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 مقدمة 

 
 

من اهتمامنا مواجهة إشكال اللفظ  االمننظف  ظل الناظع النالظل الاظعيم مظن لم يكن 
ين بظ ن   بظل  منظور تصنيفل يبتغل تنزيظ  الناظاط اوا:ظلف لفظ ظ ن امننظوي ن ام ظون
العاللظة  نننظظا ن  ظظه ه  هظظاش المااشظظاإ  ااظظاإة إل  انهظظا ة إلظظف هنهظظا تفتظظا   ظظلفا  

 مبظع:يا   إلظظف  هظاش الف ظظاإة   نهظظا ال هظاا ال ظظلنم التصظنيفل ممظظا يتنظ  الت ل ظظ  م ظظعاطا  
ت عط غالاا  ماااعها من الم كلةة اال تضاط حاظ  التنظاال  صظاامةن مظن هنظا ت ظو  
مااشظظظاإ التصظظظنيز تتظظظاا ا  ل خ ظظظا مظظظن ال صواظظظياع التظظظل  ظظظع تظظظع و ماا اتهظظظا إلظظظف 

 إغفال كخ ا من شا:ع اآلراءن 
هما  ظل التظاا   للظن هنظ  كما هنظ  ال ينن نظا تناظه طاللظة اللفظ  االمننظف اماايي ظ

إلا كظظظا  مظظظن منظظظانل االلفظظظ ا مظظظا يلفظظظ   ظظظ  مظظظن ال لمظظظاع ها يظظظت لم  ظظظ ة امظظظن طالالع 
االمننفاة الاصعة امظا يظعل  ليظ  اللفظ ة  ظ    نايتنظا ماتا ظة  نف:ظو اللفظ  االمننظف 
اطرجظظاع ا ظظل ه ظظفا التظظاا   م ظظتوياع هظظاش النف:ظظون هظظاش الم ظظتوياع التظظل انتهظظف 

إطراجهظظا هظظمن منظظظورين  ظظل مناينظظة هظظاا التنلنظظوف منظظظور ي ظظت عا بنظظا راظظعها إلظظف 
  اإ ااال:تففا  ل راع شاكة الصظفع بظ ن الظعاال االمظعلوالع مظع مظا تننيظ  كلمظة 
ااال:تففا من الوا  االتمع االتوا ون امنظظور ينظل   ظاإ  ظن البنيظةة  ا تاظار ه  

ة طا  (1)يظظة ها اه "ظظةاخفاظة تفا ظظ  احظعاع ال ظظفا  ظل ن ظظيي ال ظيا  يظظ ال إلظف بن
ه  يمتنظظع تظظعاخ  المفهظظوم ن  ظظل المتظظاع الواحظظعن  لمظظا   ظظ   الااظظع تناظظه  ظظل كخ ظظا 
مظظن المفااظظ  النف:ظظو التظظل تنظظتظم    بظظل العاللظظة إلظظف غايظظة ا:ظظتفف احظظعاع الاظظول 

                                                        
، 461، ص: 7.. جملد 461، ص: 7جملد  ينظر: مادة: لفظ، معىن، ائتالف، بنية، ابن منظور، لسان العرب، دار بريوت، )1(

 . املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، دار املعارف مبصر، 89، ص: 14، ص: و. جملد 9، جملد 15. جملد 104
 . 72، 24، ص:1، جـ633، 832، ص:2، جـ2، ط1973( 2، )جـ1972( 1)جـ
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ها تفا لهما  ل بنية  امظةن اكظا  يمكظن ه  نن ظو  نوانظا  منااظاا  لموهظو  الا ظ  
ة ا ظل الناظاط النظال الاظعماء  م ظكفع الظنن االبنيظةة إال هننظظا مظا طمنظا  صظعط مناينظ

 ضلنا توظيز ما ا تمعش النااط هنف ظهم مظن ااظ فإة إل  ضظف   ظن ه  للظن يظو ل 
 الم ظظتلزماع التاري يظظة   نظظ  ينت نظظا  ظظل اآل  نف ظظ  مظظن تن ظظل إ ظظاا  االاظظ فإ 

 الم ع   لف الاعيمن 
كزيظظة تتمخظظ   ظظل مناينظظة التظظ ليز الالاظظعر الظظاح ان صظظا الموهظظو   ظظل نظظواإ ما 

بظظظ ن  نصظظظاح العاللظظظة ها تفا لهمظظظا إلظظظف غايظظظة البنيظظظة النامظظظةة  ظظظ   هظظظاش الاظظظااءإ لظظظم 
ت صظظا نف ظظها  تظظن  هطبظظل منظظ نة للظظن ه  اتتاهظظاع الناظظع النالظظل الاظظعيم لظظم ت ظظن 
تضظظاط نف ظظها م لاظظا   نظظع ماارلظظة إشظظكال اللفظظ  االمننظظف  ظظل خانظظة نظظو  هطبظظل م ظظعطة 

ؤها شظظظامف ة طا  ه  نغفظظظ  انشظظارإ إلظظظف ت صظظظين  نظظظ  الف"ظظظاع بظظ  كظظظا  ا تاصظظظا
نو ظظا  من نظظا   ظظالتاك زة كالفف ظظفة احظظا ا الاااظظاجنل مظظخف ة  لمظظا   ظظ   هظظاا ال ظظمول ال 
يلغظل الظظو ل انالظظل  لظف ان ظظ   مفهظظوا اننظوا  انطبيظظة  ظظل التظاا  الناظظعحن  ظظم كظظا  

طا  ه  يغفظظظظ  ماا ظظظاإ تنظظظظو  هظظظاج  هظظظاش الاظظظظااءإ  امظظظا  ي تضظظظظ    ماولظظظة اانطبيظظظةا 
 انحكاا المتفا ة من مناينة هكخا من نو  هطبل إلا ا تضف انما للنن 

الانهظظظظظا ة  إلظظظظظف  تتظظظظظاا  الا ظظظظظ  م ظظظظظكلة النظظظظظو ة  ظظظظظا   ليظظظظظ  ا تاصظظظظظاء 
االتتاهاع الناعية التل  ا تهظا ال ضظارإ الناليظة ان ظفمية انت ظارا  اا ظنا  شظم  مظن 

ح  اتنتهظظظظل   ظظظظا ا الاااظظظظاجننلة امظظظظن منظظظظظور منظظظظظور الزمنيظظظظة ح اظظظظة تبظظظظعه  التظظظظا
االتتاهاعف النااطة االفف فةة االمت لم نن   لا كظا  همظا الناظاط ب ننظا ةان ن ال نفصظ  
ب نهم الظ ن البفغ ظ نة إل الفصظ  لظم يكظن حا ظما   ظل الاظعيمة   ننظا  صظعنا  الفف ظفة 

تفاظ   ظل مظا تظاجم  من  ا وا  عيما  بهاا الوال من خارج المت لم نة انايع بهم من
من  ل ظفاع يونانيظة  ال صظوون امخظ ن هظ الء  ظل الناظع انطبظل م ظارا  هري ظ  التنظ ظا 
للظظظاهاإ انطبيظظةة طا  ه  يتنا ظظف االهتمظظاا  اله "ظظة التظظل يتلا ظظها المننظظفة الال ي يظظة 
التظظظل ي ظظظت    بهظظظا ال  ظظظال شظظظناا  ها خ ا ظظظةة اذلا كظظظا  مظظظن ه  ظظظال هظظظاا االتتظظظاش 

بل ام كوي  اابن   نا اابن رشع امن  ظار  لظف طرلهظمة   ننظا لظم نتظع ال نعح االفارا
ا  من  عن هبل حيظا  التوح ظعح هظمن هظاش الظعا:اإة للظن هنظ   انهظا ة  إلظف  كونظ   ُبعن
هطيظظظظه الفف ظظظظفةة شظظظظكلو م ارحاتظظظظ  المناةيظظظظة  امظظظظةة اانطبيظظظظة  ال صظظظظوو ل مظظظظة 

ة   ظا  بظالن ه ظال  إلظف  جعالية حاار   ها  ف فة كم ظكوي  اهبظل  ظليما  المن اظل
ه الءة  لما      اهظن   ظل خانظة الناظاط ال ي ظت يم االوجهظة التظل انضظاط بهظا   ظ  

 ه الءن 
امظظظا طاا ااظظظ فإ المت لمظظظ ن ي ظظظع مظظظن هظظظهن  ظظظعيما  إلظظظف الظظظع ا   ظظظن النا ظظظعإ 
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 ال تة الناليةة امخي  المنتزلة اانشا اإ اظا:فتل ال ظفا النظم ظ ن  ظل التظاا ة  ظ   
ا نتظظظاج هظظظ الء تتظظظاا ع هظظظاا التصظظظنيز الناا:ظظظعحة إل شظظظملو الماارلظظظة منتزلظظظة  ااءتنظظظ

اهشظظظا اإ منظظظا ة كال  ظظظابل االامظظظانل االاظظظا فنل االااهظظظل  بظظظع التاظظظار اهخ ظظظاا   بظظظع 
الااها التاجانلة للن هنظ  لظم يكظن مظن اهتمامظاع هظاا الا ظ   ظوع ا ظتتفء الظاهح 

ا الظظنن  ظل نظظظا المت لمظظ ن  ظل الظظااا ط التظل يمكظظن ه  تنضظاط بهظظا  ف:ظظو  نااظ
جمينا ة للن ه  المن لاظاع الناا:عيظة الم تلفظة لظم تُ ظ  طا  مناينظة الم ظكلة الواحظعإ 
 مفظظاتيم متاارلظظة  ايكفظظل انشظظظارإ هنظظا إلظظف ال ظظا  ال ب ظظظا بظظ ن الااهظظل  بظظع التاظظظار 

 ا بع الااها اا تماطهما الن و  ل ت عيع بنية العاارإن 
نظظا الاظظظول إنظظ  لظظظم ياظظع بظظ ن هيظظظعينا   ظظ  ي ظظظتن الاال ظظتناط إلظظف مظظظا  ظظلل يمكن

 اضظظية اللفظظ  االمننظظف  ظظظل الناظظع النالظظل الاظظعيم ح ظظظه االتتاهظظاع الم ظظعطإ  ظظظا اا ة 
اي صظظظظا جظظظظوها ا تاصظظظظا:   ظظظظل النف:ظظظظو التظظظظل تظظظظالط الننصظظظظاين  ظظظظل الم ظظظظتوياع 
الم تلفةة طا  ه  نغف  انشارإ إلف ه  هناك   و ظا  بنظو م ظاا ها  ماارلظة الم ظ لة 

 اايظظظظة مغظظظظاياإ كال ظظظظ   مظظظظع مصظظظظ فف نااظظظظل  ظظظظل انظايظظظظة المننظظظظف  ظظظظل الناظظظظع مظظظظن 
الناللاة ها كا  اهتمامها م كوما   من لاظاع نظايظة كم لظل جظابا  صظفور امفهظوا 
ال نااة الاح ه عنا من  ما خن    حا ما   ال صووة اذ  كانو اجهتنظا  ظل هظاش 

 ظال مظع الم لفظاع التظل العرا ة مااينة لمتظاع الا ظ   ظل ال تظال  اغ اهظا كخ ظا كال
تهظظتم  ماظظظايي  الفصظظاحة االبفغظظظة للفظظظ  االمننظظف مظظظخف ة إال هنظظظ  يمكننظظا ان ظظظاار  ظظظ   
ماظظال شظظكاح م مظظع "يظظاطف االمظظ  ااع الفل ظظ ية اال فميظظة  ظظل الناظظع النالظظل االبفغظظة 
الناليظظظةاة كظظظا   مظظظن الا ظظظو  التظظظل ه ظظظعنا منهظظظا  ظظظل ت عيظظظع اجهظظظة الا ظظظ ن  ظظظم حظظظوع 

وطف االتف  ظظا البفغظظل  نظظظع النظظالا هجولظظة  ل خ ظظظا مظظن م ظظظاغلنا إنتظظا  حمظظاطح اظظظم
المتنلاة  التاح  ا بع الااها االن ظكاح اابظن  ظنا ة اذ  كانظو إ اطتنظا مظن ال تظال 
 ظيمظظة  ظظل الموهظظو اع الم ظظتاكة ب ننظظا ال نظظ ة إال ه  للظظن لظظم ي ظظ  طا  ه  تاظظاين 

   ظظااءإ جظظاطإ ا مياظظة آراؤنظظا جملظظة مظظن آراء الااحظظ ة امظظع للظظن  ظظ ااف ال تظظال يمخظظ
 ت تض    مفاتيم ه لولية مناااإ ل خ ا من  ضايا البفغة  ل التاا ن

امظع كظظ  مظا  ظظللة اخضظو ا  لم ظظاياإ ابينظة التنظظاال التظل تفظظا   ل نظا  ظظزل 
ك  اتتاش  ن اآلخظاة إل ه اطنظا الناظاط بو فظةة  ظم الفف ظفة  ظالمت لم نة اهخ ظا ا مصظانا  

تمخنظ   ظل حظا ا الاااظاجنلة هظاا المنظظور الفااظ  بظ ن تفا لو ةي  ال ظنه ال ظالفة 
هظظظاش االتتاهظظظظاع ا تضظظظف ا تظظظظاا   ظظظظعا الصظظظعار  ظظظظن رؤيظظظظة تاري يظظظة  ظظظظل مناينظظظظة 
انشظظظكال الم ظظظااإ  ان ظظظا ة للظظظن ه  هظظظاش االتتاهظظظاع انبخاظظظو مظظظن ن ظظظيي الخاا ظظظة 
الواحظظظعإ اتفا لظظظو ه  ظظظها انتا:تهظظظا   لاظظظع  ااظظظا الناظظظاط االمت لمظظظو  الفف ظظظفةة اذ  
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ا  مظظا بظظ ن هيظظعينا مظظن نتظظاج المت لمظظ ن يبظظعه  ظظالاا  الاا ظظع الهتظظاحن  مظظن هنظظا يكظظو  كظظ
إ ظظظااط كظظظ  تيظظظار  ظظظن اآلخظظظا مننظظظاش  ظظظااءإ مناطلظظظة ل شظظظكال نف ظظظ  مظظظن منظظظظور يكظظظار 
الظظظزمن اال يبنيظظظ  اظظظنعا ة إل ي ضظظظن   إلظظظف   ظظظااءإ طا:ايظظظة تن ظظظع نف ظظظها متظظظعطا   نظظظ ن 

نظظاء  جظظعاليا  شظظا  متصظظا عة إل  نظظع ه  مغظظاياإ لنظظ نن امظظع للظظن هملظظف الا ظظ  نف ظظ  ب
اجتزنظظظظا م ظظظظكلة الناظظظظاط  ظظظظل  صظظظظل نة  ظظظظم خصصظظظظنا الفف ظظظظفة بخالظظظظ ة   ظظظظا  مظظظظ فط 
اناااحظظة بهظظظاا الخالظظظ  انبخا ظظا  مظظظن   ظظظاإ الت   ظظ  ل بظظظا  ماابلهظظظا  ظظل الفصظظظ  التظظظالل 
 لف يع  بع الااها هاا المااب  الاح تت ع  ظل الظنظمة  ظم تنتهظل الاضظية  إلظف  مظا 

التظ ليز  لظظف يظع حظظا ا الاااظاجنل إل انصظها لعيظظ  الظنظم االت   ظظ   ظل تظظ ليز  ي ظا 
متنا ظو مت امظ ن   ظظ   الظعاا:ا التظظل تن ظع نف ظها تمظظاطع  لظف الماكظظز اان لاظو  ظظل 
خظظط م ظظت يمة امظظع للظظن لظظم ت ظظن غايتنظظا م كومظظة  مظظنهي تظظاري لة بظظ  ظلظظو  نايتنظظا 

ظظينة ت ظظتنع إلظظف الت ل ظظ ة اذ  ن ا  تهمظظا ال ضظظور هحيانظظا  إمظظفءاع متنلاظظة  ماارلظظة نصن
 الاضينة اماابلهان 

امع هننا ال ن ت يع ه  نع ل هن  كا    مكاننظا تتايظع هظاش الاجنظة إلظف التظاا  
من ك  مناااإ ها حعا ظةة إل إ  كظ   ظااءإ تظظ  ه ظ اإ  نا ظاع الظااع امن لااتهظاة 

نيظظظظة حعيخظظظظة إال هننظظظظا حاالنظظظظا تنزيظظظظ  الم االظظظظة  ظظظظل  ظظظظيا ها الخاظظظظا لة ال ظظظظن هظظظظمن هب
ت ظظتهعف إطراج الماظظااء  ظظظل خانظظاع هظظا ها الا ظظظ  الناظظعح اان ظظلولل الم ظظظتنعين  
إلف  هاول الا   الل انل ال ظعي ة ةاالاظعر الظاح ت ظتن ن ةيظ  الم ااظاإ  مفظاتيم 
ا   منااظظاإة  صظظع ت  يظظز الماظظااء للماارلظظة ال عيخظظةة ال تم ظظف تاري ظظ   تظظاع ةيظظ  نظظعن

     بعا  نمفءات ة إنمظا هظل المااشظاإ التظل تضظمن لل عي ة اال ت لم  ر بتها  ت ت
لنف ظها م ظظا ة اا"يظظة  ظظااف الاظظعيم المن يظظاع ال ظظعي ة ان  ظبها بظظالن ت ظظو   ظظل 

 منتاإ من الت افن 
همظظا ال  ظظة تفصظظ ف ة  اظظع  امظظو  لظظف مظظعخ  اخم ظظة  صظظولن خظظن المظظعخ  

ننظظظفة كنف ظظظة بتنانظظظه اناظظظول اللغويظظظة االف ايظظظة التظظظل ه نظظظاع  ظظظل م ظظظكلة اللفظظظ  االم
اللغظة  ظظالف اة ام ظظكلة ال ظظفا النف ظظل التظظل النظعها الا ظظ   ظظل  ضظظية الاظظاآ ة اكظظالن 
 نا:يظظظة اله ظظظولف االصظظظورإة طا  ه  نغفظظظ  التنظظظا  الننكظظظا  الظظظو ل بتم ظظظز اظيفظظظظة 
ال  ال انطبل  ن متظاط انخاظار  لظف  هظم الظنن انطبظلف إل يت يظز الا ظ   ظل 

ه الوظيفظظظة المبتغظظظاإن ا ظظظع اجظظظعنا ه  التاظظظعيم  ف ظظة اللفظظظ   ظظظالمننف  ظظظل الظظظنن    ظظ
للا ظظظظ   متا نظظظظة هظظظظاش اناظظظظول تنزيظظظظ  للظظظظظاهاإ هظظظظمن مصظظظظاطرها الف ايظظظظة االلغويظظظظة 

 النامةة  ف ياع اجتخا  لها  ن تلن المنا ع ااناولن 
ا ع ه اطنا للنااط  صظل نف ت فظ  هالهمظا بتناظه بنيظة الظنن انطبظل مظن التظاح  
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اؤش  لظظظف تا ظظظيم  ف ظظظلة ه ظظظاط الا ظظظم انال للتظظظاح ة إلظظظف  عامظظظة بظظظن جنفظظظا ا ظظظاا بنظظظ
اانخ ا لاعامةة االا م انا ط البن  ت اظة اابظن اااااظان ا اطلظ  الفصظ  الخظانل  ظل 
الا ظظظظمةة إل  ظظظظاا  لظظظظف تناظظظظه م ظظظظكلة الظظظظظنن انطبظظظظل بظظظظ ن  نا:يظظظظة اللفظظظظ  االمننظظظظظف 
االفصظظظظاحة االبفغظظظظة حتظظظظف ابظظظظن رشظظظظ وة   ظظظظا    ظظظظم  انال ناظظظظ ال الموا نظظظظاعة 
اناصظظع اآلمظظعح ااظظاحه الو ظظااةة اانخ ظظا لناظظاط مظظن الاظظا  ال ظظام  الهتظظاح هظظم 
الما ا ظظل اال ظظايز الماتضظظف اابظظن رشظظ وة اخظظن الا ظظم انا ظظط  الن ظظكاح اابظظن 
 ظظنا ن الظظم ن ظظن هظظ الء الناظظاط  الا ظظ   ظظل  صظظل ن إال ن  لهظظم آراء ناهظظتة  ظظل 

 ظكلة بنظاء الظنن الموهو ة  اع  امو ه مظال  نضظهم كاعامظة  لظف ا ظل اظايم  م
 موما ة   انو   ات   ل اال:تفف  ا ظعإ ماارلتظ  م ظتوياع الظننة  لمظا   ظ   اظاإ 
الاضظظية تنظظو  ا ظظو اااحظظاع النا ظظع ااهتمامظظ ة إل  الاظظعر الظظاح ت يظظز انشظظكال ا ظظو 
ماامظظظل هاظظظظ ال الموا نظظظظاع مظظظظخف ة هخظظظظا اا نظظظظا  م صواظظظظا  مظظظظع إشظظظظكال الفصظظظظاحة 

ن همظا  ظن تبايظا ا فتنظا  ظل الفصظ  انال  اعامظةة االبفغة لعع الن كاح اابن  نا 
 لظظظم يكظظظظن الظظظعا ل إلظظظظف للظظظن  ظظظظوع انيمظظظظا   انتهظظظاء طارإ ناهظظظظتة  ظظظل الناظظظظع ه ظظظظ  
 وا ظظعها التظظظاح  الظظظاح  ظظظُتنا ه هغلظظه آرا:ظظظ   ظظظل كظظظ  الم ظظاراع  نظظظعشة  ظظظم ختمظظظو 
 اعامظظظة بظظظن جنفظظظاة  لظظظم يكظظظن للناظظظاط  نظظظعهم ُبظظظعن مظظظن ه  ين ظظظعاا هغلظظظه مظظظا  ظظظلل مظظظن 

عة اذ  تلونظظو   صواظظية الا ظظ  لظظعع هظظاا النا ظظع ها لاكة  لمظظا    ننظظا لظظم هاااحظظا
نهمظ  انشظارإ  ظل الهظامى إلظف مظن لظم يفظاط  الا ظ   ظل المظتنة ااظاطف ه  اا اظو 

  ن  آرا:  اجهاع نظا المتنا  ل   العر ن 
ظظوا  الفصظظ  الخالظ ة   ننظظا نايظظع بهظظم  كمظظا  –همظا الفف ظظفة ان ظظفم و ةالاين ُخصن

ك  مظن الظع  الا ظ  الفل ظفل ال ظالنة اتنظااف مظا ناظ   ظن ال ونظا   –فا  هشانا  ل
 ال صظظووة اكظظا  لظظظ  حظظ  مظظن الا ظظ   ظظل الظظظاهاإ انطبيظظةن الظظم ن تظظل بتوظيظظز 
ل مظا يظع م هظاش اآلراء  ظل  ه مالهم الماتا ة  م ا:  انطل    هة ب  حاالنا تاصن

 نتاجهم الفل فل الناان 
الماابظظظ  ننتظظظا  الفف ظظظفة المتمخظظظ   ظظظل   ظظظم انبنظظظف الفصظظظ  الاا ظظظع  لظظظف  ظظظا 

نظاية النظمن ةانظع ه  تنابنظا الموهظو  لظعع طار ظل ان تظا  مظن غ ظا  بظع الاظاها 
خصصظظظنا الا ظظظم انكبظظظا لظظظ ة الظظظ  اكتمظظظ  ا ظظظل ببنيظظظة الظظظنن انطبظظظل ي ظظظلنم   مكظظظا  
ت ا و المااشاإ المع اة  ل النف:ظو الفحمظة بظ ن  نااظاشة إل  ظاا اال تاصظاء  لظف 

منانل الن و تتليظة للظظاهاإة  ظم  ظعنر لهظاش المتظارح ه  تتف ظف هخ ظاا  لتخمظا  توظيز
ت ليفا  متم كا ة ه اط ل  الفص  ال ظام ة  ظتم ةيظ  اظها نتظاج الفف ظفة المت ظ   لظف 
المن و اذنتا   بع الاظاها المظااهن  لظف الن ظو  ظل إاظار مظن ال ظمول الظوا ل  كظ  
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حظظظظظاع شظظظظتف لاعامظظظظظة اابظظظظن  ظظظظظنا  م ظظظظتلزماع الاضظظظظظيةة  ضظظظظف   ظظظظظن توظيظظظظز هااا 
ال فظظظظظاجل اغ اهمظظظظظا مظظظظظن الناظظظظظاط االبفغ ظظظظظ ن ال ظظظظظا ا ن  ظظظظظل إاظظظظظار مظظظظظن انح ظظظظظا  
  صواظظظية الظظظظاهاإ انطبيظظظة التظظظعاع  ااءتهظظظا اناظظظعهاة اكظظظا  للظظظن لظظظعع  لظظظم مظظظن 
ه ظفا الا ظظ  الناظظعح  ظظل ال ضظظارإ الناليظة ان ظظفمية هظظو حظظا ا الاااظظاجنلن اهخ ظظاا  

ة هنظ   ظال الظاهح ال يصظ   ظل الاضظيةة إل مظع ان ظاار ال يع ل ااحه هظاش الم االظ
  مول ال موإ الظاح ط ظاش إلظف متا نظة انشظكال  ظل هغلظه مظانظ  مظن تظاا  النظال 
الناظظعحة تظظظ  مظظاطإ هظظاا التظظاا  الخايظظة  ابلظظة للاظظااءإ المتظظعطإ االت ايظظ ة ال  ظظا  هنظظ  

 تظاال  ظعر حاال ه  يتلَو إحعع م ظكفع الناظع ال بظاع مظن خظفل رؤيظة حاالظو اال
 انمكا  من جوها انشكالة ا  اش ه  يكو   ع هاال  ن  التو  ون 

 وباهلل التوفيق
 
 

 هظ  1408رليع اآلخا  –التزا:اف رليع انال 
 ان 1987طي مبا  –نو مبا 
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 مدخل 

 اللغة بين أصناف الدالالت 

 
ما ظظظ  يظظظاتاط لظظظعع م  ن ظظظل الف ظظظا اللغظظظوح  ظظظل ال ضظظظارإ الناليظظظة ان ظظظفمية 

العاللظظة اللغويظظة بتصظظور شظظام  ناظظناف شظظتف مظظن الظظعالالع التظظل تاظظوا  ظظل جوهاهظظا 
 لف   اإ ان ضاء إلف حاا:و انشظياء ها المظعلوالع االمنظانل  اال تمظاط  لظف هنظوا  

 من انطلةن 
الاظظظظع شظظظظك  المنظظظظظور ال ظظظظمولل لف ظظظظاإ العاللظظظظة طا:ظظظظاإ اا ظظظظنة ا ظظظظتو بو  لظظظظف 

يصظظظعر  نظظظ   نظظظظ  ان انظظظة  امظظظظةة   مظظظا يظظظظاع  الم ظظظتوع المبظظظع:ل كظظظظ  مظظظا يمكظظظظن ه 
التظظاح  ه  االبيظظا  ا ظظم جظظامع ل ظظ  شظظلء ك ظظل لظظن  نظظا  المننظظفة اهتظظن ال تظظال 
طا  الضظظم اة حتظظف يفضظظل ال ظظامع إلظظف ح ياتظظ ة ايهتظظم  لظظف م صظظول  كا:نظظا  مظظا 

( االمظا ه  المنتبظا هظو إ احظة 1كا  للن البيا ة امن هح جظن  كظا  للظن الظعل  ا )
 ن  ام تواشن العل    م زا 

الاع تواتا لكا هاناف طاللية خم ة  اا التظاح  بااظعها هيضظا ة إل يظاع ه  
اجميع هاناف العالالع  لف المنانل من لفظ  اغ ظا لفظ ة خم ظة هشظياء ال تظنان 
اال تزيعف هالها اللف ة  م انشارإة  ظم الناظعة  ظم ال ظطة  ظم ال ظال التظل ت ظمف نصظاةا 

 (ن 2)
غ ظظظظاش حضظظظظورا  مت ظظظظارا  كلمظظظظا ا ظظظظتع ف الماظظظظاا  اشظظظظكلو هظظظظاش اناظظظظناف لظظظظعع

 (ن 3التنا  لم ا:  العاللة )
اينتظم هاش اناناف من العالالع هاول  امة تتمخظ   ظل من لاظاع  اا:عيظة 
 ال صظظظووة ي ظظظت     موجبهظظظا  نظظظ  العاللظظظة اا ظظظا   لظظظف الم لظظظو امناناظظظة ناظظظ  

ه ا ظظظظا   ظظظظل  (ة طا  ه  نغفظظظظ  ه ظظظظا  ال اجظظظظاع االجتما"يظظظظة المتت ظظظظعإ4الوجظظظظوط )
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 االه اار إلف االتصال ات  يز  ن  هاش اناناف ا و هاش الوظيفةن 
الا تمظظظاط الناظظظ  المفتظظظو ل صظظظا:ن ان ضظظظاء  العاللظظظة    ظظظه ابينظظظة هنظمظظظة 
 انطلظظظظظظة ااظا:فهظظظظظظا يظظظظظظتم تنزيظظظظظظ  تلظظظظظظن الظظظظظظعالالع هاظظظظظظنا ا  ها هنوا ظظظظظظا  ر:ي ظظظظظظية ح ظظظظظظ  

هنظظظظوا ف  اليظظظة اابيعيظظظظة يبظظظعا اتوا ظظظظو  ظظظاا  نظظظظع النظظظال  لظظظظف تا ظظظيم العاللظظظظة  ف ظظظة 
(ن اهظظظظاا التم  ظظظظز إل يبظظظظيم إمكظظظظا  هظظظظاط الفظظظظاا  بظظظظ ن هظظظظاش انن ظظظظا  5ااهظظظظعيةا )

العالليظظظة الم   ظظظة  لظظظف راظظظع ط ظظظا:و انطالء بظظظ ن اا ظظظل كظظظ  طل ظظظ  اابينظظظة للظظظن 
ظظظظظن مظظظظظن ا ظظظظظتتفء  انطالء الاا:مظظظظظة  لظظظظظف ه ظظظظظا  ابينظظظظظل ها  الظظظظظل ها  ا ظظظظظل يمكن

ام ن إال ه  الماظظاا ال يبظيم لنظظا متا نظظة خصظا:ن الظظعل   اللغظوح  ظظل هظظاا اناظار ال ظظ
هاش ال صا:ن اال هاط تلن الفاا ة إنما ن تفل  انشارإ إلف هنظ  ا ظع  ظل التظاا  
النالظظظظل ان ظظظظفمل تم  ظظظظز الظظظظعل   اللغظظظظوح   ااظظظظية اال تاظظظظا   ا تاظظظظارش يتنظظظظزل  ظظظظل 
متصور الناف مااب  ا م غ اش من هنظمة انطلة انخاع المتاتاظة  ظل خانظة الن ظو 

ل بينظظل االمن اظظل   ظظمة االهظظ اارن اا ظظت الو خااظظية اال تاظظا  معيظظارا  لضظظاط ا
(ن الاظظظع تاتظظظه  لظظظف هظظظاا التم  ظظظز النظظظو ل ه  6التهظظظا  اللغظظظوح ااا تظظظ  انبف يظظظة )

تبوهع اللغة مكانة ال:اة ت ف  لها اال تتا ة ل اجة االجتمظا  الا ظاح إلظف االتصظال 
 لغايةن  ا تاارها الو  لة انالف الم ااة لهاش ا

ارغظم مظظا حظ ظظو  ظظ  اللغظظة  ظظل التظظاا  النالظظل ان ظظفمل مظظن مكانظظة امظظا شظظكل  
ا تاصظظظاء الا ظظظ    هظظظا مظظظن غنظظظفة إل يكفظظظل للتظظظعل    لظظظف للظظظن انشظظظارإ إلظظظف  ظظظااء 
المنظظارف التظظظل  ا تهظظظا هظظظاش ال ضظظظارإ التظظل ه  ظظظها اال ت ظظظاف  لظظظف  ظظظااءإ الظظظظاهاإ 

ع تنزلظظو اللغظظة  ظظل هظظاا التظظاا  منزلظظة اللغويظظة  ظظااءاعن كظظا  م ورهظظا الاظظاآ  ال ظظايمة ا ظظ
تنايظظظظز  –ت ظظظظو تظظظظ   ا يونظظظظانل ال شظظظظن  –المنظظظظاف لل ظظظظا:ن النا ظظظظ ة إل هنظظظظ  تظظظظواتا 

ة  ن انن ظظا    نظظ  ح ظظوا  نظظااوة   نظظ  حظ ظظو مظظع للظظن  نظظ  انطلظظة  متا نظظة اتاظظظنن
اشظظكلو من لاظظا  اظظ ه الظظعل   اللغظظوح مظظ فطا  ااظيفظظةة كعاللظظة انشظظارإ التظظل تت اظظو 

فة تخايهظا ماانظة النضظو ها ال ي يظة التظل بهظا تظ طنعة إل  ظع ت ظو  ا ال ظع  كي يظاع شظتن 
(ة اتت اظظظظظو با ظظظظظع ال واجظظظظظه اك ظظظظظا انجفظظظظظا ة الظظظظظلن  ال ظظظظظفاش ات ايظظظظظن 7االظظظظظاه ا )

ان نظظظا ة ا ظظظا  الوجظظظوشة اه نظظظعها ه  تلظظظوح بخظظظول  لظظظف ما ظظظع جبظظظ  تتظظظاش  ظظظ ن 
 ظا الم ظا هة  لظف هح (ن ا ع ت و  احيا  إل هو اان انة  ما  ظل الظنف   غ8الناظا )

(ة لت خظظظا هخ ظظظاا  ااظظظ فإ الامظظظز الظظظاح ايكظظظو  9مننظظظف ا نظظظو مظظظن إيمظظظاء اذشظظظارإ )
(ة  لمظظظا   ظظظ   للامظظظز إاظظظارا  اظي يظظظا  آخظظظا هكخظظظا 10 ال ظظظفت ن اال ظظظاجب ن االن نظظظ نا )

شظظظموال  يتنظظظاطل مظظظع   ظظظاإ اني ظظظاء  العاللظظظة  ظظظن اايظظظو ت ظظظك   اظظظورح ي خظظظا اظظظا ع 
اصوطة كما ش نص  الف ل وف ال نظعح  ظل شظاإ الاؤيظا التنب ا غ ا المااشا  ن الم
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الامزيظة إل يظاع ه  االاامظزإ   نهظا إلا كانظو اآللظظة ه ظ  ته ظ ا  لابظول هناظاء الظنف  ال ظظل 
بهظظظاة  انشظظظظياء   نهظظظا ح ن"ظظظظا ت تظظظال اتتل ظظظظل الت ظظظال ال ظظظظل مظظظا هراطع ات ظظظظالش إيظظظظاش 

  اظظا:اإ مظظظن مكظظظا  إلظظظف  ظظالامزف  مظظظخف  ه ظظظول ك نهظظظا هراطع ه  تايظظ   ظظظفاا ة   رتظظظ  لاتظظظ
(ن الاظظع ناظظظ  الاظظاآ  ال ظظايم إلظظظف اني ظظاء  ظظالامز  ظظظل 11مكظظا ة  امظظزع لظظظ   النالظظةا )

(ن 12 ولظظ  تنظظالف لزكايظظظا  ليظظ  ال ظظفاا آيتظظظن هال ت لظظم النظظا   ف ظظظة هيظظاا إال رمظظظزا ا )
( هظظظاا النلظظظم 13اتتنظظظزل هظظظاش اآلراء  ظظظل متظظظاع ال ظظظيميا:ينة التظظظل اهظظظل  لظظظم انطلظظظةا )

(ة ال ظظظظن ينن نظظظظا 14م ظظظظاا   ال ظظظظعي  شظظظظارل ب ظظظظا  اطح  و ظظظظ ا ) الظظظظاح هظظظظاط
انشظظارإ  ظظل هظظاش الو فظظة إلظظف مظظا جظظفش اظظاننو التظظاا  النالظظل ان ظظفمل مظظن اظظلة 
  مياظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظة بظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ن انشظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظارإ االعاظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظارإ اللغويظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظةة إل كمظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظا 
ياع ابن   نا اإ  انشارإ إلا ا تانو  العاارإ ها نو المننف  ظل الظنف  إياا ظا  جليظا ا 

ذ  ان  ظظار الظظعاال همظظاا  ظظعا تنظظاهل المظظعلوالع  ظظل تصظظور التظظاح  هاجظظه (ة ا 15)
تناهع انشارإ مع اللغة هحيانا  نيفاء العاللة حاها إل االبظع لبيظا  الل ظا  مظن همظورف 

(ة امظظظن هنظظظا احتظظظاج التنب ظظظا اللغظظظوح  ظظظل نظظظظاش إلظظظف ه  يظظظع م 16منهظظظا إشظظظارإ ال ظظظعا )
 (ن 17 او )بو ا:  هخاع خااة ح ن يتنلو انما   او ال

هظظظاا مظظظن منظظظظور ط ظظظم طاللظظظة اللغظظظة  غ اهظظظا مظظظن ا ظظظا:  ان انظظظة لت ا ظظظو غايظظظة 
انبظظفو االتواظظ  ة إال ه  ل شظظارإ طارا  هاليظظا   ظظل مظظ فط الظظظاهاإ اللغويظظة نف ظظها  ظظل 
تصظظظور هال"ظظظن المف ظظظاينة إل البظظظع ه  يت اظظظو شظظظا   ظظظبو انشظظظارإ لظظظيمكن للمواهظظظنة 

ف خااظظية اال تاظظا ة مظظن هنظظا تصظظوراا اه  اللغظظة اللغويظظة المظظ فط مظظا طامظظو تاظظوا  لظظ
ال ت ظظظت يم  ظظظل هال ن ظظظ تها إال إلا ا ظظظتنعع إلظظظف نظظظظاا  فمظظظل مغظظظايا لهظظظا امتاظظظعا 
 ل ها  ل نف  الو ظوة انمظولج هظاا النظظاا النفمظل المولظع لل ظع  الل ظانل ال امظ  

 (ن 18هو انشارإا )
الن ظ إ إلظف  ظنع انشظارإ اذلا كا  ما  بو متنلاظا   ظ ما ن ظ إ اللغظة احاجظة هظاش 

الظظاح ال ينن نظظا هكخظظا مظظن إيظظااطش  ظظاينا ة   نظظ  يتنلظظو  ظظ   ظظل متظظاع  نا ظظاع م   ظظل 
الف ا اللغوح  ل ال ضارإ النالية ان ظفمية تولظع المتصظوراع الاهنيظة مظن مااجنهظا 
المتمخلظظظة  ظظظل ه"يظظظا  انشظظظياء االموجظظظوطاعة اللظظظن  ظظظل إاظظظار منظظظظور يبتغظظظل حصظظظا 

 ة من جهةة امناينظة التظاا ط بظ ن المتصظوراع الاهنيظة اطاالهظا كي ياع حصول المنا 
ال  ظظية مظظظن جهظظظة هخظظظاعن اتتنظظظزل هظظظاش المتا نظظظة هظظظمن راظظظ ع شظظظام  يبظظظعه  مناينظظظة 
المااجظظظع اي ظظظتم بظظظعل   ال تا ظظظةة اكخ ظظظاا  مظظظا يت ل ظظظ  الااظظظع  ظظظل شظظظك  مظظظننك  مظظظع 

اح هظظظو ابينظظظة الن ظظظ إ  ظظظل الزمظظظا ة إل كمظظظا يظظظاع الف ل ظظظوف ال نظظظعح ا ظظظ   ال ظظظط الظظظ
جوها منب   ظن اللفظ  الظاح هظو جظوهاة االلفظ  الظاح هظو جظوها منبظ   ظن المف ظا 
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ةيظظظ  الظظظاح هظظظو جظظظوهاة االمف ظظظا ةيظظظ  الظظظاح هظظظو جظظظوها منبظظظ   ظظظن النظظظ ن الظظظاح هظظظو 
ا ظظظت ا  ه   -ككخ ظظظا مظظظن المنظظظظاين   –(ن ال ظظظن حا مظظظا  الاااظظظاجنل 19جظظظوهاا )

نيظظظة  ظظل إاظظظار مظظن التتاظظظع يبلظظور حصظظول المنظظظانل الاهنيظظة  نظظظع مناينظظة انشظظياء الن 
الاااظظظظع ل ي يظظظظاع التنا ظظظظف ال ااظظظظ  بظظظظ ن هظظظظاش اناظظظظناف مظظظظن انطلظظظظةة ياظظظظولفا إ  
المنظظانل هظظل الصظظظور ال ااظظلة  ظظظل انلهظظا   ظظظن انشظظياء الموجظظظوطإ  ظظل ان"يظظظا ن 
    شلء ل  اجوط خارج الاهن   ن  إلا هطرك حصلو لظ  اظورإ  ظل الظاهن ت ظابو 

الصظظظور الاهنيظظظة  ظظل ه هظظظاا ال ظظظامن ن اهلهظظظانهم لمظظا هطرك منظظظ ن  ظظظ لا  بظظظا  ظظن تلظظظن 
 صار للمننف اجوط آخا من جهة طاللظة انلفظا ن  ظ لا احتظيي إلظف اهظع ر ظوا مظن 
ال ط تعل  لف انلفا  من لم يتهي  لظ   منها مظن المظتلف  بهظا اظارع ر ظوا ال ظط 
ا ت ظظيم  ظظل ان هظظاا ه "ظظاع انلفظظا   تاظظوا بهظظا  ظظل انلهظظا  اظظورإ المنظظانل ةيكظظو  لهظظ

 (ن 20هيضا  اجوط من جهة طاللة ال ط  لف انلفا  العالة  ل هاا )
ارغظظم ان ظظاار   ظظبو الظظو ل بوجظظوط انشظظياء  ظظل ان"يظظا  إل إنظظ  شظظا  حصظظول 
الصظظظورإ  ظظظل انلهظظظا ة  ظظظ    مليظظظة االرت ظظظاا الصظظظورح  ظظظل الظظظاهن للمظظظعرك الن نظظظلن 

ن  لظظف تصظظاحه حتمظظا  ل ظظظة ال ظظنور  ظظ ة ايت كظظع للظظن خااظظة حظظ ن يظظننك  الظظاه
نف   م ت لصا  المتاطاع ات ت    المااجظع  نظعها اظورا  لهنيظةة إنمظا كظا  إل ظاإ 
الاظظظظعماء متاكظظظظزا  لضظظظظما  حصظظظظول الصظظظظورإ الاهنيظظظظة  لظظظظف اشظظظظتاا  افكظظظظو  انشظظظظياء 

( للظن هنظ  إلا الظم يكظن لل ظلء  بظوع  ظل نف ظ ة لظم 21الموجوطاع حاا   ل هنف هاا )
لتنب ا رهظن   صظول الصظورإ الاهنيظةة امظن (ن كما ه  ا22يات م  ل النف  مخال ا )

هنظظا هشظظاراا إلظظف خااظظية الت ظظابو بظظ ن هظظاش انركظظا ن ياظظول الغزالظظل هيضظظا ف االظظو لظظم 
يكظظن اجظظوط  ظظل ان"يظظا  لظظم تن اظظع اظظورإ  ظظل انلهظظا ة الظظو لظظم تن اظظع اظظورإ  ظظل 
انلهظظا  الظظم ي ظظنا  ظظ  إن ظظا ة لظظم ينبظظا  نظظ   الل ظظا ن  ظظ لا ة اللفظظ  االنلظظم االمنلظظوا 

(ن  ظظ لا كظا  التظظوا ح االت ظابو بظظ ن 23ف ظة همظور متااينظظةة ل نهظا مت ا اظظة متوا يظةا ) 
هظظظاش انركظظظا  يك ظظظفا  ه  االفف ظظظفة النظظظال الاظظظعامف هطركظظظوا ه  هنالظظظن  ف ظظظة بظظظ ن 

(ن اهظاا إ  ا تمظعنا منظظورا   ل ظظ يا  24تاك ظه اللغظة اتاك ظه الناظ  اتاك ظظه الوا ظعا )
من هيضظظظا  رؤيظظظة لغويظظظة تظظظاع ه ف االوجظظظوط  ظظظل  ظظظل  ظظظااءإ مظظظا  ظظظبوة  ظظظ   للظظظن يتضظظظ

ان"يظا  اانلهظظا  ال ي تلظل  ظظالبفط اانمظم   ظظفف انلفظا  ا ال تا ظظة   نهمظا طالتظظا  
(ة اهظظظاا م ظظظالل للفهظظظم ال ظظظعي ة إل إ  المفظظظا يم التظظظل 25 الوهظظظع ااالاظظظ فإا )

ت ظعطها  تت عط كياناتها  انلفا   ل ل ا  ما لي و م ا اظة  الضظاارإ للمفظا يم التظل
 (ن 26لغة هخاع )

اهاش النتيتة ت توجه الا    ل النف ة المتولظعإ مظن تفا ظ  االنظاا اال ظاوا 
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الصورإ الاهنية المتظاطإ اطالهظا ال  ظلن مظن هنظا ي ظتوجه هظغط التاصظل احصظاش 
 ظظل اا ظظل العاللظظة اللغويظظة  فيظظة ال  ظظل  ظظن اظظلة اللغظظة  ظظالف ا  ظظل نظظظا منظنظظاح 

 التاا  النالل ان فملن 
 عالقة اللغة بالفكر: 

اان ظظظاار ةيمظظظا  ظظظلل  ا ظظظتناط الظظظظاهاإ اللغويظظظة إلظظظف خااظظظية الوهظظظع ااالاظظظ فإ 
اهظظظو همظظظا را ظظظف الخبظظظوع  ظظظل التظظظاا  النالظظظل ان ظظظفمل  ظظظواء كانظظظو انلفظظظا  موهظظظو ة 
إ اء الصظظور الاهنيظظةة هح الصظظورإ التظظل تصظظورها الواهظظع  ظظل لهنظظ   نظظع إراطإ الوهظظع ها 

(ة  ظظظ   للظظظن يتضظظظمن ان ظظظاار هيضظظظا    ااظظظية اال تاظظظا  27جيظظظة ) ظظظ  اء الما يظظظاع ال ار 
(  ظظظل ال ظظظع  اللغظظظوحة ل نهظظظا خااظظظية تصظظظ ه المواهظظظنة ل ظظظظة الن ظظظ إ االت ظظظوين 28)

   ظظظه للظظظن اه  اال تاظظظا  تن ظظظل مظظظن ح ظظظ  هظظظو متنظظظزل  ظظظل مبظظظعه اال تظظظاا  امن لظظظو 
مانيظظظة حتظظظف االتصظظظالة امظظظا إ  ي ظظظاط اتصظظظال الظظظعال  ظظظل اللغظظظة  معلولظظظ  اااظظظا  لتظظظواتا الز 

 (ن 29ياتفع الت كنم انالل  نع ل ظة اال تاا  العالللا )
اتظظف ا الظظعاال لمظظعلوالتها المتولظظع مظظن ااظظااط اال ظظتنمال هظظو الظظاح يه نظظ  لنمليظظة 
الف ظظظا ه  ت ظظظو ة للظظظن ه  ت امظظظ  الصظظظور الاهنيظظظة النا:اظظظة  ظظظن مااجنهظظظا مظظظع طاالهظظظا 

ظن الظاهن مظن ممار ظة  مليظ ة التف  ظا التظل ال تت اظو إال ال  يةة  ضف   ن هن  يمكن
بتفا ظظظظظ  الظظظظظعاال االمظظظظظعلوالعة يف ظظظظظم المتظظظظظال ل مظظظظظال هظظظظظاش الفناليظظظظظة بوهظظظظظع  وا ظظظظظع 
ا ظظظت فو المفظظظا يم االمتظظظاطاع مظظظن الصظظظور الفاطيظظظة التظظظل هظظظل اننكظظظا  ن"يظظظا  
انشظظظياءة  ظظظم يتظظظيم لنمظظظ  الف ظظظا المت اظظظو لغظظظة ه  ي ظظظتا ن لاتظظظ  ايت مظظظ  نف ظظظ  كمظظظا 

 ان فمية   عي  النف ن  اف  ل الخاا ة النالية 
ا مليظظة الظظتف ا إل تتبلظظور ها مظظا تتبلظظور  ظظل تظظف ا الظظعال االمظظعلول  لظظف م ظظور 
اال تبعالة كمظا  بظا  ظن للظن ابظن  ظ نا  ظل  ولظ  اامننظف طاللظة اللفظ  ه  يكظو  إلا 
ارت ظظظم  ظظظل ال يظظظال م ظظظمو  ا ظظظم ارت ظظظم  ظظظل الظظظنف  مننظظظفة  تنظظظاف الظظظنف  ه  هظظظاا 

   لمظظظظظا هارطش ال ظظظظظ   لظظظظظف الظظظظظنف  التفتظظظظظو إلظظظظظف مننظظظظظاشا  الم ظظظظظمو  لهظظظظظاا المفهظظظظظوان
(ة إال ه  31(ن االنكظظظظ  اارط إل كلمظظظظا حضظظظظا المظظظظعلول  الاظظظظال اظظظظ ا  الظظظظعال )30)

 مليظظة الظظتف ا تبلظظ  ه صظظف طرجظظاع التفا ظظ   ظظل م ظظور التو يظظعة ةينمظظع الظظاهن  إلظظف  
 مومظا ة نضع الوحعاع العالة  ل ل مة مت املة لت ا و غايظاع االتصظال ها التنب ظا 

 تنظظظظتظم الوحظظظظعاع انتظامظظظظا  متفظظظظا ف  ي اظظظظع العاظظظظارإ   ظظظظا ع التفظظظظاط الظظظظعاللل االتوحظظظظع 
 (ن 32المننوح )

الاظظظع كظظظا  مظظظن الم ظظظلنم  ظظظ   ظظظل التظظظاا  النالظظظل ان ظظظفمل التم  ظظظز بظظظ ن الن ظظظو 
ال اط   ل الل ا  المتت ظع  ظل الصظوع المنبظا  مظا  ظل الظنف ة االن ظو النف ظلة 
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اا   ظل منظانل مصظ لم امن ظوا   ظاعف هنظ  م ظتو مظن الن ظظو كمظا ياظول الفظارابل مظع 
ة منهظا العاللظظة  لظف الاظظول ال ظارج  الصظظوعة اهظو الظظاح  اهظل لفظظة طالظظة  لظف منظظا ن
 ظ  ت ظو  "اظارإ الل ظا   مظظا  ظل الضظم اة االخظانل الاظظول المتماكظز  ظل الظنف ة اهظظو 

ال ها ظظظتانل (ن همظظظا الن ظظظو الظظظعاخلل  نظظظع 33المناظظظوالع التظظظل تظظظعل  ل هظظظا انلفظظظا  )
ةي لو  لف التم  ز النالل االتف  ا النف انل االتصور ال يظاللة اهظو منظا ن م تلفظة 

 (ن 34 ل لهن انن ا ة ايتفو مع الفارابل  ل تنايز الن و ال ارجل )
ايلظزا ممظظا  ظظبوة  نظظع  صظظع التنب ظا اذلاظظا  الظظعاخلل ج ظظم اناظظواع اللغويظظةة 

رإ المت ظظظظظعإ للن ظظظظظو ال ظظظظظارجل النيظظظظظة إحظظظظظعا  الت ظظظظظابو االت ظظظظظالح بظظظظظ ن بنيظظظظظة العاظظظظظا
االمن ظظو ا الظظعاخلل المت ظظع للمنظظانل النف ظظيةة للظظن هنظظ  الظظم يظظاط بظظ ن تاك ظظه انلفظظا  

(ن مظن هنظا يكظو  الفنظ  المت ظع للوحظعإ المزطاجظة 35ال ن تاك ه المناوالع  ظا ا )
المتاابلظظة مت ااظظا   ظظل م ظظتوي نف يكظظو  الم ظظتوع الظظظاهاح   همظظا انبخا ظظا  مظظن الاظظاان 
ام اكظاإ لظظ ن اهظاا  الاظظعر الظاح يه ظظ  من  يظا  الغويظظا  ل ظاإ منضظظلة اللفظ  االمننظظفة 
 اظظظعر مظظظا يمهظظظع لتا ظظظيف   ظظظاإ الت ظظظاك  بظظظ ن بنيظظظة الظظظعاال ال ارجيظظظة النيظظظة المظظظعلوالع 
العاخليظظةن ياظظول الفظظارابل متا نظظا  ت اظظ   هظظاش الف ظظاإ    ظظ  يظظاع هنظظ  ي صظظ  اتاك ظظه 

ماكاظظظة التظظظظل تظظظعل  ل هظظظا تلظظظظن انلفظظظا  الماكاظظظظةة انلفظظظا  شظظظب ها  بتاك ظظظظه المنظظظانل ال
اتتن   ل انلفا  الماكاة هشظياء تظاتاط بهظا انلفظا   نضظها إلظف  نظ  متظف كانظو 
انلفظظا  طالظظة  لظظف منظظا ن ماكاظظةن تظظاتاط  نضظظها بظظان ن ايت ظظاع ه  يتنظظ  تات ظظظه 

 (ن 36انلفا  م اايا  لتات ه المنانل  ل النف ا )
اع احظظعإ الملفظظو  االمننظظف النف ظظلة يبظظعا جليظظا  إ  الاصظظع إلظظف ت ا ظظو م ظظتلزم

لظظظعع غ ظظظا الفظظظارابل مظظظن منظنظظظاح الخاا ظظظة الناليظظظة ان ظظظفميةة  هظظظل إل ت خظظظا نف ظظظها 
ان مو لعع مزاالل النم  المن ال االفل فلة تتظع لهظا ال ضظور انك ظع هيضظا   نظع 

بظع غ اهم  اع شكلو ه ا ا  بلور هاظول التنظ ظا لظعع الظان  كمظا هظو ال ظال مظع  
الااها التاجانل الاح  ظيملل  ل نظا شظا  إيفا:ظ  حاظ  مظن التاصظل ا فظة مت نيظة  ظل 

(ن همظظظا  نظظظع ابظظظن  ظظظ نا  مظظظا طاا المن لظظظو هيضظظظا   ظظظل هظظظاط 37مو نهظظظا مظظظن الا ظظظ  )
( هاظام لزامظا  النلظم  ظ   ا ظل 38ال اجة إلف الاول اهل العاللة  لف ما  ظل الظنف ا)

مفاط ا  ها ما هظو ماكظهن اانمظا   هظا مت ظال انلفا  ااآل ار التل  ل النف  ما هو 
(ة لت ظظظظت    الم ظظظظ لة لظظظظعع ال ها ظظظظتانل إلظظظظف إ ظظظظاار مبظظظظع:ل  ا ظظظظت الة 39مت ظظظظابوا)

ت ا ظظو ال ظظفا المن ظظو  مظظع تصظظور االنتفظظاء النف ظظلة ايصظظام مبظظعه الم ا اظظة لزاميظظا  
ن كفمظا  لت ا و حع  ال فا  لظوال ام ا اظة انلفظا  الل ظانية منان هظا النف ظانية لظم يكظ

(ن اهكاا يتولع من  ن  الم ا اة احعإ الانظع الظعاللل  ظل العاظارإ الواحظعإ 40هاف ا )
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إل يكو  ال   "اارإ خااة مظعلول خظاو متم ظز  ظن  ظا:ا المظعلوالع اهظاا هاهظم 
(ة للن ه  هحع منن ل احعإ ال فا الماكظه كمظا يظاع ابظن رشظع يت اظو 41ما تاار )

  (ن42اإلا طل  لف مننف ااحعا )
ينمظظظو هظظظاا المتظظظاع الملظظظمن  لظظظف ت ا ظظظو التما ظظظ  بظظظ ن بن تظظظل الظظظعاال ال ارجيظظظة 
االمعلوالع العاخلية   يام   لظف ا تنظا  مبظع:ل ياظوا  لظف تاك ظز اظيفظة اللغظة ه ا ظا  
 ل ا ت  اف المنانل اجف:هاة اهظاا انمظا إل ي ظك  م ظلمة لظعع الفف ظفة خااظة 

لظظو  ا ظظعإ هظظ الء  ظظل ماارلظظة ظظظاهاإ اللغظظةة التظظل هملتهظظا المن لاظظاع المن  يظظة التظظل مخ
كمظظا تبظظظعا را ظظظ ة لظظظعع المت لمظظظ ن   ظظظتف اظظظوا:فهم هيضظظظا ة مظظظع ر ظظظو   ضظظظية ال ظظظفا 
النف لة تماما  ك ضورها  ل الا   اللغوح ال ظالن الظاح نتتظزن منظ   ظل انلمظاإ 
إلظظف هظظاش الظظظاهاإ  ظظول ابظظن  ظظار  ح ظظظ  يظظاع ه  اال ظظم جنظظ  تنويهظظا  اطاللظظة  لظظظف 

(ة اابظظن جننظظل الظظاح ينتبظظا ه   ينظظظة انلفظظا  احل تهظظا لظظم ياصظظع بهظظظا إال 43المننظظف )
ت صظظ ن المنظظانل احي تهظظان  ظظالمننف إل  هظظو المكظظانا الم ظظعااة االلفظظ  هظظو المبتظظال 

( لت ت    النف ظة بظ ن ال ظا  ن  ظل رهيظ  إلظف  ف ظة الو ظاء  مظا ي تويظ  44ال اطا )
(ة اه  46لظم ت ظتهن ببنيظة انلفظا  ) (ن الن  مما ي فع لمخظ  هظاش الموا ظل هنهظا45)

 ااية الاؤية الم كومة  ل ما  ظلل  اضظية الوظيفظة هظل التظل هملظو مخظ  مظا  ظبوة 
ا نتع لظعع منظظانح التظاا  النالظل ان ظفمل انل ظاإ المت ظار  لظف   ظاإ الت ظاك  

 االت ابو ب ن المنانل اانلفا ن 
المنظظظظانل  لظظظظف غ ظظظا هنظظظظ   ظظظظل  نظظظ  الموا ظظظظل يت  ظظظظ    ظظظظ  اظظظلة انلفظظظظا   

منظظظور يظظوا ح بظظ ن الا بظظ نة ةيتظظزا مظظخف  ه  ال ظظفف بظظ ن اللفظظ  االمننظظف هظظو اه  
اللف  ابينل االمننظف  الظلة الهظاا كظا  اللفظ   ا:ظعا   لظف الزمظا ة ن  الزمظا  يافظو 
 ه ظظظظا ال بينظظظظظة  ظظظظ  ا آخظظظظظا مظظظظن ال بينظظظظظة الهظظظظظاا كظظظظا  المننظظظظظف  ابتظظظظا   لظظظظظف الزمظظظظظا ة 

ناظ  إلهظلة امظاطإ اللفظ  ا نيظةة اكظ  ا نظل متها ظوا ن  م تملل المننظف  اظ ة اال
(ن ا اظظاع المننظظف  لظظف الزمظظا  ي خظظا اظظاغة شظظمولية تتتظظاا  انن ظظانل هيضظظا ة 47)

للنف اه  كفا المف: ة إنما هو إشاراع اذيمظاءة اكظفا النظا  "اظاراع اهلفظا ن اهمظا 
م ظاف  لظف ( ات ظو  المصظاطرإ  ظل نهايظة ال48المنانل  هل م تاكة ب ن التميعا )

 نا:يظظة ال  ياظظة االخبظظوع المو ظظوا بهمظظا المننظظف النف ظظلة ماابظظ  اننظظعامهما  ظظل الن ظظو 
(ن اهظظاش اآلراء  انهظظا ة  إلظظف  هنهظظا م كومظظة  ظظان اار  كظظو  المنظظانل 49الل ظظانل )

اورا  لمااجع لها الوجوط ال و  ل ان"يا ة   نهظا تاظوا  لظف م ظلمة تما ظ  المنظانل 
ع التميظظظع  ظظظل حظظظ ن تاظظظوا الظظظظاهاإ اللغويظظظة  لظظظف التواهظظظع المن انظظظة  ظظظل الظظظنف  لظظظع

ااالا فإة امن  مة  لظف االخظتفف االتاظاينة اهظاا ال يمنظع ت ا ظو الت ظابو بظ ن 
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اا ظظل العاللظظةة للظظن ه   مليظظة إخظظااج ال ظظفا النف ظظل إلظظف الوجظظوط الفنلظظل ال تظظتم إال 
 انلفا ن   با الن و الل انلة اه  التف  ا العاخلل ال يت او إال بوا  ة

ات خظظظظا الماارنظظظظة لظظظظعع التظظظظاح   نظظظظعا  آخظظظظا ياظظظظوا  لظظظظف الت ظظظظليم  ظظظظ   االمنظظظظانل 
ما واة إلف غ ا غايةة اممتظعإ إلظف غ ظا نهايظةة اه ظماء المنظانل ماصظورإ منظعاطإ 

(ة ا ظعا الت ظا   ال يمنظع مظن ت ا ظو إمكظا  التنب ظا  ظن هح 50ام صلة م عاطإا )
 مليظظة التنب ظظا نف ظظها تاظظوا  لظظف نضظظع  مننظظف ي  ظظا  الاظظال بلفظظ  مف:ظظمة مظظا طامظظو

هلفظظظظا   ظظظظل تاك ظظظظه متضظظظظمن لمننظظظظفة اتت امظظظظ  الوجظظظظوش المتنظظظظعطإ التظظظظل تت اظظظظو بهظظظظا 
انشظظكال الم تلفظظظة للتااك ظظظه مظظظع  ابليظظظة الظظاهن لتفت ظظظو شظظظتف المنظظظانلة ل ظظظن الماابلظظظة 
لظعع التظظاح  إل تظظظ   ظظل حظظعاط الظظعال االمظظعلول المفظظاطين تاظظار هنظظ  اال يكظظو  اللفظظ  

(ن ل ظظن يبظظعا ه  51إال اهظظو مضظظمن  مننظظفة ا ظظع يكظظو  المننظظف اال ا ظظم لظظ ا )ا ظظما  
(ة إل ه  هظظظاش المنظظظانل 52همظظظا هظظظاش ال  نونظظظة ن ظظظبل ااه  الا ينظظظة لي ظظظو م لاظظظةا )

(ة للظظن ه  الوجظظوط 53الم تلتظظة  ظظل اظظعار النظظا  اموجظظوطإ  ظظل مننظظف منعامظظةا )
 بو  اللف ن ال و للمننف ال يت او إال  ل ال  ن الاح يتزينن ةي  بل

ال ن ابن المعبا ال ي الت  ال ن  ل تاايا ه  االمنظانل اذ  كانظو كامنظة  ظل 
الصظعارة   نهظظا مصظظورإ   هظظاة امتصظظلة بهظاة اهظظل كظظاليل  المنظومظظة  ظظل هاظظعا هاة 
االنظار الم بظوءإ  ظظل هحتارهظاة  ظظ   هظهاتظ  مظن هكنانظظ  اهاظعا  ة تبظظ ن ح ظن  )كظظاا( 

تارهظظا انتفنظظو بهظظاة اذال  ا ظظو م تولظظة م ظظتورإا اذ   ظظعحو النظظار مظظن مكامنهظظا اهح
(  غ ظظا هنظظ  يبظظعا لنظظا ه  الاظظول  كمظظو  المنظظانل  ظظل الصظظعار ال يت ظظابو تمامظظا  54)

(ة للظظظن ه  كمظظظو  55مظظظع ااظظظفها  اال ظظظتافل الظظظااتل  ظظظن ال لمظظظاع المنبظظظاإ  نهظظظا )
مظا  المنانل  ل الصعار ككمو  النار  ل ال تارإ لهظا خااظية الوجظوط  ظالاوإ الظاح ي

إلظظظف  الفنظظظظ   نامظظظظ  اال تظظظعاإ ها التنب ظظظظاة   ظظظظ   الوجظظظظوط ال ظظظو يظظظظتم  ا تظظظظعاإ شظظظظاارإ 
المننف  اللف ة ا ع يع م للن ا تماط ابظن المظعبا لتوهظيم الف ظاإ تظاطاط مظا شظا  مظن 

(ن 56ت ظظب ههم االمننظظف ال فظظل  ظظالااإ ال فظظلة االلفظظ  الظظظاها  الت ظظما  الظظظاهاا )
ن ا فظاع ت فظل مظن غلظواء ا ظم مظوا فهم بت ك ظع امع للن نلم  لظعع هال"ظن المنظظاي

 الفص  طاما ن 
لظظاا يت  ظظ  لظظعع هبظظل حيظظا  التوح ظظعح جظظعل الصظظ ة االظظا ف   ظظل  ف ظظة  نا:يظظة 
تل ظظم انلفظظظا  االمنظظانل إل كظظظ  امظظا اظظظم مننظظاش اظظظم اللفظظ   ظظظ ة امظظا   ظظظ  مننظظاش   ظظظ  

ماا ظظظظاإ ( يكظظظظو  كظظظظ    ظظظظا مم ظظظظز اظظظظ يم إنمظظظظا يتي ظظظظا ت  ياظظظظ   اللغظظظظة 57اللفظظظظ   ظظظظ ا )
لوظيفتهظظا  ظظل ال  ظظل  ظظن هظظاا الف ظظا للظظن ه  اانغظظاا  المناولظظة االمنظظانل المعركظظة ال 

 (ن 58يوا  إل ها إال  اللغة التامنة لأل ماء اان نال اال اافا )
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همظا المصظظاطرإ لظعع إخظظوا  الصظفاء  ت ظظلم مبظع:يا   ف ظظاإ الت امظ  الوجظظوطح الاظظا:م 
(ة  ظظظظم ت خظظظظا هظظظظاش 59نرااإ اانج ظظظظاط )بظظظظ ن انلفظظظظا  االمنظظظظانل الم ظظظظا   لت امظظظظ  ا

النف ظظة اا نظظا  هكخظظا خصواظظية اللظظن  ظظل ت ك ظظع ا ظظت الة إخظظااج المننظظف مظظن كمظظو  
النظعا إلظف الوجظظوط المنظاف مظظا لظم يصظظ  لفظظا  للظظن ا  اكظ  مننظظف ال يمكظن ه  ينبظظا 

 (ن 60 ن  بلف  ما  ل لغة ما  ف  ب   إلف منا ت ا )
للغظة مظع كظ  ممار ظة   ايظة تبتغظل إجظااء  امع ابظن  ظ نا يتا ظف مبظعه حضظور ا

 مليا  ياصع انبظفوة ها ممار ظة  اانيظة تاظوا  لظف الت منظ  ا ظااءإ الظااع طاخليظا ة إل 
ما طاا ه  االكت ال اللغوح ياوا  لف  ا عتل االرت ظاا المظزطاج للمظعلول االظعال  ظل 

نلفظا  إلا آ ن ااحعة يكو  ك  ا ت ضظار نحظعهما رهنظا    ضظور اآلخظاة للظن ه  اا
 ظظظمنو هطرك مظظظع  ظظظما ها مننظظظفة  ارت ظظظم  ظظظل الظظظنف  المننظظظف االلفظظظ  منظظظا ن   لمظظظا 

(  61خ ظا  الاظظال للظظن المننظظف هطرك اللفظظ ة اكلمظا  ظظمع للظظن اللفظظ  هطرك المننظظف )
امن هنا يكو  ك   ن  اا  ياصع إحعا  تات ظه طاخلظل  ظل مننظف نف ظل ال يتي ظا 

الاايظظة ه  تاتظظه المنظانل مظظن غ ظظا ه  تت  ظظ   يامظ  إال  ظظاللف ن  مظظن االمتنظانر  لظظف 
منهظظظا هلفاظهظظظاة بظظظ  ت ظظظاط ت ظظظو  الاايظظظة مناجظظظاإ مظظظن انن ظظظا  لهنظظظ    لفظظظا  مت  لظظظةا 

 (ن 62)
امظع ه  ال ها ظظتانل يظظورط ا تااهظا  ا تزاليظظا  يظظعح  ماولظة ال ظظفا النف ظظلة إال 

اظظو إال هنظظ  يظظع و  ظظل مبظظعه ال ظظوااا التظظل تنتظظال انن ظظا   ظظف يظظاع لهظظا إمكظظا  الت 
 اللغظظظةة اذل تظظظظ  الاضظظظية امتظظظعاطا  لمظظظا اظظظاإ ابظظظن  ظظظ نا تا ظظظ  لنف ظظظها  ظظظن باهظظظا  
 ظظالن ي  مظظن  ظظعا ال ظظفا جملظظةن  اظظع ا الظظو المنتزلظظة ن ظظن ال نن ظظا ال ظظوااا التظظل 
ت ظاه  لظظف  لظظه انن ظظا  ارلمظظا ن ظظم ها هحاطيظ  الظظنف  إمظظا متظظا ا  اذمظظا ح ياظظةا غ ظظا 

 ظظا  هال تظظاع ه  مظظن لظظم ينظظاف كلمظظة  الناليظظة ال هنهظظا تاظظعيااع للعاظظاراع التظظل  ظظل الل
ي  ا باالظ  كظفا النظال امظن ال ينظاف النتميظة ال ي ظاه  ليظ  كظفا النتظمة ا مظن 
 ظظظاف الل ظظظاَن ن تظظظارإ  ت ظظظع  نف ظظظ  بل ظظظا  النظظظال اتظظظارإ بل ظظظا  النتظظظمن  نلظظظم  لظظظف 

 ظظو: ن ال  ياظظة هنهظظا تاظظعيااع اهحاطيظظ  تا نظظة للعاظظارإ التظظل تنلمهظظا انن ظظا   ظظل هال ن
االعااراع هظل هاظول لهظا منهظا تصظعر ا ل هظا تظاطة حتظف لظو  ظعرنا إن ظانا  خاليظا  مظن 
العاظظظاراع كلهظظظا ه كظظظظم ال ياظظظعر  لظظظظف ن ظظظو لظظظظم ن ظظظن ه  نف ظظظظ  ال ت ع ظظظ   ناليظظظظة اال 
 تميظظظة اال ل ظظظا  مظظظن انل ظظظن ا الظظظ  يناظظظ  كظظظ  مناظظظول اذ  كظظظا  ينظظظاع  ظظظن كظظظ  

الم ظظتتلل  ف:ظظو اللغظظة  ظظالف ا ال (  اذ  كظظا  الف ظظا ال ظظعي  63م ظظمو  امناظظولا )
يوا ظظو ال ها ظظتانل ان ظظاار  ظظ   ان كظظم ال ظظالل  ظظن العاظظاراع يناظظ  كظظ  مناظظولة  اظظع 
 بظظو ه  إطراكظظ  لألمظظور إطراك نظظا ن اهنظظ   انهظظا ة إلظظف تضظظايا   ظظل  ف اتظظ  مظظع 
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 (ن 64غ اش م عاط الف ا  لف الم توع الااتل هيضا  )
المنااظظظا المظظظع و  ظظظل  ف ظظظة اللغظظظة  ظظظالف ا ايمكننظظا انشظظظارإ إلظظظف ه  المنظظظظور 

مغايا للمنظور الاظعيم  ضظف   ظن تاظاين المنظظورين  ظل المن لاظاع الم   ظة للا ظ  
 ظظل الظظظظاهاإ اللغويظظظة  مومظظا ة إل  الاظظظعر الظظظاح تمخظظ  ةيظظظ  ارتاظظظا  اللغظظة  ظظظل التصظظظور 
 الاظظظعيم  الناظظظ  مظظظن خظظظفل ا تاارهظظظا انطاإ التظظظل تتلظظظو مظظظا ي تمظظظا ةيظظظ  مظظظن   ظظظاة  ظظظاا
الا ظظظ  الل ظظظانل ال ظظظعي  بتنزيظظظ  اللغظظظة  ظظظل خضظظظم انطاء ارل هظظظا تناي يظظظا  بوظيفتهظظظا 

 (ن 65التل هل انبفو الاا:مة  ماه تها  لف تنايز م تنع إلف البنية )
 فظظظل التظظظاا  النالظظظل ان ظظظفمل امظظظن  اايظظظة  ف ظظظة اللغظظظة  ظظظالف ا  ظظظاا التاصظظظل 

م تظظوع الناظظ  مظظن ه  ظظارة  لظظف  ا ظظعإ ه ظظنعع   هظظا إلظظف اللغظظة اظيفظظة التنب ظظا  ظظن 
اكظظ    مليظظة التنب ظظا ا ظظو هظظاا المن لظظو تاتضظظل ه  ت ظظو  اال لمظظاع موهظظو ة إ اء 

(ناهظظظاا الوهظظظع  اظظظعر مظظظا يا ظظظف   ظظظاإ الت ظظظالح االتظظظوا ح بظظظ ن ال ظظظا  ن 66ه  ظظظارا )
(ة ينتبظظظا اللغظظظة اا ظظظ ة الف ظظظا كمظظظا يبظظظعا  ظظظل إ ظظظاار منظظظظاح التظظظاا  ه   مليظظظة 67)

ظظظا  إال  اللغظظظةة اال ظظظو اه  المنظظظانل ال تتبظظظ ن  ظظظظال فان الت مظظظ  احظظظوار الظظظااع ال تت من
(ن امظظن هنظظا ي ظظاط  ظظل التظظاا  النالظظل ان ظظفمل ت ظظبي  68المنظظانل تتبظظ ن كفمظظا ا )

النف ظظة بظظ ن الف ظظا االلغظظة  نف ظظة الت ظظم  اللاظظا ة  لمظظا   ظظ   االلغظظة لي ظظو اللاظظا ة 
 (ن 69ال نها ج م الف ا نف  ا )

هظظاا انيتظظا  النظظابا لاضظظايا العاللظظة ااظظلة اللغظظة  ل ظظن مظظا يمكظظن ه  نف ظظعش مظظن
 الف ا  ظل التظاا  النالظل ان ظفمل هظو التمه ظع ال تاصظاء الظاهح  ظل إشظكال اللفظ  
االمننظظظف  نظظظع الت  ظظظي  لاوا ظظظعش الف ايظظظةة إل نتظظظع هبظظظا  مظظظا يمكظظظن ه  يتلظظظو  نظظظ  
المفااظظظ   ظظظل للظظظن انشظظظكال ايمهظظظع لم ااظظظاإ تنو ظظظ  هظظظو انجمظظظا   لظظظف خااظظظية 

وا ح بظظ ن ال ظظفا النف ظظل اال ظظفا الل ظظانلة  انل ظظاإ  لظظف ت ا ظظو م ظظتوي ن مظظن التظظ
الوحعإ  ل ال فا تاوا  لف تظللل المن ظو   ظل الل ظا  االمن اظع  ظل الظنف ة ينمظو 
  ها  نع هاا المن لو الموحع بظ ن التظ ليف ن انل ظاإ  لظف اظيفظة اللغظة  ظل التنايظز 

بظظظظ ن المنظظظظاف اآلظظظظة التنايظظظظزن ل ظظظظن   م تظظظظوع الف ظظظظاة ممظظظظا يتلظظظظو خااظظظظية الت امظظظظ 
ا ظظظت مال بنظظظاء الاوا ظظظع اناظظظولية الم   ظظظظة نشظظظكال اللفظظظ  االمننظظظف خااظظظة حظظظظ ن 

 –اهظظو موهظظو  الا ظظ  الا:ي ظظل  –يتنلظو انمظظا بتاصظظل  نال تهمظظا  ظظل بنيظة الظظنن 
يظع و إلظف ا تاصظاء م ظكلة ال ظفا النف ظل التظل  انهظا ة  إلظف  هنهظا مخلظو م ظظورا  

ل تنا  ظظو جا ظظ  اوا:ظظل المت لمظظ نة ممظظا ه ظظا ع هنضظظي تصظظور  ظظل الا ظظ  ال فمظظ
  ا   التاا  يتلو  مفاتيم متاعمة م ا:  بنية النن  مصاطرت   لف النظمن 
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 قضية الكالم النفسي وأثرها في اللفظ والمعنى 

(ة  ظ لا كظا  70ا ضية ال فا النف ل هظل  ضظية خلظو الاظاآ   غ ظا اخظتفف )
مت ظظمةة ه  كظظفا الاظظارح حظظااف اهاظظواع اهنظظ   ظظعيما امظظاهه الم ظظبهة اال لوليظظة ال

(ة  ظظظظ    ظظظظظول االمنتزلظظظظظةا ااال ظظظظوارجا اهكخظظظظظا االزيعيظظظظظةا ااالماج"ظظظظةا اكخ ظظظظظا مظظظظظن 71)
( 72االاا ضظظةا ف اه  الاظظاآ  كظظفا ن  ظظا ان ة اهنظظ  م لظظو   ة لظظم يكظظن  ظظم كظظا ا )

ت لمظظا  م –تنظظالف  – ظظل حظظ ن يظظاهه اههظظ  ال ظظو مظظن ان ظظفم  ن إلظظف كظظو  الاظظارح 
 (ن 73 كفا  عيم ه لل نف انلن هحاطح الااعة لي    ااف اال هاوعا )

اجظظظوها ال ظظظفف يكمظظظن  ظظظل تنايظظظز ال ظظظفاف  الم تظظظار  نظظظع المنتزلظظظة  ظظظل حظظظع 
ال فاف اهن  ما حص  ةي  نظاا م صوو من هظاش ال ظااف المناولظةة حصظ   ظل 

نظظة التظظل تاكظظه (ن  ظظ لا كظظا  ال ظظفا هظظو هظظاش ال ظظااف الما 74حظظا  ن ها حظظاافا )
ة ام ظظع  م لظظو   ظظل -هح الاظظارح  – ظظل لفظظ ة  ظظف منظظاو مظظن ان ظظاار  ظظ   كفمظظ  

(ن الظظي  لمنتناظظل ال ظظفا النف ظظل ه  ي ملظظوا الاظظاآ  الم ظظمو  لنظظا الماظظااء 75م ظظ ا )
االمتلو  لف ه  االمااط  ظ  العاظارإ  ظن كظفا ن  ظز اجظ  ايز مظوا ه  للظن م ظع ة 

(ن همظظا ال ظظفا  نظظع انشظظا اإ   نظظ  امننظظف  ظظا:م  ظظالنف  76اه  ال ظظفا الاظظعيم  ظظواشا )
 (ن 77ينبنا  ن  بهاش اناواع الم مو ة تارإ  الغ اها هخاعا )

االت ظظظعااع التظظظل تولظظظعها هاجظظظ  ال ظظظفف ال تنن نظظظاة إنمظظظا نبتغظظظل انحااظظظة  الو ظظظا  
 لظظف انشظناح الظظاح جمظظع  ظل رؤيظظة شظظمولية بظظ ن اظفتل الا ظظعا اال عا ظظةة  ظتم لظظ  ان اظظاء 

اظظظلة  ظظظالم لو مظظظن خظظظفل تظظظاطط تظظظفاإ الاظظظاآ  ا ظظظما  ة اه ظظظ  بظظظالن  ا ظظظعإ مزطاجظظظةة 
يهظظتم هحظظع شظظا ها  التظظعل    لظظف اناظظ  انلهظظل للاظظاآ  اللظظن  اال تمظظاط  لظظف  ظظعا ال ظظفا 
النف ظظلة ايظظو ا الخظظانل ه ظظ  التظظعل    لظظف ان تظظا   اال ظظتناط إلظظف ال ظظفا المنبظظا  ظظن 

 نظاية شاملة  ل النن انطبل  موما ن الاعيم ل  ال هاا انخ ا إلف 
ال ظارإ انكبظا للمظاهه  –تتتمع خ و  هاا الو ا  الخنا:ل ب ن يعح الاظا فنل 

  بعه ن ي ل متظ  ا ظعاش بت ك ظعش ه  كظفا ن ااظفة لظ   عيمظة ال ي تظاج ةيظ   إلظف   –
(ة اذ  كظظظا  يتظظظه ه  ينلظظظم اه  كظظظفا ن 78هطاإ مظظن اظظظوع ها حظظظاف ها م ظظظاجا )

(ة  هظو هح كظفا ن 79لف م ظمو  لنظا  لظف ال  ياظة ل ظن بوا ظ ة اهظو الاظارنا )تنظا
تنالف اافة لاات  لم يزل اال يزال مواو ا   ظ  اهنظ   ظا:م  ظ  ام ظتن  ظ ة اال يصظم 
اجظظظظظظوطش  غ ظظظظظظاشة اذ  كظظظظظظا  م فوظظظظظظظا   ظظظظظظالالولة امتظظظظظظعااال   انل ظظظظظظنة امكتولظظظظظظا   ظظظظظظل 

ال  لظظف المتظظا ة اغ ظظا حظظال  ظظل المصظظاحلة اماظظاءا   ظظل الم اريظظه  لظظف ال  ياظظة 
(ة ل ظظن كيظظز ينتفظظل  نظظ  ال لظظول  ظظل هح ااحظظع مظظن للظظن اهظظو 80شظظلء مظظن للظظنا )

 (ن 81ا ل مصاحفنا مكتول  لف الوج  الاح هو مكتول  ل اللوإ الم فو ا )



- 26 - 

اال   الاح ن تظهاش مظن كظفا الاظا فنلة اذ  لظم ناظع  لظف نظن اظايم ةيظ ة 
(ن االتمظظع بظظظ ن الصظظفت ن  لظظظف 82 ظظظو نف ظظ  )هظظو ه  الاظظاآ   ظظظعيم ام لظظو   ظظل الو 

إ ظظظظاار   ظظظظعا  ال ظظظظااف اهظظظظل طالالع  لظظظظف ال ظظظظفاة  - امظظظظة –ااياظظظظة انشظظظظا اإ 
 (ن 83االعل   غ ا المعلول اال يتصل  صفة المعلول )

ل ظظن الاظظا فنل  ظظل  ظظب   إر ظظاء  وا ظظع ل  تظظا  يصظظل  ف ظظة الاظظعا اال عا ظظة 
اظظظظا:ع االجتمظظظظا  الا ظظظظاح المتم ظظظظز ح ظظظظه ماتضظظظظياع تتظظظظالل الا ظظظظاالع ال ظظظظمااية اا

 التفاط الل انلة   ت ظنف ا اهظا للن ظبل التنب ظا المت صظن  ظن الم لظو  ظل ماحلظة 
هالف ل اتال  ل الخانية إلظف التظعل    لظف هاظل  إ هامظا  اذ تظا ا  كمظا نت اظو للظن  ظل 
الاظظاآ  ال ظظايمة ياظظولف ا ظظال فا ال  ياظظل هظظو المننظظف الموجظظوط  ظظل الظظنف  ل ظظن جنظظ  

همظظاراع تظظعل  ليظظ ة  تظظارإ ت ظظو   ظظوال  بل ظظا   لظظف حكظظم ههظظ  للظظن الل ظظا  امظظا   ليظظ 
اا ل وا  لي   اجاع  ا هم  ظ  اجنظ  لغظة لهظمة ا ظع بظ ن تنظالف للظن  اولظظ ف اامظا 

(  ظظ خبا تنظظالف هنظظ  هر ظظ  مو ظظف 84هر ظظلنا مظظن ر ظظول إال بل ظظا   ومظظ  ل بظظ ن لهظظما)
 هم كظظفا ن الاظظعيم الاظظا:م  ظظالنف   ليظظ  ال ظظفا إلظظف بنظظل إ ظظاا:   بل ظظا   باانظظلة  ظظ 

 النباانيظظةة النظظ  "ي ظظف  ليظظ  ال ظظفا بل ظظا   ظظايانلة  ظظ  هم  ومظظ  كظظفا ن الاظظعيم 
بل ظظظانهمة النظظظ  نب نظظظا اظظظلف ن  ليظظظ  ا ظظظلم بل ظظظا  النظظظالة  ظظظ  هم  ومظظظ  كظظظفا ن 
ة الاظظظظعيم الاظظظظا:م  ظظظظالنف   كفمهظظظظمة  لغظظظظة النظظظظال غ ظظظظا لغظظظظة النباانيظظظظة الغظظظظة ال ظظظظاياني

 (ن 85غ اهماة ل ن ال فا الاعيم الاا:م  النف  شلء ااحع ال ي تلل اال يتغ اا )
هنظا يكمظظ  ال ظو انال مظظن الاضظظية إل  اشظتااك ال تظظه المنزلظظة  ظل ان انظظة  ظظن 
ال ظظفا الاظظعيم يت اظظو لهظظا اناظظ  ال ظظمااحة إال هنظظ  تاكظظز  ظظل الاظظاآ   انهظظا ة إلظظف 

ظظظظاهاإ ان تظظظا ة ننظظظ  لظظظم يكظظظن منتظظظزا  هظظظاش الصظظظفةة خااظظظية الت ظظظعح التظظظل الظظظعع 
ال ونظظظ  "اظظظارإ  ظظظن ال ظظظفا الاظظظعيمة ن  التظظظوراإ ااننت ظظظ  "اظظظارإ  ظظظن ال ظظظفا الاظظظعيمة 

مظظن منظظظظور  –( ن  جظظظوها الت ظظعح 86الظظي  للظظن  منتظظز  ظظظل الظظنظم االتظظ ليزا )
إنمظظظا ياظظظع  ظظظل اال ظظظااف المنظومظظظةة التظظظل هظظظل "اظظظارإ  نظظظ ة  ظظظل باا تهظظظا  –هشظظظناح 

(ن غ ظا ه  من لظو المنتزلظة  ظل التظعل   87ختصارها اكخاإ منان هاا )ا صاحتها ا ا
 لظظف ان تظظا ة حتظظف  نظظظع مظظن ياظظول  الصظظا ةة ال ياظظظاين اااحظظاع انشظظا اإ  نظظظع 
اال ت ظظاف  لظظف الظظننة إل ان ظظاار المبظظع:ل   ظظمو  صظظاحة الاظظاآ  ها نظمظظ   ظظن ه  

هنظظا لظظم ت ظظن  يضظظاهف يكينظظز التظظعل   الم ظظ ن للظظظاهاإ  االحت ظظاا إلظظف الظظننة مظظن
  اإ ال فا النف ل لعع انشا اإ  ظوع من لظو مبظع:ل ال يمنظع ظظاهاإ ان تظا  مظن 

 ه  يبنل باهانهان 
يهمنظظظا مظظظن هظظظاش النتالظظظةة انشظظظارإ  إلظظظف  ه  االحت ظظظاا إلظظظف  ا ظظظعإ الظظظنظم  ظظظل 
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ظظف مبظظعه ت ظظاك  بنيظظة ال ظظفا ال ارجيظظة مظظع بن تظظ   ت ل ظظ  ال  ظظال البليظظ   مومظظا    ا ن
 ظظظينتمع  ظظظل هنضظظظي اااحاتظظظ   لظظظف بنيظظظة الظظظنن  مومظظظا ة ممتظظظعا   ف ظظظاإ  العاخليظظظة إل

ت ظظابو اللفظظ  االمننظظف إلظظف ه صظظف مااتبهظظا  ظظل التظظاا ة ا ظظ نتهل  إلظظف  ه  العاللظظة 
إ ظظظاا  لل مظظظة الوحظظظعاع كليظظظا   ظظظل م ظظظتوع التاك ظظظه خااظظظةن مظظظن هنظظظا لظظظم يكظظظن لف ظظظاإ 

االتغلغظظظظ   ظظظظل ال ظظظظفا النف ظظظظل ه  تنكظظظظا متظظظظاع التاصظظظظل  ظظظظل  نايظظظظا احظظظظعاع اللغظظظظة 
 النف:و النا تة ل اكة التفا   ب نها  ل بنية ال  الن 

 
 مفهوم الهيولى والصورة وإشكال اللفظ والمعنى 

ايااظف  ظظل   ظ ة الا ظظ  الفل ظفل الظظاح  ا ظ  التظظاا  النالظل ان ظظفمل هاظظ  
آخظا شظكن   لظظف م ظتوع المفهظظوا االتصظور رؤيظة شظظاملة لنف ظة التضظظاا بظ ن انلفظظا  

إل لظظظي  هظظظاا التضظظظاا الم لظظظل بظظظ ن الننااظظظا إال تت ظظظ عا  نو"يظظظا  لظظظظاهاإ  االمنظظظانلة
التظظظظظظ ليز المظظظظظظزطاج الم  ظظظظظظ   لظظظظظظف   ظظظظظظاإ اله ظظظظظظولف االصظظظظظظورإ الم بظظظظظظو  لظظظظظظف كظظظظظظ  
الموجظظظوطاعن مظظظن هنظظظا يمكظظظن المظظظوا اإ بظظظ ن   ظظظاإ انخظظظااج الصظظظورح المنظظظعط لله ظظظولف 

 ليز المن ظظظو  الموجظظظوطإ  ظظظالاوإ ح ظظظ  يهبهظظظا هظظظاا انخظظظااج الوجظظظوط  الفنظظظ  ا  ظظظاإ تظظظ
الل ظظظظانل المنبظظظظا  ظظظظن ه "ظظظظة التظظظظ ليز العاخليظظظظة المن انظظظظة  ظظظظل الظظظظنف ن اظظظظ يم ه  
االختفف الناا:عح  م و ب ن   ظاإ اله ظولف ا  ظاإ ال ظفا النف ظل ها الاظعيمة إال هنظ  
يمكظظظظن إحظظظظظعا  التاظظظظظارل ب نهمظظظظظا حظظظظظ ن يتنلظظظظظو انمظظظظظا  ظظظظظال فا المن ظظظظظو  ها الظظظظظنن 

لظف ه    ظاإ الصظورإ االمظاطإ  ظتفا   لظف م ظتوع المكتولة إل  نتع هنظ   انهظا ة إ
المص لم الناعح المت صن   ظاإ اظورإ المننظفة   نهظا  ظتنمو الظو ل بتناهظعها 

( هخظظظظاع ال تنن نظظظظا  ظظظظل هظظظظاا الماظظظظاا ان ظظظظاار  ظظظظ   خااظظظظية 88مظظظظع هاظظظظول مناةيظظظظة )
النو"يظظظة لل ظظظنا الظظظألطل  مومظظظا  إنمظظظا ماطهظظظا إلظظظف كونظظظ  ت ظظظك ف  لغويظظظا  متم ظظظزا ن هظظظاش 

صواية التل  ت     لف م ظتوع الظنن  إلظف  انل ظاإ  لظف هظاارإ الت امظ  ال 
بظظظظ ن ه "ظظظظة التظظظظ ليز اللفظيظظظظة اه "ظظظظة التظظظظ ليز المننويظظظظةة مخلمظظظظا  يصظظظظ لم الفف ظظظظفة 

 خااة امن ت  ا بهم ك ا ا الااااجنلن
اهظاا يظظع ونا إلظظف ال  ظظل  ظظن هظظاا اناظظ   ظظل مظانظظ  الم تا  زي يظظة االمن  يظظة 

ورإ االمظاطإ تاظع هظمن شظمول نظظاح يضظنها  ظل مظا ي ظمف  ال صوون ا  اإ الصظ
بنظايظة النلظظ  انرلظظع التظظل هظظل الننصظا ها المظظاطإ االصظظورإ االفا ظظ  االغايظظةة  النلظظ  
اال بيعيظظة إمظظا ه  ت ظظو ف  نصظظايةة اذمظظا اظظوريةة اذمظظا  ا لظظةة اذمظظا تماميظظةف ه نظظل 

صظظظا  الننصظظظاية  نصظظظا ال ظظظلء الظظظاح منظظظ  يكظظظو  ال ظظظلءة كالظظظاهه الظظظاح هظظظو  ن
العينار الاح من  كو  العينار اه نظل  الصظورإ اظورإ الظعينار التظل  ات اطهظا  الظاهه 
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كظظظا  الظظظعينارة اه نظظظل  الفا لظظظة اظظظانع الظظظعينار الظظظاح احظظظع اظظظورإ الظظظعينار  الظظظاههة 
اه نظظظل  التتاميظظظة مظظظا لظظظ  هحظظظع الصظظظظانع اظظظورإ الظظظعينار  الظظظاههة التظظظل هظظظل المنفنظظظظة 

 (ن 89 العينار ان   الم لول   ا )
ش النظايظظة تملظظن  نااظظا الباهنظظة  لظظف كظظ   لظظمة إل  ظظل المنظظظور اناظظولل هظظا

لظظعع الفف ظظفة ال يملظظن كظظ   لظظم ه  يصظظوو لنف ظظ  هاظظول الباهنظظة  لظظف  وان نظظ ة بظظ  
ي خاها من النلم ال لظل هح انلهظل الم  ظ  للنلظ  انرلظع التظل ي ظتعل بهظا كظ   لظم 

لنلظم ال بينظل إنمظا ت ظو  ح ه حاجتظ  لهظاا الننصظا ها لاك مظن النظايظةة   اجظة ا
لننصظظاح المظظاطإ االصظظورإ للظظن اه  كظظ  ج ظظم ابينظظل  هظظو متاظظوا الظظااع مظظن جظظزءين 
هحظظعهما ياظظوا ماظظاا ال  ظظه مظظن ال ظظايا اياظظال لظظ  ه ظظولف امظظاطإةااآلخا ياظظوا ماظظاا 

 (ن 90اورإ ال ايا من ال ايا اي مف اورإا )
شظظك  متااكظظه  ل نظظ  ال يمتنظظع  ظظل تصظظور الفف ظظفة ه  يت اظظو هظظاا الوجظظوط  ظظل

تبعا ةي   ف ة الننصاين لاع اا ع إلصا ل خارجلة للظن ه  االن اظا  ال ظارجل 
للصورإ  لف الماطإ يتيم إمكانية اشظتااك موجظوطاع  ظعإ  ظل المظاطإ اذ  اختلفظو  ظل 
الصظظورإ التظظل تهبهظظا التم ظظز ااال ظظتافل ا ظظاختفف الموجظظوطاع إنمظظا هظظو  الصظظورإ ال 

(ن اال ظو 91شياء كخ اإ جوهاهظا ااحظعة ااظورها م تلفظةا ) اله ولفة اللن هننا نتع ه
ه  هظظاش الماارنظظة يمكظظن ه  تظظتم  لظظف م ظظتوع المظظاطإ ا لظظف م ظظتوع الصظظورإة اهظظاا  ظظع 
يك ظظل آليظظة التضظظاا بظظ ن الننصظظاينة ةظظيمكن لت ظظم ه  ي ظظارك آخظظا ا ظظل اظظورت ة 
 مخظظظ  ال ظظظا:ط المبنظظظل مظظظن حتظظظارإ اال ظظظا:ط المبنظظظل مظظظن اظظظ نة   نهمظظظا ي ظظظتاكا   ظظظل
الصظظورإة اي تلفظظظا   ظظل المظظظاطإننن اذمظظا ه  ي ظظظارك   ظظل المظظظاطإ اي الفظظ   ظظظل الصظظظورإ 
مخظظ  انبايظظو اال  ظظو إلا كانظظا جمينظظا  مظظن جظظوها ااحظظعف إمظظا ن ظظا ة ها  ضظظةة ها 

 (ن 92لهها )
ا ظظع ت ظظول الماارنظظة لظظظعع ابظظن  ظظ نا الفظظنة  الصظظظنم االمصظظور الماكظظه مظظن ن ظظظا  

ورإ إن ظظظا ة اجظظظع تلظظظن الصظظظورإ بظظظف ن ظظظا ا ااظظظورإ إن ظظظا ة إلا اجظظظع الن ظظظا  بظظظف اظظظ
(ة للظظن ه  انج ظظاا ال بيعيظظة ماكاظظة مظظن مظظاطإ هظظل م ظظ  ااظظورإ هظظل حالظظة ةيظظ ة 93)

(ة ا لظظف كظ نن يتظيم المنظظظور 94ان ظاة المظاطإ إلظظف الصظورإ ن ظاة الن ظظا   إلظف  التمخظال )
المظظزطاج ماارنظظة اظظاي ة بظظ ن اا ظظل ال ظظلءة ات ظظو تظظ   ا هظظاا المنظظظور يمكظظن تصظظور 

فظظااع بظظ ن الننصظظاين   ظظ  ااظظننة تتنلظظو  مظظاطإ ااظظورإة ال  ظظه اخظظتفف كظظ  ااحظظع ت
مظظظن المظظظاطإ االصظظظورإ ي تلظظظل المصظظظنو   ظظظل الصظظظننةن  المظظظا كانظظظو الصظظظورإ  اهظظظلة الظظظم 
ت ظظن المظظاطإ  اهظظلةة كمظظا يتفظظو  ه  يبنظظف الب ظظو مظظن خ ظظه ن ظظا ااظظ ن  ظظافة  ظظم يظظو ف 

الغظا  ان صظظف مظظن االنتفظظا   ظظ ة  حاظ  مظظن ال ظظك  االا ظظمة اال يغنظل للظظنة اال يبلظظ   ظظ 
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اال ظظبه ةيظظ  رطاءإ ماطتظظ ن ارلمظظا كانظظو المظظاطإ  اهظظلةة ل ظظن الصظظورإ غ ظظا  اهظظلةة كمظظا 
يتفظظظو ه  يبنظظظف ب ظظظو مظظظن خ ظظظه اظظظله احتظظظارإ اظظظلاة بنظظظاء غ ظظظا م كظظظم  ظظظل تاك اظظظ  
ااهظظظن  اهنعامظظظ  اشظظظكل ة ةينظظظظعا  ا:ظظظعإ ا ظظظتتاطإ خ ظظظظا  احتارتظظظ  ال تف ظظظاط اظظظظورت ة 

 (ن 95ا  جمينا ا )ارلما اجتمع انما 
امصظظعر هظظاا التصظظور المف ظظن للننصظظاين م تظظا  زيال يظظوم   ان اظظا  اظظورح 
خارجل  لف ماطإ موجوطإ  الاوإ تت ك  ا و هظاا االن اظا ة  توهظه اجوطهظا ح ظه 
خصواظية الصظورإ المن انظةة ا لظف الظاغم مظن إ ظاار الفف ظفة  ظ   ال  اجظوط  نلظظل 

ع مظظن إجظظااء ماارنظظة بظظ ن مكظظونل ال ظظلءة لله ظظولف خظظارج الصظظورإة  ظظ   للظظن ال يمنظظ
اال ظظظظو ه  ابينظظظظة الا ظظظظ   ظظظظل ال بيعيظظظظاع ا ظظظظل المن ظظظظو  لظظظظف ال صظظظظوو تظظظظو ا 
إمكانية التصور الخنا:ل   ك  حاطن االة المن ظو  الم تا  زياظا اارطإ لظعع الفف ظفة 
اتاا ظظظا  ل ظظظظنة هر ظظظظ وة ا ظظظظالمن و لظظظظم يوهظظظع  اظظظظط ليكظظظظو  منهتظظظظا  للنلظظظظم انال  نظظظظع 

(ة 96ب  اتصظلو حاظا:و المن ظو   اظا:و الم تا  زياظا اتصظاال  كليظا ا )هر  واالي ة 
اهاا االتصال يتت ع  ل  ياا هاا المن ظو  لظف الصظورية االماطيظة منظا ة  ظ لا كانظو 
اظظورية هظظاا ال يظظا  الظظاح ي خظظا  ظظ  الفف ظظفة ان ظظفم و  ت مظظن  ظظل بنا:ظظ  ال ظظكلل 

إ المضظغواة  ظل هظاا المت ع  ل  نااظا تظ ليز كظ   يظا ة  ظ   خصواظية المظاط
البنظظاء الصظظورح هظظل التظظل ت ظظعط لل يظظا  نو  تظظ ة  ظظالمن و  نظظع ابظظن  ظظ نا ااظظورح 

(ن ةاتانه الصورإ ماطإ هيضظا ة اذلا كانظو هنظاك ه ي ظة 97اماطح  ل الو و   ن  )
 لميظظظة يا نيظظظةة  هنظظظاك ه ي ظظظظة هخظظظاع م ظظظهورإ اظنيظظظة  ظظظظل م ظظظعا  التظظظعل اال  ا ظظظظة 

 (ن 98)
 ا ظظظة اال ظظظنا لظظظعع هظظظ الء الفف ظظظفة هظظظمن جملظظظة مظظظن هنظظظا يتنظظظزل ما ظظظ  ال 

المن ظظظوة امظظظاط للظظظن إلظظظف ه  خصواظظظ تهما الم   ظظظة  لظظظف ماظظظعماع نو"يظظظة اتف ظظظع 
إ نا ظظا  ها ت  ظظ ف ة  الاظظعر الظظاح ت فظظ  لهمظظا التمظظايز النظظو لة ال تمنظظع مظظن انضظظوا:هما 

 (ن 99ت و جملة المن و )
الفف ظفة بظ ن المظاطإ اال شن ه  النصوو ال ا اة تظو ا إمكظا  ان ظاار  فصظ  

االصظورإة االنوامظ  التظظل ت كظع هظاا الفصظظ ة هظل  انهظا ة إلظظف المن لاظاع الفل ظظ ية 
الا تظظة المتا ظظ ة ه ا ظظا   ظظل تم ظظن هظظ الء  ف ظظاإ اله ظظولفة تبظظعا هيضظظا   ظظل م االظظة 
إخضظظا    ظظظاإ التضظظاا بظظظ ن الننصظظظاين إلظظف منظظظظور معيظظظارحة ت ضظظع ةيظظظ  الماارنظظظة 

 ظل  –لتظل يولظعها اشظك ا المظاطإ ها مظاطإ اال ظك اة ها يت ظباا  هحيانا  لف اإ التعاع ا
 ظظل  اظظعهان ل ظظن ممظظا  ظع ي فظظل غلظظواء هظظاا الفصظظ  ت ظظليم الفف ظظفة  –حالظة التها ظظو 

  ظل لله ظولف ال ظابو الوجوط ه  للن ةالمبع:ل  ا ت الة اجوط ااف  ل  يال اآلخا
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  لظف الصظورح  ن اظا اال   ظاإ لابظول يه ظ   ل فل ا تاا  م   إال لي  الاوإ كمو  
  ظل يمكظن لي  نن  (ة100) الت ميةا الصورإ  ن تتتاط ال االه ولف إ  ح   الماطإ

 ه ظولف بظف توجظع ه  احظعها الصظورإ  ظل اال الصظورإ مظن مناناإ   احعها توجع ه  اله ولف
  (ن101)

 يتنلظظو حظظ ن ناضظظ  طرجظظاع ه لظظف إلظظف يصظظ  المت امظظ  الوجظظوط هظظاا تصظظور النظ 
  ظظل  ظظابو إنظظ  إل الظظننة بنظظاء  ظظل للظظن اه ظظا اتللفهظظا  انلفظظا  المنظظانل  نف:ظظو انمظظا
  ظظاللف ة إال الفنلظظل الوجظظوط  إلظظف  المننظظف النبخظظا  إمكظظا  ال ه  التظظاا  اظظاننل تصظور
 مظعاش  االمظعلوالع الظعاال بظ ن الت ظابو حظو   يفظاء إال ال مظال لظ  يت اظو ال االنبخا  اهاا

 مصظظاطراع  ظل ايتا ظف جهظةة مظن الم ظلماع تلظن  لظف ياظوا ناهظتا   تصظورا   لي ظت   
 منظظانل إلظظف  اال ظظتناط الظظنن  ظظل المت املظظة الوحظظعاع  نف:ظظو الظظو ل  لظظف تاظظوا هخظظاع 
  هخاعن جهة من الن و

 
 أثر المجاز في بحث اللفظ والمعنى 

 مف ظظاح   ظظااءإ  ظظل المت كمظظة اناظظول راظع بنظظا يظظ ال  ظظلل مظظا  إلظظف  الاال ظتناط
 إلظف انشظارإ إلظف االمننظف اللفظ    ظاإ با    ف ة لهم منم ان فملة النالل التاا 
 النظظاطح ال ظظفا بظظ ن التاابظظ    ظظاإ  لظظف  امظو ه ظظلولية لغويظظة  ا ظظعإ ت ظظك  هخ ظظاإ م ظ لة
 المنظظظانل  ف:ظظظو يفتظظظو الظظظاح المنظظظظور ي  ظظ  الظظظاح الظظظو ل ه  للظظظن انطبظظظلة اال ظظفا
 ه  طاا مظا انطبظلة ال ال  ظ انمظا يتنلظو حظ ن ر وخا   هكخا يكو   النن  ل  انلفا 
 اااياتهظا اللغويظة البنيظة إطراك  مظو  لظف ياظوا انخ ظا هظاا لمواافاع الفهم م اااإ

  المننفن ت ك    ل
 ما ظظ  اا:لظظة ت ظظو انطبظظل ال  ظظال خصظظا:ن المت  ظظ  النظظزا  انتهظظف الاظظع

 الم ظتنم  ةيظ  يتظاح  ام ظتوع  اللغظة ا ظتنمال  ظل م ظتوي ن بوجوط ان اار إلف المتا 
 المواهظظناع  ظظل الم ظظتنم  ةيظظ  يتصظظاف ام ظظتوع  ااالحتظظااءا االنظظافننن لنظظاطإا  لظظف

 مصظ لم ت ظو للظن كظ  اجمنظوا العاظارإ  ظل لماااظعش ي ظتت ه مظا  لظف اللغة ايتاح 
 اPOETIQUEا ل لمظظظة ال ونظظظانل اناظظظ   ليظظظ  يظظظعل الظظظاح الوا ظظظع  ظظظالمننف اانن ظظظاءا
  (ن102) الفان يةا

  امظظظا   الم ظظظتوي ن هظظظاين  ظظظل اللغظظظوح  الاال ظظظتنم  موااظظظفاع التاصظظظا كظظظا  الظظظ"ن
 ما ظظظ  ارتاظظظا   لظظظف تاتظظظه   نظظظ  اطاللظظظةة اتااك ظظظه هاظظظواتا   الظظظنن م ظظظتوياع ي ظظظول
 طاللظظل من اظظل راظظع خانظظاع هظظمن الما ظ  هظظاا تنزيظظ  تظظم ه  العاللظظة  اضظظايا المتظا 

 إلظظف المنظظااف التا ظظيم  ظظل اللظظن مننظظاشة  لظظف اللفظظ  طاللظظة ت اظظو كي يظظاع ي تاصظظل
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 اخظظظتفف إلظظظف انشظظظارإ مظظظع (ة103) االلتظظظزاا اطاللظظظة التضظظظمن اطاللظظظة ةالم ا اظظظ طاللظظظة
  (ن104) الن اإ  نع  ن  المناااة  نع العاللة مننف

  ظظظظن اان انظظظة ال ظظظايم الاظظظاآ  تف ظظظ ا ي احهظظظظا التظظظل انشظظظكاالع همظظظاا انمظظظا اآل
 ان تظظظا  مغظظظالو تتليظظظة م االظظظة إلظظظف خااظظظةة ال ظظظناح  ال  ظظظال بنيظظظة ا ظظظن إ تظظظا شة
 االنزيظظاإ لظظظاهاإ إ ظظاا ا   إال لي ظظو التظظل انطبيظظة الصظظياغة   صواظظية و لالظظ اتا ظظيف

 هبا هظظظاة  ظظعإ  مصظظظ ل اع الظظظاهاإ هظظاش إلظظظف هشظظاراا ح ظظ  النظظظاطحة اال ظظتنمال  ظظن
 اغ اهظا الناطإةاالتو ظع م ظاج غ ظا الاظول إخااج ها النعالة امنها التتو ة ها المتا 

  (ن105)
 الظظو ل  ظظن يظظنم مظظا  اظظعر المتظظا  خانظظة  ظظل انطبيظظة للظظظاهاإ المنظظزل المن ظظف اهظاا
 الت امظ    ااظية الفهظم يا ظف المتم ظز الاظول هظاا  ظل العاللظة بهظا تت اظو التظل  ال ي ية

 ت ظظن لظم االمننظظف اللفظ   ضظية  ظظل اللغظة إل هظا آلظظو التظل االخنا:يظة ه  للظظن اا  هظاة بظ ن
  البفغ  نننن  نع الا مة إل ها انتهو التل الغاية

 الظظاح االمننظظف اال ظظت يال الانظع  ظظن متظظاطا   لاتظظ   ظل المننظظف بظظ ن يفا ظظو   كظ نهم
  (ن106) الانعا للن ةي  يت تف

 انطبيظظةا للعاللظظة نظو ل كمم ظظز الوا ظ ة مفهظظوا اإطخظال  لظظف تاظوا التفا ظظة ا مليظة
 طاللظل ت ظا ن  بظا يت او  ع انطبل النن  ل المننف إلف ان ضاء ه  للن (ة107)

 الت ظظظظا ن هظظظظاا  ظظظظل الظظظعاللل الظظظظتف ا  مليظظظظة  ت ظظظظو   طاال ة نف ظظظ  المظظظظعلول ةيظظظظ  ي ظظظت   
  مليظظة  نظظعها المننفةاتبلظظ   إلظظف  الم طيظظة الم ظظالن بتنا ظظع الظظو ل إلظظف حتمظظا   مفضظظية
 انحااظة إمكظا  للفهظم يت اظو حظ ن خااظة  صوع  طرجة اانلفا  المنانل ب ن التفحم
   امةن بنية  ل متفحمال الوجوط يهبها شام  كو    ل العالة الوحعاع تناهع  كي ية
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  ن50 ف1 ال  وا  (16)
 النظظظالف  نظظظع البفغظظظل التف  ظظظا اظظظموطة حمظظظاطح ن201 ف5 ال  ظظظوا  ن87 ف1 البيظظظا  ينظظظظاف (17)

  ن169
  ن122 الناليةف ال ضارإ  ل الل انل التف  ا الم عحة ال فا  بع (18)
  ظظ ناءة ابظظن ن25 – 24 العاظظارإف شظظاإ الفظظارابلة ينظظظاف ن156 – 155 ف1 الفل ظظ ية الا ظظا:  (19)

 العاظظارإف كتظظال تل ظظين رشظظعة ابظظن ن5-4 المن ظظوف ل ظظع التاايظظه حظظزاة ابظظن ن3-2 العاظظارإف
 اظاها هبظو ن226 الفصظاحةف  ظا  ظنا ة ابن ة60 البيا ف اجوش  ل الباها  اههة ابن ن81

  ن28-27 البفغةف  انو   الاغعاطح
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  ن19-18 وف المنهاجة (20)
  ن4 وف المن وة ل ع التاايه حزاة ابن (21)
  ن76 وف النلمة معيار الغزاللة (22)
  ن19 وف ال  نفة ن ه ماء شاإ  ل ان نف الماصع (23)
  ن176وف اللغةة  ل فة  ل  يعا ة  همل م موط (24)

  ن221 وف ان فميةة الفل فة تاريف كورلا ة هناح  ينظا 
 كتظال تل ظين رشظعة ابظن ن5وف العاظارإة  ظ ناة ابظن ينظظاف ن76وف النلمة معيار الغزاللة (25)

  لظظم  ظل اال ظعاا نهايظة ال ها ظتانلة ن63-62 وف الباهظا ة اهظهة ابظن ن81وف العاظارإة
  ن323 وف ال فاة

 لنلظواا منهظع الل ظانياعة متلظة ال ظعي ة الل ظا   لم  إلف  معخ  االمة ال اج الاحمن  بع (26)
  ة1974 - 1973  ظظظظظظظظظظظظظظظظنة ة4  ظظظظظظظظظظظظظظظظعط – التزا:ظظظظظظظظظظظظظظظظا جامنظظظظظظظظظظظظظظظظة – االصظظظظظظظظظظظظظظظظوتية الل ظظظظظظظظظظظظظظظظانية

  ن33 وف
  ن42 ف1 المزها ال  والة (27)
 ة1971 ة2 ظعط ة1متلظع ال ظعي ة الل ظا   لظم إلف معخ  االمة ال اج الاحمن  بع ينظاف (28)

 اخااظظظظظظية ن88 هظظظظظظامىف ة46وف ة1972 ة1 ظظظظظظعط ة2االمتلظظظظظظع ن36 هظظظظظظامىف ة45 وف
  و  ان طح ااغها التل النظاياع إحعع شكلو  المعلول العال  ف ة  ل اال تاا 

  COURS DE LINGUISTIQUE GENERALE. P. 100 ينظاف
 اللغظاع  ظل الظعاال تاظاين   ظاإ  ا تمظاط ال ااظية  لظف التظعل     ظاإ بناظع  ظواء  نظعشة الناع ه ارع ا ع

  ينظاف جعنالما    اإ  إلف   اال تناط ها المعلولة ااحعإ الم تبلفة
-J. KRISTEVA, LE LANGAGE CET INCONNU, P. 21. 
-R. JAKOBSON, SIX LECONS SUR SE SON IT LE SENS, P. 39  

-M. LEROY, LES GRANDS COURANTS DE LA LINGUISTIQUE MODERNE, P: 115-
116.  

  ن169 وف الناليةة ال ضارإ  ل الل انل التف  ا الم عحة ال فا  بع  (29)
 هكو تيكية ااورإ لهنل متصور ب ن  و  ا طح لعع اللغوح  العل   ايتمع ن4 وف العاارإة (30)

  الف زيا:لن للصوع النف ل ان ا هل التل
 .COURS DE LINGUESTIQUE GENERALE P. :9 ينظاف 

 المت ك  اللغوح  العل   احعإ ت ك ع  مع هيضا ة  نعش الناع انكو تيكية الصورإ   اإ لا و ا ع 
 هظظو ها  ونيمظظاعة مظظن المت ظظك  للظظعل   الصظظوتل المظهظظا   نظظ  الظظعال ت ظظعط امظظعلول طال مظظن

  ينظاف طل ف ن يع ف ل يا  ال كلل المظها
-A.MARTINET, ELEMENTS DE LINGUISTIQUE GÉNÉRAL 15-16. 

-E.BENVENISTE, PROBLÉMES DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE, T.2, P.220. 

 إلظف انشظارإ يمكظن كخ ظاإ  المننف اللف  لنف ة الم عطإ لنظاياعا      ل فل منظور من هما 
 ااال ظتتا ةننن المنانظ  انظاية الف ايةة االنظاية المننفة  ل انشارية النظاية اهلف هبا هاة
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  217 وف ة1نف   (45)
  لظظف اللفظيظة ببن تظ  المننظف  ف ظة بهظظا خظن ال ظالل كتا ظ  مظن هبظظوال  ظل ا فظاع جنظل البظن (46)

  ننن113 وف ة2 ال صا:ن التاك هن م توع  ا لف المفاطإ م توع 
  ن115 وف ة1 ن ةاالم ا االمتا  التوح عحة حيا  هبو (47)
  ن176 وف ة1الا ا:  الصفاة إخوا  (48)
  ن327 – 326 وف اال عاان نهاية ال ها تانلة (49)
  ن76 وف ة1 البيا  (50)
  ن262 ة1 الا ا:  (51)
  ن170 وف النالة  نع البفغل التف  ا اموطة حماطح  (52)
  ن76 وف ة1 البيا   (53)
  ن246 وف الناراءة الا الة (54)
  ن319 وف الفنيةة الصورإ  صفورة جابا ينظا (55)
  ن247 وف الناراءة الا الة (56)
  ن175 وف االاخا:اة الاصا:ا (57)
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  ن111 وف ة1 االم ان ة انمتا  (58)
  ن132 – 121 وف ة3 اجظ ن318 وف ة1 الا ا:  (59)
  ن120 وف ة3 الا ا:  (60)
  ن162 وف التنليااعة (61)
  ن23 وف فاءةال  من المعخ  (62)
  ن324 – 323 وف اال عااة نهاية (63)
  ن37 وف انلفا ة طاللة هني ة إباا يم ينظاف (64)

P.CHAUCHARD, LE LANGAGE ET LA PENSÉE, P.7. 

  ن23 وف المناةيةة اه  ها الل انياع الم عحة ال فا  بع ينظا (65)

G.MOUNIN, LA LINGUISTIQUE DE 20E SIÉCLE, P. 264. 

  انبفون اظيفة م ورها كا  اذ  اللغة  إلف  الم نعإ الوظا:ل تنعط إلف انشارإ مع 
  ن2.9 وف ة4  عط ال عي ة الل ا   لم إلف معخ  االمة ال اج الاحمن  بع ينظاف 

-A.MARTINET, ELEMENTS DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE, P. 9-10. 
-G.MOUNIN, CLEFS POUR LA LINGUISTIQUE, P.76. 

  ن41 وف الناللة الناع  ل المننف نظاية ناالة مص فف (66)
 ان ظظا  الف ظا ن ظا  بظظ ن االت ظابو التظوا ح   ظعا ال ظظعي  النصظا  ظل الظظنف   لمظاء ه بظو ا ظع (67)

  ظعط ة1 متلظع ال ظعي ة الل ظا   لظم إلظف  مظعخ  اظالمة ال ظاج الظاحمن  بظع ينظاف اللغةن
  ن27 وف ة1971 ة1

  ن75 وف اللغةة ل فة   ل ال اجة يو ل كمال  (68)
(69) J.COHEN. STRUCTURE DU LANGAGE POETIQUE, P. 33. 

 .A.SCHAFF, LANGAGE ET CONNAISSANCE, P.135نن ينظاف 
 تا  ال انالو   النال االلغويو   الن اإ ه  ها التل المفا يم ه   إلف  انشارإ نن ف ه  طا   

 الل ظا   لظم إلظف معخ  االمة ال اج نالاحم  بع ينظاف ال عي ن النلم مفا يم  ن ههمية
  ن26 وف ة4 ال عي ة عط

  ن5 وف الناليةة االبفغة النالل الناع  ل اال فمية الفل  ية الم  ااع "ياطة شكاح  (70)
  ن111 وف اننصافة الاا فنلة (71)
  ن231 وف ة2 ان فم  ن مااالع انشناحة (72)
 وف ة1 االن ظ  الملظ  ال ها ظتانلة ينظظاف ن88 وف اةال ظف  لظم  ظل المااا غاية اآلمعحة (73)

  ن96
  ظظا  ظنا ة ابظن ينظظاف ن6 وف ة7 االنظظعل التوح ظع هبظوال  ظل المغنظظل التاظارة  بظع الااهظل (74)

 وف ة3 ال ظظظاا  النلظظظوحة ن320 وف اال ظظظعااة نهايظظظة ال ها ظظظتانلة ن39 وف الفصظظظاحةة
  ن424
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  ن45 وف ة1 االن   المل  ال ها تانلة (75)
  ن88 وف ة7المغنل التاارة  بع الااهل (76)
  ن320 وف اال عااة نهاية ال ها تانلة ن251 وف التمه عة الاا فنلة (77)
  ن79 وف اننصافة (78)
  ن94 و اننصافة (79)
  ن86 وف نف  ة (80)
  ن93 وف نف  ة (81)
  ن7 وف النبيةن ةاالبفغ النالل الناع  ل اال فمية الفل  ية الم  ااع "ياطة شكاح  (82)
 غايظظظة اآلمظظعحة ن74-17 وف الناا:ظظع  وا ظظع ننن54 وف اال تاظظظاطة  ظظل اال تصظظاط الغزالظظلة (83)

  ن291 – 290 وف ة2 الما لة الصوا و التو يةة ال يم ابن ن97 وف الماااة
  ن4 اآليةف إباا يمة  ورإ (84)
  ن107 – 106 وف اننصافة (85)
  ن260 وف الااآ ة إ تا  الاا فنلة (86)
  ن93 وف ة2 الااآ   لوا  ل الباها  الزرك لة ينظاف ن152 وف التمه عة الاا فنلة (87)
 تتوا ظو متم ظزإ لغويظة اظياغة كونظ   لظف الاا:مظة الت   ليظة ااظيفتظ  لل ناة النف ل كان ا  (88) 

 الم ظظظظلم نن الفف ظظظظفة  نظظظظع ال ظظظظنا نظايظظظظة الاالظظظظلة هلفظظظظو ينظظظظظاف التمهظظظظورننن مظظظظعارك مظظظظع
  التزا:ان  تامنة ما و       ان فم  نة الفف فة  نع ال نا نظاية جمنلة خضاان

 اظظالي ة هر ظظ و  ل ظظفة الفظظارابلة ينظظظاف ن218 – 217 وف ة1 الفل ظظ ية الا ظظا:  ال نظظعحة (89)
 وف النلواة مفاتيم ال وار ملة ن201 وف ة1 الا ا:  الصفاءن إخوا  ن93 – 92 وف
 – 13 وف ة3 انشظظاراع إلهيظاع ن258 – 257 وف ة2 فاءال ظ إلهيظظاع  ظ ناءة ابظن ن93
 تل ظظظين رشظظظعة ابظظظن ن32 وف الظظظنف ة كتظظظال  اجظظظةة ابظظظن ن3 وف  ظظظ نان ابظظظن ر ظظظا:  ة14

  ننن4 – 3 وف ال بينةة  نع ما تل ين ن471 وف الباها ة كتال
 ءال ظظفا إلهيظظاع  ظظ نان ابظظن ينظظظاف ن3 وف اال بيعيظظاعة ال كمظظة  ظظل ر ظظا:  ت ظظع  ظظ ناة ابظظن (90)

 وف ة2 الا ا:  ن166 وف ة1 الا ا:  ال نعحة ن17 وف ال كمةة   و   ن72 ةوف1
 الفاهظظظلةة المعينظظة ههظظ  آراء كتظظظال ن95 – 94 وف النلظظواة إحصظظاء الفظظارابلة ن16 – 14

  اجظظة ابظظن ن27 – 26 وف منتز ظظةة  صظظول ن37 – 36 وف المعنيظظةة ال يا ظظة ن64 وف
  ياظا ن نب حل اف  ة ابن ن20 – 19 وف النف ة كتال

  ن4 وف ة2 الا ا:  الصفاة إخوا  (91)
 وف اظظالي ة هر ظظ و  لظظف الظظاط  ظظل الن ظظوح  ي  ظظف  لظظف الظظاط  ظظل للفظظارابل ر ظظالة الفظظارابلة (92)

  ن109
  ن42 وف النبواعة إ ااع (93)
  ن159 وف ال بيعياعة الخانلف الا م النتاإة   ناة ابن (94)
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  ن6وف ال فاءة من ال يا    م   ناة ابن (95)
  ن54 وف الصورحة المن و الن ارة  امل  لل (96)
 مف ظظاح   نظع الا ظ  منظاهي الن ظارة  ظامل  لظل هيضظا ف ينظظا ن24 – 23 – 20 وف نف ظ ة (97)

  ن22 – 21 وف ان فاة
  ن7 وف   ناة البن ال فاء من ال يا    م ماعمة معكورة إباا يم (98)
ن   م المن و من انشاراعة وف 5-4-3ءة وف ( ينظا ابن   ناة   م ال يا  من ال فا99)

 ن 139 – 138ن ابن رشعة تل ين كتال ال يا ة وف 274 – 273
 ن 207( ابن   ناة انشاراعن الا م الخانلف ال بيعياعة وف 100)
 ن 30( ابن م كوي ة الفو  اناغاة وف 101)
ا ف  بظظع ال كظظيم ن ينظظظا هيضظظ617(  حمظظاطح اظظموطة التف  ظظا البفغظظل  نظظع النظظالة وف 102)

ة 1986ة الاظاهاإ 2ة  ظعط6راهلة الناع اللغوح  ل التاا  الناللة متلظة  صظولة متلظع 
 ن 81وف 

ن ال   ه 37ن ابن   ناة من و الم ا   نة وف 72( ينظاف الغزاللة معيار النلمة وف 103)
ن  اطل  اخورحة  لم العاللة 327 -326ة وف 2الازاينلة انيضاإ  ل  لوا البفغة 

ن نظايظظة 196 – 195ن مصظظ فف نااظظلة طرا ظظة انطل النالظظلة وف 41نظظع النظظالف  
ة  ظن الصظظيغة انن ظانية للعاللظظةة  ظعط  صظظول 92 – 91المننظف  ظظل الناظع النالظظلة وف 

 ن 92ال ابوة وف 
 ن 28 – 27(  لل  امل الن ارة مناهي الا    نع مف اح ان فاة وف 104)
ف طن حمظظاطح اظظموطة التف  ظظا البفغظظل  نظظع النظظالة ( ينظظظا ال تاصظظاء هظظاش المصظظ ل اع105)

 ن 396وف 
 ن 3( ل فل  بع البعيعة التاك ه اللغوح لألطلة وف 106)
 ن 413( حماطح اموطة التف  ا البفغل  نع النالة وف 107)
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 الفصل األول :

 نية النص األدبي ب

 من الجاحظ إلى قدامة بن جعفر 

 
 

 المعنى الجاحظ وتطابق اللفظ و

ظظ  ا ظظل ه ظظفا التظظاا  الناظظعح االبفغظظل النالظظل   شظظكال  إ  الاصظظع إلظظف ت  ن
اللفظظ  االمننظظفة امظظا يتاتظظه  لظظف للظظن مظظن تاصظظا ببنيظظة ال  ظظال  مومظظا ة ي ظظتع ل 
الننايظة  اناظول اللغويظظة ات   اهظا  ظل الم ظظا:  ان ظلولية لمظا للنف:ظظو بظ ن المتظظال ن 

ل ميمظة بظ ن المااحظ  ان ظلولية االناعيظة من افع حميمةن اتت كظع هظاش الصظفع ا
ااآلراء اللغوية لعع  ن  النااط االبفغ  ن خااظةة كالتظاح ة الظاح  انهظا ة إلظف 
رهي   ل ه  اا البيا   امة امفحظات  المتنلاظة  الظظاهاإ اللغويظة خااظة ممظا ي ظك  

 ظظل ر ظظو   إاظظارا   امظظا  لهظظاش المااحظظ ة تمتظظع تصظظورات  ان ظظلولية اماايي ظظ  البف يظظة
 ظظظل نظايتظظظ   ظظظل ال ظظظفاة إل هظظظوف اهال مف ظظظا  الظظظل ناظظظل  ظظظل تاا ظظظ   لظظظف نظايظظظة 
مت املة تاعر ه  ال فاة اهو المظها النملل لوجظوط اللغظة المتظاطة ينتظز  الضظاارإ 
 ظظل  ظظيا  خظظاو يتظظه ه  تاا ظظف ةيظظ ة  انهظظا ة  إلظظف  الناحيظظة اللغويظظة الم ضظظةة 

اا اظظظااف الماظال اكظ  مظا ياظوا بظ ن هظظاش جملظة مظن النوامظ  انخظاع كال ظامع االماظ
 (ن 1من راا طا ) Extra linguistiqueالننااان غ ا اللغوية ا

الظظظظ"ن كظظظظا  تفا ظظظظ  هظظظظاش الننااظظظظا  ظظظظيكو  الم ظظظظ ال  ظظظظن ت عيظظظظع خصظظظظا:ن 
ال ظظظفاة  ظظظ   المظظظاار إلظظظف مناينظظظة هظظظاش ال صظظظا:ن ي ظظظتوجه اال تظظظاال مظظظن تصظظظور 

ع  ظظظل م تظظظوع ال ظظظعاط الضظظظا  ة التظظظاح  هاجظظظ  ا ظظظتنمال الظظظظاهاإ اللغويظظظةة ا ظظظنت



- 40 - 

مضظظظظظام ن مصظظظظظ لم البفغظظظظظةة امظظظظظا يظظظظظعار  ظظظظظل متالهظظظظظاة ها يتاظظظظظااع مظظظظظع  نال تهظظظظظا 
( حظ ن تتظااطف طاللتظ  مظع طاللظة البفغظة االفصظاحة مظا ياظال 2كالفصاحةة االبيظا  )

 من هاش ال  ياةن 
اهظاا مظظا نتلظظوش مظن ا ظظتاااء كظظ  مظن  بظظع ال ظظفا الم ظعح احمظظاطح اظظموطة إل 

مظظظظا  لظظظظف تنظظظظو  المضظظظظام ن الم ت لصظظظظة مظظظظن تلظظظظن المصظظظظ ل اعة نتظظظظع رغظظظظم اتفا ه
الم عح ي كع ا ل التاح  بخنا:ية توظيظز الظظاهاإ اللغويظة بظ ن طاللظة غايتهظا البظ  
كمظا تتبظعع  ظل اال ظتنمال اللغظوح النظظاطحة اطاللظة ه ظلولية غايتهظا ال لظو الفنظل كمظظا 

اء هظظاا الفصظظظ  (ة  ظظل حظظ ن يظظت ف  اظظموط إ  3تظهاهظظا خصظظا:ن الظظنن البنا:يظظة )
مبو:ظظا  اظيفظظة الفهظظم اان هظظاا الصظظعارإة ل نظظ  ال يلبظظ  اهظظو يتناظظه طالالع مصظظ لم 
ابيظظظا ا حظظظ ن يت ظظظابو مظظظع مصظظظ ل ل ا صظظظاحةا اابفغظظظةا ه  ياظظظاي  مظظظا يتوا ظظظو مظظظع 
الوظيفظظظة ال ظظظظناية لل  ظظظظالة اللظظظن حظظظظ ن يظظظظاع ه  مضظظظمو  ابيظظظظا ا يتتظظظظاا  ماتاظظظظة 

اكي يظظة  ظظل بلظظوو تلظظن الغايظظة اه "ظظة ال  ظظل  ظظن المننظظف مظظن هح اايظظو كظظا  إلظظفف 
م صواة يكو   ل ها ال  ال تتنل  من ظف حضظوريا   ا:مظا  بااتظ  ب نمظا كظا   ظل 

 (ن 4الفن  اللغوح الناطح غا:اا  اراء ما ي طي ا )
الاظظع هشظظار غ ظظا حمظظاطح اظظموط إلظظف مكانظظة اظيفظظة الفهظظم اان هظظاا  ظظل بفغظظة 

هظظعف ت ظظه   إ هظظاا الف ظظاإ  اظظطة التظاح  ح ظظ  يظظاع همتظظع ال اابل ظظل هنظظ  مظن هجظظ  
(ة إال هنظ  ارغظم 5يكو  من الضاارإ اال تنظاء   ظك  ال  ظال لظعع التظاح  اانظا  )

اجاهظة ان ظظاار بتبظونء اظيفظظة الفهظم اان هظظاا مكانظظة متاعمظة لظظعع التظاح  ا ظظل التظظاا  
الناظظظعح النالظظظل كلظظظ ة إل إ  جظظظعاع ال  ظظظال ا ا:ظظظعإ الاظظظول ركنظظظا  مك نظظظا   ظظظل كظظظ  

ميظظةة اال هطل  لظظف للظظن مظظن مكانظظة المننظظف  ظظل كظظ  م االظظة ناعيظظة اتنظظعط مااشظظاإ كف
(ة  ظظظظ   انل ظظظاإ  لظظظف تنهظظظع الصظظظظياغة 6مظظظا ه ظظظنع إلظظظف هظظظظاش العاللظظظة مظظظن مفظظظا يم )

 النناية الاالغة اتا يف مفهوا الصننة  ل ال ظنا خااظةة مظع انشظارإ إلظف حضظور 
لاظاآ   ا تاظارش  مظة البيظا  اننوا  انطبية الم تلفة اخااة ال  ا ة اال ناة اكظالن ا

المنتز  ل ك  م االظة تانظ ن لظظاهاإ ان ظلولة يف ظم المتظال ل  ظاار  ظ   الاظعماء 
اا ظظظو  بت ظظظاك الاظظظول هظظظمن م ظظظار اال ظظظتنمال المظظظ لوف الهظظظاطف  إلظظظف  االتصظظظال 
ه ا ا ة ام ار اال تنمال غ ا الم لوفة اذ  لم ينتل من  الاصظع إلظف الفا:ظعإة للظن 

إلظظف ه  ا ظظت فو ماظظايي  ان ظظلول كظظا  شظظامف  ل ظظ  كظظفا بليظظ ة  هنظظ  مظظع انشظظارإ
إال ه  للظظظن ال ينظظظعا مظظظن منظظظظور هالظظظل هظظظاط ان ظظظ  االاوا ظظظع النامظظظة التظظظل ت خظظظا 
اا نهظظظا المت صظظظن  نظظظعما يتنلظظظو انمظظظا بنظظظو  ها  ظظظلخاة اال هطل  لظظظف للظظظن مظظظن 

اة مننظف إ اارهم ه  الاظاآ  اظي     ظلول الناليظة غ ظا هنظ  منتظز  ظو  ماظعار الا ظ
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للظظظن ه   مليظظظة الت ظظظك   الفننظظظل للظظظظاهاإ البف يظظظة  ظظظل الاظظظاآ  ال ظظظايم تاتاظظظل طرجظظظة 
ان تظظا  اتتفظظاط مظظن  مظظة   كظظم ااياظظة الصظظياغة اه ظظال ه ت ظظك لهاة اكظظالن ال ظظناة 
إل يتمنو   لف تم ز خ ا     صواية  ل ت ظك   المننظفة ح ظ  يتا ظف الظو ل 

نخاة  لمظظظا   ظظظ   الظظظو ل  ظظظال واو   صواظظظية هظظظاا ال  ظظظال  ظظظل ماابلظظظة ال ظظظنا  ظظظال
البن ويظظة للغظظة كظظ  نظظو  متفااتظظة لظظعع الناظظاطة ل نهظظا حاهظظاإ  كظظ  اهظظوإ لظظعع الظظان  

(ة اشظظعيعإ الوهظظوإ لظظعع الفف ظظفة ان ظظفم  ن 7كالتظظاح  اهبظظل حيظظا  التوح ظظعح )
 (ن 8)

 ال  ظظال ال ظظظناح  ظظظل الخاا ظظظة الناليظظظة ان ظظفمية  ظظظعيما  ال ينظظظعا مظظظن منظظظظور 
ل ه  يكظظو  مكظظاارا ة إل إ  تا ظظيف ال ظظيم التظظل ه ا تهظظا  نا ظظاع  ااةيظظة هاظظول المنظظان

شظتفة ارلظظط ال ظظنا  الاظظعيم الاا ظظف  ظظل التاهليظة حصظظا للفنظظ  انبظظعا ل  ظظل ال ظظنا 
 ظظظل انخظظظااج المتتظظظظعط للمظظظ لوفة ا ظظظظل هظظظاا انخظظظظااج مفار ظظظة إل إنظظظظ  إل يظظظظ  هم نظظظظا  

ال ظظا ا لنف ظظ  التفظظاط لل  ظظو  النايضظظة لم ظظاراع المننظظف  ظظل كظظ  تفا اتظظ  ين ظظو 
االتم ظظظز  ظظظل الصظظظورإ الم اجظظظة للمننظظظظف المتم ظظظزإ   صواظظظية العاظظظارإة ها االختظظظظاا  
التز:ظظل المتمخظظ   ظظل التفايظظع االتول ظظعة مظظن هنظظا لظظم يكظظن المتلاظظل يا ظظ   ظظن التعيظظع 
 العرجظظظة انالظظظف  اظظظعر مظظظا كظظظا  ي ظظظتهعف اللظظظاإ ال ااظظظلة مظظظن التتظظظعط ال ظظظارن  لظظظف 

 المناافن 
 ل بتفظظاط بنيظظة الاصظظ عإ ال ظظناية ماكظظاا  إل يكفظظل ا ظظت ف  آراء الاظظع تبظظعع الظظو 

اللغظظوي ن مظظن همخظظال ال ل ظظ  بظظن هحمظظع الاا:ظظ ف اال ظظنااء همظظااء ال ظظفا يصظظا ون  هنظظف 
شظظاءاا ايتظظو  لهظظم مظظا ال يتظظو  لغ ظظاهم مظظن إاظظف  المننظظف اتا  ظظعش امظظن تصظظايز 

االتفايظظظظو بظظظظ ن  اللفظظظظ  اتنا ظظظظعش امظظظظع الماصظظظظور ا صظظظظا الممظظظظعاط االتمظظظظع بظظظظ ن لغاتظظظظ 
اظظظظظفات ة اا ظظظظظت ااج مظظظظظا كلنظظظظظو انل ظظظظظن  ظظظظظن ااظظظظظف  اننتظظظظظ  اانلهظظظظظا   ظظظظظن  همظظظظظ  
اذيضظظاح ة ةياالظظو  الان ظظع ايانظظعا  الاايظظه اي ظظتي بهظظم اال ي ظظتي  لظظ هم ايصظظورا  

(ة اابظظن التم ظظل  ظظل ت ك ظظعش 9الاااظظ   ظظل اظظورإ ال ظظو اال ظظو  ظظل اظظورإ الاااظظ ا )
   االااةيظظة  ظظظل  ولظظظ ف ااالمن ظظظو  لظظظف طار الضظظاارإ ال ظظظناية النا نظظة مظظظن   ظظوط الظظظو 

المظظظت لم ها ظظظع منظظظ   لظظظف ال ظظظا ا اال ظظظنا ي تظظظاج إلظظظف البنظظظاء االنظظظاا  االاظظظوا لة 
(ة للت كظظع مظظن حضظظور مفهظظوا النظظو  انطبظظل  ظظل 10االمظظت لم م لظظو يت  ظظا ال ظظفاا )

التان ن لبنية النن اماايي  ان لولن هاا ال ضور الاح يظ بف اختظزال خصواظية 
إلظظظف  – لظظظف حظظظع "اظظظارإ حمظظظاطح اظظظموط  –ا تاظظظارش نخظظظاا  تزينظظظ  مو ظظظياف ال ظظظنا  ظظظل 

ان اار   ن  ح ه رهي  هيضا  امغايا للنخا منفاط ببنيظة لغويظة متم ظز بلغظة ال ت ضظع 
(ة اهظظظاا الظظظو ل 11لظظظنف  الاظظظوان ن التظظظل تتاتظظظه ح ظظظبها اللغظظظة اانشظظظياء  ظظظل النخظظظاا )
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 لتاظاين الوظظا:ل الم ظنعإ إلظف كظ  بتم ز البنية اللغوية  ظل كظ  نظو  لظي  إال اننكا ظا  
 ااحع منهان 

همظظا شظظ   هظظاش الم ظظ لة  نظظع التظظاح ة   ننظظا نظظااش  ظظع ه ظظاط بفغظظة النخظظا  ا ظظم مظظن 
البيظظا  االتب ظظ ن اا ت ظظهع  ل هظظا  ظظ نوا  النخظظا المتعاالظظة  ظظل  صظظاش ح ظظ  اه ظظاا بظظالن 

نظظظا هنظظظ  حظظظاط (ة  ظظظ لا هطرك12الظظظعل    لظظظف هنظظظ  ينتبظظظا النخظظظا الفنظظظل نظظظعا لل ظظظنا كفظظظ ا ا )
(ة هاظام 13الو ل بتفاط ال نا ببنية م صواة تتنلظ  م تنصظيا   لظف التاجمظة )

 انمكا  ان اار  ظ   حضظور هظاش اننظوا   ظل بفغتظ   ظي اع تصظورش لم ظكلة اللفظ  
االمننفة االبنية النامظة   ظا ع التظعاخ ة ها ا طااجيظة النظظاإ ا ظيغله  يمنظة نظو  ها 

اا الم ظظتوع ها لاكة   ظظعي  التظظاح   ظظن البنيظظظة نظظو  ن  ظظل ا ظظت فو مفظظا يم هظظ
النامة الاح ين صا ب ن طر   النظم اذل اح   لف تفحم انجظزاء اح ظن الواظل 

 نا ع من ا تاااء بنية النن الااآنل اال نا ه ا ا ن 
ظظن التظظاح  مظظن ت ا ظظو الظظو ل  ماتبتظظل ال ظظفاف النظظاطح  هظظاا اناظظار النظظاا مكن

هنظظ  يظظاع ه  اكظظفا النظظا   ظظل اااظظاع كمظظا ه  النظظا  اانطبظظل االفصظظ  ب نهمظظاة للظظن 
هنف هم  ل ااااعة  من ال فا التزل اال  يز االملظيم اال  ظنة االابظيم اال ظمية 

(ن 14اال  يظظز االخا ظظ ة اكلظظ   الظظل الكظظ   ظظع ت لمظظواة الكظظ   ظظع تمظظاطحوا اتنظظايبواا )
ر  ظن اااظة هاش الم احة النامة لل فا الوا نظة بظ ن   بظل ال ظ يز ال ظو ل الصظاط

النامظظظة طا  شظظظظن االملظظظيم ال  ظظظظن الظظظاح يكظظظظو  م صظظظلة الصظظظظننة ااال تنظظظاء الظظظظاح 
يضظظن  ههظظظ  الاظظظول البليظظظ ة تت ظظظعط   ظظظواو  ظظظل ال ظظظفا لاتظظظ ة للظظظن ه  االنامظظظة رلمظظظا 
ا ت فو ه ظ  اللغتظ ن ها ههظنفهماة ات ظتنم  مظا هظو ه ظ   ظل هاظ  اللغظة ا ظتنماال  

كظو  الاصظا  تظوها ال ظفا البليظ   نظع (ة  ظل حظ ن ي15اتع  ما هو هظها اهكخظاا )
رااإ ال تظظظظظال ه ظظظظظمة ا لظظظظظف هل ظظظظظنة حظظظظظاا  ال ظظظظظنااء هظهظظظظظاة هظظظظظاا التظظظظظوها المت اظظظظظو 
 اال تمظاط  لظظف انلفظا  المت  ظظاإ االمنظظانل المنت اظة ا لظظف اانلفظا  النا ظظة االم ظظارج 
ال ظظهلةة االعيااجيظظة ال ايمظظةة ا لظظف ال اظظع المظظتمكن ا لظظف ال ظظان الت ظظعة ا لظظف كظظ  

لظظظظظ  مظظظظاء ارانظظظظوة ا لظظظظف المنظظظظانل التظظظظل إلا اظظظظارع  ظظظظل الصظظظظعار  ماتهظظظظا  كظظظظفا
اهال تها من الف اط الاعيمة ا ت و لل ظا   ظال البفغظة اطلنظو ان ظفا  لظف مظعا ن 

 (ن 16انلفا ة اهشارع إلف ح  ا  المنانلا )
اهاا الصنل مظن ال ظفا المتم ظز  ال صظا:ن الفنيظة ياتضظل انخظااج المتظ نل 

ت اظظو  ظل التن ظظيم االصظننة احظاف  ضظظول ال ظفا ح ظظه مظا ت  صظظ  الظوا ل كمظا ي
(ة ها الننايظة الاالغظة  ال  ا ظة اتظعب ا الاظول 17ماولةف خ ا ال نا ال ولل المظنام )

خااظة إلا ط ظظو الماااظع إلظظف للظنن ا لظظف النمظوا ي تظظاج البيظا   ظظل هظاا الم ظظتوع 
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اآللظة اذحكظاا الصظننةا الفنظل اإلظف تم  ظز ا يا ظةة اذلظف تات ظه ارياهظةة اذلظف تمظاا 
(ن مظن هنظا يت اظو للم ظتوي ن ال ظا ا ن هظوا ط تتنظزل  ظل متظاع االماابلظة التظل 18)

(ن  الم ظظظتوع النظظظاطح يلظظظم  لظظظف 19ه امهظظظا التظظظاح  بظظظ ن االبيظظظا ا ااح ظظظن البيظظظا ا )
ان هظظاا لمتظظاط انبظظفو اانخاظظار  ظظل حظظ ن يت اظظو  ظظل الم ظظتوع الخظظانل مظظن توظيظظز 

ن ان انةة كما يتمخ  للن  ظل  ظيا  تنل ظو التظاح   لظف  ظول الظاهاإ اللغوية ت   
النتابل ح ن   م ه  ك  من ه همن حاجت   هو بليظ ة إل يظاع التظاح  هنظ  الظم ينظن 
ه  كظظ  مظظن ه همنظظا مظظن مناشظظا المولظظعين االبلظظعي ن  صظظعش امننظظاشة  ظظال فا المل ظظو ة 

ة كيظظز كظظا ة االمنظظعال  ظظن جهتظظ ة االمصظظااف  ظظن حاظظ ة هنظظ  م كظظوا لظظ   البفغظظ
 نظظع ه  ن ظظو   ظظظع  همنظظا  نظظ ن  مظظظن   ظظم ه  البفغظظة ه  يكظظظو  ال ظظامع يفهظظم مننظظظف 
الاا:ظظظ ة جنظظظ  الفصظظظاحة االل نظظظةة اال  ظظظ  االصظظظوالة اانغظظظف  اان انظظظةة االمل ظظظو  
االمنظظالة كلظظ   ظظواءننن اذنمظظظا  نظظل النتظظابل إ هامظظن النظظظال حاجتظظن  لظظف متظظظارح 

 (ن 20كفا النال الفص اءا )
  لظظظف مظظظا  ظظظلل يكظظظو  ت ظظظاك التظظظاح  لضظظظاط خصظظظا:ن الصظظظياغة ات  ي ظظظا  

التم لظظظة الم اجظظظة للاظظظول ا ظظظو منظظظاي ا البفغظظظة شظظظامف ة ي ظظظول اللفظظظظة  ظظظل م ظظظتواها 
ان ااطح  م  ل  ف:اهظا  ظالمننفة إلظف غايظة  هظم ل مظة الوحظعاع  ظل ال ظيا  الواحظع 

ف راظع التظاح   ل ما ه ماش  ظالنظم ها ح ظن التظ ليز االن ظين ان تفظل  انشظارإ إلظ
مبعه االختيار انال المتت ع  ل اللفظة االمن لااع الم   ظة لهظاا االختيظارة ح ظ  
يتا ف اشتاا  التاح   ل اللفظة المفاطإ ان ظتاا احظعاتها الصظوتية الم ظكلة لبن تهظا 
كما يت او للن  ل ا:تفف هاش المكوناع مما ينتي  ن  اظفاع يتمظ   نضظها  ظل 

( ها غ اهمظا ممظا هجملظ  هيضظا   ظل حاجظة المن ظو 21 ا )اما ري  ا ال اخل ا ظه
(ة اهااظظاف هخظاع تبظظعا 22اإلظف ال ظفاإ اال ظظفاإ ك اجتظ  إلظظف التزالظة االف امظةا )

( 23اننكا ظظظا  لتصظظظور هخف ظظظظل مظظظن مخظظظظ   ولظظظ  ه  يكظظظظو  اللفظظظ  كايمظظظظا   ظظظل نف ظظظظ  )
اللفظظظ   ان تفظظظل بهظظظاش انشظظظارإ رغظظظم ت ك ظظظع ههميظظظة شظظظا  االختيظظظار انال المتمخظظظ   ظظظل

المنتاظظف ا ظظظو ال ظظظاا  الم ظظظعطإ اطارش  ظظظل بفغظظة الظظظنن  امظظظة لنمظظظان إلظظظف الننصظظظا 
 انهم  ل موهو نا الاح يتت ع  ل  ف ة اللف   المننفن 

 اغم إشارإ التظاح  إلظف إمكظا  اجظوط مننظف بظعا  لفظ    نظ  يظاع م ظت  ف  ه  
 ظظمة اال يكظظو  ايكظظو  اللفظظ  ا ظظما  إال اهظظو مضظظمن  مننظظفة ا ظظع يكظظو  المننظظف بظظف ا

(ن االتم  ز بظ ن ال الظ ن لظم يمنظع مظن الظع وإ  إلظف  إحظعا  24ا ما  إال ال  مننفا )
هشكال من اال:تفف ب نهما ها ت ا اهمان ايت او هظاا اال:ظتفف  ظل م ظتوياع شظتف 

ياظظظوا  لظظظف ماابلظظظة المننظظظف االلفظظظ   –إ  اظظظم الواظظظل  –من لاهظظظا ه ظظظا  اجظظظوطح 
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 ظظظل مننظظظف انبظظظعا  االمنظظظانل  ظظظل مننظظظظف انرااإن   ظظظالااإ االت ظظظع إل إ  اان ظظظماء
(ة اتتبظظظظعع  مليظظظة االحتظظظواء اللفظظظظظل 25اللفظظظ  للمننظظظف بظظظظع ة االمننظظظف للفظظظ  راإا )

 (ن 26للمننف كتضمن البع  للنف   النفو  االمضمنة كالمنانل المضمنةا )
هظظاا الم ظظظتوع ال ظظونل يضظظظ و ل تلظظا  بلبظظظو  اناظظول االجتما"يظظظة االمنظظظظور 

ن ه  امظظن هراط مننظظف كايمظظا    لظظتم  لظظظ  لفظظظا  كايمظظا ة  ظظ   حظظو المننظظف انخف ظظل للظظ
(ة  ظظم تتا ظظط الماظظابفع  ظظل ه ااج  نا:يظظة تمتظظع لظظت كم 27ال ظظايز اللفظظ  ال ظظايزا )

اظظلة المننظظظف  ظظظاللف  خظظظارج هاظظظا المنتاظظعاع االجتما"يظظظة اانخف يظظظة لتت  ظظظ  ا ظظظو 
 ظل  ولظ ف اإنمظا انلفظا   خواو  ل المننف لات  من ح   الوهظوإ اااللتاظا  اللظن

 لظظف ه ظظعار المنظظانلة   خ اهظظا ل خ اهظظاة ا ل لهظظا لال لهظظاة اشظظايفها ل ظظايفهاة ا ظظ يفها 
ل ظظ يفهاة االمنظظانل المفظظاطإ الاا:نظظة  صظظورها اجهاتهظظاة ت تظظاج مظظن انلفظظا  إلظظف ه ظظ  

(   ظ لا كظا  بظعء النف ظة 28مما ت تاج إلي  المنانل الم تاكةة االتهاع الملتا ظةا )
ظظل  ظظظ   تفا لهمظظا تنماظظظ  بظظ  ن ال ظظا  ن ياظظظوا  ظظل المفحظظظظة ال ظظا اة  لظظف ه ظظظا  كمن

ابينة المننف لات ة للظن ه  الغمظو  اااللتاظا  ي تاجظا  إلا  صظع التوهظيم  إلظف  
اناالظظة اال ظظظاإ ح ظظ  إ   مليظظظة التفا ظظظ  م كومظظة   صواظظظية  ظظل المننظظظف لاتظظظ ة 

