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 اإلهداء
 

 : حبييبّ        

هذذدل لا ذذ  مذذ   أ ى لنفسذذو ودذذحتا ح ذذ  أ  ال شذذي، إ      ملذذ أال   عذذا ا         

 ترتضي نه.  

  إلقرا  م  لا   من الحادب واحلق علوّاً فإن الال بني يدلّ ليس   ال  مز          

 .يف الحددان   وم  من عب  ة حت ضنا  – ليا   با ة فار           

 احلق نفسه .  ىل ن تقرب نو وأ إوأن ترضي  عين  إأن تقبالنو عس             

                                                   

 أبو وأمو .                                                  

                                                                                                                                                                             

 أمحد                                                                                                                              



 
 
 
 

 الشكر والتقدير
 
 
يمااني. األطروحا نجاا  ها   إاهلل التي شاركتني في  أياديكثيرة هي           شاكر مان  إلا يادفنني  وا 

 له. ول ا غدا ال ما  كرها والتوجه لها بالشكر وهي: الشكرعين  ألنهتسبب اهلل في تفضمه عمّي 
 لمبحث والباحث.  .د عمي ناصر غالب لمؤا رته ومتابنته النممي  واإلنساني أ* 
 وجي الست سحر كاظم حم ة لما ب لته مان مشااركات وطارول عمميا  هادفا  أفااد منهاا البحاث وماا * 

 قدمته من مّد في توفير المصادر.
 .م.د عباس رشيد الددة ود. إيمان عبد دخيل لما ب ال  من متابن  وحرص عم  سير البحث.أ* 
لاااي بكتاااب نكديااا   عونااا شاااكرا عمااا  نااا  الموصااال أخاااي وصاااديكي الااادكتور عااادنان األساااند مااان جام* 

و) تحريااااار  ،)المن ع الباااادي  فااااي أساااااليب تجناااايس الباااادي   لمسجمماساااايمتمياااا ة وال ساااايماوبالغياااا  
 التحبير  البن أبي اإلصب  المصري.

 أخوتي السيد حيدر غضبان والدكتور وائل عبد األمير والسيد سند المرشدي.  أنس وال  *
مكتباات النجاا  ما  مان مه* صاديكاي عباد الحسان الجمال ود. قاسام كتااب لتوفيرهمااا ثما  مان الكتاب ال

 األشر . 
 .* السيدة نادي  حميد حسون لنممها ومراجنتها الننوان والممخص بالمغ  االنجمي ي 

وباااالل الجباااوري ، الموساااوي وساااتار ،عماااي ينكاااوب مكتاااب الصااافا لمطباعااا  واالستنساااا فاااي  أخاااوتي* 
 نجا  طباع  األطروح  في وقت قصير.  إهم عم  لحرص

 لهي عم  أيادي فضم  المنموم  والمجهول .                        إ ولمن فاتني  كر  شكرا *  

       



 

 

 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

 ٌقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  ُاللَّهُ الصَّمَد 

 وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

 

 صدق اهلل العلي العظيم                             
 

 4-1/اإلخالص                               
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (ك الحول والقوةربِّ سّدد فب) 

الحمددد ع ىمددم ه مرددت  رحمرددت الرددق رحمددت لهمددط محمددد  هلددت الثهلددهى الثدد  رهى  ل دد    إلددم         
 ىل ده  أ ل  الهرت المهمصهى.

مدى  إلم  قره  الح ضدر  ىمدم مددك أك در   ه مه شكل ظ  رة)الرراث  الم  صرة( هسغرهب أى ر   ال      
الردراث  مح  لد  رفدده ل لحدهدد مدى  فه د  ها دهد  ال درب ىمدم دراسد  كدب  أىشرهى سده  مهدذ أى ظ درت إذ 

ر ح)الرأصدددهل(  )السدددلط( لظددد ا ر  مهددد  ر هادهددد  م  صدددرة فدددق الردددراث  إ لددد تمزا حددد  الرغدددت  هددد ل
دلددق أل قددد هكدد ى سددلب هشدد ظ  ددذه الظدد  رة  دد  رلدددل الدد ىق  الددذ ط ا .ي  الل غددق ىهددد ال ددربدالهادد

 المهظ م  الفكره   الهاده   الل غه  ال رله  الادهم  فق ال صر الح ضر.  الهادي لم  ال ههسح    
ر رثدددت فدددق ل ددد   -كمددد  أرك-أله ددد  ؛لددد  هسدددرا  ل دددذه الادددراظات الحدا هددد  لمردددراث األمدددرلهدددد أى       

المرح هد ت الفكرهد  مره سده    فدق  هكدل فكدري  احدد المحددهث  فصد ر رض خ داللد  الادده  إ األحه ى فق
 كأه د  اهثمادت مدى الم  ههد  ا ههد  لمادده    دق م لدأة   حرم ىه   ال ا دده  الرق رفصل لهى الزمههى اال

   .لمهظ م  رؤه ه  م  صرة
 صمفددرث  االلر دد د ىددى مرامددق داللدد  الددهالالرددأ ل حدد ل لدد  رسددم   ددذه المحدد  الت مددى   ىمددم أهدد        

ألى مه ضددد   األكلدددر  ؛ ظة فدددق اهرهددد ر الدددهص الددددال ىمدددم الفكدددرةإسدددمدددى     الهاددددي  الل غدددق الادددده 
حصددره    فددق دادرة)الرا هددل(  أىالمم رسدد ت الرحده هدد   ىصددره  الرددراث  ددذه  فكدد ى م هدد     )الداللدد (

رأههددد   دددذه     قدددقدددد ه هددق فدددق ألسدددث م  ههددت الرحمهدددل الدددداللق الفدد د  ىدددى حددد الدددهص  ح حردددتالددذي 
 مه سددل .  لددا الدراسدد ت الم  صدرة لمرددراث الهاددي  الل غدق ال رلددق در كأىمددم مسد رات  الظد  رة ث غهد 

 .رحمه ر    مح الر     مظ  ر   سره  برسههح   فق داهل حد د)الرا هل( ال
 أ ل د  -أي الرا هدل-مدى هد ل رصدد  دذه الظد  رة  األم ر رلرغق  ذه الدراس  رحاهط حمم  مى       

هلهدد ت الرفكهددر فددق الظدد ا ر الهادهدد       هه دد  ر ددر    لمرددراث الاددراظات الم  صددرة أهدد ا  دد  الكشدد  ىددى 
ىمدم أسد س م ازهد   صددق     ت   ل  د  فحدص دقد  الما رلد   مدهص الادده لالم  صدرة  مددك م اشدحر   

 دالل  الهص الاده  م  الحدهث مى ه ل إحراظ الم  هه  ال صفه   الراههمه  م  .
ههددل درحدد  الدددكر راه لددل  ددق قدهمدد   سدد  فددق مشددر    لدد  ركددى فكرة)الرا هددل(  لهدددة لحظدد  الدرا 

ىهددد ال ددرب( قلددل سددت  لحضدد ر   أ ل مددرة فددق )الرددراث الهادددي  الل غددق أحسسددتم دق رافار دد  ىهدددم  
ل دددد هددد   كلدددر األمدددر   ادددل حههمددد  شدددغمت الح ددد د الم  صدددرة فدددق قدددراظة الردددراث الهاددددي  سدددههى  ددد  ه مددد 

إلددم  الفكددرة مددى ثدد ر هم  دد  الددذ هق إهددراجفرصدد   م رمدد  اسددر ا الل غددق مسدد ح  كلهددرة فهددت فأصددل  لز 
المشددددر   أسددددر ذيالم ضدددد   ىمددددم  رح  فأرددددت دراسددد  الدددددكر راه  ث      حهدددز ال مددددل فه دددد   اللحددددث ىه دددد 

فك هددت  -ذ ىالدد كدد ى ىمددم ىمدد  لدد لفكرة مددى أ ل اهل دد ط ل دد  فددق  -الدددكر ر قددهس حمددزة فدد ل  الهفدد حق
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الردددراث الهادددددي ال رلددددق  الرا هددددل )لمدددددكر راه ل هدددد اى  أثر حدددد المدددؤازرة  الحددددث  المل ركدددد  فددددق رسدددحهمت 
   .(الحدا ق الم  صر

لحسددب  -إذ لدد  ه  ددر دراسدد   ددذا الم ضدد   لدد  ركددى مسددل ق  لدراسدد  أهددرك  أىلددد مددى ذكددر   ال      
 قددد ى رهدد  ىمددم  )الرا هددل( فددق الاددراظات الم  صددرة لمرددراث.ةدراسدد  قددد درسددت ظ  ر   ىمددم أهدد -ىممهدد 
هاددي لكه د  لد  راردرب مدى مهدداى الادراظة الحده د  لدت مد  هد  أثر حد  دكرد راه مسدحم  لمردراث ال تدراس 

مل غد  لالادراظة الم  صدرة )فق كمه  ا داب فق ح م   لغداد لمل حث أهسر محمدد ف ضدل ال هردق ل هد اى
 إذ   دق ل هددة رم مدد  ىدى محد ل اشددرغ له  (  ددد(474قدراظة ىلدد الادد  ر الحرحد هق أهم ذحد )ت  -ال رلهد 

ظة الم  صددددرة ل لددددد لادددد  ر الحرحدددد هق فرحدددددث اه ددددد  ىمددددل الل حددددث فه دددد  الرصددددهه  لمحدددد الت الاددددر  ال
  صدددد   ددددذه المحدددد الت  ىى)الرماددددق(  )الرأ هددددل(  )الرفكهددددة(  )األسددددم له (  )اللهه هدددد (  )الشدددد ره (
   ل ل ر   الرلهق لم اق  الاراظة الم  صرة مى رراث ىلد الا  ر الحرح هق.

الا سدده   ال دراطلف ددل ظدر    ه هد ثل دة فدق سددهر اللحدث فدق الم ضدد   سدهراأمدد ر ىد ه ف لد  رسد       
ىمهدت مددى  ر    دقمدد  مد  ى   فضد  ىدى  ت فه د  حركد  الحهدد ة ىم مد   السدهم  اللحدث ال ممددق الحد دم  الردق ش د

ظددل اللحددث مدددة سدده   هصدد  ال هممددة  ل ددد أىلددل رفدد ق  األمددر   الدراسدد ت  اللحدد ث فددق  ددذا المحدد ل
         له ددددت إه  ضدددتردددب  محم ىددد  مدددى اللحددد ث  الرسددد دل الح م هددد  الردددق ال رسددد ىد ىمدددم سددد ك لضددد  ك

 أثدرا  ث دفد  مدىل اإلمكد ىهمد  قددر  أى -ىمههد  ت  ه دلر فهدط اع  م   - ىمم الرغ  مى ذلة كمدت اسدرث ه 
 فص ل.       ر ز  ىمم رم هد   أى هرس  لت مه ح    ل رت الك هرةرشمى رغ  ىمم ال الم ض  
 إرسد ظمدى  (المف د    االرح  د ت -ال رلهد   الردراث الحدا د  الهادهد ) قد اهثمط الرم هد الم س   لدد      

 قد  ى  لههردت  د  رحدهدد مف   )الرا هدل(      ق)الحدا  (  ى قر   ل رح   ت الهاد الحددهثمف  ه  ردهس
 أه ا  الاراظات الم  صرة لمرراث.     أههرال لرراث  الهاد الحدهث

قددددد لحددددث فق)مسدددد غ ت الاددددراظة الرا همهدددد   هله ر دددد ( ىمددددم هحدددد  مددددى الررلدددد  ردددد ه الفصددددل األ ل         
 قددددد ارهددددذ  ددددذا الفصدددل مددددى مسدددد ر الم حادددد   الرددد رههق لمسدددد ر مسدددد غ ت ر ز )الرددددراث  الم  صدددرة(.

مه حددد  لدددت فدددق دراسددد  ح ددد د المدددؤلفهى   الر رهههددد  فدددق اسراصددد ظ مسددد غ ت الما رلددد  الرا همهددد  لمردددراث
    الل ح هى.

 قدددد أفضدددت لهددد  إلدددم  (ثله ددد  الادددراظة الرا همهددد مم)الحددددهث فهدددت ى إذ ل ه دددق   أىالدددت الفصدددل ال ددد هق      
 أصدده  الحدددهث(   ) األدلددقالهاددد  أسددسالهاددد  الل غدد  ىهددد ال ددرب لدد زاظ  أسددس م ) هىمحدد رهى أس سدد

دراسددد  أسدددس الهادددد الادددده  ال صددد   الم ازهددد   الرصدددهه  فدددق   اىرمدددد  دددذا الفصدددل .الادددراظة الرا همهددد (
  الحدهث  أصه   الاراظات.

( األسددددم له )مهدددد دهى الاددددراظة الرا همهدددد ( فك هددددت م زىدددد  ىمم) أههددددرا حدددد ظ الفصددددل ال  لددددث مره  ال      
مددى  أرددت  أ مهرددت )الاددراظة  الرماددق(  )الاددراظة الرفكهكهدد (.  م مدد   ددذا الفصددل (   )اللهه هدد )الشدد ره ( 
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اهصددب ىمددم مهدد دهى الاددراظة الرا همهدد  مددى حهددث الرحمهددل  الم ازهدد   الراهدده  كدد ى محدد ل اشددرغ ل مه حددت 
   لهى هص ص الرراث الهادي  الل غق ال رلق  قض ه  الهاد الحدهث.

ردد  مدد  رضددمهت اللحددث مددى هردد در ث دفدد  ماله رمدد  الرددق اشددرممت ىمددم  ددق  ك هددت ه  هدد  اللحددث       
 .ر صل إله  ال

 .م درت مه   اللحث م  المص در  المراح  الرق اسرااله رم  حرهدة لأ  ترم         
ذ   األسدر ذالمشدر   أسدر ذي ك ى الشكر الذي ال هفق حط المشك ر ه رمد  لمثد ا  فادد حدل   ا ا 
الل حدث  لح دت فحضدر م اكلد  لمم ضد   مدى لددظ  لدب     فدقالدكر ر قهس حمزة فد ل  الهفد حق المس ىد

 لدذل    مدقا  إلدم أى اسدر ك ىمدم مد   د  ىمهدت  ماررح  مه حت  مضهف   هرهمات مح  را  مص ل  لفكر 
اع  لحددث صدد ررت الرددق ىمه دد  الهدد   فددأدى الحضدد ر لمدد  كدد ى لم لدد ال  ددذا  إهضدد حتمدد  لددذل مددى أحددل 

 لر فهط لت فق حه رت ال ممه . امهمص  
 

   . ههر دى اه  أى الحمد ع رب ال  لمهى                            
 
 

 الباحث                   
 أحمد رحيم كريم الخفاجي                    
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 .مفهوم الحداثة النقدية العربية وعالقتها بالتراث: أوال  
يررهن ن هو ررلم اثة الررد اثال يررد اثفهويررد وهو ررلم اثة الررد ونرردل لرربم ثرر   اثالررب  اثفرره  اثرر ين نرر لهلا وبثة رربه        

 قررل ذلقرر  ذترر ر وهررهله اثرررهن ننغيرره لنغرر ل  هويررد  -دهررب ناورر  ورر ثك اثرر دنله  رر  ة ررين –اثغهويررد     ن للتيناررب
.لهي دتهب ه ى لتي ب  اثرهن ج ر في اثنغيره لذ رهلر فري االن ربل و هرل  قه   ثى اثغهويد ها ب  ثى اثنهقيدذ"

ووفررل االةندرربك اثهوبنرره هررع اثغرره  لتررى اث ررفي ين اثهررب   لاثودرره  هررن ج ررد اال ررن بلك ال اثهوب ثررد  (1)"اثغرره  
فدرربن  ،(2)يررد هرن  يرره اثهرهله وهلر هبن ب اثهب يررد لاثودهيرداارب ا ررنللواب انربلح اثة الرد اثغهوذلال ر  ورر ثك  .اإلانبجيرد

   . ببنن ن هور  ثياب هفو   وول بهب لنابق ذ
   اثة الررد لليرر   فدهيررد ذدلرره  ؛ذل نة يرر  هبلهرري ههيررر  ثتة الررد ن ل ررع ةرر  لهررن اث ررف  اثيررلم اثل ررع ونرر      

 ثرى   لد  ثى ذته  هن اثفبثم لهرن وبةر ثى هفبثم لا ةد ألا ب نتنتف هن ها   نا هن دلا ب ها جب ذل ه هوب ي
 آته. 
ثي رررر اثة الرررد هو لهرررب  ل ررريلثلجيب ذل هو لهرررب  يب ررريب ذل هو لهرررب "ه     يلرررلل لقررر  ثهرررج  ثرررك جررربن ول يرررب      

اهرررب هررري  ررريغد ههيرررر  ثتة ررربه  ،نبهيتيرررب وة ررره اثهفارررى ل اثة الرررد ظرررنفررربهي  ررريغد اثنلتيررر ... لهرررع  ثرررك ن ،لا 
 .(3)"ثى نو ل في اث هايدا  ل  ،ن   جهبال اإلنبه   ثى ن له نبهيتي و دهت هل للب لبهب ين هن في  الث

ال  -ابهيرررك لرررن  الثنررر  -ن ه رر تي اثة الرررد ذفيررره   -لهرررل هررن هلا  ن  ررريج اثة الرررد -ذهررب  ي رررب  ة رررن      
ر فرري ةجرره   ررف  ا ل  ،و ر ذوتغررد  "لي ره  ثرر ثك هلرربال وتغررد  ربته  قرربلبل ،ةربل هررن األةررلال ديهدرن  ررو   و يرر

 ،وهاررربه   رررهي  ،جررربن فها رررلا ثليدررربه ،جادرررر رنررربهث ،هلرررل ثيرثررري فيررر ثه –ةررر   اثهابف رررين األ ب ررريين ثتهو رررلملا
ذارررب لرررم ذ تلرررر اثةجررره   ،لثريرررب   اإلهوررربك ،ثاررر ا هننررريلن ،هررربهجله  ويهثرررلف ،فهيررر هيك جيه رررلن ،هالجدرررهلراثرررين 

ن درربن ترر  هفيررع هررن اثرر هب  ا  ل  ،ذ ررولافتررن يةرر    جهرربا وررين اثهنررنهدين فرري اثجرر ل وفرر   ،لذثليررر وبثهونرربي وفيرر ا
 .(4)" لف يظ ه هن نةر اثوب 

ا ررن يع ذن اررنتهج جهتررد هررن اثت رربل   ،لتررى اثرره م هررن لرر م لجررل  نة يرر  لا رري ث الثد)اثة الررد(لثدررن       
 لهن ه ه اثت بل   ،نظو تد ث ب لتى هب ا اثفبهد اثني اقنهار وةهدد  يه هوبهيم اثة الد لاثني هوهب نهر  

؛ نهنتك اثة الد ذيد هفبييه  ربو د ث رب يهدرن ه ر هب لاث ريه لتي رب    ثريج ث رب  لرلج ذل نرفبله ذل  ران / ال1
ذل ال ررناوب  اثلررلااين لاثهلرربييج هارر  دنرر ن ذ  هرر ه  ذل  ،ثتنةتيررل ثي ررر هو لهررب فدهيررب قرربوبل –قتارربدهررب  –ألا ررب

                                                

 . 45  1926، 1 في اثنفه اثجبهتي،    ة ين ،  اه اثدن  اثه هيد وبثلبهه ، ه ه،  (1)

(، 272اةرل اظهيرد ال يرد لهويرد،  .لور  اثفريرر ةهرل  ، ه ربوع اثرل ن، اثدلير) ت رتد لربثم اثهفهفرردا -ياظره  اثههايرب اثهلفره  (2)
 1 ،2001  56– 57 . 

ثغارري هلبهوررد ةلاهيررد فرري األ ررلل اثهفهفيررد، لورر  ا -الرربل لررن   نرردبثيد ن  رريل اثة الررد فرري اثت ررب  اثالرر   اثفهورري اثهفب رره (3)
 .16–15  2005، 1وبهه، اث يلد اثه هيد اثفبهد ثتدنب ، ه ه،  

 .  151اةل اظهيد ال يد لهويد  -البل لن  اثههايب اثهلفه  (4)
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لد هن اثنلبثي  لاث رلاو  لهري  ر  اثاه جرد  ب ليةلث ب  ثى هجهل و ن لجل  اظهيد ثتة الد ي ه  إف هن لمل  ،انجبه
 .(1)قةلاثنلاين لاثنندل    هي نجهي   الم لوة  ه نهه لنغييه هنبل

/ نفدرج اثة الررد هفبه ررن ب ثلبللررد جلاارر  هرري )هفي اثنلبثيرر  اثنهاليررد( ل)هفبه ررد اثللبفررد اثوهجلاريررد( ل)للهن ررب 2
 .(2)ذل ههر هن ههلر اث يهادال ننةلل  ثى نلتي  ذجل ذلتى او  ب و له  ه نهه ( هن 

لوررل  اثفترم ها جرب  ،/ هن ذ ج اثة الد وهلر اثللبفد اثفلبلايد لاثفب ار اثفتهيد اثهل رلليد فري اثنوديره لاثفهرل3
 .(3)لههبه د

بثف يررر  هرررن األرهررربر لاثنابق ررربر    هررري نوررر ل و/ ال يهدرررن ذن ننجررر   اثة الرررد هرررن  يررره ذن نهررره فررري ه ررريهن ب 4
 .ن ب لا نههاههب لاب ه هؤ  د ووفبثي

ار ة ررربهيد نفهرررل لترررى تترررق لبللرررد ذ رررابف هرررن هرررر ه  لجررريهج هبدوررربهثن لررربل  ورررلقررر   ررراف هررربثدم وها       
 اثة الد هي  
 ترى  ل رر لال يرير  لهره هر ه اث ،ةر ل ب األجيربل اثهنفبقوردن( ل  ررار اثو ري د( اثنري ننفتق)وبالريرب   )اثالصنف األول
   .لنه  الار

هرب لي ررنهه ذلههررب ثلررهلن  اثدويره ( لهرري نن ررم وبثنلتورربر اثفهيلرد لاثلا ررفد اثنرري ننهد ررب لها   )اث رررارالصنننف الثننان 
   . لال

جررل  ةرربلل ورر الل ذ  )اث رررار اثهرر هه ( اثنرري نلررلي دررل هررب قوت ررب لنةيترر   ثررى ذالرربي هورر    هررن الصنننف الثالننث
 .(4)ج ي   لةيليد هةت 

 هررع ثةظررد اثنفربي  ذنلترى  انهرري  ثرى اث رراف اثلبثر .ن  ةرر البر اثلرهن اثفنررهين فري اثغره  دلرهذن ذليور ل       
ف ررري  هيلرررد ثل رررف اث رررتلك اثةب ررره فررري ثةظرررد ننبلنرررى في رررب ذ ررروليبر  نرررهنو  وبثةب ررره ذناثة الرررد يونرررهي 

اثتةظرد  ذلاثةب ره ل   رب لظهلف ربهف يبن ننلافرق  ذن، ثر ا ياوغري وبثة الرد (5)ألا ب هنفبه رد هرع اثنربهي  ؛اثهب ي
 .(6)اثةب ه 
ال نهنو  وهلقف فه    ال هن ةي  لبلقن ب وباولربق هلي اإلور اا لاثالر  ألا رب نج ر  قر ه  اثهودره  فبثة الد        

- اثهج   لتى ههبه د نجهود فهي   ف ي  رفي "  الرم  ثرى اثنج ير  لاالوندربه ، لهفري قرب ع أل  جهرل  ذل نلتير  "
                                                

  2005، 1األ رلل لاثههجفيرد،  . جهربل نرةي  ل . لثير  ق رب ،  اه اثودره،  هنررق،   -ياظره  ت رب  اثة الرد فري األ   (1)
184– 185. 

 .192ياظه م.ن  (2)

، 2، ا14اثه ررر تي لاثهو رررلم، اررربيف اثفجتررلاي، ذوةرررب  اثيههرررلك، جبهفرررد اثيههرررلك، األه ن، هرررح -ياظرره  اثة الرررد لاثة اليرررد (3)
1996  113  . 

 .19  1987، 1ياظه  اثة الد، هبثدم وها وه  لجيهج هبدوبهثن، ر  هؤي  ة ن فلر ،  اه اثه هلن، وغ ا ،   (4)
ورري،   اثغررباهي، اثهجهررع اثللرربفي، ذوررل ظي وبل ررد اثالرر  اثهفب رره، وررلل    هرربن، نرره   ررفيهلرربالر فرر -( ياظرره  اثفهررى لاثو رريه 5)

 .231-225   1995، 1اإلهبهار اثفهويد اثهنة  ،  

 .63،  .ر  1ا  اثلجل ، ه  وى اثديبلاي، ه وفد نلاج، قه بج، نلاج،   –لجل  اثا ياظه (6)
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الاو رربل لهررب ه ررى وبثوةرر  لررن اثجرر   لاثنغيرره فبثوةرر  لررن ذ  ورر يل لهفرري اثنلبثيرر  لاث ررفي اثرر الم اةررل ا (1)
اثهجنتوررد ال اثلافر   دهررب هري ثي ررر ةرهرد هررن  األاهرب اثة الرد ثي ررر هجهللرد هررن     لاثنغييره يهلرل هلي اثة الررد

اهرباثجربهر   لاألندبلاثفالاابر  لاثج رل  اثنري  "هري ههةترد نوتغ رب اثهجنهفربر هرن تربلل لهتيرد اثنرهادم اثنربهيتي لا 
اثهجنهررع فرري  ررويل اثتررهلج هررن اثل ررله اثرر   يلنهفرر  اإلا رربن وةررق او رر  للجررره لررن ا ررنت ام للترر   يورر ث ب ذواررب 

هدبابنررر  فررري  رررويل اثوارررب "   ثي ررربلااهرررب هررري ههةترررد ي رررل  فبثة الرررد ثي رررر ههبه رررد يلهيرررد ال  رررود ثتهجنهرررع (2) لا 
نرربلد اثةهيرربر فرري اث يب ررد لاالقن ررب   – اثهجنهررع لررن  هيررق ن ررلهه اثاررللي فرري هجرربالر اثةيررب  دبفررد لاثنفترريم لا 

ف رري ارررلا ه ررنهه اةررل نةرر ي  اثهفرربييه اثفلتيررد لاثلج اايررد هررن ترربلل   ترربل  -لتتررق األجررلا  اث يهلها يررد اثةرره 
ونة ي  هب يهدن ان يدلن  بثةب في ةيبناب اثهفب ه  لهن هارب فربن اثة الرد نفاري اثهنربهدد فري  اثفلل في اثنبهي 

جربالر ال  لررب    انربج اثهب ري لترى لفرق ن رلهار ذي ثلجيرد هفب رره  ذل  راع اثةب ره فري هتنترف اثةلرلل لاثه
 (3)لتى لفق ن لهار األته لهلب بن .

لوه ت رى اثررهن اثهنلا رتد وير  ذن  ثرك ثرم يهارع  دن  الثد ه  تي اثة الد  الثد هاوتنذ   ا  تبل د اثللل       
ه لاثنةرلل فري جلهههرب وهور ذ ذ ربج هرل اثنغير –نرؤهن هرب نررالل  –آهارر جهيف ربهن نة ي  ةهدبر اثة الرد     ا رب 
يجرب  اثور الل هةت ر باثفلتيرد نربه  لوإق ربل  بهةبدهن رولاثلله  لاثنهره  لترى اثههجفيربر  لد ا رب ةهدرد  ،نربه  ذتره  بلا 

   . ج ثني  ال نتو  ذن نفتن اثلله  لتي  وهب يابق  نؤ ال ن نله لتى ني  اثوند ف ي    
 بن ث رب نجهيورر ور بف ري ال نتنترف لرن هر اهار اثة الررد ونردل لربم لثدا رب نونرهق لا ر ذهرب لرن اثة الرد اثال يرد      
 ]درر ا  ف رري نلررلم "لتررى  ررهله  ن  رريج الرر  ل رروي ي ررنه  دررل هللهبنرر  لا رري األ ررج لاألهدرربن هنلا رربل بها جير

اثالرر   ل اثةرر ي  لررن اثت ررب  ظررلفرري  .(4)اثررا  األ ورري ول ررو  ا رريجب ثغليررب" دهررن اثتغررد  ان ررب ليا هررك وهفبيارر
 و ههين ه هين ههب  ىاثة ي  يج  ذن افا

يناب رى اثابقر   ويفرد اثهاجررار  ذنابق  في اثههبه د اثال يرد    ثريج هرن اثههدرن فري اثف ره اثرهاهن نجهود اث  أوال
اثال يررد اثهفب رره  اثنرري نةرري  ورر  هررن دررل  ررل  ثينجبلرهررب  ثررى ههبه رربر  لقيررد ق يهررد ال نررهنو  وف ررهه لو  ورر  

 .(5)اثابق  يفي  ااو بال نبهيتيب وين هب يؤهن و  لهب يهاه  ن لد ،لوودهه

                                                

     -وين هةه  لبو  اثجبوه  لة ن ةاوي )اهل جب(–ب ه (  ندبثيد اثنها  لاثة الد في اثوده اثفهوي اثهف1)
 .  30   2007،  1 ها د نةتيتيد هلبهاد ،لتي هةلهد  ةولن،هان   اثهفبهف،ه ه،      
 اإل بلم لاثة الد ، هةه  اهدلن ،نه هبنم  بثي، هن دنب  )هلاقف اإل بلم لاثة الد(،هجهللد هن     (2)

 . 332  1995، 1اثدنب ، اه اث بقي،ثا ن،      
 . 36-33ياظه  ندبثيد اثنها  لاثة الد (3)

لرربهه، اثههدررر اثللرربفي   ررب  اثالرر   اثفهورري اثةرر ي ، فب ررلفرري  نرردبثيد اثهررا ح لاثاظهيررد لاثه رر تي فرري اثت -اثتغررد اثلبايررد (4)
 .110  1994، 1اثفهوي، اث اه اثوي ب ، اثهغه ، لويهلر، ثوابن،  

 .169،  .ر  1ويد،  .  بلي ف ل، هؤ  د هتنبه، اثلبهه ،  ياظه   انبج اث الثد األ  (5)
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اثرر   يفبثجرر  اثابقرر  فهررن  يرره اثههدررن  األ ورري ويفررد اثررا    ثررىاتنورر  ذناثا ررل  اثهالررل    لهاررب لتياررب   ينناثان
  ن  ويفرد اإلور اا لاثنج ير  األ وري لاثهؤيرد قر؛ ألال  اثا  وة   هفبييه ه ولد هن ا ل   بولد رهايب لفدهيرب

 .(1)اتنتور في ه ا اثف ه
ة الرررد ال يرررد  ال لاررر هب يجررر   اثالررر  هللالنررر  لذ لانررر   دلرررلم ذيرررناررر  ال يهدرررن ذن ذ -فيهرررب يفايررر  -لهررر ا يفاررري      

ار  ال ينةرلل  قرل " لههبه رب ثهفربييهه اإلجهاليرد ذل ،هر ثيب وهوبهيهر  اثاظهيرد لاثنلييهيرد ،لن لهان  اثني ي ر ه لا رب
 .(2)"ا هب)ي نة  ( ج برا ال يب يوبنه و  اثا  دهب ثم يوبنهه اث بوللن ثى ة الد ال يد  ال ل

هيهاررد اثهؤيررد اثغهويررد لتررى هررن و ررو   -نظررلتررى هررب ا –ن هرر ا اثنج يرر  اثالرر   ثررم يرره اثاررله  ثررى اثيررلمذ ال       
 .اثههبه د اثال يد

 ليفرل اث دنله اثه    ه ه اثظبهه   ثى ذههين ههب        
لهرري  . توررد اثهارربةي اثه هويررد فرري اثنيرربهار اثال يررد اثة يلررد" ليفارري ورر  ،اثوفرر  اثالرر    ثررىنلرربه االف  األمننر األول

 .(3)"لبل   لننل و ب اثهؤيد اثوه يد اثلا ةدفظبهه  يت   و ب اإلفهار اث
  ريهب اثةلاجر اثلبلهرد ورين ه رب ه اثنوديره لار  اثفره  لال"لهه ه  ثى  ،االفنلبه  ثى اثوف  األ لثي  األمر الثان 
ى لتررى نرربهي  اثودرره اثفهوررري هررل  اك اثرر   قررربم وررين اثوت ررود لاثالررر  غررريدررب  ي  آلررمدورره ةررربجر ذ م. ل هررااثهةرر لين 

( هلثلجين رر)اثاظه اإلووررل لثوت ررود اثهارربهح فل رره ورر ثك ،ثررؤل  ( ذ ررلثيد)ااررب ال ادررب  افرري لجررل ذاأل ورري ةنررى 
 .(4)"فدبن ثراهب ذن نهجي دود األت  لتى دود اثف ب 

   ن هررر ا اث رررفل  ثرررم ي رررنهه ذلهررربل لترررى  رررفل  اثت رررب  اثالررر   اثفهوررري اثةررر ي   يررره  األهرررهانلهررر ان       
 .اثفهوي  يفتن اهنوب   وبثهلهل ث هلبن هب نهاجع 

 ن  و   ثك جب  انيجد ذههين ههب ذليو ل        
هررب نهنرر  لتيرر  هررن هجررلم ااندب ررد هنررهلا اثة الررد اثال يررد اثفهويررد و ررو   لبلارر  اثل يفررد هررع اثنررها  اثفهورري ل  (1

قبج لتى اثة اليين اثفه  ثنواي م اثودره  اثه ترق ثهنربهيع اثة الرد اثغهويرد لاثهجربهه  وربثنغييه لاال رنو ال أل رج 
 .اثغه  هن ن له لاهل/اثا  د اثفهويد لتى لفق هب ية ل ث   اآلته

ثة الررد اثغهويررد وههبه ررد اثنهةرربل ورررين إرا  اورررد لاثهنررربهدد فرري  انرربج اثودرره اثالرر   ورربقلهةبلثررد  لورربر ا يررد اثه (2
هرن ارلرد  بن هد اثنتلين لل م اثرلال  ذل اا بلقر  لق  ندلن ه ه اثهةبلثد ث ه  .اثة ي  لاثههجفيبر اثنهاليد اثهاجر

 .قلهيد ذل ذ لثيد هلافد ذل نتت ب هن  لايد اثةب ه وبثهب ي

                                                

 .169ياظه م.ن  (1)

 .  231هلبهود ةلاهيد في األ لل اثهفهفيد   - ندبثيد ن  يل اثة الد في اثت ب  اثال   اثفهوي اثهفب ه (2)

 .18،  .ر 3األ تلويد لاأل تل ،  . لو  اث بلم اثه   ، اث اه اثفهويد ثتدنب ، نلاج،  ( 3)

 . 18األ تلويد لاأل تل  ( 4)
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د هرن اثهفربهف لاثفترلم لاثوفبثيربر اثودهيرد فري هترجانل  ال  ةر ي  ال يهدرن ذن يدرلن  ال نة ريبل هدلورب ثف       
لاةرن اثيرلم ال ادرب  اجر    .(1)ههةتد اهل لنغيه لنةلل ه نهه ف ل ههآ  ثه نل  اثنل م اثة به  فدهيب لاجنهبليرب

   .األقل اظه   ثى هو لهبر اثدلن لاثهجنهع لاثفلي   فيانجبهب ال يب  ا ن ن  ال لاج  تتو  انجبهب فدهيب ذل 
ألااررب ال  ؛(2) ا اثهلقرف اثودره  هررن اثلجرل  ونردل لربم لتررب  هلجرل  فري اثة ربه  اثغهويررد لهونلر  لار ابلهر      
 اهنتك 

 .هب يب ه نهها لتى  في  اإلانبج اثوده  لاثهب   ثنلث  ثاب ة الد هاوللد ها  لهنلا تد هف  لهوبياد ث  =1
ا ررررلب هررررن اثللبفررررد اثهفب رررره  اثهوبياررررد ذل ةب ررررها هانجررررب لتررررى اث ررررفي ين اثهرررر دلهين يررررله  ثاررررب هاظلهررررد ذل  =2

 .اثهلب فد ثتج له ثندلن ثاب وف   ثك ة الد لهويد ةلب
  هبه ؛للتى ذ بج  ثك نو ر اثة الد اثال يد ثاب في ثول ين هن ةي  لبلقن ب وبثنها       

يجبوب"بثنها  د و/ ج ثيد اثفبلق1  ذن لن هرن و ويفرد اثةربل  هر ا ىلال ينر ن .وفلب لناليرد ، لب با  ا نة بها ل  ،اويب لا 
هر ا اثلنرل اثر   ينرو  فري وفري جلااور  قنرل األ   هرل اثل ريتد  ،النل اثنها  هفهفد دهب دربن يلرلل وفري لتهبلارب

ف رربي اثهجرربل ثتاهررل اث ويفرري لهررل يلررع فرري اثها لررد االيجبويررد وررين هررلقفين  ررتويين  ،األلثررى ثتنةررهه هررن  رر لن  لا 
 .(3)"هل اثلله  اثلب فد لتي  لدبلههب  هيق ه  ل لاآلته  ث ، يد اثه تلدفونة ههب اثذ
فإ ا نه   ه ا اثللي فري  رهيه اثابقر  جفرل وبث رهله  لبلقنر  وربثنها   ،قل  اثللي وبثلاقع لهدلابن  اثهتنتود"/ 2

فورررري هررر ا اثلاقررررع  رررلا  درررربن فررري ه ررررنلاه اثهةتررري ذل لتررررى  رررفي ه اثفرررربثهي ال ننهلرررل اثفاب رررره  ،ج ثيرررد اانلبليرررد
 .(4)  ذن نؤني ذدت ب في اثه نلول ذي ب"ة   ول ننهلل اثتهبله اثني ثن نتواثه نج   ف

 ثجررد اثت ررب  ذل ظرربثةب رره فرري و ديررف ن ررنليم لبلقررد اثهب رري      يرره ها ررجمذن هرر ا اثهلقررف  ليورر ل      
فررر  لاثناليرررد( ف ررربل لرررن  يهررربن اثت رررب  وفررر م   رررلب  واثهؤ رررج لترررى االانلبليرررد )اال نة ررربه لاإل رررلب ( ل)اث

هفيربه االانلرب  اثهواري هرل ياجري اثلبلرل و لرم .فري ذلارب  اثههبه رد اثال يرد لاثن ويرقهلنهوربر اثتبهجيرد فري اثاظهيرد اث
 هن اثنها  لي ف  في تباد اثل  يد؟! ، دهاث هبه  هن اثهلقوين اث تويين  ،لتى فهلي للتيد ة يلد

 ررربو )االانلبليد( فررري ثها رررهم،  ثرررى اثررر دنله ردررري اجيررر  هةهرررل  فررري اث ررروفيايبر هرررن اثلرررهن ان  رررلقررر  ف      
ةربلها  وإرالر للقرف  ،اثهفب ره (ل هلا هد اثنها  وهاجررار ة الرد اثيرلم لهرب ثرهر  هرن هفرع نرفبه)اثنها  ذل األ ربثد 

هررب .افرري  ل ررهاب وودررهه لهنرردبلن  ذن  هررب ررهيةد لا ررةد  ألقلث ررباي  " هنرره  ا لقرر  نجتررى  ثررك فرري قلثرر   ذن لا 
الةررر  ورررين  ذنثداارررب ال اهترررك اثةهيرررد فررري  ذةرررهاه.. فررراةن فررري  ثرررك .افررري  نهالاررربث األورررلا اهف ررر  لال ررر   لاررر  

                                                

ياظه  اثابق  اثفهوي اثهفب ه لاثهلهل  اثال  )هن وةل  اثهرؤنهه اثفربم اثتربهج لنره ثبلنةرب  اثفربم ثؤل ورب  لاثدنرب  اثفره   (1)
 .1/18  1986في وغ ا (،  . ة بم اثت ي ، ه بوع  اه اثلله ، وغ ا ، 

 . 12  اثابق  اثفهوي اثهفب ه لاثهلهل  اثال  ياظه  (2)

 .171 انبج اث الثد األ ويد  (3)

 .172-172م.ن ( 4)
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 .وج ي  اثيلم ثنلب ف هرب فدهيرب لنبهيتيرب لة ربهيب لاجنهبليرب لاقن رب يب األهجهدبن الثنلب  ق يم ،    ال (1)"اثودهين
   ا  ال اثةر ي   ثرىيهاب هرن قر ث ا ال نةرلل  .ذة ههب(    ذليدلن ث بثي) ذن(  هبف ل نابرا لتى اثولب  لهلقف)

ج ير   وهلرل دباررر  لتيرب ال يرد فا رنو ل هرلبل ،ذتره النتف رب ثا رع هدبا رب هوررب    ،هرن اثجر له هرن اثهورب   ور ذابه
  ثررىلال  يررهه  او رر  ورر  ردرري اجيرر  هةهررل  مثررم ي ررن ع اثليررب األهرره هرر ا ذن  ال. (2) لثررم نفرر  درر ثك ذلاا رربلتيررب فرري 

فرررري اثف رررره  (3)(األههيرررردوهلافرررر ه اثها جيررررد هةرررر  ا ثررررر)هلقع اثنررررها ( ل) هجررررد اثهديرررربل اثغهورررري  ذ ررررويفلرررر   اآلن
 ره    ثرىلةلل اثههبه ربر اثال يرد اثهاهارد  ،يجبويدذ ةب  اثهلبقود اإلوه بهي  ذل   توي  ن لهلهل  .اثةب ه

ارر  ة ررن ةاورري؛ ألن اثهودرره اثفهورري لررلي ذن يرره  " ررله  اآلترره فرري  هدهررب يرره    (4)هن)اال ررنفها  اثهلتررل (
اآلترره  لثهررب درربن ،اآلترره هررهآ فرري  األاررب هذ  ،األاررب هررهآ فرري  اآلتررهيرره   ذنلورر ل  ،اآلترره ررلهن  فرري  هررن هذ  

ة ررررررلههب ول ررررررو ب  ثآلترررررههدرررررر ا فه رررررر)اثهلاه  اثها جيررررررد( ل  .(5)األلجرررررر "هنفررررر    األارررررربهنفررررر   اثههايررررررب ظ ررررره 
 اآلترههرن  اآلتره هرهآ ه لاتنبلفر  لرن يرلةي ونغربيه ذاهرل ج ا رنتبل    ثرىل بلل)نة ي ( اثنها  ههب  فرع اثالرب  

   .(6)اثهجفي هن اثهب ي  او   و هيق اال نيبل
 لق  انت ر هظبهه اثة الد اثال يد انجبهبر هنف    في و ا   انلل ب لهي       

وه تهبر اثهاجر اثة الي ثتغه  لنواي  ول رو  هنرهلا نةر ي  لن رليه ثلاقرع  لاإليهبنهلب فد اثنها  اثفهوي  (1
 .ه  اثفهويد اثهفب ه اثة ب

وفررر  اثنرررها  فررري  ررريهله  اثا  رررد   ثرررىهاجرررر اثةررر ي  لاثررر لل  ثقرررها   اثنرررها  اثفهوررري لاثنه رررك وررر  لهلب فرررد ا (2
 .اثفهويد

)اثنها  لاثهفب ره ( ذ رةب لين ري هر ا ثر    .هن اثةب ه لاثهب ي لهلانجن هب لوه ههد  ها رجم األت  (3
لهرررل  .جهيف رررب   اثفهورررياار اثف رررهيد اثة يلرررد ثتنررره  ج يررر ه( لاثلرررهالاثهفب ررره ( ل)نةررر ي  اثنرررها  لن األ ررربثدل)

  ثرىهر ه االنجبهربر اثلبللرد  ياثر دنله لور  اث ربلم اثه ر   ينرظ ذنوير   .(7)هلقف يللم لتى )اانلب  اثهننربو بر(
  ر فلبر هي 

                                                

 .189  1993، 9نج ي  اثوده اثفهوي،  .ردي اجي  هةهل ،  اه اثنهلق، ويهلر، ثوابن،   (1)

 .  204 ياظه م.ن (2)

  ورهاهيم، اثههدرر اثللربفي نر اتل األا ربق لاثهوربهيم لههباربر اثفلثهرد،  . لور  اه -بر اثه رنفبه يرياظه  اثللبفد اثفهويرد لاثههجف (3)
 .90  1999، 1اثفهوي، اث اه اثوي ب ، اثهغه ، لويهلر، ثوابن،  

 .90ياظه م.ن  (4)

 .91م.ن  (5)

 .  91ياظه اثللبفد اثفهويد لاثههجفيبر اثه نفبه   (6)

غ ا ) ت رتد ي،  اه اثةهيرد، واثنها  اثفهوي ده  ه في اظهيد اثهفهفد لاإلو اا في اثنفه اثفهوي اثةر ي ،  رها  اثدوي رياظه  (7)
  1982، 1اه اثةهيد،وغر ا ،   ،لن هبلر في اثللبفد،ذثوهير  فرهج،9 – 8  1987، 1،  (12غ ا ) ت تد اثهل للد اث غيه او

 –23  1981، 1ويهلر، ثوابن،  هلقف هن اثنها  اثل يم، . ة ن ةاوي، اه اثناليه، -اثنج ي لاثنها  ل ،97
 .372ل 111 –110األ لل لاثههجفيد  -، لت ب  اثة الد في األ  181لهويد اةل اظهيد ال يد  -، لاثههايب اثهلفه 27
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ليغه ررلن  ]... ههررب درربن ذة ررن اإلهدرربنالررب  ينرربوفلن اثترر  اثهه ررلم لي ررب هلن لتررى اثل رريد لثرريج فرري " -1
 .(1)"اثفين لهب يتبثو م

اثنر ي  هرن فبلتيرد اثهارربهح اث ربثود اثنري هررم  اثيرر جالرب  ي رنة للن ليوندرهلن هلترر ين لهجن ر ين لقر  نهتد رم " -2
لثدررا م يتررل لن وبث ررهر  ،نهافررلا ذم اه ررل  ن ليههرربلهررب راثررلا ي رريولن هررن  ،نهوررلا لتي ررب ،وفرري هررن لهبههررب ذاو رر م
 .(2)"هن تبثو م ذههفي 
 .(3)"دتيد ينغرثلن في ب وبثج ي  اثلاف نوه اتل   ثي فلد يةنهفلن اثال  اثة ي  لينل تلن " -3
 .(4)  لتى اثال  اثل يم و تب  وبثغفتتاثه يي لاثلاب  ل  وإ وب   الفلد نهبهج اثال  اثدبل يدي لال نوبنهه  -4
اثنرها  لقنتر  لن هينر  هرن  الره  االنرنغبل وفر  اوري   الن الب  ال يهبه رلن هاربهح اثالر  اثةر ي  بنييلف وين ه -5

 .(5)لاثاوب 
 ه هن هرد فلد هن اثالب  نوبثغ في اثنلتي  اثنهالي لنهفي اثن له اثةب ل ةلث ب لنةبه  اثج ي  لهرن ةهرل ثرلا -6

 .(6)وبثنتب ل ل فف اثلال   يبهم
ي اثةرر ي  وررربثنها  اثالررر   هررل وظررربهه  لبلقرررد اثت ررب  اثالررر   اثفهورررلتررى ذيرررد ةررربل هرر اه اهنهررربم اثوةررر  ل       

 ذلالرررر ينين  ذل ذ وينررريننا ترررق هررر ه اثظرررربهه  هرررن اثدنرررف لللرررر  اث رررتد ورررين ظرررربههنين    لاثوبل ررري لاررر  اثفرررره  
 ر  ه  هرن تربلللرب  لننربو  ن   اثنبهي  لاثللبفد لاثفلي   ثهفهفد هب ويا هب هرن اثةال نجهف هب ل  ذهنينوبل ينين في 
هررن  يرره ههالررب  ثتنهرربير  األترره اثظرربههنين ثنا ررل  نةررر  رروبر     ةرر رروبر   ت ررباب لثهوهررب هررةهدررد اهله
  ث ....ذلاثههجفيد لاثهابوع اثللبفيد  اإلةبثد ذلاثهغر  اثفبم  ذلاثرهن  ذلاثل    ذلاثهل للي 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

األ   لت ررب  اثالرر ،  .لورر  اث رربلم اثه رر  ،  اه اثدنررب  اثج يرر ، ويررهلر، ثوارربن، ل اه ذليررب،  ررهاوتج، اثجهبهيهيررد اثفظهررى،  (1)
 1 ،2004  180. 

 .180م.ن  (2)
 .180  األ   لت ب  اثال  (3)

 .180م.ن ياظه  (4)

 .180 ياظه م.ن (5)
 .  180م.ن ( ياظه 6)
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 .قراءة الحداثة النقدية لمتراثثانيا: 
 رررب  اثالررر   اثفهوررري اثهفب ررره ثتنرررها  هةبلثرررد اثدنرررف لرررن لج رررد قرررها   اثت نهندرررر اثلرررها   اثة اليرررد لترررى      

 ونري ةهلثنر  اث الثيرد  يهدرن ذن ننريفي هاظلهد ه  تي)اثنلليل( اث    اثني   هر، اثال   لاثوبل ي اثفهوي
اودره فير  ولر ه هرب دربن  ذل ثرك   ثرىهن اثن هد لاثنت لد لاثنف   لاثه ب ه  لترى هؤ  قرها  اثنرها  ثداارب ثرم افهر  

 يثتنلليررل هرر األ ربجاثه هررد    لتيرر  ؟  مذيه اثنرها  لنلييهرر   ررلا  دربن اثهلقررف ثر  اثها ترق هررل ه ر  ةهدررد نو رر
انرررنوبه نلجي ررر   ذلنلههررر   ذللررر م  قرررد اثلررربه  اثابقررر   ااو ررربث هب هرررن ةيررر  ذله ررر  ان ررربل اثهب ررري وبثةب ررره 

ثنهالرري للرر م ولرر  لتررى اثهررنن ابهررن اظرره  الةنهرربل ن  ذدلررهفيرر   نورر  نثته لاررد اثال يررد اثل يهررد ونرردل الرر   ةرر ي  
ن ررنترم  قررد قررها    ألا رربتد هررن اث ررفلود وهدرربن نررد  ه  اثل رربيب اث هلررل هرر هاةنهرربل ة ررم  ذنليورر ل  .لرر وب رر ق ن 

يبورباثهر لانين اثل يهرد لاثة يلررد  هبورب   نرربه اوغري اإلي  اثو ررل)اث الثد( دهرب ورؤه ب  رريدلن لترى ارفارال ،ثهررهار لر   لا 
اؤ رررج للاورررر اثنفبهرررل هرررع  ذنثررر ا لتيارررب  ؛ثرررم نررره  ث رررب ذتررره الالر  ا ررريف ث الثرررد اثنلليرررل اثهفجهيرررد   ثرررى ذاارررب

ليفلررررر   ثرررررك  دررررره وفررررري هلبهوررررربر  ،انرررررها فررررري ههبه رررررن  لترررررى ج رررررد اثن ويرررررق ذنجرررررل ذهرررررن  ذلالاثه ررررر تي 
 .)اثنلليل( في قها   اثنها  اثال   لاثوبل ي هن هاظله اثت ب  اثال   اثهفب هه  تي

 :ربته المصطمحيةداللة التقويل بين التقييم والوصف ومقا
 ،فب ررره هال افاررري ورررر)وين( هارررب ل ررر يد اث الثرررد ورررين هرررلقفي اثهفيررربه اث ررربو  ث ررريهله  اثلرررها ار اثنهاليرررد اث      

ثدنرررف اثهلرررهل    جررها ول رررو  هفررب  األهرررهين)اثنلليرررل( يفارري  ن ه ررر تيوررل   ،لل ررف وارررى اثلررها ار لهابهج رررب
 .اثال   اثهفب ه ثتنها  اثفهوي

 ها ب  ؛ل(ل )قل  فهن اثو ذ ت بفيد ه الالر)اثنلليل( ول و   يغد  وفي   لاة        
ثرر رير ا( ذ  ا رور اةل)قل  ، ث يغد)نوفيل( ليدرلن اثندليره فري اثوبلرل لاثهوفرلل األن هلهل اثهفاى  / التكثير:1
 .(1)دليه  ذقلاالجفتن  يللل  ذل ذقلاالقبل  ذلدليه   ذقلاال  ثي 
 ذلاثو ررق ا ررود هريوررد   ثررىا ررون   ذلذ  جفتنرر  فب ررلب  .لر فبلارربل  ف  ررهلررالفعننل:  أصننل إلنن / نسننبة الءنن ء 2

 .(2) ب قد
ف رل  ،هل ر يد اثرا  اثظربهه  راثردلقر  نوير اب هر ه اث الثرد فري  .(3)قنهن ب ذرثرهلل)قنهر اثلهه ( ذ   :اإلزالة/ 3

   ق  يدلن قنه  ةبجود نهاع هن هلانجن  هع  يهه.
لاوير  هرن هر ه اث الثرد  .(4) (ق( ل) ره  هلل)نره   .ث رب ذهي ن  اةل لج د هب  هف ذلذ  جفتن  يا هف ه: / التوج  4

 االننغبل لتي . ذلاب في  ذل ولب ه الثد هل ل   اةل ج د هب  ذل ذت ه  ثىاث الثد هفاى  هف اثا  
                                                

هررر(، نرري   .فترره اثرر ين قورربل ، اثرر اه اثفهويررد ثتدنررب ،  ررهاوتج، 669ياظرره  اثههنررع فرري اثن ررهيف، اوررن ل رروله األنررويتي)ر( 1)
 .1/189  1983، 5اثجهبهيهيد اثفهويد اثتيويد، لنلاج، اثجه لهيد اثنلا يد،  

 .1/189ياظه م.ن  (2)

 .1/189ياظه م.ن  (3)
 

 .1/189ياظه م.ن  (4)



 المفهوم واالتجاهات -ة والتراثالحداثة النقدية العربي التمهيد..............................................
***************************************************************** 

                                                                   11 

  الالن ب هلل  ل   هنفي  –ل(في)نلل   –ل( يغد)نوف   ،لق  ننبهك  يغد)نوفيل(      
ررثنررر  فنلرررل  هلل )قل   (1)تغرر (وفن ،هرررب ذهرررهان اثنرري  نهيررر  هررر ذنلنفارري) المطاوعنننة: -1 رررل( ل)د   فنررر  ه( ل)ق   هن  فند  

ها نر  –د قبوتيرد ثته بللرد لاث رريهله  لاثنةرلل وتةربظ هل ر يد اثههيرر لهر ذنذ   (2)ع(فنل  ر  ذل –فري اثنري  او رر  لا 
 .ث  .. .اثهؤلل ذلاثلبه   ذلاثوبلل 
 أل رروةرثرر  نلل   ذلثنرر  ه اررب نلل  ذذ  ثررل  (3)ع اثتررلفف نلق ررثنتررل  فرر ( فهررع ا)نتل  ذلفنرر ( هلل)نتل  التوقنن :  -2     
 .اثهفبين ذلاثهة لج  ذلل  يه اثهلجل  نلل   ذل ،ل اثللل اثه هه في اثا  اثهلهل نلل     الثن ب
ثر  هرب ثرم يلرل، دبلههرب  ا لرى        ل( اثهفجهيد فل  له  في ث بن اثفه  "ذقلث  هب ثرم يلرل لقل  لذهب لن هفباي)قل 
 ررب اثه رر ه ل( اثنرري ها الثررد)قل  . لهفارربه ا ررود األقررلال اثرالوررد ثتنررت  ذل اال لررب  اثهريررف    ناة رره (4) "لتيرر

   اثليب ي)اثنلليل( في هفايين ههب 
 .اثنت   ثىاثدب ود  األقلال/ ا ود 1
 .بذهه هقلل  لتى لةهت  اثنت   ا بق/ 2

  ثررى يةنرربج اإلا رربق  نهررن ةيرر   األلثررىهررن  ذقررل بايررد ن دباررر اث الثررد اثلا  ل  ،اثرر الثنين نواررى اثوةرر  دتنرربل       
 ذنوير   ، ثرك دتر   ثرىال نةنربج  األلثرىاث بقد لاثندتف لاثج   فري  رويل ةهرل اثنرت  لترى اثلرلل وياهرب اث الثرد 

  األهله اآلنيد تي بل  ير ل ث ا اثتنلل   ذل عاث الثد اثهفجهيد ق  ال ندلن دبفيد في ه م هب اهي ه هن هفبن 
ه لهرل ثريج هنلا ربل ولر  .لذنريبل اثهنبلةلرد ثفربثم اثرا   اثن ليبلرلوه  ت تد هن  ا قها     لب  ليل اثنل =1

ياوررني لتررى  رر قيد اثهةررنهبلر للررر م  ، رريه لتيرر  ذفررقهررب هررل واررب  هنلا ررل ل رريهله  ال نان رري لال ندنهررل ف ررل 
 .ذي به بولن ب ثاو  ب 

لاثهفب رررره (  األ رررربثدي ررررهى وررررر)اثنج ي ( ل)اثنةرررر ي ( ل)يدررررلن ةبليررررب دررررل هةرررربلالر هررررب  ذنا ررررنترم)اثنلليل(  =2
لب  ل)اثنها  لاثة الد( ل)اثنو يه  هرن اثفبلقربر  درلن اثرا  ذننره   جهيف رب ف ر ه اثه رهيبر ؛ثر  .. .اثنو يه( لا 

لب   لاثن ليليلول  لهب اثنو يه  ،اثةه  لاإلنبهار  ،لهرن قور ذا رن لى  لهرب قرها   هرب ثرم يلره  ألار  ؛اث رل ل اثوارب   لا 
 لن ق ر   هرن ذل ول ر  لهرم يهبه رلن هر ه اثلرها ار .ق  يد  الثد اثا رل  نآدلن نلب م اثرهن لهل لتى  لد

 .ونفبه اثة الد لاثهفب ه 
اثرا  ال يةهرل فري  انرر   ذنهرن هلج ربر تبهجيرد ه رولد لهررن قرها ار هؤ ثجرد ولاربا  روفرااثنلليرل ههبه رد  =3

اثنو رريه فرري ترربهج   ثررىاثنرري نفتررل ةبجررد اثررا  "ثدررن اثلررها    ،لي ررب   الثرري هونررف الثررد جرربهر  لا بليررد وررل هررل 
اثهلبهورد هرب  ذن ثرك ليفاري . (5)"نةجر  لنريرف  ا رباثلرلل  ه ةرلاأل ذهي قرها   ال نو ره لال نلره  ،اثا  ال هن  ان 

                                                

 .1/183ياظه م.ن ( 1)

 .1/184ياظه م.ن  (2)

 .1/184ياظه  اثههنع في اثن هيف  (3)

 هب  )ق ل ل(. 11/574ث بن اثفه ، اون هاظله،  اه  ب ه، ويهلر،  . ،  .ر  (4)

 .15  2005، 3 ،  ال  اثةليلد، لتي ةه ، اثههدر اثللبفي اثفهوي، ويهلر، ثوابن، لاث اه اثوي ب ، اثهغه ( 5)
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تررى لياوارري ل اآلترره،ةرر ههب لتررى ذاثهلاراررد ثة ررب   وهورر ذاثنوررهي   ذةيبارربقرر  ي ررنترم  –قرر يم لةرر ي  –وررين هفايررين
ذن اثوةرر  قرر   ويرر  ،ترربثف و ررب  يررههياثغيررب  ثت ل رريد اث ررهبر اثفبهررد لاثتب ررد ثتررا  اثنرري  ذل ثررك اثنغييرر  

 لههب  بثهل لاث هب لبلقد هوبنه  و ذنه هين اه   و ههينيلل اب  ثى اإليهبن 
ةيد    اثهرررلهل  اثالررر   فررري فررري ةررربل لونرررر  رررةد انررربلح اثلرررها   اثة اليرررد ثتنرررها  يولرررى هرررع  ثرررك لررر م  ررربل –ذ

ل ثررك  ث ررب؛ اثهفبياررد اثال يررد اثها جيررد ثتا ررل  األ ويررد اثهفب رره  دهررب    فرري هفبثجررد اثاظهيرربر اثال يررد اثة يلررد
 ألههين ههب 

لق ررله اثاظرره  اثل يهررد  ،اثودهيررد ثه هررد اثالرر  لاثابقرر  للظيونرر  فرري هوبنرره  اثا ررل  اثهفب رره  األجررلا / نورر ل 1
لف ربل ( اثاظهيرد اثال يرد اثفهويرد اثل يهرد)ن ا رهي ذيهدرن  ااظهيرب هلةر    ربهان بق  لاثا  وهب يدل  ثهو لم اثال  لاثا

هن ةبلل  لوبر ذ وليد اثنرها  اثفهوري يفرفرلن لرن نلظيور  فري الر  اثا رل  األ ويرد لن ه ا فل  لج اب ذن ذدله 
 .لنةتيت ب اثهفب ه 

فري ل رهاب اثةب ره ور  ا هن)اثهلنهوربر اثتبهجيرد(  آن  ثرى آن/ نتتتل لبلقد اثا  ورهؤ  اثابقر  اثهنغيره  هرن 2
  ههيرردهر ه اثفبلقرد نوفرب ثنور ل اثرللي و اآلن  ثرىه لثرم ن رن    .فري  ها رد اثا رل  لاان رب  ورر)اثهلنهوبر اث اتتيرد(

 هررل يهدررن االدنوررب  وهررب    ؛هررب  رريدلن ذلههررب يدررلن  و ف ررلن هررب درربن ثرريج ذثرر ا يرره  اثوةرر   .نو رريه اثفبلقرربر
هفبثجررد اثفري  –ثرم نوري لرن ةبجنارب  ن –  فري اث ربةد اثفهويرد هرن هاربهح لنيربهار  هويرد لهرري دليره  لنوريهلجرل 
م اثابقر  و ر لن ب نم لار هب ال ي رت  نرن اتنهاقربر هر ه اثهاربهح  هع اثن تيم و اثا ل  األ ويد اثهفب ه   ثى لاثاظه

 –فلر  يدرلن هر ا ةربفرا ثتنجرربلر ،النرنغبل لتي ربجن رب ورهؤ  اثابقر  اثتب رد فري هير ان اال اثه تلرد لتير  لهةبلثرد هر 
اثالرر   اثج يرر  هرررن ترربلل اثن ويررق اثهوندررره لاثررلالي وت ل رريد اثرررا  لفه يررد نتلررري  األاهرررل ج وإانرربج –اثجرلرري
ن دررربن هنتتوررربل  –ندرررلن هرررن اثةب ررره ذنياوغررري ث رررب  -  ا  -فال رررد االا ررربلق .فررري  ار اثابقررر  األ ويرررداثنجهورررد   –ا 

   .لاثال   األ وي ثئلو ااجل  ث ياب اثيلم ي   رلايب اثاظه فبثه ن تك اثوده  اثهل 
  يجرب لقر  نراجي فري  .( فير األ ربثدهوري وغيرد دنرف جر له )فاثنلليل ههبه د هلبهوربر ال يرد ة يلرد ثتنرها  اث – 

هرر ا اثنرروي  لههيرانرر   آثيرربررا   ثررك  ررل  اثدنررف لررن وررإال هلقررف ثاررب  لآارر اك .اثهننرربو بر هررع اثودرره اثهفب رره
 ،األليررربنفرري  هنهرربلبل" لديرررف  رر ا اثررا  اثنهالررري ،الو ررب لررل  اثة الرررد اثال يررد اثهفب رره  ذلي جفتنرر  هتنو رررب اثنرر

اثو ررم( اثنرري نجفرل هررن اثرر ار اثابقرر   وبةلررد فرري اثفهررق لررن  الثررد   ها  ال  رربو  ثرر   ررل ) (1)األ هرربن"فرري  بهتنتور
 نين في دل لهتيد قها   ههب يق   ذهبمفاةن  .(2)اثاظهيد لذ هلةبن بلن و ب ق بيبهب لهؤاهب ت  ن
   .د اثا يق   (1
 .د اثلبه يق   (2

                                                

 .    25ال  اثةليلد  (1)

ج  يله   ب اهيه، نره  هةهر  نرلقي اثررين، اثههدرر اثللربفي اثفهوري، )األ لل، اثهوب  ، األه اف(، هبا–ياظه  فت ود اثن ليل (2)
 .31  2006، 2ويهلر، ثوابن، لاث اه اثوي ب ، اثهغه ،  
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يلونرر   ذنا رريد هرب يجرر   ثجرليرديف ررى  ن ليرلدررل "ن  د اثرا  لاثلرربه  وربثللل ورريالير  ق رر  ذن للتير  ياوغرري      
ال ،هن اثا  او   آتهجر    لاجر نييرل قر  فوري اثنلل قها  . اثةبل هرع ذيرد، لد ثك (1)"ال قيهد ث  اثن ليلن ه ا إف لا 
د يد اثلرربه  هةررل ق رر يلقرر  نةررل ق رر  ،بننرررجبهنبههررب هندتفد اثلرربه ( يد اثررا ( ل)ق رر يهرر ه اثلابليد)ق رر   هفررب

)هغررر  اثت ررب  اثالرر  ( ذلهررب)اثهغر ( ذلث  ؛ورربي  دبلههررب     ذهررهينن لررلثفررل  ررو   ثررك ابنرر   األدلررهاثررا  فرري 
هررر ا )اثهغرررر ( اثفررربم ثتت بوررربر  ذنيورر ل     (2) رررب لافارري وررر   اث الثرررد اثهة رررتد هررن اثه رررهلن اثررر   يالتررر  اثت

هرن  لن اثاظره ث ر ا  -األ رلثم يبلةظ لا نو ل لل ب لا  وهغبر فهليد فري اثت رب  نرهنو  وربثهغر   ذل  ه  ه  
   .في ل م نة ي  هليد اثه لاد اثفهويد اثل يهد ذله نوفب )اثهغر ( اللهد ا دبن  –االهنوب 
اظرربم  ذنلوهررب  .(3) اتترري يةيررل لتيرر  ذلاثت ررب  لتررى هرر ثلل ترربهجي   ةبثررد لهرري (بثررداإلةاثلررباي ف ل) ذهررب      
فلرر   ،هل للررد اثيررلم –ذدلههرربثررم يدررن   ن -هرر ه اثههجفيرربر ل ررتناب و بلوررد هررن ،ينفتررق وههجفيرربر اث رريبق اإلةبثررد

 ن ههب له ان اثو يبل ؛اثج ي ( اإل اب لتى قبل  ) ين   بن اإلةبثدو يتين ثو م اظبم  وإيجب  هي  ثك 
    ./ اثن لهار اث هايد ثواى اث يبق اثال   اثفهوي اثل يم لههجفيبن  اث اه د1
 .لوبثفدج لاثج ي هن اثل يم  ذنوبه بلتى  اثل يهد/ ةهل اثا ل  2

لتى هرب يرهاه فير  هرن هن توربر  هار اثني يف ي ب دل جيل واب هجهللد هن اثنو ي  ثىلو ثك ا نةبل اثنها        
ااررر هاج درررل   ثرررى ذ  ههرررب  (4)لةررر   اثنررربهي (  يجرررب )ق ررريد اثنجرررباج فررري اثرهررربن( ل)ذ بجلترررى  هفب ررره  ااوارررر

ةنررى هرر ا اثنررفبه يورر ل   اررذلتررى  ،لاثهفب رره ( فيهررب وفرر  األ رربثد)نةرر ي ( اثنررها  نةررر تيهد) ذل)نج يرر ( دلهتي
( ل)االتررررنبلف نفاي)اثنةيررررر لاثن  رررريل فبأل رررربثد .لاهاررررب ل يرررره هنررررلارن وة رررر  هررررب يرررره  اثرررر دنله نررررده  هةهرررر 

 .(5)األ فف"هن قول اثة به   األقل اقنوبج اثة به  "اثة به ( اثلبلم لتى
 ن يه في انجبهين ههب  ذنياوغي  اثن  يل الثد  ذنليه  اث دنله نده        

 .ال  اثللبفد اثلاف   =1
   .ا نو ال هف يبر نتك اثللبفد وهف يبر ابوفد هن قيم ة بهيد  انيد =2

                                                

 يدررل، نرره   ررفي  وادررها ، اثههدررر اثللرربفي اثفهورري، ويررهلر، ثوارربن، لاثرر اه اثوي ررب ، اثن ليرل وررين اث رريهيبليبر لاثنوديديررد،  هوهنررل ( 1)
 .79  2004، 2اثهغه ،  

اثت ررب  لفرربلي اثهفاررى، وررلل هيدررله، نرره   ررفي  اثغررباهي، اثههدررر اثللرربفي اثفهورري، ويررهلر، ثوارربن،  –ياظرره  اظهيررد اثن ليررل (2)
 .50 –48  2003، 1لاث اه اثوي ب ، اثهغه ،  

 .  70 –67ل 50 –48اثت ب  لفبلي اثهفاى  –ياظه  اظهيد اثن ليل (3)

 . 17ل 13هلقف هن اثنها  اثل يم  -ياظه  اثنها  لاثنج ي  (4)

لويررهلر،  ،  ررف  اثورربرلي، اثههدررر اثللرربفي اثفهورري، اثرر اه اثوي ررب ، اثهغرره ،اثغرره  فرري اثالرر  اثفهورري اثةرر ي  -ا ررنلوبل اآلترره (5)
 .  252  2004، 1ثوابن،  
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 ،ة ربه   انربج  لرب  دوره لهتيرد ذو قرد  ذل ،ة ربه  نانلر  لنلرلم  انربجينةر   ول رو  لهتيرد   يلاثن ههب يجفل 
ا رجم هررع هن توربر اثللبفررد يهررد اثنرها  ثدرري  يدلارب اللررب هرن هلا ذنتر ين ال يفرر لان ثندرلن ورر يبل ثتنديرف لاثنهلررل ا

 .(1)اثلاف  
 ينفتق وفبهتين ه هين ههب  -  ا   -اثن  يلهو لم       

 .اآلتهثهلقف هن ا (1
 .اثهلقف هن اث ار (2

لينوارى اثوةر  انيجرد  .(2)ةليليرد ثتللبفرد اثفهويرد اثهفب ره  ذ بثدناهل  ذنلهن  يه ه ين اثفبهتين ال يهدن       
هرر ه   لرربه  ذههيرردثفرر م   هرربدرربل اثهرلقوين  يرره لا رري فرري اث رربةد اثال يررد اثهفب ره   ذنليررب  ليرره  نررده  اثر دنله 
لهةبدهن ررب  األ ررللد فرراجهه اثللبفيررد اثفهويررد ل   اثنررهاقرر  نجترر  اثهنرربدل ثهررن ياررب   وغهوتررد هارربوع  ألا ررب ؛اثلابليررد

ليرررر ه   ثررررى  ثررررك ه رررر وى اثديبلارررري    يرررره  ذن فرررري  .لاآلتررررهاهتررررك هلقوررررب هررررن اثرررر ار  ألااررررب ال ذللا ررررنو اث ب 
  هرن ن هرد اثنادره ثتر ار اثفهويرد    اإل لب بر اثال يد اثة يلد في اثنها  اثال   لاثوبل ي اثفهوي اللب هن االونفب

 ]در ا  يللل "لهد ا نظل قها   اثنها  اثال   لار  جرل  اثارلربر اثة اليرد ههيارد االانلرب  لاثنجهيرع، ننرها فدره اثغيره
فينلت  اثهلجل  اثوبلل فري  هره  اثهولرل  اثهن رع ليا رم اثللرلق اثلر يم اثر   ذثواربه فري اثهان رف  لوه هب نللث ،
اثلهن  ثى لللق ج ي  يال  اثظلاهه اث بل   لال ياو   ثرى قيفربن اثر ار، ير لي االاو ربل لرن اث ربل  األلل هن ه ا 

اثهاف ررد وجاررلن  (اثة اليررد)فررإ ا اثل ررفيد ثنو يرر  دلبفررد اثهدررل  ليفجررر لررن االاتررها  فرري ةهدررد اثنرربهي  لاثهجنهررع.
د ج يرر  . لثدررن اثه تررق فرري هرر ه اثهرره  لثلجيب اثوه اايررد ال  يرره لندررهج هورربهيم  يويررييرر  د نؤ ررج ويثتةظررد اثف رر

ينةلل هن ذ لثيد نلفق وين اثللبفنين اثفهويد لاثغهويد  ثى  ق ب  توي ثهلي اثر ار لنوهيرر ثتة رله اثغهوري  لن 
    .(3)دي ي تم اثة اليلن اثج   هن ن هد اثناده ثت ار" اثلاج د، -اثنها  – ههبل
هررن اثالررب  اثفره  اثهفب ررهين ذ هدررلا ةليلررد  ادليره  ذن  ثررى اإلنرربه ب ولري لتياررل  ،هو لم)اثنلليررل(لور ثك يندررلن       

اثنهرربج   نهرر ه اثظرربهه  هررن  لن اإلنرربه   ثررى اثه رر تي هلررل اثرر دنله  رربلي ف ررل هررلبل    يلررلل لا رروب ث ررب "
. ذهرب هرن (4)ألا رب ههنو رد وبثوايرد اثهفهفيرد  ان رب"؛ اثهوبهيم اثفتهيد اثج ي   في اثنجتيبر اثل يهد ت   فرب ي ها جيرب

. فبثوبةرر  هةهررن  هدررربن لهةهررن  هدرربن (5)يرر هك ةليلررد)اثنلليل( هو لهررب له رر تةب ليهبه رر  ف هررب ة ررن ارربظم
تنررريد ان ررربه م     ررربه وفررري اث اه رررينلرررةهيرررد اثلرررها   لاثن ليرررل، ف  ثرررى لبلررر  فررري جررر لهه ذهرررههررر ا يللل " هرررلبل

. لهر ا اثراه  اثنر ليتي لتى هر ا اثنلليرللاثواب   ،نلليل اثنها  هب يهي لن  ثىلن وبالال با اثهفهفي لن اثنها  ي ف

                                                

 .  254 –253اثغه  في اثال  اثفهوي اثة ي   -ا نلوبل اآلته ( ياظه 1)

 .  254 ياظه م.ن (2)

 . 108ا  اثلجل   -لجل  اثا  (3)
 .     111  1992، 1(،  164اثهفهفد م ت تد لبث)وبل د اثت ب  للتم اثا ،  . بلي ف ل، ه بوع اثل ن، اثدلير (4)
، ة ررن ارربظم، اثههدررر اثللرربفي اثفهورري، اثرر اه اثوي ررب ، -ي األ ررلل لاثهررا ح لاثهورربهيم ها ررد هلبهاررد فرر-ياظه هورربهيم اثنررفهيد (5)

 .26-25  1،1994اثهغه ، لويهلر، ثوابن،  
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للري   ن. لاثةرق اثالرب له  تةبر ة يلد لار   ظ له  للار  بيد في اثغهاود،  ثىقب   في قها   اثللي اثنهالي،
 (ل ررهاد) ثررىورر  ةبجررد  لهررل ثي ررر هررع ت ل رريد ثغررن م لا رر ب اثنررفه . بلهن رربلق الب اررب اثلرر هب  درربن لبثيررب،

هةررر لين، لهرررن  لن هفهفرررد وت ل ررريد اثنفويررره اثالررر   اثفهوررري اثلرررب وبثررر هج. لثدرررن اث اه رررين هونفترررد ثيدرررلن ةلي
هررب ياب رر  هو لهرربن م. للرربثجلا ا ل رر ب وهررب يدررهج   ثررىله رر تةبن  اثوايررد، قررب لا هرر ه اثررهؤ  اثوايررد فرري اثالرر  

 (،اثنرروبهيدنررفهيد ) وررر نهلال يررؤ  (نررفهيد اثدنبوررد)يررؤهن اث ررلثي وررر ذن اثودهيررد لاثال يررد، ل رربه ي رريها، ذ هلةرربن م
لتبهجررب  ( ثتغرردهلررلها)نهرربم ذوررلل رربه  (،ا ررنفبهيد اثتغررد) وبوررب ثتةرر ي  لررن ل رربه هوةرر  اثنتييررل لارر  اثجهجررباي،

هر ا اثهاةرى ل يرهه هرن اثر لبل  اثنري نةورل و رب  ها ربر اثنرفهيد اثهفب ره ، قرب ر اثرا   لتى جهل هب اثهرلرلم.
هةهرن  هدربن فري  ها رن   ذنفري ةرين  ،(1)الجنرا  اثهتل ةياب آته"وبب، ل ، وبثن ثيج ةيااب ق ه  انل ه   ثى اثل يم

ألهدرربن لهررل  اثنررفه يلوررر هوبهيم)االاريرربي( لاظهيررد )اإليلرربا( لارر   لابثرر  ا ررنلفه ل يههررب فرري اثهررلهل  اثالرر   
فهوري نلررع فرري بل رري اثف رربل لرن هرر ا فغهدربن ثرر   ها رد يهرربهج في رب اثلررها   اثنلليتيرد اثها جيررد ثتنرها  اثو اثفهوري.

هرن ذفرق اثللالر  -)ذ تلويد اثويبن اثفهورية له اثهدلن األ تلوي في اثنها  اثوبل ي اثفهوي وفالان هي ان  لوبر 
د لافجرر  ديررف لانررح هةهررن  هدرربن وررين هفيبهيررد اثويرربن اثفهورري لذ ررتلوي ،(-اثهفيبهيررد  ثررى آفرربق اثررا  اإلورر الي
ورررربر للرررري االن رررربل وهلانررررجن  نتررررك ؟!لاثدنررررب  هدررررهج إلليررررهن ن ذل يلوررررل اثهررررا ح اثالرررر   اثهفب رررره اثرررر   ال 

وبأل ررتلويد اثهفب رره  لتررى ه ررنل  اثن  رريل ثتهورربهيم له ررنل  ة رره هظرربهه األ ررتلويد  اثوبل يررين لاثالررب  اثفرره 
 .(2) ل)اال نفبه ( ل)اثدابيد(  اثفهويد في)اثننوي ( ل)اثهجبر(

االانلرب ار اثنري اجنتو رب هةهرن ف رل ةلرب  .قربر اثنتييتيردوايرد اث رله  لاثفبللترى ه رنل  -اثهلن فرد- األ تلويدذ  
 هدررربن هرررن هارررب لهاررربك فررري ةلرررل اث رررله  اثوايرررد هرررن اثنرررها  اثالررر   لاثوبل ررري اثفهوررري نندورررل ووارررب  هيدرررل نررربه  

هدرررر ا ادررررلن قرررر  ذل ررررةاب لارررر  اثفرررره  ق يهب ؟! -ثؤل تلويد_وه ررررنليبن ب اثاظهيررررد لهرررر اهو ب لهوبهيه ررررب اثهفب رررره 
( لولي لتيارب ذن انريه  ثرى ذن هاربك لر   ه ر تةبر هلبهورد ثر  ل رور لهتيربر نررة ي  ذل نج ير  هو لم)اثنلليل

 ذل ن  يل اثهلهل  اثال   لاثوبل ي لا  اثفه ؛ ها ب 
    (3))اال نفب  ( ثت دنله لو  اث بلم اثه. 

 (4) ربم اثت ري ة االقن بفي( ل)االقن بفي( ل)اثل ل د( ثت دنله اثهلجي )اثنوديه. 

 (5)ثفتي ةه  ها   اثنر بوليد()اثل. 

                                                

  .15  1،2004( هللهبر لهل  اثنفه األ تلويد في اثاظهيد لاثن ويق، هةهن  هدبن، انةب  اثدنب  اثفه ،  هنق،  1)

   .لق 2  2009( ،6(،ج)180ثللبفيد،ه وفد األ ي  ،وغ ا ،اثف  )ياظه لهي اثدنب   ةيود  األ ي  ا (2)
 . 2008 في  اد ،اث وفد األلثى   ه لن  اه اثهالي ثت ها بر لاثنهجهد لاثانه في  هنق    

  ياظه  اثنوديه اثت باي في اثة به  اثفهويد،  . لو  اث بلم اثه   ، اث اه اثفهويد ثتدنب ، ثيويب، لنلاج،  (3)
      1 ،1981  11– 12. 

 .111ياظه  اثابق  اثفهوي اثهفب ه لاثهلهل  اثال    (4)

 .134 –133  2005، 1ياظه  هد ا ذقهذ هب وف  اثنوديك، لتي ةه ، اثهؤ  د اثفهويد ثت ها بر لاثانه، ويهلر، ثوابن،   (5)

134. 
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  (1)هيف ذول)اثنتلوبر( ثفو  اه. 

 )اثلها   ذهرربل لهرري اثلررها   اثنرري نؤدرر  ة ررله اثهب رري فرري اثةب رره درر اهل ج لهلبل. )اثلررها   اال ررنفب يد(
قررها   نلررلم لتررى ن ليررل   ررلب يد(ل)اثلررها   اإل.دبفررد هرر ا اثنررها  وهنت رربن   انرربج  لررب  ف رري  (اإلةيبليررد
لترررى اثوه يرررد  ي نررر وبثنذ  ( لاثنرررفله لاإلة ررربجاثررر لق )اثنرررها  هرررع هاظرررله اثابقررر  اثهلهبا ررريهف يررربر 
ثتر ار  اإل رلب يدههب ي غه هن ة ل  اثهن   اثال   اثنهالي ووفرل اثلرها ار اثنجهيويرد  لاأل بثدلاثنجهود 
هفربهف    نره  ذن هري اثلرها   اثنري نرؤهن ونبهيتيرد اث (  رلب  هؤين رب لتي رب. ل)اثلرها   اثل رفيدهن ةي  

ألا رب ههيارد ونره  ب اثنربهيتي. ل)اثلرها   اثنلليهيرد لاالانلب يرد( هري  ؛اثنبهي   يه قبول ثبل نفب   لاإل لب 
فرري نة ريم اثهر ثلف لاثهنفربهف ثهاظلهررد اثودره اث ربل   فرري  األ ويرداثلرها   اثنري ناروجج هررن فبلتيرد اثتغرد 

ثنري نفدرف لترى اثوةر  لرن اثوايرد اثندليايرد ثتهفهفرد ثتدنرف هري اثلرها   ا ل)اثلها   اثناليهيرد( هجنهع هب.
هررر ه هررري ذهرررم ل . لرررن اثوايرررد اثبلنرررفلهيد لاألاظهرررد اثهفهفيرررد األ ررربج ثتفلرررل اإلا رررباي وهفررررل لرررن اثررررهن

.لهر ه اثهلبهوربر اثه رر تةيد دت رب نا ترق هرن ق رر يد (2)ثرر دنله جربوه ل رولهذنردبل قرها   اثنرها  لار  ا
اثفهورري  ثررئله اث رروق اثرهارري لاثودرره   بلف لاثهغرربيه  هررن ترربللناالترر و ههيررد للرري اثابقرر  اثلرربه  ثتنررها 

   .اثنبهيتي ثة البر اثيلم اثن  يلههايب ل 
 فرررري ينجتررررى اثرررر    اثنلليتيررررد ثتنررررها  لهرررري )اثنةيررررين(  لينررررت  اثوبةرررر  تبثرررر   ررررتيدي ذهررررم  ررررهبر اثلررررها       

ل رب  ذههيردترى ل  اثلربه "اثهف يبر اثني ننةدم في اثلها   لاثنري نةهرل  جبار  هرن جلاار  ث قرها   ذهرله هفيارد، لا 
ههربل نري  آتره" اثهلهل  لتى ة ب   يهه لفري  ،(3)وبثنلتيل هن ذههيرد وليرد اثجلاار  األتره ، ذ  ورإوهار نري  لا 

قرها   اثنرها  لار   لذاهرب  .(4) لهل رلا اثلرها   وف رب هرن اثر ار  ،ففل اثلها   ه ا ي وي اثهلهل  جر ا هرن اثلربه 
  بث   تيدي هياثوبة  ت

لهرن ذهرم ههيررار هر ه اثلرها    ،لل وف  اثنها  لل  ه األاهل ج األهقرىباثلها   اثهب ليد  لهي اثلها   اثني نة -1
لاثوةر  لرن هرلا ن اثلرل  فري اثنرها  لترى ة رب  لجرله ذتره  ف ري نفهرل  ،اقن ربههب لترى اثنرهي لاثنتتري 

   .(5)(االانلب )ل (اإلق ب )لتى
ل رهن ب  .بلاهلهر ب ايبن اثنري نوةر  فري هنبوفرد اثةيرب  اثهفهفيرد هنبوفرد نبهيتيرد وننورع ور ياثلرها   اثنبهيتيرد  لهر -2

   .(6)هع اثهن ت ل نبهيتيب ثهب   اثوة اثج

                                                

 ياظه  ذلهبم اثنوفيد اثال يد)هلبل في نودد اثهفتلهبر(.( 1)

هن هلقرررررع   لنرررررنبه  ،  . هةهررررر   ررررربثي اثنرررررا ي.مالررررر  اثفهوررررري اثلررررر يم فررررري  رررررل  اثت رررررب  اثللررررربفي اثفرررررباظهيرررررد اثياظررررره   (2)
www.aushtaar.net/Entry4/d_santi.htm     م . 2004، ةريهان 

 .8م 1999-هر 1419، 1،ا1، هح 1بفي، ج  ، اث فل يد،جاثنها  لذاهب  اثلها  ، تبث   تيدي، ج له، اثاب   اثلل (3)
 .10( ياظه م.ن 4)

 .10ياظه م.ن  (5)

 .12ياظه م.ن  (6)

http://www.aushtaar.net/Entry4/d_santi.htm
http://www.aushtaar.net/Entry4/d_santi.htm
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اثلها   اثة اليد  لهي اثلها   اثني يدلن اثغهي ها ب جفل اثنها  هفب رها، هرن تربلل وفر  هرلا ن ن ربؤالر  -3
 هفهفيد ج ي   في . 

 ن اثلها   اثة اليد ههب للهد اه بن ه      

"   يجهرع اثر اهج ورين  لبلقرد اثهب ري وبثةب ره  ثرىاثاظره  وإههربلقها   ا رنفهبل اثنرها   لهري قرها   نرؤهن  - ذ
هيررربر جررربن آها  اثهنلررر هين لآها  اثالرررب  اثهفب رررهين. لفررري اث ررريبق اثلاةررر  يرررهو  ورررين ن رررلهار اثجهجرررباي لاظ

ل اثا ررل  اثل يهررد لتررى ذ رربج يجفررل هررن اثررا  ج ررها ف رري نلررلم لتررى ا ررنفهب .(1)"دررلهن ليبدو ررلن هررلبل
دهرب نلرلم ذي رب لترى نغييرر   ،(2)ثهفهفرد  ويفنر  كوغيرد اال رن الل لاثنهليرل ال اثنوديرر رثنر ليم وفري اثن رلها

.    يلظررررف داثجرررر اه اثوب ررررل وررررين اثلرررر يم لاثةرررر ي  ذل االتررررنبلف لاثنلررررب ع ويا هررررب ثليرررربم اثهلبهوررررد اثهرللهرررر
ن ندرررلن  لرررب   قرررلل هرررب  ررروق ذن قيرررل فررري هررر ه اثلرررها   ذال نفررر ل ل ب  يررره نررربهيتي. اثا رررل  اثنهاليرررد نلظيوررر
 .(3)اثهب ي و له  هغبيه 

 .اثه دله  قول قتيل ،لا  اث دنله جبوه ل وله يهيدقها   اثنها  اثن ليتيد  لهي ننو  اثلها   اثنال  -  
 

  

                                                

 .15 م.ن (1)
   .15ياظه م.ن  (2)
 .16  اثنها  لذاهب  اثلها   ( ياظه 3)
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 مدخل.
  ػػػػ بػػػػول لكؿ  لػػػػك  ستنباػػػػا ة ػػػػا بال قػػػػاةبال ةساػػػػاةل ةس كػػػػوم كةسبمعػػػػ   ػػػػ  ن اػػػػاؿ ةسل ػػػػا ةستابػػػػ  ةسنتا ػػػػا       
. إ  ا ػااتل  طػت ايػوال ةساػاةل ةس كػوم بلتػؿ (1)ال نػف ةسكػاف ةستيػاافاال كةس اا اال كلكة ا ةس ن ا اةألابتا 

وةؿ نباضػػػل ةسليػػػص كة يػػػا اؿ ةس كػػػوم كةسبمعػػػ  ة ايػػػاةب ن ػػػاقد ةس كػػػو ةس ابػػػ  ةساػػػ   بكػػػل ةسػػػكت  ببػػػ كـ ة ػػػاب
كقػو ترػا قػ ة ةسػكت  تبػت ضػاساش ةسن يػكوال  ػ  ظػؿ ةسن ػاقد كة اجاقػال ةسب ػا اا كةس كواػا  ،جواػوال بػخ الةسكوانا 
 .(0)ةسيوارا
ا ايوال ةسااةل لف   ػخؿ تػف  ػبإل ةاسيػاى تبػت لقناؿ ة ااةؽ ةسكت  ةس كوم كايبابش ةس م الل بك بو ق 
قك)ن ػػكعال ةسكػػاةبال ةساككاباػػا(  -إ ةن -ةس ػػلةؿ ةألكؿناػػوةف ة ا ػػاص    لك نػػا ةس ااػػا ن ػػش  ك اػػؼ ي ػػؿ ،ايوارػػش

 ايلػػػا  ػػ  تنػػؽ تنباػػػا  ) اؼ ي ػػؿ (لنػػػا ةسرػػا   .ةس كػػوم إسػػػت اجواػػو ةساػػاةل (ةسمكتػػ )ةساػػ  لسجػػخل ةسػػػكت  لك
 .ةسن هجاا سبااةل الك آساا ةسكاةبلم إجاةبةل ل ،إ  اهاـ بػ) ااكاال ةسكاةبال ةساككاباا( ،ا ااا ةسااةل يوةراا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .: مسوغات القراءة التقويليةلمبحث األولا
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 لف  ايول تف   لاف نف ن كعال ةسكاةبال ةساككاباا قنا: -ق ا -ان ف 
 .لك : ن كعال ن اَّى بها

 .را اا: ن كعال عاا ن اى بها
يػوارهـ تػف  بر ػالةألياػاف  ػ   ل رػا  ػ  ةقػا نبركرػاإ   ا  ،ةب ةساػاةل ل ل ػهـكا بل ةسا  اؼ نف  اابػال قػا   

 .قابتا    ل را ةأليكةؿ    نكونال  ابهـ لك بيكرهـكق   ،الةسااةل كةسنتا ا باف  تمقاةس
 :مسوغات مصرَّح بها :أوال

ساػ  ايػاص ةس اقػو ةستابػ  ةسيػوال تبػت ةس يػؼ ةبنضػنك ش ةسػ م اػاب ص باسن ػكعال اي  ق ة ةس  ؼ  
 نػػرم اػػال ةسػػو اكا تبػػو ةس ػػمـ ةسن ػػوم لف قػػاةبال ةسناضػػ  قػػ  ةساخ ػػاس  .اكع قاةباػػش سباػػاةلت هػػا ت ػػو بومػػش بنيػػ
ناضػ  نػا قػك سكة ،(0)قػ   ةسكػاةبال قػك بتػل "ةسجواػو تبػا إياػاب ةسن ا ػإل"ن ػكغ ألف  ؛(1)سن اكبؿةسن  م س ااكاال ة

   .(3)إ  نكجكو س كم لك ا اسا قاببا سبال اؾ
 اسكاةبال ا ا باا ااك ت ة اامو ةسجواو ةس م ايا  وانكنا كجػكو نػا نضػت  ػ  لاػكق ة ات   لف طباتا ق   ة      

هػػا قػػو ا ػػاوؼ ل رػػا نػػف ناكبػػؿ كةيػػو  ال  هػػا  ػػؿ  ي ػػإل رتنباػػا قػػاةبال ن ظنػػا "  نػػا لف ةسا ػػاسا ةسب ػػا اا ت ػػو ب
و ةسكػاةبال  نا اػا باتاقػإل ل ناط جوةكسش ةسب كاا  ااتػوو ةسكػاةبال آ اػا سبا ػاسا ةسكةيػوال ي ػإل اتػوو ةسناكببػاف   ػ سؾ ااتػو

كق ػ ة اابػاف ةسيػاتاا ةسب ػا اا سنككسػا ةسكػاةبال  .نيػكا ةسػ نف كةساػااا نػف  ػمؿ ةسناكبباف سبا ػاسا كةسنل  ػاف سب امهػا 
   .(1)كبباف سبا اسا ةسكةيوال كا كع إواة هـ أل ناطها"طاسنا جا  اتوو ةسنا ،كة  اتاوال

إ  بلضػؿ نجػاقا ةساخ ػاس ل نياكع قاةباش ةسب ػا اا سباػاةل ةستابػ  لف ةسن وم سـ ا اطل لف ابو اظها جباا      
 ،لاػاى و  ل ةسنكػاكب عاػا ةس ن اػاكقابباػا ة  –ةسا ػاسا –ةألس    ةسيوال ةسناا   تبت نككسا ربال ةسن كف ةسب كم

ف نياكاااػػػش )ةسال اا ةسب ػػػا    ػػػ  ةسيضػػػااال ةستاباػػػا( بػػػوة  اقػػػوة سن ك ػػػال كجػػػكو  ةسوة باػػػا ةساػػػ  ا بػػػل نػػػكلف نيػػاكع
 ل ػػها إ    جواػػو  اػػش إ  ببيػػاظ ةااها ػػش نػػل ةسنتا ػػا  نػػا لف ايواػػو ة لاايػػش ةسػػو س  لاػػت ساكػػكض ل ػػكةا ةسن ػػاد 

 ةس نف نف  مؿ إقناسش سػ:نف  مؿ ةسركا   ةستاب  
 .ةساكجش ةساخسال  .1

 .ةسوكة ل كةس ااال .0

 .كةسنا ااةلةسركةبل  .3

   .   ةسواة ال ةسب كاا ةستاباا ةسكوانا
كس ػػا  ػػػ  ":س ػػا اا ناتػػووال ةسػػو  ل إ  اكػػكؿ قػػاةبال اتبػػت نيػػاكتاا لاػػف( وسػػام آ)ةسكا قاةباػػش ادكػػو ـ كس ػػ  ابػػول      

)ةسال ػػاا(  ػػاس ص ةسكاآ ػػ  ا ػػاسا ا ػػوى ب ػػوؽ قػػ   ةسظػػاقاال كقػػك قضاا ةسيضػػااال ةستاباػػا ةا ػػمناا نرػػاؿ  ػػاا 

                                                

 .10( ا ظا: ةسال اا ةسب ا      ةسيضااال ةستاباا:1)
 .10( ـ.ف:0)
 .10( ا ظا:ـ.ف:3)
 .13 –10( ـ.ف:1)
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بتبػش  ػػاف نػف ةسنلػػاكض لف اايػوو  نػػط قاةباػش ن ػػ    .س ػا اا  ػػ  يػو   ةاػػش كس  ػش لاضػػا يػهاوال نػػف ا ػاسا تكامواػػا
  ػػانا ل ػػػش  ػػػص   بػػك نػػػف ةسطم ػػػـ لك ك  ،)  كسػػش( لم ن ػػػ  يبكسػػػش نيػػؿ ةسنكجػػػكو ةسب ػػػا   تبػػت س ػػػاف بار ػػػش ةألكؿ

تجػػػا ة سيضػػػااال ةسباػػػاف بن طػػػكؽ ةسباػػػاف . بػػػـ ا ػػػف نبهنػػػا ك  ن ات ػػػاا .ةسنب ػػػ ةل كةة ة  . اػػػؼ كقػػػو  ػػػ ؿ ايػػػواا كةة
ةسػػواف تبػػت يػ  بتػػض تبنػػاب ياػػت   ،بػػؿ با قاضػػاب كةسكجػػكإل ،كةان ػافااجػػوو با يانػػاؿ باسال ػاا تبػػـ يػػات  

 بتػػؿ نػػف  ػػكةناس ةسيضػػااال ةستاباػػا ل هػػا اكػػكـ  .نػػا ةس نػػاف تكػػاإل ةن ػػاال إف قػػـ سػػـ ااكجػػكة ياػػااهـ بال ػػاا ةسكػػاآف
 ػػال ناتػػووال تبػػت قػػوا نػػا تبػػت نبػػول ةس يػػكب كةساكةسػػو: اا ا ػػؿ ةسنػػكاكل تبػػا ةسػػ نف  ااكسػػو نػػف ةسنكجػػكو ةسكةيػػو  ام

   .(1)ااكسو نف ةس ص   كص ابك ةس  كص"
 قنا: ت طكسش ألناافلكاو ا ق ة ةس ص تبكقو       
نػػػف ياػػػل ةساا اػػػإل  ،)ةس  ػػػكص ةسب كاػػػا كةسكػػػاآف ةس ػػػااـ؛ن ػػػاكةال ةسن ػػػوم بػػػاف ا ػػػاسااف س ػػػا اااف ن ابلااف .1

 .كة  لااى ةسو س (

اس  ػػػكص ةسب كاػػػا نكجػػػإل سا ا ػػػبها بك رػػػاال ةسالا ػػػاا  – نػػػل باا ػػػش ككضػػػكيش –قاػػػاس اتػػػوو قػػػاةبةل ةسكػػػاآف .0
ـف ا ابػؼ ال ػااةل قػاةبال آرػاا  ػابكاش كةبػف ةس ػاة  كةسجػايظ  .كاكةسوقا سواش ـْ ْسػ كق ا اطػال تػوال ل ػمبا ن هػا: سلػ

ت ػػو قػػاةبال آرػػاا بتضػػهـ سػػبتض  كلاػػف  ػػاف آ ػػ ةؾ  ،كةبػػف ج ػػ  كتبػػو ةسكػػاقا ةسجاجػػا   ت ػػو ةسكػػوناب ل ل ػػهـ
تجػػا ة كة ػػامرااة بنضػػناةل ةسنػػوسكؿ  ػػ  نلسلػػااهـ   كقػػؿ قػػونكة آرػػااقـ ايػػوا  س  س  ك ػػهـة  لاػػاى ةسػػو  ا كةة

قػػو بد اػػا تبػػت  ك)ةسك ػػو( اكونػػش ا ػػارا ةسكػػاةبةل كةسال ػػااةل إ ة  ػػاف نيػػكا)ةسلهـ( نػػا  ػػ  ةسكػػاآف  كنػػا ةسػػ م 
 ياوااها    ةس  كص ةسب كاا نا  اا ةسو سا كل

يػػؽ ب لجيلػػلاةم  لف نػػف ةسج ااػا لف اان )ةسكػػاةبال ةساجكتاػا( سباػػاةل بخي ػاـ با نػا اػػال ةسػو اكا إبػػاةقاـ ةس ػان
 .(0)عػكةبةل ةسن جػ  ةس كػوم كةسبمعػ  ةسب ػكم ةسنتا ػاإةس باؿ كةسجايظ كعااقـ   س ػبإل  ػكل لف ةسن طبػؽ  ػاف 

 ،اال ةا ػػاوال راػػ   تبػػت  ػػمـ ةسجاجػػا   تف)ةسػػ ظـ( قامم:"كنػػا لظػػف لف  اػػاواهـ  بنػػا ) ظااػػا(ك ضػػم تػػف قػػ ة او  
ػػبكة ةسجاجػػا   ن اػػوة نف)ة يالػػاؿ( بتبنػػش أل ػػش ك ػػخف قػػل ب ةسمقرػػاف كاةب ةسجواػػو بيجػػا ةسنتا ػػاال اااػػوكف  لف اد  ل
 .(3)كة ؽ تبت ا كاقـ ةسكا ا ياما قاؿ بش لتاجـ ق ة ةست ا"

ةسب ػا اا كلظ ش ق و لف جهو ةسجاجا   نػف ةسكضػكى بنػا   اػوع ةسنجػاؿ ساهبابػش بيبػ  ن ااتػال ةسيوةرػا  
ةسنتا ػػا سػػش ل) ظااا( قػػط بػػاسنلهكـ ة  ػػطمي  لك ألف ةسجاجػػا   سػػـ اضػػ ،كةس كواػػا نػػف نرػػؿ ن ػػطبح)ةس ظااا(

 .قكةتو)ةس ظـ( ةسا  قو   ااقت إست ن اؼ)ةس ظااا(  نا اكقـ ل ياإل)ةسنتا اال( توو نفةنف كةة نا ا بـ تف 
اد  ػػا  (1)ام سبب اكاػا ت ػو تبػو ةسكػاقا ةسجاجػا  لرباػل اػخر سػػش باػو لف ننػا اػوتك إسػت ةستجػإل كةسوقيػا قػاةبال 

 إ  ػػػااايػػػل ةألس ػػػ ااف كةس كػػػاو ةس ػػػابااف لك  فلف ا ػػػكف ةس ااػػػا ن ػػػش قػػػ  إربػػػال ةأل ػػػبكاا ك ػػػيإل ةسب ػػػاط نػػػ ا اهػػػ

                                                

 .13( ةسال اا ةسب ا      ةسيضااال ةستاباا:1)
 .82: 1981، 1( ا ظا:    س ا ةسيتا، و.إباةقاـ ةس اناةم ، وةا ةسل ا، تناف، ط0)
 (. 1)قانش اقـ 71( ـ.ف:3)
 .78–71:ـ.ف ( ا ظا:1)
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 كػو ابػا ف ألقػؿ ةس  ػلا نػف ةسوةا ػاف لف ")ةسنتا ػا(  ةو  ،تبا ق :"  لقكؿ ق ة كسـ ل ل إساشإبوةتهـ نبان ا س سؾ 
ةسيضاااا قكةنها لنـ يات  إ ة  اف)جكن   ( ك)وم  ك اا( كعااقنػا نػف ل ػياإل ةسب  ػف كلف ةسن ااال  ،نيااؾ

رااال نف تبـ  بنيها  ػ  ةسن ػااال ةسيضػاااا ةساػ  ابانػل  اهػا لكقونكة  إف  سؾ نف لتاجـ ت ا ا قو جو كة كةجاهوكة 
 ػ  جنبػا نػف ةألنػكا  اػخا ؿ ةس اةبػا ق ػا ابنػا نيػ .(1)ةس باؿ بف لينو كةسجايظ كعااقنا نف ةستاإل كعاػا ةستػاإل"

 قو ركل     مـ ةسو اكا إباةقاـ ةس اناةم  لقنها:
بػػػػػاف ركا ػػػػال ةستػػػػػاسـ قػػػػػ  نػػػػا اناػػػػػ  ركا ػػػػا تػػػػػف ل ػػػػال كايلػػػػػظ سهػػػػػا ؽ ةسجكقااػػػػػا ةسيا ػػػػنا ك إف ةسلػػػػا  .1

  ك ػااها  ػػإف  ػػيبل ةسب اكاػا لك ةأل ػػبكباا لك ةسال اػػؾ إسػػت ةسػ ظـ كقػػ  قػػو نااػل ت ػػو لقبهػػا  ػػخم 
 اا بتو  سؾ  ا كف سبجاجا  .  ك 

إف يكػػؿ ةسب ػػا لك ةس كػػو لك ةسبمعػػا كةيػػو ااػػاة ـ ةسنتػػااؼ  اػػش كادلاػػو لقبػػش بتضػػهـ نػػف بتػػض وك نػػا  .0
 .اناا  باف تاب  لك عاب 

ةأل ػ  كة  ػػاتااال كةسانارػؿ كةسانػاق  نػػل لم بايػل لك نل ػػا   ػػاحإف إس ػاب ةسلػاكؽ اػػلوم إسػت إن ا اػا  .3
 إسػػػت  ػػػباؿ ةس ػػػاؼ كةسايكاػػػؿ.نػػػف ةسب ػػػاب كة  ػػػارناا  تبػػػت  يػػػك   ػػػكةب ل ػػػاف  ك ػػػاا لـ ةسجاجػػػا 

عاا نجبكااف تبت ةستكوال إست ةسااةل نا وةـ ةسنام  بػاف ةألنػس كةساػكـ قػو لضػيت  – انا بتو –ك يف
 . اةبا

 ػػػاـل تبػػػت  ةيالظػػػل ةسواة ػػػا سػػػش بػػػكت  ناكػػػوـ كاو   ،كبكطػػػل ةس ظػػػا تػػػف ا ػػػكا ش أل ػػػبكاا ةسجاجػػػا   ةسب اكاػػػا      
ؿ ةسنضػػبؿ إ  اكػػكؿ:بةسكػػاةبال ةساككاباػػا ةسنتا ػػاال ةساػػ  ب  ػػل ةسن جػػ  ةستابػػ  ةسكػػواـ يك ػػش  ن ػػكعال ك  " ػػبإل ةساػػخك 

 ،بػاستبـ ةسجواػوسكػو لدتجػإل قػل ب  .ل قإل لاضا ن قإل ةسنخ ك  ببااؽ)ةسنتا ػاال( كنػا  ػاف نػف إبػوةع ةس ػابااف  اهػا
ك اػؿ إسػاهـ لف قػ ة ةسػ م   ػا  ةسجػايظ قػو  ،ك اػل يات إ ة ة كببكة إست اااا هـ كجوكة لف ةسجايظ نرم قػاؿ:  اػل

ألف يػػاما ننػػا  ابػػش قػػو كة ػػؽ  ؛ ػػاف يػػ ب نربػػش سول)يكن ػػ  (  ػػا طبككة ا بػػاكف ةسجػػايظ كايػػاوكف بتبنػػش ك ضػػبش
ا ػؿ إسػت قػ ة ةس لػا نػف تبػـ ةسجػايظ نكة كػا سنػا  ابػش )يكن ػ  ( قػو ا ػكف  .تبـ ق ة ةألتجن  لقػكؿ: كقػ ة ةسػ م  د

كسك  اف ل ػياب ا قػل ب تبػت اكػاف نػف لف ةسنتا ػا قػو لوا هػا جنهػاال نػف ةألنػـ  . كا  ةمؼنيض كقـ باطؿ كا
ستبنػػكة لف سػػاس سبنتا ػػااف  ضػػؿ تبػػت ةسناكػػوناف إ  بنكػػوةا نػػا لاايػػش سهػػـ ةست ػػا نػػف اكػػوـ  ػػ  ك ػػامؿ ةسنتا ػػا 

ساااا اػا نػف عاػا ينا ػا لف    ؿ ةسجايظ ن  ساش ة اك اف تبت قل ب لف اوا كة لف ةسن طبؽ ةساااا   الاض تبا 
ك    ظػػا إسػػت إربػػال قػػ   ةسن  سػػا إسػػت ل ػػش كة ػػؽ ةسنتا ػػااف  ػػ  يػػ ب نػػف  ، ا بػػا ك   قػػك   اػػلوم إ  إسػػت   ػػاو

تبػػت اكػػكا ل ةسنتا ػػااف تبػػت نػػا تكػػو  نػػف نكة  ػػا بػػاف ةسجاجػػا   ك ك ػػاا  –قػػ   –اجػػام نلة  اػػشكقػػو .(0)ةستبػػـ"
 .(3)   نجاؿ ةسل ا ةسب اكم لاضا 

                                                

 .82:    س ا ةسيتا( 1)
 .  81–82(    س ا ةسيتا:0)
 .78–71( ا ظا: ـ.ف:3)
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ةبال ةأل ػػبكباا سباػػاةل ا قػػاةبةل ةسػػو اكا نينػػو تبػػو ةسنطبػػإل ي نػػا نػػف ةسن ػػكعال ةسنن هجػػا  ػػ  ةسكػػ كاطػػاى      
ف ةأل ػػبكباا قػػ  ةسكااػػل ل)ةس كػػوم ةستابػػ  ةسكػػواـ  ا ػػل نو كتػػا بنككسػػا  ػػ  ل  ػػ  كتاػػش كنناا ػػاش ةس كواػػا نلاوقػػا

ك ػػابا ةس ػػيايا ستكػػو ةسنكاا ػػا با هػػا كبػػاف إ  اككؿ:"كةسيػػوال تػػف ةأل ػػبكباا ةسيوارػػا قػػك ةس ،(*)سببمعػػا(ةسيػػات  
نكاكر ا ةسبمع  نف  مؿ ايواو نلهكـ ةأل اسا كةسنتا ػاال بياػل   ا ػكف ق ػاؾ ات ػإل سبكػواـ لك ة  ػمؽ لنػاـ 

   .(1)ةسجواو"
 نػف ةساػاةل نػف (0)تاباا سنلهكـ ةأل ػبكإل كةأل ػبكباا"  ا كةسنكاا ا ق   ق   بؽ الاا " اس ااا نف تكو ةسنكة      
ػـ قػ   ةستنباػا بػػ)إيااب ةساػاةل( ،(3)نياكسا ابطش "باسبيػل ةأل ػبكب  ةسيػوال"  مؿ كةاياػاب سواػش بتػو  سػؾ  .إ  ا ل

كق ة ةسنكقؼ قك)يا ا ااوواا( با ش كباف ةسجواو ب ػاؼ ةس ظػا تػف  ،ياجا ضاكااا ا اوت  نكقلا نتا اة ن ش
   .(1)ن باش
بػػؿ نػػف  ،(5)ل نػػف ةسكػػواـ إسػػت ةسجواػػو لـ ةست ػػسةسبػػوب  ػػكةب ل ا ػػ  كطػػا –بطباتػػا ةسيػػاؿ –  اهنهػػاكةسيا ػػا       

ألف ةسنكقػؼ نػف ةسجواػو ااكاَّػو ببتػوم ةسن ػاف  –نا ةساكطاػش ت ػو تبػو ةسكػاقا –ةسنهـ جوة ة تا اب بنكضكع واة اها
 .كةس ناف

طػػابل ةسنطبػػؽ  نػػا لف نػػف  ػػنال )ةسيوةرػػا( ةس ،تباهػػا لك ااتػػاست  – ػػ  قػػ ة ةست ػػا –ك)ةسنكقػػؼ ةسيػػوةر (      
ك ؽ  سؾ  ا ل نيػاكتاا ةابايػا ستكػو ةسنكة  ػا بػاف قضػااا ةسيوةرػا كةسنػكاكل تبت ك  .(6)سظكةقاقا كينكسااها را اا

كنػػا ا ػػكغ  سػػؾ سواػػش قػػك لف ظػػكةقا )ةسيوةرػػا(  –(ةس ن ا اػػا)تبػػت ةسػػاعـ نػػف نيوكوااػػش ةسركا اػػا كةسل ااػػا ك –ةسكػػواـ
تنػكـ سإ    ااقػت ةأل اػا إسػت ن ػاكل ة –لم ةسنػكاكل ةستابػ  ةسكػواـ – اسيا وكنا سباتانؿ بها نل ةس اصنا ات

اع    اابا ةستاـ  .(7)لم نيااال ةسيوةرا ةس كواا ةسنتا اال –كةاطمؽ إ  إ ة  د

                                                

كبهػ ة ان ػف  ]...[بمعػا ةسكوانػا  ظػاال اكاػاـ سػوكاقا ةسجواػواككؿ و. نينو تبو ةسنطبإل:"به ة   كف نهامػاف سب ظػا  ػ  نبايػل ةس (*)
ةساكااػػإل با هػػا كبػػاف ةأل ػػبكباا ةسيوارػػا". ةسبمعػػا كةأل ػػبكباا، و. نينػػو تبػػو ةسنطبػػإل، ةسهامػػا ةسن ػػااا ةستانػػا سب اػػاإل، ن ػػا، 

 .6: 1981، 1ط
ا ػػاال، ةساػػ  نػػف ةس ػػياح اكة ػػبها ك نكقػػا تػػف ك  ا لػػت تبػػت ةسكػػااو نػػف اػػكقـ إقانػػا ةساكة ػػؿ بػػاف ةأل ػػبكباا ةس اباػػا ةسنت      

كبػػاف ةسبمعػػا ةستاباػػا ةسكوانػػا، ك ػػخف ة ر ػػاف نتػػا  اػػا  نكيػػو  ػػ  يبكػػا اكة ػػؿ ن  ػػجـ نػػف ياػػل  –ةسبمعػػا ةاعااكاػػا ةسكوانػػا
 ةسناوال كةسب اب.

 .5( ةسبمعا كةأل بكباا:1)
 .8ـ.ف:( 0)
 .8( ـ.ف:3)
اجػا  ، و. نينػو تبػو ةسنطبػإل، ةسيػا ا ةسن ػااا ةستاسناػا سب يػا، سك جنػاف، ن ػا، ( ا ظا: قضااا ةسيوةرا ت و تبػو ةسكػاقا ةسج1)

 .1: 1995، 1ط
  . 1:ـ.ف  ( ا ظا:5)
 .0( ا ظا:ـ.ف:6)
 .0( ا ظا:ـ.ف:7)
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كقو ة اطل ةسواة ا ةساةموال سبو اكا نينو ةس  اا ب ا   س ل ها نهاتا ن ظنا بوقا ا ابػؼ بػش تػف عاػا   ػ        
 ل تبت ن ا ا يبش ق اا إ  اال    ااةل ةسجايظ ل نك جا سناةاا رمل ق :قاةبال ةسااةل  كقل

ككةتاػػػػػػا  ،كاظهػػػػػػا  اهػػػػػػا ةسجػػػػػػايظ نػػػػػػوا ا أل ػػػػػػكؿ ةسب ػػػػػػا اال ةسيوارػػػػػػا لك  المرررررررآة األولا:)السرررررراح  لسررررررا يا(:
ػػػػنل بنا ػػػػـك ،بنيكام)ة  ااػػػػاا( ك)ةساػػػػخساؼ( را اػػػػا اابػػػػا  )ةساجااإل ةستبنػػػػ ( إ   بػػػػال  ػػػػ  ظػػػػاكؼ)س ػػػػا اااش( ك ل

 .(1)باها باسب ا اال ةسنتا اال راسراي
ككظالػػػػا  ، ػػػال  اهػػػا  ػػػكاال ةسجػػػايظ ةسبمعػػػ  ةسنطابكػػػا س كااش)س ػػػا اا( لك ك  المررررآة اليا يرررة:)الساح  ب غيرررا(:

 .(0)كق  لقاإل إست)تبـ ةس انااب( راسرا ،را اا –بي إل  ظااا ةساك اؿ ت و اكناف جا كب ف –بمعاا)ةساك اؿ(
 ػكاال ةسجػايظ ب ػلاش نل  ػا س ظااػا لوباػا  ااػوال   اكػؿ  اهػا اا يػؼ س ػا ك  ا(:برم  ررا أديالمرآة اليالية:)الساح  

 .(3)لقناا تف ةس ظااال ةسيوارا
 –كق   ةسناةاا ةسرمل نا  ا ل ساباوع كاػ هض سػك  لاض ةسنتػااؼ ةستانػا ةساػ  ة ا ػل بهػا نلسلػال ةسجػايظ      

 .ننا جتبها نطاكتا    ا كع و  اها ، اكا ب ا   ل نك جا انا  اابش)ةسبااف كةسابااف( ةس م ةا    ةسوك 
 كةسػػػو اكا نينػػػو تبػػػو ةسنػػػ تـ  لػػػاج ، (1)ك  ا ابػػػؼ  راػػػاة ن ػػػكعال قػػػاةبال ةسػػػو اكا يػػػ ام نينػػػو تا ػػػاو 
تػػػف  (9)كنينػػو  ػػاسـ  ػػتو ةغ، (8)، كنينػػكو واةب ػػا(7)كجنػػاؿ ةستناػػوم، (6)كةسػػو اكا تبػػو ةغ ةس ػػ ةن  ،(5)كا اقػػش

ةسكػواـ تبػت ةأل ػاسا كانارػؿ ةسل ػا ةس كػوم  قـاويػوا  اػاوال تبػتو اكا نينو تبػو ةسنطبػإل ةس ػابكا تف ن كعال ةس
نػػل ةاجاقػػال ةس كػػو ةسنتا ػػا كل ػػبكاا ةساػػاةل ةستابػػ   ػػ  ةسن جػػ  ةأل ػػبكب  كةسيػػتام كةس ػػاناام  كةسب اػػكم كياػػت 

   .ةسال ا   ت و ةسجاجا   كةبف ةألراا كةس جبنا   كعااقـ

                                                

(، ةس ظااػال ةسب ػا اا كةسبمعاػا كةألوباػا ت ػو ةسجػايظ نػف  مؿ)ةسباػاف كةساباػاف –( ا ظا:ةس ظااال ةسب ػا اا كةسبمعاػا ت ػو ةستػاإل1)
 .9–8: 1986، 1و. نينو ةس  اا ب ا  ، وةا ةسيوةرا، سب اف، بااكل، ط

ةس ظااػػػػال ةسب ػػػػا اا كةسبمعاػػػػا كةألوباػػػػا ت ػػػػو ةسجػػػػايظ نػػػػف  مؿ)ةسباػػػػاف  –( ا ظػػػػا: ةس ظااػػػػال ةسب ػػػػا اا كةسبمعاػػػػا ت ػػػػو ةستػػػػاإل0)
 .  10 – 11كةسابااف(:

ةسب ػػػػا اا كةسبمعاػػػػا كةألوباػػػػا ت ػػػػو ةسجػػػػايظ نػػػػف  مؿ)ةسباػػػػاف  ةس ظااػػػػال –ةس ظااػػػػال ةسب ػػػػا اا كةسبمعاػػػػا ت ػػػػو ةستػػػػاإل ( ا ظػػػػا:3)
   .15كةسابااف(:

 .9–8: 1988، 1نباوو تبـ ةأل بكإل ةستاب ، و.ي ام نينو تااو، و.نط، ط -( ا ظا: ةسب ا كةابوةع1)
يػاؼ، ةسػوةا ةسن ػااا ( ا ظا: ةأل ػبكباا كةسباػاف ةستابػ ، و.نينػو تبػو ةسنػ تـ  لػاج  كو.نينػو ةس ػتوم  اقػكو كو.تبػو ةست اػ  5)

 .6–5: 1990، 1ةسبب ا اا، ةسكاقاال، ط
قػػاةبال  ػ  ةس ظااػػا ةس كواػا ةستاباػا كبيػػل  ػ  ةسيػػباش ةسن ابػؼ، و.تبػو ةغ نينػػو ةس ػ ةن ، ةسنا ػػ   -( ا ظا:ةسنيػا با كة  ػامؼ6)

 .6–5: 1991، 1ةسركا   ةستاب ، بااكل، سب اف، كةسوةا ةسباضاب، ةسن اإل، ط
 –:إل1998ةستمنا ت و ةسجايظ)ا اسا ناج ػااا(، جنػاؿ سطاػؼ ةستناػوم،  باػا ةسااباػا سبب ػال، جانتػا ةس ك ػا،  ( ا ظا: نلهـك7)

   نف ةسنكونا.

 يك اخ اؿ سبيتااا ةستاباا)بيل(، نينكو واةب ا، لبيػال ةساانػكؾ،  -( ا ظا:ةسيتااا ت و ةس جبنا       اابش)ةسن  ع ةسبوال(8)
 .181–175: 1999، 0، ع17ةساانكؾ، ند

واة ا  انااماا)ا اسا ناج ااا(، نينػو  ػاسـ  ػتو ةغ ةسيػا  تبػ ،  باػا ةنوةإل،  -( ا ظا:ل اةا ةسبمعا ستبو ةسكاقا ةسجاجا  9)
 .3–0: 1999ةنوةإل، جانتا ةسنك ؿ، 
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لف و كؿ ةسااااةل ةس كواا قك لتبت ناةيػؿ ة  ػامإل ةسركػا   ةستابػ  ةسػ م  كا تب  جكةو ةسطاقااال ةسو اك       
 .(1)اناا ش ة  اتناا

ف ة  ػػاتناا إ إسػػت ت ػػس  سػػؾ نػػف ياػػل ةسػػو اكا ي ػػاف  نػػام كةسػػو اكا تبػػو ةس ػػااا جػػكةو  قإلاػػبا نػػا       
اح يػػػكةا بػػػاف ةسكػػػواـ كةسجواػػػو نػػػف لجػػػؿ طػػػاى نياكسػػػا  ػػػ اايػػػاكؿ نناا ػػػا ةساتطاػػػؿ كةااجػػػاب ألاػػػقػػػك نػػػف  ةس ابػػ 

   .(0) ااعا جواوال س ظااا  كواا تاباا قاواال تبت نكةجها   امص ةس ص ةستاب  ةسيوال
ياؿ نف ةأليكةؿ ا ػكا قاػاـ  ظااػا تاباػا  ػ  ةس كػو ةألوبػ  ةسيػوال وكف  ا  ان ف بخا نام ل ش  ضاؼكا      

 .(3)كة  الاوال نف بتض جكة بش"ةسكت  بػ"ابط نتطاال ةسيوةرا ب كو ا ةسكواـ 
نػف ةسنكاابػال ةسيوةراػا سباػاةل ةس كػوم كةسبمعػ   ػ  بتػض لج ةمػش  -،  نا اػال تبػو ةس ػااا جػكةوإ ةن  -  بوك       

 .(1)ةسن اكاال بي إل ق كو ةسكت  ةسيوال "كة اااا نا ان ف ن ةكجاش نل نا ة اجو نف آاةب ك ظااال كةاجاقال"
نػف  ةيانو لبك  او  اال لف ن كغ ةستكوال إست ةسااةل ةستاب  بتاػكف ةسنتا ػاال  ك هػا جػ باكا   ا  لنا ةسو       

ك يػػف نػػف ياػػل    يػػتا  ام ػػال نتا ػػػاال  ،يا ػػا ةسػػكت  ةسنتا ػػا ةسا كا اػػا لك أل هػػا ياجػػا كجكواػػػا كنتا اػػا
كؿ قػػ ة ةسػػكت  كاايػػاؾ  ا ػػا ةسنػػكاكل يا ػػا جوساػػا اخكاباػػا ايػػاكؿ ةساك اػػؽ بػػاف ل ػػ ،اايػػاؾ  ػػ   ضػػابةل ةساػػاةل

تبػػت يااا ػػا كتبػػت  قاػػوةف ةساػػاةل "نبػػؾ س ػػا اا ػػش س ػػا ل ػػم  ا   سا ػػكف اػػال لك  .(5)ةسااةرػػ  كنلػػاقاـ ةسيوةرػػا ةس كواػػا
   .(6)بؿ س انربش ك تاو  هنش كال اا  كاككانش نف ن طبكال قنكن ا ةسنتا اال" ،يا ا ا
تك إساهػػا لبػػك  اػػو سػػاس إربػػال  واػػا ةساػػاةل سبل ػػا غ سبكػػاةبال ةسيوةراػػا ةساػػ  اػػوةسن ػػك  نػػا لف ةسهػػوؼ نػػف قػػ ة       

طباتػا ] ػ ة   تػف "طااػؽ ةساػخكامل ةسن ػا اقا ةساػ  ا لػؿ (7)ل ػاا ةساػاةل  ػ  ضػكب نلػاقاـ ةس ػاإلةس اب  كسػاس ا
كابػوك قػػ ة ةس ػمـ ناتااضػا نػػل آ ػا جػ ب نػػف  ،(8)ةساػاةل كااجاقػؿ ظاك ػػش ةسنكضػكتاا كن طكػش ةسػػوة ب  ةس ػاص"

ةسهػوؼ ن اػو نػف ةسػكت  بهػ ة ةساػاةل كة ا يػاؼ بتػض جكة بػش ةساػ  ان ػف "اا ػاقض نػل قكسػش: كقػك .ةس ص ةس ػابؽ
تػػاوال ة ايػػاؼ بتػػض جكة ػػإل ةساػػاةل لنػػا نيػػاكع كناقػػكف بيا ػػا كتا ػػا  ،لف ا ػػاتو ةس ػػانكطاكا تبػػت ة ايػػا ها كةة

                                                

-301، ك319: 1987، 1وةا ةسيػػػلكف ةسركا اػػػا ةستانػػػا، ب ػػػوةو، ط( ا ظػػػا: ل ػػػاا ا  كنكػػػا ل ل ػػػال، و.تبػػػ  جػػػكةو ةسطػػػاقا، 1)
300. 

