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 دراسة في بنية الذاللة: العربيالخطاب  المفارقة اللغوية في معهود

 

 *عاصم شحادة علي. د

 الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

 
جهدرجشر اهٓ دٖحً يفِّى جهيفحركر فٕ فِى جهخػحخ ؿدر سػدٖد جهيفِّى، ّدٖحً  سِدف

ؿٌظر جهخفحء، ّػلٖلر نًّ جهيـٌٓ جهيسخفٕ فٕ جهوفؼ : ؿٌحظرٍ جهيسـولر دَ، يصل
: ّهذهم شٖسٌحّل جهدػش يفِّى جهيفحركر ّدٖحٌِح يً ػٖش. ُّ جهذٔ ٖلظد ؤً ٖؼِر

ّجهسِنى ّجهسـرٖع ّجهنٌحٖر، ّكد ٌظد  جهخفحء، ّؤشوّخ جهػنٖى ّجهسّكؾ ّجإلهيحؽ
دـع ُذٍ جهـٌحظر فٕ دـع جهٌظّط، ّكد ال ٌظد اال ؿٌظرج ؤّ ؿٌظرًٖ، 

 .ّجخسحر جهدحػش جهٌظّط دضنل ؿضّجثٕ دًّ سػدٖد ؿٌّجً يـًٖ
 
This study is investigating the concept of Irony when applied on 

analyzing Arabic text, and categorizing its elements. The 

terminology will explain the deep structure which understood 

through surface structure. The study will study the concept of 

irony through the element of Rhetorical Enforcement, deep 

structure, expectation, Sarcasm. The study may find some 

elements in the text or more. 

Key terms: Irony, deep structure, elements of Irony, Application of 

concept. 

 

 

 

 

 

                                                 

تهحثدز أصسٌٕ يلٖى حيثهٖضٖث، دضل تهحثدز ؽوٓ سصجد تهسنرّصتخ فٕ تهسصتظثذ تهوغّٖد يً يثهٖضٖث، ّؽوٓ تهيثجظرٖص فٕ رؾوٖى  * 
ثيؾد تألصسٌٖد، ّهَ تهوغد تهؾصحٖد هغٖص تهٌثعلًٖ حِث يً تهزصعّى ّؽوٓ سصجد تهحنثهّصّٖط فٕ تهوغد تهؾصحٖد ّآستحِث يً تهج

يٌشّصتذ ؽويٖد فٕ يجالذ يدنَّيد فٕ يثهٖضٖث ّتهظّستً ّتألصسً ّيضص، ّهَ أحدثز ؽويٖد ّنرج يٌشّصخ ّيدنَّيد فٕ يصنض 
  .تهحدّز فٕ تهجثيؾد تإلظاليٖد تهؾثهيٖد حيثهٖضٖث
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 :تهريِٖس
جهيفحركر اػدْ جهػرق فٕ جهوغر غيً شٖحق جهٌط ّخحرظَ، ّسسػدد ؿالكر جهيفحركر ؿوٓ 
جهسغحد دًٖ جهدالهر جهػرفٖر هويٌػّق، ّدًٖ جهدالهر جهظدٖدذ جهسٕ ٖؼِرُح جهشٖحق، ُّٕ 

 . دالهر ٖينً ؤً ٖػوق ؿوِٖح دالهر جهيفحركر
ّشّف . ّد جهخػحخ جهـردُّٕذٍ جهدرجشر يػحّهر هدرجشر سػوٖوٖر هخػحخ جهيفحركر فٕ يـِ

سسػرق اهٓ سػدٖد جهيفحركر فٕ جألددٖحز جهغردٖر ؤّال، ّفٕ جهسرجش جهـردٕ جهلدٖى، هسػدٖد 
يفِّى جهيفحركر فٕ يـِّد جهخػحخ جهـردٕ، ّدرجشر دٌٖر جهدالهر فٕ جهٌظّط جهسٕ ٖينً 

 .ؤً ٌظد فِٖح يفِّى جهيفحركر
 ٕ تهلسٖىتهيفثصكد فٕ تألسحٖثذ تهغصحٖد ّتهرصتز تهؾصح

 Irony, Paradox: )ّرد يفِّى جهيفحركر فٕ جألددٖحز جألظٌدٖر ديفردجز ؿّدذ، يٌِح

Sarcasm) ٌّظد ظـّدر فٕ سػدٖد جهنوير جهيٌحشدر هويظػوغ ،Irony ٕ؛ ػٖش سرظى ف
ًٍ ؿّدذ، ُّٕ (جهسِنى، ّجهشخرٖر ّغٖرُح : جهـردٖر اهٓ يـح

i
(. 

سدّر ػّل يـٌٓ سّجزً جألغدجد، ( Irony)ّ فٕ جهدرجشحز جألظٌدٖر سـرٖفحز هيظػوغ 
ؤّ ّشٖور يً ّشحثل جهسـدٖر ٌٖحكع دِح جهيـٌٓ جهنويحز، ؤّ جهسـدٖل جهذٔ ٖظٖخ جهـٌحظر 

(جهيسٌّؿر فٕ جهشٖحق ّغٖرُح يً جهيـحٌٕ 
ii

(. 
فحهيفحركر فِٖح يـٌٓ جالزدّجظٖر فٕ جالشسيحؽ يً كدل جهيخحَػخ جهذٔ ٖدرم دإً ؼحُر 

ٓ ّفق جهشٖحق جهذٔ ّردز فَٖ، ّيً َصّى ٖـٌٕ ذهم ؤً ُذج جهسـدٖر هَ جهوفؼ ال ٖظوغ هَ يـٌ
 (.جهيـظيٕ)يـٌٓ يٌحكع هويـٌٓ جهػرفٕ 
 Irony as Rhetoricalّرؤّ ؤٌِح سٌفٖذ دالغٕ ( Irony)ّكد سٌحّل جهغردًّٖ يظػوغ 

Enforcement ؤّ جهسّجغؾ ؤّ يفحركر جالشسخفحف دحهذجز ،Mock Self-Disparaging 

Modesty  َؤّ يفحركر دحهسضحدIrony by Analogy،  جهيفحركر غٖر جهوفؼٖرNon- 

Verbal  Irony ؤّ جهيفحركر جهوفؼٖر ؤّ جهدرجيٖر ،Dramatic Irony ؤّ يفحركر ،
(ّغٖرُح  Irony of  events  جألػدجش

iii
( . 

ؤً جهيفحركر سنًّ فٕ ؤٔ  فيصال ذنر جهغردًّٖ يفِّى جهيفحركر فٕ جهسغحد، اذ رؤْ ضّدرز
سظحّر  فٕ جهشٖحق جهػدٖـٕ دًٖ اٌشحً ؿحكل ّكرد : سٌحفر ٖػظل دضنل ػدٖـٕ، يصل

(يغػم ؤّ ظّجد يػِى ّػيحر ؤخرق
iv

(. 
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ء فٖينً ؤً ٖدرز فٕ جهٌنسر ّجهيوػر ّجهشخرٖر ّجهغػم، فيصال جهشخرٖر  ءجألدجّؤيح خدجؽ 
جّٔ جهٌنسر جهذٔ ٖـد جهضخط جألّل سـد ُظّيح شحفر ؿوٓ جهضخط جهصحٌٕ، ّهِذج فبً ر

ٖنًّ فٕ ػحظر اهٓ جهضخط جهصحهش ُّّ جهيشسيؾ جهذٔ ٖـوً ؿً اؿظحدَ دظٌـر جهِظّى 
جهيفحظثر هَ ؿٌديح ٌٖفظر فٕ جهغػم، ّغػم جهيفحركر غػم يسّهد يً خالل دٌٖر 

(جهسغحد، ؤّ يً خالل ؿدى جالٌشظحى دًٖ جهـور ّجهٌسٖظر فٕ جهضٕء جهيغػم
v

(. 
فحركر فٕ جهٌلد جهـردٕ فلد سٌحّهَ فٕ ددجٖر جألير يلحالز هنسحخ جهػدجصر، ذنرّج فِٖح ؤيح جهي

 :سـرٖفحز ؿدذ هويفحركر نيح ٖإسٕ
جهيفحركر كد سنًّ سـدٖرج جٌسلحدٖح ٖـرع يويػح شودٖح فٕ يدحهغر فًِّٖ يً ضإٌَ، ؤّ ػرٖلر 

شسـحرذ فٕ صٌحثٖر جهدالهر، هخدجؽ جهركحدر ػٖش اٌِح ضنل يً جألضنحل جهدالغٖر جهسٕ سضدَ جال
ؤّ سـدٖر دالغٕ ٖرسنز اهٓ جهـالكر جهذٌُٖر دًٖ جألهفحؼ ؤنصر ييح ٖـسيد ؿوٓ جهـالير جهٌغيٖر 

ُذٍ هٖشز فنرذ غدٖر، ّفِٖح اضحرذ اهٓ : جهسضنٖوٖر، ؤّ كد سنًّ ؿدحرذ سوػٖف، اذ ٖلحل يصال
ّغؾ جهذنحء فٕ يّغؾ فنرذ ذنٖر،نحً _  دػحل _  ُذٍ هٖشز : جهذنحء ّكدرٍ، ّهّ كحل

جهغدحء ؿالير هوسخفٖف ؤّ جهسًِّٖ يً ضإً جهغدحء، ّٖنًّ ُذج جهسـدٖر سويٖػٖح هػٖفح سِنيٖح 
)

vi
( . 

 : ييح شدق ٖالػؼ فٕ يفِّى جهيفحركر ؤٌَ ٖؼِر فَٖ ؿٌظرجً، ُيح
 . ؿٌظر جهخفحء . ؤ

 .  ػلٖلر نًّ جهيـٌٓ جهيسخفٕ فٕ جهوفؼ ُّ جهذٔ ٖلظد ؤً ٖؼِر  . خ

يرجدفحز نصٖرذ هويفحركر فٕ جهوغر جألظٌدٖر ّجهوغر جهـردٖر، ّيح ِٖيٌح فٕ  ذنر شـٖد ضّكٕ
جهيظحز جهيرشل، : ذهم جهيظػوػحز جهـردٖر جهسٕ سرسدػ دحهسرجش جهـردٕ جهلدٖى، ّيٌِح

جالشسـحرذ، جهسيصٖل، جهيصل، جهنٌحٖر، جهسـرٖع، جهسوّٖغ، جهسّرٖر، : ّجهيظحز جالشسـحرٔ
جهسويٖغ، جهيوغ، جهويز، جهغيز، جإلهيحؽ، جالشسـحرذ، جهسغحد، جهسّظَٖ، جهريز، جإلٖيحء، 

جهيلحدور، جهسِنى، جهيدع ديح ٖضدَ جهذى، جهذى ديح ٖضدَ جهيدع، يـٌٓ جهيـٌٓ ؿٌد ؿدد جهلحُر 
جهظرظحٌٕ، جهّػٕ، جألػظٖر، جإلضحرذ، جهػدحق، جهيلحدور، جهشخرٖر، جالشسِزجء، جالزدرجء، 

سر، جهنّيٖدٖح، جهفنحُر، جهيزجع، جهيدحهغر، جهسفخٖى، جالٌلالخ، جهِظحء، جإلصدحز دحهٌفٕ، جهٌن
سظحُل جهـحرف، شّق جهيـوّى يشحق غٖرٍ، جهسضنم، جهظد فٕ يّكف جهِزل، جهِزل فٕ 

(يّكف جهظد، جهنذخ، سخفٖف جهلّل، ّغٖرُح يً جألهفحؼ 
vii

ُّذٍ جألهفحؼ هٖس فِٖح رئٖر . )
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ـػٖحز سـرٖف جهيفحركر نيح ّرد فٕ ّجغػر ّدكٖلر هيظػوغ يفحركر، ّهنً ّفلح هي
جألددٖحز جهغردٖر فبً ُذج جهيفِّى ال دد ؤً ٖسّجفر فَٖ ؿٌحظر ؿّدذ ؤردـر سنًّ فٕ ٌظَ، 

جزدّجض جهيـٌٓ، ّسٌحفر جإلدرجم، ّخدجؽ جألدجء، ّػٖز : ّّجػد يً فِيَ، ُّٕ نيح ٖإسٕ
سػٖؾ ردػِح ػسٓ ٌش_ جهغػٖر، ّجهذجز جهيفحركر، ُّذٍ جهـٌحظر شٌضرػِح دحخسظحر 

