ اىػػػػػػػـذَتَقضَّ ًّذذأْشاااااااُ رِِْكى ذذذذً؛مٍاًدًمػػػػػػػ

ّيذذَمَضاااااااىَِ َخمَّااااااا َِ ػػػػػػػ ذذذذً ػػػػػػػيذبىٍي؛ػػػػػػػيذاىكىاًدجى
مػػػػػػن يذذَطَغااااااى ذزى يػػػػػػي اْ َطاااااا  ِديػػػػػػيا ذِذذسمى

ذ

ذإلٍمػػػػيؿًذذيااااعد ِ ػػػػيذاااىٍيػػػػًبذالذَيْ َماااا بُِذذ
ػػػػػػػػػػنؿًذذذ ػػػػػػػػػػسهذ ػػػػػػػػػػيذبىٍيػػػػػػػػػػًبذإٍماى ٍمضى ّيذكى ذ ىرى اػػػػػػػػػػ
ػػػػػنتىذً ػػػػػيذذىاذااػػػػػداهًرذ؛ًػػػػػنآلؿًذذذ ّىذاامى ػػػػػنذسٍ ػػػػػ؛ى ذمى
ذًجػػػػػػػػدوذبىتاػػػػػػػػنؿًذذَ َحطَّاااااااا َِذذ ـ  ذهىػػػػػػػػ اااىٍيػػػػػػػػبى

ذ(ُٖ)
ذ

...(ذثػػـذ ،ذ ىػدديك،ذس ػػ ري ػػنبي ،ذ  ػتـ،ذس ػػنجي،ذسرٌجػػي،ذتٍتييػك،ذسٍسػػمىعي،ذ ٍ سى )سىٍ ػزىعي،ذسيسػػرو
،ذطىغىػػػػه،ذا طىػػػػكل،ذ ياػػػػؼى ػػػػه،ذخى ػػػػه،ذمىضى   ػػػػدؿذإاػػػػهذصػػػػ  ذاامنضػػػػيذه ػػػػذا:)ذتاضا
...(تذ تاكاتذا   نؿذاامضنردسذااداااسيذديهذااتاغ ورذكاادا مكمػسذ  ػدؿذد  ػنذ ـى اطا

ذاا يبػػػسذااكط ػػػدةذإاػػػهذاامنضػػػيذااػػػٌداٌؿذد ذديػػػهذسفا يػػػهذااثا؛ػػػنتتذك ػػػيذذاػػػؾذدا ػػػؿه
ذ؛نافيربىػػػًسذ ذ؛ ػػػدذذاػػػؾى ػػػكجي ػػػتذتمي ػػػنًدرذكصػػػد اسذبػػػدذسمسى كاا ن ئػػػسذااتػػػيذ ن ػػػتذ؛ػػػ فذاا ا

فنًتذكاا؛ي ًدذكهذاذانؿذاازامىًف.ذ ذكااجى
ك ي ثٌػػػؼذمػػػػفذاا ػػػػدكؿذمػػػػفذاامضػػػػنرعذإاػػػهذاامنضػػػػيذ ػػػػيذبصػػػػ دتّذااتػػػػيذد ك  ػػػػنذ

نذ ػيذبػ ـذهػذاذاا ػدكؿذ ػيذ ػؿذس؛ ػنتذ؛ػػ:)بسمننذ؛ااؾذ نذكطف(،ذ   جدذسثػرناذكاضػان
ػػػػنذاغػػػػدذمػػػػ؛ لذ  نسػػػػ؛ّذهػػػػذدذاااصػػػػ دةتذإذذ يمػػػػلذتػػػػرموينذ ذامسػػػػتا؛ؿذم ػػػػرؽ،ذكطمكان
ذاامراكاسذ؛ فذااف ي ف:



وذًجا(
ُ
يُّ َنم

ِ
َباو

ْ
كرة واألداة )الَغر

ِ

...الػ سُلويبُّ
ُ
  التَّشكيل األ
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ذاىػػػػػػػػػػػػػفٍذ ذااغيػػػػػػػػػػػػػزىاةذتُاااااااااااااع ََّسِِالى ـي ضػػػػػػػػػػػػػراتىذسىبػػػػػػػػػػػػػدا ذااخى ذذذذسىٍرضػػػػػػػػػػػػػيى
ذاىػػػػػػػػػػػػػػفٍذ ةذَتِ يااااااااااااااثَِِالى ذاافىػػػػػػػػػػػػػػيى ذذذذ؛ج اتػػػػػػػػػػػػػػيذااف اػػػػػػػػػػػػػػنًتذذيٍؤ؛ػػػػػػػػػػػػػػنفي
ذاىػػػػػػػػػػػػفٍذ ذذذذ ػػػػػػػػػػػػيذتيػػػػػػػػػػػػراًثذس؛ػػػػػػػػػػػػيذ دػػػػػػػػػػػػدىاًتذااا ىػػػػػػػػػػػػنةذأَماااااااااااامِّ َِِالى

ذذذذإا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفذ؛ى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدذَ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِعم ا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  دذ َتجمَّ اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا ذذذذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذ؛يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرذسى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نَيع ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اِِ ٍ مى ذذذذسٍرضى
ذذذذاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتاياى نذُيَضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايِّ  اك

ي  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذ ىناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي؛نبًذذَ َفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُع ا ذذذذدى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتذَيْهااااااااااااااااااااااااااااااِ ي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذذَ َهااااااااااااااااااااااااااااااَ ْ ا ذذذذاااضى

ذاىػػػػػػػػػػػػػػٍفذ ذااػػػػػػػػػػػػػػزامًفذت اااااااااااااا َعِالى ػػػػػػػػػػػػػػر  ًسذايػػػػػػػػػػػػػػكرىاتداػػػػػػػػػػػػػػنًربي ِِِِااسا
ذسٍفذاا ػػػػذذْع  ااادقااااَِػٍدذ ىيىاػػػػػ ػػػا ىػػذ َ ْحياػػػػػىٍزـى مى ِ(ُٗ)ػػنتػػنةىذاا يػػػػػػػػرى

ِ

ـي،ذ ،ذسيسػػٌي ،ذت  ػػثي ذ؛ػػ فذا   ػػنؿذاامضػػنردسذ ػػي:)ذتىػػٍد سي  جػػدذهػػذاذاات؛ػػندؿذااػػداالايا
ػػكا،ذت ػػكدي،ذ ا ىػن(ذمان؛ػػؿذا   ػػنؿذاامنضػ سذ  ػػيذ:)ذبػػدميكا،ذتىجما يػػكا،ذ ضػ  يكا،ذ دكسي

ك ػػػديكا،ذهىػػػككا،ذداىػػػد ن(تذك رٌ  ػػػنذمانكاػػػسذمسػػػتمراةذايٌت ؛ ػػػرذدػػػفذاناػػػسذاافػػػرؿذااتػػػيذ
ػػنًدرذا صػػرذسٌمتًػػّ،ذكدكدت ػػنذام ن ت ػػنذاامرمكاػػسذ؛ػػ فذا مػػـذ مػػنذ ن ػػتذ     ػػ نذاا ا
ك جػػػػػػبذسفذت ػػػػػػكفذكهػػػػػػكذمػػػػػػنذ ؤ ػػػػػػددذاا ػػػػػػدكؿذكاامراكاػػػػػػسذدػػػػػػفذاامنضػػػػػػيذإاػػػػػػهذ

ذاامضنرع/اامستا؛ؿ.
ذهػػػذاذااتا؛ػػػندؿذ؛ػػػ فذا   ػػػنؿذاامنضػػػ سذكاامضػػػنردستذسد ػػػيذ تاذ ػػػنذسػػػ؛ؽذسفا ضػػػلذمما
ػػنذ)اا يػ ػنًدرذ ػػيذدكاك  ػّ،ذسػػي ٍتذاٌتجنهنػنذمت ن سن دكؿ(ذ؛   مػنذااػػذمذسػنرذدي ػػّذاا ا

ذ ؛ػػػػ فذاامنضػػػػػيذكاامضػػػػػنرع،ذك ػػػػػيذذاػػػػػؾذ يػػػػػّذدالالتذكاضػػػػػاسذذديػػػػػهذسفذ ػػػػػ رى
ذد ػػدمنذ ذالَغْرَباا ِ يِّ ت ياػػؽذا مػػرذ؛م؛ػػندئذاإل سػػنًفذ ٌتجػػّذاتجػػنه ًفتذساػػديهمن:ذثن؛ػػته

،ذ ّيذمتغٌ ػػػػره ذاػػػػّذسػػػػمنتذااٌد مكمػػػػسذااٌزم ٌ ػػػػس،ذكا ٌ ػػػػ ؤاد،ذكاآلخػػػػر:ذمسػػػػتمر  كس  ػػػػنرًدذكري
كخنٌصػػسذاػػ فذ  مػػدذإاػػهذاست ػػراؼذاامسػػتا؛ؿ،ذ  ظرتػػّذدػػندةذمتفنئيػػسذرَّػػـذماػػفذ
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ذااميسػػيمًسذ ػػيذ ػػؿذسرجػػنتذاام ػػنفذااػػذمذ ًّ ذ؛رٌمتػػ ا زمػػنفذكخطك؛ ػػن،ذتيػػؾذااتػػيذتمػػرو
ذم تظرناذكمتكٌب ننذكمترٌب؛ننذاٌيتذ؛ّذ سكذاٌؿذ؛ ن،ذكمعذ ٌؿذذاؾذ ؛اهذ ندر نذمتفنئين

،ذ ستاضػػػػرذ  ػػػػّذديبنتػػػػّذ؛مػػػػفذ اػػػػ؛ ـذك اػػػػرصذديػػػػهذكٌدهػػػػـ،ذ ػػػػذبو ذدى امسػػػػتا؛ؿو
ذاا  شذاّذكااسا ندةذ؛ فذج ؛نتّ. ذ نااى نةذجم يسهذ يذد  ّ،ذك   نذمنذ اسفي

ٍؤ ىسذاامتفنئيسذااجم يسيذتظ رذ يذ خص ٌذذ نًدرذامفذ  ر ّ،ذ ادذ ػنفذكهذدذاارو سذاا ا
ػػنًدرناذ ذ ى ًّ ذاذركحذجم يػػسو،ذمتكثًٌ؛ػػسوذايا ػػنة،ذمسػػتمت ننذ؛ ػػؿذمظػػنهرذجمنا ػػن،ذمػػعذ ىك ػػ
ػػسنذاػػ فذ ىت يٌػػؽذا مػػرذ؛اضػػن نذاامسػػيم ف،ذ تػػّذكمىصػػنئ؛ نذكسازا  ػػن،ذكخنصا ؛ػػ الـذسيما

كتيؾذك؛ن ارلذبضٌ ت ـذا كاهذ) يسط ف(،ذك ٌؿذبضٌ سذدنداسذمفذبضن نذسماتّ،ذ
ؤ سذ نضجسذتكا ؽذ؛ فذمت نبضنتذااا نة،ذكتاي؛نت نذاامت؛ن  س.ذ ذري

 تكثي ِامتخعا ِاألف  ل:ِ-ٕ
ااثايثػػسذ ثن ػػسذا   ػػنؿذكه م ت ػػن،ذكهػػكذمػػنذذالَغْرَباا ِ يِّ تاضػػلذايمترٌمػػؿذ ػػيذدكاك ػػفذ

ذديػػػػهذسهم ػػػػسذا   ػػػػنؿذاد ػػػػّذ ػػػػيذااتا ؛ ػػػػرذدػػػػفذتجنر؛ػػػػّذااٌ ػػػػ ر اسذاامختيفػػػػس،ذ  ػػػػدؿو
يميتياًٌ فذ؛طرائؽذايغك اسذتفنديٌ س،ذكر؛ط نذ؛ناسًٌ نؽذااذمذ تا اـذ يذزمػًفذكات صنا نذا

تيؾذا   نؿذاامختنرةذ؛  ن ستذسم:ذإٌ ّذ  تلذ"ذدالاسذااف ؿذ؛رٍفذ فٌرَّ نذمفذااداالاسذ
ذاامخصكصػػػػسذا ػػػػنذب؛ػػػػؿذااػػػػٌ ٌص،ذك امي ػػػػنذدالاػػػػسذسخػػػػرلذت سػػػػجـذكدالاػػػػسذااػػػػٌ ٌصذ

نًدرتذإذذ س هذ؛ ؿذطنبنتّذاايوغىك اػسذإاػهذإ صػنؿذ،ذااتيذهيذهدؼذ(َِ)اا نٌمس" اا ا
الالتذإاػػػهذااميتياًٌػػػي،ذكخيػػػؽذاػػػنالتذمختيفػػػسذمػػػفذااتٌػػػرث رذ  ػػػّذ؛مػػػنذ تافػػػؽذتيػػػؾذااػػػدٌذ

ذكط؛نئعذااتاجنربذااٌ  ر اسذ؛راكا  نذاامتمن زة.
كا ٌؿذااٌدرسذا سيك؛ٌيذ اكد نذإاهذإاصنتذتيؾذا   نؿذاتػهذتخػرجذاا؛ناثػسذم ػّذ

ػنذايٌدالاػسذ؛ ػيتذمػفذااثٌاػسذ ػيذ؛ تنئلذ ديمٌ سذ م ػفذاا؛ ػنتذدي  ػنذ؛ ػنتنذديمٌ ػنذم تجن
ذسٌفذااف ؿذاامنضيذهػكذ اا تنئل،ذكخيؿذإاصنئيذ ؛ نتذاادكاك فذااثيثسذكجدتي
ذاسػػػتخدامّذاف ػػؿذا مػػػرذ ن،ذ ي ػػػّذااف ػػؿذاامضػػػنرع،ذ ػػيذاػػػ فذبػػؿا ا  ثػػرذاسػػتخدامن

ذاآلت س:؛صكرةذال تس،ذ منذهكذكاضلذ يذ تنئلذاإلاصنتذ
ذ
ذ
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ِاألف  لِِد  انِالّعي انذـ دعع
ِالم ضي 

دععِاألف  لِ
ِالمض رد 

دععِاألف  لِ
ِاألمرّي 

ال اح ِِٔ
ِالمجه ل 

ذُّْذُٖٔذِٖٔ

ذُّّذُّٔذِٔٔٔأ راقِالخري ِٕ
َع ِالضَّ ِ عِٖ ذُُْذُٓٓذِّٗٔالصَّ

ذاا نئػػؿذمػػفذا   ػػنًؿذ؛رزم ت ػػنذاامختيفػػس،ذ ـٌ كااتٌ ك ػػعذ اكد ػػنذثػػراتذاااصػػنئدذ؛ ػػذاذاا ػػ
؛   نذامانكاسذاا  ؼذدفذتجٌي نتذذاؾذااتٌ كعذكاا دكؿذكاامراكاسذ؛   نذ يذرؤ سذ

نًدر. ذاا ا
ذ  ؿذ نفذات ث ؼذااف ؿذاامنضيذم  هذااثٌ؛نتذكاالستارارذكااازف؟ذ
سرٌ ػػلذتيػػؾذااػػٌدالالتذمػػفذخػػيؿذ ثن ت ػػنذمػػفذ نا ػػسذداخػػؿذااػػ ٌص،ذكمػػفذخػػنرجذذذ

ّيذاا ٌذااػٌ صذمػنذ ػػددـذهػذدذااٌرك ػػسذا يسػ سذكاالجتمند ػسذااتػػيذفسػػ ٌذييك؛ استذكهػػيذظرك يػ
ذدن  نذكسٌثرتذدي ّ،ذ ظٌؿذمت ياننذ؛ناٌذ ر نتذكا صدبنتذك؛نااٌبذاااد ـ.

ػػ ؿذس ؛ػػرذ ثن ػػسنتذمثػػؿذ ذ ػػيذبصػػنئدذماػػدادةذ؛ ى ذسدٌؽذ جػػدذذاػػؾى ذسسػػيك؛يٌو ذ:ك؛تاد ػػدو
كحذ ػػػػسذاامىج يكاىػػػػس،ذًرسػػػػناس،ذدىكاػػػػًسذااػػػػٌذ رل،ذإاػػػػهذري ػػػػرتـذاا و؛ػػػػؿ،ذ)ااكااى اا ىم ػػػػرٌم،ذمى

،ذ ػػنًئع،ذثػػكرةيذ ٍفػػسو ػػدىلذااضا ػػندسذًمػػفذس تيػػك؛ر،ذااصا ،ذ ػػيذًذ ػػرلذااسا ػػ بو ػػكتذ ى صى
د ؽ(. يـ،ذرسناسذإاهذصى ذمٌ يذااسا ذدي ؾى

ػنًدرذ مػنذ ػيذذ  منذسٌفذت ث ؼذااف ػؿذاامضػنرعذاػّذديبػسذ؛اناػسذااتٌفػنؤؿذاػدلذاا ا
كااٌرثػػػػنتذ:)دػػػػكدمذ مػػػػنذدػػػػندذذ؛  ػػػػس،ذكبصػػػػنئددذااكط  ػػػػس،بصػػػنئددذ ػػػػيذظػػػػيؿذااطٌذ

اار؛ ػػع،ذدػػرشذااخػػكخ،ذاافػػراشذاااػػنئر،ذ ػػيذاام تػػرؾ،ذبسػػمننذ؛ااػػؾذ ػػنذكطػػف،ذدـذ
ذ(.سمرات،ذ يذاام ترؾ،ذس كاؽ،ذككداعذزم ي فاا  دات،ذ

اادذ نفذاضكرذ  ؿذا مرذ يذاااصنئدذبي ؿذجدنا،ذكا ٌ ّذ ٌتجّذإاػهذااكجػدا  نتذ
ػي،ذااغيػركب،ذفس،ذ منذ يذبصنئدد:)ذاىاكااغزؿذكاد ثذاا ٌذ ػٍدذ؛ ىػنذاياى فذاام ب،ذدي

نت(. كتذااايًب،ذطي كرذاامسى ذصى
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؛ ػ كرذ ػنفذذالَغْرَبا ِ يِّ كايذااتٌ ك ػعذ؛ػ فذا   ػنؿذ ػيذهػذدذاااصػنئدذ ػيذدكاك ػفذ
تػػّذككط ػػّذكم ػػندردذكسانس سػػّذاامتكبٌػػدةذ ذسما ػػنتذبكامػػّذسفا انضػػرناذ ػػيذضػػم ردذدكمن

ذ؛ فذا مؿذ؛مستا؛ؿذم رؽذكخكؼذمفذكابعذص ب. ذإ  نالتذت كسي
رًٌ اػسذس ؛ػػر،ذ نايوغػسذااتػػيذتاػػكـذ ػػنًدرذمجػنالنذكاًسػػ ننذايٌت ؛ ػػرذ؛اي ك فػتلذااتا ػػكوعذسمػنـذاا ا

نذاغػػػسذم فتاػػػسذديػػػهذدػػػكااـذمختيفػػػس،ذتجمػػػعذ؛ػػػ فذديػػػهذت ث ػػػؼذا   ػػػنؿذكت كد ػػػ
ذااٌ ػػػػ رٌم،ذ ساػػػػداثذمت؛ن  ػػػػس،ذكتفػػػػتلذاياػػػػنرئذطربنػػػػنذميت ػػػػٌددةذايٌت نمػػػػؿذمػػػػعذااػػػػ اٌصً
كتتفندؿذهذدذا   نؿذ؛ت كد ػنذاامثػرمذمػعذاناػسذاااػنرئذكهػكذ تجػٌكؿذذ؛ػ فذس؛ ػنتذ

،ذك يٌيمنذاذدكاك  ّ ٍصين ز نن،ذهىٍجرناذككى نذكىاي ٌلذ؛ّذااٌ كؽذآ سذااي نايذبيٍر؛ننذك؛يٍ دنا،ذ ىران
،ذك؛ ػػنتذذالَغْرَباا ِ يَِّّر؛ػػسذكدػػذا؛نن،ذكتيػػؾذهػػيذاناػػسذ ااػػذمذ  تاػػؿذ؛ػػ فذهىجػػرذككصػػؿو

ذ دتذاذاذجنتىذهػذاذااا ػدذاا نئػؿذال  ػنؿذداػ ين سى ذَّير؛سذركحذكايضكرذجى ك رح،ذ؛ فى
ف فس،ذكم ندردذااميت ؛س،ذكس كابّذااانضرة. ذاا ا ًّ كًا ذديهذري

ِ :راكيبِالبنغيَِّالتَّ -ِأ
دكؿذ؛ػ فذا   ػنؿذكجػبذدي  ػنذدراسػسذااتارا  ػبذاإل  ػنئ اسذكااخ؛ر اػسذ؛ دذدراسػسذاا يػ

،ذك  ف اػػسذاسػػتثمنرهنذ ػػيذااٌسػػ نبنًتذااٌ ػػ ر اسذاد ػػّ،ذكمػػنذالَغْرَباا ِ يِّااػكاردةذ ػػيذ ػػ رذ
ػػػػ كر اسذااتػػػػيذت تػػػػنبذااػػػػذااتذ اميتػػػػّذمػػػػفذدالالتذكات اػػػػنتات،ذت  ػػػػسذاااناػػػػسذاا و

ػػنًدرةذكااميتياًٌػػي ذااتػػيذت نكا ػػنذ ػػيذ ػػ ًرًد،ذكذاػػؾذمػػفذذاا ا ًّ تيجػػندذبضػػن نديذكمكاضػػ  
ذخيؿذدراسسذهذدذااظاكاهرذااتار  ؛ اس:

ِالحذ ِ اإلضم ر: -ٔ
ت دوذظنهرةيذاااذؼذمفذااظاكاهرذاايوغىك اػسذاام ػتر سذ؛ػ فذجم ػعذاايوغػنتذاإل سػن  اس،ذ
؛ اػػػسذا صػػػ يسذ ذمػػػفذخصػػػنئصذاا ىرى نتذ فا ػػػكان ذكيضي ؛ اػػػسذس ثػػػري ا  ا ػػػنذ ػػػيذاايوغػػػسذاا ىرى
ذإاهذاإل جنزذكاالختصنر،ذكبدذ فرتذاا ربذًممانذثاؿذديهذاسػن  ن،ذكمناػتذ اام ؿي

ذف ؼذكاااذًؼ.ذاذاؾذإاهذااتاخ
ػذًؼذ ػيذ تن؛ػّذ"دالئػؿذاالدجػنز"ذذجا   ِّرِْدباعِالقا هرِالجُِكبدذتكبٌػؼذ مكضػكعىذاااى

ػػار،ذ ،ذ ػػ؛  ننذ؛ناسًٌ ًّ ذاام خػػذ،ذدج ؛نػػنذ ػػيذتصػػنر ف  ػػرآدذ؛ن؛نػػنذدب ػػؽذاامسػػناؾ،ذاط ػػؼى
ذدػػفذمز ػػًدذ ػػمتى سنذمػػفذااػػٌذ ر،ذكااصا ذ صػػناى ذاام؛ػػدعىذ ىػػرلذ؛ػػّذتػػرؾذااػػٌذ رذس ثػػرى  ػػ فا
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ـٌذمػنذ  ػكفذ؛ ن نػنذإ ندةذسز دذ يذ اإل ػندة،ذكتجػددذس طػؽذمػنذ  ػكفذإذاذاػـذ  طػؽ،ذكستػ
ذذ.(ُِ)إذاذاـذ ؛فًذ

نًدرذاااد ثذكجد ندذ  مدذإاػهذسسػيكبذااػ اٍاطذ؛ػدالنذمػفذاااػكؿذ ا نذإاهذاا ا ذاذتاكا كات
ااػػذمذ ر ػػديذااتا ؛ ػػرذد ػػّ،ذكاااػػذؼذ؛ػػدالنذمػػفذااػػٌذ رتذاػػذاذ ػػنفذااطا؛ ػػٌيذ ػػيذ ػػ ر نذ

ذس ذاااػػذؼذدكردذاا؛ػػنرزذ؛ػػ فذسدكاتذاإل اػػنتذااٌ ػػ ر اسذ ػػيذاااػػد ثذسٍفذ اتػػؿا سػػيكبي
؛ اػػػسذاااد ثػػػستذإذذالذت ػػػندذبصػػػ دةهذاد ثػػػسذتخيػػػكذمػػػفذاسػػػتخداـذهػػػذاذ اااصػػػ دةذاا ىرى

ذا سيكبذديهذ اكذمفذا  انت.
مػػفذهػػؤالتذااٌ ػػ راتذااػػذ فذدمػػدكاذ ػػيذ ػػ رهـذإاػػهذذالَغْرَباا ِ يِّكالذَّرا؛ػػسذسفذ  ػػكفذ

د ندذ سػػتخدـذااػػ اٍاطذ ث ػػرناذ ػػيذً ػػ رد،ذك  تمػػدذاااػػذؼذاسػػتثمنرذهػػذدذااظػػنهرة،ذ كجػػ
كاإلضػمنرذ؛ػدالنذمػفذااػٌذ رذكااٌتصػر لتذإل ػػراؾذااميتياًٌػيذ ػيذااتٌف ػرذكااتاػدب ؽذ ػػيذ
ااماذكًؼ،ذكااتٌف  رذ ذاؾذ  منذ ييذاا ااطذمفذ يمنت،ذكااٌتسنؤؿذدمانذتكا ّذهذدذ

ذك يمنتذ ؤكا نذ ٌؿذمتيؽو. ذااٌ اطذمفذم نفو
،ذكر؛امنذستهذاا اٍاطذمػعذدػدـذاسػتددنتذكبدذ رت ذكم ن يى ّيذ يمنتو يذاا اٍاطذمخ؛ئننذخيف

)د ػدذااجيػكسذا كؿ(ذذاامانـذاّذ يذظنهرذااٌس نؽ،ذكمفذذاؾذمنذ رادذ يذبص دة
نذًمفذد  نذسىث  ن: مخنط؛ننذدركسن
ذذ

؛ عيذااطايػػػػػػػػػػػػػػؽيذكا ىػػػػػػػػػػػػػػه ذذذذت ىػػػػػػػػػػػػػػناىٍي...ذ ىػػػػػػػػػػػػػػنارا
ذ

رىهىػػنذذذ ذا ٍرًضذ ىجا دي يك ىػػنكًسػػاري
ذ(ِِ)

ذ

ذذكبكاّذدفذاااربذاا نام اسذااثٌن  سذ يذبص دةذ)ااارب(:

!ذذ ذاي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؿ..ذمىمايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت،ذرىًه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ؛ىله ذذذذذ ى
!ذذذ ًعذااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  ىنذ ىً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ..ذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذمىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلن ذذذذذكصى
!ذذذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبه ذَّىضي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طنفه ذ ى ًّ ذ يٍيًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ره ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ذذذذذ ى
!ذذذ ذكاىً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ...ذديخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفه ذذذذذ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذىاذا ىرضي
ذذذ كبي ديري ،ذكى ..ذسىًز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو ذىاذااجى ذذذذذ..ذكات
،ذك ىًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيذذذ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذىاذااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  ىن..ذدىك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه

ذذذذذ(ِّ)
ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

 يذبص دةذ)اا؛ى ًث(ذميخنط؛ننذااما؛ك؛س:ذك اكؿذ
ذذ



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِٕٖ﴾ 

ذ ىً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دنا ذً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذ ىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاؾى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍغتي ذذذذصي
ّىذا ى ػػػػػػػػػػػػػكىاؽًذ ذذذذ ىٍاػػػػػػػػػػػػػديك يذًإاىػػػػػػػػػػػػػهذ...!تىنئًػػػػػػػػػػػػػ

ّيذ ذ ييامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذهىندى تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذذذذ..كىاى ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فه
ػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا ّيذذ..كَّى زتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػنذاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍ جى ذذذذ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػنذطىناىمى

ذ

ػػػػػػػػػػػػػًر دىا!ذذ ٍ رىا نػػػػػػػػػػػػػنذ ى ذاى ذاا يٍمػػػػػػػػػػػػػرى طىك ػػػػػػػػػػػػػتى ذكى
ػػػػػػػػػػٍكؽهذاىػػػػػػػػػػٍفذ ى؛ ػػػػػػػػػػدىاذذ ذاامىج يػػػػػػػػػػكًؿذ ى ذسيٍ اػػػػػػػػػػؾى
ػػػػػػػػػٍدًرمذًدر؛ ػػػػػػػػػدناذدى  ػػػػػػػػػػدنا!ذذ ذً ػػػػػػػػػيذصى ذثىػػػػػػػػػنرى
ًمٍفذمي نهذ يذااغى ًبذ ىن ٍتذًاػيذكيديػكدىاذذ

ذ(ِْ)
ذ

ّيذإاهذم ر سذمنذ؛ دذاا اٍاطذدكفذت ك ؽذذالَغْرَب ِ يِّ  رؾذ ااميتياًٌيذاامستمع،ذك  ٌكب
ذااٌ اٍذ ذ ن؛تذد ّ ذإاهذم ر سذمنذكاضلذامن ذ  تنؽي ذ   ا ن ذ)كَّدنا( ذ ا فذ تيٌاه: طيت

ٍاطذاط،ذااتيذتيث رذاا ٌذ رت نذ؛ دهن،ذك ترببذمنذ رتيذمفذسافنظذك يمنتذ؛ دذهذدذاا ٌذ
ذت دؿذدي  نذتيؾذاا يمنتذااتيذاٌيتذماي نذتسنؤالتذاد  نذدمانذاذؼذمفذم نفو

ذذااٌ اطتذكا  منذ ارسذبص دةذ) نذَّندةذااٌر ؼ(:
ػػػػػػػػػػػػناـوذذ..كس ىػػػػػػػػػػػػنذهي نًاػػػػػػػػػػػػؾىذ ذ ػػػػػػػػػػػػيذدى ذذذذذىاًهػػػػػػػػػػػػبه

ذ ػػػػػػػػراافي تًػػػػػػػػيذ..!اى كىااى ،ذكى ذذذذ ىيفىاي ًػػػػػػػػيذاا ىًج ػػػػػػػػري
ذً ػػػػػػػػػيذً ٍردىكًسػػػػػػػػػ ىن ـي ذا ىٍاػػػػػػػػػيى ذذذذطىػػػػػػػػػنرىٍتذ؛ًػػػػػػػػػيى

ئًػػيذ ىًمػػيذ.. يىػػهذظىمى ،ذسىسػػت ًدمذدى ػػاٍكتي ذذذذكصى
ذ

ذا ىٍ ػػػػػػػػػػػػػرىاحًذذذ فىػػػػػػػػػػػػػنًتًف،ذ؛ىػػػػػػػػػػػػػنًهري ذاامى ـو ػػػػػػػػػػػػػ ذجى
ًؿذكىا ىٍ  ىػػػػػػػػػػػػػػػنًح..ذذ ٍمػػػػػػػػػػػػػػػديكدىةيذا ىظػػػػػػػػػػػػػػػيى ذمى
ذا ىركىاحًذذذ ـى ػػػػػػػػػػػػكىاا ذدى ذ ىٍ ػػػػػػػػػػػػكىل،ذتىطيػػػػػػػػػػػػكؼي
ػػػػػنًاي!!ذذ ذاافيػػػػػؤاديذااصا ػػػػػرـى ػػػػػنذاي آدوذامى

ذ(ِٓ)ذ
ذ

ذ ذ راَّنت ذاسٌد ذااٌ انط ذ؛كضع ذاالهتمنـ ذدميٌ س ذبصنئدذكتظ ر ذ ي ن ذس ضن ااٌ ٌص
ذ؛ّذ ذسصن؛ّ ذمن ذديه ذ   ن ذ تاٌسر ذااتي ذ)رسناس(، ذبص دتّ ذ ذاؾ ذم  ن سخرل،
ااداهرتذسكذااٌزمفذمفذاكادثذااا دذكاإلاجنـذكااتااط ـ،ذكاجبذس كارذا مؿذااتيذ

ذذتفسلذس ؽذااراجنتذسمنـذد   ّ:
ذاااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذمذب اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىً ي ذذىاذااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداٍهري ذذِِ..!ِهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى

ذذىاذااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداٍهريذ مى ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ذذذِ..!اااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذمذسىاجى
ذاااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذمذاطامى ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذذىاذااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداٍهري ذذذِ..!هيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنئيذ ؛ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرذرىجى ذذذذ(ِٔ)ذ!ً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذاااى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنةًذذ.. خى
ذ

ذذذ
ذذذ
ذذذ
ذ

ذذ ذ  جددذذالَغْرَب ِ يِّك جد ذدكاك  ّت ذ يذ ث رذمفذبصنئد ذااظانهرة ذإاهذهذد   مد
،ذ(ِٕ)ٍاطذ يذبص دتيذ)ااكااسذاامج كاس،ذكمنذاذتخن  ف(ذ  مىدذإاهذاااذؼذسكذاا ٌذ



وذًجا(
ُ
يُّ َنم

ِ
َباو

ْ
كرة واألداة )الَغر

ِ

...الػ سُلويبُّ
ُ
  التَّشكيل األ

﴿ِِٕٗ﴾ 

ذ ذكمكتذااٌزهكر( ذبمر، ذ(ِٖ)ك يذبص دتيذ) ن ذاا و؛ؿ( ذ)مرتـ ذكبص دة مفذذ(ِٗ)،
ذد كا ّذسكراؽذااخر ؼ.

ذ ي ذإاهذ  رذذكا ٌؿ ذاا اظرة ذ؛ نئّذذالَغْرَب ِ يِّهذد ذ؛ناتا روؼذإاهذ  فٌ س ذ سملي من
ذدالالتذ ذمف ذاام نصرة ذااطانبنتذااف  اس ذتم اّ ذ؛من ذك ٌ  ًّن ذكتر  ؛ ًّن ذ  ي ًّن اايوغكٌم
ذ اهذسمذادٌو ذكات ذا اؼذ يذاا ًٌ ن سذديهذمدلذتجنك؛ّذمعذ  راتذدصرد، م؛ت رة،

 رٌ سذااتاي دٌ سذ نفذا ترا ّذم  ـذكمان نتّذا ـذ يذاستخداـذهذدذاإلم ن نتذااتا ؛
ذااخنٌصسذ ذاافٌ ٌ س ذاا؛  س ذسس متذ ي ذااتي ذاإل انتاتذاايوغىك اس ذك ذا كاامستادثس،

ذكتجنر؛ّذااٌ  ر اسذكااٌ  كر اس.ذالَغْرَب ِ يِّااصنئدذ
ِالفصلِ ال صل:-ٕ

؛ اػػس،ذ؛ػػؿذاصػػرهنذ  ػػيذذالف رماا ِّاافصػػؿذكااكصػػؿذمػػفذسبػػكلذظػػكاهرذاا؛يَّػػسذاا ىرى
:ذمػػػنذاا؛يَّػػػس؟ذ اػػػنؿ:ذم ر ػػػسذاافصػػػؿذمػػػفذلمف رماااىهػػػذاذاا؛ػػػنبذدكفذسػػػكاد"ذب ػػػؿذ

؛ اػػػػسذ ػػػػرتيذم طك ػػػػننذديػػػػهذ؛ ضػػػػّذمر؛كطنػػػػنذذ(َّ)ااكصػػػػؿ" ت ػػػػنا يـذ ػػػػيذاايغػػػػسذاا ىرى
؛ػػركا؛طذاغكٌ ػػػسذتػػر؛طذسجػػػزاتدذكتاكًٌ ػػس،ذكبػػػدذ غ ػػبذاا طػػػؼذكالذ جػػدذركا؛ػػػطذاغك ػػػسذ

ظمػػػهذ ػػػيذ يم ػػػـ،ذتػػػر؛طذسجػػػزاتدذ؛ ضػػػ نذ؛ػػػ؛ ض،ذ ييفصػػػؿذكااكصػػػؿذسهم ػػػسذد
؛ اػسذ مػنذ اػررذكم ر سذسرٌذ تذجا   رِْدباعِالقا هرِالجُِدذمػفذسدٌؽذسسػرارذاا؛يَّػسذاا ىرى

ذ؛مػنذ  ؛غػيذسفذ صػ عذ ـى ذاا يػ ا فذ كٌجّذ يمػّذاي؛ناػثذدػفذهػذاذااٌسػٌر:"ذاديػـذسفا
،ذسكذتػرؾذاا طػؼذ   ػنذكاامجػيتذ؛ ػنذ  يذااجمؿذمفذدطؼذ؛ ض نذديػهذ؛ ػضو

؛ ػػدذسخػػرلذمػػفذسسػػرارذاا؛يَّػػسذكممػػنذالذ ػػرتيذاتمػػنـذم ثػػكرناذ سػػتر ؼذكااػػدةذم  ػػنذ
يٌػػصذكا بػكاـذطي؛ ػػكاذديػهذاا؛يَّػػسذكسكتػكاذ  ًّػػنذمػػفذ ذا دػرابذااخي ػكابذ   ػػنذإالا ااصا

ذ.(ُّ)اام ر سذ يذذكؽذاا يـذهـذ؛ نذس راد"
ػػداذاا؛يَّػػستذ مػػنذرس  ػػنذك؛ناتٌػػنايذ اػػدذ؛يػػ ذمػػفذاػػداةذاا اظػػرذ ػػيذا مػػرذسٌ  ػػـذدػػدٌذ كدذاى

تذكذاػػؾذاغمػػكضذمسػػنا ّذكدٌبت ػػن،ذكسٌ ػػّذالذ ؛يػػ ذم؛ػػدعذ  ػػّذ ضػػ يسذ ِّالف رمااد ػػدذ
ذاإلجندةذاتهذت تمؿذ؛ فذ د ّذسنئرذسدكاتذاا؛يَّس.
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﴿َِّٕ﴾ 

ذاذ ظر نذ يذ  رذ ن،ذذالَغْرَب ِ يِّكات كجد ندذ ى تمديذديهذهذدذااظنهرةذادتمندناذكاضان
ذسا ن نذ ذ؛؛ ضو ذسا ن نن،ذككصؿذ؛ ض ن ًّ ذ؛ فذ يمنت نذسخرل،ذ  رتيذ؛نارا؛طذاايوغكمًٌ

ذك رتيذ؛ يمنتّذم فصيسنذدكفذرا؛طذ ر؛طذ؛   ن.
ًّذمكضكد اسذ ترٌمؿذهذاذااماطعذمفذكا ستجييذذاؾذاتهذت كفذا ا نـذ بىص دىت

ي(: )ديٍدذ؛ نذاياى
ذذ

ػػػػػػػػػػػنًرعهذ ذضى ذ ىئ ػػػػػػػػػػػبه ذذذذهىػػػػػػػػػػػنذهيػػػػػػػػػػػكذااػػػػػػػػػػػداكحي
ذ ىنًد؛نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ّيذااطا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرذإالا تٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى ذذذذهىجى
ذ ى فيػػػػػػػػػػػػػػػػكذذااٌر؛ ػػػػػػػػػػػػػػػعيذ ىنًضػػػػػػػػػػػػػػػػرنا ذذذذ؛ىػػػػػػػػػػػػػػػنتى

ذ ـٍ ّيذًاػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً؛ ً ػػػػػػػػػػػػػػػػػيذًمثيىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػكذرى ذسىرجي ذذذذالى
ذ

ػػػػػػػػػػػػػػػتىنٍت!ذذ ذاا   ّيذًر ػػػػػػػػػػػػػػػلي ػػػػػػػػػػػػػػػن ى ػػػػػػػػػػػػػػػرادىٍتذسىٍَّصى ذجى
تٍذذذ ػػػػػػيى كًضذااخى يىػػػػػػهذااػػػػػػرا ٍؿذ ىٍ؛ً ػػػػػػيذدى ذ ىػػػػػػزى ـٍ ذاػػػػػػ
ذااػػػػػػػػػػػػػػػػػٌركىاتٍذذذ ـى ػػػػػػػػػػػػػػػػػن ذمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽىذااطاي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػًسذ؛ىسا
ػػػػػنٍت!ذذ ػػػػػنذس ػػػػػاىهذااراجى  ىػػػػػنذً ػػػػػتىنًئي؟!ذآدوذمى

ذ(ِّ)ذ
ذ

ذديهذهذاذااماطعذس طرةذكاضاستذ ن ؛ ن صيسذاام ن يذمعذَّ ػنبذتذمتٌذ س طرذاافصؿي
ذ ػػػنًدرذ ئ ػػػبه سدكاتذاافصػػػؿتذكهػػػكذمػػػنذ   ػػػؼذا ػػػنذدػػػفذاناػػػسذ نئسػػػسذاز  ػػػسذايػػػداكح،ذ نا ا
،ذ ،ذ؛ؿذهجرتػّذااٌط ػري تنتذمفذا َّصنف،ذا سذهذاذ اسبي ذاا   ذضنرعه،ذجٌردٍتّذر لي از فه

ذهػػذاذااػػداذ كضذااميٍافػػر،ذك؛ػػنتى ذ ؛ ػػيذديػػهذهػػذاذااػػرا ذ  فػػكذكا؛ت ػدٍتذد ػػّذإاٌلذَّرا؛نػػن،ذظػػؿا كحي
كذرً؛  ننذم ربننذ نضرنا.ذ ذك تىم اه،ذ؛ؿذ ي اؿذ رجي

كاامياػػػظذ؛كضػػػكحذسٌ ػػػّذاػػػـذ ػػػر؛طذ؛ػػػ فذهػػػذدذااجمػػػؿذ؛ػػػرا؛طذ ػػػر؛طذااجمػػػؿذ؛ ضػػػ نذ
؛؛ ض،ذ ؛دتذ ؿذجميسذكادهنذم  زاسذدفذا خرل،ذ؛منذ  نسػبذااجػٌكذااٌ فًسػٌي،ذ

ّيتذ  اٌسذمفذسكؿذ ظرةذإاهذااماطعذ؛ناٌركحذاااز  سذكاا  جرذااذمذ  رضذك يًئمي
نًدرذمعذااٌدكحذ يذسٌفذ ينذم  منذ رجكذ ظياّذديهذاامكبؼذ؛ نميّذمعذات فنؽذاا ا

ذر؛  ّذااخنصذك ترٌب؛ّ.
ذااٌ  ؿذااتٌاي دمذ ذ   ن ذ يتـز ذااتيذاـ ذ)ا تظنر( ذآخرذ يذبص دة كا ترٌمؿذماط نن

طرذااٌ  رٌم: ذاد ثننذهكذااسا ذ  ين ؛ اس،ذكااتـز ذاامكركثذاياص دةذاا ىرى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍؾ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذااٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذمذبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدذسخا ؛ ؛ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذمى ذً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ رمذ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذاى ذذذذاى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى

ٍؾ!ذاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكآًدذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذ؛ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذرىاج نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذسٍفذسى ظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ـيذمى ذذذذتى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍؾ! ـيذكىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدمذكىاٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطرىاً؛يذً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذاا ا ذذذذآًدذاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذتىٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارىؾٍذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفذاى تىٍ ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذاا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىلذمى ذتىرثًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذكى ذذذذ ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى

ذ
ذذ
ذ
ذذ



وذًجا(
ُ
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ِ
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﴿ُِّٕ﴾ 