 ػليال  –، كلكاةؽ سبػااح9:  1992، 1ا ظا: ب اا ةس طػاإل ةس كػوم، و.ي ػاف  نػام، وةا ةسيػلكف ةسركا اػا ةستانػا، ب ػوةو، ط (0)
 .19ك18:    ةس كو كةألوإل

 .  9( ب اا ةس طاإل ةس كوم:3)
 .18: ليال    ةس كو كةألوإل –( لكاةؽ سبااح1)
 ؿ إسػت ةس ػاناكطاكا)نكا ل نااجنػا(، إيػاةؼ:  ػا ة قا ػـ ك  ػا يانػو نػو -( ا ظا: ل ظنا ةستمنال    ةسب ا كةألوإل كةسركا ا5)

يػػ اساال ةسكػػاةبال كآساػػال ةساخكاػػؿ،   ػػا يانػػو لبػػك  اػػو، ةسنا ػػ  ةسركػػا   73: 1986لبػك  اػػو، وةا إساػػاس ةست ػػااا، ن ػػا،  ، كةة
 .152–119: 0221، 6ةستاب ، بااكل، سب اف، كةسوةا ةسباضاب، ةسن اإل، ط

 .  73نو ؿ إست ةس اناكطاكا)نكا ل نااجنا(: -   ةسب ا كةألوإل كةسركا ا( ل ظنا ةستمنال 6)

   .71:ـ.ف( ا ظا:7)
 .75-71( ـ.ف:8)



 وغات القراءة التقويلية وآلياتهامس ...........................................................الفصل األول
***************************************************************** 

 07 

تػاوال ة ايػاؼ بتػض جكة ،ةسنتا ا طاسنا تمقا ا باسااةل   ا ػاكم ةستمقػا بػان ا ةل ا ػيح تمقا ػا إل ةساػا  ػكةة
 (ةسال ػػاا ةسنتا ػػا)ا  ػػ  قػػ ة ةسػػ ص إربػػال ػػكااجبػػت س.(1)بػػان ا كاكا ػػها تبػػت ل ػػاس ةس واػػا كا لػػ  ت هػػا ةسابتاػػا"

   .سبااةل ك)ةس واا( كقك نا  لا  قبؿ قباؿ  خرباش ةنف
 ؛ةل  ػابكاا سباػكػش نػف ن ػكعال ةسكػاةبال ةسيوةراػا اا اقض   ا يانو لبػك  اػو  ل ػش نػاااف نػل نػا لاةو ايكك         

بػايراف تػف  ،    ػت ك يػف  تاػو قػاةبال تبػو ةسكػاقا ل  ػا  ػ طاى تباػش ل ػمبا نتا ػاالكتبا ا ل ةألكست ت ونا اككؿ:"
كنػف  .باهػاكةة نا ق  إجابال  ان ا ضػن اا ايػاكؿ قاةبا ػا لف ا يػؼ ت هػا كاج ،اؿببإجابال ابنا سـ ا طا سبيا  

كابػػػؾ قػػػ  ةأل ػػػمبا ةساػػػ   كػػػول ن  ةقػػػا  ،هػػػا ةسيػػػا  كلجػػػاإل ت هػػػالف ااجاقػػػؿ ل ػػػمبا طاييػػػخف قػػػ   ةسكػػػاةبال لاضػػػا 
ف  ػػػاف ن  ةقػػػا ةساػػػااا   نػػػا  ةؿ قامنػػػا  ،كياكااهػػػا باس  ػػػبا س ػػػا  ،(0)كقػػػابم سبايباػػػؿ نػػػف ن ظػػػكا ةسكػػػاةبال ةساااا اػػػا"كةة

 ( ن ها)و مػػؿ ةاتجػػا ؛ةبااف ن ابلاػػاف سنجنكتػػا نػػف ةس  ػػكص ةسااةراػػاا كةسرا اػػا ت ػػونا ايػػاع باكػػواـ ن ػػكعال قػػ
 .(3)تبػت  ظااػا)ةس ظـ( –بػاسطبل – نػاال قالقػا قاةبال) ػاناماا( كل ػال قاةبال)ل ػبكباا( با ا ػاب ستبو ةسكاقا ةسجاجػا  

ش ضػن ا  ػ  قكسػش: "ااتػاف اػ   ياف     لبك  او قجكنش تبت نػا اػوتك  بػػ)ةساااا ةساػك اك ( ةسػ م لتبػف ة  انػاب إس
 .(1)كتا ػػػػا ةسنتا ػػػػػا كبػػػػاف ل ػػػػكؿ قػػػػػ ة ةسػػػػكت   ػػػػ  ااةر ػػػػػا" تبا ػػػػا لف  ايػػػػاؾ وةمنػػػػػا يا ػػػػا جوساػػػػا اخكاباػػػػػا بػػػػاف

اهػاجـ قػ ة ةسااػاا قامم:"كنيػ با قػ ة  ػ  يػاف   .باف ن ج ةل ةسناض  كةسياضا ةس م ا ةك  -إ ةن -)ةسك ط(شنكقل 
لم ت ا ػا   ااػا نػخ ك ال  ،إست )ةسابلاؽ( با اكاب ت ا ا   ااا نػف ق ػا كق ػاؾ   ش ا اهلةساااا ةسك ط  ةساك اك  

كألف  ،سا ػػػ ل ن هػػػا تبػػػت الاكاهػػا ب ػػػاب كةيػػػوة ا ػػػبح سبياضػػػا ،بػػػؿ كناتااضػػا لياا ػػػا ،ل ظنػػػا   ااػػػا ن ابلػػػا نػػف
ا ػبح ةسل ػاال  ػامبا أل هػا  ا تػا كسػػاس  ،نتااا)ة  اكػاب( قػك نتااا)ةسن لتػا( بػاسنت ت ةألاػواكسكج  كسػاس ةسنتا ػ 

   .(5)ةست س"
 ػػػػ  إتػػػػاوال قػػػػاةبال   ػػػػكص نا ػػػػاااال  ةايػػػػ اسااقػػػػ    يػػػػلاناا ػػػػا قػػػػاةبال   ػػػػا يانػػػػو لبػػػػك  اػػػػو ل ػػػػم اكػػػػل ن      

(6) انااماا 
. 

 اياال ةسو اكا  تو لبك ةساضا   ا يانو لبك  او    قاةباش ةسيوةراا كاضاؼ تباها: ك       
 .ةسكاةبال ةسيوةراا قو ها اكااـ ةسااةل ةس كوم كةسبمع  ةستاب  نف ن ظكا ةسيلااال ةسنتا اا ةسجواوال .1

باتانػؿ نػل ةس  ػكص ةسن ابلػا س ػهاقا  ػ  ن ظكنػا سك ػابا  ا ا ل ةسنتا ػاالةبال اجااباا ةسكاةبال ةسيوةراا قا  .0
 .(1) ا ةسكواـ نل ةسجواولةا

                                                

 .75( ـ.ف:1)
 .119( إي اساال ةسكاةبال كآساال ةساخكاؿ:0)
 .  180–162ك 96–92إي اساال ةسكاةبال كآساال ةساخكاؿ: ( ا ظا:3)
 .73نو ؿ إست ةس اناكطاكا)نكا ل نااجنا(: -( ل ظنا ةستمنال    ةسب ا كةألوإل كةسركا ا1)
: 0222، 1( ةس طػػاإل كةساخكاػػؿ، و.  ػػا يانػػو لبػػك  اػػو، ةسنا ػػ  ةسركػػا   ةستابػػ ، باػػاكل، سب ػػاف، كةسػػوةا ةسباضػػاب، ةسن ػػاإل، ط5)

181. 
 .115 –83( ا ظا: إي اساال ةسكاةبال كآساال ةساخكاؿ:6)
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 ك   ظؿ ق   ةسكاةبال اجإل ة اجمب: .3

 .نمنح ةسيوةرا    ةست ا ا ةسااةراا ةسا  ا اوت  ةسايوال .ل 
 .بل اكى ةسالتاؿ سنمنح    ةسااةل .إل 

تاوال ا باكش تبت ةسهاخال ةسيوارا ،اكة ؿ ةسكواـ نل ةسجواو ناا  ةل .    .كةة

ةساجواػػػػو كةست ػػػااا  ػػػػ  ةسنتا ػػػػا ةسيوةراػػػا ةساػػػػ  ايػػػػااط ةسكلػػػ  تنػػػػا  ػػػػاف كة  كطػػػاع ت ػػػػش كةسا ااػػػػا  اجػػػاك  .و 
 .(0)ةسن انا

كقو ليس لبك ةساضا بااا اس ةسلكاااف) ( ك)و( كاتااضهنا  يػاكؿ ةس ػخم ت ػش بككسػش:"اجإل لف   ػابتو   ػاال       
إ  لف قػػػ ة  ،(3)ةسنلا ػػػبا ن ػػػاواال تبػػػت ةسنطبػػػكإل" ةسبػػػوب بهػػػ  ألف  ،بػػػاف ةساػػػاةل كةسيوةرػػػاةسنلا ػػػبا لك ةسل ػػػؿ 

   .)ة  كطاع( تف ةسناض ،؛ ألف نف لقـ ناا  ةل نلهكـ ةسيوةراسـ ايلل سش ةساوةاؾ
نياكسػػػا نػػػف  ػػػمؿ )ة  اكاماػػػا(  ػػػ  ةس يػػػؼ تنػػػا قػػػك  ػػػاسح نػػػف ةساػػػاةل كةساخ ػػػاؿ سهػػػا  ػػػاطل اج إلسػػػـ اك       

ن ف اكلنا ةس م   ا ػاطال اجػ اا  يػوةراا  اكػكؿ بيػخ ش:" .(1)  بش تف ن باش ةستاـ كةس اص ةس م  نا  اشاجااو  ك 
 .(5) كو ا جح عاا ا    ةسنياكسا" ،  اطال نتاسجاش لف   ابتو نلقاا نا  

بايرػػا ل ةساككاػػؿ ةسيػػوةر  سباػػاةل ساا ػػو يا ػػا ةسن جػػ  ةسيػػوال بياكاا)ل ػػاسا ةسكػػواـ(  جػػو آا نا ػػتةة  ا ػػاك  
 ػ  قػ   كقػك اخ (6)آ ا ات ك ن ػكعال ايػوال ةسبمعػا ةستاباػا إسػت ايػابش ةس ػمل باف) ظااػا ةسػ ظـ( ك)ةسب اكاػا(

   (12) مى  ضؿو.ك  (9)ت او ع كةفو.ك  ،(8)تب  جكةو ةسطاقاو.ك  ،(7)نينو ن وكاو.نف ةس ااجا 
ةسػ ظـ( لاضػا يػنكساا ل لف   ) ظااػا كنف رـ اكاا نػاال ل ػا  ،لك  (1)لينو نطبكإلو.ك  (11)نينو ةس  اا ب ا  و.ك 

نف)ةسيػػتااا( ك)ةسب اكاػا( ك)ةأل ػػبكباا(  ةسنتا ػاال؛ةسن جػػ ةل ةسب ػا اا كةس كواػا ةس اباػػا  يػنكساا كةياػكةب  تبػػت ل رػا
                                                                                                                                                            

، 1ال  ػػ  ةسبمعػػا ةستاباػػا، و. ػػتو لبػػك ةساضػػا، ن يػػخال ةا ػػ  وااا، ن ػػا، طالاػػا س ظػػاـ ةستمقػػ -( ا ظػػا:  ػػ  ةسب اػػا كةسو سػػا1)
1987 :6. 

 .11الاا س ظاـ ةستمقال    ةسبمعا ةستاباا: -   ةسب اا كةسو سا ( ا ظا:0)
  .10:ـ.ف (3)
 .10( ا ظا:ـ.ف:1)
 .10( ـ.ف:5)
(، كساػو تبػو ةغ ةس لػاج ،  باػا ةنوةإل، جانتػا ب ػوةو، ( ا ظا:يا ا اجواو ةسبمعػا ةستاباػا  ػ  ةست ػا ةسيوال)ا ػاسا ناج ػااا6)

1991 :186– 188. 
 .339 –333، و.ل:1( ا ظا:ةس كو ةسن هج  ت و ةستاإل، و.نينو ن وكا، وةا  هضا ن ا سبطباتا، ةسكاقاال، ط7)

قػػانش  336: 1983، 0ط( ا ظا:نكونػا  ػ  ةس كػو ةألوبػ ، و.تبػ  جػكةو ةسطػػاقا، ةسنل  ػا ةستاباػا سبواة ػال كةس يػا، باػاكل، 8)
 (.36اقـ)

 .92: 1985، 1( ا ظا:ةسايباؿ ةس كوم كةسجناس  سألوإل، و.ت او ع كةف، وةا آ اؽ تاباا، ب وةو، ط9)
 .399 -398: 1987( ا ظا: ظااا ةسب اماا    ةس كو ةألوب ، و. مى  ضؿ، وةا ةسيلكف ةسركا اا ةستانا، ب وةو، و.ط، 12)

ةس ظااػػػال ةسب ػػػا اا كةسبمعاػػػا كةألوباػػػا ت ػػػو ةسجػػػايظ نػػػف  ػػػمؿ )ةسباػػػػاف  -ةسبمعاػػػا ت ػػػو ةستػػػاإل( ا ظا:ةس ظااػػػال ةسب ػػػا اا ك 11)
 .  69:كةسابااف(
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ةسناػوةكؿ ةس ابػ  إ  ان   ػا لف بنػا ابػ  ياجا ػا ةساةق ػا  فنػا الػاض تػ  سؾ ) ظااا ةس ظـ( ك   ةألوباا(،ك)ةس كاال 
 نػػا  ،(0)"بتػوف ةس كػو ةس ابػػ  سػـ ا ػؿ إساهػػا إواػا كس ػا اا كبمعاػػا جواػوال ك"    ػػاس  إ ة قب ػا  جػو  اهػا ةاجاقػػال  ك

ل  ػػػػا    جػػػػو ياجػػػػا ب ػػػػا إسػػػػت "ة اظػػػػاا جواػػػػو ساظهػػػػا ساربػػػػل بتػػػػو ظهػػػػكا   ػػػػبؽ ةساػػػػاةل ةستابػػػػ  إسػػػػت ةساك ػػػػؿ إساػػػػش 
قا ببيػػاظ ب اكاػػا  ك ػػاا بػػؿ باػػو ةف ةسػػو اكا ةينػػو نطبػػكإل   ا ػػو ل  ػػكإل اخ ػاس ب اكاػػا ستبػػو ةسكػػا .(3)كنتا اػش"

قػك تبػت ةست ػػس اكػا بػا امؼ تنػػؿ ةسػاجباف إ  اككؿ:"سكػػو لظهػال ةسنكة  ػا بػػاف ةسػاجباف ل هنػا نالكػػاف  ػ  بتػػض 
ةسكجػػػك  كن ابلػػػاف  ػػػ  كجػػػك  ل ػػػال ،كة ام هنػػػا ل رػػػا نػػػف ةالاقهنػػػا ، ف  ك ػػػاا  ػػػاف س كاػػػا ات اػػػش ك ػػػؼ ةسب ػػػا 

ك ؽ ن هد ةسبيل ةس م  ػاا تباػش،ك اف تبػو ةسكػاقا  يكاػا اهنػش قضػاا كنميظا ةستمقال باف ةألسلاظ كايباباها 
ك ػػاف قبػػػؿ يوارػػػش قػػػ ة ةقػػا ةسػػػو اكا ةينػػػو نطبػػكإل بت ااػػػا تبػػػو ةسكػػػاقا  (1) إتجػػا  ةسكػػػاآف كسػػػ سؾ سػػـ ا ػػػف يػػػ باا "

بػػاس مـ ةسن اػػكإل تبػػت ي ػػاإل ةسب ػػا  ػػ  واة ػػاش سبػػ ظـ تبػػت  ػػمؼ ا ػػكا  ك ػػاا،ة  ةف ةعبػػإل ةسن ػػاقد ةسب كاػػا 
 انا ةسن هد ةسك ل  " اهاـ باسب ا ةسن طكقػا كباسبهجػال ةستاناػا كةسب ػال ةساػ  سػـ اكضػل سهػا قكةتػو  ك     وارا ةسي

ةسنجاقػؿ كةس ابػال، كتبػكـ ةستاباػا ات ػت باسب ػا ةسن اكبػا كةسب ػا ةسن طكقػا ةساػ   لقكةـس ال  لك ب ال ةسه كو ةسينا 
 ، كاكة ػػؿ ةسػػو اكا ةينػػو نطبػػكإل ينباػػش ةسيػػواوال (5) باػػاف "ةسب ػػا كقكةتػػو ةس يػػك كنكػػاااس ةس ل ػػكؿتبػػت  ا ػػا   

تبت ن اقد ةسبيل ةسب كم ةسنتا ا سا اه  إست لف ق   ةسن ػاقد ا تػ ع  اػاف ةسب ػا ةستاباػا أل هػا طبكػل ق ػاة كسػـ 
 ا ابهـ ة ابهانا نف ةسااةل ةستاب  ةأل اؿ ،كاوتك إست ب اكاا تاباا ا بػل نػف ةسنػكاكل ةألوبػ  كةس كػوم نػف عاػا

           .  (6)ةس ظا إست ب اكاال ةس اإل
كجههػػػا اننػػػل قاةباػػػش لك  لف   جػػػو يبكػػػا ةساكة ػػػؿ بػػػاف ةسياضػػػا كةسناضػػػ  نينػػػو اضػػػا نبػػػااؾ إ  ادػػػاـ  ك  
لاضػػػا ب ػػػلاها نػػػف سػػػػكةـ  ةسركا ػػػا كةس كػػػو ةسبػػػ اف يػػػػاتا  ػػػ  لجػػػكةب ةسل ػػػا ةستابػػػػ   (اػػػمـ  ةساػػػاةل كةسيوةرػػػػا) ػػػكإل

 –كسػاس ةسياضػا – اسيوةرا ت و  قابتا    تنؽ ةسناضػ  ؛نلهكـ يوةرا جواوالس ةةبا اا  جو سواش را اا ك  ،ةسنتا ا
ف قػػػ ة ةسناضػػػ  سػػػاس قػػػا م جانػػػوة بػػػم  ن ػػػش، هػػػ  ابػػػول  بػػػؿ قػػػ  اكة ػػػؿ نػػػل  سػػػؾ ةايػػػاةؽ  ػػػ   سػػػؾ  ياػػػاال،كةة
 .(7)ةسناض 

                                                                                                                                                            

كقػػو ليػػاؿ ةسبايػػل تبػػت  اػػاإل ةسػػو اكا ةينػػو  .189يا ػػا اجواػػو ةسبمعػػا ةستاباػػا  ػػ  ةست ػػا ةسيوال)ا ػػاسا ناج ػػااا(:( ا ظا:1)
 .125 –120 نطبكإل )بيكل س كاا( :

 .  019سبمعا ةستاباا    ةست ا ةسيوال)ا اسا ناج ااا(:( يا ا اجواو ة0)
 .019( ـ.ف:3)
 . 123: 1987، 1ةألاوف،ط-( ا ظا: بيكل س كاا،لينو نطبكإل،وةا ةسل ا سب يا كةساك ال،تناف1)
 . 127( ـ.ف:5)
 . 112-129( ا ظا: بيكل س كاا:6)

كةسنتا ػػاال، نينػػو اضػػا نبػػااؾ، وةا ةسيػػلكف ةسركا اػػا ةستانػػا، اػػمـ  ةساػػاةل  –( ا ظا:ةسب ػػا ةسيػػتااا  ػػ  ةس طػػاإل ةس كػػوم ةستابػػ 7)
 .6: 1993، 1ب وةو، ط



 وغات القراءة التقويلية وآلياتهامس ...........................................................الفصل األول
***************************************************************** 

 32 

 ػػػاس ابػػػط اخ ضػػػ  كضػػػاكاال ةسا ااػػػا باػػػو ل ػػػش  ال ػػػو با كطػػػاع ةسيوةرػػػا تػػػف ةسنااػػػلنف نينػػػو اضػػػا نبػػػااؾ ك       
إف سػػػـ   ػػػاطل  ،ةسياضػػػا تبػػػت ةسناضػػػ  قػػػامم:"نف ةسضػػػاكام ةاانػػػاب باأل ػػػاس ةسناجتػػػ  سػػػبتض ةناةب ةسيوارػػػا

   .(1)ةأل اس  يلا وقاكا" يؼ  سؾ 
إل  اػػػش نػػػف نيػػػا اا ةسكػػػاةبال ةساككاباػػػا نل ػػػوة بخ ػػػش   اك ػػػو " كػػػؿ ا ب ػػػ  قػػػ ة ةساخ ػػػاس تبػػػت ا ػػػااح ااهاػػػك       

 ل ػػو  هنػػػا لف إ  "آف س ػػا  ،(0)ةسياضػػا كنتاا اػػش بػػاكى ةست ػػا" إسػػتضػػ  بػػؿ  ػػيإل ةسنا ،ةسياضػػا إسػػت ةسناضػػ 
.. كسػػػف  لهػػػـ .ف ةساػػػاةل سػػػف ا ػػػكف  ػػػاتم كنػػػلراة إ  يػػػاف   ػػػكف  يػػػف  ػػػاتباف كنػػػلرااف  ػػػ  ت ػػػا ال ػػػاموة قػػػك 

 كةة اة ةاهػاكسف   كف نتا ػااف إ  يا نػا   ػاكتإل  اػامد ةسيوةرػا  ،(3)ةسناض  يؽ ةسلهـ إ  ياف   كف نتا ااف"
   .(1)كاجباااها كةة اة ةاها

لف تنباػػا  ػػيإل ةسناضػػ  إسػػت ةسياضػػا قػػو ا بػػك نػػف ابتػػال إ ػػاة  ةساػػاةل  ػػ   إ ةن اتاكػػو نينػػو اضػػا نبػػااؾ       
تمقا عاا نا ا ما نف يال)ةسالاػا كةسنػ هد( بػوتكل )ةسلاتباػا( ك)ةساػخراا  ػ  ةسياضػا( إ  ل  ػا  ػال لف ةألنػااف 

ةسياضػا إ    بػو نػف اجػا إل ةسهان ػا  انػا با هنػا ككقػكع ةسنجا بػا  ا اف    تنباا بوب ة  طمؽ نف ةسناض  لك 
 بك لها إيول نكاابال ن طبح)ةساككاؿ(.    تنباا)ةسكاةبال ةساطابكاا(

تػػػػاوال قػػػػاةبال ةساػػػػاةل كةة ااجػػػػش بي ػػػػإل  ػػػػ  إ - ػػػػ  لم كقػػػػل-نطبكػػػػا كاػػػػال طػػػػاةو ةس با ػػػػ  لف سبكػػػػااو يااػػػػا      
تػاوال نكاضاال ةست ا يااطا ةنام ش لوكةل) ظااا ن ةس  ػكص ةأل ػباا بلهػـ  إ اػا تا اػا( ان  ػش نػف ايكاػؿ كةة

ش" ق   ةسكاةبال ةساككاباا  هنااكوـ كقو  ،جواو    .(5)"ل ضؿ ننا  هـ ةس ااإل ةأل ب     
 ااػػإل ةألرػػا ةوتػػاب نب اػػا و سػػا   ػػش لك ة ػػايكة   ك  ال ػػاا  بي ػػإل   ا ػػاطال  ػػ  ظػػؿ قػػ   ةسكػػاةبال ك  

نتبػم  سػػؾ بكػكؿ بػاال:"إف  ػػؿ  ،ت لرػا نلاػػكى ا ػنح بنػاكا قػػاةبةل نا كتػا سػشبنػا اياػػؿ ةسػ ص إسػ ،نػاةو  كق ػو 
ياػػت اايػػكؿ س ػػف ا لػػ  لف اك ػػل ةساػػااا  قبػػام  ،ت ػػا ان ػػف لف اتاكػػو  تػػم بخ ػػش انابػػؾ ةسنت ػػت ةأل ػػكس  سألرػػا

  ػاألرا ،ال.. إف ةسنجانتػال نهنػا   ػال لك قػا .كةألرا ةسن بؽ إست لرا نلاكى ،ق ة ةسنت ت ةسنلاو إست نت ت جنل
إف ةألرػا  .اخا  ةسنتا   ةسنن  ا كةساااا اا سػانأل  ةسكةيػو بتػو ةن ػا ،ؿتبت قاخال اي    ،كا ااقها ،ةألوب  ااجاك قا

كةة نػا س ك ػش اػكي  بنتػافل ن ابلػا ا  ػاف كياػو اػا بـ وةمنػا  ،افن ابل  ا ب و س ك ش  ْاض نت ت كةيوة تبت ل اس 
   .(6)كةا  اف ااوبا" ، األرا اكااى ،اتووالةسب ا ةسان اا  ل ها  مؿ ل ن ا ن

اايول تػف  ػكع نتػاف نػف ةس  ػكص ةألوباػا ةساػ  ااػكة ا  اهػا يػي ال تاساػا نػف ل ش كابوك نف  ص باال       
 ةأل ػػػال.ةسب ػػػا ةسان اػػػا ا ػػػنح سكػػػااو ةألرػػػا  ػػػ  لم ت ػػػا ة وتػػػاب بال ػػػاا ن بػػػؽ ابتػػػا  يانػػػا ل اتػػػوو اخكابػػػش 

                                                

 .6( ـ.ف:1)
 .  6امـ  ةسااةل كةسنتا اال: –ةسب ا ةسيتااا    ةس طاإل ةس كوم ةستاب  (0)
  .6:ـ.ف (3)
 .6( ا ظا:ـ.ف:1)
 .8: 1997، 1نا، ب وةو، طن  سا ةسكاةبال، طاةو ةس با  ، وةا ةسيلكف ةسركا اا ةستا -(  ااإل ةسن   ل5)
،  كػم تػف:  اػاإل 55 –51: 1985، 1( ةس كو كةسيكاكا، اك ف بػاال، اا:إبػاةقاـ ةس طاػإل، ةسيػا ا ةسن اباػا، ةسػوةا ةسباضػاب، ط6)

 .8ن  سا ةسكاةبال : -ةسن   ل
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   ةألرػا كااػاة ـ يػاما  يػاما  ػ   ػؿ ت ػا  ا اػا ةقا ػاا  لك ة ي ػاا   ػ  قػاةبال لك و سػا كباكاوـ ةسػ نف ا لػا  نتػا
 .(1)تبت ل كةع ةس  كص  بها كق ة بطباتا ةسياؿ   ا وؽ .ت ااا كةيوال

قاةبال ةسااةل  ػ  ظػؿ ةس ػـ ةسنتا ػ  كةسب ػكم  الإتاوواة ا ةسبايرا إ تاـ  امؽ نيا  نف وتكاها إست ا برؽ ك  
او كيػػػ ام نينػػػو تا ػػػنتااضػػػا تبػػػت قػػػاةبال ةسػػػو اكا تبػػػو ةس ػػػمـ ةسن ػػػوم  ةسياضػػػا،مػػػؿ  ػػػ  ةست ػػػا كةس كػػػوم ةسها

ا يل اهػا سم ػامؼ نتهنػل ػبكباا  ػ  ةساػاةل  سكػطةتااةضػها ة برػؽ نػف تركاقػا تبػت نخ ػؿ كستؿ  ،ب كاال  ا ا
ةوتػػل ل هػػػا نياكسػػػا   ا ػػػوت ا بتػػض ةسنلسلػػػال ةستاباػػا ةساػػػ "كلاجك ل او قامبػػػا:ك  ػػانا ةسػػػو اكا يػػ ام نينػػػو تا ػػ

عاػػاإل ةسنػػ هد نػػف ةسي ػػـ بنكاهػػا ب ػػبإل  ل ػػوالأل هػػا  ؛(0)اياػػاب ةسبمعػػا ةستاباػػا  ػػ  ضػػكب نتطاػػال ةأل ػػبكباا"
 .ةستبن  سواة اها

 ػػاا مص سباػػاةل  ]...[بيػػاط لف ا ػػكف ن ب ػػا سبيكاكػػا ةستبناػػاكقػػ  اطنح:"إسػػت قػػاةبةل ن ب ػػا سباػػاةل       
 ا  ػػإل سباػػاةل نػػا سػػاس كةا ػػمص سبيكاكػػا ةستبناػػا قػػك ل  ،نػػا  اػػش كنػػا سػػاس  اػػش ات ػػ  قػػاةبال تناكػػا ناخ اػػا س ػػال

   .(3)ك   يـا ةسااةل ننا  اش" ، اش
بػػػل ن هػػػا اجبػػػت  اهػػػاباػػػو لف ةسبيػػػل ا ػػػو         ػػػكا  -لم  ػػػ  ةسر ػػػاال -ر ػػػاال   ايكػػػؽ سػػػوتكاها ةسْطنػػػكى نػػػا لن 

ا ػجؿ  ،إ  اككؿ:"بػولل ةسبمعػا ةستاباػا ك ػلاا  ةسكػواـ ة  و اع كةسيناس    اكااـ ةساػاةل ةس كػوم كةسبمعػ  ةستابػ
عاػا لف ةسن ػاا ةسػ م قطتاػش  انػا بتػو ل ػ  اكاػاإل نػف ةسنتااااػا يػخ ها يػخف  ،صةسظاقاال ةسل اا  نا ا برػؽ  ػ  ةسػ 

 كػو بكاػل ةس  تػا ةسك ػلاا ا ػام  ػ  تػاكؽ ةسبيػل ةسبمعػ  ياػت بب ػل  ،كػابةس كو كس  ها سـ ا اشل إسػت نتااااػا نط
كس ػف تػاول ةسبمعػا  ،كق  نايبا ةسك ػلاا ةسنطبكػا  ػ  ةسبمعػا ةستاباػا ،اها    بمعا تبو ةسكاقا ةسجاجا   اك 

لنػػا نػػا قػػ    ػػبا ةسك ػػلاا  ػػ  ةسبيػػل  ،  ػػاسن هد ةسك ػػل  سػػـ اضػػنيؿ   قبػػؿ تبػػو ةسكػػاقا ك  بتػػو ،اجحخإسػػت ةساػػ
  قػػ ة ةسبيػػل أل  ػػا    ااػػو لف  اػػكاط  ػػ   هػػ   ن ػػخسا سػػف  جاػػإل ت هػػا  ػػ ،كنػػا قػػ    ػػبا ةسنتااااػػا  اػػش ،ةسبمعػػ 

 ،كس ػف ننػا   يػؾ  اػش لف ةسبمعػا ةستاباػا ،  سؾ ااطبإل واة ػا يػانبا سبل ػا ةسبمعػ  ةستابػ  ،إجابال عاا وقاكا
   .(1)سـ ايظ بواة ال تبناا ا ا ا"

ايواػػػػو  تػػػػف علبػػػػلةسبمعػػػػ  يا نػػػػا  هػػػػؿ يكػػػػا سػػػػـ ااػػػػكاط  ػػػػ  ةسجػػػػـ  بإجابػػػػال عاػػػػا وقاكػػػػا ل بػػػػل ةساػػػػاةل       
 ال  اتػػو نرببػػكنتاااااػػش كةسي ػػـ  ػػ  ةسكقػػل  ل ػػش بك ػػلاا ةساػػاةل ةسبمعػػ    !نتاااا)ةسك ػػلاا( ك)ةسنتااااػػا(  اػػش

 كبػػػؿ قػػػ ة ةسا ػػػااح  ا ػػػل ايػػػاكؿ إربػػػال ك ػػػلاا ةساػػػاةل ةس كػػػوم كةسبمعػػػ  ت ػػػو   !م سبػػػإل وتكاهػػػا ةس ػػػابكااكنكػػػ
ا  ػػػ  ةساػػػاةل ةس كػػػوم  ػػػامص ةسنتااااػػػا كةسك ػػػلا ةسإسػػػت  ااجػػػا ا يػػػؼ تػػػف  ة اهػػػل واة ػػػا تبناػػػاةستاإل.باػػػو لف 
ألف)ةس يػاط ةس كػوم  ػ  نتظنػش قػك  ؛:"إف ةسنتااااا بااجاقااهػا ةسناتػووال  ا ػل طاعاػا تبػت قػ   ةسب ػاةستاب  قامبا

ضػ  للف ا ػكف  يػاطا ج ماػا   ا ػاو ا  كو نتااام كةة ة  ػاف ا بباػش يػا ل قبابػا نػف ةستنػؿ ةسك ػل   إ هػا سػـ اتػود 

                                                

 .   81-81:  1991، 1( ا ظا:  كو كيكاكا، اك ف باال، اا: و. ن  ا تااي ، نا   ةا ناب ةسيضاام، بااكل، ط1)
 .55: 1993( ةسن هد ةأل بكب      كو ةسيتا ت و ةستاإل)ا اسا ناج ااا(، إ تاـ  امؽ نيا ،  باا ةنوةإل، جانتا ب وةو، 0)
 .56( ـ.ف:3)
 .  33( ةسن هد ةأل بكب      كو ةسيتا ت و ةستاإل)ا اسا ناج ااا(:1)
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نا انبػػا( كةسيكاكػػا لف ةسترػػكا تبػػت س ػػا ايػػانؿ تبػػت  ظااػػا ك ػػلاا ب ػػؿ ك ػػامبها ياسػػا نػػف ةس ػػتإل إسػػت  ظااػػا 
 اسب ػػا ةسك ػػلاا  ا ػػل نكظلػػا س ونػػا ةسكػػا كف ةأل ػػاس كقػػك ةسي ػػـ  ،ةسكوانػػا  ػػ  لقػػؿ اكػػوااايككهػػا  ػػ  ةس يػػاطال 

س كػو ةسكػواـ نػف ةس يػاطال سب ص لك س ايبش )إاجابا لك  ببا( س اض كضتش    ن ا ش نػف يا ػا ةألوإل كبنػا لف ة
 .(1))لف ا كف نتااااا اجتؿ كجكو ةسنكاااس اربل كا اكا("إجاةبةاشةس م ا اا  إف نف لقـ 

ةسػػ م اكػػكؿ  لنػػا  انػػا ا ػػص ك ػػلاا تبػػو ةسكػػاقا ةسجاجػػا      الػػ  باايػػااال إسػػت الم ةسػػو اكا  ػػمى  ضػػؿ      
 ل ا ػا س ظااػال ةساتباػا ةألوبػ   ػ  ةساػاةل ةسبمعػ  نػرم،  اش:"سك قن ا باجنال ةسكطل ةسنبتراال ةسا  ان ف لف ال ػ 

كةتانػػو ا تبػػت ل رػػا ةسنػػلسلاف انا ػػ ا  ػػ  ن ظػػكاقـ، نرػػؿ تبػػو ةسكػػاقا ةسجاجػػا    ػػ   ظاااػػش تػػف ةسػػ ظـ  ػػ جوقا 
سإل اػػا  ةألوبػػ  ةسنيػػوو؛ أل هػػا اضػػل ةسنبػػول رػػـ   ا ػػاتاض نػػف ةألنربػػا إ  نػػا ااكة ػػؽ نتػػش،  نلااقػػا بيػػ ؿ كةضػػح

تػػْف تبػػت ةاطػػمؽ بن اقيػػا ةسيػػا ل ةساػػ  ا ػػا  تباػػش  ػػ  ضػػنف ج ػػو   ػػ   نا انػػؿ ياػػت كسػػك  ػػاف  ػػص  كسػػـ اد 
 .(0)ةس ااإل ةسنكوس  ةاش"

 :نا   ن كعال قاةباش ةساككاباا ق افةسنهان  ةفلنا ي ف  اظـ  اسناا         
 .(3)بواهاا ةساخ اؿ    ااةل ةسيضااةل ةا  ا اا تانا .1

 ػػػكةب ل ا ػػػل تاباػػػا لـ لج باػػػا انربػػػل  ػػػ  نضػػػناا اػػػمـ  ةساػػػاةل كةسنتا ػػػاال  ةسنيػػػاك ل ةساػػػ   ػػػبكاش  ػػػ  .0
 ػ    ػبش ةس ػاوس  ،نياكسا اكبال يػكس  ةساػ  جػ  ا  اهػا ةسب اكاػا وة ػؿ ةس ظااػال ةس اباػا ةس ػابكا تباهػا

 .(1)نف  اابش)ةسب اكاا    ةألوإل(

جػا ل ا ػكاا ةسكػاةبةل ةسيوةراػا سبنػكاكل ةسو اكا تبػاس ايػاو ةسػواال ةاضػا ا إسػت ن ل اا  ا كياكسل واة ا      
سبمع  ةستابااف كان  اهـ ةسكقكع    ن ةسؽ اككاؿ ةس ػااقال  ل ػها تػف واة ػاش ةسنك ػكنا بػػ)ة   ااى  ػ  ةةس كوم ك 

 ةسػػ م  ػػبكش –سباػػاةلنػػف ايواػػو ةسػػو اكا تبػػو ةس ػػمـ ةسن ػػوم إ  ة طبػػؽ  .ةس طػػاإل ةس كػػوم كةسبمعػػ  ت ػػو ةستػػاإل(
ةسن هجاػا  ػااعال ة   اػاى   ا ػل  ،(5)ا ااضنف   امص تانا نجاوال نف ةسن ظكا ةألس   بك لش ا اس –إساش

 ػػ   ل ػػاا  ا ةسػػواال الاػك  ،ت ػػو ةستػػاإل سا ػكف ةس ػػاا ةسنػػخسكؼ نػػف ةسياضػا  يػػك ةسناضػػ ااػػش سهػا ميكن  ػػ  ياضػاال
ػػل لعبػػإل ةاكػػكؿ بينا ػػا  طاباػػا:"إ   سبواة ػػا سػػؾ  ػػنا اي ػػإل  س ػػااعال ةساػػ  إف نػػا ا ػػكغ سبواة ػػا  ك هػػا اك  

                                                

 هااػا ةسكػاف ةس ػابل ةسهجام)لطاكيػا و اػكاة (، تبػو ةس ػمـ نينػو ايػاو، ( س ا ةس كو ةستابػ  ةسكػواـ بػاف ةسنتااااػا كةسك ػلاا ياػت 1)
. كةسػػ ص ةألكؿ نكاػػبس نػػف: ن ػػاقد ةس كػػو ةألوبػػ  بػػاف ةسنتااااػػا 163 –160: 1996ةبػػف ايػػو، جانتػػا ب ػػوةو،  - باػػا ةسااباػػا

ضااا    ةس كػو ةألوبػ ، ، كةس ص ةسرا   نكابس نف: ق16: 1981، 0، ع1كةسك لاا، و.ت  ةسواف إ ناتاؿ، نجبا   كؿ، ند
 .395: 1989، 1ل.ؾ.اكرلف، اا:و.تبو ةسجباا ةسنطبب ، وةا ةسيلكف ةسركا اا ةستانا، ب وةو، ط

 .  122: 1990، 1(، ط161( بمعا ةس طاإل كتبـ ةس ص، و. مى  ضؿ، نطابل ةسكطف، ةس كال) ب با تاسـ ةسنتا ا0)

كةسنػػ هد كةسنلػػاقاـ، ي ػػف  ػػاظـ، ةسنا ػػ  ةسركػػا   ةستابػػ ، باػػاكل، سب ػػاف، واة ػػا نكاا ػػا  ػػ  ةأل ػػكؿ  -( ا ظا:نلػػاقاـ ةسيػػتااا3)
 .06 –05: 1991، 1كةسوةا ةسباضاب، ةسن اإل، ط

 (. 51)قانش اقـ 11( ا ظا:ـ.ف:1)
( ا ظا:ة   اػػاى  ػػ  ةس طػػاإل ةس كػػوم كةسبمعػػ  ت ػػو ةستاإل)لطاكيػػا و اػػكاة (، تبػػاس ايػػاو ةسػػواال،  باػػا ةنوةإل، جانتػػا ب ػػوةو، 5)

1997 :0. 
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قػػك ل هػػا اابتػػل  هػػـ ةستػػاإل سابػػؾ  ، ػػب ها ةس كػػو ةس ابػػ  تػػف ة   اػػاى نػػل لف نجػػاؿ ةيػػا اسها قػػك ةس طػػاإل ةستابػػ 
   .(1)ةس ااعال"

 :اكو ـ ن كعاف س سؾ قنا ت و ةستاإل    ااىة ةسنكونا سواة ا ةسا كاةل ةسكببااكتبت ةساعـ نف       
إف نياكسػػا  ػػكنػػف رػػـ  .بمعػػ  ابػػكى بنرػػؿ قػػ   ةسنلػػاقاـ كةسا ػػكاةل ةس اباػػا: إف ة ػػاكاةب ةسنػػكاكل ةس كػػوم كةساألول

ةساخ ػاؿ "نبنيػا  ػا كف سػ ة  ، ةب عاػا بػإن ح ق   ةسا كاةل  ب ا يوةراا  كؼ ا كف نتبنػا نناػ ة سباػاةل ساكػؼ 
 .(0)كةضيا تبت ن هد ق   ةسواة ا"

ا ػػو سةسا ناػش ةسواة ػا  إجػاةبب ػلاش  اػخا ةساػاةل إف  ػبا لعػكةا ةسنتا ػا ةسنتا ػاال كةسبػوب بهػا  يػك قػاةبال  :اليرا  
سنياكسػػا سيناػػش كاك اكػػش نػػل ةس ػػااعال ، (3)كةسنكاطتػػا كةسن اكػػاال نػػف بػػاف  ػػـ ةسنػػكاكل ةسهامػػؿ ةسنجاػػ لالةسا ػػكاةل 
 ]...[بهػػا نػػف ن طبػػؽ إضػػابال ةس ػػابؽ سميػػؽ كةاياطػػاكاتا اهػػا تبػػت جػػمب ابػػؾ ةسا ػػكاةل ةسااةراػػا " ،ةسنتا ػػاال

 .(1) ش نا  ةسل ايل ةسظؿ"ك يؼ  كةاا ن
   ةب نناا ػػا قػػاةبةل عاػػػا نلاكيػػا بػػؿ نلررػػػا لك نل  ػػا بركةبػػػل بػػػإ قػػػ اف ةسن ػػكعاف   ػػكف إسػػتكبػػاس ظا       

اػػوكا  ػػ   بػػؾ ركػػا   نك ػػكو ن ػػبكا كنرػػؿ قػػ ة  اتانػػو ةس ػػمل ةساااا اػػا كةسركا اػػا بػػاف ةسناضػػ  كةسياضػػا  هػػ 
 اس كػػاو ةستػػاإل كةس اباػػكف سهػػـ " ، ػػانا  ػػ  قػػاةبال ةساػػاةلإساهػػا ك اا ةس اػػامد ةساػػ  ااك ػػؿ ةستنػػؿ قػػو اطنػػس   ك ػػ

تبػػت ن ػػاكل ةسنتػػااؼ ةسبيػػااا قوانػػا  باأل  ػػاا ا  اكػػاب  ، اضػػاااهـ ةسن ابلػػا ةساػػ  سهػػا باةقا هػػا كيجنهػػا كنكةوقػػا
   .(5)ا"ت ةس اامد  ل هس ا ل لـ يوارا   الوم يانا إست ةساكاب ةسن اقد كةسلاضاال كباس ااجا إست ةسك كؿ إ

 :إست لنااف قنا سبااةل ةسنتا االةسكاةبةل  اجل ا لف  كان        
ف ة  ػػػاكاةب ةسااةرػػػ  نػػػا  ػػػاف إ   ااجػػػا ناكونػػػا  ػػػب إل سهػػػا كتػػػ  ةسنيػػػا ؿ  ػػػ  ةسنكاابػػػال ةس كواػػػا ة :األمرررر األول

ف  ا ػػػػػػل لنػػػػػػا را اػػػػػػا  نػػػػػػ .س ااجػػػػػػا ة  ػػػػػػاكاةب لك  ة طنم ػػػػػػافش ابػػػػػػوك نػػػػػػف ةس ػػػػػػتإل ةا تػػػػػػاف لك تب ػػػػػػسك  ،ةسيوارػػػػػػا
  ػ   ضػابةاها كلجكةمهػاعاااش)ةساخ اؿ(   ا اطال ةس خم ب ل ػش تػف ا ػكاةاش ةسكبباػا بػؿ اظػؿ نخ ػكاة بهػا نايا ػا 

   . ةب عاا بإلك  اةعال ااةراا سببكى نف  مسها كةسكقكؼ بها  وة نف لجؿ ةستركا تبت ر  ال 
اكػػكـ نػػف ةس اياػػا ةسن هجاػػا تبػػت نتااضػػػا  – نػػا ا ػػناها نينػػو تابػػو ةسجػػابام –الاا)ة ايػػاة اا( إ ةن  هػػ        

كنػل  (7)إ    يػ ب نػف   يػ ب ؛(6)ج  ةس م اجاهو    او  ؿ ي ب إست ل بشك سن هد ةسلابكسة ك ؽتبت ةسركا ال 
                                                

  .3ة   ااى    ةس طاإل ةس كوم كةسبمع  ت و ةستاإل)لطاكيا و اكاة (: (1)
 .3( ـ.ف:0)
 .3( ا ظا:ـ.ف:3)
 . 3( ـ.ف:1)
، 119ناةجتػػا  كواػػا  ػػ   ااإل)بمعػػا ةس طػػاإل كتبػػـ ةسػػ ص(، و.نػػا ف ةسػػكتا، ةألواػػإل، ب ػػوةو، ع -( إيػػ اساال اػػوة ؿ ةسنتػػااؼ5)

 .7: 0227، 1س
، نينػو تابػو ةسجػابام، ةسنا ػ  ةسركػا   ةستابػ ، باػاكل، سب ػاف، كةسػوةا -نتا اال    ااةر ا ةسلب ػل  بةلقاة -( ا ظا: يف كةسااةل6)

 .11: 1985، 1ةسباضاب، ةسن اإل، ط
 .67( ا ظا:ـ.ف:7)
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نككسػػا )ةساخ ػػاؿ( نػف  ػػمؿ ياػػت ةاضػػا ال ةساػ  ايػػاص قػػا ةب ةساػػاةل ةسيػوةراكف تبػػت اك اػػو جكقاقػػا  كنػل  سػػؾ 
 .كةسن هجاا باس ا ا ةس اباا ق  ني كنا نف ةس اياا ةسل ااا

ةساػاةل إسػت ةسكقػػل ةسياضػا  نػا ة  ػػ ااؾ إ ة  ػاف ةس ػػبؼ قػو اا ػكة س ػػا قػ ة  :كقػو ارػاا  ػلةؿ بهػػ ة ةسيػخف قػك      
كتنكنااػػػػش  ت يكػػػامؽ ةساػػػػاةل كنتاا ػػػش كيػػػػنكسااشو تبػػػػيػػػواػػػػاؾ سهػػػـ نجنكتػػػػا قػػػػاةبةل ا ! قػػػؿ   ألجاػػػاؿ ةسكاونػػػػاس

 .ب ااعال ت ااا !
 ة   اػػاىةسب اكاػػا كةأل ػػبكباا كةسكػػاةبال كةسابكػػ  كةسال اػػؾ ك   ػػل ةس ااػػا ةألس نػػف ةسكػػبض تبػت نلػػاقاـ ا :األمررر اليررا  

 طػػاإل ةس كػػوم كةسبمعػػ  سنميكػػا نػػا ا ا ػػإل قػػ   ةسنلػػاقاـ كةسا ػػكاةل ضػػنف ب اػػا ةاػػش ةس اباػػا نضػػنف ن ظك  نػػف
ك  ااخ ػس ةسنميكػا إ  تبػت ا ػف  .كة  ػا وةـ ة  اكػام  سباػاةل  ػ  إطػاا طػاى قضػااا ةسنتا ػاال تباػش ،ستاباافة

 ا ػإل قػػ ة نػل ات اػػ  نكقػؼ ةسياضػػا لك ةسناضػػ  ! ا هػػؿ ا)ة  اكػاب( نػػف ةجػؿ كجػػكو نكاابػا )ةساػػاةل كةسنتا ػاال( 
 ،ا نػػل ةسناضػػ ضػػألف ة  اكاماػػا ا ػػكا قػػامـ تبػػت ة  كطػػاع   تبػػت ةناػػوةو ةسيا ؛قػػك سن ػػبيا ةسياضػػا باساخ اػػو

     .ةسنتاش نا باف ةسكةقل ةسياضا كةسناض  ةس ابا قضةسا اس ة  هك نكقؼ اياكؿ اجاك  إقاةا 
نػػف  –ظػػاقاال )ةسانا ػػ  يػػكؿ ةسػػ ةل( إسػػتلف  اجػػل  ػػوكا ن ػػكعال ةسكػػاةبال ةسيوةراػػا  بهػػا  إ ةن قػػؿ   ػػاطال ك       

كستػؿ قػ ة  .(1)نف نا   كةيو  كػط اابطهػا بػش ةأليااب إستا ظا  ةا  افابؾ ةسظاقاال ةسا  اجتؿ  –ةس اياا ةس ل اا
قو اككو تنباال ايوال ةسااةل ةستابػ  إسػت ة  ػ  ؽ  ػ  قػكال )ةسات ػإل ةسمكةتػ  سخ ػا نػف  ػمؿ ةساػاةل( ةألنا 

ننػػا اجتػػؿ  طػػاإل ةسايػػوال اكػػكـ تبػػت ةسيػػ ؼ كة  اػػ ةؿ كةابػػاة  كةساضػػ اـ سبػػلا نتانػػا كن  كاػػا  قػػو ابػػوك ق ػػا 
   كق اؾ .
ؿ( ك)ةستنػؽ( ضػنف   ػامص ةسػ ص ةس كػوم كاضاؼ ةسو اكا نينو ةستنػام إسػت ن ػكعال قاةباش)ةسيػنك  

   .(0)كةسبمع  ةستاب  ةسكواـ
 :اياؾ    لجكةببا نا  جو ن كعال ةسو اكا نينو تباس    قاةباش ستبو ةسكاقا ةسجاجا   ا      
 ق :ةااناف بإربال ت  ا ةأل اسا كبخف ةسيضااةل ااناا   انا با ها بتكةنؿ رمرا  (1

   .تانؿ ةس بؽ .ل 
 .تانؿ ةسالكؽ  .إل 

 .(3)انؿ ةابوةعت  .  

                                                

 .  57قاةبةل نتا اال    ااةر ا ةسلب ل : -( ا ظا:  يف كةسااةل1)
، 1ينػػو ةستنػػام، ل ااكاػػا ةسيػػاؽ، باػػاكل، سب ػػاف، كةسػػوةا ةسباضػػاب، ةسن ػػاإل، طل ػػكسها كةناػػوةوةاها، و.ن -( ا ظا:ةسبمعػػا ةستاباػػا0)

1999 :32–31. 
، 1واة ػػا نكاا ػا، و. نينػو تبػػاس، وةا ةسل ػا، ونيػؽ،  ػػكااا، ط –ا ظػا: ةألبتػاو ةابوةتاػػا  ػ  نػ هد تبػػو ةسكػاقا ةسجاجػا   (3)

1999 :8. 
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لياا ػػا ت ػػو ةس ػابااف ب  تػػا ة  ػاتمب ةستاسكػػا  ػػ  إقانػا ةساػػكة ف بػاف ةسنػػ هد ةستابػػ  كةس ابػ  ةسػػ م "اظهػا  (2
نػػكف اػػاةل عاػػاقـ اككانػػا نكضػػكتاا ،ل قػػا هـ كل ػػبيل  . اػػا اهـ   اكانػػكف سجهػػكو ةن ػػااف ك  ػػا ك  اكك 

 .(1)اسضتؼ كةسوك اا"عااقـ ب يضااةلن اقجهـ انرؿ ةسكااس ةسكياو سنيا نا 

ةس ػاإل إسػت ةستػاإل إ   ةساػ  ا ظػا نػف  مسهػا )ةسوك اػا(إ  اال ةسو اكا نينو تباس ة ش   ان ػف اجاك           
إربػػال ناا ػػ ةل ل ػػاساش ةساػػ  اػػ هض تبػػت لاض ةس واػػا نػػف  ػػمؿ تكػػو ةسنكاا ػػا بػػاف ةسن جػػ  ةس ابػػ  نػػف  ػػمؿ 

اجاو نكةطئ قوـ ةساي  بان ا.ف لجؿ ا ياح ةستمقا بش با هنا ناكةستاب  كةة

إ  اراػػا اوكو  ةسن ػػا وال إسػػت  ،سػػو اكا تبػػو ةست اػػ  ينػػكوال، بكػػاةبال ةن ػػكعال ةسكػػاةبال ةساككاباػػا ةسيوةراػػا ك  ػػاـ      
)ةساػاةل كةسيوةرػا( لك)ةأل ػاسا ركا اش ةسيوةراا تبت اكةو إتاوال قاةبال  ةساػاةل ةسبمعػ  كةس كػوم كايوارػش بػوتكل امـ 

سه   ةسكاةبةل كنياكسا ةباوةتش سػ) ظااا س كاا( ك) كواػا( تاباػا نػف ةساػاةل نػف  إق ال ا اةبا نبترش كةسنتا اال( ة 
   . مؿ نياكسا ة ا مص ا ام  ةسيوةرا ةسب كاا كةس كواا ةس اباا    ةسكقل  ل ش

س كاػا لك  كواػا لك تبت نرؿ ق   ةس طكال بػ)ة باوةع ةسابلاك ( ةس م اتانػو تبػت نككنػال يوةراػا  كقو ااكةضل      
 ػػ  لر ػػاب تكواػػش سكػػاةبال ةساػػاةل ب اػػا ة ػػطلاب نػػا لن  ػػش نػػف ابػػؾ ةسا ػػام  سا ػػلها  ػػ  قا ػػؿ  ظػػام تػػاـ  –بمعاػػا

قػامم:"إف  ،كقػ ة ةستنػؿ ا طبػؽ تبػت ةسكػاةبةل ةسيوةراػا ةس ػابكا  بهػا ،ا طبا باستبناا لك)ةس ظااا( ةسجواوال ةسكوانػا
نػف ا ةسنكتػاال لك  ػ   ااب ػا ةس ػابؽ ةسناةاػا ةسنيوبػا اكػكـ تبػت لف ااةر ػا ةستابػ   ػكةب ق ػا  ػ  ةسناةاػ ،نكقل ا ةسنبػوم 

كل  ػا سػػك ك ػػب ا نػػا ة كطػػل ن ػػش   ػػكؼ   ػػبح قػػاوااف  ،ةسرػاةب كةسا ػػكع كةسنتا ػػا بياػػل ا لػػ  سػػا ض ةسكطاتػػا نتػػش
 ش كنػا االػؽ نػل اػا نػا اكونػكنػف ةن ػا  ،تبت اطكاا  ظااا س كاا ك كواػا تاباػا اخ ػ  نػف ةساػاةل ل ضػؿ نػا  اػش

إسػػت ابتاػا ركا اػا قػػو  ] ػ ة كةة ة سػـ  لتػػؿ  سػؾ   ػكؼ ا اهػػ  ب ػا ةألنػا تػػاجم قبػؿ آجم . سػؾ ةساػػاةل ةس ػاص ] ػ ة 
ك   ق ة  بش    وت  بخم ياؿ نف ةأليكةؿ ل  ا  يكػؽ  ػبكا   ااػا سػـ ا ػبك ا إساػش  ،ا تإل ة  تااؽ ن ها  انا بتو

 .  (0)كنا ل راقـ ةجاهوكة كلرباكة" .آ اكف
ياضػػا ن جػػ ة  كػػواا لك سبتبػػت  اضػػاا ك ػػؿ نػػا ة كطػػل نػػف ةسناضػػ  باسياضػػا تبػػت لف  إ ةن اكػػكـ تنبػػش ق ػػا       

   .ب اب  نل ةسناض  ،ك بش ك  اطال نف  مسش تبمعاا لك س كاا تاباا نتا اة ة اوت
اةل ةس كػػوم كةسبمعػػ   نيػػكا ةقانانػػش قػػك ليػػ اؿ ةساتانػػؿ نػػل ةساػػ ،كتبػػو ةست اػػ  ينػػكوال   اػػال قػػ ة ةسكةقػػل      

 .تو ا ن ظكا ةس كو ةسيوةر  ةس اب   كط ؿاتنبلتؿ ة ا بش كةسب كم ت و ةستاإل ةس م لدضا
   .(3)ةس ظااال ةس كواا كةسب كاا ةستاباا إ ااجااكات ك إست ق   ةسالاا  بإل اخ ا       
ال  ظااػا  كواػا لك س كاػا  ػا  ا نػف ةسن ػكعال ةساػ  و تاػش ساجناػل بكااػا ن ك ػ ملػارػـ قػك بتػو  سػؾ ادبكػ  طا      

 ان ف اب ا ها كن اقياها بنا اخا : ،(1)باف ةس  كص

                                                

 . 9:( ـ.ف 1)
 .118باا:  يك  ظااا  كواا تا  -( ةسناةاا ةسنكتاال0)
 .  187 يك  ظااا  كواا تاباا: -( ا ظا: ةسناةاا ةسنكتاال3)
 .011( ا ظا:ـ.ف:1)
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 اػش نػف ةسا ػكع كةسيػنكؿ كةستنػكـ نػا ااػاح س ػا  بػؽ ل نػك    ظػام نطػكةع ة  طمؽ نف لف ةسااةل ةستابػ   .1
 ،تاباػػاكقػػك اػػلنف  ػػ  ظػػؿ قػػ ة ة  طػػمؽ بػػػ)ةأل اسا كةس ػػبؽ( سن جػػ ةل ةسيضػػااال ةس .اػػكة م  ظاػػا  ةس ابػػ 

 .(1)ةايتاا باسا ااا كة  امؼ تف قاةبةل عاا ك  ،او تبت  با ةسناض  باسياضايوكةسا

قػػ ة ةسن ػػكغ سكاةباػػش  ػػاف قػػك  ل ػػش نخ ػػ ة تبػػت ةسكػػاةبةل ةسيوةراػػا ةس ػػابكا تباػػش نػػف ياػػل إ هػػا 
كةسلػػػاؽ بػػػاف قاةباػػػش  ،ة كطػػػاع ةسياضػػػا تػػػف ناضػػػاش ل ػػػول نيػػػاكتاا ةسياضػػػا   ةسناضػػػ  كعلبػػػل تػػػف

 بؽ ن ظكنػا  ظااػا ا ػانوقا ن ػش بتػو نف  مؿ بةل عاا  قك لف قاةباش ا تل يتاا)إيااب ةسااةل( كقاة
لنػا قػاةبةل  .ة  اهوةب بن ج ةل ةسيوةرا سنتا ػا نػا ا ا ػإل ة ااااةاػش نػف ةساػاةل  با اا)ةس ظااػا ةستاباػا(

 .انااس)ةساخ اؿ( اف  كةسكةقل لف  باهنا ،وة ؿ)ةساخ اؿ( سن ج ةل ةسيوةرا    ةسااةل  اي  لعاا  

ب ػ  تبػت "ةأل ػ  نػف ةن ػا  اػا نػا اكونػش كنػا  ةسنكقؼ ة  اكام   ػ  ةسكػاةبال ةساككاباػا ةسنتا ػاال سباػاةل ا .0
 .(0) سؾ ةسااةل ةس اص" ]  ة  االؽ نل

نػا م نػا اتانػؿ  ػػ  ،سها نػا) اػا نػا اكونػش( نػف ةستنػكـ نػا سػػاس با ػاطاتا ا ةسكػبض تبػت و سػا :قكسػش  ػ ك       
   .تبو ةست ا  ينكوال نف نيووةل ن بكا قبؿ ةسياكع بكاةبال ةسااةل  قف
يػ  بكػاةبةل اجااباػا سبنػكاكل ةستابػ  ا ػا و  ػ  طباتاهػا ا (كنا االؽ نل  سؾ ةسااةل ةس اص)قكسش: نا لف       

بكػػ  كقػػك يػػاط  م ةسناضػ ،سناةتااهػػا يػاط ةساكػػاب ةسياضػػا نػػل  –ةسػػ م  لػا  تػػف قاةباػػش –سػت ة الػػاؽ ك)ةساطػػابؽ(إ
كقػػو الضػػح ة  ام ػػال كةسلػػاكؽ ل رػػا نػػف جنتػػش سبناآسلػػال نػػف  ػػمؿ  وتػػا)ةسكاةبال ،  ػػتإل ةان ػػاؾ بػػشنػػف ةس

و ؿ كةساتػػػاس  تبػػػت قػػػاةبةل جػػػابا ت ػػػلكا ةسنكضػػػكتاا( ةساػػػ  يػػػاكؿ ينػػػكوال ةسػػػو اع تػػػف باةباهػػػا بيػػػ ب نػػػف ةا
   .كةس  ةن  كيناوم  نكو كعااقـ

اةاػػػا ةسنكتػػػاال( كقػػػ  )ةسنسواػػػش قبػػػؿ ةسبػػػوب باخساؼراػػػا ةساجااباػػػا  ا ػػػل ن بػػػخال كابػػػوك سػػػ  ةنف لف ةسكػػػاةبةل ةسيوة      
كنػػػا اوكو  تبػػػت قػػػاةبةل عاػػػا  إ  نكػػػونال كن ػػػكعال سنيػػػاكتاا ةسكػػػاةبال ةساككاباػػػا كاكػػػواـ  ،س سكضػػتش ةس اػػػاإلةأل

 لػػ  قػ   ةساهنػػا  إ  اككؿ:"نػػا اهن ػا قػك (*) ػ  ةساتانػػؿ نػل ةساػاةل ،سا ػااا كة  ػػامؼاةسػػ م ابنػح ب ،ةسبػواؿ ةسكاةمػ 
كجا( إتػػاوال قػػاةبال نسػػػ) ال  نػػف نجػػااة ،إسػػت نلسػػؼ ةسناةاػػا ةسنكتػػاال ةسػػ م ا طبػػؽ ] ػػ ة[ةساػػ    بػػو  ػػاكجهها ةسػػبتض
ا تبػت ةسركا ػا ةستاباػا كةستكػؿ ةستابػ  كاعبػا ن وكجػا ايكاك عااالبؿ نف  ،ةساكباو كل ،ةسااةل ةسبمع  كةس كوم ةستاب 

كةسػػوتكال إسػت ة اجػػا  سباػاةل ةستابػػ  ةسكػواـ ساخ اػػو يػاتااش قػػك  ،كا اػا نػػف  اياػا ػ  ةسايػ اا نػػف ن ػاطا ةسابتاػػا ةسر
بػػاة كسػػاس يػػاتاا ةسياضػػا  كسػػاس  .كاطػػكاا ل ضػػؿ نػػا  اػػش سايواػػو الاػػا لك يػػاتاا سبن ػػاكبؿ نػػف  اياػػا را اػػا كةة

ةستكػػؿ ةس ابػػ  ل    ػػالاو نػػف ةسن ػػ كف ةسركػػا   ةستػػاسن   بػػش كجناػػل نػػا ل ػػا    ةأليػػكةؿ،بػػخم يػػاؿ نػػف   سػػؾ،نت ػػت 

                                                

 .191–193( ا ظا:ـ.ف:1)

 .  181 يك  ظااا  كواا تاباا : -ةسناةاا ةسنكتاال (0)
   .186: يك  ظااا  كواا تاباا -ةسناةاا ةسنكتاال ا ظا ابنايش قبؿ اكظالش س مـ تباس نينكو ةستكاو كبتو ،   : (*)
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سباػاةل  اشينا ػق ا لاضا لف نلسؼ ةسناةاا ةسنكتاال ابكت ابنايػا عاباػا! كقػك  ػ   ؼكةسطاا بيل.نف ن اقد كآساال 
   .(1)ةس كوم ةستاب    اكؿ تف  راااف نف ةس كاو ةستاإل"

 :ن ها ؛)ةسناةاا ةسنكتاال(شكةسنتااااا ستنب  ش ق ة يـ  نف ة  ار ابةل ةسكاناا ك         
هػػػا ناجتاابا  ػػػم ها تػػػف  ،عاباػػػالك ركا ػػػا  اتبانػػػاةساػػػ  ابكػػػل  تباػػػش،هػػػاـ ةسكػػػاةبةل ةسنتا ػػػاال ةس ػػػابكا ةا .ل 

 . م  ةستاباا سن بيا نوةاةاها ةس اباا نا
ل إتػػاوال قانػػا نكضػػكتاا تاساػػا ساتانبػػش نػػل ةساػػاةل  ػػ  ضػػكب ةسايػػكاش ةسيا ػػؿ  ػػ   نػػط نيػػاك  إتطػػاب  .إل 

 كاجواو .قاةبال ةسااةل 

 (0)ت ػػو ةستػػاإل رػػكإل ةسطػػابل ةستبنػػ  كةس ظػػام ةستػػاـ كل  ػػها  كػػو كةسبمعػػا كةسب ػػاستػػاسـ ةإسبػػاس اجناتػػش سن .  
ن او  بو سا نتا  ػا سػ ص ةسػو اكا نينػو ن ػوكا ةسػ م اكػكؿ  اش:"كةسػ م اجػإل ةسلط ػا إساػش ت ػو ةسبيػل 

ل ػكسها  لك ةس ا ػاإل لك ةس كػاو ةب كضػل ةسيػتا  ،    يخال ةسن ةقإل قك لف    ا كا ل ش قو ق و إست  بكها
ك سؾ ألف ةسيكاكا ةساااا اػا قػ  لف ةسنػ ةقإل ةألوباػا يػا ل  ؛كوتكة إست ةتا اؽ ابؾ ةأل كؿ ،نف ةستوـ

كةس ا ػاإل كةس كػاو  ةبكجػاب ةسيػتا  ،ةسيااال    ةست كا ةسن ابلا كنمب الا تانا كسواها يكةول ةساااا  ا ل 
لك رػػااكة تبػػػت قػػػ    ،كتهػػا ةسنػػػ ةقإل كضػػتكة سباتباػػػا تػػف قػػػ   ةسيػػا ل ةس ل ػػػاا ل ػػػك  اا ػػكف نػػػف نجن

اايػػػح نػػػف  ػػػص ن ػػػوكا تػػػوال اإ   .(3)كبػػػ سؾ  بكػػػكة نػػػ قبا جواػػػوة" ،ةسككةتػػػو كةأل ػػػكؿ س ػػػ  اايػػػااكة ن هػػػا
 لقنها: ؛نتافل 

او تبػػػت كجػػكو ل رػػػا نػػػف ةاجػػا  س ػػػكم لك  كػػوم لك بمعػػػ  وة ػػػؿ نجنػػكع ةسنبػػػاوو ةس ظااػػػا يػػوةسا .1
 .ةسنل  ا     ؿ ت ا لك جاؿ

ضػػتا بػػاف نجنػػكع ةس كػػاو لك ةسن ظػػااف سنبػػاوو ةس ظااػػا ةسيػػتااا لك ةس كواػػا لك او تبػػت ةسنكةيػػوةسا .0
 .ةسبمعاا لك ةسب كاا باف نجنكتا ةسنيا باف  اها

نػف سػوف ةسن ا ػاف  ، اكا ن ػوكاو نػا كاو ت ػو ةسػ ةأل ػكؿم ل ،ةس ظام ةسناكةضل تباش ةاطاا .3
إ  ا بػػل نػػف   ك ػػاا ةساتباػػا  ،  ػػ  ت ػػا  (ةستنػػكـ) نػػف ةس كػػاو كةألوبػػاب كةسب ػػكااف ابػػوك لف نػػام  
بي ػإل ةسطلػاةل  كةاضػا اكقك قابؿ سباككاض كةساجواػو  ،ةألوب   ل ش كبنا اطابؽ ةسيا ل ةس ل اا

ةساطػكاا ة طمقػا نػف ةأل ػس  إن ا ػال ت ونا "ا ػا لو  .   ةساتباا ةألوب     لم جاؿ نف ةألجااؿ
ل نك جػػا  إايػػاومبػػاسا اا  ا ػػابوؿ ب نػػك    ةسها ػػؿ ةس ظػػام كةسناجتػػ  سبككةتػو كةسنتػاااا  ل ػػها ابػػول

كاكسػو  ظااػال  .آ ا تبت نتاسجػا ةسر ػاةل كةس ػكةقص كةستاػكإل ةساػ  سػـ اػان ف  ػابكش نػف نتاسجاهػا

                                                

 .  016 يك  ظااا  كواا تاباا: -ةسناةاا ةسنكتاال (1)

  .  191ك 186 يك  ظااا  كواا تاباا: -( ا ظا:ةسناةاا ةسنكتاال0)
 يػك  ظااػا  كواػا  -، كا ظا: ةسناةاا ةسنكتاال125-121: 1950(    ةألوإل كةس كو، و.نينو ن وكا، وةا  هضا ن ا، ةسكاقاال، 3)

 .     191تاباا:
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جواػػػوال إنػػػا تبػػػت  يػػػك اػػػوااج  نا ب ػػػؿ كااة نػػػ  لك تبػػػت يػػػ ؿ ة كطػػػاع كة كػػػمإل طلػػػاكم اػػػك ا 
 .(1)إن ا ال ل ضؿ سإلجابا تف ةأل مبا ةسناكسوال لك ةسنتبكا"

  ػمـ نينػو ن ػوكا   ػاف لف ايكسػل ةسو سػا سواػش سـ اكبض تبػت نػاةو  تبو ةست ا  ينكوالةسو اكا  كابوك لف      
بػػت  سػػػؾ لف وتػػػكل ةياػػكةب ةساػػػاةل تبػػػت  و ت .(0)إسػػت تػػػوـ ةااهػػاف ظهػػػكا ةس ظااػػػال إسػػت لس ةسنكةضػػػتا ةس ظااػػػا

ؿ كةساػػوب ا كةساجناػػػل كةسبنبنػػػا تبػػػت تػػوـ ةيااػػػا  ةسنػػػك  اسابنػػػا ا ب ػػػ  ب القػػ (3)جػػ كا  ظااػػػا كةضػػيا اكل إسػػت ةساػػػخك 
   . باتال ن ك ال  ظااا ن ا لاال ن ش باخنؿ ةسن بكب باف ةس  كص   باسكضكى كةسا ااح

 –سػ سؾ ةست ػا إ  قػك اي ػاـ قاػاس ةسيػاقو تبػت ةس امػإل كةابػوةعكق ة ا ا   طباتا ةسال اا كةس اابا كةسركا ا       
ك  اايكػػؽ  . ه اسػػؾ وكنػػا يػػاقو اكػػاس تباػػش ةس امػػإل ،م ةسياضػػا تبػػت ةسناضػػ ل – نػػا اػػال نينػػو تابػػو ةسجػػابام

ايػاا اف  ػػ  وة ػؿ طباتاهنػػا ةسكةيػػوال  ػ  يػػ ب كةيػو بتا ػػش ادتػػو قػ ة ةسكاػػاس إ  إ ة  ػاف  ػػؿ نػف ةسيػػاقو كةس امػػإل 
   .(1)س ؿ ن هنا ليو ةسنككنال ةأل اس

قػػ ة  لػػاضابنػا اك  .اس امػػإل كةست ػػس  ػياح لاضػػا ػاض ةسكاػػاس قػػ ة اتانػو اكة ػػؿ ةسيػاقو ب إن ػػاف ااا ػا        
تبا ػا لف  تػاؼ يػوكو ن ػطبح) ظااا( ةألوإل لك ةس كػو لك ةسب ػػا لك ةسبمعػا سضػبط لا ا ػش  ػ  ل قا  ػا لك  ك يػػؼ 

 .    ااجهـ را اا وكف ةسن ااتا    ةاتمف تف كجكو  سواهـ سش اتكؿ ةس بؼ
ةسا ػػػكاةل ةستكباػػػا ةسنلسلػػػا ةساػػػ  اهػػػوؼ إسػػػت ابػػػط ةس اػػػامد  جنبػػػا نػػػف كن ػػػطبح)ةس ظااا( ات ػػػ   انػػػا ات اػػػش:      

 بنلػػاقاـ كةأل ػػكؿ ةسجناساػػػاسػػت ة ػػا مص ةسككةتػػو ةستانػػا  ست ػػ  "واة ػػا اجااواػػا اانػػ  إاك ػػ سؾ  ،(5)باسنكػػونال
سهػػػا يػػاكطها ةساػػ  ا برػػؽ ن هػػا نػػػف ف ةأل ػػاس ةس ظػػام سواة ػػا ا ػػك  ،ةساػػ  ا ب ػػ  تباهػػا ةس كػػو نػػػف  اياػػا ك ب ػػلاها
 يال:

 .ة ا ةسكواال تبت ةسال اا ةسن ظـ يكؿ نجنكتا نف ةسنباوو ةسنانا  ااك  .ل 
 .ةسك كؿ إست واجا تاساا نف ةسا انؿ كةساجااو .إل 

 .قابباا ةساطباؽ ةستنب  ةستاـ    ةسنناا ا .  

 .اانال بكابباا ةسياى سبظكةقا ةسا  ابيل  اها .و 

 .لف ا كف إ  ا اا تانا .ق 

  ا ػػاطال ةاالػػاب بػػ سؾ  نػػف ةسػػمـ   ت ػػونات ػػا ك  سهػػا قػػواال ةساجػػاك  كةسايػػكؿ كةسا اػػا نػػف ت ػػا إسػػت .ك 
   .(6) كامض ةس ظااا ةس ابكا االاولاكواـ بواؿ آ ا ت ها 

                                                

 .036: 0223، 50، ند1س كوم ةستاب  كضاكاال ا كاإل ةأل مبا، و. ااـ لبك يمكال، تاسـ ةسل ا، ةس كال، ع( ةسل ا ة1)
 .  191 يك  ظااا  كواا تاباا: -( ا ظا:ةسناةاا ةسنكتاال0)
 .186( ا ظا:ـ.ف:3)
 .  17قاةبةل نتا اال    ااةر ا ةسلب ل : -( ا ظا: يف كةسااةل1)
 .113: 1981، 0   ةسب ا كةألوإل، نجوم كقبا ك انؿ ةسنه وس، ن ابا سب اف، بااكل، ط ( ا ظا:نتجـ ةسن طبيال ةستاباا5)
 .62: 0225، 562( ا ظا: قؿ اكجو  ظااا  كو تاباا ، و. مى  ضؿ، نجبا ةستاب ، ةس كال، ع6)
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نػػف ةستكامػػو ةسوا اػا كةسااػػااةل ةس اا ػػاا كةسككناػػا كةسكط اػػا  )ةسيااػػا( ك)ةساجػاو( بػػوبةبػػت  سػػؾ ةنام هات  اػاوالك       
طال ةسبايػػل اجاك قػػا ت ػػو  يػػص ن ك ػػال نتػػاااا  ظااػػا كتػػوـ ة اػػاةض ركةبػػل ن ػػبكا   ا ػػا ،كةسناػكؿ ةسي  ػػاا

   .(1)   ايباؿ لك قاةبال   كص ااةراا  كةب ل ا ل س كاا لـ  كواا لـ بمعاا
نف)ةستنػػػػكـ( ك)ةسيااػػػػا( كنلاقانهػػػػا كيػػػػاكط كضػػػػتها نككنال)ةس ظااػػػػا( قػػػػؿ كتػػػػت ةس ااػػػػإل ةستابػػػػ  ةسكػػػػواـ       

 ػ  لر ػاب ةيػا ا اش ةسب كاػا ، ك ي  اا لك ت باا لك قبباػا لك   اػاوكة ل وا اا لك  ل اا ل انف لا (ك)ةساجاو ةسااـ
اكجػػش بنرػػؿ قػػ ة ةسلهػػـ سن ػػطبح)ةس ظااا(  ػػ  قكسبػػا ةسجهػػو ةستابػػ  ةسكػػواـ  كنػػا كقػػؿ ا ػػح ةسكةس كواػػا كةسبمعاػػا  

يػااال ةسضاا نف ة تااةؼ بكجكو  كص    اكجهال ةستاإل ةس كواا كتوـ ننارباها سنا قػك تباػش ةساػكـ نػف  نػك ةسن
 ةألس  اا كةس كواا    ةسجا إل ةن ا نف ةسضلا ةسنكاببا سبياؽ 

ةساطابكاػػا   ايكػػؽ  ػػكل إربػػال ةس ػػبؽ سبتػػاإل كقػػ  سػػـ  (تبػػو ةست اػػ  ينػػكوال)لف قػػاةبال  (تبػػ  يػػاإل)كاػػال       
لف   ػاوا أل هػا "قػاةبال ة ا ةساػا اجتاػا سباػاةل ةس كػوم  ااجاهػا لف   ػاا نػا  ػبؽ لف تا  ػا  لك  ؛ا اطل ةسك ػاب بػش

بػػؿ اجاك اػػش إسػػػت ةسا اضػػ  تنػػا ةبا ػػػا  لك  كقػػ  سػػـ اكػػػؼ ت ػػو قػػ ة ةسيػػػو .(0)تبػػت نػػا اك ػػػؿ عاا ػػا إسػػت نتا اػػػش"
ةسيكػػػكؿ كةسنجػػػا ل ةسنتا اػػػا ةسنا كتػػػا ك"قػػػ ة نػػػا جتػػػؿ نكاا ااػػػش تكانػػػا كعاػػػا نجواػػػا نػػػف   ػػػ  ػػػاعش ةسنيػػػوركف 

 ، ؿ او ة تبػػت ةس ػػابااف لك تبػػت ةسن ايػػاقاف ػػكل  ك هػػا اتبػػا تػػف كتػػ  نػػخ كـ لك ايػػ ،ن ظػػكا ة با ػػاا كةابػػوةع
 سػؾ لف ةسيضػػااال ةستاباػػا ا ػػوال  .س ػ   ربػػل سهػػـ بخ ػش  ػػاف س ا)تكػػؿ  اضػد( لك)عاػػا نا بػػؼ( كقػ ة قػػوا سبجهػػو

كنياكسػا إربػال  سػؾ  ةسيوارػا.ةسل ام كةستبن  سكاكف طكةؿ بكوا نا ي بل اة وة نف اكة ػو ةسيضػااال  ةا اا كةجها 
   .(3)ا ة  اياةقاا"اوك اا ق  ةسكجش ةن ا سبتنبةنف ا وا تف تكوال 

اوكو ةسو اكا تبو ةست ا  ينػكوال تبػت قػاةبةل اككاباػا سنتاا ػا نػول ة  ػجانها نػل   ب باكنف ةسنهـ تاض       
 ا نا طايش نف ن كعال  ابكا كق   نا اخا :تقاةباش سبااةل بتو ناةج

     .(1) اامد ركا ا عاباا نتا اال كناكوناا قوانا ك باايكاؽ ا ةك   ةمؼ باف نكونال ركا ا تا  -1
ر  كسػـ  ػاف لقػـ عااػال نػف نػااس ةساككاػؿ ةسيػوة ،ن ا ػ  ةساػاةلنػف  ػمؿ ايااا ةناةب كةأل  اا ةسيوةراػا  -2

طل نف ةسجاجا   ساد ابالل إست ةسي اةل ةسا  ة ِل  ؽل

 .(5)كعاا  ساخ ابها إ  بتو ة يا اؾ بآاةب ةس كاو كةس ابااف

تػػػػا ةسنتا اػػػػا( ةساػػػػ  الااضػػػػها تا ػػػػاال نػػػػا جػػػػاب إ  سإلاهػػػػاـ كةسكلػػػػ  تبػػػػت نلهكـ)ةسكطايػػػػتاا ةأل ػػػػاسا كةسن -3
كا ل)ةأل ػػاسا كةسنتا ػػاال( سػػـ اجػػئ إ  ست ػػس يػػاتاا ةسياضػػا ةسنتا ػػا كواب ل طػػاا  .)ةسيوةرػػا(نلهكـ

                                                

 .61-58( ا ظا:ـ.ف:1)
 .133( ق  ة لقال نا بتو ةسال اؾ:0)
 .131( ـ.ف:3)

 .  57 يك  ظااا  كواا تاباا: -( ا ظا:ةسناةاا ةسنكتاال1)
 .  191:ـ.ف  ( ا ظا:5)
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 ػاساجكع إسػت ةسنػكاكل قػك نػف بػاإل  ا ةسانػػاو  .ةسا ػااح با  لاػاى ةس انػؿ تبػت ةسيوةرػا كنػا بتػو ةسيوةرػػا
 .(1)  ةستاكف لك نف ةسا ااف سااكاد بضامل ةسيوةرا    ل كةؽ ةسركا ا ةستاباا 

سا سبااةل ةستاب  بتاف عاباا -4  .(0)ةاي اس بوك اا ةستكؿ ةستاب  كا بلش نف لقـ  كة ع ةسكاةبةل ةسنكك 

نػف رػـ ةسكاةبةل ةسيوةراػا سبنػكاكل سػـ اػخل سايكاػؽ ةساكة ػؿ نػل ةساػاةل ب اػا ة ػابهانش نػف ةسػوة ؿ ك  ة را -5
كةة نػػػا قػػ ة ةساجػػكع لاػػت ساببػػكا نككسػػػا)ةساككاض ةس ل ػػ ( تنػػا  كػػو  ةس اقػػػو  ،طػػاى ةسايػػوال لك ةسبػػوةمؿ ت ػػش

 .(3)ةستاب  نف تمقاش نل ركا ا ااةرش ةستاب  سااناقت    لجكةب ركا ال لد ا

 ،كاػػػػاة اهػػػػل ةسكػػػػاةبةل ةساككاباػػػػا سباػػػػاةل إسػػػػت  ػػػػاض الل كقناػػػػا تبػػػػت ةس  ػػػػكص ةس كواػػػػا كةسبمعاػػػػا كةسب  -6
 ضػم تػف قػ ة  ػإف ةسكػاةبةل ةسايواراػا سباػاةل ةس كػوم كةسبمعػ  ت ػو ةستػاإل  .(1)كة ا طاقها بنا ساس  اهػا

 ػكؼ ا ػػكف نػوةاقا )ةسكاػػاس( تبػت ك ػػؽ نبػولم )ةسنيػػابها ( ك)ةسنتااضػا( نػػف ةجػؿ إاجػػاو  ػا ا جواػػوال 
قػ   ةسيػاؿ  ػكؼ " ا ػاكم  اجتؿ ة   جاـ نن  ا باف لم ت  ػااف ناكػااباف لك قػو ابػوكةف ناكػااباف ك ػ 

ةسنتطاػػػال ] ػػػ ة  ةسنن ػػػف كةسػػػكةقت   اكػػػل ةساتانػػػؿ نػػػل ةسنن  ػػػال ةس ق اػػػا ك خ هػػػا نتطاػػػال كةقتاػػػا،كاتابا
كقػػ ة قػػو الضػػ  إسػػت تػػوـ ةساكاػػو ب ظػػاـ ةس ػػبباا ننػػا ( 5)ةسكةقتاػػا  ػػ  ناابػػا كةيػػوال نػػل ةسنن  ػػال ةس ق اػػا "

اطػاى قضػااا ةسكةقػل ةسنبنػكس بػؿ قضػااا  "   الالوم إست قطل  با ةسكةقل باسل ا  ا بح  طػاإل ةسايػو
 .(6) ةسي ب ةس م اجتبش  طاإل اضناف كساس  طاإل نضنكف" ،اكل  اا  ةسكةقل

 :يا يا: مسوغات غير مصرح بها
 كةة نا ا ا بص بطااكااف قنا: ،كق  ةسن كعال ةسا    ا اى بها قا ةب ةسااةل ةسيوةراكف

 قاةباهـ سك ـ نف ةسكضااا ةس كواا كةسبمعاا. ةساكاط بتض ةايااةل ةسنبركرا    لر اب .1
ا ػإل ا ػؼ قضػااا يوةراػا س ااػال ةسنكاا ػا اخ ػاؿ قضػااا  كواػا لك بمعاػا إسػت ج امصةستركا تبػت   ػ .0

 لك إربال ةس بؽ ب كاال عاا ن اى بها.

 ػش عاػا نبػاؿل  خ ،بنت ت آ ا   ا يػؼ س ػا ةس اقػو ةسيػوةر  تػف ن ػكعال قاةبةاػش ةسيكاكاػا سباػاةل إ  تْاضػا      
  نػػرم.قضػااا ةس كػػو كةسبمعػػا ت ػػو ةس ػػابااف نااػػش ت ػو و كسػػش  ػػ  ياػػ  ةس ػػمـ تػػفسا ػػل نػػف ناػػاواف ةقانا خ هػا لك 

، كنك ػػػػػت (0)كطػػػػػاةو ةس با ػػػػ  ،(1)كو.نينػػػػو تبػػػػػو ةسنطبػػػػإل ،(7)و.تبػػػػػو ةغ ةس ػػػػ ةن  ن ػػػػكعال بػػػػػاف انارػػػػؿق ػػػػاؾ 
                                                

 .  191 يك  ظااا  كواا تاباا: -ةسناةاا ةسنكتاال(  ا ظا:1)
 .191( ا ظا:ـ.ف:0)
 .191( ا ظا:ـ.ف:3)
 .001( ا ظا:ـ.ف:1)
 .023: 1980، 1،نينو تابو ةسجابام،وةاةسطباتا،بااكل،ط-واة ا ايباباا  كواا-ةس طاإل ةستاب  ةسنتا ا (5)
 . 98ا ظا: إي اساا ةسااةل كةسيوةرا: (6)
( ا ظا: ةس طاما كةسا لاا نف ةسب اكاا إست ةسايااياا، قاةبال  كواا س نك   إ  ا   نتا ا)نكونا  ظااا كواة ػا اطباكاػا(، و.تبػو 7)

 –132ك 19 –11ك 37 –36ك 19ك 15: 1985، 1و.تبػػو ةغ نينػػو ةس ػػ ةن ، ةس ػػاوم ةألوبػػ  ةسركػػا  ، جػػوال، ةس ػػتكواا، ط
 .305 –301ك 131
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 ،(7)كو. ػاح ةغ لينػو  ػباناف  ،(6)كنينػو اياايػ  ،(5)كتػمب ةسػواف انضػاف ،(1)كو.اك ؼ  ػكا تػكض ،(3)ابااتا
 ،(11)كنينػو ةس طػاب  ،(12)كتبػو ةست اػ  تبػو ةغ نينػو،(9)كو.لينػو نينػو كاػس ،(8)كو.اياو تبو ةسػاينف ةستباػوم

نػػف ياػػل إ هػػـ   ايػػااكف إسػػت ن ػػكعال اخ ػػابهـ سػػبتض لطػػاااح ةس كػػو كةسبمعػػا كةسب ػػا  (10)كةة تػػاـ  ػػامؽ نياػػ 
اػػػاةل كةة نػػػا ا الػػػكف بػػػ  ا ت ا ػػػا  ظااػػػا  كواػػػا لك س كاػػػا لك ةاجػػػا  بمعػػػ  لك ل ػػػبكب  يػػػوال لك ةسيوارػػػا  ػػػ  ةس

بنػا اناربػش لك اكاببػش  ػ  ةساػاةل ةستابػ   –إ ة نػا كجػوكة سهػـ نكطمػا  ػ  ةساػاةل –ن طبح  كوم رـ بتو  سؾ ااو ك ػش
كبتضػػهـ اتنػو إسػػت اػػ كاإل  ،ـ لك إ    ااػكة ت لم ليػػو نػ هـ  ػػ  اخ ػػابش ب اػا إربال)ةأل ػػبكاا( سبتػػاإل تبػت عاػػاق

لر ػػاب نكة  ػػااهـ سهػػا بنػػا ايػػبهها  ػػ  ةساػػػاةل   ػػ  نكػػك ل ةسيوةرػػا ةس كواػػا  ػػ   اػػاجهـ نػػف عاػػا  ا قػػا لك ايواػػوقا
الها بي ػػػإل ة اجاقػػػال ةس كواػػػا لك نياكسػػػا ا ػػ  ،ةستابػػ  ك  ػػػانا ةس ػػػ ةن  كنينػػو تبػػػو ةسنطبػػػإل كنينػػو  طػػػاب 

 .ةسنتا اال
ةسكػواـ نطبكػا بػؿ ا الػ  ا ن كعااش لاضا    لر اب قاةباش ةسنتا اال سباػاةل ةستابػ  كرنا ةاجا  آ ا   ا  

 هـكنػػ  ؛بااسنػػاى إسػػت ن ػػطبح لك ةاجػػا   كػػوم نكجػػكو  ػػ  نػػكةاو تػػوال ت ػػو ةس كػػاو لك ةسب ػػكااف كةسبمعاػػاف ةسكػػوناب

                                                                                                                                                            

( ا ظا:جوساا ةا اةو كةساا اإل    ةس كو ةستاب  ةسكواـ، و.نينو تبو ةسنطبإل، ةسيا ا ةسن ااا ةستاسناا سب يػا، سك جنػاف، ن ػا، 1)
 .321 –133كةسباإل ةسراسل)ن اكاال ةساا اإل(: 88 –80ك 9 –5: 1995، 1ط

 -89ك 59 –50/ 1: 1990، 1يػلكف ةسركا اػا ةستانػا، ب ػوةو، طن  سػا ةسيوةرػا، طػاةو ةس با ػ ، وةا ةس -( ا ظا: ااإل ةسن   ل0)
126. 

، 0، ع8( ا ظا:ظكةقا ة  ياةؼ ةأل بكب     يتا نج كف سابت، نك ت ابااتا، لبيال ةساانكؾ، جانتػا ةساانػكؾ، ةألاوف، نػد3)
 .126 –89ك 17 –15: 1992

 .118 –115: 1991، 1، ةسكاقاال، ط( ا ظا: ظااا ةس كو ةألوب  ةسيوال، و.اك ؼ  كا تكض، وةا ةألناف1)
، 1( ا ظا:ظػػكةقا   اػػا  ػػ  س ػػا ةسيػػتا ةستابػػ  ةسيػػوال، تػػمب ةسػػواف انضػػاف ةس ػػاو، ةايػػاو ةس اػػاإل ةستػػاإل، ونيػػؽ،  ػػكااا، ط5)

1996 :31– 17. 
 .71 –65: 0222، 1( ا ظا:لوكةل ةس ص، نينو ايااي ، ةاياو ةس ااإل ةستاإل، ونيؽ،  كااا، ط6)
 .35 –01: 0221، 1، و.  اح ةغ لينو  باناف، ن ابا ةنوةإل، ةسكاقاال، ط-انو ؿ  ظام كواة ا اطباكا-ا( ا ظا:ةأل بكبا7)
: 0221، 1( ا ظا:ةستاباا كةسبيل ةسب كم ةسنتا ا، و.اياو تبو ةساينف ةستباوم، ن يػكاةل ةسنجنػل ةستبنػ  ةستاةقػ ، ب ػوةو، ط8)

 .009 –008ك 017

 –11: 0220، 1كػػوم كةسبمعػػ ، و.لينػػو نينػػو كاػػس، ةايػػاو ةس ا ػػاإل ةستػػاإل، ونيػػؽ،  ػػكااا، ط( ا ظا:ة   اػػاى  ػػ  ةساػػاةل ةس 9)
67. 

( ا ظػػا: ظػػاقاال ةستػػوكؿ بػػاف ةسبمعػػا ةستاباػػا كةأل ػػبكباا ةسيوارا)لطاكيػػا و اػػكاة (، تبػػو ةست اػػ  تبػػو ةغ نينػػو،  باػػا ةنوةإل، 12)
 .60 –6ك 0: 1999جانتا ةسنك ؿ، 

ؿ إسػت ة  ػجاـ ةس طػاإل، نينػو  طػاب ، ةسنا ػ  ةسركػا   ةستابػ ، باػاكل، سب ػاف، كةسػوةا ةسباضػاب، نػو -( ا ظا:س ػا اال ةسػ ص11)
 .160 –95: 1991، 1ةسن اإل، ط

( ا ظا: ػػبطا ةسػػ ص ةسيػػتام  ػػ  ةسن ظػػكا ةس كػػوم كةألوبػػ  ياػػت  هااػػا ةسكػػاف ةس ػػانس ةسهجام)لطاكيػػا و اػػكاة (، إ تػػاـ  ػػامؽ 10)
 .152 –68ك 65 –11ك 1: 1997نيا ،  باا ةنوةإل، جانتا ب وةو، 
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 (5)و ةسطػػػػاقاكو.تبػػػػ  جػػػػكة (1)كو. ػػػػتو ن ػػػػبكى (3)كو. ت ػػػػاو عػػػ كةف (0)ك ػػػػمى  ضػػػػؿ (1)ةسػػػو اكا نينػػػػو ن ػػػػوكا
باػو لف و.انػػاـ ي َّػاف كو.ةسطػػاقا اكػوناف قػػاةبال ةيااة اػا لك س كػػؿ قػاةبال اا ػػـ باسيػ ا ةسيػػواو نػػف .(6)كو.انػاـ ي َّػػاف

ةسكقػػكع   )ةساككاػػؿ(  نػػرم ةسػػو اكا تبػػ  جػػكةو ةسطػػاقا  راػػػاة نػػا اػػاوو  ػػ   اابااػػش تبػػااةل ايػػ  بتػػوـ ة طنم ػػػاف 
" اف ان ف لف ا كف تنؿ ةبػف ةألراػا  كػوة لك :كقكسش ،(7)سـ ايكؽ نطني ا" نف ةسجـ  بالم إ  اككؿ:"إ  ل ش كةسي ا

 ػػ   ةكس ػػف ةسػػ اف جػػابكة سػػـ ا ػػااك  ."سكػػو قػػاؿ ةسجاجػػا   يكػػا ك ػػجؿ  ػػبكا  ػػاواةكقكسش: ،(8)..".لك واة ػػا ل ػػبكباا سػػك
سجاجػػا   إ  كقكسػػش: "س ػػف قػػ ة سػػـ اػػاو  ػػ   اػػاإل ةسكاضػػ  ة ،(12)"إ  ل هػػا جػػابل ج ماػػا كناكطتػػا"كقكسػػش: ،(9) طػػش"

.. س طػػا .كسػػك ل ػػ  ةس اقػػو بهػػا  ل ػػش كطب كهػػا تبػػت ق ػػامو نػػف يػػتا ةسنا بػػ  كعاػػا  .نػػاال كةيػػوال كتبػػت قامػػا ةس ظااػػا
قػ   ةستبػااةل  بهػا جػابل  ػ  نتػاض يوارػش ةسناهاػإل تػف جػ كا ةأل ػبكباا  ػ    ػكص ةس كػو  .(11) طكال نهنػا"

 .ةستاب  ةسكواـ ةسنا اراال
طػاى ن ػكعال  تبػت ةساخ ػاؿ  ػ  ةساػاةل ةس كػوم ةستابػ  نػف وكف سواػش قوةـتوـ نف كجكو ةا    ل  ا  نا

 ػػ  ةساػػػاةل كاظهػػا س ػػا قػػػ ة  س ػػااقهاإقػػػاةا يكػػامؽ  كواػػا نتا ػػػاال نػػف عاػػا  يػػػص  إسػػت سػػش لك ةسنػػ هد ةسػػػ م قػػاو 
ياػل ب اكاػا نػف  - ػ  يػوكو ت ػا  -، اػاة ةستابػ  ةسكػواـ ة ظػا إساػش، ل ػ  ةس ػااـ كةضيا    قكسش:"كق ة قػك ةس كػو

ةقال لم  ااإل نف لقوـ ةس اإل يات آ اقػا، كسػاس  ػيايا ةا ػاةا  قك كقلا ت و ةس ص، ت و ةسب ا، ت و ةسنلاوال،
 (ةسال ػػاا)كاتجب ػػ  لف ل  ػػا ق ػػا ال ػػاا ةس يػػاؼ سب ن يػػام. إف وكةتػػ تبػػت  اػػاإل كةيػػو قك)و مػػؿ ةاتجػػا (، 

 .(10)اكض  لف ا كف ب اكاا بنت ت نف ةسنتا  "
 

 .ليات القراءات التقويليةآ :المبحث اليا  

                                                

 .339 –333( ا ظا:ةس كو ةسن هج  ت و ةستاإل:1)
 (.1)قانش اقـ 399 –398( ا ظا: ظااا ةسب اماا    ةس كو ةألوب :0)
 .92( ا ظا:ةسايباؿ ةس كوم كةسجناس  سألوإل:3)
ى، سج ػػا ةسػػػاخساؼ كةساتااػػإل كةس يػػا، آ ػػاؽ جواػػوال، و. ػػتو تبػػو ةست اػػ  ن ػػبك  -( ا ظا: ػػ  ةسبمعػػا ةستاباػػا كةأل ػػبكباال ةسب ػػا اا1)

 .85 –01: 0223، 1ةس كال، ط
 (.121)قانش اقـ 118( ك36ك 15)قانش اقـ 336( ا ظا: نكونا    ةس كو ةألوب :5)
واة ػػا إبا ػػػاانكسكجاا سبل ػػا ةسب ػػكم ت ػػػو ةستػػاإل، و.انػػػاـ ي ػػاف، وةا ةسيػػلكف ةسركا اػػػا ةستانػػا، ب ػػػوةو، و.ط،  -( ا ظا:ةأل ػػكؿ6)

 .339 –338ك 303ك 313 –310: 1988
 .300( نكونا    ةس كو ةألوب :7)

 .302( ـ.ف:8)
 .302( ـ.ف:9)

 .305( ـ.ف:12)

 .309( ـ.ف:11)

 .319( ل اا ا  كنكا ل ل ال:10)
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بػػ  ةسنتا ػػا تػػف ن ػػاااف ا ل  ػػيل  ػػااكاال ةسكػػاةبةل ةساككاباػػا سباػػاةل ةس كػػوم كةسبمعػػ   ػػ  ةسػػكت  ةست         
 بتض ةس اابػال ةس كواػا سػـ ايػخ إظهػاا  .ااطابكاف نل  طت ةسا ااح كةااياب    ن كعال ةسكاةبال ةسيوارا سبااةل

قاةباهػػا سب  ػػكص ةسااةراػػا بػػؿ ة الػػل بنيػػاكا ةسنكضػػكتال ةس كواػػا ةسيوارػػا  ةاجػػاةبةل لك ةس طػػكط ةسن هجاػػا  ػػ 
   .الب   ل ببا ةس  كص ةسكوانا بك لها نكجهال سبكاة

( 1)كو.تبػػو ةغ ةس ػػػ ةن  (3)يانػػو لبػػك  اػػو   ػػاك  (0)ةة تػػاـ  ػػامؽ نياػػ ك  (1)كانرػػؿ قػػ ة ةس ػػط نينػػو  طػػاب       

 (9)كو. تنػػا ايػػاـ ةستػػ ةكم (8)كو.نينػػو تبػػو ةسنطبػػإل (7)اػػسكو.لينػػو نينػػو ك  (6)كنينػػو ن ػػوكا (5)ك ػػمى  ضػػؿ
 .(12)كو. تو ن بكى (9)ةست ةكم
اتانػػو  نػػرم  ةسااةراػػا،لنػػا ةسن ػػاا ةن ػػا   ػػاف ل رػػا ا ظانػػا  ػػ  ةس يػػؼ تػػف طااكػػا إتػػاوال إ اػػا  ةس  ػػكص       

عاػػا ت ػػو تبػػت ةاي ػػاب كة  اكػػاب ك ػػابا   ػػا مص ل ػػس ةس ظااػػا ةس كواػػا كةسبم ةسػػو اكا نينػػو ةس ػػ اا ب ػػا  
ةسجػػػػػايظ بػػػػػإ ةب  ظااػػػػػال ةسب ػػػػػا كةس كػػػػػو ةسيػػػػػواراف إ  اككؿ:" ػػػػػ  طبؽ إ ف نػػػػػف ةاي ػػػػػابةل ةسيػػػػػانبا س   ػػػػػا  تانػػػػػو 

 .(11)" كاف ةس ظااااباس  كص تبت   كص نتا ا   اااقا باتاباا لقنااها وة ؿ ةسب اا لك إ هانها    
 ػ   – نػا ا ػناش تاػاو – ػها)ةسن ظكا ةساػااا  (اكا ي ام نينو تااو  ه  اتبف ن   ةسبػوب سب لنا قاةبال ةسو      

بػػػؿ اتكػػو ةسنكاا ػػػا بػػاف ةسبمعػػػا كتبػػـ ةأل ػػػبكإل نػػف  ػػػمؿ قػػاةبال ةساػػػاةل ك  ا الػػ  ةسػػػو اكا يػػ ام بهػػػ ة ةسن ظػػكا 
ألف ن ظػػػكا   ؛كضػػػتش ألقػػػكةؿ ةسبمعاػػػاف ةسكػػػوناب إسػػػت ج ػػػإل آاةب ةأل ػػػبكبااف ةسنتا ػػػااف نػػػف عاػػػا الاقػػػا با هنػػػا

نكضػػػكتاا ا ػػػخل تػػػف  ب ػػػكاالا تبػػػت إتػػػاوال  ػػػكغ ةسنيػػػا ؿ ةسنتا ػػػاال كب ػػػاب يبػػػكؿ سهػػػا ةساػػػااا   ا ػػػاتو  لاضػػػ
اوا إست ةسككؿ بخف ةا ا  ةسنكاا ا طااكا إست ةسػ تـ بػخف ةسركا ػا ةستاباػا  ػبكل ركا ػا بتبت ل  ا  "إ  اككؿ: ،(10)ةسايا 

ن هد)ةسن ظػكا  ،ؽ نػل ن هج ػا هػك   االػ ،لنا    يب    ضم تف لف  ناا ش لك  ككؿ بش ،ةس اإل إست   ة لك   ة

                                                

 .162 –95نو ؿ إست ة  جاـ ةس طاإل: -( ا ظا:س ا اال ةس ص1)
 65 –11اف ةس ػػػانس ةسهجام)لطاكيػػػا و اػػػكاة (:( ا ظػػا:  ػػػبطا ةسػػػ ص ةسيػػتام  ػػػ  ةسن ظػػػكا ةس كػػػوم كةألوبػػ  ياػػػت  هااػػػا ةسكػػ0)

 .  152 –68ك
 .  108 –73:نو ؿ إست ةس اناكطاكا)نكا ل نااجنا( –( ا ظا:ل ظنا ةستمنال    ةسب ا كةألوإل كةسركا ا3)
 15:(اػػا)نكونا  ظااػػا كواة ػػا اطباكقػػاةبال  كواػػا س نػػك   إ  ػػا   نتا ػػا -إسػػت ةسايػػااياا انػػف ةسب اكاػػ ( ا ظا:ةس طامػػا كةسا لاػػا1)

 .305 –301ك 131 –132ك 19 –11ك 37 –36ك 19ك
 (.1)قانش اقـ 399 –398( ا ظا: ظااا ةسب اماا    ةس كو ةألوب :5)
 .339 –333( ا ظا:ةس كو ةسن هج  ت و ةستاإل:6)
 .67 –11( ا ظا:ة   ااى    ةسااةل ةس كوم كةسبمع :7)
 . 123 –133ك 88 –80:واـ   ةس كو ةستاب  ةسك ( ا ظا:جوساا ةا اةو كةساا اإل8)
 .026 –021ك 182 –171: 0221، 1( ا ظا:  كؿ    ةسب ا كةس كو، و. تنا اياـ ةست ةكم، ةسن ابا ةست ااا، ب وةو، ط9)
 . 85 –67:آ اؽ جواوال –( ا ظا:    ةسبمعا ةستاباا كةأل بكباال ةسب ا اا12)
 .00ا اا كةسبمعاا كةألوباا ت و ةسجايظ نف  مؿ )ةسبااف كةسابااف(:ةس ظااال ةسب  -( ةس ظااال ةسب ا اا كةسبمعاا ت و ةستاإل11)

 .  7:نباوو تبـ ةأل بكإل ةستاب  -( ا ظا:ةسب ا كةابوةع10)
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كااا ػ  تبػت ةسػكت   ،كاتااؼ باس  ػب   نػا اتاػاؼ بػاسنطبؽ ،ةساااا  ( ةس م ا جؿ ةسنا ااةل  نا ا جؿ ةسركةبل
   .(1)باسياضا بو  نف اكواس ةسناض "

 ةسك ػػاب اػػ كضقػػو  اكجهػػا  ةسبيػػل  ػػ  ظػػؿ)ةسن ظكا ةساػػااا  ( ةسػػ م ةساػػـ  بػػش ةسػػو اكا يػػ ام ا ػػو باػػو ل ػػش      
"كق   ةس ظػاال   ا ػاو ا ابػؼ تػف  ظػاال ةأل ػبكباا: لةسواة ػا ػ   (انرؿ بيوال ي ام تف نيكا)ة  ااػاا ،سبن هد

ةسبمعااف ةستاإل إست )ل ؿ ةسنت ت( ةس م ان ف ةساتباا ت ػش بػواجال ن ابلػا نػف ةساكةضػل لك ةساخ اػو لك ةااجػا  
اال ننكقػا اابػول  ػ   ػا ا ةسنكاا ػا كاييػاو لقػكةؿ ا جاؿ ةأل ػبكاا ق ػا رنػا  ػك  لضم تف  ،(0)"س إلك ةاط اإل 

 قنا:و سااف   س ا  ا ا ةسنكاا ا إ  ات    .ةس كاو ةسنتا ااف إست جا إل لقكةؿ ةسبمعااف ةستاإل ةسكوناب
 .ةسنكاا ا ألجؿ توـ ةسكقكع    ةسنلاضبا كةساكااـ .1
 .ةسنكاا ا ألجؿ توـ ةسكقكع    ا و ةأل بكاا كةساخ اؿ .0

 اكا يػػ ام نينػػو تاػػاو نيػػوكوال إسػػت ةسػػكت  بػػاسااةل نػػل واظػػؿ  ػػكا ةسنكاا ػػا ت ػػو ةسػػ  بهػػا ؿك ػػ  ةأليػػكة      
هد  نياكسػػا ةسان ػػػؾ بطػػػابل ةسياػػػاو كةسنكضػػػكتاا  ػػ  قاةباػػػش سػػػش  ػػػم  تػػػوـ كجػػكو ظػػػكةقا ةساخ ػػػاؿ سواػػػش بػػػؿ إف نػػػ

 ػػش  ػػاف "ا ػػكض كقػػو ا ػػكف  ػػبإل  سػػؾ سػػول ةسػػو اكا يػػ ام ل .ةسنكاا ػػا ةساػػااا   تنػػاو   يػػؼ ةسنتػػاااا كةساكاػػاـ
 .(3)  بو سابؾ ةساجابا لف اتبؽ بش نف ني مل كا اقضال"بنا عناا اجابا ةسايوال بكبؽ ةسنل ؿ ك 

ك  ا ابػػػؼ يػػػ ام ةسنب ػػػكل  راػػػاة تػػػف ةسػػػو اكا يػػػ ام نينػػػو تاػػػاو إ   ػػػ  ةسنجػػػاقاال  ػػػ  و ػػػل ةس  ػػػكص       
ا ػا لف   ا يػؼ  ة اا ػا بػخف   ػاوت  ةساػاةل  ا ػا ةسااةراا إست ةسككؿ بنضاناف ةساكجهال ةس كواػا ةسنتا ػاال قامم:"ال

ف  ػػػػ ل ا ػػػػابس ا تػػػػف  ػػػػبإل  طػػػػؽ ل  ػػػػا ا    يػػػاكا  ك اقػػػػؼ ةس ػػػػنل إساػػػػش  ػػػػإف ػػػح و ت ػػػػا  إسػػػػت ةسا ػػػػااح كةة ف سنَّ كةة
 بػػـ  تػػف عاسبػػا  ،إسػػت ةتابػػاا ةس  ػػكص ةس كواػػا ةساػػ  ةاا   ػػا تباهػػا   ػػا كةيػػوة قػػ ة ةسهػػوؼكقػػو و ت ػػا  ]...[ ػػ كاش

كسػػـ  ػػا  ػػ  جػػؿ ةأليػػاااف سبلػػاكؽ  .لاك  ةؾ نػػف ةسب ػػكااف لك ةسبمعاػػاف لك ةس كػػاو لك ةسلم ػػب كتاػػا نيػػاعؿ قػػ ة ل
كقػػو   .ةساااا اػا لرػػاة اػػوتك إسػػت اابتهػػا ننػا  ػػكؿ س ػػا تنباػػا ة اهػػاؾ ياناػ  ة  ا ػػاص ةسنتا ػػ  كةساتاقػػإل ةس ن ػػ 

ابػػااف ةست ػػكا   انػػس  كتاػػا  فلقػػ ة ةس ػػ ال اانا  ػػا بػػخف ة ػػامؼ ة  ا ػػاص   ا لػػ  كيػػوال ةايػػ اساا ك لاا ػػا 
   .(1)ل كؿ الاا ةسكوةنت سألوإل"

اف سنتػػػاسـ ةساػػػاةل ةس كػػػوم ككاػػػؿ ةساػػػاةل ا طػػػكم تبػػػت  طػػػااف نككضػػػهجاػػػا  ػػػ  ا ةسن نرػػػؿ قػػػ   ةس ظػػػاال كابػػػوك      
 :قنا ،كةسبمع 

سـ إف كيػػػوال ةايػػػ اساا ةسنلااضػػػا انػػػااس وكاة  ػػػ   ػػػها ة  ا ا ػػػال ةسنتا اػػػا كنػػػف رػػػـ  ػػػ  طنػػػس نتػػػا أوال:
 .ةسنواك ا ةاي اسااة  ام ال ةس ناا كةس كتاا سنكضكع 

                                                

 .9( ـ.ف:1)
 .71( ـ.ف:0)
 .062ةس اإل    ةس كو ةستاب  ةسيوال: -( ة اكباؿ ةن ا3)
ل، ةسنجنػػل ةساك  ػػ  سبتبػػـك كةنوةإل كةسل ػػكف، باػػل ةسي نػػا، ةسػػ ص كناكببػػش  ػػ  ةساػػاةل ةس كػػوم، يػػ ام ةسنب ػػك  –( جناساػػا ةألسلػػا1)

 .9 –8: 1993، 1اك س، ط
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ننػا اػ جـ ت ػش طنػا  نػػك  ةسركػا   كةسا ػكع ةسل ػػام  ػ  اجػاك  ةساتاقػإل ةس ن ػػ  اوـ سر ػاةل   ك ػاا ةسا اػا يا يرا:
ن ػ  كق ة ات   لف ي ام ةسنب كل اتاسد إيػ اساا)ةسابك ( نػف ن طبؽ)ةسربػال( ةسنتا ػ  كةس   ،يا ا ةاي اساا  ن اا

 .كق ة ا  ا ا بن هد  ك اا    واة ا ةسب ا .ةسنطبؽ    واة ا ق   ةاي اساا
 نينو اضا نبااؾ ن هد    اككاؿ ةس  كص ةسااةراا ااب ص بػ:ببايل كس      

اػاـ ةس ظػا إسػت آاةب ةسكػوناب ةقااةبػا  –لم ةسنلهػكـ ةسنتا ػا –كضتش سنلهكـ قضػاا  كواػا نتا ػاال كنػف  مسػش .1
بيػػخف  سؾ:"ل  ػػا كضػػت ا نلهكنػػا سب ػػا ةسيػػتااا وا ػػ ا تبػػت ل ا ػػش و  ل قػػ ة ةسنلهػػكـ ت ػػو كاكػػكؿ  ،كةباتػػاوة

كيػػاـ   ،كتبػو ةسكػػاقا ةسجاجػا   ،كقوةنػػا بػف جتلػػا ،كةبػػف طباطبػا ، ن ػا نػػف لقػـ ةس كػػاو ةستػاإل قػػـ: ةسجػايظ
س  ػش قػامـ تبػت ةسػكت   ،.. إ ػش ة اكػاب يكػا.ة اكاب تلكاا نجػاوة ]...[كسـ ا ف ة اااا ةس كاو ةس ن ا ةسكاطاج  .