 :دحألددٖحز جهـردٖر جهسرجصٖر، نيح ٖإسٕ

ّفق سـرٖف ٌدٖور ادرجُٖى هويفحركر جهسٕ سرْ ؤً دٌحء جهيفحركر ٖػسحض اهٓ : تضسّتش تهيؾٌٓ
جهيشسّْ جهنحيً جهذٔ هى ٖـّدر ؿٌَ : جهيشسّْ جهشػػٕ هونالى، ّصحٌِٖيح: يشسًّٖٖ، ؤّهِيح

ز فِٖيح دالهر سشيٓ دحهيفحركر، ُّذج ٖـٌٕ ؤً سّجظل دًٖ جهيشسًّٖٖ ٖدر دـد، ّدشدخ سّجهد
جهيفحركر سوّغ ؿوٓ جهلحرة ؤً ٖفِى جهنالى جهيٌػّق ؤّ جهينسّخ يـٌٓ يح شػػٖح، ّفٕ 
جهّكز ٌفشَ ٖـوى فٕ كرٖرذ ٌفشَ دإً جهنالى جهيٌػّق ال ٌٖحشخ ؤً ٖئخذ يـٌحٍ ؿوٓ ؼحُرٍ 

 . فٕ غّء جهشٖحق جهذٔ كٖل فَٖ ؤّ جهيّكف جهسدوٖغٕ
ال ضم فَٖ ؤً اكحير ؿٌظر جزدّجض جهيـٌٓ فٕ ينٌّحز دٌحء جهيفحركر ٖسػوخ ؤً ّييح 

ٖظـل فٌٌّح ؤخرْ سػودَ، ّسدؿَٖ ظزءج رثٖشح يٌِح، نحهيظحز ّجالشسـحرذ ّجهنٌحٖر، ّيـٌٓ 
جهيـٌٓ ؿٌد جهظرظحٌٕ، ّجهويز ّغٖرُح يً جهفًٌّ؛ نٌِّح يشسّٖحز هويـٌٓ، شػػٕ 

 .ذٔ ٖػٖل يشسّْ ؼحُرٖح ّجػدجّؿيٖق خالفح هألشوّخ جهػلٖلٕ جه
ؤً سنًّ جهـالكر دًٖ جهيشسّْ جهوفؼٕ ّجهيشسّْ جهـيٖق ؿوٓ  ّٖلظد دَ: رٌثفص تإلسصتم

جهيظحز، : ؤشحس جهسغحد، ّدِذج جهيـٌٓ ٖخرض يً شحػر جهيفحركر يظػوػحز، يصل
ّجالشسـحرذ، ّجهسيصٖل، ّيـٌٓ جهيـٌٓ، ّغٖرُح يً جهـٌحظر جهسٕ هِح سرجنٖخ خحظر 

(ددٌحثِح، ّٖضسرػ فٕ جهسغحد ؤً ٖنًّ يً جهٌّؽ جهيسدرض 
viii

(. 
ّهذهم فبً جهسغحد ٖنًّ فٕ ؤً سـدر جهنوير جهّجػدذ ؿً يـًٌٖٖ دٌِٖيح ؿالكر، ّٖرسدػ 

 .دحهسغحد جهسلحدل ّجهسـرٖع ّجهنذخ ّجإلصدحز دحهـنس
هنٕ سػلق جهيفحركر فـوِح فٕ جهسٌحفر، ُّٕ فٕ ظدد جالٌسلحل دًٖ جهيشسًّٖٖ : زستػ تألستء

 : ح ٖإسٕفال دد هِح ؤً سشوم ػرٖق جهخدجؽ، ّٖنًّ ذهم دي
جهيرجّغر ّسـٌٕ جهيفحركر جهوغّٖر جهسٕ ٖسيصل ؿيوِح فٕ جشسخدجى ظحٌؾ جهيفحركر هنل  . ؤ

جهػٖل جهوغّٖر جهيينٌر دإشوّخ جهيرجّغر، ُّٕ ؿٌديح سسـيد ؤً سلّل ضٖثح ّسـٌٕ 
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ضٖثح آخر نوٖر، ّؿٌديح سصدز ػلٖلر صى ال سودش ؤً سوغِٖح، فٖػدش ذهم يً خالل 
(ٖم جهوغر، ُّّ ٌّؽ يً ؤٌّجؽ جهوـخ جهذٌُٕ جهيِحرذ جهفحثلر فٕ سػر

ix
(. 

جهيغحفور ُّّ يفحركر جهيّكف، ّٖسيصل دبغفحء ظفر جهغفور ؿوٓ جهضخّط جهسٕ  . خ
(سٌخرػ فٕ ؤدجثِح، ُّٕ ّؼٖفر سفٖد يـٌٓ جهخدجؽ 

x
، ُّذٍ جهيفحركر جهِحدفر فٕ )

ٕ ّجهفوشفٕ جهـحيل جهفٌٕ، ّجهصلحفٕ، ّجهٌفش: نسحدر جهيشرػٖر سـّد ألشدحخ ؿدذ، يٌِح
 .ّجهسحرٖخٕ، ّجهشٖحشٕ ّجالظسيحؿٕ

ّٖسى دسلدٖى غػٖر فٕ دٌحء ٌط جهيفحركر، ّال دد يً سّفر ػّٖز هغػٖر : ظدٖد تألسص
جألصر، ّٖلظد دَ ػٖز هغػٖر ؤصر جهيفحركر، ّػرٖلر هوسإصٖر ؿوٓ ػٖز غػٖر جألصر، ّذهم 

ٖل دٌحء جهيفحركر؛ ال دد هِح هنٕ سٌظغ جهيشسّٖحز جهصالصر فٕ ؤدجء فـل ٌٖحل يً ػٖزٍ فٕ شد
جهشخرٖر ّجهٌنسر ّجهغػم ّجهيدحهغر  :ؤً سـٖد ظلل فًٌّ جهلّل جهسٕ جشسيرز، ُّٕ

ّجهنحرٖنحسٖر، ّجهسلوٖد جهشحخر ّسخفٖف جهلّل ّسغخٖى جهلّل ؿوٓ ػرٖلسِح جهخحظر فٕ 
 .ؤدجء فـوِح

هنل ؿيل ؤددٕ كحرة غيٌٕ دأهٖحز جهلرجءذ جهيسّجسرذ، ديـٌٓ ؤً جهـيل  :تهشتذ تهيفثصكد
جألددٕ هٖس هَ ّظّد اال يً خالل كحرة، ّيً صى سنًّ ؿيوٖر جهلرجءذ ُٕ جهسضنٖل جهظدٖد 

  .هّجكؾ يضنل يً كدل جهـيل جألددٕ ٌفشَ
ّذهم دؿّذ جهلحرة اهٓ ردػ ٌفشَ دِح، : يً ٌُح سلّى جهيفحركر دّؼحثف يسٌّؿر، يٌِح

هسفشٖرُح سفشٖرج يلدّال، ّهفِى جهٌط ّسرنٖدَ؛ ُّٕ يِحرذ خحظر هوـالكر دًٖ جهيلحل 
 . ّجهيلحى؛ ّؿحيل يً ؿّجيل جهسػّر جهدالهٕ هوغر

؛ اذ (جهسِنى)ّٖينً ؤً ٖسّجفق يظػوغ جهيفحركر فٕ جهدرجشحز جهوغّٖر ّجهدالغٖر ديفِّى 
ى ؿوٓ غد يلسغٓ جهػحل، نلّهَ ، ّذنر ؤٌَ اخرجض جهنال( ُـ794-) سٌحّهَ جهزرنضٕ 

_ ٖػٖٓ دً ػيزذ )ّظـل جهـؤّ [. 49:شّرذ جهدخحً]" ذق اٌّم ؤٌز جهـزٖز جهنرٖى: "سـحهٓ
 : هوسِنى خيشر ؤّظَ، ُّٕ( ُـ745
" فدضرُى دـذجخ جهٖى: "نلّهَ سـحهٓ. ؤً ٖرد ؿوٓ ظِر جهّؿٖد دوفؼ جهّؿد سِنيح .0

 [.84:جالٌضلحق]
َذق ِاٌم ؤٌز جهـزٖز : "نلّهَ سـحهٓ. هّذىسّرد ظفحز جهيدع ّكظد دِح ج  .2

 [.49:شّرذ جهدخحً]"جهنرٖى
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كد ٖـوى جهلل جهيـّكًٖ : "نلّهَ سـحهٓ(. هى ٖذنر يً جهـؤّ)جهلور ّجهلظد يٌَ جهسنصٖر  .3
 [.08: جألػزجخ" ]يٌنى

رديح : "نلّهَ سـحهٓ. هى ٖشّيَ ؤٖغح، ّّرد ديـٌٓ جهسلوٖل ّجهضم، ّكظد دَ جهسنصٖر .4
 ".فرّج هّ نحٌّج يشويًّٖٖد جهذًٖ ن

[ 87:ُّد" ]اٌم ألٌز جهػوٖى جهرضٖد: "نلّهَ سـحهٓ. هّى ٖشّيَ، ّرد ديـٌٓ جهػنحٖر .5
)

xi
(. 

 . يؾ يالػؼر ؤً جهسِنى ال سضسرػ جهسغحد، ؿوٓ ؿنس جهيفحركر جهسٕ سضسرػ جهسغحد

يـٌٓ جهيـٌٓ يً خالل جهنالى غردحً؛ ( ُـ470 -)ّيً ظحٌخ آخر ظـل جهظرظحٌٕ 
ّيـٌٓ جهيـٌٓ، فحهيـٌٓ ُّ جهيفِّى يً ؼحُر جهوفؼ، ٌّظل اهَٖ دغٖر ّجشػر،  جهيـٌٓ،

ّؤيح يـٌٓ جهيـٌٓ فِّ ؤً سـلل يً جهوفؼ يـٌٓ، صّى ٖفغٕ دم ذجم جهيـٌٓ اهٓ يـٌٓ آخر، 
(( جهنٌحٖر ، ّجالشسـحرذ، ّجهسيصٖل)ّيـٌٓ جهيـٌٓ ٖدّر ػّل 

xii
(. 

ّٖينً جهردػ دًٖ يح كحهَ جهظرظحٌٕ، ّدًٖ ٌؼرٖر جهػدش جهناليٕ؛ ّجهيـٌٓ جهيدحضر 
ؤً ٖوفؼ جهيسنوى جهنالى، ّٖلظد يح ٖلّهَ سيحيح : ّجهيـٌٓ غٖر جهيدحضر، ّجهيدحضر ٖـٌٕ 

ػرفٖح، ّٖضٖر جهظرظحٌٕ اهٓ ؤً جهشحيؾ ٖـلل يـٌٓ يً جهؼحُر ؿوٓ شدٖل  جالشسدالل، اذ 
ٖلظد دَ يـٌحٍ، ّذهم يً خالل ؤً جهيسنوى ٖنًّ هويٌػّق ؿٌدٍ ٖينً كّل ضٕء يح، ّ

 .يـٌٓ ، ّهوظيور يـٌٓ يً خالل جالشسـحرذ ّجهيفحركر ّجألػدجش جهناليٖر غٖر جهيدحضرذ
ّٖينً سظحّز جهيـٌٓ جهػرفٕ ٌػّ جهيـٌٓ جألشوّدٕ جهيفحركٕ فٕ جهشٖحق جهوغّٔ يً خالل 

خٕ ّجهشٖحق خحرض جهٌط؛ ػٖش سٌؼر ٌؼرٖر جهيلحى، ّجهيّكف جهسدوٖغٕ ّجهشٖحق جهسحرٖ
. جهشٖحق اهٓ جهّؼٖفر جالظسيحؿٖر هوغر، ّؤصر جهشٖحق فٕ جهدٌٖر، ّدّرٍ فٕ سٌّؽ جهدالهر

ّجهشٖحق ٖلظد دَ جهؼرف جهوغّٔ جهيـرفٕ جهذٔ ٖـًٖ ؿوٓ سػوٖل جهيـوّيحز جهيٌلّهر 
ّؤيح جهيلحى . (يـوّيحز يفِّير)دّجشػر دٌٖر جهٌط جهشػػٖر، ّسرظيسِح اهٓ يغيًّ 

فٖينً ؤً ٖنًّ جهيّكف جهذٔ ؤٌضت يً ؤظوَ جهٌط، ّٖسغيً جهـّجيل جهسٕ سظـل جهٌط 
يرسدػح ديّكف شحثد ٖينً جشسرظحؿَ، ُّّ ظٖحغر جهنالى ؿوٓ ّظَ يـًٖ ٖسظل ديػل 
ُذٍ جهظٖحغر ؤّ دزيٌِح، ّٖنًّ ؿوٓ جهيشسّْ جهظرفٕ ّجهظّسٕ ّجهٌػّٔ 