ذذذذ(ّّ)ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفذسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ رذطر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذا؛ ؛ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ رؾٍذ
ذ

ذ
ن،ذإاهذاال فصنًؿذااتٌنـذ؛ فذااجمؿًذذ ذ،تظ رذ يذهذاذااماطعذااذمذدمدذ  ّذس ضن

ّيذ ّيذذ فسي رذااا؛ ب،ذكسس ـذهذاذااٌ انؽذااذمذكردذ يذذكركاي اااياسذاامضطر؛سذاترخو
نًدرذ؛رداةذمفذسدكاتذااكصؿذااتيذتصؿذ ااتا ؛ رذ؛ ؿذهذدذاام ن يتذ يـذ رتذاا ا
جميّذ؛ ض نذ؛؛ ضتذ ت؛دكذ يذانالتذا فصنؿتذك يذبص دتّذ) يذاام ترؾ(ذ

ذذ جدذمثنؿذهذاذاال فصنًؿ:
ذ؛ًػػػػػػػػػنا ىٍ ًشذ ػػػػػػػػػيذدي  ػػػػػػػػػنذ ذذذذمييىفااىػػػػػػػػػسوذ؛ىًرٍمػػػػػػػػػتي

،ذتيركًٌدي ًػػػػػػػػػػػػػػػي ذ؛ًػػػػػػػػػػػػػػػرىٍبكىاـو ذذذذًإٌ ًػػػػػػػػػػػػػػػيذ؛يًي ػػػػػػػػػػػػػػػتي
ػػػػػػػػػػنًئيىسنذ ؽيذ ى ػػػػػػػػػػك  يذًمػػػػػػػػػػ  يـذا ىخػػػػػػػػػػيى ذذذذت ي
ذًمػػػػػػػػػ  يـذًاٍرتىسػػػػػػػػػمىتٍذ ذذذذتيركًٌدي ًػػػػػػػػػيذً؛ًسػػػػػػػػػمىنتو

ذ

ذكىسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىاؿًذذذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػندو ذسىكَّى ّيذ؛ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فى ذكًدٍفتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػنًؿ!ذذ سػػػػػػػػػػػػػػطىذسىٍدَّى ػػػػػػػػػػػػػػر ًٌيذكى اي يػػػػػػػػػػػػػػـ،ذ  ى ذًظيى
ناىػػػػػػػػػٍتذ؛ىػػػػػػػػػ ىفذسىٍطػػػػػػػػػذذ ذاا ىاىػػػػػػػػػنًرًبذجى ًؿ!ًمثػػػػػػػػػؿى ذيى
ًؿ!ذذ ،ذكسىٍصػػػػػػػػػيى نًسػػػػػػػػػ لو ػػػػػػػػػكدذتىمى يىػػػػػػػػػهذكيجي دى

ذذ(ّْ)ذ
ذ

ذد  نذ ذ؛نا  شذ ي ذكت؛رومّ ذااطا؛ا انت، ذمف نًدر ذاا ا ذت؛ٌرـ ذااماطًع ذهذا ذ ي  ظ ري
ذديهذذاؾذمعذخيكًٌهنذمفذاركًؼذاا طؼذ ااتايف ًؽذاتاهذستهذ؛ن   نؿذااتيذتدؿو

ذتركٌذ ذت  ك ي، ذ؛يي ت، ذا   نؿ:)؛رٍمت، ذتمىزوؽذد كااٌر؛طذ؛ ف ذديه ذ دؿو ذممان ي(،
ذ؛ فذ ذك؛ناٌتيف ؽ ذا كضنًع، ذ؛ن ايب ذاامي ئس ذااا نة ذهذد ذمف نًدر ذاا ا  فس

ذذكسيك ننذسنمًّنذ نئ نن.اامت نبضنتذمخنددسذكتضي ينذ
نًدرذديهذاافصؿذ يذجم عذبصنئدد نذ  تمدذ اسبذكالذ  مدذاا ا ،ذ؛ؿذ جددذس ضن

بص دتّذ)رسناس(ذااتيذ تكااهذ   نذذ ث رناذ يذبصنئددتذ منذ رادذ يال صلِِديه
ذااكصؿذاام؛ن رذ؛ناكاك:

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةو.. رٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتذ ىٍفًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذإاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهذجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذاطمى ذذذذمى

كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذإاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهذبىًط  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو.. ذسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ٍتذري ذذذذكالى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنئىرىةذسىٍفذتىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍف؟ ذذذذكس اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهذايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ افًسذاااى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًئٌف؟ كًحذاااىًياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًسذسٍفذتىٍطمى ذذذذكس اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهذايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو

ذاااى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىذ ذسىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ؛نبي ًّ كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذذذذًةذكا ىا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتيذكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدذتاٌط ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتذًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفذاى
،ذكثيغىػػػػػنت! ػػػػػكاتو ،ذكدي ،ذك ى  ػػػػػبو ذ ى ىمػػػػػنؤيدذًمػػػػػفذ ىا ػػػػػبو ًّ ذ؛ػػػػػ ػػػػػنذتىًضػػػػػلو ذمى ذذذ(ّٓ)ذَّى ػػػػػرى

ذ

ذذذ
ذذذ
ذذذ
ذذذ
ذذذ
ذذذ
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ذ؛ نذإاهذصػد اّذد؛ػدذاامػؤمفذااٌ ااػنشذذاّذكمفذرسناسوذ ؛  كاف:ذ) يذااطر ؽ(ذ؛ ثى
ػػن،ذكارتػػ؛طذ؛ػػّذ ػػيذصػػدابسذ هػػذدذذإاػػه ػػندرةذمطمئ نػػنذ ػػيذجػػكاردذااػػذمذسىا؛اػػّذا؛ًّػػنذجمًّ

ػػػيًسذ  ػػػذاذااٌصػػػد ؽذااامػػػ ـ،ذكتظ ػػػرذهػػػذدذااٌصػػػيسذ ػػػيذاسػػػتخداـذااتػػػيذتر؛طػػػّذ؛ااصًٌ
ػػػنًدرذسدكاتذااػػػٌر؛طذكااٌصػػػيسذاايوغىك اػػػسذ ػػػيذد؛نراتػػػّ.ذ مػػػنذتػػػدٌؿذااٌصػػػيسذكااػػػٌركا؛طذ اا ا

ذديهذبر؛ّذمفذااما؛ك؛سذكااتانئّذ؛ ن:ذ
ٍ اىػػػػػػػػػػػػػػسوذ ذ ػػػػػػػػػػػػػػيذري ذذذذكبىػػػػػػػػػػػػػػٍدذ ىٍيتًاػػػػػػػػػػػػػػيذكٍهػػػػػػػػػػػػػػيى

ػػػػػػػػػػػػػػػسوذ  يذ يىػػػػػػػػػػػػػػػهذَّيصا ذذذذٍغًضػػػػػػػػػػػػػػػيذً يى ىػػػػػػػػػػػػػػػنذدى
ً  اىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسىذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذ؛ىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىسوذ ذاارا ذذذذتيًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو
ٍ رهػػػػػػػػػػػػػػػػػنذ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػنًظًرم ذذذذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍاًكمذًإاىػػػػػػػػػػػػػػػػػهذَّى
ػػػػػػػػػػػػػػنذً؛ ىػػػػػػػػػػػػػػن ـاذدىما ذذذذكسٍمًضػػػػػػػػػػػػػػيذكبىػػػػػػػػػػػػػػٍدذ ىػػػػػػػػػػػػػػػػ

ذ

نً؛يذرى  ًػػػػػػػػؽذذ ػػػػػػػػنذسى ىػػػػػػػػنذًاػػػػػػػػيذًمػػػػػػػػفذًصػػػػػػػػاى ذ ىمى
ًر ؽذذ ػػػػػػػػػػنااى ذكً ػػػػػػػػػػيذاااىٍيػػػػػػػػػػًبذًمػػػػػػػػػػفذكىٍجػػػػػػػػػػًدًدذ ى
ػػػػػػػػػػػػػػناراًا ذذ تًػػػػػػػػػػػػػػيذ ى يىػػػػػػػػػػػػػػهذميٍ جى ذدى ذؽتىًسػػػػػػػػػػػػػػ ؿي
ػػػػػػػػػػػػػًد ؽذذ ذااصا ذدى اػػػػػػػػػػػػػنذظي يػػػػػػػػػػػػػكفى ذ ٍصػػػػػػػػػػػػػًرؼى
يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهذكىٍج ىتٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذسيًر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽذذ ـهذدى دى

ذ(ّٔ)
ذ

ذ يذ منذ يذ؛ نتذبص دتّ،ذذ  يَِّبِرِْالغَِاستثمردذذسس ـذسسيكبذااكصؿذااذمذذ سس ـى
ذ  نر كدذ ذاته ذااميتياًٌ ف ذإاه ذك ايّ اسنسنتّ، ذكات ذم ندرد، ذم  كف ذدف ااتا ؛ ر

ذم ندردذكسانس سّذااتيذت تيلذ يذ فسّ.
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ِّاملبحثِّالثاني
ِّ
 
صويري

َّ
ِّاملستوىِّالت

ذ ٌ ًػٌي،ذكماػكرناذذذذ ػكرهنذ؛مثن؛ػسذااايػًبذا يػٌؿذدمػؿو ػكرىةذااٌ ػ ر اسذ ػيذسدٌؽذصي تي دوذااصو
كتيسً ـذ يذرىسـذميًمًا نذاافٌ  اسذاي ىًمؿذا دً؛ٌي،ذكتيس ـذ ػيذذ،(ّٕ)ًذذا ٌؿذ انشذ ىاًدمٌوذ

ااميتياًٌػػػيذإاػػػهذااكبػػػكؼذمػػػعذااٌصػػػكرذااٌ ػػػ ر استذاتاػػػهذاإلثػػػنرةذكااجػػػٌدة،ذكبػػػدذ اتػػػنجذ
ذمػفذ ذا د؛ًػٌي،ذكهػيذسػ؛به ذمكاضعىذااجمنًؿذ يذهذاذااػ اٌصً ذمفذخيًؿذذاؾى   ت ؼى
ذ ذ ػيذايغػًسذااػٌ ٌصً ذجػكهرم  ػره ػكرىةذ؛ر ا ػنذد صي ذااصو سس؛نبذااتارث ر،ذك يم فذسفذتي ػراؼى

ذمػػفذر ػػنئزذاا؛  ػػسذ(ّٖ)ااٌ ػػ رمٌذ ااٌ ػػ ر اس،ذككسػػ يسذمػػفذكسػػنئؿذ،ذ  ػػيذر  ػػزةهذسسػػنسه
ذفنضؿذ  منذ؛   ن.ااتافنضؿذ؛ فذذاااصنئًدذكااتٌذ

،ذكتخفًٌؼذمفذاداةذذ ًّ نًدر،ذكت ؛ًٌرذدفذتجر؛ت كرذ يذتكض لذمرادذاا ا كتس ـذااصو
،ذكبػػدذسٌ ػػدذ ًّ ذكبياػػ ًّ اامسػػراسذاام ٌمػػسذهػػي:ذ  ػػؼذذديػػهذسفٌذذأحمااعِالشاا يباضػػطرا؛

ػػػنًدرذ ػػػيذ فػػػسذااميتياًٌػػيذم ػػػ ذ؛ ػػػنذاام؛ػػػدعيذااػػػذمذ ؛ ػػثذاا ا ذ تيػػػؾذااتػػػيذ ياػػسو ندرى
ػكرىةذمػفذسهػـذااكسػنئؿذااتػيذ سػت  فذ؛ ػنذاام؛ػدعذدنمػسذايٌت ؛ ػرذدػفذ س  ػرهنتذ ناصو

سٌفذاامسػػراسذهػػيذ  فٌ ػػسذ؛ ػػثذدنطفػػسذ ػػيذ فػػسذااميتياًٌػػيذذالّشاا يبُِس  ػػنرًدتذاػػذاذ ػػرلذ
؛ػّ،ذكاٌ؛ػّ،ذكامنسػتّ،ذك  ف ػسذإثنرت ػن نًدرتذ ػيذتى جو  ػيذااػٌ فًسذذتمنثؿذدنطفسىذاا ا

ٌب،ذكا  بذامنسسو.ذ ذركدسذإدجنبذكاكدسذاي
اا يبُِك  ػػٌ؛ّذ فذاػػـذ  ػػفذذالشَّ ػػن،ذكات ذاػػؾذ؛مػػفذ يسػػيًٌـذكردةذسدج؛تػػّذات جػػبذَّ ػػردذس ضن

؛ػػ فذااف ػػكفذمػػنذ تاخػػذذتيػػؾذااكسػػ يسذم؛ن ػػرةذا  ػػٌ لذم ػػندرذممنثيػػس،ذكا دبذس؛ ػػدذ
ػنًدرذمضػطر ذ إاػهذسفذ يجػرذذااف كفذجم  ننذدفذسيكؾذمثػؿذتيػؾذااطر اػستذاػذاذ نا ا

إاػػػهذطرائػػػؽذسخػػػرلذا سػػػتذم؛ن ػػػرةتذا ػػػكبظذمػػػفذخيا ػػػنذ فػػػكسذااميتياًٌػػػ فذك  ػػػٌ لذ
ػكرىةذدكاطف ـ،ذكهيذكسنئؿذ انكؿذ؛ نذ اؿذس  نردذكدكاطفّذإاهذمتياًٌذ  ّتذإٌ  ػنذااصو

ذ.(ٜٖ)ا دً؛ٌ سذ
كرىةذااف ًٌ اس(،ذكهيذطر اسذمفذطرائػؽذ كرىةذااٌ  ر اسذمنذ طيؽذدي ّذ)ااصو ك ان؛ؿذااصو

ذ،ت مفذسهم ت نذ  مػنذت؛  ػّذمػفذم  ػهااتا ؛ رذدفذااف رةذككجّذمفذكجكدذااداالاس،ذ
ذ،ذسكذمجمكدػػسذمػػفذاا يئػػؽذاايوغىك اػػسذكاا؛يَّ اػػ(ٓٗ)اػػّذخصكصػػ تّذكتػػرث رد سذذتاػػـك
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ذذ،(ٔٗ)ِفذ ػػػ ؿذكمضػػػمكف؛ػػػ فذافػػػظذكم  ػػػه،ذسكذ؛ػػػ  سكذهػػػيذصػػػكغذاسػػػن يذخػػػنص 
ذم؛ت ػػػرناذمتجػػػٌددناذ ا ي ػػػنذإاػػػهذصػػػكرذم ؛ػػػرةذ  جػػػرمذ؛كاسػػػطتّذتمثٌػػػؿذاام ػػػن يذتمػػػٌثين
ذكم فػرده،ذكهػكذ ػيذاااا اػسذدػدكؿذدػفذصػ  ذإاناٌ ػ سذكمرئ س،ذكذاػؾذصػكغهذمتم ػزه

س،ذالذترخػػذذمند ت ػػنذااتا ؛ ر ػػسذإالذ ػػيذكاضػػاسذمػػفذبػػكؿذم؛ن ػػرذإاػػهذصػػ  ذإ انئ اػػ
ذ.ذ(ِْ) ن نذااخطنبذا دً؛يٌذث

كرىةذذاؾذااػٌرداتذااػذمذترتد ػّ،ذكتتايٌػ هذ؛ػّ،ذكمٌمنذ يس ـذ يذاإلاسنسذ؛جمنؿذااصو
كرىةذا؛ سذااخ نؿذااٌ  رٌم،ذ ضنؼذا نذااا مسذاا ؛رلذايٌصكرةذذهككذ )ااخ نؿ(تذ ناصو

ذااٌ  ر اسذااتيذت مؿذديهذت ظ ـذااٌتجر؛سذاإل سن ٌ سذااٌ ػنميستذاي  ػؼذدػفذاام  ػه
ا دمػػػؽذايا ػػػنةذكااكجػػػكد،ذاامتمثٌػػػؿذ ػػػيذااخ ػػػرذكااجمػػػنؿذمػػػفذا ػػػثذاامضػػػمكف،ذ

ذ.(ّْ)ذكاام؛ يذ؛طر اسذإ انئ اسذخص؛س
ااػػنديذاا ػػربذاا ػػيـذاام ػػتمؿذديػػهذااخ ػػنؿذسركعذكس ػػداذتػػرث رناذ ػػيذااػػ افسذكرسلذاا وذذ

ذاا ػػػيـذاام ػػػتمؿذديػػػهذااخ ػػػنؿذتػػػر سذ مػػػفذاا ػػػيـذااػػػذمذ  ػػػكفذاا اػػػسنذ يٌػػػّتذ فا
ذ.(ْْ)ذفسذ؛ّ،ذك ؤٌثرذ؛صكردذ   ناا اذ

ػػكرىةذ ػػيذااكسػػ يسذااتػػيذتفػػرضذدي  ػػنذ؛ ػػنذاال ت؛ػػندذإاػػهذاام  ػػهذ كت مػػفذسهم ػػسذااصو
 ّ،ذك يذ  ف سذإثنرت نذاطر اسذتفندي نذمػعذهػذاذاام  ػهذكترٌثر ػنذ؛ػّ،ذكاػذاذااذمذت كٌذ

ذيّ،ذكتفنجئ ػػنالذت ػػغؿذاال ت؛ػػندذ؛ػػذات نذ؛ػػؿذتيفػػتذا ت؛نه ػػنذإاػػهذاام  ػػهذااػػذمذت ػػ ًٌذ
كرىةذ يذ ك  ػنذ؛ناطر اسذااتيذاتخذت نذ يذتاد ـذاام  هذمجراذ دنا،ذثـذ رتيذدكرذااصو

ػػنذكمتمٌ ًػػ زنا،ذ ت رضػػّذدػػفذتاتػػكمذذاؾذاام  ػػهذكتػػدٌؿذدي ػػّ،ذ تياػػًدثذتػػرث رناذخنصًّ
طر ػػؽذسيسػػيسوذمػػفذإ ػػنراتذإاػػهذد نصػػرذمتمٌ ػػزةذسخػػرلذاػػذاؾذاام  ػػه،ذا ٌ  ػػنذبػػدذ

ذ.(ْٓ)ترت؛طذ؛ّذديهذكجّذمفذااكجكد
ػػػكرذااف  اػػػسذااتػػػيذت تمػػػدذدي  ػػػنذذ ذااكجػػػكدذاا؛يَّ اػػػسذمػػػفذمرت ػػػزاتذااصو ذسفا كالذ ػػػؾا

ذمػػػفذاام؛ن ػػػرًةذإاػػػهذااخ ػػػنؿ،ذكتج ػػػؿذ ادتمػػػندناذسسنسػػػ ًّن،ذ ت اػػػؿذمػػػفذخيا ػػػنذااػػػ اصا
ن. ذخنصًّ ذم ّذتفندين ذااميتياًٌيذ تفندؿي
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ػػ م ػػفذ ػػيذهػػذاذ ػػكعذم  ػػنذاػػّذمػػنذ مٌ ػػزد،ذك ذةذس ػػ نؿذتتم اػػزذ؛ ػػن،ذك ػػؿٌذكرةذدػػدٌذكايصو
مفذذالَغْرَب ِ يِّ نت نذ يذ  رذاام؛اثذسفذ جمؿذسهـاذس كاد ن،ذمعذاااد ثذدفذتجيًٌذ

ذخيؿذدكاك  ّ:ذ
 الص  رِالُجز يَّ : -ٔ
كرذااجزئ اسذ يذدكاك فذذذ ااثيثسذ يذس مػنطذااٌصػكرذاا؛ ن ٌ ػسذذالَغْرَب ِ يِّتمٌثيتذااصو

مػػػػفذت ػػػػخ ص،ذكاا اػػػػسذكمجػػػػنزذ ػػػػػيذااٌتصػػػػك ر،ذكت ػػػػ؛ ّ،ذكاسػػػػت نرة،ذك  ن ػػػػػس،ذ
كمتاػػػن؛يت،ذسػػػنرذ   ػػػنذديػػػهذمػػػ  لذاااػػػدمنتذ ػػػيذاالٌت ػػػنتذديػػػهذااٌصػػػكرذاا؛ ن ٌ ػػػسذ

ذكاسترثرذااٌت خ صذ؛نا اص بذا  ؛ر.
ذاذترماي ػػنذ ػػ رذ ػػكرذااجزئ اػػستذإذذ جػػدذس اػػّذادتمػػدذديػػهذ ثذالَغْرَباا ِ يِّكات  ػػرذمػػفذااصو

  طػيذسجػػزاتذااٌط؛  ػػس،ذكمػػنذ تم ػزذ؛ػػّذاإل سػػنفذمػػفذدمػؿذكار ػػسذكب؛ػػكؿذكر ػػضذ
كَّ ػػرذذاػػؾذديػػهذسػػ؛ ؿذااٌت ػػخ ص،ذك؛ ػػضذا  ػػ نتذا خػػرلتذ  ج ػػؿذا جػػزاتذ
كا  ػػػػػ نتذت ػػػػػنر ّذسانس سػػػػػّذكخػػػػػكاطرد،ذ تاػػػػػزفذااز ػػػػػّذكتفػػػػػرحذافراػػػػػّتذ  ظػػػػػؿذ

كرذ ػيذ ػ ر نذاا ر؛ػٌيذااتػيذت ػٌ ؿذااٌصػ خ صذااكس يسذا سنسذمفذااكسػنئؿذااتٌذ
ذ.(ْٔ) يّ،ذك يذ ؿذاتجنهنًتّذاام رك س،ذكت نراتّذاامتفنكتس

ااٌت ػػخ صذ ػػيذت ػػ  ؿذصػػكردذااٌ ػػ ر اسذاجم ػػعذسجػػزاتذااطا؛  ػػسذذالَغْرَباا ِ يِّسدطػػهذ
اامختيفػػػس،ذكج ي ػػػنذت ػػػنر ّذسانس سػػػّذكخػػػكاطرد،ذ را ن نػػػنذ  تمػػػدذديػػػهذت ػػػٌخ صذ

ذذ(:!جدذ يذبص دةذاّذ؛  كافذ)اااظذاا ن؛ياام ن يذاامجرادةتذ منذ 
ًط ئىػػػػػسهذ ػػػػػر ًٌيذخى يىػػػػػهذااػػػػػدو  ىنذ ى ذدى ذذذذسىًدػػػػػ شي

ذ

ػػنذذ ػػ يـذ؛ىٍ ضى ذ ىتاًاػيذ؛ىٍ ضي ذبىػػٍكـو ٍتذ؛ىػػ فى ثىػكى
ذ(ْٕ)

ذ

ط ئس،ذمعذ ك  نذم  نهذمفذاام ن يذاامجرادةذااتيذ درؾذذ نًدرذه نذااخى ذاا ا خاصى  ى
كاإلبنمػػػسذ؛ػػػ فذااٌ ػػػنسذ رٌ  ػػػنذإ سػػػنفذسثنرهػػػنذكالذ يمػػػسذجكهرهػػػن،ذككه؛ ػػػنذااار ػػػسذ

ذ منرسذس  ناّذاإلرادٌ س.
ػػنذااطا؛  ػػسىذ؛م نام ػػنذكسجزائ ػػنذاامختيفػػسذمتمٌثيػػسذ ػػيذت خ صػػّذ ذس ضن  مػػنذ  ػػٌخصي
ػػػرسذ سجزاتهػػػنذَّ ػػػرذاامدر ػػػستذ مػػػفذذاػػػؾذمػػػنذ ياظػػػّذ ػػػيذبصػػػ دةوذاػػػّذ؛  ػػػكافذ)دي

ذااط؛  س(:
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ذذذذهىػػػػػػػػػػػػػًذمذااطا؛  ىػػػػػػػػػػػػػسيذ ييو ىػػػػػػػػػػػػػنذسىٍ غىػػػػػػػػػػػػػنـهذ
ػػػػػػػ ىن ىػػػػػػػنذ ػػػػػػػٍتذديٍرسى ذذذذاىيطا؛  ىػػػػػػػًسذبىػػػػػػػٍدذسىبىنمى

... يٍجتىيىه ػػػػػػػػنؿه مى ذ ىنًا ىػػػػػػػػسوذجى ذذذذً ػػػػػػػػيذ يػػػػػػػػؿًٌ
كاًمػػػػػػػػػػػػًؿذسدكاًدهىػػػػػػػػػػػػن ذذذذااػػػػػػػػػػػػكيٍرؽيذ ػػػػػػػػػػػػيذاى
ذبىػػػػػٍدذسىٍصػػػػػغىهذاى ىػػػػػن ذااثارثىػػػػػنري ؿي ػػػػػٍدكى ذذذذكااجى
ذزىٍهػػػػػػػػػريديذ ؾى ػػػػػػػػػناى ػػػػػػػػػنـهذتىضى ذ؛سا كضي ذذذذكااػػػػػػػػرا

ذ

ـي؟!ذذ ذاآلالى ػػػػػػػػػػػػػػػؾى ذ ىٍفسى ذتى  ىػػػػػػػػػػػػػػػبي ـى ذ ىػػػػػػػػػػػػػػػً الى
؟ذ ىػػػػنٍ ظيٍرذذذ ـي ذتياىػػػػن ذًإاىػػػػهذا ىٍدػػػػرىاًسذ ى ػػػػؼى
ـيذذذ ػػػػػػػػػػػػػػػدىا مي ذكى ٍافىػػػػػػػػػػػػػػػؿه ذمى ذسىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػؾو ذكً؛ يػػػػػػػػػػػػػػػؿًٌ
ـيذذذ ٍكاى ىػػػػػػػػػنذا ىٍدػػػػػػػػػيى ذتىٍ ػػػػػػػػديكذذ ىتيٍخًفػػػػػػػػػؽيذاى
ـيذذذ ػػػػػػػػػػن ّيذا ىٍ سى ذ ىكبىػػػػػػػػػػ ذتىػػػػػػػػػػربيصي ػػػػػػػػػػٍ رىافي ذسى
ـيذذذ ػػػػػػػػػن ذزىٍهػػػػػػػػػريديذاا؛سا ؛ػػػػػػػػػؿى ػػػػػػػػػ؛ىهذاا؛ىيىً  ىسى

ذ(ْٖ)
ذ

ػػن،ذ  ػػيذذ  نا اػػنسذدٌ؛ػػتذ ػػ  ـذااا ػػنة،ذتاػػ ـذااٌط؛  ػػسيذ ػػيذهػػذاذااماطػػعذديرسػػننذك ىران
ذمػػفذاكا ػن،ذكا دػػيـذ  ػناٌط كرذتيغٌ ًػي،ذكااامػػنئـذتامػؿذسدكادهػػنذكت ػدك،ذكتطػربي
كضذ ذ؛ ػػن،ذكااػػرا تتاػػراؾذمسػػركرةذ؛ن ااػػنف،ذكااجػػدكؿذااثارثػػنرذسصػػغىهذكهػػكذسػػ رافه

. ذم؛تسـه،ذكزهردذ تضناؾذاٌتهذس؛هذاا؛يً؛ؿى
نًدرذديهذهذدذااظانهرةذ يذ  رد كاضػاسذ ػيذ ث ػرذمػفذ ث رنا،ذ  جدهنذذادتمدذاا ا

كؽ،ذد ػدذااجيػكس،ذكمػنذكاػدةذذبصنئددتذ من  ي:ذ)دنهؿذااجز ػرةذ ػيذ  ن ػسذاافػنري
ػٍدذ؛ ػنذ ؛ ػع،ذدي ذمفذمطنا؛ ن،ذكٌَّ تذ؛ؾذاادو  ن،ذااكااسذاامج يكاس،ذسَّ  ػسذاارا اا ا ؿذإالا

اهذركحذاا م ػرٌم(ذ كخ،ذكات ي،ذدرشذااخى اياى
 كاػس(،ذ ػيذد كا ػّ:)ذااكااػسذاامجذ(ْٗ)

مػفذد كا ػّ:ذ)سكراؽذذ(َٓ) منذ ياظ نذ يذبصنئد:ذ)كصؼذمكبؼ،ذك جرذاار؛ ع(ذ
ػنًئع(ذ ػدىلذااضا مػفذد كا ػّ:ذذ(ُٓ)ااخر ؼ(تذك تيؾذاااصنئًد:ذ)سَّ  سذااجػدكؿ،ذكااصا

نًئع(. دىلذااضا ذذ)ااصا
؛بذ ػيذذاػؾتذ مػنذسرلذالَغْرَب ِ يِّنهرةذ ث رناذد دذظ رتذهذدذااظٌذ ذإاػهتذك رجعذااسا

ذدػفذتػرثوردذ نارةذااتيذدنشذ؛ فذر؛كد ن،ذ ضػين ترثوردذااٌ د دذ؛ناطا؛  سذااجم يسذااسا
نذكاتًٌجنهننذً  ر ًّن.ذ كمن ًس اسذااتيذاتاخذهنذم  جن سذاارو ذا  ؛رذ؛ ي راتذس؛كاوك،ذكخنصا

 يذصكردذااٌ  ر اسذديهذاسبذمنذ اتض ّذذالحقيق ِ المج ز؛ فذذالَغْرَب ِ يِّ مزجذ
ذ   ػػنذدػػفذ فسػػّذديػػهذكجػػّذااماػػن ـتذ مػػثينذ ػػيذبصػػ دةذ)اااػػٌظذاا ػػن؛ي!(ذ تاػػداثي

ػن،ذك؛ياػفذاػـذ اااا اس،ذثـٌذ صٌكرهنذ؛خط ئسذسبنمتذ؛ػ فذس ػنسذ تااػيذ؛ ضػ ـذ؛ ضن
ردذمازك ننذمفذسجؿذذاؾذديهذس؛ ؿذاامجنزذكااتا ؛ ّ: ذ جدذمفذ يس غّذ  و
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ػه ذ؛ًػيذ ىرضى ذاىػكذ ىػنفى ظ يذًم ؾى ذً؛اى ذذذذرىًض تي
ييػػػػػػػػػػ مٌي ػػػػػػػػػػيمى ػػػػػػػػػػانتىذاا ىػػػػػػػػػػ ًشذً  ػػػػػػػػػػًؾذكى ذ ى ذذذذتي

ًط ئىػػػػػػػػػسهذ ػػػػػػػػػر ًٌيذخى يىػػػػػػػػػهذااػػػػػػػػػدو  ىنذ ى ذدى ذذذذسىًدػػػػػػػػػ شي
ذ

ػهذذ اكؽيذاا ييىػهذتيٍاضى نذً  ًؾذ ىنذدي  ىنذاي ذ مى
ػػػنذذ ذااغىضا ػػػكًدمى ذدي ػػػنذسى ؛سػػتي نمن ذدى ثػػ فى ذثيى
ػػنذذ ػػ يـذ؛ىٍ ضى ذ تااػػيذ؛ى ضي ذبىػػكـو ٍتذ؛ىػػ فى ذثىػػكى

ذ

ذ يذمزجّذ؛ فذاااا اسذ ـٌذ ستمرو كاامجنزذميصٌكرناذ فسّذكمنذ انر؛ نذمفذهمكـ:ث
ذذ

ػػػػنطىذ؛ًػػػػي ذاى تىػػػػن..ذسىٌ ًػػػػيذتكىجا ػػػػتي ٍ رى ذذذذ ىكىااى
ػػػػػػػػػػػرىٌ ً ي تاػػػػػػػػػػػهذ ى ـيذاى ػػػػػػػػػػػنًر؛يً يذا ى اػػػػػػػػػػػن ذذذذتياى

ذ

ػػػػنذذ ذكاٍ اىضا ذااػػػػ اٍفسى ػػػػنكىرى ذسى ػػػػ شه ذجى ذاا ىػػػػٌـً ذًمػػػػفى
هذذ ذ يٍستىٍاضى ذديىهذا ٌ نـذمنذا سى جى  تي

ذ(ِٓ)
ذ

ػػػنذمزجػػػّذ؛ػػػ فذاااا اػػػسذكاامجػػػنزذ ػػػيذااتاصػػػك رذ ػػػيذبصػػػنئدد:)ذ ػػػيذ ك ظ ػػػرذس ضن
نًئع.(ّٓ)اام ترؾ،ذثكرةذ فس،ذك؛ٌثذظيمّ(ذ دىلذااضا ذ،ذمفذد كافذااصا

نًدر.ذ تمثاػؿذذ لنمت  رةِ التَّشبيه كرىةذااٌ  ر اسذد دذاا ا ذ يذتاا ؽذااصو ذ؛نرزه دكره
ػػنذاػػـذ  ػػفذديػػهذكجػػّذااتا ػ؛ ّذ ػػيذااداالاػػسذديػػهذم ػػنر سذسمػػرذآل خػػرذ ػيذم  ػػهذمما

رةذمػػعذكجػػكدذاالسػػت نرةتذسم:ذمػػنذ ػػنفذ؛ػػرداةذت ػػ؛ ّذسػػكاتذس ن ػػتذمكجػػكدةذسـذماػػدٌذ
،ذ ػػيذاػػ فذتتمثٌػػؿذاالسػػت نرةذ ػػيذاسػػتخداـذ يمػػسذمػػنذ ػػيذَّ ػػرذاام  ػػهذ(ْٓ)ّذاام ػ؛اذ

اااا اٌيذااذمذكض تذاّذ؛ يبسذم ن؛ سذ؛   من،ذمػعذكجػكدذبر  ػس،ذسػكاتذس ن ػتذ
ذ.(ٓٓ)كظسذتم عذمفذإرادةذاام  هذاااا اٌيذميفكظسذسكذميا

يعذديهذ  ردذدددناذمفذااصٌذ سذااانئمسذديهذكرذااجزئ ٌذك م فذسفذ ذ رذ؛ دذاالطًٌ
 ػذ رهنذ ي ػنذ؛ػناطا؛عذ؛ػؿذس ضػربذسمثيػسذ اػط،ذكمػفذذاػؾذذسفذ،ذكالذ م ػفالتَّشبيه

طػػنذاا ؛ػػي)ص(ذ؛نا ػػٍدم كاإل مػػنفذكااٌتكا ػػدذديػػهذسػػ؛ ؿذااتا ػػ؛ ّذذد ػػدمنذ صػػٌكرذخي
ّذ؛ػػّذاتػػهذصػػنرذ ػػ ئننذّذ؛نام ػػ؛ٌذديػػهذامتػػزاجذاام ػػ؛ٌذذاا؛ي ػػ ذكت ػػ؛ ّذااجمػػعذا ػػدؿٌذ

ذكاادنا،ذ  اكؿذ يذبص دةذ)مفذكايذاا جرة(:
ٍ ًلذاايا ًؿذمىكديػكدي؟ ذجي ذتاتى ذذذذًمٍفذهىنًربو

ذ

تىكًا ػػػػػػػػػػديذذذ ،ذكى ػػػػػػػػػػنفه ،ذكىات مى طىػػػػػػػػػػنديذهىػػػػػػػػػػٍدمه خي
ذ(ٔٓ)

ذ

ر فسذ؛ناًاصفذااذمذ يػيذذ؛ػّذك صكٌذ ذااامنمسذ يذاندثذاا جرةذاا ا؛ك اسذاا ا رذدشا
ذ ددكةذايػػػػك ياتمػػػػهذ؛ػػػػّذدػػػػفذطر ػػػػًؽذااتا ػػػػ؛ ّذاامرسػػػػؿذإظ ػػػػنرناذاخدمػػػػسذهػػػػذاذاا ػػػػشًٌ

ػػػكرةذهػػػذاذاا ػػػٌشذ ظ ػػػنرناذاصي ػػػنًدرذممػػػنذ م اػػػّذصػػػكرةذذاإلسػػػيم اس،ذكات  ػػػيذخ ػػػنؿذاا ا
ذذدناذدي  نذ يذااكبتذ فسّ:سخرلذَّ رذاارااسخسذ يذااٌذهفذمعذ ك ّذم تم
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ًّذ ذيذ؛ًػػػػػػػػ ذ يػػػػػػػػيى ػػػػػػػػ ىنذًاٍصػػػػػػػػفه ذذذذ ىرى امػػػػػػػػنذدي و
ذ

يىػػػػػػػػػهذااػػػػػػػػداٍهًرذتىكًط ػػػػػػػػػدهذكتىٍخًي ػػػػػػػػػديذذذ ّيذدى ذ(ٕٓ)اىػػػػػػػػ
ذ

ػانتذكااػ؛يتذكاا ػركب،ذ  نذااتػيذدماذك صكرذاادٌذ رت ػنذاااػربذ؛نا ك ػؿذكاا اا ػبذكاا ا
ػػنًدرذمػػفذ ػػٌدةذاااػػربذكدمنرهػػنذاتػػهذج يػػت   نذااػػدٌذذممػػنذ ػػدؿذديػػهذهيػػعذ فػػسذاا ا

ذ ي نذدك ينذك ا ؛ننذك انتنذك رك؛ننذ يذبكاسذ؛اص دةذ)ااارب(:
،ذك ىًا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيذ ذذذذ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً ذىاذااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  ىن..ذدىك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه

؛ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانته،ذكى كبيذكى ى ذذذذته،ذك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
ن ىنذايمى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى بيذػًج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذتىستىذكضى

ذذذذ(ٖٓ)
ذ

ذ

كرةذاااد مسذاامكركثسذ يذتصك رذ ٌؿذمج كؿذمخ ؼذذك اترب ؛ناغكؿتذمفذااصو
  صكرذاايا ؿذ يذااغر؛سذ؛ناغكؿذاافنتؾذااذمذ    ّذ؛يذ فاسذكالذرامس،ذم تمدناذ
كرىةتذا فذ ستكا  نذمفذخ ناّذ يذبص دةذ)س كاؽ(: ديهذااخ نؿذ يذهذدذااصو
ذذ

ػػػػػكًاشوذذ ذمي ذ؛ىً ػػػػػ ـو يىػػػػػهذاٍ ػػػػػؿو ذذذذسيٍمًسػػػػػهذدى
ذ

ػػػػػػػػػػػػػػ يذ؛ػػػػػػػػػػػػػػيذإٍ ػػػػػػػػػػػػػػفىنؽًذذذ ػػػػػػػػػػػػػػناغيكًؿذ ىٍ   ي  ى
ذ(ٗٓ)

ذ

اإل اػػػنتذدٌمػػػنذ ػػػيذ فسػػػّذاامرتندػػػسذمػػػفذهػػػذاذااغػػػكؿذذكهػػػيذصػػػكرةذ ن ػػػفسهذ ػػػد دة
ذفاس.امسذكاا ٌذاامفترسذااذمذا  دمتذد ددذ ؿذصكرذاارٌذ

ك صػػٌكرذاناػػّذ ػػيذَّر؛تػػّ،ذكاناػػسذاااػػٌرذااػػذمذآامػػّذاتٌػػهذصػػ رذدظنمػػّذ؛يظػػهذذ
ارذ يذبص دةذ)؛ٌثذظيمّ(: ذذ  ؛ّذاظهذسى

ذميٍسػتىً رنا ـى ّيذاا ىٍظػ ذمٍ ػ ذ ىٍصػ ىري رو ذذذذكاااى
ذ

ّيذذذ ػػػػػػػػػػاىر رٌ ػػػػػػػػػػ ذ(َٔ)مػػػػػػػػػػٍفذاىظىػػػػػػػػػػنديذ ػػػػػػػػػػيذاىظىػػػػػػػػػػهذسى
ذ

ذاذ ظر ػػنذإاػػهذاسػػتخداـذ  ػػيذصػػكردذااٌ ػػ ر اسذ جػػددذ  تمػػدذذَباا ِ ّيِلنماات  رةالَغرِْكات
ديػػهذاام   اػػسذس ثػػرذمػػفذادتمػػنددذديػػهذااٌتصػػر ا اسذا ػػ كد نذمػػفذ نا ػػسذكا ك  ػػنذ
ػػنذك ػػندرٌ سذمػػفذ نا ػػسذسخػػرلتذ ٌ  ػػنذت تمػػدذديػػهذااخفػػنتذس ثػػرذمػػفذ س ثػػرذَّمكضن

 مػػػثينذ صػػػكرذا رضذإ سػػػن ننذمصػػػن؛ننذ؛ػػػناج كف،ذَّنئػػػبذاا اػػػؿذ  ػػػربذذااكضػػػكحت
ذاام ػػ؛اّذ؛ػػّذ)اإل سػػنف(ذديػػهذ ػػنذايم ػػ؛اّذ)ا رض(ذمػػفذاػػكاـز ك ر ػػؿ،ذثػػـذ ػػذ رذالزمن

ذذـ(:ُْٓٗس؛ ؿذاالست نرةذاام   اسذ يذبص دةذ)إاهذدنـذ
ذسى ٍذجي اٍتذ؛ نذا  ذ ىذػػرضي ذػناىذػسىذذذذذذذتٍذػػػر؛ىذػرىلذًمفذدىـو ًّ ـيذػػػمٍذػً يذَّىًض ًرذاا يذٍتذ؛ ن ًرذسىٍجسى

ذ(ُٔ)
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ت ٌخصتذاد  نذاناسذا رضذااتيذضٌجتذمفذهكؿذاااربذكك يت نذادرجسذس ا نذ
منتذااتيذسر اتذدي  نذ يذاااربتذ سيص ؛تذ؛ناج كفذا ثرةذس رهنذك ر؛ نذمفذاادًٌ
ذاام   سذ ذ نالست نرة ذكسانس سّت ذااٌ ندر ذإ انتات ذإا  ن ذا تايت كرة ذااصو ك؛ ذد

ذبنمتذ؛ ذاذااٌدكرذخ رذب نـ.
ذمفذ ذ؛ّ، ذاام ٌ؛ّ ذاكاـز ذاّ ذك ذ ر ذ مسلذدميكدىّ، ذم؛تسمنن ذإ سن نن ذاافجر ك صٌكر
اال؛تسنـذكمسلذااٌدمكعذديهذس؛ ؿذاالست نرةذاام   ستذكهكذمنذ كايذ؛؛دتذظ كرذ

يـذكا ت نتذاااركب. ذااسا
ذاا  ذااجٌك ذمع كرىة ذااصو ذهذد ذسك ذاالست نرة، ذهذد ذا سجنـ ذاتجر؛تّذك ست  ر نـ

يـ(: ذذااٌ  رٌ سذكاا و كرٌ سذ يذبص دةوذاّذ؛  كاف:ذ) جرذااسا
ذتػػػػػػػػػػػػػػرىاتىلذ؛ىنًسػػػػػػػػػػػػػػمنن ذاافىٍجػػػػػػػػػػػػػػري ًاػػػػػػػػػػػػػػؾى ذذذذذى

ذ

كدًذذذ ذااػػػػػػػػػػػػداٍمعىذ؛رىجفىػػػػػػػػػػػػنًفذااػػػػػػػػػػػػكيري ػػػػػػػػػػػػلي  ىٍمسى
ذ(ِٔ)

ذ

ذبص دةذ ذ ي ذكااامر ذ؛نا؛در ذااما؛ك؛س ذتصك رد ذااتاصر ا اس ذاالست نرة ذسمثيس كمف
نذ:)طنؿذااتجن؛ؾ(ذديهذهذاذاا اا ذكذا خا

ذ ػػػػػػػػػػػنذبىمػػػػػػػػػػػريذ ذاٍاًتجن؛يػػػػػػػػػػػؾى ذذذذطىػػػػػػػػػػػنؿى
ذ؛ًػػػػػػػػػػػػػػػيذكىٍجػػػػػػػػػػػػػػػدهذتىيىظٌػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذذذذكىسىاػػػػػػػػػػػػػػػلا
؟ ػػػػػػػنبى ذَّى ذسىٍ ػػػػػػػفى ذ؛ىػػػػػػػدريؾى ذذذذ ىػػػػػػػنذاى ػػػػػػػؿي

ذ

ػػػػػػػػػػػػػػػػ رذذ ذااسا ذ؛ًػػػػػػػػػػػػػػػػيى ذدٌ ًػػػػػػػػػػػػػػػػيذكطىػػػػػػػػػػػػػػػػنؿى
ػػػػػػػػػػػػػػػكىاً ًلذكاٍسػػػػػػػػػػػػػػػتى ىرذذ ذػػػػػػػػػػػػػػػػػهذ ػػػػػػػػػػػػػػػيذااجى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىر؟ذذ ذكااسا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ذسيٍ سي كسٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى

ذ(ّٔ)ذ
ذ

ػػػػنًدرذااما؛ك؛ػػػػسذ؛ػػػػناامرذكاا؛ػػػػدرذثػػػػـذاػػػػذؼ ّذديػػػػهذسػػػػ؛ ؿذاام ػػػػ؛ٌذذ   ػػػػنذصػػػػٌكرذاا ا
ذاالست نرةذااتاصر ا اس.