 ش ك   تػػاؼ نػػا و سػػا ييػػك :)إ .(1) بخقناػػا  ػػؿ كةيػػو نػػ هـ نػػف  ةكاػػا ةااباطػػش باسيوةرػػا كةساجواػػو  ػػ  ت ػػا "
    ا كاا ة  اكاب ! (ة اكاب يكا

كيػػاـ   ،كتبػػو ةسكػػاقا ةسجاجػػا   ،كقوةنػػا بػػف جتلػػا ،كةبػػف طباطبػػا ، تػػاؼ قػػؿ  ػػاف ةسجػػايظ  نػػا  
كنػا نػواال ةاابػاطهـ باسيوةرػا كةساجواػو  ػ    ل ل هـ  ك هـ يوةرااف لك نجوواف يكاا ظاكف إست  ،ةسكاطاج  
 نػاسـ اكؿل ةقانانا ال اباا بكضاا ةسيتا ةسنيػْول ك ػ سؾ ةبػف طباطبػا كقوةنػا بػف جتلػا  اسجايظ   ت كاقـ

 ل  ظػاالبػكنػل  سػؾ ظ ، ػ  ت ػااهنا نتا ا ةساجواو ةسيتاملكةا  ل ل م تبو ةسكاقا كياـ  ةسكاطاج   إ  
كنػف ةسنتػاكؼ لف نػف  ػاقش قضػااا  .قل ب ةس ن ا جناتا إسػت ةسيػتا يبا ػا ةساكاساػو ةسيػتااا  ػ  ت ػكاقـ

ةساجواػػو ةسيػػتام كةسيوةرػػا  ػػ  س ػػا ةسيػػتا آ ػػ ةؾ سػػاس قػػل ب ةس ن ػػا بػػؿ قػػـ ةبػػف ةسنتاػػ  كةس ػػكس  كةننػػوم 
كةست بػػام كةسكةيػػوم كةبػػف  كةسنا كقػػ كةبػػف ج ػػ  كلبػػك ةستػػمب ةسنتػػام كةسيػػاان  كةستناػػوم  كةسكاضػػ  ةسجاجػػا  

ن ػػكغ ة ااػػاا قػػل ب ةس كػػاو ةس ن ػػا،   ػػ  ن ػػوةقاا ػػ  ةاااػػاإل  كةبػػف  ب ػػاف كعاػػاقـ. كقػػ ة قػػو اجتب ػػا كاجػػا 
كل هـ   تمقا سهـ بنا   ا، كسابنا  ا ل سهـ تمقا بنا  ك ػش ةس ااػإل  ل ػش نػف ا ػكاةل ن ػبكا ترػا تباهػا 

ظ نتاكؼ نف نابش إست ةسيتا ةسبوكم كابط ةسيتا ةسبػوكم كةسكػاكم ةسجاي  نكقؼ     كص قل ب ةس ن ا.
باسببػػػو كةس ااػػػ ال كةستػػػاؽ ك خ ػػػش اااػػػو ةسن ا يػػػا تػػػف ةسيػػػتا ةستابػػػ  بػػػإ ةب ةألوإل ةألتجنػػػ  بػػػؿ إ  ػػػا  ػػػ  بتػػػض 
ةألياػػػاف     ػػػاطال لف  ابػػػاف سػػػش نكقلػػػا كةضػػػيا نػػػف قضػػػاا يوةرػػػا ةسيػػػتا  ػػػ  ت ػػػا   هػػػك تبػػػت ةسػػػاعـ نػػػف 

سػبتض يػتاةب ةسيػتا ةسنيػول نرػؿ بيػاا كلبػ   ػكةس  -نػرم-نكةضل  نف  ااإل ةسياكةفالضابش    بتض ةس
، كاو  تبت نتااض  ق ة ةسبكف نف ةسيتا    ت ا ،    ابنس ةس ػنال ةسل اػا ةساػ  تبػت ل ا ػها (0)كعااقـ

ال ناؿ إست ةسيتا ةسنيول لك بنت ت آ ا    ترا تبت ا ام    اا  ػ  ايباػؿ ةسيػتا ةسنيػول ساباػاف ةس ػن
ةأل بكباا ةسا  ة نا  بها ق ة ةسيتا نف  ػابكش س  ايػؼ  ظااػش إسػت ةسيػتااا  نػا قػ  ةساػكـ.  لػ  نتػاض او  
تبت نتااض  ةسيتا ةسنيول نرم اككؿ: "كقو الاػل  ا ػا نػ هـ ابهاجػكف ليػتاا ةسنكسػواف، كا ا ػكطكف نػف 

                                                

 .  6–5:امـ  ةسااةل كةسنتا اال -( ةسب ا ةسيتااا    ةس طاإل ةس كوم ةستاب 1)
، قػػ(، اح:تبػو ةس ػمـ نينػو قػااكف، وةا إياػاب ةساػاةل ةستابػ ، باػاكل055ا ظا:  اػاإل ةسياػكةف، تنػاك بػف بيػا ةسجػايظ)ل (0)

 .133ك3/109: 1969، 3سب اف، ط
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كسػك  ػاف سػػش ب ػا ستػاؼ نكضػػل اكةقػا. كسػـ لْا  سػؾ قػػط إ   ػ  اةكاػا سبيػتا عاػػا ب ػاا بجػكقا نػػا اػاكم. 
. باػػو ل ػػش   اببػػل لف ايػػ ص نكضػػل ةسيػػتااا  ػػ  ةسيػػتا ةسنيػػول (1)ةسجاػػو ننػػف  ػػاف، ك ػػ  لم  نػػاف  ػػاف"

 م ا س ظااش ةس ابكا إ  اككؿ:"كةسكضاا ةسا    ليايـ ن ها، ك  لقػاإل ةس  ػكنا  اهػا، لف تانػا ةستػاإل، نػف 
ف يػػتاةب ةألن ػػاا كةسكػػال ، نػػف ةسنكسػػوال كةس اباػػا ، كسػػاس ةسنكسػوال كةسبػػوك كةسيضػػا نػػف  ػػاما ةستػػاإل، ليػػتا نػ

ةسيػػتااا  -رػػـ اػػخا  بتػػو  سػػؾ سا ػػ ا نػػف وةمػػاال يػػتااا قػػل ب ساجتبهػػا (0) سػػؾ بكةجػػإل سهػػـ  ػػ   ػػؿ نػػا قػػاسك "
   يتا ةألتػاةإل ي ػاة:"ك ككؿ إف ةسلػاؽ بػاف ةسنكسػو كةألتاةبػ : لف ةسنكسػو اكػكؿ ب يػاطش كجنػل  -ةسنلااضا

، ك ػػخف يػػتااا ةسنكسػػو (3)ميكػػا بخيػػتاا لقػػؿ ةسبػػوك،  ػػإ ة لنتػػف ة يبػػل قكاػػش كةضػػطاإل  منػػش"باسػش ةألباػػال، ةس
لضػػتؼ نػػف ةسبػػوكم سنػػا ل ػػاإل تػػاؽ ةأل اػػا نػػف ةسضػػتؼ ب ػػبإل نػػف ة  ػػامط ك ػػ  ش ةسيضػػام ك ػػلاب 

ش. لنػػا ةبػػف تػػوـ ةسن اسطػػا كنكضػػل  ػػ   ةألكؿ نػػف ياػػل  كػػاب ةس ػػباكا كةسنب ػػا ةسب كاػػا كةسيػػتااا ب ػػبإل نػػف
 .  (1)طبا ةستبكم  نكقلش ااجبت    ن خسا تكـ )ةسنتا   ةسيتااا(    ةسيتا ةسنيولطبا

تبػػت ل ػػاس  نػػا   يػػتااا ا ػػش ا نػػف ةسيػػتا كقنتااااػػإ  كقػػؼ نكقلػػا -نػػرم-كوةنػػا بػػف جتلػػاس ك ػػ سؾ ةألنػػا
كقػ   .(5)ك  سؾ نكقلش نف يتااا ةس ػكاال  ػ  ةسيػتا ةسنيػول إ  اابطهػا بػػ)ةستاؼ( ك)ةسطبػل كةستػاوال( ، ابكا 

   . ا   قوؼ ةسيتااا ةسنتا اال  ل ش ظاال قو ا
ةسانهاػػو سماجاقػػال ةس كواػػا ةسنتا ػػاال بك ػػلها نػػو م  ػػ  واة ػػا ةسنػػكاكل ةس كػػوم كةسبمعػػ   ػػ  ة ػػا  ا   .0

و ػاؿ بتػض ةس  ػكص ةس كواػا نػف ةساػاةل ةستابػ   ػ   ،ةسظاقاال ةس كواا ب اا ا جاؿ)ةأل ػبكاا( لك   بر ػالكةة
ةس كػػو ةس ابػػ  ةسيػػوال إ  اككؿ:"كقػػو لو ب ػػا ةسػػالم ةس كػػوم ةستابػػ   بنػػا كجػػو ا  ةستػػاض ةس ظػػام سنكضػػكتال

ك بنػػػا ترا ػػػا تبػػت آ ػػػاال نػػػا اػػابط بػػػاف ةسػػػالم ةسيػػوال كآ ػػػا نيػػػابش سػػش  ػػػاف سب كػػػو  ، سػػؾ ن ػػػاعا كنكبػػك 
 .(6)ةستاب   ضؿ ةس بؽ إساش"

ابػؼ بػش تػف عاػا  كاانرػؿ طااكاػش بال ػاا كسبو اكا تبو ةغ نينو ةس  ةن  نهال    قاةبال ةسااةل كاككابػش ا       
  نػػف  ػػمؿ ة ايضػاا ةسنكػػك ل ةس اباػػا لك   ،ةناةب ةس كواػا ةس اباػػا ال ػااة تاباػػا  اس ػػا نػف  ػػمؿ ةساػػاةل  ل ػش

كنف رـ   كص ةسااةل ةس كوم كةسبمع  كاياى ن قبش ق ة ت و يوارش تػف نلهػكـ ن ػطبح)ة  امؼ( ت ػو تبػو 
  ػابؽة ػامؼ ةسجاجػا    لف بككسش:"كتبت ةسػاعـ نػف ةسواااو   ن ظكنا  ظااا ةسال اؾ كقك ن طبح ااو  –ةسكاقا

كاا ػػل واااػػوة ايضػػا  ،تبػػت واااػػوة كبػػاف ة ر ػػاف  ػػاكؽ جكقااػػا إ  ل  ػػ  قػػو كضػػتل ةأل اػػا  ػػ   انػػؿ ةتابػػاام
                                                

 .131ك3/132ـ.ف: (1)

(0:)3/132. 
 .3/130: ـ.ف (3)
قػ(،اح:تباس تبو ةس ػااا، نػا: تاـ  ا كا، وةا ةس اػإل ةستبناػا، 300( ا ظا:تااا ةسيتا، نينو بف لينو بف طباطبا ةستبكم)ل1)

 .16-15: 0225، 0بااكل، سب اف، ط
باػػاكل، سب ػػاف، و.ط، قػػػ(، اح:و.نينػػو تبػػو ةسنػػ تـ  لػػاج ، وةا ةس اػػإل ةستبناػػا، 337ا ظػػا:  كػػو ةسيػػتا، قوةنػػا بػػف جتلػػا)ل (5)

 .021-023و.ل:
 .11: 1999، 1( ة اكباؿ ةس ص ت و ةستاإل، و.نينو اضا نبااؾ، ةسنل  ا ةستاباا سبواة ال، بااكل، ط6)
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باتابػااةل ة الػاؽ كستػؿ ةسل ػؿ ةألكؿ قػو ل ػ   ،كا اإل بيااا اانا لر اب ال اام  ػ  ةسن ػطبح كلر ػاب  اػابا  ت ػش
كس ػػػف ةألنػػا ا اهػػ  ب ػػػا إسػػت ةسكػػكؿ بنلهػػػكـ  ،بػػاف ة ر ػػاف نػػف لجػػػؿ ة ا يػػاؼ لبتػػاو ة  ػػػطمى كناةناػػش ةسك ػػاا

بػؿ إ  ػ  ابنػا نبػل  ،بك ػلش ل ا ػا سب ظػا كةسال ػاا ل رػا نػف نجااةاهػا سواااػوة  ػ   سػؾ ،ت و ةسجاجا  ة  امؼ 
بػػػش نػػػف ةسجاجػػػا   ػػػ  ل رػػػا نػػػف نكضػػػل إسػػػت ال ػػػاا واااػػػوة ال ػػػااة اك كبػػػ ة ا ػػػكف)ة  امؼ(  ػػػ  قػػػ ة ةس اػػػاإل  ،ا 

ف ك  ،ن طبيا جاجا اا  اس ا    .(1)كسـ اهنؿ واااوة" ]  ة  ا لؿ ـسةة
 –ك  ػػانا ةسجاجػػا   –كاػػال ةسبيػػل لف  ػػااكاال ةسكػػاةبال ةساككاباػػا سباػػاةل سػػول ةس ػػ ةن  اكػػكـ تبػػت إ ػػاة  ةسكػػواـ      

 إ ةن  هػػك  .ااخ ػػس تبػػت إجبػػاا نكةبنػػا واااػػوة نػػف  ػػمؿ ةسجاجػػا   را اػػانػػف  ػػمؿ ة ايضػػاا واااػػوة  اػػش لك   نػػا 
اككاؿ نػ وك  سباػاةل كةسنتا ػاال كنػا  ػؿ قػ ة إ  ألجػؿ قاػاـ ةياناساا)ةأل ػاسا كةس ػبؽ( نتاػااة سنيػاا ا ةن ػا  ػ  

 .ةسيااال ةسركا اا
تانػؿ نػل ةسنػكاكل ةس كػوم كةسبمعػػ  لنػا ةسػو اكا نينػو تبػو ةسنطبػإل  اكػو ـ س ػا طااكػػا قاةماػا نا انبػا  ػ  ةسا      

 ااا   تبت رمرا نياكا ق :
كااتانػػؿ نتهػػػا  ،ةسكػػاةبال ة  اكاماػػا تبػػت ن ػػاكل ة ااػػاا ةسػػػ ص  هػػ  "ااكقػػؼ ت ػػو نلػػاوةل بتا هػػا األول:المحررور 
 ساك ػػال ،(0)سب يػؼ تػػف جكقاقػػا ةسػػ م ان ػػف لف ا ػكف يػػانم سااػػااةل يوةراػػا" ،ك ػػك  إسػػت  كةاهػػا ةألكسػػت ،ايباباػا

 .نوةاقا نف لجؿ ك بها باسكة و ةسجواو
بػؿ   اباػػـ   ، هػ  قػاةبال   اباػـ  بو سػا نػا "اكػال  ةسكػاةبال ة  اكاماػا تبػت ن ػاكل ةسنػوسكؿ كةسو سػا اليرا  :المحرور 

ؿ ياػػت سا ا ػػػ ،ا طبػػؽ نػػف ةسايباػػػؿ ةس ػػابؽ إسػػػت اا اػػإل  يػػػؽ ،كةة نػػا اكػػػال نػػا اكػػػال  بػػكت  ة اكػػػام  ،بنوسكسػػش ةألكؿ
ق   ةسكاةبال سـ ا اكتإل نا اكال  لياا ا لك ل ها اين ؿ نا اكال  نا   ايانؿ    ليااف ل ال" لياا ا لف

(3). 
تاوال  ػكعها كاػاـ  سػؾ نػف  ػمؿ ةساكػاط ةسظػكةقا  اليالث:المحور  ةسكاةبال ة  اكاماا تبت ن اكل ا و ةسظكةقا كةة

 (1)نيػػكاة سػػش ة ػػاكمسااش" –ف ةأل يػػابتبػػت  يػػك نػػ –ك ػػهاقا  ػػ  قاسػػإل كةيػػو ان ػػف لف ا ػػكف" ةسنلػػاوال كةسجناتاػػا
 .ةسجواوال كقك ن ااا تن ا  ا ل تباش ةسظكةقا قبؿ ةسا و كةس ها كةاسياؽ باسنلاقاـ ةسيوارا

أل ػش ات ػػت با ايضػػاا ن طبكػال ةسيوةرػػا ةس كواػػا  ؛(5)(ةساكجػػش ة  ايضػػاام)كاطبػؽ تبػػت ةسنيػػكا ةألكؿ ة ػـ      
ن هػا سن ػبيا ةساػاةل ةس كػوم  ص ةس اػامد و آ ػا ن ج ةاهػا نػف لجػؿ ة ػا مكااكقؼ ت ػ ،ةسكة وال  ا اوتاها اااا اا
كا ج  قػ ة ةساكجػش نػف  ػمؿ ة ػااجاع  (6)لنا ةسنيكا ةسرا    ا ناش)ةساكجش ة  ااجات ( .كةسبمع  ةستاب  ةسكواـ

ةس ػػبؾ نػػف ت ا ػػاقا نياكسػػا  ،ا  ػػ  لر ػػاب  ضػػجها ك ػػ  ن اطكهػػا ةسك ػػااقة ػػااجاع ةساػػاةل بطااػػؽ ة اكػػاب ةسظػػكة

                                                

 .  8:ابؼقاةبال    ةس ظااا ةس كواا ةستاباا كبيل    ةسيباش ةسن  -( ةسنيا با كة  امؼ1)
 .0( قضااا ةسيوةرا ت و تبو ةسكاقا ةسجاجا  :0)
 .0( ـ.ف:3)
 . 3( ـ.ف:1)
 .  1( ا ظا: قضااا ةسيوةرا ت و تبو ةسكاقا ةسجاجا  :5)
 .1( ا ظا:ـ.ف:6)



 وغات القراءة التقويلية وآلياتهامس ...........................................................الفصل األول
***************************************************************** 

 18 

كقػػك نػػ اد نػػف  (1)كا ػػن  ةسنيػػكا ةسراسل)ةساكجػػش ة  ػػا ااج ( .نلهكنػػا نكيػػوة اكاػػاإل نػػف نلػػاقاـ ةس ظااػػا ةستانػػا
 .ةساكجهاف ةس ابكاف كس ف تبت  يك إتاوال ةساي اؿ كةساا اإل ا ظااة كاطباكا

و ةس كػػػوم كةسبمعػػػ  ت ػػػةساػػػاةل ةس ػػػابكا تبػػػت بكاػػػا نيػػػاك ل ايػػػوال ةساػػػاةل قػػػاةبال  إتنػػػاـ طاةمػػػؽ كان ػػػف
إ  سػػػـ ا ػػػا  تػػػف تكػػػو  ػػػمل ةسكػػػاإل بػػػاف نلػػػاقاـ ة اجاقػػػال ةس كواػػػا ةسيوارػػػا ك  ػػػكص ةساػػػاةل ةستابػػػ   ،ةستػػػاإل
 ظااػػػا  اهػػػا  ػػ  ةساػػػاةل ساجناػػل  ػػػكل سب ػػابايػػاكؿ ا ػػػؼ ةسنلػػاقاـ ةس اباػػػا لك  كنػػف رػػـ ناابت لف  هػػ  إنػػػا .ةسكػػواـ

لك اطػاى تباػش بنرابػا  اػامد ناكونػا  ،اـ بكيػواهالك ا ػا  ة ر ػاف نتػا سإلاهػ ، اش نا انبا سنلهكـ لك اكجش  كوم نا
راكاػا  ػػ  لتنػػاؽ ةساػػاةل  تػػا ةسيػػاؿ إسػػت  اػامد يوةراػػا اظهػػاآ ػ ةؾ كنػػف  ػػمؿ ةأل ػمبا ةس كواػػا ةسيوارػػا ا ػؿ بطبا

 .(0)ةستاب  ةسكواـ

                                                

 .  1( ا ظا:ـ.ف:1)
، كة   اػاى  ػػ  12 –9ك 7ل ػكسها كةناػػوةوةاها: -، كةسبمعػا ةستاباػػا150 –119( ا ظػا نػرم: إيػػ اساال ةسكػاةبال كآساػػال ةساخكاػؿ:0)

)إ  اهػػاـ نينػػو اضػػا 160-63، كة ػػاكباؿ ةسػػ ص ت ػػو ةستػػاإل:1 –3ةس طػػاإل ةس كػػوم كةسبمعػػ  ت ػػو ةستاإل)لطاكيػػا و اػػكاة (:
نبػػػااؾ  راػػػاة ب اػػػامد ةاجاقػػػال  ظااػػػا ةسابكػػػ  نػػػف  ػػػمؿ اخطااقػػػا  ػػػ  ب اػػػا ت ػػػاكاف   ػػػكسش كنبايرػػػش لك  كنػػػف  ػػػمؿ ن اقيػػػا 

، كتبػػـ ةسب ػػا ةستػػاـ،  اوا ػػاف وم 85 –67:آ ػػاؽ جواػػوال –  ةسبمعػػا ةستاباػػا كةأل ػػبكباال ةسب ػػا ااةس  ػػكص ةسكوانػػا را اػػا(، ك ػػ
)نكونػػا 13 –12: 1988، 0، باػػل ةسنك ػػؿ، ةستػػاةؽ، ط نػػا: و.ناسػػؾ اك ػػؼ ةسنطببػػ   ك ػػكا، اا:و.اكماػػؿ اك ػػؼ ت اػػ ،

ل(.   ةسنداةجل
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 مدخل.
قددال ن تطدددأن ن لن تدددأة ا قر ردددل اورددد الة اوأرل ة دددل وةأددد اث اوتردددالل لاوشف ددد   تدددال او ددد ب  ددد  ودددم ت  ددد   دددن       

لصددلل اوت دد  اوترددالل ددد  او اللتددل او  ش ددل اورال  ددل ل ر شةأددد   ددن لطددا اوترددال الالشدد  اوقددال ث ددد   صدد ت  اودد ا ن  
-ل دل شع دال او درل  د  شد ن اوردال م لاوقدال ث للن  لا   د ل ةى لتت  د   ل  ذه او لازتل تط ى إوى أل  ال جل    دم 

 ل ةب او رّلو ن وةأ اث او  ش   وة ت شن اوأ  صال   تد  اوترالان. -لل  الم اوأف ت
ل ددد   لازتدددل ددددت ل قدددال ن أدددتدل شدددد   تدددل  دددذه اوال اطدددل شدددل أقأددد ج إودددى ال اطدددل لتددد    ش ددد   أد ددد  لقدددال       

 .  نأشأغ  او     ن الطا او   ل لاوت صل و ف اوترال اوش قت ن اور  م ش و أ شل د د ؛ لتد  
د ددن  دد تد  لن أ  دد   ددن اوقجددم او   ددد  اوقر ردد  وة دد ب شدد زال  –وددل ق  ددت –لت ددن لن  تددل  ددذه او ر  تددل      

 او  أطش ت او   د ل او   ص ة.
تدم ش دال او  د  أتقص  دد   صدال ن ةفدل  دن لطدا او لازتدل قدال  او طدأن    ل دن  - ةى ل ل ق ل-ل د أت       

تدد أ  إوددى أتدد لل  و دد ت  –لل لطددا اوترددال لاوشف ددل وددال  او دد ب قددال     لاوترددال الالشدد  اوقددال ث - ددن  ددذ ن اوجدد تش ن
 ةأ اث    رب ذوك  ةه ذ   لتلا  اور الة اوأرل ة ل.اور الة اوأرل ة ل ل   ا أ الأه  ط  ات ق الأد  و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



.القراءة التقويمية طبيعة الفصل الثاني....................................................................  
***************************************************************** 

 52 

 والنقد األدبي الحديث.أوال: أسس النقد العربي القديم 
ن تدذ    تدد   د  إن قد    اوترال لاوشف ل  تال او  ب  اوأ    تت  الا  ا أ د  دم   ت د ة  ش دال لتتد  تقد لل ل 

 او  ش  وإلشالا  اوفت   تذاك؛ ل ن  ذه اورد   : لت   او رل  ن و   دل     
 * ان أ  م ش ش از او   ت  او  أ  ل ش ن او   ال.

 لألز ن او   ال شقطشد  إوى نشر ت         تال اشن طفم.* قد ل)اوفقلول( 

 ل ن أش ه  ل ق لول اشن قأ شل أ أ ب او   ال شقطشد  إوى نشر ت.  * قد ل)اوةف  لاو  تى(  تال اوج ق

* لتدد  اوج تددب اوتفطدد  ددد  قددلل او دد   لأةر دده   دد  تجدداله  تددال اشددن قأ شددل  ل دد  ودده  ددن لتدد  ددد  شدد لز  رلوددل)او ر م 
 صق فل ش   شن او  أ  . لاو ر ل( د 

 * اوط ق ت او    ل.

 * اوصالق اوفت :)ل ذب او    ل ذشه لل لصالقه؟( لاتأف  اوتر ال قلل ذوك.
 وال  اشن نش نش  او ةلل وأ  فت وت  ت  أه إوى او    اوأ  أرلم  ةى لن:د تف ول لتذت   ذه اورد ل       

 ةف   ن اوتن .طف ل او                    ت   ( 1)اوصالق د  او   
 أت طب اوأ   ب.                                              

 صقل او  تى.                     
 صالق اوذات  تال     او   ت .                          

 صالق اوأج شل اوفت ل.                                                  
 (.تاوصالق اوأ   ت )ترل القالاث     لق                                             
 اوصالق التفق )صقل تطشل اوصفل وة لصل (.                                                              

 اوصالق اوأصل  ل)صالق اوأ ش ه(.                                             
                                         

 .(2)ل  تت    ت  اوصالق  ةد   تاله أ جن إوى  ن شرل او فم وةلاقن    
 * اوجلالة لاو الالة للتن ل الوف   لاو   ت .

 .(3)* اوأر و ال او    ل او ألا تل شصفأد  لط ط  د  قطم اوص ا  ش ن الالب اورال م لاو قالث

 او   ال. ش ن* او لازتل 
   اآل الل:ل ن لطا او لازتل  تف وال      

                                                

ترددال او دد    ددن اوردد ن اوتدد ت  قأددى اوردد ن اوتدد  ن اودجدد ل   –  لأدد   ا اوترددال الالشدد   تددال او دد ب51-11 ت دد :   دد   او دد  :  (1)
 .144-142: 1987  2ال.إقط ن  ش ا  الا  اوتر دل  ش  لت  وشت ن  ن

 .  142:ترال او     ن اور ن اوت ت  قأى اور ن اوت  ن اودج ل –ال او  ب(  ت  : أ   ا اوترال الالش   ت2)
 د ل لأفطد   ل ر  تدل  ال. دز اودال ن إطد    ل  الا  او دقلن اوتر د دل او   دل  شغدالاال   - ت  :الطا اوج  و ل دد  اوتردال او  شد  (3)

 .192-188: 1986  3ن
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 أ  شه اوش ت لل او رنن او   ل  ن ق ث اوشت ل اوةف  ل.                  
 أ  شه اوش ت لل او رنن او   ل  ن ق ث او  تى.                  
 أ  شه اولزن لاور د ل.                  
 لتذ او     ن ش وأر و ال او    ل د  ت م او   .                  

 اوت  ئ  ن نلل اوأ  ل د  -لل ذلق اآل الل اوترالل –اوذلق                  
  ت   او   ال اوط شر ن لج ةه لط ط  د  اوت   ش ن او     دن                  
 او أت ص  ن.                  
 او     ن اوط ق ت.                  
 .(1)لتن ل الوف   لاو   ت                   

 .  (2)لقالة اورص الةشلقالة اوش ت او   ل ل ت   ن ا أ   دم ش  مان أ  *
لاو دددلا ال  ةدددى انددد اال  دددذا الطددد ا  ت ددد ة جدددالا دددد   أدددب اوشف دددل لاوتردددال  تدددال او ددد ب. د دددتف  ددد   او  زشددد ت      

لن:"ت   او       وم  قأج ش ت  ته إوى ش ت  تد   لت د  الش د ت  د  اطدأغتى ش دل لجزاةده شدش ل إودى لصدلوه 
لقالا دل  (4) دد(276اشدن قأ شدل)ت إذ تجدال    دتف  تدال أدب اوتردال لاوشف دل  لقال ط ت  ذه او ر دالة دد . (3)ر د ل"إوى او

 (7) د(421)تلاو  زلق  (6) د(456  لاشن    ق)ت(5) د(337شن ج ف )ت
 .   (9) د(584للط  ل شن  ترذ )ت (8) د(466لاشن طت ن اوتف ج )ت 

لن  رددل ت ددم  (3)ل تدد ة قددال تدم  ن)اوش ددت او شأددل ( (2)لأرشدد قدم وةأددد  ن (1)ل دد  ا أددالاقدم وةأصدد  ن او   ددل      
الو دل  ةدى  إن -(4)اورص الة ش أ  ش أ   ف ق  د  ت ن  او     تم ج  د  ش دال ذودك شغ دل اود شن لاو ت طدشل د  د  ش تد د 

                                                

 دد( أ:: ق ال  ق د  اودال ن  شدال  371طن شن ش   شدن  ق دى ان دالل )ت ت  : او لازتل ش ن لش  أ  م لاوشقأ ل  اشل اور طم اوق (1)
  . 383-381ل 341-314ل 271-264ل126وشت ن  ال.ن   ال.ت:-اوق  ال او  أشل او ة  ل ش  لت

 . 321-318:  1964  3 ت  :لطا اوترال الالش   تال او  ب ال:اق ال اق ال شاللل   أشل تددل  ص   ص  ن (2)

 دد(   384ةى او   ال د   الة لتلا   ن صت  ل او     لشل  ش ال اهلل  ق دال شدن   د ان او  زشد ت )ت آتذ او ة  ل   -او ل : (3)
  .31:أ: : ة   ق ال اوشج لل  تددل  ص  وةنش  ل   ص   ال.ن  ال.ت

 .1/187: 1976  2 د(  أ:: لق ال  ق ال       الا  او        ص   ن276  اشن قأ شل)تاو    لاو   ال (  ت  :4)
 .219:ترال او     ت  : (5)
 د(  أ::  ق ال  ق د   شدال اوق  دال  456او  الة د   ق طن او    ل الاشه لتراله  لشل  ة  اوقطن شن    ق اور  لات )ت  ت  : (6)

 .  1/261: 1972  4الا  اوج ل  ش  لت  وشت ن  ن
 ا  الا  او أددب او ة  دل  ش دد لت   دد(   ّةددق  ة ده:  ز ددال او د421 د ح ال ددلان اوق  طدل لشدد  أّ د م  لشددل ة  او  زلقد )ت ت د : ( 7)

 .17: 2113  1وشت ن  ن
اوصدد  الل    أشددل ل نش ددل  ق ددال  ل ددد(  أ:: شددال او أ دد 466شددن طددت ن اوتفدد ج )ت طدد  اوفصدد قل  لشددل  ق ددال  شددال اهلل ت دد :  (8)

 .219: 1969 ة  صش : لللناله   ص   
أ::  ة   شال  .  دت   الا  او أدب او ة  دل  ش د لت  وشتد ن   د(  584اوشال ن د  اوشال ن د  ترال او     لط  ل شن  ترذ)ت  ت  : (9)

 .  412: 1987  1وشت ن  ن
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شدد ن الش د ت أش دد   إذ انأصدد ل لاوأدال ج ل   دل شتدد ل اوش دت او دد  ل  دن ددد ن اوطةطدل او دد   ل دد  اورصدد الة او  ش دل
إن إل  دد تدم ش وش ددت  -وةف دد ة لاو دد ل  ن ق  ددل ودده  تددال اوت قددال او  شدد   شددل  دد  لش دد ت أددت م  تفدد الة  تددم  عددفلم ش تددد 

او ف ال اور ةم شتفطه     او أصل شطلاه   ةى لن  دذه اوت د ة اوأجز ة دل ودم أتطدقب  ةدى   ة دل إشدالا  او د   دردن  
ت دد   دذا او  ددل شف دل أدد ت   اوال اطد ت اوةغل ددل لنطد    ان أ دد م ش ور  دل اوتقل ددل  لو ش  شدل ا أددالت إودى  قدد ب للطدن.

او ق دل اوش  ت دل اوأد  أتنةدق  دن  إودى ذودك أد ت  ه دد  لدد  ةى قط ب ق  ل اوأصل   لج  و  أده ل فةرده اوطد  ق ل 
   . تدد  إال اكل زود   ن  ق ند   ن اجل  وأل   لاولدلح لاوأقال ال 

  ل)اوش ددددددت او  دددددداّلل(  ل)ال دددددد (  (6)  ل)قطددددددن اوددددددأتة ((5)اوت دددددد ة د )الش دددددد ت اوطدددددد ة ة( إذ تةقدددددد   ددددددذه      
  لددد  او ت  دل ش طددأت اجد   دن قصدد ةال او د  ال  ددن (8)  ل)لش دد ت ال تد ل((7)ل)او قّجدل(  ل)او لددد:(  ل)او  ّقدل(

  ل)ل جدددى(  ل)لدتددد (    ل دددذوك دددد  أ ش  اأدم:)ل دددالح(  ل)ل دددزل((9)اللن اوت ددد  إودددى صدددةأد  ش وطددد  ق ل شندددد  شددده
   لو ل   ال ذوك   جن إوى ل   ن     :(11)ال ( ش ت ق ل  اوأ     ت د   أشدمل)لجلال(  ل)لصالق(  ل)لش

 ذلق اوت قال شلصفه      ا أر      د  اوق م  ةى أج شل او       ل د  ش ت  أ م. أوال:
       د  اوق م اوترالل.تم  ة  ال  ا  انجأ    ل لاوتر د ل اوأ  أ  ل ش ت شل   جن اإلج  ثانيا:

 . (11)او رل د  اوشقث  ن لطش ب اوق م اوترالل إوىذوك انقأ  م         
إذ وم أعشَن ل ةب  ذه الق  م إن  ةى لش  ت  ف الة  د تف اشن قأ شل " طأ ال ق  ه  دن ش دت لاقدال لل ش أد ن لل      

اورد    اوج جد ت  اودذل ودم  نشدق ت  أده إودى)اوت م( إن   ل ذوك  ن ج ل ش اله لصلن إوى  شال (1)تفتل د  ال ت "
                                                                                                                                                            

 د(  أ: : ال.لق ال اوقلد  لشاللل نش تده  تدددل  637(  ت  : او تل اوط ة  د  لالب او  أب لاو      د  ل اوال ن شن الت  )ت1)
 .1/259 ص  وةنش  ل لاوت     ص   ال.ن  ال.ت:

  لاو تز  اوشدال ن دد  أجتد ا لطد و ب 331  ل19 ةى او   ال د   الة لتلا   ن صت  ل او   : آتذ او ة  ل  -او ل :(  ت  : 2)
: 1981  1اوشال ن  لشدل اور طدم التصد  ل اوطجة  طد   أ:: دفل اوغد زل   نش دل اوتجد ح اوجال دالة  اودالا  اوش دد ل  او غد ب  ن

211. 
 .119: الة لتلا   ن صت  ل او     آتذ او ة  ل  ةى او   ال د  -  لاو ل :219 ت  :ترال او   : (3)
 .412لاوشال ن د  اوشال ن د  ترال او   :  11 ت  :     او   : (4)
 .1/76او    لاو   ال: ت  : (5)
اوفددل إشد ا  م ل ةد   ق دال  اوج جد ت   أد::  ق دال لشد  زاولط نل ش ن او أتشد  لتصدل ه  اور دد   ةد  شدن  شدال او ز د  ت  : (6)

 . 161ل 152او ص  ل  ص الا  ش  لت  ال.ن  ال.ت:اوشج لل   ت ل ات او  أشل 
  2    أشدل اوتد تج   اورد   ة  نب د(  أ:: ال.  د ن  شال اوأدلا291قلا ال او     لشل او ش ا لق ال شن  ق ى ت ةب)ت  ت  : (7)

1995 :71-88. 
 .284-1/282او  الة د   ق طن او    ل الاشه لتراله: ت  : (8)
ل جدد ز اوردد  ن  اشددن لشدد  اإلصددشن او صدد ل  أدد:: قفتدد   ق ددال  دد     ناو دد   لاوتتدد  لش دد أق  دد  اوأقش دد  ددد  صددت  ل   ت دد : (9)

 .219 د:1383او جةا ال ةى وة قلن اإلطف  ل  وجتل إق  ل اوأ اث اإلطف    اور   ة  
 .   312-311 ت  :لطا اوترال الالش   تال او  ب: (10)
 . 91-91 ت  :م.ن: (11)
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إ   وددده وج تدددب طددد  ق الش ددد ت  زأدددد  إودددى تددد   ددد  ل    دددل  دددددف  دددنإن  ةدددى لش ددد ت  تأرددد ة ودددم  طدددأنن  ج ل 
ل جدد نت ا ددأغ ود  التددد     وصددلت لشتددد ل او ة ددل لاو  جدددم او دد  ل ... إودددا ش طددأتت ل  ق لودددل اوشدد قفت  لقددد زم 

 ش وت م اور  ت .   لازتأد    اصنفى قص الأ ن؛ اللوى ن  ئ اور ا  لاوت ت ل وةشقأ ل شغ ل اور ن جت   د وش قفت
  الة؛ ل  د :ل ل  لقال   شت  ق لوأه       

  ر الأه شأف ال اوت م اور  ت  قشل  ش   أه وةأقة ل. (1

 وه  ةدى اوج تدب ا دأغ فق دل اوطد  ق  دن تدفل  للأقة ةه وةرص الأ ن)ش أ  ش أد (  دن اللن اود شن شد ن الش د ت  (2
 اوالنو  لن ةفل  ن اورد    اوةغل ل.

 ددن لتندد ل ددد  اوأ   ددب لاإل رددد    شاوقددن  ددن  دد   ل ا دد ئ اورددد ا لاوشقأدد ل ش   دد ق تفطدده ش وشقددث لاوأفأددد  (3
ةم  فةت أقة ةده  دن طدةش ل اودتر  اوتد ت  ودال  دق زم اور ن جت  ا   ل . (2)لاوةغل شق م ت  أه إوى اوت م اور  ت 

ش ددال لتدده  تأةدد  اتأفددد   طدد  ا  ددن اوشدد قفت   ددن ق ددث إن أقة ةدده اأجدده إوددى أرطدد م قصدد الة لشدد    (3)اوشدد قفت 
 اون ب او أتش  اوأ   فأأقد  شرلوه:

 (4)ل  وبع د ك او لق لاو دلق ل ةب   لل جب  ن ذا اودج  لاولصل ل جبع     
نت اوأد  طد الت د دد   دن شن ةفدل  دن اوصدل  لاو لددل  ت لاودالن - ةى تقل   ت - ةى  ر نن لدصلل  دأ  

لل ولقددددد ت  أتل دددددل  دددددن  - فق دددددل ش دددددل ا أش نددددد ت او رددددد نن ل ددددد ن اورصددددد الة شت دددددل  لددددددل  ل لل  رن  دددددل 
 لدل  ت  أى لاوت  م ود  اإلقط ا اوتفط  ل   شالة او     و      ت ه د دد . دقد زم اور ند جت  ودم  ع دَن شأقة دل 

شدل  د ن جدّل   ده  دل إشد از قدد ل أطدل م  قلا اوفصدلل دد   اورص الة  ةدى اوتقدل اودذل ت  دده او دلم  دن اوأقة دل
ه  و ج ددل طدد  ى  أ  ددز او رنددن اورصدد الة لاوأطددل م وال دده  ددل: لن   ةددم او دد     ةددى  ددل  رنددن  ددن  ردد نن قصدد الأ

 .( 5)شر ل او ر نن او    ل ن د ن شد  او   ل 
ال ددل وددال  او دد ب أأددلز  ددد  ت طددل لوة طأ دد ق اوت طدد لل  لطددأ   دددلن   تشدد لم أصددت    دددم وة ردد   ا اوتر      
   : آتذ 

 المآخذ المغوية: - أ
 لن   لن اوةف  ج      ةى     طش ل اوةغل لاإل  اب. -1    
 اوتن  د  اطأ   ل الوف  . -2    

                                                                                                                                                            

 .118:ترال او     ن اور ن اوت ت  قأى اور ن اوت  ن اودج ل –بأ   ا اوترال الالش   تال او    (1)
  5 دد(  أد:: اوطد ال لق دال صدر   الا  او  د     اورد   ة  ن 413إ جد ز اورد  ن  لشدل ش د   ق دال شدن اونَ دب اوشد قفت )ت  ت  : (2)

 .241-219ل 159-183:  1997
 ددد(  أدد::  ق ددال اوقش ددب شددن اوتلجددل  الا  او أددب 684جت )ت تددد ج اوشةغدد ل لطدد اج الالشدد ل  لشددل اوقطددن قدد زم اور ندد   ت دد : (3)

 .  299-298:  1966  1او  ق ل  ألتا  ن
 .  371 د:1414   1ال لان لش  اون ب او أتش   أ::ال. شال اول  ب  زام   ت ل ات او     او د   قم او رالطل  إ  ان  ن (4)
 .  297 ت  :  تد ج اوشةغ ل: (5)
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 :المآخذ البنائية - ب

 = اوأ ة  لاوت لج  ن ا أالال او فم.1
 = اوأت قل لانطأق ول.2
 = اإلتفل لقصل  اوأ ش  .3
   ش ن اوةف  لاو  تى.=   لب انةأف4
 =   لب د  اوت م: 5

 د   اوصةل ش ن  ص ا   اوش ت. ( ل

 د   اوصةل ش ن لش  ت اورص الة.  ( ب

 اوت لج  ن او  لل.  ( ت

 اإلتفل د  اوأ ش  .  ( ث

 أ  ا  اوةف  د  اوش ت.  ( ج

 اطأ   ل لط  ل او لادن او تف ة.  ( ح

 = او آتذ اوشف  ل.6
 تذ ش وأر و ال او    ل او ل لتل د  ت م او   .ل رصال شه ال النقد المعتمد عمى تاريخ األدب: - ت

 نفسية:المآخذ ال - ث

 لتن ل د  ددم اوتفا اإلتط ت ل. .1

 لتن ل د  ددم او لان  ل ت وفل او   . .2

 مآخذ عمى المعاني: - ج

 لتن ل د  او  تى وذاأه .  -1

 .(1)لل د  تطشل اوصفل لتن ل د  اولص   -2
ألجدده  تدد و   إذ ن   ددب  أ  دد   ددن  ددذه الطددا الة ددد او  ددلب اوددلا   اوترددال اوقددال ث إوددىلتجددال لن ت دد ة        
ددد  اورصدد الة؛ لتدده ن  تنةددق  ددن  د ددل اوق ددم  ةددى او  ددل الالشدد  للن  ل ددن تددم "قددال ن   ددلن اوددتر  ددد   وال دده

ت د  شد لق    ف دل   ت دل  –لقأى اوأت قل اوالاتة  اوذل    ن ا أ  ده د    ل –اوأ  طك د  اوقر رل   ش    لا 
ت ت ددد ؛ لن اوأقة دددل اوتصددد  دددد  اوتردددال اوقدددال ث  دددل  ال او   دددب إودددى  ت صددد ه ش   الأددده إ ددد الة قدددال ن  (2)شددد و  تى..."

او  تى اوذل  أ قده اوطدن: اوتصد  وةت قدال صلال الال ب  لل لن و ا  ن  د ل اوأقة ل ا أ    أأن شق أ      ن ق

                                                

و  شدد    لطددأ   دددلن   تشدد لم  أدد : ال.إقطدد ن  شدد ا ل تدد  ن   ت ددل ات الا    أشددل اوق دد ة  ت دد  ال اطدد ت ددد  الالب ا ت دد :  (1)
 .113-112: 1959  1ش ن أ اك  ن  قططل د اتة  ن او ط   ل وةنش  ل لاوت    ش  لت  لت ل ل ك  ن

: 1986  2ر د ددل او   ددل  شغددالاال  نترددال اوترددال  أزد أدد ن أددلالل ل   أدد : ال.طدد    طددل الان    :ال.و ة دد ن طددل الان  الا  او ددقلن اوت (2)
139-141.   
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تطدأ  ن شدد  دد  اوأقة دل اوتصد    .     لته و ا ت ل  ن قلا ال  ر  ة د  قد الة اودت  لأقة ةده    دن لن(1)او قةل
ن لجدددالت....ه ددددد  ن أصدددة: الاة ددد  نطأرصددد ل اوتصدددل  او   تةدددل لل أقة ةدددد   لقأدددى او تددد  ج ذات اونددد شن  "لا 
اوتصدد     وشت ل ددل  تجددال   أف ددل قدد ن  أ ةددق ال دد  ش طددأل  اوددت  اوفدد الل دددد  ن أردد ل اوددت  وتدد ؛ لتدده ن ألجددال 

ن اوردد الة ت دد ن ددد الل  لقددال   جددز اوت قددال لق  تدد  لل  أد ددب او ق لوددل....ه   دد  ن  ردل قدد ال ة  ةددى ق الأدده وتدد . ذوددك ل
 رلل ل ش أل إ  ل   ز   ذوك إوى أ الال اور الات  لاتفأ ح اوت   ةى أدذلق نتدد ة     د   شد : لصدفه ش تده)ق ش لل 

 نةددق  ة دده  لنن قأددى و صدد ب او قةددل  دد   (2)لزةشردد (  ت  ددل  ددن أةلتدده لأ ددلج  طددأل  أه لزل  تدده  ددن اوأقال ددال"
. دددل تطدأن ن لن تدأة ا ن  ردل (3) وطدقال) ن ل دن تشدالل وأقة دل تد   د ؟(شش  ت)اورةق اإلج اة ( اودذل   شد   تده 

 تدج دددل دددد  اوأقة دددل اوتصددد  دددد  اوأددد اث او  شددد ؟ لل  ددد تلا  ةدددى ال ا دددل شن اةدددق لل   تدددى أقة دددل اودددت  الالشددد  
 او   ص         او لم  تالت ؟

وشف ل او  ش دل لدددل  دن قد ل اوتردال دد د   أ  زجد ن  إذ أ د ةت ل دم لطدا اوتردال لاوت د  إودى لوم   ن ق  ا      
   : اوذل ت اه  لز    ةى تفتل قلا ال اوشف ل  ش   شالل)او   شدل( ل)او   تةل( ل)او ر  شل( ن تفل اإلشالا  

 ق  الة اوقطن لاوجلالة. ((1

 ق  الة اإلص شل. ((2

 ق  الة اوةغل اوفص قل. ((3
 ق ل   ألز   ل  تد   ةى ت طل لطا   :ل ذه او       

 او ر  شل لاو ت طشل د  اولص  لاوأت  ل. =1

 اوغ اشل لاون ادل. =2

 اولدلح لاوالقل. =3

 او ش وغل. =4

 .(4)اإل ج ز لاإلنت ب =5
 ةددى لن  ددذه الطددا ج ةددت اوشف  دد ن  صددشلن ا أ دد  دم  ةددى اوقددال ث ددد   لقددن او دد  ال او دد  ل لن  رددل       

تم  ة  ذوك اوشقث  ن ن ق أه او    ل  طأتالة دد  ذودك إودى تدفث طدتن دد  اوت د   اإلج ال لتل  او صنة:  ل ن
 إوى او لا ال   : 

 اور  ل او   ل: ل   ان أف ل ش  ح او  تى او  م وة   ال.    (( ل

                                                

ال اطل وةأقة ل اوتص  د  اوترال او   صد  إج الات..ل تدج د ت  قد أم اوصد    اود ةدل او صد  ل او   دل  - ت  : أ ل ل اوت  (1)
  .                             27: 1998  1وة أ ب  اور   ة  ن

 . 28م.ن : (2)
 .28:(  ت  :أ ل ل اوت 3)
او  دد     اوشف  ددل ددد  اوتندد ب اوترددالل او  شدد  اورددال م ددد  اوردد ت ن او اشددن لاوتدد  ا اودج   ن) طدد ول   جطددأ  (   ق ددلال   ت دد : (4)

 .16-15: 2115تة    ش ال اوق  ت    ة ل اوأ ش ل  ج   ل او لصل  
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اور  ل اوت صل: ل   ان أ د م ش تأ د  ات او أفدتن ولجده  دن اولجدله دد  اوأ ش د   دن او  تدى  للجده  (( ب
 .او شه ش ن اقأ  نت  الة

 .(1)ق  ل اور  ل: ل       طأال  ه  ر م اورلل  ن    ن أت طب او ر م شصل ة    ل (( ت

ل   تتدد  و دد: ق  ددل أنددل  اوشقددث اوشف دد   ددن تددفل الت ددلذج اوددذل لددد ه اوددال أل  أّ دد م قّطدد ن وةشف ددل       
 او  ش ل؛ ل ق ل ه   : 

 )  اقل أنل  اوشقث اوشف    تال او  ب(
   ل   أه او   دل.اوترال او  ة : لل اوذلق  //1

 : لل اوصت  ل  ل   أه اوأر  ال وألصلل لاوف ل . ل ن ط  ت اوترال اوت  ل لل او ة  : اوترال اوت  ل //2

 لأ أ ل  ةى  ج ل ل  ن اوتص ة    : الموضوعية:* 
 انطأر ال اوت ق . .1

 لل إ   ت ل أقر ق اوتأ ةج. لأقر ق اوتأ ةج  أم  ن تفل تص ة  لش ز  : –اودشن .2

   ا.اور أوال:
 او  لل  ل أد ن: ثانيا:

  شالل اوقأ  ل. /1

 أج  ال اوتلاشت. /2
 اوأ  طك  ل أقرق  ن تفل: ثالثا:

 اوأصت  . -(1

  الم اوأت قل. -(2
  إن لن  ددذا (2)ل أ تددل د )اوأر  ددال( –انطددأغت ل شدد و فم ددد  الصددت    ددن او ددفم ددد  او فدد الات –انقأصدد ال رابعااا:

نش  دددل اودددال ا اوشف ددد  او  شددد  تفطددده  دددن ق دددث إن  دددن  تطدددجم ل أددد ل و ةدددلم اوشف دددل قدددال ن اور ودددب او ة ددد  او ف
اوأ  طك لانقأصد ال ل دذه أأتد دى او لدل  ل لاو  لل ل  -     رلل اوال أل  صفح ددل –تلا  اودشن او ة  

اوشف دل  ةدى او تد ل لاو د  ال  الا أ    ن  ذاالم أقال ال  طأل  ت اوشقث ددف نش  ل أتة ن الجت ا الالش ل ل ل 
  ن   ددن  دداّله اطدأر ال ت قصدد  ش  ددل قدد ل "ل د ن أ  طدد د   رة دد   تنر دد   طدشر  ن أج  ش دد   تشتردد   لقأ  أددد  او أد م   دد

 ت و ل  أ  و دل  ةدى اوز د ن لاو  د ن لاقأصد ال    ن لتد  د ده وإلطد ا  دد  اوأرطد   ت او أالاتةدل  د تدد  أجد د   لح 
ف دل قدال لطددا ا ةدب قلا داله  ةدى اطدأتش ن اور  ددالة . دددف  دن  ددذا  تد   لن  ةدم اوش(3) او ةدم شد و ت ل  اوقدال ث"

اوشف  ل لل اوةغل ل  ن اوتصل  او  د ل ل د ن وةدت  او  دد  قدال ة  ةدى اطأ د ا  لاطدأ   ب اودت  او طدأرشل 
شةقددد   تةدددق او  ددد شدل شددد ن قلا دددال اوشف دددل لاوتقدددل لاو ددد لل ل    ددد  اوأددد   دددن او   دددن لن أطدددأل ب او دددلا   

                                                

   .12 ت  :م.ن: (1)
   .316-312:ال اطل إش طأ  لولج ل وةف   اوةغلل  تال او  ب -الصلل  ت  : (2)
 .111( شف ل اوتن ب ل ةم اوت :3)
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ت تز ل الت لذج اوشف   لاوصل ة او ت ل  ةى قط ب أ  دل اودت  للصدفه لأقة دل او طأرشة ل .لشقطب ذوك ط ال
. لددد  إوددى ذوددك  ت  ددل اوشف ددل او  ش ددل (1)  لت أدده لصددلنى إوددى اطددأدالا  شتدد ه الطددةلش ل او د  تددل د دده لاو دد ةزة ودده

ل او تنر دددل دددد  شقدددث ش وشتددد ل او ددد ة  وةغدددل الالش دددل  ةدددى  طدددأل  اوةفددد  او فددد ال لصدددلن إودددى اوج ةدددل لطددد ن ة اوتز ددد
قدد ل اوأصدل  دد     وجدل اوةفد   دد   شقدث او جد ز لانطدأ   ة لاو ت  دل لاوأصددال ق  لاوردد    اوشف  دل  تدل    تد

د     وجل النول اوأ   ب د  شقث  ط ةل اوتش  لاإلت  ل لاوذ   لاوقذ  لاورصد  لاوأد ت   .لدد  ال اطدل اوصدل ة 
  شددل( ددد  ال اطل)اوأ ددش ه(ل)انتأر ل( ددد  شقددث )انطددأ   ة( ل)انوأددزام( اوش  ت ددل  دد ن او تنددق ق ددد ا  ددن تفل)او ر

 . (2) د  اوت   إوى )او ت  ل(
 تتة   ن ذوك  ةه إوى أقال ال ل م ط  ت اوترال لاوشف ل  تال او  ب ل  :      

ج دل اوتردال  ان أت ل ش و ة ل لاوج ةل لاوصل ة لاو ف الة ش  زل  ن اوط  ق لاوشت دل او ة دل وإلشدالا  اوتصد    د  (=1
الالش  لاوشف    أ  ج:  ن     ق ا  ش ن شف ل او ش  ة لاودت  دتدأج  تده إتفد قدم دد  صدت  ل ت   دل ترال دل 
 أ   ةددل و ددالم تدد لج ت دد  م لأنش ردد أدم  ددن الاةدد ة شف ددل او شدد  ة لاو فدد الة لاوج ةددل لاوش ددت او دد  ل إوددى  ق ددل 

شد  ق  ل الال ب د  اتأ   اأده اوةف  دل لاو  ج  دل دردال  اور لال اوأ  قالاللادرال قالاللا ج ةل  ن  .(3)تص ل    ةل
د  الوف   اوأد   تأر دد  او د    ل طدأ  ةد  دد  شت دل أج شأده الالش دل  (4)ل)اون ادل(ل)الوفل(   نلا)انطأ   ل(

دف شال لن أ لن لوف  ه  ن د ن اوأالالل انجأ     اولد   لل او ألادن  ة ه لزااللا  ة دد  أق  ددم ششت دل 
لنطد        ب اوةغلل اوذل  شأال ه او د     دن إدد د ت وغل دل دد  او  جدم اوش د ت  لانطدأ   ل لاوأصدل  لاوأ

 د      ت  إد دل او ة ل إوى      

لا  ج ز دد   ددددف  ددن   تددت اوغ  ددل  ددن  ت دد   ددن ال اطدد ت إ جدد ز اوردد  ن  دد  أ ة ددل شف ددل او شدد  ة اور  ت ددل  (=2
 ن لقف  ق ةف اللن أراّلم أنل  ال اط ت اإل ج ز اور  ت     :لتت     ن لن ت    إوى ل   ن  د    ذا

لن ل ةدددب اوال اطددد ت اإل ج ز دددل ودددم أطدددأنن أصدددل  اودددت  اور  تددد  إن ش    ددددأه  دددن تصدددل   . ل
 ددددد   ل لتت  دددددل   ددددد  لدددددددى إودددددى  دددددالم إقددددد ا  اوأصدددددل ات اوفت دددددل لاوج  و دددددل وةتصدددددل  الالش دددددل 

 أ   ق ةد  اور  ن.لأ   دد   أ   د  ص  ق   ن اإل ال لولج ل اوفت ل او

 وم أ أةك ال اط ت إ ج ز اور  ن تصلص أد  إن شةق   أصت   او فم إوى : . ب

  فم   الل. .1

                                                

  ال. ق ن      -تص ة  اوت  ة ل  ن  ت اوتزل  اوأ ة    )أت    لأنش ق(- ت  : ت   ل اوش  ن او  ش  (1)
 . 152-151:  2118  1    ن  الا  او اة  ال  ق ن    
 . 166(  ت   :م.ن:2)
لقدد       صد ة دد  اوال اطد ت   377: 1965     صد   ال.ن  أنل  لأد   ا   ال. دلق  دد    الا  او  د  - ت  : اوشف ل (3)

 . 121-121: 1989  1اوةغل ل لانالش ل ال. ق ال   ال   وم او أب اور   ة ن
 أد ب اوصدت  أ ن  لشدل  دفل او طد  ل  أ:: ةد  اوشجد لل ل ق دال لشد  اوفددل إشد ا  م    طدى اوشد ش  اوقةشد   اورد   ة    ت   : (4)

   1952ال.ن  
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  فم لالش  لل     لتت . .2

 اور  ن. .3
ل ذا اوأصت     ا  جدزا  دن  ق لودل أشد ن الجتد ا الالش دل لاو  د   دن تصلصد  أد  اوالاتة دل  لذودك       

و د  تدددل دددد  اوت ددد  إودددى اودددت  اور  تددد   ل دددن "اون  ددد  اإل ددد  ة إودددى لن ولجدددلال او    ددددل لاو  ج  دددل اوت  ج دددل ا
او صنةق ت او طأ  ةل د  ش  ن اوف ق ش ن اوند د ن اللو د ن  د  تفطدد  او صدنةق ت اوأد  اطدأ  ةت شد ن ن دد  

 .  (1)او ج ل ل اوت ت ل"
قددد ا   ق لودددل أفطددد  ه         "ش  تدددى لن  ددد  ن أردددال  لقدددال لال  ذودددك إودددى أتددد قل لنددد    دددل اإل  ددد ن ش إل جددد ز لا 

اونش  دددل اوش ددد  ل  ةدددى اإلأ ددد ن ش تةددده لودددل  ددد ن ش دددددم ودددش ل  د ددد ا  أردددال   ةدددى أفطددد  ه لو دددن ش  دددل  رددد   ا؟ 
ش ردد   ا ش دد  ل اطددأرلا جّةددد   ددن  ة دددم ش و دد    تددم لوطددت  شأفطدد  ت  او  جددز ت ددلن قددال تزوتدد ه  ددن   أشددل او  جددز 

وددذا أغددالل ل  فدل  ددذه اوال اطدد ت    تددل شردال أد   ةددى إتأدد ج اإل  دد ن   (2)لانطدأالنل  ةددى اإل جدد ز لودد ا تردد  ودده؟"
ددددف  ددن  ددذا ددد ن ق دد ا شت ددل اوتندد ب اور  تدد   ةددى  .(3)لل  دد  ل اله وت  لودد ا قددال أد   ةددى اطأ دد ا  شتدد هشدد 

   لط ا وغل او    ق  ا إ   ن ن إ ج ز    ن ألاد ه د  لل ت      اور  ن .
ل اور  تدد  لتدد ه ددد  إتجدد ز  دددذه او ق ددل اوترال ددل "اوأدد    تددت أددق ن ش لقال ددل اودددت  دةةأصل )اوأرال طدد ( وةج دد       

اور  تددد  او دددال لا ن شف االأددده  ذودددك لن  دددذا اوأصدددل    تددد  ش وشقدددث  دددن  ف ددد: اوألقدددال لل اوأفددد ال  لل  ددد   ج دددل 
 دددد   ددددن اوددددت  اور  تدددد  د  ددددالا  لودددد ا  أ  ددددزا    دددد   دددد ن   ت دددد  ش دددد   ج ددددل اوددددت    دددد  اور  تدددد   فأردددد ا إوددددى او ت

. ش ت د  تد   دد  ت   دل (4)ان أ ان ت اوج  و دل اوأد  لدد ت وأأت طدب لاودت  اور  تد   لود ا لل تد   تد  طدلاه"
 وجلاتدب اوأد  أأجةدى ودإلال اك  ةدى  طدأل  ش     شد  دد  ال اطدل ال د  ل لأددأماوتردال او   صد ة لتدد  أةغد  لل أصدل 

 .   (5)اوطن: اوتص  لاوأقأ  ل فق أد   ق  وق ل    تل
دددد   صدددتف ت اوترددد ال لاوشف  ددد ن  -لتدددذا لأندددل  ا –تددد  اآل ال اوترال دددل لاوشف  دددل ل دددالم أ اشندددد  لأأ ش دددد أش  (=3

او  ب إذ "وم أ ن  أب اوشف ل لاوترال  أطرل د  اوأشل ب لاوأ و    وأ د ب ودك  دن  د الاأدد  اوت   دل دد  اوتردال 
ن  تدد  شددد  اوتردد ال لاوشف  ددلن وأ ددل قأددى لن  أددب أدد   ا اوترددال لاوشف ددل أأقددالث  ددن  لدددل  ت  (6)لاوشف ددل"

. ددتدد ك الصدد    لد  ة)اوفقلوددل(  لاشددن طددفم ل    ة)انتأقدد ل( ل)اونشردد ت(  لاشددن طدد ل لأ  ددزا  فز دد  ودددم
                                                

     ددز 1981تددلد ش   28-23ل ددغ ل تدداللة اوةطدد ت  ت ددد  تال ددل اوةغددل او  ش ددل  أددلتا   -ددد  تال ددل اوةغددل او  ش ددل اوةطدد ت  ت (1)
 .376: 1983اوال اط ت لالشق ث د  اوج   ل اوألتط ل  او نش ل او ص  ل  ألتا  

   .371:ل غ ل تاللة اوةط ت  ت د  تال ل اوةغل او  ش ل -اوةط ت  ت د  تال ل اوةغل او  ش ل (2)
اوأ ل ل لقد الة اودت  دد  ال اطد ت إ جد ز اور  ن)لن لقدل ال أدل اه(  طد ق ن جفد ت طدة  ن   ة دل اآلالاب  ج   دل شغدالاال    ت  : (3)

1999 :129. 
 .135م.ن: (4)
 . 91: 1996  1 ت  :  ت  ج اوترال او   ص   ال.صفح ددل  الا  اآلد ق او  ش ل  اور   ة  ن (5)
ل  تال او د ب قأدى تد  دل اورد ن او اشدن اودجد ل  ال. ق دال ز ةدلل طدفم   ت د ة او  د     اإلطد تال  ل  أ   ا اوترال الالش  لاوشف  (6)

 .119:  ال.ت1 ص   ن
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قأ شددل لقد ل)اوصدد ا  شدد ن اورددال م لاوجال ددال( ل)  اأددب او دد  ( ل)اللا دد  قلودده(  لاشددن او  أددز ل)شددال ن( او دد    
ر و دددال او ددد   ل لأ ةددد م ت دددم او ددد    لاور دددد  اوج جددد ت  لقدددد ل اوطددد ق ت  لاشدددن نش نشددد  لقدددد ل انوأدددزام ش وأ

وأت دد م لاوأشل ددب لاوندد ح اوت دد ل لاو  زلقدد  ل)  ددلال او دد  (...إوا. لوددم أ ددن ال اطدد أدم قددال   دددت او ددتدج لا
 اوشف  دل  دن ت قدال إودى  تد   دن اجدل ه ش وأنش ق  لدددف  دن  دذا ودم أ دن ت دل  أ ش دل وألد د   اوترال دل ل ل ف
إذ تجددال أرن دد ت لا أ   دد ت  -لل و طددت  تدد ك طةطددةل ترال ددل  أأ ش ددل ددد  اوندد ح اوترددالل لاوشف دد  –نل   دد أ

 أف قددل  ددددف  ددن  ددالم لجددلال  ت ل ددل  صددنةق ل  طددأر ة لددد شنل وألصددلل وددال دم طددلال ددد  اوترددال لل ددد  
 اوشف ل. تم إن ل م اورد    اوأ    ةت   لال اوترال لاوشف ل وال دم    ل شن:

 اوةف  لاو  تى: ل  أ ل  ةى: للن//
 اوأ اشن. . ل

 اإل ج ز لاإلنت ب. . ب

  فقل اوةغل ش وف  . . ت

 اوط ق ت. . ث

 لاو الالة. اوجلالة . ج

 اولدلح لاوالقل. . ح
 ت ت  //اورال م لاوجال ال: ل  أ ل  ةى: 

 اونشن لاوصت ل. // ل

 الص ول لاوأر و ال. // ب
 ت وت //لقالة اوش ت.

  اش  //اوأت  ل لاولص : ل  أ ل  ةى: 

 الص ول. -( ل

 اوصالق. -( ب

 اوغ اشل لاون ادل. -( ت

 الص ول لاوأرة ال. -( ث
 لتطأن ن لن ت ال  ذه ال   ن ال ش ل إوى   ت ن  ش   ن ط ن ا  ةى ق  ل اوترال لاوشف ل    :       

 اوةف  لاو  تى. -1

 اورال م لاوجال ال. -2

 لتددد   لن اوتأددد ج الشددد ز  اودددذل  شدددالل  أ  طددد    تدج ددد  ل صدددة: ورددد الة  صددد  ل  دددل  ددد  قال ددده  شدددال اورددد         
د )اودالنةل( ل)الطدد ا (  لقد زم اور ندد جت  د ) تدد ج اوشةغدد ل( ل د   دد  قعداّلم قشةد دد  ددف    ددن لن   دلن إن  قددل 
أصددل ات  تفدد الة قددلل اوتندد ب الالشدد  ن أ أةددك اوش ددال لاإلندد   او تدجدد  لاوت دد ل اوددذل تةق دده ددد    ددل  ددذ ن 

 ن. اوش  ت 
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 ددم الطددا اوأدد  أقددلل اللن  صدد تل اوأدد اث لاوت دد  إو دده الق دد م اوترال ددل لاوشف  ددل: ل ددذه  ددن ل ()      ددل (=4
ش  ددلن ترال ددل جال ددالة  إذ   دد ال   ددلن  ددشه إج دد    ةددى طدد ل)او      ل( وةترددال لاوشف ددل  تددال او دد ب شدد ن اوتردد ال 

 لاوش قت ن او  ب او   ص  ن. ل   تت  لن تصت  او       وال  اوتر ال لاوشف   ن او  ب إوى:

        لتفق ل. (/ ل

  ل.       ال ت (/ ب

        ذلق ل. (/ ت

        دت ل. (/ ث
ل ذه او         تت طشش   ة ط  د  أر  دال اوتردال لاوشف دل إذ قصد ت اور  دالة اودذلق لق الأده دد  الاةد ة او د ل        

ن لجددل ذوددك وددم   أددب وةترددال تددم قصدد ت "او دد ل ددد  الاةدد ة او  دد     اوةغل ددل لاوشف  ددل اوأدد  قددالال   اوشف  ددلن. ل دد
ت دد  تّةد  اوتردد ال أ ش دد ات  قدداللالة  صددفلن شددد   دد ددن   م الالشد   ةددى اودد ذه او ق لودل لن  أرددالم ددد   ددل اوشف ددل  لا 

 .(1)اوتصل  الالش ل  لن أ  ال أجال د  لل أ ش    تد  النول  قالالة  ةى       ال اوت قال لن  رلل"
 ( أددأم  ددذه او دد   ة ل دذا شنش  أدده  تدد د  او تد  ج او ة  ددل او   صدد ة اوأدد  أع تدى للن ل تدد ا "ش إلج شددل  ن)  د      

لل أةك  د ذا أ ال   ذا اوتل   ن اإلج شدل إودى  ق لودل اإلج شدل  ن)و د ذا( أدأم  دذه او د   ة لل أةدك  ودم   دال  تدجد  
؛ إذ   دددد ال  تدددد  ج او ددددلم  ددددل )انطددددأر ال( (2) ة  دددد   شددددل ن  فدددد   ددددن لصددددفه ش وقددددالا لاوأت دددد ن لأفطدددد   اإل االة"

 ل)اوأرط م( ل)اوأر  ال(.
نطددددأر ال  ددددل او فق ددددل لج ددددن او دددد الة لاو ددددلا    ددددن اوددددت  او ددددال لا وأقال ددددال للجدددده انأفدددد ق لن  ددددق ا      

لانتأف  ش ن  لا   اوت  شغ ل او     ن  ش ل او فق ت او أآز ة د    ش تد   ل ن تدم  د أ  ش دال ذودك اوأرطد م 
ح دددد  اوأرطدد م شدددالل  اوددذل  ع تددى شلدن)انصدددنفق ت اوفت ددل( لأطددد  ل او ددلا   ش طدد  ةد  ل تأدددد  الل  انصددنف

؛ إذ " ت دددد  اوش قددددث ددددد  لتددددلا  اوأ دددد شه او ندددد الة شدددد ن او فدددد الات اوأدددد  أددددم اطددددأر اق    د صددددفد  ش شدددد  ة (3)اوأر  ددددال
 تأص ة....ه لو طت اور  الة  ت  ق تلت     ده اوش قث  ةى او أ ة  ن ش وةغل  د ن لادرده  د ن  قطدت  ل دن ت وفده 

ت دد   ددل أ ش دد   ددن  دد ل نق  دده اوش قددث ل دد ن  ة دده لن  صددفه....ه د وأر  ددال  تدد  لصددف  ن لتدد   دد ن  طدد ة   لا 
وة      د ه  لاوف ق ش ن اور  الة شدذا اوفددم لش تدد  شد وفدم او   د  ل  شدالل لاددق  دد  ق ودل  دن  دأ ةم اوةغدل ش وطدة رل 

ذه اوق وددل د تقدد     دد   ل  اوش قددث لتدده اور  ددالة....ه ددد ذا  دد ن اوةغددلل   دد ن إوددى اوصدد غل اولصددف ل دطدد فق   دد
ذا ت وفأددد  وددم أ ددن او ت وفددل طددشش  ددد   اوجال ددالة  ل   دددد   ةددى   ةل  أدده اوطدد شرل  ددد ذا ت طددشأد  التةددت تن قددد   لا 

                                                

(  و   ددل  فددلم او      دل لاولصدف ل   ت د : اوةغدل شد ن او      دل لاولصدف ل  ال.أّ د م قّطد ن   د وم او أدب   صد   ال.ن )2111 :
 .57-2/56: 1969  1وةغل  ال.   ل  ق ال ش    الا  او        ص   ن  لال اط ت د   ةم ا173-113ل 73 -35

 .22اوةغل ش ن او      ل لاولصف ل: (1)
 .51:م.ن  (2)
 .154-149:لاولصف ل  ل ت  :اوةغل ش ن او       (3)
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ت د   د لل  دذا اودت  ش  أشد  ه  . ذاه اأد م لص ول  ذا اوت   لن اوق م  ة ه ش ته ت  ج ن ق اوةغل دد  اوأ   دب  لا 
 .(1)ال   اللن لن أن ن د د "    ة د   ل إوى ج تب اور  الة اوأ  قال أ د

لن تةق   تل  ذا اوتفا د  او صتف ت اوترال ل لاوشف  ل  تال او  ب  د  تدف  دذ ات  أتد ت ة دد   أدشدم لأدت       
  زلجل شةغل اوطتن لاو رد   ا  شدل إتتد  تطأت دق  اةقدل او  د     لق  تد   دن  تلاتد ت  أدشدم  دد)     او د  ( نشدن 

صدددت  أ ن( لشددد   دددفل او طددد  ل  ل)او  دددالة دددد  صدددت  ل او ددد   لترددداله( نشدددن   ددد ق او أددد ب نش نشددد  او ةدددلل  ل)
اور  لاتددد   ل)او تددددل اوطدددد ة  ددددد  لالب او  أددددب لاو دددد   ( نشددددن الت دددد   ل) تددددد ج اوشةغدددد ل لطدددد اج الالشدددد ل( وقدددد زم 

ى ن دا  ل ددل .ل د   ج د لم طدألوت أز لن اوتردال او   دد  ل  دقالل إود(2)اور ند جت   ل)قلا دال او د  ( وت ةدب  ل  دد  م
لت د ن  دن لجدل أ   دال لل إ جد ال للجده اوأ د شه   ةدىاو  ل اوفت  ل ف : د الات أه دددذا اوةدلن  دن اوتردال  رطدم او  دل 

 ن شت  ت لالش ل  ت و ل طد شرل ن اوشقدث  دن للجده انتدأف  شد ن او  دل اوفتد  ل  د ه  دن ال  د ل التد   ل تدذاك 
تز أده او      دل اوجزة دل لن   دن الطدةلش ل اوقر ر دل وةفدن شطدشب اوطد  ت ش و  ل تن   أجةى دد  إ فد لقال  ق ق 

إال ا دده وة  ددل اوفتدد    دد ن لل لطدد   " انطددأج ش ت اآلو ددل اوأدد  أ لتددت وال دده شفدددل ل  دد ل لتدد   أتأ دد  إوددى  ددذا 
اوددت ن   لن  ددال ك او  ددل شلصددفه  لدددل   د  ددالا. لددددف  ددن  ددذا ددد ن أنش ددق اورلا ددال  ددقالل إوددى إ ندد ل لجددزال 

  ل ل   ل أفلق ل   ل او ل. ل د  ودم   دلل ق دم اوت قدال ش نتأشد ه إودى او دل. د تده   أ دب  تالةدذ تند  "اورأدل  دن او
 .  (3)لجل اوأ   :"  ل  جز  ن لن  ش ن     أطدم الجزال د     ط  ه شلب "ش وتأ جل او   ةل وة ل " "

د دد  اوجدل   اولجدلال  إذ  ة ده لن  دق ن شجدلالة د و    ة اوةغل ل أال ا شلصدفد  قر ردل قشة دل  ف لددل  طدشق       
  لش لجددب ذوددك  دد ن اأجدد ه اوترددال (4)اوددت  او تأدد   لل اوددت  او   دد   و أقدد ك ددد  اوشقددث  ددن  صدد ال ق لعتدد  ودده

ش دددال إال اك   تلتأدددد   أتددد  م  دددن لن او ددد   ة ن أأقدددالال  ف قدددد  لتطددد جد  إن  - ةدددى او  دددا  دددن ذودددك-اوقدددال ث
او تجدددز  ت ددد  ل دددن تدددفل اوفقددد  ودددد  ش ن أ ددد ال  ةدددى اوأج  دددب او طدددأ   لاوت   دددل أ دددّ ةد   اإلج اة دددل  دددن تدددفل

 .  (5)لق   ل اورلات ن اوتطش ل
اودت  ش ش د اله او ة دل  او أصدل    تدل ودم     ناوردال    ناوت  ة اوأجز ة دل:  دن اولادد: لن اوت قدال لاوشف د  او د ش  (=5

 ددذه او طددأل  ت   دد   إذ  دد ن  تدددن لصددلل ددد   طددأل  أه اوصددلأ ل لاوصدد د ل لاوتقل ددل لاوالنو ددل لأددد د  
ش  ت ددل أةز دده ش ق ددل ال   ل)لادددقل( ل) قددالالة( ل) أ دد  زة(  ددن لجددل إ طدد ل اورلا ددال لأ ة  ددد     دد  قدد اله إوددى 

"ل  تدد  لد د    جد الة ن أ شد  –  د   أدآز ة-(6)إال اك      ت ال د  ل  تفصدةل  دن وشت أدد  ل  لت أدد  الطد ا
                                                

 .158-157م.ن: (1)
 ل  ت(. ت  :ت   ل اوترال او  ش  اورال م د  دلل اوتن ب اوتر د  او  م) ر ل د   ش ل او  ة (2)
   1 ج  لم طألوت أز أ :ال.دقاال ز      نش ل ج   ل  ن   ا  ص  ن-ال اطل ج  و ل لدةطف ل-اوترال اوفت  (3)

     1974 :753 .  
 .46-45(  ت  : طةنل اوت  او   ل د  او ت ل  اوترالل لالالش  قأى تد  ل اور ن اوت  ا اودج ل)لن لقل ال أل اه(:4)
 .112شف ل اوتن ب ل ةم اوت :( 5)
قدد الة ددد   فصدددةل او ر دد ا اوترددالل  ال. دد  م اوددلاةة    صدد  او  ش ددل وةت دد  لاوألز دددن   -اوتندد ب اوترددالل  تددال او  أزوددل  ت دد : (6)

 .121: 1997  1اور   ة  ن
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ن   تت أ  ش   ن  ل  د ل.  دذه او رة دل اوأد  أدق ن شلجدلال اوأ د  ز شد ن او ت صد  شلجدلال  ن   ل  قالال  لا 
اوفدلا ق ش تدد  إذ أد   او د ل لشجتشدده او د ل اآلتد   لأ ددال او    دل  لاو    ددل التد    لأ د وج اودذات لاوددذات 

وأ ددلن  التد    لأددلز  او ت صدد  لال دد  ل  ةددى نشردد ت  ددت وددك نشرددل  أرال ددل  للتدد    أدد ت ة  لأأرددالم لاقددالة
لصددف  لأأدد ت  اوت ت ددل د  دد   او دددم لن  تدد ك ت   دد   دد   قدد د   ةددى او طدد د ت  ل أ طددك ش ولدددلح لاوأقددالال 

  ددددذا  د  ن    ددن إال ا دده  لل ن    ددن . ددذاه لط طد ....ه ل دد  لن أأردد نن ال د  ل  لل لن  ددقت  ش دددد  شدش ل
 .(1)قشلوه؛ لته  د ال او ق ل  اوأ  أ   ال   ل  طأرةل"

ودذا  ددالا اوفصدل شدد ن  طدأل  ت اوةغددل  د ة   ددد   أدب اوةغددل لاوتردال لاوشف ددل شفددل  ددذه او ر دالة؛ د وت دد م       
اوصلأ   ال ا  طأرف شغل اوت    ن أد ت  ات اوطد  ق دد  شت دل اوصدلت ل فةرده  دن شر دل  طدأل  ت او دفم 

ل  أدترف  دن اوجزةد  إودى او ةد    ن شتى ص د ل لل أ   ب تقلل لل النو   إذ " أال ج اوت قال د  أ   ةه اوةغل 
ش  تى لن ت  أه أشالل  ن لشطدن او ت صد  و ددم ش ددد  إودى ش دل اللن لن أفردال او ت صد  او أدد  ل لّ د   دن 
تص ةصد   لل لن أتدن وةشت ل او ة  اوذل  قأل د   إتد  اوت  ة اوأجز ة دل اوأد  أق دم  ج دل اوأف  د  اوتردالل 

 .(2)لح ش ن اوقاللال"لاوةغلل اوذل  دال  إوى اوأ   ز لاولد
ل   ددد  وتددد   دددذا اودددل    دددن لطددد ا شت دددت  ة ددده  أ شددد ت اوترددد ال لاوشف  ددد ن او ددد ب ل دددل  دددالم  تددد  أدم       

  لوددم  طددأنن زل لاو ددل شصددل ة  ألازتددلش و  ف ددل اوأدد   ددأم شددد  اوأ ش دد   إذ وددم   ددن الل ا لل ل   ددل و ددل  ددن اوجدد
اوأجزةدددل لاوجدددزل "وال جدددل    دددن   دددد  اوردددلل: إن  أ تةدددد  لأل  فدددد  دددد  ن لق أددده؛ لن  ت  أددده   تدددت صدددلب

وددل أ  ةتدد   أددب  لتتدد  شددالل لادددق   إذ .(3)اوجزةدد    دد ال  ددأق م ددد  او ةدد  ل قددالال  طدد  اأه ل  ن  أدده لج  و  أدده"
لقدالة  إودىاوترال لاوشف ل او  ش ل ولجالت  ان اوتر ال لاوشف   ن او  ب قال ا أتلا شفص قل اوةف ل ل ن تدم اتقدال لا 

ل او فدد الة ددد  اوش ددت او دد  ل لاطددأرفو ل الت دد  شغددل اوت دد   ددن صددفت اورصدد الة   ددل قددال  ددزز اوش ددت دشتدد 
  ل ذا ن   ت  لتت  نت دالم  دن لجدلال إ د  ات  تد  ل تد ك دد   أدب اوتردال  اوجزل  ةى قط ب او ل ل   للقل  

ددددف  ددن  لاوشف ددل أ دد  ل   ددل اورصدد الة   ددل ش ددال لتددد  ل ددد ت ت دأددل ل  ددد ل ل  دد    تدجددل لل ت دددجل
. د وش  ن او  ش  ق ةم  ةى انتفص ل لاوقاللال شد ن ال د  ل شلصدفد  وشتد ت اوأ   دب الطد ا ن ااتد   ج ةل جال

 ش ت   ت   لن اوترال اوقال ث  ق ن ش ج ل ل  ن او ش الئ  تد : او ت  ل ش وأ   ب لاوط  ق   ل .
لل ش  تدى  تد  "إودى   تدى    دزل إ   ت ل أقل دل اوتصد ة  لاوطد  ت اوطدنق ل وةدت  الالشد  إودى جدل     =1

لاقال   ةن  ن  ل طد  ت او  دل الالشد   ل دذا اوجدل   ودم   دال  لح او  أدب لل اود لح او ردالا لو تده اوأ   دب 
 .(4)او   ق تفطه"

                                                

 .121-121: م.ن (1)
 .121: ق الة د   فصةل او ر  ا اوترالل -اوتن ب اوترالل  تال او  أزول (2)
 .123:م.ن  (3)
ت   ل الالش ل  أ  ل إ غةأن  أ : إش ا  م ج طم او ة     : ال.  صم إطد    ل إو د ا  الا  او دقلن اوتر د دل او   دل   رال ل د  او (4)

 .121: 1992  1او   ل  شغالاال  ن
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ن    دن دددم لقدالة التد  الالشد   ةدى لتدد    د ن  أتد    لل  غةدق   شدل  د  أ   دل لأد اشن ق دلل وده  طد  ه   =2
 .(1)د االأه او  ةزة وه اوت   شه ش         ن

  إذ ن اأفد ق  طدشق  ةدى ل ل (2)اشأ  ال اوتردال  دن اوأصدل ات اورشة دل طدلال ل  تدت أ   ت دل لم دت دل لم تفطد ل؟  =3
  إذ ن  ددأم ا أ دد    فةددق  ت صدد  التدد  (3)اوددت  شدد ن  ر ددالأ  اوت قددال لاو  أددب شددل اوددت  إن صدد: اوأ ش دد 

ن لل  ددقت  تدد  ج   ددن  دد ته تةتةددل اوأ   ددز شدد ن لتددلا  الالشدد  او ألا ددجل ش دددد   ددن ش ددل إن ش  ددزل  دد
 الالب  ن تفل طش  ل لا  طتتد  اود شنل ود   ن الاتل اوتل  الالش  تفطه.

اتفأدد ح  ددد ق اوترددال الالشدد  اوقددال ث  ةددى  جدد نت ل  دد    او ةددلم ج   دد  ش دد  د ددد  اوةطدد ت  ت لاو ةددلم اوصدد دل   =4
 أ ش ل  د الاأه اوف   ل لاوفةطف ل.      دف   ة ه أتل      رالا    ا وت   الة  

 اوترال لاوشف ل   :  لت   لن   ج   ت      

 . ةلم اوال ن -
 اوشقث اوةغلل . -
 اونشن . -
 اورالم . -

 ال  ا  لاوأر و ال الالش ل. -

 اوذلق. -
 اإلج    . -

 اوفةطفل لاو تنق. -

 دالة  دن او ال ةدل إذ ود ا  دن  د دل تردال ن ألجال لطا ت شأل د      طل اوأقة دل اوتصد  وأ   دز اوتصدل  اوج  =5
 او لم أر  م اوتصل .

 اوتز ل او ة ل و ت  ج اوترال اوقال ث لالقل اودشن اوت  ل لأ  طك  ت ل أد  انصنفق ل.  =6

إن قطدد    ش ددد ا  دددن أندددل  اوتردددال اوقدددال ث أ طدددا  ةدددى تردددل  لاقدددن ان أ ددد م ش آلتددد  ؛ د دددن ان أ ددد م ش وت ق دددل   =7
  ل ددن ان أ دد م ش وت دد م اوددالاتة  وةددت  إوددى ان أ دد م (4)ان أ دد م شأت   دده اوددالاتة اوأ   ت ددل إوددى اوتفطدد ل إوددى 
أندل  ش ت شدل تردل و لاقدن أ دال ال اوت د  إودى اإلشدالا  شصدل ة  طدأ  ة  ل دذا  -إذاى  –ش قل  اوأةر  لاور الة. دددل 

    وم تجاله د  اوأ اث اوترالل لاوشف    تال او  ب.

                                                

تصددل  او دد فت  ن اودد لا  أ :إشدد ا  م اوتن ددب   قططددل الشقدد ث او  ش ددل  ش دد لت  وشتدد ن   –ت   ددل او ددتدج او دد ة   ت دد : (1)
 .77: 1982  1ةت    ن او أقال ن  او غ ب  نلاو   ل او غ ش ل و

 .129(   ت  :ترال اوترال:2)
اوترددال الالشدد  ال    دد   دتطددتت ب. و ددأش  أ : ق ددال  ق ددى   دد :  دد     ددف ق د  ددال  او جةددا ال ةددى وةتر دددل   صدد     ت دد : (3)

 .56: 2111  1ن
 .129 ت  :ترال اوترال: (4)
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ى لتدده  ت ل ددل إ دد   ل  غةرددل  قأددلل اوق دد ة لاوقر رددل ددد  ت دد م  فق أدده اوترددال اوقددال ث  ت دد  إوددى الالب  ةدد  =8
  ددل ن  ع تى ش    ل       ةدى طدن: اودت  دةد ا  دن  د ته لن  أتد لل اودت   ةدى لتده (1)اوةغل ل او أآز ة
 .(2)ذل ق  ل      ل

ل  دددد  اوةغل ددددل   أ  دددز اوترددددال اوقددددال ث ش و فق ددددل لاوأصددددت   لاولصدددد  لأقال ددددال او   ددددزات لاولطدددد ةل اوةغل ددددل  =9
او طأتال ل دد  الالب  دن تدفل اوشقدث  دن   ف دل   د    اوأ ش د  لن  أد أى ذودك إن  شد  اور د م ش و ال دال  دن 

 .(3)اور الات اوأ  ة ل   ن لجل إش از د االة او  ل الالش  لط  أه اوتل  ل  ن تفل قلات ته اوالاتة ل

وغل الت   ش   د   تأد  ه وتد  اوت قدال  دن  دتدج  الل  اوت قال اوقال ث  ل الل   قو  وةغل ترال ل لاصفل أ  ا =11
  ل دذا   تد  لن وغددل اوت قدال   )وغدل اوةغدل( لل) دد  ل ال اوةغدل( شقطدب  صددنةق ت (4)لل اأجد ه دد  قد الة اوددت 

طدددلن. ش ددال لن  دددذا ن   تدد  تش أدددد  شددل "ن شدددال ودددد   ددن اوأغ ددد   ددن أغ ددد  اوددت  او دددال لا وأ دددلن ش ل دد ن ج  
 .(5)د  ةل"

ن   أدد   شتت ة ددل اوةفدد  لاو  تددى او ددلم ددددل قددال اطددأن   الك اوفصددل ش تد دد  لل دد ح شلجددده  اوترددال اوقددال ث  =11
  ز ددد الة  ةدددى لن  دددالا  اوفقددد  اوةطددد ت  وةدددت   ل لددددل  الالال   ةدددى (6) دددن د  ة)او ددد ل( ل)او دددد لن(

  (7)لا ددال  او  ددا  ددن اأجدد ه اوترددال لاوشف ددل او  ش ددل  اوددذل  دد   لن اإل   تدد ت اوأ ش   ددل ددد  اوةغددل أ  ددن ددد  ق
لت تدد  شدده  atomismلددددف  ددن  ددذا تدد   لن اأجدد ه اوترددال لاوشف ددل وددال  او دد ب طدد   تقددل "اوندد شن اوأفأ أدد  

أجدزلل او دد   ة اولاقددالة  ل  د ب إال اك او فقدد ت اوت    ددل شد ن او دد   ات  لات ددالام  فددلم او ت ل ددل اوأقة ة ددل 
 relationismلاو فق أ دددددل  system لاوتطدددددق structureدددددد  اوفقددددد   دددددد  قددددد ن أغةدددددب أصدددددل ات اوشت دددددل 

 ةددى اأج  دد ت وطدد ت ل  تأةفددل  transformational rulesلقلا ددال اوأقل ددل  distributionismلاوألز   ددل 
 .  (8)د  ال اط ت الطةلب"

 ددد  شددد ن لطدددا اوتردددال لاوشف دددل  تدددال او ددد ب  للطدددا اوتردددال الالشددد  اوقدددال ث   لن تأشددد ن اوفددد لق -إذاى -أن نتطددد      
 د  ش     أ :ل   ن إج  و

                                                

 .112 ت  : رال ل د  اوت   ل الالش ل: (1)
 .116 ت  :م.ن: (2)
: 1987  1(  ن111 ف   م ترال ل    ت ه ل ة دك  أ :ال. ق دال  صدفل    نش دل او طد ول  او ل ت)طةطدةل  د وم او   ددل   ت  : (3)

 .56  لاوترال الالش  ال     :441
 .112 ت  :ترال لقر رل: (4)
 .114: 1982  1وف    ال  ق  ناوترال الالش  لاو ةلم اإلتط ت ل  ج ن ولل   ش تا  أ : ال.ددال  ّ  م  الا  ا (5)
: 2114  1 صددةلح   دد وم او أددب  اوردد   ة  ن زال اطدد ت ل ت قفدد ت ددد   طدد ةل اوتددف   ال.طدد ال  شددال او ز دد -ددد  اوترددال اوةطدد ت  (6)

211. 
 .  68 د ق جال الة: - ت  :د  اوشف ل او  ش ل لالطةلش  ت اوةط ت ل (7)
 .71-71م.ن: (8)
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انتددأف  ددد  او تنةددق اوف دد ل لاو  أ ددزات اوتر د ددل  إذ  شددالل ترددالت  ل  تدده  صددال   ددن  ر ددالة لاقددالة ل تنةددق  /1
 د  ل  لقال ش ت   تجال اوأتل  لانتأف  د  ق   ت اوترال الالش  اوقال ث.

 انتأف  د  او لق  اوترالل  ن الت  اوفت . /2

د  ةدب قدد    اوتردال اوردال م قدال  فدى  ة دد  اودز ن للصدشقت ن أ د ل انتأف  د  ان أ  م ش ورد    اوترال دل؛  /3
  جط  ل ّ   وق   ت اوترال او   ص . ل زاال  ةى ذوك "  ل او زالول اوأرة ال ل إودى انتشتد ق  دن اوت   دل الالش دل 

وك لل اوترال ددل  لاتددأف  اوت دد ة إوددى اوةغددل  ل  لتددل اوردد تلن الالشدد  او   صدد   ر شددل أ ددالاله ددد  او  ددد  ل ددذ
اوتددد لج او طدددأ   وةتردددال اوقدددال ث  دددن اودددت  تفطددده إودددى إنددد  ه او ددد م انجأ ددد    لاوفةطدددف  لق  تددد  لاوددد شن شددد ن 

 .(1)او    ة الالش ل ل لا   اوت  ن اوف  ل الت  "
لددددت   دد   ن اوأدد اث اوترددالل لاوشف دد   تددال او دد ب ددد   صدد ت  اوق ددد  إوددى ت ذجددل  ددالة لصددت    دددن       

اوشقددث وددد  ت ش دد   ددن شت أددد  اإلج اة ددل ددد   لددد ل تصددل  اوأدد اث شدد زال الد دد   اوترال ددل  ناوردد الات  دد ن اطددأتش 
او   صدد ة  لأش دد  وددذوك طددتأ  ل ودددذه الصددت   أ   فدد  لأ تدد ف وددد  شتصددل  تدد   لتددد   ش دد  اتطددج ت لأ  تةددت 

إذ  –  ش دل الق د ندد –  د    ت ق  ن أ  ة ل م  تنةر أد  ل  زد ن  ن اود ال  دن صدقل اوغ  دل لاوددال  لاوتأ جدل
 –قدداللالا ددد شنل شددل قددال أأددالاتل ا ن   تدد  لن لصددت   اوردد الاتودد ا  ددن نش  ددل  ددذا اوفصددل اوق ددم  ة ددد   ل ددذ

 ل ت   ن ق الة د  صت  لاقال لل او  ا. –لق  ت 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

) ن شقددلث او ددقأ   او دد م اوتدد  ا   دد  وفأقدد ال او دد م وألالشدد ل لاو أّدد ب او دد ب ددد  ث اوتردداللاوت قددال او  شدد  او   صدد  لاو ددل ل  (1)
 .123:شغالاال(
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 ثانيا: أصناف القراءة التقويمية.
 دددن او لددددل  ت اوترال دددل لاوشف  دددل اورال  دددل  تدددال او ددد ب ل ددد  اورددد الة اوأددد  أ  دددز  دد  قل  أوال/القاااراءة الوصااافية:

شةق   أغّ  د  وش ط  ترال   قال ت  ل ن اللن لن أر   تدال اوقداللال اوالق ردل لاو تأةفدل لاو ألا دجل شد ن اوشت أد ن إذ    دل 
اولصدددد   ةددددى أفطدددد   او لدددددل   طددددأرف ددددد  ذوددددك  ددددن  ددددد   ته ل ف صددددةه اوجزة ددددل اوأدددد   ق ةددددد  الت ددددلذج 

 او لصل .
 ل  دددذه اورددد الة قددد الة اودددال أل   لطددد  تدددل   دددلل إذ  رلل:"ل شدددالل    شددد  لتتددد  ن ت  دددز  ةدددى اوددددال  ل تددد 

الطدد ا ورالا دددل ددد   أ شددده ل ددل لددددن لطدددا وةشل ن ر دد  او  ش دددل  لذوددك  ةدددى اوددد  م  ددن قلوددده ددد   رال دددل او أددد ب 
لقطددم  تطددب إوددى  ةددم  شصددل ة صدد  قل....ه:)او ةم ش و دد    ترطددم لقطدد   : درطددم  عتطددب إوددى  ةددم   لددده للزتدده 

قلاد ه ل ر ن ه  لقطم  تطب إوى  ةم    شده لوغأده  لقطدم  تطدب إودى  ةدم    ت ده لاو رصدال شده  لقطدم  تطدب إودى 
  لقال  ت  اوت ا شلددن او أدب دد  اورطدم اللل ل د   ة ده إودى او اشدن  ت  دل أ  دل  لاطأرصدلا ل د   ةه ةم ج اله ل ال

ن  لل د  اوغ  دب لاوتقدل  لأ ة دلا دد  او  د ت  اودالال  ة دد  او د    ل د  او  لل لاودلزن  لل د  اوردلاد  دد  او رد ن
 أ شد   ل دد ن او دفم  تددالل     ج داله  دن  ال ةددهاودذل    دال شددد  او د     لوددم لجدال لقدالا لدددن دد  ترددال او د   لأتةدد

  د  د   ذا اورطم للودى ش و د    دن طد ة  القطد م او  داللالة(. لذودك  دفم لادد:  دالل  ةدى لن قالا دل  د ن   د  أ 
اوف ق ش ن اوت قال اوأنش ر  لاو ت   اوذل    ل دد   جد ل  ةدم الالب  ل  د ح   ف دل أ ل تده لاولصدلل إودى     أده  

شد لب( ل)و فد   دأ الا( لاتنةدق   لد ل قالا ل شن ج ف  ذودك قشدل  ةد ت اوطدت ن  دن  دل )أدلالل ل ( ل)دفال  د
 و  تدى اودذل  تنةدق  تده او د    شدل لالشل دلد  ألد : د  أه  ن أصل  لط ط  ل ل لن اودال  د  الالب ود ا ا

 .(1)الالب" . ذاه
 تةق  د   ذا اوت   اّلة ل ل ؛ ل  د :            

  صال لطا او    ل وال  قالا ل شن ج ف . .1
أفطد     دل قالا ددل ش   د ل)ألالل ل ( ل)شد لب( ل) ددأ الا(  دن اللن أفطد   او  ف ددل للن ل دالم  فق ددل  .2

 ن اوتر ال او أ تل شدم)ألالل ل ()ش لب() أ الا( ت ت  .اتأف  الطا اوف   ل و ل لاقال  

ل شالل لن اور  ئ قدال د أده ل د   ددم ودم  تأشده إو ده ج دالا دد  تد  قالا دل شدن ج فد  ل دل لن الطد ا اودذل الددن       
قالا ل وةأ و    ل)او     ن ج دال او د    دن  ال ةده( ل دذا   تد  لن وة  د   د دل       دل أتشدن  دن  صدال لطدا 

لل وتردددل او ددد   ل  –دددد  اوت ددد  إودددى اإلشدددالا  او ددد  ل للن ل دددن تدددم دددددل  دددن  د  ت) ددد   ل( او دددلملطدددتن  طدددشرل 
 ان أ  م شذوك ت ت  ؟! –اوغ ش ل

                                                

 . 61ل ت   ت  قالا ل د  ترال او   :.121ت   ل اوترال الالش  اوقال ث: (1)
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لل ددد  او تددد ل اوتددد ت  دددددل قددد الة اوش قدددث  شدددال او ز دددز  شدددال اهلل  ق دددال إذ  ردددلل دددد   فقدددل)انتز  ح( شدددد)  لال       
  دددلن  شددد  ات تصدددت او ددد   اللن اوتتددد   درددد ولا: اوتددد لج  دددن   دددلال او ددد  (  تدددال او  ب:"لقدددال لل ال اوترددد ال لاوشف

  لوددذا ددد ن او دد   " أقرددق د دده اوتدد لج  ددن او دد ول  اوددذل  أشددال  وتدد  ددد  صددل ة او شأددال  او تأدد   اوددذل (1)او دد  "
قدث . تدم  طد ال اوش (2) قرق ل ةى ال ج ت اوأف ال لاإلشالا  وال  او      تال    تز  تقل اوقالاتدل لاوأجال دال لاوأج  دب"
 .(3)لشلاب)  لال او   ( اوطش ل وال  او  زلق  ل    د  اوت لج  ة د   اللن تقل اوأف ال لاو غ   ة

 لق الة  شال او ز ز  ذه أ أ ز  ةى:      
 شت ل انتز  ح اوذ ت ل وال  اوش قث شلصفد   فط ا لاصف  وف  ة اوت لج  ن   لال او   . (1
ن   دد    )  لال او دد  ( اوأدد  قّ ددال وددد  اوتردد ال او دد ب لنطدد    لن او غدد   ة لاوأفدد ال وال دده  أجة دد ن ددد  اوتدد لج  دد (2

 -او  زلق   وذا ط لص  لل ت لج  ن طتن ت م او    شلصفه  تفذا وفتز  ح لصدل ة  دن صدل ه اوت صد ل
لل ش شدد  ة  –ش ددال لن وتدد  ت ددل أطدد قن  فدد اله:  دد   فقددل اوتدد لج  ددن   ددلال او دد   وددال  او دد ب –شقطددب اوش قددث

ف  ة)انتز ددد ح(؟ ل دددل قردد  ت ددد لا ددد  اوتددد لج  دددن   ددلال او ددد   صددل ة وةأفددد ال لاإلشدددالا  ش –لتدد    تدددال اوتردد ال
لل)انتز ددددد ح(؟ لوت تدددددذ  تددددد ن  ةدددددى ذودددددك  ددددد  اطأ ددددددال شددددده اوش قدددددث  دددددن ت لج)ش ددددد   شدددددن شددددد ال(  –لاو غددددد   ة

لنطددد     – دددد(231 دددد(  ل)لشددد  أّ ددد م()ت218 دددد(  ل طدددةم شدددن اولو دددال)ت198 دددد(  ل)لشددد  تدددلاا()ت167)ت
شلصفه  تش   و ت    ن تصل  ت اوةغل  ن لاوتر ال لاوشف  د ن  ةدى  دال   شدن قد ن  لود ا لالل  –الت    تدم

تزاوده اللن  د   طدأقره شد وت   إودى  د   جدب لن أفأ دده نش  ددل   ةدى شتدا اآل دالل  تزودل  د    ل لشد  أّ د م لا 
 دن أددّج   د قلت قدلل  دالم  الاودل  –قأد للل لصق ب لش  أ  م لاوش –او لازتل  ن اوق  ال ش ن ن د  اوتزا 

 لازتدل اآل دالل ش د ن لشدد  أّ د م إذ ودم  طدأنن لن  تفدد  إ ج شده شد وشقأ ل لاطدأرش قه و ت دد   دن اطدأ   ات لشدد  
أ دد م شةقدد   اوت دد  إوددى اوأر و ددال او دد   ل او ل لتددل اوأدد    تددت أأطدد ال د دد  اآل ددالل ددد  اوت دد  إوددى إشددالا  لشدد  

 ل ش  ن لش  اونّ ب او أتش .أّ  م. ل ذوك ال   تفطه  ر 

 ةى ل ل ق ل    ت  ال اوتةل  إو ه  ل لن اوترد ال لاوشف  د ن او د ب ودم  د لا دد   طد ول تد لج او د  ال  ةدى       
"إن  دد ن  ددذا  دد  ا د دد  ق وأدده -قلا ددال   ددلال او دد    ةددى لتددد  إشددالا  لأفدد ال وة دد    شددل  ددل تدد لج  ددن او دد    ّةدده

او دد   لاو دد    ل  ددن او دد   . د دد  ادأ ددده اوش قددث ن  ق دداله اولاقددن او  شدد   إذ  ددل تفدد  وصددفل –(4)او دد ب ش نددل"
  تذاك إن وم ترل ن  قأ ةه.

                                                

 .38:)لن لقل ال أل اه(    ة او اللل ش ن اوشف ل او  ش ل لالطةلش ل اوقال تل (1)
 .39م.ن: (2)
 .41-39 :م.ن: ت  (3)
 ددد(  أ::تة ددل  ق ددلال  طدد    ل ق ددال  شدداله  ددزام لت  دد  اإلطددفم اودتددالل  قدداّلم 335لتشدد   لشدد  أّ دد م  لشددل ش دد  اوصددلو )ت (4)

 .244وه:لق ال ل  ن  او  أب اوأج  ل وةنش  ل لاوت    ش  لت  وشت ن  ال.ن  ال.ت:
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 .(1) ةى لن  ت ك ق الات لعت  أجطال  ذه اور الة      
ل دد  إقددال  لتددلا  اوردد الات اإل دد   ل  لل وترددل قدد الة اوت دد ة او جةددى لل اوة قددل اوالاوددل  لأأطددم ثانيااا/اراءة الممحااة: 

قأد ب او ت    دن نش  دل اإلو د ح إودى اوش دال او   صد  وة دلا   اوترال دل لاوشف  دل  تدال او د ب  دن   د  إش تدل ش ن
إذ   ددل قشدد ا او تلاتدد ت  –  دد  او أقرددق – ددن نش  ددل اوألاصددل لاو  ف ددل. للق  تدد   أةددشا اإلو دد ح تلب)اإل صدد ال(

 اللن صالق او قأل   ة ه.
اوندد    ت ددد   تددد ل  ةددى قددد الة اوة قدددل اوالاوددل  دف  ددد   تددد   فقدددل لتجددال دددد  قددد الات اوددال أل   ةدددى جدددلاال       

اوأ اث اوترالل لاوشف    تال او  ب ش وشت ل ل   رلل د     ش لقال  أشده:"د   دفم اوج جد ت   ةدى اودت م  د   رد ب 
أ ذ    تده  دفم اوغد ش  ن  ةى)اوشت ل دل(.  لل ود  لن ن وشدل أددال ا)اوج ج ت (  طد ول ال أدل اه دد  د تطد  قد ل ودد  لطدد

  لدد   لددن  تد   رلل:"ذ  تد  دد  دصدل )الطدةلب( (2)لقال انةدن  ةدى ال د :)إن اوج جد ت   دذا   اةدال اوشت ل دل("
 الة وتدد  دد  أ اتتدد    د  أد جم  ددن اوشت ل دل  ل  دد ل  او د ب او   صد  ن ش ن أ دد م شدد  لل دد ت  إودى لجدلال  رددال  ت ل  د

ن اوتردددال الالشددد  او  شددد  اوردددال م تردددال  ددد ة  لقدددال لصدددفه   اوج جددد ت  ت صدددل.  دددذا إودددى لن  ت ددد ا  دددودددال   شدددال اورددد  
ل ددل  طدد ول  –لنطدد    ش ددال لن انة ددلا  ةددى  أدد ب ل جددال اون اشةطدد   Formlismeاوف تطدد لن ش ة ددأدم تفطددد  ل دد 
 .(3)ال أل اه ترال او     تال او  ب"

ذا  دددل اوتردددال او  شددد  ل جدددالال ال لأددده  ددد ة ت وتدددل دددد   أددد ب  تددد  و صدددال ق  دددل   ددد الة اوأددد اث اوشت ل دددل ق ةف:"ل ددد      
شت ل دد   ددن ق ددث  دل لقفددل  تددال اوددت    تددال اوةغددل   تددال  -دد  قدداللال  صدد ه -اوردال م  ات دد  إو دده  لتدد  او دد  م أدد اه

او فدد الة  اقدد ل لل  أدد ب  ددن لقددالم  ددذه او أددب قأددى  ت  دد   لودد ا صددق ق  اإلصدد ا   ةددى  أدد ب لاقددال  ل)النةددل 
  دد   وةز ت دد ل. إن اللا  )اوأفطدد  ( أرددد  لن   ددلن ل  جشتدد  لن لذ دد   تدد  أفطدد   او -اإل جدد ز( وةج جدد ت 

 .   (4)شت ل   ش  تى  ن او   ت "
 لوت   ن ش ال ذوك لن تةق  د   ذه اور الة ل   ل  الة   :      

 إ   ن اوال أل  اون    ش   الة اوأ اث اوشت ل ل شت ل  ةى  أصل ات ذ ت ل  ن اوت   ل اوشت ة ل. .1

ال  اوندد      ددل اإلو دد ح دد  او لازتددل لاو ر  تددل  دد  شد ن  دد  أ تددل شدده اوندد    َ ِ دَل اوأصددل  اوددذ ت  وةشت ل ددل ود .2
 لش ن اوشت ل ل.   ن ت  ذج و شال اور    اوج ج ت  لاوز ت  ل ل     

                                                

-44  لقددد    اوقالاتددل  تددال  شددال اوردد    اوج جدد ت :19 :  لانتز دد ح ددد  اوأدد اث اوترددالل لاوشف دد74 –65 ت دد :لاللات اوددت : (1)
تقدددددددل أ صددددددد ل وة ددددددد   ل  -دددددددد   أ شددددددده)او تز  اوشدددددددال ن(   لاو ددددددد   ل  تدددددددال اوطجة  طددددددد 81-71  لدددددددد  وغدددددددل او ددددددد  :46

 .36:أفزم اوأ اث لاو   ص ة -د  اوتن ب اوترالل او  ش    لاوةغل او    ل211 –185:او  ش ل)شقث(
 (.36)   ش  قم636 رال ل د  اوترال الالش : (2)
 (.1)   ش  قم488م.ن: (3)
 .319( لط أذأ  ل ر نت لت  : 4)
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 قددالال اوندد     رأ شدد   ددن او رأ شددد ت اوشت ل ددل لاو دد فت ل وددال  او دد ب ل دددل قددد ل )اوةفدد  لاو  تددى( ل)اودددت م(  .3
لم لل  ر  شدد ت وددد   ددن إ فدد ل أدد م و فدد الة( شلصددفد   لدددل  ت وشت ل ددل او ددل)اولقددل   تددال اوددت ( ل)ال اطددل ا

 نلاشن او لا   الت   اوق دل شدذه او لدل  ت د   أب اوترال لاوشف ل.
ل شدددالل اوشقدددث  جشددده  دددن  ر  شددد ت اونددد    شددد زال قدددذ ه  دددن التدددذ شف ددد ة طدددشق اوأددد اث اوتردددالل لاوشف ددد        

 ة دد   أشدده  دددل  دد   لن  لاةدق  ت دد ة دد ة ل  دد  ال دد  ن تفطدد  اوأدد  أتشدت او  دد الوت   د ت الطددةلش ل لاوشت ل دل لاو
ق وت اللن أقلل  ت    ن او لا   اوترال ل لاوشف  ل إودى ت   دل لطدةلش ل ت وصدل  إذ  رلل:"ل د ن    دن لن   دلن 

 دددن اوالنودددل    دددل اشدددن الت ددد  تردددالا لل ال اطدددل لطدددةلش ل ودددل تددددل شجدددل    ددد    دددز شددده اوش ددد ت   دددن اوتقدددلل لشقدددث
 . (1)اوت صل د   ج ل  اوت  لد    ل ال الوف   لو ته وم  ف ل ذوك"

ل د   د   لدن  ت :"إتت  ترلل او لم إن الطةلب   د ل اوشتد ل او د م وةدت  الالشد ....ه ل تد  تن د: لن       
دردال شدذل جدداله دد   ت    ته   ة  وال   شال اورد    اوج جد ت  ل دل صد قب ت   دل اودت م إن لتده ودم  قردق  ن قتد 

 .  (2)اوأ   ب اوتقلل وةج ةل لاوش ت لقة   أ ال  ذوك إوى     ل ل ت   ته ش    طأقق اوألق "
ل ددددد   اونددددد    لن  لددددددل  ت اوتردددددال لاوشف دددددل؛ ل تد )اوطددددد ق ت او ددددد   ل( ل)اوتأددددد ج اودددددد    وألال دددددب(       

لازتدددل( ن    دددن لن أدددالتل دددد  اوال اطدددل ل)اوأ ةددد ( ل)اوشقدددث  دددن اوغ  دددب( ل) ددددل انطدددأ   ة( ل)اوجتددد ا( ل)او 
الطةلش ل لتدد  أ دت   جزةد  ن  طدأدال  اوغدل  "ل ال  ج دل  التد  و   ددل او زا د  اوت صدل الصد ةل دد  التد  

 .  (3)او  و "
ل     ز ال  جشد  لن  دذا اودل   ش وال اطدل الطدةلش ل ودم  زقدزح قت  دل اوند    شأةدك او ر  شد ت دش دال طدت ن  دن       
ه و أ ب) رال دددل دددد  اوترددال الالشددد ( تجدددال  دددل  او ر  شدددل  دددن جال ددال دددد   أ شه)لطددد أذأ  ل ردد نت لتددد  ( لدددد  أ و فدد

او ر ل تفطه  ن او أد ب تفطده  دق ن ش    دل او ر  شدل  دن اوشت ل دل  دن  دددد  ل ق  شأدد    د ؟! إذ  د   د دد   تدجد  
 .  اطأ        ز :  لانن اوال اطل اوج  و ل اوأ  أأ ةق ش لت  اوفت 

"ق  ل لدجل ل   ص ة ل شالل ل دتدج.. أتدالم انطدأ     تال دل جة ةدل إذ أصد   –لل اوشت ل ل–ددذه اوق  ل      
 ةدى أف  دك وغدل  -دد   دل  د   ردلل –الال ب  ن اوف   لانجأ    لاوتد ل.. لن   ج دد   ردلم –د  لقل    د د 

و ف  دد ت.. ودك  ددل  دد ل أش دال شدده اوف دد  اودت   لوددك لن أقصد  اوقدد ل  ددد  اورصد الة  لوددك لن أدد شن شد ن  ددذه ا
 .(5).لت ل او ال ال  ن ق الات اإلو  ح(4)لاو جأ ن لاإلتط ن وأأف ال ش و  ل"

                                                

 .321 رال ل د  اوترال الالش : (1)
 .322م.ن: (2)
 .331.ن:م (3)
 .322لط أذأ  ل ر نت لت  : (4)
  لدصدلل 23:البصدفق ت دد  اوتردال لال –  للل اق وةد  :8  لشت دل اوتند ب اوتردالل:91 ت  :اوأقة ل اوتردالل لاوج د و  ودألالب: (5)

 ددالتل  -الطددةلش ل  ل 54:أددفزم اوأدد اث لاو   صدد ة -لاوةغددل او دد   ل ددد  اوتندد ب اوترددالل او  شدد   215-212ددد  اوةغددل لاوترددال:
 .34-33:ت  ل لال اطل أنش ر ل
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و لتدده شردد  قش طدد  ددد   -  دد  او أقرددق –لل دد   ددن اوصددت  اوتدد ت   ددن قدد الات اإلو دد ح اوددذل  أز  )ال صدد ال(      
ةدد  شددل  ةقددم ددد   أ شدده)د  الطددةلب الالشدد ( د ددن او تلاتدد ت اللن اتنشدد ق  ددد لته د ددن ل تةأدده قدد الة اوددال أل   

 أدد شن  تلاتدد ت دصددلل او أدد ب  جددال لتدده  صددب ددد    ددالان إتشدد ت ال اطددل لطددةلش ل وةتردد ال لاوشف  دد ن او دد ب ش ددال لتدده 
 تةدل  دن ذودك إذ  طدأ  ل ش دل الد دد    دن الطدةلب ل د أ  شفصدلل  رأن ددل  دن  أدب اوتردال لاوشف دل او  ش ددل 

ل تدأم او أد ب شفصدل  دن  أد ب   ف أ  )شقدث دد  الطدةلش ل اوشت ل دل(  – دن   د   اشدن-طدةلبوةالنول  ةى د  ة ال
 .  (1)ن تال ك  فقل     دى ش   اتأدى إو ه ن اللن ل

 ددددد   دددددد   زل دددددذوك د دددددل  دددددل  دددددن  ق دددددال  شدددددال او دددددت م تفددددد ج  ل ق دددددال اوطددددد الل د  دددددلال ل شدددددال او ز ددددد      
أد ب  دن  لقدن الطدةلش ل ودال  اوترد ال لاوشف  د ن او د ب ددف أجدال  أ شدم)الطدةلش ل لاوش د ن او  شد ( إذ أفدأش دد  او 

 .  (2)إن ألز    وش ل  لا   اوشف ل لاوترال  ةى  طأل  اوصلت لاوأ   ب  ج  اة و طأل  ت اوال اطل الطةلش ل
 

 جدددد ل ة اوردددد  ئ  دددد  شدددد ن تصدددد ن قددددال م لقددددال ث لل إقفوددددده  ل دددد  قدددد الة إ دددد   ل أ أ ددددال ثالثااااا/القراءة التتبيعيااااة:
 صنةق ت ترال ل قال تل د  تف   اوتردال لاوشف دل او  ش دل  وةالنودل  ةدى صدقل انطدأالنل لاوتأ جدل دد ذا الل اوأد شن و

 لش ن  ن او أشل . 
 شدد ا   دد ال اوددال ة  صددالاق  ودددذه اوردد الة إذ أقددد  ددد  قدد الة ندد  ق لطددأ ذت   لأشددالل قدد الة ندد  ق اوت  دد ن ل      

)انتددددددأف (  ل)اإل جدددددد ل(  ل)اوأ ج ددددددل(  ل)اوقدددددددل (   اوت  دددددد ن وةجدددددد ق  لل وددددددش ل تصلصدددددده  صددددددنةق ت
 ددد ن اوطددد ال ل  ل)او قودد  اودددد ت (  ل)او دد لل  ة دده(  ل)اوردد  ئ اود ت (ددد ن او  ددالان اوأف   دد  ل)اوغ دد ب(

  ل ن تدم تةدق صدل ة اوجد ق  او ف ودك لل اودذل   د  ا اوأف  دك  دن ال ا دل    ص  وتصل  اوج ق  أفط  تةق و
ة أف   ق او صد  دد  أ اشندد   دن اوجطدال أدذ   ش دل  دن ال  دالا لل  فددلم انتأ د   لل اوأتد ت  شه. ددل  رلل:"إن صل  

dissemination  :أذ   ش ش  ت   لة شن اول ال     

 للتت ا  ق     إت قك لاقددالع   إت  ا  ق     إت ة   د  ل

 شجط    قلب اوقق لاوقق ج  الع   لأدزل  ت  لن ط تت للن أ  

 (3)للقطل ق اح او  ل لاو  ل ش  الع"  م  ت  ةلدّ ق جط   د  جطل 
  ل رددلل ددد  تدد   ت :"دفدد   ددل اآلتدد   ش ددل (4)ل ددد   ان "ت أ ددل اوجدد ق  أق ددال ل  دده شقددق انتددأف "      

صدل ه او تأةفددل لأجة  أدده او أتل ددل  ل شدد ه  لطدششه   ت دد  اوجدد ق  أجدد لزه   أ شأدده  ذلاأده التدد   او أتدد ت ة ش ددل  دد  

                                                

   .1995  2د  الطةلب الالش   ال.  ة  شل  ةقم  الا  ل  أشل اودفل  ش  لت  وشت ن  ن  ت  : (1)
    ل لاوش  ن او  ش . ت  :الطةلش  (2)
 .156: 2113  1 ف   م او ج ز ش ن اوشف ل لاوأف  ك  ن  ق اوت   ن      ت وةت   لاو  ةل  ت  اور   ة  ن (3)
 .165:م.ن (4)
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شدد ن ل دد  ش وجطددال لل دد  شغ  شدده  شدد ن  دد جا اوغ دد ب ال  ددال لق ددد  اوجطددال او ققددت  شقددث  د ددد   ددن اتددأف  
 .(1)اوج ق   ن أف   ق او ص  د  اوش  ن  د  او أ شل لاو فم   ج ز  شرى    ت  ل ف ل اوقدل  د  اوغ  ب"

نةقه)انتز  ح( دش دال لن  شد ا اوداّل ة ددد   قتتدل شتطدج ت دلن او أ د شد ت اوأ ات دل  دن  صد لطأ ذت  ل   ق الة      
شقدددث  دددن   دد     أجة  أددده ل ت دددذه درددد اله  دددغفه ث اوتردددالل لاوشف دد   تدددال او دد ب قدداّلم لصدددلل)انتز  ح( ددد  اوأددد ا

ش و ر  شددد ت إودددى  ج ل دددل  دددن او صدددنةق ت اورال  دددل شلصدددفد   دددلانن أطددد  اله  ةدددى ودددم وق دددل او  دددد  للصدددةه 
ت ددل قدددل ا ش تدد  ددد   ت ل ددل اوتندد ب او  شدد  اورددال م و   دد   ش وق ددد  لتةددق او دد  ل لاو ةرددل ش تد دد  إذ  رددلل:"إن 

اوةغددل او  ال ددل لانطددأ   ل او دد ةن  ددذا  ق ددث اتدددل  تةدد  اصددنفق ت ل فدد   م  ال ددالة  لش لجددب  ددذا او   دد   
اوت ندد   دد تلا   تصددلن  دد    تعددل ددد  اوددت  او تددزاح  ددن اتأد  دد ت أفصددم  لات ددق اوطددتن او طددأ  ةل  لأ صددد  

تلاوددد . لودددل ق تدد  ش تأرددد ل قفتددل  دددن ذوددك اإل ث  أ دددلن قدد ال ة  ةدددى لن أع توددل اوت  ددد ت او   صددد ة شر وددب او ددد الة لل  
 دددد( الان شد دد   ةددى اوتدد لج  دددن 337وة صددنة:  دطدد ةر ت   صددنةق )او ع  ( ل)او دد الة(  تدددال قالا ددل شددن ج فدد )ت

 دددد الة(  أةشطدددد  اوأصددددل   دددذ ب او دددد  ال لاإلأ دددد ن ش دددد  ودددد ا ددددد  او دددد الة لاونشددددن. لطدددد ةر ت   صنة:)انطددددأ   ل لاو
 ددد(:)  ن ش ددل لصددق شت  جدد   ت  لش  أدد  لش ددال لشددل اونّ ددب د ددد  366او ندد لح  تفدد   ددد  قددلل اور ددد  اوج جدد ت )ت
 .(2)انطأ   ة  لت ج  ن قاّل انطأ   ل لاو  الة("

  دددد(  أجة ددد  ت ددددج  وشت دددل626لدددد  تددد   ت :"لوتددد  لن ت ددداّل      ) أ ددد    اللطددد ن(  تدددال اوطددد     )ت      
 .  (3)او      او فدل  ل اوقال تل"

لو ددد   ددد ن اودددال أل   ددد  ل   ددد ال قدددال ا أددد ل قشدددل ذودددك  ةدددى  دددالم صدددفق ل  صدددنة:) أ     اللطددد ن(       
شلصددفه    دد  ا وأقال ددال انتز دد ح ددد  اوددت  شقجددل لن  أ دد    اللطدد ن  ددل  ددن  ددفم او   ددل  ل ددم ن  أقدد ل لن 

 شددد ا اودددال ة شدددترل ذودددك ان أددد ال شدددال ل   لطدددأ ذت   ددد    قددد مش و ددد   وج ةددده   زاتددد  وأ دددت   انتز ددد ح دددد  او
 .(4)لن) أ     اللط ن( ن   أ ن د ه لن   لن    ا ور  ا انتز  ح شه إذ و ا  ن ق    تدج    تن ذوك

ذا  دد  لددد ت  ددد  اوقطددش ن  ددال  القددل اوت دد  إوددى نش  ددل او   دد   وددال  او دد ب  د تتدد  تدد   لن ددد   ددذا اودد ال        لا 
اودددال ة لن  ددد اال   ددد ال  دددل إ  ددد ل  أ ددد    اللطددد ن وةأر و دددال  لطدددأ ذت  اودددال أل   ددد  ل   ددد ال إذ ودددم  ةأفدددت ا  ةدددى جدددل 

 .ل د  او    ل شلصفد       ا وأقال ال انتز  ح
ل ددددد   ق دددددال ذودددددك  دددددل او دددددلا ال او ددددد   ل او ت ددددد ة اوأددددد  أتددددد ت ت دددددد   أدددددب اوترددددد ال لاوشف  ددددد ن لنطددددد    دددددد        

ل(؛ درددددال  دددد ن او ردددد ا  ة دددده أجدددد لز او دددد    ش ور دددد ا إوددددى  دددد     تدددد   ةددددى شقث)اوطددد ق ت( ل)اوصددددل ة او دددد   
تقل)انتأ ا ( ل)انشأالا ( لل)اإلق ول لل اوأغ   (  ن        ددل او دشه  لل أ   دلط وند   او   د   الصدل شق دث 

                                                

  .179: ف   م او ج ز ش ن اوشف ل لاوأف  ك (1)
اولطددد نل شددد ن او أتشددد    رأدددشا  دددن:   لاودددت 181انتز ددد ح دددد  اوتنددد ب اوتردددالل لاوشف ددد   تدددال او  ب)لن لقدددل ال أدددل اه(: (2)

 .  429:لتصل ه
 .182م.ن: (3)
 .183-182 ت  : انتز  ح د  اوتن ب اوترالل لاوشف    تال او  ب)لن لقل ال أل اه(: (4)
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طددد نل(  صددد ب   ددده او ر  طدددل ش تد ددد . ل أدددب اوتردددال لاوشف دددل أزتددد  شدددذوك  ل   دددن  دددتف   اج دددل )او لازتدددل( ل)اول 
 ل      .
اوال ة ودد) أ     اللطد ن(  فد اله لن اوطد     قدال  لطأ ذت  ال   اآلت  لن ت ل ا أ اد  قال  ص ال  اصنف ل      

لقدددال    دددددل  دددتدل  دددذا ش رلودددل  (1)ج دددل او صدددنة:    ددد  ا وددددشن اوتطدددش ل دددد  أقال دددال )اإل جددد ز( ل)اإلنتددد ب(
ج اة ددل وددال   ددل  ن؟  ددن  –ل ددن   دد  اوطدد     –! لل لتتدد  طددتقأ ج إوددى      دد انتز د ح شلصددفه  ت ل ددل ت   ددل لا 

اوال ة أشتى ل دد   صدنة: )او د   لاو د الة( شلصدفه لقدال  لطأ ذت  لجل أتش ت او ر  شل اوت   ل؟!لددف  ن  ذا د ن
 ةدى لن  دذا او صدنة:  د ةن ودال  اوترد ال لاوشف  د ن  لودم  – ر  ش ت        أقال دال انتز د ح ودال  قالا دل شدن ج فد 

 دم شصفأه   ةزا وفتز  ح دد  التد  اوفتد  لل أت  د ا ت ددج   لل أرصدالله   أ دزا وةأفد ال لاو غد   ة شدل لأد  شده   ت وال
 .(2)و : الصل – أط شف شق لنت طةب او    لاو     ل د  لص  او تزاح  ته

اوفت دل وفتز د ح دددف  دن ذودك دد ن ل ةدب اطدأ   نت)او    لاو د الة( ودم أ دن ودد  لش د ال او  د   دن اوشت دل       
ل صاله شرال       ن ود   ن أر  م اوشت ل ذلق   للتفق   لال ت    ل ن تدم  دددد  ت د ا وأ دشتدم شدد)لصل انطدأ   ل(. 

 ل   ن   اج ل      شله  ةى او   ال او قالت ن د  دلل ذوك  الو ف  ةى   تى اطأ   ل )او    لاو  الة(.
 اوت ؟           انتز  ح د   لقالجب أشت ه ش ال ذوك وال دم د    ل د ذا   تت  ذه النوأه       
ل ددددن تددددم د تددددل  ددددذه اإلطددددر ن ت اوت   ددددل  ةددددى اطددددأ   نت او دددد ب ن أفدددد  ش شددددالل او ر  شددددل؛ لتددددد  ت و ددددل       

وددذا تدد   لن اوأجزةددل لتةددق او لال ددل قددال  –لت تدد  شدده  تدد  انتز دد ح – ن)او رصددال اوقددال ث( وة صددنة: او ردد  ن شدده
 د ن)انطأ   ل او  ش  اورال م( ل)او صنة: اوترالل اوقال ث(. ل ط   ةى اون  

اوال ة وةت لج  ن)او    لاو  الة(  ن    د   أقال دال انتز د ح ل دال  صدقأد   شرد   لطأ ذت  لول أج لزت   ر  شل      
ال دال لن تط ل:  ل  رلم  ل ت لج  ن)او    لاو  الة( ودال  او  ب)دد  انطدأ   ل او  شد  اوردال م(    د  ا  د  ف وأق

 او تزاح  ته د  الت  اوفت ؟!
تةقدد  لن او صدددنةق ت  – شدد ا اوددال ةلطددأ ذت  لل قدد الة نددد  ق اوت  دد ن ل  –لددد   ددل ت ددن اوردد الأ ن  دد أ ن      

أش  ددد  ش فدددلم قددال ث لل قددال م  ددن   دد  لن  او تتددل ة ددد  جطددال اوتصددل  أ  ددل  ةددى اإلش تددل لاإل ددد   لاو  دد  لا 
أجطدداله او صددنةق ت او تشأّددل  ددن جددذل    اوت   ددل لشدد ن اوتصددل  اوأ ات ددل  تددأة ا نش  ددل انوأردد ل او ةدد  شدد ن  دد 

. لاوصدق : لتدد  جدزل وده صدةل شقلاددته لن    دن اوت د  (3)او ر للة ل  ن  ت   او ج ة  قجب اوت   إوى اوغ شل
أفطدد    شدددذه اوأجزةددل لاو ددزل شأج  ددال او صددنةق ت  ددن طدد  ق أد  اوق دددل شددد   ل ددن تددم إوقدد ق اوجددزل ش و ددل  ددن   دد 

 وذوك.

                                                

 ددد(  أدد: : ت دد م ز زل   الا  او أددب او ة  ددل  ش دد لت  626(  ت دد :  فأدد ح او ةددلم  لشددل   رددلب  لطدد  شددن لشدد  ش دد  اوطدد    )ت1)
 .277-276: 1987  2وشت ن  ن

 .177 ت  :ترال او   : (2)
: 1982  1ال اطدد ت شت ل ددل ددد  الالب او  شدد    شددال اوفأدد ح   ة نددل  الا  اونة  ددل  ش دد لت  وشتدد ن  ن -الالب لاوغ اشددل  ت دد :( 3)

56. 
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 ل   اور الة اوأ  أطأتشن    ت     ةل  دن  دلا   د ال دل ن أطد : شد وأ رن  دن او فشطد ت رابعا/القراءة التكثيفية:
لشقث  أى انقأ  نت  لقال  تنئ اور  ئ د د  إذا    اطأتال إودى  د   ة وغل دل لل ترال دل لل شف  دل د ال دل  ج   د 

ن  – دن تفودد   – ة د  لل اوأنش ق د    ةه اور اة  ولدن أفطد    د ملل ت و ل  ن اورصال او  الال  –د  او  ل
 أط : شه او    ة تفطد . 

 .  (1)ل ذا او صنة: لل)اولص  او ت  (  ن اشأ   ات او تدج اوأ   ت       
؛ ددددل  دد   لطددشر ل اوجدد ق  ددد  ا أ دد   (2)لوتدد  ددد  قدد الة اوددال أل   ق ددال اوصددغ   شتدد ت   تددل ودددذه اوردد الة      

 قل ل)انتأ دددد  ( ل)اوأدددد و  ( لقجددددل شتدددد ت  ددددد  ذوددددك  ددددل  تدددد ة أدددد الاال  ش  ة)أدددد و  ( ل  ددددأر أد  وددددال  اوجدددد ق   
. ل ددد  (3) رلوددده:" لت    تددده او ددد  ال لدد أددده اوتنشددد ل ل دددن قدددال أ ّشدددال او  ددد ت  لأ دددلال ت  دددد  لأتدددد ال   لأ و فدددد "

)اوصدددد د ( وة ة دددد ت  إذ  دددد أ  وددددال  د   ددددال اوجدددد ق  شه)او طددددأل  او  ددددلالل( لل –شقطددددب شتدددد ت  – قددددل )اوأت   (
 .(4)اوج ق    ادر  وةف )أت   اوةف (   رلوه:"ل م أت  لا أةك الوف   وأةك او   ت "

ل ن تفل ذوك      ق ال اوصدغ   شتد ت  "لن  قدل ل اوأد و   لاوأت  د  لصدشق   دن او فد   م الط طد ل دد        
 .(5)اوةط ت  ت لاوشف ل اوقال تل"

لجلال  دد  شصددل ة نش   ددل ددد  قددال ث لل ددد ال لل  -د  دد   تدد   قل ل)اوأدد و  ( ل)انتأ دد  ( -ل دد   اوشقددث      
د  لل ألاصل ش  ل شصدل ة دن  دل  شدل    دن لجلال  د  دد   أ شد ت   د  اوجد ق  شصدل ة  فل دل ش جد ال اوقدال ث 

وطدد ت     ددن اوأدد و  . ددددل لل قددال ث  ددن اتأ دد  ات او شددال  لاقأ دد نت اطددأشالاود  ددد  لل تدد    ج ددل  ددن   أشدده
للطدددةلش  ؟! إذ إتتددد   دددن او   دددن لن ت تددد   ةدددى  تدددل  دددذا او دددفم قدددلل اوأددد و   لانتأ ددد    لتددد أ  ش و  ددد ات  دددن 

 اوتصل  قلل ذوك د   أ ش ت لت .
ل دد  اوردد الة التدد   دددد  قدد الة  شددال اهلل اوغددذا   ددد   طدد ول ا أش ن ددل اإل دد  ة اوةغل ددل وددال  او دد ب ل ر  تأددد        

  ة وال  طلط   ل لنن ش  ت  ل ل  طأ دال ش    ن:ش  أش ن ل اإل  
قةددلل  ددالولل  قدددل  تدد  وددالال لاقدددال  تددل  ة دددل)قدلة( إذ   تددت أددالل دددد  اوج  ة ددل  ةددى اوت ددد ة دة دد  جددد ل  األول:

اإلطددفم قّ  ددد   د  أددت اوالنوددل اورال  ددل لقددّل  قةددد  او دد اب وددال ت  او ددلم  إذ "صدد    ددن   دد  او طددأت   لن  ردد  
                                                

  1 صددد   نال اطدددل ل  جدددم اتجة زل/  شددد   ال:  ق دددال  تددد ت   الا  تلشددد   وةنش  دددل   -(  ت ددد : او صدددنةق ت الالش دددل اوقال تدددل1)
1996 :118. 

