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 مهخص انبحث :
 ايًػ١، ؾًػؿ١ فاٍ يف ٚاؿسٜج١ ايكسمي١ ايرتانُات َٔ مبذُٛع١ ايتٸساٚيٝٸ١ ظٗٛض اضتبط
 تهٔ مل يهٓٗا ٚايطٸٚاقٝني ٚأضغڀٛ نػكطاط ايْٝٛإ ايؿ٬غؿ١ إىل ا٭ٚىل دصٚضٖا ٚتعٛز

 ٚتؿري" َٛضٜؼ تؿاضيع" يًؿًٝػٛف ؾٝعٛز املكڀًح هلصا اؿسٜح املؿّٗٛ أَا املعامل، ٚانش١
 ايًچػاْٝٸات، َجٌ أخط٣ سكٍٛ َع اؾسٜس املعطيف اؿكٌ ٖصا تساخٌ إىل ايسضاغات َععِ

 إىل ايسضاغ١ ٚتٳٗسف. املدتًؿ١ بڀطا٥ك٘ ٚا٫تكاٍ ٚاٱع٬ّ ا٫دتُاع ٚعًِ ٚايػُٝٝا١ٝ٥
 ا٫تٿذاٙ ن٤ٛ يف ايجكؿٞ ٜٛغـ بٔ اؿذاز خڀب يف ايٛاضڇز٠ ايه٬َٝٻ١ ا٭ؾعاٍ ٚؼًٌٝ ضقٵسٹ

ٞٸ،ا ٓٵًٗڄا تعس ثط١ٜ، يػ١ٜٛ َكازض َٔ اؿذاز خڀب متجٿً٘ ملا يتٻساٚي  ٚيػٜٛا، َٚعٵطؾٝا، عًُٝا، َٳ
ٖٳإ يف ايتٻػٳا٫٩ت َٔ ايعسٜس تجريٴ ؾٓكٛق٘. زٳ٫يٝٽا َٚعٝٓٶا ٚثكاؾٝا،  بني ٚتطبٹط ايكڂطٻا٤، أش
 .عٳُٝك١ زٳ٫٫ت ت٪زٿٟ اييت ايعٳ٬قات َٔ ؾبهځاتٺ

 ٜٛغـ بٔ اؿذاز -ايه١َٝ٬ ا٭ؾعاٍ -ايتساٚي١ٝ -: اـڀاب١ انكهماث ادلفتاحيت
 .ايجكؿٞ
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A deliberative approach in light of the idea of verbal verbs 

Ashraf Amin Gad Abu Zeid 

Department of Literature and Criticism, Faculty of Literature, 

South Valley University, Qena, Arab Republic of Egypt 

Email: : drashrafamein@yahoo.com 
Research Summary 

 Abstract 
Pragmatics is related to a series of old and modern advances 

and accumulations in the field of philosophy of language. The first 
origination of pragmatics recurs to the Greek philosophers such as 
Socrates, Aristotle and the Elutriates philosophers. However, 
pragmatics did not have clear features. The modern notion of this 
term recurs to the philosopher “Charles Morris”. Most studies 
indicate the interference of this new cognitive field with other fields 
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such as linguistics, semiology, sociology, mass-communication with all 
its numerous methods and several forms.   

This study aims at monitoring, scrutinizing and analyzing the 
speech acts which appeared in the speeches of Al-Hajaj Ibn Youssef 
Al-Thakfy in the light of the pragmatic approach. The reason for 
choosing such data for this research paper is the significance of Al-
Hajaj’s speeches as rich linguistic sources which are regarded as 
scientific, cognitive, linguistic and cultural sources. Al-Hajaj’s speeches 
provoke many questions in readers’ minds. In addition, such speeches 
connect between networks of relations that have profound effective 
meanings.       

Keywords: Oratory – pragmatics – speech acts – 
Al-Hajaj Ibn Youssef Al-Thakfy . 
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ٛٵٕ   ٞٸ عٳ٬ق١ ايًڊػٳ١ مبػتٳعًُٹٝٗا َٚ٪يٝٗا، ٖٚٛ ضادٹع إىل ن ٜسضؽ ا٫تٿذاٙ ايتٻساٚي
ِٸ بايًڋػ١ قٝٵس ا٫غتعُاٍ، ٚتٗتِ نصيو بهٝؿٝٻ١ اغتٹػ٬ٍ ايػٿٝام، ٚايع٬َات  ايتساٚي١ٝ تٗت

ٛٳاقٴًٹٝٽا ْٳاد ـٹڀځاب سسثٶا ت ٔٳ ا شٶا، غٛا٤ أنإ ٖصا اـڀابٴ سسثٶا ايًػٳٜٛٻ١ املدتٳًؿ١ اييت ؽًل َ
 تٛاقًٝٝٽا عازٜٽا أّ سسثٶا إبساعٝٽا. 

ٞٸ   ٗٳا أځقٵشٳاب ا٫تٿذاٙ ايتٻسٳاٚي ٖٹِٝ ايډتٹٞ أغٻػٳ ِٸ املځؿځا ٚتٶعٳسټ ا٭ؾڃعٳاٍ ايهځ٬َٝٻ١ أسٳس أٖ
٘ٹ إڇطځاضٶا إبػتُٛيٛدٹٝٽا يف ايِّػاْٝٻات اؿځسٜجٳ١. ؾايًڊػٳ١ ٫ تٓٵشٳك طٴ ٚظٝؿتٳٗا يف فطٻز ْٳكڃٌ بٛقؿٹ

ٔٴ أؾڃعايڄا إْٵذٳاظڇٜٻ١ تؿٝس تٳشٳكڊل  ُٳا تتهُ ٛٳقځا٥ع ٚا٭ځسساخ، ٚإْٻ ا٭ځؾڃهځاض، أځٚ ا٭خٵباض، أٚ ٚقـ اي
ٕٳ ايبٳشٵح ؾٹٞ )ا٭ځؾڃعٳاٍ ايهځ٬َٝٻ١( ٜعسټ عجٶا ؾٹٞ أسٳس  َا تٳشًُ٘ ايًڊػٳ١ َٔ زٳ٫٫ت عٹسٻ٠، يٹصٳا نځا

ِٸ َطتٳهځعا ٚٻٍ بتشًٌٝ ايًڊػٳ١ قٝٵس أځٖ ّڇ ا٭ ِٸ يف املكا ٞٸ، ايصٟ ٜٗت ت، ٚأڂغؼ ايؿٹهط ايتٻسٳاٚي
ٗڇُا  ٌپ َٔ املڂتٳهځِِّ ٚاملڂدٳاطځب يف ؼسٜس أبعاز ايسٻٚض املٓٛط بٹ ٗڇِ بصيٹوځ ن ا٫غتعُاٍ; ؾٝػ

ٞٸ يف ؽكٝل ايسٻ َٹ ٗڇِ ايػٿٝام املكا ٌڇ ايسٻ٫ي١ إىل ايكاضڇ٨، نُا ٜٴػٵ ٫ي١، ٚتكّٛ بٗسٳف تٛقٝ
ٗٳ١ُ.  ايٛظٝؿ١ اٱْٵذاظٜٻ١ بإٜهاح بعض املعاْٹٞ املڂبٵ

ُٳا يٓعځطڇٜٻ١ ا٭ؾعٳاٍ ايه٬َٝٻ١ َٔ أثطڈ بايٹؼ يف   ٚقع اختٹٝاض ايباسٹح ع٢ً ٖصا ايعٴٓٛإ يٹ
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ٍڇ ُٳ٢ يٮځؾڃعٳا ُٿٝٻ١ عٴعڃ ٚٵيځت أٖ ٞٸ املعاقٹط، تٹًوځ ايٓٻعطٜٻ١ اييت أ ٟٸ ايًِّػاْ شاتٳ ايكٿ١ً  ايبٳشٵحٹ ايًڂػٛ
َٴشٳسٻز٠  ٗٳا يف غٹٝٳاقځات  َٹٔ قٹبٌ اٱْػإ سٳاٍ ْڀك٘ بٹ ايٛثٹٝك١ باجملتُع اييت تٴعٳسټ أؾعايڄا َٓذٹع٠ 
ٍڇ إىل  ٌڇ ا٭قٛا ٛڇٜ َٹ١ً تتهؿډٌ بتش ٕٻ ايًڊػ١ځ َٓع١َٛڅ َتهځا ًڃٓٳا بأ بڀطٜك١ٺ ػعٳًڂٓا يځا ْبايٹؼٴ َڀًكڄا إشا قڂ

ٞٸ ٜػُحٴ هلا بصيٹو، ٚيًشاد١ځ ايعٹًُٝٻ١ځ املاغٻ١ يتٓاٍٚ  أؾڃعٳاٍ ساٍ شنطٖا نٹُٔ غٹٝامڈ َٹ َكا
ٖٹِٝ ٚايسٿضاغات ايؿًػؿٝٻ١  ٖٹط٠ ا٭ؾعاٍ ايهځ٬َٹٝٻ١ َٔ ٚد١ٗ ايٓٻعط ايِّػاْٝٻ١ بعٝسٶا عٔ املؿا ظا

 ٚاملٓڀكٹٝٻ١.
ٌڇ ـٹ ٚؼًٝ ا٭ؾعاٍ  اعتُست ايٛضق١ ايبشجٝٻ١ ع٢ً املٓٗر ايٛقٵؿٞ ايتٻشًًٝٞ يف اغتٹكطا٤ ٚٚق

ٚنصيو يف اغتٓتاز ٚضقسٹ  –قٝٵسٹ ايسٿضاغ١  –ايه٬َٝٻ١ يف خڀب اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٞ 
 ايٓتا٥ر.

تٳٗسف ايسضاغ١ إىل ضقٵسٹ ٚؼًٌٝ ا٭ؾعاٍ ايه٬َٝٻ١ ايٛاضڇز٠ يف خڀب اؿذاز بٔ  
ٛٻ ٞٸ ايصٟ أضغ٢ زعا٥ُ٘ )أٚغتني(، ْٚٗض، ٚتڀ ض ٜٛغـ ايجكؿٞ يف ن٤ٛ ا٫تٿذاٙ ايتٻساٚي

ع٢ً ٜس )غريٍ( ٚ)دطاٜؼ(، ٚقس ٚقعٳ اختٹٝاض ايباسح ع٢ً ٖصٙ ايسضاغ١ بايتٻشسٜس ملا متجٿً٘ 
ٓٵًٗڄا عًُٝا، َٚعٵطؾٝا، ٚيػٜٛا، ٚثكاؾٝا، َٚعٝٓٶا  َٳ خڀب اؿذاز َٔ َكازض يػ١ٜٛ ثط١ٜ، تعس 

 زٳ٫يٝٽا.
ٕٻ ثطا٤ ايٓٻل اؿذادٞ  ُٳا أ ا، ٚادتُاعٝٽا دعٌ يڂػٜٛٽا، ٚثٳكاؾٹٝٽ -إٕ داظ ايتعبري-نځ

ٖٳإ ايكڂطٻا٤،  ٚڇ٬ٜت ممهٹ١ٓ، ؾٓكٛق٘ تجريٴ ايعسٜس َٔ ايتٻػٳا٫٩ت يف أش خڀب٘ قاب١ً يعٹسٻ٠ تأ
َٳا ٜعسټ  ٞٳ ثطٳا٤ٶ إحيا٥ٹٝٽا، ٖٚٛ  ٚتطبٹط بني ؾبهځاتٺ َٔ ايعٳ٬قات اييت ت٪زٿٟ زٳ٫٫ت عٳُٝك١ يتٴعڀٹ

ِٸ قعٛبات ايبشح.   أسس أٖ
ٛٵ  غّٛ بـ )خڀب اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٞ: َكاضب١ تٳساٚيٝٻ١ يف ن٤ٛ ٜبٵسأ ايبشح املځ

ِٻ عطض ايعٛاٌَ اييت غاعست يف ظٗٛض  ؾهط٠ ا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬( بتٳعطٜـ ا٭ؾعاٍ ايه٬َٝٻ١، ث
ٞٸ سٝحٴ ٜٛضڇزٴ ؼًًٝڄا  -املهاَني اـڀاب١ٝ عٓس اؿذاز  ٍٴ ايبشح ايؿٿلٻ ايتٸڀبٝك ٖٳا ٜتٓاٚ بعس

 ١ ايٛاضڇز٠ يف اـڀب.يٮؾعاٍ ايهځ٬َٝٻ
 ايتٸساٚيٝٸ١:
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ٚمنا  ايصٟ ٚيس تعسزت تطمجـ١ املكـڀًح ايعًُـٞ هلـصا ا٫ػـاٙ ايًػـٟٛ اؿـسٜح
ٚايٓٸؿعٝـ١ ، ٚا٫تكـاي١ٝ ،  أسهإ ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ، ؾٗٓاى َٔ أطًل عًٝ٘ : ايصضا٥عٝـ١ ، يف

ربامجاتٝو ، ٚايرباغُاتٝو ، ٚايتبازيٝـ١ ، ٚايػـٝاق١ٝ ، ٚايٛظٝؿٝـ١ ، ٚايربامجاتٝـ١ ،ٚاي
اييت ٫قت َكبٛي١ٝ  (ط٘ عبس ايطمحٔ)ايسنتٛض  دـا٤ت تطمجـ١ ـِ. ث(1)ٚاملكاَٝـ١ ، ٚغريٖـا

ع٢ً َكـڀًح 1970ٚقس ٚقع اختٝاضْا َٓص "شيو ٜكٍٛ:  يس٣ ايباسجني ايعطب ٚؾـٞ
تباض ز٫يت٘ ; ٭ْ٘ ٜٛيف املڀًٛب سك٘، باع(بطاغُاتٝكا)يًُكڀًح ايػطبٞ  ايتـساٚيٝات َكابـٌ

 .(2)"َعٓٝٞ ا٫غتعُاٍ ٚايتؿاعٌ َعا ع٢ً
ٚزٚايٝو،  .ٚتساٚيـ٘: أخـصٚٙ بايـسٚاٍ" (زٍٚ)دا٤ يف ايكاَٛؽ احملٝط يف َاز٠ 

ايعطب عـٔ ايعدـاز:  ٚؾـٞ يػـإ. (3)"أٟ: َساٚيـ١ عًـ٢ ا٭َـط، أٚ تـساٍٚ بعـس تـساٍٚ
 .(4)"ٚا٫ْتكاٍ َٔ ساٍ إىل ساٍ ايسٚيـ١ اغـِ ايؿـ٤ٞ ايـصٟ ٜتـساٍٚ، ٚايسٚيـ١ ايؿعـٌ"

َـٔ  أَا ا٫قڀ٬ح ؾٗٓاى عسز َٔ ايتعطٜؿات يًتساٚي١ٝ، ٖٚصا ايتعسز ْاؾـ٧
يًٛقٍٛ إىل املع٢ٓ  اخـت٬ف املٛنـٛعات ايتـٞ عاؾتٗـا، ٚإيـ٢ نٝؿٝـ١ ؼًٝـٌ اـڀـاب

ـهٌٝ َٔ ايعًّٛ قس أغـُٗت ؾـٞ تؿ مجًـ١ تساخًٗا َع نجري َٔ ايعًّٛ، إش إٕ"املككٛز ٚ
 ضٚاؾسٙ املعطؾ١ٝ اييت أَست٘ ظًُـ١ َـٔ املؿـاِٖٝ ٖـصا ا٫ػـاٙ، ؾٗـٞ اػـاٙ قـس تعـسزت

ايتساٚيٝــ١ ؾــٞ نٓؿٗــا، ٚعًــِ  ايتشًًٝٝــ١ ايتــٞ ْؿــأت املػـتكط٠ ؾٝٗـا، نايؿًػـؿ١

                                                           

( ز. غاَٞ ؾٗاب أمحس ايتساٚي١ٝ ٚقًتٗا بايًػاْٝات ايب١ٜٛٝٓ ٚايػُٝٝا١ٝ٥، عح نُٔ نتاب: ايتساٚي١ٝ (1
ؾـٞ ايبشـح ايًػـٟٛ ٚايٓكـسٟ، إعـساز ٚإؾـطاف: بؿـط٣ ايبػتاْٞ، َ٪غػ١ ايػٝاب يًڀباع١ 

 .57، م2012 ،1ٚايٓؿط، يٓسٕ، ط
، 2املػطب، ط -املطنع ايجكايف ايعطبٞ  يف أقٍٛ اؿٛاض ٚػسٜس عًِ ايه٬ّ،( ط٘ عبس ايطمحٔ: (2

 .28، م2000
 ،  َاز٠ )ز. ٚ. ٍ(.ايكاَٛؽ احملٝط( ايؿريٚظ آبازٟ: (3
 ( ابٔ َٓعٛض: يػإ ايعطب، َاز٠ )ز. ٚ. ٍ(.(4
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 .(1)"ا٫دتُاعٞ، ٚعًِ ايًچػ١ ايٓؿػٞ، ٚغريٖا ايس٫يــ١، ٚعًــِ ايًچػــ١
 Charles (بٝـطؽ)ايتعطٜؿـات يًتساٚيٝـ١ َـا شٖـب إيٝـ٘  َٚـٔ ٖـصٙ

Pierce ٕاايتساٚيٝــ١ َــصٖب ٜتدــص ايكُٝــ١ ايعًُٝــ١ ايتڀبٝكٝــ١ قٝاغــٶ َــٔ أ 
يف  1878ّيف غ١ٓ  Paragmatismَكڀًح ايربامجات١ٝ  يًشكٝك١ ، ٚقس أطًل

 Popular seience–فًـ١ ايبٛبٝـ٫ٛض غـآٜؼ َـْٛجًٞ
Monthly (ًٜٚٝـاّ دـُٝؼ)|ٖٚٞ ٜعين ايٓؿع١ٝ، ، ٚقـس نـإ يــ 

ايطٜاز٠ يف ؾطس٘ ْٚؿطٙ ست٢ أقبشت ٖصٙ ايؿًػـؿ١  William Jamesـ
 .(2)اٜٚعطف بٗ تعـطف بٛيٝـاّ دـُٝؼ

ٖٶ ايتــٞ  ا يٝهٕٛ أسس ا٫ختكاقاتا َػاٜطٶٚبعس شيو أخص ٖصا املكڀًح اػا
 Charles (ؼؾــاضٍ َــٛضٜ)تعــاجل ايًػــ١، عًــ٢ ٜــس 

Maurice يف َكاٍ نتب٘ يف َٛغٛع١ ع١ًُٝ، 1938ايؿًٝػٛف ا٭َطٜهٞ يف غ١ٓ ّ
 :َٛضٜؼ عًِ ايع٬َات إىل ث٬ث١ قػِ قـس

 يًع٬َـات ؾُٝـا ٖٚٛ عـح ايع٬قـ١ ايؿـهSyntati١ًٝ : عًِ ايٓشٛ   -1

                                                           

(، ؾـٞ ايٓعطٜـ١ ايٓشٜٛـ١ ايعطبٝـ١ )َكاضبـ١ تساٚيٝـ١ َٓعي١ َعاْٞ ايهـ٬ّ( َعـاش بـٔ غـًُٝإ ايسخٌٝ: (1
يكس ْتر  .19، ، م2014،  1ايػـعٛز١ٜ ٚزاض قُـس عًٞ يًٓؿط، ط –ْازٟ ايككـِٝ ا٭زبـٞ 

عٔ تٓٛع ا٫ختكاقات، ٚتعسز ايعًّٛ تساخٌ نبري، مما أز٣ إىل تعسز َكڀًشاتٗا، إش ميهٔ إجياز 
ع٢ً ٚنع٘ فُٛع١ َٔ ايعًُا٤ ْتٝذ١ عجِٗ يف  عس٠ َؿاِٖٝ تٓه٣ٛ ؼت َكڀًح ٚاسس ٜتؿل