(ّجهيـظيٕ
xiii

(. 
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ـحظرًٖ يفِّى جهيفحركر فٕ جهلرآً جهنرٖى ، ّذهم ؿٌديح ظـوِح فٕ ّكد سٌحّل ؤػد جهي
(جهيدحػش جٗسٖر 

xiv
(: 

ّسـٌٕ ؤدجء جهيٌػّق دٌغير سِنيٖر، ٖـّل ؿوِٖح فٕ اؼِحر جهسـحرع ؤّ : يفثصكد تهٌغيد
جهسغحد، دًٖ ؼحُر جهيٌػّق ّدحػٌَ، ّدًٖ شػػَ ّؿيلَ، ُّٕ ٌّؽ يً جهسِنيٖر جهذٔ 

يحذج سرٖد جهشٖحدذ؟ ؿوٓ ضنل ٌغير سؼويٖر، ؤّ : ، نإً ٖلحل يصالٖددّ ذيح فٕ صّخ جهيدع
اذ سسيٖز جهٌغير دٌغير ؿحهٖر إلؼِحر جهسِنى ! يحذج سرٖد جهشٖحدذ؟: ٖلحل فٕ ظٖغر جهغحثخ

 .ؿوٓ جهيشسًّٖٖ جهوفؼٕ ّجهسرنٖدٕ
زشٍّ فثؽروٍّ إهٓ ظّتء تهجدٖى سى ضحّت : "ّفٕ جهلرآً جهنرٖى ّردز فٕ كّهَ سـحهٓ

 [.49-47: جهدخحً" ]أظَ يً ؽشتج تهديٖى شق إٌم أٌذ تهؾضٖض تهنصٔفّق ص
ُّٕ سنضف ؿً كّذ جهـالكر دًٖ جهيفحركر ّجهيظحز، ُّٕ ضنل يً : تهيفثصكد تهوفغٖد

ؤضنحل جهلّل، ٖشحق فَٖ يـٌٓ يح، فٕ ػًٖ ٖلظد دَ يـٌٓ آخر، ٖخحهف جهيـٌٓ جهشػػٕ 
غزْ، ّؿٌظر هغّٔ، ؤّ دالغٕ ُّّ ّجهيفحركر جهوفؼٖر سضسيل ؿوٓ ؿٌظر جهي. جهؼحُر

ٌّٖدغٕ إلدرجم جهيفحركر جهٌفحذ يً جهػدش جهوغّٔ ؤّ (. جهيغحٖرذ)ؿنس ؿيوٖر جهدالهر
ّيً ؤيصور ذهم فٕ جهلرآً . جهوفؼٕ، ؤّ اهٓ ػدش جهيغزْ، يً جهلّل اهٓ يلظد جهلحثل

يـرّف ؤً اذ اً جه[. 34:جهسّدر" ]ّحشص تهشًٖ نفصّت حؾشتج أهٖى: "جهنرٖى، كّهَ سـحهٓ
جهدضرْ ال سنًّ نذهم اال دخدر شحر، ّهنٌِح فٕ جالشسخدجى جهيفحركٕ جهخحط، ّغـز يؾ 

 .جهفحؼ سسٌحكع يـِح فٕ جهدالهر، ّذهم نحهدضرْ دحهـذجخ
ُّذج جهٌّؽ يً جهيفحركر خػحخ دحهضٕء ؿً جؿسلحد جهيخحػخ : يفثصكد تهدنثٖد أّ تإلِٖثى

ّسخسحر . هيخحِػخ ؤّ جهيسػدش ؿٌَ فٕ جهيفحركردًّ يح فٕ جألير ٌفشَ، ؤٌَ ػنحٖر زؿى ج
جهيفحركر ٌُح يً جهوفؼ، يح ٖػنٕ ُذج جهزؿى، ُّّٖى دإٌَ ػلٖلٕ ّيلرر، ّفٕ جهّكز جهذٔ 
سزدرَٖ ّسشخر يٌَ، ّدذهم ٖنًّ هوفؼ جهذٔ سخسحرٍ جهيفحركر يـٌٖحً، ؤػدُيح كرٖخ سُّى 

كر ُذج جهيـسلد ّسٌفَٖ هسصدز غدٍ دَ جهيفحركر دظػر جهيـسلد، ّجٗخر دـٖد سٌلع دَ جهيفحر
ّكد ٖلظد دحإلِٖحى جهسّرٖر دإً ٖذنر هفؼحً هِيح يـٌٖحً، ايح دحالضسرجم، ؤّ . سيحيح

ّٖإخذ يفِّى جإلِٖحى يظحّزذ يـٌٓ جهيٌػّق اهٓ غدٍ ؤّ . جهسّجػئ، ؤّ جهػلٖلر، ؤّ جهيظحز
حَ ّيً ُّ ظّتء يٌنى يً أظص تهلّل ّيً جِص : "ّيً ذهم كّل جهلل سـحهٓ.ٌلٖغَ

" يظرزٍف حثهوٖل ّظثصٌج حثهٌِثص هَ يؾلحثذ يً حًٖ ٖسَٖ ّيً زوفَ ٖدفغٌَّ يً أيص تهلل
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ّجهيـلدحز ؿٌد جهزرنضٕ جهػرس ػّل جهشوػحً؛ ّؿٌد جهرجغخ [. 00-01:جهرؿد]
جألظفِحٌٕ ؤً ٖإسٕ دضٕء دـد آخر، ّؿٌد جهـؤّ جهػرس ػّل جهشوػحً ، ّظحء فٕ جٖٗر 

ر جهلل اذج ظحء ّكغٕ ال ٖػفؼ ؿٌَ ػحفؼ، ّال ٖينً رّدٍ، ّال ٖشسػحؽ ديـٌٓ جهسِنى، ؤً ؤي
(دفـَ دػحل 

xv
(. 

ُّٕ سـسيد ؿوٓ يـرفر يلظد جهيئهف جهشحخر، جهذٔ ُّ يً ٌظٖخ : تهيفثصكد تهحٌثةٖد
ّيً . جهيشسيؾ، ّهنٌَ يظِّل ؿٌد جهيسنوى، ّّؼٖفسِح سدؿٖى دٌٖر جهدالهر فٕ جهٌط ّسإنٖدُح

ٌحثٖر فٕ جهٌط جهلرإٌٓ ؤً ٖظـل جهٌط جهلرإٌٓ جهيػنى يسنويح آخر يؼحُر جهيفحركر جهد
ٌٖزل دغٖرٍ سِنيح، فٖظٖر ُذج جهسِنى ذجسَ ّكد جٌلوخ اهٓ سِنى دحهيسنوى جألّل ٌفشَ، ُّذج 

ّيً ؤيصور ذهم فٕ . جهسِنى ٖخفٓ ؿوٓ جهيسنوى، ؤّ ٖظِوَ، هنٌَ يدرم هدْ كحرة جهٌط
كثهّت ٖث شؾٖج أضالرم رأيصم أً ٌرصم يث ٖؾحس آحثؤٌث " :جهلرآً جهنرٖى كّهَ شدػحٌَ ّسـحهٓ

-)ٖفشر جألظفِحٌٕ [. 87:ُّد" ]أّ أً ٌفؾل فٕ أيّتهٌث يث ٌشثء إٌم ألٌذ تهدوٖى تهصشٖس
جهػوى ديـٌٓ غدػ جهٌفس ّجهػدؾ ؿً ُٖظحً جهغغخ، ّفشرٍ ؤٖغح ديـٌٓ ( ُـ512

(ديـٌٓ جهـحكل ( ػوٖى)جهـلل، ّٖنًّ دذهم يـٌٓ نوير 
xvi

(  .  
: ُّّ يوػؼ ؤّ ايحءذ سويٖػٖر سظّخ اهٓ ضخط ؤّ ضٕء يح، ّيً ذهم كّهٌح: تإلهيثػ

، فبً جهشر فٕ ُذج جهنالى ٖنيً فٕ ؤً غدحءٍ ُّ جهّغؾ (اٌَ نحً ذنٖح فٕ جألٖحى جألخٖرذ)
ّٖينً ؤً ٖنًّ جهسغحد ٌُح . جهػدٖـٕ جهيإهّف، ّؤً ذنحءٍ ضٕء ٖظـوَ يوػّؼح ّيرجكدح

ّغٖر جهيدحضر، ّفٕ جهلرآً جهنرٖى ػحالز هويفحركر فٕ يظحل جإلهيحؽ ، دًٖ جهيـٌٓ جهيدحضر 
" إً شص تهّسّتّج ؽٌس تهلل تهّضّى تهحنى تهشًٖ ال ٖؾلوًّ" :ّٖينً ؤً ٖنًّ فٕ كّهَ سـحهٓ

ػٖش اً جهسغحد جهلحثى دًٖ جهيـٌٓ جهيدحضر جهيـرّف هودّجخ، ّدًٖ جهيـٌٓ [. 55:جألٌفحل]
ُذٍ جهنوير اهٓ ػلل دالهٕ آخر ٖددّ يغحدج هَ، ُّّ ػلل  غٖر جهيدحضر جهذٔ ٌلوز ؿٌَ

(جهػّٖجً 
xvii

( . 
ّٖػوق ؿوٓ جهيـحٌٕ جهيظردذ، فسدل ؿوٓ ؿيوٖر ؿلوٖر ٖلّى  :يفثصكد تهيفِّى أّ تهرضّص

دِح جهفِى، إلدرجم سوم جهيـحٌٕ ؤّ سنٌِّٖح، ّجهسظّر ٖـٌٕ ظٖحغر جهيفحُٖى ّجهيـحٌٕ جهنوٖر 
ؤيح جهسظّر فبٌِح سضٖر اهٓ ؿيوٖر جهسظّر جهـلوٕ، ؤّ سنًّٖ  يصويح ٌٖػّٔ ؿوٓ ادرجنِح،

ّٖدٌٓ جهسغحد فٕ ُذج جهٌّؽ ؿوٓ ؤشحس جهسـحرع دًٖ . ظّرذ ؿلوٖر ّجغػر هنل جألضٖحء
يّكف جهغػٖر ؤّ يفِّيِح هألضٖحء، ؤّ يشونِح، ّكد سدٌٓ جهيفحركر ؿوٓ جػسظحض جهغػٖر 
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يً ؿرع جهيفحُٖى ُٕ جهٌلد جألخالكٕ  جػسظحظح ظحدج فٕ جهؼحُر، ؿوٓ غٖر ػق، ّجهغحٖر
 :ّجهسِذٖدٕ، ّيً ؤيصور جهظّر جهظغرْ هِذج جهٌيػ يً جهيفحركر فٕ جهلرآً جهنرٖى

" ٖيًٌّ ؽوٖم أً أظويّت: "جإلخدحر ؿً جهسظّر اخدحرج ظرٖػح، نلّهَ سـحهٓ: ؤّال
 ُّ ؤٌشخ ضٕء هودالهر ؿوٓ جهيغزْ فٕ ُذٍ( ٖيًٌّ)ػٖش اً جهفـل [. 07:جهػظرجز]

جهيفحركر، ذهم ؤً جهيٌر ُٕ جهٌـير جهصلٖور، نيح ذنر جألظفِحٌٕ، ّجهيفحركر سدرز فٕ 
(، يؾ جهـوى دإً جهيٌر يٌِى (ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)سظّٖرُى هيردّد جهيٌر هورشّل 

xviii
( . 