الش د ال اإلشالا  دل   ل 118-111:اوت  ل أرشةه د  اوأ اث اوترالل –ج  و ل الوفل ت ل ل تةل لت  ودذا اوصت   ن اور الة؛  تد : (2)
   .43-42:ال اطل  ر  تل -اوج ج ت   د   تدج  شال اور  

 ق ددال  دد  لن    أشددل اوتدد تج    صدد    مال اوطددف ددد(  أ::ال. شدد255اوش دد ن لاوأش دد ن  لشددل   دد ل  ت دد ن شددن شقدد  اوجدد ق )ت (3)
اوت   ددد ت اوةطددد ت ل  -اوت   ددد ت اوةطددد ت ل لاوشف  دددل  تدددال او ددد ب ل ت ددد :  3/31: 1998  7ل نش دددل او دددالت   اوطددد لال ل  ن

 .73–68:لاوشف  ل لالالش ل  تال اوج ق   ن تفل)اوش  ن لاوأش  ن(
اوت   ددد ت اوةطددد ت ل لاوشف  دددل لالالش دددل  تدددال اوجددد ق   دددن  -ل  تدددال او ددد باوت   ددد ت اوةطددد ت ل لاوشف  ددد   ل ت ددد :1/139:م.ن (4)

 .73 –68:تفل)اوش  ن لاوأش  ن(
 .129:اوت    ت اوةط ت ل لاوشف  ل لالالش ل  تال اوج ق   ن تفل )اوش  ن لاوأش  ن( -اوت    ت اوةط ت ل لاوشف  ل  تال او  ب (5)
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ل رداّلم اورددلة وة صدة ن. لودلن ا أش ن ددل اإل د  ة وأفز دت او ة دل  دن  أصدل    لاطدأق ل  تالةددذ  او طدةم دد  او طدجال
 .(1)أت لود  د  او طجال"

 دلت غل دل ودال   دل  دن طلطد   لشد  ت شطدشب  دن لت   لن ن  فقدل  تد  شد ن او تد ل لا أش ن دل اإل د  ة اوة      
ق ددد ل  دددالولل جال دددال  تددد  وةدددالال تفطددده  دددن او دددالولل  دددن اتدددالت    صددد ه لقدددلة اوطدددةنل دددد  او  دددل  ةدددى  ن ددد ه للن لا 

او تطددج ل  ددن نش  ددل او صدد  اوجال ددال لذلقدده؛ ل ددذا  ت دد ا  دد   قددالث ددد   –ن ان أشدد ن –تفل)او لاددد ل اوةغل ددل(
اوةغدددل او  ش دددل ل    دددد   دةددد ا ت ددددل ا أشددد ن؛ دق جددد ت او أ ة دددد ن لا    تددد أدم اوةغل ددددل   ددد   ددد   قددددالال ق ددد ة اودددداللال 

 أد .لاو الولنت ل ل 
اطأ د اله شت  نشدن طد ت  قدلل اإل د  ات اوقد ة ل دل:"إن اوةفد  شتفطده ن  دالل اوشأدل  لودلن ذودك و د ن و دل  الثاني:

وفد  قدق  ددن او  تدى ن  جد لزه  شددل إت د   دالل شدد  االة اوفدد . د  د  لن اوفددد   نةرده الان  ةدى   تددى  د و  ن  ةددى 
. لقددال اطأ دددال شدددذا اوددت  (2)قدده  ددن اوالنوددل شردد    دد  الال"اوددال ت   د  ددلن ذوددك النوأدده  ددذوك إذا لتددفه ددد  إنف

  أ ن وةالنول  ةى طشق اشن ط ت  إوى  ذه اوف  ة قشل طلط    لش  ت اوذل  د   ا أش ن دل اإل د  ة اوةغل دل د د   دن 
 .(3)ش ن اوالال لاو الولل" ت شت "ا أش ن
 :  لل اشن ط ت  لش  ت    –ل شالل لن ت ل ل ل ا أفصل ش ن او جة ن      

شدد  ت  دد   ا أش ن ددل اإل دد  ة اوةغل ددل شدد ن اوددالال لاوصددل ة اوذ ت ددل ن شدد ن اوددالال لاو دد ل اوتدد  ج  اوددذل  ق ددل  //1
 .(4)قشل اوأ ةم -        طلط   – ة ه

ان أش ن ددل وددال  شدد  ت تطددش ل لتددد  أددزلل وةقدد   اوددأ ةم لل أ ةددم  شددن اودداللال  ددن صددل    اوذ ت ددل  ددن تددفل  //2
 .(5)ل اوةغل لت لل اوف ال د  الاتل اوج   

 .(6)ت ل  قالال  ت  وةقاّل  ن ا أش ن ل اإل   ة وال  ش  ت ل ل)اوط  ق( //3

إن ان أش ن دل ودال  شد  ت أأقدالال دد  اودت  او  أدلب دردن. د وداللال طدل  أشردى طد شقل  دن اللن  دالولل قأددى  //4
الولل ددد  اوقددال  ددن   دد ب او دد -وددال  شدد  ت - دد أ  او أةردد  و رددلم ش ددلل اودداللال ش و ددالولنت؛ إذ  ددل   ددن  ةدد ا

لق صدل اوأرد ل اودالال ش و دالولل اودذل  ددف ه  ة ده  طد ى)اوالنول(. ل  دذا د ن أش ن دل أأقدالال شد و م اود ةدل  دن 
 .(7)او الولنت اوأ  أتأة   ن  أةقط إوى  ت  شقطب  ص اله او   د  د   لل اللال اوت 

                                                

 .48:() رال ل ت   ل لال اطل أنش ر لق الة ترال ل وت لذج إتط ت     ص  -   ق لإوى اوأ لاوتن ةل لاوأ ف    ن اوشت ل  (1)
لقددال ل ال تدد  اشددن طدد ت  ددد  شقددث وةددال أل   شددال اوطددفم او طددالل ش تددلان) ن او ددد   ن اوةطدد ت ل ددد  أدد اث اشددن طدد ت (  اوق دد ة  (2)

قد الة  -إودى اوأ د  ق ل ل دن اوشت ل د  . ترف  ن: اوتن ةدل لاوأ ف د31-21 د:1411    د ن/ لال5  ا11اوتر د ل  ألتا   
 . 324ل 49-48:() رال ل ت   ل لال اطل أنش ر لترال ل وت لذج إتط ت     ص 

 .46:() رال ل ت   ل لال اطل أنش ر لق الة ترال ل وت لذج إتط ت     ص  -إوى اوأ   ق ل لاوتن ةل لاوأ ف    ن اوشت ل  (3)
 .48-47 ت  : م.ن: (4)
 .48-47 ت  : م.ن: (5)
 .324 ت  : م.ن: (6)
  .51ل 46 ت  : م.ن: (7)



.القراءة التقويمية طبيعة الفصل الثاني....................................................................  
***************************************************************** 

 77 

 ش ت   ت  اشن ط ت   ذ ب إوى ل   ن    :      
 او أ ةم د  أقال ال او الولل وةالال.او لاد ل اوةغل ل  ن تفل طةنل  . ل
 اوج تب انطأ   ل د  اوةغل  لل اطأ   ل الوف   د         لد ت وه ش لصل وال  او أ ةم. . ب

 الئ اوترددال ل دد  قد الة تطددأن ن اوردلل ش دد تد  ش تددد  قد الة )أن  ز ددل( أ  دال إوددى لددن  شدد خامساا/القراءة التنضاايدية:
ودددت  اوتردددالل لاوشف ددد  اوردددال م. ل ددد  قدددال أشدددالل ق  شدددل او دددشه  ن)اورددد الة و ر  شدددل ا اوقدددال ث للد ددد  ه شلصدددفد   تنةرددد 

اوأأش   ددل( ش ددال لتددد  أتأةدد   تددد  ددد  ل دد  لاقددال  ددل لتتدد  ددد  اوردد الة اوأأش   ددل تةقدد  قددال ة  شددن اوأدد شن شدد و أشل   ددن 
تردددشل  ةدددى تدددفل او جددد ل ة شددد ن اوشت دددل اورال  دددل لاوشت دددل اوقال تدددل لقدددال ة او أشدددل   ةدددى لصددد  اوأددد شن  دددن اللن لن 

أفصدد ل ل تدد . ش ت دد  ددد  اوردد الة اوأتددد ال ل تجددال لن اوددت  اوقددال ث  ش  دد  شدده اوردد  ئ   ة ددل اوردد الة شلصددفه  ت  دد  
ن   ن اوأفط    رأدش   تل     . -د  ش ل الق  ن -لالان ل فط ا  لا 

قدال أ دلن  ة قد   ش د ا لق الة إت  م د ةق قال أ تل  ذه اور الة دد  أرلل:"لوت  لن تة : د  ت  قالا ل صد غل       
 ن  ف : الطةلش ل اوشت ل ل اوأ  أ زل اوت  الالش   دن   لت أده اوت  ج دل    دزة  ةدى اودت  ذاأده اتنفقد   دن 
 لتدده قن ددل دت ددل ت وصددل   أف ددل شددذاأد   ن أشقددث  ددن لجددلال وددد  إن ددد  ذاأددد   ل ددذا  دد  قددالا شرالا ددل إوددى ألج دده 

لاق دل دت دل ق ة دل  ةدى  شدالل اوأت طدب شد ن لجزاةدد  لاوأد  أ تدل  ت صد  لصدفد  أه اوترال دل إودى اولاق دل او د   ل شلاللا
او دد  : اوةفدد  لاوددلزن لاور د ددل لاو  تددى. إذ  ع ددّ   قالا ددل او دد   ش تدده)قلل  ددلزلن  رفددى  ددالل  ةددى   تددى(  لو ددل 

اور د دل ددف   تص   ن  دذه او ت صد  ق  دل  طدأرةل  تدم   أطدب ق  د  لتد    تدال اةأفدده  دن او ت صد  اوش ق دل   دالا
 أ أة  إن  ن او  تى د نةأف   قالث ش ن: 

 اوةف  لاو  تى.  
 اوةف  لاولزن.   

 او  تى لاولزن.   
 او  تى لاور د ل.

ل  جدن قالا دل ج د ل اورصد الة إودى اوأتد  م لل انةدأف  شد ن لجزاةدد   أجطدالا دد  صدل   تأةفدل   وأ صد ن لاوأرطدد م 
     لشذوك  ن ح قالا ل أفط  ا شت ل د  وألتد  اوج د و  دد  او د    د  دلن لقد ب إودى لاوأر شل لاو ط لاة لاوأأ  م... ل 

ت د   دل تصد ة   الطةلش ل اوشت ل ل اوأ  أت   إوى الطدةلب  ةدى لتده "ود ا  ة د    ت د  وجدزل  دن لجدزال اوةغدل  لا 
او ة  دددل    تدددل  لجدددزال او دددل  ل دددذه . دددذاه    شددد ن أةدددكةدددك   ددداتأ ددد م  دددذه او   شددد ت وةتنددد ب    تدددى ذودددك لتددده  

 .(1)انةأف "
 أطأتال إوى ال ل  اآلأ ل: (*)لشت ل  ذه اور الة      

                                                

 .21:او تدج الطةلش  د  ترال او     تال او  ب) ط ول   جطأ  ( (1)
 -  لالش د ال اإلشالا  دل دد   دتدج  شدال اورد    اوج جد ت 96- 79اوت  ل أرشةده دد  اوأد اث اوتردالل: –(  ت    ذوك: ج  و ل الوفل*)

 .  25-23ال اطل  ر  تل:
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شاللت ش رال صةل ش ن قالا ل لاوترال اوقال ث  ن تدفل أصدل     دن الطدةلش ل اوشت ل دل شد وأ   ز  ةدى ال اطدل  (1
 اوت  وذاأه  إذ أ  ل الطةلش ل اوشت ل ل  ةى اولص  لاوأفط   و  ل قالا ل  ت .

 شرلل ورالا ل وةالنول  ةى صقل اوأصل  اوط شق.ل رشأه  (2

 تأ ت شت  ترالل قال ث  د ل ل ق ال  ذا ب قالا ل شن ج ف . (3

 .(1)لوةش قث  ق ال  د   ش  ك او لل تفطه د  قالا ل شن ج ف       
شرد  وتدد  لن تأقدالث  ددن قدد الات    دن لن تصددتفد  أصددت ف   تأةد    دد  لوفتد ه ددد  التددلا  اوطد شرل اوأدد   دد ن       

 ل       أ ز  ةى شت أد  اوالاتة ل اوجزة ل. إذ أألز  اور الات إوى: ج
 ق الة  ّة ل. =1

 ق الة جزة ل. =2
ل   اورد الة اوأد  أأتدذ  دن  دتدج لل اأجد ه تردالل لل وغدلل قدال ث لط طد  ورد الة اوأد اث اوتردالل  = القراءة الكمية:1

اوددت   -   تددال او دد ب(  ل)ج  و ددل الوفددللاوشف دد   تددال او دد ب. ل ددن ل تةأددد  ال اطدد ت  ت دد ة؛  تد )اطددأرش ل اوددت
لصدددلود   - دددالتل إودددى اتطدددج م اوتنددد ب(  ل)اوشف دددل او  ش دددل -ل أرشةددده دددد  اوأددد اث اوتردددالل(  ل)وطددد ت  ت اودددت 

قد الة لتد  (  ل)انتز د ح دد   -لا أالاالاأد (  ل)جالو ل اإلد اال لاوأ   ب د  اوتردال او  شد  اوردال م(  ل)اوشف دل او  ش دل
وشف    تال او  ب(  ل)او تدج الطةلش  د  ترال او د    تدال او د ب( ل)الطدةلش ل لاوش د ن او  شد ( اوأ اث اوترالل لا

 ل     .
ل دد  اوردد الة اوأدد  أأتددذ  ددن اأجدد ه لل  ددتدج ترددالل قددال ث   أ ددزا  ة طدد  ددد  ق الأددد  وت قددال لل  = القااراءة الئزئيااة:2

  ددددل وددددال  ت قددددال لل ل تدددد . ل تدددد ل  ددددذه شف دددد    شدددد    دددد ن  لل أ ددددّت   ج ل ددددل  ددددن او ددددلا   اوترال ددددل لاوشف
اوال اطدد ت)اوت    ت اوةطدد ت ل لاوشف  ددل لالالش ددل  تددال اوجدد ق   ددن تددفل اوش دد ن لاوأش دد ن(  ل)الش دد ال اإلشالا  ددل ددد  
 ددتدج  شددال اوردد    اوج جدد ت (  ل)قددد    اوقالاتددل  تددال  شددال اوردد    اوج جدد ت (  ل)او ق ددل اوش  ت ددل  تددال اوجدد ق (  

ال اطددل طدد    ة ل(  ل) ددلا   لطددةلش ل  -تددال اوجدد ق (  ل)لطدد ا  اوشف ددل و شددال اوردد    اوج جدد ت ل) فدددلم او ف ددل  
ل) فدددلم او دد    تدددال ( *)ددد   أدد ب جددل   او تددز نشددن الت دد  اوقةشدد (  ل)اوشت ة دددل ددد  دددلل اوترددال او  شدد  اورددال م(

 اوطجة  ط ( ل     .
  ددد ال ن  دددذه اورددد الات ل جددد نت ا دددأغ ود  ل دددن تدددم  دددذه  ددد  ل دددم لتدددلا  اورددد الات اوأرل ة دددل شرددد  لن ت ددد         
 أر   د .

 

                                                

 .54أفزم اوأ اث لاو   ص ة: -ل او    ل د  اوتن ب اوترالل او  ش اوةغ  ت  : (1)
 .181-174(  شقث وةال أل  ت  ل  ق م او زالل د ن  أ شه: دصلل د  اوةغل لاوترال:*) 
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 مدخل.
اػػف انػػل    ب ػػل اػػل تتاػػرا اء ػػ ا ات اءت  يليػػو اءتػػن نينػػن ،ة اءت  يليػػو  ايلنين ػػلنتنػػل ؿ االػػلالت اء ػػ ا  أفقبػػؿ       
ل أف نا ػػن ءبلتالػػلا اءن ػػند حنيثػػو ب هػػم ل انطل ػػلت ء ػػ ا ة اءتػػ اث اءن ػػند  اءببل،ػػن غنػػن اءيػػ ب، ينب ػػن ءنػػ  أفكػػل 
 اػػف ثػػـ يػػ تن بيػػن رءػػؾ  ،األنبػػن ن ائػػ  اشػػت لءا فػػن اءػػنص  أسسػػا كشػػؼ غػػفتػػا اء ػػ ا ة اءت  يليػػو بػػ ف نيض اءػػرد ت 

 -اءا ػ   ة قػ ا ة حناثيػو -إر ن  ـ في ل بتحليؿ نه ص اءتػ اث ،اءت  يليواء  ا ة  شملغنل ءا باالا غو اف نه صإ
و بنيػػػو اءػػػػنص اء ػػػنيـ اػػػف نااػػػػؿ انظ اتػػػا اءن نيػػػو أ  اءببل،يػػػػ بػػػء ا  اػػػف ثػػػػـ  ،بػػػء ا  اءا ػػػلن اءنظػػػػ د اءحػػػنيث أ ال

 .، ثلنيل، أ  تبتين غن لاءنظ يو اءحنيثو األسسءا اف نالالت ت ت ب اف  طيو  التاءا 
  اف ايلنيف اء  ا ة اءت  يليو:      
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 .يةسلو األ: الدراسة أوال
و احل ءػػػػػ إءػػػػػ   تننػػػػػ.  قبػػػػػؿ غ  ػػػػػ ل (ع)(األسػػػػػل بناءاػػػػػن   )فػػػػػن فلػػػػػؾتػػػػػن    اء ػػػػػ ا ات اءت  يليػػػػػو أكثػػػػػ  إف      
غلػ   نػ تن اػف ثػـ  ،األسػل بالل ءن اسو  ل انا( ب هم األسل بيو(  )األسل ب) نبنأ اف تي يؼ ،(األسل بيو)تي ؼ

 اءمنن. ءؤلث  يوسل باأل است يلت اءن اسو  ،أ ـ اتالل لت ل
 :يةسلو واأل سلو األتعريف 
 اػل ناـ  ػرا اءتنػ ع  ،ءنا سػيف ءػااتن غو بتن ع اءنظ  إءيا اػف ءػنف ا ألن ل ؛سل باألال ياكف حه  تي يملت       
 تي يملتا اءتن ان ل: طلئمو افنرك   أفياكف  إننلءرءؾ إال  ل لت ن استا ستاتلؼ تبيلفلتال حلهبل

 .(غ)ط ي و اءتيبي  اءااي ة ءكلتب اييف أ  ءالالغو أنبيو أ  ح بو أنبيو اف حيث اء   ح  اءملغليو  اءالالؿ -ع
 .(ػ)""ط ي و اءتيبي  غف اءمك  ب سلطو اءل و -غ

 .(ؼ)"االا غو اف اءتك ا ات  اءامل قلت اءالهو بنص اف اءنه ص" -ػ

ءسػالت ء  يػو ايينػو بمػ ض اءتيبيػ  غػف ا قػؼ ايػيف.  يػنؿ  ػرا االاتيػل   اءانشػ "ااتيل  أ  انت ل  ي  ـ بػا  -ؼ
 تم ػػػيلا ء ػػػرا اءسػػػالت غلػػػ  سػػػالت أاػػػ خ بنيلػػػو  االا غػػػو االاتيػػػل ات  اءانشػػػ  إيثػػػل أ  االنت ػػػل  غلػػػ  

 .(ؽ)اءرد ياتل  با اف ،ي ا اف اءانشئيف" اأسل باييف  ن اءتن تشكؿ   انشاءالهو ب

 .(ؾ)" ساو شاهيو فن استيالؿ اءل و ال ياكف تك ا  ل" -ؽ

 يػ تبط سػل باأل،   ػرا يينػن إف (ؿ)   "اءكليو اءاتكلالو ءلسالت اءاتم قو، اءتن تتسـ بكيميو اءتيبيػ " سل باأل  -ؾ
اءاتم قػػو فػػن اءياػػؿ اػػف نلحيػػو اءنحػػ   يوسػػل باألغػػؿ كثيػػ  اػػف اءسػػالت اءالهػػو اءتػػن تنشػػ  اػػف تمل بلألبنيػػو"

ءػػف يهػػبى ءػػنخ اءكلتػػب اسػػ ءو ت نيػػو ب ػػن  اػػل  ػػ   سػػل باألءػػرا فػػءف  ؛(ـ)" اءبحػػ   اءهػػ   اءببل،يػػو  اإلي ػػلع
فيػػا سػػالت ا يانػػو يػػؤث   نخبػػت كيػػب بنيػػ د اػػلص تت ،يػػ ا اػػف اػػبلؿنة غػػف الهػػو  اتمػػ   إبناغيػػو ؤيػػو 

                                                

األسل بيو  اءبيلف اءي بن،  اءان   األسل بن فن ن ػن اءشػي  غنػن اءي ب) سػلءو ينظ :ق ليل اءحناثو غنن غبن اء ل   اءال اللنن،    (ع)
  الالستي (. 

،  ايالػػػػـ ؿؾ: ؾففع، عسػػػ  يو، ط نا  ايػػػػن ، ينظ :ام  اػػػلت فػػػػن بنيػػػو اءػػػػنص، االا غػػػو اػػػػؤءميف، تػػػ :ن.  ائػػػػؿ ب كػػػلت، (غ)
 .ؾظعاءاهطلحلت األنبيو اءحنيثو:

،  ينظػػػ :غلـ ؾ، ن.ت:عانػػػر  غيلشػػػن، ا كػػػ  اإلناػػػل  اء ػػػ ان، بيػػػ  ت، ءبنػػػلف، ط( األسػػػل ب  األسػػػل بيو، بييػػػ  اليػػػ  ، ت :ن.ػ)
ال ا اتا، ن.هبلح ف ؿ، اؤسسو ااتل ، اء ل  ة، ط -األسل ب  .ؿعع: غففع، عابلنئا  ا 

 .ؿػ: ؿـفع، غنءيؿ اءن اسلت األسل بيو، ن. ال  يؼ ايشلؿ ش يـ، اءاؤسسو اءاللاييو ءلن اسلت، بي  ت، ءبنلف، ط (ؼ)
 .ػغ: ؼـفع، غن اسو ء  يو إحهلئيو، ن. سين اهل ح، نا  اءمك  اءي بن، اء ل  ة، ط -سل ب( األؽ)
 .عؿ: ؼـفع، عع، ؽاألسل ب األنبن)ا لؿ(، ءي  ؼ شت يلكل، ت :اهطم  ال  ، فه ؿ، ا  (ؾ)
 .عؿـ.ف: (ؿ)
 .عؿـ.ف: (ـ)
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 ؼـ 

أكبػػ  اػػف أف تكػػ ف  شػػلئ    ت ثي ات ػػلغبلقػػو  ػػرا اءسػػالت  أفغلػػ   ،األنبػػناءياػػؿ  بي ػػ ل فػػن بيػػض فػػن
 .(ع)اءاتم ؽ ءلساو اءانم نة  اءتالل   اف ابلؿ  ت ثي هلو 

 بحسب ااتبلؼ  ال و اءنظ  إءيا ءنخ اءبلحثيف   ن: األسل ب  ثاو ت سيالت ءن اسو          
 .اهما ااتيل    ب سل باأل -ع
 .هما غن ال  ب سل باأل -غ

 .(غ)هما نالءو حلفو  ب سل باأل -ػ

اءا سػؿ(  )اء سػلءو(  )اءا سػؿ ) االتهػلؿ اءل ػ د ثبلثيػو بحسب سل باأل إء  را اءتهنيؼ ينظ   أف يبن        
 .إءيا(
 ن.سل باتالل لت اءبحث األ ءت سيـ قن  اإلاكلف  افغل  أيو حلؿ سنتنل ؿ  را ا       

كيميػػو  أد ،اءسػػلبؽاػػف تي يػػؼ بحسػػب ا  ػػ ع بحث ػػل  أكثػػ كػػرءؾ ل ػػل يو فسػػل بأاػػل فياػػل ياػػص تي يػػؼ األ      
غلاػل ،يػػ   اثػؽ اػف ا  ػ غا بسػػبب  يوسػل باأل نفػف بيػض اءبػلحثيف يػػ خ أحتػ   ، اءنظػ  إءيػػا سػل باألايلءالػو 
 .(ػ)ءا اءاتلااو اتسلع االلالتا  أط افات اان 
ءاطػػلب  ػػ  اءػػنص أ  كػػػؿ اءيػػؿ اهػػناؽ    ،(ؼ)" تحليػػؿ ءاطػػلب اػػف نػػ ع اػػلص" يوسػػل باأل اػػف تي يمػػلت       

 حه ا بلءنص    ال يمين بحثنل.  أفأن اع اءت اهؿ اءل  د بين 
 ،(ؽ)بمػػؾ شػػم اتا  تمسػػػي ا اآلاػػػ اءاتل ػػن ءي ػػ ـ  إءػػ لـ كي ال  ػػل اءاػػػت اءػػنص  ػػ  سلسػػلو اتتلبيػػػو اػػف اءالاػػؿ       
 اءتػن نالػن ل اتح  ػػو  –نباألأد أنبيػو  –اءالهػواألنبيػو  ػن ن اسػو اءت اكيػب اءل  يػو  -بيبػل ة أاػ خ -يوسػل بفلأل

 .(ؾ)فن اطلب احنن
 ال ياكػػػف أف تتح ػػػؽ فػػػن امػػػ نة  احػػػنة أ  األنب أنبيػػػواءسػػػاو فػػػن  أف إءػػػ نشػػػنن اءنظػػػ   أفيالػػػب  ننػػػلأإال  

ناػل فػن االا غػو [...  أ "  أف أ ػؼ إءػ  رءػؾ ،(ؿ)"اػف اء قػلئا اءل  يػو (فػن حػـ )تح يؽ ء  د  حين أ  ايػ  ؿ،  ا 
أتػت  ا اػل كػلف اءاطػلب األنبػن اءػرد  أيناػلتحػتمظ أ  تحػلفظ غلػ  ب ي  ػل اءاسػتا  ف أال ياكػف  يوسػل باألاءساو 

ف فيػػا تاػػص "اءػػنص اءػػرد الػػل ت انػػا  اءػػرد تكػػ ض  نهػػن فػػن أد ت كيػػب يوأسػػل بسػػاو  وأليػػألف اء ياػػو  ؛تػػ تن فيػػا
ف بػػلاتبلؼ تاتلػػؼ إر ءلينهػػ  اءل ػػ د اء احػػن يوسػػل باألفلء ياػػو  .يوسػػل باألغنهػػ  اػػف غنلهػػ   يكليتػػا  بنيتػػا 

 .(ـ)"األنبيو  األن اعاءنه ص  اءيه   
                                                

 .غؿـ.ف: (ع)
 .ػؼع-ؼػع: عـفع، عنش  ات اءالنين، ت نس، ط( ينظ : املتيى األءسنيو، ال  ج ا نلف، ت :اءطيب اءبك ش، اغ)
 .ؿـ: ــفع، عاء الا  اء مل فن تبلـ  اءت اث  اءحناثو، حالند ها ن، اءنا  اءت نسيو ءلنش ، ت نس، ط (ػ)
 .ظغ: ؾظظغ، غ، طءبنلف-األسل بيو، ال  ج ا ءينيا، ت :ن.بسلـ ب كو، اءاؤسسو اءاللاييو ءلن اسلت، بي  ت (ؼ)
 .ظغينظ :ـ.ف: (ؽ)
 .غغـ.ف: (ؾ)
 .غغـ.ف: (ؿ)
 .غغـ.ف: (ـ)
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 ؽـ 

 :يوسل باأل اف اهلئص نص اءاطلب األنبن فن اءن اسو        
أد اػػل ي ػػا اػػل ج اءل ػػػو أ   –اءل  يػػػو فػػن غػػلءـ اء اقػػا أ  اءايػػػلؿ اإلشػػل ة  ػػ  اػػػل ت الػػا إءيػػا  :،يػػلب اءا الػػا -ع

 .(ع)نسل بفن اءتحليؿ األف   ،ي  أسلس  –اءنص
تػا رات ػل  ء إءػ اءا الييػو ت الػا  إشػل اتا أفباينػ   ،يو ا لػؽ غلػ  نمسػاسػل بفػن اءن اسػو األفلءنص  :اإل،بلؽ -غ

"ءػػػرءؾ ي ػػػلس اسػػػت خ  ؛نااػػػؿ اءاطػػػلب اءنهػػػن نمسػػػا (غ)مػػػ نة فياػػػل بين ػػػلت اػػػل تبنتػػػا اػػػف نالالت  غبلقػػػلت ا
 ،(ػ)ي   تا"ـ سػفكػ ة ا اليػا اءػناالن فػن تطػ    ػرا اءا الػا  فػن ت ػنض  إبػ ا باػنخ قن تػا غلػ   األنبناءاطلب 

يػو اءتل ػن ءاطض  لؿ ان طلغػءاػ ء ؼ اءتل ػن اءػناالن اءانبػث فيػا باػل يشػكض    أحيلنل فن تاطػن ا الييػلت اءاطػلب 
اءػػػنص األنبػػػن يحاػػػؿ فػػػن ناالػػػا قػػػ ة  أفا اػػػف ءػػػنف اءاتل ػػػن بحكػػػـ " اسػػػتم ا ا ءلاطيػػػو  حلضػػػ ،نااػػػؿ اءاطػػػلب

   .(ؽ)أكث  اف اءته يى (ؼ)"إيحلئيو
، ف ػ  ءػيس (ؾ)األنبػننهلنؼ  هملت الػل  ة فػن ابلشػ ة اءػنص  ال نسل باألاءتحليؿ من ف رءؾ،  ف بل غف      

اءامل قػػػلت باينػػ  أنػػا ال يت سػػػس غلػػ  اػػل فػػػن اءػػنص ي افػػؽ ك نػػػل ا الػػ نا اػػػف  نءػػيس "بحثػػل فػػػن اءا اف ػػلت  ال فػػ
.. أ  اػػل .لهػػلواءيلنيػػو أ  األنبيػػو(  اءايػػلنن اءا هػػ نة  االنطبلغػػلت اءح) ت لءيػػن اءكتلبػػو ،(لأسلسػػاءل  يػػو )اء  اغػػن

نال    يت سس غل  اػل فيػا اػف  فيا، اف رءؾ ليالءؼ شيئ نالػل ات ا اػل كػلف ا اف ػل أ  االءمػل إل –نالػل  ءلكػبلـإ ا 
 .  (ؿ) ن  ال اءك ف اءانش ن بلء    ة"اءان  س ال    اءك ف اءا ال بلءنص ليؤسس ك نل النينا اله –اي  فو
غػػف    شػػي  ا ت اءتيبيػػ  اءاايػػ ة  اءاي بػػو غػػف فكػػ  اءكلتػػب  ػػ  اءكشػػؼ غػػف كيميػػل األسػػل بنف ػػنؼ اءتحليػػؿ       

ف أل" احتػػ اا فءشػػكؿ اءاطػػلب غػػيػػ  فهػػؿ اػػف ، (ـ)نسػػي  اءػػنص اػػف اػػبلؿ نظػػلـ تيبيػػ ا فػػناءيبلقػػلت اءتبلنءيػػو 
 .(ف)"األسل ب احنة فبل انمهلؿ ءلاين  غف  ة حن األنبناءياؿ 
   :ف ن باألسل  ءنخ احلؿ  األسل بنغف سي   ة اءتحليؿ   أال      

لئ ا أ  سػػػاو اػػػيػػػو ءػػػيس أ  االنت لئ ػػػرا االاتيػػػل   أفغلػػػ   ،ءػػػنص اػػػف اءنهػػػ ص األسػػػل بنااتيػػػل  اءبلحػػػث  .ع
ناػػػل ،اييل يػػػو تنبػػػا اػػػف اهػػػلئص اءػػػنص اءااتػػػل  اػػػف انطبػػػلع اءبلحػػػث  ايلػػػا ءسػػػاو فنيػػػو قلاػػػت بالػػػرب   ا 

اءػػنص  أسػل ببلحػث ءتحليػػؿ ف ػػ  ااتيػل  احكػ ـ بلءراتيػػو.  قػن تتبػػنن  ػرا اءراتيػو غنػػن  ءػ ج اء ،إءيػاا تالاػا 

                                                

 .ؼغ-ػغينظ : األسل بيو: (ع)
  .ؼغـ. ف: (غ)
 .ؼغـ.ف: (ػ)
 .ؽغـ.ف: (ؼ)
 .ػع-غعـ.ف: (ؽ)
 .ظع: غففع، ع، ت نس، طءلنش  ينظ :تحلءيؿ أسل بيو، احان اء لند اءط ابلسن، نا  اءالن ب (ؾ)
 ظع( ـ.ف:ؿ)

 .ػؼ: ن اسو تطبي يو اناؿ نظ د -( ينظ :األسل بيوـ)

  .ؼؼ:( ـ.فف)
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 انطبلغػػلت اسػػب و ت يػػؿ شػػ ط ا  ػػ غيو اءتحليػػؿ غػػف بحثػػا  أحكػػلـءكػػن ال ي ػػا فػػن  ،افيػػ كيميػػلت اءتيبيػػ  
 .(ع)األسل بن

 إءػػػ  يػػػتـ رءػػػؾ بتال ئػػػو اءػػػنص  تمكيكػػػا  . احل ءػػػو تسػػػاليل لاءابلحظػػو  الاػػػا اءظػػػ ا   اءاتمػػػ نة فػػػن اءػػػنص  .غ
ءاهػػػلئص  تحليػػػؿ  ػػػن األسػػل بيو إفلنػػػل ق ألننػػػل ؛لء  يػػ يػػػو تحليل ػػػل  حػػنات هػػػ ي ة أ  غنلهػػػ   ال يئػػلت ب

ؿ االنسػاللـ اءهػ تن أ  تكػ ا  هػ ت ايػيف، أ  بنػل  سلسػلو اػف اثػاػف  ،اطلب ال بحسب است يلت اءل ػو
ن فػػن انػػؽ سػػل باءالاػػؿ اءاتشػػلبكو  تيػػلنؽ اسػػت يلت اءل ػػو فياػػل بين ػػل  ،يػػ  رءػػؾ.  ااػػل ياػػنـ اءبلحػػث األ

فػػػن قيػػػلس اءظػػػ ا    اإلحهػػػلئناءاػػػن    اغتاػػػلنا ، يػػػؽ ا  ػػػ غيو اءنتػػػلئ اءراتيػػػو  الػػػؽ اءحيػػػلن  اءنقػػػو  تح
يو( اءاايػػػ ة سػػػل باءظػػػ ا   األ)يو( أ سػػػل باءسػػػاو األ)الػػػؿ اءكشػػػؼ غػػػفأفػػػن اءػػػنص اءاػػػن  س اػػػف  األسػػػل بيو

 .(غ)ءلنص

 نالالت ػلالػؿ اءاػ  ج ب ؤيػو ا حػنة غػف أاءكلن ءلػنص اػف  اإلطل ا حلو تالايا اءظ ا     بط ل غل  نح   .ػ
اػػػف اءياػػػؿ  لاءكليػػػلت( انطبلقػػػ)إءػػػ لت( اءال ئيػػػ)أد  ػػػن ا حلػػػو اءاػػػ  ج اػػػف ،لط اءنتػػػلئ  اءيلاػػػو ان ػػػل اسػػػتنب
تاكنا اػف  هػن اءث ابػت  اءات يػ ات  ألن ل ؛نسل بفن نظ  اءبلحث األ األ ـ.  ءيؿ  را اءا حلو  ن األنبن

يو قػن تح ػؽ أنبيػو اءػنص أسػل بنتيالػو  وسلضـ ب يػي الأن سل باءبلحث األ   غل .غل  است خ اءنصل ا ايلينت 
نتيالػو  وأيػ إءػ أ  حنسػا  ااطائنلنػ إءػ يػ كف  أفبيػن اءانلقشػو  اءاسػل ءو  اءا االيػو اءػنؤ ب قبػؿ  إال األنبن

 .(ػ)يوسل بن فن اءن اسو األمسفبل احؿ ءبلنطبلغلت أ  اءحنس أ  االطائنلف اءن .اف نتلئ  اءتحليؿ

غبػػػلس اءػػػن ة ألالػػػؿ نقتػػػا اػػػا تسػػػاليؿ  تهػػػنيؼ أسػػػتلرنل تبن اءن اسػػػو األسػػػل بيو ،فسػػػنأاػػػل غػػػف اتالل ػػػلت         
غليػػا قػػن ال ي ػػنح كثيػػ ا فػػن تهػػنيما   ػػ  غػػنـ شػػا ءيتا ءػػبيض اتالل ػػلت اءح كػػو األسػػل بيو اءبػػل  ة إر ال  اغتػػ اض

نالن ءنيا حنيثل غف اث  نشػلط   اػلف اللك بسػف فػن اتالل ػلت اءبحػث األسػل بن  السػيال فػن  يمػلتي   كػرءؾ ا قػا 
يلح ءنخ ك  يف اف انا ات اءبحث األسل بن، إر يبن  فيا أستلرنل اءػن ة احلكيػل إءػ  ن الػو اػل تهػنيؼ شي يو االن  

  يستنن تهنيؼ أستلرنل اءن ة إء : (ؼ).إنيلـ فلئؽ احين
 .  فيا ن خ:اتجاه ير ط األثر  صاح و: أوال

 :األسلو ية التع يرية (ع

فػػن اءنظػػ  إءػػ  اءل ػػو  رءػػؾ اػػف اػػبلؿ ت سيسػػا  ل   أسػػتلراالػػاتالػػلا شػػل ؿ بػػلءن تلايػػر ند س سػػي . قن حػػل ؿ بػػلءن ت   ػػ 
ألسػػل بيو اءتيبيػػ  فباػػل أف األسػػل ب  ػػ  حػػنث ء ػػ د  نشػػلط تيبيػػ د ءػػنخ اءمػػ ن اءاػػتكلـ فػػلف ال ػػل  اءل ػػو ءػػنخ بػػلءن ينبنػػن 

 غل  أسلس:

                                                

 .ؽؼ( ـ.ف:ع)

 .ؼؽ( ينظ :ـ.ف:غ)

 .ظع( ينظ :تحلءيؿ أسل بيو:ػ)

 . ؿؽع-ظؼعينظ : اءان   األسل بن فن ن ن اءشي  غنن اءي ب: (4)
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 ػػػحو (   ػػػرا االءمػػػو  ا( ب هػػػما اػػػلنة اءبحػػػث األسػػػل بن  ا  ػػػ غا ال )اءل ػػػو اءايينػػػواءمػػػ ند اغتاػػػلن )اءكػػػبلـ -أ 
ألستلرا س سي  فبلءن ي خ أف األسل ب يكاف فن االسػتيالؿ اءيػلند  اءالػل د غلػ  اءسػنو اءنػلس فػن أحػلنيث ـ 

 اءي ايو  ءيس اف شلف اءن اسو األسل بيو أف ت ار غل  غلت  ل اال تالـ بلءل و األنبيو.

فيػؿ ء ػ د  ػ  فيػؿ ا كػب  "اءحنث االالتاػلغن  اءنشػلط اءل ػ د ءػنخ اءاتكلاػيف فكػؿ   بال اف اءكبلـ اءم ند    -ب 
، ءػػرا يالػػب ( ع)فػػن اءميػػؿ اءل ػػ د " أبػػيفاءشػػحنو اءيلطميػػو  إفتاتػػ ج فيػػا اتطلبػػلت اءي ػػؿ بػػن اغن اءيلطمػػو بػػؿ 

االغتنػػل  فػػن ن اسػػو األسػػل ب بلءبيػػن االنميػػلءن  اءيػػلطمن  اءتػػ ثي د فػػن اءنظػػلـ اءل ػػ د ءلاػػتكلـ " فبػػيف إحسػػلس 
   . (غ)ثي "اءاتكلـ بلءل و  اءل و غبلقو ت ث   ت 

بػؿ اءل ػو اءي ايػو اءاتنا ءػو ءػرا ف ػن ال  األنبيػوبػلءن اءبحػث فػن اءل ػو  أسػل بيو  أ ػناؼفليس اػف ا اػلت  إرف     
ناػلبػلءن " ءيسػت ببل،ػوذ  ءيسػت ن ػناذ ،  أسل بيوالف  األنبن األسل بت تـ بلء يـ اءالالءيو فن  ا ات ػل اءبحػث غػف   ا 

بػػ ا   بػلءتيبيغبلقػو اءتمكيػػ    فلإلنسػػلفاءػػرد يبرءػػا اءاػتكلـ ءي فػػؽ بػيف  ،بتػػا فػػن اء ػ ؿ  اػػل يسػتطيا ق ءػػا : اءال ػن  ا 
ءػنخ   األنبيػوثلنيػل فاػل اػف فػ ؽ بػيف اءل ػو اءيلنيػو   أاػل أ ال ػرا (  ػ)[....  كلئف غلطمن تنطبػا غلطمتػا غلػ  ء تػا"

تمكيػ ا الالءيػل غػػف  واءل ػفػن يمكػ   األنيػب نػ خ إر.اػل يمػ ؽ بػيف االثنػيف  ػ   غػن اءاػتكلـ بلءل ػو أفيػ خ  ألنػابػلءن 
" ب ػػرا  بينال اءاػػتكلـ اءيػػلند ال ييػػن رءػػؾ  ال ي هػػنا بػػؿ تػػ تن اءل ػػو اشػػبيو بلنميلالتػػا  غ اطمػػا غمػػ اذ  غػػن  قهػػن.

ا الػػ ن فػػن   بيػػلف أهػػلا األسػػل بناءكشػػؼ فػػن حػػن ن اءل ػػو اءيلاػػو ، غػػف اءالاػػى  األسػػل بيواءكيميػػو تهػػبى ،ليػػو 
غلػ  األءسػف.  اء ليػو اءبييػنة ت كيػن ثنلئيػو اءبنل :فلءل ػو أهػؿ  فػ ع  تحتػؿ اءل ػو  ابسط أشػكلؿ اءل ػو  أكث  ػل ال يلنػلذ 

.  ثاػو ط ي تػلف السػتا اج (  ؼ)اءيلنيو األهؿ  تك ف اءل و األنبيو ف غل يسػتان ا،لػب اهلئهػا اػف رءػؾ األهػؿ"
 ءنخ بلءن  ال: -أ  اف ء و اءاتكلـ-اءاهلئص اءتيبي يو اف اءل و اءيلاو

 آا  .ئص اءل  يو فن ء و االتاا ال بل و االتاا ا ل نو اءاهل .ع

اسػػتالبل  اءاهػػلئص اػػف اءل ػػو نمسػػ ل اػػف اػػبلؿ ا اغػػلة ظػػ  ؼ اءكػػبلـ  اءبيئػػو االالتالغيػػو  اءث لفيػػو  .غ
  االقتهلنيو اءاحيطو با .

اػػف اءل ػػو اءيلنيػػو ب يػػو اء قػػ ؼ غلػػ   -اءيلطميػػو-انت ػػت أسػػل بيو بػػلءن إءػػ  حهػػ  اهػػلئص اءل ػػو اءتيبي يػػو     
 ثاػو  (ؽ)يلحلت ل  اف ثـ ت سيس  يكؿ أ  ثبت اثلءن ء ل اف اػبلؿ ح ػ   )اء ياػو اءتيبي يػو( فػن ء ػو اءاػتكلـ .ان  

)اػل    ( بػػ)اء ياو اءتيبي يػو( اءتػن  إياػلفغلػ  اءػ ،ـ اػف   )بػلءن( أسػتلرا ااتبلؼ بيف أسػل بيو )اػل    (  أسػل بيو
يكػػ ف )اءل ػو اءايينػو( ال )اءكػػبلـ اءمػ ند( " فلػػيس  أفالػب ي األسػل بيوا  ػػ ع  أفانػا يػ خ  إالتتشػ ب ء ػو اءاػػتكلـ 

ناػػلاءيلطميػػو اءاالػػ نة اءا الػػ نة فػػن اءل ػػو ،   اءينلهػػاءحػػنيث  نػػل ا ك اذ،كاػػل غنػػن بػػلءن ،غلػػ   ا  ػػ غا  أهػػبى  ا 
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 ــ 

.  ءيؿ أ ـ ال أ لفا )ال    ( إء  اءن اسػو األسػل بيو  ػ  ام ػ ـ )االاتيػل ( اءػرد  (ع)اءكلتب" أ اءشاص اءاتكلـ 
سيت ى فيال بين غل  ين سبتي    اللك بسف  ،ي  اػل ..  ام ػ ـ )االاتيػل ( يتاللػ  فػن اإلاكلنػلت اءتيبي يػو اءحػ ة 
أ  ،يػػ  اءاحػػن نة اءتػػن يات ن ػػل اءاػػتكلـ فػػن اءتيبيػػ  غػػف ا  ػػ غا بػػ كث  اػػف ط ي ػػو ءالػػؽ اػػل يػػبل ـ  يت افػػؽ اػػا 

   . (غ)ا   غا  غلطمتا
      :األسلو ية النفسية (غ

 -)سبتي  ( اءتن حنن آفلق ل )بيي الي  (  ن:أسل بيو)اء نس (  اف اهلئص   أتبلغاءي  سبتي  ( اتاللا )     
 ال شػػػػ ف ءػػػػا باػػػػل يحػػػػيط ح ءػػػػا اػػػػف ظػػػػ  ؼ  األنبػػػػنينطلػػػػؽ اػػػػف اءياػػػػؿ  أفيالػػػػب غلػػػػ  اءن ػػػػن   .ع

 .(ػ)ال اليو

إف اءياػػؿ األنبػػن يشػػكؿ  حػػنة ا ل ػػو  اتكلالػػو فياػػل بػػيف غنلهػػ  تشػػكلا . إر اءنػػلظـ ء حنتػػا  ػػ   .غ
 . (ؼ)ك  اءابنع فن نس  اءياؿ  تبلحاا اءناالنف

 ا كػ ا اءبػلطنن اءػرد  األنبػنءػب اءياػؿ  إءػ اءياؿ ي  ننل  يساى ءنل بلءا     أال ا كؿ ال   اف  .ػ
بينليػػػو ،فءنػػػا يانحنػػػل امتػػػلح اءياػػػؿ .  بيػػػن رءػػػؾ   شهػػػنس  إراكل ػػػل ، فػػػلءال  "  األالػػػ ا ييكػػػس ءنػػػل تػػػ ابط 

 . (ؽ)س  االا ع كؿ ال ني فا  نبلحظا غف اءياؿ"كلف  را )اءالر ( يم إراسنتح ؽ فيال 

ياثؿ اءحنس احن  سلئؿ اسػت ناؼ اءنتػلئ   اسػتابلص اءسػالت األسػل بيو اػف اءياػؿ األنبػن اػف  .ؼ
(ؾ)ابلؿ ق ا ات ت اليو تت ،ؿ اليئو  ر لبل اف سطى اءنص إء  بلطنا .

 

لحػػلظ اءكشػػؼ غػػف  بػػط سػػطى اءػػنص ببلطنػػا  اءالػػ   بلءكػػؿ اػػف االػػؿ إغػػلنة بنػػل  اءياػػؿ  تمسػػي ا ب .ؽ
        (ؿ) فك  اءكلتب أد إف اءل و تين انيكلسل ءشاهيو اءكلتب   ن ،ي  انمهلو غنا.

 

فػػن اءياػػؿ األنبػػن ياكػػف  -أ  ء  يػػو–األسػػل بيو انطل  ػػل اءل ػػو  اف أد سػػاو أسػػل بيو  وإف اءن اسػػ .ؾ
تاللربػو فياػل بين ػل أف تتكمؿ اءكشؼ غف بلقن سالت األسل ب اف ابلؿ اءت ابط  اءتبلنؿ  اءتػ ثي ات اءا

 . ءلنص األنبن( ـ)" الف اءل و ءيست إال تالليل ال اليل ءلشكؿ اءناالن" 

تتحػػػنن اءسػػػاو األسػػػل بيو بنطػػػلؽ ا  ال ػػػل غػػػف األءػػػ ؼ  ان يلح ػػػل غػػػف اءكػػػبلـ اءيػػػلند الف " كػػػؿ  .ؿ
 (ف)"األا خان يلح غف اء لغنة  اف اءنظلـ اءل  د ييكس ان يلحل فن اءايلنيف 
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 فـ 

    بن اا اءياؿ األنبن .تيلطؼ اءبلحث األسل .ـ

را تالل  نػػػل اءطيػػػ ف اءتػػػن  ال ػػػت  ايػػػناف اءن اسػػػو انال اتػػػا  ػػػ  تح يػػػؿ  أ ػػػـ أف)ءيػػػ  سػػػبتي  ( نػػػ خ  أسػػػل بيو إءػػػ  ا 
األسػػػل بيو إءػػػ  اءنهػػػػ ص األنبيػػػو اءاتايػػػػ ة اػػػف أ ػػػـ  كػػػػلئ  تطػػػ   اءن اسػػػػلت األسػػػل بيو  فياػػػل بيػػػػن  كػػػرءؾ سػػػػاو 

يػػو اسػػت نان اءمػػ ض أ  كشػػؼ فكػػ  اءكلتػػب اػػف اػػبلؿ اءابلاػػى )اء هػؼ(  )اءت  يػػؿ( ءاهػػلئص أسػػل ب اءكلتػػب ب 
 األسل بيو اءثل يو فن بلطف األث  اءمنن .

 :اتجاه ير ط األثر  متلقيو -:ثانيا
 ػػ  )ايكلئيػػؿ  يمػػلتي (  قػػن يهػػطلى غلػػ   ػػرا االتالػػلا فػػن اء لءػػب  -أد  ػػرا االتالػػلا–اػػف ياثلػػا   ءيػػؿ ابػػ       

اءتػػن  و( فلألسػػل ب في ػػل  ػػ  ثاػػ ة تػػ ثي   تحميػػ  اءػػنص ءلاتل ػػن غلػػ  تمكيػػؾ بنػػلا يػػبػػػ)األسل بيو اءبني يػػو( أ  )اءت ثي
 استحثت انتبل ا نح  بنيو اللربو.

ف يتػػ ؾ ءا سػػؿ إءيػػا( ثػػـ ال يلبػػث  يمػػلتي  ا يتسلسػػؿ حػػنيث  يمػػلتي  فػػن احػػل   ثبلثػػو  ن)اءا سػػؿ(  )اء سػػلءو(  )ا
ت كيػػن غلػػ  غبلقلت اػػل اإلنتلاليػػو اءاتاللربػػو . إر يالػػب أف )اءا سػؿ( ءيشػػن ا تالاػػا بػػػ)اءنص(  اثػػ  اء ػػل ئ فيػػا اػػا اء

بنل  اءنص اػل ج نائػ ة ت قػا اءاتل ػن ا ا ،ػو النتظػل  نالالتػا . الف اءت قػا " يسػطى اء ػ ا ة  ينت ػؾ   تك ف غنله
ءػػرا   بػػرءؾ تتايػػ  اءكتلبػػو األنبيػػو اءيلءيػػو اػػف ،ي  ػػل. (ع) يبت ػل فػػن حػػيف يسػػتنغن غػػنـ اءت قػػا االنتبػػلا  بػػرؿ اءال ػػن"

ي ػػن  )األسػػل ب( غنػػن  يمػػلتي   ػػ  اءكشػػؼ غػػف بيػػض غنلهػػ  اءػػنص اػػف اػػبلؿ حػػث نشػػلط اء ػػل ئ  الربػػا إءي ػػل. 
  تا  غاليو اتهلؿ اء ل ئ بلءنص اف ابلؿ است ييف  ال :

: اء ػػ ا ة األ ءػػػ   في ػػل يتيػػػ ؼ اء ػػل ئ ظػػػ ا   اءػػنص  يػػػن ؾ نػػ احن االاػػػتبلؼ بػػيف األغػػػ اؼ اءل  يػػو اءث لفيػػػو أوال
اءػنص اءتػن تالاػؿ اطائنلنػا  اءل  يػو   تفن ر نا  بػيف بنيػو اءػنص ءيػن ؾ اػف اػبلؿ  ػرا اءثنلئيػو تالػل  ا اءاات نو

ف ن ا حلو "تكشضؼ اينلا اف حيػث انػا الالػو اػف اك نػلت  ءػيس فػن طلقت ػل أف تكشػؼ انء ءػا اػف حيػث اغتبػل  
 (غ) حنة اءنالءو  انطل  ل"

(  )اءتيبيػػ (   ػػن تاكضػػف اء ػػل ئ اػػف سػػب  أ،ػػ ا  اءػػنص  احل ءػػو فػػؾ اء ػػ ا ة اءثلنيػػو  في ػػل ياػػل س )اءت  يػػؿ :ثانيااا
فاػل ي ػـ  فػن تحليػؿ األسػل ب  (ػ)بيػض" أغطلفا  ثنليلا غل  "نحػ  تتػ ابط فيػا األاػ    تتػناغ   يميػؿ بي ػ ل فػن

 فن اتاللا  يملتي     )اءنص(  )اء ل ئ(  يستتبا رءؾ نتيالتلف  ال:
 لحلظ اءل و ف ط  ال  ال ن ألد شن  ال ج ء و اءنص. أن اع األنب كل ل ال ينظ  إءي ل إال ب -أ 

اءكلتػب فػػن اءػنص  اسػتالبل  ط ي تػػا تكاػف فػن )اء ػػل ئ(  فاػل يثيػ ا اءػػنص  إبػناعالكتشػػلؼ  ناء حيػاءسػبيؿ  -ب 
سػػ ؼ تحػػنن اءسػػالت األسػػل بيو غػػف  اػػف بنػػ  انب ػػو إءيػػاسػػتثل ات  اػػل يالربػػا افػػن اء ػػل ئ اػػف انميػػلالت   

(ؼ)ء ل.ط يؽ إن اؾ اء ل ئ  اءت لطا 
 

                                                

 . ـػعاء الا  اء مل فن تبلـ  اءت اث  اءحناثو: (1)
 . غؼع-عؼع.ف:ـ (2)

 . غؼعـ.ف: (3)
 .ػؼعينظ :ـ.ف: (4)



 تقويلية.القراءة ال ميادين الفصل الثالث.....................................................................
***************************************************************** 

 ظف 

غػف  إالف األسل ب    انح اؼ غف قلغنة أ  اييل  أ  سنو اػل، ال ياكػف تشايهػا ب   ينطلؽ  يملتي  اف اإليالف
اػػػف اءهػػيب اكتشػػػلؼ )االن يػػػلح( بايػػ ؿ غػػػف  ػػػرا اء سػػػلئؿ  إر )اءسػػيلؽ(  )اءت ػػػلف (.  *ط يػػؽ )اء ػػػل ئ اءالاػػػا(

رءػؾ اف تحليػؿ  إءػ  أ ػؼ.  (ع)و ءالا ػ   اءاتل ػيفنسػبن بلءنسػب أاػ بسبب اف اييل  )االن يلح( غف قلن ف ال  ػ  
شػػػػط يف  اػػػػل )ق اغػػػػن اءل ػػػػو اءيلنيػػػػو(  إءػػػػ  األنبػػػػنيشػػػػط  اءاطػػػػلب  أفاػػػػف شػػػػ نا  األنبػػػػنفػػػػن اءػػػػنص  األسػػػػل ب

 )اءتالػل  ات( اءا الػػ نة فػن اءػػنص  ااػػل يششػكسؿ غلػػ   ػػرا اءتحليػؿ  ػػ  غػنـ ا تالاػػا بلءسػػيلؽ    ابطػا اءتػػن تت يػػ  
 .  (غ)فن اءنه ص

ظػػل  ة األسػػل بيو غنػػن  يمػػلتي   ءيػػنة قػػل ئ اءػػنص " فليسػػت اءظػػل  ة األنبيػػو غنػػنا اءػػنص فحسػػب ،بػػؿ  ػػن إرف فلء 
راتيػػو  الالػػو  ن ن اء ػػل ئ اءاحتالػػو إ ا  اءػػنص.  غلػػ  اءاحلػػؿ األسػػل بن أف ي اػػر  ػػرا اءػػ ن ن بيػػن أف يال ن ػػل اػػف

بيػن  .(ػ)فػن اءػنص األسػل بيواءسػالت ءكشػؼ  كػ ناةفاػل ي اػا  ػ  اسػتاناـ اء ػل ئ    أحكلـ قل ئ اءػنص ت انطبلغل
ءػيس كلفيػل  رءػؾ بسػبب ااػتبلؼ ث لفػلت اء ػ ا  ااػػل  األسػل بف اييػل  اسػتاناـ اء ػل ئ ك لغػنة ءكشػؼ اهػلئص ا

فػػن ،ليػػو اءتي يػػن بحيػػث  أاػػ ا أسػػل بيو حػػنات  إءػػ تمتيتػػل يهػػبى با البػػا ت طييػػا  " بنػػ  اءػػنص تمتيػػت إءػػ يػػؤند 
 أسػػل بيالػػرب ا تالاػػا بنيػػو فػػن  أفاػػف اثػػؿ  أاطػػل ف  ػػرا ف ػػ  ي ػػا فػػن يهػػيب ت  يل ػػل تػػ  يبل ا  ػػيل ف ػػبل غػػ

قػن يم تػا اػل  تكػ ف فػن اسػتيالؿ ء ػ د آاػ  اسػتيالال غلنيػل  كػرءؾ أ  أهػل لال ييػ ؼ  ألنػااءنص قن تبػن  اميػنة 
اػ    اء أثنػل يسػت غن انتبل ػا فػن  أ ين كػا  ال أ فن غهػ  اػل فييػنا ااػل ال فلئػنة فيػا  أسل بيوكلف يشكؿ ظل  ة 

األسػػل بن( اػف االػؿ نقػو  ػبطا  تشايهػػا  ف ػن غػ    يمػلتي  )قل ئػا اءالاػػا( بءاكلنيػو أاػ خ   ػن )اءسػيلؽ با،ءػرا
.  يمػػ ضؽ  يمػػلتي  بػػيف ام ػػ ان )اءسػػيلؽ اءل ػػ د(  )اءسػػيلؽ األسػػل بن( فػػلأل ؿ  ػػ  (ؼ)" ءلظػػل  ة األسػػل بيو فػػن اءػػنص

 بيلنػا.بينال اءثػلنن ءػيس اػف شػ نا اايػ ات اءسػيلؽ اءل ػ د سيلؽ ي  ـ غل  اءتتلبا  اءت ابط  ن  ا فن  بط اءاين  
 خ فػن تم قػو  يمػلتي  ن غػل اػف اءتػنااؿ اءان الػن ف ػ  بيػن  نػ (ؽ)ألنا" بنيو ء  يو ي طػا نسػ  ل غنهػ  ،يػ  ات قػا"

أف ق   اءم ؽ بيف اءسيلقيف نالن أف ا،لب سالت اءسػيلؽ اءل ػ د الثلػو فػن اءسػيلؽ األسػل بن غنػنال يبلشػ   يمػلتي  
 )اءتتػلبا(  ن   ػل  ػػ  اكتشػلؼ اءاينػ   السػيال فػن نػػ غن  تحليلػا ءػبيض األاثلػو ف ػن تيتاػن أي ػػل غلػ  )اءتػ ابط(

أد بػيف – )اءسيلؽ األكب ( .  يبن  اف اءالئ  اء حين اءػرد ياكػف تبنيػا اػف االػؿ اءتم قػو بين اػل  )اءسيلؽ األه  (
.غل  أد حػلؿ أف يبحػث فػن رءػؾسػالتا  أ ف ا التػا    ام  ـ )اءت لن( ف ػط فلءسػيلؽ اءل ػ د ءػيس اػ -اءسيلقيف

مػػلتي  ت ػػ ـ غلػػ  ت ػػلن اءينلهػػ  ،يػػ  اءات قيػػو اػػا اءينلهػػ  اءات قيػػو.ف ن بنيػػو ثنلئيػػو ي ػػ ـ يفبنيػػو اءسػػيلؽ ءػػنخ   

                                                
*

 ثاو أكث  اف اهطلى ءا ان ل )اء ل ئ اءنا رالن(  ..........  

 .ظؽعينظ :ـ.ف: (1)

 . ـؼعينظ :اء الا اء مل فن تبلـ  اءت اث  اءحناثو: (2)

 . ػغعينظ :اءنص األنبن  ق ليلا غنن ايشلؿ  يملتي ،احان اء لند اءط ابلسن: (3)

 . ؿؾع-ؾؾعالا  اء مل فن تبلـ  اءت اث  اءحناثو:اء   (4)

 . ؿؾعـ.ف: (5)
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 عف 

اءػػرد يت سػػس غلػػ  غنهػػ د  األسػػل بن )اءتنلف (.ءينتالػػل ءنػػل اءحػػنث  اال تبػػلط فياػػل بين ػػل غلػػ  غبلقػػو)االاتبلؼ(
 ، يتاثؿ اءسيلؽ األه   بال ي تن:ت لن( اءرد ي طا سي   تا اءيلنيو )اء )اءسيلؽ(

 
      المسلك األسلو ي(= التضاد  ين طرفي السياق) مخالفة( + يتألف من عنصرين أو جملة أو عدة جملسيلؽ )

  ثاػػو ن غػػلف اػػف اءسػػيلؽ ءػػنخ  يمػػلتي   اػػل )اءسػػيلؽ األهػػ  (  حػػنضا أف ي ػػا اءت ػػلن بػػيف غنهػػ يف نااػػؿ  حػػنة
ناػػػل  ء  يػػػو  احػػػنة  ي هػػػن ب ػػػل  يمػػػلتي  )اءالالػػػو أ  غػػػنة الاػػػؿ(  ال يتحػػػنن اثػػػ  اءسػػػيلؽ بحػػػن ن اءالالػػػو أ  اءالاػػػؿ  ا 

 .( ع)بشي   اء ل ئ بن ليت ل  قن تا غل  ترك  بنايت ل
 أال )اءسيلؽ األكب ( ف   ن غلف  ال : 

   ه  تا  نظلاا                اءن ع األ ؿ:     ي طا اءسيلؽ األه   بينه  ،ي  ات قا ءيي ن اءكبلـ إء 
 األ ؿ، ه  تا  ن :              

 أسػػػل بن        سيػػػلؽاسلؾ  لءمو         ػػػلؽ+ ااػػػسي      
  اءن ع اءثلنن:    ينش  اف األ ؿ اف حيث تح ؿ اءاسلؾ األسل بن إء  سيلؽ النين  اف ثـ تح ؿ 

 بن ثلفز ، ه  تا:اءسيلؽ اءالنين إء  اسلؾ أسل                
 سيػػػلؽ         اسلؾ أسػػػل بن         سيػػػلؽ النين         اسلؾ أسػػػل بن 

أاػػل )اءت ػػػلف ( فلػػػا قياػػػو كبيػػػ ة غنػػن  يمػػػلتي  اػػػف حيػػػث  ػػػ  احػػنن ءلظػػػل  ة األسػػػل بيو فػػػن اءسػػػيلؽ األسػػػل بن      
ن طو  احنة ايطلة ،بحيث يكػ ف كػؿ  احػن ان ػل فلءت لف     " ا كلـ ءكثي  اف اإلال ا ات األسل بيو اءاست لو فن 

)اػػػ بن نيػػػؾ(  اثػػػلالذ غلػػػ  رءػػػؾ ي اػػػرا اػػػف   ايػػػو مػػػلتي  ءام ػػػ ـ )اءت ػػػلف (ي ي ػػػ ب   ( غ)ايبػػػ ا فػػػن راتػػػا بامػػػ نا"
 إر (ػ)كلنػػت  الػػنانلذ(" و   :")الػػلش ثػػـ اللش، أي ػػل ب يػػ   الػػ ع الػػلش اءبحػػ  األسػػ ن،كال ءػػ  اف أا االػػا اءات اايػػ

 ت   ن:الاال كل أ  اءت لف ات اف لسلوس اءاثلؿ  را فن ي الن
أنخ إءػ  تنلسػؽ   كػو اءبحػ  ا تملغػل  انامل ػل ااػلتك ا  اءميؿ )اللش( اػا ابلحظػو تنلسػب اءميػؿ اػا ح .ع

 ه تن ينسالـ اا إي لع ح كو األا اج غل اذ  انامل لذ بنالءو أناة اء بط )اء ا (   )ثـض( .

 يػػػ   الػػػ ع(   ػػػرا اءكلاػػػو اػػػف شػػػ ن ل أف تالػػػؽ نحػػػت كلاػػػو النيػػػنة ءلنالءػػػو غلػػػ  حلءػػػو  يالػػػلف اءبحػػػ  )ب .غ
 آا .  فن سيلؽ سيلؽاءاءاملال ة فن 

ثاو استيل ة أقيات بيف اءالا س )األا اج(  اءاال ن )اء الناف( ابلفل ءال غش صؼس غػف طبييػو اءيبلقػو ف ػرا  .ػ
يمػلتي   ػ  اءسلسو اف اءسالت األسػل بيو اءات اتبػو يسػاي ل  يمػلتي  بػػ)اءت لف ( ،  يب ػ  )اءت ػلف ( غنػن   

                                                

 . غفينظ : الالءيو األءمو: (1)
 . ظؾ:األسل بايليي  تحليؿ  (2)
 . ظؾـ.ف: (3)
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 غف 

إءيػػا اليػػنا اػػف ءػػنف اءاحلػػؿ األسػػل بن ءػػنخ تشػػلبكل  تي يػػنا ءػػرا ينب ػػن  االنتبػػلا  اءشػػكؿ األسػػل بن األكثػػ 
 . (ع)ق ا ة اءنص بسبب غبلقلت اإلسنلن

 

اءن اسػلت تلػؾ  أكثػ  أف إءػ فػن اء ػ ا ات اءت  يليػو ينب ػن االنتبػلا  سػل بن اسو األ أهنلؼفن  اءا ض قبؿ       
( س سػػػػي ثنلئيػػػػلت ند )طلئمػػػػو اػػػػفاالن يػػػػلح( أ )اءبني يػػػػو( أ  ) تنل ءػػػػت ا  ػػػػ غلت اءتػػػػن ءبحػػػػث ،اءاػػػػرك  ة فػػػػن ا

   :كلنت اطل ل تنطلؽ اف ،سف بءنخ   الف اللك اءت اهؿ() اء ظيمو اءشي يو(  نظ يو) 
را ،ظ اءام ػ ـ اءحػنيثلحػبل(  )االن يلح(  )اءنسؽ(  ،ي  ػل فػن اءتػ اث سل بؤلء)اءبحث غف امل يـ ((ع هػنؽ   ا 

 الػػػ ن اءاػػػن   اءن ػػػند  -اػػػف  ال ػػػو نظػػػ  اء ػػػ ا ة اءت  يليػػػو – ػػػرا اءا ل بػػػلت ف ػػػرا يسػػػتلـ  إيالػػػلنث فػػػن اءبحػػػ
غالااءحنيث ءنخ اءنلقن أ  اءببل،ن اءي بن اء نيـ     ا فن  را اءا ل بلت.ا 

 إفا  ػر ، تنلث  ػلاءاهػطلحلت اءن نيػو  اءببل،يػو اء نياػو  بتشػظن را اء ػ ا ات ءػـ تكػف غلػ   غػن  أكث  أف ((غ
ف  ػيو  .غنػن ـ لل بثبلت اءاهطلى فػن اءتػ اث  تاييػ  اءلمػظ اءاسػتياؿ فػن كتلبػلت ـ ب هػما اهػطبلحسلان

اءت  يليػػػػو تيلاػػػؿ ق ػػػػيو  غليػػػا ف ػػػػن  احػػػت اء ػػػ ا ات  ؛اءام ػػػ ـ  تطبي ػػػػا  ا  سػػػل اءاهػػػطلى تتيلػػػؽ بلء هػػػػن 
   :اءاهطلى اءي بن اء نيـ اف حيث

 .(غ)ثبلت اءنالءو - أ

 ـ فػػػن انظ اػػػو ا ل بػػػو انظاػػػو  ا حػػػنة اثػػػؿ اءبحػػػث ءميف فػػػن االسػػػتيالؿ ب ػػػاؤ تػػػ ات  اءاػػػ - ب
 .(ػ)نلص(تاء)اءبنيو اءياي و( أ )االن يلح( أ )االاتيل   اءت ءيؼ( أ )( أ سل باأل)غف

بيبػػػل ة  .اءتطبيػػػؽ()اءنظ يػػػو(  ) اءا ل بػػػلت اءن نيػػػو اءحنيثػػػو اػػػف نهػػػ ص اءتػػػ اث هػػػ  ة انطبػػػلؽ أكثػػػ اتاػػػرت  ((ػ
اءام ػ ـ )بػ غن لغالاػإتبا تسػيد حػنيث فػن نػص ت اثػن قػنيـ ن ػن ع  ػ  اء  ال ن ا ل بػو ال ئيػو اػل إف أا خ

تالليلتػػػا فػػػن ايػػػناف تطبيػػػؽ اءنلقػػػن  اءببل،ػػػن اءي بػػػن اء ػػػنيـ.  تااػػػض ءنػػػل  ػػػرا غػػػف ب اػػػف ثػػػـ  ، اسػػػت يلتا(
 اح  يف  ال:

بػػلءتطبيؽ اػػا  اشػػملغإاء هػػن اءنظػػ د اءال ئػػن ءلا ل بػػو فػػن نهػػ ص اءن ػػن  اءببل،ػػو اءي بيػػو اػػف ،يػػ   = أ
ؿ ااػف حيػث غػنـ  اآلاػ ف تشنين غل  اءػ كاء  اػف ثػـ اسػت يلت  ،اءتطبيػؽ( أ ال)أل ايػوبلحظػو اءا ػ ض

 .(ؼ)ب  ايو اءام  ـ اءال ئن  كتماإر  ،لاءام  ـ  تالليلتا ثلني

                                                

 . عؾ-ظؾينظ  : ايليي  تحليؿ األسل ب: (1)
 ظػل  ة اءيػن ؿ  ،ـغع-ؿعع نظ يػو اءن ػن األنبػن اءحػنيث: ،غظغ-عظغ  ؿـع-ؼـعينظ  اثبل:است بلؿ اءػنص غنػن اءيػ ب:( غ)

 .عف-ؼغءي بيو  األسل بيو اءحنيثو:بيف اءببل،و ا

غنػن اءي ب)أط  حػو  االن يػلح فػن اءاطػلب اءن ػند  اءببل،ػن ، ؾػ-ؽعئ غلـ األسل ب اءي بن:ابلن-ينظ  اثبل:اءل و  اإلبناع (ػ)
 .ؽػع-ـعغنن غبن اء ل   اءال اللنن:  ق ليل اءحناثو، ؽف-غؽنكت  اا(:

-ؽظػ  ؽـغ-ؿفع:  اءا ايػل اءا يػ ة ،ؾفع-ػؿع:اءي ب)أط  حو نكتػ  اا(  يلح فن اءاطلب اءن ند  اءببل،ن غنن( ينظ :االنؼ)
   .ؽؿؼ
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 ػف 

ل  اءا ل بػػػو اػػػف تطبيػػػػؽ يتػػػيـ اػػػف نهػػػػ ص اءن ػػػن  اءببل،ػػػو اءي بيػػػػو اػػػف ن ف ابلحظػػػو ب يػػػػو ماستهػػػ = ب
 .(ع)اءتطبيؽ نمسا  اءا   غن اف اءت ءيمناست يلت اءا ل بو  اء هن 

أال غف أ ـ اء  ا ات اءت  يليو ءلت اث اءن ند  اءببل،ن غنن اءيػ ب بلحػلظ االتالػلا األسػل بن، فسػن  غ ل غلػ        
 اء الا اآلتن:

 أ ال: األسل ب ب هما ااتيل ا.
 ثلنيل: األسل ب ب هما ان يلحل.

 
 :وتأليفا ا وصفو اختيار  سلو األ//أوال

 إريو سػػل باالنت ػػل (  )اءتػػ ءيؼ( فػػن اءن اسػػلت األ)ت ػػ ـ غلػػ  ثنلئيػػو اب هػػما ااتيػػل   سػػل بألا إءػػ فكػػ ة اءنظػػ        
 األنبػػن يػػو اءحػػنث مابػػنأ االاتيػػل  فػػن كػػؿ غاليػػو الػػؽ فنػػن إر  ػػن تنمػػن غ بػػ ا إغلػػ  " ػػرا اءن اسػػلت  أكثػػ تلػػى 

اء سػػلئؿ  [كػػرا  ثحػػءبل ػػ   ػػ ب اػػف االاتيػػل  اءػػ اغن يسػػت ن بػػا ا إناػػلفنػػن  –ءسػػننأ إفػػ ا كػػؿ  أفغلػػ   ااغتاػػلن
فكؿ حػنث أ  نشػلط ء ػ د يسػتلـ   ػرا اءثنلئيػو، إر اءاػتكلـ  .(غ)"لاءتيبي يو اءابلئاو ء   ا اال تانضا با اءل و غا ا

 بيػن ااتيػل ا يػ تن ن   اءتػ ءيؼ في ػـ ااتيل اتػا اءلمظيػو  ،طبييو ال يمك  فيابال يتيلؽ   ياتل  اف ايالاا اءل  د 
شػػكؿ تي أف إءػػ   أاػػ خين ػػل بػػ  ابط ت اغػػن ق اغػػن اءل ػػو فتتػػ ءؼ اءالالػػو تتل  ػػل الالػػو ب   ي اشػػ ،بيػػض إءػػ  بي ػػ ل
 .(ػ)اءنص

اءسػبلـ  قػ ا ة اءػنكت   غبػن ،اب هػما ااتيػل   سػل باأل إءػ اء ػ ا ات اءت اثيػو اءحناثيػو اءتػن نظػ ت  أ ػـ اف  
إر ي ػػ ؿ  .(ظ( ءلالػلحف اءتبيػػي اءبيػلف)اػف اػػبلؿ األنبػػنفػن اءن ػن  يوسػػل باألاءا ػلييس ):اءاسػند فػن بحػػث ءػا بينػػ اف

 اءنػػلظ  فػػن  ]...[ااتيػػل  اءلمػػظ() ػػ  ابػػنأ سػػل باأليػػو( اءالػػلحظ فػػن تحنيػػن نظ  )أ ؿ ا يػػلس انبنػػت غليػػا":سػػندااء
 فأرءػؾ ت كيػنا غلػ   بػ  أ اػف  .ف( يستشؼ انطل لت اءاللحظ فن ه غ ابلنئػا اءببل،يػو اءيلاػوياءبيلف  اءتبي)النة

فكلاػػل ا نان  :اءت ييايػػو األبيػػلننػػا ي  ػػو ءنػػ غيف اػػف أرءػػؾ  هػػنلغو( فاينػػ )ؿغاػػؿ( أ  قػػ) ػػ  إناػػلاءالػػؽ اءمنػػن 
اءحػػ ءن  ايػػ  اءشػػي )،   ػػرا  ػػ  اءػػرد اليػػؿأغاػػؽحكػػـ،  كلاػػل طلءػػت اػػنة اال ػػا كػػلف أكػػلف  ل غيػػ ابػػ هػػلحبا
 .(ؼ)"(اءاحؾ

                                                

 أ  اؽ  ،ػػع-ؽظع:  األسػػل بيو  اءبيػػلف اءي بػػن، ؽفؼ-عفؼ  ؽظػ-ػفغ ل  ااتػػنانات ل:أهػػ ء-( ينظػػ  اثبل:اءببل،ػػو اءي بيػػوع)
 حاػن احاػن  يػس،أ االن يػلح اػف انظػ   اءن اسػلت األسػل بيو، ن.، ؽع-ظع/ػة:ان ءػو اء ػ ا  - كتلب اءان الت ،ؼغ-عغءل يى:

 .ؼؿ-غؿ  فؼ-ؽؼ: ؽظظغ، عط بي  ت، اءاؤسسو اءاللاييو ءلن اسلت،

، ععينظ :اءا ػلييس األسػل بيو فػن اءن ػن األنبػن اػف ابلؿ)اءبيػلف  اءتبيػيف( ءلالػلحظ، ن.غبػن اءسػبلـ اءاسػند، األقػبلـ، ب ػنان، ع( غ)
 .فغغ: ظـفع، ؽعس

 اءنظ يػو  ،ػػ: ــفع، عينظ : ق ليل اءشي يو،   اػلف اللك بسػف، ت :احاػن اءػ ءن  ابػل ؾ حنػ ف، نا  ت ب ػلؿ، اءا ػ ب، ط( ػ)
، ع، فلطاػو اءطبػلؿ ب كػو، اءاؤسسػو اءاللاييػو ءلن اسػلت، بيػ  ت، ءبنػلف، طن اسػو  نهػ ص -األءسنيو غنػن   اػلف اللك بسػ ف

 .فػ-ـػ: ػففع

 .فغغاءن ن األنبن اف ابلؿ)اءبيلف  اءتبييف( ءلاللحظ: ( اءا لييس األسل بيو فنؼ)
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 ؼف 

االاتيػل ( )هػطلىن الػو ام ػ ـ ا إءػ غبيػن اءشػي ( ال ي فيػا )بين أف اغتالن سنو تن يى اءحػ ءن  ت ريبػا ءػنخ      
اءاػنء ؿ فػبل  أحػلندام ػ ـ االاتيػل   نػل كػلف  أفر ثاػو اغتػ اض ي  نػا   ػ  إ ؛ييف فن اءيه  اءػ ا فسل بءنخ األ

 األالػػػػ ا  اءتيػػػػنيؿ بػػػيف   اإل ػػػلفوتتالػػػل   نالءتػػػا تن ػػػػيى ء ػػػو اء هػػػػينة   ػػػن فػػػن ا حلػػػػو اءنشػػػ    اءناػػػػ  بلءحػػػرؼ 
اػف اػف ق يػب  ال  ال سػل بام ػ ـ األ ياس ن فن ء و اءشي  فبلاءلمظ  اءتال ين االاتيل (  نل ش ط ءلتحسيف) ك ف
فػػن  لاب اػ لب ػػن  اػل اليلػ ا شػ ط بلألسػلءيب لالهػ" اءشػي  اءحػ ءن اءاحكػؾ()فلػـ ياليػؿ اءيػ ب  ػرا اءام ػػ ـ ،بييػن

 .(ع)اآلثل "ال نة 
ابػنأ  اػف ا ت ػيلت ":ن ءنخ اءاللحظ قػلئبلسل باالاتيل ( األ)لت تيييف ابنأ يا ا إء  ي يؼ اءاسند  

 بنيػػو  –اءهػػ تيو األءسػػنيويحهػػؿ اءتطػػلبؽ اءػػنالءن بػػيف اءبنيػػو  أفاءبنيػػو اءنااليػػو ءلكلاػػو  اف غػػف االاتيػػل  ف ػػبل
أد ان يػػلح  انػػن أ   إءػػ  ن ػػمال ي لآنيػػ لبحيػػث يكػػ ف اقتػػ اف اءػػناؿ بانء ءػػا اقت انػػ –اءنالءيػػو األءسػػنيوأد  –اءنااليػػو

ااػػل يطبيػػا  األثػػ  أالػػ ا ا اءظػػل  ة بلالنتظػػلـ اءنػػ غن فػػن هػػلب ي ف اءيػػ ـ غلػػ   ػػرسػػل ب يطلػػؽ األ .قطييػػو نالءيػػو
 يتاثػؿ فػن لح كيػ لاػ   م ءلاللحظ فن رءػؾ تهػ ي  ط يػؼ يالسػـ ا بلالئتبلؼ بيف  يلكؿ اءن اؿ   يلكؿ اءانء الت.

ا يك ف اءكبلـ يستحؽ اسـ اءببل،و حت  يسلبؽ اينػلا ءمظػا  ءمظػا اينػلا فػبل يكػ ف ءمظػ ال):اءتسل ع( بيف اءبنيتيف)
 .(غ)("قلبؾ إء سبؽ اف اينلا أسايؾ  إء 
   :ان ل ؛أسبلببا ل بتا  را ءينة  األاريحظ  غلينل   ثاو ال       
ي تيػػلف فػػن  ،اءاسػػند فياػػل بيػػن فػػن كتلبػػلت اءالػػلحظ اػػلتحنث غن يسػػ فريلػػاالاتيػػل (  )اءتػػ ءيؼ( اء)دإف اييػػل   //ع

اء ظيمػػػو اءشػػػي يو( ) السػػػيال األنبػػػن ثػػػ ءؤليو ب هػػػم ال اػػػف ايػػػليي  اءبنيػػػو اءالالءيػػػو سػػػل بكتلبػػػلت   ان األ
نء ءػػػا  سػػػ غو اقتنػػػلص ااالاتيػػػل (  نػػػل ءػػػنخ اءالػػػلحظ ي ػػػ ـ غلػػػ  اطلب ػػػو اءػػػناؿ ء) ام ػػػ ـ .االن يػػػلح() 

اءت كيػب  اءػنظـ بػيف  اػف  رءػؾ بسػبب ؛أ  استم ا  الالءناءاتل ن ءلانء الت اف ،ي   قمو أ  شحر غ لن 
 !األنب أء افاف  لص ء نكلف  را كبلـ اءاللحظ يا إف  را .اء   ح(  )اءاطلب و()أسلسؿ غل  ااءن  

 األنبػن اءكػبلـ  ،أنبيػل أـ لغلنيػ أكػلفال ياػص طب ػو اػف طب ػلت اءكػبلـ سػ ا   -يبػن  فياػل -نص اءالػلحظ إف //غ
كاػػل ال ي ػػبط ءنػػل نقػػو  ،األالنػػلسلئ ة بػػيف اػػاءشػػي (  )اءنثػػ (.   ػػرا سػػ ؼ ي ػػيا غلينػػل اءحػػن ن اء)بن غيػػا
إءػػػ   أ  ػػػات ألن ػػػل ؛فػػػن كػػػؿ ءػػػ ف سػػػل ب ءيؼ( فػػػن اءكشػػػؼ غػػػف اهػػػلئص األاالاتيػػػل (  )اءتػػػ)اييػػػل 

إر اػف ،يػ  اءااكػف  ؛األسػل بيوتاللنس ا حن اف ،يػ  تاييػ  فياػل بين ػل.   ػرا ،يػ  ا بػ ؿ فػن اءن اسػلت 
يكشػؼ غن ػل اػف ،يػ  حػن ن فلهػلو األنبيػو  األالنلسفن فحص   اإلال ا اتأف تتشلبا اءحن ن  اءايليي  

 اءتحليؿ اءنهن.

بػؿ اءنظػ   ،ءنيػا األسػل بناالاتيػل ( )نا ال ياػص ابػنأأ اءسلبؽ اف نص اءاللحظ أي لنكتشؼ  أفياكف نل إن //ػ
ف  ػرا أ أظػف  .االاتيػل ات اءا ال ػو()-هى اءتيبي  إف -فن اءاتل ن. أد أث اإء  ببل،و اءكبلـ اف ال و 

                                                

   .ؿغ( اءان   األسل بن فن ن ن اءشي  غنن اءي ب) سلءو الالستي (:ع)

 . ؽعع/ع:  ينظ :اءبيلف  اءتبييف ،فغغ( اءا لييس األسل بيو فن اءن ن األنبن اف ابلؿ)اءبيلف  اءتبييف( ءلاللحظ:غ)
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 ؽف 

الاتيػػل  غلػػ  اسػػت خ أد فحػػص ا ،األثػػ  ألالػػ ا االنتظػػلـ اءػػناالن( )ينػػلفن اػػل ي هػػنا اءاسػػند بػػػ األاػػ 
   اءنص اف ن ف اءنظ  إء  اءاؤءؼ أ  اءاتل ن.

 ،اءمنػن اإلبػناعاالاتيػل ( ءػنخ اءالػلحظ بالالػو اػف اءا ػلييس اءتػن تحػنن ا  ػيا نااػؿ ) يي   اءاسند ابنأ      
أ ء ػػل أال يكػػ ف اءلمػػظ اػػف الػػن ؿ ايالاػػن شػػلر أ  ، يػػب بحيػػث تحهػػؿ ءػػنخ ات بػػؿ اء سػػلءو األنبيػػو قطييػػو بػػيف " 
 يؼ اء هػػػػين اءل ػػػػ د اءاشػػػػت ؾ بػػػػيف اءبػػػػلث  اءات بػػػػؿ با ت ػػػػ  قػػػػلن ف هػػػػ  ػػػػرا اءشػػػػ ط ي ػػػػاف ت .ناؿ  انء ءػػػػااءػػػػ

 اػػف تلػػؾ اءشػػ  ط أال يكػػ ف فػػن اءلمػػظ قهػ   اػػل غػػف أنا  اءاينػػ  اءاػػ ان حتػػ  ال ي ػػا ااتيػػل  ناؿ ال  ،االسػتيالؿ
ن اءهػ  ة اءا لبلػػو ءلشػ ط اءسػػلبؽ أاػػل ثلءػث اءشػ  ط فيتاثػػؿ فػ ،يسػت غب كػؿ اءاالػػلؿ اءػنالءن اءا هػ ن فػػن اءسػيلؽ

اػف اءاػنء ؿ ءحػن ن اءاينػ  اءا هػ ن بحيػث يكػ ف ءلػناؿ طلقػو نالءيػو تسػت غب أكثػ   ا  ن أال يك ف اءلمػظ اتالػل   
( أ  يػناؿ هػلحب اء سػلءو  اإلف ػلـاإلبػبلغ )  ػو   ػ اءاتبلئـ اا اءسيلؽ فيحهؿ غننئػر اػ ؽ ءل ػلن ف اءػ ظيمن ءل

 ل بلءا ػػػػا ف  اءاػػػػؤ ؿ حينػػػػ لاػػػػف االءتبػػػػلس يسػػػػايا اءالػػػػلحظ بلءشػػػػ كو  اءاشػػػػت ؾ حينػػػػ ااألنبيػػػو بػػػػ ناة اءتيبيػػػػ  حيػػػػ  
 .(ع)"آا 

االاتيػػل ( ءػػنخ اءالػػلحظ امػػلنا )اءاسػػند فػػن اسػ ءو فػػلئؽ احيػن غلػػ  قػػ ا ة نيػػلـإءػػنخ اءبلحثػػو   هػلنفنل  نا       
 يػو اػل بػيف اءن ػن ناءبي اػل اتأأف تكػ ف  أال يكػ ف(   ػرا أ ءػ  )غل    ح األنب تا أخ بكلاتن لتسلطي لسأف ثاو نمس 
فػػن   أ ،لػػتغ ءػػت  ألن ػػل ؛اءبيػػلف  اءتبيػػيف( ءلالػػلحظ)اءحػػنيث  بػػيف اءا ػػلييس اءتػػن افت  ػػ ل اءاسػػند فػػن األسػػل بن

فن غػلءـ اءمػف اػف اػبلؿ الػؽ ق اءػب  اإلبناعشي يو  ،ي  شي يو فن األنب اال يحن اف أال ا   أءملظاءمهؿ بيف 
و األنب  ػػفل ، قػػن ال تتالشػػ  اػػا   ح اءيهػػ   اءاتيلقبػػو ،ن ء ػػل فػػن اء اقػػا أ الو شػػي يو اثلءيػػو اسػػب و ال  الػػ   ػػءل

اػػف ن ػػ   ن   افػػن ل  ال ت تػػ د تسػػال  أن ػػلكاػػل  ،لتى اػػف ايػػيف غهػػ  ل  اػػف الكػػو ابػػنغ ل ثلنيػػاػػ السػػيال اءشػػي  ت
 ا  اػف قػن اػف اءشػيف .ايالان  احن بؿ اف ح  ؿ اتن غو  ااتلمو قػن تتالػل   تاػ ـ اءايالػـ اءايػ  ؼ  اءاسػتياؿ

ف فػػن يػػفاػػف يسػػتطيا اءط ، اينػػ  كاػػل نلحظػػا فػػن ء ػػو اءمػػ  نؽ اػػثبل ليلا األءمػػلظ اء  يبػػو  اءا الػػ  ة هػػ تاتسػػت
غلءيػػو  أسػػل بيوف ػػن يح ػؽ  ػػرا االسػػتيالؿ قياػل  سػػالت  ،بسػبب اسػػتيالءا ءل  يػػب اػف اءلمػػظ اتػػ شػلغ يتا  شػػي يو ء

 .  (غ)تحسب ءلاطلب اءشي د ال غليا
 كػرءؾ  ،اءا كػب أالػ ا اءت كيػب نتيالػو غاليػو اءت ػلـ بػيف  أثنػل ف نالءو اءن اؿ تت ي  فػن فء را  ف بل غف       

اءاطػػلب غلػػ   أالػػ ا  اءت لبػػؿ  ت قػػؼ بيػػض ثػػ  فػػن  ػػرا اءت ييػػ  بم ػػؿ اءتػػ ابط  اءتتػػلبا  اءتالػػل   أءلسػػيلؽ اػػف  اػػل
ءشػػػػ  ط ت سػػػػيو امػػػػ نة.  فػػػػن  ػػػػرا ا أءمػػػػلظاػػػػف حيػػػػث  ػػػػن  األءمػػػػلظفػػػػبل يب ػػػػ  بيػػػػن رءػػػػؾ االػػػػلؿ ءتمل ػػػػؿ  ،بيػػػػض
 .فياألسل بياالاتيل (  )اءت ءيؼ( ءنخ )إءيا ن اسو  فت ت اءاطلب و( اءرد ال)ءابنأ
و اءشػػػػػػي   ػػػػػػسنسػػػػػػلب اػػػػػػف ءفاالاتيػػػػػػل ( ءػػػػػػنخ اءالػػػػػػلحظ ) نحػػػػػػف إف  اف نػػػػػػل اءاسػػػػػػند فػػػػػػن ا لييسػػػػػػا ءام ػػػػػػ ـ      
 يػػلح الاػػلءن أ   ظيمػػو ان ألد ءػػف نالػػن في ػػل بيػػن رءػػؾ أد أثػػ   –سػػل بي فاءتػػن يػػؤاف ب ػػل األ -(اإليحلئيػػو)طلقت ػػل

اطلب ػو( اءػناؿ ءلاػنء ؿ اػف ،يػ  )اسػل اة( بػؿ) نػل  ػ   تيػلاألف ش ط اال ؛م نة   اساو فياتشي يو أ  ساو فنيو ا
                                                

   .فغغنبن اف ابلؿ)اءبيلف  اءتبييف( ءلاللحظ:( اءا لييس األسل بيو فن اءن ن األع)
 .ػؽ( ينظ : اءان   األسل بن فن ن ن اءشي  غنن اءي ب) سلءو الالستي (:غ)
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 ؾف 

ألف طلقػػلت اءشػػي  اء ا يػػو أهػػبحت  ؛  ػػرا سػػين ؿ ء ػػو األنب إءػػ  ت  ي يػػو فالػػو ، يػػلنة أ  ن هػػلف ءػػنخ اءالػػلحظ
   :ا اك  ثبلثو  ناف  اإلبناغيواين او بسبب انطبلؽ اءياليو 

 ،  اءت ثي (.أ  اإلف لـ  اإلببلغ)  ن     اء ليو اءتن يسي  إءي ل    اءاؤءؼ  -ع
 اإلي لح(.)  (اإلبلنو)       ن       اء ليو اءتن يسي  إءي ل     األنب  -غ
 (.ـاءم )         ن        اء ليو اءتن يسي  إءي ل    اءاتل ن  -ػ
االاتيػػل ( ءػػنخ اءالػػلحظ ال يتيلػػؽ بام  اػػا ءػػنخ األسػػل بييف بػػؿ  ػػ  )   نػػ خ أف ام ػػ ـ فػػن ظػػؿ  ػػرا اءاحػػل      

 األسػل بف ػط ن ف اءنظػ  اءشػلاؿ إءػ  ام ػ ـ  أءملظػا ا يػو ال ئيػو تاػص اسػت خ  فاػاألثػ  ي تبط ب ظيمو تحسػيف 
 اءت كيبيو. اغل  است خ اءنص  تالليلت است يلت

تػػػ ن ج  األسػػػلس غلػػػ   ػػػرا " :اءتػػػ ءيؼ( إر ي ػػػ ؿ)هػػن ااءالػػػلحظ باالاتيػػػل ( ءػػػنخ )اءاسػػػند ام ػػػ ـ أ نؼ قػػن       
الػػن ؿ االاتيػػل  ءالػػن ؿ اءت  يػػا فػػن اءاايػػ ة ءػػا  ػػن اطلب ػػو  األسلسػػيوفتكػػ ف اءسػػاو  ءؤلسػػل باءاهػلئص اءن غيػػو 
 األسػػل باءايلهػػ يف ااػػل ياليل ػػـ يي فػػ ف  األسػػل بييف  ػػرا اءظػػل  ة  ػػن اءتػػن يلػػى غلي ػػل كػػؿ  .غاليػػو اءبػػث اءمنػػن

  ػػػ  اءتي يػػػؼ  األءسػػػنيو تػػػااءػػػنص فػػػن هػػػلب غبلقػػػلت اتنءمػػػو تحػػػنن ل ن غيػػػو بنيألالػػػ ا  النتظػػػلـ اءػػػناالن ب نػػػا ا
حػن ال غاػ ند   ػ  احػ   االاتيػل  أ :اءاحػؿ اء ننسػن ءػن ط ت ػلطا احػ  يف اثنػيف األسػل بإء  اغتبل   ناءام 
اءبيػػػػلف  اءتبيػػػػيف(  ػػػػ  ) يػػػػو فػػػػن أ ؿ اػػػػل تتاللػػػػ  فيػػػػا  ػػػػرا اءنظ، ثػػػػـ ي ػػػػ ؿ:"(ع)"  ػػػػ  احػػػػ   اءت  يػػػػا أف ػػػػن اػػػػل ي ثلن

بايطيػػلت ابػػنأ ت افػػؽ اءالػػن ءيف اػػف اءنلحيػػو اءابنئيػػو قبػػؿ  اإلءاػػلـانات اءااتلمػػو اءتػػن يحػػل ؿ ب ػػل اءالػػلحظ ط  االسػػت
 [كػػرا  غػػف اءياػػؿ اءمنػػن اءا هػػ ن ءراتػػا ان ءػػو تايػػ  ئاءن نيػػو تبػػ ض  األحكػػلـفييػػ ض غلينػػل سلسػػلو اػػف  ،كػػؿ شػػن 
 ءيػن ااػلض ط يػؿ الهػيتا  (األسل ب) برءؾ يك فءيهؿ اف رءؾ إء  اء  ؿ:" ،(غ)"الؿاآلنن  اءالؽ اءا ت اإلف ا 

 كػلن ا اػا رءػؾ )نا غاؿ  اع قبؿ كؿ شن  إر    باثلبػو هػ   اءاػلنة اءل  يػو فػن ب ت ػو اءتك يػ  اءمنػن:أ األسلسيو
 ػػلؼ ثق اػػا اء رافػػء أنمسػػ ـغلػػ   ن اثػػ ا فػػن هػػن   ـ  قيػػاحتػػلال ا إءػػ   أد فػػن ايػػلظـ اءتػػنبي   ا اػػلت األاػػ   ايض 

فػػءرا كػػلف  ييلػػؽ قلئبل:" ،(ػ)"(لا ػػرب األننػػلس اهػػم  اػػف  لاحككػػل ان حػػ أبػػ   ا   قػػلـ غلػػ  اءاػػبلص يػػ أناػػؿ اءك
اغتاػػلنا غلػػ  احل ءػػو بلػػ غ ن الػػو اػػف اءتياػػؽ  األسػػل بن ػػرا اءتهػػ ي  ياثػػؿ االتالػػلا اءياػػ ند فػػن غاليػػو اءالػػؽ 
ي اػ  إءػ  اءبيػن اءثػلنن فػن غاليػو اءتك يػ    ػ  اءبيػن  أف ػنا تكشؼ ن غيػو النتػا فػءف  ػرا االتالػلا يت ػلطا اػا اتالػل

 يبالػؿ في ػل  ايػ نن في ػل نظػ   ل   انل ط يبلتك ي  اف شي ا  اءي ب اف كلف ينع اء هينة تاكث غننا ح ال):اء انن
 شػػملقلإغلػػ  نمسػا فياليػػؿ غ لػا  الاػػل غلػ   أيػا   أيػػا غيػل ا غلػػ  شػي ا  ءي لػا  تتبيػل لغ لػا  ي لػب في ػػل  أيػا ات لاػػ

حػػػ ا اغلػػػ  أنبػػػا   ف تلػػػؾ اء هػػػلئن اءح ءيػػػلت  اءا لػػػنات  اءان حػػػلت اسػػػيءاػػػل ا ءػػػا اى تيػػػلء  اػػػف نياتػػػا  كػػػلن ا   ا 

                                                

 .  ظػغ-فغغ( اءا لييس األسل بيو فن اءن ن األنبن اف ابلؿ)اءبيلف  اءتبييف( ءلاللحظ:ع)
 .ظػغ( ـ.ف:غ)
 .ؼع/غ: ينظ :اءبيلف  اءتبييف، ظػغ-فغغ: ف  اءتبييف( ءلاللحظاءا لييس األسل بيو فن اءن ن األنبن اف ابلؿ)اءبيل (ػ)
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 ؿف 

ب ػرا اءا لءبػو اءمنيػو اءنائاػو يتحػ ؿ اءابػنع اػف اػلءؽ ءلمػف  .(لل ػما اانريػرا  شػلغ    اءاحكالت ءيهػي  قلئل ػل فحػبل
   .(ع)إء  غبن ءا"

اءتهػ ؼ )اءالػلحظ إءػ  غاليػو تػ ءيؼ اءكػبلـ اػف اثػؿ إشػل اتحهػلئن بيػض إ  ثـ يبلحؽ اءاسػند غلػ  نحػ      
 ،ق ان ػػػػل()  ،ا(ئػػػاتمػػػلؽ أال ا)  اءكػػػبلـ(، أقػػػنا ت سػػػيـ )  ،سػػػ  ءو اءايػػػػلطؼ()  ،سبلسػػػو اءنظػػػلـ()  ،(األءمػػػلظفػػػن 
 ي ل اءاسػػػػند فػػػػن ػػػػنحتػػػػا( ءي)  (،سػػػػبكا)  ،(تنسػػػػي ا)  ت ءيمػػػػا(،)  (،اتن ػػػػين)  نظػػػػـ اءكػػػػبلـ(،)  تبلحا ػػػػل(،) 

   .(غ)اءت  يا()النو
 ااالاتيػل ( فاػل كػلف شػل ن)إء  غالػا اءسػلبؽ فػن االسػتنالؿ غلػ   الػ ن ابػنأ االنين ل ءـ ي ؼ اءاسند شيئ      
اسػ ءو فػن  كاػل .اءت  يػا()االاتيل ( ءنخ اءاللحظ ي ن  نمسا  نل فػن االسػتنالؿ غلػ   الػ ن)غل   ال ن ابنأ  نءيبل

االاتيػل ( )ءاحػ  د لن ػني ل نػل ب هػما نشػلطءنيا ن   يإر  –تن ت قمنل غنن لاء –(ؾاحكاءشي  اءح ءن اء)استش لنا بػ
ل سػػ خ اءت ييػ  اءال ئػػن غلػػ  اسػػت خ  اػػاءالػػلحظ ءػػـ يكػف ي هػػن ان أففػن حػػيف اءتػ ءيؼ( غلػػ  اسػػت خ األسػػل ب ) 

اءػػنص اػػف بيػػن اكتالءػػا  ب ػػض  أسػػل بءاهػػلئص  لكلشػػم لشػػ ط ال ب هػػماأ  اءحػػرؼ  اءت ػػنيـ  اءتػػ اي   األءمػػلظ
ف أ اػػػف اللنػػػب آاػػػ  نػػػ خ  ،اءمنػػػن  ػػػرا اػػػف اللنػػػب األثػػػ  إبػػػناعنظػػػ  غػػػف انشػػػئا أ  اءسػػػيلقلت اءحلفػػػو بياليػػػو اء

 ال غبلقػػػو ءػػػا  ،ل ال ياػػػص األنب  حػػػنا ثلنيػػػ ،غػػػف سػػػيلقا أ ال ت ػػػل انبػػػأكث  ألف  ؛اقػػػن ال تسػػػيما كثيػػػ   إحهػػػل اتا
 .لاءايله  ثلءث األسل ببام  ـ 
 إءبػلسبيػيف اءايتػر  غػف اءنلئيػو فػن كتلبػلت اءالػلحظ  اإلشػل ات   ػرا نلبػث أف نػ خ اءاسػند ينظػ  إءػ ثـ ال      

اءيلاػػػو  األسػػػل بيو ءػػػئف ظلػػػت ت ػػػني ات اءالػػػلحظ فػػػن هػػػيل،و نظ يػػػو ":في ػػػ ؿ بشػػػ ف رءػػػؾ ،األسػػػل بيواءالػػػلحظ ثػػػ ب 
ؽ بػلءاين  اءػنقي يػويالػ  اػف نمثػلت إف ءػـ تكػف تطبي  ف( الياءبيػلف  اءتبيػ)اهطب و فن االال ل بلءطلبا اءنظ د فن

 [كػػرا   بلءتػػلءن لاألقػػؿ تكشػػؼ بيػػض اءاحػػل الت اءياليػػو اءتػػن تاػػن اءػػنا س با ػػلييس أكثػػ  إحكلاػػ [كػػرا  ف ػػن غلػػ 
   .(ػ)"أق ب إء  اءا   غيو

آاػػػ   ػػػ  غبلقتػػػا بلءطلقػػػلت  ااالاتيػػػل   اءتػػػ ءيؼ( أاػػػ  )إءػػػ  احػػػ  د اإل ػػػلفواػػػا اغتػػػرا ا ي اهػػػؿ اءاسػػػند         
إر ي ػػ ؿ بشػػػ ف  –لاػػػا اػػل اغتاػػنا اءاسػػػند اػػف شػػػ  ط اءالػػلحظ سػػػلم ل ػػ  ػػػ  اػػل يشػػػكؿ تنلق –ءؤلسػػل ب اإليحلئيػػو

األنبػن بػلء ال ع إءػ  قػن ة  األسػل بغلػ  تحليػؿ ام ػ ـ  ت كػ  غنليت ػل األسػل بيوحنث االتالل ػلت أ أف ايل ـ ":رءؾ
اءنص غل  استييلب االلالت نالءيو ااتلمػو بم ػؿ اػل فػن ء تػا اػف طلقػلت إيحلئيػو [...  فػءرا غػننل إءػ  اءالػلحظ 

ءلػػ ن  إطػػل اغلػػ  ،ػػ ا ة اءػػنالالت،   ػػن اءظػػل  ة اءتػػن يتاػػر ل  لغبػػل ة بػػ ف اءل ػػو ت ػػ ـ أسلسػػ أهػػ ح الػػننلا ي ػػ  فػػن 
فن ت  يؿ نص اء  آف اطيػو طيػف فػن اإلسػبلـ،  ينت ػن اءالػلحظ إءػ  تحػند غل  اف اتار اف ااتبلؼ اءاسلايف 

 ل ف اءطلقػلت اإليحلئيػو اءام ػيو حتاػنحيو فحسب غل  اءطلقػلت اءتهػ ي ينء ا غل  ء و ت  ـ  فب ؤال  اءطلغنيف 

                                                

 . ف/غ:  ينظ :اءبيلف  اءتبييف ،ظػغ-فغغ:ـ.ف (ع)
   .ظػغ:ينظ :ـ.ف (غ)
   .ظػغ( اءا لييس األسل بيو فن اءن ن األنبن اف ابلؿ)اءبيلف  اءتبييف( ءلاللحظ:ػ)



 تقويلية.القراءة ال ميادين الفصل الثالث.....................................................................
***************************************************************** 

 ـف 

 .(ع)بلاػػػتبلؼ فػػػن ت ػػػني ات ـ ءؤلبيػػػلن اإليحلئيػػػو"ءطب ػػػل  –بػػػيف اءات بلػػػيف ءل سػػػلءو اءل  يػػػو -إءػػػ  االاػػػتبلؼ اءنسػػػبن
 هػػػػمن )األ ؿ ؛بت  يي ػػػػل غلػػػ  اسػػػت ييف اإليحػػػلئنإءػػػ  سػػػػالت اءاطػػػلب  اإلشػػػل ة تػػػتلاص ط ي ػػػو اءالػػػلحظ فػػػػن 
 : غلت اف اءا لييس  نتحليلن( يتم ع إء  ثبلث االا

 
 
 :ك  ءا ،كايو =ع

 .(غ)"كلف قليلا ي نيؾ غف كثي ا حسف اءكبلـ ال" -( أ

 غػػػػػػػػػػػػػػػػػف اطبػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ت نػػػػػػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ب كلاػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ...[  ب قليػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ي نػػػػػػػػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػػػػػػػػف اءكثيػػػػػػػػػػػػػػػػػ " -( ب
 .(ػ)"بؿ  ب كمليو ت ب  غل  إفهلح  ...[

 اءكػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد قػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػنن ح  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  غػػػػػػػػػػػػػػػػػػنن ايلنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػف " -( ت
 .(ؼ)"اءهنيو  ن ا غف اءتكلؼ

   .(ؽ)"نغنن اءح  ؼ اا كث ة اءايلن"قلو  -( ث

 .(ؾ)"قن يك ف اء ليؿ اف اءلمظ ي تن غل  اءكثي  اف اءايلنن" -( ج
 ن غيو: ك  ءا:   =غ

 و يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلناءاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ؼ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا  اءاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال   اءك  ...["فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك  (/ أ
 .(ؿ)"اإلشل ة اء حن بلءلمظ  نالءو 

 اءببل،يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو( اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حن في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل )األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو"فيل (/ ب
 .(ـ) "إء  اءاين  اإلشل ة

 ت ييايو: ك  ءا:      =ػ

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنع أف" اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اءبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بلءحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  اءاي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو با ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اءم هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  (// أ
 .(ف)ب ل إء  اءكنليو غن ل" اإلفهلح

                                                

 .عػغـ.ف: (ع)
 . ػـ/عاءبيلف  اءتبييف:( غ)
 .  ؿ/غـ.ف : (ػ)
  .ـغ/غ:ـ.ف (ؼ)
 .ؿع-ؾع/غـ.ف: (ؽ)
 .ؿغ/ؼـ.ف: (ؾ)
 .ؼؼ/عـ.ف: (ؿ)
 .ؾعع/عـ.ف: (ـ)
 .ــ/عـ.ف: (ف)



 تقويلية.القراءة ال ميادين الفصل الثالث.....................................................................
***************************************************************** 

 فف 

 "قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلؿ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا اءتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن إءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فت نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس اءا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف (// ب
 .(ع)كلءاطلؽ"

ف قه  اء  ؿ أت  غل  ،ليو كؿ اطيب" (// ت  .(غ)" ا 
( ءلظػػػ ا   األسػػػل بيو  اثلءػػػا ءػػػنخ اءالػػػلحظ وي و االهػػػطبلحي اءثػػػلنن  ػػػ  اسػػػت خ)اءتال ين(  )اطلب ػػػو اءهػػػ      

 ام  ـ)اءكنليو( فن ا لبؿ ام  ـ)اإلفهلح( ثـ اءتن ج إء  ام  ـ االقت لب  اإليالل . 
  را  ن أ ـ ا لييس تشايص طلقلت األسل ب اإليحلئيو ءنخ اءاللحظ بحسب ق ا ة اءاسند ءا.       
ن ءاسػت ن غػػل اػف اءتنػلقض  االلنبػػو اءهػ اب فػن قػػ ا ة اءاسػند تاثلػػت  كلنػت اءبلحثػو إنيػػلـ فػلئؽ احيػن قػػ      
 ػرا اءايػػليي  اءاسػت لة اػػف نهػػ ص اءالػلحظ اءسػػلءمو ءػـ تمػػ ؽ بػػيف ء ػو اءاطلبػػو،  ء ػو اءشػػي ،  ء ػػو  أكثػػ  أففػن 

اءتالطػػػب اءيػػػ ان " اػػػف ي ػػػل ف بػػػيف اءا ػػػلييس اءتػػػن أشػػػل  إءي ػػػل ن. اءاسػػػند  اءنهػػػ ص اءتػػػن اسػػػت   ان ػػػل تلػػػؾ 
ياػص  بي  ل ياص ء ػو اء ػ اف  بي ػ ل أففن حيف  ييس األنبيو ن ف تايي  بيف اهلئص كؿ النس أنبناءا ل

ءل ػػو ء ػػو اءاطلبػػو،  بي ػػ ل ياػػص ء ػػو اءشػػي ،  بي ػػ ل ياػػص ء ػػو تي يػػؼ اءبيػػلف  اءببل،ػػو،  بي ػػ ل ياػػص ا
اايػػ ة ءػرءؾ ف ػػن  قيػػت ءكػؿ اػػف  ػػرا اءل ػلت سػػالت ل األسػل بيو اء أفببل،يػو،  بي ػػ ل ياػص ء ػػو اءكتضػلب،  باػػل اإل

   .(ػ)اءنه ص اءان  ءو فن ت ل ب"
ف بل غف  را نبلحظ تنااؿ است يلت اء هؼ اءتحليلن فلءاييػل  اءكاػن اءػرد ياص)بنيػو اإليالػل ( يػ تن         

( كاػػػل نبلحػػظ تػػػنااؿ ت(  كػػػرءؾ يشػػتبؾ اػػا اءاييػػػل  اءت يياػػن كاػػػل فػػن)بااتلطػػل اػػا اءاييػػػل  اءنػػ غن كاػػػل فػػن)
ء هػػمن(  )اءتال يػػن( اػػف اػػبلؿ تشايهػػ ال ءػػػ)اإليالل ( ااػػل نلاػػس ت ػػل بل بين اػػل  احػػ ا ءحػػن ن اسػػت د)اءتحليؿ ا

   .ايلءا ال اءا   غيو
اػػػػػل يكسػػػػب األسػػػػػل ب إاكلنلتػػػػا  طلقلتػػػػػا اإليحلئيػػػػو  اء ا يػػػػػو ال  أفف اػػػػػف اءايػػػػ  ؼ فػػػػءغلػػػػ   ػػػػػرا  ةنيػػػػل          

اف)االسػػتيل ة(  )اءاالػػػل (  )اءكنليػػو( كاػػػل يح  ػػا)اإليالل ( بهػػػ  ة أ  ػػى ااػػػل  ػػ  غليػػػا فػػن بنيػػػو فنػػ ف اءتاييػػػؿ 
 اي  ؼ ءنخ األسل بييف.