 َؿطزات ايًػ١، مما ٜ٪زٟ إىل ٚقع تساخٌ ز٫يٞ يًس٫ي١ ع٢ً ٖصٙ املكڀًشات. 
، تطمج١: غٝـ ايسٜٔ زغؿٛؽ، ايتساٚي١ٝ ايّٝٛ عًِ دسٜس يف ايتٛاقٌ( إٓ ضٚبٍٛ، ٚداى َٛؾًط: (2

، 28،ّ ، م2003، 1يبٓإ ط -١ ، بريٚتٚقُس ايؿـٝباْٞ، املٓعُـ١ ايعطبٝـ١ يًرتمجـ١، زاض ايڀًٝع
، 1998، 2ٚ ٜعكٛب ؾاّ: ايربمجات١ٝ أٚ َصٖب ايصضا٥ع، اهل٦ٝـ١ املكـط١ٜ ايعاَـ١ يًهتاب، ايكاٖط٠، ط

 .131م
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 .بُٝٓٗا
 .ٖٚٛ عح ع٬قات ايع٬َات با٭ؾٝاSemantics٤: -عًِ ايس٫ي١ -2
 .(1)عح ع٬ق١ ايع٬َات مبؿػطٜٗا ايتساٚي١ٝ: -3
نا٭ٚاَط  ٖٓاى سا٫ت ٫غتعُاٍ يػٟٛ، تٴٛدٗ٘ قٛاعس تساٚي١ٝ، سغ َٛضٜؼ أ٫ٕ

ب٬غ١ٝ ٚؾعط١ٜ  ، ٚقـٝؼ(قـباح اـٝـط!)، أٚ تعبٝـط َجـٌ (أٚٙ)، أٚ (تعاٍ ٖٓـا)َجٌ: 
يتٗا ع٢ً ايًػ١ أٟ تعتُس ز٫ كتًؿ١ ٫ تعٗط إ٫ بؿطٚط قـسز٠ متاَـاڄ يـس٣ َػـتعًُٞ

املكاّ ايصٟ جيطٟ ؾٝ٘ ايتٛاقـٌ ٖـصا  َعڀٝات تهـٕٛ دع٥ٝـاڄ خـاضز ايًػـ١ ْؿػـٗا، أٟ
ايتساٚي١ٝ ٚيهٓٗا ظًچت ن١ًُ ٫ تػڀٞ أٟ عح  غـتكط ؾـٞ شٖـٔ َـٛضٜؼ عـٔاايـصٟ 

 .(2)ؾعًٞ
٭ْٳٸـ٘  ٚقس ْتر عٔ ٖصا ايتعطٜـ تكٝس يػا١ٜ املكڀًح ؾـٞ ايؿًػـؿ١ ايتشًًٝٝـ١;

نأيؿاظ إؾاض١ٜ أٚ  ْـب يًػـات طبٝعٝـ١، حيتـاز زٕٚ ؾـو إيـ٢ ٖـصا ا٫عتُـازٜٛدـس دا
 ٌؼٝ عـٛخ"بأْٳٸٗـا: Carna (ناضاْـاب)ٚيصيو قـشح يٝؿػـٕٛ تعطٜــ . نُا٥ط

إٔ ٚد٘ يـ٘ فُٛعـ١  ايصٟ اْبجل َٔ تؿطٜـع َـٛضٜؼ ٚبعـس.(3")نطٚض٠ إىل َػتعًُٞ ايًػ١
إىل  تًو ايبشٛخ ايًػ١ٜٛ اييت ؼٌٝ"ايتساٚي١ٝ:  )ٕيٝؿػٛ(يصيو عطف . َـٔ ا٫ْتكـازات

يف اؿسٜح،  ؾايػٝام ٖٓا ٜطاز بـ٘ ٖٜٛـ١ املؿـاضنني. (4)"نطٚض٠ إىل دٛاْب ايػٝام
ٜعٔ ٜٚعطف َٚا ٜككسٙ  ٚاملكاٜٝؼ ايعَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ يًؿعٌ ايه٬َٞ ٚنصيو نـٌ َـا

                                                           

. ٚ غـتٝؿٔ ى. يٝؿٓػـٕٛ: 29، مايتساٚي١ٝ ايّٝٛ عًِ دسٜس يف ايتٛاقٌ( إٓ ضٚبٍٛ، ٚداى َٛؾًط: (1
، 2015، 1س سػـٔ عريٟ، َهتب١ ظٖطا٤ ايؿطم ،ايكاٖط٠، ط، تطمجـ١: غـعٝايربمجات١ٝ ايًػ١ٜٛ

 .25م
 .26م ،ايربمجات١ٝ ايًػ١ٜٛ( غـتٝؿٔ ى. يٝؿٓػـٕٛ: (2
 .28، م( املطدع ايػابل(3
 .29( املطدع ايػابل، م(4
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 .ايؿطنا٤ يف ٖصا اؿسخ ايه٬َٞ
 ايــصٟ ٜٗــتِ"ٝــٌ اـڀــاب ايتــساٚيٞ بأْٸــ٘: ؼً (ؾــإ زٜــو)ٚعــطف 

تساٚيٝا  ؼًٌٝ اـڀاب. ٜٚعتُس (1)"بايع٬قات املڀطز٠ املٛدٛز٠ بني بٓٝات ايٓل ٚايػٝام
ايٓل غاَها َبُٗا قاب٬  ع٢ً ؼسٜـس َطدعٝـات اـڀـاب اـاضدٝـ١، ؾبـسْٚٗا ٜهـٕٛ

 .يكطا٠٤ َتعسز٠ بعٝس٠ عٔ قكس قاسب ايٓل
 :َعني ؾكس قسّ أضبع١ تعطٜؿات نٌ تعطٜــ خيـتل ظاْـب( ٍٜٛدٛضز )أَا

 ايتساٚيٝــ١: ٖــٞ زضاغــ١ املعٓــ٢ ايــصٟ ٜككــسٙ : ايتعطٜـــ ا٭ٍٚ
بأيؿاظ٘ أنجـط َـٔ  ٖٚصا ايتعطٜـ ْاظط إىل نٝؿ١ٝ ايٛقـٌ إيـ٢ َـا ٜعٓٝـ٘ املـتهًِ، (2)املتهًِ

ا٭يؿـاظ نُـا يـٛ ناْـت ؾـٞ  عبـاضات ٖـصٙاضتباطٗـا مبـا ميهـٔ تعٝٓـ٘ َـٔ نًُـات أٚ 
املتهًِ َٔ ٚضا٤ تًؿع٘ بأيؿاظ هلا َع٢ٓ  املعذـِ ، ؾٗٓـاى ز٫يـ١ غٝـط َباؾـط٠ ٜككـسٖا

 .َباؾط
ايتعطٜـ  ٖٚـصا،(3)ايتساٚيٝـ١ ٖـٞ زضاغـ١ املعٓـ٢ ايػـٝاقٞ  :ايتعطٜـ ايجـاْٞ

اييت ٜٓعچِ َٔ خ٬هلا  عط يف اٯيٝـ١ٜٓعط إىل أثط ايػٝام يف تعني َا ٜكاٍ، ٖٚصا ٜتڀًب ايٓ
 .ظطٚف إيٝ٘، ٚأٜٔ، َٚت٢، ٚؼت أ١ٜ املتهًِ َا ٜككسٕٚ قٛي٘ ٚؾكاڄ هلٜٛـ١ ايـصٟ ٜتهًُـٕٛ

ٖصا ،(4)ٜكاٍ ايتساٚيٝـ١ ٖـٞ زضاغـ١ نٝؿٝـ١ إٜكـاٍ أنجـط ممـا  :ايتعطٜــ ايجايـح
ملع٢ٓ املككٛز، ؾٗٓاى فُٛع١ ا ايتعطٜـ ٜٓعط إىل اٯي١ٝ اييت ٜتبعٗا املتهًُٕٛ يًٛقٍٛ إيـ٢

                                                           

( ؾـإ زاٜـو: ايٓل ٚايػٝام اغتككا٤ ايبشح ايـس٫يٞ ٚايتـساٚيٞ: تطمج١ عبـس ايكـازض قٓـٝين ،أؾطٜكٝـا     (1
 .275، م .2000ز. ط، ايؿطم،

، 1( دٛضز ٍٜٛ: ايتساٚي١ٝ ، تطمجـ١ ز. قكـٞ ايعتـابٞ، ايـساض ايعطبٝـ١ يًعًّٛ ْاؾطٕٚ، يبٓإ، ط(2
 19ّ، م2010

 19( املطدع ايػابل، م(3
 20( املطدع ايػابل، م(4
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 .نٞ ٜؿِٗ أنجط مما ٜكاٍ َٔ اٱدطا٤ات ا٫غتس٫ي١ٝ ٜتبعٗا املتًكٞ
ؼسٜس َا  إٕ،(1)ايتساٚي١ٝ ٖٞ زضاغ١ ايتعبري عٔ ايتباعس ايٓؿػٞ : ايتعطٜـ ايطابع

،ايصٟ ٜؿٌُ ايكطب املازٟ أٚ )ٜكاٍ َٚامل ٜتِ اٱؾكاح عٓـ٘ ٜـطتبط بــ(َؿٗـّٛ ايتباعـس
 .اعٞا٫دتُ

ايػابل،  ايتساٚيٝـ١ تـسضؽ اٱؾـاض٠ ٚا٫غـتًعاّ ٚايػـطض إٔ (دٛضز ٍٜٛ)ٜط٣ 
 .َٛنٛعات ايتساٚي١ٝ ٚأؾعا٫ ن١َٝ٬، ٚدٛاْب ب١ٝٓ اـڀاب. ؾًِ ٜعط تعطٜؿاڄ ٚاسسا يهـٌ
ايهًٝــ١  إجيـاز ايكـٛاْني"ٖٚٓاى باسجٕٛ عـطب قـسَٛا تعطٜؿـاڄ يًتساٚيٝـ١ بأْٳٸٗـا: 

ايًػـٟٛ، ٚتكـري  ـٟٛ، ٚايتعــطف عًــ٢ ايكــسضات اٱْػــا١ْٝ يًتٛاقــٌايًػـ ي٬غتعُاٍ
ايتساٚي١ٝ  ؾري٣ إٔ. (2)ايًػٟٛ ايتساٚيٝـ١ َـٔ ثـِ دـسٜط٠ بـإٔ تػـ٢ُ عًـِ ا٫غـتعُاٍ

ايًػاْٞ ٚع٢ً ٚؾل ٖصٙ ايڀطم ميهٔ اؿهِ  ٚظٝؿتٗا إجياز ايڀـطم ايكـشٝش١ يًتٛاقـٌ
 .ٚايٓذاح ْادح أٚ ؾاؾٌ، ؾتبني أغباب ايؿؿٌ ع٢ً إٔ ٖصا ا٫غتعُاٍ ايًػٟٛ

أَهٔ بتؿػري  ٚعطؾٗا ط٘ عبس ايطمحٔ: ٖٞ ايسضاغـات ايتـٞ ؽـتل بٛقــ ٚإٕ
 .(3)بٗا (ٔايسايٝٸ)ٚبني  )َـسي٫ٛتٗا)ايڀبٝعٝـ١ ٚ  (ايـسٚاٍ)ايع٬قات ايتـٞ ػُـع بـني 

يف  ايًػـ١بأْٸٗا زضاغـ١ "ٖٚصا ايتعطٜـ ٜتؿل َع ايتعطٜـ املٛدع يًتساٚي١ٝ 
يف ايهًُات  املعٓـ٢ يـٝؼ ؾـ٦ٝاڄ َتأقـ٬ڄ ا٫غتعُاٍ، أٚ يف ايتٛاقٌ ٭ْٸ٘ ٜؿري إىل إٔ

املعٓـ٢ تتُجـٌ ؾـٞ تـساٍٚ  ٚسسٖا، ٫ٚ ٜطتبط باملتهًِ ٚسسٙ، ٫ٚ ايػاَع ٚسسٙ، ؾكٓاع١
٢ٓ ، ٚق٫ٛڄ إىل املع(ٚادتُاعٞ، ٚيػٟٛ َـازٟ،)ايًػـ١ بـني املـتهًِ ٚايػـاَع ؾـٞ غـٝام 

                                                           

 20( املطدع ايػابل، م(1
ٝـ١ يعـاٖط٠ ا٭ؾعـاٍ ايه١َٝ٬ يف ايتساٚيٝـ١ عٓـس ايعًُـا٤ ايعـطب )زضاغـ١ تساٚي( َػعٛز قشطاٟٚ: (2

 َٚا بعسٖا16، م2005، 1يبٓـإ، ط -، زاض ايڀًٝع١ ، بريٚتايرتاخ ايعطبٞ(
 .24، ميف أقٍٛ اؿٛاض ٚػسٜس عًِ ايه٬ّ( ط٘ عبس ايطمحٔ: (3
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 .(1)"ايهأَ يف ن٬ّ َا
ؾكس ٜكتكط ايباسح ع٢ً زضاغ١ املع٢ٓ ٚيٝؼ املع٢ٓ مبؿَٗٛ٘ ايسٸ٫يٞ ايبشت بٌ  

املعين يف غٝام ايتٛاقٌ ؾٝعطؾٗا بأْٗا زضاغ١ املع٢ٓ ايتٛاقًٞ أٚ أثٓا٤ ايتٛاقٌ ايًػٟٛ ...، 
َٚٓٗا اٱؾاضٜات ٚقس ٜعطؾٗا اْڀ٬قڄا َٔ اٖتُاَ٘ بتشسٜس َطادع ا٭يؿاظ ٚأثطٖا يف اـڀاب 

مبا يف شيو ططيف اـڀاب ٚبٝإ زٚضُٖا يف تهٜٛٔ اـڀاب َٚعٓاٙ ٚقٛت٘.. نُا تعطف 
ايتٸساٚيٝٸ١ َٔ ٚد١ٗ ْعط املطغٌ بأْٗا نٝؿ١ٝ إزضاى املعاٜري ٚاملباز٨ اييت تٛدٗ٘ عٓس إْتاز 

اّ ٖٞ اـڀاب باعتباض عٓاقط ايػٝام... َٚٔ ٖصٙ ايط٣٩ تػسٚ ايتٸساٚيٝٸ١ يف َؿَٗٛٗا ايع
 .(2)زضاغ١ ا٫تٸكاٍ ايًػٟٛ يف ايػٝام

ايباسجٕٛ ع٢ً إٔ ايتٸساٚيٝٸ١ تكّٛ ع٢ً زضاغ١ أضبع١ عٓاقط أٚ  جيُع ٖصا ٜٚهاز
 .(3)دٛاْب ٖٞ: اٱؾاض٠ ٚا٫ؾرتاض ايػٸابل ٚا٫غتًعاّ اؿٛاضٟ ٚا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬

ذاويل:
ّ
 االجتاه انت

، يُٝسٸِٖ بط٣٩ دسٜس٠ يػٜٛٽا ٚأزبٝٽا املعاقطؾأ ايسٸاضغٕٛ إيٞ ا٫ػاٙ ايتٸساٚيٞ يف ايبشح 
َتعسز٠; ْتٝذ١ قكٛض ايسضاغات ايًچػاْٝٸ١ ايؿه١ًٝ ٚإُٖاهلا ملكاضب١ ايًػ١ يف ػًچٝٗا اؿكٝكٞ 
ٟٸ، سٝح ٜط٣ ايعامل "يٝؿٓػٕٛ" إٔ ا٭غاؽ ا٭ٍٚ يٓؿأ٠ املٓٗر  أٟ يف ا٫غتعُاٍ ايًػٛ

َػهٞ يًػ١ بٛقؿٗا ؾ٦ٝٶا ػطٜسٜٽا أٚ قكطٖا ايتساٚيٞ نإ مبجاب١ ضزٸ٠ ؾعٌ ع٢ً َعاؾ١ تؿٛ

                                                           

 .14، مآؾام دسٜس٠ يف ايبشح ايًػٟٛ املعاقط( قُٛز أمحس م١ً: (1
ايتساٚيٝـ١ يف  ، ضانـ١ٝ خؿٝــ:   22-21، م اتٝذٝات اـڀـاب إغـرت ( عبس اهلازٟ بٔ ظاؾط ايؿٗطٟ، (2

 .243 -242، مايًػاْٝات اؿسٜج١
، َـسخٌ إيـٞ   ، ٚ اؾ٬يـٞ ز٫ف 15، مآؾام دسٜـس٠ يف ايبشـح ايًػـٟٛ املعاقـط    ( قُٛز أمحس م١ً: (3

 -43ّ، م1992، تطمج١: قُس حيٝاتٔ، زٜٛإ املڀبٛعـات اؾاَعٝـ١، اؾعا٥ـط،    ايًػاْٝات ايتساٚي١ٝ
44. 
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 .(1)ع٢ً نْٛٗا قسض٠ ش١ٖٝٓ عت١ زٕٚ اعتباض ٫غتعُاهلا َٚػتعًُٗا ٚٚظا٥ؿٗا
ٚيهٔ ظٗٛض ايتٸساٚيٝٸ١ نُٓٗر ْٚعط١ٜ نإ عًٞ ٜس ايؿًٝػٛف اٱلًٝعٟ "أٚغنت" 

ايتٸساٚيٝٸ١ إثط قسٚض نتاب٘ املٛغّٛ بـ"نٝـ ْكٓع ا٭ؾٝا٤ بايهًُات؟"، سٝح تتشسز عٓسٙ 
ٟٸ َٔ سٝح ٖٛ دع٤ َٔ  ع٢ً أْٗا دع٤ َٔ زضاغ١ عًِ أعِ ٖٞ زضاغ١ ايتعاٌَ ايًػٛ
ايتعاٌَ ا٫دتُاعٞ، سٝح اْتكٌ أٚغنت َٔ املػت٣ٛ ايًػٟٛ ٚايٓشٟٛ ٚايٓؿػٞ يًػ١ إيٞ 
املػت٣ٛ ا٫دتُاعٞ ٚزا٥ط٠ ايتأثري ٚايتأثط َٔ خ٬ٍ اغتعُاٍ ايًػ١ يتشكٝل ايتٛاقٌ، ٚقس 

 (غطاٜؼ ٚغريٍ)نت ايعسٜس َٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ غاضٚا ع٢ً ْٗذ٘ ٚع٢ً ضأغِٗ ظٗط بعس أٚغ
ٕٻ ايتٸساٚيٝٸ١ يسٟ َسضغ١ أٚغنت يٝػت هلا ع٬ق١ بايتٝاض ايؿًػؿٞ ايصٟ  ٚػسض اٱؾاض٠ إىل أ
ْؿأ يف أَطٜها ٚايصٟ ٜسع٢ ايصضا٥عٝٸ١، ٚايصٟ ٜعٛز إىل ايعًُا٤ املٓعچطٜٔ يًػُٝٝا١ٝ٥ ٚع٢ً 

ؽ، ٚتؿاضيع َٛضٜؼ، ٚدٕٛ زٜٟٛ ٚؽتًـ ز٫يتٗا سػب اؿكٌ ايصٟ ضأغِٗ تؿاضيع بري
ٕٸ مستٗا ايػايب١ تعٌ يف تٛدٸٗٗا  تٓبعح َٓ٘ نايؿًػؿ١ ٚايًچػاْٝات ٚا٫تكاٍ...، ع٢ً أ
ٛٸعت تطمجاتٗا  ايعًُٞ، ْٚتٝذ١ يصيو تعسٸزت َكڀًشات املٓٗر ايتساٚيٞ ٚتساخًت ٚتٓ

، ٖٚصا ايتٸساخٌ بسٚضٙ أزٸ٣ إىل (2) ١ ٚايرباغُات١ٝ...ايعطب١ٝ َٓٗا ايٓؿع١ٝ ٚايصضا٥ع١ٝ ٚا٫تكايٝ
قعٛب١ نبري٠ يف ٚنع داَع َاْع هلا، سٝح عهـ نٌ زاضؽ ع٢ً تكسِٜ تعطٜـ عػب 
ٛٸؽ ي٘ تػ١ُٝ  اٖتٸُاَ٘ ٖٛ ْؿػ٘: ؾكس ٜهٕٛ اٖتُاّ ايساضؽ باملع٢ٓ يف غٝام ايتٛاقٌ مما ٜػ

