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 الصوري  يف شعر ابن خفاجة التعبري

 _دراسة يف التشكيل والتكثيف  -

 أ.م.د. صاحل ويس حممد 

26/11/2019 تأريخ القبول:       24/10/2019 تأريخ التقديم:     
 : في التشكيل

يعمل مصطلح  لتشكطليل  طج ميطاتج لتكطعر ملترلط أل  تطك ل  لكطلال لتقلطا  لت  طا ج       
بيططر مطط  ليططل شل يططى لتمبشلطط  لتيمططاتجأل  لططكي  طط  لططم  لتشكططليل شكططشرك  ططج ملططاعل لتشع

يم طل  محيططي اييططاا  كرطاة مرلبططي تبجططا  كطلل يايططا  قجططو ج يقطشا بل ططل لم يططج    ططا ج 
ام  لملهأل ا  لّ  بجا  لتكلل لتيايا يكمل للا  ملتفجم  لتشكليحيي  حط  لتلطمل أل مبط تك ج 

ل لتكطططعر  ل  لري طططي لتكطططا ر  طططج شكطططليل يعطططا لتشكطططليل مصطططلحلاي يايطططالي ملطططا اي اتططط  ل ططط
مااشطو شكطبو لري طي لترلطا   حط  للطا  ل  لحيدمطا يدطاد اتط  الطال  للبطر رطار مملط  مط  

أل مبططط تك يلطططم  لتشكططططليل  طططج لجا  مططط  لتعمططططل (1) لتشجالططط  ملتشطططنتى بطططي   جاصططططر مااشطططو 
ج لتشصطططميرفأل  اتشكطططليل يعلطططج لتميطططما لتمطططااف صطططمرشوأل تططط تك شصطططاى شلطططميي لتعمطططل لتفجططط

باتعمططل لتشصططميرف لتطط ف يلططم   يططو لتشكططليل مطط  لتمططااد لتصططرد اتطط  لتمططااد لتيماتيططي  جططا 
لتشكطليل م جطا لمجدطا صطمردأل  يلطم  لتشكططليل  ظجالطي جاطا  لجتفطاا مشجالطى جاطا  لتططاججة 
ممطط   طط  ظجالططي لجي ا ططاة لتمملططي ييأل لططل  تططك يم ططل شكططليكة لت صططياد لتشططج ششلططم  مطط  

(3) ؤلا  ح  ل  لتجا لتكعرف  ليطا  شكطليحج رطاع  ب لشطو . ش(2) بجياة بجاعيي 
ملتشكطليل  طج   

                                                 

  الموصلجامعة / اإلنسانيَّةللعلوم قسم اللغة العربية/ كلية التربية . 
لتصمر لتفجيي  ج لتشرل  لتج اف ملتبكغجأل ا.يابر  صفمرأل الر لتمعارد ملبعي لت اظرد لتيايادأل ( 1)

1977 : 287 . 
لتشكليل  ج لتكعر لتعربج لتمعاصرأل لك  لاا  للملجأل للرملي الشمرلهأل لحيي لتشربييأل لترؤيا م ( 2)

 . 5  : 2000يامعي بلالاأل لكرلد: رؤمد جي  لتاي  لتمل األ 
قملي مالقل لت  لتج األ م اجة معاصرد  ج لتج األ ميحبر  للمةأل شريمي:  جاا غزمل  للما يل ( 3)

 .  247  : 1986لت  ا ييأل بلالاأل ميعفر صااى لتقحيحجأل الر لتكؤم  
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جمطا يلطم   لتجا لتكعرف ج يلم  مط  شرليط  لجتفطاا لتحلميطي مجلشدطا ميمعدطا مطإ بعط  ملن
 طططج شطططاتج ظططط ه لتعمحيطططي لتشطططج شيعطططل مططط  ميمم دطططا صطططمرلي  ظجيطططي شيعطططل تلطططل جطططا كطططعرف 

أل (1)تبصططرف  ططج مفدططم  لتشكططليل قصمصططيي شميططزه  طط  غيططره مطط  لتجصططماأل مطط   لتبعططا  ل
 شلططم  لتصططمرد ظططج لتلططمي لتشططج يعحططة مطط  لتكططعر ليططزلي ملاجيططاي يعمططل  يططو لتشكططليل تيلططم  
ابططال اي  جيططاي يشيططامز لتحفططا ملتكططلل اتطط  ميمم ططي لتعكرططاة لتشططج شلمططل معططاجج مقشحفططي ش يططر 

يمططما لتلحمططاة اجفعططاجة مشلططايرد لططرمرلي م رلططاي ملزجططاي مقم ططاي مقكططيي ملمنجططيي مطط  قططكل م
 يلطططم  لتشكطططليل اجشايطططاي مشيلطططيالي تكطططلل معطططي  مططط   أل(2) ملتصطططمرد مشنتفدطططا ملتشرليططط  ملتبجيطططي

قكل شآتد  جاصره مبنلاتي  ملااد بل  لتجار  ط  يطج  ظط ل لتمجطش  لم لبيعطي  محطو 
لتفجيططيأل  تططك ل  لتعمططل لتفجططج ليططاي لططا  جم ططو ظططم بجططا  شكططليحج ي ططم   حطط  لجش ططا  ملتشجالططى 

يؤاف ات  زيااد لتاجتي لتفلريي ملججفعاتيي ملتيماتيي تحعمل لتفجطج ميلطفج ملطاد شامطيأل لت ف 
 ميشلير لتكلل ا    اظا. 
 يف التشكيل الصوري

لتلحمططي بمصططفدا مؤايططين تحمعجطط  ملالدن رللططمي مموكططلّحي تحصططمرد ممططا ج كططك  ططج لجدططا ج      
تصمرف لتكعرف مدمطا ريطل  يطو  قجطو ششعار   ج بجاعدا مإ لتبجا  لتصمرف لف ل  لتشلمي  ل

ج يملططط  ل  يكطططلل صطططمرلي  ظجيطططي بصطططريي اج  ططط  لري طططي لجصطططملة لتحلميطططي لتمشلمجطططي  ططط  
لتلحمططاة لتشططج شم ططل رمططزلي تحمعجطط أل يشلططم   جططو لتصططمرد لتشططج بططالة   ططج لجلططشقال  تشعجططج 

(3) لتكططلل لتميلطط  مشفيططا لتشكططابو 
ف اتطط  صططمرد تشلططم  لترؤيططي لتفجيططي   محيططي ابال يططي شططؤا  

(4) بصريي 
ظ ه لتصمرد لتبصطريي يملط  شلميجدطا  ظجيطاي  جطا لتمبطاا ربطل اقرليدطا بميمم طي   

مطط  لتلحمططاة لتطط  لتمشح ططج لتطط ف يبططال مططإ لمتطط  مفططرالة لتلحمططي لترللططمي  ططج لت صططياد لم  ططج 

                                                 

 .  19 .: 1964أل 2لتميمل  ج  حلفي لتف أل لرمشكيأل شريمي مش اي  لامج لتارمبجأل امكىأل ل( 1)
يجار: يماتيي لتشكليل لتحمجج  ج لت رآ  لتلري أل ا. لبشلا  مرظم  لتصفارأل  ات  لتلش  لتلاي أل ( 2)

 . 167    :1978جي أل الر لتعمادأل بيرمةأل . مزم  لتكعرأل لام   59 : 2010أل 1لرباأل للرا أل ل
لرملل لتجمر ررل لة بصريي  ج لتشكليل لتمعاصرأل لاش  لتصلرأل الر لت  ا ي ملإل ك  لتكارري ( 3)

 .47  : 2010أل 1لإلمارلة لتعربيي لتمشلادأل ل
الاأل بي  لتف  ملتعح أل امتد رليلرأل شريمي: لحما  لتملللجأل الر لتمنمم  تحشريمي ملتجكرأل بل( 4)

1986 : 25 . 
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لتبية لتكعرف بشلمي  صمرد  ظجيي بصريي مإ ل   لتلحمي مدما ريل  يدا لم لريا تدطا تيلطة 
ل  شج طل اتيجطا لم  –لالد شصميريي قاتصطي رطاارد م طج كطش  لتاطرمد ملجلطملل ملتطارياة  –

(1) شلإ جص  ل يججا تملاة مرلممي لشحك لتحملاة لتشج يصجعدا  ط  لترلط  لتقاصطي بطو 
  

 غير ل  تحكعر  ج صمر  اياد لت ارد  ح  لال  ما ج يؤايو لترل . 
ااد اجشاج لم جلخ شلطشجا اتط  لتملالطاد لم لتشكطابو ملن ل لا  لتشلمي  لتصمرف   محيي ا      

تكقا لم كلل لم ظيعي ] ل ل [  ج لتقارج لم تقبرد  ظجيي  ج لتطم ج لطمل  لاجطة صطمرد 
 ظجيطي قاتصطي لم لرشبلططة بشم يطل بصططرف  طج لتقططارج ... لشقط شدا لتقبططرلة لتمللملطي  ططج 

 حط  لجطملا لتصطمر لتعياجيطي لتع ل ظطج لتمعجط  لتط ف يكطلل لرشبالطاي بطي  لتلحمطاة لتشطج شطال 
ملت ظجيطططي لطططمل  لاجطططة شكطططير اتططط  جفلطططدا لم شرمطططز اتططط  كطططج  مشكطططير اتططط  جفلطططدا  طططج مرطططة 

(2)مللا 
تشلم   محيي لتشلمي  لتصمرف ا ااد شم يل كج  آقر للج لم معجطمف  ظجطج لم   

بصططرف تشلططم  لياجططاي مبجيططاي  ططج لتمرططة جفلططو  لططكي  طط  لمجدططا  محيططي ااقططال مشعططاتى بططي  
فطططرالة ملتصطططمر  طططج لتططط للرد ميزعيطططاة لتكطططج  لتملطططشم   لتشطططج يجاطططر اتيدطططا  حططط  اجدطططا لتم

ميمم طي قكيططا رابحططي تحشمططازج ملججلططيا   طط  لتشلططمل اتطط  بجطط  كططلحيي يايططاد مططإ لتب ططا   حطط  
بع  قصاعا لتمااد للصل  جا صياغشدا مإ  جاصطر لقطرم مط  صطمر لتط للرد ملمجطي 

جططططاماج لتمفطططرالة لتقارييطططي )لتم يطططرلة( مطططإ لتملططططشم   أل جاشيطططاي  ططط  ا(3) بططط تك  مطططكي  جيطططاي 
طا  لتمقزم  لت للرلشجأل تشلم  لتعمحيي لت ات ي تدطا مظطج  محيطي اقطرلج ظط ل لتعمطل بمصطفو مجشيي

  جييا يماتييا شيامز  يو لتمباا  محيي لج الا ملتشملز  ملن ااد لتبجا  ملتشرلي . 
يطططارك ل  ظجطططاك مكمططط  شكطططليحيي ملتكطططا ر ربطططل ل  يقطططرج لتصطططمر اتططط  ليطططز لتجطططمر       

يلطا لة يعحشطو يشفا طل ميشطن ر ميلطمل مطا يملط   ميماتيي م  اي تما لصل  حيو م  مكم  ملن
مما يطرلا شلميحطو بليطي شل يطى ل طر يمطاتج معطي   طج مشح طج تملشطو لج طارد ملتيماتيطي لجفلطدما 

                                                 

لتكعر بي  لتفجم  لتيميحيأل جعي  لل  لتبارجأل مزلرد لت  ا يأل الر لتلشا  لتعربجأل لتملشبي لت  ا ييأل ( 1)
 .48 : 1968(أل 192لتعاا )

 ج لترمليي لتعربييأل للما  با لتم صماأل الر لت  ا ي ملإل ك  لتكارري  لتصمرد ملتمعاال لتبصرف( 2)
 . 25 -24:   2007أل 1ادأل للإلمارلة لتعربيي لتمشل

أل 1يجار: لتكعر ملترل أل  رلجلحي  رميرزأل شريمي: مج مافرأل الر لتمنمم  تحشريميأل بلالاأل ل( 3)
1990 : 37 . 
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شلميطل بدطاد لتحشي  شل  شا  جطاهأل مطإ ل  لف شلميطل تاكطيا  ظطم  مطل  جطجأل ميلطم  ظط ل لت
شمييو لتصطمرد اتط  كطلل معطي أل شلطم   ط  صطمرد مرعيطي لبطا دا لتمبطاا لجمل م ط  صطمرد 

 مشلمجي    لتصمرد لجلا . 
ممططإ ظطط ل ييطط  ل  جميططز بططي  لرلططي لتشلططمي  بططي  لتصططمرد لللططا  ملتشلططمي  لتصططمرف      

رد لتفحلطططفيي لتفجطططج م  طططاي تلبيعطططي لتمطططااد ملشيطططاه لرلطططي لتشلطططمي ص  لرلطططي لتشلطططمي   طططج لتصطططم 
لبيعيططي لطططرد ملرلطططي لتشلططمي   طططج لتصطططمرد لتفجيططي صطططجا يي قالطططعي تحشلططمير ملتشمييطططو مرطططا 
يمشحططك لتفجططا  كططلحدا  ططج لتطط ظ   لططكي  طط  ل  لرلططي لتشلططمي   ططج صططمر لجكططيا  شجبططإ مطط  
لتالقل بفعل لبيعجأل لما  ج لتصمرد لتفجيي  قجدطا شلطم  بفعطل قطاريج ام  لف ارلاد تلمجدطا 

(1)  يمشحك قيلاي ش جياي  جاي ملش كي 
جما يلطم  ظط ل لجقطشكد  طج لرلطي لتشلطمي  لطم  لتمطااد    ملن

لجلططا  شجمططم جمططملي مطط  جفلططدا ام  ل  ششفا ططل مططإ غيرظططا بيجمططا  ططج لتشلططمي  لتفجططج يلططم  
ظجططاك شفا ططلن مططإ لتمططااد لجلططا  ملتمقططزم  لتطط للرلشج ممجدططا شلططم  مططااد يايططاد ظططج للططا  

 .  لتشلمي  لتصمرف لتيماتج
 : (2) مب تك ج يعام لتشلمي  لتصمرف  ج لت صياد لتكعريي   

 )م ج لتكا ر( لجقشيار م  لتمملرإ لتمجامر )مؤ ر قاريج(أل )لتعجصر لتلبيعج لتمااف(
 

 ش يل  لتمااد لتيماتيي لتقارييي ات  يزعياة ملشم بي
 

 للشقال  لتعجاصر لتمكلحي تحصمرد )لتحليأل لتلحمي لتكعريي(
 

                                                 

يجار: لتصمرد  ج لتشكليل لتكعرف شفلير بجيمفأل ا.لمير  حج لمير لتاتيمجأل الر لتكؤم  لت  ا يي ( 1)
 .  18 -17  : 1990أل 1لتعاميأل بلالاأل ل

يجار: لتمقيحي مبجا  لتصمرد لت ظجييأل ا.ليار جي   )لم  لشا  ارللاة  ج بجيي لتف  ا.زظير ( 2)
 (  م معج  2001أل 1صال أل ا.جي   با ليارأل ا.بكل  ملماأل ملشبي لترلعا تحجكرأل للرا أل ل
م . 275 : 1986أل 2لتف   ظيربرة ربا شريمي لامج قكبيأل الر لتكؤم  لت  ا يي لتعاميأل بلالاأل ل

 :   2010أل    1يالشم  باككر يماتياة لتصمرد   ا.غااد لجما  أل الر لتشجميرأل بيرمةأل تبجا أل ل
384 . 
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لتعكراة لتياياد م  قكل لتشفا ل لتشلميحج لتيماتج بي  لتمفرالة لتياياد  شل يى
 ملتمقزم  لت اي 

 
 شرليبدا  ج جلى يماتج مجشا  م ى رمل ا ملااد يجش  اجتي ما

 
 شل يى لتصمرد لتياياد بمصفدا جشاج شصمر  ظجج )) ملن موْباان((

    
رليي جاشيي    لجطاماج  جاصطر لتكطلل تيلم  لتشلمي  لتصمرف تحعمل لتفجج  صمرد ل     

لت ابحططي تحشلطططمل  ططج لتصطططمرد لتملططشم بي بعجاصطططر لتكططلل لت ابحطططي تحشلططمل  طططج صططمرد لتططط للرد 
تجاططا  مقشحططد مطط  لجكططيا  ملججططاماج شلططة ال ططإ شلططميحج  ططج لتفجططا  تططو مطط  لت ططمد مططا يج ططل 

ملجمطا لطا   تطك  (1) لتصمرد لتمرلبي لت  ميال مجفصطل بملطمع  ط  ال طإ لتبيعطي لتملطشم بي 
ل   لتشعبيطططر  ططط  لتمعطططاجج بنلطططحم  لتشصطططمير يم طططل للطططشيابي يماتيطططي تطططامل ج لتفلطططرد  طططج 

مبطط تك شلططم  لتصططمرد مؤكططرلي يماتيططاي م جيططاي تكططعريي جططا لتمبططاا ممططام  (2) لتلبططإ لججلططاجج 
جياع لتمباا  ج اجشطاج جصطو ممطا يلمطل مط  اجتطي جصطيي ملن طارد يماتيطي تمشح يطو  لطكي  ط  

و. مظ ل يؤلا ل    محيي بجطا  شلطمي  لججكطا  لتشصطمرف ظطج مرلحطي  لريطي بلشطي شعشمطا مبا 
 حطط   ططامحي  للالططيي  لجمل  حطط  لبيعططي مقططزم  لركططيد لتطط للرد ملت ططاجج ملططشمم شملصططل 

 . (3) لتمباا مإ مليلو مللشكعاره تميرياة لرلي لتلياد  يو 
 التشكيل الصوري الجزئي 

ياة  ج لت صطياد لتمللطاد ل  شكطلل صطمرد ملطااد لرلا شلميجدطا يمل  تميمم ي م  لجب     
لتكا رأل ظ ه لجبياة لتميمم ي لم لتمكلحي تحصمرد شلطم  تجطا صطمرد يزعيطي ش طإ  طج ملطيل 
لتصمرد لجلا  غير لجدا ج شلم  لم  لججشاج لتلحج تحصمرد  ج الارظا لتقطاا  شلطم  

                                                 

 .41( لتكعر ملترل : 1)
( اجعل لج يازأل  با لت اظر لتيرياججأل شل يى ملما  با لتمجع  قفايجأل لبعي ملشبي لت اظردأل 2)

1977 : 289 . 
تحشلمي  لتفجج ملر ياة لتشكليلأل  با لإلتو كلرف لل أل ملبما  لتبجا  لتفلرف( لإلجكا  لتشصميرف 3)

 .  16:  2006 ح  لإلتو لتلاشبيأل 
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(1)صمرد ملايرد  ج بجيشدا مشجاي   جاصرظا
لتصطمرد لتلحيطي مظطج صطمرد مفطراد بلطيلي  ط    

شطططامر لطططمل ملشطططمم مللطططا ملطططش ل مططط  ليططط  لتملطططمم  لم لتملشطططمم لتمعجطططمف  ططط  صطططمرد 
لقططرم  طططج لت صطططياد جفلطططداأل مظطط ه لتصطططمرد تيلطططة يزعيطططي  للطط ص اجمطططا ظطططج صطططمرد كطططعريي 
لامحطيأل ظطج صطمرد  جيططي بلطيلي معبطرد شج ططل  لطرد لم شيربطي  الفيططي لم  حلطفي  طج لتليططاد لم 

لالططاي مططا بلري ططي شلططا  ل ططرلي يماتيططاي لمجدططا ملمجططاي  جيططاي تططو لرلاجططوأل مجلطط و لتقططاا لتطط ف لل
 شجشا   جو  جاصرظا. 