ذ ؛ ّذ يذهذدذااصكرةذاامرٌ ؛ًس:ك ظ رذت ن ؽذاالست نرةذمعذااتٌذ
ه بى ًػػػػػػػػػػػػػػػػػيذااػػػػػػػػػػػػػػػػػدوجى ذسىٍَّرى ذذذذ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػنذاى ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي

ذ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر؟ذذ ذَّىمى  ىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرمذ ىطيك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفو
ذ(ْٔ)

ذ

مصػػكرناذاايا ػػؿذ؛ػػنا؛ارذااػػذمذ غػػرؽذديػػهذسػػ؛ ؿذاالسػػت نرةذاام   اػػسذمػػعذت ػػن ؽذهػػذدذ
ػػكرةذت ػػن ؽذذاالسػػت نرةذمػػع ااتا ػػ؛ ّذ)ت ػػ؛ ّذااػػدوجهذ؛ناطوك ػػنف(ذ مػػنذت؛ػػرزذهػػذدذااصو

كرت فذكتضن رهمنذات   ؿذاام  ه. ذااصو
نًدرذإل؛رازذصكردذااٌ ػ رٌ ستذذالك  ي ك غيبذاستثمنرذإ انتاتذ دفذصفسذد دذاا ا

رذاا  ن نتذ يذ ث رذمفذبصػنئددذااٌ ػ ر اس،ذ تػرادذ ػيذكصػفّذايبطػند ًٌ فذ إذذتت را
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ذ صػكًٌذ ػكاتذكااجى ػػؿ،ذكديػٌكذا صػكاتذاافنرَّػػسذ ػيذ  ن ػػنتو رهـذ؛ناتافنهػسذكااً ؛ػػرذكااخى
ذذمتتن؛ س:

ػػػػػػنًؿذمى ىنًط ػػػػػػديذًإذىاذكىزى ىػػػػػػتٍذ ػػػػػػـذً ػػػػػػيذاارًٌجى ذذذذ ى
ٍ ػػػتىًفخوذ ذمي ذ يػػؿو ـٍ يىػػهذا ىٍرًضذًمػػٍ  ي ذذذذ ىٍمً ػػيذدى
ّيذ تي ػػػػػػػػػػػػػػػػناى ـيذسى ذاٍاػػػػػػػػػػػػػػػػ؛يٍ  ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػؿو ذجى ذذذذتىمثىػػػػػػػػػػػػػػػػنؿي
ذذذذضػػػػػػػػػػػػػػػنعذا ا؛ػػػػػػػػػػػػػػػنتذاػػػػػػػػػػػػػػػنئر فذ؛ ػػػػػػػػػػػػػػػن

ذ

ٍفذً؛ًمٍثاىػػػػػػػػنؿًذذذ كاىػػػػػػػػًسذاىػػػػػػػػـذتيػػػػػػػػكزى ٍ  ىػػػػػػػػهذااروجي ذمى
ذاا ىػػػػنًايذذ ػػػػكتّي ذ ىػػػػٍدكمذصى ذ ىناطاٍ؛ػػػػًؿذسىٍجػػػػكؼى
؛اػػػػػػػػػػػػػػػندي...ذتىٍمثىػػػػػػػػػػػػػػػنؿًذذذ ذذ؛ىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػديذدي ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػرى ا ي ذ ى
ذ(ٓٔ)ديػػػػػػػهذسػػػػػػػربذمػػػػػػػفذاآلمػػػػػػػنؿذختٌػػػػػػػنؿذذ

ذ

تصػػٌكرذا ؛ ػػنتذااٌثيثػػسذا كاػػػهذمػػفذخػػيؿذااٌصػػػكرةذ؛نا  ن ػػسذااػػنرةذاإلبطػػػندٌ  فذ
ػػػكاتىه ػػػنًدرذا ػػػـذكً ؛ػػػرهـذكخى ذصػػػكت ـ،ذ؛ٌمػػػنذ   ػػػؼذدػػػفذ ػػػردذاا ا ـذكج يى ػػػـذكدييػػػكا

ك مثٌػػؿذاا؛ ػػتذا خ ػػرذ  ن ػػسنذ،ذككصػػف ـذا ػػـذ؛ ػػذمذااٌصػػفنتذااتػػيذت ط؛ػػؽذديػػ  ـ
ذدفذإهمنؿذا د؛نتذذكمذاا اكؿذكاالاتفنتذ؛ناج يًت.

ػػػكرذااجزئ اػػػسذااانئمػػػسذديػػػهذ ػػػكرىةذاد ػػػّ،ذذالمتقااا بنتكمػػػفذسمثيػػػسذااصو إلظ ػػػنرذااصو
ط؛  ػػسذاامكبػػؼذ ػػيذجػػيتذككضػػكح،ذمػػنذتمٌثيػػّذهػػذدذااصػػكرةذ ػػيذبصػػ دتّذكإل؛ػػرازذ

:) كتذ  بو ذذ)صى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنرهذ دىمى ذكى ذذذذ ًييسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتٍ منًرذذيؿ 

ذ

ػػػػػػػنفذذ ٍجػػػػػػػديذديػػػػػػػهذطيػػػػػػػكًؿذاازامى اى ىػػػػػػػنذاامى كى
ذ(ٔٔ)

ذ

تمثػػػؿذه ػػػنذصػػػكرتنفذمتان؛يتػػػنف،ذصػػػكرةذ ػػػيذ ػػػؿذ ػػػطرذمػػػفذاا؛ ػػػتتذ صػػػكرةذذٌؿذ
اي ػػػربذكااًمٍصػػػًرٌ  ف،ذكهػػػكذمػػػنذ جٌسػػػدذاالسػػػت منرذكدمػػػنرد،ذك ان؛ي ػػػنذصػػػكرةذاامجػػػدذ

ػػػنًدرذايسػػػت منرذك ظنئ ػػػّذكاسػػػت؛داددذ ػػػكرت فذمػػػدلذ راه ػػسذاا ا ؛نامفنربػػسذ؛ػػػ فذااصو
ذكظيمّ.

ػػكرذااتػػيذتصػػ عذهػػذاذااكذ ذتت ػػررذهػػذدذااصو  ػػيذجػػٌكذمػػفذاامفنربػػستذ مػػنذ جػػدذمػػثين
جم ػّذ؛ػ فذاناػػّذ ػيذااغر؛ػسذكاػػنؿذاآلخػر فذااػػذ فذ   مػكفذ ػيذ؛يػػدهـذكاػـذ  ػػاكاذ

ذذغر؛سذمثيّذ يذبكاّ:؛نا
ذاافيػػػػػؤىاًدذهىػػػػػكنل عيذر اػػػػػنفى ذتىٍسػػػػػجى ًطػػػػػٍرتى ذذذذكى

ذ

ذ يذااً؛ ًدذظىٍم  ىػنذذ كلى  يذًا ًفذسٍ  يكذااجى
ذ(ٕٔ)

ذ



وذًجا(
ُ
يُّ َنم

ِ
َباو

ْ
كرة واألداة )الَغر

ِ

...الػ سُلويبُّ
ُ
  التَّشكيل األ

﴿ُِْٕ﴾ 

  ػػذدذصػػكردذصػػنا؛ّذااػػذمذاظػػيذ؛ناٌ اػػؿذكااروجػػكعذإاػػهذ؛يػػددذمػػفذهػػذدذااغر؛ػػستذاػػذاذ
ػػػنًدرذذف لغْربااا  يِ   سػػػجعذرٌ ػػػنفذاافػػػؤادذهػػػكنل،ذك ػػػيذااكبػػػتذذاتػػػّذ ان؛ي ػػػنذصػػػكرةذاا ا

ذاراتذظم  ننذكا دنا.اامؤامس،ذا فذ   كذآالـذاافراؽذكااكجدذكااازفذ يذااصاذ
االدتمػػػندذديػػػهذصػػػكرذجزئ ػػػسذمتضػػػن رة،ذتيسػػػ ـذ ػػػيذذالَغْرَبااا ِ يِّكه ػػػذاذ سػػػتط عذ

ػػػكرىةذاا ي اػػػسذهػػػيذكسجػػػزاتذسخػػػرلذمتػػػ زرةذمت ن اػػػسذ مػػػثينذ ػػػيذبصػػػ دتّذ ت ػػػ  ؿذااصو
ذ)درشذااخكخ(ذ جدذ ظ رذذاؾ:

ػػػػػػػػػػيىفىٍت؟ ذاى ىػػػػػػػػػػنذسى ذسى اػػػػػػػػػػنـه ًتيذسى ػػػػػػػػػػفى ػػػػػػػػػػكخى ذذذذ ىػػػػػػػػػػنذخى
هذسىكذً ػيذا ىًصػ ًؿذهي ىػن ػاى مىٍجيًسيذً يذااضو ذذذذكى

ػػػػمسذتيٍيًاػػػػػيذدىذ هذبيػػػػػ؛يينذكاا ا ػػػػػاى ذذذذيىٍ  ىػػػػػنذً ػػػػيذااضو
ػػػػػ؛ي ن ذذ ىٍاسى ػػػػػهذًاػػػػػ فى ذ ىراى ػػػػػنً  ري ذذذذتىٍ ػػػػػًكمذاا ىصى
ػػػػػػػػػػػنًؿذميذهى؛ىػػػػػػػػػػػسنذ ذإاىػػػػػػػػػػػهذا ىصى ػػػػػػػػػػػـذهىفىػػػػػػػػػػػكتي ذذذذكى ى
ػػػػػػػػػفذااػػػػػػػػػدو  ىنذ ى ىنً ػػػػػػػػػاىسوذ ناىػػػػػػػػػٍتذدى ػػػػػػػػػمسذمى ذذذذكاا ا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػسنذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتذ؛رىازىاً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػنذااػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  نذميكد دى ذذذذ سى

ذ

ػػػػػػػػػػػػنفًذذذ ذ ىن ىػػػػػػػػػػػػٍتذسىرىؽاذًمػػػػػػػػػػػػفذزىٍهػػػػػػػػػػػػًرذً  سى
نً؛يذكًخيا ًػػي؟ً ػػيذذذ ذًظياتػػي،ذ؛ػػ فذسىٍصػػاى
ػػػػػنفًذذذ ذسىَّصى ذااػػػػػدا ىنً  ًرذرى اػػػػػٍتذ؛ىػػػػػ فى ذًمثػػػػػؿى
ذكًدٍا ػػػػنفًذذذ ذًمػػػػفذديرٌو ػػػػنذا ىرضى ذزىٍهػػػػرناذ ىسى
ذ ىتاػػػػػػنفذذ ـً ذا ىٍاػػػػػػيى ًدمذًمػػػػػػفى ٍسػػػػػػجى ذً ػػػػػػيذدى
ػػسوذاا؛ػػ ًفذتى؛ً ػػيذ؛ناػػداـذاااىػػن ي!ذذ ذًمػػفذاىكدى
كا يٍ ػػػػػػػؽيذمياتىػػػػػػػًرؽهذًمٍ  ىػػػػػػػنذً؛ً  ػػػػػػػرىافًذذذ

ذ(ٖٔ)ذ
ذ

ػػكرذا خػػػرلذ ػػيذ؛ا اػػػسذ تتػػ زرذااصػػكرذااجزئ اػػػس،ذكتػػتياـذمػػػعذ؛ ضػػ ن،ذكمػػػعذااصو
م نذ ذ.  يِّالَغْربَِاااص دةذاتصؿذ؛ نذإاهذااٌدالاسذاا ي اسذااتيذ تكسا

ذكاارودػػب،ذ  صػػٌكرذ ،ذ تث ػػرذ  ػػّذاا ػػكؿى ػػكرةذ غ ػػنهنذاال تئػػنبي ذاامسػػنتىذ؛صي ك يصػػٌكري
ػػػمسذ؛صػػػكرةذإ سػػػنفذمٌ ػػػتذمػػػدرجذ ػػػيذا  فػػػنف ،ذكبػػػدذخضػػػبذاا اج ػػػعذج؛   ػػػنذاا ا

ػػنذديػػهذذهػػنبذااٌ ػػكرذك  نئػػّذكدمػػعذااي ػػنايذ ػػيذهػػذاذ خضػػ؛نن،ذكاايا ػػؿذبػػدذسبػػنـذمرتمن
ػػ بذكاا وجػػكـ،ذك ظ ػػرذذاػػؾذ ػػيذهػػذاذااماطػػعذااػػٌداؿذمػػفذبصػػ دتّذ اامػػرتـذهػػيذاا و
ػػكرذااجزئ اػػسذات ػػٌ ؿذهػػذدذاايكاػػسذ )د ػػدمنذ ػػرتيذاامسػػنت(ذااتػػيذتتضػػن رذ   ػػنذااصو

ذذااف  اس:
ذمي تئ؛نػػػػػػػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػػػػػنتىذ يًطػػػػػػػػػػػػػػػػؿو ذذذذكىسرىلذاامسى
ػػػػػػػػػمسذ ػػػػػػػػػيذا ٍ فػػػػػػػػػنًفذميٍدرجػػػػػػػػػسهذ ذذذذكاا ا
ٍ تثًػػػػػػػػػػػػػػػػرهذ ذايٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػكًر،ذمي ػػػػػػػػػػػػػػػػرتـو ذذذذ ػػػػػػػػػػػػػػػػيذمى

ذكااروٍد؛ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذذ ذاا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؿى ذ ى ث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرذً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا
ٍضػػػػػػػػػػػػ؛نذذ ً؛  ى ػػػػػػػػػػػػنذخى ذاا اًج ػػػػػػػػػػػػعيذجى ػػػػػػػػػػػػبى ذخىضى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ ؛نذذ ّيذ ي ذدٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيذااي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنايذ ىٍكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ّيذ ػػػػػػػػػػػػػػ ذذذذكا يٍ ػػػػػػػػػػػػػػؽيذمػػػػػػػػػػػػػػفذبٍي؛ػػػػػػػػػػػػػػيذتىكىهوجي
ذ

ذاا يمػػػػػػػػػػػػكـًذذذ ًمػػػػػػػػػػػػفى ػػػػػػػػػػػػٍا؛نذكى ذسي ًّ سرىلذ؛ػػػػػػػػػػػػ
ذ(ٗٔ)

ذ

ػػػػمسذكاا وػػػػكر(ذمػػػػعذ؛ا ػػػػسذ ػػػػكرذااجزئ اػػػػسذ)صػػػػكرةذاامسػػػػنتذكذهػػػػنبذاا ا سسػػػػ متذااصو
ػػػػكرةذاا يي اػػػػسذ ا جػػػػزاتذا خػػػػرلذ ػػػػيذاااصػػػػ دة،ذكهػػػػكذمػػػػنذ سػػػػتاث نذإاػػػػهذدراسػػػػسذااصو

ذ؛ناتافص ؿ.
 الص  َرةِالُكميَّ : -ٕ

ذهذاذا اؽتذكالذ كجدذإالذ ًّ ؛ندتمنددذديهذتيػؾذ س هذاام؛دعذدندةذسفذ ااؽىذا ىص 
ػػكرذاا ي اػػسذااتػػيذتت ػػنَّـذمػػعذ؛ ضػػ نتذاتػػؤٌدمذدكرناذماكر ًّػػنذ ػػيذااتٌػػرث رذديػػهذ ااصو
ااميتياًٌي،ذكهيذتمٌثؿذم نهدذمتتن؛ سذبدذتستغرؽذدداةذس؛ نت،ذخنصسذ يذاااصنئدذ
ااتيذتيصكًٌرذمكبفننذ فس ًّنذمكادنا،ذ يذااظػسذزم ٌ ػسذمي  ا ػس،ذم كًٌ ػسذاكاػسذ ؛ ػرةذسكذ

 يي اس،ذكهيذ؛ذاؾذت كفذتصك رناذايتاٍجر؛سذااٌ  ر اسذصكرة
ذ.(َٕ)

كرىةذاا ي اسذ مطننذمفذا  منطذااتػيذ ي؛ ىػهذدي  ػنذااػ ٌذذ ذاااػد ث،ذا ػكفذكت ٌدذااصو صو
ذاااص دةذاااد ثسذا تايتذمفذكادةذاا؛ تذإاهذكادةذااٌ ٌص.ذ

ذ ذد د ذااتيذتظ ر كر ذااصو ذتيؾ ذمنذذالَغْرَب ِ يِّكمف ذاامكبؼذ نمين، ذ رسـ ا  من
 سذاط كرذاامسنتذ)س؛يذ تجياهذ يذبص دتّذ)ط كرذاامسنت(ذا فذ رسـذصكرةذ يًٌذ

ذذبرداف(ذمكا اسذاصكرت نذ يذ فسّ:
ػػػػػػػػػػػػػنتيذكىآ؛ىػػػػػػػػػػػػػًتذا ٍط ىػػػػػػػػػػػػػنريذ ذذذذكىا ىػػػػػػػػػػػػػهذاامىسى
ذذذذدىٍجي ػػػػػػػػػػػػسنذتىٍسػػػػػػػػػػػػ ىهذإاىػػػػػػػػػػػػهذسٍك نًرهػػػػػػػػػػػػن
ّيذ ػػػػػػػفىًؽذااغيػػػػػػػركًبذكىًخٍي ىػػػػػػػ ذمػػػػػػػٍفذ ى ذذذذسىٍ ػػػػػػفىٍافى

ػػػػػػػػػػػرناذ رٍط ػػػػػػػػػػػنًؼذاامي ىػػػػػػػػػػػه ىتىذ ذذذذكا ىػػػػػػػػػػػدٍتذزيمى
ػػػػػ ن ـيذ؛ ضي يػػػػػهذا ٍدكاًحذ ىػػػػػٍزاى ػػػػػٍتذدى نمى ذذذذاى
ذ نً ػػػػػػدهذ ذطى ػػػػػػرو ،ذ ى يػػػػػػؿو ػػػػػػيذااٌضػػػػػػجً لي ذذذذكىدى
ػػػػػػػػػػػػسو: ّيذً ػػػػػػػػػػػػيذ ىراى ذ ي ىػػػػػػػػػػػػنًدمذإٍافىػػػػػػػػػػػػ ذذذذ يػػػػػػػػػػػػؿ 
ذااػػػػػػػداكًحذاتاػػػػػػػهذًخٍيتي ػػػػػػػن ؤكسى ػػػػػػػكاذري ذذذذكى ىسى
ػػػػػػػػػكا ًم ػػػػػػػػػعيذتى ىنمىسي ذااجى ػػػػػػػػػ ىفى تاػػػػػػػػػهذإذاذسى ذذذذاى

ذً؛ً ػػػػػػػػػ ٍفػػػػػػػػػؿه ػػػػػػػػػنًمرهذاى ذاىػػػػػػػػػٍ ينذميًضػػػػػػػػػيتهذسى ذذذذـٍ

كىاًؿذ ى ىػػػػػػػػػػػػػػنريذذذ ذ؛ػػػػػػػػػػػػػػنازا ػػػػػػػػػػػػػػنذتػػػػػػػػػػػػػػرىذافى ذاىما
ػػػػػ ىٍتذاى ىػػػػػنذا ىٍك ػػػػػنريذذذ ذاىػػػػػكذتىٍسػػػػػتًط عيذسى
ذاا اػػػػػػػػػػػنريذاى ؛نػػػػػػػػػػػنذت ػػػػػػػػػػػنديذ؛ػػػػػػػػػػػذذ ذتىػػػػػػػػػػػػؤيجو ذًّ
ػػػػػػػػكااريذذذ ذمى ذ؛ ػػػػػػػػنذهىػػػػػػػػكلن ذ؛ى ضػػػػػػػنتى،ذاىػػػػػػػػلا
ذً ثػنريذذذ نًشذكىٍهػيى يىهذا ىٍد ى ن،ذدى ذ؛ى ضن
ذاٍسػػػػػػػػًتٍاراريذذذ ًّ ّيذ ػػػػػػػػيذًظيًٌػػػػػػػػ ػػػػػػػػن،ذاػػػػػػػػ ذدي ًّ
ػػػػػػػػػػػػ نذااميختػػػػػػػػػػػػنريذذذ ذسٍب؛ًػػػػػػػػػػػػٍؿذ  ىػػػػػػػػػػػػذاذدي و
ذبػػػػػػػػٍدذسٍزهػػػػػػػػرىٍتذ زهيػػػػػػػػكذ؛ ػػػػػػػػنذااٌ ػػػػػػػػكااريذذذ
ذسٍسػػػػػػػػػػػػراريذذذ ًّ ػػػػػػػػػػػػعىذإٍافػػػػػػػػػػػػ ّيذمى ذاػػػػػػػػػػػػ ذ يػػػػػػػػػػػػؿ 
ذتىٍاػػػػػػذذ ًّ ػػػػػػكذ؛ًػػػػػػ ػػػػػػمانريذكىهيمي هذسي ذااػػػػػػدوجى ذتى



وذًجا(
ُ
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ِ
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ْ
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ُ
  التَّشكيل األ

﴿ِّْٕ﴾ 

ػػػػػػكذ ىمػػػػػػن ذاا ىػػػػػػكىلذاى يمي نًد ػػػػػػثي ذذذذطىن؛ىػػػػػػٍتذسىاى
ذميسػػػػػػػػػػػػ؛ًٌلهذ ـى ذذذذًإٍفذ ىٍ جى ػػػػػػػػػػػػكاذ؛نايا ػػػػػػػػػػػػًؿذبىػػػػػػػػػػػػن
بيػػػػػػػػػػػػكا ذتىفرا ػػػػػػػػػػػػ؛ىنحي ذااصا ػػػػػػػػػػػػؿا تاػػػػػػػػػػػػهذإذىاذاى ذذذذاى

ذ

نريذذذ طىن؛ىػػػػًتذا ٍسػػػػاى ،ذكى ذاا ىً ػػػػيو ذطىػػػػنبى
هذاٍسػػػػػػًتٍغفىنريذذذ ذااػػػػػػدوجى ّيذ؛ىػػػػػػ فى ذمػػػػػػٍ  ـذاىػػػػػػ
ذسٍكطىػػػػػػػنريذذذ ًّ ػػػػػػػٍ؛ًا ّيذ ػػػػػػػيذسى ذاىػػػػػػػ  يػػػػػػػؿ 

ذ(ُٕ)
ذ

تذ؛ػؿذ كرىةذه نذ يٌ س،ذكاـذ زدذمفذجمنا نذمنذ   نذمفذت ؛ ّذسكذمجنزذ اسػبي  ناصو
؛ػػػنرتي مي(ذصػػػكرىةذتجٌسػػػدذااجمػػػنؿتذ  ػػػيذ ك  ػػػنذ)صػػػكرة(ذديػػػهذاػػػٌدذت ؛ ػػػرذ)جػػػنفذ

كرىة،ذمفذه نذ ف ـذترجمسذ  ػيذاايت   ػسذس  ػنذت  ػي:ذذ(farma)مصدرذجمنؿذااصو
ذ.(ِٕ)ذااجمنؿ
رعيَّ :ِ -ٖ ِالص  رِالمَّ
ػػرًد اسذمػػفذسهػػـذتا  ػػنتذاامسػػتكلذااتاصػػك رٌم،ذكتاػػكـذ  رت ػػنذذذذذذ ػػكرذااسا ت ػػٌدذااصو

ػنًدرذماتك ػسذديػهذ كرىةذااٌ  ر اسذااتػيذاسػتخدم نذاا ا ذمشاهعيَّ ديهذسفذت كفذااصو

ذتيؾذتتجنكزذااصٌذ،ذ(ّٕ) كرذااٌ  ر اسذإاهذصكرذ ثر اسذكسرد اسذكدرام اسذمكسا س.ذإفا
ػكرذااانئمػػسذد ػػنذا ًّػن،ذكتمػػ لذاااػنرئذمسػػناسذااصو ذ صًّ ػػردذتج ػؿذمػػفذااػ اصا يػهذااسا

ذمفذااٌتيانئ اسذإاهذاإل؛داع. ذ ن  سذمفذاامت س،ذكتخرجذاا اصا
ذمػػفذخػػػيؿذاسػػتخداـذهػػذدذااتٌا  ػػػستذذ ػػنًدرذسفذ ؛ ػػهذدنامػػػّذااخػػنصا ك سػػتط عذاا ا

ذككسػػ يسهذكَّن ػػسهذ   اػػسهتذ نام ػػكرىةذسٌ  ػػنذإجػػراتهذاغػػكم  سػػن سذ"اافنصػػيسذ؛ػػ فذ؛كصػػًؼذااصو
ذإاػهذسٌ  ػنذَّن ػس،ذ؛اػدرذمػنذ كرىةذ؛كصف نذإجرات،ذمركرناذ؛ ك  ػنذكسػ يس،ذككصػكالن ااصو
ـٌذدػػفذاا فػػنحذاافٌ ػػيذاي نتػػبذ ػػيذ تسػػتدديذذكؽذكاػػدسذس ػػؽذاال تظػػنر،ذ  ٌ  ػػنذتػػ 

ذ.ذ(ْٕ)؛ نتذدنامّذااٌركائيذك ؽذ ركطذاخت نر اس"
 جػػددذ  طيػػؽذ ػػيذمسػػناسذكاسػػ سذمػػفذاإل؛ػػداعذاااػػنئـذديػػهذذالَغْرَباا ِ يِّك ػػيذدكاك ػػفذ
ػماذاستخداـذ رد اس،ذكبػدذضى كرىةذااسا  نذم ػندردذكسانس سػّذاامرهفػس،ذكاػذاؾذ جػدذ ااصو

(ذا مػنذاضػكرذال ػػتذ ػيذ ذاايػيذ)اااػزفذكاااػبًٌ تذا ك ػّذ ػًندرناذكجػػدا  ًّنذ ػ ردسفا
س،ذكد دذت ؛ ردذدفذانالتذ يذت ؛ ردذدفذبضن ندذااٌ فس اسذكااكجدا  اسذكاالجتمند اذ

ٌبذكااازفذ ستخدـذصكرناذسرد اس،ذكاذاؾذ جددذ يذبص دةذ)ااكااسذاامج كاس(ذ اااي
تّذمعذااما؛ك؛س،ذك د رذاػد ثننذ؛  ػّذك؛   ػنذ ذا نذبصا ؛د كافذااكااسذاامج كاسذ اصو

ذ ج ًّن:



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِْْٕ﴾ 

ػػػػػػػػػػػػٍاكىةنذ ذضى ػػػػػػػػػػػػطًٌ يىػػػػػػػػػػػهذاا ا ب  ىػػػػػػػػػػػػنذدى ػػػػػػػػػػػنذتىيى اما ذذذذكى
ػػػػػػػػػػػػػنذسيذ ذًإاى  ىػػػػػػػػػػػػػنذمى ػػػػػػػػػػػػػ ىٍكتي ؛ًٌ ىػػػػػػػػػػػػػػن ى ًبػػػػػػػػػػػػػيذً؛اي ذذذذالى

ػػػػػػػػ؛ن؛تي (ذجي اػػػػػػػػٍتذصى ذاى ىػػػػػػػػنذ ىػػػػػػػػنذ)اى ػػػػػػػػؿي ذذذذكبييػػػػػػػػتي
ػػػػػػػػػػػػػػػسهذ اىكدى كىٍجػػػػػػػػػػػػػػػده،ذكا ػػػػػػػػػػػػػػػًت نؽ،ذكى ذذذذهي ىػػػػػػػػػػػػػػػنـه،ذكى

ذ

ػػػػػػػػػػػدىاًمعيذذذ ػػػػػػػػػػػٍتذ؛رىٍسػػػػػػػػػػػرىاًرمذًإاى  ىػػػػػػػػػػػنذاامى ؛ىناى ذكى
ذهىػػػػػػػػػػػػنًمعي!ذذ فاػػػػػػػػػػػػنؽه،ذكطىرً ػػػػػػػػػػػػيى بىٍي؛ًػػػػػػػػػػػػيذخى ذكى
ػػػػػػػػناعي!ذذ ذا ضى ذك ػػػػػػػػندٍتذ؛ ىػػػػػػػػنذًمٌ ًػػػػػػػػيذتىػػػػػػػػؤيجو
ػػػػػػػػػنذا ػػػػػػػػػمكاذذذ ذمى ذصػػػػػػػػػبٌو ػػػػػػػػػنًمعيذكآهػػػػػػػػػنتي ذدذسى

ذ

ذإاهذسفذ اكؿ:
تػػػػػي كًاػػػػػيذكمي جى ذري ذ ىػػػػػنذًاػػػػػبو ذذذذ ىاىناىػػػػػٍت:ذً ػػػػػدىلن
ذمػػػػػنذ؛ػػػػػي..ذكًذمذ ػػػػػدم ذ؛ ػػػػػضي ذًإالا ػػػػنذ؛ًػػػػػؾى مى ذذذذكى
:ذإذىٍفذهىػػػػػػػػػػٍؿذًاػػػػػػػػػػيذاىػػػػػػػػػػد ؾذ ػػػػػػػػػػفىندىس ذذذذ ىايٍيػػػػػػػػػػتي
صػػػػًؿذ؛ى ػػػػدىذذىا؟ ذااكى ػػػػكذًمػػػػفى ػػػػنذتىرجي مى ذذذذ ىاىناىػػػػٍت:ذكى
ػػػػػػنذًسػػػػػػكىلذااايػػػػػػرًبذسى؛تىًغػػػػػػي ن ى ذاى ىػػػػػػن:ذاى ذذذذ ىايٍيػػػػػػتي
ػػػػػػػػػػكًؽذ ىٍخ؛يػػػػػػػػػكذً؛رىٍضػػػػػػػػػػييً ي ذاا ا ذاى  ػػػػػػػػػبى ػػػػػػػػػؿا ذذذذاى ى
ًب ؛نػػػػػػػػنذ ً ػػػػػػػػيذ؛ ىػػػػػػػػن ػػػػػػػػهذرى ػػػػػػػػنذتىٍخ ى ذذذذ ىاىناىػػػػػػػػٍت:ذسىمى
ً ػػػػػػػػػػػػػػػػػ اسنذ ذااتىاى  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػنذدى :ذإذىاذ ىٍاػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ذذذذ ىايٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػتي

ذ

ػػػػػػنًرعيذذذ ؽوذكضى ػػػػػػيى ٌ؛ًػػػػػػيذمي ذ ػػػػػػيذاي ػػػػػػنذس ػػػػػػتى ذامى
ذمٌ ًػػػػػػػػػػػيذتي؛ىػػػػػػػػػػػن عيذذذ ػػػػػػػػػػػبًٌ ذ؛ ىٍ ػػػػػػػػػػػًدذاااي ذإا ػػػػػػػػػػػؾى
ذت ػػػػػػػػػفيذاامىكاًجػػػػػػػػػعيذذذ ذا ػػػػػػػػػؿه ًّ ذ؛ػػػػػػػػػ ٍصػػػػػػػػػؿو ذً؛كى
ذطىػػنًمعي؟ذذ ذًسػػكىلذذاؾى ػيتو ذ ػػيذ ى ذكهىػٍؿذسىٍ ػػتى
ػػػػػػػػنًئعي!ذذ ذجى ذظىٍمػػػػػػػػ في ذ ىػػػػػػػػ  ًٌيذإاىػػػػػػػػهذ ىجػػػػػػػػكىاؾى
ذس اػػػػػػػػػػػػػػنًميذكتىزهيػػػػػػػػػػػػػػكذاامىرىا؛ًػػػػػػػػػػػػػػعيذذذ ـي تى؛ًسػػػػػػػػػػػػػػ ذكى
ذدىاً ػػػػػعي؟ذذ ذاااىػػػػػكـً ػػػػػنذ ذىلذااكىاً ػػػػػيذًمػػػػػفى ذكمى
ذذائًػػػػعيذذذ ػػػػرو ذااسًٌ ٍ تيػػػػكـهذكالى ػػػػكؽيذمى ذاا ا  ىػػػػيى

ذ(ٕٓ)
ذ

رذهػػػػذدذااكبفػػػػنتذاام ػػػػ د اسذذ ػػػػرد اسذ ػػػػيذبصػػػػنئدد:ذ)مػػػػنذاذكتت ػػػػرا ػػػػكرذااسا كتيػػػػؾذااصو
تخػػن  ف،ذمػػفذكاػػيذاا جػػرة،ذ؛ػػرا ف،ذا تظػػنر،ذإاػػهذ ػػجرةذاااطػػف،ذكدػػرشذااخػػكخ(ذ

؛ػػػد كافذااكااػػػسذاامج كاػػػس،ذك ػػػيذبصػػػنئد:ذ)ااغػػػركب،ذكذ ػػػرلذااسػػػندسذمػػػفذذ(ٕٔ)
؛ػػػػػد كافذسكراؽذااخر ػػػػػؼ،ذك ػػػػػيذبصػػػػػنئد:ذ)سَّ  ػػػػػسذااجػػػػػدكؿ،ذط ػػػػػكرذذ(ٕٕ)س تػػػػػك؛ر(ذ

؛د كا ًػّذاامكسػكـذذ(ٖٕ)ر،ذكبفسذ ػيذسػ كفذااي ػؿ،ذس ػكاؽ(ذاامسنت،ذ كؽذ طذااغد 
نًئع". دىلذااضا ذ؛ػػػػػػػػ"ذااصا

ػػرد اسذا  ٌ؛ػػرذ؛ ػػنذدػػفذاناتػػّذااكجدا  اػػس،ذذإفٌذ ػػكرذااسا ػػنًدرذديػػهذتيػػؾذااصو اٌت ػػنتذاا ا
(ذاامسػػػن سذ Yaws ػػػّ،ذكااػػػذمذ   ػػػيذد ػػػدذ) ػػػنكست سػػػرذسمػػػنـذاااػػػنرئذس ػػػؽذتكبوذ

هػػذدذاا مي ػػسذت؛ػػدسذمػػفذزمػػفذ تن؛ػػسذااػػٌ ٌص،ذذكاااػػنرئ،ذديػػهذسفٌذذٌصذااانئمػػسذ؛ػػ فذااػػ ٌذ
مركرناذ؛تنر خذتياًٌ ّ،ذكا ت نتنذ؛ترك يّ
ذ.(ٕٗ)
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الث
َّ
ِّاملبحثِّالث

ِّ
 
ِّاملستوىِّاإليقاعي

ِالم ميق ِالعاخميَّ : -ٔ
نمعذا ت؛نهننذدج ؛ننتذكذاؾذامػنذ  ػّذمػفذتكبوػعذذااٌ  رذذكذ غـذمكس ايٌذ  ث رذ يذااسا

يسػػيسذاامتاصػػيسذ اماػػنطعذت سػػجـذمػػعذمػػنذ سػػمعذمػػفذماػػنطعذاتت ػػٌكفذم  ػػنذتيػػؾذااسا
نذ؛ناجمنؿ هف،ذكتم لذإاسنسن ،ذك  كفذذاؾذد دمنذتتكاادذ؛فضؿذ(َٖ)ااتيذت  شذااذًٌ

مؿذكاا ؛نرات،ذكهكذمػنذ مػٌسذ جػكهردذكمضػمك ّ،ذا سجنـذاااركؼذكاا يمنتذكااجي
كممػػنذ يسػػ ـذ ػػيذهػػذاذااجمػػنؿذذاػػؾذااػػ اغـذااخفػػيذااػػذمذتاسػػّذااػػٌ فسذد ػػدذبػػراتةذ
ن،ذكآخرذ ؛ ثذديهذااازفذ نمعذامنسن ااٌ  ر،ذ  غـهذ ؛ ثذ يذ فسذااانرئذسكذااسا
ذكاا  ؛ػس،ذكثناػثذ اػٌرؾذم ػنمفذاااػٌبذكااٌ ػػكؽ،ذكاػذاؾذ مػفذسهػـذمػنذ اٌدمػّذايػػ ٌذ ٌصً

ذإاػػهذدنامػػّذسفذ" ث ػػرذك سػػتفٌزذاامسػػتمع ذ؛ػػن ثرذكداخػػين ،ذ  ج يػػّذم ج؛نػػنذكمػػ ف ين
مػػػػفذج ػػػػسذإ اندػػػػّذك ؛ػػػػردذالذمضػػػػمك ّذااف ػػػػرٌم،ذسكذ ػػػػا سذاال ف ػػػػنالتذاام ٌ؛ػػػػرذ

ذ.(ُٖ)د  ن"
ذكا فذااٌسؤاؿذا هـ:ذمفذس فذ رتيذهذاذااٌ غـذااذمذ امؿذ ٌؿذهذدذاام ندر؟ذ
نًدرذامفرذذ داتػّذااتػيذد ػدمنذإٌفذسهـذمصدرذهذاذاا اغـذ  مفذ يذاسفذاخت نرذاا ا

فسذ كام  ػػن،ذكتمػػ لذس انػػنذكاسػػ ننذايخ ػػنؿ،ذتتجػػنكرذت سػػنبذا سػػ ن؛نن،ذتاػػٌرؾذ ػػيذااػػ ٌذ
  ػػيذمت افػػسذاااػػركؼذالذت ػػن رذ   ػػن،ذتامػػؿذ ػػيذصػػدرهنذم ن   ػػن،ذكاػػذاؾذالذ؛ػػدذ
ندرذسفذ  كفذاد ّذثان سذكاس س،ذكثراتذم جميذ ؛ ر،ذكهكذمنذ نفذ تم زذ؛ّذ اي ا

ػػنًدرذ ػػن،ذكمتػػذكبننذاجم ػػؿذااٌ ػػػ رذ-رامػػّذ -ذالَغْرَباا ِ يِّاا ا تذ اػػدذ ػػػنفذبنرئنػػنذ  من
،ذااػذمذ  ػندذ طر؛ػؾذد ػدذ ػٌؿذبصػ دة،ذكاتػهذ  ردكاا اثر،ذكهذاذمنذا   سذديهذ

كتذديهذتيؾذاامكس انذاادااخي سذس ت نكا نذمفذخيؿذدددذمفذااتاا  نت،ذ  يايذااضا
ذكمفذسهم ن:ذ

ذ
ذ
ذ
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ذالِج  ُس:ذ–س
؛ اػػػسذهػػػكذساػػػدذااماٌسػػػ نتذاايفظ اػػػس،ذك طيػػػؽذدي ػػػّذ؛ ػػػضذااج ػػػنسذ ػػػيذاايوغػػػسذ اا ىرى

ديمػػنتذاا؛يَّػػسذاسػػـذااتاج ػػ س،ذك اػػكـذديػػهذسفذ ت ػػن؛ّذااياٍفظػػنًفذ ػػيذاا وٍطػػًؽذكسفذ
 ىٍختىًيفىنذ يذاام  ه
ذ.ذ(ِٖ)

ذ؛ت ػرارذاا يمػس،ذ ذ ػكهـذاااػنرئذسكالن ؛ اػسذس اػّذ ػفه كمفذمم زاتذااج نسذ يذاايغػسذاا ىرى
  مػػػػنذ؛ ػػػػدذ؛ػػػػنختيؼذاام  ػػػػهذمػػػػعذت ػػػػن؛ّذاايفػػػػظ،ذكاػػػػذاؾذهػػػػكذمػػػػفذّذ فنجئػػػػّذا ٌ ػػػػ

ستذإذذإٌ ػّذ  تمػدذديػهذااٌتاسػ فذ ػيذاا يمػنتذمػفذ نا ػسذاايفػظ،ذااماٌس نتذاايفظ ٌذ
ذكااانرئذبدذ درؾذذاؾذكبدذالذ در ّ.ذ

اػداثذ ك  ٌدذااج ػنسذكااػدناذمػفذس؛ػرزذااكسػنئؿذاايوغىك اػسذات ث ػؼذااػٌ غـذااػٌداخيي،ذكات
ذمػػػػفذصػػػػكرذااج ػػػػنسذااتػػػػيذ غمػػػػنتذمكسػػػػ اٌ سذ ميتصػػػػنددة،ذكسػػػػردرضذه ػػػػنذا ػػػػددو

ػػكر،ذ؛ػػؿذس ضػػربذسمثيػػسذدااػػسذ  يِّْرَبااالغَِِ ػػ رتضػػما  نذ ذااصو ،ذكاػػفذ ىستاًصػػيذ ػػؿا
ذديهذهذاذااتاف  ؿ.