اإلا كخظاع االوجظوش إلا ا تنظوة  ايت كع هاا المتاع من منظظور ال ظم هيضظا ة  المنظانل
 (ن 29كخا  عط اللف ة اذ  حا و  ضول   غاية ال افا )

اان ف ظظظا  مظظظن هظظظاش النف ظظظة بظظظ ن المننظظظف االلفظظظ  الاا:مظظظة  لظظظف ه ظظظ  اجوطيظظظة 
ااجتما"يةة ام كومظة  ف ظاإ انبظعا ة يكظو  إيظفء هحظع ال ظا  ن انالويظة  ظل التنب ظا 

اة   ظظظا االبلغظظظاء مظظظن  ينظظظ  ر ظظظم المننظظظف  بظظظ  ه  م ظظا  ات ظظظويها  لنمليظظظة التنب ظظظا نف ظظظه
يه   المننف   اا  لالن اللف  اشغفا  بالن اال م حتف اار يتظا إليظ  المننظف جظاا  

(ة للظظن ه   ظظعا إيفظظاء المننظظف الغظظام   ظظل لاتظظ  حاظظ   ظظل اللفظظ  30ايلز ظظ  إلزا ظظا ا )
بظظظ ن اا ظظظل  المف:ظظظم االم ظظظابو االتنلظظظو بباا ظظظة اللفظظظ  ان ظظظعان  إحظظظعا  لنظظظعا التظظظوا   

العاللظظة ا ظظاختا مظظن المنظظانل مظظا لظظم يكظظن م ظظتورا   ظظاللف  المنناظظع مغا ظظا   ظظل انكخظظظار 
االت لظظل  مظظا هكخظظا مظظن ال ي فظظ   ا ظظتهفك المننظظف مظظع باا ظظة اللفظظ  اغموهظظ   لظظف 
ال ظظظامع  نظظظع ه  يت ظظظو لظظظ  الاظظظول امظظظا  ال المننظظظف م تولظظظا  لظظظم ت  ظظظل  نظظظ  العاظظظارإ 

(ن 31  ااظظظظارع العاظظظظارإ لغظظظظوا  اظا ظظظظا  خاليظظظظا ا ) ظظظظالمننف  نظظظظع م ظظظظيم  لظظظظف ا ظظظظت فا:
ات  ي ظظا   لظظف مظظا  ظظبو ت ظظو  االاا ظظعإ انالظظف االنامظظة لنف ظظة اللفظظ   ظظالمننف تاظظوا 

( االتاح  اظايم  ظل ا ت فاظ  هظاا المبظعه 32 نعش  لف م ا اة اللف  للمننفا )
ا اظظظا ة إل ياظظولف امظظن  لظظظم حظظو المننظظف ه  يكظظظو  اال ظظم لظظظظ  اااظظا ة اتلظظن ال ظظظال لظظظ  
(ن 33ايكو  اال م لظ  ال  اهظف  اال مفضظوال ة اال ماصظاا ة اال م ظتاكا ة االمضظمنا ا )
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ا ظظعا إيفظظاء هظظاا اناظظ  حاظظ  مظظن الننايظظة يظظ طح  إلظظف  اخظظتفل التظظوا   بظظ ن انلفظظا  
االمنظظانل ةيمتظظع هحظظع ال ظظا  ن  لظظف ح ظظال اآلخظظاة  الزناط ظظةف اهاظظ ال هلفظظا   ظظل 

هظظم حظظ ن  ظظعموا المنظظانل الظظم يكظظن  نظظعهم منهظظا اا:ظظ ة كتظظبهمة اهاظظ ال تهويظظ ة نن
 (ن 34مالوا  إلف  ت لل ما هو هخصا اهي ا اهاجز كخ اا ا )

اي خظظظظا مبظظظظظعه الم ا اظظظظة االم ظظظظظاكلة بظظظظظ ن المننظظظظف االلفظظظظظ  مظظظظعع ها ظظظظظع يصظظظظظام 
 ماتضظظاش تظظف ا المننظظف االلفظظ  اننكا ظظا  للوظيفظظة المبتغظظاإ ها تم ظظيا  مظظع خااظظية  ظظل 

غظظظظزارإ الظظظظعالالعة ها م كومظظظظا   مفهظظظظوا للنظظظظو  انطبظظظظلة  مبظظظظعه  اللغظظظظة ك يامهظظظظا  لظظظظف
الوهظظوإ اا تمظظاط العاللظظة التصظظاي ية  ظظل  ف ظظة اللفظظ   ظظالمننف م ظظاااا  بت ا ظظو 
اظيفظظة تبليفيظظة مااشظظاإ إ هاميظظةة كمظظا ي ت ظظل للظظن مظظن  ظظول التظظاح  منا ظظا  البيظظا  

ا كظظا   ل لظظ  يغنيظظن (ة اه  اهح ظظن ال ظظفا مظظ35  نظظ  االعاللظظة الظظظاهاإ  لظظف المننظظفا )
(ة هظظظاش الضظظظوا ط التظظظل تتظظظع  ظظظنعها  ظظظل 36 ظظظن كخ ظظظاشة امننظظظاش  ظظظل ظظظظاها لفظظظظ ا )

م يظظا  التظظزامن الظظاح يت ظظع التابظظ  اآلنظظظل للظظعال االمظظعلول اهظظو نظظاتي  ظظن اماا اتظظظ  
(ة يظها للظن  ظل مخظ   ولظ  مل صظا  نتيتظة 37للمااماع اال  يما المااا ال  ابلا )

بو بظ ن المننظف االلفظ  هظوا  ها التظل ت ظو  م صظظلتها إيفظاء كخ ظا مظن شظاا  الت ظا
 امتنظظظظظظظظا  ه  يكظظظظظظظظو  االلفظظظظظظظظ  ه ظظظظظظظظا   إلظظظظظظظظف  ال ظظظظظظظظمع مظظظظظظظظن المننظظظظظظظظف إلظظظظظظظظف الالظظظظظظظظها 

(ة اه  اال م ال اي ت و ا ظم البفغظة حتظف ي ظابو مننظاش لفظظ ة الفظظ  مننظاشة 38)
(ة ل ظن إلا كظا  هظاا  39 ف يكو  لفظ   إلف   منن ه بو من مننظاش إلظف  لاظنا )

ظظعا  ه ظظا الننااظظا ال ا ظظة  ال  ظظال  ظظل بنيظظة ال  ظظال نف ظظ  تظظع مهما الم بظظعآ  يت ن
ماتضظظظظياع ال  ا ظظظظة كنظظظظو  ياتضظظظظف خصظظظظا:ن منهظظظظا الوهظظظظوإ االتظظظظزامن  ا تاارهظظظظا 
 وامظظ  ت فظظ  لل  ظظال نتا تظظ  اجظظعااشة اتتم ظظف مظظع العاللظظة الصظظاي ة للغظظةة إال ه  

شظظاإ ينا  ظظ  ان ظظاار بخظظااء هظظاا المو ظظل الم  ظظ   لظظف االهتمظظاا  فناليظظة العاللظظة الماا
العاللة اللغوية المت تية من إمكا  التنب ا المتنظعط االمتنظو   ظن المتصظور الواحظعة إل 
إ  مظظظظن مم ظظظظزاع لغظظظظة ان ظظظظلول انطبظظظظل  نظظظظع التظظظظاح  اا تماطهظظظظا  لظظظظف ال ا ظظظظاع 

(ن 40اني ا:ية  ظل الظظاهاإ اللغويظة هكخظا مظن ا تصظارها  لظف اا اتهظا التصظاي يةا )
بظظع مظظن ان ظظاار  ظظ   النظظعال  ظظن التصظظايم إلظظف اني ظظاء كظظا   ظظل بفغظظة  ظظ لا كظظا  ال

التظظاح  م كومظظا   ماتضظظياع االماظظاا االمواهظظناع االجتما"يظظة مظظن ناحيظظةة اهاظظول 
(ة   نظظ  البظظع مظظن انشظظارإ هيضظظا   إلظظف  ه  41اال تاظاط اال تزالظظل مظظن ناحيظظة هخظظاعا )

نتظظزة طارا  حا ظظما   ظظل ت ك ظظع للنظظو  انطبظظل كمظظا يتت ظظع  ظظل ال ظظنا هنظظاة اال تظظال الم
طار ال ا ظظظة اني ا:يظظظة  ظظظل ك ظظظا مبظظظعهح الوهظظظوإ االتظظظزامن  ا تاارهظظظا مم ظظظزا  ر:ي ظظظيا  
لأل ظظلول انطبظظلة ااالمتظظعاط  العاللظظة إلظظف مظظعع ها ظظع ت تظظاج  ماتضظظاش إلظظف تنم ظظو 
النظظظا لت ا ظظو الفهظظمة هظظاا الفهظظم الظظاح يكظظو  م صظظلة تفا ظظ  المتلاظظ ن مظظع ال ا ظظاع 
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النن ح   يتيم لهظا هظاا ال مظو  االنفتظاإ  لظف مبظعه الت ايظ  ال ظتتفء  ال امنة  ل
 خفاياشن 

إ  االاظظ فحاع الم ظظعطإ ل ا ظظة اني ظظاء  ظظل اللغظظة التظظل تتنظظو  بتنظظو  الموا ظظع 
المتلية لهظاش ال ااظية التظل يتمظ  التظاح  منظمهظا  ظل االظوحل اانشظارإ اانيتظا  

ك ظع  ظل ال  ظال ال ظناح  مومظا  االاظاآ  (ة تتظع مبارهظا ان42اال ناية االتناي ا )
ال ظظايم  ا تاظظارش خااظظية  اطيظظة  ظظل اللغظظة الناليظظة خصواظظا ن  اني ظظاء يظظو ا إمكظظا  
التنب ظظظظا المتنظظظظعط  ظظظظن المننظظظظف الواحظظظظعة إل إ  النظظظظا   ظظظظع ي ظظظظتنملو  اال نايظظظظة ارلمظظظظا 

ا (ة إال هنظظ 43اهظظنوا ال لمظظة بظظعل ال لمظظة يايظظعا  ه  يظهظظااا المننظظف  ظظ ب ن اللفظظ ا )
رلمظظا كانظظو ال نايظظة هبلظظ   ظظل التنظظظيمة اهط ظظف  إلظظف  التاظظعيمة مظظن ان صظظاإ اال ظظاإا 

(  اهظظظاا المبظظظعه يتفا ظظظ  مظظظع مت لاظظظاع النظظظو  انطبظظظلن  ا تضظظظال اللفظظظ  ا صظظظع 44)
انيتظا  إنمظظا هظظو خااظظية شظناية إل مظظن خظظواو اللغظظة ال ظناية  يامهظظا  لظظف الظظوحل 

ل ظظناية ل يتظظا  لظظعع التظظاح  تاتضظظل اانشظظارإ االت خيظظزن مظظن هنظظا كانظظو انمخلظظة ا
إ مال الاهن لم اااإ المننفة إل إ  مبعه التظزامن  ظل تلاظل الظعال  ال ظمع االمننظف 
 الالظه ين صظظا ل تظيم انف ظظاحا   منيظظا  ي ظتوجا  تتظظا ع طاا:ظظا الصظياغة للواظظول  إلظظف  
المننظظفن  مظظن انمخلظظة التظظل يضظظالها ل يتظظا  احظظاف الفضظظول  ظظول  نضظظهم يصظظل 

اهاة ا ظل  ظا ة ر ظع  وا:مهظا ااهظنهاة  اظالف ك نهظا تا ظع اكف ا     ل حال شعها ا عه
 ما لم يوهعن 

ننن امن انيتا  الم ااف  ظول الااجزةاااظل  ظهم  حظ ن رمظف   ظاا  كيظز 
 نفا  هم  اكيز اا  ة اهو  ول ف 

  (ن45)"حتى نجا من  ووفنو ومنا نجنا" 
 

   ظظل نتظا المكظارإ ياكظظز االشظن ه  التضظاط الظعاللل  ظظل تا ظع ايوهظع االتتظان
( نف ظظظها اي اظظظو إ تا ظظظا  ها لظظظاإ  انهظظظا ة إلظظظف انظظظ  يظظظعهى 46حضظظظور الصظظظياغة )

الاهن بتصاطا المعلوالع  ل ال يا  الواحع مما يتتاا   الاول حظع ان هظاا  اظط إلظف 
 م توع انااال ها التنت هن 

لظ   اانيتا  خااية من خواو ان لول  ل الااآ  ال ايمة ياظول التظاح  إ 
كتا ظظظا  جمظظظع ةيظظظ  آيظظظا  مظظظن الاظظظاآ  اتنظظظاف بهظظظا  صظظظ  مظظظا بظظظ ن انيتظظظا  اال ظظظافةال ن 
الزاا:ع االفضول ااال تناراعة   لا  اهتها رهيو  ضلها  ظل انيتظا  االتمظع للمنظانل 

ال يصظظعن و  ال خ ظظاإ  انلفظظا  الال لظظةننن  منهظظا  ولظظ  حظظ ن ااظظل خمظظا ههظظ  التنظظة 
ل لمتظظا   ظظع جمنتظظا جميظظع   ظظول خمظظا ههظظ  الظظعنياا ( اهاتظظا  ا47)  نهظظا اال ينز ظظو  

(ن ات خيظظظز العاللظظظة الظظظاح يتت ظظظع ماومظظظا  ر:ي ظظظيا   ظظظل الظظظنن ال ظظظايمة ي كظظظع مبظظظعه 48)
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الت ايظظظ  الظظظاح هظظظو  انهظظظا ة إلظظظف هنظظظ  نتظظظاج ا ظظظتغفل ال ا ظظظة اني ا:يظظظة  ظظظل اللغظظظة 
فل هظاش  موما ة يمخ  هاف   ل التنام  مظع ه ظلول الاظاآ  ال ظايم الاظا:م  لظف ا ظتغ

ال ا ةن هاا اال تغفل الاح يتاته  ليظ  شظ ا الظاهن لم ااظاإ العاللظة التظل تنمظو 
مبظظعه التفظظااع بظظ ن المتلاظظ ن  ظظل  هظظم   ظظوا ال  ظظالن امبظظعه الت ايظظ  ابينظظل إل لظظو لظظم 
يكظظن ل ظظا  ))يناغظظل ه  يكظظو  اللفظظ   تميظظع التظظوراإ ااننت ظظ  متفاظظا   لظظف ت ايلظظ ة كمظظا 

ة اال يكظو  بظظ ن جميظظع النصظظارع اال هظوط اخظظتفف  ظظل شظظلء يكظو  متفاظظا   لظظف تنزيلظظ 
من الت ايفعن ايناغظل لظن ه  ال تاجظع إالن إلظف لغظة ال اخظتفف  ظل ت ايظ  هلفاظهظاة 
الظظو شظظاء ن ه  ينظظزل كتاظظ  ايتنظظ  كظظفا هنبيا:ظظ  اار ظظة ر ظظل  ال ي تظظاج إلظظف تف ظظ ا 

ال فايظظةة الظظو كظظا  انمظظا  لفنظظ ة ال ننظظا لظظم نظظا شظظ "ا  مظظن الظظعين االظظعنيا ط ظظع إل نظظا  لظظف
كظظظالن ل ظظظا و البلظظظوع االم نظظظةة الهبظظظو الم ظظظا اة االمنا  ظظظةة الظظظم يكظظظن التفاهظظظ ة 

 (ن 49الي   لف هاا بنف ن العنياا )
إ  مبعه الت اي  ُي  نظم ماولظة الوهظوإ االتظزامن  ظل ال  ظال ل بنظل العاللظة  ظل 

الغمظو   ظل الظظنن  اااظاع مظن المننظف يصظ  إل هظظا الظاهن  نظع  تظاإة للظظن ه  مبظعه
يتماشظظظف مظظظع لظظظاإ الظظظاهن  ظظظل ا ظظظت ناش المتهظظظول اال ظظظا   لظظظف  ظظظال الغظظظام  مظظظاارا  
ل نفتمة يااح  بع الااها التاجظانل  ظن التظاح  ةيمظا يتنلظو  فضظ لة الف ظا االنظظا 
  ظظاع ه ف ارهظظا  الناظظول التظظل ت ظظتبو انضظظالها الظظاح تمظظت ن  واهظظا  ظظل تناايظظ  هظظو 

ايظظظظة اال يظظظظا  ااال (ن للظظظظن ان  ال ظظظظلء مظظظظن غ ظظظظا منعنظظظظظ  50 ظظظظتناا ا )الف ظظظظا االان
هغالةاكلما كا  هغال كا  ه نع  ل الظوهم اكلمظا كظا  ه نظع  ظل الظوهمة كظا  هاظاف 

 (ن 51اكلما كا  هااف كا  ه تهة اكلما كا  ه ته كا  هبع ا )
اهظظظاش اال طااجيظظظة الاا:مظظظظة  لظظظف الظظظظع وإ إلظظظف الم ظظظاكلة االم ا اظظظظة بظظظ ن اا ظظظظل 

هظوإ  ظل ال  ظال اان ظاار   ا ظة اني ظاء  ظل اللغظة تظننك   ظظل العاللظة لت ا ظو الو 
مو ظظظل مظظظزطاج مظظظن الصظظظننة هيضظظظا ن اظظظظ يم ه  الظظظع وإ إلظظظف الو ظظظ ية  ظظظل انتاظظظظاء 
المنتم اللفظل  ل هن  اكمظا ال يناغظل ه  يكظو  اللفظ   اميظا  ا ظا  ا   ظو يا ة   ظالن 

و ان هظظاا كمظظظا (ة تبظظعا مظظن ماتضظظياع ت ا ظظ52ال يناغظظل ه  يكظظو  غاياظظا  اح ظظيا ا )
يتت ظع  ظل اهظوإ العاللظةة إال ه  ت ا ظو الغمظو  الم ظوج إلظف الت ايظ  ال ياتضظل 
توظيظظز الغايظظه ها الوح ظظلة للظظن ه  خفظظل العاللظظة يولظظعش ال ظظيا  ه ا ظظا ة اهظظاا ال 
يتنا ف مع مظا ي ظاا  التظاح  مظن ماظايي  ه ظلوليةن اذل   مو ظل التظاح  المظزطاج 

 ظظل م ظظارين ر:ي ظظ  ن ي ظظمف  ها ظظااا  ال شظظن  مظظن الصظظننة ي كظظعش ت ظظاك الصظظياغة
بهمظظظاة  غايظظظة ان هظظظاا ات ا ظظظظو الوهظظظوإ يكونظظظا  مظظظع اإ إلظظظظف اال تصظظظاط  ظظظل تظظظظ ليز 
ال تظظظالة حتظظظف ال ايهان ظظظ  جظظظعا ة اينان ظظظ  ايصظظظ ني  اياا ظظظ ة حتظظظف ال ين ظظظو إال بلظظظهن 
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ة الظظاللف   ظظع حظظاف  ضظظول ة اه ظظاط  اا:ظظعشة حتظظف  ظظاط خالصظظا  ال شظظول ةيظظ ة  اللظظهن
(ة امظن 53  إ   ن  للنة لظم يفهظم  نظ  إال  ظ   يتظعط لهظم إ هامظا  مظاارا  ات ظاارا ا )  ن

افاع البلي  هيضا  ا  اال يع و المنانل ك  التظع  وة اال يظنام انلفظا  كظ  التن ظيمة 
اال يصظظف ها كظظ  التصظظ يةة اال يهظظابها غايظظة التهظظايهة اال يفنظظ  للظظن حتظظف يصظظاطف 

امظظن  ظظع تنظظوط حظظاف  ضظظول ال ظظفاة اذ ظظاا  م ظظتاكاع حكيمظظا ة ها   ل ظظو ا   ليمظظا ة 
(ن اذلا كانظظو انشظظارإ انخ ظظاإ ت  ظظل  ظظن اننكظظا  الم ظظتوع المنا ظظل 54انلفظظا ا )

االخاظظا ل للف"ظظظة المتوجظظظ  إل هظظظا  ال  ظظال  ظظظل بنيظظظة هظظظاا ال  ظظالة  ظظظ   للنظظظو  انطبظظظل 
الاصظا:ع هيضا  طارا   ل الاصع إلف التن ظيم االت كيظن مخلمظا تت ظع  ظل ت ظمية  نظ  

(ة امخلمظظا ت تزلظظ  هظظاش الماولظظةف 55ا ال وليظظاع االمالظظعاع االمنا ظظاع االم كمظظاعا )
(ن اكظظالن انمظظا  ظظل ال  ا ظظة إل هنظظ  ن ظظه إلظظف 56اخ ظظا ال ظظنا ال ظظولل المظظناما )

الان   ال ا ا  ول ف اإنل ون ما هر   ال فا  ض اا  خ ظ ااة امظا هريظع ه  هخ ظه 
(ن امظظع ان ظظاار  ظظاالختفف  ظظل  صظظع الصظظننة 57كظظنا )يظوا ال فظظ  إال  الاا:ظظو الم 

بظظظ ن ال ظظظنا اال  ا ظظظة إل ه  التظظظعب ا  ظظظل ال ظظظنا هشظظظيع إال هنهظظظم اكظظظانوا مظظظع للظظظن إلا 
احتاجوا إلف الاهح  ل منظاظم التظعب ا امهمظاع انمظورة م نخظوش  ظل اظعارهمة ا  ظعاش 

ا ش م ك ظظا   لظظف هنف ظظهمة  ظظ لا  ومظظ  الخاظظاف اهطخظظ  ال  ظظاة ا ظظاا  لظظف ال ظظفوة هبظظ
 (ن 58منا ا ة امصفف من انطنا  مها ا ا )

اذلا كا  هظاا المو ظل المظزطاج مظن الصظننة اننكا ظا  لمو ظل مظزطاج يظع و إلظف 
الوهظظوإ اياظظا الظظوحل اانشظظارإ االت خيظظز ايتماشظظف مظظع خااظظية الغظظزارإ  ظظل العاللظظة 

زل ةيظظ  اللغويظظةة   نظظ  م كظظوا هيضظظا   منظظظور اجتمظظا ل لح اظظا ع منا ظظل ا اظظا ل تتنظظ
ال ااظظة منزلظظة مناةيظظة ه ا ظظا   ظظل  نا:يظظة النامظظة اال ااظظةة للظظن ه  النامظظة  ظظل هظظاا 
التصظظظور لي ظظظو مضظظظاطإ لل ااظظظة إال  ظظظل العرجظظظةة    ظظظ  يكظظظو  مو نهظظظا  ظظظل  ظظظلنم 
المنا ظظة هطنظظف    ظظهةاهاا يننظظل انضظظواءهما منظظا  ت ظظو لظظواء الخاا ظظة  مومظظا ة ممظظا 

صظظاة اهظظظو مو ظظل يف ظظظا مااتظظه الاظظظول يتنظظ   "ظظة ال ظظظو ة االبلظظعي ن خظظظارج هظظاا ال 
البليظظ  المتظظعرج  ظظل م ظظتوياع تم ظظيا  مظظع المتلاظظل ام ظظتواش امصظظاطرا   ظظل اآل  نف ظظ  
 لظف النظو ة إل ه   مظوا ال  ا ظة اليو هظظا  ظل م تلظل انا ظا  االمنا ظااع يتنظظ  
بن تهظظا اننكا ظظا  لمو ظظل المتلاظظل مناةيظظا   تتظظعرج اظظياغتها بظظ ن  صظظع الت ظظه   ا صظظع 

االغمظو ة انفظظ  ال ظلء  ظل ال ظظناة للظن ه  بن تظ  النو"يظظة ال تتنظا ف مظظع  انيتظا 
 عراتظ   لظظف تلبيظظة هلاا  التميظظع إلظظف ه  ي ظظموا  ظظل  صظظا:ع ال ظظماا ن اال ظظوال التظظل 
تن ع يوا ال ف ة االتل تلظتم  بهظا اظفع انشظااف االاظاطإ اجظوا:ز الملظوك اال ظاطإ 

(ة االاظظظاآ  59  "ظظة اهشظظااههماا )التظظل ال بظظع مظظن ه  ياصظظع   هظظا ااظظنيع  ه ظظا اال 
متنظظظااف  ظظظل ها ظظظا  النامظظظة اال ااظظظة جمينظظظا  إالن ه  ا ظظظتينال ماااظظظعش م تلظظظلة 
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اهظظظاا المنظظظظور التصظظظنيفل ي ظظظعطش التظظظاح   ظظظل  ولظظظ ف ااذلا  ظظظمنتمونل هلكظظظا النظظظواا 
 ظظ نل ل ظظو ه نظظل الففحظظ ن اال  ظظوإ االصظظنا  االاا ظظةة ال ظظو ه نظظل هيضظظا  انكظظااط 

التزا:ظظظظا  ظظظظل الا ظظظظظارة ال ظظظظو ه نظظظظل مظظظظن انمظظظظم مخظظظظ  الب ظظظظظا   ظظظظل التاظظظظال ا ظظظظكا 
اال  ل ظظا  امخظظ  مو ظظا  اجظظ ف  امخظظ  الظظزني اهشظظااش الظظزنية اذنمظظا انمظظم المظظاكورا  
مظظظن جميظظظع النظظظا  هرلظظظعف النظظظالة ا ظظظار ة االهنظظظعة االظظظااان االاظظظا و  همظظظي اهشظظظااش 

اة  ال ااظظظة التظظظل الهمظظين اهمظظظا النظظظواا مظظن ههظظظ  ملتنظظظا اط وتنظظاة الغتنظظظا اهطبنظظظا اهخف نظظ
 اولهظظا اهخف هظظا  ظظو  تلظظن انمظظم الظظم يبلغظظوا منزلظظة ال ااظظة مننظظان  لظظف ه  ال ااظظة 

 (ن 60تتفاه   ل ااااع هيضا ا)
ال ن كيظز ي ظت يم هظاا الفهظم الظعا ل إلظف م ا اظة المننظف االلفظ ة مظع انيمظا  

(ة 62ل)(ة اه  اظيفتهظظا تظظزي ن المنظظان61 ظظ   انلفظظا  ات ظظو  ك ظظوإ لتلظظن المنظظانلا )
ب  إ  الم  لة لتمتع إلف ان اار   مكا   ظعا الت ظا   بظ ن   بظل العاللظة مظن منظظور 
ال يمةة اذ ن المننف المزين  ظاللف   ظع يناظ   إلظف  ماظعار ه لظف مظن ماظعارشة  المنظانل 
اإلا ك  و انلفا  ال ايمةة ها هك ظبو انااظاف الاةينظةة ت ولظو  ظل الن ظو   ظن 

ف حاا:و ه عارهاة  اعر مظا  ينظوة اح ظه مظا  خا ظون  اظع مااطيا اورها اهرلو  ل
(ة 63اارع انلفا   ل منانل المنار ة ااظارع المنظانل  ظل مننظف التظوارحا )

اذلا كا  هظاا تا ظي ا  لمبظعه الزخا ظة المكظ ن  ظل  نا ظاع الناظاط الاظعماء  مومظا ة   نظ  
للظظن ه  انمظظا ال ينظظا   مظظا  ظظلل مظظن ت ك ظظع هظظاارإ الت ظظابو بظظ ن المننظظف االلفظظ ة 

هنظظظا متنلظظظو  الصظظظننة الالماالغظظظة  ظظظل انخظظظااج الصظظظورح للمننظظظفة اهظظظاا يظظظع و إلظظظف 
 ا  رهي   ل اور المنانل التظل تزيظع رهيظ   ظل المنظانل اانلفظا  االصظفع ب نهظا 
ت عيظظظعا  اتظظظع ياا ن ات خظظظا  ف ظظظة المننظظظف الم تظظظوع  ظظظل اللفظظظ   اال ظظظتناط إلظظظف اناظظظ  

ااظ فإ اظورإ المننظفة اهظل هط   ظل إيفظاء  ف ظظة الفل ظفل  ظل الصظورإ االه ظولف 
الم توي ن المت امل ن  ل الظنن ااظفهما إلا إ  المننظف المتلظا   الصظورإ ال اجظوط 

 ل  خارج متالهان 
امفهظظظظوا الصظظظظظورإ ي ظظظظظم  كظظظظظ  مااتظظظظه المنظظظظظانل المتلا ظظظظظة  الصظظظظظورإة هو لظظظظظي  

بنظظظظاء خااظظظظية تتنلظظظظو  ظظظظالاول البليظظظظ ة إل إ  كظظظظ  إخظظظظااج للمننظظظظف  ظظظظل اظظظظياغة مظظظظا 
(ن 64لصظظظورت ة يصظظظل التظظظاح   نظظظ  ر ظظظا:ل    نظظظ  اظظظونرها  ظظظل هح ظظظن اظظظورإ )

(ة  ظظان اال ايف ظظع نظظظواطر 65ااالن ظظااف  ظظل راايظظة نظظاطرإ اي اجهظظا  ظظن اظظورتهاا )
المولظظعينة كمظظا ه  الل ظظن يف ظظع كظظفا ان ظظاالة ن   ظظامع للظظن ال ظظفا إنمظظا ه تبتظظ  

 –إة  ظ لا طخلظو  لظف هظاا انمظا تلن الصورإ اللن الم اجة اتلظن اللغظة اتلظن النظاط
حظظظااف ان ظظظاال  –الظظظاح إنمظظظا ههظظظ ن   ظظظ ف  النظظظ  كظظظفا النتميظظظة التظظظل ةيظظظ  
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االت ا ظظظظو االتخا ظظظظ  احولتظظظظ   إلظظظظف  اظظظظورإ هلفظظظظا  ان ظظظظاال الفصظظظظ اءةاهه  المظظظظااءإ 
(ة اتبظظعل الصظظورإ 66االنتا ظظة انالظظه المننظظف مظظع اناظظفل نظمظظ ة اتبظظعلو اظظورت ا )

ت ام  الم توي نة هظاا الت امظ  الظاح ي خظا اا نظا  خصواظيا  اانافل المننف إ اار ب
امتفظظظاطا   ظظظل ال ظظظنا للظظظن ه  اظظظورإ المننظظظف ةيظظظ  تت ظظظك   ظظظل اظظظياغة ياا ظظظف   هظظظا 
خصوا تها لاتهظاة اهظاا انخظااج المتم ظز لل ظنا يهاظ  التمظايز هظمن هشظكال الاظول 

حظظظعإ للظظظن ه  البليظظظ  ةيك ظظظا  التفظظظاط  الماابظظظ  إلظظظف هشظظظكال التنب ظظظا  ظظظل ال ضظظظارإ الوا
اال نا ال ي ت ا  ه  يتظاجم اال يتظو   ليظ  الناظ ة امتظف حظول تا ظع نظمظ  ال ظ  

 (ن 67ا ن ة الهه ح ن  ا اط موهع التنته ال كال فا المنخورا )
إ  ان ظظاار  ا تنصظظاء ال ظظنا  لظظف التاجمظظة ت ك ظظع ل يمظظة ال ظظك   ظظل ال ظظنا ال 

ااةامن هنظظا يكظو  شظظك  ال ظظنا ريظهة ل نظظا نظاع ال ظظك  منظظاطال  للصظورإ  ظظل هظاا الماظظ
المتم ز م تويا   لف منناشة  موهع التنته من ال نا كمظا ارط  ظل نظن التظاح  
ال ابو لي  نتاج م توياع اوتية    هة ب  هو خفاظة تفا ظ   نااظا ال ظفا 
 ظظل نظظظم يتهظظعطش التا ظظع إ  هظظو تظظاجمن  انل ظظاإ  لظظف اال ظظكفنيةا هنظظا متوا ظظو مظظع 

ةيظظ  اللغظظة ان ظظيي البنظظاء اناليظظةة مظظن هنظظا نتظظع المظظعخ   خظظواو ال ظظنا الظظاح تظظولف 
إلظظف   ظظااءإ ماولظظة التظظاح   ظظل ه  االمنظظانل م ااحظظة  ظظل ال ايظظو ينا هظظا النتمظظل 
االنالظظلة االبظظعاح االاظظظااحة االمظظعنلة اذنمظظظا ال ظظ    ظظظل إ امظظة الظظظو   ات  ظظا اللفظظظ ة 

ال ظظظظنا  ا ظظظهولة الم ظظظاجة اكخظظظاإ المظظظاءة ا ظظظل اظظظ ة ال اظظظع اجظظظوطإ ال ظظظانن   نمظظظا
ن ال شظظظظن ه  للصظظظظاا  68اظظظظنا ةة اهظظظظال مظظظظن الن ظظظظية اجظظظظن  مظظظظن التصظظظظوياا )

ال ظظظنولل امو ظظظل التظظظاح  ال يا ظظظل االخاظظظا ل  امظظظة ه ظظظاا   ظظظل إاظظظعار هظظظاا ال كظظظم 
(ة  ضظظف   ظظن هنظظ   اال تمظظاط  لظظف الم ظظتوع الناظظعح مظظن الماولظظة يظهظظا الابظظول 69)

لف ها ال ظظك   لظظف المظظاطإا المبظظعه الفل ظظفة انر ظظ ية التظظل تاظظعا الصظظورإ  لظظف اله ظظو 
(   لظظظظظف هننظظظظظا ال نظظظظظاع  ظظظظظل مبظظظظظعه التاظظظظظعيم إخظظظظظفال   ظظظظظاله ولف ها المظظظظظاطإة إل إنظظظظظ  70)

 انهظظا ة إلظظف النف ظظة التعليظظة بظظ ن الصظظورإ االمظظاطإ التظظل تنفظظل اجظظوط هحظظعهما  ظظل 
 يظظظال اآلخظظظاة يتنظظظزل مبظظظعه اله ظظظولف  ظظظل هظظظاا الماظظظاا هظظظمن م ظظظتوي نة إل  مناطلتظظظ  

اجظظوطا  إ  اظظم الواظظلة  ظظالمننف خظظارج متظظال الصظظورإ مظظاطإ  للمننظظف يت ظظعط لظظظ 
ملاظظاإ  ظظل ال ايظظوة ك اظظول  امظظة منخظظورإ  ظظل الموجظظوطاع كلهظظا للظظن ه  كظظ  موجظظوط 
نااو  العاللةة نا ين  ن ه  انغظاا  ها هاظولها التظل هظل مصظاطر لل ظنا مظاطإ 

ماظظظاا ماظظظاا ملاظظاإ  ظظظل الظظظااكاإ النامظظظة را ظظ ة  ظظظل الظظظعيوا  المنا ظظظل لألمظظةة امظظظا طاا ال
شناة  انخااج الصورح للمننف ةي  إنمظا هظو  ظان لهظاش المظاطإ الملاظاإ ها المناا ظة 
 ظظل بنظظاء جعيظظعة  تولظظع كيانظظا  جعيظظعا ة هاظظول  مناا ظظة اخوااظظ  ال  ويظظة جعيظظعإن ا ظظل 
هظظاا ال ظظان التعيظظع مظظ فط جعيظظع للمننظظف يظظتم  بظظا التول ظظع ها الظظتف ن للغايظظه ا ظظط 
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مظظظ  مظظظع المنظظظااف  لظظظف هنظظظ   متظظظاط ه  يتلظظظا   الصظظظورإ الملاظظظف المظظظ لوفة ها التنا
يوهظظظه الوجظظظوط المتتظظظعط ةي ظظظت    م تظظظوع  نظظظع ه  كظظظا  موهظظظو ا ن  للمننظظظف  نظظظعش 
طاللتظظظا ف طاللظظظة الم تظظظوع المتلظظظا   الصظظظياغة ها كمظظظا شظظظا   ظظظعيما  اظظظورإ المننظظظفة 

(ة 71اه ظظ   ليظظ   بظظع الاظظاها  همظظ  للتظظاح  نف ظظ  الف اتظظ   ظظل الصظظورإ االظظظنظم )
لظظظة المننظظظف المنظظظاطل للمظظظاطإ اناليظظظةن اا لظظظف ه ظظظا  هظظظاا التف ظظظ ا يكظظظو  النظظظا  اطال

الظاين ظنظوا ه  االمننظفا  ظل نظايظة التظظاح  ي ظ ا  إلظف   ظعا التفظااع  ظل االنمليظظة 
الف ايظةا الاا:مظظة اراء البنظظاء الفنظظلة  ومظظا  م  "ظظ ن  ظظل تصظظورهمن  هظظم  ظظع ه ظظاؤاا  هظظم 

مظظظا يننظظظل االمظظظاطإ اناليظظظةا التظظظل تتوالهظظظا مظظظا رمظظظف إليظظظ  التظظظاح ة ننظظظ  لظظظم يتتظظظاا   
بظظ ن تلظظن المظظاطإ الضظظاارية الم ظظا ة الظظظ ن  –بظظالن  –االاايظظةا  الصظظياغةة   ل ظظوا 

االاايةا الف اية التظل ت  ظ  ااحظعإ مت املظةا مظن اللفظ  االمننظف ت  ي ظا  متفااتظا   ظل 
 (ن 72الاعرإ  لف الت   ان   رجنوا الفض لة إلف اللف  احعشا )

 لظظف مظظا  ظظلل يمكننظظا اال تظظاال مظظن رهيظظ   ظظل هبيظظاع  نتظظاإ ا ظظل اظظفة  ات  ي ظظا  
الا الة   ن  ااظف    جظاط اظفت   ت ظامف مننظاش جميظع ال ظنااء  لظم ينظا  لظ  هحظع 
منهمن الاظع  ظا  لظ   نظ  الم ظع  ن ممظن كظا  ي  ظن الاظول  مبلظ  مظن ا ظت ااه  

 ظل ال ظنان  ظال لالن المننفة امن اه اا   ةي ة هن  اار طل ف   لف  ظوء اانظ  
  نتاإف 

 ونننننناه  ل عننننننو  نننننن  لنننننني   نننننن    
 

 فتننننن     ننننن  حهم ننننن   الننننننه     
 

   زونننننال  لشننننن  الننننننا غ ال تننننن ن     فتننن ل الننننا اغ ي ننننا م  نننن  وحننننه  
  فشنن  ال  ننى ل ننى الزننناه ا وننا     غننننننن هال مهننننننن    النننننننو يا النننننننو 

(ة   ننظا ال نظاع 73الم ه مع  ل هاا المننف   نا هرهاش غ ظا شظنا  نتظاإا )
ب ن تصورش للمننظف  ظل  ولظ  ال ظابوة امفهومظ  للصظياغة االصظورإ تنا ضظا ة للظن ه  

منظظاطل للم تظوع بظظعل   تنلياظ   ظظل آخظظا  –كمظظا بظعا لنظظا  ظل الظظنن ال ظابو  –المننظف 
الما و ظظة  اولظظ ف اإنظظ  لظظم ي ظظمع  ظظل هظظاا المننظظف   ظظنا هرهظظاش غ ظظا شظظنا  نتظظاإاة 

اذال  لظظظظظَم  اظظظظظع  يمتظظظظظ  ال اظظظظظ   ظظظظظالمننف كمظظظظظا تاعمظظظظظ  اظظظظظياغة  نتظظظظظاإ هظظظظظو المنتظظظظظهة 
االهظظ اال  نظظعما تناالظظ  غ ظظا  نتظظاإا  لظظو كظظا  المننظظف ال يتفظظااع  ظظل هح اظظياغة 
لما تفاط  نتاإ بهاا ال بوة ن  جوها هاا ال ظبو إنمظا يكمظن  ظل الت ظابو التظاا بظ ن 
المننظظظف المبتظظظع  الظظظاح ال اجظظظوط لظظظ  خظظظارج اظظظياغت  المتفظظظاطإة الظظظ ن هظظظاش الصظظظياغة 

إ اناليظظظة للمننظظف يمكظظظن ه  ت ظظو  ااظظظفة الظظا ال  نظظظعما ي ظظن إحظظظعع نف ظظهاة  المظظاط
يعيظ   ظانخاعاة ل ظظن ت ظب ه   ما ظظو  ال ظعين المكظه  لظظف الزنظاط هظظمن هظاا اناظظار 
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الواظظفل ال ظظام  هظظو ال صواظظية الم ع ظظة  ظظل المننظظف التظظل لظظم تت  ظظ  إال  لظظظف 
الصظظظياغة  اظظظ يم ه  التظظظاح    ظظظ   ظظظل المننظظظف  ظظظل م ظظظتوياع شظظظتف كتصظظظنيف  
المنظظظانل مظظظظن منظظظظور  اايظظظظا ان ظظظااف ها ان ظظظظاا  ااال تصظظظاط ها الصظظظظع  اتناهظظظظ  
نخ ظظظاء ال ظظظنااء   هظظظاة اكظظظاا تن اظظظ  ال ظظظا اع  ظظظل المنظظظانل اانلفظظظا ة  ضظظظف   ظظظن 

(ة إال 74ماابلتظظ  بظظ ن هاظظول المنظظانل  ظظل النخظظا ام ظظابهاتها  ظظل ال ظظناةا غ اهظظا )
صظياغةة يظهظظا للظن  ظظل مخظظ  هنظ  يبنظظل  همظا  للمننظظف ه مظو  نظظعما يكظو  خفاظظة لل

 هاا المو لا ا ال  ه ا ف 
 واإل ننن  مننن   ننن   منننا  و ننن   نننو 

 
 والبنننننن    ال ينننننن  نبتننننننو  منننننن   

 

 هح كخ اة الو شاء ه  ياولف 
 والبنننننننننننن    ال ننننننننننننا  نبتننننننننننننو  منننننننننننن  

 

ا ظظتااا ال ظظنا ال ظظن  ظظع ال يكظظو  لظظ  مننظظفن اذنمظظا هراط ه  الناظظاع يكظظو   لظظف 
 ا تبعال ال لمة   خاع ال يننل خلظون الب ظو مظن (  اانتفاء المننف 75الغ   هجوطا )

كظ ن  طاللظةة إل إ  بنيظة الب ظو الاا:مظة  لظف الاوا ظع الن ويظة تظظ  م تفظظة بعاللظة مظاة 
إال ه  المننظظظف ال ظظظناح المنتظظظه هظظظو الظظظاح ي  ظظظ  بتغ  ظظظا لفظظظظة ااحظظظعإ لهظظظا إشظظظنا  

 لمظاع مننوح  م وة من هنا يكو  المننف م صظلة للتفا ظ  ال ظاط  بظ ن منظانل ال
الم تلفظظة  ظظل ال ظظيا  الواحظظعة الظظو كظظا  للمننظظف اجظظوط م ظظتا  م ظظتاا  ابظظو لمظظا كظظا  

 التفااع كب اا  ب  اارطا  هاف  ب ن ا تنمال االغ  ا ها االماءا  ل الب و ال ابون 
 تاظظظعيم التظظظاح  الصظظظياغة ها اللفظظظ  تظظظارإ االمننظظظف هخظظظاع ال يظظظوحل بتضظظظاط ها 

ماصظوط  ظ  م تظوع الصظياغةة ها المظاطإ اناليظة تنا   إلا حملنا المننف  لظف ه  ال
ح ه طاللة العااراع اماتضف آرا:  البف يظة االناعيظةن  نلظف الظاغم مظن هننظا نظت ف  
مظظن الاظظول بوجظظوط  ظظظا:ل ن  ظظ   البفغظظة  ظظل انلفظظظا  )كالتظظاح  ااآلمظظعح االتاجظظظانل 

متظظاطإ مظظن  مظظخف (  ننظظع مظظن ياظظول بهظظاا الظظاهح يظظاع هنهظظم الظظم يننظظوا  انلفظظا  هاظظواتا  
(ن لظظظالن ن ظظظتغال مظظظن إح ظظظا  76منان هظظظا اذنمظظظا  نظظظوا بهظظظا العاظظظارإ  ظظظن المننظظظفا )

"اا ة اهظو الظاح رهع  ظل طاللظة المننظف لظعع التظاح  الم ظت لن مظن ماولتظ   ظل 
المنظظانل الم ااحظظظة  اال ظظظتنانة بظظظاهح  بظظظع الاظظاها امظظظاطإ هاليظظظةا تتفظظظااع حتمظظظا  حظظظ ن 

(ة ن ظتغال منظ ة اهظو 77من اللفظ  االمننظفا )تتناالها الااية  ت    ااحعإ كاملةا 
ياظظار  بظظ ن التظظاح  اابظظن  ت اظظةة ه  يظظاع ه  امظظن بظظ ن الفظظاا  ب نهمظظا اختف همظظا  ظظل 
النظظظا إلظظف م ظظكلة اللفظظ  االمننظظفة  ب نمظظا ان ظظا  التظظاح  إلظظف جانظظه اللفظظ ة لهظظه 

ظظظ  اللفظظظ   ظظظل نصظظظ  78ابظظظن  ت اظظظة مظظظاهه الت ظظظويةا ) (ن النظظظ ن إح ظظظا  "اظظظا  ي من
و مننظظظف ال ظظظك ة ةيكظظظو  ان يظظظا  التظظظاح  إلظظظف اللفظظظ  ان يظظظا ا  إلظظظف الصظظظياغة ال ظظظاب
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الم تويظة  لظظف منناهظظاة  ظظل حظظ ن يتت ظظع مو ظظل ابظظن  ت اظظة  ظظل تبنيظظ    ظظاإ الصظظياغة 
االمننظف  ظل م ظظتواش ال يمظل المتت ظظع  ظل مظظا يظع و إليظظ  ال ظنا مظظن حكمظة اهخظظف ن 

ن التظاح  الظاح ي ظم  ةيظ   ع نتع ت ك ع هظاا المن ظف  ظل الفهظم  ظل مو فظ  اآلخظا مظ
 التنا   بناء  لظف نظايتظ   ظل ال ظك ة إل إنظ  يظاع ه  التظاح  ا ظل منهظا مظو ف ن 
هحظظعهما ي يظظعها االخظظانل يناضظظهاة   مظظا انال   تبظظعع  ظظل إاظظاارش  لظظف ه  ال ظظنا ال 
يتظاجم كمظظا رهينظا  ظظل النصظوو ال ظظا اةة للظن ه  ا تنصظظاءش  لظف التاجمظظة إنمظا هظظو 

 ظظك ة ااهمظظا الخظظانل  هظظو  ولظظ  إ  هنظظاك منظظانل ال يمكظظن ه  ت ظظا   ظظام مظظن ه ظظاار ال
كوال  نتاإ للظا الننن  اولظ  إنظ  ال ي ظا  طل ظ   لظف ه  اال ظا  ظل المننظفا  بظ  

(ن ال ظظن هيظظن يكمظظن هظظاا المننظظف 79اللفظظ ة ال ظظن التظظاح  لظظم ينتاظظ  لهظظاا التنظظا  ا )
تفظظل  ظظن هبيظظاع  نتظظاإ الم تظظوح  لظظف ال ظظاة ههظظو منظظاطل للمظظاطإ اناليظظةة اذل لاك ين

كظظظ  ااظظظل  ال ظظظناة اذلا كظظظا  مضظظظمنا   ظظظل اظظظياغة  نتظظظاإ مصظظظعا ا  لفنظظظ  االاايظظظة 
الم   ظظة لوحظظظعإ اللفظظظ  االمننظظظفاة كمظظظا يظظاع إح ظظظا  "اظظظا  هيضظظظا ة هاظظظام  نصظظظاا  
ح ويا   ل ال ظك  إل ال ن  ظه ه  إح ظا  "اظا  ي مظ  نظايظة التظاح   ظل ال ظك  

مظظظظظن كظظظظ  طاللظظظظة  ظظظظعا طاللظظظظة التصظظظظظويو   لظظظظف الم ظظظظتوع الصظظظظوتل لأللفظظظظا  ل لونهظظظظا
المو يالة اهاا غ ا اارطة إل يظاع  ظل نظايظة التظاح   ظل ال ظك  نصظاإ ل  تظا ة 
للظن اه  ان تظا  ال يف ظظا إال  ظن اايظو الظظنظمة امظن آمظن  ظظ   الظنظم جظعيا  با ظظع 
البيا  إلف م توع ان تا ة لظم ينظع  ظاطرا   لظف ه  يتبنظف نظايظة تاظعيم المننظف  لظف 

(ة  لظظظظو حملنظظظظا المننظظظظف هنظظظظا  لظظظظف المظظظظواط اناليظظظظة الاابلظظظظة للت ظظظظك    ظظظظل 80) اللفظظظظ ا
اظظظظظياغاع متنظظظظظعطإ النتفظظظظظف التنظظظظظا    ظظظظظن التظظظظظاح ة إل إ  الظظظظظنظم المبظظظظظاهن  لظظظظظف 
ان تظا  ال يننظل هاظظواتا  مفار ظة إنمظظا هظو االنتظظاا الموحظظع لوحظعاع طالظظة  ظل  ظظيا  

نظم ها ال ظك  إنمظا هظو خاو يكو  المننف المفا  خفاة هاا االنتظاا نف ظ ن  ظال
ل مظظظظظة اظظظظظا  ن همظظظظظا مننظظظظظف الفظظظظظ ة الهظظظظظاا الفهظظظظظم ينتفظظظظظل  ظظظظظن التظظظظظاح  الواظظظظظل 
 التنظظا  ةايكو  مظظن طالالع االمننظظفا  نظظعش المظظاطإ اناليظظة الاابلظظة ن  تت ظظك   ظظل 
اظظياغاع شظظتفة هظظاش ال يول هظظا االهتمظظاا إال  ا تاارهظظا اجظظوطا   ظظالاوإ ي ظظت    شظظكف  

تصارش للظنظم طلظ ف   لظف ان تظا  ها تاعيمظ  هبيظاع  نتظاإ جم ف   الصياغةةايكو  ان
 ا تاارهظظظا  ظظظااا  مننويظظظا   ايظظظعا  ها غ اهظظظا مظظظن موا ظظظل شظظظب هة يننظظظل الصظظظورإ النامظظظة 
ال ظظظاملة ل ا ظظظل العاللظظظة اللظظظاين همظظظاف المننظظظف االلفظظظ ن اهظظظاا ي  ظظظ  إلظظظف الا ظظظ   ظظظل 

 ( لعع التاح  ها ما يتنلو  البنية النامةن 81مفهوا النظم )
نفحظظ  مبظظع:يا  ه  متمظظ  آراء التظظاح   ظظل البنيظظة النامظظة كظظا  نتيتظظة ت   ظظ  
م كلة الت ليز  ل الااآ  اال نا ه ا ظا ة اهظاا إل يظع م   ظاإ تظو   ماظايي  التظاح  
ان ظظلولية بظظ ن هكخظظا مظظن نظظو  مظظن هنظظوا  ال ظظفا البليظظ ة ي كظظع ا ظظتافل الاظظاآ  اال ظظنا 
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ها التظظظ ليز االبنيظظة النامظظظةة ممظظظا يا ظظظف  ا ظظا  مهظظظم مظظظن هظظظاش الماظظايي  اهظظظو الظظظنظم 
اال تنظظا   ظظاحتفل الظظو ل  الصظظياغة ال صظظا:ن بنيظظة ال ظظفا لاتهظظا مكانظظا   مياظظا   ظظل 
بفغظة التظظاح ة اينمظظو الظظعل    لظظف ا"يظظ   الم ظتوع الفنظظل مظظن ال ظظفا الظظاح ياصظظع 
 ظظل إخااجظظ  تتنظظه المظظ لوف مظظن اال ظظتنمالة اتتظظاا  اظيفظظة ان هظظاا  إلظظف  اظيفظظة 

 اال االتنت هن انا
 ظظ لا كظظا  الاضظظية الظظنظم هظظاش ه ظظا ااهظظم  ظظل ت عيظظع مفهظظوا التظظاح  لأل ظظلول 

(  ظ   هظاط مظعلولها بع ظة همظا متنظظار خااظة  ظل  يظال م لفظ  انظظم الاظظاآ اة 82ا)
إال هنظظ  يمكظظظن ت  ظظظ  طالالتهظظظا اناليظظظة التظظظل  ظظع ت ظظظنل  ظظظل اال تظظظاال مظظظن ماااظظظع 

 التاح  من ا تنمال هاا االا فإن
الظظظاغم مظظظظن اجاهظظظة رهح مظظظن يظظظظاع ه   ضظظظية الظظظنظم لظظظظعع التظظظاح  الظظظظم ا لظظظف 

تتتظظظاا   نظظظعش ان ظظظف  المبظظظع:ل الم ظظظفو  بظظظان  انمخلظظظة الال لظظظة إلظظظف   ظظظ  لغظظظوح 
بفغل منظم  ل ه ال ه الااآ  كما  يكو  ال ظ    ظل م لفظاع إ تظا  الاظاآ   نظعشا 

ه  التظظظاح  (  ظظظ    يظظظال الا ظظظ  البفغظظظل المظظظنظم ال يمنظظظع مظظظن انشظظظارإ إلظظظف 83)
يبعح إح ا ا    صواية انخااج الااآنل للاظول البليظ ة ا ظع ي ظنل هظاا انح ظا  
 ل اال تاال من التناف  لف مفهوم  للنظمن ا يم ه  الااحظ  هشظار  إلظف الو فظة 

المنا ظظظة لأل ظظظلول الااآنظظظل كمظظظا يل صظظظها نصظظظ   -ح ظظظه رهيظظظ   –الوح ظظظعإ للتظظظاح  
ذلظظظف ا ظظظتغفل  المتم ظظظز لل ا ظظظة اني ا:يظظظة الظظظاح هشظظظار ةيظظظ  إلظظظف ا ظظظتناراع الاظظظاآ  ا 

(ة التظظل تمخظظ   نظظ  ماومظظاع الظظنظم  نظظعشة إال ه  امتظظعاط التظظاح  بواظظل كظظ  84)
تظظظ ليز  نظظظل ينضظظظوح ت ظظظو نظظظو  هطبظظظل بواظظظل الظظظنظم ها  نظظظ  متااط اتظظظ  كال ظظظان 
اح ن الت ليز مع ان اار  ا تاا  لف  الااآ  بهاا الواظل  ظل كخ ظا مظن المواهظعة 

م لفظظ  الضظظا:ع الم ظظار إليظظ   ظظا اا ة  ظظع يمكظظن هظظاا التوظيظظز انالظظل يزيظظعها الت ا مظظا  
للمصظظظظ لم مظظظظن ا ظظظظتنتاج ه  مننظظظظاش ي ظظظظول مفهظظظظوا التاك ظظظظه االبنيظظظظة المل مظظظظة ل ظظظظ  

  نااا الننن 
يفحظظ  مبظظع:يا  ه  الظظنظم ها  نظظ  متااط اتظظ  كال ظظان تظظاكا كموااظظفاع نظظن 

تظظواها ال ظظفا التظظل هظظل مظظن اكتملظظو لظظ  اظظفاع التظظوطإ هلفاظظظا  امنظظانل  ظظم  ظظاكا ن  
اختصاو ال تنال احظانا  ال ظنااء توجظع  ظل اانلفظا  المت  ظاإة االمنظانل المنت اظةة 
ا لظظف انلفظظا  النا ظظةة االم ظظارج ال ظظهلةة االعيااجيظظة ال ايمظظةة ا لظظف ال اظظع المظظتمكن 

(ة   ظظظظ   ال ظظظظان  ناليظظظظة تنضظظظظاف إلظظظظف اكتمظظظظال المنظظظظانل 85ا لظظظظف ال ظظظظان الت ظظظظعا )
ال  ظظالة  اظظع ا ظظتاب   نضظظهم  نظظ  كتاظظ  ا التصظظغ ا لاظظعرش االتهتظظ ن اانلفظظا   ظظل 

لنظمظظ  ااال تظظاا   لظظف لفظظظ ة االت ا ظظا لمنانيظظ ة  زريظظو  لظظف ن تظظ  ا ظظاك ة كمظظا 
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( للظن ا  ال ظان إنمظا يكظو  لننااظا مكتملظة ال  ظن 86 ريو  لف مننظاش الفظظ ا )
 (ن 87 ل لاتها ا    الت ليز يزيع انجزاء ال  نة ح نا ا )

م ياتال مننف النظم من مفهوا الت ليز ال ظام  لم ظتوياع الننةكمظا يظهظا  
(ن 88 ل مخظ  هظاا الواظل انالظل  ظن انظظم الاظاآ  اغايظه ت ليفظ  الظعيع تاك اظ ا )

اهظاا التظ ليز المتم ظظز   صواظية هظاا النظظو  ها لاك ممظا  ظ تفا  مظظن ال ظنا االنخظظا 
ظظن مظظن ماابلظظة الاظظاآ   غ ظظاش مظظن هجنظظا  الاظظولة اهظظو يك ظظل  ظظن ا ظظل  هظظو الظظاح يمكن

التظظاح  انالظظف  مفهظظوا ال اياظظة ها البنظظاء ال ظظاو  كظظ  نظظو  هطبظظلة  فظظا  امظظا بظظ ن 
نظظم الاظظاآ  ات ليفظظ  انظظم  ظظا:ا ال ظظفا ات ليفظ    لظظي  ينظظاف  ظاا  الظظنظم ااخظظتفف 
الا ظظ  إال مظظن  ظظاف الاصظظ ع مظظن الاجظظظزة االم مظظ  مظظن ان ظظتا ة االمظظزااج مظظظن 

لا ظظا: ة احتظف ينظاف النتظز النظظار  الظاح يتظو  ارتفا ظظ  المنخظورة اال  ظه مظن ا
مظظن النتظظز الظظاح هظظو اظظفة  ظظل الظظااعن  ظظ لا  ظظاف اظظنوف التظظ ليز  ظظاف مااينظظة 

 (ن 89نظم الااآ  ل ا:ا ال فاا )
إلا   ظظا تاا  الظظنظم االتظظ ليز مظظن جهظظة االماظظابفع الخنا:يظظة بظظ ن م تلظظل اننظظوا  

ليز ااشظتاا  منا تهظا نطراك مااينظة نظظم الماكورإ التل تنتهل إلف  ولظ  اظنوف التظ 
الااآ  لها جمينا  من جهة هخظاعة يظنم  ظن ا ظل  ظالفاا  ال ظكلية بظ ن المت ظابهاعة 
كظظظالمزااج مظظظن المنخظظظور اال  ظظظه مظظظن الا ظظظا:  االاصظظظ ع مظظظن الاجظظظز االم مظظظ  مظظظن 
ان ظظظظتا ن  ظظظظ طراك الفظظظظا  بظظظظ ن المظظظظزااج االمنخظظظظور مظظظظخف  البظظظظع ه  ياظظظظوا  لظظظظف ا ظظظظل 

انياظظظا ل المتفظظظاط  ظظظل المظظظزااج الظظظاح ت ضظظع ةيظظظ  الظظظعاال إلظظظف هنمظظظا  مظظظن   الم ظظتوع 
االنتظظظظاا االت ظظظاارة  ظظظل حظظظ ن يغ ظظظه مخظظظ  هظظظاا البنظظظاء  ظظظل المنخظظظورن ا ظظظع يمكظظظن ه  
ن ظظتنتي مظظن للظظن ه  التظظاح  مظظعرك ل ظظواو بنا:يظظة  ظظل الاظظاآ  تتنظظ  إل احظظ   لظظف 

ضظظظع ال ظظظفا تم  ظظظز نظمظظظ   مظظظا  ظظظعاش  ا:مظظظا   لظظظف راظظظ ع مظظظن هظظظاط ل اياتظظظ   ظظظل ن
يتتظظظاا    هظظظا انشظظظارإ إلظظظف اال ظظظتنارإ اا ظظظتغفل ال ا ظظظة اني ا:يظظظةة ا ظظظع يظظظع م للظظظن 
اهظظن  الظظنظم  ظظل الظظنن ال ظظالل موهظظع ال اياظظةن ايزيظظعنا ا تاا ظظا  مظظن  هظظم التظظاح  
اخظظظتفف هاظظظناف الاظظظول  ولظظظظ ف اإلا اط  نظظظا للنظظظال هاظظظناف البفغظظظة مظظظن الاصظظظ ع 

مظظن المظظزطاج امظظا ال يظظزطاجة  مننظظف النلظظم ه  اانرجظظا ة امظظن المنخظظور اان ظظتا ة ا 
للظظن لظظظ  شظظظاهع اظظاط  مظظظن العيااجظظظة ال ايمظظظةة االاانظظو النت ظظظهة اال ظظظان االن ظظظوا 

(ن  مصظ ل اع العيااجظظة اال ظظان االن ظو البظظع ه  تت ظظك   ا ظو بنظظاء كظظ  نظظو ة 90)
النظظ   ظظل الظظو ل بظظالن مظظا يظظع م   ظظاإ  يظظاا رهيظظ   ظظل نظظظم الاظظاآ   لظظف إطراك متم ظظز 

 ال فا ةي  حتف اذ  كا  إطراكا  هاليا ن  لبناء
 مننظظف الظظنظم يتظظااطف مظظع التظظ ليز اال ظظان ام ظظابهاتها  ظظل إاظظار شظظام  لبنيظظة 
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هح نظظنة  ظظم يضظظظ و لي مظظ  طاللظظة ال اياظظظة ها ان ظظلول  ظظل نظظظو  هطبظظل ها اظظظنل 
خ ظظابلة    ظظ  يمكننظظا هظظاا التضظظ  و مظظن ماارلتظظ  هكخظظاة خااظظة ه  التظظاح  خظظن 

طإ مبظظظا ا  ماظظظايي  جوطتظظظ   بظظظا راظظظعش  نظظظ  م ظظظتوياع بن تظظظ  ال ظظظنا بو فظظظاع متنظظظع
 اتناهع هاش الم توياع  ل البنية النامةن 

اهظظظتم التظظظاح   ظظظانخااج الصظظظورح للمننظظظف  ظظظل ال ظظظنا خااظظظةة ايكفظظظل ليظظظو  
ماولتظظ   ظظل ه  ال ظظنا اظظياغة ان ظظي اتصظظويا لل  ظظل  ظظن تصظظورش لل مظظة المننظظف 

وحعةتبظظعا الف مظظة المت ظظارإ ةيظظ  االلفظظ   ظظل إاظظار شظظام  يظظايه الننااظظا  ظظل كظظ  م
إياظظظا  هاظظظوات  المظظظنظم ك ااظظظية نو"يظظظة  ظظظل الاصظظظ عإن هظظظاش ال ااظظظية التظظظل ت خظظظا 

 مكانها  ل بنية  امة ت م  ك  الم توياعن 
انح ظظا   الم ظظتوع الصظظوتل يظهظظا  ظظل ا فظظاع لظظعع التظظاح   ظظل راظظع مظظا 

ا اذ  كانظظظظو ه ظظظظماش  التنظظظظا ا  ظظظظل ال ظظظظفاة للظظظظن ه  امظظظظن هلفظظظظا  النظظظظال هلفظظظظا  تتنظظظظا 
متمو ظظة  ظظل ب ظظو شظظنا لظظم ي ظظت ع المن ظظع إن ظظاطها إال بظظان  اال ظظت ااشننن منهظظا 

  ول ال ا اف 
 لنن  مهنن  ال واله ننه  ل  نن   

 
 وانث نننح نهنننو لنننزل نلننن    نننو   

 

 تفاظظع النصظظظل انخ ظظظا مظظظن هظظظاا الب ظظظوة   نظظظن  ظظظتتع  نظظظ  هلفاظظظظ  يتبظظظاه مظظظن 
كمظظظا تتت ظظظع شظظظناا ة  ظظظ   (ن اذلا كظظظا   ظظظل مظظظا  ظظظلل ت ظظظ ين للظظظظاهاإ 91 نظظظ ا )

منتمعش ال ظنا هيضظا  لم اكمظة هظاا الظنمط مظن  ظعا تظللل اللفظ   ظل مخظ  هظاا ال كظم 
 الاح يتضمن  هاا الب و ال ناحف 

ق يي و   و ش   بش  الكبش ف  
 

 (92)لسان هل   ف  ال  يض هخي   
 

لتنتهظظل خفاظظة المو ظظل إلظظظف ماابلظظة ال ظظكل ن المتوا ظظظو االمظظتف:م  ظظل ااظظظل 
االمت ظظالل الم ظظت اش ااننكظظا  للظظن  لظظف نظظظاا الب ظظو الظظاح يمكظظن ه  ت ظظو  اللفظظ  

هجظظظزاؤش ام تلفظظظة متااينظظظةة امتنظظظاظاإ م ظظظت اهةة ت ظظظو  لظظظف الل ظظظا  اتاظظظعشة اانخظظظاع 
تااهظظظا  ظظظهلة ل نظظظةة ارااظظظة مواتيظظظةة  ل ظظظة النظظظظااة خ يفظظظة  لظظظف الل ظظظا ة حتظظظف كظظظ   

 (ن 93ااحعا ) الب و    اش كلمة ااحعإة احتف ك   ال لمة    اها حاف
اال و ه  حعي  التاح   ظن الظتفحم االظتفؤا اللفظظل لظي  خالصظا  للم ظتوع 
الصظظوتل إل يتناهظظع مظظع المنظظظور ال لظظل الم  ظظ   لظظف ل مظظة الم ظظتوياع الم تلفظظة 
 ل الاص عإن اظ يم ه  الظع التظاح   انياظا  الصظوتل ااهظم ي ظهع لظظ  هكخظا مظن 

ل مكانهظا مظن الظنن اتن ظه الو ظو  ( خااظة  ظل هظاارإ تنظزل اللفظظة  ظ94مو ل )
 ظل  لظظو الااةيظظة كمظظا تب نظظ  هظظاش انرشظاطاع الموجهظظة لاااظظع الصظظننة ال ظظناية ااتتظظع 
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اللفظظة لظظم تاظع مو نهظظا الظظم تصظا إلظظف  اارهظظا اذلظف حاهظظا مظظن هماكنهظا الما ظظومة لهظظاة 
االااةيظظظة لظظظم ت ظظظ   ظظظل ماكزهظظظا ا ظظظل نصظظظابهاةالم تتصظظظ    ظظظكلهاة اكانظظظو  لاظظظة  ظظظل 

ا اإ مظن موهظنهاة  ظف ت اههظا  لظف اغتصظال انمظاكنة االنظزال  ظل غ ظا مكانهاة نظ
(ة إال ه  مفحظظظة اهظظ اال اللفظظظة بظظ ن هخواتهظظا ا لظظو الااةيظظةة لظظي  95هااانهظظاا )

راظظعا  لم ظظتوع اظظوتل   ظظوة للظظن ه  تنظظزل ال لمظظة  ظظل انمظظاكن الما ظظومة لهظظا ال 
ن نتظظظا:ي ال ظظظيا  يضظظا   انياظظظا  الصظظوتل  اظظظط بظظ   ظظظيكو   انهظظظا ة إلظظف للظظظن مظظ

جملظة  م ظظتويي  الظعاللل االتاك بظظل هيضظظا ة ا الوجظ  الضظظار ه  ي فظ  هلفاظظظا    "يانهظظا 
مظظن كتظظال  ن نظظ  هامظظن لفظظ  رجظظ   ظظم ي يظظع ه  ينظظع لتلظظن انلفظظا    ظظمها مظظن المنظظانل 
 هاا ال يكو  إال م ت اها  نلفاظ  مت لفا  لمنانيظ  مضظ ال التظ ليز منا ظع النظظااا 

ش اللفظ  ات لظظل المننظف منظظا  يكونظا  مظظع اإ إلظف الو ظظو   ظل اهظظ اال (ن  ا ظت اا 96)
النظظظاا اتف ظظن التظظ ليزة إل إ  النظظظاا خفاظظة لتفا ظظ  المنظظانل مظظع انلفظظا ة يت كظظع 
للظظن  ظظل حعيخظظ   ظظن الظظنظم  ظظل م ظظتوع المنظظانل كمظظا يب نظظ   ولظظ  م ظظ اا  إلظظف امظظن  ظظع 

ط نظمها اتنض عهاة ات ليفها اتن   (ن 97ياهاا )تنبنع للمنانل اتنون
اال ظظظظو ه  مصظظظظ لم االاظظظظاآ ا الظظظظاح يبظظظظعا ه  الغالظظظظه  ليظظظظ  مننظظظظف االن ظظظظتاا 

( يت ظع لي ظم  تظللل 98الصوتل كما يتبظعع  ظل اا تظاا  انلفظا  اا تظاا  ال ظاافا )
 ظظظل راظظظع تظظظللل اناظظظواع  –كمظظظا يبظظظعا لنظظظا  –انبيظظظاع جملظظظةة اال يااظظظف من صظظظاا  

يظورط رهح رؤلظة  ظل شظنا ابنظ    اظة  (ن ي اإ التاح  مص لم االااآ ا  نع ه 99)
  ن  الي  ل ناش  اا ا ياع هن  ايايع  اول  ا اا ا الت ظا   االموا اظةاة  ظم يظاطف  اظول 
ا ما بن لت  لان  ال نااءف هنا هشنا منظن   ظال الظم لاك  ظالف ننظل ه ظول الب ظو 

نبيظاع (ن اال و ه  الموا اظة ت ظول بنيظة ا100اهخاشة اهنو تاول الب و اابن  م ا )
كلهظاة اال يمكظن ه  تظظتل ن  ظل ل مظة التظظ ليز الصظوتل  اظطة  مظظن جهظة ه  حظظعي  
التظاح   ظن انلفظا   مومظظا  ال ين صظا  ظل م ظتواها الصظظوتل  منظزل  ظن المننظظفة 
إال إلا  ظا  للظن الماظظااة امظن جهظة هخظظاع ه  الظتفحم المااظوط  ظظل مظا  ظلل مظظن 

ا ة إل إ   ظظظول الب ظظظو اهخيظظظ ة ه ظظظوال ال يمكظظظن ه  ين صظظظا  ظظظل تظظظللل انلفظظظا  اظظظوتي
ات ا ظظو الت ظظا   البظظع ه  يتنلظظو  الم ظظتوع المننظظوح هيضظظا  لي ظظت    توا اظظا  كليظظا ة ا ظظع 
يع م للن  ول  موااف  التعل    لظف الاضظية نف ظهاا ا ظالواف لظو ه  شظنا اظالم بظن 
 بظظع الاظظعا ة ا ظظابو البالظظاح كظظا  مفا ظظا   ظظل هشظظنار كخ ظظاإة لصظظارع تلظظن انشظظنار 

ممظظظظا هظظظظل  ليظظظظ    ااظظظظاعة الصظظظظار شظظظظناهما نظظظظواطر  ظظظظا:اإ  ظظظظل اآل ظظظظا  ال ظظظظن هر ظظظظع 
الاصظظ عإ إلا كانظظو كلهظظا همخظظاال  لظظم ت ظظاة الظظم تتظظا متظظاع النظظواطرن امتظظف لظظم ي ظظاج 

(ن ا ظع يبظعا هظاا الظاهح 101ال امع من شلء إلف شلء لم يكن لظالن  نظعش مو ظعا )
  الاصظ عإ الم   ظة  لظف م الفا  لمظا ن ظن ةيظ  إال ه  للظن ال ينظعا الظظاهاة للظن ه
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هبياع ال كمة تبعا  ل شك  العاا:ا الم تالة المنفاطإ ح   ينتفل مظن جملتهظا  ظمة 
الت ظظا   االتوا ظظوة اللظظن ه  كظظظ  ب ظظو منهظظا  ظظالم م ظظظتا  بنف ظظ  ال يال ظظ   غ ظظظاش إال 
انلصا  الظاهاح  ل ح ن لو انبخو هاش انبياع  ل  صا:ع شظتف اكظا  ل ظ  منهظا 

الظظاح ياتضظظي  ر ظظم الموهظظو  المصظظور نمكظظن ه  تال ظظ  اغ ظظاش  ه  ي تظظ  الموهظظع
 ماع ه موة مما ي    الاص عإ كف  ااحعا  ملت م انجظزاء  ظل  النظظاا ما يظة كظ  
 نصظا رهظظن  ظظالنف:و المناظعإ الاا  ظظة ب نظظ  الظ ن غ ظظاش مخلمظظا يت ظعش  ظظول التظظاح ف 

بظظالن هنظظظ   ظظع ه ظظظاو ااهجظظوط ال ظظنا مظظظا رهيتظظ  مظظتفحم انجظظظزاء  ظظه  الم ظظظارجة  ظظتنلم 
إ ااغظظظا  ااحظظظعا ة ا ظظظان  ظظظاكا  ااحظظظعا ة  هظظظو يتظظظاح  لظظظف الل ظظظا  كمظظظا يتظظظاح الظظظعها ا 

 (ن 102)
 التاح  بو فات  المتنو ظة االمخ ظاإ ل خ ظا مظن الت ظاؤالعة اتنظو  متظاالع   خظ  
اال موحاع الوا نة التل امتعع بنظاتظ  إلظف إ ظارإ كخ ظا مظن  ضظايا الظنن النمياظةة 

   المنظظانلة اخصظظا:ن الت ظظك   الصظظوتل للمننظظف ال ظظناحة ام ظظكلة كنف ظظة انلفظظا
الظظظنظم ها البنيظظظةة اغ اهظظظاة  ظظظت و  المفظظظاتيم التظظظل يلظظظي بوا ظظظ تها الناظظظاط  نظظظعش  ظظظالم 
الظظننة ا ظظتظ  كخ ظظا مظظن اااحاتظظ  م ظظلنما  بهظظا لظظعع كخ ظظا مظظن الناظظاط االبفغ ظظ نة 

 ظظل كظظ   صظظور الناظظع  ةيكفظظل ه  ماولظظة المنظظانل الم ااحظظة  ظظتمخ  إشظظكاال  متنا ظظ ا  
النالظل الاظظعيم بظظ  ان ظظت يع ه  ناظظول إ  الناظع النالظظل كلظظ  ال ينظظعا ه  يكظظو  حاشظظية 

 (ن 103متو نة  لف "اارإ التاح ا )
 

 ابن قتيبة وابن طباطبا 
 والمنظور الثنائي في فهم النص األدبي: 

االرت ظظا   لظظف  نا:يظظة اللفظظ  االمننظظف كظظا  هظظو منظظظور ابظظن  ت اظظة  ظظل منالتظظة 
لظظظنن انطبظظظلة اظظظ يم هنظظظ   ظظظل  نظظظ  المواهظظظع يت ظظظع   مظظظا ه ظظظماش بظظظظ فامنتظظظز ا

(ة اهظظظو يا ظظظ  بفغظظظة الاظظظاآ  ها ي ظظظ ا إلظظظف  نظظظ  104التظظظ ليز ا ت ظظظه الظظظنظما )
خصا:ن بنية ال نا كمظا تتمخظ   ظل كونظ  م اا ظا  ا ظالو   االاظوا ل اح ظن اللفظ ا 

عتظظظ   ظظظل ماارلظظظة (ة ل ظظظن ان ظظظا  الخنظظظا:ل الم كظظظوا  ظظظالمننف االلفظظظ  يظظظظ   ا 105)
النن البلي ن امن هنا ال يكاط يولل البنيظة النامظة اهتمامظا ة اال يظهظا النظا   ال ظعي  
 ظظظن تفحظظظم انجظظظزاء  ظظظل الظظظننة ا ظظظن هظظظاارإ االنتظظظظاا المت امظظظ  لننااظظظا البنيظظظة 
ل ت اظظو لهظظا  ظظهولة المنظظاال ا ف ظظة النظظظااة كمظظا هلظظم التظظاح ن النظظ  ابظظن  ت اظظة 

هطنظظظظف منظظظظ ة إال ه  اهتمامظظظظ  الم ظظظظتما  ظظظظالمننف اتبنيظظظظ   بهظظظظاا المو ظظظظل ي تظظظظ  ماتاظظظظة
منظظورا   يمينظا  ي  ظظ   ليظ  رهيظظا   ظل جظظعاع ال  ظال  ظع ي ظظفع لظظ   ظظل مااشظاإ ال ظظنا 
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من  ااية ههال  انرلنة كما ياعن النلظ   صظع  اهتمامظ   ال يمظة إكمظال الظنان  ظل 
الا ظظظ   ظظظل  نظايظظظة التظظظاح  التظظظل هالظظظو اظظظورإ المننظظظف االهتمظظظاا انالة اا تبظظظاع

هخف يظظظة المننظظظف م ظظظعانا  غ ظظظا ال كظظظم  لظظظف ال ظظظنا ها الظظظنن البليظظظ   مومظظظا ة إل إ  
 جوهاش الصياغة التم لة للمننف الي  المننف  ل لات ن 

مظظعخلنا إلظظف  ظظااءإ ماااظظع ابظظن  ت اظظة مظظن المننظظف االلفظظ  رهيظظ   ظظل ب تظظل شظظنا 
طنظظف ههظظال ال ظظنا اللمظظا ىا يورطهمظظا مظظن جملظظة همخلتظظ  للضظظال الاا ظظع الظظاح يظظااش ه

(ة ياظظول  نظظع ه  يظظورط الب تظظ ن 106انرلنظظةة اهظظو الظظاح اتظظ خا مننظظاش اتظظ خا لفظظظ ا )
منلاظظظا ف ااالنت ظظظه  نظظظعح مظظظن اناظظظمنلة إل هطخلظظظ   ظظظل مت  ظظظاشة اهظظظو شظظظنا لظظظي  

(ة 107 صظظظ يم الظظظو  ة اال ح ظظظن الظظظااحة اال مت  ظظظا اللفظظظ ة اال ل يظظظز المننظظظفا )
   ظل ماابظ  المننظف  ظل ناظع هنمظولج شظناح اح عش مصظ ل اع الظو   االظااح االلفظ

تنتفظظل منظظ  جظظوطإ المننظظف االلفظظ  منظظا ة ي ظظنل  ظظل تبظظ ن  صظظعش مظظن هظظاين الظظاكن ن 
ان ا ظظظ  نة إل ي ظظظتنتي اظظظ  هحمظظظع إبظظظاا يم مظظظن تنل ظظظو ابظظظن  ت اظظظة ال ظظظالل هنظظظ  يايظظظع 
ا اللف  الت ليز االنظمة يايظع الصظياغة كلهظا  مظا تضظم  مظن لفظ  اا   اراحة ايايظع 

(ن  الصظظظظظياغة تفظظظظظا  108مننف الف ظظظظظاإ التظظظظظل يبظظظظظ ن  نهظظظظظا الب ظظظظظو ها انبيظظظظظاعا ) ظظظظظال
 ا تاارهظظا م صظظلة ت ظظك   المننظظف كمظظا تتت ظظع  ظظل اللفظظ  االظظو   االظظااح  نظظع نخاهظظا 
  اإة ا يمكننا رهح ابظن  ت اظة  ظل الف ظاإ المنخظورإ مظن تصظور رهيظ   ظل المننظف الظاح 

 ظظظك  م صظظظلة تصظظظورش اظيفظظظة يتنظظظزل  نظظظعش  ظظظل م ظظظتوي نف م ظظظتوع  يمظظظل هخف ظظظل ي
الصظظظياغةن اكمظظظال ال  ظظظال  –ال ظظظناة ام ظظظتوع اظظظورح يبظظظعا مضظظظمنا   ظظظل اللفظظظ  

انطبظظل لعيظظ  هظظو  ظظل تناهظظع  يمظظة المننظظف اهخف  تظظ ة اخف ظظة الصظظياغة انضظظارتهاة 
إل يتمظظ  المو ظظل  ظظل تنلياظظ   لظظف شظظنا يظظورطش   نظظ  اكخ ظظا الوشظظل ل يظظز المنظظانلا 

 (ن 109)
ال ظا  ن  ظل الضظال انال الظاح اح ظن لفظظ  اجظاط يك ل كمظال التظوطإ  ظل 

(  ظظظن ا تمظظظاط ابظظظن  ت اظظظة  لظظظف الصظظظياغة التم لظظظة االمننظظظف انخف ظظظل 110مننظظظاشا )
منظظا ن  التنلياظظاع التظظظل يا ظظلها  اظظظه مظظا يظظورطش مظظظن نمظظالج لت ظظظ ين هظظاا الضظظظال 
تظظعل    لظظظف هظظظاا المن لظظظوة إل ياظظظول إ ظظظا النمظظولج انالف لظظظم ياظظظ   ظظظل اله اظظظة شظظظلء 

منظظ ة ا اظظه الخظظانلف لظظم يبتظظعن هحظظع ما يظظة   ح ظظن مظظن هظظااة ا اظظه الخالظظ ف  هح ظظن
يظظاكا راايظظة  ظظن اناظظمنل   واهظظا ه  هظظاا هبظظع  ب ظظو  التظظ  النظظالة االب ظظو نبظظل 

 لؤيه هو  ول ف 
 والنننننن ل   اابنننننن    ا  غ بت نننننننا 

 
 وإ ا  ننننننن ه   لنننننننى   يننننننن     ننننننن   

 

ظم  اظ  الهظاا  لظف نفظ  ال ظا ا  هظو  هما تنليا   اه النمولج الاا ع الاح ُيت ن
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  ول ف الم يا   ل ال با شلء هح ن من ة لتنتهل همخلة هاا الضال  اول النا غةف 
 ك ي ننن  ل ننن   مننننا  مع ننن  نا ننننى 

 
 ولينننن    ابننننعو  انننن   الكواكننننى  

 

 ظظم يا ظظ  رهيظظ   ظظل هنظظ  الظظم يبتظظعن هحظظع مظظن المتاظظعم ن   ح ظظن منظظ  اال هغظظالا 
هح ابظظظن  ت اظظظة ت فظظظ  لهظظظاش النمظظظالج (ن  ظظظ لا كانظظظو الصظظظياغة التم لظظظة ح ظظظه ر 111)

المخ فتهظظظا االنضظظظواء ت ظظظو المظلظظظة ال ظظظنايةننن  ظظظ    ا:ظظظعإ المننظظظف اجظظظعااش هخف يظظظا  
ت مظظف   الظظه الصظظياغة ال  ظظنة إال ه  ال ظظا ع ال كمظظل االمااشظظاإ  ظظل ال  ظظال  ظظع 
تالظظف  مظظظن شظظظناية مخظظظ  هظظاش النمظظظالج كب ظظظو هبظظظل لؤيظظه ال ظظظابوة اال شظظظن ه  هظظظاش 

ن لتمنع ابن  ت اة من إ اار ه ا ية مخظ  هظاش النمظالجة للظن ه  المو ظل الصفة لم ت 
 نعش م اا  باؤية هخف ية  ظل اظيفظة ال ظنا ح ظ  تتبظوه لعيظ  هظاش الوظيفظة مكانظة 

 (ن 112 امية )
ايظظظولل ابظظظن  ت اظظظة المننظظظف  ظظظل لاتظظظ ة  ظظظل إاظظظار مظظظا  ظظظاف  ظظظ  مظظظن اظظظع  ها 

مظظن   ظظول هخظظاع مخظظ  هخ ظظاء ا تصظظاط ها إ ظظااف ها غلظظوة المظظا يمكظظن ه  ي تويظظ  
ال ظظظنااء  مومظظظظا  ههميظظظةة ال ظظظظن مو فظظظ  مظظظظن الاضظظظية غ ظظظظا حا ظظظمة  هظظظظو  ظظظل  نظظظظ  

( النظظ  للظظن كظظا  113المواهظظع ينتصظظا ل  ظظاا  مظظخف ة إل يظظاع اللظظن جظظا:زا  ح ظظنا ا )
(ة ال نظ   ظل 114نتيتة الع ا    ظن إ تظا  الاظاآ  اذ  ظال رهح الاا:ظ    نظ  كظالا )

 (ن 115اا المن ف  ل الاول )مواهع هخاع ياا  ن ه ه
(  ظظل تظظع  و 116اي ظظنفنا الضظظال الظظاح اجظظاط مننظظاش ا صظظاع هلفاظظظ   نظظ ا )

 نا:يظظظة الصظظظياغة االمننظظظفة للظظظن ه  ال يمظظظة انخف يظظظة هظظظل التظظظل ت فظظظ  لنمظظظالج هظظظاا 
الضظظال جظظوطإ المننظظف  ظظل حظظ ن تاصظظا الصظظياغة  ظظن ت ا ظظو ان انظظة الف:اظظةن مظظن 

 رلينةف  همخلة هاا الضال  ول لب ع بن
 مننا لا ننى ال نن   الكنن ي    لسننو 

 
 وال ننن   مهننن هو الج نننع  الهنننال   

 

إل ينلظو  لظظف هظاا الب ظظو  اولظ ف اهظظاا اذ  كظا  ج ظظع المننظف اال ظظان   نظ   ل ظظ  
(ن النظظ  مااشظاإ ال  ظظال االاالظظه ال كمظل الصظظار  االم ظظتوع 117المظاء االاانظظوا )

ن المظظاء االاانظظو ح ظظه رهح النالظظل الواهظظم كانظظو كلهظظا اراء جفظظاف هظظاا الب ظظو مظظ
ابظظظن  ت اظظظةة ل ظظظن االحت ظظظاا إلظظظف هخف يظظظة المننظظظف ها االحت ظظظاا إلظظظف همظظظا خظظظارج  ظظظن 
خصظا:ن الصظظياغة لاتهظظا ط ظظع الب ظظو  ظظن ه  يظظن ط إلظظف الضظظال الظظاح   ظظع مننظظاش 

 الفظ ن 
اذح ا  ابن  ت اة  ضنل الصياغة  ل هاا الضال اظايم  ظل تنلياظ   لظف 

 ن ا  ع الننما ف ب و النا غة مصورا   ز   م
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 خاننا فعننن حجنن  فنن  حبننا  متي نن  
 

   ننننننه ي ننننننا  عننننننه  لعنننننن  نننننننوا    
 

إل ياظولف ارهيظو  لماءنظا ي ظتت عا  مننظاشة ال ظو هرع هلفاظظ  جيظاطا  اال مب نظظة 
(ة ان  ظظظظظه  ظظظظظل  ولظظظظظظ ف ااال مب نظظظظظة لمننظظظظظاشا ا تاا ظظظظظا  مظظظظظن خصظظظظظا:ن 118لمننظظظظظاشا )

 ين ل لخنا:يظة اللفظ  االمننظف خااظية  الصياغة لاتها اذ اارا  بتولع المننف منها مما
 ظظظل  –كمظظظا يبظظظعا لنظظظا  –الننصظظظاين المتفحمظظظ ن  ظظظل البنيظظظة الموحظظظعإة يتضظظظم للظظظن 

الضال الظاح اح ظن لفظظ  احظفة  ظ لا هنظو  ت ظت  لظم تتظع هنظاك  ا:ظعإ  ظل المننظفا 
(ة ايمخ  لهظاا الضظال   بيظاع ال ظي المناا ظة  ظم ي تمهظا بهظاا التنل ظوف اهظاش 119)

كمظا تظاعة هح ظن شظلء م ظارج ام ظالع اماظااعة اذ  نظظاع إلظف مظا ت تهظا انلفا  
نظفة اا ظتلمنا انركظظا  ا ال نظا إبلنظا اننضظظاءة  مظن المننظف اجعتظظ ة المظا   ننظا هيظظاا م 
امضظظظف النظظظا  ال ينتظظظظا الغظظظاطح الظظظاا:مة ابتظظظعهنا  ظظظل ال ظظظعي  ا ظظظارع الم ظظظل  ظظظل 

عش ان ظظظاار هيضظظظا   ظظظظ   (ن اذ ظظظاار ابظظظن  ت اظظظة    ظظظن اظظظياغتها ينضظظظ120ان  ظظظما )
ات تمهظظظا مننظظظفا  ظظظم ي ظظظا   ظظظل نخظظظا منظظظانل انبيظظظاع كمظظظا  ظظظللة ال ظظظن ماابلظظظة هظظظاا 
المننف الما ن  ل الصياغة  اول  ناةيا   ن هظاا الضظال االفا:ظعإ  ظل المننظفا إ انظة 
 نا:يظة  ظن  نا:يظظة المنظظور الظظاح ي ظت م إليظ   ظظل   ظ  المننظظفة إل إ  المننظف الظظاح 

ي كظظع  ظظااا  ها جظظوطإة إنمظظا الم ظظ لة تتلوهظظا  ا:عتظظ ة هح  يمتظظ  مظظن  تفظظا ش الصظظياغة ال
ح ظظ  إنظظ  يتنظظزل  ظظل إاظظار تصظظور اجتمظظا ل اهخف ظظل ل يمظظة ال ظظناة الظظالن ت ظظو  
النمظظالج الاا يظظة كلهظظا التظظل يضظظالها لهظظاا الظظنمط  ظظل الغظظزلة امنهظظا  ظظول جايظظاف ا ظظل 

لظظظاح ياظظظاد بتولظظظع (ن اهظظظل ت كظظظع هظظظاا المن ظظظف ا121الن ظظظو  التظظظل  ظظظل اا هظظظا حظظظورا )
مننظظف  ظظل اظظياغة خف ظظةة ل ظظن منزلتظظ  طانيظظة هخف يظظا ة النظظ  هظظاا هظظو الظظاح جنظظ  
إح ظظظا  "اظظظا  ي ظظظتنتي اه  المننظظظف  نظظظعش  ظظظع يننظظظل الصظظظورإ ال ظظظناية مخلمظظظا يننظظظل 

 (ن 122ال كمةا )
ال ظظو ه  إح ظظا  ابظظن  ت اظظة  صظظورإ المننظظف يظهظظا  مياظظا   ظظل   خظظ  متظظا اع 

متظا اع ال ظفا  نظع النظالة  هظاش ال اا:ظو االملخظا  ظل  الااآ  المصوغة  لف غاار
الاظظول التظظل ت  ظظه الاظظاآ  خصا:صظظ  البف يظظة تتنلظظ  ممتننظظا   ظظن التاجمظظةة إل اال 
ياعر هحظع مظن التظااجم  لظف ه  ينالظ  إلظف شظلء مظن انل ظنةة كمظا ناظ  اننت ظ   ظن 

كتظظه ن تنظظالف ال ظظايانية إلظظف ال ا ظظية االااميظظةة اتاجمظظو التظظوراإ االزلظظورة ا ظظا:ا 
( اذلا كظظظا  مظظظظن 123 الناليظظظةة ن  النتظظظم لظظظم تت ظظظع  ظظظل المتظظظا  ات ظظظا  النظظظالا )

 ظ   خصظا:ن انخظااج الااآنظظل  –كمظا يظاع  – ضظا:  الناليظة االت ظا   ظل المتظا  
للمننظظظظف  ظظظظل اظظظظورإ متفظظظظاطإ إ ظظظظاار بتناهظظظظع الننااظظظظا اللفظيظظظظة مظظظظع المننويظظظظة  ظظظظل 

جظ  الصظورحن اهال تظاع هنظن لظو هرطع الصياغة مما يتن  كظ  مننظف خفاظة نخاا
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( لظم 124) اذمنا ت ا نن من  ظوا خيانظة  انبظا إلظ هم  لظف  ظواءه  تنا   ول  تنالفف 
ت ظظظظت ع ه  تظظظظ تل بهظظظظاش انلفظظظظا  م طيظظظظة  ظظظظن المننظظظظف الظظظظاح هاط تظظظظ  حتظظظظف تا ظظظظظط 
متمو هاة اتص  ما و هاة اتظها م ظتورها  تاظولف إ  كظا  ب نظن الظ ن  ظوا هعنظة 

هم خيانظظة اناضظظا   ظظ  لمهم هنظظن  ظظع ناضظظو مظظا شظظااو لهظظمة اآلنهظظم ا هظظع   فظظو مظظن
(ن ا لظف الظاغم مظن 125 ال الة لت و  هنو اهم  ل النلظم  ظالنا   لظف ا ظتواءا )

ه  الناظظ  هنظظا يظظتم  ظظل إاظظار اللغظظة الواحظظعإ  ظظ    ظظن بنيظظة الظظنن اناظظلية االتصظظاف 
ظظ   ظل العاظارإ الواحظعإ  ل منناش اذخااج  إخااجا  جعيعا  إطراك لتفا ظ  المننظف مظع لف

 نن  ال  عرإ  لف الصاف  ل المننف إال يفن بنية اللف   موما ن 
اخفاظظة الظظاهح  ظظل ابظظن  ت اظظة هنظظ  اذ  هطرك ل مظظة المننظظف االلفظظ   ظظل إاظظار 
الصظظياغة الواحظظعإة إال هنظظ  ظظظ  م ظظعاطا  إلظظف الخنا:يظظة هيضظظا ة ارلمظظا كظظا  ارت ظظا ش  ظظل 

 ظظباا   ظظل تا ظظيف هظظاا المبظظعه اتن  ظظ  إمكانظظاع    ظظ  المننظظف  لظظف  يمتظظ  انخف يظظة
 مواجهة النن  ل لات  االمصاطرإ  لف ال يا  احعشن 

هما ابن اااااا  نلف الاغم مظن ر ظو  هظاش الخنا:يظة  ظل   ظاش الناظعحة ات  ي ظ  
رهيظظ   ظظظل الظظنن انطبظظظل امااحظظ  اهظظظن  اتنل لظظظ  ه مظظة ال ظظظا ا المنااظظا لظظظ  اكظظظاا 

 عاطا  إلظف هظاش الخنا:يظةة   نظ  ا ظت ا  ه  ي لظل مظن تلال الاص عإ اتاا ها  يظ  م
 نااظظظا المننظظظف االلفظظظ  االتظظظ ليز ها الن ظظظي كمظظظا ياظظظول  ف يظظظا  را ظظظف ال ضظظظور  ظظظل 
هغلظظه ماارلاتظظ  الناعيظظةة ماكظظزا   ظظل اآل  نف ظظ   لظظف الم ظظاكلة االم ا اظظة بظظ ن المننظظف 

 (ن 126االلف  )
ماولظظظة التظظظاح   ظظظل ه   اذلا كظظظا  المبظظظعه  ظظظل  ف ظظظة المننظظظف االلفظظظ   نظظظعش هظظظو

( التظظل إ  هبظظا ع ههميظظة 127اال ظظفا الظظاح المننظظف لظظ  كالت ظظع الظظاح ال راإ ةيظظ ا )
المننظظف اهالويتظظ    نهظظا تاظظار ت امظظ  ال ظظا  ن اجوطيظظا  إل إ  اننظظعاا الظظااإ مظظن الت ظظع 
اننظظعاا لل يظظاإ ةيظظ ة ل ظظن ابظظن اااااظظا النظظاء  لظظف هظظاا اناظظ  يتصظظورة اهظظو يظظع و 

م ا اظة بظ ن الننصظاينة إمكانيظة حظعا  التفظااع ب نهمظا  ظل ال  ظن إلف الم اكلة اال
ممظا يهظعط الظنن  ظالوهن االظاطاءإن اهظاا إ  ك ظظل  ظن تصظور كمظال كظ  اظاف  ظظل 
لات  إال ه  الع وإ إلظف إيفظاء الم ظاكلة حاهظا ت فظل مظن حظعإ هظاا التفظااع  للمنظانل 

  للتاريظة ال  ظناء اهلفا  ت اكلها  ت  ن   ها ات ام  ظل غ اهظاة  هظل لهظا كظالمنا 
التظل تظظزطاط ح ظظنا   ظظل  نظ  المنظظار  طا   نظظ ة اكظظم مظن مننظظف ح ظظن  ظظع شظظ ن 
 مناهظظ  الظظاح هبظظا  ةيظظ ة اكظظم منظظا  ح ظظن  ظظع ابتظظال  لظظف مننظظف  بظظيم هلا ظظ ننن 
اكم من حكمظة غاياظة  ظع ا طريظو لا ا ظة ك ظوتهاة الظو  جلبظو  ظل غ ظا لاا ظها للظن 

 ظظل مخظظ  مظظا  ظظللا مظظا ي كظظع الفصظظ  بظظ ن  (ن  ظظ لا كظظا 128ل خظظا الم ظظ اا  إل هظظاا )
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(ن ايتصظظور ال مظظال  ظظل 129 نصظظاح ال ظظك  االم تظظوع طاخظظ  الصظظننة ال ظظنايةا )
توا ظظظو جظظظوطإ المننظظظف اح ظظظن المنظظظا ة  ظظظ    ظظظل ط ظظظواش إلظظظف إيفظظظاء الم ظظظاكلة حاهظظظا 
اانتاظظاء اللفظظ  المف:ظظم للمننظظف المف:ظظم مظظا يك ظظل  ظظن  هظظم هالظظل لتناهظظع  نصظظاح 

 ظظظن ال ظظظنا مظظظا يوهظظظع ةيظظظ  كظظظ  كلمظظظة موهظظظنها حتظظظف ي ظظظابو العاللظظظة للظظظن ه  اهح
(ة  مبظظظعه الم ا اظظظة إل ياكظظظز  لظظظف هظظظاارإ إحظظظعا  130المننظظظف الظظظاح هريظظظعع لظظظظ ا )

الت ظظاك  بظظ ن المننظظف االلفظظ  ي ظظلم بتاعيظظظة اللفظظ  للمننظظف  ظظل هظظاا الم ظظتوع ايتنظظظ  
اانتظظاا إيفاء مبعه الت اك  حا  ت  ياا  لل مة ال ظا  ن  ظل مظا ي ظا  الصظوو اال ظان 

الناظظعن يتت ظظع للظظن  ظظل اإيفظظاء كظظ  مننظظف حظظظ  مظظن العاظظارإة اذلاا ظظ  مظظا ي ظظاكل  مظظن 
انلفظظا  حتظظف يبظظا   ظظل هح ظظن  ح اهبهظظف اظظورإ ااجتنظظال مظظا ي ظظ ن  مظظن  فا ظظل 
ال ظظظظظظفا ا ظظظظظظ يز اللفظظظظظظ  االمنظظظظظظانل الم ظظظظظظتباطإة االت ظظظظظظب هاع ال ال ظظظظظظةة اانشظظظظظظاراع 

ةة حتظظف ال يكظظو  متفااتظظا  ما و ظظا  بظظ  المتهولظظةة اانااظظاف الان ظظعإة االعاظظاراع الغخظظ
يكظظظو  كال ظظظبيكة المفاغظظظةة االوشظظظل المنمظظظنم االناظظظع المظظظنظمة االلاظظظا  الاا:ظظظو  ت ظظظابو 

 (ن131مناني  هلفاظ ا )
اي لل مبعه الم ا اة  نع ابن اااااا م يا ظا   ظل هظاط ه  ظاا ال ظناة اان ظا 

ابظظظن اااااظظا ينظظظا  المن اظظل ااهظظم  ظظظل التا ظظيم اكظظظالن تظظ   ا ابظظظن  ت اظظةة إال ه  
رهي   ل ه  اا ال نا ان ف ا  من مبعه ماابلظة اللفظ   ظالمننف  ظل م ظتوي نة انال ال 
ظظا الخظظانل المو ظظوا  نظظعش  ظظاال:تفف ها الن ظظي  هظظو  يكظظاط يتتظظاا  ال ظظا  ن هنف ظظهماة همن
يمتع إلف  نصا البنيةناهظاا الننصظا يه ظُ  لظظ  إمكظا  االمتظعاط  مفهومظ  للظنن إلظف 

ي ول  ف:و العاال  ظل الم ظتوع التظو ينل اي ظم  هيضظا  بنيظة انبيظاع  م توع كلل
 ظظل الاصظظ عإ ال ليظظةن  فظظل م ظظتوع التا ظظيم انال يظظظ  هم نظظا  ل ااحظظاع ابظظن  ت اظظةة 

(ن ايظظع و 132يظظاع ه  مظظن هبيظظاع ال ظظنا مظظا ات لظظه منان هظظا لل ا ظظة ال ظظفا   هظظاا )
  للمننظف االصظ يم الاظار  هاا النو  هكخا  ل  وطإ هخاع ت و هاا الواظل ال ظام

(ة اذلا 133ال  ظظنة الظظاح  ظظع هبظظا   ظظل هح ظظن منظظا  اهبهظظف ك ظظوإة اهر  لفظظ ا )
كا  هاا يااب  ما ح ن لفظ  اجاط منناش لعع ابظن  ت اظة  ظ   النظو  الاظاطا الظاح منظ  
اال كم النت اة االمنانل الص ي ة الا ة ال  وإة التل لظم يتنظو   ظل مناهظها الظاح 

( يتوا ظظو مظظظع مظظا هظظنل لفظظظظ  اجظظاط مننظظاش  نظظظع ابظظن  ت اظظةن همظظظا 134بظظا ع ةيظظ ا )
النظظظو  اآلخظظظا الظظظاح خلظظظه مناهظظظ  الظظظم ي  ظظظن م تظظظواش   نظظظ  يت اظظظو  ظظظل اانبيظظظاع 
ال  ظنة انلفظا  الم ظتنا ة الاا:اظظة  ظما ا ة الوا يظة ت صظظ ف  امننظفة اذنمظا ي ت  ظظن 

االعاظارإ  مظا كظا   منها اتفظا  ال ظاالع التظل اهظنو   هظاة اتظاكنا اللظااع  منان هظاة
 ظظظل الضظظظم ا منهظظظاة احكايظظظاع مظظظا جظظظاع مظظظن حاا:اهظظظا طا  ن ظظظي ال ظظظنا اجوطتظظظ ة 

(ن اذلا كانظظو هغلظظه انمخلظظة التظظل يضظظالها لهظظاا 135اهحكظظاا راظظف  اذتاظظا  مننظظاشا )
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الضظظال خااظظة هظظظل همخلظظة ابظظظن  ت اظظةة  ظظظ    ظظل إشظظظارت  انخ ظظاإ إلظظظف جظظوطإ الن ظظظي 
اط  نصا البنية  ل التا ظيمة امظن هنظا يتظاإ اذحكاا الاال ما يف م المتال ال تم

ل ظظ  المفظظا يم الم ظظت عمة  ظظل منالتظظة الظظنن ممار ظظة حاهظظا  ظظل ال ضظظورة  ضظظف  
  ظظظظظظظن هنظظظظظظظ  ي ظظظظظظظتعرك لكظظظظظظظا الا ظظظظظظظم الاا ظظظظظظظع الظظظظظظظاح تظظظظظظظ خا مننظظظظظظظاش الفظظظظظظظظ    ظظظظظظظظاكاش 
ت ظظظو ااظظظظل اانشظظظظنار الغخظظظظة انلفظظظظا ة الاظظظارطإ المنظظظظانلة المت لفظظظظة الن ظظظظية الالاظظظظة 

ايمخ  ل    بياع اخت    ها الن ي خااة كما يبظعا  ظل  ظعا إيفظاء (ة 136الاوا لا )
الوحعاع  ل الم توع التظو ينل حاهظاة إل يظهظا الف ظاط  ظل التاظعيم ها التظ خ ا اكظاا 
التنا ظظظع ها الت ظظظاارة ها  ا ظظظع اال ظظظتنارإة  ظظظم ين ظظظع  اظظظياغة الضظظظال ال امظظظ  الظظظاح 

نشظظنار الم كمظظة المتانظظة ا ظظتو و  نااظظاش حاهظظا مظظن انتاظظا    اتاظظل إلظظف ماتاظظة اا
 (ن 137الم تو اإ المنانل ال  نة الاال ال ل ة انلفا ا )

ا لظظف الظظاغم مظظظن ه  المنظظظور ال يمظظل  ظظظل ناظظع المننظظف ما ظظظ   ظظل تصظظور ابظظظن 
اااااا ام كوا باهي   ل الصظع  لح ال ظا ن اللظاين همظا  نظعشف خظارجل ايبظعا  ظل 

ل ظظظو هح ت ايظظظز ها ت ظظظوي  هظظظاارإ انمانظظظة  ظظظل ناظظظ  المواظظظوف الناظظظ  الظظظاح ال ي
  لاتظظ ة ايت ظظابو ةيظظ  المننظظف مظظع هاظظول  االجتما"يظظة الناليظظةة اطاخلظظل يتت ظظع  ظظل 

(ة  ظ   انل ظاإ  لظف الم ا اظة بظ ن 138 صع الصع   ل التنب ا  ن لاع النف  )
ظظ  ن ظظي الظظنن يك ظظل  ظظن االهتمظظاا  كظظ  الننااظظا النصظظيةة  المننظظف االلفظظ  ات  ن

الوحظظعإ  ظظل شظظك  تفا ظظ  الم ظظتوياع الم تلفظظةة بظظ   اذ  لظظم يتاتظظه  لظظف للظظن تصظظور
يكظاط يغلظه  ل هظا مبظعه الواظل لننااظا ت ظاط ت تمظ   ظل لاتهظا يت اظو لهظا نظو  مظظن 

 االن تاا االت ليز ان ف ا  من تضاا كماالع شا  م تالةن 
ات خظظظظا   ظظظظاإ الت ظظظظابو ها الت ظظظظاك  مظظظظعاها  ظظظظل منالتظظظظة ابظظظظن اااااظظظظا م تلظظظظل 

لننة ايت اظظظو للظظن ابتظظظعاء مظظن تصظظظور اهظظع الاصظظظ عإ الاضظظايا التظظظل لهظظا اظظظلة  ظظا
اهظظاط  ف:ظظظو الننااظظظا  ظظظل تتال هظظظا الماحلظظلة اان ظظظا   ظظظل للظظظن اال تمظظظاط  لظظظف 
مبظظعه الصظظننةة امظظن هنظظا يكظظو  ااجاظظا   لظظف ااظظانع ال ظظنا ه  يصظظنن  اظظننة متانظظة 
ل يفة مابولة ح نةة متتلاة لم اة ال ظامع لظ  االنظاظا  نالظ  إليظ ة م ظتع"ية لن ظو 

مت مظظ   ظظل م ا ظظن  االمتفظظا   ظظل بعا:نظظ  ةي  ظظ  ج ظظما  اي ااظظ  راحظظا ة هح يتانظظ  ال
لفظظظا  ايبع ظظ  مننظظفة ايتتنظظه إخااجظظ   لظظف هظظع هظظاش الصظظفة ةيك ظظوش  ا ظظا  ايبظظا ش 

 (ن 139م  ا ة ب  ي وح ه ضاءش ا نا  اينعل هجزاءش ت ليفا ا )
ر الظظاح ت تظظ   نااظظا المننظظف االلفظظ  االتظظ ليز مااكظظز  نظظ  الصظظننةة االم ظظو 

يظظظعار  ليظظظ  هظظظاا الفنظظظ  هظظظو إيفظظظاء كظظظ   نصظظظا حاظظظ   صظظظع إحظظظعا  اال:ظظظتفف ب نهظظظا 
جمينظا ة إل ال يت اظظو اال:ظظتفف  ظظل نظظظا ابظظن اااااظظا إال   يفظظاء الننااظظا حاهظظا مظظن 
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انتاظظا ة  تبظظا  الاصظظ عإ م ظظتوية ان ضظظاء  ماهظظا راإ اظاهاهظظا ج ظظمن اال ظظو هنظظ  
اظظظا   ظظظل هظظظاا الواظظظلة   نظظظ  ال اجظظظوط إلا كظظظا  إمكظظظا  تصظظظور الننااظظظا منفظظظاطإ مت ا

ل يظظا  الاصظظ عإ التظظاا إال بتضظظاا هظظاش الننااظظا  ظظل شظظك  متنا ظظوة ح ظظ  إ  ت ك ظظع 
مبعه الت ابو يظ ال  إلظف  ت ا ظو الاصظ عإ احظعإ  نااظاها جملظةن ايت اظو للظن  ظل 
راظظظعش مااحظظظ  اظظظننة الاصظظظ عإ  ظظظل  ولظظظ ف ا ظظظ لا هراط ال ظظظا ا بنظظظاء  صظظظ عإ م ظظظ  

ناء ال نا  لي   ل   اش نخاا ة اه ع لظ  مظا يلا ظ  إيظاش مظن انلفظا  المننف الاح يايع ب
التل ت ا ا ة االاوا ل التل توا ا ة االو   الاح ي ل  لظ  الاظول  ليظ ن  ظ لا اتفظو لظ  
ب ظظو ي ظظاك  المننظظف الظظاح ياامظظ  ه بتظظ ة اه مظظ    ظظاش  ظظل شظظغ  الاظظوا ل  مظظا تاتضظظي  

و  الاظول ةيظ ة بظ  ينلظو كظ  ب ظو مظن المنظانل  لظف غ ظا تن ظ و لل ظنا اتات ظه لفنظ
يتفظو لظ  نظمظظ ة  لظف تفظظااع مظا ب نظظ  الظ ن مظظا  بلظ ن  ظظ لا كملظو لظظ  المنظانل اكخظظاع 
انبيظظظاع ا ظظظو ب نهظظظا   بيظظظظاع ت ظظظو  نظامظظظا  لهظظظا ا ظظظظل ا  جامنظظظا  لمظظظا ت ظظظتو منهظظظظانننا 

(ن اال يهمنا  ل ماامنا تناه مااح  التن يم التل ت ظتم مااحظ  الصظننةة اذنمظا 140)
 ت     هم  تضاا الننااا  ل الصننة اكي ية تللفهان  يهمنا

 ظظ لا كظظا  ا تمظظاط ال ظظا ا  لظظف اجعانظظ  ياظظ   ظظل هظظاا المفهظظوا للصظظننةة ايكظظو  
منتمعش ا لفا  ال  ا ظل ا ظت عا  التنا ظه االمفءمظة بظ ن التظزء مظن ناحيظةة الظ ن 

ا (ة اه  ال ظظظنا لعيظظظ  يصظظظام اجي ظظظا    ظظظا141انجظظظزاء اال ظظظ  مظظظن ناحيظظظة هخظظظاعا )
(    ننظا ال ننتاظع هنظ  امظن الواهظم ه  المننظف 142 ا:ما   لف الو ل التاا الم لوا )

الاح م    ل الف ا نخاا ة لن يتغ ا جوهاشة ك  ما ي ظاه  ليظ  هظو تابلظ  للصظياغة 
التعيظظظعإة اظهظظظورش مظظظن خظظظفل شظظظك  متم ظظظزة ل ظظظن المننظظظف  ظظظل لاتظظظ  يظظظظ  متصظظظفا  

 الموهظظظظو  ماتضظظظظف ه ا ظظظظل ل بظظظظعا ا (ة للظظظظن ه  االظظظظو ل انالظظظظل 143 ال يظظظظاطا )
(ة  م ظظظظظ  المننظظظظظف  ظظظظظل الظظظظظاهن نخظظظظظاا ة إنمظظظظظا هظظظظظو ا ت ضظظظظظار انغظظظظظاا  ها 144)

الماااظظظعة هظظظو االن ظظظف  مظظظن المنظظظانل الملاظظظاإ  ظظظل ال ايظظظون ا نظظظعما يت امظظظ   نظظظ  
الصظظننة يت اظظو لل ظظا ا اب ظظو ي ظظاك  المننظظف الظظاح ياامظظ اة امظظا طاا الب ظظو نف ظظ  

  اا   ا اةيظظةة  هظظو  ظظل كيانظظ  ال امظظ  يتوا ظظو مظظع يمخظظ  خفاظظة ت ظظاك  مننظظف الفظظ
المظظااا االاصظظظعة هظظاا انخ ظظظا الظظاح ي ظظظك  هرهظظية الاظظظولة الظظو كظظظا  المننظظف النخظظظاح 
الم ظظي   ظظل الظظاهن يظظظ  م تفظظظا   تظظوهاش كظظامف   ظظل الصظظياغة ال ظظناية لمظظا همكظظن 
ت ا ظظظو الب ظظظو اال امظظظ ا الظظظاح ي ظظظاك  المننظظظف ها الغظظظا  الماصظظظوطة إل إ  الب ظظظو 

 تظوح مننظظاشة ام ا اتظ  الاصظظع هظو تنزلظظ  ا ظو ماتضظظياع هغظاا  ال ظظنا امااميظظ ة ي
ي كع للن إل اإ ابن اااااا  لظف ماا ظاإ الت ظابو بظ ن المننظف االلفظ  اكظالن الظو   
االااةيظظةة ياظظول م لظظف    يظظة  نظظ  الصظظننة ااذ  اتفاظظو لظظ   اةيظظة  ظظع شظظغلها  ظظل مننظظف 

مننظظف انالة اكانظظو تلظظن الااةيظظة ها ظظع مظظن المنظظانلة ااتفظظو لظظ  مننظظف آخظظا مضظظاط لل
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 ظظل المننظظظف الخظظانل منهظظظا  ظظل المننظظظف انالة نالهظظظا إلظظف المننظظظف الم تظظار الظظظاح هظظظو 
(  145هح ظظنة اه  ظظ  للظظن الب ظظو ها ناظظ   نضظظ ة االظظه لمننظظاش  اةيظظة ت ظظاكل ا )

اكظظظظ  هظظظظاا ي كظظظظع الظظظظع ابظظظظن اااااظظظظا  انتاظظظظاء الننااظظظظا اللفظيظظظظة االصظظظظوتية الموا اظظظظة 
ا ههظفنا ه  هظاا انخ ظا ي ظك  من لظو انبظعا ة اهنظ  م كظوا   ظيم  ااةيظة للمننفة   ل

را ظظ ة  ظظظل الفنظظ  ال ظظظناح النالظظل ت ظظظعط  موجبهظظا لل ظظظا ا هغظظاا  الاظظظولة احظظظعاط 
المنظظانل    ظظه الماتضظظياع االجتما"يظظة اانخف يظظة االلغويظظة  امظظةة همكظظن ان ظظاار 

ف التف ظظل الموهظظو اتل  ا ظت الة  اظظاء المننظظف  ظظل اهظظع م ايظعة إل اكيظظز إل  يااظظ
(  امظظظا طاا المن لظظظو هظظظو ا ت ضظظظار الظظظو ل 146بظظظعا  ا ظظظا  لظظظف تااك ظظظه اللغظظظةا )

انالل  الغا ة     ك  ا ت ا  من هظاا اناظ  لبنيظة طالظة إنمظا ياظوا  لظف ت ظابو 
المننظظف االلفظظ ة طا  ه  نظظع ل ه  تصظظور هظظاا الت ظظابو متما ظظ  مظظع الظظو ل بتفا ظظ  

هنظاك إل احظا   لظف هظاارإ إيفظاء الننصظاين الا:ي ظ  ن  الوحعاع  ظل ال ظيا ة إال ه 
  ل النن حاهما  ل الت اك  االتلللن 

اي ظظا  حظظال ال ظظا ا  ظظل إيفظظاء احظظعاع نصظظ  ان ظظتامها اتللفهظظا حظظال االن ظظاج 
ش اين ظظظاشة اال يهلهظظظ  شظظظ "ا  منظظظ   ال ظظظال  الظظظاح يفظظظوف اشظظظي    ح ظظظن التفويظظظز اي ظظظعن

ل هح ظن تاا ظيم نا ظ ة اي ظاع كظ  اظا  ةي  ن ة اكالننااش الظاح يضظع اناظااو  ظ
منهظظا حتظظف يتضظظا ل ح ظظن   ظظل العيظظا ة اكنظظاظم التظظوها الظظاح ي لظظل بظظ ن الن ظظي  
منهظظظظا االخمظظظظ ن الاا:ظظظظظوة اال ي ظظظظ ن  اظظظظوطشة  ظظظظظ   يفظظظظااع بظظظظ ن جواهاهظظظظظا  ظظظظل نظمهظظظظظا 

(ن االاصظظظع مظظظن هظظظاش الت ظظظابي  الم تلفظظظة تاايظظظه  نظظظ  ال ظظظا ا ه نظظظاء 147اتن ظظظياهاا )
صظظننةة إل إ  غايتهظظا انالظظف هظظاارإ انح ظظا  النم ظظو  كيانظظاع مااشظظات   مليظظة ال

الننااا الم كلة للنن      يناغل ه  تصظاو ا ظو مبظعه التظللل االتن ظ وة تمامظا  
ك اا:و إخااج الصظنا:ع المظاكورإن اهظاا المبظعه ي ظول هبيظاع الاصظ عإ كاملظة طا  ه  

هظا اال ي تظز ب نهظا الظ ن يتتاا  كيظا  الب ظو الواحظع هيضظا  ا ظف ياا ظع كلمظة  ظن هخت
(ن ا لظف الظاغم 148تمامها    و ي  نهاة ايتفاع كظ  مصظاا  هظ  ي ظاك  مظا  بلظ ا )

مظظظن ه  الم ظظظاكلة ال اط ظظظة بظظظ ن انبيظظظاع الظظظ ن مصظظظاا ل الب ظظظو الواحظظظع  ا:مظظظة  لظظظف 
هشظظكال مظظن الن ظظاة المن  يظظة ها احظظعإ المننظظف الظظاح ياا ظظل التظظللل النالظظلة  ظظ    ظظل 

ن انطبظظل إلظظف ه  يغ ظظل البنيظظة ال ليظظة ت  يفظظا  مظظن غلظظواء هظظاش امتظظعاط   خظظ   ظظل الظظن
النظاإ المن  ية خااظة ه  رهيظ  يظنم  ظن إح ظا   ضظاارإ ت ا ظو اظلة  مياظة بظ ن 
م ظتوياع الظننة ارلمظا لظم ت ظنف  النمظالج المتظو اإ نيفظاء تصظورش النظظاح  ظالت ب و 

عإ ك نهظظظا مفاغظظظة المف:ظظظمة هظظظاا التصظظظور الظظظاح تظظظ طح ماا اتظظظ  إلظظظف ه  ات ظظظاج الاصظظظ 
إ ااغظظظظا ننن ال تنظظظظا    ظظظظل منان هظظظظاة اال اهظظظظل  ظظظظل ماان هظظظظاة اال ت لظظظظل  ظظظظل ن ظظظظتهاة 

 (ن 149تاتضل ك  كلمة ما  نعهاة ايكو  ما  نعها متنلاا  بها مفتااا  إل هاا )
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ارهيظظ   ظظل ال ظظا اع م  ظظظ   لظظف   ظظاإ الخنا:يظظظة نف ظظها إل يظظاع ه  ال ظظظا ا إلا 
 هظظا   با هظظا  ظظل هح ظظن مظظن ال  ظظوإ التظظل  ل هظظا لظظم تنظظاال االمنظظانل التظظل  ظظع  ظظبو إل

(ن اذلا كظظا  هظظاا إ ظظاارا    ظظبو 150ينظظه بظظ  اجظظه لظظ   ضظظ  ل فظظ  اذح ظظان  ةيظظ ا )
المننظظظف  نظظظع مااشظظظاإ اظظظياغت ة  ظظظ   للظظظن ال يننظظظل ه  إخااجظظظ  التعيظظظع يت ظظظابو مظظظع 

 اورت  الاعيمةن 
ور اهظظظاا المو ظظظل مظظظظن ال ظظظا اع ال ظظظا:ع لظظظظعع هغلظظظه الناظظظاط يتماشظظظظف مظظظع تصظظظظ

 المننف  ل الناع النالل الاعيم  موما ة إل كا  متال االختاا  م عاطا  ةي ن 
اهو كالمن ف ال ابو ي صا حعاط االختاا  ها االبتظعا   ظل هظامى الصظياغة 

 التل تتتعط بها حياإ هاا المننفن 
ا ظظل ال ظظيا  نف ظظ  يكظظو  تصظظورش م نظظة شظظنااء  مانظظ  إل يظظاع هنهظظم ا ظظع  ظظااوا  

(  امظن هنظا 151عيع الف   صيمة اح لة ل يفظةة اخف ظة  ظاحاإا )إلف  ك  مننف ب
يكظظظو  انغظظظاال ااننا ظظظة  ظظظل الصظظظياغة ممظظظا الم ظظظع  ن إلظظظف الابظظظول ااال ظظظنااء  ظظظل 
 صظانا إنمظظا ي ظابو   لظظف مظا ي ت  ظظن مظن ل يظظز مظا يورطانظظ  مظن هشظظنارهم الظظعيع 

ورطانظ  مظن ما يضالون  من منان هم الليظ  مظا ينظمونظ  مظن هلفظاظهمة امضظ ن مظا ي
(ن  ظظظالبلي  االبظظظعيع ااالغظظظاال 152نظظظواطرهمة اهن ظظظو مظظظا ين ظظظتون  مظظظن اشظظظل  ظظظولهما )

اانن ظظو كلهظظا  فمظظاع  لظظف ر ظظو  مبظظعه التظظ نو  ظظل الصظظياغة اهظظل  نااظظا ت ظظول 
المننظظف االلفظظ  االن ظظي ح ظظ  ت  ظظل ه  ال ظظناية  اتظظو رهظظن انغظظاا   ظظل الصظظننةة 

 اهنها تم   نااا البنية كلهان 
لظ   ظل ت ا ظو ايكو  مب عه تضاا انجزاء ات ا اها لت ا ظو كمظال الصظياغة منون

كمظظظال الفهظظظم المتظظظاا  لل ظظظناة للظظظن هنظظظ  إلا ااجتمظظظع للفهظظظم مظظظع اظظظ ة ا   ال ظظظنا 
اظظظ ة المننظظظف ا االظظظة اللفظظظ   صظظظفا م ظظظمو   امناولظظظ  مظظظن ال ظظظعر تظظظمي  بولظظظظ  لظظظ ة 

تظظعال الظظو  ة ااشظظتمال   ليظظ ة اذ  ناظظن جظظزء مظظن هجزا:ظظ  التظظل ينمظظ  بهظظا اهظظلف ا 
ااظظوال المننظظفة اح ظظن انلفظظا ة كظظا  إن ظظار الفهظظم إيظظاش  لظظف  ظظعر ناصظظا  هجزا:ظظ ا 

(ة اذشارت   إلف خ ا ناصا   ن  هجزاء ال نا التل ينمظ  بهظا  لظف الفهظم 153)
 ع يك ظل  ظن  هظم آلظل للبنيظة تبظعا ةيظ  انجظزاء م ظتاف   نضظها  ظن  نظ ة  ا:مظة 

ل ظن الظاح ي ظفع البظن اااااظا هنظ   ظل مو ظل  التها  لف مبعه انلصظا  االتتظاارة
معيارح يضظ اش تاصظل ال  ظ  االصظوال إلظف لكظا انجظزاء التظل يمكظن ه  ي ولهظاة 
كمظظظا ه  الانظظظواع التظظظل يتتا هظظظا ال  ظظظال لت ا ظظظو التلاظظظل م كومظظظة  الظظظاهن اال ظظظمعة 
  ظا  ه   ظعط الموااظفاع هظمن شظاا  التابظ  النالظل االتابظ  ال  ظلة   ظا  شظا  

  اا تظظظعال الظظو   متم ظظيا  مظظظع لظظاإ ال ظظمعة اهظظظا ط الصظظ ة  ظظل المننظظظف ح ظظن اللفظظ



- 68 - 

اذ  كظا  كمظال الابظول يت اظو  –ح ظه رهيظ   –م اياا  ل ظا  الظاهن لابظول ال  ظال 
 ظظظ   يكظظظو  ال ظظظفا  ظظظالما  مظظظن جظظظور التظظظ ليز مو انظظظا   م ظظظزا  الصظظظوال لفظظظظا  امننظظظف 

 (ن 154اتاك اا  )
وء تصظورش الظنن  لظف ه ظا  مظن اال فاة ه  ابن اااااا إل يت اك  ل ه

اللفظظظظ  االمننظظظظفة ي ظظظظمم لظظظظ  تبنظظظظل   اتظظظظ   ظظظظن التظظظظ ليز ها الن ظظظظي  م ظظظظم الننااظظظظا 
النصية  ل انا ااها ال لل  ظل شظك  بنيظة  امظة للاصظ عإة اهظاش إ  ظلظو م كومظة 
  ظك  مظن هشظكال التظااوة  ظ   انح ظظا   ضظاارإ ت ا ظو االن ظتاا اال ف ظة  ظظل 

  ت ظظو  كال لمظظة الواحظظعإ ا تاا ظظا  مظظن تبنظظل   ظظاإ  ظظن الن ظظي حتظظف يت اظظو للاصظظ عإ ه
احعإ الم توياع الم تلفظة  ظل الظننة يزيظعش تنمياظا  رهيظ   ظل ت ظاك  اللفظ  االمننظفن 
ا ظظ ت او لهظظاش المن لاظظاع مزيظظع مظظن النمظظو لظظعع  عامظظة بظظن جنفظظا الظظاح  يصظظاطر 

 ه ا ا   ل منالتت  النن  لف اورإ المننف ا لف   اإ اال:تففن 
 

 ة بن جعفر وائتالف عناصر النصقدام

هالظظف  عامظظظة المننظظظف ههميظظة كبظظظاع  ظظظل نظايتظظ   ظظظل ال ظظظنا  امظظة ح ظظظ  ي لظظظل 
 نظظظعش مظظظعخف  يضظظظاط تصظظظورش ا:ظظظتفف  نااظظظا الظظظنن  اال ظظظتناط إلظظظف   ظظظاإ ااظظظورإ 

 المننفا التل  تمخ  المن لو  ل ت عيع   ات   ن اال:تففن
وع الننصظظا الظظاح ي ظظمل  يتنظظزل المننظظف لظظعع  عامظظة هيضظظا   ظظل م ظظتوي نف م ظظت

اغ ظظاش مظظن  نااظظا الظظنن التاك ظظه اال:تف ظظل ال ظظام ة اهظظو بظظالن يغظظعا مظظاطإ غ ظظا 
 مفار ة ل كلهاة ام توع المننف  ل لات  ح   يا   من منظور  يمت  اغايت ن

ا ظظظل هظظظاا الم ظظظتوع الخظظظانل ينضظظظاط طر ظظظ   ظظظل م ظظظارين همظظظاف م ااظظظات  مظظظن 
هظظم ةيظظ  حظظعاط المننظظف  امظظةة منظظظور الغظظا  ات  يصظظ  هظظمن  الظظه من اظظل تو 

 اهو ما ه ماش بننوع المنانل ا  ولهان
اتنظظظزنل المننظظظف هظظظمن خانظظظة الغظظظا  ي كمظظظ   ظظظانو  جمظظظا  الواظظظل ةيظظظ  اه  

(ة 155يكظظو  المننظظف موا اظظا  للغظظا  الماصظظوطة غ ظظا  ظظاطل  ظظن انمظظا الم لظظولا)
ظل المنظانل ح ظه هاهظا ها  ظل انغظاا  م ظعاطا   ظل كظ   اهاا ي ول لاعامظة تاصن
للظظظن إلظظظف منظظظظور الوظيفظظظةن اهخف يظظظة الوظيفظظظة التظظظل ت ظظظول الغظظظزل هيضظظظا  ال تضظظظاط 
الظظع وإ إلظظف الغلظظو ار ظظ  اال تصظظار  لظظف ال ظظع انا ظظط للظظن ه  الغلظظو  نظظعش اهجظظوط 

(ة اهو ال ينعا ه  يكو  امتظعاطا   ظالموجوط إلظف االمخظ  اللظوو النهايظة 156الماهب نا)
لوظيفظة المبتغظاإة بظ  يظعخ  هظمن تصظور (ة اهو ال ينكظا ههظعاف ا157 ل الننوا)

 مخالل غايت  ن عا  الفض لةن
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اذلا كظظظظا  هظظظظظاط المننظظظظظف  ظظظظظل الم ظظظظتوع ال ظظظظظالل يفظظظظظا  طر  ننظظظظظوع انغظظظظظاا  
(  ظظظ   تناالظظظ   ظظظل المنظظظظور 158ا  ولهظظظا كالواظظظل االن ظظظ ه االماا ظظظل االمظظظعيم اغ اهظظظا)

اظ ة التف ظ اة الناا ين صا  ل راع  ف:و المننف كما تتمخنظ   ظل اظ نة التا ظيمة ا 
االتتمظظيمة ااظظ ة الماابلظظة االماالغظظةة االت ظظا  ة اااللتفظظاعة  ظظم ي لظظن إلظظف   ظظ    ولهظظا 
اياكا إ اها   ولا   امظة هخظاع كاال ظت الة االتنظا   التظل يوجظعها التمظع بظ ن المنن ظ ن 
المتاظظابل نة  ظظم يظظاكا مظظن   ظظول المنظظانل إياظظا  الممتنظظع   هظظا  ظظل حظظال مظظا يتظظو  ا و ظظ  

نظظ ة اهظظاا ي ظظالل الغلظظو  ظظل المننظظف ل نتهظظل إلظظف ا تاظظار م الفظظة النظظاف ان ظظاة ايمكظظن كو 
 (ن159ال لء إلف ما لي  ل  من هاش الن ول)

اال شظظن ه  ان ظظا الفل ظظفل االمن اظظل الظظاين ي ظظكف  من لاظظاع  ظظل راظظع المننظظف 
(ة 160 لف هظاا الم ظتوع كانظا خلظل ا ظم  عامظة   نظ  اكظا  من ظا ا  إلظف تاظعيا االمننظفا)

 ه  المننظف ال يلبظ  ه  ي ظت     نصظظاا   ظل البنيظة ح ظ  يمتنظظع ت عيظع ك نونظة ال ظظنا إال
 اال ظظتناط إلظظف جظظوهاش المننظظوح  اظظط  للظظن ه  هظظاا انخ ظظا ال ينظظعا ه  يكظظو  مظظاطإ هاليظظة 
 ابلظة ن  تت ظظك   ظظل اظظور شظظتفة امظظن هنظا  و ظظم الاظظول  ال ظظناية  اال ظظتناط إلظظف مننظظاش 

النلميظظظظة الع ياظظظظة للظظظظنن ال ظظظظناحة إل إ  ال ظظظظناية  اظظظظط خظظظظااج  ظظظظن حظظظظعاط الم ااظظظظاإ 
ي ااهظظا انخظظااج الصظظورح للمننظظفن  ظظالتاك ز لظظن يكظظو  إال  لظظف الصظظياغة اهظظاا يك ظظل 
 ظظظن حضظظظور الظظظو ل ببنيظظظة ال ظظظفا اموااظظظفات  الااتيظظظة للظظظن اه  المنظظظانل كلهظظظا منانهظظظة 

يظظااا لل ظظا اة الظظ  ه  يظظت لم   هظظا  ظظل مظظا هحظظه اآ ظظاة مظظن غ ظظا ه  ي ضظظا  ليظظ  مننظظف 
ال ظظفا ةيظظ ة إل كانظظو المنظظانل لل ظظنا  منزلظظة المظظاطإ الموهظظو ةة اال ظظنا   هظظا كالصظظورإة 
كمظظا يوجظظع  ظظل كظظ  اظظنا ة مظظن هنظظ  ال بظظع   هظظا مظظن شظظلءن موهظظو  يابظظ  تظظ   ا الصظظور 
منهظظاة مخظظ  ال  ظظه للننتظظارإة االفضظظة للصظظياغةة ا لظظف ال ظظا ا إلا شظظا   ظظل هح مننظظف 

ظظنةة اال -كظظا – ان ظظ  االننزاهظظةة االبظظا  االانا ظظةة االمظظعإ اغ ظظا للظظن مظظن مظظن الان نظظة االضن
المنظظظظانل ال م ظظظظظعإ ها الاميمظظظظةة ه  يتظظظظظوخف البلظظظظوو مظظظظظن التتويظظظظع  ظظظظظل للظظظظن إلظظظظظف الغايظظظظظة 

 (ن161الم لولةا)
اذلا كظا  المو ظظل ال ظابو ي ظظتع ل   ظم المتظظال لل ظا ا ل نتاظظل المننظف الظظاح 

لواظل   ظفف المنظانل يايع ك   يصور تتالة ش صية ها ياصع  ل المعإ إلف ا
ظظ ها  عامظظة مخظظ  ه  يصظظل الممظظعاإ  تمظظال الوجظظ  مظظخف ة   نظظ  يبظظعا  النف ظظية التظظل ر ن
ه  انف ظظظظاإ المتظظظظال المننظظظظوح لل ظظظظا ا ال يننظظظظل ال ظظظظااج  ظظظظن حظظظظعاط الموااظظظظظفاع 
الم ظعطإ للمننظف الف:ظو    ظه مظا تت لاظظ  ماتضظياع الوظيفظة للظن ه  إ الظة ال ظظظا 

مظن المننظف ال يننظل إ الظة كظ  هظا طة بظ  يناغظل ه    لف ال ا ا ةيما يبتغظل  ولظ 
يكظظظو  االنتاظظظاء ا ظظظو مااتظظظه المنظظظانل المف:مظظظة لألغظظظاا ة امظظظا طاا تنظظظو  انغظظظاا  
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كخ اا    ن  ي تتان  تنظو  المنظانل اتفااتهظاة احتظف لظو حظع  ه  كظا  الواظل م الفظا  
لماتضظظظظظف الغظظظظظا  كب تظظظظظل امظظظظظان ال ظظظظظي  اللظظظظظاين يورطهمظظظظظا  عامظظظظظة ا  همظظظظظا ااظظظظظل 

مغامااتظظظ  الن ظظظا:ية  ظظظم ينلظظظو ه  الظظظي    اشظظظة المننظظظف  ظظظل نف ظظظ  ممظظظا يزيظظظ  جظظظوطإ ل
(ة 162ال ظظنا ةيظظ  كمظظا ال ين ظظه جظظوطإ النتظظارإ  ظظل ال  ظظه مظظخف  رطاءتظظ   ظظل لاتظظ ا)

  نمظا يظظ تل  ال ظاهع لتظظع"يم اجهظظة نظظاش  ظظل هظاارإ  صظظع التتويظظع  ظل الاظظول  غظظ  
ل ظظا   ظظظل إ ظظظاارش   ظظظى امظظظان النظظظا  ظظظن  يمظظظة المننظظظفة إل لظظو كظظظا  المو ظظظل  امظظظا  

ال ي  اتتاا ش  ظن هظاا الف ظىة مظا يبظ ن  ظن منا ضظت  نف ظ  إل يت لظه  ظل الغظزل 
هظظع هظظاا المن ظظف بظظ  ي ظظعش إلظظف منظظظورش انخف ظظل  امظظة ايت ظظامف  ظظ  إلظظف ا تاظظارش 

 (ن163المااب  لمعإ الاجال)
 االمهظظم  ظظل ماامنظظا ه  تاظظعيم الصظظياغة ان ف ظظا  مظظن   اتظظ   ظظن اظظورإ المننظظف
ينبنظظظل  ليظظظ  ر ظظظ  االحت ظظظاا إلظظظف مظظظاطإ المننظظظف  ظظظل لاتهظظظاة إل مظظظا طاا المنتبظظظا هظظظو 
تتويع الصياغة  لن يكو  من اا   لف ال ا ا معح  ال لء  ظل  صظ عإ  ظم لمنظ   ظل 
هخظظظاع إ  هح ظظظن المظظظعإ االظظظاا بظظظ  للظظظن يظظظعل  نظظظع  عامظظظة ا لظظظف  ظظظوإ ال ظظظا ا  ظظظظل 

اال ظظتغاال  ظظل المنظظانل لي ظظو (ن امظظن هنظظا  ال اا ظظة ا 164اظظنا ت  اا تظظعارش  ل هظظاا)
مظظن  ف:ظظم التظظوطإ  ظظل شظظلءا إلا كانظظو المنظظانل ممظظا ال يتنظظ  الابظظيم منهظظا ح ظظنا  
ل ظظظظظظظبو ال ظظظظظظظابو إلظظظظظظظف ا ظظظظظظظت ااجها كمظظظظظظظا ال يتنظظظظظظظ  ال  ظظظظظظظن  بي ظظظظظظظا  للغفلظظظظظظظة  ظظظظظظظن 

 (ن165االبتعاءا)
 ظظ خااج الصظظورإ للمننظظف هظظو الغايظظةة اهظظظاا ال يننظظل تتظظاهف  للمننظظف بظظ  إ ظظظاارا  

 تظظوع ال يمكظظن هظظا   إال هظظظمن خوااظظ  الصظظورية  للظظن ه  ت بياظظظ   ا ظظت الت  م
( ال 166المبظظعه الفل ظظفل  ظظل اله ظظولف االصظظورإ احظظ ن رط ما يظظة ال ظظنا إلظظف شظظكل ا)

يننظظل إهمظظظاال  للمنظظظانل ال ظظظناية بظظظ  للظظظن ي كظظع حضظظظورها  ظظظل الظظظنن حضظظظورا  اغ ظظظا 
بظظتفحم  (ة اهظظاا الظظو ل  صظظورإ المننظظف اانح ظظا 167مفظظار  للصظظورإ ها ال ظظك ا)

الماطإ ااورتها هو الاح  ي  لا   ا:تفف  نااا الننة هاا الا ظ  الظاح يمظا 
إلظظف طر ظظظ   اظظظه تناهظظظ  لهظظاش الننااظظظا ه ظظظااطا  ح ظظظه مظظا حظظظعطش منهتظظظ  ال اهظظظع 

 لمنظور من ال  ل التصنيزن
همظظا م ظظظتوع الا ظظ   ظظظل  نااظظا البنيظظظة ه ظظااطا  ةيظهظظظا  ظظل تاصظظظي  خصظظظا:ن 

يظظة ل ت ظظنف لظظظ  إحظظعا  هاجظظ  التظظللل ب نهظظا جمينظظا  هظظمن المننظظف االلفظظ  االظظو   االااة
 نا:ياع هامة ل    نصاين  لف حعإ اكانظو هظاش المااشظاإ المف كظة للننااظا مظن 

 ماتضياع منهت ن
اللفظظ   -كمظا هشظظانا  ظل مظظا  ظلل–ايظ تل  اظه المننظظف الظاح هاالش ههميظظة  الغظة 
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هظظظنهاة  ليظظظ  الظظظاح ي ظظظتا  ةيظظظ  اه  يكظظظو   ظظظم ا ة  ظظظه  م ظظظارج ال ظظظااف مظظظن موا
(ة اينتنظل  ظل ااظل اللفظ   توانظه 168رانو الفصاحةة مع ال لظو مظن الا ظا ةا)

التلف  مع لكا الفصاحة  موما  طا  ت عيظع خصا:صظهاة ايمكظن الاظول إ  الواظل 
  ل النن ال ابو يتنلو ببنية ال لمة إجماال ن

ل نظظ   نظظعما يتنظظا  لظظاكا   ظظول اللفظظ  يتتظظاا  الم ظظتوع ال ظظابوة ح ظظ  يظظاع 
  من هاش الن ول ا تنمال ال وشل من ال ظفاة اجايظ   لظف غ ظا  ظب   ان ظاال ه

االلغظظةة امنهظظا هيضظظا  المناهظظلة التظظل ي ظظعطها  اال ظظتناط إلظظف رهح نحمظظع بظظن ي  ظظف 
المنااف بخنلظهف   نهظا معاخلظة ال ظلء  ظل ال ظلءة  ظم يظع و التنايظز  اولظظ ف ا مظن 

به  مظظن اجظظ  ها  ظظل مظظا كظظا  مظظن الم ظظال ه  تن ظظا معاخلظظة  نظظ  ال ظظفا  ظظل مظظا ي ظظ
جن ظ  اياظل الن  ظا إنمظا هظو  ظل ه  يظعخ   نضظ   ظل مظا لظي  مظن جن ظ ن امظا هظو 

(ن اال ينن نظظا مو ظل الناظظاط 169غ ظا ال:ظو  ظظ  امظا ه ظاف للظظن إال  ظاحى اال ظتنارإا)
من  هم  عامة للمناهلة بهاا ال ك ة إنمظا ينن نظا انشظارإ إلظف ه    خظ  اللفظ  ي ظول 

ه  كظظظ   صظظظع للتتظظظو   ظظظل ال ظظظفا  ا ظظظتنمال اال ظظظتنارإ ح ظظظنة كانظظظو ها  العاللظظظةة إل
 بي ظةة إنمظا يظتم  االرت ظظا   لظف منظانل انلفظظا  امظن هنظا ي ظظم    خظ  اللفظ  م ظظتوع 
العاللظظظظة ل ظظظظوم  إلظظظظف الم ظظظظتوع التاك بظظظظل هيضظظظظا ة إل إ  التناظظظظ  إلظظظظف ه ظظظظا الل ظظظظن  ظظظظل 

 تاك هنان اال ال ياوا إال  لف الو ل  نف:و الوحعاع  ل ال
 ظظم ينتاظظ  إلظظف الم ظظتوع الصظظوتل ليفظظا  منظظ  طر  الظظو   االااةيظظة م ظظتااا   ظظل 

(ة ا ظظظظظل الااةيظظظظة اه  ت ظظظظو   ا ظظظظة  ل ظظظظظة 170الظظظظو   اه  يكظظظظو   ظظظظه  النظظظظاا ا)
(ة اهظظو 172(ن امظظا طامظظو ابنيظظة ال ظظناا إنمظظا هظظل الت ظظتيع االتا يظظة)171الم ظظاجا)

ف  ف:ظظو االنتظظظاا انياظظا ل إح ظظا   ظظانخااج ال ظظناح المتم ظظز للاظظول بت  ي ظظ   لظظ
للصوع إل كلما كظا  ال ظنا هكخظا توظيفظا  لهظاش ال صظا:ن الصظوتية اهكخظا اشظتماال  

(ن ه ظول مظا 173 ل ها اكا  هطخ  لظ   ظل  ظال ال ظنا اهخظاج لظ   ظن مظاهه النخظاا)
طامظظو بنيظظظة ال ظظنا كظظظالن يكظظو  من  يظظظا  إل احظظ   لظظظف هظظاارإ اال تنظظظاء  التوا اظظظاع 

ع  ظظظل التصظظظايع االتااظظظظيعة للظظظن ه   صظظظع ال ظظظنااء إنمظظظا هظظظظو الصظظظوتية كمظظظا تتت ظظظ
 (ن174االماارلة ب ن ال فا  ما ي ا   نض   نضا ا)

اذلا كظظا  مبظظظعه الماارلظظظة  ظظظل ال ظظفا يت اظظظو ح ظظظه مظظظا  ظظلل  ظظظل ا تمظظظاط إيظظظااط 
المت ظظظظابهاع  ظظظظظل الم ظظظظظتوع التظظظظظو ينل لل ظظظظظفا    ظظظظظ  يظظظظظتم ةيظظظظظ  لألاظظظظظواع التنظظظظظاغم 

 ظظظل الننااظظظا الصظظظوتية ها تو ينهظظظا ا ظظظو ن ظظظاة  منيظظظة  ااالن ظظظتاا  ا تمظظظاط الت ظظظاار
متوا اظظةة  ظظ   هشظظكاال  مظظن الماارلظظة تمخظظ   نااظظا الظظنن جملظظة ي كمهظظا مبظظعه ااحظظع 
هظظوف اال:ظظظتفف ت اظظظو لم ظظظتوياع الظظظنن الم تلفظظة  ا تماطهظظظا هشظظظكاال  مظظظن التوا اظظظاع 
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الفصظظيمة التظظل تتظظيم لظظظ  ه  ي ظظاج من ظظتما  متناغمظظا ة للظظن ه  ام لظظل ال ظظفا البليظظ  
االلفظظظ  الم ظظظتع الصظظظ يمة كنظظظاظم التظظظوها المااظظظعة اماكظظظه الناظظظع الموشظظظمة ينظظظع 

 (ن175هكخا هانا  ة لي ه   لي  إتاا  راف  اا:تف  ا)
اي ظظظك  مبظظظعه اال:ظظظتفف منظظظظورا  شظظظامف  ل ظظظ  ماارلظظظة ت ل ليظظظة للظظظنن بظظظعءا  مظظظن 

ة  هظو هاط حع ال نا الاح يصاو ا و م اااإ شاملة ل ظ  الننااظا الم ظكلة لظ 
ظظظظظف يظظظظظعل  لظظظظظف مننظظظظظفا ) (ة إلظظظظظف ت ظظظظظ ين هشظظظظظكال التظظظظظللل 176الفظظظظظ  مظظظظظو ا  ُمافن

 الضا  ة للننااان
اان ظظظا  المن اظظظل الظظظاح كظظظا  خلظظظل هظظظاط حظظظع ال ظظظنا يكظظظو  الم ظظظ ال  ظظظن 
تف يظظن البنيظظظة  ظظظل هظظاش الماظظظابفع الخنا:يظظظة  ظظل شظظظك  تتظظظااو ةيظظ  الننااظظظا إلظظظف ه  

 يكتم  البناءن
ا:ظظتفف اللفظظ  االمننظظف إل  ظظ  ال   ظظ  هظظاش اذلا كنظظا  ظظن خا الاظظول  ظظل   ظظ  

النف ظظظة إلظظظف ان ظظظاار  ال ا ظظظة اني ا:يظظظة للغظظظة ا ظظظعراتها  لظظظف الت خيظظظزة  ظظظ   ا:ظظظتفف 
اللفظظظ  االظظظو   يك ظظظل  ظظظن مفهظظظوا ه ظظظال مظظظا يكظظظو  إلظظظف ال ظظظم يااظظظع  ف:ظظظو الظظظو   
 انلفظظا  االعاظظارإ  ظظل م ظظتوع البنيظظة الصظظاةية االتاك بيظظة مظظن منظظظور خظظارجل يكظظو  

للل ةي   ل ان تاا الظو   ا يظلع ال ظفاة اهظو اذ  اظال العاللظةة إال ه  المنتبظا الت
هظظو ال ظظم ح ظظ  ال يناغظظل ه  ي ظظاه  لظظف هظظاش النف ظظة المتللفظظة  يظظاطإ ها ناظظن يكظظو  
مظن شظظ نهما انخظظفل  العاظظارإ ها الغظظا ة  ظا:تفف اللفظظ  االظظو   يت اظظو  ظظ   ات ظظو  

مة كمظظا بن ظظو لظم يضظظ ا انمظظا  ظظل الظظو   ان ظماء اان نظظال  ظظل ال ظظنا تامظة م ظظت ي
إلف ناضها  ن البنية  الزيظاطإ  ل هظا ها الناصظا  منهظاة اه  ت ظو  هاهظا  ان ظماء 
اان نال االم لفة منها اهل ان وال  لف تات ه انظاا لظم يضظ ا الظو   إلظف تظ خ ا 

 ة ما يته تاعيم ة اال إلف تاعيم مظا يتظه تظ خ اش منهظاة اال اهظ ا هيضظا  إلظف إهظا
لفظة هخاع يلتا  المننف بهاة ب  يكظو  المواظوف ماظعما  االصظفة ماولظة  ل هظاننن 
امن هاا الاال هيضا  ه  ال يكو  الو    ع اهظ ا إلظف إطخظال مننظف لظي  الغظا  
 ظل ال ظنا م تاجظا  إليظ ة حتظف إلا حظاف لظم تظنان العاللظة ل ا ظ  ها    ظاا  مننظظف 

عش  ظظظظع ه نظظظظا  ظظظظل ال ظظظظنا تظظظظ   اا   ظظظظا  ال يظظظظتم الغظظظظا  الماصظظظظوط إال  ظظظظ ة حتظظظظف إ   اظظظظ
 (ن177مو ن ا)

ايك ظظظل هظظظاا اال:ظظظتفف  ظظظن تصظظظور احتظظظوا:ل ياظظظوا بظظظ ن الظظظو   االمننظظظف ممظظظا 
يظظ طح إلظظف تا ظظيف   ظظاإ الظظو   الاالظظهة إل ال يبظظعا  ظظل  هظظم  عامظظة ه  الظظو   انانظظا  
لتنظظظظاغم اناظظظظواع  ظظظظل الب ظظظظو كمظظظظا ت ظظظظكلها بنيظظظظة الظظظظنن المتفا لظظظظة  نااظظظظاها  ظظظظل 

الم تلفظظةة ح ظظ  يت ظظنف للعاللظظة االمتظظعاط إلظظف الم ظظتوع الصظظوتل هيضظظا ة  الم ظظتوياع
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اذل لاك ال يمكظظن تصظظور الظظظو   مفار ظظا  ها كالمفظظظار  لاظظا ل الم ظظظتوياعة اي كظظع هظظظاا 
المن ف  ظل التصظور ننتظ  ا:ظتفف المننظف االظو   ح ظ  يت اظو  ظ   ات ظو  المنظانل 

الواجظه اال إلظف الزيظاطإ   هظا تامة م تو اإ لم تضظ ا    امظة الظو   إلظف ناصظها  ظن 
 (ن178 لي ا)

  ظظ   إ امظظة الظظو   همظظا اظظارن  لظظف منظظا ن مكتملظظة  ظظع يو نهظظا االهظظ اار  ظظل 
  ول امنها المالولف اهظو ه  يضظ ا الظو   ال ظا ا إلظف إحالظة المننظف ا لاظ  إلظف 
خظظظظفف مظظظظا  صظظظظع  ظظظظ ن امنهظظظظاف المبتظظظظورف اهظظظظو ه  ي ظظظظول المننظظظظف  ظظظظن ه  ي تمظظظظ  

(ن 179ب ظظظو ااحظظع ةيا نظظظ   الااةيظظة ايتمظظظ   ظظل الب ظظظو الخظظظانلا)النظظاا  تمامظظظ   ظظل 
 ماتضظظظف االن ظظظتاا ي ظظظتوجه ت ينظظظظز كظظظ  اظظظاف مظظظع اآلخظظظظا    ظظظ  ال ينظظظتي  ظظظظن 

 م االة اال:تفف هاش ات لل إخااج الاول  ل ن و ااحع هطنف اه اال ا لون
اتتنظظزل الااةيظظة  ظظل اظظلتها  ظظالمننف هظظمن هظظاا المتظظاع الظظاح ياتضظظل الت ظظاا 

 ما  عاها من  نااا المننف  ل الب ظوة امظن هنظا تتت ظع هبظا    ولهظا  ظل الااةية 
ه  يظظ تف بهظظا ان  ت ظظو  نظ ظظظاإ نخواتهظظا  ظظل ال ظظتعة ال ن  لهظظظا  ا:ظظعإ  ظظل مننظظظف 
الب ظظظظظواة اها ه  ت ظظظظظو  م ظظظظظتع اإ  ظظظظظع ت لظظظظظل  ظظظظظل البهظظظظظا  ا ظظظظظتنم  مننظظظظظف  ظظظظظا:ا 