 :(2)م   تك رمل لب  قفايي    
سسسسسسسسَب ل  ٌ  زوَّارل َمسسسسسسسسش اللَّيسسسسسسسسل  َأ    وَأطَلسسسسسسسس

 

لسسسسَر َأسسسسستار  السسسسد ج  َيَتَنكَّسسسسر    ََ  َسسسسسَرل 
سسسَتك  ٌ  الطَّسسسَول َف سسسو َيش  سسسِّ  َمسسس َََم م   يَتثَسسسا

 

َ  َصرصسسسسر    َبسسسسا سسسسو ي وَقسسسسد  لَّْتسسسس   َنك   َفَيع 
سسسسسسسسسسسسسسسسَ م     وَدَوِّ أمانيسسسسسسسسسسسسسسس  َشسسسسسسسسسسسسسسسرَار   ل   

 ض

ث َل سسسسسسا  سسسسسسيِّ َين   سسسسسسر     ي قل سسسسسسم  ف ي سسسسسسا م 
سسسسَو َيسسسسدَّني  وَ سسسسة  ت غريسسسس  بسسسسي َف    فمسسسسِّ  ج 

 

سسسسر    َ سسسسة  ت ث نيسسسس  َ ن سسسسي َفي ق ص  سسسسِّ  َرو   وم 
ل لبطط  قفايططي صططمرد لتطط ع  مططإ لططمي لتشططارج لتحططمجج بططي  )للحطط أل لتحيططل لغططب ( يكططل      

ميلي     شكليل ظ ه لتحملي لغحط  ملمجطاة صطمرد لتط ع   شلطم  صطمرد مبلطلي بطي  بدطا 
لبطط  قفايططي  لططا  لتشلططمي  لتصططمرف )لتحيططل لغططب ( تيلططم  لتحططم  م اربططاي تحططم  لتطط ع  ا  تطط  
ا يكابدوأل مظ ل لتشكابو لتحمجج بي   لا  لتشلطمي  لتصطمرف ملتصطمرد لتمرلطممي لطمي للطا بدط
 لب  قفايي شليي  لتيز  لجلا  م  لتحمليأل تيوادر تجا يز لي معيجاي م  تملشو بيجو  ج: 

سسسسسسسسسسسسسسسس م    ودوَِّ أمانيسسسسسسسسسسسسسسسس  َشسسسسسسسسسسسسسسسسرَار   َل  
 

سسسسسسَيِّ َين   سسسسسسر    ث َل سسسسسسا     ي قل سسسسسسم  ف ي سسسسسسا م 
 يلطططم  لتيطططز  لتكمطططإ مططط  رمططط  لبططط  قفايطططي صطططمرد شكطططشبو مطططإ تمعطططا   يجطططج لتططط ع         

ج شم ل لتصطمرد لتمرشلطمي ملتشطج للطا بدطا لبط  قفايطي  حط  بيطا  مششلاير  جو  ج لتلرلي لتش
صططمرشوأل  اتصططرلا بططي  لتطط ع  لتيططاعإ لتطط ف تفشططو جلبططا  صرصططرأل ملبطط  قفايططي ظططم لتحملططي 

                                                 

أل 1ررل لة جاريي شمدياييأل  ز لتاي  لتمجاصردأل  ما  للرا أل ل ( يجار:  تلاة لتفجم  لتشكليحيي1)
2003  :107  . 

لتمعاردأل لإلللجارييأل مصرأل ايمل  لب  قفايي للجاتلجأل شل يىأل ا.لتليا مصلف  غازفأل الر ( 2)
1960  :. 180 . 
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لتشج كلحدا ام  تملي لت ع أل  اب  قفايي صمر تجا م  لتط ع  تمعطا ع  يجيطوو ام  لف يطز  
))كططرلرد تدطط  (( مبطط تك يشنلططا ل   آقططر مجططوأل مصططمر تجططا مطط  صططمرشو يططز لي مطط  رملططوو   ططل

لتشلططططمي  لتصططططمرف رابططططلن تحش لططططي  مطططط  لتحملططططي جفلططططداأل   لطططط  يلططططاا لتشلططططمر لتعططططا  تحشلططططمي  
لتصططمرف  ططج لتحملططيأل مرلطط  شلططم   يططو لجيططزل  لللططا  ملططمم  لتحملططيأل ملتيططز  لتمرشلطط  

 .  (1) مجداأل ظ ه لجيزل  ش م  مشلاا م  اي تكشياظاة لتمميزد تصمرد جفلدا
ملبططط  قفايططططي تحشنليططططا  حطططط  بيطططا  لتيططططز  لتملططططاا لتطططط ف كطططلحو ام  غيططططره مطططط  ليططططزل        

 صمرشوأل يلفره بعجصر لتلرلي  ج لتحملي  جا رمتو: 
َ سسسسة  ت غ ريسسسس  بسسسسي َف سسسسو َيسسسسدَّني سسسسِّ  َجو   فم 

 

سسسسر    َ سسسسة  ت ثنيسسسس  َ نَّسسسسي في ق ص  سسسسِّ َرو   وم 
تيي تلمجدا ))شعشما  ح  لتشمطازج  تك ل  لتلرلي شمج  لتصمرد لتبصريي ريمي  جيي ميما      

لتيططاتج بططي  لتكططفرد لتبصططريي مكططفرد لجرلططال لتعكمططجأل  ططاجمت  مدمشدا:لجيلططاعأل ملت اجيططي: 
لجيلطا أل ممططا يللط  لتلرلططي بعطالي لملططإ ملجزيالطاي للبططر  طج لتططامر لتطمايفج لتطط ف شؤايططوأل ا  

عطططاجج ملإليلططططا لة شعطططا لتلرلطططي مللططططاد مططط  لظططط   جاصططططر لتشعبيطططر لتبصطططرفأللجدا شج ططططل لتم
أل  شلم  لتلرلي ب تك لمي للحمبيي للا بدا لب  قفايي  ح  لتيطز  لتملطاا مط  (2) تحمشح ج((

 تملشو ام  غيره. 
 لكي    ظ ل  ق  لب  قفايي ل شمطا  طج شكطليحوو تدط ه لتحملطي  حط  لطمشي  للالطيشي       

بصطططرف )لتحيطططل( مططط  لطططماة لتشكطططليل لتبصطططرفأل شم حطططة لجمتططط   طططج بيطططا   لطططا  لتشكطططليل لت
لجلار لتط ف يلطيل باتحملطي ملتط ف للطاد لتيطو لبط  قفايطي لطمي لقطرمأل ظطج لمجطو لتملطا  
لت ف شرل   حيو لتحملي ملاجة ظ ه لتلمي  ج )للح أل لتحيل لغب أل للطشار لتطاي (  لاجطة 

 غبكي لتحيل ململاه للالاي ل شماهو لب  قفايي إلقفا  مكم  صمرشو ملت ع . 

                                                 

  2003أل 1يجار: ليميا  لتمرعجأل ياك  مجشاشجأل شريمي:  حج للعاأل الر لتلملر لتك رييأل لمرييأل ل( 1)
   :156 . 

 34يماتياة شمايد لتلرلي  ج لتمكدا لتفحمجأل مايا  بما لتشميمجأل لتممرد لت  ا جأل بلالاأل ا( 2)
لجكارد ملتعبارد ارللي  ج جاريي لجشصالأل ا.ملما لتعباأل ملشبي  . ميجار: 90 : 2001شممز 

 .  70 -68 .:   2007أل 2لآلال أل لت اظردأل ل
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ت طططاجج  لطططا   طططج يمطططإ لبططط  قفايطططي بطططي  لتلطططم  ملتاحمطططي تبيطططا  لتيطططز  لمطططا لللطططا  ل     
 لتمقصما م  لتصمرد  ج لتشكليل ملا   ج: 

سسسسسسسسسسسسسسسسَ م    ودوَِّ أمانيسسسسسسسسسسسسسسسس  َشسسسسسسسسسسسسسسسسرار   َل  
 

ث َل سسسسسسا  سسسسسسيِّ َين   سسسسسسر     ي قل سسسسسسم  ف ي سسسسسسا م 
 المرلر م امي رملوو ملمجدا كرلرد  ج احمي لتحيل مإ تمعطا   يجطج لتط ع  يلطم  لبط        

ا يمططططإ  يدططططا بططططي  لتلططططم  ملتاحمططططي مظمططططا مطططط  لتملططططاالة لتبصططططريي مليشمططططاا قفايططططي رطططط
أل مبطط تك يشنلططا لططعج لبطط  قفايططي اتطط  شكططليل ظطط ل (1)  لتمشلططااي  يزيططا ل ا ططي لتحططم  مبططرمزه 

 لتيز  م  لتصمرد ام  لمله. 
 :  (2)م ج رصياد لقرم ي مل        

َوم َط َّسسسسسسسسسسم  
 يسسسسسسسسسسم  كأنَّمسسسسسسسسسسا ِ  اَند   َشسسسسسسسسسسر 

 

َْسسسسسس   َمعَ   َ سسسسسساباأَل   َ يسسسسسسَش  ْ سسسسسس   النَّج   اط 
   ِ َسسسسسسسسسام  َمَمسسسسسسسسز   َطسسسسسسسسر م    ا  نَّسسسسسسسس  ال  

 

َئسسسسسسسسة  وَ َ ابسسسسسسسسا  ي  َم الَعَجاَجسسسسسسسسة  ج   ثَسسسسسسسو 
سسسسسسسس   بار قسسسسسسسسا    َ  من   َقسسسسسسسَد    َيسسسسسسسسد  ال يجسسسسسسسسا

 

سسسسسسسسي الَقتَسسسسسسسساَم سسسسسسسسس ابا  ج   م َتَل  بسسسسسسسسا  ي ز 
سسسسسَدل  يَِّ الع  َْسسسسسا   بسسسسس  َشسسسسسَياط   َوَرَمسسسسس  ال  

 

سسسسسل  ال غ َبسسسسسار  سسسسس اَبا َفسسسسسان َقضَّ فسسسسسي َلي   ش 
 َبسَّسسسسسسسام  َثغسسسسسسسسر  الَ ل سسسسسسسسي َت َسسسسسسسسسم  أنَّسسسسسسسس    

 

سسسسسسزَا    بابسسسسسسا  ٌل َأثسسسسسساَر ب سسسسسسا الم   كسسسسسسأ
شم ل لتحلي  لتمجلحى لت ف يقحى يلر لتشملصل بي  لتكا ر ملتمشح طج مشجايمدطا  بطر        

ميمم ططيم مطط  لتملططاعل ملتش اجططاة لجلططحمبيي ملتفجيططي لتشططج يمافدططا لتكططا ر  ططج شكططليل صططمرد 
لشو مرارشو لتشعبيريي ملتكعرييأل ...  طج لتطجا لتكطعرف تيلطام شكطليكي  جيطاي  ل جلطىم يبي  مدار 

لاكطططدم  طططط  رؤيطططي ابال يططططي مطططؤ ردأل يططططؤاف لتططط   دطططط  لتطططجا ماججشططططو مش طططاير ريمططططو لتفجيططططي 

                                                 

 .315يماتياة لتشكليل لتحمجج  ج لت رآ  لتلري : ( 1)
 .  211( ايمل  لب  قفايي: 2)
()    حى م  لتجا  ملج رل أل معي  م ايي  لتحليأل لب ار  ب  زلرياأل شل يى: لتملد : لتيميل لتشا  لتقع

 .3/429 :   1979 -ظطط  1399 با لتلك  ظارم : الر لتفلر تحلبا ي ملتجكرأل   
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ملبط  قفايطي للطشقا  تفاطي )ملدط (  (1) ملتيماتيي .. مملمجطاة   جاصطر شكطليحيو لتصطمرف 
 ط   لطر ب يطي شفاصطيل صطمرشوأل ام  لتيطز  لتط ف لطع  اتط   تيلجج لتشكليل لتصمرف  جاه

بياجو  طج لتصطمرد  لطا  لتحطم  لمل مكمط  صطمرشو لتيزعيطي تحلصطا  مللطا ل  كط رشو يطا ة 
ملشلطططبي  ططط  لرلشطططو  دطططج )لتفطططْة معالفوطططيو لتجتييطططإو قلطططاباي( ملاجطططة ظططط ه لجتفطططي مططط  لرلطططي 

لطططي  طططج لتصطططمرد لتعجصطططر لتلصطططا   طططج لر  لتمعرلطططي ييعطططي م ظابطططاي تيلطططم   جصطططر لتلر 
 لتمكلل تدا ملتمبي  إليزلعدا.   

  حفاي )ملد ( لمجة صمرد  ظجيي    ظ ل لتلصا   التفاا اجتي  ح  لتمعاجج.      
 م ل لب  قفايي لمت  ليزل  لتشلمي  لتصمرف  جا رمتو:     

  ِ َمسسسسسسسسز  سسسسسسسسسام  م   َطسسسسسسسسرم    ا  نَّسسسسسسسس  ال  
 

َئسسسسسسسسة  وَ َ اَبسسسسسسسس  ي  َم الَعَجاَجسسسسسسسسة  ج   اثَسسسسسسسسو 
 شلططم  لتصططمرد لشحططي مطط  لتلططم  لتمشلرلططي لت ابشططي مطط  لططر ي لرلشططو ملططل لشحططي مطط        

لتاك  لتشج م ل بدا لب  قفايي لتملا  لت ف ششكلل  حيو لتصمردأل ظ ل لتلملا لتمشم طل  طج 
 تفاي ) يايي( ظم لتيز  لت ف للشلاا بو لب  قفايي شكليل صمرد لتلصا   حيو. 

  جا رمتو: –مإ ملايرد بليلي  –تصمرد جفلدا يلرر لب  قفايي ل     
سسسسسسسس   بارق سسسسسسسسا   َ  من   َقسسسسسسسسَد    َيسسسسسسسسد  ال يجسسسسسسسسا

 

سسسسسسسسي الَقتَسسسسسسسساَم سسسسسسسسس ابا  ج   م َتَل  بسسسسسسسسا  ي ز 
مشلمططط  لتملطططايرد  طططج تفاشطططج )غجططط  لتللطططا أل  رطططالة يطططا لتدييطططا (  طططاب  قفايطططي            

ج لملطط   ططج لططا ر  ططج لتصططمرد لجمتطط  لالططي لتلططمإ )لتصططمة( مططإ لتصططمرد لتبصططريي مظطط
لتشلمي  ملبحغ  ج ايصال لتصمرد لما  ج لتشكليل لت اجج  نجو للطشقا  لالطي لتبصطر ملطاظا 
ْة( تيبشعا    شلرلر لتصمرد ملتلالي جفلطدا  فطج تفاطي  متلجو ل ل  لمي لتلر ي  ج )رعاعلع
ْة( اجتطططي زمجيطططي شطططملج بلطططر ي شلييطططر لتملطططا  لتصطططمرف مشعلطططج لتمشح طططج اكطططارد اتططط   )رعطططاعلع

 صمرشي  بصريشي  تحلصا .  شلمي 
يعلططططج بعططططاظا لبطططط  قفايططططي صططططمرد لقططططرم تلصططططاجو مططططإ ملططططايره  ططططج لشيططططاه لتلرلططططي       

 ملبيعشدا م تك  ج رمتو: 

                                                 

أل 1لتديعي لتلمريي لتعامي تحلشا أل امكىأل لمرياأل ل ( لتكعر لتعبالج ملتف  لتشكليحجأل ا.ميال  لتم الا1)
2012 :  184 
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سسسسسَدل ْسسسسسا   ب سسسسس  َشسسسسسياطيِّ الع   وَرَمسسسسس  ال  
 

سسسسسَ اَبا  سسسسسل  الغ َبسسسسسار ش   فسسسسسان َقضَّ فسسسسسي َلي 
رلطي لتلصطا   طج لشيطاه مشلم  لتملايرد  طج ) طاج    طج تيطل لتلبطار كطدابا( ا  ششلطاا ل    

ْجدعططططططططططططا جعْ عوططططططططططططاو  لوجتططططططططططططا معلعجتططططططططططططا﴿مللططططططططططططا يشجططططططططططططاّا مططططططططططططإ رمتططططططططططططو شعات  ططططططططططططاع  مو ططططططططططططْمإو  مع عا و  ۖ   توحلت
اْ  لآْل ع  يعْلشعموإو   عمع ْ  دعابيا تعوو  يعيو ايل كو في حين يكون تناص حركة الحصان االولى مع    (1)﴾رعصع

 : (2)قول امرئ القيس عندما يصف حركة حصانه عند قوله

َكسسسسسسسسسرَّ  بر  معسسسسسسسسسا   م  سسسسسسسسسد  َْسسسسسسسسسر  م ق ب سسسسسسسسسل  م   م 
 

 كجلمود صسَر  طس  السسيل مسِّ  سل   
ظططط ل لتشجطططما  طططج لرلطططي لتلصطططا  مططط  ربطططل لبططط  قفايطططي مطططا ظطططم لج شنليطططا  حططط  لتلطططمي       

لتشصطميريي لتيزعيططي تلرلططي لتلصططا  ام  ب يطي مططملل  لتيمططال  جططاه لتشطج يمعدططا  ططج تفاططي 
د(  ططططج لتبيططططة لجمل ملتكطططط رد مطططط  لتططططمل  لتقيططططل )مولعدتطططط ( لمططططا بيجططططاأل مل  بططططي  تمجططططو )لتكطططط ر 

 لتملشلبي  جا لتعر .
 لططكي  طط  ظطط ل  ططق  مطط  لططماة لتلرلططي لججش ططال لتملططاجج  ططط  لتلرلططي ظططج اجش ططال لم      

(3) شلييططر  ططج لتملططا  
ص مظطط ه لتلططمي شلططاا شلططم  غاعبططي  ططج لتصططمرد لجمتطط  ملن  للططاظا لبطط   

  لطال   طج لتشلطمي  لتط ظجج تلطر شو  طج لتييعطي قفايي  ج )ييعي م ظاباي( غيطر ل  لتلصطا
ملتطط ظا أل بيجمططا ظططج مللططلي  ططج لتصططمرد لت اجيططي مطط  لبيعططي لتصططمرد لت ظجيططي لتمشلمجططي مطط  
شكططبيو لبطط  قفايططي لرلططي لصططاجو باتكططدا أل ممعحططم  ل  لرلططي لتكططدا  شلططم  مطط  لتلططما  