إؾٗاّ املطغٌ إيٝ٘ بسضد١ تتذاٚظ َا  املع٢ٓ ايتٛاقًٞ أٚ َع٢ٓ املطغٌ يف نٝؿ١ٝ قسضت٘ ع٢ً
قاي٘، ٚقس ٜعطؾٗا اْڀ٬قا َٔ اٖتُاَ٘ بتشسٜس َطادع ا٭يؿاظ ٚأثطٖا يف اـڀاب َٚٓٗا 

اـڀاب ٚبٝإ زٚضُٖا يف تهٜٛٔ اـڀاب َٚعٓاٙ ٚقٛت٘، نُا قس ٜعطؾٗا  ٚططؾااٱؾاضات 
دٗ٘ عٓس إْتاز اـڀاب، مبا َٔ ٚد١ٗ ْعط املطغٌ بأْٗا نٝؿ١ٝ إزضاى املعاٜري ٚاملباز٨ اييت تٛ

                                                           

 .21، مإغرتاتٝذٝات اـڀاب( عبس اهلازٟ بٔ ظاؾط ايؿٗطٟ: (1
ٞٸ، َكاضب١ ْعط١ٜ( ضان١ٝ بٛ بهطٟ: (2 ، نُٔ أعُاٍ ًَتكـ٢ ايًػـ١ ايعطبٝـ١    ايتٸساٚي١ٝ ٚؼًٌٝ اـڀاب ا٭زب

 .329ّ، م2006ّ، َٓؿٛضات داَع١ عٓاب١، 2002ٚاملكڀًح 
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يف شيو اغتعُاٍ كتًـ اؾٛاْب ايًػ١ٜٛ يف ن٤ٛ عٓاقط ايػٝام، مبا ٜهؿٌ ي٘ نُإ 
ايتٛؾٝل َٔ يسٕ املطغٌ إيٝ٘ عٓس تأٌٜٚ قكسٙ ٚؼكٝل ٖسؾ٘، َٚٔ ٖصٙ ايط٣٩ املتعسز٠ تػسٚ 

ٜـ ٖٛ َا ايتساٚي١ٝ يف َؿَٗٛٗا ايعاّ ٖٞ زضاغ١ ا٫تكاٍ ايًػٟٛ يف ايػٝام، ٖٚصا ايتعط
ٜػُح بسضاغ١ أثط ايػٝام يف ب١ٝٓ اـڀاب َٚطدع ضَٛظٙ ايًػ١ٜٛ َٚعٓاٙ نُا ٜككس 

 .(1)املطغٌ
ع٢ً إٔ ايتساٚي١ٝ تكّٛ ع٢ً زضاغ١ أضبع١ قس أمجعٛا أغًب ايباسجني إشا نإ ٚ

 دٛاْب ٖٞ:
نُا - ، ٚا٫غتًعاّ اؿٛاضٟ ٚا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬(2)اٱؾاض٠ ٚا٫ؾرتاض ايػابل

إٔ اٖتُاَٗا ا٭نرب َٓكب ع٢ً زضاغ١ ا٫غتًعاّ اؿٛاضٟ ٚخاق١  إ٫ ،-أؾطت غابكا
ا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬، يصيو غٓشاٍٚ تتبع ٖصٜٔ اؾاْبني يف خڀب اؿذاز َٔ خ٬ٍ َا ٜٛؾچطٙ 

 .ٖصا املٓٗر َٔ آيٝات
 انعىامم انتي ساعذث يف ظهىر ادلضامني اخلطابيت عنذ احلجاج:

 انعامم انسياسي:
ع١ اييت ٚقًت إيٝٗا اـڀاب١ يف ايعكط ا٭َٟٛ َٔ اظزٖاض ٚضقٞ إٕ ايسضد١ ايطؾٝ 

ٚتعسز يًُهاَني، مل ٜهٔ بؿهٌ ايعٛاٌَ ايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ؾكط، بٌ ٜطدع 
                                                           

آؾـام دسٜـس٠ يف   ، ٚ قُٛز أمحس مًـ١:  22م ،إغرتاتٝذٝات اـڀاب( عبس اهلازٟ بٔ ظاؾط ايؿٗطٟ: (1
 َٚا بعسٖا. 12، مايبشح ايًػٟٛ املعاقط

( اٱؾاض٠ أٚ اٱؾاضٜات َٛدٛز٠ يف نٌ يػ١ َٔ يػات ايعامل ٖٚٞ أزٚات ٚع٬َات يػ١ٜٛ خاي١ٝ َـٔ أٟ  (2
ٖٚـٞ   َعين يف شاتٗا، ٫ ٜتشسز َعٓاٖا إ٫ يف غٝام اـڀاب ايتساٚيٞ عًٞ ايطغِ َٔ اضتباطٗا مبطدع،

مخػ١ أْٛاع: إؾاضاٜات ؾدك١ٝ، ٚظَا١ْٝ، َٚها١ْٝ، ٚادتُاع١ٝ، ٚخڀاب١ٝ. أَا ا٫ؾرتاض ايػابل  أٚ 
املػبل ؾٝعين إٔ املتهًِ ٜٛد٘ سسٜج٘ إىل ايػاَع ع٢ً أغـاؽ َـا ٜؿـرتض غـًؿا أْـ٘ َعًـّٛ يـ٘. عبـس         

آؾـام  ، َٚـا بعـسٖا. ٚقُـٛز أمحـس مًـ١      79، مإغـرتاتٝذٝات اـڀـاب  اهلازٟ بٔ ظاؾط ايؿـٗطٟ:  
 َٚا بعسٖا. 15، مدسٜس٠ يف ايبشح ايًػٟٛ املعاقط
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ايؿهٌ ا٭نرب إىل َا أسسثت٘ ايعٛاٌَ ايػٝاغ١ٝ َٔ َ٪ثطات غاعست ع٢ً ظٗٛض ٖصا ايؿٔ 
ؾكس نجطت ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ املعاضن١ يبين  بؿهٌ َػاٜط ملا ٖٛ عًٝ٘ يف ايعكٛض ايػابك١،

أ١َٝ، ٚأؾٗطٖا اؿعب ايعبريٟ، ٚاـٛاضز، ٚايؿٝع١  ٚ"نإ نٌ سعب َٔ ا٭سعاب 
ايػٝاغ١ٝ ٜتدص اـڀاب١ ٚغ١ًٝ إىل ْكس خكَٛ٘، ٚبٝإ ْعطٜت٘ ايػٝاغ١ٝ، ٚاغتُاي١ ايٓاؽ 

 "  ايكـ اٯخطٚشيو يهػط ؾٛن١ بين أ١َٝ ٚاٱطاس١ بسٚيتِٗ، يصيو لس يف (1)إيٝٗا"
خڀبا٤ بين أ١َٝ ٜسعٕٛ ايٓاؽ إىل ايتُػو عبٌ اؾُاع١، ٚتأٜٝس ا٭َٜٛني يف سكٛقِٗ اييت 
انتػبٖٛا عٔ آبا٥ِٗ، ٚتكسميِٗ هلِ ؾطٚض ايڀاع١ ٚاي٤٫ٛ، ٚنجريا َا خيًڀٕٛ شيو 

 (2)"بايرتٖٝب ٚايرتغٝب
ايصٟ ٜطٖب إٕ نٌ ٖصا ايعطٚف احملٝڀ١ بـ"اؿذاز" دعًت َٓ٘ "اـڀٝب ايباضع  

،ؾكس نإ خيتاض ا٭يؿاظ ٚايعباضات (3) "ايعسٚ بايه١ًُ ٚايصٟ ٜكهٞ ع٢ً ايؿت١ٓ مبٛعع١
بٗا،  عػب املٛاقـ ايػٝاغ١ٝ اييت ٜٛادٗٗا، ؾتًْٛت خڀب٘ بأيٛإ ٖصٙ ايعطٚف ٚتأثطت

ؾهإ خڀٝبٶا غٝاغٝٽا باضعٶا، نإ إشا خڀب َٗسزٶا خطز ن٬َ٘ ٜؿٝض سطاض٠ ٚغٝعڄا ٚتكطٜعٶا 
اعٶا، ٚإشا َا خڀب َٗس٥ٳا نإ ن٬َ٘ بطزٳ ايٓؿٛؽ ٚؾؿا٤ٳ ايكسٚض، ٖٚصا ايٓٛع َٔ ٚإجي

اـڀاب١ ٫ جي٤ٞ ٚيٝس تهًـ أٚ تكٓع ٚإمنا ٖٛ "ايٛدسإ املتكس ٜٓػاب ع٢ً ايًػإ ؾٝهٶا 
 (4)خڀابٝٽا عٓسَا جيٝـ يف ايٓؿؼ أَط َٔ ا٭َٛض"

                                                           

 .68، زاض املعاضف، َكط، ز.ت ، م: ايؿٔ َٚصاٖب٘ يف ايٓجط ايعطبٞ( ؾٛقٞ نٝـ(1
 .69( ايػابل، م(2
ــطمحٔ:      (3 ــس اي ــٛ عب ــس أب ــٔ قُ ــاٍ ب ٘      ( مج ــ ــا عًٝ ــ٘ َٚ ــٞ َاي ـــ ايجكؿ ــٔ ٜٛغ ــاز ب ــري٠ اؿذ  ، زاضغ

 .44م ، 2004، . 1ايهتب ايعامل١ٝ، بريٚت ط
ــاز٠:  (4 ــٛز ظٜ ٘    ( قُ ــ ــرت٣ عًٝ ــٞ املؿ ـــ ايجكؿ ــٔ ٜٛغ ــاز ب ــط، ط،  اؿذ ــط، َك ــ٬ّ ا٭ظٖ  1، زاض ايػ

 .381، م 1995
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 انعامم انعقهي:
أؾهت عٓسٙ أغًٛبٶا قٜٛا َٚ٪ثطٶا ٜػتڀٝع َٔ ميتًو "اؿذاز" قسضات عك١ًٝ ؾا٥ك١  

ع٢ً َٔ خياطبِٗ ٚإقٓاعِٗ مبا ٜكٍٛ ٚإٕ أز٣ شيو إىل قًب اؿكا٥ل، ٖٚصا  خ٬ي٘ ايتأثري
ا٭غًٛب ايكٟٛ ٜربظ يٓا َس٣ قسض٠ "اؿذاز" اـڀاب١ٝ ٚاَت٬ن٘ َٓڀل اٱقٓاع، يف ايتعاٌَ 

٘ إٔ ٜكٓع ايػاَعني ٚحيطى َع َجٌ ٖصٙ املٛاقـ، ؾهإ بصيو اـڀٝب ايصٟ باغتڀاعت
 عٛاطؿِٗ ؾٝػتًُِٝٗ.

ٚممٔ ٜؿٝس بسٖا٤ اؿذاز ٚسػٔ ؽًك٘ باؿذر، لس "َايوځ بٔ زٜٓاض" ٜتشسخ عٔ 
ايكسضات ايعك١ًٝ ٚاـڀاب١ٝ اييت ميتًهٗا "اؿذاز" يف ايتأثري يف ْؿٛؽ غاَعٝ٘ ٚإقٓاعِٗ مبا 

بِٗ، ؾٝكع يف  عطام َٚا قٓعمسعت اؿذاز ٜصنط َا قٓع ؾٝ٘ أٌٖ اي حيٌُ، ؾٝكٍٛ: "ضمبا
،ٜٚكٍٛ ؾٝ٘ "اؿػٔ ايبكطٟ" ضمح٘  (1)ْؿػٞ أِْٗ ٜعًُْٛ٘ يبٝاْ٘ ٚسػٔ ؽًٝك٘ يًشذر"

 .(2)"اهلل: "ٜعغ عع١ ا٭ظاضق١، ٜٚبڀـ بڀـ اؾباضٜٔ
 انعامم انذيني:

اؿذاز ٜتُتع مبٗاضات أزب١ٝ ٚيػ١ٜٛ غابت عٔ نجري َٔ اـڀبا٤ يف عكطٙ، أعڀت٘  
اـڀاب١ ٚايبٝإ ٚاٱبساع ايًػٟٛ ٚايهًُٞ، ٚتًو ايكسض٠ ايؿا٥ك١ اييت ميتًهٗا قسض٠ نبري٠ يف 

اؿذاز، نإ يًكطإٓ ا٭ثط ايهبري يف تُٓٝتٗا ٚتڀٛضٖا، ؾٗٛ َٔ سؿع١ ايكطإٓ َٚٔ املتكٓني 
٭سهاَ٘، ٖٚٛ جيس ايكطإٓ ٚغ١ًٝ يتسعِٝ خڀابات٘ َٔ اقتباغات ٚؾٛاٖس ٚغريٖا، مما ؾتٻل 

ؿذاز، يصيو ْط٣ "َععِ  خڀب٘ يف ايٛعغ أؾب٘ به٬ّ اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ ؾٝ٘ ق٠ٛ اؾسٍ ٚا
 .(3)" َٚصاٖبِٗ يف اغتدطاز املعاْٞ اؿه١ُٝ َٔ ايسٜٔ

                                                           

، زاض ايهتـب ٚايٛثـا٥ل   ْٗاٜـ١ ا٭ضب يف ؾٓـٕٛ ا٭زب  ( ايٜٓٛطٟ، أمحس بٔ عبس ايٖٛـاب ؾـٗاب ايـسٜٔ:    (1
 .244، م 7ز ، 2002ّٙ 1423 –،  1ايك١َٝٛ، ايكاٖط٠ ، ط

 85، م ايؿٔ َٚصاٖب٘( ؾٛقٞ نٝـ: (2
 .382، ماؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٞ املؿرت٣ عًٝ٘( قُٛز ظٜاز٠،: (3
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 ادلذونت مىضىع انذراست:
إٕ َعطؾ١ ايعَإ ٚاملهإ يًٓل ا٭زبٞ ٜػاعس ايكاض٨ ع٢ً َعطؾ١ أسساخ  

أيكاٖا اؿذاز بٔ ٜٛغـ  ٖٞ خڀب ، ٚاملس١ْٚٚخكا٥ل ايعكط ايص٣ قٌٝ ؾٝ٘ ٖصا ايٓل
ايجكؿٞ بعس قتً٘ ابٔ ايعبري مبه١، ٚيف ؾرت٠ تٛيچٝ٘ سهِ ايعطام يف عٗس بين أ١َٝ ؼت إَط٠ 
عبس املًو بٔ َطٚإ، ٖٚٞ متجٌ أٚزٸ ايعٓـ ايصٟ بًػت٘ اـڀاب١ ايعطب١ٝ يف ايعكط ا٭َٟٛ; 

عٚد١ باؿكس ٚايٓٸك١ُ ؾكس ناْت دًچٗا ساؾ١ً بايتٗسٜس ٚايٛعٝس، بٌ تعست شيو إىل ايًع١ٓ مم
اييت مل تعٗط ؾكط يف ن٬ّ اؿذاز، بٌ عُس إىل ػػٝس ٚإظٗاض تًو ا٭ساغٝؼ يؿعب 
ايعطام بايكتٌ ٚايتٓهٌٝ ٚايػؿو ٚايٓٗب ٚنطب ا٭عٓام ٚاهلاَات، ستٸ٢ غڀت ع٢ً 
ٟٸ: "أ٫  خڀب٘ ايٛعع١ٝ، ٚمل تؿؿع ي٘ أبسا يس٣ أٌٖ ايعطام، سٝح قاٍ اؿػٔ ايبكط

ا ايؿادط؟ ٜطق٢ عتبات املٓرب، ؾٝتهًِ به٬ّ ا٭ْبٝا٤، ٜٚٓعٍ ؾٝؿتو ؾتو تعذبٕٛ َٔ ٖص
 . (1)اؾباضٜٔ، ٜٛاؾل اهلل يف قٛي٘، ٚخيايؿ٘ يف ؾعً٘"

 ا٫غتًعاّ اؿٛاضٟ:
 ا٫غتًعاّ اؿٛاضٟ أسس اؾٛاْب امل١ُٗ اييت ٜعين بٗا ايبشح ايتساٚيَٞؿّٗٛ ٜعس  

ؾ٤ٞ عٔ ططٜل قٍٛ ؾ٤ٞ آخط/ أٚ قٌ: إْ٘  عٓس غطاٜؼ ٜٚع٢ٓ ب٘:" عٌُ املع٢ٓ، أٚ يعّٚ
ؾ٤ٞ ٜعٓٝ٘ املتهًِ أٚ ٜٛسٞ ب٘ أٚ ٜكرتس٘، ٫ٚ ٜهٕٛ دع٤ا مما تعٓٝ٘ اؾ١ًُ بكٛض٠ 

ٚاؿٛاض ٖٛ: نٌ خڀاب ٜتٛخ٢ ػاٚب َتًل َعني، ٜٚأخص ضزٙ بعني ا٫عتباض َٔ  ،(2)سطؾ١ٝ"
ٔ، قطٜب١ َٔ ٖصا أدٌ تهٜٛٔ َٛقـ أٚ ضأٟ يف ْكڀ١ َع١ٓٝ ٚقسز٠ غًؿا بني املتشاٚضٜ

                                                           

. ٚإًٜٝا ساٟٚ: ؾٔ اـڀاب١ ٚتڀـٛضٙ عٓـس ايعـطب، زاض    2، زمجٗط٠ خڀب ايعطب( أمحس ظنٞ قؿٛت: (1
 .288-277، م1997ايجكاؾ١، بريٚت، يبٓإ، ز.ت، 

 .78، م2007، 1ٜؼ، زاض قبا٤ يًڀباع١، طق٬ح إمساعٌٝ: ْعط١ٜ املع٢ٓ يف ؾًػؿ١ بٍٛ غطا( (2



 م0202العدد اخلامس    يبت اجلديدة باألقصر           جملت كليت البناث األزهريت بط  

 الجزء األول م ـ0291والثالثىن  اتع

                                                                 

   

 خطة الحجاج ته يىسف الثقفي
مقارتة تداولية في ضىء فكرة 

 األفعال الكالمية

820 
 

يًدڀاب، تٗسف يٲقٓاع  (2). ٜٚعس ا٫غتًعاّ اؿٛاضٟ ز٫ي١ غري طبٝع١ٝ(1)ايڀطف أٚ شاى
ٚايتأثري يف املتًكٞ ع٢ً سس تعبري غطاٜؼ يف قٛي٘:" إٔ ْكٍٛ إٕ ايكا٥ٌ قكس ؾ٦ٝا َا َٔ 

تأثري إٜكاع اي -ٖٚٛ ٜتًؿغ بٗصٙ اؾ١ًُ-خ٬ٍ مج١ً َع١ٓٝ، ؾصيو ٜعين إٔ ايكا٥ٌ نإ ٜٟٓٛ
ٚتطدع ْؿأ٠ ٖصا املبشح ايًػٟٛ إيٞ  (3)يف كاطب٘ بؿهٌ ؾِٗ ٖصا املداطځب يٓٝت٘"

ٖٚٛ َٔ ؾ٬غؿ١ أنػؿٛضز املتدككني يف  -ّ، ٚبايهبط يف قانطات غطاٜؼ1967غ١ٓ
اييت أيكاٖا يف داَع١ ٖاضؾاضز، سٝح نُت تكٛضات٘ هلصا اؾاْب َٔ  -زضاغ١ ايًػ١ ايڀبٝع١ٝ

ٕٸ ايٓاؽ ، (4)ملٓٗذ١ٝ ايصٟ ٜكّٛ عًٝٗاايسضؽ ايًػٟٛ ٚا٭غؼ ا ٚناْت ْكڀ١ ايبس٤ عٓسٙ أ
يف سٛاضاتِٗ قس ٜكٛيٕٛ َا ٜككسٕٚ ٚقس ٜككسٕٚ أنجط مما ٜكٛيٕٛ، ٚقس ٜككسٕٚ عهؼ 