ػنًدرذذ إاػدلذصػكرذااج ػنسذااتٌػنـذ ػيذبصػ دةذ)رسػناس(ذذالَغْرَبا ِ يِّاادذاستخدـذاا ا
ذذ اكؿ:

ٍكًدػػػػػػػػػػػديد ػػػػػػػػػػػدناذمى ذَّى ذاػػػػػػػػػػػيذًإفا ذذذذًب ػػػػػػػػػػػؿى
ذ

ذإٍذذذُتْمَقااااىذ ىػػػػٍكـىذذذ ػػػػرسي ػػػػنذَتْمَقااااىاا ى نمى ااًامى
ذ(ّٖ)

ذ

؛ ػػػع(ذ مػػػنذ ػػػيذ  مػػػنذاسػػػتخدـذااج ػػػنسذااٌ ػػػنبصذ ػػػيذبصػػػ دةذ)دػػػكدمذ مػػػنذدػػػندذاارا
ذذبكاّ:

ػنذ ذ ىمى يًٌيذ يػؤاًدمذدىػفذهىػكىاؾى ذذذذَيْماُم سيسى
ذ

ذاا ىػكىلذذذ ػرا ذمى ذبىٍيً؛يذ ى ػؼى ذ(ْٖ)؟َيْحمُا   ىنذكى لى
ذ

كهػػػػكذمػػػػنذ جػػػػددذ ػػػػذاؾذ ػػػػيذبصػػػػ دةذ)الذتسػػػػي ي(،ذ اػػػػدذجػػػػنتذااج ػػػػنسذ؛ػػػػ فذ يمػػػػسذ
ذذتىٍس اي(ذ يذبكاّ:ذ-)تىٍسراي ي

ذ ٍ ػػػػػؼى ػػػػػنً  ننذ؛فيػػػػػؤاًدمذ ى ذذذذَتْماااااأُل   ىػػػػػنذسى
ذ

ذتيًر ػػػػػػػػػديذذذاا ىػػػػػػػػكـىذذذ ذسٍ ػػػػػػػػػتى ـا ػػػػػػػػ ذ(ٖٓ)َتْمااااااااا ل ِكىدى
ذ

ػػػػن كض(ذذ-ك؛ػػػػ فذ يمػػػػػس)ذاا ىنسى ذااػػػػػرا ػػػػػن(ذج ػػػػنسذ ػػػػػنبصذ ػػػػيذبصػػػػػ دة) نذ؛يي؛ػػػػؿى اآلسى
ذ(ٖٔ) اكؿ:

ذك ٍكًضذهىػنًتذااػرااحى ذاارا ذذذذالَك َما  نذ؛يٍي؛يؿى
ذ

ذكذذ ػػػػػػػدااحي ٍردىذ ىػػػػػػػنذصى ذاآلَمااااااا كسٍ اىػػػػػػػًظذااػػػػػػػكى
ذ
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ذذكدالال(ذ يذبكاّ:-ك يذبص دةذ)صكتذ  ب(ذجنتذااج نسذ؛ فذ)تيال
ذ ػػػػػػػػػػػػػػػكرةيذاآلفى ذذذذتَاااااااااااااااَنالَِهىػػػػػػػػػػػػػػذًدذاامٍ صي

ذ

ذًت  نػػػػػػػػػػنذكىذذذ ذ(ٕٖ)َعاَلالَِسٍب؛ىيىػػػػػػػػػػٍتذتىٍختػػػػػػػػػػنؿي
ذ

-جػػنفذ-ا مػػس(ذجػػنتذااج ػػنسذاا اػػنبصذ؛ػػ فذ يمػػسذ)ج اتػػيك ػػيذبصػػ دةذ)ج اػػسذ
ذذكجن  ؾ(ذ اكؿ:

ذذَجّ ت  نذ ؛ىثىتٍذذَج نٍِّسىمو ذذذذً  ًؾذبٍدذدى
ذ

ذذذ ٍ ػػػلى ذ(ٖٖ)َج ِ يااا ِِ ىػػػدىاديذ ػػػيذٍَّفيىػػػسو؟ذ ػػػنذكى
ذ

ذذاام تنؽ(ذ يذبص دةذ)س كاؽ(ذ اكؿ:ذ-ك؛ فذ يمسذ)س كابي
ػػكىلذ ػػداهىنذ ػػيذااجى ػػنزىٍتذمى ذذذذأْشااَ ا  جى

ذ

ذذذ اىػػػػػػػلا ذكى ذ(ٖٗ)ب لُمْشاااااااتَ قِِكطىغػػػػػػػهذاااى ػػػػػػػ في
ذ

؛ر كادّذاامختيفػسذااتٌنمػسذكاا انبصػسذدكرناذ ؛ ػرناذ ػيذإاػداثذذاادذسضفهذهذاذااج نس
ذمكسػػ ايٌذ ،ذكهػػذاذمػػنذ ج ػػؿذمػػفذاام ػػـذسفذ"ذ ياػػظذد ن ػػسذمكج ػػسذإاػػهذترد ػػدذكهػػلو

تطػػػربذاػػػّذاآلذاف،ذذا صػػػكاتذ ػػػيذاا ػػػيـ،ذكمػػػنذ ت؛ػػػعذهػػػذاذمػػػفذإ اػػػنعذمكسػػػ ايٌذ
كتسػػتمعذ؛ػػّذا سػػمنع،ذكالذ ػػؾذسٌفذمثػػؿذهػػذاذا سػػيكبذ ػػيذ ظػػـذاا ػػيـذ تطياػػبذ

ذ(َٗ)ؽذاامكسػػ انذاايفظ اػػس"اام ػػنرةذكاا؛رادػػسذ ػػيذتػػذكوذ ذالَغْرَباا ِ يِّ،ذكمػػفذاامياػػظذسفا
ذ؛ناجمنًؿ،ذكسس ـذهذاذااتا كعذاد ػّذ؛ ػ ؿذ ؛ ػرذ ػيذااجمػنؿذ  متيؾذإاسنسذخنص 

ذاإل اندٌيذ يذ ث رذمفذ  رد.
ذالقيم ِاإليح  يَّ ِلألص ات:ذ-ب

ػػ نبنتذاام  ٌذ ذ ػػيذ؛ ػػضذااسًٌ  ػػس،ذ اػػركؼذاػػ؛ ضذا صػػكاتذاايوغىك اػػسذإ اػػنتذخػػنص 
ااٌصػػكر،ذكديػػهذذاػػؾذ ػػسذتاػػٌكمذمػػفذإ اػػنتذاا يمػػنتذكذاامػػٌدذمػػثينذ ػػيذسػػ نبنتذم  ٌذ

ػػػنًدرذ اتػػػنجذإاػػػهذهػػػذدذااظٌػػػ نهرةذا  تمػػػدذدي  ػػػنذ ػػػيذ ػػػ ردذكبصػػػنئدد،ذكا  مػػػنذ نا ا
 جددذادتمدذادتمندناذ ؛ رناذديػهذاإل اػنت،ذكهػذدذا افػنظذذالَغْرَب ِ يِّ  ظرذإاهذ  رذ

نًدر،ذك ر دذسفذ كصػيّذايميتياًٌػي،"ذ اامكا سذم ٌ؛رةذداٌاسذديهذاام  هذااذمذ ر دذاا ا
اامكا سذت ٌدذد صرناذمفذد نصرذااٌ  رذكص نَّتّ"ذكاا يمس

ذ.(ُٗ)
اسػتخدامّذا يمػنتذ ػررذ   ػنذذالَغْرَبا ِ يِّكمفذا افػنظذاامكا ػسذااتػيذادتمػدذدي  ػنذ

ارك ننذ؛    نذ يذ  ن ػسذس؛ نتػّ،ذك ٌتضػلذذاػؾذ ػيذبص دة)رسػناس(،ذ اػكؿذمخنط؛نػنذ
ذ(ِٗ)ذصد اننذاّ:



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِْٕٖ﴾ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذتى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػديديذ ذذذذهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذبىي؛ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذًمثيمى
ذا ذسفا ػػػػػػػػػػػػػػياٍتذ ػػػػػػػػػػػػػػديديذَّى ػػػػػػػػػػػػػػرى ذ ي ذذذذاػػػػػػػػػػػػػػداٍهرى

ّيذسىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكديديذ هذبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدذافاػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذذذذكااػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوجى
ػػػػػػػػػاراًتذا ًيػػػػػػػػػيذَّػػػػػػػػػديديذ ذً ػػػػػػػػػيذصى ػػػػػػػػػؿا ذذذذضى

ذ

ػػػػػػػػػػنذذ نمى ذ ىخًفػػػػػػػػػػٍرذًذمى ـٍ اىػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػٍفذكى ذ ىخي ـٍ ذاىػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػنذذ ذآددذ؛ناا ػػػػػػػػػػػػػػًدذ نسػػػػػػػػػػػػػػتنخذنلذكن ننمى
ػػػػػػػػػػػن!ذذ ذ ؛ػػػػػػػػػػػداذاا ػػػػػػػػػػػكفذا    ػػػػػػػػػػػّذظيمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن!ذذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكديذإالمى ـذااغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػديذسرجي الا ذكات

ذ

ػػػػػػندًذك تضػػػػػػلذذاػػػػػػؾذااتا نسػػػػػػبذااػػػػػػذمذ كجػػػػػػ رذ؛ػػػػػػ فذاا يمػػػػػػنتذ ػػػػػػيذبصػػػػػػ دةذددذاا ا
ذ،ذك ذاؾذ يذبص دةذ) نذبمر(ذااتيذ اكؿذ   ن:ذ(ّٗ))ا تظنر(

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌذ ذا ىَّى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نؾى ي  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذسى ذدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىٍ؛تى ذذذذسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ذا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذ ت ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسنذ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذبىمى ذذذذكاياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى
ذااغى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبذتىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً؛يذاا اظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ذًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى ذذذذطىيىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىٍرذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذسى ؛ ؛ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًسذاىما ذاااى ًّ ذذذذ ىكىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ذزىهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؿو ذذذذ.(ْٗ)كاٍزدىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرذً؛يى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿذًكصى
ذ

ذ

ػػنًدرذ ػػيذذ ك يمػػلذذاػػؾذا مػػرذ ػػيذاخت ػػنردذالافػػنظذكاا يمػػنتذااتػػيذ سػػتخدم نذاا ا
ػػنًدرذاػػّذسذفذ ػػنذمػػفذاامكسػػ اهذ ػػؤٌثرذ ػػيذااميتياًٌػػيذا ػػثذسٌفذاا ا بصػػنئددذا كجػػدذ كدن
اٌسنسسذتختنرذمفذاا يمنتذمناّذجػرسذك غػـذكتػرث ر،ذهػذدذاامكسػ اهذتتمثاػؿذ ػيذ

ػػكتيذ اي يمػػسذكااتا نسػػبذااػػدااخييذ؛ػػ فذاا يمػػنتذ؛ ضػػ نذ؛ػػ؛ ض،ذ  ػػرادذااجػػرسذااصا
ػػػنًدرذا ػػػثذ ػػػرتيذ؛رافػػػنظذك يمػػػنتذتتم اػػػزذ؛ػػػناجرسذاامكسػػػ ايٌذ ك يمػػػنتذذد ػػػدذاا ا

مت افسذ؛ ض نذمعذ؛ ض،ذك  ٌسؽذ؛   ػنذ ػيذداخػؿذبصػنئدد،ذكس ػ نرد،ذكهػذدذهػيذ
نًدرذااذمذ مٌ زذ؛ فذاا يمسذكا خػرل،ذك ختػنرذا  سػبذم   مػن،ذك جمػعذمادرةذاا ا

؛   منذ؛طر اسذمت نساسذر  اسذتظ رذ   نذاامكس اهذكا  غػنـذااجم يػسذااتػيذتػؤٌثرذ
ذندرذااف نف. يذااميتياًٌيذك؛ذاؾذتظ رذاامكه؛سذااتيذكه؛ نذ ذاي ٌذ

نًدرذاي يمنتذاامكا ػسذاام ٌ؛ػرةذدػفذاناتػّذااٌ فسػ سذ ػيذ ػ ردذ ك ظ رذاستخداـذاا ا
  ػػرادذا  مػػنذ  ػػكفذاز  نػػنذ؛ن  نػػنذ ػػن  ننذمغتر؛نػػنذدػػفذكط ػػّذك؛يػػددذ  تمػػدذديػػهذهػػذدذ
ا افػػػنظذاامكا ػػػسذاام ؛ػػػرةذدػػػفذذاػػػؾ،ذك تجيٌػػػهذذاػػػؾذ ػػػيذبصػػػنئدذااغر؛ػػػسذاد ػػػّذ ػػػيذ

ـٌ،ذااا ػػرة،ذاا جػػر،ذااٌ ػػ ند،ذا سػػه،ذدكاك  ػػّ،ذ   ٌ؛ػػرذ؛ ػػذدذا افػػنظ:ذ)اإلاػػؼ،ذا ا ػػ
اا ى؛ىد،ذااكجد،ذاا ًٌ راف،ذااا كد،ذااكثنؽ،ذاا؛ؤس،ذااٌدمكع،ذااٌزمفذاا نتي،ذا اػداث،ذ
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﴿ِْٕٗ﴾ 

اامػػكت،ذااٌصػػدل،ذاااػػنع،ذااٌ ػػ كل،ذااف ػػن ي،ذااخطػػر،ذاايظػػه،ذصػػركؼذااػػٌدهر،ذ
ذااا ضنت،ذااٌساـ،ذااٌضجر،ذااما س،ذااٌض ؽ،ذااٌضرر،ذا سه،ذاا در،ذاا؛ نت،ذاـٌ

ااٌص؛ر،ذااكداع،ذااجا ـ،ذسندسذااٌتكد ع،ذااٌ ذ ر،ذااا  ف،ذ..ذ(،ذ ؿذهذدذا افػنظذ
ػنًدرذااٌ ػػن  سذاا؛ن  ػسذاااز  ػػسذاامترامػسذمػػفذااغر؛ػػسذ اامكا ػسذاام ؛ػػرةذدػفذ فػػسذاا ا

ذكمفذآالم ن.
ػػنًدرذاافراػػسذاامسػػركرة،ذاار؛ػػّذ  مػػنذتظ ػػرذا افػػنظذاامكا ػػسذاام ٌ؛ػػرةذدػػفذ فػػسذاا ا

نًدرذهكذااذمذ رتيذ؛ن افنظذاام ؛رةذدفذسانس سّذذمفذااما؛ك؛س ك؛انتدذا ن،ذ نا ا
كم ػػػندردذكهػػػذدذاا يمػػػنتذمكا ػػػسذكم ؛ػػػرةذدػػػفذهػػػذاذااٌسػػػركرذكهػػػذاذاافػػػرح،ذادرجػػػسذ

؛  ػػسذكج يػػّذا ػػنذ راػػسذمسػػركرة،ذكتتمثػػؿذ؛ ػػضذهػػذدذا افػػنظذ  مػػنذت خ صػػّذايطٌذ
ػ ؛ؿ،ذكتغٌ ػتذ ػيذذ يي:ذ)ٌهيؿذااٌ ٌط،ذٌَّ هذاادكؿ،ذ نذايسف،ذكهفنذااٌدكح،ذكمػند ااسو

ذاااسػف،ذكهيٌػتذ ذ؛ ػكادذ  ٌػدؿ،ذسب؛ػؿى اارو؛هذبيٍمر س،ذ؛نحذ؛ناٌ كؽذإا  نذ؛ي؛ؿ،ذراحذ ؿ 
اهذاا؛ٌسنـ،ذا ت هذااٌدكح،ذكهفنذااٌ ٌط(. ذطي س،ذااضو

ػػػنًدرذ ػػػيذكمػػػنذذاػػػؾذإاٌلذسمثيػػػسذاتكضػػػ لذمػػػدلذإ انئٌ ػػػ سذا افػػػنظذكدالات ػػػنذد ػػػدذاا ا
نم  ف.ذبصنئدد،ذكمنذا نذمفذترث راتذ ي ذااٌ فكسذ؛منذتكصيّذمفذم ن يذايسا

 الم ميق ِالخ رجيَّ : -ٕ
ػنًدرذ ٌ ػنفذم؛ػدع،ذ يغٌ ػيذااا ػنةذ؛ اسػنسذذذذ ذاا ا مىنعىذاافٌف،ذ  فا إذاذ نفذاا ًٌ رذجى

ػػػنذ؛ػػػد  ننذمسػػػ ك ننذ؛ػػػناٌ غىـ،ذكم ػػػاك ننذمرهػػػؼ،ذ ػػػ ظٌذ ـذمفػػػرداتذاايغػػػسذا  ػػػ  ؿذت نَّمن
 اؿذسكسعذاام ن يذكسركعذااداالالت،ذكهكذ؛ناغ نتذكاإل انت،ذكاّذبدرةذسنارةذديهذ

معذهذاذمفٌ رذم؛دع،ذبندرذديهذاختصنرذااتاجنربذاإل سػن  اس،ذكتمثٌػؿذااجمنا ػنتذ
اامختز ػػسذ ػػيذتػػراثذا ٌمػػسذكمجر ػػنتذتنر خ ػػنذ ػػٌؿذ ػػيذت ػػن؛ رذما مػػس،ذكهػػكذ؛ ػػدذ
ذاؾذ؛ي؛ؿذٌَّر دذ يذ ضنتاتذااا نة،ذ صدحذ ػيذاغػسذسػنارةذتف ػؿذ ػيذا سػمنعذ

؛ىاى ػػػنذذ  ي ػػػن، كتاػػػٌرؾذاام ػػػندرذااميتياًٌ ػػػس،ذ ت ػػػٌززذب مت ػػػنذكت  ػػػرذ ػػػيذا رجػػػنتذدى
ػجي،ذ يػ؛سذ؛ػّذسافنظػّذز  ت ػن،ذ مػنذ ػكتذاا ا كجمنا ن،ذ ز ػدذمػفذركدت ػنذذاػؾذااصا

ذ ي؛س نذطيك ت"ابنِرشيقبنؿذ ـٍ :ذ"ااغ نتذاٌيسذاا ًٌ ر،ذإٍفذا
ذ.(ٓٗ)
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ذااػػػػكزفذذذذ   ػػػػٌدذاإل اػػػػنعذجػػػػكهرذااٌ ػػػػ ر،ذكم ػػػػدافذاإل؛ػػػػداعذ  ػػػػّتذديػػػػهذادت؛ػػػػنرذسفا
كااان  سذتمٌثؿذاا امكذجذاا ػنـذاػّ،ذإٌفذه ػنؾذديبػسذكاضػاسذ؛ػ فذاإل اػنعذكااٌ ػ ر،ذ

ر  نػنذذابنِرشيقِالقير ا ا ،ذكبدذدٌددذ(ٔٗ)  كذ"  دذبكةذااٌ  رذكطنبتّذا سنس س"
نذ؛ّ،ذ"كهكذ نذ يذااٌ  رذكخنصن ،ذ(ٕٗ)مؿذديهذااان  سذكجنابذا نذضركرة"  تسسنسن

ك م ػػػػزذ؛ػػػػ فذااٌ ػػػػ رذكاا اثػػػػر،ذكاػػػػّذصػػػػيسذ؛ناغ ػػػػنتتذ فذ"ا كزافذبكادػػػػدذا ااػػػػنف،ذ
 .(ٖٗ)كا   نرذم ن  رذا كتنر"

كا ػػذدذا سػػ؛نًبذر؛امػػنذاتاخػػذذاااػػدمنتيذاا امػػكذجذاا ػػنـذاي اػػنعذم طيانػػنذاتاد ػػدذمنه اػػسذ
ذمافٌػه"تذُ عام ِبنِج فرااٌ  رتذ  ٌر ّذ ذ؛ر اػّ:ذ" ػيـذمػكزكفه  ر فّذاام  كرى

تذ(ٗٗ)
ذااتٌذ ،ذ نعذ يذااٌ فكس،ذكا ت رتذ ن ط؛عذ يذداكؿذكسذهنفذاذاذصندؼى  ر ؼذهكلن

،ذكَّ رهمػػنذمػػفذاا ػػيـذ ذمػػكزكفذمافػػهذ ػػ ره ذ ػػؿا ػػ رذسفا اا ث ػػر فذمػػفذااميتياًٌػػ فذاي ًٌ
 ػيذذٌ  رذااارٌذ سذااا سذ  رنا،ذكمنذااجدؿذااذمذمنذ زاؿذدخن ّذسنط ننذاكؿذسااًٌذ

سفذ  كفذ  رناذإالذ ت جسذامنذترٌسبذ يذاا اكؿذمفذ  ـذهػذاذااٌت ر ػؼ،ذ مػنذ ػزاؿذ
 .اا ث ركفذ ر  ك ّذدصنذسمنـذ ؿذتجد دذ يذااانابذاا ركضٌيذايٌ  ر

مفذهذدذاا ؛نرة:ذهكذسٌفذهنت فذااخنص ت فذمفذس؛رزذمػنذ م ػزذذ عام إٌفذمنذسراددذ
ااٌ ػػ رذدػػفذَّ ػػردذمػػفذ  ػػكفذاااػػكؿذا خػػرلتذإذذمػػفذاا؛ػػدهيذسٌفذااٌ ػػ رذالذ  مػػفذ
 اػطذ ػيذااػكزفذكااان  ػس،ذالذد ػدذاااػدمنتذكالذد ػدذااماػدث فذ؛ػؿذ  مػفذ ػيذس ػ نتذ

 .سخرلذالذ؛داذمفذااتافت شذد  ن
ذااٌ ػػ رذ  مػػفذذذ ه ػػنذ ػػيذبػػكةذإدراؾذااماسكسػػنت،ذك ػػيذبػػكةذااتا ؛ ػػرذذكاااػػؽوذسفا

ذثمػػػػرةذااػػػػكاةذإدراؾذ د  ػػػػنذ  مػػػػنذتتمػػػػن ز،ذكمػػػػنذتت ػػػػن؛ّذ  ػػػػّ.ذكمػػػػنذااػػػػكزفذ فسػػػػّذإالا
ااخصػػنئصذاإل اند اػػسذالصػػكاتذاايوغىك اػػس،ذااتػػيذمػػفذخػػيؿذااتٌػػرا ؼذ؛   ػػنذترا فنػػنذ

مت نس؛ننذك ؽذمنذتاتض ّذسمنتّذاافنربػس
ػكتيذايغػسذمػنذااتػيذتم ػزذااٌ ظػنـذذ(ََُ) ااصا

كمػعذذاػؾذ ػ ٌفذااػكزفذكااان  ػس،ذكمػنذ م ػفذسفذ طيػؽذدي ػّذاامكسػ انذذ.دذااكزف تكاٌذ
ذإاػػهذ ذ؛ػػن ثرذكداخػػين ااخنرج ػػسذ" ث ػػرذك سػػتفٌزذاامسػػتمع،ذ  ج يػػّذم ج؛نػػنذكمػػ ف ين
دنامػّذمػفذج ػسذإ اندػػّذك ؛ػردذالذمضػمك ّذااف ػػرمذسكذ ػا سذاال ف ػنالتذاام ؛ػػرذ

ذ.(َُُ)د  ن"
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سفذه ػػػػػنؾذديبػػػػػسذكث اػػػػػسذ؛ػػػػػ فذاا؛اػػػػػكرذذالَغْرَبااااا ِ يِّ ػػػػػيذدكاك ػػػػػفذكمػػػػفذاامياػػػػػظذ
نًدرذديػهذجم ػعذاا؛اػكرذ ػيذمد اػّذكَّزاػّذ كاامكضكدنتذااٌ  ر اس،ذ ادذ ظـذاا ا

ذككصفّذكرثنئّ،ذكَّ رذذاؾذمفذسَّراضذ  ر اس.
ػػنئ سذ ػػيذااٌ ػػ رذاااػػد ـ،ذذذ ػػنذ يمٌ ػػزدذ ػػذاؾذس اػػّذالذ غفػػؿذاسػػت منؿذاا؛اػػكرذاا ا كمما

ػػنذ كصن ػػس،ذكبػػدذ؛ىػػػدىتذكخصي ،ذك سػػتخدـذاا؛اػػكرذااتانما ااطاك ػػؿذاتاػػهذكاػػكذ ػػنفذبيػػ ين
نمػػستذ نا؛سػػ ط،ذاا؛اػػكرذاامجػػزكتةذ ث ػػرةذ ػػيذ ػػ رد،ذ  ػػكذ ػػ ظـذديػػهذاا؛اػػكرذااتٌذ

كاا نمػػؿ،ذكااػػكا ر،ذكاارامػػؿ،ذكااٌطك ػػؿ،ذكالذ غفػػؿذااػػٌ ظـذديػػهذاا؛اػػكرذاامجػػػزكتةتذ
ذ مجزكتذاا نمؿ،ذكمجزكتذااكا ر.

 ػػؿذ ػػ ردذبر ؛نػػن،ذ ػػيذمجميػػّ،ذمػػفذاااػػنرئ،ذ؛ػػؿذبػػدذتجػػدذ فسػػؾذ ػػيذكهػػذاذاات ػػٌكعذج
ػػكؽذد ػػددذ تفندػػؿذمػػعذاااصػػ دة،ذ  يامػػنذابتر؛ػػتذمػػفذبصػػنئدذااغػػزؿذسكذااكجػػدذكاا ا
ذذاؾذمنذ مٌ زذ  رد. ذتجدذاإل انعذ تصنددذم ؾ،ذاتاهذت نر ّذم ندرد،ذكا ؿا

ذااان  س.ذك  منذ رتيذست نكؿذاامكس انذااخنرج اسذمفذخيؿذدراسسذااكزفذكذ
ِال زن:ِِ- (ِأ

ذ ػيذت نميػّذمػعذاا؛اػكرذااٌ ػ ر اسذسثػر تضلذممنذذ ر ػندذسػن؛اننذ ؛مػنذاػّذمػفذذااػكزفى
ذ،ذك م فذإجمنا نذ  منذ رتي:ذب مسذ  ٌ سذ

(ذبصػػ دةن،ذ ػػرتيذتكز   ػػنذديػػهذاا؛اػػكرذٛٔٔدػػددذاااصػػنئدذ ػػيذدكاك  ػػّذااثايثػػسذ)
ذااٌ  ر استذ منذ رتي:

الت ِ ظمتِدععِالقص  عِِالبحرِالّش ريِ 
ِدميه

ذِّذاا نمؿذااتنـذُِ
ذْذاا نمؿذاامجزكتذّ
ذَِذاارمؿذااتنـذْ
ذّذاارمؿذاامجزكتذٓ
ذُِذاا؛س طذااتنـذٔ
ذُذمخيعذاا؛س طذٕ
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ذٔذااخف ؼذااتنـذٖ
ذُذااخف ؼذاامجزكتذٗ
ذٔذااطك ؿذذَُ
ذٔذااكا رذااتنـذُُ
ذِذااكا رذاامجزكتذُِ
ذّذاامجتثذاامجزكتذُّ
ذّذااتنـاامتانربذذُْ
ذِذاارجزذااتنـذُٓ
ذّذاارجزذاامجزكتذُٔ
ذُذاامتدارؾذااتنـذُٕ
ذّذاامتدارؾذاامجزكتذُٖ
ذُذاامد دذذُٗ

ِ منِخنلِمراج ِ ِهذاِالتَّص ي ،ِيمكنِأنِ نحظِم ِيأت :ِ
ػنًدر،ذك رجػعذذ مٌثؿذاا؛ارذاا نمؿذتنمًّنذكمجزكتنا -ُ اامرت؛ػسذا يكاػهذاػدلذاا ا

ذاؾذالٌتسنعذهذاذاا؛ارذاسنئرذسَّراضذااٌ ػ رذاا ر؛ػي،ذك   ػنرذااٌ ػ راتذ
ذكسانس س ـذاامختيفس،ذك ي ّذاا؛س طذااتنـ.

نذ ػػيذ -ِ اا؛اػرذااطك ػؿذبي ػؿذاالسػػتخداـذمػعذسٌ ػّذمػفذس ثػػرذاا؛اػكرذاسػتخدامن
ػػػندًذ رذديػػهذااتف ػػػ يتذااٌ ػػ رذاا ر؛ػػٌي،ذكا ػػػؿذذاػػؾذدنئػػػدذإاػػهذتر  ػػزذاا ا

 ااخف فستذا س ؿذااتا ؛ رذمفذخيا نذدفذاناتّذاا افس اسذكااكجدا ٌ س.ذ
نًدرذديػهذاا؛اػكرذاامجػزكتةذ ث ػرناذسػنددذديػهذسػردسذاإل اػنعذ -ّ تر  زذاا ا

  يذاادكاك ف.ذ
اسػػػػتخدـذ؛ ػػػػضذاا؛اػػػػكرذ؛ايٌػػػػسذك ػػػػدرة،ذمثػػػػؿ:ذ)اامد ػػػػد،ذمخيػػػػعذاا؛سػػػػ ط،ذ -ْ

(،ذكا ػػؿذذاػػؾذامػػنذ   ػػنذمػػفذثاػػؿ،ذاارجػػز،ذاامجتػػث،ذاامتاػػنرب،ذاامتػػدارؾ
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ضذكددـذمكائمسذ   ػنرد،ذكدػدـذميئمػسذاط؛  ػسذاامكضػكدنتذااتػيذت ػرٌذ
 ا ن.

بػدذتػرثارذ؛ػ؛ ضذااٌ ػ راتذااػذ فذساػدثكاذذالَغْرَبا ِ يِّمفذاامياظذ ػذاؾذسٌفذ -ٓ
؛ ػػػػضذااتاجد ػػػػداتذ ػػػػيذااػػػػكزفذكاامكسػػػػ اه،ذمتن؛ نػػػػنذا ػػػػـذ  مػػػػنذجػػػػٌددكد،ذ

ستػػهذ؛نااصػػ دةذ؛ تػػ فذ؛ تػػ فذك ػػيذ ػػؿذ كجػػد ندذ ظػػـذ؛ ػػضذاامر؛ا ػػنت،ذكذ
ػػطرةذا كاػػهذمػػعذااثناثػػسذكااثن  ػػسذمػػعذاارا؛ ػػستذ مثػػؿذبكاػػّذ ؛ تػػ فذتتٌفػػؽذاا ا

يـ(:   يذبص دةذ) جرذااسا
ذا ىمىنف كاذ ىكؽىذااكىرىلذًظؿا ري يـذذذكا  ي ذااسا ذابرىديكاذاي اٍصًرذسىٍجرىاسى

ذذذ؛ىٍ دىمىذ ـً ذااٌظيى ذ ىن؛يكسى ذاافىٍجري يىهذاا ىكًفذكىرىافبىٍدذسىزىاحى ذنذامتىداذدى
ذ**

كب ذااطاري ٍيكى ذاا ىكىلذذذذذكىسىًد ًدمذاىٍا ىًؾذاااي نفى ذسىٍااى ذ ىن؛ ىًثيذ ىنذطىٍ ري
نذآذىلذاا و كب ذمى اى ىـذآذىاؾى ذمىنذراىعىذاا ىً؛ دذذذذذذذذذكى ذ ىيى ىـذراىدىؾى

ذ**
ٍتذًاظيذ ن ىاى تىصى ذاا ىً؛ دذذذذذذذذذكى يىهذظييـً ذتفزادىتذدى ـٍ نف ى ذكىجى ذٍيـو

نف ديخى ذكى تىطىياٍ ًتذإاىهذا ي ؽذاا؛ىً  ًدذذذذذ ى ذىاذا ي ؽيذاىً  به كى
ذ(َُِ)

ك ظ ػػػرذهػػػذاذااػػػٌ مطذ ػػػيذبصػػػنئدد:ذ)ااػػػفذاامػػػ ب،ذدكاػػػسذااػػػذ رل،ذدػػػندذاي ػػػنس(ذ
ػػنرد،ذا ػػنايذاااصػػند،ذ(َُْ)،ذك ػػيذبصػػ دةذ)د ػػدمنذ ػػرتيذااٌر؛ ػػع(ذ(َُّ) ،ذك ػػيذ)اا ا

ذ.(َُٓ)كبفسذ يذس كفذاايا ؿ(ذ
 ػيذ ػػ ردذديػهذ ظػػنـذااماطا ػنت،ذااتػػيذ ػرتيذ؛ ضػػ نذديػػهذالَغْرَباا ِ ّيِ مػنذ  تمػػدذ

كزفذم ػػػٌ فذك؛اػػػرذم ػػػٌ فذإاٌلذسٌفذا ػػػؿذماطكدػػػسذبن  ػػػسذمغػػػن رةذااػػػكا يذااماٌط ػػػنتذ
ذبن  ػػسذكااػػدةذ ػػيذااماط ػػنتذجم   ػػنذك ظ ػػرذ ا خػػرلذ ػػيذاااصػػ دةذكسا ن نػػنذ يتػػـز

ذهذاذااٌ ظنـذ يذبص دةذ)جمنؿذاار ؼ(ذبكاّ:
؛ً بًذ ىذ ذاا ى ًشذً يذاارًٌ ًؼذاااى مىنؿى ذنذجى

ًص بًذ يًدذً يذااكىادمذااخى ذااخي ؿى ذ ىنذًظيى
ً  ًب؟! ذً يذثىرىلذاار  ًؼذسى ذًسٍارو ذسمو
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ذ**
ذ يذدي  ىػػػػػػػػػػػنذااخى ىنؿ ذاس؛ىًايذ ىنذ ىفسي
مىنؿ ظاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾذًمفذهىذىاذااجى ًذمذاى ذكىخي

ػػػػػػػػػػ ؿاترىًدػػػيذ ىٍرسى ػػػػػػػػيى ذاى ٍمرو ذًؾذًمٍفذخى
ذ**

ذ ىنًضػػػػػػػػػػػػػػػريذ ٍرعيذ؛ىً  ػػػػػله ذهىنذهي ىنذاازا
ذ ىنتػػػػػػػػػػػًػريذ فػػػػػٍػفه ذجى ػػػػػػػػػػدكؿي ذكىهي ىنذااجى
ذزىاًخريذ يىهذا ىٍدكىاًحذديٍرسه كدى
ذ(َُٔ)
ذ.(َُٖ)،ذك)ااغيركب(ذ(َُٕ)كمفذماطا نتّذااتيذ ظم نذمنذ رتي:ذ)ا تظنر(ذ

ادتمػػنددذسا ن نػػنذديػػهذ؛ ػػضذاااصػػنئدذااتػػيذتتػػراؼذمػػفذذالَغْرَباا ِ يِّ مػػنذاػػكاظذد ػػدذ
ػطرةذااخنمسػسذ ماٌط نت،ذ ترٌاؼذااماٌطعذمفذخمسذ طراتذمعذااتزامػّذاان  ػسذاا ا
 ػػيذجم ػػعذاااصػػ دةذكهػػذاذ  ػػرؼذ)؛نامخٌمسػػس(،ذمثػػؿذبصػػ دةذ)تاٌ ػػسذااٌر؛ ػػع(ذااتػػيذ

ذ اكؿذ   ن:
ذ ػػػػػػػػكفي ًهػػػػػػػػػيذ ىنذًر ىػػػػػػػػنضذذذذذذسىٍكًرًبيذ ىنذَّيصي ذكاٍزدى

ذذذذذذذذً  ػػػػػػػػًؾذسٍر؛ىهذكى ىػػػػػنض ؛ػػػػػػػنذكاافيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي ذااصا
ذبٍدذستىنًؾذاارا؛ ع

نش كفذذذذذذذكاٍدميرمذ نذًد ى ذسٍكرًبيذ نذَّيصي
ًم ػػػػػ؛ًػػػػ؛ىذ كفذذذذذذذذكجى ذنشػػػػػػػػػػًؿذاارًٌ ىذػػػػػًدً ًعذاايواي

ً؛ عذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىٍدذستىذ ذ(َُٗ)نًؾذاارا
ذ  ثػرذ ـٍ ػنًدرذديػهذ ػ رذااتٌف  يػسذ ػيذ؛ ػضذبصػنئددذإاٌلذسٌ ػّذاػ هذاذمعذادتمػندذاا ا

،ذك)إذاذمػنذ(َُُ)مفذذاؾذ يـذ ت ٌدذذاؾذا مػرذسر؛ ػسذبصػنئدذاد ػّذكهػي:ذ)رسػناس(ذ
كبسمننذ؛ااؾذ نذكطف(ذسب؛ؿذاارادي،ذاتهذ  كدذاايجئكف،ذ

،ذك ػ  ـذدرجػنتذ(ُُُ)
ذمفذت ٌكعذاااكا يذ؛يغتذادًّاذممت ننذ صؿذإاهذتجر؛سذ  ؿذ  ؛ّذااٌ  رذاااٌر.
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ذ؛ذاؾذدفذسانس سّذذالَغْرَب ِ يِّك مزجذ؛ فذ  رذااتٌف  يسذكااٌ  رذاا مكدمذم ٌ؛رنا
ذ)رسناس(،ذك تضلذذاؾذ يذبص دةذاامت ددةكم ندردذاامتغٌ رةذاامتاٌي؛س،ذكز راتّذ
ذااتيذ اكؿذ   نذمخنط؛ننذصد اّ:

؛ ؛ىس ذسىٍايىهذ..ذذذً يذ ىًميذًمفذب؛يىًسذااٌيم ىنًتذسىٍكذثىٍغرذاااى ذآ نتيؾى ذتيؾى
ًد ػػ؛ػىػػػػػس ذرى اٍتذ..ذذذذ ىرً ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػًؼذااطٌػػػػػػػػٌؿذ؛ن ىرًضذااجى ذآ ػػػػػػنتيؾى ذتيؾى

ذاً ػػػػػػػػػػٍفذ ذًم  ىنذاااىيبي ؿا كىلدى ذمىنذرى
ػػػػػكىل نذتى يىـذكىجػػػػػدنا،ذكىجى ذمى ذ ى ػػػػػػػػكى
ذكسىض ىنديذاا ىػػػػػػكىل ّيذاا؛ى ػػػػػػػفي فاػػػػػػػػ ذ ى
ذاىً ٍفذمىنذَّىكىل ذً يذااايبًٌ ػػػؿا ذضى

ذ**
ٍفذدى دنا ذ ىخي ـٍ نذتىٍ ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديديذذذذذذذذذذذذذذذاى ذبىٍيً؛يذًمٍثيىمى اىـذ ىخًفٍرذًذمىنمىنذهيػػػػػػػكى ذكى

ياٍتذ ىديديذذذذذذذذذذذذذذذآدديذ؛نااى ػػػػػػػػػػػًدذ ىنستىٍخػػػػػذىلذكى ىػػػػػػنمىذ ذ ي ذااداهػػػػػػػٍػرى ذسىفا ذنَّى ػػػػػػػػػػػرى
ديديذذذذذذذذذذ ّيذسىسػػػكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهذبىػػػػػػػػػػػٍدذاىفاػػػػػػ ذاًذذذذكاادوجى ذ ى ػػػػػ ى  ى؛ىدىاذاا ىكفي ًّ ػػػػػػػػػػ

ن! مى ظىػػػػػػػػػيى
ذ(ُُِ)

؛ػناتوراثذاااػد ـذاا ر؛ػيذكادتػزازدذ؛ػّ،ذسػكاتذذالَغْرَبا ِ يِّكممنذس؛ؽذ تضلذا نذتمسػؾذ
 يذ ظمّذديػهذ؛اػكرذااٌ ػ رذاا ر؛ػٌيذاام رك ػسذسكذ ػيذمان نتػّذاػ؛ ضذااٌ ػ راتذ
ااٌسػػن؛ا فذدي ػػّ،ذك ػػيذااكبػػتذ فسػػّذ ا؛ػػؿذااٌتطػػك راتذااتػػيذساػػدث نذااماػػدثكفذمػػفذ
ااٌ ػػ راتذديػػهذتػػراثذ ػػ رذااطا؛ػػع،ذ ػػيذ  ػػكتذسَّػػراضذجد ػػدة،ذك ظمػػّذايمرٌ؛ ػػنتذ

ذديػهذادتػزازذكاامخ ؛ػناتوراثذذالَغْرَبا ِ يِّماسنتذكااماطا نت،ذكذاؾذإفذدٌؿذ  ٌ منذ دؿو
ذاا ر؛يذكتمىسو ّذ؛ّ،ذكددـذخركجّذدي ّ.