تصططمرف مظططج باشيططاه لجر أل تيل ططى لبطط  قفايططي بطط تك لططمي للالططيي مطط  لططماة لتشلططمي  ل
لطططمي لتشجاطططي  لتبصطططرف ل  لتصطططمرد ملن  لاجطططة  رلطططاي تحمعحممطططاة لتبصطططريي غيطططر لجدطططا ج 
ششلم  م  ج ال تمجيي  لة لكلال منتم ي ممعا م ملااد   لأل اجدا ششلم  م  شجاي  بصطرف 

                                                 

 .  9لمرد لتي أل آيي: ( 1)
شل يى ملما لبم لتفلل ابرلظي أل الر لتمعاردأل مصرأل  بم لتفلل لبرلظي ( ايمل  لمرئ لت ي أل ملما ل2)

 .19:   1969أل 3ل
يماتياة لتلرلي  ج لت رآ  لتلري أل للمة صات  يريي  لتليا مظ أل للرملي الشمرلهأل لحيي ( 3)

 . 43 أل اكرلد ل.ا.بكرم لماف لتبلشاجج: 2002لآلال أل يامعي لتممصلأل 
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أل لتشج لطااظا لبط  قفايطي مطإ شلايطا لرلطي لتلصطا   طج لتصطمرد (1) م  لتملالة لتمشفا حي
 ه مللاأل مغيا  لتشلايا  ج لتصمرد لجمت  )ييعيي م ظاباي(. لت اجيي باشيا

مبد ل شلم  لتصمرد لتيزعيي تملي معبرد شج ل  لطرد لم  الفطي ملطاادأل شلطا و ل طرلي  طج       
 .(2) جفم  مبا دا ممشح يدا

 
 التشكيل الصوري الكلي

يططل لتيططز  ام  شفع –يملطط  تحصططمر لتلحيططي ل  شلططّم  ميمم ططي صططمرد يزعيططي مشرلبلططي      
ملججفرلايي  ج لتشلمي أل مإ ارلاد لتشصمير لتلحج مط  لتكطا رأل ج ل  شلطم  ميمم طي صطمر 
مصططفم ي اتطط  يجطط  بعلططدا تلططم   لتصططمرد لتلحيططي معيططارلي ج ططاياي ل ي يططايأل ا  بدططا ييططما لتكططعر 

(3) ميلطط  م لرططو مشل ططى لامططل لتحطط د لتفجيططي  يططو 
 لططكي  طط  لمجدططا يطط ر لتعمحيططي لجبال يططي   

ملإ لتشلاؤل لتل ي ج  ط  لجبال يطيأل ا  ظطج صطمشيي لتميطما لتشطج شلطشليإ مط  قكتدطا مم
.  طاتشلمي  لتصططمرف (4) املاجيطي لتشملصططل ملجشصطال بططي  لتصطمرد لتمشقيحططي ملتصطمرد لتل ي يططي

لتلحططج   محيططي بجططا  تمكططدا صططمرف مطط  ميمم ططي بجطط  صططمريي شططرشبل القططل لتشلططمي  بصططيغ 
 يططر لتملرعيططي ... يقشارظططا لت ططاع  باتشكططليل م ططى رؤيشططو لتقاصططي مطط  لتعكرططاة لتملرعيططي لم غ

يلطططم   يطططو لتيططططز  لت طططاجج مشممطططاي تحيططططز  لجملأل  –لتمططططشكل   –أل ظططط ل لتشلطططمي  لتصطططمرف (5)
مرشبلاي  يو لش  شلشمل ظميشو  ططط ليما لتكعر ما لطا  مطشكل  لجيطزل  ... لنجطو لطبك لطبلاي 

ل  يللطط  لتططربل بططي   –لتمبططاا  –ملن  لططا   حطط  لتكططا ر  أل(6) مللططاليأل مل ططرر ل رلغططاي مللططالي 

                                                 

 : 1987ي  ج    لتشصميرأل ا.كالر  با لتلمياأل  ات  لتمعر يأل لتلميةأل يجار: لتعمحيي لجبال ي( 1)
21 . 

األ ا.ملما مايا 525يجار: لتصمرد لتفيجي  ج لتكعر لججاتلج كعر لج م  لتشليحج ة( 2) ظط لجمميي
 .               19  : 2006ميحج لتاقيلأل الر لتلجاف تحجكر ملتشمزيإأل  ما أل 

 .  95عر لججاتلج: لتصمرد لتفجيي  ج لتك( 3)
 .  388يجار: يالشم  باككرأل يماتياة لتصمرد:  ( 4)
 . 3لججكا  لتشصميرف: ( 5)
لتبيا  ملتشبيي أل لبم  مر ب  بلر لتيالاأل شل يى  با لتلك  ملما ظارم أل لبعي لتماججأل لت اظردأل ( 6)

 . 67/ 1 : 1985أل 5ل
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لتيططز  ملتيططز  تيلططم  لتلططلأل  لططكي  طط  لططعيو لتطط  ج ططل ل ططي  لتمشح ططج  ططج شقحيططو مطط  يزعيططي 
 .  (1) ات  لقرم بجف  لتمكا ر ملل ر لت ف شلا و لتصمرد لتلحيي  ج ليزلعدا ميشمعي

 : (2) مم   تك رمل لب  قفايي  يما يشعحى بصفي جارم       
ََ سسسسسسسسسا يسسسسسسسسساَ  ردا َ  ناَزَ سسسسسسسسس   الر   َ مسسسسسسسسسرا

 

نك سسسسسسم    ََ َبم   و نسسسسسسا  وزا مسسسسسس   السَّسسسسسسما
سسسسسساِّ  َفوَق سسسسسسا  ََ سسسسسسِّ د  َ  م   َ سسسسسسَرَب   سسسسسسسما

 

سسسسِّ َكوَكسسسسم    َلة  م  ر  في سسسسا ش سسسسع   َلسسسسم تَسسسسد 
سسسسسسسَر     ْ َ سسسسسسسة  َجم  ََّسسسسسسسس    سسسسسسسِّ ك سسسسسسسل  َل  وَتَن

 

 َباتَسسسسس   ل سسسسسا ريسسسسسر  الشَّسسسسسَمال  بمرقسسسسسم   
َبسسسسسسسسسسس   َفتَسسسسسسسسسسسَ  َّبَ       فكأنَّ سسسسسسسسسسساقسسسسسسسسسسسد أ ل  

 

 لس سسسسسك وِّ  شسسسسسر  شسسسسسرار  ا َلسسسسسم  ت ل َ سسسسسم   
َ سسسسسسسسسسسسسسسا فكأنَّ سسسسسسسسسسسسسسسا  ََ رماد   تَسسسسسسسسسسسسسسس كو ورَا

 

َ سسسسسم    َ  تمسسسسسر   فسسسسسي  جسسسسسا   أك   شسسسسسقرا
َد    والليسسسسسسسسسل  َقسسسسسسسسسد  َولَّسسسسسسسسس  َيق لسسسسسسسسس   بسسسسسسسسسر 

 

سسسسسر م    َلسسسسس   فسسسسسي اَلمغ   َكسسسسسدا  َوَيسسسسسسَ م  َ ي 
 وكأنَّمسسسسسسسسسسسسا َنجسسسسسسسسسسسسم  الث ريَّسسسسسسسسسسسسا س سسسسسسسسسسسس َر    

 

سَّسسسسر   سسسسِّ َمَعسسسساط     ر  أشسسسسَ م  كسسسسرم ت م 
ام  غحبي ليتيو يزعيطي مط  يزعيطاة صطمرد لتجطار  حط  لقطرم يكطلل لبط  قفايطي صطمرشو       

 ييعل م  يميإ لجبياة صمرد بصريي مشلمجطي  ط   محيطي لبال يطيأل  طاب  قفايطي  طج بيشطو 
 لجمل لاا تجا لبيعي لتملم  لتصمرف ملاالي اياه ب متو: 

ََ سسسسسسسسسا َ  ناز سسسسسسسسس   الريسسسسسسسسساَ  ردا  َ مسسسسسسسسسرا
 

نكسسسسسسم  و   ََ ب م    نسسسسسسا  وزا مسسسسسس   السَّسسسسسسما
 شلطططم  لتجطططار ظميطططي لتصطططمرد لتمشلمجطططي م جملجطططاي تدطططاأل يلطططاا بعطططاظا م طططج لتبيطططة جفلطططو         

لبيعي ظ ه لتجار مما شعاتى بدطا مط  ظبطم  لتريطاع لتط ف ششكطلل صطمرشدا  ظجيطاي مط  تفادطاأل 
يطاع رالعدطاأل مزللمطة  شلم  لبباي م  للبا  شلمي  صمرد لتجار ملرشلامدا  دطج )جاز طة لتر 

 لتلما  بمجل (أل مظج  ج لتبية لت اجج: 

                                                 

 اال لتليمفأل لتديعي لتمصريي لتعامي تحلشا أل يجار: جاريي لتشصميرأل  تيمجارام ال جكج شريمي ( 1)
 .  168: 2005أل 1ملشبي لللردأل ل

 . 74ايمل أل لب  قفايي: ( 2)
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سسسسسساِّ  َفوَق سسسسسسا ََ سسسسسسِّ  د  َ  م   َ سسسسسسَرَب   َسسسسسسسَما
 

َلة  مسسسسِّ َكوَكسسسسم    ر  في سسسسا ش سسسسع   َلسسسسم تَسسسسد 
 عامة ظ ه لتجار مإ  ا  لكشعاتدا لتلامطل غيطرة مط   لطا  شلميجدطا لتصطمرف  حط        

ارأل  اجشكطار لتطاقا   مردطا للطال  لطا  لتبية لجملأل غير لجدا للاة صفي لتعامي تد ه لتج
لتشلمي  لت  لتلملاأل ممإ لم  لتحم  لجلما  ج لتصمرد يعلطج  لطكي  ط  ريمشطو لتيماتيطيأل 
ريمي  جيي ششم ل  ج لتش اعو مإ لتحم  لتطمراف لجلمطرأل تطم  لتجطارأل ملتش طا  لتحطم  لللطما مطإ 

بيطططا  صطططفي لآلقطططر مريمشطططو لتحطططم  لجلمطططر يم طططل شلطططاالي تمجيطططاي يلطططد  لطططل مللطططا مجدمطططا  طططج 
 أل مظج  ج لتبية لت ات : (1) لتحمجييأل م   شمي مللشلا د

سسسسسسسر    ْ َ سسسسسسسة  َجم  ََّسسسسسسسس    سسسسسسسِّ ك سسسسسسسل  َل  َوَتَن
 

 َباتَسسسسس   ل سسسسسا ريسسسسسر  الشَّسسسسسَمال  ب َمرَقسسسسسم   
لام يزعياشدا م حدا  ج )يمطرد( تشلطم  لتلطمي لتشصطميريي  طج         بي  لمي لقرم تحجار ملن

 مرد مظم )لتيمر( بعا ل  صمر تجا تد  ظ ه لتجار ماقاجدا. لتيز  لجلا  م  لتص
لمطططا  طططج لتبيطططة لتططط ف يحيطططو  طططق  لبططط  قفايطططي يلطططامل ل  ييمطططإ بطططي  اقطططا  ظططط ه لتجطططار       

 ميمرظا ممؤلالي  ح  صفي م  صفاة لتجار مامل  لكشلاتداأل مظج لتلرلي م تك  ج رمتو: 
َ سسسسسسسسسسسسسسسا فكأنَّ سسسسسسسسسسسسسسسا ََ رماد   تَسسسسسسسسسسسسسسس كو ورَا

 

َ  تمسسسسسر     َ سسسسسم  شسسسسقرا  فسسسسسي  جسسسسسا   أك 
ملططن  لتعططي  لتباصططرد رططا لبشعططاة  طط  لتمكططدا لتصططمرف تشلططم  لتصططمرد لملططإ ملكططمل        

  ج ملمجاشدا. 
 لططكي  طط  ظطط ل  ططق  لبطط  قفايططي  ططج شلميجططو صططمرد لتجططار  ططج ظطط ل لتبيططة م ططج شكططبيو       

دط  لتماحط  لتيمرد  طج ممرطاظا مشمظيدطا بطاتفر  لتكط رل  لتحعطم  لتشطج ششلطرك باتعيطاج للل
يؤلطا  حطط  ل  لتشلطمي  لتصططمرف مطا ظططم اج شم يطل مريططا  تمطا جعحمططو  طج   متجططا  حط  لتطط ف 

. لف ل  لتكطا ر لتمبطاا لطي  يكطلل صطمره   قجطو ببلطالي يلطامل اليطا  (2)جرله  ج لبصطارجا
يبعططط  لتليطططاد  طططج  –بططط تك  –مبعططط  للكمطططو م لرياشطططو مصطططمره لتمشقيحطططي  طططج لتمطططااد ملنجطططو 

                                                 

 : 2010أل 1يجار:  حلفي لجتمل أل ا.لياا ملما لتص رأل للظحيي تحجكر ملتشمزيإأل  ما أل للرا أل ل( 1)
39  . 

 . 36يجار:  اجعل لج ياز :  ( 2)
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جصططاشو اتيدططا  لتمططااد جفلططداأل ظطط ه لتمططااد لتشططج ييلططا مطط  قكتدططا ... لبططو تحلبيعططي  لشدططاأل ملن
 .   (1) متي  ميرا ... لججشفاا بدا لم للشدكلدا 

 اب  قفايي  ج للبياة للربعطي لتجطار  يدطا )جاز طْةأل لطربْةأل شجفلطْةأل باشطْة تدطا ريط       
 ح  لتجطار ليلطايأل مبط تك يلطم  لتكمالأل ش لم مرل  رمااظاأل  لنجدا(  يمإ ظ ه لج عال شال 

ام  بيطا  شفاصطيحدا لم اجفرلاظطا بصطمرد  –لب  قفايي ل ل  تد ه لتصطمرد لل طر مط  يزعيطي 
شال  ح  م ارشو لتشصميريي مرؤيشو تحصمرد بنل ر م  ملطا  ملل طر مط  يدطي  –شؤلا  حيدا 

ر  طج مظج لمي مشميطزد مط  لطماة لتشلطمي  لتصطمرف لتلحطج  لطكي  ط  لمجدطا  اطاظرد ششلطر 
كططعر لبطط  قفايططي لتممتططإ باتيزعيططاة با شبارظططا ملططيحي تحفدطط  مآتيططي شعلطط  لتمعجطط  لتمعيمططج 

(2)تحمططشلح أل .... يجلحططى مطط  للطط   ططا أل  طط  يكططرا  ططج شفصططيل يزعياشططو 
 يجش ططل مطط  لتصططفي   
 لتعامي )لمرل (    يكرا  ج بيا  شفاصيحدا مشلايا يزعياشدا مصفاشدا. 

 : (3)   قفاييم ج رصياد لقرم ي مل لب      
 

يَر  اَّ اللَّ سسسسسسسسسم    الَ سسسسسسسسسَم تلسسسسسسسسسََّ السسسسسسسسسر 
 

 َفَعسسسسسسسساَد َ سسسسسسسسي َِّ الجسسسسسسسسد   اََّ اللَّعسسسسسسسسم   
َْع      سسسسسس سسسسسسبَا تص  سسسسسسَرل الصَّ  وبسسسسسساَ  فسسسسسسي َمس 

 

سسسسسسسسَطرم    سسسسسسسسَطرمل م    سسسسسسسسَو ل سسسسسسسسا م     ف  
َسسسسسسسسسسسسسسسسسسب   م ن تشسسسسسسسسسسسسسسسسسيا     َسسسسسسسسسسسسسسسسسسامرت    أ  

 

 َي  سسسسسسسسسز  َ ط ْيسسسسسسسسس    نسسسسسسسسساََّ الطَّسسسسسسسسسَرم   
ََ   منتقسسسسسسسسسسسسدل لمسسسسسسسسسسسسا َدَرلَ    لسسسسسسسسسسسسو َجسسسسسسسسسسسسا

 

 ألَ سسسسسسسسسسسسسسسسسمل م تَّق سسسسسسسسسسسسسسسسسدل أم َ َ سسسسسسسسسسسسسسسسسم   
سسسسسسسسس     ج  ََ ير  َسسسسسسسسسدا   سسسسسسسسس   السسسسسسسسسر  ن   َتل سسسسسسسسسث م  م 

 

َتق سسسسسسسسسم    سسسسسسسسسي ِّل َتر  سسسسسسسسسا  الشَّسسسسسسسسسرَار  َأ    َ ي 
سسسسسسب ر  بسسسسسس   َِ الصَّ ق سسسسسسد  َقسسسسسسد  َرق سسسسسسَر  فسسسسسسي َمو 

 

سسسسسسسوم  َ َبسسسسسسسم    سسسسسسسِّ  ن ج  سسسسسسس   م  َ  َ َلي   مسسسسسسسا
 

                                                 

 . 382ياة لتصمرد : يالشم  باككرأل يمات( 1)
لججلاى لت ظجيي  ج لتقلا  لتكعرف لتشكع  ملججليا أل ا.يمال بجالما أل رؤيي تحجكر ملتشمزيإأل ( 2)

 . 324  : 2011أل 1لت اظردأل ل
 . 75ايمل  لب  قفايي : ( 3)
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  ِ َر  م ن َقسسسسسسسسسسسسسسسسسسم  َبسسسسسسسسسسسسسسسسسي َِّ َرَمسسسسسسسسسسسسسسسسساد  َأز 
 

سسسسسسسسسسم    َْسسسسسسسسسس   َيَلَت   َل ََ سسسسسسسسسسر    َوَبسسسسسسسسسسي َِّ َجم 
َقسسسسسسسسسسسسس     َل َفو  سسسسسسسسسسسسسرَّ   َسسسسسسسسسسسسسَما ََ  َكَأنَّمسسسسسسسسسسسسَا 

 

سسسسسسسسس   ش سسسسسسسسس  م    َكسسسسسسسسسَدَر   َلسسسسسسسسسي    َ َلي   َوأن 
ام  لتملا  لت ف ششكلل  حيو لتصمرد يلم  تجا لب  قفايطي تملطي تحدط  لتجطارأل ميلطاا       

  جمل  لتحملي  جا رمتو: 
 الَ سسسسسسسسسَم تلسسسسسسسسسََّ السسسسسسسسسريَر  اَّ اللَّ سسسسسسسسسم  

 

 َفَعسسسسسسسساَد َ سسسسسسسسي َِّ الجسسسسسسسسد   اََّ اللَّعسسسسسسسسم   
 شلطم  صطمرد تدطط  لتجطار ظطج لتصططمرد لتمشلمجطيأل يبططال بعطاظا لبط  قفايططي بيطا  يزعيططاة       