اطػػػ  اءػػػنكت   اءاسػػػند ف ػػػن قػػػ ا ة اءػػػنكت   احاػػػن اءهػػػ ي  بنػػػلنن  تأاػػػل اءاحل ءػػػو األاػػػ خ اءتػػػن احتػػػر 
اءناءػػو   األءمػػلظ أي ػػل (اءبيػػلف  اءتبيػػيف)اءاتنػػلث ة فػػن اإلشػػل ات  ػػ  ييػػ ؿ غلػػ  ابػػنأ اقتنػػلص بيػػض  أي ػػلءلالػػلحظ 
(  )اءتايػػ ( أقسػػلـ نظػػـ(  )) ) تيػػ ن نظا ػػل  تن ػػين ل(،اءتػػ ءيؼ( )اءتػػ ءيؼ( اػػف اثػػؿ)  االاتيػػل () دغلػػ  احػػ  

بنهػػػ ص تاػػػص ق ػػػيو  –(اءتػػػ ءيؼ)االاتيػػػل (  )أد –شػػػ ن غلػػػ   ال ن اػػػلستاءاتايػػػ ة(  )تتايػػػ (  ي األءمػػػلظ )
 اهػػػلئص اءاطبػػػو،  ،واءنػػػلط يف بلءي بيػػػ األغػػػلالـاء ػػػ آف  ق ػػػيو اءلحػػػف فػػػن كػػػبلـ اءيػػػ اـ  السػػػيال ءػػػنخ  إغالػػػل 

                                                

 .ؽؽع/عـ.ف: (ع)
 .عػغ: ،  ينظ : اءا لييس األسل بيو فن اءن ن األنبن اف ابلؿ)اءبيلف  اءتبييف( ءلاللحظؼػ-ػػ/ؼ: اءبيلف  اءتبييف (غ)
 .ؼؽ سلءو الالستي (:( اءان   األسل بن فن ن ن اءشي  غنن اءي ب)ػ)
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 ظظع 

ءػػنخ  األسػػل بكل ػػل  كػػ ف  األهػػنلؼاألنبػػن ف ػػ  يشػػاؿ  ػػرا  األسػػل باػػف ،يػػ  تاييػػ  اءاحػػ  يف فػػن  (ع) اءنػػ ان 
تتيػػنخ نظ تػػا إءػػ  اسػػت يلت اءػػنص األاػػ   كػػرءؾ  أفء ػػو كلنػػت ن ف  وف ػػط فػػن أيػػ األءمػػلظاءالػػلحظ ياػػص بنػػل  

 يؼ  االاتبل ! ابلحظو  شلئ  تبلقن است يلت اءنص بسيلؽ اءبنل   اءت ء
ءػػنكت   احاػػن غبػػن اءاطلػػب اءتػػ ءيؼ( قػػ ا ة ا)االاتيػػل ( أ )فػػن ت هػػيؿ ابػػنأ لأي ػػ األاػػ  اػػف اءاحػػل الت  

إر يػػػر ب اءػػػنكت    ،(*)(قػػػ ا ة أاػػػ خ -اءحناثػػػو غنػػػن غبػػػن اء ػػػل   اءال الػػػلنن(  )اءببل،ػػػو اءي بيػػػوق ػػػليل )فػػػن كتلبيػػػا
اءػرد تتػػ نن فيػػا امػػ نات ايالايػػو  األف ػػننااػػؿ اءاػػط اءشػػي يو( ءػػنخ غبػػن اء ػل   ")احاػن غبػػن اءاطلػػب إءػػ  حهػ 

اػط اءايالػـ( )االاتيػل (  يسػايا بػػ)اءشػي يو( باسػت خ)ثـ ي نؼ  را اءاست خ اف تحنين ،(غ)ت بط ل غبلقلت نح يو"
غلػ  اءاػط   يسػتنؿ ،(ػ)اػط اءنحػ (   ػ  يتيلاػؿ اػا اءا كبػلت)( بػػاءتػ ءيؼ)اءرد يتيلاؿ اا اءامػ نات بيناػل يسػان

   ن  ن ل ب يو اء ق ؼ غنن ل احلليف  انلقشيف: ،اء ل   اءال اللنن لو اف اءنه ص ءنخ غبنبالا األ ؿ
، أنمسػػ لءتيػػ ؼ ايلني ػػل فػػن  ااءامػػ نة اءتػػن  ػػن أ  ػلع اءل ػػو، ءػػـ ت  ػػ "األءمػػلظ:اءال الػػلنناء ػػل    قػلؿ غبػػن      

   .(ؼ)"بيض إء  ءكف ألف ي ـ بي  ل 
اء ػػل   ءػػـ يتػػبف  ػػرا اءكػػبلـ فػػن ا  ػػا اال تاػػلـ بلاتيػػل ات  غبػػن فأ(  الػػننل اإلغالػػل نالئػػؿ )إءػػ  بػػلء ال ع       

( إر األءمػػػػلظأهػػػػؿ اءل ػػػػو(  )أسػػػػب يو اءايػػػػلنن غلػػػػ  ) بػػػػؿ   ن غنػػػػنا فػػػػن ق ػػػػيو بيػػػػلف األنبػػػػناءاػػػػتكلـ فػػػػن اءياػػػػؿ 
ف أل ؛ي  ػػػا اسػػػـ أ  ،يػػػ  اسػػػـ ء يػػػ  ايلػػػ ـ أفغلػػػ  ايلػػػ ـ، فاحػػػلؿ  إالو ال تكػػػ ف  ال تتهػػػ    ػػػي اءا ا":ي ػػػ ؿ
 أن ػلظ لحػبل إالاءاػتكلـ  قلـ( ءـ تكف ءتي ؼ فػن ر ػف)البؿ( أ ) الؿ( أ )ءمظ أف  را يينن  .(ؽ)كلإلشل ة"و  ياءا ا

 أتػ اته  ة فن اءر ف  ايل او اف  ال ن ل اءال الن  تي ػؿ اءمكػ  ء ػرا اء الػ ن اءاػلند اءا اليػن  اػف  ينت ػل ثػـ 
اػػػف  أد ال ياكػػػف بحػػػلؿ (ؾ)"تلػػػؾ اءايػػػلننسػػػالت ءفلألءمػػػلظ " ءؤلشػػػيل اءلمػػػظ ءيػػػنؿ غلػػػ  اءايلػػػ ـ  اءهػػػ   اءر نيػػػو 

                                                

اءنظ يػػػلت اءلسػػػلنيو  اءببل،يػػػو  األنبيػػػو غنػػػن اءالػػػلحظ اػػػف اػػػبلؿ )اءبيػػػلف  -اءنظ يػػػلت اءلسػػػلنيو  اءببل،يػػػو غنػػػن اءيػػػ ب ينظػػػ : (ع)
 .فغع-ؾغع: اءتبييف(

نا  اػػلف،ء نال -اءشػػ كو اءاهػػ يو اءيلءايػػو قػػ ا ة أاػػ خ(، -فػػن كتلبا)اءببل،ػػو اءي بيػػو –ءػػـ يػػ ت اءػػنكت   احاػػن غبػػن اءاطلػػب  (*)
ءحناثػو غنػن غبػػن بالنيػن إر كػ    أغػلن اػل قلءػػا فن)ق ػليل اسػ ءو ت هػػيؿ)االاتيل (  )اءت ءيؼ(فػن ا،ؿففع، عط اهػ ، ن بػل ،

اءيبػػل ة  اءتهػػ ؼ فػػن اءنهػػ ص ءػػرا  =        = غهػػاػػا ت ييػػ  طميػػؼ فػػن اسػػت خ ،ؽففع ع سػػنو اءاطباء ػػل   اءال الػػلنن(
اػػػف اءببل،ػػػو ظغع -عععفينظػػػ : ،يل اءحناثػػػو.  بلإلاكػػلف اءا ل نػػػو اػػػا اءثػػلننأد ق ػػػل –سػػنكتمن بلإلحلءػػػو غلػػػ  اءكتػػلب األ ؿ

 ق ا ة أا خ. -اءي بيو

 .ؼفق ليل اءحناثو غنن غبن اء ل   اءال اللنن: (غ)
 .ؿف-ؾفـ.ف: (ػ)
، ػ، ط ػ(، تى: احا ن احان شػلك ، اطبيػو اءاػننن، اء ػل  ة، نا  اءاػننن، الػنةعؿؼ( نالئؿ اإلغالل ، غبن اء ل   اءال اللنن)تؼ)

 .فػؽ: غففع

   .ظؼؽ:ـ.ف (ؽ)

 .عؼؽ( ـ.ف:ؾ)
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 عظع 

اءشػن   هػ  تا  ءػنخ اءاػتكلـ  كػ ف اءاينػ   ػ   يػ ة يسػب ا تهػ   ءاينػلا أفاػف ،يػ   ي  ا ءمظ ال أف األح اؿ
 ا. يكس   سالباءرد ي ث بااءاته  ة اءتن تسبؽ  ال نا اءلمظن فلءلمظ    

اءايالػػػـ(  آاػػػ  )سػػػـ ياػػػصق ؛يفلػػػ  قسػػػاغاالاتيػػػل  )ـي سػػػإءػػػ  ت اءاطلػػػب اءػػػنكت   احاػػػن غبػػػن ثػػػـ يػػػر ب 
 ءمػػػا فػػػن ن، يػػػب ءػػػـ  أاػػػ بػػػلء غن   ػػػ  اءثػػػلنن بلالاتيػػػل  ،يػػػ  اءػػػ اغن بيناػػػل يػػػ بط  األ ؿ يػػػ بط  ،اءنحػػػ ()ياػػػص

، أحيلنػػػل اتطلب ػػػو  أحيلنػػػلـ اءػػػن اؿ فػػػن الػػػنا ؿ انمهػػػلو فػػػلءايالـ ي ػػػنض ":ي ػػػ ؿ بشػػػ ف رءػػػؾ  ف ػػػ .األسػػػل بيواءن اسػػػلت 
 إءػػ  ثػػـ يتحػػ ؾ ان ػػل –كاػػل قلنػػل -و ػػييتهػؿ بلءا ا ألنػػا ؛االاتيػػل () بلتثلءثػػو.   نػػل تتاثػػؿ هػػي أحيلنػػل اتناالػو 

 .(ع)"اءسيلؽ، بحيث يهبى االاتيل  غاليو  اغيو، ال اال ن تح ؾ غش ائن
ال:اءال اللنن يستش ن ب  ؿ        غػف اءشػن   ب حػن الف تابػ  أ نػؾ إرا فكػ ت فػن اءميلػيف أ  االسػايف، ت يػنءف " ا 
تشػبا  أفأي ػل أاػنح  أرـ، أ  فكػ ت فػن اءشػيئيف ت يػن  :تنظػ  أف  ػؾ، اثػؿ   أشبا ب تاب  با غنا أف أ ء أي ال 

   .(غ)"اءكلـ أنمسبا كنت قن فك ت فن ايلنن  أشبااءشن  ب حن ال أي ال 
غػف كػبلـ سػلبؽ  الحػؽ   ن  ف  ػرا اءكػبلـ ا طػ عشن باثؿ  را اءاينػ  ألأف نالءو اءنص ال ت  نلحظ  نل 

بحسػب  –اءتػ ءيؼ()غػف فكػ ة ا را اءكبلـ فػن ايػ ض حنيثػ أ  ن لءال اللننف بلألا يفتيلؽ فميال ي ؛لنن بش ناالءلال  
 اإلنسػػػلف ييلاػػػا أف ااػػػل ينب ػػػن :"االاتيػػػل ( بػػػنءيؿ كبلاػػػا اءسػػػلبؽ)ينػػػ  بػػػػي ءػػػـ ي هػػػن أ   –األسػػػل بناالهػػػطبلح 

اءنحػػ ، فػػبل ي ػػ ـ فػػن االػػ نة اػػف ايػػلنن  أ  اف يتيلػػؽ اءمكػػ  بايػػلنن اءكلػػـ أفػػ انأ نػػا ال يتهػػ  أا غلػػ  رشكػػ   ياليلػػ
سػ خ  ل،  ي يػن فيػا حكاػاميػ ال أ ءػا  فيػؿ( فيػا،  اليلػا فػلغبل)اتمكػ  فػن اينػ  أف يتمكضػ   ـ  ال يهىض فن غ ؿ، 

 .(ػ)"شلكؿ رءؾ أ  ال حلال أ ، أ  همو، اي ين اليلا ابتنأ أ  اب   أفاثؿ  األحكلـرءؾ اف 
     :اء يس    ئبشط  اف ايل و اا   اءال اللننثؿ ا ي       

  (ؼ)ل نبؾص اف رك خ حبيب  ان ؿص قم
 لتػػ خ رءػػؾ غيلنػػ أف أ نتإف " اء ػػل  : اءتػػ ءيؼ( ي ػػ ؿ غبػػن)اءػػنظـ( أ  اسػػت خ)ءػػ إ ءت  ػػيى فك تػػا  نظ تػػا       
ياتنػا ايػا ناػ ؿ شػن  اػف ايػلنن اءنحػ   ل ل   ػي ػيغػف ا ا ػي ل،    أال ا اأد كبلـ شئت،  أ صؿ  إء ن فلغا

   :في ل فن
* * قمل نبؾص اف رك خ حبيب   ان ؿص

( ثػـ انظػػ   ػػؿ يتيلػؽ انػػؾ فكػ  باينػػ  كلاػو في ػػل   بػلءطبا ال يتيلػػؽ بسػػبب .(ؽ)")اػف نبػػؾص قمػل حبيػػب ركػ خ  انػػ ؿص
يمكػ   أففك  اءاػتكلـ ال ياكػف ءػا  إففن رءؾ بيضف إر  اءال اللنن ار ب  .ااتبلؿ نظلـ ت ءيؼ اءكلـ فن اءشط  اف

                                                

 .ـف-ؿف( ق ليل اءحناثو غنن غبن اء ل   اءال اللنن:ع)

 .ععؼ-ظعؼ( نالئؿ اإلغالل :غ)

  .ظعؼ:ـ.ف (ػ)

اءم ػػؿ إبػػ ا يـ، نا   تى:احاػػن أبػػن .  تكالػػو اءبيػػت: بسػػ ط اءلػػ خ بػػيف اءػػنا ؿ فح اػػؿ. نيػػ اف ااػػ ئ اء ػػيس،ظعؼـ.ف:( ينظػػ : ؼ)
 .                                                       فغ: ؾؾفعت، ن.ط ، بي    هلن ،

 .  ظعؼالئؿ اإلغالل :( نؽ)
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 ءكنػػن أقػػ ؿ إنػػا ال يتيلػػؽ ب ػػل االػػ نة اػػف ايػػلنن :"نح يػػو  ػػن االػػ نة اػػف غبلئ  ػػل اءأنمسػػ ل فػػن ايػػلنن اءكلاػػلت 
 .(ع)"اءنح 
اءاطلػب فػن  بين اءػنص اءػرد استشػ ن بػا اءػنكت   احاػن غبػن اءال اللننتيليؽ آا  ي  نا  إء نظ  ياكف اء        
ف ":ي  ؿ ،لءـ ي هنا اطل اءال اللنن  أفاالاتيل ( اا )فك ة    :فار بيت بشل  اثلال أ نت ا 

 فػػػػػػػػػػػ ؽ  ؤ سػػػػػػػػػػػنل  كػػػػػػػػػػػ ف اشثػػػػػػػػػػػل  اءن ػػػػػػػػػػػا
 

 (غ) أسػػػػػػػػػيلفنل ءيػػػػػػػػػؿ ت ػػػػػػػػػل خ ك اكبػػػػػػػػػا 
 

اػف ايػلنن اءنحػ  اءتػن ت ا ػل في ػل،  غل يو أف انااط  ايلنن  را اءكلـ ببلءا أك ف بشل  قن يف أ انظ   ؿ يته   
اثػل  )فػن  أف يكػ ف فكضػ  ،ءتشبيا انػا غلػ  شػن يك ف قهن إي لع ا أفك ف( فن نمسا اف ،ي  )ف يك ف قن  قاأ  

 أف أ انف قػػن   يكػػ أفاػػف ،يػػ   (فػػ ؽ  ؤ سػػنل) فكػػ  فػػن ،اءثػػلنن إءػػ  األ ؿ إ ػػلفو أ انيكػػ ف  أف،يػػ  اػػف  اءن ػػا(
اءػػ ا ( اػػف ) فػػن ،اثػػل ()يكػػ ف أ ان غطم ػػل بػػلء ا  غلػػ  أف( اػػف ن ف األسػػيلؼ) فػػن ،اءػػ ؤ س()إءػػ فػػ ؽ( )ي ػػيؼ
 ،ءكػػ ف()اياليلػػا ابػػ   أف نأ ايكػػ ف  أفاءليػػؿ( اػػف ن ف )ف يكػػ ف كػػرءؾ فكضػػ  فػػنأ   ،اءيطػػؼ ب ػػل أ انيكػػ ف  أفن ف 
ءلك اكػػب، ثػػـ ياليػػؿ اءالالػػو هػػمو ءليػػؿ، ءيػػتـض  ت ػػل خ( فيػػبل)ياليػػؿ أف أ انيكػػ ف  أفت ػػل خ ك اكبػػا( اػػف ن ف )  فػػن
 ءيػت   اءايػلنن اءتػن ت ا ػل في ػل  األحكػلـفي ػل  ػرا  ااػ ان إالببلءػا  األشيل طص   را أـ ءـ يشااف اءتشبيا   أ اناءرد 

 ايلػ ـ  ]...[ت يػن تيلي  ػل باينػ  كلاػو أاػ خ أفاينػ  كلاػو اػف ن ف  إءػ ن انػؾص شي د، كيؼ يتهػ    قػ ع قهػ
اػػ ج  يػػنر( ءتيلاػػا ):تيلػػـ اءسػػلاا ايػػلنن اءكلػػـ امػػ نة اءتػػن تكلاػػا ب ػػل، فػػبل ت ػػ ؿ أفءسػػت ت هػػن اءاػػتكلـ  أي ػػلنػػؾ، أ

 حػنا اػف ن ف اسػـ كيػؼ   ء ػرا ءػـ يكػف اءميػؿ  حػنا اػف ن ف االسػـ،  االسػـ   ين()ا ج( فن اءل و،  اين )اين 
االاتيػل ( ب ػن  نظػ ا  ا تالاػا )غاليػو إءػ ال ينظ  اءبتو  - نل-اء ل   غبن أف  را يينن . (ػ)"لكبلا ،آا  أ  فيؿ

 تتيلؽ بلءتالطب  اءح ا  اءي ان كرءؾ. ألن ل ؛أ  بياليو اءت كيب اءت ءيؼ است خب
اء ػػػػل    االاتيػػػػل ( غنػػػػن غبػػػػن) اءاطلػػػػب فػػػػن اءتػػػػنءيؿ غلػػػػ   الػػػػ ن ام ػػػػ ـ احاػػػػن غبػػػػن اءػػػػنكت    يست سػػػػؿ

غن  ػػ  اءػػرد يتيلاػػؿ اػػا اءػػن اؿ فػػن اللنب ػػل اءهػػ تن  اءػػنالءن، ثػػـ ال يكػػ ف ء ػػرا اءتيلاػػؿ ااالاتيػػل ( اءػػ  ) ":ب  ءػػا
اػف اءال ػو اءتػن  ػن أهػى ءت نيتػا، اػف  بلإلتيػلف إالقياتا اءشي يو اءتن تست ءن غلػ   ػ خ اءنمػ س،  ايػؿ اء لػ ب 

   .(ؼ)اءنبؿ  اءا ضيو(")اءاتل ن فن ه  ة ا لضمو بػ إء ا غل  ن لا حيث ااتهلها باين  اييف،  قن ت
قليػؿ اػف  هػؼ االاتيػل  اءايالاػن بػلءتح ؾ اءيشػ ائن ،يػ  تحنضث غنا قبؿ  يست يـ كبلاا  را اا ال ال  

ءػـ  آاػ  اػف اللنػب  ،و اءل  يػو فػن االػلؿ ااتيػل  اءاػتكلـ اػف اءايالػـ  ػرا اػف اللنػب ػيفػن اسػت خ اءا ا غنااء  
(   ػػػػ  قػػػػ ؿ اإلغالػػػػل نالئػػػػؿ )اءػػػػنص اءػػػػرد استشػػػػ ن بػػػػا اػػػػف كتػػػػلب أف إءػػػػ اءاطلػػػػب  ءػػػػنكت   احاػػػػن غبػػػػنا تيلتمػػػػ

                                                

 .ظعؼ( ـ.ف:ع)

 ن.ط، ن.ت  اطبيو ءالنو اءت ءيؼ  اءنش ، اه ، تى:احان اءطل   بف غلش  ، ينظ : ني اف بشضل  بف ب ن، (غ)
 .ؽػػ/ع:    
 .                        ؾعؼ-ػعؼة، تنظ : ءبلست ان ،غعؼ-ععؼ( نالئؿ اإلغالل :ػ)
 .ـف( ق ليل اءحناثو غنن غبناء ل   اءال اللنن:ؼ)
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ااػل يشمػ ن فيػا اءلمػظ بلءنيػت  اءهػمو،  ؛يالػ د اال ا ػل اين  ء را اءيبل ات  سػلئ  اػل ال أف اف اءايل ـ ":اءال اللنن
الا ػل فياػل ءػا كلنػت نالءػو، ثػـ ن ف اءاينػ ، ،يػ   هػؼ اءكػبلـ بحسػف اءنالءػو  ت إءيػا ينسب فيا اءم ؿ  اءا يػو 
اػػف  األ فػػ  أ يػػفش  آنػؽش  أغالػػب  أحػػؽض بػ ف تسػػت ءن غلػ   ػػ خ اءػنمس،  تنػػلؿ اءحػظض  أب ػ تب ضال ػل  فػػن هػ  ة  ػػن 

تػ تن  أف ال  ال ػو السػتيالؿ  ػرا اءاهػلؿ ،يػ ش  ،ب ف تطلؽ ءسلف اءحلان،  تطيؿ  ،ـ اءحلسن  أ ء ايؿ اء ل ب، 
ـض ءت نيتا  تاتل  ءػا اءلمػظ اءػرد  ػ  أاػصض بػا،  أكشػؼش غنػا اءاين  اف اءال و اءتن  ن أهىض  كسػب ءػا، بػ ف ي  أتػ

ا اءببل،ػػػػو(  )اءمهػػػػلحو(  )اءبيػػػػلف(   نض )إءػػػػ الػػػػل   ػػػػاف حالػػػػ  اءايت ءػػػػو فػػػػن اءنظػػػػ   (ع)و"يضػػػػا  نػػػػببل  يظ ػػػػ  فيػػػػا 
را كػلف  ػرا كػرءؾ، فينب ػن ":ب  ءػا اءال اللنن  إءػ تهػي   فأاءكلاػو قبػؿ نا ء ػل فػن اءتػ ءيؼ،  قبػؿ  إءػ ينظػ   أف ا 

،  تػؤند فػن اءالالػو اينػ  اػف اءايػلنن اءتػن ال لتيالبػ أ  ا اسػتابل   ل ن يػ  أاػ ا إابل ااءه  ة اءتن ب ل يك ف اءكلـ 
يكػ ف بػيف اءلمظػيف تمل ػؿ فػن  أف ؿ يتهػ    . بنل  ءمظو غل  ءمظو ،كلاو إء ب ـ كلاو  إال إفلنت ل إء سبيؿ 

  ػؿ ي ػا  ]...[ ػن ا سػ او بػا  ل غلػ  اػلتت ءػا اػف هػلحب ػيد   اءػرغلػ  اينل ػل  أنؿض كػ ف  ػرا تاءنالءو حت  
ف ال ػػن،  اكػػلف ت يػػلف فيػػا اػػف اءتػػ ءيؼ  اءػػنظـ  إءػػ ينظػػ   أفتتمل ػػؿ اءكلاتػػلف اءام نتػػلف، اػػف ،يػػ   أففػػن   ػػـ  ا 

 .(غ)"تك ف  را ا ء فو استيالو،  تلؾ ، يبو  حشيو أفب كث  اف 
ػػيضس :يػػلء غلػػ  فك تػػا ب  ءػػا ت اػػثبل اءال الػػلننثػػـ ي ػػ ب        ػػن  س،ص يسػػل سسػػاسل  أسقطلصيص ػػل ؾص  س ػػن اس قصيػػؿس يسػػل أس طضش ابطلسيص  س

ـص اءظَّلءصاصيفس  قصيؿس بشيطناذ ءِّلط س ط دِّ  س لس  اءطالش نص تس ستط غس نس األساط ش  ساسط قش ص اءطاسل   س
اءك ياػو بحسػب نظ تػا اآليػو إر يحلؿ  را  (ػ)

فلػػيس اػػف شػػػ ف  ،ـ  ت ءيمػػا فػػن نااػػؿ غاليػػػو ت كيػػب اءالالػػواليػػؿ اءمهػػلحو تتيلػػػؽ بػػنظـ اءكػػبليفكػػ ة اءػػنظـ ف إءػػ 
أفتػػ خ ءشػػن  اػػف  ػػرا اءاهػػلئص ":لننالػػ  الفي ػػ ؿ اء .تػػ تبط بػػلءلمظ قبػػؿ ت كيبػػا فػػن نسػػؽ ء ػػ د ناؿ أفاءمهػػلحو 

بػلءلمظ اػف حيػث  ػ   لتيل ػ أقطل  ػلتحػيط بػلءنمس اػف   يبػو ل غنػن تهػ ض     غػو،  تح ػ ؾ بلإلغالػل اءتن تالػؤؾ 
 ت ػىا ػن ف اػف االتسػلؽ اءياليػب  األءمػلظتتػ اء  فػن اءنطػؽ  أـ كػؿ رءػؾ ءاػل بػيف ايػلنن هػ ت اسػا ع  حػ  ؼ 

حيػث  ػن كلػـ امػ نة،  اف اال نة،  ال أءملظال تتمل ؿ اف حيث  ن  األءملظ أف ال ينع ءلشؾ االلال لحإرف ات ل
لػػػؽ ءػػػا بهػػػ يى تي  أف اءم ػػػيلو  ابلف ػػػل، فػػػن ابل اػػػو اينػػػ  اءلمظػػػو ءاينػػػ  اءتػػػن تلي ػػػل،  اػػػل أشػػػبا رءػػػؾ، ااػػػل ال

 .(ؼ)"اءلمظ
  ػػػرا يبػػػػيف اػػػنخ ا تاػػػػلـ اء الػػػؿ  غنليتػػػػا اءكبػػػ خ بمكػػػػ ة اءػػػنظـ ن ف اػػػػل سػػػ ا ل اػػػػف األفكػػػل  ف ػػػػ  ءػػػـ ييػػػػتف       
ءػنخ  اأ  ام  ا ػل اءػرد كػلف سػلئن نا ءـ يػ ؿ اءمهػلحوأ خ كرءؾ ن   األسل ب.شاهلت احن أاالاتيل ( بهمتا )بػ

ػؿاءامػ نة ن ف اءت كيػب اءػناؿ بلألءمػلظفكػ ة ا تبػلط اءمهػلحو  ن  إر يػ ؛اءايت ءو  بيض اءاتكلايف غنليتػا  ،   ػ  يم ض
 .نالئؿ اإلغالل () أيا  را فن ا ا ا اتم قو اف كتلبا

                                                

 .ػؼنالئؿ اإلغالل :( ع)
   .ؼؼ( نالئؿ اإلغالل :غ)

 .ؼؼ  ن/ (ػ)

 .ؾؼ( نالئؿ اإلغالل :ؼ)
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 ااػل ":اءشػي يو، إر ي ػ ؿ أاثلتػااءامػ نة،  األءمػلظال بمهػلحو  اءت كيػب ءيؿ ايػ  نءيػؿ غلػ  غنليتػا بمهػلحو       
ؿ غليػػؾ  ت حشػػؾ فػػن ا  ػػا آاػػ ،  ػػين ػػل تثينسػػؾ فػػن ا  ػػا ثػػـ ت ا ػػل بنػػؾ تػػ خ اءكلاػػو ت  قػػؾ  تؤ أيشػػ ن ءػػرءؾ 

 :انع( فن بيت اءحالسواأل)كلمظ
 انغلأ   ل اليت اف اإله ل  ءيت  نح  اءحن حت ض  النتنن تلمضت  

  بيت اءبحت د:
فط بلض تنن ش ؼ اء ن  نن  ا   انغنأ أغت ت اف  صؽض اءاطلاا    ا 

 :نؾ تت ال ل فن بيت أبن تالضـإثـ  ،ف اءحسفا م ء ل فن  ريف اءاكلنيف ال ال يا ءفف
ـ اف  يل  اف اش قؾ األنلـأ الالت  را   انغيؾ، ف نأن   ق ض

 اإلينػلس الػنت  نػلؾ اػف اءػ  ح  اءامػو  اػف   يص  اءتكني  أ يلؼ النفتالن ء ل اف اءث ؿ غل  اءنمس،  اف اءت
 .(ع)" اءب الو
االاتيػػػل (  )اءتػػػ ءيؼ( غنػػػػن )  الػػػ ن احػػػ  دغلػػػ   أاػػػ خاءاطلػػػب اػػػ ضة  ثػػػـ يسػػػتنؿ اءػػػنكت   احاػػػن غبػػػن  
 تهػػػؿ ":في ػػػ ؿ ،ل اػػػف هػػػ   اءشػػػي يو أ  اء ظيمػػػو اءشػػػي يو ثلنيػػػ أ ال، األسػػػل بب هػػػم ال اػػػف اايػػػ ات  اءال الػػػلنن

االا غػو  إءػ غل  غاليو اءت ءيؼ، حيث يتحػ ؿ االءت ػل  بين اػل  لقاو شي يت ل بس  ط ل غا ني إء غاليو االاتيل  
ثػـ تػػ نان  ل  أسػػي لشػػبي و ب طيػو اءنسػػي  اءتػن تتبلهػؽ اي ط ػػل أف يػ ،كو اػف اءيبلقػلتاػف اءاطػ ط اءتػػن تكػ ف شػػب

،  ػ  ل، ثػـ يتهػؿ بػلءا اقا ثلنيػأ الي  اءػرد ينهػبض غلػ  اءايػ ط ا اءن  ش اءااتلمػو اءا اقػا، فػلءتهبلغ فنيت ل بلأل
 .(غ)"قا اءه  ة اءشي يو غل  است خ اء ا –غل  است خ اءتشبيا–اءرد ي نضـ اءه  ة اءنساليو

أف  إءػػػػ سػػػف  بيػػػػر ب اللك إر ؛فػػػن تحنيػػػن اء ظيمػػػػو فػػػن اء سػػػلءو سػػػػف ب  اػػػلف اللكيحػػػػؿ كػػػبلـ  - نػػػل-  ػػػ       
ءاشلب و  اءا لي ة  اءت انؼ  اءطبػلؽ، بيناػل ييتاػن اءتػ ءيؼ  بنػل  اءات اءيػو اقلغنة تالثؿ    أسلساالاتيل  نلت  غل  "

 .(ػ)"ءاح   االاتيل  غل  اح   اءت ءيؼ غل  اءاالل  ة،  تس ط اء ظيمو اءشي يو ابنأ اءتالثؿ
نػل ءنػ خ أف فػن اءنػلس اػف إرا  أخ "  :اءال الػلنناءسلبؽ ينهلع ءاثؿ  را اءنالءو  ي ػ ؿ  اءال اللننف ؿ نص        ا 
ـض بي ػ ل  أف نا يال د فػن اء يػلس   ػ ب اءاثػؿأ  إءػ ب يسػـ بي ػا إءػ  بيػض، ب ػـ ،ػ ؿ اإلتشػبضا اءكلػـ فػن  ػ

،يػ  أف ي ػـ  لاءرد ينس  انػا، شػيئ ب يسـنا بلإلنيبلج  يياؿ اءن ش  اء شن ال يهءاءرد ينس  ا أفبيض   أخ 
                                                

 ػػ(،تى:ن.غبن عػغحبيػب بػف أ س اءطػلئن)ت ،  ينظػ  بيػت اءحالسػو فػن نيػ اف اءحالسػو ألبػن تاػلـؿؼ-ؾؼع( نالئؿ اإلغالل :ع)
 نا  اءاليػؿ، تى:حنضػل اءمػلا  د، ني اف اءبحتػ د،  بيت اءبحت د فن: . ؽؾػ: ظـفع، عاءانيـ احان هلءى،نا  اء شين،ب نان،ط

ب  ايػػػو)اءيل ( بػػػنال  ؾظع/ع: ظظظغ، عط بيػػػ  ت، ،فػػػن نسػػػاو ،يػػػ  اح  ػػػو نشػػػ  نا  هػػػلن   ، ؾؽ/غ:ن.ط، ن.ت بيػػػ  ت،
 ػؾفعاي ػػل حسػػف كلاػػؿ اءهػػي فن فػػن نيػػ اف اءبحتػػ د ،طبيػػو نا  اءايل ؼ،اهػػ ، -اءيػػبل-  ػػبط ل ب ػػرا اء ػػبط)اء ن (اف
،  نا  اءث لفػو  اءمنػ ف، اءيػ اؽ ةش ح اءه ءن ءني اف أبن تالـ، تى:ن. الؼ  شػين نياػلف،   ا   :.  بيت أبن تالـ فنعؼغع/غ:

 . ؽف/غ: ـؿفع،عاءطلييو ءلطبلغو، بي  ت،ط

 .ـفاللنن:( ق ليل اءحناثو غنن غبناء ل   اءال  غ)

 .ػػ( ق ليل اءشي يو:ػ)
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إرا أ قي ػل في ػػل حػػنث ءػػا فػن نسػػالا اػػل ي يػػن  نػػاأءؤلهػػبلغ اءااتلمػػو اءا اقػػا اءػرد ييلػػـ  ايضػ  ي بيػػض، إءػػ بي ػا 
ل، حػلؿ ايػ ط اءا اقػا ء ػ  يػابيػض،  فػن ت إءػ حلؿ اءكلـ فن  ـض بي  ل  أفاف اءن ش  اءه  ة ال خ اف ظنضا 

ـ  ان ػل  ػػاضل،  ال اءا قػاألػـ ب يسػـ سػػ ا ،   أيػت كبلاػػا كػبلـ اػػف ال يياإل ، حتػ  يكػػ ف قػػن لا قيػػ نػػا ال يكػ ف اء ػػ
 .(ع)"ت ا  في ل ايلنن اءنح 

( فػػن االسػػتنالؿ غلػػ  اإلغالػػل نالئػػؿ )لػػنص اػػف كتػػلبا ءااتيػػل   غلػػ  بغبػػن اءاطلػػاءػػنكت   احاػػن  ءػـ ينتبػػا       
( ءنتبػيف اإلغالػل نالئػؿ )يػو كتػلبننكشػؼ غػف ب أفيالػن  بنػل  يبن  أنا با،   نل  غبن اء ل نليو االاتيل (  غ) ال ن
 ل  قسايف  ال: غين سـ  اءال اللنن ال ءيس ءا، فكتلب  ءلال اللننال 

  غبػػػػن اءالبػػػػل  ن اء ل ػػػػغػػػػ ض حالػػػػ   آ ا  اهػػػػ اا اػػػػف اءايت ءػػػػو  اءاتكلاػػػػيف كلءالػػػػلحظ  :األ ؿاء سػػػػـ 
غلػػػ  شػػػكؿ ح ا يػػػو بػػيف سػػػلئؿ  االيػػػب يتبػػػلنالف اءاطل حػػػو  أ ابلشػػ ة  غلػػػ  نحػػػ  غػػػ ض اآل ا  ل ،ي  اػػ

 با   نض ل.اءمك يو بي ض اءشش 

 ا     اآلالءلح اءال اللننن  ض  :اء سـ اءثلنن . 

  فػا نسػػبت ل  األ ؿ كلنػت نلبيػو اػف ااتيػل  نهػ ص اء سػـ اءال الػلنن اءت ػ يبلت اءتػن اسػت أكثػ  يبػن  أف       
ءػػـ  اءال الػػلنن أفنيت ػػن  أننػػل اءػػنءيؿ غلػػ  رءػػؾ  بػػط اءنهػػ ص اءسػػلب و بلءبلح ػػو.  ت اػػؿ رءػػؾ  احل ءػػو   يػػءػػا اػػف ،

اطػػ   ػػرا اءاللنػػب  لػػ غت كيػػب اءكػػبلـ  احل ءػػو اءتنبيػػا بباسػػ ءو ااتيػػل ات اءاػػتكلـ ب ػػن  غنليتػػا  لكلفيػػ تف اغتنػػل ييػػ
 .ء ػ ض اػف كبلاػااءت كيبيػو ،يػ  اءاحػن نة فيػا باػل يتسػل ؽ اػا اػ ان اءاػتكلـ  ا اإلاكلنػلتاف ابلؿ اءكشؼ غػف 

 ال سػيال اسػت خ اءنحػ  ن ف  ،مكػ ة اءػنظـ( ءاإلغالػل نالئػؿ )الػؿض كتلبػا اهػصقػن  اءال الػلنن أفنػ خ  أا خبيبل ة 
 .،ي ا اف اءاست يلت

اءتػػػ ءيؼ( ءػػػنخ )أ  –أد اءاسػػػت خ اءت كيبػػػن –فػػػن الػػػبل  فكػػػ ة اءػػػنظـ أءػػػيس بػػػلء  ؿ: يتػػػ ض غلػػػ  رءػػػؾ قػػػن يش       
ءػػـ ي ءػػا اال تاػػلـ  اءال الػػلنن أف إالفيػػا  نيػػـ  ػػرا هػػحيى  لل ( ب هػػما ات ػػاناالاتيػػ)كشػػؼ ءاسػػت خ –األسػػل بييف

أد  –االاتيػػل (  )اءتػػ ءيؼ( غلػػ  اسػػت خ اءػػنص اءكلػػػن)سػػل بي ف اػػف فكػػ ةا األاػػءػػـ ي هػػنا غلػػ  اءنحػػ  اءػػرد  ا  
اػػا ف ػػ  ييلضػػؽ ام    اآلفكاػػل  ػػ  غليػػا  لءنيػػا ءػػـ يكػػف  ا ػػح األسػػل بام ػػ ـ  أفكاػػل  –األسػػل باسػػت يلت ن اسػػو 
 غل  فك ة اءنظـ.

فػػن  بػػؿ الػل  بػا ءلال الػلننءػيس  بغبػن اءاطلػػاءسػلبؽ اءػػرد اسػتنؿ بػا اءػػنكت   احاػن  نصلءحػػلؿ فػ وغلػ  أيػ      
 ؿ تشػػبي  ـ غاػػؿ اءاؤءػػؼ بياػػؿ اءنلسػػ  إربنيػػو اءت كيػػب اػػف اػػبل إءػػ غ  ػػا ءحالػػ  اءايت ءػػو فػػن اءنظػػ   اسػػ ءو

ب ػػـ  األشػيل   ءلاشػلب و اءتػن ءحظ  ػػل بػيف نسػ األءمػلظاػػف يػنظـ   ( ءيطل   ػػل غلػ  اػل)اءنسػ اسػتيل  اءن ػلن ءمظػو"
إناػػػل اءشػػػي  هػػػنلغو   ػػػ ب اػػػف اءنسػػػي   الػػػنس اػػػف اءتهػػػ ي (  شػػػبضا ابػػػف ):ف ػػػلؿ اءالػػػلحظ ،بيػػػض إءػػػ بي ػػ ل 

 .(غ)"اءنسضلج اءحلرؽ()اءشلغ  اءاالين( بػ) ػ( غغػت)طبلطبل اءيل د
                                                

 .ظؿػ( نالئؿ اإلغالل :ع)

ابػػف  شػػن، -( اءاهػػطلحلت اءببل،يػػو  اءن نيػػو غنػػن غبػػناء ل   اءال اللنن) سػػلءو الالسػػتي (، النػػلف انهػػ   اءالبػػ  د، كليػػو اءت بيػػوغ)
  .ؼؾع: فففعاللايو ب نان، 
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ف كػػلف ايل اػػ فسػػلنش  ػػرا  شػػ":غلػػ   ػػرا اءمكػػ ة ب  ءػػا اءال الػػلنن يػػ ن         نػػل  ف ء، فػػاظػػل    لب ا اػػف اءظػػف،  ا 
 أ ان ػلنظػـ بيينػا في يلػا غػف اءهػ  ة اءتػن  إءػ يياػن غلاػن  أفنا يتهػ   أ     ؛تكث  بسببا اءملئنة لءطيم استنالال

ؿ انا ءمظ اػف ظػل   أاػ ا  لشػيئ بن  ءا ب ي ا، أ  يش يضػ   يا،  يغف ا لاءنلظـ ءا  يمسن ل غليا، اف ،ي  أف يح ض
.غل    :قنض ت فن بيت أبن تاضلـ إفنؾ أ :اثلؿ رءؾ حلؿز

 شتل تا أينز غ اسؿش ا   أ طدش اءالن   لتبلت ءيلبشااء األفلغنءيلبش 
 أ ان ػػل( ابػػ  كاػػل ي  اػػا اءظػػل  ، أفسػػنت غليػػا كبلاػػا،  أبطلػػت اءهػػ  ة اءتػػن ( ابتػػنأ  )ءيلبػػااألفػػلغن ءيػػلب)أف
اءسيلسػلت أتلػؼ بػا  إقلاػو، غلػ  اينػ  أنػا إرا كتػب فػن ألفػلغنا رءؾ أف اء  ض أف يششبضا انان قلاا بليلب  ؛فيا

ػػ، غلػػ  اينػػ  أنػػا إرا كتػػب فػػن اءيطليػػل  اء اءنمػػ س،  كػػرءؾ اء ػػ ض أف يششػػبضا اػػنانا بػػ  طد اءالنػػ بلت أ هػػؿ بػػا هض
ءيلبػػا( ابتػػنأ )يكػػ ف إرا كػػلف إناػػل  ػػرا اءاينػػ   .تحلػػ  اراقتػػا غنػػن ل،  أناػػؿ اءسػػ     اءلػػرة غلي ػػل اءنمػػ س اػػل إءػػ 

 اءبتػػو( ابتػػنأ  )ءيلبػػا( ابػػ  فيبطػػؿ رءػػؾ  يانػػا انػػا األفػػلغنف اػػل ت ػػني ؾ أف يك ف)ءشيػػلب  .ا( ابػػ  األفػػلغن )ءيػػلب 
فل  كلف حػلؿ اءكلػـ فػن  ػـ بي ػ ل  ]...[اثؿ ، ض أبن تاضلـفن  اال يال   أف يك ف ا ان ال إء  يا ج بلءكبلـ 

ة اءحلهػلو اػف نظػـ كلػـ، حتػ  تػ اؿ غػف ا اقي ػل ال تت ي  اءهػ    أفب يسـ، ءكلف ينب ن بيض كحلؿ ، ؿ اإل إء 
 .(ع)" ل يبيض حت  ت اؿ اءاي ط غف ا ا إء ب يسـ بي ا كال ال تت ي  اءحلنثو غف  ـض ، ؿ اإل

اكلنلتػػااءتػػ ءيؼ( )اءا قػػا( فػػن)ةلنن بمكػػ  ال الػػاء نييتنػػ   ػػرا يبػػيف كيػػؼ       ن ف اءنظػػ   األنبػػن األثػػ اءمنيػػو فػػن   ا 
 .ب يسـي  ـ ءلت ءيؼ بياليو ، ؿ اي ط اإليؼ يمنن حال  ايل  يا  تشبااتيل ات اءاتكلـ،  ك إء 
كثيػػ ة  اتنػػلث ة. االاتيػػل ( )( فػػن االغتنػػل  بػػػ)اءت ءيؼ( غلػػ  حسػػلباإلغالػػل نالئػػؿ )فػػن كتلبػػا اءال الػػلنن آ ا        
 ،  غنػػػاف سػػبيؿ اءاينػػػ  اءػػػرد يشيبػػػأ اءهػػػيل،و،    اءتهػػػ ي سػػػبيؿ سػػبيؿ اءكػػػبلـ  أف ايلػػػ ـ ":رءػػػؾ ق ءػػػا اػػػثبل اػػف  

 أنػػتإرا  اءشػػن  اءػػرد ي ػػا اءتهػػ ي   اءهػػ غ فيػػا، كلءم ػػو  اءػػر ب يشهػػلغ ان اػػل اػػلتـر أ  سػػ ا ر فكاػػل أف احػػلال
، أف تنظػػ  إءػػ  اءم ػػو اءالالػػو ءتلػػؾ اءهػػ  ة، أ  اءػػر ب   نا تػا أ نت اءنظػ  فػػن هػػ غ اءاػػلتـ  فػػن الػػ نة اءياػػؿ

ؼ اكػػلف اءم ػػؿ  اءا يػػو فػػن اءكػػبلـ، أف يػػ  ت أف أ نتو كػػرءؾ احػػلؿ إرا نيهػػاءػػرد  قػػا فيػػا رءػػؾ اءياػػؿ  تلػػؾ اء
ػلن تنظ  فن االػ ن اينػلا  كاػل أنػل ءػ  ػو  ػرا أالػ ن، أ  ف، بػ ف تغلػ  اػلتـ لل التاػف ض ػكػ ف ف ض ا أنمػس، ءػـ يكػف هض
 .(غ)"رءؾ تم يبل ءا اف حيث    التـ

فلءشػػػلغ   .تػػانػػل    ي ءػػ  كيميػػو اءبإال ييتاػػن غلػػ  اػػ ان اءبنػػػل  ب ػػن  اسػػتنلنا  -إراذ -فالػػ    اءهػػ غ اءشػػي د      
ف لبليػػلت اءهػػ غ  اءتشػػكيؿ ال حهػػ  ء ػػل  ال تت قػػؼ  ؛ة اءبػػنيا اءااتػػ عاءابتػػرؿ فػػن  يػػ اءابػػنع يسػػتطيا أف ي يػػؾ 

ت لن ػػل ب ػػن  ت قم ػػل غلػػ  الػػ نة اءهػػنيو  األثػػ غلػػ  الاػػو  يا فػػن  ػػ   إءػػ  لاػػف اػػبلؿ االػػل  ة اػػل كػػلف اي  فػػ ا 
 .ءنخ اءاتل ن النينة تثي  حسلسيو النينة غبلقو ا  ا النين  الؽ

قػػػ ؿ  اءال الػػػلنناالاتيػػػل ( ءػػػنخ ) غاليػػػو االسػػػتنالؿ فػػػن احػػػ   إءػػػ  بغبػػػن اءاطلػػػ ي ػػػيؼ اءػػػنكت   احاػػػن       
ناػػل":اءال الػػلنن اءتػػن تياػػؿ ان ػػل اءهػػ    اءن ػػ ش، فكاػػل أنػػؾ تػػ خ اء الػػؿ قػػن  األهػػبلغسػػبيؿ  ػػرا اءايػػلنن سػػبيؿ   ا 

                                                

 .  ػػػ/غي اف أبن تالـ: ،  ينظ  بيت أبن تالـ فن: ش ح اءه ءن ءنغؿػ –عؿػ( نالئؿ اإلغالل :ع)

 .ؽؽغ –ؼؽغ( نالئؿ اإلغالل :غ)
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فػن أنمػس   اءتػنب  ايػ  ػ ب اػف اءت إءػ اءػرد نسػ ،  اءتن غاؿ في ل اءه  ة  اءن ش فن ث بػا األهبلغت نضخ فن 
هػػلحبا، فالػػل  ن شػػا اػػف  إءيػػايت ػػنض  ـءػػ اػػل إءػػ ، إيل ػػل فػػن ا اقي ػػل  ا لني  ػػل  كيميػػو ا الػػا ء ػػل  ت تيبػػا  األهػػبلغ

اءتػن غلاػػت  ا    ال  ػحػايػػلنن اءن اػلي ا تا أ،ػ ب، كػرءؾ حػلؿ اءشػػلغ   اءشػلغ  فػن ت     هػػ ،الػؿ رءػؾ أغالػبأ
   .(ع)"اءنظـ() أن ل احه ؿ

 ،  ؿبػػاءكػػبلـ  يػػناؿ بي ػػ ل فػػن بيػػض،  يشػػتن ا تبػػلط ثػػلفز ان ػػل  أالػػ ا حػػن تت":الػػلننقػػ ؿ اءال     أي ػػلكػػر        
نػػا يف يكػػ ف حلءػػؾ في ػػل حػػلؿ اءبػػلنن ي ػػا بياأ،   ا احػػن لأف ت ػػي ل فػػن اءػػنمس   ػػي إءػػ اءالالػػو  فػػن  أف تحتػػلج

 ءػيس ءاػل  األ ءػيف ال بيػن  ػيثلءػث   ابػا ي يبهػ  اكػلف ا بيسل ا  نلؾ، نيـ،  فػن حػلؿ اػل   نل فن حلؿ ال ي
   .(غ)"يالن  غل   را اء هؼ حنض يحه ا،  قلن ف يحيط با أفش نا 
االاتيػػل ( )ءػػـ يكػػف اءال الػػلنن قػػن قهػػن فيػػا فكػػ ة بغبػػن اءاطلػػبػػا اءػػنكت   احاػػن  اءػػرد تاثضػػؿ األ ؿفػػلءنص       

نظـ(   ػرا  ا ػػى اػػف اػبلؿ ا تاػػلـ اءال الػػلنن اءػػ)ا ءمكػ ة تشػػبي أثنػػل فػن  ل( غ  ػػ يػػااءت)إر الػػل ت فكػ ة األسػل بن
   بطػػا ءالػػ نة األثػػ  األهػػبلغإر ي اػػا في ػػل هػػ  ة اءػػن ش اػػف اػػبلؿ ا ا ػػا  ؛بلءاحهػػلو اءن لئيػػو ءياليػػو اءنسػػ 

 .  (ػ)"(اءنظـ)احه ؿ أن ل:"اءنظـ( إر ي  ؿ فن التاو كبلاا)بػ
ءػنخ اءال الػلنن  (ؼ)ءايػلنن اءنحػ    ال  ػا لشػلغ  تت قػؼ غلػ  غلاػا  اقتػنا ا فػن ت  ػيحاءشػي يو لءان ءو اءف      

 .ءنيا  األسلس األ ء بلءن الو 
ءلشػؾ ب نػا يػن   حػ ؿ فكػ ة  االػلالإر  ػ  اػف اء  ػ ح باػل ال يػنع  ؛ينطبؽ غل  اءػنص اءثػلنن األا  كرءؾ       

ن بنيػو اءياػؿ تسػل د أطػ اؼ اءبنػل  فػ إت ػلفاف ابلؿ  األث  أال ا اءت كيب اءنح د  غاليو اءتبلؤـ  اءتحلـ  إاكلنلت
 .(ؽ)"يسل ا  نلؾبنا   نل فن حلؿ ي ا يف يك ف حلءؾ في ل حلؿ اءبلنن ي ا بياأ  :"األنبن
اطل بػو ألالػؿ انسػاللاا  اتسػلقا كاػل أف شػنة اءتحلاػا  تيلػؽ أط افػا بي ػ ل بػػبيض  األثػ فػلءت ا ف فػن بنيػو       

 ال غبلقػو بيػن  . ػل ءشػنة تالسػك ل اءنهػنئال اأأ  قطيػو  احػنة ال نسػتطيا فهػؿ  كو انتا  ك نا سبيييطن ءؤلث  
البػل ا رءػؾ ء سػػ  نػصض اءال الػػلنن  كاػػل  ػػن  لإءي ػيياػػن ءػـ ناـ  ءنيػػا اػػل اسػتنبلت ل االاتيػػل ( )غلػػ  استح ػػل  فكػ ة ا 

 اءنص ال ي  ـ غلي ل. أفف اءي ـ كال يءنخ األسل بي
 لاءتػ ءيؼ( ب ػ ؿ قػن ياثضػؿ ت االيػ) (  االاتيػل) حػ ؿ فكػ ة لال الػلننء ق ا تػا بغبن اءاطلياتـ اءنكت   احان         

 ل( ال اػػػلنسػػػ )اػػػط اءنحػػػ   غبػػن اء ػػػل  ييتبػػػ  ":االاتيػػل ( ءػػػنخ اءال الػػػلنن إر ي ػػػ ؿ) غاػػل بػػػنأا فػػػن اءتنظيػػػ  ءام ػػػ ـ
 .(ؾ)"ءلشي يو

                                                

 .ـفق ليل اءحناثو غنن غبن اء ل   اءال اللنن: ،  ينظ :ــ-ؿـ:ـ.ف (ع)

 .ػف:( ـ.فغ)

 .ــ:نالئؿ اإلغالل  (ػ)

 .ــ( ينظ :ـ.ف:ؼ)

  .ػف:ـ.ف (ؽ)

 .غظع( ق ليل اءحناثو غنن غبن اء ل   اءال اللنن:ؾ)
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 اػػف ثػػػـ  ،االاتيػػل ( أ ال) قػػن ينسػػؼ اسػػتنالالتا اءا لاػػػو غلػػ  قهػػن اءال الػػلنن ءمكػػػ ةاء ػػػ ؿ  ػػرا اثػػؿ  قػػ ؿ       
االاتيػل ( )اء ظيمػو اءشػي يو( اػف اػبلؿ سػ  ط احػ  ) اءحناثن اءػرد ي تكػ  غلػ  كشػؼ األسل بنقؼ نلقض اءا  ي

بتحهػػػيؿ  نمسػػػا بغبػػػن اءاطلػػػاءػػػنكت   احاػػػن  فيطػػػلؿ اءتنػػػلقض ال ػػػن ،ثلنيػػػل اءتػػػ ءيؼ( اػػػا ا قػػػؼ اءال الػػػلنن)غلػػػ 
   .اءحلهؿ
 أفنيت ػػػن  أننػػػلكاػػػل  ،اءنحػػػ د ثػػػ األاءاسػػػت خ اءنحػػػ د فػػػن  إاكلنػػػلتءػػػنخ اءال الػػػلنن غلػػػ  ت ػػػ ـ  إراذ  فلءشػػػي يو      

كاػل  ،االاتيػل ()غلػ  فكػ ة وءػءلنال اءمك يػو( ب هػم ل أحػن اهػطلحلت انظ التػا  يااءت)اءال اللنن ءـ يستياؿ كلاو
نت ءل هػؼ  اءتاثيػؿ    كثيػ  اػف االسػتيالالت اءتػن شػ ن ل شػ ف  اهلؼ اءاهطلى إء استيالءا ء ل ءـ ي تؽ  أف

 .اءببل،و(  أس ا)  ( اإلغاللنالئؿ )فن كتلبيا
ػػؿ اءال الػػلنن  تحهػػن ثبلثػػو  تسػػييف اسػػتيالال أف قػػن اسػػتطلغت اءبلحثػػو النػػلف اءالبػػ  د        فػػن كتلبيػػا ءػػـ يمهض

   .(ع)( يااءت) اف بين ل ؛لاله لءتلؾ االستيالالت الح   أف نتاء  ؿ في ل 
االاتيػػل ( )حػػ  فػػن تثبيػت ا بغبػػن اءاطلػالثػػؿ ءياػؿ اءػػنكت   احاػن ا ءلػنكت   نياػػو  حػيـ اءيػػ ا د ال ػن  

غبػن اءػنكت   احاػن  إءيػاحالالا اشلب و ءال ر ػب  أكث ف حلالو ءنل ءي  ا أل ال أفن خ  (غ) غبن اء ل فن كتلبلت 
   .باءاطل
ػػػس اه هػػػيو ايلءالػػػو )قػػػ ا ة اءال الػػػلنن بحسػػػب احػػػ  د أسػػػم ت قػػػن        االاتيػػػل (  )اءتػػػ ءيؼ( غػػػف غػػػنـ تلاض

ن غلػػػػ  شػػػػنكػػػلف ي  غبػػػػن اء ػػػػل  إفإر ياكػػػػف اء ػػػ ؿ  ؛األسػػػػل بنث اءػػػنظـ(  امل قت ػػػػل ءايػػػػناف اءبحػػػ)اءال الػػػلنن ءمكػػػػ ة
اػػف  األايػػ كػػلف يػػ خ  ػػرا  ألنػػا ؛(ايػػ اءت)االاتيػػل (  )أكثػػ  اػػف تشػػنينا غلػػ  احػػ    (اءتيليػػؽ –اءت كيػػب)احػػ  

 إال – غبػػػن اء ػػػل ـ فػػػن انظػػػ   يػػػت أفأف اءتمكيػػػ  فػػػن االاتيػػػل  ال ياكػػػف " أد ،اػػػبلؿ سػػػلطو ايػػػلنن اءنحػػػ  غليػػػا
 .(ػ)"اف اء هن لانطبلق إال األاي ءتمكي  فن اءت ءيؼ، اثلال ال يتح ؾ  را اف ا لانطبلق
ػػا بػػا  ا ػػى)اءتػػ ءيؼ( غلػػ  احػػ  ) يانػػو          رءػػؾ  يت ػػى اػػف اػػبلؿ ،(اإلغالػػل نالئػػؿ )فػػن االاتيػػل (  تحكاض

اء ػػػنيـ االاتيػػػل (  )اءتػػ ءيؼ(  طبييػػػو اءيبلقػػػو بين اػػل فػػػن كػػؿ اػػػف اءػػ غييف اءل ػػػ ييف )ااػػتبلؼ ح ػػػ   اءام ػػ ايف
ناػػػل، "أاػػػ خ أحيلنػػػل يػػػن ؾ ت ابط اػػػل  أحيلنػػػلال يمهػػػؿ بين اػػػل   غبػػػن اء ػػػل نالػػػن  إر ؛ اءايلهػػػ  حػػػن ال أيا ػػػا   ا 

ف ءغلػػ  اسػػت خ اءػػن اؿ فػػ اثاػػو تشػػنين أفاءشػػي يو اءايلهػػ ة تػػ خ  أفحػػيف  غلػػ  نػػاأ أي ػػلكاػػل يت ػػى ءنػػل  ،ءآلاػػ 
 اػػل تكػػ ف كلاػػو أف –اإلطػػبلؽغلػػ   –ال ياكػػف  غبػػن اء ػػل فلػػنخ  .غلػػ  اسػػت خ اءنالءػػو  غبػػن اء ػػل اءتشػػنين غنػػن 

اء ػػػ ض اءػػػرد يتحػػػ ؿ بيػػػن رءػػػؾ اػػػف -ءبيػػػت،  ءكػػػف ال بػػػن بلء ػػػ   ة اػػػف ح ػػػ   اء هػػػنء هػػػينة أ  حتػػػ   ا ءػػػنة
 .(ؼ)" يوته ياءاء   يو إء  ه  تا  ه  تا

                                                

 .ظـع-ؿؿعءن نيو غنن غبناء ل   اءال اللنن) سلءو الالستي (:( ينظ :اءاهطلحلت اءببل،يو  اع)

 .ظـع-ؼؿع( ينظ :فه ؿ فن اءل و  اءن ن:غ)

 .فعػ: ؼففع، ع( اءلمظ  اءاين  بيف اإليني ء اليل  اءت سيس اءاي فن ءليلـ، طل ؽ اءنيالف، سينل، اء ل  ة، طػ)

 .فعػ:( اءلمظ  اءاين  بيف اإليني ء اليل  اءت سيس اءاي فن ءليلـؼ)
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 الػػلنن  ة فػػن نظػػ ة اءالثاػػ ،يػػ  رد  ا   ػػلا -إرا-ااالاتيػػل ( اليػػبل)اءتػػ ءيؼ(   يانتػػا غلػػ )ح ػػ   احػػ         
 اءنظـ. إء 

 :ااألسلو   وصفو انزياح//ثانيا
فػػن اءتػػ اث اءن ػػند  اءببل،ػػن  ا تنظيػػ   لاهػػطبلح (االن يػػلح)يؿهػػكثيػػ ة  ػػن اءن اسػػلت اءتػػن قلاػػت حػػ ؿ ت  

االن يػلح(  ػ  اءنلقػن اءم نسػن الػلف )انظػ د أشػ  ان ػل،  ءيػؿ  األاثلػو طلئمػو اػفننل سنكتمن برك  أغنن اءي ب بين 
 .االن يلح( ءنيا)ا ال  ءمك ةض  ايءنل اف است بن ال (االن يلح)إء نظ تا  ف ـ  ألالؿ .ك  يف

إر تسػل ؿ غػف  ؛اءااتلمػو األثػ يف اػف اءبحػث غػف اءبنيػو اءاشػت كو بػيف هػ   ببل،ػو  انطل ت احل ءو ك   
اا أف يكػػػ ف اءالػػػل (االن يػػػلح) كػػػلف اػػػف شػػػ ف .(ع) الػػػ ن هػػػملت اشػػػت كو بػػػيف اء لفيػػػو  االسػػػتيل ة  اءت ػػػنيـ  اءتػػػ اي 

غنػن اػ ؽ  األ ءػ اءهػ   اءببل،يػو تلت ػن الايي ػل فػن اءلحظػو " حيػث إف األنبناشت كو ءه   اءاطلب و اءمه اء
 .(غ)"قلن ف اءل و

 اءت لءيػػػن اءات ا نػػػػو  األغػػػػ اؼفلالن يػػػلح فػػػن اءشػػػػي   ػػػ  ان يػػػػلح غػػػف اييػػػػل  اػػػل فػػػن قػػػػلن ف اءل ػػػو بػػػػؿ حتػػػ        
 ناءػػرد يبنػػ األسػػلسءكػػف  ،ائػػ ة اشػػت لءان ػػاف   ػػ ة تػػناؿفػػن أد غهػػ  اػػف اءيهػػ   اءال ػػيو  اءحل  اءاي  فػػو

 .  (ػ) ؽ ه  ة ال ء لغنة اف ق اغن اءل و أ  ابنأ اف ابلنئ لا    (االن يلح) غليا ك  يف ام  ـ
 :اف است يلت اءكبلـ  ن أنالطثبلثو بيف  ضؽ ك  يف م يش        

اػػػا غلػػػ  تسػػػل د اءػػػناؿ  نبنػػػن ايػػػو اءتػػػن ت اثلءػػػا اءل ػػػو اءيلنيػػػو  اءي (اءالءيػػػو اػػػف االن يػػػلح)اءل ػػػو اءيلنيػػػو .ع
 .(ؼ)انء ءا

 في ػػل يكػ ف اػػف اءيسػي  تطػػلبؽ اءػناؿ اػػا انء ءػا ءتي يػػنا  ،ا  ػا  استيهػػلئا غلػػ   :ء ػو ،يػػ  اءاي ػ ؿ .غ
ف ػػ   ،يبػػيض(  نػػل)ءػػػ ال اينػػ يبػػيض( إر  ػاءيػػنن)اثلءػػا   .ف ػػ  ،يػػ  ناؿ تػػا،بنياءت  يػػؿ اءاهػػحى ءػػا أ  ء

 .(ؽ)اءت اهؿ()    ؛ط اءل وان يلح ام ط اـ  أ ـ ش ط اف ش   

بػػػيف اءل ػػػو اءيلنيػػػو  ء ػػػو ،يػػػ  اءاي ػػػ ؿ ف ػػػن ان يػػػلح غػػػف  ل تشػػػ ؿ  ػػػرا اءل ػػػو ان ءػػػو  سػػػط :ء ػػػو االن يػػػلح .ػ
اءت  يػؿ السػتيلنة انسػاللـ  إاكلنيػوغػنـ  إءػ ن ف أف يتيػنخ  ل ؽ أي ػاػ ت أـ ءلثلنيو اف حيث  ػن  األ ء 

 .(ؾ) اي  ءيت الاءناؿ  اءانء ؿ( )قطبن اءنالءو

                                                

: ؾـفع، ع( ينظ :بنيو اءل ػو اءشػي يو، الػلف كػ  يف، ت :احاػن اءػ ءن  احاػن اءياػ د، نا  ت ب ػلؿ، اءػنا  اءبي ػل ، اءا ػ ب، طع)
 .ؽ

 . ؾ( ـ.ف:غ)

 . ؾ:بنيو اءل و اءشي يو ( ينظ :ػ)

  .ؾ:ـ.ف (ؼ)
 .ؾ( ـ.ف:ؽ)

 .ؾ( ـ.ف:ؾ)
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اءاييػل  اءػرد ينت كػا  ء ػو اءشػلغ   إءػ ال ػا فػن اءنظػ   فػن اءشػي  ش ط حهػ ؿ االن يػلح أف  را يينن       
  را اءشر ر فن اءل ػو اءشػي يو  ػ  اءػرد يطبي ػل بلءسػاو  ،لاءنلس الايي كال يتحنث ال يتحنث ألنا ؛ ن ء و شلرة

فػن اءكتلبػو الهػو ب احػن اػف " يلح فػ ند  ط ي ػوأد ان   ،اءااي ة ء ل غف بلقن است يلت اءل و اءاستيالو األسل بيو
 .(ع)"األنبل 

 اء الػػ ن باػل تاليػؿ اءشػػلغ   األشػيل  إءػ   ػرا اءط ي ػو اءالهػػو تػ تبط بكيميػو بنػػل  اءمكػ ة  اءا  ػ ع  اءنظػػ ة       
 .  األنبل ،ي ا اف   كرءؾ اف بيفيي ؼ اف بيف الايا اءنلس 

اءشػػػي د  األثػػػ اءكلشػػػمو غػػػف  الػػػ ن االن يػػػلح فػػػن  األسػػػل بيو ييتاػػػن غاػػػؿ الػػػلف كػػػ  يف فػػػن تحنيػػػن اءسػػػالت       
 ءكػ ف األسػل بيو  ػن غلػـ  . اإلحهػل  األسػل بيوبػيف  [كػرا  ـ ػل فمن ام ػ ـ االن يػلح يت كػن ء ػل ، "(اإلحهل )غل 

 ،األسػػػل بيوغلػػػ   اإلحهػػػل غلاػػػو، فاػػػف اءالػػػلئ  تطبيػػػؽ نتػػػلئ   لتغلػػػـ االن يلحػػػ  اإلحهػػػل االن يلحػػػلت اءل  يػػػو، 
بػ   كات سػط تػ نن االن يلحػلت اءتػن ت ػنا ل اءل ػو اءشػي يو بػلءنظ  تقيو اءشي يو  قت ػل قلبلػو ءل يػلس، إر ء اءتهبى ا

سػبلغل اػف اءحػنس  اءت اػؿ  اءم  ػيلت او اءشػي يو تالهػي ي اف ءن اسو اء اقيػ فلإلحهل  .(غ)"اءنث  إء  هػمو   ا 
 .(ػ) يو فن ء و اءشي اف تشايص اءح ي و اء اقييو ءلساو اءشي ب   اءنقو  اءيلايو  اء

اءنظػ ة اءاييل يػو غػف غالػا فػن تحنيػن ايػليي  االن يػلح؛  إبيػلن  غلػ  اللف ك  يف يهػ ففء رءؾ ف بل غف        
 غلػ  غلػػـ اءالاػػلؿ  .اء  اغػػن  اتال ػت ء هػػن اء قػػلئا غػف فػػ ض إر ي  ؿ:"فلءلسػلنيلت إناػػل أهػػبحت غلاػل يػػ ـ كمػػت

   .(ؼ)"اءحكـ إء  يتيناا أفيحر  حر  ل فيكتمن بلء هؼ ن ف  أف
 : تا ض آءيو تيييف االن يلح غنن اللف ك  يف بط ي تيف      

 غ ض االن يلح. /ع
 نمن االن يلح. /غ

 حيػػػث بػػػيف اءػػناؿ  اءاػػػنء ؿ  ة( اػػلفاءانػػػل) ب ػػػرا اءاػػػ ؽ تنبثػػؽ .يح ػػػؽ اءاػػ ؽ  االنحػػػ اؼ غػػف قلغػػػنة اثلءيػػو فػػلأل ؿ
بػػيف اءػػناؿ  اءاػػنء ؿ حيػػث  ة ءهػػلءى اءابل اػػو اػػل ة( ات   ػػ  فاءانػػل) أاػػل اءثػػلنن فتنحهػػ  .غػػ ض االن يػػلح()يتاللػػ 
اءاػػنء ؿ اءػػرد ي ػػاف  إءػػ بػػؿ بتالػػل  ا  ا األ ؿغبػػ  اءت  يػػؿ  غػػنـ اقتهػػل  اءػػناؿ غلػػ  انء ءػػ (نمػػن االن يػػلح)يتيػػيف

ا، االن يػػػلح  نميػػػ :اتػػػ اانيفغاليػػػو رات  ال ػػػيف اتيليشػػػيف " ف ػػػن –اءػػػناؿ  اءاػػػنء ؿ –االنسػػػاللـ بػػػيف ط فػػػن اءنالءػػػو
غػػلنة اءتبتكسػػي  اءبنيػػو    ، ثػػـ يػػتـ اءيثػػ   أ التكػػ ف نالءت ػػل ام ػػ نة  أفيف،  ءكػػن تح ػػؽ اء هػػينة شػػي يت ل ينب ػػن نػػا 

 ي الػن بػيف  ،اءػناؿ فػن اءهػ  ة اءشػي يو يحيػؿ غلػ  اػنء ؿ أ ؿ  ثػلفز أد أف  ،(ؽ)"اء ل ئغلي ل،  رءؾ كلضا فن  غن 

                                                

 .ؽع( ـ.ف:ع)

 .ؾعبنيو اءل و اءشي يو: (غ)

 .ؿعـ.ف: ينظ :(ػ)

 .ـع( ـ.ف:ؼ)

   .ػؿع:بنيو اءل و اءشي يو (ؽ)
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، بيناػػل تسػػتيين  ػػرا اءابل اػػو بم ػػؿ  ةفانػػلياليػػؿ اءكلاػػو  األ ؿاءاينػػ  "  االقتهػػل  غلػػ  ، فاءاػػنء ءيف ت ػػلي   تنػػل
 .(ع)" ةفاالستيل ة تتناؿ ألالؿ نمن االن يلح اءات تب غف  را اءانل .اءاين  اءثلنن

 أاػل االسػتيل ة ف ػن اػ ؽ ء ػلن ف ت كيػب  ،ح ػؽ غلػ  اسػت خ اءسػيلؽت ت  أغ افا ة تا ؽ قلن ف اءكبلـ ففلءانل      
 ألايػػػػارئػػػب  اإلنسػػػلف):الػػػػلف كػػػ  يف لءاثػػػلؿ اءػػػرد أ  نابؿ يػػػاثكػػػف اءت يا .اءل ػػػو  تتاللػػػ  فػػػن اسػػػت خ االسػػػػتبناؿ

 يظ ػ  ءنػل رءػؾ اػف اػبلؿ  ،(اءػرئب)اػا نالءػو (اإلنسػلف) ة اػف اػبلؿ تنػلف  نالءػوفياثػؿ ان يػلح اءانػلف   ( اإلنسلف
ثػـ  (غػ ض االن يػلح)  نػل يتالسػن األ ءػ بلحػلظ اءنالءػو  (رئب اإلنسلف)ءبيض بي  ال اإلسنلنغنـ انلسبو ط فن 

اإلنسػػػلف( غلػػػ  نالءتػػػا األ ءػػػ  اػػػا ت يضػػػ  )ن يػػػلح االسػػػتيل ة اػػػف اػػػبلؿ احلفظػػػو نالءػػػونػػػ خ ا أفن بيػػػن رءػػػؾ مػػػال نل
اءػرئب( اءػرد ينهػ ؼ إءػ  اءحيػ اف اءامتػ س )  نػل يحهػؿ االسػتبناؿ بػيف اينػ  (اءشػ ي )إءػ  نالءػو (اءػرئب)انء ؿ

قهػػػل   اػػػبلؿيتح ػػػؽ االن يػػػلح اػػػف  ؛ إر(اءشػػػ ي )انء ءػػػا اءثػػػلنن   ػػػ    ،اءايػػػ  ؼ االسػػػتيل ة  اػػػف اػػػبلؿ اءتػػػ  ؿ  ا 
فلػ  ت قػؼ اسػت خ ت  يػؿ نالءػو اءػناؿ  .اءانء ؿ األ ؿ  تنحيتا ءهلءى اءثلنن اف أالؿ استيلنة ءحاو ط فػن اإلسػنلن

شػػػػػ  طا  أ ػػػػػـتي ػػػػػن اءكػػػػػبلـ  ان طػػػػػلع  إءػػػػػ  (غ) ة فػػػػػن اسػػػػػت خ غػػػػػ ض االن يػػػػػلحفغلػػػػػ  انء ءػػػػػا األ ؿ ءب يػػػػػت اءانػػػػػل
 اءت اهؿ(.)   

نمػػػػن )غػػػػ ض االن يػػػلح(  ) ط فػػػػن تييػػػيف االن يػػػلح إي ػػػلحاػػػف اءشػػػػي  ب يػػػو  لح أكثػػػ  ن اػػػػر اثػػػلال ػػػي ءئل      
 :(ػ) ا  اءناش نأق ؿ اءشلغ  اء       ؛االن يلح(

  نص لب بلءبس نض ت غل  اءيش  غ ض  اذ   ن  اف ن الس  س ت اذ أاط ت ءؤءؤ   

ف إ إر ( ػػن) لاسػػنن إءيػػا اءا ػػا )غ ػػت( ء (أاطػػ ت(  )سػػ ت)أ هػػلؼ اءاسػػنن  ةفانػػلفينػػن ق ا تنػػل اءبيػػت نلحػػظ 
لب(  )اءبػػ ن(  ػػ  اػػل يشػػكؿ احػػ   تيػػل ض نػػاءنػػ الس(  )اءي)اءلؤءػػؤ(  )ا تبػلط ح كػػو اءالاػػلن  اءنبػػلت اػػا اءاسػػنن كػػػ

 كػرءؾ  األ ءػ فيػو بنالءتػا اءح   ا(  أف يكػ ف ا هػ ناءؤءؤ )إر ال ياكف ته   اط  اءن الس انء الت لاا اءن اؿ اا 
  اءينػػػلب بػػػلءب ن( فػػػبل تنلسػػػب بين اػػػل اػػػف حيػػػث اءطبييػػػو اػػػنء ؿ اءاسػػػنن  اػػػل (  )غ ػػػت غلػػػاءػػػػ)س ت   ن األاػػػ 

 .تناف ه     ي إءياأش يؼ 
ثػـ يلػن رءػؾ اسػتيلنة  –ك  يف خءن -(غ ض االن يلح)    است خ األ ؿاءناؿ ءانء ءا   ةفانل ن  -إراذ - را      

ؿ تنحيػو اءاػنء الت اءايالايػو اءح فيػو ءلػن اؿ اف اػبل (اءناؿ  اءانء ؿ)أ  (إءيااءاسنن  اءاسنن )اإلسنلنءحاو ط فن 
 إءػ باالل  تػا  ،ءلػناؿ األ ؿ غنـ الػؽ اء طييػو اءت اهػليو ايػا بػلء ق ؼ غلػ  اءاػنء ؿ  أ الالؽ انساللـ اءاطلب ء

 ػػػػػػػػل ت ا ن ػػػػػػػل  انسػػػػػػػػاللا ل ء اػػػػػػػف شػػػػػػػػ ن ل إغػػػػػػػلنة بنػػػػػػػػل  اءل ػػػػػػػو بهػػػػػػػ  ة النيػػػػػػػػنة تييػػػػػػػناػػػػػػػنء الت ثلنيػػػػػػػو أ  ثلن يػػػػػػػػو 
ءؤلنلاػػػػػؿ  األسػػػػنلف(  بػػػػػرءؾ )ءلاػػػػن(  )اءينضػػػػػلب(  )اءبػػػػ ن()(اءػػػػػ  نءلاطػػػػ (  )) ءلؤءػػػػػؤ( )ا (ءليػػػػيف)اءنػػػػػ الس()فيكػػػػ ف

                                                

 .فظع:ـ.ف (ع)

   .ظعع-فظع( ـ.ف:غ)

 ػففع،غط بيػػ  ت، نا  هػػلن ، اطب غػػلت اءاالاػػا اءيلاػػن اءي بػػن بناشػػؽ، تى:ن.سػػلان اءػػن لف، نيػػ اف اءػػ أ ا  اءناشػػ ن، (ػ)
 .ؼـ:
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كلنػت غليػا فػن حػلؿ  غلنة ت كيب اءانء الت ءلػن اؿ بهػ  ة ا ػلي ة ءاػلءب (االستيل ة)نمن االن يلح( اف ابلؿ)يتح ؽ
 .األهؿ  لتانء الحلفظت غل  تطلب  ل اا 

االاتيػػػل (  )اءتػػ ءيؼ(  اثػػلؿ حػػػن ث االن يػػلح غلػػػ  ) يف  اػػلاالن يػػلح( غلػػػ  احػػ   ءػػنخ الػػػلف كػػ  ) يحػػنث      
 :(ع)اء رءن االاتيل ( ق ؿ اءشلغ  أبن رؤيب)است خ

را اءانيوش أنشبت أظمل  ل  تاياو ال تنما يت كؿض مأء   ا 

 :(غ)ط بف أنيؼي كرءؾ ق ؿ ق  
 طل  ا إءيا   افلت   حنانل  ق ـر إرا اءش ض أبنخ نلالريا ء ـ 

   :(ػ)ءين ق ؿ اسلـ بف اء  
 ال  اؿ ءلالؿ  األغنا  ظبلضال  تظلضـ اءالؿ  األغنا  اف ينا

أنشػػبت أظمل  ػػل(  )أبػػنخ نلالريػػا(  )طػػل  ا( )غنػػنال ااتػػل  اءشػػلغ  اءاسػػلنين (االن يػػلح)تح ػػؽ يػػوكيم ؤيػػو   ياكففػػ
(  )قػ ـ(  )اءاػلؿ(  )األغػنا ( ء الت اءاسػنن إءيػا تتطػلبؽ اػن أفيسػتحيؿ  إر ؛ )تظلضـ( ءلاسنن إءي ـ)اءانيػو(  )اءشػ ض

 .ءلانيو  ال)ن االر( ءلش   ال)أالنحو( ءل  ـ بحسب اءنالءو اءح فيو ءلن اؿ (فال اف)أظلف  ،غل  است خ اءظل  
 ،انء ءا  تنظػيـ سػبؿ اتسػلؽ اءاطػلب اءشػي داا ين ءنل تنءؼ اءناؿ تياءيب   إء  انء الت أشا  ء -إراذ -يالب      

 اء ليػو اػف تح ػؽ االن يػلح  ػ  باػل يػؤ ؿ إءيػا اءاطػلب اػف اسػتيلنة  ، فػا رءػؾ تب ػ  اءانػلف ة اػف ،يػ  اف ن فإر 
انء ءػا ءتح يػػؽ اءسػػاو األسػل بيو   ػػن تشػػكيؿ اػف الػػن ءن)ااتيل  اتنػػلف يف ابتػنا  ائتلمػػل فػػن سػػيلؽ اػػا تػبلؤـ اءػػناؿ 

متػ س اػف اػبلؿ ت  يين  كنن، فلتسـ اءاطلب بلءساو األسل بيو( اءتن تاللت باليؿ)اءانيو(  )اءشػ ( كػػ)اءسبا( اءا
)أظمػػػل ا(  )نلالريػػػا(  اسػػػتيل ة )اءطيػػػ اف( ءػػػػ  أايػػػ ا اسػػػل اة  .اء ػػػ ـ( ءلنالءػػػو غلػػػ  سػػػ غو نالػػػنت ـ   ن أغػػػنائ ـ)تايؿض

(  )تظلضـ األغنا ( بػ)ق ة اءبطش ب ـ(. (تظضلـ اءالؿ)  بػ)اإلس اؼ فن اءكـ 
 :(ؼ)اء لـانان  فاثلءا ق ؿ أبن تاضلـ فن تشبيا  (اءت كيب) أال االن يلح غل  هيين      

ؿش ا أ طدش اءالن    اء لتبلت ءيلبشا األفلغنءشيلب   شتل تا أينز غ اسص

حػلؿ ق أنػل اءشػط  األ ؿ اػف  ءـ تػ ت اػف اطيػو  بػط اءػناؿ بلءاػنء ؿ فػن - نل-(االن يلح)فلءنكتو اءلطيمو فن تح ؽ
ػ ينـ اءه  ة اءتن؛ فمي ل تن)ءيلبا( اب ا اليلنلا ابتنأ   ()ءشيلب األفلغناءبيت لـ اػف تشػبيا)انان اء لػـ( أ ان ل أبػ  تاض

 )ءشيػػلب األفػػلغن( ابػػ ا ا ػػنال  )ءيلبػػا( ابتػػنأ اػػؤا ابػػؿ اػػف بػػ    االن يػػلح غلػػ  اسػػت خ االاتيػػل  باليؿ ،(بػػػ)ءيلبا
                                                

اءاكتبػػو  اءػػنا    ة اءث لفػػو  اإل شػػلن اء ػػ ان،حاػػن فػػ اج،   اأتى:غبػػن اءسػػتل   أبػػن سػػيين اءسػػك د، :هػػنيو، شػػ ح نيػػ اف اء ػػرءييف (ع)
 .ػ/ع: ؽؾفع اء ل  ة، اء  ايو ءلطبلغو،

 .فغني اف اءحالسو: (غ)

 (،ؾغسلسػػلو راػػلئ  اءيػػ ب ) :تى:ن.سػػلان اءػػن لف، نا  اءايػػل ؼ ، ػػػ( ،ـظغت) اسػػلـ بػػف اء ءيػػن اف اء ػػ انن هػػ يانيػػ  شػػ ح  (ػ)
 . ؼؾ: ؽـفع، ػطاه ، 

 .ػػػ/غتالـ: ( ش ح اءه ءن ءني اف أبنؼ)
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 ػعع 

ءيػلب األفػلغن( اء ػلتبلت فػن )كػػ –أد ءيلبػا–ءتست د برءؾ ه  ة االن يلح غل  اسػت خ)اءت ءيؼ( ءيكػ ف اػنان اء لػـ 
فلءشػلغ  قػن تبلغػب باسػت خ  .ءاال ايف ف   كلءسـ يس د فن أالسلن ـ فن حلؿ سالع أا  ايػلقبت ـ نع اءالنلة  ا

 ت كيب اءه  ة اف ابلؿ)اءت نيـ  اءت اي (.
ف ػػ   . )اءتػػ ءيؼ( اءتػػن تنل ء ػػل الػػلف كػػ  يف (االاتيػػل ) ثاػػو اظػػل   شػػت  اػػف هػػ   االن يػػلح غلػػ  اسػػت خ      

 يػػن س في ػػل)اء  ف(  )اء لفيػػو(  )اء قمػػو( اءتػػن تتػػ  ع إء )غبلاػػلت  (ع)ي  غ ػػل غلػػ  ثبلثػػو اسػػت يلت  ن)اءهػػ ت(
ػػػػـ اء قمػػػػو  ،كػػػػػ)اءن طو(  )اءملهػػػػلو(  )اءبيػػػػلض( (اءتػػػػ قيـ ح ػػػػؽ فػػػػن تت (ل ) قمػػػػو غ   ػػػػيو(  ) قمػػػػو نالءيػػػػوغ ي سض

و)ن اة  اءملهػػل –اػػف اػػبلؿ اءن طػػو –أاػػل اءثلنيػػو فتتاللػػ  فػػن ن ليػػو )اءالالػػو( ، )اءشػػط (  )اءتمهػػيلو( (ن ليػػو)اءبيت
 )اء لفيػػػو(  ( )اءتكػػػ ا (  )اءنبػػػ  ( اػػػف اظػػػل  ا)اءتن يـ(  )اءالنػػػلس ؛اءهػػػ تن (اءتػػػ ا د) كػػػرءؾ يػػػن س، (اءملهػػػلو

فت يػػػ ات  .اءاحتػػػ خ اءمكػػػ د  اءيػػػلطمن ءل هػػػينة"  يينػػػن بػػػا تاػػػ ي  اءهػػػ ت بحسػػػب ؛ءلشػػػي  ( )اإلنشػػػلن اءتيبيػػػ د
ءنالءو(  يػػػن س فيا)اإلسػػػنلن(   ػػػ  يبحػػػث فػػػن ثػػػـ اسػػػت خ)ا ،(غ)"اءهػػػ ت تيػػػيف اءسػػػ غو  اءشػػػنة  اال تمػػػلع الهػػػو

اسػػتا اج قػػلن ف غػػلـ ءتحنيػػن اييػػل  كشػػؼ االن يػػلح يتاثػػؿ فػػن  هػػن ابل اػػو اءاسػػنن ءلاسػػنن إءيػػا فػػن كػػؿ الالػػو 
 "االاػ ع اءسػيلقلت اءتػن تشػكضؿ الػ  ااينػ  اءكلاػو  ػ   إر ؛اػف اػبلؿ ن اسػتا تػ ءيؼ اءكلاػلت فػن اءالاػؿ (ػ)إسنلنيو
االاػ ع اءت ءيمػلت اءاتح  ػو ءكلاػػو "فلءنالءػو ءيسػت إال  ؛ءنالءػو اػف اػبلؿ اسػت خ اءت كيػب  نػل تسػتالص ا ،(ؼ)"ان ػل
   .(ؽ)"ال

 ـ ال اسػكن اػف اػبلؿ تشػظيو اءالالػو إءػ  نػ خ نالءيػو هػ  خ ب يػو يػف فن  را اءاست خ يت ث  بط ح ن ك       
 ػ ض إيالػلن قػلن ف غػلـ يػتـ غلػػ  اءبحػث  اء هػ ؿ إءػ  اءنػ اة األهػؿ ءت كيػب اءالالػو اءسػطحيو أ  اءل ػو اءاثلءيػو ء

فػن اءاسػت خ  – ف ا   ا اييل  تحنيػن ان يػلح اءل ػو غػف اء لغػنة األهػؿ أ  اػ ؽ أ  تح يػؼ غػف اءكػبلـ األهػؿ
ال ياكػػػف اءيثػػ   غلػػ  اثػػؿ  ػػػرا  انػػ؛ أل  ػػ  االػػ ن فػػ ض ،يػػػ  انط ػػن أ  غلاػػن ،إءػػ  اسػػت خ اءسػػػطى –اءيايػػؽ

رءؾ اػػػ تبط بػػػلءبل غن فػػػ -  اءالالػػػو األهػػػؿ فػػػن اءاسػػػت خ اءيايػػػؽاء ػػلن ف اءػػػرد ي ػػػبط ءنػػػل تييػػػيف اءل ػػػو اءاثلءيػػػو أ
   .ن نمسا ءـ يستطا اال تنا  إءياكال إف ال اسك –اءل  د أ  بلءتمكي  اءل  د

إف قلن نػل اػف  ػرا  ]...[الػ ن سػالؿ ءالاػؿ بسػيطو ااكنػو  اف ح نل إرف أف نمت ض ":ف بش ف رءؾ ي  ؿ ك        
 .اءتػن ي ت ف ػل أ  يح   ػل اءشػي  تيل  ا   غن ألالؿ اءكشؼ غف االنح افلاء بيؿ إرا تح ؽ، ياكف أف ي  ننل باي

فيالػب االفتػ اض بػ ف  ػرا اء ػلن ف ااتػ ف فػن  ]...[فن ،يلب رءؾ ياكف أف نيتان غل  إحسلسنل اءل  د اءالص  
 .(ؾ)"راك ة كؿ استياؿ

                                                

 .عظع-عؽينظ :بنيو اءل و اءشي يو: (ع)

  .ظف:ـ.ف (غ)

 .  ؼظع:ـ.فينظ : (ػ)
 .ؾظع( ـ.ف:ؼ)

 .ؾظع( ـ.ف:ؽ)

 .ؿظع:بنيو اءل و اءشي يو( ؾ)
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)اءاسػػنن( اػػبلؿ ط فػػن اإلسنلن،  اػػف و(  )اءنيػػ ت( فن)اإلسػػنلن( )اءكنليػػ  اػػف اػػبلؿ رءػػؾ ين س)االسػػتيل ة(      
 ػبط اءحػن ن أد تاييػ  شػن  اػػف "   ػ  يينػن ؛ثػـ يلػن اإلسػنلن)اءتحنين(  ػاف اءاسػت خ اءػنالءن ، )اءاسػنن إءيػا(
فلء ظيمػػو اءتحنينيػػو تنحهػػ  اػػف اػػبلؿ فئػػو اػػف اءكلاػػلت  ظيمت ػػل تحنيػػن اءشػػن  . (ع)"غن ػػل لافهػػاالاػػ ع أشػػيل    

  كسػػ  حػػن ن اءكلاػػلت  تشػػ يش غاليػػو اءتطػػلبؽ اءايالاػػن ف ػػن تتػػ ب  نحػػ ءا هػػ ؼ.  اءل ػػو اءشػػي يو تنػػ ع ن اػػلا
 .غل  رءؾ

ل )نيػػ ت اءحشػ (  )اءانػلف ة(  )اءنيػػ ت اءشػلرة(  كػرءؾ ي اػػر غ يػن س كػ  يف فػػن اءتحنيػن)اءنيت(  ي سػاا       
 . أاي ا ي ا فن اءاست خ اءنالءن)اء هؿ( ،بيض اظل  )اءحرؼ(

را كػػلف       ءػػرءؾ  اء هػػؿ( ابلفػػل)فػػءف ،(غ)االػػلؿ ن اسػػت ال نااػػؿ ت كيػػب اءالالػػو انحهػػ ن اءتحنيػػن  اإلسػػنلن( قػػ) ا 
أسػػلءيب ن اسػػو  هػػؿ اءالاػػؿ بي ػػ ل بػػبيض سػػ ا  أكلنػػت غػػف ط يػػؽ "سػػ ؼ يػػتـ ت اليػػا نظ نػػل فػػن ن اسػػتا إءػػ  

تػػل ة بػػ ن ات اءيطػػؼ أ  بػػلءظ  ؼ  أحيلنػػل بتػػ ؾ  ن اسػػو أناػػلط  بػػط اءالاػػؿ()أد ،(ػ)"أن ات تتػػلبا اءالاػػؿ أـ ب ي  ػػل
 .(اءمهؿ)أ   –بحسب اهطبلح ك  يف –(ؼ)ف(اء بط ب ناة اف ابلؿ)اء   ا

 أفكاػػل ينب ػػن  ، يشػػت ط فػػن نظػػلـ  بػػط اءالاػػؿ االنسػػاللـ اءهػػ فن  اءػػ ظيمن ءلكلاػػلت أ  اءالاػػؿ اءا هػػ ءو      
ف تػػؤند اء ظيمػػو نمسػػ ل.  انطػػؽ اءل ػػو أ   ،االػػلؿ فكػػ د  احػػنإءػػ  تنتاػن اءالاػػؿ اءات ابطػػو إءػػ  اءا  ػػ ع نمسػػا أ  

اءشػػي يو ال يا ػػا ءػػرءؾ ف ػػ  يحػػل ؿ أف ياػػ ؽ رءػػؾ اػػف اػػبلؿ تيػػل ض اء هػػؿ  غػػنـ االنسػػاللـ أحيلنػػل  انتاػػل  
 .(ؽ)غبلقلتا إء  االلالت ااتلمو

  ػ  ي ػتـ بن اسػو ت تيػب اءكلاػلت  ؛ياتـ اللف كػ  يف نظ تػا فػن ن اسػو االن يػلح بػػ)اءاست خ اءت كيبػن(  أاي ا      
    اف اءسلسلو اءاطيو ءنظـ اءكبلـ. تيلءؽ اءكلالت نح يل ابلؿ تيييف بحسب ق اغن اءنح  اف

 يتاللػػ  االن يػػلح فػػن  ػػرا اءاسػػت خ غبػػ  الالػػو نظػػلـ اءيبلقػػلت  اء تػػب فػػن ت تيػػب اءكلػػـ غلػػ  هػػيين اءنحػػ        
اػػف اػػبلؿ اػػل يسػػايا كػػ  يف بػػػ)اء لب( أد قلػػب غبلقػػلت  (ؾ)" تيػػب اءكلاػػلتتاالن يػػلح غػػف اء لغػػنة اءتػػن تاػػس "أد 
 .(ؿ)ب فن اءالالو كت نيـ اءهمو غل  اءا ه ؼ  اءاسنن قبؿ اءاسنن إءيا  اءميؿ قبؿ اءم لواءت تي
أد اءت تيػب  –(اءنيػ ت اءا ل بػو)  يػن س فيػا ؛)اءنيػت( ،االن يػلح()اءػرد يتاظ ػ  فيػا (اء لػب) ي ار فن نظلـ      

 . كرءؾ )االغت اض( –اءا ل ب أ  اءايك س ءنظلـ اءالالو

                                                

 .عػع( ـ.ف:ع)

 .ؿؽع( ـ.ف:غ)

 .ـؽع:ـ.ف( ػ)

 .ـؽع:بنيو اءل و اءشي يو ( ينظ :ؼ)

 .ـؽع:ـ.ف (ؽ)

 . ظـع:( ـ.فؾ)

 .ظـع( ـ.ف:ؿ)
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 ؽعع 

بلء يػلس إءػ  ،يػ ا اػف اسػت يلت ن اسػو  است خ اءنح  فن ء ػو اءشػي  االػ ال ؿ االن يلح فن ءكف اا رءؾ ظ      
إاكلنػلت  أف ءيػؿ سػبب رءػؾ  ؛(ع)"لءـ اءنحػ سءن"  ك ف اءشي ا  أاللب ا نغ ة  ي   –نأد اءه تن  اءنالء –االن يلح

الػؿ شػنة  ػبطا  نقتػا  تكػلن تكػ ف فػن حكػـ اءاين اػو أل ،ا ؽ  را اءاست خ  ئيلو بؿ  ن اف اءهي بو باكػلف
أد تشػػ يش فػػن نظلاػػا غلػػ  اسػػت خ اػػف شػػ ف ف ،  ألاسػػتياليا أ ال  اءنالءيػػو اءتػػن تتسػػل ؽ اػػا حلالػػلت اءت كيبيػػو
ا االػػا اػػف حيػػ  اإلفػػلنة إءػػ  اء ،لاتل ػػيف ايػػااءػػر نن  االنميػػلءن ءت اهػػؿ اءت ػػ يض ، اءالالػػو  ، االغتبػػلط  ػػ   م ا 
  قن تتالل   رءؾ إء  غنض ل ء و ،ي  اي  ءو.، (غ)" و ناءونالل   ظيمت ل بلغتبل  ل ءإاء هينة غف "فتكؼ 
 ػرا اػف  را  ن أ ـ املهؿ ن اسو االن يلح غنن كػ  يف، ف ػؿ اءتػ اث اءن ػند  اءببل،ػن اءي بػن غلػ  ا  بػو       

 اءت سيس  
اسػػلت اءن   طلئمػػو اػػفاءن اسػػلت ح ءػػا ءػػرءؾ سػػ ؼ ننتاػػب  كثػػ ة ف بسػػبباآلال نسػػتطيا اإلاللبػػو غنػػا   ػػرا اػػل      

 غنن اءي ب. ك  يف فن اءت اث اءن ند  اءببل،نن يلح( ال)اءتن حل ءت اءت سيس
حاػػػػن احاػػػػن أ بلحػػػػثاء تلن اسػػػػغبػػػػلس  شػػػػين اءػػػػن ة    اءبلحػػػػث أسػػػػتلرنل ن اسػػػػو  ءيػػػػؿ اػػػػف أ ػػػػـ  ػػػػرا اءن اسػػػػلت      

 .ط ان اءكبيسن اى احان  بحث غبن  غبن اءي ياءبلحث ن اسو    (ػ) يس
 ػن    ،لػ  ثبلثػو احػل  غا ة ت هيؿ)االن يلح( فن اءت اث اءن ند  اءببل،ن غنػن اءيػ ب ؼ ان اليو ق  هن سن      

   :  را اءاحل    ن ،فن ق ا تنل تاتلط فيال بين ل ءرا سنيان إء  ه   ل
 . اءام  ـ اءت هيؿ غل  است خ اءاهطلى .ع
 اءت هيؿ غل  است خ ه   االن يلح. .غ

 اءت هيؿ غل  است خ ايليي  االن يلح. .ػ

 

 :االنزياح على مستوى المصطلح والمفيوم والمظاىر والسنن المحددة لوتأصيل * 

يؿ غلػػ  اسػػت خ هػػ   هػػأد اءت  –غػػف أا يػػا أنػػا ءػػـ يكػػف ن يػػل أ  نلئبػػلأ ػػـ اػػل نسػػاللا فػػن  ػػرا اءاسػػت خ       
ؿ اسػتالبلب ام  ـ)االن يػلح( اػف اػبل –ن اسػلت)االن يلح( أكثػ  تال الط فكثي ا –اايليي  تيييناست خ   االن يلح 

   االن يػػلح ن هػػ  ة اػػف هػػ   كػػ ف  الػػ ،تثبتػػا اػػف اػػبلؿ رءػػؾ أفحل ءػػت    ؛تػػل ة أاػػ خ تييينػػا تػػل ة  ايػػليي  اهػ   
 ءيػػؿ  ػػرا ييكػػس افت ػػػل   .غنػػن كػػ  يف خؿ ب الػػ نا   غيػػا ءػػني ـ كاػػل تبػػنميػػاػػف ايػػليي ا ك ءػػنخ اءيػػ ب أ  اييػػل 
 ا.غف ه    ظل  ة نظ يو أ  ام  ال انمهبلب هما بام  ـ )االن يلح(   ،يلبا فيال يتيلؽ اء غن اءي بن اء نيـ

اهطبلحيل يػنظـ اءيبلقػو بػيف اءهػ    اءسػنف اءتػن تحػننا  يلب ءلام  ـ اءاست ؿ ب هما  لبطل، -إراذ -ف        
 .فن اءاطلب األنبن

                                                

 .ؿؿع:ـ.ف (ع)
   .فؿع:بنيو اءل و اءشي يو (غ)

)االن يػػػلح اػػػف انظػػػ    اءن اسػػػو األ ءػػػ  ألحاػػػن احاػػػن  يػػػس بين اف:)االن يػػػلح فػػػن اءتػػػ اث اءن ػػػند  اءببل،ػػػن(،  اءثلنيػػػو بينػػػ اف:( ػ)
 .ؽظظغ، عاءن اسلت األسل بيو(، اءتن هن ت غف اءاؤسسو اءاللاييو ءلن اسلت، بي  ت، ط
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 ؾعع 

 اءا ل بػػػو حػػػلؿ فاسػػػت خ اءت هػػػيؿ ءلاهػػػطلى  اءام ػػػ ـ أش سػػػن غلػػػ  االا غػػػو اػػػف اءاهػػػطلحلت وغلػػػ  أيػػػ        
   :  ن ؛(االن يلح)ءػ
ا ل بػػػو  (غ)حاػػػن احاػػػن  يػػػساءبلحػػػث أ   (ع)غبػػػلس اءػػػن ة أسػػػتلرنل  اػػػف اءنهػػػ ص اءتػػػن اسػػػتنبط في ػػػل :اإل،ػػػ اب /ع

اءنػػلس ا كلػ ف بتيظػػيـ اء  يػػب  اسػتط اؼ اءبييػػن،  ءػيس ء ػػـ فػػن ":قػػ ؿ اءالػلحظ ،ام ػ ـ االن يػػلح ءػنخ اءيػػ ب
فػػػن اء  يػػػب اء ليػػػؿ،  فػػػن اءنػػػلن    الػػػ ن اءػػػ ا ف،  فياػػػل تحػػػت قػػػن ت ـ اػػػف اءػػػ أد  اء ػػػ خ، اثػػػؿ اءػػػرد ء ػػػـااء

 كلاػل كػلف أبيػن  ن اءػ  ـ،فػ أبين كلف ، بأ،ي  ايننا أ، ب،  كلال كلف  افاءشن  ":،  ق ءا أي ل(ػ)"اءشلر
 .(ؼ)"أبنع كلف أغالبأط ؼ كلف أغالب،  كلال كلف ال كلف  كل كلف أط ؼ، فن اء  ـ

فػػنص ؛ اػػف االػػؿ ا ل بتػػااالن يػػلح( ) لػػ   الػػ ن بػػر ةغ وءػػنالااتيػػل  اءػػنص فػػن اء فػػن ءػػـ ي ف ػػل كػػبل اءبػػلحثيف       
ناػػيـ  انػػك   اءكػػبلـ اءبليػػ  فػػن حػػلؿ انشػػ ف ػػ  يػػن   حػػ ؿ اءتيالػػب اػػف  )االن يلح( اطل ػػل،اءالػػلحظ ال غبلقػػو ءػػا بػػػ
إر ي ػػ ؿ اءالػلحظ بيػػن  ،ءلتيالػػب اػف فهػػلحتا  ببل،تػا ؿ اءػرك  ءيسػػتحيؿ اءتيالػب انػػا سػببلاءانظػ  بػػلر اء يػ ة الاػػ

ـض كػػؿض اءتاػلـ،  كاػػؿ فػػءف الػلاس :"بلـ اءبليػ ي ػ   هػملت اءكػػ أف ػف   اءسػػاتش  اءالاػلؿ ناػػ ؿ اءهػات، ف ػػن تػ ا رءػػؾ اءسص
اللػػيبل  هػػمل  كػػلف أحػػن ال الاػػيبلءػػ  أف  اللػػيف اطبػػل أ  تحػػنثل أ  احتالػػل أ     :قػػلؿ سػػ ؿ بػػف  ػػل  ف كػؿ اءكاػػلؿ.

، ثػـ كػلف اياػل،  الاػؿ اءػرك  اال ػ ال بػلر اء يئػو ن ايئػل،ق قلػيبل اػ اآل،  كػلف ب يل،  ءبضلسػل نبػيبل،  را حسػب شػ يمل
كبلا ال فن ا نا   احن اف اءببل،و،  فن   ف  احػن اػف اءهػ اب، ءتهػنضع غن اػل اءالاػا  غػلات ـ ت  ػن ءل ليػؿ 

شػ ل ـ اءتيالػب انػا غػف اسػل اة هػلحبا بػا،  ءهػل  ءاءنايـ غل  اءنبيػؿ اءالسػيـ،  ءلبػلرض اء يئػو غلػ  رد اء يئػو،   
ف اءنم س كلنت ءا أح ػ ،  اػف بيلنػا أيػ س،  اػف أل ؛ءئلكثل  فن انحا وفن ش نا غلض اءتيالب با،  ءهل  اإلكثل  

سػفش كبلاػا فػن  .حسنا أبين فءرا  الا ا انا غل  ال ءـ يك ن ا يحتسب نا،  ظ   انا ابلؼ ال قػنض  ا، ت ػلغؼ حش
كػلف   ـ،  كلاػلأبين فن اءػ   كلف ل كلف أ، ب،ي  ايننا أ، ب،  كلاألف اءشن  اف  ؛هن   ـ  كب  فن غي ن ـ

 .(ؽ)"ل كلف أغالب كلف أبنع كلا ،ل كلف أط ؼ كلف أغالبأبين فن اء  ـ كلف أط ؼ،  كلا
ناػػل كلنػػت تلػػؾ بسػػبب  ،(  )اءتيالػػب( ءػػيس بسػػبب بنيػػو اءكػػبلـ  ال  ػػ  هػػمو ءكػػبلـ اءاػػتكلـب ا،سػػبب)اإلف        ا 

سػحب االسػت  اب  اءتيالػب غلػ  فلن ،اءاػتكلـ اصهن   اءكبلـ اف ،ي  اهن ا اءرد أءم ا اف هملت ال اليو ت
 .اءكبلـ بسبب اهن ا

                                                

 .ػؽ اءببل،ن غنن اءي ب)أط  حو نكت  اا(: االن يلح فن اءاطلب اءن ند( ع)

 .ؼؾ( االن يلح فن اءت اث اءن ند  اءببل،ن:غ)

 .ظف/ع( اءبيلف  اءتبييف:ػ)

 .ظف-فـ/ع( ـ.ف:ؼ)

 .ظف/ع:ف( اءبيلف  اءتبييؽ)
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بلء  يػػب  اءبييػػن  اءنػػلس  ؼ شػػ ،األاثلػػو ككػػبلـ اءهػػبيلف  اشلػػى اءاالػػلنيف طلئمػػو اػػف ب اءالػػلحظ ءػػرءؾ  ػػ ي      
 ءرءؾ قػنضـ بيػض اءنػلس اءاػل الن  ]...[ غل   را يستط ف ف اء لنـ غلي ـ،  ي حل ف إء  اءنل ح غن ـ"غف بلنان ـ 
 .(ع)" اءطل ؼ غل  اءتلين غل  اءي يؽ،

اييػػل  اسػػتاللنتا  يػػ ة اءاػػتكلـ  ال ػػؿ اءاتل ػػن فػػن حػػلؿ كػػ ف ء ا  اشػػكؿ ت يػػيـ اءكػػبلـ بػػنل اءالػػلحظ يثػػـ ي ػػ      
نمػػس اءسػػلاا  فػػنإر ين سػػـ اءنػػلس فػػن اءحكػػـ ءػػا أ  غليػػا ءهػػلءى اءاشػػ     اءاتػػ نؽ بحسػػب ان ءػػو اءاػػتكلـ  ؛ب  يتػػا
أ  ين هػا اػف ف ػلا بسػبب ت اتػا ءػا بسػب ال لػا بػا أ  بسػبب  ،و فػن نمسػاي ين فن ح ا ءلرد اػف اءان ءػ أف فءال

 ي تا اء ضثو
فيسػنن اءالػلحظ ق ػيو اءحكػـ  ،(ػ)"ففءرا كلف اءحب ييشان غف اءاسل د فلءبيض يشيان غف اءاحلس" ،(غ)

 .(ؼ)ءرءؾ حكليو أبن شا  اثبل غل  اءكبلـ ءليلءـ اءحكيـ، اء  د اءاشنو، اء ثيؽ  ي  ب
اءػرد تبنػلا فػن  ،الػلف كػ  يف ءػنخ ام ػ ـ االن يػلحءاءػن ة  أسػتلرنل ااتػل ا باػلبلقو نػص اءالػلحظ اءسػلبؽ فال غ      

ااتػػ اؽ اثلءيػػو اءل ػػو  اءتالػػ ؤ غلي ػػل فػػن األنا  اإلبػػناغن، بحيػػث يم ػػن  ػػرا االاتػػ اؽ إءػػ  انت ػػلؾ ":ن اسػػتا   ػػ 
ن اءل ػػو اءهػػ تن  اءػػنالءن غاػػل غليػػا يت  اءهػػيل،و اءتػػن غلي ػػل اءنسػػؽ اءاػػ ء ؼ أ  اءاثػػلءن، أ  إءػػ  اءيػػن ؿ فػػن اسػػ

  !(ؽ)" را اءنسؽ
ءػػن ة اات اقػػلت ال تنكػػ  فػػن االػػلؿ ا ل بػػو ام ػػ ـ االن يػػلح ءػػنخ اءن ػػلن  اءببل،يػػيف اءيػػ ب ألسػػتلرنل اأف   اػػا 

غنػػػن ايلءالػػػو ااػػػتبلؼ الػػػنس  (فػػػن )أسػػػ ا  اءببل،ػػػو  غبػػػن اء ػػػل اػػػف اػػػبلؿ إيالػػػلنا ءػػػبيض اءث ػػػ ات فػػػن نهػػػ ص 
انتػ اع اءام ػ ـ اػف هػ  ة يتياػو اتنػلث ة  أف بيػن، (ؾ)اءتاثيلن أ  اءايتان غل  اءت  يػؿا فن اءتشبيا اءاشبضا  اءاشبضا ب

إءػػػ  اهػػػلؼ اي فػػػو اءال الػػػلنن ءبلن يػػػلح ب هػػػما نظ يػػػو فيػػػا اتنػػلث ة أ  حتػػػ  ،يػػػ  اػػػؤط ة بػػػلء غن اء هػػػند ال ي  
 أفال ياكػػف ءلاظػػل    إر ،لتمػػت إءيػػا  ػػرا ااػػل ءػػـ يش  .اتكلالػػو اػػف حيػػث اءام ػػ ـ  اءاالػػلالت كاػػل  ػػ  غنػػن كػػ  يف

   .ا   غل ءشي يو اءنص األنبن لأد ب هم ،  اءا   غن اءان الن ل    ح تك ف ايب ة غف 
 – هػػحت ل اػػف غػػػنا ل اءا ل بػػػو اءال ئيػػو غػػف إف ،  ػػنل اءطػػ ؼ -كاػػل ال ياكػػف ب يػػو حػػلؿ اػػػف األحػػ اؿ      

 اػر بت قيػا اءا ل بػو  ففػء ػرا  بل غػف ف ػ .طػل  اءكػؿض إإغالـ اءنظ ة  نمو اءال   اف ابلؿ اءياؿ غل  إظ ػل ا فػن 
   .ه  ا  تالليلتا  ا اقم ـ اناءت ـ اءااتلمو اس حن ن نظ  طاس  ،ه  )االن يلح( ءنخ اءن لن  اءببل،ييف اءي ب
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 .ظف/ع:ـ.ف (ػ)

 .ظف/ع( ينظ :ـ.ف:ؼ)
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 .ؼؽ-ػؽ( ـ.ف:ؾ)
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  اءبػػنيا فػػن    كػػرءؾ ا قػػؼ ب يػػو اءن ػػلن اػػف هػػ ،اػػف اسػػتيل ات أبػػن تاػػلـ اءػػـ يستسػػ  كثيػػ   -اػػثبل-لآلاػػندف      
نػػػا ال يشيػػػن ل أ خ كاػػل قهػػػاءال الػػػلنن يش ػػ ب االسػػػتيل ة اػػػف حػػنض اءتشػػػبيا إءػػ  ن الػػػو   غبػػن اء ػػػل   ،اءشػػي  اءاحػػػنث

 .(ع)اف)اءتاييؿ(
اػػف اء ل ػػن اءال الػػلنن أثبػػت في ػػل  اءػػن ة قػػن أاػػر نه هػػل أسػػتلرنل  كػػلف – ءػػ  أاػػرنل ق ػػيو االسػػتيل ة اػػثبل      

د ء الػػننل ا قػػؼ اءن ػػلن  اءببل،يػػيف فػػن اء ػػ ف اء ابػػا اء الػػ   –(غ)االن يػػلح اػػف اػػبلؿ  ؤيػػو اء ل ػػن ءبلسػػتيل ة  يػػ ة
 :ل  ا قميفغاءي ب آنراؾ ان ل ين سـ 

 ا قؼ اإلغبل  اف ش ن ل. ( أ

 .(ػ)  ان ل  تحا قؼ اءا ( ب

فلء ل ػػن  .فػن سػػيلؽ  احػن ءػنخ اءنلقػن أحيلنػل  قػن يالتاػا اءا قمػلف ، اءا قػؼ األايػ  ياثػؿ نظػ ة اءالا ػ   األغظػػـ
"  كلنػت اءيػػ ب :ياػ ج األايػ ة اػف هػػنلغو غاػ ن اءشػي  إر ي ػ ؿي ػنضـ اءتشػبيا غلػػ  االسػتيل ة    -اػثبل-اءال الػلنن

اءاينػػ   هػػحتا،  ال اءػػو اءلمػػظ  است لاتا، تسػػلـ اءسػػبؽ فيػػا ف اءشػػي ا  فػػن اءالػػ نة  اءحسػػف بشػػ ؼ تمل ػػؿ بػػيإناػػل 
ءاػػف  هػػؼ ف هػػلب  شػػبضا ف ػػل ب  بػػنا فػػ ،  ، ءاف كثػػ ت سػػ ائ  أاثلءػػا  شػػ ا ن أبيلتػػا. ءـ تكػػف تيبػػ  بػػلءتالنيس 

 فػػػن سػػػيلؽ آاػػػ  ي ػػػ ؿ  (ؼ) االسػػػتيل ة ارا حهػػػؿ ء ػػػل غاػػػ ن اءشػػي   نظػػػلـ اء ػػػ يض" بلإلبػػػناع ػػو  ال تحمػػػؿ  اءاطلب
اػػل االسػػتيل ة ف ػػن أحػػن أغاػػػنة اءكػػبلـ  غلي ػػل اءايػػ ؿ فػػن اءت سػػا  اءتهػػ ضؼ.  ب ػػػل  ف"اءال الػػلنن بشػػ ف االسػػتيل ة 

 اءحػػط  ،سػػتيل ة يظ ػػ  فػػن بنايػػو حنيثػػافػػلإلغبل  اػػف شػػ ف اال ؛(ؽ)"يت هػػؿ إءػػ  تػػ ييف اءلمػػظ  تحسػػيف اءػػنظـ  اءنثػػ 
ب هػػػػػم ل  ظيمػػػػو ثلن يػػػػو ء ا فػػػػػو اءلمػػػػظ فػػػػن اءاطػػػػػلب  يظ ػػػػػ  فػػػػن بػػػػلقن حنيثػػػػػا؛ إر نظػػػػ  إءي ػػػػل  االحتػػػػ ا  ان ػػػػل

   .(ؾ)اإلبناغن
 اءػػرد اغتاػػنا -فػػن ق ءػػا  لػػتالفػػن اكػػلف آاػػ  اػػف كتلبػػا ا قػػؼ آاػػ  اػػف االسػػتيل ة ي اءال الػػلنن  ءل ل ػػن      

 كلنػػت اءيػػ ب إناػػل تمل ػػؿ بػػيف اءشػػي ا  فػػن اءالػػ نة ":-(*)ن يػػلح غنػػن اء ل ػػن اءال الػػلنناال اءػػن ة إلثبػػلت أسػػتلرنل
 ، شػػبا ف ػػل ب ،ف  هػػؼ ف هػػلبءاػػ اءحسػػف بشػػ ؼ اءاينػػ   هػػحتا،  ال اءػػو اءلمػػظ  اسػػت لاتا  تسػػلضـ اءسػػبؽ فيػػا 

تحمػػػؿ بلإلبػػػناع  ال  ،بػػػ  بػػػلءتالنيس  اءاطلب ػػػوتي،  ءاػػػف كثػػػ ت سػػػ ائ  أاثلءػػػا  شػػػ ا ن أبيلتػػػا  ءػػػـ تكػػػف    ،نا فػػػ بػػػ  
تحمػػؿ  اءيػػ ب ءػػـ تكػػف أففنػػ خ اءال الػػلنن  نػػل يؤكػػن  ،(ؿ)" االسػػتيل ة إرا حهػػؿ ء ػػل غاػػ ن اءشػػي   نظػػلـ اء ػػ يض

                                                

 ػػػ(، تػػى: احاػػ ن احاػػن شػػلك ، اطبيػػو اءاػػننن، اء ػػل  ة،  نا  اءاػػننن،  عؿؼ، غبػػن اء ػػل   اءال الػػلنن)ت( ينظ :أسػػ ا  اءببل،ػػوع)
 .ؼؿغ-ػؿغ: عففع، عالنة، ط

 .ػؽكت  اا(:( ينظ :االن يلح فن اءاطلب اءن ند  اءببل،ن غنن اءي ب)أط  حو نغ)

 .ؾغع: ؽـفع، ع( ينظ :ام ـ  األنبيو فن اءت اث اءن ند إء  ن ليو اء  ف اء ابا، ت فيؽ اء يند، س اس ءلنش ، ت نس، طػ)

 . ؼػ-ػػاء سلطو بيف اءاتنبن  اه اا : (ؼ)
 .ـغؼ:اء سلطو بيف اءاتنبن  اه اا (ؽ)

 .  ؾغع:ء ابافن اءت اث اءن ند إء  ن ليو اء  ف ا ينظ :ام ـ  األنبيو (ؾ)

 .  ػؽ:االن يلح فن اءاطلب اءن ند  اءببل،ن غنن اءي ب)أط  حو نكت  اا(  األا  ابلؼ رءؾ كال    بيضف، ينظ : (*)

 .ؼػ-ػػاء سلطو بيف اءاتنبن  اه اا: (ؿ)
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 فعع 

 بلػػ  االحتمػػل  ب ػل ءػػنخ اءشػػي ا   .فػػن قهػلئن ـ   ػػل غنػن ـ بػػرد بػلؿ ف ػػن تػػ تن غمػ اأا بشػ ف االسػػتيل ة،  ءػـ يكػػف
 اءاحنثيف حت  ب ء  فن أا  ل اال غشنض اف غي ب ـ.