آل " ]ّٖدحًّ أً ٖديسّت حيث هى ٖفؾوّت: "ػنحٖر كّل جهغػٖر، ّيً ذهم كّهَ سـحهٓ: صحٌٖح
ؿً ضٕء ( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)ػٖش كظد دِح جهِّٖد جهذًٖ شإهِى جهٌدٕ [. 088:ؿيرجً
 .فنسيٍّ

جهيلحدور جهيدحضرذ دًٖ كّهًٖ، ّيٌِح جإلخدحر جهظرٖغ ؿً يفِّى جهغػٖر ؤّ سظّرُح : صحهصح
" ّرجؾوًّ صضكنى أٌنى رنّشحًّ: "هنضف يّكف جهنحفرًٖ يً جهدًٖ، يصل كّهَ سـحهٓ

اذ ٌظد جهيلحدور دًٖ جهرزق ّجهسنذٖخ، ّجهسنذٖخ ُذج ال ٖئدٔ اهٓ جهرزق، [. 82:جهّجكـر]
ّذهم ألٌِى ظـوّج رزكِى سنذٖدح ؿٌديح ّغـّج جهنفر ّجهسنذٖخ يّغؾ جهضنر ّجإلٖيحً؛ 

، فٕ يٌحكغر جهيشٌد (ؤٌنى سنذدًّ)ّجهرزق ال ٖنًّ ػالال، ّٖالػؼ ؤً جهيشٌد اهَٖ ُّ 
َصّى ٖؼِر يفِّى جهشخرٖر يً جهدًٖ، ّٖػيل جهخػحخ ػٌٖثذ ، ُّذج يً (ّسظـوًّ رزكنى)

 .يـٌٓ جهشخرٖر هدْ جهشحيؾ
اذ سرشى ُذٍ جهيفحركر ظّرذ هوشوّم جهػرنٕ هوذٔ سلؾ يٌَ : يفثصكد تهظوّم تهدصنٕ

ّسـد جهيفحركر ػرنر ؿغّٖر ؤّ ػرنر ظشيٖر ؿحير، سدرز . ؤّؿوَٖ، ؿٌحظرُح ّينٌّحسِح
ُّذج ؿٌد جهغردًٖٖ ٖشيٓ جهيؼحُر جهيخسوفر . جدر ّجهشخرٖرفِٖح ؿٌحظر خحظر يصٖرذ هوغر

هوشوّم جهسدوٖغٕ غٖر جهوفؼٕ، دًٖ جهيضسرنًٖ فٕ جهخػحخ، ّجهيفحركر ٌُح سدٌٓ ؿوٓ رشى 
جهشوّم جهػرنٕ جهغرٖخ فٕ دّجفـَ ّيشددحسَ، ّجهذٔ ٌٖػّٔ ؿوٓ يغحػر ضٌٖـر، رشيح 

جهيـٌٓ غٖر جهيدحضر جهذٔ ٖسغحد يؾ هغّٖح، ػظٖوسَ ظّرذ سنٌٓ ؿً جهدالهر جهصحٌٖر، ؤّ 
ّيً ؤيصور ذهم فٕ جهلرآً . ػلٖلر جهضٕء ّؤظوَ، فٌٖسط ؿٌَ يـٌٓ جالشسِزجء ّجهشخرٖر

" ٖجؾوًّ أضثحؾِى فٕ آشتٌِى يً تهضّتؽق دشص تهيّذ: "جهنرٖى، كّهَ سـحهٓ
ٖٗر يً سفٖد جهسلوٖل، ّجألظدؾ فٕ ُذٍ ج( َيً)ػٖش ٖوػؼ فٕ جهيفحركر ُذٍ ؤً [. 09:جهدلرذ]

كدٖل جهنٌحٖر جهسٕ ٖنًّ فِٖح جهشدخ فِٖح ؤً ٖفػص ذنر جهوفؼ فٕ جهشيؾ، فٖنٌٓ ؿٌَ ديح ال 
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اٌيح ّٖغؾ فٕ جألذً جهشدحدر، " ٖظـوًّ ؤظحدـِى: "ٌٖدّ ؿٌَ جهػدؾ؛ اذ فٕ كّهَ شدػحٌَ
(فذنر جألظدؾ ُّّ جالشى جهـحى ؤددح، الضسلحكِح يً جهّشخ 

xix
(.      

     
 ّس تهزعثجتهيفثصكد فٕ يؾِ 

 تهزفثء
كحل هشحثق جإلدل جهسٕ ( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)ؤً رشّل جهلل ( رغٕ جهلل ؿٌَ)ؿً ؤٌس 

رّجٍ جهدخحرٔ فٕ جألدخ ". ِصفلث حثهلّتصٖص(: "ؤٔ زّظحز جهٌدٕ ؿوَٖ جهشالى)ؿوِٖح ٌشحئٍ 
 (. 6209) ، (6219)دركى 

يصل ( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)ّرد فٕ جهػدٖش جهضرٖف يـٌٓ ؼحُر ُّّ ؤً ٌشحء جهٌدٕ 
جهلّجرٖر، ّجهلحرّرذ ّجػدذ جهلّجرٖر يً جهزظحض، ّجهيسولٕ هوػدٖش شّف ٖفِى جهيـٌٓ 

جشسخدى ؤشوّخ جهنٌحٖر ػسٓ ٖدًٖ هويشويًٖ ؤً ( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)جهؼحُر، ّهنً جهٌدٕ 
حظر، فإٔ ضٕء ٖينً ؤً ٖئصر ؿوِٖح، فنإٌِح دؿّذ ظرٖػر اهٓ جهيرؤذ ركٖلر نركر جهزظ

جهسوػف يؾ جهيرؤذ دضنل ؿحى، ُّّ ٌّؽ يً ؤٌّجؽ جهيفحركر جهوغّٖر جهسٕ ٖؼِر فِٖح يـٌٓ 
(دحػً، فَٖ ؿٌظر جهخفحء، ُّّ جهيلظّد 

xx
(. 

 أظوّج تهدنٖى
ِح جهيسولٕ ّٖسى ذهم هوسخوط يً جهـصرجز فٕ يّجكف يػرظر، ّكد سػيل يـحٌٕ ؿدذ ٖفِي 

ؤً رظال شإل دالال : ّفٕ جهّكز ٌفشَ ؤرجد جهيسنوى جهسخوط يً يضنور، ّيً ؤيصور ذهم
. شدَق جهيلَردًّ: يً شدَق؟ كحل: ّكد ؤكدل يً ظِر جهػودر( رغٕ جهلل ؿٌَ)يّهٓ ؤدٕ دنر 

فسرم دالل ظّجخ هفؼَ اهٓ خدر . ّؤٌح ؤظٖدم ؿً جهخٖر: كحل. ؤٌح ؤشإهم ؿً جهخٖل: كحل
(ؾ هَ ُّ ؤٌف

xxi
(. 

ألػيوٌم ؿوٓ : ّيً ؤيصور ؤشوّخ جهػنٖى كّل جهلدـصرٔ هوػظحض هيح كحل هَ يسّؿظح دحهلٖد
ػٖش فٕ ؼحُر جهنالى ّؿٖد . ِيصُل جأليٖر ُٖػَيُل ؿوٓ جألدُى ّجألضِخ: جألدُى، فإظحدَ كحثال

فٕ يـرع جهّؿد، ّؤرجٍ دإهػف ّظَ ؤً يً نحً ؿوٓ ظفسَ فٕ جهشوػحً ّدػضر جهٖد 
ؤً ُٖظِفَد ال ؤً َٖظِفَد، ػٖش جهيّكف ّجهشٖحق ٖظـل جهيسولٕ ٖفِى جهيـٌٓ دِذج جهضنل فظدٖر 

(ؤً ٖـػٕ ال ؤً ٖلٖد ( جهػظحض)ٌُّحم يـٌٓ آخر كظدٍ جهيسنوى ُّّ جألّهٓ دحأليٖر 
xxii

(. 
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ؤيح ؿٌحظر جهيفحركر فٕ فِى جهخػحخ جهـردٕ فشٌػحّل ؿدر جهسػوٖل جٗسٕ هدـع 
هػدٖش جهضرٖف ؤى جهضـر ؤً جهٌصر جهـردٕ سػدٖد دـع جهٌظّط جهـردٖر شّجء يً ج

جهيفحُٖى جهسٕ فٕ ؼحُرُح سػيل يـٌٓ ّٖلظد دِح جهيسنوى ضٖثح آخر ؤّ ٖفِيِح جهيسولٕ ّفق 
 .فِيَ هوٌط ؤّ هوـدحرذ ؤّ هودالهر

 
 تهرّكؼ

 :ّيً ؤيصور ذهم اينحٌٖر جخسالف جهيـٌٓ فٕ كّل جهضحؿر جهيسٌدٕ

ًَ تهؾظَجُس َفَيظذ ّكس َضَحَغ تهدٖثُء  حٖثَظِث     َهٌّٕ نيث َضحَغ تهّوجٖ

يصل هٌّٕ، ّكد غيً جهفـل جهيسـدٔ هّجػد : ظّٖر جهػٖحء دٖحغِح هٌّٕ، ؤٔ: اذ جهيـٌٓ
 ًّ (يـٌٓ ظّٖر، ّؤظدغ يً دحخ ؼ

xxiii
(. 

ّيً يـػٖحز جهسّكؾ كغٖر جهغيّع فٕ جهيـٌٓ دشدخ يً جهسرنٖخ جهٌػّٔ، ُّذج ٖـٌٕ 
: يـٌٓ، دشدخ جهيـٌٓ جهيـظيٕ هويفردذ، فيصال فٕ كّهَ سـحهٓؤً جهظيور سػسيل ؤنصر يً 

"ًّ ، ػٖش كدر (سػدًّ)سإسٕ ديـٌٓ ( سرغدًّ)؛ فنوير [4: جهٌشحء" ]ّسرغدًّ ؤً سٌنػُّ
(( ؿً)اذج كدر جهػرف دـ ( سنرًُّ)، ّديـٌٓ (فٕ)جهػرف جهيػذّف 

xxiv
(. 

ٍَ ، ّٖػوق  ؿوَٖ كرٌٖر ّيً يـػٖحز جهسّكؾ، يح ٖنًّ ؿٌديح سػسيل جهلرجثً ؤنصر يً ّظ
ّكد سرسدػ  جهـالكر جهسالزيٖر . دحهيسغٖرجز –جهشٖحق، ّٖرسدػ جهيـٌٓ جهيـظيٕ ؿٌدثذ 

(دحهيـٌٓ جهيـظيٕ 
xxv

، دػٖش سـرف جهيفردذ ديح ٖالزيِح يً يفردجز سظحّرُح فٕ )
كل ٖسّفحنى يوم : "، ّيٌَ كّهَ سـحهٓ(جهيّز)سالزيِح نوير ( يوم)نوير : جالشسـيحل، يصال

سالزيِح ( يوم)؛ ػٖش اً ظزءج يً يـٌٓ نوير [00:جهشظدذ" ]يّز جهذٔ ّّنل دنىجه
ٖسإسٓ يـٌحُح يً سالزيِح يؾ ( جهيّز)، ؤّ اً ظزءج يً نوير (جهيّز)ّسظحّرُح يؾ نوير 

يسالزير فٕ جالشسـيحل يؾ نويحز فٕ يّجغؾ نصٖرذ فٕ ( يوم)، ّكد سرد نوير (يوم)نوير 
(جهلرآً جهنرٖى 

xxvi
( . 

 ػتإلهيث

ّّخ اهٓ ضٕء يح، ّٖؼِر ذهم جهيفِّى فٕ كّهٌح إلٌشحً جّدؿٓ   ُّّ نيح ذنرٌح ايحءذ سظ
يسٓ نحً ُذج جألير؟ ؤفٕ هٍٖل ؤى : ضٖثح يح، ٌّػً ال ٌػدَ ٌّرفغَ، فٌلّل هِذج جإلٌشحً
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ٌِحٍر؟  فؼحُر ُذج جهنالى شئجل ٖسػوخ يً جهيسولٕ ؤّ جهيخحػخ ؤً ٖدًٖ فَٖ جهّكز، ُل 
حرج، ُّّ فٕ جهّكز ٌفشَ ايحءذ اهٓ جهنضف ؿً نذخ جدؿحثَ اذج هى ٖلدر نحً هٖال ؤى ٌِ

(ؿوٓ ذنرٍ 
xxvii

(. 
 تهرِنى

، "ُذج رظل ػّٖل جألذًٌٖ: " ٖينً ؤً ٖذنر جهنالى ّٖلظد دَ جهسِنى دحهضخط فٌلّل يصال
ففٕ ؼحُر جهلّل ّظف ألػد ؤؿغحء جهظشى، ُّّ جألذًٌٖ، ّهنً جهيلظّد دذهم جهدالهر 

 .فَٖ، دإٌَ دوٖد ؤّ غدٕ جهسِنى دحهيلّل
 تهرؾصٖط

ّٖلظد دَ ؤً ٖذنر جهلحثل كّال هَ يـٌٓ ؼحُر ّٖـرع ؿً يـٌٓ آخر ٖلظدٍ هٖفِيَ 
. جهضنّْ ّجإلشحءذ ّجهيزجع ّغٖرُح: جهيسولٕ جهشحيؾ، ّيً ؤيصوسَ فٕ جهخػحخ جهـردٕ

كد  فيصال يً ؤيصور جهضنّْ يح ّرد ؿً جهـلد جهفرٖد ؤً ؿير دً جهخػحخ رغٕ جهلل ؿٌَ
 :شيؾ جيرؤذ ُّٕ سػّف، سلّل

ًّ َيً ُرظلٓ ِحّؾشٍج ُيَحصٍَّس        ٌُلثٌذ فرونى ؽٌس شهم كّصذ ُِ  فيٌ
ًٍ       ُأجثٌش ّهّال زشُٖد تهلِل فَصذ ًّ َيً ُرظلٓ ِحأزظَص آِج  ّيٌِ

ػٖش ؤرجدز جهيرؤذ فٕ جهيلحدور دًٖ جهيرؤسًٖ جهوسًٖ نحٌز اػدجُيح سػز ايرذ رظل ٌلٕ 
هِح، ّجيرؤذ سػز رظل ؤدخر  ال ٖلدى هِح ضٖثح يً جهيسـر جهسٕ سرٖدُح جهيرؤذ، جهفى يـػحء 
دِذج جألشوّخ ّجهيّجردر فٕ ػودِح، ػٖش نحً ٖسّكؾ ؤً سدؿّ ( رغٕ جهلل ؿٌَ)فـوى ؿير 

جهلل سـحهٓ فٕ ُذج جهيّكف ال ؤً سػوخ دضنل يّجرخ ّسضنّ زّظِح جهذٔ هى ٖـػِح ػلِح 
( نحيرؤذ

xxviii
(. 