 لتصمرد  جا رمتو:
َْع     سسسسسس سسسسسسبَا تص  سسسسسسَرل الصَّ  وبسسسسسساَ  فسسسسسسي َمس 

 

سسسسسسسسَطرم    سسسسسسسسَطرمل م    سسسسسسسسَو ل سسسسسسسسا م     ف  
 شلططم  لتلرلططي لتمشقيحططي  ظجيططاي مطط  لتحفططا بططي  لتططري  ملتحدطط  لإللاتططي لتشططج يلططّم  مجدططا       

قفايططي صططمرشوأل  لططم  لتحدطط  مشلرلططاي لططيشلح  مطط  مشح ططج لتصططمرد اجكططا   ططاد صططمر  لبطط 
مشلايرد  ج لتملا  ملتليد مما يعلج لمي ايمممي لتشلمي  لتصطمرف تدط ه لتصطمرد  تطك ل  
 لل شيلم بصرف يشلمل  ج لل تلاي لتط  كطعمر ملطاير  ط  لتحلاطي لتشطج شلطب و لم ششعبطو

لتحدطط  غيططر ل  لتلرلططي شلططم  مططإ لبطط  قفايططي ج مططإ . ميؤلططا بعططاظا لبطط  قفايططي لرلططي (1)
 لتري   ج رمتو: 

َسسسسسسسسسسسسسسسسسسب   م ن تشسسسسسسسسسسسسسسسسسيا    َسسسسسسسسسسسسسسسسسسامرت    أ  
 

 َي  سسسسسسسسسز  َ ط ْيسسسسسسسسس    نسسسسسسسسساََّ الطَّسسسسسسسسسرم   
 ططططط)مجشكيايأل يدطططز  لفطططوو( لتفطططاا شؤلطططا لتلرلطططي مشطططال  حيدطططاأل لمطططا  حططط  للطططشمرلر لبططط          

 قفايي  ج شلمي  صمرد لتحد . 
 ل لتحد   جا رمتو: يبي  بعاظا تم  ظ      

ََ   منتقسسسسسسسسسسسسدل لمسسسسسسسسسسسسا َدَرلَ   لسسسسسسسسسسسسو َجسسسسسسسسسسسسا
 

 ألَ سسسسسسسسسسسسسسسسسمل م تَّق سسسسسسسسسسسسسسسسسدل أم َ َ سسسسسسسسسسسسسسسسسم   
مم ارجططي تططم  لتحدطط  مططإ لتطط ظ   لططكي  طط  ميططما  طط  لتيجططا  لتبكغططج ملتطط ف يعلططج       

مطإ ش طار  لتططجل  لتصطمشج ش طار  لتططجل  لتصطمرفأل يلطاا بططو لبط  قفايطي  لططكي  ط  لتلبيعططي 

                                                 

 . 201يجار: ليميا  لتمرعج: ( 1)
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عطي لتجطار متمجدطاأل ا  لطشلم   طج م اربطي تمجدطا تحطم  لتط ظ أل جطارن لتحمجيي تحد  متحصمردأل لبي
صفرل  ام  لتلمال  لم لتزررا   ج رمد لرلرشدا لم شمظيدطاأل مبط تك يلطاا لبط  قفايطي صطفي 
ملااد تحجارأل يلي  معدا لتشكليل لتلر م  ربل لتمشح ج  شلم  لتحفاطي لتحلميطي لتكطعريي  طج 

 ي  ج لتشلمي  لتصمرف. لت صياد ظج لتملاا تحعمحيي لجبال ي
 يعلج بعاظا لب  قفايي يز لي آقر م  لتصمرد  جا رمتو:      

سسسسسسسسس    ج  ََ ير  َسسسسسسسسسدا   سسسسسسسسس   السسسسسسسسسر  ن   َتل سسسسسسسسسث م  م 
 

َتق سسسسسسسسسم    سسسسسسسسسي ِّل َتر  سسسسسسسسسا  الشَّسسسسسسسسسرَار  َأ    َ ي 
 يلم  شلاير لتكرلر مإ لرلي لتري   ج لإللشعارد لتشج بيجدا لبط  قفايطي بططط)شح   مجطو        

قيططكي( ملتكططرلر يجططش  مطط  شفا ططل لرلططي لتططري  مططإ لرلططي لتحدطط  ا  شططزالا لتجططار لتططري  قططالي 
شمظيططاي مششلططايرلي مظطط ل لتيططز  ظططم لتيططز  لت ططاجج مطط  لتصططمردأل لمططا لتيططز  لت اتطط   لمجططو لبطط  

 قفايي  جا رمتو: 
سسسسسسب ر  بسسسسسس  َِ الصَّ ق سسسسسسد  َقسسسسسسد  َرق سسسسسسَر  فسسسسسسي َمو 

 

سسسسسسسوم  َ َبسسسسسسسم    سسسسسسسِّ  ن ج  سسسسسسس   م  َ  َ َلي   مسسسسسسسا
ِ  م ن َقسسسسسسسسسسسسسسسسسسم  َبسسسسسسسسسسسسسسسسس  َر  ي َِّ َرَمسسسسسسسسسسسسسسسسساد  َأز 

 

سسسسسسسسسسم    َْسسسسسسسسسس   َيَلَت   َل ََ سسسسسسسسسسر    َوَبسسسسسسسسسسي َِّ َجم 
َقسسسسسسسسسسسسس     َل َفو  سسسسسسسسسسسسسرَّ   َسسسسسسسسسسسسسَما ََ  َكَأنَّمسسسسسسسسسسسسَا 

 

سسسسسسسسس   ش سسسسسسسسس  م    َكسسسسسسسسسَدَر   َلسسسسسسسسسي    َ َلي   َوأن 
 اتممرططا ظططم لتيططز  لجلططفل مطط  لتجططار مبططو يلططم  اش ططاا لتجططار مصططامر تدبدططا مكططرلرلشداأل       

يدططاي مطط  ل حطط  لتصططمرد لتطط  للططفحدا مبطط تك يعلططج ملططن  لبطط  قفايططي بططال شلططمي  صططمرشو مش
شلحلطكي تحشلططمي  لتصطمرف  جططا مشح طج لتصططمرد مطط  لجبيطاة لتكططعريي ملن  لطا   للططيايأل مظططج 

 لتلمي لجلا  لتشج يلم   جدا لتشلمي  لتصمرف لتكعرف.
 لطكي  ط  ظط ل  طق  شنليطا لبط  قفايططي  حط  شلطرلر لتصطمر لتيزعيطي تحدط  ملرلشطو  طط        
لتمشلاير ملتيمر مإ ملايرد  ج لبيعطي لتصطمرد بطي  لتصطمرد لجمتط  ملتصطمرد لت اجيطي  تحكرلر

ظططج شنليططا  حطط  ل  لتشلططمي  لتلحططج لتصططمرف يلططم  مطط  ميمططما لتصططمر لتيزعيططي لتشططج شم ططل 
 تملاة ملش حي تدا ليزلؤظا م جاصرظا. 

صمرد يايطاد  اتجطار  اتممرا ملتحد  ملترماا ما ظج لج للشمرلر تجمم لتصمرد مج يم ل       
لتصططفرل  شم ططل باليططي لش ااظططا ممططإ جممظططا مكططاد لكططشعاتدا يلططم  لترمططاا لجلططما لتطط ف ي ططار  
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لتزررططي مططإ شططمظ  لتيمططر  يططو ميلططم   تططك مطط  لتش ططار  لتحططمجج بططي  لتحططمجي   لططكي  طط  لططم  
 لترماا لجلما يصب   رلة م  لتحم  لجزرى. 

 شلامحياي ج لجكا ي يايالي تحملي ملايرد.مب تك يلم  ظ ل لتجمم  ج لتصمرد جمملي 
 لطططكي  ططط  ظططط ل  ططططط) لك لتحدططط أل  عطططااأل بطططاة  طططج ملطططرم لتصطططبا شصطططفعوأل  دطططم تدطططاأل      

لططامرشوأل لللططبوأل يدططز  لفططوأل يططا عهوأل شحطط   مجططو لتططري  قططاليأل  ططج ممرططاأل مج لطط أل لنجمططا قططرة 
لبل بي  ليطزل  لتصطمرد لما ي  مروأل لجلارة تيكي  حيو كد ( لحدا لتفاا شال  لكي    لتشر 

لتمرشلطمي ظططج صططمرد تحدط أل لمجططو لبطط  قفايططي مط  ميمم ططي مطط  لتصطمرد لتيزعيططي لتشططج للططا 
بدا شفاصيل مصفاة لتصمرد لتلحيي ملتشج ج شلمل ليي اكارد شكطششدا  ط  بعط  تلججطا لطي  

(1) جشقيحدا مإ بع   ج لتملاد لتصمريي لتكامحي جيا ريمشدا لتيماتيي ملتفجيي
لطم  مب تك ش  

لطططم  ظططط ه لتصطططمرد لتيزعيطططي لتملمجطططي مطططإ بعلطططدا صطططمرد لحيطططي ظطططج غيطططر لتصطططمر لتيزعيطططي ش
 لتمجفراد لتشج شلمل ريمي  جيي ميماتيي تملاظا. 

 : التكثير الصوري
ميطططرا كطططرع تحفلطططرد أل مشملطططي  تدطططاأل ملجدطططا ميطططرا زقر طططي "بعيطططالي  ططط  لطططم  لتصطططمرد       

يعمططل لتشل يططد لتصططمرف  )2)ا ي تدططقارييططيأل ش ططد  جططا لططاما لتشيططاج  بططي  لتعجاصططر لتملمجطط
.  ج لتكعر للجاتلج جلطيما كطعر لبط  قفايطي بمصطفو اطاظرد مدمطي مقصيصطي  جيطي  جطاه

مششمرلططز لتصططمرد مششلططا د  ططج ابططالا لبطط  قفايططي بمصططفدا لالد شعبيريططي مريمططي يماتيططيص ظطط ل 
تمتططإ لتشمرلططز يططنشج مطط  متعططو علب يططي كططعرل  للجططات ع بشل يططد لتشصططمير لططالي يصططل لتطط  ل

يلا لشطططوأل  تطططك ل  لتشل يطططد  يطططو تطططي  تلطططر    يطططوأل ظططط ل لتمتطططإ ج ي حطططل مططط  لابيطططي لتطططجا ملن
لتشل يد   ل لم ابرلز لتم اردأل بل يلمل معو ياد ملرل ي ماجتي  ح  رارد لتمبطاا  طج ج طل 
مكداه تشيطا لتملجطاع مط  لتشيحيطاة لتكطعريي  طج لتطجا لتمللطا لم لشط  لتبيطة لم كطلر لتبيطة 

(3التكعرف لتملل
.

لج ل  لتشل يطد لتصطمرف ج يم طل معيطارلي  ()مإ لم  لتصمرد معيارلي ج طاياي  (
                                                 

 . 98 : 1981أل 4ادأل بيرمةأل ليجار: لتشفلير لتجفلج تاا أل ا. ز لتاي  الما يلأل الر لتعم ( 1)
بي  لتج ا للابج لت اي  مرملا لتكعر لتعربج لتلاي أل ا. ملما لتليا لتالمرجأل  لتكعريي لتعربيي ((2

  118:  2009أل لتلميةأل 299أل ا30لمتياة لآلال  ملتعحم  لجيشما جأل م 
ارللاة لجاتلييأل شمج أل  ( يجار: ل ا ي لتشصمير  ج ابالا لتكا ر للجاتلجأل ا.للما م بل لتمجصمرف(3
  53ع52:  2006أل 26ا 
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  لتمعيططار  طج لابيططي  لب طار مطا ظططم قصيصطي للططحمبيي يييطا بدططا كطا ر ميقفطى لقططرأل تط تك 
جما لت ارد  حط  لتشصطمير شل يفطاي لم ام   لتجا تي  رحي لتشصمير مج ل ا ي لتشصمير لمايأل ملن

لتجا لم  لكأل شنت و للابج لم قفمروأل مبعبطارد  اجيطي  [ل ل]  ش  ظ ه شل يد ظج لتمعيار  ج
ج ي ما لجرشصطاا  طج لتشصطمير لتط  لبطالا اممطاي لمطا لتشل يطد ج ي طما لتط  شطرد زلعطا اممطاي. 
 شططنتى للابيططي لم لتكططعريي يملطط  ل  يططجد  مطط  لتشل يططد لم لجرشصططاا لططي  شلططم  لتممظبططي 

ممط  ظجطا يشنلطا ل  قصيصطي  (1) اع ي  ح  لتشكليل ملتصطمرلتملشعمحي تاالشي   لة م ارد 
لتشل يططد لتصططمرف ششلططا ر مططإ  قصططاعا لقططر مرططي  يماتيططي م جيططي  ططج بيططا  لابيططي لتططجا 

 مريمشو بي  لتجصما للقرم لمشازة لم ت  شمشز بقصيصي لتشل يد لتصمرف.
 :(2)ي مل لب  قفايي    

سسسسسسسيم  َ ل سس سسسسسسسسسسسَداَمَة فاَلنَّس  سسسسسسسسساَّ الم   سسسسسسسسسيل    
                              

ِ  َ ل يسسسسسسسسسسسل    َوا ِ  السسسسسسسر  َّسسسسسسسسسا ََ  َوال  سسسسسسسسسل  
ر  َطسسسسسسسسر رل َقسسسسسسد  َتَنبَّسسسسسسسسسسَ  َدامسسسسسسسسشل    َوالنَّسسسسسسو 

                              
سسسسسسسسَتَسمل   َ  م ب  ِ  َصق يسسسسسسسسسسل  َيسسسسسسَوال َمسسسسسسسسا و  ر 

َرَاَكسسسسة  َفسسسسان ثَنَ   ط سسسسر  ان    َوَقسسسسد ان َتَشسسسس    
                              

يل    سسسسوِّ  َ سسسسد  سسسسَش ف سسسسي ال غ ص  را  َوَرجَّ  س سسسسك 
َقسسسسسسسسسسة  َوَ َمسساَمسسسسسسسسسة    سسسسسسسِّ  َبر   َوَتَطسسسسسسسسسلََّع   م 

                              
يسسسسسسسسسل    ِ  رَاَيسسسسسسسسسسسةل َوَر    ف سسسسسسي ك سسسسسسل  أ فسسسسسسسسس

سسسسسسسَكة    وَطسسسسسسسسة  َأي   َ  َ تَّسسسسس  َتَ سسسسسَادل ك سسسسسسسسل  
                            

سسسسسسسسسسس  يَّسسسسسا َوَ صَّ  سسسسسسسسسسسسسسيل  َمس  َتّلسسسسسسسسَعةل وَ     ر 
َمسسسسسسسسة    ر  ن ع  تَسسسسسسز  ال َمَعسسسسسساط  ض  م    و   َفالسسسسسسسرَّ

                            
سسسسسسسسل    سسسسسسسسسَبَا َفَيم  ْ سسسسسسسس   الصَّ َواِّ  َتع ط   نسَسسسسسسسسش 

َ سسسسس   السسسسسسسنََّدل ث سسسسسمَّ ان َجسسسسسسسَل    َريَّسسسسسسساِّ  َف َّ
 

يسسسسسسسسسسل    ْ َ َتي    أص  سسسسسسس   َفَ  َّسسسسسسسسَم َصسسسسس  َ ن 
سسسسسسسِّ  ن َقسسسسسام  َ َماَمسسسسسسسة    سسسسسسسس  ر  م  تَسسسسسّد َين   َوار 

                            
سسسسسسس   َكل يسسسسسسسسلل    َطسسسسسسسسس رلر ي َمسسسسسسسسر      ا لَعش 

سسسسسسسسسسسسوَّاد      ن و  لسسسسسس      َسسسسسسسسسا   َكسسسسسسسسَما َيسسسسسسسسر 
                            

 َّ  َوَيل تَسسسسسسسسم ر  ا لَعسسسسسسسسسزيَز َ ل يسسسسسسسسسسل  َشسسسسسسسسا 
يَ سسسسةل   َبسسسسسة  ال َجبسسسسيِّ َمر  ٌ  َشا    َفال سسسسسسشَّم 

                            
اف َقسسسسسسسسة  ال َجَنسسسسسسا   َبل يسسسسسسسسسسسسل    ََ ير    َوالسسسسسسسسرَّ

 
                                                                                                                         

( .مم  يعا لتصمرد معياريل ج اييا  بالجتو لتصايغ  ج لشابو لتصمرد معياريل ج اييا ) 
  .53ل ا ي لتشصمير  ج ابالا للجات :   ((1
  .255ع254ايمل  لب  قفايي:  ((2
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سسسسسسسسسسس    لل َيك سسسسسسسسسسسم  ل َوج    ِ  م ن َجسسسسسسسد   َوال سسسسسسسسسسز 
                            

سسسسسسسسس   َقت سسيسسسسسسسل  َويَ   ن  وَ  السسسسسسسسرَّا   م  سسسسسسسح  ر   م 
سسسسَقرل َقسسسسد  َجسسسسسساَل ف سسسسي  سسسسر رل أ ش  ٌ  ط   َوالكسسسسأ 

                            
سسسسسسسسيل    سسسسَِّ ال َ َبسسسسسسام  َيس  ِ  َ سسسسَ    م   َ سسسسَر

سسسسسسس     سسسسسسسَع  ب َ سسسسسا َقَمسسسسسسسسسرل َلسسسسسسس   َول َكسسأ س   َيس 
                            

سسسسسسسس ل   سسسسسسسسسسمل َمع س سسسسسسول  َوج   أَ سسسسسسسسسسسر  َوَمب س 
ف سسسسسسسس      شسَسسسسسسساك ي الس سسسسسسسسسسَ    ب َقسسسسسسسسد    َوب َطر 

                           
سسسسسسسسسسل ول    سسسسسسسسرل أَصسسسسسسسسمل َوَصسسسسسسسسار مل َمس   ر م 

َطساَفسسسسسسسَ ا   َوَأخ  َت  سسسسسسسسسسسز  َلسسسسسسسسس   ال ع ل سسسسسسس  َأ  
                           

سسسسسسسسسسسسسسول  َفَكسسسسسسسسسسسسسسَأنَّ       َري َ سسسسسسسسسسسسسساَنةل َوش سسم 
َنسسسسسسسسسَنا  سسسسسسسسسسَدام  َوَبي  ٌَ ال م   رَاَ ع ت سسسسسسسسسسس   َكسسسسسسسسأ

                           
يَقسسسسسةل َوَقب سسسسسسسول    يسسسسسسسا  َ د   ل َجسسسسسسسسَن  ال َ د 

سسسسسسسسسسسَطار  السَّسَمسسسسسسسا   َكأنَّسسسسس     ٌ  ّأ    َميَّسسسسسسسسسسا
 

ٌَ َنسسسسسسو    َّسسسسسسسسسس سسسسسسِّل َتَن  ر    َمسسسسسسسسسسسط ل ول    ص 
ْ سسسسسسسسسسس     سسسسسسسرَّ   َك سسسسسسسسسسسَدل ل سسسسسسس    َوَرَدل َأس   َتن 