ننظف الب ظوف اتنلظو (ة لالن اجه ه  يكظو  تنلظو الااةيظة  مظا تاظعا مظن م180الب وا)
(ن ايت اظظو هظظاا التنلظظو الفحظظم للااةيظظة   ظظظا:ا 181نظظظم لظظ  امفءمظظة لمظظا مظظان ةيظظظ ا)

المننظظظظف  ظظظظل هشظظظظكال مظظظظن اال:ظظظظتفف كانيغظظظظال االتوشظظظظيم ح ظظظظ  يمخظظظظ  هظظظظاا انخ ظظظظا 
النمولج انا ف لهظاش الصظلة ااهظو ه  يكظو  هال الب ظو شظاهعا   اا  تظ  امننظاش متنلاظا  

اةيظة الاصظ عإ التظل الب ظو منهظا إلا  ظمع هال الب ظو  ظاف    حتف إ  الاح يناف  
 آخاش الانو ل   ا  ت ن مخال للن  ول الاا لف

 وإن و ن الههنننى فو ننننح  ننننوم 
 

 ووننننه  حهننننى رنننن يبت     ي ننننا 
 

 ظظ لا  ظظظمع انن ظظظا  هال هظظاا الب ظظظو ا ظظظت اج منظظظ  لفظظظة  ا  تظظظ ة ننظظظ  ينلظظظم ه  
هماف ه   اةيظظة الاصظظ عإ توجاظظ ة  ولظظ  ا   ال صظظف  ظظي تل  نظظعش ر يظظن لنلتظظ نف هحظظع

اانخظظظاعف ه  نظظظظاا المننظظظف ياتضظظظي  ن  الظظظاح يفظظظاخاش باجاحظظظة ال صظظظف يلزمظظظ  ه  
(  لي ظو الااةيظة  ظل هظاا التصظور  نصظاا  مو ظي يا  182ياول  ل حصاش هنظ  ر يظنا)

يظظ تف  ظظ  نحظظعا  االن ظظتاا الصظظوتل    ظظهة اذنمظظا هظظل  نصظظا ح ظظوح  ظظل ل مظظة 
 لب ونالنظاا المننوح لمتم  ا

اهخ ظظظاا  يت اظظظو جظظظوها اال:ظظظتفف  ظظظل  ف ظظظة اللفظظظ   ظظظالمننف التظظظل تمخظظظ    ظظظه 
الاحظظف لمتمظظ   ف:ظظو الننااظظا  ظظل البنيظظة ال ظظاملةة اتبظظا   موجبهظظا  ف ظظة المننظظف 
 صورت   ل هشكال من التلللة تبعا هحيانا  ت ا اا  للننصاين  ظل نفظ  ال  نظز الظاح 
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كظظو  للظظن  ظظل مظظا  ظظمل  الم ظظاااإ بظظ ن ت ظظغل  م ظظاحة المننظظف ها م ظظاحة اللفظظ ة اي
ال ظظظظا  نا اهظظظظظو ه  يكظظظظظو  اللفظظظظظ  م ظظظظظاايا  للمننظظظظف حتظظظظظف ال يزيظظظظظع  ليظظظظظ  اال يظظظظظنان 

(ن ايت اظظو للظظن  ظظ   ت ظظو  اانلفظظا   والظظه للمنظظانلا ح ظظ  تظظتم الت ظظوية 183 نظظ ا)
بظ ن ال ظا  نة  ظف تفاهظظ   ظل الماظعار ب نهمظان ات خظظا النف ظة هحيانظا  هخظاع خااظظية 

التظظظل ت اظظظو كخا ظظظة  ظظظل المننظظظف    ظظظ  ايكظظظو  اللفظظظ  الال ظظظ  م ظظظتمف   لظظظف االتلمظظظيما 
(ن ا ظعا الت ظا   بظ ن ال ظا  ن ال 184منا  كخ اإ   يماء إل هاة ها لم ة تظعل  ل هظاا)

يننل انخفلة اذنما هظو ا ظتغفل انمكانظاع التنب ايظة ال امنظة  ظل اللغظة التظل تنفظل 
ة  موجظظظظه هظظظظاا البنظظظظاء المت ظظظظا ل  ظظظظن اظظظظفع ال ظظظظا  ن كظظظظ  مااشظظظظاإ اتغظظظظعا العاللظظظظ

م صظظلة الظظااا ط ال  يظظة بظظ ن الظظعاال االمظظعلوالع ايتنمظظو للظظن  ظظل انرطاف ااهظظو ه  
يايظظظع ال ظظظا ا طاللظظظة  لظظظف مننظظظف مظظظن المنظظظانل  ظظظف يظظظ تل  ظظظاللف  الظظظعال  لظظظف للظظظن 
المننفة ب  بلف  يعل  لف مننف هو رط   اتظا ع لظ ة  ظ لا طل  لظف التظا ع ه ظا   ظن 

ة ا ل التمخ   ااهو ه  يايع ال ظا ا إشظارإ إلظف المننظف ةيضظع كفمظا  (185المتبو ا)
يظظظظعل  لظظظظف مننظظظظف آخظظظظا اللظظظظن المننظظظظف اآلخظظظظا اال ظظظظفا ينب"ظظظظا   مظظظظا هراط ه  ي ظظظظ ا 

 (ن186إلي ا)
الاظظظع هالظظظف غ ظظظا  عامظظظة اني ظظظاء  ظظظل اللغظظظة  نايظظظةة إال ه  تنزيلظظظ  لظظظعع  عامظظظة 

اظظظا النصظظظينة  ظظظل احظظظعإ هظظظمن   اتظظظ   ظظظن اال:ظظظتفف  امظظظة تا ظظظيف لنف ظظظاع الننا
هظظظامة ل ا ظظظة الم ظظظتوياع تتظظظ لل  ظظظل إاارهظظظا هظظظاش الننااظظظا  ظظظل كيظظظا  شظظظام  لهظظظا 
جمينظظظا ة ل ظظظن هظظظاش الوحظظظعإ ال ظظظاملة ال تاظظظوا  لظظظف ا ظظظل بتفا ظظظ  الننااظظظا  ظظظل بنيظظظة 
تتن  م ت  ف  إمكا  تصور هح  نصا خارج إاارها البن ظوح النظااة للظن رغظم هنظ  

ف  هظظظو ال يفضظظظل  فضظظظل  إلظظظف طرا ظظظة الاصظظظظ عإ اهطخظظظ  المفهظظظوا ان ا ظظظل لف:ظظظتف
 صظظفتها  نصظظا تنظظظيم  ظظااة ل نظظ  يتظظاح  ظظل الوا ظظع تصظظنيفا  من  يظظا  مظظعرجا  طرا ظظة 
النف ظظظظاع الو ظظظظ ية  ظظظظو  الت ل ظظظظ  البن ظظظظوح ال  ياظظظظل الهظظظظاطف إلظظظظف  هظظظظم اآلليظظظظاع 

 (ن178العاخليةا)
ل إال هنظظظظ  رغظظظظم هظظظظوا ط التصظظظظنيز المن اظظظظلة اانتهظظظظاء م ظظظظاا   عامظظظظة التظظظظ ليف

 مواجهة ك   نصظا  ظل البنيظة  لظف حظعإة  ظم إطراجظ   ظل  ف ظاع توا ظو مظع غ ظاشة 
 ظظ   كظظ  للظظن ال يالظظ  مظظن م االتظظ  ال  ظظل  ظظن ت امظظ  الننااظظا النصظظية  ظظل كظظو  
جظظامع يغظظعا  موجاظظ  المننظظف متللفظظا  مظظع   يظظة اااظظاع الظظننن ايت كظظع بظظالن إح ا ظظ  

ح ظظ  ينتفظظل  نهظظا طار الو ظظيط النم ظظو   ضظظور الننااظظا النصظظية  كياناتهظظا الاظظار إ 
الم ظظظظ ا إلظظظظف المننظظظظف  اظظظظطة بظظظظ  تغظظظظعا خصظظظظا:ن انشظظظظارإ تا ظظظظي ا  لظظظظو ل  ظظظظالنن 
ااهح ظظن البفغظظة التااظظظيعة اال ظظتع اات ظظظا  البنظظاءة اا تظظعال الظظظو  ة ااشظظتاا  لفظظظ  
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من لف ة ا ك  ما نظم مظن بنظاءة اتل ظين العاظارإ   لفظا  م ظتنارإة اذيظااط ان  ظاا 
ة مو ظظورإ  التمظظااة ات صظظ يم الماابلظظة  منظظا  متناطلظظةة ااظظ ة التا ظظيم  اتفظظا  الظظنظمه

اتل ين اناااف بنفل ال ففة االماالغظة  ظل الااظل بت ايظا الواظلة ات ظا   
 (ن188المنانل  ل الماابلةة االتوا حة اذرطاف الفحوة اتمخ   المنانلا)

 اعامظظظة بظظظن جنفظظظا الظظظاح ه ظظظ  تصظظظورش الظظظنن انطبظظظل  اال ظظظتناط إلظظظف ماولظظظة 
ال:ظظتفف تمكظظظنة رغظظم المن لاظظظاع المن  يظظةة مظظظن ه  يمتظظع بنظاتظظظ  لتنظظانو  نااظظظا ا

الظظظظنن الم تلفظظظظة  ظظظظل مظظظظنهي اظظظظارا انتظمظظظظو خ واظظظظ  بنيظظظظة كتظظظظال اناظظظظع ال ظظظظنااة 
اتو  و  لف إ اها م ا:  النن ام تويات ن اا ت ا  ه  يظعل   لظف   ظاإ انخظااج 

ااظا الظنن المتوا اظة الصورح للمننف با ظ  ط ظا:و هظاا انخظااج التتاظع  ف:ظو  ن
نحظعا  العاللظةن الظ  كملظظو حلاظة مظن حلاظاع الا ظظ  الناظعح االبفغظل  نظع النظظال 
ااحظظظو هغلظظظه ان ظظظ  التظظظل  ظظظينتمع  ل هظظظا الفحاظظظو   ظظظل تاصظظظ نهم م ظظظا:  الظظظنن 

 انطبل اتتلية  ضاياشن
 

 

 :هوامش الفصل األول 
 ن185( حماطح اموطة التف  ا البفغل  نع النالة وف 1)
هظظاط الم اظظو هظظمن  ا:مظظة الفهظظار  النامظظة  ها ظظا  للبيظظا  االبفغظظة حظظعط ةيظظ  مواهظظع لكظظا ( 2)

تنايفاع االاظ فحاع لاع الصظلة  ظانطل اهنوا ظ  اغ اهظا مظن االاظ فحاع المنتمظعإ 
 ن114-107ف 4لعع التاح  لت عيع خصا:ن النن الفنينةن ينظاف البيا  االتب  ن 

ا  ب ن منهي الت ليز اماايي  ان ظلول هظمن  ظااءاع مظع ( ينظاف  بع ال فا الم عحة البي3)
 ننن123ال ابل االمتنبل االتاح  اابن خلعا ف 

 ن169( حماطح اموطة التف  ا البفغل  نع النالة وف 4)
(5 )A. TRABULSI, La critique poétique des Arabes, p. 123. 
المننف  ل الناظع النالظلة  ( ينظا ل حااة بعالالع مص لم مننفف مص فف ناالة نظاية6)

 ن38وف 
( ينظاف المتعال الا  اة ت ل   ناعح لمفهوا النخا الفنل  نع الاعامفة همنف  ضايا انطل 7)

 ن344الناللة وف 
 ن149( ينظاف هلفو كمال الااللة نظاية ال نا  نع الفف فة الم لم نة وف 8)
 ن144-143( منهاج البلغاء ا ااج انط اءة وف 9)
 ن56اااع   ول ال نااءة وف ( ا10)
 ن236( مفحظاع حول مفهوا ال نا  نع النالة همن  ضايا انطل الناللة وف 11)
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 ن345( الا  ا المتعالة ت ل   ناعح لمفهوا النخا الفنل  نع الاعامفة وف 12)
 ن75-74ة وف 1( ال  وا  13)
 ن144ة وف 1( البيا  االتب  ن 14)
 ن20ة وف 1( البيا  االتب  ن 15)
 ن24ة وف 1( نف   16)
 ن204ة وف 1( نف   17)
 
ن ينظظظا هيضظظا ف  بظظع ال ظظفا الم ظظعحة البيظظا  االتب ظظ ن بظظ ن مظظنهي التظظ ليزة 14( نف ظظ ة وف 18)

 ن131وف 
 ن84(  بع ال كيم راهلة الناع اللغوح  ل التاا  الناللة وف 19)
 ن161ة وف 1( التاح ة البيا  20)
 ن20تعاياة وف ( التاح ة كتال التاليع اال21)
 ن14ة وف 1( التاح ة البيا  22)
ن اللتنظظاف  لظظف هظظاش الصظظفاع امااتبهظظا ينظظظاف حمظظاطح اظظموطة التف  ظظا 8ة وف 2( نف ظظ  23)

ن 132-131امظظظظا  نظظظظعهان  بظظظظع ال ظظظظفا الم ظظظظعحة  ظظظظااءاعة وف  263البفغظظظظلة وف 
 ن169مي ال  االة مفهوا التمالية االناع  ل هطل التاح ة وف 

 ن262ة وف 1لتاح  ( ر ا:  ا24)
 ن100( نف  ن ينظاف الا ا:  بت ا و ال اجاحة وف 25)
 ن107-271( نف  المصعرينة  لف التواللف 26)
 ن136ة وف 1( التاح ة البيا  27)
 ن145ة وف 1ن البيا  39ة وف 3ن ينظا هيضا ف ال  وا  8ة وف 6( التاح ة ال  وا  28)
 ن28ة وف 4( التاح ة البيا  29)
ة بعاللظظة 159 ة ر ظالة  ظظل مظعإ التتظظار الا  مظ  ال ظل ا ة متمظظو   ا ظلة وف ( التظاح30)

 ن2ن هامىف 146حماطح اموطة التف  ا البفغلف 
 ن100ن الا ا:  بت ا و ال اجاحف 262ف 1( نف  ن ينظاف الا ا:  31)
 ن168( مي ال  االن مناهي التمالية االناع  ل هطل التاح ف 32)
 ن286ن ينظاف حماطح اموطة التف  ا البفغلف 93-92ف 1( التاح ة البيا  33)
 ن365ف 3( ال  وا  34)
 ن75ف 1( التاح ة البيا  35)
 ن7ف 2ن االتزء 107-106ن اكااف 83ف 1( نف   36)
 ن280( حماطح اموطة التف  ا البفغلف 37)
 ن90( التاح ة كتال التاليع االتعاياف 38)
 ن113-111ف 1( التاح ة البيا  39)
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 ن140ع ال فا الم عحة  ااءاعف (  ب40)
 ن277( حماطح اموطة التف  ا البفغلف 41)
ن لمزيظظع مظظن االانظظف   لظظف ا ظظتغفل التظظاح  لهظظاش ال ا ظظة ام تلظظل 117-116ف 1( البيظظا  42)

االاظظظظظ فحاع المنتمظظظظظعإن ينظظظظظظاف  بظظظظظع ال ظظظظظفا الم ظظظظظعحة البيظظظظظا  االتب ظظظظظ ن بظظظظظ ن مظظظظظنهي 
 ن143-142-141الت ليزنننف 

 ن162ة متمو   ا لف ( التاح 43)
 ن307ف 1( التاح ة الا ا:  44)
 ن75-72ف 3( التاح ة ال  وا  45)
 ( اهاا ال ضور لااع ال  ال هو الاح يم ز اظيفت  انن ا:يةة ينظاف46)

R. JAKOBSON, Essais de Linguistique Général, T. 1, p. 218. 

 ن19(  ورإ الوا نةة اآليةف 47)
 ن86ف 3( التاح ة ال  وا  48)
 ن376ف 3( التاح ة البيا  49)
ن ينظا هيضا ف إح ا  "اا ة تظاريف الناظع انطبظل 136-135(  بع الااهاة ه اار البفغةف 50)

 ن432-431 نع النالف 
 ن90-89ف 1( التاح ة البيا  51)
 ن378-137ن اكالنف 144ف 1( التاح ة البيا  52)
 ن90ف 1( التاح ة ال  وا  53)
 ن92ف 1يا  ( التاح ة الب54)
 ن9ف 2( التاح ة البيا  55)
 ن204ف 1( نف   56)
 ( نف  ن57)
 ن14ف 2( نف   58)
 ن14ف 2( التاح ة البيا  59)
 ن137ف 1( نف   60)
 ن219( التاح ة الا ا:  بت ا و ال اجاحف 61)
 ن114ف 1( التاح ة البيا  62)
 ن254ف 1( نف   63)
 ن7ف 1( التاح ة ال  وا  64)
 ن146ف 1البيا  ( التاح ة 65)
 ن282ف 1( التاح ة ال  وا  66)
 ن75-74ف 1( التاح ة ال  وا  67)
 ن132-131ف 3( التاح ة ال  وا  68)
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ن 10( ينظاف شكاح "ياطن اف الم  ااع الفل  ية اال فمية  ل الناع النالل االبفغة الناليةف 69)
 ن275حماطح اموطة التف  ا البفغلف 

 ن10ع الفل  يةنننف ( شكاح "ياطة الم  اا70)
 ن181( ينظاف  بع الااطر التاجانلة طال:  ان تا ف 71)
 ن424( إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبل  نع النالف 72)
 ن312-311ف 3(التاح ة ال  وا  73)
 ننن21ف 7ن 457-456 -325ف 6ن 167ف 4ن 353 -93ف 2( التاح ة ال  وا  74)
 ن476ف 3( التاح ة ال  وا  75)
 ن248شكاح "ياطة كتال هر  و االي   ل ال ناف ( 76)
 ن424( إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف 77)
 ن107( نف  ف 78)
 ن100( إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف 79)
 ن98( نف  ف 80)
(  ظظبو الظظظو ل  م ظظا:  التاك ظظظه  ظظل م لفظظظاع ال ظظا ا ن مظظظن اللغظظوي ن التظظظل  ظظتمخ  من لاظظظاع 81)

 ظمة خااة  ل ب "اع المت لم ننالا    ل  ضايا الن
-35-31-13-138ف 1ننن هبظظظو  ب ظظظعإن متظظظا  الاظظظاآ  56ف 1ينظظظظاف  ظظظ بوي ن ال تظظظال  

ف 2ن جظظ256-202ن 44 -43ن 24-23ن 14-13ف 1ن الفااءن منانل الااآ  173 -36
ف 2ن جظظظظظظظ135-132-39ف 1ن ابظظظظظن  ظظظظظظفان اااظظظظظظاع   ظظظظظول ال ظظظظظظنااء 467ة 416ة 308
 ن121-120اين ينظاف حماطح اموطن التف  ا البفغلف نن من العار  ن المناا535

 ن134(  بع ال فا الم عحن  ااءاعف 82)
 ن295( حماطح اموطن التف  ا البفغلف 83)
 ن لكانا النن  ل     اني اءن86ف 3( ينظاف التاح ن ال  وا  84)
 ن24ف 4( التاح ن البيا  85)
 ن175 ا و ال اجاحف ن ينظاف الا ا: ن ت10ف 1( التاح ن ال  وا  86)
 ن88( التاح ة الا ا: ة ت ا و ال اجاحف 87)
 ن9ف 1( التاح ة ال  وا  88)
 ن16( التاح ة النخمانيةف 89)
 ن28ف 3( التاح ة البيا  90)
 ن66-65ف 1( التاح ة البيا  91)
 ن66ف 1( نف   92)
 ن67ف 1( نف   93)
 ننن287-89ف 1( ينظاف البيا  94)
 ن138ف 1( البيا  95)
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 ن160( التاح ة متمو   ا لف 96)
 ن30ف 4( التاح ة البيا  97)
 ن69ف 1( التاح ة البيا  98)
( مخلما ا تباش حماطح اموطة ح   همن  مننظف التظللل الصظوتلة ينظظاف التف  ظا البفغظل 99)

 ن289 نع النالف 
 ن506-205ف 1( نف   100)
 ن206ف 1( نف   101)
 ن67ف 1( نف   102)
 ن39الة نظاية المننف  ل الناع الناللف ( مص فف نا103)
 ن3( ابن  ت اةة ت اي  م كلة الااآ ف 104)
 ن14( نف  ف 105)
 ن69ف 1( ابن  ت اةة ال نا اال نااء 106)
 ن73-72ف 1( نف   107)
 ن118( ا  هحمع إباا يمة تاريف الناع انطبل  نع النالف 108)
 ن92ف 1( ابن  ت اةة ال نا اال نااء 109)
 ن92ف 1ابن  ت اةة ال نا اال نااء  (110)
 ن66ف 1( نف   111)
 ن185ف 2ن   و  انخاار 14ن ت اي  م ك  الااآ ف 64-63ف 1( ينظاف ال نا اال نااء 112)
 ن131( ابن  ت اةة ت اي  م ك  الااآ ف 113)
 ن334( حماطح اموطة التف  ا البفغلف 114)
 ن283ف 1ننن المنانل ال ب ا 311-297-216-170ف 1( ابن  ت اةة ال نا اال نااء 115)
 ن68ف 1( ابن  ت اةة ال نا اال نااء 116)
 ن68ف 1( ابن  ت اةة ال نا اال نااء 117)
 ( نف  ن118)
 ن66ف 1( نف   119)
 ن67-66ف 1( ابن  ت اةة ال نا اال نااء 120)
 ن68-67ف 1( نف   121)
 ن108( إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف 122)
 ن16بن  ت اةة ت اي  م ك  الااآ ف ( ا123)
 ن85(  ورإ اننفالة اآليةف 124)
 ن16( ابن  ت اةة ت اي  م ك  الااآ ف 125)
( امبظعه الم ظاكلة يبظعه  ظل ال ظ و   نظع الناظظاط بظعءا  مظن الاظا  الخالظ  بتظ   ا مظن التظظاح  ال 126)



- 80 - 

 شنن
-230ا:  البلغظظظاءف ينظظظاف ابظظن المظظعباة الا ظظالة النظظاراء  ظظظل مظظوا ين البفغظظة هظظمن ر ظظ 

 ن186ن ابن اههة الباها ف 137-136ن الصوللة هخاار الا تاحف 231-242
 ن11( ابن ااااااة "يار ال ناف 127)
 ن8( ابن ااااااة "يار ال ناف 128)
 ن42( جابا  صفورة مفهوا ال ناف 129)
 ن127( ابن ااااااة "يار ال ناف 130)
 ن4( نف  ف 131)
 ن85ال ناف ( ابن ااااااة "يار 132)
 ن89( نف  ف 133)
 ن87( نف  ف 134)
 ن83( نف  ف 135)
 ن102-40ن ينظا هيضا ف 67( ابن ااااااة "يار ال ناف 136)
 ن49-48( نف  ف 137)
 ن121-120( نف  ف 138)
 ن121( ابن ااااااة "يار ال ناف 139)
 ن5( ابن ااااااة "يار ال ناف 140)
 ن54للناع انطبلف  (  بع ال م ع يون ة ان   الفنية141)
 ن136( إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف 142)
 ن45( جابا  صفورة مفهوا ال ناف 143)
(144 )J. E. BENCHEIKH, Poétique Arabe, p. 122. 

 ن128ن ينظاف 5( ابن ااااااة "يار ال ناف 145)
(146) J. E. BENCHEIKH, Poétique Arabe, p. 122.  

 ن 6-5ار ال ناف ( ابن ااااااة "ي147)
 ن124( ابن ااااااة "يار ال ناف 148)
 ن127-126( نف  ف 149)
 ن76( نف  ف 150)
 ن9( ابن ااااااة "يار ال ناف 151)
 ( نف  ن152)
 ن15( نف  ف 153)
 ن14( نف  ف 154)
 ن96-184ن ينظاف 91(  عامةة ناع ال ناف 155)
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 ن94( نف  ف 156)
 ( نف  ن157)
 عهاناما  ن 95( نف  ف 158)
(159 ) 
 ن190( إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف 160)
 ن66-65(  عامة بن جنفاة ناع ال ناف 161)
 ن66( نف  ف 162)
 ن212ن ينظا هيضا ف إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف 136-164( نف  ف 163)
 ن66(  عامةة ناع ال ناف 164)
 ن152( نف  ف 165)
 ن11لفل  ية اال فمية  ل الناع النالل االبفغة الناليةف ( شكاح "يناطة اف الم  ااع ا166)
 ن195( جابا  صفورة مفهوا ال ناف 167)
 ن74(  عامةة ناع ال ناف 168)
 ن175-174-172( نف  ف 169)
 ن78( نف  ف 170)
 ن86( نف  ف 171)
 ن90( نف  ف 172)
 ( نف  ن173)
 ن85( نف  ف 174)
 ن2(  عامةة جواها انلفا ف 175)
 ن64(  عامةة ناع ال ناف 176)
ن ينظظظظا لتاصظظظل   ظظظول ا:ظظظتفف اللفظظظ  االظظظو   التظظظل منهظظظاف ال  ظظظو االتخلظظظيم 165( نف ظظظ ف 177)

 ن208-207-206االتان هننن اهل تفص   ما هجمل   ل النن ال ابوف 
 ن166( نف  ف 178)
 ن209( نف  ف 179)
 ن210( نف  ف 180)
 ن167( نف   181)
 ( نف  ن182)
 153( نف  ف 183)
 ن155-154( نف  ف 184)
 ن157( نف  ف 185)
 ن8-7ن جواها انلفا ف 160( نف  ف 186)
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(187 )J. E. BENCHEIKH, Poétique Arabe, p. 98. 

 ن3(  عامةة جواها انلفا ف 188)
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 الفصل الثاني:

 النص األدبي بين ثنائية اللفظ

 والمعنى والفصاحة والبالغة حتى ابن رشيق

 
 

صعنا ماارلظة تصظور الظاهن النالظل ان ظفمل نشظكال اللفظ  االمننظف لم يكن  
ظظ  هظظاا  مظظن منظظظور تظظاري ل يتنظظامف ةيظظ  الااظظع ا ظظو تتظظا ع الف ظظاإة إنمظظا هظظع نا ت  ن
التصور لعع ال وا:ل التظل ن صظها  الا ظ  ا ظو مظا ي ظتوجا  من ظو منهتظ  الظاح 

و طارإ الناظظظاط ياتضظظل ه  ن ظظظن كظظ   "ظظظة ها تيظظظار بو فظظة ها ا فظظظاعة   ظظا  ه  انتهظظظ
انالظظظف  اعامظظظة بظظظظن جنفظظظاة الظظظظ  اكتمظظظ  رهح  ظظظل الظظظظنن انطبظظظل ينظظظظو   ظظظل هشظظظظكال 
منالتتظظ  لظظ  بظظعءا  مظظن انل ظظاإ  لظظف هظظاارإ الت ظظاك  االت ظظابو بظظ ن المننظظف االلفظظ  
التظظل  تصظظ  إلظظف نضظظوجها  ظظل المصظظاطرإ  لظظف   ظظاإ اظظورإ المننظظف الم ااحظظة مظظن 

لننااظظا الظظنن الم تلفظظة كمظظا رهينظظا للظظن هيظظاا التظظاح ة إلظظف   ظظاإ اال:ظظتفف الضظظاا 
  نع  عامة بن جنفان

االوا ظع ه  الناظظاط الظاين ن صظظهم بهظظاش الو فظة بظظعءا  مظظن هاظ ال الموا نظظاعة  ظظم 
 نظظ  البفغ ظظ ن كظظ بل هظظفل الن ظظكاح اابظظظن  ظظنا  ال فظظاجل اللظظاين تظظزااج ال ظظظاإ 

 "ظظة مظظن   نظظعهما  ظظل   ظظ  إشظظكال اللفظظ  االمننظظف   شظظكال الفصظظاحة االبفغظظةة إلظظف
ناظظاط الاظظا  ال ظظام  الهتظظاح كظظالما ا ل اال ظظايز الماتضظظف اابظظن رشظظ وة طا  ه  
نتظظزا  انفصظظال حاظظ  البفغظظة  ظظن حاظظ  الناظظع لظظعع هظظ الء الظظعع غ ظظاهم هيضظظا ة كظظا  
ظعش إنتظا اع الناظاط ال ظا ا نة اتمخنظ   ب ن هيعيهم اااكظبهم نتظاج اا ظا  ظل الم ظعا ة تت ن
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 ظفا  ظل متظال الناظع انطبظل االبفغظة ان ف ظا  مظن هيضا   ل ه مظال متفل ظفة  ظل ان
م تصااع ال نعح إلف آراء الفارابل مع انشارإ إلف اااحظاع هبظل حيظا  التوح ظعح 
ااجتهظظظظاطاع م ظظظظكوي  ات ظظظظعااع آراء  ف ظظظظفة الاظظظظا  الاا ظظظظع  ظظظظل انطل نخظظظظاش اشظظظظناش 

ن التظظل  امظةة ا ظظل منضظلة اللفظظ  االمننظف خااظظة كمظا تبلظظورش هيضظا  اا:فظظة المت لمظ 
ا ظظتا ه نتاجهظظا ما ظظ  إ تظظا  الاظظاآ  ك ظظال التظظاح   ظظل م لفظظ  الظظاح لظظم يصظظلناة 
امظظا يمكظظن ه  يكظظو   ظظع بخنظظ  الوا ظظ ل  ظظل الموهظظو  ممظظا تضظظمن  كتا ظظ   ظظل إ تظظا  
ها الامظظظانل اال  ظظظابل  الاظظظا فنل  مظظظة كمظظظا يت ظظظعن الاظظظاآ  هيضظظظا ة إلظظظف المنالتظظظة المتاعن

اخلظة كظا  يمكظن ه  تتظيم للناظاط الظاين نعر ظهم اغ اهمة هاش الف"ظاع المتنااظاإ االمتع
 ل هظاا الموهظع مزيظعا  مظن تنم ظو الا ظ   ظل إشظكال اللفظ  االمننظفة إال ه  هظ الء 

ةيمظا ي ظن  -همناء ل ااحاع ال ا ا ن اخااة التظاح  ا عامظة -ظلوا  ل انغله
الظظظم يتمكنظظظوا مظظظن إهظظظا ة التعيظظظع ال ظظظو  ا ظظظتخناء  نظظظ  التفاينظظظاع  - ضظظظ تنا اانظظظا  

لت  يااع هحيانظا ة طا  ه  نن ظف م االظة هظاا النا ظع ها لاك تنزيظ   ملظ   ظل إاظار اا
 اا كانشكال الاح ان لو من  اآلمظعح االااهظل التاجظانل المتم ظور حظول  ضظية 

 الموا نة االو ااة التل  ت ك  بعايتنا  ل  ااءإ آراء ه الء النااط االبفغ  نن
 

 اللفظ والمعنى عند أصحاب الموازنات

  ل الموا نة ب ن الا تظاح اهبظل تمظاا االو ظااة بظ ن المتنبظل اخصظوم   ظن ت
لا ظظ ن  ظظل ال تا ظظة امن  ظظ ن  ظظل تصظظور خصظظا:ن الفظظن  ظظل الظظنن انطبظظلة اهظظاا  
المو فظظا  لي ظظا إال ااجهتظظ ن لصظظعاا خفظظل بظظ ن م ظظل  ن  ظظل المنا ظظةة ا تنظظع هحظظعهما 

ن ظظفمية ُت ظظعد  تهظظوط   نظظ  الواظظل  لظظف هاظظول  عيمظظة را ظظ ة  ظظل الخاا ظظة الناليظظة ا
اللغظظوي ن امظظظن تظظظ  ا بهظظم  ظظظل الا ظظظ  البفغظظل اانطبظظظلة اتتا ظظظف  نا ظظة هظظظاا التيظظظار 
شظظظنايا   ظظظل هظظظاارإ ت  ظظظي  هظظظاا الفظظظن ممار ظظظة اناظظظعا   لظظظف  وابظظظو تاال ظظظع الاصظظظ عإ 
التاهليظةن اا ظتفاط  ان همظظا مظن راا ظع  ااةيظظة  ل ظ ية امن  يظة  نكظظل ي ظتمل ها ليتظظعط 

الاص عإ الناليةة إل خ ن  إلي  ه  تع  و المننظف ا ظاك   ظل اظورإ ال ياإ  ل  اا  
مناظظعإ تاظظوا  لظظف اال ظظتغفل الوا ظظع ناجظظ  بف يظظة كاال ظظتنارإ االتنظظا  اال اظظا ة 
اتوظنظل انلفظظا  الم ظظتنارإ مظن حاظظول مناةيظظة ظلظو غاياظظة  ظظن ال ظنا كنلظظم ال ظظفا 

ط بظظظ ن منتصظظظان للاظظظعيم االفل ظظظفة تتعيظظظع  ظظظل ال ظظظناة   ظظظا  ه  اختلفظظظو موا ظظظل النانظظظا
امنتصظظظان للم ظظظع ن اظظظظ  الصظظظعاا م ااحظظظا  اال ظظظفف م ظظظتف ف  إلظظظف هيظظظاا اآلمظظظعح 
االااهظظظل التاجظظظانل بظظظ  إلظظظف مظظظا  نظظظعهماة ح ظظظ   ظظظعر لهظظظاا ال ظظظفف ه  ي خظظظا مظظظعاش 
كامف   اال ت اف  لظف ا ظت فو ان ظ  االاوا ظع الفنينظة التظل  ظتمكن مظن اهظن  
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اع كظظظ  اظظظافة مظظظع تو  ظظظو التنظ ظظظا بتفاينظظظاع  ظظظل إاظظظارش النظظظظاح الم  ظظظ  لمن لاظظظ
 التمخ   االت ل   نبا  كتا اع ال ا  نن

مظظظن هنظظظظا تتنظظظزنل الموا نظظظظة االو ظظظظااة  ظظظل جظظظظوها هظظظظاش ان مظظظال إل نمخظظظظ  بهمظظظظا 
نا ال الموا ناع  امةة ل نننا ال نع ل ه  الفواا  كانظو حا ظمة بظ ن التيظارينة 

ع  ظظن تل يظظز المننظظف اا ظظتغفل  فظظل ال ظظنا مظظخف ة ال يمكظظن اهظظع الا تظظاح  منظظ 
(ة همظا  ظل الناظع   نظ   لظف الظاغم 1ال ا:ع من الخاا ة الفل  ية إل ل  مخال ت  ال ااظة)

من ه  اآلمعح ال ي فل مو ف  من االنتصار لمظاهه  مظوط ال ظنا النالظلة   نظ  ال 
ا  من االن ف  من هاول  ل  ية  امة يبنل  ل هظا رهيظ   ظل ااياتظل ال تا ظة  يتع ُبعن

 اللاين يمخنلهما ك  من الا تاح اهبل تماان
 اآلمظظعح إل يهظظعف إلظظف تظظو  ا شظظاا  اال تنظظا   صظظ ة رهيظظ   ظظل ال ظظنا ام لظظ  
إلف الاعيم يضظع تصظورش هظاا هظمن ن ظا  شظام  ل ظ  اظنا ة  اال تمظاط  لظف   ظاإ 
النلظظظظ  انرلظظظظعة للظظظظن اه  اظظظظنا ة ال ظظظظنا اغ اهظظظظا مظظظظن  ظظظظا:ا الصظظظظنا اع ال تتظظظظوط 

نظظة هشظظياء اهظظلف جظظوطإ اآللظظةة اذاظظا ة الغظظا  الماصظظوطة ااظظ ة ات ظظت كم إال   رل
(ة  ظظم 2التظظ ليزة ااالنتهظظاء إلظظف تمظظاا الصظظننة مظظن غ ظظا ناظظن   هظظا اال  يظظاطإ  ل هظظاا)

يظظع نو هظظاش المصظظ ل اع ماتالظظا  مظظن المصظظ لم المنتمظظع لظظعع الفف ظظفة لاكظظاا  ه  كظظ  
اظظظظ ة ا لنظظظظة م ظظظظع  مصظظظظنو  ي تظظظظاج إلظظظظف هرلنظظظظة هشظظظظياءف ا لنظظظظة ه والنيظظظظة اهظظظظل ان

(ة لظظي لن إ ظظظا لكظظا هنمظظظولج ال لظظو  امظظظة 3اظظوريةة ا لنظظة  ا لظظظةة ا لنظظة تماميظظظةا)
مصظظعا ا  لهظظاش الماظظاطن ها النلظظ  إلظظف الت ب ظظو  لظظف  نظظ  الصظظننة الظظاح ي ظظم  كظظ  
مصظظنو ة  مظظا  ظظل للظظن ال ظظناة للظظن هنظظ  ال ي ظظت يم  نظظ  الصظظننة اإال بهظظاش انشظظياء 

هظا مخظظ  خ ظه النتظارة ا ضظظة الصظانعة اآجظظا انرلنظةة اهظلف آلظظة ي ظتت عها ايت  ا 
البنظظظاءة اهلفظظظا  ال ظظظا ا اال   ظظظظهة اهظظظاش هظظظل النلنظظظة اله والنيظظظظة التظظظل  ظظظعنموا لكاهظظظظا 
اجنلوهظظظا اناظظظ ن  ظظظم إاظظظا ة الغظظظا  ةيمظظظا ياصظظظع الصظظظانع اظظظننت ة اهظظظل النلنظظظظة 
الصورية التل لكااهان  م ا ة الت ليز حتف ال ياع ةيظ  خلظ  اال اهظ االة اهظل 

فا لةن  م ه  ينتهل الصانع إلف تمظاا اظننت  مظن غ ظا ناظن منهظا اال  يظاطإ النلة ال
  ل هاة اهل النلنة التماميةن  هما  ول جامع ل   الصنا اع االم لو اعن

 ظظظ   اتفظظظو اآل  ل ظظظ  اظظظانع  نظظظع هظظظاش الظظظع ا:م انرلظظظع ه  ي ظظظع   ظظظل اظظظننت  
لغظظا ة  ظظالن مننظظف  ل يفظظا  م ظظتغالا  كمظظا  لنظظا  ظظل ال ظظنا مظظن ح ظظ  ال ي ظظاج  ظظن ا

ظظظظظا   ا:ظظظظظع  ظظظظظل ح ظظظظظن اظظظظظننت  اجوطتهظظظظظاة اذال  الصظظظظظننة  ا:مظظظظظة بنف ظظظظظها م ظظظظظتغنية  من
 (ن4 واهاا)
 



- 86 - 

 
 ا لظظظظظظظف الظظظظظظظاغم مظظظظظظظن ه  توظيظظظظظظظز هظظظظظظظاا اال تاظظظظظظظا  لتوهظظظظظظظيم   ظظظظظظظاإ الصظظظظظظظننة 
ال ظظناية غ ظظا مت ظظابو تمامظظا  مظظع المنظظانل ها الوظظظا:ل التظظل حظظعطها الفف ظظفة للنلظظ  

كظظا  اا"يظظا   ظظالمنز  الظظاح ن ظظاش  ظظل ا ظظتغفل (ة   ننظظا نم ظظ  إلظظف ه  اآلمظظعح 5انرلظظع)
هظظاش الماظظاطن لت عيظظع تصظظونرش ال ظظنا اجوطتظظ ة مظظن هنظظا ال نم ظظ  إلظظف ا ظظم    نظظ  الظظم 
يناف منزلةا النلة الصونريةا من هاش النل  انرلعة اهنها هظل التظل تاظوا بهظا الصظفة 

( اه  النلظظ  الااتيظظة لل ظظلءة اك نظظ  تظظوهنم مظظن  ظظولهم إ  النلظظة اله والنيظظة هظظل )اناظظ 
الاا ياع  اا  لهان اهو  ظع رهع هظاش النلظة اله والنيظة  ظل انلفظا  طا  ه  يفحظ  ه  
انلفا  طاال  لف منا ة امن  م كا   ن عا  ك  الانظع  ظن ه  يبظ ن   اياظة  ل ظ يةة 
اظظظفاع ال ظظظنا الت نظظظعة اانتهظظظف إلظظظف ح ظظظ  بظظظعه مظظظن تاايظظظا ه  المنظظظانل الل يفظظظة  ظظظل 

(ن للظظظن ه  النوامظظظ  الم طيظظظة إلظظظف غ ظظظا هظظظاا المو ظظظل 6ا)ال ظظظنا نا لظظظة لي ظظظو   اظظظ 
 كخ اإن

انفح  بعاية ه    اإ النل  انرلع شظا:نة  ظل انا ظا  الخااةيظة آنظااك الي ظو 
حكظظظظاا   لظظظظف  "ظظظظة طا  هخظظظظاعة إل يبظظظظعا ه  هظظظظاش المصظظظظ ل اعة اخااظظظظة مصظظظظ لم 
الصظظظظورإة را:تظظظظة التوظيظظظظز لظظظظعع الف"ظظظظظاع الم تلفظظظظةة الظظظظي  ا تمظظظظاط التظظظظاح  ا ظظظظظم 

(  ظظظوع ا ظظظتغفل لهظظظاا المن ظظظفة  ظظظف يمكظظظن 7لصظظظياغة ال ظظظناية للمننظظظف  الصظظظورإ)ا
ليمظعح ه  يكظو   ظل منظظ ع  ظن هظاا ال ظظ و  اهظو يت ظا مو فظا  را ضظظا  ل ظ  م ظ  إلظظف 
ا ظظتغفل التظظع  و الفل ظظفل  ظظظل ال ظظناة  لمظظا    نظظ   ظظظاش  ظظل الاظظا  الاا ظظع الهتظظظاح 

 عامظظة بظظن جنفظظا  ظظل كتا ظظ    صظظا رااج التفل ظظل اليظظو  اظظ ت ة نا يظظن ه  انتاظظاطش
اناع ال نااة ام الفت  إياش  ظل م ظا:  كالمظعإ  صظفاع التمظال كانظو تتظيم لظ  اهظو 
يناظظظع هظظظاا ال تظظظال الم  ظظظ   لظظظف   ظظظاإ التظظظ ليز اا ظظظتغفل مفهظظظوا الصظظظورإ االمظظظاطإ 
 صظظظايم  ظظظول  عامظظظةة ه  يظظظعرك  نمظظظو طالالع هظظظاش المصظظظ ل اع اه  ينظظظزنل مفهظظظوا 

:ظظظم المننظظظف الفل ظظظفلة ال نظظظ  هبظظظف م ظظظاياإ  عامظظظة للظظظن ننظظظ  الصظظظورإ المنزلظظظة التظظظل تف
 يبتغل توظيز هاش المااطن ل عمة هغااه ن

همظا  ظظل اناظار النظظاا  اظع  ظظايا منهظوط اال ظظتنمالة  فظل شظظاح  ال لظو انلهظظل 
لل ا:ناع ياع ه  االه والنيظة  هظم يننظو   ظ ف ال  نظة التظل يبتظع ها الاظارن جظ ن جفلظ  

اء تصظظظظوياش مظظظظن رجظظظظ  ها  ظظظظا  ها جمظظظظ  ها غ اهظظظظا مظظظظن اي تا هظظظظا ليصظظظظور مظظظظا شظظظظ
(ة 8ال  ظظوا ة ها بظظانإ ها كامظظة ها ن لظظة ها  ظظعرإ ها غ اهظظا مظظن  ظظا:ا هنظظوا  الناظظاعا)

ةاا تخناء رهي      اله ظولف م لو ظة تم ظينا  مظع التصظور ان ظفمل لفنظ  ال لظو اهظل 
  ظوع كفمظ  ي كظع   نع الفف فة  عيمظةة نظااش مظعركا  لنف ظة اله ظولف  الصظورإة إل إ 
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ه  اختفف الم لو اع إنما هو  الصظورإ ال ار:ظة  لظف المظاطإ اال  نظةان  الم لو ظاع 
المنظظعطإ  ظظل الظظنن ت ظظتاك  ظظل احظظعإ المظظاطإ ات تلظظل  ظظل الصظظورإ التظظل تهظظه كظظف 
خصا:صظظظ ة  ضظظظف   ظظظن ه  ا ظظظتنمال  المصظظظ لم يك ظظظل  ظظظن إلمامظظظ   ظظظالتنو   ظظظل 

يظظظظة اهظظظظل اإ  اظظظظع نا اآلمظظظظعح  ظظظظل ا ظظظظتنمال االاظظظظ فإة  ا ظظظظتنمال  النلنظظظظة التمام
( يك ظظظظظظل  ظظظظظن إاف ظظظظظظ   لظظظظظظف التنظظظظظظو   ظظظظظظل 9المصظظظظظ لم ت ظظظظظظااح النلنظظظظظظة الغا:يظظظظظظةا)

االا فحاع الم ظت عمة  ظل ااظل الف ظاإ الواحظعإة للظن ه  هظاا اال ظت عاا ينظوط 
 (ن10إلف هياا الف ل وف ال نعح)

هظظظ  اغ ظظظا همظظظا المهظظظم  هظظظو ماابظظظ  اللفظظظ  االمننظظظف  ظظظل هظظظاش الماظظظاطن انرلنظظظةة  
خظظاف هننظظا ال ن ظظت يع منا  ظظة اآلمظظعح  ظظل هظظاا الت ظظبي  الظظاح ا ظظتمعش مظظن الفل ظظفةة 
نن  لم يفهم ن  النلتظا  انالظف االخانيظة االه والنيظة االصظوريةا تاظابف   ظل ال ظنا مظا 

(ا اال ظظو ه  التاابظظ  لظظم يكظظن 11هالظظو  ليظظ  الناظظاط النظظال ا ظظمل االلفظظ  االمننظظفا)
بظظ ن اله ظظولف االصظظورإ االمننظظف  -حاظظا  –إل مظظن الناظظاط مظظن  ابظظ  بهظظاش ال ي يظظة طا:مظظا ة 

(ن امظظن الناظظاط مظظن 12االلفظظ  كاعامظظة مظظخف ة امظظن تظظ  اش ك  ظظامة بظظن مناظظاة االنظظواجل)
ا تبا اله ولف ماابف  لأللفظا ة ننظ  ينتبظا موهظو  الصظننة ال ظناية لأللفظا  اح ظن 

 عامظظظة اه ظظظاط منظظظ ة اكظظظالن  ت ليفهظظظاة امظظظن هظظظ الء اآلمظظظعح اابظظظن  ظظظنا  اكفهمظظظا انتاظظظع
 (ن13الموا  نل الاح  ا  إح ا  "اا  رهي   ل الموهو )

 ات  ي ا   لف ما  لل لم يهم  اآلمعح المننف إل يتنزنل  نعش  ل ماتبت نف 
(ة إل 14ماتاظظة يكظظو  المننظظف   هظظا كظظانما البظظعيهل ي ظظمي  المننظظف المك ظظوف)

ظظظا  جظظظوها ال ظظظناية ةظظظيكمن  ظظظل إ  كظظظ  اظظظياغة شظظظناية ال بظظظع ه  ت تظظظوح مننظظظفة همن
 الصظظظظياغة نف ظظظظهان اماتاظظظظة يت اظظظظو   هظظظظا للمننظظظظف الل ا ظظظظة ااال ظظظظتغاالة اهظظظظاا همظظظظا 
 ا:ظظظع  ظظظل ح ظظظن الصظظظننة االتظظظوطإة للظظظن ه ن الصظظظننة  ا:مظظظة بنف ظظظها م ظظظتغنية  مظظظا 

 (ن15 واها)
الالن كا  توظيز اآلمظعح   ظاإ النلظ  انرلظع متم ظيا  مظع هظاش اناظولة للظن 

ل ناية يت او   اظا ة الغظا  الماصظوط الماابظ  للنلنظة الصظورية ه  تماا الصياغة ا
التظل تت  ظ   لظف اله ظظولف المتت ظعإ هنظا  ظل انلفظظا ة اهظو ت ظويا  ظل الاضظظيةة إل 
إ   عامظظظظة يظظظظاع ه  المننظظظظف كالمظظظظاطإ اال ظظظظنا ةيظظظظ  كالصظظظظورإة ااآلمظظظظعح يظظظظاع اللفظظظظ  

ة الغظا   ظل كالماطإ اذاا ة الغا  الماصوط هو الصظورإة اال ي ظن  ظل ه  إاظا 
ال ظظنا هظظو ت ا ظظو المننظظف الماصظظوطن  ظظم يتلوهمظظا اظظ ة التظظ ليز حتظظف ال ياظظع ةيظظ  
ة التظ ليز  ظل ال ظنا  خل  اال اه االة كما  الة امن هنا نفهم  ول  هخ اا ف ا صظ ن
ا ظل كظ  اظنا ة هظظل ه ظوع ط ا:مظ   نظظع اظ ة المننظفة   ظ  مظظن كظا  هاظم ت ليفظظا  
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لظ  16ليفظ ا)كا  ه وا بتلن الصنا ة ممن اه ال ت  ة المننظف هنظا هظل تنزن (ة  صظ ن
هظظمن الماصظظع االغظظا  ح ظظه التاال ظظع الضظظا  ة لألغظظاا ة اماتضظظياع ان ظظااف 
االجتما"ية اخصا:ن الصننة ال نايةة ايبعا ه  اآلمظعح ا ظتغ   عامظة هنظاة للظن 

(ن همظا اظ ة التظ ليز  هظل 17ه  من شظاا  اظ ة المننظف لعيظ  مفءمتظ  الغظا )
و بن ظظيي ال ظظفا انظمظظ ن اهكظظاا نصظظ  إلظظف النلنظظة الغا:يظظة التظظل م ظظ لة اظظياغة تتنلظظ

تضاط شاا  إيفاء الصننة حاهظا مظن غ ظا  يظاطإ اال ناصظا ة التمامهظا يكمظ  لفنظ  
الصظظننة اجظظوطشة اخظظارج هظظاا الوجظظوط يمكظظن ه  يتفظظو لل ظظا ا ت ا ظظو مننظظف ل يظظزة 

تفظظاؤش مظظن  هظظو كالفضظظلة يزيظظع مظظن ح ظظن الصظظننة مظظا طاا اال ي ظظاج  ظظن الغظظا ان اان
الصظظظياغة ال يننظظظل  يظظظاا التظظظ ليز  لظظظف شظظظك  مفظظظار  هجظظظوفة إل إنظظظ  يت  ظظظ   لظظظف 

 منانل ال نا المنهوطإ كما حصاها  موط ال نا  نع النالن
ا ظيكو  بظ ن يظظعح اآلمظعح مبظظعآ  ا نظا  ي ظظيم بوا ظ تهما موا نتظظ  بظ ن الا تظظاح 

ن التظظظ ليزة اهبظظل تمظظااة الهمظظا تت  ظظ  منالتتظظ  الظظظنن انطبظظل  مومظظا ة اهمظظاف ح ظظ
اط ظظظة المنظظظانلة احضظظظور الننصظظظاين  ظظظل الصظظظياغة ال ظظظناية ت ا ظظظو لغايظظظة التظظظوطإ 
الاصظظظوعة ااالكتفظظظاء    ظظظن التظظظ ليز  اظظظطة مظظظع  يامظظظ  اانظظظا   لظظظف منهظظظوط المنظظظانلة 
يننظظل ا ظظو  الصظظياغة هظظمن  ظظيم  مظظوط ال ظظنا النالظظلة اتلظظن ااياظظة الا تظظاحة همظظا 

انال مظظع  ظظعا إيفظظاء التظظ ليز شظظااا  ا تاظظار تل يظظز المننظظف اط تظظ  هظظاج  ال تا ظظة 
التم لظظظةة  هظظظو خظظظااج  ال ظظظنا  ظظظن م ظظظارش اتلظظظن ااياظظظة هبظظظل تمظظظاان انتظظظع ه    ظظظاإ 
الت ليز التم   اط ة المنظانل لي ظو إال امتظعاطا  لخنا:يظة اللفظ  االمننظفة  هظل ت ظتف ع 
مظظن   ظظاإ التظظاح   ظظظن المننظظف امظظن  نا:يظظظة ابظظن  ت اظظة اتنضظظظعها  ف ظظاإ  عامظظة  ظظظن 

ز مع حضور خفلن لف اإ الصورإ هيضظا ة  التظ ليز التم ظ  يتنظاطل مظع الصظورإ الت لي
ها اللفظظ   ظظل حظظ ن يت ا ظظ  ااظظ فإ مننظظف مظظع المننظظف الظظع  و إل إ  اط  ظظو المنظظانل 

(  امظظظا طاا التظظظ ليز  نظظظعش إ ظظظاا ا  لتاك ظظظه 18موجظظظوط  ظظظل كظظظ  همظظظةة ا ظظظل كظظظ  لغظظظةا)
 ظل لاع المننظفة الي ظو طامظا   الننااا  ما   ها المننظفة  ظ   ط  ظو المنظانل  يمظة

م ظظظاااة  كمظظظال التظظظ ليزة إل إ  إمكظظظا  التمظظظع بظظظ ن  ظظظوء التظظظ ليز اط  ظظظو المنظظظانل 
 اارط اهل ال تة التل يبا ها  ل اج  هنصار هبل تماان

ات  ي ظا   لظظف مظظا  ظلل يكظظو  إيفظظاء التظ ليز حاظظ  مظظن التمظال اال  ظظن ت  ياظظا  
اكن  ظالمننف الل يظز  يظاطإ  ظل البهظاء للظن لغاية الاول شناا  انخاا ة امناهعإ هاا ال

ه  الي  ال نا  نع هه  النلم    إال ح ظن التظ تلة ا ظال الم خظاة ااختيظار ال ظفاة  
ااهظظع انلفظظا   ظظل مواهظظنهاة اه  يظظورط المننظظف  ظظاللف  المنتظظاط ةيظظ  الم ظظتنم   ظظل 

اإ لمننظاشة مخل ة اه  ت و  اال تناراع االتمخ فع ال:اة  مظا ا ظتن اع لظظ  اغ ظا منظا 
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 ظظظظ   ال ظظظظفا ال يكت ظظظظل البهظظظظاء االاانظظظظو إال إلا كظظظظا  بهظظظظاا الواظظظظلة اتلظظظظن ااياظظظظة 
الا تظظاحن  ظظالواف اهظظاا هاظظ  ي تظظاج إليظظظ  ال ظظا ا اال   ظظه اظظاحه النخظظاننن  ظظظ   

مننظظف ل يظظزة ها حكمظظة غاياظظةة ها هطل ح ظظنة  ظظالن  ا:ظظع  ظظل  -مظظع هظظاا -اتفظظو 
 (ن19بنف  ة اا تغنف  ما  واشا)بهاء ال فاة اذ  لم يتفو  اع  اا ال فا 

امظظظظا طاا هظظظظاا المو ظظظظل انتصظظظظارا  ل ظظظظواو الصظظظظياغة لاتهظظظظاة اذحظظظظفال  للمنظظظظانل 
الف ايظظة اال كميظظة م ظظف   انويظظا  اهظظو رهح يك ظظل ه  م ظظزإ ال ظظنا النالظظل تتت ظظع  ظظل 
االبيظظا ة االفصظظاحةة اح ظظن الصظظياغةة ال المنظظانلة  المنظظانل ي ظظت ينها كظظ  إن ظظا  

  نظظ  يكظظو  ا تمظظاط ااياظظة مغظظاياإ لل اياظظة ال ظظا اة  ظظالتاك ز  لظظف  ( 20 كظظ  ل ظظا ا)
المنظظانل الفل ظظظ ية ان اا ظظظا   ظظظن الظظظاا  الاا ظظظف كمظظا يظظظاع اآلمظظظعح اانففتظظظا  مظظظن إ ظظظار 
التال ظظع الفنظظل الظظاح يبظظون التظظ ليز التم ظظ  الماظظاا انالة  ظظ لا اكانظظو ااياظظة ال ظظا ا 

 ان  غ ظا مظعرك لهظا حتظف ينتمظع غ ا هاش ال اياةة اكانو "اارت  ماصاإ  نهاة ال
ط  ظظو المنظظانل مظظن  ل ظظفة يونظظا ة ها حكمظظة الهنظظع ها هطل الفظظا ة ايكظظو  هكخظظا مظظا 
يظظورطش منهظظا   لفظظا  متن ظظفنة ان ظظي مضظظ الة اذ  اتفظظو  ظظل تضظظا"يز للظظن شظظلء 
من ا يم الواظل ا ظليم النظظاة  لنظا لظ ف  ظع ج"ظو   كمظة ا ل ظفة امنظا  ل يفظة 

مظا ة ها  ظم ناك   ل ظو ا ة ال ظن ال ن ظمين شظا اا ة اال ح نةة     ش"و ط وناك حكي
نظظظع وك بليغظظظا ة ن  ااياتظظظن لي ظظظو  لظظظف ااياظظظة النظظظالة اال  لظظظف مظظظااهبهمة  ظظظ   

(ن  ظظف شظظن ه  21 ظظم ناك بظظالن لظظم نل اظظن بعرجظظة البلغظظاء اال الم  ظظن ن الفصظظ اءا)
هظظاع ال يا ظظية اال ضظظارية  ملظظو  لظظف بلظظورإ هظظاين المن  ظظ ن  ظظل ال ت ا ظظة إال الموجن

هن   ل ظنن اآلمعح يت انو انبظعا   ظل انخظااج المت ظار للمنهظوطة للظن ه  ال ايظز 
   ظظظظا  يكمظظظظن  ظظظظل تلظظظظان  المنهظظظظوط المتظظظظعاال  الغايظظظظه االتعيظظظظع ح ظظظظه مظظظظا ت ااظظظظ  
جمالياع الت ليزة    ن االت ليز الاا ة اللف  يزيظع المننظف المك ظوف بهظاء اح ظنا  

ا ظظظة لظظظم ت ظظظنة ا يظظظاطإ لظظظم تنهظظظعة اللظظظن مظظظاهه اراناظظظا  حتظظظف ك نظظظ   ظظظع هحظظظع  ةيظظظ  غا 
(ن اهاا ح  مظزطاجة ةاالاظعر الظاح يااظل  لظف الصظفع  ظالمنهوط يفظتم 22الا تاحا)

المتظظظال للتعيظظظظع الظظظظاح ال ينبظظظظ   اناظظظظولة  كظظظ  المنظظظظز  اآلخظظظظاة للظظظظن اه   ظظظظوء 
التظظظ ليز ارطاءإ اللفظظظ  يظظظاهه   ظظظفاإ المننظظظف الظظظع  و ايف ظظظعش اينمينظظظ  حتظظظف ي ظظظوج 

 (ن23ف اول ت م ة اهاا ماهه هبل تماا  ل منظم شناشا)م تمن  إل
اهاج  التااب  التل نظزنل   هظا اناظل ن الفن ظ نة جظوطإ التظ ليزة اط  ظو المنظانل 
ت ظا عنا  لظظف حظظ  انشظظكال الظظاح يضظظننا ةيظظ  نصظظ  التظظاللة  اظظع اجظظع اههظظ  الننصظظفة 

ه ظظا تمظظاا مظظن هاظظ ال الا تظظاحة امظظن ياظظعا م بظظو  ال ظظنا طا  مت لفظظ ة ال يظظع نو  
 ظظن ل يظظز المنظظانل اط ياهظظاة اانبظظعا  اانغظظاال   هظظاننن اذ  اهتمامظظ   منانيظظ  هكخظظا 
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مظظن اهتمامظظ  بتاظظويم لفظظظ ة  لظظف شظظعإ غاامظظ   ال اظظا  االتتنظظي  االمما لظظةة اهنظظ  إلا 
الإ لظظ  هخاجظظ   ظظ ح لفظظظ  ا ظظتوع مظظن هظظعيز ها  ظظظوحننن اذلا كظظا  هظظاا هكظظاا  اظظظع 

ال ظظنااء االبظظتهمة اهظظو ل يظظز المنظظانلة الهظظاش  ظظلموا لظظظ  ال ظظلء الظظاح هظظو هظظالة 
ال لنظظة طا  مظظا  ظظواها  ضظظ  امظظاؤ ال ظظي ة ن  الظظاح  ظظل شظظناش مظظن ط  ظظو المنظظانل 
الظظعيع الواظظل ال يظظز الت ظظبي  الظظعيع ال كمظظةة  ظظو  مظظا  ظظل هشظظنار  ظظا:ا ال ظظنااء 
من التاهلية اان فاة حتف هنظ  ال ت ظاط ت لظو لظ   صظ عإ ااحظعإ مظن ه  ت ظتم  مظن 

 لظظظف نظظظو  ها هنظظظوا ة الظظوال ل يظظظز المنظظظانل ااجتهظظظاط امظظان ال ظظظي    هظظظا اذ االظظظ  للظظن 
 ل هظظاة لمظظا تاظظعا  لظظف غ ظظاشة ال ظظا  ك ظظا:ا ال ظظنااء مظظن ههظظ   مانظظ ة إل لي ظظو لظظظ  
 صظظاحة تواظظل  الزيظظاطإ  لظظف  صظظاحتهمة اال نلفاظظظ  مظظن التزالظظة االاظظوإ مظظا لظظي  

الم ظظظ ع  المنظظظظانل اكونهظظظظا  (ة ال ظظظظن هظظظ  يمكظظظظن ا تاظظظظار هظظظاا المو ظظظظل24نلفظظظاظهما)
ا ظظ لة ال ظظظبو االتاظظظعيم اهنهظظظا هظظالة ال ظظظنااء االبظظظتهم م الفظظظا  لاهيظظ  ةيمظظظا  ظظظلل مظظظن 
نصظظووة ات ك ظظعش ه  التظظ ليز ال  ظظن هظظو ه ن ال ظظنا الظظالن  ضظظ  الا تظظاحا  هظظ  
ننظظع للظظظن تنا ضظظظا  ا ظظظل تصظظظور اآلمظظظعح لتيظظظارح الناظظظعة   ظظظبه مظظظن م لظظظ  الظظظااتل إلظظظف 

لفايظظظو الظظاح ينصظظظا التظظ ليز التم ظظ ا الوا ظظظع ه  تاظظعيم امظظظان (ة ا25الفايظظو الخظظانلا)
ال ي ة ح ه رهح اآلمظعحة لظم يظتم إال بتناهظع ط  ظو المنظانل االتظ ليز ال  ظن  ظل 
شظظظناشة اهظظظل الغايظظظة  ظظظل التظظظوطإة إل مظظظا طاا ي ظظظتوح اغ ظظظاش  ظظظل الفصظظظاحة للظظظن ه  

(ة 26اراتظظ ا)اان اابظل إنمظا يظظنظم كفمظ  المنخظظور الظاح ي ظتنمل   ظظل م ااااتظ  ام ا
     بو امان ال ي  يكمن  ل هن  اتفو ل  من بعيع المنظانل مظا لظم يتفظو لهظمة  ظل 
حظظ ن ه  ت ا ظظو هبظظل تمظظاا اهظظالة ال ظظنااء االبظظتهما لظظم ي ظظنعش طامظظا  تظظ ليز جم ظظ ن 
من هنا لم ت فع ل  ط ظة المنظانل همظاا  ظوء التظ ليز ارطاءإ اللفظ ة اهظاا يتماشظف مظع 

 إ لتوطإ ال فانهاول  امن لاات  الم عط
امظظظع كظظظ  مظظظا  ظظظلل إال ه  مو ظظظل اآلمظظظعح ال يلبظظظ  ه  يضظظظ ال ايتابظظظالة 
الن  ماطن للن  صعش التل نل  ل مواجهة هنصار هبل تمظاا ام االظة انيهظاا  مو فظ  
النظظاطل  ظظل الموا نظظةة إل يكظظاط يتزحظظزإ  ظظن المو ظظل ال ظظابو  ظظل تبايظظا ال ظظبو  تظظوطإ 

فظظاء  التظظ ليز ال  ظظن  ظظل الم ظظهور مظظن المننظظفة التظظ ليز اط ظظة المننظظف منظظا  ها االكت
إلظف ا تاظار ه  ال ظظبو المننظوح شظظ يع الهظ اال اللفظ   ظظ لا اكظا   ظظع اهظ ال لفظظ  
هبظظل تمظظاا ااختظظ ن  ظظل  نظظ  المواهظظعة  هظظ  خظظف مظظن للظظن شظظا ا  ظظعيم ها م ظظع ا 
هظاا ان  ظظف ي تظ  لفظظظ  كخ ظاا ة اي ف ظظل طا:مظا ة ايظظا  ايضظنلة الظظم يتهلظوا حانظظ  

تظظف جنلظظوش نظ ظظاا  للنا غظظةة اهلفظظا  النا غظظة  ظظل الغايظظة مظظن الباا ظظة اال  ظظنة ا ضظظل  ح
ا ظظظعيف  لزه ظظظا الظظظاح اظظظاف اهتمامظظظ  كلنظظظ  إلظظظف تهظظظايه هلفاظظظظ  اتاويمهظظظاة اهل اظظظوش 
 ظظامان ال ظظي  الظظاح جمظظع الفضظظ لت ن  تنلظظوهم اااظظةة ااظظار  ضظظ  كظظ  ااحظظع مظظن 
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ن مو فظظ  مظظن هبظظل (ة بظظ  يكظظاط يتااجظظع  ظظ27غ ظظا الوجظظ  الظظاح  ضظظ  منظظ  اظظاحا ا)
تمظظاا م لاظظظا  حظظظ ن يت ظظظاءل  نظظظع ه  يظظظورط شظظواهع شظظظناية لظظظ  متنتاظظظا  ا  يظظظز العا:نظظظ  

(ة اهظاا إ ظاار 28م هورإة ام ا ن  متعاالظةة الظم يظ ع إال  ظ بل  لفظ  اهح ظن  ظانا)
بت امظظ  الصظظننة لظظعع هبظظل تمظظاا هلفاظظظا  امنظظانلة ل ظظن اآلمظظعح اذ  اهظظ ال مو فظظ  

ل احظظ   لظف التظظ ليز التم ظظ  ال ينفظظل لعيظظ  إمكظظا  ت املظظ   لظ ف  مظظن هبظظل تمظظااة  ظظ   إ
مظظع المنظظانل الع ياظظة ليصظظ  ال ظظنا بت  ياهمظظا إلظظف ماتاظظة اامظظان ال ظظي  الظظاح جمظظع 

 الفض لت نان
امظع ان ظاار بهظاا االهظ اال إال ه  الاا ظظف  ظل هغلظه  صظول الموا نظة ت ك ظظعش 

و المنظانل مظن جهظة المنظظور الخنظا:ل الم  ظ   لظف التظ ليز التم ظ  مظن جهظة اط  ظ
هخظاعة كمظظا يل صظ   ولظظ ف ااالم بو ظظو  اههظ  البفغظظة ال يكظظو  الفضظ   نظظعهم مظظن 
جهظظظة ا تاصظظظاء المنظظظانل اانغظظظاا   ظظظل الواظظظلة اذنمظظظا يكظظظو  الفضظظظ   نظظظعهم  ظظظل 
انلمظظظاا  المنظظظانل اهخظظظا النفظظظو منهظظظاة كمظظظا كانظظظو اناا:ظظظ  تفنظظظ ة مظظظع جظظظوطإ ال ظظظانة 

الماابلظة راظعا  لنم ظل ال تا ظة لظعع ال ظا اين (ة إلظف ه  ت ظت    29ا ال المظ تفا)
إل يظظااح  ظظن الا تظظظاح موا نظظا  بظظ ن اظظظننت  ااظظننة هبظظل تمظظظاا  ولظظ ف اكظظا  هغظظظوو 

(ن االموا ظل التظل يل صظها   هظا 30 لف المنانل مننلة اهنا ه وا  نموط ال نا منظ ا)
–منهتظظظل ال تا ظظظة لظظظعع ال ظظظا اينة امظظظن  ظظظم خفاظظظة ماظظظاطن المظظظاهب ن المتاظظظابل ن 

مظاهه  مظوط ال ظنا امظاهه التنا ظع اتظع  و المنظانل اابت ارهظا كخ ظاإة  -ه رهيظ ح 
نتتزن منها  ول ف     كنو اممن يفضظ   ظه  ال ظفا ا اياظ ة ايظ  ا اظ ة ال ظان 
اح ظظن العاظظارإ احلظظو اللفظظ  اكخظظاإ المظظاء االاانظظوة  ظظالا تاح هشظظنا  نظظعك هظظاارإن 

ل ت ظظت اج  ظظالغوو االف ظظاإة اذ  كنظظو تم ظظ  إلظظف الصظظننةة االمنظظانل الغامضظظة التظظ
 (ن31اال تلوح  لف ما  وع للنة   بو تماا  نعك هشنا ال م الةا)

ا لظظف الظظاغم مظظن ه  مظظا  ظظبو يا ظظف مبظظعه الخنا:يظظة الاا:مظظة ه ا ظظا   لظظف ماابلظظة 
التظظ ليز ال  ظظن  ظظظالمننف الظظع  و طا  ه  يمتنظظع التمظظظع ب نهمظظا كمظظا رهينظظظاة  ظظ   ممظظظا 

تاا  مبعه التفا   بظ ن  نصظاح العاللظةف المننظف  ي مع ليمعح نظااع ل   ل النن
االلفظظظ ة اذ  كظظظا   نظظظ  آرا:ظظظ   ظظظع ي كظظظع الفصظظظ  ب نهمظظظا بظظظ  التفظظظااعة يظظظاع هنظظظ  ا ظظظع 
 يتفظظظظظظظظظظااع الب تظظظظظظظظظظا  الت ظظظظظظظظظظعا  النظظظظظظظظظظاطرا  ةظظظظظظظظظظينلم ههظظظظظظظظظظ  النلظظظظظظظظظظم  صظظظظظظظظظظنا ة ال ظظظظظظظظظظنا 
هيهمظظظا هجظظظوط إ  كظظظا  منناهمظظظا ااحظظظعا ة ها هيهمظظظا هجظظظوط  ظظظل مننظظظاش إ  كظظظا  منناهمظظظا 

(ة      التوطإ ال ت ول المننفة إال ه   ظل مخظ  تنلياظ   لظف ب ظو هبظل 32ا)م تلفا  
 تماا التالل ما يتن  حضور المننف  ل ا تاار التوطإ اارطا ة اهو  ول ف

 ل ننى مث  ننا منن    بنن  وم لننى
 

   ع ننننح مهننننونا  الننننهمو  السننننواكى 
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يظظظاع ه   نضظظظهم  ظظظع هن ظظظا ا ولظظظ ف امصظظظوناع الظظظعمو  ال ظظظواكها ا ظظظالف كيظظظز 
كظظو  مظظن ال ظظواكه مظظا هظظو مصظظو ا اذنمظظا هراط هبظظو تمظظاا هليلظظو مصظظوناع الظظعمو  ي

التظظظظظل هظظظظظل اآل   ظظظظظواكهة الفظظظظظظ  ي تمظظظظظ  مظظظظظا هراطشة االب ظظظظظو ج ظظظظظع لفظظظظظظا  امننظظظظظف 
(ة  ظظالمننف يتنظظزل هنظا  نصظظاا   ظظل الصظياغةة إال ه  ااظظ فإ االمننظظفا 33انظمظا ا)

 ي خا طاللة هخاع  ل مخ  تنليا   لف ب و الا تاحف
 قن العع   ه  هنى خاا ا   ل ا

 
 ها ي بننهل   ن  ننلاا بنن ال اوبنن  

 

هظاا لفظ  ح ظظنة امننظف لظظي   الت ظعة ننظ   ظظالف ا ظع هطنظظف خ اهظا كفلهظظاا هح 
 ارل من خ وها ال فلة اهظاا ك نظ  لظم ياظل ل ظ ال الظعار الظاح تنظا  ن  ي ظ ي  

م ا اتظظظ  (   ظظظوء المننظظظف هنظظظا  ظظظبا   ظظظعا 34 ظظظ الهاة اذنمظظظا ا ظظظل ن"يظظظاء الم ظظظل)
الغظظا  اخااجظظ   ظظن مبظظعه الليا ظظة التظظل يمل هظظا غظظا  الو ظظوف  لظظف ال لظظ ة  لظظي  
الماصظظظظوط  ظظظظالمننف هنظظظظا الننصظظظظا المتناهظظظظع مظظظظع التظظظظ ليز  ظظظظل بنيظظظظة الب ظظظظوة اذنمظظظظا 
المنظظظظور المظظظت كم  ظظظل ناظظظع المننظظظف هنظظظا اهظظظن   ظظظل إاظظظار الغظظظا  النظظظااة للظظظن ه  

(ة اهظاا إ ظاار   مكظا  35نلا)انغاا   ع ت و  امن جن  ااحظع اذ  اختلفظو المنظا
التنظظو   ظظل منظظانل الغظظا  الواحظظع ح ظظ  تظظظ  المنظظانل م كومظظة   اظظول  امظظة اذ  
ه احو لها الصظياغة االتول ظع ت ا ظو التظعإ اال اا ظةة نظاع للظن  ظل  ولظ  منلاظا   لظف 

 ب و الا تاحف
 "  ننبا ا  ننان   ن ي  نن  م نننه

 
  نننن و اخت فننن   نننال بوغ السننن مه 

 

 و  من ههظ  النلظم  ال ظنا ياولظو ف إنهظم مظا  ظمنوا لمتاظعا اال ما لو ه مع ال 
متظظظ خا  ظظظل هظظظاا المننظظظف هح ظظظن مظظظن هظظظاا الب ظظظوة اال هبظظظا  لفظظظظا ة اال هكخظظظا مظظظاء  اال 

ا) (ن الكظظاش المننظظف  ظل التنل ظظو لظظي  مظن  ظظال الت ظظاار إل 36راناظا ة اال هل ظظل مننظف 
نظظا يتوا ظظو مظظع  نظظوا  المننظظف  ظظل انال يظظااط  ظظ  م لظظو الغظظا  ها الماصظظعة اهظظو ه

 ا ظظل يظظاكاش  ظظل ماعمظظة هظظاا ال ظظاهع اهظظوف اتن يظظة الايظظاإ للظظعياراة االمننظظف  ظظل  ولظظ  
ااال هل ظل مننظظفا حصظظا لعاللظظة الب ظظوة اهظظو تنب ظظا  ظظن إ تظظال اآلمظظعح  مظظا حااظظ  

 الا تاح من غاا ة  ل الوالن
هظظو انصظظ  هخ ظظاا  إلظظف مظظا يكظظاط يتظظزا بتناظظ  اآلمظظعح لتاعيظظة المننظظف للصظظياغةة ا 

مو ل مت ور ن بيا   ل ت ل   النن ياوا  لف ان اار  ظ   كظ  تغ  ظا ي ظول الظعال 
يتانظظ  حتمظظا  تغ  ظظا  ظظل المننظظفة اه  انتاظظاء الظظعاال هظظمن م ظظور اال ظظتبعال ي كمظظ  
التناظظظ  إلظظظف ل ظظظا:ل  ظظظل المننظظظفن ياظظظول منلاظظظا   لظظظف ب ظظظو الا تظظظاح يصظظظل هخظظظف  

 الممعاإف
ونننننا  هنننننو النننننن"عتهنننن     منننزن والننننوهق خننننا   منننن  خ لننننو  ل  ل   
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الظظو  ظظال ايتظظعان ن للاجظظاء طنظظو المظظز ا ل ظظا  هح ظظن  ظظل اللفظظ ة اها ظظو مظظن هجظظ  
التتني ة ال ن ايتصا نا هاكع  ل المننفة ننظ   مننظف يت ظا  ن ايت ظاحنة يايظع 
ان اا  إلف الاجظاء مظن غ ظا تا ظو اال تظو  لفن  ظا  االو ظو ة ل ظعل  لظف ال ظاو 

التظظل تتنظظزل   هظظا اللفظظظة  ظظل بنيظظة الب ظظو متنو ظظةة ةاالاظظعر (ة  ظظالنف:و 37اال ظظهوإا)
الظظظاح ينتظمهظظظا ال يظظظة انلفظظظا  التوا ظظظو ااالن ظظظتاا  ظظظل الم ظظظتوع الصظظظوتلة  اظظظعر مظظظا 

 يو ا لها انشنا  المننوح للعال التناهع  ل م توع التاك ه االعاللةن
م ظظزإ اممظا ي مظع اآلمظظعح هيضظا   ظظل منالتتظ  الظظنن إيمانظ   ال ااظظية الفنيظة الم

ل  التل تاوا  لف الفص  ب ن ما هظو ت   لظل ياظعا منا ظة نو"يظة ال تاظوا طامظا   لظف 
الن ف لاانو  المن ظف الظوا نلة إل ت ظو  العاللظة م صظلة ل مظة هلفظا   ظل الظنن ال 

 مبار لها  وع ال  ياة الفنية نف هاة اما هو راع للوا نة ها الل  ياةان ياولف
 ارهيو من  ال  ول  )الا تاح(ف

 فهننب ح  خ  نن  ي ونننق خ  ننو
 

 حتننننننى لننننننهلح  ونننننناو    شا ننننننو 
 

ا ظظظالواف إنمظظظا كظظظا  يناغظظظل لمظظظا لكظظظا انجظظظاج االنظظظال ه  ياظظظول ا مزجظظظوا ال ه  
ياظظول ا صظظاغواة ها لمظظا  ظظال ا صظظاغوا ه  ياظظول احتظظف  ظظعلو هلوانهظظا    ظظن لونظظ ا 
االي و هاش المنارهة   لءة االمننظف اظ يمة اللظن هنظ  لظي  هنظاك اظا   لظف 

 ياظظة ةياابظظ  بظظاكا لظظو  حتظظف يت ا ظظ  المننيظظا ة اال م ظظاال  ظظال اال هجظظاج  لظظف ال 
ال  ياة ةي تنم  لكا المزجة اذنما هاش ا ظتناراع ينظول  نضظها  ظن  نظ ة اياظوا 

 (ن38 نضها مااا  ن ة ننها لي و   اا:و ةيما ا تن اع ل ا)
ة ااظظ ة اليمظظعح إشظظاراع هيضظظا  إلظظف بنيظظة ال ظظفا ةيمظظا ي ظظمي  اا ظظتواء نظمظظ 

(ة ايظظت لم  ظظن اتن ظظل الظظنظم ارطاءتظظ  39 ظظاك ة ااهظظع ال ظظفا منظظ   ظظل مواهظظن ا)
 (ن41(ة الاح ينتي  ن  اختفل  ل الب و اذشكال  ل المننف)40اتنا عشا)

اي ظظاال اال تظظاال مظظن شظظاإ ه ظظاال هظظاا االهظظ اال  اال تمظظاط  لظظف رهيظظ   ظظل 
و  نضظظظها بظظظان ة اه  المناظلظظظة التظظظل يااهظظظا ا ظظظل شظظظعإ تنل ظظظو ال ظظظا ا هلفظظظا  الب ظظظ

يعاخ  لفظة من هج  لفظة ت بهها ها تتان هاة اذ  هخظ   ظالمننف  نظ  انخظفلة 
 اللن كاول هبل تمااف

 خان الهنلا     خنان الزمنان  خنا
 

ن وسنن و الك ننه   ل ننو ف نن  عت ننو 
 

 انظا إلف هكخا هلفا  هاا الب وة اهل  اع كلماع آخاها  ولظ  ا نظ ا مظا هشظع 
ما ه ام ما ا تمعش من إطخظال هلفظا   ظل الب ظو مظن هجظ  مظا ت ب   نضها بان ة ا 

( لظظي لن هخ ظظاا  إلظظف شظظاإ ماولظظة الناظظاط المب نظظة لمظظا ي ظظتتاط مظظن الظظنظم 42ي ظظبههاا)
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االنخاة اهل  ولهمف هاا كفا يظعل  نضظ   لظف  نظ  اي خظا  نضظ  با ظال  نظ ة 
ال لمظة مظع هختهظا   اولظ ف اإنما هراطاا المنانل إلا ا نو هلفاظها  ل موا نهاة اجظاءع

الم ظظظاكلة لهظظظا التظظظل تاتضظظظل ه  تتاارهظظظا لمنناهظظظاف إمظظظا  لظظظف االتفظظظا ة ها التضظظظاطة 
 (ن43ح اما توجا    مة ال فاا)

اال فاظظظة ه  اآلمظظظعح  ظظظع هالظظظف جمظظظال التظظظ ليز  نايظظظة كبظظظاع اا تبظظظا ح ظظظن 
الصظظظظياغة اذ  هخاجظظظظو الم ظظظظهور المنظظظظااف  فمظظظظة ال ظظظظا ايةة اه  ماا ظظظظاإ ط  ظظظظو 

  شظظظفنو لظظ  جظظظوطإ الصظظظياغة كظظا  غايظظظة ال  ظظنة طا  ه  ين ظظظف انلمظظظاا المنظظانل إ
بظظظنظم الاظظظول  امظظظة مبظظظا ا  هظظظاارإ اال تنظظظاء بتنزيظظظ  ال لمظظظاع منا لهظظظا المف:مظظظة  ظظظل 

 الننة اتتنه   اط النظم اتن ل الت ليزن
الظظظي  للااهظظظظل التاجظظظظانل ةيمظظظظا نظظظظاع إهظظظظا ة ت  ظظظظه لظظظظ  إلظظظظف  ضظظظظية اللفظظظظ  

( خصواظظا   ظظن إيفظظاء كخ ظظا مظظن  ضظظايا 44ا اع)االمننظظف إل  ظظع شظظغل  ما ظظ  ال ظظ
الناظظظظع حاهظظظظا مظظظظن الظظظظعر ة  تضظظظظاءل ا   مظظظظا هاالش لهظظظظاش الاضظظظظيةن امظظظظع للظظظظن يكظظظظو  
من لانظظا  ظظل  هظظم رهيظظ   ظظل إشظظكال اللفظظ  االمننظظف منضظظلة ال ظظا اع نف ظظها اذشظظكال 
الصظاا  بظ ن الاظعماء االم ظع  نة ح ظ  يظاع ه  لظو هنصظل الم ظع و  الوجظع ي ظظ اهم 

ت خار ااظظغ اهم ها ظف  انكاظظارة ن  هحظظعهم ياظظل م صظورا  بظظ ن لفظظ   ظظع هحظو  اال ظظ
هظظ و متالظظ ة احظظاف هكخظظاشة ا ظظ   ظظعطشة احظظظا منظمظظ ة امنظظا   ظظع هخظظا  فوهظظاة 

(ة اذلا كظظا  شظظام ابظظن اااااظظا مظظا ف   ظظل هظظاا الت ل ظظ ة   نظظ  45ا ظظبو إلظظف ج ظظعهاا)
ؤهمظا  ظل تنظا   يك ل هيضا   ن  هم كمل ل ظ  مظن اللفظ  االمننظف حتظف ل بظعا  اا

مظظع الظظزمنة  لمظظا   ظظ   تظظااكم ال تا ظظة االتوظيظظز المتنظظون  لأللفظظا   ظظيكو  مظظن شظظ نهما 
تمعيظظع م ظظاحتها العالليظظةة ممظظا يتظظيم للمتظظ خا إمكانظظاع ها ظظع تلبظظل ماااظظعشة إال ه  
الم ظظ لة لظظم ينظظظا إل هظظا مظظن منظظظور المبظظع  لاتظظ  امظظعع مظظا تت لاظظ  تتالتظظ  ال ااظظة 

وجظظظوطن الظظظم ياظظظم  هظظظم المننظظظف هيضظظظا   اال ظظظتناط إلظظظف ال ظظظيا  مظظظن ا ظظظتغفل متم ظظظز للم
احظظظعشة بظظظظ  كانظظظظو الاؤيظظظظة من لاظظظظة مظظظظن انيمظظظا   ظظظظ   الفنظظظظ  ال ظظظظناحن يظظظظتل ن  ظظظظل 
انخااج المتتعط للمناافة الالا   االتول ع من اناظ ن اتلظن هظل اناظول التظل 

 هملو رهح التاجانل ال ابون
بايظظا ه مظظة الم ظظع  ن للظظن ه  ل ظظن المهظظم  ظظل موهظظو نا من لاظظ  الخنظظا:ل  ظظل ت

ي م  اللفظ  االمننظف منظا ة    ظ  ه   مليظة  -ح ه رهي –ان  ار االختاا  همامهم 
الصظظظياغة ال ظظظناية تاظظظوا  نظظظعش هيضظظظا   لظظظف هظظظاارإ الماابلظظظة بظظظ ن انلفظظظا  امنان هظظظا 

(ن اهظاش الظع وإ 46ا با ما ب نهما مظن ن ظهة اامت ظا  مظا يتتمنظا  ةيظ  مظن  ظبه)
الاالظف بظ ن اللفظ  االمننظف تمتظعن لت ظم  اظلة انلفظا   ظانغاا   إلف إحعا  اشا:ي
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 امظظة اهظظاارإ انتاظظاء مظظا يف:ظظم كظظ  غظظا ة إل يتظظه اه  تا ظظم انلفظظا   لظظف رتظظه 
المنظظانلة  ظظف يكظظو  الغظظزل كاال ت ظظار اال المظظعيم كالو  ظظعة اال الهتظظاء كاال ظظتا اءة 

 (ن47اال الهزل  منزلة التعة اال التناي  مخ  التصايما)
امظظع للظظن ت   ظظو اظظلة اللفظظ   ظظالمننف  نظظعش  لظظف   ظظاإ ال  ظظوإ االت  ظظ ن إل 

(ة 48يظظت لم  ظظن مو ظظع اللفظظ  الاشظظ و مظظن الالظظه اا ظظظم غنا:ظظ   ظظل ت  ظظ ن ال ظظناا)
ا ظظن ه ظظا لظظ ن ال ضظظارإ  ظظل الم ظظع  ن  تا اظظوا امظظا همكظظنة اك ظظوا منظظان هم هل ظظل مظظا 

ف تظزي ن اللفظ  ات  ظ ن الظنظم (ن هما اال تنارإ  بها ايتوا  إل49 نم من انلفا ا)
(ن امظظظظع للظظظظن ا ظظظتفاط مظظظظن متهظظظظوطاع ال ظظظظا ا ن  ظظظل انشظظظظارإ إلظظظظف تم نظظظظز 50االنخظظظاا)

(ن اكظظا  يمكظظن ه  يظظ طح 51ال ااظظية الفنيظظة لل ظظنا  ظظن الصظظياغة اللغويظظة لل  ياظظة)
للظظن إلظظف الظظو ل النم ظظو بتنلظظو العاللظظة  ظظل الظظنن ال ظظناح  فناليظظة ال ظظينا ة إال ه  

  ل تنل ظ  الظظاهاإ الفنيظة  ظالوا ع اماتضظياع الُنظافه االجتمظا ل الاهن ظ  م كوما  
 اتاال ع الصننةن

ايبظظظعا ه   نا:يظظظة اآلمظظظعح الاا:مظظظة  لظظظف ماابلظظظة ط  ظظظو المنظظظانل  تظظظوطإ التظظظ ليز 
اجظظظظعع ااياهظظظظا إلظظظظف الااهظظظظل التاجظظظظانل  صظظظظاو رهيظظظظ   ظظظظل هبظظظظل تمظظظظاا بظظظظنف  لغظظظظة 

  الم ظهورف ااكانظو النظال إنمظا ( ل بلور ماهبل ال تا ة ال الف ن  ل  ول52اآلمعح)
تفاهظظظ  بظظظ ن ال ظظظنااء  ظظظل التظظظوطإ اال  ظظظن   ظظظاف المننظظظف ااظظظ ت ة اجزالظظظة اللفظظظ  
اا ظظظتاامت ة ات ظظظلم ال ظظظبو ةيظظظ  لمظظظن ااظظظل   اظظظالة اشظظظان   اظظظارلة الظظظعش  ظظظ غزرة 
المظظن كخظظاع  ظظوا:ا همخالظظ  اشظظوارط هبياتظظ ة الظظم ت ظظن تعاظظ   ظظالتتني  االم ا اظظظةة اال 

 (ن53 تنارإ إلا حص  لها  موط ال ناة انظاا الااي ا)ت ف   انبعا  ااال
( 54اللااهظظل إشظظاراع إلظظف اهظظ اال الظظنظمة ا ظظوء التظظ ليزة اهلهلظظة الن ظظي)

 ظل حعيخظ   ظظن   ظول ال ظناة إال هنظظ  ي ظاال  اال ظتنانة  تهظظوط اآلمظعح اغ ظاش مظظن 
م الناظظاط اال تظظاال مظظن ان ظظاال الم طيظظة إلظظف هظظاا االهظظ اال  لمظظا   ظظ   اهظظن  الظظنظ

 ظظل جظظوار اللفظظ  كماظظابل ن للمننظظف ال يظظعل  لظظف  هظظم ط  ظظو لظظ ن ياظظول مظظاططا   نظظ  
ه ظظوال خصظظوا المتنبظظلف اإنمظظا  مظظع إلظظف شظظنا هبظظل تمظظاا  غ نظظا هلفاظظظ  اغ نظظا نظمظظ ة 

(ة اي ظظظتف ع مظظظن نمظظظالج مظظظن شظظظنا هبظظظل تمظظظاا 55  مظظظا المنظظظانل  هظظظل تلظظظن   "يانهظظظاا)
الهلهلظظة إلظف   ظظاط التاك ظهن ياظظول هظالها اآلمظظعح للتنا ظعة   اجظظع هظو هيضظظا  ه ظاال 

 منلاا   لف ب و هبل تمااف
 ا  ظظظظظظاف  مظظظظظظعإ ال ظظظظظظفاة اهخظظظظظظ   ظظظظظظالنظمة اذنمظظظظظظا هراط يظظظظظظعح لمظظظظظظن شظظظظظظاء رهظظظظظظن 
)إ  كا ( لم يا ة   اف )إ  كظا ( مظن ال ظفاة     ظع التات ظه اهحظال ال ظفا  لظف 

 (ن56اج ا)
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  لنال "عهي ل    ا    ن  لن  عناق و
 

 منن   احتعنن  ه ل مننا الهنناغ والشسنن "
 

اينظظوط إلظظظف الاضظظية بظظظان  التفصظظظ    ظظل  نظظظ  المواهظظظع منتمظظعا  طا:مظظظا   ظظظل 
تنل لظظ   لظظظف   ظظاط التاك ظظظهة منهظظا  ولظظظ  مظظورطا  ه ظظظوال  نظظ  خصظظظوا المتنبظظل  اظظظه 

 ب ت ف
 "وفاؤ  نننا  نننال ب    نننجا  فابننن و

 
  نن ن  سننشها والننهم    ننلا  بنناو و 
 

الهظاء ال اظظعة ارانظظو ننن  مظا هظظاا مظن المنظظانل التظل يضظظيع لهظظا حظفاإ اللفظظ ة 
اال تهفلة اي م  ل ها حتف يهله  نجلها الن ي ايف ظع الظنظمة ايفصظ  بظ ن الاظاء 

ا اي خناة اينمنل اينونو ا)  (ن57امتنلاها   با االبتعاء  ب  تمام ة اياعن
اال فاظظظة ه  الااهظظظل التاجظظظانل  ظظظار  ظظظل اايظظظو مظظظعرا  اشظظظغلت   ضظظظايا 

ف ههميظظة خااظظةة احتظظف الال ظظ  الظظاح هارطش هخظظاع  ظظن ه  يظظولل م ظظ لة اللفظظ  االمننظظ
   ها لم يكن  ل م توع آراء ال ا ا نن

 النص األدبي وإشكال الفصاحة والبالغة

لظظي  مصظظ ل ا الفصظظظاحة االبفغظظة إال مظهظظظاين يظظعنال   لظظظف حضظظور إشظظظكال 
اللف  االمننف  ظل كظ  منالتظة ناعيظة  ا هظا الناظاط االبفغ ظو  النظال الاظعماء تبتغظل 

 نف:و الاا  ة ب ن  نااا الننناكتناش ال
ايزيظظع انمظظا ت ك ظظعا  ه  البفغظظة االفصظظاحة ت ظظكف  متظظاال  مناةيظظا  يهظظتم  نظظفج 
الظنن  مومظا ة امظن هنظا تظظ  ال ظعاط التظل تنضظاط بهظا مفظا يم هظاين المصظ ل  ن 
لعع هظاا البفغظل ها لاك م كومظة باهيظ   ظل اللفظ  االمننظفن النظ  م االظة كظ  مظن 

 ظظظظكاح اابظظظظن  ظظظظنا  ال فظظظظاجل تمظظظظخف  هنمظظظظولج ن  ظظظظار ين  ظظظظل هظظظظاا هبظظظظل هظظظظفل الن
المن ظظظظفة للظظظظن هنهمظظظظا ت ظظظظكف  هبظظظظا  م ظظظظاالت ن  ا همظظظظا الاانظظظظا  الاا ظظظظع اال ظظظظام  
الهتايظظظظا  تن لاظظظظا  مظظظظن هظظظظاا انشظظظظكالة طا  ه  نغفظظظظ  انشظظظظارإ إلظظظظف  بظظظظع الاظظظظاها 
 التاجظظظانل الظظظاح  ي ظظظك  رهيظظظا  خااظظظا   ظظظل الموهظظظو  ناج"ظظظ  إلظظظف   ظظظ  الظظظنظم لظظظعع
المت لمظظظ نن اهاتظظظا  الم االتظظظا  إل تنتمظظظعا   ظظظل انغلظظظه  لظظظف اااحظظظاع ال ظظظا ا ن 
تن لاظظا  مظظن راظظع  ف:ظظو االتفظظا  ااالخظظتفف بظظ ن مصظظ ل ل البفغظظة االفصظظاحة 
ك  ا ظظ ن تنضظظاط  موجبهمظظا تفاينظظاع الا ظظ   ظظل الظظننة اذ  اختلفظظو الم االتظظا  

  ل تما ن المنهين
ا ناولظظ   ظظن ال ظظا ا ن اخااظظة التظظاح  همظظا هبظظو هظظفل الن ظظكاح  ظظاغم ه  تظظوات

اابظن  ت اظة اابظن اااااظا  ظظل مظا يتنلظو  اضظ تنا ه ا ظظا   ظ وهن مظن م االتظ  ايهلهظظ  
هاظظظظالت ة   نظظظظ  ي ظظظظاال االجتهظظظظاط ها ي ظظظظاال إحظظظظعا  ن ظظظظو مظظظظن االن ظظظظتاا بظظظظ ن آراء 
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م تلفةة من للن مو ف   ل  ا  منانل الفصاحة االبفغظةة إل  انهظا ة إلظف هنظ  
صظظعارإ  ظظل تو يظظع مظظاطإ ال تظظالة   نظظ  يا ظظط الظظاهح   همظظا ممظظا يك ظظل  ظظن يبو:هظظا ال

 م االت  تلم  م اج يضمن ل  توليز رهح من ما و  اآلراءن
 هظظظظو بعايظظظظة ي ظظظظاال  ظظظظا  المنظظظظانل اللغويظظظظة لفاظظظظ فح نة ةانظظظظع التفايظظظظع  ظظظظل 
متاالع إاف  البفغة امنان ها ي صظا طاللتهظا  ظل ال ظفا  ا تاظار هنهظا  ظم و بفغظة 
ننهظظا تنهظظل المننظظف إلظظف  لظظه ال ظظامع ةيفهمظظ ن  ظظم ي لظظن إلظظف الفصظظاحة التظظل يتم ظظور 
منناهظظظا حظظظظول تنب ظظظا المظظظظت لم  مظظظظا  ظظظل نف ظظظظ  اذظهظظظارشة ل نتهظظظظل هخ ظظظظاا  إلظظظف تاايظظظظا هظظظظاش 
ال فاظة اهظل ه  االفصظاحة االبفغظة تاجنظا  إلظف مننظف ااحظع اذ  اختلظل هاظفهماف 

 (ن58المننف اانظهار ل ا) ن  ك  ااحع منهما إنما هو ان انة  ن
 ظم ينظظا  ه ظظواال  لظظان  النلمظظاء منهظا ه  االفصظظاحة تمظظاا آلظظة البيظظا ة  لهظظاا ال 
يتظظو  ه  ي ظظمف ن تنظظالف  صظظي ا ة ن  الفصظظاحة تتضظظمن مننظظف اآللظظة اال يتظظو  
 لظظف ن تنظظالف الواظظل  اآللظظةة ايواظظل كفمظظ   الفصظظاحة لمظظا يتضظظمن مظظن تمظظاا 

للظظن ه  انلخظظ  االتمتظظاا ال ي ظظميا   صظظي  ن لناصظظا  آلت همظظا البيظظا ن االظظعل    لظظف 
 ظظن إ امظظة ال ظظاافة ا  ظظ ف  يظظاط ان تظظم لناصظظا  آلظظة ن اظظ   ظظن إ امظظة ال ظظاافة 
اكظظا  ينبنظظا  ظظن ال مظظار  الهمظظارة  هظظو ه تظظم اشظظناش  صظظيم لتمظظاا بيانظظ ة  نلظظف هظظاا 

ا   هظل تتنلظو ت ظو  الفصظاحة االبفغظة م تلفتظ نة اللظن ه  الفصظاحة تمظاا آلظة البيظ
 ظظاللف ة ن  اآللظظة تتنلظظو  ظظاللف  طا  المننظظفة االبفغظظة إنمظظا هظظل إنهظظاء المننظظف إلظظف 

 (ن59الاله    نها ماصورإ  لف المننفا)
ان  ل ه  ت طح ماابلة الاهي ن ال ظا ا ن إلظف ا ظتنتاج ه  الن ظكاح يتمظع بظ ن 

 ظظعا  العرا ظظة امظظو ف ن متاظظابل نة مو ظظل تت ظظابو ح ظظا  طاللظظة المصظظ ل  ن اينتبظظا م
ان لولية م عانا  ااحعا  تتفا   ةي  مكوناع الظنن اتتضظا ا ن انظة المننظف اذظهظارشة 
امو ظظل يفصظظ  هاظظ ا   بظظظ ن المصظظ ل  ن ايضظظياو  متظظظال الفصظظاحة إلظظف طرجظظظة 
هنهظظظظظظظم ا تبااهظظظظظظظظا اظظظظظظظظفة للمظظظظظظظظت لم ال لل ظظظظظظظظفا اتت اظظظظظظظظو  ظظظظظظظظل الظظظظظظظظنن المن ظظظظظظظظو  ال 

 ا  ين ظظظتم مظظظظع ماصظظظع الن ظظظظكاح (ن  ظظظ لا كظظظظا  المو ظظظل انال ااهظظظظ60المكتظظظولاا)
الصايمة   ن  ي    إل نا ه   ظل المو ظل الخظانل لا ظا  اه  اال ظتنتاج  ابظ  للمنا  ظةن 
 ا تاظظار الفصظظظاحة اظظظفة للمظظت لم تت اظظظو  ظظظل الظظظنن المن ظظو  الظظظي   ظظظل المكتظظظول 
نصظظل ال فاظظة المضظظظمنة  ظظل الظظظننة اذال   يظظز ينفظظل  ظظظن ن تنظظالف الواظظظل 

واظظل  اآللظظة  ليظظ   ظظا ان ة  ظظم يصظظل كفمظظ   الفصظظاحةا  الفصظظاحة لنظظعا جظظوا  ال
 م ي  ن الاهح بوال  ياطة  هو اه تظم لناصظا  آلظة ن اظ   ظن إ امظة ال ظاافة 

(ة هلظظظي  الواظظظل  الفصظظظاحة هنظظظا خااظظظية  ظظظل ال ظظظنا 61غ ظظظا ه  شظظظناش  صظظظيما)



- 98 - 

االاظظظاآ  منظظظظا ا اي كظظظظع المو ظظظظل هنظظظظ  حظظظظ ن يتنلظظظظو انمظظظظا  ظظظظالنن المن ظظظظو  ي ظظظظتنم  
لةاة هما إلا كظا  ال ظ    ظالمكتول   نظ  يكتفظل بظاكا اتمظاا البيظا ا طا  اا فإ ااآل

لكا اآللةن امن هنا ا لظف الظاغم مظن إ ظاارش  فصظ  حاظ  الفصظاحة  ظن البفغظة  ظل 
آخظظظا الظظظنن ااختصظظظاو الفصظظظاحة  ظظظاللف  االبفغظظظة  ظظظالمننفة  ظظظ   امتظظظعاط مننظظظف 

ة يتنظ  حضظظورها الفصظاحة لي ظظم  موااظفاع  ظظل النصظ ن المن ظظو  االمكتظول منظظا  
 االبفغة  ل اال النن الواحع اارطا ن

اياظول موااظظف   ظظاط اآلراءف ا ظظ لا  لظظوف  صظظم رجظظ ة ه ظظاط للظظن هنظظ  اظظار إلظظف 
حال ي يم   ها ال ااف ايو  ها حاهان اذلا  لوف بل ة ه ظاط للظن هنظ  اظار إلظف حظال 

يظ  اظفت ن ي طح   ها المنانل حو ت طيتها  ل اورإ مابولةة  ظم اظار الفصظيم االبل
(  ظظظ لا كظظظا  الواظظظل  الفصظظظاحة يتنلظظظو بتمظظظاا آلظظظة 61لمظظظن جظظظاط لفظظظظة الظظظا  مننظظظاشا)

البيا ة     البفغة ت ت    ت طيظة للمننظف  ظل اظورإ مابولظةن اال شظن ه  ااظ فإ 
الصظظورإ المابولظظة يو ظظع مظظن طا:ظظاإ اختصظظاو البفغظظة  ظظالمننف  اظظط لت ظظتم  المننظظف 

ط انظا  ظل آخظا الظنن نتظع إح ا ظا   ظالت ور االمنا  ال  ن الاح يبا  ةيظ ن  ظ لا 
 ظظظل هظظظظاط الن ظظظكاح طاللظظظظة االاظظظ فح نة إل إ  الصظظظظ اارإ هطع إلظظظف ه  يتضظظظظاا 
الواظظظفا  لت عيظظظع جظظظوطإ اللفظظظ  ااهظظظوإ المننظظظفة اجظظظوطإ اللفظظظ  همظظظا يتنلظظظو  ظظظالنن 
غالاظظا ة  ظظ لا هظظممنا هظظاا الواظظل إلظظف اشظظتاا  الصظظورإ المابولظظة  ظظل ااظظل ال ظظفا 

 انمكظظظظا  اال ظظظظتنتاج ه  البفغظظظظة ت ظظظظم  مظظظظاإ  المننظظظظف ااظظظظورت ة  البفغظظظظةة هاظظظظام 
ات تن ماإ   المننف ليكو  اللف    يم الفصاحةن ايت كع للن  ظل رهيظ  التظالل الظاح 
يظظظنم  ظظظن اجتهظظظاط  ظظظل ت عيظظظع منظظظانل المصظظظ ل  نة ياظظظولف اا ظظظع يتظظظو  مظظظع هظظظاا ه  

اللفظظظظ ة ج ظظظظع ي ظظظظمنف ال ظظظظفا الواحظظظظع  صظظظظي ا  بليغظظظظا  إلا كظظظظا  ااهظظظظم المننظظظظفة  ظظظظه  
(ن ةاانهظظظا ة إلظظظف ه  انااظظظاف 62ال ظظظانة غ ظظظا م ظظظت اش  ظظظية اال مت لظظظل اخظظظما)

المتنلاظظة   ظظهولة اللفظظ  اجظظوطإ ال ظظان تت اظظو  ظظل الظظنن المكتظظولة يت كظظع المنظظظور 
الخنظظظا:ل الم  ظظظ   لظظظف تاابظظظ  البفغظظظة  ظظظالمننف االفصظظظاحة  ظظظاللف ة إال ه  ااظظظول 

ا  االمتظعاط  ااظ فإ البفغظة لي ظم  الن كاح  ل النا  إلف هاا ال ع جن  إمك
 نصظظظاح المننظظظظف االلفظظظظ  اا نظظظا  يه ظظظظ  لهظظظظاا الفهظظظظم من لاظظظ  الم ظظظظابو بظظظظ ن مفهظظظظومل 
الفصظظاحة االبفغظظظةة امظظظا هااظظل  إليظظظ  متظظظاع الناظظظاش مظظن االمتظظظعاط  مننظظظف البفغظظظة 
لي ظظظظول هطاء المننظظظظف  ظظظظل الصظظظظورإ المابولظظظظةة ل نتهظظظظل إلظظظظف بلظظظظورإ المو ظظظظل  ظظظظل هظظظظاش 

نظظ  الصظظياغة الماظظا  رإ لمظظا  ظظللف االبفغظظة كظظ  مظظا تبلظظ   ظظ  المننظظف  لظظه ال ظظامع  تمكن
نظظ   ظظل نف ظظن مظظع اظظورإ مابولظظة امنظظا  ح ظظن اذنمظظا جنلنظظا ح ظظن   ظظل نف ظظ  كتمكن
المنظظظا  ا بظظظول الصظظظورإ شظظظااا   ظظظل البفغظظظةة ن  ال ظظظفا إلا كانظظظو "ااراتظظظ  ر ظظظظة 

زعة  هظاا يظظعل امناهظة خلاظا  لظم ي ظم بليغظا ة اذ  كظظا  مفهظوا المننظفة مك ظوف المغظ
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 لظظظظف ه  مظظظظن شظظظظاا  البفغظظظظة ه  يكظظظظو  المننظظظظف مفهومظظظظا  االلفظظظظ  مابظظظظوال   لظظظظف مظظظظا 
(ة اهكاا يت كع شمول مصظ لم البفغظة  نظعش اللفظ  االمننظف اتغل اظ   ظل 63 عمناشا)

اال ظظتنمال  لظظف ااظظ فإ الفصظظاحةة إل اجظظع ه  ال مننظظف لتوظيظظز االاظظ فح ن 
ا   ضظف   ظظن ه  معخلظظ  ينبظ  بهظظاش النتيتظظة منظا  االبفغظظة ت ظظول  نصظاح العاللظظة منظظ

 لظظف الظظاغم مظظن هنظظ  يفظظتم ا ظظتخناء  آخظظا اهظظو  صظظعط ا تاصظظاء اآلراء الم تلفظظة  ظظل 
الموهظظو ة يظظااح هنظظ  شظظاهعف ا ومظظا  يظظاهبو  إلظظف ه  ال ظظفا ال ي ظظمف  صظظي ا  حتظظف 
يتمظظع مظظع هظظظاش الننظظوع اننظظوع التظظظوطإ ال ظظا اةا   امظظة اشظظظعإ جزالظظةننن  ظظظالواف اذلا 

  ال فا يتمع ننوع التوطإة الظم يكظن ةيظ    امظة ا ضظ  جزالظة  ظمل بليغظا  الظم كا
(ة اهظظاا المو ظل ال يمخظظ  إال هام ظظا  ط نظ  إليظظ  طا ظظل اال تاصظظاءة 64ي ظم  صظظي ا ا)

إل يظ  المو ل النها:ل متمف   ل  ولظ  التظامع اهظو اإ  البفغظة إنمظا هظل إيضظاإ 
 (ن65المننف ات   ن اللف ا)

ة ت  لنظظظا إلظظف إشظظظكال اللفظظ  االمننظظظف هاظظ  الاضظظظيةة اتمكننظظا مظظظن اهظظاش النتيتظظ
الت اؤل  ن ابينة الصلة التامنة ب ن المعخ  الت  ي ل الاظا:م  لظف   ظ  منظانل 
الفصظظاحة االبفغظظظةة ا نا:يظظظة اللفظظ  االمننظظظفة اهظظظ  ه  اظظاحه اال تظظظال لظظظم ي ظظظت ع 

    جهضظظظو ا ظظظتغفل هظظظاا المظظظعخ  ا ظظظتغفال  م كمظظظا  الظظظم يظظظبن كتا ظظظ   لظظظف ه ا ظظظ
الم االظظظظة اانفصظظظظلو   يظظظظة الفصظظظظول  ظظظظن هظظظظاا المظظظظعخ ننن  ظظظظف هظظظظو طر  البفغظظظظة 
االفصظظظاحة مظظظن  اايظظظة مت ظظظعإ متفا لظظظة اال ا ظظظت ا  ه  يلتظظظزا  ظظظالفهم الضظظظ ون لظظظالن 
ي ظظنا الاظظارن هنظظ  ي ظظت نل كظظ  مظظاإ كفمظظا  جعيظظعا  ال  ف ظظة لظظ  بهظظاش الم ظظ لةن امظظن 

لفظظ  االمننظظظف  اظظع كنظظظا ننتظظظا ه  يال هظظظا هح ظظن انطلظظة  لظظظف للظظن طرا ظظظت  لخنا:يظظة ال
(ا  ظ لا كانظظو 66با خظ   ظل مننظف الفصظاحة االبفغظة ل نظ   اشظاها كم ظ لة م ظتالةا)

الوحعإ المنهتية الم لولة  ل ال تال هل  يام   لف احظعإ الف ظاإ المنبخظة  ظل كامظ  
الفصظظول التظظظل يظظظ طح  اهظظظها المتنظظامل إلظظظف إيفظظظاء كظظظ  تفا اتهظظا حاهظظظا مظظظن الا ظظظ  

 تاصاءة     الصنا ت ن خلو من للنن اذ  كظا  الاصظع ت ك ظع انتفظاء كظ  اظلة ااال
ب ن الفصول اهو ما  ع يفهظم مظن ال كظم ال ظابو  ظ   انمظا  ظع ي تظاج إلظف مااجنظةة 
للظظن هنظظ  ارغظظم ان ظظاار  ظظ    صظظول الصظظنا ت ن المنزلظظة  ظظل انبظظوال الم ظظكلة ل تظظم 

لمعرا ظظةة  ظظ   خي ظظا  خ يظظا  ال تظظال م ظظتا   نضظظها  ظظن  نظظ  مظظن ح ظظ  الاضظظايا ا
يل ظظم هاااحظظاع الن ظظكاح الم تلفظظة يتبظظعع بوهظظوإ  ظظل الانا ظظة الواحظظعإ التظظل ت كظظم 

   خ  اللف  االمننف امعخل  الت  ي ل الضا ط لنف:و الفصاحة االبفغةن
الاظع هطع ا تاصظظاء مظا اظظاإ  ظل المظظعخ  إلظف ان ظظاار   ظمول البفغظظة المننظظف 

ا المو ظظظظظل الم ظظظظظار الظظظظظاح ت اظظظظظو  ماابلظظظظظة طالالع االلفظظظظظ ة اهطع  إلظظظظظف  تبنظظظظظل هظظظظظا
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المصظظظ ل  نة إل بظظظعاا مت ظظظا ا ن لت ظظظتن البفغظظظة  ظظظالمننفة االفصظظظاحة  ظظظاللف  مظظظع 
ان ظظ ابها  لظظف شظظظا  التمظظاا  ظظل آلظظظة البيظظا ن  ظظظم تنظظوط طاللظظة البفغظظظة لتنا ظظط  لظظظف 
 نصا اللف  الاح هو من اختصظاو الفصظاحةة ايصظام شظا  البفغظة  ظل ال ظفا 

 ل اهظوإ المننظف ااهظوإ اللفظ ة اهظاش النتيتظة هظل التظل خولظو للن ظكاح  مت ااا  
االنتاال إلف   ظ  اللفظ  االمننظف  ا تاارهمظا  نصظاح البفغظة الا:ي ظ  نة    ااطهمظا 
 الا ظظ  تفايظظع للاظظول  ظظل البفغظظة للظظن ه  تاصظظل الموااظظفاع التظظل يناغظظل ه  تم ظظز 

ة الصظظظلة المنهتيظظظة بظظظ ن حضظظظورهما   ظظظ   ظظظل بفغظظظة ال ظظظفا  مومظظظا ة هظظظاا مظظظن جهظظظ
الما خظظظ نة همظظظا مظظظن جهظظظة الانا ظظظاع التظظظل ت كظظظم منظظظظورش ل ظظظ  منهمظظظا ةيك ظظظل  نهظظظا 

 ا تاااء رهي   ل اللف  االمننفن
 ظظ لا كظظا  ت ا ظظو البفغظظة ياظظوا  لظظف إ انظظة المننظظف  ظظل اظظورإ مابولظظة للظظن اه  

المننظظفة ال ظظفا إلا كانظظو "اارتظظ  ر ظظة امناهظظة خلاظظا  لظظم ي ظظم بليغظظا  اذ  كظظا  مفهظظوا 
(  ظظ   اشظظتااا  خصواظظياع  ظظل اللفظظ  تتم ظظور حظظول التظظوطإ 67مك ظظوف المغظظزعا)

االت  ظظ ن ااكتفظظاءش غالاظظا   ظظل ااظظل المننظظف  ظظالتاك ز  لظظف ان انظظة االوهظظوإة همظظا 
يتم ظظف مظظع المن لظظو البفغظظل  ظظل   ظظ  ال ظظفا إل ي ظظتن  ظظالتاك ز  لظظف الو ظظا:  

اولظظة التظظاح ف االظظي  ال ظظ    ظظل إيظظااط ان ظظلوليةة اهظظاا الظظاهح يمهظظع لمو فظظ  مظظاططا  م
المنانل ن  المنانل ينا ها النالل االنتمظل االاظااح االبظعاحة اذنمظا هظو  ظل جظوطإ 
اللفظظ  ااظظفا: ة اح ظظظن  الها:ظظ ة انزاهتظظ  اناا:ظظظ ة اكخظظاإ افاتظظ  اما:ظظظ ة مظظع اظظظ ة 
ال ظظان االتاك ظظه اال لظظو مظظن هاط الظظنظم االتظظ ليزن الظظي  ي لظظه مظظن المننظظف إال ه  

  اوا ا ة اال يانع من اللفظ  بظالن حتظف يكظو   لظف مظا ااظفناش مظن ننوتظ  التظل يكو 
(ة  هظظظو ي ظظظتا   ظظظل المننظظظف )اناظظظا ة(ة اهظظظاا همظظظا يتوا ظظظو  نظظظعش مظظظع 68تاظظظعموا)

الواظظظل  الوهظظظوإ إل يظظظظف  حاهظظظاين  ظظظل ااظظظل المننظظظفة هظظظاا مظظظن جهظظظة امظظظن 
ن  ظظل  وطتظظظ  جهظظة هخظظاع يبظظظعا المو ظظل ت ك ظظعا  لاهيظظظ   ظظل بفغظظظة ال ظظفان يظهظظا للظظظ

لفن ظظظف  مظظظن مصظظظ لم البفغظظظة  ظظظل ا ظظظتماارش التظظظعل    لظظظف رهيظظظ  ال ظظظاللة ياظظظولف 
اامظظظظن الظظظظعل    لظظظظف ه  مظظظظعار البفغظظظظة  لظظظظف ت  ظظظظ ن اللفظظظظ  ه  ال  ظظظظه الاا:نظظظظظةة 
اانشظنار الاا:اظظة مظا  ملظظو ن هظاا المنظظانل  اظظط ن  الظاطحء مظظن انلفظا  ياظظوا ماظظاا 

ح ظظن ال ظظفاة اذحكظظاا اظظننت ة ارانظظو هلفاظظظ ة الت ظعإ منهظظا  ظظل ان هظظااة اذنمظظا يظظعل 
اجظظوطإ م النظظ ة اح ظظن مااانظظ ة الظظعيع مااطيظظ ة اغايظظه ماانيظظ   لظظف  ضظظ   ا:لظظ ة 
ا هم من " ن اهكخا هاش اناااف تاجع إلف انلفظا  طا  المنظانلن اتظوخل اظوال 

 (ن69المننف هح ن من توخل هاش انمور  ل انلفا ا)
ي ت نل  ظل   ظ  اللفظ  االمننظف جعيظعا ة  ي ت لن مما  لل ه  الن كاح ال
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بظظظ  يل مظظظ  بتصظظظورش البفغظظظةة اه  م ظظظار   ظظظ  الننصظظظاين  نظظظعش ال ي خظظظا هظظظاج  
التاصل  ن هاج  ا:تف هما ها ت اكلهما ه ا ا   اعر ما ينا ظط  ظل ت عيظع هااظاف 
كظظظظ  اظظظظافة يتبظظظظعع ةيظظظظ  المننظظظظف خصواظظظظا   ظظظظل اهظظظظع المظظظظاطإ المزينظظظظة  ظظظظالمنا  

( هنظظظ  ال 70ا المو ظظظل الظظظاح ا ظظظم ةيظظظ   منتهظظظف ال ظظظكفنية)ال  ظظظنة االمهظظظم  ظظظل هظظظا
ين ظظف ت ظظاار شظظاا  الصظظوال  ظظل المننظظف طا  ه  يتغا ظظ   ظظن إيظظفء اظظورت  ماامظظا  
 اليا ة للن ه  اال فا إلا كا  لفظ  حلوا   ظا ا ة ا ل ظا   ظهف ة امننظاش ا ظ ا ة طخظ  

  ال  ظظظن ي ظظظفع (ن  ظظظ لا كظظظا  اللفظظظ71 ظظظل جملظظظة الت ظظظعة اجظظظاع مظظظع الاا:ظظظع النظظظاطرا)
لو ظظ ية المننظظف اا ظظ ية المننظظف إيظظاا  بتنظظزل المننظظف  ظظل مااتظظهة  ظظ   المننظظف إلا 
كظظا  ااظظوا ا ة االلفظظ   ظظارطا  ا ظظاتاا ة االفظظاتا شظظا مظظن الاظظارطة كظظا  م ظظتهتنا  ملفوظظظا ة 

(ة  صظظوال المننظظف  اظظعر مظظا يبظظعا  يمظظة  ظظل المننظظف لاتظظ  اهظظو 72امظظاموما  مظظاطاطا ا)
ال المنظظانلة ال ي ظظفع لضظظنل الصظظورإ اللفظيظظةة إال ه  للظظن م يظظا  من اظظل  ظظل تنظظا

ال يننظظل التاظظعيم الم لظظو للصظظورإ اللفظيظظةة إل مظظا طاا اال تاظظار  ظظل انخظظااج التم ظظ  
للمننظظف الصظظوالة  ظظ   هظظظنل انخظظااج يظظوهن مظظن بفغظظظة الظظنن مخلمظظا ه   ظظظ ل 

ا  ظظظ ل المننظظظف يهلهظظظ  ال ظظظفا الت ظظظع اللفظظظ  للظظظن هنظظظ  اال خ ظظظا ةيمظظظا هج ظظظع لفظظظظ  إل
مننظظظظاشة اال  ظظظظل غاا ظظظظة المننظظظظف إال إلا شظظظظاف لفظظظظظ  مظظظظع اهظظظظوإ المغظظظظزعة اظهظظظظور 

(ن اهكظظاا تتضظظا ا الموا ظظل لتظظ طح إلظظف ت ك ظظع حضظظور المننظظف االلفظظ  73الماصظظعا)
منظا   ظل بفغظة الن ظظكاحة مظع ان ظاار  ظان ا المتاظظاطل ب نهمظان ايكفظل ن احظة ا ظظم  

 ظفا الظظاح ح ظن لفظظظ  ا ظ ل مننظظاشة  ال ظكفنية ا تاظاطش  ظظل هظاا الظظنن   ظاو  ال
اذ  ظلو النف:و الاا  ة ب ن الننصاين  ا:مظة  لظف منظظور  نظا:ل يااظع هااظاف 
كظظ  اظظاف  لظظف حظظعإ طا  ه  يمتنظظع لعيظظ  ه  يكظظو  نااظظاف هظظاا ال ظظاف ه ظظا  ظظل 
ال اف اآلخا  لاا  اذيتا ا ة مع انشارإ هخ اا  إلظف ه  ااظل المننظف ي ظتا ا  مبظعه 

  ن ي تا   ل اللف  ال  ن االتوطإن)الصوال(  ل ح
ات  ي ظظظظا   لظظظظف مظظظظا  ظظظظلل ن ظظظظتنا  مو فظظظظ  الظظظظاح رهع ةيظظظظ   ظظظظاحخو  كخ ظظظظاا  
تنا ضا  مع ما  الل رهي  الاح ا تا  من التظاح ة ياظولف اإ  ال ظفا هلفظا  ت ظتم  
 لظظف منظظا  تظظعل  ل هظظا اتنبظظا  نهظظاة ةي تظظاج اظظاحه البفغظظة إلظظف إاظظا ة المننظظف 

ف ة ن  المعار  نع  لظف إاظا ة المننظف ان  المنظانل ت ظ  ك اجت  إلف ت   ن الل
من ال فا م   انبظعا  اانلفظا  تتظاح منهظا متظاع ال  ظوإة اماتاظة إحظعاهما  لظف 

(ة إل إننا ال نظاع  ظل  ولظ  اإ  المظعار  لظف إاظا ة المننظفا مظا 74انخاع مناا ةا)
مظظن م ظظكلة اللفظظ  ينكظظا رهيظظ   ظظل االمنظظانل الم ااحظظةا حتظظف ن ظظم مو فظظ   التنظظا   

(ة اال نتظظع هنظ   ظظل ناظعش ياظظعا المننظفة اهنظظ   ظل ه  ا ظظ  الناعيظة ياظظار ه  75االمننظف)
(ن اظظظظ يم ه  هنظظظظاك مغظظظظاالإ يو ظظظظع الن ظظظظكاح ةيظظظظ  76مظظظظعار البفغظظظظة  لظظظظف اللفظظظظ )
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ا تمظظاطش  ظظظل  نظظ  انحيظظظا   لظظف الناظظظ  التظظاا لنصظظظوو  ظظا اة ممظظظا ي ظظوش م ظظظار 
 تنا يظظ  التظوها الم  ظ  لاهيظ    هظا إل احظ   اه  الف اإ الواحعإة إال هن   ل  ض

ظظظ    لظظف الصظظوال  ظظل المننظظف االت  ظظ ن  ظظظل اللفظظ ة اهمظظا اظظفتا  اارطتظظا   ظظل نصن
ال ظظظظابو  صظظظظايم اللفظظظظ ن اذلا كظظظظا   ظظظظل الظظظظنن مظظظظا ي ظظظظل  م ظظظظ  إلظظظظف تاظظظظعيم اظظظظوال 
المننظظفة هطتظظ  إليظظ  ن تظظ  ت ك ظظع ههم تظظ   انهظظا ة إلظظف اللفظظ ة  ظظ    ظظل بظظعء الظظنن مظظا 

ضظظور ال ظظا  ن  الصظظفاع المم ظظزإ ل ظظ  منهمظظاة احتظظف لظظو  اهظظنا ه  يك ظظل  ظظن ح
إمكظظا  ا ظظتناا  تاظظعيم المننظظف  لظظف اللفظظ  اارط مظظن خظظفل نصظظ  ال ظظابوة  ظظ لا هظظاا 
التاظظعيم لظظم ينظظبن  ليظظ  هكخظظا مظظن اشظظتاا  الصظظوال  ظظل المننظظف اهظظو الواظظل نف ظظ  

لصظظا:ها الظظاح لكظظاش  ظظل نصواظظ  ال ظظا اة طا  ه  يت  ظظ   لظظف رهيظظ   ظظل االمننظظف ا
إمكظا  ه  ي ظظفع لضظنل اللفظظ ة اهظظو مظا يك ظظل لظو حظظع   ظظن تااجظع  ظظل المو ظظلة 
بظظظ  النكظظظ  هظظظو الظظظوارطة إل يوااظظظ    ظظظ   الظظظاهح ال ظظظالل  ظظظل الصظظظف ة نف ظظظها مظظظن 
ال تظال  اولظ ف ااالمنظانل  لظف هظال نف هظال يبتع ظ  اظاحه الصظنا ة مظن غ ظا 

ة مما لظظة ي مظظ   ل هظظان ه  يكظظو  لظظظ  إمظظاا ياتظظعح  ظظ  ةيظظ ة ها ر ظظوا  ا:مظظة  ظظل همخلظظ
اهظظاا الضظظال رلمظظا ياظظع  ليظظ   نظظع ال  ظظول ال اط ظظةة ايتناظظ  لظظ   نظظع انمظظور النا لظظة 
ال ار:ةن ااآلخا ما ي تاي   لف مخظال تاظعا ار ظم  ظا ن ايناغظل ه  ي لظه اناظا ة 
 ظظل جميظظع للظظن ايتظظوخف ةيظظ  الصظظورإ المابولظظةة االعاظظارإ الم ت  ظظنةة اال يت ظظ  ةيمظظا 

لة ابت ظظظارش إيظظظاشة اال يغظظظاش ابتعا ظظظ  لظظظظ ة ةي ظظظاه  نف ظظظ   ظظظل تهتظظظ ن ابت ظظظاش  لظظظف  ضظظظ 
اظظظظظورت ة   ظظظظظاهه ح ظظظظظن  اي مظظظظظ  نظظظظظورش ايكظظظظظو  ةيظظظظظ  ه ظظظظظال إلظظظظظف الظظظظظاا منظظظظظ  إلظظظظظف 

(ن  لظظظظي  الواظظظظل  االحتظظظظااء ااالبتظظظظعا   كظظظظاف  ظظظظل هظظظظاط خصظظظظا:ن 77ال مظظظظعا)
المننظظظفة إنمظظظا تمامظظظ   ظظظل اظظظوا   اتظظظوخل إخااجظظظ   ظظظل الصظظظورإ المابولظظظةة الظظظو كظظظا  

 نظظعش  ظظل تاظظعيم المننظظف ح نظظا  اتظظ خ اش آخظظا لمظظا هكظظع  ظظل آخظظا الظظنن ال ظظابو  انمظظا
 لهال ح ن المننف المبت ا بتهت ن اورت ن

االوا ظظظظظظع ه  المبظظظظظظعهين الا:ي ظظظظظظ  ن الضظظظظظظا   ن اللفظظظظظظ  االمننظظظظظظف  نظظظظظظعش يظظظظظظظف  
حاهاين  ظل هغلظه منالتتظ  لهمظان  هظو يظاع  ظل شظنا يظورطش ه  مننظاش اج ظع الظي  

الظظظم ينظظظبن  لظظظف للظظظن تاظظظعيم هظظظاا ال ظظظناة اينلظظظو  لظظظف شظظظنا  (ة78لأللفظظظا  رانظظظوا)
اناظظظفهانل النلظظظوح  اولظظظ ف اال ظظظو هارط هكخظظظا شظظظناش إال ناظظظا ة مننظظظاش طا  لفظظظظ  

(ة الظم ي ظفع اظوال المننظف للنلظوح 79ن  هكخا لفظ  مت لل اجظ  اظننت   ا ظعا)
 ه  يتبظظظوه شظظظناش الصظظظعارإ بظظظ  يظظظظ   ظظظل نظظظظا الن ظظظكاح هظظظعيفا ن ا ظظظل موا ظظظل لناظظظاط
 ا ا ن كابن  ت اظة اابظن اااااظا مظا كظا  يتم ظف مظع رهيظ  لظو كظا  لفظيظا  طامظا ة ل نظ  
يظظورط  نظظظ  هشظظنار ا ت ظظظهعاا بهظظا كنمظظظالج مظظن غزليظظظاع جايظظا الم ظظظهورإ مظظن مخظظظ  
 ولظظ ف اإ  الن ظظو  التظظل  ظظل اا هظظا حظظوراة ايظظا   ه  يكظظو  هظظاا ال ظظنا مظظن الظظاح 
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  نظ  ال ينلظما مننظف هجظوط اال  ي ت  ن لتظوطإ لفظظ  الظي  لظ  كب ظا مننظف بظ  يتظزا
(ة للظظظن ه  حضظظظور الننصظظظاي ن  ظظظل منالتتظظظظ  80هح ظظظن مظظظن مننظظظف هظظظاا ال ظظظظناا)

( 81النن را ف ي كعش رهي   ل ه  المااط من ال ناة اح ظن اللفظ  اجظوطإ المننظفا)
للظظظن ه  ا ظظظب   ال ظظظنا ه  يكظظظو  كفمظظظ  كظظظالوحل امنانيظظظ  كال ظظظ ا مظظظع  الهظظظا مظظظن 

(ن اهكظظاا يت  ظظ  82  ح ظن المنظظا  ااهظظوإ الغظظا ا)الفهظمن االظظاح ال بظظع لظظظ  منظظ
ا تاصظظظاؤش المنظظظانل  ظظظل كتا ظظظ  اطيظظظوا  المنظظظانلا  لظظظف خصظظظا:ن مظظظا ي ظظظتاا   ظظظل 
انلفظظا  االمنظظانل إل ياظظعا بظظ ن يظظعح كتا ظظ   اولظظ ف اجمنظظو  ظظل هظظاا ال تظظال هبلظظ  مظظا 
جاء  ل ك   ن اهبع  ما راح  ل ك  نو  من ه ظفا المنظانل اه"يانهظا إلظف  واطيهظا 
اشاالهاة ات  اع من للن ما كا  ج ع النظم م كم الااظل غ ظا مهلهظ  رخظو اال 

 (ن83متتنع  يا)
ايااظظف مو فظظ  الظظاح يت كظظع ةيظظ  جمنظظ  المننظظف االلفظظ   ا:مظظا     ظظه الموااظظفاع 
التظظل حظظعطعة اهظظو رهيظظ   ظظل اظظننة ال ظظفا إل  ظظالاغم مظظن هنظظ  ينتمظظع  لظظف نصظظوو 

ح ابظظن اااااظظا خصواظظا   ظظ   مظظا هارطش هارطهظظا التظظاح  لظظان  البفغ ظظ نة ا لظظف ره
منهظظظظا ين ظظظظتم مظظظظع هاااحاتظظظظ ة ياظظظظولف اإلا هرطع ه  تصظظظظنع كفمظظظظا   ظظظظ خ ا منانيظظظظ  

(ة ايمكظن إل ظا  رهيظ   ظل ال ظا اع  مظا  ظبو إلظف 84باالنة اتنو  ل  كاا:م اللفظ ا )
 (ن85هن  ال ينعا ه  يكو  رهيا  مكاارا )

مظا  لمو فظ  الظعا ل إلظف تظظوخل اللن ظكاح رهح  ظل نظظم ال ظفا  مومظا  ي لظظل ط 
إياظظظا  الصظظظورإ ال  ظظظنة  ظظظل المننظظظفة يظهظظظا للظظظن  ظظظل حعيخظظظ   ظظظن ح ظظظن الااظظظل 

(ة ا ظظل تظظاطاطش رهح التظظاح   ظظل الاظظاآ  امظظا 86االتظظ ليزة اكمظظال الصظظوو االتاك ظظه)
( ا ظظل ااظظل ال ظظنا  ظظال فا 87خصظظ  ن  ظظ  مظظن ح ظظن التظظ ليز الاا ظظة التاك ظظه)

(ة ا ظظظظظل انشظظظظظارإ إلظظظظظف الت"ظظظظظاا ال ظظظظظفا 88 ظظظظظت )المن ظظظظظوج اه  ح ظظظظظن   ظظظظظل تظظظظظفؤا ن
(ة ل ا ظظظط هشظظظكال ت  ياظظظ   ظظظل ط وتظظظ  إلظظظف جنظظظ  ال ظظظفا ام ظظظتبها  هالظظظظ  89 مومظظظا )

 ظلخاشة ام ا اظا  هاطيظظ  لنتظزشة اال تت ظظالل هااا ظ ة اال تتنظا ا هاظظاارشة ات ظو  ال لمظظة 
( لي ظظظ ا إلظظظف ه  مظظظن  ظظظوء الظظظنظم 90منظظظ  موهظظظو ة مظظظع هختهظظظاة امااانظظظة بلفاهظظظاا)

(ن  ظظظظم ل نتهظظظظل هخ ظظظظاا  إلظظظظف 91المناظلظظظظة اهظظظظل ركظظظظول  نظظظظ  هلفاظظظظظ  ر ظظظظال  نظظظظ )
ت صظظظين  ظظظال كامظظظ  مظظظن كتا ظظظ  االصظظظنا ت نا للبيظظظا  ا ظظظن ح ظظظن الظظظنظم اجظظظظوطإ 

 (ن92الاال اال ان اخفف للنا)
(  ظم يزيظع منان هظا  نظ  ال ظاإ 93اهو اي تنم  هاش انلفظا  الخف ظة متااط ظةا)

ظظظن  ظظظظل  االت عيظظظع ياظظظولف ااح ظظظن الااظظظل ه  توهظظظع انلفظظظا   ظظظل مواهظظظنهاة اتمكن
هماكنهظظظظاة اال ي ظظظظتنم    هظظظظا التاظظظظعيم االتظظظظ خ اة اال ظظظظاف االزيظظظظاطإ إال حظظظظا ا  ال يف ظظظظع 
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ظظل المننظظفة اتضظظم كظظ  لفظظظة منهظظا إلظظف شظظكلهاة اتضظظاف إلظظف لفاهظظاة  ال ظظفاة اال ينمن
ة ا وء الانال تاعيم ما يناغل ت خ اش منهاة ااظا ها  ظن اجوههظاة اتغ نظا اظيغتها

 (ن94ام الفة اال تنمال  ل نظمهاا)
اال  ياظظظظة ه  االهتمظظظظاا  الصظظظظورإ ال  ظظظظنة االت  ظظظظ ناع اللفظيظظظظة المت ااظظظظة  ظظظظل 
ال ظظفا لظظعع الن ظظكاح لظظم ينظظبن  ليظظ  اال ظظتهانة  ظظالمننفة بظظ  ظظظ ن يلظظم  لظظف ت لنظظه 
الصظظوال االوهظظوإ ةيظظ ة اه   هظظم الننصظظاين بهظظاا المن ظظف هظظو الظظاح هلنظظل رهيظظ   ظظل 

 تبعا  نعش شاملة لهما منا ن البفغة التل
اهما لعع ابن  نا  ال فظاجل  ظ   انشظكال ي خظا مظعع هكخظا التظواء اتنا ظعا ة إل 
كظظا  اموحظظ  إلظظف ا ظظتغفل النتظظاج ال ظظابو  ظظل متظظال الناظظع االبفغظظة هظظمن متظظارح 
ها ها تصورش  ناليظاع المننظف االلفظ  مظع اإ إلظف التا ظيم االتفايظع الحتظواء المظاطإة 

م ظظظ لة خفاظظظة الجتهظظظاط  ظظظل حظظعاط اللفظظظ  االمننظظظف الظظظتم  لظظظ  النظظظارة الظظو ظلظظظو ال
ال ظظن م االظظة الظظزج  التا ظظيماع المتفا ظظة مظظن المبظظعهين ال ظظا ا ن  ظظل إاظظار مظظن  هظظم 
خظظظاو لمصظظظ ل ل البفغظظظة االفصظظظاحة ها نظظظ   ظظظل حظظظاجة ممظظظا اهظظظ اش إلظظظف تمعيظظظع 

ر متظظظظال المنن ظظظظ ن لي ظظظظتو"اا م صظظظظول التفاينظظظظاع التظظظظل ي ظظظظملها ا تاصظظظظاء حضظظظظو 
 انلفا  االمنانل ه ااطا  اتااك ه  ل ال فان

اذلا كا  االختفف اارطا  مع ابن  ظنا  ال فظاجل  ظل  همظ  الفصظاحة االبفغظة 
االفوااظ  التظل ت ظظع متظال كظ  نظظو ة   نظ  ال بظظعن مظن ان ظاار  ظظ   تفايناتظ  الم ظظتاا:ة 

  لظظم ي ظظع للفصظظاحة االبفغظظة م كومظظة  ماعماتظظ  ام ظظعاطإ إلظظف هاظظول  النظايظظةة اهنظظ
 ظظن الم ظظار الظظاح هظظا    ظظل المظظعخ ة اذ  هاحظظو التا ظظيماع إلظظف  ظظاحخ ن كخ ظظاين 

 (ن95 االه اال االالو)
امن هنا يكو  لزاما  البظعء  نظا  رهيظ   ظل  ضظية النلظ  انرلظع ها ال مظ  إلا 
ا تبانا اآللظة مظن م ظموالتهاة التظل ت لظل اناظار النظظاح النظاا الظاح ي تظوح هاظول 

 لنف:و الننصاين  ل بنية ال فان آرا:  المنظمة
ياوا رهي   ل الاضية  لف ا تغفل ك  من  عامة ااآلمعح منظا  ممظا ها ظع رهيظ  
 ظظل كخ ظظا مظظن التنا ظظع االلظظا ن ياظظول ةيمظظا ي ظظا  رهح  عامظظة إ  ااظظنا ة التظظ ليز  ظظل 
المننظظف الفظظاحى مخظظ  الصظظنا ة  ظظل المننظظف التم ظظ ة اي لظظه  ظظل كظظ  ااحظظع منهمظظا 

فمة انلفظظظا   لظظظف حظظظعنن ااحظظظعة الظظظي  ل ظظظو  المننظظظف  ظظظل نف ظظظ  اظظظ ة الغظظظا  ا ظظظ
(ة ال ظظظن التعيظظظع يكمظظظن  ظظظل ا ظظظظت عام  96 اح ظظظا  ها جمظظظ ف  تظظظ   ا  ظظظل الصظظظظنا ةا)

ظنا  الت ليز بعل الصورإ كما هو ال     نع  عامة ح ظ  إ  المنظانل  نظعش مظاطإ اال ن
حظظظعش   هظظظا كالصظظظورإة اهظظظو يظظظنن  لظظظف ه  التظظظوطإ تظظظظ  مظظظن اختصظظظاو التظظظ ليز ا 
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م تااا   ل المننف هيظا  كظا  اظ ة الغظا ة اهظاا يظعل  لظف انضظاا  المنظانل لعيظ  
  ل خانة المن و هيضا ن

 ظظم ينظظظوط إلظظظف نفظظ  الاضظظظية  مزيظظظع مظظن التظظظع  و لي  ظظظع  ظظن هظظظاا التوجظظظ  الظظظاح 
ي توي  نصن  ال ظابوة ةياظول مظع اا  هظاش اناظول اماابفتهظا  ظل اظنا ة ال ظفا اإ  

لم لظظظل مظظظن اناظظظواعننن   مظظظا الصظظظانع الم لظظظل  هظظظو الظظظاح الموهظظظو  هظظظو ال ظظظفا ا
يظظظظنظم ال ظظظظفا  نضظظظظ  مظظظظع  نظظظظ ننن اهمظظظظا الصظظظظورإ  هظظظظل كالفصظظظظ  لل اتظظظظه االب ظظظظو 
لل ظظظا اننن اهمظظظا اآللظظظة  ظظظ  ال مظظظا   ظظظ    هظظظا إنهظظظا ااظظظع هظظظاا النظظظاظمة االنلظظظوا التظظظل 
اكت ظظظبها  نظظظع للظظظنننن اهمظظظا الغظظظا  ةا  ظظظه ال ظظظفا الم لظظظل  ظظظ   كظظظا  مظظظعحا  كظظظا  

(ن 97ا   ظظ   ظظوال  ينبظظ   ظظن  ظظظم حظظال الممظظعاإة اذ  كظظا  هتظظوا  ةاالضظظعنننا)الغظظ
ال ن ما طاا ينن اظااحة  لظف ه  الموهظو  هظو انلفظا ة   يظز يمكظن حمظ  هظاا 
الظظظظاهح  لظظظظف نصظظظظ  انال الظظظظاح يظظظظاع ةيظظظظ  هيضظظظظا  ه  ااظظظظنا ة التظظظظ ليز ت ظظظظو   ظظظظل 

 المنانلاا
 ظظل المنظظظانل كمظظظا  إنظظ  ي ظظظاال ه  يضظظاط رهيظظظ  حظظظ ن يظظع ع ه  يكظظظو  الموهظظظو 

لهظظظه  عامظظظة  ظظظل اناظظظع ال ظظظنااة   ظظظظاع هنظظظ  ايتظظظه ه  ياظظظال لظظظظ  إلا لهبظظظو إلظظظظف ه ن 
المنظظانل هظظل الموهظظو  خبنانظظا  ظظن انلفظظا  التظظل هخظظاها هظظاا الصظظانع الم لنظظل   لنفهظظا 
إلا لم ت ن  نعك موهو ا  لصنا ت   ما منزلتهظا مظن ان  ظاا التظل ا تباهظا ال كمظاء 

(ة اذل ي ظظظت يم لظظظ  التظظظعل    لظظظف ه  98   ظظظا ن  صظظظ تهاا) ظظظل كظظظ ن اظظظنا ةا االت مظظظ
موهظظظو  الصظظظنا ة لظظظن يكظظظو  إال االلفظظظا   نظظظع ه  ي كظظظع ا ظظظت الة ه  ت ظظظو  اآللظظظة ها 
الصانع ها الصورإ ها الغا  موهظو  الصظنا ةة ي ظاإ انشظكال انخ ظا مت ظا:ف ف 

ا  لنظظظاف ا ظظظ    ظظظال لنظظظاف مظظظا تاولظظظو  هنظظظتم  ظظظل المنظظظانل مظظظع ه   لاتهظظظا هيضظظظا  اك ظظظعإا
المنظظظظظظظظانل اتظظظظظظظظ ليز انلفظظظظظظظظا  هظظظظظظظظل اظظظظظظظظنا ة هظظظظظظظظاا الصظظظظظظظظانع التظظظظظظظظل هظهاهظظظظظظظظا  ظظظظظظظظل 

(ة اهظظظاا ال ينكظظظظا  ظظظل نظظظظظاش اختيظظظار ه  ت ظظظو  مظظظظاطإ الصظظظنا ة هظظظظل 99الموهظظظو ا)
انلفظظظا ة إل إ  الصظظظنا ة تت اظظظو  التظظظ ليز الظظظاح ينضظظظعش المننظظظفن ل ظظظن مظظظا  ف ظظظة 

ظع ةيظ   اظنا ة التظ ليز نف ظهاا المننف المن تم مع الت ليز هنا  ظالمننف الظاح تتت ن
ل منظظزنل  ظظل إاظظار  يمظظلة  لظظم ت ظظن   اشظظت  ها  نفحظظ  ه  المننظظف  ظظل المو ظظل انان
جمالظظ  لت ظظظول الصظظننة إلا كظظظا  متف:مظظا  مظظظع الغظظظا  اخلظظوا  مظظظن ال  ظظ ة  ظظظل حظظظ ن 
يتبظظظعع المننظظظف هنظظظا   ظظظيما  للتظظظ ليز ال ظظظارن  لظظظف الموهظظظو  الظظظاح لظظظ   ناليظظظة  ظظظل 

ف  ل م توع الت ليز هو ه ظال مظا يكظو  إلظف العاللظة الصننة إل هو ش اهاة  المنن
النالاظظة بن ظظيتهاة االمننظظف  ظظل الم ظظتوع اآلخظظا هظظو الوجظظ  اآلخظظا للمننظظف المتظظللل 
الظظظاح يمكظظظظن ه  ينضظظظظاط  ظظظل خانظظظظاع الا ظظظظ  المن اظظظلة اانخف ظظظظلة اياتنظظظظه ا ظظظظو 
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 مواافاع انغاا  ايكينز ح ه ماتضياع اناار االجتما ل  امنةننن
نظظظزل المننظظظف  ظظظل م ظظظتوي نف الم ظظظتوع النظظظالو  التظظظ ليز االم ظظظتوع اهكظظظاا إل يت

الظظي  مظظاط ا ظظتافل  إال هنظظ  يكظظو  موهظظو ا  لفناليظظاع –الم ظظتا  إ  اظظم الواظظل 
 يتنزنل موهو  الصننة هيضا   ل ماتبت نف -هخاع من  ية اهخف ية اغ اها

صظظننة ماتاظظة انلفظظا ة اماتاظظة التظظ ليزن امظظا طاا كفهمظظا يتناهظظعا   ظظل  نظظ  ال
هاظظام لزامظظظا  طحظظ  ماولظظظة  عامظظة الاا:مظظظة  لظظف ه  الموهظظظو  الظظاطحء ال يظظظ  ا  ظظظل 
الصورإ الت عإة ااشتاا  االنتااء ااالختيظار  ظل انلفظا  نف ظهاة للظن ه  نظاظم ال ظفا 
  ظظظظظظاطر ا لظظظظظظف اختيظظظظظظار موهظظظظظظو  ة غ ظظظظظظا م ظظظظظظظور  ليظظظظظظ  تظظظظظظ ليز مظظظظظظا يظظظظظظ  ا منظظظظظظ ا

ل اظظظ  الفصظظظظاحة  اولظظظظ ف (ة لظظظي لن إلظظظظف هظظظاط الننصظظظظاين منظظظا  الم   ظظظظ ن 100)
 (ن101االفصاحة "اارإ  ن ح ن الت ليز  ل الموهو  الم تارا)

ل لنا إطراك الضوا ط التل كانظو اراء تصظنيف  المظواط اللفظيظة  اهاش النتيتة ت ون
االمننويظظة التظظل  ظظتظ  م ظظعاطإ  إلظظف  اناظظول ال ظظا اة ح ظظ   ظظيكو  اال تاصظظاء 

يظظظة النامظظظةة إل يبظظظعه با ظظظ  موهظظظو  ماتاظظظا  ح ظظظه  ف:ظظظو هظظظاش الم ظظظتوياع  ظظظل البن
الصننة الاح هو اللف  المفاط اشاا   صاحت ة  فصظاحة التظ ليز   ظمولها انلفظا  
االمنظظانل  ظظل ه  ظظاا يمل هظظا تصظظورش ابينظظة النف ظظة بظظ ن الننصظظاينة  ظظم ينظظا   ظظل 
ماحلة  الخة المنظانل المفظاطإ كمظا ه ظماهان اهظا ن ظن ن ت ضظا   يتظا   نااظا كظ  

لفنية ماج" ن تنزي  هاش ان  اا  ظل خانظاع الفصظاحة االبفغظة إلظف ااف اافات  ا
ح ن يكتم  لنا الفهظم بتفايناتظ  المت ظعاة ل ظل نتتننظه اللظا  الظاح يمكظن ه  يضظننا 

 ةي  ت عيعش حالل الفصاحة االبفغة مبع:يا ن
همظا ةيمظظا يتنلنظو  الصظظفاع التظظل اشظتااها  ظظل موهظظو  الصظنا ة ها كمظظا ه ظظماش 

ط كخ ظظا منهظظا  بلظظ  اط نظظو  نظظعشة ا ظظع   الفصظاحة  ظظل اللفظظظة المفظظاطإة   نهظظا شظظاا  ت ظظعن
ا ع  ل متالها حتف شملو افاع ال يمكن ه  يتفو  لظف هنهظا مظن الم ظعا  الظاح 
لكظظظا اهظظظل إجمظظظاال   مانيظظظة هشظظظياءة ن تفظظظل  انشظظظارإ إل هظظظا   يتظظظا ن  ظظظانال ه  يكظظظو  

ل ه  تتظع لتظ ليز اللفظظة  ظل ت ليز تلن اللفظة من حااف متاا ظعإ الم ظارجة االخظان
ال ظظمع ح ظظنا  امزيظظة  لظظف غ اهظظاة اذ  ت ظظاايا   ظظل التظظ ليز مظظن ال ظظااف المتاا ظظعإ  

كمظظا  ظظال  –اال ظا  ظظل للظظن تظظ ليز م صظوو مظظع الانظظعن االخالظظ ف ه  ت ظو  ال لمظظة 
غ ظظا متظظو ناإ اح ظظيةة االاا ظظع ه  ت ظظو  ال لمظظة غ ظظا  ظظظا  ة  -هبظظو  خمظظا  التظظاح 
 خمظا  هيضظا ن اال ظام ف ه  ت ظو  ال لمظة جاريظة  لظف النظاف   اميظةة كمظا  ظال هبظو

ش  النالظظل الصظظ يم غ ظظا شظظالإن ايظظعخ   ظظل هظظاا الا ظظم كظظ  مظظا ين ظظاش ههظظ  اللغظظة ايظظاطن
 لمظظاء الن ظظو مظظن التصظظاف الفا ظظع  ظظل ال لمظظةن اال ظظاط  هال ت ظظو  ال لمظظة  ظظع  بنظظا 
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المننظظظف بهظظظا  ظظظن همظظظا آخظظظا يكظظظاش لكظظظاشة  ظظظ لا ارطع اهظظظل غ ظظظا ماصظظظوط بهظظظا للظظظن 
 ا ظظظوة اذ  كملظظظو   هظظظا الصظظظفاع التظظظل ب نناهظظظان اال ظظظا عف ه  ت ظظظو  ال لمظظظة منتعلظظظة 

 غ ا كخ اإ ال اافن
االخظامن ه  ت ظو  ال لمظظة مصظغاإ  ظل موهظظو   بنظا بهظا ةيظظ   ظن شظلء ل يظظز 

(ننن اهظظظظاش الماظظظظايي   ضفاهظظظظة 102ها خفظظظظلن ها  ل ظظظظ  ها مظظظظا يتظظظظاح متظظظظاع للظظظظن)
 ظظظل المفظظظاطة اكانظظظو موهظظظع انتاظظظاط  ظظظعيما  تتظظظاا ع المنهظظظوط مظظظن شظظظاا  الفصظظظاحة 

احظظعيخا ة  ظظ لا كظظا   نظظ  هظظاش ال ظظاا  متفاظظا   ليظظ  ياظظوا  لظظف هظظوا ط لغويظظة ط ياظظة 
 -ال ظا  الخظظانل– ظ   ا نضظها اآلخظا إمظا ن ظبل يمكظن ه  ي تلظل  ظل تاظعياش النظا  

 (ن103ا)-ال ا  الخامن -ها  ل غ ا م لن  إل ال طخ  للف  ةي 
الت ليز  هل ه  ظاا هرلنظةف   ظم ي ظتاك مظع شظاا  اللفظظة هما ال اا  النالاة  

المفظظاطإة ا  ظظظما  كاناظظظل ن يتفظظظا  منهمظظظا شظظاا   ظظظعإ تتنلظظظو بل مظظظة ال لمظظظاع  ظظظل 
ال ظظظيا   لظظظف م ظظظتوياع م تلفظظظةة ارا ظظظع يبظظظعا  ظظظل هشظظظكال مظظظن تظظظللل الوحظظظعاع  ظظظل 
ال ظظظظيا  هيضظظظظا ة إال ه  تنلظظظظو المننظظظظف ةيظظظظ   ظظظظاللف   بظظظظا م ظظظظور  مظظظظوطح إ  اظظظظمن 