 غتيف أي ػػل فػػن كتلب)اءبػػنيا( ف ػػن أ قػػؼ اء سػػـ األ ؿ اػػف نػػ ءػػ   الينػػل إءػػ   اػػف ابػػف اءايتػػ  ء الػػننل كػػبل اء      
نالػػػن حشػػػ ا ء ػػػل اػػػا فنػػػ ف اءبػػػنيا األاػػػ خ كػػػلءتالنيس  أفغلػػػ  أ ايت ػػػل ءنيػػػا ثػػػـ ال نلبػػػث  وءػػػكتلبػػػا ءبلسػػػتيل ة ءلنال

ن.   ػػرا ينػػلفن نظ تػػا األ ءػػ  ء ػػل  ك ن ػػل اػػف ءػػ اـ   اءاطلب ػػو   ن أغالػػل  اءكػػبلـ غلػػ  اػػل ت ػػنضا ل  اءاػػر ب اءكبلاػػ
 يبػن  أف اشػػكؿ االسػتيل ة ءنيػػا إن ػل ءػػـ تكػف  ا ػػحو اءحػن ن فػػن ر نػا آنػػراؾ ااػل اليل ػػل تاػتلط فتت ػػنـ  (ع)اءتػ ييف

    تت ا   تشتبا ب ي  ل اف اءمن ف.
فػػػن   (غ)ة  احػػنةيػػرك  ل إال اػػػ  بػػل اءيلػػػ د اءػػرد ءػػػـ ف بيػػض اءن ػػػلن أ ال  ػػل  تالنبػػػ ا رك  ػػل كػػػلبف طبلطأغلػػ        

ة فػػن ؛ اػػ   ءػػـ نيثػػ  غلػػ  ركػػ  ءبلسػػتيل ة ءػػنخ قنااػػو بػػف اليمػػ  سػػ خ ثػػبلث اػػ ات ،حنيثػػا غػػف اإلشػػل ات اءبييػػنة
فن)الػػػػػ ا   األءمػػػػػلظ( غنػػػػػن تيلي ػػػػػا غلػػػػػ  اثػػػػػلؿ نض ل اف)اسػػػػػيس االسػػػػػتيل ة(  ثلنيػػػػػو لػػػػػو(  غػػػػػظحنيثػػػػػا غف")اءايل

أالػس ءػيس فيػا اسػت   بايػ   ال ءشػ (  ثلءثػو   ػي ل فػػن  ػ   سػتيل ة ك ػ ؿ بي ػ ـ   ػ  يهػؼ  الػبل)اال:شػي د
غي ب )اءايلنن االءمو اءي ؼ  اإلتيلف بال ءيس فن اءيلنة  اءطبا( بءا ػلغ ل ءايػليي  شػي يو اءل ػو اءاثلءيػو ءػنخ 

 .(ػ)اءي ب  ءلا ء ؼ اف كبلا ـ"
 : يتيف  التنل ؿ اءن لن  اءاحت  يف اف االستيل ة كلف اف  ا أف ي خ ت فيؽ اء يند        
 . ا يو تيليايو غ ضف ا با الب ل اءتي يؼ اءببل،ن اءاي  ؼ اا ت يي  فن اءهيل،و أحيلنل .ع
   .(ؼ)با الب ل تك ف االستيل ة ءل ا فو ؛و  ن نظ  ـ  ظيمو ثلن ي . ا يو  ظيمو االستيل ة .غ

اء ابػػػا اء الػػػ د  ػػػ   ءػػػنخ اءن ػػػلن  اءببل،يػػػيف اءيػػػ ب فػػػن اء ػػػ ف ( اػػػف األ ػػػ ا  اءتػػػن ءح ػػػت ن اسو)االسػػػتيل ة      
 ل بػػػػػلءنظ  إءػػػػػ  ط ي ػػػػػو اءيػػػػػ ب فػػػػػن اءاتػػػػػنا ؿ  اءايػػػػػ  ؼ  اءاشػػػػػ    اػػػػػف اسػػػػػتيالالت ـ ءمنػػػػػ ف اءتاثيػػػػػؿ حاسػػػػػت بل

فط ي ػػو اءيػػ ب  ػػن األناػػ رج اءاثػػلءن  .(ؽ)"ا فػػءرا الل  تػػا فسػػنت  قبحػػتتهػػلى فيػػ ؛"ألف ءبلسػػتيل ة حػػنا اءتهػػ ي 
 كػ ن ـ ي يػن ف .(ؾ)غػف شػي يو غاػ ن اءشػي   ػ  اػ  ج إناػل  اءا  ج غليا ،اءرد يالب احتراؤا  اءنس  غل  ان اءا

االبتيلن غف اءتالل   اءرد تحنثا االستيل ة بلالغتيػلن غلػ  اػل كػلف ا ػ  ا فػن ا ا ػيلت ـ األنبيػو اءات ا ثػو.  ءػرءؾ 
ءـ يحبر ا فك ة ا  ج االسػتيل ة اػف اءاحسػ س إءػ  اءاالػ ن  نظػ  ا إءي ػل غلػ  أن ػل تشػبيا حػرؼ احػن ط فيػا  نػت  

                                                

 .  ؾغع:فن اءت اث اءن ند إء  ن ليو اء  ف اء ابا ينظ : ام ـ  األنبيو( ع)

 .ؿغع:فن اءت اث اءن ند إء  ن ليو اء  ف اء ابا  ام ـ  األنبيو، ظغع-ففعينظ : غيل  اءشي :  (غ)

  . ػػع كتلب اءهنلغتيف : ػظغ  ؼؿع: ن ن اءشي :، ينظ ؿغع ف اء ابا:فن اءت اث اءن ند إء  ن ليو اء  ام ـ  األنبيو (ػ)
 .ـغع-ؾغع:ينظ : ـ.ف ( ؼ)
اءاكتبػػو اءيلايػػو، بيػػ  ت، ن.ط،  احيػػن اءػػنيف غبػن اءحايػػن، تى:احاػػن  ػػػ(،ظؿػاءا ا نػو:أب  اء لسػػـ اءحسػػف بػػف بشػػ  اآلاػند)ت (ؽ)

 .غؼغن.ت:

 .ـغعفن اءت اث اءن ند إء  ن ليو اء  ف اء ابا: ام ـ  األنبيو( ينظ : ؾ)
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 ظغع 

-سػيلؽغف رءؾ اال تالـ بلءام نة  ال تؤنيا فن اءسيلؽ غلػ   فػؽ اػل ت ػ  ا اءل ػو  ا ا ػيلت ل ال غلػ  اػل ي ػ  ا اء
 بالالتا. -أد سيلؽ االستيل ة

أ  ن اػػف االسػػتيل ات اػػل قػػ ب اػػف "ألنػػا ءػػ   ؛بسػػبب رءػػؾ شػػي ا ثلػػث   نض  ،ءػػرءؾ غيبػػت اسػػتيل ات أبػػن تاػػلـ        
ػف حػر  حػر ا ااػل كػلف  حسف  ءـ يمحش  ااته  اء  ؿ غل  اءشػي ا  اءاحسػنيف ءيسػلـ اػف  ػرا األشػيل  اءتػن ت الض

يكػػػ ف ثلػػػث شػػػي ا أ  أكثػػػ  انػػػا، ءظننتػػا كػػػلف يت ػػػنـ غنػػػن أ ػػػؿ اءيلػػػـ  أف ءيػػػؿ رءػػؾ  ،اءشػػي   تػػػر ب اػػػل ا    ن ػػػا
 .(ع)"بلءشي  أكث  اءشي ا  اءات ا يف

 ؛ت فيػؽ اء يػند  لي ا  اءاحػنثيف غػنة أسػبلب يػرك   ءنظ ة اءن لن اءي ب اءاحت  يف اف فف االستيل ة ءنخ اءشػ      
 : ان ل

بلقت ػػل يف .اػػف  الػػ ا اءتشػبيا ف ػػن تشػػبيا قػػلـ غلػػ  حػرؼ اءاشػػبضا  األناة   الػػا اءشػػبا االسػتيل ة ب هػػم ل  ال ػػل =ع
 باػل أن ػـ أقػلا ا غبلقػػو   ا فػن اءتشػبيا سػ ؼ ي ػن  هػلءحل ءبلسػتيل ة أي ػل.بلءتشػبيا غبلقػو تشػلبا،  اػل شػ ط

االسػػتيل ات  أكثػػ يا غلػػ  اءا ل بػػو بين اػػل ءػػرءؾ افت  ػػ ا األاػػ  نمسػػا فػػن االسػػتيل ة  غليػػا قلسػػ ا ط فػػن اءتشػػب
ناػػل اسػػتيل ت اءيػػ ب اءاينػػ  ءاػػل "لـ: ءػػـ يسػػتطيي ا   ػػا ل ءػػنخ أبػػن تاػػ ( ن ا )االسػػتيل ة اءاكنيػػو أففكػػلف   ا 

بلبا فتكػ ف اءلمظػو اءاسػتيل ة اػف أسػ يشب ا فػن بيػض أح اءػا أ  كػلف سػببلءيس ءا إر كلف ي ل با أ  يناينا أ  
 .(غ)"حينئرز الئ و بلءشن  اءرد استيي ت ءا  ابلئاو ءاينلا

ءرا  ف  ا كؿ استيل ة أا ج اينل ػل اػف غػلءـ اءاحسػ س إءػ  "غن ا اء ظيمو اءتالسيايو أ ـ  ظلئؼ االستيل ة  =غ
أا الػػػػت ااػػػػ ج  اغتبػػػػ  ا  ػػػػرا األايػػػػ ة إحلءػػػػو  احسػػػػ س، احس سػػػػل إءػػػػ  غػػػػلءـ اءاالػػػػ ن، أ  تلػػػػؾ اءتػػػػن ن لػػػػت

  ن: ب  با (االستيل ة اءاهيبو) قنن ا  ظلئؼ  (ػ)"اءح ي و

 . تبييف اءاين   ش حا 

 .ت كين اءاين   اءابلء و فيا 

  اءاين  بلإلشل ة إءيا بلءلمظ اء ليؿ . إيالل 

 . ب ا ا    (ؼ) تحسيف ا  ن اءاين   ا 

 ػػل  ال تكلمػػا ال ػػنا فػػن انتػػ اع نالءت ػػل . أد اءاتل ػػن ء إن اؾتكػػ ف االسػػتيل ة ق يبػػو اءا اػػر اػػف  أف غليػػا ينب ػػن     
كلاػػل كلنػػت فػػن حيػػ  اءاحسػػ س كلنػػت أبػػيف ءػػا  أكثػػ  تػػ ثي ا فيػػا إر اف " أالػػ ن اء هػػؼ اػػل يسػػت غب أكثػػ  ايػػلنن 

 إراذ  .(ع)فياػػ ج ءػػؾ اػػل ال يػػ خ إءػػ  اػػل يػػ خ (ؽ)اءا هػػ ؼ ، حتػػ  ك نػػا يهػػ   اءا هػػ ؼ ءػػؾ فتػػ اا نهػػب غينػػؾ "

                                                

إسػػ لط ثلػػث شػػي  أبػػن تاػػلـ فػػن:  حػػ ؿنػػص اآلاػػند  :،  ينظػػ فغع:فػػن اءتػػ اث اءن ػػند إءػػ  ن ليػػو اء ػػ ف اء ابػػا ام ػػـ  األنبيػػو (ع)
 . ؽعػ  غعػ كتلب اءهنلغتيف:.ؽغ-عغاءا ا نو:

 .فغع: ـ.ف (غ)

  .فغع: ـ.ف (ػ)

 . ؼؿغينظ : كتلب اءهنلغتيف: (ؼ)
 . ؼػعـ.ف : (ؽ)
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 عغع 

فػبل ن اءيػ ؼ  اءيػلنة اءتػن الػ ت بيػن ـ اػف ت لءيػ أءم ا ال  لحلظ ا ا يلت اءاتكلايفيل ة كلف باالسته اب  ف يلس
فػػن اءنالءػػو غلػػ  اءاينػػ  غنػػن  اءاشػػت ؾ األهػػؿءػػرا البػػن اػػف ا اغػػلة  ( غ)يالػػ   ءلشػػلغ  "االءمػػو االسػػتيالؿ اءبتػػو"

رءػػػؾ كػػػػلف ايػػػػ اف  غلػػػػ   اءاسػػػػتيل   اءاسػػػػتيل  انػػػابػػػيف اسػػػتيل ة  السػػػػيال  أ ءكػػػػؿ االػػػػل   اسػػػتيالن اءل ػػػػو نمسػػػ ل
     (ػ)تنب  غنا " أ  تيلؽ با ت نا ، أ غل  ال " ت بلا اءنمس  ءني ـ اؤثثل استحسلف االستيل ة

 

ة بحسػب غ ـ ابتكل  اءايلنن اءالنينة فن اءشي  اءاحػنث  االػا إءػ  نمػلن اءايػلنن بميػؿ اءت ػلنـ فت ػن  االسػتيل   =ػ
 .(ؼ)فن اءشي  رءؾ  ظيمو تحسينيو   ا فيو

تػػني  قبلػػو اءحػػنيث غن ػػل ءػػنخ اءن ػػلن غلػػ  حسػػلب ق ػػيو  أفاال تاػػلـ  بلءسػػ قلت اءشػػي يو اسػػتطلغت ق ػػيو  =ؼ
 .(ؽ)فلغليت ل  قيات ل فن اءاطلب األنبن أ ا االستيل ة اال حالب   

انه اؼ ال ن اءن لن بلال تالـ بي بيو اءاالػل  غلػ  حسػلب قياتػا اءمنيػو كاػل  ػ  األاػ  ءػنخ اءايت ءػو  السػيال   =ؽ
يانػػو األالػػ ا  اءنينيػػو غلػػ  تمكيػػ  ـ ااػػل غطػػؿ اءبحػػث غػػف اء ظػػلئؼ األسػػلس ءلاالػػل  اءالػػلحظ  رءػػؾ بسػػبب  

 .(ؾ) االستيل ة
أ ػـ احطػلت اءبحػث  اءنظػ  إءػ  االسػتيل ة فػن اء ػ ف اء ابػا اء الػ د  اػف ،يػ  اءاسػ غ أف بيػض   را  ػن       

بل ءػنخ اء ل ػن اءال الػلنن كاػل  اءا ل بو غلػ  فكػ ة االن يػلح اػث وءن ؼ غنن نه ص االت ت اف سيلق ل اءيلـ ءلنال
 اءن ة اف ،ي  اءنظ  إء  تط   اءبحث  اءنظ ة اءكليو ءابحث االستيل ة آنراؾ فن اء  ف اء ال د.  أستلرنل فيؿ

 غلػػ  فػػ ض  الػػ نا فػػن كتلبػػلت اءن ػػلن  اءببل،يػػيف  ألد اظ ػػ  اػػف اظػػل   االن يػػلح اػػثبل غليػػا فػػبل ياكػػف       
 .ء غن ب ل ءني ـ ف   احض ا ا ،لت فك يو ال تال  اف اءاالل فو  اءاط يح ؽ  ال ن اءنظ يو أ  ا أف ،اءي ب
اءت  يليػو اثػؿ ت هػيؿ ام  ـ)األسػل ب( غنػن  اتاء ػ ا  أكثػ  را اءنتيالػو غلػ  ءال  ف ن تهنؽ  فن ظؿ  را ا      

   ث.األا  غل  ب يو ايلنيف ت  يؿ اءت اينسحب  كرءؾ  ،(ؿ)اءي ب ب هما ا ل بو ء ال ن)األسل بيو( ءني ـ
ا ل بػو ءبلن يػلح  ءكػف  ػرا اءاػ ة فػن كتلبػلت اءمبلسػمو اءيػ ب إءػ  إثبػلت اءن ة  أستلرنل يسي  آا  فن الاى       

"اػا : ػؿ  ػن ء اػل أ  أل سػط   في ػ ؿ :اءا ل بػو تلػؾ فػن نسػبو ال يحسػـ األاػ أنػا يبػن  بيػن  ،كلبف سينل  ابف  شن

                                                                                                                                                            

 . ؿؿغينظ : ـ.ف :  (ع)
 . ؿؿغ-ؾؿغ ينظ : . ػػعـ.ف:  (غ)
 . فظػـ.ف: (ػ)

 .فغع: فن اءت اث اءن ند إء  ن ليو اء  ف اء ابا ام ـ  األنبيو ينظ :( ؼ)
 .فغع: ـ .ف ( ينظ :ؽ)
 .ظػع: ـ.ف ينظ : (ؾ)
 نا  ، يػب ءلنشػ ، حاػن ن  يػش،أن.  ن اسو األسل ب بيف اءايله ة  اءت اث، ،ػػػ-ؾظػينظ  اثبل: ا ناو فن اءن ن األنبن: (ؿ)

 اءاػن   األسػل بن فػن ن ػػن  ، ظؽ-ؽع ق ػليل اءحناثػو غنػن غبػن اء ػػل   اءال الػلنن:، ؼف-ػـ  عـ-ػؽ: ـففع، عط اء ػل  ة،
 .ػػ-ؽعب) سلءو الالستي (:اءشي  غنن اءي  
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 غغع 

ر(ع)،لػػب اءسػػيلقلت  ػػن شػػ ح ءمكػػ  أ سػػط  أ  ن ػػؿ ءػػا"أأف  سػػ غ فاػػل ا ا كػػلف األاػػ  ي الػػا إءػػ  أ سػػط  أهػػبل.  ا 
 .(غ)!البف سينل  ابف  شن   -إراذ -تثبيت اءا ل بو

كتلبػا اءػرد ءاهػا ابػف  شػن تحػت   أ (فػف اءشػي )كتلبػا فػنأل سط      ح لبف سينل  ابف  شن  ال نسبا ال      
اءاهػػػػػطلى غنػػػػػن ابػػػػػف  – ؿثػػػػػءابم ػػػػػؿ  ػػػػػرا ا -" قػػػػػن هػػػػػلنفنل:اءػػػػػن ة أسػػػػػتلرنل . ي ػػػػػ ؿ(تلاػػػػػيص اءاطلبػػػػػو)غنػػػػػ اف
غػػػف اءانػػػ ع األ سػػػطن، ف ػػػ  يينػػػ  بلءاسػػػت خ  –إءػػػ  حػػػن اػػػل-لتػػػ ػػػػ(،  قػػػن بػػػنا انب ؽفؽ ػػػػ(  ابػػػف  شػػػن)ـغؼسػػػينل)

اءيػػلنة بسػػبب اف)اءت ػػنيـ  ؽ  اػػألنػػا يشػػي  إءػػ  اءيػػن ؿ اءػػرد يهػػيب اءت كيػػب اءل ػػ د اءاػػ ء ؼ، في ؛اءت كيبػػن ءل ػػو
حسػب باء لب( ء را  سػـ ب نػا إ،ػ اب بحسػب اء ػ ؿ أد اءت كيػب ال )   اءت اي ( أ )اءحرؼ  اء يلنة( أ )اءن هلف( أ

 .(ػ)األءملظ"
تا نػص أ سػط   نسػػب اءػن ة نػ خ أف أسػتلرنل ن لتاػغاالبػف  شػن اءتػن  (تلاػيص اءاطلبػو)بػلء ال ع إءػ  نسػاو        

نأ اػػف ق ءػػا يبػػ اءهػػحيى  اءػػنص .اءػػرد يشػػي  إءػػ  قػػ ؿ أ سػػط  (قػػلؿ:)اءميػػؿ سػػ  طإءػػ  ابػػف  شػػن ال يكػػ ف إال بيػػن 
 ات، يػايتػلن  فػن األقل يػؿ  ػن أي ػل ت ياء"قلؿ:  اإل، ابلت اءتن تنالى فن  را اءهنلغو اػف قبػؿ اءت كيػب اء يػ  :

اثػػػػؿ اءت ػػػػنيـ  اءتػػػ اي   اءحػػػػرؼ  اء يػػػػلنة  ،ي يػػػن بحسػػػػب اءت كيػػػب ال بحسػػػػب األءمػػػػلظ اءامػػػ نة،  رءػػػػؾ فياػػػػل أحسػػػب
 .(ؼ) اإل، ابلت اء  يبو"

ابػػػف  شػػػن سػػػـ األ ؿ  ػػػ  اػػػف كػػبلـ أ سػػػط   أاػػػل اء سػػػـ األايػػػ  اػػف اءػػػنص ف ػػػ  تمسػػػي  ف اء أفاػػف اء ا ػػػى       
اثػػػؿ اءت ػػػنيـ  اءتػػػ اي   اءحػػػرؼ  اء يػػػلنة  اإل، ابػػػلت  ، رءػػػؾ فياػػػل أحسػػػب):إر ي ػػػ ؿ ؛ تاثيػػػؿ ءػػػا غلػػػ  نحػػػ  اءظػػػف

تػا بلالن يػلح البػف  شػن ءنسػبتا إءيػا  ا ل ب ءػنص أ سػط   ءػيس نهػل أ   أيػل الهػلف را اءتاثيؿ    شػ ح  (.اء  يبو
كلالسػتيل ة  اءتشػبيا  ،ي  ػل  أاػل اءحػرؼ  (اءحرؼ بػلءت يي )  ( أال فيال يتيلؽ بلألاثلو كػ)اءت نيـ  اءت اي  ، را أ ال

 .(ؽ)فس ؼ يرك ا أ سط  فن حرؼ   ابط اءالالو
إءػ  ابػف سػينل  ابػف  اءن ة فن غاليػو ا ل بػو االن يػلح بءسػنلن)اءت يي (  )اءتاييػؿ(  )اءاحلكػلة( أستلرنل  يستا       

ين)شػاللغو اءي بيػو(  )االءتمػلت(  )االتسػلع( اػف ي.   (ؾ) شن  اءمل ابن  حلـ  به ؼ اءنظ  غف ا الييت ل أل سػط 
 .(ؿ)اللف ك  يف غنن كال يتبنخ (بلن يلحو اءي ب)ءي فااف أ ـ اظل   

شػيلطيف )اءيػ ب فػن فكػ ة فػن  الػ ن بػر   االن يػلح ءػنخ نكت   أحان احان  يس فتر ب بييػناأال ا ل بلت اء      
  نظ يو. يات بهلو ءام  ـ االن يلح اهطلحل    ،ل   ا ى ال  ،(ـ)(اءشي 

                                                

 .ػؾاالن يلح فن اءاطلب اءن ند  اءببل،ن غنن اءي ب)أط  حو نكت  اا(: (ع)
 .ؾؾ-ػؾ  ؾؽ-ؽؽغبلس اءن ة قبؿ اءته يى اءسلبؽ  بينا فن:ـ.ف:اءبلحث  أستلرنل تنظ  ا ل بلت (غ)
 .ؾؽ-ؽؽ:( ـ.فػ)
 .ػغؾ: ؿؾفعل  ة، ن.ط، تلايص اءاطلبو، ابف  شن، تى:ن. احان سليـ سلءـ، ن.اط، اء  (ؼ)
 .ؿغؾ-ؾغؾ: تلايص اءاطلبو ( ينظ :ؽ)
 .ؼؿ-غؿ  عؿ-ؿؾينظ :االن يلح فن اءاطلب اءن ند  اءببل،ن غنن اءي ب)أط  حو نكت  اا(: (ؾ)
 .ؽف-ؼؿ  ؼؿ-ؿؾ  ؾؾ-عؾينظ :ـ.ف: (ؿ)
 .ؼع-ععينظ :االن يلح فن اءت اث اءن ند  اءببل،ن: (ـ)
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ب هػػػم ل اػػف اظػػػل   ايػػػ فت ـ ءبلن يػػػلح  (اءسػػبؽ إءػػػ  اءايػػػلنن)ثػػـ يتػػػن ج إءػػػ  ا  ػػ ع ا تاػػػلـ اءيػػػ ب بمكػػػ ة      
سػػيط ت غلػػ  أر ػػلف كثيػػ  اػػف فكػػ ة اءسػػبؽ إءػػ  اءايػػلنن اءابتكػػ ة  اءحػػر  غلػػ  ،يػػ  اثػػلؿ قػػن  أف" يبػػن  :في ػػ ؿ

 إء  ق ءا:  هيبلا   ال ي  يتان  ء  أنا سبؽ نش اءشي ا ، ف اح كؿ اف الايؿ بف اي
 ؾ اء لبينل فال الض لض ا قؿ إف ت  ب ينب أءاـ قبؿ أف ي حؿ اء كب

 .(ع) ييلؽ كؿ  احن ان ال ب ف  را ء   أحب إء  نمسا اف كرا  كرا"
.   ػػرا ،يػػ  هػػحيى فػػبل غبلقػػو ءاػػل (غ)بؽ هػػ  ة ءبلن يػػلح غنػػن اءيػػ ب يػػ خ فػػن اءحػػر  غلػػ  ،يػػ  اثػػلؿ سػػل      

، ا قػػل أ  ركػػ ا بام ػػ ـ االن يػػلح إر ال نالػػن فػػن االبتكػػل   االاتػػ اع  اءسػػبؽ إءػػ  اءاينػػ  غلػػ  ،يػػ  اثػػلؿ اسػػب ؽ
 .ألد اييل  اف ايليي  األءمو  اءي ؼ  اءيلنة فن اءت لءين األنبيو  اءل  يو انت لكل

ؿ غلػػػ  فكػػػػ ة اءسػػػبؽ إءػػػػ  اءايػػػلنن ب هػػػػم ل ان يلحػػػل اػػػػف كتػػػلب )اءطػػػػ ا  اءات ػػػاف ألسػػػػ ا   يستشػػػ ن باثػػػػل      
.. بكػػبلـ اػػل سػػبؽ إءيػػا ."أتػػ  فػػن ت حيػػن اى  تن ي ػػا:اءببل،ػػو( في ػػ ؿ فػػن  هػػؼ ببل،ػػو اإلاػػلـ غلن)غليػػا اءسػػبلـ(
 - أ ػؿ اءمهػلحو ال يبلػ اػف اءبل ػل   ابػ ف أحػن  رءػؾ؛[سلبؽ،  ال أت  بال ينانيا اف ت ا  بينا اف تػلبا  ال الحؽ

ف غظـ اط ا . (ػ)سػبؽ  قهػ  ا،  ت ػنـ  تػ ا  ا" ا..  ي ه  غف اإلتيلف باثلءػا.  اػل رءػؾ إال ألنػ.ش   كبلاا - ا 
   فال غبلقو  را اء هؼ بػ)االن يلح( اءرد غ النل غليا ءنخ ك  يف 

ن ءػنخ اءيػ ب ب هػم ل انػلبا  يس بلءتن يب غف بيض اهطلحلت اءببل،و  اءن ػاءنكت   أحان احان ثـ يبنأ       
ثػػػـ يتلػػػ  رءػػػػؾ  ، )اإلبناع(  )اءيػػػػن ؿ(  )اءت ييػػػ (  )االنحػػػ اؼ  اءتح يػػػؼ(  )اءلحػػػػف(ايػػػ فت ـ بػػػػ)االن يلح( فيسػػػطض 

 .  (ؼ)اء ق ؼ غل  إن اؾ اءن لن اءي ب ءبلن يلح اف ابلؿ تايي  ـ بيف اءشي   اءنث 
إءػ   األسػل بييف"انت ػ  كثيػ  اػف :ي ػ ؿإر  ،احاػن  يػس  ن ؼ غنن فك ة اءتايي  بيف اءشي   اءنث  غنػن أحاػن      

لر بحيػث هػى غنػن ـ اتاػ ،أف االن يلح    أ ـ ال ياي  اءشػي  اػف اءكػبلـ اءيػلند أ  اػف اءنثػ  غلػ  نحػ  اءياػ ـ
ي  بػػيف اءشػػي   اءنثػػ  ر قيػػل ف ػػن بػػنا إن اك ػػـ ءلتاػػل [...   طبيػػلءبلن يػػلح فػػن اءشػػي   ػػرا اءنثػػ  اييػػل ا غلاػػل ال اليػػل

   .(ؽ)،ي  ايلؿ" لبسيط
   :(ؾ)غبن اءالؾ بف ا  اف د النحل ي  ب ءرءؾ بيض األاثلو ان ل ق ؿ اء اغن اءناي   

                                                

، هػػيب بػػف  بػػلح،نهػػيب فن:نيػػ اف نش يػػت ،  ينظػػ  بؿع-ؽع ينظػػ : ؼعـ.ف: (ع) ، عاطبيػػو اإل شػػلن، ب ػػنان، ط تػػى:ن.نا ن سػػلـ 
 .ظؾ: ؿؾفع

  . ؿػ-ؽػ  ؾع:االن يلح فن اءت اث اءن ند  اءببل،ن ينظ : (غ)
اءطػ ا  اءات ػػاف ألسػ ا  اءببل،ػػو  غلػـ  ح ػػلئؽ اإلغالػل ، يحيػػ  بػف حاػػ ة اءيلػ د، تى:احاػػن غبػن اءسػػبلـ شػل يف، نا  اءكتػػب  (ػ)

 .ظـ: ؽففع، عيلايو، بي  ت، ءبنلف، طاء
 .             ػؽ-غؽينظ :االن يلح فن اءت اث اءن ند  اءببل،ن:  (ؼ)
 .ظؽـ.ف: (ؽ)
ب  ايػػو اءشػػط  األ ؿ) أ ءػػنَّ أاػػ ص اىص  ؾظغ: ؽففع، ع، طبيػػ  ت نا  اءاليػػؿ، ،ن. ا ػػى اءهػػان ينظ :نيػػ اف اء اغػػن اءنايػػ د، (ؾ)

 .ؿظغاءا شى:   ،(
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 حنمل  نسالن بك ة  أهيبل  أاليمو اء حاف إنل ايش 

 بلػتن ي الاء كلة ان ض  حؽ  غ ب ن خ ى فن أا اءنل

 .(ع).  را ش ح إسبلـ  ق ا ة آيو".ءيس  را شي ا":ف اللبا غبن اءالؾ
   :(غ)ق ؿ غلن بف اءال ـ فن انح اءات كؿان ل         

  اءحؽش أبل   اءاليمو اليم ش   اى أكب   اءنبنش احان
 :(ػ)انا غليا ا  اف بف أبن اءالن ب سلا ا ف ن

 انح أاي  اءاؤانيف ف رنلب  أ ان ابف ال ـ أف ي  ؿ قهينة
نااػؿ حػن ن  قيػن اءشػي  ءػنخ اءيػ ب ظػؿ قلبيػل فأل ؛ يبن  أف نث يو اءاطلب اءشي د ءـ تا الا اػف شػي يتا      

 ،(ؿ)،  أبػػن  ػػبلؿ اءيسػػك د(ؾ) قنااػػو بػػف اليمػػ  ،(ؽ). إر نالػػن  ػػرا اءنظػػ ة ءػػنخ ابػػف طبلطبػػل اءيلػػ د(ؼ)اءػػ  ف  اء لفيػػو
 .  (ظع) اءحلتان ،(ف) ابف األثي ، (ـ) ابف أبن اإلهبا اءاه د ،(ؿ)اءيسك د
 ب ءلشػػي   اءنثػػ   بيػػنا غػػف اييػػل  تييػػيف  غلػػ  اءػػ ،ـ اػػف إحسػػلس أحاػػن احاػػن  يػػس ب هػػ   تاييػػ  اءيػػ      

ءػنخ اءيػ ب إر ي ػ ؿ ابػف  اءنظػ ة بسػبب تسػايو اءشػلغ  شػلغ ا ءالػ  إءػ  تطيػيـ  ػرا ،االن يلح فػن اءاطػلب اءشػي د
ناػػل سػػان اءشػػلغ  ألنػػا يشػػي  باػػل ال يشػػي  بػػا ،يػػ ا": شػػيؽ اػػثبل "أد أف :ب  ءػػا   يػػس  ييلػػؽ غلػػ  رءػػؾ ،(عع)" ا 

بلء ػػ   ة فػػ ند،  كمػػ   اػػف ثػػـ فػػءف اػػل يهػػن  غػػف  ػػرا اءم نيػػو  ػػ   .ف ءػػنخ ،يػػ اءلشػلغ  ف نيػػو شػػي  يو ال تكػػ  
 .  (غع)ءال    اءشي " ب را إن اكل

                                                

 .فؼغاءا شى: (ع)
 .ؼغع: ؾففع، ػنا  هلن ، بي  ت، طتى:اليؿ ا نـ بؾ،  ني اف غلن بف اءال ـ، (غ)
نا   سػػنا د،ـ ءػا: أبػ  اءطػل   غبػن اءااليػن األ( شػي  أبػن اءسػاط اػ  اف بػف أبػػن اءالنػ ب اءحمهػن األهػ  ، الايػا  ح  ػا  قػػنض ػ)

نيػػ اف أبػن اءيينػػل   :، ينظػ بػن اءيينػػل ينسػػب اءبيػت أي ػػل إءػ  أ   ؼظع: ػظظغ-ؼغؼع،عط اهػ ، اءاينػػل،اءتيسػي  ءلطبلغػو، 
 .       ظؽـ:ؼففع- ػؼعؼع، عط بي  ت، اء  ضاؿ، أنط اف الاا  تح يؽ:  ن ان ا،

 .ػؽ-غؽينظ :االن يلح فن اءت اث اءن ند  اءببل،ن: (ؼ)
 .ؽينظ :غيل  اءشي : (ؽ)
 .ؼؾينظ :ن ن اءشي : (ؾ)
 اء ػػل  ة، غيسػػ  اءبػػلبن اءحلبػػن، اءم ػػؿ إبػػ ا يـ، ءبالػػل د  احاػػن أبػػنتى:غلػػن ا أبػػ   ػػبلؿ اءيسػػك د، اءهػػنلغتيف،كتػػلب ينظ : (ؿ)

 .ؿػع :غؽفع ن.ط،
 .غعؼينظ :تح ي  اءتالبي  فن هنلغو اءشي   اءنث   بيلف إغالل  اء  آف: (ـ)
 .غؼػ/غ:اءاثؿ اءسلئ  فن أنب اءكلتب  اءشلغ  ينظ : (ف)
                                                  فؿفع، عب ػػػػػػػػػنان، ط نا  اء شػػػػػػػػػين ءلنشػػػػػػػػػ ، تى:ن.اليمػػػػػػػػػ  اءكتػػػػػػػػػلنن، ينظ :حليػػػػػػػػػو اءاحل ػػػػػػػػػ ة فػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػنلغو اءشػػػػػػػػػي ، (ظع)

 .ؿغع/ع:
 .ؾعع/ع:اءيانة فن احلسف اءشي   آنابا  ن نا( عع)
 .ؼؽاالن يلح فن اءت اث اءن ند  اءببل،ن: (غع)



 تقويلية.القراءة ال ميادين الفصل الثالث.....................................................................
***************************************************************** 

 ؽغع 

 اثػػػؿ  ػػػرا االست سػػػلؿ اءيمػػػ د ال ي ػػػ ـ غلػػػ  أسػػػلس غلاػػػن ءا ل بػػػو االن يػػػلح بشػػػي   اءشػػػلغ   ف نيػػػو  ػػػرا       
فػػن  ،غ ا اءنثػ  بسػػبب تسػايو اءشػػلغ  شػلبػيف اءشػػي   اءيػػ ب اػل الػػن خ تلميػؽ قهػػ   تاييػ ف اػف ثػػـ  ،اءشػي   أ ال

  ! ثلنيلا ل بو االن يلح ءني ـ 
ف اءم ؽ بػيف ء ػو اءشػي   اءنثػ   اييػل  تييػيف االن يػلح غنػن كػ  يف الهػو ي ػ ـ غلػ  أف ء ػو أفاف اءايل ـ       

 .(ع)ا حيو أد تلتـ  باطلب و اءناؿ ءلانء ؿ  ءيس اف  ظيمت ل أف تك ف ،األ ؿ إيحلئيو  ء و اءثلنن تطلب يو
 ياػػػتـ  يػػػس ن اسػػػتا بلالاػػػو بيػػػض اسػػػت يلت ن اسػػػو)االن يلح( ءػػػنخ اءيػػػ ب في  غ ػػػل غلػػػ  ثبلثػػػو اسػػػت يلت       

(  )اء حلفػلت  اءيلػؿ(  –بحسب تهنيؼ ك  يف   ن)اءاست خ اءه تن(  يشاؿ) ػ ائ  اءشػي (  )ءػ  ـ اػل ال يلػـ 
)اءاسػػػػت خ  أاي ا ،اءكنليػػػػو(سػػػػتيل ة(  )اءتشػػػػبيا(  )ثـ)اءاسػػػػت خ اءػػػػنالءن(  فيػػػا)اءاالل (  )اال ، )انحػػػ اؼ اءا شػػػػى(

 اءت كيبن(  فيا)اءت نيـ  اءت اي (  )االءتملت(.
أف غػػف سػػلب ا أحاػػن احاػػن  يػػس ف ػػ  يػػػ خ  فلػػـ تبتيػػن كثيػػ ااءػػن ة  اسػػتلرنل أاػػل ايػػليي  تييػػيف االن يػػلح غنػػن      

 ػػػـ ايػػػليي  تحنيػػػن االن يػػػلح فػػػن األثػػػ  ان يػػػلح اءاطػػػلب اءشػػػي د غف)اءل ػػػو اءيلنيػػػو( أ )االسػػػتيالؿ اءشػػػلئا( اػػػف أ
 يتاللػ   ػرا اءاييػل  فػػن اسػتيالالت بيػض اءن ػلن اءيػ ب اثػػؿ اسػتيالؿ)اءي ؼ(  )اءيػلنة( ءػنخ قنااػو بػػف  ،األنبػن
 ،(ؼ)غنػن أبػن اء لسػـ اآلاػند( ارا ب اءي ب اءا ء فػو)  ،(ػ) )االستيالؿ  اءيلنة( غنن اء ل ن اءال اللنن ،(غ)اليم 
اءاي ػ ن  اءاػ ء ؼ )  ،(ؽ)غنػن ابػف النػن (االءمػو اءالا ػ  )  (اءيػلنات اءكبلايػو) ( اءيلنة)  (اءي ؼ)  ،(ؼ)اآلاند

      .(ؿ) )اءاتيل ؼ(  )اءيلنة( غنن ابف سنلف اءاملالن ،(ؾ)غنن اءبلقبلنن ( اءا ء ؼ  اءكبلـ اءايتلن
 ػػػرا  أكثػػػ إءػػػ  أف  لاءػػػن ة ءػػػـ يلتمتػػػ أسػػػتلرنل   أحاػػػن احاػػػن  يػػػس فأاالسػػػتيالالت  الػػػننل  هػػػؼ  اػػػف اػػػبلؿ       

اػػف اشػػل،ؿ اءبحػػث اءن ػػند  اءببل،ػػن غنػػن اءيػػ ب  يػػيف ايػػليي  االن يػػلح ب هػػما اشػػ بلسػػتيالالت ءػػـ تػػ ت ءتياال
 اسػػت بلح اػػل  ،ت اتشػػ بو ءتاػػل س سػػلبل ءطلقػػلت شػػي يو اءشػػي تػػبػػؿ أ ،آنػػراؾ  اال تاػػلـ بلءكشػػؼ غػػف بنيػػو االن يػػلح

أد بيبػػػػػل ة أاػػػػػ خ كلنػػػػػت  ػػػػػرا  ،اػػػػػلءؼ غػػػػػلنات ـ  اسػػػػػتيالالت ـ  ت لءيػػػػػن ـ  سػػػػػنن ـ فػػػػػن نظػػػػػـ اءهػػػػػ  ة اءشػػػػػي يو
 .(ـ)فن  فض)االن يلح( )اءت ييـ( ال)اءكشؼ( ت ييال ر قيل  أابلقيل  نينيل  غ فيل فن تال س ن  ا –االستيالالت

                                                

 .ؾظغ-عظغ  ؾفعينظ :بنيو اءل و اءشي يو: (ع)
 .ػظغ ؿؿعينظ :ن ن اءشي : (غ)
 .فغؼ:اء سلطو بيف اءاتنبن  اه اا ظ :ين (ػ)
 .ػغينظ : اءا ا نو: (ؼ)
 :فففع، ؼاءاهلئص، أب  اءمتى غثالف بف النن، تى: احان غلن اءنالػل ، اء يئػو اءاهػ يو اءيلاػو ءلكتػلب، اهػ ، ط ينظ : (ؽ)

 .ؼعغ/غ  غظػ-ظظػ/ع :فففع
 .غؽ-عؽينظ :إغالل  اء  آف: (ؾ)
 .ؽؼغس  اءمهلحو: ينظ : (ؿ)
،  اءا ا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو                                    فغؼ:بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف اءاتنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اا ،  اء سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطوػظغ  ؿؿع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اءشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي :ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اثبل:ن (ـ)

غالل  اء  آف:ؼعغ/غ  غظػ-ظظػ/ع،  اءاهلئص:ػغ:    .ؽؼغ،  س  اءمهلحو:غؽ-عؽ،  ا 
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اءػػن ة اػػف ايػػليي  تييػػيف االن يػػلح  اإلسػػمل   أسػػتلرنل  فػػن سػػيلؽ آاػػ  سػػتتح ؿ  ػػرا االسػػتيالالت أي ػػل ءػػنخ      
 أسػػتلرنل ب تبنػػنبحسػػ -(اءن الػػو اءح الػػو)ا ب ءيػػو االن يػػلح فػػن األثػػ  األنبػػن أد اييػػل  تحنيػػن إءػػ غنػػا فػػن اءشػػي  

 ،(ع)إر يتاثػػؿ قػػ ؿ اءال الػػلنن فػػن شػػ ط اسػػتيالؿ االسػػتيل ة فػػن اءشػػي  بػػ ال تتيػػنخ "حػػن االسػػتيالؿ  اءيػػلنة" –اءػػن ة
اػػػف اءشػػػبا "غلػػػ   الػػػا اءانلسػػػبو  طػػػ ؼ  – اءاسػػػتيل  ءػػػا انػػػا أد اءاسػػػتيل  –تحسػػػف إرا اػػػل قػػػلـ ط فل ػػػلب ن ػػػل   

 .  (غ)" اءا ل بو
فلءن الو اءح الو تنبنن غل  غنـ اءا  ج غل  اءاتيػل ؼ اػف اءحػن ن  االسػتيالؿ  قيػلـ اءاشػلب و بػيف ط فػن       

 –   نػل ػال ي ت ػيا انطػؽ اءل ػو،  ءنستح انت لك ػل تيسػمل نض ف استيالء ل ي  ػو ءا اهػملت غشػءاالستيل ة "  كرا ف
 .(ػ)"(ا، فءرا تالل  تا فسنت  قبحتفيتهلى  )إف ءبلستيل ة حنا:اآلاند ا  ءو –كيال ني   ق ءنل

 .(ؼ)ت اهؿ اءاتل ن اا اءاطلب ل فن ن ل أف تالؽ انمهلااف ش -إراذ  –ف را اءاالل  ة      
اييػػل  اءاالػػػل  ة  ػػػرا ب هػػما)ن الو ح الػػػو( فػػػن استسػػل،و االن يػػػلح غنػػػن  نتسػػػل ؿ  ػػؿ اسػػػتياؿ ح ضػػػل أف ءنػػل       

اءن الػػػو اءح الػػػو  ف ػػػرا االسػػػتيالالت ءػػػـ تكػػػف ا يلسػػػل ء يػػػلس ل ػػػن اءال الػػػلنن  كػػػبل بػػػلءطبااآلاػػػند  اػػػف قبلػػػا اء 
 .سلب ل ءبلن يلح ب ن  نبرا كال قلنل

 بشػػ ف فيلءيػػو اءاتل ػػن فػػن اال سػػو اكتشػػلؼ االن يػػلح فػػن األنب اػػف اػػبلؿ ايلنػػلة ت  ءػػا  اسػػتيلنة انسػػاللـ       
نػص ألبػن إسػحلؽ  ، ة اف اءنه ص اءتػن الءمػت نالءت ػلاءن لأستلرن ،  اف  اف ال يتاثؿ بانالءو األث  اءشي د
 .(ؽ)"بين االطلو انا ل ،اض، فلـ ييطؾ ،  ا إال أفا  اءشي  ا":اءهلبن    ق ءا

شػػػت  اػػف إقهػػػل   ، فػػػءف اءاتل ػػن ياػػػل س  ػػ  بل غل   فػػؽ اءتهػػػ   اءايلهػػ اءػػن ة قػػػلئبل:" أسػػػتلرنل  ييلضػػؽ      
يحتالػػػب الػػػؼ أسػػػ ا  ل اػػػف ايػػػلفز كلانػػػو،  تبنيػػػن اء ػػػلاض ءل هػػػ ؿ إءػػػ   اءايػػػلنن اءظػػػل  ة اءاتنػػػلف ة، ءكشػػػؼ اػػػل

 .(ؾ)"اء   ح اءشي د، بين إايلف أ  االطلو  لنئو
ناػػل إءػػ  ا ػط   ، نػص اءهػػلبن ال يػ ن ،اػػ ض اءشػػي  إءػ  بنيتػػا اءتاييليػو       اءشػػلغ  إءػ  تكثيػػؼ اءاينػػ   ا  ا 

ػؿ أبيلتػل ،حػن ن ا ػ  ة اءشػي  بنػن غلػ ":بش ف رءػؾ إر ي  ؿ ،بسبب سلطو اء  ف غليا كػؿ  احػن   أ  اف ا ػنض ة  فشهض
فلاػػل كػػلف اءػػنمس ال  .ب ايػػا،   ػػ  غيػػب يكػػ ف ا ػػانل أفان ػػل قػػلئـ براتػػا،  ،يػػ  احتػػلج إءػػ  ،يػػ ا، إال اػػل يتمػػؽ 

أف يكػػ ف اءم ػػؿ فػػن   تػػياح ؛ياتػػن فػػن اءبيػػت اء احػػن بػػ كث  اػػف ا ػػنا  غ   ػػا   ػػ با،  كبل اػػل قليػػؿ أفياكػػف 
ن إءيػػا  اءاطػػؿ غليػػا بان ءػػو اءمػػلئ  بػػراي ة الفيػػو استشػػل  ل، م ػػيلطػػؼ  يػػنؽ ءيهػػي  اءاف ا أيػػفاءاينػػ  فلغتاػػن 

                                                

 .فغؼ:بيف اءاتنبن  اه اا ( اء سلطوع)
 .فغؼ( ـ.ف:غ)
 . غؼغاءا ا نو: : نص اآلاند فن ،عؼغبل،ن غنن اءي ب)أط  حو نكت  اا(:ينظ :االن يلح فن اءاطلب اءن ند  اءب (ػ)
   .غؼغ( ينظ : االن يلح فن اءاطلب اءن ند  اءببل،ن غنن اءي ب)أط  حو نكت  اا(:ؼ)

  سػػلءو أبػػن إسػػحلؽ  ،اءػػنفلع غػػف اءشػػي  : سػػلءو اءطيضػػب بػػف غلػػن فػػن- سػػلءتلف اػػف اءتػػ اث : نػػص اءهػػلبن فػػن ،عؽغ:ـ.ف (ؽ)
 .عغع: ؼظظغ، عط األ نف، نا  اءكنند، تى: يلن اء غبن، اءم ؽ بيف اءات سؿ  اءشلغ ، :اءهلبن فن

 .غؽغ:( ـ.فؾ)
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 يبػن  "  نػص اءهػلبن قػلئبل:حاػن احاػن  يػس غلػأ ييلػؽ اءػنكت    (ع)نفينو اسػتا ال ل،  اسػتنبط ل"  اءظلف  بابيضو
بػرات ل  ػن اءتػن أنضت بػا إءػ  أف  ة قلئاػو ياػف  حػنات هػ  ي   اءتن ت  ـ غلػ  اغتبػل ا اؤءمػلأف  را اءتال يئيو ءلش

ييت ن أف اءشي  ق يف اء ا ض، رءؾ ب ف اءاين  اءػرد يالايػا اءشػلغ  قػن ق يحتػا  اسػا ،يػ  احػن ن، غلػ  حػيف 
كثػؼ اءاينػ  فػن تبػن اػف أف ي  ػ  ق يحتػا كػن  ءيس اف أالاا س خ  را اء لءب اء  نن اءرد ين   بحالا، فكػلف ال

   .(غ)" را اء لءب اء  نن
ايػناف ن اسػػو أسػل بيو االن يػلح ن اسػو اءػنكت   احاػػن اءياػ د ءبلن يػلح فػن ال ػن أبػػن  إءػ  ن ػيؼ أفاكػف  ي      

 .(ػ) بلؿ اءيسك د اءن ند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

اءمػػ ؽ بػػيف اءات سػػؿ  :  سػػلءو أبػػن إسػػحلؽ اءهػػلبن فػػن ،اءػػنفلع غػػف اءشػػي  : سػػلءو اءطيضػػب بػػف غلػػن فػػن- سػػلءتلف اػػف اءتػػ اث (ع)
 .ػغع -غغع: اءشلغ 

 . ػغع -عغع،  ينظ  نص اءهلبن فن:اءم ؽ بيف اءات سؿ  اءشلغ :ؽؽ،ن:( االن يلح فن اءت اث اءن ند  اءببلغ)

 .ففغ-ؽفغ:أه ء ل  ااتنانات ل-ينظ : اءببل،و اءي بيو (ػ)
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 .الشعريةثانيا: 
 ،ءيس بيف أينينل كثي  اف اء  ا ات اءت اثيو اءتن ت ل ب اءت اث اءن ػند  اءببل،ػن غنػن اءيػ ب بح ػؿ اءشػي يو 

 ،، ف ػػن غث نػػل غلػػ  نظػػ ة تنسػػب نظ يػػو اءت هػػيؿ ءػػنخ اءالػػلحظ إءػػ  ايػػناف اءشػػي يو اػػل غث نػػل غليػػا  ػػ  قليػػؿ الػػنا
 . ا ل بو إلنيلـ فلئؽ احين  احان   ل ابل ؾ ءياؿ قنااو بف اليم 

يف استشػػ نس  ة غبػػن اءي يػػ  حاػػ ن ،اء ػػ ا ة األ ءػػ  حػػ ؿ نظ يػػو اءت هػػيؿ قػػنا ل اءػػنكت   احاػػن هػػ ي  بنػػلنن     
نص اءاللحظ:"قػػػػلؿ بيػػػػض ال لبػػػرة األءمػػػػلظ  ن ػػػػلن اءايػػػػلنن: اءايػػػلنن اء لئاػػػػو فػػػػن هػػػن   اءيبػػػػلن اءا هػػػػ  ة فػػػػن بػػػ

أر ػػػلن ـ،  اءااتلالػػػو فػػػن نم سػػػ ـ،  اءاتهػػػلو باػػػ اط  ـ،  اءحلنثػػػو غػػػف فكػػػ  ـ، اسػػػت  ة اميػػػو،  بييػػػنة  حشػػػيو، 
ا،  ال لػػال حلالػػو أايػػا  الي احال بػػو اكن نػػو،  ا الػػ نة فػػن اينػػ  اين اػػو، ال ييػػ ؼ اإلنسػػلف  ػػاي  هػػلحبا،   

ناػل تحيػل تلػؾ اءايػلنن فػن  اين  ش يكا  اءايل ف ءا غل  أا  ا،  غلػ  اػل ال يبل ػا اػف حلالػلت نمسػا إال ب يػ ا،  ا 
 تاليػػؿ اءامػػن ظػػل  ا ،ي ػػل ءلي ؿابػػل  ـ  اسػػتيالء ـ إيل ػػل   ػػرا اءاهػػلؿ  ػػن اءتػػن ت  ب ػػل اػػف اءم ػػـ ، تاللِّ ا  ركػ  ـ   

 اءا يػػػػػػػن  ، يػػػػػػػنا، تاليؿ اءا اػػػػػػػؿ ا تحػػػػػػػؿ اءاني ػػػػػػػن،  ن اءتػػػػػػػن تلاػػػػػػػص اءالتبسبػػػػػػػل.ق ي اءبيين ، اء لئػػػػػػػب شػػػػػػػل نا،
ا ء فل، اء مػػػؿ ا س ال، اءا سػػػ ـ ايل اػػػل. غل  قػػػن    ػػػ ح اءنالءػػػو  هػػػ اب   اء حشػػػن، اءاال  ؿ اي  فل،اطل ػػػل

ة كلنػت اإلشػل     كلاػل كلنػت اءنالءػو أ  ػى  أفهػى  اإلشل ة  حسف االاتهل   نقو اءاػناؿ يكػ ف إظ ػل  اءاينػ .
 :  نظ يو اءت هيؿ غل  نص اءاللحظ  راغنله   غننا اف  ال ي  غلف  .(ع)أبيف  أن  ، كلف أنما  أنالا"

 فلء سلءو = اءايلنن اء لئاو فن هن   اءيبلن.
 اءا سؿ = )اءيبلن(  اءم ن أ  اإلنسلف.

 .(اءرد ال يي ؼ  اي  هلحبا،  ال حلالو أايا)اءا سؿ إءيا = اإلنسلف
 .  (اءايلنن اءالفيو فن هن  اءا سؿ) ن: اءشم ة = اءل و اءتن

ف ػؿ  ػػرا اءا ل بػػو تاػػت بهػلو إءػػ  نظ يػػو اءت هػػيؿ غنػن اللك بسػػف ! ءتحنيػػن قياػػو اءا ل بػو  اءحكػػـ بهػػنق ل غلينػػل 
ي ػػ ؿ اللك بسػػف:"إف اءا سػػؿ ي الػػا  سػػلءو إءػػ  اءا سػػؿ إءيػػا  ءكػػن تكػػ ف اء سػػلءو  .أف نت الػػا إءػػ  نظ يػػو اءت هػػيؿ

بلهػػطبلح ،ػػلاض نسػػبيل(  (اءا الا)    اػػل يػػنغ  أي ػػل)تحيػػؿ غليػػا ئ رد بػػن  سػػيلقل، بػػلنفلغلػػو فءن ػػل ت ت ػػن
                                                

اءنظ يلت اءلسلنيو  اءببل،يو  األنبيػو غنػن اءالػلحظ اػف  -اءنظ يلت اءلسلنيو  اءببل،يو غنن اءي ب ،  ينظ :ؽؿ/عاءبيلف  اءتبييف: (ع)
 .ػغغ-غغغ:نح  نظ يو ن نيو غ بيو -اءا ايل اءا ي ة،   ػؿ-ظؿ:بييف(ابلؿ)اءبيلف  اءت



 تقويلية.القراءة ال ميادين الفصل الثالث.....................................................................
***************************************************************** 

 فغع 

، ألف يكػ ف كػرءؾ،  ت ت ػن اء سػلءو، بيػن رءػؾ ،   را إال أف يك ف ءمظيل  قلببلألف ين كا اءا سؿ إءيا سيلقل قلببل
اء سػػلءو ،  ت ت ػػن  ؾبػػيف اءا سػػؿ  اءا سػػؿ إءيػػا أ  بيبػػل ة أاػػ خ بػػيف اءاسػػنف  امكػػ سػػننل اشػػت كل، كليػػل أ  ال ئيػػل

يسػػاى ء ػل بءقلاػػو اءت اهػػؿ  ، اتهػلالبػػيف اءا سػػؿ  اءا سػؿ إءيػػا اء سػلءو أايػػ ا اتهػلال أد قنػػلة في ي يػو   بطػػل نمسػيل
اء ظيمػػػو )،  ءكػػػؿ غنهػػػ  اػػػف غنلهػػػ  االتهػػػلؿ اءل ػػػ د  ظيمػػػو احػػػن نة ف ظيمػػػو اءا سػػػؿ  ػػػن(ع) اءحمػػػلظ غليػػػا"

  ظيمػو  (اػل   ا  اءل ػو)أ  (اءل ػو اء اهػمو)ظيمػو اءشػم ة أ  اءسػنف  ػن    (اءشػي يو)  ظيمو اء سلءو  ن  (االنميلءيو
 ت ػػتـ اءشػػي يو بن اسػػو اء ظيمػػو  (االنتبل يػػو)  ظيمػػو اء نػػلة (اءا الييػػو)  ظيمػػو اءسػػيلؽ  ػػن (ف لايػػواإل)اءا سػػؿ إءيػػا

االاتيػػػػل   تحػػػنن اء ظيمػػػػو اءشػػػي يو بسػػػ  ط احػػػ    ،غلػػػ  نمسػػػ ل تشػػػنين ل ألن ػػػل تؤكػػػن سػػػيلنة اء سػػػػلءو  ؛اءشػػػي يو
 .  (غ)اءيا ند غل  اح   اءت ءيؼ األف ن

 غليػػا فػػنحف نلاػػس اءمػػ ؽ اء هػػند بػػيف كػػبلـ اللك بسػػف اء ا ػػى ءنظ يػػو اءت هػػيؿ  اييػػل  تحنيػػن اء ظيمػػو       
ن اء لئاػػو فػػن هػػن   اءيبػػلن  اءايػػلنن  االػػلؿ اشػػت لؿ اءشػػي يو غلي ػػل  كػػبلـ اءالػػلحظ اءاػػؤ ؿ. فاػػل غبلقػػو اءايػػلن

بنظ يػػػو اءت هػػػيؿ اءتػػػن االلء ػػػل االتهػػػلؿ اءل ػػػ د فينلهػػػ  االتهػػػلؿ غنػػػن اللك بسػػػف  ، سػػػؿميػػػو فػػػن هػػػن  اءااءا
  نهػػيو قلبلػػو ءل هػػؼ  اءن اسػػو.  اء ظػػلئؼ ءيسػػت أشػػيل  ال الػػو غػػف انطػػؽ اءل ػػو تػػن ؾ فػػن اء اقػػا بػػؿ  ػػن بنػػ

 يال  اف اثؿ  را اءنالءو. نص اءاللحظ  
بلءشػػػي يو اػػػف اػػػبلؿ   ػػػا أسػػػس بني يػػػو ء ػػػل  أاػػػل اءاحل ءػػػو األاػػػ خ ف ػػػن ا ل بػػػو غاػػػؿ قنااػػػو بػػػف اليمػػػ       

ق ؿ اػػ   ف ب نػػا:" ن  احاػػن ابػػل ؾ ب ػػ ؿ قنااػػو بػػف اليمػػ  فػػن تي يػػؼ اءشػػي يػػ يستشػػ ن كػػؿ اػػف إنيػػلـ فػػلئؽ اح
ينلهػػ  قياػػو اسػػت لو ثػػـ  تيلػػؽ إنيػػلـ فػػلئؽ غلػػ  رءػػؾ قلئلػػو:" ءكؿ غنهػػ  اػػف  ػػرا اء ،(ػ)ا مػػ  يػػنؿ غلػػ  اينػػ "

ءينلهػػػ  اءبلقيػػػو غػػػنا اء لفيػػػو فػػػبل تػػػ تلؼ إال اػػػا اءاينػػػ  فػػػلالئتبلؼ يحػػػنث أاػػػ خ غنػػػن ائتبلفػػػا اػػػا ا يكتسػػػب قياػػػل
بػػيف:اءلمظ  اءاينػػ ، اءلمػػظ  اءػػ  ف، اءاينػػ   اءػػ  ف، اءاينػػ   اء لفيػػو،  ي الػػا قنااػػو الاػػلؿ اء هػػينة إءػػ  اءتنػػل،ـ أ  

ة  اءتتاػػػيـ  ... فػػػن هػػػ   ااتلمػػػو كلءت هػػػيا  اءت سػػػيـ  اءت لبػػػؿ  اءاسػػػل ا ، اتالسػػػنااالئػػػتبلؼ اء ػػػلئـ بػػػيف أال ائ ػػػل
ءؤلثػػ  اءالاػػلءن فػػن اءشػػي ، فيكػػ ف أقػػ ب إءػػ  األسػػل بيو اءبني يػػو اءتػػن   ،ي  ػػل،  بػػرءؾ يطػػ ح قنااػػو تمسػػي ا بني يػػل

ناػػػل  ػػ  اػػػف اهػػػلئص  ػػػرا اءا كبػػػلت  )ءيس الكػػػل غينيػػػلنػػاأتنظػػ  إءػػػ  األسػػػل ب غلػػػ   ءالػػػ   اػػف أالػػػ ا  اءل ػػػو،  ا 
 .  (ؼ) را اءالكيو   ينو االئتبلؼ("نا الؾ اشلع بيف أال ا  اءكؿ   أءلاطلب، اين  رءؾ 

اءلمػظ،  اءػ  ف، )ء نااو  ال ت  ييػا ءينلهػ  اءشػي  غلػ  أ بيػو غنلهػ    ػن يفنهغل   فلئؽ  تيتان إنيلـ      
بيػػػن أف قنااػػػو ال ينظػػػ  إءػػػ  غبلئػػػؽ  ػػػرا  ،(ؽ)  بػػػط  ػػػرا اءينلهػػػ  باالا غػػػو اػػػف اءيبلقػػػلت (، اء لفيػػػو،  اءاينػػػ 

                                                

  اػػػلف اللك بسػػػ ف نا رالػػػل، ن. غبػػػن اء ػػػلن  اء  اءػػػن، نا   –،  اءلسػػػلنيلت  نظ يػػػو اءت اهػػػؿؽػ-ؿغينظػػػ : ق ػػػليل اءشػػػي يو:  (ع)
 .ـؽ-ؾؼ  ـػ-ؿػ: ػظظغ، عاءح ا ، ناشؽ، س  يل، ط

 .ـؽ-ؾؼ  ـػ-ؿػ  الف اللك بس ف نا رالل: –ت  نظ يو اءت اهؿ،  اءلسلنيلؽػ-ؿغينظ : ق ليل اءشي يو: (غ)
 . ظغاءان   األسل بن فن ن ن اءشي  غنن اءي ب) سلءو الالستي (: ،  ينظ :ؼؾن ن اءشي : (ػ)
 . ظغاءان   األسل بن فن ن ن اءشي  غنن اءي ب) سلءو الالستي (: (ؼ)
 .ظؿينظ :ن ن اءشي : (ؽ)
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 ظػع 

تكتمػػن بلء هػػؼ  اءن اسػػو اءنااليػػو ءبنيت ػػل االػػ نة اػػف أطػػ  ا الييػػو تحػػؼ ب ػػل إر  اءينلهػػ  األ بيػػو نظػػ ة بني يػػو
ي  ؿ:" ءال كلف ءكؿ  احن اف  را اءثالنيػو هػملت ياػنح ب ػل،  أحػ اؿ ييػلب اػف أالل ػل،  الػب أف يكػ ف اليػن رءػؾ 

ن ػل، ءيكػ ف   نيئا الح يف بلءشي  إر كلف ءيس يا ج شن  ان ل غنا. فلنبنأ برك  أ هلؼ اءال نة فػن كػؿ  احػن ا
ف ءػػػـ يكػػػف فيػػػا شػػػن  ان ػػػل كػػػلف فػػػن ن ليػػػو اءػػػ نا ة ال  االاػػػ ع رءػػػؾ إرا االتاػػػا ءلشػػػي  كػػػلف فػػػن ن ليػػػو اءالػػػ نة  ا 

 .(ع)احلءو"
اليػن   ند  بحسػػب ايػليي  الػػ نة  استحسػلف اسػػب و  أغػػ اؼ   ة اءاييل يػو اءتػػن ت سػـ اءشػػي  غلػػ ف ػرا اءنظػػ      

ءف ا قؼ قنااو اءاييػل د  ػرا ءػيس بلء  يػب ف را  ف بل غف  . ءبني يوا فلئؽ ات ا ثو قن ال تست يـ اا ا ل بو إنيلـ
اءػرد ركػ ا فػن  –أ  سبب تػ ءيؼ كتلبػا –اءبتو فءنيلـ ءـ تلتمت إء  ،ليو قنااو بف اليم  اف اءت ءيؼ فن ن ن اءشي 

ـ غ   ػػا : ف سػػـ ينسػػب إءػػ  غلػػ: اءيلػػـ بلءشػػي  ين سػػـ أقسػػلال:"قػػلؿ أبػػ  اءمػػ ج قنااػػو بػػف اليمػػ فلتحػػو كتلبػػا قلئبل
   نػا.  قسػـ ينسػػب إءػ  غلػـ ق افيػػا  ا لطيػا،  قسػػـ ينسػب إءػ  غلػػـ ، يبػا  ء تػػا،  قسػـ ينسػب إءػػ  غلػـ ايلنيػػا 
 اءا هػػن بػػا،  قسػػـ ينسػػب إءػػ  غلػػـ اليػػنا   نيئػػا.  قػػن غنػػن اءنػػلس ب  ػػا اءكتػػب فػػن اء سػػـ األ ؿ  اػػل يليػػا إءػػ  

افن  اءا ػػػلطا  أاػػػ  اء  يػػػب  اءنحػػػ ،  تكلاػػػ ا فػػػن اء ابػػػا غنليػػػو تلاػػػو، فلست هػػػ ا أاػػػ  اءيػػػ  ض  اءػػػ  ف  أاػػػ  اء ػػػ  
(  تالػيص اليػنا اػف ن ػن اءشػي )  ػا فػن د ي ين ب ػل اءشػلغ .  ءػـ أالػن أحػنااءايلنن اءناؿ غلي ل اءشي ،  ال اءر

 .  (غ).  كلف اءكبلـ غنند فن  را اء سـ" نيئا كتلبل
 ػػل كتلبػػا بأسػػس ن ػػن اءشػػي  ءنيػػا ين ػػى    ،غنػػن قنااػػو  ػػ  تاييػػ  اليػػن اءشػػي  اػػف  نيئػػا -إراذ  -فن ػػن اءشػػي       

ءف اػل قلءتػا إنيػلـ بشػ ف اءتنلسػب بػيف أالػ ا  اء هػينة اءػرد يظ ػ  اػف فػ را  ف بل غف   تهنؽ غل  ،ليتا  را. 
غلػػ  اسػػت خ نهػػن اتكلاػػؿ  بػػلءنظ   لف نااػػو ءػػـ ياهػػ ؛ءو،  ػػ  احػػض   ػػـإاػبلؿ اءت هػػيا  اءت سػػيـ  اءت لبػػؿ...

ناػػل كػػلف يتحػنث غن ػػل  ،كلء هػينة :" أكثػػ  اءشػػي ا  يتػػيف ف ػػ  ي ػػ ؿ بشػ ف اءت هػػيا اثبلغلػػ  اسػػت خ اءبيػت أ  اءب ا 
ناػػل يحسػػف إرا اتمػػؽ ءػػا فػػن اءبيػػت  اءاهػػيبيف اػػف اء ػػنال   اءاحػػنثيف قػػن ،ػػ  ا  ػػرا اءا ػػ خ،   اػػ ا  ػػرا اءا اػػ   ا 

بيػلت ا  ا يليؽ با، فءنػا ءػيس فػن كػؿ ا  ػا يحسػف  ال غلػ  كػؿ حػلؿ يهػلى  ال  ػ  إرا تػ ات   اتهػؿ فػن األ
 .  (ػ)كل ل باحا ن"

 ءػـ تلحػظ  ػنؼ قنااػو اػف  ،ألن ل ءـ ت بط نػص قنااػو اءسػلبؽ بػلءبلحؽ ؛ ءيؿ فن نظ ة إنيلـ بيض اءتيالؿ      
 ن ن اءشي .  غليا فبل اس غ ءلا ل بو بين رءؾ.

را أالػػلن  كػرءؾ األاػػ  بشػ ف ا ل بػػو احاػن   ػػل ابػػل ؾ اءػرد يتاثػػؿ قػ ؿ قنااػػو:"إرا كػػلف اءشػي   ػػ  قػ ؿ، فػػء      
ألنا قن يال   أف يكػ ف اءاحبػ ف ايت ػنيف أل ػيلؼ اػل فػن نمػس  ػرا اءشػلغ  اػف  ؛فيا اء لئؿ ءـ يطلءب بلالغت لن

نال اغت ن ا ف ط، ءـ ينال ا فن بلب اف ي هؼ بلءشي   اء  ؿ  اءنسيب"  .(ؼ)اء الن، فحيث ءـ يرك  ا،  ا 

                                                

 .ظؿ:( ـ.فع)
 .عؾ: ن ن اءشي ( غ)
 .ؼـ-ػــ.ف: (ػ)
 .ؼؽتبلـ  اءت اث  اءايله ة: -اءل و اءشي يو فن اءاطلب اءن ند اءي بن ،  ينظ :ـػع( ن ن اءشي :ؼ)
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يتحػنث غػػف ق ػيو اءهػػنؽ  اءكػرب فػػن اءابلء ػػو  غلػ  اءػػ ،ـ اػف تنبػػا ابػل ؾ غلػػ  نالءػو نػػص قنااػو اءػػرد       
اليلػػا سػػب ل إءػػ  نظػػ ة ن نيػػو حنيثػػو تتهػػؿ ت نالءػػو اءػػنص اءتػػن ب فػػن اء ػػ ؿ اءشػػي د ف ػػ  يهػػ  غلػػ فػػن فػػف اءنسػػي

فلػ   الينػػل إءػ  كػبلـ قنااػػو الت ػى ءنػػل  ؛ ال نتمػػؽ ايػا فػػن رءػؾ –أد اػ ت اءاؤءػؼ –(ع)بمهػؿ األنب غػف ابنغػػا
ن بلءشػػلغ  اءػػرد يكتنػػ  بتالل بػػا االنميلءيػػو  اءيلطميػػو اءتػػن ءػػـ يسػػتطا إظ ل  ػػل اػػف كبلاػػا أنػػا قهػػن فهػػؿ االغت ػػل

  غػف اءاتل ػن اءػرد ييت ػن فػن انشػ ،ءالا    اتل يا يت قؼ غل  ناللحا فن إيهلؿ اءتال بػو اءشػي يو  اءتػ ثي  فػي ـ
  فػػن اءحكػػـ غلػػ اءكػبلـ بػػ ف اػػل ءنيػػا اػف اء الػػن ءػػـ يظ ػػ  بيػن.  ءكػػف اػػلرا ءػػ  أامػؽ فػػن رءػػؾ    ػػرا نظػ ة اييل يػػو

 !  ػرا أ ال  أاػل ثلنيػلت الا اءن ن اءحنيث ف ؿ ستي ن اءاطلب و ال بيف اءكبلـ  اءاػتكلـ اءتال بو غنن قنااو ال تتبل ـ   
ف اءحكػـ فػن فهػؿ غبلقػو اءػنص بهػلحبا ا تػبط أفمهؿ اءكبلـ غف اءاتكلـ ال يا ا ءسػنو  ػلبطو  نػل  السػيال 

. إر أ  كػػرب ل   ػػرا اءاييػػل  نسػػبن الػػنا شػػلغ  اءيلطميػػو اػػف حيػػث هػػنق لبتل ػػن األثػػ   قن تػػا غلػػ  ت يػػيـ تال بػػو اء
 ءيػؿ  ػرا ااػل ال يػناؿ فػن حسػبلف ا ل بػو احاػػن  ،االحتكػلـ إءػ  رائ ػو اءاتل ػن ءػيس ااػل ياكػف  ػبطا أ  تسػنينا

بلءبحػػث غػػف ايػػليي  اءشػػي يو  ق انين ػػل كػػلف اشػػح نل  ألف ر ػػف ابػػل ؾ .  ءػػـ يتػػنب  نػػص قنااػػو اليػػنا؛  ػػل ابػػل ؾ
 ال ػػػن  (غ) ػػرا اء ػػػ ا ات قػػػ ا ة كػػػؿ اػػػف اءػػػنكت   بسػػػلـ قطػػػ س لػػػ غ  ان يػػػ اءنااليػػو اءتػػػن تنبثػػػؽ اػػػف اءشػػػي  نمسػػػا.

 .(ػ)اءبلحث ن  د كلظـ فن إثبلت أسس اءشي يو غنن اءساللالسن
 
 
 

 .ال نيويةثالثا:
 ء ػػ ا ات األسػػل بيو.ءػػـ يكػػف حػػظ اء ػػ ا ة اءبني يػػو ءلتػػ اث اءن ػػند اءي بػػن اػػف اءبػػ     اءكثػػ ة كاػػل  ػػ  شػػ ف ا       

اء  ا ات اءبني يو ءلت اث اءن ند  اءببل،ن غنن اءيػ ب نيػ ج غلػ  ام  ـ)اءبني يػو(  أ ػـ سػالت اءتحليػؿ  قبؿ غ ض 
 اءبني د. 
 فيال ياص ام ػ ـ اءبني يػو فاػف اءيسػي  اءيثػ   غلػ  ام ػ ـ نسػتطيا تحنيػن اءبني يػو اػف ابلءػا نظػ ا ءسػيو       

يػو ءن اسػو اءظػ ا    األشػيل ، يو اءاتشلبكو  اءاتن غو. ءكننل نسػتطيا اء ػ ؿ إن ػل ا ل بػو غلاااتنانات اءبني يو اءاي ف
ف ػػػن ءيسػػػت ان الػػػل ب ػػػن  اػػػل  ػػػن غ يػػػنة  فكػػػ  يحػػػل ؿ اسػػػت ناؼ اءنقػػػو  ؛ف تح ػػػؽ غلايت ػػػل ءػػػـ يت ػػػى بيػػػنأ غلاػػػل

ءيبلقػلت اءبلطنيػو  اء بط اءيلان اف ابلؿ  ن اءظ ا   إء  أنا رج غ لػن غػلـ اسػتالص اػف اػبلؿ اءت اػؿ فػن ا

                                                

 .ؼؽ:تبلـ  اءت اث  اءايله ة -اءل و اءشي يو فن اءاطلب اءن ند اءي بن (ع)
   .فظغ-ؾظغ: ـففع، عط أل نف،ا نا  اءكنند، ،، ن.بسلـ قط ساءت هيؿ  اإلال ا  اءن ند-اء  ا ة( ينظ :است اتياليلت غ)
 عظظغاللايػو ب ػنان، ، ابف  شػن/كليو اءت بيو ن  د كلظـ اانسؼ غلن، ،)أط  حو نكت  اا(( ينظ :ام ـ  اءشي  غنن اءساللالسنػ)

  . ؽػع-ـغع:
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 اػػػل األناػػػ رج اءي لػػػن اءكلػػػن اءيػػػلـ سػػػ خ اء يكػػػؿ اءيظاػػػن اءاتهػػػ   ءلبنيػػػو  ،ءؤلشػػػيل  اءتػػػن ت تػػػن إءي ػػػل بنيػػػو األثػػػ 
 .(ع)نمس ل
تحػػل ؿ اءكشػػؼ غػػف اءبنيػػلت األ ءيػػو ءؤلشػػيل  اػػف اػػبلؿ االػػل  ة ن اسػػو بنيػػو األثػػ  اءسػػطحيو  -إراذ  -فلءبني يػػو      

،  اػا رءػؾ (ػ)اسػتابلص اءبنػ "اػف ، ف ؤيػو اءبنيػ د ءؤلثػ  "اػف اءػنااؿ تاكنػا (غ)بلطنيوإء  اء ، ؿ إء  إاكلنلتا اء
فءف  را اءنملر اءناالن ءبلطف اءشن  ال يال  اف اال سو استبلؽ إيػني ء الن بػلطنن ا هػ   يتهػؿ بلإلياػلف بػ ف 

ؿ اي فػػو  حػػنة األثػػ  كػػؿ ااتػػ اؽ ءاػػلنة األثػػ  يبت ػػن اء هػػ ؿ إءػػ   يكلػػا اءيظاػػن اءاؤسػػس ءػػا  اء ػػلئـ بػػا اػػف أالػػ
 .(ؼ) تالسكا اءناالن

 )اػػف أالػػؿ تهػػ   أف ػػؿ غػػف اءبني يػػو ينب ػػن أف نؤسػػس ءام ػػ ـ ا كػػ د   ئػػيس تحيلنػػل اءبني يػػو غليػػا   ػػ         
 فال  ن   (اءبنيو

األ ؿ ان اػل ءػػ)الالنن(    :"اءكػؿ  ؛( ءكننػل سن تهػ  غلػ  تيػ يميفstructureثاو أكثػ  اػف تي يػؼ ءلبنيػو) 
، (ؽ)ظ ا   اتالسكو  ات ابطو،  يت قؼ كؿ ان ل غل  ال س اا  تتحنن قياتػا اػف اػبلؿ غبلقتػا ب يػ ا" اءاؤءؼ اف

ءابػػنأ األ ءيػػو اءاطل ػػو ءلكػػؿ غلػػ  األالػػ ا ، ءػػا  ) اءان كػػو  ف ػػل اءتي يػػؼ اآلاػػ   ػػ : "نسػػؽ اػػف اءيبلقػػلت اءبلطنػػو
غلػ  نحػ  يم ػن فيػا أد  ،نتظػلـ اءػراتنق انينا اءالهو اءاحليثو اف حيث    نسػؽ يتهػؼ بلء حػنة اءنااليػو  اال

ت ي  فن اءيبلقلت إء  ت ي  اءنسؽ نمسا،  غل  نح  ينط د ايا اءاالا ع اءكلن ءليبلقلت غلػ  نالءػو ي ػن  اي ػل 
  ن ءيست  ال نا النيل قلببل ءل يلس  اءتال يػب ، إناػل  ػن بنػل  غ لػن ءؤلشػيل  تتهػؼ  .(ؾ)اءنسؽ ناال غل  اين "
  اءثبلت .بلء حنة  االست بلءيو 

   ن:  ؛ ءتحنين سالت)اءبنيو( نالاؿ االا غو اف اءاهلئص  اءهملت اءتن تتاي  ب ل       
 .(ؿ)أ ء يو اءكؿ غل  األال ا .  تتالل  اف ابلؿ غبلقلت اءينله  بي  ل ببيض -ع
  ػرا اػل ياليلػا ال ػيل ءلكػػؿ  .(ـ)أد ت يػ  يلحػؽ أد غنهػ  اػف غنلهػ  اءبنيػو يػؤث  فػن ب يػو اءينلهػ  -غ

ألد غنهػػ  اػػف اءينلهػػ  ء حػػنا ، بحيػػث ال ياكػػف ف ػػـ أد غنهػػ  اػػف غنلهػػ  اءبنيػػو  ال اه هػػيو
تنطػ د غلػ  بيػن تػل يان  ال إرال الل غف اء  ا اءرد يش لا نااؿ تلؾ اءبنيو  ء را ف ن تتسػـ بلءثبػلت 

                                                

 .ؾػ، اه ، ن.ط، ن.ت:نا  اه -اه ينظ : اشكلو اءبنيو، ن.  ك يل إب ا يـ، اكتبو  (ع)
 غؿفع، عل د أ  يلس  آا  ف، ت : ايالئيػؿ إبػ ا يـ ااػ ؿ،   ا ة اءث لفػو  اإل شػلن اء ػ ان، ناشػؽ، طينظ : اءبني يو، اللف ا (غ)

،  غهػػ  اءبني يػػو اػػف ءيمػػن شػػت ا س إءػػ  ف كػػ ، إنيػػث كي   يػػؿ، تػػ : ن. الػػلب  غهػػم  ، نا  اءشػػؤ ف اءث لفيػػو اءيلاػػو، ظؾػ:
 .غظع: ؽـفعب نان، ن.ط، 

 .ػغاءبني يو: (ػ)
 .عؾػ-ظؾػ:ـ.فينظ : (ؼ)
 .ـػاشكلو اءبنيو: (ؽ)
 .فـغغه  اءبني يو: (ؾ)
 .فـغينظ :ـ.ف: (ؿ)
 .فـغـ.ف: (ـ)
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 يو اتالػل  ة اءتػل   ػن بلءتػلءن ال تيتػ ؼ إال ب الن ػل اءاػلص . الف اءتل يو يينن اءتح ؿ  اءبنيو ال تتح ؿ
 بءبيلنا غف االلالت اشت لالت ل.

إف قياتػا بػؿ  ،ال ياكف ألد غنه  اػف غنلهػ  اءبنيػو أف يكتسػب قياتػا اسػت بل غػف ا تبلطلتػا اءنظايػو -ػ
 .(ع)اءاالل  ة ءا ءت قؼ أال ا  األث  بي  ل غل  بيض ،ءب يو غنله  اءبنيو تتحنن بلءنظ  إءيا ا لببل

ا إءػػ  اءي ػػيف فلءبنيػػو  ػػن اػػل ني لػػا بهػػيل،و انط يػػو اػػف "إف اءبنيػػو تهػػ   غ لػػن أقػػ ب إءػػ  اءتال يػػن انػػ -ؼ
اف اػبلؿ اءينليػو بػلءبن  اءتحتيػو  تتبنخ فلءبنيو ب هم ل نس ل ا ل لذ  ،(غ)غبلقلت األشيل  ال األشيل  نمس ل"

اشػلب و   أغبلقػلت االػل  ة  أاػل اءتحتيو ،ي  اء اغيو ءكؿ ظل  ة اف اءظ ا   فن است خ غبلقلت ل.   ػن
تتحػػنن قياػػو اءبنيػػو اػػف حيػػث االاػػتبلؼ إر  -بحسػػب س سػػي  –ح ػػ    ،يػػلب أ  بيبػػل ة أاػػ خ غبلقػػلت

 .(ػ) اءثنلئيلت اء نيو

ءح ي ػػػو ،يػػػ  شػػػي  يو ال تتاللػػػ  بنمسػػػ ل بػػػؿ تشػػػي  إءي ػػػل آثل  ػػػل  هػػ    ػػػرا اءبنيػػػو يكػػػ ف ب هػػػما تهػػػ  ات -ؽ
 .(ؼ) نتلئال ل

ت اانيػػو غبػػ  تشػػكل ل  و ب ن ػػلتتهػػؼ اءح ي ػػو ،يػػ  اءشػػي  يو أ  اءبلطنيػػو ءلا  ػػ غلت فػػن غ  ءنػػل اءان كػػ -ؾ
 .(ؽ) تتسـ بلءثبلت ن ف أف تايؿ إء  اءح كو آنيل ال  انيل

اءسػػػاو اءت اانيػػػو ءهػػػ  ة اءبنيػػػو اءر نيػػػو اءاستالهػػػو اػػػف اءظػػػل  ة تهػػػ ؼ انتبل نػػػل إءػػػ  نمسػػػ ل أكثػػػ  اػػػف  -ؿ
إر تسػم  غػف نظلا ػل اءاحليػث أكثػ  اػف اءنظػ  إءػ  اءػرات اءملغلػو  –أد ا ت اءاؤءػؼ –ابلحظو فلغل ل

إء  نمن هػمو اءتل يايػو غػف اينػ  اءبنيػو فءن ػل تؤكػن  - انل - ب ن  ال تؤند  را اءاسلالت، "(ؾ)نيوءلب
يياػؿ بط ي ػو ال  )نظلال آءيػل(تؤكن إ احو اءرات اءملغلو غػف ا كػ  اءبنيػو غلػ  نحػ  ي ػن  ايػا بنػل  اءبنيػو

 .(ؿ) اغيو تتالل   إ انة األف ان"

       
غػػف اء ػػ انيف اءكليػػو، أاػػل بلالسػػتنبلط أ  االسػػتنالؿ اػػف اػػبلؿ  -كاػػل أسػػلمنل – ي ػػتـ اءتحليػػؿ اءبنيػػ د بلءكشػػؼ      

ف ػبل غػف  ػرا فػلف اءبني يػو تتيػل ض اػا )اءم نيػو(  ،(ـ)تحليلا ءؤلث  اػف أالػؿ إغطػل  هػمو اإلطػبلؽ غلػ  تحليلػا
اءانػػت  ءيػػنن ااتلػػػؼ  ألنػػا )اءتل يايػػو( فيػػتـ االغتنػػل  بػػػػ)اءناؿ( تاتمػػن فػػن ظل ػػل اءنػػػ ا ع )اءراتيو( إر( اإلنسػػلنيو )

  تشكؿ  را اءابلنئ ال    اءبني يو.  اتن ع اف اءانء الت.
                                                

 .فـغـ.ف: (ع)
 .ػعغ: ـففع، عنظ يلت ايله ة ، ن.اللب  غهم  ، نا  اءانخ، س  يل، ط (غ)
 .ػعغـ.ف: ينظ : (ػ)
 .فـغغه  اءبني يو:ينظ : (ؼ)
 .فـغـ.ف: ينظ : (ؽ)
 .ظفغـ.ف: ينظ : (ؾ)
 .ظفغـ.ف: (ؿ)
 .ؿغ:ينظ :ـ.ف (ـ)
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 ؼػع 

يطلػػؽ    الف بػػل ت غلػػ   ػػرا اإلالػػ ا ات    ءكػػف اػػل اطػػ ات اءاحلػػؿ اءبنيػػ د فػػن اال سػػتا ءتحليػػؿ اءظػػل  ة      
   ن كال ي تن:  ،(ع)(اءنشلط اءبني د)اسـ

 ،كتشػػلؼ غنلهػػ ا اءتك ينيػػو أد بنػػلا اءر يػػويبػػنأ اءاحلػػؿ اءبنيػػ د بتمكيػػؾ اءظػػل  ة أ  اءا  ػػ ع ال //ع
 .(غ) اف ثـ ي  ـ بن اسو اءيبلقلت اءتن ت بط غنله  اءظل  ة بي  ل ببيض

إغػػلنة ت كيػػب غنلهػػ  اءظػػل  ة اػػف اػػبلؿ اءكشػػؼ غػػف غبلقػػلت اءينلهػػ  اءتػػن فككنل ػػل  ت النػػل  //غ
 بيػػػنا،  ػػػن  اءت كيػػػب –قبػػػؿ  ػػػرا اءتمكيػػػؾ -، " اءاسػػػلفو بػػػيف اءا  ػػػ غلت(ػ)غبلقلت ػػػل   ظلئم ػػػل

اءاسػػػػلفو بػػػػػيف اءيػػػػػلءـ حيػػػػث ال يبػػػػػن  اينػػػػػلا،  اءيػػػػلءـ نمسػػػػػا بيػػػػػن أف تتكشػػػػؼ ايػػػػػلنن   ظػػػػػلئؼ 
ا  ػ غلتا، فلءنشػػلط اءبنيػػ د  ػػ  اءنشػػلط اءػػرد تتشػكؿ بػػا نالءػػو هػػ   اءا  ػػ غلت فػػن اءػػر ف 

 .  (ؼ)بين أف ييين اءي ؿ ت كيب ل غل  أن ل أبنيو امياو بلءنالءو"
،   ػػن اءيلػػو اءتػػن تػػ تبط بلءظػػل  ة فػػن (ؽ)اسػػلؾ بلءبنيػػو أ  اءيلػػو اءهػػ  يو ءلظػػل  ة  ػػنؼ  ػػرا اءنشػػلط  ػػ  اإل      

،  غليػػػا فسيهػػػبى تهػػػ   (ؾ)اءي ػػػؿ، حيناػػػل ي ػػػ ـ اءي ػػػؿ بتال يػػػن أناػػػ رج غ لػػػن ءلا  ػػػ ع ياثػػػؿ هػػػ  ة اءا  ػػػ ع
هػ  اءا  ػ ع اءبنيػو  ػن اءتهػ   اءي لػن ءيبلقػلت غنل ،أد بيبل ة أا خ ،األنا رج اءي لن    ته   ءلبنيو نمس ل

،   ػػرا يينػػن أف "اإلن اؾ اءبنيػػ د ءليػػلءـ  ػػ  اإلن اؾ اءػػرد يػػ ن اءتكثػػ  إءػػ   حػػنة،  اءتشػػتت إءػػ  ق اغػػن (ؿ)  ظلئمػػا
 .(ـ)"انظاو،  اءتال ؤ إء  غنله  غبلئ يو

ف أ ػػـ الػػر   اءبني يػػو أأ ػػـ انالػػ ات اءلسػػلنيلت  السػػيال  ن ن اسػػت ل ءلظػػ ا    اءا  ػػ غلت تيتاػػن اءبني يػػو فػػ      
اء ػ ا ات اءت هػيليو ءلبني يػو  أكثػ  تػن    ،ثنلئيلتا اءش ي ة السيال تن إء  األءسنن اءس يس د ف نينلنن ند س سي    ت

 فن اءت اث اءن ند  اءببل،ن غنن اءي ب فن االلؿ بني يو س سي . 
ن،  اػف  ػػرا  ءيػؿ أ ػـ اءا ل بػلت اءبني يػػو ا تكػ  غلػ  احػػ   إيالػلن الػر   ثنلئيػػلت س سػي  فػن اءتػػ اث اءي بػ      

 اءثنلئيلت:
ف ػػ  هػػ  ة  –ف اءيبلاػػو اءل  يػػو تتكػػ ف اػػف ناؿ سػػاين أ  اطػػنأيػػ خ س سػػي   اعت اطيااة العةمااة الل:ويااة:  =ع

أ )اءمكػ ة(  – اػف اػنء ؿ  ػ  هػ  تا اءر نيػو ،ـ( –ؿ –النيػو ان كػو بػلءح اس اثػؿ ءمظ)قلػـ( إر يتػ ءؼ اػف)ؽ
أد  –ءنظ  إءػػ  إشػػل تا اءا الييػػو فػػن اء اقػػا اءاػػل الناءتػػن يي ل ػػل اءاتل ػػن اػػف اءػػناؿ بػػل –كاػػل يسػػاي ل س سػػي 

اثػػؿ هػػ  ة اء لػػـ اءر نيػػو ءػػنخ اءسػػلاا اءاستالهػػو اػػف  الػػ نا اءػػ اقين فػػن اءاػػل ج اػػف اػػبلؿ  –اءشػػن  نمسػػا
                                                

 .ؼعغنظ يلت ايله ة: ينظ : (ع)
 .ؼعغـ.ف: :ينظ  (غ)
   .ؼعغ: نظ يلت ايله ة :ينظ  (ػ)
 .ؼعغـ.ف: (ؼ)
 .ؽعغـ.ف: :ينظ  (ؽ)
 .ؽعغـ.ف: :ينظ  (ؾ)
   .ؽعغ:ـ.ف ينظ : (ؿ)
 .ؽعغـ.ف: (ـ)
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 ؽػع 

غػف غبلقػو اءهػ  ة   و ال تسػتطيا أف ت ػنـ ءنػل تمسػي ا انط يػل اءل ، نتلج اءناؿ بلءانء ؿ يح ؽ )اءنالءو( ، ي تا
بلءهػػػ  ة  ال تكػػػ ف اإلشػػػل ة إءػػػ  اء لػػػـ اػػػثبل فلػػػـ ـ( نمسػػػا بلءاػػػنء ؿ غلػػػ   ػػػرا اء يػػػ ة –ؿ –اءهػػػ تيو ءلػػػناؿ)ؽ

فاػػػل   أ  حتػػػ  اسػػػتبناءا بػػػ د ناؿ آاػػػ  ،غلػػػ  اءاػػػنء ؿ نمسػػػا ؿ( ناال –ب –اءهػػػ تيو)البؿ( اءاتكػػػ ف اػػػف)ج
 غبلقو  را اءتيلقب  اءتشكؿ اءه تن اءااه ص ءلن اؿ بلءانء ؿ 

بطبييو اءحلؿ ال ت الن غبلقو أ  قلن ف يمس  ءنػل  ػرا اال تبػلط اءاػلص بػيف اءػن اؿ  اءاػنء الت فاػل اػف هػلو       
لػـ ال غلي ػل فءتم ػيؿ ءمظو)شػال ة( ءلنالءػو  سػبب اػثبلطبيييو اسػببو تػ بط هػ  ة هػ تيو ايينػو بانء ءػا.  اػل اػف 

 .(ع)تشي  اثبل)حلئط( أ )ان سو( ءتنؿ اءنالءو نمس ل غل  ءمظ)شال ة(
ثاػو اػػف اغتػ ض غلػػ  اغتبلطيػو اءيبلاػػو اءل  يػػو غنػن س سػػي ، إر يػ خ كػػؿ اػف بنمنسػػنت    الف بػػل ت أف         

، (غ)اءيبلقو بيف)اءناؿ(  )اءه  ة اءر نيو(  ػن غبلقػو ء  ايػو نلشػئو اػف تهػ   اءي ػؿ ءلشػن  فػبل ت سػـ بلالغتبػلط
اءػرد يػنؿ غليػا، ال  الف اءطػلبا اءتمكيػ  فن)اءشػن ( إءػ إر يبن  أف ند س سي :"قن ان ءؽ اف اءتمكيػ  فن)االسػـ( 

ف اءهػػلو إننػػل ءػػ  ب ينػػل غلػػ  اءاسػػت خ اءبنيػػ د اءاحػػض، ءكػػلف غلينػػل أف ن ػػ ؿ أاء اقػػا  .بلءاػػنء ؿ)أ  اءتهػػ  ( نمسػػا
 -اػف ال ػو  اءاالا غػو اءهػ تيو)ث (اءاػنء ؿ)أد(اءثػ  )ألف ام ػ ـ؛بيف اءناؿ  اءانء ؿ هلو     يو ال اغتبلطيػو

االثلػػػػو فػػػػن  غيػػػػن)أد اءػػػػناؿ( اػػػػف ال ػػػػو أاػػػػ خ،  اػػػػل بلء ػػػػ   ة شػػػػن   احػػػػن. فػػػػن حػػػػيف أف اءيبلقػػػػو  ( اء –  
فػػػن اءاثػػػػلؿ اءسػػػلبؽ(  ػػػن اءتػػػػن  (اءثػػػ  )نمسػػػا)أد  (اءشػػػػن ))أد االا غػػػو األهػػػػ ات اءتػػػن اءمظ ػػػل(  (اءػػػناؿ)بػػػيف

 .(ػ)تيتب )تيسميو("
اكتسػبو أد  -وأن ػل ء  ايػ ف بل غػف -اف اءيبلقو بيف اءناؿ  اءه  ة اءر نيو اءاستح  ة ءأ ي يؼ بل ت       

تناػ  اػا ن ػ  اءمػ ن  تػ ث ا باحيطػا اءػرد يكتسػب  فلءاتهػ  ات اءر نيػو ءلػن اؿ الاييػل ؛تكتسب بلءتيلـ  اءابلحظو
 .(ؼ)فيا اءيبلقلت بيف اءن اؿ  اءانء الت أد تي ؿ  تحمظ األشيل    بط ل بلءن اؿ

ءيبلاػػو اءل  يػػو فػػن اءتػػ اث، إر يػػ خ اث ء ػػل فػػن نػػص  تنحػػ  قػػ ا ة اءاسػػند نحػػ  تثبيػػت نغػػلئـ اغتبلطيػػو ا 
،  ػػػ  ق ءػػػا:" اءكبلـ يتيلػػػؽ بلءايػػػلنن  اءم ائػػػن بلءا ا ػػػيو ال ءشػػػن  اػػػف أح اءػػػا   ػػػ  قبػػػؿ (ؽ)البػػػف سػػػنلف اءامػػػلالن

 .(ؾ)اءا ا يو إر ال ااتهلص ءا،  ء را الل  فن االسـ اء احن أف تاتلؼ اسايلتا الاتبلؼ اءل لت"
                                                

، عء شػػػلن اءحنيثػػػو، اءػػػنا  اءبي ػػػل ، ط،  اءبني يػػػو فػػػن اءلسػػػلنيلت، ن. احاػػػن اءحنػػػلش، نا  اؾـ-ؼـينظػػػ : غلػػػـ اءل ػػػو اءيػػػلـ: (ع)
أه ؿ اءلسلنيلت اءحنيثو  غلـ اءيبلالت، ال نثػلف كػ ء ، تػ : ن غػ   –ف نينلنن ند س سي ،   ؼظغ – ػظغ  ظؽع/ع: ظـفع

نيػب، ي يػو، ءي نػل ن اللكسػ ف، تػ : ثػلئ  ،  بػؤس اءبنؿؿ-غؿ  ؽع: ظظظغ، عاءنيف إسالغيؿ، اءاكتبو األكلنيايو، اء ػل  ة، ط
 .ؽـ-ؼـ: عظظغ، عث لفو، ناشؽ، ط  ا ة اء

 .ؽظغ-ؼظغ  عؽعينظ : اءبني يو فن اءلسلنيلت: (غ)
 .عؽاشكلو اءبنيو: (ػ)
ابػػػلنئ غلػػػـ األنءػػػو،   الف بػػػل ت، تػػػ : احاػػػن اءبكػػػ د، نا  اءشػػػؤ ف اءث لفيػػػو اءيلاػػػو، ب ػػػنان،  نا  اءنشػػػ  اءا  بيػػػػو،  ينظػػػ : (ؼ)

 .ػـ-عـ: ؾـفع، غاءا  ب)اش  ع اءنش  اءاشت ؾ(، ط
 .غعع-ععع:اءتمكي  اءلسلنن فن اءح ل ة اءي بيوينظ :  (ؽ)
 .ػػس  اءمهلحو: (ؾ)
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 ؾػع 

را اػل حهػؿ رءػؾ أهػبى ن تنه ؼ إء  نمػن اءايػلنن  اءم ائػن إرا اػل انتمػت اءا ا ػيو    نالءو نص اءاملال       ا 
 ف اءاسػػند ي ػ  أف ام ػػ ـ االغتبػػلط غنػػن ابػف سػػنلف ياتلػػؼ غػػف ام  اػػا بػػ ، غلاػػلبل تمػػلع اءنالءػػو غنػا اءكػبلـ ء ػػ ا

و اءل  يػو بػلاتبلؼ ءنخ س سي  فلءاملالن يؤكن ااتبلؼ اءػن اؿ ءاػنء ؿ  احػن فػن حػيف أف االغتبػلط يحػنث ءليبلاػ
 .(ع)اءانء الت ءلناؿ بحسب ااتبلؼ اءل لت

ا تبػلط اءػن اؿ  أف  يػ خ ،ءف ابف سنلف ااف يؤان ف بنش   اءل ػو بحسػب نظ يػو اءا ا ػيوفرءؾ  ف بل غف       
ا اػف ي  ؿ:"اءل ػو غبػل ة غاػل يت ا ػا اء ػ ـ غليػ ػ    بت ا ا اء ا ا فلءانلسبو بين ال بلءا ا يو، ف ض بلءانء الت قش 

.  ءػػيس ثاػػو اػػف إشػػل ة  ا ػػحو فػػن كتػػلب ابػػف سػػنلف ت ػػ   (غ)اءكػػبلـ[...   اءهػػحيى أف أهػػؿ اءل ػػلت اءا ا ػػيو"
 االغتبلطيو بيف ط فن اءيبلاو اءل  يو.

 يلتحػؽ غبػن اء ػل   اءال الػلنن ب كػػب اءا ل بػلت اءتػن تشح ػ   الػ ن اغتبلطيػػو اءيبلاػو اءل  يػو ءنيػا.  يػػر ب       
بػػػ ا يـ اءسػػػلا ائن (ػ)   غبػػػن اءسػػػبلـ اءاسػػػندإءػػ  رءػػػؾ كػػػؿ اػػػف اءػػػنكت  غبػػػن  (ؽ)،   شػػػين غبػػػن اءػػػ حاف اءيبيػػػند(ؼ) ا 

 .  (ؿ) احان غبلس (ؾ)ةاءي ي  حا ن
  ن: ،ت بلحلظ اغتبلطيو اءل و غنن اءال اللننئ اف اءنه ص اءتن قش        

اءنػلظـ ينػ ،  ال غػف ا  قلؿ غبن اء ل  :"إف نظػـ اءحػ  ؼ  ػ  ت اءي ػل فػن اءنطػؽ ف ػط،  ءػيس نظا ػل با ت ػ -ع
فن اءي ؿ، اقت ػ  أف يتحػ ؾ فػن نظاػا ء ػل اػل تحػ اا، فلػ  أف  ا ػا اءل ػو كػلف قػن  ء ل با تؼ فن رءؾ  سال

 .(ـ)قلؿ:) بض( اكلف )  ب( ءال كلف فن رءؾ ال يؤند إء  فسلن"

  ءكبلـ اءال اللنن  را  ال و ،ي  االغتبلط اءل  د تتاثؿ فن االا غو قه ن أ ا ل:      
اءتػن انغل ػل اءايت ءػو فػلءنص  –(نظـ األءمػلظ)ءاستش ن با أت  اف ا  ا نمن تح ؽ اءمهلحو فنإف اءنص ا - أ

ف األ ء يػو  ػػن ءتيلقػب األءمػػلظ تتبي ػل اءايػلنن ف ػػ  فػن حكػػـ اءنمػن ءػنخ اءال الػػلنن ال اءت كيػن  اءتبنػػن  –ء ػـ  ا 
 .(ف)ء  اغن اءنح " نظـ اءايلنن تبيلف   يؤاف ب  ايو "

ت بػا الػؼ االءمػو  -ءنيػا -ف ػنتبلط كال  ن  ا حو  ا ه نة ءػرات ل ءػنخ س سػي      الؿ اف ،ليو االغ - ب
 اظ   اءناؿ ءانء ءا اءر نن غنن اءاتكلـ.

                                                

 (.ع) ػلاش  قـغعع:اءتمكي  اءلسلنن فن اءح ل ة اءي بيوينظ :  (ع)
 .ظؼ،  تنظ :فػس  اءمهلحو : (غ)
 .ػعع:اءتمكي  اءلسلنن فن اءح ل ة اءي بيوينظ :  (ػ)
 .ؽؿينظ : فن ء و اءشي : (ؼ)
 .ف-ـ:  فـفع، ػ، عـعاألءسنيو بيف غبن اء ل    اءاحنثيف، اءا  ن، اءي اؽ، ا  –نؿ اءت اث  اءايله ةينظ : فن ال (ؽ)
 .  ظؾغ-فؽغنح  نظ يو ن نيو غ بيو: -ينظ : اءا ايل اءا ي ة (ؾ)
 .ؽغ-ػغ:ن اسو ا ل نو -اءال اللنن  األبيلن اإلبناغيو فن ان   غبن اء ل ينظ :  (ؿ)
 .فؼنالئؿ اإلغالل : (ـ)
 .غؽ-فؼـ.ف: (ف)
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 ؿػع 

نظـ األءملظ غل  است خ اإلف ان ال است خ اءت ابط اءاين د  بحسب ق اغػن اءل ػو ف ػن أءمػلظ امػ نة ال يتهػ    - ت
ب الػػ ب   فكػػ ا  سػػال ء ػػل أد  يػػ ة ػػؿ ال يستح ػػ  لءيألن ػػل ال تؤءػػؼ الالػػو اميػػنة ف ؛اءػػر ف ء ػػل نالءػػو ايينػػو

االسػػػتبناؿ )غػػػف  ػػػرا أف ء ػػػرا اءلػػػ ف اػػػف اءػػػنظـ سػػػاو  سػػػب سػػػنف تشػػػكؿ اءالاػػػؿ فػػػن اءنحػػػ  ف ػػػبلتمسػػػي  ل بح
ءاػل (  ػ ب)اكػلف ( بػض)فل  أف  ا ا اءل و كلف قن قػلؿ) (اءلمظن بيف أءملظا اف ،ي  الالو نظلـ اءت ءيؼ

  ػػػرا ياػػػلءؼ اػػػ ان اءال الػػػلنن  غ ينتػػػا اػػػف نظػػػـ اءايػػػلنن ف ػػػ  يؤكػػػن . (كػػػلف فػػػن رءػػػؾ اػػػل يػػػؤند إءػػػ  فسػػػلن
  ػػػ  ييتػػػ ض غلػػػ  رءػػػؾ أي ػػػل  –ءنمػػػن االغتبػػػلط إف هػػػى  الػػػ نا –اه هػػػيو االسػػػتبناؿ فػػػن نظػػػـ اءايػػػلنن

ألنؾ ت تمن فػن نظا ػل آثػل  اءايػلنن،  ت تب ػل غلػ  حسػب ت تػب  ؛ب  ءا:" أال نظـ اءكلـ فليس األا  فيا كرءؾ
اءػرد اينػلا  (اءػنظـ)ف   إرف نظـ ييتب  فيا حػلؿ اءانظػ ـ بي ػا غلػ  بيػض،  ءػيس  ػ اءايلنن فن اءنمس. 

ءلنسػ   اءتػ ءيؼ  اءهػيل،و  اءبنػل   اء شػن  ل   اتمؽ.  ءرءؾ كػلف غنػن ـ نظيػ ا ـ اءشن  إء  اءشن  كيؼ ال
بي   ال أشبا رءػؾ، ااػل ي الػب اغتبػل  األالػ ا  بي ػ ل اػا بيػض، حتػ  يكػ ف ء  ػا كػؿ حيػث   ػا،  اءتح

، فػلء ن  ا ػى فػن نمػن اػل استشػ ن بػا (ع)غلو ت ت ن ك نا  نلؾ،  حتػ  ءػ    ػا فػن اكػلف ،يػ ا ءػـ يهػلى"
اءاسند  اءسلا ائن  اءيبيند  حا نة  احان غبلس كال أنا يالءؼ ار ب س سي  اف نلحيو ثلنيػو اػف حيػث 

أ  يسػػػتحنث أ  ياػػػلءؼ غليػػػا  ال يسػػػتطيا اءاػػػتكلـ أف يسػػػتبنؿ أ  ي يػػػ    اءل ػػػو ءنيػػػا نظػػػلـ أشػػػل د ات اطػػػ إف
ا الييػػلت إشػػل ة اءػػناؿ ءلاػػنء ؿ ف ػػ  االبػػ   بلءت ا ػػا االالتاػػلغن ءانظ اػػو اإلشػػل ات اءتػػن يتػػنا ء ل اءاالتاػػا 

ءف االغتبػلط ي ػػ ـ غلػ  ااػتبلؼ اءػن اؿ ءلاػنء ؿ اء احػػن فػف ػػبل غػف  ػرا    .فػن اءتيبيػ  غػف حلاللتػا  ت اهػلا
 بيف اءل لت اف ،ي  تمسي  انط ن ء را االاتبلؼ. 

فػػن حػػلؿ اءلمػػظ اػػا اءلمػػظ حتػػ   أتتهػػ   أف تكػػ ف ايتبػػ ا امكػػ ا ق ءػػا أي ػػل فػػن سػػيلؽ اءػػ ن غلػػ  اءا ل بو:"      
ت يا بالنبػا أ  قبلػا،  أف ت ػ ؿ:  ػرا اءلمظػو إناػل هػلحت   نػل ءك ن ػل غلػ  هػمو كػرا، أـ ال يي ػؿ إال أف ت ػ ؿ: 

بلـ  اء ػػ ض فيػػا ي الػػب كػػرا  ألف اػػل قبل ػػل ألف اينل ػػل كػػرا،  ءػػنالءت ل غلػػ  كػػرا،  ألف اينػػ  اءكػػ ؛هػػلحت   نػػل
ف ءػـ تتهػ   إال اءثػلنن، فػبل أفءف ته  ت األ ؿ، ف ؿ اػل شػئت،  اغلػـ  ي ت ن اينل ل  ف كػؿ اػل رك نػلا بلطػؿ  ا 

 .(غ)تانغف نمسؾ بلأل لءيؿ،  نع اءنظ  إء  ظ ا       األا  "
حتػ  ال يالػ   ابلفػا،  اءي ؿ  ال بػلأف كؿ حكـ يالب فن  ،قلؿ غبن اء ل  :" اال يالب  بطا فن  را اءبلب -غ

ألف اءل ػو تالػ د االػ خ اءيبلاػلت  اءسػالت  ال اينػ   ؛فء لفتا إء  نالءو اءل ػو  اليلػا اشػ  طل في ػل، احػلؿ
 .(ػ)غليا  ابلفا" تاؿ اءشن  ال اليلت اءيبلاو نءيبلءليبلاو  اءساو حت  يح

فن ػػ ؿ: إف  (أسػػ ا  اءببل،ػػو) ن بػػا فػػن، نلالػػ  إءػػ  سػػيلؽ اءاثػػلؿ اءنهػػن اءاستشػػ(ع)اءػػنص  ءكشػػؼ نالءػػو      
نالءػو  ػػرا اءػنص  قيػػت فػن ا  ػػ ع اءمػ ؽ بػػيف اءاالػل  اءي لػػن  اءاالػل  اءل ػػ د اػف حيػػث اءاالػل  اء اقػػا فػػن 

                                                

 .فؼنالئؿ اإلغالل : (ع)
   .ظؽ: نالئؿ اإلغالل  (غ)
 .ؾؿػأس ا  اءببل،و: (ػ)
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 ـػع 

 كػرءؾ ت كيػن غبػن اء ػل   اسػتحلءو إ ػلفو  (، اال يالب  بطا فن  را اءبػلب)نمس اءميؿ  اءالؽ بنالءو ق ءا:
 ءيػؿ سػػبب  ،فػن اءل ػو إءػ  نالءػو اءل ػو االالتالغيػو اءاتنا ءػو أ  اءايالايػواألحكػلـ اءي ليػو اءاالل يػو اءتػن ت ػا 

 ػػرا االسػػتحلءو غنػػن غبػػن اء ػػل   أف اإل ػػلفو سػػ ؼ ت يػػ  نظػػلـ اإلشػػل ة اءات ا ػػا غلي ػػل بػػيف أفػػ ان اءاالتاػػا 
اػف طب ػلت  بينال ا قا األحكلـ اءاالل يو اءي ليو يظ   غل  نحػ  اػلص فػن ء ػو طب ػو الهػو ،به  ة غلاو

ف نسػػػبو اءنظػػػلـ اإلشػػػل د اءاالػػػل د بلء يػػػلس إءػػػ  انظ اػػػو اإلشػػػل ات فػػػءغػػػف  ػػػرا  االتاػػػا كلألنبػػػل .  ف ػػػبلاء
 اء اقييو  اءح ي يو اءاتنا ءو أقؿ بكثي . 

 اه هػيو نحػ  األكثػ    ال ياكف أف ين اح اءاػلص نحػ  اءيػلـ اػف ال ػو ت لػب اءا ا ػيو األقػؿ تػنا ال      
ف رءػػؾ يحتػػلج إءػػ  يػػ  اءػػنالالت االالتالغيػػو اءيلاػػو؛ أل اءيسػػي  ت ي  غا ايػػو. كاػػل أف اػػف اءهػػيب اسػػتيالال

ال ػن  اتمػلؽ   اػف ط يػػؿ حتػ  تت يػ  بيػػض اءاالػلالت نااػؿ ح ػػ ؿ اءل ػو بحسػب اءل ػػو  حلالػو اءاالتاػا إءػػ  
 رءؾ  اءظ  ؼ اءتن تحيط با. 

ال ياكػػػػف ءػػػػنخ إءػػػػ  نالءػػػػو اءا ا ػػػػيو االالتالغيػػػػو   ا  ػػػػلفت ل نالءػػػػو اءاالػػػػل  اءي لػػػػن  اػػػػف ثػػػػـ فءثبػػػػلت      
" ءػف يسػتحؽ اءلمػظ اء هػؼ ب نػا االػل  حتػ  :فن تحليلا ءلاثلؿ:)فيػؿ اء بيػا اء شػن( ؛ إر ي  ؿ اثبلاءال اللنن

ثبػلت اءميػؿ ء يػ  اسػتح ا،  ءاػل ءػيس بملغػؿ غلػ  اءح ي ػو، ال  يال د غلػ  شػن  ءػـ ي  ػا ءػا فػن األهػؿ،  ا 
( غف أهلا (  ػ  إثبػلت اءميػؿ  ؛غل  شن  ءـ ي  ا ءا ،  ال ياليلا الل يليا ج)فسيسؿس ألف اءرد   ا ءػا) فسيػؿس

ءلشػػػن  ف ػػػط، ف اػػػل  هػػػؼ رءػػػؾ اءػػػرد ي ػػػا  ػػػرا اإلثبػػػلت ءػػػا، فاػػػل ج غػػػف نالءتػػػا،  ،يػػػ  نااػػػؿ فػػػن اءا  ػػػا 
اءل  د، بؿ ال يال   نا ءا فيا، ءال قنات اف استحلءو أف ي ػلؿ:إف اءل ػو  ػن اءتػن أ البػت أف ياػتص اءميػؿ 

 .(غ)بلءحن اء لن  ن ف اءالالن"
غليػػػا  اػػػؿ اءشػػػن   اػػػل اليلػػػت اءيبلاػػػو نءػػػيبل ال اينػػػ  ءليبلاػػػو  اءسػػػاو حتػػػ  يحت)يينػػػن أف ق ءػػػا:  ػػػرا  
اءيبلاػػو)اء بيا( ال تحتاػػؿ اػػل  أفينػػت  ءنػػل  -إرا أ ننػػل أف نم اػػا بػػلءنظ  إءػػ  اثلءػػا)فيؿ اء بيػػا اء شػػن( -( ابلفػػا

ت ا ػيت غلػ  إسػنلن اءميػؿ ءلحػن   اءل ػو قػن ،ألف اء بيا ،يػ  حػن  ال قػلن  غلػ  رءػؾ ؛اليؿ ء ل    )فيؿ اء بيا(
اء ػػلن .   ػػػرا اءاينػػ  ااػػػلءؼ  ال غبلقػػػو ءػػا بلغتبلطيػػػو اإلشػػل ة اءل  يػػػو ءػػػنخ س سػػي  كاػػػل غ  ػػنل ل سػػػلب ل.   ػػػ  

 ت  يؿ ال ءبس فيا ءكبلـ غبن اء ل  . 
 ػػرا    ،ءف نظػػ ة اءال الػػلنن ءط فػػن اءيبلاػػو يحكا ػػل ابػػنأ اءا ا ػػيو ف ػػ  ااػػف ي  ءػػ ف ب ػػلفػػ ػػرا   ف ػػبل غػػف      

إر ي ػػػ ؿ اءال اللنن:" اءا ا ػػػيو ال تكػػػ ف  ال تتهػػػ   إال غلػػػ  ايلػػػ ـ،  ؛ينػػػلفن ت الػػػا س سػػػي  فػػػن ن اسػػػو اءيبلاػػػو
ءػػـ تكػػف  (اػػر راؾ)ألف اءا ا ػػيو كلإلشػػل ة، فكاػػل إنػػؾ إرا قلػػت: ؛فاحػػلؿ أف ي  ػػا اسػػـ أ  ،يػػ  اسػػـ ء يػػ  ايلػػ ـ

يلـ أنػػا اءا هػػ ن بػػيف سػػلئ  األشػػيل  اءتػػن ت ا ػػل  ػػرا اإلشػػل ة ءتشيػػ ِّؼ اءسػػلاا اػػا اءاشػػل  إءيػػا فػػن نمسػػا،  ءكػػف ءػػي
 (اء ػػ ب)  (اءمػػ س)  (اء الػػؿ)اػػا اػػل   ػػا ءػػا.  اػػف  ػػرا اءػػرد يشػػؾ أنػػل ءػػـ نيػػ ؼ (اءلمػػظ) تبهػ  ل، كػػرءؾ حكػػـ

                                                                                                                                                            

نحػػػ  نظ يػػػو ن نيػػػو  -،  اءا ايػػػل اءا يػػػ ةؽغ-ػغ: ن اسػػػو ا ل نػػػو -اءال الػػػلنن  األبيػػػلن اإلبناغيػػػو فػػػن اػػػن   غبػػػن اء ػػػل ينظػػػ :  (ع)
 .فؽغ-ـؽغ:غ بيو

 .ععؼ-ظعؼأس ا  اءببل،و: (غ)
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 فػع 

أف تيػػ ؼ اءاسػػا  ب ػػرا  ( يػػن)إال اػػف أسػػلاي ل  ءػػ  كلنػػت ءػػرءؾ اسػػلغ فػػن اءي ػػؿ، ءكػػلف ينب ػػن إرا قيػػؿ: (اء تػػؿ) 
 .  (ع)قن شل نتا أ  رك  ءؾ بهمو"االسـ اف ،ي  أف تك ف 

ثػػػـ  ،فلءايػػػلنن تػػػن ؾ فػػػن اءػػػر ف أ ال  ح ػػػ   ل سػػػلبؽ ءح ػػػ   اءلمػػػظ  اػػػف ابلء ػػػل يتهػػػ    يي ػػػؿ اءػػػناؿ      
 .  (غ)يت ا ا أ ؿ اءل و غل  ه   ل  أشكلء ل اءل  يو اءتن تنؿ غلي ل ثلنيل

. (ػ) ػل إناػل تكػ ف بلءا ا ػيو  االهػػطبلحف اءيبلاػلت اءل  يػو ال تػنؿ بػػرات ل  غبلقػو ط فيأ  ػ  يهػ  غلػ        
ف اءمػ ن اءاػتكلـ ال يسػتطيا ت ييػ  نظػلـ أ قن ييت ض ايت ض أف س سي  أي ل ي ػ  بابػنأ اءا ا ػيو االالتالغيػو   

فاػل اػف اػبلؼ بينػا  بػيف غبػن اء ػل   اػف  ،اءيبلالت اءل  يو اءاتمؽ غلي ػل بػيف أفػ ان اءاالتاػا اءػريف يتحػنث ف ب ػل
غبػن اء ػل   يػ خ اءا ا ػيو غلػ  هػيين  أفحيى اف حيث اتملق ال فن اءا ا يو اءل  يػو بيػن  را اءال و.   را ه

 ء بال قهن اءال اللنن أف  ػرا اءل  ايػو فػن اسػتنغل  اءػناؿ  اءيبلاو نمس ل اف ابلؿ ء  ايو ط فن اإلشل ة اءل  يو
إشػل ة اػل انػنث ت أ  ءػـ يحػت   ءلانء ؿ أتت اف ق ينو فن ا الا اءاػنء ؿ أ  اءػناؿ قػن ت الػا ء هػؼ فيػا أ   يػ ة أ 

إءي ػػػل فػػػن ا ا ػػػيلت ـ فياػػػل بيػػػن فالتػػػت  ءػػػـ يبػػػؽ ان ػػػل إال  ػػػرا اءح ػػػ    االسػػػتنغل  اءات هػػػؿ فػػػن اءػػػر ف ءلػػػناؿ 
أسػػب يو اءاينػ  بنظػػلـ اءا ا ػيو ال اءلمػػظ  اػل اػػف إشػل ة  ا ػػحو فن)نالئػؿ اإلغالػػل (  اءال الػلنن  بط اءاػنء ؿ.  يػػ

 اءيبلاو كال    ءنخ س سي .    أ )أس ا  اءببل،و( ت    اغتبلطيو 
 ءيػؿ اء ليػػو اػف  ػرا اءتاػلي  بػػيف  ػريف اءػ كنيف  ػػ   ،يمػ ؽ س سػي  بػػيف اءل ػو  اءكػبلـ ثنائياة الل:اة والمااةم:  =غ

لت س سػي  ف ػ   نفػا اءػ ئيس اءػرد ءػـ ياػؼ تشػكيا اػف اءن اسػػ كشػؼ ب  ػ ح غػف ا  ػ ع غلػـ اءل ػو غنػنءل
 .(ؼ)   ع ن اسو غلـ اءل وا استكنلا ااءل  يو اءسلب و اءتن ءـ تستط

اػػف  ايػػيفز  فػػ نز  اءكػػبلـ يشػػاؿ اءاهػػلئص اءم نيػػو ءل ػػوص   اءمػػ ؽ بػػيف اءل ػػو  اءكػػبلـ غنػػن س سػػي  يػػتلاص بػػ ف      
ابلؿ)غاليػو اءنطػػؽ  اءسػػاا(  اػػف اػػبلؿ رءػػؾ نسػػتطيا اسػػتا اج اءل ػػو اءايينػػو غبػػ  نبػػر اءيػػلنات اءم نيػػو ب اػػر اػػل 

اللنػػب االتاػػلغن   ءػػا –طبيييػػو  غ ػػ يو  نمسػػيو –يلػػؽ باالػػلالت ااتلمػػو  ػػ  اتيػػنن اءط ائػػؽ إر يت ، ػػ  الاػػلغن
. بيناػػل نالػػن أف اءل ػػو ياكػػف تحنيػػن ن اسػػت ل ءػػا ألنػػا اػػ تبط بياليػػلت إنتػػلج اءكػػبلـ  تنميػػر اءمػػ ن  اءالالغػػو ؛ فػػ ند

 ػػاف)اءكبلـ( ب هػػم ل االا غػػو اػػف اء  اغػػن  اػػف  ل اػػف غاليػػلت تنميػػر اءكػػبلـ ف ػػن ت ػػائ  هػػم ل بميػػؿ استهػػمل
اءاتل ػن ة اءت هػيؿ  اءهػ  ة اءسػاييو  تهػ   اءسنف اءنفينػو فػن ر ػف اءمػ ن.  اءكػبلـ يشػاؿ األءمػلظ اءانط قػو  قنػل  

  ػػػن بػػػرءؾ حػػػػنث  .لسػػػلااءفينحهػػػ  نااػػػػؿ اسػػػتنغل  اءهػػػ  ة اءنط يػػػو اءتهػػػ   اءػػػػر نن  ،اءػػػر نن ء ػػػرا اءهػػػ  ة
ألنػػػا  ؛و بػػػا بايػػػ ؿ غػػػف اءاالتاػػػااالتاػػػلغن اػػػ   ث ال يسػػػتطيا اءاػػػتكلـ االل  تػػػا أ  ا قػػػا أ  إنشػػػل  ء ػػػو الهػػػ

  ػػػن بيػػػن رءػػػؾ قلبلػػػو ءلابلحظػػػػو  ، ن  ا في ػػػل  ػػػ  تنظػػػيـ اءيبلقػػػلت  تنسػػػي  ل نااػػػؿ ء تػػػا ،يكتسػػػب ل اػػػف احيطػػػا
 اءتهػػنيؼ ف ػػن رات طبييػػو احػػننة اػػف اء اػػ   اءل  يػػو اءتػػن ياكػػف ءلكتلبػػو أف تثبت ػػل  تحػػلفظ غلي ػػل فػػن هػػ  ة 

                                                

 .ظؼؽنالئؿ اإلغالل : (ع)
 .ؿؿ:إشكلءيلت اء  ا ة  آءيلت اءت  يؿ ينظ : (غ)
 (.ظغ) لاش  قـؿؼغ  ؽعغ:اءلمظ  اءاين  بيف اإليني ء اليل  اءت سيس اءاي فن اءيلـ،   فؿينظ : ـ.ف: (ػ)
 .ػغ-فعينظ : غلـ اءل و اءيلـ: (ؼ)
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 ظؼع 

اءنح ،  اءايالـ(   را اءاست يلت  ػن اءتاثيػؿ األاػيف   اءه ؼ،    تظ   فن ن اسو)اءه ت، -بين -  ن ،ا    ة
  اءنقيؽ ء ل.

ءكػبلـ اػف اػبلؿ إاػنان ا اءل و  اءكبلـ اتبل الف فػلءكبلـ  ػ  اءاظ ػ  ء  اغػن اءل ػو  سػنن ل كاػل أف اءل ػو أناة       
 .(ع)اءاتكلـ ب هينا  تاكنا اف ق اغن اءنظ  بحسب ل،  ال يت افؽ اا أفكل ا  حلاللتا

   ن:  (اءل و  اءكبلـ) يستش ن اءنكت   إب ا يـ اءسلا ائن بنه ص ءيبن اء ل   بش ف ثنلئيو 
 .(غ)"ال يك ف اتكلال حت  يستياؿ أ  لع ء تا غل  ال   يت غليا" إف اإلنسلف :قلؿ غبن اء ل   (/ أ
 ءيسػػت ايػػلنن شػػ ف اءنظـ:" ػ  تػػ ان ايػلنن اءنحػػ   أحكلاػػا  ف  قػا   ال  ػػا،  اءياػؿ ب  انينػػا  أهػ ءا بقػلؿ  (/ ب

 .(ػ)اءنح  ايلنن األءملظ"

ءػػػػيس اءػػػػنظـ إال أف ت ػػػػا كبلاػػػػؾ اء  ػػػػا اءػػػػرد ي ت ػػػػيا غلػػػػـ اءنحػػػػ ،  اءياػػػػؿ غلػػػػ  ق انينػػػػا  أفؿ:" اغلـ لقػػػ (/ ت
،  أه ءا،  تي ؼ انل الا اءتن ن الت، فبل ت ي  غن ل،  تحمظ اء سػ ـ اءتػن  سػات ءػؾ فػبل تاػؿ بشػن  ان ػل

ظاػا ،يػ  أف ينظػ  فػن  الػ ا كػؿ بػلب  ف  قػا، فينظػ  فػن اءابػ  إءػ  يبت يػا اءنػلظـ بن  رءؾ أنل ال نيلػـ شػيئل
اء الػػ ا اءتػػن ت ا ػػل فػػن ق ءػػؾ  يػػن انطلػػؽ،   يػػن ينطلػػؽ،  ينطلػػؽ  يػػن،  انطلػػؽ  يػػن،   يػػن اءانطلػػؽ،  اءانطلػػؽ 

 .(ؼ) ين،   ين    اءانطلؽ،   ين    انطلؽ"
بلالستشػػ لن  لئيػػو بػػؿ اكتمػػ    فػػن  ػػرا اءثنفلػػـ يػػ ت بػػنص النيػػن ءيبػػن اء ػػل ةأاػػل اءػػنكت   غبػػن اءي يػػ  حاػػ ن      

 ( بػػػض)بػػػلءنص اءسػػػلبؽ فػػػن اغتبلطيػػػو اءيبلاػػػو اءل  يػػػو، اءػػػرد يػػػر ب فيػػػا اءال الػػػلنن إءػػػ  إاكلنيػػػو اسػػػتبناؿ اءػػػناؿ
 ي ػػ ؿ حاػػ نة بشػػ ف رءػػؾ:" فن ا قػػا سػػلبؽ،  فػػن ايػػ ض اءحػػنيث غػػف اغتبلطيػػو اءيبلاػػو، أحلنػػل  (. ػػ ب)اكػػلف
ء ػػل   اءال الػػلنن ءػػف يالػػن اء ػػل ئ هػػي بو فػػن إغػػلنة ق ا ت ػػل اػػف انظػػ   ثنلئيػػو كلاػػلت االثلػػو ءيبػػن ا غلػػ  اء ػػل ئ

 .(ؽ)اءكبلـ/اءل و اءتن نحف بهنن ل"
 اءات اػػؿ  ،  ػرا يينػن تحايػػؿ اينػ  كػػبلـ اءال الػلنن فػػن اءػنص اءسػػلبؽ نالءتػيف اتنلق ػػتيف فػن اء قػػت نمسػا      

ف االءت ػل  بػيف اغتبلطيػو اءيبلاػو أل ػو  اءكػبلـ يػن ؾ فن اغتبلطيػو اءيبلاػو  ثنلئيػو اء –اءرد رك نلا -ءكبلـ س سي 
اا ثنلئيو اءكبلـ  اءل و اءتػن اح   ػل اءا ا ػيو اءل  يػو فػن ء ػو  –اءناؿ  اءانء ؿ ؛أد بيف ط فن اءيبلاو –اءل  يو

 ،يػػػػ  ااكػػػػف.   ػػػػ  ت  يػػػػؿ امػػػػ ط   ػػػػن  ءبلسػػػػتنالؿاالتاػػػػا اػػػػل  اء هػػػػن إءػػػػ  تػػػػ ءيؼ اءكػػػػبلـ بحسػػػػب اءا ا ػػػػيو 
اء ػل   بػنءيؿ إغػلنة قػ ا ة اءنهػ ص فػن كػؿ اػ ة قػ ا ة تاتلػؼ اػا  غبػن هحو  الػ ن اءمكػ ة ءػنخاءا   غن غل  

 .  أحيلنل اء  ا ة اءسلب و  تتيل ض بؿ تتنلقض

                                                

 .ؾـ-ؽـ  فع-ـع: اءيبلالتأه ؿ اءلسلنيلت اءحنيثو  غلـ  – ف نينلنن ند س سي ، ػغ-فعينظ : غلـ اءل و اءيلـ: (ع)
 .  فػؽنالئؿ اإلغالل : (غ)
 .  ؽغؽ: نالئؿ اإلغالل  (ػ)
 .  عـ:ـ.ف( ؼ)
 .ؽؾغ:نح  نظ يو ن نيو غ بيو -اءا ايل اءا ي ة (ؽ)
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 عؼع 

غػػف اءاسػػ غ إلغػػلنة قػػ ا ة اءػػنص نمسػػا اػػف النيػػن  أءػػيس  ػػ  افت ػػل  حاػػ نة ءلاثػػلؿ اءػػناؿ   ـاحػػن ؿسػػ  قػػن ي      
 غل  هحو  ال ن ثنلئيو اءل و  اءكبلـ 

اءنهػػػ ص اءتػػػن استشػػػ ن ب ػػػل اءػػػنكت   اءسػػػلا ائن الالػػػو اػػػف اءمػػػ  ؽ تانػػػا اػػػف ت  يل ػػػل بثنلئيػػػو اءل ػػػو فػػػن         
ان ػػػل أف س سػػػي  يتحػػػنث غػػػف اءل ػػػو اػػػف حيػػػث  ػػػن سػػػنف  ق اغػػػن كلنػػػت فػػػن اءمػػػ ن اءاػػػتكلـ باسػػػت يلت ل  ؛ اءكػػػبلـ
ف اء ليػػو اػػف أس سػػ خ)اءنح (. كاػػل ، بيناػػل غبػػن اء ػػل   ال يػػن  (ع))اءهػػ تن  اءهػػ فن  اءنحػػ د  اءايالاػػن(األ بيو

تحنيػػن االػلؿ ا  ػػ ع)غلـ اءل ػو( اءايلهػ .  غبػػن اء ػل   ال ييػن اثػػؿ  ػرا اءثنلئيػػو  ن ػرا اءثنلئيػو غنػػن س سػي   ػ
 ف   ي تـ بلءاست خ اءنح د اف أالؿ إثبلت ق يو اإلغالل .  ،اف أالؿ إقلاو ا   ع ن س أ  غلـ ال

ءلسػػلنيلت اءي بيػػو  لئيػػو ف ػػؿ سيهػػبى غبػػن اء ػػل   انظػػ انػػل ب الػػ ن اءثن ءػػ  نحينػػل اءنظػػ  غػػف  ػػرا اءمػػ  ؽ  قل      
 ءػيس ءلبني يػو اءل  يػو  لسػلنيلت غا اػلاء فاػف اءايػ  ؼ أف س سػي  ييػن انظػ ا  اء  بيو قبؿ ائلت اءسػنيف آنػراؾ !

 .  (غ)ف ط
ن  حل ػػو بػػ اغ  ان سػػو ان ػػل االتالػػلا اءتػػ  يين  اءػػ ظيم ؛كاػػل أنػػا ي الػػن نااػػؿ اءبني يػػو اءل  يػػو اتالل ػػلت غػػنة      

، فلػػ  هػى  الػػ ن ثنلئيػلت س سػػي  غنػػن (ػ)النيػؼ  اػػنا س اءلسػلنيلت األا يكيػػو  ان سػو ك بن ػػل،ف  فيالػػ  ب  نػناؿ
  !ان سو ينتسب اءال اللنن غل  اء ،ـ اف ااتبلؼ اتالل لت ل اءمك يو فن ن اسو اءل و وغبن اء ل   فءء  أي

قلبلػو ءل هػؼ اػف ،يػ  تحنيػن  -  ػ  اءا ػـ -و غنػن س سػي اءنظ  اػ ة أاػ خ غػف  ػرا  راؾ فلءل ػ  به ؼ      
ه اب أ  اط  ءاظل   ل،  اغتاػلن غبػن اء ػل   ءلنحػ  انطل ػل ءلػن س ال ييميػا اػف االنػ الؽ نحػ  اءاييل يػو فلػـ نػ  

 ف ػبل غػف  إف ن اسػو اءنحػ  تحػنن ق اغػن اء ػ ؿ  اءت كيػب اءهػحيحو.   بيبل ة أا خ، .غالا اتسال ءبلس اء هميو
 اءل ػػو  ،س سػػي  يتيلاػػؿ اػػا اءل ػػو ب هػػم ل انظ اػػو ال شػػي  يو بيناػػل اءكػػبلـ ءنيػػا ااتيػػل  فػػ ند ا هػػ ن ففػػءرءػػؾ 

غلػػػ  اءن اسػػػو ءتشػػػيبا فػػػن نػػػ اح  يبػػػن  غهػػػيل –لب لفكاػػػل قلنػػػل سػػػ –أاػػػل اءكػػػبلـ ،باسػػػت يلت ل قلبلػػػو ءلمحػػػص  اءػػػن س
أ  اءاسػػػت خ  –و غنػػػن غبػػػن اء ػػػل  غ ػػػ يو  طبيييػػػو  نمسػػػيو فػػػبل ياكػػػف ن سػػػا إال بلحػػػلظ اءل ػػػو نمسػػػ ل. بيناػػػل اءل ػػػ

  ػ  ت تيػب يا ػا ءا لهػن  –ااتيػل  شػي  د ا هػ ن يػ تبط بت تيػب ايػلنن اءنحػ  فػن نمػس اءاػتكلـ ن  –اءنح د
 ، اءلسلف غنن س سػي   ػ  اءػرد يحمػظ ق اغػن اءل ػو اءنفينػو فػن نمػس اءمػ ن اػف اء ػيلع –اءاتكلـ  حلاللتا اءتيبي يو

ءف اءكػبلـ فػغػف  ػرا  ءػنف اءاػتكلـ غلػ  حسػلب اءل ػو.  ف ػبل  اءكبلـ اء اغيو اف غبن اء ل   بياليو بنلي تـ بينال 
  ػرا  ءتن تػتحكـ فػن اءل ػو  اءكػبلـ ايػل؛ا ،ياكف ن استا غنن اءال اللنن بلءنظ  إء  إاكلنلت اءاست خ اءت كيبن ءنيا

   يالءؼ اتاللا س سي .

                                                

 . ـف-ؼغينظ :غلـ اءل و: (ع)
، اءااللػس األغلػ  ءلث لفػو، ينظ : اتالل لت اءبحث اءلسلنن، ايلكل أفيتش، ت : ن. سين غبن اءي ي  اهػل ح  ن.  فػل  كلاػؿ فليػن (غ)

 .ـعغ-ؿعغ: ؾففع، عاه ، ط
 .ععغـ.ف: ينظ : (ػ)
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 غؼع 

ض غلػ  نحػ  تكػ ف قياػو أد غنهػ  فػن إف اءل ػو نظػلـ اػف اءيبلقػلت يػ تبط بي ػ ل بػبي الثنائيات الضدية: =ػ
يتكػ ف نائاػل  -إرا -بنيو اءل و تحنن ت لبلا أ  تيل  ا اا ب يو غنله  اءبنيو. فنظػلـ قياػو اءينهػ  فػن اءبنيػو

 غنن س سي  اف: 
 شن  ااتلؼ ياكف استبناءا بلءشن   اءرد ن ين تحنين قياتا. -ع"
 .  (ع)ياتا"شن  اشلبا ياكف ا ل نتا بلءشن  اءرد ن ين تحنين ق -غ

كلاو إال بين اء ال ع إءػ  اءسػيلؽ اءتػن  وف ياو أد غنه  تت قؼ غل  احيطا،  اف اءهيب تحنين نالءو أي      
فسػ ؼ يستح ػ  اا  نػا اءل ػ د اػف  (اءسال )اءاتل ن كلاو .  غننال يالن اثبلفيا بسبب غبلقلت ل بب يو اءينله 

يحػػػػنن قيات ػػػػل ايل  ػػػػت ل  ( اػػػػثبلاءشػػػػالؿ)اءبنيػػػػو  كػػػػرءؾ ءتحنيػػػػن قيات ػػػػل نااػػػػؿ (األ ض)اػػػػبلؿ ا لبلػػػػو اءكلاػػػػو بػػػػػ
احم ظػو فػن  –تكػ فأ   –بػؿ  ف  را اءتيل  لت قن ال تك ف ا الػ نة  ػاف غنلهػ  اءبنيػوأاا اءيلـ  (اءالن ب)بػ

غ ػػؿ اءاتل ػػن كػػءال ا  ءلم ػػـ  تحنيػػن اينػػ  اءينهػػ   قياتػػا نااػػؿ اءبنيػػو أاػػل با لبلتػػا أ  ايل  ػػتا بينلهػػ  أاػػ خ 
 تاثػؿ كػؿ كلاػو فػن ثنلئيػو اػل ح ػ  امسا:"  كرا فلءنص اءل  د االا غو اف اءات ػلببلت اءثنلئيػو.   نااؿ اءسيلؽ ن

.  ياػػص س سػػي  بحثػا فػػن اءثنلئيػػلت اء ػنيو اءاسػػت خ اءهػػ تن (غ)يسػتنغن كلاػػو ،لئبػو ءتحنيػػن اءنالءػػو اءحل ػ ة"
  اءايالان  اءنح د.

را يستشػػ  إر تح ػػ   ػػرا اءثنلئيػػو غنػػن غبػػن اء ػػل   أي ػػل        ن اءػػنكت   غبػػن اءي يػػ  حاػػ نة ب ػػ ؿ اءال الػػلنن:" ا 
كلف  را    اءا يا فن اء  ا فن اءشن   ت ؾ االغتنان با  اءتم يؿ ءا  اءابلء و فن االغتػنان بػا، فكػؿ هػمتيف 

 نيػو اػف ف ػيلو اءيلػـ  اء ػن ة ا تػلت لنتل ثـ أ ين ن ص اءمل لو ان ل غب  ن  ػ ل بلسػـ  ػن ل فاليلػت اءحيػلة اءيل
إرا ءػـ ينتمػػا هػلحب ل باػل يسػاا  يبهػػ  فلػـ يم ػـ اينػ  اءاسػػا ع  ءػـ ييتبػ  اءابهػ  أ  ييػػ ؼ  – اءسػاا اءبهػ  
ااػل يسػاا  يبهػ  فك نػا ءػـ يسػاا  ( ي ان أنا ال يسػتمين شػيئل   أغا   أهـ)  قيؿ ءل الؿ –غا   هاال –ح ي و

بػػػلت أحػػػن ؾ أف فػػػن إث ءػػػـ يبهػػػ ،  سػػػ ا  غبػػػ ت غػػػف ن ػػػص اءهػػػمو ب الػػػ ن  ػػػن ل أ   هػػػم ل باالػػػ ن اءيػػػنـ  رءػػػ
أهػػـ  ،، فيكػػ ف اءشػػاص حيػػل  ايتػػل ايػػلفيػػا ل ػػن اآلاػػ  السػػتحلءو أف ي الػػنا ايػػلء اء ػػنيف  هػػمل ءلشػػن   نميػػل

ف اء الػػ ن فػػن حيلتػػا بان ءػػػو  يليسػػا فػػن حلءػػو  احػػنة، ف  ءػػػؾ فػػن اءالل ػػؿ:  ػػ  ايػػػت، بان ءػػو ق ءػػؾ ءػػيس بحػػػن،  ا 
 .(ػ)اءينـ"
 ان ل: ؛أا   غنة  ال ي ي ا  را االستنالؿ 

إف غبػػػػن اء ػػػػل    نػػػػل يتحػػػػنث غػػػػف بنيػػػػو ت كيػػػػب ء ػػػػ د ايػػػػيف  ااهػػػػ ص  ػػػػ  االسػػػػتيل ة بتشػػػػبيا اءاي ػػػػ ؿ     (( أ
فن حيف أف س سي  يتحنث غف اءل و غا ال أد ثنلئيلت تحػنث غلػ  اءاسػت خ اءهػ تن  اءهػ فن  ،بلءاي  ؿ

  اءنح د  اءنالءن.