س، ٚبٗصا ْؿأت عٓسٙ كٳكڃَا ٜكٛيٕٛ، ؾذعٌ نٌ ُٖ٘ إٜهاح ا٫خت٬ف بني َا ٜكاٍ َٚا ٜٴ
 إ:ايصٟ ٜط٣ أْ٘ ْٛع (5)ؾهط٠ ا٫غتًعاّ اؿٛاضٟ

                                                           

قُس ايعُطٟ: زا٥ط٠ اؿٛاض َٚعايـل ايعٓــ، نؿــ أغـايٝب اٱقٓـاع ٚاملػايڀـ١، َػـا١ُٖ يف ؽًٝـل          ((1
 .9، م2002، 1اـڀاب، َڀبع١ أؾطٜكٝا ايؿطم، ط

ؾـ٦ٝا َـٔ خـ٬ٍ    ايس٫ي١ غري ايڀبٝع١ٝ: ايس٫ي١ املطتبڀ١ بككس املتهًِ سني ٜتًؿغ ظ١ًُ َا، ؾػٓـ٘ ٜبًـؼ   ( (2
تطنٝبٗا ٚيف ايٛقـت شاتـ٘ ٜككـس ؾـ٦ٝا آخـط، ٚحيـاٍٚ َـٔ خ٬يـ٘ ايتـأثري يف كاطبـ٘. َـريٚز غـعاز:             

، 2018، 1/ع5ا٫غتًعاّ اؿٛاضٟ يف غٛض٠ ط٘)ؼًٌٝ تساٚيٞ ٚؾل ْعط١ٜ غطاٜؼ(،  ف١ً املس١ْٚ، ّ
 .320م

 .53إٓ ضٚبٍٛ، داى َٛؾ٬ض: ايتساٚي١ٝ عًِ دسٜس يف ايتٛاقٌ، م( (3
 .32، مآؾام دسٜس٠ يف ايبشح ايًػٟٛ املعاقط( قُٛز أمحس م١ً: (4
( ايك٠ٛ اٱلاظ١ٜ اييت تٛانب ايعباضات ايًػ١ٜٛ نُا ٖـٛ َعًـّٛ ٖـٞ قٛتـإ: قـ٠ٛ إلاظٜـ١ ٚقـ٠ٛ إلاظٜـ١         (5

َػتًع١َ، ؾايك٠ٛ اٱلاظ١ٜ اؿطؾ١ٝ َسيٍٛ عًٝٗـا َباؾـط٠ بكـٝػ١ ايعبـاض٠ يف سـني إٔ ايكـ٠ٛ اٱلاظٜـ١        
آؾام دسٜس٠ يف ْعط١ٜ ايٓشٛ ١َ تتٛيس عٔ ا٭ٚىل طبكا ملكتهٝات َكاَات َع١ٓٝ. أمحس املتٛنٌ: املػتًع

، 1، َٓؿــٛضات نًٝــ١ اٯزاب ٚايعًــّٛ اٱْػــا١ْٝ بايطبــاط، غًػــ١ً عــٛخ ٚزضاغــات، طايــٛظٝؿٞ
 .1ّ، م1993
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ؾا٫غتًعاّ ايعطيف ٖٛ ببػاط١ َا تعاضف عًٝ٘ أقشاب : اغتًعاّ عطيف ٚاغتًعاّ سٛاضٟ
ٕڈ بعٝٓٗا َُٗا اختًؿت ايػٝاقات ٚاملٛانع  ايًػ١ َٔ اغتًعاّ بعض ا٭يؿاظ ز٫٫ت َٚعا

 ايًػ١ٜٛ اييت تطز ؾٝٗا. أَا ا٫غتًعاّ اؿٛاضٟ ؾٗٛ َتػري زا٥ُا بتػري املكاّ أٚ ايػٝام.
 تػا٫٩ت ؾػًت ؾهط غطاٜؼ َٚٓٗا:ٖٚٓاى عس٠ 

نٝـ ميهٔ إٔ ٜكٍٛ املتهًِ ؾ٦ٝٶا ٜٚعين ؾ٦ٝٶا آخط؟ ٚنٝـ ٜػُع املداطب ؾ٦ٝا ٜٚؿِٗ 
ٌٸ ملجٌ ٖصٙ ايتػا٫٩ت. ٖٚصا اؿٌ أطًل  ؾ٦ٝا آخط؟ ٖٚصا َا زؾع٘ إىل ايتؿهري يف إجياز س

َٔ قبٌ املتهًِ  عًٝ٘: َبسأ ايتعإٚ: ٖٚٛ عباض٠ عٔ عٓاقط خؿ١ٝ تأتٞ يف ؾهٌ اتؿام نُين
ٚاملداطب عٝح ٜػٗط نٌ ططف ع٢ً ايػري اؿػٔ يع١ًُٝ ايتٛاقٌ، ٜٚكّٛ ٖصا املبسأ 

 .(1)ع٢ً أضبع١ َباز٨ ؾطع١ٝ
ٚإشا أتٝٓا إىل خڀب اؿذٸاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٞ ؾإْٓا لسٙ يف ايعسٜس َٔ املٛاقـ ٜػتدسّ يػ١ 

إىل ض١ٜٚ ٚإعُاٍ ؾهط يؿُٗ٘ ٜٚتهًِ ن٬َٶا ٫ ْكٍٛ إْ٘ َعانؼ ملا ٜطٜسٙ، يهٓ٘ حيتاز 
ٚايٛقٛف ع٢ً سكٝكت٘. نُا ٜتشسخ عٔ أَٛض ٚأؾهاض بڀطٜك١ ٫ؾت١ تتڀًب َٔ ايػاَع 

سُٝٓا قسّ  إعُاٍ ؾهطٙ يؿُٗ٘ بػطع١ ٚقبٌ ؾٛات ا٭ٚإ، ٚيٓأخص َج٬ قٛي٘ يف خڀبت٘
 :ايهٛؾ١ أَريا عًٝٗا

ٌٴ بػٛام سٴڀځ  ِٖصا أٚإ ايؿٸسٸ ؾاؾتسٸ ظِٜ       قس يؿچٗا ايًچٝ

                                                           

ٕٚ ظٜـاز٠ أٚ ْككـإ،   ( ٖصٙ املباز٨ ا٭ضبع١ ٖٞ: َبسأ ايهِ: ٖٚٛ املػا١ُٖ يف اؿٛاض بايكسض املڀًٛب ز(1
َٚبسأ ايهٝـ: ٖٚٞ املػا١ُٖ ايكشٝش١ يف اؿٛاض أٚ اؿسٜح، ؾ٬ ٜتشسخ إ٫ اؿكٝكـ١ أٚ َـا ميًـو    
عًٝ٘ زي٬ٝ نافٺ، َٚبسأ املٓاغب١: ٖٚٛ دعٌ ايه٬ّ شا ع٬ق١ مبٛنٛع اؿـسٜح أٚ اؿـٛاض، أَـا َبـسأ     

ٚتكـسِٜ اؿذـر يف ؾـهٌ    ايڀطٜك١ أٚ سهِ ايه٬ّ: ؾٗٛ عطض ايهـ٬ّ بٛنـٛح ٚؼاؾـٞ ايػُـٛض     
آؾـام دسٜـس٠   . ٚ قُٛز أمحـس مًـ١:   33، مَسخٌ إىل ايًػاْٝات ايتساٚي١َٝٓعِ. اؾ٬ٝيٞ ز٫ف: 

 .34، ميف ايبشح ايًػٟٛ املعاقط
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ِڇ ٚٳنٳ ٌڈ ٫ٚ غِٓ       ٫ٚ ظعاضڈ ع٢ً ظٗطڇ   (1)يٝؼ بطاعٞ إب
ٟٸ   يب    ــقس يؿچٗا ايًٌٝ بعكً ٚٸ  أضٚع خطاز َٔ ايسٸ

  (2)َٗادطڈ يٝؼ بأعطابٞ                
 قس مشچطت عٔ غاقٗا ؾؿٴسټٚا        ٚدسٸتٹ اؿطبٴ بهِ ؾذٹسټٚا

 .(3)ايبٳهڃط أٚ أؾٳسټ طٴزټ       َجٌ شضاعـــٚايكٛؽ ؾٝٗا ٚتطٷ عٴ
ؾاملتأٌَ يف ٖصٙ ا٭بٝات ايؿعط١ٜ ٜط٣ أْٗا تتشسخ عٔ ضاعڈ ٜػٛم إبً٘ بػري ؾؿك١  

٫ٚ ضمح١ َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٜط٣ بأْٗا تتشسخ عٔ اؿطب ٚقػٛتٗا، يهٔ َعٓاٖا 
ٕٸ ضاعٞ اٱبٌ ايكاغٞ ٖٛ اؿذٸاز بٔ  اؿكٝكٞ ٖٛ إٔ أٌٖ ايعطام تٓتعطِٖ أٜاّ غٛز ٭

ـ ايجكؿٞ، ٚاملككٛز باٱبٌ ِٖ أٌٖ ايعطام، ٚاملع٢ٓ املطاز َٔ ٖصٙ ايكٛض ايبٝا١ْٝ ٖٛ ٜٛغ
إٔ اؿذٸاز غٝعٝس أٌٖ ايعطام إىل ايڀطٜل ايكشٝح: ططٜل ايڀاع١ ٚططٜل اؿل، ٚنٌ َٔ 
حيٝس عٓٗا ٜهٕٛ َكريٙ َكري اٱبٌ ايؿاضز٠ اييت تهطب نطبا َربٸسا ٜٗؿٸِ أن٬عٗا ٭ْٗا 

ٚنصيو سسٜجِٗ عٔ اؿطب، ؾاؿطب ٜككس بٗا إٔ َا ٜٓتعط أٌٖ  خطدت عٔ ايكڀٝع،
ٖٛهلا يصيو  يفايعطام َٔ قتٌ ٚنطب بايػٝـ ْٚٗب يٮَٛاٍ ع٢ً ٜسٙ ٜؿب٘ اؿطب 

 زعاِٖ ي٬غتعساز إىل َا ٜٓتعطِٖ.
                                                           

ظِٜ: اغِ ؾطؽ أٚ ْاق١، َٚعٓاٙ: ٖصا ٚقت ايعسٚ ؾاغتؿطغٞ دٗسى)ايًػإ: ظِٜ(. ٚسڀـِ: ايـصٟ ٫   ( (1
سڀِ يًصٟ ٜأتٞ ع٢ً ايعاز يؿس٠ أنً٘، ٜٚكاٍ يًٓاض اييت ٫ تبكٞ:  ٜبك٢ َٔ ايػري ؾ٦ٝا، ٜٚكاٍ: ضدٌ

سڀ١ُ)ايًػإ: سڀِ(. ٚايٛنِ: نٌ ؾ٤ٞ ٜٛنع عًٝ٘ ايًشـِ َـٔ خؿـب أٚ باضٜـ١ ٜـٛق٢ بٗـا َـٔ        
 ا٭ضض)ايًػإ: ٚنِ(.

ايعكًيب َٔ نٌ ؾ٤ٞ: ايؿسٜس اـًل ايععِٝ، ٚايكٟٛ ايكًب، ٚايهُري يف يؿٗـا يٲبـٌ، أٟ: مجعٗـا    ( (2
بػــا٥ل ؾــسٜس، ؾهــطب٘ َــج٬ يٓؿػــ٘ ٚضعٝت٘)ايًػــإ: عكــًب(. ا٭ضٚع: ايــصنٞ. ايــسٟٚ:   ايًٝــٌ

 ايؿًٛات. 
ايعـطٸز: ايؿـسٜس َـٔ نـٌ ؾـ٤ٞ، ٚؾـب٘ ايـٛتط         .2/289،  مجٗط٠ خڀب ايعـطب ( أمحس ظنٞ قؿٛت: (3

 بصضاع ايبعري يف تٛتطٙ)ايًػإ: عطض(.
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َػاٜط٠ متاَا ملعاْٝٗا اييت  ٞٳٚيف َٛاقـ أخط٣، اغتدسّ اؿذٸاز أيؿاظڄا ٚنًُات ؼٌُ َعاْ
ػٝام ايصٟ ٚضزت ؾٝ٘، َجٌ قٛي٘:" أٜٗا ايٓاؽ: َٔ أعٝاٙ زا٩ٙ، ؾعٓسٟ تػتؿـ َٔ اي

ٞٸ إٔ أعذً٘، َٚٔ ثكٌ عًٝ٘ ضأغ٘، ٚنعت عٓ٘ ثكً٘  .(1)"زٚا٩ٙ، َٚٔ اغتڀاٍ أدً٘ ؾعً
ٕٸ اؿعّ ٚايععّ غًباْٞ غٛطٞ، ٚأبس٫ْٞ ب٘ غٝؿٞ، ؾكا٥ُ٘  ٚقٛي٘ نصيو يف ْؿؼ اـڀب١:" إ

يف ٖصٜٔ املجايني اغتدسّ اؿذٸاز .  (2)"٠ ملٔ عكاْٞيف ٜسٟ ٚلازٙ يف عٓكٞ ٚشباب٘ ق٬ز
تعابري فاظ١ٜ قس ٫ ٜؿِٗ ايكاض٨ أٚ ايػاَع َهُْٛٗا َٔ خ٬ٍ َعٓاٖا اؿطيفٸ، ؾايػ٪اٍ 

 ايصٟ ٜڀطح ٖٓا:
ملاشا ؼسخ اؿذٸاز عٔ ايسا٤ ٚايسٚا٤ َٚاشا ٜككس بهٌ َُٓٗا، ٚثكٌ ايطأؽ ٚٚنع٘ 

يػاَع جيب عًٝ٘ إٔ ٜؿِٗ املككٛز َٔ ٖصٙ ايتعابري ٚشباب ايػٝـ ٚايك٬ز٠، ؾايكاض٨ أٚ ا
اجملاظ١ٜ ٜٚبشح عٔ املع٢ٓ َٔ ٚضا٤ ٖصا ايه٬ّ، ٚقٛي٘ نصيو: "ٜا أٌٖ ايهٛؾ١ إٕ ايؿت١ٓ 

 .(3) تًكح بايٓذ٣ٛ، ٚتٓتر بايؿه٣ٛ، ٚؼكس بايػٝـ..."
ف ٜٓازٟ اؿذاز أٌٖ ايهٛؾ١ مبا ٜٓاز٣ ب٘ ايبعٝس َع أِْٗ َاثًٕٛ أَاَ٘، ؾٝػتدسّ سط

ايٓسا٤)ٜا( يٝػتعني ب٘ ع٢ً ظٜاز٠ ايًؿت ٚايتٓبٝ٘، َٚس ايكٛت ٚاضتؿاع٘ نٞ ميٮ دٓبات 
، ٜا أٌٖ ايهٛؾ١(املػذس، ؾٝػتشٛش ع٢ً فاَع ا٭مساع ٚايعكٍٛ، ٜٚكٌ إىل سٝح ٜطٜس:)

َا ٜعٗط َٔ ن٬ّ اؿذٸاز أْٸ٘ ٜكسٸّ ايٓكٝش١ ٭ٌٖ ايهٛؾ١ ٚيهٔ َا ٜؿِٗ َٓ٘ أْ٘ تٗسٜس ٚ
ٓادا٠ ٚايتؿهٞ يسٜ٘، ٭ٕ َجٌ ٖصٙ ايتكطؾات نُا ٜكٍٛ ٖٞ أقٌ ايؿت١ٓ ٚٚعٝس َٔ امل

 َٚٓبتٗا، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ َكري أقشابٗا ايهٸطب بايػٝـ، أَا قٛي٘ يف اـڀب١ ايٛعع١ٝ:"
ٌٸ ن٫٬  ٟٶ ؾأتبع٘، ٫ٚ تهًين إىل ْؿػٞ ؾأن ٞٸ ؾأدتٓب٘، ٚأضْٞ اهلسٟ ٖس ايًِٗ أضْٞ ايػ

                                                           

 .2/292( املكسض ايػابل، (1
 .2/292( املكسض ايػابل، (2
 .2/295املكسض ايػابل ،  ((3
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اؿذٸاز ٚنأْ٘ ٜسعٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعايٞ إٔ ٜكًح ْؿػ٘  ؾاي١ًٖٛ ا٭ٚىل ٜبسٚ، (1)"بعٝسا
ٔٸ املع٢ٓ املطاز َٔ خ٬ٍ املكاّ ٖٛ ايٛعغ  -ٖٚٛ َكاّ إيكا٤ خڀب١ -ٜٚطٜ٘ اؿل ٚاهلس٣، ٚيه

 ٚاٱضؾاز ٭ٌٖ ايعطام يهٞ ٜتبعٛا ايڀطٜل ايكشٝح: ططٜل اؿل.
 األفعال انكالميت:

 Theory of )  "ايه٬ّتطدع ؾهط٠ "أؾعاٍ ايه٬ّ" أٚ " ْعط١ٜ أؾعاٍ  
speech acts)َٔ ٍٚنتاب٘  إىل ايؿهط٠ اييت ططسٗا أضغڀٛ يف ايؿكٌ ا٭

مج١ً تكطٜط١ٜ إ٫ تًو  "ايعباض٠" ايصٟ ضأ٣ ؾٝ٘ إٔ "نٌ مج١ً شات ز٫ي١....، يهٔ يٝؼ نٌ
نصب يف نٌ اؾٌُ، ؾايسعا٤ مج١ً،  اييت ؾٝٗا قسم أٚ نصب، ٚ يٝؼ ٖٓاى قسم أٚ

 ٚ قس بكٝت آضا٤ أضغڀٛ َع٫ُٛڄ بٗا إىل ايكطٕ ايتاغع ٫ ناشب١ يهٓٗا يٝػت قازق١ ٚ
ؾهط٠  عؿط، ٚ نإ أٍٚ َٔ عاضض آضا٤ٙ ٖصٙ ايؿًٝػٛف تَٛاؽ ضاٜس ايصٟ ططح

ٍٳ ، ٚ (١ٜ" )ايؿطز١ٜسس٭ځا "ايعًُٝات ا٫دتُاع١ٝ" أٚ "ا٭ؾعاٍ ا٫دتُاع١ٝ" يف َكابٌ "ا٭ؾعا
َٔ ططح ؾهط٠ "أؾعاٍ ايه٬ّ"، ٚ  ٓار أٍٜٚعس ايؿًٝػٛف ا٭ملاْٞ ايعاٖطاتٞ أزٚيـ ضاٜ

ايٛعس ٚ ايڀًب ٚ ا٭َط ؼت َػ٢ُ "ا٭ؾعاٍ  أٍٚ َٔ زضغٖٛا زضاغ١ ع١ًُٝ، ؾكس تٓاٍٚ
ٚ أٍٚ  ٖٛغريٍ "ا٭ؾعاٍ ايتؿ١ٝ٦ٝٝ" اييت بٓاٖا ع٢ً ططٚسات غابك١ ا٫دتُاع١ٝ"، ٚ تٓاٍٚ

ّ(، ٚ قس ضأ٣ إٔ نٌ 9134ططح ؾهط٠ "أؾعاٍ ايه٬ّ" بًٖٛط يف نتاب٘ "ْعط١ٜ ايًػ١" ) َٔ
 .(2) ايتعبري أٚ اٱْؿا٤ أٚ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ ايٛظا٥ـ: ايتُجٌٝ ٜعٗط ستُا اغتعُاٍ

تػتأثط ا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬ باٖتُاّ ايباسجني، يٝؼ ؾكط يف اجملاٍ ايتساٚيٞ بٌ يف اؾٛاْب 
ب ايٓعط١ٜ ايعا١َ ٫غتعُاٍ ايًػ١، ؾعًُا٤ ايٓؿؼ ٜطٕٚ إٔ انتػابٗا ؾطط أغاغٞ ٫نتػا

ايًػ١ نًٗا، ْٚكاز ا٭زب ٜطٕٚ ؾٝٗا إنا٠٤ ملا ؼًُ٘ ايٓكٛم َٔ ؾطٚم زقٝك١ يف اغتعُاٍ 
                                                           

 .2/303( املكسض ايػابل ، (1
، 2018، ٜٛيٝــٛ 3عــسز، ، اجملًــ١ ايعطبٝــ١ َــسازايؿًػــؿ١ ايتساٚيٝــ١ ٚعًــِ ايهــ٬ّ ( قُــٛز عهاؾــ١: (2

