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 انتكايم يف تذريس انهغة انعربية

 عبج محدن حسج العامخي 

 السلخص

َّف ََّّمػب َّس َّالأََّّإف َّ  َّف َّالت كامأمي َّت عت س جأ َّالت جريذ  َّالخ رائ ز ََّّكختوأَّي َّلمت ََّّعمى َّالع سمي ة َّعميع َّالش فدّية 
َّوت ََّّعمع َّوالت َّ َّبالت َّ، َّالج ََّّعمع َّخقى َّمأدت ػػ َّالسمػبأََّّة َّػد َّإلى َّوىحا َّكػحجة ََّّعأَّعمَّّيأََّّ، َّالع خبية  َّتتكاملأََّّالّمغة

َّوفأَّ َّمأَّخوع َّأجداؤىا َّ َّل ََّّصػة َّالخأََّّشحأَّيا َّوت َّميس َّع َّت َّالولى َّم َّيا، َّكأجداء ََّّلّ َّكأَّك ََّّتتابعة َّالسأََّّياجارج َّشسػ َّال ،َّ
 اشتخاكًاَّإيجابيًاَّفيَّع سمي ةَّالت عميع َّ.َّسو َّعمَّّالسأت عمّ عَّم ع َّمأََّّذتخؾأَّي ََّّمػب َّس َّ،َّوفيَّىحاَّالأََّّشفرمة َّمأَّ

م غََّّفاعل َّعمىَّالت ََّّالسأتعّمسيغ ََّّداعجأَّالتيَّتأََّّالة َّالت عميع َّالفعََّّّساليب َّأ:ىػَّم غََّّالت كامأمي ََّّمػبأَّس َّوالأَّ 
َّ،ف ََّّمية َّس َّوالع ََّّالت عميسية ََّّػاقف َّيَّالس َّف ََّّبخات َّجييعَّم غَّخ َّماَّل ََّّكامل َّت ََّّخالؿ َّ يعَّيارات َّم ََّّسية َّش َّلىَّت َّإ َّيؤدؼََّّذلظ 

ََّّجاع َّب َّلىَّال َّإ َّمسيَّالسؤدؼَّالع ََّّعَّعمىَّالتفكيخ َّي َّثَّّيعَّوح َّعقػل ََّّخاء َّ،َّوث ََّّة َّخؼيَّّع َّالس َّ َّالػاسع ََّّياؿ َّوالخ َّواالخت خاع 
ََّّقشاع َّيعَّعمىَّال َّجرات َّقأََّّشسية َّوت ََّّػاصل َّيَّالت َّف ََّّعاليةًََّّةًَّجرَّقأََّّتصمبأَّالحؼَّي ََّّعمػمات َّالس ََّّرخ َّيَّع َّف َّ وَّذلظ 

َّع َّي َّوالف ََّّحكخ َّعمىَّالت ََّّهأَّداعجأَّتأََّّعمػمات َّوم ََّّفاـيع َّوم ََّّقائق َّوح ََّّعارؼ َّالسأت عمّ عَّم غَّم ََّّكدبوأَّماَّي ََّّالؿ َّم غَّخ َّ
َّ،َّصبيق َّوالت ََّّباط َّواالستش ََّّواالستش تاج َّ

Abstract 

 This approach teaches the Arabic language as a unit whose parts 

and branches are integrated since the first step of teaching, and their 

successive runways grow as a whole, not as separate parts. In this way, 

the learner shares with his teacher A positive contribution to the 

education process 

 The integrated approach is one of the effective teaching methods 

that helps learners to interact through the integration of their experiences 

in educational and practical situations. This leads to the development of 

their cognitive skills and the richness of their minds and encouraging 

them to scientific thinking leading to creativity, invention and 

imagination in the information age. High in communication and develop 

their abilities to persuade and that through the learner's knowledge, facts, 
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concepts and information helps him to Carr, understanding and 

conclusion of inference and application, 

 