                                                

 .ؽػع-ؼػعغلـ اءل و اءيلـ: (ع)
، ع(، طغػغاػػف اءبني يػػو إءػػ  اءتمكيػػؾ، ن.غبػػن اءي يػ  حاػػ نة، اطػػلبا اءػػ طف، اءك يت)سلسػػلو غػػلءـ اءاي فػػوع -اءا ايػل اءاحنبػػو (غ)

 .ظؾغ-فؽغ: فففع
 .ـؿأس ا  اءببل،و: (ػ)
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أ   (ع)اءابلء ػو فػػن اءتشػػبيا –اءشػػلغ  –ـاءاػتكل إل انةيحػنث نتيالػػو  –أد االسػػتيل ة -إف  ػرا اءت كيػػب اءل ػ د (( ب
غلػػ  رءػػؾ  .  ي اػػر غبػػن اء ػػل   اثػػلال(غ)بحسػػب تيبيػػ  اءال الػػلنن "تن يػػؿ اء الػػ ن ان ءػػو اءيػػنـ إرا أ يػػن اءابلء ػػو"

ألنػػا ف ػػن قػػن ة اءيلػػـ أ  اكتسػػلب اءيلػػـ ءت هػػي ا فػػن رءػػؾ أ   ؛ هػػؼ اءالل ػػؿ بػػػ)اءايت( باينػػ  أنػػا ءػػيس بحػػن
 (.  اءحيلة)فحلت احؿ نالءتا اءيلـ قياو  ا  آا .  غليا فتن ءتألد أ

ناػػل سػػيلؽ اء هػػؼ اسػػتنغ  حلػػ ؿ)اءيلـ( احػػؿ ت ػػلن)اءا ت(         فػػن اءح ي ػػو ءػػيس بين اػػل اػػف  ػػنيو  ا 
غػػف ام ػػ ـ اءثنلئيػػلت  -اػػل ن غػػل -،   ػػرا ياتلػػؼاءالل ػػؿ اإلنسػػلفاءا هػػ ؼ  ػػ   أفاا)اءحيػػلة( بيػػن اي فػػو 
أد أف  ،نهػ  اػف غنلهػ  اءبنيػو سػ ا  بلءا لبلػو أ  بلءتيػل ضف   يحنث فػن أد غ ،اءاتيل  و غنن س سي 

 يحتاؿ اءتيل ض فن نمسا بء ا  تيل  ا اا ب يو اءينله  أي ل فن اءبنيو. –غنن س سي  –أد غنه 

اءت ػػػلن غنػػػن اءال الػػػلنن  أفاػػػف اءمػػػ  ؽ اءا اػػػو بػػػيف نػػػص اءال الػػػلنن  اءا ل بػػػو بلءثنلئيػػػلت اء ػػػنيو ءػػػا  ػػػ   (( ت
فاليلػت :)اءي لن ءػا باشػلب و اءا هػ ؼ اػف اػبلؿ إثبػلت اء ػن ءػا أ  نميػا غنػايحنث بش ط احتالؿ اءاتل ن 

 تحتاؿ اشلب ت ل ء ل اا حلؿ اءالل ؿ.  ألن ل  يو اف ف يلو اءيلـ  اء ن ة ا تل(؛اءحيلة اءيل

ألف اءاشػػلب و  اءتيػػل ض يحػػنثلف  نػػل بػػيف غنهػػ يف فػػن اءبنيػػو فػػبل  ؛  ػػرا اػػل ءػػيس نالػػنا ءػػنخ س سػػي       
بلحلظ اشلب و اءػناؿ اءالل ػؿ ءلاػنء ؿ اءم غػن أ   – كيب يحتاؿ غنه   حين فيا ثنلئيو  نيويحهبلف اف ت
أد اشػلب و اءا هػ ؼ  -ف احتاػلؿ اءاشػلب وفػءف بل غف  ػرا   اءتيل ض بام نا  فن راتا.  –اءثلن د)اءايت(
 ب هما ش طل ءحن ث اءثنلئيلت اءاتيل  و ال نالنا غنن س سي  أي ل. -ءلا ه ؼ ءا

 ض غنػػػن س سػػي  يسػػػتنغن اسػػتبناال غلػػػ  اسػػػت خ اءػػن اؿ كاػػػل أف اءت لبػػؿ اءػػػرد ييتاػػن غلػػػ  ابػػػنأ إف اءتيػػل (( ث
 )اءػػػػػنااؿ(  ،اءاشػػػػػلب و يسػػػػػتلـ  اػػػػػل يشػػػػػب ا فػػػػػن اءبنيػػػػػو ءتحنيػػػػػن قياتػػػػػا. فلمظػػػػػو)غلءـ( تتيػػػػػل ض اا)الل ػػػػػؿ(

حػػػػلؿ  كػػػػرءؾ  ، )اءثلبػػػػت( اػػػػا)اءاتح ؾ( ، )اءظػػػػل  ( اا)اءبػػػػلطف( ، )اءامتػػػػ ح( اػػػػا )اءا لػػػػؽ( ،اا)اءاػػػػل ج(
رءػػؾ)تيليـ(  اءاشػػلب و يسػػت الب تحنيػػن قيات ػػل باػػل يالثل ػػل اػػف اءػػن اؿ فػػن سلسػػلو اءكػػبلـ أ  نااػػؿ اءل ػػو اثػػلؿ

ف االسػػتبناؿ أ. فػػن حػػيف (ػ)أ )ياػػلؼ(  )ي لػػؽ(  )،يػػ  اطاػػئف(  )ا غػػ ب( ، )ايلػػـ(  )ان سػػو(  )طلءػػب(
ءػـ يحػنث االسػتبناؿ اػف طبييػو كاػل أنػا  را أ ال، ػ ،فن نص اءال الػلنن يحػنث غلػ  اسػت خ اءاػنء ؿ ال اءػناؿ

بػء ا  اءالل ػؿ  نػل نمسػ ل اػف طبييػو اءايػت  ءالل ؿ بلءايػت ال يسػتلـ  اسػتبناالف هؼ ا ؛بؿ الءمانمس ل اءناؿ 
  اءيلءـ بء ا  اءحن.

اءثنلئيلت اءاتيل  و اا غبلقلت اءح     اء يلب غنن س سػي  بػنص غبػن اء ػل    ةي بط غبن اءي ي  حا ن (( ج
ف غبلقػػلت اءح ػػ   غنػػن س سػػي  تتيلػػؽ بلءاسػػت خ اءت كيبن)اءنحػػ د(   ػػ  اسػػت خ أ اءسػػلبؽ.  اػػف اءايػػ  ؼ

اكلنلتػػػا اءنظايػػػو اءثلبتػػػو بيناػػػل غبلقػػػلت اء يػػػلب تتيلػػػؽ بلءػػػنالالت  ،ي تكػػػ  غلػػػ  غبلقػػػلت اءتالػػػل    اءتػػػ ابط  ا 
 ال حػنض  .ناإليحلئيو ءلا كب أ  بينله  اءبنيو   ن تنبنن غل  غبلقلت اءتشػلبا  اءتػ انؼ  اءتيػل ض أ  اءت ػل

                                                

 .ؿؿ  ؼؿ : ـ.ف:ينظ (ع)
 .ؾؿ( ـ.ف:غ)
 .ؾػع – ؼػعينظ :غلـ اءل و اءيلـ: (ػ)
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أف نالءػػو اءينهػػ  تت قػػؼ غلػػ  إيحػػل ات ال حهػػ  ء ػػل.   ػػن غبػػل ة غػػف  اػػف بسػػبب ؛إلاكلنػػلت  ػػرا اءاحػػ  
   نالالت اا  نو فن ايالـ اءم ن اءر نن.

اءاحػ   اءثػلنن ف ػ    أاػل ،اف ابلؿ غبلقػو اءكلاػو باػل قبل ػل  بيػن ل  يك ف ااتنان اح   اءح    أف يل      
     ال ينطبؽ غل  نالءو نص اءال اللنن ءؤلسبلب اءسلب و أي ل. ،(ع)ستبناؿاح   غا ند يتاي  بلال

 ثاو ا ل بػلت أاػ خ آل ا  غبػن اء ػل   فن)نالئػؿ اإلغالػل (  )أسػ ا  اءببل،ػو( تتيلػؽ بام  ـ)اءنظػلـ( أ        
 ،  ،ي  ل.(غ))اءنسؽ(

 أ ا ل:   ،بن اء ل  الالو اف اءم  ؽ اءيلاو اءتن تبيف أ الا االاتبلؼ بيف س سي   غ  نلؾ      
بيناػل غبػن اء ػل   ال  –أد اسػت يلت اءل ػو األ بيػو –ام  ـ اءنسؽ غنن س سي  ينه ؼ إء  بنيو اءػنص اءكليػو /ع

 يتنل ؿ س خ است خ  احن    )اءنح (.
  ػػرا ،يػػ  ا الػػ ن غنػػن غبػػن اء ػػل   ف ػػ  ييػػلء  اإلاكلنػػلت  ،ءلسػػلنيلت س سػػي  ي ػػتـ بلءل ػػو ب هػػم ل ا  ػػ غل /غ

 غل  فك ة اإلغالل   كشؼ أس ا  اءنص اء  آنن. وءنالاءنح يو ءل

ان   س سي   همن يهؼ اءبن   ال يناؿ فن ،ال  تمسي  ل  اءبحث غػف ال يلت ػل ف ػ  يلالػ  إءػ  االسػت  ا   /ػ
كاػل أنػا يت سػؿ بننيػو  ، اءتهنيؼ   بػط غنلهػ  اءنظػلـ  كشػؼ غبلقلتػا اػف ن ف اءتػ  ط فػن اءتمسػي   اءت يػيـ

بلءينلهػ  اءال الػو غػف حػن ن اءل ػو كػلء اف  اءػرات اءاتكلاػو  اػل يحػيط بلءل ػو  اءايلءالو غل  حسػلب اءتمػ يط
 .اف ظ  ؼ تسلب نقو اءن اسو

نالػن بيناػل  ،اي  ءػو غػف نالءت ػل أن ػلكاػل  (ػ)ف اءل ػو غنػن س سػي   ػن شػكؿ ال اػلنةفػء ػرا   ف بل غػف      
  ػػػ  كػػػرءؾ ي ػػػتـ ثنلئيػػػو  ،ا اءالػػػل  ةغبػػػن اء ػػػل   يبلشػػػ  اءنظػػػ  إءػػػ  اءل ػػػو بلسػػػتبلقلت اءاسػػػت خ اءنحػػػ د  ق اغػػػن

ن غػػػػو اءال الػػػلنن اءتمسػػػػي يو  نػػػلؾ غػػػػف  ػػػرا  كاػػػل قلنػػػػل سػػػلب ل.  ف ػػػبل –اءكبلـ/اءاػػػتكلـ غلػػػ  حسػػػػلب اءسػػػلاا
بػػبيض  لألنػػا يػػن س تيلػػؽ اءكلػػـ بي ػػ  ؛  ػػرا أاػػ  طبييػػن ،ص اءت كيػػب اءنحػػ د  بيػػلف غللػػا  أسػػبلباهػػلئءا

بيناػل ال ييػ ؿ  ،ا ياف فن اءنظػ ة اءنح يػو غنػن غبػن اء ػل  اءاين     اء إف    ،ي  اي  ؿ غف اءنالءو. بؿ 
كثي ا غل  اءنالءو فن ن اسو اءبنيو بؿ قؿ ي هي ل اػف ن اسػتا. ءػرا فػبل ياكػف االكتمػل  بػلءنظ ة اءال ئيػو س سي  

اءتػػن ياكػػف إح ػػػل  ل فػػن ء ػػو اءال الػػػلنن  -ءياػػؿ س سػػي   اءال الػػلنن  ابتسػػػل  غاػػؿ األ ؿ بػػبيض اءثنلئيػػػلت
   اف ،ي  ءحظ تط   فك  س سي   ق ا تا ق ا ة شلالو. -اءت  يؿ باال سو بيض

لػنكت   احاػن اءياػ د فػن ت سػيو بني يػو كتػلب ن ػن اءشػي  ءاحل ءػو  ثاػو بني يػو غبػن اء ػل   ف بل غػف        
 .(ؼ)فن ال ن قنااو بف اليم 

                                                

ينظ : اءبني يو  غلـ اإلشل ات، ت نس   ك ، ت : االين اءالشػطو، اػ : ن. نلهػ  حػبل د، نا  اءشػؤ ف اءث لفيػو اءيلاػو، ب ػنان،  (ع)
 .ؽغ-ػغ: ؾـفع، عط

 .ـؼغ:نح  نظ يو ن نيو غ بيو -،  اءا ايل اءا ي ةؼع: اءاحنثيف    األءسنيو بيف غبن اء ل -ينظ : فن النؿ اءت اث  اءايله ة (غ)
 .ظؼعينظ :غلـ اءل و اءيلـ: (ػ)
 .فظػ-ؾظػ:أه ء ل  ااتنانات ل-بل،و اءي بيوينظ : اءب (ؼ)
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 * فكرة )النظم( والبنيويت التوليديت :
ح ؿ)اءبني يػػػو( ءكػػػف اءػػػرد ا ػػػط نل إءػػػ  أاػػػ  حهػػػ ا فػػػن اءاالػػػلؿ  ـ ال اسػػػكن  ػػػاف يػػػنيػػػن ن أفال ياكػػػف       

 ءيػػؿ أ ؿ اػػف  ،أغػػبلا  ػػ  تنا ءيػػو تهػػنيؼ غاػؿ ال اسػػكن  ػػاف أسػػ ا  اءانالػػ  اءبنيػػ د فػػن اءبنيػ د فػػن اءينػػ اف
غل  اء ،ـ اف  ال ن الالػو اػف اءمػ  ؽ اءال   يػو بػيف غاػؿ  ،(ع)غن ال اسكن اف  اف اءبني ييف    اللف بيلاليا

 ءيؿ اف أ ا ل: ؛ت اءلسلنيلت اءس سي يوال اسكن  اتالل ل
إف اػػن   ال اسػػكن يتالػػل   اء هػػميو  اسػػت خ  هػػؼ اءل ػػو غنػػن س سػػي  إءػػ  اسػػت خ تمسػػي  ل  ت ييا ػػل اػػف  -ع

 .   (غ)ابلؿ تحنين است خ اءه اب  اءاط 
غل  غكس االػلؿ ن اسػو س سػي  اءتػن اتاػرت ايل )اءكبلـ()اءل و(  انطل ت ن اسو ال اسكن اف ايناف ن اسو -غ

ايػناف اءل ػو ءػنخ س سػي  يمتػ ض أسػب يو اءنظػلـ  اء  اغػن غلػ   أف  ػرا يينػن  ،ءلبحث في ل اءل و( ا ييل)اف 
 .(ػ)اءكبلـ     ف ؽ يبلغن بيف س سي   ال اسكن

اءسػلاا غػف -كلـتاءاي فػو اء ػانيو اءتػن ياتلك ػل اءاػ يينػن بػلأل ؿ  (االنالػل )  (اءكمػل ة)ءػنخ ال اسػكن ثنلئيػو -ػ
ن  اءسػػنف اءتػػن تت يػػ  ءلاػػتكلـ  اءتػػن تاكنػػا اػػف اءتيبيػػ   تالنبػػا اػػف اء قػػ ع فػػن أاطػػل  لء  اغػػء تػػا اػػف اءيلػػـ ب

بيناػػػل يينػػػن بلءثػػػلنن اءتح ػػػؽ اءميلػػػن ء ػػػن ة  ،اءمط يػػػو( اءسػػػلي و) أاءت كيػػػب  اءتي يػػػن اػػػف اػػػبلؿ اءحػػػنس اءل ػػػ د 
.  الػػػػ ن بلءميػػػػؿ اءتػػػػن تا الػػػػا اػػػػف اء الػػػػ ن بػػػػلء  ة إءػػػػ  اء اءكػػػػبلـ أد إنتػػػػلج اءكػػػػبلـ أ  غاليػػػػو اءنطػػػػؽ بػػػػلءكبلـ

 .(ؼ) نل تتالل   ام  ـ اءل و غنن س سي  (اءكمل ة) نالءو

 اػف ثػػـ   ػا نظػلـ اػػف  –أد اءكمػل ة –اءي ليػػو  ػنؼ اءنحػ  اءت ءيػند  ػػ  إنشػل  أناػ رج اثػػلءن ءل ػن ة اءل  يػو -ؼ
اػػف االػػؿ   ػػا نظ يػػو اسػػتنبلطيو  اء  اغػػن يسػػاى بت ءيػػن أكبػػ  غػػنن اػػف اءالاػػؿ أ  إاكلنيػػلت اءتػػ ءيؼ فػػن اءل ػػو

 بن ء را اءنظلـ اف است يلت  ن:  ال (ؽ)غلاو تهى اف حيث اءتطبيؽ غل  اءل لت اءبش يو الاييل

ؿ اءالاػؿ اءنح يػو أليػو ء ػػو اءاسػت خ اءت كيبػن:   ػ  اسػؤ ؿ غػػف ت ءيػن  اسػتحناث األنسػلؽ اءاالػ نة اءتػػن تشػك - أ
 إءي ل اف  ال و نظ  شكليو احض  باي ؿ غف اءه ت  اءاين . انظ  ا

 .أ  تلمظ ل :     يتنل ؿ ط ي و أنا  اءالاؿ اءه فن اءاست خ اءه تن - ب

                                                

 .عؿينظ :اشكلو اءبنيو: (ع)
 .عؿـ.ف: ينظ : (غ)
 . ؾفع: ؾففع، عاءح ل د،حلب،ط اإلنال ،انر  غيلشن،ا ك  -اءكلاو- اءلسلنيلت  اءنالءوؽؾ-ؼؾ:ـ.فينظ : (ػ)
ال انػػب اػػف نظ يػػو اءنح ،نيػػـ  ال اسكن،ت :ا ت ػػ  الػػ ان بػػلق ، اطػػلبا اللايػػو اءا هػػؿ،   ا ة اءتيلػػيـ اءيػػلءن  اءبحػػث ينظ : (ؼ)

 . ؼفع ػفع اءلسلنيلت  اءنالءو: غؿ –عؿ:اشكلو اءبنيو  ـغ: ؽـفع، عاءيلان،اءي اؽ،ط
   اء غ ،  ن اسلت ءسلنيو تطبي يو،ال ف   ؾؿع ـغاءات الـ(  )ا ناوـ ؾاف نظ يو اءنح :  ال انبينظ : (5)

    ػؽع  ؿؼع اءلسلنيلت  اءنالءو: ؾفغ: فـفع، عطنا  طبلس ءلن اسلت،ناشؽ،    
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 .  (ع)أ  ط ي و تمسي  ل  اءاست خ اءنالءن:     يت ء  تحنين اين  اءالالو –ج 
ف اء ػنؼ اءن ػلئن ءلنحػ  اءت ءيػند  ػ  اء هػ ؿ إءػ  نحػػ  كلػن شػلاؿ يا ػا سػلئ  اءل ػلت اءطبيييػو ءػػا. إإر       

اػف اءحيػلة  (اءل ػو) اسػتنبلط (اءانطؽ)اف (اءنح )د قن أ انت استابلصءرا فءف "نظ يو ال اسكن فن اءنح  اءت ءين
ف ءفػ -اءتح يػؿ() غػف ط يػؽ-)بنيػلت غاي ػو(فػن اءل ػو اسػتانة اف (اءبنيػلت اءسػطحيو)نااػت اءي ليو األهليو.  اػل

 .(غ)اءتن تاثؿ اءش  ط اء    يو ءتيلـ اءل و" (اءبنيلت اءياي و)اف  االب غلءـ اءل و اءبحث غف تلؾ
 قػػن ا ػػ  كػػؿ اػػف اءػػنكت    شػػين غبػػن اءػػ حاف اءيبيػػند  احاػػن غبػػن اءاطلػػب بلسػػتظ ل  اءبني يػػو اءت ءينيػػو       

 ءػػيس شػػيئلان ػػل قػػ ؿ اءال الػػلنن فػػن اءػػنظـ ب نػػا " ؛غنػػن غبػػن اء ػػل  ،   الػػنا ل ثل يػػو فػػن ب ػػا نهػػ ص ءلال الػػلنن
نػػؾ ت تػػب اءايػػلنن أ ال فػػن نمسػػؾ، ثػػـ تحػػر  غلػػ  ت تيب ػػل األءمػػلظ فػػن  ،يػػ  تػػ ان ايػػلنن اءنحػػ  فياػػل بػػيف اءكلػػـ،  ا 

بػػن اػف ت تيػػب األءمػػلظ  ت اءي ػل غلػػ  اءػػنظـ اءاػلص. ءػػيس  ػػ  اءػرد طلبتػػا بػػلءمك ،  أنػػا ال": ق ءػػا أي ػل ،(ػ)نط ػؾ"
ف األءمػػلظ إرا كلنػػت أ غيػػو ءلايػػلنن، إأد: اءاينػػ  فػػن اءػػنمس اػػف حيػػث  – ءكنػػا شػػن  ي ػػا بسػػبب األ ؿ  ػػ   ة

فن اءنمس  الػب ءلمػظ اءػناؿ غليػا، أف  –أ ال –ن ا اقي ل، فءرا  الب ءاين  أف يك ففءن ل ال احلءو تتبا اءايلنن ف
 ،(ؽ) ق ءػػا أي ػػل:"ي تب اءايػػلنن فػن نمسػػا،  ين ء ػػل،  يبنػػن بي ػػ ل غلػػ  بيػػض" ،(ؼ)فػػن اءنطػػؽ" –أ ال –يكػ ف اثلػػا

 .(ؾ)ف تي ؼ ءلمظ ا  يل اف ،ي  أف تي ؼ اينلا"أ ق ءا:"ال يته   
    ام  ـ اءبنيو اءياي و  اءسطحيو فن نه ص اءال اللنن اءسػلب و اػف اػبلؿ االا غػو  كبل ال ي   اف ح      

 أ ا ل:  ؛االستنالالت
 Performance"إف اءالالو اءانط قو تنطبؽ غل  ال    فن اءنمس اف بنل  اءاين ،   ػرا اػل ي لبػؿ األنا  //ع

يلػػو بءيالػػلن اءبنيػػو اءياي ػػو، أ  اءكمليػػو كم –اء ػػن ة أفغلػػ  اغتبػػل   نغنػػن تش اسػػك  Competence اءكمػػل ة 
 .(ؿ) األنا  تح يؽ ءلبنيو اءسطحيو"

اءتمكيػػ  بتكػػ يف اءالالػػو ي الػػب ت كيػػب ايلني ػػل فػػن اءػػنمس قبػػؿ تكػػ ف اءػػناالت اءات تبػػو فػػن اءنطػػؽ غلي ػػل.  إف" //غ
ش اسػػكن فػػن  ػػرا اءا  ػػ ع نػػ خ أف تش اسػػكن يػػر ب ت حػػيف ن ػػل ف بػػيف  ػػرا اءامػػل يـ اءال اللنيػػو،  امػػل يـ 

ف تكف ظل  ة فن اءكبلـ -بنيو اءياي وإء  أف اء  ن إء  حن كبيػ  أسلسػيو ءػتم ـ اءكػبلـ  إلغطلئػا اءتمسػي   - ا 
 اءنالءن.

                                                

 . ؼؽع - ػؽع اءلسلنيلت  اءنالءو:غؿ-عؿ:شكلو اءبنيوا  ؿؿعنظ يو اءنح :ال انب اف ينظ :(ع)
  .ـؾ:اشكلو اءبنيو  (غ)
    .ؼؽؼنالئؿ اإلغالل : (ػ)
 .غؽ: نالئؿ اإلغالل  (ؼ)
 . ػؽ:ـ.ف( ؽ)
 .ؼؽ-ػؽـ.ف: (ؾ)
 .  ؼعاألءسنيو بيف غبن اء ل    اءاحنثيف: (ؿ)
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غبػػ  غن ػػل اءال الػػلنن بػػنااؿ نمػػس  – ااػػل الشػػؾ فيػػا أف  ػػرا اءبنيػػو  ػػانيو،  تتاثػػؿ فػػن ر ػػف اءاػػتكلـ      
  ...[انطػ ؽ اءػرد يكػ ف اءبنيػو اءسػطحيواءاتكلـ،  اءاستاا فػن ح ي ػو غ ليػو قلئاػو ييكسػ ل اءتتػلبا اءكبلاػن اء

 .(ع) ػػن غبلقػػو الر يػػو بت تيػػب اءاينػػ  فػػن اءػػر ف" (اءبنيػػو اءياي ػػو)ف غبلقػػوأ يبلحػػظ فػػن اػػر ب تش اسػػكن، 
 اػف اءايػ  ؼ .( غ) غليا فءف اء  اغن اءت ءينيو غنن ال اسكن تحل ؿ تيييف ال" يي فػا اءاػتكلـ  ءػيس اػل ي  ءػا"

بحثػػل غلايػػل انظاػػل ييتاػػن  -اء اغيػػو   ،يػػ اء اغيػػو أ -و يػػيػػو اءبلطنيػػلت اءي لاف اءال الػػلنن ءػػـ يبحػػث فػػن اءيال
 و السػػػيال اءاػػػر ب اءسػػػل كن اءػػػرد يحػػػنن اءظػػػ ا   اءان  سػػػ - غلػػػ  غلػػػـ اءػػػنمس اءيػػػلـ  غلػػػـ اءػػػنمس اءلسػػػلنن

  غلػػـ االالتاػلع اءيػػلـ  غلػػـ االالتاػػلع اءلسػلنن اسػػتيينل بػػلءانطؽ  اء يل ػػيلت فػػن -بحسػب اءاثيػػ   االسػػتاللبو
  ػػػرا اءاسػػػت خ اء هػػػمن اءػػػ ئيس فػػػن نظ يػػػو  . (ػ)هػػػ غ ف   ػػػا غػػػف اءنظ يػػػو اءل  يػػػو كاػػػل فيػػػؿ ال اسػػػكن

ءلكػػػبلـ  -اءسػػلي و-نظػػػـ اءال الػػلنن ألنػػػا يتيلػػؽ بلءحػػنيث غػػػف االسػػتينان اءمطػػػ د  فػػن ال اسػػكن ،يػػ  ا الػػػ ن
طلقػلت اء ػ انيف بيناػل حػنيث اءال الػلنن يػن   حػ ؿ اءكػبلـ    و ن  ا فن إنشل  سبلسؿ اف اءالاؿ ،ي  اءاتنل ي

 سيلقلتا.   أنسلقا   اءنح يو  ت ثي ات ل اءنالءيو اف ابلؿ اءت كيب  غبلقلت غنله ا  ت ابط 
أال اءسػطحيو فتظ ػ  ءنػل فػن اءبنػل   ،تتالل  اءبنيو اءياي و اف اءبنل  اءي لن اءبلطنن)ت تيب اءايلنن فن اءنمس( //ػ

را كلف إن اؾ اءاين  يبنأ اف "اءاست  خ اءبلطنن فءف غاليو اءت  يػؿ اءػنالءن ياكػف إن اك ػل اءلمظن اءانط ؽ،  ا 
اػػف اءاسػػت خ اءاحسػػ س،  رءػػؾ بػػػلءت كي  غلػػ  اءيبلقػػلت اءنح يػػو بػػيف اءامػػػ نات  بػػيف اءاسػػت ييف تبػػلنؿ فػػػن 

  .(ؼ)اءيطل "
غلػ  غاليلت)اءتح يػؿ(  اػن غبػن اءاطلػب فػن االسػتنالؿ أي ػلاحاءػنكت      اءيبيػند  يست سػؿ اءػنكت    شػين      
 ءت ءين( غنن غبن اء ل  .  )ا

 ثاػػو ن اسػػو أاػػ خ تنحػػ  انحػػ  بحػػث اءيبيػػند  احاػػن غبػػن اءاطلػػب فػػن إثبػػلت اءبني يػػو اءت ءينيػػو غنػػن غبػػن       
نفيػو  احػنة اػف اػبلؿ بيػلف اءمػ ؽ  سػننلقش  ػرا اءن اسػلت الاييػلءرا  ؛(ؽ)اء ل    ،ي ا   ن ن اسو  ءين احان ا ان
 ،اػػف أالػػؿ  ن اءت  يػػؿ أ  اءا ل بػػلت اءت  يليػػو ءمكػػ ة اءػػنظـ غنػػن غبػػن اء ػػل  بػػيف غالػػن )ال اسػػكن(  )غبػػن اء ػػل  ( 

  أ ـ  را اءم  ؽ:
إف اءنشلط اءي لن اءرد يتحنث غنا ال اسػكن ءػيس أكثػ  اػف  ػرا اءاي فػو ب  اغػن اءل ػو اءتػن ياتلك ػل اءاػتكلـ  (( أ

 ػرا األسػل ب  ياتػل  غبػ ا األهؿ كسلي و طبا غلي ل،  أال اءال اللنن فكبلاا غف نشلط غ لن  اعز ءلم ن اءرد

                                                

   .ؼع:األءسنيو بيف غبن اء ل    اءاحنثيف (ع)
  .غػال انب اف نظ يو اءنح : (غ)
   ؾظظغ، عة،طحسلف،غلءـ اءكتب،اء ل    ن.تالـ  ا لالت فن اءل و  األنب ؿفعينظ : اءلسلنيلت  اءنالءو: (ػ)

 .  عؼػ/غ:      
 .ػؿق ليل اءحناثو غنن غبن اء ل   اءال اللنن: (ؼ)
تنػل ؿ تطػ   ام ػـ  اءػنظـ غنػن قػناا  اءيػ ب  هػلو رءػؾ بلءن اسػلت اءل  يػو  -ينظ : تط   اءال  ن اءل  يو فن غلـ اءل ػو اءيػلـ (ؽ)

 .ؾـغ-ػؾغ: ؼـفع، ع، طاءايله ة،  ءين احان ا ان، نا  اء شين، ناشؽ،  اؤسسو األبحلث، بي  ت
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 ال يبػػيف ءنػػل ال اسػػكن كيميػػو ا تبػػلط اءبنيػػو اءياي ػػو بلءسػػػطحيو إر .(ع)فيػػا ايػػلنن ايينػػو ءلنحػػ  أ  راؾ ات ايػػل
ظلت است خ اءتحػ يبلت غنػنا اػف بنػ  سػطحيو إءػ  أاػ خ  انحهػ  ام ػ ـ اءبنيػو اءياي ػو فػن إطػل  اءتنظيػ  

 . (غ)اءام  ان  اءتال يند ن ف اءبحث اءتطبي ن
غلػػ  ت تيب ػػل فػػن اءي ػػؿ بيناػػل ال اسػػكن  تن ت تيػػب اءكلاػػلت فػػن اءالالػػو ناالاءتح يػػؿ غنػػن اءال الػػلنن  ػػ  أف يػػ  (( ب

 .  (ػ)ي تن ءتحنين "أهنلؼ اء  اغن اءتن ت  ـ بلءياؿ بين اءت هؿ إء  اءاك ف ببنيو اءيبل ة"

 ػن ت كيػب نحػ د االػ ن ف اءتح يؿ غنػن ال اسػكن يتيلػؽ ببنيػو اءالالػو اءياي ػو اءتػن فء را   ف بل غف      
  ػػاف  ػػرا اءتهػػ   .ألف األايػ ة  ػػن بنيػػو اسػت لو غػػف بنيت ػػل اءياي ػو ؛كاػل أن ػػل ءيسػػت هػ  ة نالءيػػو ءلالالػػو

.  اءػػػنءيؿ غلػػػ  أف اءتح يػػؿ  ػػػ   هػػػؼ االػػػ ن (ؼ)اءنالءػػو نػػ خ أف اءتح يػػػؿ يتيلػػػؽ بت كيػػب نحػػػ د اسػػػت ؿ غػػػف
غػف إاكلنيػو  الػ ن اغتبػل ات   ...[ ػـ اءابلحظػلتءينله  اءبنيو اءنح يو    ق ؿ ال اسػكن:"ينب ن أال يسػل  ف

ف اءنظلـ اء  اغند يؤسس غلػ  اءاينػ ، فلءنظ يػو اءتػن أنالءيو ءلن اسو اءنح يو غل  أن ل تشي  إء  نغـ فك ة 
 فياػل ياػص اءنالءػو فػءف ال اسػكن ءػـ  .(ؽ)اءشػكؿ ن ف اءنالءػو" [كػرا  غلػ    اغتانت اغتالنا كليػل...[أ ال ت ل

ب لاشػػيو اءنالءػػو  اءبحػػث  اػػ  ن أكثػػ ب غنليػػو كلفيػػو فػػن نظ يتػػا اءت ءينيػػو بػػؿ  ػػ  يهػػ ح فػػن ييػػتف ب ػػرا اءاللنػػ
ق انيف اءل و  اءنح  كيلف است ؿ غف اءبحػث اءػنالءن  اثبػلت غبلقػو اءنحػ  بلءنالءػو اػل اؿ  أفي خ  ألنااءنالءن 

.  بيناػل غاػؿ (ؾ)   اءنالءػو "بيف اءنح "كلف اينيلذ بلءاالي ة -أد ال اسكن-فن ط   اءبح ث اءتال يبيو ءرا ف  
 غاؿ غبن اء ل   اءال اللنن ياتلؼ غف ال اسكن اف حيث ا الا إلاكلنلت اءنح د بلءنالءو  اءسيلؽ .

اػػف اءالالػػػو اءنح يػػػو  اػػل يتاػػػر يكل أفإف اءػػرد  ان اػػػف ا ل بػػو)اءنظـ( غنػػػن غبػػن اء ػػػل   بياػػػؿ ال اسػػكن  ػػػ   (( ت
ث ال اسػػكن غػػف الالػػو أ  بنيػػو نح يػػو ياكػػف حػػني أفانطل ػػل ءن اسػػت ال.  ءكػػف ثاػػو فػػ ؽ بين اػػل يػػتلاص فػػن 

ءاػػتكلـ /اءسػػلاا  هػػم ل اػػف حيػػث طبييت ػػل  شػػكل ل،  اءبنيػػو اءنح يػػو ءنيػػا  ػػن اءبنيػػو اءنح يػػو ءل ػػو اػػل غنػػن ا
يتحػػنث غػػف اءبنيػػو بهػػ  ت ل اءاثلءيػػو  بتال يػػن ل غػػف كػػؿ أثػػ  فػػ ند كلءا ػػل ات اءكبلايػػو  -إرا -اءاثػػلءن. ف ػػ 
  ػ  ي يػن أف يستكشػؼ  ،اينن ابلش ة بلإلبناع اءم ند فن االستيالؿ اءل ػ د أال اءال اللنن فءنا ،غنن بي  ـ

"اء هػؼ اءل ػ د غلػ    يؤكػن أ ايػو اء هػؼ قػ ؿ ال اسػكن: .(ؿ)ق انيف  را اإلبناع اءمػ ند اػف اػبلؿ اءػنظـ

                                                

ام ػػـ  اءبنيػػو اءياي ػػو بػػيف ال اسػػكن  اءػػن س اءنحػػ د اءي بػػن، ن. ا ت ػػ  الػػ ان بػػلق ، االلػػو اءلسػػلف اءي بػػن، اء بػػلط،  ينظػػ : (ع)
 .ظػ:ظففع، ؼػع

 . غؼػ : ا لالت فن اءل و  األنب: ينظ (غ)
 .فؿػاتالل لت اءبحث اءلسلنن: (ػ)
 .ؽؼ-ؼؼسكن  اءن س اءنح د اءي بن:ام ـ  اءبنيو اءياي و بيف ال ا ينظ : (ؼ)
، عـ  ال اسػػكن، تػػ :ن. ي ئيػػؿ ي سػػؼ غ يػػ ، اػػ : االيػػن اءالشػػطو، نا  اءشػػؤ ف اءث لفيػػو اءيلاػػو، ب ػػنان، طيػػ( اءبنػػ  اءنح يػػو، نؽ)

 .ؼغع: ؿـفع
 . ؽظػ-ػظػ ينظ :ن اسلت ءسلنيو تطبي يو:.ؽفع  فؿ)ا ناو اءات الـ( ععال انب اف نظ يو اءنح : (ؾ)

 .  ؽؼ ـ  اءبنيو اءياي و بيف ال اسكن  اءن س اءنح د اءي بن:ام ينظ : (ؿ)



 تقويلية.القراءة ال ميادين الفصل الثالث.....................................................................
***************************************************************** 

 فؼع 

. ف ػػ   هػػؼ غػػلـ االػػ ن ال ياػػت بهػػلو (ع)اءاسػػت خ اءنحػػ د غػػلنة ي الػػب اءتحليػػؿ إءػػ  اءاك نػػلت )اإلغػػ اب("
ف ػن ءيسػت هػ  ة  ، ن ت كيػب نحػ د غ لػن االػ ن -إرا - اءبنيو اءياي و غبن اء ل   فن ن اسو اءالالو.ءياؿ 

يبحػث فػن  ار ءػـ ؛اثػؿ  ػرا اءام ػ ـ يمت ػ  إءيػا غاػؿ اءال الػلنن أف نالػن  .نالءيو ءلالالو أ  بنيو نالءيػو ءلالالػو
ءل ػ د أ  ء ػ ض اي فػو اءالالػو اءنػ اة الؿ اء ه ؿ إء  اءبنيو اءياي و اءاال نة ءلت كيب اأاءت اكيب اءنح يو اف 

 أ  األهؿ.

  ػػن نمسػػ ل اءتػػنتػػن  ػػن غبػػل ة غػػف اءالالػػو اءانط قػػو  ػػرا فػػءف ام ػػ ـ اءبنيػػو اءسػػطحيو اء  ف ػػبل غػػف      
اءال اللنن ب ن ل ت تيب ايػلنن اءكلػـ فػن اءػنمس فاػل يت تػب اػف  ليستح   ل اءي ؿ أ  اءنمس  اءتن يهم  س ؼ

تا سيك ف اءانط ؽ ءنخ اءال اللنن   را يينن غنـ ح ػ   اءبنيػو اءياي ػو ءنيػا ايلنن نح يو فن اءنمس    را
 ؛  ػرا اػػبلؼ اػػل يػ اا ال اسػػكن إر ءنيػػا اءبنيػو اءت كيبيػػو اءي ليػػو  ػن األسػػلس  األهػػؿ  تاتلػؼ غػػف اءانطػػ ؽ

   ألن ل تح يؿ غن ل.

يػػ د  ا ػى  اللػػن بػؿ يينػػن إغطػل   هػؼ بن ،اءت ءيػن غنػن ال اسػػكن ال يينػن اشػت لؽ الالػػو اػف الالػػو أاػ خ (( ث
فلء  اغػػن اءت ءينيػػو غنػػن ال اسػػكن ا ات ػػل اف تهػػؼ  ،ءالالػػو اء ػػ انيف اءتػػن ت ءػػن اءالاػػؿ اػػا أ هػػلف ل اءبني يػػو

 . (غ) بحيلنيو تلاو اءاي فو اءل  يو اءتن تك ف اء لغنة األسلس ءبلستيالؿ اءميلن ءل و اف ءنف اءاتكلـ/اءسلاا

لؽ اءااتلمػػػو اءتػػػن ياكػػػف  ن ػػػل إءػػػ  أهػػػؿ نحػػػ د،  اءتػػػن تػػػؤند أاػػل اءال الػػػلنن فيتحػػػنث غػػػف األسػػػلءيب  األنسػػػ    
 ن  اءالاػؿ األهػليو اءتػن ت ءػن الاػبلايلنن ااتلمو تاتلؼ بيف اءنسؽ  اءنسؽ. فلءم ؽ  ا ى بػيف اء ػ انيف اءتػن ت ءػ

 .(ػ)اءكشؼ غف اء  اغن اءحلكاو غل  بنيو اءالاؿ  ت اكيب ل""أا خ. فلءت ءين   :

ف ءػا ح ي ػو نمسػيو، فط ي ػو غاػؿ أ اسكن ءـ ي نـ نظلاا اءنحػ د غلػ  أسػلس أال غف غبلقو اءم ن بكبلاا فال (( ج
تػػػػن ت ػػػػان ل اء  اغػػػػن   هػػػػم ل ءػػػػنخ ال اسػػػػكن ءػػػػـ ينسػػػػب ء ػػػػل أيػػػػو اطلب ػػػػو اسػػػػب و اػػػػا اءياليػػػػلت اءر نيػػػػو اء

ن اكػػل . أاػػل اءال الػػلنن ف ػػ  يػػ بط غاليػػلت اءػػنظـ بػػلءاحت خ اءنمسػػن، فكػػؿ غاليػػو نظػػـ االسػػتيالؿ اءل ػػ د قػػ ال  ا 
نػػ خ أف غاػػؿ ال اسػػػكن يسػػي  غلػػ   فػػػؽ .   (ؼ)ايػػيف تتسػػػل ؽ اػػا ح ي ػػو نمسػػػيو كلنػػت ءػػنخ اءاػػػتكلـ ءت كيػػب

است ييف ءتاثيؿ بنيو اءالاؿ فن اءنح  اءتح يلن ياتلملف أشػن االاػتبلؼ غػف اءاللنػب اءنمسػن غنػن غبػن اء ػل   
 – Transformational اءاسػت خ اءتحػ يلن  Phrase structure"اسػت خ بنيػػو اءيبػل ة   اءاسػت يلف  اػل:

level  ينشػػػ  غػػػف رءػػػؾ ن غػػػلف اػػػف اء  اغػػػن، ق اغػػػن اءيبػػػل ة phrase – rules  أ  ق اغػػػن اك نػػػلت اءبنيػػػو
constituent p-rules structure   ق اغػن اءتح يػؿ Rules Transformational  غنػن   ػا نحػ  اػل 

                                                

 .ؿػاءبن  اءنح يو: (ع)
 . غػينظ :ال انب اف نظ يو اءنح : (غ)
 .فؿػاتالل لت اءبحث اءلسلنن: (ػ)
 . ظؽام ـ  اءبنيو اءياي و بيف ال اسكن  اءن س اءنح د اءي بن: ينظ : (ؼ)
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 ظؽع 

اءيبػػػل ة  اسػػت خ  هػػػؼ ءل ػػو بيين ػػل يكػػػ ف غلػػ  اءاػػ   أف يسػػػتياؿ اءاسػػت ييف كلي اػػل: اسػػػت خ  هػػؼ بنيػػو 
 .(ع)اءتح يؿ"

يحنن اءاست يلت فػن ن اسػو اءل ػو اػف ن ف أف يػرك  انت ػلؿ اءمكػ ة اءتػن تالػ ؿ فػن " غليا فءف ال اسكن       
ال اسػػكن يبحػػث فػػن اءبنيػػو اءسػػطحيو فبػػؿ غلػػ  اءيكػػس  ،اءػػنمس اػػف اءي ػػؿ إءػػ  اءكػػبلـ كاػػل بػػيف غبػػن اء ػػل  

ألن ػػل تػ تبط بلء ػػن ة اءل  يػو اءمط يػػو  اءسػػلي و  ؛ل ػو أف ي ػػتـ بلءياي ػوءل هػ ؿ إءػػ  اءبنيػو اءياي ػػو  غلػ  غػػلءـ اء
     .(غ)ءتيلـ اءل و"

اسػتطلع  هػؼ "نظ تػا غلػ  أسػس غلايػو  يل ػيو فاػف اػبلؿ اء يل ػيلت  قن أسػس ال اسكنقلنل سلب ل إف   (( ح
غػف  ،  ف ػبل(ػ)"نن أ  اءػن س اءنحػ د اءي بػن غا اػل  ػرا ءػـ يكػف غنػن اءال الػل ،ق اغػن اءل ػو بػ ن ات  يل ػيو

ء ػػو بشػػ يو اػػف  وف ن اسػػو ال اسػػكن اسػػت نفت اء هػػ ؿ إءػػ  ق اغػػن كليػػو تػػنظـ غاليػػلت اءتػػ ءيؼ فػػن أيػػفػػء ػػرا 
 هػػ   ل، ف ػػن باثلبػػو اءناػػلرج اءتػػن تنػػن ج تحت ػػل كػػؿ أشػػكلؿ اءل ػػو  ،اػػبلؿ اسػػت ناؼ اءبنػػ  اءياي ػػو اءبلطنيػػو

حه  اإلاكلنػلت اءنح يػو اػف اػبلؿ اسػت ناؼ فن اءنظـ     غبن اء ل  أف أقه  ال يؤكنا غاؿ بينال نالن "
ا تاػلـ اءال الػلنن اقتهػ  غلػ  اءاسػت خ اءت كيبػن بيناػل تاطػ  ال اسػكن رءػؾ  أفايلنن اءنح  اءح ي يو. كال 

 . (ؼ)"إء  اءه ت  اءه ؼ  اءنالءو

 ػػل نأكاػػل  –أ  اءمػػ ند –ال تاػػت بهػػلو ابلشػػ ة إءػػ  غػػلءـ اءتال بػػو اءسػػل كن -إرا -فنظػػ ة ال اسػػكن ءل ػػو      
 ءػػػـ نلحػػػظ فػػػن غاػػػؿ  ،ت ػػػتـ بلسػػػتنبلط اءبنيػػػو اءياي ػػػو اءتػػػن  ػػػن اسػػػؤ ءو  اتحكاػػػو فػػػن بنػػػل  اءبنيػػػو اءسػػػطحيو

 ت ي ات ػػػل بلءهػػػ    اءاظػػػل   اءي ليػػػو األ ؿ ء ػػػل أد  –)اءسػػػطحيو(–اءال الػػػلنن  بطػػػا إلاكلنػػػلت اءبنيػػػو اءنح يػػػو
 .(ؽ)اءبنيو اءياي و اءاال نة اف ا لهن اءرات اءملغلو ء ل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 .غـػاتالل لت اءبحث اءلسلنن: (ع)
 .  عؽنيو اءياي و بيف ال اسكن  اءن س اءنح د اءي بن:( ام ـ  اءبغ)
  .غؽ:ـ.ف( ػ)
   .غؽ:ام ـ  اءبنيو اءياي و بيف ال اسكن  اءن س اءنح د اءي بن (ؼ)
 .ؽـينظ : ق ليل اءحناثو غنن غبن اء ل   اءال اللنن: (ؽ)
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 .: القراءة والتلقيرا عا
 ، ػل ءلػنكت   احاػن غبػن اءاطلػبت ثلني ،أ ء ػل ءشػك د اءاباػ ت ؛بيف أيػنينل ثػبلث ن اسػلت حػ ؿ  ػرا اءاحػ        
  ل ءلنكت   احان   ل ابل ؾ. ت ثلءث

 تن اء ػػػانن(  )أفػػؽ االنتظػػل ( فػػػن اءتػػ اث اءن ػػند اءي بػػػن اػػف ،يػػ  أف يػػػ ئيؤهػػؿ اءاباػػ ت ءام  ـ)اء ػػل        
 ان ػػل  ؛اء ػػانن ئبػػنص  احػػن هػػ يى غلػػ   ال ن اػػل، ف ػػ  يستشػػ ن باالا غػػو اػػف اءنهػػ ص ال هػػلو ء ػػل بلء ػػل  

ناػػل  ]...[ألنػػا قػػن يم ػػـ اءاينػػ  اتكلاػػلف أحػػن ال بليػػ   اآلاػػ  غػػن ؛قػػ ؿ اء النن:"ءيسػػت اءببل،ػػو إف ػػلـ اءاينػػ   ا 
:" ءكف اػػػػل يتسػػػػل ؿ ثػػػـ ياليػػػػب قػػػلئبل.   ػػػ  (ع)اءببل،ػػػو إيهػػػػلؿ اءاينػػػ  إءػػػػ  اء لػػػب فػػػػن أحسػػػف هػػػػ  ة اػػػف اءلمػػػػظ"

اء ملػو  أفاء انن( فن نطػلؽ  ػرا اآلءيػو اءاي ػنة اءتػن يهػ   ل اءالػلحظ  ،يػ ا اػف اءبيػلنييف  ال شػؾ  )اءات بضؿن  
ءحظػػػو اءكتلبػػو قػػػن تػػنفا بلءابػػنع إءػػػ  االغتنػػل  باػػػل ياكػػف أف يكػػ ف غليػػػا اء ػػ ؿ فيسػػػ ؼ فػػن اءت  يػػػؽ  ئغػػف اء ػػل  

ءل ػػػو)اء مؿ( اػػػف إ،ػػػ ا ات تاليلػػػا ي ػػػ ب فػػػن فيلفي ػػػل يسػػػتاللن االل ل ػػػل  يسػػػب   اء اػػػ ؼ  ينالػػػرب إءػػػ  اػػػل فػػػن ا
 ءيػػؿ اءاػػ ؼ اػػ ضنا اػػل ياكػػف أف يػػؤند إءيػػا اإلبػػناع اػػف ،اػػ ض  اءتبػػلس ي طػػا حبػػؿ اء هػػؿ بػػيف  ]...[أ، ا  ػػل

 .(غ)ـ"اءه يى( فن اءم  ئبحؽ)اء ل   اف ،ل ا  اءابنع اطلءبل نض )اءات بضؿ اء انن( ءيح اءنص ء را ينتهب ئاء ل  
 ؛ يػػنءؿ شػػك د اءاباػػ ت غلػػ   ال ن)اءات بػػؿ اء ػػانن( فػػن اءتػػ اث اءن ػػند اءي بػػن باالا غػػو اػػف اءنهػػ ص      

 أ ا ل: 
ط اءسلاييف ن ليو  ال ف ؿ غف قن  االحتالؿ  نغل إءػ  االسػتث لؿ  اءاػبلؿ لق ؿ اءاللحظ:"فللكبلـ ،ليو  ءنش .1

ت بػػػؿ اء ػػػانن غنػػػن شػػػك د اءاباػػػ ت  ػػػ  بان ءػػػو فلءا .(ػ)فػػػرءؾ اءمل ػػػؿ  اء ػػػر    ػػػ  اءاطػػػؿ   ػػػ  اإلسػػػ لب"

                                                

سػػلئؿ فػػػن إغالػػل  اء ػػػ اف،  ػػػ(  ػػػاف كتػػلب ثػػػبلث   ؾفغ( اءنكػػت فػػن إغالػػػل  اء ػػ آف، أبػػػ  اءحسػػف غلػػػن بػػف غيسػػػ  اء اػػلنن)تع)
 .فؾ، ن.ت:عتى:احان الؼ اى  احان  ،ل ؿ سبلـ، نا  اءايل ؼ، اه ، ط

 .ـع:اءنص  ات بلا فن اءت اث اءن ند –الالءيو األءمو (غ)
 .فف/ع( اءبيلف  اءتبييف:ػ)
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 غؽع 

 ئيسػػي  غلي ػػل اػػف أالػػؿ ا اغػػلة حػػلؿ اء ػػل   أفاءاييػػل  اء ػػانن اءػػرد يحػػنن ببل،ػػو اءكػػبلـ  سػػننا اءتػػن ينب ػػن 
 .(ع)اءه يى

"ءبضػػػا غنػػػن كػػػؿ االطبػػػو   هػػػؼ فيالطػػػب اءالػػػ ؾ باػػػل  اءشػػػلغ  بءح ػػػل  اءيلػػػ د نلهػػػحل لقػػػ ؿ ابػػػف طبلطبػػػ .2
ف يالضط ػػل بلءيلاػػو كاػل يتػػ قض  أف ي فػػا اءيلاػػو أ يتػػ اض  حطض ػػل غػػف ا اتب ػل   يسػتح  نا اػػف الليػػؿ اءاالطبػلت 

ف ػػ  يػػ خ أف كلاتن)اءالػػ ؾ( . (غ)إءػػ  ن الػػلت اءالػػ ؾ  ييػػنض ءكػػؿ اينػػ  اػػل يليػػؽ بػػا  ءكػػؿ طب ػػو اػػل يشػػلكل ل"
شػػػل   اػػػف اإلن   )اءيلاػػػو( تتالػػػل  اف حػػػن ن اءات بػػػؿ اءهػػػ يى "ءيهػػػبحل كػػػلئنيف اغتبػػػل ييف ياػػػثبلف أاػػػلـ اءانشػػػ

 .(ػ)ط ائؽ إال ائا ءلابلنن غل  اءايلنن" –فيكميلف بحسب ال يم  ا)اءات بؿ اء انن( اف ا لييس

بيض ال قلءػا بشػ  بػف اءايتاػ  فػن هػحيمتا ا اغػلة تنلسػب أقػنا  اءايػلنن اػا أقػنا  اءاسػتاييف  بػيف أقػنا   .3
ءكػػبلـ غلػػ  اءايػػلنن  ي سػػـ أقػػنا  ا فياليػػؿ ءكػػؿ طب ػػو فػػن رءػػؾ ا لاػػل حتػػ  ي سضػػـاءاسػػتاييف  أقػػنا  اءحػػلالت "

فيػػػ خ اءاباػػػ ت أف اشػػػت اطلت  .(ؼ)أقػػػنا  اءايػػػلنن غلػػػ  أقػػػنا  اءا لاػػػلت  أقػػػنا  اءاسػػػتاييف غلػػػ  اءحػػػلالت"
ي ػبط اءيبلقػو بػيف اهػلئص اء ػ ؿ األنبػن  ( في ػل ب هػما حػنضااءتنلسب  نل تمت ض ح   )اءات بؿ اء انن

يهلءا إء  اءات بؿ.   كيميو أنائا  ا 

اءالػػػلرب ءسيلسػػػو  -اء ػػػانن -هػػػيضو تالتػػػرب اء ػػػل ئ اءهػػػ يى تكػػػ ف باثلبػػػو اءات بضػػػؿ اءنهػػػنبػػػن اػػػف بنػػػ  ن  ال .4
 ،اءهػػػػ يى  اء ػػػػانن ءػػػػنخ اءاباػػػػ ت ئبػػػػ   اءاهػػػػلئص األسػػػػل بيو اءا ال ػػػػو هػػػػ ب اء ػػػػل  أاءاطػػػػلب.  اػػػػف 

  نت فػػػػن كتلبػػػػلت حػػػػلـ  اء  طػػػػلالنن ان ل)اءتا يػػػػا(  )االسػػػػتن اج(  )اإلء ػػػػل (  تاالا غػػػػو اػػػػف اءاهػػػػطلحل
 بلءسلاا. (ؿ) )إي لع اءحيؿ( (ؾ) )االستلطلؼ( (ؽ)( )االستالءو

اػػف اػػبلؿ  هػػن شػػك د  (ـ) ءيػػؿ أ ػػـ اثػػ ؿ ءنظ يػػو اءتل ػػن كػػلف نااػػؿ ا ا ػػيلت اءا   قػػن ءػػػ)غا ن اءشػػي ( .5
اءاباػػػػ ت ءػػػػػ)أفؽ انتظػػػػل ( اءشػػػػي  اءاحػػػػنث غبػػػػ  االءمتػػػػا ءايػػػػليي  غاػػػػ ن اءشػػػػي  إر ي  ؿ:"  ػػػػ  نظػػػػلـ اػػػػف 

 الػ نا فػن  ئنالػ  إءػ  سػنو فػن اءكتلبػو ااه هػو تشػكؿ اػل ينتظػ  اء ػل  اإلحلالت يتاط  اءنص اءام ن  اءا
نص اف اءنه ص ءحظو ت بضلػا ف ػ  غيػل   ػلبط ءن الػو االنهػيلع ءت ليػن اءكتلبػو فػن فػف اػف اءمنػ ف  ءن الػو 

  ػ  يتاللػ  ام  ـ)أشفػؽ االنتظػػل (  .(ف)غلاػو" ئءلم ػػـ: ف ػـ اء ػل   ا. ءػرءؾ كػلف أفػؽ االنتظػل  ا الض ػلاءيػن ؿ غنػ

                                                

 .ظػ –فغ  ؿغ –ؾغ  عغ  فع:اءنص  ات بلا فن اءت اث اءن ند –الالءيو األءمو ( ينظ :ع)

 . غعشي :( غيل  اءغ)
 .ظغ:اءنص  ات بلا فن اءت اث اءن ند –الالءيو األءمو (ػ)

 .  فػع-ـػع/ع( اءبيلف  اءتبييف:ؼ)

 .ػؾ( ينظ : ان لج اءبل ل   س اج األنبل :ؽ)

 .ؼؾـ.ف: ينظ : (ؾ)

 .ؿؼػ-ؾؼػـ.ف: ينظ : (ؿ)

 .غغ–عغ:اءنص  ات بلا فن اءت اث اءن ند –الالءيو األءمو( ينظ : ـ)

 .ؿؿـ.ف: (ف)
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 ػؽع 

ءتػ اث اءن ػند اػف اػبلؿ فك ة)غاػ ن اءشػي (  ءيتح ػؽ أفػؽ االنتظػل  يشسػ ط اءاباػ ت شػ  ط ح ػ   أفػؽ فن ا
   ن: ؛االنتظل  اءثبلثو ءنخ  لن    ب ت يل س غل  فك ة)غا ن اءشي (

 يتالل  أفؽ االنتظل  اف ابلؿ اءايليي  اءتن أءصمس ل اءاتل ن ءلالنس األنبن.   - أ
تنػػلص األثػػػ   ؛أد اػػػل يػػنغ  بػػػػ)اءتنلص( ‘يػػػ ا اػػف اءنهػػػ ص األنبيػػواػػػف اػػبلؿ اءيبلقػػػلت اء ػػانيو ب  يبػػن   -  

 األنبن اا األغالؿ اءسلب و أ  اءايله ة  ايا.

اػػل يييشػػا  بػػء ا  ياثػؿ اػػف اػػبلؿ اءتيػل ض بػػيف اءل ػػو اءايلءيػو  اء اقييػػو أ  بػػيف اءكػبلـ اءيػػلند  اءكػػبلـ األنبػن - ت
 .(ع)هلو اا ال يتايلا فن األث    با اف تالل ب راتألث   ال ااءاتل ن اف غ ض اءتاييؿ فن ا

ف اءشػي  أفاػف اءايػ  ؼ  ، تنحه  نائ ة استنالؿ اءابا ت فن اءش ط اءثلءث ن ف تح ؽ اءشػ طيف اءبػلقييف      
اءرد يسػتنؿ بػا اءاباػ ت فػن اسػ ءو االل  تػا ءياػ ن اءشػي   ال ػا ألفػؽ انتظػل  النيػن ياػلءؼ اءاػ ء ؼ  –اءاحنث

كاػػل ءػػـ يسػػتطا الػػؽ  ا ػػيلت اءشػػي يو ءيبتكػػ  شػػكبل شػػي يل النيػػنان الػػنس اءا  ءػػـ يػػتاطس حػػن   -(غ)فػػن ر ػػف اتل يػػا
اءتنػػلص اػػا ،يػػ ا ف ػػ  ءػػـ يتالػػؿس سػػ خ فػػن حػػن ن اءسػػ قلت  االقتبػػلس  اءت ػػايف   ػػرا اءهػػ   ال تهػػلى ءا ل بت ػػل 

حػػنث بام  ـ)اءتنػلص( ءػػرا فكيػػؼ يتح ؽ)أشفػؽ االنتظػػل ( فػػن اءتػػ اث اءن ػند  اءببل،ػػن اػػف اػبلؿ االػػل  ة اءشػػي  اءا
 !  ػرا أ ال، ثػـ  ػؿ فن اس ءو اءبػنيا ف ػط اػا اءنظػ  إءػ  شػا ءيو شػ  ط ح ػ   أفػؽ االنتظػل  اءثبلثػو غنػن يػل س

إءػػ  أ اػػو)أفؽ انتظػػل ( اءشػػي  اءاحػػنث غبػػ  االءمتػػا ءايػػليي  غاػػ ن  ءتشػػي   ػػانل نأتػػت ا ا ػػيلت اءا   قػػ ح ػل
أفػؽ ت قيلتػا  انتظل اتػا اءا ء فػو غػف اءػنص باػل  غلػ  ت ييػ  ئي كف أفؽ االنتظل  إءػ  حاػؿ اء ػل   إر ،اءشي   ثلنيل

 .(ػ)ي نضاا األاي  اف املالنت تياؿ غل  ت يي   را االنتظل  أ  ايبتا
سػنالن أن ػػل ان ػت إبناغيػو االبتكػػل  فألف ايػػليي  غاػ ن اءشػي  إرا اح ػػنل اءنظػ  في ػل  ؛بييػن  ت  يػؿاء   ػرا       

)اءاشػػلب و( فػػ د حػػنيث بيػػن رءػػؾ غػػف أشفػػؽ انتظػػل   ػػانن اػػا اءشػػي د اػػف اػػبلؿ سػػنف )اءا ل بػػو(  )اءانلسػػبو(  
نػر ب إءػػ  أف غاػ ن اءشػػي  أتػ  إلقهػل  اءشػػي  اءاحػنث اػػف اػبلؿ اءت اػػؿ  إننػل الػ ن حػن ن ءئلبػػناع األنبػن، بػػؿ 

أد اءن ن اءا الا ءلشػي  اءاحػنث  قتئػر  ايػليي   –فن ن  ن اءشي  اءاحنث  ا ل نت ل بايليي  غا ن اءشي  فكبل ال
الػن أف اءاباػ ت اػا احل ءتػا إلثبػلت)أفؽ انتظػل ( اءشػي  اءاحػنث اػف نف أ اف اء  يب  –شي  اتبل الفغا ن اء

 يه ضح ب ا يف ا ايف يتنلفيلف اا غالا   ال:  ،ابلؿ تاطيا ءايليي  اءشي 

                                                

، ع،   ب ت   ءػب، ت :ن.غػ  اءػنيف إسػالغيؿ، اءنػلند األنبػن اءث ػلفن، الػنة، اءسػي نيو، ط-ا ناو ن نيو -نظ : نظ يو اءتل ني( ع)
،  نظ يػػلت اء ػػ ا ة اػػف اءبني يػػو إءػػ  الالءيػػو اءتل ػػن، االا غػػو اػػؤءميف، ت :ن.غبػػن اءػػ حاف بػػ غلن، نا  اءحػػ ا ، ؿؽع: ؼففع

ػػػػلف، األ نف، ط ،  األهػػػػ ؿ اءاي فيػػػػوظؼع: ػظظغ، عسػػػػ  يل، ط ، عءنظ يػػػػو اءتل ػػػػن، نػػػػلظـ غػػػػ نة ا ػػػػ ، نا  اءشػػػػ  ؽ، غاض
 .فػع: ؿففع

 .عغع:اءنص  ات بلا فن اءت اث اءن ند –الالءيو األءمو( ينظ : غ)

 .ؽؼع( ينظ : األه ؿ اءاي فيو ءنظ يو اءتل ن:ػ)
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 ؼؽع 

الػؿ تح ػؽ شػ ط يػل س أإف اءي ب ءـ تكػف غلػ   غػن كلاػؿ  ا  ػ غن بشػكؿ اءالػنس األنبػن  أغ افػا اػف  (=ع
 .(ع)  اءابا ت إء  اءت ل ن غف اءش ط األ ؿ  االكتمل  بنائ ة اءشي  ف طءرءؾ ءال ،األ ؿ

إف اءاباػػ ت ي ػػ ض فػػن ن ليػػو ن اسػػتا أف غاػػ ن اءشػػي  كػػلف اػػف ا التػػا أف يؤكػػن  ال ن)أفػػؽ انتظػػل ( ا لػػؽ  (=غ
   .(غ)غل  ايليي  اءيا ن  احه   با

  اءػػرد  ػػ  "الثػػؿ فػػن ر ػػف اءانشػػ  ت اػػف ام ػػ ـ) اءات بػػؿ اء ػػانن(باػػف اػػل تبنػػلا اءافػػءرءػػؾ  ف ػػبل غػػف        
بشؾ اءنطلؽ اءرد ال يا ج غليا اءنص   ػرا ااػل يؤكػن أف فيػؿ اءت بػؿ اػف  ب هػما غنهػ ا - اف اإلنشل  يي ن ءا حش

كػػػلاف فػػػن اءاطػػػلب قبػػػؿ اتاػػػلرا هػػػ  ة اءكػػػبلـ اءا سػػػ ـ بلألنبيػػػو   يئػػػو اءل ػػػو  -اءينلهػػػ  اءاك نػػػو ءا حلػػػو اءػػػنظـ
اءػػػنص ب يلبػػػا اءميلػػػن ف ػػػ  اسػػػتت  ال تكػػػلن ابلاحػػػا تبػػػ   إال كبػػػ     نػػػا ات بػػػؿ حل ػػػ  فػػػنأبيػػن  اءشي يو.

ال أتبلغ ػػل  ءلالػؽ اءػػن   اءػرد ينب ػػن ااألايلػو فػن اءػػر ف.  غلػ  اءػػ ،ـ اػف رءػؾ ف ػػ  ي سػـ ءلكتلبػػو اءسػنو اء االػب 
 .(ػ)تيل ت  او اء لئؿ بلءا يو  اءم ؿ" إرااللنب ي

خ ءببل،ػػػو اءكػػػبلـ ءػػػن اء ػػػانن( باليلػػػا اييػػػل ا ئؿ)اء ػػػل  إف شػػػك د اءاباػػػ ت يتكلػػػؼ ت  ي -اػػػف قبػػػؿ - قلنػػػل      
نػػص اءالػػلحظ  ،يػػ ا  ا ػػى بػػ ف نالءتػػا تنهػػ ؼ إءػػ  تايػػؿ اتلػػؽ فػػن ر ػػف  أفاءالػػلحظ  ،يػػ ا اػػف اءبيػػلنييف غلاػػلذ 

نااػػؿ اءاطػػلب كاػػل  ػػ  ءػػنخ آيػػ   فام ػػ ـ  ،  ءػػيس اليػػؿ اءاتل ػػن  ػػانيلاءابػػنع فػػن أثنػػل  إنتلالػػا ءا اغػػلة ت بلضػػا
تت سػط بػيف اءاؤءػؼ  (ؼ)نهيو "تت قا ح    اتلػؽ اػل ن ف أف تحػننا بلء ػ   ة" نن بك نا بنيونن يتحاء ا ئاء ل  
أد تايضػػػؿ اءتالػػػل ب  اءهػػػ يى أ  اءح ي ػػػن ءيتاػػػل   اي ػػػل األايػػػ  فتياػػػؿ غلػػػ  الربػػػا اػػػف اػػػبلؿ اءتاييػػػؿ ئ اء ػػػل  

 .ف  لأ اءنا ؿ فن  اءنهيضو راتيل
ر ال شػػ ف ءػػػا بػػلألاي  ف ػػػ  يياػػؿ غلػػػ   ػػبط غاليػػػو تملغػػػؿ ال اءابػػػنع إ (ؽ)ئاػػنا  ا تاػػػلـ آيػػ    ػػػ  اء ػػل  ف      
اػػف اػػبلؿ شػػكلا  ت الي لتػػا  (ؾ)اء ػػانن فػػن اءاطػػلب األنبػػن ئاءح ي ػػن اػػا اءػػنص اػػف اػػبلؿ  الػػ ن اء ػػل   ئاء ػػل  

 . أسل با ءتح يؽ اءت اهؿ اا اء ل ئ اءح ي ن
بػػؿ  ػػ  يػػ تبط  ،   فػػن اءتل ػػنتيلض ػػلت نااػػؿ انظ اػػو آيػػ واػػف أيػػ فام ػػ ـ اء ػػل ئ اء ػػانن ءػػيس االػػ نا  ءػػرءؾ      

ب ػػػبط أناػػػلط اسػػػتاللبو اءاتل ػػػن نااػػػؿ اءاطػػػلب اػػػف اػػػبلؿ االا غػػػو اػػػف األسػػػس اءتػػػن تػػػ تبط بػػػلءاتل ن اء ػػػانن 

                                                

 .ـؿ:اءنص  ات بلا فن اءت اث اءن ند –الالءيو األءمو( ينظ : ع)

 .ظػعـ.ف: ينظ : (غ)

 . ػؿ: اءنص  ات بلا فن اءت اث اءن ند –الالءيو األءمو (ػ)

نظ يػػو الالءيػػو اءتالػػل ب فػػن األنب، ف ءم ػػلن  آيػػ  ، تػػ : ن.حايػػن ءحاػػنانن  ن.اءالبلءػػن اءكنيػػو، اطبيػػو اءنالػػلح  -( فيػػؿ اء ػػ ا ةؼ)
 .ؽظغا ناو ن نيو: -،  ينظ : نظ يو اءتل نظػ: ؼففع، عاءالنينة، اءنا  اءبي ل ، ط

: ؿـفع، عءاينػ  األنبػن اػف اءظل  اتيػو إءػ  اءتمكيكيػو،  ءػيـ  اد، ت :ن.ي ئيػؿ ي سػؼ غ يػ ، نا  اءاػ ا ف، ب ػنان، ط( ينظ : اؽ)
 .ػؼع:نظ يلت اء  ا ة اف اءبني يو إء  الالءيو اءتل ن،   ػؾع،  األه ؿ اءاي فيو ءنظ يو اءتل ن:ػؾ

   .ؾؾ  غؾ  ػؼ( ينظ : اءاين  األنبن اف اءظل  اتيو إء  اءتمكيكيو:ؾ)



 تقويلية.القراءة ال ميادين الفصل الثالث.....................................................................
***************************************************************** 

 ؽؽع 

 ػػػرا اػػػف  ،(ع)سػػػت اتياليو(  )اسػػػت يلت اءاينػػػ (  )ا اقػػػا اءبلتحنيػػػن(  )اءمالػػػ ات(  )اءم ا،ػػػلت()اءسػػػالؿ(  )اال  ن
بػؿ  ،(غ)ء ياػو األثػ  األنبػن نمسػا ئ اا اءنص تهبى اهن ااء ل    اف اللنب آا  فءف قياو اءتل ن  فلغليو ،اللنب

 .(ػ) ن تيتان غليا ءنخ آي   ال بكشؼ اءاين  بؿ بءغلنة بنل  اءنص
ب الػ ن  ػرا اءنػ ع اػف اء ػ ضا   قلنػل ف تن ءنػل ا  اء انن( حتػ     ئآي    اات اءا فن)اء ل   ءرا ال ياكف فهـ ال ن      

 .فبل ين ض ح   ا تنلسب نظ يو ءلتل ن ءني ـ ،اءي بفن اءت اث اءن ند  اءببل،ن غنن 
فح ػػ    ؛ كػػرءؾ األاػػ  ينطبػػؽ غلػػ  ت  يػػؿ شػػك د ءػػنص ابػػف طبلطبػػل اءيلػػ د  هػػحيمو بشػػ  بػػف اءايتاػػ       

 فن نه ه ـ اء غظيو.  إء  ح    اءابنع يكلن يك ف ا ا ااءاتل ن بلء يلس 
ف يػلنة غلػ  اػل اػ ض اػف  ،اء ػانن( ئالنن  ا ل بت ػل بػػ)اء ل   أال بش ف تل ملتا ءبيض استيالالت حلـ  اء  طل      

لتا يػػػا(  )االسػػػتن اج(  )اإلء ػػػل (  )االسػػػتحلءو(  )االسػػػتلطلؼ( ءاسػػػتيالالت حػػػلـ  ) أف ن  ػػػرا اءت هػػػيؿ ن ػػػيؼ 
أتػػت فػػن سػػيلؽ هػػنلغو اءانطػػؽ  ال سػػيال فػػن هػػ غ حالػػ  اإلقنػػلع فػػن بنػػل  اءاطلبػػو اػػف اػػبلؿ هػػ ؼ اءاطيػػب 

قنلغػػػػا غب )تا ي ػػػػا( أ )إء لئػػػػا( أ )اسػػػػتلطلفا( نظػػػػ  اءاتل ػػػػن غػػػػف ق يلسػػػػلتا اءكلربػػػػو  ت طيتػػػػا ءا نالتػػػػا اء ائمػػػػو  ا 
سػتنا الا( أ )اسػتالءتا( فػػن سػيلؽ اءثنػػل  غليػا أ  ت  يظػػا اػف أالػؿ اءتيايػػو غليػا  اإلحلءػػو ن ف كشػؼ ا نالتػػا )اأ 

 .(ؼ)اءح ي ن اءه يى ف ن تتيلؽ بلءاتل ن اءشمل ن  بلءاالطب ، قيلسلتا اءكلربو اء ل ة فن اطلبتا

قهػػ  إي ػػلع  اسػػتيالؿ اء  طػػلالنن ال تنهػػ ؼ إءػػ  ؿ بلءسػػلاا( فنالءػػو أاػػل اسػػتيالؿ اء  طػػلالنن ءػػػ)إي لع اءحيػػ      
" األقل يػؿ اءشػػي يو أي ػل تاتلػػؼ اػرا ب ل  أنحػػل  االغتاػلن في ػػل :نػػص اء  طػلالنن  ػػ   أفاءحيػؿ بلءسػلاا ف ػػط اػا 

لغ  في ػل بءي ػلع اءحيػؿ اءتػن  ػن غاػنة فػن إن ػلض اءنمػ س ءميػؿ شػن ، بحسب اءال و أ  اءال لت اءتن ييتنن اءش
أ  ت كػا أ  اءتػػن  ػػن أغػػ اف ءلياػػنة  تلػػؾ اءال ػػلت  ػػن اػػل ي الػا إءػػ  اء ػػ ؿ نمسػػا، أ  اػػل ي الػػا إءػػ  اء لئػػؿ، أ  اػػل 

ءػ  اءا ػ ؿ فيػا،  ػن  ،اءػي الػا إءػ  اءا ػ ؿ فيػا، أ  اػل ي الػا إءػ  اءا ػ ؿ  احلكلتػػا  اءحيلػػو فياػل ي الػا إءػ  اء ػ ؿ  ا 
 تاييلا بال ي الا إءيا أ  بال    اثلؿ ءال ي الا إءيا  ال غا نا  را اءهنلغو،  اال ي الػا إءػ  اء لئػؿ  اءا ػ ؿ ءػا 

 سػػنمكؾ  ػػرا اءػػنص بحسػػب اػػل أتػػ  فيػػا إءػػ  ر ات ءتيػػ ضؼ نالالت اسػػتيالالت حػػلـ  .(ؽ)كػػلألغ اف  اءػػنغلالت ء ػػل"
 اء  طلالنن.  

 األقل يؿ اءشي يو ء ل ال لت:  .ع
 الا إء  اء  ؿ نمسا.ال ي  

                                                

،  فيػػػؿ ػؽع-ؽؼع:نظ يػػلت اء ػػػ ا ة اػػف اءبني يػػو إءػػػ  الالءيػػو اءتل ػػن،   ـؽع-ػؽع( ينظػػ : األهػػ ؿ اءاي فيػػو ءنظ يػػػو اءتل ػػن:ع)
،  اءاينػػػػ  األنبػػػػن اػػػػف ؽغغ-ععغا ناػػػػو ن نيػػػػو: -،  نظ يػػػػو اءتل ػػػػنغـ-ؽؼنظ يػػػػو الالءيػػػػو اءتالػػػػل ب فػػػػن األنب: -اء ػػػػ ا ة

بو اء ل ئ اف اءشكبلنيو إء  اػل بيػن اءبني يػو، الػيف ب. تػ ابكن ، ت :حسػف نػلظـ ،  ن ن استاللؿؼ-ؾؼاءظل  اتيو إء  اءتمكيكيو:
 .غػع-ـعع: فففع، ع غلن حلكـ، ا : ن.احان ال ان حسف اءا س د، اءااللس األغل  ءلث لفو، اه ، ط

 .ؿغ-ؼغ( ينظ : ن ن استاللبو اء ل ئ اف اءشكبلنيو إء  ال بين اءبني يو:غ)
 .ؿغ-ؼغ( ينظ :ـ.ف:ػ)

 .ؼؾ-ػؾ: ان لج اءبل ل   س اج األنبل :( ينظ ؼ)

 .ؾؼػ( ينظ :ـ.ف:ؽ)
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 .ال ي الا إء  اء لئؿ 
 .ال ي الا إء  اءا  ؿ فيا 

 ال ي الا إء  اءا  ؿ ءا   

 اءحيؿ ء ل غبلقو بلءال لت حيث  ن إي لع .غ

 
 أغ اف  نغلالت                 غانة                               

 اء  ؿ نمسا           اءا  ؿ فيا                     
اءاحلكػػلة  اءتاييػػؿ باػػل ي الػػا إءيػػا فػػن اء اقػػا أ  باػػل  ػػ   -أد اء ػػ ؿ نمسػػا  اءا ػػ ؿ فيػػا-اءحيلػػو ان اػػل           

اػف اءنمػ س ءميػؿ شػن  أ   إن ػلضاثلؿ ،ي  ا الػ ن فػن اء اقػا.   اػل غاػ ن هػنلغو األقل يػؿ اءشػي يو   ظيمت ػل 
 ت كا. 
ف انميلءػػا اػػف أ،   رد ي بػػا اػػل ج اءاطػػلب اءشػػي د أ الاءػػ  ػػرا يينػػن أف اءسػػلاا  نػػل  ػػ )اءاتل ن اءح ي ػػن(       

  ػرا يحػن  ،حيث تحمي  األث  غل  نفيا ءميؿ شن  أ  ت كا     ػنؼ تػ ثي د بميػؿ  يانػو اءاطػلب غلػ  اءالت ػن
 ؛فلءيبلقػػو ،يػػ  اتكلفئػػو  ال فلغلػػو بػػيف اءػػنص  اءاتل ػػن كاػػل  ػػن ءػػنخ آيػػ   ،اػػف فلغليتػػا بميػػؿ سػػلط يو اءاطػػلب

اءاتل ػػػن غبػػػ  بنػػػل  األايػػػ  ءػػػا اػػػف اػػػبلؿ بيػػػض     آيػػػ   ءلتل ػػػن  ػػػ  اال تاػػػلـ بتملغػػػؿ اءػػػنص فػػػلءا ك  فػػػن نظػػػ
ف نظػػ ة حػػلـ  ءػػػ)اء لئؿ( ءفػػ  أاػػل ثلءثػػل اء ل ئ اء ػػانن(،  ػػرا ثلنيػػل،اءاحمػػ ات اءنهػػيضو اءاايلػػو باػػل اهػػطلى غليػػا بػػػ)

قػ ا ة ءحػلـ   (ع) اء راان  حسػف نػلظـ ءيبن اى  )اءا  ؿ ءا( نظ ة اف ياليؿ االثنيف كلألغ اف  اءنغلالت اءثلن يو.
اء  طلالنن فن     اءتل ن  نظ يو اءت هيؿ غنن   الف اللك بسف تشبا ق ا ة شك د اءاباػ ت إءػ  حػن بييػن  اػل 

 ا   اف انلقشو ا ل بو اءابا ت فيا كمليو.
ن غبػػػن اءاطلػػػب ن اسػػػو كػػػؿ اػػػف اءػػػنكت   احاػػػ اػػػلاػػػا ن اسػػػو اءاباػػػ ت   لفتلت يػػػ لفتػػػلاء األا يػػػلف تلفاءن اسػػػ      

(  اءػػػنكت   احاػػػن   ػػػل ابػػػل ؾ فن)اسػػػت بلؿ اءػػػنص غنػػػن اءيػػػ ب( اءال الػػػلنن فن)ق ػػػليل اءحناثػػػو غنػػػن غبػػػن اء ػػػل  
 قػن اسػتثا  كػؿ  ، سن ته  فن كلي ال غل  غ ض ق ا ت ال ءيبن اء ػل   اءال الػلنن فػن ظػؿ ح ػ   اءاتل ػن ءنيػا

 .ان ال االا غو اف اءنه ص ح ت ه  ة اءتل ن  اءاتل ن
  ـ أشكلؿ اءتل ن غنن غبن اء ل   بحسب تهنيؼ ن.احان غبن اءاطلب  ن: أ         
 .(غ)ءئلبناع األنبن  يتالسن ح   ا اف ابلؿ سيلؽ اءتي يؼ  اءتنكي  ءنخ اءال اللنن اءاتل ن احل  ا .ع
سػؤاؿ اءاتل ػن فػن سػيلؽ فهػؿ سلسػلو اءكػبلـ أ   (ػ)فن ه غ األث  األنبن اػف اػبلؿ إ ػال  اءاتل ن اتنابل .غ

   .(ؼ)ؼ اءالاؿت ؾ غط

                                                

 . عػ-ظػ،  امل يـ اءشي يو :ؾع-ؽع ( ينظ : اءاطيئو  اءتكمي :1)

 .غؼغ-عؼغ( ينظ : ق ليل اءحناثو غنن غبن اء ل   اءال اللنن:غ)

 .ؼؼغ-ػؼغـ.ف: ينظ : (ػ)

 . ؽػغ-ؼػغنالئؿ اإلغالل : نص  ؼؼغ-غؼغـ.ف:( ينظ : ؼ)

 اء لئؿ

 اءا  ؿ ءا
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ءياليػػو إغػػلنة االنسػػاللـ اءػػنالءن ءؤلثػػ  األنبػػن اػػف اػػبلؿ ت الػػا فػػن اءهػػ   اءشػػي يو إر ي ػػ ؿ  اءاتل ػػن اتلبيػػل .ػ
يػػ ؼ اءبيػػت ت أفاءال اللنن:"أفلسػػت تحتػػلج فػػن اء قػػ ؼ غلػػ  اء ػػ ض اػػف ق ءا:)كلءبػػن  أفػػ ط فػػن اءيلػػ ( إءػػ  

،  تػػ قـ رءػػؾ فػن قلبػػؾ ثػػـ تيػػ ن إءػػ  اػػل شلسػػيل ك نػػا نانيػػل تهػ   ح ي ػػو اءاػػ ان انػػا   الػػا اءاالػػل  فػنتاأل ؿ ف
يي ض اءبيت اءثلنن غليؾ فن حػلؿ اءبػن  ثػـ ت لبػؿ إحػنخ اءهػ  تيف بػلألا خ  تػ ن اءبهػ  اػف  ػرا إءػ  تلػؾ 

ف اءشسػػ ع  ػ  اءشػنين فػػن اءبيػن، ثػـ قلبلػػا (؛ أل تنظػ  إءيػا كيػؼ شػػ ط فػن اءيلػ  اإلفػػ اط ءيشػلكؿ ق ءا:)شلسػا
)الػن ق يػب( ف ػرا  ػ  اءػرد أ نت بلءحلالػو إءػ  اءمكػ ،  بػ ف :تنل ن فن اء ػ ب ف ػلؿبال ال يشلكلا اف ا اغلة اء

 .(ع)اءاين  ال يحهؿ ءؾ إال بين انبيلث انؾ فن طلبا  االت لن فن نيلا"

فػن نظ يػو  غبػن اء ػل   اءال الػلنن يشيػن  سػب لغلا :" ال   ان   ل ابل ؾ غل   را اءنص قلئبلن.اح ؽ ييلض       
، بػؿ إف إيػ ان ئفن ته ض  ال ياكف أف يك ف غليا اءتملغؿ بػيف اءػنص  اء ػل   ن اءي ب  ت نضال  ا ة  اءتل ن غناء

فػلءتل ن االت ػلن   ػرا يينػن أف ال قػ ا ة  احػنة  أالـ غلءـ اف اءح يػو اءمك يػو فػن ف ػـ ئا اء ل   ءمظ)االت لن( ي
  ل أ   ػن ال تتطػلبؽ أهػبله ص  ف اقلال تتطلبؽ االالت لنات فن تحليؿ اءن ءلنص الناـ اء ل ئ االت نا إر

ءػػا  األنبيػػو اػػل  ػػ  ا يػػن.. أد إف اءػػرد يالت ػػن فػػن قػػ ا ة اءنهػػ صإن لن ءػػيس اطل ػػل قػػن تت ػػل ب، ءكػػف االالت ػػ
 .(غ)ا الييو الهو،  ن اءا الييو اءل  يو"

نالءػػو)طلب اينػ  اءػنص  االالت ػػلن فػن اءحهػ ؿ غليػػا( اػف اػبلؿ سػػب  ،ػ   اءهػػ  ة  فكيػؼ انهػ فت      
اءال الػػػلنن إء )االالت ػػػلن اءاطلػػػؽ(  تيػػػنن اء ػػػ ا ات  اء ػػػ ضا  غلػػػ  يػػػن احاػػػن   ػػػل ابػػػل ؾ   اءشػػػي يو فػػػن نػػػص

 ءػيس غاػ ـ اء ػ ضا   لنن ي ين تحهيؿ اين  اءه  ة أ ال،  ي هن قل ئل غلءال نلقػنا بهػنيو اءشػي  ثلنيػل،فلءال ال
 انا ك ـ فن تمسي  اءنص.  ااتبلؼ

احاػػن غبػػن اءاطلػػب ف ػػن ال تتيلػػؽ بياػػ ـ اءػػنكت   ءتػػن رك  ػػل أاػػل فياػػل ياػػص ب يػػو اػػ ا ن اءاتل ػػن اءسػػلب و ا      
ناػػل تتيلػػؽ بسػػيلقلت ت اكيػػب بنيػػو األثػػ  ال اػػف هػػلب  لتػػ  اءتيليػػؽ غلػػ  فػػؾ ا لءي ػػا  شػػم اتا غل  ػػأ   .اءتل ػػن  ا 

 اػف نلحيػو أاػ خ فلءات اػؿ فػن نهػ ص اءال الػلنن تلػؾ يػ خ أف ح ػ    ، را اف نلحيػو ،ا تالالت اءال اللنن با
كػػلف يػػ خ فػػن " اءا سػػؿ اءاهػػن  األسلسػػن  –نل بينليػػو اءال الػػلنن ب ػػرا اءػػ كف  بػػلءتنظي  ءػػاإف سػػلضا –اءاتل ػػن في ػػل
ياكػػف أف   ...ئ[فػػن ت سيسػػ ل اء ػػل   ئ اتل يػػل ءلاي فػػو أ  غلػػ  األهػػى بلحثػػل غػػف اءاي فػػو ال اسػػل الءلاي فػػو  اء ػػل  

ب نػػا اشػل ؾ فػػن  يتطػػل ؿ ءي ػ ؿ اػثبلاؿ ال ياكػف أف ي هػؼ بلءػركل   اءمطنػػو  طػ ؿ اءابػ ة، ءكنػػا فػن الايػػا األحػ  
   .(ػ) ءيس  نلؾ اف سبيؿ س خ فن إا اال ل اف اءنص" ؛ ألف ايلنن اءنص أنال ت سلملإنتلج ايلنن اءنص

نظ يػػلت اء ػػ ا ة  اءتل ػػن. فػػلءكبلـ غنػػن اءال الػػلنن غلػػ   ػػ بيف " ػػ ب أنػػت تهػػؿ  أكثػػ ت الػػا   ػػرا  ياػػلءؼ      
 ػػ ب آاػػ  ال تهػػؿ انػػا إءػػ  اء ػػ ض بنالءػػو اءلمػػظ  حػػنا  ءكػػف بػػرءؾ   [...  انػػا إءػػ  اء ػػ ض بنالءػػو اءلمػػظ  حػػنا

                                                

 .ؾغعءببل،و:( أس ا  اع)

 .ؿػ( است بلؿ اءنص غنن اءي ب:غ)

 .ؽؾ: ػظظغ، ع( اء  ا ة  ت ءين اءنالءو، ن.حاين ءحانانن، اءا ك  اءث لفن اءي بن، بي  ت، ءبنلف،  اءنا  اءبي ل ، اءا  ب، طػ)
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 ـؽع 

اء ػ ض،  اػنا   اءلمظ غل  اينلا اءرد ي ت يا ا   غا فن اءل و ثـ تالن ءرءؾ اءاين  نالءو ثلنيو تهؿ ب ػل إءػ 
 .(ع) االستيل ة  اءتاثيؿ"  را األا  غل  اءكنليو

 ال يسػتطيا رءػؾ إال  ،يػب اءل ػ د ءل هػ ؿ إءػ  اءاينػ يست ند بينلهػ  اءت ك أف ئاء ل  غل    را يينن أف       
يت سػس غنػن فلءت اهػؿ  .إر ءيس اف ح ضا ت  ؿ اءنص أ  إ لفو انء الت ءيسػت ا الػ نة فيػا ؛اف ابلؿ االستنالؿ

اءمكػ  اءن ػند اءي بػن اء ػػنيـ  بػؿ غا اػل –بػلءاين  أف اءنهػ ص ااتلئػو اسػب لاءال الػلنن أهػبل غلػ )االاتبل ( أد 
، بيناػل (غ)لءبيلف فن اءت اث اءن ند  اءببل،ن اءي بن ين   فػن الػ  "أف تكػ ف األءمػلظ ااتلئػو بػلءاين "ف –يؤاف برءؾ

 إرا كػػػلف اءػػػنص ااتلئػػػلنػػػا أأف ام ػػػ ـ اءت اهػػػؿ ءػػػنخ آيػػػ   ينحػػػ  هػػػ ب ابػػػنأ)اءم اغ(   ػػػرا يينػػػن " -اػػػثبل -نػػػ خ
اتلؾ اي فو تلاػو بلءل ػو اءتػن كتػب أنات  ف اا الأنل  ال أق ءا بهننا ف دبلءاين  اف اءبنايو إء  اءن ليو فليس ءن

إرا اءبنيػػو اءت كيبيػػو ءلنهػػ ص غنػػن اءال الػػلنن ت ػػ ـ غلػػ  اءا هػػنيو أد بػػ     (ػ)ب ػػل  ينت ػػن األاػػ  غنػػن  ػػرا اءحػػن"
 .ء را اءا هنيو ئا هنيو اءاتكلـ فن اطلبا،  تاثؿ اء ل  

را اػػل غ فنػػل         تيػػب اءاينػػ   الل  يتػػا فػػن نمػػس اءاػػتكلـ ف اءال الػػلنن ينطلػػؽ فػػن نظ يػػو اءػػنظـ اػػف أسػػب يو تأ ا 
يت تػب غػػف  " ؾ اءايػلنن أد ايػلنن اءاػتكلـ أهػبل،غ فنػل أف سػلطو اءاطػلب تسػتان حي يت ػل  الػرب ل اػف سػط ة تلػ

نة ايػػػلف اسػػػؤ ءو غػػػف ألن ػػػل  ءيػػػ ؛ءو إ ػػػمل  اءاينػػػ  غلػػػ  األءمػػػلظأف اءاتل ػػػن ءػػػيس ءػػػا ن   فػػػن اسػػػ   ػػػرا انط يػػػل
ء  ػػليل اءتاييػػؿ ظلػػت  نمسػػ ل بػػؿ إف ايلءالػػو اءال الػػلنن ،(ؼ)إال إف يبحػػث غن ػػل" ئ،  اػػل غلػػ  اء ػػل  تاظ   ػػل سػػلب ل

 .أف يتيب فن تحهيل ل  االالت ػلن فػن نيل ػل ئ غل  اء ل   ،(ؽ)ن ف تاطيا ء ل نالالتا   ينو با لهن اءاتكلـ نمسا 
 انػػا ءػػـ ييػػ ؼ  ءيػػؿ اػػف اءط يػػؼ اإلشػػل ة إءػػ  انػػا غلػػ  اءػػ ،ـ اػػف بنػػل  اءال الػػلنن نظاػػا غلػػ  ببل،ػػو اءاينػػ  إال

غنػػنال تحػػػنث غػػف اينػػ  اءاينػػ  إر ي ػػػ ؿ:" نينػػن بػػلءاين  اءام ػػ ـ  اػػػف ظػػل   اءلمػػظ  اءػػػرد غ  ػػل  اءاينػػ  إال
 .(ؾ)تي ؿ اف اءلمظ اين  ثـ يم ن بؾ راؾ اءاين  اء  اين  آا " أفتهؿ إءيا ب ي   اسطو، باين  اءاين ؛ 

كلـ فن اطػلب اءال الػلنن اػف اػبلؿ بيػض االسػتيالالت  قن استنؿ اءنكت   حاين ءحانانن غل   يانو اءات      
 تػنؿ غل )اء هػن(  ،قسػـ اػلص بػلءاتكلـ ؛لػ  قسػايفغ، إر قسـ  را األءملظ اءببل،و( أس ا )اءتن  االت فن كتلب

"أ ان، غاػػن، اءاػػ ان، اءا هػػ ن، اءملئػنة، اء ػػ ض، اءتػػنقيؽ،..  قسػػـ اػػلص بػلءاتل ن  تػػنؿ غلػػ  )اءم ػػـ(   ػػن: :  ػن
 .(ؿ)اءتي ظ، اءم ـ، اء ه  ، اءتبيف، االن يلن، اءتثبت، اءت  د، اءت قؼ، اءت  يؿ... إءو" يته  ، اءنظ ،

                                                

 .غؾغ( نالئؿ اإلغالل :ع)

 .فؾ( اء  ا ة  ت ءين اءنالءو:غ)

 .ظؿ:اء  ا ة  ت ءين اءنالءو( ػ)
 .ؿظع:ـ.ف( ؼ)

 .ػعع-ـظعـ.ف: ينظ : (ؽ)

 . ػظغ( نالئؿ اإلغالل :6)
 .فظع:اء  ا ة  ت ءين اءنالءوينظ : (ؿ)
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 فؽع 

كال أنا أحه  ت ثي ات اطػلب اءاػتكلـ فػن اءاتل ػن ف الػن ل فػن "األ يحيػو، اء ػ ة، اءامػو، اءب الػو، اءهػبلبو،       
 .(ع)اءكلؼ، اءش ؼ، اءمتنو، اءتيالب، اء  ابو، اءسح ، ... إءو"

 –أد كشػػػؼ بنيػػػو اءػػػنص اءالػػػل  ة  –را يػػػنؿ غلػػػ  أف هػػػ  ة اءاتل ػػػن غنػػػن اءال الػػػلنن ال تتالل  )اءكشػػػؼ(  ػػػ      
 .(غ) )االنميلؿ(. فلءال اللنن "ال ييت ن أف اء ل ئ قلن  غل  إ لفو أد شن   ائن غل  ال فك  فيا اءاتكلـ"

ؿ تب ػػ  اشػػكلو اكتشػػلؼ اءاينػػ  اءػػرد يت كػػب اػػف االسػػتيل ة  اءكنليػػو  اءاالػػل   اءتاثيػػ –حتػػ  اءكػػبلـ اءاايػػؿ      
األ ؿ  اءثػػلنن أد اينػػ  اءاينػػ  أ  اءايػػلنن اءثػػ انن،   ينػػو با هػػنيو اءاػػتكلـ  ،  ػػا ان ػػل   ظيمػػو اءاتل ػػن  ػػ  

نػػؤ ـ ) نػػؾ إرا قلػػت فػػن اءاػػ أة:أ يتاللػػ  رءػػؾ اػػف اػػبلؿ قػػ ؿ اءال الػػلنن:"أ  ال تػػ خ . (ػ)اسػػتنبلط اءاينػػ  ءػػيس ،يػػ 
،  ءكػػف يػػنؿ اءلمػػظ غلػػ  اينػػلا اءػػرد يػػن ،  ػػؾ اءػػرد تينػػن اػػف االػػ ن اءلمػػظنػػؾ فػػن الايػػا رءػػؾ ال تمء، ف(اء ػػح 

 .(ؼ)   ،  ؾ"   غل  سبيؿ االستنالؿ اين  ثلنيلي الب ظل  ا ثـ يي ؿ اءسلاا اف رءؾ اءاين
ييتنن ب  ايو اءم ـ اف ابلؿ غبلقتا بلءت  يؿ غبػ  تالػل   اءاينػ  األ ؿ إءػ  اءثػلنن.   ػ   - نل-فلءال اللنن      
فبنيػو األثػ   ؛فن  را اءت  يؿ أكث  اف ن الو غلءيو اف اءم ـ اءاؤسس غل  بنيو اءاين  اءايط  فن اءػنصال ي خ 

 قػػػن ال ت ت ػػػن فػػػن غاليػػػلت حل ػػػل اػػػف ءػػػنف اء ػػػل ئ إءػػػ  اسػػػت خ اء ،ػػػ ؿ إءػػػ  األسػػػ ا   ، نالالتػػػا ا ل ػػػو  غهػػػيو
ن نمسػػػػا.  ي ػػػػ ؿ بشػػػػلف رءػػػػؾ إءػػػػ  اهػػػػلؼ اءكػػػػبلـ اءتايلػػػػ –ا اػػػػل بلػػػػ  –ألف كػػػػبلـ اءامسػػػػ  ال ي قػػػػ  ؛ اءالالءيػػػػلت

اغلػػـ أف قػػ ء ـ: إف اءتمسػػي  يالػػب أف يكػػ ف كلءامسػػ  نغػػ خ ال تهػػى ء ػػـ إال اػػف بيػػن أف ينكػػ  ا :"اءال الػػلنن رءػػؾ
 يػػػنفي ا أهػػػبل حتػػػ  يػػػنغ ا أف ال فػػػ ؽ بػػػيف اءكنليػػػو  ،اءػػػرد بينػػػلا اػػػف أف شػػػ ف اءايػػػلنن أف تاتلػػػؼ ب ػػػل اءهػػػ  

ا اػا تػ ؾ االسػتيل ة،  حتػ  يبطلػ ا اػل أطبػؽ غليػا اءي ػبل  اػف أف  اءته يى،  أف حلؿ اءاين  اا االستيل ة كحلءػ
 .  (ؽ)أبل  اف اءح ي و" االل  أبنااء

 ؛تهػ  ا غػف ام ػ ـ اء هػػن  اء ػ ض   ػ  ءػرءؾ ييطػػن ءلاػتكلـ ح يػو أكبػػ   غليػا فلءال الػلنن "ال يمهػؿ أبػػنا      
 .(ؾ)ألنا اهن  اءح ي و"

 نااػػؿ حػػن نا.  اػػل ييػػ    يانػػو آنػػن اءػػرد ظػػؿ اءال الػػلنن حبيسػػلاء     ءيػػؿ  ػػرا يت افػػؽ اػػا نظ تػػا ءئلغالػػل       
اءػػنظـ اػػا حػلؿ اءاػػتكلـ ف ػػ  يؤكػػن   بػػط ،فػػن نظ تػا ءايػػلنن اءنحػػ  ال اءسػلاا ابػػ اغتنػػل ا غبػػن اء ػل    اءاػتكلـ غنػػن

سػا حػن ـ ييتبػ  حػلؿ اءسػلاا، فػءرا  أخ اءايػلنن ال تت تػب فػن نمأنػؾ قػن تػ خ أرءؾ ب  ءا:"شبيا ب را اءتػ  ـ اػن ـ، 
ف اءايػػلنن تبػػا األءمػػلظ،  أف اءت تػػب في ػػل اكتسػػب اػػف األءمػػلظ  اػػف أإال بت تػػب األءمػػلظ فػػن سػػايا ظػػف غنػػن رءػػؾ 

ت تب ل فن نطؽ اءاتكلـ.   را ظف فلسػن ااػف يظنػا، فػءف االغتبػل  ينب ػن أف يكػ ف بحػلؿ اء ا ػا ءلكػبلـ  اءاؤءػؼ 

                                                

 .ظعع:( ـ.فع)
 .ظععـ.ف: (غ)
 .عععـ.ف: ينظ : (ػ)
 .غؾغنالئؿ اإلغالل : (ؼ)
 .ؿغؼ-ؾغؼ( نالئؿ اإلغالل :ؽ)
 .ػعع-غععاء  ا ة  ت ءين اءنالءو: (ؾ)
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 ظؾع 

فن طػو االنطػبلؽ غنػن اءال الػلنن  ػن اءاينػ  ال  .(ع)اػا اءسػلاا" ءا،  اء االب أف ينظػ  إءػ  حػلؿ اءايػلنن ايػا، ال
 ءلػػػنكت   غبػػػن اى اء ػػػراان  .فػػػن أسػػػ ا  اءببل،ػػػو  ، فػػػن نظ اتػػػا إءػػػ  اءػػػنظـ سػػػ ا  فػػػن نالئػػػؿ اإلغالػػػل  أ(غ)اءابنػػػ 

ا ل بػػو ءاهػػطلى )االاػػتبلؼ( غنػػن ن يػػنا أ )اءػػنص اءااتلػػؼ( ت  بػػا اػػف إاكلنيػػو قػػ ا ة اءػػنص قػػ ا ات ااتلمػػو فػػن 
غلػػػ  اءػػػ ،ـ اػػػف  غػػػن  (ػ)فػػػن اءيػػػ نة إءػػػ  قػػػ ا ة األثػػػ  غنػػػن غبػػػن اء ػػػل   اءال الػػػلنن  اء ػػػل ئفي ػػػل كػػػؿ اػػػ ة يتيلقػػػب 

إال انػا  (ؼ)اء راان ب سب يو اءاينػ  اءنهػن اءايطػ  فػن إاكلنػلت اءت كيػب اءنحػ د غنػن غبػن اء ػل   فػن فكػ ة اءػنظـ
 أسػب يتا  ا ػحو  (غنػن اءال الػلننان ءو)اءاين   يا ن فن ق ا تا فن إثبلت ح    اء  ا ة  اءتل ن غنن اءال اللنن.

إقهػل  اءنظػػ ة اءتػػن   بحسػػب رءػؾ كػػلفءتاػلي  بػػيف نظػـ اؤءػػؼ  آاػ  اءت كيبيػػو  ن   ػل فػػن ا ت ػػلف  اإلاكلنػلتفػن 
اللنبػل إر ال اكلنػو ء ػل  -كاػل يسػاي ل اء ػراان- ب ػرا سػ ؼ تتنحػ  )شػلغ يو اءػنص( .)اءلمظ(اءمنن فن ت خ اإلبناع

طلقػلت اءاينػ  اءت كيبيػو أ ايػو كبػ خ فػن اشػ  ع نظ تػا ءلػنظـ.  اػل ا ػ  اػف فن اش  ع اءال اللنن اءرد ي ءن ء
 انلقشو ءان ءو اءاتل ن غنن اءال اللنن فيا كمليو اف غنـ اءتمهيؿ  اءتك ا  .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 .ؿعؼنالئؿ اإلغالل : (ع)
نظػػلـ اال تبػػلط  اءػ بط فػػن ت كيػب اءالالػػو اءي بيػػو، ن. اهػطم  حايػػنة، نا  ن بػػل ، ،   غعغ/غفػػن اءل ػو  األنب،: ينظ :ا ػلالت(غ)

 .ـؽ-ؿؽ: ؿففع، عاء ل  ة، ط
 .ـؼ-ؿؼ ـػ فع ـ ؾينظ :اءاشلكلو  االاتبلؼ: (3)

  . غؼ  ؾػ ػغ-عغينظ : ـ.ف: (4)
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 .القراءة التفميمية خامسا:
قػػ ا ة اػػبل  اءتمكيكيػو اػػل ب بحسػػب اء ؤيػػو ءلتػػ اث اءن ػػند  اءببل،ػػن غنػن اءيػػ ءػـ ييثػػ  اءبحػػث غلػػ  قػ ا ات

 قبػؿ غػ ض اء ػ ا ة  اهطلحلت اءاال سو اءتمكيكيػو فػن اءتػ اث اءي بػن اء ػنيـ. طلئمو اف احنة  بيض اإلشل ات ء
نيػػػ ض ءػػػبيض امػػػل يـ ، اءتمكيكيػػػو اءيتياػػػو  تنػػػل ؿ اإلشػػػل ات اءابتسػػػ ة إءػػػ  اءتمكيكيػػػو فػػػن اءتػػػ اث اءن ػػػند اءي بػػػن

 اءتمكيؾ.
 ل ءن غػػػو اءتا كػػػ  اءي لػػػن أ  اء الػػػ ن فػػػن اءاطػػػلب اءملسػػػمن  األنبػػػن ت ػػػل اػػػف ايل  ػػػتاءتمكيكيػػػو تسػػػتان حي ي      

)اءنالءػو(  اءاػ ض ب األنبػن  ،يػ ا.  ح ل ػل األ ؿ   اء  بن   ن تال س  ح حو ا اك  اءبنيو اءاي فيو فػن اءاطػل
غن ػػل  و  اءاسػػك ت ػػن استح ػػل  اءاػػنء الت اءا يبػػتبايػػيف ي فػػن تيػػ يـ اءاػػنء ؿ اءػػرد يػػ تبط بػػناط ق ائػػن  تمسػػي د

اػف ،يػػ   لث ا  اغتبلطػػلال يييػن ءحاػػو اءاطػلب  انسػػاللاا   حنتػا بػػؿ يمػؾ شػػم اتا تنػ  اءنلئاػو فػػن اءػنص استح ػػل ا
ءلاػػػنء ؿ  تاهػػػيب اسػػػتا " ااػػػل ي ػػػ ن إءػػػ  (ع) َّ ػػػونظ يػػػو ءلاطلبػػػلت اءا  سػػػت اتياليوي ػػػنـ بػػػنيبل أ  ان الػػػل أ  ا أف

 .بحسب تينن ق ا ات اءناؿ
ال ياكػف ألحػن ل  –ات اءيػو ال ن لئيػو اػف اءاػنء الت إءػ  اء  ا ات فياػل بين ػل ءلاطػلب، يشم ػن ع  برا فءف تنل      
ءت ػػػػ يض(  )اءتا يػػػػب(  )اءت شػػػػيـ( اا فاينػػػػ  اءتمكيػػػػؾ قػػػػن يك ف)ءػػػػر (غ)"يسػػػػت ث  بلال تاػػػػلـ اءكلػػػػن ن ف اآلاػػػػ  أف

ءػؼ أ  اءاؤ  لنة تمسػي ا اػف  ال ػو نظػ  حنتا أ  إغ ـض اءكؿض إء  أال ائا اف ،ي  قهن ء  حؿض  (ػ)( )اءتناي (  )اء نـ
اءتػن تياػػؿ غلػ   ػػنـ  ،  اءتنػلقض األسػػلس اءاطاػ  ة في ػػلبػػؤ  إءػ اء هػػ ؿ  اػػف أالػؿ ،اءا ػا ف اءنهػػن ءلاطػلب

 .  (ؼ)اءم  د أ  اء يكؿ اءيظان ءلنص بنيو تشكضؿ اءيا ن
  ػ اءتمكيػؾ  أفلف بػ ؿ ند اػ يػ خبيناػل  (ؽ) خ اءنالءو اءاتهل غو فن اءنص"اءتا يؽ اءنقيؽ ء يي ضفا ك ء :"        
ف اءػػنص  ػػ  الػػ   اػػف شػػبكو بني يػػو تيتاػػن أل؛ (ع)األسػػلسفػػن بنػػ  اءػػنص ( اءااتبئػػو  األالػػ ا بلت مهػػاءتا)إظ ػػل 

                                                

 ،غغ، ؼع-ػع: ظففع، عيػ ف اءا ػلالت، اءػنا  اءبي ػل  اءا ػ ب، طاأله ؿ  اءا  الت، غبن اى إبػ ا يـ، غ –( ينظ : اءتمكيؾع)
كػ  اءث ػلفن  :حسف نلظـ  غلن حلكـ هػلءى، اءا  سلم الف، ت . نهيضلت بيف اء  اني طي ل  اءتمكيكيو، ج، فظػ اءا ايل اءاحنبو:

 .ؽظع:  غظظغ، عط ءبنلف، ،بي  ت  اءا  ب،  ،اءي بن، اءنا  اءبي ل 

 .ؽؼا  الت:األه ؿ  اء –( اءتمكيؾغ)

اءا ػ ب،  ،( ينظ : اءكتلبو  االاتبلؼ، اللؾ ن ينا، ت  : كلظـ ال لن ، ت نيـ: احان غبلضؿ سينله ، نا  ت ب ػلؿ، اءػنا  اءبي ػل ػ)
 .ـؽ: ــفع، عط

 .فظع( ينظ : نهيضلت بيف اء  ان طي ل  اءتمكيكيو:ؼ)

، عهػػ   غبػن اءكػ يـ، اء يئػػو اءاهػ يو ءلكتػلب، اء ػػل  ة، ط( نظ يػو األنب اءايلهػ   قػػ ا ة اءشػي ، نيميػن بشػػبنن ، تػ : غبػن اءانؽ)
 .ؾؿ: ؽظظغ



 تقويلية.القراءة ال ميادين الفصل الثالث.....................................................................
***************************************************************** 

 غؾع 

فػن ض اءتحنيػن  اءا الييػو  اػل اءػ ن اءنسػي  اءنهػن ءػرا " أثنػل ب ة فن اءتيتيـ غل  ا اطف اءتهنغلت اءا يبو  اءاا
نسػؼ اءاحػننات ال يكػ ف بميػؿ ق ائػن  أف غلػ  ،(غ)ت ػل ن يػنا  ف كػ "اءتػن يا   هػميواءاشت ؾ غل  تلؾ اءيب  يػو اء

ا ت  اءا  ا،ػػو اػػف اءتملضػػ فلءػػن اؿ تنطػػ د غلػػ  قػػن  كبيػػ  كلنيػػو نهػػيضو ا الػػ نة فػػن اءػػنص سػلمل.ب ػن  ك نػػا قلبليػػو  ا 
 .(ػ) اءانل  ة اءاتب قيو  اءاست  ة الؼ اظ   ل اءاتنلسؽ  اء لنئ فن نظلـ اءاطلب

ل يػػو فػػن اءاطػػلب  ال ثسػػت اتياليو اءتمكيػػؾ اػػف تييػػيف اءت ػػلببلت أ  اءتنػػلظ ات اءثنلئيػػو اءاتيل  ػػو  اءاطلػػؽ  تن      
 (ؼ)ل ال تمسػػي  ل ػيينػن تشايهػ ل حسػػـ اءا قػؼ أ  تاييػ  أد   ج ان ػػل ب ػن  اػل يينػػن تحطػيـ اءبنيػو اػػف أالػؿ ف ا

اءتػػن اػػػف  ،اء اغيػػو اءال ػػلة فػػن اطػػلب اػػل ف ػػن باثلبػػو )اءاؤشػػ ات( أ )اءث ػػ ات( أ )اءتهػػنغلت( اء اغيػػو أ  ،يػػ 
)اسػت اللع)أ  تيػ يض( اػل أسػ ط اػف اءػنص  ءكػف " إءػ ءػرا تسػي  اءتمكيكيػو  ؛(ؽ)ي هن ل اءنلقن اءامكؾ أفاءااكف 

فء اللع ال    ،ي  ا ال ن فػن اءػنص أ  تي ي ػا، يينػن قػ ف نػص    ...ل أس ط اف اءنص    ساو ءلنص سلمل[ا
 .(ؾ)،  تااا،  ط فا،   لاشا،  حنضا"بين ال. إف اكلف اءت لطا    امهؿ اءنصض بنص  آا ،  تحنين اءت لطا 

ال تػػؤاف ب الػػ ن بنيػػو اتهػػ َّ ة  غلػػ  اءبني يػػو. إر  ػػن أ   ػػرا اءن غػػو إال ب هػػم ل تاػػ نا  ءػػـ تظ ػػ  اءتمكيكيػػو      
 االتسػلؽ ب ػن  تنػػلف ا  أالػ ا  اءاطػلب  تياػػؿ غلػ  تنلسػ ا  انسػاللاا بػػؿ تػ خ أفض اءػنص ال ينػ ع إءػػ  االءتحػلـ ؼض تلػ

ءػػرا فػػبل ت الػػن قػػ ا ة  احػػنة ءػػا بػػؿ قػػ ا ات اتيػػننة   ػػن نسػػبيو  قلبلػػو ءلتمكيػػؾ  كػػرا قػػ ا ات تمكيػػؾ  ؛ تحللضػػا ان ػػل
ف ا اػػو اءتمكيكػػن إيالػػلن فالػػ ات اءػػنص  ف ػػل ات الالتػػا  االسػػت  ا  أ )اءتا  ػػا( ؛ أل(ؿ)اءتمكيػػؾ   كػػرا ن اءيػػؾ

فػلءنص فػن اءن ليػو  . يو اءنص اػف ااكنلتػا  تا ك اتػا ،ليػو اءنظػ ة اءتمكيكيػوفي ل اف أالؿ  غ غو ثبلتا  سناا. فتي
اءتػن ال حهػ  ء ػل، إر تنتمػن  (ـ)ال بيلنػلت، سػلحو تماليػ  اءايػلنن" تتبلينػلو سػلحى بلءالـ  ب ا  اػل إر  ػ  "يساال 

 ة تاتلػػؼ غػػف ،يػػ ا قػػ ائ  ءكػػؿ قػػل   ،فػػن ظػؿ ق ضائػػا إال ن ءػػا ف اءػػنص ال  الػػ؛ ألإاكلنيػو اءتمسػػي  اءن ػػلئن ءلاطػػلب
اف اء  ضا  فال اف بؤ ة أ  ا ك  ال ءنالءو اءاطلب
   .(ف)

أ    ػرا  ػػ  قلػػب  ؤيػػو ن يػػنا ءلتمكيكيػػو اءتػػن تتالسػػن فػن نمػػن ا ك يػػو اءمكػػ  أ  اغتاػػلن اءمكػػ  غلػػ  ا كػػ  اػػل       
فن يػػنا  .(ظع) بيػػو)اءل ، س(   ػػ  ن غػػو اءتا كػػ  اءهػػ تن أ  اءكبلاػػن أ  اءي بلنػػن فػػن اءملسػػمو اء كاػػل سػػالا ن يػػنا

ءػػ ؤاا    ي انػل  ػػرا كػلف ن اػل يتهػػ   أ  يالػؽ ا كػ ااػػف أفبلطػ ف إءػ مكػ  اءملسػمن  اءن ػػند اء  بػن بػن ااء أف يػ خ
                                                                                                                                                            

   .ؾؿ:نظ يو األنب اءايله   ق ا ة اءشي  :ينظ  (ع)

 .ؿعغ:  ظظظغ، عن ا ن سيين، ت : غبن اءك يـ احم ظ، اتحلن اءكتضلب اءي ب، ناشؽ، طإ( اءيلءـ  اءنص  اءنلقن، غ)

 .فغغ( ينظ :ـ.ف:ػ)

 .ؿظع -ؾظعؿ  اءا  الت:األه   –( ينظ : اءتمكيؾؼ)

   .فظع:بيف اء  اني طي ل  اءتمكيكيو ( ينظ : نهيضلتؽ)

 .فؿ: نهيضلت بيف اء  اني طي ل  اءتمكيكيو( ؾ)

 .ؾؼ –ؽؼ( ينظ : اءل و اءثلنيو:ؿ)

 .ؼؿ: ؼـفع ،ؼع فلاير الب  د ،  ؿ، فه ؿ، غ ض: ( اءيلءـ  اءنص  اءنلقن، إن ا ن سيين،ـ)

 .ؼػػ:( ينظ : اءا ايل اءاحنبوف)

 .عؽن اسو  ايالـ: -،  اءاهطلحلت األنبيو اءحنيثوؼعع –غعع:( ينظ : اءكتلبو  االاتبلؼظع)
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–نط ءػ النالالؿ إ ػمل  اء حػنة  االسػت  ا   اءتالسػؾ فػن غنلهػ  نظلاػا  ألالػؿ إثبػلت ي ينيػو اءاي فػو غلػ  اأاف 
 كل ػل تتاحػػ   حػػ ؿ  اءتػ ا ف  اءتالسػػؾ  اءتنظػػيـ ظيمػػو الػػؽ " –لػنءػػرا اتاػر اءل ،ػػ س أ  اءا كػػ  اءي  - الػ ند(اء)

الػػػؿ إحكػػػلـ اءسػػػيط ة غلػػػ  ح كػػػو اءػػػن اؿ  اءاػػػنء الت أ اػػػف ا التػػػا أي ػػػل ت اليػػػا اءبنػػػل   اػػػف . (ع)ن طػػػو احك اػػػو"
قهل  كؿ   اف ش نا الالو ت ا ف اءبنيو اءامت  و ءنظلـ اءنص.ال  ا 

فػػػن اءث لفػػػو اء  بيػػػو اف)اءكلاػػػو اءانط قػػػو( أ )اءهػػػ ت( أبػػػ    قػػػن اتاػػػرت ن غػػػو اءتا كػػػ  ح ؿ)اءل ،ػػػ س(       
 ا  ثلن يو)اءكتلبػػػو(، فلءكتلبػػػو  ػػػن اءبػػػنيؿ اءت نػػػن غػػػف ح ػػػ   فػػػن اءمكػػػ  اء  بػػػن بػػػءاظػػػل   اء الػػػ ن  اءت سػػػيس ء ػػػل 

/ ءكتلبػػو(  )اءه ت/اءهػػات(  )اءػػ غنا/ح ػػ   كثيػػ  اػػف اءتيل  ػػلت اثؿ)اءهػػ ت إءػػ  قػػن أنخ رءػػؾ  ،اءهػػ ت
)اءح ػػػػػ  /اء يلب(  )اءال   /اءظػػػػػل  ( ن /اءيبلقو(  )اءح ي و/اءهػػػػػ  ة(  ااؿ/ اءاػػػػػل ج(  )اءشػػػػػاءبل غػػػػػن(  )اءػػػػػن
   . )اءانء ؿ/اءناؿ(

بلألف ػليو  اءا ك يػو  االياللبيػو  اءح ػ   فػن  -كاػل ي ػ ؿ ءيػتش - يحظ  اءطػ ؼ األ ؿ فػن  ػرا اءثنلئيػلت      
 .(غ) اف تبيا اءت اث اء  بن. يهنؽ األا  نمسا غل  غاؿ س سي 

 ت  ي تن ن ينا ءيكس نظلـ اءتا ك   ت  ي ا اف ابلؿ إثبلت ا ك يػو )اءكتلبػو( ب هػم ل أهػبل  ءػيس اءهػ      
)اءتم يؽ(  )اإلي ػػػلح(  )اءمهػػػؿ بلءاسػػػلفلت(   ػػػ  ب ػػػرا ي سػػػا اػػػف نائػػػ ة اهػػػلنيؽ أ  اءكػػبلـ  تينػػػن اءكتلبػػػو ءنيػػػا

ءػػرا ف ػػن اسػػتبنؿ ن يػػنا  – (ػ)أد فػػف اءياػػل ة – اءكتلبػػو ءتشػػاؿ األحػػبلـ  شػػؽ اءطػػ ؽ  اءااػػ ات  اءتاطػػيط اءيا انػػن
 ا ك يػػػػػػػػػو اءهػػػػػػػػػ ت بلءكتلبػػػػػػػػػو فسػػػػػػػػػلنت فػػػػػػػػػن كتلبلتػػػػػػػػػا ثنلئيلت:)اءكتلبو/اءهػػػػػػػػػ ت(  )اءهات/اءهػػػػػػػػػ ت(  )غػػػػػػػػػنـ

 تنشػػيط اايلػػو اءتمسػػي  ءػػنخ  اػػف اػػبلؿ اءليػػب اءحػػ ض ءلػػن اؿ  )اءبل غن/اءػػ غن(  )اءناؿ/اءاػػنء ؿ( اء ال ن/اء الػػ ن(
 .(ؼ) اء ل خ

  ال:   ؛ي هن ن ينا بلتبلغ ال ءل  ا ة اءتمكيكيو فتياليتلست اا ثاو        
نمسػػا فػػن ا كػػ  تكػ ا  اإلشػػكلءيلت فػػن بنيػػو اءاطػػلب  اء ػػل خ قػ ا ة اءػػنص ن ف اءاسػػلس ب سسػػا إر ي ػا  .1

ثل ت ل  ن اءنظلـ نمسا.  اف ابلؿ غكس ت ال لت اإلشكلءيو  ا 
ااػػػػتبلؼ اءػػػػن اؿ  غػػػػنـ  ت ييػػػػ  األسػػػػس اءتػػػػن سػػػػل  غلي ػػػػل اءاطػػػػلب اػػػػف اػػػػبلؿ إيالػػػػلن فالػػػػ ات  ث ػػػػ ات .2

   .(ؽ)اتهلء ل

)االاػػػتبلؼ(  )اإل الػػػل (.  ، ءيػػػؿ اػػػف أ ػػػـ اهػػػطلحلت انظ اػػػو اءمكػػػ  اءتمكيكػػػن فػػػن اءنظػػػ  إءػػػ  اءاطػػػلب     
 اءتشػػتت  لءتبيث   االنتشػػل   اءتمتػػتبػػحن  يػػ   ،( فػػن اءالهػػيو  اءشػػكؿيينن)غػػنـ تشػػلبا(  )اءا ػػلي ة فػػلالاتبلؼ قػػن

فػػن اطػػلب اػػل.  اػف ثػػـ ي ػػ ن االاػػتبلؼ إء )اإل الػػل (  )اءت اليػػؿ(، ف ػػ  ااػػتبلؼ   اءتنػلث   اءتمػػ ؽ ءاػػنء الت اءػػناؿ

                                                

 .ػـغ( اءن ن األنبن األا يكن:ع)

 .ؼـغ:اءن ن األنبن األا يكن ( ينظ :غ)

 .ػـغ:ـ.ف( ينظ :ػ)

 .ـؼاأله ؿ  اءا  الت: – اءتمكيؾ، ؼـغ( ينظ :ـ.ف:ؼ)

 .ػفغ( ينظ : اءن ن األنبن األا يكن:ؽ)
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اػػف أاػػلكف استح ػػل  ا الييػػو احػػننة ءلػػناؿ  يتػػ ؾ ءػػا اءايػػل  فػػن اءسػػبلحو فػػن  ئاء ػػل  ا الػػ  يطلػػؽ أسػػ  اايلػػو 
فػن  ينشػ  اػف فػ اغ بػؿ  ػ  ا الػ ن اسػب ل  ػانل  را االاػتبلؼ ال أفغل   ،ا ـ تبلطـ سلسلو اءن اؿ  اءانء الت

 اءا الػػػا االاػػػتبلؼ بػػيف اءػػػناؿ  اءاػػػنء ؿ  فاأد  ، اػػػل غلػػػ  اءامكػػؾ إال أف ي يػػػن فػػػن تهػػنغلتا  تشػػػ  ا ،اءاطػػلب
   .(ع)ا ال ن فن اءنص

أد  –()اءاطكيكيػػػو أد ح ػػػ  )اءناؿ( غلػػػ  اسػػػت خ)اء يػػػلب(، فػػػن اءتم(  )اءح ػػػ  اشكلول تت ءػػػن  اػػػف  نػػػ      
 كػػرءؾ ااػتبلؼ اءيبلقػػلت فياػػل  ،نػػنثل  بي ػا بميػػؿ اءت ػػلنـ اء انػنا)اءاػػنء ؿ( بتيػننا     ،يػػلب –كتلبػو غنػػن ن يػنااء

   .بين ل  اف سلسلو اءنظلـ نمسا
 را اءات اءيو اءا الػلة اءتػن تك نػت اػف سلسػلو اءيبلقػلت ،يػ  اتنل يػو اءنالءػو  ػن اػل يؤءػؼ نالءػو)االاتبلؼ       
 ءلػناؿ اػف اػبلؿ ا تبلطػا بلءاػنء ؿ.    احػننءػيس ثاػو ح ػ أففػن  -إرا -ئيو تتااض اءاحهلو اءن ل (غ)اءا ال (

 فن اءل و.  ،شيضبس فلءتمكيكن يستايت اف أالؿ كشؼ ال 
كلاو قػن ت  ننػل إءػ  أاػ خ فػن اءنظػلـ  و( ف ياإل الل  طب ل ءملسمو)اء يلب( فن اءتمكيكيو يتك ف)االاتبلؼ(  )      

 . (ػ)اءنالءن ءلنص ن ف اءتاكف اف اء بض  اء ق ؼ اءن لئن غل  اين  احنن
"ألنػػا  ؛فلء ػل ئ يبحػػث غػػف اػػنء ؿ اػػل –اءل ،ػػ س –   )اءا كػػ (بلؿ رءػػؾ يحػػن  ن يػػنا اػف  يانػػو ح ػػ اػف اػػ      

 طػػلب األنبػػن بالهػػو، أف يكػػ ف تيػػل ا اقػػا تحػػت سػػط ة فكػػ ة اءح ػػ  [...   ء ػػرا فػػءف ن يػػنا ي يػػن ءلاطػػلب،  اءا
ت  يػػ  اءػػناالت ء ػػل، بػػؿ اػػف ااتبلفلت ػػل  ،يػػ  اتنػػلا اػػف اءػػناالت[...   ي ػػ ن  ػػرا إءػػ  ت اءػػن اءايػػلنن ال بسػػبب اػػف

اءات اهػػلو اػػا اءايػػلنن األاػػ خ... ءاػػل كلنػػت  ػػرا اءايػػلنن ال تيػػ ؼ االسػػت  ا   اءثبػػلت، فءن ػػل تب ػػ  اؤاللػػو  ػػاف 
 .(ؼ)االاتبلؼ   ن احك او بح كو أف يو  غا نيو ن نال ت قا ن ليو احننة ء ل"

ح     اءكشػؼ  غلػ  اءبل غػن بػنال اػف اءػ غن،  بػرءؾ ينػت  فلءل و ت  ـ غل  اءحالب  اءت ييب أكث  اف اء      
  ل فن اءاست بؿ. ناءنلقن اءتمكيكن نها اءالص با اف ابلؿ فتى نالالتا اءتن ال ياكف است بلك ل  استنمل/اء ل ئ
كشػػػؼ تنلق ػػػلت  ن يػػػر ب الشػػػي د إءػػػ  أف اء ليػػػو اءن لئيػػػو ءل ػػػل ئ اءتمكيكػػػن أ  اءتمكيػػػؾ بهػػػ  ة غلاػػػو  ػػػ      
فا اػػو اء ػػل ئ  .(ؽ) الػل (أد)االاػػتبلؼ(  )اإل – اػف اػػبلؿ  ػػلتيف اءا ػ ءتيف تحنيػػنا ءتػػن تحتاػؿ فػػن ناالػػااءػنص ا

 اءتمكيكن كشؼ اءال انب اءبلاي  ءو فن اءاطلبلت اءتن تتهؼ بلءي بلنيو .