شحءذ ػٖش ّرد فٕ جهيظحدر جهلدٖير ؤً جهيإيًّ جهخوٖفر جهـدحشٕ كد كحل ّيً جهسـرٖع جإل
فإير جهيإيًّ دػدس [ 31: جهيحثدذ" ]فػّؿز هَ ٌفشَ كسل ؤخَٖ فلسوَ: "جكرؤ، فلرؤ: هلحرة

ّجهشدخ فٕ ذهم ؤً جهلحرة ؤشحء هويإيًّ جهذٔ كسل ؤخحٍ جأليًٖ دشدخ . جهرظل جهلحرة
جهيإيًّ كظر ُحدٖل ّكحدٖل فٕ جهلرآً جهنرٖى ّؿرف ؤٌَ خالف دٌِٖيح ؿوٓ جهخالفر، ّفِى 
(جهيلظّد، ُّذج ٌّؽ يً جهسٌحط

xxix
(. 

 تهنٌثٖد
 ("أٌث يّهٓ يً ال يّهٓ هَ( : "ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى )كحل رشّل جهلل 

xxx
(. 
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فٕ ؼحُر ناليَ ؤٌَ يّهٓ يً ال يّهٓ هَ، ّجهيّهٓ ( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى) ؤضحرجهرشّل
جهػوٖف، ُّّ يً جٌغى اهٖم فـز دـزم ّجيسٌؾ ديٌـسم، ؤّ ديـٌٓ جهٌحظر، ؤّ يً : سـٌٕ

(ٖوٕ ؿوٖم ؤيرم، ؤّ ٖشوى ؿوٓ ٖدٖم، ؤّ جهيـسق ؤٌـى ؿوٓ ؿددٍ دـسلَ 
xxxi

(. 
دضنل خفٕ دٖحً ( وٓ جهلل ؿوَٖ ّشوىظ)فٕ غّء جهيـٌٓ جهؼحُر هوػدٖش ؤرجد جهرشّل 

( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)جهسـحيل يؾ ُئالء جهولػحء؛ ُّى يً ال ٖـرف آدحئُى، ّؤٌَ يشئّل 
ؿٌِى، ّٖؼِر فٕ ػدٖصَ يفِّى جهيفحركر يً خالل جإلضحرذ اهٓ هفؼ هَ دالهر ؼحُرذ، سـٌٕ 

كظد (  ؿوَٖ ّشوىظوٓ جهلل)ؤٌَ ػوٖف، ؤّ ٌحظر، ؤّ يـسق، اال ؤٌَ : يـحٌٕ ؿدذ، يٌِح
يـٌٓ آخر يخفٖح ػسٓ ٖضـر جهولٖػ دإٌَ يصل جٗخرًٖ، ال فرق دٌَٖ ّدًٖ يً ّٖهد ّهَ ؤخ 
ٌٖشخ اهَٖ، فٌشخ جهرؿحٖر اهَٖ، ّٖلظد دَ رؿحٖر جهلحغٕ ؤّ جهػحنى هولػحء يً جهيٌػوق 

 .فحهيفحركر جهوغّٖر درزز دضنل ّجغغ يً خالل جهنٌحٖر. ٌفشَ
 تالظرؾثصخ تهريسٖوٖد

( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)شيـز رشّل جهلل : كحل( رغٕ جهلل ؿٌِيح)ؿددجهلل دً ؿير ؿً
ؤػيد دً ؿوٕ دً ػظر ". إٌيث تهٌثُط نثإلحِل تهيثةِد ال رنثُس رجُس فِٖث َصتدوًد: "ٖلّل

) جهـشلالٌٕ، فسغ جهدحرٔ دضرع ظػٖغ جهدخحرٔ، دحخ جهركحق، رفؾ جأليحٌر، ػدٖش ركى 
6498.) 

جهٌحس يصل جهٌحكر جهرجػور جهٌظٖدر جهسٕ سرػل دجثيح ( جهلل ؿوَٖ ّشوىظوٓ )ضدَ جهرشّل 
ألٌِح ٖظـل ؿوِٖح جهرػل، ٌّٖدر جًٗ ؤً سظد دًٖ جهٌحس يصوِح، فؼحُر جهيـٌٓ ؤً جهٌحس 

كور ّظّد ؤػد يصل جهٌحكر جهسٕ سػيل ؤصلحل ( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)يصل جهٌحكر، ّكظد دَ 
رظل ؤّ جيرؤذ ظّجد ٖينً ؤً ٖسػيل يضحنل جهٌحس  جهٌحس ّسفرض ؿوِٖى؛ ؤٔ هٖس صير

ّنردِى ّٖػل يح ٖظٖدِى، فنإٌِح سػيل اضحرذ اهٓ جهػش ؿوٓ ؤً ٖنًّ جهيشوى يصل جهٌحكر 
فحهػدٖش فٕ يلظّدٍ . جهرجػور هلوسِح ّهلور يً ٖسظف دحهظّد ّجهٌخّذ، ُّٕ ظفحز ػشٌر

؛ ُّّ جهدؿّذ اهٓ جهظّد، (وىظوٓ جهلل ؿوَٖ ّش)ٖريٕ اهٓ دٖحً يـٌٓ خفٕ ؤرجدٍ جهرشّل 
(ّجشسخدى ؤشوّخ جالشسـحرذ جهسيصٖوٖر

xxxii
، ػٖش جشسخدى جهوفؼ فٕ غٖر جهيـٌٓ جهيّغّؽ )

 . جهٌحكر جهٌظٖدر جهيخسحرذ: هَ، يؾ ّظّد كرٌٖر سيٌؾ يً فِى جهيـٌٓ جألظوٕ، ُّّ
 تهرلثحل
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ًّ : "كحل (ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)ؤً رشّل جهلل ( رغٕ جهلل ؿٌَ)ؿً ؤدٕ يّشٓ جألضـرٔ  إ
حًٖ ٖسٔ تهظثؽِد ِفرٌْث نِلعِؼ تهّوِٖل تهُيغوى، ٖضحخ تهّصجُل فِٖث ُيؤِيٌث ُّٖيظٕ نثفصت ّٖيظٕ 

 .رّجٍ جهسريذٔ". ٍيؤيٌث، ٖحٖؼ سٌَٖ حؾصط يً تهسٌٖث كوٖل
ؤً ّٖغغ ؿاليحز هلٖحى جهشحؿر، فذنر ؤً دًٖ ٖدِٖح؛ ( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)ؤرجد جهرشّل 

ًٌ  يص ل كػؾ جهوٖل ؛ ظزء يً جهضٕء، ٖظدغ جهرظل؛ ؤٔ جهنحفر ؤّ جهنحفرذ ؤٔ ؤيحيِح فس
يئيٌح دـد ؤً نحً ؤّ نحٌز غٖر يشوير، ّجهـنس ظػٖغ؛ ؤٔ ؤً جهيشوى كد ٖنًّ ّكز 

فٕ غّء (. ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)جهظدحع يئيٌح ّفٕ جهيشحء ٖنفر ديح ؤٌزل ؿوٓ جهرشّل 
ُذج جهيـٌٓ فٕ ؼحُرٍ، دًّ ؤً ٖضـر  يح ذنرٍ جهٌط يً يـِّد هغّٔ شّف ٖفِى جهيسولٕ

ألشوّخ جهيفحركر يً خالل جهسلحدل ؤّ جهػدحق؛ اذ ( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)دحشسخدجى جهرشّل 
، ُّذٍ اضحرذ هػٖفر يً جهٌدٕ (نحفرج)سلحدل ( يئيٌح)، ّنوير (ٖيشٕ)سلحدل ( ٖظدغ)اً 

هيفحركر دًٖ جهوفؼًٖ، ييح ظيؾ فِٖح دًٖ هفؼًٖ يسلحدوًٖ كظد يٌِيح ج( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)
ٖشحؿد جهيسولٕ ؿوٓ فِى جهيلظّد، ّٖلحرً دًٖ جهػحهًٖ، فٖسظٌخ ؤػدُيح ُّّ جهيػوّخ 

 . فـوَ، ّذهم دإً ال ٖنًّ يً جهٌّؽ جهذٔ ٖظدغ يئيٌح فٖيشٕ نحفرج
" دًٖ ٖدٔ جهشحؿر(: "ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)ؤيح جهٌّؽ جٗخر يً جهيفحركر فدرز فٕ كّهَ 

ؤً جهفسً كرٖدر : جهلّل ؤً جهشحؿر ؤيحيِح ضٕء، هنً جهيلظّد يً جهلّل ُّػٖش ٖفِى يً 
يً جهيشوى ؤّ جهيشوير نلرخ جهٖد يٌَ ؤّ يٌِح، ّسوم جهيفحركر ّجغػر يً خالل جهسضدَٖ 

(جهيرشل جهيفظل نيح ٖلّل جهدالغًّٖ
xxxiii

، فحهلحرة ال دد ؤً ؤً ٖردػ دًٖ جهـالكر جهذٌُٖر )
 .دضنل يئصردًٖ جألهفحؼ هٖفِى جهيلظّد 

 تهرويٖخ ّتالٌرلثس
ًّ رشّل جهلل ( رغٕ جهلل ؿٌَ)ؿً ظحدر  ًّ : "كحل( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)ؤ تّرلّت تهّغوى فئ

ًّ تهّشخ أُوم يً نثً كحونى ديوِى ؽوٓ أً  تهّغوى غويثٌذ ّٖى تهلٖثيِد، ّتّرلّت تهّشخ فئ
، نسحخ جهدر 4وى، ضرّجٍ جإليحى يشوى، ظػٖغ يش". ظفنّت ِسيثءُى ّتظردّوّت يدثِصيِى

  ( . 2578) ّجهظور، دحخ سػرٖى جهؼوى، ركى جهػدٖش 
ّجالدسـحد ؿٌَ، ّجهؼوى ُّ  ؼحُر جهػدٖش ٖدؿّ جهيشويًٖ اهٓ جّسلحء جهؼوى، ؤٔ سظٌدَ

جهسظحّز هوػّد، ُّذج جهؼوى يصل جهؼالى ال ٖرْ فَٖ جإلٌشحً يح ػّهَ، صّى ٖلّل جهرشّل 
سلّج جهضغ، ؤٔ جهدخل، ألٌَ نحً شددح يً ؤشدحخ ُالم دـد ذهم ّج( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)
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جأليى جهشحدلر؛ ؿٌديح شفنّج ديحءُى؛ ؤٔ ؤرجكّج ديحء دـغِى دـغح، ّكسوّج دـغِى دـغح 
دشدخ جهضغ ّجهدخل، ّجشسػوّج يػحريِى، ؤٔ يح ػريَ جهلل سـحهٓ ؿوِٖى يً ؤنل جأليّجل 

 .ّشفم جهديحء
، فحهضغ ٌفشَ ال ( ؿلوٖح)سػيل يـٌٓ يظحزٖح   فٕ ؼحُر جهػددش ّرد دـع جألهفحؼ جهسٕ

ِٖوم هنٌَ شدخ دحهِالم، ُّئالء جهدخالء ال ٖشسػوًّ يػحريِى ػلٖلر، ّهنً ؿوٓ شدٖل 
ُّذٍ جهيفحركر . جهيظحز دحهػذف، اذ جهسلدٖر شفنّج ديحء اخّجٌِى، ؤّ شفنّج ديحء دـغِى