                 
سسسسسسسسسسسسسل ول    ين سسسسسسسسسسسس   َمب   َأَبسسسسسسسسدا  َفَبسسسسسسسسسط ِّ  َيم 

َسسسسسسسسسام  َتَبس سسسسسسسمل   ِ  ال َجب يسسسسسسسسسسسِّ  َول ل     َطل سسسسسسسسس
                 

 يسسسسسسر  َوب ال َقنسَسسسسسسا    ب سسسسسسول  َطسسسسسسسساو ي ال َمص   
سسسسَِّ ال ك ل سسسسسسسوم  َشسسسسسسسسسسَوا  دل   ٌ  ف يسسسسس   م   ل لنَّسسسسسسسا

                 
سسسسسرَاز  ف سسسسسسسسسل ول    ر م  ال سَّسسسسسسي ر  ال ج   َوب َمسسسس  

ْ سسسسسسسسسسسسسسس     واَ  ال ك َمسسسسسسسسسسسسسسا   ب َك تسَسسسسسسسسسسسا   َأر   َيم 
                 

سسسسسسسول  َشسسسسَطِّل ي مَ   ص  َْتَسسسسسسس  َمو  سَِّ ال   سسسسسر  م 
يسسسَر ل   سسسَِّ َ سسسسسر  ال ط َعسسساِّ  َ ج  سسسسسا  م   ف سسسي َ ي 

                 
َ  َمق يسسسسسسسسل    سسسسسسسل  ال لسسسسسَوا سسِّ     َمسسسسسسس  َوم   َت  

سسسسسسسسسس     َمسسسسسسسا   ب َوج    َ سسسسسم  َوللر   َوال نَّسسسسسسسسسسق ش  َأد 
                 

سسسسسَررل   سسسسسسسسول     ج   َتل سسسسسسسسو   َوللس سسسسسسسسسي ور   
َجسسسسسمل   نَّسسسسسسسة  م ع  س  سسسسسسسسسسسي ل  َسط سسسسسسسسسسرل ب ان  ََ  َوال 

                 
سسسك سسسسسسول    َنسسسسسسة  ال َ بسسسسس  َمش  ر  أَل س  سسسسسم   َوب   

  لتمعططاجج ظططج لتصططمرد لتلاصططحي  ططج لل ظططا   طط  للكططيا  لتمميططماد ل"ممططا جكططك  يططو     
 ج لل يا أل  لل كج  تطو ميطما قطارج لتط ظ   اجطو ا ل لوارك لصطحة تطو صطمرد  طج لتط ظ  
شلابى تما لوارك مجوأل  طق ل  بطر  ط  شحطك لتصطمرد لت ظجيطي لتلاصطحي  ط  لإلارلك لرطا  لتحفطا 
لتمعبططر بططو ظيعططي شحططك لتصططمرد لت ظجيططي  ططج ا دططا  لتلططامعي  مل ظططاجد أل  صططار تحمعجطط  ميططما 

ملتلبيعططي للجاتلططيي ممططا يصططالبدا مطط  ميططات  لتحدططم مكططر   (1) فططالقططرم  يدططي اجتططي لتح
                                                 

تمليعي لترلميي تحيمدمريي لتشمجلييأل ا.لأل لتملبعي ل مجداج لتبحلا  ملرلج للابا أل لاز  لت رلايجج ((1
  19ع18:  1966
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تحقمر قير ما ي ر  ج لل ظا  ميرل  باتلحماةأل للل  بدا كطعرل  للجطات  مشفطا حمل معدطا 
ملبط  قفايطي  طج ظط ه  (1)بمكا رظ  مصمرمظا  نبا مل لتشصمير ممصفمظا  نللطجمل لتمصطد

 ة لت صططياد م لططمي لتطط   ك ططي لرلططا  لططل لت صططياد مططزج بطط  لتلبيعططي ملتقمططر ملططاريدا  يططا
رلطط  يلططشا باتصططمرأل ام  ا  يططؤ ر  تططك  حطط  شكططليل لت صططياد مشرلبلدططا  ططاتيز  للمل مطط  

م لغحطط  للبيطططاة مجدططا شلمططل صطططمرشي  للت صططياد يعحططو لبططط  قفايططي  ططج لتلبيعطططي  يططا ة 
صطمرد ف كطج  غيطر لتصطمرد  اتللش   ك  للياجطاي تشلطيى لتملطالي  طج لتبيطة لتمللطا  ط  

ظجا مبشل  لبط  قفايطي يج طل مط  قكتدطا رارشطو لتكطعريي لمجي ملتمكطدا لتط ف لرشلط   طج  ظجطو 
 م  لتل ي ي  اجياي  اب  قفايي  ج رمتو:
سسسسسيم  َ ل سسسسسسسسسيل   سسسسسسسسسَداَمَة فاَلنَّس  سسسسسسساَّ الم     

 
ِ  َ ل يسسسسسسسسسسل    َوا ِ  السسسسسسر  َّسسسسسسسسا ََ  َوال  سسسسسسسسل  

ر  َطسسسسسسسر رل َقسسسسسد  َتَنبَّ    سسسسسسسسسَ  َدامسسسسسسسشل َوالنَّسسسسسو 
                              

سسسسسسسَتَسمل   َ  م ب  ِ  َصق يسسسسسسسسسل  َيسسسسسَوال َمسسسسسسسا و  ر 
( لتطط ف يططال بططيمططإ لربططإ صططمر  ططج بيشططي   لططكي  طط  صططمرد غاع    طط ي ي شططارك مطط  لتفعططل )لو

 ح  ميما لتلارج  طج لتصطمرد مل  غيبطي لبط  قفايطي ظجطا ليطل لتشنلطا  حط  لتفعطل مل طرلاه 
 م ج رمتو: قاصي لما لينشج . بصمرد

َرَاَكسسسة  َفسسسان ثََن  ط سسسر  ان   َوَقسسسد ان َتَشسسس    
                              

يل    سسسسوِّ  َ سسسسد  سسسسَش ف سسسسي ال غ ص  را  َوَرجَّ  س سسسسك 
يلفج لب  قفايطي  جصطر لتلرلطي لتط  لتصطمرد  طج ملامتطي مجطو تبيطا  ليطزل  لتصطمرد م     

ا  شطم رة  –رلي  ج لتصمرد  لكي    امرظا لتبجطاعج مؤلالي  ح  ياج  لتشل يد  يدا  اتل
شعططا مطط  لتلططماة لتيماتيططي لتمميططزد تحصططمردأل  لرلططي لجرللططي لجشكططا   حطط  لططبيل لجلططشعارد  –

 اتيل لقر  ح  لمي لتشل يد لتصمرف.

لطل  (لجشكط أل ش جط )للا ظ ل للمر  ح  اري لب  قفايطي  طج للطشعمال للتفطااص  ال عطال    
يعلطط  اجتططي لجمططشك  ملجرشططال   )لجشكطط )صططمرد لامحططي تحلصطط   اتفعططل    عططل مجدططا يعلططج

 ) لج جطط ) شلططم  بطط تك صططمرد  ظجيططي تدطط ل لتلصطط  شنلططاة ظطط ه لتصططمرد  ططج لتفعططل لت ططاجج 

ظططج  (لج جطط )ملجج جططا  يلططم  مططإ لت  ططلأل  شلططم  لتصططمرد لت اجيططي تحلصطط  لتمشلمجططي مطط  لتفعططل 

                                                 

يجار: للا  لتعربج  ج للجات  شلمره ممملم اشو ملكدر ل كموأل ا. حج ملما لكميأل لتالر  ((1
   .90: 1991أل 1لتعربيي تحمملم اةأل بيرمةأل تبجا أل ل
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ا لططمي لتشل يططد  ططج ظطط ل لتبيططة يلططا لبطط  قفايططي متشنليطط جمططم تحصططمرد للمتطط  مشلططمر  جدططا.
صططمرد لقططرم ظططج صططمرد لتدططايل لتشططج ششمل ططى ظططج للقططرم مططإ صططمرشج لتلصطط  لتلططاب شي أل 

ميزيططا مطط  ل ا ططي  تميططما للغصططا . - ططج لغحطط  للليططا   - تططك ل  ميططما لتدططايل مططكز  
 لتصمر  ج رمتو:

َقسسسسسسسسسة  َوَ َمسساَمسسسسسسسسة   سسسسسسِّ  َبر   َوَتَطسسسسسسسسلََّع   م 
                             

يسسسسسسسسسل    ِ  رَاَيسسسسسسسسسسسةل َوَر    ف سسسسسسي ك سسسسسسل  أ فسسسسسسسسس
سسسسسسَكة    وَطسسسسسسسة  َأي   َ  َ تَّسسسس  َتَ سسسسَادل ك سسسسسسسل  

                           
سسسسسسسسسسس  يَّسسسسسا َوَ صَّ  سسسسسسسسسسسسسسيل  َمس  َتّلسسسسسسسسَعةل وَ     ر 

ي صططمر لرشططر  شكططليل لططل صططمرد يمططإ لبطط  قفايططي  ماجيطط لتمطط لمري  آجفيططا فططج لتبيشططي       
مظمطا  (رليي مر يطل)مؤقرلي لتفا ل  (شلحعة)بلاب شدا  بال شكليل ميمما لتصمر  ج لتفعل  

  شلمجشا مإ لتفعطل شلحعطةأل تلط  لبط  قفايطي كطلل تجطا بطي  لتفعطل ملتفا طل صطمرشي  يصمرش
ششكطلل صطمرد  ع  لتبرى لتط ف يلطج  ب مشطو مكطاشو لتلمطا   (برريمأل مغماميمأل ل ىم )معاي  ج  

 لترليي ملتر يل أل لل ى ب مشو مكاشو.

بطططي  لتصطططمر للربطططإ ششكطططلل  ظجيطططاي صطططمرد لل طططى لتططط ف يم طططل لتقحفيطططي لتشطططج شرشلططط  ميمطططما 
لتصططمر  حيدططاأل  يلططم  لبطط  قفايططي رططا كططلل تجططا  ططج ظطط ل لتبيططة قمطط  صططمر مقشحفططي ملشططة 

قططمل ليلططيأل شحعططيأل ) طط  يكططلل لتصططمر لتطط ك  للقططرم مظططج  مشرلبلططي  ططج شكططليحدا مملاجدططا.
 ظ ه لتصمر جاشيي ظج للقرم ع  ج شلميجدا    لتبية لتلابى مظم: (مليل

َقسسسسسسسسسة  َوَ َمسساَمسسسسسسسسة   سسسسسسِّ  َبر   َوَتَطسسسسسسسسلََّع   م 
                              

يسسسسسسسسسل    ِ  رَاَيسسسسسسسسسسسةل َوَر    ف سسسسسسي ك سسسسسسل  أ فسسسسسسسسس
بلططي  ططج شلميجدططا  ططج بيشططي  مششططاتي  مبطط تك ييمططإ لبطط  قفايططي  مططاجج صططمر مششاتيططي مشرل     

تشلططيلر لتصططمرد لططيلرد شامططي  حطط  لتملططالي لتحفايططي  ططج لتبيشططي  ملتملططالي لجيلاعيططي ليلططا 
 جططا ملامتططي شكططليل لتصططمرد  ظجيططا مطط  ميمططما لجتفططاا لتططملراد  ططج لتبيشططي  تيلططم  لتبيشططا  

 رمتو:لحدما صمرل مشرلبلي  ج جلييدا ممملعدا . يكلل بعاظا صمرد لترم   ج 

َمسسسسسسة   ر  ن ع  تَسسسسز  ال َمَعسسسساط  ض  م    و   َفالسسسسسسرَّ
                            

سسسسسسسسل    سسسسسسسسسَبَا َفَيم  ْ سسسسسسسس   الصَّ َواِّ  َتع ط   نسَسسسسسسسسش 
َ سسس   السسسسسنََّدل ث سسسمَّ ان َجسسسسسَل    َريَّسسسسساِّ  َف َّ

                           
يسسسسسسسسسس  ْ َ َتي    أص  سسسسسسس   َفَ  َّسسسسسسسسَم َصسسسسس  ل  َ ن 

مظجا ي ي  لب  قفايي  كري بي  لترم  مريط  لتصطبا يؤلطا  يدطا لبط  قفايطي  لطكي  ط      
لتطرم  مدشطز )لمي لتشل يد لتصمرف شرلبل ظ ه لتصمر مإ بعلطدا لتطبع أل  فطج يمحطي  

لج جطط   لططد لجرللططيأل لج جطط  لططلرليأل ريطط   ططج لتفصططمل  شططرشبل مططإ لتيمططل: (لتمعططالد جعمططي
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مإ بعلدا  ج لياردا مش اربدطا لتطاجتج  مرد مربل ظ ل لتصمرظايلأل  فج لل يمحي رل  ص
ملتمملم جأل تششلا ر يميعدا  طج ج طل مكطدا لتشل يطد لتصطمرف  طج لت صطيادأل  لطكي  ط  

ا  يتطرع  ) تك  ا  لب  قفايي  ج صمرد لترم  بيمإ بي  زمجي  مقشحفي  مرطة لتصطب   طج 
مشيططامزلي بطط تك  شططرد زمجيططي  )و للصططيلي  صططفلش طط ظت )ممرططة للصططيل  ططج  (لططو لتجططام لّ 

تيلطة بات حيحططي  شططرد شمشططا مطط  بعططا لتلططل  لشطط  مططا ربططل لتلططرم  ملططا  لتبعططا لتزمجططج يليطط  
 جاه  ج جلي  صمرشوأل  دم  ج ظ ي  لتمرشي  يكلل صمرشي  تحرم  جفلطو ششلطايرل  شمطا  

 لتشلاير  ج لبيعي لل مللاد مجدا.

رشل  بدينشدطا متمجدطا ملتصطمرد لت اجيطي لتلطم   اتصمرد للمت  رلرلة لتجام ظج لتيز  لتم   
للصفر لتمجعل     لتكم  مرة للصطيل مظطم لتيطز  لتمرشلط   طج لتحملطي مبط تك ششلطم  
صططمرشج لتططرم   ظجيططاي  جططا لتمحش طط  ام  لف شططالقل تشلططم  لططمي لتشل يططد لتصططمرف ميططاجي 

 طاب  قفايطي للطبغ  حط   .قصباي تإلبالاأل شبرز  يو مشجمم لت ي  لتيماتيي ملتفجيي  ج لت صياد
لتططرم   ططج  مممططو صططفاة ششلططا ر مططإ بعطط  تشعلططج صططمرد لتططرم  لططمل  لت ظجيططي لم 

لجايي    لبيعطي ظط ل لتطرم  مم طالر  (جعمي ) رياظا بط ( دز لتمعالد( ات ظجيي  صلتبصريي
لتقصطط   يطططو ملتيمطططال  طط  كطططلل لتصطططمرد لت اجيططي لتبصطططريي تطططو مظططج ملمحطططي تحصطططمرد للمتططط  

 شم ل لش  لجمشك  للرلي. (جكمل  شعلفو لتصبا  يميل(. جفيالتم لمري  آ
تشططططططنشج لتلرلططططططي ظجططططططا مطططططط   عحططططططي  للمل مطططططط  لججشكططططططا  لتطططططط ف يططططططا م لتطططططط  لتشمايططططططل       

مرحططططي لت بططططاة . ملتفعططططل لت ططططاجج مطططط  ريطططط  لتصططططبا لتشططططج شبعطططط  ظططططج للقططططرم  حطططط  لتلرلططططي 
لت يمطططي لتيماتيطططي لتشططططج لتقفيفطططي لتحليفطططي. مبدططط ل للططططا لبططط  قفايطططي  حطططط  ل  شلطططد  لطططل مطططط  

ل لشدطططططا لتصطططططمرد للطططططل ملت يمطططططي لتفجيطططططي لتمشم حطططططي  طططططج ارطططططي للتفطططططاا لتملطططططشعمحي ممايفطططططي 
لطططططل  عطططططل مامرهو  طططططج شكطططططليل لتصطططططمرد مشكطططططليحدا للقيطططططر.  لطططططكي  مطططططا لطططططبى  طططططق  لبططططط  
قفايططططططي يعلططططططج م ططططططى للططططططشعماتو تاتططططططمل  مبصطططططططمرد مباكططططططرد شرلبلططططططاي جصططططططياي يلططططططد  ظطططططططم 

 طططط  رططططال  ( لفلططططو لتجططططام)قططططر  ططططج لتشكططططليل لتصططططمرفأل  دططططم  ططططج صططططار لتبيططططة رططططال لآل
مجطططططش كي مططططط  لتحطططططم  لتفلطططططج  طططططج لتصطططططمرد  ( ظططططط  صطططططفلشيو لصطططططيل) طططططج  يطططططز لتبيطططططة 

للمتطططط  لتططططط  لتحطططططم  لتططططط ظبج  ططططج لتصطططططمرد لت اجيطططططيأل مظجطططططا لططططل تطططططم  ل لططططط  لامطططططل لارشطططططو 
عططططططي أل  تططططططك ل  لإليلاعيططططططي  ططططططج شكططططططليل لتصططططططمرد مطططططط  قططططططكل زظططططططمه ممبحططططططغ شططططططن يره  ططططططج لت

لتحططططمجي  لحيدمططططا يشلططططما  باتصططططفا  لتشططططا  لتطططط ف يعلططططج لططططل مللططططا مجدمططططا لرصطططط  اريططططاة 
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لإلكطططططعااأل  اتفلطططططج مظطططططم للبطططططي  ظجطططططا ظطططططم معيطططططار لتصطططططفا  أل ملتمططططط ظ  أل ظطططططم مرطططططة 
قططططر للصططططيل مرططططة غيططططا  لتلططططم   طططط  لتكططططم  )غيططططا  لتحططططم  للبططططي ( يلططططم  ظططططم لآل

. للطططططد   طططططج شعزيطططططز ظططططط ل لتصطططططفا  تلطططططل (1)تمجطططططاي صطططططا ياي تشيطططططراه مططططط  لجقطططططشكل بطططططالبي 
لتطططط ف يؤلططططا بلبيعشططططو  حطططط  غيططططا   مطططط  لتحططططملشي  للططططشعمال لبطططط  قفايططططي تحفعططططل )لجيحطططط (

                                                                                                  .(2)يلططططططط  مميطططططططمالي  قطططططططر يلطططططططل ملحطططططططو ملططططططن  للمل تططططططط آكططططططج  لطططططططا  مميطططططططمالي مادططططططمر 
    ي مل : 

سسسسسسِّ  ن َقسسسسام  َ َماَمسسسسسسة   سسسسسسس  ر  م  تَسسسسّد َين   َوار 
                            

سسسسسسس   َكل يسسسسسسسلل    َطسسسسسسسسس رلر ي َمسسسسسسسسر      ا لَعش 
سسسسسسسسسسسوَّاد      ن و  لسسسسس      َسسسسسسسسا   َكسسسسسسسَما َيسسسسسسسر 

                            
 َ ل يسسسسسسسسسسل  َشسسسسسسسساَّ  َوَيل تَسسسسسسسسم ر  ا لَعسسسسسسسسسزيَز  

 ج ظ ي  لتبيشي  يلاير لب  قفايي م  لبيعي لتبجا  لتصطمرفأل ملنجطو يطا  بدط ه لتصطمرد     
يلفج  يو لب  قفايي ريمطي يماتيطي لتط  ميمطما لتصطمر ششم طل  طج ملطايرد  ()تشلم  لمجياي 

 لبيعي لتصمرد جفلدا مريمي جفليي ششم ل  ج شمالك لتجا مإ بعلو لتبع .