 السقجمة
َّف س غَّ ،َّ ق يق َّالج  يق يا ت ش د  َّو  ع َّالسأحك  يا ع  ض  َّو  َّف ي يب َّالعاج  َّلأغ ةأ َّى ي َّ؛ َّالع خبية  َّالم غة  إف 
ـ َّ ع تَّبإليا ض  َّوأ ََّّالع خبية َّق ج  َّأ ف  قائ قياَّ.َّ.َّ.ََّّاست يق غ  َّي دتقخغَّد  ياَّ،َّو  ت جم يَّغ ػ امز  ََّّي د  است ص اع َّأ ف 

ر َّ م تَّقأج  ك يع َّج  َّالح  ع  َّ(1)توأَّ.َّم غَّالسأب ج 
ََّّمأََّّ َّق ََّّجيجةًَّج ََّّدت َّي َّغػّؼَّل َّالم ََّّعف َّالز ََّّذكمة َّإف  م غََّّشة َّي َّع َّمأََّّئة َّفيَّف ََّّخأَّر َّح َّش َّ،َّوالَّت ََّّجيسة َّ،َّوإّنسا

َّ(2)(.تعمسيغ َّومأََّّعمسيغ َّ،َّمأَّودارسيغ ََّّجرسيغ َّ)مأََّّسيع َّالج َّم غََّّدتسخةًَّكػػَّمأَّالذ ََّّججأَّ،َّلحاَّن َّاس َّالشَّّ
َّوإيجاد َّالم ََّّريذ َّج َّت ََّّديخ َّي َّلت ََّّراسات َّوالجّ ََّّحػث َّالبأََّّخة َّث َّغع َّم غَّك َّعمىَّالخ َََّّّ َّالع خبية  َّلت ََّّغة  بأل  َّغيب َّخ َّالدأ

التيَّم غََّّإلىَّالغايات ََّّػؿ َّالػصأََّّجعلأَّي َّمّساَََّّّياَّ،عػبت َّم غَّصأََّّسةًَّقائ ََّّػػَّالزالت َّك َّالذ ََّّف َّإفََّّّمسيغ َّالسأتع َّ
َّتأَّجم َّأ َّواض َّجػَّالص َّل ََّّعف َّالز ََّّوصػرةأََّّ،شاؿ َّالس ََّّعبة َّص ََّّالم غةأََّّجرسأَّيا فيََّّأكاف ََّّسػاء ََّّعالع َّالس ََّّحة َّم بة 
ََّّ(3)ذ.ف َّيَّالش َّف ََّّوتأثيخه ََّّبيخ َّع َّعمىَّالت ََّّرة َّج َّأ وَّالقأََّّبية َّد َّال ََّّقة َّائ َّالح ََّّػيغأَّك َّغػية َّأـَّت َّالم ََّّالقجرة ََّّشسية َّت َّ
َّالػاقعأََّّ َّالم َّلسشاى ََّّوىحا َّتشّبو َّج َّالع خبية  َّخأََّّثيخ َّك ََّّوأَّل ََّّغة  غة َّالم ََّّعميع َّبت ََّّسيغ َّت َّي َّوالسأََّّة َّالت خبيَّبخاء َّم غ

َّ َّالع خبية  َّالم َّمشاى ََّّبشاء َّب ََّّػصػف َّيأََّّميع َّع َّج َّمّسا َّض َّج َّفي َّالع خبية  َّفشػف ََّّل َّكامأَّالت ََّّػء َّغة  َّلف َّالم غة ََّّبيغ  ،َّ
َّعمىَّفأََّّقديع َّت َّ َّالع خبية  َّي ََّّعجدة َّت َّمأََّّخوع َّالّمغة  َّش ََّّتعارضأ َّجة َّح َّوو ََّّتجدأأَّالَّي ََّّن ياَّكأل َّأ؛َّيثأَّياَّم غَّح َّبيعت َّم ع 