 . 117-116م



 م0202العدد اخلامس    يبت اجلديدة باألقصر           جملت كليت البناث األزهريت بط  

 الجزء األول م ـ0291والثالثىن  اتع

                                                                 

   

 خطة الحجاج ته يىسف الثقفي
مقارتة تداولية في ضىء فكرة 

 األفعال الكالمية

825 
 

ايًػ١ أَا ا٭ْرتبٛيٛدٕٝٛ ؾٝإًَٔٛ إٔ جيسٚا ؾٝٗا تؿػريٶا يًڀكٛؽ ٚايطقٞ ايػشط١ٜ، يف سني 
ٜط٣ ايؿ٬غؿ١ ؾٝٗا فايڄا خكبٶا يسضاغ١ ع٬ق١ ايًػ١ بايعامل، ٚايًػٜٕٛٛ جيسٕٚ ؾٝٗا سًٛيڄا 

 .(1)يًهجري َٔ املؿه٬ت املتعًك١ بايسٸ٫ي١ ٚايرتانٝب ٚتعًِٝ ايًػ١ ايجا١ْٝ
ٕٸ ٚظٝؿ١   ٜٚعسٸ دٕٛ أٚغنت امل٪غؼ ا٭ٍٚ يٓعط١ٜ ا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬ سٝح ضأ٣ أ

َ٪غػ١  ٖٞ إٜكاٍ املعًَٛات ٚايتعبري عٔ ا٭ؾهاض ؾشػب، ٚإمنا تايًػ١ ا٭غاغ١ٝ يٝػ
ٔ َعڀٝات غٝاق١ٝ إىل أؾعاٍ شات قٝػ١ ادتُاع١ٝ، تتهؿچٌ بتشٌٜٛ ا٭قٛاٍ اييت تكسض نُ

ؾشُٝٓا ٜكٍٛ ايكانٞ َج٬: ؾتشت اؾًػ١، ٜهٕٛ قس ألع ؾعًڄا ادتُاعٝٽا ٖٚٛ ؾتح 
 .(2)اؾًػ١

ٚقس ظٗطت أؾهاض أٚغنت عٔ ا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬ يف قانطات٘ اييت أيكاٖا يف داَع١  
ّ، ؼت عٓٛإ:" 1960ت٘ عاّ ّ، ٚاييت مجعت يف نتاب ْؿط بعس ٚؾا1955ٖاضؾاضز عاّ 

ٚاْڀًل يف ؼسٜسٙ يٮؾعاٍ ايه١َٝ٬ َٔ ضؾه٘ يًطأٟ  (3)نٝـ ْكٓع ا٭ؾٝا٤ بايهًُات"
ايكا٥ٌ بٛدٛز أقٛاٍ يػ١ٜٛ قازق١ ٚأخط٣ ناشب١، إش عسٸٖا َػايڀ١ ٚقؿ١ٝ غاق١ إشا ْعطْا 

تٓذع ؾع٬ ٚتٛقع  إىل ايهِ اهلا٥ٌ َٔ ايعباضات اييت ٫ تكـ ايعامل، ٫ٚ تكطٸض سكٝك١، ٚإمنا
                                                           

 . 41 -40، مآؾام دسٜس٠ يف ايبشح ايًػٟٛ املعاقط( قُٛز أمحس م١ً: (1
، 1، َٓؿــٛضات ا٫خــت٬ف، ط٤ٛ ايٓعطٜــ١ ايتساٚيٝــ١: ؼًٝــٌ اـڀــاب املػــطسٞ يف نــ ( عُــط بًدــري(2

ايًػ١ َٚٓڀل ا٫غتعُاٍ يف نـ٤ٛ ايٓعطٜـ١ ايتكـٜٛط١ٜ ٚأؾعـاٍ     . ٚ ْعُإ بٛقط٠: 155ّ، م2003
 .352ّ، م2006، 2، ف١ً ايًػاْٝات ٚايًػ١ ايعطب١ٝ، َٓؿٛضات داَع١ عٓاب١، ايعسزايه٬ّ

ّ، ثِ أيك٢ اثٓيت عؿط٠ 1954ّ 1952ٚعاَٞ  ( أيك٢ أٚغتني عسزٶا َٔ احملانطات يف أنػؿٛضز بني(3
ّ ، ٚ قس مجعت ٖصٙ احملانطات ا٭خري٠ يف نتاب بعس ٚؾا٠ أٚغتني عاّ 1955قانط٠ يف ٖاضؾاضز يف عاّ 

 to doThings With Words،  ّ ، ٚ ْؿطت بعس ٚؾات٘ يف نتاب عٓٛا1961ْ٘
: How ٓعط١ٜ تؿب٘ َا ٚقع يب١ٜٛٝٓ زٟ غٛغري ٚ تطمج٘ عبس ايكازض قٓٝين، زاض أؾطٜكٝا ايؿطم. ٚ ٖصٙ اي

اييت تعطف عًٝٗا ايباسجٕٛ َٔ احملانطات اييت مجعٗا ت٬َٝصٙ، ٚ ْؿطٖٚا بعس ٚؾات٘، ؾكس ططح أٚغتني 
 ض٩ٜت٘ يف احملانطات.
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 .(1)ع٬ُ
 ٜٚٓكػِ ايؿعٌ ايًػٟٛ أٚ ايه٬َٞ يف ضأٟ أٚغنت إىل قػُني:

أؾعاٍ إخباض١ٜ: ٖٚٞ أؾعاٍ إخباض١ٜ تكطٜط١ٜ ٚقؿ١ٝ ميهٔ إٔ مهِ عًٝٗا بايكسم أٚ 
 ايهصب.

أؾعاٍ إلاظ١ٜ أٚ أزا١ٝ٥: ميهٔ إٔ تهٕٛ َٛؾك١ أٚ غري َٛؾك١ َجٌ ايتػ١ُٝ ٚايٛق١ٝ 
إ ٚايٓكح ٚايٛعس... ٫ٚ تهٕٛ ا٭ؾعاٍ ا٭زا١ٝ٥ إ٫ إشا ؼككت هلا مج١ً ٚا٫عتصاض ٚايطٖ

ٖصٙ ايؿطٚط ٖٞ: .(2)َٔ ايؿطٚط، ٖٚصٙ ايؿطٚط أطًل عًٝٗا أٚغنت اغِ ؾطٚط امل١ُ٥٬
نطٚض٠ ٚدٛز إدطا٤ عطيفٸ َكبٍٛ ادتُاعٝا نايعٚاز ٚايڀ٬م... ٜٚتهُٔ ٖصا اٱدطا٤ 

 يف ظطٚف َع١ٓٝ ٚإٔ ٜهٕٛ ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام ْڀل نًُات َع١ٓٝ َٔ ططف أؾدام َعٝٸٓني
 .َ٪ًٖني ٱلاظ ٖصا ايؿعٌ َع ايػبل يف املؿاعط ٚايٓٛاٜا ٚإيعاّ أْؿػِٗ ب٘

ٛٸتٗا  ٕٸ ٖصا ايتكػِٝ مل ٜكٓع أٚغنت ايصٟ أعاز تكػِٝ ا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬ ٚشيو سػب ق غري أ
 اف ٖٞ:إىل مخػ١ أقٓ -(3)٭ْٗا تعس قًب ايع١ًُٝ ايًػا١ْٝ نًٗا -اٱلاظ١ٜ

ٖٚٞ اييت تعرب عٔ سهِ ٜكسضٙ قًچـ أٚ سهِ أٚ قاضڈ، ٚقس تهٕٛ ٖصٙ  أؾعاٍ ا٭سهاّ:
ا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬ أسهاَا ْٗا١ٝ٥ أٚ ْاؾص٠، ٚقس تهٕٛ تكسٜط١ٜ أٚ ظ١ٝٓ، َجٌ ٜربٸ٨، ٜكسٸض، 

                                                           

، ايًػ١ َٚٓڀل ا٫غـتعُاٍ يف  . ٚ ْعُإ بٛقط22٠، مَسخٌ إىل ايًػاْٝات ايتساٚي١ٝ( اؾ٬ْٝٞ ز٫ف: (1
 .352، متكٜٛط١ٜ ٚأؾعاٍ ايه٬ّن٤ٛ ايٓعط١ٜ اي

، ٚ قُٛز 353، مايًػ١ َٚٓڀل ا٫غتعُاٍ يف ن٤ٛ ايٓعط١ٜ ايتكٜٛط١ٜ ٚأؾعاٍ ايه٬ّ( ْعُإ بٛقط٠: (2
 .   45 -44، مآؾام دسٜس٠ يف ايبشح ايًػٟٛ املعاقطأمحس م١ً: 

،  ضٕ إىل ايصضا٥ع١ٝايٓعطٜات ايًػا١ْٝ ايهرب٣ َٔ ايٓشٛ املكا( َاضٟ إٓ باؾٛ ٚدٛضز إيٝا غطؾاتٞ: (3
 .360، م2012تطمج١: قُس ضانٞ، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، 

 .354، مايًػ١ َٚٓڀل ا٫غتعُاٍ يف ن٤ٛ ايٓعط١ٜ ايتكٜٛط١ٜ ٚأؾعاٍ ايه٬ّْعُإ بٛقط٠: 
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ٛٸّ، ٜؿدٸل، حيًچٌ  .(1) ...ٜك
نسٸٙ َجٌ اٱشٕ ٚايڀطز أؾعاٍ ايكطاضات: ٚتتُجٸٌ يف اؽاش قطاض َعني يكاحل ؾدل َا أٚ 

 .(2) ...ٚاؿطَإ ٚايتشصٜط
ٗٸس ٖٚٞ اييت تعبٸط عٔ تعٗس املتهًِ بؿعٌ ؾ٤ٞ َا أٚ إيعاّ ْؿػ٘ ب٘ َجٌ ايتعٗس : أؾعاٍ ايتع

ؾاملتهًِ بتؿٖٛ٘ بايه٬ّ ٜ٪غؼ ، (3) ...ٚايتعاقس ع٢ً...، أنُٔ، أقػِ ع٢ً)ايكػِ(، أقبٌ
 .(4)ٚدٛب ايكٝاّ مبشت٣ٛ قٛي٘

: ٖٚٞ تؿهٌ فُٛع١ َتبا١ٜٓ تطتبط بايػًٛى ا٫دتُاعٞ يًُتهًِ سٝح أؾعاٍ ايػًٛى
تسؾع٘ إىل اؽاش املٛقـ املٓكٛم عًٝ٘ يف ايكٍٛ إظا٤ املداطب َجٌ: ا٫عتصاض ٚايؿهط 

 .(5)ٚايتعاطـ ٚاملٛاغا٠ ٚايتش١ٝ ٚايطدا٤ ٚايتشسٸٟ
اؿذ١ َجٌ: اٱثبات  ٖٚٞ اييت تػتدسّ يتٛنٝح ٚد١ٗ ايٓعط أٚ بٝإ ايطأٟ ٚشنط أؾعاٍ اٱٜهاح:

 .(6) ...ٚاٱْهاض ٚاملڀابك١ ٚا٫غتؿٗاّ ٚامل٬سع١ ٚايتٜٓٛ٘ ٚاٱداب١ ٚايتكٜٛب ٚايتؿػري ٚايتأٌٜٚ

اج بن يىسف انثقفي:
ّ
 األفعال انكالميت يف خطب احلج

 أفعال األحكاو أو احلكمياث:
إٕ ابٔ  َٚٔ أَجًتٗا يف خڀب اؿذٸاز قٛي٘ يف خڀبت٘ بعس َكتٌ ابٔ ايعبري:" أ٫  

                                                           

آؾـام  . ٚ قُٛز أمحس مًـ١:  159، مؼًٌٝ اـڀاب املػطسٞ يف ن٤ٛ ايٓعط١ٜ ايتساٚي١ٝ( عُط بًدري: (1
 .69، ميف ايبشح ايًػٟٛ املعاقطدسٜس٠ 

آؾـام  . ٚقُٛز أمحـس مًـ١:   159، مؼًٌٝ اـڀاب املػطسٞ يف ن٤ٛ ايٓعط١ٜ ايتساٚي١ٝ( عُط بًدري: (2
 .70 -69، مدسٜس٠ يف ايبشح ايًػٟٛ املعاقط

 .70، مآؾام دسٜس٠ يف ايبشح ايًػٟٛ املعاقط( قُٛز أمحس م١ً: (3
 .159، مسٞ يف ن٤ٛ ايٓعط١ٜ ايتساٚي١ٝؼًٌٝ اـڀاب املػط( عُط بًدري: (4
 .159( املطدع ايػابل: م(5
 .70( قُٛز أمحس م١ً: آؾام دسٜس٠ يف ايبشح ايًػٟٛ املعاقط، م(6
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ٔٻ  ايعبري نإ َٔ أسباض ٖصٙ ا٭١َ ستٸٞ ضغب يف اـ٬ؾ١ ْٚاظع ؾٝٗا، ٚخًع طاع١ اهلل ٚاغته
ؾاؿذٸاز ٖٛ َٚٔ نًؿ٘ مب١ُٗ قتٌ ابٔ ايعبري ٖٚٛ أَري امل٪َٓني ايصٟ ميجٌ  ،(1)عطّ اهلل..."

 ايػًڀ١، قس ضأٚا ٚسًچًٛا ٚسهُٛا بإٔ ابٔ ايعبري قس خطز عٔ ايڀاع١; يصيو ٜػتشل
ٕٸ ا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬ ايسٸاي١ ع٢ً ا٭سهاّ أٚ اؿهُٝات تتٓاغب  املٛت، ٚػسض اٱؾاض٠ إىل أ
َع غطض ايتكطٜط ٚايٛقـ َجٌ قٍٛ اؿذٸاز يف خڀبت٘:" ... ٭ْهِ طاملا أٚنعتِ يف ايؿنت 

ٞٸ" ؾاؿذٸاز ٖٓا سهِ ع٢ً أٌٖ ايعطام  ،(2)ٚانڀذعتِ يف َطاقس ايه٬ٍ، ٚغٓٓتِ غٓٔ ايػ
َٝايٕٛ يًؿنت ٚايه٬ٍ ٚايػٞ، ٚقس اغتعٌُ يصيو ن٬َا ٜكـ ؾٝ٘ سايتِٗ  بأِْٗ قّٛ

ايٓؿػ١ٝ ٚقس نإ حيتٟٛ ع٢ً ث٬ث١ أؾعاٍ ن١َٝ٬ ٖٞ: أٚنعتِ، انڀذعتِ، غٓٓتِ، ٚنًٗا 
أٚ قٛض٠ َٔ ايكٛض، ٚقٛي٘ أٜها:" إٕ بعجتهِ إىل ثػٛضنِ غًًتِ  َا تسٍ ع٢ً ٚنع١ٝ

يف ٖصا املجاٍ حيهِ ع٢ً أٌٖ ايعطام بايؿكام  ؾاؿذٸاز، (3)"ٚخٓتِ ٚإٕ أَٓتِ أضدؿتِ
 ٚايٓؿام ٚاـٝا١ْ، ٚقس أقسض سهُ٘ ٖصا ست٢ قبٌ إٔ ٜط٣ ايٛاقع١ بعٝٓ٘، ٚقٛي٘ نصيو:"
أ٫ ٚإْهِ غتكٛيٕٛ بعسٟ َكاي١، َا ميٓعهِ َٔ إظٗاضٖا إيچا كاؾيت: أ٫ ٚإْهِ غتكٛيٕٛ 

ُٶا قس ٜهٕٛ تكسٜطٜٽا ؾاؿذٸاز أطًل يف ، (4)"بعسٟ: ٫ أسػٔ اهلل ي٘ ايكشاب١ ٖصا املجاٍ سه
َٶا  أٚ ظٓٝٽا، سٝح لسٙ حيهِ بإٔ أٌٖ ايعطام غٝكٛيٕٛ بعس غؿطٙ ن٬َٶا داضسٶا، ٜٚبسٚ داظ

 َٚتأنسٶا َٔ شيو اؿهِ.
 : نفارياثأفعال انقراراث أو اإل

باعتباض اؿذٸاز ميجٌ ايػًڀ١ ايؿطع١ٝ ع٢ً  -ٖٚٞ نجري٠ دسا يف خڀب اؿذٸاز 
ٔڈ أقُٓانِ عًٝ٘ ؾأقڀع :" َٚٔ أَجًتٗا قٛي٘ يف خڀبت٘ -أٌٖ ايعطام ؾإٜانِ إٔ تعيچٛا عٔ غٳٓٳ

                                                           

 .2/287( أمحس ظنٞ قؿٛت: مجٗط٠ خڀب ، (1
 .2/290( املكسض ايػابل ، (2
 .2/294( املكسض ايػابل ، (3
 .2/299( املكسض ايػابل ، (4
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ٚٳزٹنڂِ َا ٜٴكِٝ املجكـ َٔ أٚز ايكٓا٠  عٓهِ َا ٚقًت٘ يهِ بايكاضّ ايبتاض، ٚأقِٝ َٔ أځ
ؾايؿعٌ ايه٬َٞ ايعاٖط َٔ ٖصا املجاٍ ٖٛ ايتشصٜط َٔ اـطٚز عٔ ايڀاع١،  (،1بايٓٸاض")

ا عٔ ايؿعٌ ايه٬َٞ املتهُٔ ايتشصٜط ٚايتٗسٜس، َجٌ قٍٛ اؿذٸاز يف ٚا٭َج١ً نجري٠ دس
ؾإٜاٟ ٖٚصٙ ايؿؿعا٤ ٚايعضاؾات ٚاؾُاعات ٚقا٫ ٚق٬ٝ، َٚا تكٍٛ  :"خڀبت٘ اييت قاٍ ؾٝٗا

ؾٗصا املجاٍ أٜها نُا ٜبسٚ ؾعٌ ن٬َٞ ؼصٜطٟ، ٚقٛي٘ أٜها يف ، (2)"ٚؾُٝا أْتِ ٚشاى
ؼ ؾإٕ ايعٜؼ ٫ حيٝل إ٫ بأًٖ٘، ٚضأٜتِ غريتٞ ؾٝهِ ٚعطؾت " أٜٗا ايٓاؽ إٜانِ ٚايعٜ:خڀبت٘

خ٬ؾهِ ٚطٝبهِ، ع٢ً َعطؾيت بهِ، ٚيٛ عًُت إٔ أسسٶا أق٣ٛ عًٝهِ َين أٚ أعطف بهِ 
ُٶا  .(3)"َا ٚيٝتهِ، ؾإٜاٟ ٚإٜانِ، َٔ تهًِ قتًٓاٙ، َٚٔ غهت َات بسا٥٘ غ

" أٜٗا :از، َٚٓٗا قٛيَ٘ٚٔ أَج١ً ايكطاضات نصيو ايٓكح ٚايٛعغ، ٚلسٙ يف خڀب اؿذٸ
ايٓاؽ قس أقبشتِ يف أدٌ َٓكٛم، ٚعٌُ قؿٛظ، ضبٸ زا٥بٺ َهٝع، ٚغاعڈ يػريٙ، ٚاملٛتٴ 
يف أعٓاقهِ، ٚايٓاضٴ بني أٜسٜهِ، ٚاؾ١ٓڂ أَاَهِ، خصٚا َٔ أْؿػهِ ٭ْؿػهِ، َٚٔ غٓانِ 

ؾهچط ؾُٝا ٜكط٩ٙ ٚقٛي٘ يف اـڀب١ أٜها:" اَط٩ ، (4)..."يؿكطنِ ٚمما يف أٜسٜهِ ملا بني أٜسٜهِ
ُٿ٘ آَطٶا، ٚعٓس ٖٛاٙ ظادطٶا، اَط٩ أخص  غسٶا يف قشٝؿت٘ ٜٚطاٙ يف َٝعاْ٘، اَط٩ نإ عٓسٙ ٖ
بعٓإ قًب٘، نُا ٜأخص ايطدٌ غڀاّ مجً٘، ؾإٕ قازٙ إىل سلٍّ تبع٘، ٚإٕ قازٙ إىل َعك١ٝ اهلل 

ـٸ، ٚنًٗا ؾاؿذٸاز اغتدسّ أؾعا٫ يػ١ٜٛ َجٌ: ؾهط، قطأ، ضأ٣، أخص، قا، (5)"نؿډ٘ ز، تبع، ن
 تسٍ ع٢ً مماضغ١ أٚ تٓؿٝص ؾ٤٢، ٚنًٗا اضتبڀت يف ٖصا املجاٍ بايٛعغ ٚايٓكح.