                                                

 . عؽاأله ؿ  اءا  الت: – اءتمكيؾ ، ـغع –ؾغع( ينظ : اءكتلبو  االاتبلؼ:ع)

 .عؽاأله ؿ  اءا  الت: –( ينظ : اءتمكيؾغ)

 .غؽينظ :ـ.ف: (ػ)
  .ػؽ:األه ؿ  اءا  الت –اءتمكيؾ (ؼ)
اء يئػػو اءاهػػ يو اءيلاػػو اػػناؿ فلسػػمن، ن. احاػػن شػػبؿ اءكػػ ان، ت ػػنيـ: ن. احاػػن غنػػلنن،  –ينظػػ : اءاػػرا ب اءن نيػػو اءحنيثػػو (ؽ)

 .ظغػ: ؼظظغ، عءلكتلب، ط
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ع اءيػنان   ال ي ينيو ف ن تسػتبؽ نا ء ػل ألد نػص.   ػرا اءنػ  و أ  يض  تبن  اءنظ ة اءتمكيكيو ءلاطلب نظ ة شكض       
اءػػرد يتكثػػؼ  ،لءح ػػ   ب اء يػػلب)االاتبلؼ اءا الػػ ( اءػػرد أقػػيـ غلػػ  ثنلئيػػو اسػػتبناؿ ء باػػل  ػػ  اػػل يؤسػػس الػػ   
 )اءا ك (. ال نا ح ؿ إقهل  ا  ءو

غاليػو اءتمكيػؾ فػءف نػا اػف اءااكػف تلاػس ح ػ   اءا ك يػو حتػ  فػن كتلبػلت ن يػنا اءتمكيكيػو،  ءػرءؾ أبين  
 ءػرا أاكػف  ،ع غػنـ إاكلنيػو تمكيػؾ اءتمكيػؾ  ن ءػـ تػنض  ،تال س تناي  ل ءبن  اءاطلبال تنغن تمسي ا حتايل غننال 

ءػػػ  اػػػل الن ليػػػو   نػػػل اسػػػتلـ  ح ػػػ   اءا كػػػ  اءتسلسػػػؿ  ،ح ػػػ   اءا كػػػ  فػػػن اء ػػػ ا ة اءتمكيكيػػػو األ ءػػػ   اءثلنيػػػو  ا 
 اءانط ن. 

ننػل  ػرا إءػ  اءظػف بػ ف اػف أن ات  قن ي    .فلءتمكيؾ ح    ءه   اا  و اف اءا ك يو فن اءكتلبو اءتمكيكيو      
 ،ءحاو اءاطلب اءمك د قن ال تال  اف ح    ا ك يو ال أ  افتػ اض اػل ءت ػ يض اءبنيػو ت شيـاءتمكيؾ  آءيلتا فن 

  ء بال  ن ا ك يو اف ء ف آا  ال تشبا ا ك  اءاطلب اءاتنا ؿ. 
ن اءتمكيكػػن ءلػػنص اءا ػػ ض ت ػػ ن إءػػ  اسػػتنغل  ا اكػػ  أ  ا ال ػػلت ايينػػو فػػن قػػ ا ة اءنلقػػ -إرا -اػػف اءااكػػف      

ل أ  ت ػػػنيا ل ءبنػػػ  أسػػػس اءػػػنص.  ء ػػػرا فػػػءف اءكتلبػػػلت اءتمكيكيػػػو ءػػػـ تسػػػتطا اءالػػػـ  بيػػػنـ ا ك يت ػػػ الػػػؽ انلفػػػر  ػػػنض 
 .اءاطلب ت نيال ن لئيل

را كلنػػت  ػػرا  ػػن بيػػض أهػػ ؿ اء ؤيػػو اءتمكيكيػػو أ   ؤيت ػػل بهػػ  ة اػػ ال ة، فاػػل   ب اءتػػ اث اءي بػػن نهػػي ا 
اءيثػ   غلػ  قػ ا ات بحسػب اءتمكيػؾ ءلتػ اث اءي بػن اء ػنيـ  -كاػل أسػلمنل -لءتمكيؾ  ءـ يستطا اءبحثاء نيـ   غيا ب

 ال غنا ق ا ة طل ؽ اءنيالف اءتن حل ؿ أف يثبت في ل أا يف  ال:
قػػ ا ة اءالػػلحظ قػػ ا ة تمكيكيػػو تؤكػػن ال   يػػو اال سػػتا)االاتبلؼ( فػػن أسػػل ب  اءالػػلحظ إال أف)االاػػتبلؼ(   -ع

د سػػي  إءيػػا طػػل ؽ اءنياػػلف ال ي ػػ ض اطػػلب اءالػػلحظ ب ػػن  اػػل يالايػػا فػػن بنيو)اءكتلبػػو  )االنتشػػل ( اءػػر
 .(ع)غب  اآلا ( أ )غب  اءالسن( غب )األشيل (.   را ياتلؼ غف اءا ه ن اف)االاتبلؼ( غنن ن ينا

 الػل (  )اءكتلبػو( اػف اػبلؿ كتلبػلت ؾ كػػ)االاتبلؼ(  )االنتشػل (  )اإل غن اءاللحظ ببيض ت نيلت اءتمكي  -غ
 اءاللحظ فن)اءحي اف(. 

 اػػف اإلشػػل ات اءتػػن تؤكػػن  غػػن اءالػػلحظ بلءاال سػػو اءتمكيكيػػو قػػ ؿ طػػل ؽ اءنياػػلف استشػػ نا بػػنص ءلالػػلحظ       
:" ءيس بػػيف اء قػػ ـ  اءاطػػ ط فػػ ؽ،  ءػػ ال اء قػػ ـ ء لػػؾ أهػػحلب اءبػػ   اء ػػ  ؿ،  أهػػحلب اءسػػلج  غلاػػػو قػػلؿ فيػػا

  كلػػا  اءاػػؼ كلػػا  اءظلػػؼ كلػػا،  بػػيف اء قػػ ـ فػػ ؽ،  ال بػػيف اءاتػػلال ،  ءػػيس بػػيف اء سػػ ـ اءتػػن تكػػ ف غلػػ  اءحل ػػ
اءي  ن  اء ق ـ ف ؽ،  ال بيف اءاط ط  اء ق ـ كل ل ف ؽ،  كل ل اط ط،  كل ػل كتػلب، أ  فػن اينػ  اءاػط  اءكتػلب، 
 ال بػػيف اءحػػ  ؼ اءاالا غػػو  اءاهػػ  ة اػػف اءهػػ ت اءا طػػا فػػن اء ػػ ا ،  اػػف اءحػػ  ؼ اءاالا غػػو اءاهػػ  ة اػػف 

اءلسػػلف: يهػػنا فػػن ال بػػو اءمـ[   ائػػا اءػػرد فػػن الػػ ؼ اءمػػـ  قػػلؿ فيػػا غػػف اءلسلف:"   ،(غ)"اء  طػػلس فػػ ؽاءسػػ ان فػػن 
طػػلس،  كل ػػل هػػ   فػػن اءاػػنان اءلِّي ػػو  اء ػػ ا   اء     فػػن ال الػػا،  فػػن ء لتػػا،  بػػلطف أسػػنلنا، اثػػؿ اػػل يهػػنا اء لػػـ

                                                

 .فؽع  ـؽع،  ؿؽع-ؾؽعينظ : امل يـ اءاالل  بيف اءببل،و  اءتمكيؾ: (ع)
 .عؿ-ظؿ/عكتلب اءحي اف: (غ)
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بهػل ، كاػل اسػتنء ا غلػ  األ  نان ػل غبلالت  الؽ ا اثؿ،  نالالت، فيي ؼ ان ل ال كػلف فػن تلػؾ اءهػ   ءكثػ ة ت
ؾ غلػػ  اءسػػ   ،  بلءبكػل  غلػػ  األءػػـ،  غلػ  اثػػؿ رءػػؾ غ فػ ا ايػػلنن اءهػػ ت،   ػ  ب هػػ   اإلشػػل ات، بلء ػح

غل  اثػػؿ بنػػل  غلػػ  رءػػؾ ي ػػ ؿ اءالػػلحظ:"   ،(ع)"ااسػػ كاػػل غػػ ؼ اءاالنػػ ف ء بػػا،  اءكلػػب ا هػػ   الايػػا اء يئػػلت، 
ـس اءهبن  اء ال و اػا  فػا اءهػ ت، اءنابضػ   ش اءاالن ف اء غين  اءت نن،  باثؿ رءؾ اشتن حش     اإل، ا ،   غ رءؾ فس ص

را  أخ اءحاػػػلـ اء ػػػيضـ غليػػػا انحػػػط ءل ػػػط اءحػػػبِّ حتػػػ  إرا  أخ س ءػػػا اػػػل يل طػػػا.  ءػػػ ال  ل ػػػن، قبػػػؿ أف يش لئسػػػا حاحػػػـ.  ا 
  .(غ) ش اءا اتـ، ءناؿ غل  األا اؿ اءالؿ اءكثي ،  غل  ا ائف اءنلس اء    اءشنين" ن اء س ـ 

لءيف إرا قلنػػػل إف الػػػلحظ اءحيػػػ اف  نػػػل يكػػػلن ا ػػػ:"ف ػػػؿ نكػػػ ف ل ؽ اءنياػػػلف غلػػػ  نػػػص اءالػػػلحظ قلئبل ييلػػػؽ طػػػ      
اءكتلبػو،  أ ء يػو األ ؿ غلػ  /يتالل   إشكلءيو اءايتلفي ي يل اء  بيػو، ايتلفي ي يػل اءح ػ   اءاؤسسػو غلػ  ثنلئيػو اءكػبلـ

حتػػ  ءليبلاػػو اءهػػ تيو ب هػػم ل كتلبػػو اؤسسػػو غلػػ  قلبليػػو  نػػا ينظػػ إاءثلنيػػو اػػف اػػبلؿ ام  اػػا  ػػرا ءليبلاػػو، إر 
 .(ػ)"، اثلال يتالل    را اءثنلئيو رات ل ءنخ اللحظ اءبيلف  اءتبييف  iterabilityاءتك ا  

 ؿ نك ف ا لءيف إرا قلنل إف اءاللحظ  نل فن احتيلج إءػ  قػ ا ة ن ينا يػو بػيف تهػ  ا  يس ؿ ا ة أا خ قلئبل:"      
إف اءيبلاػو   بيػ س  شػت ا س  يلكبسػ ف   يلاسػلؼ  بػل ت ءليبلاػو  اءكتلبػو    س سػي  س    را  ته   كؿ اف

ألهػؿ ءػا سػ ا ل   كػرا فػءف اءكتلبػو ءيسػت غبلاػلت اػف اءن الػو  traceام  اػو ب هػم ل أثػ ا  -أيل كلف ن غ ل- نل
  فػءف نظػلـ اءكتلبػو، كاػل يشػي  اءثلنيو ءليبلالت اءلمظيو، رءؾ أف اءيبلالت اءالم ظو  ن رات ل كتلبو،  ب ػرا اءاينػ

،  the order of exteriorityءلال اليػو   يلكبسػ ف   ػلؿ  آاػ يف، ءػيس نظلاػلن يػنا فػن ن ػنا ءكػؿ اػف س سػي  
 the، ءلطميلػػن  The auxiliary، ءلاسػػلغن  The accessory، ءئل ػػلفن  The occasionalءليػػ ض 

parasitic "(ؼ). 
 أيضػػلثػػ    ف ػػل  ءلتػػن يف  اإلنتػػلج  تاليػػؼ أا  نػػل يتحػػ ؿ بلءنسػػبو ءلالػػلحظ، إءػػإف اءيػػلءـ كلػػ غلػػ  رءػػؾ ي ػػ ؿ:"      

 فػؽ هػيل،و غلػ  اءػرد ياكػف أف ن ػ ؿ   ن ش ط إاكلف ح ؿ اءيبلالت الاييػل،كلف  سيطا،  تهبى اءكتلبو  نل 
ءكػبلـ بػؿ إن ػل بيػن ا ءيس ح بل آا  أ  ا لي ا ءح ؿ اءكتلبو، اءكتلبػو ب ػرا اءاينػ  ءيسػت قبػؿ  ال االلحظ اءحي اف إن
ناػػل  ػػن رات ػػل كتلبػػو ألن ػػل ان  شػو  احمػػ   ة فػػن اءكػػبلـ راتػػا،  اءيبلاػو اءهػػ تيو ءيسػػت أهػػبل ءليبلاػػو اءاكت بػو،  ا 

   .(ؽ)"ال يو ء لبليو اءتك ا 
إف ام ػػػػ ـ اءالػػػػلحظ  نػػػػل ءل قػػػػ ـ أ  اء سػػػػ ـ أ  اءاػػػػط أ  اءحػػػػ  ؼ اءهػػػػ تيو أ  أد أشػػػػكلؿ اػػػػف ثػػػػـ ي ػػػػ ؿ:"      

غنػا يسػػتنغن  [كػرا   ،اػل ب هػم ل كتلبػو، ب هػم ل تاليمػل ألثػػ  غلػ  نحػ  ياليػؿ اء ػل ئ ة   اإلشػل ات الايي ػل ا ػ

                                                

 .عؿ-ظؿ/ع:ـ.ف (ع)
 .عؿ-ظؿ/ع:ـ.ف (غ)
   .غعغ-ععغامل يـ اءاالل  بيف اءببل،و  اءتمكيؾ: (ػ)
  .غعغ :ؾامل يـ اءاالل  بيف اءببل،و  اءتمكي (ؼ)
  .غعغ :ـ.ف (ؽ)
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 ؿؾع 

اءػرد ءػيس طبيييػل أكثػ   trace را اءنهػ ص ءلالػلحظ حػ ؿ اءكتلبػو،  اه هػل حنيثػا غػف األثػ  ن ينا     ي  أ 
 .  (ع)"سيل  ال بي ء اليل أكث  انا   حيلانا ث لفيل  ال في ي يل أكث  انا نم

)اءكتلبو( فػػػن  ؤيػػو ن يػػنا إناػػل ت ػػا فػػػن ا أف إشػػكلءيونػػػا ءػػـ ي ػػا فػػن حسػػبلناػػف كػػبلـ طػػل ؽ اءنياػػلف أ يبػػن      
هػػػػػلب ق ػػػػػيو اءتا كػػػػػ  اءي لػػػػػن أ  اءهػػػػػ تن فػػػػػن اءملسػػػػػمو اء  بيػػػػػو  السػػػػػيال فػػػػػن انلقشػػػػػلت ن يػػػػػنا ءاسػػػػػ ءو ثنلئيػػػػػو 

ـ اءالػػلحظ ءػػـ يشػػ  إءػػ  رءػػؾ  اءح ػػ  /اء يلب اػػف أالػػؿ قلػػب ا تكػػ ات اءاي فػػو اءملسػػميو بيناػػل كػػبل ،اءكبلـ/اءكتلبػػو
اف ق يب أ  اػف بييػن.  كػبلـ اءالػلحظ  نػل غػف اءكتلبػو كػلف فػن ايػ ض بيػلف أ ايت ػل  ف ائػن ل ألحػن اءايت  ػيف 

نال قهننل بكبلانل اإلغل  أ ايت ل  ف ل ل إر ي  ؿ اءاللحظ:"  .  (غ) ابل  غف ف يلو اءكتلب" ا 
)اءكػػبلـ(  )اءكتلبػػػو(  )اء قػػ ـ(  )اءن ػػػ ش( ؿ افتحػػػنث فػػن  ػػػرا اءػػنص غػػػف اهػػلئص كػػػكاػػل أف اءالػػلحظ ي      

اءهػ ت  غلي ل االتالغيػل، بػؿ إف اءكتلبػو تبػن  ا ياػو غلػ  غاليػو إنتػلج ل )اإلشل ات( ب هم ل ن اؿ النيو ات ا ي
فييػػ ؼ ان ػػل اػػل كػػلف فػػن تلػػؾ :)بهػػل  ػػ  نمسػػا اػػل يتػػ نن غلػػ  األ ،سػػالع اػػف اءكػػبلـ اءكػػبلـ فاػػل يتػػ نن غلػػ  األ

         .(بهل ل  األألء اف ءط ؿ تك ا  ل غاف تلؾ ا ،  يي ؼ ان ل ال كلف اه  اان ل غل  األسالعاءه   ءكث ة ت ن
ااػػتبلؼ اءت اطػػؤ بػػيف أفػػ ان اءاالتاػػا اء احػػن فاػػف  اػػف  اءكػػبلـ ياتلػػؼ غػػف اءكتلبػػو  سػػلئ  اإلشػػل ات بسػػبب      
غلػ  اءسػ   ،  بلءبكػل  غلػ  األءػـ[...   بلء ػحؾ):اسػتنالء ـ –غنن اءاللحظ  –نظلـ اإلشل ة اءالنيو/اءالسنيو أاثلو

اءاالنػ ف اء غيػن  اءت ػنن،  باثػػؿ رءػؾ اشػتنض حش ػ ش اءنابضػو اػػا    غلػ  اثػؿ رءػؾ ف ػـ اءهػبن اء الػػ   اإل،ػ ا ،   غػ
را  أخ اءحاػػلـ اء ػػيضـ غليػػا انحػػط ءل ػػط اءحػػبِّ  فػػا اءهػػ ت، حتػػ  إرا  أخ س ل ػػن ءػػا اػػػل ، قبػػؿ أف يش لئسػػا حاحػػـ،  ا 

 .  (يل طا
 كػرءؾ اءاػط  اء قػ ـ  اء سػ ـ  ن ػش اءاػ اتـ  ،(غ ؼ اءاالن ف ء با،  اءكلب اسػاا):أاثلو نظلـ اءه ت  اف      

 (.ءػػػػناؿ غلػػػ  األاػػػػ اؿ اءالػػػػؿ اءكثيػػػ ،  غلػػػػ  اػػػػ ائف اءنػػػلس اء ػػػػ   اءشػػػػنين:) اي فػػػو اءحسػػػػلب  تن ينػػػا  ء ال ػػػػل
 غلػ  اثػؿ رءػؾ )بين ػل إر ي ػ ؿ: لايل( ااي ا كؿ  احن ان ل ال الاإلشل ةفلءاللحظ يتحنث غف )اءكبلـ(  )اءكتلبو(  )

، فػن احػؿ بيػلف اءسػالت اءالهػو بكػؿ (غ ف ا ايػلنن اءهػ ت،   ػ  ب هػ   اإلشػل ات،  هػ   الايػا اء يئػلت
اؤسسػػو ء ؤيػػو)اء يلب(  )االاػػتبلؼ(  ػػل،  اءكتلبػػو  نػػل ءػػـ تػػ ت ب هػػم ل نػػ ع، أد ءلتاييػػ   بيػػلف األف ػػليو ءكػػؿ ان

قهل  اءا ك يو اءي بلن  يو ءله ت فن اءاطلب.  )اإل الل (  ا 
فلءالػػػلحظ ي يػػػن إي ػػػلح ان ءػػػو اءكتلبػػػو  قيات ػػػل اءتل يايػػػو  اءاي فيػػػو غنػػػن األاػػػـ ال ايل  ػػػو اءكػػػبلـ بلءكتلبػػػو       

:"إف نبػػ ة نهػػ ص الػػػلحظ اءحيػػ اف اءاح  ػػػو غلػػ  اءكتلبػػػو لػػػ  األ ؿ كاػػل يػػػر ب اءنياػػلف قػػػلئبل تم ػػؿ اءثلنيػػو غ
اءاسػتيل  تكشػؼ غػػف  يانػو هػ  ة ناطيػػو اؤسسػو غلػ  إيػػني ء اليل  اءكتػلب ك سػيط اي فػػن،  كػرءؾ هػ  ة قل ئػػا 

 (ع))اءكتلبػو( يبػنأ ا  ػ غا بػػ)ءمت اءكتػلب( اءالػلحظ غنػنال يتحػنث غػف أف، بينال نالن (ػ)انل  و ءلكتلبو  اءكتلب"
 .(ػ)ثـ)اءبيلف     د ءبلالتالع( (غ)ثـ)ك ف االالتالع     يل(

                                                

  .غعغ :ـ.ف (ع)
 .ظؽ/عاءحي اف:كتلب  (غ)
  .عغغ:بيف اءببل،و  اءتمكيؾ امل يـ اءاالل  (ػ)
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 ـؾع 

يلف إء )اءلمظ،  اءاط،  اإلشػل ة،  اءي ػن،  اػل أ الػن اػف هػحو اءنالءػو  ي    فن  را اءا   ع ت سيـ آءيو اءب      
بػػ)اءنهبو(.  قػن  –فياػل بيػن  -ال اـ اءاللانة  اءهلاتو(  قن سال ل اءاللحظ هنؽ اءش لنة     ح اءب  لف فن األ

 نءػػيبل [...   اليػػؿ اءاػػطاليػػؿ "اءلمػػظ ءلسػػلاا،  اليػػؿ اإلشػػل ة ءلنػػلظ ،  أشػػ ؾ اءنػػلظ   اءبلاػػس فػػن اي فػػو اءي ػػن،
 .(ؼ)ءال ال ي اف نسيلنا"  بينا  بيف أغ انا،  اليلا ال نلغل  ال ،لب اف ح ائالا غنا،  سببل ا ه ال

 -(ءحظػػػػػػػػػػػو اقت ان ػػػػػػػػػػػػل باسػػػػػػػػػػػػلغنة )اءحلفظػػػػػػػػػػػػو اءكتلبػػػػػػػػػػػػو  ثلن يت ػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػن اػػػػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػػػػل تتبػػػػػػػػػػػػيف غ  ػػػػػػػػػػػيو       
،ػػلب  فػػن  ػػبط  تػػرك  اػػل إءي ػػلاػػف نسػػيلنا  انػػنثل ا   ػػيلغا  ا تبػػلط اءحلالػػو ا فػػل  –(اءكبلـ،اءهػػ ت) اءشػػمل ن

 .اءراك ة اف اءحلاللت اءبيينة غف
 اػػ ت اءهػػ ت  ، فيػػا يايػػ  اءكتلبػػو بلءب ػػل   االسػػتا ا  (ؽ)ثػػـ يي ػػب رءػػؾ حػػنيث اءالػػلحظ غف)ف ػػؿ اءكتلبػػو(      

 ، فػػػا اءح االػػػب"غلػػػ   تت كػػػ  ػػػن إر  ػػػن  أي ػػػلنػػل  مفاهػػػي  ل اء اإلشػػػل ة  أاػػػل ن طػػػلع اءكػػػبلـ بلءهػػػات.لب يلبػػا  ب
ا طػا البػؿ تالػلا   تلػ د بثػ ب غلػ أف  أبيػن ل قػبض اللػنة اء الػا  ،األغنػلؽ تح يؾ  ، ءن اءشملا ،لفاألالم كس  

 .(ؾ)"ا ت رك  لي   ،أث  ل طا غال ل  ين س ينثـ  ،يايف اءنلظ ة
 ألنػا ؛أف ػؿفػلءنمط  .فػن اءت اهػؿ سػلل أسءلكتلبػو  أهػبلاغتالن اءكبلـ ب هػما  إء  اا رءؾ فلءاللحظ يايؿ       

 إءي ػػلفلءكتلبػػو يحتػػلج  .(ؿ)"اػػف رءػػؾ قلػػيبل.  اءكتػػلب ءلنػػل ح اػػف اءحلالػػلت ألنمػػس اءهػػ ت  ،اءحلالػػلت بألقػػ  "اليػػؿ 
   اف اءحلاللت.  ن خالستركل  ال بين 

غلػػػ  اءثلنيػػػو  األ ؿ  أف ػػػليواءكػػػبلـ غلػػػ  اءكتلبػػػو  أسػػػب يو إثبلتػػػا كػػػرءؾ يتبػػػيف ا قػػػؼ اءالػػػلحظ اػػػف اػػػبلؿ       
بيػػلف  إءػػ  كلنػػت اءحلالػػو  ،األاػػلكفاػػف حلالػػو فػػن سػػلئ   أكثػػ بلءح ػػ ة ءنػػلس ا حلالػػلت كلنػػت فأءكػػف ءاػػل ":ب  ءػػا

اػل اهػت  إال ،و غنػن اءنلئبػ ويكػ ف فػن اء يبػ أاػ ابيلف اء لـ  إء  كلنت اءحلالو  ،ثلبتو و  ا ن ،اءلسلف حلالو  اكنة
 أسػلس -إرا-ءتكلـفػل، (ـ)"اء لػـ    فلػرءؾ قػنا ا اءلسػلف غلػ   ،غػـأ  أثػ ا ،بسػطأف ءسػلف اءيلػـ  نػلؾ ءفػ ،با اءن ا يف
فاػف اءيسػي  اسػتبناء ل  ، األ قػلت األحيػلف،لػب أ   اءكتلبو فػنإءياكف اءلال    ال إر اهؿ ت اءاشل كو  اء اإلفهلح
   بلءكبلـ.
كبلاػػا غػػف ا ايػػل اءكتلبػػو ءػػـ  فأفػػن  ػػرا اءا  ػػ ع يبػػيف اءالػػلحظ ،   (ف)حظ غف)ف ػػؿ اءيػػن(اءالػػلثػػـ يتحػػنث       

    ل.تكتلبي إء قلب شمل يو اءاي فو اءي بيو   ل ؤيو النءيو غالن ت سيسل ت يض ي
                                                                                                                                                            

 .ـػ/عاءحي اف:كتلب  ينظ : (ع)
 .غؼ/عـ.ف: ينظ : (غ)
 .ؼؼ/عـ.ف: ينظ : (ػ)
 .ؾؼ-ؽؼ/عـ.ف: (ؼ)
 ؿؼ/ع:ـ.ف ينظ : (ؽ)

 .ـؼ/عـ.ف: (ؾ)
 .ـؼ-ؿؼ/ع:كتلب اءحي اف (ؿ)
 .فؼ-ـؼ/ع:ـ.ف (ـ)
 .فؼ/عـ.ف: ينظ : (ف)
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 فؾع 

 .نص اءرد استش ن با  طل ؽ اءنيالفاءطلت نص اءاللحظ اءسلب و غل  لا تب أ ـ ن   را        
قػػ ؿ اءالػػلحظ  -كاػػل يػػر ب طػػل ؽ اءنياػػلف- غػػن اءالػػلحظ بلءتمكيكيػػو إءػػ اءتػػن تلاػػى  األاػػ  اػػف اءنهػػ ص       

ػا  ا اءحنيث غف هػ  ة  ألنػا ؛نػا غلػ  هػيلح اءػنيؾارأيتكػؿ فػن  قػت   أينػلا اػل ":احأد هػيل –لع اءػنيؾ( س )هش
كهيلحا  قػن نػ   اءمالػ   قػن  ، هيلحا قبؿ اءمال  ،كهيلحا قبؿ اءمال  األكب ه تا  ا نا  اا الا فن اءسح  

فءناػل   ءكنػا اػف سػاا  تلفػا  هػ لغا نءػيبل.يف ف ؽ  غبلاو كلف ءياػ د رءػؾ يحت ء  كلف بيف اءه أ ل  اءن ل .
 .(ع)ء  اطلا اءمال  اءكلرب  اءهلنؽ"ا  إء  ا ا ا اءك اكب    يم ع
لحظ اءحيػ اف غلػ  اتهػؿ اػا  ػرا الػننػل سػنالن أ  األاط  اػف  ػرا":حنيث را اءف  اءنيالف بش  ي  ؿ طل ؽ      

لئ  بػيف اػ ي ين اءنيالف اف ابلؿ حنيث اءاللحظ غػف غػنـ  الػ ن فػ ؽ  .(غ)و  االاتبلؼ"اءيبلا   ي  ف بيف اءته
 لناؿ اء احن. ءنيؾ فن اطلا اءمال  اءكلرب  اءهلنؽ إثبلت ق يو  حنة اءناؿ  ااتبلؼ اءانء الت اء حبيف هيل
ت تن ب هم ل إشل ة إءػ  قلبليػو اءػناؿ غلػ  اءتشػتت  است اتياليو)االاتبلؼ( غنن ن يناف أ    ا ن ن اف ال و       

 ئا   نػػو ب هػن اءا يػػب  بءاكلنػلت اء ػػل  ف فلغليػو)االاتبلؼ( ف ػػبل غػف  ػػرا ا،  اءتبيثػ   اءا ا ،ػو نااػػؿ اءكتلبػو
الػػؿ إقلاػػو ااػػتبلؼ اءاػػنء الت أبيناػػل نالػػن أف اءالػػلحظ ءػػـ يؤسػػس اثلءػػا اءي  ػػن  ػػرا إال اػػف  أ  اءنلقػػن اءتمكيكػػن

أاػػل  ،ءلمالػػ  اءكػػلرب -أد هػػيلح اءػػنيؾ –و اء انيػػو فلءهػػ ت األ ؿ ػػيبػػلءنظ  إءػػ  طبييػػو ا تبػػلط اءاػػنء ؿ بلءا ا
ء ػبط اء قػت  حػنا. فهػيلح اءػنيؾ  وءػنءل اف  يياؿ ك ف اءناؿ  نل يياؿ بك نا احننا كلاءثلنن فللمال  اءهلنؽ. 

اءت اهػػػؿ اءث ػػػػلفن فػػػػن   أغػػػػ اؼاػػػػف طبييػػػو اءيػػػػلنات  اءت لءيػػػن   ءػػػا اػػػػنء ؿ  اػػػ د ت اهػػػػلن االتاػػػلغن نينػػػػن نلشػػػ
 .ن ينا (ااتبلؼ)اءاالتايلت اءبش يو  ال غبلقو ءرءؾ بػ

أاػو ب ػل طػ ؽ أ  ء ػل  األ ض ؽ اءنيالف ف   ق ؿ اءاللحظ:" ءيس فػن أال اءنص اآلا  اءرد يستش ن با طل      
اػػو تيتاػػن فػػػن اسػػتب ل  انث  ػػل  تحهػػػيف انلبت ػػل غلػػػ  أاسػػكو،  ال اليػػؿ ء ػػػـ قػػبض  بسػػط إال  ء ػػػـ اػػط .. فكػػػؿ 

،  ر بت اءيالـ غل  أف ت ين انث  ػل فػن اءبنيػلت...  ءػرءؾ ءػـ تكػف اءمػ س األشكلؿ  ب اف اء   ب  شكؿ اف 
 .  (ػ)سال  إال أل ؿ اءبي تلت... كلءي ن غل  اءن لي   ال أشبا"ؼ اءبنيلف كال ال تبيى ش يؼ األ يتبيى ش
 (أاػو ب ػل طػ ؽ األ ض ءػيس فػن لت ف غيػو ف  ءػا: ) نص اءاللحظ  را كلف غ  ػو ءبلقتطلغػلت اػف غن انػ      

غو اءكتلبػػو  أ ايت ػػل غنػػن  نحػػ  هػػنل ،(ؼ)ي ػػا فػػن حػػنيث اءالػػلحظ غف)اءاػػط  اءح ػػل ة( (إال  ء ػػـ  اػػط:)إءػػ  ق ءػػا
ي ػا فػن حنيثػػا  (األشػػكلؿ شػكؿ اػف )إءػػ  ق ءػا: (فكػؿ أاػو تيتاػن فػػن اسػتب ل  انث  ػل:)أاػل ق ءػػا ، اءح ػل ات األاػـ

                                                

   .ؼفغ/غ: كتلب اءحي اف (ع)
 .ػعغ:بيف اءببل،و  اءتمكيؾ امل يـ اءاالل ( غ)
 .عؿ/ع: كتلب اءحي اف (ػ)
 .عؿ/ع: كتلب اءحي اف ينظ : (ؼ)
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في ػػا فػػػن ا  ػػا حػػػنيث اءالػػػلحظ  ( ر بػػػت اءيالػػـ غلػػػ  أف ت يػػن انث  ػػػل) أاػػػل ق ءػػا: ،(ع)ءانث  ػػل( األاػػػـغف)تاليػػن 
 .(غ)غف)تالين اءي ب ءانث  ل(

لاللنػب اءكبلاػن  اءشػمل ن غلػػ  ء أسػ طا اءنياػلف فن)تاليػن اءيػ ب ءانث  ػل( فيػا ت ليػبنايػو اءحػنيث اءػرد  ب      
   ق ءا:"كلنت اءي ب فن الل ليت ل تحتلؿ فن تاليػن ل، بػ ف تيتاػن فػن رءػؾ غلػ  اءشػي     ()اءكتلبو  اءيال ةحسلب

يػػن ف ػػيلو اءبيػػلف، غلػػ  اءشػػلغ  اء ا،ػػب، اءاػػ   ف،  اءكػػبلـ اءا مػػ ،  كػػلف رءػػؾ  ػػ  ني ان ػػل،  غلػػ  أف اءشػػي  يم
،  اءاػػلنح،  ف ػػيلو اءاػػ ث ة، غلػػ  اءسػػين اءا ،ػػ ب إءيػػا،  اءااػػن ح بػػا،  ر بػػت اءيالػػـ غلػػ  أف ت يػػن انث  ػػل بلءبنيػػلف

شػػي  بي ػػل  أهػػطا ،  بي ػػل  اءاػػنائف،  اءح ػػ ،  اءاػػنف  اءحهػػ ف،  اء نػػلط  فبنػػ ا اثػػؿ كػػ ن بيػػنان،  بنػػ  أ ن
تنمػ ن بلءشػي ، فبنػ ا ،اػناف،  كيبػو   ؿ: ثـ إف اءيػ ب أحبػت أف تشػل ؾ اءيالػـ فػن اءبنػل ،  اءالس  ،  اءن ا يس. قل

 ءػرءؾ ءػـ تكػف  ال ن،  قه  ا  ب،  قه  شي ب،  األبلؽ اءم ن[...   ،ي  رءؾ اف اءبنيػلف. قػلؿ: نال اف،  قه 
 .(ػ)يى ش يؼ اءبنيلف، كال ال تبيى ش يؼ األسال ، إال أل ؿ اءبي تلت"تباءم س 

 ،اءمنػل ،  اء  يب/اءبييػن/اءب ػل   /اءنسػيلف، ة ػاف االػلؿ اءراك  فػن اءاللحظ غف اءكبلـ  اءكتلبو تػن    ف حلنيث      
اءب ػػػػل    يئػػػلت اءكتلبػػػو كػػػػلف بلحػػػلظاػػػػف   يػػػ ة أن ػػػلف يػػػلس اءالػػػلحظ ء ػػػػل  ابلح ت ػػػل غلػػػػ   ، كػػػرءؾ األاػػػ  ءلياػػػػل ة

،  ءػرءؾ انمػ نت اءيػػ ب (اءاػ اب، أ  اءطاػػس، أ  نػنثل اال)أ  ف  ػرا اءب ػػل  احكػ ـ بلء ػنـأ اءنيا اػو  االسػتا ا  إال 
كاػل ف ػـ طػل ؽ اءنياػلف اػف  ال ،ن ف سػلئ  األاػـ (بلءبيػلف اءشػي دأ  بلءمهلحو، أ   ،بلءكبلـ )أ بلءشي  بلءشمل ن

ءتشػػػاؿ فػػػف اءياػػػل ة  اءبنػػػل   شػػػؽ اءطػػػ ؽ  اءااػػػ ات غنػػػن اءالػػػلحظ  –كاػػػل  ػػػن ءػػػنخ ن يػػػنا –ت سػػػيا االلؿ)اءكتلبػػػو(
 .(ؼ)أي ل
:"فلءبنيػػلف كتلبػػو إال أف اشػػكؿ اءكتلبػػو اءايال يػػو أن ػػل ياػػلف غلػػ  نػػص اءالػػلحظ اءسػػلبؽ قلئبل ييلػػؽ طػػل ؽ اءن      

 إف اءكتلبػػو اءايال يػػو  فػػؽ ي ػػيؼ قػػلئبل أي ػػل: "  (ؽ) "ا ػػننة بػػلءاح ، ا ػػننة بلإل اءػػو بػػلءت  يض  اء ػػنـ  اءطاػػس
كتلبػو اؤسسػو غلػ  تنػل ب  ، under erasure   را اء  ا ة اػف كػؿ اػف اءالػلحظ  ن يػنا  ػن كتلبػو اءاحػ [كرا 

 .(ؾ)"كلتبيااإلغل ة  االاتبلؾ، أد غل  تنل ب اءينؼ  غل  اءتح ؿ اءنائـ غب  تح ؿ 
سػػب  ـ(:" اءكتب  اػػف  ييػػ   اءنياػػلف ق ءػػا  ػػرا ب ػػ ؿ اءالػػلحظ  فػػن حنيثػػا غف)طاػػس اءالػػ ؾ  األاػػ ا  آثػػل       

قػبل ـ،  أف يايتػ ا  غلػ  آثػل  اػف اف شػ ف اءالػ ؾ أف يطاسػ  ألف اػ ؛برءؾ أ ءػ  اػف بنيػلف اءحالػل ة  حيطػلف اءاػن 
 .(ؿ)اءانف  أكث  اءحه ف، كرءؾ كلن ا أيلـ اءيالـ  أيلـ اءالل ليو" رك  أغنائ ـ، ف ن  نا ا برءؾ اءسبب

                                                

 .غؿ/ع:ـ.ف ينظ : (ع)
 .غؿ/عـ.ف: ينظ : (غ)
 .غؿ/عـ.ف: (ػ)
   .ؼعغ-ػعغ:بيف اءببل،و  اءتمكيؾ ينظ : امل يـ اءاالل  (ؼ)
 . ػعغ:ـ.ف (5)

   .ؽعغ-ؼعغـ.ف : (ؾ)
 .ػؿ/عاءحي اف:كتلب  (ؿ)
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ألن ػل تالػن اءاي فػو  ؛األ ءػ   ػن أف ػؿ ان ػل إف نلحظ فػن نػص اءالػلحظ غػنـ اسػل اتا ءلكتلبػو بلءبنيػلف بػؿ       
، إال أف (ع)ت ييػن اءاػنث  اػف اءبنيػلف  اءشػي " فػن"ف ن هى أف اءكتب أبل  : فظ غلي ل اف االننثل   اءطاسحا ال إر

 األاػـاءاللحظ ال يلبث أف يت االا قبؿ ا قما  را اشاهل سػاو أسػل بيو ءلكػبلـ اءشػي د ءػـ تتاتػا ب ػل ب يػو ايػل ؼ 
. قػػػلؿ اءاللحظ:" ف ػػيلو اءشػػػي  ا هػػ  ة غلػػػ  اءيػػػ ب،   ػػػن غػػنـ قلبليتػػػا غلػػػ  اءت الاػػو غل ا ػػػل  آناب ػػل؛ اء ػػلب ة 

غليػػػا اءن ػػؿ،  اتػػ  حػػػ ؿ ت طػػا نظاػػػا    غلػػ  اػػف يػػػتكلـ بلسػػلف اءيػػػ ب،  اءشػػي  ال يسػػتطلع أف يتػػػ الـ،  ال يالػػ  
 بطػػؿ   نػػا،  ر ػػب حسػػػنا  سػػ ط ا  ػػا اءتيالػػب، كػػػلءكبلـ اءانثػػ  .  اءكػػبلـ اءانثػػ   اءابتػػػنأ غلػػ  رءػػؾ أحسػػػف 

 ؿ اػػف  اػػ   ف اءشػػي  [...   قػػن ن لػػت كتػػب اء نػػن،  ت الاػػت كلػػـ اءي نلنيػػو،  ح ءػػت  أ قػػا اػػف اءانث  [اءػػرد تحػػ
،  ءػػ  ح ءػت كلاػو اءيػ ب، ءبطػؿ رءػؾ اءايالػ  اءػػرد ا نان حسػنل،  بي ػ ل اػل انػت ص شػيئلآناب اءمػ س، فبي ػ ل 

 .(غ)   اء  ف"
اإلي لغيػػو  ءػػرءؾ ظػػؿ  تػػابني اػػف غػػنـ قلبليػػو اءشػػي  ءلت الاػػو بسػػبب نغنػػن اءالػػلحظ  ػػ -إرا-فػػلء كي ة األسػػلس      

رءػػؾ اإلاػػبلص ءلكػػبلـ اءشػػمل ن غلػػ  حسػػلب اءكتلبػػو غنػػن اءيػػ ب، بيناػػل نالػػن بنيػػو األنب  اءايػػل ؼ ءػػنخ اءيالػػـ 
اسػتانتا اػف   ن ػل  ب ي ػلت ن ػل اءت الاػو إءػ  اءي بيػو حسػنل     ءػـ  اإل، يؽ  اء نن قن حمظت ل اءكتلبو ءنل كال  ن اف

 .ا يالا ل اءاي فن فن استييلب آناب األاـ األش ا  نو اءل و   شلقت ل  اتسلع ا
ألن ػل حلفظػت غلػ  اإل ث اءح ػل د ء ػرا األاػـ اػف  ؛أف ػؿ اػف اءبنيػلف  اءشػي  -فن     رءؾ - اءكتلبو      

بينال ب ن اءي ب يؤ ا ف بلءشي  ف   ني ان ـ األ ؿ إر ظلػت ت لءيػن اءشػي  اءشػمل يو اءات ا ثػو ا يانػو  ،أنب  غل ـ
 اءام ػ ن  ػاف/ف اءالػلحظ يمكػ  بثنلئيػو اءا الػ نأءي بػن فػن اءيهػ  اءيبلسػن  اػل بيػنا. فلءنتيالػو  ػن غلػ  اءمكػ  ا

ناـ اءشػػي   ػػ  تػػل يو  اءكتلبػػو  ػػ  اػػل يسػػتحؽ اءت ػػني   اءسػػي   ة   اػػل أـكػػلف اءكػػبلـ أغلػػ  اءتػػ اث سػػ ا   تػػاحلفظا
كلـ  اءسػػػلاا   ػػػرا اػػػل يك سػػػا اءيػػػ ب األ ؿ غنػػػن اءالػػػلحظ ف ػػػ  يالسػػػن ث لفػػػو اءاسػػػا ع غلػػػ  حسػػػلب اءا ئػػػن، اءاػػػت

 اػف اإلشػل ات األاػ خ  .بلء ل.  ءرءؾ ف   ا نـ غنػنا أ ال  آاػ ااءاللحظ فن كتلبو اءبيلف  اءتبييف  ي تـ با ا تالال 
إء  ح    اءتمكيػؾ فػن اءتػ اث اءن ػند اءي بػن إشػل ة اء ػراان إءػ   غػن اءبػلقبلنن  اآلاػند اءتشػ يحيو فػن بحث اػل 

 قػػػن اػػػ  بنػػػل فػػػن اءمهػػػؿ اءثػػػلنن أف تحليػػػؿ اءبػػػلقبلنن  .(ػ)غنػػػن اءبحتػػػ د  أبػػػن تاػػػلـ غػػػف غيػػػ ب اءاطػػػلب اءشػػػي د
ء هينة اا ئ اء يس  اءبحت د ءـ يكف بحسب ب اغث بنيو اءنص اءشػي د  ف انتػا ب ػن  اػل كلنػت اء ليػو انػا إثبػلت 

تمكيػؾ اػؤنء  بي يػنة غ ينة سلب و   ن إغالل  اءنظـ اء  آنن غل  حسلب بنيو اءشي  اءي بػن اء ػنيـ ف ػ  تحليػؿ أ  
 كػرءؾ األاػ  يهػى غلػ  اآلاػند فػن ا ا نتػا بػيف اءبحتػ د  أبػن  .نينيو اسب و،   را ال ينػلفن اءتمكيػؾ غنػن ن يػنا

 اءتالنين اءشي د آنراؾ.   إلاكلنلتتالـ ف ن تسي  ب نخ ا ا يف فنيو ات ا ثو ال تستاليب 
  

 

                                                

 .ؽؿ/عـ.ف: (ع)
 .ؽؿ-ؼؿ/ع: كتلب اءحي اف (غ)
 . ػؽ-غؽينظ : اءاشلكلو  االاتبلؼ: (3)
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أفضتتت ا تتا ة التتا االتت اث اا بتتةا ااو اتتل داالبدلتتا ااإتتةامل اانوالتت  جاتت   ن تتا نتت  اا لتتا         
 تتا  نتتا لدلتت ت جالتت  د  .االتت اث ااو اتتل دفتتل اا ظتتر  تت  لتتات ة لبدلتتا االتت اثاانهنتتا فتتل ةتت ا ة 

 :أتنها ،اا لا   طا فا ن ة الا لات ة االبدلا أ  خ لت جا  
  الزد)االتتت اث داانوالتتت ةح، فااإةامتتتا للاللتتتع   تتت  ا  بطتتتا لبتتاطم نفهتتتدد ااإةامتتتا نتتتم ة تتتد  ل 

 ت أنتا ااانإا نتا ااوب لتا أد ااةلتا االا لخل ااالغل  داالاتةا داالإتدا داالنت ة   ت  اان  ولتا
   أد لمات     ظل .  للل  فهل   ل اث أد

  ا ة اا  لتتتا اتتتد لنتتت  أق تتتب اابتتت ا ات االبدل لتتتا ا لتتت اث اا بتتتةا داااالقتتتل   تتتة ااوتتت ب ان إ تتتا اابتتت 
اال املا ن  أ تا اانبا اتا اا بةلتا ااإةلمتا اتا تتل لظت  ت د نتت   ت   األلداداانولنةة ال ك 

االتت اث جاتت  لتتاإا اا بتتة  ب  إ  اانبا اتتا ف تتا  أ  ل تت جماتتاتألتتاع اا لتت ة اا ز لتتا دا  لبا لتتا فتتل 
 ااإةلث افضا ن  ولات ااخطاب اا بةا ااإةلث فل ة ا ة  لدص اال اث ااو ال.

  ااتت ص    أ لبدلتتا ننا لتتا ة ا لتتا  اوتتت نتت  ند هتتات ف  لتتا خا  لتتا نلتتابا دن ةا تتا اب تتا  اا
ن تتا لإنتتا فتتل  التت  ة اتتا  تتاتزة د ها لتتا اتتا تتتد فضتتا  ة اتتل نفلتتد   لتتالدل ل لبتتدد   تت   دا 

ةلتتا ل نلتتا  اانبا اتتا اا بةلتتا ااإةلمتتا التتاا  د د لتتب اوتتع ااو التت  االتتل ةتتة   لتتلال دلغل دا 
 حةلتتتتةلا ااتتتت ص)ل  نتتتت  أ تتتا لإبلتتتت  اانبا اتتتتات دتنتتتتا:ادز ةلتتتتةللهتتتتد لل تتتتاانبا اتتتا  فلتتتتها ف

 دالللتلة ةت ا ة اات ص اال امتل  ل تا د تااتا ،نإ هنا حةلةلا اابا ئ) ، الإاحةلةلا اان ار)د
 اها.  لفنا ظا ت أد لإ د

  مبافتتات ااوتتااد للنتتات  فهتتل ل هتتا  اافتت د  اا دت لتتا دااإالتتنا اتتل أ اابتت ا ات االبدل لتتا  أمالتتت 
اد امتت اجناطتتأنان تتا فتتل ااناضتتل افوتتا    نوتتل  داإتتة فنتتا  تتا  إاضتت ا االتتدد لغتتةد ظاخلتتانتت

األختت   جن ا تاتاتل  ااناضتتل دااإاضت . دتت ا ةاة تا جاتت  فتل   ة اتا اات ص   ت  فتتال  ةلتة ج  
 دا للوا ة داالناما داالناتل نم أا مبافا  ا ت.

   لت اث اا بتةا داااالقتل   تة ااوت ب جات  )لتا ح ااجمااتاوا ن  أتتد قالتات اابت ا ة االبدل لتا تتد
 باة تتتا  أ ااوتتت ب   تتتة  ألتتتابلافتتتل  لااالاللتتت أتنلتتتا  تتت   لةظتتتةاالنبتتتد ت اا بتتتة ااإتتتةلث دنتتتم 

اانبا اتات اا بةلتا ااإةلمتا فتل االت اث ااو اتل  جل تاةاانوال ل  د لتلنا نت  ختاع إةلمت  فتل 
ااننا لتا اا بةلتا ااإاضتت ة  داالنمتا فتتل ااألخت  –  تتةتد ألتابللهدنتم  –ل  وتد  جات  االتت اث  
 جا  ااف   اا بةا ااغ ال اانوال . لا نللد  اا ل  داالإ لا ن باةا اا

 –إزا  اآلختت  د  تز  تت  ندا اتا ااإاضتت ات ةتدنلدةتة  ظتر ا تتا تت ا االاللتتلا  ت  د تتل          
نتت  ختتالا ضتااالا اا  لتتا جاتت  اات ات داآلختت  فتتل ااف تت   -االتت اث ألتاااج  اوتة جماتتات ةضتتلا 

ااخا  تتا  األظتتلا ح االتتل لتت اط )اا ز تتا اان  زلتتافلزاا لتت    فلتت   و اتتل اانوالتت  ااتت ا نتتااا
   ها اها ن  أ ا لإبل  تدلا اا ات.
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  لتتا اان التتا اا ز  نت  أتتتد األلتتع ااف  لتتا االتتل متتدت فتتل االتت اث اا بتتةا داااالقتتل ااو اتتل اا لتت ة 
الفتت ة اا تتز   داالنتتا   داالبلتتلد دااظتت   جاتت  األمتت  األةاتتل داادةتتد  فتتل ن تتاا االو لتتا داالفلتتل 

نمتتتا  ل لتتت  جاتتت  دإتتتةة ااالتتتت ااظتتتو ا. داتتتد ل تتت  ااتتتد ل اا بتتتةا  األ تتتزا   تتت  إلتتتاب ابلتتتا 
األةالتتا اتتةالا  ل لتت  جاتت  ااتت ص ااب   تتل فهتتد  األ تتدا ااو اتتل   تت  ة  تتا  افلتتا ا لنللتتز اتتل  

فتتتل اانوا ضتتتا  ات االتتتالالر ااظتتتو ا   لتتتزة   اااظتتتو  داا متتت  دللتتتلبل نتتت  نداضتتتوللتتادا اابتتت  
لتدال  لاوم  اآل ا  اا بةلا داااالقلا د تةد ل ااطهتا دللااوهتا د  فضال    ،ااف  لا ا  ص ااب   ل

د ا  ا ا داإتة نت هد ظتال  لغ لت  ج  لنمتا إ  تا اا بتة داااالقتا   تة  اا باة   لها أخ ا دلطدل ا
 ااو ب إااا ا فلاا دخطدات لل  قل  نللااوا أد نلة  ا.

  األإ تتادنتت  اا هتتة دااو التتا  نتتا  تتا   األمتت  اإلتتب ا للتت  ااةاخ لتتا دافتت االتتا إتتل ة   ل تت  داتتد 
 ،األةاتل اااتةا ، دااةل لا، داا دةلا، دااف لاح ن  ا تلناد داا  الا فل نوال تا األخالةلااابا لا)

 نتا لإتلط اات ص نت   للوتاا ال نا     تة نمتا تت ل اا لت ات داأللتع فتل اا بتة ااإتةلث فهتد 
 نا أ ت    لت   فتل أا   لت   ،لدات  خا  لا لاوة ة الل  ااةاخ لا    ةةلها دندضد للها

ن    ال  اا ص ةلنا نللب ا ا فلها أد لإببها ااو ل  انفت ةل   ت  إلتاب ابلتا ااو الت  
إ تتاد االتت وا نتت  أ تتا ج لتتا   اتت ا للتتو  اا بتتة ااإتتةلث جاتت  اادلتتدا جاتت  ااضتتاط ااو نتتل دا 

 االل لإ د ا ل ان  دلنال  . األم ن ا ن  اابدا ة اا  لا ااةاخ لا  
   اال ملفلتتتتتتتا، د ولتتتتتتتا، لااللاد اا نإتتتتتتتا، د اابتتتتتتت ا ات االبدل لا)اادلتتتتتتتفلا،  أ تتتتتتتدا ق تتتتتتتب أاتتتتتتتد للتتتتتتتلطم

اا  لاح ن  الا   الةات االت اث اا بتةا داااالقتل   تة ااوت ب التدات  د اا ز لا، د لا، اال ضلةد 
فتتتتل االتتتت اث دنإاداتتتتا لومتتتت    تتتت  االتتتتدات   أ التتتتلطا ت  دا  ااإتتتتةلث. فهتتتتل األةاتتتتلاا بتتتتة 

لن تتم نتت   دتتتد   ةد  اادلتتدا جاتت  نلتتلد  اا ظتتر  تت  ااوالةتتا ادضتتد  دا تت  نتت  لفلتتل تا
 ها. بع ااب ا ة  فلها دإ   

   لت ا  فتتل  داات  لااب طتا  للتلةت ةت ا ة  اتة اابتات  متد اا تاإل دةةانتا اتت   وفت  ل تلهد إتازد
 حاأللت دالا)لت  أ مت  نت  ةت ا ة  تتل لا. فب ئ  نا  اة اابتات  د  لتلنا  ل  نلاةل  ااب ا ة االبدل

 ت  انا لنم    اتة اابتات  اا   تا ل نت   ضت  ف ت ا ل تادز نتا ةا حااب ا ة داال بل)د حااا لدلا)د
   ة اا باة اانوال ل . ن  ف   لدغ ة ا ل  أ م  ن  ن ة

  دةوتتت فتتل فهتتد  لاب)ة  تتا  أ هتتاا   تتا ل اابتت ا ات االبدل لتتا اواتتة اابتتات  ا نزااتت ج  نتت  أتتتد
 اتة اابتات  اا   تا ل. داتد     ن لدنا نل ا لا ن  اآل ا  دل للب   هتا جات أح     اا  از
متتد  ة   دن  نتت  اانولزاتتا داانل  نتتل  أد  تت   تت ع   ا  خلتت   نتت ه  اا لتتاب لتتدز  ل إتتل أ

أةتتتدا  د ةت فتتتل اا لتتتتاب  جالتتت   لتتتات أ اا   تتتا ل   تتت  تتتت ل اآل ا  دااظتتتاهات ما لتتتا. ف تتتا  
 لتتتتتتاا اآل ا   تلتتتتتتإ ج  ااباضتتتتتتل  اتتتتتتة اا اتتتتتتا . دإلتتتتتت  داانل  نتتتتتتل   ،ا نولزاتتتتتتا  اا تتتتتتاإل



 الخاتمة.....................................................................................................

***************************************************************** 

612 

دص اانللظتتتهة اهتتا انتتتا ةا هتتتا اابتت ا ات االبدل لتتتا جاتت   الةتتتا اا لتتل تتتك ا    تتا ل ف تتتد ل لفتتت 
ف ت   ها نت ة دااة اتا االتل لتةد  إداهتا دندضتوا ضن  ا لتا اا لتاب دااغالتا ن هتا دااف ت  داوةت

دإتتازد نتت  إلتتث جتنتتاا  الةتتات اا لتتدص  اا تتاإل دةةانتتا اتتة اابتتات . د تت اك لبتتاا اظتتال  
  فت ة الها.نا لل   ن ها ا نبا اا ف ا  أ  ا إاوضها ااوع دا لبا  

 لتتت  فتتتل ل نتتتاد  ل  جفبتتتة لتتتد  –دقلتتت ل نتتت  اا بتتتاة –دفلنتتتا لختتتص لبدلتتتا  اتتتة اابتتتات  اا   تتتا ل
  اةلتت  الة اابتتات  دقلتت ل د تتاتت ا فبتتة لهتت  ا تتا  اتت ؛ غتتااانلتتلد  اا إتتدا   تت  ابلتتا نلتتلدلات اا

دلتتتنال  ااةاخ لتتتا االتتتل لضتتتاط   لا ظتتتندالا لالإتتت  ا تتت  ااتتت ص نلتتتل  لا خلا لتتت  لتتا  لتتت
دفتل ااإبلبتا ج   .فضتالدإةل  دلضفل   لت  ة  لت  فتل إتل  اتد لل تادا لتد  نلتلد  اا إتد 

ابلتتتا  جن ا تتاتااابلتتتاع جاتت   جن ا تتات ا خللتتا  داااتتتةا ا فتتل اانلتتلد  اا إتتتدا لتتلاةد نإتتةدةة
 اانللدلات.

  اااالقتتتا ااو التتتا ج  ا لفتتتت د اتتد ل إتتتل اابتتت ا ات االبدل لتتتا ااغالتتتات االالالفلتتتا فتتل نلتتت فات اا بتتتة
انالإبتتا  لتتدص ن لبتتاة نتت  ةد  اا لتت  جاتت   الةالهتتا اااهتتةر دااغالتتا نتت  لتتالالر اانتتةد ات 

ل ن لتت ا ا ظتتو لا داا   تتا ل ا لدلتتا اا بةلتتا داااالقلتتا.ف ا  ةةانتتا اتت   وفتت  ا لدلتتا دااب طتتا  
 دن ل ا فل ااب ا ة داال بل داا اإل أل دالا دلف ل لا.

 اوتتتع اابتتت ا ات االبدل لتتتا اااظتتتا ة جاتتت  د تتتدة اانتتت ه  اا بتتتةا نتتت  ةد  ااختتتدع فتتتل  ا لفتتتت
ا للة ا     د تدةل فتل نداضتم نول تا فتل اا لتب اا بةلتا داااالقلتا اابةلنتا اتا ج  اوضتها 

اةضتتات ة ا لتت   نتتا تتتد ااإتتاا   تتة ااغتت انل فتتل ة ا لتت  اواتتة اابتتات  اا   تتا ل  تتا  لظتتو  ال 
  تة  حاات لد)ةت   اانضتل فتل لمالتت ن زاتا اانل بتل فتل ف ت ة  ج  حا ختلالر)فل ضتد  نفهتدد 

 األةاتتتلاانو تتت  دانتتتلال  ااتتت ص  االلتتتابلا اتتتة اابتتتات    تتت  ااتتت قد نتتت  جلنتتتا  ااغتتت انل  فلتتت  
 جا  اانل  د داا الد ةد  االانم .   حاا لد)فل  اة  ل  دلد     الا اا   ا ل
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2006. 

، 2ط ،القػػ  رة ،حبػػا سػػميب ف، بكتبػػ  اآاابتا.نػػتح ا   ،  تطبيقيػػ بػػاخؿ اظػػري واراسػػ -األسػػموبي * 
2004. 

   ، ا.ت.3* األسموبي  واألسموب، ا. ةبا السالـ البساي، الاار العربي  لمكت ب، تواس، ط
 زوا.ةبػػا العزيػػ نر ػػوا ا.بحبػػا السػػعايو األسػػموبي  والبيػػ ف العربػػ ، ا.بحبػػا ةبػػا البػػاعـ خفػػ ج  * 

 .  2992، 2ط ،المبا اي ، الق  رةشرؼ، الاار البصري  
لباػػػ ف،  ،بيػػػروت ،البركػػػز الثقػػػ ن  العربػػػ  ،زيػػػا عشػػػك لي ت القػػػرااة وآليػػػ ت التأويػػػؿ، اصػػػر ح بػػػا تبػػػو* 
 . 2002، 6ط ،البغرب ،الاار البيض او 
بق ربػػػػ  حواريػػػػ  نػػػػ  األصػػػػوؿ  -  البع صػػػػربػػػػعشػػػك لي  تأصػػػػيؿ الحااثػػػػ  نػػػػ  الخطػػػػ ب الاقػػػػاي العر * 

 . 2005، 2ط بصر، ،البصري  الع ب  لمكتس ب أة  ب را، الليةبا الغا ،البعرني 
 ف، اار الشػػػؤوف الثق نيػػػ  ا.تبػػػ ـ حسػػػ ،لمفكػػػر المغػػػوي ةاػػػا العػػػرب عبيسػػػتيبولوجي اراسػػػ   -األصػػػوؿ* 

 .2988الع ب ، بغااا، ا.ط، 
 .    2997، 2األراف، ط ،فا ظـ ةواة خضر، اار الشروؽ، ةب  ،األصوؿ البعرني  لاظري  التمق * 
 . 2997، 5طالق  رة، ،بكر الب قالا ، تح: السيا تحبا صقر، اار البع رؼ وعةج ز القرآف، تب *
 ا.ت.  ،2ط ،الق  رة ،بؤسس  بخت ر ،ا.صالح نضؿ ،عات ج الاالل  األابي * 
، سػػوري ، ، ابشػػؽا.تحبػا بحبػػا ويػس، اتحػػ ا الكتسػػ ب العػرب ،االازيػ ح نػػ  التػراث الاقػػاي والبال ػػ * 
 .2002، 2ط
ا.تحبػػػػا بحبػػػػا ويػػػػس، البؤسسػػػػ  الج بعيػػػػ  لماراسػػػػ ت  ،االازيػػػ ح بػػػػف باظػػػػور الاراسػػػػ ت األسػػػػموبي * 

 .   2005، 2ط ،بيروت ،والاشر والتوزيع
عشػػػراؼ:  ،(بق الت بترجبػػػ وطيق )يبػػػاخؿ علػػػى السػػػيب –تاظبػػ  العالبػػػ ت نػػػ  المغػػػ  واألاب والثق نػػػ * 

 . 2986 ،لي س العصري ، بصرعزيا، اار  ح با تبو اصرسيزا ق سـ و 
 ،بغػااا ،جػواا، اار الشػؤوف الثق نيػ  الع بػ  را.ةبا الست  ،صفح ت ن  الاقا واألاب –حتوراؽ لمري*  

 .    2992، 2ط
 )ب(

 .  2002 ،2ط ،ابشؽ ،تر: ث ئر ايب، وزارة الثق ن  ،ليوا را ج كسوف ،بؤس البايوي * 
 . 2987 ،ا.ط ،ا.بط، ةب ف ،حبا بطموبتا. ،بحوث لغوي * 
 ػػػ(، تػػح: ةمػػ  ةبػػا آ. بلاػػ ، اار الكتػػب 584ع نػػ  البػػايع نػػ  اقػػا الشػػعر، تسػػ ب  بػػف باقػػذ)تالبػػاي* 

 . 2987 ،2ط ،، لبا فالعمبي ، بيروت
 .2965ا.شوق  ضيؼ، اار البع رؼ، بصر، ا.ط،  ،تطور وت ريخ  -البال  * 
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(، 264* بال   الخط ب وةمـ الاص، ا.صػالح نضػؿ، بطػ بع الػوطف، الكويت)سمسػم  ةػ لـ البعرنػ 
 .2992، 2ط
الػػػاار بيػػػروت، لباػػػ ف، و  تصػػػولل  وابتػػػااااتل ، ا.بحبػػػا العبػػػري، تنريقيػػػ  الشػػػرؽ، -البال ػػػ  العربيػػػ * 

 .2999، 2ط ،البغرب ،البيض ا
لواجبػػػػ ف،اار -، ا.بحبػػػا ةبػػػػا البطمب،الشػػػرك  البصػػػػري  الع لبيػػػ قػػػرااة تخػػػػرى -* البال ػػػ  العربيػػػػ 
           .2،2997اوب ر،بصر،ط

 .2984، 2ط ،بصر ،البصري  الع ب  لمكت ب الليأة ،بواألسموبي ، ا.بحبا ةبا البطمالبال   * 
اار الشػػػػؤوف ، بجيػػػا الب شػػػط  :بػػػر ،يػػػؿ يوسػػػػؼ ةزيػػػزوئيا.، تر:وـ جوبسػػػك عػػػا ،الباػػػى الاحويػػػ * 

    .2987 ،2ط ،بغااا ،الثق ني 
 .2990، 2طبغااا،  ،حسيف خبري، اار الشؤوف الثق ني  الع ب ا. ،باي  الخط ب الاقاي* 
الػػػاار  ،اار توبقػػػ ؿ لماشػػػر ،العبػػػريوبحبػػػا  تػػػر: بحبػػػا الػػػول   ،جػػػ ف كػػػو يف ،بايػػػ  المغػػػ  الشػػػعري * 

 . 2986، 2البغرب، ط ،البيض ا
 ،عبػػرا يـ بخػػوؿ، وزارة الثق نػػ  وادرشػػ ا القػػوب  ؿخ ئيػػيتر:ب ،جػػ ف بػػ ري توزيػػ س وآخػػروف ،البايويػػ * 

 .2972، 2ط ،ابشؽ
 .   2980، 2، ا. بحبا الحا ش، اار الرش ا الحايث ، الاار البيض ا، طالبايوي  ن  المس اي ت* 
اار الشػػػػؤوف  ،تػػػػراس  ػػػػوكز، تر:بجيػػػا الب شػػػػط ، بر:ا.ا صػػػػر حػػػػالوي ،البايويػػػ  وةمػػػػـ ادشػػػػ رات* 

 .2986 ،2ط ،الثق ني  الع ب ، بغااا
 ،حبػا  ػػ روفب ـا.ةبػا السػػال: ػػ(، تػػح255بػف بحػػر الجػ حظ)ت ةثبػػ ف وةبػر  تبػػو ،البيػ ف والتبيػيف* 

 .2998، 7السعواي ، ط، بطبع  الباا و  ،بكتب  الخ اج ، بصر
 
 )ت(

اقػا الشػعر بػف القػرف الثػ ا  حتػى القػرف الثػ بف اللجػري، ا.عحسػ ف  –ت ريخ الاقا األاب  ةاا العرب* 
 .   2987 ،2ط ،لبا ف ،ةب س، اار الثق ن ، بيروت

 ـ،مػػوؿ سػػال  القػػرف الرابػػع اللجػػري، ا.بحبػػا ز تػػ ريخ الاقػػا األابػػ  والبال ػػ  ةاػػا العػػرب حتػػى ال يػػ* 
 ، ا.ت. 2ط ،بصر ،ادسكااري  ،باشأة البع رؼ

 . 2982، 2ط ،اابغا ،الفريا نرج، اار الحري  ،تأبالت ن  الثق ن * 
تػػػػر: سػػػػعيا باكػػػػراا، البركػػػػز الثقػػػػ ن  العربػػػػ ،  ،يكػػػػوعببرتػػػػو ع ، ئي ت والتفكيكيػػػػ يالتأويػػػػؿ بػػػػيف السػػػػيب* 

 .     2004، 2ط ،البغرب، ار البيض االاو  ،لبا ف، بيروت
 . 2993 ،9لبا ف، ط ،بيروت ،اار الشروؽ ا. زك  اجيب بحبوا، ،تجايا الفكر العرب * 
 . 2992 ،2ط ،تواس ،اار الجاوب لماشر ،بحبا الل اي الطرابمس  ،تح ليؿ تسموبي * 



 224 

صػػبع البصػػري، تػػح: ةجػػ ز القػػرآف، ابػػف تبػػ  ادع فتحريػػر التحبيػػر نػػ  صػػا ة  الشػػعر والاثػػر وبيػػ * 
لجاػػ  عحيػػ ا التػػراث ادسػػالب ، القػػ  رة،  ،البجمػػس األةمػػى لمشػػؤوف ادسػػالبي  ،فاػػ  بحبػػا شػػرؼح

  ػ. 2383
 .2985، 2ط ،بغااا ،اار آن ؽ ةربي  ،ا.ةا ا  زواف ،التحميؿ الاقاي والجب ل  لألاب* 
 ،طػػراا الكبيسػػ  ،حػػايثالتػػراث العربػػ  كبصػػار نػػ  اظريػػ  البعرنػػ  وادبػػااع نػػ  الشػػعر العربػػ  ال* 

بوقػؼ بػف  -التػراث والتجايػا*  2987 ،2ط ،(22سمسم  البوسوة  الصػغيرة ع)بغااا ،اار الحري 
 . 2982، 2، ط، لبا فبيروت ،ا.حسف حاف ، اار التاوير ،التراث القايـ

 حػ تـ الصػكر، ،وبالجيػ ت ..عجػراااتاراسػ  لمتحميػؿ الاصػ  نػ  الاقػا البع صػر  -ترويض الػاص* 
    .  2998 ،2ط البصري  الع ب  لمكت ب، الق  رة، ةأاللي
اابى العػػرب وصػػم  تاػػ وؿ تطػػور بفلػػوـ الػػاظـ ةاػػا قػػ –تطػػور الجلػػوا المغويػػ  نػػ  ةمػػـ المغػػ  العػػ ـ* 

 ،بؤسسػػػػ  األبحػػػػ ثو  ،ذلػػػػؾ ب لاراسػػػػ ت المغويػػػػ  البع صػػػػرة، وليػػػػا بحبػػػػا بػػػػراا، اار الرشػػػػيا، ابشػػػػؽ
 . 2984، 2ط ،بيروت

تػواس، و  ،ليبيػ  ،الػاار العربيػ  لمكتػ ب ،ا.ةبا السػالـ البسػاي ،لحض رة العربي التفكير المس ا  ن  ا* 
 . 2982، 2ط
، 2، البغػػػرب، طاألصػػػوؿ والبقػػػوالت، ةبػػػا ا  عبػػػرا يـ، ةيػػػوف البقػػػ الت، الػػػاار البيضػػػ ا –التفكيػػؾ *

2990 . 
 .2967 ،، ا.طالق  رة ا.بط، ،تح: ا.بحبا سميـ س لـ ،بف رشاا ،تمخيص الخط ب * 
 

 ث()
ا.ةبػػػػا ا   ،تػػػااخؿ األاسػػػ ؽ والبفػػػ  يـ ور  اػػػ ت العولبػػػ  -الثق نػػػ  العربيػػػ  والبرجعيػػػ ت البسػػػتع رة* 

 . 2999 ،2ط ،، لبا فبيروتو البغرب،  ،عبرا يـ، البركز الثق ن  العرب ، الاار البيض ا
 
 )ج(

البصػػري  الع لبيػػ  الشػػرك   ،با.بحبػػا ةبػػا البطمػػ ،جاليػػ  ادنػػراا والتركيػػب نػػ  الاقػػا العربػػ  القػػايـ* 
 .   2995 ،2ط ،لماشر لواجب ف، بصر

البجبػػػػع التواسػػػػ  لمعمػػػػوـ  ،شػػػػكري الببخػػػػوت ،الػػػػاص وبتقبمػػػػه نػػػػ  التػػػػراث الاقػػػػاي –جب ليػػػػ  األلفػػػػ * 
 .2993، 2ط ،تواس ،بيت الحكب  ،واآااب والفاوف

 جوااػػػػب بػػػػف اظريػػػػ  الاحو،اعػػػػوـ جوبسك ،تر:برتضػػػػى جػػػػواا ب قر،بطػػػػ بع ج بعػػػػ  البوصػػػػؿ،وزارة *
 . 2،2985التعميـ الع ل  والبحث العمب ،العراؽ،ط

 )ح(
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 ،2ط ،بغػػػااا ،بػػػري وجػػػيبس ب كفػػػ رلف، تػػػر: بؤيػػػا حسػػػف نػػػوزي، اار البػػػأبوفبػػػ لكـ براا، الحااثػػػ * 
2987. 

                                                 .                                  2979، 2حمي  البح ضرة ن  صا ة  الشعر،تح:ا.جعفر الكت ا ،اار الرشيا لماشر،بغااا، ط *
 
 )خ(

 ،البصػػري  الع بػ  لمكتػػ ب الليػأة ،تػػح: بحبػا ةمػ  الاجػػ ر ،تبػو الفػػتح ةثبػ ف بػػف جاػ  ،الخصػ ئص* 
 . 2999 ،4ط ،بصر

األصػػػوؿ والبرجعيػػػ ، ا. جبػػ ؿ شػػػحيا وا. وليػػا قصػػػ ب، اار الفكػػػر،  -* خطػػ ب الحااثػػػ  نػػ  األاب
                                       .2005، 2ابشؽ، ط

بصػػر العربيػػ   ،ا.كػػريـ الػػوائم  ،قػػرااة نػػ  بفصػم  البقيػػ س الاقػػاي -الخطػ ب الاقػػاي ةاػػا البعتزلػػ * 
 .2997، 2ط ،الق  رة ،لماشر والتوزيع

 ،الػاار البيضػ او  ،، لباػ فبيػروت ،البركػز الثقػ ن  العربػ  ،ا.اصر ح بػا تبػو زيػا ،الخط ب والتأويؿ* 
 .2000، 2ط ،البغرب

)بقاب  اظريػػ  قػػرااة اقايػػ  لابػػوذج عاسػػ ا  بع صػػر -علػػى التشػػريحي   الخطيئػػ  والتكفيػػر بػػف البايويػػ* 
 .2985، 2السعواي ، ط ،جاسة ،اب ، الا اي األاب  الثق ن بحبا الغذ ا.ةبا ا  ،(واراس  تطبيقي 

 )د(
بػػ س وآخػػريف، باشػػورات اار اراسػػ ت نػػ  األاب العربػػ ،  وسػػت ؼ نػػوف  رابػػ وـ، تػػر: ا.عحسػػ ف ة* 

ايويػػورؾ، و  ،بيػروت ،بكتبػ  الحيػ ة، اشػػر ب الشػتراؾ بػػع بؤسسػ  نػراامكيف البسػػ  ب  لمطب ةػ  والاشػػر
 .    2959، 2ط
 .  2969، 2ط ،اراس ت ن  ةمـ المغ ، ا.كب ؿ بحبا بشر، اار البع رؼ، بصر* 
 .  2989 ، 2اراس ت لس اي  تطبيقي ،ب زف الوةر،اار طالس لماراس ت،ابشؽ،ط*
 . 2998، 2 ريب لماشر،الق  رة،ط اراس  األسموب بيف البع صرة والتراث،ا.احبا ارويش،اار *
، بطبعػػػ  البػػػاا  تػػػح: بحبػػػوا بحبػػػا شػػػ كر، ، ػػػػ(472ةبػػػا القػػػ  ر الجرجػػػ ا )ت ،االئػػػؿ ادةجػػػ ز* 

 .  2992 ،3ط ،جاة ،اار الباا  ،الق  رة
 ،بيػػػروت ،البؤسسػػػ  الج بعيػػػ  لماراسػػ ت والاشػػػر ،جوزيػػػؼ بيشػػػ ؿ شػػريـ ،اليػػؿ الاراسػػػ ت األسػػموبي * 

 .2987، 2ط ،لبا ف
قػػػـ البقاسػػػ ،  الرضػػػ ، باشػػػورات الشػػػريؼ تح:ا.ةبػػػا الو ػػػ ب ةػػػزاـ، * ايػػػواف تبػػػ  الطيػػػب البتابػػػ ،

 . ػ2424 ،2عيراف، ط
 .ـ2994- ػ2424، 2ط بيروت، القوساؿ، تاطواف جبع وتحقيؽ: ايواف تب  العيا ا واواارا،* 

 .2966ا.ط، بيروت، الفضؿ عبرا يـ، اار ص ار، تح:بحبا تب  القيس،* ايواف ابرئ 
 . 2963* ايواف البحتري،تح:حسف ك بؿ الصيرن ،اار البع رؼ،بصر،ا.ط ،
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 .ا.ط، ا.ت بيروت، اار الجيؿ، ايواف البحتري، تح:حاس  الف خوري، *
                                 .2000، 2اار ص ار، بيروت، ط ايواف البحتري، *
 بطبع  لجا  التأليؼ والاشر،   تح:بحبا الط  ر بف ة شور، ايواف بشس ر بف برا،* 
 .ا.ط، ا.ت بصر،    

اار  حبػا صػ لح،تتح:ا.ةبػا البػاعـ   ػػ(،232تبػو تبػ ـ حبيػب بػف توس الطػ ئ )ت ،* ايواف الحب سػ 
    .2980 ،2ط بغااا، الرشيا،

 .2995، 2، طبيروت ار الجيؿ،ا صبا،ا.واضح التح: ايواف الراة  الابيري، *
 .2996 ،3تح:خميؿ براـ بؾ، اار ص ار، بيروت، ط ايواف ةم  بف الجلـ،* 

      .    2958تح:ا.س ب  الا  ف، اار البع رؼ ،بصر، ا.ط،* ايواف بسمـ بف الوليا:
                                    .2967، 2بطبع  ادرش ا، بغااا، ط تح:ا.ااوا سموـ، ايواف ُاصيب بف رب ح، *

 بطبوة ت البجبع العمب  العرب   تح:ا.س ب  الا  ف، ايواف الوتواا الابشق ،* 
 .2،2993ط بيروت، اار ص ار، بابشؽ،   

                               
 ) ر(                                         

الصػػ ب   عسػػح ؽ تبػػ الشػػعر ورسػػ ل  الػػان ع ةػػف :رسػػ ل  الطيسػػب بػػف ةمػػ  نػػ  -رسػػ لت ف بػػف التػػراث *
  .2004، 2ط ،األراف اار الكااي، تح:زي ا الزةب ، الفرؽ بيف البترسؿ والش ةر،:ن 
 )س(
الصػػػعياي،  ؿ ػػػػ(، تح:ةبػػػا البتعػػػ 466بػػػف سػػػا ف الخفػػػ ج )ت بحبػػػا ةبػػػا ا  وتبػػػ ،سػػػر الفصػػػ ح * 

  . 2969 ،بصر ،بكتب  وبطبع  بحبا ةم  صبيح وتوالاا
 )ش(
ةمسػػػؽ ةميػػػه: بزيػػػا الشػػػيخ، اار  ، ػػػػ(422 ـ، تبػػػوةم  البرزوقػػػ )تالحب سػػػ  ألبػػػ  تبػػػ شػػػرح ايػػػواف* 

 .2003، 2لبا ف، ط ،الكتب العمبي ، بيروت
البكتبػ  والػاار القوبيػ   حبا نػراج،تتح:ةبا الست ر  تب  سعيا السكري،:صاع ، شرح ايواف اللذلييف* 

 .2965الق  رة، ،، وزارة الثق ن  وادرش ا القوب لمطب ة 
الثق نػػػ  والفاػػػوف، العػػػراؽ، واار  ةشػػػرح الصػػػول  لػػػايواف تبػػػ  تبػػػ ـ، تػػػح:ا. خمػػػؼ رشػػػيا اعبػػػ ف، وزار * 

 . 2978، 2الطميع  لمطب ة ، بيروت، ط
: تبػو الطػ  ر شعر تب  السػبط بػرواف بػف تبػ  الجاػوب الحفصػ  األصػغر، جبعػه وحققػه وقػاسـ  لػه *

 ـ. 2003- ػ 2،2424ط بصر، ،البيا ، اار التيسير لمطب ة  سااوي،ةبا البجيا األ
، 2بصػػػػر، ط  ػػػػ(، تػػػػح: تحبػػػا بحبػػػا شػػػ كر، اار البعػػػ رؼ،276الشػػػعر والشػػػعراا، ابػػػف قتيبػػػ )ت* 

2976. 
 )ط(
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تح:بحبػا ةبػػا  ،يحيػػى بػف حبػزة العمػػوي ،الطػراز البتضػبف ألسػػرار البال ػ  وةمػوـ حقػػ ئؽ ادةجػ ز* 
 . 2995، 2، ط، لبا فبيروت ،اار الكتب العمبي  ،ش  يف ـالسال

 
 )ظ(

، اتحػػ ا الكتسػػ ب العػػرب ،ظػػوا ر نايػػ  نػػ  لغػػ  الشػػعر العربػػ  الحػػايث، ةػػالا الػػايف ربضػػ ف السػػيا* 
 . 2996، 2، ط سوري ،ابشؽ

 
 )ع(

، 2العػرب، ابشػؽ، ط   اوارا سعيا، تر:ةبػا الكػريـ بحفػوظ، اتحػ ا الكتسػ ب تالع لـ والاص والا قا،  *
2000. 

العبيػػػػاي، باشػػػػورات البجبػػػػع العمبػػػػ   فرشػػػػيا ةبػػػػا الػػػػرحبالعربيػػػػ  والبحػػػػث المغػػػػوي البع صػػػػر، ا.* 
 .  2004، 2بغااا، ط، العراق 

اار الشػػؤوف  ،تػػر: جػػ بر ةصػػفور ،يػػؿو ايػػث كيرز ع ،بػػف ليفػػ  شػػتراوس علػػى نوكػػو –ةصػػر البايويػػ * 
 .  2985ا.ط،  ،بغااا ،الثق ني  الع ب 

جراااته-ةمـ األسموب*   . 2992، 2رة، طالق   ،بؤسس  بخت ر ،ا.صالح نضؿ ،بب ائه وا 
 ،بػػر: ا.ب لػػؾ يوسػػؼ البطمبػػ  ،ةمػػـ المغػػ  العػػ ـ، نراياػػ ف اي سوسػػير، تر:ا.يوئيػػؿ يوسػػؼ ةزيػػز* 

 . 2988، 2العراؽ، ط ،بيت البوصؿ
البجبػػع  تر:سػػعيا  الغػػ اب ، بػػوؿ اي بػػ ف، بقػػ الت نػػ  بال ػػ  الاقػػا البع صػػر،-العبػػى والبصػػيرة *

 .2995 ،2ط ة،ادب رات العربي  البتحاب ، ظ تبو الثق ن ،
تػػح:  ، ػػػ(456)ت ةمػػ  الحسػػف بػػف رشػػيؽ القيروااػػ  وتبػػ ،العبػػاة نػػ  بح سػػف الشػػعر وآاابػػه واقػػاا* 

 .  2972 ،4ط ،، لبا فبيروت ،بحبا بحي  ةبا الحبيا، اار الجيؿ
بػػػر:اعيـ  ، ػػػػ(، تح:ةبػػ س ةبػػا السػػ تر322ةيػػ ر الشػػعر، بحبػػا بػػف تحبػػػا بػػف طب طبػػ  العمػػوي)ت* 

 . 2005، 2ط ،لبا ف ،بيروت ،عمبي اار الكتب ال ،زرزور
 
 )ف(

 فتػر: ا.ةػز الػاي ،رجوا ثػ ف كػول ،تصػوؿ المسػ اي ت الحايثػ  وةمػـ العالبػ ت –نرايا اا اي سوسػير* 
 .      2000، 2عسب ةيؿ، البكتب  األك ايبي ، الق  رة، ط

  .2004، 2ط ،البكتب  العصري ، بغااا ،ا.اعب  رحيـ العزاوي ،نصوؿ ن  المغ  والاقا* 
اظريػ  جب ليػ  التجػ وب نػ  األاب، نولفغػ ار آيػزر، تر:ا.حبيػا لحبػااا  وا.الجاللػ   -* نعؿ القػرااة

 . 2994، 2الكاي ، بطبع  الاج ح الجاياة، الاار البيض ا، ط
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)األصػػػوؿ، الببػػ ائ، األ ػػااؼ(،  ػػػ اس  يػػورغ  ػػ اابير، تر:بحبػػػا شػػوق  الػػػزيف، -* نمسػػف  التأويػػؿ
 .2006، 2يروت، لبا ف، والاار البيض ا، البغرب، طالبركز الثق ن  العرب ، ب

 .2952ن  األاب والاقا، ا.بحبا بااور، اار الض  بصر، الق  رة، * 
 .  2995، 2لبا ف، ط ،بكتب  اللالؿ، بيروتو اار  ،ا. ةم  بوبمحـ ،ن  األسموب األاب * 
لعزيػز بصػموح، لجاػ  التػأليؼ ا.سػعا ةبػا ا ،آنػ ؽ جايػاة –ن  البال   العربي  واألسموبي ت المسػ اي * 

 . 2003، 2ط الكويت،والتعريب والاشر،
ا.سػػػػػعا تبػػػػو الرضػػػػػ ، باشػػػػػأة  ،رؤيػػػػػ  لاظػػػػ ـ العالقػػػػػ ت نػػػػ  البال ػػػػػ  العربيػػػػ  –نػػػػ  البايػػػػػ  والااللػػػػ * 

 .2987، 2ط ،بصر ،ادسكااري 
 . 2926، 2* ن  الشعر الج  م ، طه حسيف ، اار الكتب البصري  ب لق  رة، بصر، ط

 . 2984، 2، ةب ف، طا.عبرا يـ الس برائ ، اار الفكر ن  لغ  الشعر،* 
ةػػػ لـ  ،بصػػػموح زا.سػػػعا ةبػػػا العزيػػػ،  ت نػػػ  بسػػػ ئؿ الخػػػالؼفػػػ قثاراسػػػ ت وب -نػػػ  الاقػػػا المسػػػ ا * 

 .2004، 2ط ،الكتب، الق  رة
 
 )ق(

الػػاار البيضػػ ا، * القػػرااة وتوليػػا الااللػػ ، ا.حبيػػا لحبػػااا ، البركػػز الثقػػ ن  العربػػ ، بيػػروت، لباػػ ف، و 
 . 2003، 2البغرب، ط

* قضػػػ ي  الحااثػػػ  ةاػػػا ةبػػػا القػػػ  ر الجرجػػػ ا ، ا. بحبػػػا ةبػػػا البطمػػػب، الشػػػرك  البصػػػري  الع لبيػػػ  
             .2995، 2لماشر، لواجب ف، بصر، ط

، 2البغػػرب، ط، اار توبقػػ ؿ ،تػػر: بحبػػا الػػول  وببػػ رؾ حاػػوف ، كبسػػوفروبػػ ف ج ،قضػػ ي  الشػػعري * 
2988 . 

ضػػ ي  نػػػ  الاقػػػا األابػػ ، ث.ؾ.روثفػػػف، تر:ا.ةبػػػا الجبػػػ ر البطمبػػ ، اار الشػػػؤوف الثق نيػػػ  الع بػػػ ، ق *
 .2989، 2بغااا، ط

، بكتبػػ  با.ربضػػ ف ةبػػا التػػوا : ػػػ(، تػػح292حبػػا بػػف يحيػػى ثعمػػب)تتالعبػػ س  وقواةػػا الشػػعر، تبػػ* 
 .2995، 2ط ،الخ اج ، الق  رة

 
 )ك(

اار عحيػػػ ا   ػػػػ(، تح:ةبػػػا السػػػالـ بحبػػػا   ػػػ روف،255* كتػػػ ب الحيػػػواف،ةبرو بػػػف بحػػػر الجػػػ حظ)ت
 .3،2969ط لبا ف،، بيروت التراث العرب ،

ةيسػػػى  الفضػػػؿ عبػػػرا يـ، تح:ةمػػػ  البجػػػ وي وبحبػػػا تبػػػ  تبػػػو  ػػػالؿ العسػػػكري، كتػػػ ب الصػػػا ةتيف،* 
    .                                               2952 ا.ط، الق  رة، الب ب  الحمب ،

 .   2992، 2ط ،بغااا ،اار الشؤوف الثق ني  الع ب  ،طراا الكبيس  ،بازل  الحااث  –زالتكت ب البا* 
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 .2997، 2طراا الكبيس ، اار الشؤوف الثق ني  الع ب ، بغااا ط ،بازل  القرااة -كت ب البازالت* 
 ؿ، الكت بػػ  واالخػػتالؼ، جػػ ؾ اريػػاا، تػػر: كػػ ظـ جلػػ ا، تقػػايـ: بحبػػا ةػػالسؿ    سيا صػػر، اار توبقػػ *

  .2988، 2الاار البيض ا، البغرب، ط
 

 )ل(
 ا.ط، ا.ت.   ،بيروت ،اار ص ار ،ابف باظور ،لس ف العرب* 
-23 ،تشػػغ ؿ اػػاوة المسػػ اي ت نػػ  خابػػ  المغػػ  العربيػػ ، تػػواس -المسػػ اي ت نػػ  خابػػ  المغػػ  العربيػػ * 

 ،صػػري ، تػػواس، بركػػز الاراسػػ ت واألبحػػ ث نػػ  الج بعػػ  التواسػػي ، البطبعػػ  الع2982اػػونببر  28
2983 . 

 ،بيػػروت ،البركػػز الثقػػ ن  العربػػ  ،بحبػػا خطػػ ب  ،بػػاخؿ علػػى ااسػػج ـ الخطػػ ب –لسػػ اي ت الػػاص* 
 .  2992، 2ط ،البغرب ،الاار البيض او لبا ف، 

 .2996، 2،باذر ةي ش ،بركز اداب ا الحض ري،حمب،ط-الكمب -المس اي ت والاالل  *
 ،اار الحػػػػوار ،الغزالػػػػ  را.ةبػػػػا القػػػػ ا ،بسػػػػوف ابوذجػػػػ روبػػػػ ف ج ك -المسػػػػ اي ت واظريػػػػ  التواصػػػػؿ* 

 .  2003، 2ط ،سوري  ،ابشؽ
 .2002ا.ط،  ،بصر ،المغ  بيف البعي ري  والوصفي ، ا.تبس ـ حسس ف، ة لـ الكتب* 

ن  عشك لي  البالق والاظري  والبصطمح ن  الخط ب الاقاي العربػ  الحػايث، ن ضػؿ  -* المغ  الث اي 
 .2994، 2ط لبا ف،، بيروتو  البغرب،،   العرب ،الاار البيض االبركز الثق ن ث بر،

اار  ،بحبػػػا رضػػػ  ببػػػ رؾ، تػػػالـز التػػػراث والبع صػػػرة -المغػػػ  الشػػػعري  نػػػ  الخطػػػ ب الاقػػػاي العربػػػ * 
 .2993 ،2ط ،بغااا ،الشؤوف الثق ني  الع ب 

 .2988، 2ا.بط، ط ،ا.شكري بحبا ةي ا، بب ائ ةمـ األسموب العرب  -المغ  وادبااع* 
، 2القػػػ  رة، ط ،سػػػيا  ،طػػػ رؽ الاعبػػػ ف ،يػػػايولوجي  والتأسػػػيس البعرنػػػ  العػػػ ـالمفػػػظ والبعاػػػى بػػػيف اد* 

2994 . 
 )م(

، تر:بحبا البكري، اار الشؤوف الثق نيػ  الع بػ ، بغػااا، واار الاشػر ت، روالف ب ر األال ةمـ  ئبب ا* 
 .  2986، 2البغربي ، البغرب)بشروع الاشر البشترؾ(، ط

حبػا الحػون  ت ػػ(، تػح: ا. 637ثؿ الس ئر ن  تاب الك تػب والشػ ةر، ضػي ا الػايف بػف األثيػر)تالب* 
 ا.ت.   بصر، ا.ط، الض  بصر لمطب ة  والاشر، وباوي طب اه،

 تقايـ:ا.بحبػػػا ةاػػػ ا ، الليػػػأة بحبػػػا شػػػبؿ الكػػػوب ،ا. بػػػاخؿ نمسػػػف ، –* البػػػذا ب الاقايػػػ  الحايثػػػ 
 .2004، 2، طالبصري  الع ب  لمكت ب

سمسػػم  )الكويػػت ،بطػػ بع الػػوطف ،ةبػػا العزيػػز حبػػواة.ا ،بػػف البايويػػ  علػػى التفكيػػؾ -البرايػػ  البحابػػ  *
 .2999 ،2ط ،(232عة لـ البعرن 
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سمسػػم  )الكويػػت، بطػػ بع الػػوطف ،ا.ةبػػا العزيػػز حبػػواة ،احػػو اظريػػ  اقايػػ  ةربيػػ  -البرايػػ  البقعػػرة* 
 .2002، 2(، ط272عة لـ البعرن 

 ا.ةبػػا ا  ،قػػرااة نػػ  الاظريػػ  الاقايػػ  العربيػػ  وبحػػث نػػ  الشػػبيه البختمػػؼ  -البشػػ كم  واالخػػتالؼ* 
 .  2994، 2ط ،البغرب ،الاار البيض او  ،، لبا فبيروت ،الغذساب ، البركز الثق ن  العرب 

 .   ا.ط، ا.ت ،بصر ،ا.زكري  عبرا يـ، بكتب  الخ اج  ،بشكم  الباي * 
اار اوبػػػػػ ر  ،ا: بحبػػػػػا ةاػػػػػ ا  ،ةربػػػػػ /جػػػػػـ ااجميػػػػػزياراسػػػػػ  وبع -البصػػػػػطمح ت األابيػػػػػ  الحايثػػػػػ * 

         .2996، 2ط ،بصر ،لمطب ة 
 ،بيػروت ،بكتبػ  لباػ ف ،بجاي و ب  وك بؿ البلاػاس، بعجـ البصطمح ت العربي  ن  المغ  واألاب* 
 .  2984، 2ط
 ،بػػأبوفاار ال ،تػػر:ا. يوئيػؿ يوسػػؼ ةزيػز ،ولػيـ راي ،البعاػى األابػ  بػػف الظ  راتيػ  علػػى التفكيكيػ * 

 .2987، 2ط ،بغااا
 . 2982، 2تر: الطيب البكوش، باشورات الجايا، تواس، ط ،جورج بوا ف ،بف تيح األلساي * 
اراسػػػ  بق راػػػ  نػػػ  األصػػػػوؿ والبػػػالق والبفػػػ  يـ، حسػػػف اػػػ ظـ، البركػػػز الثقػػػػ ن   -بفػػػ  يـ الشػػػعري * 

  .2994، 2العرب ، بيروت، لبا ف، والاار البيض ا، البغرب، ط
، 2البجػػ ز بػػػيف البال ػػ  والتفكيػػؾ، طػػػ رؽ الاعبػػ ف، بيريػػت لماشػػػر والبعموبػػ ت، القػػػ  رة، ط بفػػ  يـ* 

2003 . 
سمسػػػػػػم  ةػػػػػػ لـ )الكويػػػػػػت ،بفػػػػػػ  يـ اقايػػػػػػ ، ريايػػػػػػه ويميػػػػػػؾ، تر:ا.بحبػػػػػػا ةصػػػػػػفور، بطبعػػػػػػ  الرسػػػػػػ ل * 

 . 2987، 2ط ،(220عالبعرن 
اعػيـ زرزور، اار الكتػب  ػػ(، تػح : 626بف تبػ  بكػر السػك ك )ت يوسؼ * بفت ح العموـ، تبو يعقوب
 .2987، 2العمبي ، بيروت، لبا ف، ط

، 2ط ،تػواس ،بفلوـ األابي  ن  التراث الاقاي على ال ي  القرف الرابع، تونيؽ الزيػاي، سػراس لماشػر* 
2985 . 

 2996 ،2ط ،سػوري  ،اار بعػا  ،تػر: ا. وائػؿ بركػ ت ،بفلوب ت ن  باي  الاص، بجبوة  بػؤلفيف* 
.     
 .2006، 2المغ  واألاب،ا.تب ـ حس ف،ة لـ الكتب،الق  رة،طبق الت ن   *
 ،ليػ سعبػر: ا.ة صػـ عسػب ةيؿ  ،تر: عبرا يـ ج سـ العمػ  ،يغمتفعتيري  ،بقاب  ن  الاظري  األابي * 

 .  2992، 2ط ،بغااا ،اار الشؤوف الثق ني  الع ب 
، 2ط ،بيػػروت ،اسػػ ت والاشػػرالبؤسسػػ  العربيػػ  لمار  ،ا.ةمػػ  جػػواا الطػػ  ر ،بقابػػ  نػػ  الاقػػا األابػػ * 

2983. 
 اتحػػػ ا الكتػػػ ب العػػػرب، رحبػػػف  ركػػػ ف، بقوبػػػ ت ةبػػػوا الشػػػعر األسػػػموبي  نػػػ  الاظريػػػ  والتطبيػػػؽ،* 

 .2،2004ط ابشؽ،
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الػػاار العربيػػ   ،تح:ا.نخػػر الػػايف قبػػ وة ، ػػػ(669ابػػف ةصػػفور االشػػبيم )ت ،الببتػػع نػػ  التصػػريؼ* 
 .   2983، 5ط ،الجبلوري  التواسي  ،تواسو  الجب  يري  العربي  الميبي ، ،طرابمس ،لمكت ب

 2996، 2* با  ق الاقا البع صر، ا.صالح نضؿ،اار اآن ؽ العربي ،الق  رة، ط
 ،الباػػزع البػػايع نػػ  تجاػػػيس تسػػ ليب البػػايع، تبػػو الق سػػػـ األاصػػ ري السجمب سػػ ، تح:ةػػالؿ الغػػػ زي* 

 . 2980، 2، ط، البغربالاار البيض ا، بطبع  الاج ح الجاياة
 ػػػ(، تػػح: بحبػػا الحبيػػب بػػف 684الحسػػف حػػ ـز القرطػػ جا )ت وتبػػالبمغػػ ا وسػػراج األابػػ ا، بالػػ ج  *

 .2966، 2ط ،تواس ،اار الكتب الشرقي  ،الخوج 
 ػػ(،تح:بحبا بحيػ  الػايف ةبػا الحبيا،البكتبػ  370تبو الق سـ الحسف بػف بشػر اآبػاي)ت* البوازا ،

                                            . العمبي ، بيروت، ا.ط، ا.ت
ةبيػا ا  بحبػػا بػػف تبػػو  ،بآخػػذ العمبػ ا ةمػػى الشػعراا نػػ  ةػاة تاػػواع بػف صػػا ة  الشػعر -البوشػح* 

ا.ط،  ،بصػػػر ،الضػػػ  بصػػػر لمطب ةػػػ  ،تح:ةمػػػ  بحبػػػا البجػػػ وي ، ػػػػ( 384ةبػػػراف البرزبػػػ ا )ت
 ا.ت.

 )ن(
البركػػز الثقػػ ن  العربػػ ،  ،جػػ بريبحبػػا ة بػػا ال ،بع صػػرة نػػ  تراثاػػ  الفمسػػف  اتقػػراا -احػػف والتػػراث* 

 .2985، 4البغرب، ط ،الاار البيض او ، ، لبا فبيروت 
كػػز صػػ لح، البر   سػػمفرب ف، تر:حسػػف اػػ ظـ وةمػػ  حػػ كـ .اصػػيس ت بػػيف اللربايوطيقػػ  والتفكيكيػػ ، ج *

 . 2002، 2ط لبا ف، ،بيروتو البغرب،  ،الثق ن  العرب ، الاار البيض ا
، 2، القػػػ  رة، طراار اوبػػػ  ،ا.بصػػػطفى حبيػػػاة ،تركيػػػب الجبمػػػ  العربيػػػ اظػػػ ـ االرتبػػػ ط والػػػربط نػػػ  * 

2997 . 
تػػر: ا. ةبػػا الػػرحبف بػػو  ،بجبوةػػ  بػػف البػػؤلفيف ،اظريػػ ت القػػرااة بػػف البايويػػ  علػػى جب ليػػ  التمقػػ * 

 .   2003، 2سوري ، ط ،اار الحوار ،ةم 
بال يػػ  واألابيػػ  ةاػػا الجػػ حظ بػػف الاظريػػ ت المسػػ اي  وال -الاظريػػ ت المسػػ اي  والبال يػػ  ةاػػا العػػرب* 

 . 2986، 2ط ،بيروت ،اار الحااث  ، ا.بحبا الصغير با ا ،)البي ف والتبييف( خالؿ
 . 2998، 2ط ،، سوري الباىاار  ،ا.ج بر ةصفور ،اظري ت بع صرة* 
بشػػػػباار، تػػػر: ةبػػػػا الباصػػػػور ةبػػػػا الكػػػػريـ، الليػػػػأة  اظريػػػ  األاب البع صػػػػر وقػػػػرااة الشػػػػعر، ايفيػػػػا *

 . 2005، 2ي  لمكت ب، الق  رة، طبصر ال
ن طبػػػػ  الطبسػػػػ ؿ بركػػػػ ، البؤسسػػػػ   ،واصػػػػوص  اراسػػػػ -الاظريػػػػ  األلسػػػػاي  ةاػػػػا روبػػػػ ف ج كوبسػػػػوف* 

 .2993، 2ط ،، لبا فبيروت ،تالج بعي  لماراس 
اظريػػػػ  البا ئيػػػػ  نػػػػ  الاقػػػػا األابػػػػ ، ا.صػػػػالح نضػػػػؿ، اار الشػػػػؤوف الثق نيػػػػ  الع بػػػػ ، بغػػػػااا، ا.ط، * 

2987  .   
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،ا.رحبػػػف -وتطبيػػػؽ( ت الاػػػزوع التعميب )تاظيػػػر  خصػػػ ئص الاشػػػأة وبعطيػػػ-البيػػػ ف العربػػػ  اظريػػػ  *
 . 2008، 2 رك ف، اار الرائ ،ابشؽ،ط

 ،البركػز الثقػ ن  العربػ  ،تػر: سػعيا الغػ اب  ،بوؿ ريكور ،الخط ب ون ئض البعاى –اظري  التأويؿ* 
 . 2003، 2البغرب، ط ،الاار البيض او  ،لبا ف  ،بيروت

، روبػػػرت  ولػػب، تر:ا.ةػػز الػػػايف عسػػب ةيؿ، الاػػػ اي األابػػ  الثقػػػ ن  ،بقابػػػ  اقايػػ  –التمقػػ  اظريػػ * 
 .    2994، 2السعواي ، ط، اةج
اصػػػػوص الشػػػػكالاييف الػػػػروس، تر:عبػػػػرا يـ الخطيػػػػب، بؤسسػػػػ  األبحػػػػ ث  –اظريػػػػ  البػػػػالق الشػػػػكم * 

 . 2982، 2البغرب، ط ،الشرك  البغربي  لما شريف البتحايفو لبا ف،  ،العربي ، بيروت
 .2994، 2الق  رة، ط ،اار األبيف ،اظري  الاقا األاب  الحايث، ا.يوسؼ اور ةوض* 
بػػػر: بػػػ  ر شػػػفيؽ نريػػػا، البجمػػػس  ،تر:بحبػػػا يحيػػػى ،الاقػػػا األابػػػ  األبريكػػػ ، ناسػػػات ب. ليػػػتش* 

 .2000، 2األةمى لمثق ن ، بصر، ط
ػػػ ـ، اار الفكػػػر الاقػػػا األابػػػ  والعمػػػوـ اداسػػػ اي ، جػػػ ف لػػػوي ك بػػػ اس، تػػػر: ا.نلػػػا*  ، 2ابشػػػؽ، ط ،ةكس

2982    . 
حسػف اػ ظـ وةمػ   :تػر ،جػيف ب. تػوببكاز ،بعػا البايويػ  بػف الشػكالاي  علػى بػ  ئاقا استج ب  القػ ر * 

 .2999، 2ط ،ر:ا.بحبا جواا حسف البوسوي، البجمس األةمى لمثق ن ، بصرب ،ح كـ
، 3ط ،البغػػرب ،الػػاار البيضػػ او  ، فلباػػ ،بيػػروت ،ةمػػ  حػػرب، البركػػز الثقػػ ن  العربػػ  ،اقػػا الحقيقػػ * 

2005  . 
البػػاعـ خفػػ ج ، اار الكتػػب   ػػػ(، تػػح: ا.بحبػػا ةبػػا337الفػػرج قاابػػ  بػػف جعفػػر)ت واقػػا الشػػعر، تبػػ* 

 .  لبا ف، ا.ط، ا.ت، العمبي ، بيروت
ةػيف شػبس  ج بعػ  ا.نػؤاا زكري ،بطبعػ  تػر: سػتولايتز،،جيػروـ -اراس  جب لي  ونمسفي -* الاقا الفا 

  . 2974،  2،ط،بصر
 ، ا.ت. 2ط ،الق  رة ،اار الض  بصر لمطب ة  ،ا.بحبا بااور ،الاقا البالج  ةاا العرب* 
تػػػر: ا.سػػػ ب  سػػػويااف، بر:ا.ليميػػػ ف سػػػويااف، اار الشػػػؤوف الثق نيػػػ   ،اقػػػا الاقػػػا، تزنيتػػػ ف تػػػواوروؼ* 

 .  2986، 2ط ،الع ب ، بغااا
 ،2لباػػػ ف، ط، بيػػػروت ،ادابػػػ ا الحضػػػ ري بركػػػز ،روالف بػػػ رت، تػػػر:ا. باػػػذر ةي شػػػ  ،اقػػػا وحقيقػػػ * 

2994. 
 ػػػػ( ضػػػبف كتػػػ ب ثػػػالث 296الاكػػػت نػػػ  عةجػػػ ز القػػػرآف، تبػػػو الحسػػػف ةمػػػ  بػػػف ةيسػػػى الربػػػ ا )ت* 

، 2ـ، اار البعػػ رؼ، بصػػر، طح:بحبػػا خمػػؼ ا  وبحبػػا ز مػػوؿ سػػالرسػػ ئؿ نػػ  عةجػػ ز القػػراف، ت
     ا.ت.

 )هـ(
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، 2ط ،لباػػ ف ،بيػػروت ،العربيػػ  لماراسػػ ت والاشػػرالبؤسسػػ   ،ةمػػ  حػػرب ،بعػػا التفكيػػؾ  كػػذا تقػػرت بػػ * 
2005 . 

 )و(
   الاار التواسي  لماشر،  ،حب اي صبوا ،الوجه والقف  ن  تالـز التراث والحااث * 
 .2988، 2ط ،تواس    

 .ا.ت ،2ط تواس، قرط ج، ،بطبع  تواس بصطفى الكيالا ، اص الوجوا، –* وجوا الاص

الفضػؿ  تػح: بحبػا تبػ  ،الجرجػ ا  زبػف ةبػا العزيػ  ق ضػ  ةمػلا ،الوس ط  بيف البتابػ  وخصػوبه* 
 بيروت، ا.ط، ا.ت.، باشورات البكتب  العصري ، صياا، عبرا يـ وةم  بحبا البج وي

   
 
 
 

 المقاالت والبحوث
 )أ(

 . 2984، 2، ع5، ليوزؼ شتريمك ، تر: بصطفى ب  ر، نصوؿ، بق)بق ؿ(األسموب األاب * 
األايػػػػػػب ،-ف تنػػػػػؽ القواةػػػػػػا البعي ريػػػػػػ  علػػػػػػى آنػػػػػ ؽ الػػػػػػاص ادبػػػػػػااة بػػػػػػ -* تسػػػػػموبي  البيػػػػػػ ف العربػػػػػػ 

 . 2009( ،6(،س)280الثق ني ،بطبع  األايب ،بغااا،العاا)
ةمػـ الػاص(، ا.بػ زف الػوةر، و  بال ػ  الخطػ ببراجع  اقاي  نػ  كت ب) –تااخؿ البع رؼ عشك لي ت* 

 . 2007، 4، س249صحيف  األايب، بغااا، ع
 )بق ؿ ن  شبك  البعموب ت(.ةبا ا  ابو  يؼ، ،* تو  ـ التبعي  الاقاي 

 
 )ت(

 ،2،ع2بػػػق ،2جػػػاة، السػػػعواي ،ج، الاػػػ اي الثقػػػ ن  جػػػذور، خ لػػػا سػػػميك ، * التػػػراث وتابػػػ ط القػػػرااة،
 ـ.2999- ػ2429

 )ح(
ج بعػػػػ  اليربػػػػوؾ،  اػػػػ يؼ العجمػػػػوا ، تبحػػػػ ث اليربػػػػوؾ، ،البصػػػػطمح والبفلػػػػوـ -الحااثػػػػ  والحااثيػػػػ * 

 .2996، 2، ع24األراف، بق
 )ش(

، ا.بحبػوا )بحث(احػو تأصػيؿ لمشػعري  العربيػ  -الشعري  ةاا السجمب س  ن  كت به)البازع البػايع(* 
 .2999، 2، ع27ارابس ، تبح ث اليربوؾ، بق

 )ظ(
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عػػػػ ، تبحػػػػ ث اليربػػػػوؾ، ج بعػػػػ  يظػػػػوا ر االاحػػػػراؼ األسػػػػموب  نػػػػ  شػػػػعر بجاػػػػوف ليمػػػػى، بوسػػػػى رب * 
 . 2990، 2، ع8اليربوؾ، األراف، بق

   
 ف()

، 52، بػػق2، ةػػ لـ الفكػػر، الكويػػت، عة، ا.كػػريـ تبػػو حػػالو األسػػئم الفكػػر الاقػػاي وضػػرورة تصػػويب * 
2003. 

 ا.رشػػيا ةبػػا الػػرحبف العبيػػاي،األلسػػاي  بػػيف ةبػػا القػػ  ر والبحاثيف، –* نػػ  جػػاؿ التػػراث والبع صػػرة
 . 2989، 23، ع28البورا، العراؽ، بق

 )ع(
 .2984 ،4ع نلاير جبوري  زوؿ، نصوؿ، ةرض: الع لـ والاص والا قا، عاوارا سعيا، *

 
 )م(

* بفلوـ البايػ  العبيقػ  بػيف جوبسػك  والػارس الاحػوي العربػ ، ا. برتضػى جػواا بػ قر، بجمػ  المسػ ف 
   2990، 34العرب ، الرب ط، ع

البسػػاي،  ـالبقػػ ييس األسػػموبي  نػػ  الاقػػا األابػػ  بػػف خالؿ)البيػػ ف والتبيػػيف( لمجػػ حظ، ا.ةبػػا السػػال* 
 .2980، 25، س22الـ، بغااا، عاألق

، 2، ع2باػػ  ق الاقػػا األابػػ  بػػيف البعي ريػػ  والوصػػفي ، ا.ةػػز الػػايف عسػػب ةيؿ، بجمػػ  نصػػوؿ، بػػق *
2982 . 

 )ن(
 بػػف بحػػوث البػػؤتبر العػػ ـ الخػػ بس ةشػػر لالتحػػ ا العػػ ـ)الا قػػا العربػػ  البع صػػر والبػػوروث الاقػػاي* 

 . 2986 ،بغااا ،، بط بع اار الثورةيب(، ا.حس ـ الخطن  بغااا لألاب ا والكتس ب العرب
ػا صػ لح الشػاط  ، بػف بوقػع  *  اظريس  الاقا العرب س القايـ ن  ضوا الخط ب الثق ن س الع ـس ، ا. بحبس

 ـ . 2004، حزيراف     www.aushtaar.net/Entry4/d_santi.htm: ةشت ر  
   

 )هـ(
 2005، 560 ؿ توجا اظري  اقا ةربي ؟، ا.صالح نضؿ، بجم  العرب ، الكويت، ع. 
 
 
 

 الرسائل واألطاريح الجامعية
 )أ(

http://www.aushtaar.net/Entry4/d_santi.htm
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اراسػػػ  سيبي ئي )رسػػػ ل  ب جسػػػتير(، بحبػػػا سػػػ لـ سػػػعا ا   -تسػػػرار البال ػػػ  لعبػػػا القػػػ  ر الجرجػػػ ا * 
        .        2999الشيخ ةم ، كمي  اآااب، ج بع  البوصؿ، 

، ةبػػػ س رشػػػيا الػػػارة، كميػػػ  )تطروحػػػ  اكتػػػوراا(الاقػػػاي والبال ػػػ  ةاػػػا العرب االازيػػػ ح نػػػ  الخطػػػ ب* 
 .2997اآااب، ج بع  بغااا، 

 )ت(
كميػػ   ، سػػرح ف جفػػ ت سػػمب ف،)تطروحػػ  اكتػػوراا(* التأويػػؿ وقػػرااة الػػاص نػػ  اراسػػ ت عةجػػ ز القرآف

 .   2999اآااب، ج بع  بغااا، 
 )ح(

الخفػػ ج ، كميػػ   ، وليػػا ةبػػا ا )رسػػ ل  ب جسػػتير(  العربيػػ  نػػ  العصػػر الحايث* حركػػ  تجايػػا البال ػػ
 . 2992اآااب، ج بع  بغااا، 

 )س(
)تطروحػػػ  األابػػ  حتػػى ال يػػػ  القػػرف الخػػ بس اللجريو * سػػمط  الػػاص الشػػػعري نػػ  الباظػػور الاقػػػاي 

     .  2997، عاع ـ ن ئؽ بحي ، كمي  اآااب، ج بع  بغااا، اكتوراا(
 
 )ظ(

ظػػػ  رة العػػػاوؿ بػػػيف البال ػػػ  العربيػػػ  واألسػػػموبي  الحايث )تطروحػػػ  اكتػػػوراا(، ةبػػػا العزيػػػز ةبػػػا ا  * 
 .2999بحبا، كمي  اآااب، ج بع  البوصؿ، 

 
 )ل(

)تطروحػػػػ  * لغػػػػ  الاقػػػػا العربػػػػ  القػػػػايـ بػػػػيف البعي ريػػػػ  والوصػػػػفي  حتػػػػى ال يػػػػ  القػػػػرف السػػػػ بع اللجري
 . 2996ابف رشا، ج بع  بغااا،  -التربي ، ةبا السالـ بحبا رشيا، كمي  اكتوراا(

 
 )م(

، جاػ ف باصػػور كػػ ظـ )رسػػ ل  ب جسػػتير(الجرج ا  ر* البصػطمح ت البال يػػ  والاقايػ  ةاػػا ةبػػا القػ  
 . 2999ابف رشا، ج بع  بغااا،  -الجبوري، كمي  التربي 

)رسػػ ل  س اللجرييف* البعػػ يير البال يػػ  نػػ  الخطػػ ب الاقػػاي العربػػ  القػػايـ نػػ  القػػرايف الرابػػع والخػػ ب
 . 2005، بحبوا خميؼ ةبيا الحي ا ، كمي  التربي ، ج بع  البوصؿ، ب جستير(

، ابػف رشػا/كميػ  التربيػ  اوري ك ظـ اباسؼ ةمػ ، ،)تطروح  اكتوراا(بفلوـ الشعر ةاا السجمب س  *
  .2002 ج بع  بغااا،

لمباػ ت، ج بعػ   تربيػ كميػ  ال ، جبػ ؿ لطيػؼ العبيػاي،)رسػ ل  ب جسػتير(* بفلوـ العالب  ةاا الج حظ
 .  2998الكون ، 
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، عاعػػ ـ نػػ ئؽ بحيػػ ، كميػػ  اآااب، )رسػػ ل  ب جسػػتير(* البػػالق األسػػموب  نػػ  اقػػا الشػػعر ةاػػا العرب
 .2993ج بع  بغااا، 
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 a 

                 Abstract         
   

 For more than twenty years , Arabian critic devote 

their efforts to study these heritage and try to enrich it with 

the new through duality. They aim at achieving (originality) 

and (priority) of contemporary critical curriculum and 

aspects in the Arabian rhetorical and critical heritage. The 

difference in literal and critical taste and awoke which do 

not correspond with the ancient Arabian rhetorical critical 

and ideal system nowadays. 

 

 These modern readings do not find its way because of 

the confusion between the old and modern in a unified 

theoretical frame. Consequently , the ideal , social and ethnic 

resources that separate between the two periods have been 

lost. As if , these studies start with recent survey at the past 

without the presence of history.  

 

 Anyway these studies do not lack extreme 

interpretation, misunderstanding and falsification of the 

texts as well as mischoosing of the text that denote the idea 

because their great importance is semantics. All the failures 

are included within the term (over interpretation) which is 

chosen as being suitable because it distinguishes most of the 



 b 

modern studies of Arabic rhetorical and critical heritage. 

There is no such study deals with (ascription). Ascription is 

an ancient idea that accompanies the researcher since six 

years. The subject developed and it becomes obligatory to 

get the idea into work. It becomes the project of my Ph.d. 

thesis. The project is supported by Dr. Qais Hamza Al-

Khfajy who knows about the idea from its beginning . the 

project is entitled (Contemporary Over interpretation and 

Ascription of Poetry and the Arabic  Critical  Heritage).   

 

 Unfortunately , Iraqi hard conditions which prevents 

life movement generally and scientific research specifically 

and specially rarity  of studies and researches concerning 

the subject for a year and a half, the research depends on 

only several books which are insufficient. Moreover, the 

researcher is an instructor at the university and has many 

responsibilities that give him no time . the project is subject 

to many bitter interruptions which prevent its continuity 

and completion. 

 

 However , by Allah's will and grate , it is managed to 

get the subject's aspects and draw its program which is 

distributed into: Introduction and three chapters. 

 



 c 

 The introduction which is entitled " Modern Arabic 

criticism and heritage" tackles : modernization and its 

relation to modern criticism over-interpretation and its 

relation with modern criticism heritage, and types of 

modernized readings of heritage. Over-interpretational 

readings justifications and its mechanism and the relation 

between contemporary and heritage are dealt with 

historically in chapter one. It is followed by chapter two 

which is about the nature of over-interpretational   readings. 

It is divided into two subjects : basis of eloquence and 

criticism for Arab people concerning the basis of modern 

literal criticism and types of over-interpretational readings. 

Chapter three is a study of over-interpretational reading 

races which is classified into : stylistics, poetic, structures 

reading and comprehension . other aspects which are 

studied such as science of signs and intertextuality. It ends 

with the conclusion which is the results of the study, e.g. 

 

– It proves the firm relation between contemporary and 

heritage which is lost because of modernization that 

conditions the separation from the past.  

– Most over-interpretational readings of the heritage could 

not prove ideal educational exchange of the heritage , its 

originality in comparison to the western ideal which is 

the subject of their studies as an opponent. Western mind 



 d 

becomes the mirror of the rhetorical and critical heritage 

for Arab people . 

– Some of the over-interpretational readings dealt with 

over-interpretational despite its occurrence within it. 

– All of the Artistic and ideal basis of the Arabian rhetoric 

and criticism neglect completely western modern literal 

eritic basis. 

– Most of the over-interpretational readings over-

interpretate the texts semantically and misunderstand 

them. 

 

 

 

 

 

The researcher  

                                              Ahmed Raheem Kareem Al-Kafajy 
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