 ة هو الاح جنل  ي ن هاا الا م بوال االفصاحة االبفغةانالوال
همظظا ةيمظظا ي ظظظن المتنفظظو مظظظع شظظاا  اللفظظظة المفظظظاطإة  مظظن هبظظظا ش شظظا  تظظظ ليز 
اللفظظظة مظظن حظظااف متاا ظظعإ الم ظظارجة ااننعامظظ   ظظل التظظ ليز ه ظظام االلظظن ه  اللفظظظة 

ا ي ظظتما المفظظاطإ ال ي ظظتما   هظظا مظظن ت ظظاار ال ظظاف الواحظظع ها تاظظارل ال ظظاف مخظظ  مظظ
 (ن104 ل ال فا الم لل إلا اال ااتن عا)

اذلا كظظا  ال  ف ظظة للتظظ ليز  ال ظظا  الخظظانل االخالظظ  االاا ظظع إال مظظا يت اظظو ةيظظ  
مظن ح ظن ا ظظام تانظا  لمظا يخ ظظاش التظواتا االتظااطف  ظظل ا ظتنمال هظاا الصظظنل ها لاكة 

   ف ظظظة (ة  ظظظ   لل ظظظاا ن ال ظظظام  اال ظظظاط105تمامظظظا  كال ظظظاا ن ال ظظظا ع االخظظظامن)
 التظظ ليز للظظن ه  ال ظظا  ال ظظام  يظظنن  لظظف ه  ت ظظو  ال لمظظة جاريظظة  لظظف النظظاف 
النالظظل الصظظ يمة اال يظظتم للمظظت لم للظظن حتظظف يضظظع كظظ  ا ظظم  ظظل موهظظن  ايلفظظ   ظظ  
 لف حعن ما يلف   ظ  ههلظ ة اال يكظو  للظن حتظف يظورط اللفظ   ظل  ظيا  منظ ننة الظالن 

و  ظ ة اهظظو الظعل    لظف الماصظوط منهظظاة يظعخ  ان ظاال ةيظ  ن  منظظانل ال ظفا تتنلظ
(ة الهظاا التصظور يكظاط ي ظتن ال ظا  ال ظام  106ال  يزال اللا ة االتوا    ها)

 التظظظ ليز رغظظظم مظظظا يظظظوحل  ظظظ  إل احظظظ   لظظظف متظظظاراإ النظظظاف الظظظاح يمكظظظن ه  ي ظظظم  
ال ااج  ن ال يا   ل بنية ال لمة هيضا ة خااة هنظ  ي ظ ا إلظف تتنظه ال ظاال  ظل 

(ن همظا ال ظا  ال ظاط   ظف يكظاط 107  ت و  اللفظة  ن نها غ ظا  اليظة)ال لمةة ها ه
يكظظو  خالصظظظا  إال للتظظظ ليز إل إ  ا ظظتنمال ال لمظظظة  ظظظل التنب ظظظا  ظظن همظظظا آخظظظا يكظظظاش 



- 108 - 

 لكاش ال يت او إال  ل ال يا ن
 م ينتاظ  إلظف ال ظاا  ال ااظة  التظ ليزة   ا ظ ها  ظل هاظل ن كب ظاين ي تظوح 

هظا جظوها االنضظواء ت ظو اناظ  الواحظعة  ظم ي تمهظا ك  منهما جملظة م ظا:  ينتظم
  اا  م تاكة ب ن الفصاحة االبفغة  اهظو ينظل انضظواء هظاش ال ظاا  ت ظو ظظ  
هظظظاش ان  ظظظاا ها اناظظظول التامنظظظةة ح ظظظ  يااشظظظاها  اولظظظ ف اإ  هحظظظع هظظظاش اناظظظول 

(ن 108اهظظع انلفظظا  موهظظنها ح ياظظة ها متظظا ا  ال ين ظظاش اال ظظتنمال اال يانظظع ةيظظ ا)
اهاا انا  جامع ل خ ا من المااطن المتنلاة  ماا اإ االنتظظاا ال ظليم للوحظعاع  ظل 
التاك ظه اتنزيلهظظا مواهظظنها ال اظظةة اذ  شظم   ضظظايا  ظظل العاللظظة كاال ظظتنارإة إال ه  
 هم الم لل لها إل ياول   ها  النا   ونو ل  إيااطها  ل هظاا الا ظم الظاح تنظان  ةيظ  

لالظظهة اح ظظن اال ظظتنارإة اال  ظظوة امعاخلظظة ال ظظفا  نضظظ  إلظظف التاظظعيم االتظظ خ اة اا
 نضظظظا  ها المناظلظظظةة ا ظظظعا إيظظظااط هلفظظظا  الظظظانا  ظظظل المظظظعإة اهلفظظظا  المظظظعإ  ظظظل الظظظاناة 

 (ن109اهلفا  المت لم ن االن وي ن االمهنع  ن اهلفا  هه  المهن االنلوا)
 ظظظظم ينتاظظظظ  إلظظظظف اناظظظظ  الخظظظظانل الظظظظاح ي ظظظظعطش  اولظظظظ ف اامظظظظن شظظظظاا  الفصظظظظاحة 
المنا اة ب ن اللفظ نة اهل  لف هظال نف منا ظاة بظ ن اللفظظ ن مظن اايظو الصظيغة 

إ مظظن 110امنا ظظاة ب نهمظظا مظظن اايظظو المننظظفا) (ة اهظظو مبظظعه  ظظاا ي ظظك  هشظظكاال   ظظعن
هنما  التنا ه ال اط ة ب ن احعاع ال فا  ل م ظتويي  الصظوتل االمننظوحة للظن ه  

ال ظفا لمظا نشظكال التظوا   ال ظاط   ك   ف ة تضم احعت ن ها هكخظا تزيظع مظن بهظاء
بظظ ن احعاتظظ  مظظن ه ظظا  ظظل إياظظا  ال ظظفا اتنا ظظو  نااظظاشة اهظظو همظظا يمتظظع  ظظ  ليغ ظظل 
م ظظظظاحاع  امظظظظة  ظظظظل البنيظظظظة كالااةيظظظظة االظظظظو  ن امظظظظا هارطش مظظظظن هظظظظاش اناجظظظظ   الاظظظظا  
 الصظظظظيغة  هظظظظو ال ظظظظتع ااال طااج االاظظظظوا ل  ظظظظل ال ظظظظنا التظظظظل يااهظظظظا تتظظظظاح متظظظظاع 

ايع االتااظظيعة امنهظظا هيضظظا  حمظظ  اللفظظ   لظظف اللفظظ   ظظل التات ظظه ال ظظتعة  ظظم التصظظ
ما  اذلظظظظف المظظظظ خا مظظظظ خاا ة امظظظظن المنا ظظظظاة هيضظظظظا   ا ماظظظظعن ليكظظظظو  مظظظظا ياجظظظظع إلظظظظف الماظظظظعن
التنا ه  ظل الماظعارة اهظاا  ظل ال ظنا م فظو   ظالو  ة امنظ  المتظان ن همظا تنا ظه 

ف اللفظتظ ن متاارلظا ة انلفا  من اايو المننظف   نظ  يظتم  لظف اجهظ نف ه  يكظو  مننظ
 (ن111ها هحع المنن  ن مضاطا  ليخا اهو الم ابوة ها  اياا  من المضاط)

هما ما  عطناش   ما  را نا   هو ياكاش ت ظو ااظلف شظاا  الفصظاحة االبفغظةة 
(ة اانيتظظا  ااالختصظظار ايتنظظان  ةيظظ  112اهظظو  ضظظايا خمظظ  هظظلف ح ظظن ال نايظظة)

هظظوإ ال ظظفا اظهظظورش حتظظف ال ي تظظاج إلظظف   ظظا  ظظل للم ظظاااإ االتظظاي  ة امنظظ  هيضظظا  ا 
 (ن113ا ت ااج ة  م انرطاف االتتبيعة اهخ اا  التمخ  )

الهظظاا ينتهظظل   ظظم التظظ ليز بتفا اتظظ  اه  ظظام ة لظظي لن منظظ  إلظظف الا ظظم الخالظظ  
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المننظظو   ظظال فا  ظظل المنظظانل المفظظاطإ اهظظو ي ظظنا  صظظنولة حصظظا المنظظانل  اظظوان ن 
ا  ظظظل انلفظظظا  إل إ  للظظظن ا مظظظاإ  لظظظم المن ظظظوة انتيتظظظة ت ظظظتو ه ه  ظظظامها كمظظظا لكظظظ

(ة  م ينتهل إلف ماصعش  ل إيفاء منظانل اظنا ة ال ظفا حاهظا 114انا ة ال فاا)
من ال صا االتنبيظ   لظف ال  ظ   ا ظ ا   بظ  للظن ماعمظة نظايظة  ظل العاللظة ت صظا 

انلفظظا   المنظانل  ظل اجوطهظا المتنظظعطف  ظل نف ظهاة ا ظل ه هظظاا المتصظورين لهظاة ا ظل
التظظظل تظظظعلن  ل هظظظاة ا ظظظل ال ظظظطن اذلا كظظظا  اجظظظوط المنظظظانل  ظظظل انلفظظظا  هظظظو موهظظظو  
الا ظظ    نظظ  لظظي  يظظت لم ا ل هظظا مظظن ح ظظ  اجظظعع  ظظل جميظظع انلفظظا ة بظظ  مظظن ح ظظ  
توجظظظظع  ظظظظل انلفظظظظا  الم لنفظظظظة المنظومظظظظة  لظظظظف ااياظظظظة ال ظظظظنا االا ظظظظا:  امظظظظا يتظظظظاح 

 (ن115متااهما  اطا)
لها  ل  ا:مة  امظة ت ظم  الصظ ة  ظل المنظانل هما حصا هاش اناااف   ا 

اال مظظظظظال االماالغظظظظظة االت ظظظظظان  ممظظظظظا يوجظظظظظه ال نظظظظظن ااال ظظظظظتعالل  التمخ ظظظظظ  االتنل ظظظظظ  
اغ اهمظظظظاة  ظظظظم يظظظظاكا مظظظظن للظظظظن تفصظظظظ ف ف الصظظظظ ة  ظظظظل التا ظظظظيم اتتنظظظظه اال ظظظظت الة 
االتنظظا  ة اللظظن  تمظظع المتاظظابل ن مظظن جهظظة ااحظظعإة اينظظا  للفظظا  بظظ ن الم ظظت    

االتظظظظا:زة  ظظظظم ينظظظظا  لصظظظظ ة الت ظظظظبي ة االت ظظظظبي   نظظظظعش مننظظظظفة ااظظظظ ة  االممتنظظظظعة
اناااف  ل انغظاا ة ا  هظا ينظا  لضظاارإ مف:مظة المنظانل للغظا ة ايت اظو 
للظظن  ظظل النخظظظا هيضظظا   ظظظاحتااا المواهظظناع  ظظظل ال  ظظال ااالاظظظ فحاعة  ظظم يخ ظظظا 

  إشظظظظكال المظظظظعإ  ال  ظظظظن االتمظظظظالة االظظظظانا  ضظظظظعهاة اي ظظظظالل  عامظظظظة  ظظظظل الموهظظظظو 
ة الن ظو االظنظم  منضما  إلف اآلمعحة  م ينا  لص ة الماابلة  ظل المنظانلة ااظ ن
ايايع    ح ن الظت لنن مظن مننظف إلظف آخظاة ااظ ة التف ظ اة اكمظال المننظفة  ظم 
الماالغة االغلوة االت ان  ممظا يوجظه ال ننظنة  اال ظتعالل  التمخ ظ  االتنل ظ ة طا  ه  

نة ام ظظظظا:  هخظظظظاع ك ظظظظظعن ال ظظظظنا ااظيفتظظظظظ  ين ظظظظف إ ظظظظارإ م ظظظظظكلة الاظظظظعماء االم ظظظظظع  
 (ننن116االمفاهلة ب ن  ال ن النخا)

ا ظظع اهظظ انا إلظظف هظظاا النظظا  ال ويظظ  ماصظظع التظظعل    لظظف ه  ان  ظظاا التظظل 
خضع لها ال فا  نظع ال فظاجل  ا:مظة  لظف ه ظا  مظن التصظونر النظظاح متنزلظة  ظل 

اكظظظ  إال  نظظظع الظظظو ل إاارهظظظا منظظظ  ام كومظظظة  فهظظظم للفصظظظاحة االبفغظظظة ال يت ظظظنف إطر 
  الفواا  ال ا مة ب ن هاش ان  اان

ات  ي ظظا   لظظف مظظا  ظظلل يمكننظظا إطراك  ولظظ  مفا ظظا  بظظ ن الفصظظاحة االبفغظظة اإ  
الفصظظاحة ماصظظورإ  لظظف ااظظل انلفظظا ة االبفغظظة ال ت ظظو  إال ااظظفا  لأللفظظا  مظظع 

غظظةة اذ  المنظانلة ال ياظال  ظظل كلمظة ااحظعإ ال تظظعل  لظف مننظف يفضظظ   ظن مخلهظا بلي
  ظ    هظا  صظي ةة اكظ  كظفا بليظ   صظيمة الظي  كظ   صظيم بليظ ة كالظاح ياظع ةيظ  
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(ن  اصظظاش الفصظظظاحة  لظظف انلفظظظا  ال يننظظل بهظظظا 117ان ظظهال  ظظظل غ ظظا موهظظظن ا)
انلفظظظا  المفظظظاطإ إل خاتمظظظة الظظظنن ت كظظظع للظظظنة  ظظظال فا الم ظظظهه  ظظظل غ ظظظا موهظظظن  

الماكاظظظةة ي كظظظع للظظظن ا تاظظظارش مظظظا  صظظيم الظظظي  بليغظظظا ة  هظظظل شظظظاملة لأللفظظظا  المفظظظاطإ ا 
(ة مظظن هنظظا 118تنظظان  لظظظ   ظظل   ظظم انلفظظا  الم لنفظظة منضظظويا  ت ظظو انلفظظا   مومظظا )

لظظظعإ  ظظظل النلظظظوا  ي صظظظا الفصظظظاحة  ظظظل موهظظظع آخظظظا  ظظظل التظظظ ليز  اظظظطة للظظظن ه  الزن
انطبيظة االنن تظة انظظم ال ظفا  لظظف اخظتفف ت ليفظ ة اناظعش امنا ظظة مظا ي تظار منظ  ممظظا 

 (ن119 انماين متنلنو  الفصاحةة ب  هو ماصور  لف المنا ة بهاا)يكاشة اكف
 الفصظظظاحة إلا  شظظظاملة لأللفظظظا  المفظظظاطإ االم لفظظظةة اهظظظو مظظظا ه ظظظماش اظظظاي ا   ظظظل 
ان  ظظاا ال ظظا اة   ظظاا  الفصظظاحةن اال تنظظا    نظظعش  ظظل  صظظاها مظظاإ  لظظف انلفظظا  

اهظاا يظ طح  ظ  إلظف اماإ هخاع  لف الت ليز كما هو اظايم  ظل النصظ ن ال ظا ا نة 
ظ  اآلتظل الظاح يظورطش  اظه  اال تغناء   حع ال ا  ن  ل اافهان يظهظا للظن  ظل نصن
 ظظظاطش شظظظاا  الفصظظظاحة  ظظظل انلفظظظا  الماكاظظظةن ياظظظولف ا هظظظاا منتهظظظف مظظظا ناولظظظ   ظظظل 
انلفظظا   انفااطهظظا ااشظظتااكها  ظظل المنظظانلة امظظن ا ظظل  ليظظ   ظظاف ح ياظظة الفصظظاحة 

ة   مظا ال ظفا  لظف المنظانل  انفااطهظاة  اظع  ظعمنا الاظول اما: تهاة ا لم ه اارها ا للها
 ظظ   البفغظظة "اظظارإ  ظظن ح ظظن انلفظظا  االمنظظانلة اه  كظظ  كظظفا بليظظ  ال بظظعن مظظن ه  
يكظظو   صظظي ا ة الظظي  كظظ   صظظيم بليغظظظا ة إل كانظظو البفغظظة ت ظظتم   لظظف الفصظظظاحة 

احة انلفظظا  (ة   يظظز ت ظظع الفصظظ120ا يظظاطإة لتنلظظو البفغظظة مظظع انلفظظا   المنظظانلا)
 انفااطهظظظا اهيضظظظا   اشظظظتااكها مظظظع المنظظظانلة ااشظظظتااك انلفظظظا  مظظظع المنظظظانل حاظظظ  مظظظن 

 حاول البفغة  صايم  ول ا
االم ظظ لة متماشظظية مظظع مظظا هارطش مظظن ه  ظظاان   مظظا رهينظظا  ظظ   ااظظ فإ اانلفظظا  
 انفااطهظظاا ي ظظم  اظظفاع المفظظاطة االم لظظل     ظظام  الخف ظظة انالظظف التظظل  اهظظناهاة 

ا اشظظتااك انلفظظا  مظظع المنظظانل  هظظو متنلظظو  الا ظظم الاا ظظع مظظن الم ليظظل الظظاح َ نهظظوَ  همظ
 ضظظظاياش   ظظظظاا  الفصظظظظاحة االبفغظظظظةن مظظظظن هنظظظا رهع لزامظظظظا  ل مظظظظال النلظظظظم  الفصظظظظاحة 
إهظا ة هظاا الظاكن الاا ظظع  ظل التنايظز ل ت ظنف لهظظا شظمول المفظاط االماكظه المتظظلللة 

مظظن حاظظول البفغظظة هيضظظا   هظظو شظظاكة بظظ ن االم ظظتاك  ظظالمننفة اهظظاا انخ ظظا نف ظظ  
 ا ن نة مع اختصاو البفغة  المنانل مفاطإن

ظظع هظظاا المن ظظف  انهظظا ة إلظظف ت ا اظظ  مظظع ان  ظظاا التظظل  اهظظنا لهظظا  اممظظا ي كن
 صظظاش البفغظظة  لظظف انلفظظا  االمنظظانل منظظا ة  ظظم ا تاظظارش هيضظظا  المنظظانل المفظظاطإ مظظن 

 توهم للن من إيظااط   يظة الظننن ا ظ لا اختصااهاة   يز ت و  المنانل مفاطإا ن
كا   ع مضف ال فا  ل انلفظا   لظف االنفظااط ااالشظتااكة  لنظاكا اآل  ال ظفا  لظف 
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المنظظظانل مفظظظاطإ مظظظن انلفظظظا  ليكظظظو  هظظظاا ال تظظظال كاةيظظظا   ظظظل النلظظظم    ياظظظة البفغظظظة 
ء االفصظظاحةة   ننهمظظا اذ  تم نظظزا مظظن الوجظظ  الظظاح لكاتظظ   همظظا  نظظع هكخظظا النظظا  شظظل

(ن لاظع رهينظا  ظل لكظاش المنظانل مفظاطإ مظن 121ااحعة اال يكاط يفا  ب نهما إال الال  ا)
انلفظا  ه  انمظظا يتنلنظظو  ا ظظم مظظن المنظظانل النامظة  كظظ  مظظا  ظظع يظظوهم  ظظ  ااظظ فإ 
امفظاطإاة اذنمظظا  صظعش المنظظانل خلظوا  مظظن   ظظ  اللفظ  تمامظظا  كااظ فإ انلفظظا   لظظف 

بظ  ت ظظم  المفظاطة االماكظه     ظظام  انرلنظة ال ظظالن االنفظااطة لي ظو المفظظاطإ  اظطة 
منهظظظا االم ظظظتاكن  الفصظظظاحة إلا  ت ظظظم  المفظظظاط االم لظظظلة االبفغظظظة تتنلظظظو  المنظظظانل 
المفظظاطإة اي ظظتاكا   ظظل   ظظم لكظظا م ظظا:ل  ت ظظو  نظظوا  اشظظاا  الفصظظاحة االبفغظظةا 

ي ظمي  هيضظا  اهل ال نايظة اانيتظا  االتتبيظع االتمخ ظ  ااهظوإ العاظارإ  ظن المننظفة ا 
الم ظظظتاك ها مظظظا ت ظظظتاك ةيظظظ  انلفظظظا  االمنظظظانلن اهظظظاا التظظظعاخ  بظظظ ن حالظظظل البفغظظظة 
االفصاحة  ل انلفا  الم لفة هو الاح يتن  التم  ظز ب نهمظا اظعاا   ا ظتخناء جظوها 
الفظظا  ب نهمظظا ال ظظامن  ظظل اختصظظاو البفغظظة  المنظظانل المفظظاطإة للظظن هنظظ  اإلا كانظظو 

غ ظظظا  -اهظظظو الفصظظظاحة– هظظظاة   فمظظظل  لظظظف الماصظظظوط الفصظظظاحة شظظظ اها اهحظظظع جز:
متم نظظز إال  ظظل الموهظظع الظظاح يتظظه بيانظظ  مظظن الفظظا  ب نهمظظا  لظظف مظظا  ظظعمو لكظظاشن 

(ن اال ظا  ظل كونظ   امظا  122  ما ما  وع للظن  نظاا ال ي ظتنة اخلظيط ال ينا ظما)
كنظظ  ال ي ظظتن اخلي ظظا  ال ينا ظظم هظظو انضظظواؤش كلنظظ   ظظل   ظظم انلفظظا  الم لنفظظةة  ظظف يم

  ص  متاالت  الم تاكة    ااط ما ي ن البفغة  ن خاو الفصاحةن
اهكاا نتع تنايفاع ال فاجل  الاغم من اال تظااف بتنا ظعها تتماشظف  ا تاارهظا 
حعاطا  حاااإ لمتاالع  نالياتها مع هالها النظاح الناا المتمخظ   ظل  ضظية النلظ  

النظايظظظظة مظظظظع التفاينظظظظاع  اماابلهظظظظا مظظظظن  نااظظظظا ال ظظظظفاة اتتنا ظظظظو هظظظظاش المن لاظظظظاع
 التامنة للم ا:  التفص ليةن

ان  ظه ه  هظاا الفهظم هظو الظاح هااظظلنا إلظف التن ظ و بظ ن م تلظل آرا:ظ  اذلظظف 
إ الظة مظظا يمكظظن ه  يكظظو  مظع اإ لو ظظم   التنظظا   ها التضظظارلة كمظا هظظو ال ظظال  ظظل 
مخ  هاا المو ل الاح ين لو من رهح ابن  نا   ل نصظ  الظاح جمظع ةيظ  خفاظة 

 خظظ  انلفظظا  الم لنفظظظة  ا ظظم ها اللفظظظل ال ظظظاو االم ظظتاك مظظع المنظظظانلة   ظظاع هنظظظ   
 ماارنظظظة هظظظاا ا ظظظالفااإ التظظظل لكظظظا   هظظظا الفظظظا  بظظظ ن الفصظظظاحة االبفغظظظة ح ظظظ  ياظظظولف 
ااالبفغظظة ال ت ظظو  إال ااظظفا  لأللفظظا  مظظع المنظظانلان ن ظظتنتي ه  مظظا لكظظا  ظظل شظظاا  

يضظيز  نظع للظن مااشظاإ مظا يصظع  ظن  الت ليز هو من متال البفغة  ل ن الم لل
الفهما امن ا ل  لف هاا  اف ح ياة الفصاحة اما: تهاا  ظم يضظيز مظا يفهظم منظ  
ه  البفغظة ال تظظتم إال  الا ظظم المتاانظظل مظظن ال تظال اهظظو ال ظظفا ) لظظف المنظظانل مفظظاطإ 
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مظظن انلفظظا (  فيظظة ه  يكظظو  ال تظظال )كاةيظظا   ظظل النلظظم    ياظظة البفغظظة االفصظظاحة(ن 
ي ظظظتم الفاظظظاإ   ظظظلء مظظظن التااجظظظع ااالحتظظظاا  ةياظظظار هنهمظظظا  نظظظع هكخظظظا النظظظا  شظظظلء ا 

(ن االوا ع ه  كظ  انشظكال يخ ظاش حعيخظ   ظن الا ظم الم ظتاك الم لنظل مظن 123ااحعا)
انلفظا  االمنظانل الظاح هظو حظعن  ظظاا اخلظيط بظ ن البفغظة االفصظاحةة التف:ظ  يظظزال 

االبفغظة متالظ ة مظع ان ظاار بتظعاخ   االلتاا  االتضارل ايت عط ل   مظن الفصظاحة
اختصااظظظهمان اانشظظظكال نف ظظظ  يظظظع و الااحظظظ  إلظظظف ت ظظظاار م اخاتظظظ  ال فظظظاجل  مظظظا 
ظن ل ظاا  التظ ليز يفحظ  هظاا  ا تباش تابا ا ة إل ياع ه  االناظا  ل الا ظم الم صن

 التابال  لف م توع العاارإن
غظظظظة( ب نمظظظظا   خ ظظظظا مظظظظن ال ظظظظاا  بظظظظعهها  اولظظظظ ف )امظظظظن شظظظظاا  الفصظظظظاحة االبف

(ن  لمظظظا   ظظظ   ال فظظظاجل نظظظزنل 124المفظظظاا  ه  ت ظظظو  ل ظظظاا  الفصظظظاحة  التظظظ ليزا)
تلظظظن ال ظظظاا   ظظظل خانظظظة الم ظظظتاك بظظظ ن الفصظظظاحة االبفغظظظة  ظظظن ا ظظظلة تماشظظظيا  مظظظع 
ه  ظظ  النظايظظة كمظظا شظظاحنا للظظن  ظظل التنايفظظاعن النظظ  لكظظاش هظظاش الم ظظا:  الم ظظتاكة 

ال نايظةة طل ظ  منهتظل آخظا  لظف إح ا ظ    ل آخا شاا  انلفا  الم لفةة  ا تخناء
 بتم نزها  ن  ا ل  ضايا الت ليزن

ال ظظظن مظظظا هظظظو ان ظظظا  ال فظظظل الظظظاح جنظظظ  ال فظظظاجل ين ظظظو  ظظظل التا ظظظيم هظظظاا 
المن ظظفا اهظظظ  لظظظالن اظظظلة  ف اتظظظ   ظظظن اللفظظ  االمننظظظفا ن  ظظظه ه  رهيظظظا   ظظظل اللفظظظ  

ف:ظظو المننظظف االمننظف هظظو الظظاح كظا  خلظظل هظظاا التا ظيمة  اظظع ااجهتظظ  اهظو يا ظظ   
  اللف   ل النن م  لة العاللة اكي ية ت ااهان

  ضظظور انلفظظا  المفظظاطإ  الموااظظفاع التظظل لكاهظظا  ظظل الظظنن ت  ظظ  الا ظظا:ط 
ماكاظاعة ح ظ  إ  الم ظتوياع التظل الحظهظا  ظل المفظاطإ الواحظعإ تنظوط لتتضظ م  ظل 

  الظظظننة اظظظوتيا  كمظظظا ل ظظظظ   ظظظل هشظظظكال التنا ظظظه الصظظظوتل الا ظظظو  مظظظا ةيظظظ  الظظظو  
االااةيظظةة اتاك بيظظا  كمظظا هبظظعاش ا تاصظظاؤش ننمظظا  الظظتفحم بظظ ن الوحظظعاع  ظظل التاك ظظهة 
اكظظاا طالليظظا ة كمظظا يظهظظا  مياظظا   ظظل هشظظكال التنب ظظا غ ظظا المااشظظا  ظظن المننظظف  ظظل 
التتبيظظع االتمخ ظظ  اال نايظظة اغ اهظظان اتفحظظم هظظاش الم ظظتوياع يظظزطاط  ظظل تصظظورش ر ظظوخا  

تظ ليز انلفظا  هظل اظنا ة هظاا الصظانع التظل هظهاهظا  موجه إ ظاارش  ظ   االمنظانل ا 
(ن اذلا كظظظا  المننظظظف  ظظظل الم ظظظتوع المتظظظللل ينضظظظوح  ظظظل بنيظظظة 125 ظظظل الموهظظظو ا)

يمكن  نن مغالاها  اال تماط  ل ها لاتهظا ال ظ   ف:ظو الوحظعاع هلفاظظا  امنظانل  ظل 
ن بنيظظظة إاارهظظظاة  ظظظ   للمننظظظف اجهظظظا  آخظظظا ت ظظظتلزا ماارلتظظظ  تنزيلظظظ   ظظظل إاظظظارش النظظظاا مظظظ

المتتمظظظظع  اال ظظظظتناط إلظظظظف ه ظظظظا  مظظظظن الناظظظظ ة للظظظظن ه  المنظظظظظور الظظظظوظيفل خاهظظظظع 
لماتضظظظياع ال ظظظاا  االجتما"يظظظةة ا ظظظوان ن التصظظظويا ال ظظظناح للوا نظظظة ها اال  ياظظظةا 
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م كومة  توها من اظل ام ظعاطإ  ظل اآل  نف ظ  إلظف نظو  هطبظلن ايت كظع ر ظو  هظاا 
منظانل  انلفظا   ظل الظنن ا تاظارش المن لو لعع ال فاجل المتمخ   ل  هم اظفع ال

انلفا  ا  لة للمنظانلة للظن اه  انلفظا  غ ظا ماصظوطإ  ظل هنف ظهاة اذنمظا الماصظوط 
 هظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظو المنظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظانل اانغظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظاا  التظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظل احتظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظيي إلظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظف 
العاظظظظظارإ  نهظظظظظا  ظظظظظال فاة  صظظظظظار اللفظظظظظ   منزلظظظظظة ال ايظظظظظو إلظظظظظف المنظظظظظانل التظظظظظل هظظظظظل 

 (ن126ماصوطإا)
ظ   ليظظ  ال تظال كلظظ   لظو  اظظل التصظور  ا:مظظا   لظف رهح  ظظل  اللفظ  االمننظظف ت  ن

لوجظع التبايظا ااال ت ظاغةة ل نظظ  هبظف إالن ه  يظزجن  التاك اظة كلهظظا  ظل  نظاتل الفصظظاحة 
االبفغظظةة   ا نظظ  هظظاا التوجظظ   ظظل ال ظظاجة هظظاا إلا ان لانظظا مظظن المنهظظوط ال ظظا:ع  ظظن 

الموجظظظوط طالالع الفصظظظاحة االبفغظظظةة همظظظا إلا ا تمظظظعنا منهتظظظا  ااظظظ يا  ن ظظظتاان ةيظظظ  
 بال    من لاات  الت  ي يةة  االن تاا اارط ب ن المن لااع االتا يماع كما رهينان

ل نظظظ   صظظظع ح ظظظا تفايناتظظظ   ظظظل  نظظظاتل الفصظظظاحة االبفغظظظة منظظظا   اهظظظ ا إلظظظف 
الفصظظ  بظظ ن هظظاش ان  ظظاان اذلا كظظا   ظظع  ظظه   ليظظ  تا ظظيم انلفظظا  المفظظاطإ االمنظظانل 

اظةة إل المفاطإ ب ن الفصاحة االبفغة   ه ولةة  ظ   انشظكال كظامن  ظل انلفظا  الماكن
هظظل ت ظظم  المننظظف االلفظظ ة  وهظظنها  ظظل خانظظة الفصظظاحة تتظظاا ة اا تاارهظظا بفغظظة 
مننظظاش حصظظا للفصظظظاحة  ظظل المفظظاطن مظظظن هنظظا  مظظظع إلظظف تا ظظيمها ب نهمظظظاة ال ظظن مظظظا 

كلظ  ان ا  الاح ياوا  لي  الفص  ما طاا يمتنع لعي  ا تاظار حاظ  انلفظا  الماكاظة 
شاكة ب ن اال ن نة الو كظا  كظالن لظاكا كظ   ضظاياش ت ظو  نظوا  شظاا  الفصظاحة 
االبفغظظة منظظا ا ن  ظظه هنظظ  شظظال  بظظ  ه  يصظظ  إلظظف ال ظظ  الظظاح توخظظاش  ظظل الفصظظ  
بظظ ن المتظظللل مظظن انلفظظظا   ا تمظظاط ه ظظا  خفظظل غ ظظظا حا ظظمة  مظظا طامظظو الفصظظظاحة 

يكظو  مظن اختصااظها يتظه ه  تتنلو  اللف ة     الا م مظن انلفظا  الماكاظة الظاح 
يتم نظظظظز   ظظظظواو لفظيظظظظة ب ننظظظظةة  وجظظظظع للظظظظن هاال   ظظظظل الم ظظظظتاك بظظظظ ن اظظظظفاع المفظظظظاط 
االماكظظظظهة  ظظظظم اكت ظظظظل ه   ضظظظظايا التاك ظظظظه مظظظظن مخظظظظ  مااحظظظظ  المناظلظظظظة االتاظظظظعيم 
االتظظ خ ا االالظظظه امخ فتهظظظا ممظظا رهينظظظاش  ظظظا اا ة ه ظظظال إلظظف االرتاظظظا   ظظظاللف  إل اظظظلت  

الن ظظي االظظنظم اهظظو يت انظظو  مومظظا   ظظل هنمظظا  الظظتفحم بظظ ن حميمظظة  م ظظا:  ال ظظان ا 
لظظظ   ظظظل خانظظظة الفصظظظاحةة اهل ظظظو  ظظظ  اهظظظاا ت ك ظظظع لل ظظظابوة  الوحظظظعاع  ظظظل ال ظظظيا ة  نزن
م ظظا:  التنا ظظه الصظظوتل مظظن  ظظتع اجنظظظا  اا طااجة الظظار لظظ  هظظاا التوجظظ  جنظظظ  

هنظا ا تبظا الو   االااةية من ة ام ا:  التنا ه ت ول الوحظعاع مننويظا  هيضظا ة امظن 
من تنا ه انلفا  مننويا  ال اا  اتاارل انلفا   ظل المننظف مظا طامظا يانظا  هظمن 
 ف:ظظو الوحظظعاع تو يعيظظا  اذ  تنلاظظا  منان هظظاة  ظظاهع ه  هظظمهما إلظظف هاجظظ  التنا ظظه 
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ممكظظنة الهظظاا ال صظظا هنهظظف تاكظظة الفصظظاحةن االاظظا ل مظظن ال ظظاا  الم ظظتاكة التظظل 
 ن اال نظظظ نة  هظظظل مظظظن جهظظظة كونهظظظا مظظظن شظظظاا  تظظظعخ   ظظظل م ظظظا:  العاللظظظة شظظظاكة بظظظ

التاك ه  صاحةة امن جهة التها النمياة  ظالمننف بفغظةن الظالن ا تبظا ال فظاجل 
 ملظظ  م ظظ ا  لل الظظ ن منظظا  مظظع ماتضظظياع الفصظظ  ب نهمظظا  لمظظا   ظظ   الفصظظاحة شظظ ا 

 من البفغة إل البفغة ت ملها ا ياطإن
هظظو رهح  ظظل  -كمظظا بظظعا لنظظا–ة  ال ظظبه التظظوهاح الظظاح هااظظل  إلظظف هظظاش النتيتظظ

المننظظف االلفظظ  امنالتظظة لننااظظظا الظظنن هراط لهظظا ه  تظظظزج  ظظل ااظظ فإ الفصظظظاحة 
ظظظع مظظظن مفهظظظوا الفصظظظاحة  اظظظط لتنضظظظوح ت تهظظظا  االبفغظظظة  تن ظظظل الا ظظظمةن الظظظم يو ن
االوجظظظوش البف يظظظة  م تلظظظل ه  ظظظامهاف التاك ظظظه االعاللظظظة االم ا ظظظن   كظظظم ه  اللغظظظظة 

(ة 127كنايظظة ها تصظظاي ا  موهظظو ة ل  انظظة  ظظن الماااظظعا)ح ياظظة كانظظو ها متظظا ا ة 
ظظظع مظظظن مفهظظظوا البفغظظظة  مظظظا طاا يفهظظظم الفصظظظاحة  مننظظظف ان انظظظة اانظهظظظارة اذننمظظظا ا ن
هيضا ة اذال  ما  ف ظة البفغظة  ظالغلو ال ظ  المنظانل المف:مظة لألغظاا  االتنظا  

:  الفصظاحة هظل لف ت الة االتنظا   امظا هشظبههاا مظع التظاك ا هيضظا   ظ   كظ  م ظا
 ش ا من البفغةن

 هاا هو الم ونو الاح جن  ال فاجل يو    ضظايا اللفظ  االمننظف هظاا التو يظعة 
ان  ه هن  اجتهاط ط نت  إلي  رغبت   ل التفاط ات ك ع إط ا:ظ  ال ظبو إلظف للظنة كمظا 

(ة  لمظظا  128لكظظا للظظن اظظاي ا   ظظل تناهظظ  ل ظظاا  الفصظظاحة  ظظل اللفظظظة المفظظاطإ)
هارطش  ل الم  لة منااف الا ي  ال  ف ة لظ   موهظن ن  ظم ط نظ  هظاا      هام ما

المو ظل إلظظف ح ظظع كظ  م ظظا:  الفصظظاحة االبفغظة االناظظع ت ظظو  نظوا  ماصظظوط ا ظظا 
الفصاحةاة إل الننوا  ي فظل إشظكاال  آخظا للظن هنظ  يفهظم منظ  ه  م تظوع ال تظال  ظل 

 الفصاحةة اهل نف ها جزء من المتنن
 ظظظ   ه ظظظا  عامظظظة بظظظن جنفظظظا  ظظظل م لظظظل ال فظظظاجل  ظظظاط  ظظظل  امظظظع ان ظظظاار هخ ظظظاا  

(ة إال هننظ  تظ  نا م ظالن غ ظاش هيضظا ة  هظو ي ظتف ع مظن اآلمظعح  ظل 129مواهع شتف)
 هظظم  ضظظية النلظظ  االمظظعإ  صظظفاع التمظظال اال  ظظن ةي ظظالل  ظظل للظظن  عامظظةن ايف ظظع 
 من مااح  التاح   ل الفصاحةة  م إ  هغله ما هارطش منظااف  ظل كتظه البفغظة
االناعة اتعاال  الناظاط  نظع  عامظةة امظن هنظا يكظو  البنظاء الظاح هخضظع لظظ  مظاطإ كتا ظ  
متماشظظظيا  مظظظع من لااتظظظ  اط ظظظا:و ه  ظظظ ة اذ  كظظظا  التظظظزا  اهظظظ اا   اارطا  إلا  ابلنظظظاش 
 ظظالمنهوط مظظن مااحظظ  الفصظظاحة االبفغظظةة إال هنظظ  يظظظ  م كومظظا   من ظظو خفظظل  ظظاط 

كظظا   بظظول الظظاهح  ظظل اهنظظ  هراط بنظظاء كتظظال  لظظف كظظ   صظظول ال تظظالة اذلا كظظا   انم
(ة   ننظظا نظظت ف  إ اء 130ن ظظو اناظظع ال ظظناا اانحااظظة  كظظ  الاضظظايا التظظل تضظظمنهاا)
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ا ظظظم م لفظظظظ    لظظظظ  المظظظنهي م لاظظظظا ة  اظظظظع ا تمظظظع شظظظظكف  مظظظظن هشظظظكال الت  ظظظظيط الظظظظاح 
 خضظنو لظظ  المظاطإ  ظظل ال تظالة الظظم يضظ اش تال ظظع  عامظة االا ظظمة الخنا:يظة التظظل بنظظف
 ل هظظظا ال تظظظالا إلظظظف ح ظظظع الم ظظظا:  التظظظل كانظظظو مو  ظظظة  لظظظف هبظظظوال  عيظظظعإ ) نظظظع 
 عامظة(  ظظل   ظظم انلفظظا  الم لفظة بظظف تم  ظظزن  تنظظ  المتظان  االم ظظابو مظظع الم ظظاااإ 

ظظظا مظظظن ننظظظوع المنظظظانل  –اانشظظظارإة مظظظخف ة اظظظفاع للفظظظ ة ب نمظظظا هظظظل  نظظظع  عامظظظة إمن
-الم ظظاااإ اانشظظارإ–االمننظظف اهمظظا مظظن ننظظوع ا:ظظتفف اللفظظ   -المتظظان  االم ظظابو

بظظ ن هظاش الم ظا: ة  نظزنل المتظان  االم ظظابو  -كمظا رهينظا–(  اال ظو هنظ  م ظز 131ا)
 ظظل   ظظم التنا ظظه اللفظظظل االمننظظوح مظظن   ظظم انلفظظا  الم لفظظة ال ااظظة  الفصظظاحةة 
 ظظل حظظظ ن  ظظظعن الم ظظاااإ اانشظظظارإ مظظظن م ظظتاك الفصظظظاحة االبفغظظظةة  لمظظا   ظظظ    عامظظظة 

شظظظياء كلهظظظا مظظظن ننظظظوع ا:ظظظتفف اللفظظظ  االمننظظظفة إال إلا كظظظا  الااحظظظ  ا تبظظظا هظظظاش ان
ياصظع  الم ظظابو الت ظظا    نظظع  عامظظةة اهظظو ينظظاطل ال اظظا   نظظع البفغ ظظ نة  لمظظا   ظظ   

 (ن132 عامة ا تنم  الم ابو يايع    التنا  المنااف)
اهخ ظظاا  يمكننظظظا الاظظول  ظظظ   م لظظظل ال فظظاجل  ظظظع همظظظفش رهح  ظظل اللفظظظ  االمننظظظفة 

اا الظظاهح لظظم يظظ طش إلظظف التن ظظل  ظظل   ظظ  النف:ظظو الاا  ظظة بظظ ن الننصظظاينة بظظ  اهظظ
يمكظظن ا تاظظار م االتظظ  إ ظظاارا  بتاا  همظظا احضظظورهما منظظا   ظظل الاظظول البليظظ ة ارهيظظ   ظظل 
انمظظا اظظايمة ايكفظظل للتظظعل    ليظظ   ولظظ  إ  االمنظظانل اتظظ ليز انلفظظا  هظظل اظظنا ة 

 (ن133هاا الصانع التل هظهاها  ل الموهو ا)
 ائتالف اللفظ والمعنى 

 عند نقاد القرن الخامس الهجري

من نااط الاا  ال ام  الهتاح الاين نتو ظل  نظعهم االظاين هالظوا  ضظية اللفظ  
االمننظظظظف ههميظظظظةف الما ا ظظظظل اال ظظظظايز الماتضظظظظف اابظظظظن رشظظظظ وة امظظظظع ان ظظظظاار  ظظظظ   

ا  نضظهم بلظظور ماظظاطن  ظظا اة اهخاجهظظا  ظظل إاظار نظظظاح شظظام  كنظايظظة  مظظوط ال ظظن
النالظظل لظظعع الما ا ظظلة  ظظ    ظظل  ضظظ تنا ال ن ظظاط نتظظع جعيظظعا   نظظع هظظ الء  ا ظظتخناء 

 تفايناع تعلن   لف هاول  ا اة لم ت ن  ل منتاإ من  ن  االه اال هيضا ن
(ة غ ظظا 134اهغلظظه ناظظاط هظظاا الاظظا  ايم لظظو  إلظظف التو  ظظو بظظ ن اللفظظ  االمننظظفا)

اتلظت م   اظول ن  ظالما ا ل ياابظ  ه  هشكال هظاا التو  ظو ت ظايا من لاظاع كظ  نا ظع 
(ة للظظن ه  مظن ماظاطن  مظظوط 135بظ ن كظ  مظن انلفظظا  االمنظانل اانا"يظة اانمتنظة)

ال ظظظظظظنا  نظظظظظظظعش ت ا ظظظظظظو الم ظظظظظظظاكلة بظظظظظظ ن اللفظظظظظظظ  االمننظظظظظظفة االت ظظظظظظظاا هجظظظظظظزاء الظظظظظظظنظم 
(ة  ل حظ ن ي ظتا ه هظاش الم ظاكلة مو فظا ف مو ظل اظفل المنظانلة 136االت"امها)

 (ن137 )امو ل هرلال انلفا
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اتبظظعا اظظياغة ال ظظفا لظظعع هاظظ ال انلفظظا  مااتظظه ي ظظت يم ل ظظ  ماتاظظة طرجظظة مظظن 
التن ك   الفنل ح ه خظواون  نينظة  ظل هظاا التن ظك   نف ظ ف ا مظن البلغظاء مظن ياظولف  اظا 
انلفظظظا  اغارهظظظاة كتظظظواها الناظظظوط اطررهظظظاة  ظظظ لا ا ظظظم هغفالهظظظا بت  ظظظ ن نظومهظظظا احلظظظل 

م ظظمو ها امضظظبواها ا ا  مفهومهظظا ام فوظهظظا اجظظاء  ه  الهظظا بتاك ظظه شظظاارهاة  ظظاا 
مظظا حظظار منهظظا مصظظفف مظظن كظظعر النظظل اال  ظظ ة ماومظظا  مظظن هاط الل ظظن اال  ظظ ة  ظظالما  
مظظظن جنظظظل التظظظ ليزة مو انظظظا   م ظظظزا  الصظظظوالة يمظظظوج  ظظظل حواشظظظي  رانظظظو الصظظظفاء لفظظظظا  

يكظظظظو   لظظظظف  (ة االتاك ظظظظز  ظظظظل هظظظظاش الماتاظظظظة138اتاك اظظظظا ة  بلظظظظ  الفهظظظظم االتظظظظان  ظظظظ  ال ظظظظمعا)
التاك ه الاح يضظيز إلظف الوحظعاع ح ظنا   ضظمها إلظف غ اهظا مظع انل ظاإ  لظف تتنظه 
ال  ظظظ  االل ظظظنن همظظظا  ظظظل الماتاظظظة الخانيظظظة ةياظظظوا الظظظنن  لظظظف االنتاظظظاء الظظظع  و  ظظظل اختيظظظار 
الظظظظعال الم ظظظظابو لمعلولظظظظ ة ات ا ظظظظو  ظظظظعر ه لظظظظف مظظظظن تنا ظظظظه ه  ظظظظاا الظظظظنن  ظظظظل مااتاظظظظ  

االما ظظظظعة اتل يظظظظظز الم لظظظظعة ا  ظظظظظل انااخظظظظا  لظظظظظف الم تلفظظظظةة ايكظظظظظو  للظظظظن بتتمظظظظظيم 
اناا:ظظ ة اطاللظظة المظظوارط  لظظف المصظظاطرة اتنا ظظه الفصظظول االواظظولة اتنظظاطل ان  ظظاا 
اانا ا ة اال  ظل  ظن  نظظا  المننظف بلفظظ  هظو  ظل االختيظظار هالظفة حتظظف ي ظابو المننظظف 

ف إ اظظظظال (ة ل نتهظظظل انمظظظا  ظظظظل آخظظظا ماتاظظظة إلظظظ139اللفظظظ ة اي ظظظابو ةيظظظ  الفهظظظظم ال ظظظمعا)
الظظنن   شظظكال امظظن التااظظيع االت ظظتيعة االت ب ظظو االتتنظظي ة ا كظظ  البنظظاء  ظظل الظظنظمة 
اتوشظظظظظيم العاظظظظظارإ   لفظظظظظا  م ظظظظظتنارإة إلظظظظظف اجظظظظظوش هَخظظظظظاه تن ظظظظظو بهظظظظظا ال تظظظظظه الم لفظظظظظة  ظظظظظل 

 (ن140البعيعا)
اتت ا ل م توياع الصياغة   ك  ال و  ل الماتبت ن ال ظا ات ن خااظةة ممظا 

إ إلظف نف ظها يتن  خصا:ن النن ان   -إ  اظم الواظل–لولية  ل النن ماتعن
ظز  لظف تنا ظو اناظظواع االتاك ظهن همظا  صظع هاظظ ال   ظل هشظكال مظن البنظظاء الماكن
المنظظانل   تت ظظع  ظظل ت ا ظظو  ظظعر ه لظظف مظظن الت مظظ  لظظعع المتلاظظل إل االبظظوا المنظظانل 

 ظظة المنتاظظة مظظن خظظواو هماكنهظظاة اانتز وهظظا جزلظظة  ا ظظة حكيمظظة ظايفظظة ها را:اظظة  ار 
اجنلوا ر ومها ه  ت و   اياة الت ظبي ة ال:اظة اال ظتنارإة اظاط ة انااظافة ال: ظة 
اناهظظظاإننن م ظظظتوةية ل ظوظهظظظا  نظظظع اال ظظظظتهاا مظظظن هبظظظوال التصظظظايم االتنظظظظاي  
اانانال االتاص اة االتع االهظزلننن مبت ظمة مظن مخظانل انلفظا   نظع اال ت ظفافة 

 (ن141م تتاة  ل غمو  الصيا ة لعع االمتها ا)
ايظظظتل ن المو ظظظل النظظظاا  ظظظل هظظظاارإ ت ا ظظظو الت ظظظاك  االتوا ظظظو بظظظ ن انلفظظظا  

( ح   ت و  طال:  للن اح ن التاا   نضظها بظان ة ال جفظاء  ظل 142االمنانل)
خفلها اال نبظوة اال  يظاطإ   هظا اال  صظورة اكظا  اللفظ  ما ظوما   لظف رتظه المنظانلف 

(ن 143حء مظظظن الن ظظظها) ظظظع جنظظظ  انخظظظن لألخظظظنة اانخظظظ  لألخظظظ ة  هظظظو البظظظا 
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اط ظظوإ اال:ظظظتفف هظظظاش ال جعيظظظع   هظظظاة   اظظولها تنظظظوط إلظظظف التظظظاح ة تمامظظظا  كمو ظظظل 
الما ا ظظظل ممظظظا ه ظظظماش  الت ظظظاا هجظظظزاء الظظظنظم االت"امظظظ  المتولنظظظع مظظظن ان ظظظتاا الفصظظظول 
اانبنيظظة إل ياظظوا  لظظف ا ظظتغفل هاظظول  عيمظظة كمفهظظوا االاظظاا ا التظظاحظل اشظظواهعش 

 (ن144ال ناية هيضا )
اللما ا ظظل رهح  ظظل بنيظظة الظظنن ال ظظناح هطتظظ  إليظظ  ماارنتظظ  بظظ ن النخظظا اال ظظنا 
ظظكلية الاا:مظظظة  لظظف الظظظو   االااةيظظة ااحظظظعإ الب ظظو الظظظاح  ات  ن ظظ  خظظواو ال ظظظنا ال ن
نظ  مظن  ينتي  ن  حصا المننظف ال ظناح  ظل حظعاط المظعع الظاح ي ظع بن تظ ة ممظا مكن

الظظظظالن اجظظظظه ه  يكظظظظو  الظظظظو ل بظظظظتف ا خااظظظظ تل الت خيظظظظز االغمظظظظو   ظظظظل ال ظظظظنا 
الفضظظ   ظظل هكخظظا انحظظوال  ظظل المننظظفة اه  يبلظظ  ال ظظا ا  ظظل تل يفظظ ة اانخظظا مظظن 
حواشظظي ة حتظظف يت ظظع اللفظظ  لظظظ ة    طيظظ   لظظف غموهظظ  اخفا:ظظ ة حظظعا  يصظظ ا المظظعرك 

 (ن145لظ  االم اف  لي ة كالفا:ز باخ اإ هغتنمهاة االظا ا بع  نة ا ت اجهاا)
ا نظا   انهظا ة إلظظف هظاش النظظظااع التظل كانظظو  النظ  مظا يضظظيز إلظف الما ا ظظل

خفاظة لف ظتينال النم ظو لنتظاج  ظا  ي  مظن الناظاطة اظياغت  نظايظة  مظوط ال ظظنا 
 النالل الصياغة النها:يةن

هما هما اللف  االمننف مع ال ظايز الماتضظف ةي ظ ن   نظ  االهظ االة  ظ لا 
 ظظظل –ة  ظظظف يضظظظ ا كظظظا  ال ظظظعي   ظظظن المننظظظف متنلاظظظا   صظظظياغة المتظظظعاال المنظظظااف

المنبظظا تظاطاطش هظظاا المظ لوف مظظاطاا ي  ظن العاظظارإ  نظ  إل إ  احظظ  العاظارإ  ظظل  -رهيظ 
(  للظظظن ه  تفظظظاط الصظظظياغة اح ظظظنها ي ظظظفنا  146ال ظظظنا ه ظظظوع مظظظن حظظظ  المننظظظفا)

لل ظا ا اشظظتااك  مظظع غ ظظاش  ظل المنظظانلة امظظع هظظاا االشظتااك اإنمظظا ياظظع انح ظظا   ظظل 
  ت ظظو  العاظظارإ  ظظن للظظن المننظظف نااظظنةة ا ظظظل ح ظظن الن ظظية ا ظظفمة ال ظظانة اه

 (ن147الالول متابنل ا)
 م ينظوط إلظف الاضظية مظن منظظور مغظايا ل نظ  م كظع لل ظابو هيضظا  ح ظ  ياابظ  
بظظ ن ال ظظظلء  ظظل اهظظظن  اناظظظللة اا ظظت الت  م تظظظوع  ظظظل اظظياغة  نيظظظةة   ظظظاع ه  

ي ظط مظن التغ  ا ال ارن  لف ال لء المصور بتاعيم   ظل اظورإ ت ظالل هاظل  ال 
 يمظظظة الصظظظورإ الاا ظظظمة لل ظظظلءة لظظظي لن إلظظظف  ا عتظظظ  التظظظل تظظظنن ا لظظظف ه  حظظظظ  

 (ن148ه وع من ح  المنانلا) -منظوما  امنخورا   -انلفا   ل ال فا الفصيم 
ل ظظن الا ظظ   ظظن تم نظظظز ال ظظا ا  مننظظف هظظمن الم ظظظتاك يضظظ اش إلظظف ا تاظظظار 

 المنانل انا   ل التاعيمة إل ينا  ب تي  اآلت  نف
 فهنننى  نننو مننن   نننا   لننن  ح لنننو

 
 ينننننااا البننننا  م ننننن  ح امنننننو وفنننناه 
 

 ف نن  عنن   لنن  حتننى  بهننح   امننو  ومنن  م ت ننى لنناغ ال ننااق  بهتننو
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  م  ول الفا ط ف

   ا مننا ننن   ل نن  حييننح وإن هنننح
 

 ف  شننه منن  ينننعض ا نننوق   م نننا 
 

  ويبننننا  لنننن  ل ننننه ال  ننننا  ح ام ننننا   و   نن  لي نن  و نن  م هننى ح ل ننا
ا لي  لظ   المننف الاح اختصصو    شظا ة اذ  كظا   ظع هتظف  م ينلو  اولظ ف 

بلفظظ  الت ظظايم االت ل ظظ  الظظي  المنظظول  لظظف انلفظظا ة اذنمظظا المنظظول  لظظف المنظظانلننن 
اك  مننا  صظع ماصظعا  اظ ي ا ة نننظل هرطع ه  التمتنظع الظاح نلتظ   ظل النظوا حظفال ة 

مظظن كظظفا -تمتظظع  ظظل الياظظظة لظظو كظظا   ظظل الياظظظة ل ظظا  حاامظظا ن االفظظا ط  هراط  ظظ  هنظظ  
حفال ة اتبال ل   نظع المنظاا مظا هظو حظااان اذنمظا يايظع هنظ  حظااا لظو كظا   -اما هشبه 

 ل الياظةة   ما ما يكو   ل النوا ال يكو  حاامظا ة ةاظا  هظاا ال ظاإ خظفف المننظف 
(ن  ظ طع ا تاظار االخظتفف  ظل المنظانل االتظعل   149الاح  صعت  لمننظف الفظا ط ا)

إ  لظظظف ا ل صواظظظية إلظظظظف ا تماطهظظظا اناظظظ   ظظظظل التظظظوطإة ل ظظظن ممظظظظا يالظظظ  مظظظن حظظظظعن
التنار  ب ن هاا الاهح امظا  ظاا  مظن آراءة كظو  المننظف م ت لصظا  مظن اظياغت ن 
هما ن ي  ه  ت و  الم  لة  ل إيااط هلفا   ن نهاة كظالت ايم االت ل ظ   ظف يننظل إ احظة 

ال اياظظظة التظظظل تتضظظظاا بهظظظا  هظظظو -كمظظظا بظظظعا لنظظظا–اللفظظظ   ظظظن كظظظ  مزيظظظة إل إ  الاصظظظع 
 انلفا  نطاء مننف من ننن

النظظ ن رهيظظ  ال ا ظظم يظهظظا  ظظل إ ظظاارش تو يظظع التظظوطإ بظظ ن اال نظظ ن منظظا ة إل تبظظعا 
خفاظة للظن  ظظل ا تاظارش طيوانظ  اطيظظوا  هخيظ   ظظم طيظوانل ال ظا:  ن جامنظظة نجظوط مظظا 

صظاف  ظل      ل موهو  ال ن هة للن هنها همو ام ا ن الاظول  ظل ال ظ ه االت
 نظظو  هااظظا   اهظظاال منانيظظ  حتظظف ال ي ظظا  نهظظا  ظظل هظظاا الاظظال شظظلء يعاظظ   ظظ ة 
هظظاا حكظظم المنظظانلة   مظظا بفغظظة العاظظارإ  نهظظا اجفؤهظظا  ظظل المنظظاري  الوااظظلة إلظظف 
الالول بف حتال ااالنتاال  ل المننف الواحع من "اارإ إلف غ اهظا ممظا يزيظع  ل هظا 

هظظظا حتظظظف يصظظظ ا المننظظظف  ظظظاختفف العاظظظارإ  نظظظ  باا ظظظة الفغظظظة ها ي ظظظاايها ها ياارل
اتغ نظظا اله "ظظاع  ليظظ  اذ  كظظا  ااحظظعا  ك نظظ  م تلظظل  ظظل نف ظظ   هظظو ا ظظل  لظظف هظظاش 

(ة ل نتهظظظل إلظظظف ا تمظظظاط الننصظظظاين منظظظا   ظظظل 150الظظظعاااين م ظظظلم لهظظظا مفظظظو  إل هظظظاا)
 (ن151ت ل فت  ال نايةة كواف  ب تا  نبل تماا  اول ف اج ع المننف مليم اللف ا)

الاع اشتها ابن رش و باهي  الظعا ل إلظف ا:ظتفف اللفظ  االمننظفة اا ظت ا  مظع 
للن ه  يتمع  ل  ن  الموا ل ب ن م ا:  ناعيظة متنظعطإ منهظا مظا يا ظ   ظل بنيظة 
الننة ها ينظا  لم ظكفع الصظننة اهطااع التخ يظز الم ااظة لهظان ياظول  ظل نظن 

ال ظنا كالب ظو مظن انبنيظةف  ظاارش جامع ل خ ا من هاش الماظاطن الناعيظةف ااالب ظو مظن 
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ال اعة ا مك  الااايظةة اط ا:مظ  النلظمة الا ظ  العنرلظةة ا ظاكن  المننظفة اال خ ظا  ظل 
ب ظظظو غ ظظظا م ظظظكو ة ااظظظارع ان ظظظاري  االاظظظوا ل كظظظالموا ين اانمخلظظظة لألبنيظظظةة ها 
كظظانااخل ااناتظظاط لألخبيظظةة   مظظا مظظا  ظظوع للظظن مظظن م ا ظظن ال ظظنا   نمظظا هظظو  ينظظة 

 (ن152فةة الو لم ت ن ال تغنف  نهاا)م ت ن
اناظظظولف إ  هطااع الخاا ظظظة الم ااظظظة للصظظظننة ال تهمنظظظاة اذنمظظظا المهظظظم ه  نتا ظظظة 
الب ظو الظظاح يكظظو  نتاجظظا  لهظظاش المظظواط ال ظاا ت مظظن  ظظل احتوا:ظظ  مننظظفة االمننظظف غ ظظا 
مفظظظار  نشظظظكال إخااجظظظ ة  ال ظظظعي   نظظظ  حظظظعي   ظظظن اظظظورت  اللفظيظظظة التظظظل ت ظظظكن  

وتية  ظظل تنا ظظبها انياظظا ل م ظظزا  ال ظظفا اا تعالظظ ة همظظا الت  ظظ ناع  هظظل بن تهظظا الصظظ
 اار:ة  انوية ال كب ا جعاع من إل ا ها  الب ون

ايظظظنم ت ظظظبي  بنيظظظة الب ظظظو ال ظظظناح  البنظظظاء  ظظظن  هظظظم ل ظظظك  مظظظن هشظظظكال تفحظظظم 
ظظا للظظن مظظن ت ظظب ه    نااظظاش يتنظظ  كمالظظ  غ ظظا متظظ ع  فيظظال هحظظعهاة إال مظظا  ظظع ينكن

اكن إل ل  ه  يغ ه   ااف البناء  ا:مظا ن غ ظا هنظ   ظع يفهظم ه  الاصظع مظن المننف  ال 
هظظاا الت ظظبي  ت ك ظظع هظظاارإ  يظظاا الب ظظو  لظظف مننظظف ي طيظظ ة بظظ   ت ظظت     ف ظظاع 
الننااظظا إلظظف كيظظا  مظظتفحم يكظظو  المننظظف  ظظل إاارهظظا شظظا  تظظا ع حتمظظل لل ظظواو 

إلا اظظنع شظظناا   ظظل  اللفظيظظةة للظظن ه  ابظظن رشظظ و ينتاظظع هنظظ  غ ظظا خظظاف اه  الصظظانع
ا   مظظا ا اةيظظة مظظا اكظظا  لمظظن  بلظظ  مظظن ال ظظنااء شظظنا  ظظل للظظن الظظو   اللظظن الظظااح 
اهراط المت خا مننف  ن ن    خا  ل نظم  ه  الو   ي ضظاش االااةيظة تضظ اش ا ظيا  
اللفظظ  ي ظظعاش حتظظف يظظورط نفظظ  ال ظظفا انال امننظظاش حتظظف ك نظظ   ظظمن  ا صظظع  ظظيا ت  

(ن  نلظظظف الظظظاغم مظظظن ه  ابظظظن رشظظظ و يا ظظظ  هنظظظا  ظظظل 153اذ  لظظظم يكظظظن  ظظظمن   ظظظطا)
ال ظظا اع انطبيظظة   نظظ  ياظظا  التولظظع االهظظ اارح للمننظظف مظظن هشظظكال اظظياغت  اكظظ   
 ظظظيا  انلفظظظا   ظظظل بن تهظظظا التاك بيظظظة المل مظظظة  البنظظظاء الصظظظوتل تملظظظل  لظظظف ال ظظظا ا 
 ظظظظل ة بن تهظظظظا الم ظظظظتالة  تفظظظظا  طاللتهظظظظا هيضظظظظا ة اال يملظظظظن ال ظظظظا ا  ظظظظوع االختيظظظظار 

 لمبع:ل لماصع الاول الاح  تونجه   نااا البنية المتناهعإ إلف نهايت نا
اهظظظاا الفهظظظم ال ظظظابو هظظظو الظظظاح كظظظا  خلظظظل تبنظظظل ابظظظن رشظظظ و الماولظظظة ال ظظظا اة 

(ننن االماولظة تنظالي مظن منظظور نظظظاح 154الم ظبهة للمننظف االلفظ   ظالااإ االت ظع)
  ا المتاظظاطل ب نهمظظا  ظظاا اظظلة الننصظظاين ح ظظ  تاظظوا هظظاش الصظظلة  لظظف الت ظظليم  التظظ

(ن الظظم يهظظتم ابظظن رشظظ و بتفايظظع هحظظوال التظظ  ا المتاظظاطل ب نهمظظا  ظظل 155هظظنفا  ا ظظونإ)
حالظظظظة الاظظظظوإة الظظظظو  نظظظظ  لالمظظظظا هطتظظظظ  الماارنظظظظة إلظظظظف   ظظظظ  كي يظظظظة هظظظظاا التفا ظظظظ  بظظظظ ن 
ظظظعإ نر ظظظف طرجاتهظظظاة ممظظظا كظظظا  يمكظظظن ه  يواظظظل  إلظظظف  الننصظظظاين  ظظظل ال الظظظة المت ن

  ط ا:اظظظ  اه نظظاطشن إال هنظظظ  رلمظظظا اجظظع ه  مظظظن ال ظظظهولة خفاظظة هكخظظظا  ماظظظا   ظظل   ظظظ
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ت ظ ين رهيظظ   ظظل حالظظة الضظنل التظظل تاظظوا هاال   لظظف تبيظا  ه ظظا ال لظظ  الن ظظبل  ظظل 
هحع ال ا  ن  لف اآلخاة للن هنظ  اإلا  ظلم المننظف ااختظ   نظ  اللفظ  كظا  ناصظا  

امظظا لل ظظنا اهتنظظة  ليظظ ة كمظظا ينظظا  لظظان  انج ظظاا مظظن النظظاج اال ظظل  االنظظور 
هشا  للنة من غ ا ه  تاهه الااإة اكالن إ  هنل المننظف ااختظ   نضظ  كظا  
اللفظظظظظظ  مظظظظظظن للظظظظظظن ها ظظظظظظا حظنظظظظظظا  كالظظظظظظاح ينظظظظظظا  لألج ظظظظظظاا مظظظظظظن المظظظظظظا   مظظظظظظا  

(ة اهظظظاا ان ظظظاار المت ظظظار ط نتظظظ  إليظظظ  الا ظظظمة الخنا:يظظظة ار اظظظة التظظظعل   156انرااإا)
ا النهظظا:ل انتاظظاء اظظاف  لظظف الصظظفع بظظ ن الننصظظاينة إال ه  الماارنظظة رغظظم ت ك ظظعه

 انتااء آخا ها   اطش ا    اخت  المننظف كلظ  ا  ظع  اظل اللفظ  مواتظا  ال  ا:ظعإ ةيظ ننن 
(   نهظا تظظ  م ظعاطإ 157اكالن إ  اخت  اللف  جملظة اتماشظف لظم يصظم لظ  مننظف)

 ل مااشاإ  ف ة ال ا  ن إلف االن ف  من هحعهما مما ي كظع ان صظار النظظاإ  ظل 
 ل طا:ما  رغم انشارإ إلف النف:و االوجوطيةا ب ن الننصايننان ا  الخنا:

االمهظظم ه  المو ظظل ال ظظابو  ظظيفا  لظظعع ابظظن رشظظ و تصظظنيفا  لل ظظنااء  إلظظف  لفظ ظظ ن 
مننظظوي نة ا ظظل اللفظظظظ ن مظظن يظظظاهه الف امظظة االتزالظظة طا  ه  يتصظظظنعة كا ظظارة ا ا ظظظةة 

ال ظ ة كمظا يصظفهمة امظنهم منهم ابظن هظان  هاظ ال جلاظة ا نانظة بظف اا:ظ  مننظف إال ال
من ياصظع ت ظه   اللفظ  الظم يظني مظن الاكاكظة اذ ظاا  اللظ ن كظ بل النتا يظةن همظا مظن يظ  ا 
المننظظف  لظظف اللفظظ  ةياصظظع اظظوال المننظظف اال ياظظالل  صظظورت  اللفظيظظة  مظظنهم م بو ظظو  

(ن اهظظاا التصظظنيز ال يننظظل تتاهظظ  هحظظع 158كظابن الاامظظل االمتنبظظلة امظظنهم متصظظننو )
عاللظظة إنمظظا ياظظوا  لظظف التنويظظ   ال ااظظية التظظل تم ظظز كظظ   "ظظة اتلفظظو النظظظا إلظظف   بظظل ال

ااياظظة بنا:هظظا ال ظظفاة ةا ظظار الظظاح ُ ظظعن مظظن اللفظ ظظ ن  اط اهاظظ ا   امنظظانل مظظا مظظاع  ظظط 
  ظظظااا جظظظاهلل اال م ضظظظامل اال إ ظظظفملة االمنظظظانل هبظظظعا  تتظظظاطط اتتولظظظع اال ظظظفا يفظظظتم 

 (ن159 نض   نضا ا)
تصظظظنيفل الماتظظظع إلظظف ان ظظظا  الخنظظظا:ل ط ظظظع ابظظن رشظظظ و إلظظظف ح ظظظع اهظظاا المو ظظظل ال

آراء متااينظظة بظظعءا  مظظن تظظاطاط ماولظظة التظظاح   ظظل المنظظانل الم ااحظظةة إلظظف ا تمظظاط الف ظظاإ 
الم ظظبهة للمننظظف  الصظظورإ االلفظظ   ال  ظظوإة  ظظ   لظظم تاابظظ  الصظظورإ ال  ظظناء  مظظا ي ظظاكلها 

ت ظظهاط  كظظظفا لنبظظع ال ظظظايم النه ظظظلل ايل ظظو بهظظظا مظظن اللاظظظا   اظظع    ظظظو حاهظظاة إلظظظف اال 
يظظاع ةيظظ  مظظاإ ه ف ال ظظفا التظظزل هغنظظف  ظظن المنظظانل الل يفظظة مظظن المنظظانل الل يفظظة  ظظن 
ال ظظفا التظظزلة ايظظاع  ظظل هخظظاع ه ف المننظظف مخظظالة االلفظظ  حظظااة اال ظظاا يتاظظع المخظظالة 

 (ن اهظظظل آراء اذ  بظظظعا   هظظظا  نظظظ  االهظظظ اال  ظظظل160  تغ نظظظا بتغ نظظظاشة ايخبظظظو بخااتظظظ )
المو ظظظظظلة إال هنهظظظظظا  الاظظظظظعر الظظظظظاح تلظظظظظم  لظظظظظف الصظظظظظورإ المبظظظظظا إ للمننظظظظظف اتظظظظظع و  إلظظظظظف  
ت  ظظ نهاة ال تغفظظ  ه ظظا  الم ظظاكلة بظظ ن المننظظف االلفظظ  هيضظظا  يظظع مها مظظا يظظورطش لظظان  
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الناظظظظظظظاط كالخنظظظظظظظالبل الظظظظظظظاح يظظظظظظظاع ه  البليظظظظظظظ  هظظظظظظظو الظظظظظظظاح اي ظظظظظظظيط انلفظظظظظظظا   لظظظظظظظف  ظظظظظظظعار 
للا تظظاح  ظظل  ولظظ ف اكظظن ك نظظن خينظظا   ( همظظا مظظا ارط  ظظل ااظظية هبظظل تمظظاا161المنظظانلا)

 (ن162يا ع الخيال  لف مااطيا انج ااا)
 لظظف هيظظظة حظظظال يظظظظ  هظظظاا المنظظظظور الخنظظظا:ل الظظظاح  ظظظ زطاج باهيظظظ   ظظظل الصظظظننة 
ه ا  كخ ا من آرا:ظ  الناعيظةة  هظو ي ظنع رهح هبظل الفظتم  خمظا  بظن جنظل  ظل  ولظ ف 

(ن 163عماء  ظظظل انلفظظظا ا)االمولنظظظعا  ي ت ظظظهع بهظظظم  ظظظل المنظظظانل كمظظظا ي ت ظظظهع  الاظظظ
ايظظظوا   بظظظ ن الاظظظعماء االم ظظظع  ن م ظظظتغف  ت ظظظبي  ال ظظظنا  البنظظظاء ياظظظولف ااذنمظظظا مخظظظ  
الاعماء االم ع  ن كمخ  رجل نف ابتعه هاا بناء   حكم  اهتان ة  ظم هتظف اآلخظا  نا ظ  
ا يننظظظظظظ ة  ال لفظظظظظظة ظظظظظظظاهاإ  لظظظظظظف هظظظظظظاا اذ  ح ظظظظظظنة االاظظظظظظعرإ ظظظظظظظاهاإ  لظظظظظظف للظظظظظظن اذ  

اظا بتفظااع ال يمظة الفنيظة بظ ن ب تظ نف م بظو  امصظنو  ام ورهمظا (ة  م ي164خ نا)
المننظوح ااحظعة ح ظ  يظاع اه  الب ظو إلا ا ظع م بو ظا   ظل غايظة التظوطإ  ظم ا ظع  ظل 
ظظ   مننظظاش ب ظظو مصظظنو   ظظل نهايظظة ال  ظظنة لظظم تظظ  ا ةيظظ  ال لفظظة اال ظهظظا  ليظظ  التنمن

 (ن165كا  المصنو  ه ضلهماا)
ا تظظ  بظظ ن االختظظاا  اانبظظعا  اذ  كظظا  منناهمظظا ات  ي ظظا   لظظف مظظا  ظظلل يبنظظل تف

 ظل الناليظة ااحظعا  كمظا يظاعة إالن اه  االختظظاا ف ابت ظار المنظانل التظل لظم ي ظبو إل هظظاة 
اانتيظظا   مظظا لظظم يكظظن منهظظا  ظظطة اانبظظعا  إتيظظا  ال ظظا ا  ظظالمننف الم ظظت افة االظظاح 

ة اذ  كخظظا ات ظظارة لظظم تتظظا النظظاطإ  مخلظظ ة  ظظم لزمتظظ  هظظاش الت ظظمية حتظظف   ظظ  لظظ  بظظعيع
(ة  ظظم ي ظظ ه هظظاا المو ظظل  لظظف رهيظظ  166 صظظار االختظظاا  للمننظظفة اانبظظعا  للفظظ ا)

 ل ال ا اع التل ي ضنها لهاا المنظور هيضا   ل  ولظظ ف ااالمنظانل التظل ياظال هنهظا 
(ة  ظظم 167اختاا ظظاع اهخظظاها  ظظا اع إنمظظا هظظل الماااظظع اتات ااتهظظا اال اا:ظظو إل هظظاا)

الموهظو  نف ظ  إل ياظولف اإ  ال ظا ة إنمظا تاظع  ظل البظعيع النظاطر  ل رهي  اآلخظا  ظل 
(  لمظا  هنظ  ي ظظتنم  168اال ظارج  ظن النظاطإ اللظن  ظل العاظظاراع التظل هظل انلفظا ا)

البظظعيع  ظظل مواهظظع هخظظاع مااط ظظا  للمننظظف ال ظظاو كمظظا يظهظظا للظظن  ظظل ماابلتظظ  بظظ ن 
(ن الظظظ   ظظل 169اكةا)االبظظعيع الم تظظا  الظظاح ي ظظتن  ظظ  ال ظظا اة ال المنظظانل الم ظظت

المننظظظظف رهح اايظظظظظز إل يت ظظظظظع   ظظظظظن امننظظظظف الصظظظظظننة كظظظظظالت ب و االتتنظظظظظي  امظظظظظا 
 (ن170هشبههما ال مننف ال فا الاح هو راح ا)

اال عي   ن المننف يتاش إلف الفص  ب ن الم تا  الاح لظم ي ظبو إليظ   ا:لظ ة 
اذلظظظف (ن 171االتول ظظظعة اهظظظو ه  ي ظظظت اج ال ظظظا ا مننظظظف مظظظن مننظظظف شظظظا ا تاعمظظظ )

مفحظظظة مظظا يمتظظا   ظظ  كظظ  شظظا ا مظظن ااياظظة  نيظظة خااظظةة كظظ بل نظظونا   ظظل ال مظظا 
اهبل تماا  ظل التصظنيعة االا تظاح  ظل ال نيظزة اابظن المنتظز  ظل الت ظبي ننن إلظف ه  
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ي ظظن ابظظن الاامظظل  اولظظظ  هنظظ ف اهالظظف النظظا   ا ظظم شظظا اة ل خظظاإ اختاا ظظ ة اح ظظن 
إلظظف ا تاظظار ابظظن رشظظ و اهم ظظ  إلظظف (ة اهظظو مو ظظل ط ظظا إح ظظا  "اظظا  172ا تنانظظ ا)

(  ظظم ي اخظظاش  لظظف تنا ضظظ  إل يظظاع هنظظ  اإلا هخظظا  ظظل الناظظع كظظا  173جانظظه المننظظفا)
(ة ل ننظظظا ال ننتبظظظا رهح ابظظظن رشظظظ و  ظظظل ابظظظن 174م لظظظ  إلظظظف ناحيظظظة ال ظظظك  هظهظظظاا)

الاامظظل طلظظ ف   لظظف م ظظ  إلظظف المننظظفة  ماظظعار مظظا هظظو ت عيظظع ل ااظظية م ظظزع شظظناش 
ااء الظظاين لكظظاهم  بلظظ   منظظاإ خااظظة  ظظل الاظظولة تاظظوا  لظظف اهتمظظاا مخلمظظا تم نظظز ال ظظن

منظظ نن همظظفش ال اظظع االم ظظ  كمظظا بظظعا للظظن  ظظل التاظظعيم لاهيظظ  ال ظظابو  اولظظ ف االبظظعن ل ظظ  
 شظظظظظظا ا مظظظظظظن ااياظظظظظظة تغلظظظظظظه  ليظظظظظظ    ناظظظظظظاط إل هظظظظظظا اانظظظظظظ ة اي ظظظظظظه   ليظظظظظظ  تناالهظظظظظظاا

الممار ظظة ال ظظناية (ة  ظظ لا ط ظظاش للظظن إلظظف ا ظظتناا  الصظظفة المم ظظزإ التظظل ت ظظم 175)
لعع شا ا من ن     للن ال يننل ه  ما ي ت لن ي ت    مبظعه ناظعيا   امظا  ي كظم 
رهي  م لاا ة  اع رهع م زإ ابن المنتز  ل الت بي  اهبل تمظاا  ظل التصظنيع اال ن  ظه 
ه  للظن ي ظظل بتاظعيم للمننظظفة بظ  لاظظع رهينظاش ينظظعن   ظارا  مظظن اللفظ ظ ن الظظم يمننظ  للظظن 

 ف  ابت اراع   ار المننويةنمن اال تاا
 مو ل ابن رش و اذ  بعا ةي   ن  التفظااع مظن جظاناء تنظون   اايظا الاؤيظةة إال 
هن  يظ  م عاطا  إلظف   ظاإ اال:ظتفف بظ ن المنظانل اانلفظا ة امظن  مظة تااظف منالتظة 
الظظظنن  نظظظعش م كومظظظة بهظظظاا اناظظظ  الظظظاح يمكظظظن ه  يتنمظظظو إلظظظف غايظظظة بلظظظورإ ا ظظظل 

نظظظانل اهلفاظظظظا  يكظظظو  مظظظن شظظظ ن  تولنظظظع طاللظظظة  مياظظظة يتفظظظااع  ظظظل بتفا ظظظ   نااظظظاش م
إطراكهظظا ات صظظ لهاة اتغظظعا  موجاظظ  كظظ  ماارلظظة إنمظظا هظظل إ ظظاار  غظظزارإ هظظاش العاللظظةة 
كمظا يظهظا للظن  ظظل مظا ه ظماش  ظظال االت ظا  االلظن ه  ياظول ال ظظا ا ب تظا  يت ظع ةيظظ  

للفظظ ة ا وتظظظ ة اات ظظظا  الت ايظظ ة ةيظظظ تل كظظ  ااحظظظع  مننظظفة اذنمظظظا ياظظظع للظظن الحتمظظظال ا
 (ن180المننفا)

اال فاظظة ه  إشظظكال اللفظظ  االمننظظف اذ  تنظظون     ظظه اهتمامظظاع النانظظاط الظظاين 
تناالنظظاهم  ظظظل هظظاا الفصظظظ ة إال هنظظ  ظظظظ ن يتم ظظور حظظظول هظظاارإ اال تنظظظاء  ظظظال ا  ن 

 لت ا و ت املهما اتللفهما  ل النننن
 

 هوامش الفصل الثاني 
 ن 628المخالية  ل ال نا الناللف  ( ينظاف مص فاح موهولة1)
 ن402ف 1( اآلمعحة الموا نة 2)
 ن 403ف 1( نف   3)
 ن 404-403ف 1( نف   4)



- 123 - 

 ( ينظا المعخ ن 5)
 ن237( شكاح "ياطة كتال هر  و االي   ل ال ناف 6)
( لمزيظظع مظظن التنظظاف  لظظف طالالع ااظظ فإ التصظظويا لظظعع التظظاح  ينظظظاف جظظابا  صظظفورة 7)

 ننن 257 الصورإ الفنيةف
 ن 403ف 1( اآلمعحة الموا نة 8)
 ن 171( إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف 9)
 ن 217ة 101ف 1( ينظاف ر ا:  ال نعح الفل  ية10)
 ن171( إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف 11)
 ن 28ن اماعمة  ل انا ة النظم االنخاف 289( البعيع  ل ناع ال ناف 12)
 ن 516-515بلف ( تاريف الناع انط13)
 ن 402ف 1( الموا نة 14)
 ن 404-403ف 1( نف  15)
 ن 405ف 1( نف   16)
 ( ينظا ما خن     عامة  ل الفص  ال ابون 17)
 ن 400ف 1( اآلمعحة الموا نة18)
 ن 401-400ف 1( نف   19)
 ن 204ف 1( م مع  غلول  فاة تاريف الناع النالل 20)
 ن 402-401ف 1( اآلمعحة الموا نة 21)
 ن 402ف 1( نف   22)
 ( نف  ن 23)
 ن 398-397ف 1(  نف   24)
 ن 161( إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف 25)
 ن 443ف 1( اآلمعحة الموا نة 26)
 ن 398ف 1(  نف   27)
 ن 399ف 1(  نف   28)
 ن 496ف 1(  نف   29)
 ن 12ف 1(  نف   30)
 ننن 136-135-134-35-20-19-18-6ة اهيضا ف 7ف 1(  نف   31)
 ن 391ف 1(  نف   32)
 ن 425ف 1(  نف   33)
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 ن 358ف 1(  نف   34)
 ن 481ف 1(  نف   35)
 ن 425-424ف 1(  نف   36)
 ن 384ف 1(  نف   37)
 ن 382-381ف 1(  نف   38)
 ن 390ف 1(  نف   39)
 ن 388-384-244ف 1(  نف   40)
 ن 181-48-47ف 1(  نف   41)
 ن 277ف 1(  نف   42)
 ن 280ف 1نف     (43)
 ن 412إلف  189( ا تغا  ما   ال ا اع  نعش  ل الو ااةف من 44)
 ن 215-214ن اكاا 52( الااهل التاجانلة الو ااةف 45)
 ن 413(  نف   ف 46)
 ن24(  نف  ف 47)
 ن 25-24(  نف  ف 48)
 ن 19(  نف  ف 49)
 ن 248(  نف   ف 50)
 ن 433-432(  نف   ف 51)
 ن 19(  نف  ف 52)
 ن 34-33(  نف   ف 53)
 ن 424-413-100(  نف  ف 54)
 ن 180ن اكااف 179(  نف   ف 55)
 ن 181ف 1ن ينظاف الموا نة 79(  نف   ف 56)
 ن 98(  نف   ف 57)
 ن 13-12( الن كاة الصنا ت نف 58)
 ن 14-13(  نف   ف 59)
 ن 437( حماطح اموطة التف  ا البفغلف 60)
 ن14( الن كاحة الصنا ت نف 61)
 ( نف  ن 62)
 ن16( نف  ف 63)
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 ن 15-114( نف  ف 64)
 ن18( نف  ف 65)
 ن 438( حماطح اموطة التف  ا البفغلف 66)
 ن 16( الن كاحة الصنا ت نف 67)
ن الاظظظع تظظ  ا بهظظظاش الماولظظة هغلظظظه الناظظظاطة  ممظظن لظظظم ن صظظهم  الا ظظظ  مظظظخف ف 64-63( نف ظظ ف 68)

ن ابظن ان  ظظاة المخظ  ال ظظا:اف 52-51 اناظفهانلف الواهظم  ظظل م ظكفع شظظنا المتنبظلف
 ن 123-124

 ن 64(  نف  ف 69)
(70) A. TRABULSI, la Critique poétique des Arabes, p.125.  
 ن65( الن كاحة الصنا ت نف 71)
 ن 73( نف  ن اكااف 72)
 ن66( نف  ف 73)
 ن75( نف  ف  74)
 ن 239( شكاح "ياطة كتال هر  و االي   ل ال ناف 75)
 ن 104غانااااة طرا اع  ل انطل الناللف ( 76)
 ن 76-75( الن كاحة الصنا ت نف 77)
 ن330ف 1(  الن كاحة طيوا  المنانل 78)
 ن 345( نف  ف 79)
 ن10( الن كاحة الصنا ت نف 80)
 ن 134( نف  ف 81)
 ن 87ف 2( الن كاحة طيوا  المنانل 82)
 ن 87( نف  ف 83)
ن الاظظظظظع تظظظظ  ا ناظظظظاط كخ ظظظظظاا  بهظظظظاا الت ل ظظظظ ن ينظظظظظظاف 145ااف ن اكظظظظ139( الن ظظظظكاحة الصظظظظنا ت نف 84)

ن 42ن ال ظظاتملة الا ظظالة الموهظظ ةف 229الصظاحه بظظن "اظظاط ال  ظلة  ظظن م ظظاان المتنبظلف 
ن ابظن 296-295ن ه ظامة بظن مناظاة البظعيعف 150-149هبو ااها الاغعاطحة  ظانو  البفغظةف 

 ن416-412هبل انااعة ت ايا التنب اف 
ايمكظظن التظظعل    لظظف تفا ظظاع رهيظظ   ظظظل اللفظظ  االمننظظف بتتاظظع مظظا هارطش  ظظل الت ظظظبي   ن202( نف ظظ ف 85)

ااال ظتنارإ اانشظارإ  ظظم انرطاف االتوا ظع  المضظظا فةة ا بظ  للظظن شظاح  اظظ يفة الهنظع اغ اهظظاف 
 نن اذ  كا  هغله ما يورطش من ابت اراع ال ا ا نن 441ننن 374نن 249ننن 25

 ن 61( نف  ف86)
 ن 7( نف  ف 87)
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 ن66( نف  ف 88)
 ن 147( نف  ف 89)
 ن 148-147( نف  ف 90)
 ن 169( نف  ف 91)
 ن 167( نف  ف 92)
 ن 271( نف  ف شكاح "ياطة كتال هر  و االي   ل ال ناف 93)
 ن 157ن اكااف 167( الن كاحة الصنا ت نف 94)
اطح اموطة  ن حم-حظ-( ينظاف  بع المتنال الصن عحة ماعمة الت ا وة  ا الفصاحةف  95)

 ننن 441التف  ا البفغلف 
 ن 276( ابن  نا ة  ا الفصاحةف 96)
 ن 84-83( نف  ف 97)
 ن 84( نف  ف 98)
 ( نف  ن 99)
 ن 85( نف  ف 100)
 ( نف  ن 101)
 ن 82ننن 54( نف  ف 102)
ن ينظظظاف شظظو ل هظظيزة البفغظظة ت ظظور اتظظاريفف 444( حمظاطح اظظموطة التف  ظظا البفغظظلف 103)

 ن 266-261ف 1ن ان  اة المخ  ال ا:ا ن اب326-327
 ن 87( ابن  نا ة  ا الفصاحةف 104)
 ن 1000-97( نف  ف 105)
 ن 99( نف  ف 106)
 ن 67( نف  ف 107)
ن  ظظظل حظظظ ن يظظظاع حمظظظاطح اظظظموط ه  ابظظظن  ظظظنا   اشظظظا هظظظاش ال ظظظاا  مااشظظظاإ 100( نف ظظظ ف 108)

اا بت  يط ال تال غ ظا تفص لية  ا تخناء هاا انا ة مما هطع  ل نظاش إلف جن  انلم
ن اهظظاا مظظن الم ظظا:  التظظل اختلفظظو   هظظا اجهظظة نظانظظا مظظع 453مي ظظورن التف  ظظا البفغظظلف 

 رهي ة انااها من ان اال التل جنلت  ي كم  لف ال تال  التعاخ  ااه اال الماطإن
 ن158ننن 101( نف  ف 109)
 ن 162( نف  ف 110)
 ن191ننن 162( نف  ف 111)
 ن 155( نف  ف 112)
 ن 223-197( نف  ف 113)



- 127 - 

 ن 225( نف  ف 114)
 ن 226( نف  ف 115)
 ن 280ننن 225( نف  ف 116)
 ن 50-49( نف  ف 117)
 ن 197( نف  ف 118)
 ن 3( نف  ف 119)
 ن 225( نف  ف 120)
 ( نف  ن 121)
 ن 51-50( نف  ف 122)
 ن 454( حماطح اموطة التف  ا البفغلف 123)
 ( نف  ن 124)
 ن 84 ة  ا الفصاحةف ( ابن  نا125)
 ن 206( نف  ف 126)
 ن 456( حماطح اموطة التف  ا البفغلف 127)
 ن 83( ابن  نا  ال فاجلة  ا الفصاحةف 128)
 ن 458( ينظاف حماطح اموطة التف  ا البفغلف 129)
 ن 459( نف  ف 130)
 ن 460-459( نف  ف 131)
 ن 162-147( ينظاف  عامة بن جنفاة ناع ال ناف 132)
 ن 84( ابن  نا ة  ا الفصاحةف 133)
 ن 370( إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف 134)
 ن 5( الما ا لة شاإ ال ما ةف 135)
 ن 9( نف  ف 136)
 ن 7( نف  ف 137)
 ن 6-5( نف  ف 138)
 ن 6( نف  ف 139)
 ( نف  ن 140)
 ن 7( نف  ف 141)
 ( نف  ن 142)
 ن 11( نف  ف 143)
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 ن 10( نف  ف 144)
 ن 19-18نف  ف  (145)
 ن 168( ال ايز الماتضفة ايز ال يالف 146)
 ن 21( نف  ف 147)
 ن 39( نف  ف 148)
 ن 149-148( نف  ف 149)
 ن 3( ال ايز الماتضفة ال هال  ل ال  ه اال االف 150)
 ن 19( ال ايز الماتضلة ايز ال يالف 151)
 ن 121ف 1( ابن رش وة النمعإ 152)
 ن 86لاههف ( ابن رش وة  ااهة ا153)
( اهاش الماولة حاهاإ لعع هغله النااطة  من الاين تبنوها  انها ة إلف من  اهنا لهظمف 154)

ن ابظظن ان  ظظاة 394ف 5ن ابظظن  بظظع رلظظ ة الناظظع الفايظظعة 28-27ابظظن شظظافة ه ظظفا ال ظظفاف 
ن النواجلة ماعمة  ل 235ف 3ن النلوحة ال اا  21ف 2ن المخ  ال ا:ا 21التامع ال ب اف 

 ن30-29ا ة النظم االنخاف ان
 ن 124ف 2( ابن رش وة النمعإ 155)
 ( نف  ن 156)
 ( نف  ن 157)
 ن 125-124ف 2( نف   158)
 ن 238ف 2( نف   159)
 ن 127ف 1( نف   160)
 ن 128ف 1( نف   161)
 ن 115ف 2( نف   162)
 ن 256ف 2( نف   163)
 ن 92ف 1( نف   164)
 ن 131ف 1( نف   165)
 ن 265ف 1 ( نف  166)
 ن 55( ابن رش وة  ااهة الاههف 167)
 ن 20( نف  ف 168)
 ن 281ف 2( ابن رش وة النمعإ 169)
 ن 132ف 1( نف   170)
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 ن 232ف 1( نف   171)
 ن 83ف 1( نف   172)
 ن 449( إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف 173)
 ن 170( نف  ف 174)
 ن 86ف 1( ابن رش وة النمعإ 175)
 ن93ف 1( نف   176)
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 الفصل الثالث:

 الشعر بين المحتوى والشكل

 عند الفالسفة اإلسالميين

 
 

ا تاظار اللغظة ا ظ لة ال  ظل  ظن الف ظا ُم ظلنمة لظعع الفف ظفة ان ظفم  نن الظم 
يكظن بظظع للغظة مظظن ه  تتنظزنل  ظظل هظاا التصظظور منزلظة ال امظظ  للمننظفة كالم ظظ ا الظظاح 

 ظظل الظظاها الظظعال  لظظف المننظف النالظظل ال فظظلة يظوم  إلظظف ال ظلءة ها الصظظوع ال 
للظظن ه  التنظظاال المن اظظل للظظظاهاإ اهظظع الفف ظظفة  ظظل إ ظظار التاك ظظز البظظعهل  لظظف 
المننظظفة إل لظظوالش لمظظا كظظا  تلفظظ ة االننظظعا بظظالن كظظ   ظظلوك لغظظوحن  ظظ لا انضظظاف إلظظف 
 للظظن كظظو  التنظظاال الفظظاحن للغظظة ها انلفظظا  لظظي  إال مظظن توا ظظع الا ظظ   ظظل المن ظظو

كمظظا ياظظول ابظن  ظظ ناف الظظو همكظظن ه  يظتنلم المن ظظو  ف ظظاإ  ظظالجةة –ها الف ظاة ها هنظظ  
(ة همكظظظن الت ظظظليم مبظظظع:يا    نظظظ   ظظظل 1إننمظظظا تل ظظظ    هظظظا المنظظظانل احظظظعهاة ل ظظظا  كاةيظظظا ا)

 ظظاف الفف ظظفة  ظظ  ن كظظ    ظظ   ظظل اللغظظة إنمظظا هظظو مظظن ماتضظظياع الف ظظاة اهنظظ  تانظظا  
فا  االمنانلة لي ظك  كظ ن منهظا خ ظا  يظوا ح اآلخظا لالن يت كع التم  ز ب ن حالل انل

 اي الي ن
ظظا كانظظو  مليظظة التف  ظظا ال تظظتم إال  ظظاللف   ظظ  اار الفف ظظفة هنف ظظهم) (ة اه  2المن

ظعع  ظل م ظلن تنب ظاح ي ظتهعف   ملية التف  ا نف ها تتفااع اتتنظو ة اهنهظا إلا تت ن
لفظظا  االمنظظانل هشظظعن مظظا إحظظعا  تنب ظظا  نظظل  بظظا مظظعارج ال ظظفا البليظظ   اتظظو ل مظظة ان

ت ظظظو  تللفظظظا ة اهاظظظا و الفناليظظظة إل لاك لماظظظعرإ الظظظاهن  لظظظف توظيظظظز انلفظظظا  لتظظظعل 
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 لظظف ماااظظع الفظظنن مظظن هنظظا تن  ظظا  ف:ظظو العاللظظة المااشظظاإ  لظظف المنظظانل اينتفظظل 
حضظظور التصظظور  -إ  لظظم ينتظظل  –تظظف ا المظظعلول بظظعال م ظظعط ها النكظظ ة ايتضظظاءل 

نلفظظظظا   ظظظظل العاللظظظظة انشظظظظاريةة للظظظظن ه  التنب ظظظظا  ظظظظن المن اظظظظل الضظظظظا ط لوظظظظظا:ل ا
المنظظظانل الماصظظظوطإ  ظظظل اظيفظظظة ال ظظظفا انطبظظظل لي ظظظو خفاظظظة لم ااظظظاإ من  يظظظة 
للمننظظظفة بظظظ  هظظظو البيظظظا  الظظظاح يظظظااش ابظظظن  ظظظ نا  ظظظل ه  ي  ظظظن المظظظت لم االعاظظظارإ  ظظظن 
المنانل التل تهت   ل هم اش ةي تاج إلظف ناظ  اظورها المت  لظة ها المناولظة إلظف 

( امظظظا طاا البيظظظا  يتت ظظظع  ظظظل ح ظظظن التنب ظظظا  ظظظن المنظظظانل 3هظظظم ا مظظظن ي اااظظظ ا)
الهاج ظظة  ظظل الضظظم ا همكظظن ان ظظاار بتصظظور الفف ظظفة لم ظظتوع مظظن ال ظظفا يتتظظاا  
ان انظظظة الناطيظظظة إلظظظف ت  ظظظ ن ان انظظظة  فيظظظة إحظظظعا  تظظظ   ا  ظظظل المتلتاظظظفة اهظظظاا حاظظظ  

 ال فا البلي   امة  واء هكا  خ ا ة ها شناا ن
 كالم العادي والكالم األدبيال

 ان ف ظظا  مظظن راظظع  نا:يظظة اال ظظتنمال  ظظل الظظظاهاإ اللغويظظة بظظ ن ال ظظفا النظظاطح 
ط الفف ظظظفة إاظظظار ال ظظظنا اال  ا ظظظة ح ظظظ  يتنظظظزل هظظظاا  الفنظظظا   اال ظظظفا انطبظظظلة حظظظعن
همن  يا  الاول البلي  اذ  تفااتا  ل العرجظةن اينتمظع الفف ظفة ان ظفم و  راظع 

ظظظع هشظظظكال االنز  يظظظاإ  ظظظن ال ظظظفا النظظظاطح  ظظظل إاظظظ فحاع م تلفظظظة كظظظالتتون  االتو ن
االنظظظعال اذخظظظااج الاظظظول غ ظظظا م ظظظاج النظظظاطإة للظظظن ه  المنظظظظور الظظظوظيفل هظظظو الظظظاح 
ي ظظعط خصظظا:ن بنيظظة الاظظولة   مظظا يظظاع الفظظارابل ه  اان اايظظ  المبتالظظة كلهظظا  ظظع يبلظظ  

تظل ي ااهظا الاظول المبتظال (ة ن  اظيفظة ان هظاا ال4بها الماصوط  ظل تفهظيم ال ظامعا)
ال تت لظظظه خصظظظا:ن  نيظظظة  ظظظل الظظظننف اهمظظظا ان اايظظظ  التظظظل لي ظظظو مبتالظظظةة  منهظظظا 

(ة  انتفظظاء ان اايظظ  المبتالظظة مظظن حاظظ  5ه اايظظ  شظظناية اخ بيظظة امظظا جظظاع متااهظظاا)
ال نا امظا  ارلظ  مظن  نظو  ت صظين لنو"يظة خ ظال تتت ظع ةيظ  اللغظة  ظل م ظتوع 

لتظعإ اذ احظة الم ظهور االمبتظالة للظن ه  كظ   صظع للتظ   ا انتاا:ل لت ا و ال اا ة اا
 ل المتلاف ت صين للاول همن حا  كيفظل تاا ظف ةيظ  هظوا ط الوظيفظة انطبيظةن 
امظظظن هنظظظظاة اكمظظظظا يظظظظاع الفظظظظارابل ه  االتمهظظظور اال  اظظظظاء اال ظظظظنااء يت ظظظظام و   ظظظظل 

 ظظظظتنمال (ن ا لظظظظف الظظظاغم مظظظظن ه  الفظظظارابل ياابظظظظ  بظظظ ن اال6العاظظظارإ ايتظظظظون ا    هظظظاا)
النلمظل للغظة الظاح يف ظع ت ا ظو ان انظظةة إل ي  ظ  الباهظا  الم اظو للياظ ن  ظل ماابظظ  
انشظظكال اللغويظظة المانظظة  ظظل ا ظظتنماالع التمهظظور اال  اظظاء اال ظظنااءة الهاط ظظة إلظظف 
غ ظظظظا الياظظظظ ن الباهظظظظانلة االمو  ظظظظة هظظظظمن مااتظظظظه ان ظظظظاطإ الناطيظظظظة ها إحظظظظعا  ان ظظظظا 

بظظظلة  ظظظ  ن ت صظظظين التو ظظع االتتظظظون   ظظظالاول انطبظظظل النف ظظل النظظظاتي مظظظن الاظظول انط
هظظظظاط ه ا ظظظظل لماظظظظاطن الاظظظظول البليظظظظ ة ح ظظظظ  ي ظظظظك  مفهظظظظوا التو ظظظظع ها الم ظظظظام ة 
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مبظظظعه  ظظظارا   ظظظل مفحظظظظة كي يظظظة الت  ظظظي  للاظظظول  -كمظظظا ياظظظول–اا ظظظتنمال اال ظظظتنارإ 
ال ظناح ها ال  ظظابلة للظظن ه  االتتظو  االم ظظام ة إنمظظا ت ظتنم   ظظل الصظظنا:ع التظظل 

اج انن ظظظا    هظظظا إلظظظف إظهظظظار الاظظظوإ ال املظظظة  ظظظل غايظظظة ال مظظظال  لظظظف ا ظظظتنمال ي تظظظ
انلفا ة ةيناف ه ن لظ   ظعرإ  لظف ان انظة  ظن ال ظلء  غ ظا لفظظ  ال ظاو  ظ  نطنظف 
تنلظظو يكظظو  لظظ   الظظاح تتنظظ  العاظظارإ  نظظ   ظظاللف  الخظظانلة ها لظظ   ظظعرإ  لظظف ا ظظتنمال 

الظظو ي ظ اا  مظن التنلظوة ايبظ ن  ظظن اللفظ  الظاح ي ظن شظ "ا  مظا  لظظف مظا لظ  تنلظو  ظ  
نف   ه  ل   عرإ  لف هخا اتصظاالع المنظانل  نضظها  نظ  الظو االتصظال الي ظ اة 
ايبظظظ نن ه ن "ااراتظظظ  اذ انتظظظ  ال تظظظزال اال تضظظظنل اذ   بنظظظا  ظظظن ال ظظظلء  غ ظظظا لفظظظظ  

 (ن7ال او    ب  بلف  غ اشن اهما اال تنارإ  أل    ها ت  دف  اهو شناحا)
طإ   تظظظوها التو ظظظع اا ظظظتنمال المتظظظا  ااال ظظظتنارإ االت ظظظامم  ظظظل العاظظظارإ الم ظظظعن

لنو"يظظة ال  ظظال انطبظظل  مومظظا  اال ظظناح خصواظظا ة  ظظعرإ  لظظف الظظت كم  ظظل اللفظظ  
اماانة  ل إحكاا الصلة بظ ن انلفظا  االمنظانلة اتوظيفهظا  ظل  ف ظاع جعيظعإ ين ظ  

ل  ظظال انطبظظل  ظظل  نهظظا الاظظول البليظظ   مومظظا ن امظظن هنظظا تن ظظ  ال ااظظية النو"يظظة ل
ا ظظتغفل  ابليظظة انلفظظا  للظظعخول  ظظل  ظظوالم جعيظظعإ يتولظظع مظظن ل متهظظا ال ظظيا ية منظظا ن 
شناية اخ ابيظة ينتفظل منهظا الم ظهور االمااشظاة ايبظا  بهظا الم تظا  ال ايظز تمامظا  
كمظا يظظاع ابظظن  ظظ نا هيضظظا ة ه  االنظظعال  ظظن المبتظظال إلظظف ال ظظفا النظظالل ال ااظظة التظظل 

 (ن8ن و ناطرإة هو  ل انكخا   به التزي نة ال   به التب  نا)   ها هجزاء هل
 ظ لا كانظو ان انظة ناتتظة  ظن ال ظظفا المبتظال ها النظاطح  ظ   تظزي ن ان انظة مظظن 

ظ   ظل ال ظفا النظالل   -إ  مخلنظا لظ   ال ظنا–خصا:ن ال ظفا النظاللة مظن هنظا يفضن
غ ظظا م ت  ظظن  ظظل ال ظظناا ه  ال يكظظو  م ظظهورا  ا اياظظا ة للظظن ه  الاايظظه االم ظظهور 

 (ن9ب  الم ت  ن ةي  الم تا  المبتع ا)
اين ظظتم رهح ابظظن رشظظع مظظع رهح الفظظارابل اابظظن  ظظ نا ال ظظا ا ن  ظظل هظظاط حاظظ  
ال ظظفا انطبظظل  مومظظا ة اال ظظناح خصواظظا ة  ماابلتظظ   ظظال فا النظظاطحة للظظن ه  كظظ  

الاظظظظول  شظظظك  مظظظظن هشظظظظكال التغ نظظظا التظظظظل ت ظظظظول ال ظظظفا ال  ياظظظظل تظظظظ طح إلظظظف ت ا ظظظظو
ال ناح ا اع ي تعل  لف ه  الاظول ال ظناح هظو المغ نظا هنظ  إلا غ ظا الاظول ال  ياظل 

(ة اانخظااج المتظظا ح للمننظظف 10 ظملن شظظناا  ها  ظوال  شظظنايا ة ااجظع لظظ   نظ  ال ظظناا)
ت ا و ل ظناية الاظول الظاح يظهظا  ظل كظ  هاظناف التغ  ظااع التظل ت ظول م ظتوياع 

وع الصظظورإة اتاك بيظظا   ظظل م ظظتوع تفحظظم الوحظظعاع الظظنن الم تلفظظةة طالليظظا   ظظل م ظظت
 ظظل ال ظظيا  كمظظا تنتظمهظظا النف ظظاع الن ويظظة ها ت ظظع ها اله "ظظاع ال اط ظظة  ظظل البنيظظة 
الن وية للعاارإ  ظل حظاالع ال ظاف ها التاظعيم االتظ خ ا اغ اهظاة ااظوتيا   ظل هشظكال 
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غ  ظظااع اغ اهظظا التنا ظه النالاظظة  ال ااظاع الصظظوتية للاظولن كظظ  هظاش انشظظكال مظن الت
مما يت انو  ل النن مننظف  الفظظا  ينضظوح ت ظو مظا ه ظماش ابظن رشظع اإخظااج الاظول 

 (ن11غ ا م اج الناطإا)
اهكظظظاا ت ظظظو  ماابلظظظة ال ظظظفا النظظظاطح  ظظظال فا انطبظظظل مبظظظعه  ه ا ظظظيا   ظظظل هظظظاط 
متظال كظ  مظظن ال الظ نن اذل ياظاد الفف ظظفة  ال صظا:ن النو"يظة لبنيظظة الظنن انطبظظل 

ظظ عإ لوظيفتظظ  الفنيظظةة يظظظ  الهظظاج  الا:ي ظظل هظظو منظظظور الوظيفظظة الاظظا:م  لظظف المت ن
ه ظظا ال  ظظال انطبظظل  ظظل المتلانظظل الظظاح تنبنظظل  ليظظ  كظظ  ال صظظا:ن ان ظظلولية  ظظل 
الننن  لي و هشكال ال ااج  ن ال فا المبتظال إال ت  ياظا  اا ظتتا ة لغايظة التظ   ا 

وا  الصظفا إ  المنظانل إننمظا اتفهظظم الماتضظياع كمظال انبظفوة للظظن هنظ  كمظا يظاع إخظظ
 (ن12من ال   من اللن ن االفص اءة اذننما يتفاه  الننا   ل البفغةا)

اه ا  التفاه  إنما يت تنف من الاعرإ  لف الصياغة المتظعطإ للمننظفة  لي ظو 
البفغة إالن إيصال المننف إلف النف   ل هح ن اورإ لفظيظة كمظا شظا   ظل ها ظا  

 ن هيضا ن من هنا يصظننل هبظو حيظا  التوح ظعح طرجظاع ان هظاا ماظابف  النااط االبفغ 
ب نهظا الظ ن البفغظة التظل يااهظا م ظتوع  ت  ظ نيا  ل  هظااة ح ظ  إ  اان هظاا إ هامظظا ف 
رطحء اج ظظظعة  ظظظانال ل ظظظفلة النظظظا ة ن  للظظظن غظظظايتهم اشظظظبي  بظظظاتبتهم  ظظظل ناصظظظهمة 

اتبتهم  ظظل ناصظظهمة االخظظانل ل ظظا:ا االخظظانل ل ظظا:ا النظظا ة ن  للظظن غظظايتهم اشظظبي  بظظ
النظظا ة ن  للظظن جظظامع للمصظظالم االمنظظا عن   مظظا البفغظظة   نهظظا  ا:ظظعإ  لظظف ان هظظظاا 
ظظظتع االتا يظظظةة اال ليظظة الاا:نظظظةة ات  نظظا اللفظظظ ة ااختصظظظار  الت ظظع  ظظظالو   االبنظظاءة اال ن

يظ  اناظاال الزنينةة  الان  ة االتزالة االمتانةة اهاا الفظن ل ااظة الظنف ة ن  الاصظع ة
(ن 13 نظظع ان هظظاا االتوااظظ  إلظظف غايظظة مظظا  ظظل الالظظول لظظاح الفضظظ  بتاظظويم البيظظا ا)

ظابو  لظف  ظوار  ان هظاا اانل ظاإ  لظف ال صظا:ن  اذلا كا  التاك ظز  ظل الظنن ال ن
ان لولية للنن التظل ت ظول م ظتويات  الم تلفظة الم ااظة ل اظاال  نظع ان هظااة  ظ   

لظف ماابلظة ان هظاا  البفغظة ياظوا  لظف مصظاطرإ يتاابظ  المنظور الظوظيفل الم  ظ   
  هظظا ال ظظفا النظظاطح  ظظال فا انطبظظلة إل إ  ت ا ظظو ان هظظاا لظظي  إال خفاظظة لظظألالة 
 ظظظل حظظظ ن تنظظظتي  ظظظن الخظظظانل اظيفظظظة اناظظظاالة  ظظظالغا  اانال  ظظظل ال ظظظفا ان ظظظاطإة 

 (ن14اج  انمم  لف هاا االخانل ت   ن ان اطإا)
م  ظظظظظ  لفظظظظظوار  ال ظظظظظفا النظظظظظاطح اال ظظظظظفا انطبظظظظظل الم كظظظظظوا هظظظظظاا المن لظظظظظو ال

 ظالمنظور الظظوظيفل لظي  حا ظظما   ظظل ت ك ظع الفصظظ  بظظ ن ال الظ نة إل إ  كظظ ن ان ظظااف 
 ظن ال ظفا النظظاطح اذخظااج الاظول غ ظظا م ظاج النظاطإة لظظي  ن يظا  لم ظتوع اال ظظتنمال 

ن ظظظاة مظظظا بظظظظ ن النظظظاطح  ظظظل ال ظظظفاة إل إ  للظظظن  ظظظي    الاظظظظول لغظظظزا  اذنمظظظا الم ظظظ لة 
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الم ظظتوي نة امظظاطن للظظن اننكظظا  الوظيفظظة هيضظظا ن  التظظ   ا ها اناظظاال اذ  ه ظظا   ظظن 
اظيفظظظظة نو"يظظظظة إال هنهظظظظا ال تنفظظظظل ان هظظظظااة اتناهظظظظع الظظظظوظيفت ن يظظظظننك   ظظظظل تفحظظظظم 

 الت   ن اان انةة ها تفحم الناطح اغ ا الناطح  ل الاولن
 ظظل تاصظظ هم هاظظناف انلفظظا   يتت ظع المبظظعه ال ظظابو لظظعع الفف ظظفة ان ظفم  ن

الم ظتنملة  ظل ال ظنا اغ ظاش مظن هاظظناف ال  ظال المن اظل  ظل م ظتويات  الم تلفظظة 
بظظعءا  مظظن الباهظظا   ظظم التظظعل  ال ف ظظ ة ا ظظل طرجظظة ا ظظ ف ال  ا ظظةة هظظمن ماابلظظة 
اال ظظظتنمال اللغظظظوح بظظظ ن ال ظظظنا االنلظظظم  مومظظظا ة ها خصظظظا:ن اللفظظظ   ظظظل ال  ظظظال 

ر بتفظظظااع طرجظظظاع اننظظظوا  المتفا ظظظة مظظظن كظظظ  مو ظظظلن انطبظظظل االنلمظظظلة مظظظع ان ظظظاا
اتاصل  وار  اللغة  ل ال  اب ن ال ناح االباهانل مظن جهظةة اال ظناح اال  ظابل 

(ة إنمظظا ه ظظا  التاصظظل  ظظل موهظظو نا 15مظظن جهظظة هخظظاع ال تنن نظظا  ظظل هظظاا الماظظاا)
هظظو اللغظظة  ظظل الظظنن انطبظظل اال ظظناح خصواظظا ة  ظظل  ظظيا  ماابلظظة ال ظظفا النظظاطح 

 ظظظا النظظظاطح ل ت ظظظنف لنظظظا البنظظظاء  لظظظف هظظظاا ان ظظظا  المت ظظظم للظظظو ل بتم ظظظز الظظظنن  غ
انطبظظل   ظظواو ه ظظلوليةة يظهاهظظا لظظعع الفف ظظفة تصظظونرهم  ف:ظظو انلفظظا   المنظظانل 
 ظظل ماتاظظة الم اكظظاإ التظظل هظظل التظظوها الم اظظو للوظيفظظة ال ظظنايةة  ظظم  ف:اهمظظا  ظظل 

ف هشظكال التنا ظه ب نهمظاة ممظا يتنظزنل مااماع الت   ن االه "اع التات بية الاا:مة  لظ
 ظظل متظظاع الت ظظك فع التظظل تنضظظع الم اكظظاإ ها تنظظون   يابهظظا  ظظن الاظظول الماظظار 

 المااشان 
ايت  ظظ  المظظعخ  الضظظا ط ل بينظظة اال ظظتنمال ال ظظناح للفظظ  اللفظظوار  الفااظظلة 
بظظ ن ابينظظة هظظاا اال ظظتنمال  ظظل ال ظظنا اابينتظظ   ظظل غ ظظاش كظظالمن و االفل ظظفةة  ظظل 

لفظظارابلف ااحظظااف ال ظظ ال كخ ظظاإف امظظاا ااهحا ا اهظظ ا ا الظظما ا اكيظظزا ا اكظظما  ظظول ا
ااهينا اامتفان اهاش اج  انلفا   ع ت تنم  طالة  لظف منان هظا التظل للعاللظة  ل هظا 
اهظظظنو منظظظا هال مظظظا اهظظظنوة ات ظظظتنم   لظظظف منظظظا ن ُهَخظظظاه  لظظظف ات ظظظا  امتظظظا  

ه  ت ظظتنم  طالظظة  لظظف منان هظظا التظظل اا ظتنارإة اا ظظتنمالها متظظا ا  اا ظظتنارإة هظظو  نظظع 
لهظظظا اهظظظنو مظظظن هال مظظظا اهظظظنون اال  ا ظظظة اال ظظظنا  ظظظ  ن انلفظظظا  ت ظظظتنم    همظظظا 
 ظظظالنو  ن جمينظظظا ة اهمظظظا الفل ظظظفة االتظظظعل اال ف ظظظ ا:ية  ظظظف ت ظظظتنم    همظظظا إال  لظظظف 

 (ن16المنانل انالف التل نجلها اهنو هاال ا)
ية االمتا يظظظظة منظظظا   ظظظل حالظظظظل يتناهظظظع ا ظظظتنمال انلفظظظا   ظظظظل طاللتهظظظا الوهظظظع

ال  ا ظظظظظة اال ظظظظظنا ات ظظظظظتن الفل ظظظظظفة االنلظظظظظوا  امظظظظظة بتوظيظظظظظز اللفظظظظظ   ظظظظظل طاللتظظظظظ  
الوهظظظظظعيةة   تم ظظظظظز ال  ظظظظظال انطبظظظظظل  ا ظظظظظتغفل هنظظظظظوا  التتظظظظظون  االتو ظظظظظع الم ظظظظظكلة 
ل صا:صظظ  النو"يظظةن اينظظعط الفظظارابل ان ظظماء التظظل يظظاع ه ف منهظظا م ظظتنارإة امنهظظا 
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منهظظا مظظا ياظظال بتوااظظ ة امنهظظا مظظا ياظظال  ظظن ال ظظلء  نمظظوا مناولظظةة امنهظظا م ظظتاكةة ا 
اخصووة امنهظا مظا هظل متااينظةة امنهظا مظا هظل متااط ظةة امنهظا مظاهل م ظتاةة  ظم 
ينانف ك  نو   لف حعإ لظي لن إلظف تاايظا ه  اان ظماء الم ظتنارإ ال ت ظتنم   ظل 

 (ن17شلء من النلواة اال  ل التعلة ب   ل ال  ا ة اال ناا)
ظظظنا ا ظظع ارطنظظ ظظا  اظظويف  ت لنظظف شظظاح هما  ظظنن ال ن ا البظظن  ظظ نا اابظظن رشظظظع نصن

الة مظع مظظا هاليظا هظظاا الموهظو  مظظن ا فظظاع  انر ظ ل حظظعطا   همظا هاظظناف اللنفظ  الظظعن
ا وطاع  ظل تل ظين ال  ا ظةن ا ظع ان صظا  ظل مااتظه ه  ظاا انلفظا  التظل يتولنظو  

اظظظول انطبظظظل  مومظظظا ن شظظظاحها متظظظال اال ظظظتنمال الننظظظو ل  ظظظل ال ظظظنا اال  ا ظظظة ها ال
اهظظظظاا التصظظظظنيز لأللفظظظظا  لظظظظي  إال تفاينظظظظا  ل الظظظظل ال ظظظظفا النظظظظاطح اال ظظظظفا انطبظظظظل 
المتما ن نة إل ال يمكن هاط ال ظعاط الفااظلة بظ ن الم ظتوي ن  ضظف   ظن ه ن ماولظة 
ال فا الناطح ال لو من هطنف مااتظه االن ظااف لي ظو إالن ماولظة تتايعيظة ال تت ظ ع 

ظظا لغظظةة  لهظظا  ظظل الوا ظظعن ظظا ح ياظظل ام ظظتولة اذمن يظظاع ابظظن  ظظ نا ه ن اكظظ  لفظظ  طالة   من
ظا متغ نظااة اال  ياظل هظو اللفظ  الم ظتنم   اذمظا  ينظة اذمظا موهظو ة اذمظا منفصظ ة اذمن
 نع التمهور الم ابو  ظالتواا  للمننظفن اهمظا اللغظة  هظل اللفظ  الظاح ت ظتنمل   ب لظة 

مظظظن هنظظظاك ككخ ظظظا مظظظن الفار ظظظية  اهمظظظة هخظظظاع الظظظي  مظظظن ل ظظظا  المظظظت لمة اذنمظظظا هخظظظا
 المنانلة  نع ه  لم يكن م هورا  متعااال   اع اار كلغة الاوان

اهمظظظا الناظظظ   ظظظ   يكظظظو  هال الوهظظظع االتوااظظظ   لظظظف مننظظظف ا ظظظع ناظظظ   نظظظ  إلظظظف 
مننظظظف آخظظظاة مظظظن غ ظظظا ه  اظظظار ك نظظظ  ا ظظظم  اظظظ اارإ ال يم نظظظز منهمظظظا بظظظ ن انال 

ة اتظظارإ  مظظن النظظو  إلظظف التظظن ة اتظظارإ  مظظن االخظظانلة  تظظارإ  تناظظ  مظظن التظظن  إلظظف النظظو 
 نو  إلف نو  آخاة اتارإ  إلف من ول إلف شلء من م ابه   ل الن اة إلف را عننن

اهما اال م الموهظو  المنمظول  هظو الظاح ي تا ظ  ال ظا ا ايكظو  هظو هال مظن 
 ا تنمل ننن

 اهما اال م المنفص  االم تلط  هو الظاح احتظيي إلظف ه  حظانف  ظن هاظل   مظع
 صظاة ها  صظا مظعة ها تظظاخيمة ها  لظهة ا  ظ  إنظ  الظظاح ين ظا التفظوش  ظ  ل ولظظ  ها 

 لتنا ا حاا   اا تنصا:ها  لف الل ا  ها   ال اجتما هاة اانال هو الص يمن
 اهما المتغ نا اهو الم تنار االم ان   لف ن و ما      ل اال  ا ةان

شة بظظ   مظظا ياتظظا   ظظ  مظظن االزينظظة هظظل اللفظظظة التظظل التظظعلن بتاك ظظه حاا هظظا احظظع
 (ن18ه "ة نغمة انباإة الي و للنالا)

يت ظظظظعط هظظظظمن ه  ظظظظاا اللفظظظظ  ال ظظظظا اة حاظظظظ  ال ظظظظفا انطبظظظظل  ا ظظظظمي  ال  ا ظظظظة 
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اال ناة اغ ظاش مظن هاظناف ال ظفا انخظاع الم ظكلة لل ظفا الصظايم  ظواء انضظوع 
 ظظظظاطإ ت ظظظو تفا ظظظظاع النلظظظظم  ظظظظل مفهومظظظظ  الاظظظعيمة ها الاظظظظول المبتظظظظال الهظظظظاطف إلظظظظف ان

االمتظظظعاال بظظظ ن النظظظا  الم ظظظعط لوظيفظظظة االتصظظظال  ظظظل اورهظظظا انالة   اهظظظم الاظظظول 
ياع ابن   نا هيضظا  ااه ضظل  مظا يكظو   التصظايمن االتصظايم هظو مظا يكظو   انلفظا  
ال  ي يظظظة الم ظظظتوليةة ا ظظظا:ا للظظظن يظظظعخ  ال للتفهظظظيم بظظظ  للتنت ظظظه مخظظظ  الم ظظظتنارإة 

 ظتنم  ل غظظاال االت   ظا االامظظزة االناظ  هيضظظا  ةيتنظ  الاظول ل يفظظا  كايمظا ن االلغظظة ت
كاال تنارإة اهو ممكنة اكالن اال م المضننلن اكلنمظا اجتمنظو هظاش كانظو ال لمظة 
هلظظظظان اهغظظظظال الهظظظظا تف ظظظظيم ال ظظظظفا اخصواظظظظا  انلفظظظظا  المناولظظظظةن  لظظظظالن يتضظظظظاحكو  

ال  ال ظظظظنااء إلا هتظظظظظوا بلفظظظظظ  مفصظظظظظ  ها هتظظظظوا بناظظظظظ  ها ا ظظظظظتنارإ يايظظظظظعا  انيضظظظظظاإة ا 
 (ن19ي تنم  شلء منها ل يضاإا)

ا لظظظف الظظظاغم مظظظن ه  اظيفظظظة انيضظظظاإ ت ظظظعطها انلفظظظا  الم ظظظتولية ها ال  ياظظظة 
ايتولظظع مظظن هاظظناف انلفظظا  انخظظاع اظظظا:ل انغظظاال االانمظظز االت   ظظا االتنت ظظهة 
الماابلظة ل  هظظااة  ظظ   لل ظظنااء ه  ياصظظعاا ت ا ظو اظيفظظة انيضظظاإ هيضظظا  ي كظظع للظظن 

نخ ظظاإ  نظظظع  ظظعا إاظظا ة الاصظظظع  تمظظع الم تلفظظ ن كمظظظا يظهظظا للظظن  ظظظل مفحظتظظ  ا
ية ل غاال االتنت هن  غا  انيضاإ بتوظيز ه  اا اللف  الم طن

 لظظظف كظظظظ  حظظظظال يتتمظظظظع لل ظظظظنا الل ظظظفا انطبظظظظل  مومظظظظا  ه  يوظظظظظل هاظظظظناف 
انلفظظا  ال ظظا اة  مومظظا   مظظا   هظظا ال  ياظظل االم ظظتوللة الظظاح يلتظظزا  ظظ  النلظظم اال ظظفا 

ناطح مظع ان ظاار بتفظااع الاظول انطبظلة    ظه هنوا ظ ة  ظل توظيظز هظاش ان  ظاا ال
كمينظظا  اكي يظظا ة كمظظا يتت ظظع للظظن ه ا ظظا   ظظل الفظظاا  بظظ ن ال  ا ظظة اال ظظنا ايت كظظع هظظاا 
التصور لعع ابن رشع هيضا   ظل تناهظ  ن  ظاا اال ظم  لظف غظاار ابظن  ظ ناة   ظاع 

ظظا ح ياظظلة اذمظظا طخ ظظ   ظظل الل ظظا ة  اذمظظا مناظظول نظظاطر اال ظظتنمالة اذمظظا مظظزيننة هنظظ  إمن
ظظا مغ نظظان  ظظم ي ظظا   ظظل تنايظظز كظظ  نظظو   ظظا منمظظولة اذمظظا مناظظولة اذمظظا مفظظار ة اذمن اذمن
ممظظظا ال يتنلظظظظ  م تلفظظظظا   ظظظظن ابظظظظن  ظظظظ نا إالن  ظظظظل اللفظظظظ ة  ظظظظالتوا و ب نهمظظظظا يكظظظظو  بظظظظ ن 

لمناظول ها ال  يالة  م العخ   الاح ياابل  لعع ابن  ظ نا اللغظةة اكظاا اال ظم النظاطر ا
ينظظةة االمغ نظظاإ ها المتغ نظظاة  الناظظ ة ااال ظظم المنمظظول ها الموهظظو ة اكظظاا المزيننظظة ها الزن
ايكاط يت عط مفهوا اال م المفار  االمناول لظعع ابظن رشظع  مظا يف:ظم شظاإ ابظن  ظ نا 
لف م المنفصظ  االم ظتلطة ح ظ  يظاع ابظن رشظع انتفظاء اجظوطش  ظل ل ظا  النظالة  ظم 

إننظظ  يننظظل  المفظظار  ان ظظماء المغ نظظاإ  الزيظظاطإ   هظظا االناصظظا  منهظظا يظظاع هنظظ  ا ظظع   ظظ  
اال ظاف ها الالظظهن ا  ظ ف بظظ  يننظل بظظالن ان ظظماء التظل ين ظظا الن ظو بهظظان اظظظاها 
كفمظظ  )هح هر ظظ و( هنظظ  ا ظظم كظظا  ي لنظظل  نظظعهم مظظن ماظظااع م ظظعاطإن اهمظظا اال ظظم 
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مظ  هننظ  اال ظم الم ظااف المناول   ن  ةيما هح ه الاح  مناش الم تللة اظظاها كف
مظظة  نظظعناا) (ة اال يكظظاط  صظظل  بظظ ن ان ظظم المفظظار  20 الناصظظا ة مخظظ  ان ظظماء الماخن

ااال ظظظم المناظظظظول يضظظظظيز جعيظظظظعا ة خااظظظظة ه  تنايظظظز الخظظظظانل لظظظظي  إال اظظظظورإ مظظظظن 
 تنايز انالن

االمهظظظظظم ه  م ظظظظظار ال ظظظظظنا ها الاظظظظظول ال ظظظظظناح  مومظظظظظا  يتبظظظظظعع  ظظظظظل التوظيظظظظظز 
ا ال ظظا اةة خااظظة  ظظل التمظظع بظظ ن اال ظظم ال  ياظظل اغ ظظاش مظظن المتظظوا   ن  ظظاا ال ظظف

ظظناح الن يفظظل  هاظظناف ان ظظماء انخظظاعة   مظظا يظظاع ابظظن رشظظع ه  ا ضظظ لة الاظظول ال ن
ه  يكظظظو  م لفظظظا  مظظظن ان ظظظماء الم ظظظتولية امظظظن تلظظظن اننظظظوا  انخظظظاة ايكظظظو  ال ظظظا ا 

اانلظظاال يظظ تل  ح ظ  يايظظع انيضظظاإ يظظ تل  ان ظظماء الم ظظتوليةة اح ظظ  يايظظع التننت ظظه
ظظظظنل اآلخظظظظا مظظظظن ان ظظظظماءن الظظظظالن  ظظظظع يتضظظظظاحن  مظظظظن يايظظظظع انيضظظظظاإ ةيظظظظ تل   الصن
 ان ماء الم تاكة ها الغاياة ها انل ظن ها المنمظوالعن ايتضظاحن هيضظا   مظن يايظع 
ظظا ا يتظظه لظظظ  هال يفظظا   ظظظل  التننت ظظه اانلظظاال ةيظظظ تل  ان ظظماء المبتالظظةن اكظظظ   ال ن

ولية )كظظاا( ةي ظظاج إلظف حظظعن الامظظزة اال هيضظظا  يفظظان   ظظل ا ظتنمال ان ظظماء الغ ظظا م ظظت
 ان ظظظظظظظظماء الم ظظظظظظظظتوليةة ةي ظظظظظظظظاج  ظظظظظظظظن ااياظظظظظظظظة ال ظظظظظظظظنا إلظظظظظظظظف ال ظظظظظظظظفا المتنظظظظظظظظارفا

(ة  م صظظلة التظظوا    ظظل توظيظظز اال ظظم ال  ياظظلة اغ ظظاش مظظن ه  ظظاا ال ظظفا ها 21)
ان ظظظظماء الم كومظظظظة بت ا ظظظظو اظيفظظظظة اناظظظظاال ها التظظظظ   ا ال تنفظظظظل اظيفظظظظة ان هظظظظاا 

 ا ة امزج الوظيفت ن يننك   ل ابينة التوظيز ن  اا ال فانهيض
ظظنا تاابظظ  ااياظظة ال ظظفا المتنظظارفة ا لظظف الظظاغم مظظن ه   االمهظظم ه  ااياظظة ال ن
ال فا المتنارف مااطف لل ظفا النظاطح   ننظ  حاظ  يتن ظع لي ظم  كظ  توظيظز ح ياظل 

ال الهظظظاطف إلظظظف (ة ها االتصظظظ22للغظظظة  فيظظظة إ ظظظاطإ التوهظظظيم  ظظظل الم ظظظتوع الباهظظظانل)
ان هظظاا  ظظل اظظورش انطنظظف ها النظظاطح  ظظل م ظظتوع ال ظظفا النظظاطحة ايتنظظاظا للظظن مظظع 
م توع ال فا غ ا الناطح الاح ينضوح ت ت  ك   ول ينز   ظل بن تظ  منز ظا  شظنايا  
ها خ ابيا ة مع ان ظاار بتفظااع اال ظتنمال لننااظا ال ظفا ال ظا اة بظ ن ال الظ ن مظع 

:ن اظظظوتية تتبظظظعع  ظظظل الظظظو   اانياظظظا  االنبظظظا االظظظنغم مظظظا ينضظظظع للظظظن مظظظن خصظظظا
ات ظظول اله "ظظاع ال ارجيظظة التظظل تظظع م الاظظول اننفنظظالل شظظنايا  كظظا  ها خ ابيظظا ة كمظظا 
يظظاع للظظن خااظظة  ظظل حاكظظاع المظظت لم شظظا اا  كظظا  ها خ  اظظا ة ام تلظظل مظظا يظظ تل  ظظ  

ل تنظظعرج مظظن ه "ظظاع تنضظظوح ت ظظو مظظا ه ظظماش الفف ظظفة اانخظظا  ظظالوجوشان امظظن هنظظا إ
لغة ال  ا ة  ل خانة ال فا البلي    ننها ت تظ ن رتاظة هطنظف  الن ظاة إلظف ال ظناة للظن 
ه  هع ها المتت ع  ل إياظا  ان نظا  المظاتاط بنظو  مظن هنظوا  التصظعيو ال ي ظول لهظا 

 ( اللغوية كما هو ال ال  ل ال نان23اال تغفل التاا نشكال التغ  ااع)
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 ظظظظن ال ظظظظفا المتنظظظظارف انف ظظظظاحا  لمتظظظظال الاظظظظول  اذلا كانظظظظو هشظظظظكال االن ظظظظااف
ناح  امةة     بنية النن الم كلة من توليز ان  ظاا اللفظيظة ال ظا اة تتنا ظه  ال ن
 ظظظيا اتها الخنايظظظة  ظظظل م ظظظتوياتها الم تلفظظظة مظظظع مظظظا تظظظو اش إمكانظظظاع ا ظظظتغفل الوحظظظعاع 

الة  لف م توع م ور اال ظتبعال  بظا انتاظاء المف:ظم االمنا ظه منهظ اة اذمكانيظاع العن
التوليظظز التظظل يف ظظ ها م ظظور التو يظظع الظظاح تتفا ظظ  ةيظظ  الظظعاال  ظظل بنيظظة شظظاملة  ظظل 
 ظظظيا  كلظظظلة مظظظن هنظظظا يكظظظو  متظظظال التو ظظظع لظظظعع الفظظظارابل شظظظامف  ي ظظظول م ظظظتوياع 
الظظظنن الم تلفظظظةة  ظظظ ل يااظظظع ظهظظظور المتظظظا اع ااال ظظظتناراع اهشظظظكال التتظظظو   ظظظظل 

اهظظظع لظظظ  يضظظظع هظظظمن هظظظاش التتظظظو اع  العاللظظظة  لظظظف مننظظظف  مظظظا  غ ظظظا اللفظظظ  الظظظاح
 (ن24االتو ع  ل العاارإ بت خ ا انلفا  اتبعي   نضها بان  اتات بها ات   نهاا)

ايمكظظظن ه  ينضظظظظوح ت ظظظظو العاظظظارإ ال ظظظظا اة كظظظظ  انشظظظكال الت  ظظظظ نية الم ع ظظظظة 
لله "ظظاع التات بيظظة البليغظظة  ظظل ال ظظفاة اتاظظوا هظظاش  لظظف ل مظظة بف يظظة تتاااظظل   هظظا 

شظكال تات بيظة ماصظوطإ تتبظعع  ظل  ف ظاع الوحظعاع تاك بيظا ة طا  ه  الوحعاع  ل ه
نن ف انشارإ إلظف ت خ ظا اللفظ   ظل هنمظا  التظااطف ها هشظكال ان ظاطإ الم تلفظة التظل 
 ظظع تنظظتي  ظظن ت ظظاار الوحظظعاع   هظظا هنغظظاا مو ظظي ية ها   ظظط لل ظظفا ةيمظظا  ظظاف  ظظل 

 ها ا  البفغ  ن  انانالن
غ  ظااع كظ  م ظتوياع الظنن هيضظا ة  اظع رهينظا مصظاطر ا نع ابن   نا ت م  الت

الاظول ال ظظناح لعيظظ  هظظمن ه  ظاا انلفظظا  الم تلفظظةة مظظع شظمول مفهظظوا النظظعال  نظظعش 
هيضظظا ة ةاانهظظا ة إلظظف ا ظظظتغفل الناظظ  االلغظظة ااال ظظتنارإ اغ اهظظظا ممظظا ي اظظو إلظظظاالا  

لالالظظه مخظظ  اتنت اظظا   ظظل الاظظولة يمكظظن ه  تت اظظو الصظظننة  ظظل الاظظولف ا التاك ظظه ا 
 ولظظنف لظظي  انن ظظا    ظظبه ال ظظنةة بظظ  ال ظظنة   ظظبه انن ظظا ة االن ظظل االم ا اظظة 

 (ن25ا ا:ا ما      ل ال  ا ةا)
(ة 26االتغ  ظظا لظظعع ابظظن رشظظع اين ظظل  ظظل المننظظف جظظوطإ إ هظظااة اغاا ظظةة الظظاإا)

اهظظو ي ظظم  م ظظتوياع الظظنن الم تلفظظةة  ظظالاول اإنمظظا يكظظو  م تلفظظا ة هح مغ ظظاا   ظظن 
ال  ياظظظظل مظظظظن ح ظظظظ  توهظظظظع ةيظظظظ  ان ظظظظماء متوا اظظظظة  ظظظظل الموا نظظظظة االماظظظظعارة  الاظظظظول

(ة ايفصظظ  الاظظول  ظظل هشظظكال 27الان ظظماء الغاياظظةة الغ ظظا للظظن مظظن هنظظوا  التغ  ظظاا)
هظاش التغ ظظااع   ااهظظا ات ظظو   الموا نظظة االموا اظة اانبظظعال االت ظظبي ة الالتملظظةف  ظظ خااج 

اف االزيظاطإ االناصظا  االتاظعيم االتظظ خ ا الاظول غ ظا م ظاج النظاطإة مخظ ف الالظظه اال ظ
ظظله إلظظف انيتظظالة الالتملظظةف مظظن  ظظله امظظن ال ن اتغ  ظظا الاظظول مظظن انيتظظال إلظظف ال ن

 (ن28المااب  إلف المااب ة الالتملةف  تميع اننوا  التل ت مف متا ا ا)
 واهظظم ه  هشظظكال التغ  ظظا تت ظظع لت ظظم  كظظ  إخظظااج للاظظول غ ظظا م ظظاج النظظاطإ 
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ما  م توع العاللة  ل الظنن كمظا يظهظا  ظل  صظع الت ظبي  اانبظعالة  واء تنلو ان
اهنظظظوا  المتظظظا ة هان م ظظظتوع التاك ظظظه كمظظظا يتبظظظعع  ظظظل هشظظظكال التات ظظظه ال اط ظظظة بظظظ ن 
احعاع النن خااة  ل حالة التاظعيم االتظ خ ا اال ظافة اهشظكال التنا ظه ال اط ظة 

ح كمظا تظهظا  ظل الت ظابو من ا تماط ن و التوا   ب ن الوحعاع  ل الم توع المننظو 
االتااب ة ا ظل الم ظتوع الصظوتل ها اللفظظل كمظا يت اظو  ظل التنظا  مظع مظا يت ظك  

 من هنما  التوا   االتوا و من مو يافن
ا لف الاغم من ه  ه ا حيا  التوح عح يظو   المننظف االلفظ  بظ ن الناظ  اال ظ  

للفظ   نظع الناظ  مظا  م تنعا   ل للن إلف رهح هبل  ليما  المن الة   اع هن  الحظ 
طاا ي لظظظه المننظظظفة   ننظظظ  يظظظاع مظظظع للظظظن ه  الناظظظ  ايت  ظظظا لفظظظظا   نظظظع لفظظظ ة اين ظظظو 

( ات  ظظا اللفظظ  إ ظظاار  انتاظظاء الظظعاال 29اظظورإ طا  اظظورإة ايظظ ن  بظظو   طا  ا  ا)
اذح ظظا   التمظظايز بظظ ن انلفظظا   ظظل م ظظتواها ان ظظااطح الظظاح  ينضظظعش مفهظظوا للبيظظا  

 ة التا ظظيم ات  ظظا اللفظظ  اتات ظظه الظظنظم اتاايظظه المظظااطن شظظام  لعيظظ  ياظظوا ا لظظف اظظ
امنا ظظظة الواظظظ  االفصظظظ ة اتظظظوخل الزمظظظا  االمكظظظا ة امتاناظظظة الن ظظظل ااال ظظظت ااشة 

(ة اهكظاا يكظو  م ظتوع البيظا  شظامف  ياا ظف ةيظ  اللفظ ة 30االه النفو كيز كظا ا)
ظظظا يغ ظظظل  نااظظظا الظظظنن الم تلفظظظة هيضظظظا  اذ   تم ظظظز االظظظنظم  ظظظل طاللتظظظ  النامظظظةة ممن

 انما لعع التوح عح  المصاطرإ  لف اللف  االمننفة ا لف النظم  ل اآل  نف  ن
اينوط التوح ظعح إلظف الف ظاإ نف ظها  مزيظع مظن التنظع  و االضظاط ةيمظا ياايظ   ظن 
هبل  ن ع ال  اا ل م اااا  ه ا   ا بن يون   ظل المنظاظاإ الم ظهورإة ياظولف اا ظعنر 

 ة ا ظعنر المننظف  لظف اللفظ   ظف يظنان منظ ة هظاا اللف   لف المننظف  ظف يفضظ   نظ
إلا كنظظظو  ظظظل ت ا ظظظو شظظظلء  لظظظف مظظظاهو  ظظظ ن   مظظظا إلا حاالظظظو  ظظظاش المننظظظف ال ظظظط 
المااط   ج  اللف   الاااطف الموهظ ة اانشظااش الماالظةة ااال ظتناراع الممتنظة الظ نن 

 ظو  المنانل  البفغةة ه نل لظوإ منهظا ل ظلء حتظف ال تصظال إال  الا ظ   نهظا اال
إل هظظاة ن  الم لظظول إلا ظفظظا  ظظ   لظظف الوجظظ   ظظز احظظف اكظظاا ا ظظفة ااشظظاإ شظظ "ا  
حتظظظف ال يمكظظظن ه  يمتظظظاع ةيظظظ  ها يتنظظظه  ظظظل  همظظظ  ها ينظظظاج  نظظظ  الغتماهظظظ   هظظظاا 

(ن اتبظعا إشظارإ التوح ظعح 31الماهه يكو  جامنا  ل اا:و انشظااش انشظااش ال اظا:وا)
ء يزيظظع لغظظة انطل ر ظظوخا   ظظل انطبيظظةة اهظظو إلظظف التلظظويم ها اني ظظاء اايفظظةة  اني ظظا

ال ين ظظف الظظع وإ إلظظف ت امظظ  الغمظظو  النظظاتي  ظظن توظيظظز اا ظظة اني ظظاء  ظظل اللغظظة 
مظظع الم ظظتوع ال ظظارإ مظظن الاظظولة ممظظا ين ظظع إلظظف الظظاهن   ظظاإ التوليظظز بظظ ن المااشظظا 

 اغ ا المااشا ها الناطح اغ ا الناطحن
ن طالليظظظظا  اتاك اظظظظا  ااظظظظوتيا  التظظظظل االمهظظظظم ه  الم ظظظظتوياع الم تلفظظظظة لبنيظظظظة الظظظظن
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يااشاها الفف فة  االرت ا   لظف  نا:يظة اللفظ  االمننظف ها اال تمظاط  لظف   ظ ها  ظل 
هنمظظا  التات اظظاع االه "ظظاع ال ااظظظلة مظظن الت  ظظ ناع الم تلفظظظة  ظظل الاظظول الم   ظظظة 
 لظظف التظظوها الم ظظاكلة ت ظظعطع  ظظاالن ف  مظظن مفهظظوا را ظظف لظظعع الفف ظظفة ياظظوا 

يمظظظظا   ف ظظظظاإ التو ظظظظيع االتتظظظظو  اذخظظظظااج الاظظظظول غ ظظظظا م ظظظظاج النظظظظاطإن هظظظظاش  لظظظظف ان
الم ظظظتوياع الم تلفظظظة للظظظنن تبظظظعا  ظظظل التو يظظظع الفل ظظظفل مااتظظظه ح ظظظه انهمينظظظة ها 
انالويظظظظةة للظظظظن ه  المنظظظظظور الظظظظوظيفل لل  ظظظظال انطبظظظظل  مومظظظظا  اللظظظظنن ال ظظظظناح 

 ظل الظنن خصواا  هو الاح حعط خصا:ن بن تهماة من هنا كا  جظوها ال ظناية 
متت ظعا   ظظل الم اكظظاإ التظظل تت  ظظ   بظا ال ظظواو الصظظوريةة هح ان ف ظظا  مظظن اظظلة 
المننظظف  ظظاللف ة مظظع مظظا ينضظظع للظظن مظظن ا  ة هظظاا  ظظل الم ظظتوع التظظوهاح مظظن بنيظظة 
النن الظاح تخايظ  الت ظك فع التن  ظ نية التظل ت ظع ها هنمظا  التات اظاع الم تلفظة  ظل 

نل مظن جهظظة اانلفظا  مظن جهظة هخظاعة ممظا ي ظظكن  هنمظا  التظوا   االتوا ظو بظ ن المنظا
 ظظل  مومظظ  اااظظة  اهظظية  ظظو  اااظظة الم اكظظاإ  ظظل المننظظفن هظظاا التصظظور ياتضظظل 
التنظظا  مبظظع:يا  لل مظظة المننظظف االلفظظ   ظظل م ظظتوع الم اكظظاإ انال ل ظظاطف  الم ظظتوع 

 الت   نل الناهل  انيا ن
 

 المستوى المعني للمحاكاة والخاصية النوعية للشعر

 انا المظظاار إلظظف الم ظظتوع التظظوهاح للم اكظظاإ المت اظظو  ظظل ل مظظة المننظظف يضظظ
االلف ة  ا تاار ه   ن  الم اكاإ ها ه ا ظها إنمظا هظو خظواو اظورية يت ظك  ا اهظا 
المننظظف ل ت ظظنف لظظ  الظظعخول إلظظف خانظظة ال ظظنايةة إلظظف ال  ظظل  ظظن اناظظول النامظظة 

ا:م  لظف   ظاإ الت   ظ  لظعع الم   ة للم اكاإة للن ه  المنظور الظوظيفل لل ظنا الاظ
الفف ظظظظفة ينتمظظظظع  ظظظظل م ظظظظتوع المفهظظظظوا  لظظظظف   ظظظظاإ الم اكظظظظاإ التظظظظل  ظظظظع تتنظظظظاطل مظظظظع 
ااظظظ فإ الت   ظظظ ن  الم اكظظظاإ المت ااظظظة  ظظظل الصظظظياغة التماليظظظة للم ظظظاكف ت تظظظزل 
من لاظظاع مفهظظوا ال ظظنا لظظعع الفف ظظفة  ظظل كونظظ  إخااجظظا  جماليظظا   الصظظياغة المم ظظزإ 

اا المفهظوا مظن اهظع ال ظنا هظمن طا:ظاإ الفنظو   اال ظتناط للموهو ة ح   يمكنن هظ
إلظظف اظظفع الت ظظا   ب نظظ  ال نهظظاة الاال تمظظاط  لظظف ال ظظواون ال ظظكلية المتم ظظزإ التظظل 
يصوو   ها ال نا مناني ة امع للن احت  ال ظنا مو نظ  هظمن بنظاء من اظل شظام  

ل اال ف ظ ة  ظم ناناف ال  ا اع المن  ية نزال  من الباهظا  الم اظو للياظ ن  التظع
ال  ا ة اال ناة  ا تاظار ال ظنا ت  ظ ف  لظي  إال إ ظناط مهمظة نو"يظة لل ظنا هظمن 

 (ن32جملة المن و  موما )
ايتظظ لل مظظع المفهظظوا الم ظظكن  ل ظظع ال ظظنا لظظعع الفف ظظفة ان ظظفم  نة المنظظظور 



- 141 - 

التمظظظالل لل  ظظظال ال ظظظناحة للظظظن ه  الم اكظظظاإ اهظظظل إيظظظااط مخظظظ  ال ظظظلء الظظظي  هظظظو 
 الم ظتوع النظو ل  ظل اظياغة المن ظف ال  ظوح هظو الظاح  ظيم نز ال ظنا (ن 33هوا)

 ظظل  ظظلنم ال  ا ظظاع المن  يظظة  مومظظا ة إل  ظظيفاطش  ظظال واون الصظظورية التظظل ت  ظظ  
جظظظوها الم اكظظظاإ  مظظظا يضظظظظمنها مظظظن ا   اتات اظظظاع ت  ظظظظ نية تل ظظظو المننظظظف االلفظظظظ  

 اغ اها من الننااا العا مة لفن  الم اكاإ االت    ن
فهظظظظوا ال ظظظنا امهمتظظظظ   لظظظظف  نا ظظظة مناةيظظظظة تمخظظظظ  ركنظظظا   ظظظظل نظايظظظظة يت  ظظظ  م

الفف ظظفة ان ظظفم  ن  ظظل المنا ظظةة اللظظن ه  مااتظظه النظظا   ظظل انطراك متفااتظظة  ظظ لا 
يت ظظظظظننف للظظظظظان  تمخنظظظظظ  الباهظظظظظا   ظظظظظل يا نظظظظظ  اذطراك ال  ظظظظظال الفل ظظظظظفل  ظظظظظل  ماظظظظظ  

 ظة اال ظظنا إل التتايظعحة لظم يظظتمكن غ ظا هظظ الء مظن التمهظور مظظن تتظاا   ظظلنم ال  ا
إ  هلها  ه الء   اع ها مانظو  لظف رلظط كظ  تصظور إطراكظل   مخلظة انشظياءة  ظف 
ينظظظظعا هظظظظ الء إلاظظظظا  كظظظظ  مننظظظظف  م ظظظظو  مخالظظظظ  ها اظظظظورت  ال ظظظظارحة الاا:مظظظظة  لظظظظف 
الم ظظتوع ال  ظظظلن مظظظن المنا ظظظةة مظظظن هنظظظا يتو ظظظ   ظظظل شظظظاإ منظظظانل ال كمظظظة النمياظظظة 

ن نا"يظظة  ظظل ال  ا ظظة التظظل إ  حااظظو نو ظظا  لهظظ الء  ظظان وال الت   ليظظة  ظظل ال ظظناة اا
مظظن التنصظظعيو ال  ظظابل   ننهظظا ت ظظتف ع مظظن خظظواون التغ  ظظا ال ظظناح ات ظظتنملها  اظظعر 
اااظظظا  لوظيفتهظظظا  ظظظل ان نظظظا ن لهظظظاش الف"ظظظة التظظظل  ظظظعمو الاظظظعرإ  لظظظف تنظظظاال المتظظظاط 
يوهظع الاظظول انطبظظل  مومظظا ة ل ت ظظنف ر ظظعها  المنا ظة  نظظع اهظظنها  ظظل  الظظه ح ظظل 

 (ن34ا يتت ع خااة  ل ال نا)كم
ي    هاا الم ظتوع المنا ظل  لظف تصظور الفف ظفة ان ظفم  ن للظنف  الا ظاية 
امل اتهظظظظظا ا ظظظظظعراتها الم تلفظظظظظة اتفظظظظظااع هظظظظظاش الاظظظظظعراع االمل ظظظظظاع  ظظظظظل ال يمظظظظظةن اآراء 
الفف فة  ل النف  الا اية ااظا:فها تمخ  ه ا ظا  الظت م   ظع ال ظنا لظعيهمة للظن ه  

معركظظظظة لظظظظعع الفف ظظظظفة ت تزلهظظظظا مااتظظظظه ه ا ظظظظية  ظظظظف  هظظظظلف ال ظظظظ   ظظظوع الظظظظنف  ال
(ة  ظظظ لا كانظظظو ماتاظظظة الناظظظ  35االت  ظظظ  االناظظظ  مظظظع ان ظظظاار بتفا ظظظاع كظظظ  م ظظظتوع)

حضنا  للعرجة الناليظة  ظل المنا ظة كمظا تتمخظ   ظل الفل ظفة االمن ظوة اكظ  مظا ي تظاج 
لتنظظظاف  لظظظف ةيظظظ  إلظظظف  ظظظعر  ظظظال مظظظن التتايظظظعة ايمخظظظ  ال ظظظ  الانظظظاإ انالظظظف  ظظظل ا

الموجوطاع  ل إاارها ال  ظلة  ظ   م ظزا  ال ظ  يمخظ  بظعارش را ظع الم  لظة يمظعها 
بااظظ ع المظظعرك ال  ظظل الظظاح يتظظيم لهظظا ممار ظظة اظا:فهظظاة امظظن هنظظا تت ظظعط من اظظة 
ال ظظظظنا  ظظظظل هظظظظاا الم ظظظظتوع الو ظظظظطة إل يكظظظظو  كظظظظ   ظظظظول شظظظظناح إنمظظظظا هظظظظو ت ظظظظك   