                                                           

 .288-2/287بل ، ( املكسض ايػا(1
 .2/290( املكسض ايػابل ، (2
 .2/298( املكسض ايػابل ، (3
 .2/301( املكسض ايػابل (4
 .2/302( املكسض ايػابل ، (5
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 أفعال انتعهذ أو انىعذياث:
دا٤ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬ بهجط٠ ع٢ً قٝػ١ ايكػِ ايصٟ ٚضز يف خڀب اؿذٸاز  

ِ قطع املط٠ٚ ٚ٭عكبٓهِ َٚٓٗا قٛي٘ يف خڀبت٘:" أَا ٚاهلل ٭ؿْٛهِ ؿٛ ايعكا ٚ٭قطعٓه
ؾاؿذٸاز يف ٖصا املجاٍ ٜتعٗس بإٔ ٜصٜل أٌٖ ايعطام ايعصاب ايؿسٜس ، (1)"عكب ايػ١ًُ

ُٴٔ ع٢ً ططٜل اؿل أٚ ٭زعٔ يهٌ ضدٌ :ايكاغٞ، ٚقٛي٘ يف اـڀب١ ْؿػٗا " أَا ٚاهلل يتػتكٝ
ٔ أبٛاب " ٚاهلل ٫ آَط أسسنِ إٔ خيطز َٔ باب َ:ٚقٛي٘ أٜها، (2)َٓهِ ؾػ٬ يف دػسٙ"

ؾاؿذٸاز ٜكػِ ٜٚتعٗس بإٔ َٔ ، (3)املػذس ؾٝدطز َٔ ايباب ايصٟ ًٜٝ٘، إ٫ نطبت عٓك٘"
أَا ٚاهلل يٛ  ٜعكٞ أَطٙ َٔ أٌٖ ايعطام غٝهٕٛ َكريٙ املٛت، ٚقٛي٘ أٜها يف خڀبت٘:"

أَطت ايٓاؽ إٔ ٜأخصٚا َٔ باب ٚاسس ؾأخصٚا َٔ باب غريٙ يهاْت زَا٩ِٖ يٞ س٫٬ َٔ 
ؿ٤ٞ امل٬سغ ٖٛ إٔ أؾعاٍ ايتعٗس يف ٖصٙ ا٭َج١ً ٚا٭َج١ً ا٭خط٣ َطتبڀ١ زا٥ُا ؾاي، (4)اهلل"

عصٜطٟ َٔ عبس ٖصٌٜ  بؿطط يتشكٝكٗا ٚػػٝسٖا َٔ ططف اؿذٸاز ْؿػ٘، ؾُج٬ قٛي٘:"
ٜعين عبس اهلل بٔ  -ٜكطأ ايكطإٓ نأْ٘ ضٳدٳع ا٭عطاب، أَا ٚاهلل يٛ أزضنت٘ يهطبت عٓك٘

ٜتعٗس بهطب عٓل عبس اهلل بٔ َػعٛز ٚيهٔ بؿطط إزضان٘ ؾاؿذٸاز ٖٓا ، (5)"-َػعٛز
، ٬ٜٚسغ ايباسح إٔ ٖصا اؿكٌ )ايتٗسٜس ٚايٛعٝس ٖٚٛ ٜكطأ ايكطإٓ نأْ٘ ضدع ا٭عطاب

 .ٚايتكطٜع( ٜؿػٌ سٝعا نبريا َٔ خڀب اؿذاز، ٖٚٞ َؿطزات ٫ ؼٌُ أقٌ َٔ املٛت
 أفعال انسهىك أو انسهىكياث: 

سٝح ػػست يف بعض املٛاقـ اييت ؼسخ ؾٝٗا  ناْت ق١ًًٝ يف خڀب اؿذٸاز 
                                                           

 .2/290( املكسض ايػابل ، (1
 .2/291( املكسض ايػابل ، (2
 .2/292( املكسض ايػابل ، (3
 .2/296( املكسض ايػابل ، (4
 .2/296( املكسض ايػابل ، (5
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ٜا أٌٖ ايؿاّ :" اؿذٸاز ْؿػ٘ عٔ ؾعٛضٙ ػاٙ كاطبٝ٘ َٚٓٗا قٛي٘ يف خڀبت٘ اييت قاٍ ؾٝٗا
إمنا أْا يهِ نايعًِٝ ايطاَح عٔ ؾطاخ٘، ٜٓؿٞ عٓٗا املسض ٜٚباعس عٓٗا اؿذط، ٜٚهٓٸٗا َٔ 

ٌٖ ايعطام أْتِ ايڂذٓٸ١ ٚايطزا٤، ٚأْتِ املڀط ٚحيُٝٗا َٔ ايهباب ٚحيطغٗا َٔ ايص٥اب، ٜا أ
ؾاؿذٸاز ٖٓا ٜعرب عٔ ؾس٠ سب٘ ٭ٌٖ ايؿاّ َٔ خ٬ٍ عس٠ أؾعاٍ ٖٞ: ، (1)"ايعس٠ ٚاؿسا٤

ٔٸ، حيُٞ، حيطم، ٖٚٞ نًٗا أؾعاٍ دا٤ت يف ٖصا ايػٝام يتعرب عٔ اؿبٸ  ٜٓؿٞ، ٜباعس، ٜه
أَا ٚاهلل إٕ أبػهتُْٛٞ ٫ تهطْٚٞ، ٚإٕ أسببتُْٛٞ ٫ تٓؿعْٛٞ، ٚأَا أْا :" ٚايٛزٸ، أَا قٛي٘

ٚأْا ٚاهلل يط٩ٜتهِ :" ٚقٛي٘ نصيو، (2)"باملػتٛسـ يعساٚتهِ ٫ٚ املػرتٜح إىل َٛزتهِ
أنطٙ، ٚي٫ٛ َا أضٜس َٔ تٓؿٝص طاع١ أَري امل٪َٓني َا محچًت ْؿػٞ َكاغاتهِ ٚايكرب ع٢ً 

، ؾؿٞ ٖصٜٔ املجايني ٜعرب اؿذٸاز عٔ َس٣ (3)ػٔ ايعٕٛ عٓهِ"ايٓعط إيٝهِ، ٚاهلل أغأٍ س
 َكت٘ ٚنطٖ٘ ٭ٌٖ ايعطام ست٢ أْ٘ ٫ ٜڀٝل ايٓعط إيِٝٗ.

بييناث:
ّ
  أفعال اإليضاح أو انت

ُٸٝٗا أؾعاٍ ايعطض، ٖٚٞ نجري٠ دسا يف خڀب اؿذٸاز َٚٔ أَجًتٗا   ٖٓاى َٔ ٜػ
٘، ٜا أٌٖ اؿذاظ نٝـ ضأٜتُْٛٞ؟ أمل " َٛز يٌٝ ايتڀِ، ٚال٢ً به٤ٛ قبش:يف خڀبت٘ قٛي٘

ؾاؿذٸاز ٜبٝٸٔ ٭ٌٖ اؿذاظ نٝـ ، (4)"أنؿـ ظ١ًُ اؾٛض ٚطد١ٝ ايباطٌ بٓٛض اؿل؟
نؿـ اؿل ٚأظاٍ ايع١ًُ، ظ١ًُ اؾٛض ٚيهٓ٘ اغتعٌُ ايتػا٩ٍ يف ٖصا ايتٛنٝح ٖٚصا 

ٚ ٜٓؿعهِ " ؾهٝـ تٓؿعهِ ػطب١ أٚ تععهِ ٚقع١ أٚ حيذعنِ إغ٬ّ أ:ايه٬ّ، ٚقٛي٘ أٜها
ؾاؿذٸاز ٜبني ٭ٌٖ ايعطام أْ٘ مل ٜعس ٜٓؿعِٗ ؾ٤ٞ يف ، (5)بٝإ؟ أيػتِ أقشابٞ با٭ٖٛاظ؟"

                                                           

 .295 -2/294( املكسض ايػابل ، (1
 .2/295( املكسض ايػابل ، (2
 .2/297( املكسض ايػابل ، (3
 .2/287( املكسض ايػابل (4
 .2/293( املكسض ايػابل ، (5
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سٝاتِٗ، ٫ ػطب١ ٜػتؿٝسٕٚ َٓٗا ٜٚأخصٕٚ َٓٗا ايعرب، ٫ٚ ٚقع١ ٫ٚ إغ٬ّ، ٫ٚ بٝإ، ٚمل 
ٕٸ " ٜا أٌٖ ايهٛؾ:ٜهٔ ي٘ َٔ بس يتٛنٝح ٖصٙ ا٭َٛض إ٫ با٫غتؿٗاّ، ٚنصيو قٛي٘ أٜها ١، إ

، ؾاؿذٸاز ٜبني ٜٚ٪نس ٭ٌٖ (1)ايؿت١ٓ تًكح بايٓذ٣ٛ، ٚتٓتر بايؿه٣ٛ، ٚؼكس بايػٝـ"
:" ايعطام إٔ ايؿت١ٓ َٓبتٗا ايٓذ٣ٛ ٚايؿه٣ٛ، ٚإٔ ْٗاٜتٗا املٛت بايػٝـ، ٚقٛي٘ نصيو

 قاٍ اهلل تعاىل:
ِٵ ﴿ َٳا اغٵتٳڀځعٵتٴ ٘ٳ  ﴾ؾځاتٻكڂٛا ايًډ

ُٳعٴٛا ٚٳ ﴿ؾٗصٙ هلل ٚؾٝٗا َجٛب١، ٚقاٍ: ، (2) اغٵ
ٚٳأځْؿٹكڂٛا ﴾ٚٳأځطٹٝعٴٛا 

ؾه٬ّ اؿذٸاز ، (4)"، ٖٚصٙ يعبس اهلل ٚخًٝؿ١ اهلل عبس املًو بٔ َطٚإ(3)
 ٖصا ؾٝ٘ ؾطح ٚتأٌٜٚ ٯٜات قطآ١ْٝ سٝح ٜعطض اٯ١ٜ ايهطمي١ ثِ ٜؿػطٖا ٜٚٛنح َعٓاٖا.

يعطام يف َٚٔ أؾعاٍ اٱٜهاح أٜها ايٛقـ، ٖٚٛ َتٓٛع يف خڀب اؿذٸاز، خاق١ ٚقؿ٘ ٭ٌٖ ا
بٌ ايؿٸٛاضز إىل أٚطاْٗا ايٓٸٛاظع إىل أعڀاْٗا، " إش ٚيچٝتِ ناٱ:َٛاقـ عسٜس٠، َٚٓٗا قٛي٘ يف خڀبت٘

٫ ٜػأٍ املط٤ عٔ أخٝ٘ ٫ٚ ًٜٟٛ ايؿٝذ عٔ بٓٝ٘، ست٢ عهٸهِ ايػ٬ح ٚقكُتهِ ايطٸَاح، ثِ 
ٜعٌٜ اهلاّ عٔ  ّٜٛ زٜط اؾُادِ، َٚا ّٜٛ زٜط اؾُادِ، بٗا ناْت املعاضى ٚامل٬سِ، بهطب

، ؾٗصا املكڀع ايڀٌٜٛ َٔ اـڀب١ ٜكـ ؾٝ٘ اؿذٸاز ساٍ (5)َكًٝ٘، ٜٚصٌٖ اـًٌٝ عٔ خًًٝ٘..."
أٌٖ ايعطام أثٓا٤ اؿطٚب ٚايػعٚات، َٓٗا ّٜٛ ايعا١ٜٚ ٚسطب زٜط اؾُادِ، ٚقس اغتعٌُ ؾٝٗا 

ٜصٌٖ، ٖٚٞ نًٗا  أؾعا٫ يػ١ٜٛ عسٜس٠ َٓٗا ٚيچٝتِ، ٫ ٜػأٍ، ٫ ٣ًٜٛ، عهٸهِ، قكُتهِ، ٜعٌٜ،
 أؾعاٍ تتشسخ عٔ ساي١ أٌٖ ايعطام.

 ومتاسكو:
ّ
ص

َّ
ت يف ترابط انن

َّ
ذاوني

َّ
 دور انت

ٜطتهع ع٢ً عس٠ عٓاقط يػ١ٜٛ ٚغري  َتُاغو إٕ ؼكٝل ايٛسس٠ ايٓك١ٝ نهٌ
يػ١ٜٛ، تػِٗ نًٗا يف إجياز ْٛع َٔ ايتُاغو بني ايٛسسات اؾع١ٝ٥ امله١ْٛ يًٓل، 

                                                           

 .2/295( املكسض ايػابل ، (1
 .16( غٛض٠ ايتػابٔ، اٯ١ٜ(2
 .16( غٛض٠ ايتػابٔ، اٯ١ٜ(3
 .296 -2/295، مجٗط٠ خڀب ايعطب( أمحس ظنٞ قؿٛت: (4
 .ٺٺٺ2/294( املطدع ايػابل ، (5
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أبعاز أؾك١ٝ ٚتساخٌ ز٫يٞ َت٬سِ، ؾإٕ نٌ زضاغ١ يصيو ايرتابط  ٚباعتباضٙ ب١ٝٓ َعكس٠ شات
يٓل َا، تهٕٛ قاقط٠ إشا مل تتعس املػت٣ٛ ايبػٝط َٔ َػتٜٛات ايتشًٌٝ ٚايٛقـ، بٌ ٫ 
بس َٔ قطف ايٓعط نصيو د١ٗ ايعٓاقط اـاضد١ٝ اييت تتشكل يف قٛض٠ فُٛع١ َٔ 

 تتُجٌ يف ايع٬قات ايباط١ٝٓ اييت تكِٝ ض ايعٓاقط ايساخ١ًٝ اييتاايطٚابط ايًؿع١ٝ، إىل دٛ
ؾبه١ َتساخ١ً ؾسٜس٠ ايتعكٝس ٚتتهاؾط ٖصٙ ايطٚابط ايًػ١ٜٛ َع ايطٚابط غري ايًػ١ٜٛ 

ٚنإ يعًُا٤ ايعطب١ٝ قسميا ٚسسٜجا دٗٛز . (1)يتشكٝل أنرب قسض َٔ ا٫تػام ٚا٫ْػذاّ
ٟٛ ٖصٙ ا٭١ُٖٝ يف إظٗاض ٚملچا نإ يًرتابط ايًػ (2)ٚانش١ يف إبطاظ أ١ُٖٝ ايتُاغو ايٓكٞ

َس٣ متاغو ايٓكٛم ٚاْػذاَٗا، نإ يعاَا عًٞ ايباسح ٖٚٛ بكسز زضاغ١ خڀب 
اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٞ، قاٚي١  تتبع ٚإظٗاض ٖصٙ ايطٚابط، اييت تعترب ايهأَ يف متاغو 

 بٓا٤ ايٓل ٚعامل٘.
ڀ١ بني اؾٌُ زاخٌ غأساٍٚ تتبع ٚغا٥ٌ ا٫تػام; ٭ْٗا تػُح يٓا بإزضاى ايع٬قات ايطاب

ايٓل; ٭ٕ ا٫تػام ٖٛ: "شيو ايتُاغو ايؿسٜس بني ا٭دعا٤ املؿهچ١ً يٓلٸ أٚ خڀاب َا، 
ٜٚٗتِ ؾٝ٘ بايٛغا٥ٌ ايًػ١ٜٛ)ايؿه١ًٝ( اييت تكٌ بني ايعٓاقط امله١ْٛ ؾع٤ َٔ خڀاب أٚ 

 ، ٚغأتٓاٍٚ َٓٗا:(3)خڀاب بطَت٘"
 اإلحانت: -1

 أِٖ َٔ ٢ٖٚ ْك٘، اتػام َس٣ ٜجبت نٞ ايٓل قًٌ عًٝٗا ٜته٤٢ أٚي١ٝ َاز٠ اٱساي١ تعترب
 ا٫تػام، خاق١ متًو عٓاقط ع٢ً طبٝع١ٝ يػ١ نٌ تتٛؾط ٚ ا٫تػام ٖصا ؼكل اييت ا٭زٚات

                                                           

ظٛاٖط تطنٝب١ٝ يف َكاَات أبـٞ سٝـإ ايتٛسٝـسٟ "زضاغـ١ يف ايع٬َـ١ بـني ايبٓٝـ١        ( غعٝس سػٔ عريٟ: (1
 .236، م1996، ف١ً ا٭لًٛ املكط١ٜ، ٚايس٫ي١"

 ( َٔ أَجاٍ :عبس ايكاٖط اؾطداْٞ ٚايطاظٟ ٚايػٝٛطٞ ٚابٔ طباطبا ٚاؾاسغ ٚغريِٖ.(2
، 1991، 1"، املطنـع ايجكـايف ايعطبـٞ، ط   يػاْٝات ايٓل "َسخٌ إىل اْػذاّ اـڀـاب ( قُس خڀابٞ: (3

 .5م
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 بني ايكا١ُ٥ ايع٬ق١ إْٗا: يٲساي١ ايتكًٝسٟ املؿّٗٛ عٔ سسٜج٘ غٝام يف"  يٜٛٓع دٕٛ" ٜٚكٍٛ
 – اٱساي١ٝ ايعٓاقط تػ١ُٝ ٚتڀًل. ػُٝاتامل إىل ؼٌٝ ا٭مسا٤ إٔ إش َٚػُٝاتٗا، ا٭مسا٤
 عٓكط ع٢ً تعٛز بٌ َػتك١ً، ز٫ي١ متًو ٫ ا٭يؿاظ َٔ قػِ ع٢ً – ايعْاز ا٭ظٖط سػب

 ٜٚتكٌ ايٓل، ٖٛ ٚدٛزٖا ؾؿطط اـڀاب، َٔ أخط٣ أدعا٤ يف َصنٛض٠ أخط٣ عٓاقط أٚ
 ميتًو ن٬ُٖاٚ إيٝ٘، ٚقاٍ قاٍ نطٚضٜني بعٓكطٜٔ اٱساي١ٝ يًعٓاقط املُتًو ايعٓكط
 .ايٓل ٚغٝام املتًكٞ، ثكاؾ١ إىل َٛنٍٛ ٚؼسٜسُٖا ايٓل، زاخٌ ْؿٛشٶا

 َا دع٤ إىل ٜؿري يػٜٛٽا تطنٝبٶا ٚاعتربٖا يٲساي١ Murphy" َريؾ٢" تڀطم نُا
ٍ  ايعٓكـط  إٔ ٚشيـو  ًٜٝ٘، ايص٣ أٚ ٜتبع٘ ايص٣ ايٓل يف نُٓٶا أٚ قطاس١ڄ شٴنط  ٜعتُـس  احملـا
ٍ  ممـا  عًـ٢  ايعـٛز٠  بعـس  إ٫ ا٭ٍٚ ؾِٗ ميهٔ ٫ عٝح إيٝ٘ قاٍ آخط عٓكط ع٢ً  عًٝـ٘،  حيـا

ٔ  َػـتك١ً  ز٫ي١ متًو ٫ احملاي١ ايعٓاقط ٭ٕ ٚشيو ٌ  غريٖـا  عـ ٞ  بـ  إىل ز٫يتٗـا  يف تابعـ١  ٖـ
َٚٔ اؾسٜط بايصنط َـٔ " أٍٚ َـٔ أؾـاض إىل اٱسايـ١ بٛقـؿٗا َكـڀًشٶا       (1) أخط٣. عٓاقط