ا  مطا يعحجطا  )ردلعط) (اطرجْ يع  اع شعطملرع )ظجطا لتط  رلط  يطز  ملطاا مط  لتلطارجملبط  قفايطي  مطا 
يمحطططي ل شرللطططيي تشلطططم  بططط تك لرشطططالا لتلطططرد لتصطططمرد لتمرلطططممي م طططج )ج طططا  غمامطططي(مططط  

ططمع ج ططا  غع ( ملمططكة ظطط ه لتصططمرد لتشططج مطط  قكتدططا جلطط  لبطط  قفايططي الططار صططمرشوأل ( يامع
 :   (لتجعا  لحيل لرد يمرلو)  لتج ا  لت ف للربو  يجج لتلارج

سسسسسسسسسسسوَّاد     ن و  لسسسسس      َسسسسسسسسا   َكسسسسسسسَما َيسسسسسسسر 
                            

 ()َشسسسسسساَّ  َوَيل تَسسسسسسم ر  ا لَعسسسسسسسزيَز َ ل يسسسسسسسسل   
لحدا صفاة يماتيي يليفدا لب  قفايي  ح  لاريو تشلشمل صطمرشو  حط  لشمدطا . ملبط                             

يال تصمرد لتلارج ملتشمالطو  طج لتجاطر ملبيعشطو يرلطمو  طج صطمرشي  للمتط   طج قفايي شنل
 فطج لتصطمرشي   طرى ج يملط    (م  لتعزيطز  تيطلشميحط)ملت اجيطي  )لمطا يرجطم لتط   طملاه كطاك (

                                                 

ؤللي لمر  لتامتييأل لإلللجارييأل يجار: لت ي  لتشكليحيي ملتارلميي تحم  ملتلم أل كلرف  بالتمظا  م ((1
  .220ا.ة: 
تاما  لتعكمي مجامر أل لبعي مرليعي ممصصلي بمعر ي جقبي م  لتلااد  يجار: تلا  لتعر أل ((2

  2/191 : 2006ملللاش د لتمشقصصي أل الر لتلاي  أل لت اظرد أل 
( لتلمجج: مصلح  يعما ات     لترل  ظم    لتشحليى: ميعجج  لاماج مملا ) مقشحفي م  لتملرإ  ج

لتحملي لتفجيي..  مل شرليبج يمزج بي   ما يجشمج ات  لتملرإ  معي  لتلراياة: ملما لت الج مميمم ي 
 . 358 : 2010أل 1م  لتمؤتفي أل الر لتفارلبج تبجا أل ل
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يلططم  لتمططر  ظططم لتجططاار  ططج ممرططد رططمد  لتيمططإ بيجدمططا اج  ططج لتجاططر ا  لتصططمرد للمتطط أل
جاططره ملامتططي إللصططا  زلعريططو تططي  اج أل  ططج لططي  لجططو   طج جاططره ملططعفا  ططج ملاجططو ميلططم 

 طج لتصططمرد لت اجيططي يلططم  لططعيفا  ططج جاططره مملاجشطو ممططا لتجاططر لتطط  لتعزيططز اج تملططاي جشييططي 
قلن ما لرشلبو لتجاار  يعل مجطو  تطيك لطعيفا يريطم مط  شط ه ملطعفو  طج جاطره لتلطمالي 

أل  لططك  طط  لتشطط تل لتطط ف يزيططا مطط  ملتعفططم ملططك لتصططمرشي  شؤلططا لتجاططرد لتقالفططي لتلططريعي
للطططمه لتلطططارج تطططام لتجطططاما   طططج ميحططط  لتقمطططرأل ا  غاتبطططا مطططا لطططا  لتكطططعرل  للجاتلطططيم  

. مظجا لب  قفايي ج يلطرر  طج لتصطمرد لجمطا (1)يشلزتم   ج ميات  لتقمرد بجاماعدا مل اعدا
أل اجمطا لزالطا    ا  لإللشفا  باتصطمرد لتمللطاد  تحفلطرد لتمعرملطي "رل  صمرشي  ملايرشي  تط

(لتصمر مشعاربدا أل لش  تشبام لت صياد ملنجدا معر  تحملاة مشجم طي
"

ظطج اطاظرد  جيطي  (2
 3))ييياظا لتل ى م  لتكعرل  مم  لشصد بلعي لت را

يَ سسسةل  َبسسسسة  ال َجبسسسيِّ َمر  ٌ  َشا    َفال سسسسسشَّم 
                            

اف َقسسسسسسسة  ال َجَنسسسسسا   َبل ي  ََ ير    سسسسسسسسسسسسل  َوالسسسسسسسرَّ
 (ملتكطم ) يبطال بططط (صمرد لتلبيعي)يعما لب  قفايي لت  للا  لتصمرد لتشج لرلا رلمدا     

باجتشدا مرمشدا لتملررطي ملطم  ظط ه لتلبيعطي ج ششمل طى مطإ ميحط  لتكطر  تط تك لشط  بصطفي 
ظط ه لتصططفاة  حط  اجتشدطا لتلططحبيي  طج اططاظر ( كططالبي لتيبطي أل  طط  مريلطي) لتكطم  ب متطو

 ( كططالبي لتيبططي )اج لجدططا  ططج ل ي شدططا لييابيططي تميحطط  لتكططر  مملططشحزماشو لتبيعيططي  معجاظططا 
.غيططر ا  مططا (4)لجايططي  طط  لصططفرلر لتكططم  مرططة لتمليطط  مظططج صططمرد مشالمتططي  جططا لتكططعرل 
 دطم  طج رلطمدا  يميز لب  قفايي ظجا لجو يا  بد ه لتصمرد تحمرد لت اجيي تل  برل  مقشحطدص

 دططم رلطط  ملططاير شمططا  لتملططايرد تحصططمرد  (لصططيل و طط ّظ  صططفلش(للمل يططا  بدططا  ططج رمتططو 
لت اجيططططيأل ا  ل  لترلطططط   ططططج لتصططططمرد للمتطططط  لططططا  تحططططرم  مطططط  قططططكل رلططططرلة لتجططططام لتشططططج 
شفلفلة لل  مش ظبة لصيكي  ج لحماة شلفج ريمطاي يماتيطي  لطكي  ط  لتفجيطي مش بطة 

                                                 

يجار: لشياظاة لتكعر للجاتلج  ج  صرف لتليابي ملتفشجي لش  جدايي لت ر  لت ات  لتديرفأل ا.  ((1
 .109 : 1999أل 1 إ ملمماأل الر لتكؤم  لت  ا ييأل بلالاأل لجا

أل 1أل الر لتفرلظياف تحجكر ملتشمزيإ أل بلالاأل لمإ لتيمال ملتكعر للجاتلجأل ل.ا.لمياد صات  لتبحالمف (2)
2014  :64 

  .129يجار: اجعل لإل ياز :  ((3
  .123: ا.ل.أل ا.ة الر لتيبل بيرمةأل  يجار: ايمل  لب  قفاييأل ا.يملد كلرف  رلاة ((4
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ج غاتبططا مططا يرلططمدا شميططز لبطط  قفايططي  طط  غيططره مطط  لتكططعرل   ططج رلطط  صططمرد للصططيل لتشطط
لتكعرل  لما رلطمدا لبط  قفايطي  طج لتصطمرد لت اجيطي م طج شلطرلر لتصطمرد ج يعجطج ل  رلطمدا 
لبى لجصيل  تطك لتصطمرد تيلطة لتكطج  لر طاي لشط  تطم لاجطة جلطقي تطو متلجدطا معطاال تطو 

 طط  يططنشج لبطط  قفايططي  ططج  يططز لتبيططة  (1)وشكططير لتيططو مشلططش ل  جططو بميططماه  ططج لتمرططة جفلطط
قرم يللر م  قكتدا لتدطام  لتط ف للطفاه  حط  صطمرد لتلطرم  مكطلم  لتكطم  بصمرد ل

ملتلرلططي يططز  مدطط  مطط   (ي لتيجططاع بحيططلو  ططملتططري  قا )ممرلططداأل مللططر لتدططام   ططج رمتططو  
شعشمططا  حطط  لتشمططازج لتيططاتج  لتعمحيططي لتشصططميريي مريمططي  جيططي  ططج لتططاججة لإلجشاييططي تلمجدططا 

ل لتعكمطجأل  طالمت  مدمشدطا لإليلطاع ألملت اجيطي لإليلطا أل بي  لتكطفرد لتبصطريي مكطفرد لإلرلطا
مما يلل  لتلرلي بعالي لملإ ملجزيالاي للبر  ج لتامر لتمايفج لت ف شؤايوأل ا  شعطا لتلرلطي 

تط تك  (2)ج مللاد م  لظ   جاصطر لتشعبيطر لتبصطرفأل لجدطا شج طل لتمعطاجج ملإليلطا لة تحمشح ط
 طق  لبط  قفايطي للطا  حط  لتلرلطي  طج  طك  ظج  جصر مؤل   طج لتبجطا  لتصطمرفأل تدط ل 

تش بيشدطا مل رظططا  ططج لتصطمردأل  لططكي  مططا  ) لتريططاعأل قا  طيأل لتيجططاع(لحمطاة مطط  لصطل لربططإ 
أل لمجدططا (3) ططج تفادططا ممعجاظططا (بعحيططلن ) شمليططو لتحفاططي لترلبعططي مطط  لرلططي  ططج لبيعططي تفادططا

لتصطمرد ملطايرد  غيطر ل  ظط ه كلحة صمرد لقرم شلاد ات  صمرشي  لب شا  ج بيطة مللطا
 ططج لبيعططي بجاعدططا  اتصططمرد للمتطط  لاجططة لططالجي تحكططم  ملت اجيططي مشلرلططي تحريططاع مكططلل تجططا 
لب  قفايي لتصمرشي  لحشيدما بميمم ي م  للتفاا لتشطج ششلطا ر مطإ بعلطدا لشط  شلشمطل 
( تيعليجططا صططمرد مبشلططرد ج  لتصططمرد غيططر لجططو  ططج لتصططمرد لت ات ططي للططشعمل تفاططي مللططاد )بعحيططلن

( يلطم  صطمرد شطارك ي مل  اارللدا ا  ج يميا تحريطاع صطمرد متلجطو بق لطا  صطفشدا  ج)بعحيطلو
مششكططللأل صطططمرد لتجططام لتططط ف يجمططم كطططيعاي  كطططيعاي مطط  بطططرماد لتريططاع لشططط  شلشمططل ملطططا  لبططط  

جمطم رلطرلة –قفايي ظجا بال رلط  صطمرشو باتلطلم   ط  لرلطي  قا  طي رميطي  ط  لرلطي لقطد 
 ط  لتعطماد اتط  لطلم  لتصطمرد مطرد لقطرم  جطا  علتريطاع مرلمبشدطالتجام لتمشكلحي م  برماد 

 للشمال رلرلة لتجام.

                                                 

  .27ع26يجار: لتصمرد ملتمعاال لتبصرف :  ((1
  .90يماتياة شمايد لتلرلي  ج لتمكدا لتفحمج:  ((2
  1/501يجار: لتحلا :  ((3
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 ي مل لب  قفايي بعاظا:    

سسسسسسسسس    لل َيك سسسسسسسسسم  ل َوج    ِ  م ن َجسسسسسد   َوال سسسسسسسسز 
                            

سسسسسسسسس   َقت سسيسسسسسسسل    ن  وَ  السسسسسسسسرَّا   م  سسسسسسسح  ر   َوَيم 
سسس  سسسر رل أ ش  ٌ  ط   َقرل َقسسسد  َجسسسسساَل ف سسسيَوالكسسسأ 

                            
سسسسسسسسيل    سسسسَِّ ال َ َبسسسسسسام  َيس  ِ  َ سسسسَ    م   َ سسسسَر

سسسسسس     سسسسسسَع  ب َ سسسسا َقَمسسسسسسسسرل َلسسسسسس   َول َكسسأ س   َيس 
                            

سسسسسسسسسسمل َمع س سسسسسسول    سسسسسسسس ل أَ سسسسسسسسسسسر  َوَمب س   َوج 
ف سسسسسسس   شسَسسسسسساك ي الس سسسسسسسسسَ    ب َقسسسسسسس   د    َوب َطر 

                           
سسسسسسسسسسل ول    سسسسسسسسرل أَصسسسسسسسسمل َوَصسسسسسسسسار مل َمس   ر م 

تميططات   ملططن  لبطط  قفايططي  يمططا لططبى مطط  ميمططما صططمر لططا  ي ططا  تدطط ه لتصططمرد م      
لتقمططر لتشططج شع ططا بططي  لللططا  لتلبيعططي لتلططالرد  ططج للجططات  ل رظططا لتفا ططل  ططج بطط  رمع 

  لصطب  مادطرلي مط  ماطاظر لتشطرد  طج لتليطاد لجيشمطا ج ا  يشبطارم  يطو  اتكطر  لتارد...
 ططنب  قفايططي بعططا ل  ظيططن لبيعططي  (1)تعططامره باتلطط ادللتكططعرل أل  ططج مصططفو ممصططد مياتلططو 

لتملا  مبيجو بناى شفاصيحو بال يرل  معات  لتميح  ممشعح اشو ملمت  ظط ه لتمشعح طاة يطا ة 
تعليجا  بر ظيند ظ ل لتزى مجيال  عاعط ع ليمطو  )لمجيا(    ج صفي ظ ل لتزى  (لتزى) ج 

ملمشكعططي   لمجططو مجيططالأل ج يملطط  لمحططي مطط  ربططل لتلططارج  لططكي  طط  لمجططو يلشطط و تميدططي 
مظج صفي لقرم شال  ح  لمشكعوأل  ج  يز لتبية يلاير لب  قفايي مط  لبيعطي لتمصطد 

مبدط ل  (لتطرلع رشيطل ميمط  رمع)مشج كي م  مصد م ا  لتقمرد مليمو لت  امر لتلارج  طج 
جمطا شيطامز بقكطارد  طابرد  لتط   (رشيطل)يلم  لب  قفايي ت  ي صطر مصطفو  حط  لتقمطرد   طل ملن

  يفصططل جم ططاي مططا  ططج للتلططارج.  ططج لتبططة لت ططاجج مطط  للبيططاة للربعططي يلططامل لبطط  قفايططي 
 :لبيعي مشعح اة ميح  لتقمر

سسسَقرل َقسسسد  َجسسسسساَل ف سسسي سسسر رل أ ش  ٌ  ط   َوالكسسسأ 
                            

سسسسسسسسيل    سسسسَِّ ال َ َبسسسسسسام  َيس  ِ  َ سسسسَ    م   َ سسسسَر
 ج شكبيدو ج يقحم م  ياد ملبشلار تيكلل تجطا لبط  قفايطي صطمرد صطعبي لجرشلطا   طج      

لت ظ  لش  ا  ييعل م  لن  لتقمرد  ر  لك ر  ج لشحشو متمجطو لتط ف للطشعاره ممطا صط  
بططا  لتمشلططا يرد  حطط  لتلططن  لبططاة  ططرى شلططيل  حطط  ظطط ل  يططو مطط  قمططره. مييعططل مطط  لتلع

لتفر أل ممإ ما  ج لتصمرد م  صعمبي  ج اارللدا اج ل  لب  قفايي صمر لتلطن  بالط  
                                                 

الر غيال  ا. لزلا ملما لتبايكجج  م  لتفش  لش  ل مل لتقك يأل  لتميات  لتكعريي  ج للجات أل ((1
  .43:  2013أل 1تحجكر ملتشمزيإأل للرا أل ل
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ططرد)لجكططيا  ملرربدططا لتطط  لتططجف  )لتفططر  لجكطط ر( ملقشططار مطط  لج ططرل   للرمدططا  تشلططم   (لو
غحططط  صططمرد لتلطططن   حططط  لشمدططاأل م طططج لطططعج مططط  لبطط  قفايطططي ترلططط  صططمرد لتلطططن  يعطططل ل

طردأل لكط ر) طط  (لتفطر  )لحمطاة لتبيطة شعطما لتط  لتمكطبو بطو  لحدطا ( رطا يطال  طرى  طكه )لو
 (لتلبططا  يلططيل)ملقططر لحمططي  (لتلططن )شعططما  حطط  لتفططر أل بيجمططا لب ططج لمل لحمططي مطط  لتبيططة 

طط   ططج  اجتططي  حطط  لتلططن  ملتقمططرد ملططن  لططل شحططك لتلحمططاة رططا صططبة  ططج لتشكططبيو لمططا صو
ططردي لكطط ر)ايططي رططال لتلططن  لتقمططر  طط  ا  لبطط  قف بصططيلي لتشكططبيو لتبحيططغ تيلططم   (ملتلططن  لو

شمايطد لتصططمرد  لرطر  لتط  لتط ظ  مطإ صطعمبي شلططمي  لتصطمرد ملرشلطامدا  جطا لتمشح طج ج  
يعحم شمايد لتل ي يأل  تك ج  لتمقال  ج يحين لتط  للطشعماتدا اج تم مرطو  طج لجدطا لجبحطغ 

جدطططا شفيطططا مطططا ج شفيطططاه لتل ي طططيأل  م تطططك بفعطططل مطططا شلطططيفو  حططط  لتقلطططا  مططط  بعطططا لياييطططاي ملن
  (1) يمططاتج م جططج مطط  يدططيأل ممطططا شمجلططو تحلططي مطط  رططمد لياييطططي ملرجا يططي مطط  يدططي لقطططرم

ملتلن  ظجا لق  ظ ه لتصمرد بعا ا  للشل  لشحشطو / تمجطو مط  تطم  لتقمطرد لتشطج صطبة  يطو 
 عطرىم  طكه مط  را يال  طج )لش  صار لك رلي ملتك رد ظجا ظج لتصدبي جفلدا . م ج رمتو  

يعططل مطط  لت لططرلة لتمشلططايرد  ططمى لتلططن   جططا صطط  لتقمططرد لبططاة  ططرى  (لتلبططا  يلططيل
شلطططيل  حططط  يلطططا  تطططك لتفر /لتلطططن أل  لّيطططر مططط  لبيعطططي لتلبطططا  لتمشلطططايرد تشلطططم  لبطططاة 