َّالتكاملأَّخوع َّفأََّّكاممت َّوت ََّّصت َّخاب َّت ََّّترمة َّمأََّّواحجة َّ َّىحا َّإف  َّ،َّكسا َّش ََّّقأَّّتف َّي ََّّيا َّندانيّ َّالَّقل َّالع ََّّبيعة َّم ع 
م ساءَّالش ََّّؼيو ََّّالحؼَّأثبت َّ ََّّ. ء َّدَّج َّغ ي خَّمأََّّّميّ َّكأََّّذكل َّب ََّّخفة َّع َّقىَّالس َّم َّت َّوي ََّّمة َّكام َّت َّمأََّّجة َّح َّن وَّو َّأَّفذ َّعأ

                                                           
،َّص2ََّّ،1968ََّّدقائقَّالع خبية َّ:الميخَّأميغَّآؿَّناصخَّالجيغَّ،َّمكتبةَّلبشافَّ،َّبيخوتَّ،َّطَََّّّ(1)

13َّ. 
َّىادؼَّ(2) َّالمغػية: َّحياتشا َّمذكالت َّجَّنطخيات َّالزاد، َّمجمج ،َّ 1َّنيخ َّبغجاد، َّص1988َّ، ,َّ ـ

63. 
(3)َّ َّالقادرأحسج، َّعبج َّ:دمحم َّالع خبية  َّالمغة َّتعميع 4ََّّطشخؽ ،َّ َّالسرخية َّالشيزة َّمكتبة ،1961ََّّ،

َّ.19,َّص1985القاىخة،َّ
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َّف ََّّمػب َّس َّالأََّّإف َّ  َّالت كامأمي َّالت جريذ  َّف َّي َّالخ رائ ز ََّّكختوأَّت عت س جأ َّلمت ََّّعمى َّالع سمي ة َّعميع َّالش فدّية 
َّوت ََّّعمع َّوالت َّ َّبالت َّ، َّالج ََّّعمع َّخقى َّمأدت ػػ َّالسمػبأََّّة َّػد َّإلى َّوىحا َّكػحجة ََّّعأَّعمَّّيأََّّ، َّالع خبية  َّتتكاملأََّّالّمغة

َّوفأَّ َّمأَّخوع َّأجداؤىا َّ َّل ََّّصػة َّالخأََّّشحأَّيا َّوت َّميس َّع َّت َّالولى َّم َّيا، َّكأجداء ََّّلّ َّكأَّك ََّّتتابعة َّالسأََّّياجارج َّشسػ َّال ،َّ
 اشتخاكًاَّإيجابيًاَّفيَّع سمي ةَّالت عميع َّ.َّسو َّعمَّّالسأت عمّ عَّم ع َّمأََّّذتخؾأَّي ََّّمػب َّس َّ،َّوفيَّىحاَّالأََّّشفرمة َّمأَّ

م غََّّفاعل َّعمىَّالت ََّّالسأتعّمسيغ ََّّداعجأَّالتيَّتأََّّالة َّالت عميع َّالفعََّّّساليب َّأ:ىػَّم غََّّالت كامأمي ََّّمػبأَّس َّوالأَّ 
َّ،ف ََّّمية َّس َّوالع ََّّالت عميسية ََّّػاقف َّيَّالس َّف ََّّبخات َّجييعَّم غَّخ َّماَّل ََّّكامل َّت ََّّخالؿ َّ يعَّيارات َّم ََّّسية َّش َّلىَّت َّإ َّيؤدؼََّّذلظ 

ََّّجاع َّب َّلىَّال َّإ َّمسيَّالسؤدؼَّالع ََّّعَّعمىَّالتفكيخ َّي َّثَّّيعَّوح َّعقػل ََّّخاء َّ،َّوث ََّّة َّخؼيَّّع َّالس َّ َّالػاسع ََّّياؿ َّوالخ َّواالخت خاع 
ََّّقشاع َّيعَّعمىَّال َّجرات َّقأََّّشسية َّوت ََّّػاصل َّيَّالت َّف ََّّعاليةًََّّةًَّجرَّقأََّّتصمبأَّالحؼَّي ََّّعمػمات َّالس ََّّرخ َّيَّع َّف َّ وَّذلظ 