ٖـ ( بكٛي٘ : َٚٔ ايتهُني َا حيٌٝ ايؿاعط 45ضؾٝل )يػٜٛٽا مٜٛٽا ؾ٢ ايرتاخ ايعطب٢ ٖٛ ابٔ 
... ؾٗـصا ايٓـٛع َـٔ أبعـس     بـ٘   ؾٝ٘ إساي١ ، ٜٚؿري ب٘ إؾاض٠ ; ؾٝأتٞ بـ٘ نأْـ٘ ْعـِ أٚ ؾـبٝ٘    

 ٚتٓكػِ اٱساي١ إىل قػُني: ،(2)" ايتهُٝٓات نًٗا ٚأقًٗا ٚدٛزٶا
 بسٚضٖا تٓكػِ إىل قػُني:  اييت   Endophorاٱساي١ زاخٌ ايٓل . 1
 ، ٚتعٛز ع٢ً َؿػط غبل ايتًؿغ ب٘.  Anaphoreاي١ ع٢ً ايػابل )قب١ًٝ(إس-أ

َصنٛض  ٟ، ٚتعٛز ع٢ً عٓكط إؾاض Cataphoreإساي١ ع٢ً اي٬سل )بعس١ٜ(-ب
 ايٓل. يف

                                                           

1) ٛ غــت١: ا٫تػــام ٚا٫ْػــذاّ يف غــٛض٠ ايهٗـــ، ضغــاي١ َادػــتري، نًٝــ١ اٯزاب ٚايعًــّٛ  ( قُـٛز بــ
 .61ّ، م 2009 -ٖـ  1430اٱْػا١ْٝ، داَع١ اؿاز ـهط، 

: ايػبو يف ايعطب١ٝ املعاقط٠ بني املٓڀٛم ٚاملهتـٛب، َهتبـ١ اٯزاب ايكـاٖط٠ ،    ( ز. قُس غامل أبٛ عؿط٠(2
 .28ّ، م 2010،  1ط
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، Exaphore. إساي١ خاضز ايٓل )خاضز ايًػ١(ٚتػ٢ُ َكا١َٝ / َعذ١ُٝ 2
نٌ ايٓكٛم  يفٛؾط٠ تعٛز ع٢ً َؿػط زاٍ ع٢ً شات، ٢ٖٚ َت اييتٚػُع نٌ اؿا٫ت 

ٖٚصا ٫ ٜع٢ٓ أْٗا نطٚض١ٜ نُا ٫ ٜع٢ٓ إٔ ْٛع٢ اٱساي١ )َكا١َٝ ٚ ْك١ٝ(َتػاٜٚإ عٝح 
 .ًْػ٢ مجٝع ايؿطٚم بُٝٓٗا

ٚيف ساي١ ايطقس يٲسا٫ت يف خڀب اؿذاز غٓكـ ع٢ً امل٦ات َٓٗا، يصيو غأختاض 
 قٛي٘:ساي١ ايكب١ًٝ َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً اٱ مناشز َٓٗا َٔ خڀب٘

تدسّ اؿذاز اٱساي١ إىل مجع ايهُري املداطب بـ)أْتِ(، ٖٚصا أَط طبٝعٞ; ٭ٕ اـڀاب اغ
 َٛد٘ إىل َٔ سٛي٘ َٔ ايٓاؽ، َٚٔ أَج١ً شيو":

   (1)ؾشؿانِ ْؿاقا ٚؾكاقا، ٚأؾعطنِ خ٬ؾا" "إٕ ايؿٝڀإ قس اغتبڀٓهِ
 نُا اغتدسّ اٱساي١ إىل نُري ايػا٥ب املؿطز)ٖٛ(، َجٌ قٛي٘:

يف  (2) ؾعؿـ، ، ثِ اضتؿعرإىل املدار ٚا٭قُا ِ ٚايسّ ٚايعكب، ثِ أؾه٢"ؾدايط ايًش
 إساي١ َٓ٘ إىل ايؿٝڀإ ايصٟ أؾػس ا٭ْؿؼ ٚمتهٔ َٓٗا ٚتػًػٌ ؾٝٗا، ٚأؾبعٗا ْؿاقڄا ٚؾكاقڄا.

نكٛي٘ يف أٌٖ ايعطام:" ...إشا ٚيچٝتِ  ٚاغتدسّ اٱساي١ إىل نُري املؿطز ايػا٥ب امل٪ْح
          (3) ٚطاْٗا ايٓٛاظع إىل أعڀاْٗاناٱبٌ ايؿٛاضز إىل أ

 ٚقس ٚضزت يف قٛي٘:" أيػتِ أقشابٞ ٚاغتدسّ اٱساي١ إىل نُري املؿطز املتهًِ
         (4)ٚأْتِ تتػًٕٛ يٛشا؟ با٭ٖٛاظ.....ٚأْا أضَٝهِ بڀطيف

 قٛي٘ : اٱساي١ ايبعس١َٜٚٔ مناشز 

                                                           

 .2/293، مجٗط٠ خڀب ايعطب( أمحس ظنٞ قؿٛت: (1
 .2/293( املكسض ايػابل، (2
 .2/294( املكسض ايػابل ، (3
 .2/294( املكسض ايػابل ، (4
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 . (1) ٔ َػعٛز(")ٜع٢ٓ عبساهلل ب –" أَا ٚاهلل يٛ أزضنت٘ يهطبت عٓك٘ 
سٝح شنط ايهُري يف ن١ًُ)عٓك٘( اييت دا٤ت يف ايبسا١ٜ ٚتعٛز إىل ن١ًُ) عبساهلل بٔ 

 َػعٛز(املتأخط٠ عٓٗا يف ايػٝام.
 ؾكس دا٤ت يف قٛي٘: يٲساي١ املكا١َٝأَا بايٓػب١ 

"إٕ اهلل نؿاْا ١ْٛ٦َ ايسْٝا ٚأَطْا بڀًب اٯخط٠ ؾًٝت٘ نؿاْا ١ْٛ٦َ اٯخط٠ ٚأَطْا بڀًب 
 (2)يسْٝا."ا

دا٤ نُري املتهًُني "ْا" سٝح ٜعٛز ع٢ً اؿذاز ٚؾطٜك٘، ٫ٚ ٚدٛز هلاتني ايهًُتني يف 
 ايػٝام. ٚيهُٓٗا قس ؾُٗا َٔ خ٬ٍ غٝام ايٓل ْؿػ٘. 

ٚؾ٢ قٛي٘ أٜها :"أض٢ْ ايػ٢ غٝا ؾأدتٓب٘، ٚأض٢ْ اهلس٣ ٖس٣ ؾاتبع٘ ، ٫ٚ تهًين إىل ْؿػ٢  
 .(3) ؾأنٌ ن٫٬ بعٝسا."

نُري املتهًِ ايٝا٤ يف قٛي٘ "أض٢ْ"، "تهًين " إؾاض٠ إىل اؿذاز ْؿػ٘ زٕٚ شنطٙ سٝح دا٤ 
 يف غٝام اـڀب١.

ٗٸايهِ ٫ ٜتعًُٕٛ ٚؾطاضنِ ٫ ٜتٛبٕٛ  ٚق٢ قٛي٘ أٜها :"َا يٞ أض٣ عًُا٤نِ ٜصٖبٕٛ ٚد
 (4) َا يٞ أضانِ ؼطقٕٛ ع٢ً َا نؿٝتِ ٚتهٝعٕٛ َا ب٘ أَطمت."

ُا٤نِ ، دٗايهِ ، ؾطاضنِ" تعٛز إىل ن١ًُ مل تصنط سٝح دا٤ت "ايهاف يف نًُات" عً
 يف غٝام ايه٬ّ ٚايتكسٜط "عًُا٤ ٚدٗاٍ ٚأؾطاض ايبكط٠". 

 أمساء اإلشارة : -2
ٚغ١ًٝ َٔ  ٚغا٥ٌ ايتُاغو ايٓكٞ  يتٓٛعٗا َا بني أمسا٤ إؾاض٠ يًكطٜب، ٚأخط٣ يًبعٝس  

                                                           

 .2/296( املكسض ايػابل، (1
 .2/296ل، ( املكسض ايػاب(2
 .2/303( املكسض ايػابل، (3
 .2/296( املكسض ايػابل، (4
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و يف قٛي٘:" ٖصٙ هلل ُتٛغط  ٚقس ٚضزت أمسا٤ اٱؾاض٠ يف خڀب اؿذاز َٚٔ شييً ٚثايج١
ٜطٟ َٔ أٌٖ ٖصٙ اؿُريا٤، ٜط٢َ أسسِٖ باؿذط إىل ايػُا٤ صٚقٛي٘: "ع ، (1)َجٛب١"ٚؾٝٗا 

ٚؾ٢ قٛي٘ أٜها:" ٖصٙ مشؼ عاز ٚمثٛز ٚقطٕٚ  (2) ٜٚكٍٛ: ٜهٕٛ إىل إٔ ٜكع ٖصا خري..."
 (3) نجري٠ بني شيو ، ٖٚصٙ ايؿُؼ اييت طًعت ع٢ً ايتٻبابع١ ٚا٭ناغط٠."

 :انىصم -3
، ٚبعباض٠ أخط٣ (4)ايٛقٌ: ٖٛ "عڀـ مج١ً ع٢ً مج١ً أخط٣ بأسس سطٚف ايعڀـ"

.  ٚططم ٖصا (5)ٖٛ: "عڀـ اؾٌُ بعهٗا ع٢ً بعض أٚ عسّ قڀع ايٓٸڀل عٓس آخط ن١ًُ"
ُٸ٢ بايٛقٌ; ٭ْٗا  ا٭َط ملعطؾ١ َس٣ متاغو ايبين ايرتنٝب١ٝ يف خڀب اؿذاز عرب َا ٜػ

ت، ٚطٝؿ١ٝ تهاؾط ايب٢ٓ ٚايڀطم اييت تتعايل بٗا َهْٛات أزا٠ تبني َس٣ ْٴعڂِ قٛؽ املتتايٝا
ٚقس ٚضزت يف خڀب اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٞ ايهجري َٔ أزٚات ايطبط ، َٓٗا:  (6)ايٓل

 ايٛاٚ، ايؿا٤، ٚاي٬ّ، ٚغريٖا
، ٚقس ٚيف ن٬ّ ايعطب ٚتعسٸ ايٛاٚ َٔ أنجط ا٭زٚات ٚضٚزٶا يف خڀب اؿذاز

َٶا ؾعٸايڄاأغُٗت  ُٶا، ٭ْٗا تكّٛ بٛظٝؿتني َُٗتني: يف بٓا٤  إغٗا عٓاقط اـڀاب بٓا٤ٶ قه
أ٫ُٖٚا: ضبط ا٭دعا٤، ٚايجا١ْٝ: تهجٝـ اـڀاب عٔ ططٜـ ا٫ختعاٍ، أٟ ت٬يف تًٌٗٗ 

                                                           

 .2/295( املكسض ايػابل ، (1
 .2/296( املكسض ايػابل، (2
 .2/301( املكسض ايػابل، (3
، 5، قطأٙ ٚعًل عًٝ٘: قُٛز ؾانط، َهتب١ اـالٞ بايكـاٖط٠، ط ز٥٫ٌ اٱعذاظ( عبس ايكاٖط اؾطداْٞ: (4

 .222، م2004
 .497، م2003، 1، زاض اؾٌٝ، طَعذِ عًّٛ ايعطب١ٝس أيتٛلٞ: ( قُ(5
، املطنع ايجكايف ايعطبٞ، ايساض ايبٝهـا٤،  ايب٢ٓ ا٭غًٛب١ٝ، زضاغ١ يف أْؿٛز٠ املڀط يًػٝٸاب( سػٔ ْاظِ: (6

 .145، م2002، 1ايبٝها٤، املػطب، ط
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. ٚأنطب يصيو َجا٫ (1)اـڀاب، ٚيٛ مل ٜهٔ ا٭َط نصيو يهإ يسٜٓا خڀاب مم٤ًٛ باؿؿٛ
إْٞ أْصض ثِ ٫ أْعط، ٚأسصض ثِ ٫ ٍٛ:" َٔ خڀب١ اؿذاز بعس قسَٚ٘ إىل ايبكط٠، سٝح ٜك

ِٸ ٫ أعؿٛ . ٚنإ ٜٓبػٞ إٔ تطز ٖصٙ اؾٌُ بٗصا ايؿهٌ: )إْٞ أْصض ثِ (2)"أعصض، ٚأتٛعٸس ث
٫ أْعط، ٚ"إْٞ" أسصض ثِ ٫ أعصض ٚ"إْٞ" أتٛعس ثِ ٫ أعؿٛ...(، ؾاؿذاز ؾأ إىل اغتدساّ 

 ػٓب ٖصا ايتهطاض، ٚغاعست ع٢ً ض "إْٞ"، عٝح أغُٗت ايٛاٚ يفاهطتايٛاٚ ي٬بتعاز عٔ 
ٕٸ ابعٗا. َٚجاٍ آخط يف خڀبت٘ بعس ٚقع١ زٜط اؾُادِ سٝح ٜكٍٛ ؾٝٗا: "تمتاغو اؾٌُ ٚت إ

ايؿٝڀإ قس اغتبڀٓهِ، ؾدايط ايًشِ ٚايسّ ٚايعكب ٚاملػاَع ٚا٭ططاف ٚا٭عها٤ 
ٕٸ ايؿٝڀإ قس اغت (3) .."ٚايؿٸػاف بڀٓهِ، بس٬ٜ َٔ إٔ تأتٞ ٖصٙ اؾٌُ بايؿهٌ:" إ

ؾدايط ايًشِ ٚخايط ايسّ ٚخايط ايعكب ٚخايط املػاَع ٚخايط ٚا٭ططاف ٚخايط 
ا٭عها٤ ٚخايط ايؿٸػاف.."  ؾ٬ٝسغ إٔ ايٛاٚ غاعست ع٢ً ػٓب تهطاض ايؿعٌ "خايط"، 

 ٚبايتايٞ غاعست سكٝك١ڄ ع٢ً ػٓب اؿؿٛ.
خ٬ٍ تتابع  ٝػ٢ُ بايعڀـ ايػبيب أٚ ايطبط ايتعًًٝٞ َٔؾأَا ايطبط بايؿا٤ ٚاي٬ّ 

اؾٌُ َٚٔ خ٬ٍ غٝاقٗا ايصٟ ٚضزت ؾٝ٘، َٚٔ أَجًت٘ َٔ خڀب١ اؿذاز بعس قتً٘ ابٔ 
ايعبري، ٜكٍٛ:" يكس ٚط٦هِ اؿذاز ٚطأ٠ َؿؿل، ٚعڀؿ١ ضسِ، ٚٚقٌ قطاب١، ؾإٜانِ إٔ 

ؾايػبب ٖٓا  (4)تعيچٛا عٔ غٓٔ أقُٓانِ عًٝ٘، ؾأقڀع عٓهِ َا ٚقًت٘ يهِ بايكاضّ ايبتاض.."
ُٶا َعِٗ ٚيف َعاًَت٘ ٖٓا إٔ اؿذا سػب -ز دا٤ باـري ٭ٌٖ اؿذاظ، ٚنإ عڀٛؾڄا ضسٝ

، يصيو اغتسع٢ ؼصٜطِٖ َٔ ايػسض ٚتػٝري شيو اـري إىل ايؿط. ٖصا باٱناؾ١ إىل -قٛي٘
َٚٔ شيو قٛي٘ :" ؾهٝـ تٓؿعهِ ػطب١ أٚ  ،أَٚجٌ اغتدساّ اؿذاز ٭زٚات ضبط أخط٣ 

                                                           

 .229-228، ميػاْٝات ايٓل( قُس خڀابٞ: (1
 2/292 ،مجٗط٠ خڀب ايعطب( أمحس ظنٞ قؿٛت: (2
 .2/293( املكسض ايػابل، (3
 .288-2/287( املكسض ايػابل، (4
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ٚقٛي٘ أٜها :" ٌٖ اغتدؿهِ ْانح أٚ  (1)عهِ بٝإ؟"تععهِ ٚقع١ أٚ حيذعنِ إغ٬ّ أٚ ٜٓؿ
. سٝح اغتدسّ  سطف (2) اغتػٛانِ غاٚ أٚ اغتٓكطنِ ظامل أٚ اغتعهسنِ خايع..."

 ايعڀـ "أٚ" يتدٝري أتباع٘ َا بني اؿل ٚايباطٌ َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ.
 انتكرار: -4

املبسع ايتشهِ ٜعسٸ ايتهطاض ٚغ١ًٝ تعبري١ٜ ٚتك١ٝٓ ؾ١ٝٓ بايػ١ ايك١ُٝ غاق١ إشا اغتڀاع 
ؾٝ٘ بٓا٤ ع٢ً ساد١ ايػٝام ايٓؿػٞ ٚاؾُايٞ إيٝ٘، َٚٔ ثِ ؾإٕ ايعباض٠ املهطض٠ ٜٓبػٞ 
إٔ تهٕٛ َٔ ق٠ٛ ايتعبري ٚمجاي٘ َٚٔ ا٫ضتباط بػريٖا غٝاقٝٻا عٝح تكُس أَاّ ايطتاب١ 

َا أٚ َطازؾ٘ أٚ ؾبٗ٘ أٚ عٓكط َڀًل أٚ اغِ  َعذُٞ عٓكط. ٜٚع٢ٓ ب٘ إعاز٠ (3)املكٝت١
اّ، ٚاؿل إٔ ايعطب ايكسَا٤ قس ايتؿتٛا إىل ٖصا املعٗط َٔ املعاٖط ايبٝا١ْٝ َسضنني ع

 متاغو ايٓل ٚتك١ٜٛ املع٢ٓ. يفأُٖٝت٘ 
َٚٔ ٜٓعط إىل خڀب اؿذاز  جيسٙ اغتدسّ ايتهطاض يف أغًب خڀب٘، ٖٚٓاى ْٛعإ َٔ 

تهطاض احملض متجٌ ايتهطاض، ُٖا: ايتهطاض احملض)تهطاض ايًؿغ بعٝٓ٘(، ٚعباضات َهطض٠. ؾاي
ض ايعسٜس َٔ ايهًُات اييت ؾهًت تٓاغكڄا بني يػ١ ٖصٙ اـڀب ٚدعًٗا تبسٚ ٚنأْٗا ايف تهط

خڀب١ ٚاسس٠، ٚأٍٚ ٖصٙ ايهًُات ٖٛ تهطاض ن١ًُ يؿغ اؾ٬ي١ "اهلل"، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ 
امل١ُٗ اييت أٚنًت يًشذاز ناْت ْكب عٝٓٝ٘، ٖٚٞ إعاز٠ تٛسٝس أٌٖ ايعطام ؼت ضا١ٜ 

ـ٬ؾ١ ا٭١َٜٛ، ٚٚأز ايؿنت بهٌ أؾهاهلا، يصيو نإ ٜػتعٌُ يؿغ اؾ٬ي١ "اهلل" يف أغًب ا
ن٬َ٘ إَا تطغٝبٶا ٚٚععڄا ٚإَا تطٖٝبٶا ٚؽٜٛؿڄا، ؾُج٬ يف قٛي٘: "ؾاتكٛا اهلل َا اغتڀعتِ، ؾٗصٙ 

يت تٛضخ . ؾاؿذاز ٜصنط يؿغ اؾ٬ي١ "اهلل" يريغب ايٓاؽ يف ايڀاع١ اي(4) هلل ٚؾٝٗا َجٛب١.."
ايجٛاب ٚايٓٸذا٠. ٚايًؿع١ ايجا١ْٝ اييت نطضت بهجط٠ ٖٞ ايكػِ ايصٟ تهطض نجريٶا يف خڀب٘، 

                                                           

 .2/293( املكسض ايػابل، (1
 .2/294( املكسض ايػابل، (2
، فًـ١ املٛقــ ا٭زبـٞ،    قطا٠٤ يػا١ْٝ ْك١ٝ يف فُٛع١ تطاتٌٝ ايػطب١ يًؿاعط عًـٞ عكًـ١  ( ْعُإ بٛقط٠: (3

 .62م ، (2003ْٜٛٝٛ/سعٜطإ  30) 386، ايعسز 32اجملًس 
 .2/295، مجٗط٠ خڀب ايعطب( أمحس ظنٞ قؿٛت: (4
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ٖٚصا ٜعسټ أَطٶا طبٝعٝا; ٭ٕ ١َُٗ ٚأز ايؿنت تػتسعٞ قطا١َڄ يف ايكٍٛ نُا يف ايؿعٌ، ؾهإ 
اْا اؿذاز ٜهجط َٔ ايكػِ ايصٟ اغتدسَ٘ يف ايتٗسٜس ٚايٛعٝس ٚأسٝاْا ق١ًًٝ يًٓكح، ٚأسٝ

أخط٣ يًكطاس١ ٚقٍٛ اؿكٝك١، َٚٔ أَجًت٘ يف ايتٗسٜس ٚايٛعٝس" أَا ٚاهلل إْٞ ٭محٌ ايؿط 
، يٝذتُع ؾٝ٘ (1) عًُ٘ ٚأسصٚٙ بٓعً٘... ٚإْٞ ٚاهلل ٫ أعس إ٫ ٚؾٝت ٫ٚ أِٖ إ٫ أَهٝت...