ذالق في :-ب
ت ٌدذااان  سذمفذا ر نفذا سنسٌ سذااتيذ  تمػدذدي  ػنذااٌ ػ راتذ ػيذ ظػـذس ػ نرهـ،ذ

مػػنؿذ   ػػن،ذكمػػنذ   ػػنذمػػفذاٌػػند،ذكاػػنكاكاذاا؛اػػثذدػػفذمػػكاطفذااجاػػذاؾذاهػػتـذ؛ ػػنذاا وذ
.ذ  سبذاا ٌذذإ انعذمكس ايٌذ ذٌصذا دً؛ٌيذرك اننذكجمنالن
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كاتهذ اؼذديهذمكاضعذاإل؛داعذ يذاامكس ايذااخنرجٌ سذ  منذ خصذااان  سذكمنذ
 رت؛طذ؛ ػن،ذالذ؛ػدذمػفذم ر ػسذااماصػكدذ؛ناان  ػس،ذكهػؿذهػيذتمثٌػؿذاااػرؼذا خ ػرذ

 يذاا يمسذا خ رةذ يذاا؛ ت؟ذسكذهػيذ منذبنؿذ؛ذاؾذ؛ ضذاا اوند،ذسـذس  نذتتمٌثؿذ
؛رٌ  ن:ذآخرذسن فذ يذاا؛ تذإاهذسبربذسن فذ ي ّذمػعذاامتاػرؾذذالخميل منذبنؿذ
ذدي ػّذديػـذاا ػركضذسٌفذاااػرؼذا خ ػرذ ػيذ(ُُّ)ااذمذب؛يّذ ؟ذكا ؿذااػذمذاسػتارا

،ذإاٌلذسٌفذه ػػنؾذرس نػػنذالخمياالاا؛ ػػتذ يسػػماهذ)رٌكم(،ذ؛  مػػنذااان  ػػسذهػػيذمػػنذبػػنؿذ؛ػػّذ
ذ"ااان  سذآخرذماطعذصكتيذ يذاا؛ ت،ذسكذهيذكاػدةذذعِبي م لمم ي  رلذ  ّذسفا

مكسػػػػ اٌ سذ ػػػػيذ  ن ػػػػسذاا؛ ػػػػتذااٌ ػػػػ رم،ذت تمػػػػدذديػػػػهذدػػػػددذم ػػػػ فذمػػػػفذااار ػػػػنتذ
ذ.ذ(ُُْ)كااٌس  نت"

ذئسنذم؛تدذالَغْرَب ِ يِّذ  ركا ي نذ تجنكزذذاؾذاالختيؼ،ذك ترٌمؿذتجيًٌ نتذااان  سذ يذ
كٌم(ذ ػيذ صػكصذااػٌدكاك ف،ذ مػفذاامياػظذسفٌذ ػنًدرذذ؛دراسسذ)اارا بػدذذالَغْرَبا ِ يِّاا ا

ذ َّيػبذاػركؼذاا جػنت،ذكمػفذاامياػظذإ ثػنردذمػفذ نفذاستخدامّذايػرٌذ كمذ ػنمين
ستذ غناػبذبصػنئدذااٌرثػنتذكاامػ ثرذد ػدذ(،ذكا ؿذاذاؾذدالاسذ فسػ ٌذالراءرٌكمذارؼذ)

ػاا ػربذ ظمػتذديػهذهػػذاذااػرٌذ ؛ تنػػن(ذُِّكمذ ػيذ)نًدرذه ػنذجػػنتذ؛ ػذاذااػرٌذكم،ذكاا ا
ذِٕٓ؛ػػذ)ذالماي ؛ تنن(،ذثـذاػرؼذذِْٖ؛ػذ)ذالب ء يذدكاك  ّ،ذثـذ رتيذ؛ ددذارؼذ

نًدر:ذ؛ تنن(،ذك يذااجدكؿذااتنايذ؛ نفذات كوعذاارٌذ ذكمذ يذدكاك فذاا ا
ِال ِّمب ِالم  يَّ ِدععِالقص  عِحر ِالرَّ يِِّ 
ذ%ْٔ.ُٖذِِذااراتذُ
ذ%ِٓ.ُٓذُٖذاا؛نتذِ
ذ%َُ.ُُذُّذاام ـذّ
ذ%ِّ.ٗ ُُذاا كفذْ
ذ%ْٕ.ٖ َُذاايـذٓ
ذ%َٖ.ٓذٔذااتنتذٔ
ذ%ذا ؿذم  نِّ.ْذٓذاافنتذ-ااس ف-ااداؿذٕ
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ذ%ذا ؿذم  نّٖ.ّذْذاا  ف-اا نؼذٖ
ذ%ذا ؿذم  نْٓ.ِذّذاا مزة-ااانؼ-ااضندذٗ
ذ%ذا ؿذم  ن6ُٔٗذِذاا نت-اا نت-ااج ـذَُ

ِمنِخنلِالجع لِالم بقِيتض ِل  ِم ِيأت :ِ
كم:ذ"ااػػرات،ذكاا؛ػػنت،ذكاامػػ ـ،ذ -ُ سظ ػػرتذ تػػنئلذاإلاصػػنتذإاػػهذ ػػ كعذاػػركؼذااػػرا

،ذمػفذ؛ػ فذا صػكاتذاامرت؛طػسذ؛نا؛ ػنتذاامكسػ ايٌذذالَغْرَبا ِ يِّكاا كف"ذ يذ ػ رذ
 اػػػػػدذ؛يػػػػػ ذتػػػػػرددذمجمكد ػػػػػنذ ػػػػػيذاالسػػػػػت منؿذس ثػػػػػرذمػػػػػفذخمسػػػػػ فذمػػػػػرة،ذسمذ

دػػػػػددذاااصػػػػػنئدذكااماطكدػػػػػنتذكا راج ػػػػػز،ذ ناتيػػػػػتذمػػػػػفذ (،ْٔ.ّٓ)ذ؛ سػػػػػ؛س
 .كمدارةذ يذاست منؿذارؼذاارٌذااصٌذ

كاػػػػركؼذااػػػػٌركم:ذ"ااػػػػرات،ذكاا؛ػػػػنت،ذكاامػػػػ ـ،ذكاا ػػػػكف"ذمػػػػفذاػػػػركؼذااٌذالبػػػػس،ذمػػػػفذ
رذ ػػػػيذتيٌفظ ػػػػن،ذكامرك ت ػػػػنذخصنئصػػػػ نذبػػػػدرت نذديػػػػهذاال طػػػػيؽذمػػػػفذدكفذت ثوػػػػ
ػػػػ،ذهػػػػذاذا (ُُٓ)كسػػػػ كاسذااٌ طػػػػؽذ؛ ػػػػنذ" ثػػػػرةذ ػػػػيذس؛  ػػػػسذاا ػػػػيـ"ذ رذكجػػػػكدذمػػػػرذ فسًٌ

االئػػتيؼذ؛ػػ فذهػػذدذا صػػكاتذكط؛  ػػسذااٌت ػػك فذااٌ ػػ رٌم،ذسكذااٌتجػػنربذااٌ ػػ ر اسذ
رذد  ػػػػن،ذكارت؛نط ػػػػنذ؛نافنصػػػػيسذاامكسػػػػ اٌ سذايان  ػػػػسذاامتيامػػػػسذمػػػػعذاااناػػػػسذاام ٌ؛ػػػػ

ثػنتذ يذاامكضكدنت:ذاارٌذذندرذكهكذ  زؼذديهذس غنـذ؛ نئّذاامكس ايٌذااٌ فس سذاي ٌذ
ااتػيذتاتػنجذإاػهذ اتٌ ػسكاافخرذكااامنسسذكااٌت ر ضذكاام ن ػنةذااذٌذصرةذكاا تنبذكاا ٌذ

ػػ ؿذجػػزتناذمػػفذااكاػػدةذاامكسػػ اٌ سذااٌ ػػ ر اسذااتػػيذ تكباػػعذ ااػػٌ غـذكااػػٌر  فذاا ػػنا  فذات ًٌ
ػػنمعذت رارهػػن،ذكهػػيذسصػػكاتذذاتذب مػػسذت ؛ رٌ ػػسذتااػػؽذااتاػػرث رذاامطيػػكبذ ػػيذ ااسا

نمع. ذااسا
كٌمذ)سفذه ػػػنؾذ ثن ػػػسذ ػػػيذاسػػػتخداـذاػػػرؼذ -ِ (ذ ػػػيذدػػػددذمػػػفذبصػػػنئدذالااارّاءااػػػرا

كمذط ًٌ نػػنذاخدمػػسذسَّراضػػّ،ذكا ػػؿذ ااػػدكاك ف،ذمختيفػػسذا َّػػراض،ذ اػػدذ ػػنفذااػػرا
ػػػنًدرذديػػػهذاسػػػتثمنرذذاػػػؾذ هػػػذاذاااػػػرؼذ؛صػػػكتّذك غمتػػػّذاامت ػػػررةذسػػػنددذاا ا
ػػػنذسٌفذسَّيػػبذتيػػػؾذاااصػػػنئدذ ايتا ؛ ػػرذدػػػفذاناتػػّذاا افسػػػٌ سذكااكجدا ٌ ػػس،ذخصكصن

ات(ذ ن ػػػتذتامػػػؿذمضػػػنم فذكجدا ٌ ػػػسذك فسػػػٌ سذمػػػؤثًٌرةتذااتػػػيذ ػػػنفذرك  ػػػنذ)ااػػػرٌذ
 نااد ثذدفذااغر؛سذ؛ ؿذمرارات نذكآالم نذ منذ يذبص دةذ)ثكرةذ فس،ذك؛ػٌثذ
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ظيمػػػػػّ(،ذسكذااكجػػػػػدا  نتذ ػػػػػيذبصػػػػػ دةذ)طػػػػػنؿذااتجن؛ػػػػػؾ،ذكمػػػػػنذاذتخػػػػػن  ف،ذ
؛ ػػػع(،ذسكذ ػػػيذااٌرثػػػنتذ مػػػنذ ػػػيذبصػػػ دةذ)إ ػػػراـذرااػػػؿ(،ذكبصػػػ دةذكمك ػػػبذاارٌذ

ذ)مكتذاازهكر(.ذ
(،ذ ادذجنتتذدي ػّذاامكضػكدنتذالب ء رتيذ؛ دذذاؾذاالهتمنـذ؛ارؼذااٌركمذ)ذثـ

ااتٌنر خ سذ يذدكاك فذااٌ ندرذ منذ يذبص دةذ)صدلذااارب(،ذكااتيذت نكؿذ   نذ
ـ،ذ مػػػػنذُّٗٗمكضػػػػكعذاااػػػػربذ؛ ػػػػدذسفذاسػػػػتا متذا زمػػػػسذااٌدكا ػػػػسذ ػػػػيذدػػػػنـذ

يذبصػػػػػ دةذاسػػػػتخدـذهػػػػػذاذااػػػػػٌركمذايٌت ؛ ػػػػػرذدػػػػػفذااغػػػػػزؿذكجمػػػػػنؿذااط؛  ػػػػػسذ مػػػػػنذ ػػػػػ
)ااغػػػركب(،ذ مػػػنذ ن ػػػتذانضػػػرةذ ػػػيذبصػػػ دةذ)د ػػػدمنذ ػػػرتيذاامسػػػنت،ذك ػػػكؽذ ػػػٌطذ
ااغػػد ر(ذااتػػيذتتضػػمفذ ػػذاؾذم  ػػهذااتٌرمػػؿذ ػػيذااط؛  ػػسذكجمنا ػػن،ذ مػػنذاسػػتخدـذ
ذ يذااا نةذاّذ تنب،ذكدم سذك نت(. ذهذاذااٌركمذ يذااٌرثنتذ منذ يذبص دةذ)ك ؿ 

نًدرذمفذاستخدام ن (،ذ يذدػددذالمي ارؼذااٌركمذ)ذكمفذاااركؼذااتيذس ثرذاا ا
ػػػنًدرذاػػرؼذااػػٌركمذ ب مػػسذمكسػػػ اٌ سذ«ذاامػػ ـ»مػػفذبصػػنئدذااػػدكاك ف،ذكبػػدذمػػ لذاا ا

سذاا نم ػسذادالاػسذاال غػيؽذ ػيذااكاػداتذااتا ؛ ر ػسذاايوغىك اػسذضمفذااكاػدةذاإل اندٌ ػ
سذمػفذاااػركبذديهذاامكضكدنتذااكط ٌ ػسذكاام ن ػنةذااذااتٌ ػذ يذبصنئددذااتيذتدؿٌذ

،ذكط ػي،ذك؛ػػرا ف(،ذكااتػيذتتاػػٌدثذ؟،ذك ػ ـذهػػذدذاااػربُْٓٗنذ ػيذبصػػنئد:)ذ مػ
 ػػن يذدػفذ ػ؛لذاااػربذاامخ ػػؼ،ذسكذ ػيذااامنسػسذ مػنذ ػػيذ ػ رذاام نسػ؛نتذكااتٌذ

 مػػنذ ػػيذبصػػ دةذ) ػػندرذاإلاػػزاـ،ذكصػػد ؽذم يمػػيذاإلاػػزاـ(ذكااتػػيذساا تػػنذ؛م نسػػ؛سذ
افؿذاإلازام  فذات ر ـذرجنؿذااٌت ي ـ،ذ منذاستخدـذهذاذااٌركمذ يذااٌرثنتذكاا ؛راتذ

ذ منذ يذبص دة:ذ)مرتـذاا و؛ؿ،ذكمنذاذدهنؾذمعذااص؛نح(.ذذذذ
ذااان  ػػسذمقاا مطسكذذمقّيااعةمػػفذخػػيؿذترمػػؿذ ػػكعذااان  ػػسذمػػفذ ك  ػػنذ -ّ ،ذ جػػدذسفا

،ذا ػثذ؛يغػتذ سػ؛ت نذ ػيذالغْربا  ياامطياسذ ن تذس ثػرذاضػكرناذ ػيذدكاك ػفذ
%(،ذٓ.َّ%(،ذ؛  منذجنتتذااان  سذااماٌ ػدةذ؛ سػ؛سذ)ٓ.ٗٔدكاك  ّذااثيثذ)

كا ػػؿذذاػػؾذ سػػنددذديػػهذم ر ػػسذاااناػػسذااٌ فسػػٌ سذايٌ ػػندر،ذاااناػػسذااتػػيذ غيػػبذ
جػػػنتتذااان  ػػػسذمطياػػػسذات نسػػػبذذاػػػؾذذدي  ػػػنذااكجػػػدذكاااػػػزفذكااتٌرمػػػؿ،ذكاػػػذاؾ

ذاا و كر،ذك يذااجدكؿذااتٌنايذ؛ نفذاياكا يذ؛ كد  نذااماٌ دةذكاامطياس:
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ِالق في ِالمطمق ِالق في ِالمقيعةِِ
ِالقص  عِِالعي ان دعع

ِالكم 
ال مب ِِال ععِال مب ِالم  ي ِِال عع

ِالم  ي ِ
ِ%ٛ.ِِٕٔٙٔ%ٕ.ِِِٖٖٖٛٔٗال اح ِالمجه ل ِ
ِ%ٛ.ِِٖٓٚٗ%ٕ.ِِِٜٕٗٔٛٗأ راقِالخري ِ
َع ِالضَّ ِ عِ ِ%ِِٕ٘ٚٚ%ِِِٕٜٖ٘ٙالصَّ

ِ: مب ِالق في ِالمقيَّعةِ المطمق ِدمىِممت  ِالعَّ ا ين
ِالق في ِالمطمق ِالق في ِالمقيَّعةِِ

ِالقص  عِ دعع
ِالكم ِّ

ال مب ِِال عع
ِالم  ي 

ال مب ِِال عع
ِالم  ي 

ِِٖٖٔٔٛٙٓ.ِ٘%ِِٕٜٛٙ.ِ٘%ِ
ذاا ػػػدؼذ ـٌذذ ػػػردذمػػػفذمياظػػػنتتذ فا ا ي ػػػنذ اتصػػػرذاااػػػد ثذدػػػفذااان  ػػػسذ  مػػػنذتػػػ
اإل نرةذكاالختصنرذكا سذاإلانطسذكااتاطك ؿ،ذمػدر  فذب مػسذااان  ػسذ ػيذااتا ؛ ػرذ
ػن،ذديػهذاػٌدذ نًدرذكبضن ند،ذكمنذ جكؿذ يذخنطرد،ذكمنذ ز دذااػٌ ٌصذإ اندن دفذاا ا

ذتذاٌيسذااٌ  ر،ذإفذاـذ ي؛س نذطيك ت".ااذمذسا ندذسن؛انن:ذ"ااغ نذابنِرشيقبكؿذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ابع
 
ِّاملبحثِّالر

ةِّالغالبة
َّ
وبد

ُ
واهرِّاأُلسل

 
ِّالظ

،ذالَغْرَبا ِ يِّك م فذسفذ جمؿذاااد ثذدفذااظٌػكاهرذا يسػييك؛ اسذااغنا؛ػسذ ػيذدكاك ػفذ
م طياػػػ فذمػػػفذ ػػػكفذتيػػػؾذاامظػػػنهرذت طيػػػؽذمػػػفذاايوغػػػس،ذكتمتػػػدذإاػػػهذاااػػػد ثذدػػػفذ

ذا سنا بذكااجمؿذاا؛يٌَّ سذكاا ااك اس.ذ
ِ منِهذ ِالظ اهرِاأُلمُم بيَّ ِم ِيأت :ِ

 الرَّْمز:ِ -ٔ
ٍمػػزذ ػػيذااٌ ػػ رذاااػػد ثذمػػفذس ثػػرذااظٌػػكاهرذاافٌ  اػػسذاضػػكرناذذذذذذ  ي ػػٌدذاسػػتخداـذاارا

،ذكسضػػاهذساػػدذكسػػنئؿذااتا ؛ ػػرذدػػفذمانصػػدذااتاجر؛ػػسذااٌ ػػ ر اسذ(ُُٔ)كافتنػػنذاي ت؛ػػند
كامكالت ػػن،ذكبػػدذ يجػػرذاا د ػػدذمػػفذااٌ ػػ راتذإاػػهذاسػػتخدامّذايٌت ؛ ػػرذدػػفذتجػػنر؛ ـذ
كس  ػػنرهـذكدػػػكاطف ـ،ذ  ػػػكذ مثٌػػػؿذ ػػػؿذإ ػػػنرةذسكذديمػػػسذماسكسػػػس،ذتػػػذٌ رذ؛ ػػػيتذ

ذديهذدمػؽذثان تػّ،ذكسػ  سذاطيدػّذَّ رذانضر،ذك  ٌدذاستخداـذا د بذاّذدا ين
ذذاػؾذ؛رٌ ػّذال؛ػٌدذ"ايٌ ػندرذذدازِالاعينِإمام ديلكخ؛رتػّ،ذكهػكذمػنذس اػدذدي ػّذ م يػين

ٍمػػزذ ٍمػزذ ػيذ ػ ردذمػػفذثان ػسذكتجر؛ػسذكاسػ ستذ ٌفذاارا ااػذمذ رَّػبذ ػيذتكظ ػػؼذاارا
ػػػنًدر،ذكااتػػػيذتمػػػ لذ ػػػ كر اسذااتػػػيذ  ن   ػػػنذاا ا مػػػرت؛طذارت؛نطنػػػنذم؛ن ػػػرناذ؛ناتاجر؛ػػػسذاا و

ػػػ ،ذكاػػػذاؾذ ػػػناراٍمزذ ػػػيذااٌ ػػػ رذاااػػػد ثذمػػػفذد نصػػػرذ(ُُٕ)ن"ا  ػػػ نتذمغػػػزلذخنصن
ٌ مػػػنذتخنط؛ ػػػنذمػػػفذكراتذاجػػػنب،ذكهػػػذاذ ااتا ؛ ػػػرذااتػػػيذالذتكاجػػػّذااف ػػػرةذم؛ن ػػػرة،ذكات

اسنسّ،ذكثان تّ. نًدرذ تاصؿذ؛  ؿذ ؛ رذ؛خ ناّ،ذكات ذا سيكبذمفذإ؛داعذاا ا
يذ رضػتذديػهذكترت؛طذبض سذااراٍمز سذ ػيذااٌ ػ رذاا ر؛ػيذ؛مسػراسذ"ااتارك ػؿ"ذااتػذذ

ػػر اسذكاام؛ن ػػرة،ذ ٍمػػزتذتج ؛نػػنذامػػنذ ت رضػػكفذاػػّذ ػػيذاػػنؿذاا تن؛ػػسذااصا ااٌ ػػ راتذاارا
ٍمػز،ذ ػػناراٍمزذ مثٌػػؿذتصػػكرنا،ذ؛  مػنذاإل ػػنرةذتػػدٌؿذديػػهذ كه ػنؾذ ػػرؽذ؛ػػ فذاإل ػػنرةذكاارا
سمرذمفردذسكذ يتذم ػ ف،ذ ػناراٍمزذسسػيكبذمػفذسسػنا بذااتا ؛ ػرذالذ ان؛ػؿذاام  ػهذ

 نػػػػنذاكجػػػػّذكالذاااا اػػػػسذكج
ذمػػػػفذسهػػػػـذكظنئفػػػػّذ"إ صػػػػنؿذ؛ ػػػػضذذ(ُُٖ) ،ذكاػػػػذاؾذ ػػػػ فا

اامفػػػػنه ـذإاػػػػهذااكجػػػػدافذ؛رسػػػػيكبذخػػػػنٌصتذالسػػػػتاناسذإ صػػػػنا نذ؛رسػػػػيكبذم؛ن ػػػػرذ
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مػػراكؼ،ذكبػػدذ  ػػػكفذااكسػػ يسذااكا ػػدةذاامت سػػػرةذاي سػػنف،ذ ػػيذااتا ؛ ػػػرذدػػفذكابػػػعذ
ذ.(ُُٗ)ا ف نايذ د دذااتا ا د"

ػكرىةذااٌ ػ ر اسذكمفذسهـذاااضن نذااتيذترت؛طذ؛ناراٍمزذتذذذ يؾذاا يبسذ؛  ػّذك؛ػ فذااصو
ااتيذ يست  ؼذمفذخيا نذدكااـذمت ددة،ذكتس هذمعذذاؾذإاهذاستخداـذسسػنا بذ
رذ؛ ػنذ ندي ت ػنذكاضػكرهنذ ػيذ فػسذمتياًٌ  ػنذممػنذ ج ي ػنذت؛اػثذدػفذ جد دةذاتطكًٌ

 يذ؛يَّسذذ-دزِالعينِإمم ديل منذ رلذ-؛يَّسذجد دة،ذكهيذتيؾذااتيذتتمٌثؿذ
ػػ ػػكرىةذااٌ ػػ ر اس"ذااصو كرىةذااٌ ػػ ر اس،ذا ػػثذ اػػكؿ:ذ"إٌفذاا؛يَّػػسذااجد ػػدة،ذ؛يَّػػسذ"ااصو

فذس ػػػػػػندتذ ت ػػػػػػٌدذسكسػػػػػػعذ طنبنػػػػػػنذكسخصػػػػػػبذمػػػػػػفذمجػػػػػػردذااٌت ػػػػػػ؛ ّذسكذاالسػػػػػػت نرةذكات
ػػػكرىةذ ػػػيذاا؛يَّػػػسذاااد مػػػس،ذإذناذتػػػ   سذ  مػػػنذ ػػػك ًٌردذااتا ػػػ؛ ّذسكذ(َُِ)م  ػػػن" .ذ ناصو

اضػػكرنا،ذكسبػػؿذذبػػدرةذديػػهذاإلثػػنرةذكسبػػؿٌذذاالسػػت نرةذمػػفذمطن؛اػػس،ذا  ا ػػنذتظػػٌؿذسبػػؿ
ذ ـٌذمم زات ػػػػنذس ا ػػػػنذت ػػػػعوذ ػػػػيذ ػػػػؿًٌ ػػػػكرىةذااتػػػػيذسهػػػػ   ػػػػفننذدػػػػفذااجد ػػػػد،ذ؛خػػػػيؼذااصو

ذ.(ُُِ)اٌتجند"
 مػػػػػػػنذسٌفذاا؛يَّػػػػػػػسذاااد مػػػػػػػسذ"ت؛اػػػػػػػثذدػػػػػػػفذااٌت ػػػػػػػن؛ّذاامكضػػػػػػػكدٌيذ؛ػػػػػػػ فذاػػػػػػػدمذذ

ذديػػهذ"اا؛اػػثذدػػفذسكجػػّذاامخنافػػسذ(ُِِ)االسػػت نرة" ،ذ؛  مػػنذاا؛يَّػػسذااجد ػػدةذتاػػـك
ؿذ(ُِّ)ااتيذتادوذمفذبكةذكترث رذهذدذاام ن؛ نت" نًدرذ؛ دذذاؾذ ؛ارذك تجكا ،ذكاا ا

 ػػيذدػػناـذااراٍمز ػػسذ؛مػػنذ خػػدـذبصػػ دتّ،ذك فػػتلذا  ػػؽذكاسػػ ننذسمػػنـذااميتياًٌػػيتذا اػػرسذ
ااٌ ٌصذبراتاتذمت ددة،ذمستمت ننذ؛منذ   نذمفذخفن ػنذتج ػؿذاام  ػهذبر ؛نػنذك؛  ػدنا،ذ

ًس   اس،ذماكٌذكهكذ؛ذاؾذ سنددذااٌ نبدذا نذ؛ذاؾذ خرجذمفذاااراتةذااتٌاي دٌ سذسكذااً يى ضن
ػنرحذكاام يٌػؽ،ذإاػهذ ٍؤ ىسذااكاادٌ سذاي مؿذا دً؛ٌي،ذا  تاؿذ؛ ػدذذاػؾذمػفذمكبػعذاا ا اارو

نذجد دنا.ذ ذاامكبعذااذمذ ت لذاّذسفذ ؛ يذ صًّ
كمنذ اعذذ يذتصك ردذا جرةذاااطفذك يذتصك ردذايفيحذااًمٍصًرمٌذذالَغْرَب ِ يِّ  رلذ

ذدي ّذمفذظيـذكب رذ رمزذإاهذدكدةذاااطفذ؛اكاّ:
ذ ىنذَّىذػػػ؛يذ ذاا ٌذػكرٍ تى يىهذاامىدىلػرسى نًرذدى ًب ...ذذضى كي ذ ىذػػكى ذدىذػػتى ؾىذػػػرا ذ(ُِْ)نؾًذػػػتاذػػػاافىذذديكًٌ



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِٕٔ﴾ 

ـٌتذ  جرةذاااطفذك تنج نذهكذسمؿذذاؾذ معذميئمسذهذاذااراٍمزذاجٌكذاااص دةذاا ن
مسذكج ّذكطافذاا ـٌذاافيحذااذمذسكههذاافرسذ ذ يذاايّذكافاتذاا ا دزمّ
ذ فسّذكسثاؿذاادا فذظ رد.

ندكؼذ؛اكاّ"ذمصيكب"ذ يذبكاّذ؛اص دةذ)درسذااط؛  س(: ذ منذ رمزذإاهذاا ا
يىذ ذااساذػػػد ػػػػهذااغىذػػػكدى يػػٍصييذػػػً يذًامىذػػػػػػػ؛ٍذػػػػتىذذذذذذذسهذذذذػػػػيذرى اذػػػكابًذػػػػػًرذًمفى ذدى ذػػػ ػػػكبو ـيذػػػسىذًّ ذيى
ذذذذذػػػًؿذضىذػػػػػػػػتوذػػػػػػ؛ىذػػػػػػنًايذً يذتىذػًضيذاايا ػػػػػاٍذػػ ىذ هذ؛ػػػػػػسى ٍذذذذنًرعو اىذػػػػػػًّذ ىذػضى ذهي ىذػػػكؽهذكى ـيذػػلا ذن
،ذمى ٍذػٍر ىذػػػديذ كؽيذا ى ىذػػنفي ،ذميذػػري اٍذذذذذذذذًرؽهذذػػطٍذػػنًجلي ّيذسىسنذػ ًذػػٍذ ػًؿذ ىذػػً يذاااى ـيذذهػفي ظىيا

ذ(ُِٓ)
ذكا سذ ذ  نر ذا ؿ ذ؛كبك ّ ذ كاي ذممان ندكؼذ؛نامصيكب، ذاي ا نًدر ذاا ا ذ رمز    ن
ٌبذكتطيوعذإاهذااما؛ك؛ًسذمعذ؛ نتذ ذكاي رادسو ذاؾذ اط،ذ؛ؿذًإ اّذ يذاناسذت؛توؿذكضى

كابيذكر    نذكصراخ نذدي ّ. ذااسا
ذمفذاسـذااما؛ك؛سذ يذ ذ؛يفًظذاااىمًرذكافًظذاا؛دًرذ؛دىالن نًدري ذكى ىرًتيذاا ا بص دةذ)طنؿى

ذك)؛  رذ ذا مىًؿ(، ذ)؛  ر ذ؛اكاّ ذك رتي ذااخر ًؼ، ذسكراًؽ ذد كاف ذ ي ) ااتجن؛يؾى
ذمفذاافىراشذا ؛ ضذديهذس؛ ؿذااراٍمزذ يذبص دةذ)اافذاام ًب(: ؛ ًع(ذ؛دالن ذذاارا

ً؛ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعًذ ذاارا ذ؛ىً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري ذذذذسىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين
ػػػػػػػػػػػػػػػػػييكعًذ ذااضو ذذذذسىٍب؛ًػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ.ذ ى؛ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ فى

ذ

ذا ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذذ ذ؛ىً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى ذؿسىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين
يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ!ذبىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبهذذذ ؛ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاديذاامى

ذ(ُِٔ)ذ
ذ

؛ ػعذ ذديهذسٌفذهذاذاافراشذكظ كردذدا ؿذديهذ؛ ن رذاارا؛ ع،ذككبعذهذاذاارا ممانذ دؿو
نًدر. ذ يذ فسذاا ا

ػنًدرذا ػثذتامػؿذ ٍمػزذ ػيذد ػنك فذاااصػنئدذاػدلذاا ا ك ياظذكجكدذ يتذمػفذاارا
ػػػنًدر،ذكثػػػكرةذ فسػػػّذ ااثٌػػػنئرةذمثػػػؿذهػػػذدذاا  ػػػنك فذخيف ػػػنذم ػػػن يذم  ػػػن:ذضػػػ نعذاا ا

ػػػنًئع،ذثػػػكرةذ فػػػس،ذ؛ػػػٌثذظيمػػػّ،ذسػػػندسذااػػػكداع،ذ ػػػدىلذااضا بصػػػنئدد:ذ)س ػػػكاؽ،ذااصا
ذكمرسنةذدثمنف،ذكاا؛طؿذاا   د(.

ػنًدرذدػفذااٌرجػكعذإاػهذاامنضػيذكااكبػكعذ ػيذسسػرذاالاػتيؿذااظٌػناـذ  منذ رمزذاا ا
ذ؛اكاّذ يذبص دةذ)بسمننذ؛ااًٌؾذ نذكطف(:
ذاازاذ اىنًربي ذاىٍفذتى يكدىذدى ًر  ىًسذًايكىرىاتالى ًفذااسا ذمى

ذسٍفذ ىٍا نذا ىنةىذاا يرمىنت اىٍد نذاا ىٍزـى  ىيىاٍدذدى
ذ(ُِٕ)



وذًجا(
ُ
يُّ َنم

ِ
َباو
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ُ
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﴿ِّٕٔ﴾ 

رًٌ اػػػػس،ذ  ػػػػذاذ ػػػػد دةذاياػػػػتيؿذكااا ػػػػرذكااٌظيػػػػـذكا؛ػػػػّذاياي ممػػػػنذ ػػػػكايذ؛ راه تػػػػّذاا ا
ػػر  سذاػػفذت ػػكدذإاػػهذااػػكراًتذكمػػنذ ػػندسذااسا ذداػػنربذااسا االاػػتيؿذاػػفذ  ػػكدىذمثيمػػنذسفا

ذ  كد.ذمضهذمفذا  انـذاف
نًدرذ ث رناذ ػيذت ػ  ؿذصػكردذذالَغْرَب ِ يِّكاستخداـذ تذ يـذ  تمدذدي ّذاا ا ايرامزذبي ؿه

ػػػنًدرذ  ندتمػػػنددذديػػػهذا جػػػزاتذا خػػػرل،ذكا ػػػؿذذاػػػؾذراجػػػعذإاػػػهذكضػػػكحذ فػػػسذاا ا
ٍمػزذمػفذظػركؼذكب ػكدذ كددـذَّمكضػ نذكدػدـذت ٌرضػ نذامػنذ كجػبذدي  ػنذهػذاذاارا

ذكضغكط.
ػػػػنذ ػػػػيذت ػػػػ  ؿذصػػػػكردذمػػػػنذ  ػػػػرؼذ؛ػػػػػػػػػػ"ذ ػػػػنًدرذس ضن ػػػػنذ  تمػػػػدذدي ػػػػّذاا ا تراماااالِكمما

 ػػيذ ػػ ردذ جػػددذ  طػػيذاايااػػفذ)كهػػكذذالَغْرَباا ِ يِّ،ذ اػػ فذ  ظػػرذإاػػهذ(ُِٖ)"الحاا اّسِ
منع(ذط ـذااايكةذ)كهيذمفذخنص سذااتاذكؽ(ذ يذبكاّ: ذمفذخنص سذااسا

ذاا ىذػسااىذذريذػػػػػنذطى ػػػػػػػيذ ىذػػػػػ ىثًذػػػػػػن؛ٍذػػػػػػػ ىذ كبػػػااطاذذكىذػػيٍذػػًؾذااايذػػٍا ىذػًدمذاىذػ ػػكسىدًذذذذكىلذذذػػػنفى ري
ذ(ُِٗ)

ػػنًدرذاتػػهذ  ػػتنؽذإا ػػّذ ػػكبننذ ؛ ػػرناذ ػػيـذكايكتػػّذد ػػدذاا ا ػػنذ ػػكايذ؛طى ػػـذااسا مما
ذك ظٌ ّذكهمننذكايمننذ ذك؛نن.

رال: كتذصفسذااارارةذ  ج ؿذاآلهسذاى ذك  ًطيذايصا
ذااػيٍذػػبىذنذذذذذذذذػػػػػمي ىذػػػػػػػػ ىتٌذػػػػرالذ يذػػػػػػػػػػسهذاىذػػػػػػػػػػً يذآهىذػػرى اذػػ ىذ هذدٍفذس ىذػبي ذنًسيٌوذػػػدوجى

ذ(َُّ)نرًذػ ىرٍاجىذ
ذك صؼذاا اغـذ؛ناايكةذ يذبكاّ:

ذمٍفذاىذػػػػػػغىمػػػػػ ىذ ذ ىذػ ػػنتًذػ ىذذذذذهذذذذذػػًفذدىاكدىذسٍايىذػػػػػػػاٍذػػػػػنته يٍذػػجىذػنته ذ(ُُّ)كاً يػااغىذذهًذػػٍرًسذاى
يًك: نذصفسذااايكةذكااطا ـذاااي كتذس ضن ذك  طيذااصا

كذااًج ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف ذتىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ًّ ذاايا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿذ؛ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ذذذذهى  ى
ذاا؛ى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمًت ىنذضى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىسنذً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذصى ذذذذخي ا
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكذاامى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف ذاي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًارو ذسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتو ذصى ذذذذَّى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى
ذذذذهىمو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذ يٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىعيذً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىاذا ىكىاف

كىاف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ذاا ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي ذصى اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًمٍع:ذهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىاؾى
ذذذذذ(ُِّ)

ذ

ذذذ
ذذذ
ذذذ
ذذذ
ذذ
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ك ظ ػػػرذذاػػػؾذ ػػػيذاا ث ػػػرذمػػػفذبصػػػنئددذمثػػػؿذبصػػػ دة:)ذمك ػػػبذاار؛ ػػػع،ذط ػػػكرذذ
اامسػػنت،ذكتاٌ ػػسذاار؛ ػػع(ذ؛ػػد كافذسكراؽذااخر ػػػؼ،ذك ػػيذبصػػ دةذ)ديػػرسذااط؛  ػػػس(ذ

ذ؛د كافذااكااسذاامج كاس.
ٕ- :  التََّ  ص 

ذمػػنذ م ػػزذااتا ىػػنصاذ ـٌ ،ذكاا؛اػػثذذمػػفذسهػػ س اػػّذ ي ػػنرؾذ ػػيذاا  ػػؼذدػػفذ ػػ ر اسذااػػ اٌصً
،ذكم ا ػػنذ ذااٌ ػػ رمًٌ ذ ػػيذإثػػراتذاغػػسذااػػ اٌصً دػػفذم ٌك نتػػّذااٌداخي اػػس،ذكاػػّذدكرذ ؛ ػػره

  ر اسنذ  انضسن،ذتجذبذااميتياًٌي،ذكتافزدذديهذاامتن؛ سذكااتاسنكؽذمعىذاا اٌصذ
ذ.ذ(ُّّ)

اااد ثذ يذاا اكدذا خ رةتذإذذديداذمػفذديًرؼذمصطيلذااتا ىنٌصذ يذاا اادذاا ر؛ٌيذ
؛ اسذ اامفنه ـذاامادثسذ يذاا تن؛نتذاا اد اسذاا ىرى
رذ؛ف رتػّذ،ذكهكذ يذذاػؾذمتػرثًٌذ(ُّْ)

ذثٌمػػسذجػػذكرناذا ػػذاذاامصػػطيلذ ذ  ػػّذسفا ػػنذالذ ػػؾا ذس اػػّذكمما ػػنتذااغر؛ اػػس،ذإالا رىاسى  ػػيذاادًٌ
ذم ػن ي ذاااد ـتذ ادذاػكاظىذسفا رذد ػدذ ػ راتذذ يذاا اادذاا ر؛يا ػ راتذتت ػرا ؛ ػضذاا و

ربنتذ ذ.(ُّٓ)آخر ف،ذ درسذدددهذمفذاا وااندذااايدمنتذذاؾذتاتذ؛نبذااسا
كظ ػػػػػرتذ ػػػػػيذ تن؛ػػػػػنت ـذمصػػػػػطيانتذسخػػػػػرلذخػػػػػدمتذاا ػػػػػدؼذ فسػػػػػّذم  ػػػػػن:ذذذذ

اام نرضػػػػػػػس،ذاام نبضػػػػػػػس،ذااتاضػػػػػػػم ف،ذاالبت؛ػػػػػػػنس،ذاا  ػػػػػػػس،ذاإلَّػػػػػػػنرة،ذاامسػػػػػػػخ،ذ
ذ.(ُّٔ)ة،ذاالستت؛نع...االات؛نؾ،ذااتاكر س،ذاإلدمنج،ذاإل نرذ

ذذ كبدذتاتربذهذدذاامسما نتذمفذمصطيلذااتا ىنٌصذااذمذ   ي:ذسفذ تضػمفذ ػص 
ذ ػػػػػنذسكذس  ػػػػػنرناذسكذم ػػػػػنرؼذسخػػػػػرل،ذ؛ا ػػػػػثذت ػػػػػدملذمػػػػػعذااػػػػػ اٌصً كصن ذمػػػػػنذ يصي سد؛ػػػػػي 

دناذكمت نًمينذ نذجد دناذمكاا ،ذمي ى ًٌيسنذ صًّ ا صييًٌ
ذ.ذ(ُّٕ)

ذاذترمي ػػنذدكاك ػػفذ ذمػػفذااتٌا  ػػنتذااف  اػػسذااتػػيذتجيٌػػتذذالَغْرَباا ِ يِّكات  ياػػظذسٌفذااتا ىػػنصا
   ػػنتذاػػذاذكجػػبذااكبػػكؼذدي  ػػن،ذك؛خنصػػسوذ كدػػنفذمػػفذااتا ىػػنٌص،ذكهمػػن:ذااتا ىػػنٌصذ

ذااٌد  ي،ذكااتا ىنٌصذا دً؛ٌيتذا؛ركزهمنذاا ؛ رذ يذدكاك  ّذااثيثس.
ِالتََّ  ّصِالّعي ّ : -ِأ

ػػػنًدرذ ػػػيذبصػػػنئددذإاػػػهذااتا ىػػػنٌصذ ااػػػٌد  ي،ذكذاػػػؾذدػػػفذطر ػػػؽذاستاضػػػنرذاجػػػرذاا ا
ػ ؾذؽذ؛ػذا؛ ضذآ نتذااارآفذاا ر ـ،ذكاستثمنرهنذ يذس نبنتذااٌ ٌصذااٌ ػ رمتذا  مًٌ

نذك  ر نن،ذك  ززذمكبؼذاام؛دعذمػفذاالدتاػنداتذرؤ سذم نصرة،ذك ثرمذااٌ ٌصذ   ًّذ
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ػػػػنذ ػػػػيذس ػػػػ نرذااتػػػػيذ طرا ػػػػن.ذكااػػػػدذ ػػػػ اؿذااتا ىػػػػنٌصذمػػػػعذاااػػػػرآ فذاضػػػػكرناذمت كدن
ذ،ذ مثينذ رادذ يذبص دةذ)إاهذمانـذاارسكؿذاا ر ـ(ذ اكؿ:َب ِ يِّالَغرِْ
ذااا كٍذػػػػػػػػػػػ ىذ ًسذ ىذػػػػػػػػػػـى ذذذذذػػػػػػػػػػػزىلذامٍذػػػػػجٍذػػػـهذالذ يذكٍذػػػػػػػػنمى ؤه ذً  ػػفذكىاًاػػػػػػػػدىذري ذكىالىذػػػػػػدو ذ(ُّٖ)ػػػػكدكايػػػػػػمىذذًّ

 ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ ہ  چ كهكذ يذذاؾذ   رذإاهذبكاّذت ناه:ذ

ذ.(ُّٗ) چائ   ﮻﮺﮹    ﮸ ﮷   ﮶    ﮴   ﮵  ﮳   ۓ    ۓ   ﮲  
ذك يذبكاّ:

اٍذػػػػػػ ىذ ذًم ٍذػػػزى ذَّى ٍذػػػػّيذ؛ًذػػػػػػػتي ذسىدٍذػيٍذػ ىظىيًذ...ذذروذػػػػػمىذػػػًرذًذمذثىذػػػػػػػػدىارو يٍذػػػػػػػتي ذسىٍكهىنـػػػديكتذكاىً فذخى ذ(ٓٗٔ)!ؼى
ذمعذاآل سذااارآ  اس:ذ ڑ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍچ ت نص 

ذذ(ٔٗٔ) چک    ڱ   
ذكبكاّذ يذبص دةذ)  ـذهذدذااارب؟(ذ:

ذاإًل ٍذػػػػػتًػػػػػػػػػبيذ ذمىذػػػػػػػػػسىذػػػػػػػػػػػػػؿى زىا ىذػػػياذػػػمىذذرىدي!ذذذذذذذذػػػػػػػػفىذػػنذسى ٍذػػػػػػػنفي ذرى ذ(ُِْ)نـ!ػػػنديذااًجسىذػػٍتذا ىٍرضي
نًدرذمعذبكاّذت ناه:ذ ذذ.(ُّْ)  چک      گ    گ    گ     کچ ا ثذت نصذاا ا

يـ(: ذكبكاّذمفذبص دةذ) جرذااسا
ذ؛ىذػػيذاىٍا ىذػػػنٍ؛ ىثًذػ ىذ منذػػػؾى يى سى ذ(ٗٗٔ)ِزىا ىهػػ ىناىهذكاٍااىذػػػنًتذااثاذػػػػؽىذآهىذكٍذػػػػػػػػػػ ىذذذذذذذذذنذذذذػػػٍردناذكى

ذ(ُْٓ) چۋ   ٴۇ  ۈ     ۆ   ۈ    ۆ ۇ   ۇ  چ ذت نصذمعذبكاّذت ناه:
ذااتجن؛يؾ(:ذ ّذ يذبكاّذدفذااما؛ك؛سذ يذبص دةذ)طىنؿى ذك ظ رذت نصو

ّيذ ؛وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذظىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه،ذاي ذذذذبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسو
ه بى ػػػػػػػػػػػػػػػػيذااػػػػػػػػػػػػػػػػدوجى ذسٍَّرى ذذذذ ػػػػػػػػػػػػػػػنذاى ػػػػػػػػػػػػػػػػؿي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهذ ٍيجى ذمى ذذذذبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿذًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذسًدٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾى

ذ

ذكاػػػػػػػػػػػػػػػػػػـذ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىرذذ ذ يٍ؛ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ـٍ ذاػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرذذ ذَّىمى ذ ىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمذ طيك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفو
؟ذذذ ر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ذالذكىزى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا  ى

ذ(ُْٔ)
ذ

ۉ  ۉ  چ كبكاػػّذت ػػناه:ذذ،ذ(ُْٕ) چڇ       ڍ     ڇ  ڇ   ڇ چ ذت ػػنصذمػػعذبكاػػّذت ػػناه:

ذ.(ُْٖ ( چې   ې        ې  
ػػنًدرذدػػفذاامسػػؤكا فذااػػذ فذاػػـذ صػػغكاذ ذ ػػيذبػػكؿذاا ا ذااارآ ػػيو  مػػنذ ظ ػػرذااتا ىػػنصو

ذا  كادذكهكذ يذااغر؛س:ذ
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ػػػك ذ ىٍجزً  يمي ػػػ ى يكاذاىسػػػٍكؼى ػػػنذصى ٌ؛ًػػػيذً؛مى ذذذذرى
ذ

ػػػػػػمًّنذكديٍم ىن ىػػػػػػنذذ ػػػػػػدناذصي ذَّى كفى ػػػػػػري ك يٍا ى
ذ(ُْٗ)

ذ

ّذمفذبكاّذت ناه:  ں   ں     ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڱ   ڳچ   ظ رذت نصو

ذ.(َُٓ)  چڻ  ڻ   ڻ  
: ًّ دىاعذزىم ي ًف(ذ يذبكا  منذ ظ رذتٌ نصّذ يذبص دةذ)كى
ذذ

ٍ ػػػػػذيذ ىرٍ تيمػػػػػن ذمي ػػػػػدٍكتي ذَّى ػػػػػنًا؛يا ذذذذ ىػػػػػنذصى
ذ

ػػػػػػؼًذذذ ٍفصى ذصى كى ىرى امػػػػػػنذسىٍا ىػػػػػػنذً؛اىػػػػػػنعو
ذ(ُُٓ)

ذ

.ذكمثيّذ يذبص دةذ) يذ(ُِٓ)  چڱ  ڱ     ڳ   ڳ چ مفذبكاّذت ناه:ذ
ذاام ترؾ(ذبكاّ:ذ

ٍتذذ كًتذمنذ؛ىًراى ذسمانرةهذ؛ناسو ذسٍكاىهذًايذذذذذذذذذذكاا اٍفسي ًّ ذ(ٖ٘ٔ)ِتيكًايذإاٌيذ؛منذتىٍرً  
ٺ     ٺ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ  ٻٻ  ٻ  ٻ  چذمفذبكاّذت ناه:

ذ.(ُْٓ)  چٺ  ٿ   ٿ  
ر ؼ،ذكمفذذاؾذ كمفذسمثيسذااتا ىنٌصذااٌد  ٌيذ يذااٌد كاف:ذااتا ىنٌصذمعذاااد ثذاا ا

ذبكاّذ يذبص دةذ)  ـذهذمذااارب؟(:
؛ىػػػػػػػػػػػػػػػػنتيذ ييو ىػػػػػػػػػػػػػػػػن ذً   ىػػػػػػػػػػػػػػػػنذَّيرى ذذذذ ىٍاػػػػػػػػػػػػػػػػفي
ذً؛ ىػػػػػػػػػن ذاا ىػػػػػػػػػ شى ذ ى ؛يػػػػػػػػػري ػػػػػػػػػنذاى ىػػػػػػػػػنذالى ذذذذمى

ذ

ػػػػػػػػػػػنذذذ ـيذمى اىػػػػػػػػػػػن يى  ىػػػػػػػػػػػنذسىٍكذمي ثٍػػػػػػػػػػػكنلذدى ذا ىػػػػػػػػػػػنذمى
ـي؟ذذ ذً ػػػػػػػػػػرىا ذسىٍضػػػػػػػػػػ ىنؼه ػػػػػػػػػػنذ ىٍ ؛يػػػػػػػػػػري ًمٍثيىمى

ذ(ُٓٓ)
ذ

ذ(:"ذ يػػػػٍفذ ػػػػيذااػػػػدوٍ  ىنذ ىرى اػػػػ  ػػػػكذ  ػػػػمؿذم  ػػػػهذبػػػػكؿذاا ا؛ػػػػٌيذ) ػػػػنً؛ري ذسىكذدى ذَّىر ػػػػبه ؾى
" ؛ ؿو ذ.(ُٔٓ)سى
ِاأَلَعِبّ : -ِب ِالتََّ  ص 

ذَّنئػب ذسد؛ػيٌو ذ يذهذاذاا اكعذإاهذتكظ ػًؼذ ىػٌصو نًدري ػّذااانضػر،ذذ  مدذاا ا  ػيذ ىصًٌ
ذ"بػػػػدرةذاا نتػػػػبذديػػػػهذ ذااػػػػذمذتاميػػػػّذذا رتػػػػّ،ذكذاػػػػؾذسفا  ت جػػػػسذايمخػػػػزكفذااثااػػػػنً يًٌ
ذ؛ػػػ)امتيت(ذخيف تػػّذاا اصػػ اسذ ذَّ ػػردذمػػفذاا تػػنبذالذتتػػرتاهذإالا ااتافندػػؿذمػػعذ صػػكصو
؛منذترا ـذب؛يػّذمػفذتجػنربذ صػ اس،ذكبدرتػّذديػهذتاك ػؿذتيػؾذااخيفٌ ػسذإاػهذتجر؛ػسذ

ذتيسػػػ ـذ ػػػيذااتاػػػرا ـذاا اٌصػػػٌيذااان؛ػػػؿذايتااك ػػػؿذكاالسػػػتمرارذ؛ ػػػ ؿذجد ػػػدةذبن؛يػػػسذ  فا
ذ؛سػػ طذااتا ػػك ف...ذ؛ػػؿذ(ُٕٓ)دائػػـ" ؛ اػػسذاااد ثػػسذاػػـذت ػػدذدمػػين ذ"اااصػػ دةذاا ىرى ،ذك فا
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ػنًدرذ هيذ س لذما ـ،ذت ٌ يّذكتيغذًٌ ّذجميسذمػفذاا  نصػر،ذا ػؿذسهم ػنذذا ػرةذاا ا
ِ.ذ(ُٖٓ)ٌي"كمنذتج شذ؛ّذمفذمخزكفذم ر ٌيذككجدا 

ذذكمفذا مثيسذديهذذاؾذمفذبص دةذ)مكتذااٌزهكر(ذااتيذ اكؿذ   ن:
ذاا؛يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكريذ ذً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌـً ذذذذكاٌ ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي
ذ ىػػػػػػػػػػػػػنذ) ىػػػػػػػػػػػػػن ً؛ ػػػػػػػػػػػػػعيذكسٍ ػػػػػػػػػػػػػتى ذذذذكستىػػػػػػػػػػػػػهذاارا

ذ

ٍمػػػػػػػػػػػػػػػًرذاازوهيػػػػػػػػػػػػػػػكرًذذذ ذً ػػػػػػػػػػػػػػػيذدي ػػػػػػػػػػػػػػػٍ تي ذكمىضى
ذً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذاااي؛يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرذذ كؽي(ذثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكو ري

ذ(ُٗٓ)
ذ

نذمعذبص دةذ نئ س(:ذ يذبص دتّأب ِالق م ِالشَّ ّب ِ جدذت نصًّ )ااجى اسذااضا
ذ(َُٔ)ذ

ٍذ؛ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسوذ ذدى ذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفذدي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدو ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذذذذ ى
نًرذميٍذهى؛ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسًذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًسذا ىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى ذذذذً ضًٌ

ذ

ػػػػػػػػػػػػػٍدكىًةذااػػػػػػػػػػػػػكاًدمذاا اضػػػػػػػػػػػػػ ٍرذذذ ذمػػػػػػػػػػػػػفذدى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًئًؿذكاا؛ي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍرذذذ ذا ىصى

ذ

ذكاادة،ذ ذاا و كر اس ذ نااناس ذكم ن ي، ذكبن  سن ذكز نن ذاام ناـ، ذكاضل ذه ن كااتا ىنصو
ذكاإلاسنسذ؛ن اـذمتانرب.