ت بهظظا ا ظظو الماصظظع ممظظا يظظعل  لظظعع لم  و ظظاع هطركظظو إ ظظااطا ة اذ ظظاطإ لصظظياغتها اتا 
 الفف فة  لف الباها   ن انا  ال يكولوجل لفن  الم اكاإ االت    ن

غ ا ه  اناظول المن  يظة االمناةيظة االتظار النف ظل الم   ظة لمفهظوا ال ظنا 
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امهمتظظ  لظظعع الفف ظظفةة  اظظعر مظظا تخاظظ  ال ظظنا اتتا ظظ  ن ظظو   ظظوط المن ظظو اتهويمظظاع 
ال ظظظارحة االتا نظظظةة تاظظظوا  لظظظف ت ك ظظظع ال ااظظظية النو"يظظظة  الم  لظظظة احصظظظار الوظيفظظظة

لل نا التل تتت ع  ل الصياغة المم زإ للمننفة اهظاش ال ااظية المم ظزإ تاظوا هيضظا  
 لف م ظلنمة لظعع الفف ظفة ان ظفم  ن ت  ظ   لظف حاظ  انلهيظاع لظعيهمة ااناظول 

هظا  االا ظ   ظل مظا  ظعاها ال لية الننا نة من هاا النلم التل ت كن  بعارها مفاتيم البا 
من  نو  المنا ةن هاش الم ظلمة تاظوا  لظف   ظاإ المظاطإ االصظورإ التظل ت تظزل ماظاطن 
الباهنظظظظظة  لظظظظظف اجظظظظظوط كظظظظظ  كظظظظظا:نة إل تظظظظظااش خفاظظظظظة الن اظظظظظا  اظظظظظورإ تهاظظظظظ  اجظظظظظوطش 
اخصا:صظظ   لظظف ه ظظولف تمخظظ  اجظظوطا   ظظالاوإة اذ  كظظا  مظظن  نا ظظاع الفف ظظفة ه  ال 

االنكظ  اظ يمة لظالن يكظو  اال تظاال مظن خظواو ال ظنا  اجوط للصورإ إال  الماطإ
كامنظظظا   ظظظل ان ظظظاار  اعرتظظظ  المتم ظظظزإ  لظظظف اظظظياغة المننظظظف  ظظظل بنيظظظة مظظظن التصظظظوياة 

 (ن36ات و  هاش ال ااية هل التت  ع الفنلل للف اإ الفل  ية ال ا اة  ل ال نا)
ا ظظظظا  آخظظظظاا  ينضظظظاف إلظظظظف   يظظظظة  هظظظاا ان ظظظظا  الفل ظظظفل انخ ظظظظا الظظظظاح يمخظظظ  ه ن
ان ظظ  الفل ظظظ ية المباهنظظظة  لظظف اهظظظع ال ظظظنا اغ ظظظاش مظظن  نظظظو  ال  ا ظظظاع انطبيظظظة 
هظظمن البنظظاء الف ظظاح لفف ظظفة ان ظظفا يتظظيم لنظظا المظظاارة  اظظه هظظاش الو فظظة ال ظظارحة 
ل ل يظظاع من لاظظاع الفف ظظفة  ظظل هظظاط مفهظظوا ال ظظنا إلظظف م ظظتوع الظظنن  ظظل لاتظظ  

النو"يظظظظةة للظظظظن ه  مهمتنظظظظا ام االظظظة ك ظظظظل اااحظظظظاع الفف ظظظظفة اتصظظظظوراتهم لبن تظظظظ  
ظع لنو"يظة الاظول ال ظناح الظاح ال يمخظ   ظوع تفايظع ها  تناه الم توع اللغظوح المت ن
إ ظظاطإ لماولظظة المننظظف االلفظظ ة اخظظارج هظظاا اناظظار مظظن راظظع المفهظظوا ها المهمظظة امظظا 
ي ظظظبههما مظظظن مواهظظظع الا ظظظ   ظظظل ال ظظظنا لي ظظظو مظظظن  نااظظظا اهتمامنظظظا  ظظظل هظظظاا 

 الموهو ن
 ف ظظاإ اله "ظظظة الناتتظظة  ظظظن خصظظا:ن التنظظظاال ال ظظناح للمننظظظف اهظظتم ابظظن  ظظظ نا 

الاا:مظظة ه ا ظظا   لظظف الم اكظظاإ  مظظا يا ظظعها مظظن إياظظا ة طا  ه  ين ظظف  نااظظا هخظظاع 
تظظظع م ال ظظظنا  ظظظل هطاء اظيفتظظظ ة  الت   ظظظ  الم ظظظاك مظظظن الاظظظول متنلنظظظو اإمظظظا  تظظظوطإ 

  ال يلبظظ  ه  (ة إال هنظ37ه "تظ ة ها  ظونإ اظظع  ة ها  ظوإ شظهات ة ها ح ظظن م اكاتظ ا)
(ة   اكظز جظوها 38ياع هن ف ا ع ن ن  ا م الم  فعة ما يكو  تظ   اش  الم اكظاإا)

ظظع لظظعع  ال ظظنا  ظظل الم اكظظاإ المت ظظكلة ه ا ظظا  مظظن الصظظياغة المتم ظظزإ للمننظظفن تتت ن
ابن   نا   ظاإ اله "ظة  ظل االناظفل الظاح ت ع ظ   ظل هاظ  المننظف لي ظت    شظنايا ة 

 لظظف المنظظانل  ظظل إاارهظظا التصظظعيال هظظل التنظظاال ال ظظناح  ا مليظظة التغ  ظظا ال ار:ظظة
لهظظا الظظظاح يصظظظوغها ا ظظظو خصا:صظظ ة  الم  نظظظ  اهظظظو ال ظظظفا الظظاح تظظظا ن لظظظ  الظظظنف  
 تنا ظظظط  ظظظن همظظظور اتن ظظظا   ظظظن همظظظور مظظظن غ ظظظا راينظظظة ا  ظظظا ااختيظظظارة الالتملظظظة 
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 ن تنفن  ل  انفناال  نف انيا  غ ا   احة  واء كظا  الماظول مصظع ا   ظ  ها غ ظا مصظع
 ظظ  ن كونظظ  مصظظع ا   ظظ  غ ظظا كونظظ  م ظظ نف  ها غ ظظا م  نظظ ف   نظظ   ظظع يصظظع   اظظول مظظن 
ان ظظوال اال ينفنظظ   نظظ ة  ظظ     ظظ  مظظاإ هخظظاع ا لظظف ه "ظظة هخظظاع انفنلظظو الظظنف   نظظ  
اا ظة للت   ظ  ال للتصظعيوة   خ ظاا  مظا يظ  ا االنفنظال اال ي ظع  تصظعياا  ارلمظا كظظا  

ه  ابظظظن  ظظظ نا ياظظظا  ظظظ   جظظظوها المننظظظف  ظظظع ال (ن اظظظ يم 39المتظظظيان كا ظظظ  مت ظظظ ف ا)
يتغ ظظا جظظاريا ة للظظن ه  إ ظظاطإ الاظظول مظظاإ هخظظاع ا لظظف ه "ظظة هخظظاع إيمظظا   ظظ   ال ظظنا 
ظظظيا  الم ظظظتا ة إال ه  اله "ظظظة  ت ظظظك   لموجظظظوط الظظظي  إيتظظظاطا  لمننظظظف جعيظظظع يولظظظعش ال ن
ال ار:ظظظة ت ظظظل  فهظظظم لنو"يظظظة الصظظظياغة ال ظظظناية المتم ظظظزإ التظظظل تضظظظنها  ظظظل مواجهظظظة 

لاظول التصظظعيالة يت كظظع للظظن  ظظل ا فظظة البظن  ظظ نا  ظظل الموهظظو  نف ظظ  يظظاع   هظظا ه  ا
اط  إلا ُحانف  ن الناطإ اهل و  ظ  شظلء ت ظت ن   ظ  الظنف ة  المظا ه ظاط  االاول الصن
التنصظعيو االتن   ظظ  منظظا ة ارلمظظا شظظغ  الت   ظظ   ظظن االلتفظظاع إلظظف التصظظعيو اال ظظنور 

ال ظظناح للمننظظف إلا تت  ظظ   لظظف م ظظلمة (ة اهكظظاا ت  ظظه  مليظظة الت ظظك   40 ظظ ا)
خصواظظظظ تها مظظظظن تناهظظظظع  -كمظظظظا ارط  ظظظظل الظظظنن ال ظظظظابو–االن ظظظااف  ظظظظن النظظظظاطإ 

م ظظتوياع الاظظول الم ت ظظعإ لت ا ظظو اآليظظة المتمخلظظة  ظظل إحظظعا  الت   ظظ   ظظل المتلاظظلة 
من هنا يو و ابن   نا   اإ اله "ة ال ا اة بتفص   ه  ظامها  ظل الظنن ات  نصظاتها 

ه  اانمظظور التظظل تتنظظ  الاظظول م ظظ ف ف منهظظا همظظور تتنلظظو بزمظظا  الاظظول ال  ظظية للظظن 
ا عط  مان  اهو الو  ة امنها همور تتنلظو  الم ظمو  مظن الاظولة امنهظا همظور تتنلظو 
 ظظظالمفهوا مظظظن الاظظظولة امنهظظظا همظظظور تتظظظاطط بظظظ ن الم ظظظمو  االمفهظظظوان اكظظظ  ااحظظظع مظظظن 

ظظا  ه  يكظظو  مظظن غ ظظا ح لظظة بظظ  المنتظظه  الم ظظمو  ها المفهظظوا  لظظف اجهظظ نة ننظظ  إمن
يكظظو  نفظظ  اللفظظ   صظظي ا  مظظن غ ظظا اظظننة ةيظظ ة ها يكظظو  نفظظ  المننظظف غاياظظا  مظظن 
ظظظه منظظظ   غ ظظظا اظظظننة إالن غاا ظظظة الم اكظظظاإ االت   ظظظ  الظظظاح ةيظظظ ن اذمظظظا ه  يكظظظو  التنتن

 (ن41ااطرا   ن ح لة  ل اللف  ها المننفا)
ت   ظظظ  إلظظظف اللفظظظظ  اهنظظظا تاتظظظعن ال ظظظواون الصظظظيا ية التظظظل َتهظظظظُه الاظظظول اا ظظظة ال

االمننظظف م لاظظا  لت ظظو    همظظا هاظظف  اجظظوهاا  إلا النظظعا الت   ظظ  ل ظظواو   همظظا تتظظو ا 
لهمظا إلا اظيغا ا ظظو خصظا:ن ال  ظال ال ظظناح اانطبظل  مومظا ن ا ظظع تتولظع منهمظظا 
   لة ااننةة اهو ما  يناف لظعع الفف ظفة   شظكال التنا ظه االه "ظاع الت  ظ نية 

ويا   ل  لنم التن    ة اللن إلا رتناا ارتظه مظا يتفظا  منهمظا مظن التل ت ك  م توع   ان
هاظظظناف التااك ظظظه ا ظظظو اله "ظظظاع التماليظظظة الت  ظظظ نيةن همظظظا مظظظا يتنلظظظو بزمظظظا  الاظظظول 
ا عط  مانظ  الظاح هظو الظو     ننظ  لظي  إال إياا ظا  تفظا ش هنمظا  التنا ظه ال اط ظة بظ ن 

اهظظاا ياتظظعن إلظظف اللفظظ  هيضظظا   ظظل  اناظظواع اتو ينهظظا المن ظظتم االمتظظاطط ا ظظو الظظزمنة
ظظظوتل المولنظظظع لمو ظظظياف الاصظظظ عإة امظظظن هنظظظا ت ظظظو  الم ظظظتوياع الصظظظوتية  م ظظظتواش الصن
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االتاك بيظظة االعالليظظة مااتظظه تت امظظ  ا ظظو التصظظور ال ظظاو لصظظلة المننظظف  ظظاللف  ها 
لل ا اع الت   لية التل تنلو  ك  اافن نلم  للن  ل  ظوطإ البظن  ظ نا للموهظو  

مظظظاط ال ظظظاهع ح ظظظ  يظظظاع اه  الاظظظول ال ظظظناح يتظظظ لل مظظظن ماظظظعماع م  لظظظةة نف ظظظ   ا ت
ات ظو  تلظظن الماظعماع موجهظظة تظارإ     لظظة مظظن ال  ظ  الصظظنا"ية ن ظو الت   ظظ ة اتظظارإ  
لظظظاااتها بظظظف ح لظظظة مظظظن ال  ظظظ ة اهظظظل ه  ت ظظظو  إمظظظا  ظظظل لفظهظظظا ماولظظظة  ظظظاللف  البليظظظ  

بعيع  ظل نف ظ ة ال    لظة الفصيم    ه اللغةة ها ه  ت و   ل منناها لاع مننف  
  ارنت ة مخال للن الاول الاا: ف

 وما   فح لي اا  ال  لته ب 
 

  س  ع  ف   لنا    ى ملت   
 

 اهما  ل المننف كاول ف
 كنن ن    ننوغ الاينن   فبننال ويا سننال 

 
 لننهل و   ننا الشبننا اغ والهننن  البننال  
 

 ظل   ظمة ب ظو امن هاا الاال جوطإ العاارإ  ن المننف اتضم ن منظا ن كخ ظاإ 
 (ن42ااحع من غ ا تاص ا  ل العاارإا)

 االرتظظعاط  فناليظظة الت   ظظ  إلظظف خظظواو  ظظل اللفظظ  ها  ظظل المننظظف إ ظظاار اظظايم 
 ظظالتم  ز بظظ ن الننصظظاين اذ  لظظم ينظظبن  لظظف للظظن تاظظعيم اظظاف  لظظف آخظظاة اللظظن ه  
تمظظاا الاظظول ال ظظناح يكظظو   ظظل تناهظظظع الم ظظتوياع اللفظيظظة االمننويظظة  لظظف ت ا ظظظو 

وظيفظةن غ ظا ه  العاللظة الم ت لصظة مظن الاظول ال تبظعا إ ظاا ا   مياظا  لل مظة ناظمظة ال
إ إلظظف تفا ظظ  اللفظظ  االمننظظف ها تفايناتهمظظا  ظظل مااتظظه  بظظ ن  نااظظاش الم تلفظظة الماتظظعن
العاللظظة االتاك ظظه االصظظوعة إنمظظا يبظظعا ه  ل ظظ  اظظاف  ناليظظة م ظظتالة ها كالم ظظتالة 

لياع  انهظا ةة  ظابن  ظ نا يظاع  ظل الب ظو انخ ظا ايكو  ال مال  ل تااكم هاش الفنا
شاهعا  للمننف البعيع  ظل لاتظ  ال ظالن مظن ح ظ  الت   ظ  ااظننت ة االمننظف البظعيع 
هنا يتمخن   ل الصورإ الاا:مة  ل الب ظو  لظف الت ظبي ة ا ظع ه ظا  ان ظعمو   م تلظل 

" ن ا نظ ن   ظ " ن اوا:فهم  ل ان تال بهظاا الب ظو اا تاظارش  ظااا ة إل ةيظ  ت ظبي  شظ 
ا نظظظ نة إال ه  حمظظظ  الب ظظظو انال  لظظظف النظظظو  الظظظاح تظظظو نا لظظظظ  اللفظظظ  البليظظظ  الفصظظظيم 

مظع اإ إلظف إ ظظارإ  نظ  ال ظنة للظظن ه  الب ظو ياظوا  لظظف  -كمظا يظظاع –   ظه اللغظة 
ا ظتغفل الصظظورإ هيضظظا  اللظظن  ظظل ا ظظتنارإ ال ظظهم للنظظ نة النظظ  الظظاح ط ظظا ابظظن  ظظ نا 

إ هاظوات ة غ ظا ه  إلف ا تاظار هظاا الب ظو شظ اهعا  للفظ  الفصظيم هظو  ظوإ هلفاظظ  اشظعن
للظظن ال يمنظظع مظظن ا تاظظار الب ظظو هنمولجظظا  لتناهظظع  صظظيم اللفظظ  مظظع بظظعيع المننظظظفة 
 لظظف ه  المنظظظور الخنظظا:ل الم  ظظ   لظظف  نا ظظاع   ايظظة تاتظظع إلظظف هاظظول من  يظظة 

عرك مظظا يظت كم  ظظل ت ظظ ين بنيظة الاظظول ال ظظناح لفظظا  امننظظفن ايكظظاط ابظن  ظظ نا ي ظظت
 ظظظظاع  ظظظظل  ولظظظظ   ظظظظل آخظظظظا الظظظظنن اإ ن مظظظظن هظظظظاا الاظظظظال جظظظظوطإ العاظظظظارإ  ظظظظن المننظظظظف 
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اتضظظم ن منظظا ن كخ ظظاإ  ظظل   ظظمة ب ظظو ااحظظع مظظن غ ظظا تاصظظ ا  ظظل العاظظارإ ااذ  كظظا  
يفهم من الاول ان اار بتف ا انجاطإ  ظل المننظف االلفظ  إال ه  هنظاك تم  ظزا  ب نهمظاة 

إ هظظاا التنم  ظظز خا تظظة  ظظل الظظع وإ إلظظف جظظوطإ العاظظارإ  ظظن المننظظفة  ظظ     ظظ لا كانظظو حظظعن
ا ظظتغفال  –ال  ظظية مظظن ا ظظو  الاصظظور  ظظل العاظظارإ مظظع تضظظم ن الاظظول منظظانل كخ ظظاإ 

ك ظظظظل لنظظظظعا الظظظظو ل  الت امظظظظ  الظظظظع  و بظظظظ ن  -ل ا ظظظاع اللغظظظظة  ظظظظل التنب ظظظظا ااني ظظظظاء
 المنانل النمياة المتفا لة مع العااراع التل ت طيهان

الفناليظة إلظف ال ظا  ن مظع التم  ظز ب نهمظا  ظل  ولظ ف اامظا ايت كع إ ناط ابن   نا 
كا  من هجزاء ال نا   نظاال  لظي  ةيظ  اظننة ام اكظاإة بظ  هظو شظلء  ظالجة   اظ  
ه  يننظظظف ةيظظظ   فصظظظاحة اللفظظظ  ا وتظظظ ة ل تظظظعارك  ظظظ  تاصظظظ ا المننظظظفة اتتتنظظظه ةيظظظ  

تاصظظ ا (ة   كمظظال 43الباالظظةة اللهظظم إال ه  يكظظو  شظظعيع االشظظتهار كمخظظ  مضظظاالا)
المننظظظف  فصظظظاحة اللفظظظ  إ ظظظاار بتم  ظظظز ال ظظظا  نة اكظظظ   الفصظظظاحة هنظظظا لفظيظظظة تتم ظظظز 
  ظظظواو اظظظوتية  ظظظل الاظظظول طا  ه  يكظظظو  لهظظظاش ال ظظظواو  ظظظعرإ اني ظظظاء  ظظظالمننف 
نف  ن ل ن لمو ل ابن   نا  ضظ لة تتت ظع  ظل اشظتااا   صظاحة اللفظ  ممظا يك ظل 

ة ممظا ي اظو إمكظا  االختيظار بظظ ن  ظن تمظايز انلفظا   ظل التنب ظا  ظن المننظف الواحظع
الظظعاال  ظظل التنب ظظا  ظظن المظظعلوالعة امظظع للظظن يظظظ  إح ا ظظ   اله "ظظاع الناتتظظة  ظظن 
ت ام   نااا الصظياغة  ظل الظنن انطبظل طلظ ف   لظف ا ظل   ح ظا  متم ظز ببنيظة 
الظظنن ال ظظناحن همظظا الفظظارابل  اظظع كظظا  لظظ  ال ظظبو إلظظف هظظاط  نااظظا الت   ظظ   ظظل 

المننف االلف  هيضا ة مظع التنويظ   انياظا   مظا ةيظ  الااةيظةن ياظول  الاول التل ينتظمها
م عطا  خواو ال نا  نظع التمهظور ا نظع كخ ظا مظن ال ظنااء الظاين ايظاا  ه  الاظول 
شنا متف كا  مو انظا  ما ظوما   ظ جزاء ين ظو بهظا  ظل ه منظة مت ظاايةة الظي  ياظالو  

  لفاظظ  كيظز كانظو  نظع ه  ت ظو  كانو م لفة ممنا ي اكل ال لء ها الة اال ياظالو  
 صظظي ة  ظظظل للظظظن الل ظظظا ة بظظظ  يظظظ  اا  منهظظا مظظظا كظظظا  م ظظظهورا   ظظظهف ة اكخ ظظظا  مظظظنهم 
ظظا ه  ت ظظو  حاا ظظا  ااحظظعإ  ي ظظتااو    هظظا مظظع للظظن ت ظظااح نهايظظاع هجزا:هظظاة اللظظن إمن

(ة  هنظظظظاك انل ظظظظاإ  لظظظظف 44  "يانهظظظظا ها حاا ظظظظا  ين ظظظظو بهظظظظا  ظظظظل ه مظظظظا  مت ظظظظاايةا)
اكاإ التل ت من  ل ال اياظة المم نظزإ  ظل تاظعيم ال ظلءة مظع انتاظاءن هاارإ ت او الم 

 للف  يتتاا  الم هور اال ه ة  انها ة إلف م توع انياا  االااةيةن
اينظظوط الفظظارابل إلظظف الموهظظو   مزيظظع مظظن التظظع  و  ا تمظظاط مصظظ ل ل المننظظف 

هكمظ  اه ضظ  االلف  لتو  و خااية الم اكاإ  ل الاظول إل إ  انشظنار اإنمظا تصظ ا 
  لفظظظا  مظظظا م ظظظعاطإ )إمظظظا غاياظظظة اذمظظظا م ظظظهورإ(ة اه  ت ظظظو  المنظظظانل المفهومظظظة  ظظظن 
هلفاظها همورا  ت اكل انمور التل   هظا الاظولة اه  ت ظو    ياظا ة اه  ت ظو  ما ظومة 
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انجظظزاء اه  ت ظظو  هجزاؤهظظا  ظظل كظظ  إياظظا   ظظفن اع اه ظظاال اهاتظظاط م ظظعاطإ النظظعطة 
ا   تات اظظا  م ظظعاطا ة اه  يكظظو  تات بهظظا  ظظل كظظ  جظظزء هظظو اه  يكظظو  تات بهظظا  ظظل كظظ  

تات بهظظا  ظظل اآلخظظا ) ظظظ   بهظظاا تصظظ ا هجزاؤهظظا مت ظظظااية  ظظل  مظظا  الن ظظو بهظظظا( اه  
ظظا  ت ظظو  هلفاظهظظا  ظظل كظظ  ا   ماتاظظة تات اظظا  م ظظعاطا ة اه  ت ظظو  نهاياتهظظا م ظظعاطإ اإمن

و  هلفاظهظظظا   ظظظااف   "يانهظظظا ها   ظظظااف مت ظظظااية  ظظظل  مظظظا  الن ظظظو بهظظظاة اه  ت ظظظ
 (ن45هيضا  كالم اكية لألما الاح ةي  الاولة  م ه  ت و  مل نةا)

 الم اكظظظاإ تت اظظظو  المنظظظانل المفهومظظظة مظظظن انلفظظظا ة هظظظاش انخ ظظظاإ ي ظظظتا    هظظظا 
هيضظظظا  ه  ت ظظظو  كالم اكيظظظة لألمظظظا الظظظاح ةيظظظ  الاظظظولة ايظظظع م للظظظن الظظظو   الظظظاح هظظظو 

غ ظظا ه ن التظظوها يظظظ   ظظل خفاظظة لتات ظظه اظظوتل ا ظظو ن ظظه من ننظظةة  ظظم اللن ظظنن 
المننف االلفظ  اللظاين يمظخف  رك ظزإ الاظول انطبظل  مومظا   ظواء  ظل م ظتوع ال  ا ظة 
ها ال ظظناة ها  ظظل م ظظتوع الاظظول ال ظظناح الظظاح يغ ظظه  نظظ  الظظو   ال ظظناح اتت اظظو 
ةي  الم اكاإن   بينة ت ك   المننف االلف  تمخ  جظوها ال  ظال انطبظل  امظةة  ظم 

تظظوها ه ظظاا  ها ت ظظت لن مظظن كي يظظة تظظاا ط ركنيظظ  خصظظا:ن تضظظاف إلظظف هظظاا ال
تضظظع الاظظظول  ظظل خانظظظة ال ظظظنا ها ال  ا ظظة ها النخظظظا الفنظظظل  مومظظا ن انتظظظع ه  خظظظيط 
اللفظظ  االمننظظف يمخظظ  الم ظظار ال فظظل المظظظزطاج الظظاح ي ظظك  ه ظظا  تصظظور الفف ظظظفة 
 لبنيظظظة الظظظنن انطبظظظل  مومظظظا ة للظظظن ه  الم اكظظظاإ التظظظل هظظظل  ا ظظظعإ الاظظظول لي ظظظو إال
خااية  ل المننف ينضعها م ظتوع الفصظاحة  ظل اللفظ ة الت املهمظا يت امظ  للاظول 
خوااظظ  ال ظظناية التظظل  ظظع تظظزطاط اختصااظظا   ظظالو   لت ظظت    شظظناا  ها ت فظظو   هظظا 

 كخا ة الم اكاإ لت و  خ اة مع ما يا عها من ه ال ه إياا"ية لاتيةن
ع ه  االم اكظظاإ  ظظل اانمظظا م ظظابو لمظظا  ظظلل لظظعع ابظظن رشظظع هيضظظا  إل إنظظ  يظظا 

ان اايظظظ  ال ظظظناية ت ظظظو  مظظظن  بظظظ   ف ظظظة هشظظظياءف مظظظن  بظظظ  الظظظنغم المتفاظظظةة امظظظن  بظظظ  
(  ا لظظف الظظاغم مظظن هنظظ  كظظا  ياابظظ   ظظل الاظظول 46الظظو  ة امظظن  بظظ  الت ظظبي  نف ظظ ا)

ال ظظابو بظظ ن ال ظظنا اغ ظظظاش مظظن الفنظظو ة  ظظ  ن ت صظظظين الم اكظظاإ ال ظظناية  التن ظظظبي  
ت و  م صلة للمننف الم ظت لن مظن اللفظ ة امظا يظع مها المااطف للم اكاإ التل  

مظظن ا  ة انغظظم هحيانظظظا  ايظظااط  ظظظ  انل ظظا  المو ظظي ية التظظظل  ظظع تضظظظاف إلظظف ال ظظظناة 
  ا  ل ال ايظو الظاح  بنظعش  ظا اوشة يت كظع للظن  ظل  ولظ  اامتظف اظال ال ظفا الظي  

 ننظة العاللظةة اهظل ةي  تغ  ا اال م اكاإة   ناغل ه  ينتنظف  ظل للظن  ظ يااط انلفظا  الب
التظظل تظظعل  لظظف هشظظياء  ن نهظظاة ال  لظظف هشظظياء متضظظاطإ ها م تلفظظةة ايكظظو  تاك بهظظا 
 لف الم هور  نعهمة ات و   ظهلة  نظع الن ظون اي ظا  ه  يكظو  هظاا هظو هكخظا مظا 
ين لظظظو  ليظظظ   ظظظل ل ظظظا  النظظظال ا ظظظمف االفصظظظاحةاة إال ه  يكظظظو  للظظظن الاظظظول ظظظظاها 
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اح يتضظمن  ي ظفع لمظا ةيظ  مظن  لظة الفصظاحة ا لظة الصع  ام هورا ة     الصظع  الظ
( اذكمظظظظال الاصظظظظظور  ظظظظل الم اكظظظظاإ   يفظظظظظاء اللفظظظظ  حاظظظظ  مظظظظظن 47التغ  ظظظظا االم اكظظظظاإا)

الفصظظظاحةة إ ظظظاطإ لت ك ظظظع انيمظظظا    ظظظواون للفظظظ  تاتظظظعن إليظظظ   ظظظل لاتظظظ  تظظظع م م ظظظتوع 
 المننف من الاولن

  ال ظناية ةيظ  إنمظا   لا  صظعنا حصظا الاظول  ظل خانظة ال ظنا  انظو لزامظا  ا تاظار ه
ت مظظن  ظظل الم اكظظاإ مظظع مظظا ينضظظعها مظظن ا  ة إل بتناهظظع الم اكظظاإ  ظظل المننظظف مظظع مظظا 
يظظظع مها مظظظن خصظظظا:ن الفصظظظاحة اللفظيظظظةة اانياظظظا  المو ظظظيال تاك ظظظز ل ظظظواون الاظظظول 
البليظظظ   ظظظل منتهظظظف اا اتظظظ  التنب ايظظظةة هظظظاش ال ا ظظظاع التظظظل تمخنظظظ   مظظظة هظظظاا الاظظظول انطبظظظل 

نظظو  ا ظظو   ظظ   مظظن الم اكظظاإ االظظو   كميظظا  انو"يظظا ة  ت ظظو  هاظظناف الظظاح يت اظظو لظظ  ال
ان ظظوال البليغظظة متاتاظظة بظظعءا  مظظن النخظظا الفنظظل اال  ا ظظة  ظظم ال ظظنا ا اظظواا ال ظظنا اجظظوهاش 
 نظظظع الاظظظعماء هظظظو ه  يكظظظو   ظظظوال  م لنفظظظا  ممظظظا ي ظظظاكل انمظظظا اه  يكظظظو  ما ظظظوما   ظظظ جزاء 

ةيظظ   لظظي   ضظظاارإ  ظظل  ظظواا جظظوهاش اذنمظظا ين ظظو بهظظا  ظظل ه منظظة مت ظظاايةة  ظظم  ظظا:ا مظظا 
(ن ا نظظع ابظظن  ظظ نا يكظظو  ال ظظفا شظظناا  هيضظظا  48هظظل هشظظياء يصظظ ا بهظظا ال ظظنا ه ضظظ ا)
(ة تمامظا  كمظا يظاع ابظن رشظع هظاارإ ه  يوجظع 49ا    يتتمظع ةيظ  الاظول الم  ظ  االظو  ا)

 (ن50 ل ال نا انماا  منا )
إ االظظظظو    ا تاارهمظظظظا غ ظظظظا ه   مليظظظظة   ظظظظن ماااظظظظع الفف ظظظظفة مظظظظن الم اكظظظظا

ت ظظك فع مت ااظظة  ظظل تضظظاا احظظعاع الظظننة  ظظتبا  حظظعاط الفهظظم الظظاح ه ظظاموش لهظظاا 
ظع خظواون  التضاا النف ظة المننظف  ظاللف   ظل ال ظيا ن  فظل م ظتوع الم اكظاإ  تتت ن
ال ظظظنا النو"يظظظة المن ظظظ اة  لظظظف الصظظظورإ البف يظظظة  مومظظظا  التظظظل بوا ظظظ تها يكت ظظظه 

ل الننو   ل ماابظ  الم ظتوع التتايظعح لل  ظال الفل ظفل االنلمظلة ال نا اا ن  ال  ن
للظظظن هنظظظ  يناغظظظل ه  يت اظظظو  ظظظل كظظظ  م اكظظظاإ احفظظظ  لل بينظظظة ال ظظظناية اللم  ظظظو  

ظظظظورإ البف يظظظظة  ظظظظل 52المنظظظظااف  ظظظظن حظظظظال ال ظظظظناا) (ة الاظظظظع حصظظظظا الفف ظظظظفة الصن
كمظظا  ظظاينوا هاظظنا ها    ظظه اظظفاع ال ظظا  ن –الت ظظبي  ااال ظظتنارإ االتاك ظظه منهمظظا 

ظورإ الماتظع إلظف انو   هما من التتايع اال   اكاا م توع الا ااة االتاك ه  ظل الصن
انتيظظا    ظظا  ن ها إنا ظظة اظظاف  ظظن آخظظا  ظظل اال ظظتنارإ ها ا تمظظاط التاك ظظه النظظظاء 
ا ظتنارإ  لظظف هخظاع اكظظاا طرجظظة الصظورإ مظظن ال ظظ و  ااالبتظاال ها الغاا ظظة ااالختظظاا ة 

ا مااشظظظظاإ تصظظظظاي ية ها خ يظظظظة تاظظظظوا  لظظظظف  ظظظظمن ابينتهظظظظا الااتيظظظظة الماتظظظظعإ إلظظظظف كونهظظظظ
الت  ين ها التت  ع  مظا ةيظ  انغظاال  ظل إ امظة  ف:ظو اناظااف بظ ن الصظور ها 
ظظظيا   ظظظورإ  ظظظل ال ن ظظظا ط  ظظظو  فناليظظظة الصن اال تظظظاالة ال ظظظن لظظظم يتاتنظظظه  لظظظف للظظظن تاصن
اللظظةة بظظ  كانظظو ه ظظال  ظظل تصظظونر الفف ظظفة إلظظف  ظل اطارهظظا ال ا ظظم  ظظل بنظظاء العن النصن
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ظظظظظناية  البظظظظظعي  الفننظظظظظل للمننظظظظظف التنتايظظظظظعح  ظظظظظالانغم مظظظظظن رلظظظظظط الفف ظظظظظفة ال ظظظظظواون ال ن
ظظظورإ ين ظظظع إلظظظف انلهظظظا  53 التنصظظظويا ه ا ظظظا ) (  امظظظن هنظظظا  ظظظ    هظظظم الفف ظظظفة للصن

ظظورإ م ظظتوع مظظن الصظظياغة  هاااحظظاع ناظظاط كخ ظظاين الفغ ظظ ن  ظظعامفة يظظاا   ظظل الصن
ظظويان االوا ظظع ه ن هظظاا الفهظظم هملتظظ  شظظاا   الملمننظظة للمننظظف النظظارح مظظن خظظواون التصن

الوظيفة الم نعإ إلف ال نا  ل نظا الفف فةة هاش الوظيفظة التظل تت انظو مظن خظفل 
الصظظظياغة الزخاةيظظظة االتزي نيظظظة للمنظظظانل التظظظل ت ت لصظظظها ال كمظظظة النظايظظظة االنلميظظظة 
ظظع  موجبهظظا التمظظاه ا  التن ظظ"ة انخف يظظة االتنليميظظةة ايظظتمن للظظن  ماا ظظاإ  ظظعراتها  لتتنهن
ظظظظظناح ا ظظظظظو الم  ظظظظظو  االم  نظظظظظظ   اا ظظظظظتنعاطاتها التظظظظظل تفظظظظظا  اظظظظظياغة الاظظظظظظول ال ن

 (ن54االمخال)
 ظظ لا  صظظعنا إكمظظال الظظاهح  ظظل الم ظظتوع الصظظوتل الظظاح ينضظظع م ظظتوع العاللظظة 
 ل الاول اتضم الفهم المااكم لهظاش الم ظتوياعة ام ظتوع الظو   ال ظناح الاظا:م  لظف 

ت للهظظا مظظظن ا فظظاع ت  ظظ  ماظظااع الاظظظول انتظظظاا ال اكظظة الصظظوتية  ظظظل الزمظظا ة  مظظا ي
متنا اة ان ف ا  مظن التو يظع المنظتظم المتظواتا للماظااع الصظوتيةة ال تهمنظا  ظل لاتهظا 
 ظظظظل موهظظظظو ناة اكظظظظاا ه  ظظظظاا التفا  ظظظظ  ا نااظظظظاها مظظظظن احظظظظعاع الماظظظظااع اناليظظظظة 
االت ظظظظظك فع النااهظظظظظية ال اط ظظظظظة  نهظظظظظا االن ظظظظظه الم ظظظظظعطإ بظظظظظ ن  ظظظظظعط المت اكظظظظظاع 

الا ظظا الواحظظعة اغ اهظظا ممظظا يتنلظظو   ظظواو الظظو    ظظل لاتظظ  ااظظفت   اال ظظواكن  ظظل
 المو ظظظظياف  مومظظظظا ة إل يتنظظظظزل   ظظظظ  مو ظظظظياف ال ظظظظنا لظظظظعع الفف ظظظظفة هظظظظمن  لظظظظم 

(ة إننمظظا يهمنظظا اظظلة الظظو    ظظالمننف 55التنظظاليم الظظاح مظظن م ظظموالت  طر  المو ظظياف)
ألاظظظواع  ظظظل مظظظع التظظظاك ا  ظظظ   الفف ظظظفة ي كظظظعا  هنظظظ  م صظظظلة التاك ظظظه المتم ظظظز ل

الاظظظولة اياظظظوا  همهظظظم للظظظو   مظظظن منظظظظور المننظظظف  لظظظف   ظظظاإ ا ظظظتافل   العاللظظظة ممظظظا 
ي توجه ا تمظاط ا   منظ ن  ظل كظ  غظا  لي ظع  الظتفؤا بظ ن المننظف ها الغظا  

 االو  ن
يظظظظاع الفظظظظارابل اه  جظظظظ  ال ظظظظنااء  ظظظظل انمظظظظم الماهظظظظية اال اهظظظظاإ الظظظظاين بلغنظظظظا 

لهظظظظا الظظظظم ياتبظظظوا ل ظظظظ  نظظظظو  مظظظن هنظظظظوا  المنظظظظانل هخاظظظارهم خل ظظظظوا ها ا  هشظظظنارهم   حوا
ال ظظناية ا نظظا  منلومظظا ة إالن ال ونظظان و   اظظطف  ظظ نهم جنلظظوا ل ظظ  نظظو  مظظن هنظظوا  ال ظظنا 
نو ا  مظن هنظوا  الظو  ة مخظ  ه  ها ا  المظعا:م غ ظا ها ا  انهظاجلة اها ا  انهظاجل 

ال ويظظظ   (ة همظظظا لظظظعع ال ظظظوار مل  ظظظ  56غ ظظظا ها ا  المضظظظ كاعة اكظظظالن  ظظظا:اهاا)
ا  ظظظا خضظظظم ي ظظظتو ه مظظظاال ي ظظظتو"ا  غ ظظظاش مظظظن المنظظظانل ايت ظظظع للف ظظظا اال ما ظظظة 

(ن 57االت ظظظابي  ااال ظظظتناراع ا ظظظاط ال ظظظواط  اتظظظعاين انخاظظظار اااظظظل انحظظظظوالا)
الظظي  الظظو   لظظعع م ظظكوي  إال احليظظة  ا:ظظعإننن امخظظال الظظنظم مظظن ال ظظفا مخظظال الل ظظن 
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اظظورإ  ا:ظظعإ  لظظف مظظا كظظا  لظظ ة كظظالن  مظظن الظظنظمة   مظظا ه  الل ظظن يكت ظظل منظظ  الظظنظم
(ة اهكظظظاا 58اظظفة الظظنظم الظظاح يكت ظظل منظظ  الظظنظم اظظورإ  ا:ظظعإ  لظظف مظظا كظظا  لظظ ا)

يتظظظواتا الفهظظظم نف ظظظ  لظظظعع الا يظظظةة   ظظظاع ابظظظن  ظظظ نا هيضظظظا  ه  ال ونظظظان  ن اكانظظظو لهظظظم 
هغظظظظاا  م ظظظظعاطإ ياولظظظظو    هظظظظا ال ظظظظناة اكظظظظانوا ي صظظظظو  كظظظظ  غظظظظا  بظظظظو    لظظظظف 

الاشظظع  ظظ   امظظن الت  ظ فع االمنظظانل مظظا ينا ظظه انا ا   (ة همظظا ح ظظه ابظن59حظعإا)
 (ن60ال ويلةة امنها ما ينا ه الاص اإا)

ا لظظظف النمظظظوا  ظظظ   الظظظو   يملظظظن طاللتظظظ  الااتيظظظة النا نظظظة مظظظن خصظظظا:ن تاك اظظظ  
امن هنا ياا ف  ظل المننظف الماصظوط إلاا ظ   ظالو   المف:ظمة ا لظف كظ  ين ظتم هظاا 

بظ ن المننظف االلفظ ة إل يتضظا ا الننصظاا   ظل إحظعا  الفهم للو   مظع   ظاإ التم  ظز 
الوظيفظظظة ها ت ظظظك   العاللظظظةة ل ظظظن مظظظع ان ظظظاار بتم ظظظز كظظظ  اظظظاف  ظظظل ن ظظظا  البنيظظظةن 
ا ظيمتع هظظاا الفهظظم  نظظع الفف ظفة  ظظل تصظظورهم هنمظظا  التنا ظه ال اط ظظة بظظ ن المنظظانل 

ممظظا  مظظن جهظظة اانلفظظا  مظظن جهظظة هخظظاعة  ظظل شظظتف مااتظظه ال ظظا  ن ه ظظااطا  اتااك ظظه
 يمخ   ضعا  لتظوها الم اكظاإ المتمخنظ   ظل المنظانل مظن جهظة انلفظا  كمظا ياولظو ن 
اتمخ  هاش التنا ااع لواحو  اعر ما تع م الم اكاإ  ل حالة تت ظعها  ظل ال ظواو 
الصظظورية المت ظظعإ للمننظظفة ا نظظع تضظظا ا كظظ  هشظظكال الت   ظظ ة  اظظعر مظظا يمكظظن ه  

 تنون   يابهان
 تحسينات المعنويةالتحسينات اللفظية وال

تمخظظ    ظظظاإ التنا ظظظه ه ظظظا   ظظارا   ظظظل   ظظظا الفف ظظظفة التمظظالل  مومظظظا ة  ظظظ ل يتنظظظزنل 
ال ظظظنا خصواظظظا  االاظظظول انطبظظظل  مومظظظا   نظظظعهم هظظظمن بنظظظا:هم الفل ظظظفل المت امظظظ ة 
ينتظمظظ  االمو ظظظياف خااظظة  نا ظظظاع شظظتنف تاتظظظع  العرجظظة انالظظظف إلظظف االشظظظتااك  ظظظل 

 "ظظظظظةة ان ف ظظظظا  مظظظظظن التوا ظظظظو المل ظظظظظو  بظظظظ ن الظظظظظنغم الوظيفظظظظة اذلظظظظف االشظظظظظتااك  ظظظظل اله
ظناح) (ة ايصظام  انمكظظا  إيتظاط الماابظ  لظنمط التنا ظظه 61المو ظيال االنظاا  ال ن

ظظظناح  ظظظل المو ظظظيافة بظظظ  إ ن مبظظظعه التنا ظظظه اح ظظظن االنتظظظظاا  ظظظل المظظظعرك  امظظظة  ال ن
  ا عإ را  ة  ظل ت عيظع موهظو"ية التم ظ  لظعع الفف ظفةة للظن اه  الظنف  الن  يظة
اال  وانيظظظظة هيضظظظظا  لتظظظظوار الن  يظظظظة هبظظظظعا  تن ظظظظاا  كظظظظ  شظظظظلء ح ظظظظن الظظظظنظم االتظظظظ ليز 
ااال تظظعال مخظظ  الم ظظمو اع المو انظظة ا نظظا  متنا ظظاا  االمظظاا اع الماكاظظة مظظن هانمظظة 

(ة ات تظزل المو ظل ماولظة إخظوا  الصظفا 62م تلفة    ه التنا ه اما شا   للظنا)
اظاع مظا كظا  تظ ليز هجزا:ظ  اه ظا  بن تظ  الاا:لةف اإ  هحكظم المصظنو اع اهتاظن الماك

 (ن63 لف الن اة ان ض ا)
 ظظظظ لا خصصظظظظنا الاظظظظول  المو ظظظظياف كمظظظظا يااهظظظظا الفظظظظارابلة نتظظظظع هنظظظظ ف اإلا ت ملنظظظظا 
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انل ظظظا  تظظظ مف  كخ ظظظاا  اجظظظعنا   هظظظا ا تاانظظظاع للظظظنغم اتات اظظظاع لهظظظاة اه نظظظل  اال تاانظظظاع 
ا  ظل ال ظمع ها يظ خا هظااة ا ظل اجتما  ا ن ن منها ها هكخاة االتات ااع ه  ياظعا هظا

اال تاانظظاع مظظاهل كمظظاالع هيضظظا  اابيعيظظة امنهظظا مظظا لظظي  كظظالنن اكمظظاالع اال تظظاا  
(ة   لا كا  ك  نغم ياظوا  لظف ا تاانظاع شظتف 64االتات ه تتصور   ايو المنا اةا)

يت اظظو لهظظا كمظظال التات ظظه   ايظظو المنا ظظاة  ظظ    ظظل انل ظظا  هيضظظا  مظظاهو كمظظاالع 
التوهايظظةة تاابظظ   ظظل ال ظظنا  نظظ  الم اكظظاإ  ظظل المننظظف الظظاح يهظظه الاظظول للتنا ظااع 

شنايت  الواحو تلن الم اكاإن امظن هنظا يمكظن للفظارابل ه  يصظل ان اايظ  ال ظناية 
ظظظ  اتظظظزينن اتف ظظظم ايتنظظظ  لهظظظا رانظظظو الهظظظاءا) (ة اهنظظظ  إلا 65  نهظظظا اطا  غ اهظظظا تتمن

ه  تنتفظظل مظظن كظظ   ظظول  كانظظو هظظاش التزي نظظاع مظظن خظظواو ان اايظظ  ال ظظناية اجظظه
 ل ظظظفلة إل كمظظظا يظظظاع الظظظي  يتظظظه ه  نف ظظظن  ظظظن ه اايظظظ  الظظظاين  ل ظظظفتهم شظظظب هة 
 الزخارفن الهظاش ال ظب   تلتظ"م ان اايظ  التظل ت ظمنف الامظو  اانلغظا ن ا  ظف ه  ال 
ت ظظظو  هظظظاش مالالظظظة إال  ظظظل هن ظظظاء التنظظظاليم الفل ظظظ ية  اظظظطن   مظظظا  ظظظل ال  ا ظظظة ا ظظظل 

 (ن66انمور ال يا يةة  ن ف ه  ال يكو  الواجه غ اهاا)ان ااي  الم تنملة  ل 
اتظهظظظظا   ظظظظاإ التنا ظظظظه ك ح ظظظظن مظظظظا ت ظظظظو  لظظظظعع الفف ظظظظفة  ظظظظل   ظظظظ  الظظظظو   
ال ناحة غ ا هن   ل هاا الموهظع مظن الا ظ  يهمنظا مظا تت ظعش  ظل اللفظ  االمننظف 
 كلواحو لم اكاإ التوهاة إل يمكننا التما  مخظال لظعع الفظارابل  ظل تنا ظه الوحظعاع
 ظظل  ظظيا  الب ظظوة يظهظظا للظظن  ظظل مظظا ه ظظماش  انخ ظظار  الاظظال الظظاح يظظاع لظظ  غنظظاء 
 ظيمظا   ظل اظنا ة ال ظنا االلظن مخظ  مظا يفنلظ   نظ  ال ظنااء  ظل  ماننظا هظاا مظظن 
هنهظظم إلا هراطاا ه  يضظظنوا كلمظظة  ظظل  اةيظظة الب ظظو لكظظااا ال مظظا  مظظن لوا مهظظا ها ااظظفا  

(ة  هنظاك تنا ظه مننظوح 67و  ت ظها)من هااا ها  ل هال الب و ةيكو  لالن ران
يل م  صلة االنت ال إلف ال اظ  الظعاللل الواحظع  اةيظة الب ظو اهالظ  ممظا ي ظل   ظك  

 من هشكال الل مة المننوية ال اط ة  ل امتعاط الب ون
هما لعع ابن   نا       اإ الت   ناع ال ار:ة  لف المننظف االلفظ  ت خظا مظعع 

 ظل مااتظه م تلفظة هظمن تصظنيفاع  ااظلة بظ ن كظ  ه نعة لت ظم  انلفظا  االمنظانل 
ماتاظظظظة اهخظظظظاعة ا ظظظظو هظظظظوا ط ح ظظظظابية ت ظظظظاط ت  ظظظظ  الم ظظظظالة إلظظظظف نظظظظو  مظظظظن هنظظظظوا  

 المماحكةن
انمظظظان إلظظظف تصظظظنيفاع ابظظظن  ظظظ نا اهظظظوا    م ظظظتنعين إلظظظف رهيظظظ   ظظظل الصظظظوع 
انن ظانل الظظاح إلا ا ينظن  التظظ ليز المتنا ظظهة االنظظاا المتفظظوة كظظا  للظن ههظظزن للظظنف  

(ة ا ظظظل ال ظظظظنا ت ظظظظو   مليظظظة التظظظظزي ن للاظظظول مظظظظن  ظظظظال 68ن مخلظظظظ ة ا ظظظل غ ظظظظاشا)مظظظ
(ة هظاش 69اللواحو إل إ  اللماعماع الم  لظة لواحظو ا ظوار  بهظا ينضظوح ت   لهظاا)
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ال ظظواو النو"يظظة لل ظظنا التظظل تت ظظع اا اتظظ  الت   ليظظة تاتظظع إلظظف المفهظظوا االم ظظمو  
هظاين الظاكن ن  ظل م ظتوع هاظلل  كما ياع ابن   نا ها المننف االلف ن اتت اظو  ظل

ها  ا ظظعح اابينظظظل ينظظظتي  ظظن  فويظظظة التنب ظظظا ال ظظظناحة كمظظا ت ظظظو  خفاظظظة ل  ظظظ  
  همان  هاش ال صا:ن  ع تتولع مظن اللفظ  االمننظف امظن غ ظا ح لظة بظ  يكظو  نفظ  
اللفظظ   صظظي ا  مظظن غ ظظا اظظننة ةيظظ ة ها يكظظو  نفظظ  المننظظف غاياظظا  مظظن غ ظظا اظظننة 

ظه منظ  اظاطرا   ظن ح لظة إالن غاا ة الم اكاإ اال ت     الاح ةي ن اذمنا ه  يكو  التنتن
 (ن70 ل اللنف  ها المننفف إمنا    ه الا ااة ها    ه التاك ها)

ات ع  هاش ال    الوا نة بظ ن انجظزاء هشظكاال  مظن التنا ظه  ظل ه  ظاا خم ظة 
 ت ظظظم  انلفظظظا  االمنظظظانلن  الظظظاح ياظظظع   هظظظا    ظظظه اللفظظظ  يكظظظو  اإمظظظا  ظظظل انلفظظظا 
النا صظظظظة الظظظظعنالالعة ها النعيمظظظظة الظظظظعالالع كظظظظانطااع اال ظظظظااف التظظظظل هظظظظل ماظظظظااع 
ظظظا ه  يكظظظو   الظظظة الا ظظظي ة اذمظظظا  ظظظل انلفظظظا  الماكاظظظةة اذمن الاظظظولة اذمظظظا  ظظظل انلفظظظا  العن

(ة  لما      هاا التنا ه  ل المااتظه ال م ظة ال ظا اة 71   ه ماكاناع المنانلا)
ظظظظا  م الفظظظظة ظظظظا  م ظظظظاكلةة اذمن ظظظظا نا صظظظظةة اكظظظظالن ياظظظظع اإمن ظظظظا تامظظظظةة اذمن ة االم ظظظظاكلةة إمن
ظظا تامظظةة اذمظظا نا صظظةا) (ة ةيفتظظا   ظظل كظظ  م ظظتوع ا ظظو  ت ظظاك  تظظاا 72الم الفظظةف إمن

ات ظظاك  نظظا نة اكظظاا ت ظظالل تظظاا ات ظظالل نظظا نة  ت ظظو  هنمظظا  التنا ظظه الوا نظظة 
بظظ ن انجظظزاء  ظظل كظظ  م ظظتوع هرلنظظظةة ا ظظ تفا  مظظن  نظظ  المااتظظه كانلفظظا  العالظظظة 

ا ظظظظي ة م ظظظظتوع جعيظظظظع إل ياا ظظظظف   هظظظظا الم ظظظظتوع الصظظظظوتلة هح اللفظظظظظل الم ظظظظ  ال
ام ظظتوع المننظظفة ممظظا ي ظظاك هظظاا الم ظظتوع  ماتاظظة   ظظا:ط المننظظفة  لمظظا   ظظ   ابظظن 
 ظظ نا ال ي صظظل كظظ  هاجظظ  الت ايتظظاع المفتاهظظة النلنظظ  يتنظظار إيتظظاط انمخلظظة ل ظظ  

 مااان
لتظظظل    ظظظه الا ظظظم انال االنبظظظعه مظظظن الا ظظظم انالة  ناظظظولف إ ن مظظظن الصظظظي  ا

ع كاول ف  ت ا   هااخا الماااع اهاا:لهاة االنظاا الم مف الماان
 ف  حس ح م   شنه ف هاننو اله بن 

 
ننن    وال    ننح منن   شننه  ج انننو الس 

 

امنهظظظظظظظا تظظظظظظظعاخ  انطااع ام الفتهظظظظظظظا ات ظظظظظظظاكلهاف امظظظظظظظنا ا اإلظظظظظظظفا مظظظظظظظن  ظظظظظظظال 
 (ن73المت الفاعة اامنا اا نا من  ال المت اكفعا)

حظظظظ  ه  ابظظظظن  ظظظظ نا لكظظظظا همخلظظظظة لت ظظظظاك  انطااع ات الفهظظظظا الظظظظم ي ظظظظتوف انف
ظظع كمظظا  ظظال ي ظظم  ماظظابفع  ه  ظظامها النا صظظة االتامظظةة  ضظظف   ظظن ه ن النظظظاا الماان
 نا:يظظظظة ت ظظظظاط تغ ظظظظل احظظظظعاع الب ظظظظو كلهظظظظاة اهظظظظاا اال طااج المو ظظظظيال ال ظظظظاط  بظظظظ ن 

 ظظتاا المتظظظوا   الوحظظعاع ت ظظك   لم ظظتوع اظظوتل مو ظظظيال ي ظظم   التنا ظظه ها االن
ظا يمكظن ه  يوهظع هظمن ماتاظة انلفظا   هاواع الوحعت ن ها الوحظعاع المتاابلظةة ممن
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ظوتلة للظن ه   ظعن التااظيع هظمن هظاا التا ظيم ةيظ   الة الا ي ة  ظل م ظتواها الصن العن
ظظظ اين ال يمكظظظن ه   ظظظو  إل إ  ت ظظظاار انلفظظظا  المتوا نظظظة المتفاظظظة ان تظظظا   ظظظل ال ن تتن

ال مظظن ت ظظالل انطااع ها ت ظظاكلهاة همظظا إلا كظظا  ابظظن  ظظ نا ينضظظوح ت ظظو الا ظظم ان
يظظاع  ظظل التااظظيع ت ظظا   هااخظظا الماظظااع اهاا:لهظظا ح ظظ  يتتظظزن الما ظظع انخ ظظا مظظن 
كظظ  لفظظ  مظظخف  ل ن ظظتم مظظع ماابلظظ ة  هظظو تف يظظن لوحظظعإ طالظظة  كامظظ  هاظظواتها اتن ظظل 

  ل التمخ  ن
لة التامظةن  هظل ه  يت ظار ااهما الصي  التل    ه الا م الخانل  التل  الم ظاك

 ظظظظل الب ظظظظو هلفظظظظا  متنفاظظظظة التصظظظظايز مت الفظظظظة التظظظظوهاة ها متفاظظظظة التظظظظوها مت الفظظظظة 
التصظظظظايزن االتظظظظظل  الم ظظظظظاكلة النا صظظظظظة  ظظظظظ   ت ظظظظظو  متاارلظظظظظة التظظظظظوهاة ها متاارلظظظظظة 
ظظمالة  ظظم  اال ن التظظوها االتصظظايزف امخظظال انالف النظظ ن االغظظ نة امخظظال الخظظانلف ال ن

 ظظظظعف الفظظظظارش االهظظظظارفة ها النظظظظظيم االنلظظظظيم االصظظظظا م اال ظظظظا مة ها امخظظظال الخالظظظظ  االاا
ظظهان اهظظاا هظظو الت ظظاك  الظظاح  ظظل اللفظظ     ظظه مظظا هظظو لفظظ ن ا ظظع يكظظو   ظظهاط اال ن ال ن
للن  ل اللف     ه المننفة اهو ه  يكو  لفظظا  اشظتهاا متظااط  ن اهحظعهما ماظوال  

ة كال وكظظه االظظنتم  لظف منا ظظه اآلخظظا ها متان ظ  اا ظظتنم   لظظف غ ظظا تلظن التهظظة
ايااط    النبوة ها ال هم االاو  يااط  ظ  ان ظا النلظوحن اهمظا الظاح    ظه الم الفظة 
 ظظ ل لظظي  لفظظ  مظظن انلفظظا   م ظظالل للفظظ   تهظظة لفظ نتظظ ة  ظظ ل  إ  خظظالل  مننظظاش مظظا 
ي ظالل اهظو المننظف الظاح يكظظو  اشظتها لظظ ن  ت ظو  الصظظيغة التظل  لظف هظاا ال ظظب   

ياع هحعهما  لف شظلءة ااآلخظا  لظف هظعش ها مظا يظظن  ظ  هنظ   ل هلفا  ها لفظ ن 
هظظعش ايناةيظظ ة ها مظظا ي ظظاك  هظظعش ها ينا ظظا  ايتصظظ   ظظ ة ا ظظع ا ظظتنم   لظظف غ ظظا 
تلظظظظظن التهظظظظظةة كال ظظظظظواط التظظظظظل هظظظظظل الاظظظظظاعة االبيظظظظظا  االاحمظظظظظة اجهظظظظظنم امظظظظظا جظظظظظاع 

 (ن74متااشا)
بظظظظ ن   الت ظظظاك  التظظظاا ها النظظظا ن المت تيظظظا  مظظظظن  ف ظظظاع التظظظوها االتصظظظايز

انلفا   ظواء  ظل حالظة االتفظا  ها التاظاين  ظالاغم مظن إمكظا  حملهمظا  لظف مظا  ظاف 
 نظظع البفغ ظظ ن  التنظظا  ها التتنظظي ة  ظظ  ن الم ظظكلة هنظظا ت مظظن  ظظل مظظا ياصظظع ابظظن 
 ظظظ نا  ظظظالتوهاة  ظظظ لا  اطلنظظظاش  ظظظالمننف همكظظظن ا تاظظظار التنمخ ظظظ   ظظظالن ن االغظظظ ن للمتنفظظظو 

م ظظيا  مظظع نمظظالج التتنظظي  إالن ه   ظظا ل انمخلظظة ال االتنصظظايز المت ظظالل التظظوها مت
ي ظظت يم مظظع هظظاا المن ظظفة مظظن هنظظا يبظظعا ه  ابظظن  ظظ نا يايظظع  ظظالتوها المظظواط الصظظوتية 
ظظظياغة الصظظظاةية لهظظظاش المظظظاطإة لظظظالن  التظظظل تت ظظظو  منهظظظا الوحظظظعإ االتصظظظايز هظظظو الصن

ا مظن كلمظاع م تلفظة اذ   ي ت يم ل  التمخ   لألنوا  التل لكاة للن ه  منظانل مظا  ظعن
إ الصظظوتية ها اظظيغة البنظظاءة لظظالن  ظظمف هظظاا النظظو  مظظن الت ظظاك   توا اظظو  ظظل المظظاطن



- 153 - 

 ظظالوا ع  ظظل اللفظظ     ظظه مظظا هظظو لفظظ ة ك نظظ  ياصظظع  ظظ  م ظظتواش الصظظوتل  اظظطة يظظع م 
للظن   خظ   اظظه مظا  ظلل الت ظظاك  الوا ظع  ظل اللفظظ     ظه المننظفن  ظظل هظاا النظظو  

ن متظظظظااط  ن إ ظظظظاار بوحظظظظعإ منناهمظظظظاة إالن ه  انخ ظظظظا إشظظظظكالة للظظظظن ه  ا تاظظظظار لفظظظظظ 
ا تنمال هحعهما  ل غ ا الن اة التل تال    ظاآلخا كظ   ي ظتنم  الظنتم  ظل مننظف 
النبظظظو بظظظعل ه  يكظظظو  مظظظن مااط ظظظاع ال وكظظظه ها متان ظظظ ة ها ي ظظظتنم  الاظظظو   ظظظل 
مننف ان ا النلوحة اهظو بظاج  ظل ال ظماء بظعل ا ظتنمال  منا ظاا  لل ظهم إحظعا  لنظو  

الت ظاك ة ال ظن ال تُظعرع كي يظة حعا ظ  إالن ه  يكظو   ظل نظو  مظن انلغظا ة إل  ظع مظن 
يتااطر إلف الانهن ه  ا تنمال اللفظ ن منا  مظن  ظال التنظااطف  ظ لا  ان  ظاف المننظف 
يعلن  لف خفف للظنة النلظ  لظو اهظع هظاا هظمن الت ظالل ل ظا  هالظف خااظة هنظ  

ظظظا الا ظظظم الخالظظظ   هظظظو يتنظظظزنل هظظظمن مظظظا ينظظظاف  ظظظل ه  ظظظا   يا ظظظ  مننظظظف اللفظظظ ن همن
 البفغ  ن  ال ناا  ها الماابلة إلا كا  ي م  هلفا   عإن

ااهما الصظي  التظل    ظه الا ظم الخالظ ة  الظاح منظ   الم ظاكلة  ظ   يكظو  لفظ  
ماكنه من هجظزاء لااع التصظايز  ظل االنفظااط اتتتمظع منهظا جملظة لااع تات ظه  ظل 

تاك ظظظه مظظظن هلفظظظا  لهظظظا إحظظظعع الصظظظي  التظظظل  ظظظل التاك ظظظه اياارنظظظ  مخلظظظ ة ها يكظظظو  ال
الا ظظظي ة اياارنظظظ  مخلظظظ ن االظظظاح    ظظظه الم الفظظظة  الظظظاح يكظظظو  ةيظظظ  م الفظظظة تات ظظظه 
ظظا  ظظل هجظظزاء م ظظتاكة   همظظاة ها هجظظزاء غ ظظا  انجظظزاء بظظ ن جملتظظل  ظظول ن مظظاكب نف إمن

 (ن75م تاكة   هماا)
ن تتاتنظظه   همظظا  الت ظاك   ظظل الا ظم اللفظظظل الماكظه  ظظواء تنلظو  ظظا تاا  تظاك ب 

انلفظظا  المتصظظا ة التاتنظظه نف ظظظ ة ممظظا ي اظظو لهمظظا مظظظن جظظاناء للظظن توا نظظا  اان ظظظتاما  
ينظظظظتي  ظظظظن تو يظظظظع الوحظظظظعاع المن ظظظظتمة  لظظظظف م ظظظظتوع التصظظظظايز  ظظظظل نفظظظظ  موا ظظظظع 
التات ظظظهة ها ت اظظظو مظظظن ا تظظظاا  تظظظاك ب ن م ظظظكل ن مظظظن راظظظل متظظظوا   نلفظظظا  غ ظظظا 

ا تمظظاط الت ظظالل  ظظل تات ظظه انلفظظا   ظظل متصظظا ةة اكظظاا الت ظظالل الظظاح يتظظ تنل مظظن 
الاول الماكنه  واء كانو هظاش انلفظا  م ظتاكة ها غ ظا م ظتاكةة ال تنظعا ه  ت ظو  
تفا ا  ل صا:ن تنلو اللف   ل لات  بعءا  من م توع الما ظع إلظف التاك ظه ال ظام  
لنظظعإ هلفظظا ن ا لظظف الظظاغم مظظن ه  الا ظظ   ظظل هظظاا الم ظظتوع يت ظظا  إلظظف المظظعلوالع 

انا ة     االهتماا  الصظيغة اللفظيظة  ظل لاتهظا إل ظاإ  لظف طار الصظوع الم ظع  هحي
لألشظظظظظكال المو ظظظظظي ية الم تلفظظظظظة  ظظظظظل الاظظظظظول ال ظظظظظناح  مومظظظظظا ة خااظظظظظة ه  هشظظظظظكال 
التنظيمظظاع المو ظظي ية  ظظع تاتاظظل  نظظع ت اظظو انياظظا  التظظاا ةيكظظو  الاظظول شظظناا ة ا ظظع 

مظن ان ظتاا اناظواع كال ظتع تتو ل  نع م ظتوع الاظول ال  ظابل إلا اكتفظو بنظو  
ها اال طااجة اهظظظاا يظظظع م هيضظظظا    ظظظاإ تو يظظظع ال ظظظناية بظظظ ن اللفظظظ  االمننظظظف منظظظا   ظظظل 



- 154 - 

خ ظظ ن متظظوا ي ن يتناهظظعا   لظظف ت ا ظظو الت   ظظ ة إال هنهمظظا ي تفظظظا  بتمايزهمظظا إ  
اظظم الواظظظلة اذ  ه ظظاإ لهمظظظا الم ظظظتوع التظظوهاح مظظظن الم اكظظظاإ نو ظظا  مظظظن التظظظللل 

 المتناهعن
ااتهظظظاة انمظظظان   اظظظه مظظظا  ظظظبو إلظظظف التنا ظظظه المتنلظظظو با ظظظا:ط المنظظظانل  ظظظم ماكن

ي  االتل    ه الا م الاا عف هما الاح    ه الم اكلة التامة  ظ   يت ظار  ظل   الصن
ظظا الظظاح    ظظه الم ظظاكلة النا صظظة  ظظ    الب ظظو مننظظف ااحظظع  ا ظظتنماالع م تلفظظةة اهمن

لاظو  اال ظهمة امننظف انل يكو  هناك منا ن مفظاطإ متضظاطإ ها متنا ظاةة كمننظف ا
ااالبظظنن ا ظظع يكظظو  التنا ظظه بت ظظا    ظظل الن ظظاةة ا ظظع يكظظو   تهظظة اال ظظتنمالة ا ظظع 
يكظظظو   اشظظظظتااك  ظظظل ال مظظظظ ة ا ظظظع يكظظظظو   اشظظظتااك  ظظظظل اال ظظظمة مخظظظظال انالف الملظظظظن 
االناظظ ن مخظظال الخظظانلف الاظظو  اال ظظهمن مخظظال الخالظظ ف ال ظظول االنظظا ن مخظظال الاا ظظعف 

مظظا اظظاإ   ظظبه الم ظظاكلة ارلمظظا لظظم يصظظاإن اذلا اظظاإ  المظظا ال ظظم  االم ظظان ارل
ظظظظا تامظظظظة  ظظظظل     ظظظه انمظظظظا  ظظظظل نف ظظظظ ة ارلمظظظظا كظظظظا     ظظظظه الوهظظظظعن االم الفظظظظة إمن
انهظظعاط امظظا جظظاع متااهظظاة اذمظظا نا صظظة اهظظل بظظ ن شظظلء انظ ظظا هظظعش ها منا ظظه 
هظظعشة ها بظظظ ن نظ ظظاح هظظظعين ها منا ظظظب همان ارلمظظا كانظظظو الم الفظظة   ظظظبه يظظظاكاة 

 (ن76كانو  ل نف  انماا)ارلما 
ةظيمكن انضظظواء الت ظظاك  التظاا  ظظل هظظاا الا ظم  ظظل خانظظة المتظااطف إل هظظو ت ظظاار 
المننف  ا تنماالع م تلفة طا  ه  نغف  انشارإ إلف هن  يفتظا   ظل كظ  ا ظتنمال 
جعيع م فط لمننف جعيعة للن ه  ل   لف  مننظف ها منظانل خااظة اذ  اشظتاك مظع 

ح النظظظاان همظظظا الت ظظظاك  النظظظا ن  هظظظو التضظظظاط ها المتنظظظاظا غ ظظظاش  ظظظل ال اظظظ  المننظظظو 
ح ظظه ااظظف  لظظظ   ظظل كتظظال المتمظظو ة اهظظاا شظظك  مظظن التنا ظظه بظظ ن المنظظانل ي ظظع 
حاظظوال  مننويظظة شظظتف يتنظظ  المنن ظظ ن  ظظل ن ظظاة المتف مظظ ن لتهظظة مظظن جهظظاع الظظتف ا 

لا ظمة إال ه  ت م ت   التضاط غ ا ط  وة إل يصع  التضاط  ل المت ظالل مظن هظاا ا
ح   ي ت    ت ا اا  تامظا   ظل حالظة الت ظالل التظاا ها شظكف  مظن هشظكال الت ظابو إلا 
كظظا  انمظظا يتنلظظو بوهظظع المننظظفة ال  ظظ  اء هظظعش بظظ   ظظ  اء نظ ظظا هظظعش ها منا ظظه 

 هعش ها اهع نظ اح الضعين ها منا ب هما منا  
ظا  ظل الم ظاكلة  ظ   يكظو  مننظف  ماكظه ااهما الاح    ه الا ظم ال ظام ف   من

مظظظظن منظظظظا  اآخظظظظا غ ظظظظاش يت ظظظظاك  تات بهمظظظظا ها ي ظظظظتاكا   ظظظظل انجظظظظزاءن اهمظظظظا الظظظظاح 
 الم الفظظظة  ظظظ   يت الفظظظا  ظظظل التاك ظظظه ها التات ظظظه  نظظظع ال ظظظاكة  ظظظل انجظظظزاءة ها بظظظف 
شظظاكة  ظظل انجظظزاءف ايظظعخ   ظظل هظظاش الا ظظمة كاظظولهمف إمظظا كظظاا كظظااة اذمظظا كظظاا كظظاان 

ل ظن هنظو للغمظارإة اللظن للز ا ظةن اجمظع  االتمع االتفايو كاولهمف هنو ا ظف    ظاة
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فا اايتنافاف  التملة لتفص   البيا  كاولهمف اياجن
 ع ونننننننننننى الهعنننننننننننا م نننننننننننو

 
 (77)و  ننننننننننننننى الهنننننننننننننوالق" 

 

تبظعا الم ظاكلة التامظة ال اط ظة هنظا بظظ ن منن ظ ن مظاكب ن مظن منظا ن  عيظعإ نتاجظظا  
ك  ظل هظاش انجظزاء لت اك  التات ه  ل المنانل التز:ية الم ع ة للتاك ب ن ها الشظتاا

مما يهه التاك ب ن ت ظاكف  تامظا ة خااظة إلا ت  ظ   لظف هظاا االشظتااك  ظل انجظزاء 
اظظة المتاتناظظة  تات ظه من ظظتم متظظوا  ة إل يبظظعا الم ظظتوع هنظا منظظاظاا  لا ظظم انلفظظا  الماكن
ا ظو  ف ظاع تنا ظظه احظعاتها التز:يظظةن همظا الت ظالل  ظظل هظاا الا ظظم اذ  شظكن  نو ظظا  

ظظه الم  ظظ   لظظف الم ظظتاك  ظظل مظظن االن ظظتا ا االتنظظاغم  التضظظاط خااظظة نو ظظ  الماكن
انجظظزاءة   نظظ  ال ينظظعا ه  يكظظو  تضظظ يما  للم ظظابوة إل إ  مظظن ه  ظظاا هظظاا النظظو  مظظا 
ياظع  لظظف التمظظع االتفايظظوة اجمظظع التملظظة لتفصظ   البيظظا ن االتمخ ظظ  لظظالن ياظظوا  لظظف 

ظف ايتناظف اكظظاا تضظاط  ظل المننظفة ات ظ ين للظن  ظل تاابظ  الغمظارإ االزن   ا ظةة اياجن
 بان  التتو  ال يا االصوا ون

اخفاظظظة الظظظاهح  ظظظل هظظظاش التفاينظظظاع ال ظظظ نوية ناجظظظ  التنا ظظظه النالاظظظة  ظظظاللف  
االمننف اه  امهماة هظل هنهظا امتظعاط للخنا:يظة الناظمظة لف ظا ابظن  ظ نا الم   ظة  لظف 

 اية  موما ن نا اع   اية  مياة تتتار هاولها  ل مصاطرها المن  ية االف 
همظظا لظظعع ابظظن رشظظع  ظظ  ن التنا ظظه النظظالو  انلفظظا  االمنظظانل ال يبظظعا مظظن ماتاظظة 
ال  ظظ  ها لواحظظو الم اكظظاإة بظظ  يكظظو   انهظظا ة إلظظف هاظظناف الصظظور المتا يظظة مظظن 
جظظظوها الفنظظظ  ال ظظظناحة للظظظن ه  االاظظظول إننمظظظا يكظظظو  م تلفظظظا ة هح مغ ظظظاا   ظظظن الاظظظول 

متوا اظظة  ظظل الموا نظظة االماظظعارة الان ظظماء  ال  ياظظل مظظن ح ظظ  توهظظع ةيظظ  ان ظظماء
(ن  ا تمظظاط مبظظعهح التوا ظظو االتظظوا    ظظل 78الغاياظظةة الغ ظظا للظظن مظظن هنظظوا  التغ  ظظاا)

إخظظظااج الاظظظول ال ظظظناح ت ا ظظظظو لماتاظظظة مظظظن مااتظظظه ال ظظظظناية  ظظظل الاظظظولة إل إ   ظظظظل 
 ظظاج التنا ظه ال ظظاط  بظ ن انلفظظا  االمنظانل ك ظظفا  الهتمظاا  ال ظظك  يتنظ  الاظظول الم

ا ظو هظاا المن ظف متم ظزا   ظن   يظة هاظظناف الاظولة إالن هنظ  يبظعا ه  ابظن رشظع ياصظظع 
م الفظظة ابظظن  ظظ نا  ظظل مظظنم مبظظعه الموا اظظة  ظظل إخظظااج الاظظول  يمظظة ه ا ظظية  ظظل ت ا ظظو 
مبعه ال نايةن  م توياع التنا ه  موما  تتنزل لظعع ابظن  ظ نا  ظل ماتاظة الخظانوح ها 

ع ة للم اكمة هيضا ة همظا ابظن رشظع   ننظ  ياظا   مكظا  الت   نل طا  ه  يغف  هنها م 
خلظظو الاظظول ال ظظناح مظظن ه  ظظاا انلفظظا  المتا يظظة  مومظظا ة ا يامظظ   لظظف ال  ياظظل ها 
الم ظظظظتولل  اظظظظطة  ظظظظل حظظظظ ن يمتنظظظظع  يظظظظاا نظظظظن شظظظظناح طا  ه  يت اظظظظو  ظظظظل  نظظظظ  
م ظظظظتويات  شظظظظك  مظظظظن التوا ظظظظو  ظظظظل الموا نظظظظة االماظظظظعارة ياظظظظولف ااهمظظظظا موا اظظظظة انلفظظظظا  

نضها لان   ظل الماظعار امناطلظة المنظانل  نضظها لظان  اموا نتهظاة  ظ ما يتظه  
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ه  يكظظو   امظظا  ام ظظتاكا  لتميظظع انلفظظا  التظظل هظظل هجظظزاء الاظظول ال ظظناحة اللظظن هنظظا 
نتظظظظع ال ظظظظنااءة اذ  ا ظظظظتنملوا انلفظظظظا  ال  ي يظظظظة  ظظظظل المواهظظظظع التظظظظل يهظظظظزه بهظظظظم  ظظظظل 

مظاينف ه نظل مظن الموا نظة االموا اظة ا تنمالهم إياهاة لي  ي لو شناهم مظن هظاين ان
شظظنار التظظل تظظ تلل   ظظل الماظظعارن ال ظظن كظظا  هظظاا  امظظا  لتميظظع هنظظوا  ال ظظنان اهمظظا ان 

 (ن79من ان ماء الم تلفة  وجوط هاا المننف   ها هب نا)
النظظظ  الظظظاح ط ظظظا ابظظظن رشظظظع إلظظظف تبنظظظل هظظظاش الموا ظظظل إح ا ظظظ   فناليظظظة هلظظظوا  

هظظظظا الظظظظو   االااةيظظظظةة اماابلهظظظظا انياظظظظا ل  ظظظظل االن ظظظظتاا الصظظظظوتل  ظظظظل ال ظظظظنا  مظظظظا   
ال  ا ةن إال ه  ما يع م رهينا  ل ا تاار مو ل ابن رشظع مظن الاضظية م   ظا   لظف 
مبعه االختفف مع ابن   ناة هو ه  ابن  ظ نا اذ  ا تبظا هشظكال التنا ظه مظن ح ظ  
 الم اكظظظاإ  اظظظع امتظظظع بهظظظا لت ظظظم  مااتظظظه خمظظظ ة  اهظظظنا لهظظظا  ظظظا اا ة ت ظظظول انلفظظظا 
االمنظظظانل  ظظظل مااتبهظظظا ان ااطيظظظة االتاك بيظظظةة  ظظظل حظظظ ن لظظظم يظظظاكا ابظظظن رشظظظع مظظظن هظظظاش 
المااتظظه  ظظوع مظظا  لظظو  انلفظظا  ان ااطيظظة  ظظل م ظظتوي ها الصظظوتل االمننظظوح طا  ه  
يظظتمكن مظظن  صظظ  ال الظظ ن  صظظف  تامظظا ة اهغفظظ  لكظظا التوا ظظو ها التظظوا    ظظل انطااع 

مع ا تاارش هظاش انشظكال مظن جظوها ال ظنان اماااع الاول االتااك هة اهاا يتنا   
مظظظن هنظظظظا يكظظظو  ا تصظظظظارش  لظظظف ماتاظظظظة التوا ظظظو االتظظظظوا    ظظظل انلفظظظظا  االمنظظظانل  ظظظظل 
م ظظتواهما ان ظظظااطحة ا ت ا ظظظا  لماتاظظظة ااحظظظعإ ممظظظا لكظظظا ابظظظن  ظظظ نا  صظظظع بهظظظا ه  تنظظظمن 

 الاول ال ناح اه  تصام من جوها الم اكاإن
شظكاال   ظعإ مظن هاجظ  النن ظاة التامنظظة امبظعه الموا اظة مبظعه  ضظفا  ي ظتو ه ه

بظظ ن اللفظظظ ن  ظظل الم ظظتوع الصظظوتل ها المننظظوحة ياظظولف ااموا اظظة انلفظظا  التظظل لكظظا 
 ظل الماظعار هظظل ماارلظة  نضظها لظظان   ظل  ظظعط ال ظاافن اذ  اا اظو مظظع هظاا  ظظل 
كظظ  اللفظظ ة ها  ظظل  نظظ  اللفظظ ة  هظظو الظظاح ينظظاف  الم ا اظظة االمتان ظظة  نظظع ههظظ  

ة االموا اة  ل كظ  اللفظ  ها  ظل  نظ  اللفظ  ال يمكظن ه  يصظع   ل هظا (80 مانناا)
ااظل المتان ظة إالن إلا تضظمنو اختف ظا   ظل منظانل انلفظا  المتتان ظةة  لمظا   ظ   
ااظل هظظاش النف ظظة الاا:مظظة بظ ن تنا ظظه ال ظظااف كمظظا نظن ابظظن رشظظعة ال يمكظظن ه  

إالن إلا ا تبانظظظا ابظظظن تنضظظظوح ت ظظظو ااظظظل الم ا اظظظة إلا ا تمظظظعنا التنايظظظز البفغظظظل 
ظظظ  االاظظظ فح ن  رشظظظع ي ظظظتنم  اللفظظظظ نف الم ا اظظظة االمتان ظظظة كمتظظظااط  نة ها ن من
منظانل ها ظع ا ظو منظظور مظزطاجة ح ظ   ظيكو  تاظارل ال ظااف  ظل اللفنظظ ن نو ظا  
مظظن هنظظظوا  المتان ظظظةة ااختف همظظا  ظظظل هح طرجظظظة مظظظن طرجظظاع االخظظظتفف شظظظكف  مظظظن 

ايظظظظو مظظظظع هظظظظاش الماظظظظابفع التظظظظل ا تضظظظظتها الا ظظظظمة الم ا اظظظظةن ا ظظظظع ين ظظظظتم هظظظظاا التف
المن  يظظة التظظل هاجظظعها ابظظن رشظظع حظظ ن شظظا   ظظل تنظظعاط هاظظناف الموا اظظة التظظل ت ظظو  
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هن اءن اللن هن  ال ت لظو الموا اظة ه  ت ظو   ظل كظ  اللفظ  اكظ  المننظفة امخلظ   ظول 
 ال ا اف

 ال   ل ال و  مسبق ال و     
لنمظظاطان  ظم لكظا ماابظ  النظو  ال ظابو اهظظو امخظ   ظولهمف ااويظ  الننتظاطة اويظ  ا

ه  ت ظظظو  الموا اظظظة  ظظظل  نظظظ  اللفظظظ  النظظظ  المننظظظفة  ظظظم تفظظظا  المو ظظظل إلظظظف هظظظاش 
الماظظابفع ح ظظ  تت اظظو هظظمن هظظاش ان ااج هيضظظا ف  ظظل  نظظ  اللفظظ  اكظظ  المننظظفة 
ها  ظل كظظ  اللفظظ  النظظ  المننظفة ها ت ظظو   ظظل كظظ  اللفظ   اظظط ها  ظظل  نظظ  اللفظظ  

كظ  المننظف  اظط ها  ظل  نظ  المننظف  اظطف ا مخظال الموا اظة  ظل  اطة ها ت و   ظل 
 ن  اللفظ  النظ  المننظفف ان ظماء الم ظتاة مظن تصظايز ااحظعة اللظن مخظ   ظول 

 المتنبلف
 ل نننى  نننه    ننن  الشنننز   ننن    الشنننزان 

 
 و ننن    ل نننى  نننه  الكننن ا  ال  نننا  

 

 امخظظظال الموا اظظظة  ظظظل  نظظظ  اللفظظظ  اكظظظ  المننظظظف  ظظظولهمف طرهظظظم هظظظال انم ظظظاة
امضظظاال انم ظظظان امخظظظ   كظظظ  هظظظااة ه نظظظل  ظظظل اللفظظظ  النظظظ  المننظظظفف ان ظظظماء 
الم ظظكن ةة اال ظظنااء ي ظظتنملونها كخ ظظاا ن امخظظال الموا اظظة  ظظل كظظ  اللفظظ   اظظط ان ظظماء 

 الم تاكة مخ   ول المناحف
 َمَشاٍن م   حب ت ا َمَشانب 

 امخ   ول ف
 ف نها م تا  وف ف  م تا 

  اط  ول حب هفامخال المتفاة  ل  ن  اللف  
 ما  نح ل ى    ع  ياا  

 ا ول هبل ال  هف
     ى الا ل يي  الَ ْي  والَ َو 

ظظ  االَ َمظظ ة اهشظظا و  اهظاا كلظظ   ظظل لغظظة النظظالة مخظظ  الضظظال االضظظالة االَ مه
 ال م  اشا ون

امخال الموا اة  ل ك  المننف  اط ان ظماء المتااط ظةة مخظ   ولظ ف ه ظوع اه فظان 
 ن  المننف  اط ان ماء الم تلفة التظل تظعلن مظن ال ظلء الواحظع امخال المتفاة  ل 

ظظظارا االظظانَكان االاظظوا ل  نظظظع النظظال هظظظل موا اظظة  ظظظل   لظظف جهظظاع م تلفظظظةة مخظظ  الصن
ظا  ظل حظا  ن  ظا  ظل حظاف ااحظع اهظو انخ ظاة اذمي الماعار ا ل  ن  اللفظ ف اللظن إمن
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 (ن81اهو الاح ينا   الم ع و  بظف االلزااا)
موا اظظة  ظظل كظظ  اللفظظ  ا ظظل كظظ  المننظظف تظظعخ   ظظل  ظظال المت ظظار  ظظ لا كانظظو ال

االمظظظوعة اويظظظ ا  ظظظ   التمخ ظظظ   ظظظالنزا االنظظظزا:م للمتوا ظظظو  ظظظل  نظظظ  اللفظظظ  النظظظ  
المننظف غ ظا ط  ظوة إل لي ظو النظزا:م إال جمنظا  للنظزاة النظ  ابظن رشظع ينتبظا ه   ظظل 

و  ظل  نظ  ايغة التمع اختف ا   ن المفظاطة اهظاا ياتضظل اهظنها هظمن المتوا ظ
اللفظظظ  اكظظظ  المننظظظفن ال ظظظن ال يمكظظظن ا تاظظظار مظظظا  ظظظبو مظظظن المتظظظان  هبظظظعا     ظظظه 
الت عيظظع البفغظظلة  ضظظف   ظظن ه ن همخلظظة الموا ظظو  ظظل كظظ ن المننظظف النظظ  المننظظف ال 
تظعخ  ت ظظو المت ظظابوة إال إلا ا تبانظظا الن ظظاة ال ااظظلة بظظ ن المنظظانل المتااط ظظة نو ظظا  

ه  ينتبظا هظاش اننمظا  مظن التوا اظاع مظن خصظا:ن من هنوا  الت ابون اكا  يمكن  
الاظظول ال ظظناح  ظظع ت ظظم  التتنظظي  كمظظا  ظظل  نظظ  انمخلظظة الاا يظظةف امنظظا ن منظظا ن 
مغتظظالف مغتظظالن لهليظظةف لاهظظ ننناة ا ظظع ال ت ظظمل  إننمظظا تاظظوا  لظظف هلظظوا  مظظن التظظوا   
ا المننظظوح االلفظظظل  مومظظا  لت ا ظظو خصظظا:ن ال ظظناية  ظظل الاظظول إل إ  مظظن جوهاهظظ

  صع التنا هن
اينتبا مبعه التوا و لظعع ابظن رشظع ا ظتغفال  لمظا ه ظماش ابظن  ظ نا  الت ظاك   ظل 
ماتاة   ا:ط انلفا   ظل منزلتظل الت ظاك  الظاح يكظو   ظل اللفظ     ظه مظاهو لفظ ة 
االاح يكو  ةي     ه المننفة  ل ح ن يمخ  التوا   ا ظتخمارا  لمظا هارطش ابظن  ظ نا 

 ظظع  ظظل   ظظا:ط المنظظانل مظظع تغ  ظظا ا يظظز  ظظل  نظظ  انمخلظظةة  ظظل   ظظم الت ظظاك  الوا
ياظظول ابظظن رشظظعف ااهمظظا الموا نظظة  ظظل هجظظزاء الاظظول  هظظل  لظظف هن ظظاء هرلنظظةف هحظظعها ه  
يظظظظ تل  ال ظظظظلءة اشظظظظب ه ة مخظظظظ  ال ظظظظم  االامظظظظاة ها يظظظظ تل  انهظظظظعاطة مخظظظظ  الل ظظظظ  

اللتظااة ها االنهارة ها ي تل  ال لء اما ي تنم  ةيظ ة مخظ  الاظو  اال ظهم االفظا  ا 
يظظظ تل  انشظظظياء المنا ظظظاةة مخظظظ  الملظظظن اانلظظظ ن اهظظظاش المنا ظظظاة إنمظظظا ت خظظظا مظظظن هرلنظظظة 

 هشياءن امن هاا الاال   ه  لف ال م وف
  كام  فعو اله    والن  ى

 (ن82ن  العنلن غ ا شبي   ال نه)
اال فاظظظظة ه  هشظظظظكال التنا ظظظظه التظظظظظل ت ظظظظول انلفظظظظا  االمنظظظظانل اذ  شظظظظظملو 

االصوع  ظل الاظول خااظةة يظع مها  هظم هالظل للتاك ظه كمظا بظعا  ظل م احة العاللة 
مظظا  ظظلل مظظن همخلظظة خصواظظا   ظظل حالظظة ا تمظظاط التات ظظه  ظظل انلفظظا  االمنظظانل  ظظل 
العااراع الماكاظة ح ظه رهح ابظن  ظ ناة ها كمظا تظهظا  ظل  ظول ابظن رشظع مب نظا  طار 

التظل تظنتم  ظل هظاش  التاك ه  ل إحعا  التغ  ا  ل ال  ا ةة إل ياولف ااانغاا ظاع
الصظظنا ة مظظظن  بظظ  التاك ظظظه الغ ظظا المنتظظظاط  ظظظل ان اايظظ  هظظظل هيضظظا  تغ  ظظظااعة يايظظظع 
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   ظظظظه التاك ظظظظه ال    ظظظظه انلفظظظظا  المفظظظظاطإة اللظظظظن ةيمظظظظا هح ظظظظهة مخظظظظ  التاظظظظعيم 
( يبظظظعا هننهظظظا تفايظظظع  لمو ظظظل مظظظن 83االتظظظ خ ا اال ظظظاف االزيظظظاطإ اانغاا ظظظاع الغاياظظظةا)

المضظمو   مومظا ة مظع ان ظاار  امتظعاط انل ظاإ  لظف هظاش اللف  االمننظف ها ال ظك  ا 
اننمظظا  مظظن هاجظظ  التنا ظظه المننظظوح االلفظظظل  ظظل الاظظول انطبظظل  مومظظا  كال  ا ظظة 
التظظظظل ي ظظظظتا    هظظظظا ت ا ظظظظو التنظظظظاغم الصظظظظوتل  ظظظظل هااخظظظظا الفاظظظظا ال فميظظظظةة اا تمظظظظاط 

ط ت ظظاار التفصظظ    ظظل هظظاش ان اايظظ   ظظ   ت ظظو  هااخاهظظا  لظظف اظظي  ااحظظعإ ها ا تمظظا
(ن 84لف   ن ن ة اتفايناع للن  ظل مظا ي ظمي  ابظن رشظع  ظال اار االن ظوف اغ اهظا)

 نلظظف الظظاغم مظظن تنزيظظ  اجظظوش التنا ظظه ال ظظا اة الم ااظظة  امظظة نشظظكال مظظن اله "ظظاع 
الت  ظظظظ نية المل اظظظظة  الم اكظظظظاإ  ظظظظل م ظظظظتواها التظظظظوهاح  ظظظظل ركظظظظن الصظظظظوع االعاللظظظظة 

فف ظفة  ظل اظلة انلفظا   المنظانلة  لمظا   ظ   االتاك هة   ننها تظ  م كومة باهح ال
ت صظظين الاظظول ال ظظناح ها انطبظظل  مومظظا  بوهظظن   ظظل خانظظة المغظظايا للنظظاطح لظظم 

 ينبن  لي  انيما   تعاع ال يا  ا نال ت   ل بناء العناللةن
همظظا  نظظع هبظظل حيظظا  التوح ظظعح  ظظ   منتمظظعش يكظظو   لظظف اللفظظ  االمننظظفة ا لظظف 

ة اهو يت اك  ل م ار  نا:ل يفصظ  الننصظاينة هننظ  يظ من النظمن ايبعا نال اهلة
بتاعيم ااف  لف آخاة  مما يمكظن ه  يكظو  طلظ ف   لظف هظاا التوجظ  مظا ياايظ   ظن 
 نضظظهم طا"يظظا  إلظظف هظظاارإ اال تنظظاء  ظظاللف  المو ظظو االتظظ ليز المنتظظهة إل امظظا هكخظظا 

(ة إالن هنظظ  ال 85مظظا رط اظظالم مننظظاش لفا ظظع لفظظظ ة ا بظظ   ا ظظع مننظظاش لصظظالم لفظظظ ا)
يلبظظ  ه  ي ظظتعرك  ظظل هكخظظا مظظن موهظظع مل ظظا   لظظف هظظاارإ اال تنظظاء  الننصظظاينن 
 مظظظظظظظظظظظظظظظظظظن هظظظظظظظظظظظظظظظظظظاش المواهظظظظظظظظظظظظظظظظظظع  ولظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ف ااال تن ظظظظظظظظظظظظظظظظظظو اللفظظظظظظظظظظظظظظظظظظ  طا  المننظظظظظظظظظظظظظظظظظظف 

(ة للظظظن ه  اهح ظظظن ال ظظظفا مظظظا ر  لفظظظظ ة ال ظظظظل 86اال تهظظظَو المننظظظف طا  اللفظظظ ا)
ة بظ  هظظل متما جظظة (ة ا ان  المنظظانل لي ظو  ظظل جهظظة اانلفظا   ظظل جهظظة87مننظاشا)

(ن مظظن هنظظا يكظظو  مظظن هظظااراع البفغظظة  نظظعش 88متنا ظظاة االصظظ ة  ل همظظا ا ظظلا)
 ظظظل مااتبهظظظا الم تلفظظظةة إل يااهظظظا ح ظظظه مظظظا ياايظظظ   ظظظن هبظظظل  ظظظليما  هظظظاالا ة منهظظظا 
ابفغظظة ال ظظظناة امنهظظظا بفغظظة ال  ا ظظظةة امنهظظظا بفغظظظة النخظظاة امنهظظظا بفغظظظة المخظظظ ة 

(ن ه ظولف يكظو  89البعيهظةة امنهظا بفغظة الت ايظ ا) امنها بفغة النا ة امنهظا بفغظة
مظن هظظااراع البفغظة  نظظعش اال تنظاء  ظظاللف  االمننظف منظظا   ظل هغلظظه هظاالهاة ممظظا 
يتنظظ  إمكانيظظة اختيظظار الظظعاال ا ظظو ماااظظع الاظظول هظظاارإ ه ظظلولية تاتضظظل ت ا ظظو 
خصظظا:ن الفصظظاحة  ظظل انلفظظا  االوهظظوإ  ظظل المنظظانل اال ظظهاإ ها الل ظظلة ح ظظه 

 (ن90اراع الموهع امت لااع المااا)ها 
ل ظظن المو ظظل مظظن المننظظف االلفظظ  ال يلبظظ  ه  يمتظظع لي ظظم  الظظنظم الفحظظم لهمظظاة 
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العخولظ  حا  الاول البلي  لعع التوح ظعح ارتاظاء إلظف ماتاظة التمظع بظ ن ركنظل الاظول 
اللظظاين همظظا المننظظف االلفظظ ة إل ايناغظظل ه  يكظظو  الغظظا  انال  ظظل اظظ ة المننظظفة 

الخظظظظانل  ظظظظل ت   ظظظظا اللفظظظظ ن االغظظظظا  الخالظظظظ   ظظظظل ت ظظظظه   الظظظظنظم احظظظظفاإ  االغظظظظا 
الت ليزة ااجتفل الاانوة ااال تصظاط  ظل الم اخظاإة اا ظتعامة ال ظال لي ظتما الخظانل 

(ة ايبظظظظعا ه  اظيفظظظة الظظظنظم هنظظظا ال تتتظظظظاا  91 لظظظف انالة االخالظظظ   لظظظف الخظظظانلا)
طاللظظة الظظنظم هنظظا بظظعار الن ظظو اظظا ع الااظظل التظظامع ل ظظتاع الظظعاالة إال هنظظ   ماابلظظة 

 ل ال فا ا ل ت ص   المننف إل اه  ال ظفا كالت ظم االن ظو كال ليظةة اه  التم  ظز 
ب ن الت م االت م إنما ياظع  ظال لل الاا:مظة اان ظاا  ال النظة ةيظ ة اه  حاجتظ  إلظف 
حاكظظة ال لمظظة   حظظع اجظظوش ان ظظاال حتظظف يتم ظظز ال  ظظ  مظظن الصظظوال ك اجتظظ  إلظظظف 

(ة احاجظظة ال ظظفا إلظظف الن ظظو هك ظظعإ إل لهظظا  ف ظظة  مننظظاش ح ظظظ  92لا)نفظظ  ال  ظظا
(  اظظع تمكننظظا مظظن ا ت ظظفاف تصظظور هالظظل 93ايتغ ظظا المظظااط ةيظظ   ظظاختفف ان ظظاالا)

لنف ظظظة نظظظظم ال ظظظفا  ظظظالن وة ح ظظظ   ظظظع تاتظظظال هظظظاش الصظظظلة مظظظن الظظظو ل  الم ظظظتوع 
إل يظااح التوح ظظعح  التاك بظلة ا ف ظظة الن ظو ها منانيظظ  بالظا  الوحظظعاع  ظل ال ظظيا ة

 ظن هبظظل  ظظن ع ال ظ اا ل  ظظل مناظاتظظ  متظف بظظن يظظون   ولظ ف امنظظانل الن ظظو منا ظظمة 
ب ن حاكاع اللف  ا كنات ة ب ن اهع ال ااف  ظل مواهظنها الماتضظية لهظاة الظ ن 
تظظظظ ليز ال ظظظظفا  التاظظظظعيم االتظظظظ خ ا اتظظظظوخنل الصظظظظوال  ظظظظل للظظظظن اتتنظظظظه ال  ظظظظ  مظظظظن 

ا ال تاتصظظا  لظظف حاكظظاع ان ظظاال ها الو ايظظة (ن  عاللظظة منظظانل الن ظظو هنظظ94للظظنا)
مظن ال  ظ  ا صظع الصظظوال بظ  تت لظ  تظظ ليز ال ظفا اتظت كم  ظظل تات ظه احعاتظ  مظظع 
ماا اإ مواهنهاة الو ارتا و هاش الوظيفة  النظم اظااحة ل انظو خ ظوإ ه مظو  ظل 

  هم بنية ال فان
 الناظظظظعة اي ظظظظاال التوح ظظظظعح اال تظظظظاال مظظظظن  هظظظظم بنيظظظظة ال ظظظظفا  ا تمظظظظاط ت ظظظظب ه  

  ن لظظظو مظظظن هظظظاارإ اختيظظظار الظظظعاال ل تناهظظظع ح ظظظنها  ظظظل ماحلظظظة التو يظظظع للظظظن ه  
ظظظظه تت  ظظظظ   لظظظظف  نااظظظظا مكتملظظظظة ال  ظظظظن  ظظظظل لاتهظظظظاة إل إ  اشظظظظا   بفغظظظظة الماكن
ظظظظمو  الم لفظظظظة مظظظظن  ال ظظظظااف اان ظظظظماء الماكاظظظظة منهظظظظا انظظظظظم ان ظظظظماء  ظظظظالناوط اال ن

ع  لظظم ه  للناظظع المنظظظوا مظظن خظظا اع م تلفظظة  ظظل الاظظع االلظظو  االتظظوها اال ظظا ن ا ظظ
النف   ف ة مواهع هحعها مفاطاع تلن ال ظا  ااختيظار هجنا ظها اجواهاهظان االخظانل 
مو ظظع الظظنظم الظظاح يتنظظ  لل اظظة إلظظف جانظظه ال اظظة  بظظوال  آخظظاة اموهظظنا  مظظن الظظنف  
 انيا ة االخال  اهظع كظ  ااحظع مظن هظاش الناظوط  ظل خظاو مو نظ  مظن الن ظا االظاه  

 (ن95ا)االزنع االصعر
اذلا كانو ماتاظة ال ظااف الماابلظة لماتاظة مفظاطاع ال ظا  ابينظة كمظا يظاعة ال 
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انع   ها للا ظاة اال يظهظا   هظا ه ظا للصظننة التظل يت ظعط متالهظا  ا ظمل التاك ظه 
ظظع  االظظنظمة   ننظظ   ظظل   ظظم التاك ظظه الظظاح تمظظزج ةيظظ  ال ظظااف لت لظظل احظظعإ طالظظة تتت ن

يكظظو   نظظ  ان ظظماء هح ظظن مظظن  نظظظ ة  هال مااتظظه المزيظظةة مظظن هنظظاف ايتظظه ه 
(ن 96اه ال  ل ال ظمعة اه ظال إلظف  بظول الظنف ة النضظها ه نظع  ظل هظاش انشظياءا)

  لا اكتم  لأل ماء االنتااء ا و شظاا  الفصظاحة همكظن ت ا ظو الماتاظة الخالخظة التظل 
يوجظظعها تضظظاا الوحظظظعاع  ظظل م ظظظتوع الظظنظم مظظن ال ظظظفا ح ظظ  هنظظظا اتظهظظا اظظظنا ة 

فغظة اال ظظنان اللظن هنظظ  إلا اختظار الم تظار ال ظظااف الم لنفظة  ان ظظماء ال  ا ظة االب
حتظظظف ال يكظظظو    هظظظا م ظظظت اش اال م ظظظتن اة ااهظظظنها مظظظن الظظظنظم  ظظظل مواهظظظنهاة  ظظظم 

موا اظا  للمننظف غ ظا  لظو  -ه نظل اهظع ال لمظة إلظف جنظه ال لمظة–نظمها نظما  آخا 
إمظظا شظظناا  اذمظظا خ اظظة   ظظل المكظظا ة اال نظظا ا  ظظن ال ظظمعة  اظظع ا ظظتتمو لظظ  الصظظنا ةة

اذما غ اها من ه  اا ال فان امتف طخ   لي  ال لظ   ظل هحظع هظاش المواهظع الخف ظة 
 (ن97اختلو انا ت ة اهبو النف   بول ما نظم  من ال فا    ه للنا)

  بو حيا  التوح عح يت اك  ل هظاط حظعاط بفغظة الاظول  ظل م ظاار المننظف 
ايغفظظظظ  آخظظظظاة بظظظظ  تمتظظظظع خظظظظواون الظظظظنن االلفظظظظ  االظظظظنظم اال يصظظظظاطر  لظظظظف اظظظظاف 

ان لولية لعي  لتغ ل الننااا كلهاة ح   ي ك    ها الظنظم ماتاظة الحاظة الكتمظال 
مواافاع بف ية يناغل تو اها  ل المننف االلف ة الها يت اظو لهمظا ال  ظن الظااتل 
الظظظاح يكظظظو  جما ظظظ   ظظظل الظظظنظم الضظظظاا لل ظظظا  نن امظظظع ه  الظظظنظم ال ي  ظظظ  جظظظوها 

ليظ  كمظا  ظ ت او  ظل هنضظي تصظورش لظعع  نظ  المت لمظ نة  ظ   طاللتظظ  إل ال ظفا الب
تتضظظظمن مننظظظف التظظظ ليز م ظظظتف عإ مظظظن الوظيفظظظة الن ويظظظةة ت  ظظظل  ظظظن المظظظعع الظظظاح 
يمكظظظن ه  يت اظظظو  التظظظ ليز ةي  ظظظ  ال ظظظفا نصظظظا  هطبيظظظا  يكظظظو  خ اظظظة ها شظظظناا  ها مظظظا 

 هشبههمان
 تحليل الطراغوذيا )المديح الشعري( 

 ىالمضمون والشكلوالمصادرة عل

إلا  ظظعنا إلظظف الفف ظظفة ان ظظفم  ن لن كظظع المنظظظور الخنظظا:ل الظظاح يتضظظمن مظظا 
يتصظظظوران  بنيظظظة للظظظنن انطبظظظل منظظظانل اهلفاظظظظا ة  لظظظن نتظظظع ه ضظظظ  مظظظن ا فظظظة مكخفظظظة 
هخ ظظاإ نتظظا ع   هظظا ت عيظظعهم نو ظظا  شظظنايا  متم ظظزا ة هظظو ال ااغوليظظا ها المظظعيم ال ظظناح 

انظظ  مظظظن ت ل ظظ  لفناليظظظة ال ظظنا  مومظظظا  البنيظظة الظظظنن الظظاح ي ظظظك  من لظظو مظظظا ينتمع
خصواظظا ة ح ظظ   ظظتتتمع الننااظظا ها ان  ظظاا الُم ظظكن لة للمظظعيم ال ظظناح منتظمظظظة 
 ظظظل  نا:يظظظظة مظظظا  ظظظظ  ي ظظظاكفة ام تظظظظوع الم اكظظظاإن ان ظظظظن إل نتو ظظظل  نظظظظع هظظظاا النظظظظو  
ال ظظظناح مظظظعلنل ن  ظظظ   لظظظف الم ظظظار النظظظظاح الضظظظا ط لظظظاهح الفف ظظظفة  ظظظل الم تظظظظوع 
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ك ة ال نغفظظ  انشظظارإ إلظظف ه  الفف ظظفة ان ظظفم  ن لكظظااا هنوا ظظا  شظظناية  عيظظعإ اال ظظ
ظظعإة لاكظظاين اظيفتظظ ة 98م ظظتن ن ن   ر ظظ و ها   ظظاناح ) ( منظظان  ن كظظ  نظظو   لظظف ح 

 ظظظظل -اذ  لظظظم ينظظظبن  لظظظف للظظظن تفايظظظع ل ظظظواو هظظظاش اننظظظوا  جملظظظةة اهظظظل ال تنظظظعا 
اللظظظظاين همظظظظا ال ااغوليظظظظا  ه  ت ظظظظو  تفاينظظظظاع مظظظظن نظظظظو ل ال ظظظظنا الاظظظظار ين -الغالظظظظه

 (ن99االاوموليا لعع ابن   نا ها المعيم االهتاء  نع غ اش)
ط ال ااغوليظظا لظظعع ابظظظن  ظظ نا  كونهظظا ام اكظظاإ  نظظظ  كامظظ  الفضظظ لة  ظظظالل  تت ظظعن
الماتاظظةة  اظظول مف:ظظم جظظعا ة ال ي ظظتن  فضظظظ لة جز:يظظةة تظظ  نا  ظظل التز:يظظاع ال مظظظن 

تفا ظ  منهظا اننفظ  باحمظة اتاظوعن اهظاا جهة المل ةة ب  من جهة الفنظ ة م اكظاإ ت
ال ظظعن  ظظع بظظ ن ةيظظ  همظظا ال ااغوليظظا بيانظظا   لظظف هنظظ  يظظاكا ةيظظ  الفضظظا:  الاةينظظة كلنهظظا 
 كظظفا مظظو ا  لايظظاة  لظظف جهظظة تم ظظ  اننفظظ  إلظظف الا نظظة االت يظظةن ات ظظو  م اكاتهظظا 
 لأل نظظظظالة ن  الفضظظظظا:  االمل ظظظظاع  ن ظظظظعإ  ظظظظن الت  نظظظظ  اذنمظظظظا الم ظظظظهور مظظظظن هماهظظظظا
ه نالهظظظان ةيكظظظو  ال ااغوليظظظا ياصظظظع ةيظظظ  نجظظظ  هظظظاش ان نظظظال ه  يكمظظظ  هيضظظظا    ياظظظا  
آخظظا ااتفظظا  نغظظم يظظتم  ظظ  اللن ظظنن ايتنظظ  لظظ  مظظن هظظاش التهظظة إياظظا   ا:ظظع  لظظف هنظظوا  
ها ان   ل نف  ن ا ع ينملو   نع إن اء اااغوليا  الل ن همظورا  هخظاع مظن انشظاراع 

(ن  ال ااغوليظظا تاظظوا  لظظف م اكظظاإ  نظظ   اظظول 100اانخظظا  الوجظظ  تظظتم بهظظا الم اكظظاإا)
مف:ظم يع مظ  ا   لايظظان ا ظع ت مظ  بظظنغم ال ظنة ا ظل هحيظظا  هخظاع   شظكال اه "ظظاع 
 المن ظظظظظظظظظظظظظظظظعين االاصظظظظظظظظظظظظظظظظع منهظظظظظظظظظظظظظظظظا التمخ ظظظظظظظظظظظظظظظظ  ح ظظظظظظظظظظظظظظظظه  هظظظظظظظظظظظظظظظظم الفف ظظظظظظظظظظظظظظظظفة لظظظظظظظظظظظظظظظظ 

(ة للظظظن ه  ال ااغوليظظظا ايتظظظه ه  ت ظظظو  كاملظظظة ةيمظظظا تنمظظظ  مظظظن الم اكظظظاإ اه  101)
 ظظ   تلظظن المنظظانل  ظع تاظظال  ظظوال  ما ظف  مظظن غ ظظا الاانظظو  تنظنظم انمظظا الظظاح تاصظعشن

(ن االظظظظاح يكفظظظظ  للمنظظظظانل الاانظظظظو االف امظظظظة هظظظظو إ  ظظظظاء 102االف امظظظظة اال  ظظظظمةا)
 نااظظظاها اخصا:صظظظها حاهظظظاة إل إ  الم اكظظظاإ  ا تاارهظظظا التظظظوها الم اظظظو ل ظظظناية 

ظظورية للمننظظف الظظاح يتمخظظ   ظظل ال ااغول يظظا  ظظل الاظظول يكظظو  كمالهظظا  ظظل الصظظياغة الصن
ه نظظالة جانبهظظا انخف ظظل الم ظظك  لتظظوها ال يمظظة ال يهمنظظا بظظ  إ  المهظظم  ظظل ماامنظظا 
هو ه  هاا الفن  ي ك   ل نظا ابن   نا  ا ظعإ المننظف الظاح إ  هتظيم لظ  انخظااج 
التم    الاول المع وا  ننااظا انياظا  االظنغم كملظو لل ااغوليظا خصا:صظهاة للظن 

هشظظياءف  ظظالل ن الظظاح يتظظنغم  ظظ ة الظظال فا نف ظظ  إلا ه  ال ظظنا  مومظظا  ي ظظاكل بخف ظظة 
 (ن103كا  م  ف  م اكيا ة الالو  )

ظ  الننااظا الم ع ظة لل ااغوليظا هظمن هظاش  اان ف ا  مما  ظلل يمكظن ه  نفصن
إ  ظل كظو  الاصظ عإ  امنظةة للظن ه ن  الانا ة الاا:مة  لف ماابلة المننف  ظاللف  الممتظعن

هم  ظظظتةف ان ظظظوال ال ظظظناية اال ااةيظظظة االمنظظظانل التظظظل اهجظظظزاء ال ااغوليظظظا التامظظظة  نظظظع
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جظاع النظاطإ  ال ظ   ل هظاة االظو  ة اال كظمة االظاهح  الظع اء إليظ ة االا ظ  االنظظاة 
 م الل نن   ما الظو  ة اال اا ظةة االل ظنة  هظل  ف ظة تاظع بهظا الم اكظاإن اهمظا العاظارإ 

آ  انانال  لظ ف هحظعهما مظا ااال تااطة االنظا  هو الظاح ياصظع م اكاتظ ة ةيكظو  التظز 
 (ن104ي اكلة االخانل ما ي اكفن  م ك  ااحع منهما  ف ة ه  ااا)

تتم ظظظظور الننااظظظظا الم ااظظظظة لل ااغوليظظظظا  ظظظظلف الم اكظظظظاإ الظظظظو   االل ظظظظنة اهظظظظاش 
ظظورإ الماابلظظة لله ظظولف المتمخلظظة هنظظا  ظظل المنظظانل التظظل تتفظظا  إلظظف  ظظاطاع  ت ظظك  الصن

تظي التظل تظع م ال ظيم االنظاطاع انخف يظة التظل يناغظل اا تااطاعة انظا ايااط    ال 
تا ظي ها  ظظل التمهظظورن اكظظ  للظظن يناغظظل ه  يت ظظ ن  ظظل  نظظ ة ايتن ظظم هنظظا   ظظا ع 
ال ظظظلوك ال  نظظظا المتمخنظظظ   ظظظل منا ظظظه الممظظظعاإ ها المواظظظوف  امظظظةة اال ينبنظظظل  ظظظل 

 ظظعياة حظع ة إل لظظو ت ظظكن  ا ظظو هظظاا الفهظظم ل ظظا  انمظظا ه ظظال إلظظف الظظو ل ببنظظاء التااج
ط ك نونتظظ   ظظل الفنظظ ة ها ال ظظع  الم ظظاكف  مظظا يفتاهظظ  مظظظن  هظظاا البنظظاء الظظاح تت ظظعن
إطراك لل  صظظظياع الفا لظظظة لألحظظظعا  ا نااظظظا البنظظظاء الم ظظظكلة للتااج ظظظعيا  مومظظظا ن 
ل ظظن  هظظم ابظظن  ظظ نا يت ظظاك هظظمن  نا:يظظة الصظظورإ االه ظظولفة إل  ظظ ت عط لل ااغوليظظا 

 ظظظظظكلية  لظظظظظف المنظظظظظانل الممخنلظظظظظة للم ظظظظظتوع كيانهظظظظظا  االن اظظظظظا  ال ظظظظظناح للننااظظظظظا ال
 اله والنلة   ت ام  بهاا االن اا  ال يا  الوجوطح لل ااغوليان

يت  ظظظ   هظظظم ابظظظن رشظظظع لبنظظظاء المظظظعيم ال ظظظناح الماابظظظ   نظظظعش لل ااغوليظظظا  لظظظف 
المن لاظظاع نف ظظهاة  فضظظف   ظظن ال ظظع الظظاح يظظاكاش لظظ  الظظاح ال يكظظاط ي تلظظل  ظظن حظظع 

 اا المعيم ال تة اتفصظ لها لعيظ  تا ظي ا  لهظاا المن ظفة (ة ناع  ل ه 105ابن   نا)
إل كمظظظظا يظظظظاع ايتظظظظه ه  ت ظظظظو  هجظظظظظزاء اظظظظنا ة المظظظظعيم  ظظظظتةف ان اايظظظظ  ال ااةيظظظظظةة 
االنظظاطاعة االظظو  ة ااال تاظظاطاعة االنظظظاة االل ظظنن االظظعل    لظظف للظظن ه ن كظظ   ظظول 

اإة االظظو  ة شظظناح  ظظع ينا ظظم إلظظف م ظظان  ام ظظان   ظظ ة االظظاح  ظظ  ي ظظان   ف ظظةف الم اكظظ
االل ظنن االظظاح ي ظظا   ظظل المظظعإ  ف ظظة هيضظظا ف النظظاطاع ااال تاظظاطاعة االنظظظاة ه نظظل 

(ة 106اال ظظتعالل لصظظوال اال تاظظاطة  ت ظظو  هجظظزاء اظظنا ة المظظعيم هظظاارإف  ظظتةا)
     ول شناح  نع ابن رشع ينا م إلف م ان  ام ان   ظ ة اتت اظو خصواظية هظاا 

ظظظنا ت مظظظن  ظظظل ااياظظظة النظظظو  ها لاك    ظظظه م تظظظوع الم اكظظظ اإ  لمظظظا   ظظظ   م ظظظزإ ال ن
تاعيمظظ  المننظظفة إال ه   مليظظة الفصظظ  لظظعع ابظظن رشظظع بظظ ن مظظا ي ظظاكل اي ظظاكف تبظظعا 
ل هجظظظزاء اظظظنا ة المظظظعيم ال ظظظناح  ظظظل النمظظظ  اهظظظو ه   كاآلليظظظةة إل كمظظظا يظظظاع ه  اهان
 ت صظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظف المنظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظانل ال ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظايفة التظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظل بهظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظا 

   المف:مظظظ ن لل ظظظلء الماظظظول يكظظظو  الت   ظظظ ة  ظظظم ت  ظظظف تلظظظن المنظظظانل الل ظظظن االظظظو 
(ة االتنب ا  ال  وإ كافن  ل التعل    لف  هم ابظن رشظع للنف ظاع ال ظاملة 107ةي ا)
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لننااظظظظا الاظظظظولن االبظظظظن  ظظظظ نا رهح  ايظظظظه مظظظظن رهح ابظظظظن رشظظظظع  ظظظظل كي يظظظظة اظظظظنا ة 
ل هجظظزاء ال ااغوليظظا هظظو الماصظظوط مظظن المنظظانل المت  نلظظة  ال ااغوليظظاة إل يظظاع ه  اهان

انظظون  ظم يبنظظف  ل هظا الل ظظن االاظولن  ظظ نهم ي ظاكو   اجتمظظا  هظظاشن  االوج هظة لاع الان
 (ن108امننف الاولف اللف  المو ا ا)

اهظظظظاا المو ظظظظظل المم نظظظظظز بظظظظظ ن م تظظظظظوع النمظظظظظ  ال ظظظظظناح اشظظظظظكل  ح ظظظظظ  تت اظظظظظو 
ظن الفف ظفة مظن  خصا:ن ال نا  ل الم اكاإ االو  ة االل ن هحيانا ة هظو الظاح يمكن

يبتغظظو ة للظن ه  االحتفظا    صظا:ن ال ظك  ها مظظا هظاط حظع النظو  ال ظناح الظاح 
 ظظ  ي ظظاكف يكظظو  م لاظظا ة اي تظظاج ال ظظع  ظظل كظظ  اظظياغة إلظظف حصظظا م تظظوع النظظو  
التعيظظعة نلظظظتم  للظظن  ظظظل تنايظظز انشظظظنار الاصصظظية الماابلظظظة للمل مظظة التظظظل يبظظظعا 
ا ظب لها  ظل انجظظزاء التظل هظظل المبظعه االو ظط االنهايظظة  ظب   هجظظزاء اظنا ة المظظعيمن 

الن الم اكظظظاإن إالن ه  الم اكظظظاإ لظظظي  ت ظظظو  لأل نظظظال   هظظظاة اذننمظظظا ت ظظظو  لأل منظظظة اكظظظ
الوا نة   ها تلن ان نالة اللن هن  إنمظا ي ظاكف  ظل هظاش كيظز كانظو هحظوال المتاظعا 

 (ن109مع هحوال المت خاة اكيز تنا  العال االممالن اانينااا)
ومظظظظظظا  اال ظظظظظظناح اال فاظظظظظة ه  ا ظظظظظظل الفف ظظظظظفة بتم ظظظظظظز ال  ظظظظظظال انطبظظظظظل  م

خصواا   صياغة لغوية م صواظة لظم تتاجمظ  المناينظة الُم للن ظة للظنن إلظف إطراك 
 م ظو لتفا ظ  م ظتويات   اظظعر مظا ظظ  ت ك ظع خااظظية التظوا ح بظ ن الننااظا اتوا اهظظا 

ماع الغالاة  لف  هم  ف:اها الُم كلن ة للننن  هل ال ن
 

 
 هوامش الفصل الثالث:

 ن23(المعخ  من ال فاءف 1)
 (ينظا معخ  الا  ن2)
 ن100(ت ع ر ا:   ل ال كمة اال بيعياعف 3)
 ن1092(كتال المو يافف 4)
 (نف  ن5)
 ن87(الفارابلة ال اافف 6)
 ن225(نف  ف 7)
 ن174(ابن   ناة  ن ال ناف 8)
 ن163( نف  ف 9)
 ن242(ابن رشعة كتال ال ناف 10)
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 ن129ف 3(الا ا:  11)
 243( نف  ف 12)
 ن170التوح عحة الماا  اعف ( هبو حيا  13)
 ن144ف 3ن ينظاف انمتا  االم ان ة 294( هبو حيا  التوح عحة مخاله الو ياينف 14)
 ننن153(ينظاف هلفو الااللة نظاية ال نا  نع الفف فة الم لم نف 15)
 ن164(الفارابلة ال اافف 16)
 ن19(الفارابلة كتال  ل المن وف العاارإف 17)
 ن192ل ناف (ابن   ناة  ن ا18)
 ن193( نف  ف 19)
ن ايتنظظا  ابظظن رشظظع لظظنف  الموهظظو   ظظل مواهظظع م تلفظظة مظظن تل ظظين 238-237( نف ظظ ف20)

إ  انلفظا  المفظظاطإ كانظو ا ظما  ها كلمظة ها حا ظا ة تنا ظظم  531ال  ا ظةة كاولظ   ظل وف 
ياظظةة مظظن جهظظة هن ظظاء طالالتهظظا  مانيظظة ه  ظظااف منهظظا الم ظظتوليةة امنهظظا المغ نظظاإة امنهظظا الغا 

 امنها اللغاعة امنها المزينةة امنها الماكاةة امنها المغل ةة امنها الموهو ةن
 ن239-238(نف  ف 21)
 ن540(ينظاف ابن رشعة تل ين ال  ا ةف 22)
 ن542(نف  ف 23)
 ن141(الفارابلة ال اافف 24)
 ن193(ابن   ناة  ن ال ناف 25)
 ن547(ابن رشعة تل ين ال  ا ةف 26)
 ن242تال ال ناف (ابن رشعة ك27)
 ن243(نف  ف 28)
 ن245(هبو حيا  التوح عحة الماا  اعف 29)
 ن145(نف  ف 30)
 ن125(هبو حيا  التوح عحة انمتا  االم ان ةف 31)
ن 94-93ن كتظظال ال ظظناف 151-150(ينظظاف الفظظارابلة ر ظظالة  ظظل  ظوان ن اظظنا ة ال ظظنااءف 32)

-98ا  الم ظتنملة  ظل المن ظوف ننن انلفظ62ن  صظول منتز ظةف 68-67إحصاء النلواف 
ن   م المن و من انشاراعف 6-5ن   م المن و من النتاإف 63ن ابن   ناة الباها ف 99

ن كتظال المتمظو ننن 14-13ن   ظو  ال كمظةف 123-122ن جوامع  لظم المو ظيافف 195
ن ابن رشعف كتال 162-161ن  ن ال ناف 56-55ن ال يا  من ال فاءف 15 ل ال ناف 

ننن هلفظظظو الاالظظظلة نظايظظظة ال ظظظناف 241ن جظظظابا  صظظظفورة مفهظظظوا ال ظظظناف 203ال ظظظناف 
 ننن20ننن انخضا جمنلة نظاية ال ناف 113

 ن168( ابن   ناة  ن ال ناف 33)
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ن ال يا ة 148-147ة الفارابلة كتال آراء هه ننن 111-110ف 1(ينظاف ال نعحة الا ا:  34)
ن ابظن  ظ ناة   ظم ال كمظة انلهيظة مظن 83نننن ابن م ظكوي ة الفظو  اناظغاف 85المعنيةف 
ننن ابظظن اف ظظ ة حظظل بظظن ياظظظا ف 167ن ابظظن  اجظظةة الا ظظا:  انلهيظظةف 502-501النتظظاإف 

ن تل ظظظين 173-172ن كظظظااف 251-250-249ن ابظظظن رشظظظعة منظظظاهي انطلظظظةف 121-126
ن تل ظظين كتظظال 501ن تل ظظين كتظظال التظظعلف 48-46ننن  صظظ  الماظظالف 19ال  ا ظظةف 
 ننن28انخضا جمنلة نظاية ال ناف ن 671المغال ةف 

ننن هلفظظو الاالظظلة 26(ينظظظا لفاظظف   لظظف هظظاش ان  ظظااف جظظابا  صظظفورة الصظظورإ الفنيظظةف 35)
 ننن182ننن انخضا جمنلة نظاية ال ناف 19نظاية ال ناف 

 ننن74(ينظاف انخضا جمنلة نظاية ال ناف 36)
 ن199( ابن   ناة   م المن و من انشاراعف 37)
 ن200  ف (نف38)
 ن162-161( ابن   ناة  ن ال ناف 39)
 ن162(نف  ف 40)
 ن163(نف  ف 41)
 ن23-22-21(ابن   ناة كتال المتمو ننن  ل منانل كتال ال ناف 42)
 ن195(ابن   ناة  ن ال ناف 43)
 ن92(الفارابلة كتال ال ناف 44)
 ن91(نف  ف 45)
 ن203(ابن رشعة كتال ال ناف 46)
 ن247(نف  ف 47)
 ن92الفارابلة كتال ال ناف (48)
 ن160(ابن   ناة  ن ال ناف 49)
 ن904(ابن رشعة كتال ال ناف 50)
 ن230-229ن ينظاف ابن رشعة كتال ال ناف 189(ابن   ناة  ن ال ناف 51)
ن ر الة  ل  وان ن 95-94-93ن الفارابلة كتال ال ناف 376ف 1( ينظاف ال نعحة الا ا:  52)

ن كتال المتمو ننن  ل 171-168-167  ناة  ن ال ناف  ن ابن157انا ة ال نااءف 
ننن 607ننن تل ين ال  ا ةف 201ننن ابن رشعة كتال ال ناف 17منانل كتال ال ناف 

ن هلفظظو الاالظظظلة 444ن جظظابا  صظظفورة الصظظورإ الفنينظظةف 58ال ظظوار ملة مفظظاتيم النلظظواف 
 ن187ن انخضا جمنلة نظاية ال ناف 201نظاية ال ناف 

ن ال ظظظوار ملة مفظظظاتيم 376ف 1ن ال نظظظعحة الا ظظظا:  242ف ابظظظن رشظظظعة كتظظظال ال ظظظناف (ينظظظظا53)
 ن58النلواف 

ننن انخضا 125(ينظا ل حااة  مهمة ال نا  نع الفف فةف هلفو الااللة نظاية ال ناف 54)
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 ننن129جمنلة نظاية ال ناف 
ننن هلفظو 367 ناف (ينظا نيفاء هاش الم ا:  حاها من االاف ف جابا  صفورة مفهوا ال55)

 ننن209ننن انخضا جمنلة نظاية ال ناف 248الااللة نظاية ال ناف 
 ن152(الفارابلة ر الة  ل  وان ن انا ة ال نااءف 56)
 ن49(ال وار ملة مفاتيم النلواف 57)
 ن309(م كوي ة الهوام  اال وام ف 58)
 ن30ال ناف ن كتال المتمو ننن  ل منانل كتال 165(ابن   ناة  ن ال ناف 59)
 ن232(ابن رشعة كتال ال ناف 60)
ننن 167ننن انخضظظا جمنظظلة نظايظظة ال ظظناف 367(ينظظظاف جظظابا  صظظفورة مفهظظوا ال ظظناف 61)

 ننن210
 ن17(ابن   ناة ر الة  ل ما ية الن وف 62)
ن ينظاف جابا  صفورة الصورإ  190-177-167ن اكااف 262ف 1(هخوا  الصفاة الا ا:  63)

 ن287الفنيةف 
 ن11(الفارابلة كتال المو يافف 64)
 ن69( الفارابلة إحصاء النلواف 65)
 ن92(الفارابلة انلفا  الم تنملة  ل المن وف 66)
 ن157(الفارابلة ر الة  ل  وان ن انا ة ال نااءف 67)
 ن7(ابن   ناة جوامع  لم المو يافف 68)
 ن21(ابن   ناة كتال المتمو ننن  ل منانل كتال ال ناف 69)
-22-21ن اكظااف كتظال المتمظو ننن  ظل منظانل كتظال ال ظناف 193(ابن   ناة  ن ال ناف 70)

 ن23
 ن163/24(نف  المصعرينف 71)
 ننن170ن ينظاف هلفو الااللة نظاية ال ناف 24-16323(نف  المصعرينف 72)
 ن26-25-164/24-163(نف  المصعرينف 73)
 ن28-27-164/26(نف  المصعرينف 74)
 ن164/28ف (نف  المصعرين75)
 ن29-165/28(نف  المصعرينف 76)
 ن165/29(نف  المصعرينف 77)
 ن242(ابن رشعة كتال ال ناف 78)
 ن239(نف  ف 79)
 (نف  ن80)
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 ن241-240-239(نف  ف 81)
 ن241(نف  ف 82)
 ن244-243ن ينظاف كتال ال ناف 623(ابن رشعة تل ين ال  ا ةف 83)
 ن596(نف  ف 84)
 ن11(مخاله الو ياينف 85)
 ن10ف 1(انمتا  االم ان ة 86)
 ن145ف 2(نف   87)
 ن92ف 2/1ن ينظاف 50ف 3/1(الاصا:ا االاخا:ان ا88)
 ن141-140ف 2(انمتا  االم ان ة 89)
 ننن140ف 2ن جزء 65-64ف 1(نف   90)
 
 ن423-422ف 3/2ن ينظاف الاصا:ا االاخا:ان ا 94(هبو حيا  التوح عحة مخاله الو ياينف 91)
 ن181  التوح عحة الاصا:ا االاخا:اف (هبو حيا92)
 ن102ف 1(هبو حيا  التوح عحة انمتا  االم ان ة 93)
 ن121ف 1(نف   94)
 ن21(هبو حيا  التوح عحن م كوي ة الهوام  اال وام ف 95)
 ن23(نف  ف 96)
 (نف  ن97)
-166ننن ابظن  ظ ناة  ظن ال ظناف 152(ينظاف الفارابلة ر الة  ظل  ظوان ن اظنا ة ال ظنااءف 98)

 ن167
ن 152-151ن الفارابلة ر الة  ل  وان ن انا ة ال نااءف 382ف 1(ينظاف ال نعحة الا ا:  99)

 ن245-208-201ننن ابن رشعة كتال ال ناف 172-169-166ابن   ناف  ن ال ناف 
 ن176(ابن   ناة  ن ال ناف 100)
 ننن111(ينظاف انخضا جمنلف نظاية ال ناف 101)
 ن181 ناف (ابن   ناة  ن ال102)
 ن168(نف  ف 103)
 ن178-177(نف  ف 104)
 ن209-208(ينظاف ابن رشعة كتال ال ناف 105)
 ن210-209(نف  ف 106)
 ن209(نف  ف 107)
 ن177(ابن   ناة  ن ال ناف 108)
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 ن194ن ينظاف ابن   ناة  ن ال ناف 245(ابن رشعة كتال ال ناف 109)
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 الفصل الرابع

 ةالمتكلمون بين ثنائيّ 

 اللفظ والمعنى والنظم

 
 النص األدبي في دراسات اإلعجاز قبل عبد القاهر

تاااإ  هم المت لم ن للنن بظ ن  نا:يظة اللفظ  االمننظفة االظنظمة الظم يكظع ال  ظم 
يكظظو  ب ننظظا   ظظظل إ ظظناط هظظظاش الفناليظظة إلظظظف الظظنظم إال مظظع  بظظظع الاظظاهاة  ظظظل حظظ ن ظظظظ  

 هظظم للظظنظم بظظعالالع م تلفظظة امتفااتظظةة  ظظا اوش ياظظاا  مزايظظا للفظظ  االمننظظف مظظع تبنظظل 
ا تالظظو  نظظع الااهظظظل  بظظع التاظظار مظظظن م ظظتوع النضظظي ح ظظظ  بظظعه ان ظظا  اللغظظظوح 

 االن وح للنظم  ل الت ك  ن
امن هنا ا تااا  ل هلهظا  هظ الء رؤيظة الظنن انطبظل مظن منظظور  نا:يظة اللفظ  

 اياظة انهظا ة االمننفة طا  ه  يت لوا  ظن الضظا ط لهظاين ال ظا ن االفحظم لهمظا  
ال ارجيظظظة  مومظظظا ة مصظظظ ل  ن  لظظظف ت ظظظمية هظظظاش النف ظظظة الضظظظامة لننااظظظا الظظظنن 

  اا فحاع تبعا متااط ة كال ان ااالنتظاا االاالننن
 اظظظظع بظظظظعه الظظظظنظم  ضفاهظظظظا   ظظظظابف  ال ظظظظتينال طالالع م تلفظظظظةة للظظظظن هنظظظظ   لظظظظف 

لمت لمظظظ ن م ظظتوع هالظظظل ت ظظعط مااط ظظظا  لل اياظظظةة ها النظظو  انطبظظظل  ظظظل نصظظوو كظظظ  ا
ال ظظا ا ن لنبظظع الاظظاهاة  النظظاطإة كمظظا يظظاع الامظظانل اكانظظو جاريظظة  ضظظاال مظظن هنظظوا  
ال ظظفا مناا ظظةف منهظظا ال ظظظنا امنهظظا ال ظظتع امنهظظا ال  ظظظه امنهظظا الا ظظا: ة امنهظظظا 
المنخور الاح يظعار بظ ن النظا   ظل ال ظعي ة  ظ تف الاظاآ    اياظة مفظاطإ خارجظة  ظن 

(ة اهظظاا الفهظظم للظظنظم المظظااطف 1   ظظ  كظظ  ااياظظةا)النظظاطإ لهظظا منزلظظة  ظظل ال  ظظن تفظظو 
ال اياظظة اارط  نظظع ال  ظظابل  ظظل مخظظ   ولظظ  مت ظظع ا   ظظن  صظظاحة النظظال ح ظظ  إنهظظم 
اماتعرا   لف التصاف  ل هاطية ال ظفاة  ظار و  بنظومظ   صظ عش ارجظزش ا ظتن ة 
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(ن الاظظظع تظظظواتا لكظظظا الظظظنظم  ظظظل ه مظظظال الاظظظا فنل اجهظظظا  مظظظن اجظظظوش 2ا ظظظا:ا  نونظظظ ا)
تظا  الاظاآ ة ح ظظ  اإنظ  بظظعيع الظنظمة  ت ظظه التظ ليز متنظظاش  ظل البفغظظة إلظف ال ظظع إ 

(  غ ظظا ه  طاللتظظ  انالظظف تمظظا  بظظا الفهظظم ال ظظالل 3الظظاح ينلظظم  تظظز ال لظظو  نظظ ا)
الظظظظاكا للظظظظن اه  نظظظظظم الاظظظظاآ   لظظظظف تصظظظظاف اجوهظظظظ ة اتاظظظظاين ماا اظظظظ ة خظظظظارج  ظظظظن 

 (ن4المنهوط من نظاا جميع كفمهما)
ع التانظظار يظظورط نصظظا  ل ظظي   اهبظظل هاشظظما ي ظظعط ةيظظ   همظظ  امظظع ه  الااهظظل  بظظ

للفصاحة االنظمة اهو  ول ف اإنما يكو  ال فا  صظي ا  لتزالظة لفظظ ة اح ظن مننظاشة 
االبع مظن ا تاظار انمظاينة ننظ  لظو كظا  جظزل اللفظ ة ركيظن المننظف لظم ينظع  صظي ا ة 

ا  ظظ   يكظظو  لظظ   ظظ ل  يتظظه ه  يكظظو  جامنظظا  لهظظاين انمظظاينة الظظي   صظظاحة ال ظظف
نظظظظظم م صظظظظووة ن  ال   ظظظظه  نظظظظعهم  ظظظظع يكظظظظو  ه صظظظظم مظظظظن ال ظظظظا اة االظظظظنظم 

(ة إال هنظظ  ال يت لظظف  ظظن هظظاا الم ظظتوع 5م تلظظل إلا هريظظع  ظظالنظم اخظظتفف ال اياظظةا)
مظظن  هظظظم الظظظنظم  ظظظل مناظااتظظ  احتاجظظظ  ال صظظظوا  هظظظو يتمظظ  رهيظظظ  إ ظظظا   ظظظ   هظظظاش 

 ظظظن النظظظاطإ  ظظظل الظظظنظم م كظظظعإ ل ونظظظ  الف ظظظاإ  ظظظل  ولظظظ  إنظظظا اجنلنظظظا ال اياظظظة ال ارجظظظة 
 (ن62منتزا  إلا كا  ل  رتاة  ظيمة  ل الفصاحةا)

اال ظظظو ه  هظظظاا الفهظظظم للظظظظنظم ال ينظظظعا ه  يكظظظو  شظظظظاحا  هاليظظظا  لمعلولظظظ ة يت ظظظظعط 
للاظاآ  ةيظ  ان ظاار بتم ظظز نظو ل هظمن  نظو  الاظظول الم تلفظةن هظاا الت عيظع ال ظظارجل 

التاا اع الاظول ال ظا:نة يمخظ  ه ا ظا  مبظع:يا   انال الهاطف إلف إخااج الااآ  من ك 
تاظظظوا  ليظظظ  اآلراء المفا ظظظة للاظظظول  ظظظل الاظظظاآ  مضظظظمونا  اشظظظكف ن امظظظن هظظظاا الم ظظظتوع 
ينظظعرج الا ظظظ   ظظظل  نااظظا الظظظنن الم ظظظكلة لبن تظظظ  اللظظن  ظظظل م ظظظتوع هال ال ينظظظعا 
تصظظورش ه  يكظظو  إح ا ظظا   صظظلة بظظ ن  نصظظاح المننظظف االلفظظ ة ها بنظظو  مظظن الل مظظة 

  ا كة للننااانال
(ة هظاا التظظ ليز 7 ظ لا كظا  الظتفؤا  نظع الامظانل اتنظظعي  ال ظااف  ظل التظ ليزا)

المتفظا  إلظفف متنظا اة امظتف:م  ظل ال ااظظة الو ظ فة امظتف:م  ظل ال ااظة النليظاة  ظظ   
 ا:ظظظعإ هظظظاا الظظظتفؤا  ظظظل ال ظظظفا تتبظظظعع  ظظظل اح ظظظن ال ظظظفا  ظظظل ال ظظظمعة ا ظظظهولت   ظظظل 

 ظظظظل الظظظظنف  لمظظظظا يظظظظاط  ليظظظظ  مظظظظن ح ظظظظن الصظظظظورإ ااايظظظظو اللفظظظظ ة اتابظظظظ  المننظظظظف لظظظظ  
 (ن8العاللةا)

ا لظظف الظظظاغم مظظظن ه  ما ظظظ  الظظظتفؤا مظظن مااحظظظ  الفصظظظاحة ينظظظا  لل ظظظااف 
اان ظظظتامها  ظظظل ال لمظظظاعة اه ظظظاال للظظظن النا:ظظظعإ إلظظظف  ظظظوان ن اشظظظاا  تاا ظظظل كي يظظظة 
تظظظظ ليز الوحظظظظعاع العالظظظظةة اذلظظظظف اظظظظور م صواظظظظة تظظظظو ا لهظظظظا ح ظظظظن ال ظظظظمعة  ظظظظ   

  إلظظف م ظظتوع شظظام  يغ ظظل نصظظا   اآنيظظا  ها شظظنايا  ك ظظل لتصظظور هالظظل االمتظظعاط  ظظ
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 ضاارإ ماا اإ  عر من ان تاا النن اذ  بعا  ظل شظك  لفظظل ال يتتظاا  الم ظتوع 
الصظظظوتلة إال ه  إح ا ظظظا  هاليظظظا    ظظظيط جظظظامع لننااظظظا الظظظنن ينضظظظاف إلظظظف جمظظظال 

جمظظظال  نظظظ   الصظظظورإ ها  االظظظة اللفظظظ  يبظظظعه  ظظظل الظهظظظور  نظظظع الامظظظانلة  ظظظ ل ينلظظظ 
الت ظظظظب هاع الااآنيظظظظة الماظظظظا    ظظظظنها يت ظظظظاءل  ظظظظن ال ي يظظظظة التظظظظل يكظظظظو   ل هظظظظا هظظظظاا 
الت ظظظبي ة اإلا تضظظظمن مظظظع للظظظن ح ظظظن الظظظنظم ا االظظظة اللفظظظ  اكخظظظاإ الفا:ظظظعإ ااظظظ ة 

(ة اان ظظاار  ناالظظة اللفظظ ة اكخظظاإ الفا:ظظعإة مننظظاش إ ظظناط ال  ظظن إلظظف اللفظظ  9العاللظظةا)
ظم ك ظظل  ظن ا ظظل  فناليظظة  الخظة تنضظظاف إلظظف االمننظفة غ ظظا ه  إهظظا ة ح ظن الظظن

 نصظظظاح التمظظظال ال ظظظا ا نة امظظظع للظظظن ال يمكظظظن هظظظاط  مظظظعلول الظظظنظم  ظظظل الظظظنن 
ال ابو بع ةة غ ا ه  لكاش مع اللف  االمننف يكظاط ياظال مننظاش مظن مفهظوا التظ ليزة 
الاح يبعا ااه ا   ل  ول الامانل ااال ظفا الي لظو مظن ه  يكظو   ا ظم ها اظفة ها 

ز مظظن غ ظظا ا ظظم للمننظظف ها اظظفةة كاولظظنف غظظفا  يظظعة  هظظاا التظظ ليز يظظعل  لظظف تظظ لي
الملن من غ ا لكا ل   ا م ها افةن اطاللظة االشظتاا  كعاللظة التظ ليز  ظل هنظ  مظن 
غ ا لكا ا م ها افةة كاولنة  ات  تظعل  لظف ماتظول ا تظ  مظن غ ظا لكظا ا ظم ها 

ةة اذ  لظم ت ظن لظ ن اطاللظة افة لواحع منهماة ال ظن المننظف مضظمن  الصظفة الم ظتا
ان ماء االصفاع متنا يةة   ما طاللة الت ليز  لي  لها نهايظةة الهظاا اظم الت ظعح 
  هظظا  المنارهظظة لتظهظظا المنتظظزإة الظظو  ظظال  ا:ظظ ف  ظظع انتهظظف تظظ ليز ال ظظنا حتظظف ال 
يمكظظن نحظظع ه  يظظ تل  اصظظ عإ إال ا ظظع   لظظو ةيمظظا   ظظ  ل ظظا  للظظن  ظظااف ة ن  طاللظظة 

ي  لهظظا نهايظظة كمظظا ه  الممكظظن مظظن النظظعط لظظي  لظظظ  نهايظظة يو ظظل  نظظعها ال التظظ ليز لظظ
 يمكظظظظظظظظظظظظظظظظظظن ه  يظظظظظظظظظظظظظظظظظظزاط  ل هظظظظظظظظظظظظظظظظظظان االاظظظظظظظظظظظظظظظظظظاآ  كلظظظظظظظظظظظظظظظظظظ   ظظظظظظظظظظظظظظظظظظل نهايظظظظظظظظظظظظظظظظظظة ح ظظظظظظظظظظظظظظظظظظن 

(ة  الت ليز ح ه هظاا الفهظم مظ طن إلظف حصظول طاللظة ال توجظع  ظل ظظاها 10البيا ا)
انلفظظظا  الم ظظظكلة للعاظظظارإ اظهظظظور مننظظظف الملظظظن مظظظن غ ظظظا لكظظظا لظظظظ   ا ظظظم ها اظظظفةاة 

هظا ة هنظا مظزج لظعاال  ظل احظعإ تظظ ال إلظف مننظف ااحظعة مظن هنظا ينف ظم المتظظال  ان
لبظاا  نصظظوو هطبيظة كخ ظظاإن للظن هنهظظا م صظلة  ناليظظة  ظل م ظظتوع ال ظفاة اتاك ظظه 
تظ ليفل لمن يظاع جز:يظظة تتت ظع  ظل الننااظظا الم ظكلة لهظاش البنيظظة ه ظااطا ن  م عاطيظظة 

 ظاا  لفنالية الت ليزنانلفا  ه ااطا ة ت ت    ال نها:ية تاك اا  ن
اي خظظظا هظظظاا انح ظظظا  االال  مفهظظظوا التظظظ ليز مظظظعع هشظظظم  لظظظعع ال  ظظظابلة إل 
يمخ  ه ا ا   ل نظات  لبنيظة الظننة إال هنظ  يتنظاطل بعايظة مظع   ظاإ التظ ليز التامنظة 
لننصظظاح اللفظظظ  االمننظظفة  بفغظظظة الاظظظاآ   ظظل نظظظظاش ال تاتصظظظا  لظظف امفظظظاط انلفظظظا  

ا طا  مظظا يتضظظمن  مظظن اطا:نظظ  التظظل هظظل منانيظظ ة امف  ظظ  التظظل منهظظا يتاكظظه ال ظظف
(ة للظظظن ه  ال ظظظظفا ياظظظوا بهظظظظاش انشظظظياء الخف ظظظظةف لفظظظظ  11التظظظل هظظظظل نظظظظوا ت لي يظظظظةا)

(ن هظظاا الفهظظم المظظااكم لننااظظا الظظنن 12حامظظ ة امننظظف  ظظ   ظظا:مة ارلظظا  لهمظظا نظظاظم)
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ار  ظل هظم ال ين ل الظنظم  ناليظة هالظف  ظل التاك ظهة طا  ه  ننفظل ه  يكظو  لظ  ط
هجزاء ال فا غ ا هن  ال تت عط  ل هاا الم توع ال ي ية التل بهظا يظتم هظاا االنتظظااة 
امع للن يظ  لا وا النظم انهمية الاالغظة ا ال اجظة إلظف الخاا ظة اال ظا    هظا هكخظا 
ننهظظا لتظظاا انلفظظا  ا مظظاا المنظظانل الظظ  تنظظتظم هجظظزاء ال ظظفاة ايلتظظ"م  نضظظ   نضظظا  

(ة الظو  صظعنا اال تظاال مظن 13  اورإ  ظل الظنف  يت ظك  بهظا البيظا ا))كاا(  تاوا لظ
ال ي يظظظة التظظظل يت اظظظو بهظظظا االن ظظظتاا بظظظ ن احظظظعاع الظظظنن لاهينظظظاش يلظظظم  لظظظف هظظظاارإ 
التظظع  و  ظظل توظيظظز انلفظظا  المتاارلظظةة  ظظل المننظظف خصواظظا  اتنزيلهظظا  ظظل موا نهظظا 

ل تتمظظظع لهظظظا هظظظاش التظظظل ياتضظظظ ها  صظظظ  ال ظظظفاة للظظظن ه  ا مظظظوط هظظظاش البفغظظظة التظظظ
الصفاع هو اهظع كظ  نظو  مظن انلفظا  التظل ت ظتم   ل هظا  صظول ال ظفا موهظن  
انخظظن انشظظك   ظظ ة الظظاح إلا هبظظعل مكانظظ  غ ظظاش جظظاء منهظظا إمظظا تبظظعل المننظظف الظظاح 
يكو  من    اط ال فا اذما لهظال الاانظو الظاح يكظو  منظ   ظاو  البفغظةة للظن ه  

المنظظانل ي  ظظه هكخظظا النظظا  هنهظظا مت ظظااية  ظظل إ ظظاطإ  ظظل ال ظظفا هلفاظظظا  متاارلظظة  ظظل 
بيظظا  مظظااط ال  ظظالف كظظالنلم االمنا ظظةة اال مظظع اال ظظكاننن اانمظظا   هظظا ا ظظل تات بهظظا 
 نظظظظع  لمظظظظاء ههظظظظ  اللغظظظظة   ظظظظفف للظظظظنة ن  ل ظظظظ   لفظظظظظة خااظظظظة تتم ظظظظز بهظظظظا  ظظظظن 

 (ن14ااحبتها  ل  ن  منان ها اذ  كانا  ع ي تاكا   ل  نضهاا)
 ل ال  ابل  ن نو  مظن انح ظا   انتظظاا  نااظا الظنن امع ك  للن يك

 ظظل احظظعإ خ يظظة ت ظظتنع إلظظف ه ظظا  مننظظوح ممظظا ين ظظل مفهظظوا الظظنظم   ظظ ة ممتظظعإ 
تتنظاطل تااياظظا  مظظع مفهظظوا للوحظظعإ التامنظظة لفصظول الظظننة يظهظظا للظظن  ظظل رطش  لظظف 
المنتظظا  الاا:ظظ ف اها لظظي  اذ  توجظظ  ال ظظفا ااظظم  لظظف الوجظظ  الظظاح لكاتمظظوش  ظظل 

ظنه َب هت ظظَن  ظظال ون  ننظف  ولظظ   ظظا ان ف م َاَجظظَن َرلدظظَن م  ة  اظظع طخلظظ  مظظن االنت ظظار كمظظا هخه
بتفان  هجزا:  اتاا ع مظاب ن  صظول  مظا هخاجظ  مظن ح ظن الظنظم الظاح ااظفتموش  ظ ا 

اهاينظظوا   ظظ ف الننن اللظظن ننظظ  لظظم يظظعخ  ب نظظ  الظظ ن هال مظظا يتصظظ   ظظ ة إنمظظا  ظظالف 
ة  ظظم ااظظل هظظاا انيمظظا  اح ياتظظ  إل كظظا  هظظاا الا ظظم  نن  ار ظظول  إ  كنظظتم مظظ من

ياع  لف هما لح شنه اهجزاءة يلزا هطناش مظن للظن مظا يلظزا ه صظاشة  لظو لظم ي ظتو   
لظظظ  لظظم يظظبن منظظ   المظظااطة  ظظم   ظظل   ظظال فا  لظظف هال الفصظظ   - الصظظفة التامنظظة

َاَجظَن رلدظظَن مظن ب ت ظظَن  ظظال ون  اذ   اياظا  مظظن ال اظالف  ة   ظظا  مظ من ن ل ظظارهو  كمظظا َهخه
كااهتهم مظاجاع  ظل همظا اننفظال ا  ظمها  ال ااهظة  ظل م اجظ  مظن ب تظ ة اكظ  مظا ال 

ظظة ال  ظظابل  ظظل 15يظظتم ال ظظفا إال  ظظ  مظظن اظظفة ااظظلة  هظظو كظظنف  ال ظظفاا) (ة احتن
للظظظن ه  اظظظلة مننويظظظة خ يظظظة تل ظظظم اآليظظظاع ات ظظظاط حتظظظة المنتظظظا  الوااظظظل لهظظظا 

 ظظظاو  الظظظنظمة للظظظن ه  كااهظظظة المظظظ من ن لل ظظظااج إلظظظف  ظظظالتفا  ااالنت ظظظارة الالتظظظالل 
ظظَن الاتظظال المنبظظا  نهظظا  ظظل  ولظظ  تنظظالفف  كمظظا هخاجظظن رلدظظن  مظظنه ب ت ظظن  اذ   ايايظظا  م 
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ي ظظ لوَنَن َ ظظنه ة ينتظمهظظا ام لظظع  ظظورإ اننفظظال  ظظل  ولظظ  تنظظالفف المظظ من ن ل ظظارهو  
ة  ظاتياوا ن اهاظل وا لاَع ب ظن ُ مه اهاينظوا ن َاَرُ ظوَلُ   اننفالة ُ  ه اننفاُل    االاي ظول 

ة احظظعإ ت مظظن  ظظل العاللظظة  لظظف ال اا يظظة الظظوارطإ  ظظل اآليظظاعة   ظظا  إ ه ُكنهظظُتمه مظظ من ن
ال  م  ل هما اننفال الاح لم يتوا و مع الا اة  ظل ا ت ظامهاة مت ا اظا  مظع م الفظة 

غنظا:م بظعرة   اهظوا لظالن  ر اة الم من ن  ل الم   إلف غ ا لاع ال وكةة التظل هظل
ال ظااج إلظظف الاتظظالة امظا ب نهمظظا حظظعي   ظن انيمظظا  الظظاح يتظه ه  يكظظو  انصظظيا ا  
نما نة  ف انت ار  ل النن إنما ت ام  اانتظظاا اتظفؤاف  امتظعاط نفظ  الظنظم  ظل 
ل مظظة جامنظظة آليظظاع كخ ظظظاإ إح ظظا  بوجظظوط را ظظط يل ظظظم  نااظظا  ظظع تبظظعا متاا ظظظعإة 

هم اذ  كا  ين ل لبنية النن احظعإة  ظ   ان ظا  الظاح ياظوا  ليظ  غ ا ه  هاا الف
 متااك لفجتهاطن