ـٌٓ جهسـدٖر جالٌسلحدٔ، فنإٌَ جهوغّٖر سئدٔ اهٓ ظـل جهلحرة ّ جهيسولٕ ٖفِى يً جهػدٖش ي
 . ٖـرع يويػح شودٖح فٕ يدحهغر( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى )

 تهروعٖف
ػدٖصًٖ رؤٖز ؤػدُيح ّؤٌح ( ظّوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)ػّدصٌح رشّل جهلل : ػّدصٌح ػذٖفر، كحل

ؤٌسؼر جٗخر، ػّدصٌح ؤً جأليحٌر ٌزهز فٕ ظذر كوّخ جهّرظحل صّى َؿِويّج يً جهلرآً، صّى 
َِ، : كثل)) ؿويّج يً جهّشٌر، ّػدصٌح ؿً رفـِح، ٌَُد ِيً َكوِح ٌَثُى تهّصُجُل تهٌَّّيَد َفُرلَحُط تأَلَيث َٖ

َّنِذ َُث ِيسَل َأَسِص ته ََٖغلَّ َأسُص َُث ِيسَل تهَيجِل، نجيٍص . َف َٖحَلٓ َأَسُص ٌَثُى تهََّّيَد َفُرلَحُط، َف َٖ سّى 
ٍُ ٌَِفَع، َفَرَصت َُ ؽوٓ ِصجوم َف ًَ، َفال  سدصجَر َُٖؾّ ََٖرَحث َِ َشٌٕء، فَُٖضحُخ تهٌثُط  ُيٌَحِرصًت ّهَٖط ِفٖ
َُٖلثُل ٌََد، َف ُُى َُٖؤسِّٔ تأَلَيث ًٌَث: ََٖنثُس َأَدُس ًٍ َصجاًل َأِيٖ ٌِٕ ُفال ًّ ِفٕ َح ََّيث . إ  َُ َُٖلثُل هوصَُّجِل َيث َأؽَلَو َّ

َِ ِيسَلثُل َدحَّ َّيَث ِفٕ َكوِح  ،ٍُ ََّيث َأجَوَس  َُ ًٍ َأغَصَف جدً ػظر جهـشلالٌٕ، فسغ جهدحرٔ، (( ٍد ِيً ِإَٖيث
 (. 6497) ، دحخ رفؾ جأليحٌر، ػدٖش ركى 00ض

ٖفٖد جهػدٖش ؤً جأليحٌر سرفؾ يً كوّخ جهّرظحل  ُّى ٌحثيًّ  فٖدلٓ ضٌٕء يً ؤصرُحنإصر 
صّى ٌٖحى جإلٌشحً يرذ ؤخرْ  فٖدلٓ يً (  ُّّجهػرق جهّؼحُر جهذٔ ٖغّٖر هًّ جهظود)جهّنز 

ُّّ ؤصر جهػرق جهخفٖف جّهذٔ ال ٖغّٖر هًّ جهظود  ُّذٍ ( دشنًّ جهظٖى)ؤصرُح نإصر جهَيظِل 
جهظود يٌدسرج ( ؤٔ ٌٖسفخ)جأليحٌر ٖدلٓ ؤصرُح يصل جهظير جهذٔ ٖظٖخ رظل جإلٌشحً  فٌٖفػ 

صّى ٖسدحٖؾ جهٌّحس، فٖلّل يً ٖئّدٔ جأليحٌر يٌِى، فٖضحر اهٓ . هٖس فَٖ ضٌٕء( ؤٔ يٌسفخح)
ّيح ! ل جأليًٖ دحهدٌحً فٕ جهـضٖرذ نذج، صّى ٖلحل هورظل ظحػخ جهينحٌر يح ؤؿلوَجهّرظ

، ّهٖس فٕ كوخ ُذج جهّرظل يصلحل ػدر خردل (ؤظدرٍ)ّيح ؤظودٍ ( يح ؤهػف ؤخالكَ)ؤؼرفَ 
 .يً اٖيحً؛ هخّجء كودَ، ّؿدى ظدكَ



01األثر العذد   

 

 

 
 

16 

، (رظحال ٌّشحء)اهٓ ؤً جأليحٌر فػرذ فٕ كوّخ جهٌحس ( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)ؤضحر جهّرشّل 
ّجهيّكف جهذٔ كٖل فَٖ جهػدٖش، ٖدًٖ ؤً جهٌحس شّف سغفل ؿً ؤدجء جأليحٌر، ّسسرجنى فٕ 

ّؤً سرشٖخ ُذٍ جأليحٌر ال ٖسى اال . كوّدِح دـع جهـحدجز جهشٖثر، ؤّ جهشوّنٖحز جهخحػثر
ّ دؿّذ اهٓ دحهـوى دحهلرآً جهنرٖى، ّدحهّشٌر جهٌّدّٖر جهّضرٖفر ّجالهسزجى دِيح، فنإً جهيلحى ُ

ّديح ؤً جهػدٖش ؿً (. ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)سصدٖز جأليحٌر دحسدحؽ نسحخ جهلل ّشٌر ٌدَّٖ 
جأليحٌر كد ؼِر فٕ يّغّؽ جهخػحخ ُّ ٌزّل جأليحٌر فٕ كوّخ جهّرظحل يؾ نًّ ّظّد 

اهٓ ( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)جأليحٌر فٕ كوّخ جهٌّشحء ّجهّرظحل يً جهفػرذ، فلد ؤضحر جهٌّدٕ 
ظوٓ )ػّجل جهسٕ شسػدش فٕ جهيشسلدل، اذج غٖـز جأليحٌر يً كوّخ جهّرظحل، ففظل جأل

فٕ ُذٍ جألػّجل، ّّظَ ُذج جهنالى اهٓ جهيخحَػخ، فٕ ؤٔ زيحً ّفٕ ؤٔ ( جهلل ؿوَٖ ّشوى 
ظوٓ جهلل )ُّّ جهّرشّل )ّيً ُذج جهٌط ؤصر جهػدٖش ؿوٓ جهيشسيؾ، ّجهيسػّدش . ينحً

ٌٖحى (: "ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)دٖش، يفِّى جهيفحركر  يً كّهَ ّكد ؼِر فٕ جهػ(. ؿوَٖ ّشوى
، فحهٌّير ُٕ دالهر ؿوٓ جهغفور ؿً ؤير جهلل سـحهٓ ّجهّسـيد فٕ ٌشٖحٌَ، فوذهم "جهرظل جهٌّّير

ّٖلّدى ُذج جهيشوى ُّجٍ ؿوٓ ؤير ( جهيشوى)ؿٌديح ٖسـحرع ؤير جهلل سـحهٓ يؾ ُّْ جإلٌشحً 
) جهرشّل  ّٖسؼِر جٖغح فٕ جهسضدَٖ ؿٌديح ضّدَ. لط ػٌٖثٍذجهلل، فبً جأليحٌر فٕ كودَ سٌ

فٖٖدلٓ ؤصرُح : "ٌلظحً جأليحٌر هدْ جهيشوى دسضدًِٖٖ، ؤّهِيح كّهَ( ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى 
ديـٌٓ ؤٌَّ ٖؼل يً ؤصر جأليحٌر فٕ كوخ جهيشوى، نيح ٖدلٓ جألصر يً جهػرق " يصل ؤصر جهّنز

الهر ؿوٓ جهٌلظحً ّؿدى جهّسيحى، فحهذٔ ٖظٖدَ جهػرق جهّؼحُر جّهذٔ ٖغٖر هًّ جهظود، ُّٕ د
ٖػدش هَ ٌلط فٕ يّغؾ ظرػَ، نحهيشوى جهذٔ ٖغفل ؿً ؤير جهلل فسٌلط جأليحٌر فٕ كودَ 

ُّّ ؤصر جهػرق جهخفٖف ". صّى ٌٖحى جهٌّّير فسلدع، فٖدلٓ ؤصرُح يصل جهيظل: "صحٌِٖيح، كّهَ
سفحخح  ال ضٕء فَٖ، ُّّ دالهر ؿوٓ فرجف جهذٔ ال ٖغٖر هًّ جهظود، ّهنٌَّ ٌٖفخ جهظود جٌ

جهيشوى يً جأليحٌر فٕ كودَ، ّؿدى ّظّد ؤصر هِح، نيح فٕ جهػرق جهخفٖف جهذٔ ٖظٖخ 
جهظود، فٌٖسفخ جٌسفحخح ُّّ فحرف فٕ دجخوَ، هوّدالهر ؿوٓ جهٌّفحق جهذٔ ٖظٖخ جهيئيً هسنرجر 

 . كدع جأليحٌر يً كودَ
، !يح ؤؿلوَ)  جهظيل جهّسـظدٖر جهّسإصرٖر: جهػدٖش، ُّٕ ّٖؼِر يً جهؼّجُر جهّشٖحكٖر جهسٕ فٕ

يً ُئالء ( ظّوٓ جهلل ؿوَٖ ّشّوى)جّهسٕ سدّل ؿوٓ سـظخ جهّرشّل !( ، ّيح ؤظودٍ!ّيح ؤؼرفَ
يً ػٖش اً جهلحرة ٌٖؼر اهٓ  ّتهرأّٖل تهيدوٕ. جهّظٌف يً جهٌّحس فٕ جهيظسيؾ جإلشاليٕ
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ٖوَ، ّسظردسَ فٕ يّجظِر يصل ُذج جهخػحخ خظحثط جهّشٖحق ّػدٖـر جهخػحخ، ّشالير سإّ
فٖفِى شٖحق جهػدٖش جهيدًّٖ ألصر جهغفور ؿً ؤير جهلل، ّشوّم ؤُل جهٌّفحق ّدرّز ٌفحكِى نيح 
ٖؼِر هوػرق ّؤصرٍ ؿوٓ جهظود، شّجء نحً  جهػرق ؼحُرج ؤى خفٖفح، ّيً خالل جهيـِّد 

ًّ جهوغّٔ جهذٔ ٖإهفَ ػّل ظٖغر جهخػحخ، ػٖش اً جهّسـظخ ٖـٌٕ  جهػٖرذ فٕ ؤير يح، ّهن
جهخػحخ ؤرجد سّظَٖ جهيسولٕ اهٓ ػلٖلر يح شٖػدش يً جهٌّفحق فٕ جهشوّم جهذٔ شٖددَٖ 

ظّوٓ جهلل )ُّذج دحرز فٕ ظٖغر جهٌط، ؿٌديح ذنر جهّرشّل . جهيٌحفلًّ فٕ جهيظسيؾ جهيشوى
 .ظّر ُئالء جهظٌف يً جهٌحس جّهالًُٖ ؿً ػحؿر جهلل سـحهٓ( ؿوَٖ ّشّوى
يح سٌحّهٌحٍ ٌظد صير يفحركر هغّٖر ؼِر فِٖح ؿٌظر جهخفحء، ُّّ جهيـٌٓ جهذٔ  فٕ غّء

ٖلظد ؤً ٖؼِر ّفق جهشٖحق جهذٔ كٖل فَٖ، ّيً جهيالػؼحز جهسٕ درزز ؿٌد جهسػوٖل 
ؼِّر ؿٌظر جالزدّجض فٕ جهيـٌٓ، ػٖش هّػؼ يشسّٖحً هونالى، ؤػدُيح شػػٕ ُّّ 

دشدخ جهشٖحق؛ ّجٗخر جهيشسّْ جهنحيً جهذٔ ؼحُر جهٌط ّجألهفحؼ جهسٕ سسػوخ يـٌٓ آخر 
؛ (يفحركر)هى ٖـدر ؿٌَ، ّدشدخ جهسّجظل دًٖ جهيشسًّٖٖٖ، ؼِرز دالهر خحظر ؤػوق ؿوِٖح

اذ سوغ ؿوٓ جهلحرة ؤً ٖفِى جهنالى جهيٌػّق، ُّّ فٕ جهّكز ٌفشَ ٖضـر فٕ دجخوَ دإً 
. دوٖغٕ جهذٔ كٖل فَٖجهيـٌٓ جهيٌػّق ال ٌٖحشخ ؤً ٖئخذ ؿوٓ ؼحُرٍ فٕ غّء جهيّكف جهس