 مطط  لتقمططرد لتمحمملططي مططط  شلططيلأل تبيططا  ل ا ططي ظطط ل لتلبطططا  لتمشلططايرأل تيشلططمل لتطط  كطططج 
                                                                                           .ليكجدا
 لر لب  قفايي لتلارج  ج لتبية للمل مط  للبيطاة لجربعطي لتشطج م حطة باليطي ميحط  ملن ل 

  نجو يعما ميصرع ب لر لتلارج بصمرد مباكرد  ج رمتو: )رشيلن )لتكر   ج 
سسسسسسَع  ب َ سسسسا َقَمسسسسسسسسرل َلسسسسسس    سسسسسس    َيس   َول َكسسأ س 

                            
سسسسسسسسسسمل َمع س سسسسسسول    سسسسسسسس ل أَ سسسسسسسسسسسر  َوَمب س   َوج 

ميمال لتلارج ملح  للا  م  ملاتط  لمجطو لطارياي تحقمطر  طج ميحط  لتكطر أل تط تك                        
 ط  للطا ظط ه  مكطلكي تطو صطمرد شرشلط   طج لتط ظ  مطإ لتحفطا (ألرمطر)مصفو ظجا لب  قفايي بططط 

 اتلرد مل  لاجة شلحى  ح  لتبيطا   طج ل حط  لتيبطي  اج  (تو متلنلو ميو لغر(لتصفي بطط 
جمطا  شنلطا  تطك  طج  لطد لتلطن   لجو ظجطا لرلا مجدطا لإلكطعاا مبيطا  لتميطو مجطمره مج طا ه ملن

                                                 

 ات  لتلش   لياييي لتصمرد  ج لتقلابي لتلياليي تام لإلما   حج رلج  جوأل ا.لمال لتزماجج ((1
  215:  2012أل 1لتلاي أل لربا للرا أل ل
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ل لاظطا تمجدطا ربطل ل  يصط   يطو لتقمطرأل بيلطا  جاصطعي   ح  لتدا  لتالتي  ح  لتلارج ا 
                                   .فا ي شكإ ص
صطفشي  تدط ل لتلطارج  (ممبلط  معلطملن )إ ظ ل لتصفا  ييمإ لبط  قفايطي  طج رمتطو م        

لتمتج مبشل  مظج صفي شرل  صمرشدا  ظجياي مششكلل مإ  لر لتحفطاأل لت اجيطي معلطملن ممظطج 
للمتطط  للططيي صططفي شلططم  لعمططاي ترلططابي مبطط تك يلططم  لبطط  قفايططي رططا يمططإ بططي  صططفشي  

ملت اجيططي مل  لاجططة للططيي تلطط   يدططا كططج  مطط  لتمعجططمف ا ل ج يارلططو لططل  (مبلطط )بصططريي 
جطاار لتط  ظط ل لتلططارج  ملطن  لبط  قفايططي ظجطا للطف  لعط  لتقمططرد  حط  رلطا  لتلططارج أل 

ميب ط  لبط  أل (1)مشمايد لتلمل   ج لتكعر للجاتلج مما لباا  يو لتكا ر للجاتلج ملياا
 :ل صمرد لتلارج  ي ملقفايي  ج شكلي

ف سسسسسسس     شسَسسسسسساك ي الس سسسسسسسسسَ    ل َقسسسسسسسد    َوب َطر 
                           

سسسسسسسسسسل ول    سسسسسسسسرل أَصسسسسسسسسمل َوَصسسسسسسسسار مل َمس   ر م 
مشكليل ظاشي  لتصطمرشي  يلطم   (متلر و)ملت اجيي  ج  (ت اه)مكلكي تو صمرشي  للمت   ج                       

 ( رططا) ططاترم  بلمتطو ريالططاي لتط  ب يططي لللططحلي مم طل  (لتططرم  ملتلطيد)ل صطمرشج مط  شكططلي
لتلارج مارشو ملتليد تلاشو يم ل لبيعي  طي  لتلطارج ملطاد جاطرهأل مظطج مل  لاجطة صطمرد 
يلحططط   حيدطططا لتشكطططبيو لتمطططااف  طططج رلططط  صطططمرد لتلطططارج لج لجدطططا ج شقحطططم مططط  ريمطططي يماتيطططي 

بكطططج  بلطططيل  طططج غطططزل لتكطططعرل  بلحمطططا  ميطططات   مشم حطططي  طططج شمايطططد لاملة لتلطططر  متطططم
جمططا لططا   تططك ملططشمان مطط  لبيعططي ليططاشد  ملططرمبد  لتشططج يعيكططمجدا مل ططرد  لتقمطرد ملطط اشداأل ملن

لب  قفايي  ج للطشعماتو لتمفطرالة لتحلميطي لتالتطي   .  اك    ظ ل  ق(2)مصالبشد  تحلكع
ا  لتمعجطط  م شكططليحو القططل  حطط  لتلططكع مشمايفدططا  ططج لتلططزل يعليجططا ل ططرل  ططا ك  ططج لتشمطط

لتصمرد مشمييدو  ج جلم ارلاد ملاماد م  ربل لتكطا ر تبيطا  مطملل  يماتيطي  ملطااد  جطا 
لتلطططارج  لطططك  ططط  الطططال  شلطططاا معجطططمف بطططي  لتمطططملل  لتيماتيطططي  لتل ي يطططي  جطططا لتلطططارج 

لطيد  لتلطيد( مصطفي لطل مللطا مجدمطا )رمط  لصط أل ملجلشعمال لتل ي طج تالطحلي )لتطرم أل

                                                 

لتمؤللي لتلاي ي تلشا  لرلبح  تبجا أل ا.ل أل  يجار: لتلملليي  ج للكعار للجاتلييأل ا.يملد  يا ((1
2003 :11.   

:  .2001أل ملشبي لتفاألل  ج لتكعر للجاتلج )لتعصر لتلرجالج(أل ا.لرل  يازيجيجار: لتلز  ((2
  .98ع97
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ل( تيؤلطططا  حططط  لتمايفطططي لتل ي يطططي تحلطططكع )لتلطططر ( ملن طططارد مايفشدطططا تحلطططارج تشلطططمي  ملطططحم 
مملل  يماتيي ششلا ر مإ ما يمشاز بو لتلارج مط  مطملل  يماتيطي لقطرمأل مظجطا يلطم  لبط  
قفايي را يمإ بي  للكيا لتمشبا اد لتشج ج شربل بيجدا  كري ااظرد تششرك ملالي مللطعي 

 كي لطمظج ريمي  جيي شلد   ج لتبجطا  ملترلطمف  طج لتط ظ .  ( 1)صمردمل اى  ليلي تشكليل لت
 :   ظ ل  ق  لب  قفايي  ما ات  شمايد لتحم   ج شكليل صمرد لتلارج برري ا  رال

سسسسسس    سسسسسسَع  ب َ سسسسا َقَمسسسسسسسسرل َلسسسسسس   َول َكسسأ س   َيس 
                            

سسسسسسسسسسمل َمع    سسسسسسسس ل أَ سسسسسسسسسسسر  َوَمب س   س سسسسسسول  َوج 
 فططج لتحفاططي للمتطط  مططإ صططفي لتبيططا  لتشططج  (رمططر أل لغططر) ا  ماططد لتحططم   ططج لتحفاشططي     

شططملج بدططا تفاططي رمططر شادططر صططفي لتلططم  ملإلكططعاا مرططا شلططم  ظططج لتصططفي لتلاتبططي  حطط  
لت مططر لل ططر مطط  صططفي لتبيططا أل تلطط  لبطط  قفايططي متشنليططا صططفي لتبيططا   حطط  لتلططارج للططا 

جما لا   تك لتفاي )رمر( بحفاي )لغر( بع   لتحم  للبي   لك  ط  لمجطو يعلطج اظا ملن
تصمرد )لتلارج( ريمي يماتيي  قجو  ج لتلزل ج يعطام لمجطو صطفي لرشبلطة بطاإلر  ملتمعش طا 
( 2)لتططط ف يجلحطططى  يطططو لتكطططعرل  للططط  لتعطططرد لتكطططعرف لجيمطططا ج لتططط ف لطططا  مج زلل لطططاعالي 

تمعجطط  لتطط  ياجطط  لتشل يططد لتصططمرف مبط تك يلططم  لبطط  قفايططي لططع  لتطط  شليططى شل يفطاي  ططج ل
ملتشطج -د تقمطر لتيبطال بعطاظا لبط  قفايطي بط لر لتطرل  لترلبطإ مط  لرلطا  ميحط    ج لت صطياد.

  ي مل: –(  دتقمر لظج )لتملا أل لملجج لتكر أل لتلارجأل كاربج 
َطساَفسسسسسسَ ا  َوَأخ  َت  سسسسسسسسسسز  َلسسسسسسسس   ال ع ل سسسسسس  َأ  

                           
سسسسسسسسسسسسسسول  َفَكسسسسسسسسسسسسس   سَأنَّ   َري َ سسسسسسسسسسسسسساَنةل َوش سسم 

َنسسسسسسسَنا  سسسسسسسسَدام  َوَبي  ٌَ ال م   رَاَ ع ت سسسسسسسسس   َكسسسسسسأ
                           

يَقسسسسسةل َوَقب سسسسسسسول    يسسسسسسسا  َ د   ل َجسسسسسسسسَن  ال َ د 
ام  لف شلايطا لم  لطر مطا يميطزه  ط   (ملفم )بال ب لر يحيلطو  حط  لتكطر  بصطفي لتجلطرد     

ل   لططر ل  لتعحطط  شدشططز تططو ل لا دططا لم لجططو ريلاجططي مكططمملأل  ططالقر ظجططا يططز  مطط  غيططره م 
مظطم  طج ظط ه لتحفاطي غيطر  (رللطعشو)ميح  لتكر  مظم رل  شلشمطل لتصطمرد بطو.  ط  ي طمل 

م  صمرد للقر /جايمو. م  ميدمل جلرد لت  لمجو جاي  لب  قفايطي  طج يحلطشو. مظطم  طج 

                                                 

 . 40لتصمرد لتفجيي  ج لتشرل  لتج اف ملتبكغج  :  ((1
ميحي ير  تحبلم  ملتارللاةأل  يجار: يماتياة لتحم   ج كعر زظير ب  لبج لحم أل ممل  ربابعي ((2
  .13:   1985أل 2أل ا2م  
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دطط ل لتجططاي  ملططشماد مطط  صططمرد لبطط  قفايططي جفلططو. ا  ظطط ه لججش اتططو يؤلططا  حطط  رلطط  صططمرد ت
ميعل لتفا ل مفعطمجي ملتمفعطمل ... ملتمكارلي  ج لتفعل"لتفعل )رللعشو( يال    لتمفا حي 

م ططج ظطط ه  مظجططا شلططم  ملاجشططو ملاجططي لبطط  قفايططي مظميشططو مطط  ظميططي مطط  يياتلططو .(1)  ططا كي 
يدططملأل بم ابططي للجا/لتكططا ر للططا للجش اتططي يصططر لبطط  قفايططي  حطط   يعططل للقر/لتجططاي  /لتم

مظجا يجش طل لبط  قفايطي مط  لتشصطمير لتبصطرف  (مبيججا تيجج لتلاي  لاي ي مربمل) تك  ج 
تميحططط  لتكطططر  لتططط  شصطططمير لبيعطططي لتعكرطططي بيجطططو مبطططي  جايمطططو  طططج لتميحططط  مصطططمرلي  تطططك 
شصططططميرلي معجميططططاي مطططط  ريمططططي لتمكططططارلي ميمعدططططا  ططططج لتيحلططططي ا  شكططططارك معططططو  ططططج لتكططططر  

للطططططعشو( م طططططج لتلططططططاي  ملبيعشطططططو )بيججطططططاأل يجططططططجأل لاي طططططيأل ربطططططمل( ممططططططا يؤلطططططا  ا حيططططططي )ر 
تشلم  ب يطي لتصطمر  للجا/لتكا ر  ج اصرلرظا  ح  رل  صمرد لتجاي  بصمرد ششلامم معداأل

 :لتكمعي تحجاي  يز  م  صمرشو ليلاي ملتشج رل  مكملدا  ج رمتو
سسسسسسسسسَطار  السَّسَمسسسسسا   َكأ ٌ  ّأ    نَّسسس   َميَّسسسسسسسسا

                 
ر    َمسسسسسسسسسسسط ل ول    ٌَ َنسسسسسسو  َّسسسسسسسسسس سسسسسسِّل َتَن    ص 

ْ سسسسسسسسس                        سسسسسسرَّ   َك سسسسسسسسسسَدل ل سسسسس    َوَردل َأس   َتن 
                 

سسسسسسسسسسسسسل ول    ين سسسسسسسسسسسس   َمب   َأَبسسسسسسسسدا  َفَبسسسسسسسسسط ِّ  َيم 
َسسسسسسسام  َتَبس سسسسسمل                            ِ  ال َجب يسسسسسسسسسِّ  َول ل     َطل سسسسسسس

                 
يسسسسسسر  َوب ال َقنسَسسسسسسا    ب سسسسسسول     َطسسسسسسساو ي ال َمص 

 ططج  ك ططي لبيططاة يلططإ ميمم ططي صططمر مشلططايرد لتجلططي أل  ططج ميمم دططا شكططلل صططمرد       
صططططيل لف مجدططططاأل مططططا بططططي  شكططططبيدو جايمططططوأل ظطططط ه لتصططططمرد يعليجططططا اياظططططا ميمحططططي ام  لف شف

باتلص  لتميا  لم صمرد  لاياه لم صمرد لفو لش  يعليجا  ج لتبيطة لت اتط  لربطإ صطمر 
ل جشطا   (للحطى لتيبطي أل لطامف لتمصطير) ج لل كلر صمرشا  ل جا  مجدا تو /لتجاي  /لجقر

م  لتصططمرد تمشعح اشططو مظططج اكططارد يعططرد بدططا ليلططاي تشلطط (متحللططا  شبلطط أل بات جططاد  بططمل)مجدططا 
ب تك غايي شملصحيي يلع   برظطا لبط  قفايطي تبط  رلطاتشو  طج رلط  صطمرد جايمطو  بطر بجطا  
كططبلي  كرططاة بططي  بجطط  لتكططللأل القططل لتكططلل للططل شططؤاف  لططرد لم ميمم ططي ل لططار شماططد 
إلجكططا  مكططدا صططمرف يعشمططا  ططج للالططو  حطط  لتبجطط  لتشصططميريي لتشططج شططرشبل القططل لتشلططمي  

                                                 

  1965أل 1مجكمرلة ملشبي لتجدليأل بلالاأل ل د  ج لشا  ليبميوأل ا.قاييي لتلاي جأل لبجيي لتصر  ((1
 :390.   
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جمططا لططا   تطك  ططج شملتططا لتصططمر  (1)ج شربلدططا مططإ بعلططدا لتطبع بصطيغ مطط  لتعكرططاة لتشط ملن
مأل للطرد لفطو ميا  ل لاد لتلماعأل غص  شجف  جمره ملحطملأل شجطام تطو مراي )م  بعلدا 

ملطن   (لبالأل  بل  يميجو مبحملأل لحى لتيبطي أل لطامف لتمصطيرأل لتللطا  شبلط أل بات جطاد  بطمل
للمت   طج لجطو لطل مللطاد مجدطا شكطلل  صيشي ص ششم لاظ ه لتصمر شمشاز لل مللاد مجدا بق

صمرد ملش حي    غيرظاأل مششم ل لت اجيي  ج ل  لل مللاد مجدا مإ غيرظا م  ب يطي لتصطمر 
تدطططا مايفشدطططا  (2) لالد شصطططميريي صطططمرد مللطططادأل مبططط تك شلطططم  لطططل لحمطططي  طططج لتبيطططة لتمللطططا

أل شلططا ر  (3)لططي مشلامحططيم ل ططرلي ملططااليأل بططل تم لملظميشدططا. ج يم ططل لتيمططال  يدططا ياجبططاي معيجططاي 
    ي مل لب  قفايي:  .لل لتصمر  ج شكليل لتصمرد لجصل مشمامدا

سسَِّ ال ك ل سسسسسوم  َشسسسسسسسسَوا  دل  ٌ  ف يسسس   م   ل لنَّسسسسسا
                 

سسسسسرَاز  ف سسسسسسسسسل ول    ر م  ال سَّسسسسسسي ر  ال ج   َوب َمسسسسس  
واَ  ال ك َمسسسسسسسسسسسسا   ب كَ   تسَسسسسسسسسسا   َأر   ْ سسسسسسسسسسسس   َيم 

                 
سسسسسسسول    ص  َْتَسسسسسسس  َمو  سسَِّ ال   َشسسسسسَطِّل ي َمسسسسسر  م 

يسسَر ل   سسَِّ َ سسسسر  ال ط َعسساِّ  َ ج  سسسسا  م   ف سسي َ ي 
                 

َ  َمق يسسسسسسسسل    سسسسسسسل  ال لسسسسسَوا سسِّ     َمسسسسسسس  َوم   َت  
َمسسسسسسا     َ سسسسم  َوللر  سسسسسسسسس    َوال نَّسسسسسسسسسق ش  َأد   ب َوج   

                 
سسسسسسسسول    ج  سسسسسَررل َتل سسسسسسسسو   َوللس سسسسسسسسسي ور       

َجسسسسمل   نَّسسسسسسة  م ع  س  سسسسسسسسسسي ل  َسط سسسسسسسسسرل ب ان  ََ  َوال 
                 

سسسك سسسسسسول    َنسسسسسسة  ال َ بسسسسس  َمش  ر  أَل س  سسسسسم   َوب   
يلمططل لبطط  قفايططي صططمرد جايمططو ملططمجي اياظططا لتطط  صططمرد ممططامع يكططلل مكملططو  بططر                                    

ميمم ي م  لتصمر لتم اتييأل اقشار لب  قفايي م  صمر لتمعرلطي مملطم اي يكطلل  برظطا 
 حططط   عمطططإ ب يطططي للغطططرل  للقطططرم–صطططمرد جايمو/مماملطططيص ا  رلطططز لتكطططا ر للجاتلطططج 

شدطططاأل ممطططا يولا طططو للجاتلطططيم   طططج ل طططالعد أل لتكطططعر لتلربطططج مشكطططليل صطططمر لتمعرلطططي بيزعيا
مربما لا  لتلب   ج  تك ل  للجات  لاجة لكبو ما شلطم  ب ا طاد  لطلريي رلطة لياشدطا 

أل تططط تك يطططا ة صطططمرد لتمعرلطططي قيطططر ملطططيحي يمافدطططا لتكطططعرل  تشكطططليل (4) طططج يدطططاا ملطططشمر
ا ش شلططيو صططمر ممططامليد أل ميؤلططا لبطط  قفايططي ظجططا  حطط  لجظشمططا  بلططل يزعيططي مبياجدططا تمطط