َّع َّي َّوالف ََّّحكخ َّعمىَّالت ََّّهأَّداعجأَّتأََّّعمػمات َّوم ََّّفاـيع َّوم ََّّقائق َّوح ََّّعارؼ َّالسأت عمّ عَّم غَّم ََّّكدبوأَّماَّي ََّّالؿ َّم غَّخ َّ
َّ،َّصبيق َّوالت ََّّباط َّواالستش ََّّواالستش تاج َّ

َّب ََّّشتطعأَّالسأََّّخابطأَّالت ََّّالت كامأميََّّبالسمػب ََّّجأَّقرأَّي ََّّ َّالربع ََّّيارات َّس َّاليغ  َّالّمغػية 
ََّّوالكتابةأََّّوالقخاءةأََّّوالكالـأََّّ)االستساعأَّ ،َّ َّن ََّّوباالعتساد َّ( َّف ََّّطخية َّعمى ة َّت َّالػ حج  َّالع خبية ََّّالم ََّّميع َّع َّي غة 

ََّّغة َّالع خبية َّ.الم ََّّعميع َّيَّت َّف ََّّيجةًَّج ََّّج َّتائ َّن ََّّحقق َّنأَََّّّأ ف ََّّسكغأَّيأَّ
ةَّفيَّتعميع ََّّعشيَّبشطخية َّن ََّّ ََّّ:َّىػالم غة ََّّالػ حج  َّتساسكة َّ،َّمأََّّصة َّتخاب َّمأََّّياَّوحجة َّن َّأ َّالم غةَّعمىَّإلىََّّشطخ َّن َّأف 

َّػلوأَّح ََّّجورأَّػرًاَّت َّح َّأ وَّالش زَّم ََّّضػعأَّػ َّالس ََّّتخحأَّ؛َّي َّطخية َّىحه َّالش ََّّبيق َّص َّ،َّولت ََّّمفةًَّت َّخ َّ،َّمأَّقةًَّخ َّف َّفخوعًاَّمأََّّيدت َّول َّ
راساتأَّ َّوالمالء ََّّفع َّوالح َََّّّالدبيََّّحوؽ َّوالت ََّّعبيخ َّوالت ََّّخاءة َّلمق ََّّػضػع َّىػَّم ََّّكػفأَّيسيعيا،َّؼ َّج ََّّالّمغػيةأََّّالجّ 

َّ.َّ…غػؼَّالمََّّّجريب َّوالت َّ م غََّّنػع ََّّلؼّ ََّّمعيشة ََّّرز َّح ََّّخريز َّبت ََّّتخؼأَّع َّالَّت ََّّطخيةأَّالشََّّّوىحه ََّّوىكحا
َّالمََّّّػاع َّأن راسات  َّ(1)غػية َّالجّ 

                                                           
َّلسعيجؼَّ(1) َّوالخابع َّوالثالث َّالثاني َّلمرف َّالجيشية َّ َّوالتخبية َّالع خبية  َّبتجريذ َّالخاصة الصخؽ

،ص1967َّ,َّالكػيتَّ,1ََّّعبجَّالسعصي,َّنرخَّدمحمَّزحالفَّ,َّطيػسفََّّ-السعمسيغَّوالسعمسات,
32ََََََََََّّّّّّّّّّ) 
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َّعبارة َّالت عميسيةأََّّالػحجةأَََّّّ َّم ََّّ: َّيأََّّعجدة َّت َّمأََّّػاضيع َّم ََّّزع َّي ََّّع َّواس ََّّ،َّشامل ََّّػضػع َّع غ  ل ََّّعالجأَّ، َّكأ
َّعادةًََّّغيخ َّص ََّّػضػع َّم َّ ش يا َّوالص َّرمة َّف َّش َّمأََّّبرػرة ََّّم  َّالػحجات ََّّيَّمعالجة َّف ََّّعسلأَّت َّد َّالتيَّتأََّّخيقةأَّ، ،َّىحه 
ََّّ(1)(الػحجات ََّّخيقة َّى)َّبص َّدسَّّتأَّ