أق٣ٛڀطم ايتأنٝس َع ايتٓبٝ٘، ؾتكٌ ب٘ إىل أقك٢ غاٜات اٱثبات ٚايًؿت، َع عًٛ ْرب٠ 
ٜٛـ ٚايتٗسٜس، ٚاْعهاؽ ظٖٛ ايٓؿؼ، ٖٚٞ تهؿـ يٰخطٜٔ عُا تتُت٘ ب٘ َٔ د٬ز٠ ايتد

ٚق٬ب١، ٚايكػِ ٖٓا بًؿغ اؾ٬ي١ ا٭ععِ; يًٝكٞ بع٬ي٘ ع٢ً املكػِ عًٝ٘، ؾٝهػب٘ تععُٝا 
ٚأٜها قٛي٘ ٚاععڄا: "اَط٩ ساغب ْؿػ٘ اَط٩ ضاقب ضب٘ اَط٩ ظٚض عًُ٘ اَط٩  .ٚتؿدُٝا

شٝؿت٘ ٜٚطاٙ يف َٝعاْ٘ اَط٩ نإ عٓس ُٖ٘ آَطا ٚعٓس ٖٛاٙ ظادطا ؾهط ؾُٝا ٜكطأٙ غسا يف ق
 " َٔ خ٬ٍ تهطاض يه١ًُ "اَط٩".(2) اَط٩ آخص بعٓإ قًب٘.

أَا ايعباضات املهطض٠ ؾاي٬ؾت ي٬ْتباٙ ٖٛ تهطاض عباضات ايٓسا٤، َٚٓٗا "أٜٗا ايٓاؽ" ٚ"أٌٖ 
از ٖٚٛ دعٌ نٌ ايعطام" ٚ"أٌٖ ايهٛؾ١" ٚأخط٣. ٖٚصا عٌُ َككٛز َٔ ططف اؿذ

ٕٸ ايهًِ َٛد٘ إىل طا٥ؿ١ زٕٚ أخط٣.  ا٭ؾطاز َعٓٝني به٬َ٘، ٚٱغكاط أٟ سذ١ َٔ أ
ٚعًٝ٘ ٜتهح إٔ ايتهطاض غٛا٤ ايهًُات أٚ ايعباضات يف أغًب خڀب اؿذاز غاعس ع٢ً 

 احملاؾع١ ع٢ً اغتُطاض١ٜ اـڀاب ٚٚسست٘ ٚمتاغه٘.
 أدواث ادلقارنت :  -5

ؾٗٞ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ اٱساي١ إىل داْب اٱساي١ يف ٓكٞ ٖٞ عٓكط َٔ عٓاقط ا٫تػام اي
ايهُا٥ط ٚاٱساي١ اٱؾاض١ٜ، ٚتتهُٔ اجملُٛع١ ْؿػٗا َٔ ا٫ستُا٫ت. ؾؿٞ املكاض١ْ ٜٛدس 
احملٌٝ عًٝ٘ يف املكاّ أٚ يف ايٓل. ؾإشا ٚدس زاخٌ ايٓل، تهٕٛ اٱساي١ إشٕ إَا ع٢ً ايػابل 

َٛانع قسز٠ َٚٓٗا قٛي٘: "ٚآزّ أنطّ ع٢ً  . ٚقس اغتدسَٗا اؿذاز يفٚإَا ع٢ً اي٬سل
ٚؾ٢ قٛي٘ أٜها:" إْٞ ضأٜت ايكرب عٔ  (3)اهلل َٔ ابٔ ايعبري ٚاؾ١ٓ أععِ سط١َ َٔ ايهعب١"

                                                           

 .290-2/289( املكسض ايػابل، (1
 .302-2/289( املكسض ايػابل، (2
 .287-2/289( املكسض ايػابل، (3
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ٚؾ٢ قٛي٘ أٜها:" ؾكاٍ ٭ظٚادهِ أطٝب َٔ  (1)قاضّ اهلل أٜػط َٔ ايكرب ع٢ً عصاب اهلل"
قٝػ١ اغِ ايتؿهٌٝ ٢ٖٚ أزا٠  سٝح اغتدسّ (2)املػو، ٚ٭بٓا٩نِ آْؼ بايكًب َٔ ايٛيس"

 َٔ أزٚات املكاض١ْ. 
 اخلامتت:

 ٚقس اْتٗت ايسٿضاغ١ إىل عسزٺ َٔ ايٓٻتا٥ٹر:
يٮبعازٹ غري ايًڊػٜٛٻ١ ايډيت تتٻكٹٌ بايػٿٝام ٚاملكاّ املڂكاسب يًٓٻلٿ زٚض ض٥ٝؼ  -

 يف إْتازڇ املع٢ٓ، ٚإٜهاسٹ٘.
إٔ يسٜ٘ َٖٛب١ ؾڀط١ٜ،  ايجطا٤ ايًػٟٛ املٛدٛز يف خڀب اؿذاز ٜسٍ ع٢ً -

 ٚتٓٛع ؾهطٟ خكب دع٬ٙ خڀٝبا َتؿطزٳا.
بٝٓت يٓا ظاٖط٠ ا٫غتًعاّ اؿٛاضٟ نٝـ ٜتِ ايتُٝٝع بني املع٢ٓ اؿطيف ٚاملع٢ٓ  -

 املطاز َٔ ن٬ّ اؿذاز.
أغُٗت ا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬ يف إظٗاض ايتٓٛع ايًػٟٛ يف ن٬ّ اؿذاز،  -

 ٚاْػذاَ٘ َع املٛاقـ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا.
اغ١ ا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬، بٝٸٓت ؾٝٛع أؾعاٍ اٱٜهاح، ٖٚٛ أَط طبٝعٞ; ٭ٕ زض -

اؿذاز ميجٌ ايػًڀ١، يصيو ٜبٝٸٔ ٜٚؿػط ٜٚٛنح املڀًٛب، إناؾ١ځ إىل ٚضٚز 
 أؾعاٍ ايكطاضات، ٚاؿهُٝات، ٚايٛعسٜات، ٚايػًٛنٝات.

أغٵُٗت ا٭ؾعاٍ ايهځ٬َٝٻ١ ؾٹٞ بٹٓٳا٤ ْلٸ )اـڀب اؿذاد١ٝ( ٚمتاغٴه٘ َٔ  -
خ٬ٍ ا٫عتُاز ع٢ً ايكطاضات، ٚاؿهُٝات، ٚايٛعسٜات، ٚايػًٛنٝات ، 

ٟٸ ايصٟ اعتُس عًٝ٘.  ٚػًډ٢ ظٗٛضٖا يف اؾاْب اؿٛاض

                                                           

 .302-2/289( املكسض ايػابل، (1
 .295-2/289( املكسض ايػابل، (2
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 ادلصادر وادلراجع.
 غٝـ ايسٜٔ  :تطمج١ ،ايتساٚي١ٝ ايّٝٛ عًِ دسٜس يف ايتٛاقٌ :إٓ ضٚبٍٛ، ٚداى َٛؾًط

زاض ايڀًٝع١،  ـ١،زغؿٛؽ، ٚقُس ايؿـٝباْٞ، املٓعُـ١ ايعطبٝـ١ يًرتمج
 .2003 ،1يبٓإ ط -بريٚت

  :ايعكط ا٭َٟٛ، مجٗط٠ خڀب ايعطب يف عكٛض ايعطب١ٝ ايعاٖط٠أمحس ظنٞ قؿٛت ،
 ّ.1933، 1املهتب١ ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، ط

  :ٌَٓؿٛضات ن١ًٝ اٯزاب ٚايعًّٛ آؾام دسٜس٠ يف ْعط١ٜ ايٓشٛ ايٛظٝؿٞأمحس املتٛن ،
 ّ.1993، 1ٛخ ٚزضاغات، طاٱْػا١ْٝ بايطباط، غًػ١ً ع

  :املطنع ايجكايف ايعطبٞ، ْػٝر ايٓل "عح ؾُٝا ٜهٕٛ ب٘ املًؿٛظ ْكٽا"ا٭ظٖط ايعْاز ،
 .1993، 1ايساض ايبٝها٤، بريٚت، ط

 زاض ايجكاؾ١، بريٚت، يبٓإ، ز.ت، ؾٔ اـڀاب١ ٚتڀٛضٙ عٓس ايعطبًٝا ساٟٚ: ٜإ ،
1997. 

  :تطمج١: قُس حيٝاتٔ، زٜٛإ املڀبٛعات ١َٝسخٌ إيٞ ايًػاْٝات ايتساٚياؾ٬يٞ ز٫ف ،
 ّ.1992اؾاَع١ٝ، اؾعا٥ط، 

  :ٔزاض غري٠ اؿذٸاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٞ َاي٘ َٚا عًٝ٘مجاٍ بٔ قُس أبٛ عبس ايطمح ،
 ّ.2004، . 1ايهتب ايعامل١ٝ، بريٚت، ط

  :ٍٜٛ يًعًّٛ ْاؾطٕٚ،  تطمجـ١ ز. قكـٞ ايعتـابٞ، ايـساض ايعطبٝـ١،  ايتساٚي١ٝدٛضز
 .2010ّ ،1يبٓإ، ط

 ٍٛتطمج١: يڀؿٞ ايعيٝڀٞ، ايٓؿط ايعًُٞ : ؼًٌٝ اـڀابدًٝٝإ بطإٚ ٚدٛضز ب ،
 .1997ٚاملڀابع، ز. ط، 

  :ِاملطنع ايجكايف ايعطبٞ، ايب٢ٓ ا٭غًٛب١ٝ، زضاغ١ يف أْؿٛز٠ املڀط يًػٝٸابسػٔ ْاظ ،
 .2002، 1ايساض ايبٝها٤، املػطب، ط

  :ٟٞٸ، َكاضب١ ْعط١ٜايتٸساٚي١ٝ ٚؼًضان١ٝ بٛ بهط ، نُٔ أعُاٍ ًَتك٢ ٌٝ اـڀاب ا٭زب
 ّ.2006ّ، َٓؿٛضات داَع١ عٓاب١، 2002ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚاملكڀًح، 

  :ف١ً ايًػاْٝات ٚايًػ١ ايعطب١ٝ، ايتساٚي١ٝ يف ايًػاْٝات اؿسٜج١ضان١ٝ خؿٝـ ،
َٓؿٛضات كرب ايًػاْٝات ٚايًػ١ ايعطب١ٝ، داَع١ بادٞ كتاض عٓاب١، 

 ّ.2006، 2ايعسز
 عح نُٔايتساٚي١ٝ ٚقًتٗا بايًػاْٝات ايب١ٜٛٝٓ ٚايػُٝٝا١ٝ٥ :ز. غاَٞ ؾٗاب أمحس ، 

ايتساٚي١ٝ ؾـٞ ايبشـح ايًػـٟٛ ٚايٓكـسٟ، إعـساز ٚإؾـطاف: : نتاب
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 .2012، 1طايبػتاْٞ، َ٪غػ١ ايػٝاب يًڀباع١ ٚايٓؿط، يٓسٕ،  بؿـط٣
 ٕٛعريٟ، َهتب١ ظٖطا٤  س سػـٔتطمجـ١: غـعٝ، : ايربمجات١ٝ ايًػ١ٜٛغـتٝؿٔ ى. يٝؿٓػـ

 .2015، 1، طايؿطم ،ايكاٖط٠
  :ٟظٛاٖط تطنٝب١ٝ يف َكاَات أبٞ سٝإ ايتٛسٝسٟ "زضاغ١ يف ايع١َ٬ غعٝس سػٔ عري

 .1996"، ف١ً ا٭لًٛ املكط١ٜ، بني ايب١ٝٓ ٚايس٫ي١
  :زاض املعاضف، َكط، ز. ط، ز.ت.ايؿٔ َٚصاٖب٘ يف ايٓجط ايعطبٞؾٛقٞ نٝـ ، 
 2007، 1، زاض قبا٤ يًڀباع١، طْعط١ٜ املع٢ٓ يف ؾًػؿ١ بٍٛ غطاٜؼعٌٝ: ق٬ح إمسا. 
 ٔاملػطب، -ايجكايف ايعطبٞ املطنع يف أقٍٛ اؿٛاض ٚػسٜس عًِ ايه٬ّ، :ط٘ عبس ايطمح 

 .2000، 2ط
  :ْٞقطأٙ ٚعًل عًٝ٘: قُٛز ؾانط، َهتب١ اـالٞ ز٥٫ٌ اٱعذاظعبس ايكاٖط اؾطدا ،

 .2004، 5بايكاٖط٠، ط
 زاض ايهتاب إغرتاتٝذٝات اـڀاب َكاضب١ يػ١ٜٛ تساٚي١ٝس اهلازٟ بٔ ظاؾط ايؿٗطٟ: عب ،

 ّ.2004، 1اؾسٜس٠ املتشس٠، بريٚت، ط
  :َٓؿٛضات ا٫خت٬ف، ؼًٌٝ اـڀاب املػطسٞ يف ن٤ٛ ايٓعط١ٜ ايتساٚي١ٝعُط بًدري ،

 ّ.2003، 1ط
 تطمج١: عبس ايكازض  ،ٞٚايتـساٚي ايـس٫يٞ ايبشح اغتككا٤ ٚايػٝام ايٓل :ؾـإ زاٜـو

 .2000ط، .قٓٝين ،أؾطٜكٝا ايؿطم، ز
  :ٛتطمج١: غعٝس عًٛف، ايطباط، َطنع اٱمنا٤ املكاضب١ ايتساٚي١ٝؾطاْػٛاظ أضَٝته ،

 .1986ايكَٛٞ، 
  :ٟؼكٝل َهتب ؼكٝل ايرتاخ يف َ٪غػ١ ايطغاي١، ، ايكاَٛؽ احملٝطايؿريٚظ آباز

 ّ.2005، 8ايطغاي١، طبإؾطاف ز. قُس ْعِٝ ايعطقػٴٛغٞ، َ٪غػ١ 
 ٞايٓشٛ املكاضٕ إىل ايهرب٣ايٓعطٜات ايًػا١ْٝ  :َاضٟ إٓ باؾٛ ٚدٛضز إيٝا غطؾات َٔ 

  .2012قُس ضانٞ، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ،  :،  تطمج١ايصضا٥ع١ٝ
  :ٞ2003، 1، زاض اؾٌٝ، طَعذِ عًّٛ ايعطب١ٝقُس أيتٛل. 
  :ٞاملطنع ايجكايف ايعطبٞ، اّ اـڀابيػاْٝات ايٓل "َسخٌ إىل اْػذقُس خڀاب ،"

 .1991، 1ط
 َهتب١ ٚاملهتٛب املٓڀٛم بني املعاقط٠ ايعطب١ٝ يف : ايػبوعؿط٠ أبٛ غامل قُس. ز ،

 . 2010،  1اٯزاب ايكاٖط٠ ، ط
  :ٟزا٥ط٠ اؿٛاض َٚعايل ايعٓـ، نؿـ أغايٝب اٱقٓاع ٚاملػايڀ١، َػا١ُٖ قُس ايعُط
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 .2002، 1ٝا ايؿطم، طَڀبع١ أؾطٜك يف ؽًٝل اـڀاب،
  :زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ، ز. ط، آؾام دسٜس٠ يف ايبشح ايًػٟٛ املعاقطقُٛز أمحس م١ً ،

2002.ّ 
 ٛن١ًٝ اٯزاب ، ضغاي١ َادػتري، ايهٗـ غٛض٠ يف ٚا٫ْػذاّ ا٫تػام: غت١ قُٛز ب

 . 2009 -ٖـ  1430ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، داَع١ اؿاز ـهط، 
  :زاض ايػ٬ّ ا٭ظٖط، َكط، بٔ ٜٛغـ ايجكؿٞ املؿرتٟ عًٝ٘ اؿذٸازقُٛز ظٜاز٠ ،

 ّ.1995، 1ط،
  ٜٛيٝٛ 3اجمل١ً ايعطب١ٝ َسازعسز ،ايؿًػؿ١ ايتساٚي١ٝ ٚعًِ ايه٬ّ: عهاؾ١قُٛز ،

2018. 
 ٟٚزضاغـ١ تساٚيٝـ١ يعـاٖط٠ ا٭ؾعـاٍ)ايتساٚيٝـ١ عٓـس ايعًُـا٤ ايعـطب  :َػعٛز قشطا 

، 1، طيبٓـإ -اض ايڀًٝع١ ، بريٚتز ،(ايه١َٝ٬ يف ايرتاخ ايعطبٞ
2005. 

 َٕكاضبـ١ )َٓعي١ َعاْٞ ايهـ٬ّ ؾـٞ ايٓعطٜـ١ ايٓشٜٛـ١ ايعطبٝـ١  :ايسخٌٝ َعـاش بـٔ غـًُٝا
، عًٞ يًٓؿط ايػـعٛز١ٜ ٚزاض قُـس –ْازٟ ايككـِٝ ا٭زبـٞ  (،تساٚيٝـ١

 .2014،  1ط
  :زاض املعاضف، ز.ت.طبع١ ، يػإ ايعطبابٔ َٓعٛض 
 ف١ً   ا٫غتًعاّ اؿٛاضٟ يف غٛض٠ ط٘)ؼًٌٝ تساٚيٞ ٚؾل ْعط١ٜ غطاٜؼ(،ز: َريٚز غعا

 .2018، 1/ع5املس١ْٚ، ّ
  :ف١ً قطا٠٤ يػا١ْٝ ْك١ٝ يف فُٛع١ تطاتٌٝ ايػطب١ يًؿاعط عًٞ عك١ًْعُإ بٛقط٠ ،

 (.2003ْٜٛٝٛ/سعٜطإ  30) 386، ايعسز 32املٛقـ ا٭زبٞ، اجملًس 
  :ف١ً ايًػاْٝات ٤ٛ ايٓعط١ٜ ايتكٜٛط١ٜ ٚأؾعاٍ ايه٬ّايًػ١ َٚٓڀل ا٫غتعُاٍ يف ن ،

 ّ.2006، 2ٚايًػ١ ايعطب١ٝ، َٓؿٛضات داَع١ عٓاب١، ايعسز
  :ٜٔزاض ايهتب ْٗا١ٜ ا٭ضب يف ؾٕٓٛ ا٭زبايٜٓٛطٟ، أمحس بٔ عبس ايٖٛاب ؾٗاب ايس ،

 ّ.2002 -1422ٙ، 1ٚايٛثا٥ل ايك١َٝٛ، ايكاٖط٠، ط
 ّيًهتاب، ايكاٖط٠ اهل٦ٝـ١ املكـط١ٜ ايعاَـ١ ،يصضا٥عايربمجات١ٝ أٚ َصٖب ا :ٜعكٛب ؾا ،
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