                                                 

  .3يجار: لإلجكا  لتشصميرف:  ((1
  .84لتكعر بي  لتفجم  لتيميحي:  ((2
  .37يجار: مإ لتيمال  ملتكعر للجاتلج: ((3
  .148: يجار: لشياظاة لتكعر للجاتلج لش  جدايي لت ر  لت ات  لتديرف  ((4
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تشلططم   (او كططملظو  حططم و تحجططا   يططو مطط  لتلو )صططمرد لتلططر  مطط  شفاصططيل مبططال ظطط ه لتصططمرد ب متططو 
ططرلز  ع )م امططو تطط لر لتشفاصططيل/ لتكططملظا. ا   ا  لقشططار لبطط  قفايططي  (لو حططمو بملططر  لتلططيد لتيو

لت طالإأل متلط  ظط ل لتييطا  يطو كطج  مط   حطمل مظط ل لتفحطمل تط   (لتيطرلز)مط  لتلطيمد ييطاظا 
مططط   يططط  لم شطططرك اجمطططا شلطططم  مططط  ا مطططال ظططط ل لتلطططيد بفعطططل صطططالبو  طططج لطططالي  ششلطططم 

لتمعرلططي ملتلططيد مب يططي للاملة مطط  لظطط  مططا للشفططل بططو  ططج صططمرد لتمعرلططي ا  ظططج لتمططراما 
 .    ي مل:(1)دلتملاا تلبيعي لتصمر 

ْ سسسسسسسسسسسس    واَ  ال ك َمسسسسسسسسسسسسا   ب َك تسَسسسسسسسسسا   َأر   َيم 
                 

سسسسسسسول  َشسسسسطَ   ص  َْتَسسسسسس  َمو  سَِّ ال   ِّل ي َمسسسسر  م 
مإ ما  ج تفاي يمشاع كج  م  لتيدا لتمب مل لال  لتفعل اج لجدا  طج صطمرد لتمعرلطي     

جمطا يلطم   شماد لييابيا ا  تي  م  لتمطاع  طج لتمعرلطي اشيطا  لتجصطر بلكلطي مبلطاليأل ملن
اي مملاجططي تحممطططامعأل  ططط  ا  لبططط  لتيدططا  حططط  رطططار لتفعططل م طططج لتجصطططر يعطططا لتيدططا لكطططا مطططال

أل مظطط  للبلططالأل تيلططم  لتشمل ططى لكططا ملتشمايططد دقفايططي يقشططار مططإ تفاططي يمشططاع تفاططي لتلمططا
 ططج صططمرد للططشعاريي  (بلفططو كططل  يمططرل مطط  لت جططا م شططمل)لاى. ظطط ل لتممططامع  )يمشططاع(تحفاططي 

لطبكي كطايالي  أل تيلم  لتطرم   طج يطاهديلاا لب  قفايي لبيعي مش  لرملع لتلما )بلفو كل (
غحيااي يماه بي  لترماع يلح  لرملع ل العو  يو. ظ ه لجلشعارد اجما شعلط  لتعجطد مكرللطي 
لتمعرلططي مرمشدططاأل يؤلططا  تططك شمل ططى للتفططاا مارططي شمايفدططا  ططج رلطط  لتصططمرد مططإ اجتشدططا  ططج 

كطايالي ل ي ي للشعماتداأل ا  لتمش  يلم  جلشقرلج لتما  م  لتبعرأل للمر لت ف يلشطاج لطبكي 
ج يج لططإ مظططم مططا يططا  ممل  ططاي مططإ تفاططي )كططل ( ممططا شلمططل مطط  صططام  جططا تفادططا يمل ططى 

    ي مل: ماجتي لتفعل يمش   لت ف يا  صفي تفعل لتممامع  ج لرملع ل العو.
يسسَر ل  سسَِّ َ سسسسر  ال ط َعسساِّ  َ ج  سسسسا  م   ف سسي َ ي 

                 
سسسسسسسل  ال لسسسس  سسِّ     َمسسسسسسس  َوم  َ  َمق يسسسسسسسسل  َت    سَوا

ربططلو لتلططرلرد باتمعرلططي عجلططيما ا ل لرشفعططة لتلططرلرد بفعططل لتمعرليعيزيططا مطط  ظططمل لتلططا   
مكططاد ميعليجططا ملرعططاي مللملططاي تلبيعططي ظطط ه لتمعرلططيأل ظطط ل لتشرليططز مطط  ربططل لتكططا ر  حطط  

أل  ط  يزيعاة لتمعرلي كلل تجا بصمرد غير مباكرد صمرد لتممطامع لتشطج لرلا لتكطا ر رلطمدا
 ي مل:

                                                 

  1يجار: لتصمرد لتحمجيي  ج لتكعر للجاتلجأل ا.صات  مي  الر مياجمف   ما   لجرا   ل ((1
2013 – 2014 :115.  
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سسسسسسسسس    َمسسسسسسا   ب َوج    َ سسسسم  َوللر   َوال نَّسسسسسسسسسق ش  َأد 
                 

سسسسسسسسول    ج  سسسسسَررل َتل سسسسسسسسو   َوللس سسسسسسسسسي ور       
 طططج ظطططط ل لتبيطططة يماططططد لبطططط  قفايطططي لتحططططم  بصطططمرد مباكططططرد ترلطططط  يطططز  مطططط  صططططمرد        

جططج  طج لت صططياد جلططيما ا ل مطا لاجططة  ططج لتمعرلطيأل ملتحططم  مللطا مطط  لظطط   جاصطر لتبجططا  لتف
مصططد لتمعرلططي تطط تك ج يملطط  لج ل  يلططم   جصططرلي للالططياي  ططج بجاعدططا تططو معلياشططو لتفجيططي 
 لطططكي  ططط  ريمشطططو لتيماتيطططيأل مل  لبططط  قفايطططي ماطططد لتحطططم   طططج ظططط ل لتبيطططة  طططك  مطططرلة 

صطططمرد  ظططط ه للتطططمل  لتملطططااد  طططج )لتاظمطططو  ططط  للبطططي  /لتلطططم  لطططررهو  طططج غطططررن مليطططمل)
لتمعرلطططي شطططنشج غاتبطططاي مشمل  طططي مطططإ   ا طططي لتكطططعرل  ممطططا ل شطططاامه تيلطططم  شمايفدطططا مشجالططط ا مطططإ 

ملبططط  قفايطططي اقشطططار لتاظمطططو تشلطططم  لتملطططالي لتشطططج شرشلططط   حيدطططا مششكطططلل  لتلطططا  مرظبشطططوأل
 برظا ب يي ليزل  لتصمرد.  دم  ج لقشيار لتاظمي تمجاي لر  لتمعرلي جشييطي تل ا طي لتلبطار 

( 1)ار مط  لطجابك لتيبطل مل ا شطو لشط  للطال لتيطم لتط  اطك  لاتطك ا  لتاظمطي لتلططمللتمشلطاي

لتصطمرد لتشطج لرلاظطا لبط  قفايطيأل ا  لطيلم  بم ابطي لتقحفيطي   ج ظ ل لتلملا شرل  ب يطي ليطزل 
لتشج ي إ  حيدا لترل أل  لكي  ما تحم  لللما ع ج رصياد لتلر ع مط  ل طر جفلطج يلا طو 

تك لل  لتكعرل  بو مبنظميشو  مافمه  طج لالعدط  لتحطمجج تيلشللطرمه  ج ليمل  لتمعاركأل ت 
لطابم  تطمجج يرمطز لتط   طا  ميطما " ج جفم  لتجا أل تما يلا و م  لملبي  مفيعي ا  ظم
 (لتج ططإ اظطط )مططإ ظطط ل لتحططم  لللططما  (2) لتحططم  لمططا ل  لتاططك  يرمططز لتطط   ططا  ميططما لتجططمر
ايطد لتحطم  للبطي  ممليطرلي مط  اجتشطو  طج يرل  لب  قفايي صطمرد لتطرم  ملتلطيد  بطر شم 

لتمعرليص  البي  /لتلم   جاما يلم  تمجاي تحليد لم لترم   ج لتمعرلي اجما يلطم  اجتطي 
أل متلط  (3) ح  لت شل ملتصمرد لتمفيعي تحمعرلي  فج تمعاشو ششلاير لترؤم   شلطح  للرملع

تيؤلطا بط تك  (اع متحلطيمد ليطملغطررن شحطمع تحرمط)لب  قفايي ل لاه ظجا اجتي شرشيبيطي  دطم 

                                                 

  .71:  1992ملشبي تبجا أل بيرمةأل ا.لأل  يجار: معي  للتمل   ج لتحلي مللا أل ا.زي  لتقمجللج ((1
لتمؤللي لتيامعيي تحارللاة ملتجكرأل     لادأللتصمرد لتكعريي مجما يدا  ج ابالا لبج جمل أل لالي ((2

  .30: 1992أل 1بيرمة تبجا أل ل
يجار: للتمل  ماجتشدا لتلياليي ملإليشما يي ملتجفليي  ج لتكعر لتعربج م  صار لإللك  لش   ((3

ييأل جدايي لتعصر لتعبالج للملأل ملما ب   باله برليي للرملي الشمرلهأل لحيي لآلال أل لتيامعي لتملشجصر 
1995 : 65.  
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ل  لتلططططياى مشرشيطططط  لتحططططم   ططططج جلطططط و لتحلططططاجج ظططططم لتطططط ف يلططططاا اجتططططي لتحططططم  مل ططططره  ططططج "
 أل مينشج لتبية للقير م  لت صياد شنليالي ت تك ا  ي مل:(1) لتجا

َجسسسسمل  نَّسسسسسسة  م ع  س  سسسسسسسسسسي ل  َسط سسسسسسسسسرل ب ان  ََ  َوال 
                 

ر  أَل س    سسسسسم  سسسك سسسسسسول  َوب     َنسسسسسسة  ال َ بسسسسس  َمش 
مطط  اجتشدططا  ططج للصططل  ططج  )لتقيططلأل لللططجيأل لتلططجي لتابططج (ملططمجي لططل لاملة لتمعرلططي    

لتمعرلطي أل لت شططل ملتفشططك ملتططا  لتط  اجتططي يماتيططيأل   ططج صططمرد شطال  حطط  لصططاتي لبطط  قفايططي 
 :  ملك شو ملبشلاره  ج لتصمر لتكعرييأل ملما  ج لترلمي لآلشيي

 لتقيل               مليي لتم اشل  ج لتمعرلي                    جا ملشم 

 لترم                  مليحي لتم اشل  ج لتلع                      ج ال لتجا 

 لتليد                 مليحي لتم اشل  ج لت شل                     لرلاة لتجا

شكطططر  حيدطططا لتقيطططل لتملططالي لتشطططج يولشططط   حيدطططا لتطططجاأل ملتقيطططل تشلططم  للر  لتشطططج شج    
بل ا شدطططا ملجشاامدطططا لتطططجا لتملشطططم أل ملترمطططاع لتج طططال لتشطططج شملطططإ  حططط  لطططرمد لتطططجاأل 

 ملتليمد بامشالاظا لتلرلاة لتشج يكلل  يدا لتجا.

ملب  قفايي  ج شكليحو ظ ه لتصطمرد يعشمطا  حط  لللطا  لتبصطرف لتط ف شكطلل لمامطوأل     
مظطم بط تك  ملللطحلي مطإ صطمرد  ظجيطي لفاطة  جطاه صطمرد لتطجا لتملشطم .أل لتقيلصمرد 

يلطططع  لتططط  شليطططر لتصطططمرد للمتططط  /صطططمرد لتلطططر  لتططط  صطططمرد  جيطططي مريمطططي يماتيطططيأل للطططشما 
 جاصطرظا مطط  زلميشططي  للمتط  قارييططي شعلطط  ل طرد ملاتعشططو تحلشطط  ملتجصطما  يدططاأل مظططج 

و لتجفلطططيي لتشطططج شعلططط  لبطططو تحلشططط  ملطططمل صطططمرد بصطططريي مباكطططردأل ملت اجيطططي ملالطططاد رغبشططط
مصططالبشو تدططاأل مرططا ل شمططا لبطط  قفايططي  ططج شكططليل ظطط ه لتصططمرد  حطط  لتحططم  بصططمرد مباكططرد 
تيؤلطططا مطططرد لقطططرم  حططط  ل  لتحطططم   جصطططر للالطططج  طططج جلطططي  مشكطططليل لتصطططمرد  طططج لتطططجا 

 لتكعرف متو ل ره  ج بجا  لتيمحي لتكعريي.  
ردن لك ر)صمرد لتشج كلحدا تحلن   ج ملب  قفايي  ج ظ ه لتصمرد م ج لت     (ملتلن  لو

يشمل ططى بصططمرد شامططي مططإ مفدططم  لتكططعريي لتج ططا لتلططاي  لتطط ف يططا م لتطط  بعططا لتملططا ي بططي  

                                                 

لتبجا  لتفجج  ج رصياد ملما  لتبجا  لتفجج  ج رصياد ملما لتماغمل لتج رييأل قيرف صباج لتاي  ((1
يامعي  –لتماغمل لتج رييأل قيرف صباع لتاي   ريا  با له لتلاياف    للرملي الشمرلهأل لحيي لتشربيي 

  .126:  2005لتممصلأل اكرلد ل.ا. با لتلشار  با له صات  لتبارلججأل 
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 لطكي  ط  ظط ل  .(1)لتمكبو ملتمكبو بو ملجو لحما لاجطة لتملطا ي للبطر شل  طة لتكطعريي لل طر
ل ططرد معاجيططو ملزالامدططا  ططج  ططق  لبطط  قفايططي م ططج ظطط ه لت صططياد يؤلططا قلططن مطط   ططا   حيططو 

يملطك بمملطم وو بمدطارد ميقلطل  . مي بة لجطو كطا ر رطا  ملطاد مملطم يي (2)التبية لتملل
تفلرشو بم ج يا كي لتمعاجج لحلحي مشصحي شؤاف تب  لتلر  مج شفلطير تطرلف لتكطيمف بطا  
و لب  قفايطي لطا  يليطل لكطا للغطرل  ش حيايطي لتط  مجالطبي قاصطي. مط  ظجطا يلطم  مطا  ابط

لتكيمف  ح  لب  قفاييأل لمشيازلي تو. ت ا للبمل لتليطاد لتجابلطي ملتلرلطي لتمشجاميطي  طج كطعره 
لزالاماي  ج لتمعاجج ج يشلمحو لتبية لت ف لطاجمل ي الطم  ملاشطو ميطرم  تدطا صطمرد  ابشطي ج 

مظم ما لباا  يو لب  قفايي مشفرا مرا للطاة لطمي ل ا طي  (3) ششلير مج ييمز لتقرمج  حيدا
 تشصمير  جاه ليميي لتقيال مقصبو.ل

 الَاتمة
 –لتلحماة  –ي م  لتشلمي  لتصمرف  ج لت صياد لتكعريي  ح  ميمم ي م  لجتفاا      

لتكعريي لترللميأل لمل  لتممليي مجدا باتصمردأل لم لترللمي تدا مباكرديأل ملتشلمي  لتصمرف 
مبشلاهأل م تك تما تحصمرد م  م  –لتمباا  –لتيزعج لم لتلحج لم لتشل يد ظم غايي لتكا ر 

ريمي  جيي ميماتيي مج ايي ش م   حيدا لت صياد لتكعرييأل  اتكعر لتصمردأل  لكي    لمجدا 
 رؤيي  جيي مبا ي شؤاف لت  صمرد بصريي. 

ملتصمرد  ج لتشلمي  لتيزعج لم لتلحج لم لتشل يد ج ششجا   مإ مفدم  ملاد لتبية لم      
ملم ييأل تلم  لتشلمي  لتيزعج ي م   ح  اكارد  جيي ميماتييأل ملاد لت صيادأل لتملاد لتم

ب ا يز  ملاا م   –لتمباا  –شملج بعجمل  لتصمرد لم لتحمليأل    ي م  لتكا ر 
لتصمرد مبيا  شفاصيل ظ ل لتيز  ام  لمله م  لتصمردأل لش  يلم  صمرد  جيي يماتيي 

 صمرف آقر. تدا قصاعصدا مصفاشدا لتشلميجيي لتملايرد    لل شلمي  

                                                 

  .58 : 1987أل 1يجار:  ج لتكعرييأل لمال لبم اي  مؤللي للبلا  لتعربييأل بيرمةأل تبجا أل ل ((1
لإلما  لتعكمي  با لترلم  ب  ملما ب  قحام أل ش اي  مشل يى: ايدا  يجار: م امي لب  قحام أل  ((2

  647:  2009أل 1ملما ابرلظي أل ملشبي لب  لجا أل لت اظردأل ل
م اماة م شرلي ت رل د لت صيادأل لاش  لتصلرأل الر لتكؤم  لت  ا يي لتعاميأل إ  ج ممرا لتكعرأل للصاب ((3

  .251:   1986أل 1مزلرد لت  ا ي ملإل ك أل بلالاأل ل
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لما لتصمرد  ج لتشلمي  لتلحج  قجدا ش م   ح  ميمم ي م  لتصمر لتيزعيي لتشج      
شكلل ميشمعي صمرد  جييأل شلم  مإ بعلدا قصاعا صمرد مللادأل لرلاع لتكا ر 
شلميجداأل تدا صفاشدا مقصاعصدا ملن  لا  لتبية لتكعرف يم ل  ج لليا م ل يردم صمرد 

 ي لتبجا  ملتشلمي  شلم  ملايرد  ج لتبية لتمللا    لت صياد كعريي ملشمحي غير ل  لري
 لم لتم لم ي. 

بيجما ظج  ج لتشل يد ش م   ح  لخ للبر رار ممل  م  لتصمرد لتملش حيأل لش  ل      
كلر لتبية لتمللا يم ل للياجيا صمرد لم لل رأل ملتشل يد ج يم ل بلريل لم شر يا  ج لتبجا  

ّجما ظم آتيين بجاعي ّي مريمين يماتيين  لكي    معياريشدا لتفجيي ششلا ر مإ غيرظا م  لت ي  ملن
لتمعياريي للقرم تبيا  لابيي لتجا مريمشو بي  لتجصما للقرمأل لمشازة ل  ت  شمشز 

 بقصيصي لتشل يد لتصمرف.
 
 

The graphic expression in Ibn Khafaga's poetry 
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                      Abstract                       

       The shifting of some shifting terms from one field into 

another is difficult to be understood precisely . one of these 

terms is the term of forming under investigation here in – in 

literature in general and poetry in particular in that is shifted 

from the field  of drawing . It theretic value , especially in 

language .  

       The shifting of ' forming terms' from the field of drawing 

forms in the ways of expressions to achieve the aesthetic goal 

whatever the compound cultural form in . 
 