جهيظحز : ّهذهم ؼِر فٕ جألػحدٖش ينٌّحز هويفحركر سرسدػ دحهدالغر جهـردٖر، يصل
ّجالشسـحرذ، ّجهنٌحٖر ّجهسضدَٖ،  ّجهسِنى ّجهسلحدل  ّجهسـرٖع، ّنل ُذٍ جهـٌحظر جهينٌّر 
 هوٌط نحً جهِدف يٌِح اٖظحل جهيـوّير اهٓ جهلحرة دإكرخ ّشٖور ٖينٌِح ؤً سئصر ؿوَٖ،

ّسظـوَ ٖلرؤ جهٌط كرجءذ ّجؿٖر، هسصدٖز هَ جهظفر فٕ ذٌَُ، ّهسنًّ هَ ؿٌّح ؿوٓ فِى 
  ( جهرشّل ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّشوى)جهيـحٌٕ جهيلظّدذ يً جهيسنوى 
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 ٘ىاِش اٌجذش
 

:تٌغص  (1) 

: Reference and Electronic Media Division,Magmillan English Dictionary. U. k.  
 .M . H Abrams, Glossary of Literary   :تٌغص (2)

، رصجيد ؽحس تهّتدس هؤهؤخ، كظى تهيفثصكد ّعحٖؾرِث؛ ّيث شنصٍ شّكٕ، (2982)يّٖٖم، تهيفثصكد ّضفثرِث، . ظٕ. س: تٌغص  (3)
سصتظد فٕ حٌٖد : حس، يديس، تهيفثصكد تهلصآٌٖدّيث حؾسُث؛ ّتهؾ 7، ص(2002)ظؾٖس، حٌثء تهيفثصكد فٕ تهيظصدٖد تهشؾصٖد، 

 .ّيث حؾسُث 24، ص(2994)تهسالهد، 

 .33، رصجيد ؽحس تهّتدس هؤهؤخ، ص(2982)يّٖٖم، تهيفثصكد ّضفثرِث، . سٔ: تٌغص  (4)
تء، ؛ ّّٖوظًّ، جوًٖ، ظٖنّهّجٖد فًٌّ تألس74، ص(2002)شّكٕ، ظؾٖس، حٌثء تهيفثصكد فٕ تهيظصدٖد تهشؾصٖد، : تٌغص (5)
 .ّيث حؾسُث 239، رصجيد شثنص ؽحس تهديٖس، يصتجؾد يديس ؽٌثٌٕ، ص(2000)
ّيث حؾسُث؛ ّكثظى،  232ص؛ ّإحصتُٖى، ٌحٖود، تهيفثصكد، يجود فضّل، 27، ص(2982)تهؾحس، يديس، تهيفثصكد تهلصآٌٖد،: تٌغص  (6)

 .243،  ص(2985)ظٖضت، تهيفثصكد فٕ تهلص تهؾصحٕ تهيؾثضص، يجود فضّل،
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 .35، ص(2002)شّكٕ، ظؾٖس، حٌثء تهيفثصكد، : تٌغص (7)
تهرظثس فٕ تهوغد ٖؾٌٕ أً ٖنًّ هوستل تهّتدس يؾٌٖثً يرظثستً، ّأيسود تهرظثس نثهرشثؤى ّتهرفثؤل ّتهروعف ّتهرِنى ّتهيحثهغد  (8)

لًّ ؽوٓ تهجيثؽد تهصتجؾد ، ّٖعو(تهظوٖى)فثهؾصج كسٖيث ٖعولًّ ؽوٓ تهظوٖى يً تهيصط ّتهيصٖط نويد .فٕ تهرؾحٖص ؽً تالٌفؾثل
. ألٌِث كفوذ، أٔ صجؾذ، ّٖعولٌِّث ؽوٓ تهجيثؽد تهٌثُظد هوظفص حأً رٖظص هِث ظحل تهصجّػ ظثهيد( كثفود)يً تهظفص نويد 

كظى أديس يزرثص ؽيص تهرظثس ّ. ّيث حؾسُث 328، ص(2996)كسّص، أديس يديس، يحثسا تهوظثٌٖثذ، : تٌغص رفثضٖل تهرظثس فٕ
: تهرظثس تهيرسصش، ُّّ ٖلؼ حًٖ ٌِثٖرًٖ هيؾٖثص يرسصش، أّ حًٖ أضّتش يً تهيرظثستذ تهستزوٖد، يسثل: ، ُّٕإهٓ أٌّتػ ؽّسخ

-حثػ: دٕ؛ ّتهرظثس تهؾنظٕ، يسل-يٖذ: يرجيس؛ تهدثس غٖص تهيرسصش، يسل-كثصط-حثصس-يثةل هوحصّسخ-يؾرسل-ستفب-دثص -غثل
ؽيص، : تٌغص. هشيثل حثهٌظحد هوشصق ّتهغصج، ّغٖصُث يً تألٌّتػت: أظفل؛ ّتهؾيّسٔ، يسل-أؽوٓ: تشرصْ؛ ّتالرجثُٕ، يسل
 .يث حؾسُث 202،  ص(2998)أديس يزرثص، ؽوى تهسالهد، 

 .239، ص(2985)إحصتُٖى، ٌحٖود، تهيفثصكد، يجود فضّل، : تٌغص (9)
 .59، ص(2002)شّكٕ، ظؾٖس، حٌثء تهيفثصكد، : تٌغص (10) 
 .ّيث حؾسُث؛ ّيث شنصٍ تهضصنشٕ، تهحصُثً فٕ ؽوّى تهلصآً 262، ص3، ش(2977)صتض، تهؾؤّ، ٖدٖٓ حً ديضخ، تهع: تٌغص (11)

 .58، ص4، ش(2972)
(12)

 .277،  ردلٖق يديس صشٖس صظث، ص(2994)تهجصجثٌٕ، ؽحس تهلثُص، سالةل تإلؽجثض، : تٌغص  
؛ ّدظثً، ريثى، تهوغد 204رصجيد ريثى دظثً، ص ،(2998)حّجصتٌس، صّحصذ سٔ، تهٌص ّتهزعثج ّتإلجصتء، : تٌغص (13) 

 .84، ص(2002)ترجثٍ جسٖس فٕ تهسصط تهٌدّٔ، : ؛ ّؽفٖفٕ، أديس، ٌدّ تهٌص305يؾٌثُث ّيحٌثُث، ص: تهؾصحٖد
 .ّيث حؾسُث 53، ص(22994)تهؾحس، يديس، تهيفثصكد تهلصآٌٖد، : تٌغص يث شنص فٕ (14)
؛ ّيث 343، ردلٖق زوٖل ؽٖرثٌٕ، ص(2994)ديس، تهيفصستذ فٕ غصٖج تهلصآً، تهصتغج تألضفِثٌٕ، تهدظًٖ حً ي: تٌغص (15)

 .ّيث حؾسُث 222، ص(2994)شنصٍ تهؾحس، يديس، تهيفثصكد تهلصآٌٖد، 
 .ّيث حؾسُث 243، ص(2994)تهؾحس، يديس، تهيفثصكد تهلصآٌٖد،: تٌغص فٕ رفثضٖل تهيفثصكد تهحٌثةٖد فٕ ُشخ تٖٗد يث شنصٍ (16)

(17)
 .ّيث حؾسُث 253تهيصجؼ ٌفظَ، ص: تٌغص   

يؼ . ّيث حؾسُث 266، ص(2994)؛ ّتهؾحس، يديس، تهيفثصكد تهلصآٌٖد، 477، ص(2994)تألضحِثٌٕ، تهيفصستذ، : تٌغص (18)
 .يالدغد أٌٌث تظرفسٌث ييث شنصٍ تهؾحس، يديس، دّل تهضّص تهزيط هويفِّى أّ تهرضّص فٕ تهلصآً

(19)
 .يث حؾسُث 299، ص(2994)تهلصآٌٖد، تهؾحس، يديس، تهيفثصكد : تٌغص  

(20)
: تهريسٖل ؽوٓ ظحٖل تهنٌثٖد، يسل: أً ٖلثل تهشٕء حغٖص هفغَ تهيّظّػ هَ، ُّّ أٌّتػ: تهنٌثٖد فٕ تهحالغد تهؾصحٖد رؾٌٕ  
ٌثٖد يً ؽوٓ يؾٌٓ آزص؛ تهن( رسل) أٔ يٌضٍ ؽً تهؾّٖج، ُّّ يث ٖصتس تإلشثصخ فَٖ إهٓ يؾٌٓ، فرّظخ أهفثغ". فالً ٌلٕ تهسّج"

ّتهيصتس حَ عّٖل تهلثيد، إال أٌَ هى ٖروفغ حعّل تهلثيد ُّّ تهغصط، ّتإلصستف " . فالً عّٖل تهٌجثس : " كّهٌث: تألصستف، يسثل
تهجضصٔ، ظٖثء تهسًٖ تحً : تٌغص. كضس حَ أً رصتس تإلشثصخ إهٓ يؾٌٓ فٖرصم تهوفغ تهستل ؽوَٖ ّٖؤرٓ حيث ُّ سهٖل ؽوَٖ ّيصتسف

ّيث حؾسُث؛  260،ردلٖق يضعفٓ جّتس، ّجيٖل ظؾس، ص(2956)تهنحٖص فٕ ضٌثؽد تهيٌغّى يً تهنالى تهيٌسّص، تالسٖص، تهجثيؼ 
 .   40،ص(2987)ّتهظنثنٕ، أحّ ٖؾلّج ّٖظف، يفرثح تهؾوّى،  

 .207، ص(2999)ؽوى تهحسٖؼ، : تهيصتغٕ، يديّس أديس دظً، فٕ تهحالغد تهؾصحٖد: تٌغص  (21)
(22)

 .54، ص2تهزعٖج، تإلٖظثح فٕ ؽوّى تهحالغد،  شصح يديس ؽحس تهيٌؾى زفثجٕ، شتهلضٌّٖٕ، : ٌغصت  
، ّكس 209، ص2، ردلٖق غصٖس تهشٖر، ش(2002)تهظّٖعٕ، أحّ تهفظل جالل تهسًٖ حً أحٕ حنص، تألشحثٍ ّتهٌغثةص، : تٌغص (23)

 .رٌثّل آصتء تهؾويثء فٕ ُشت تهيّظّػ، ّأّصس أيسورِى فٕ تهرظيًٖ
؛ ّيث شنصٍ زوٖل، دويٕ، 59، ص3، ردلٖق يديس أحّ تهفظل إحصتُٖى، ش(2975)ّٖعٕ، تإلرلثً فٕ ؽوّى تهلصآً، تهظ: تٌغص (24)

؛ ّديّسخ، عثُص ظوٖيثً، سصتظد تهيؾٌٓ 224، ص(2988)سصتظد هغّٖد فٕ سصتظد تهيحٌٓ ؽوٓ تهيؾٌٓ، : تهؾصحٖد ّتهغيّط
 .240، ص(2983)ؽٌس تألضّهًٖٖ، 
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أً تهيؾٌٓ تهيؾجيٕ هونويد ال ٖرّكف ؽٌس سالهرِث، ّهنً ٖرؾستٍ إهٓ يث ٖالضيِث يً : ضيٖد هونويد أّ تهرظثىٖلضس حثهؾالكد تهرال (25)
، ّٖلضس حِث هسْ ( COLLOCATION)ؽوٓ ُشٍ تهؾالكد حنويد ( فٖصز)ّكس أعوق تهؾثتهى . يفصستذ رجثّصُث فٕ تالظرؾيثل

ؽوٕ، ؽثضى شدثسخ، يغثُص تالرظثق : تٌغص. هسِٖى ظيً ردظًٖ تهنالىتهلستيٓ تهيعثحلد فٕ تهحسٖؼ، نثهعحثق ّتهرظثس، ّٖنًّ 
؛ ّتهدظً، شثُص، ؽوى 50ص – 47،  ص(2004)صكثةق ضدٖخ تهحزثصٔ ٌيّشجث، : ّتالٌظجثى فٕ ردوٖل تهزعثج تهٌحّٔ

 . 224،  ص(2002)تهّظيثٌرٖنٖد ّتهحصتجيثرٖد فٕ تهوغد تهؾصحٖد، : تهسالهد

، يصتجؾد ّظحع يديس ظؾٖس تهودثى، (2002)فؤتس، تهيؾجى تهيفِصط ألهفثغ تهلصآً تهنصٖى، ؽحس تهحثكٕ، يديس : تٌغص(26)
 (.يوم ) ، يثسخ 885ص

 .ّيث حؾسُث 85،  ص(2994)تهجصجثٌٕ، ؽحس تهلثُص، سالةل تإلؽجثض، : تٌغص (27)