ن: ذذكمثيّذس ضن
ٍ؛تىسػػػػػػمنن( ذمي نتتٍػػػػػػؾى ػػػػػػٍذذاااى ىػػػػػػنةىذ ىمػػػػػػنذجى ذذذذ)خي

ذ

ذسًكذاٍ تىن؛ىػػػػػٍتذ؛ًػػػػػ ٍبيؿًذذذ كىا ىػػػػػٍتذً؛ يٍسػػػػػرو
ذ(ُُٔ)

ذ

ذمعذبكؿذس؛يذ ذ:ذالق م ِالشَّ ب ِّت نص 
ػٍذذاااى ىذ نتتٍذنةىذ ىمػػ)خي ٍ؛تىذػػػنذجى ذمي ذسىٍكذً يذ ىذذذذذذػمنن(سػؾى ـيذػػػاا ىذذػػ ىنفًٌػػػػػً يذ فٌػػ نذااغىػنري دى

ذ(ُِٔ)
ذ يذبكاّ: ذظىنهره ذكااتا ىنصو

ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػرةىذتىٍتيػػػػػػػػػػػػػػػكذسٍختى ػػػػػػػػػػػػػػػن( ذاازا ذذذذ) يٍرسػػػػػػػػػػػػػػؿي
ذ

ذاٍهتػػػػػػػػػػػػػػػدىاتيذذذ ػػػػػػػػػػػػػػٍفذذىاؾى ّيذدى ػػػػػػػػػػػػػػنذاىػػػػػػػػػػػػػػ مى
ذ(ُّٔ)ذ

ذ

ذمعذمنذ تبذ ذ يذمسرا تّذاا ًٌ ر اسذ)مج كفذا يي(:ذأحمعِش   ت نص 
ٍ ػرةذتىذػػتيػػػػٍرس ذااػػزا ػػػكتذنذذذذذذذذ ػػتػػػػػػػػػيػػكذسخٍذػػػػٍػػتػػػؿي ذااصا ذمفذا فػػػشو ذاًذػػػٍدرى ذ(ُْٔ) ػػػفػػػاًذػفو
ذ يذبكاّ:ذالَغْرَب ِ يِّكستهذ ذ؛ناتا ىنٌصً
ػػػػػ)ضيذ ػػػػػػػػًؾذ نذسي ػيذًب مًٌ ذمنذس نذًمٍفذديذ ٍذػػػهىذي(ذذذذػػ ًذػػػنديذسًكذاٍر ىذػػندى  يػك ًؾذ ىنجًذػػػ نتى

ذ(ُٓٔ)
ذا فذبنؿ:ذأحمعِش    ادذت نصذمعذ

ػػػػًؾذ نذسي ػػػ ػػػػػيذبًذػػمٌذػػػػضيذ ذمىنذخيذػػهىػػًذمذاامىذيذذذػػػًذ ػػػػنديذسىكذًار ىذػػػػندى ػنًسفي ذًا؛يذػػاٍذػًذيػاى ربيعًذػفى
ذ(ُٔٔ)

نذبكاّذ يذبص دةذ)صنابذااٌد كاف(: ذكمثيّذس ضن
ذدىٍم ىذسٍَّيىٍ ػ ذهىػػػتي ذسخًذػػػذاذسٍفذ يػػػؾى فًٌٍؼذدىٍم ىػيذذ)هىػػراؽى ذكىجى يٍ ػػؾى ٍفذدى ذااغػػكًٌ ذ(ُٕٔ)ػناي(ذػؾى
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ذذ:محم عِغ ي مفذبكؿذ
ذااغػػػػػػنًاي فاػػػػػػٍؼذدىٍم ىػػػػػػؾى ذكىجى ًي ػػػػػػؾى ٍفذدى ذذذذهىػػػػػػكا

ذ

ػػػػػػػػػنؿًذذذ ػػػػػػػػػٍ ًرذكاامى ذاا   ػػػػػػػػػعيذ يذ؛ىػػػػػػػػػ فى ذ ىٍجمى الى
ذ(ُٖٔ)

ذ

نًدرذ يذبص دةذ)كداعذزم ي ف(: ذذك اكؿذاا ا
) ًّ ذكالذسٍهػػػػػػػػػػػػػػػػينذ؛ًػػػػػػػػػػػػػػػػ ؛نػػػػػػػػػػػػػػػػنذً؛غىػػػػػػػػػػػػػػػػدو ذذذذ)الذمىٍراى

ذ

ػػػًز ًفذتىيى ىفيػػػيذذ ذاااى ػػػًدمى ذ ػػػيذَّى ػػػنفى إٍفذ ى
ذ(ُٗٔ)

ذ

ذذ:ال َّ بغ ِالذ بي   ِّمفذبكؿذ
ًّذ ذ؛ًػػػػػػػػػػػػػ ذسىهػػػػػػػػػػػػػين ذكىالى ؛نػػػػػػػػػػػػػنذً؛غىػػػػػػػػػػػػػدو ذمىراى ذذذذالى

ذ

ػػػػػػػػػػدًذذذ ذتىٍفًر ػػػػػػػػػػؽيذا ىًا؛اػػػػػػػػػػًسذً ػػػػػػػػػػيذَّى ػػػػػػػػػػنفى ذ(َُٕ)ًإٍفذ ى
ذ

نذبكاّذ يذبص دةذ)دكدةذانج(: ذذكمثيّذس ضن
ذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيذاا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىل( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا ذذذذ)اٍدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذٍرذااصا

ذ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىٍرذذ   ـىذ يذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفذدى رىًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ذ(ُُٕ)

ذ

ذذ:دم ِالُحصرّيِالقير ا  ِّمترثرناذ؛اكؿذ
ذ ػػػػيذاا ىػػػػكل ػػػػبا ذًخيػػػػكانذ ندػػػػذرذااصى ذذذذًإذاذ ي ػػػػتى
ذاا ىػػػػػػػػػػػػكلذاى ىػػػػػػػػػػػػػذىرتى ي ذ ىيىػػػػػػػػػػػػكذذيبػػػػػػػػػػػػتى ذذذذإاى ػػػػػػػػػػػػؾى

ذ

ػػػػػػػػػػػكىاتيذذذ ذسى ٍ؛تىيىػػػػػػػػػػػهذكىااميسػػػػػػػػػػػتىر لي ػػػػػػػػػػػنذاامي ذ ىمى
ٍسػػػػػػػػ ىهذكىاافيػػػػػػػػؤاديذهى؛ىػػػػػػػػنتيذذذ ذكى فيك ىػػػػػػػػؾى جي

ذ(ُِٕ)
ذ

ذتيػػؾذذالغْرباا  يكمػػفذخػػيؿذت ػػنكؿذ؛ ػػضذمػػكاطفذااتا ىػػنٌصذ ػػيذدكاك ػػفذذ  جػػدذسفا
نذد   ًّنذسكذسد؛ ًّػنذهػيذااغنا؛ػسذدي ػّ،ذكهػكذ نًدرذت نصًّ اامكاضعذااتيذت نٌصذ   نذاا ا
دةتذ نال فتػػػنحذديػػػهذااػػػٌ ٌصذ مػػػنذس سػػػبذاا وصػػػكصذااتػػػيذااتكت ػػػنذكظػػػنئؼذمت ػػػدًٌ
ػػػػعذاػػػػدلذاام؛ػػػػدعذ ػػػػ ر اسذا خػػػػرلذتكسًٌ ااارآ ػػػػٌيذكاااػػػػد ثذااٌ ػػػػر ؼذكاا وصػػػػكصذاا ًٌ

نًدرذ؛تراث نذاإلسيمٌيذكاا ر؛ٌي،ذكذاػؾذمجنالتذااتا ؛ ر،ذثـذ هيذتظ رذاهتمنـذاا ا
ـٌذهػكذم؛ػدعذمػرت؛طذ  ت جسذط؛   سذا خصٌ سذت ٌك تذ يذظؿذ؛ ئسذديمٌ سذسد؛ٌ ػس،ذثػ
؛رٌمتّذاامسيمس،ذ جراا نذ يذ ػؿذم ػنفذجرااػّ،ذكآالم ػنذهػيذآالمػّ،ذكاػذاؾذ ػنفذ

مفذااكجػدافذاا ر؛ػٌيذ س هذمفذخيؿذاستخداـذتا  سذااتا ىنٌصذإاهذاالبترابذس ثرذ
نًدرذرامّذ .ذ ذكاإلسيًمٌي،ذكتيؾذم زةذمفذاام زاتذااتيذتمٌ زذ؛ نذاا ا

 التَّكرار: -ّ
ذ؛ ػنذاا واٌػ ـا ندذكا د؛ػنتذبػد مننذكاػد ثنن،ذ؛ػؿذ  ٌدذااتا رارذمفذا سنا بذااف ٌ سذااتيذاهػت
  ػفذ،ذمػعذ ػكفذذاػؾذاػـذ(ُّٕ)سص؛لذمػفذااتٌا  ػنتذاااد ثػسذ ػيذاااصػ دةذاااد ثػسذ

 تصؿذ؛ناذااتذاام؛ددسذذَّنئ؛ننذدفذااادمنتذمفذاا و راتذكاا وااند،ذكهكذ مطذسسيك؛يٌذ



وذًجا(
ُ
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ِ
َباو

ْ
كرة واألداة )الَغر

ِ

...الػ سُلويبُّ
ُ
  التَّشكيل األ

﴿ِٕٔٗ﴾ 

مفذا ثذمكبف نذكاخت نرهنذسسيك؛ننذمن،ذ منذس اّذ تاصؿذ؛ناميتياًٌيذمفذا ثذتجنك؛ّذ
ػػيسذ ػنًدر،ذ مػػنذس اػّذسداةذسيسػػييك؛ اسذكث اػسذااصًٌ ذدي  ػنذاا ا مػعذظػنهرةذااتا ػػرارذااتػيذ يػػلو

مػػفذسهػػـذذ اا ز ِالمن كاا تذاػػذاذرستػػّذ(ُْٕ)جن ػػبذا سػػيك؛ٌيذاااػػنئـذديػػهذاالخت ػػنر؛نا
نًدرذديػهذج ػسذم مػسذ ػيذ بضن نذااٌ  رذاام نصرتذإذذإٌ ّذ يمٌثؿذاد  نذإاانحذاا ا
ػػػنًدرذس ثػػػرذمػػػفذد ن تػػػّذ؛سػػػكاهن،ذ  سػػػٌيطذ اا ؛ػػػنرةذسكذ ػػػيذااػػػٌ ٌص،ذ  ي  ػػػهذ؛ ػػػنذاا ا

نسسذ يذاا ؛نرة،ذك  كتذديهذ اطسذاسا ذ.(ُٕٓ)  ؼذدفذاهتمنـذاامت يـذ؛ نااضا
رذ مثٌػػؿذذذذ ػػيتذاام ػػرا ذاا ا كتظ ػػرذسهم ػػسذااتا ػػرارذ ػػيذت ػػددذكظنئفػػّذااداالا اػػستذ فا

ذ نًدرذاختيالن نًدر،ذكد دمنذ كاجّذاا ا مر زذثاؿذاياناسذاا و كر اسذااتيذ     نذاا ا
ذايتا ؛ ػػرذدػػفذ ػػٌؿذمػػنذ ػػدكرذ ػػيذخػػنطرد،ذ  اػػ نكؿذمػػفذخػػيؿذداخػػؿذااػػ افس،ذكثاػػين

ذ.(ُٕٔ)سسيكبذااتا رارذسفذ خفًٌؼذمفذ ؿذذاؾذ
ػػػػػندرذسكذا د ػػػػػب،ذكاػػػػػذاؾذالذ  ؛غػػػػػيذسفذ ذااتا ػػػػػرارذااتاٍجر؛ػػػػػسذااٌ ػػػػػ كر اسذاي ا    ػػػػػسي
ـٌذهػػػيذتختيػػػؼذ  خرج ػػػنذمػػػفذهػػػذاذااٌسػػػ نؽذد ػػػدذاػػػد ث نذدػػػفذجمنا ػػػسذااتا ػػػرار،ذثػػػ

نًدرة،ذااتيذتت نمؿذ يذ كاا  نذااكجدا  اذ سذكاا افس اس،ذكاذاؾذبدذ؛نختيؼذااذااتذاا ا
ذدراسسذتيػؾذااظاػنهرةذ ػيذ؛ ػدهنذااػداالاٌيذكااتار  ؛ػٌي،ذ ـٌ  كٌظؼذ يذهذاذاالٌتجند،ذك ت
ذاياػرؼذسكذت ػرارذاي يمػسذسكذااجميػس،ذ ااذمذ ت ٌكعذ يذاااص دةذااكاادةذ؛ػ فذت ػرارو

نًدرذبدذ ٌكعذ يذاسذالَغْرَب ِ يِّكد دذااكبكؼذديهذذاؾذ يذ  رذ تخداـذ جدذسفذاا ا
ذهذدذا داة.

،ذكا ػػػفذااػػػذمذ يفػػػتذاال ت؛ػػػندذإاػػػهذبااا  يِّالغرِْكااتا ػػػرارذكاضػػػلذاام ػػػناـذ ػػػيذ ػػػ رذذ
ـاذ ذااكط  اػػػػسذثػػػػ ـٌ ااتا ػػػػرارذاا ؛ ػػػػرذايمفػػػػرداتذذاتذااػػػػٌدالالتذااٌد   اػػػػسذ؛ ػػػػ ؿذ ؛ ػػػػرذثػػػػ
ااكجدا  اس.ذك م  نذت نكؿذهذدذااٌظنهرةذ ػيذ ػ ردتذا ؛اػثذدػفذتجي اػنتذذاػؾذكسثػردذ

 ديهذ؛ نتذاااص دةذاد ّذكسثرذذاؾذ يذااميتياًٌ ف.ذ
ذستهذديهذثيثسذس كاع:ذ ِ يِّالَغْربَِكااتا رارذد دذ

ِ ذت رارذ يمنتذ؛    ن.ذ-أ الا
ذت رارذد؛نراتذكس طر.ذ-ث  ي ِ
ذت رارذس؛ نتذ نميس.ذ-ث لث ِا
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ل ذت راردذا يمنًتذ)ااغىنًر(ذ يذبص دةذ)مفذكايذااً جرىًة(.ذ اكؿ:ذ منِال َّ عِاأل َّ
ػػػػذىروذ يىػػػػهذاى ػػػػنًرمذدى ذااسا ػػػػٍفذذىاػػػػؾذاارااًاػػػػؿي ذذذذمى

ػػػػنذ) ػػػػنَغاااا َرِثَاااا رٍِّبىػػػػٍدذ ىمامى ًبً مى ذذذذ(ذً ػػػػيذا ًطيى
ذ) ّيذالَغااااااااااا رُِ ى ايىػػػػػػػػػػػؿى كىاً ؛يػػػػػػػػػػػ ذذذذ(ذكىاٍزدىا ىػػػػػػػػػػػٍتذجى
ػػػػػػنذااػػػػػػٌد  نذ؛جن ؛ػػػػػػّ؟الَغاااااا رُِاكاهمػػػػػػنذ) ذذذذ(ذمى

ذ

ػػػػاًبذًصػػػػ د دي؟ذذ ذااصا ّيذًمػػػػفذً ػػػػرىاـً ذ ىافوػػػػ
ػػػػ ًرذمىٍج يػػػػكديذذذ ذً ػػػػيذااسا ػػػػنذ ىنًصػػػػبه هيمى ذً يى
ػٍتذًمػٍفذ يػكًرًدذاا؛ًذذذ تاهذا تىسى ذ ػديذً؛نا وكًر..ذاى
ػػػكديذذذ ػػػكؿذً ذمىكجي ذرىسي ًّ ذً  ػػػ إٍفذًب ػػػؿى

ذ(ُٕٕ)ذ
ذ

ػػنًدرذ؛ػػذاؾذاااػػدثذ ػػنًدرذافػػظذ)ااغىػػنر(،ذدالاػػسنذذاػػؾذديػػهذتػػرٌثرذ فػػسذاا ا ذاا ا   ػػٌرري
ذ(ذذكصنا؛ّ.)ذاا ظ ـذكذاؾذاام نفذااجي ؿذ)َّنرذثكر(ذااذمذاخت؛رذ  ّذااٌ ؛يٌذ

نًدرذ يمسذ كؽىذكمفذاا يمنتذااتيذ ررهنذاا ا  اكؿذ يذبص دةذ)دنهػؿذااجز ػرةذذ ىنري
كؽًذ يذ  ن سذا ذذ(ذدفذااميؾذد؛دذاا ز ًزذآؿذسي يكد:افىنري
ػػػػعىذ) يىً  اػػػػسوذالَفاااا ُر قِِ ىٍسػػػػ ىهذمى ذذذذ(ذً ػػػػيذمى

ػػػنذ)َفاا ُر ُق( هيمى ػػ ؼذاا ىًظػػ ـذً يى ذذذذكااضا
ػػنذ)َفا ُر ُق( هيمى ؛ػديذاا ىًز ػًز(ذً يى ذذذذذسكذ)دى

ذ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًذذذ ذكميراًٌ ذمي ىياػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو ذ؛ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فى ذتىٍختىػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؿي
ػػػػػػػػػػػػػٍ ًلذااغىٍ  ػػػػػػػػػػػػػبذذ ذ يػػػػػػػػػػػػػكحذا ػػػػػػػػػػػػػنذً؛جي ذسمػػػػػػػػػػػػػؿه
ػػػػػرًؽذا ى؛ًػػػػػيذذ ذاا ا ك؛ىػػػػػًسذمىكئًػػػػػؿي ذاا يري ًدػػػػػزو

ذ(ُٖٕ)
ذ

ػػػنًدرذايميػػػؾذ كؽىذإٌفذدٌؿذهػػػذاذااتا ػػػرارذ  ٌ مػػػنذ ػػػدٌؿذديػػػهذاػػػٌبذاا ا ػػػنذ ىػػػنري ،ذك ػػػدٌؿذس ضن
،ذبػػػنئين:ذ)اػػػؾذ(ُٕٗ)ت ػػػراردذايفػػػظذ"اػػػؾ"ذ ػػػيذبصػػػ دةذ)ميػػػؾذس ػػػتذمػػػفذطػػػرازذ ػػػؤاد(ذ

ػػػكاجنف،ذاػػػؾذااجػػػ ش،ذاػػػؾذاام  ػػػ ت،ذاػػػؾذااخػػػن ؽذمصػػػر،ذاػػػؾذاا ػػػرش،ذاػػػؾذ ااصا
اايكات،ذاؾذمفذ  ؛ؾذااك ٌيذ ػدات(.ذك ػذاؾذ ػررذافػظذ"ذس ػت"ذ ػيذ فػسذاااصػ دةذ
)س تذايٌ رؽذمؤمؿذكمػيذ،ذس ػتذدػٌزذاإلسػيـ،ذس ػتذاي؛نئسػ فذدػٌزذك  مػه،ذس ػتذ

ذ كرذا من ي(.
،ذ؛ػناغكؿ،ذمصػكرناذإ نهػنذ(َُٖ)كمفذذاؾذت ػراردذايفػظذ)َّػكؿ(ذ ػيذبصػ دةذ)اااػرب(

ػػػػنًدرذاياػػػػربذااتػػػػيذت ػػػػ؛ّذااغػػػػكؿذااػػػػذمذ فتػػػػؾذذكهػػػػذاذإٌ مػػػػنذ ػػػػدؿٌذ ديػػػػهذ راه ػػػػسذاا ا
ػػيـ(ذ ػػيذبصػػ دة)ذإاػػهذدػػنـذ ػػان ن،ذك ػػذاؾذت ػػراردذايفػػظذ)ااسا ،ذ(ُُٖ)ـ(ُْٓٗ؛ناضا

يـذ دٌؿذديهذت طوذ يـ،ذا ثذاستمراذكهذاذااتا رارذايفظذااسا نًدرذايسا تذشذ فسذاا ا
ػػػنذذاااػػػربذاا نام اػػػسذ تػػػرةذطك يػػػس دػػػن هذمػػػفذ؛يئ ػػػنذك رك؛ ػػػنذااجم ػػػع.ذكم ػػػّذس ضن
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يـ(ذ يذبص دة)ذ  ـذهذمذاااػرب؟( ػيـ(ُِٖ)ت راردذاػ)ساانفذااسا ،ذ،ذك)سجػراسذااسا
ذاافجر،ذك ن؛كسذااظايـ(ذ؛ فسذاااص دة.ظٌؿذ
ذ  ؿذذ ذ  رر ذمثين ذ  راد ذااغزؿ ذبصنئد ذ ي ذا؛ ضذاا يمنت ذت رارد ذ ظ ر  من

ا مر)دكدم(ذمخنط؛ننذما؛ك؛تّذبنئين:
ذذ

ّيذذدااااااااااُ ِعي ػػػػػػػػػػًز ًفذ   اػػػػػػػػػػ ذذذذإاػػػػػػػػػػهذبىٍي؛ػػػػػػػػػػيذاااى
ّيذذدااااااااااااُ ِعي ػػػػػػػػػػػػيتى ذتىرٍ ػػػػػػػػػػػػًتذصى ذذذذًاماػػػػػػػػػػػرابو
ًّذذُدااااااااا ِعي ذذذذإاػػػػػػػػػهذسٍ ػػػػػػػػػًؾذاا ػػػػػػػػػكىلذكًظيًاػػػػػػػػػ

ذ

ذسى امػػػػػػػػنذإًٍدػػػػػػػػكاؿًذذذ ػػػػػػػػٍدًرذ يٍ ػػػػػػػػًكؿي ذ ػػػػػػػػيذااصا
ؿًذذذ ػػػػػػػػيى ّىذضى ػػػػػػػػً؛  ذ ى ًّ ػػػػػػػػندىذاا يػػػػػػػػدىلذ  ػػػػػػػػ ذدى
ًاػػيذذ ذًظيى ذهجػػًرؾذبػػدذاىفٍاػػفى  ىًر ػػنحي

ذ(ُّٖ)
ذ

 ت ػراردذاف ػؿذ)دػكدم(ذ ػدؿذديػػهذمػنذ؛داخيػّذمػفذاػػٌبذ ػد دذايما؛ك؛ػسذتميٌػؾذمػػفذ
 فسػػػّ،ذاتػػػهذج يػػػّذالذ اتمػػػؿذاافػػػراؽ،ذ؛نإلضػػػن سذإاػػػهذمػػػنذ ػػػيذ  ػػػؿذا مػػػرذمػػػفذ

 ػيذبصػنئدد:ذ)اا؛ ػث،ذ ػنذَّػندةذكجكب،ذ؛نإلضن سذإاهذذ ػردذ يمػسذ)ااايػب(ذ ث ػرناذ
اار ؼ،ذااكااسذاامج كاس،ذمنذاذتخن  ف؟،ذ امسذاااٌب،ذسَّ  سذاار؛ ع،ذكدكدمذ منذ

ذ.ذ(ُْٖ)دندذاار؛ ع(
،ذ  جػػددذ  ػػٌررذس ػػطرناذ ػػيذ؛ ػػضذالّ اا عِالثّاا   ِ هاا ِتكاارار ِألشااطرِب ي هاا سمػػنذ

  ٌررهػػنذبصػػنئدد،ذكسا ن نػػنذ  ػػٌررذهػػذدذا  ػػطرذ ػػيذبصػػ دةذكااػػدة،ذكسا ن نػػنذسخػػرلذ
ػػطر فذا كاػػ فذ ػػيـ(ذ ػػرادذ  ػػررذاا ا  ػػيذس ثػػرذمػػفذبصػػ دةذ مػػثينذبصػػ دةذ) جػػرذااسا

ذمفذاا؛ ت فذاآلت  ف:
اااااان  ِِِِاْ رُداااااا اِلم َّْصاااااارَِأْجااااااراَسِالمَّ
ذذذذَ اااااْعَِأزَاَحِالَفْجااااارَِكااااا ُب ِسِالظَّاااااَن ِِ

ذ

ػػػػػػػػنفذذ ذا ىمى ذااػػػػػػػػكىرلذًظػػػػػػػػؿا كاذ ػػػػػػػػكؽى ذكا  ػػػػػػػري
ػػػػػػػػػػػػػكًفذذذ يىػػػػػػػػػػػػػهذاا ى نذامتىػػػػػػػػػػػػػداذدى ذكىرىاف؛ى ػػػػػػػػػػػػػدىمى

ذ

ذذثـذ اكؿذب؛ؿذ  ن سذاااص دة:
اااااَن  ِِِِاْ رُدااااا اِلم َّصاااااِرَِأجااااارَاَسِالمَّ
ذذذذَ ااااْعَِأزَاَحِالَفْجااااَرَِكاااا ُب َسِالظَّااااَن ِِ

ذ

ػػػػػػػػػػػػنفذذ ذمى ى ذً ػػػػػػػػػػػػيذ يػػػػػػػػػػػػؿًٌ كاذا ىٍ ػػػػػػػػػػػػرىاحى ذكا  ػػػػػػػػػػػػري
؛ىػػػػػػػػػنفذذ ذً ػػػػػػػػػيذا ي يػػػػػػػػػًؽذكى ذاا وػػػػػػػػػكرى كسىطىػػػػػػػػػؿا

ذ(ُٖٓ)
ذ

ػػنًدرذ ػػيـ،ذكات  ػػنتذاااػػربذااتػػيذهػػيذهػػذاذااتا ػػرارذ ػػدؿذديػػهذت طوػػشذ فػػسذاا ا ايسا
يـ(ذااذمذسزاحذ ن؛كسذااٌظيـ. ذ ناغكؿ،ذك دٌؿذديهذمجيتذااٌ كر)ااسا
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نًدرذ طرذاا؛ ػتذا كؿذمػرت فذارَّ؛تػّذ ػيذرجػكعذ ك يذبص دةذ) نذبمر(ذ ٌررذاا ا
ذذا؛ ؛تّذإا ّ،ذ اكؿ:

امَِ ِِِِرَأِدْعِِل َِحِعيَثِالَهاَ  ِ المَّ
ِ

ذاٍ يىتى ػػػػػػػػػػػػػػػػنذ ػػػػػػػػػػػػػػػػنذذذ ػػػػػػػػػػػػػػػػنذ ػػػػػػػػػػػػػػػػنفى مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػركى بىمى
ذ(ُٖٔ)

ذ

ذايذكىادم(ذ يذبكاّ: نًدرذصدرذاا؛ تذ يذبص دةذ)  تى  منذ  ررذاا ا
ذذ

ذذذذُكْ َتِل َِ ْحِعيَِِِِج ََّ ِالُخْمعِِ
ذ

ٍ ػػػػػػػػػػػػدمذذ ػػػػػػػػػػػرىاذدى ًصػػػػػػػػػػػػ؛ىنذذذذ ىضا  ىٍضػػػػػػػػػػػرىةنذكى
ذ(ُٕٖ)

ذ

ا ثذ ررهنذمرت فذا؛ نفذمدلذاز ػّذديػهذ ػراؽذااا؛ ؛ػسذك دمػّذديػهذتيػؾذا  ػنـذ
س ثػرذمػفذسػتذذ(ُٖٖ)ااتيذا اضت.ذكهذاذااتا ػرارذكردذ ػيذبصػ دةذ)تا ػسذاار؛ ػع(ذ

ذمراتذايٌت ؛ رذدفذ راتّذ؛ادكـذااٌر؛ ع.
رذسى؛ نتنػنذ؛    ػن،ذ  ػرادذ  ػرذذالّ  عِالثّ لاثِمانِالتَّكارارسمنذ ػنًدرذ  ػرًٌ رذ ػيذ  ػرلذاا ا

(ذبكاّ: بص دةذ) امسذااايبًٌ
ذذ

ذاااىٍيػػػػػػػػػػػػػػػًبذ ىػػػػػػػػػػػػػػػنذ)اى يىػػػػػػػػػػػػػػػه( ػػػػػػػػػػػػػػػٍربى ذذذذسىاى
ذ

ذسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيمس؟ذذ ـٍ ذسي  ىك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتذاآلفى
ذ(ُٖٗ)

ذ

رذهذاذاا؛ تذمرات فذاستف نمننذمكجا ننذايما؛ك؛سذهػؿذتر ػدذمانر؛ػسذبي؛ػّذسـذتر ػدذ   رًٌ
يـذ؟. يـذكااسا ذااسا

رذبكاّ:ذ ذذ منذ  رًٌ
ػػػػػػػػػػػػػػداٍتذ ذمي ذااػػػػػػػػػػػػػػداٍهرى ذسفا ٍ ػػػػػػػػػػػػػػرى ذذذذ ىػػػػػػػػػػػػػػديديذَّى

ذ

ػػػػػػػػػػػػنذذ ميكًثانػػػػػػػػػػػنذ؛نااىٍ ػػػػػػػػػػػًدذ نٍسػػػػػػػػػػػتىٍخذىمذكى ىنمى
ذ(َُٗ)

ذ

ت ًفذ يذبص دةذ)رسناس(ذمؤٌ دناذا داتذااػٌدهرذاػّذ  ٌ ػّذ ياػٌدـذاػّذاا اػكازؿذكاا اكائػبذ مىرا
ذكااا كد.ذ

ك ي ػػٌررذاا؛ ػػتذ ػػيذبصػػ دةذ)إاػػهذااػػدو تكرذدتمػػنف(ذ ػػيذك ػػنةذكااػػددذمػػرات فذا صػػ؛ًٌرذذ
ّي،ذك كاس ّذ يذمص ؛ت ذ(ُُٗ)ذّ:صد ا

ذسخػػػػػػػػػػػيذك ىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يٍ ػػػػػػػػػػػؾى ٍفذدى ذذذذهىػػػػػػػػػػػكًٌ
ذ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿًذذذ ذميٍرسى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو ذدى ٍّذ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ ضى ذػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًػ
ذ

تذإذذسسػػ ـذ ػػيذخدمػػسذاام  ػػهذااػػذمذسرادذالَغْرَباا ِ يِّكايتا ػػرارذب مػػسذ ؛ ػػرةذ ػػيذ ػػ رذ
ػػنذايم  ػػهذ ٌ مػػنذجػػنتذخندمن ػػنًدرذتكصػػ يّذايميتياًٌػػ ف،ذكاػػـذ ػػرت)ااتا رىار(ذت ٌيفنػػن،ذكات اا ا
ّيذكث اننذ؛نام  هذاا نـذايٌ ٌص،ذالذ رذ  كفذارت؛نطي مؤٌ دناذاّتذ مفذاام يكـذسٌفذاام را

الذاستانؿذب؛كا نتذ ي؛داذسٍفذ  خضعذامنذ خضعذااٌ ػ رذاػّذمت ٌيفسذكالذمجيك؛ستذكات
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سٍفذ ػرتيذمنا اػس،ذ مػنذسٌ ػّذمػفذاامسػت؛ ًدذدنمسنذمػفذاااكادػدذاا؛ ن  اػس،ذكااذكبٌ ػس،ذكااج
،ذسكذ رذضػػػ  ؼذاالرت؛ػػػنطذ؛مػػػنذ تاصػػػؿذ؛ػػػّذمػػػفذ ػػػ؛ سذاا ىيبػػػنتذ ػػػيذااػػػ اٌصً اام ػػػرا

ذميفكظنن ذذ.(ُِٗ) ستا؛لذسمندّذا فذ  كفذاا اصو
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ِّاخلامتة
ذذمٌذااٌ  رذذٌصًذاا اذ ختيفػسذ فػتلذديػهذبػراتاتذم ،ذ؛ػؿذذاتػّالذ  غيؽذديهذ ٌصذمفتكحه

س،ذكه ذاذ ن تذس،ذ  يذبراتةذسكا ٌذاد ٌذ  كذالذ اؼذد دذهذدذاااراتةذاا ٌذذااذذمت؛ن  ست
ااتػػيذ  ػػفتذدػػفذذسػػييك؛ اسراسػػسذا يذكاػػذاذبمػػتذ؛ ػػذدذاادًٌذِ،َباا ِ يِّالَغرِْذ  ػػ نرذبراتتػػي

ػنًدرسذادلذهذاذاااسنس سذااجمنا اذ ااٌ ن؛ػّذ رزااػتذد ػّذااٌ سػ نفذا  ر ػّذاا ث ػرذذاا ا
 ي:رتااتيذاٌتضلذمفذخيا نذمنذ مفذااٌ نس،ذكذ

 ه ػػػنؾذت؛ػػػندؿذ؛ػػػ فذذ:ذسفٌذاا ااك اػػػسذَبااا ِ يِّالَغرِْمػػػفذاامياػػػظذ ػػػيذترا  ػػػبذ
،ذ سػػػػ رذ ػػػػيذاتجػػػػندذمت ػػػػن سذ؛ػػػػ فذااف ػػػػؿذاامنضػػػػيذكؿ(ديذا   نؿ)اا يػػػػ

جػنه فتذتتجػّذاتٌذذَبا ِ يِّالَغرِْبصػنئدذذسفٌذكاامضنرع،ذك يذهذاذدا ؿذديهذ
ؽذا مػػرذ؛م؛ػػػندئذاإل سػػنفذكس  ػػػنردذكرؤاد،ذساػػدهمن:ذثن؛ػػتذد ػػػدمنذ ت ياػػ

 رذد دمنذ  كفذاااد ثذدفذاامستا؛ؿ.متغ ٌذذكاآلخر:ذمستمرٌذ
 ديػهذسهم ػسذااف ػػؿذذ ثن ػسذا   ػنؿذكه م ت ػػن،ذكهػذاذ ػدؿٌذذ؛نإلضػن سذإاػه

يذتياًٌػػ،ذكات صػػنا نذايميذ اسااٌ ػػ رذدػػفذتجر؛تػػّذذااتا ؛ ػػر ػػيذذَباا ِ يِّالَغرِْاػػدلذ
 نؽذااذمذ تاٌ ـذ يذزمفذس،ذك ؿذذاؾذمرت؛طذ؛ناسًٌذسذتفندي اذ؛طرؽذاغك اذ

نًدرا   نؿ،ذكااتيذهيذهدؼذ ذاايوغىك اػسطنبنتػّذذ،ذا ثذ سػ هذ؛ ػؿٌذاا ا
ذرث رذ  ّ.مفذااتاذذالاسذايمتيٌاي،ذكخيؽذاناسوذإاهذإ صنؿذتيؾذااداذ

 ػنًدرااتػيذكٌظف ػنذذساا؛يَّ اػرا  بذااتاذذمفذسهًـٌذ  ػيذدكاك  ػّ:ذاااػذؼذذاا ا
دػػػفذذااتا ؛ ػػػر ـذ ػػػيذعذ يسػػػكاافصػػػؿذكااكصػػػؿ،ذكهػػػذاذااتٌ ػػػكوذذكاإلضػػػمنر،

 ي.ا   نرذكاام ندرذكا انس س،ذك اي نذايمتياًٌذ
 س مػػػػنطذذسذديػػػػهااجزئ اػػػػذ اسااٌ ػػػ رذذصػػػػكرد ػػػػيذت ػػػػ  ؿذذَباااا ِ يِّالَغرِْذادتمػػػد

ػػػػ  متذ ػػػػيذت ػػػػ  ؿذصػػػػكرد،ذمثػػػػؿ:ذسسػػػػكسػػػػنئؿذذكهػػػػيذس،كرذاا؛ ن  اػػػػااصو
؛  ػػػػسذاامختيفػػػػس،ذك؛ ػػػػضذاام ػػػػن يذ؛مظػػػػنهرذااطاذذ ػػػػخ صذااخػػػػنٌصذااتاذ

 ػػػػػػػػػ؛ ّذكاالسػػػػػػػػػت نرةذكاا  ن ػػػػػػػػػس،ذدة،ذكاااا اػػػػػػػػػسذكاامجػػػػػػػػػنز،ذكااتاذاامجػػػػػػػػػراذ
 كاامتان؛يت.
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 ػػكرىةسٌدتذذ رث رذنذ ػػيذااتاػػدكرناذماكر ًّػػذَباا ِ يِّالَغرِْ ػػيذدكاك ػػفذذاا ي اػػسيذذااصو
ؿذم ػػػنهدذمتتن؛ ػػػسذبػػػدذتسػػػتغرؽذدػػػداةذس؛ ػػػنت،ذكهػػػيذتمث ػػػديػػػهذاااػػػنرئ،ذ

سذنذكاادنا،ذ يذااظسذزم  اػسذ يذاااصنئدذااتيذتيصكًٌرذمكبفننذ فس ًّذخنصاذ
ػمي   س،ذميذ كرةذ يي اػس،ذكهػيذ؛ػذاؾذت ػكفذتصػك رناذ كًٌ سذاكاػسذ ؛ ػرةذسكذصي

 ذ. اسااٌ  رذجر؛سذايتاذ
 سيسػػسذذن؛ ػػسذمػػفاا اذذَباا ِ يِّالَغرِْسذ ػػيذس ػػ نرذاخي اػػاػػتذاامكسػػ اهذااداذتاااذ

ػنذاااكا يذكديذ ذك؛ت ن،ذكاخت نردذاي يمنتذاامكا سذااتيذتامؿذ غمننذكجرسن
كا ؽذااذمذ ؤٌثرذ ػيذؽذاال سجنـذكااتاذهذ تاااذمكس ا ًّن،ذكترا فّذ؛   نذاتاذ

 .ااميتياًٌي
 نبصػػسذدكرناذ ؛ ػػرناذ ػػيذنمػػسذكاا اذ؛ر كادػػّذاامختيفػػسذااتاذذااػػدذسضػػفهذااج ػػنسيذ