الظظظم ي ظظظا الاظظظا فنل  ظظظن إ  ظظظاء الظظظنظم هظظظاا المظظظعلول المظظظااطف للتظظظ ليز غ ظظظظا 
الم ظظظتنع إلظظظف ه ظظظا  لغظظظوح ها ن ظظظوحة ياظظظول منظظظعطا  هاجظظظ  الظظظنظمة لاكظظظاا  هظظظاا الوجظظظ  

فظااع اال يتاظاينة  لظف مظا يتصظاف الخال  ااهو ه   ت ه نظم ة العيع ت ليف  ال يت
(ة  ظظظم يف ظظظا هظظظاا المننظظظف  ظظظل متااط ظظظاع 16إليظظظ  مظظظن الوجظظظوش التظظظل يتصظظظاف   هظظظاا)

كالاال  ل مخ   ول ف اا ع ت ملنا نظظم الاظاآ ة  وجظعنا جميظع مظا يتصظاف ةيظ  مظن 
الوجظظظظوش التظظظظل  ظظظظعمنا لكاهظظظظاة  لظظظظف حظظظظعنن ااحظظظظعة  ظظظظل ح ظظظظن الظظظظنظمة الظظظظعيع التظظظظ ليز 

 (ن 17ي ة اال ان  ا   ن المنزلة النلياا)االاالة ال تفااع ة
ا ظظواء حملنظظا الظظنظم  لظظف طاللظظة ال اياظظة ها التظظ ليزة   نظظ  لظظم ي ظظت ع ه  يظظزيم 
تصظظظور الظظظنن  ظظظظل  نا:يظظظة المننظظظظف االلفظظظ  مظظظظن ال ضظظظورة اي ظظظظت ول  التظظظالل  لظظظظف 
المفظظاتيم ال ظظارحة لظظتفؤا  نااظظاشة بظظ  يتت ظظع طار الظظنظم  ظظل هظظاا الم ظظتوع  ظظل مظظا 

ط يظظظ تل جامنظظظا  لننااظظظا لغويظظظة ت ظظظكلو  ف:اهظظظا  موجظظظه مننظظظف الفظظظ  ي ظظظا  ال ظظظي
متضظظظام ن متفظظظظااتل ال  ظظظظن هحيانظظظظا ن امظظظظن هنظظظا ظظظظظ  ال ظظظظعي   ظظظظن اللفظظظظ  االمننظظظظف 
حاهظظظاا  رغظظظم اللهظظظي  ظظظالنظم امتااط اتظظظ ة اهظظظاا الفهظظظم  ظظظ توا و مظظظع تصظظظور الننااظظظا 

 الامظظظظانل إل الفا لظظظة  ظظظل الظظظظننة االم ع ظظظة لمزايظظظاشة كالصظظظظورإ االمو ظظظياف مظظظخف ننن 
ي ظظتعرك  لظظف حظظع البفغظظة  ان هظظاا للظظن هنظظ  الي ظظو البفغظظة إ هظظاا المننظظف ننظظ   ظظع 
يفهظظم المننظظف مت لمظظا  هحظظعهما  بليظظ  ااآلخظظا  ظظلة اال البفغظظة هيضظظا  بت ا ظظو اللفظظ  
 لظظف المننظظفة ننظظ   ظظع ي اظظو اللفظظ   لظظف المننظظف اهظظو غظظ  م ظظت اش انظظا ا مت لظظلن 

(ن   نمظا 18إلظف الالظه  ظل ح ظن الصظورإ  مظن اللفظ ا) اذنما البفغظة إيصظال المننظف
ي صظا  ناليظة البفغظة  ظل  نا:يظة المننظظف االصظورإ اللفظيظة الم  ظنة للمننظفة ايكظظاط 
ي تزل تصور  نالية ال  ال  ل هاش الخنا:ية الم ظعطإ معياريظا  مزايظا ال ظا  نن اهظاا 
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ف غ ظا مظا اهظنو لظظ  يتوا و تمامظا  مظع  همظ  لف ظتنارإ التظل هظل تنل ظو العاظارإ  لظ
(ة ةيكظظو  الت  ظظ ن الصظظورح ت اي ظظا  19 ظظل هاظظ  اللغظظة  لظظف جهظظة الناظظ  ل  انظظة )

لبفغة اللف  المتت عإ  ل كو  اال تنارإ نا:اة  ن ال  ياة التظل هظل هاظ  العاللظة 
 لف المننف  ل اللغةة كاول امان ال ي   ظل اظفة الفظا ف ا  ظع اناابظعاة اال  ياظة 

 (ن 20ة ا  ع اناابع هبل  اهح ن)ةي ف مانع اناابع
اتت ظظظظع  مليظظظظة الت  ظظظظ ن نف ظظظظها حتظظظظف ت ظظظظول مو ظظظظياف الظظظظنن  ظظظظل م ظظظظتوع 
الفوااظظ  اان ظظتا  ها الظظو   ال ظظناح االااةيظظةة للظظن ه  المنظظظور الخنظظا:ل يظظاع  ظظل 
خصظظا:ن الصظظورإ ال ظظناية االمو ظظي ية تااكمظظا  يخاظظ  العاللظظة  الت  ظظ ن  ظظع يتوا ظظو ها 

فوااظظ  احظظااف مت ظظاكلة  ظظل الماظظااع توجظظه ح ظظن إ هظظاا يتضظظاط مظظع المننظظفة  ال
المنظظظانلة االفوااظظظ  بفغظظظةة اان ظظظتا    ظظظهة اللظظظن ه  الفوااظظظ  تا نظظظة للمنظظظانلة 

(ة اهمظظا الاظوا ل  لي ظو  ظل ال ااظة النليظا مظظن 21اهمظا ان ظتا   المنظانل تا نظة لهظاا)
 (ن 22البفغةة ااذنما ح ن ال فا   ها إ امة الو   امتان ة الاوا لا)

اال تظظظاال مظظن   ظظظاإ الظظظنظم ها -امخظظ  هظظظاا الفهظظم لننااظظظا الظظننة ي ظظظنل  ظظل 
ال  ظن ها متفااتظة العرجظة  -الت ليز التل ت اط ت عط  كونها جمنظا  لننااظا مكتملظة 

ب ن ال ظام اال  ظنن امظع للظن  ظع يظع  هظاا التصظور الخنظا:ل ايظتفحم ل تتظاا  راظع 
 فيظظظة إحظظظعا  تظظظ   ا  ظظظل  بفغظظظة الظظظنن  ظظظل مننظظظف م ظظظبو يلظظظا  م  ظظظناع اظظظورية

المتلالة يتتاا  للظن إلظف ك ظل  ظااء العاللظة المت تيظة مظن اا ظة اللغظة ا ظعرتها  لظف 
اني ظظاء الظظاح يت اظظو  ظظل انف ظظاإ المننظظف اامتظظعاطش خظظارج حظظعاط اللفظظ  الصظظا:  لظظ ة 
 تتتظظاا  اللغظظة   نظظعها  ظظعرتها  لظظف انيصظظال االتبليظظ  إلظظف ت ا ظظو إمكانيظظة االمتظظعاط 

إلظظف ه نظظاط ت ظظت لن مظظن الصظورإ اللفظيظظة الماكظظزإ ةيمظظا  ظظاف  انيتظظا ن  ظل العاللظظة 
اهظاا الفهظظم يتوا ظو مظظع ماظاطن الظظعر  الظعاللل المنااظظان  انيتظا  تال ظظ  ال ظفا مظظن 
غ ظظا إخظظفل  ظظالمننفة اذلا كظظا  المننظظف يمكظظن ه  ُينبيظظا  نظظ    لفظظا  كخ ظظاإن ة ايمكظظن 

(ة اهظظاا إ ظظاار بتنظظعط إمكانيظظة 23لظظة إيتظظا )ه  ُينبنظظا  نظظ    لفظظا   ل لظظةة  انلفظظا  الال 
التنب ظظا  ظظن المننظظف  ظظ كخا مظظن اايظظوة خصواظظا  ه  انيتظظا  مت اظظو  ظظل ت ظظايه 
كظظظ   ظظظا:   ظظظن الماصظظظوطة  ظظظواء  ظظظل م ظظظتوع العاظظظارإ ها الغظظظا ة اهظظظاا إح ظظظا  
  ك  من هشكال احعإ الننة للن ه  اانيتظا   لظف  ف ظة هاجظ ف انيتظا    ظلوك 

ان نظظظظعة اذيتظظظظا   ا تمظظظظاط الغظظظظا  طا  مظظظظا ت ظظظظنهة اذيتظظظظا   ال ايظظظظو ان ظظظظال طا  
  ظهار الفا:عإ  ما ي ت  ظن طا  مظا ي ظت امة ن  الم ظت ام  ا ظ   لظف الظنف ة  اظع 
يكظظو  للمننظظف ااياظظا  هحظظعهما ه ظظال مظظن اآلخظظا كاولظظنف ت ظظاك حاكظظة  ظظاينةة  ظظل 
 موهظظع ه ظظا ة ا ظظع يكتنظظل الغظظا  شظظنه كخ ظظاإ كالت ظظب ه  بظظ  المظظعإة اكالصظظفاع
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لمظظا ينتظظا  ال ظظفا ممظظا لظظي   ليظظ  ا تمظظاطة اذلا ظهظظاع الفا:ظظعإ  مظظا ي ت  ظظن  هظظو 
 (ن24إيتا  ل فت   لف النف ا)

اال  ظظابل رغظظم كخظظاإ لهتظظ   ف ظظاإ الظظنظمة  ظظ   تف يظظن الظظنن إلظظف مننظظف الفظظ  
انظظظظم متظظظواتا  نظظظعشة بظظظ  إ  هظظظاش الفضظظظا:  الظظظخف  النا:ظظظعإ إلظظظف الننااظظظا الخف ظظظة 

التفظظا   ظظل هنظظظوا  ال ظظفاة   مظظا ه  توجظظع متمو ظظة  ظظل نظظظو   ال ظظا اة  ظظع توجظظع ا لظظف
(ة للظظن ه  اللفظظ   نظظع ال  ظظابل 25ااحظظع منظظ   لظظم توجظظع إال  ظظل كظظفا النلظظيم الاظظعياا)

حامظ  للمننظف اظظظاف لظ ة اي ظتتاع  التظظالل ه  ت ظو  منظانل انشظظياء ام مولظة  لظظف  
 (ن26تلن انغاا ا)

طاللظظة احتوا:يظظة هظظاط خصظظا:ن ايتفظظا  مظظن مفهظظوا اللفظظ  ال امظظ  للمننظظف  ظظل 
ك  اظافة  لمظا   ظ   منانظاإ المنظانل التظل ت ملهظا انلفظا  هشظع اننهظا نتظا:ي الناظول 

(ة اهظظاش المنانظظاإ إل ت كظظع هظظاارإ التظظعبنا اذ مظظال 27ااال:ظظع ان هظظاا النظظاع ان  ظظارا)
 ظظارة الف ظظا ه نظظاء مااشظظاإ  مليظظة التنب ظظاة   نهظظا تهظظه الناظظ  طارا  هاليظظا   ظظل تول ظظع ان 

للظظظن ه   نظظظ  التنب ظظظا الظظظوا ل يتولظظظع منظظظ  االختيظظظار  ظظظل المننظظظفة اهظظظاا يتماشظظظف مظظظع 
هظظظظوا ط االختيظظظظار  ظظظظل اللفظظظظ ة لظظظظالن ينفظظظظل ه  ت ظظظظو  الغاا ظظظظة مظظظظن شظظظظاا  بفغظظظظة 

(  اذلا كانو هجنا  ال فا م تلفة امتفااتةة منهظا البليظ  الااظ ن التظزلة 28اللف )
ز ال لظظظظظو الا ظظظظ ة   ظظظظا  ه  انظظظظظتظم امنهظظظظا الفصظظظظيم الاايظظظظه ال ظظظظظه ة امنهظظظظا التظظظظا:

لبفغظظظاع الاظظظاآ   ظظظامتزاج هظظظاش انااظظظاف نمظظظط مظظظن ال ظظظفا يتمظظظع اظظظفتل الف امظظظة 
 (ن 29االناالة)

اال ظظظو ه  الت ب ظظظو النملظظظل ي ظظظا ع  لظظظف ت عيظظظع خصظظظا:ن كظظظ  مظظظن المننظظظف 
االلف ة للن هن  كما ناع  ظت و  ممار ظة  مليظة ال ظاإ للظنن ال ظناح مظخف  تاااحظا  

ل ظظك  ها الصظظورإ اابينظظة المننظظفة  ياظظول ال  ظظابل م لظظف  هبيظظاع بظظ ن خصظظا:ن ا
امظظان ال ظظي   ظظل ااظظل الل ظظ  إ ظظا ماارنتهظظا   بيظظاع للنا غظظة  ظظل المننظظف نف ظظ ة اإال  
ه   ل هبياع امان ال ظي  مظن  اا ظة الصظننة اح ظن الت ظبي  اذبظعا  المنظانل مظالي  

ة اشظظظان  تظظااكم ظلمظظظة الل ظظظ   ظظل هبيظظظاع النا غظظظةة إل جنظظ  لل ظظظ  اظظظلاا  اه تظظا ا  اكل ظظظف  
 مظوج الا ظا  ظظل تفامظ   نظظع ركظول  نضظظ   نضظا  حظظاال   لظف حظظالة اجنظ  النتظظوا 
ك نهظظا م ظظعاطإ   اظظال ا ياظظة  هظظل راكظظعإ ال تظظزال اال تبظظاإة  ظظم لظظم ياتصظظا  لظظف مظظا 

(ة اك نظظ  30ااظظل مظظن هظظاش انمظظور حتظظف  للهظظا  ظظالبلوع اناظظ    هظظا  لظظف المننظظفا)
هظظظاش انمظظظظور  ظظظظن تنل لهظظظظا  ظظظالمننفة مظظظظن هنظظظظا  ظظظظن يمكظظظن ه  ي ظظظظتغنل  ظظظظل ااظظظظل 

 نااظظظظا الصظظظظورإ التظظظظل هظظظظل مظظظظوان ال  ظظظظنة ل اط هظظظظا  المظظظظعلولة  لظظظظف ه  ا تاظظظظارش 
المننظظف  لظظة  ظظع يظظنمد  ظظن نظظو  مظظن انطراك لوحظظعإ الصظظورإ االمننظظفة للظظن ه  الصظظورإ 
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العالظظة منلظظول للمننظظفة  لظظف الظظاغم مظظن ه  هظظاا الفهظظم ال يتنظظا ف مظظع   ظظاإ االنفصظظال 
ف ظظها التظظل ت ضظظظع تتظظا ع ال ظظظا  ن لتصظظور من اظظظلن ارهيظظ   ظظظل اال ظظتنارإ تصظظظعيو ن

 (ن 31لهاا المو ل إل يااها اياغة بليغة ماابلة لل  ياةن)
ا لظظف الظظاغم مظظن ه  الاظظا فنل يصظظوو للظظنظم مفهومظظا  يكظظاط يتظظااطف مظظع مفهظظوا 

اللفظظ  النف ظظاع كمظظا  ظظناعة   نظظ  يظظظ  م ظظعاطا   ظظل ت ل ظظ  بفغظظة الظظنن إلظظف  نا:يظظة 
االمننظظفة  ظظواء تنلظظو انمظظا  ظظالااآ  ها  ال ظظنا اي غظظف  لظظف الظظنظم إل لاك مننظظف 
الالظظا  ال ظظارجلن امظظع للظظن ي ظظتا  الظظتفؤا بظظ ن المننظظف االلفظظ  المنبظظا  نظظ ة اكلمظظا 
ا تظظال ال ا ظظا  مظظن إحظظعا  التوا ظظو ب نهمظظا كظظا  التنب ظظا ناج ظظا ة للظظن ه  م صظظول 

 (ن32النف   لف هح ن مننف اهجزل لف ا) البفغة اان انة  ل انبفو  ن لاع
ا تمخ    ظاإ ال ظفا النف ظل م ظتنع الاظا فنل  ظل   ظ  ان تظا  امن لظو كظ  
تنب ا ك   نف ل يت او شظا  ظهظورش   يفا:ظ  حاظ   ظل اللفظ  المف:ظمن مظن هنظا ت ظاط 
ت صا جهوطش ال ارحة ل  تا ة البفغظة الظنن ال ظناح  ظل االن ظف  مظن   ظ  

اللفظظ  االمننظظف اااا:ظظو توا اهمظظا اان ظظتامهما  ظظل ت طيظظة المظظااطة  ظظ لا  ف ظة  نصظظاح 
اكظظظا  ال ظظظفا إنمظظظا يف ظظظع ان انظظظة  ظظظن انغظظظاا  الاا:مظظظة  ظظظل النفظظظو ة التظظظل ال يمكظظظن 
التواظظظ  إل هظظظا   نف ظظظها اهظظظل م تاجظظظة إلظظظف مظظظا ينبظظظا  نهظظظاة  مظظظا كظظظا  ه ظظظال إلظظظف 

ن هحكظظم  ظظل ان انظظة تصظظوياهاة اهظهظظا  ظظل ك ظظفها للفهظظم الغا:ظظه  نهظظاة اكظظا  مظظع للظظ
 ن المااطة اهشع ت  ياا   ل انيضاإ  ن الم له اه تظه  ظل اهظن ة اهرشظو  ظل 

(ة للظظن ه  ت اظظو 33تصظا  ة اهبظظا   ظظل نظمظظ ة كظا  هالظظف اهحظظو  ظظ   يكظو  شظظايفا ا)
الباا ة إنما يكو   ل ان تاا ال ا  نة  ظ لا ااجظعع انلفظا  ا ظو المننظفة االمنظانل 

(ة ظظظ لا 34 لظظظف اآلخظظظاة  الباا ظظة هظهظظظاة االفصظظاحة هتظظظما)ا اهظظاة ال يفضظظظ  هحظظعهما 
كظظظا  تفظظظااع ال ظظظا  ن  ظظظل الفصظظظ  ينكظظظا   ظظظاإ الظظظتفؤا نف ظظظهاة  ظظظ   انل ظظظاإ  لظظظف 
ت ك ظظظعها ياظظظوا  لظظظف ماا ظظظاإ التوا ظظظو بظظظ ن ال ظظظا  ن    ظظظه طرجظظظة االبتظظظاال ااالبت ظظظار 

اان ظظظاال   هماةاللظظظن هنظظظ   ظظظع  لظظظم ه  ت  ظظظا انلفظظظا  للمنظظظانل المتعاالظظظة الم لو ظظظةة 
الظعا:اإ بظ ن النظظا ة ه ظه  اه ظال مظظن ت  ظا انلفظا  لمنظظا  مبت ظاإة اه ظاال م   ظظة 
م ظظظت ع ةن  ظظظ لا بظظظا  اللفظظظ   ظظظل المننظظظف الاظظظار ة كظظظا  هل ظظظل اه تظظظه مظظظن ه  يوجظظظع 

 (ن35اللف  الاار   ل المننف المتعاال المت ارة اانما المتاار المتصورا)
اللفظظ  االمننظظف يبظظ ن  ظظن منظظظور ااخظظتفف انااظظاف الم ظظا ة  لظظف كظظ نن مظظن 

خظظاوة  ظظل  هظظم    ظظاإ االبت ظظارة للظظن ه  ابت ظظار المننظظف ي ظظتتان  حتمظظا  ابت ظظار  ظظل 
اللف  الاح ي طي ة ايبعا  ظل لهظن الاظا فنل ه  الم ظ لة تظتم  ظل طرجظة مظن الوهظوإ 
يتظظظيم االنتاظظظاء المتم ظظظز لألاظظظااف ا ظظظو موااظظظفاع التظظظعاال ها االبت ظظظارن النظظظ  مظظظن 
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هظظظاا المو ظظظل إرجا ظظظ  م ظظظ لة اظظظنولة ت ا ظظظو ان ظظظتاا اناظظظااف إلظظظف  ضظظظا:ل   ظظظل 
خصظظظا:ن   همظظظاة إال ه  الم ظظظ لة تظظظظ  متااكظظظة لفختيظظظار الظظظوا ل المنضظظظاط ا ظظظو 
مزايظظا المننظظف االلفظظ ن اظظ يم ه  انل ظظظاإ  لظظف هظظاارإ ان ظظتاا ال ظظا  ن ات ا ظظظو 

ة غ ظظا ه  الباا ظة  ظظل كل همظا إيمظظا   ضظظاارإ ت امظ  ابت ظظار المننظظف الاا ظة الصظظياغة
الاظظظا فنل لظظظو   ظظظا  ظظظ   مظظظ فط المننظظظف المبت ظظظا هظظظو مظظظ فط للفظظظ  المبت ظظظا ها الاظظظار  
هيضا ة لما ا   المزايا  لف  الننصاين منفظاطينة اهلظم  لظف هظاارإ ت ا ظو ان ظتاا 
يتوا ظو ةيظظ  االبت ظظار مظظع الباا ظظةة مظظن هنظظا كظظا  رهيظظ  إ ظظاطإ لاظظول الامظظانل  ظظل ال ظظتع 

ع من ال فا يتاظع المننظف ةيظ  اللفظ  الظاح يظ طح ال ظتعن االفواا ة للن ان  ال ت
الي  كالن ما اتفو مما هو  ل تاظعيا ال ظتع مظن الاظاآ ة ن  اللفظ  ياظع ةيظ  تا نظا  
للمننفة ا ا   ب ن ه  ينتظم ال فا  ل نف     لفاظ   التظل تظ طح المننظف الماصظوط 

ك ا تظظظاال مظظظن تصظظظور (ة  هنظظا36ةيظظ ة الظظظ ن ه  يكظظظو  المننظظف منتظمظظظا  طا  اللفظظظ ا)
احظظظعإ العاللظظظة ال ااظظظلة مظظظن انتظظظظاا ال ظظظفا  ظظظل نف ظظظ  المولظظظع لهظظظاش العاللظظظة الممتظظظعإ 
 امتعاط اللف  المنظتظم لهظاة  كظ  الم ظتوع الخظانل الظاح يبظعا ةيظ  المننظف كالم ظتا  

  ن اللف ة امن هنا يكو  ال تع تزي نا  مضا ا  ال  ا لية ل   ل المننفن
صظاين  ظل لهظن الاظا فنل حضظورا  متفظااع ال يمظةة إل امظع للظن يظظ  حضظور النن

إن  ال يمتنظع  نظعش تصظور إمكظا  اظياغة المننظف الواحظع  ظل اظور شظتف طا  ه  يكظو  
لهظظاش الصظظور  ا ليظظة  ظظل تغ  ظظا المننظظف ها إحظظعا  مظظا  ظظمل  صظظورإ المننظظفة مظظن هنظظظا 

انمظظظظا ت ظظظظو  اإ ظظظظاطإ لكظظظظا الاصظظظظة الواحظظظظعإ   لفظظظظا  م تلفظظظظةة تظظظظ طح مننظظظظف  ااحظظظظعا  مظظظظن 
(ن  الفصظظاحة ت مظظن  ظظل 37الصظظنهة الظظاح تظهظظا  ظظ  الفصظظاحةة اتتبظظ ن  ظظ  البفغظظةة )

انخظظااج المتظظظعط للمننظظظف الواحظظظعة امظظظع ه  هظظظاا الظظظاهح يظظظاط  ظظظل مو ظظظل ال تظظظاج الهظظظاطف 
إلظظف التظظعل    لظظف ان تظظظا  الااآنظظل ا تظظز الا ظظا  ظظظن المنارهظظةة إل لظظو كظظانوا  ظظظاطرين 

لفظظا  لهظظم تظظ طح نفظظ  المنظظانلة إال ه  هظظاا ال يمنظظع ن ظظاطاا التنب ظظا  ظظن نفظظ  الاصظظة   
مظظظن انشظظظارإ إلظظظف ه  ط ظظظوإ الاظظظا فنل إلظظظف ت ا ظظظو الظظظتفؤا بظظظ ن المننظظظف االلفظظظ  ال تنفظظظل 

 إمكانية التنب ا المتفااع ال يمة  ن المننف الواحعن
ايضاط الاا فنل حا  ك  ااف  الماابلظة مظع اآلخظا مظن  منظظور كمنظل يبظعا 

طا  للمظ لوفة للظظن هنظ   ظل اجملظة ال ظظفا مظا تاصظا "اارتظ  اتفضظظ  ةيظ  التا ظيم امتظعا
مناني ة اةي  ما تاصا مناني  اتفض  العااراعن اةيظ  مظا ياظع كظ  ااحظع منهمظا ا اظا  

(ة ا ل هاا النو  انخ ظا الظاح يتوا ظو ةيظ  ال ا ظا  تفايظع يا ظط إمكانيظة 38ليخاا)
ها إلظف هحظعهماة ن  مظا ياظع ا اظا  االختفف  ظل الباا ظة اذ ظناطها إلظف ال ظا  ن منظا  

ينا ما إلف هن   ع يف عها  لف جملظة ا ظع يف ظعها  لظف تفصظ  ن اكظ  ااحظع منهمظا  ظع 
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ينا م إلف ما يف عها  لف ه  يكو  ك  ااحع منهمظا بظعينا  شظايفا ة اغاياظا  ل يفظا ن ا ظع 
حظظظع يكظظظو  كظظظ  ااحظظظع منهمظظظا م ظظظتتلاا  مت لفظظظا ة امصظظظنو ا  متن ظظظفا ة ا ظظظع يكظظظو  كظظظ  اا

 (ن39منهما ح نا  رشياا ة الهيتا  نض اا ن ا ع يتفو هحع انماين من طا  اآلخاا)
ا ل هاا المااا ي تف ع مظن حظعي  الامظانل  ظن ان تظا ة م ظ اا  إلظف إمكانظاع 
اللغظظة  ظظل إ ظظااء العاللظظة اتفت ظظا اا اتهظظا  ظظل االمتظظعاط  ظظالمننف اااظظاع  ظظل مظظا  ظظمل 

(ة اذل يضظظظيز 40ل ظظ   لظظظف المنظظانل ال خ ظظظاإا) انشظظارإ التظظظل هظظل ااشظظظتمال اللفظظظ  الا
(ن يكتمظظ  انح ظظا   اظظعرإ 41راايظظا   ظظن  نضظظهم ااظظف  للبفغظظة   نهظظا الم ظظة طالظظةا)

اللغظظظة  لظظظف تتظظظاا  طاللتهظظظا المااشظظظاإ االصظظظاي ة لت ظظظت    تلمي ظظظا   ظظظالمننف يت لظظظه 
 إطراك  تع  و النظا مع ان اار  انمكاناع المتنعطإ  ل  هم الننن 

ل  بظع التاظظار نف ظ  م ظظعاطا  إلظف  هظظمن للفصظاحة يتظظو   بظ ن جزالظظة اظظ  الااهظظ
اللفظظ  اح ظظن المننظظظفة رغظظم ه   همظظ  للظظظنظم هنضظظي مظظن تصظظظور  ظظا  ي  بظظ   ظظظ بعا 
تو ينظظ  غ ظظا  ظظاطل بظظ ن الننصظظاين ممظظا ي ظظل  اهظظ اال المو ظظل إ اءهمظظان ام ظظتنع 

لظظة لفظظظ ة  ظظل للظظن رهح شظظي   هبظظل هاشظظم  ظظل  ولظظ ف اإنمظظا يكظظو  ال ظظفا  صظظي ا  لتزا
اح ن مننظاشة االبظع مظن ا تاظار انمظاينة ننظ  لظو كظا  جظزل اللفظ  ركيظن المننظف لظم 

 (ن42ينع  صي ا ة   ل  يته ه  يكو  جامنا  لهاين انماينا)
ا ظظظع تمكظظظن الاظظظظا فنلة اتمكظظظن الااهظظظظل  بظظظع التاظظظظار  لظظظف اجظظظظ  هخظظظن مظظظظن 

الاظظظا فنل  ظظظل اال تظظظاال مظظظن  هظظظم هكخظظظا ت عيظظظعا  للظظظنظمن  اظظظع انضظظظا و طاللتظظظ  لظظظعع 
مظظايمكن ه  يواظظل  النف ظظاع اااا:ظظو هظظم ال لمظظاع  نضظظها إلظظف  نظظ  طا  ه  
يت ظظظنف لظظظظ   ت عيظظظع ه ظظظا   م ظظظو للضظظظمن امظظظن هنظظظاة امظظظع إ ظظظاارش  ضظظظاارإ إحظظظعا  
الل مظظة بظظظ ن ال لمظظاع  ظظظل ال ظظيا  الواحظظظع را ضظظا  ا تاظظظار ان تظظا   ظظظل اجظظوش البيظظظا  

  اللغظظظوح ها الن ظظظوح الغا:ظظظه الظظظاح م ظظظتالة  ظظظن موا نهظظظا  ظظظل الظظظنظمة إال ه  ان ظظظا
كظظظا  مظظظن الممكظظظن ه  ي ظظظنف    ظظظل هظظظاط م صظظظ  النف ظظظة بظظظ ن ال لمظظظاع الموجظظظعإ 
للعاللظة هاهظف مظظن   اتظ   ظظل الظنظم حتظظف  ظل هظاا ال ظظور المتاظعاة الظظم يظتمكن  نظظعما 
ااجظظ   الت ل ظظ  النصظظوو ال ويلظظة مظظن ال  ظظل إال  ظظن  هظظم ان اظظا ل لظظنظم شظظام  

 نجزا:هان
ش البف يظظظظة  موجظظظظعإ ل  تظظظظا  احظظظظعهاة إنمظظظظا تتنظظظظزل هظظظظمن كظظظظ نن  لي ظظظظو الوجظظظظو 

هشظظظم ة ن  اآليظظظة التظظظل   هظظظظا لكظظظا الت ظظظبي  اإ  اطي ظظظظل إ تا هظظظا نلفاظهظظظا انظمهظظظظا 
ات ليفهظظظظظظاة  ظظظظظظ نل ال هط ظظظظظظظع للظظظظظظن اهاظظظظظظ   ة ال ظظظظظظظن ال هطن ظظظظظظل إ تا هظظظظظظا لموهظظظظظظظع 

ال يتنظظظ  (ن  هظظظو ياظظظا لهظظظاش الوجظظظوش البف يظظظة  م ظظظزإ  ظظظل ال ظظظفا إال هنظظظ  43الت ظظظبي ا)
(ة  هظل  نااظا ه ظلولية  ظل كظ نن 44ان تا  متنلاا  بها اا فظا   ل هظا امضظا ا  إل هظا)



- 180 - 

هشظظم  ي ظظوح  ظظا ان تظظا  ايمكظظن تلمظظ  ت عيظظع هط  ل  تظظا  الالتظظالل للظظنظم  ظظل 
مخظظظ   ولظظظ ف الظظظي  ان تظظظا   ظظظل نفظظظ  ال ظظظاافة احظظظااف المنتظظظزاة اذنمظظظا هظظظو  ظظظل 

هتظظف  ظظ  النبظظل اظظلف ن  ليظظ  ا ظظلمن نظمهظظا اذحكظظاا راظظفها اكونهظظا  لظظف ا   مظظا 
الي  نظمها هكخا من اجوطها متاعمة امت خاإ امتاتاظة  ظل الوجظوطة الظي  لهظا نظظم 
 ظواها اهظو كتتظظا ع ال اكظاع إلظظف ال ظماء ااجظوط  نضظظها  بظ   نظظ  ااجظوط  نضظظها 

 (ن45 نع  ن ان)
الظظو  صظظعنا تو  ظظو مظظا ياظظول  التمظظا  نمظظالج ت بي يظظة  ظظل تف ظظ ا الاظظاآ  اشظظاإ 
ال ظظظظناة لتبظظظظ ن لنظظظظا ه  مفهومظظظظ  للظظظظنظمة اذ  حظظظظعش بلفظظظظ  النف ظظظظاع اذحظظظظعا  التاظظظظعيم 
االتظ خ ا اغ اهظا مظن لظوا ا انبنظاء ال ظفا  لظف المو ظعة اا ظع يتضظمن مننظف الواظظ  
بظظ ن هجظظزاء ال ظظفا ممظظا يظظنم  ظظن إح ظظا  بوحظظعإ مننويظظةة اينبنظظل الت ل ظظ   ظظل هغلظظه 

 ن إلف المننف االلف ن صول   لف منظور ناعح  نا:ل يف ن  نااا الن
 هظظو يبظظعه ت ل لظظ   الظظع وإ إلست مظظ  ال ظظورإ التظظل يظظاكا   هظظا االننمظظ اة االنظظظا  ظظل 
كظظ  كلمظظةة ا صظظ   صظظ ة ياظظولف بظظعه بظظاكا ال ظظورإة إلظظف ه  بظظ نن الاظظاآ  مظظن  نظظعشة 

(ة  ظظم ااظظ  بظظالن  صظظة مو ظظف 46)اذننظظن لتلايظظف الاظظاآ  مظظن لنظظع  حكظظيم  لظظيم اظظالف
ع نظظارا  الكظظظا تظظواتا رؤيتظظ  النظظار  ظظظل  ظظور شظظتف لظظي لن إلظظظف  ليظظ  ال ظظفا اهنظظ  ره

الاولف اك  كلمة مظن هظاش ال لمظاع  اذ  هناظ ع  ظن  صظة  هظل بليغظة بنف ظهاة تامظة 
(ن اهكظاا يت ظعط لبفغظة ال لمظة  ظل لاتهظا م ظتالة  ظن مو نهظا ه ظظا  47 ظل منناهظا)

 ظظورإة كاولظظظ   ظل ت ل لظظ   ظظ زاحم حعيخظ   ظظن الظظنظم المت ظعط  ظظل ااظظلة بظ ن ه  ظظاا ال
َح َه ه ُبظظور َك َمظظنه  ظظل النيظظار امظظن حولهظظا موااظظف  الت ل ظظ ة  ظظم  ظظالف   لمظظا جاَءهظظا ُنظظوط 
(ة  ظظم ينلظظو  اولظظ ف  ظظانظا إلظظف مظظا هجظظاع لظظظ  ال ظظفا 48)ا ظظا ا  ن رلن  النظظالم ن

مظن  لظظو همظظا هظظاا النظعاءة ا ظظظيم شظظ   هظظاا الخنظاءة اكيظظز انظظتظم مظظع ال ظظفا انالة 
بتلن الماعمظةة اكيظز ااظ  بهظا مظا  نظعها مظن انخاظار  ظن الالوليظةة  اكيز اتص 

(نننن ال ننظظظا ال نظظظعرح كيظظظز تظظظم لهظظظاا 49امظظظا طل  ظظظ   ل هظظظا مظظظن  لظظظه النصظظظا حينظظظة)
ال ظظظفا االنتظظظظاا مظظظع ال ظظظفا انالة ا لظظظف هح ه ظظظا  تاظظظوا الواظظظلة التامنظظظة بظظظظ ن 

ا ظا   ظارا    ظل ال ظعي   ظن بفغظظة  هااا ظ ن ل ظن من لاظ   ظل اللفظ  االمننظف  ي ظك  ه ي
اآلياعة إل ياول مااشظاإ  نظع مظا  ظللف اانظظا إلظف ال لمظاع المفظاطإ الاا:مظة   نف ظها 
  ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظل ال  ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظنة اةيمظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظا تتضظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظمن  مظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظن المنظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظانل ال ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظايفة

(ن  ظظم يوااظظ  ت ل لظظ  مظظارا  بظظان  اآليظظاع الفحاظظة ةياظظل مظظعلف   لظظف إ تا هظظا 50)
يظظة اللفظظ  االمننظظفة ا  اتظظ   ظظن جامنظظا   ظظل هظظاا المو ظظل م ظظتنعي   ظظل الت ل ظظ  ا نا:

النظماة ياولف  م انظا  ل آية آيةة اكلمة كلمةة ه  تتظع كمظا ااظفناف مظن  ت ظه 
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الظنظمة الظعيع الااظلا   ظ  كلمظة لظو ه ظظاطع كانظو  ظل التمظال غايظةة ا ظل العاللظظة 
آيظظةة   يظظز إلا  ارنتهظظا هخواتهظظاة اهظظامتها لااتهظظا ممظظا تتظظاح  ظظل ال  ظظن متااهظظظاة 

هاا  م مظن  صظة إلظف  صظةة امظن  ظال إلظف  ظال مظن غ ظا خلظ  ياظع ات خا  ل مننا
 ظظل نظظظظم الفصظظ  إلظظظف الفصظظ ة احتظظظف يصظظور لظظظن الفصظظ  ااظظظف ة ببظظعيع التظظظ ليزة 

(ة  اكتمال ال  ن لعي  يتم بتضاا كلماع بعينة  ظل لاتهظا ل ظتم لهظا 51اللي  التنزي )
اا  ظعا ال ظعي  ال  ن  مضامة هخواتها  انيا ة غ ظا هنظ  ال يتضظم ه ظا  لهظاا التضظ

الم ظظظاف  ظظظن  وا ظظظع النظظظظااة االتاك ظظظه  ظظظل مظظظا ي ظظظمف  الفصظظظ  االواظظظ  االتاظظظعيم 
االتظظ خ اة طا  ه  ينضظظاط لعيظظ   ظظل الت ل ظظ  تفا ظظ  الوحظظعاع اللغويظظة  اال ظظتناط إلظظف 
 ظيا اتها الموحظعإ لهظان ايوااظظ  حعيخظ  خظفل  ظا  آيظظاع ال ظور بظنف  الظوت اإ مظظع 

للفظظظ  االمننظظفة ماظظظاا  ه  آيظظظاع    ظظظاإ إ  لظظظم تظظظاا    اظظاع من لاظظظ   ظظظل اال تمظظظاط  لظظظف ا
ظه ال لمتظ ن  البعيع البلي   ل ال لمظاع ان ظااط اانلفظا  اآلحظاطة  اظع تتظع للظن مظع تاكن
االظظظخف ة اي ظظظاط للظظظن  ظظظل االبتظظظعاءة اال ظظظااجة االفوااظظظ ة امظظظا ياظظظع بظظظ ن الفات ظظظة 

انبظظعا   ظظل اال اتمظة مظظن الوا ظظ ةة ها  اجتمظظا  للظظن ها  ظظل  نظ  للظظنة مظظا ي لظظل 
 (ن52ه ااط ال لماعة اذ  كانو التملة االمنظم  لف ما  بو الوال ةي ن)

اذلا كظظظا  هظظظاا هظظظو ه ظظظا  الظظظنظم  نظظظعش امظظظن  مظظظة  ا ظظظعإ التظظظعل    لظظظف حاظظظا:و 
ُحان َمظظظظوه  لظظظظيكم هميهظظظظات م النظظظظاُت م ان تظظظظا ة  ظظظظ   هنظظظظاك آيظظظظاع مخظظظظ   ولظظظظ  تنظظظظالفف 

ظظظظاُت م اخظظظظاالُت مننن ال تنفظظظظن مظظظظن ال كظظظظم التظظظظل ت لظظظظل حكمظظظظة (ة 53)اهخظظظظواُت م ا مي
ان تا   ل النظم االت ليزة االفا:عإ التل تنول منال النظعال  ظن الباا ظة  ظل اجظ  

(ة اتتت ظظظظظع هظظظظظاش الفا:ظظظظظعإ النا:اظظظظظة  ظظظظظن الااظظظظظل االتظظظظظ ليز  ظظظظظل رهح 54التااظظظظظيز)
(ن 55الاظظا فنل  ظظل ا تاظظار تنزيظظ  ال  ظظالة اظهظظور ال كمظظة  ظظل التات ظظه االمننظظف)

المو ل الاظا:م  لظف تبنظل  هظم لل مظة مننويظة تنظتظم هجظزاء اآليظاعة ها الن   ل هاا 
(ة مظظا يك ظظل  ظظن تظظو   56الاظظولة الظظاح يت ظظار  نظظعش اذ  اختلظظل اننمظظولج الماظظعا)

الاا فنل ب ن طرجتظ ن  ظل تف ظ ا الوحظعإ الناتتظة  ظن تظ ليز  نااظا الظننة تتمخظ  
بعينظةة ةي ظوح الظنن إل  انالف  ل ان اار بنو  من الصظياغة الم لفظة بظ ن  نااظا

لاك البفغة اان تا  من كظ  اناظاافة    ظ  تت ظك  احعتظ   ظل ت امظ   نااظاش 
ا ظظو إح ظظا  هالظظل بتصظظور للنف ظظاع طا  ه  ي ظظاج  ظظن إ ظظار االن اظظا   مومظظا ة 
 ل ح ن ينتفل    ه العرجظة الخانيظة ت ا ظو ال  ظن  ظل ال لمظاع المفظاطإ  ظل لاتهظا 

 ظظاج  ظظل ت ك ظظع احظظعإ مننويظظة يتفظظا  مظظن ب رتهظظا إشظظنا  الظظالن الظظتم  الاظظا فنل الم
طاللل ااحع شام  لننااا اآلياعة الو تي ا لظ  مظزج الم ظتوع الظعاللل المنبظ   ظل 
تتظظظالل اآليظظظاع مظظظع م ظظظظتوع الصظظظياغة البليغظظظة  ظظظل تصظظظظور  م ظظظو لمفهظظظوا النف ظظظظةة 
لواظظظظ  إلظظظظف ت عيظظظظع شظظظظك  مظظظظن هشظظظظكال الوحظظظظعإ التامنظظظظة لم ظظظظتوياع الظظظظنن طالليظظظظا  
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 ك بيا ناتا 
ي  لل ظظنا  الت ل ظظ  انتاا ظظ  ال امظظ  لتتز:ظظة   لظظف ه  الاظظا فنل ي كظظع  ظظل تصظظعن
الننة إل لم يتمكن من االنففع من إ ار  نا:ية اللفظ  االمننظف كمظا يبظعا للظن  ظل 
ت ل ل  منلاة امظان ال ظي  ح ظ  يتظواتا مخظ   ولظ ف اا ظل لفظظ  امننظاش خلظ ا امننظف 

ا رهيظظ   ظظل هبيظظاع ال ظظي الم ظظهورإ  ن ظظنفنا  ظظل (  الظظو اجتزهنظظ57بظظعيعة الفظظ  ح ظظنا)
ت ك ظظظع مظظظا  لنظظظاشن ياظظظول  نظظظع ه  يظظظورط انبيظظظاع م ظظظتعال  بهظظظا  لظظظف رهح لظظظظ   ظظظل هبيظظظاع 
للا تظظاح ه نظظاء ت ل لظظ   صظظ عت  اهظظاش هلفظظا  بعينظظة الم ظظالع االماظظااعة حلظظوإ المتظظانل 

ت ظظار  ظظل ناظظعش  (ن االوا ظظع ه  مخظظ  هظظاا المو ظظل58االموا ظظعة  ل لظظة المنظظانل االفوا:ظظعا)
 صظ عإ الا تظاح ممظا جنلظ  يع مظ  بنمظولج شظظناح لظينمم رهيظ   ظل بفغظة هلفظا  مخظظ  

 هاا ال نا ااهن مناني  ا لة  وا:عشن
امظظع كظظ  للظظن يمكظظن تلمنظظ  إح ظظا  لظظعع الاظظا فنل بنظظو  مظظن الوحظظعإ ال  ينظظة التظظل 

شظتف  لظف تل م هبياع الاصظ عإ مننويظا ة  ناظعش  صظ عإ امظان ال ظي  يت  ظ   ظل مواهظع 
ك ظظظظل التنظظظظا   ال ااظظظظ  بظظظظ ن  نظظظظ  هبيظظظظاع الاصظظظظ عإة اانل ظظظظاإ  لظظظظف رلظظظظط الب ظظظظو 

(ن النظظظ  هظظظاا الظظظاح ط ظظظا 59الم ظظظااإ  ال ظظظابو مظظظع انشظظظارإ إلظظظف توا اهمظظظا ها اختف همظظظا)
 نظظ  الاظظظاحخ ن إلظظف ا تاظظظار للظظظن طاللظظة  لظظظف تصظظور ااهظظظم لمظظظا ن ظظمي  ال ظظظوا االوحظظظعإ 

 (ن60ر ها ال فا النف ل)الفنيةاة إال هنها احعإ مصعرها ال نو 
همظا الااهظل  بظع التاظارة  ظ   للظظنظم  نظعش ه ا ظا  هكخظا اهظوحا  اتظع ياا  ح ظظ  
اكاي ظظ  للعاللظظة  لظظف ااا:ظظو التاك ظظه اللغظظوح اكي يظظة هظظم ه ظظااط ال لمظظاع ا ظظع ا تبظظاش 

مظظاع الفصظظاحةا) (ة اان ظظا  اللغظظوح بظظ ن ن لظظعع اظظاحه المغنظظل  ظظل 61مظظن ههظظمن ماون
لمظظاع هظظمن  ظظيا  م ظظعطة  مظظا طاا ال ظظفا مظظن اان نظظال الم كمظظةة ت عيظظع  ا ليظظة ال 

(ة  ظظ   مو ظظع الفصظظاحة يت ظظعط  ظظل ال ظظفاة للظظن 62كالبنظظاءة االنن ظظاجةة االصظظياغةا)
ه  ااا:ظظو الضظظم االتظظ ليز م تلفظظةة ايتن ظظع متالهظظا ل مكانظظاع التظظل يو ناهظظا ال ظظيا  

نظو م صظورإة  ت ليفهظا ياظع مااب  جملة ال فا الم عاطإ للناه  جملة ال ظفا اذ  كا
 لظظظظظظف ااا:ظظظظظظو م تلفظظظظظظة مظظظظظظن الوجظظظظظظوش التظظظظظظل ب نناهظظظظظظاة  ت تلظظظظظظل لظظظظظظالن مااتاظظظظظظ   ظظظظظظل 

 (ن63الفصاحةا)
هاا المعخ  حظعط للااهظل  بظع التاظار حاظ  الفصظاحة اا ظتتاع  التظالل ان ظاار 
 التفظظااع بظظ ن العاظظاراع  ظظل حظظعاط التظظ ليزة امظظن هنظظا التفاهظظ  بظظ ن اظظياغة اهخظظاع 

يتنلظظو  المواهظظنة بظظ  ينبنظظل  لظظف التاك ظظهة للظظن اه  الفصظظاحة ال  مظظا طاا انمظظا ال
تظهظظا  ظظل ه ظظااط ال ظظفاة اذنمظظا تظهظظا  ظظل ال ظظفا  الضظظم  لظظف ااياظظة م صواظظةة 
االبع مع الضم من ه  يكظو  ل ظ  كلمظة اظفةة ا ظع يتظو   ظل هظاش الصظفة ه  ت ظو  
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 ة ا ظع ت ظو   المواهنة التل تتناال  الضمة ا ع ت و   ان اال الظاح لظ  مظعخ  ةيظ
 ظظالمو عة الظظي  لهظظاش ان  ظظاا را ظظعة ننظظ  إمظظا ه  تنتبظظا ةيظظ  ال لمظظةة ها حاكاتهظظاة ها 
مو نهظظظاة االبظظظظع مظظظن هظظظظاا اال تاظظظار  ظظظظل كظظظ  كلمظظظظةة  ظظظم البظظظظع مظظظن ا تاظظظظار مخلظظظ   ظظظظل 
ال لمظظاعة إلا انضظظم  نضظظها إلظظف  نضظظن ننظظ   ظظع يكظظو  لهظظا  نظظع االنضظظماا اظظفةة 

ة امو نهظظظاة  نلظظظف هظظظاا الوجظظظ  الظظظاح لكانظظظاش إنمظظظا اكظظظالن ل ي يظظظة إ اابهظظظاة احاكاتهظظظا
 (ن64تظها مزينة الفصاحة بهاش الوجوش طا  ما  عاهاان)

اهاا الت ور  ل  هم النظم ات ك ع ه ا   الملظتم   ظل ااا:ظو الضظم االتاك ظه 
اللغظظظوح مظظظع مظظظظا يتضظظظمن  مظظظن نفظظظظل للفصظظظاحة مظظظن اللفظظظظظة المفظظظاطإة اجنلهظظظا  الاظظظظة 

منضلة المننفة مما  ظع يظوحل  ظ   ااا:ظو التاك ظه   ال يا ة ال ي وش متااش  وع 
هظظظاش تن صظظظا  نال تهظظظا  ظظظل انلفظظظا  المتضظظظامة ا ظظظو المو ظظظع اان ظظظاال طا  ا تاظظظار 
للمننفة إل يورط ااحه المغنل رهح مت ا:  اهو  ول ف ا ظ    ظالف  اظع  لظتم  ظل ه  

نظانلة جملة ما يظعخ   ظل الفصظاحة ح ظن المننظفة  هظف ا تباتمظوشا   ظ  لظظ ف إ  الم
اذ  كظظظظظظا  البظظظظظظع منهظظظظظظا  ظظظظظظف تظهظظظظظظا   هظظظظظظا المزيظظظظظظةة اذ  كانظظظظظظو تظهظظظظظظا  ظظظظظظل ال ظظظظظظفا 

(ة إل تبظظظعا المنظظظانل من  ظظظاإ  ظظظن مناهظظظعإ اللفظظظ   ظظظل الفصظظظاحةة بظظظ  65نجلهظظظاا)
التبظظعا لهظظا الفناليظظة  ظظط  ظظل العاظظارإ الظظالن انتظظع المنبظظاين  ظظن المننظظف الواحظظع يكظظو  

فظظظااع العاظظظارإ  ظظظل الفصظظظاحة (ن  ت66هحظظظعهما ه صظظظم مظظظن اآلخظظظاة االمننظظظف متفظظظوا)
ااتفظظا  المننظظظف ك ظظظل لفهظظظم غ ظظظا  م ظظظو ل بينظظة التناهظظظع بظظظ ن اللفظظظ  االمننظظظف  ظظظل 
ال ظظظظيا ة غ ظظظظا ه  الماابظظظظ  اارطة للظظظظن ه  هحظظظظع المنن ظظظظ ن  ظظظظع يكظظظظو  هح ظظظظن اهر ظظظظعة 
االمنبظظظا  نظظظ ة  ظظظل الفصظظظاحة هطا ة  هظظظو ممظظظا البظظظع مظظظن ا تاظظظارشة اذ  كانظظظو المزينظظظة 

  ن  ل المننف لي  هك عا   ظل ت ا ظو الفصظاحةة  للظن (ة   ا  ال67تظها  غ اش)
ه  االمنانل ال ياع   ها تزايعة   ل  يتظه ه  يكظو  الظاح ينتبظا التزايظع  نظع انلفظا  

 (ن 68التل ينبا بها  نهاا)
اماابلة هاش اآلراء  ل المننف  اشتااا  الفصظاحة  ظل المننظف االلفظ  ي ظم آراء 

ن ظظ   نظظعا اهظظوإ الظظاهح  ظظل الظظنظم الظظاح اظظاحه المغنظظل  االهظظ االة ها  لظظف ا
ينبنظل  لظف ه ظظا  الصظياغةة  ظل حظظ ن يظظ  المننظف كالمفظظار  ال يتغ ظا بتغ ظا هظظاش 
الصياغةة للن ه  تماطيظ   ظل شظاإ ه ظ  رهيظ   ظل ااا:ظو التاك ظه ح ظ  ي كظع هنهظا 
المبعه اناحظع  ظل الفصظاحة مخ ظا لل  ظاإ  هظو ي كظع ه  الظاح  تظهظا  ظ  المزيظة لظي  

بظعال الظظاح  ظظ  ت ظتن ال لمظظاعة ها التاظظعا االتظ خاة الظظاح ي ظظتن المو ظظعة ها إال ان
ال اكظظاع التظظل ت ظظتن ان ظظاالة حتظظف يظظاع هنظظ  ال ايمتنظظع  ظظل اللفظظظة الواحظظعإ ه  
 ت ظظظظظظظظظظظو  إلا ا ظظظظظظظظظظظظتنملو  ظظظظظظظظظظظل مننظظظظظظظظظظظظفة ت ظظظظظظظظظظظظو  ه صظظظظظظظظظظظم منهظظظظظظظظظظظظا إلا ا ظظظظظظظظظظظظتنملو 



- 184 - 

 ظظظظظل غ ظظظظظاشة اكظظظظظالن   هظظظظظاة إلا تغ ظظظظظاع حاكاتهظظظظظاة اكظظظظظالن الاظظظظظو ل  ظظظظظل جملظظظظظة مظظظظظن 
(ة  تاعيظظظة  صظظظاحة اللفظظظظة للمننظظظف الم ظظظتنملة ةيظظظ  كننصظظظا مظظظ  ا  ظظظل 69ل ظظظفاا)ا

 صظظظاحتها إ ظظظاار  فنال تهظظظا  ظظظل الفصظظظاحةة اهظظظاا  ظظظع ال ين ظظظتم مظظظع رهيظظظ  ال ظظظابو  ظظظل 
تفااع العاارت ن  ل الفصاحة اتوا و المننظف   همظاة بظ  إ   ولظ  إ  اح ظن المننظف 

(ة  70فظاط لظم ي ظتن لهظاش الصظفةا)ي كع كو  ال فا الفصظيم منتظزا ة اذ  كظا  لظو ان
إ ظظظظاار بن ظظظظبية المننظظظظف  ظظظظل ت ا ظظظظو الفصظظظظاحةة اهظظظظاا يغظظظظايا  ولظظظظ   ظظظظل ه  المنا  ظظظظة 
االماظظظظظاراإ  ظظظظظل  ظظظظظا:ا ال ظظظظظفاف اال منتبظظظظظا ةيظظظظظ   المنظظظظظانلة اذنمظظظظظا ينتبظظظظظا  ظظظظظعرش  ظظظظظل 

(ة   لا  ابلنا ما  لل باهي  ح   ياولفاال ين شظ وخناف هنظ  لظو لظم يكظن 71الفصاحةا)
ا  ال يكظظو  منتظظزا ة ن  إ تظظا ش هظظو  مظظا ي صظظ  لظظ  مظظن المزييظظة االاتاظظة لظظ  مننظظف كظظ

 ظل  ظعرإ الفصظظاحةة اال يكظو  ال ظظفا  صظي ا  إال    ظن مننظظاشة امو نظ ة اا ظظتاامت ة 
كما ال يكظو   صظي ا  إال  تزالظة لفظظ ة الظو ه  هحظعا  مظن المت لمظ ن هليظل مظن ال ظفا 

لظظم ينظظعن مظظن ال ظظفا الفصظظيمة كمظظا لظظو المهمظظ  جملظظةة ات لظظم بهظظاة مظظن غ ظظا مواهظظنة 
كا   ل منناش ركاكةة لم ينعن من ة اكما لو رك لفظة لم ينظع  ظل للظنة   يظز يصظم 

(ة ه ظظولف إلا 72لمظن ه ظظا   نظظ  منتظظز ه  يظظز م هنظظ  ال مننظف لظظظُ ا اهنظظ  ال  ا:ظظعإ ةيظظ ا)
 ما  ابلنا آراءش تلن باهي  هاا بعا االه اال ااه ا  االتاطط ب ننا ن

لتظظاطط  ظظل إ  ظظاء المننظظف مزيظظة  ظظل الفصظظاحة ا ظظ بها منظظ  يبظظ ن ن ماظظعار اهظظاا ا
تصظظور اظظاحه المغنظظل لفا ليظظة ال لمظظاع المتضظظامة  ظظل ال ظظيا   ظظل إيتظظاط منناهظظان 
اكظظظ   خصظظظا:ن التاك ظظظه إل ظظظا   مننظظظف  ظظظالل مظظظاإ ة اذ ظظظاار بتناهظظظعش مظظظع مزايظظظا 

إ  اظظظم هخظظظاعن اال ظظظو ه  رهح اظظظاحه المغنظظظل  ظظظل المتظظظا  يظظظع م شظظظكف  ن تظظظ  ظ 
الواظظظل ظ  التنظظظاال المتظظظا ح للمننظظظف ال  ياظظظل ال ينبنظظظل  ليظظظ  تغ  ظظظا  ظظظل جظظظوهاش ظ 
ح ه رهيظ  ظ ياظولف ا لظف هننظا  ظع ب ننظا  ظل هاظول الفاظ ف ه  اجظ  المتظا  مظع الااينظة 
 منزلظظة نفظظظ  ال  ياظظظةة  ظظ لا كظظظا   ال  ياظظظة ينلظظم المظظظااط ايت ظظظااع حظظال التميظظظع ةيظظظ ة 

ينظظة )هالظظف(ة ال نننظظاف ه  للظظن ي ظظ  م ظظ   ظظول الاا:ظظ  ةاظظ   ينلظظم للظظن  المتظظا  مظظع الاا 
  ظظاإ إال ااحظظعا ة  ظظل هنظظ  ينظظاف مظظا  ظظ  ينظظافة  اولظظ ف ت ظظنةة اال منتبظظا  ظظاختفف 

(ة  ظظظ لا نزلنظظظا هظظظاا الفهظظظم هظظظمن تصظظظورش ال لظظظل للفصظظظاحة 73اللفظظظ   ظظظل هظظظاا الاظظظالا)
لظن ه  اللنظم همكن الاول  ظ   المزيظة  شظكلية ه ا ظا ة اذ  بظعع  ظل اظا ع ماكظهة ل

المننف الاح كا  يناغل ه  يكو  إ اا ا  لل يا  المتضظااة يظظ  كالمنفصظ  تنلظو  ظ  
 المزية اورا  ات  ه من  اورا ن

 عبد القاهر وجدل النظم والتخييل

لظظم يكظظن بظظعن لنبظظع الاظظاها التاجظظانلة الظظ ن يعيظظ  ماظظايي   ظظل تنل ظظ  بنيظظة الظظنن 
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ن "ااظظظاح يتظظع نف ظظظ   ظظظل انطبظظلة ا صظظظاحت ة مظظن ه  ين ظظظع الت  ظظي  شظظظ   كظظظ  لهظظ
ملتاظظظف ااا:ظظظو التنل ظظظ  المتنو ظظظة للظظظظاهاإ الواحظظظعإة اهبظظظا  رؤيتظظظ ن يكظظظو   ظظظع ار همظظظا 
ت   ظظا  رهيظظا   ظظل جمظظال الظظنن انطبظظلة ها تنلظظف  ظظظاهاإ ان تظظا  الااآنظظل بيانيظظا ة 
همظظا نظايظظة الت   ظظ  الفل ظظ يةة امفهظظوا الظظنظم ال فمظظلن اهمظظا را ظظعا  ه ايظظا المفهظظوا 

ضظظظظارإ ااحظظظظعإة اذ  كانظظظظو هاظظظظولهما  ظظظظل خظظظظففة للظظظظن ه  اناظظظظ  الواحظظظظع  ظظظظل ح
المن اظظظل لمصظظظ لم الت   ظظظ  را ظظظظف اشظظظه اة  ظظظل حظظظ ن تبظظظظعا   ظظظاإ ال ظظظفا النف ظظظظل 

 الم تنع المفهومل االناا:عح لنظاية النظمن
االمو ظظظل الناا:ظظظعح لنبظظظع الاظظظاها ال ظظظا نل انشظظظناح يه ظظظ  ال ظظظب  لف تنظظظا  بتبنظظظل 

ناح لظظظاهاإ ان تظا ن مظظن هنظظا يكظظو  الظظنظم بظظعيف   لظظف التف ظ ا ال فمظظل  ظظل شظظا  انشظظ
الم ظظتوع المبظظع:ل لف ظظاإ الت   ظظ  التظظل هظظل ااظظ فإ ا تمظظعش الفف ظظفة ان ظظفم و   ظظل 
ت عيظظع تصظظورهم لل ظظناة ام ظظتنعاع الفف ظظفة  ظظل ت عيظظع المصظظ لم الظظاح يضظظاط رهيهظظم 

ومظظظا ة  ظظظ ل ت ظظظك   ظظظل ال ظظظنا مفهومظظظا  ااظيفظظظة  اهطاإ  م  ظظظ   لظظظف آرا:هظظظم  ظظظل الفل ظظظفة  م
ظظظظ  الم تظظظظا  زيال يتتظظظظاير هاظظظظل  النف ظظظظل  ظظظظل تصظظظظور الفف ظظظظفة    ظظظظاإ الصظظظظورإ االمظظظظاطإ ُه ي
لمل ظظظاع الظظظنف  ا ظظظعراتها هظظظمن تات ظظظه الاظظظعراع  ظظظل الناظظظ  االت   ظظظا اال ظظظ ة اي ظظظت يم 
لهويتظظ  ال مظظظال  ظظظل الانظظظع المن اظظظلة إل لظظظي  الت   ظظظ   ظظظوع  نظظظاإ مظظظن  نظظظواع الظظظنف   ظظظل 

تاتاظظظة  ظظظل  ظظظلنم تنظظظا لل ي تظظظ  ةيظظظ  الباهظظظا   مظظظة الهظظظااة  التظظظعل  ظظظم اظظظياغة المنا ظظظة الم
ال ف ظظ ةة  ال  ا ظظةة اال ظظنا طا  ه  نن ظظف راا ظظع الفل ظظفة الم تلفظظة اه اهظظا  ظظل ت ظظك   

 (ن 74المفهوا كانخف  اال يا ة اغ اهان)
 بعايظة ال يمكظن لنبظظع الاظاها ه  يتبنظظف هظاا الفهظظم لل ظنا  ضظظف   ظن ه  ينتمظظعش 

الاظظظاآ ة االمف  ظظظاع التظظظل حفنظظو  مصظظظ لم الت   ظظظ   مومظظظا   ظظظل الخاا ظظظة   ظظل ماارلظظظة
الناليظظظظة ان ظظظظفمية تمنظظظظع مظظظظن تبنيظظظظ   ظظظظل طر  الاظظظظاآ ة امو ظظظظل ابظظظظن المن ظظظظا مظظظظن  
الزم  اح اناظعش لظظ  ال تمظاطش ا ظتنمال اااظ فإ الت   ظ اة  ظل تنل ظ  الت ظبي   ظل 

 (ن 75 ن  اآلياع الااآنية مناافن)
ه  المص لم نف   الم     لظف المن ظو ظ االفف ظفة لظم    لا ههفنا إلف للن

يا خظظوا  ظظل ال ظظنا إال هظظمن  جملظظة المن ظظو مظظن م لفظظاتهم ظ يلتظظا   ظظالمو ل النظظاا 
مظظن المن ظظو  ظظل ب "ظظاع الفاهظظاءة ااناظظول  ن االلغظظوي ن االن ظظاإن اا ت ضظظار اظظور 

ايكفظل من ااا  المن و االن و  ب   بظع الاظاها النظعش يك ظل حظعإ هظاا ال صظااة 
النوطإ إلف مناظاإ ال  اا ل اهبل   ا متف ابن يون  الانظا:ل التظل رااهظا هبظو حيظا  

 (ة للت كع من  مو ال ا  ب ن  "تل الن اإ االمن ا  نن76التوح عح )
اخل يظظظاع الصظظظاا  ال ضظظظارية التظظظل ت  ظظظل اظظظعاا الخاا ظظظة الناليظظظة ان ظظظفمية 
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اآلخظظظظظاين اخااظظظظظة ال ونانيظظظظظة   امنار هظظظظظا اناظظظظظلية االتال عيظظظظظة  ال ظظظظظارن مظظظظظن  اا ظظظظظاع
التهمنا  ل هظاا الماظااة  اظعر مظا يهمنظا ه  الصظاا  الظع منظظورين  ظل ماارلظة الظننة 
اللن  ل ال يا  الخاظا ل الواحظعة يت  ظ  هحظعهما  لظف المن ظوة اياظوا اآلخظا  لظف 
الن ظون  ظظ لا ههظفنا إلظظف للظن ظ ةيمظا يتنلظظو  نبظع الاظظاها ظ آراءش الناا:عيظظةة اكونظ  مظظن 

ء الن ظظوة همكظن ان ظظاار  ظ   تبنيظظ  الن ظو ه ا ظظا  مبظع:يا   ظظل تنل ظ  بفغظظة ال ظظفا  لمظا
همظظظا بظظظعيهلة ام ظظظلنمة ياتضظظظ ها ال ظظظال االظظظظافة  ظظظ لا هطركنظظظا ه  االن ظظظو  بظظظ   بظظظع 
الاظظظظظظاها كظظظظظظا    ظظظظظظب   الننايظظظظظظة بنظظظظظظظاا ال لمظظظظظظاع إلظظظظظظف جانظظظظظظه هااخظظظظظظا ال لمظظظظظظاع ها 

تظظاال  اا ظظنا  للظظااط  ظظن مكانظظة (ة اه  م ظظا:  تنظظظيم ال لمظظاع ت ظظك  ام77ان ظظاالا)
العرا اع اللغوية االن وية حتظف ي ظت يم لهظا اظفة المنظاظا الاظوح للمااحظ  الفل ظ ية 

(ة هاظظام مظظن 78ا المن  يظة المننيظظة  الظعالالعة ااناظظول ال ليظة للتف  ظظا االوجظوطا)
م ظظظلنماع الا ظظظظ  لظظظظعع  بظظظظع الاظظظظاها إبظظظعاء الظظظظاهح  ظظظظل الت   ظظظظ  ام ااظظظظات  هظظظظمن 

:عيظظظة امن لااتظظظ  البف يظظظة الم   ظظظة  لظظظف منظظظانل الن ظظظون امظظظن هنظظظظا هظظظوا    الناا
يتبظعع رهيظظ  الصظظايم  ظظل الت   ظظ  الظظاح يتملظظ   ظل  ولظظ  هظظوف امظظا يخبظظو ةيظظ  ال ظظا ا  
هماا  هو غ ا  ابظو هاظف  ايظعن ل ط ظوع ال اايظو إلظف ت صظ لها اياظول  ظوال  ي ظع  

االنالظظل ااهظظ  ن   ظظل (  ايبظظعا مات ظظزش المن اظظل 79ةيظظ  نف ظظ  ايايهظظا مظظا ال تظظاعا)
مو فظظظ  مظظظن الت   ظظظ  كمظظظا ب نظظظ  الظظظاهح ال ظظظابوة خااظظظة  نظظظع ماابلظظظة الت   ظظظ   الا ظظظم 
النالل من المنانلة إل تنا م هاال    م نف  الل ات   لظلة اكظ  ااحظع منهمظا يتنظو ة 
 ظظظالنالل  لظظظف هنظظظظوا ن هالهمظظظا  الظظظل اظظظظ يمة متظظظااش  ظظظل ال ظظظظنا اال تا ظظظةة االبيظظظظا  

لظظظظظظظظة التظظظظظظظظل ت ظظظظظظظظتنا ها الناظظظظظظظظفءة االفوا:ظظظظظظظظع التظظظظظظظظل تخ اهظظظظظظظظا اال  ا ظظظظظظظظةة متظظظظظظظظاع انط
 (ن 80ال كماءننن)

ال ن إلا كانو المف  اع الخااةيظة ال ا ظة ت ظعط مو فظ  المبظع:ل الظاا   للظنهي 
الفل ظظفل  ظظظل ت ظظ ين بفغظظظة الظظننة  مظظظا ان ظظ  الفنيظظظة التظظل هملظظظو هظظاش الا ظظظمة 

ا نتظظظ  بظظظ ن الت   ظظظ  للمنظظظانل إلظظظف  اليظظظة ات   ليظظظةا اهظظظ  كظظظا  ا بظظظع الاظظظاها  ظظظل مو 
اال  ياة ه نع مايكو   ن افة البليظ  اه ظال مظا يكظو  إلظف اظفة المظت لما  هظو مظع 
النظظظظاإ المن  يظظظة إلظظظف النمظظظ  ال ظظظناح حظظظظاين كظظظ  ال ظظظاو  لظظظف ه  ينظظظظا إلظظظظف 

(ة اهظظ  كظظا  81المنظظانل مظظن جهظظة االصظظع  اال ظظالاة ال مظظن جهظظة ح ظظن الصظظورإا)
م ظ يظعل  لظف هنظ  لظم يفهظم منظ   ظوع طرجظة مظن امفهوم  للت     ظ رغم الماارنة  الا 

 (ن82اال   ا النالية  ل التموي ا)
ا يم ه  رهح  بع الااها  ل الت     ينبنل  لف منظظور من اظل ها كفمظل 
 ل م توع هالة اا يم هيضا  ه  الت      نعش  يظا  خظاط ة غ ظا ه  لهظاا الظاهح 
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نظزنل  ظل هطنظف ماتاظة  ظل ن ظاهم نف   هاف  لعع الفف فةة للظن ه  الت   ظ  لظعيهم م
المن اظظظلة امظظظع إ ظظظاارهم  ظظظ   جظظظوها الت   ظظظ  ها الم اكظظظاإ هظظظو الصظظظياغة المتتظظظعطإ 
االمتم ظزإ للمننظظف ها ال  ياظة التظظل ي   ظظها الباهظا ة  ظظ   هظاش الصظظياغة ال تملظظن إال 
ه  تنتمظظع التمويظظ   ظظل إيصظظال هظظاا ال  ظظال الت   لظظل إلظظف التمهظظور الظظاح ال يملظظن 

ا ظتينال ال  ظال الباهظانل الفل ظفلة  ضظف   ظن ه  الم  لظة لظم توهظظع  الاظعرإ  لظف
(ة امظظع للظظن يك ظظل  بظع الاظظاها  ظظن مو ظظل ه مظظو مظظن 83إال ت ظو ااظظاية الناظظ )

هاا الم توعة للن هن  يعرك ه  نظايظة الت   ظ  الفل ظ ية رغظم مظا ال  ظها مظن من ظو 
ظظظ   التصظظظويايةة ا ظظظع ا ظظظت ا و ه  ت  ظظظ   همظظظا  متم ظظظزا  لل ظظظنا م ظظظتنعا  إلظظظف خواان

ااظظلت   ظظظل اورهظظظا الناهظظظي لظظظعع ابظظن  ظظظ ناة اه  ان ظظظاار  النو"يظظظة المتم ظظظزإ لل ظظظنا 
الم   ظظة  لظظف   ظظاإ الت   ظظ  خااظظة  ظظل إحظظعع طالالتهظظا المااط ظظة للصظظورإ المتا يظظة 

(ة 84  نوا هظاة ان  ظار لفناليظظة ال  ظل  ظن  ظظا مزايظا ال ظفا  ظظل م ظتوع الصظظورإ )
ة ةيكظو  البظعي  لهظاش النظايظة ا تمظاط المن ظو الن ظوح الاح تنضظعش المو ظياف ه ا ظا  

الظاح ينبنظل منظظورش  اال تمظاط  لظف الم ظظتوع التاك بظل المتفا ظ  مظع م ظتوع العاللظظة 
   ه  هم ه مظو للصظورإ ال ظناية التظل تت ظعط  ظل ان اظاع الظي   ظل المخبظوة هح 

ظز  لظف    ظاإ ال يظا   تتنزل هظمن  ف ظاع ال ظيا  بظ ن منظانل ال لظمن امظن هنظا ركي
ال ظظظاط  ا ظظظع  ظظظعمها  مظظظعخف  لاهيظظظ   ظظظل الت   ظظظ ة اهظظظاا المو ظظظل يظظظ ال إلظظظف ان ظظظاار 
 ان اظظظا  المتظظظظال همظظظظاا نظايظظظظة الت   ظظظظ   ظظظل مواجهظظظظة النصظظظظووة للظظظظن ه  ُمتمظظظظ ه 
ال  ا ظظاع ال تاظظوا  لظظف ال يظظا  ال ظظاط ة  هظظل ال ت ظظت يع ه  تفظظل إال   ظظ ا مظظن 

 تظظا ة اال يمكظظن ه  ُيظظعي ف ظ    ظظه الاظظولة  ضظظف   ظظن هنهظظا لظظن تنفظظع  ظظل   ظظ  ان
 هم  بع الااها للت     ظ ه   ل الااآ  ت  ظ ف ة بظ  لظن تتظعح  ظل  هظم ال ظنا الظاح 
يتنظظزل  ظظل الا ظظم النالظظلة امظظن هنظظا  تبن هظظا هظظال مظظن المتا  ظظة التظظل  ظظع ال ت ظظنل 

  ل مواجهة ك  النصوون
اار  تاناظظظ  امصظظظعا  للظظظن ه  مو فظظظ  النالظظظل مظظظن الت   ظظظ  لظظظم يمننظظظ  مظظظن ان ظظظ

الفنظظل الاا:ظظع الظظاح يظظااش امفظظتن المظظااههة كخ ظظا الم ظظالنة ال يكظظاط ي صظظا إال تااياظظا ة 
(ة  اه  الماظظظعماع الت   ليظظظة الم   ظظظة ل خ ظظظا مظظظن 85اال ي ظظظا   ظظظ  تا ظظظيما  اتبوياظظظا )

ال ظنا ت ظلم كمظظا ارطع  ظف اي خظا ال ظظا ا  ظ   يصظظ م كظو  مظا جنلظظ  هاظف  ا لنظظة 
يظنا  مظظن  ضظيةة اه  يظظ تل  لظف مظا اظظ ياش  ا ظعإ اه ا ظظا   كمظا اط ظاش ةيمظظا يبظاا ها

(ة بظظ  تمظظاطع  ظظل تفايظظع هنظظوا  الت   ظظ   ا ظظ ا  هظظاش اننظظوا  الم تلفظظة 86بب ننظة  اليظظةا)
حتظظظف التظظظا  انمظظظا  الصظظظورإ البف يظظظة اظظظااحةة إل ياظظظولف اإ   ظظظال الت ظظظب هاع  ظظظع 

(ة 87تظظظ ا)حظظظظل مظظظن هظظظاش ال اياظظظة  ضظظظال مظظظن ال ظظظ ا ال تظظظ تل الصظظظفة  لظظظف غااب
خاتمظظا  هنوا ظظ  المنللظظة اظظااحة ها خ يظظة  اولظظ ف اإ  اال ظظم الم ظظتنار كلمظظا كظظا   عمظظ  
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ه بظظو  ظظل مكانظظ ة كظظا  موهظظن  مظظن ال ظظفا ههظظن  ظظ  اهشظظع م امظظاإ  ليظظ  اهمنظظع لظظن 
من ه  تتاك  اتاجع إلف الظاها اتصظاإ  الت ظبي   ظ ما الت   ظ  ةيظ  ه ظوعة اط ظوع 

هنظا إل ينبنظل رهيظ   ظل الت   ظ   لظف ا تاظارش  يا ظا   (ة امن88المت لم ل  هظها اهتما)
خاط ظا  ال يمننظظ  للظن مظظن ان ظاار  فن تظظ  اخفبتظظ ة للظن ن  هنظظاك  نا:يظة  ظظل مو ظظل 
 بع الااها ت ت م إل ها ك  آرا:   ل بفغة الاظولة تاتظع إلظف ال ظفا النف ظل المظتف:م 

 نظ   ظل المن ظون  الصظورإ مع النا ة الاح  اكتمال   ل النف  يكتم  اللف  المنبظا 
الاا ظظمة للمننظظف الت   لظظل  ظظع ت ظظو  ال  ظظنة ل ظظن مظظع ان ظظاار   يامهظظا  لظظف مننظظف 
خظظظاط ة للظظظن ه  جماليظظظة هظظظاا الاظظظول ال تزيظظظ  ه ا ظظظ  الظظظواهل  اليظظظا ة يت كظظظع للظظظن  ظظظل 
مو فظظ  مظظن الاب ظظ  انال هح النالظظلة إل  يظظاع ه  الناظظ   نظظع  لظظف تفضظظ ل  ااتاعيمظظ  

يمظظظظ ة اماكظظظظا  الناظظظظظ  نااظظظظاشة االت ا ظظظظو شظظظظاهعشة  هظظظظو النزيظظظظظز اتف ظظظظيم  ظظظظعرش اتنظ
جاناظظ ننن هظظاا امظظن  ظظلنم ه  المنظظانل المنا ظظة  ظظل الصظظع ة الم ظظت اجة مظظن منظظع  

 (ن89ال وة  ل حكم التامع الاح ال ينموة االم صور الاح ال يزيعاا)
 المنانل النالية يمكن ه  تضاهل الت   فع ب  تفو هظا  ظل ت ظك فتها الفنيظةة 
ا ظظظظل تفايناتهظظظظا البف يظظظظة الاا:مظظظظة  لظظظظف موا اظظظظة الناظظظظ ة يظهظظظظا للظظظظن  ظظظظل رهيظظظظ   ظظظظل 
اال ظظتنارإة التظظل يظظاع ه  ا ظظب لها  ظظب   ال ظظفا الم ظظااف  ظظل هنظظن إلا رجنظظو إلظظظف 
هاظظظل  اجظظظعع  ا:لظظظ  اهظظظو يخبظظظو همظظظاا   اليظظظا  اظظظ ي ا  ايظظظعن ل ط ظظظوع لهظظظا  ظظظنف مظظظن 

ال ظظظظنع النالظظظظلة االصظظظظورإ  (ة للظظظظن هنظظظظ  ياظظظظع التوا ظظظظو  ظظظظل اال ظظظظتنارإ بظظظظ ن90الناظظظظ ا)
اال ظظتنارية التظظل يتامصظظها المننظظف الاظظا:م  لظظف الناظظ ة  ظظف ت ظظو  الم ظظ لة كالت   ظظ  
الظظاح هظظوف هظهظظا همظظاا   ظظل الانظظع  ظظن ال  ياظظة اهك ظظل اجهظظا   ظظل هنظظ   خظظعا  للناظظ  

(ة للظن ه  91اهظال مظن التزايظوة هنظا يتتمظع ان ا ظا ف اخظعا  الناظ  االتزايظوا)
 تن ل ان ا  ال اط ن خف ة الصورإ ال 

اهاا المو ل يمكن ن النا  من مواجهة النن اياا  تظعارإ الناظ  الناظعح ا ا:ظعإ 
ال ظفا المناظوطة خااظة إلا  كانظظو الم ظ لة م ظ لة ك ظظل ل  تظا  الااآنظلة  الم ظظلنم 
   ه  إ تا  الاظاآ  البيظانل ياظوا  لظف ال  ياظة المت ا اظة مظع الناظ ة اه   ظن رمظو ش 

الفاهظظظ ت ن بعاهظظظةة اه  البظظظعي  للمن ظظظو الم  ظظظ  للت   ظظظ  إنمظظظا هظظظو  ياتضظظظل تاظظظعيم
الن ظظو الظظاح يظظت كم  ظظل المنظظانل التظظل تنكظظ  الف ظظا  ظظل ن ظظاا ة إل لظظي  الن ظظو إال 

 (ن 92من اا  م لوخا  من النالية  لف حعن  "اارإ التوح عح)
 

 عبد القاهر وإشكال اللفظ والمعنى

لاظظاها  ظظل الظظنن انطبظظل لهظظا ه ا ظظها يمكظظن ه  ن ظظلنم مبظظع:يا   ظظ   نظايظظة  بظظع ا
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الناا:عح المتتانر  ل  نا اع طينية احضظاريةة ملتا ظة  نلظوا امنظارف هاظ لة تاظوا 
 لظف  ظظنع مكظظ ن مظظن اللغظة االن ظظوة اه  ت عيظظع موااظظفاع ال ظفا البليظظ  ان ف ظظا  مظظن 
هظظظاا اناظظظارة ال  ظظظه ماكظظظا  ينتبظظظا آنظظظااك  ظظظنة جماليظظظة اهطبيظظظة ي ظظظتع ل الننايظظظة 

للفظظ  االمننظظفة هظظاش الاضظظية التظظل تمخظظ  ه ا ظظا   ظظارنا   ظظل كظظ  م االظظة  ا هظظا  اضظظية ا
الناع النالل الاعيم تبتغل ت  ي  رهح  ظل بنيظة الظنن انطبظلن مظن هنظا يصظام لزامظا  
االن ظف  مظن   ظاإ  بظع الاظظاها  ظل اللفظ  ا المننظف للو ظظاء   ظاا  تاصظل رهيظ   ظظل 

 النظمن 
اتظظظظ  إلظظظظف الم ظظظظ لةة م ظظظظتوع  لغظظظظوح  ظظظظااة ايمكظظظظن ا تمظظظظاط م ظظظظتوي ن  ظظظظل ت عيظظظظع نظ

ام ظظتوع  هطبظظلن  فظظظل الم ظظتوع انال يمكظظن ان ظظظاار  ظظ   تصظظور  بظظظع الاظظاها للغظظة ياظظظوا 
 لظظف التم  ظظز بظظ ن المنظظانل اانلفظظا ة إل تت ظظعط النف ظظة ب نهمظظا  ظظل اظظلة إشظظاريةة ت تظظزل 
  ظل مواهظظنة ت ظظ ا إلظظف شظظلء  ظظابو منظاافة ممظظا يتنظظ   بظظع الاظظاها يت ظظاءل منعه ظظا  
اكيظظظظز االمواهظظظظنة ال ت ظظظظو  اال تتصظظظظور إال  لظظظظف منلظظظظواة  م ظظظظال ه  يوهظظظظع ا ظظظظم ها 
غ ظظا ا ظظم لغ ظظا منلظظواة ان  المواهظظنة كانشظظارإ   مظظا هنظظو إلا  لظظوف خظظا لاكف لظظم ت ظظن 
هظظاش انشظظارإ لتنظظاف ال ظظامع الم ظظار إليظظ   ظظل نف ظظ  ال ظظن لظظينلم هنظظ  الماصظظوط مظظن بظظ ن 

الن حكظم اللفظ  مظظع مظا اهظع لظظ ن امظن هظاا الظظاح  ظا:ا انشظياء التظظل تااهظا اتاصظاهاة كظظ
ي ظظن هنيظظا لظظم ننظظاف الاجظظ ة االفظظا ة االضظظالة االاتظظ  إال مظظن ه ظظما:هاا لظظو كظظا  لظظالن 
م ظاو  ظل الناظ  ل ظا  يناغظل إلا   ظ ف  يظعة ه  تنظاف الم ظمف بهظاا اال ظم مظن غ ظا ه  

حظظظعا   (ة اهظظاا الظظظاهح همظظظفش تصظظور كي يظظظة93ت ظظو   ظظظع شظظظاهعت   ها لكظظا لظظظن  صظظظفةا)
المواهظظظنةة إل تاتضظظظل  ظظظظبو الظظظو ل  صظظظظورإ المظظظعلول الاهنيظظظة المننك ظظظظة  ظظظن ماجظظظظعة 
لتنتهظظل النف ظظة إلظظف طال يظظ تلل مظظع الصظظورإة اماطامظظو اظيفظظة اللفظظ  ت تظظزل  ظظل انشظظارإ 
إلظف المنلظظواة  لظظن يكظو  لظظظ   ظظل هظظاا المنظظور هكخظظا مظظن اظيفظة ال ظظمة المل اظظة  ظظالمننفة 

هجظظظظ  المنظظظظانل اهظظظظ  هظظظظل إال خظظظظعا لهظظظظاة امصظظظظا ة  لظظظظف إل لظظظظم ت ظظظظن اانلفظظظظا  إال مظظظظن 
(ة مظظن هنظظا ت ظظو  النف ظظة ب نهمظظا  ف ظظة الو ظظاء 94حكمهظظاا ها لي ظظو هظظل  ظظماع لهظظااا)

(ن اي ظظظتتاع للظظظن ه  يكظظظو  النلظظظم  ظظظاللف  95 ال ظظظلء المظظظو ف  انلفظظظا  اها"يظظظة للمنظظظانلا)
لة إل االنلظظظم  موا ظظظع الحاظظظا  للنلظظظم  ظظظالمننفن اي ظظظت يم هظظظاا التظظظعرج ا ظظظو   ظظظاإ ال ظظظفا النف ظظظ
 (ن 96المنانل  ل النف ة  لم  موا ع انلفا  العالة  ل ها  ل الن وان)

اذلا كظظا  هظظاا الفهظظم يظظ ال إلظظف هظظاارإ ت ظظابو بنيظظة الظظعاال ال ارجيظظة مظظع بنيظظة 
ظظزا   ظظل ال ظظفوف  ظظن المننظظفة  المظظعلوالع النف ظظية العاخليظظةة  ظظ   طار اللفظظ  يظظظ  ماكن

ليظظظة ها ه  تلظظظن الفناليظظظة ال تتنلظظظو  ظظظ  هاظظظف  اال تاتصظظظا ايفاظظظع بظظظالن ا نال تظظظ  التما
(ة مظظا طمنظظا ن مظظ  الفناليظظة التماليظظة هنظظا  لظظف كظظ  تاك ظظز يظظولل اللفظظ   ظظل 97 ليظظ ا)
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لاتظ  م ظظزإة للظظن ه   ا ظعإ الت ظظاك التظظل  تضظاط لنبظظع الاظظاها م ظارش المتاصظظل بنيظظة 
االلفظ  ممظا الننة  تت عط  من اة الصياغة التظل هظل خفاظة تفا ظ  بظ ن المننظف 

  يمكن  من تتاا  الخنا:ية التل  لاو بهما اويف ن  
 االنتاال من ال و اللغوح الناا إلف الم ظتوع الفنظل   ت  ظ   ظل بنظاء جظعالل 
ينا ظظظط  ظظظل حتظظظي متتاليظظظةة يتناظظظه   هظظظا  بظظظع الاظظظاها حتظظظي اللفظ ظظظ ن المغظظظال ن  ظظظل 

ي ن الظظاين ياظظظعنمو  التم ظظن   ظظكلية تظظظولل اللفظظ  الننايظظة انالظظظفة اكظظاا حتظظي المننظظظو 
الاول  منناش المااطف للفا:عإ الم ت لصة مظن ال  ظال التظل ال يكظو  التاك ظز  ل هظا 

 (ن98إال إ اارا   النتا ة انخف ية للمننف طا  تبيا   صاحت  ها بيان ن)
من م لنماع رهي  الم     لف   ات   ل النظم الاا:مة  لظف ان ظا  النف ظل 

ن المنظظظانل اانلفظظا   لظظف م ظظتوع المظظت لم متم ظظيا  مظظظع يكظظو  ال كظظم  ظظل التات ظظه بظظ 
  ظظاإ  ظظبو ال ظظفا النف ظظل اللفظظ  الظظعال  ليظظ  ا ظظ   اال تاظظار يناغظظل ه  يكظظو    ظظال 
الواهظظظع لل ظظظفا االم لظظظل لظظظ ة االواجظظظه ه  ينظظظظا إلظظظف حظظظال المنظظظانل منظظظ  ال مظظظع 

لتاتن ظظظه ال ظظظامعة اذلا نظانظظظا  لمنظظظا هظظظاارإ هنظظظ  م ظظظال ه  يكظظظو  التات ظظظه   هظظظا تانظظظا  
انلفا  امكت اا   ن ة ن  للن ياتضظل ا  ت ظو  انلفظا   ظا اة للمنظانلة  اه  تاظع 
 ل نف  انن ظا  هاال   ظم تاظع المنظانل مظن  نظعها اتاليظة لهظا  ظالنك  ممظا ينلمظ  كظ  

 ن(ن99 ا   إلا هو لم ي خا  لف نف  ا)
 تظظتم امصظظعا  للظظن  نظظ  الف ظظا نف ظظ  الظظاح هظظو  ناليظظة  ظظل رهح  بظظع الاظظاها ال

إال  ظظالمننفة ح ظظ  تتبظظعع م صظظلت   ظظل العاللظظة الم   ظظة  لظظف النف ظظاع المننويظظة 
ال املة لأللفا  العالةن من هنا ال يت تف ا تماط الفصظاحة إال  لظف م ظتوع  مننظوحة 
اي ظظظتتاع للظظظن ه  ت ظظظك  انلفظظظا  اظظظورإ المنظظظانل المتفا لظظظةة  منلظظظوا اه  الف ظظظا مظظظن 

  ظلءة ها يصظظل شظ "ا    ظظلءة ها يضظظيز  انن ظا  يكظظو   ظل ه  ي بظظا  ظن شظظلء
شظ "ا  إلظظف شظظلءة ها ي ظظاك شظظ "ا   ظظل حكظظم شظظلءة ها ي ظظاج شظظ "ا  مظظن حكظظم  ظظع  ظظبو 
من  ل لءة ها يتن  اجوط شظلء شظااا   ظل اجظوط شظلءة ا لظف هظاا ال ظب  ن اهظاا 

(ة  م صظظظلة  مليظظظظة 100كلظظظ    َ ظظظاه  ظظظظل همظظظور منلومظظظظة مناولظظظة  ا:ظظظظعإ  لظظظف اللفظظظظ ا)
إنمظظظا هظظظظل  نظظظ  الناظظظظ  الظظظوا ل  ظظظظل المنظظظانل ا ظظظظو من ظظظو الن ظظظظوة  التنب ظظظا   نوا هظظظظا

اابينظظة الفنظظ  الم  ظظ  للعاللظظة تفظظا  خصا:صظظها  لظظف م ظظتوع التلانظظلن مظظن هنظظا 
يكو  إطراك ال  ال  نف   اليظا  متظعباا ة ا نظ  التظعبا نف ظ  ال ياظوا إال  لظف مناناظة 

  ه  يكظظو  الغظظا  المننظظف  الناظظ ة إل الظظو كظظا  الاصظظع  ظظالنظم إلظظف اللفظظ  نف ظظ  طا 
تات ه المنانل  ل النف   م الن و  انلفا   لظف حظااها ل ظا  يناغظل ه  ال ي تلظل 
ظا  بتظوالل انلفظا   حال ا ن ن  ل النلم    ن النظم ها غ ا ال  ن ةيظ  ننهمظا ي  ي
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 (نن101 ل الن و إح ا ا  ااحعا )
 ظل ر ابهظا من ك  ما  بو يبعا ت لط المنانل  لظف انلفظا  ااهظ ا  ات كمهظا 

 ب ننا ة ات اط مزية اللف  ت تزل  ل مفءمة مننف اللفظة لمننف غ اها  ل ال يا ن 
اهظظظاا ي كظظظع ن ظظظبية ال  ظظظن الظظظاح يمكظظظن ه  ينلظظظو  ظظظ ح لفظظظظة ا اظظظع اتضظظظم إل  
اتضظظاحا  ال يظظع  متظظاال  لل ظظن ه  انلفظظا  ال تتفاهظظ  مظظن ح ظظ  هظظل هلفظظا  متظظاطإة 

  تخبظظو لهظظا الفضظظ لة اخف هظظا  ظظل مفءمظظة اال مظظن ح ظظ  هظظل كلظظم مفظظاطإة اه  انلفظظا
مننظظف اللفظظظة لمننظظف التظظل تل هظظا ها مظظا هشظظا  للظظن ممظظا ال تنلظظو لظظ   صظظايم اللفظظ ة 
امما ي هع لالن هنن تظاع ال لمظة تاا ظن ات ن ظن  ظل موهظعة  ظم تااهظا  ن نهظا تخاظ  

 (ن 102 لين اتوح ن  ل موهع آخانننا)
للفظظظ   المزيظظظة إنمظظظا يكظظظو  تانظظظا  امظظظا طامظظظو البفغظظظة  الاظظظة  ظظظالمننف اكظظظ  ااظظظل 

لمو نظظ   ظظل  ظظيا  طالة همكظظن ا تاظظار  اظظاع الصظظورإ اللفظيظظة العالظظة اتغ ظظا المننظظف طلظظ ف   
ه ظلوليا  آخظا ي كظع  ظبو المننظف اهالويتظ  اللظن هنظ  لظو كانظو المنظانل ت ظو  تانظا  لأللفظظا  

 ظظن تات بهظظاة  لمظظا   ظظل تات بهظظاة ل ظظا  م ظظاال  ه  تتغ يظظا المنظظانل اانلفظظا    الهظظا لظظم تظظزل
رهينظظظا المنظظظانل  ظظظع جظظظا    هظظظا التغ  ظظظا مظظظن غ ظظظا ه  تتغ ظظظا انلفظظظا  اتظظظزال  ظظظن هماكنهظظظا 

 (ن 103 لمنا ه  انلفا  هل التا نة االمنانل هل المتبو ةا)
 خظظااء المننظظف اذمكانظظاع  همظظ  متنظظعطإ  اظظعر مظظا ت كظظع كظظو  البفغظظة  ظظل المننظظف 

ن ا تاظظارش حظظامف  لهظظاا المننظظف المتنظظعط تظظزيم اللفظظ   ظظن ه  يكظظو  لظظ  ههميظظة هكخظظا مظظ
الصورة ا ل ال يا  نف   ي كع انتفاء المنارهة مظن انلفظا  المتظاطإ  ظن المنظانل 
تا ظي ا  لمن ظظف  بظظع الاظظاها نف ظ   ظظل ت ك ظظع كظظو  البفغظة امتااط اتهظظاة إنمظظا هظظو  ظظل 

نظظار  المننظظف اننظظ  إلا لظظم يكظظن  ظظل الا ظظمة إال المنظظانل اانلفظظا ة اكظظا  ال يناظظ  ت
 ظظظل انلفظظظا  المتظظظاطإ إال مظظظا لكظظظاع لظظظم يبظظظو إال ه  ت ظظظو  المنارهظظظة منارهظظظة مظظظن 
جهظظظة المننظظظفة اكظظظا  ال ظظظفا ينظظظار  مظظظن ح ظظظ  هظظظو  صظظظيم الليظظظ  امت  نظظظا اللفظظظ  
حصظظ  مظظن للظظن ه  الفصظظاحة االبفغظظة ات  ظظا اللفظظ  "اظظارإ  ظظن خصظظا:ن ااجظظوش 
 ت ظظظظظظظظظظظظظظظظظظو  منظظظظظظظظظظظظظظظظظظانل ال ظظظظظظظظظظظظظظظظظظفا  ل هظظظظظظظظظظظظظظظظظظا ا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظن  يظظظظظظظظظظظظظظظظظظاطاع ت ظظظظظظظظظظظظظظظظظظع   ظظظظظظظظظظظظظظظظظظل 

انلننن اه  ال  نصظظظ ه لأللفظظظا  مظظظن ح ظظظ  هظظظل هلفظظظا    هظظظا بوجظظظ  مظظظن هاظظظول المنظظظ
 (ن104الوجوشا)

ظظتع مظظن  صظظاحة  ايتاتنظظه  لظظف مظظا  ظظلل ه  يكظظو  ا تاظظار اجظظوش كالتنظظا  اال ن
اللفظظ  خ ظظ  رغظظم ارتاااهظظا  الم ظظتوع الصظظوتل لأللفظظا ة  اظظع ايتظظوهم  ظظل بظظعء الف ظظاإة 

ع اللفظظظظ  االتظظظظا نننن ا لظظظظف ا بظظظظ  إتمظظظظاا النبظظظظاإة ه  ال  ظظظظن اال ظظظظام   هظظظظا ال يتنظظظظع
التملة   نن ال تتع  تتني ا  مابوال ة اال  تنا  ح ظنا ة حتظف يكظو  المننظف هظو الظاح 
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 (ن 105الا  اا تع اش ا ا  ن وشا)
 م ياصع  بع الاظاها آراء  ظل التظاا  تبظعا ظظاهاا   ظل نصظاإ اللفظ ة ةُي ضظنها 

ا ظل الظظاهاح  ظع ي ظوش لت اي  ي ايا رهي   ظل اللفظ  االمننظف خااظة ه   همهظا ال 
م ظظظار نظايتظظظ  ايتظظظع ةيظظظ  االلفظ ظظظو ا ط مظظظا  تاا يظظظا  لماظظظوالتهمة  مظظظن الصظظظفاع االتظظظل 
تتظظعهم يتاانهظظا  لظظف اللفظظ   ظظم ال تنتاهظظن شظظبهة  اال يكظظو  منظظن تو ظظل  ظظل هنهظظا 
لي ظظو لظظظ  ال ظظن لمننظظاش كاظظولهمف ال يكظظو  ال ظظفا ي ظظت و ا ظظم البفغظظة حتظظف ي ظظابو 

شة اال يكظظو  لفظظظ  ه ظظبو إلظظف  ظظمنن مظظن مننظظاش إلظظف  لاظظنن مننظظاش لفظظظ  الفظظظ  مننظظا
ا ولهمف يعخ   ل انل  بف إل ة  هاا مما ال ي ن النا ظ   ظل هنظ  ياجظع إلظف طاللظة 
المننف  لف المننف اهن  ال يتصور ه  يااط    طاللظة اللفظ   لظف مننظاش الظاح اهظع 

هظة نظظاش  ظل ا تاظار (ة اان ا  الاح ينتمعش  ل التعل    لف اج106ل   ل اللغةا)
الماصظظوط مظظن العاظظارإ غ ظظا طاللظظة اللفظظ   لظظف مننظظاش الوهظظنلة هاظظ  ه ظظلولل تنبنظظل 
العاللة ةي  االماصع مظن الاظول  لظف مظا ه ظماش امننظف المننظفاة إل ي ظت    المظعلول 
المااشظظا للفظظظ  طاال  للمظظعلول الماصظظظوطة ايكظظظو  الت ظظابو بظظظ ن المظظعلول انخ ظظظا اطالظظظ  

اتنظظز  مظظن اللفظظ   ظظل م ظظتواش الصظظوتل كظظ   يمظظة  ظظل إحظظعا   الظظاح هظظو مظظعلول هالة
ه ظظظا مظظظظا  ظظظظل المتلاظظظظلة امصظظظظعا  للظظظظن رهيظظظ   ظظظظل التظظظظاا  الفنظظظظل إل ياظظظظول اإلا رهيظظظظو 
الاصظظ ا  تظظواها ال ظظفا ي ت  ظظن شظظناا  ها ي ظظتت ع نخظظاا ة  ظظم يتنظظ  الخنظظاء  ليظظ  مظظن 

 ظا لم ح   اللفظ ة ةياظولف حلظو رشظ وة اح ظن هن ظوة ا ظالة  ظا: ة اخلظول را:ظعة 
هن  لي  ينب"ن  ن هحظوال تاجظع إلظف هجظاا  ال ظاافة اذلظف ظظاها الوهظع اللغظوح 

 (ن107ب  هما ياع  ل الماء  ل   اطشة ا ض  ياتعح  النا  من  ناطشا)
ا ظظل الم ظظار نف ظظ  يكظظو  كظظ  ت صظظين للفظظ   ال ظظعي  ها الواظظل إنمظظا هظظو 

اط اللفظ   ظل لاتظ ة مظن  ظال النيا ظة  ظن المننظف طا  ه  يمتظع  الظاهن الظظن  ظ   المظا 
 اولهمف الف  لي  ةي   ض   ن منناشة م ال ه  يكظو  المظااط  ظ  اللفظ ة ننظ  لظي  
ههنظظا ا ظظم ها  نظظ  ها حظظاف يزيظظع  لظظف مننظظاش ها يظظنان  نظظ ن كيظظز الظظي   الظظار  
اهنو انلفا   لف المنظانلة اذ  ا تبانظا المنظانل الم ظتفاطإ مظن التمظ    ظالنننن 

لمننظف ه  تايظع العاللظة  مننظف  لظف مننظفة  تظعخ   ظل ه نظاء اذنما ي ت د اللفظ   ظن ا
للظن شظظ "ا  ال حاجظظة  ظظالمننف المظظعلول  ليظظ  إليظ ة اكظظالن ال ظظب    ظظل ال ظظان اال ظظا ع 

 (ن 108ال ي تم  شلء من للن ه  يكو  المااط    اللف  من ح   هو لف ا)
 ظظم ياصظظع ت  يظظز  نظظ  ان ظظوال ال ظظا اةة مظظع هاظظول نظايتظظ  لت ظظتو ه هظظاش 
اناول  صع تا ظيف الم ظار نف ظ  الم ظتعل  ظالتاا  اتنم ظو هظاش اناظول نف ظهاة 
اتصظظ يم  ظظوء الفهظظم  الظظاح هخ ظظ  ظ  ظظل رهيظظ  ظ  هظظم ماااظظع ان ظظعم نة  هظظ   ظظالواف 
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الفظظظظة متمكنظظظة  امابولظظظةة ا ظظظل خف ظظظ ف  لاظظظة انابيظظظةة ام ظظظت اهةة إال اغاهظظظهم ه  
مظن جهظة منناهمظاة الظالالو االنبظو  ينبنااا  التمكنن  ظن ح ظن االتفظا  بظ ن هظاش اتلظن

 (ن109 ن  وء التفؤاة اه  انالف لم تلو  الخانية  ل منناهاا)
اهخ ظظاا  تبظظعا حتظظة يظهظظا   هظظا تنل ظظو ااظظل الفصظظاحة  ظظاللف  مظظن  ظظال كونهظظا 
 فمظظة ال ت ظظو  ةيظظ  إال لي ظظتعل بهظظا  لظظف المزيظظة المظظاكورإ  ظظل غ ظظاش ا ظظ     ظظ ف إلا 

ة التظل تنا  نظا   هظا اكانظو ماصظورإ  لظف المننظف   يظز كا  اللف   منزل  ن المزي
كانظظظو الفصظظظاحة مظظظن اظظظفاع اللفظظظ  البتظظظةا اكيظظظز امتنظظظع ه  يواظظظل بهظظظا المننظظظف 
ةياظظالف مننظظف  صظظيم اكظظفا  صظظيم المننظظفا   ظظ ف إنمظظا اختصظظو الفصظظاحة  ظظاللف  
اكانو من افت  من ح   كانو "اارإ  ن كو  اللفظ   لظف ااظل إلا كظا   ليظ  

لمزيظظة التظظل ن ظظن  ظظل حظظعيخها نن اذلا كانظظو ل ظظو  اللفظظ  طاال  ا ظظت ال ه  طلي  لظظف ا
 (ن 110يوال بها المننف   ن  طال مخف   ا ا  ا)

اهكظظظاا يكظظظاط اللفظظظ   ظظظل لاتظظظ  ه  يتتظظظاط مظظظن كظظظ  مزيظظظة اال يكظظظاط ينتظظظاف للفظظظظة 
 ظظظظ كخا امظظظظن ه  ت ظظظظو  هظظظظاش م لو ظظظظة م ظظظظتنملةة اتلظظظظن غاياظظظظة اح ظظظظيةة ها ه  ت ظظظظو  

ة اامتزاجهظا هح ظنان اممظا يكظعد الل ظا  مظن هنظا انظزاإ  ظن انلفظا  حااف هاش هخظل
هح طار ه ظظلولل  ظظل بنيظظة الظظنن  ظظعا كونهظظا ممظظاا  للمننظظف الظظاح ين ظظي  ظظل الم ظظور 
التاك بظظظظل مظظظظن خظظظظفل مظظظظزج طالالع ال لمظظظظاع  ظظظظل احظظظظعإ مننويظظظظةة لظظظظالن الظظظظم ي فظظظظ  

  المبظظظعه التاجظظظانل  النمليظظظاع التظظظل يمكظظظن ه  تاظظظع  لظظظف م ظظظور اال ظظظتبعالة اناظظظ
ان ا  الاح  امو  لي  نظاية ه ف    ظل بفغظة الظنن اهظو مبظعه االختيظار الظاح 
ياظظوا بظظعارش  لظظف الت ظظليم  ظظ   اللغظظة تظظو ا لم ظظتنملها هكخظظا مظظن إمكانيظظة  ظظل التنب ظظا 

 (ن112 ن المتصور الواحعان)
الظظم يكظظن حظظ  المننظظف بعاللظظة الغظظا  ه ضظظ  مظظن حظظ  اللفظظ   ظظل ناظظع  بظظع الاظظاها 

ماطتظظا   ظظل م ظظتوع خظظاا لظظي  مظظن حظظو اورهمظظا انال هظظاا ه  ينظظال حظظظا  مظظن   فهمظظا 
مزيظظظةة  ظظظ لا انتفظظظف  ظظظن انلفظظظا  كظظظ  مزيظظظة   يظظظز يمكظظظن ان ظظظاار  مخظظظ  للظظظن لألغظظظاا  
اهاظظظول المنظظظانلا إنمظظظا هظظظظل مظظظاطإ  ابلظظظة للت ظظظك   ايت ظظظظعط لهظظظا الفضظظظ  اال  ظظظن ابظظظظو 

ين بظوا تاظعيم ال ظفا  مننظاش مظن  ال ك  الظاح تتلا ظ  االصظورإ التظل تظعاخلهاة للظن اهنهظم لظم
ح ظظ  جهلظظوا ه  المننظظف إلا كظظا  هط ظظا  احكمظظة اكظظا  غاياظظا  نظظاطرا   هظظو هشظظاف ممظظا  لظظي  
كالنة ب   ابوش من ح   كظا  مظن حكظم مظن  ضظف  ظل جظن  مظن انجنظا   فضظ  ها 
نان ه  ال ينتبظا  ظل  ضظ ت  تلظن إال انااظاف التظل ت ظن للظن التظن  اتاجظع إلظف 

 ينظظظظا   هظظظا إلظظظف جظظظن  آخظظظا اذ  كظظظا  مظظظن انال   ظظظب   ها متصظظظف   ظظظ  ح ياتظظظ  اه  ال
 (ن113اتصاال  ما ال ينفن من ا)
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امظظظع للظظظن يظظظاع  بظظظع الاظظظاها ه  لظظظان  المنظظظانل مزينظظظة لاتينظظظةة  هظظظل كظظظالتواها 
لظظي  للفظظ    هظظا هكخظظا مظظن التنوشظظية االتن  ظظ نة اهنهظظا كظظالتواها المتفظظانطإ  ال  ظظن ياظظا 

 اهظا مظع الناظ  اكونهظا تفاينظا  مظن مظ  ور ال ظعي  ها الاظاآ ة لها  التوطإ اال ظبو ت ا
  اول ال ا اف 

 و    ام ئ عول  الج ي  مهب ى
اظظايم مننظظف لظظي  لل ظظنا  ظظل جظظوهاش الاتظظ  نصظظ ه اذنمظظا لظظ  مظظا يلا ظظ  مظظن 
اللفظ  ايك ظوش مظن العاظظارإ اكي يظة الت طيظة مظن االختصظظار اخف ظ  اال  ظل ها هظظعشة 

 ليظظظ  ا ظظظلمف اجبلظظظو الالظظظول  لظظظف حظظظهن  مظظظن هح ظظظن  اهاظظظل   ظظظول النبظظظل اظظظلف ن
َ ظنه َ ظ  َلا اليظانح َب َنظَن َاَل هَنظُ   (ن ب   ول ن  ز اج ف 114إل ها[) َل َهحه اط ع  النتل ه 

يمه   (ن115ن)َ َعاَاإ  َكَ نيُ  اللم َحم 
هظظاا ان ظظاار يبظظعا ظاهايظظا   ظظل نظظزا  مظظع رهيظظ  ان ظظبو الظظاح ينفظظل تنل ظظو المزيظظة 

نف اينتباهظظظظا مظظظظن خصواظظظظياع الصظظظظورإ التظظظظل يتت ظظظظع   هظظظظا المننظظظظفة إال ه   ظظظظالمن
ال تظظظاج النالظظظل اماامظظظل ال نظظظن  ظظظل الت   ظظظ  مظظظع ا تمظظظاط الناظظظ  ماجنظظظا   ظظظل تنل ظظظ  
الظظظظاهاإ ان ظظظلوليةة كانظظظو  ظظظبه هظظظاا اال تظظظااف الن ظظظبل   يمظظظة المننظظظف  ظظظل لاتظظظ  

ل  ولظظ فاإ  مظظن الي ظظو انزياحظظا   ظظن مو ظظل را ظظف  ظظابون ا ظظ ت كع هظظاا اال تظظااف  ظظ
ال ظظظظفا مظظظظاهو شظظظظايز  ظظظظل جظظظظوهاش كالظظظظاهه انبايظظظظز الظظظظاح ت تلظظظظل  ليظظظظ  الصظظظظورة 
اتتنا ظظه  ليظظ  الصظظنا اعة اجظظ  المنظظول  ظظل شظظا    لظظف لاتظظ ة اذ  كظظا  التصظظويا 
 ع يزيع  ل  يمت  ايا ع من  عرشة امنظ  مظاهو كالمصظنو اع النت اظة مظن مظواط غ ظا 

لظم تنظتا  اه ظا الصظننة  ا يظا  منهظا لظم  شايفة  لهظا ماطامظو الصظورإ م فوظظة  ل هظا
يا ظظ ة  يمظظة تغلظظوة امنزلظظة تنلظظوة اللا اظظاع إل هظظا انصظظاالة اللنفظظو  بهظظا إ تظظالة 
حتف إلا خانو انياا   ها هاظ ابهاة اهظامو ال اط ظاع هرلابهظاة ا ت"ظتهم   هظا  مظا 
 ي لبها ح نها المكت ه  الصننةة اجمالها الم تفاط من اايظو الغظا   لظم يبظو إال
الماطإ النارية من التصوياة اال  نظة ال اليظة مظن الت ظك    ظا و  يمتهظاة اان  ظو 

 (ن116رتبتهاا)
 من ال فا ما ل  شاف لاتلة امن  مظا اي ظافا  ن ظبيا   صظننة تغ ظل  ظوارشة 
اهنظظظا  ظظظع تتنظظظو  ماظظظايي  ال كظظظم  الفضظظظ  االمزيظظظةة ح ظظظ   ظظظع يفظظظاط كظظظ   نصظظظا مظظظن 

الفضظظظ  الظظظاح يتظظظه اإمظظظا لمننظظظف غايظظظه الننااظظظا الم   ظظظة للظظظنن  الفضظظظ ة هظظظاا 
ي ظظبو إليظظ  ال ظظا ا ةي ظظت اج ة ها ا ظظتنارإ  ن ظظعإ يف ظظن لهظظاة ها ل اياظظة  ظظل الظظنظم 

(ة اهاا الاح يبعا  ل الظاها كالتنظا   ال يمكظن إ احتظ  إال بت عيظع 117ي تا هاا)
رهيظظظ   ظظظل اظظظورإ المننظظظفة اظظظ يم ه  هنظظظاك إ ظظظاارا  م ت ظظظما    يمظظظة  نظظظ  المنظظظانل 
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لا ا تمظعنا الت ظليم  ظ   هظاا ان ظاار ال ينبنظل  ليظ  ا تظااف  فضظ  بفغظة ها النالية إ
 صاحةة إنما هظو  ظموم مننظوح نظتي  ظن م ا اظة ال ظيم العينيظة ها انخف يظة  مومظا ة 
غ ظظا ه  هظظاا التنويظظ   ال يمظظة انخف يظظة للمننظظف لظظن ي  ظظ  لظظعع  بظظع الاظظاها هاظظف  

ظظع هاظظول  الفنيظظة انخظظاع المنتمظظعإ  ظظل الناظظعة بظظ  يظظظ  ا تااريظظا  ي كظظع ا تااريتظظ   ينضن
 هاش رهي   ل اورإ المننفن

 صورة المعنى عند عبد القاهر

اا تمظظاط مصظظظ لم الصظظورإ ينضظظظعش ماابلظظة ال ظظظفا   شظظكال الصظظظياغة االن ظظظاجة 
االتصظظظظظويا اكظظظظظ  الصظظظظظنا اع التظظظظظل تاصظظظظظع إحظظظظظعا  ال ظظظظظك  التم ظظظظظ   ظظظظظل المظظظظظظاطإ 

ل المصظظ لم الفل ظظ ية ت ظظعا الغظظا  الموهظظو ة للصظظنا ةة  انهظظا ة إلظظف ه  منظظان
الناظظظظعح الهظظظظاطف إلظظظظف جظظظظفء بنيظظظظة الظظظظنن  ظظظظل ل مظظظظة المننظظظظف االلفظظظظ ن  لمظظظظا   ظظظظ   

 االا فإ منتمع  لف ان ع اا عة ارا ف  ل ب "اع البفغ  ن االنااطننن
 اله "ظظة التظظل يتلنا ظظها المننظظف  ظظل الب ظظو ال ظظناحة مظظخف ة تظظع ف اظظورإة  هظظل 

تن اع  لف المننف هما  لف م ظتوع المفهظوا  هظل  لف الم توع الفنل  خصواية 
(ة  هظل ماولظة لهنيظة 118اتمخ   ا يا  لما ننلم   ناولنا  لف الاح نااش    صظارناا)

ت ظو  م صظظلة لتتايظظع  التت ظظ ع الن نظظل للمننظظف  ظل الب ظظوة اهظظل تبظظعا  ظظل اهظظنها  
 جن  ن الت  يصل نظ اا  ل صواية الصورإ التل يب ن بها الفاط الواحع من آحاط 

ا ظظظل هظظظاا الم ظظظتوع ي ظظظت عا ااظظظ فإ الصظظظورإ لغايظظظة هظظظاط ال صواظظظياع 
الم ظكلة لل ظلء ها المننظفة للظن هنظ  لمظا ااجظعنا بظ ن المننظف  ظل هحظع الب تظ ن ال نظ  
 ظظل اآلخظظا ب نونظظة  ظظل  اولنظظا ا ا ظظا   بنانظظا  ظظن للظظن الفظظا  اتلظظن الب نونظظة  ظظ    لنظظاف 

 (ن 119للمننف  ل هاا اورإ غ ا اورت   ل للنا)
يفهظظظظم مظظظظن الظظظظنن ال ظظظظابو ه  المننظظظظف الواحظظظظع يمكظظظظن ه  يتلظظظظا   صظظظظور شظظظظتف 
تتمظظظايز   ظظظظبه مااتظظظظه اظظظظياغتهاة امظظظظن هنظظظا ت ظظظظو  اظظظظور المنظظظظانل الم تلفظظظظة هظظظظاش 
تفاينظاع مظن هاظ  ااحظع يتمخظ   ظل بنيظظة مننويظة تتبظعع  ظل الغظا ة ات خظا هشظظكاال  

غانظن  ظول النظا ف  ظع متنو ة متفااتة  ل الفصاحةة ا و الصظياغاع المتنو ظةا اال ي
هتظظف  ظظالمننف  ن نظظ  اهخظظا مننظظف كفمظظ   ظظ طاش  لظظف اجهظظ    نظظ  ت ظظامم مظظنهمة االمظظااط 
هن  هطع الغا    ما ه  ي طح المننف  ن ن   لف الوج  الاح يكظو   ليظ   ظل كظفا 
انالة حتظف ال تناظ  ههنظا إالمظا  التظ  هنظظاكة احتظف يكظو  حالهمظا  ظل نف ظن حظظال 

ظظظظوارين اال ظظظنف ن  هظظظل غايظظظة انحالظظظة اظظظظظنم  الصظظظورت ن الم ظظظتبهت ن  ظظظل   نظظظن كال ي
يفضظظل  صظظظاحا  إلظظظف جهالظظظة  ظيمظظظةة اهظظل ه  ت ظظظو  انلفظظظا  م تلفظظظة المنظظظانل إلا 

 (ن120 ا وة امتفاتهاة إلا جمنو اهلل منها كفاا)
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امظظن هنظظا تنتفظظل مظظن الغظظا   ظظل هاظظل  هح م ظظزإة بظظ  ال يمكظظن ه  يتصظظور إال 
اظظظظ  خصواظظظظية مظظظظاة ا ظظظظع ينتمظظظظع هطنظظظظف  هظظظظاش الصظظظظور متلا ظظظظا   صظظظظياغةة  صظظظظورإ ته

المننوية  صاحة هاف ة خااة إلا انتفظف منهظا ال صظا:ن ان ظلولية ااظيغو  ظل 
 شك  لغوح مااشا ال تتتاا  الوظيفة ةي  الم توع الناطح من ال فان

 ظظظ ل تظظظاال  نااظظظا الصظظظياغة  ظظظل  ظظظيا  ااحظظظع من انظظظة  لظظظف هاظظظ  الغظظظا  
بظالن  نااظا المننظف االلفظ   ظع تظم لهظا االلت ظاا  ظل لتبا   ل اورإ منفاطإة ت ظو  

ظظع يكظظو  ه ظظا  كظظ   مليظظة ناعيظظةة للظظن اه   ظظب   ال ظظفا  ظظب   التنصظظويا  شظظك  موحي
االصظظظظيناغة اه   ظظظظب   المننظظظظف الظظظظاح ينبا نظظظظ   ظظظظب   ال ظظظظلء الظظظظاح ياظظظظع التنصظظظظويا 

وو ةي  كالفضة االاهه يصظاو منهمظا خظاتم ها  ظوارة   مظا ه  م ظاال  إلا  هنظو االصن
هرطع النظظظظا  ظظظل اظظظوو ال ظظظاتمة ا ظظظل جظظظوطإ النمظظظ  ارطاءتظظظ  ه  تنظظظظا إلظظظف الفضظظظة 
ال املة لتلن الصورإ ها الاهه الاح ا ع ةي  النمظ  اتلظن الصظننة كظالن م ظال إلا 
هرطع ه  تنظظظظظظظظاف مكظظظظظظظظا  الفضظظظظظظظظ  االمزيظظظظظظظظة  ظظظظظظظظل ال ظظظظظظظظفا ه  تنظظظظظظظظظا  ظظظظظظظظل متظظظظظظظظاط 

 (ن121منناشان)
الصظظورإ ال املظظة  ظظ   هظظاا ال ال ظظن إلا كظظا  النظظظا  ظظل التظظوطإ ياتضظظل   ظظ  

(ن اظظ يم ه  ا تمظظاط 122يتاتظظه  ليظظ  ه  ت ظظو  كظظ  اظظورإ حاملظظة لمننظظف جم لظظة )
مصظظ لم الصظظورإ اماابلتظظ  الم ظظتماإ  ااظظ فحاع الصظظياغة االصظظننة ي ظظل مبظظع:يا  
 الم ظتوع الفنظل الظاح ي ظكه ةيظ  المننظفة يع مظ  مخظ   ظول  بظع الااهافااذنظا لنظااهم 

يااج ي ي ظظظظو  ال ظظظظفا  ظظظظل من نظظظظف المنارهظظظظة  لظظظظف ان مظظظظال الصظظظظنا"ية كن ظظظظيي الظظظظعن
ااظظوو ال ظظنل اال ظظوار اهنظظوا  مظظا يصظظاو اكظظ  مظظاهو اظظننة ا مظظ  يظظع  نظظعه  يبلظظ  
مبلغا  ياع التفاه  ةي   م ينظم حتف يزيع ةي  الصانع  لف الصظانع  يظاطإ يكظو  لظ  

فا (ة غ ظا ه  ماابلظة ال ظظ123بهظا اظ و ايظظعخ   ظل حظع مظظا ينتظز  نظ  انكخظظاا ا)
 ان مظظظال الصظظظنا"يةةا  نظظظع ه  يبلظظظ  مبلغظظظا  ياظظظع التفاهظظظ  ةيظظظ  اال ينفظظظل  ظظظن غ ظظظاش 
انطنظظف الواظظل  الصظظورإة امظظن هنظظا  ظظع تلتظظا  الصظظورإ  ظظل الفهظظم  ال ظظبو طامظظا  ها 
 لف ان     الم توع البفغل لل فاة اهظاا لظي  م لاظا   للظن هنظ  إلا هطع الماارنظة 

مظع الم ظتوع البليظ  مظن ال ظفاة   نظ   ظل مواهظع  إلف ان اار بتااطف مفهوا الصظورإ
هخاع ال ينعا توظيفها التنايز  الن ظي الظاح تتضظاا  بظاش كلمظاع طالظة  لظف مننظف 
ينت ظظه بظظعارش إلظظف غظظا  هاظظللة ي كظظع للظظن  ولظظ ف اإ  هاظظ  الف ظظاط ا ظظبه اآل ظظة 
هظظظو لهظظظابهم  ظظظن ه  مظظظن شظظظ   المنظظظانل ه  ت تلظظظل  ل هظظظا الصظظظورة ات ظظظع    هظظظا 

ايظظا مظظن  نظظع ه  ال ت ظظو ة   نظظن تظظاع ال ظظا ا  ظظع  مظظع إلظظف مننظظف مبتظظال خظظواون امز 
 صظنع منظ  مظظا يصظنع الصظانع ال ظظال  إلا هظو هغظظال  ظل اظننة خظظاتم ا مظ  شظظنل 
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ا) (ة  ظ غاال الصظننة ال ظاط   ظل المننظف المبتظال 124اغ اهما مظن هاظناف ال لظلن
ه  ت تلظظل  ال ينفظظل تلا ظظ   صظظورإ  ظظل م ظظتواش المبتظظال للظظن ه  امظظن شظظ   المنظظانل

 ل هظظا الصظظوران امظظن هنظظا يمكظظن اال ظظتنتاج  ظظ   امصظظ لم الصظظورإا مصظظ لم اا ظظع 
غ ا مظااطف طامظا  لل ظفا البليظ ة بظ  هظو مفهظوا مظا  يمكظن ه  ي ظتو ه هلوانظا  شظتف 
من ال ظفا تتفظااع  ظل ال  ظنة اتاجظع مزاياهظا إلظف خصواظياع متنو ظةة يصظع  ظ 

لظظن اه   ظظولهمف إ  التف ظظ ا يتظظه ه  يكظظو  مظظخف  ظ  لظظف ال ظظفا المف ظظا االتف ظظ اة ل
كالمف ظظاف ط ظظوع ال تصظظم لهظظم إال مظظن  نظظع ه  ين ظظااا الظظاح ب نننظظاُش مظظن ه  مظظن شظظ   

 (ن125المنانل ه  ت تلل بها الصورا)
نظظ  مظظن ر ظظ    ظظاإ ال ظظا اع ظ غالاظظا  ظ  امفهومظظ  لصظظورإ المننظظف هظظو الظظاح مكن

طاا االمننظف يناظ  مظن اظورإ اتالين متال االحتااء  ل ن ا  ه لولل هظ نوة  مظا 
(ة   ظظ   ظظوطإ إلظظف مننظظف  ظظار كمظظا هظظو شظظا:ع  ظظل  ظظولهمة اك ظظوت  126إلظظف اظظورإا)

لفظظظظظا  جعيظظظظعا ة تننظظظظل إخااجظظظظ   ظظظظل اظظظظورإ جعيظظظظعإة اذال ا مظظظظن هيظظظظن يتظظظظه إلا اهظظظظع 
)الخظانل( لفظظا   لظف مننظظف ه  يصظ ا هحظو  ظظ  مظن اظاحا  الظظاح هخظاش منظ  إ  كظظا  

 (ن127هو ال يصنع  المننف ش "ا ا)
 تنظظظظظعط انخظظظظظااج الصظظظظظورح للمننظظظظظف الواحظظظظظع إ ظظظظظاار بتنظظظظظعط م ظظظظظتوياع البفغظظظظظة 
االفصظظظاحة ةيظظظ ة مظظظن هنظظظا  ظظظع يكظظظو  المننظظظف ال ظظظابو مننظظظف  ظظظالجا  ينظظظاط  ظظظاك   ظظظل 
اظظورإ هر ظظفن يبظظ نن للظظن هظظاط متظظاالع االتفظظا   ظظل ال ظظا ة بظظ ن ال ظظنااءة للظظن ه  

لظة  لظف الغظا ة اذلا االتفا   ع يكو   ظل  مظوا الغظا ة ا ظع يكظو   ظل اجظ  العال
كظظظا  االتفظظظا  انال ال ينتبظظظا  ظظظا ةة  ظظظ   الخظظظانل اإ  كظظظا  ممظظظا اشظظظتاك النظظظا   ظظظل 
منا تظظ  اكظظا  م ظظتااا   ظظل الناظظول االنظظاطاع  ظظ   حكظظم للظظن اذ  كظظا  خصواظظا   ظظل 

ا لكظظظظظاشا) (ة مظظظظظن للظظظظظن هاظظظظظناف الت ظظظظظب هاع 128المننظظظظظف حكظظظظظم النمظظظظظوا الظظظظظاح تاظظظظظعي
اظظظظظع  ضظظظظظلها  االبتظظظظظاالة ممظظظظظا يننظظظظظل ه  ا تمظظظظظاط الم ظظظظهورإة  الصظظظظظورإ التم لظظظظظة  ظظظظظع تف

ااظظظظظ فإ الواظظظظظل  الصظظظظظورإ ال يننظظظظظل المزيظظظظظة م لاظظظظظا ة  لمظظظظظا   ظظظظظ   هظظظظظاا المبتظظظظظال 
االم ظظظتاك النظظظامل  ظظظع تتغ ظظظا  يمتظظظ  ةيصظظظ ا  مظظظا اغ يظظظا مظظظن ااياتظظظ ة اا ظظظت نَل مظظظن 
اظظظورت ة اا ظظظظتتع لظظظظ  مظظظظن المنظظظظا ة اك ظظظل مظظظظن طلن  التنظظظظا ة طاخظظظظف   ظظظظل  ب ظظظظ  

 (ن 129 الف اإ االتنم ة ايتوا  إلي   التعبا االت م ا) ال او الاح يتملن
اذلا  صظظظظعنا التظظظظعل    لظظظظف مننظظظظف امصظظظظ لم الصظظظظورإا  الا ظظظظ   ظظظظن ماابفتظظظظ  
البف يظظةة ها تت ظظعات  ان ظظلولية  ظظل الظظننة ت كظظع لظظعينا ه  هاظظناف ال ظظفا المف ظظعإ 

الفصظيم  ل مااتبها الناطية ها الفنيظة ت ضظع لواظل الصظورإة  نلظف م ظتوع ال ظفا 
نظااشا ينا ظم   ظم نف   ظم تنظزع المزيظة اال  ظن ةيظ  إلظف اللفظ  ا  ظم ينظزع للظن ةيظ  
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(ة بظ  اإ  ههنظا كفمظا  ح ظن  للفظ  طا  الظنظمة اآخظا ح ظن  للظنظم 130إلف الظنظما)
 (ن 131طا  اللف ة ا الخا  َ َاَ  ال  ن من التهت نا)

اغاع للتمخ ظ  ل ظ  يتت ع التات ه  ل هاناف ال فا  ا تماط نمالج من الصظي
م توع ا لو ه   ا:ف   الف رهيو ان عة ا ال اآلخظاف لا ظو الل ظ ف لظم يتظز ه  ياظال 
 ظظظل الخظظظانل إنظظظ  اظظظظور المننظظظف  ظظظل غ ظظظا اظظظظورت  انالظظظفة اال ه  ياظظظال هبظظظا ش  ظظظظل 

(ن   صظورإ ال ظفا  ظل المخظال ال ظابو ال تنظعا الم ظتوع 132منا  غ ا مناهظ ا)
خلظظظو مظظظن البفغظظظةة للظظظن اه  اظظظور المنظظظانل ال تتغ ظظظا النظظظاطح المف ظظظع حتمظظظا  ال نظظظ  

بنالها مظن لفظ  إلظف لفظ  حتظف يكظو  هنظاك ات ظا  امتظا  احتظف ال يظااط مظن انلفظا  
(ن 133ظظظظواها مظظظا اهظظظنو لظظظظ   ظظظل اللغظظظة ال ظظظن ي ظظظار  منان هظظظا إلظظظف منظظظا  هخظظظاا)

 الصظظظورإ المتا يظظظة إحظظظعا  للصظظظننة  ظظظل ال ظظظفا النظظظاطح تنتاظظظ   ظظظ  مظظظن م ظظظتواش إلظظظف 
 ظظظتوع البليظظظ ة ح ظظظ  تت خظظظل العاللظظظة اتنتفظظظل المااشظظظاإ مظظظن ال  ظظظالن  هظظظاا هظظظو الم

الم ظظتوع انال مظظن التغ  ظظا  غ ظظا ه  هنظظاك تغ  ظظاا  آخظظا ي ظظع   ظظل بنيظظة ال ظظفا  ظظل 
م ظظتوع النف ظظاع الاكنيظظة ها التو يعيظظة يت ظظول ةيظظ  المننظظف إلظظف اظظورإ هبظظع ة نظظظاا  

انلفظا   ابتظة  لظف حالهظا لظم تتنظا   لنف اع التفا   ال االة ب ن ال لم  لما   ظ  
لتغ ظظا متظظا ح ااا لظظم ه  هظظاا كظظالن مظظا طاا الظظنظم ااحظظعا ة   مظظا إلا تغ ظظا الظظنظم  فبظظع 
ح ن"ظان مظن ه  يتغ ظا المننظف  لظف مظا مضظف مظن البيظا   ظل م ظا:  التاظعيم االتظ خ ا 
ا لظظف مظظا رهيظظو  ظظل الم ظظ لة التظظل مضظظو اآل  ه نظظل  ولظظنف إ   يظظعا  كان ظظع اكظظ   

 (ن 134يعا  ان عف للن نن  لم يتغ ا من اللف  ش   اذ  تغ ا النظم  اطا)  
 

 النظم عند عبد القاهر الجرجاني

تف ظظظعنا هظظظاش الو فظظظة مظظظع ااظظظ فإ ااظظظورإ المننظظظفاة  ظظظل ت ك ظظظع ه  إ ظظظاا  هظظظاا 
الواظل  لظف ال ظفا ال ينبنظل  ليظ  ان ظاار ببفغظة ها  صظاحةة بظ  يت ظع الواظل 

ه ال ظظظفا الم تلفظظظةن ا ظظظيف عنا  انيظظظا ة إل يلتظظظا   مصظظظ لم  ااظظظ فإ الصظظظورإ لمااتظظظ
الظظنظم  ظظل ت عيظظظع ماااظظع  بظظع الاظظظاها منظظ ن ايك ظظل ا تمظظظاط هظظاا االاظظ فإ  ظظظن 
ت ور  ل     إشكال اللف  االمننفة للن هن  يننل ان ظاار بت امظ   نااظا البنيظة 

تفا ظ  اللفظ   طااال  امعلوالعة      يتنلو ال ال ببنية الظنن  ظل لاتظ  المتولظعإ مظن
االمننظظظف ممظظظا يظظظنم  ظظظن  هظظظم شظظظكلل للعاظظظارإ  للظظظن ه  التنامظظظ  هنظظظا خظظظارج انغظظظاا  
ك اول للمنانل اخارج الم توع الصوتل لأللفا  ب  ينعرج  ظل  ظيا  طاللظة تفا هظا 
خصواظظية الصظظياغةة ايت  ظظ  الفنظظظ  الناظظعح  اال ظظتناط إلظظظف مناينظظة بنيظظة تتناهظظظع 

الننايظظة  الم ظظتوع الصظظوتل لأللفظظا ة اان  ظظارها    هظظا احظظعاتهاة ال ينكاهظظا إال  يظظال
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  ل حعاط التملةن 
غ ظظا ه   انهظظظا ة إلظظف مظظظا  ظظبوة ن  ظظظ   لظظف   ظظظاإ  بظظع الاظظظاها  ظظل اظظظورإ 
المننظظف رهيظظ  ةيمظظا يتنلظظو بخنا:يظظة اللغظظة اال ظظفاة للظظن ه  ااظظ فإ الصظظورإ ال ينتمظظع 

فظظ  مل مظظ ن  ظظل إال  ظل ااظظل ال ظظفا المنتظزة  ظظ لا كظظا  تفظا  ال ظظفا إلظظف مننظف ال
اورإة ياتضل ان اار ظ  لف م توع المننف ظ   اظ  الغظا ة   نظ  ي ظتوجه  لظف 
م ظظتوع انلفظظا  ان ظظاار   اظظلها ال ظظااة المتمخظظ   ظظل ال لظظم المفظظاطإة مظظن هنظظا يمكننظظا 
الت ظظظظليم بعاهظظظظة  ظظظظ   الظظظظنظم ال يكظظظظو  إال  ظظظظل م ظظظظتوع ال ظظظظفاة اه  منانيظظظظ  الملتا ظظظظة 

ها منظانل الن ظوة لظن ت ظو  إال  ظل ال ظفا ا  مظا ال ت ظو   مفهوا النف اع االتات ه 
الفضظظة خاتمظظا  ها الظظاهه  ظظوارا   ها غ اهمظظا مظظن هاظظناف ال لظظل   نف ظظها ال ظظن  مظظا 
ي ظظظع    هظظظا مظظظن الصظظظورإة كظظظالن ال ت ظظظو  ال لظظظم المفظظظاطإ التظظظل هظظظل ه ظظظماء اه نظظظال 

منظظانل احظظااف كفمظظا  اشظظناا  مظظن غ ظظا ه  ي ظظع    هظظا الظظنظم الظظاح ح ياتظظ  تظظوخل 
 (ن135الن و اهحكام ا)

ايمكظظن ا ظظت فو الماظظابفع التاليظظة مظظن الظظنن ال ظظابوة اهظظلف ه  الفضظظة ها 
الظظاهه تظظ اال  إلظظف خظظاتم ها  ظظوارة  نظظع ان اظظا  الصظظورإ  ل همظظاة اه  ال لظظم المفظظاطإ 
)ه ظظماءة اه نظظاال ة احاا ظظا (ة ت ظظت    كفمظظا  اشظظناا  بت ظظكلها  ظظالنظم الظظاح هظظو تظظوخل 

 اهحكام نمنانل الن و 
 ت و  الصورإ  ل ال ظاف انال مناطلظة  للظنظم  ظل ال ظاف الخظانلة اتتظيم لنظا 
هظظاش النتيتظظة مبظظع:يا  إ ظظاا  طالالع مصظظ لم اظظورإ ح ظظه مظظا حظظعطش ا ظظت عاا  بظظع 
الاظظاها لهظظا  ظظل مظظا  ظظلل مظظن نصظظوو  لظظف مصظظ لم نظظظمة ممظظا يمكننظظا مظظن تاظظعيم 

 ظتن  ظال فا الفنظل  اظطة بظ  هاش الفاهية المبع:يةة اهل ه  اا فإ النظم لظن ي
 ينم إاف   ك  كفا مف عف  نيا  اغ ا  نلن

اتمخ  اللغة ح ه هاا الت عيع الماطإ ال ظاا التظل ت ظتغ   ظل كظ  تاك ظه طالة 
للظظن ه  الفضظظة  ظظل اهظظنها ال ظظاا لي ظظو إال مظظاطإ م ايظظعإة  ظظع تت ظظك   ظظل اظظور 

اة إلظظف ال ظظفا المنتظظظز شظظتف تانظظا  لاصظظع الصظظظا: ة تمامظظا  ك ظظال ال لظظم المفظظظاطإ  الن ظظ
 العالن

اي  ظظ  هظظاا التاابظظ  اناظظ  اللغظظوح لنظايظظة  بظظع الاظظاها  ظظل الظظنظمة مظظن هنظظا  
يتم ز إنتا ش  ل إ  اء المصظ ل اع النامظة طالالع م ظعطإ تفظل  ظ غاا  الماصظع 
البفغظظلة ات  ظظل  ظظن تفظظاط اظظاحبها  ظظل الفهظظمن  لظظي  ااظظ فإ الصظظورإ الماابلظظة 

يا  هاظظظول  هظظظارلة  ظظظل انلهيظظظاعة ا ظظظتغل  الفف ظظظفة االناظظظاط للمظظظاطإ إال مفهومظظظا   ل ظظظ 
لت ظ ين  ف ظة اللفظ   ظظالمننف  ظل الظننة الظن ي ظظا  بظع الاظاها  ظن الاا ظظعإة إال 
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هنظظظ  يظظظ بف إال ه  ي صظظظن هظظظاا االاظظظ فإ ها ينتمظظظع مااط ظظظا  لظظظ  هط  يكظظظو  را ظظظف 
إلظظف اللفظظ   االمتظظعاط  ظظل من لااتظظ  الخااةيظظةن   ظظا  ه  ا تمظظع الواظظل  ال  ظظن النا:ظظع

تارإة اال  ن النا:ع إلظف الظنظم ها كل همظا منظا  تظارإ هخظاع بظعا:  لمفهظوا الصظورإة  ظم 
ي ظظوط مفهظظوا الظظنظم منظظظورا  لم ااظظاإ كظظ  كظظفا مف ظظع بليظظ  اغ ظظا بليظظ ة  ظظ لا ههظظفنا 
إلف للن ه  ان ا  الن وح للمفهظوا يتظاط المصظ لم مظن ه نظاطش الفل ظ يةة ها يالظ  

ش المنا ظة االعخ لظةا  ظل   ظا  بظع الاظاها الناظعح اكتمظ  لنبظع  لف ان ظ  مظن ه ظا هظا
الاظظظاها مو ظظظل هاظظظ   متم ظظظز  ظظظن من ظظظف الفف ظظظفة  ظظظل ت ل ظظظ  ال  ظظظال من لاظظظاع 

 اذجااءن
 ان ف ظا  ممظا  ظللة يمكظن لنبظع الاظاها ه  يظعلن   لظف اناظ  اللغظوح لنظايتظ  

وهظظظع لتنظظظاف  ظظظل الظظظنظمة للظظظن ه  اانلفظظظا  المفظظظاطإ التظظظل هظظظل هاهظظظا  اللغظظظة لظظظم ت
 منان هظظظظا  ظظظظل هنف ظظظظهاة ال ظظظظن ن  يضظظظظم  نضظظظظظها إلظظظظف  نظظظظ  ةينظظظظاف ةيمظظظظا ب نهظظظظظا 

(ة  ف يتاته  لف انلفا  إ اطإ احتظف ت لظل هظالا  خااظا  مظن التظ ليزة 136 وا:عا)
 (ن137اينمع بها إلف اج  طا  اج  من التاك ه االتات ها)

ظظظظا   ظظظظل كظظظظ  ا ظظظظتنمال للغظظظظة لمتظظظظاط ت ا ظظظظو اال تصظظظظال بظظظظ ن اذلا كظظظظا  هظظظظاا  امن
المت ظااب نة  ظ   انمظظا  ظل ال ظفا الفنظظل هخظنن مظن هنظظا ال يكظو  لمنظانل انلفظظا  
المفاطإ هح ح  من الوال  البفغة للن ه  الي  لنظا إلا ن ظن ت لمنظا  ظل البفغظة 
االفصظظظاحة مظظظع منظظظانل ال لظظظم المفظظظاطإ شظظظغ  اال هظظظل منظظظا   ظظظب  ة اذنمظظظا ننمظظظع إلظظظف 

 (ن138اك ها)انحكاا التل ت ع   الت ليز االت
هظظاش انحكظظاا التظظل ت ظظع   التظظ ليز االتاك ظظه لي ظظو إال منظظانل الن ظظو اهظظاا ال 
ينفل إمكانية التف  ا  ل منظانل انلفظا  المفظاطإ هاظف ة ال نظ  اال يتنلظو بهظا متظاطإ  
من منانل الن و امن و ا  بها  لف اج  ال يت تف منظ  تاظعيا منظانل الن ظو اتوخ هظا 

   صظظع لل ظظفا إنمظظا هظظو  صظظع لت ا ظظو مفهظظوا ااحظظع يكظظو  (ة للظظن ه  كظظ139  هظظاا)
م صظلة تات ظه  ظظل منظانل هلفظا  م  ظظ   لظف منظانل الن ظظو  للظن ه  مخظ  اااهظظع 
ال ظظفا مخظظ  مظظن ي خظظا   نظظا  مظظن الظظاهه ها الفضظظة   ظظايه  نضظظها  ظظل  نظظ  حتظظف 
تص ا   نة ااحعإن اللن هنن إلا  لوف هال  يظع  مظاا  يظوا التمنظة هظالا  شظعيعا  

ياا  لظ ف   نن ت صظ  مظن متمظو  هظاش الَ ل ظمه كلهظا  لظف مفهظوا هظو مننظف ااحظع ال ت ط
 ظعإ منظا  كمظظا يتوهمظ  النظا ة اللظظن ننظن لظم تظظ ع  بهظاش ال لظم لتف ظظعش هنفظ  منان هظظا 
اذنما ج"و بهظا لتف ظعش اجظوش التنلظو التظل بظ ن الفنظ  الظاح هظو هظال الظ ن مظا  مظ  

 (ن 140ةي  اانحكاا التل هل م صول التنلوا)
 الغايظظة مظظن الظظنظم إحظظعا  تظظ ليز بظظ ن ال لظظم    ظظ  يتاتظظه  لظظف هظظاا التظظ ليز 
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المتوا ظظو مظظع الناظظ  بنظظاء العاللظظة امظظن  مظظة المفهظظوا الواحظظعة امظظاطاا كظظ   نظظ  تظظ ليز 
إنمظظا ي ظظع  بظظ ن منظظانل ال لظظمة  ظظ   المظظواط اللغويظظة  ظظل م ظظتواها ال ظظاا ت ظظك  العاللظظة 

م إلظظف الفنظظ ة اتت كظظظع شظظا"ية هظظظاا التصظظور  ظظظل الموجظظوطإ  ظظالاوإ التظظظل ي اجهظظا الظظظنظ
 نظظعش اناظظولل المن ظظتم مظظع  نا:يظظة اللغظظة اال ظظفا اهاظظول الغظظا  ااظظورإ المننظظفن 
 ظ لا كظظا  تظظوخل التظ ليز  ظظل منظظانل ال لظم إحظظعا ا  للعاللظظة الالتظالل للصظظورإ المننويظظةة 

تظظظااطف مظظظع اذلا كانظظو تلظظظن  ناليظظظة حاط ظظظة  ظظل ال ظظظفا مبظظظع:يا ة  ظظظ   هظظاا التظظظ ليز إل ي
مفهظظظظوا النف ظظظظة ااالنتظظظظظاا ال ظظظظاط  ن بظظظظ ن ال لظظظظم  ظظظظل اظظظظور هالة ينظظظظوط   ت صظظظظن 
 منظظظانل الن ظظظو  ظظظل اظظظور هط ة  مظظظالا ياصظظظع  منظظظانل الن ظظظو اهيظظظن يمكظظظن ه  تتنظظظزل 

 همن نظايت   ل النن   امةا
ينفل  بع الااها مبظع:يا  ه  يكظو  الاصظع مظن منظانل الن ظو ان ظاالة للظن هنظ  

لوجظوش التظل تظهظا بهظا المزيظة ه  ينظع   هظا ان ظاال اللظن ه  النلظم الم يتز إلا  ع ا
 ظظان اال م ظظتاك بظظ ن النظظال كلهظظمة الظظي  هظظو ممظظا ي ظظتناط  ظظالف ا اي ظظتنا   ليظظ  
 الاؤيظة )كظاا(ة  لظظي  هحظعهم  ظ   إ ظظاال الفا ظ  الا ظع االمفنظظول النصظه االمضظظاف 

و  ةيظظ  إلظظف حظظعإ لهظظن إليظظ  التظظا  ظظ  لم مظظن غ ظظاشة اال لاك المفنظظول  ظظ  ممظظا ي تظظاج
ا ظوإ خظااان إنمظا الظظاح تاظع ال اجظة ةيظظ  إلظف للظن النلظم  مظظا يوجظه الفا ليظة لل ظظلء 

ة اكاظظظول  مظظظا رل ظظظو تتظظظارتهمإلا كظظظا  إيتابهظظظا مظظظن اايظظظو المتظظظا  كاولظظظ  تنظظظالف 
الفظظا ط  ا ظظظاتها خظظاا   ظظظل الم ظظامعاة اهشظظظااش للظظظن ممظظا يتنظظظ  ال ظظلء ةيظظظ   ظظظا ف  

تل ظظظلة الظظظي  يكظظظو  هظظظاا  لمظظظا   ظظظان اال ال ظظظظن  لظظظف ت ايظظظ  يظظظع ة امظظظن اايظظظو 
(ة   لا كانو المزية منتفظاإ مظن انشظكال الظاهايظة 141 الوال الموجه ل  االا)

ل  ظاال اه  منظانل الن ظظو لي ظو هظظل هظاش انشظظكالة  ظ   النلظظم  الواظل الموجظظه 
ل  اال كالفا لية مخف  من اميم منانل الن وة اهظل مظن حاظول  نظ  الناظ  ح ظ  

  تها يتم إل اا منظانل ال لظم  مزجهظا  ظل مفهظوا ااحظع ا ظو الظتفحم الظاح ت ع ظ  بوا
منظظانل الن ظظوة  ا تاظظارش المفتظظاإ الظظاح يظظتم  ظظ  بنظظاء  لظظم العاللظظة الم ع ظظة ب نهظظاة للظظن 
هن ف ا ع  لم ه  انلفا  مغلاة  لف منان هظا حتظف يكظو  ان ظاال هظو الظاح يفت هظاة 

هظظظو الم ظظظت اج لهظظظاة اهنظظظ  المعيظظظار الظظظاح ال  اه  انغظظظاا  كامنظظظة   هظظظا حتظظظف يكظظظو  
يتب ن ناصا  كظفا ارج انظ  حتظف ينظا   ليظ ة االم يظا  الظاح ال ينظاف اظ يم 

 (ن142من   يم حتف ياجع إلي ان)
 لي ظظو طاللظظة ان ظظاال  ظظل الظظنن ال ظظابو طاللظظة شظظكليةة للظظن هنظظ  يتنلظظو بهظظا 

اا  نتظظظاج انلفظظظا  تفت ظظو المنظظظانل اانغظظاا  مظظظن انلفظظظا ة الي ظظو المنظظظانل اانغظظ
المفظظاطإة اذنمظظا هظظل خفاظظة التفا ظظ  ال ظظاط  بظظ ن كلمتظظ ن  ظظ كخا    ظظه مظظا تبي ظظ  
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منانل الن وة اهل هخ ظاا  المعيظار الم ظعط لل  ظ  االصظوال  ظل الاظولة المظا ه  كظ  
نضظع للعاللظة هظمن  ظيا  مننظوح تنتتظ  كلمظاع ال يت اظو إال بتظوخل منظانل الن ظو 

هظا احظعإ المفهظواة امتاناظة ال  ظ  ات ا ظو الصظوال رهظن  ل منانل ال لمة إل تبل  ب
التزامهظظظا هيضظظظا ة همكظظظن ت عيظظظع منظظظانل الن ظظظو ا ظظظو هظظظاا التصظظظور  مظظظا ينظظظاف حظظظعيخا  

 (ن 143 الوظا:ل الن وية)
إال ه  للن ال يننل حصاها  ل انبنية الاا عية للتاك ظهة  ممظا  ظع ي ظفع لهظاا 

نظظظاطرة لظظم ياصظظظع ةيظظظ  غ ظظظا لكظظظا الفهظظم ت عيظظظع  بظظظع الاظظظاها منظظانل الن ظظظو  ظظظل نظظظن 
 نمظظظالج للظظظنظم البليظظظ  الظظظاح يت اظظظو  ظظظ  لصظظظاحا  ال ظظظبوة إل لظظظو لظظظم يكظظظن كظظظالن لمظظظا 
اكا  إل  بو ال ل   ا  بوي    ل منانل الن و إلظف مظا  ظااا إليظ  مظن اللفظ  االظنظم 
لظظظظظم ي ظظظظظظبو التظظظظظاح   ظظظظظظل منانيظظظظظ  التظظظظظظل اهظظظظظع كتاظظظظظظ  لهظظظظظا إلظظظظظظف مظظظظظا يظظظظظظوا ح للظظظظظظن 

 (ن 144ايضا ي ا)
بتمخ لظظظ  لنظظظعرك  صظظظعش مظظظن منظظظانل الن ظظظو التظظظل  ظظظبو إل هظظظا ال ل ظظظ  ان تضظظظ   

ا  بوي ن للن هن  إل ياكا  بو ال ا ا االنا ا إلظف الظنظم الظاح ينلظم ه  مظن ين اظ  
ال يعانيظظ  ةيظظ  ي لظظن إلظظف الاظظولف اامظظن هخظظن شظظلء  ظظ   ي لظظه للظظن ةيظظ  ال تظظه 

 ظظااوا  ظظل  صظظول  المبتظظعهإ الموهظظو ة  ظظل النلظظوا الم ظظت اجةة   نظظا نتظظع هرلابهظظا  ظظع
منها إلف هال من اللف  االظنظم ه"يظا مظن  نظعهم ه  ي لبظوا مخلظ ة ها يت "ظوا   ظبي  
ل ة  تنلوا ال يزيعا   لف ه  ي فظوا تلظن الفصظول  لظف اجوههظاة ايظاططاا هلفظاظهم 
ظا    ها  لف نظامهاة اكما هل اللظن مظا كظا  مخظ   ظول  ظ بوي    ظل هال ال تالفااهمن

ن لفظ  هحظعا  ان ظماء الن ظو لمظا مضظف امظا يكظو  الظم ياظعة الفن  همخلظة هخظاع مظ
امظظظا هظظظو كظظظا:ن لظظظم ينا ظظظع ال ننلظظظم هحظظظعا  هتظظظف  ظظظل مننظظظف هظظظاا ال ظظظفا  مظظظا يوا يظظظ  ها 

(ة  ظ لا كظا  ال ظبو يتلظوش اال ظت عاا المتم ظز لمنظانل 145يعاني ة ها ياع  اياا  منظ ا)
ب ظظظا  ظظظن المنظظظانل الن ظظظو لت ا ظظظو الماااظظظع اانغظظظاا ة  ظظظ   الماصظظظع هنظظظا هظظظو التن

الن ويظظظظة نف ظظظظهاة االتانظظظظ ن لهظظظظاة اهظظظظاا ال يظظظظ طح إلظظظظف حصظظظظاها  ظظظظل م ظظظظتوع انبنيظظظظة 
الاا عيظة للتاك ظظهة إل لظظو كظظا  كظالن لمظظا كظظا  ا ظظت عامها  ظل هظظاط  نظظ   صظظولها 
طل    بو   بوي ة الي  هاا ال ظبو  ظوع التوظيظز الظاكل لمظا يظتفءا مظع الماصظع 