(28)
كس أصظل إهٓ ضّجِث ( تهلل ؽٌَصظٕ )ّرّصس تهصّتٖد أً ؽيص . 278، ص2، ش(2999)تحً ؽحس صحَ، تهؾلس تهفصٖس، : تٌغص  

 .فّجس فيَ يرغٖصت فَٖ سويد أّ شصى، ّزٖصٍ حًٖ زيظيثةد سصُى أّعالكِث، فثزرثص تهسصتُى ّعولِث
، 7، ردلٖق زثهس ؽحس تهغٌٕ يدفّغ، ش(2004)تٗحٕ، أحّ ٖؾس يٌضّص حً تهدظًٖ، ٌسص تهسّص فٕ تهيدثظصتذ، : تٌغص (29)
هضفدثذ تهرثهٖد كضد أظص عٕء هغالى يً تهؾصج ّنالى أحَٖ إهَٖ هٌٖحَِ إهٓ نٖفٖد ّكس شنص فٕ ُشت تهجضء ّفٕ ت. 222ص

، ّفِى تهيأيًّ (ٖث يّظٓ: )تهِصّج يٌِى، ّكضد تهردشٖص تهشٔ ّضل هوزوٖفد تهيأيًّ رلّل هَ فِٖث تهصكؾد تهينرّج فِٖث
 .227، ص223، ص7ش: تٌغص. هيلضّس تهدشص تهشٔ أصتسٍ تهنثرج

 
يؼ يالدغد أً تهيؾثٌٕ تهيؾجيٖد تهرٕ ظّف ٌرٌثّهِث الدلث تكٌحظذ يً يؾجى . غّص، هظثً تهؾصج، يثسخ ّهٕتحً يٌ: تٌغص (30)

 .هظثً تهؾصج
: تالظرؾثصخ ُٕ رشحَٖ تهشٕء حثهشٕء ، فرسػ تإلفضثح حثهرشحَٖ ّإغِثصٍ، ّرجٕء ؽوٓ تظى تهيشحَ حَ ّرجصَٖ ؽوَٖ، نلّهٌث (31)

: أدسُيث: ، ُّشت تهٌّػ ٖنًّ ؽوٓ ٌّؽًٖ"صأٖذ أظست: "، فرسػ شهم ّرلّل"ّخ حعشَ ظّتءصأٖذ صجال ُّ نثألظس فٕ شجثؽرَ ّك"
، ّتهسثٌٕ حأً رجؾل تهيشحَ حَ "صأٖذ أظست: "أً رجؾل تهيشحَ ُّ تهيشحَ حَ، حأً رٌضهَ ّرظلع شنص تهيشحَ يً تهحًٖ، نلّهم

رؾٌٕ أٌم أسحرذ ( صأٖذ أظست: )رلصٖص تهنالى، يسال كّهٌثزحصت ؽً تهيشحَ فٕ حثج تالظرؾثصخ، ّتهيضٖد فٕ تالظرؾثصخ ُّ رسحٖذ ّ
تهجضصٔ، ظٖثء تهسًٖ حً تالسٖص، تهجثيؼ : تٌغص يث شنصٌثٍ حرضصف إهٓ. ّتكصصذ ضفد تهشجثؽد هوصجل ّأنسرِث هَ حشنل كّٔ

 .ّيث حؾسُث 82، ص(2956)تهنحٖص، 
(32)

ُّّ تهسالهد ؽوٓ تشرصتم شٖةًٖ فٕ يؾٌٓ يً تهيؾثٌٕ، . حَتهرشحَٖ هَ دّس؛ ّدّسٍ أً ٖسحذ هويشحَ دنى يً أدنثى تهيشحَ   
تهجضصٔ، ظٖثء تهسًٖ حً تالسٖص، تهجثيؼ تهنحٖص، :تٌغص. ّأً أدسُيث ٖظس يظس تٗزص ٌّّٖج يٌثحَ، ظّتء أنثً دلٖلد أى يجثضت

تهصديً تهحصكّكٕ، ، شصح ؽحس (2904))ّيث حؾسُث؛ ّتهلضٌّٖٕ، جالل تهسًٖ، تهروزٖص فٕ ؽوّى تهحالغد،   90، ص(2956)
 .ّيث حؾسُث 238ص
 

 
 :ادلصبدر وادلراجع اٌعرثٍخ

 (.2985َاٌمب٘رح، )،(سجزّرب -إثرًٌ) إثراٍُ٘، ٔجٍٍخ، ادلفبرلخ، رلٍخ فصىي، اجملٍذ اٌسبثع، اٌعذداْ اٌضبٌش واٌراثع  -2
 (.2999َ، 3ثًنود، دار إدٍبء اٌزراس اٌعريب، ط. )اٌعمذ اٌفرٌذ. اثٓ عجذ رثٗ -2
، 2دار اٌىزت اٌعٍٍّخ، ط: ثًنود. )حتمٍك خبٌذ عجذ اٌغين زلفىػ. اَيب، أثى ٌعذ ِٕصىر ثٓ احلسٌن، ٔضر اٌذّر يف احملبضراد -3

2004َ.) 
 (.2998َ، 2عبمل اٌىزت، ط: اٌمب٘رح. )ررمجخ متبَ دسبْ. إٌص واخلغبة واإلجراء. ثىجرأذ، روثرد دي -4
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اجلسري، ضٍبء اٌذٌٓ   (.2994َ، 2دار ادلعرفخ، ط: ثًنود. )ٍك زلّذ رشٍذ رضبحتم. دالئً اإلعجبز. اجلرجبين، عجذ اٌمب٘ر -5
ِغجعخ اجملّع : اٌعراق. )حتمٍك ِصغفى جىاد، ومجًٍ سعذ. اجلبِع اٌىجًن يف صٕبعخ ادلٕظىَ ِٓ اٌىالَ ادلٕضىر. اثٓ االصًن

 (.2956َاٌعًٍّ اٌعرالً، 
 (.د. دار اٌضمبفخ، د : رةادلغ. )ِعٕب٘ب وِجٕب٘ب: اٌٍغخ اٌعرثٍخ. دسبْ، متبَ -6
،  2دار اٌفىر ٌٍغجبعخ وإٌشر، ط: عّبْ، األردْ. )اٌّسّبٔزٍىٍخ واٌربامجبرٍخ يف اٌٍغخ اٌعرثٍخ: عٍُ اٌذالٌخ. احلسٓ، شب٘ر -7

2002َ .) 
  (.2983َاٌذار اجلبِعٍخ، : اٌمب٘رح، اإلسىٕذرٌخ)محىدح، عب٘ر سٍٍّبْ، دراسخ ادلعىن عٕذ األصىٌٌٍن،  -8

، 2دار ادلعرفخ اجلبِعٍخ، ط: اإلسىٕذرٌخ. )دراسخ ٌغىٌخ يف دراسخ ادلجىن عٍى ادلعىن: اٌعرثٍخ واٌغّىض .خًٍٍ، دًٍّ -9
2988َ.) 

سٍسٍخ اٌىزت (  23) رلُ . ررمجخ عجذ اٌىادذ ٌؤٌؤح، ِىسىعخ ادلصغٍخ إٌمذي. ادلفبرلخ وصفبهتب. ٍِىٌه. سً. د -20
 (.2982َِٕشىراد وزارح اٌضمبفخ واإلعالَ،  دار اٌرشٍذ ٌٍٕشر،: ثغذاد، اٌعراق(. )22) ادلزرمجخ 

 (.2998دار ادلعرفخ، : ثًنود. )حتمٍك خًٍٍ عٍزبين. ادلفرداد يف غرٌت اٌمرآْ. اٌراغت األصفهبين، احلسٌن ثٓ زلّذ -22
 (.2972َدار ادلعرفخ ٌٍغجبعخ، : اٌمب٘رح. )اٌرب٘بْ يف عٍىَ اٌمرآْ. اٌسروشً -22

 (.   2987َ، 2ثًنود، ط. )ِفزبح اٌعٍىَ. اٌسىبوً، أثى ٌعمىة ٌىسف -23

دار اٌىزت اٌعٍٍّخ، : ثًنود. )حتمٍك غرٌذ اٌشٍخ. األشجبٖ وإٌظبئر.اٌسٍىعً، أثى اٌفضً جالي اٌذٌٓ ثٓ أيب ثىر -24
 (.2002َ، 2ط

اٌمب٘رح، اذلٍئخ ادلصرٌخ ٌٍىزبة، . )حتمٍك زلّذ أثى اٌفضً إثراٍُ٘. اإلرمبْ يف عٍىَ اٌمرآْ. اٌسٍىعً، جالي اٌذٌٓ -25
2975َ ). 

 (.2002َ، 2اٌزران ٌٍٕشر واٌزىزٌع، ط: اٌمب٘رح. )ثٕبء ادلفبرلخ يف ادلسردٍخ اٌشعرٌخ. شىلً، سعٍذ -26
دار : ثًنود.  )ِراجعخ وضجظ زلّذ سعٍذ اٌٍذبَ. ادلعجُ ادلفهرش ألٌفبػ اٌمرآْ اٌىرمي. عجذ اٌجبلً، زلّذ فؤاد -27

 (.2002َ، 2ادلعرفخ، ط

 (.2994َ، 2دار اٌفىر،ط: اٌمب٘رح. )دراسخ يف ثٍٕخ اٌذالٌخ: اٌمرآٍٔخ ادلفبرلخ. اٌعجذ، زلّذ -28

 (.2002، 2اٌمب٘رح، ِىزجخ دار اٌس٘راء، ط. )اجتبٖ جذٌذ يف اٌذرش إٌذىي: حنى إٌص. عفٍفً، أمحذ -29

 (. 2977َاٌرٌبض، دارادلعبرف، .  )اٌغراز. اٌعٍىي، حيٍن ثٓ محسح -20
حبش . رلبئك صذٍخ اٌجخبري منىرجب: بَ يف حتًٍٍ اخلغبة إٌجىيِظب٘ر االرسبق واالٔسج. عًٍ، عبصُ شذبدح -22

وٍٍخ ِعبرف اٌىدً واٌعٍىَ اإلٔسبٍٔخ،لسُ اٌٍغخ اٌعرثٍخ وآداهبب، اجلبِعخ اإلسالٍِخ اٌعبادلٍخ : ِبٌٍسٌب. )دوزىراٖ غًن ِٕشىر
 (.2004َمببٌٍسٌب، 

 (.2998َ، 5دار اٌىِزت، ط:  اٌمب٘رح. ) عٍُ اٌذالٌخ. عّر، أمحذ سلزبر -22
اجملٍذ اٌضبين، اٌعذد اٌضبين، ٌٕبٌر، ِبرش، : اٌمب٘رح. )رلٍخ فصىي. لبسُ، سٍسا، ادلفبرلخ يف اٌمص اٌعريب ادلعبصر -23

2982َ.) 

 . (2996َ، 2ثًنود، دار اٌفىر، ط. )ِجبدئ اٌٍسبٍٔبد. لذور، أمحذ زلّذ -24
ِٓ دوْ ٔبشر، ِٓ دوْ : اٌمب٘رح) .شرح زلّذ عجذ ادلٕعُ خفبجً. اإلٌضبح يف عٍىَ اٌجالغخ. اٌمسوٌين، اخلغٍت -25

 (.ربرٌخ

،  2ثًنود، دار اٌىزبة اٌعريب، ط. )شرح عجذ اٌرمحٓ اٌربلىلً. اٌزٍخٍص يف عٍىَ اٌجالغخ. اٌمسوٌين، جالي اٌذٌٓ -26
2904َ.) 

 (.2988َدار اٌفرلبْ، : األردْ، عّبْ. )اذلذي إٌّجىي يف اٌّرلبئك. اٌمضبح، شرف -27
 (.292999َدار إٌهضخ اٌعرثٍخ،  ط: ثًنود. )عٍُ اٌجذٌع: ٌجالغخ اٌعرثٍخيف ا. ادلراغً، زلّىد أمحذ دسٓ -28
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سٍسٍخ عبمل ادلعرفخ، : اٌىىٌذ. )ِراجعخ زلّذ عٕبين. ررمجخ شبور عجذ احلٍّذ. سٍىىٌىجٍخ فٕىْ األداء. وٌٍسىْ، جٌٍن -29
 (.2000َ، ( 258) اٌعذد 

 
 

 :ادلصبدر وادلراجع اإلجنٍٍسٌخ
 

1- M. H Abrams, Glossary of Literary.  
2-Reference and Electronic Media Division, Magmillan English Dictionary. U. k.  