ذمكس ايٌذإاداثذ عذسسػ ـذ؛ ػ ؿذ ػكوذ،ذتستمعذ؛ػّذا سػمنع،ذكهػذاذااتاذكهلو
نًدر يذ ث رذمفذبصنئدذذ ؛ رذ يذااجمنؿذاإل انديٌذ  .اا ا

 ػػراثذاا ر؛ػػيٌذديػػهذااتوػػذَباا ِ يِّالَغرِْاػػن ظذ ؾذ؛ػػّ،ذكاػػـذ خػػرجذد ػػّ،ذ،ذكتمسا
اتذ رذاا وذاااد ـ،ذكترٌثرذ؛؛ ضذذاا ر؛يٌذذ راا ًٌذكذاؾذ؛ ظمّذديهذ؛اكرذ

سنت،ذك؛ذاؾذ نت،ذكاامخماذ؛اذ نت،ذكاامرىذدي ّذ يذ ظمّذااماطاذن؛ا فذااساذ
 .در؛يٌوذذ؛ّذ ؿوذذاااد ـذااذمذ  تزوذذراثذاا ر؛يٌذضلذترثردذ؛ناتوذاتاذ

 ٍمػػزتا  ػػسذذَباا ِ يِ الَغرِْؼذكظاػػذذذذ ػػ ٌ؛ػػتكظ فنػػنذميذذاارا  ـذ ػػيذ ػػتلذسسػػنذرنا،ذمما
نًدرمسناسذكاس سذسمنـذ رًٌ اسؾذ؛ا تاراذذاا ا س ؛ر،ذمختصرناذبنئمػسذمػفذذاي

ذ،ديػػهذاسػػفذااٌتكظ ػػؼذّذثان تػػّذااكاسػػ ستاا ؛ػػنراتذكاا يمػػنت،ذسػػندد
 .كاإلجندة

 ذكٌسػػ تٌ ػػسذااتػػيذا  ػػنتذااف ٌذااتٌذذ؛كصػػفّذمػػفذااتا ىػػنٌصذذيِ الَغْربااَ  ِِاسػػتخدـذ
ػػنذذاامكاضػػعذااتػػيذت ػػنصاذذ،ذ  جػػدذسفٌذااتا ؛ ػػراد ػػّذمجػػنالتذ    ػػنذت نصن

صػػػكصذااتػػػيذد   نػػػنذسكذسد؛ نػػػنذهػػػيذااغنا؛ػػػسذدي ػػػّ،ذكهػػػكذمػػػنذس سػػػبذاا وذ
 .كمت؛ن  سذدةااتكت نذكظنئؼذمت دٌذ
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 ن ػتذديػهذثيثػسذس ػكاع:ذذتااتا ػرار ػيذاسػتخداـذتا  ػسذذَب ِ يِّالَغرِْعذ ػكاذذ  
،ذكت ػرارذس؛ ػنتذ نميػس،ذكس ػطروذذ ػن،ذكت ػرارذد؛ػنراتوذت رارذ يمنتذ؛   ًذ

ػػػفنػػػن،ذكات اذت يوذذكاػػػـذ ػػػرتًذ ػػػنذايم  ػػػه،ذممػػػنذمى  ػػػيذخدمػػػسذذسػػػ ـىذسنذجػػػنتذخندمن
نًدراام  هذااذمذسرادذ   ف.ذتياٌذيميذاتكص يّذذاا ا
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ذه امشِالبحث
ـ،ذُِٗٗ راجع،ذاا انش،ذرجنت،ذثيثكفذدنمنذمفذاا  رذكاا  رات،ذدارذسػ ندذااصػ؛نح،ذذ-ُ

إبيػ ـذ ػرؽذااػداتنذ.ذك ر دذددس،ذمامػدذااغر؛ػنكمذ ػندرا،ذسيسػيسذمط؛كدػنتذٔٓٓ،ذٓٓٓ
.ذكه ئػػسذُٓ،ُْـ،ُٓٗٗااثاػن ي،ذاا  ئػػسذاا نمػػسذااصػػكرذااثان ػس،ذاا ػػددذاا ن ػػر،ذ ػػك م؛رذ

مػػػفذاامػػػؤاف ف،ذم جػػػـذاا؛ػػػن؛ط فذاي ػػػ راتذاام نصػػػر ف،ذجمػػػعذكترت ػػػب،ذاا ك ػػػت،ذاامجيػػػدذ
،ذكماػنؿذ؛  ػكاف:ذسد؛ػنتذكمكابػؼ،ذمػفذمػذ راتذ ػندرذْٕٔ،ذْٔٔاارا؛ع،ذااط؛ ػسذااثن  ػس،

 ؛را ػػػػػػرذسػػػػػػ سذ-ِٖذذرجػػػػػػنتذاا اػػػػػػنش،ذاادكاػػػػػػس،ذااسػػػػػػ سذاارا؛ ػػػػػػس،ذدػػػػػػدد/مج ػػػػػػكؿذالسػػػػػػتن
 .ِٔ-ُٔـ،ُٕٗٗ

ذـ،ُْٕٗذمط؛ ػػسذاا  ػػؿذ؛نام صػػكرة،ذ راجػع،ذااغر؛ػػنكم،ذمامػػد،ذد ػػكافذااكااػسذاامج كاػػس،ذ-ذِ
 .ذْٔ،ذِٔ،ذَٔ،ذُٓ

ن؛ؽي،ذ-ذّ  .ّٗ،ذّٕ،ذّْ،ذِٖ،ذِٔ راجع،ذااسا
ذ)تْ)ذ ق(،ذاسػنفذاا ػرب،ذدارذصػندر،ذ؛ ػركت،ذَّٔ(ذ راجع،ذا؛فذم ظكر،ذمامدذ؛فذم ػـر
ذ.ذِْٕ/ُـ،ذُْٗٗ،ذّط
(ذ راجػػػع،ذاا ػػػن ب،ذسامػػػد،ذا سػػػيكبذدراسػػػسذ؛يَّ ػػػسذتاي ي ػػػسذ صػػػكؿذا سػػػنا بذا د؛ ػػػس،ذٓ)ذ

ذ.ذُْـ،ذَُٗٗ،ذٖم ت؛سذاا  ضسذاامصر س،ذااانهرة،ذط
مػنـذكاا؛اتػرم،ذ،ذاامكاز ػسذ؛ػ فذ ػ رذس؛ػيذتق(ُّٔ(ذ راجع،ذاآلمدم،ذاااسفذ؛فذ؛ رذ)تٔ)ذ

،ذم ت؛ػػسذااخػػن جي،ذاااػػنهرة-ااماػػنرب،ذدارذاام ػػنرؼ،ذاااػػنهرةذد؛ػػدذ ذ-تاا ػػؽ:ذسامػػدذصػػارذ
ذ.ذِّٓ/ُـ،ذُْٗٗ

(ذسػي منف،ذ ػتلذ ،ذا سػػيك؛ سذمػدخؿذ ظػػرمذكدراسػسذتط؛ ا ػس،ذدارذآ ػػنؽذاا ر؛ ػس،ذاااػػنهرة،ذٕ)
ذ.ٕـ،ذََِٖ،ذُط
كآخػػركف،ذا سػػيك؛ اسذكاا؛ ػػنفذاا ر؛ػػي،ذااػػداارذاامصػػر اسذااي؛ ن  اػػس،ذ راجػػع،ذخفػػنجي،ذمامػػدذذ(ٖ)
ذ.ذُْـ،ذُِٗٗ،ذُط
ـ،ذََِٗ(ذااخك س ه،ذز فذ نمؿ،ذ يذا سيك؛ انت،ذدارذاام ر سذااجنم  ػس،ذاإلسػ  در اس،ذٗ)ذ
ذ.ذُُ
،ذ؛ نتذااٌد ف،ذدىركسذا  راحذ يذ رحذتيخ صذااًمفتنح،ذتاا ػؽ:ذد؛ػذ(َُ)ذ ؛ يو دذ راجع،ذااسو

ذ.َِِـ،ذََِّااام دذه داكٌم،ذ
جنسػػػـ،ذااصػػػم ددٌي،ذ ػػػ رذااخػػػكارجذدراسػػػسذسسػػػيك؛ س،ذدارذدجيػػػسذ ن ػػػركفذكمكزدػػػكف،ذذ(ُُ)ذ

ذ.َُٓـ،ذََُِدٌمنف،ذ
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ذ.ّٗ(ذااكااسذاامج كاس،ُِ)
ذ.ُِٕ،ذ(ذسكراؽذااخر ؼُّ)
ن؛ؽي،ذُْ) ذ.ُّٔ(ذااسا
نًئع،ُٓ) دىلذااضا ذ.ُِ(ذااصا
ن؛ؽي،ُٔ) ذَُٓ(ذااسا
ذ.ّٖ،ذااكااسذاامج كاس(ذُٕ)
نًئع،ذُٖ) دىلذااضا ذ.ٗٓ(ذااصا
ذ.ُِّ(ذسكراؽذااخر ؼ،ذُٗ)
ػػػ ر اذغػػػسذااٌ ػػػاايوذ(ذ  ػػػكتي،ذمامػػػد،ذَِ) سذان  اػػػؤكفذااثاذس،ذدراسػػػسذ ػػػيذ ػػػ رذام ػػػدذسػػػ  د،ذدارذاا و

 .َُٕـ،ذُٕٗٗس،ذ؛غداد،اا نماذ
(ذ راجع،ذااجرجػن ي،ذد؛ػدذاااػنهر،ذدالئػؿذاإلدجػنز،ذتاا ػؽ:ذد؛ػدذاامػ  ـذخفػنجي،ذم ت؛ػسذُِ)

ذ.ُُِـ،َُٖٗااانهرة،ذ
ذ.ُْ(ذااكااسذاامج كاس،ذِِ)
ن؛ؽي،ذِّ) ذ.ِٕ-ِٔ(ذااسا
ن؛ؽي،ذِْ) ذ.ّْ(ذااسا
ن؛ؽي،ذِٓ) ذ.َٓ(ذااسا
ن؛ؽي،ذِٔ) ذ.ُِْ(ذااسا
ن؛ؽي،ذِٕ) ذ.ٕٓ،ذُٓ(ذااسا
نًئع،ذِٖ) دىلذااضا ذ.ُْٖ،ذّٖ(ذااصا
ذ.َٓ(ذسكراؽذااخر ؼذ،ِٗ)
سػ  دذ؛ػفذ ا ػػهذ؛ػفذم ػػرافذتذ(ذاا سػ رمذ)س؛ػكذهػػيؿذاااسػفذ؛ػفذد؛ػػدذ ذ؛ػفذسػ ؿذ؛ػػفذَّ)

ذ–هػػػػ(،ذتاا ػػػؽ:ذديػػػيذمامػػػدذاا؛جػػػنكمذكمامػػػدذس؛ػػػكذاافضػػػؿذإ؛ػػػراه ـ،ذاام ت؛ػػػسذاا  صػػػر سذّٓٗ
ذ.ّْٖهػ،ذُُْٗ؛ ركت،ذ

ذ.َِْ(ذدالئؿذاإلدجنزذ)مرجعذسن؛ؽ(،ذُّ)
ذ.ُٕ(ذااكااسذاامج كاس،ذِّ)
ن؛ؽي،ذّّ) ذ.ٖٔ(ذااسا
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ن؛ؽي،ذّْ) ذ.ُُْ(ذااسا
ذ.ُِّ،ذُِِ(ذااكااسذاامج كاسذ،ّٓ)
نًئع،ذ(ذأّ) دىلذااضا ذ.ِّاصا
ػػكرةذااف  اػػسذ ػػيذاا ااػػدذااٌ ػػ رٌم:ذدراسػػسذ ػػيذاا اظر ػػسذّٕ) (ذ راجػػع،ذاار؛ػػندي،ذد؛ػػدذاااػػندر،ذااصو

ذايط؛ندس،ذااٌر نض،ذ ذ.ٗـ،ذُْٖٗكااتاط؛ ؽ،ذدارذاا يـك
(ذ راجع،ذ ضؿ،ذصػيح،ذ ظر ػسذاا؛ نئ اػسذ ػيذاا اػدذا د؛ػٌي،ذدارذاا ػؤكفذااثان  ػسذاا نمػس،ذّٖ)

ذ.ْٕٔـ،ذُٕٖٗ؛غداد،ذ
ن ب،ذسامد،ذسصكؿذاا اادذا د؛ٌي،ذم ت؛سذاا  ضسذاامصر س،ذطّٗ) ـ،ذُْٗٗ،ذُ(ذ راجع،ذاا ا

ذ.ذِِْ
(ذ راجػػػع،ذدصػػػفكر،ذجػػػن؛ر،ذااصػػػكرةذااف  ػػػسذ ػػػيذااتػػػراثذاا اػػػدمذكاا؛يَّػػػيذد ػػػدذاا ػػػرب،ذَْ)

ذ.ذِّّـ،ذُِٗٗ،ذّاامر زذااثان يذاا ر؛ي،ذ؛ ركت،ذط
اا اػدذاا ر؛ػي:ذرؤ ػسذبرآ  ػسذم نصػرة،ذااسيسػيسذااتنسػ سذ(ذ راجع،ذااصغ ر،ذمامد،ذ ظر ػسذُْ)

ذ.ذِْ؛ ركت،ذ-ااارآ  س،ذدارذاامؤرًٌخذاا ر؛يذمفذمكسكدسذاادراسنت
(ذ راجػػع،ذصػػنال،ذ؛ ػػرل،ذااصػػكرةذاا ػػ ر سذ ػػيذاا اػػدذاااػػد ث،ذاامر ػػزذااثاػػن يذاا ر؛ػػي،ذِْ)

ذ.ذُّـ،ذُْٗٗ؛ ركت،ذ
ذ.ُٓن؛ؽ،ذ(ذ راجع،ذااصكرةذااف  سذ يذاا ادذاا  رم،ذمرجعذسّْ)

(ذ راجػػػع،ذ؛ػػػدكم،ذسامػػػد،ذسسػػػسذاا اػػػدذا د؛ػػػيذد ػػػدذاا ػػػرب،ذدارذ  ضػػػسذمصػػػرذايط؛ندػػػسذ(ْْ
 .َُٓـ،ذُٔٗٗكاا  ر،ذ

 .ِّّ(ذ راجع،ذااصكرةذااف  سذ يذااتراثذاا ادمذكاا؛يَّيذد دذاا رب،ذْٓ)
،ذط(ذ راجػػػع،ذْٔ) ،ذِزا ػػػد،ذد ػػػرم،ذدػػػفذ؛ ػػػنتذاااصػػػ دةذاا ر؛ ػػػسذاااد ثػػػس،ذم ت؛ػػػسذدارذاا يػػػـك

ذ.ُٖـ،ذُٕٗٗ
ذ.َُْ(ذااكااسذاامج كاس،ذْٕ)
ن؛ؽي،ذذ(ْٖ) ذ.ذٖٗ-ٖٖااسا
ن؛ؽي،ذْٗ) ذ.ُِّ،ذٖٕ،ذَٕ،ذِٔ،ذُٓ،ذِٓ،ذِِ،ذُٕ،ذُْ(ذااسا
ذ.ُْ،ذْ(ذسكراؽذااخر ؼ،ذَٓ)
نًئع،ذُٓ) دىلذااضا ذ.َُٓ،ذُِ(ذااصا
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ذ.ذَُْ(ذااكااسذاامج كاس،ِٓ)
نًئع،ذّٓ) دىلذااضا ذ.ُُّ،ذُُِ،ذٗٓ(ذااصا
ذاا؛يَّػػسذايخط ػػبذااازك  ػػي،ذدارذاا تػػنبذخفػػنجي،ذمامػػدذاإل ضػػنحذ راجػػع،ذذ(ْٓ)  ػػيذديػػـك

 .ِّٖق،ذََُْ،ذٓااي؛ ن ي،ذا؛ نف،ذط
 ػ خذسمػ ف،ذ؛ ػرم،ذاا؛يَّػسذاا ر؛ ػسذ ػيذثك؛ ػنذااجد ػدذ)ديػـذاا؛ ػنف(،ذدارذاا يػػـذ(ذ راجػع،ذ(ٓٓ

 .ذَُُـ،ذُٖٗٗ،ذٔايمي  ف،ذ؛ ركت،ذط
ذ.ٔ(ذااكااسذاامج كاس،ذٔٓ)
ن؛ؽيذ فسّ،ذااصفاسذ فس ن.(ذٕٓ) ذااسا
ذ.ِٕااكااسذاامج كاس،ذ(ذٖٓ)
نًئع،ٗٓ) دىلذااضا ذ.ذذذذذَُُ(ذااصا
ذْٓ،ذكه ػػػػنؾذس؛ ػػػػنتذ ث ػػػػرةذكردذ   ػػػػنذاات ػػػػ؛ ّذكم  ػػػػنذ ػػػػيذااػػػػد كافذ فسػػػػّ،ُُّ(ذااسػػػػن؛ؽ،َٔ)

ذذبص دة)سمرات(:
نًرم. ذاافىٍجرذطىي ىتي نذذذذذذذذذكبىدذتى ىندىٍتذتكياً يذ ى؛ ى ىنذااجى نـً ذدى اتي ىنذ ىن؛تسى

ذذااد كاف(:صنابذبص دةذ)ذْٔكصذ
ًؿ. ذكىسىطػػػيى مػػػػػػػ دو يى ذذذذذذسى؛ياػػػػػػٍػذً؛ ىنذًاجى ـٍ ذ ىيى ذا   يذ ىتىمتي ذ ى كامى ذ ى كاؾى

ذبص دةذ)س كاؽ(:ذَُٗكصذ
ػػػػػػػػػػكديذآ ػػػػػػنتنذإاىهذًإطػػػػػػػػػرىاًبي. نخ؛ننذذذذذكسدى ذ ىنامىج كًف،ذآ ننذصى ذ ىرظىؿو

ذبص دةذ)رسناسذإاهذصد ؽ(:ذُِْكصذ
ذذ رتذخيالذ نا س ـذرب اسذذذذذذدذا؛ننذسراهنذاـذتيتػػػػػػػػػػػػػلذاسكاؾذ.

ذ(:ُْٓٗبص دةذ)إاهذدنـذذِٖصذعي انِال اح ِالمجه ل كمفذسمثيسذاات ؛ ّذ يذ
ـيذ ضػػػػػػػػػػػػػػػػرىا ذمىفذهيـذاى نذكبدهذكات ػػػػػػػػ ىنذذذذذذذذذذذذذذذذذ ى ى ؼى مىنذخيض ىنذمى ىنًر ى ذ؟.ذسٍ  ٍتذبيكىا ن،ذكى

ذذ(:ُْٔٗبص دةذ)إاهذدنـذذّٖكصذذ
ذ)ااػػػػػػػػػػػدوبوذ ػػػػرذذذذذذذذذذذذذذذذذهيكى ذ ىٍ ؛ػػػػػٍعذ  ى ا ـٍ نرىاًتّ ىن؛ىذذذذذ(ذا ن.ّيذًاجى ذ يركاضى ذسالا ذ،ذكااخىكؼي

ذبص دةذ) نذَّندةذاار ؼ(:ذْٖكصذذ
ػػػػػػػػلىذ هذذذذذذذذذذذذذذذكمى اى نئًؿذ،ذكااضو ذ   ىنذ؛ن ىصى ذًهمتي ـٍ مًرذااسا ىهذسىبدىاًاي!ذتنذ ى ذ.ًمفذخى

ذبص دةذ)سَّ  سذاار؛ ع(:ذّٔكصذذ
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نذذذذذذذذذذذذذذذذذ ىٍ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّيذ ىمى ذذاىػػػػػػػ ذ.اارًّضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عيذذػػكذإاىهذا يـٌذ ى ىفىػػػػػػػػػػػػػػػػنذذااًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراشي
ذام ب(:بص دةذ)اافذاذْٕكذصذذ

ذ ىياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذااٌظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذإالا ذ؛ فى نذس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ذ؛ىػػػػػػػػػػػػػمى ذ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً عًذػػػػػػػػفو
ذبص دةذ)درشذااخكخ(:ذٕٗكصذذ

نًاً ًّذ ذبىيً؛يذً يذسىضى فىؽى ػػػػػػػػنفذذذ ىذذذذذذذذذذذذذذذذذ ناطا ًرذصى ذكات منف ٍراى ذ يذسمػػػػػػػػػػػفو ذ. ًتؼي
ذبص دةذ)اافراشذااانئر(:ذٖٔكصذذ

ًن ؽهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسىكذس اذ اًؿذخى نذاااى مى ذ ىجـهذ يذسى ذهذمذااسا ىنً؛ؿًذ ىر اؾى ذزىٍهري ًّ ذ   ذ.ؾى
ذس(:بص دةذ) يذظؿذااسنب ذُٕصذعي انِأ راقِالخري ِفف ِكسمنذ يذذ

ذًظػػػػػػ ذذذذذذذذذذذذذذذذذ ىر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنحذهىجرًؾذبىدذافىافى ًّ ا اي.ديكدمذإاىهذسٍ ًؾذاا ىكلذكًظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ذػػػػػػيى
ذبص دةذ)د دمنذ رتيذاامسنت(:ذَّكصذ

ػػػػػػػػػػػػػػػ ذاامى ذ  ؾى ذافا ػػػػػػػػػسهذذذذذذذذذذذذذذكاىػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ذاا؛ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديذميكًا ى ذإالا ذنتيذكاا يٍ ػػػػػػػػػػػػػػ؛ىن.منذس تى
ذبص دةذ)ذصد ؽ(:ذّٓكصذ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىاذاازاٍهػػػػػػػػػػػػػػًرذكى ىيذذذ النذ ى ى ػػػػػػػػػػػػػنًتذك يذايٍطػػػػػػػػػػػًؼذاا اًسػػػػػػػػ ـ.ذذذذذذذذذذذ ىنذًخػػػػػػػػػيى ذًرباًسذاامى
ذبص دةذ)دظـذ ذ يذاامص ؛سذسجرؾ(:ذٔٔكصذذ

ػػػػػػػػػػػػػػػػزًفذتى ًمػػػػػػػػي. ديميكعهذ ىص ًًٌبذاامي ذذذذذذذذذذذذذذذكى ٍرتـهذكىدىك ؿه ذمى ذ ىً ذاذاا يرسي
ذ.ِٖ(ذااكااسذاامج كاس،ُٔ)
ن؛ؽي،ذ(ذأِ) ذ:ذّ،ذكه نؾذصكرذ ث رذايست نرةذاام   سذ يذد كافذااكااسذاامج كاس،َْاسا

نًمي. ذهىذاذاا ىكلذااضا ًّ يٍتذذذذذذذذذذذذذذ؛نادامًعذسىسًايذ؛ ذً  رمذكىااسنذخضى ذسهٌدمذ؛ىكا  رى
ذ:ْٗكصذ

ذذذذذذذذذذذذذذذ؛ يػػػػػػػػػػػػػػػػػكر ّيذثىمؿه نـذاا و نًعذذ ر ا ذ؛سا ٍ؛ػػلي ػػػػػػػػػػنحذذ.ذكااصو ؛  ًػػػػػػػػػػػػػػػػ نذااكضا ذجى
ذ:ذٕٗكصذ

ذظىم ف كحى كىلذري ذ ػػػػػػػػػػػػىرى مىرذذذذذذذذذذذذذذإاىهذسى ىػػػػػػػػػػػػػنؾى ًتيذذاى فىنفذ يذضى كخى ذ نذخى ذكجئتي
ذ:َُُكصذ

اىت ىنذاايا ػػػػػػػػػنايذًمفذج نهنذسمن  ىنذذذذذذذذذذذذ ىخن؛ٍتذ نسى هذمىٍاضى ذيٍب نذا ىسى ن  ػػػػػػػػػػػ ىنذكى ذسىمى
ذذّصذذعي انِأ راقِالخري ك يذ

ذ؛يذااسا ىر ذذذذذذذذدٌ يذكطػىػػػػػػػػػنؿى ذ ىنذبىمػػػىػػػػػػري ذطىػػػػػػػنؿذااًتجن؛يػػػػػؾى
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ذ:ٗكص
ذبيػػػػػػػػػػػػػػ؛يذذذذذذذذ ذتر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ذ  منذتى؛ػػػػػػااهكاا اػػػػػػػػػنري ذريٍامػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؾى

ذ:ُْكصذ
. ري جى ذم  منذاا ا ذ ى كؿي ذبىسى نذذذذذذذ ى ؛ تي ذ ـٍ ًّ تنًتذدي  ذك دىاذاا ًٌ

ذ:َّكصذ
ًض؛ن. ً؛  ي ىنذخي ذاا اج ًعذجى سهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخضبي ذ يذا ى فنًفذميدرجى مسي ذاا ا

َع ِالضَّ ِ عك يذذ ذ:ذُِصذذعي انِالصَّ
.هىياذ ذميا؛ؿي ذكس تى ٍسفي ذ ىنذاي ذذذذذاىؾى ٍدكؿي طوذكَّى اهذااجى ذاا ا ذؿى

ذ:ذٖٕكصذ
ذَّ رذسفذاادهرذمدتذ ددذذذذذذذذمكثاننذذ؛ناا دذ نستخذمذك نمن.

ذ:ذٖٓكصذ
ذ يذ رًسذاا كىاًف. اتً يذااميػرا ذبىٍيً؛يذًمفذسى ىند ًؿذااٌ كلذذذذذذذبٍدذسي ذكى لى

ااكااسذاالست نرةذااتصر ا سذ يذد كافذ،ذكه نؾذسمثيسذديهذّ(ذسكراؽذااخر ؼ،ذّٔ)
ذ.ذِٔاامج كاس،ذ

ـيذ ن ّيذَّى ا ذم  كارو ذضى ي ؾى ذذذذذدىدىٍتذدى ذكذىاذظيٍفرو ذذىاذ ىنبو ًّ ذت يٍفذ   ـٍ ذإٍفذا
ذ:ذُّكصذذ

نـ ذتىركعيذاآلجى ذ ى ؼى نًم نذذذذذذذسىرىسىٍ تى نًدذ يذآجى يىهذاآلسى ييكاذدى ذدىخى
ذاست نرةذم   اس(.ذ-)است نرةذتصر ا اس

عي انِال اح ِ،ذكه نؾذسمثيسذات ناؽذاالست نرةذمعذاات ؛ ّذ يذّ(ذسكراؽذااخر ؼذصذْٔ)
ذ:ذٖصذذالمجه ل 

نتىذ ىس ىهذ ىاكىهيـذًد ديذ ذذذذذذذذذذ ىرى امنذجى كؽوذك يذ رىحو ذ يذ ى ذ ىستىاً؛ييك ىؾى
ذاست نرةذم   س(.ذ-)ت ؛ ّ
ذ:ْٗكصذ

ذاا و ىنًعذذذذذذذذذذذذذذذ ىر ـي ن ذ؛سا ػػػػػػ؛لي نحكااصو ؛ ً  ىنذااكىضا ذً؛ يكًرذجى ّيذثىًمؿه ذ ا
ذااصكرةذمر ؛س(ذ–اا؛ تذت ؛ ّذتمث ييذذ-)است نرةذـذ

ذذْٓكص
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ذاامىرىا؛ع ذس انًميذكتيزهري تى؛سـي كًؽذ ىٍخ؛يكذً؛رىٍضييً يذذذذذذذذذذذكى ذاا ا ذاىً  بى ذا ؿا
ذاست نرةذم   س(.ذ-)ت ؛ ّذ
َع ِالضَّ ِ عك يذذ ذ:ُُٖصذذعي انِالصَّ

نًبذااكاىً ؼًذإمانذدىدىذ اى ذكىجنتىديذذذذ ىٍ ًميذك يٍغدؽيذ ناسا نبى ذاستجى ٍ رى ذنذاا ًٌ
ذت ؛ ّذصكرةذمر ؛س(.ذ-)ذاست نرةذـذ
صذذعي انِال اح ِالمجه ل .ذكه نؾذصكرذسخرلذ يذُُّ-ُُِ(ذااكااسذاامج كاسذ،ٓٔ)
ذ:ذٕ

ّيذسىخ؛نرديذ ّيذذذذذذذذ ى ىندىذ..ذتىس؛ا ٍتذبىكىًائمي نخى كىاديديذ يذااثارلذسى كديذذجى ذااسو
ذاست نرة(.ذ-)  ن سذ

ذ:ٕٔكصذذ
ذ! ذ ىيىكًفذثىراؾى صو يىهذَّيصى ذدى نتىديذذذذذذذذذذًإالا ذطىنًك ننذذسىٍا ى ذ ى دىحي ذكى ىظىؿو

ذت ؛ ّ(.ذ-)  ن سذ
َع ِالضَّ ِ عك يذذ ذ:ُُّذعي انِالصَّ

ذ الا اىنًتذكاًت ذاا ا يىهذاا ًيًٌتذذًمفذزىمىً يذذذذَّىٍ ري مىنذكى ىهذًايذدى .كى ذكاافىٍاري ذاا؛يٍؤسي
ذ.ذُّٕ(ذسكراؽذااخر ؼذ،ذٔٔ)
نًئع،ٕٔ) دىلذااضا ذ.ذَُٓ(ذااصا
ذ.ُٖ-َٖ(ذااكااسذاامج كاس،ٖٔ)
ذ.ذذذِٖ(ذسكراؽذااخر ؼ،ذٗٔ)

،ذٔ(ذ راجع،ذهيؿ،ذمامدذَّ  مي،ذاا ادذا د؛يذاااد ث،ذدارذ  ضسذمصر،ذااج زة،ذط(َٕ
 .ِْْهػ،ذُِْٔ

َع ِالضَّ ِ ع(ذُٕ) ذبص دةذ)سمرات(ذ اكؿ:ذْْ،ذك يذصذِٗ-ِٕصذذالصَّ
ٍفاىسهذ يذبىيػػػػػػػػػًبذج؛انر. ذذذذذذذذذ ىر ا يذخى ًّ ذ يذدىاًجيذدى؛نتىًت ذ ىيٌفً يذاايا ؿي

ذذ اكؿ:ذْٓك يذبص دةذ)د كفذاام صكرة(ذصذذ
ذ؛غى ػػػػػػرًذ فػػػػػػػػػػػكه ًّذصى ٍمًرذً يذذذذذذذذسى كىاً؛ ذ ىناخى ًّ ً؛ نخي ذ يذتىصى ذًمزىاًج.ذكاا ًٌ ؿي

ذذ)بص دةذصنابذااد كاف(:ذٕٔك يذصذ
ذ يذاارًٌجىذ ـٍ ذإذىاذكىز ىٍتذذذذذذمى  ىهذااروجكاىًسذاىـذتيكزٍفذ؛ًمثاىنًؿ.نًؿذمى ىنًط دىذ ى
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كرذاا ي اسذ يذذ ذذبص دةذ) جرذاار؛ ع(ذ اكؿ:ذُْصذذعي انِأ راقِالخري كمفذااصو
ّيذذذذذذذذذ ذاايا ؿذتىسف ي ذ...ذذتىاتى .ديٍر نفو ذتىػػػػػػػػػػػػػػذري ذتي؛ًايذكالى ػػػػػػػػػػػػػػنتيذالى ذهىٍكجى

ذبص دةذ)د دمنذ رتيذاامسنت(ذ اكؿ:ذَّك يذصذ
ّيذ ي يػػػ ذذذذذذذذذذدىمػػػػػػػعيذاايا ػػػػػػػػػػػنايذ ىكبىػػػػػػػػػػ ذايٌ ػػػػػػػػػيكر،ذمي تثره ػػػػػػػٍرتػػػػػػػػػػػػػـً ذػػػػػ؛ىن. يذمى

ذدرذاإلازاـ(:بص دةذ) نذَُّك يذصذ
. ذايىٍاً ًؾذظىػػػػػػػنـً ذًب ثػػػػػػػػػنرةيذاا ًٌ ػػػػػػرذااا يكًفذتدى اًايذذذذذذذً يذ ىرتىكمذبيبي

 اكؿذذْٔ يذبص دةذ) نذَّندةذاار ؼ(ذصذذعي انِال اح ِالمجه ل كه نؾذصكرذ ي سذ يذذ
ذ   ن:

؛ىن؛ىًتيذكىًجرىاًاػػػػػيذذذذذكتر تً يذا ذصى ػػػػًؼذاامياتىػػػػػػػػػػنج!سىٍكبػىػػػػػدًتذ ىنرى ذي نصى
ذذ اكؿذ يذبص دةذ)ااكااسذاامج كاس(:ذٓٓك يذصذ

فنًدعي. ذااضا ٍ رىلذهي نؾى ٍر؛دٍتذسى ذذذذذكبىدذدى ذطىنئؼو اىهذ يؿا ذسى نفو ذاادوجىهذاى ذ رفا
ذ)درشذااخكخ(:ذَٖك يذصذ

ذاادا ن  ًرذ هذبي؛يينذذذذذذذمثؿى اى ذتييًايذدي  ىنذ يذااضو مسي نًف.كاا ا ذسىَّصى ذرى اٍتذ؛ فى
ذ اكؿذ يذبص دةذ)اافراشذااانئر(:ذذٖٔك يذصذذ

ذ يذسى ىهذااغىيًئًؿ. كسه :ذدىري ئًؾذطىنًئرانذذذذذ اييتي ذً يذًزمذاامىيى ذامىاتؾى
اا؛طؿ،ذديي،ذااصكرةذ يذاا  رذاا ر؛يذاتهذآخرذااارفذااثن يذاا جرم،ذدارذذ(ذ راجع،ِٕ)

ذ.َّـ،ذُُٖٗ،ذِا  داسذايط؛ندسذكاا  رذكااتكز ع،ذط
"ذذكهكذسردتّ،ذمفذكااتااي ؿذااٌسردذإ؛طنتذتا  نتذإادلذهي(ذscene)اام  دذتا  سذ(ّٕ)

ذسمذ  ّذ  كفذالذااذمذااكبتذمفذك ستغرؽذمادد ف،ذكم نفذزمنفذ يذ ادثذماددذ  ؿ
؛ نتذاام  دذذ،ذا كفذ،:ذس رم ي نف،ذ  ظر"ااٌزمفذاستمرار سذ يذبطعذسمذسكذاام نف،ذ يذتغ  ر

ذ.ٖٕ،ذص:ُٕٖٗ،ذّااركائيذترجمس:ذ نضؿذتنمر،ذمجيسذااثان سذا ج ؛ س،ذ؛غدادذ،ذدددذ
ذ؛ فذ اكارذاا يـذك تادـذااٌراكمذ غ بذا ثذ خص ف،ذ؛ فذاكارناذاام  دذ  كفذبدكذ

ذتستغربّذااذمذااطكؿذااكبنئعذمستكلذديهذااٌزمفذمٌدةذت ندؿذاااناس،ذهذدذمثؿذك يذصكت ف،
ذ،اا؛  كمذاام  لذضكتذ يذااركائيذااسردذتا  نت.ذ  ظر:ذاا  د،ذ م ه،ذاااكؿذمستكلذديه
ذ.ُِٕ،ذَُٗٗذ،ِطذ؛ ركت،ذاافنرا؛ي،ذدار
ف  س(ذاج؛راذإ؛راه ـذج؛را،ذ مسذاي ا رذْٕ) (ذاا؛اناي،ذاا؛  ر،ذصكرةذاإل سنفذ يذركا سذ)ااسا

ذ.َُْـ،ذَُُِ،ذُكااتاكز ع،ذااانهرة،ذمصر،ذط
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ذ.ٓٓ-ُٓ،ذ(ذااكااسذاامج كاسٕٓ)
ذذذبص دةذ)منذاذتخن  ف(: اكؿذ يذذٕٓ(ذد كافذااكااسذاامج كاس:ذٕٔ)

ذسىٍصطىً؛ر؟. ٌيًم  يذ ى ؼى ؟ذدى ذذذذذإاىهذَّىدو :ذهنٍؿذ ىٍ؛اىهذاااىدىري دنا.ذبييتي ذبىناٍتذَّى
ذ اكؿ:ذذبص دةذ)مفذكايذاا جرة(مفذذٔك يذصذذ

ذجي ًلذاايا ًؿذمىكدكده؟ذذذذذذذذذذذخيطنديذ ذتىاتى ذكتىكا دي.ًمفذهىنربو ذهيدنلذكات منفه
ذ اكؿ:ذبص دةذ)؛را ف...ذ(ذِّكصذذ

ظىيـي. ـهذكى ذ؛ نذدى ذ ى لو ذذذسىرضه كًدذًمفذسى ًد  يـي يىهذاا؛ىنري ٍتذدى ذربىصى
ذبص دةذ)ا تظنرذ(:ذٖٔك يذصذ

ذ! ذ،ذتكالا يذج يػػػػػػػػػػػػكفي ٍ ػػػػػػػػػػػػرىافه ذ،ذاى ٍ ػػػػػػػػػػػػػػرافي ذكسى نذسى
ذ:ذ)إاهذ جرةذاااطفذ(بص دةذذٕٕك يذصذذ

يىهذا ى كىاًؾ. ّيذذذذذذذسااىنديذذكىاٍستياىهذدى ٍزمى ذسكهىهذدى ذاتاهذإذىاذمنذاافىرسي
ذذذبص دةذ)درشذااخكخ(:ذٖٕك يذصذذ

ػػػػػػػػػػػنًف. ذ،ذكسىااى ذ ىرً في نذذذذذذميغ  نػػػػػػنذ؛رىهىػػػػػػػػػػػػػنًز لو ذاا اٍاؿي ذرىاحى ؾى ذهىًذمذ ؤيكسي
ذذ؛ فسذاااص دةذ:ذذُٖكصذذ

ًف. نًتذً يذسىسرىاًبذًَّزالى ذايمى ذذذذذذذذذذ ىٍخطيرفى ذ يذمىرىحو ًتذاا ىذىارىلذريافى ذكهيؤالى
ذ:ذ)بص دةذااغركب(ُِ(ذد كافذسكراؽذااخر ؼذصذٕٕ)

ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب. ػػػػػػػػػرىلذد فذاارا ذكالذىٍتذ؛نا ى ػػػػػػػػػػػػػػػعىذاا ػػػىػػػػػػػػكفي ذهجى
ذ:ذ يذذ رلذااسندسذمفذس تك؛ر(بص دةذ)ذَُْك يذصذ

ذم انذً يذاااى ػػػػػػػػػػػػػػ ذااكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى ذذىاؽى نذىاذبىدذدىهىػػػػػػػػػػػػػػػػنديذذذذذ ىكـى ذمى نًئيكاذ؛ىنرا ؼى ذػػػػنًة.سى
نًئعذصذٖٕ) دىلذااضا ذذسَّ  سذااجدكؿ(:بص دةذ)ذُِ(ذد كافذااصا

بىد ذكى .ذكهفىػػػػػػػػػنذااداكحي ذكمندىذااسو ؛ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسهذمٍ ؾى ذذذذ فاى ًّ ذطىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتذ؛
ذذ)ط كرذاامسنت(:ذبص دةذِٕك يذص

كاًؿذ ى ػػػػػػػػػػػ ذ؛نازا نذتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرذافى ذذذاما ػػػػػػػػػػػػنتيذكآ؛ىًتذا ط ىنري .كا ىهذاامىسى ذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنري
ذذبص دةذ) كؽذ طذااغد ر(:ذُْك يذصذذ

ذااتىا ػػػػػػػػػػػػ ىنذ؛ى دىذطيػػػػػكًؿذتىغى وػػػػػ ـى ذذذا بو ّىذمياطًٌ ذكىجػػػػػػػػػػػػ ذػػػبًذبناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتذكبىٍدذسى؛دى تي
ذبص دةذ)كبفسذ يذس كفذااي ؿ(:ذذْٗك يذصذ

ر.هىنذهيكذاايا ػػػػػػػػػػ جى ذهىٍمًسذاارا ػػػػػػػػًلذ يذسيذيفذاا ا ذً يذسي يػػػػػػػػػػػكًفذذذذذَّى ػػػػػػػػػػػػرى ذسي ػػػػػػػػػػػػػكفه ذػػؿي



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِٕٖٔ﴾ 

                                                                                                                                       

ذبص دة)س كاؽ(:ذَُُك يذصذذ
ذ ذذذذذ ناغيػػػػػػػػػػػػػػػػكًؿذ ى   ي يذً؛يى ذ؛ى  ػػػػػػػػػػـذميكًاػػػػػػػػػػػػشو يىهذاى ػػػػػػػػػػػػػؿو ذإ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؽ.سيمًسيذدى

 خػػرم،ذهػػن زذرك؛ػػرتذ ػػنكس،ذمػػفذتكب ػػنتذاااػػنرئذإاػػهذزمػػفذااتجر؛ػػس،ذذ،(ذ راجػػع،ذصػػنالٕٗ)
،ذِّديمػػػنتذ ػػػػيذاا اػػػد،ذااصػػػػندرةذدػػػفذ ػػػػندمذجػػػددذا د؛ػػػػي،ذااسػػػ كد س،ذاامجيػػػػدذااثػػػػنمف،ذج

ذ.ّْٗ-ذّْٖـ،ذُٗٗٗ
ذ.ُِـ،ذُِٓٗ،ذِطذ(ذ راجع،ذس  س،ذإ؛راه ـ،ذمكس انذاا  ر،ذم ت؛سذا  جيكذاامصر س،َٖ)
ـ،ذُْٖٗ(ذ؛يميػػ ل،ذإدر ػػس،ذاارؤ ػػسذاا؛ ن  ػػسذد ػػدذااجػػناظ،ذااػػدارذاا؛ ضػػنت،ذدارذااثان ػػس،ُٖ)

ذ.ُٕٓ
ذ.ٖ،ذ؛دكفذتنر خ،ذُ(ذااج دم،ذديي،ذ فذااج نس،ذدارذااف رذاا ر؛ي،ذااانهرة،ذطِٖ)

نًئعذ،ّٖ) دىلذااضا ذ.ٖٕ(ذااصا
ذ.ْٔ،ذ(ذااكااسذاامج كاسْٖ)
ذ.ٖ(ذسكراؽذااخر ؼ،ذٖٓ)
ن؛ؽي،(ذٖٔ) ذ.ٖٔااسا
ن؛ؽي،ذ(ٕٖ) ذ.ُّٓااسا
نًئع،ٖٖ) دىلذااضا ذ.ِٓ(ذااصا
ن؛ؽي،ٖٗ) ذ.َُٗ(ذااسا
ذ.ْْ(ذس  س،ذإ؛راه ـ،ذمكس انذاا  ر،ذمرجعذسن؛ؽ،ذَٗ)
ذ.ُُّهػ،ذُِْٔ،ذٖ(ذض ؼ،ذ كبي،ذ يذاا ادذا د؛ي،ذدارذاام نرؼ،ذطُٗ)
ذ.ُِٕ(ذااكااسذاامج كاس،ذِٗ)
ن؛ؽي،ذّٗ) ذ.ٖٔ(ذااسا
دىلذْٗ) نًئع،(ذااصا ذ.ّٖااضا
(ذا؛فذر  ؽذااا ركا ٌي،ذاااسف،ذاا مدةذ ػيذمانسػفذااٌ ػ رذكآدا؛ػّ،ذدارذااج ػؿ،ذ؛ ػركت،ذٓٗ)
ذ.ّٗ/ُـ،ذُُٖٗ،ذٓط
(ذمطيػكب،ذسامػػد،ذم جػػـذاا اػػدذاا ر؛ػػيذاااػػد ـ،ذدارذاا ػػؤكفذااثان  ػػسذاا نمػػس،ذكزارةذااثان ػػسذٔٗ)