 ظاار  ظظ   تتايظظع هاظظولها  ظظل كتظظال ال ينبنظظل مظن هظظاش المنظظانلة ايظظ طح للظظن إلظظف ان
 لي  حصا طاللتها  ل هاا الم توع التان عحة  هل تتنلظو  اال ظتنمال مظاطاا حمظ  
الظظنظم  لظظف منظظانل الن ظظو ياتضظظل رل هظظا   اظظ  ال ظظفا بعاهظظةة امظظن هنظظا تظظو ا هظظاش 
انبنيظظظة الاا عيظظظة إمكانظظظاع الصظظظظوو غ ظظظا الم ظظظعاطإ للماااظظظظع ا ظظظو نوايظظظا المت لمظظظظ ن 

  ه الوجوش االفظاا  التظل تو اهظان للظن ه  كظ  نظظم إنمظا هظو تفا ظ  منظا ن ن ويظة  
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مظظع منظظانل كلظظم مفظظاطإة اذلا كانظظو منظظانل ال لظظم المفظظاطإ ال تننظظل النظظاظم  ظظل شظظلءة 
إال ه  تنظظتظم كفمظظا  طاال ة كظظالن ي ظظاج مظظظن حاظظ  اهتمامظظ  ال صظظا النظظظاح للاوا ظظظع 

لها  ظظل كظظ   ظظلوك  ظظولل للظظنفاه  ال نظظظم النظايظظة للتاك ظظهة إنمظظا الغايظظة  ظظل ا ظظتغف
 ل ال لم اال تات ه حتظف ينلظو  نضظها بظان  ايبنظف  نضظها  لظف  نظ ة اتتنظ  
هظاش   ظبه مظن تلظنة هظظاا مظا ال يتهلظ   ا ظ ة اال ي فظظف  لظف هحظع مظن النظظا ة اذلا 
كظظا  كظظالن  بنظظا ه  ننظظظا إلظظف التنل ظظو   هظظا االبنظظاء اجنظظ  الواحظظعإ منهظظا   ظظبه مظظن 

مننظظاش امظظا م صظظول ة اذلا نظانظظا  ظظل للظظن  لمنظظا ه  ال م صظظول لهظظا اظظاحبتها مظظا 
غ ظظا ه  تنمظظع إلظظف ا ظظم  تتنلظظ   ظظا ف  لفنظظ  ها مفنظظوال  ها تنمظظع إلظظف ا ظظم ن  تتنظظ  

 (ن 146هحعهما خباا   ن اآلخانننان)
اما طاا ك  تنل و لل فا  نضظ  بظان  ال يظتم إال بتظوخل منظانل الن ظو اننظعا 

رج هظظاش المنظظانلة اانضظظاط  موجظظه للظظن ان ظظا  المعيظظارح إيتظظاط رلظظا  لل لمظظاع خظظا
الم    لص ة الاول للن اهنا إ  بتنا العها نتهظع ه  ارنظا حتظف ننلظم لل لظم المفظاطإ 
 ظظل ا  ينظمهظظا اجامنظظا  يتمظظع شظظملها اي لفهظظا ايتنظظ   نضظظها   ظظبه مظظن  نظظ  غ ظظا 
 تظظظظظظظظظظوخل منظظظظظظظظظظانل الن ظظظظظظظظظظو اهحكامظظظظظظظظظظ    هظظظظظظظظظظاة البنظظظظظظظظظظا مظظظظظظظظظظا كظظظظظظظظظظ  م ظظظظظظظظظظال طانظظظظظظظظظظ ا

لظظن ه  كظظ  ا ظظتنمال لل ظظفا  مومظظا  لغايظظة ت ا ظظو ان ظظاطإ البظظع لظظ  مظظن ه  (ة ل147)
ظظ   لظظف ال ظظان الن ظظوح لمنظظانل كلماتظظ  المفظظاطإ اذال انتفظظو  ظظن المظظت لم  اظظفة  يت  ن
الم لن ظظظلة االلظظظن إ   مظظظعع إلظظظف هلفظظظا   تنلظظظو تتاظظظع  نضظظظها  نضظظظا  مظظظن غ ظظظا ه  

(ن اذلا كظظا  148لفظظا ا)تتظظوخف   هظظا منظظانل الن ظظو لظظم ت ظظن اظظننو شظظ "ا  تظظع ف  ظظ  م  
 ظظعا تظظوخل منظظانل الن ظظو  ظظل منظظانل ال لظظم اننظظعاما  للعاللظظة كمظظا يت كظظع للظظن  ظظل  ظظول 
 بظظع الاظظاهافاامن هجظظ  للظظن امتنظظع ه  يكظظو  لظظن  صظظع إلظظف  نظظ  مظظن غ ظظا ه  تايظظع 
إ ظظناطش إلظظف شظظلء مظهظظا ها ماظظعر مضظظماة اكظظا  لفظظظن  ظظ  إلا هنظظو لظظم تظظاط للظظن 

اال ظظظتنتاج  ظظظ   منظظظانل الن ظظظو اذ  ارتا ظظظو  (ن همكظظظن149ااظظظوع تصظظظوت   ظظظواءا)
 ال فاة     ما  لل من النصظوو ياظا  نموم تهظاة اهنهظا  ا ظعإ كظ   ظولة اه ظا  
ك  كفاة ال ن  بع الااها ي     لف نظايتظ   ظل الظنظم  انونظا  لضظاط خصظا:ن 
ال ظظفا البليظظ  االتظظعل    لظظف ان تظظا ة  المنظظانل الن ويظظة التظظل ينبنظظل  لظظف ماا اتهظظا 

 ا ظظو احظظعإ المفهظظوا التظظامع ل ظظتاع منظظانل ال لمظظاع المفظظاطإ  ظظل ال ظظيا  الواحظظعة ت
 اظظظعر مظظظا يتفظظظا  منهظظظا المنظظظظور المعيظظظارح الضظظظا ط لف ظظظاط الاظظظول ااظظظ ت  امظظظن  مظظظة 
المن لظظظو  ظظظل ت  ظظظي  كظظظ   ظظظول مف ظظظعة  اظظظعر مظظظا ي ظظظك  التصظظظاف ةيمظظظا تظظظو اش مظظظظن 

لبليظ ة للظن ه  الوجظظوش  ف ظاع منتظمظة لصظفع ال لظظم م ظتوع  انيظا  ي ظتن  ظظالاول ا
االفاا  التل تو اها منانل الن ظو متنظعطإة اه  الماااظع اانغظاا  م تلفظةة  ضظف  
 ن ه  النف:و العالليظة المل مظة لل لظم تف ظم المتظال لتفت ظا اا ظاع اللغظة ال امنظةة 
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يضاف إلف للن ه  الاول البليظ  كخ ظاا  مظا يت اظو بتتظاا  الم ظتوع الاا ظعح لمنظانل 
 الن ون
ذل ي صا  بع الااها  ل نص  اآلتظل انمكانظاع غ ظا الم ظعاطإ التظل تو اهظا ا 

اجوش ك   ال من هبوال الن و ا اا  ة يت كع تاك ظزش هيضظا   لظف ان ظا  المعيظارح 
ياولف ااا لم ه  لي  النظم إال ه  تضظع كفمظن الوهظع الظاح ياتضظي   لظم الن ظوة 

ل نهتظو  ظف تزيظ   نهظاة ات فظ  اتنم   لف  وان نظ  اهاظول ة اتنظاف مفا يمظ  التظ
الا وا التل ر مو لن  ف ت ظ ن   ظلء منهظاة اللظن هنظا ال ننلظم شظ "ا  يبتفيظ  النظاظم 
بنظم  غ ا ه  ينظا  ل اجوش ك   ال ا اا  ة   نظظا  ظل ال بظا إلظف الوجظوش التظل 
تااهظظا  ظظل  ولظظنف  يظظع من لظظو ا يظظع ين لظظو اين لظظو  يظظع امن لظظو  يظظع ا يظظع المن لظظو 

 يظع ا يظع هظو المن لظظو ا يظع هظو من لظو )يظظاكا همخلظة  ظل ال ظا  االتظظزاءة  االمن لظو
اال الة الن  ال ااف(ة  ظم ياظولف اينظظا  ظل التمظ  التظل ت ظاط ةينظاف موهظع 
الفصظظ    هظظا مظظن موهظظع الواظظ ة  ظظم ينظظاف ةيمظظا حاظظ  الواظظ  موهظظع الظظواا مظظن 

 ظن موهع الفاء اموهع الفاء من موهع  ظم اموهظع ها مظن موهظع ها اموهظع ل
من موهع ب ة ايتصظاف  ظل التنايظز االتن  ظا االتاظعيم االتظ خ ا  ظل ال ظفا  كلظ ن 
ا ل ال اف االت اار ها انهظمار اانظهظار ةيضظع كظف  مظن للظن مكانظ ة اي ظتنمل  

 (ن 150 لف الص ةة ا لف ما يناغل ل ا)
اي الننظا  ظظل بعايظة الظظنن ح ظع مظظن مصظ ل اع مظظن مخظ ف الوهظظعة الاظظوان نة 

لمفا يمة الا واة م كومة    نالة مخظ ف تضظعة ياتضظلة تنمظ ة تنظافة اناولة ا
نهتوة تزي ة ت ف ة ت  ة ح   يتمظع  ظل آخظا الظنن النم ظ ن مظن ال لمظاع  ظل 
 ولظظظ ف اي ظظتنمل   لظظف الصظظ ةان ايبظظعا هظظاا ال  ظظع ت ك ظظعا  لل يمظظة المعياريظظة للظظن ه  

ل هظظظا  ظظظل ال كظظظم  لظظظف االمنظظظانل مظظظن هظظظاش التهظظظة تنظظظزل منزلظظظة المنظظظاي ا التظظظل ياجظظظع إ
(ة للظن ه  تظو ا الصظ ة ه ظا  كظ  151ا ة ال ظفا ا ظام ة اااظااطش اشظاالشان )

 ولة اينبنل  لف هاا ان اار     ك   صع للفصاحة ها البفغظة  ظل الاظول ال ياظوا 
إال  لظظف ماا ظظاإ الصظظ ة هيضظظا ة اه  انتفظظاء الصظظ ة مظظن الاظظول اننظظعاا للبفغظظة ةيظظظ  

 تفاء للص ةنالي  اننعاا البفغة ان
إ  منظظظانل الن ظظظو إل ت ظظظك  ان ظظظا  ل ظظظ   ظظظول يكمظظظن  ااؤهظظظا ا ظظظعا م عاطيظظظة 
اجوهها ا اا هاة  ظل مظا تظو ناش هبن تهظا ان ا ظية مظن إمكانظاع التفايظع منهظاة للظن ه  
االلغظظة تظظو نا لم ظظتنملها هكخظظا مظظن إمكانيظظة لصظظياغة نفظظ  الوظيفظظة الن ويظظةة اه  بظظ ن 

لبنظظاء  اا ظظا  مننويظظةة اه  كظظ  بنيظظة مظظع مظظا يصظظاحبها هظظاش انمكانيظظاع المتنو ظظة  ظظل ا
 (152من خصواياع مننوية توا و مااما  من نا  ات عا غاها  طا  غا ان)



- 205 - 

اهنظظظا نتظظظع التناهظظظع التظظظاا لألاظظظول الم   ظظظة لنظايظظظة التاجظظظانل  ظظظل الظظظنظمة 
امفهومظظظ  لمنظظظانل الن ظظظوة للظظظن ه  هاظظظول انغظظظاا ة االلغظظظة كمظظظا تتت ظظظع هنظظظا  ظظظل 

لمفاطإة االاوا ظع النظايظة للتاك ظهة ت ظك  مظواط البنيظة  ظل اورهظا ال ظااة ه  اا ال لم ا
 ظم تلظظت م انمكانظظاع المتفا ظظة مظظن ا ظظتغفل المف:ظم مظظن هظظاش اناظظول ا ظظو الغظظا  
الماصظظظوط  ظظظل بنيظظظة لغويظظظة م صواظظظة ت ظظظك  اظظظورإ مننويظظظة متم ظظظزإن اهظظظاا  ظظظ و ا 

ن التمخ ظظ  لظظالن  ظظالنن إمكانظظاع التنب ظظا المتنو ظظة ا ظظو الماااظظع االم تلفظظةان ايمكظظ
التظالل الظظاح ي ت ظظهع ةيظظ   بظظع الاظظاها   بيظظاع شظظناية تصظظعياا  لاهيظظ   ظظل احظظعإ هجظظزاء 
ال فا الم   ظة للمفهظوا الواحظعة اهظو إل ياظا  امتنظا  هظاا النظو  مظن ال صظاة يمخظ  

 لظ   المزااجة اب ن منن  ن  ل ال ا   االتزاء منا  كاول الا تاحف 
   ا ما ن ى ال َّا   ف ج  ي  ال نول 

 
 ين  ال جن   اخح  لى الوا ن  ف نج 

 

  هاا نو ة انو  من  آخا  ول  ليما  بن طااط الاضا لف
 فبي نننا ال ننن   فننن  ل عنننا    نننول 

 
 ومننننننن هل   نننننننع  لننننننننو النننننننت   

 

  وبنننننننننننن       ش بننننننننننننو  نننننننننننن ا    وبي ننننننا نش نننننن     حننننننا  ينننننن  
 انو   ال  اهو ماكا  كاول كخ اف

   عننننننام   شننننننز    شننننننهما وإننننننن  و 
 

    ينننننننننننحب م نننننننننننا يي  نننننننننننا و    نننننننننننح
 

""""  لنن  ال   جننى انن َّ ال  امنن     ننا    (ن153) بو َّ م  نا ل   ين  ارن ه َّح.
ةا  ظظه مظظا  ظظلل يمكظظن لنظايظظة  بظظع الاظظاها  ظظل الظظنظم ه  تنظظعط  نال تهظظا اه  
ت م  ك  ا تنمال لل فاة  واء هكا  لمتاط االتصال ها للتظ   ا الفنظلة اهظاا الفهظم 

ماطح  اموط  ل النظم إل ي صاش  ل ال ظفا الفنظل اال يظاع لظظ  يبعا م الفا  لاهح ح
(ة ا ظع انبنظف هظاا  لظف رهيظ   ظل مظعلول الظنظمة إل  نظع ه  ط ظع ه  154 ف ة  غ ظاش)

يكظظو   ظظل ان ظظاال ها  ظظل  وا ظظع التاك ظظه النظايظظة خلظظن إلظظف الاظظول  ظظ   الظظنظم ها 
ه "ظة ت ظاكل الظااا ط منانل الن وةا هو خضو  ال فا لنظوامي  الف ظا الظاا ش  لظف 

المن  ية التل ي يمها ب ن المنانل  ت و  البنيظة اللغويظة اظعع لبنيظة  اليظةة من  يظة 
(ن ا لظظظف الظظظاغم مظظظن ه  هظظظاا الت عيظظظع يتوا ظظظو مظظظع تنلظظظ فع شظظظتف لنبظظظع 155 ظظظا اةا)

الاظظاها تبتغظظل حصظظا   ناليظظة الظظنظم مظظن مخظظ   ولظظ ف الظظي  الغظظا  بظظنظم ال لظظم ه  
وة ب  ه  تنا او طاللتهظا اتف ظو منان هظا  لظف الوجظ  الظاح توالو هلفاظها  ل الن 

(ن اهظظل تاظظظع  ظظل الصظظميم مظظن هاظظظول  الماتظظعإ إلظظف من يظظظاع 156ا تضظظاش الناظظ ان)
كفميظظة را ظظظ ة  ظظظل نظايظظظة ال ظظظفا النف ظظظلة  ظظظ   هظظظاا الت عيظظظع يمخظظظ  حصظظظاا  لفناليظظظة 
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الاظظول الظظنظم  ظظل ه صظظف مااتبهظظا مظظن منظظظور ه ا ظظها النالظظلة ح نمظظا ت ظظو  اظظياغة 
اظظظعع لفنظظظظ  الناظظظظ  المتظظظظعبا  ظظظظل النف:ظظظظو الفحمظظظظة لمنظظظظانل ال لمظظظظاع  ظظظظل كمونهظظظظا 
النف ظظظل الممخلظظظة لبنيظظظة الاظظظول النمياظظظةة ح ظظظ   ظظظتمخ  هظظظاش الممار ظظظة  ا ظظظعإ ال ظظظفا 
انطبلة ل ن هاا ال يتنا ف مع شمول النظاية كظ  مااتظه ال ظفاة طا  ه  يظ طح بنظا 

انهميظظة نف ظظها ل ظظ  هظظاش المااتظظظهة إل إ  هظظاا إلظظف االط ظظاء  ظظ    بظظع الاظظظاها يظظولل 
هغااهظظظظظ  ان ا ظظظظظية م صظظظظظورإ  ظظظظظل التظظظظظعل    لظظظظظف إمكظظظظظا  الباهنظظظظظة  لظظظظظف ان تظظظظظا  
 اال تمظظظاط  لظظظف الظظظنظمة امظظظن  مظظظة ااظظظل خصظظظا:ن اانطبيظظظةا  ظظظل الظظظنن انطبظظظل 

  موما ن
اتتبعيع الفنال تا  اللتا  تب نا   ظن شظمول نظايظة الظنظم اظنفل ال ظفا النظاطح 

 ظظظول  بظظظع الااهافا ل ظظظو بواجظظظع شظظظ "ا  ياجظظظع اظظظوا   إ  كظظظا  اظظظوا ا   اانطبظظظل  ظظظل
اخ ظظظ ش إ  كظظظا  خ ظظظ  إلظظظف الظظظنظمة ايظظظعخ  ت ظظظو هظظظاا اال ظظظمة إال اهظظظو مننظظظف مظظظن 
منظظظانل الن ظظظو  ظظظع هاظظظ ه  ظظظ  موهظظظن  ااهظظظع  ظظظل حاظظظ ة ها  ومظظظ    ظظظفف هظظظاش 
المناملظظة    يظظ  مظظن موهظظن ننن ايك يظظن هنهظظم  ظظع ك ظظفوا  ظظن اجظظ  مظظا هطركنظظاش ح ظظ  

 ااا   اط النظمة  لي  من هحع ي الل  ل ن و  ول الفا ط ف لك
 ومنننا مث نننو فننن  ال نننا   ال م  كنننا

 
  ينننننو  منننننو حننننن   ينننننو  م ا بنننننو  

 

 ا ول المتنبلف
 ولنناا ابنن   غاعنن  الشيننون ولون ننا

 
 من   ن ننا ل نن  السننيول لوامنن  

 

ا ظل نظظظا:ا للظظن ممظظا ااظفوش  ف ظظاط الظظنظم ا ظظابوش مظن جهظظة  ظظوء التظظ ليزة ه  
اال لظظ  كانظظا مظظن ه  تنظظاال ال ظظا ا مظظا تنااظظاش مظظن هظظاا ال ظظ    لظظف غ ظظا الف ظظاط 

الصوالة اهع  ل تاعيم ها ت خ ا ها حاف اذهظمار ها غ ظا للظن مظا لظي  لظ  ه  
يضظظن ة امظظا ال ي ظظوو اال يصظظم  لظظف هاظظول هظظاا النلظظمة اذلا  بظظو ه    ظظاط الظظنظم 

ينمظ   ل هظاة  ظم ااختفل  ه  ال ينمظ   اظوان ن هظاا ال ظ    بظو ه   ظبه اظ ت  ه  
إلا  بو ه  م تناط  اظ ت  ا  ظاطش مظن هظاا النلظم  بظو ه  ال كظم كظالن  ظل مزيتظ  

 (ن 157االفض لة التل تنا  ةي ا)
 ظ لا كظا  تن ظظه الصظوال  ظل ا ظظتنمال منظانل الن ظو مظظع اإ للو ظو   ظل الف ظظاط 
 ظظظ   االمزيظظظة االفضظظظ لةا التظظظل تنظظظا   ظظظل ال ظظظفا ماطهمظظظا إليظظظ  هيضظظظا ة الاظظظع حصظظظا 

اح "يناط الفنال ت ن الم ظنعت ن إلسمنظانل الن ظوة  نظع ه   ظا  م تظوع النف ظاع شك
ال اط ظظة بظظ ن ال لظظم ا ظظو مظظا ه ظظماش ا ارتاظظا  مننظظوح بظظ ن النامظظ  االمنمظظولاة للظظن ه  
اهظظظاش النف ظظظاع بظظظ ن ال لظظظم هظظظل مظظظا ي ظظظمي   بظظظع الااهاامنظظظانل الن ظظظواة ا ظظظع ارتاظظظو 
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اجظظوش التصظظاف  ظظل هظظاش النف ظظاعة نظايظظة الظظنظم مظظن هظظاا اناظظ  إلظظف الا ظظ   ظظل 
 (ن158للتوا  إلف منا ة هن اء ال  ن  ل ال فاان)

 اال ظظظظظو ه  مفهومظظظظظ  للصظظظظظورإ ي ظظظظظظنفنا  ظظظظظل ت ك ظظظظظع هظظظظظظاا الفهظظظظظمة ةاظظظظظالاغم مظظظظظظن 
 ولظظظظظ ف اإنظظظظظ   ال يكظظظظظو  تات ظظظظظه  ظظظظظل شظظظظظلء حتظظظظف يكظظظظظو  هنظظظظظاك  صظظظظظع إلظظظظظف اظظظظظورإ 

ة للظن هننظظا (ة   نظ  لظي  كظ   صظع إلظف اظورإ ياتضظل ت ا ظو البفغظة159ااظننةا)
رهينا ه  المنانل ت تلل  ل هظا الصظورة اه  االاظ فإ ي لظو  لظف ال ظفا المف ظا 
ا لف التف  اة اهنهظا تت ظع لت ظم   ظل حظعاط طاللتهظا ال ظفا النا:ظع ح ظن  إلظف اللفظ  
االظاح ينظوط ح ظن  إلظف الظنظمة اذلظف الظاح يتمنهمظان اذلا كنظا نظعرك ه  التات ظه  ظل 

الن ظظظواة إنمظظظا هظظظو ت صظظظين اتو  ظظظو ن ظظظوح لمظظظعلول  ال لظظظم الم  ظظظ   لظظظف امنظظظانل
الصظظورإة هاظظام  انمكظظظا  ان ظظاار  ظظظ   كظظ  تظظو نن لمنظظظانل الن ظظو  ظظظل ال لظظم ال ينبنظظظل 
 ليظظظظ  ت ا ظظظظو بفغظظظظة ا صظظظظاحةة بظظظظ  البظظظظع مظظظظن خصواظظظظية هخظظظظن االظظظظالن ا تبظظظظا 
التاجظظانل ه    ظظاإ الظظنظم هظظل النمظظوط الفاظظاح  ظظل كظظ  اا ظظاع اللغظظة  لظظف الم ظظتوع 

(ة يت كظظع للظظن  ظظل  ظظول  بظظع الاظظاها 160 لظظف الم ظظتوع انن ظظا:ل كظظالنا)انخاظظارح ا 
اآلتظظلف ااجملظظة انمظظا هنظظ  كمظظا ال ت ظظو  الفضظظة خاتمظظا  ها الظظاهه  ظظوارا  ها غ اهمظظا 
مظظن هاظظناف ال لظظل   نف ظظهما ال ظظن  مظظا ي ظظع    همظظا مظظن الصظظورإة كظظالن ال ت ظظو  

ا  مظن غ ظا ه  ي ظع    هظا ال لم المفاطإ التل هل ه ماء اه نال احااف كفما  اشنا 
 (ن161النظم الاح ح يات  توخنل منانل الن و اهحكام ان)

 تظظظوخل منظظظانل الن ظظظو  ظظظظل ال لظظظم ت ا ظظظو لل ظظظظفا الل ظظظناة اال ننتاظظظع ه  لكظظظظاش 
ال ظظفا هنظظا مظظن  ظظظال التظظااطفن للظظن ه  طاللظظظة ال ظظفا ه ظظم مظظظن طاللظظة ال ظظناة اهظظظاش 

ل ال  ظظظظال متنلاظظظظا   فناليظظظظة هخظظظظن مظظظظن تلظظظظنة للظظظظن هنظظظظ  إلا كظظظظا  ت ا ظظظظو الفا:ظظظظعإ  ظظظظ
ان ا  الن ظوح ةيظ  متت ظعا   ظل منانيظ ة  ظ   انتفظاء هظاش المنظانل مظن الاظول انتفظاء 
نمكا  إاف  افة الم لل  لف ااحا ة ال ظن هظاا الم ظتوع انال المت ظع ل ظ  
اتصظظظال بظظظ ن المت ظظظااب ن ال ينبنظظظل  ليظظظ  التمظظظال حتمظظظا ة إنمظظظا يت  ظظظ  التمظظظال  ظظظل 

 ظظاطإ االت  ظظ ن منظظا ة امظظن هنظظا يمكظظن ان ظظاار  ظظ   كظظ   ظظول جم ظظ  الاظظول  ماا ظظاإ ان
مف ظظع هاظظف  ننظظ  ال يمكظظن ه  ياظظوا  لظظف خ ظظ ة اطل ظظ  للظظن رهيظظ   ظظل ب تظظل الفظظا ط   
االمتنبل ال ا ا ن إل كا  ك فا   ن  وء ا تنمال منظانل الن ظو ا ظن الف ظاط النظالو 

 ا هظاش المنظانلة مظن هنظا لظم  ال لم الناتي  ن االن ااف  ن إخااج الاظول ا ظو منظاي
يكظظظن الت ل ظظظ  ت  يصظظظا  للبفغظظظة  اظظظعر مظظظاهو تظظظعل    لظظظف تنا ظظظع المننظظظف ها   ظظظاطش 
هاف ة ات ك ع للن مو ل لظ   ظا ن مظن ب ظو الفظا ط  ح ظ  يظاع ه   ظبه   ظاطش  ظل 
كونظظظ  الظظظم ياتنظظظه انلفظظظا   ظظظل الظظظانكاة  لظظظف موجظظظه تاتنظظظه المنظظظانل  ظظظل الف ظظظاة   ظظظعن 
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اة  ظظم ه ظظاف  ظظل إ  ظظال  اكظظعنرة امنظظع ال ظظامع ا ايظظ خن  ه  يفهظظم الغظظا  إال  ظظ   ياظظعن 
النظظظااة اذ نظظاط المظظاااة ااظظار كمظظن رمظظف  ظظ جزاء تتظظ لل منهظظا اظظورإ ال ظظن  نظظع ه  
إ مظظا خظظالل بظظ ن  يااجظظع   هظظا  ظظال مظظن الهنع ظظة لفظظا  مظظا  ظظاطع بظظ ن هشظظكالهاة اشظظعن

 (ن162هاها هاان)
للت ل    ل م توع ان هااة اتنل و ا هما الب و    اطإ تات ه هجزا:  حصا 

ال ن إلا كا  ال    يظها جليا   ل االن ااف  ن مناي ا الن وة   يز يمكن 
ت عيع المزية  ل الاولة امن  م ماهل حعاط الاول البلي  الاح يمكن ا تاارش كفما  

 ي تنة  ضف   ن ه   ل هاا الم توع الفصيم نف   ياع التفاه ا
 ط  ي نل  ل التوالف إل ينتمع  ل الاهح انال اماابلة رهيي   ل ب و الفا 

ت  ين  به الف اط  ل تن ه منانل الن وة ا ل الخانل  ل حعا  التضاط ب ن 
تات ه انلفا  االف اة مما يبيم اال تنتاج بت ابو منانل الن و االف اة اه  اللف  

 ا عإ لي  إال ال  م الظاهاح لبنية الف ا ال  يةة اه  منانل الن و إل ت    
ك  كفا  اطح ها بلي  تتن  ك  إبعا   نل إنما يتم  ل اااية النا ة  لي  
االغا  بنظم ال لم ه  توالو هلفاظها  ل الن وة ب  ه  تنا او طاللتها اتف و 

 (ن163منان ها  لف الوج  الاح ا تضاش النا ا)
اهوإ  اماطاا ك  كفا ال يتم إال  ماا اإ منانل الن و هح ال  يت تف إال  ل

 ن  النا ة اه   ن  النا   ل اوو ال فا غ ا متواتا العرجة االاوإة همكن  
الت ليم مبع:يا      إجهاط النا   ل نضع ال فا يتماشف مع  الماااع ال امية 
ةي ة اهاا ي ك   ا عإ هالف نحعا  خصواية  ل ال فا ايمخ  شااا  هاليا  

لمبعه  ل  ول  بع الااها منعطا  هاناف لبلوو الغاية الفنية ةي ن ايتت ع هاا ا
ل لصاحا  ال بو االتفاطة ايكو   الاول  ل   خ  ال ا اع حاااا  نم ها الاح ي ون
للن ةيما اينتهل إلي  المت لم بنظا اتعبنا اينال    له ااجتهاط الم يكن كانال 
)ياصع  موا الغا  االم تاك اذ  كا  لا خصواية(ة  ل حضورش إياشننن ب  

من طان  حتالننن ننم إلا كا  هاا ش ن ة اههنا مكان ة الهاا ال ا  يكو   كا 
إمكان ة  هو الاح يتو  ه  يع ل ةي  االختصاو اال بو االتاعا اانالوية اه  
يتن  ةي   لل اخلل امف ع ام تف عة اه  ياضل ب ن الاا:ل ن ةي   التفاه  

ل  اط  لف انال انان  ن  االتااين اه  هحعهما ةي  هكم  من اآلخا اه  الخان
 (ن164اتا يف إلف غاية ه نع من غايت ة ها ان عر إلف منزلة هل طا  منزلت ا)

 ظظال فا الظظاح يت اظظو  التظظعبا االنظظظا ااالجتهظظاط   ت صظظن  مزايظظا تفظظاطش  ظظن 
الم تاك االمتعاالن االشن ه  هاا ان ا  الاا ظعح المتت ظع  ظل ه ظا  انبظعا  ال 
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تفا   مع ما تو اش هنما  التااك ظه مظن إمكانظاع لصظوو الغظا  ينم   ل  ااوة ب  ي
الماصوطة للظن ه  المزيظة ال تنظوط إلظف ماا ظاإ الوجظوش االفظاا  اللغويظة الم تلفظةة بظ  
تتت ظظع  ظظظل االنتاظظاء  الظظظوا ل للظظظنمط المف:ظظم للغظظظا  الماصظظظوطة هظظاا االنتاظظظاء الظظظاح 

ل مواهظظنها الم ظظعطإة اهنظظا يتمخظظ   ظظل التوظيظظز المف:ظظم للوجظظوش االفظظاا  الم تظظارإ  ظظ
يكو  التصاف  ظل هظاش الوجظوش  مظا ي ظعا انغظاا  ت  ياظا  لبفغظة الاظول ح ظ  يظتم 
للمننف ه  يت ك   ل اظورإ ال:اظةة للظن هنظ   اإلا  ا ظو ه  مظعار همظا الظنظم  لظف 
منانل الن ظو ا لظف الوجظوش االفظاا  التظل مظن شظ نها ه  ت ظو  ةيظ   ظا لم ه  الفظاا  

لي  لها غاية تال  نظعهاة انهايظة ال تتظع لهظا ا طيظاطا   نظعهاة  ظم ا لظم االوجوش كخ اإ 
ه  لي ظظظو المزيظظظة بواجاظظظة لهظظظا  ظظظل  هنف ظظظها امظظظن ح ظظظ  هظظظل  لظظظف اناظظظف  ال ظظظن 
تنا    به المنظانل اانغظاا  التظل يوهظع لهظا ال ظفا  ظم    ظه مو ظع  نضظها 

تن  ظظا  ظظل مظن  نظظ  اا ظظتنمال  نضظظها مظظع  نظظ  تف ظ ا للظظن هنظظ  لظظي  إلا را ظظن ال
ا  ططاة  من  ول  اتخاظ   ظل خلاظل  ظ ططا  ا ظل اطهظاا مظن  ولظ  ا لظو إل ناظا طهظااة 
  نظ  يتظه ه  ياا ظن هبظعا  ا ظل كظ  شظظلءن اال إلا ا ت  ظنو لفظ  مظا لظم ي ظم  ا لظظ  
 ظظظظل  ولظظظظظ  ااهن ظظظظظا اظظظظاحها   نظظظظظ  يناغظظظظظل ه  ال تظظظظظااش  ظظظظل مكظظظظظا  إال ه   تظظظظظ  مخظظظظظ  

إال    ظه الموهظظعة ال  ظه المننظظف ا ت  ظانن  هنظان بظظ  لظي  مظظن  ضظ  امزيظظة 
(ن ممظظا  ظلل يت اظظو المبظظعه الخظانل المنتمظظع  ظظل 165الظاح تايظظع االغظظا  الظاح تظظ اا)

إخظظااج الاظظول البليظظ ة االمنلظظ  لظظظاهاإ ال ظظفا الفنظظل  ا تاظظارش  نظظا  متم ظظزا  هظظمن ال ظظفا 
يظظة  مومظا ة ايتفظظا  مظظن هظظاا المبظظعه شظظاا  تتمخظظ   ظظل إحظظعا  الظظتفؤا بظظ ن البنيظظة اللغو 

من جهة االغظا  مظن جهظة هخظاعة مظع هظاط التوا ظو بظ ن  نااظا الاظول الم تلفظة 
 همن مواهنها المنااإن

إلا ههظظظفنا إلظظظف مظظظا  ظظظلل ه  ه "ظظظاع التظظظ ليز تظظظو نا لم ظظظتنم  ال ظظظفا إمكظظظا  
إحعا  خصواياع بليغة  ظل الاظولة ممظا ي ظاج  ظن ن ظا  ماا ظاإ الاوا ظع ال اةيظة 

نمال اللغظوحة ايت اظو للظن  ظل اجظوش التظ ليز التظل للوظا:ل الن وية ها  وا ع اال ظت
ت ظظع   ظظل ال ظظفا  ماا ظظاإ الت ظظاار ها ال ظظافة ها التاظظعيم ها التظظ خ اة اغ اهظظا همكظظن 
هظاط هظظاا المبظظعه الخالظظ  المه ظ  نخظظااج الاظظول غ ظظا م ظاج النظظاطإة للظظن اه  المزيظظة 

ا ل ظا  يناغظل لو كانو تته من هج  اللغظة االنلظم   اهظا ها امظا هراطش الواهظع   هظ
ه  ال تتظظه إال  مخظظ  الفظظا  بظظ ن الفظظاء ا ظظم اذ  اذلا امظظا هشظظا  للظظنة ممظظا ينبن ظظا  نظظ  
اهظظع لغظظوح   انظظو ال تتظظه  ظظل الفصظظ  اتظظاك الن ظظل الال ظظاف االت ظظاار االتاظظعيم 
االتظظظظ خ ا ا ظظظظا:ا مظظظظاهو ه "ظظظظة ي ظظظظع ها لظظظظن التظظظظ ليز اياتضظظظظ ها الغظظظظا  الظظظظاح تظظظظ ان 

ه  ال تتظه المزيظة  مظا يبتع:ظ  ال ظا ا اال   ظه االمننف الاح تاصعة اكا  يناغظل 
 ظظل كفمظظ  مظظن ا ظظتنارإ اللفظظ  لل ظظلء لظظم ي ظظتنا لظظظ ة اه  ال ت ظظو  الفضظظ لة إال  ظظل 
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 (ن 166ا تنارإ  ع ُ ا و  ل كفا النال اكفف بالن جهف ان)
 ظظ لا ههظظفنا إلظظف مظظا  ظظبو حعيخظظ   ظظن االبتظظعا   ظظل اجظظوش المتظظا  المتمخلظظة  ظظل 

إ خااظظة  ا تاارهظظا مظظن م ظظونغاع ال ظظبو كمظظا هشظظ ا إلظظف للظظن  ظظل الت ظظبي  ااال ظظتنار 
آخظظظا الظظظظنن ال ظظظظابوة  لمظظظظا   ظظظ    همظظظظ  لهظظظظاش الوجظظظظوش البف يظظظة إنمظظظظا يت  ظظظظ   لظظظظف 
ا تاارها من ماتضياع النظمة نن  بعا  ماا ظاإ ال ظيا  اانحكظاا ال اط ظة بظ ن ال لظم 

 ظظل ال لظظم اهظظل  ال يمكظظن إحظظعا  هظظاش الوجظظوش اننظظ  ال يتصظظور ه  يظظعخ  شظظلء منهظظا
(نإلا هظظممنا  إلظظف مظظا  ظظبو 167ه ظظااط لظظم يتظظو ن ةيمظظا  ب نهظظا حكظظم مظظن هحكظظاا الن ظظوا)

هاش الوجوش البف ية  اا  موجبها المبظعه الاا ظعة الظ  ت مظ  حلاظاع الماظاطن المت ظمة 
للم الن الموالة إلف ال فا البلي ة اك  ا تاال من ت ا و هظاش الماظاطن  ظل الاظول 

 و ال بو  ل حعاط ال فا البلي  نف  نا تاال من ت ا 
اخفاظظظظة الاظظظظول إ  مواجهظظظظة الظظظظنن  مفظظظظاتيم تظظظظزطاج   هظظظظا الاؤيظظظظة بظظظظ ن اللفظظظظ  
االمننظظف االظظنظم كظظا  الغالظظه  لظظف طار ظظل ان تظظا   بظظ   بظظع الاظظاهاة  ظظم ا ظظت الو 
هاش المفاتيم  نعش نظايظة متما ظكة تظااهن  لظف ماظاطن لغويظة اتنتمظع ال ظيا  لتنل ظ  

 ش المتفا لة  اال تماط  لف منانل الن ون احعإ  نااا 
 

 

  :هوامش الفصل الرابع 
 ن111(ظ الامانلة الن و  ل إ تا  الااآ ة همن  ف  ر ا:   ل إ تا  الااآ ف 1)
 ن35(ظ ال  ابلة بيا  إ تا  الااآ ة همن  ف  ر ا:   ل إ تا  الااآ ف 2)
 ن95(ظ الاا فنلة إ تا  الااآ ة 3)
 ظافالتمه عن(ظ نف  ن ين4)
 ة  ظظظظل إ تظظظظا  الاظظظظاآ ف 16(ظظظظظ الااهظظظظل  بظظظظع التاظظظظارة المغنظظظظل  ظظظظل هبظظظظوال التوح ظظظظع االنظظظظعلة ج5)

 ن197
 ن321-216ن اكااف 225(ظ نف  ف 6)
 ن94(ظ الامانلة الن وف 7)
 ن96(ظ نف  ف 8)
 ن82(ظ نف  ف 9)
 ن107(ظ نف  ف 10)
 ن36(ظ ال  ابلة بيا ف 11)
 ن27(ظ نف  ف 12)
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 ن36(ظ نف  ف 13)

 ن 29(ظ نف  ف 14)
 ن51-50(ظ نف  ف 15)
 ن36(ظ الاا فنلة إ تا  الااآ ف 16)
 ن37(ظ نف  ف 17)
 ن75(ظ الامانلة الن وف 18)
 ن85( ظ نف  ف 19)
 ن88( ظ نف  ف 20)
 ن97( ظ نف  ف 21)
 ن99-98( ظ نف  ف 22)
 ن76( ظ نف  ف 23)
 ن80-79( ظ نف  ف 24)
 ن27( ظ ال  ابلة بيا ف 25)
   ن( ظ نف26)
 ن36( ظ نف  ف 27)
 ن37( ظ نف  ف 28)
 ن26( ظ نف  ف 29)
 ن 63( ظ نف  ف 30)
 ن44( ظ نف  ف 31)
 ن286( ظ الاا فنلف إ تا  الااآ ف 32)
 ن119( ظ نف  ف 33)
 ن42( ظ نف  ف 34)
 ( ظ نف  ن 35)
 ن 58( ظ نف  ف 36)
 ن61( ظ نف  ف 37)
 ن119( ظ نف  ف 38)
 ( ظ نف  ن 39)
 ن 90( ظ نف  ف40)
 ( ظ نف  ن41)
 ن197ف 16( ظ الااهل  بع التاارة المغنلة ج42)



- 212 - 

 ن276( ظ إ تا  الااآ ف 43)
 ن112( ظ  نف  ف 44)
 ن151( ظ الاا فنلة التمه عف 45)
 ن6( ظ  ورإ النم ة اآليةف 46)
 ن189( ظ الاا فنلة إ تا  الااآ ف 47)
 ن8( ظ  ورإ النم ة اآليةف 48)
 ن190الااآ ف  ( ظ الاا فنلة إ تا 49)
 ( ظ نف  ن50)
 ( ظ نف  ن51)
 ن209-208( ظ نف  ف 52)
 ن23( ظ  ورإ الن اءف اآليةف 53)
 ن208( ظ الاا فنلة إ تا  الااآ ف54)
 ن207( ظ نف  ف 55)
 ن194-193( ظ نف  ف 56)
 اما  نعهان 160( ظ نف  ف 57)
 ن222( ظ نف  ف 58)
 اما  نعهان 159( ظ نف  ف 59)
 ن9يناطة الم  ااع الفل  ية اال فمية  ل الناع النالل االبفغة الناليةن ان فاف ظ شكاح " (60)
 ن493( ظ حماطح اموطة التف  ا البفغلف 61)
 ن207-16ظ الااهل  بع التاارة المغنل  (62)
 ن214( ظ نف  ف 63)
 ن199(ظ نف  ف 64)

 ( ظ نف  ن65)
 ( ظ نف  ن66)
 ( ظ نف  ن67)
 ن200-199( ظ نف  ف68)
 ن200( ظ نف  ف69)
 ن224( ظ نف  ف70)
 ن282( ظ نف  ف71)
 ن357( ظ نف  ف72)
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 ن381( ظ نف  ف73)
 ( ظ ينظاف الفص  ال ابون 74)
 ن163-40ف 3ن ج586-310-292ف 1( ظ ينظاف ابن المن اة هامى ال  اف 75)
 نننن107ف 1( ظ  ينظاف انمتا  االم ان ةف 76)
 ن21ل الناع الناللف ( ظ مص فف ناالة نظاية المننف  77)
 ن23( ظ  نف  ف 78)
 ن253( ظ  بع الااهاة ه اار البفغةف 79)
 ن241( ظ نف  ف 80)
 ن259( ظ شكاح "يناطة  كتال هر  و االي   ل ال ناف 81)
 ن437( ظ إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف 82)
 ( ظ ينظاف الفص  ال ابون83)
امظظظانل ظ مظظظن ا تبظظظا الصظظظورإ البف يظظظة مظظظن اجظظظوش ( ظ اظظظ يم ه  هنظظظاك مظظظن المت لمظظظ ن ظ كال84)

ان تا ة اخالف   بع الااهاة ا اا  الاا فنل إلف للنة ال ن الم  لة هنا تتتاا  متاط 
ر ظظ  اال تمظظاط  لسننصظظا جز:ظظل كالصظظورإ  ظظل تنل ظظ  ان تظظا ة إلظظف ط ظظع   ظظاإ الت   ظظ  

ن   نف ها نظاا  ل يامها  لف ه ا  ااشن
 ن242ارة ( ظ  بع الااهاة ان ا 85)
 ن248( ظ نف  ف86)
 ن262( ظ نف  ف 87)
 ن 295( ظ نف  ف88)
 ن251( ظ نف  ف89)
 ن253( ظ نف  ف 90)
 ( ظ  نف  ن91)
ن ال ظظن هظظاا ال يننظظل ه  المنظظانل الت   ليظظة تنفلظظو مظظن إ ظظار 115ف 1( ظ انمتظظا  االم ان ظظةة 92)

 يارن الن وة اياغة اماارلةة إنما الاصع هنها متها تة من منظور المع
 ن416( ظ العال: ف 93)
 ن320( ظ نف  ف94)
 ن43( ظ نف  ف95)
 ن44( ظ نف  ف96)
 ن466( ظ حماطح اموطة التف  ا البفغلف 97)
( ظ ارهح  بظظع الاظظاها  ظظل الموهظظو  م ظظاا   ظظل كخ ظظا مظظن كتا ظظاع الاظظاحخ نة ا ظظع ه ظظعنا  ظظل 98)

ن  بظظظع الاظظظاطر ننن91الموهظظظو  مظظظنف طرايظظظى التنظظظعحة نظايظظظة  بظظظع الاظظظاها  ظظظل الظظظنظمف 
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المه ظاحة م ظاهمة  ظظل التنايظز  ظلراء  بظظع الاظاها التاجظانلة  ظظل اللغظة االبفغظةة هظظمن 
ننن حمظظاطح اظظموطة التف  ظظا 110ف 1974ة ال ظظنة 11حوليظظاع التامنظظة التون ظظيةة  ظظعط 

نننن  لمظظا   ظظ    بظظع الاظظاها  ظظع ط ظظع حتظظي مظظن ال يظظاع للفصظظاحة االبفغظظة 467البفغظلف 
ويظظظة ها يناطلهظظظا بتمظظظاا آلظظظة البيظظظا ة ها ي ظظظوح ب نهظظظا الظظظ ن هاظظظناف هكخظظظا مظظظن الصظظظ ة اللغ

ن االمااجع ال ا اة  لظف التظواللف 353-352نننن 45العالالع الم تلفةن ينظاف العال: ف 
 ننننن461ف 109-108ف 35

 ن320( ظ  العال: ف 99)
 ن319( ظ نف  ف100)
 ن42-41( ظ نف  ف101)
 ن38( ظ نف  ف102)
 ن284-283ينظا هيضا ف ن 285( ظ نف  ف 103)
 ن200( ظ نف  ف 104)
 ن10-5( ظ  بع الااهاة ان اارف 105)
 ن206( ظ العال: ف 106)
 ن4( ظ  بع الااهاة ان اارف 107)
 ن352-351( ظ  بع الااهاة العال: ف 108)
 ن36( ظ نف  ف 109)
 ن50( ظ نف  ف 110)
 ن5-4ن ينظا هيضا ف ان اارف 36( ظ نف  ف 111)
 ن470ماطح اموطة التف  ا البفغلف ( ظ ح112)
 ن196( ظ  بع الااهاة العال: ف 113)
لوف اآليةف 114)  ن34( ظ  ورإ  صن
 ن244( ظ  بع الااهاة ان اارة 115)
 ن25( ظ  نف  ف 116)
 ن123( ظ  بع الااهاة الا الة ال اةيةة همن  ف  ر ا:   ل إ تا  الااآ ف 117)
 ن389( ظ  بع الااهاة العال: ف 118)
 ( ظ نف  ن119)
 ن202-201( ظ نف  ف 120)
 ن197-196( ظ نف   ف 121)
 ن74( ظ ينظاف طرايى التنعحة نظاية  بع الااها  ل النظمف 122)
 ن201( ظ العال: ف 123)
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 ن368-367( ظ نف  ف 124)
 ن327( ظ نف  ف 125)
 ن385( ظ نف  ف 126)
 ن370-369( ظ نف  ف 127)
 ن314-313 (ظ  بع الااهاة ان اارف128)
 ن 315( ظ نف  ف 129)
 ن329(ظ  بع الااهاة العال: ة 130)
 ن78(ظ نف  ف 131)
 ن204(ظ نف  ف 132)
 (ظ نف  ن 133)
 ن205(ظ نف  ف 134)
 ن373(ظ  بع الااهاة العال: ف 135)
 ن415(ظ نف  ف 136)
يظظظة  بظظظع ن اتغن نظظظا  نظظظ  انشظظاراع إلظظظف اناظظظول اللغويظظة لنظا 3(ظظظ  بظظظع الاظظظاهاة ان ظظاارف 137)

الاظاها  ظل الظظنظمة إل شظك  موهظظو  اللغظة اال ظظفا  نظعش حضظظورا   ظل كخ ظظا مظن ان مظظالة 
للن هن  يك ل اجها  منااظاا   ظل   ظاشة ينظظا  لظف  ظب   المخظالف  بظع الاظاطر المه ظاحة 

 ننن50ننن حماطح اموطة التف  ا البفغلف 96م اهمةنننف 
 ن57(ظ  بع الااهاة العال: ف 138)
 ن314ف (ظ نف  139)
 ن316(ظ نف  ف 140)
 ن302(ظ نف  ف 141)
 ن23( ظ نف  ف 142)
ن البعرااح  هاا ة  الم اللغة  بع الااها 101(ظ ينظا ف  بع الااطر المه احة م اهمةنننف 143)

 ن184التاجانلف 
 ن141(ظ  بع الااهاة الا الة ال اةيةف 144)
 ن140(ظ نف  ف 145)
 ن45(ظ  بع الااهاة العال: ف 146)
 ن300(ظ نف  ف 147)
 ن283(ظ نف  ف 148)
 ن405(ظ نف  ف 149)
 ن65-64( ظ نف  ف 150)
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 ن7( ظ ل فل  بع البعيعة التاك ه اللغوح لألطلف 151)
 ن515(ظ حماطح اموطة التف  ا البفغلف 152)
 ن74(ظ  بع الااهاة العال: ف 153)
 ن518(ظ التف  ا البفغلف 154)
 ن517(ظ نف  ف 155)
 ن41-40: ف (ظ العال156)
 ن67-66-65(ظ نف  ف 157)
 ن272-271(ظ كتال هر  و االي   ل ال ناف 158)
 ن278(ظ  بع الااهاة العال: ف 159)
 ن330(ظ  بع ال فا الم عحة التف  ا الل انل  ل ال ضارإ الناليةف 160)
 ن373( ظ العال: ف 161)
 ن21(ظ  بع الااهاة ان اارف 162)
 ن41-40 ف (ظ  بع الااهاة العال:163)
 ن315-314(ظ  بع الااهاة ان اارف 164)
 ن70-69(ظ  بع الااهاة العال: ف 165)
 ن193(ظ نف  ف 166)
 ن301-300(ظ نف  ف 167)

 
 

 



- 217 - 

 
 
 
 

 الفصل الخامس:

 حازم القرطاجني

 وانصهار النظم والتخييل. 

 
 

ي ا  مو ل حا ا الااااجننل مو ظل  بظع الاظاها التاجظانل   ظل مظا يناغظل ه  
ت ظظاش لا الظظاهن ال ب ظظظا مظظن  اا ظظاع  صظظظاش مظظن موا ظظظلة ا ظظل ح ظظم مظظظا يكظظو   ظظظع ي

اال  من  نا اع اآراء ت خا اظاغة الماظاطن  ظل ال اظول المناةيظة التظل يتناااهظان 
غ ظظظظا ه  ال ظظظظا  ب نهمظظظظا ال ينظظظظعا هظظظظاا المن لظظظظوة بظظظظ  يمكظظظظن ان ظظظظاار  ظظظظ   حصظظظظ لة 

تاظظاين لظظظم يمنظظع حا مظظا  مظظظن مو ف همظظا ه ظظال مظظا ت ظظظو  إلظظف التاظظاينة  لمظظظا   ظظ   هظظاا ال
 ان اطإ من  بع الااهان

اهاول هاا التااين ها االخظتفف تمتظع إلظف خصظاا الن ظو االمن ظو  ا تاارهمظا 
 فمتظظظ ن مم ظظظزت ن لمن  ظظظ ن  ظظظل التف  ظظظا يا ظظظع كظظظف  منهمظظظا مصظظظعر مغظظظايا ليخظظظاة 
ء  ظظانال يتمخظظ   ظظل الخاا ظظة الناليظظة ان ظظفمية  ظظل حظظعاط هاظظالتها مظظن منظظظور  لمظظا

ان ظظظفا ا لمظظظاء اللغظظظة خصواظظظا ة امظظظا يتفظظظا  مظظظن للظظظن مظظظن شظظظنه تت  ظظظ   لظظظف 
م ظظلماع  ا:مظظة  لظظف ه ظظا  مظظن ال ظظا  ها الف ظظا اللغظظوح النالظظل اناظظ   الظظاح لظظم 
يكظظظن إال حاشظظظظية  لظظظف  لظظظظوا الاظظظظاآ ة همظظظا الخظظظظانل   تت ظظظظع  ظظظل الف ظظظظا الفل ظظظظفل لح 

  ا ظ  ظ ه ن ان ظ   ظل اناول ال ونانيظة خااظةة هظاا التف  ظا الظاح ا تبظا ظ  نظع ه
 ك  منا ة تبتغل بلوو اليا نن

مظظظظن هنظظظظا ا تمظظظظعاش من لاظظظظا  ةيصظظظظف   ظظظظل هظظظظاط منظظظظاهي الا ظظظظ   ظظظظل المنظظظظارف 
ات  ي  طرال التف  ا النالل الص يمن اتظم لظ  ه  ي ظول خصواظياع  ظل الخاا ظة 
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النالية ان فمية كال نا اال  ا ةة خااة  ظل ه مظال شظااإ هر ظ و مظن الفف ظفة 
م  نن   ا  ل  ه  ينظنا لهظاش ال اظول التظل تمخظ   ظل لهظن النالظل هاظف  مظن ان ف

هاول  اا ت ة  احخظا   ظل ح ياتهظا م   ظا   لظف هظاا التصظور غايظة لهظا تنظعرج هظمن 
حظعاط التف  ظا الفل ظفل  امظةة مفا ظا  الاظول  ظل ت عيظع خصظا:ن انطاإ الفنيظةة امظظن 

 جملة المن ونهنا ت عط للفف فة تصور لل  ا ة اال نا همن 
ا ظظع بظظعا لنظظا هظظمن هظظاا التظظعال  ظظل م ظظتوع التصظظور الناظظعح االبفغظظل ت ظظك  
منظورين  ل  ظيا  الخاا ظة الواحظعإة يهتمظا  ببفغظة الظنن انطبظل هظمن إاظار مظن 
التصظظور ال ظظام  لما يظظة انطل  مومظظا  اغايتظظ ف همظظا مفهظظوا الت   ظظ  امفهظظوا الظظنظمة 

لن ظظظو لوهظظظع هظظظوا ط  رهيظظظ   ظظظل بنيظظظة الظظظنن ا ظظظع بظظظعا لنظظظا ه  ا تمظظظاط  بظظظع الاظظظاها ا
م  ظظ   لظظف مو ظظل  اا:ظظعح يبتغظظلة  انهظظا ة إلظظف التظظعل    لظظف ان تظظا ة إيتظظاط 
البظعي  لنظايظة الت   ظظ  الاا:مظة  لظف ه ظظ   مظن المن ظون االوا ظظع ه  هظاا االخظظتفف 
يمتظظظع إلظظظف المنظظظاحل المناةيظظظة الم تلفظظظة التظظظل شظظظهعتها ال ضظظظارإ الناليظظظة ان ظظظفمية 

اذ  ت ك    ا ع النلم المظعرا ن اتوااظ  هظاا الصظعاا منون  ظا  ماا ناتظ  إلظف   موما  
 آخا  اول هاش ال ضارإ ال ب اإة من مخ   ابن رشع االااااجنل اابن خلعا ننن

الظظظي  مصظظظاط ة  ه  يت ظظظاار الناظظظ  ا الناظظظ   ظظظل  ل ظظظفة ابظظظن رشظظظع ل نتهظظظل إلظظظف 
نظظور الاشظعح الظي  هاط حعاط  نالية ك  اافة  ظم إحظعا  التصظالم    ظه الم

لو منظظاحل  الت ااظظم بظظ ن ال ظظاينة االفل ظظفةة لتنتهظظل الم ظظ لة  ظظابن خلظظعا  الظظاح شظظكن
المنا ة ال ا اة  ك  تفا اتها اللغويظة االعينيظة اال فميظة االفل ظ يةة هظمن إاظار مظن 
التظظاريف ال ظظام  من لااتظظ   ظظل ا ظظتناا  النظظوامي  الضظظا  ة ل ظظ ا ال ضظظارإ  مومظظا ة 

ن ظظفمية خصواظظا ن ا ظظع تظظم للظظن هيضظظا  مظظن خظظفل تفا ظظ  لهظظن    ظظه تصظظورشة اا
كب ظظظا مظظظع إشظظظكال الفل ظظظفة االن ظظظوة ها  اا ظظظة ان ظظظفف اناظظظ لة اا اا ظظظة ان ظظظفف 
ال ار:ظةاة ل   ظ  هظو نف ظ  ت ليفظا   يل ظم هظاش الفناليظاع هظمن ت امظ  ط  ظو يت  ظ  

ت صصظ   ظل من اجهة نظانا  لف الت     اي تف ع من النظم هيضا   ل إاظار مظن 
 الناع االبفغةن

كظظا  بظظ ن يظظعح حظظا ا الاااظظاجنلة تظظاا   ظظل البفغظظة االناظظع ي ظظتا ا  منظظظورا  
يتمخف   ل   اإ الت     امفهوا النظمة االشن ه   وام  شظتف جنلظو حا مظا  هم ظ  
إلف رهح الفف فةة  ا تعاطش حف عا  م لصا   ل حاظ  الناظع االتنظ ظا لنظايظة الت   ظ ة 

ن إلظظظف  اا تظظظ  الفل ظظظ يةة للظظظن هنظظظ  تلم ظظظا لتلم ظظظا ابظظظن رشظظظعة هبظظظل  لظظظل ا ظظظع ينظظظوط للظظظ
ال ظظلول نة ا ظظع يكظظو  اراء امتهظظا  التفل ظظلة طاا ظظع هملتهظظا ا ظظا:ع حضظظارإ توشظظن ه  
ت   ة   ا  من م تلزماع تنل    وان ن هظاا ان ظول  ظل الم ظاإ ال ضظارح النظاا ها 
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بو ظظظااتها يمكظظظن ت  ظظظي    ظظظل هح حاظظظ  مظظظن حاظظظول المنا ظظظةة اال ظظظتنانة  الفل ظظظفة إل
الاول  لف من لااع  اليظة ها م ظلماع منهتيظةة امظن هنظا يبظعا الت امظ  بظ ن راا ظع 
الخاا ظظظة الناليظظظظة ان ظظظفمية  مومظظظظا   ظظظل نتظظظظاج ابظظظن رشظظظظعة احظظظا ا الاااظظظظاجنلة اابظظظظن 

 خلعا ن
امن هنا ننتاع ه  مو ل الااااجنل  ظل تبنظل نظايظة الت   ظ  لت  ظي  تصظور 

ننظظ  مظظن ا ظظتغفل نظايظظة الظظنظمة إل نتظظع حضظظورا   ظظا ف  لظظان  لل ظظناة لظظم يكظظن ليم
 نااظظا هظظاش النظايظظة  ظظل مفااظظ  ط ياظظة مظظن نظايظظة حظظا اة كمظظا نتظظع هيضظظا  تظظ ايف  

 ل خ ا من م لماع هاش النظاية اتف  اا  جعيعا  لمن ياع م تلفة من نتاجهان 
م انظظن  بظظع الاظظاها  ظظل ان ظظا  النالظظظل للت   ظظ ة اهظظو ي  ظظ  مفهومظظ  للظظظنظ

ال تاظظاراع م تلفظظة  اهظظنا لهظظا  ظظل الفصظظ  ال ظظابوة اا تنظظ  الاااظظاجنل مو فظظا  غ ظظا 
ا ه من المت لم ن ل نصا نظاية الت    ن الم يكظن مصظاط ة  ه   ظا  حظا ا إلظف 
المت لمظظ ن اهظظو يضظظاط ما يظظة ال ظظناة  ظظل حظظعاط مفهظظوا الت   ظظ   ظظل المظظنهي الخالظظ  

م صظظظن لا ظظظ  هظظظاا الموهظظظو ة مظظظن الا ظظظم الخظظظانل مظظظن ال تظظظالن هظظظاا المظظظنهي  ال
خااة ه  الا ظ   ظل الم ظ لة  ظاا  لظف الظع ا   ظن الصظع   ظل ال ظناة اذ احظة مظا 
 لظظو  ظظ  مظظن تصظظوراع تظظوهن مظظن  ظظعرش اتنتبظظاش كظظا ا ة الظظم يكظظن رهح  بظظع الاظظاها  ظظل 

 الت     إال كون   يا ا  خاط ا ن 
ظظ  حظظا ا ط ا ظظ   ظظن ال ظظنا منتمظظعا   لظظف ا ت ظظهاطاع مظظن الفظظارابل  اابظظن اه ن

(ة من لاظظظظا  ه ا ظظظظا  مظظظظن ه  ال ااظظظظية المم ظظظظزإ لل ظظظظنا هظظظظل كونظظظظ  1 ظظظظ نا خصواظظظظا )
ت   ف ة اه  ال منتبا إل لاك  ظالمننف  ظل لاتظ ة إل النبظاإ  البنيظة اال ظواو ال ظكلية 
التظظظظظل يتلظظظظظان  بهظظظظظا المننظظظظظفة مظظظظظن هنظظظظظا نظظظظظعرك ماظظظظظعار   ظظظظظوت   لظظظظظف المت لمظظظظظ نة إل 

يظ  ال ظظناية ال ت ظو  إال كال ظظة ظ  ظظوا مظظن ياولفااذنمظا غلظظط  ظل هظظاا ظ  ظظظن ه  ان اا 
المت لمظظ ن لظظظم يكظظظن لظظظهم  لظظظم  ال ظظظناة  ال مظظن جهظظظة مزاالتظظظ  اال مظظن جهظظظة ال اا:ظظظو 
الموالة إلف منا ت ة اال مناج  لف مظا ياولظ   ظل ال ظلء مظن ال ينا ظ ة اال التفظاع 

 (ن2ن)إلف رهي  ةي ن   نما ي له ال لء من ههل ة اذنما ياب  رهح الماء ةيما ينا  
ا ع يكو  اراء هاا المو ل ا ا:ع شظهعها حظا ا مظن منااظاي  الظم يكظن مو ظل 

(ة ا ظظظع يكظظظو  مظظظن 3كخ ظظظا مظظظن  لمظظظاء اننظظظعل  امف ايهظظظا مظظظن ال ظظظنا  ظظظل اظظظال  )
نل الظاح بلغظ  ال ظنا  ظل نظظا التمهظور  مومظا ة  مف  اع هاا الاهح الم توع المتعن

  خصواظا ن يظهظا للظن  ظل ا نع كخ ا مظن متنظاال ال ظنا  ظن غ ظا طرايظة  موالتظ
شظظكوع حظظا ا المت ظظارإ مظظن منااظظاي ة انعيظظ  هظظوا  ال ظظنا  لظظف هيظظعيهمة إل يظظاع ه  
التفا ظظ  مظظع ال  ظظال ال ظظناحة إنمظظا ياظظوا  لظظف ا ظظتنعاط مظظزطاج يظهظظا نو ظظ  انال 
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 ظل ه  ات ظظو  للظظنف  حظظال اهظظوع  ظظع تهيظ ع بهمظظا ن  ي اكهظظا  ظظول مظظا    ظظه شظظعإ 
ن ااال ظظتنعاط الخظظانل هظظو ه  ت ظظو  النفظظو  منتاظظعإ  ظظل موا اتظظ  لتلظظن ال ظظال االهظظوعن

ال نا هن  حكم اهن  غايم يتااهف النفو  ال ايمة انجا ظة إلظف ماتضظاش  مظا ه ظلبها 
(ة  ظ لا كظا  اال ظتنعاط انال موجظوطا   نظع كخ ظا 4من هزنإ االرتياإ ل  ن الم اكاإا)

ح يكظظو   ظظظ   ينتاظظظع مظظن النظظظا   ظظل كخ ظظظا مظظن انحظظظوالة  ظظ   اال ظظظتنعاط الخظظانل االظظظا
 ضظظظ   ظظظول ال ظظظا ا ااظظظع    ال كمظظظة ةيمظظظا ياولظظظ    نظظظ  منظظظعاا  التملظظظة  ظظظل هظظظاا 
الزمظظظظظا ة بظظظظظ  كخ ظظظظظا مظظظظظن هنظظظظظاال النظظظظظالمة ا مظظظظظا هكخظظظظظاهمة ينتاظظظظظع ه  ال ظظظظظنا ناظظظظظن 

  (ن 5ا فاهةا)
غ ظظظظا هننظظظظا ننتاظظظظع ه  خلظظظظل هظظظظاا المو ظظظظل هيضظظظظا  رهيظظظظا  حا ظظظظما  مظظظظن المت لمظظظظ ن 

ة امن  بع الااها التاج  ِ انل خصواا ة الالت عيع مظا خظن  ظ   بظع الاظاها  موما 
  ظ  الت   ظظ   ظظل ه ظاار البفغظظة مظظن اظ ا:ل اظظوال تاظظوا  لظف م ظظلمة خفاظظتها 

(ن ظظ لا كظظا ف ايبظظعا ه  6ه  الت   ظ   يظظا  خظظاط ة اذ  ا تظظاف لظظظ   ال ف ظظة االاانظظو)
(ة  ظظظ   هظظظاش المنا ظظظة تولظظظع منهظظظا تظظظع"يم نظايظظظة الت   ظظظ  7حا مظظظا   ظظظاف التاجظظظانلا)

 تماطها  ل هاط تصور لل ناة يظها للن  ظل همظور اموا ظل  عيظعإف هالهظا هنظ  اا 
 ظظا  للمت لمظظ ن اهظظو يا ظظ   ظظل الا ظظم الم صظظن  للت   ظظ ة ان ظظن ننلظظم هنظظ   ظظل 

 هاا الا م هيضا  من ه اار البفغةة طر   بع الااها الت     ال نن رهي  ةي ن
ال ظظنا مظن ح ظظ  ه  ايظهظا  ان هظا  ظظل موااظلة حظظا ا تنل ظ  جهظظ  المت لمظ ن  

  ظخهم ةيظ  خظارج  ظن اختصااظهمة للظن ه  االظاح يظورناهم  ظل هظاا هنهظم ي تظظاجو   
إلظف ال ظفا  ظل إ تظا  الاظاآ ة ةي تظظاجو  إلظف منا ظة ما يظة الفصظاحة االبفغظة مظظن 
ا لهظظم  لظظم بظظالنة ةيفز ظظو  إلظظف م النظظة مظظا تي ظظا لهظظم مظظن كتظظه هظظاش  غ ظظا ه  يتاظظعي

 ن التتنظظظي  االتاطيظظظعة ام نظظظز اال ظظظتنارإ مظظظن انرطافة الصظظظنا ة  ظظظ لا  ظظظاي  هحظظظعهم بظظظ
ظظظن هنظظ   ظظع حصظظ   لظظف شظظلء مظظن هظظاا النلظظمة   خظظا يظظت لم  ظظل الفصظظاحة  مظظا هظظو 

 (ن8م   الته  بهاا)
اتتايع حا ا المت لم ن من ك  جهظوط  ظل الا ظ  البفغظل مظع اإ إلظف ااظل 

الا ظ  البفغظل مو ف   الناافل المت  زة للن ه  المت لم نة  موما ة مظن م   ظل 
 نع النالة ايكفل ه  نعرك ما لمتهظوطاع المنتزلظة  ظل حاظ  المتظا  مظن ت اظ  ة 
امظا لألشظا اإ مظن اننتظا اع  ظل ت  ظي  بفغظة الاظول  لظف م ظلمة ال ظفا النف ظلة 

(ة لنت كظع مظن  ظا هم 9مما ي تع ل تنزي  جهوطهم البف ية  ل تيار م ظتا  خظاو)
  ل هاا ال ا  المنا لن 

ا   ل مخ  هاا المو ل من حا ا ما يع و إلف ا ظم   ظالت  نزة  ظ    ظل   لا ك
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تنظظظظعاطش ظ  ظظظظاخاا  ظ تفايظظظظو هحظظظظعهم بظظظظ ن التتنظظظظي  االتاطيظظظظعة اتم  ظظظظزش اال ظظظظتنارإ مظظظظن 
انرطافة مظظا  ظظع يظظعل  لظظف ا تمظظاط اه ظظاار البفغظظةاة  ظظل ت عيظظع هظظاش المااحظظ  التظظل 

الا ظ   ظل اه ظاار البفغظظةا  لكاهظا ح ظه التات ظه ال ظظابوة للظن ه   بظع الاظاها بظظعه
 التتني  اال تع لظي لن إلظف اال ظتنارإ امنهظا إلظف الت ظبي   فاا ظ ة  الت   ظ ة اال 
نظظظن ه  التات ظظه الظظاح ا تمظظعش حظظا اة اهظظو ين بظظو  لظظف  ها ظظو  بظظع الاظظاهاة كظظا  
مصظظاط ةة  انهظظا ة إلظظف مظظا  ظظبو تتظظاطط ااظظ فحاع مصظظعرها ه مظظال  بظظع الاظظاها 

الظظنظمة ااظظور المنظظانل اه "تهظظاة االمنظظانل اناا:ظظ  االمنظظانل لظظعع حظظا اة مظظن مخظظ ف 
الخظظوانلة بظظ   ظظينتمع حظظا ا  ظظل آخظظا الم ظظافة  لظظف الن ظظو  ظظل هظظاط بنيظظة العاظظارإة 
 لمظا   ظظ   توظيفظ  هظظاش المصظ ل اع لظظم يكظن لمتظظاط التاطيظع ها الن ظظف بظ   ظظاي  منهظظا 

لاظاهاة مظن هنظا التعيعة اه م  نضها لتمتظع إلظف ه ظو هشظم  ممظا كانظو لظعع  بظع ا
يمكننا ان اار     إ اطإ حا ا من  بظع الاظاها هك ظعإة كمظا ناظعمها  اهظية  ظل مظعخ  
هاا الفص ة غ ا هن  هخفظف مصظعرش  ظل ا تمظاط  نظ  هاظول نظايظة الظنظمة اهبظعع 
مو فظظا  نا ظظعا  للمت لمظظ ن لين ظظع إلظظف الت   ظظ  ا تاظظارشة الي فظظل ظ كمظظا يبظظعا لنظظا ظ ا تمظظاطش 

إ مظظن إنتظا   بظظع الاظاهاة اذخفظظاء حظا ا مصظظاطرش لظي  جعيظظعا   اظظع  لظف ماظظاطن م ظتاا
ا ظظتفاط مظظن ابظظن رشظظعة  ظظل مواهظظع كخ ظظاإة مظظن نظايتظظ ة بظظ  ااظظ   ظظ  انمظظا هحيانظظا  

(ة اهظظو ه ظظتال ه ظظتالشة الظظم ي ظظا إليظظ  الظظو مظظاإ ااحظظعإ 10إلظظف حظظع ن ظظف  نظظ  آرا:ظظ )
ط لكا الفظارابل اابظن  ظ نا اا ت ظع نصواظا  مظن شظااحهما   ل المنهاجة  لما    ن  رطي

  ن ال نا انر  ل  ل هكخا من موهع من ال تالن 
 

 اللفظ والمعنى عند حازم القرطاجني

يهمنظظظا  ظظظل   خنظظظا نظايظظظة حظظظا ا  ظظظل ال ظظظنا اآراءش  ظظظل البفغظظظةة مظظظا ي ظظظعا هظظظاا 
الا ظظظ  ايتفا ظظظ  مظظظع منهتظظظ ة مظظظن هنظظظا ت ظظظو   ضظظظايا الا ظظظ   ظظظل ال ظظظناف ح ياتظظظ  

إلظظف هاظظول  ل ظظ ية  امظظةة انف ظظية خااظظةة اكظظاا  ااظيفتظظ  اه ظظ  كظظ  للظظن الممتظظعإ
اجتما"يظظة تظظ اا لل يمظظةة خارجظظا   ظظن حاظظ  هظظاا الا ظظ ة اذ  كنظظا  ن ظظتغ  مظظن هظظاش 
المفا يم ما ي عا غاهظنان للظن ه  ج ظا الت ظاك  نظعنا هظو انتظظاا بنيظة الظنن  ظل 
 م ظتويات  المتنظظعطإة  ظل احظظعإ متفا لظة ها متااكمظظة االاوا ظع الم   ظظة لهظاا التصظظورة
ح ظظ  تتفظظا  هظظاش الم ظظتوياع مظظن م ظظورح الت  ظظي  ل ظظ   ظظول اهمظظا اللفظظ  االمننظظفة 
مظظظن هنظظظا يكظظظو  انلمظظظاا بتصظظظور حظظظا ا للفظظظ  االمننظظظف  ظظظل م ظظظتوع مبظظظع:ل هظظظاارإ 

 يفاهها الا  ن 
االوا ظظع ه  حا مظظا  ه ظظ  كتا ظظ  ان ف ظظا  مظظن   اتظظ   ظظل اللفظظ  االمننظظفة للظظن ه  
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ا  مت ظظارا  للفظظ  االمننظظف  ظظل م ظظتوع   ظظيط ها ه  ظظاا ال تظظال انرلنظظة لي ظظو إال تظظاطاط
م ظظظتوع ماكظظظهن  الا ظظظم انال الضظظظا:ع مظظظن ال تظظظال يا ظظظ   ظظظل انلفظظظا ة اي ظظظتن 
الخظظظانل  المنظظظانل ل تضظظظ م   ظظظ  انلفظظظا   ظظظل   ظظظم  الظظظ  ه ظظظماش الظظظنظمة الت ظظظت    
المنانل إلف   م را ع ماكنه هيضا  هظو ان ظلولن اتا ظيم ال تظال بهظاا ال ظك   اظعر 

ل  ظظن ه ظظا  عامظظة بظظن جنفظظا  ظظل هظظاط شظظكل  ظظظاهاا ة ا عامظظة حاهظظا  ظظل مظظا يك ظظ
كخ ظظظا مظظظن مااحظظظ  ال تظظظالة  اظظظعر مظظظا يظظظعل  لظظظف المن لظظظو الم  ظظظ  لخنا:يظظظة اللفظظظ  
االمننظظف  نظظع حظظا اة ات ظظليم  المبظظع:ل  كظظو  الاصظظ عإ تاك اظظا  متنا ظظاا  مظظن م ظظتوياع 

ظظاا جظامع ل ظتاع متنو ةة تاتع إلف منا  اه ال ه مصوغة  ظل هلفظا  تظتفحم  ظل ن
 ماكه من هغاا ن 

ظظ  مظظنهي ال تظظال اتفاينظظاع موهظظو   اي صظظا  اان ظظا  الفل ظظفل الظظاح ي  ن
تصظظور حظظا ا المننظظف االلفظظ ة يمتظظع إلظظف رهيظظ   ظظل العاللظظة  مومظظا  ا ظظل اا نهظظا النا:ظظع 
إلف  ف فة ان فا ح   تتاته م ظتوياع العاللظة  ظل تظعرج نظو ل يبظعه مظن الوجظوط 

الظظاهنلة لتظتامن ه ظظاش المظظعلوالع ج ظم انلفظظا ة هظظاش المظظعلوالع ال  صظل الن نظظلة  
التظظل يمكنهظظا ظ  ظظل رهيظظ  ظ ه  ت ظظظتاا  ظظل ر ظظم  حظظااف تظظعل  لظظف هلفظظا ة للظظظن اه  
المنظظانل هظظل الصظظظور ال ااظظلة  ظظظل انلهظظا   ظظظن انشظظياء الموجظظظوطإ  ظظل ان"يظظظا ن 

ت ظابو      شلء ل  اجوط خارج الاهن   ن  إلا هطرك حصلو لظ  اظورإ  ظل الظاهن
لما هطرك من ة  ظ لا  بظا  ظن تلظن الصظورإ الاهنيظة ال ااظلة  ظن انطراك ه ظاا اللفظ  
المنبظظا  ظظ  ه "ظظة تلظظن الصظظورإ الاهنيظظة  ظظل ه هظظاا ال ظظامن ن اهلهظظانهمن  صظظار للمننظظف 
اجظظوط آخظظا مظظن جهظظة طاللظظة انلفظظا ة  ظظ لا احتظظيي إلظظف اهظظع ر ظظوا مظظن ال ظظط تظظعل 

مظن المظتلف  بهظظا اظارع ر ظوا ال ظط ت ظيم  ظظل  لظف انلفظا  مظن لظم يتهيظظ  لظ   ظمنها 
ان هظظاا ه "ظظاع انلفظظا   تاظظوا بهظظاة  ظظل انلهظظا  اظظور المنظظانلة ةيكظظو  لهظظا هيضظظظا  
 اجظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظوط مظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظن جهظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظة طاللظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظة ال ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظط  لظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظف انلفظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظا  العالظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظة 

 (ن 11 ل هاان)
 ننظظعما يتظظو ا للظظاهن إطراك ال ظظلءة ت ظظو  م صظظلة انطراك اظظورإ لهنيظظة لمظظا 

اع  ظل الظااع المعركظة ح ظه مف  ظاع انطراك احاالتظ ة هطرك من هاا ال لءة تن 
اذلا كا  حظا ا ال ي ظ ا هنظا إلظف مظا يل ظو ال ظلء المظعرك مظن تظ  ا لاتظلة  ظ   هظاا 
ال يننظظظل ه  مظظظا هطرك ي ظظظتف    صواظظظ ت   ظظظل اجظظظوطش الن نظظظلة مظظظن هنظظظا ال يكظظظو  

(ن االشظظظظن ه  اظظظظورإ ال ظظظظلء الاهنيظظظظة التظظظظل 12انطراك إال بتفا ظظظظ  لاع اموهظظظظو )
يكو  للف  الاعرإ  لف ر ظمها  نظع التنب ظا  تت ظك  ابينتهظا    ظه  اظورإ اللفظ ة 
نهظظا مظظن ه  تغظظاطر حظعاط الظظااع إلظظف   ظظ ة ال  ظالة الظظي  مظظن الم ظظتانع  الظاح يمكن
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ه  ر ظظظم ال ظظظط لله "ظظظة اللفظيظظظة ال املظظظة للمننظظظفة ي ظظظك   ظظظل حظظظع لاتظظظ  طاللظظظة مانظظظة 
ات ظظظظوين الظظظظااع الاار:ظظظظة مظظظظن  ظظظظتتنااف كظظظظ  لاع  ااءتهظظظظا ا ظظظظو مظظظظا ي ظظظظيط  ظظظظالاااءإ 

 وام ن ا لظف كظ ة  هظاش المااتظه تضظاط م ظتوياع الا ظ   ظل البفغظة لظعع حظا اة 
 وجظظوط المننظظظف  ظظل ال ظظظلء خظظارج الظظظااع الظظاح يمكظظظن ه  ي ظظم  كظظظ  مظظا يظظظعرك مظظظن 
الو ظظا:ع اال اظظا:و اانشظظياء التظظل ت ظظك  حظظعاط الاظظول ال ظظناحة ي ظظعط هاظظ  المنظظانل 

ظظعش  ظل اجوطهظا  االظوا نلا ممظظا ي ظن  نظع ممار ظظة الناظع مظن ماابلظظة ال ظلء  ظل تت ن مكن
ال  ياظلة ا ظظل ت والتظظ  ال ظظناية مخلمظظا يظهظا  ظظل ما ظظ  الممكظظن االواجظظه االممتنظظع 

 اكاا ر م المننف  ل حعاطش ال  ي ية اغ اهاننن 
هظظظاا الم ظظظتوع يمخظظظ  الماجظظظع للمننظظظف الم ظظظت لن لهنيظظظا  لي ظظظت    هخ ظظظاا  إلظظظف 

رت  اللفظيظظظة العالظظظةة للظظظن ه  النظظظظا  ظظظل اظظظنا ة تضظظظاا للمظظظعلول الظظظاهنل مظظظع اظظظو 
البفغظة يت ظظعط امظن جهظظة مظظايكو   ليظ  اللفظظ  الظعال  لظظف الصظظور الاهنيظة  ظظل نف ظظ  
امظن جهظظة مظا يكظظو   ليظ   الن ظظاة إلظف مو نظظ  مظن النفظظو  مظن جهظظة ه "تظ  اطاللتظظ ة 
امظظن جهظظة مظظا ت ظظو   ليظظ  تلظظن الصظظور الاهنيظظة  ظظل هنف ظظهاة امظظن جهظظة موا نهظظا مظظن 

نفو  من ح   ه "اتها اطالالتها  لف ما خارج الظاهنة امظن جهظة مظا ت ظو   ليظ  ال
 ظظل هنف ظظها انشظظياء التظظل تلظظن المنظظانل الاهنيظظة اظظور لهظظا اهمخلظظة طالظظة  ل هظظاة امظظن 

 (ن 13جهة موا ع تلن انشياء من النفو ا)
 هظظظاا الفصظظظ  ال ا ظظظم بظظظ ن حاظظظول الا ظظظ  البفغظظظل لظظظعع حظظظا ا ي كظظظع ان ظظظا  

ل نا المتت ع  ل هال  ال  وحة ا نال تظ  المتمخلظة ةيكونظ  خ ا ظا  ي مظ  االوا نلا ل
ة ح   ي ك  هاا انخ ا حضظورا  ر:ي ظيا   ظل تصظور حظا ا  ناليظة ال ظناة  إلف متلونن
إل تاظظوا  لظظف المنظظظور الظظوظيفل المتظظ تل مظظن كظظو  ال ظظنا ت  ظظ ف  اذيهامظظا     ظظال 

امظظظن هنظظظا ت ظظظك  بن تظظظ   ظظظل (ن 14تتت ظظظع خصواظظظ ت   ظظظل كونظظظ  تظظظ   اا   ظظظل الظظظنف )
م ظظتوع هال ا ظظتتا ة للوظيفظظة الم ظظنعإ إليظظ  ه ا ظظا ن هظظاا الفصظظ  إل  اهظظ  التنظظظاال 
المنهتظظل لموهظظو اع الا ظظ  البفغظظل االناظظعحة ح ظظ  تتبظظعع  ظظل ان ظظتاا التو يظظع 
الظظظظاهاح للموهظظظو اع لفظظظظا  امننظظظف انظمظظظا  اه ظظظلولا ة االمفهظظظوا ال فظظظل للعاللظظظة  ظظظل 

ة ا ظل الصظورإ الاهنيظة الاا:مظة  لظف الوجظوط الن نظلة يك ظظل اجظوط المننظف  ظل اللفظ 
 ن  هم لنف ة اللف  االمننظف لح م ظتوياع مت ظا كةة ال يمتنظع   هظا مبظع:يا  التم  ظز 
ب نهمظظظا اذ  ت ظظظعطع هاجظظظ  االتصظظظال االظظظتفحم ب نهمظظظا  ظظظل  ف ظظظاع ط ياظظظةة للظظظن ه  

هيضظا   لظف   ظظ    ظ   اللفظ   ظل لاتظ  امظظن جهظة ه "تظ  امو نظ  مظن النفظظو  ياظوا 
طاللتظ   لظظف المننظفة هظظاا المننظف الظظاح يتنظاال هظظمن مظا يتنظظاال  ظل م ظظتوع اظظورش 

 المتفا ة من هاج  التنا ه ب ن هنماا ن 
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ياظظعا حظظظا ا  ظظظل م ظظظتوع التم  ظظظز بظظ ن المننظظظف االلفظظظ   همظظظا    ظظظي ا  ال ينظظظعا ه  
ة ةيصظظظل يكظظو  اجتظظظاارا  لمفظظظا يم شظظظا:نة يبظظظعا   هظظا اللفظظظ  كالو ظظظاء الم تظظظوح لل ظظظلء

ظناة ح ظ  ياصظعا   ر اة ال نااء  ظل ر ظم اظورإ نحاظابهم الم يمظ ن  ظل ب ظوع ال ن
 ظل ان اايظ  التظظل يوط ونهظا المنظانل الم  نلظظة نحاظابهمة الم يمظة  ظظل انلهظا  اظظورا  
هظظل همخلظظة لهظظم انحظظوالهمة ه  ت ظظو  ماتاظظة تات اظظا  يتنظظزل مظظن جهظظة مو نظظ  مظظن ال ظظمع 

ة ةيكظظو  اشظظتمال ان اايظظ   لظظف تلظظن المنظظانل م ظظتبها  منزلظظة تات ظظه هحظظويتهم ال ظظوتهم
الشتمال انبياع المضاالة  لظف مظن  صظع تمخ لظ  بهظا اه  تتنظ  تظاكاإ لظ ة ايكظو  

 (ن15ماب ن المننف االاول من المف  ة مخ  ماكا  ب ن ال اكن االم كنن)
ايت كظظع مفهظظوا الو ظظاء الظظاح ي تظظوح المننظظف كال ظظاكن االم ظظكن  ظظل مو فظظ  مظظن 

ا اع الظظاح ين ظظو ةيظظ  من ظظف  تال ظظعيا  هيضظظا ة ح ظظ  يظظظ  المننظظف  ظظل هظظاا الفهظظم ال ظظ
 ظظظاكنا  خاهظظظنا  لتنظظظعط انخظظظااج الظظظاح ال يكظظظاط يغ ظظظا جظظظوهاشة نا يظظظن هنظظظ  يمكظظظن ه  
تتفظظااع "اارتظظا   ظظل الفصظظاحة اهمظظا تنبنظظاا   ظظن مننظظف ااحظظعة لظظم ي ظظت ع حظظا ا  ظظل 

 همظظ  لصظظورإ المننظظف إلظظف ر ظظ  هظظاش الم ظظ لة ه  ي ظظتف ع مظظن  بظظع الاظظاها الظظاح هطاش 
ال ظا اع مبظع:يا ة  ا ظتخناء اال تظااف بهظامى هظظ و يظهظا  ظل االحتظااء الظاح يكظظو  
 ل ان لول الاح هو ال اياظة  ظل الظنظمة للظن ه  كظ  مننظف يصظاو  ظل اظورإ مظا 

 يملن ال صواية االتفاط اي ك  تفاينا  من ها  الغا ن
مننظظعا النظ ظظا اها ظظط ب نهمظظا يا ظظم حظظا ا المنظظانل إلظظف م ظظتاك شظظا:ع انظظاطر ا 

تانا  الرت اا طرجة ك  نظو  مظن الف ظاة إل إ  مظن المنظانل مظا يوجظع مات ظما   ظل كظ  
  ظظاة امنظظ  مظظا يات ظظم  ظظل  نظظ  ال ظظوااا طا   نظظ ة امنظظ  مظظا ال ارت ظظاا لظظ   ظظل 
خظظاااة اذنمظظا يتهظظعيع إليظظ   نظظ  انلهظظا   ظظل النظظاطر مظظن انحيظظا ة اينتفظظل  اطن ظظاء 

  انال إل ال  ضظظ  ةيظظ  نحظظع  لظظف هحظظعةا إال    ظظن تظظ ليز اللفظظ  ال ظظا ة مظظن النظظو 
 ظظ لا ت ظظااع ت ليفظظا ال ظظا اين  ظظل للظظن   نظظ  ي ظظمف االشظظتااكة اذ   ضظظلو ةيظظ  "اظظارإ 
المت خا "اارإ المتاظعا  ظالن اال ظت اا  ننظ  ا ظت و ن ظاة المننظف إليظ    جظاطإ نظظم 

ت ظظظمة  ظظظل كظظظ  خظظظااا تبظظظعا (ن هظظظاا النظظظو  انال مظظظن المنظظظانل الما 16العاظظظارإ  نظظظ ا)
كالمكتملظظظة اذطراكهظظظا يظظظتم  ظظظل حظظظعاط هظظظاا االكتمظظظالة  هظظظل  ابتظظظة اارت ظظظامها  ظظظواء  ظظظل 
ال واااة امن هنا ت ظو  مزيظة تنظاال هظاش المنظانل  ظل ت  ظ ن تظ ليز اللفظ   اظطة 
اهظاا الت  ظظ ن المضظاف إلظظف مننظف منتظظ  إ ظظاار  التفظااع بظظ ن المننظف االلفظظ ة ح ظظ  

ل رهيظ   ظظلف االا ظظم الخظانلة اهظظل المنظانل التظظل  لنظو  ظظل هنف ظظها يت كظع هظظاا ان ظاار  ظظ
ها  انهظظظا ة إلظظظف كخظظظاإ غ اهظظظا  ماكظظظا  بهظظظاش الصظظظفة  ظظظف ت ظظظامم  ظظظل التنظظظا  إلظظظف 
شلء من  إال   ظاا ف منهظا ه  ياكظه ال ظا ا  لظف المننظف مننظف آخظاة امنهظا ه  
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هظع الظاح هظو يزيع  لي   ياطإ ح نةة امنها ه  ينالظ  إلظف موهظع هحظو  ظ  مظن المو 
ةيظ ة امظظن للظن ه  يالاظظ  اي ظلن  ظظ  هظع مظظا  ظلن انالة امظظن للظن ه  ياكظظه  ليظظ  

 (ن17"اارإ هح ن من انالفا)
لظظم ي ظظت ع حظظا ا ه  يوظظظل مفا يمظظ   ظظل الم اكظظاإ االت   ظظ   ا تاارهمظظا تنظظااال  
خااظظا   للمننظظف يت اظظو  ظظل ت ظظك   نظظظو ل لمظظاطإ ت ظظتو ل خصا:صظظها  ظظل الصظظظورإ 

لظظو ا تمظظع هظظاا اناظظ  الظظاح ياظظوا  ليظظ   همظظ  لل ظظنا ال ظظظت ا  ه  الم ظظكلة لهظظان ا 
يضظظاط  همظظا  لتظظعاال المنظظانل هنضظظي ممظظا  نظظ ة المظظا تمظظاطع  ظظل تم  ظظزش بظظ ن المننظظف 
االلفظظ   ظظل تصظظورش للا ظظم الخالظظ  النظظظاطرة إل يظظاع ه  امظظن هبظظا  المننظظف النظظاطر  ظظظل 

اختظظظاا  المننظظظف "اظظارإ هشظظظاف مظظظن انالظظظف  اظظظع  ا ظظم انال الفضظظظ ة إل الفضظظظ  هظظظو 
للمتاظظظعاة االفضظظظ   ظظظل ت  ظظظ ن العاظظظارإ للمتظظظ خان االاظظظول الخظظظانل الظظظاح ح ظظظنو ةيظظظ  
العاارإ بظف شظن ه ضظ  مظن انالة ن  المننظف ال يظ  ا ةيظ  التاظعا اال التظ خا شظ "ا ة 
اذنمظا تاجظظع  ضظظ لة التاظظعا إلظظف الاا:ظظ  ال الماظظول ةيظظ ة  ظظ    اط المتظظ خا  لظظف المتاظظعا 

(ة اهكظظاا يمكظظن 18مظظع ت  ظظ ن اللفظظ   اظظع ا ظظت و المننظظف  ليظظ ا) يظظاطإ  ظظل المننظظف 
 للتم  ز ه  يتو   ب ن  بو مننوح ات   ن لفظل منفصل ن ها متتمن نن

 تو يظظع حظظا ا مظظاطإ ال تظظال امظظا يتصظظورش ما خظظا   ظظل العاللظظة ارهيظظ   ظظل ال ظظا اع 
 ال ظظظناية لي ظظظظو إال هطلظظظظة لف ظظظظا يم نظظظظز المننظظظف  ظظظظن اللفظظظظ ة االشظظظظن ه  راا ظظظظع حظظظظا ا
الااااجنل المتنو ة التل شملو م صلة نتا:ي النااط االفف ظفة االمت لمظ ن  بلظ   ظل 
حا  البفغة االناعة هطنع طارا  حا ما   ل ا تمظاط هظاا المو ظلة إال ه  هظاا ال ي ظول 
كظظظظظ  إنتظظظظظا  حظظظظظا ان الالتظظظظظالل يظظظظظظ  لظظظظظ  رهح  ظظظظظل النف:ظظظظظو التظظظظظل يمكظظظظظن ه  تتمظظظظظع 

 ظظظل بنيظظظة تتضظظظاا   هظظظا الننااظظظا متتمنظظظة الننصظظظاينة  هنظظظاك ا تظظظاال يكظظظاط يل مهظظظا 
 نظظعما يكظظو  الموهظظو  راظظعا  لفناليظظة التنظظاال اللفظظظل للمننظظفة ها تفايظظع الاظظول  ظظل 
هشظكال التنا ظظه التظل تن ظظي للمنظانل امتظظعاطاع متفا ظة كخ ظظاإة خااظة  نظظع اال تظظاال 
مظظن حظظعاط الظظنظم  ظظل مننظظاش الن ظظوح  نظظع تنل ظظ  احظظعإ العاظظارإة طا  ه  نغفظظ  إل ظظاإ 

ا  لظظف هشظظكال التنا ظظه بظظ ن م ظظتوياع الاصظظ عإ منظظانل اهلفاظظظا  اه ظظال ه انظمظظا  حظا  
 اها انا ن

 الخصائص التشكيليّة لفعل المحاكاة والتخييل.

اكمظظا هشظظانا آنفظظا    نظظ  ال يهمنظظا مظظن الا ظظ   ظظل مفهظظوا ال ظظنا  ظظوع مظظا تنلظظو 
ت ظظك لل   ااظظ ت  الت   ليظظة النو"يظظةة كمظظا تتت ظظع  ظظل الم ظظتوع الفنظظل لح ال ظظا ع ال

الظظاح يك ظظظه المظظظاطإ المننويظظة اظظظاغة خااظظظةة اتتت ظظع ال صظظظا:ن الم  لظظظة للاظظظول 
شظظناا   ظظل م ظظتوياع الظظنن الم تلفظظةة  ظظل ن ظظيي العاللظظة ا ظظل ه "ظظة العاظظارإ المتنلاظظة 
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ه ا ظظا   مظظا ه ظظماش حظظا ا  اال ظظتتعاط االتظظ نوة إل اال ظظتتعاط ين ظظل م ظظور اال ظظتبعال 
اتهظاة  ظل حظ ن ي ظتن التظ نو  التاك ظه الاا:ظوة ايتنلو  اختيظار المظاطإ اللغويظة  ظل ل

اهظظظظاا  المصظظظظ ل ا  لي ظظظظا إال امتظظظظعاطا  لمظظظظا ه ظظظظماش الفف ظظظظفة الت  ظظظظ ناع االه "ظظظظاع 
(ن مظظن هنظظا ين ظظو لل ظظنا حظظعش  ظظل هنظظ  اكظظفا م  ظظ  مظظو ا ة 19اللفظيظظة االمننويظظة)

 (ن20م تن  ل ل ا  النالية بزياطإ التا ية إلف للنا)
مظن منظظور اظع  المننظف اكا ظ  ها  يمتظ  الوظي يظة   الا    ل الماطإ نف ظها

المت تيظظة مظظن اشظظتاا  المنظظانل التمهوريظظةة ها هظظاط حظظعاط الت ظظاك ال ظظناح هظظظمن 
مظظظظعارج الممكظظظظن االممتنظظظظع االم ظظظظت   ة اغ اهظظظظا مظظظظن  نااظظظظا الا ظظظظ   ظظظظل المننظظظظف 
ال ظظناح  ظظل لاتظظ ة اذ  كانظظو مظظن م ظظتلزماع الا ظظ   ظظل ال يمظظة الم   ظظة لمهمتظظ ة 

ت عيع النو ل لل نا الم  ظ   لظف الصظياغة الم صصظة لهظاش المظاطإ هظل إال ه  ال
جظظوهاشة ا لظظالن كظظا  الظظاهح الصظظ يم  ظظل ال ظظنا ه  ماعماتظظ  ت ظظو  اظظاط ة ات ظظو  
كال ظةة لظظي  ُينظظعد شظظناا  مظظن ح ظ  هظظو اظظع  اال مظظن ح ظظ  هظو كظظال بظظ  مظظن ح ظظ  

كظو  ان اايظ  (ة للن ه  االت     هو المنتبا  ظل اظنا ت ة ال 21هو كفا م  ن ا)
 (ن22ااط ة ها كال ةا)

 ظظ لا كظظا  هظظاط المننظظف المظظ طح إلظظف ت ا ظظو اظيفظظة ال ظظنا انخف يظظة هظظمن 
حعاط المننف التمهظورح الظاح ي ت ظيغ  التمهظورة اذ احظة مظايمكن ه  ينلظو  ظ  مظن 
مننظظف  لمظظل هظظاارإ ي ظظتع  ها ت ك ظظع مهمظظة ال ظظنا  ظظل المتتمظظعة  ظظ   المنتبظظا مظظن 

هظو الم اكظاإ االت   ظ ة   مظا النظظا إلظف ح ياظة ال ظنا  ظف  ظا  منظور النو"ية إنما 
بظظظ ن مظظظا انفظظظاط  ظظظ  ال ااظظظة طا  النامظظظة الظظظ ن مظظظا شظظظاركوهم ةيظظظ ة اال م ظظظزإ بظظظ ن مظظظا 
اشظتعع  ف تظظ   ظظانغاا  الم لو ظظة الظظ ن مظظا لظظي  لظظظ  كب ظظا  ف ظظة إلا كظظا  الت   ظظ  

ا هظظظو الت   ظظظ   ظظظل جميظظظع للظظظن  لظظظف حظظظع ااحظظظعة إل المنتبظظظا  ظظظل ح ياظظظة ال ظظظنا إنمظظظ
 (ن23االم اكاإ  ل هح مننف اتفو للنا)

اتت كظع هظظاش ال ااظية الت   ليظظة  المم ظظزإ لل ظنا  ظظل م ظتوع الصظظياغة كت ظظك   
نظظو ل لمننظظظف مظظظا  ظظظل  الماابلظظة بظظظ ن ال  ا ظظظة اال ظظظناة إل همظظا اي ظظظتاكا   ظظظل مظظظاطإ 

 (ن  لي ظظظظو اظظظظورإ الت   ظظظظ  ها24المنظظظظانل ايفتا ظظظظا   صظظظظورتل الت   ظظظظ  اان نظظظظا ا)
ان نظظظظا  متظظظظاط ان اظظظظا  اظظظظورحة ها اظظظظياغة الاظظظظول ا ظظظظو ال يظظظظا  ال  ظظظظابل الظظظظاح 
ينضظظظعش اال ظظظتغفل الن ظظظبل للصظظظور المتا يظظظة مظظظع ان اظظظاء  لظظظف المظظظاطإ  ظظظل اهظظظع 
م ايعة إنما هو ت ك   لهاش الماطإ ت ظت    إ ظاش شظناا  ها خ ا ظة مظن خظفل تفا لهظا 

  حظظظا ا يك ظظظل الت ظظظاا مظظظع  نااظظظا بن تهظظظا التعيظظظعإن ايظهظظظا للظظظن  ظظظل مخظظظال يضظظظال
الفنظظ  ال ظظناح اال  ظظابل النظظو   ن  نظظعما يصظظوغا  مظظاطإ منظظا ة إل ياظظولف ااهكخظظا مظظا 
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ي ظظتعل  ظظظل ال ظظظنا  التمخ ظظ  ال  ظظظابلة اهظظظو ال كظظم  لظظظف جز:ظظظل   كظظم موجظظظوط  ظظظل 
 جز:ل آخا يما ل ة ن و  ول حب هف
  خ وت ننننو    نننن   منننن  بننننجيتو

 
 وال ننا   ننه   تهنن  منن  نارنن  السنن   
 

التظظل بهظظاش الصظظفة خ ابيظة  مظظا يكظظو    هظظا مظن إ نظظا ة شظظناية  كونهظظا   ان اايظ 
(ة اهنظظا يبظظظعا تفحظظم ال  ا ظظة اال ظظنا  ظظل اظظظوو 25متلا ظظة  الم اكظظاإ اال يظظاالعا)

المننظظظفة    ابيظظظة الب ظظظو مصظظظعرها اال ظظظتعالل الم  ظظظ   لظظظف التمخ ظظظ  الظظظاح ي ظظظك  
المضظظظماة  اظظظع إحظظظعع ا ظظظ لتل ان نظظظا  ال  ظظظابلة  ظظظل حظظظ ن ي اظظظو الخانيظظظة ال يظظظا  

التا  الاول الاا:م  لف اال تعالل التمخ لل  الصورإ المتت ظعإ  ظل الت ظبي  الضظمنل 
المظظا ن  ظظل مننظظف الب ظظوة   ظظا  ت ا ظظو ان نظظا  مناهظظعا  للبنيظظة الصظظورية الم   ظظة 

اهظظظاش النو"يظظظة هظظظل التظظظل تهظظظه  -ح ظظظه ااظظظ فإ حظظظا ا - لظظظف م اكظظظاإ ت ظظظب هية
ي  المنتبا  ظل للظن المظاطإ  ظواء هكانظو ال -ح ه رهي  هيضا   -ال نا خصوا ت 

هاش الماطإ اع ا  ها كظا ا ة م   ظة  لظف ماظعماع باهانيظة ها جعليظة ها خ ابيظة إنمظا 
 المنتبا هو ااياة ت ك   المننفن

ايت كع اال تظاال مظن  هظم البنيظة النو"يظة الصظورية للمننظف مظن خظفل اال ظتماار 
ا كانظظو هاتظظا  الصظظنا تا  متظظلخ ت ن  ظظل الماابلظظة بظظ ن ال  ا ظظة اال ظظناة للظظن هنظظ  إل

التفظظظا  الماصظظظع االغظظظا    همظظظا ممظظظا ي ظظظونو لهمظظظا تاظظظاطل ال صظظظا:ن النو"يظظظة ل ظظظ  
منهمظظظاة  ظظظ   للظظظن ال بظظظع ه  ينضظظظاط ا ظظظو حظظظعاط كظظظ  نظظظو ة لظظظالن نتظظظع ال   ظظظه ها 
ال ظظظظا ا إلا تتظظظظاا ف احظظظظع الت ظظظظااح  ظظظظل كلت همظظظظاة  تنظظظظ   امظظظظة ان اايظظظظ  ال ظظظظناية 

  ال  ابيظظظة شظظظنايةة كظظظا   ظظظع هخظظظاج كلتظظظا الصظظظنا ت ن  ظظظن خ ابيظظظةة ا امظظظة ان اايظظظ
 ااياتهمظظظظظظظظظظظظظظظاة ا ظظظظظظظظظظظظظظظعل بهظظظظظظظظظظظظظظظا  ظظظظظظظظظظظظظظظن  ظظظظظظظظظظظظظظظواء مظظظظظظظظظظظظظظظاهبهاة ااجظظظظظظظظظظظظظظظه رط  ولظظظظظظظظظظظظظظظ  

(ة الن ظاة كفمظظ  إلظظف مظا لهظظه  ظظ  مظن المظظااهه المننويظظة ال إلظف مظظا  يظظ ش 26)ننن()
 ظظ  مظظن اله "ظظاع اللفظيظظةة اه  تنظظع ال  ا ظظة  ظظل للظظن شظظناا  اال ظظنا خ ا ظظةة ةيكظظو  

 (ن27اان  متعا ن نة اهو ماهه ماموا  ل ال فاا)ظاها ال فا ال
 المظظظظااهه المننويظظظظة ال اله "ظظظظاع اللفظيظظظظة هظظظظل الم ظظظظعطإ لنظظظظو  ال ظظظظفاة ا ليظظظظ  
 ال ااية الت   لية لل ظنا إنمظا ت مظن  ظل المننظفة النظ  هظاا  ظع يخ ظا التاا ظا ة للظن 

هظل  ظل  هو  ظل الت   ظ  الظي   ظل المننظفة االم ظ لة إل  -كما رهينا -ه  اال تاار
هظاط طاللظة المننظظف  ظل الم ظتوي نة للظظن ه  ال ا تاظار لظ   نظظعما يتنظاطل مظع المظظاطإ 
الم ايظظظعإة ها يا ظظظ   ظظظل لاتظظظ  ك يمظظظة م ظظظتالةة ال نظظظ  ي ظظظت    شظظظناا  بت ظظظكل  ا ظظظو 
الم اكظظاإن  ال ظظعي   نظظ   ظظل هظظاا الم ظظتوع إنمظظا هظظو   ظظ   ظظل الم اكظظاإ االت   ظظ ة 

ح   ت ك ل  ا ظو خصواظية من نظةة اح ظه للن ه  الم اكاإ ملتا ة  المننف من 
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ااا:ظظظظو التنا ظظظظه الوا نظظظظة  ظظظظل بنا:ظظظظ ن ا ليظظظظ   اله "ظظظظاع اللفظيظظظظة التظظظظل تنضظظظظاط هنظظظظا 
 الم توع الصوتل لل فا من ح   اختيظار اللفظ  ها إحظعا  التات ظه المن ظتم  لظف 
م توع تناهع ال فا الم طح إلف إحظعا  الظو   اانياظا  ال ظناي نة لي ظو اظاننة 

  كانظظو ت لظظل ت  ظظ ناع لظظ  مظظن شظظ نها ه  ت كظظع  نظظ  الت   ظظ   ظظل الظظنف  لل ظظنا اذ
ان  الم اكظظاإ ال  ظظنة  ظظل ان ظظوال الصظظاط ة اح ظظن إياظظا  اال تاانظظاع االن ظظه بظظظ ن 

(ن  ظظظظظالمننف 28المنظظظظانل مخظظظظظ  التظظظظظ ليز ال  ظظظظظن  ظظظظظل انلفظظظظظا  ال  ظظظظظنة الم ظظظظظتنا ةا)
لنو"يظظظة ال  ظظظال  الم ظظظاكف االمظظظنظم ا ظظظو الن ظظظه الوا نظظظة بظظظ ن ه  ظظظام  هظظظو الم ظظظعط

ينضظظعش  لظظف م ظظتوع العاظظارإة العالظظة اانظظا   لظظف الم ظظتوع انالة تظظ ليز ح ظظن  ظظ  
يت امظظ  الاظظول ايتظظع م الت   ظظ ة غ ظظا هنظظ  كانهظظا ة التظظل بهظظا ت تمظظ  البنيظظة طا  ه  

ت عيظظع نو  تهظظاة للظظن هنظ   ظظع يت ظظنف رو "اظظاراع منتاظظاإ ا ظظو  -ه ا ظظا   -ينظتي  نهظظا
ه  يكو  لمعلول هظاش العاظاراع اظفة الم اكظاإ ةيكظو  تنا ه مو يال مو ا ة طا  

(ن    ظا  ال ظنا هظو خااظ ت  الت   ليظة الاا:مظة 29الناتي  وال  منظومظا  الظي  شظناا )
 لظظف الم اكظظاإة للظظن هنظظ  ال تت اظظو لظظ  اظيفتظظ  الت   ايظظة  ظظل الظظنف  اذحظظعا  ال ظظلوك 

 ظها ها متصظورإ المبتغف إال ا ما يتضمن مظن ح ظن ت   ظ  لظ ة ام اكظاإ م ظتالة بنف
 (ن30   ن ه "ة ت ليز ال فاة ها  وإ اع   ها  وإ شهات ة ها  متمو  للنا)

اتنبنل ال ااظية النو"يظة لل ظنا  ظل تناهظع الم اكظاإ مظع اله "ظة اللفظيظة التظل 
تتلا ظظها الم اكظظظاإن ايت ظظظعط الم ظظتوع هنظظظا   صظظظا:ن  ظظظل الظظنن يتولظظظع منهظظظا مننظظظف 

م تظظوع هظظمن ه "ظظة ت  ظظ نية  ظظالمننف هنظظا م ظظك  ا ظظو شظظاا  الوظيفظظة المهيظظ  لهظظاة 
ناتي  ن لف  م ظبوك ا ظو بنيظة ال ظناة ان  اال تاظار  ظل ال ظنا إنمظا هظو الت   ظ  
 ظظل هح مظظاطإ اتفظظوة ال ي ظظتا   ظظل للظظن اظظع  اال كظظالة بظظ  هيهمظظا ا:تلفظظو ان اايظظ  
الم  لظظة منظظ  ةاظظالنا ة ن  اظظننة ال ظظا ا هظظل جظظوطإ التظظ ليز اح ظظن الم اكظظاإة 

(ن  التظظظظظ ليز ال  ظظظظظن اجظظظظظوطإ الم اكظظظظظاإ 31انلفظظظظظا  امظظظظظا تظظظظظعل  ليظظظظظ ا)اموهظظظظظو ها 
موهظظو هما انلفظظظا  امظظظا تظظظعل  ليظظ ة  بظظظ رإ الم اكظظظاإ ت مظظظن  ظظل العاللظظظةة همظظظا جظظظوطإ 
التظظظ ليز  مصظظظعرها اللفظظظ   ظظظل لاتظظظ ة اغ ظظظا هظظظاا  ظظظا ن مظظظن هظظظاا الم ظظظتوع يت ظظظعط 

ول خ ظظا   ظظظل   ظظ  بنيظظظة ال  ظظال ال ظظظناح لظظظعع حظظا اة اينضظظظاط هالهمظظا  ظظظل مظظظعل
انلفا  الاح هو المننفة ايعر   ل لات  اهشظكال تنا ظا  ام تلظل الصظور الناتتظة 
 ظظظن للظظظنة ايت ظظظعط الخظظظانل  ظظظل م ظظظتوع انلفظظظا  ح ظظظ  تنضظظظاط مناينتظظظ  ا ظظظو المظظظاطإ 
اللفظيظظة  ظظل لاتهظظا  لظظظف الم ظظتوع ان ظظااطح ا لظظف م ظظظتوع التظظ ليزن هظظاا  ال  نظظظا  

مظظا تنظظظااال  ناظظعيا  بف يظظا  يظظعل   لظظظف الم  ن ظظا  لبنيظظة الظظنن  ظظظيكو    خهمظظا  ظظل لاته
 ال اا  النصية الم   ة لوظيفة الت   ا ال ناحن
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 نلظظف الظظاغم مظظن المن لظظو الظظوظيفل  ظظل ت عيظظع خظظواو ال ظظنا امفهومظظ   نظظع 
حظا ا متظظ  اا   ظظل للظظن  الفف ظظفة ان ظظفم  نة  ظظ   انمظظا  نظظعما يتنلظظو بااظظع تفحظظم 

 نال تهظا النو"يظة يغظعا هظااريا  إ نظاط الننااا  ل النن اطر ظها  ظل لاتهظا ات عيظع 
كظظظظ  مظظظظا يمكظظظظن ه  ينلظظظظو بهظظظظا مظظظظن ه ظظظظاا ة اتظظظظع  و ال ظظظظط الفااظظظظ  بظظظظ ن التظظظظوها 
االلواحظظظو الم ظظظا عإة للظظظن ه  االصظظظع  اال ظظظال اال ظظظهاإ االظظظظن هشظظظياء راجنظظظة إلظظظف 
المفهومظظاع التظظل هظظل شظظ ا الموهظظو ة  ن ظظبتها إلظظف المظظعلوالع التظظل هظظل المنظظانل 

 وشظظظية اال ظظال الو ظظظ ف ب نهمظظظا االغاا ظظظة إلظظف انطلظظظة التظظظل هظظظل كن ظظاة النموميظظظة اال
انلفظظا ن اكظظ  هظظاش اناظظناف مظظن انلفظظا  تاظظع  ظظل ال ظظنان ااظظنا ة ال ظظا ا   هظظا 
ح ظظظن التظظظ ليز االه "ظظظةن كمظظظا ه  كظظظ  تلظظظن المظظظواط تاظظظع ةيظظظ ة ااظظظنا ة ال ظظظا ا   هظظظا 

 (ن32ح ن الم اكاإ االن ه ااال تااناع الوا نة ب ن المنانلا)
حا ا بعءا  من التصور ال ابو بظ ن م ظتوع الم اكظاإ االن ظه ااال تاانظاع  يم ز

الوا نظظظظة  ظظظظل المنظظظظانل الظظظظ ن اله "ظظظظة اللفظيظظظظة المت تيظظظظة مظظظظن ح ظظظظن التظظظظ ليز الماابلظظظظة 
للم ظظظظتوع انالن اهظظظظاا الم ظظظظتوع  ظظظظل حظظظظعاط خااظظظظ ت  الت   ليظظظظة اهشظظظظكال الظظظظتفحم 

اللفظيظة العالظةة هظاش اله "ظة التظل االن ه الوا نة بظ ن  نااظاش لظي  إال مظعلوال  لله "ظة 
  تم ز   خها  ظل خ ظ نف م ظتوع المظعلول الااجظع إلظف الم اكظاإ االمننظفة ام ظتوع 
التظظ ليز المنضظظاط ا ظظو خصظظا:ن شظظكلية ت ظظول العاظظارإ  ظظل ماتاظظة ال ظظااف اال لظظم 
المتناهعإ ا و مواافاع الفصظاحة اشظاااها ال ظا:نةة اهظاا التنظاال ي ظتو ه  ظل 

ة العاظظظظارإ  ظظظظم يتضظظظظ م  ظظظظل م ظظظظتوع ماكظظظظه ي ظظظظت    إ ظظظظاش المننظظظظف ماتاظظظظة هالظظظظف بنيظظظظ
الم ظظاكف إلظظف ه ظظلولة اه "ظظة انلفظظا  إلظظف نظظظم ل ت ظظنف احتظظواء الاصظظ عإ كاملظظة  ظظل 
ااااتها المتنا اةف ه لولا   ا تاارش ه "ظة مت ظكلة مظن اال ظتماار  ظل المنظانلة انظمظا  

مظظن م ظظتوع تنا ظظظا  هظظو خفاظظة لتظظ ليز انلفظظظا   ظظل كيظظا   صظظ عإ كاملظظظةة ايتفظظا  
الصظظوتل الظظو   االااةيظظةة  ت ظظو  اااظظاع متناهظظعإ متنا ظظاة ت  ظظ  اانظظا  إلظظف هشظظياء 
ظظن مظظن ر ظظم  م اكظظاإ خظظارج كيظظا  الاصظظ عإة اذلظظف شظظا ا اظظانع  ظظل حو تظظ   ظظوع تمكن
ة اماجظظع ي ظظعط ها يملظظل هظظوا ط اجتما"يظظة  هظظاا ال ظظو  المتناهظظع ات ظظ ا إلظظف متلظظونن

ح  ل تاال ع را  ة تاا ظل النظاف االماظاان إال ه  ا ااةية ت صا  نواع الاول ال نا 
هظظظاش اال تاظظظاراع اذ  شظظظظكلو  نااظظظا حا ظظظظة  ال  ظظظال ال ظظظناح  ظظظظ   المنتبظظظا  ظظظظل 
التنظظظظظاال البن ظظظظظوح ل يظظظظظا  الاظظظظظول لفظظظظظظا  امننظظظظظف  هظظظظظو الظظظظظنن  ظظظظظل م ظظظظظتويات  اللغويظظظظظة 
امعلوالتهاة اهو ا ت ظا  يفاهظ  كظالن موهظو    خنظا ه ا ظا ة طا  ه  نغفظ  اناظار 

 شم  الاح يتنزل ةي  ال  النان
ايت اظو راظظع هظظاش الم ظظتوياع المولظظعإ ل يظا  الاصظظ عإ  ضظظاط مااحظظ  االطتهظظاة 
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اكي يظظة التضظظاا ال ظظاط   ظظل هظظاش الم ظظتوياع  ظظل اظظور الت ظظوينة  بو ظظااتها نظظعرك 
كيز تتفحم هظاش الم ظتوياع  نظع المظاار  مااحظ  الوهظع ال ظناحن ال ظن هظ  تولظع 

 نظظة ااحظظعإ تمتنظظع مااحلظظ   ظظن الضظظاطة ها ه  للناظظ  الاظظعراع الاصظظ عإ كيانظظا  ماكاظظا  ط
 لظظف تفت ظظو مااحظظ  تلظظن الظظوالطإ امظظن  ظظم راظظع هاجظظ  التفحظظو االتتظظالل  ظظم التنا ظظه 
بظظظ ن م ظظظتوياع المنظظظانل اانلفظظظا  اان ظظظال ه االظظظنظم اانا ا ا اللظظظن ي ظظظنل  لظظظف 

الم ظظتوياع تظظع  و رهح حظظا ا  ظظل  ف:ظظو المننظظف االلفظظ   ظظم ان ظظلول االظظنظمة هظظاش 
 الم   ة ل يا  الاص عإن

 
 مراحل وضع القصيدة

ي ظظظلنم حظظظا ا بعايظظظة  ان صظظظار  مليظظظة إبظظظعا  الاصظظظ عإ مظظظا ت ظظظو    ظظظاإ إلظظظف آخظظظا 
-2مظظظوان  بظظظ  ال ظظظاا   ظظظل الظظظنظمن -1مااحظظظ  التن ظظظيم  ظظظل هرلنظظظة مظظظواان هظظظلف ا

امظظوان  نظظع الفظظااوة يا ظظ  ةيظظ   مظظا هظظو راجظظع إلظظف -3امظظوان  ظظل حظظال ال ظظاا ن 
امظظوان  نظع للظظن متظظاا ن  ظن  مظظا  الاظولة يا ظظ  ةيظظ   ظن منظظا ن خارجظظة -4الظنظمن 

 مظظظا ا ظظظع  ظظظل الظظظنظم لت مظظظ  بهظظظا المنظظظانل الوا نظظظة  ظظظل الظظظنظم ات ظظظتو ف بهظظظا هركظظظا  
انغظظظاا  ايكمظظظ  الت"ظظظاا الاصظظظا:عن   مظظظا المظظظوان انال  الغنظظظاء ةيظظظ  لاظظظعرإ الت  ظظظ ن 

  اللغظظظة اح ظظظن التصظظظاف االمظظظوان الخظظظانل الغنظظظاء ةيظظظ  للاظظظوإ الناظمظظظةة اين نهظظظا حفظظظ
االمظظوان الخالظظ  الغنظظاء ةيظظ  للاظظوإ المفحظظظة كظظ  ن ظظو مظظن انن ظظاء التظظل يمكظظن ه  
يتغ ظظظا ال ظظظفا إل هظظظا اين نهظظظا حفظظظ  اللغظظظة هيضظظظا  اجظظظوطإ التصظظظاف االاصظظظ اإ   اا:ظظظو 
ا تاار  نظ  انلفظا  االمنظانل مظن  نظ ن االمظوان الاا ظع الغنظاء للاظوإ الم تاصظية 

 (ن33حف  المنانل االتواريف اهاال المنارفا)الملتفتةة اين نها 
هاش الاوع النف ية تتعاخ  اتتناهظع   ظك  آخظاة إل إ  اكتمظال الاظول ال ظناح 

اإال  ظ   ت ظو  لظ   ظوإ حا ظظة ا ظوإ  -كمظا يظاع حظا ا -ال يكظو   لظف الوجظ  الم تظار
 (ن اتانا  لمااح  التفحظو  ظل م ظتوياع الاصظ عإ مظن م ظتوع 34ما:زإ ا وإ ااننةا)

التصور ال لظل ل يانهظا  ظم الظت كم  ظل م ظتوياتها المننويظة االلفظيظة إلظف حظع اكتمالهظا 
كا:نا ة يكو  ل   ماحلة من هاش المااحظ   ظوإ خااظة تتظولف إنتظا  مظا  لظو بهظا مظن 
اظيفظةة ايظهظا إل لاك تمظايز الاظوع التظل يفصظ  بظ ن  نال تهظا نظو  مظا هنظيط بهظا مظن 

اش الاظظوع الن ظظانن ال يهمنظظا تظظع ياا  اذنمظظا يكفظظل ماحلظظة  ظظل ت ظظوين الاصظظ عإن اهمظظا هظظ
انشظارإ إلظظف هنهظا تتتظظا ع بظعءا  مظظن الاظوإ  لظظف الت ظبي  ةيمظظا ال يصظعر  ظظن  اي ظة  مظظا 
يصعر  نهاة االاعرإ  لف تصور كليظاع ال ظنا االماااظع الوا نظة   هظاة االاظوإ  لظف 

جميظظظظع  تصظظظظور اظظظظورإ للاصظظظظ عإ كاملظظظظة االاظظظظوإ  لظظظظف ت  ظظظظ  المنظظظظانل ااجتفبهظظظظا مظظظظن
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التهظاع اكظاا مفحظظة الوجظوش التظل بهظا ياظظع التنا ظه بظ ن المنظانلة  ظم التهظعنح إلظظف 
العاظظاراع ال  ظظظنة الوهظظظع االتظظ ليز االعاللظظظة  لظظظف تلظظظن المنظظانلة اهكظظظاا إلظظظف الاظظظعرإ 
 لف ا ت فو الو   ات   ن اا   ن  الفصول بظان  اكظاا انبيظاع اتم  ظز 

(ا اال جظعال  ظل ه  مخظ  للظن 35ع ةيظ ننن)ال فا  النظا إلف ح ن  االموهظع المو ظ
اش ه  النمليظظظة انبعا"يظظظة تظظظتم  لظظظف طرجظظظاع متفااتظظظة  التا ظظظيم ياظظظوا  لظظظف ا تظظظاا  مظظظ طن
امااح  متااينظة ت ضظع  ظل كظ  منهظا لاظوإ نف ظية ها مل ظة متظام زإ  ظن غ اهظان اهظاا 

احظعإ  ما يصظنه  بولظ ة نننظا هم ظ  إلظف ه  نفهظم  ا ليظة النمليظة انبعا"يظة  ا تاارهظا
 (ن36مت املة ال تتتزه إلف  نااانن ها مااح  متااينة ها متنا اةا)

غ ظا ه  مظظا يهمنظظا  ظظل موهظظو نا هظظو كي يظظة تصظظور حظظا ا  مليظظة تتظظا ع المننظظف 
االلفظظ   ظظل الصظظياغةة    ظظه مظظا حظظظعطناش  ظظا اا  مظظن م ظظتوياع اخ ظظو  تم ظظز بظظظ ن 

نة للاصظ عإ اتم ظز حاول التاصظل االااظعة إل  موجظه إ ظاارش  انفصظال الاظوع الصظان
كظظظ  ماحلظظظة   ااظظظية االنفصظظظال  ظظظن ال ظظظا اة االفحاظظظةة اكونهظظظا إ ظظظاا ا  نو"يظظظا  لاظظظوإ 
من نظظةة يتاتظظه هظظا   النف ظظاع التظظل يمكظظن ه  ت ظظك  ل مظظة المننظظف االلفظظ ة اكظظاا 
ان لول االنظم مع ان اار بوالطتها المتتا نةن  ه  هاا االنفصظال الظاح هكظعش ت ظاك 

الفف فة لاوع النف  ي ول تصظور الاصظ عإ  ظل كظ  م ظتوع حا ا  ل حعاط تصور 
مظظظظظظن م ظظظظظظتوياتها ها ه  حا مظظظظظظا  ا ظظظظظظت ا  ه  يل ظظظظظظم الم ظظظظظظتوياع المننويظظظظظظة االلفظيظظظظظظة 

 خصواا   ل  ن  موا ل الت ل   االتع  وا
ن اال اال تاال من انجا ة بعاية بتخب و هظاا الظنن ال ويظ  الظاح يتناظه ةيظ  

  اظ  رؤيتظ  لنف ظاع م ظتوياتها الم تلفظةن ياظولف اإ   حا ا االطإ الاصظ عإ ل ت كظع لنظا
للمت  لظظ ن  ظظل الت  ظظظ فع التظظل ي تظظظاجو  إل هظظا  ظظظل اظظنا تهم هحظظظواال   مانيظظةة ل ظظظ  

 ااحعإ منها  ل  ما  مزاالة النظم ماتاة ال تتنعاهان
ال ال انالفف يت      ها ال ا ا ماااع غاه  ال لية التل يايظع إيااطهظا  ظل 

 هكخاهان نظم  ها إياط
ال ال الخانيةف ه  يت    لتلن الماااظع ااياظة اه ظلولا  ها ه ظال ه متتان ظة ها 

 مت الفة ين و  المنانل ن وها اي تما بها  لف ما هل  ل هان
ال ظظال الخالخظظظةف ه  يت  ظظظ  تات ظظظه المنظظظانل  ظظل تلظظظن ان ظظظال هة امظظظن ههظظظم هظظظاش 

 الت   فع موهع الت لن ااال ت ااطن
يت    ت ك  تلظن المنظانل ا يامهظا  ظل ال ظااا  ظل "اظاراع  ال ال الاا نةف ه 

تل و بهظا لظينلم مظا يوجظع  ظل تلظن العاظاراعة مظن ال لظم التظل تتظوا   اتتما ظ  مااانهظا 
ما يصلم ه  يبنف الااح  لي ن ا ل هاش ال ال هيضا  يتظه ه  يفحظ  مظا ي ظو ه  
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لظظظظظت لن يتنظظظظظ  مبظظظظظعه امفتت ظظظظظا  لل ظظظظظفاة ارلمظظظظظا ل ظظظظظ   ظظظظظل هظظظظظاش ال ظظظظظال موهظظظظظع ا
 ااال ت ااطن  هاش هرلنة هحوال  ل الت اي   ال ليةن

اال ال ال ام ظةف اهظل هال حظال مظن الت اي ظ  التز:يظةف ه  ي ظا  ال ظا ا  ظل 
 ت    المنانل مننف مننف    ه غا  ال نان

ال ظظال ال اط ظظظةف ه  يت  ظظظ  مظظظا يكظظظو   ينظظة للمننظظظف ات مظظظ ف  لظظظ ة اللظظظن يكظظظو  
ن جهظة ح ظن الوهظع ااال تاانظاع االن ظه الوا نظظة بت  ظ  همظور تاجظع إلظف المننظف مظ

ب ن  ن  هجزاء المننظفة ال شظياء خارجظة  نظ  ممظا ياتظا   ظ  ايكظو   ونظا  لظ   لظف 
 ت ص   المننف الماصوط   ن

اال ال ال ا نةف ه  يت    لما يايع ه  يضمن   ظل كظ  ماظعار مظن الظو   الظاح 
تظه  ظل للظن الظو    ظل النظعط  صعة "اارإ توا و نا  ال اكاع اال ظكناع   هظا مظا ي

 االتات ه  نع ه  ي     ل تلن العااراع ما يكو  م  نا  لمو نها من النفو ن
ال ظظال الخامنظظةف ه  يت  ظظ ة  ظظل الموهظظع الظظاح تاصظظا ةيظظ  "اظظارإ المننظظف  ظظن 
اال ظظت فء  لظظف جملظظة الماظظعار المافظظفة مننظظف يل ظظو ه  يكظظو  مل اظظا  بظظالن المننظظفة 

ل ظو اااظا  ل ظع الخلمظة التظل لظم يكظن لعاظارإ المل ظو  ظ  ا ظظاء ات ظو  "اظارإ المننظف الم
 (ن37بهاا)

اتا ظظظيم حظظظا ا الت  ظظظ فع التظظظل ي تاجهظظظا ال ظظظنااء  ظظظل اظظظنا تهم إلظظظف   ظظظم ن 
كب ظاين ي تظظوح كظظ    ظظم  لظظف هرلنظظة احظظوال ح ظظ  يتم ظظور الا ظظما  ال ب ظظاا   ظظل مظظا 

المظظزطاج إلظظف الاصظظ عإ ه ظظماش الت اي ظظ  ال ليظظةة االت اي ظظ  التز:يظظةة اننكظظا  لمنظظظورش 
كاملظظظظة اذلظظظظف  نااظظظظاها التز:يظظظظة المت ظظظظكلة منهظظظظا التظظظظل هظظظظل المنظظظظانل  ظظظظل م ظظظظتواها 
ظظم  ظظل تو يظظع مظظاطإ ال تظظال نف ظظهاة  ظظ ل يتوا ظظو  التز:ظظلة اهظظاا المنظظظور هظظو الظظاح ت كن
الا ظظظما  اناال  اهمظظظا   ظظظ  انلفظظظا  االمنظظظانل مظظظع   ظظظم الت اي ظظظ  التز:يظظظةة يكظظظو  

االاا ظع مظن ال تظال المااظوطين لا ظ  الظنظم اان ظلول مظع ان تاا الا م ن الخالظ  
  ظظم الت  ظظ فع ال ليظظةة هظظاا مظظن جهظظة امظظظن جهظظة هخظظاع يك ظظل هظظاا التا ظظيم  ظظظن 
حظظعاط الا ظظ   ظظل كظظ  م ظظتوع اابينظظة الصظظلة بظظ ن الم ظظتوي نة ح ظظ  يتوا ظظو   ظظم 
الت اي ظظ  التز:يظظة مظظع راظظع منظظانل التهظظظاع  ظظل م ظظتواها التز:ظظلة اهظظاط ه "ظظظاع 

إ  ظظل حظظعاط اللفظظ  اكظظاا التظظ ليز الظظاح ال يتنظظعع التملظظة ها التمظظ  المتناهظظعإ العاظظار 
 ظظل حظظعاط هظظياةة تمامظظا  كااظظعش هنظظا م ظظتوع الت  ظظ ناع النالاظظة  المنظظانل المت تيظظة 

 من اال تااناع االن ه الوا نة ب ن  نضها  ن ن
 الن يكو  الا    ل الت اي   ال لية إال تض يما  للم ظتوع ال ظاللة للظن هنهظا
 ظظت و  م ظظور تصظظظور ماااظظع انغظظظاا  ال ليظظة اانتاظظاء ان ظظظلول المف:ظظم للمنظظظانل 
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المت  ظظاإ ل ت ظظنف ته "ظظة االنتاظظال بظظ ن  نضظظها  نظظ ة اكظظاا راظظع الم ظظتوع اللفظظظل 
الاح ينلو    تضظاا الفصظول اا ظت فو الماظاطن االظت لن االماظااع مظع ان ظتاا 

 إناناواع  ل تناغم مو يال ي ك  انتظام  ا   الاص ع
ايك ظظظل م ظظظتويا النظظظظا هنظظظا تصظظظور حظظظا ا الاصظظظ عإ  ظظظل شظظظك  ت ظظظاار لمنظظظانل 
جز:يظظةة اتضظظ يم لظظعاا:ا منتهيظظة مكتملظظةة تناهظظعع ه "اتهظظا المننويظظة االلفظيظظة  ظظظل 
ن ظظه ات  ظظظ ناع من ظظتمة ل ظظظ طح تااكمهظظا اتتال هظظظا إلظظف ت ظظظوين الاصظظ عإة مظظظن هنظظظا 

فف انغظاا   ظل مظا يااإ تنعط منانل التهاع اكاا تنظو   صظول انغظاا ة  ظاخت
 ي مي  حا ا  الاص عإ الماكاة التل هل ه ض  من الاص عإ الا ي ةن

 تصور حا ا لماطإ كتا   الفصول الا ظ   ظل كظ  موهظع مظن مواهظن  ط  ظو 
يتوا و مع ها   كيا  الاص عإة لظالن ينظتظم مااحظ  اهظع الاصظ عإ ال ظيط النظاظم 

لة المننف  ظاللف   ظل مااحظ  اهظع لنف اع المنانل اانلفا  اان لول االنظمة  ص
الاصظظ عإ اكظظالن اظظظلة الظظنظم  ان ظظظلول ت خيظظز لصظظظلة هظظاش الننااظظظا  ظظل اجوطهظظظا 
الفا    ل كيظا  الاصظ عإ المكتمظ ة اهاتظا  اظورتا  مت ا اتظا ة اذ  ه ظاإ التاصظل 

  ل ك  م توع  نع ت ل ل   لف حعإ تع  و الا    ل م ا:ل   ااطع اجما اعن
اللف   ظل  ولظ  ال ظالل اه  يت  ظ  ت ظك  تلظن المنظظانل اتت اظو اظلة المننظف  ظ

ا يامها  ل ال ااا  ل "اظاراع تل ظو بهظااة اهظاش ماحلظة الحاظة لماحلظة تضظاط   هظا 
المنظظظانل ا ظظظو ان ظظظلول المنتاظظظفن اذلا كانظظظو هظظظاش ال ي يظظظة ال تظظظزيم إمكظظظا  تصظظظور 

ه  تم  ظظظز بظظظ ن المنظظظانل اانلفظظظا ة  ظظظ   حا مظظظا  ا ظظظت ا   ظظظل  نظظظ  مااحظظظ  الا ظظظ  
ي ع  ب نهما التفحم التااة خااة  نعما يوظظل الن ظون همظا  ظل  ولظ  ال ظالل  ظ   
 ل ت ك عش ت    المنانل المتصورإ بعاية  ل "ااراع اهلفظا  ال:اظة مظا  ظع ي فظل مظن 
غلواء التم  زة خااة ه  من هاش انلفا  المنتاظاإ يت ظعط الظو   االااةيظة ايت كظع للظن 

ع هنظظ  حا ظظو  لظظف ال ظظا ا اإلا  صظظع الاايظظة ه   ظظل  ولظظ   ظظل موهظظع آخظظاة إل يظظا 
ي صظا ماصظعش  ظل خيالظ  الهنظ  االمنظانل التظل هظل  مظعإ لظ   الن ظاة إلظف غاهظظ  
اماصظعشة ايت  لهظظا تتانظا   ظظالف ا  ظل "اظظاراع بظعطة  ظظم يل ظ  مظظا ا ظع  ظظل جميظع تلظظن 

اع العاظظظاراع ها هكخاهظظظا اا ظظظا  ها مه "ظظظا  ن  يصظظظ ا اا ظظظا  مظظظن ال لظظظم المتما لظظظة الماظظظا
الصظظال ة ن  تاظظظع  ظظظل بنظظظاء  اةيظظظة ااحظظظعإن  ظظم يضظظظع الظظظو   االظظظااح    ظظظبها لت ظظظو  

 (ن38 واةي  متمكنة تا نة للمنانل ال متبو ة لهاا)
ا لظف كظظ ن  تبظظعا هاظالة حظظا ا ال  ي يظظة ا ظل ت ل لظظ  للاظظوع انبعا"يظة ال خظظ   ظظل 

يظظظة  مظظظظاإ االنتاظظظاالع ال ااايظظظة التظظظظل تت ظظظو  منهظظظا الاصظظظظ عإة اكتا ظظظ  مظظظن هظظظظاش الناح
(ن اهظاا 39ناهتة لفتتاش النف ل الاح ن ا ن ظوش الناظع النالظل بتظ   ا  لظم ال ظفاا)
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 اعر ما ي كع ا تفاطت  مظن ه مظال المت لمظ ن  ظل ناظعش الفغتظ   اظعر مظا يك ظل  ظن 
الت امظظ  الظظع  و بظظ ن م ظظتوياع الا ظظ   ظظل ناظظع الاااظظاجنلة اذ  إل احظظ   لظظف الناظظ  

 ة الاصظ عإ إل يكظاط يكظظو  اهظنها  نظف  اا"يظظا ة اهظاارإ حضظورش ال ظاغل  ظظل اظنا
لي  إال اننكا ا  لف تماط ال لل  لي   ظل هظاط المنهظاجن امكانظة الناظ   ظل ه مظال 

  بع الااها را  ةن
 نلظظف الظظاغم مظظن ه  حا مظظا  يظظظاع اه  خ ظظا ال ظظنا مظظا اظظظعر  ظظن   ظظا الظظع  ظظظالفن 

ا  ظظع توجظظع لظظان  النفظظو  االغظظا  الظظاح الاظظول ةيظظ  ا  نظظ  يناظظه إ ظظا  ولظظ  ال ظظالل   نظظ 
 وإ تت ا  بها  ظل مظا جظاع ةيظ  مظن ن ظ ه اغ ظا للظن  لظف غ ظا ال ظتية  مظا جظاع ةيظ  
 لظظظف ال ظظظتية مظظظن للظظظنة  ظظظظف ت ظظظاط تفظظظا  ب نهمظظظا النفظظظظو  اال يمظظظا  الم بظظظو    هظظظا مظظظظن 

(ن اتتنظظو  طرجظظة هظظاش الاظظوإ مظظن شظظا ا إلظظف آخظظا  ظظل م ظظتوياع م تلفظظة ال 40المت اظظعا)
(ة ال ظظظظن  ظظظظل انمكظظظظا  ك ظظظظه مهظظظظارإ الاظظظظول ال ظظظظناح 41هظظظظو نا)يهمنظظظظا هماهظظظظا  ظظظظل مو 

اتا ظظظظيف مفهظظظظوا الصظظظظننة اآليظظظظة التظظظظ ليزة  ظظظظ لا كظظظظا  لأل  ظظظظار تفظظظظااع  ظظظظل تصظظظظا ها  ظظظظل 
هظظاال المنظظانل اهظظاال تاك بهظظا   نظظ  ايتاظظوع  لظظف للظظن  ظظال اع الفظظا:و االف ظظا النا ظظا 

صظظظنا ة مظظظن حفظظظ  النا ظظظع الاا:ظظظوة الالمنا ظظظة  تميظظظع مظظظا ي تظظظاج إلظظظف منا تظظظ   ظظظل هظظظاش ال
(ن ايتناهظظظع هظظظاا المنظظظظور مظظظع ااا:ظظظو ا تاظظظا  المنظظظانل 42ال ظظظفا االاظظظوان ن البف يظظظةا)

اا ظتخارتها الم   ظة  لظف ال يظال ال ظظ  الف ظاإ ا لظف اال تمظاط  لظظف مظا  ظلل مظن نظظظم 
ها نخظظظا اغ اهمظظظاة اللظظظن كلظظظ  م كظظظوا بتصظظظور لظظظااكاإ ت فظظظ  مظظظا هطرك  ظظظل شظظظك  انتظظظظاا 

 نظظع مزاالظظة الظظنظم المتظظو   كمظظا هشظظانا  ظظل  ظظوإ حا ظظظة ا ظظوإ  الناظظع الظظاح ي ظظنل ال ظظا ا
 (ن43ما:زإ ا وإ ااننة)

ال ظظن الظظاح ينن نظظا  ظظل موهظظو    خنظظا هظظو اظظلة المنظظانل  انلفظظا   ظظل م ظظتوع 
العاظظظظارإة ا ظظظظل م ظظظظتوع الاصظظظظ عإ كاملظظظظة إل ي ظظظظت  ف  ه ظظظظلولا  انظمظظظظا  ان ظظظظتاما  مظظظظع 

مظظظن هنظظظا  ظظظ و   حظظظا ا   خظظظ  اللفظظظ   ماحلتظظظلف الت اي ظظظ  التز:يظظظةة االت اي ظظظ  ال ليظظظةن
االمننظف  ظل م ظتوع هال  نظعما يااظع  ف:ظو انلفظا  االمنظانل  ظل م ظتوع منظظانل 
جهظظة ااحظظعإة ح ظظ  ال يكظظاط الا ظظ  يتتظظاا  حظظعاط العاظظارإة ا ظظل م ظظتوع كلظظل  نظظعما 
يا   تفا   المنظانل مظع المنظانل  ظل اله "ظة الم لفظة لهظاة االنظظاا ال ظام  للاصظ عإ 

ش النظم ايك ل هاا التو يع  ن ال ي ياع التل ا ظتااا بهظا ل ظا ا ت عيظع  ل ما ه ما
 مو ف  من المنانل اانلفا ن

 االستجداد والتأنق: 
 تكامل محوري االستبدال والتركيب

يت ظظاك حظظا ا  ظظل هظظاا الم ظظتوع انال مظظن   ظظ  انلفظظا  االمنظظانل  ظظل حظظعاط 
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   لظف المننظفة االمننظف  ظل لاتظ   االة ب ن ما ه ماش اللفظ  اه "تظ  الت لي يظة اطاللتظ
اهشظظظكال تنا ظظظا ة اهظظظاا الفصظظظ  ا تضظظظاش المنظظظظور المنهتظظظل  ظظظل تنظظظاال الننصظظظاينة 
ام االظظة هظظاط خصظظا:ن كظظ  اظظاف مظظع ان ظظاار بتناهظظعهما  ظظل إحظظعا  الوظيفظظة 
الت   ليظظةة اكظظالن ت  ظظي  احظظعإ الظظنن الاا:مظظة ه ا ظظا   لظظف التنا ظظه طا  ه  يغ ظظه 

الم ظظتوياع النالاظظة   حظظع الننصظظاين  ظظن متظظاع بنيظظة   ظظن الاظظال تم  ظظز حظظا ا  نظظ 
 النن العالة  موما ة كال    مع الم توع الصوتل لأللفا ن

االمن لظظو  ظظل هظظاا الا ظظ  إيمظظا  حظظا ا  اكتمظظال الفنظظ  ال ظظناح  الم اكظظاإ الم ظظعطإ 
لنو  تظظ  التظظل تتت ظظع  ظظل الت ظظك   النظظو ل للمننظظفة غ ظظا ه  هظظاا ال يمنظظع مظظن اتب ظظ ن مظظا 

إ مظظظن ح ظظظن مو ظظظع مظظظن النفظظظو  مظظظن جهظظظة ا تاانهظظظا  الم ا ظظظن الت لي يظظظة االصظظظي  للم اكظظظا
(ن ام ا ظظظظن الم اكظظظظاإ الت لي يظظظظة التظظظظل تتنلظظظظو ه ا ظظظظا    اجظظظظ  44الم ت  ظظظظنة البف يظظظظةا)

التنا ظظظه بظظظ ن المنظظظانل تتاابظظظ  مظظظع اظظظي  انلفظظظا  المتوا اظظظة الم ع ظظظة للت  ظظظ ن البفغظظظلن 
ن النفظظظو  مظظظن ح ظظظ  ت تظظظار مظظظواط اللفظظظ  للظظظن ه  اان اايظظظ  ال ظظظناية ي  ظظظن مو نهظظظا مظظظ

اتنتاظظظل ه ضظظظلها اتاكظظظه التاك ظظظه المظظظتف:م المت ظظظاك  ات تاصظظظل  ظظظ جزاء العاظظظاراع التظظظل 
هظل انلفظظا  العالظظة  لظظف هجظظزاء المنظظانل الم تظظاج إل هظظا حتظظف ت ظظو  ح ظظنة إ ظظاال التملظظة 

 (ن45االتفاا    ن جملة المننف اتفاا ل ا)
ار اللف  ا ظو ماظايي  الفصظاحة المناا ظةة  ظم إ  بناء العاارإ يتناهع ةي  اختي

يت امظظ   ظظل ه "ظظة ت لي يظظة جامنظظة ل صظظا:ن  صظظاحة الماكظظهة اكظظ  هظظاا ي ظظ ا  ظظل 
خط ه ال شام  للبنية الصوتية للف ن ايوا ح هاا ال ظط م ظار يتاصظف العاللظة التظل 
 هل إ اا  لل ط انالة اهنا ت و  الل مة التل يظاال   هظا كيظا  المننظف االلفظ  منظا  
 ظظظظل م ظظظظتوع طاللظظظظل تاك بظظظظل يتبظظظظعع ه ا ظظظظا   ظظظظل الم اكظظظظاإ اهاجظظظظ  التنا ظظظظه النالاظظظظة 

  المنانلن
اينتمع حظا ا  ظل ااظل خصظا:ن انلفظا  االمنظانل مظن ح ظ  ت لنظه التم ظز 
 ظظل ا ظظت عامهما مصظظ لم اال ظظتتعاطة المصظظ لم التظظ نو يا ظظ   ظظل الننصظظاين مظظن 

ة مظظن يتهظظع  ظظل ا ظظتتعاط منظظظور التات ظظه االوهظظع إل يظظاع ه  امظظن هاظظ ال الااينظظ
( االتظظ نو   هظظا مظظن جهظظة الوهظظع االتات ظظهن امظظنهم مظظن ال ي ظظتتع 46العاظظاراع)ننن()

اال يتظظظ نون امظظظنهم مظظظن ي ظظظتتع العاظظظظارإ طا  المننظظظف ها المننظظظف طا  العاظظظارإة امظظظظن 
يتظظ نو  ظظل العاظظارإ طا  المننظظف هاالمننظظف طا  العاظظارإن   مظظا مظظن ال ي ظظتتع اال يتظظ نو 

 ظظن م بظظو  باايظظةن اه نظظل  اال ظظتتعاط التهظظع  ظظل هال يظظواا  مظظن ةيظظ   لظظي  يصظظعر 
 بلظظ   ظظل متمظظو  "اظظارإ ها جملظظة مننظظفة الالتظظ نو الظظه الغايظظة الاصظظوع مظظن انبظظعا  
 ظظل اهظظع  نظظ  هجظظزاء العاظظاراع االمنظظانل مظظن  نظظ  ات  ظظ ن ه "ظظاع ال ظظفا  ظظل 
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له "ظظظظة جميظظظظع للظظظظنن  ظظظظ   العاظظظظارإ إلا ا ظظظظتتعع ماطتهظظظظا اتظظظظ ننو النظظظظاظم  ظظظظل ت  ظظظظ ن ا
(ن 47الت لي يظظة   هظظا ا نظظو مظظن النفظظو  هح ظظن مو ظظعن اكظظالن ال ظظال  ظظل المنظظانلا)

 ت امظظ  ال  ظظن  ظظل العاظظارإ الفصظظي ة  نظظعشنن يكظظو   ا تمظظاط االختيظظار  لظظف م ظظتوع 
المواط اللغوية هلفاظا  امنانل مما اا لم  لظف ت ظم ت   اال ظتتعاطة اا تمظاط هشظكال 

مواهظظظع الف:اظظظة ا ظظظو مو ظظظع العاظظظاراع االمنظظظانل را:اظظظة  ظظظل التات ظظظه ت ظظظو   ماا ظظظاإ ال
 نضظظها مظظن  نظظ  ممظظا ه ظظماش  التظظ نون اال ظظو ه  ااظظل  مليظظة تناهظظع الوحظظعاع 
اللفظيظة االمننويظة  ظل ال ظظيا  ااجظول ماا ظاإ االن ظتاا  ظظل للظن يبظ ن  ظن إح ظظا  
ببفغظظة التاك ظظه التظظل تاظظوا هنظظا  لظظف كمظظاالع جز:يظظة هيضظظا  تظهظظا  ظظل انتاظظاء المظظواط 

 ا نه ااط
اينتمظظظع حظظظا ا التم  ظظظز بظظظ ن حاظظظ  انلفظظظا  االمنظظظانل لضظظظاط مااتظظظه اال ظظظتتعاط 
االتظظظ نو  ظظظل كظظظ  حاظظظ   لظظظف حظظظعإ مظظظع ماا ظظظاإ خصظظظا:ن كظظظ  اظظظاف طا  ه  يغفظظظ  
م ظظظتوع الت ظظظظاا الننصظظظظاينن  هظظظظو يبظظظظعه الااظظظع  لظظظظف م ظظظظتوع اللفظظظظ   مظظظظعخ  شظظظظارإ 

رنظة الماابلظة بظ ن ل صا:ن الت ام  ب ن بفغة العاارإ الفغة الت ليز  ظل هظاش الماا
ال ظفا البليظ  االا ظظم ياظولف ااا لظظم ه  منزلظة ح ظن اللفظظ  الم ظاكف  ظظ  اذحكظاا ت ليفظظ  
من الاول الم اكف  ظ  امظن الم اكظاإ  منزلظة  تا ظة اناظااو اح ظن تظ ليز  نضظها 
إلف  ن  اتنا ه هاها ها من الصور التظل يمخلهظا الصظانعن المظا ه  الصظورإ إلا 

اهاهظظظا ها متنظظظا اإ اجظظظعنا النظظظ ن نابيظظظة  نهظظظا غ ظظظا م ظظظتلاإ كانظظظو هاظظظااغها رطي"ظظظة 
لماا اتهظظاة اذ  كظظا  ت  ي هظظا اظظ ي ا ة   ظظالن انلفظظا  الاط:يظظة االتظظ ليز المتنظظا اة 
اذ  ا نظظظو بهظظظا الم اكظظظاإ الصظظظ ي ةة   نظظظا نتظظظع ال ظظظمع يتظظظ لنع  مظظظاار تلظظظن انلفظظظا  

تضظظف الم اكظظظاإ الابي ظظة التظظ ليز  ل هظظظاة ي ظظغ  الظظنف  تظظظ لح ال ظظمع  ظظن التظظظ  ا لما
االت    ن  لالن كانو ال اجظة  ظل هظاش الصظنا ة إلظف اختيظار اللفظ  اذحكظاا التظ ليز 

 (ن48هك عإ جعا ا)
انتظع حا مظا  ياابظظ  بظ ن اللفظظ  ات ليفظ  اموهظظو  الم اكظاإ مظظن جهظةة ااناظظااو 
اح ن ت ليفها االصورإ التل تتاكه منها مظن جهظة هخظاعة اهظاا  اظعر مظا يظاكا  نبظع 

(ة 49ا طرج  ليظظظ  مظظن إجظظظااء الماارنظظة بظظظ ن بنيظظة العاظظظارإ اتظظ ليز الصظظظورإ)الاظظاها امظظ
 اعر مظا يك ظل إمكظا  تتظاا  هظاين ال ظاا ن المتت ظعين  ظل انتاظاء المظواط اللفظيظة 
اا تمظاط التظ ليز ال  ظن  ظل تات بهظاة إل يمكظن للاظول ه  ي لظو منهمظا مظع تظو اش  لظظف 

اتاظة الت  ظ ناع المضظا ة إلظف ا ة ت  يط الم اكظاإة اهظاا يظعل  لظف هنهمظا مظن م
طاللظظظة  ظظظليمة ي ظظظهع بظظظالن ت ك ظظظع  ظظظفمة الصظظظورإ الما ظظظومة ااظظظ ة خ واهظظظا مظظظع 
ان ظاار بظاطاءإ اناظااو اتنظظا ا اناهظا ة ح ظ  تن ظتم الماارنظظة  ظل ا تمظاط ال ظظ  



- 237 - 

 ظظل انطراكة إل يكظظو  تظظ لنح الاصظظا مظظن رؤيظظة   ظظاط الصظظورإ الما ظظومة مت ا اظظا  مظظع 
 ء تنا ا ال لم الم اكف بهانت لح ال مع من جانا

ا لظظف الظظاغم مظظن هظظيا  الا ظظم انال مظظن ال تظظال الم صظظن لا ظظ  انلفظظا ة 
 ظظ   نصظظا  نظظاطرا  ي تصظظا   ظظ  حظظا ا انلفظظا  يظظورطش  ظظل موهظظع الحظظو  ظظل ال تظظالة 
يو ظو لنظا ماصظوطش الظع  و مظن انتاظاء اللفظ  اذحظعا  التظ ليز الاا:ظوة اذ  كظا  يتمظظ  

مكن تلم  ما ي ن    المواط اللفظيظة ه ظااطا   ظل  ولظ  م ظعطا  الما خ ن منا  إال هن  ي
التهاع التل تمكنن ال ظا ا مظن التهظعنح إلظف العاظاراع ال  ظنة المتمخلظة  ظل ااختيظار 
المظظظواط اللفظيظظظة هاال  مظظظن جهظظظة مظظظا ت  ظظظن  ظظظل مف ظظظ  حاا هظظظا اانتظامهظظظا ااظظظيغها 

يضظا  مظن جهظة مظا ي  ظن امااطياها ااجتنال ما ي ام  ظل للظن ا ظع تاظعان ااختيارهظا ه
منها  النظا إلف اال تنمال اتتنظه مظا ي ظام النظظا إلظف للظنن ااختيارهظا    ظه مظا 
ي  ظظظظظن منهظظظظظا  ا تاظظظظظار اايظظظظظو مظظظظظن ال اا:ظظظظظو الناةيظظظظظة اتتنظظظظظه مظظظظظا ي ظظظظظام  ا تاظظظظظار 

(ن ايبظظعا ا تمظظاط حظظا ا هنظظا  لظظف مظظا حعطتظظ  مااحظظ  الفصظظاحة  ظظل م ظظتوع 50للظظنا)
شظظاااا  تتمخظظ   ظظظل انتاظظاء اللفظظظ  ا ظظو ال ظظظ و   المفظظاط  نظظع ال ظظظا ا نة إل ي ظظن هنظظظا

ااال ظظتنمال ام ظظاياإ النظظافة اكظظالن ماا ظظاإ ال  ظظن  ظظل بنيظظة اللفظظ  ممظظا ينظظوط إلظظف 
ان ظظتاا ماطتظظ  الصظظوتيةة اانتظظظاا اظظيغت  ا ظظو  وا ظظع الفصظظاحة  مومظظا ن اي ظظع حظظا ا 
بهظاش ال ظاا  التظل تاا ظل بنيظة انلفظا  اخصظا:ن اظيغها ا ظاء  ماتضظياع الااظع 

 ظام  ل ظ  م ظتوياع البنيظظة الخغظاإ  ظل إنتظا   بظظع الاظاها التاجظانل  ظل الظظنظمة إل ال
كظظا   يظظظال ما ظظظ  انلفظظا   ظظظل م ظظظتواها الصظظظوتل اا تمظظاط المننظظظف الم  ظظظ   لظظظف 
التاك ظظظظظه ه ا ظظظظظا   ظظظظظل   ظظظظظ  بنيظظظظظة العاظظظظظارإ اختظظظظظزاال  لم ظظظظظاحة الا ظظظظظ  التظظظظظل تتنلظظظظظو 

  الم توياع ال املة ال اط ة  ل ك   يا  مف عن
تاظظظ  حظظظا ا إلظظظف راظظظع م ظظظتوع التظظظ ليز  ظظظل ماتاظظظة المظظظواط اللفظيظظظة ه ظظظااطا   ظظظم ين

اماكاظظةنن مكمظظف  حصظظا ال  ظظن  ظظل العاظظارإة إل يظظاع هنظظ  امظظن للظظن ح ظظن التظظ ليز 
اتفؤم ن االتفؤا ياع  ل ال فا  لظف هن ظاءف منهظا ه  ت ظو  حظااف ال ظفا  ظالنظا 

كلمظة مظع جملظة كلمظة إلف ا:ظتفف  نظ  حظااف ال لمظة مظع  نضظها اا:ظتفف جملظة 
تفااها منتظمة  ل حااف م تارإ متاا عإ الم ارج متاتاة التات ظه الظاح ياظع ةيظ  
خفظظة ات ظظاك  مظظاة امنهظظا هال تتفظظااع ال لظظم الم تلفظظة  ظظل ماظظعار اال ظظتنمالنن  ت ظظو  
الواحظظعإ  ظظل نهايظظة االبتظظاال اانخظظاع  ظظل نهايظظة ال وشظظية ا لظظة اال ظظتنمالة امنهظظا ه  

تها مخظظظ  ه  ت ظظظو  إحظظظعاها م ظظظتاة مظظظن انخظظظاعنن مظظظع تغظظظايا تتنا ظظظه  نظظظ  اظظظفا
المنن ظظ ن مظظن جهظظة ها جهظظاع ها تتما ظظ  ها ا  ال لظظم ها تتظظوا   مااانهظظاة امنهظظا ه  
ت ظظو  كظظظ  كلمظظظة  ويظظظة ال لظظظه لمظظظا يل هظظظا مظظن ال لظظظم هل ظظظو بهظظظا مظظظن كظظظ  مظظظا يمكظظظن ه  
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 (ن51يوهع موهنهاا)
 ظظل التظظ ليز اللفظظظل  ايااظظع حظظا ا  ظظل هظظاا الا ظظم مظظن هظظاط هشظظكال االن ظظتاا

اظظفاع  ا تهظظا مااحظظ  الفصظظاحة  بلظظ نن تت ظظعط هنظظا  ظظل هظظاارإ إحظظعا  االن ظظتاا 
بظظظ ن حظظظااف ال لمظظظة الواحظظظعإ اال لظظظم المتنظظظعطإ  ماا ظظظاإ مظظظا  ظظظاف مظظظن ا تمظظظاط تاا ظظظع 
الم ارج اانتاظاء اللفظ  ها انلفظا نن ا ظو االن ظتاا الصظوتل المظتف:م الظاح ال ي ظبه 

 ها اظظنولةة ل  كظظع هظظاارإ إحظظعا  الظظتفؤا ا ظظو العاللظظة  لظظف م ظظتوع الظظتلف  تظظو اا  
 ماا اإ  عا التنا    ل ح ع المبتظال  تظوار ال وشظلة ها هظاارإ إحظعا  التنظاغم 
 ماا ظظظاإ التتنظظظي  ها االشظظظتاا  ها ال ظظظتع ها المظظظزطاجن اال ظظظو ه  هظظظاش الم ظظظتوياع 

و  الت  ظ ن المو ي ية  ل اللف  ت كع شظمول  نظ  الم اكظاإ  ظل نظظا حظا ا إل ال يكظ
 اللفظل إال را عا  يا ف الفن  الت  للن

 م ياتال حا ا  ل ما   الت ليز إلف مزيع من التظع  و  ظل راظع موا ظع ال لظم 
اهظاارإ ماا ظظاإ التظ ليز ب نهظظاة هظاا التظظ ليز الظظاح يوجظعش الظظه  نضظها  نظظ  ا ظظو 

تزي نظظ   الظتفؤا النا:ظع إلظف الصظيغة ها المو ظعة ات ا ظظو ال ظهولة  ظل ن ظو ال ظفا مظع
 ا تماط الم اخاإ ةي نن ح   يظها للن مفصف   ظل شظاا  جما هظا هظاارإ ماا ظاإ 
االت ظظهن   ظظل العاظظاراع اتظظاك الت لظظلن االت ظظه  يكظظو   ظظ   ت ظظو  ال لظظم غ ظظا متظظو اإ 
المف ظظظ  االناظظظ  مظظظن  نضظظظها إلظظظف  نظظظ ننن االت لظظظل ياظظظع إمظظظا بتظظظو ا المف ظظظ  ها 

ج إليظظ  ها ناظظن مظظا ي تظظاجة اذمظظا بتاظظعيم هظظنل ت الظظه ال لظظم ها بزيظظاطإ مظظا ال ي تظظا
ات خ اة اذمظا  الظهة اذمظا  نظعل اظيغة هظل هحظو  الموهظع منهظاة اذمظا   بظعال كلمظة 
مكظظظا  كلمظظظة هظظظل هح ظظظن مو نظظظا   ظظظل ال ظظظفا منهظظظانن اذمظظظا بت ظظظاارة اذمظظظا  ال  ظظظعإ  ظظظن 
مننف تاصظا العاظارإ  نظ  إلظف مننظف مظ ط  ظن مخظ  ت طيتظ  ت ظول العاظارإ  نظ ن امظن 

خظظار ح ظظن الوهظظع االمبنظظل اتتنظظه مظظا ي ظظام مظظن للظظنن  مظظن ح ظظن الوهظظع للظظن إي
اللفظظظل ه  يظظظ اخل  ظظل ال ظظظفا بظظ ن كلظظظم تتما ظظ   ظظظل مظظواط لفظهظظظا ها  ظظل اظظظيغها ها 
مااانهظظظا  ت  ظظظظن بظظظالن طيااجظظظظة ال ظظظفان ارلمظظظظا طل بظظظالن  ظظظظل  نظظظ  المواهظظظظع ها 

همظظا تاظظارل ال ظظفا  لظظف آخظظاشن امظظن للظظن اهظظع اللفظظ  إ اء اللفظظ نن الظظاح بظظ ن منن  
اتناظا من جهة مظا نحظعهما إلظف اآلخظا انت ظالنن الظظ   ظ   لاظةة احملظ   ليظ   ظل 
التات ظظظهن  ظظظ   هظظظظاا الوهظظظع  ظظظل تظظظظ ليز انلفظظظا  يزيظظظع ال ظظظظفا بيانظظظا  اح ظظظن طيااجظظظظة 
اا ظظتعالال    الظظ   لظظف آخظظاشن امظظن  ظظام الوهظظع االتظظ ليز ه  ت ظظو  انلفظظا  مظظع  ظظعا 

 شت تة النظم مت الال   نضها  ن  ن  كما  الفتااخ ها  ن عإ هن اء الت ااهنن 
 لننن  مهننن  ال واله نننه  ل  ننن  

 
 (52فانث ح نهو لزل نلن    نو   
 

ااجتمظظظظا  هظظظظاش الموااظظظظفاع الواجظظظظه ماا اتهظظظظا  ظظظظل بنظظظظاء العاظظظظارإ مظظظظن هظظظظاارإ 
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ت  ظظ ن المفظظاط االماكظظه ينظظتي  نظظ  اظظفاع اخصظظا:ن  ظظل الظظننة ارغظظم ه  هظظاش 
 ظظظ   التظظظعل    لظظظف هظظظاش انح ا ظظظي   كي يظظظاع  المظظظاطإ يتاجمهظظظا إح ظظظا  المتظظظاا ة

ت ظظظك  المظظظاطإ تو  ظظظو لفن اظظظا  الظظظاح توجظظظعش هظظظاش ال صظظظا:ن  ظظظل الظظظنف ة للظظظن ه  
ا اظظوإ التهظظعح إلظظف العاظظاراع ال  ظظنة يتتمظظع  ظظل العاظظاراع ه  ت ظظو  م ظظتنا ة جزلظظة 
لاع اظظظظظظفاإن  اال ظظظظظظتناال   هظظظظظظا ح ظظظظظظن المظظظظظظواط االصظظظظظظي  ااال:ظظظظظظتفف ااال ظظظظظظتنمال 

 ظظظفاإ ت ظظظو   ظظظا:تفف ال لظظظم مظظظن حظظظااف مصظظظاولة ات ظظظاك  ياظظظع  ظظظل المتو ظظظطن اال
التظظ ليز رلمظظا خفظظل  ظظبا  ا صظظاع العاظظارإ  نظظ ن االتزالظظة ت ظظو    ظظعإ الت الظظه بظظ ن 
كلمظظظة امظظظا يتاارهظظظا ايتاظظظارل هنمظظظا  ال لظظظم  ظظظل اال ظظظتنمال ا ظظظا:اها يتنلظظظو  انلفظظظا  

 ح ظظظظظظظظن المفظظظظظظظظاطإ مظظظظظظظظن ال ظظظظظظظظاا  المظظظظظظظظاكورإ التظظظظظظظظل ت ظظظظظظظظاط ال لظظظظظظظظم بوجوطهظظظظظظظظا   هظظظظظظظظا ه
(ن  الناالظظظظظظة  الاظظظظظظة  المظظظظظظاطإ  ظظظظظظل م ظظظظظظتوع الصظظظظظظيغة اح ظظظظظظن حاا هظظظظظظا 53إاظظظظظظااطا)

اا تنمالهان اال فاإ ت ع ها ال ظااف المصظاولة المتظللل منهظا ال لظمة  ظم يكظو   ظن 
ت الظظه ال لظظم ااظظل التزالظظةة اتضظظاا هظظاش الظظعاا:ا اتظظعاخلهانن إحظظعا  ل ااظظاع مظظن 

تنا ظظظظه كلماتظظظظ  ه ظظظظااطا  ال  ظظظظن تتناهظظظظع  ظظظظل ت ظظظظك   م  ظظظظناع الظظظظنن  ظظظظل ماتاظظظظة 
 اتااك ه همن  يا  ااااتها الم تلفةن

اذلا كا  ما  لل يتنلو با   انلفا   ل لاتها اه "اتهظا  ظ   مظن خصظا:ن  
طر  انلفظا  هظاط  ف:اهظا  ظالمننف  ظل م ظتوع  ظا   ظل مظا ه ظماش حظا ا بظعاللتهان 

اظا  للمننظف  ضمن ال اا  ال ا اة ي ن هظاا الموهظو   اولظ ف ااه  يكظو  اللفظ  اا
تا نا  ل  جارية العاارإ من جميع هن ا:ها  لظف هاهظم منظاهي البيظا  االفصظاحةن هظاا 

 (ن54إلا لم يكن الماصع إغما  المنانلا)
ا ظظع خظظن حظظا ا م ظظكلة غمظظو  المنظظانل بو فظظاع تتظظيم لنظظا  هظظم  ف ظظة اللفظظ  

ال  المننف  نعها ينالي  وام  الغمو  اا ا:  توه ي ة للظن هنظ  يظاع اه  اشظت 
المنظظانل اغموهظظها مظظن جهظظة مظظا ياجظظع إل هظظا ها إلظظف "ااراتهظظا يكظظو  نمظظور راجنظظة 
إلف مواط المننف ها مواط العاارإ ها إلظف مظا يكظو   ليظ  إجااؤهمظا مظن اهظع اتات ظه 
ها إلظظف ماظظاطيا مظظظا تاتظظه مظظن للظظظن ها إلظظف هشظظياء مضظظظمنة   همظظا ها هشظظياء خارجظظظة 

 (ن55 نهماا)
 نهظظا بيظا  المنظظانل ممظظا ياجظظع إلظظف المننظظف ها امنالتظة ال ي يظظاع التظظل ي ظظع  

اللف  ال ت عا غاهنا اذ  كانظو  ظتب نن ه ظال ه إ الظة ه ظاال الغمظو  النا:ظعإ إلظف 
انلفظظظا  االمنظظظانلة إل لي ظظظو هظظظاش ال ي يظظظاع إال ا ظظظا:  ان انظظظة االفصظظظاحة  ظظظن هظظظاا 

 الغمو ة ك   ينتمع ت ه   العاارإ نيضاإ المننف الع  و االل يز اال فلن
اهمظا مظا ياجظظع إلظف اللفظظ  ممظا يو ظظع  ظل المنظظانل غموهظا  ااشظظت اال نن  مظن للظظن 
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ه  ت ظظظو  انلفظظظا  العالظظظة  لظظظف المننظظظف ها اللفظظظظة الواحظظظعإ منهظظظا حوشظظظية ها غاياظظظة 
  تو ظظل  هظظم المننظظف  ل هظظاننن امظظن للظظن ه  ت ظظو  اللفظظظة ها انلفظظا  م ظظتاكة  تظظعل 

امظن للظن ه  ت ظو  كلمظة  ظع ااظظلو  لظف منن ظ ننن ها هكخظا ال  ظل حظال ااحظظعإننن 
  ظظظظاف ها حظظظظظاف منهظظظظظا حظظظظاف  تتصظظظظظ   كلمظظظظظة ي تمظظظظ  لفظهظظظظظا ه  يكظظظظظو  ال ظظظظظاف 
المواظظظول  ظظظانال طاخظظظف   ل هظظظا ها مظظظن جملظظظة حاا هظظظاة ها يكظظظو   ظظظع هطخظظظ   لظظظف 
الخانيظة حظاف ي  ظظ  لظن هنظ  اظظلة لألالظف ها تتمظة لمظظا ناظن منهظا ةينظظا  مظن هظظاا 

 (ن56 هم ال فا  لف غ ا اجه ا)
ت ظظعط ممظظا  ظظلل غمظظو  المننظظف  صظظفاع تنلظظو  ظظاللف  ممظظا يتنظظ  العاللظظة اي

شاكة ب نهماة إل يكو  ال ط المعرا  هنا االة اللف   ظالمننفة ممظا  ظ بيم ل ظا ا 
 نظظع   ظظ  المنظظانل التظظل هظظل مظظعلول انلفظظا نن هظظاط تنظظو  الصظظور المننويظظة التظظل 

لفظظةة االه "ظظاع اللفظيظظة ي ظظع ها ال ظظيا  الفحظظم بظظ ن م ظظتوياع المنظظانل ان ظظبها الم ت
 العالةن

اينتا  حا ا  ل نن تالن إلف راع  وامظ  الغمظو  المتاتاظة  لظف اللفظ   ظل 
م ظظظتوع التظظظ ليزة   ظظظاع ه  مظظظن ه ظظظاال الغمظظظو  اانخظظظفل بوهظظظع ال ظظظفا اذ الظظظظة 
هلفاظظظ  مظظن مااتبهظظانن حتظظف يصظظ ا المتظظ خا متاظظعما  االمتاظظعا متظظ خاا   تتظظعاخ  انلفظظا  

  العاظظظارإ اال يت اظظو نظامهظظا  بظظظ  التاظظعيم االتظظ خ انن اال ينلظظظم  نضظظها بظظان   ت ظظك
( اهظاا المظاهه رطحء جظعا   ظل ال ظفان اكظا  همظاا بظن غالظه 57كيز كظا  )ننن( )

 امن   ول ف -ك ن  كا  ياصعش-الفا ط  يكخا من هاا النو  
 ومنننا مث نننو فننن  ال نننا   ال م  كنننال 

 
 (58 يننننو  مننننو حنننن   يننننو  م ا بننننو  
 

لغمظو   -ال ظا:ع كمخظال للتنا ظع اللفظظل  ظل الماكظه-و ال ظابو اتمخ لظ   الب ظ
المننف المت تل من الت ليز اللفظلة مظع التظعل    لظف ه  ماكظز الغمظو   ا:ظع إلظف 
بنيظظة العاظظارإ إلظظف انخظظفل بوهظظنهاة ااشظظتاا  ت ا ظظو النظظظاا   حظظعا  تغ  ظظا يتنلظظو 

  ح ظ  رهع  ظبه   ظاطش  التاعيم االت خ اة ا تاال من تنظاال  بظع الاظاها الب ظو نف ظ
انخفل  منانل الن ظو مظاإة الالتضظاط بظ ن بنيظة العاظارإ الظظاهاإ النيظة الف ظا ال  يظة 

 ماإ هخاعن
همظا مظظا يظااش حظظا ا متنلاظا   ظظالمننف مظظن ه ظاال الغمظظو   هظو اه  يكظظو  المننظظف 
 ظظظل نف ظظظ  ط ياظظظا  ل يفظظظا  ي تظظظاج إلظظظف ت مظظظ  ا هظظظمة امنهظظظا ه  يكظظظو  المننظظظف  ظظظع هخظظظ  

زا:ظظ  الظظم ت ظظتوف ه  ظظام ة امظظن للظظن ه  يكظظو  المننظظف ماتاظظا   لظظف مننظظف بظظان  هج
آخظانن ال يمكظن  همظ  اتصظورش إال  ظ ة امنظ  ه  يكظو  من ا ظا   ظال فا اغاهظ   ظظن 

(ن اتاجظع  نظ  ه ظاال 59ماصعش الواهم منعاال  إلي   ما هو هحو  الم ظ  منظ ا)



- 241 - 

لنضظها إلظف المننظف  فج الغمو   ل المننظف إلظف اللفظ  ح ظ  تت اظو بت ظه ل ة ا 
نف ظظظ ة كم االظظظة ان انظظظة  نظظظ   ظظظ   ياظظظا   ظظظ  مظظظا ينا ظظظا  اياظظظال منظظظ  مظظظن المنظظظانل 
الواه ة ليكو   ل اهوحها نفل نبهظاا للظن المننظفة اهظل تف ظم لنظا المتظال إلظف 
االنتاال إلف النف:و التل يمكن ه  تضاط المنانل  ل  نواتهظاة اهظو ما ظ  يتنظاطل 

 ظظو المننظظف  ظظل نف ظظ  مو  ظظا  بظظ ن جظظوهاش المت اظظو  ظظل مظظع   ظظم اللفظظ ة إل  ظظيكو   
 الم اكاإة اه ااه  التل تتمخ   ل هنما  الن ه االنف اع التل تنظم المنانلن

اال ظظو ه  ما ظظ  المننظظف ي تظظ  ركنظظا  مك نظظا   ظظل نظايظظة الاااظظاجنل  ظظل ال ظظنا 
 مومظظا  النيظظة الظظنن خصواظظا ة  مظظن منظظظور كمظظلن  خظظن المننظظف  ا ظظم مظظن ه  ظظاا 

ال انرلنظةة  ظم لظم يكظن الا ظم الاا ظع الظاح ه ظاطش لا ظ  ااا:ظو ال ظنا اهغااهظظ  ال تظ
اان ظظال ه االمنظظا   إال تف يمظظا  لما ظظ  المنظظانل نف ظظ نن  ظظ  اار حظظا اة يضظظاف إلظظف 
للظظن ه  الا ظظم الخالظظ  مظظن ال تظظال الظظاح ه ظظماش الظظنظم ا ظظالي انا ا  ال ظظناية التظظل 

ه  يغفظظظظظ  التنظظظظظا  إلظظظظظف التوا ظظظظظو  تنتبظظظظظا مظظظظظن م ظظظظظتلزماع مو ظظظظظياف انلفظظظظظا ة طا  
ااالحتواء ب ن الظو   ال ظناح االغظا ة تنظا  ةيظ  هيضظا  لاوا ظع الصظنا ة النظميظة 
اهظظل خفاظظة اظظنا ة الاصظظ عإ منظظانل اهلفاظظظظا  اه ظظال ه انظمظظا ن  ظظ لا ههظظفنا إلظظظف 
للظظظظن ه  منهتظظظظا  مظظظظن منظظظظاهي هظظظظاا الا ظظظظم ال ظظظظاو  ظظظظالنظم خلظظظظن إلظظظظف طر  احظظظظعإ 

ا ظظ  يااظظع الت ظظاا المنظظانل اانلفظظا ة همكظظن ا تاظظار ه  الاصظظ عإ ا صظظولهاة اهظظو م
هغلظظه مظظاطإ ال تظظالة  ا ظظتخناء الا ظظم انال الضظظا:ع ال ظظاو  ظظاللف ة خالصظظة لا ظظ  
 المننفة  لما      من موهو اع الا م الضا:ع ما يا   الة انلفا   المنانلن

لة االتنويظ  ا لف الاغم من ان اار   يمة اللف  الااتيظة المتنلاظة  م ظتواش الصظوت
  همية اختيار الماطإ اللفظية  ل لاتهاة  م ا تاظار ه "ظة اللفظ  الت  ظ نية  ظل م ظتوع 
ان ظتامها الصظوتل  ضظعا  للم اكظظاإ النالاظة  ظالمننفة اهظل  نااظظا ت ظع الخغظاإ  ظظل 
إنتظظا   بظظع الاظظاها الظظاح تتاهظظ  ها كظظاط م ظظتوع انلفظظا  الصظظوتلة ه ظظول رغظظم كظظ  

م الظظوا ا مظظن الننايظظةة الظظي  مظظن الم ظظتانع ه  يكظظو  للظظن  ظظ   المننظظف حظظظل  الا ظظ
للظظن اظظظعع لنبظظظع الاظظاها امفهومظظظ  للظظظنظمة للظظن هنظظظ  رغظظظم المااهنظظة  ظظظل الظظظنظم  لظظظف 
ال ظظيا  الم  ظظ  للعاللظظة ح ظظه مظظا يظظو اش التاك ظظهة  ظظ   الاصظظع هظظو المننظظف المتولظظع 
مظظن للظظنة لظظالن لظظم يكظظن بظظعم ل ظظا ا مظظن ه  ي  ظظ  ما خظظ   ظظل المنظظانل  لظظف م ظظلمة 
لظظظ  ت ك ظظظع   ظظظاإ التفايظظظع ال اط ظظظة  ظظظن تضظظظاا المنظظظانل  ظظظل  ظظظيا  هاجظظظ  التنا ظظظه  ُت ون

 الم تلفةن
ي  ا حا ا الاااظاجنل إلظف مظا ي ظمي   تهظاع ان اايظ  ال ظناية التظل اهظل مظا 
يكظو  ال ظظفا منواظظا   ظظ  مظن انشظظياء الماصظظوط ااظظفها ها انخاظار  نهظظاا ايظظاع هنهظظا 



- 242 - 

لنف ظظ ة اهظظو مظظا كظظا  لظظ   ظظالغا  الماظظول  هظظالا  اهظظال ياظظع  ظظل ال ظظفا ماصظظوطا  
ةيظظظ   لاظظظة الظظظ  إليظظظ  انت ظظظال بوجظظظ  يوجظظظه لكظظظاشن االصظظظنل الخظظظانل مظظظا لظظظم يكظظظن لظظظ  
 الغا   لاةنن ال ن لظ   لاظة بظان  التهظاع المتنلاظة  ظالغا ة   ظاكا تا نظا  لمظا 
لكا منتمعا   لف جهة إحالة ها م اكاإ ها غ ظا للظنة ا ظع يكظو  لظظ   ظالغا   لاظة 

 نظظظظظظظظظظظ  لظظظظظظظظظظظظم يظظظظظظظظظظظاكانن إال مظظظظظظظظظظظظن ح ظظظظظظظظظظظ  مظظظظظظظظظظظظا هظظظظظظظظظظظو تظظظظظظظظظظظظا ع لغ ظظظظظظظظظظظاش امتنلظظظظظظظظظظظظو إال ه
(ن اهظو بظظالن يضظع ه ا ظظا  لضظاط  ف:ظو جهظظاع المنظانل مظظن ح ظ  الصظظلة 60 ظ ا)

 ظالغا  الا:ي ظل امظن ح ظ  الصظلة بظان  جهظاع الغظا  بن ظاة مظان ا ت ظظت    
التهظظاع الا:ي ظظظية هاا:ظظ  اانخظظظاع  ظظوانلة اتفظظظااع ال ظظنااء  ظظظل الخظظوانل هكخظظظا ا ن  

هظظظاع انالظظظف يمكظظظن حصظظظاها  ظظظل كظظظ   ظظظنة اهمظظظا التهظظظاع الخظظظوانل  المظظظا يتظظظ تف الت
 حصظظظظظظظظظظظظظظظظاها ل خظظظظظظظظظظظظظظظظاإ مظظظظظظظظظظظظظظظظا يمكظظظظظظظظظظظظظظظظن ه  ي ظظظظظظظظظظظظظظظظت اط مظظظظظظظظظظظظظظظظن ال ظظظظظظظظظظظظظظظظلء إليظظظظظظظظظظظظظظظظ  ها 
ي ظظال  ظظ   ليظظ  ها ي ظظاكف  ظظ  ها ينلظظو  لظظف التملظظة  ظظ  لن ظظاة  ظظل المننظظف تاتضظظل 

 (61للنان)
اال إ  حا ما  يا    ن الماكز المت كم  ظل  ظااء المنظانل اغناهظا  ظل الظننة 

يملظظن هنظظا ه  يظظااهن  لظظف منظظانل الن ظظو إنمظظا يا ظظ   ظظن البظظعي ة  منظظانل الن ظظو إل 
ت  ظظظظظ  من لاهظظظظظا  ظظظظظل التاك ظظظظظه  ماا ظظظظظاإ منظظظظظانل الفا ليظظظظظة االمفنوليظظظظظة اال اليظظظظظةننن 
ااظا:فهظا  ظل إحظعا  العاللظة ااحظعإ المفهظوا النظاتي  ظن ال ظيا ة  هظل تت  ظ   لظظف 

تمخظظظ  اناظظظول التظظظل  موجبهظظظا ت ظظظع   م ظظظلمة مفاطهظظظا ه  انبنيظظظة النظايظظظة للتاك ظظظه
ااا:ظظظو التاك ظظظه الم تلفظظظة  الي ظظظو الوجظظظوش االفظظظاا  الماتا ظظظة  منظظظانل الن ظظظو  ظظظوع 
هبنيظظة  ظظ  ية كخ ظظاإ تتفظظا  مظظن هاظظولها اللغويظظة لتتوا ظظو  ظظل كظظ   ظظيا  مظظع الغظظا  
المبتغظظفة مظظن هنظظا يظظاع  بظظع الاظظاها هنهظظا تنظظز  لظظف ال صظظاة ا ظظع ا ظظتغ  حظظا ا هظظاا 

ت كع لنظا مظع م ظار هظاا الفصظ نن ل وجظع البظعي  لنظايظة الظنظم  لظف ان ا  الاح   
م ظظظتوع العاظظظارإة  ظظظم  لظظظف م ظظظتوع نظظظظم الاصظظظ عإ كاملظظظةن   ظظظا  جظظظوها   ظظظاش المنلظظظ  
لظاهاإ التنا ظه ال ااظ  بظ ن  نااظا المنظانل ال ياظوا  ظل المن لظو  لظف المنظانل 

تظظظل يمكظظظن ه  الن ويظظظةة اذنمظظظا يت  ظظظ   لظظظف الم اكظظظاإ اا ظظظو كظظظ  هشظظظكال التضظظظاا ال
ت ظظظع ها  لاظظظة مننظظظف  ظظظلخا مظظظن تما ظظظ  ات ظظظا   اتنظظظاظا اتاابظظظ نن ا ظظظع ا تضظظظاش للظظظن 
اال ظظظتنانة  ف ظظظاإ را ظظظ ة  ظظظل بفغظظظة  بظظظع الاظظظاهاة اهظظظل المنظظظانل اناا:ظظظ  االمنظظظانل 
الخوانلة ينتمع حا ا هاا االا فإ  ل ااظل اظفإ التهظاع اناا:ظ  االخظوانل  ظم 

وانل  ظظل  ولظظ ف ااالمنظظانل ال ظظناية منهظظا مظظا  ظظل ااظظل منظظانل التهظظاع اناا:ظظ  االخظظ
يكظظظو  ماصظظظوطا   ظظظل نف ظظظ     ظظظه غظظظا  ال ظظظنا امنتمظظظعا  إيظظظااطش امنهظظظا مظظظا لظظظي  
 منتمع إيااطش ال ن يورط  لف ه  ي اكف    ما ا تمع من للظن ها ي ظال  ظ   ليظ  ها 
غ ا للنة الن من  المنانل التل ت ظو  مظن مظتن ال ظفا انفظ  غظا  ال ظنا المنظانل 
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ا:ظظ ة الن ظظم المنظظانل التظظل لي ظظو مظظن مظظتن ال ظظفا انفظظ  الغظظا ة ال نهظظا همخلظظة انا 
لتلظن ها ا ظظتعالالع  ل هظا ها غ ظظا للظظن ال موجظه نيااطهظظا  ظظل ال ظفا غ ظظا م اكظظاإ 
المنظظظانل اناا:ظظظ  بهظظظاة ها مفحظظظظة اجظظظ  يتمظظظع ب نهمظظظا  لظظظف  نظظظ  اله "ظظظاع التظظظل 

المنظظانل الخظظوانل  ت ظظو  تتف ظظف  ل هظظا المنظظانلة ها يصظظار مظظن  نضظظها إلظظف  نظظ  
 (ن62منانل ال نا منا مة إلف هاا:  ا وا ا)

اا تمظظاط حظظا ا مصظظ لم المنظظانل اناا:ظظ  االخظظوانل الظظاح رغظظم اناظظول الفارابيظظة 
( اهظو ي فظل 63التل يتضمنهانن     المص لم نف   ياكنا  نبع الااها التاجظانلا)

المنظانل  مومظا ة مظن هنظا  ان ا  الع  و الظاح تنبنظل  ليظ    اتظ نن  ظل الصظلة بظ ن
ي ظظظع  االن ظظظتاا بظظظ ن   اتظظظ   ظظظل هاجظظظ  التنا ظظظه بظظظ ن المنظظظانل الم ظظظتف عإ مظظظن رهح 

(ة اااظظظظظ فإ المنظظظظظانل اناا:ظظظظظ  64الفف ظظظظظفة ان ظظظظظفم  ن  ظظظظظل الموهظظظظظو  نف ظظظظظ ا)
االخظظظوانل الظظظاح ال يننظظظل  ظظظ ف ام ظظظتوي ن متفظظظاات ن  ظظظل التنب ظظظاة اذنمظظظا يننظظظل منظظظانل 

 (ن65هاا)مت انعإ يوهم تال ها  ا ا
يتنظظزل مصظظ لم المننظظف امننظظف المننظظف  نظظع  بظظع الاظظاها هظظمن تنظظاال طاللظظل 
للصظظظظورإ المتا يظظظظةنن ح ظظظظ  ي ظظظظت    المظظظظعلول انال المااشظظظظا إلظظظظف طال ي  ظظظظ  إلظظظظف 
المظظظظظظعلول الماصظظظظظظوطن  ظظظظظظالمنظور النمظظظظظظوطح ل ااظظظظظظاع العاللظظظظظظة ا ظظظظظظتوجه ا ظظظظظظتغفل 

اها الت ظظوالع العالليظظة االاظظ فإ لي ظظعا هظظاش ال  ياظظةنن تم ظظيا  مظظع تنل ظظ   بظظع الاظظ
 ال االة  ل ال يا نن

إ ظظظظا ا ظظظظتغفل الصظظظظور البف يظظظظةة اهظظظظاا يتوا ظظظظو مظظظظع مو فظظظظ  المغظظظظايا لمو ظظظظل 
البفغ ظظ ننن  ظظل التظظعل    لظظف ه  الصظظور المتا يظظة ت ظظو   ظظل المننظظف الي ظظو ناظظف  
للفظ ة طا  ه  نن ظف تنزيلظظ  هظاش الصظور هظظمن بنظاء العاظارإ إل يااهظظا مظن ماتضظظياع 

 النظمن
همظظا حظظا ا الاااظظاجنل   نظظ  يوظظظل االاظظ فإ لي ظظعا  ظظ  رهيظظ   ظظل الفصظظ  بظظ ن 
المنظظانل اناا:ظظ  االخظظوانل مظظن منظظظظور ه اظظلة إ  اظظم الواظظلة ح ظظ  إ  الم ظظظ لة 
تتنلو  منا  جوهاية  ل الغا  تن ه إل ها منظا  هخظاع  انويظة   ظك  مظن هشظكال 

زيظع  ظل جمظال الم اكظاإة الن اةة الما كانو هاش اار:ة  ظع تخبظو ها ت ظاطة ال نهظا ت
ه ظماها  ظظوانل ال نظظ  إل ي كظظع ه  هظظاش الخظظوانل تنظظز  لظظف ال صظظانن اه   ظظوإ ال ظظنااء 
تتفظظااع  ظظل هظظاش الخظظوانل هكخظظا مظظن تفااتهظظا  ظظل اناا:ظظ ة يظظاكا بظظاهح  بظظع الاظظاها  ظظل 
الفاا  االوجوش ال اط ظة  ظن الظنظم اهنهظا ال نها:يظةة  ظ لا ههظفنا إلظف للظن ه  تصظورش 

ا نظظة بظظ ن المنظظانلنن ي ظظول لظظ  االمتظظعاط بنظايتظظ  إلظظف ه  تغ ظظل الاصظظ عإ الن ظظه الو 
كاملةة   فف نظاية النظم التل ال تتتاا  حظعاط العاظارإة اذلا ا ت ضظانا ان ظا  
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الظاح تاظظوا  ليظظ    اتظظ  الاا:مظظة  لظظف الن ظاة ال ااظظلة بظظ ن مننظظف امننظظف التظظل تنظظوط 
هاجظ  الن ظهة اه  مو فظ  مظن  ه ا ا  إلف م ظاكل ام ظاكفة امظا يتفظا  مظن للظن مظن

المت لمظظظظ ن كمظظظظا بظظظظعا  ظظظظل م لظظظظع الفصظظظظ    ا ظظظظف إيتظظظظاط البظظظظعي  لنظايظظظظة المت لمظظظظ ن 
ان ا ية كما تبعا  ل الظنظمة ااال تمظاط  ظل إيتظاط هظاا البظعي   لظف مفهظوا الت   ظ  
ها الم اكاإ اهو ه ا  نظاية حا اة همكن إطراك النوامظ  التظل جنلظو حا مظا  يفتظو 

 ظظظو   اتظظظ   ظظظل الن ظظظه ال اط ظظظة بظظظ ن المنظظظانلة غ ظظظا ه  همظظظاش ين لظظظل مظظظن منظظظانل الن
 (ن66اشيكا نن ح ن يض ا إلف مواجهة ما ه ماش هو هيضا   صور المنانل )

اتاظظظوا ه ظظظ  التفاينظظظاع ال اط ظظظة بظظظ ن المنظظظانل  لظظظف ماظظظاطن متنو ظظظة م كومظظظة 
 اا ظظعإ من  يظظةة ال  ظظا  مظظن الت ااظظه للظظنة اه  المنظظانل اظظنفا ف ااظظل هحظظوال 

شياء التل   ها الاولة ااال هحظوال الاظا:ل ن ها الماظول  لظف هل ظنتهمة اه  هظاش ان
المنظظانل تلتظظزا منظظانل هخظظانن ت ظظو  متنلاظظة بهظظا املتا ظظة بهظظاة اهظظل كي يظظاع ملخظظظا 
المنظظانل اموا نهظظظا مظظظن الوجظظظوط ها الفظظظا  اغ ظظا للظظظن ان ظظظه  نضظظظها إلظظظف  نظظظ ة 

ااال تاظظظاطاع   هظظظاة امن يظظظاع امن يظظظاع ت عيظظظعاتها اتاظظظعيااتهاة امن يظظظاع انحكظظظاا 
 (ن67كي ياع الم اااةا)

اذلا كا  ها  المنانل اال جهاع انشياء التل لها  لاظة ر:ي ظية  ظالغا  
اكظظاا هحظظوال الوااظظلنن  ظظظ   لمنظظانل التهظظاع الا:ي ظظية اظظظفع  غ اهظظا تتبظظعع  ظظظل 
تفاينظظاع مننويظظة ت ظظو  مظظن جهظظة مظظا لظظ  بهظظا ن ظظاةة ها مظظا يكظظو  مظظن جظظااء التنايظظز 

 عيظظع للمنظظانل اانحكظظاانن التظظل تصظظعر  ظظل شظظ نها اكظظاا كي يظظاع الم اااظظةة  ظظم االت
هظظظا ها مظظظن منظظظظور ال  ياظظظة إ  كانظظظو اا عيظظظة ها مت  لظظظة  ظظظل إاظظظار مظظظا يال هظظظا 
 غ اها  ل المكا  االزما ن اهكاا يكمن خلل هظاش التفاينظاع كظ   ظول شظناحة للظن 

ه  ينظاف اجظوش انت ظال ه   لف ك   ااع للاظول ال ظناحة مايظع لت  ظ ن المنظانل ا
 نضظظها إلظظف  نظظ ن ةياظظولف إنظظ   ظظع يوجظظع ل ظظ ن  مننظظف مظظن المنظظانل التظظل لكاتهظظانن 
مننظظف ها منظظا  تنا ظظا  ها تاارلظظ  ايوجظظع لظظ  هيضظظا  مننظظف ها منظظا  تضظظاطش ات الفظظ ن 
اكظالن يوجظظع لمضظاطش  ظظل هكخظا انمظظا مننظظف ها منظا  تنا ظظا ن امظن المتنا ظظااع مظظا 

 " ن اااظظ  ابهما ااتفظظا  مو ن همظظا مظظن الظظنف ة امنظظ  مظظا يكظظو  تنا ظظا  بتتظظاار ال ظظ
ت و  المنا اة  اشظتااك ال ظ " ن  ظل كي يظةة اال ي ظتا    هظا التتظاار اال االتفظا   ظل 
المو ظظظع مظظظن هظظظوع الظظظنف ة امظظظا جنظظظ  ةيظظظ  هحظظظع المتنا ظظظب ن  لظظظف هظظظاش الصظظظفة مخظظظاال  

 (ن68ليخا ام اكيا  ل   هو ت بي ا)
ة  مظظظظا يمكظظظظن ه  ينظظظظاف   حظظظظعا  التما ظظظظ  بظظظظ ن اتف ظظظظا اجظظظظوش التنا ظظظظه ال ظظظظا ا

المنانل  نعما يناظا ب نهانن   وهع هحعها  ل ح ظز ياابظ  ح ظز اآلخظاة ها ت ا ظو 
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المنا ظظاة  نظظعما ياتظظا  المننظظف  مظظا ينا ظظا ة ها إيتظظاط ماابلظظة ها م ا اظظة  نظظع إحظظعا  
نظتي  نظ  التضاط  ل المنظانل ها إيتظاط هاجظ  اال تظاا  ال اط ظة بظ ن المت ظابه ن ممظا ي

الت ظظظظبي  ااال ظظظظتنارإن اللمنظظظظانل اظظظظور هخظظظظاع كظظظظالت اارة للظظظظن ه  المنظظظظانل هظظظظالا  
ااظظظور مت ظظظارإ ااظظظور غ ظظظظا مت ظظظارإن االت ظظظاار ال يتظظظظه ه  ياظظظع  ظظظل المنظظظظانل إال 
 ماا اإ اختفف ما  ظل ال  ظزين اللظاين ا ظع   همظا الت ظاار مظن ال ظفان  ظف ي لظو ه  

ظا  ظل اآلخظاة يكو  للن إما لم الفة  ل الوهظعف  ظ    ياظعا  ظل هحظع ال  ظزين مظا هخد
ها  ظظظ   ت تلظظظل جهظظظاع التنلظظظو  ظظظل ال  ظظظزينة ها  ظظظ   يفهظظظم المننظظظف هاال  مظظظن جهظظظة 

 -انبهاا  م يظورط مف ظاا  مظن التهظة التظل ا ظع   هظا انبهظااة ها  ظ   يتمظ   ظم يفصظ 
ها  ظظظ   يفصظظظ   ظظظم يتمظظظ   -اهظظظاا يتتمظظظع مظظظع مظظظا  بلظظظ  مظظظن جهظظظة ايفار ظظظ  مظظظن جهظظظة

ن الماااعة ها     يورط  لف اورإ مظن التمظع االتفايظو كمظا ياظالف هنظو الضال م
ا يع   اا  ت ظو  هنظو للناالظة اللظن للز و ظةنن ها  ظ   تاظا  التهتظا  اللتظا  تظواخف 

 بهما الضعا   لف ال لء كاول ف
ى الهعا م و و  نى الهوالق"   """(  """( م نى ويت  ى"" ع و 

 ع الت ظظظظظظاار  ظظظظظظل المنظظظظظظانل ةي ت  ظظظظظظنن  نلظظظظظظف هظظظظظظاش انن ظظظظظظاء امظظظظظظا نا ظظظظظظبها ياظظظظظظ
اكخ ظاا  مظظا تاظع التفصظظ فع االتف ظ ااع االتا ظظيماع  ظل المنظظانل التظل ت ظظو  مظن هظظاا 

 (ن69الاب  ا)
ايت يظظز رهح حظظا ا اط وتظظ  إلظظف هظظاارإ التنويظظع  ظظل م ظظالن ال ظظفا االتاظظالف 
 ةيظظ  إلظظف شظظتف هنظظوا  الن ظظه ااال تاانظظاعة مظظع منظظظورش لوظيفظظة ال ظظنا الم   ظظة  لظظف
إحظظظعا  التظظظظ   ا  ظظظل المتلاظظظظلنن اللظظظظن يت اظظظو ا ظظظظو اظظظظياغة ال:اظظظةة للظظظظن اذ  كظظظظا  
ان ظظظا   ظظظل إخظظظااج الصظظظياغة ا ظظظو هنمظظظا  التنا ظظظه االت ظظظاك  النالاظظظة  الم ظظظتوياع 
المننويظظة االلفظيظظظة إ ظظاارا    صواظظظياع ت ظظك لية  الاظظظة  ظظالننة ممظظظا ياتضظظل  ظظظ  

م كومظظظظة  ظظظظالمنظور الظظظظوظيفل ه ظظظظاارها اا تمظظظظاط الناظظظظ  االتم  ظظظظز االمظظظظاا ة إال هنهظظظظا 
ه ا ا نن الرتاااهظا بوظيفظة التنتظه ال ااظلة  ظل الظنف ة للظن هنظ  ايتظه هال ي ظلن 
 الت     م لن ال ااجة  ل ال فاة ال ظن يتاظالف  ظال فا  ظل للظن إلظف جهظاع مظن 
الوهظظع الظظظاح تت ظظا ع ةيظظظ  التاك اظظاع الم ت  ظظظنة االتات اظظاع ااال تاانظظظاع االن ظظظهنن 

لمنظظظظانلن  ظظظظ   للظظظظن ممظظظظا ي ظظظظع ه ر الم اكظظظظاإ اينضظظظظعهاة الهظظظظاا نتظظظظع الوا نظظظظة بظظظظ ن ا
الم اكظاإ هبظعا  يتضظم ح ظنهانن  ظل انااظاف ال  ظنة التنا ظوة المت ظاكلة اال تظظاا ة 
الملي ظظظظة التفصظظظظ  ة ا ظظظظل الاصظظظظن ال  ظظظظن االاظظظظااطة ا ظظظظل اال ظظظظتعالل  ظظظظالتمخ فع 

ن ال ظفانن  ظع جظاع االتنل فعة ا ل الت ب هاع اانمخال اال كمة ن  هاش هن اء مظ
 (ن70الناطإ  ل ه  يتهع  ل ت   ن ه "اع انلفا  االمنانل اتات ااتها   هاا)
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ايظظعل انل ظظاإ  لظظف ت  ظظ ن ه "ظظاع انلفظظا  االمنظظانل اتات ااتهظظا   هظظا الناتتظظة 
 ظظظن هشظظظكال التاظظظالف بظظظ ن المنظظظانل المتنا ظظظاة اانلفظظظا  العالظظظة  ل هظظظانن  لظظظف تظظظع  و 

 ظظظاللف ة إل تبظظظعا اظظظلة الظظظتفحم ب نهمظظظا إ ظظظاا ا  ننمظظظا  حظظظا ا رؤيتظظظ  اظظظفع المننظظظف 
النف:ظظو الم تلفظظةننن اهنظظا يت ظظعط ل ظظا ا خظظط ي ظظا   ظظل حاظظ  م ظظتاك بظظ ن لفظظ  طال 
امظظظعلولة ح ظظظ   ظظظ  ال مفتظظظاإ التظظظع  و الاااظظظع لنف:ظظظو الننصظظظاين إلظظظف ااظظظ فإ 
 اور المنانل الم ار إلي نن  ل النن مظا  بظ  ال ظابون اهظاا االاظ فإ إل ي ظك 

 -رغظم ان ظاار   ضظورش  ظل ه مظال ال ظا ا ن -ركنا   ل نظاية  بع الاظاها  ظل الظنظم
يزيظظظعنا تظظظظعل ف   لظظظف اال تظظظظاال ال ااظظظ  بظظظظ ن الظظظاجل نة هظظظظاا اال تظظظاال المتبظظظظعح  ظظظظل 
ا ظتخمار حظظا ا لمن يظاع نظايظظة الظنظم امزجهظظا   اظول  الاا ظظ ة  ظل ه مظظال  ف ظظفة 

 ان فا نحعا  ا:تفف متناغمن
 

ن هاجظظظ  التنا ظظظهة الم كظظظعإ  ظظظل موا ظظظل شظظظتف ل ظظظا اة بظظظ ن المنظظظانلة اينظظظتي  ظظظ
اظظور للمنظظانلة لكظظا  نضظظها كظظ  اار   ظظظتف النف:ظظو الاا  ظظة بظظ ن المنظظانل  ظظل مظظظا 
ه ظظظظماش اظظظظلة الزمظظظظا  االمكظظظظا ة اهنمظظظظا  الت عيظظظظعاع اهاجظظظظ  الت ااظظظظه اكظظظظاا هشظظظظكال 

مظن اظفع  الم اكاإ اغ اهاة ال ن ما يكتنل المنانل من مف  اع اما ي ظيط بهظا
يفظا  اظظورا  هخظظاع جعيظظعإة  ظظ لا مظظا حظظعطنا الصظظفع الزمانيظظة االمكانيظظة للمنظظانل  اظظط 
نظاع هنظظ  ايتاكظه مظظن هظاش انحظظوال اظور شظظتفن مظن ال ظظفاة ات ظو  المنظظانل الوا نظظة 
بهظظاش اال تاظظاراع    ظظه مظظا  عمتظظ  مظظن تنظظعط ان نظظال اتنظظعط ما و اتهظظا امنصظظولاتها 

 نظظظ  مظظظن للظظظن اتنظظظعط  نظظظ ة  تتضظظظا ل اظظظور ها ات ظظظاط جميظظظع للظظظن ها ات ظظظاط 
المنظظانل بظظالن تضظظا فا  ينظظز إحصظظاؤشن االتاك اظظاع التظظل تتنظظو  بهظظا ه "ظظاع العاظظاراع 
امظظا ت تهظظا مظظظن المنظظانل مظظظن جهظظة موا ظظظع  نظظ  المنظظظانل مظظن  نظظظ ة  ظظل ان منظظظة 
اانمكنظظة  لظظف مظظا تاظظعا راجنظظة إلظظف المنظظانل التظظل تاظظعا التنايظظز   نهظظا تاظظع ت عيظظعاع 

نة اانمكنةن اكخ اا  ما يت تف  ل هاش التاك اظاع تا ظيم ال ظفا اتفصظ ل  إلظف  ل ان م
 (ن71مااطيا متناطلة متنا اةا)

اتظظزطاط اظظور ال ظظفا الم تلفظظة المت تيظظة ه ا ظظا  مظظن التفاينظظاع النالاظظة  المنظظانل 
المتاتاظظظظة  لظظظظف مظظظظا يكتنفهظظظظا  ظظظظل الزمظظظظا  االمكظظظظا  مظظظظن ا ظظظظا:ع احظظظظاالع  ظظظظااء  صظظظظور 

تتظظظظة  ظظظظن تنظظظظعط المفنظظظظوالع االفوا ظظظظ  اان نظظظظالة اهظظظظاا ت ك ظظظظع خااظظظظية الت ظظظظاارنن النا
الت ظا ا  ظل هظاش الصظظورنن التظل ينظز إحصظاؤهاة ح ظظ  تتلظا  به "ظاع العاظاراع امظظا 
ت تهظظظا مظظظن المنظظظانلة اهظظظو إ ظظظاار بت امظظظ  التوالظظظع بظظظ ن الننصظظظاينة الم كظظظوا ه ا ظظظا  

المنظظانلن ايمكننظظا  تظظوها هظظاش التنوينظظاع الم ع ظظة ل ظظ  هظظاش الصظظورنن المتمخظظ   ظظل 



- 247 - 

ه  نضظظظيز لت ك ظظظع للظظظن رهيظظظا  آخظظظا ل ظظظا ا  ظظظل هشظظظكال مظظظن الصظظظور انخظظظاعنن التظظظل 
ي ظظظظظع ها ه ظظظظظا  آخظظظظظا تاظظظظظوا  ليظظظظظ  المنظظظظظانل متمظظظظظخف   ظظظظظل ت عيظظظظظعاتها مظظظظظن النمظظظظظوا 
اال صوو ها ال لية االتز:يظة اكظاا انحكظاا الوا نظة   هظاة اكي يظاع الت ااظه ا ظ   

الصظظي  االعاظظاراع  ظظن تلظظن المنظظانل   ظظ طح  هظظاش انشظظياء هيضظظا  ممظظا تتضظظا ل بهظظا
تنظظظو  اظظظور المنظظظانل االعاظظظاراعة  تميظظظع للظظظن المظظظا  ظظظع لكظظظا هيضظظظا   ظظظل غ ظظظا هظظظاا 
الموهظظع مظظن هظظاا ال تظظال ممظظا تت ظظا ا  ظظ  اظظور المنظظانلة إلظظف ا ظظو  المنظظانل  لظظف 

 (ن72ه "اع ااور ينز حصاها اال يت تف ا تاصاؤها ل خاتهاا)
ي  ظظ   ليظظ    اتظظ   -غ ظظا منظظانل الن ظظو - آخظظاإ  حا مظظا  هراط ه  يتظظع ه ا ظظا  

 ظظل اظظلة المنظظظانل  انلفظظا ة ايظظعل  بوا ظظظ ت   لظظف هشظظكال التول ظظظعاع الم تلفظظة  ظظظل 
المنظظظانل الماتا ظظظة    ظظظ  ااحظظظعإة ايكظظظو  من لاظظظ   ظظظل   ظظظ  بنيظظظة الاصظظظ عإ ال ليظظظةة 
ال ظظن  ظظل  ا ظظعإ هظظاا التصظظورنن مظظا  ظظع ياتظظال مظظن منظظانل الن ظظوة للظظن ه  الفظظاا  

ش المتنظظعطإ الناتتظظظة  ظظن م تلظظظل التنوينظظاع  ظظظل انبنيظظة ان ا ظظظية  ظظل الن ظظظو االوجظظو 
كالتفاينظظظاع  ظظظن ال ظظظال االمبتظظظعه اال بظظظا اغ اهظظظاة تتظظظيم للبليظظظ  إمكانيظظظة التنب ظظظا  ظظظن 
شظظظتف الموا ظظظل مظظظع إحظظظعا  الت ظظظابو بظظظ ن كظظظ  بنيظظظة متفا ظظظة مظظظن بنيظظظة نظظظواش اغاهظظظ  

غظظة الظظنن ا ن تظظ ن همظظا الماصظظوطة اهظظل تمخظظ  منتمظظع  بظظع الاظظاها  ظظل ت ظظ ين بف
الماابظظ   نظظع حظظا ا لوجظظوش الظظنظم ا اا ظظظ   هظظو اظظور المنظظانل المتفا ظظة مظظن هاظظظول 
ت  ظ   وا ظع تنظتظم اظظفع المنظانل م لاظا ة هظا و هظظاش اناظول ا ظو ت عيظظعاع 
من  يظة اح ويظة الغويظظةة مظن هظظاش اناظول مظظخف  حظعاط المنظظانل ها  ف:اهظا  الزمظظا  

ن هظظاين ان ظظ ن اا ظظو هشظظكال التظظاا ط التظظل يمكظظن ه  االمكظظا ة إل يمكظظن ان ف ظظا  مظظ
تنظتظم مننظف اآخظاة تفايظع ُاظورن شظتف يبظعا   هظا التناهظع تامظا  بظ ن اله "ظة الت لي يظظة 
اللفظيظظة التظظل يتلا ظظها المننظظفة االمننظظف نف ظظ ة  ظظ لا ههظظفنا إلظظف للظظن ه  ه ظظا  هظظاا 

نظايظظة الظظنظم  التنويظظع ال ظظاط   ظظل هظظاش الصظظور إنمظظا هظظو المنظظانلة مخلمظظا ت ظظعط  ظظل
لعع  بع الااهاة من ه  كظ   صظع لل ظفا إنمظا يظتم بتظوخل منظانل الن ظو  ظل منظانل 
ال لظظمة اه  كظظ   صظظع للتات ظظه اتظظوخل منظظانل الن ظظو  ظظل ال لظظم إحظظعا  لصظظورإ تمامظظا  
كت ك  اظور المنظانل لظعع حظا انن مظن جظاناء تنوينظاع الن ظه بظ ن المنظانلة همكظن 

 يزع المناهي المنتمعإ  ل ك  نظايةنالتاايه ب ن النظايت ن اذ  تما
( ال يلبظظ  ه  يبظظ ن  ظظن نف ظظ  اظظاي ا  73ال ظظن ا ظظتغفل حظظا ا لنظايظظة الظظنظم)

 نظظعما يتمظظظاطع  ظظل م ااظظظاإ اظظظور المنظظانل التظظظل تتنظظو  مصظظظاطرهانن اذ  انا ظظظمو 
ح ظه اجوطهظا إلظظف مظا لهظظا اجظوط خظظارج الظاهن ها إلظظف التظل جنلظظو  ظالفا   منزلظظة 

الظاهنة اذلظف مظا لظي  لهظاا اجظوط خظارج الظاهن هاظف ة اذنمظا ما لهظا مظن اجظوط خظارج 
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هظظظل همظظظور لهنيظظظةنن م صظظظولها اظظظور تاظظظع  ظظظل ال ظظظفا بتنظظظو  ااا:ظظظو التظظظ ليز  ظظظل 
المنانل اانلفا  العالة  ل ها االتاالف بهظا إلظف جهظاع مظن التات ظه اان ظناطة اللظن 

يظظظ   ظظظل مخظظظ  ه  تن ظظظه ال ظظظلء  لظظظف جهظظظة ااظظظف   ظظظ  ها انخاظظظار  ظظظ  ها تاعيمظظظ   ل
الصظظظورإ المصظظظ لم  لظظظف ت ظظظم تها  نظظظف  ها ن ظظظو للظظظنن  االتاظظظا  االتظظظا امظظظا جظظظاع 
متااها منظا  لظي  لهظا خظارج الظاهن اجظوطة ن  الظاح خظارج الظاهن هظو  بظوع ن ظاة 
ا  ليظظظ  ها  شظظلء إلظظف شظظلء ها كظظو  ال ظظلء ال ن ظظظاة لظظ  إلظظف ال ظظلءن   مظظا ه  ياظظعن

ش التصظظظاريز  ظظظ مور لظظظي  يظظظ خنا  نظظظ  ها يتصظظظاف  ظظظل العاظظظارإ  نظظظ  ن ظظظو مظظظن هظظظا
(ن  الن ظظظه ال اط ظظة بظظظ ن المنظظظانل الاا:مظظظة  لظظظف 74اجوطهظظا إال  ظظظل الظظظاهن خااظظظةا)

هشظكال ان ظناط االتات ظه التظل ت ظع ها خصظا:ن ب نهظا ماطهظا اظلة ااظل ها خبظا 
ها  نظظ  ها غ اهظظا كالتاظظعيم االتظظ خ اة هظظل م صظظلة  ا ليظظة الن ظظو  ظظل ال ظظفاة امظظن 

مظاطإ اللغظةة اهظل نتيتظة تما ظ  مظا ي ظنعش  بظع الاظاها   مة  هل نتاج  نظ  الظاهن  ظل
 إلف النا  إل ينتباش الفا   انال اان ا ل  ل اياغة ال فا البلي ن

ا ظظع خلظظن ل ظظا ا هيضظظا  مظظن رهيظظ   ظظل اظظور المنظظانل  ظظوان ن هظظا  ة ناظظول 
هظظظظاش المنظظظظانل تن ظظظظ ه  لظظظظف كظظظظ  اظظظظنل منهظظظظاة يت كظظظظع إطراكهظظظظا اذطراك تفصظظظظ فتها 

ااذنما يناف ا تها من خللها ها ح ظنها مظن  ا هظا  ظالاوان ن ال ليظة   الف اة ياولف
التظظظل تن ظظظ ه هحكامهظظظا  لظظظف اظظظنل منهظظظاة امظظظن هظظظاال بيانهظظظان اينلظظظم مظظظن تلظظظن 
التمظظ  كي يظظة التفصظظ  ة اال بظظع مظظع للظظن مظظن الظظاا  الصظظ يم االف ظظا المظظا:ز بظظ ن مظظا 

اظوان ن  لظف كظ  ينا ه اما ال ينا ه اما يصم امظا ال يصظم  اال ظتناط إلظف تلظن ال
جهظظظة مظظظن جهظظظاع اال تاظظظار  ظظظل هظظظاال التنا ظظظه اغ ظظظا للظظظن ممظظظا ياصظظظع ت  ظظظ ن 

 (ن75ال فا   ا)
  لا ههفنا إلف هاارإ ا تمظاط الناظ   ظل إطراك مظا يف:ظم مظن هظاش الصظور امظا 
ال يف:ظظم يناهظظظعش الظظظاا  الصظظ يمة اجظظظول االحت ظظظاا  ظظظل للظظن إلظظظف الاظظظوان ن ال ليظظظة 

بوا ظظظ تها ينظظظاف اظظظ يم هظظظاش الصظظظور ا ا ظظظعهاة  الضظظظا  ة لهظظظاش اناظظظناف التظظظل
ايم نظظز ال  ظظن مظظن الابظظيمة تمامظظا  ك  ظظناط  بظظع الاظظاها هظظات ن الظظوظيفت ن إلظظف منظظانل 
الن ظوة ت كظظعع لنظظا ال  ظظو  ال  يظظة التظظل ت ظالو منهظظا ه ظظ  نظايظظة الظظنظم إلظظف آراء 

انل حظظا اة ايزيظظع للظظن إ انظظة ت ك ظظعش اه  ال اظظا  هحظظوج إلظظف التاظظويم  ظظل تصظظ يم المنظظ
(ن  هظاا 76االعااراع  نها مظن انل ظنة إلظف للظن  ظل تصظ يم متظارح هااخظا ال لظما)

الت ك ظظظع ي ظظظا  إل ظظظاإ  بظظظع الاظظظاها  لظظظف ه  منظظظانل الن ظظظو هظظظل  منظظظزل  ظظظن هشظظظكال 
ال اكظظظاع ان اابيظظظة الظظظظاهاإ إل ال مزيظظظة  ظظظل إطراك للظظظن بظظظ ن مظظظعرك امظظظعركة إنمظظظا 

ن ظظو  ظظل ال لظظمة اتلظظن اظيفظظة ال اظظا  اال تاظظار لل ي يظظاع التظظل تنمظظ  ا اهظظا منظظانل ال
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 االنا  الي و بااع الة  الل ا ن
 

 النظم واألسلوب أو شكل الشكل وشكل المضمون

لظظي  الظظنظم اان ظظلول إال تزي نظظاع الحاظظة  تظظوها الفنظظ  الت  لظظل الظظاح يت اظظو 
 ل ت اي   المنانل من جهة انلفا ة حتف اله "ظاع اللفظيظة اهشظكال اال تاانظاع بظ ن 

الم باة اورا  م تلفة من نو  الت   ناع المل اةة للظن ه  الت اي ظ  تنا ظم  المنانل
ا الن ظاة إلظظف ال ظظنا   ظم نف ت   ظظ  هظظاارحة ات   ظظ  لظي   ضظظاارحة ال نظظ  هك ظظع 
ها م ت هة ل ون  ت م ف  للضاارح ا ونا  ل   لف مظا يظااط مظن إنهظا  الظنف  إلظف 

ل ت اي ظظ  المنظظانل مظظن جهظظة الظظه ال ظظلء ها الهظظال منظظ ن االت اي ظظ  الضظظاارية هظظ
انلفظظظا ن اانك ظظظعإ االم ظظظت اة ت اي ظظظ  اللفظظظ   ظظظل نف ظظظ  ات اي ظظظ  ان ظظظلول ات اي ظظظ  

 (ن77انا ا  االنظمة اآكع للن ت     ان لولا)
 ظظظظالمنظور الظظظظوظيفل لفنظظظظ  الم اكظظظظاإ هظظظظو الظظظظاح حظظظظعط التمظظظظايز بظظظظ ن هاظظظظظناف 

ل اظيفظظظة التظظظ   ا  لظظظف الت  ظظظ فعة اللظظظن  ظظظل اننكظظظا  الغايظظظة الت   ليظظظة المتمخلظظظة  ظظظ
خظواو الظظنن البن ويظظةن مظظن هنظظا ينتمظظع حظظا ا ااظظ فإ اناا:ظظ  االخظظوانل مظظاإ هخظظاع 
ليفظظظظا  بظظظظظ ن اظظظظظنفل الت  ظظظظظ فع ا الت   ظظظظ  انال يتظظظظظاح متظظظظظاع ت  ظظظظظيط الصظظظظظور 
ات ظظظظك لهان االت  ظظظظ فع الخظظظظوانل تتظظظظاح متظظظظاع الناظظظظوش  ظظظظل الصظظظظور االتوشظظظظية  ظظظظل 

(ة لظظالن يتنظظزل الظظنظم اان ظظلول 78حتارهظظاا)ان ظظوال االتفصظظ    ظظل  اا:ظظع الناظظوط اه
هظظمن التوشظظية المظظزيننت ن لفنظظ  الم اكظظاإ المكتمظظ   م اكظظاإ الماظظول ةيظظ   ظظالاول تمامظظا  
كه "اع اللفظ  الت  ظ نيةة ها هشظكال التنا ظه ال اط ظة بظ ن المنظانل مظن جظاناء هنمظا  

 اال تااناع ب نهان
لظف جظوها يت اظو  ظل ااظا:ل الت  ظ ن تتظااكم ا ظو هظاا التصظور كظ  اا   

م اكظاإ المننظف  انلفظا ة ايكبظا  ظل طا:ظظاإ هالظف تظهظا  ظل ه "ظاع انلفظا  االمنظظانل 
لتتضظظظ م  ظظظل ه ظظظلول انظظظظمة إل اان ظظظلول ه "ظظظة ت صظظظ   ظظظن الت ليفظظظاع المننويظظظةة 

(ن امظن هنظا يكظو  م ظار الا ظ   ظل 79االنظم ه "ة ت ص   ن الت ليفاع اللفظيظةا)
ف م ظظتوع ان ظلول تاك اظظا  ها تضظظ يما  لمظا  ظظلل مظظن  ف ظاع المنظظانل  انلفظا   لظظ

تناال الننصاين  ل م ظتوع المننظف التز:ظلة كمظا اننكظ  للظن هيضظا   ظل مظا ه ظماش 
حظظا انن  نظظع هظظاط  وا ظظع الصظظظنا ة النظميظظة  الت اي ظظ  التز:يظظةة االت اي ظظ  ال ليظظظةن 

  ظعإة ةيكو      ان لول تاصيا  للمننف  نعما يمتع لي م  جهظاع  ظعإ اهغااهظا  
 لمظظا   ظظ   طرا ظظت   ظظل لاتظظ  هنظظا كه "ظظة مت ظظكلة مظظن منظظانل جهظظاع  ظظعإ  ا:مظظة  لظظف 
حضظظورش  ظظل الظظنن هظظمن كيظظا  الظظنن الماكظظه  غظظ  النظظظا  ظظن كونظظ  م صظظلة 
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ت ظظظك  منظظظانل لهظظظا اجظظظ   يمظظظل اهخف ظظظلن ايكظظظو    ظظظ  الظظظنظم ت ك ظظظعا  لم ظظظار   ظظظ  
 لظف المننظفة إل لظي   انلفا   ل لاتها  لظف م ظتوع الت  ظ ن الصظوتلة ها العاللظة

الظظنظم إال تااكمظظا  نلفظظا  ي ظظك  ان ظظتامها ا ظظو التنظظظيم انياظظا ل ناظظواتها مو ظظياف 
الاصظظ عإة اتت ظظظعط بظظعالالع الفصظظظول الماكاظظة منهظظظا المنظظانل الم اكظظظاإة ح ظظ  يظظظ ال 
 تاك ه اللف   ل م تويي  إلف الة ب ن  صول الاص عإة امن  م احعتها الماكاةن

نايفظظظل الظظظاح يااظظظع المصظظظ ل  ن اطاللتهمظظظا  لظظظف تاابظظظ  ايت  ظظظ  المظظظعخ  الت
اظورت هما ال ااظظلت ن  ظل المنظظانل اانلفظا ة لظظالن ااجظه ه  ت ظظو  ن ظاة ان ظظلول 
إلف المنانل كن اة الظنظم إلظف انلفظا ة ن  ان ظلول ي صظ   ظن كي يظة اال ظتماار 
 ل هااظاف جهظة مظن جهظاع غظا  الاظول اكي يظة االاظااط مظن هااظاف جهظة إلظف 

ن   ا   منزلة النظم  ل انلفا  الاح هو اورإ كي يظة اال ظتماارنن  ظل انلفظا  جهة
االعااراع االه "ة ال االة  ن كي ية النالظة مظن  نضظها إلظف  نظ  امظا ينتمظع   هظا 

 (ن80من هاال الوهع اهن اء التات ها)
الما كا  ان لول هو ه "ة حاط ة  ظل المنظانل مظن جظااء االنتاظال بظ ن منظانل 

ع الم  لظظظة ا ظظو الغظظظا  ها انغظظاا نن ا تضظظظف للظظن التل ظظظل  ظظل االنتاظظظال التهظظا
اماا اإ ح ن االاااط االتنا ه ب ن ماصع اماصظعة ات كظع بظالن رلظط ان ظلول  ظل 
تنو  ف ا   ه م الن ال نااء  ل ك  ااياظة مظن ااا:ظو ال ظناة ال  ظه تصظن ع 

ها  ظظلوكها مظظا اا   النفظظو    هظظا إلظظف حزانظظة ال  ظظونة ها تصظظويبها إلظظف  ظظهولة الا ظظة
ا ظ ا ة بظ ن مظظا ال  امظا خ ظن مظظن للظنن  ظ   ال ظظفا منظ  مظا يكظظو  موا اظا  نغظظاا  
النفو  الضعيفة ال خ اإ انشظفا  ممظا ينولهظا ها ينظول غ اهظاة امنظ  مظا يكظو  موا اظا  
نغظظاا  النفظظو  ال  ظظنة الال لظظة الماظظاالإ  انحظظعا ة امنظظ  مظظا يكظظو  موا اظظا  للنفظظو  

(ن االتفاينظظاع ال اط ظظة  ظظن هشظظكال التاك اظظاع بظظ ن 81مظظا يا ظظط هن ظظهاا)المابلظة  لظظف 
هظاش ان ظال ه الخف ظة كخ ظاإ ال يهمنظا لكاهظاة إنمظا الم كظع ه  ان ظلول ه "ظة ت صظ  
ا ظظظو االن ظظظتاا ال ظظظاط  بظظظ ن الم ظظظلن المتاظظظع الموا ظظظو لل اياظظظة ال ظظظناية ها الغظظظا  

  إلظظظف ال  ظظظونة ها الا ظظظة ها ال ظظظناحة اال الظظظة النف ظظظية لاااظظظع الاظظظول الم ظظظعطإ  م ظظظ
التو ظظط ب نهمظظاة إل يبظظعا كظظ  مو ظظل مظظظن هظظاش الموا ظظل مف:مظظا  للغظظا  المنتاظظظف ها 
انغظظظاا  النعيظظظعإ التظظظل يمكظظظن ه  تنضظظظوح ت ظظظو  ظظظل ا  نمظظظط مظظظن هظظظاش اننمظظظا  

 ان لولية الا:ي ية ها هحع تفايناتهان
ل اهظظو ال اذلا كظظا  ان ظظلول ه "ظظة ناتتظظة  ظظن تل ظظل  ظظل االنتاظظال بظظ ن المنظظان

ينظظظعا ه  ي ظظظك  طا:ظظظاإ ها ظظظع ت ظظظوح طاا:ظظظا كخ ظظظاإ ت ظظظع ها ه "ظظظاع المنظظظانل ااظظظورها 
ال اط ظظظة  ظظظن هشظظظكال تنا ظظظبهاة  ظظظ   الظظظنظم امتظظظعاط للفظظظ ة ايت ظظظع هظظظاا االمتظظظعاط  ظظظل 
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جظظوهاش الاظظا:م  لظظف النف:ظظو ب نهمظظا  ظظول حظظا ا اا لظظم ه  انبيظظاع  الن ظظاة إلظظف ال ظظنا 
ال ظظظظفا الم لظظظظلة االفصظظظظول الم لفظظظظة مظظظظن  المنظظظظظوا نظظظظظا:ا ال ظظظظااف الما نظظظظة مظظظظن

انبياع نظا:ا ال لم الم لفة مظن ال ظاافن االاصظا:ع الم تلفظة مظن الفصظولنن نظظا:ا 
العااراع الم لفة من انلفا ن   ما ه  ال ظااف إلا ح ظنو ح ظنو الفصظول الم لفظة 
منها إلا رتبو  لف ما يته ااهع  نضها من  ن   لف مظا يناغظل كمظا ه  للظن 

لظظظم المفظظظاطإ كظظظالنن اكظظظالن ي  ظظظن نظظظم الاصظظظ عإ مظظظن الفصظظظول ال  ظظظا  كمظظظا  ظظل ال 
ي  ن ا:تفف ال فا من انلفا  ال  ا  إلا كا  ت ليفها منها  لظف مظا يتظهن اكمظا 
ه  ال لم لها ا تاارا ف ا تاار راجظع إلظف ماطتهظا الاتهظاة اا تاظار  الن ظاة إلظف المننظف 

 ظظها امظظا يتنلظظو به "اتهظظا ااهظظنهاة الظظاح تظظعل  ليظظ ة كظظالن الفصظظول تنتبظظا  ظظل هنف
(ن 82اتنتبظظظا    ظظظه التهظظظاع التظظظل تضظظظمنو الفصظظظول اانااظظظاف المتنلاظظظة بهظظظاا)

اهكظظاا ينتمظظع حظظا ا مصظظ لم الظظنظم  ظظل ااظظل بنيظظة الاصظظ عإ كاملظظة ه "ظظاع شظظكلية 
امنظظظظانل مظظظظعلوال   ل هظظظظا  الفصظظظظول المنتظمظظظظة لأللفظظظظا ن اال ظظظظو ه  حا مظظظظا  إل ينتمظظظظع 

نيظة الاصظظ عإ يكيفظ  لي ظظم  م ظتوياتها المننويظظة االلفظيظظة ااظ فإ الظظنظم  ظل   ظظ  ب
 ظظظل تفا لهظظظظا  ظظظظل هبيظظظظاع الفصظظظظول لتت ظظظظابو كلهظظظظا مظظظظع الغظظظظا  الماصظظظظوطة للظظظظن ه  
االمن ظظف ال ظظناح ن ظظ اا  كظظا  ها مظظعحا  ها غ ظظا للظظننن  ظظ   ن ظظاة ال ظظفا الماظظول ةيظظ  

  كال ظظظظلن إليظظظظ  ن ظظظظاة الاظظظظفطإ إلظظظظف الت ظظظظعة ن  انلفظظظظا  االمنظظظظانل كظظظظاليل ة االظظظظو  
االمن ف الاح هو منا  ال فا ال  ا تف   كالت ع لظظ ن   مظا ه  ال لظل يظزطاط ح ظن  

 (ن83 ل الت ع ال  نة   الن النظم إنما يظها ح ن   ل المن ف ال  نا)
امظظظظن هنظظظظا يت ظظظظع مفهظظظظوا الظظظظنظم لي ظظظظم  م ظظظظتوياع الاصظظظظ عإ مو ظظظظياف اهلفاظظظظظا  

حظا ا إال ت ك ظع للظنة إل بهظا ت ظعط امنانلن اما      وا ظع الصظنا ة النظميظة لظعع 
رهي   ل انا ة الاص عإ ا و منهي  ل النظم تتناهع ةيظ  م ظتوياتها  ظل ان ظلول 
االظنظم اانا ا  االمنظانل اانلفظظا ن اهظو إل يمتظظع  ظالنظم لي ظم  بنيظظة الاصظ عإ كاملظظة 
ال يغظظظاطر حظظظعاط  بظظظع الاظظظاها التاجظظظانل م لاظظظا ة اذ  ا ظظظت ا   الفظظظن بظظظ ن م ظظظتويل 

نانل اانلفا  اان لول االنظم ه  ي تغ  نظايظة  بظع الاظاها بوهظوإ  ظل هظاط الم
بفغظظظة العاظظظظارإة ل نظظظظ  هطرك ه  منظظظانل الن ظظظظو ال ت ظظظظول الاصظظظ عإ كاملظظظظة إل ي  ظظظظاها 
الن ظظو  ظظل حظظظعاط التملظظةة   ظظظا   ليظظ  ا تمظظاط ااظظظ فإ ي ظظع بنيظظظة الاصظظ عإ كاملظظظة 

مظظاا ف إيتظظاط البظظعي  لمفهظظوا الظظي  ه ضظظ  مظظن ا تمظظاط الظظنظمة إل  ظظ  يت اظظو ل ظظا ا ه
 بظظع الاظظاها  ظظل الظظنظم الظظاح ال يتتظظاا  حظظعاط العاظظارإة ام االظظة إل ظظاا هظظاا المفهظظوا 
الوا ظظع للظظنظم  مفهظظوا ال ظظنا المتت ظظع ه ا ظظا   ظظل كونظظ  ت  ظظ ف ة الظظالن يظظتم احتظظواء 
الظظنظم هظظمن هظظاا المفهظظوا انخ ظظا ح ظظ  ال ينظظعا ه  يكظظو  اان ظظلول مظظن الت اي ظظ  

 الخوانلن
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 ظت ا  حظا ا  ا تمظظاط الظنظم ه  يا ظظ  الاصظ عإ منظانل اهلفاظظظا  اه  يفظا  مظظن ا
ما   انلفا  راع مو ياف الاص عإة اهكاا اكتم  لظظ  احتظواء م ظتوياتها الصظوتية 
االعالليظظة كلهظظظان انتتظظظزن  ظظل التظظظعل    لظظظف للظظن باضظظظع موا ظظظع الا ظظ ة منهظظظا طر ظظظ  

ياجظع إلظف لااع الفصظول اذلظف مظا   وان ن انتظاا الفصول ح   ياع ه  اال فا ةيما
يتظظه  ظظل اهظظنها اتات ظظه  نضظظ  مظظن  نظظ  ي ظظتم   لظظف هرلنظظة  ظظوان نف الاظظانو  
انالف  ظظظل ا ظظظظتتاطإ مظظظظواط الفصظظظول اانتاظظظظاء جوهاهظظظظان الاظظظانو  الخظظظظانلف  ظظظظل تات ظظظظه 
الفصظظول االمظظواالإ بظظ ن  نضظظها الظظان ن الخالظظ ف  ظظل تات ظظه مظظا ياظظع  ظظل الفصظظولة 

(ن 84اعا  ل الفصول امظا يتظه ه  يظ خا   هظا ات ظتم  ظ ا)الاا عف  ل ما يته ه  ي
ايتضم  ل الاانو  انال الظاح ينظا  لمظواط الفصظول اي كظع هظاارإ ا ظتتاطإ هظاش 
المظظظواط اانتاظظظاء جوهاهظظظا م ظظظتوع الا ظظظ   ظظظل البنيظظظة النامظظظةة إل يتظظظه ه  ت ظظظو  هظظظاش 

ن ظية غ ظا المواط امتنا اة الم مو اع االمفهوماعة ح ظنة االاظااط غ ظا مت اللظة ال
متم ز  نضها  ن  ن  التم  ز الاح يتن  ك  ب و ك ن  من ظا  بنف ظ  ال ي ظمل  
اغ اش من انبياع بنية لفظية ها مننوية يتنزل بها منظ  منزلظة الصظعر مظن النتظز ها 

 (ن85النتز من الصعرا)
ايت كظع هظظاا المن ظظف ال لظظل  ظظل مو ظظع آخظا هظظو الاظظانو  الخالظظ  ال ظظاو بتظظ ليز 

  إلظظف  نظظ ة ح ظظ  مظظن ماتضظظيات  اجظظول إرطاف االب ظظو انال  نظظ  ب ظظوع الفصظظ
مظن الفصظظ   مظا يكظظو  ال:اظا   ظظ  مظن  ظظا ل منظانل الفصظظ نن مظخف  ه  يكظظو  ماظابف  لظظ  
 لظف جهظظة مظظن جهظظاع التاابظظ  ها  نضظظ  ماظابف  لانضظظ ة ها يكظظو  ماتضظظف لظظ  مخظظ  

 ظل اآلخظاة  ه  يكو  م باا   ن ة ها تف  اا  ل ة ها م اكف  ن  ما ةيظ  بظان  مظا
ها غ ا للن من الوجوش التل تاتضل لكا شلء  نع شظلء آخظان اكظالن ال كظم  ظل 

 (ن86ما يتلف    الخانل االخال  إلف آخا الفص ا)
 ظظظظ لا هطركنظظظظا ه  هظظظظاش الاظظظظوان ن هظظظظل نف ظظظظها التظظظظل تظظظظنظم النف:ظظظظو ال اط ظظظظة بظظظظ ن 

ة ان ظظلولية المنظظانل اهنهظظا ت ظظول هنظظا بنيظظة الظظنن كظظامف ة اهظظل نف ظظها الم ع ظظة لله "ظظ
ال اط ظظة  ظظظن ااا:ظظظو االنتاظظظال الل يظظظز بظظ ن منظظظانل التهظظظاع التظظظل ت  ظظظ  متمو ظظظة 
منها  صف  ااحعا ة همكن هاط هاا ال ط الاح يلظت م ةيظ  م ظتوع الا ظ  ان ظلولل 
النظظالو  ظظالمننف  م ظظتوع الا ظظ  اللفظظظل  ظظل طرجتظظ  الخانيظظةة التظظل هظظل طاللظظة هبيظظاع 

م ظظتويا  ايتفحمظا   ظظل  ظان  نااظظا الاصظظ عإ الاصظ عإ  لظظف المنظانلنن ايمتظظزج ال
اللفظية االمننويظةة هظاا ال ظان الظاح ينتظا  نظ  تول ظع العاللظةة ايتاتظه  ليظ  تناهظع 
انبيظظاع االفصظظظول    ظظظه انشظظظكال الم تلفظظظة للظظظتفحم االتنا ظظظهن اذل يت كظظظع ا تظظظاال 

 ظظال الظظنظم مظظن ان ظظلول إل يناغظظل امفحظظظة الوجظظوش التظظل تتنلهمظظا منظظا  م  لظظ ن لل



- 253 - 

(ن يكظظو  االنتاظظال 87الظظاح يايظظع ت  لهظظا ال ظظا انن مظظن ر ظظة ها غلظظظة ها غ ظظا للظظنا)
مي ظظورا  إلظظف   ظظ  المنظظا   ال ظظناية التظظل  ظظل  ناياهظظا يبظظعا الظظتفحم كظظ  وع مظظا يكظظو ة 
بظظ ن بنيظظة الظظنن اللفظيظظة الن تظظ  المننويظظة اال يت اظظو للظظن إال  المااهنظظة  لظظف منظظانل 

 الن ون
 
 
 

 المنزع الشعري 
 لف العناصر الشكلية والمضمونيةوتآ

ااالمنظظظا   هظظظل اله "ظظظاع ال ااظظظلة  ظظظن كي يظظظاع ملخظظظا ال ظظظنااء  ظظظل هغااهظظظهم 
اهن ظظظاء ا تمظظظاطاتهم   هظظظاة امظظظا يم لظظظو   ظظظال فا ن ظظظوش هبظظظعا ة ايظظظاهبو   ظظظ  إليظظظ ة حتظظظف 
ي صظظ  بظظالن لل ظظفا اظظورإ تابلهظظا الظظنف  ها تمتنظظع مظظن  بولهظظان االظظاح تابلظظ  الظظنف  

الملخا ةي  ل يفةة االماصع ةي  م ظت ا ا ة اكظا  لل ظفا  ظ  ح ظن  من للن ما كانو
(ن ا لظظف الظظاغم مظظن ه  المنظظز  يكظظاط يتنظظاطل بهظظاا الت عيظظع مظظع 88مو ظظع مظظن الظظنف ا)

ال اياظظظة ها المن ظظظف الظظظاح ينت يظظظ  شظظظا ا مظظظا  ظظظل ال ظظظفا هبظظظعا  حتظظظف ينظظظاف  ظظظ ة اذل 
ة الت عيظظظظظع ين صظظظظا  ظظظظل نظظظظظو  ان ظظظظلول المنتمظظظظع  ظظظظظل الغظظظظا  المنتاظظظظف  ظظظظظ   طرجظظظظ

المفهومل  ل هاش الماارلة انالف تنلو  الم ظتوع المننظوح مظن البنيظةة لظالن ال يتظع 
حا ا بعا  من مزيع من التع  و ام ااظاإ ال ظعة إل يظاع هنظ  ا ظع يننظل  ظالمنز  هيضظا  
كي يظظة م خظظا ال ظظا ا  ظظل بنيظظة نظمظظ  ااظظيغة "ااراتظظ  امظظا يت ظظاش هبظظعا  كالاظظانو   ظظل 

 ظظظظل توا"ظظظظة اظظظظعار الفصظظظظول لل كظظظظم التظظظظل يو نهظظظظا  ظظظظل  للظظظظن كم خظظظظا هبظظظظل ال  ظظظظه
نهاياتهاة     للظن كلظ  منظز  اخظتن  ظ  ها اخظتن  انكخظار منظ  ااال تنظاء  ظ ن ا ظع 
يننل  المنز  غ ا للن إال هنظ  راجظع إلظف مننظف مظا تاظعاة   نظ  هبظعا  ل ظل م خظا  ظل 

 (ن89"ااراع ها منا  ها نظم ها ه لولا)
للمن نظظظف المنتمظظظع  ظظظل الاظظظول ال ظظظناح  لظظظف  امظظظن هنظظظا ي ظظظت    المنظظظز  ااظظظفا  

م ظتوع البنيظظة المتضظظامة كلهظظاة إل ال يمكظظن هظظاط ال اياظظة المنتمظظعإ لظظعع شظظا ا إال 
 مفحظظظة تناهظظع  نااظظا الصظظياغة جمينظظا ن مظظن هنظظا يمكظظن ا تاظظار المنظظز  الصظظورإ 
الم صواظظظة المم ظظظزإ لمن ظظظف شظظظا ا مظظظا  ظظظل ال ظظظناة الظظظالن يناغظظظل ت عيظظظع هنمظظظا  

تنا ظاة منظانل اهلفاظظا ة المفظا إ ل صواظية الصظورإ التظل ت ظو  م صظلة التللفاع الم
تفا   ب ن ماصع نف ل اهلوا  من تلن التللفاعة إل ال ي لظو الم خظا  ظل المنظز  مظن 

ها ن ظاة -4ها ا تظاا  بظ ن شظ " نة -3ها تغ  ظاة -2من جهة تبظعي ة -1ه  يكو ف ا
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م  ظظ  إلظظف جهظظة اذشظظارإ  ظظ  ها تلظظوي-6ها نالظظة مظظن هحظظعهما إلظظف اآلخظظاة -5ب نهمظظاة 
 (ن90إلي ا)

اتمظار  هظاش انن ظاء ال ظتة مظن التصظاف  نال تهظا  ظل المنظانل الاهنيظةة إل ال 
ي لظظو ه  ت ظظو  متنلاظظة ا التصظظوراع منهظظاة ها  الن ظظاة الوا نظظة بظظ ن  نضظظها النظظ ة 
ها  ظظانحوال المنواظظظة بهظظظاة ها  تهظظظة انحكظظاا   هظظظان ها  الم ظظظعطاع لهظظظاة ها   ن ظظظاء 

(ة التفا ظظظ  ملخظظظا المنظظظا   ام ظظظال ها  المظظظاطإ المننويظظظة 91اظظظه المتنلظظظو بهظظظاا)الت ا
المتنلاظظة  م ظظمول مظظظا يفظظا ش الظظاهن امظظظا لظظ   ظظظ  اظظلة يت ظظك  م ظظظلن تنب ظظاح متم ظظظز 
 ايظظظظظعة إل  ظظظظظتاوط الماااظظظظظع النف ظظظظظية ال ظظظظظا ا ها المنبظظظظظا إلظظظظظف هن ظظظظظاء من نظظظظظة مظظظظظن 

ال ظاوة اال يكظظو  للظظن اال تمظاطاع مظظن شظ   تفا لهظظا مظظع هغااهظ  ه  يولنظظع ه ظظلول  
إال  ظان اار  ظالتفؤا التظاا بظظ ن المننظف اهشظكال اظياغت ن اهظظاش النتيتظة  ظاطع حا مظظا  
إلف الن و للتعل    لف ل ل المنز ة ياظولف ااح ظن الملخظاة  ظل المنظا   التظل ينظز  
 المنظظانل اان ظظال ه ن وهظظظاة يكظظو  بل ظظظل المظظاهه  ظظل اال ظظظتماار  لظظف ان ظظظال ه 

لمنظظانل اان ظظفج إلظظف ال ظظفا مظظن مظظعخ  ل يظظزن  توجظظع لل ظظفا بظظالن ااالاظظااط  ظظل ا
اظظظظفاإ اح ظظظظن مو ظظظظع مظظظظن الظظظظنف  ال توجظظظظع مظظظظع اهظظظظن   لظظظظف خظظظظفف تلظظظظن اله "ظظظظة 
اان ظفج إليظ  مظن غ ظا للظن المظعخ ن اهظاا النظو  مظن ال ظفا ال يكظاط يم ظزش إال النا ظظع 

لعاظظظاراع  نهظظظا الاصظظ ا الت ظظظع ال اظظظعن الظظظن ه  تنتبظظظا ح ظظظن الم خظظظا  ظظظل المنظظظانل اا
  اول هبل تمااف

 ما  شه غام  هم  الشي   ن  شهوا
 لظو هخلظظف المننظف مظظن التنتظه اا تصظظا  لظف إيتظظال  نظع غايظظة الظعمع لانظظعهم 
لم يكن ل  من ح ن المو ع ما ل   ل هاش العاارإ التظل هارطش   هظاة اكظالن هيضظا  لظو 

طمظظظع النظظظ ن إ    بظظظا  ظظظن مننظظظف التنتظظظه  غ ظظظا هظظظاش العاظظظارإ  اظظظالف امظظظا ه نظظظع غايظظظة
 نظظعااا لظظم يكظظن لظظ  مظظن ح ظظن المو ظظع مظظا لظظ   ظظل هظظاش العاظظارإ التظظل هارطش   هظظا  ظظا تاا  

 (ن92التنته  المننف  ل اورإ النعاء ح ن منز   ل ال فا ال ل م خا ةي ا)
   ظظظن ا ظظظع المننظظظف  ظظظل الظظظنف  تتاجمظظظ  اظظظورإ مننظظظاش الناتتظظظة  ظظظن الصظظظياغة 

يتظظال  نظظع غايظظة الظظعمع لانظظعهما إل ت ظظك  المم ظظزإ لغظظا  ال ظظا ا الماصظظوطة اهظظو اإ
هاا الغا   ل اظورإ م صواظة هاجظعها تفا لظ  مظع مننظف التنتظهة هظاا المننظف 
الظظاح هطح  صظظيغة النظظعاءة   ظظا  تناهظظع ماصظظع ال ظظا ا مظظع البنيظظة الن ويظظة للعاظظارإ 
 ظل اظيغة النظظعاء التظل ان ا ظظو  ظن هطاء منناهظا اناظظلل إلظف مننظظف التنتظهة هظظو 

العاارإ امظن  مظة  ظل ح ظن مو نهظا  ظل الظنف ن امظن هنظا يكظو  كظ  ال ا  ل جمال 
تغ  ظظا للبنيظظة التظظل يوجظظعها تفا ظظ  الن ظظو مظظع منظظانل ال لظظم ها غظظا  ال ظظا ا لها ظظا  
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لفضظ  ال ظفا امزيتظ ة الظظي  هظاا المو ظل إال ا ظتغفال  لنبظظع الاظاهان  ظم ينمظع حظظا ا 
  للظظن إال ت  يصظظظا  إلظظف راظظع هظظاش المزيظظة  ا ظظتخمار   ظظاإ الوهظظع االصظظيغةة الظظي

للظظاهاإ مظن خظفل ااظل مظظا يتاتظه  لظف اظا:فهظاة إل يظاع هنظظ  ا ظع يظاط مظن ح ظظن 
الم خا ما ال ياعر ه  ينبا  ظن الوجظ  الظاح مظن هجلظ  ح ظن اال ينظاف كنهظ ة غ ظا 
هن  يناف هن  م خا ح ن  ل العاارإنن من ح   هنن إلا حاالظو تغ  ظا العاظارإ  ظن 

ا المهيع الاح من  ه لظي ااهظنها اجظعع ح ظن ال ظفا اهنها اان فج إل ها من غ 
 ا:ف  بزاال للن الوهع االعخول إلي  من غ ا للن المظعخ ة اا تبظا للظن  اظول هبظل 

  ن ع الم زاملف
  نب   لى ال ين   ن  ي فن  ووانب نا

 
   ا منى ال ي  في ا منى م تتن  
 

ف اكظظظم   نظظظن لظظظو غ ظظظاع اظظظيغة هظظظاا الب ظظظو اه لتهظظظا  ظظظن موهظظظنهاة  الظظظو مظظظخف  
هلنبظظو إلظظف ال  ظظ   كظظانح  ظظل جوانبهظظااة ها غ اتظظ  غ ظظا هظظاا التغ  ظظا لظظم تتظظع لظظ  مظظن 
ح ظظظظظن المو ظظظظظع مظظظظظن الظظظظظنف ة مظظظظظا لظظظظظظ   ظظظظظل اظظظظظيغت  ااهظظظظظن  الظظظظظاح اهظظظظظن   ليظظظظظ  

 (ن93الم زاملا)
 نلظظف الظظاغم مظظن تتنظظه حظظا ا التظظعل    لظظف ح ظظن الب ظظو  ا تمظظاط اجظظ  ن ظظوح 

ت  ت ظاك  ظل حاظ  المفهظوا النظاا اايم     تنل   للظن  ظالاجو  إلظف اهظن  ااظيغ
 المتاته  لف النظمن

اال فاظظظة إ  حا مظظظا  ا ظظظت ا  ه  ي لظظظل مظظظن م صظظظول آراء الناظظظاط  بلظظظ   ظظظل 
النن ال ااة الفف فة ا بع الااها تاك اة متما كةة انصظها  ظل هتونهظا االت   ظ  
االظظنظما  ولظظعا نظايظظة  الاظظعر الظظاح   خظظو ال ظظنا مظظن جوانظظه  نااظظاش ال ليظظة التظظل 
ط مفهوم  اغايت ة  اظعر مظا كيفظو هطاتظ  للغايظة االمفهظواة  تت ظعع بن تظ  اللغويظة  ت عن
 ل تفحم المنانل اانلفا   ل مااته طا:ايظةة تبظعه  ماكظز يتا ظف  ظل ل مظة المننظف 
الم ظظظاكف  ظظظاللف ة ل ت ظظظع  لظظظ ف   ظظظل هشظظظكال الت ليفظظظاع االه "ظظظاع التظظظل تن ظظظي للتظظظوها 

 م تتض م  ل كمظال الاصظ عإ  ظل امتظعاط ان ظلول  ن  االمتعاط الت   نل انالة 
االظنظم اللظاين ي ظكف  ب نتهظا التظل ت ظم  هغااهظا  شظتفة ايلت مظا   ظل  نايظا الن ظيي 

  ل تناهع المنانل مع اياغاتها الم صواةن
 

 
 هوامش الفصل الخامس 

  مظا ارط هشار الم او إلظف مواهظع  عيظعإ ي ظتن ن   هظا حظا ا  الف ل ظو  ن  ظل الهظامىة مخظ-(1)
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 ن43-27انخضا جمنلة نظاية ال ناف 
 ن250-249حا اة المنهاجف -(15)
 ن193نف  ف -(16)
 نف  ن-(17)
 ن196-195نف  ف -(18)
 ينظاف الفص  ال او  الفف فةن-(19)
 ن89حا اة المنهاجف -(20)
 ن63نف  ف -(21)
 ن71نف  ف -(22)
 ن21ف  ف ن-(23)
 ن19نف  ف -(24)
 ن67نف  ف -(25)
 بيا   ماعار كلمت ن  انا ن الم اون-(26)
 ن362حا اة المنهاجف -(27)
 ن84نف  ف -(28)
 ن72نف  ف -(29)
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 ن71نف  ف -(30)
 ن81نف  ف -(31)
 نف  ن-(32)
 ن214نف  ف -(33)
 ن42نف  ف -(34)
 ن200-199نف  ف -(35)
 ن63جابا  صفورة مفهوا ال ناف -(36)
 ن110-109حا اة المنهاجف -(37)
 ن204نف  ف -(38)
 ن11شكاح "ياطة الم  ااع الفل  يةنننف -(39)
 ن341حا اة المنهاجف -(40)
 اما  نعهان 342نف  ف -(41)
 ن36نف  ف -(42)
 ن43-42ة 39 -38 -37ينظاف المنهاجف -(43)

 ن557إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف 
 ن89يةف جابا  صفورة الصورإ الفن

 ن118نف  ف -(44)
 ن119(نف  ف 45)
 بيا  ماعار كلمةن الم اون-(46)
 ن216-215حا اة المنهاجف -(47)
 ن129نف  ف -(48)
 ينظا الفص  ال ابون-(49)
 ن222نف  ف -(50)
 نف  ن-(51)
 ن224-223نف  ف -(52)
 ن225نف  ف -(53)
 ن223نف  ف -(54)
 ن175نف  ف -(55)
 ن186-185-184نف  ف -(56)
 بيا   انا  ماعارش  ف  كلماعن الم اون-(57)
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 ن187حا اة المنهاجف -(58)
 ن177نف  ف -(59)
 ن216نف  ف -(60)
 ن117-116نف  ف -(61)
 ن23نف  ف -(62)
 ن350جابا  صفورة مفهوا ال ناف -(63)
 ينظا الفص  ال او  الفف فة  ل الموهع الاح تناه هشكال التات ااع النالاة  انلفا -(64)

 االمنانلن
 ن570إح ا  "اا ة تاريف الناع انطبلف -(65)
طا  ه  نن ظظف انشظظارإ إلظظف ه   ظظل مصظظاطر الفف ظظفة مظظا ي ظظك  من لاظظاع ا تمظظعها حظظظا ا -(66)

هيضظظا   ظظل ت  ظظي  الظظاهح  ظظل اظظور المنظظظانلن ينظظظا مظظخف  ابظظن رشظظعن تل ظظين ال  ا ظظظةف 
 ن547-548

 ن14المنهاجف -(67)
 نف  ن-(68)
 ن37-36نف  ف -(69)
 ن91-90نف  ف -(70)
 ن35-34نف  ف -(71)
 ن35نف  ف -(72)
اال و ه  النااط االبفغ  ن المت خاين لم ي ا هغلبهم من هاش الاا عإة إل نتع  ل م لفاتهم -(73)

اعع نظاية النظمة ا هم  بع الااها لنف ة اللف   ظالمننفن ينظظاف الازاينظلن انيضظاإ 
ن ابظظظن ان  ظظظظاة 146ة 24-23ف 1ال  ظظظاف  ن الزم  ظظظاحن106-105ة 82-81-80ف 1

ن ابظن الزمل ظظانلة 230-229ة 213ة 116-115ف 1ن المخظ  ال ظا:ا 64التظامع ال ب ظاف 
ف 2ة جظظظظظظظظ157ة 181ن النلظظظظظظظوحة ال ظظظظظظظاا ف 195ة 154-153ة 147ة 89ة 32التبيظظظظظظظا ف 

 ن225-224ة 166-167
 ن16-15نف  ف -(74)
 ن35نف  ف -(75)
 ن26نف  ف -(76)
 ن89نف  ف -(77)
 ن93نف  ف -(78)
 ن364نف  ف -(79)
 ن363نف  ف -(80)
 ن354نف  ف -(81)
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 ن287نف  ف -(82)
 ن342نف  ف -(83)
 ن288نف  ف -(84)
امظا  320ن ا ع  ا  ل ظا  ال ظنا النا:ظعإ إلظف اايظو التظع ااايظو الهظزلف 288نف  ف -(85)

غظظا  يناغظظل ه  ت ظظتن  ظظ  كظظ  ااياظظةة اكظظاا هظظاارإ ماا ظظاإ االن ظظتاا بظظ ن منظظانل كظظ  
ة ا و خصواية الغا ن 351شناح اهلفاظ   لف حعإ ك   ين تم لف  المعإ امنناشف 

ن  ظظظظم م ظظظظتوع انغظظظظاا   ظظظظل 266-265ال ظظظظ  الظظظظو   ال ظظظظناح اتفؤمظظظظ  مظظظظع المننظظظظفف 
ن اكظظاا موا ظظع م ظظعطإ  ظظل 319-318الاصظظ عإ الواحظظعإ اكي يظظاع نظظظم الاصظظا:ع الماكاظظةف 

 ن309-303-282ال ااج االوا ف الاصا:ع كالم الع االماااع االمااطن ااا  
 ن290نف  ف -(86)
 ن364نف  ف -(87)
 ن365نف  ف -(88)
 ن366نف  ف -(89)
 ن367نف  ف -(90)
 نف  ن-(91)
 ن371نف  ف -(92)
 ن372-371نف  ف -(93)
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 خاتمة

 
 

إن  يمكننا ان اار  ل ختاا هاش الاحلة     ا ظل الناظاط النظال الاظعماء  م ظكلة 
لمننفة ااجوش التناال التل ه ا تها م ظااالع ا تاصظا:هم الموهظو ة تتتظاا  اللف  اا

متظظظظاط االنتصظظظظار لهظظظظاا ال ظظظظو ها لاكة إلظظظظف م االظظظظة حصظظظظا من اظظظظة الظظظظتفحم بظظظظ ن 
الننصظاين  للظظن ه  الظظو ل ظظظ   ظظل جظظوهاش م ظظعاطا  إلظظف هشظظكال التظظللل التظظل يمكظظن 

ل"ظظظن هيضظظظا   م تلظظظل ه  تل مهمظظظاة ها التفا ظظظ  طا  ه  يغ ظظظه  ظظظن الاظظظال اهتمظظظاا ها 
المنانلنن التل ا ت عا   ها المص ل ا ة ال ظن الا ظ  إل هظاط من اظة ا تاصظاء 
ااحظظعإ هظظل  ف:ظظو ال ظظا  نة ه اإ مظظا  ظظعاها إال  الاظظعر الظظاح تمليظظ  شظظاا  الاظظااءإن 
من هنا يمكننا ان اار     هشكال النف:و التل تنظتظم المننظف االلفظ   ظل ا ظل الناظع 

اظظوا  لظظف مااهنظظاع تبظظعه مظظن هظظاارإ ت ا ظظو ت ا اهمظظا إلظظف م ظظتوع النالظظل الاظظعيمنن ت
ه مظو تبلظ  ةيظ  الصظلة بظظ ن ال ظا  ن ماحلظة التفا ظ  الظظاح يكظاط ي  لهمظا كظف  ااحظظعا ة 
خااظظظة حظظظظ ن تمتظظظع المناينظظظظة لتنظظظظانو "اظظظارإ كاملظظظظة ها نصظظظظا   اال ظظظتناط إلظظظظف مفظظظظاتيم 

 مت ورإ مخ  منانل الن ون
بظظظ ن الننصظظظاين ها تفا لهمظظظاة إل تبظظظعه مظظظن  اذل ناظظظا هيضظظظا   ظظظ   ط ظظظوع التظظظللل

مناينظة التت ظع الفنلظظل لهظاش ال ااظظية  ظل م ظظتوع إ ظااطح يل ظظم طاال  امظعلوال ة تنتهظظل 
إلف م ار مناع تت ام  ةي  طاال  عإ  ل بنية "اظارإة ها تظ تلل  ظل  صظول خ ظال 
 ظظل بنيظظظة كليظظةة طا  ه  يغ ظظظه  ظظن الااظظظع مناينظظة م ظظظتوياع ال  ظظال الم تلفظظظة ها 

لمتفا لة طالليا  اتاك بيا  ااوتيا ة اذ  تفااتظو  ع ظاع الاؤيظة المناينظة للظظاهاإ بظ ن ا
 نا ع انا ع ااتتاش اآخان

 لاظظظع  ظظظعر لماارلظظظة التظظظاح  م ظظظكلة اللفظظظ  االمننظظظفة االظظظنظمة ه  ت ظظظوح هغلظظظه 
البظظظظاار التظظظظل ا ظظظظتخماتها الم ظظظظااالع التاليظظظظةة إل إ  إل احظظظظ   لظظظظف هظظظظاارإ ت ا ظظظظو 

  ال ظظظظاط بل مظظظظة  نااظظظظا الظظظظنن  ظظظظل ال  ظظظظال ال ظظظظناح خااظظظظة ت ا اهمظظظظانن اا"يظظظظ
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ات ظظكلها  ظظل ن ظظيي متما ظظنة  انهظظا ة إلظظف مظظا هرهظظن  ظظ   ظظل   ظظ  نظظظم الاظظاآ  
اح ظظن ت ليفظظ  اتاك اظظ  مظظن إلماحظظاعة شظظظكلو م ظظاار اال تاصظظاء المتتظظعط مظظع كظظظ  

 طارإ ناعية  احصة لألشكالن
ا  ننتظظا ش  ظظال خ اة ا لظف الظظاغم ه  مظظن جظظاء  نظظع التظظاح  مظظن الناظظاط يظظظ  مظظعين

    تنو  ما ااإ  ل الب "اع الخااةية الفحاة من  ضاياة هملظف شظااا   لظف الناظاط 
الفحاظظظظظ نة  ظظظظظان اع الا ظظظظظ   ظظظظظل موهظظظظظو  اللفظظظظظ  االمننظظظظظف   صواظظظظظية الاضظظظظظايا 
الم ااحظظظةة إل ارتظظظاط   شظظظكال الموا نظظظة بظظظ ن ال ظظظنااء اتظظظعاخ  مظظظع  نا:يظظظة الفصظظظاحة 

ل ظظظنا  ظظظالنخاة امظظظع للظظظن ظلظظظو مااشظظظاإ الناظظظاط الاضظظظية االبفغظظةة اشظظظع إلظظظف ماابلظظظة ا
 شاملة لل ا  نة تاوا  لف م لمة يا نية خفاتها هاارإ ت ا اهما اتللفهمان

الاظع ا طاط م ظار الا ظ  خصواظية اا تاا ظا  مظن ا ظل البنظاء المتم نظز لل  ظظال 
انطبظظظظل  امظظظظة مظظظظع الفف ظظظظفة ان ظظظظفم  ننن إل مظظظظع ان ظظظظاار  ظظظظ   اهتمظظظظامهم  ال ظظظظنا 
اال  ا ةنن لم تملظ  إال ماتضظياع إكمظال الا ظ   ظل المن ظوة إال ه  ت  يظز الظنن 
انطبظظل  مومظظا  اال ظظناح خصواظظا   ماتضظظظف اظيفتظظ  الت   ليظظةة اننكظظ   ظظل ا ظظظل 
 م و ببن ت  اللغوية المتم زإ التظل تاظوا  لظف تفحظم بنيظة العاللظة مظع اناظواعة  ظل 

اع الت لي يظظظةة مظظظن هنظظظا كظظظا  التنظظظاال إاظظظار مظظظن التظظظ ليز التاك بظظظل المت ظظظع  ظظظل اله "ظظظ
ال ظظظناح لمنظظظظانل ال كمظظظظة م ظظظاااا    خااجهظظظظا ا ظظظظو خصواظظظية الصظظظظياغة النو"يظظظظة 
لل ناة امع للن لم يتولظع مظن هظاا اننتظا  النظو ل  ظل  ظااءإ الظنن ال ظناح إيمظا  
 ا ظظظتافل  المنا ظظظل التظظظاانن إل ظظظظ  كال اشظظظية  لظظظف ال كمظظظةة لظظظالن لظظظم يكظظظن لبن تظظظ  

 ظظظظظزإ ه  تفظظظظظا  طاللتهظظظظظا المتفظظظظظظاطإة ها ه  تف ظظظظظم المتظظظظظال نلظظظظظوا  مظظظظظظن اللغويظظظظظة المتم
 الت ايفعة اك   الاضية ظلو ه  اإ  نا:ية ال  ياة المصوغة شناا ن

مظظن هنظظا يمكننظظا التظظزا  ظظ   نظايظظة الظظنظم كمظظا ااظظلتنا  ظظل اورهظظا الناهظظي  نظظع 
تتلظو   بع الااها التاجظانلة تمخظ  م االظة  مياظة  ا هظا التظاا  النالظل ان ظفملة

 مفظظظظاتيم مت ظظظظورإ إشظظظظكال اللفظظظظ  االمننظظظظف االبنيظظظظة النامظظظظةة إل  ا تماطهظظظظا  ظظظظل تنل ظظظظ  
الظاهاإ  لف  ا عإ تفا   منانل الن و مظع منظانل ال لظمة اهظنو ال ظع  لظف نظا  
ط  ظظو املمظظو  ي ظظ ن الظظع ا:و  ظظل تت ظظعها الفا ظظ ة معللظظة بظظالن  لظظف ه  تنل ظظ  

 الة  اب  ن  ي   ناحعإ المفهوا الناتي  ن تفا   الوحعاع الع
ا لف الاغم مما جولهو    هاش النظاية من ملخا كان  ظارها  ظل بنيظة العاظارإ 
الواحظظظظعإة اذغفالهظظظظا م ظظظظتوع البنيظظظظة الصظظظظوتلنن إل ان  ظظظظا   خهظظظظا  ظظظظل حظظظظعاط العاظظظظارإ 
تاك بيظظا  اطالليظظا   ال صظظووة  ظظ   تنزيلهظظا  ظظل إاارهظظا التظظاري ل  ظظع ي ظظفع ل خ ظظا مظظن 

ا التظظل يمكظظن التال ظظظ  مظظن ههم تهظظا هيضظظا   نظظع انشظظارإ إلظظظف تلظظن الملخظظان هظظاش الملخظظ



- 262 - 

من لاظظظظاع هظظظظاش النظايظظظظة اه  ظظظظها الاا:مظظظظة  لظظظظف ا ظظظظل ط  ظظظظو  اللغظظظظةة ان ف ظظظظا  مظظظظن 
ا ظظظتغفلها  نا:يظظظة اللغظظظة اال ظظظفاة ام ظظظتوياع ال ظظظفاة اكظظظاا الفهظظظم المت ظظظور للصظظظورإ 

 ال ناية المنزلة همن شمول النظمة اغ ا للن من الننااا ال ايفةن
 ظظظم تفا لظظظو  وا ظظظع الت   ظظظ  الفل ظظظ ية مظظظع ه ظظظ  الظظظنظم التاجانيظظظة  نظظظع حظظظا ا 
الاااظظظظاجنل  ظظظظل م االظظظظة جظظظظاطإ اهتمظظظظو  ظظظظالتنظ ا لل ظظظظنا  مومظظظظا نن اهرن هظظظظا انتظظظظظاا 
 نااظظظا ال  ظظظال خصواظظظا ة   ظظظا  ت  ظظظ  م ظظظكفع اللفظظظ  االمننظظظف اان ظظظلول 

بظظع الاظظاها ال ب ظظا االظظنظم  وا ظظع الاااظظاجنل  ظظل مااشظظاإ الظظظاهاإنن إل هرن ظظ  إنتظظا   
المنتمظظع  لظظف الن ظظوة اجا ظظ  الم ظظ  الفل ظظفل إلظظف االت   ظظ ا الظظاح يا ظظ   ظظل ال ظظنا 
ايلظظم  لظظف جظظعااشة   ظظا  ه  اناظظعإ مظظن ت ظظا ن المنظظظورين رهح اايظظز    ظظ   تظظو 
ا ظظل الاااظظاجنلة ُمولن ظظعا  جعيظظعا  يضظظاط  ظظ  اظظور التنا ظظ  المفا ظظة للمنظظانل اهشظظكال 

راع اهنمظا  تللفهظظا  ظم ينتهظل إلظظف  ظااءإ ت ايليظة للظظنظمة إل تنا ظبهاة اكظاا ه "ظظاع العاظا
ا ظظت ال بنيظظة شظظاملة لاصظظ عإ م تلفظظة مظظن هغظظاا ن اهكظظاا الظظت م الناظظع النالظظل الاظظعيم 
 ل متاع انصهار هخ انن تفا لو  ل بوتات   نااظا   ايظة ه ا هظا الناظاط ااظالها 

ورنن ه  ي لنظظظل الفف ظظظفة اهر ظظظف  وا ظظظعها م  ظظظ  الظظظنظمة  ظظظم شظظظاء لهظظظا متظظظاع انمظظظ
 ب نها الااااجنل  ل  صا لم يكن  نوان  إال التف ن ااالن فلن

اذلا كظظظا   ظظظل التظظظاا  الناظظظعح االبفغظظظل النالظظظل ان ظظظفمل مظظظن  خظظظم ان  ظظظار 
اتنو  المصظ ل اع مظا ي ظتع ل الاظااءإ المتتظعطإ االت ايظ ة  ظ    ظل ح ويظة المنظاهي 

التظظاا  ها غامضظظةة ها ين ظظع ال عيخظظة مظظا يكفظظ  ال  ظظل  ظظن منظظااو خ يظظة  ظظل هظظاا 
 ت اي  ما ا تاا ل  مننف  ل ال تا اع االانا اعن
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 المصادر والمراجع

 

 المصادر والمراجع القديمة-1
 اآلمهي  الهس  ي   ن (:

الموا نة ب ن شظنا هبظل تمظاا االا تظاحة ت ا ظو ال ظ ع هحمظع اظااة طار المنظارف  مصظاة  -
 ان1965  -ا1961الااهاإة 

  بعن الهع (:اآلمهي 
غاية المااا  ل  لم ال فاة ت ا و ح ن م موط  بع الل يظزة المتلظ  ان لظف لل ظ ا   -

 ان1971 -هظ1391ان فميةة لتنة إحياء التاا ة الااهاإة 
 اي   ي  ا  ب  ال ه ي:

ت ايظظظا الت ب ظظظاة ت ا ظظظظو حفنظظظل م مظظظظع شظظظافة لتنظظظظة إحيظظظاء التظظظظاا  ان ظظظفملة الاظظظظاهاإة  -
 نا1963 -هظ1383
 اي   ي  الههعه:

الفلن العا:ا  لف المخ  ال ا:اة ت ا و هحمع ال و لة العاح ااانةة طار نهضظة مصظاة  -
 ان1962الااهاإة 

 اي  ا  ي :
التظظامع ال ب ظظاة ت ا ظظو مصظظ فف جظظواط اجم ظظ   ظظن عة م انظظة المتمظظع النلمظظل الناا ظظلة  -

 ان1956 -هظ1375
 ظو هحمظع ال ظو ل الظعاح ااانظةة طار نهضظة المخ  ال ا:ا  ل هطل ال اته اال ظا اة ت ا -

 ن1اة  1962 -1960مصاة الااهاإة 
 اي   او :

 ان1968ر ا:  ابن  اجة انلهيةة ت ا و ماجع   احة طار النهار للن اة ب ااعة  -
كتظظظال الظظظنف ة ت ا ظظظو م مظظظع اظظظغ ا ح ظظظن المنصظظظوملة م بو ظظظاع المتمظظظع النلمظظظل  -

 ان1960 -هظ1379الناللة طم وة 
 هام :اي  وشل   

 هظظظظظظظ1350جظظظظظظواها انلفظظظظظظا ة ت ا ظظظظظظو م مظظظظظظع م ظظظظظظل الظظظظظظعينة مكتاظظظظظظة ال ظظظظظظانتلة الاظظظظظظاهاإة  -



- 264 - 

 ان1932 -
 ناع ال ناة ت ا و م مع  بع المننم خفاجلة طار ال ته النلميةة ب ااعن -

 اي  و  :
اة 1952ال صا:نة ت ا ظو م مظع  لظل النتظارة طار الهظعع لل اا ظة االن ظاة ب ظااعة  -

 ن2 
 اي  حز :

يظظه ل ظظع المن ظظوة ت ا ظظو إح ظظا  "اظظا ة من ظظوراع طار مكتاظظة ال يظظاإة ب ظظااعة اف التاا  -
 ان1959

 اي    يه:
تل ين ال  ا ةة ت ا و م مع  ليم  المة المتل  ان لف لل  ا  ان ظفميةة الاظاهاإة  -

 ان1967 -هظ1387
تل ين كتال هر  و االي   ل ال ناة همن كتظال  ظن ال ظنا نر ظ وة ت ا ظو  بظع  -

 ن2اة  1973من بعاحة طار الخاا ةة ب ااعة الاح
تل ظظين كتظظال الظظنف ة ت ا ظظو هحمظظع  ظظ اط انهظظوانلة مكتاظظة النهضظظة المصظظايةة الاظظظاهاإة  -

 ن1ة  1950
 ان1958تل ين ما  نع ال بينةة ت ا و  خما  هم نة الاابل ال لبلة الااهاإة  -
 ا ظظظو ج ظظظاار جهظظظاملة تل ظظظين من ظظظو هر ظظظ وة العاظظظارإة الباهظظظا ة التظظظعلة المغال ظظظةن ت -

 ان1982من وراع التامنة اللبنانيةة ب ااعة 
 صظظ  الماظظال ةيمظظا بظظ ن ال كمظظة اال ظظاينة مظظن االتصظظالة ت ا ظظو م مظظع  مظظارإة الم   ظظة  -

 ن2اة  1981النالية للعرا ة االن اة ب ااعة 
ة منظظاهي انطلظظة  ظظل  اا:ظظع الملظظةة ت ا ظظو م مظظوط  ا ظظمة مكتاظظة اننتلظظو المصظظايةة الاظظاهاإ -

 ن3اة  1969
 اي    يق:

النمظعإ  ظل م ا ظظن ال ظنا اآطا ظ  اناظظعشة ت ا ظو م مظظع م ظل الظعين  بظظع ال م ظعة المكتاظظة  -
 ن3اة  1964 -1963التتاريةة الااهاإة 

 ااهة الاهه  ل ناظع هشظنار النظالة ت ا ظو ال ظاللل بظوي لة ال ظاكة التون ظية للتو يظعة  -
 ان1972تون ة 
 اي  الزم كان :

 ظظظظل  لظظظظم البيظظظظا ة ت ا ظظظظو هحمظظظظع م لظظظول اخعيتظظظظة ال ظظظظعيخلة م انظظظظة النظظظظانلة  غظظظظعاطة التبيظظظا   -
 ن1اة  1964 -هظ1383
 اي  بي ا:

انشظظاراع االتنب هظظظاعة ه  ظظاا المن ظظظو اال بيعيظظاع اانلهيظظظاعة ت ا ظظو  ظظظليما  طنيظظظاة طار  -
 ن2اة  1971المنارف  مصاة الااهاإة 
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ل ا ن ع  ايعة اله "ة النامة ل  ا  الم ا ع انلهياع من كتال ال فاءة ت ا و انل  نوات -
 ان1960 -هظ1380انم ايةة الااهاإة 

الباها  من كتظال ال ظفاءة ت ا ظو  بظع الظاحمن بظعاحة مكتاظة النهضظة المصظايةة الاظاهاإة  -
 ان1954

اة 1880 -هظظ1298ت ع ر ا:   ل ال كمة اال بيعيظاعة م انظة التوا:ظهة   ظ ن  نيةة  -
 ن1 

 ان1973 ا و  بع الاحمن بعاحة اله "ة المصاية النامة لل تالة الااهاإة التنليااعة ت -
 -هظظظ1376جوامظظع  لظظم المو ظظيافة ت ا ظظو  كايظظا يو ظظلة ا ارإ التاليظظة االتنلظظيمة الاظظاهاإة  -

 ان1956
 ان1968ر الة  ل إ ااع النبواعة ت ا و مي ال مامورإة طار النهار للن اة ب ااعة  -
 ان1953ة ن ا هحمع آتىة م انة إباا يم خاا ة ا تانبولة ر الة  ل ما ية الن و -
العاظظظارإ مظظظن كتظظظال ال ظظظفاءة ت ا ظظظو م مظظظوط ال ضظظظ احة اله "ظظظة المصظظظاية النامظظظة للتظظظ ليز  -

 ان1970 -هظ1390االن اة الااهاإة 
  ظظو  ال كمظظةة ت ا ظظو  بظظع الظظاحمن بظظعاحة من ظظوراع المنهظظع النلمظظل الفان ظظلة الاظظاهاإة  -

 ن1اة  1954
ال ناة من كتال ال فاء همن  ظن ال ظنا نر ظ وة ت ا ظو  بظع الظاحمن بظعاحة طار  ن  -

 ن2اة  1973الخاا ةة ب ااعة 
ال يا  من كتال ال فاءة ت ا و  ن ع  ايعة الم   ة المصظاية النامظة للتظ ليز االتاجمظة  -

 ان1964 -هظ1384االن اة الااهاإة 
ال ال ظناة ت ا ظو م مظع  ظليم  ظالمة كتال المتمو  ها ال كمة النااهية  ل منانل كت -

 ان1969م انة طار ال تهة الااهاإة 
اة 1953متمو  )ر ا:  ابن   نا(ة متل  طا:اإ المنارف النخمانية    عر ه ظاطة الظعكنة  -

 ن1 
المعخ  من كتال ال فاءة ت ا ظو انل  نظواتل ام مظوط ال ضظ اح ا ظ اط انهظوانلة ا ارإ  -

 ان1952النامة للخاا ةة الااهاإة المنارف النموميةة انطارإ 
 ن1اة  1982من و الم ا   نة تاعيم شكاح النتارة طار ال عا ةة ب ااعة  -
 هظن1331النتاإ اهو  ل ال كمة المن  ية اال بيعية اانلهيةة م انة ال ناطإة الااهاإة  -

 اي    ل ال ي وان :
كتاظظظة ال ظظظانتلة الاظظظاهاإة ه ظظظفا ال ظظظفاة تصظظظ يم اهظظظاط  بظظظع النزيظظظز همظظظ ن ال ظظظانتلة م -

 ن1اة  1926 -هظ1344
 اي  فبافبا:

"يظظظار ال ظظظناة ت ا ظظظو اظظظ  ال ظظظاجاح وم مظظظع  غلظظظول  ظظظفاة المكتاظظظة التتاريظظظةة الاظظظاهاإة  -
 ان1956
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 اي  فلي :
 ان1952حل بن ياظا ة ت ا و هحمع هم نة طار المنارفة الااهاإة  -

 اي  عباه الهاحى:
 ان انة  ن  ا اع المتنبل للنم ظعحة ت ا ظو إبظاا يم ال  ل  ن م اان المتنبلة مل و  -

 ان1961الع و ل الا االة طار المنارفة الااهاإة 
 اي  لبه  بو:

الناظظظع الفايظظظعة ت ا ظظظو هحمظظظع الظظظزين اهحمظظظع همظظظ ن اذبظظظاا يم انبيظظظارحة طار ال تظظظال النالظظظلة  -
 ان1983 -هظ1403ب ااعة 

 اي  فا  :
ف ال ظويملة م   ظة هن بظظعرا  لل اا ظة االن ظظاة الصظاحبل  ظل  اظظ  اللغظةة ت ا ظو مصظظ ف -

 ان1964 -هظ1383ب ااعة 
 اي   تيب :

 -هظظظظ1373ت ايظظظ  م ظظظك  الاظظظاآ ة ت ا ظظظو ال ظظظ ع هحمظظظع اظظظااة "ي ظظظف ال لبظظظلة الاظظظاهاإة  -
 ان1954

اة 1967 -ا1966ال ظنا اال ظنااءة ت ا ظو هحمظع م مظع شظاكاة طار المنظارفة الاظظاهاإة  -
 ن2 

 اة  ن1928 -هظ1346ل ته المصايةة الااهاإة   و  انخاارة طار ا -
كتظظظظال المنظظظظانل ال ب ظظظظاة متلظظظظ  طا:ظظظظاإ المنظظظظارف النخمانيظظظظة    ظظظظعر آ ظظظظاط الظظظظعكنة الهنظظظظعة  -

 ن1اة  1949 -هظ1368
 اي  ال ع  الجو ي :

 م تصا الصوا و الما لة  لف التهمية االمن لةة مكتاة الايا  ال عيخةة الايا ن -
 اي  ال هي :

نظاراء  ظل مظظوا ين البفغظةة هظمن ر ظا:  البلغظظاءة اختيظار اتصظنيز م مظع كظظاط الا ظالة ال -
 ن3اة  1946 -هظ1365 للة لتنة الت ليز االتاجمة االن اة الااهاإة 

 اي  مس ويو:
 هظن1319كتال الفو  اناغاة ااع  ل ب ااعة  -

 اي  م  ا  بام :
لمت ظظظعة الاظظظابل ال لبظظظلة البظظظعيع  ظظظل ناظظظع ال ظظظناة ت ا ظظظو هحمظظظع هحمظظظع بظظظعاح احامظظظع  بظظظع ا -

 ان1960 -هظ1380الااهاإة 
 اي  ال  ي :

االنتصظظاف ةيمظظا تضظظمن  ال  ظظاف مظظن اال تظظزالة بهظظامى ال  ظظاف للزم  ظظاحة مصظظ فف  -
 ان1948 -هظ1367الاابل ال لبلة الااهاإة 
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 اي  و ى:
 الباها   ل اجوش البيا ة ت ا و هحمع م لظولة اخعيتظة ال ظعيخلة م انظة النظانلة  غظعاط -

 ن1اة  1967 -هظ1387
  يو لبيه :

اة 1981 -هظظظ1401متظا  الاظاآ ة ت ا ظو م مظع  ظ اط  ظزك نة م   ظة الا ظالةة ب ظااعة  -
 ن2 

  خوان الهلا:
ر ظظظا:  إخظظظوا  الصظظظفا اخظظظف  الو ظظظاءة تصظظظ يم خ ظظظا الظظظعين الزركلظظظلة المكتاظظظة التتاريظظظةة  -

 ان1928 -هظ1347الااهاإة 
 ا  ش ي:

ا ظظظظو م مظظظظع م  ظظظظل الظظظعين  بظظظظع ال م ظظظظعة طار ال عا ظظظظةة ب ظظظظااعة ماظظظاالع ان ظظظظفم  نة ت  -
 ن2اة  1985 -هظ1405

 ا  ل ان    يو ال اب  لبه هللا ي  لبه ال ح  (:
الواهظظم  ظظل م ظظكفع شظظنا المتنبظظلة ت ا ظظو م مظظع ال ظظاها بظظن  اشظظورة الظظعار التون ظظية  -

 ان1968للن اة تون ة 
 البا  ن :

 ن5اة  1981اااة طار المنارفة الااهاإة  إ تا  الااآ ة ت ا و ال  ع هحمع -
اننصظظافة ت ا ظظو م مظظع  اهظظع بظظن ال  ظظن ال ظظو احة م   ظظة ال ظظانتل لل اا ظظة االن ظظاة  -

 ن2اة  1963  -هظ1382الااهاإة 
التمه ظظظعة ت ا ظظظو انل رت ظظظاط يو ظظظل مكظظظار ل الي ظظظو لة من ظظظوراع جامنظظظة ال كمظظظة  ظظظل  -

 ان1957 غعاطة ب ااعة 
 مه ه ي  حيه (:الب هاهي   يو فا   

 ظظانو  البفغظظظة  ظظظل ناظظظع النخظظظا اال ظظظناة ت ا ظظظو م  ظظظن غظظظا   ت ظظظ ة م   ظظظة الا ظظظالةة  -
 ن1اة  1981  -هظ1401ب ااع 

 التوحيهي   يو حعان(:
الاصا:ا االاخا:اة ت ا و هحمع هم ن اال  ع هحمع اااة لتنة الت ليز االتاجمة االن اة  -

 ن1اة  1953  -هظ1373الااهاإة 
االاخا:اة ت ا و إباا يم ال  فنلة مكتاة هال  ام انة انن اءة طم وة بعا   الاصا:ا -

 تاريفن
كتال انمتا  االم ان ةة ت ا و هحمع الزين اهحمع هم نة لتنة الت ليز االتاجمة االن اة  -

 ان1953  -هظ1373ا عاة   -المكتاة النصايةة ب ااع
 ان1961ر الف ا بعم وة مخاله الو ياينة ت ا و إباا يم ال  فنلة طا -
  -هظظظظظظ1347الماا  ظظظظظاعة ت ا ظظظظظو ح ظظظظظن ال ظظظظظنعاللة المكتاظظظظظة التتاريظظظظظة ال بظظظظظاعة الاظظظظظاهاإة  -
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 ن1اة  1929
الهوام  اال وام ة ن ظا هحمظع همظ ن اال ظ ع هحمظع اظااة لتنظة التظ ليز االتاجمظة االن ظاة  -

 ان1951  -هظ1370الااهاإة 
 الجاحظ:
ا م مع هارا ة لتنة الت ليز االتاجمة االن اة الااهاإة البيا  االتب  نة ت ا و  بع ال ف -

 ان1961  -هظ1348
ر ا:  التاح ة ت ا و  بع ال فا م مع هارا  )طا  نن(ة مكتاظة ال ظانتلة الاظاهاإة  -

 ان1965 -1964
النخمانيظظظةة ت ا ظظظو  بظظظع ال ظظظفا م مظظظع هظظظارا ة مكتاظظظة ال ظظظانتل  مصظظظاة امكتاظظظة المخنظظظف  -

 ان1955  -هظ1374باغعاطة 
كتظال التاليظظع االتظظعاياة ت ا ظو شظظارل بظظفعة المنهظظع الفان ظل بعم ظظو للعرا ظظاع الناليظظةة  -

 ان1955طم وة 
كتظظال ال  ظظوا ة ت ا ظظو  بظظع ال ظظفا م مظظع هظظارا ة طار إحيظظاء التظظاا  النالظظلة ب ظظظااعة  -

 ن3اة  1969  -هظ1388
 ن1  ان1907هظ 1324متمو ة ر ا:  ) ا ل(ة م انة ال ناطإة الااهاإة  -
متمو  ر ا:  التاح ة ت ا و م مع ا  ال اجاح )بنن( طار النهضة الناليةة ب ااعة  -

 ن1983
 الج وان   لبه ال ا  (:

 ان1954ه اار البفغةة ت ا و هظن ريتاة م انة ا ارإ المنارفة ا تانبولة  -
ااعة طال:  ان تظا ة ت ا ظو ال ظ ع م مظع رشظ ع رهظاة طار المنا ظة لل اا ظة االن ظاة ب ظ -

 ان1978  -هظ1398
الا ظالة ال ظاةيةة هظظمن  ظف  ر ظظا:   ظل إ تظا  الاظظاآ ة ت ا ظو م مظظع خلظل ن وم مظظع  -

 ن2اة  1968 -هظ1387 غلول  فاة طار المنارفة الااهاإة 
 الج وان   ل   ي  لبه الشزيز(:

حة الو ااة ب ن المتنبل اخصوم ة ت ا و م مع هبظو الفضظ  إبظاا يم ا لظل م مظع الاتظاا  -
 ن4اة  1966  -هظ1386م انة "ي ف الاابل ال لبلة الااهاإة 

 الج ه   اي  ب  (:
 ان1974ااااع   ول ال نااءة ت ا و م موط م مع شاكاة م انة المعنلة  -

 الها   :
الا ظظظظظالة الموهظظظظظ ةة ت ا ظظظظظو م مظظظظظع يو ظظظظظل نتظظظظظمة طار اظظظظظاطرة طار ب ظظظظظااعة ب ظظظظظااعة  -

 ان1965  -هظ1385
 ال ااي :

  الااآ ة همن  ف  ر ا:   ل إ تا  الااآ ة ت ا و م مع خلل ن وم مع بيا  إ تا -
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 ن2اة  1968  -هظ1387 غلول  فاة طار المنارفة الااهاإة 
 ال لاو   اي  ب ان(:

 ظظظا الفصظظظاحةة ت ا ظظظو  بظظظع المتنظظظال الصظظظن عحة م انظظظة م مظظظع  لظظظل اظظظبيمة الاظظظاهاإة  -
 ان1969  -هظ1389

 ال وا  م :
ا )اانظظظة 1895تصظظظ يم ان ظظظا إن  ظظظا   لظظظوتنة م انظظظة بايظظظ نن ل ظظظع ة  مفظظظاتيم النلظظظواة -

 ان1930  -هظ1349مصورإ  ن ال انة انالفة 
 ال مان :
الن و  ل إ تا  الااآ ة هظمن  ظف  ر ظا:   ظل إ تظا  الاظاآ ة ت ا ظو م مظع خلظل ن  -

 ن2اة  1968  -هظ1387وم مع  غلول  فاة طار المنارفة الااهاإة 
 الز  ن :

باهظظظا   ظظظل  لظظظوا الاظظظاآ ة ت ا ظظظو م مظظظع هبظظظو الفضظظظ  إبظظظاا يمة الاظظظابل ال لبظظظلة الاظظظاهاإة ال -
 ن1اة  1957  -هظ1376

 الزم ن ي:
  -هظظظظظظ1397تف ظظظظظ ا ال  ظظظظظافة ت ا ظظظظظو م مظظظظظع مو ظظظظظف  ظظظظظاماة طار المصظظظظظ لة الاظظظظظاهاإة  -

 ن2اة  1977
 الس اك :

 مفتاإ النلواة طار ال ته النلميةة ب ااعة بعا  تاريفن -
 بيبويو:
ة طار 2اة جظظ1966ة طار الالظمة الاظاهاإة 1ال تالة ت ا و  بظع ال ظفا م مظع هظارا ة جظظ -

 ان1968ال تال الناللة الااهاإة 
 السيوف :

المزهظا  ظل  لظوا اللغظة اهنوا هظاة ت ا ظو م مظع هبظو الفضظ  إبظاا يم ا لظل م مظع الاتظظااح  -
 تاريفن وم مع هحمع جاط المولفة "ي ف الاابل ال لبلة الااهاإة بعا  

 الن  بتان :
الملظظظظظ  االن ظظظظظ ة ت ا ظظظظظو م مظظظظظع  ظظظظظ ع كفنظظظظظلة طار المنا ظظظظظة لل اا ظظظظظة االن ظظظظظاة ب ظظظظظااعة  -

 ن2اة  1975  -هظ1395
 نهاية ان عاا  ل  لم ال فاة تص يم الفاط ج واة مكتاة المخنف باغعاطة بعا  تاريفن -

 الهول :
 ن2اة  1964  -هظ1384 هخاار هبل تمااة ت ا و االم انشتاة طار الف ا بعم وة -

 لبه الجبا   ال ار   يو الهس (:
إ تا  الااآ ة التزء ال ظاط    ظا مظن المغنظل  ظل هبظوال التوح ظع االنظعلة ت ا ظو همظ ن  -
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 ن1اة  1960  -هظ1380ال وللة طار ال تهة الااهاإة 
اليظظة  ضظظية الاظظاآ ة التظظزء ال ظظا ع مظظن المغنظظلننن  ظظوا نصظظ  إبظظاا يم انبيظظارحة ال ظظاكة الن -

 ن1اة  1961  -هظ1380لل اا ة االن اة الااهاإة 
 الشس  ي   يو    (:

 هظن1352طيوا  المنانلة مكتاة الاع لة الااهاإة  -
كتال الصنا ت نة ت ا و  لل م مع الاتااح وم مع هبو الفض  إبظاا يمة "ي ظف الاظابل  -

 ن2اة  1971ال لبلة الااهاإة 
 الش وي:
 ظظظظاار البفغظظظظة ا لظظظظوا حاظظظظا:و ان تظظظظا ة م انظظظظة المات ظظظظلة كتظظظظال ال ظظظظاا  المتضظظظظمن ن -

 ان1914  -هظ1332الااهاإة 
 ال زال :
 ان1960 وا ع الناا:عة ت ا و  ن ع  ايعة الااهاإة  -
كتال اال تصاط  ل اال تاظاطة تصظ يم مصظ فف ال اظانلة ال انظة انطبيظةة الاظاهاإة بظعا   -

 تاريفن
  نفة ت ا و  ضلة ش اطإة طار الم ا ة ب ااعة الماصع ان نف  ل شاإ ه ماء ن ال -

 ان1971
من و تها و الفف فة الم مف معيار النلمة ت ا و  ليما  طنياة طار المنارفة الااهاإة  -

 ن2اة  1969
 اللا اي :
 ن2اة  1949إحصاء النلواة ت ا و  خما  هم نة طار الف ا الناللة الااهاإة  -
ءة همن كتال  نن ال ظنا نر ظ وة ت ا ظو  بظع الظاحمن ر الة  ل  وان ن انا ة ال ناا -

 ن2اة  1973بعاحة طار الخاا ةة ب ااعة 
ر ظالة للفظظارابل  ظظل الظظاط  لظظف ي  ظظف الن ظوح  ظظل الظظاط  لظظف هر ظظ واالي ة هظظمن ر ظظا:   -

 ل ظظظظ ية لل نظظظظعح االفظظظظارابل اابظظظظن  اجظظظظة اابظظظظن  ظظظظعحة ت ا ظظظظو  بظظظظع الظظظظاحمن بظظظظعاحة طار 
 ن3اة  1983اننعل ة ب ااعة 

شظظظظاإ ل تظظظظال هر ظظظظ واالي   ظظظظل العاظظظظارإة ن ظظظظا الهلظظظظم كظظظظوتى الي ظظظظو ل ا ظظظظتانلل مظظظظارا  -
 ان1960الي و لة الم انة ال ا وليكيةة ب ااعة 

 ان1971 صول منتز ةة ت ا و  و ح متاح نتارة طار الم ا ة ب ااعة  -
  ل ظظظفة هر ظظظ واالي  اهجظظظزاء  ل ظظظفت  امااتظظظه هجزا:هظظظا االموهظظظو  الظظظاح منظظظ  ابتظظظعه اذليظظظ  -

 ان1961انتهفة ت ا و م  ن مهعحة طار متلة شناة ب ااعة 
كتظظظظال آراء ههظظظظ  المعينظظظظة الفاهظظظظلةة ت ا ظظظظو هلب ظظظظا نصظظظظاح نظظظظاطرة طار الم ظظظظا ة ب ظظظظااعة  -

 ن4اة  1982
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 كتظظظظال انلفظظظظا  الم ظظظظتنملة  ظظظظل المن ظظظظوة ت ا ظظظظو ح ظظظظن مهظظظظعحة طار الم ظظظظا ة ب ظظظظااعة  -
 ان1968

 ان1970لم ا ة ب ااعة كتال ال اافة ت ا و م  ن مهعحة طار ا -
كتظظال ال يا ظظة المعنيظظة الملاظظه  ماظظاطن الموجظظوطاعة ت ا ظظو  ظظو ح متظظاح نتظظارة الم انظظة  -

 ن1اة  1964ال ا وليكيةة ب ااعة 
ة ب ظظااعة 12كتظظال ال ظظناة ت ا ظظو م  ظظن مهظظعحة متلظظة شظظناة المتلظظع الخالظظ ة النظظعط  -

 ان1959
مة اله "ظظة المصظظاية النامظظة لل تظظالة كتظظال  ظظل المن ظظوة العاظظارإة ت ا ظظو م مظظع  ظظليم  ظظال -

 ان1976الااهاإة 
كتظال المو ظياف ال ب ظظاة ت ا ظو غ ظظا   بظع الملظظن خ ظاةة طار ال تظظال النالظل لل اا ظظة  -

 االن اة الااهاإة بعا  تاريفن
 الل ا :
منظظانل الاظظاآ ة ت ا ظظو م مظظع  لظظل النتظظارة هحمظظع يو ظظل نتظظاتلة  ظظالم ال تظظهة ب ظظااعة  -

 ن3اة  1981  -هظ1403
 ال  فاو    حا  (:

منهاج البلغاء ا ااج انط اءة ت ا و م مع ال ب ه ابظن ال وجظةة طار الغظال ان ظفملة  -
 ن2اة  1981ب ااعة 

 ال زوي    مه ه ي  لبه ال ح   ال ش ول  ال ايى(:
انيضظظاإ  ظظظل  لظظوا البفغظظظةة ت ا ظظظو م مظظع  بظظظع المظظظننم خفظظاجلة طار ال تظظظال اللبنظظظانلة  -

 ن4اة  1975  -هظ1395ب ااعة 
 الك هي  مش وغ ي   بهاق(:

ر ا:  ال نعح الفل  يةة ت ا و م مع  بع الهظاطح هبظو ريظعإة طار الف ظا النالظلة الاظاهاإة  -
 ان1950

 ال ب ه:
ال ام ة ت ا و م مع هبو الفض  إباا يم اال  ع ش ات ة م انة نهضة مصاة الااهاإة اف  -

 ان1956  -هظ1376
   الهسي (:ال   هى  الن ين ل   ي

همظظظظالل الماتضظظظظظفة ت ا ظظظظو م مظظظظظع هبظظظظظو الفضظظظظ  إبظظظظظاا يمة طار ال تظظظظال النالظظظظظلة ب ظظظظظااعة  -
 ن2اة  1967  -هظ1387

 ن1هظة  1302ال هال  ل ال  ه اال االة م انة التوا:ه    ن  نيةة  -
  -هظظ1381ايظز ال يظالة ت ا ظو ح ظن كامظ  الصظ ا لة "ي ظف الاظابل ال لبظلة الاظاهاإة  -

 ن1اة  1962
 ل   و  :ا
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شظظاإ طيظظوا  ال ما ظظةة ت ا ظظو هحمظظع همظظ ن ا بظظع ال ظظفا هظظارا ة لتنظظة التظظ ليز االتاجمظظة  -
 ن1اة  1951  -هظ1371االن اة الا م انالة الااهاإة 

 ال واو       الهع  مه ه ي  حس (:
ماعمة  ل انا ة النظم االنخاة ت ا و م مع بن  بع ال ايمة طار مكتاة ال ياإة ب ااعة  -

 تاريفن بعا  
 المراجع الحديثة -2

  ي اهع  فو  ح ه:
 اة 1985  -هظظظظظ1405تظظظظاريف الناظظظظع انطبظظظظل  نظظظظع النظظظظالة طار ال تظظظظه النلميظظظظةة ب ظظظظااعة  -

 ن1 
 انع   ي اهع :

 ن2اة  1963طاللة انلفا ة مكتاة اننتلو المصايةة الااهاإة  -
 البني  ال جهوغ:

ة هظظمن  ضظايا انطل النالظظلة ن ظا ماكظظز ت ل ظ  ناظعح لمفهظظوا النخظا الفنظظل  نظع الاظعامف -
 ان1978العرا اع اان  ا  اال تصاطية ااالجتما"ية بتون ة 

 و ش  ا خه :
 نظاية ال نا  نع الفف فة ان فم  نة م  و   مكتاة جامنة التزا:ان -

 الج هي ه ويش:
 ان1960نظاية  بع الااها  ل النظمة مكتاة نهضة مصاة الااهاإة  -

 لبه ال ح  :الها   ال  
معخ  إلف  لم الل ا  ال عي ة متلة الل انياعة منهع النلوا الل انية االصوتيةة جامنة  -

ة 1ة المتلظظظظع الخظظظظانلة  ظظظظعط 1971ة 2ة  ظظظظعط 1971ة 1التزا:ظظظظاة المتلظظظظع انالة  ظظظظعط
 ن1974 -1973ة 4ة النعط 1972

 الها    ا  عوب :
 ان1967 ل  ل فة اللغةة طار النهار للن اة ب ااعة  -

  ار  لبه اله ع :
ة الاظظظظاهاإة 2الناظظظع اللغظظظظوح  ظظظل التظظظظاا  النالظظظلة متلظظظظة  صظظظولة المتلظظظظع ال ظظظاط ة النظظظظعط  -

 ان1986
 ال وب   للح   ا :

اة 1983نظايظظة ال ظظنا  نظظع الفف ظظفة الم ظظلم نة طار التنظظويا لل اا ظظة االن ظظاة ب ظظااعة  -
 ن1 

    ان البه اوي:
 ان1981ار المنارفة الااهاإة  الم اللغة  بع الااها التاجانلة ط -
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  يهان مه وه ف   :
 ان1985  -هظ1405 ل  ل فة اللغةة طار النهضة الناليةة ب ااعة  -

 ب   مه ه  غ و :
 ان1964تاريف الناع النالل إلف الاا  الاا ع الهتاحة طار المنارفة الااهاإة  -

   وه ح اهي:
الاظظظا  ال ظظظاط ة من ظظظوراع التامنظظظة التف  ظظظا البفغظظظل  نظظظع النظظظالة ه  ظظظ  ات ظظظورش إلظظظف  -

 ان1981ة تون ة 21التون يةة ال ل لة ال اط ةة الفل فة ااآلطالة متلع  عط 
مفحظظظظاع حظظظول مفهظظظوا ال ظظظنا  نظظظع النظظظالة هظظظمن  ضظظظايا انطل النالظظظلة ن ظظظا ماكظظظز  -

 ان1978العرا اع اان  ا  اال تصاطية ااالجتما"ية بتون ة 
 رعن  و  :

 ن2اة  1965ة طار المنارفة الااهاإف البفغة ت ور اتاريف -
 لا   معنا :

 ن2اة  1981مفا يم التمالية االناع  ل هطل التاح ة م   ة نو  ة ب ااعة  -
 عبا   حسان:

 ن4اة  1983  -هظ1404تاريف الناع انطبل  نع النالة طار الخاا ةة ب ااعة  -
 لبه البهم  لال :

 ن1اة  1970صايةة الااهاإة التاك ه اللغوح لألطلة مكتاة النهضة الم -
 لهلو  واي :

الصظظورإ الفنيظظة  ظظل التظظظاا  الناظظعح االبفغظظل  نظظع النظظظالة طار التنظظويا لل اا ظظة االن ظظظاة  -
 ن2اة  1983ب ااعة 

 ان1982مفهوا ال ناة الماكز النالل للخاا ة االنلواة  -
 ععاه    ي:

 ان1967ة كتال هر  و االي   ل ال ناة طار ال تال الناللة الااهاإ -
ة 11الم  ااع الفل  ية اال فمية  ل الناع النالل االبفغة الناليظةة متلظة ان ظفاة النظعط  -

 ان1980ال نة ال ام ة   اإة  غعاطة 
 غ نباو  غوبتال فون:

طرا ظاع  ظظل انطل النالظظلة تاجمظةف إح ظظا  "اظظا  اآخظاينة طار مكتاظظة ال يظظاإة ب ظظااعة  -
 ن1959
 فاخو ي لاه :

 ن1اة  1985اللة  نع النالة طار ال لينةة ب ااعة  لم الع -
 كو بان    ي:

تاريف الفل فة ان فميةة تاجمةف نص اإ مااإة ح ن  بي ل من ظوراع  ويظعاعة ب ظااعة  -
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 ن3اة  1983
 ال سهي لبه الس  :

البيا  االتب  ن ب ن منهي الت ليز اماايي  ان لولة همن  ظااءاع مظع ال ظابل االمتنبظل  -
 ان1981ح  اابن خلعا ة ال اكة التون ية للتو يعة تون ة االتا

 ان1981تون ة   -التف  ا الل انل  ل ال ضارإ الناليةة العار النالية لل تالة ل بيا -
  -الل ظظانياع اه  ظظها المناةيظظةة الظظعار التون ظظية للن ظظاة الم   ظظة الوانيظظة لل تظظالة تظظون  -

 ان1986التزا:اة 
 ال  ي ي لبه ال اه :

اهمة  ظظل التنايظظز  ظظلراء  بظظع الاظظاها التاجظظانل  ظظل اللغظظة االبفغظظةة هظظمن حوليظظظاع م ظظ -
 ان1974ة 11التامنة التون يةة النعط 

 مو وغ مهالاي:
 ان1982المخالية  ل ال نا الناللة طيوا  الم بو اع التامعيةة التزا:اة  -

 نا   مهالى:
 ن2اة  1981  -هظ1401طرا ة انطل الناللة طار اننعل ة ب ااعة  -
 ن2اة  1981  -هظ1401نظاية المننف  ل الناع الناللة طار اننعل ة ب ااعة  -

 ال نا  ل   بام :
اة 1971المن و الصورح منا هر ظ و حتظف  صظورنا ال اهظاإة طار المنظارفة الاظاهاإة  -

 ن5 
اة 1947  -هظظظظ1367منظظاهي الا ظظ   نظظظع مف ظظاح ان ظظظفاة طار الف ظظا النالظظظلة الاظظاهاإة  -

 ن1 
 عون  لبه اله يه:

 ن2اة  1966ان   الفنية للناع انطبلة طار المنا ةة الااهاإة  -
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 رقم اإليداع في مكتبة األسد الوطنية
 

 /طرا ظظةف فن  التلكين  ال  ننهي والب غن  ل نه الشن غ  ال لنظ وال ش نى
  – 2002طم ظظظظظظظوف ات ظظظظظظظاط ال تظظظظظظظال النظظظظظظظالة  –انخضظظظظظظظا جمنظظظظظظظل

  من 25  و 278

 

 ج ا     ل  414 -1

 ج ا     ل 810.9 -2

 جمنل -4      الننوا  -3

 

 م تب  ا به     1140/7/2002 - 
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 هذا الكتاب 
 
 

للظظن مظظن ح ظظ  تتانهظظا لألاظظول اللغويظظة طرا ظظة جظظاطإ امهمظظة  ظظل  ابهظظا ا 
االف ايظظظة التظظظل ه ظظظاع  ظظظل  ضظظظية اللفظظظ  االمننظظظفة مخظظظ   ف ظظظة اللغظظظة  ظظظالف اة 

 اتنالو الصورإ  اله ولفن
العرا ظظظظة موجهظظظظة إلظظظظف ت ل ظظظظ  البنيظظظظة العالليظظظظة للنصظظظظوو انطبيظظظظة  نظظظظع 
التظظاح ة ا عامظظظة بنظظظل جنفظظاة اليظظظا  مظظظ طع الظظظواها انطبيظظظةة االو ظظظل  لظظظف 

مة اتتليظظظظظظظاع البفغظظظظظظظة الناليظظظظظظظةة ا ف ظظظظظظظة النصظظظظظظظوو التاا يظظظظظظظة نظايظظظظظظظة الظظظظظظظنظ
  النصوو الموجوطإ  ل التاا  انن انل كال ونانل االاامانلن

االعرا ظظظةة  نظظظع هظظظظااة تتناظظظه ههظظظظم الم  ظظظاع المنظظظارإ  ظظظظل الناظظظع النالظظظظل 
 الاعيمن

 
 
 