ذ.ِٕٓ/ُـ،ذُٖٗٗكاإلديـذاا راب س،ذ
ذ)تذ ،ذّق(،ذاسنفذاا رب،ذدارذصندر،ذ؛ ركت،ذطَّٔ راجع،ذا؛فذم ظكر،ذمامدذ؛فذم ـر

ذ.ُّٖ/ٖـ،ذمندة:ذ)كبع(،ذُْٗٗ
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ذ.ُُّ(ذا؛فذر  ؽذااا ركا ي،ذاا مدةذ يذمانسفذاا  ر،ذمرجعذسن؛ؽ،ذٕٗ)
ن؛ؽي،ذٖٗ) ذ.ُّ(ذااسا
ة،ذ(ذط؛ن؛ػػػػس،ذ؛ػػػػدكم،ذبدامػػػػسذ؛ػػػػفذج فػػػػرذكاا اػػػػدذا د؛ػػػػي،ذم ت؛ػػػػسذا  جيػػػػكذمصػػػػر س،ذاااػػػػنهرذٗٗ)

 .ُِٕـ،ذُٗٔٗ
(ذ راجع،ذمصيكح،ذس د،ذاامصطيلذاايسن يذكتاد ثذاا ركض،ذمجيسذ صكؿ،ذاا ددذََُ)

 .ُُٗـ،ذُٖٔٗاارا؛ع،ذ
ذ.ُٕٓـ،ذُْٖٗ(ذ؛يمي ل،ذإدر س،ذاارؤ سذاا؛ ن  سذد دذااجناظ،ذمرجعذسن؛ؽ،ذَُُ)
ذ.ّٗ(ذااكااسذاامج كاسذ،َُِ)
ن؛ؽي،ذَُّ) ذ.َُِ،ذُُٕ،ذْٕ(ذااسا
ذ.ٔ،ذ(ذسكراؽذااخر ؼَُْ)
نًئع(ذَُٓ) دىلذااضا ذ.ْٗ،ذّٓ،ذَّ،ذااصا
ذ.ّٗ،ذِٗ،ذ(ذااكااسذاامج كاسَُٔ)
ن؛ؽي،َُٕ) ذ.ٖٔ(ذااسا
ذ.ُِ،ذ(ذسكراؽذااخر ؼَُٖ)
نًئعَُٗ) دىلذااضا ذ.ِّ-ُّ،ذ(ذااصا
ذ.ُِِ،ذ(ذااكااسذاامج كاسَُُ)
ذ.ُِّ،ذُُِ،ذَِ،(ذسكراؽذااخر ؼُُُ)
ذ.ذذذُِٕ،ذُِٔ(ذااكااسذاامج كاسذ،ُُِ)
ذه ندمذُُّ) ذمؤسسس ذاا رب، ذ  ر ذااذهبذ يذص ندس ذم زاف ذسامد، ذاا ن مي، ذ راجع، )

ذ.ذُُُـ،ذَُِِايت ي ـذكااثان س،ذااانهرة،ذ
ذاإل؛داد س،ذذ–(ذ؛ كمي،ذااس  د،ذاغسذاا  رذاا ر؛يذاااد ثذُُْ) ذااف  سذكطنبنت ن ماكمنت ن

ت نكؿذإ؛راه ـذ.ذكبدذُٗٓـ،ذصُْٖٗ،ذّدارذاا  ضسذاا ر؛ سذايط؛ندسذكاا  ر،ذ؛ ركت،ذط
س  سذهذدذاااض سذ؛نادراسسذكااتاي ؿ،ذ اسـذاركؼذاا جنتذمفذا ثذكبكد نذرك ًّنذإاهذسر؛ سذ

ذسبسنـذاسبذ س؛سذ  كد نذ يذاا  رذاا ر؛ي،ذكهذدذا بسنـذهي:
فذاختيفتذ س؛سذ ػ كد نذ ػيذس ػ نرذاا ػ راتذكتيػؾذهػي:ذااػرات،ذ-س اركؼذتجيتذرك ًّنذ؛ ثرةذكات

ذا؛نت،ذااداؿ،ذااس ف،ذاا  ف.اايـ،ذاام ـ،ذاا كف،ذا
ذاركؼذمتكسطسذاا  كعذكتيؾذهي:ذااانؼ،ذاا نؼ،ذاا مزة،ذااانت،ذاافنت،ذاا نت،ذااج ـ.-ب
ذاركؼذبي يسذاا  كع:ذااضند،ذااطنت،ذاا نت،ذااتنت،ذااصند،ذااثنت.-ج
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رك ًّػػنذكهػػي:ذااػػذاؿ،ذاا ػػ ف،ذااخػػنت،ذاا ػػ ف،ذااػػزام،ذااػػكاك.ذ  ظػػر:ذذاػػركؼذ ػػندرةذ ػػيذمج ئ ػػن-د
.ذكهػػذدذاا ظػرةذتصػػدؽذِْٖ،ذٓس،ذإ؛ػػراه ـ،ذمكسػ اهذاا ػػ ر،ذم ت؛ػسذا  جيػػكذاامصػر س،ذطس ػ 

ديهذ  رذااغر؛نكمذكبكا  ّ،ذ م ظـذمنذجنتذرك ًّنذد ددذ نفذمفذاااركؼذاا ث ػرةذاالسػت منؿ،ذ
ذاااركؼذاا ندرة.ذكاامتكسطس،ذكاااي يسذك؛ ضّذ نفذمف

؛ػػػػػػراه ـذ(ذسامػػػػػدذاافراه ػػػػػدم،ذااخي ػػػػػػؿ،ذ تػػػػػنبذاا ػػػػػ ف،ذتاا ػػػػػػؽ:ذمُُٓ)  ػػػػػدمذاامخزكمػػػػػي،ذكات
ذ.ٖٓ/ُااسنمرائي،ذدارذكم ت؛سذاا يؿ،ذج

(ذإسػػمند ؿ،ذدػػزذااػػد ف،ذاا ػػ رذاا ر؛ػػيذاام نصػػر،ذبضػػن نذكظػػكاهردذااف  اػػسذكاام  ك اػػس،ذُُٔ)
ذ.ذُٓٗـ،ذُُٖٗ،ذّدارذاا كدةذكدارذااثان س،ذ؛ ركت،ذط

ن؛ؽي،ذُُٕ) ذ.ُٗٔ(ذااسا
 (.ُِٓٔااكادة،ذاا دد:ذ)(ذ راجع،ذاا  رذاا ر؛يذكبض سذاارمز،ذمجيسذُُٖ)
ذ.ُِّ(ذاام جـذا د؛ي،ذُُٗ)
 .ُّْ(ذاا ًٌ رذاا ر؛يذاام نصر،ذمرجعذسن؛ؽ،ذَُِ)
ن؛ؽي،ذصُُِ) ذ.ُْٖ(ذااسا
ػػكرةذا د؛ ػػس،ذدارذا  ػػداسذايط؛ندػػسذكاا  ػػرذكااتكز ػػع،ذطُِِ) ،ذِ(ذ نصػػؼ،ذمصػػطفه،ذااصو

 .ُّٗـ،ذُُٖٗ-هػذَُُْ
ن؛ؽي،ذُِّ) ذ.ُُْ(ذااسا
ذةذ)إاهذ جرةذاااطف(..ذبص دٕٕ(ذااكااسذاامج كاسذُِْ)
ذ.َٗ،ذٖٗ(ذااكااسذاامج كاس،ذُِٓ)
ن؛ؽي،ُِٔ) ذ.ذْٕ(ذااسا
ذ.ذُِْ(ذسكراؽذااخر ؼ.ُِٕ)
كس يسذمفذكسنئؿذت   ؿذااصكرةذاا ػ ر سذااتػيذد ػهذ؛ ػنذاارمز ػكف،ذذ:تراسؿذاااكاسذ(ُِٖ)

كدػػفذطػػر ا ـذا تايػػتذإاػػهذاآلدابذا خػػرل،ذ؛مػػنذ   ػػنذسد؛ ػػنذاااػػد ثذكم  ػػند:"ذكصػػؼذمػػدر نتذ
انسسذمفذاااكاسذ؛صفنتذمدر نتذانسسذسخرلذ   طيذال  نتذااتيذ در  نذ؛انسػسذااسػمعذ

ؼذا  ػػػ نتذااتػػيذ ػػدر  نذ؛انسػػسذااػػػذكؽذصػػفنتذا  ػػ نتذااتػػيذ ػػػدر  نذ؛انسػػسذاا؛صػػر،ذك صػػ
ذدطػكرنا".ذ ،ذكه ػذاذتصػ؛لذا صػكاتذساكا نػنذكااط ػـك ـٌ ؛صفنتذا  ػ نتذااتػيذ ػدر  نذ؛انسػسذااٌ ػ

اإلجػػػرات(،ذاامر ػػػزذ-ا  مػػػنط- ظر ػػػسذتراسػػػؿذاااكاس)ا صػػكؿذ،ام ػػدذ  ظػػر:ذد؛ػػػدذ ذسمجػػػد،
ذ.ُِـ،ذََُِ/ُاا يميذاا رابي،ذ؛غداد،ذط

ذ.ذمفذبص دةذ) جرذاإلسيـ(.ّٗ(ذااكااسذاامج كاس،ذُِٗ)
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نًئعذ،ذَُّ) دىلذااضا ذ.ذمفذبص دةذ)سمرات(.ْْ(ذااصا
ذ.ذمفذبص دةذ)ر؛ عذب؛ؿذا كاف(.ٖٗ(ذسكراؽذااخر ؼذ،ذُُّ)
ذمفذبص دةذ)جمنؿذاار ؼ(.َُُ(ذااكااسذاامج كاس،ُِّ)
 ػػػيذ ػػػ رذس؛ػػػيذاا ػػػيتذاام ػػػرم،ذدػػػناـذاا تػػػبذذ(ذ راجػػػع،ذااػػػدهكف،ذمصػػػطفه،ذااتا ىػػػنٌصذُّّ)

ذ.ّّـ،ذَُُِ-هػػُِّْاااد ث،ذإر؛د،ذا ردف،ذ
،ذُ(ذ راجع،ذاؤاؤة،ذد؛دذااكااد،ذااتا ىنٌصذمعذاا  رذااغر؛ي،ذدارذمجػدالكم،ذا ردف،ذطُّْ)

ذ.ُِـ،ذَََِ
ذكاآل ػنؽ،ذمجيػسذاآلداب،ذااسػ سذ)ُّٓ) ذ(،ذاا ػدد:ّٗ(ذ راجع،ذجنسـ،ذ؛نبر،ذااتا ىنٌص:ذاامف ػـك

ذ.ٓٔـ،ذَُٗٗ(،ذ؛ ركت،ذٗ-ٕ)
(ذ راجػػػع،ذسػػػي منف،ذمامػػػد،ذظػػػكاهرذسسػػػيك؛ سذ ػػػيذ ػػػ رذممػػػدكحذدػػػدكاف،ذدارذاا ػػػنزكرمذُّٔ)

 .ُِٕـ،ذَُِٓ،ذِاا يم سذاي  رذكااتكز ع،ذدمنف،ذط
 .ذٓـ،ذُٓٗٗ(ذ راجع،ذاازَّ؛ي،ذسامد،ذااتا ىنٌصذ ظر ننذكتط؛ ا نن،ذم ت؛سذاا  ن ي،ذإر؛د،ذُّٕ)
ذ.ٓ(ذااكااسذاامج كاس،ُّٖ)
ذ(.ّّسكرةذاامنفذآ سذربـذ)ذ(ُّٗ)
ذذّ(ذااكااسذاامج كاس،ذَُْ)
ذ.ّٕ(ذسكرةذإ؛راه ـذاآل سذُُْ)
ذ.ّٓ(ذااكااسذاامج كاس،ذُِْ)
ذ(.ُٕ(ذسكرةذد؛سذآ سذربـذ)ُّْ)
ذذُْ(ذااكااسذاامج كاسذصذُْْ)
ذ(.ٗٔ(ذسكرةذا  ؛ نتذآ سذربـذ)ُْٓ)
ذ اكؿ:ذذُْ،ذك يذصذّ(ذد كافذسكراؽذااخر ؼ،ُْٔ)

ذ...ذ ػػػػػػػػٍر ىنفه ذتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىر.دي ػػػػػػػػػػػػػػػنتيذالذتي؛ًاهذكالى ّيذذذذذهىٍكجى ذاايا ًؿذتىٍسفى ي ذتىٍاتى
ذ،ذ اكؿ:ذذذٕٓك يذااكااسذاامج كاسذصذذ

ًؿذ نذبىٍيً؛يذً؛مياتىمى يكىةىذاااىٍيًبذمى ذالذتيٍ؛ًاهذذذذ ىنذسى كؼى ًّذسى ذتىذىر!ذ. ىنرناذ؛ ذ،ذكالى
ذ(.ِٖ(ذسكرةذاامدثرذآ سذربـذ)ُْٕ)
ذ(.ُُ(ذسكرةذااا نمسذآ سذربـ)ُْٖ)
نًئعُْٗ) دىلذااضا نًئع(.ذَُٖ،ذ(ذااصا دىلذااضا ذمفذبص دةذ)ااصا
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ذ(.ّٕ(ذسكرةذاافربنفذآ سذربـذ)َُٓ)
نًئعُُٓ) دىلذااضا ذُُِ،ذ(ذااصا
ذ(.َُٔ(ذسكرةذطّذآ سذربـذ)ُِٓ)
نًئعُّٓ) دىلذااضا ذِٔ،ذ(ذد كافذااصا
ذ(.ّٓ(ذسكرةذ كسؼذآ سذ)ُْٓ)
ذ.ّٓ،ذ(ذااكااسذاامج كاسُٓٓ)
اا منمس،ذ؛ ركت،ذ-(ذاا؛خنرم،ذمامدذ؛فذإسمند ؿ،ذصا لذاا؛خنرم،ذدارذا؛فذ ث رُٔٓ)
ذ.ِٔٓ/ّـ،ُٕٖٗ،ذّط
(ذ اط ف،ذس  د،ذااركا سذكااتراثذااسردم:ذمفذسجؿذكديذجد دذ؛ناتراث،ذاامر زذُٕٓ)

ذ.ذُُ-ذَُـ،ذُِٗٗااثان يذاا ر؛ي،ذ؛ ركت،ذ
ذ.ُُّـ،ُٕٗٗ،ذُدف،ذط(ذاا يؽ،ذديي،ذاا  رذكااتياي،ذدارذاا ركؽ،ذدمنف،ذا رذُٖٓ)
نًئعذ،ُٗٓ) دىلذااضا ذ.ذُْٖ(ذااصا
ا؛ نف،ذذ–(ذاا ن؛ي،ذس؛كذااانسـ،ذد كافذس؛يذااانسـذاا ن؛ي،ذدارذاا كدة،ذ؛ ركتذَُٔ)

ذ.ُّٔـ،ذُٕٗٗ
نًئعُُٔ) دىلذااضا ذمفذبص دةذ)صنابذااد كاف(.ذَٕ،ذ(ذااصا
ذ.ذُِٔذ)مرجعذسن؛ؽ(،(ذد كافذا؛يذااانسـذاا ن؛يذكرسنئيّ،ُِٔ)
دىلُّٔ) نًئعذ(ذااصا ذمفذبص دةذ)سندسذااكداع(.ذَُْ،ذااضا
 كبي،ذسامدذ،ذمسرا سذمج كفذا يه،ذمؤسسسذه داكمذايت ي ـذكااثان سذ،ذااانهرةذ،ذذذ(ُْٔ)

ذ.ذذٗٓـذ،ذاافصؿذااثناثذ،ذَُُِ
نًئعذُٓٔ) دىلذااضا ذ.ذٓٓ(ذااصا
ذ.ذُٕٗ،ذد كافذاا كب نت،ذدارذاا تنبذاا ر؛ي،ذ؛ ركت،ذ(ذ كبي،ذسامدُٔٔ)
دىلذُٕٔ) نًئعذ،(ذااصا ذ.ٓٔااضا
ذ.ٓٔـ،ُّٕٗ،ذِٕٓ(ذاسفذااز نت،ذسامد،ذمجيسذاارسناس،ذدددذُٖٔ)
نًئعذ،ُٗٔ) دىلذااضا ذ.ُُِ(ذااصا
(ذااٌذ؛ ن ٌي،ذاا ان؛غس،ذد كافذاا ن؛غسذااذ؛ ن ي،ذركا سذا صم يذمفذ سخسذا ديـذَُٕ)

ذ.ِِٖ،ذِااٌ  تمرٌم،ذدارذاام نرؼ،ذااانهرة،ذط
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نًئع،ُُٕ) دىلذااضا ذ.ذُٓٔ(ذااصا
ااصرٌمذااا ركا ٌي،ذديي،ذد كافذاااصرمذااا ركا ٌي،ذدراسسذكتاا ؽ:ذمامدذ(ذإُِ)

اامرزكبيذكااج ي يذا؛فذااانجذ ا ه،ذتاد ـ:ذمامدذاا غيكٌم،ذ؛ تذااا مس،ذكزارةذااثان س،ذ
ذكااف كف،ذ ذ.ٓٓـ،ذََِٖاامجمعذااتك سيذاي يـك

،ذاسفذتا  نتذااسردذاا  رمذ يذاا  رذاا ر؛يذاااد ث،ذم ت؛سذ(ذ راجع،ذاا؛ دارمٌذُّٕ)
 .ذُّٗ،ذَُِّ،ذُ؛كرصسذاا تبذاي  رذكااتكز ع،ذااانهرة،ذط

(ذ ي ظر:ذر؛ن؛ س،ذمكسه،ذاات رارذ يذاا  رذااجنهيي،ذدراسسذسسيك؛ س،ذمؤتسذاي؛اكثذُْٕ)
ذ.ذُٗٓـ،ذَُٗٗكاادراسنت،ذاامجيدذااخنمس،ذاا ددذا كؿ،ذ

 س،ذ نزؾ،ذبضن نذاا  رذاام نصر،ذدارذاا يـذايمي  ف،ذ؛ ركت،ذ(ذ راجع،ذااميئُٕٓ)
ذ.ذِٕٔ،ذٓا؛ نف،ذط
(ذ راجع،ذَّر نف،ذرامف،ذدالالتذاغسذاات رارذ يذاااص دةذاام نصرة،ذاامكبؼذ(ُٕٔ

(،ذآذارذِّااثان ي،ذمجيسذثان  سذتصدرذدفذاا ؤكفذااثان  سذاا نمس،ذااس سذااخنمسس،ذاا ددذ)
ذ.ٕٗـ،ذََُِ  سنف،ذذ–
ذ.ٕ،ذٔاكااسذاامج كاس،ذ(ذإُٕ)
ن؛ؽي،ذُٖٕ) ذ.ُِ(ذااسا
ن؛ؽي،ذُٕٗ) ذ.ذُٖ،ذُٕ(ذااسا
ن؛ؽي،ذَُٖ) ذ.ِٕ(ذااسا
ن؛ؽي،ذُُٖ) ذ.ِٗ(ذااسا
ن؛ؽي،ذُِٖ) نذافظذ)سهين،ذك؛  ر،ذكسٍب؛ؿ(ذ يذبص دةذ)اٍافذّْ(ذااسا .ذكممنذ رردذاا ندرذس ضن

اار؛ عذ،ذمخنط؛ننذاافىراشذا ؛ ض،ذااذمذ ؛ ثذركحذْٕاام ب(ذ؛ناكااسذاامج كاس،ذصذ
ندرذبنئين: ذكجمناّذ يذ فسذاا ا

ذااٌر؛ ًعذذذذ ذا ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىؿذذذسهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينذ؛  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ذسهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينذ؛  رى
ذااضوذ ػػػػيىؿ.سٍب؛ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿذ ى؛ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى ذ؛ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاديذاامى ذيػػػػػػػػػػػكًعذذذذذذبىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه

كمفذت رارذاا يمنتذت راردذ داةذاا داتذ) ن(ذم ند ننذاافراشذا ؛ ضذ يذ فسذاااص دة.ذك ذاؾذ
 طنا؛كاذ؛ااكب ـذ يذبص دةذ)مؤتمرذت راردذ داةذاا داتذ) ن(،ذااتيذ ندلذ؛ نذاام يم فذا يذ

ذاام يم ف(،ذكااتيذ اكؿذ   ن:ذ
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ر. ذااغيرى نًمػػػػػػػػػػػييذًدػػػػػػػػػػػبتىذاا ا؛  فى ااجى ػػػػػػػػػػػػػػًؿذً يذااكىاًدمذذذذك ىنذاى ػػػػػػػػػػػػػزىاةذى ذ نذَّي
؛كاذ نات رارذه نذ ظ رذمدلذاهتمنـذاا ندرذ؛نام يم ف،ذكاست  نضّذا مم ـذ يذ طناذ

ذ.ََُسكراؽذااخر ؼ،ذ.؛ااكب ـ
نب س(.ذذُٕ(ذسكراؽذااخر ؼذ،ُّٖ) ذمفذبص دةذ) يذظؿذااسا
ذ.ْٔ،ذِٔ،ذَٔ،ٕٓ،ُٓ،ذْٔ،ذّْ(ذد كافذااكااسذاامج كاس،ذُْٖ)
ن؛ؽي،ذذ(ُٖٓ) ذ.ُْ،ذكّٗااسا
نًئع،ذُٖٔ) دىلذااضا ذ.َْ،ذّٗ(ذااصا
ن؛ؽي،ذذ(ُٕٖ) ذ.ِٓااسا
ن؛ؽي،ذذ(ُٖٖ) ذ.ّْ-ُّااسا
ذ.ُٔ،ذَٔ(ذااكااسذاامج كاس،ذُٖٗ)
ن؛ؽي،ذَُٗ) ذ.ُِٖ،ذُِٕ(ذااسا
نًئع،ُُٗ) دىلذااضا ذ.ُُٔ(ذااصا
ذ.ِْٔ(ذبضن نذاا  رذاام نصر،ذمرجعذسن؛ؽ،ذُِٗ)
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 ِّاملصادرِّواملراجع
ِالمص عر:ِ-
؛ىػػػنًكٌم،ذمامػػػد،ذد ػػػكافذااكااػػػسذاامج كاػػػس،ذمط؛ ػػػسذااٌ  ػػػؿذ؛نام صػػػكرة،ذِ- ااغىرى
ذـ.ُْٕٗ/ُط
 ػػػػػ ر(،ذصػػػػػػندرذدػػػػػفذااػػػػػػداارذ_________،ذسكراؽذااخر ػػػػػؼذ)د ػػػػػػكافذذ-

ذـ.ََِّاإلسيم اسذايطا؛ندسذكاا ا رذ؛نام صكرةذدنـذ
ػػػػػنًئعذ)د ػػػػػكافذ ػػػػػ ر(،ذصػػػػػندرذدػػػػػفذااػػػػػداارذذ- ػػػػػدىلذااضا ________،ذااصا

ذـ.ََِّاإلسيم اسذايطا؛ندسذكاا ا رذ؛نام صكرةذدنـذ
ِالمراجعِالقعيم :

خزكمػػػي،ذسامػػػدذاافراه ػػػدم،ذااخي ػػػؿ،ذ تػػػنبذاا ػػػ ف،ذتاا ػػػؽ:ذم ػػػدمذاامِ-
؛راه ـذااسنمرائي،ذدارذكم ت؛سذاا يؿ. ذكات

تمػػػنـذذق(،ذاامكاز ػػػسذ؛ػػ فذ ػػ رذس؛ػػئُّاآلمػػدم،ذاااسػػفذ؛ػػفذ؛ ػػرذ)تذ-
اام ػػػػػنرؼ،ذم ت؛ػػػػػسذد؛ػػػػػدذ ذااماػػػػػنرب،ذدارذ-كاا؛اتػػػػػرم،ذتاا ػػػػػؽ:ذسامػػػػػدذصػػػػػار

ذـ.ُْٗٗ،ذااخن جي،ذااانهرة
-ٌم،ذدارذا؛ػػػػفذ ث ػػػػراا؛خػػػػنرٌم،ذمامػػػػدذ؛ػػػػفذإسػػػػمند ؿ،ذصػػػػا لذاا؛خػػػػنرذذ-

ذـ.ُٕٖٗ،ذّ،ذط،ذ؛ ركتاا منمس
ااجيرجػػن ٌي،ذد؛ػػدذاااػػنهر،ذدالئػػؿذاإلدجػػنز،ذتاا ػػؽذك ػػرح:ذد؛ػػدذاامػػ  ـذذ-

ذـ.َُٖٗخفنجي،ذم ت؛سذااانهرة،ذ
ا؛ػػفذر ػػ ؽذااا ركا ػػي،ذاااسػػف،ذاا مػػدةذ ػػيذمانسػػفذااٌ ػػ رذكآدا؛ػػّ،ذدارذذ-

ذـ.ُُٖٗ،ذٓااج ؿ،ذ؛ ركت،ذط
ذ)تذ- صػػندر،ذق(،ذاسػنفذاا ػرب،ذدارذَّٔا؛ػفذم ظػكر،ذمامػدذ؛ػفذم ػـر

ذـ.ُْٗٗ،ذّ؛ ركت،ذط
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(،ذدراسػػػسذّْٓ)تذذاااصػػػرمذااا ركا ػػػي،ذديػػػي،ذد ػػػكافذاااصػػػرمذااا ركا ػػػيذ-
:ذمامػدذااػ غيكم،ذ ا ه،ذتاػد ـكتاا ؽ:ذمامدذاامرزكبيذكااج ي يذا؛فذااانجذ

ذكااف كف،ذ ذـ.ََِٖاا ن ر:ذ؛ تذااا مس،ذكزارةذااثان س،ذاامجمعذااتك سيذاي يـك
؛ ٌي،ذ؛ نتذاادًٌ ف،ذ- دركسذا  راحذ يذ رحذتيخ صذااًمفتنح،ذتاا ؽ:ذد؛دذذااسو

ذ.ـََِّااام دذه داكٌم،ذ
ذ

ذالمراجعِالحعيث :ذ-
،ذِس ػػػػػػ س،ذإ؛ػػػػػػراه ـ،ذمكسػػػػػػ انذااٌ ػػػػػػ ر،ذم ت؛ػػػػػػسذا  جيػػػػػػكذااًمٍصػػػػػػًرٌ س،ذطذ-

ذـ.ُِٓٗ
ذ.ٓ________،ذمكس اهذااٌ  ر،ذم ت؛سذا  جيكذااًمٍصًرٌ س،ذطذ-
اام نصػر،ذبضػن نذكظػكاهردذااف  اػسذذإسمند ؿ،ذدٌزذااٌد ف،ذااٌ ػ رذاا ر؛ػيٌذذ-

ذـ.ُُٖٗ،ذّكاام  ك اس،ذدارذاا كدةذكدارذااثان س،ذ؛ ركت،ذط
؛ػػػػدكم،ذسامػػػػد،ذسسػػػػسذاا اػػػػدذا د؛ًػػػػٌيذد ػػػػدذاا ػػػػرب،ذدارذ  ضػػػػسذمصػػػػرذذ-

ذـ.ُٔٗٗايٌط؛ندسذكاا ا ر،ذ
ػػػػكرىةذ ػػػػيذااٌ ػػػػ رذاا ر؛ػػػػٌيذاتاػػػػهذآخػػػػرذاااػػػػرفذااثاػػػػن يذذ- اا؛طػػػػؿ،ذديػػػػي،ذااصو

ذـ.ُُٖٗ،ذِداسذايط؛ندسذكاا  رذكااتكز ع،ذطاا جرٌم،ذدارذا  
اا؛اػػػناي،ذاا؛ ػػػ ر،ذصػػػكرةذاإل سػػػنفذ ػػػيذركا ػػػسذ)ااسػػػف  س(ذاج؛ػػػراذإ؛ػػػراه ـذج؛ػػػرا،ذذ-

ذـ.َُُِ،ذُ مسذاي ا رذكااتاكز ع،ذااانهرة،ذمصر،ذط
ٍؤ ىػػػػسذاا؛ ن  اػػػػسذد ػػػػدذااجػػػػناظ،ذااػػػػداارذاا؛ ضػػػػنت،ذدارذذ- ؛يميػػػػ ل،ذإدر ػػػػس،ذاارو

ذـ.ُْٖٗ،ذُااثاان س،ذط
ردذااٌ ػ رٌمذ ػيذااٌ ػ رذاا ر؛ػٌيذاااػد ث،ذم ت؛ػسذذذذذ- اا؛ دارٌم،ذاسفذتا  نتذااسا

ذـ.َُِّ،ذُ؛كرصسذاا تبذاي  رذكااتكز ع،ذااانهرة،ذط
ماٌكمنت نذااف  سذكطنبنت نذذ–؛ كمي،ذااسا  د،ذاغسذااٌ  رذاا ر؛ٌيذاااد ثذذ-

؛ اسذايط؛ندسذكاا  ر،ذ؛ ركت،ذط ذـ.ُْٖٗ،ذّاإل؛داد س،ذدارذاا  ضسذاا ىرى
ذ،ذ؛دكفذتنر خ.ُا ر؛ي،ذااانهرة،ذطااج دٌم،ذديي،ذ فذااج نس،ذدارذااف رذاذ-
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خفػػػنجي،ذمامػػػدذكآخػػػركف،ذا يسػػػييك؛ اسذكاا؛ ػػػنفذاا ر؛ػػػي،ذااػػػدارذااًمٍصػػػًرٌ سذذ-
ذـ.ُِٗٗ،ذُااي؛ ن  س،ذط

ذاا؛يَّػػػػسذايخط ػػػػبذااازك  ػػػػي،ذدارذذ- ________،ذاإل ضػػػػنحذ ػػػػيذديػػػػـك
ذق.ََُْ،ذٓاا تنبذااي؛ ن ي،ذا؛ نف،ذط

ااخك سػػػػػ ٌه،ذز ػػػػػفذ نمػػػػػؿ،ذ ػػػػػيذا سػػػػػيك؛ انت،ذدارذاام ر ػػػػػسذااجنم  ػػػػػس،ذذ-
ذـ.ذََِٗاإلس  در س،ذ

ااٌدهكف،ذمصطفه،ذااتا ىنٌصذ يذ  رذس؛يذاا ػيتذاام ػرم،ذدػناـذاا تػبذذ-
ذـ.َُُِ-هػػُِّْ،ذُاااد ث،ذإر؛د،ذا ردف،ذط

ركا سذا صػم ٌيذمػفذ سػخسذااذو؛ ن ٌي،ذاا ان؛غس،ذد كافذاا ان؛غسذااذو؛ ن ٌي،ذذذذذذذذذ-
ذ.ِا ديـذاا  تمرٌم،ذدارذاام نرؼ،ذااانهرة،ذط

ػػػػكرىةذااف  ػػػػسذ ػػػػيذاا اػػػػدذااٌ ػػػػ رمذدراسػػػػسذ ػػػػيذذ- اارٌ؛ػػػػندٌي،ذد؛ػػػػدذاااػػػػندر،ذااصو
ذايط؛ندس،ذاار نض،ذط ذـ.ُْٖٗ،ذُاا ظر سذكااتط؛ ؽ،ذدارذاا يـك

؛ اػػسذاااد ثػػس،ذم ت؛ػػسذدارذااذ-  يػػكـ،ذزا ػػد،ذد ػػرٌم،ذدػػفذ؛ ػػنتذاااصػػ دةذاا ىرى
ذـ.ُٕٗٗ،ذِط
اازوَّ؛ػػػػػػٌي،ذسامػػػػػػد،ذااتا ىػػػػػػنٌصذ ظر ًّػػػػػػنذكتط؛ ا ًّػػػػػػن،ذم ت؛ػػػػػػسذاا  ػػػػػػن ٌي،ذإر؛ػػػػػػد،ذذ-

ذـ.ُٓٗٗ
سي منف،ذ تلذ ،ذا يسػييك؛ اس:ذمػدخؿذ ظػرمذكدراسػسذتط؛ ا ػس،ذدارذآ ػنؽذذ-

؛ اس،ذااانهرة،ذط ذـ.ََِٖ،ذُاا ىرى
اا نزكرمذذسي منف،ذمامد،ذظكاهرذسيسييك؛ اسذ يذ  رذممدكحذددكاف،ذدارذ-

ذـ.َُِٓ،ذِاا يم سذاي  رذكااتكز ع،ذدمنف،ذا ردف،ذط
،ذاانسػػـذاا ػػن؛ي،ذدارذاا ػػكدة،ذ؛ ػػركتاا ػػن؛ي،ذس؛ػػكذااانسػػـ،ذد ػػكافذس؛ػػيذاذ-

ذـ.ُٕٗٗ
كب نت،ذدارذاا تنبذاا ر؛ي،ذ؛ ركت. كبي،ذسامدذذذذذذذذذذذ- ذ،ذد كافذاا ا
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ت يػػػػػػ ـذ،ذمسػػػػػػرا اسذمج ػػػػػػكفذا يػػػػػػه،ذمؤسسػػػػػػسذه ػػػػػػداكٌمذاي________ذذذذذذذذ-
ذـ.َُُِكااثان س،ذااانهرة،ذ

ػػػن ب،ذسامػػػػد،ذا سػػػيكبذدراسػػػػسذ؛يَّ ػػػػسذتاي ي ػػػسذ صػػػػكؿذا سػػػػنا بذذ- اا ا
ذـ.َُٗٗ،ذٖا دً؛ٌ س،ذم ت؛سذاا  ضسذااًمٍصًرٌ س،ذااانهرة،ذط

،ذُ________،ذسصػػػكؿذاا اػػػدذا د؛ًػػػٌي،ذم ت؛ػػػسذاا  ضػػػسذااًمٍصػػػًرٌ س،ذطذ-
ذـ.ُْٗٗ

؛ اذذ- سذ يذثك؛ نذااجد ػدذ)ديػـذاا؛ ػنف(،ذدارذ  خذسم ف،ذ؛ رم،ذاا؛يَّسذاا ىرى
ذـ.ُٖٗٗ،ذٔاا يـذايمي  ف،ذ؛ ركت،ذط

ػػػكرىةذااٌ ػػػ ر اسذ ػػػيذاا اػػػدذاااػػػد ث،ذاامر ػػػزذااثاػػػن يذذ- صػػػنال،ذ؛ ػػػرل،ذااصو
ذـ.ُْٗٗاا ر؛ي،ذ؛ ركت،ذ

ااصػػغ ر،ذمامػػد،ذ ظر ػػسذاا اػػدذاا ر؛ػػي:ذرؤ ػػسذبرآ  ػػسذم نصػػرة،ذااسيسػػيسذذ-
نتذا رىاسى ذاارآ  س،ذدارذاامؤرًٌخذاا ر؛ٌي،ذ؛ ركت.ااتنس سذمفذمكسكدسذاادًٌ

ذهػ.ُِْٔ،ذٖض ؼ،ذ كبي،ذ يذاا ادذا دً؛ٌي،ذدارذاام نرؼ،ذطذ-
ط؛ن؛س،ذ؛دكم،ذبدامػسذ؛ػفذج فػرذكاا اػدذا د؛ًػٌي،ذم ت؛ػسذا  جيػكذًمٍصػًرٌ س،ذذ-

ذ.ـُٗٔٗااانهرة،ذ
اإلجػػرات(،ذ-ا  مػػنط- ظر ػػسذتراسػػؿذاااكاس)ا صػػكؿذام ػػد،ذد؛ػػدذ ذسمجػػد،ذذ-

ذـ.ََُِ/ُاامر زذاا يميذاا رابي،ذ؛غداد،ذط
ػػػػكرىةذااف  ػػػػسذ ػػػػيذااتػػػػراثذاا اػػػػدمذكاا؛يَّػػػػيذد ػػػػدذذ- دصػػػػفكر،ذجػػػػن؛ر،ذااصو

ذـ.ُِٗٗ،ذّاا رب،ذاامر زذااثان يذاا ر؛ي،ذ؛ ركت،ذط
،ذُاا ػػػػيؽ،ذديػػػػي،ذااٌ ػػػػ رذكااتياػػػػي،ذدارذاا ػػػػركؽ،ذدمػػػػنف،ذا ردف،ذطذ-

ذـ.ُٕٗٗ
ذدار:ذاا؛  ػػػكمذاامػػػ  لذضػػػكتذ ػػػيذااركائػػػيذااسػػػردذتا  ػػػنتذ م ػػػه،ذاا  ػػػد،ذذذذذذذ-

ذـ.َُٗٗذ،ِطذ؛ ركت،ذاافنرا؛ي،
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؛ىػػػنًكٌمذ ػػػندرا،ذسيسػػػيسذمط؛كدػػػنتذإبيػػػ ـذ ػػػرؽذذ-  ر ػػػدذدػػػدس،ذمامػػػد،ذااغىرى
ذـ.ُٓٗٗااداتنذااثان ي،ذاا  ئسذاا نمسذااصكرذااثان س،ذاا ددذاا ن ر،ذ ك م؛رذ

 ظر ػػسذاا؛ نئ ػػسذ ػػيذاا اػػدذا د؛ًػػٌي،ذدارذاا ػػؤكفذااثاان  اػػسذ ضػػؿ،ذصػػيح،ذذ-
ذـ.ُٕٖٗاا نمس،ذ؛غداد،ذ

  ػػػػكتي،ذمامػػػػدذاايغػػػػسذااٌ ػػػػ ر اس،ذدراسػػػػسذ ػػػػيذ ػػػػ رذام ػػػػدذسػػػػ  د،ذدارذذ-
ذـ.ُٕٗٗ/ُاا ؤكفذااثاان  اسذاا نمس،ذ؛غداد،ذط

اؤاؤة،ذد؛دذااكااد،ذااتا ىنٌصذمعذااٌ  رذااغر؛ػي،ذدارذمجػدالكم،ذا ردف،ذذ-
ذـ.َََِ،ذُط
مصػػيكح،ذسػػ د،ذاامصػػطيلذاايسػػن يذكتاػػد ثذاا ػػركض،ذمجيػػسذ صػػكؿ،ذذ-

ذـ.ُٖٔٗاا ددذاارا؛ع،ذ
مطيكب،ذسامد،ذم جـذاا ادذاا ر؛يذاااد ـ،ذدارذاا ؤكفذااثاان  اسذاا نمس،ذذ-

ذـ.ُٖٗٗكزارةذااثان سذكاإلديـذاا راب س،ذ
ام جػـ،ذاامجيػدذم جـذاا؛ن؛ط فذاي ػ راتذاام نصػر ف،ذجمػعذكترت ػب/ذه ئػسذاذذذ-

ذاارا؛ع،ذااط؛ سذااثن  س.
ااميئ س،ذ نزؾ،ذبضن نذااٌ  رذاام نصر،ذدارذاا يػـذايمي ػ ف،ذ؛ ػركت،ذذ-

ذ.ُْا؛ نف،ذط
كرىةذا دً؛ٌ ػس،ذدارذا  ػداسذايط؛ندػسذكاا  ػرذكااتكز ػع،ذذ-  نصؼ،ذمصطفه،ذااصو
ذـ.ُُٖٗ-هػذَُُْ،ذِط
ذ،ذدارذس ندذااص؛نح.،ذرجنت،ذثيثكفذدنمنذمفذااٌ  رذكااٌ  راتاا انشذ-
اا ن ػػػمي،ذسامػػػد،ذم ػػػزافذااػػػذهبذ ػػػيذصػػػ ندسذ ػػػ رذاا ػػػرب،ذمؤسسػػػسذذ-

ذـ.َُِِه ندمذايت ي ـذكااثان س،ذااانهرة،ذ
هيؿ،ذمامدذَّ  مي،ذاا ادذا دً؛ٌيذاااد ث،ذدارذ  ضسذمصر،ذااج زة،ذذ-
ذهػ.ُِْٔ،ذٔط
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 اط ف،ذس  د،ذااركا سذكااتػراثذااسػردم:ذمػفذسجػؿذكدػيذجد ػدذ؛ػناتراث،ذذ-
ذـ.ُِٗٗ،ذُاامر زذااثان يذاا ر؛ي،ذ؛ ركت،ذاادارذاا؛ ضنت،ذط

ِالمجنتِ الع ري تِ الصح :ذ-
(،ذّٗجنسػػـ،ذ؛ػػنبر،ذااتا ىػػنٌص:ذاامف ػػكـذكاآل ػػنؽ،ذمجيػػسذاآلداب،ذااسػػ سذ)ذ-

ذـ.َُٗٗ(،ذ؛ ركت،ذٗ-ٕاا دد:ذ)
ذـ.ُّٕٗ،ذِٕٓاسفذااز نت،ذسامد،ذمجيسذاارسناس،ذدددذذذذذذذذذ-
ااتا ػػػرارذ ػػػيذااٌ ػػػ رذااجػػػنهيٌي،ذدراسػػػسذسيسػػػييك؛ اس،ذمؤتػػػسذر؛ن؛ ػػػس،ذمكسػػػه،ذذ-

نت،ذاامجيدذااخنمس،ذاا ددذا كؿ،ذ رىاسى ذـ.َُٗٗاي؛اكثذكاادًٌ
ذمجيػػسذتػػنمر،ذ نضػػؿ:ذترجمػػسذااركائػػيذاام ػػ دذ؛ ػػنتذا ػػكف،ذسػػ رم ي نف،          -

ذـ.ُٕٖٗذ،ّذدددذ،ذ؛غدادذا ج ؛ س،ذااثان س
ذ(.ُِٓٔااراٍمز،ذمجيسذااكادة،ذاا دد:ذ)ااٌ  رذاا ر؛يذكبض سذذذذذذذذ-
صػػػنال،ذ خػػػرم،ذهػػػن زذرك؛ػػػرتذ ػػػنكس،ذمػػػفذتكب ػػػنتذاااػػػنرئذإاػػػهذزمػػػفذذ-

ااتجر؛س،ذديمنتذ يذاا اد،ذااصندرةذدفذ ػندمذجػددذا د؛ًػٌي،ذااسػ كد س،ذاامجيػدذ
ذـ.ُٗٗٗااثنمف،ذ

َّر ػػنف،ذرامػػف،ذدالالتذاغػػسذااتا ػػرارذ ػػيذاااصػػ دةذاام نصػػرة،ذاامكبػػؼذذ-
ا ػددذجيسذثان  سذتصدرذدفذاا ؤكفذااثاان  اسذاا نمس،ذااس سذااخنمسػس،ذاااثان ي،ذم

ذذـ.ََُِ  سنف،ذذ–(،ذآذارذِّ)
اا اػػنش،ذرجػػنت،ذسد؛ػػنتذكمكابػػؼ،ذمػػفذمػػذ راتذ ػػندرذمج ػػكؿ،ذاادكاػػس،ذااسػػ سذذ-

ذ.ـُٕٗٗ ؛را رذس سذ-ِٖاارا؛ س،ذددد/
 
ذ
ذ
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