َّم َّ َّل َّىػ:َّى ََّّجؿ َّىحاَّالج ََّّثار َّالت خبػي ةَّوم ََّّيَّالوساط َّبيخًاَّف َّجاًلَّك َّج ََّّأثار ََّّج َّق ََّّالت عميسية ََّّحجات َّالػ ََّّفيػـ َّإف 
ةَّالت عميسيةأَّ ـ َّشياج َّم ََّّالػ حج  ـ ََّّالسشياج ََّّلتشطيع ََّّشخيقة ََّّ؟َّأ َّ(2)ججيجَّفيَّالت عميع َّ؟.َّإن ياَّأسمػب ََّّ؟َّأ

،َّوىػََّّشاىج َّالس ََّّػاع َّأنَّػعًاَّم غ َّىاَّن َّج َّع ََّّغ َّعَّم َّيأَّ،َّؼبعزأَّخ َّتشاَّالحاض َّق َّحت ىَّو ََّّجؿأَّىحاَّالج ََّّع َّحد َّيأََّّلع ََّّ
َّالب َّج َّ،َّوع َّالت عميسية ََّّالػحجات ََّّشياجأَّم َّ َّىا َّب ََّّالسشاىج ََّّشطيع َّت ََّّم غَّشخائق ََّّخيقةًَّش ََّّاآلخخأََّّعسأ َّي َّ، خػَّيشسا

َّالب َّ َّ(َّ.َّالػحجات ََّّساىاَّ)َّشخيقةأَّوأس ََّّم غَّشخائقو ََّّخيقةًَّالت عميع َّوش ََّّيياَّأسمػبًا،َّم غَّأساليب َّف ََّّاآلخخأََّّعسأ
ياَّخاعىَّفيَّبشائ َّماَّيأََّّأ ى ع ََّّف َّإ،َّفالت عميسية ََّّحجات َّالػ ََّّفيػـ َّم ََّّػؿ َّح ََّّجؿ َّأ وَّج ََّّم غَّأمخ ََّّغ َّكأَّساَّي َّيوم ََّّ
َّجعلأَّت ََّّعاصخة َّالت خبية َّالسأََّّف َّوَّالؿ ي ع َّلَّجاىات َّتَّّوال ََّّوالسيػؿ ََّّيارات َّوالس ََّّعارؼ َّالس ََّّفكار َّأللَّل َّكامأَّالت ََّّبجأأَّم َّ

َّ.َّرػدةًَّق َّجافًاَّت خبػي ةَّم َّى َّىحه َّأ ََّّخات َّب َّالخ ََّّػانب َّم غَّج َّ
ب قَّ،َّن ََّّ ََّّدتصيعأَّمّساََّّس  َّشاىج َّالس ََّّفيَّبشاء ََّّجيث َّح ََّّتشطيع َّ،َّك َّة َّالت عميسي ََّّأىسي ةأََّّالػحجات ََّّغ َّتبي َّن َّأف 

َّالسأَّ راسي ة  ََّّ،َّتمفة َّخ َّالجّ  يثأ َّمشياج ََّّفيَّبشاء ََّّتشطيعأَّم غَّىحاَّال ََّّالفادة ََّّشاسكشياَّويأَّفاعميت ََّّجاربأَّالت ََّّأثبتت َّح 
َّ.الّمغة َّالع خبية َّ

ة َّ راس  َّد  َّالش ََّّإف  ةَّي ذتس لأََّّخيقة َّبص َّز  َّىسا:ََّّعيغ َّػ َّعمىَّن ََّّالػ حج  َّم غَّالش ذاشات 
ةََّّة َّطخي َّعمىَّن ََّّساد َّوباالعت ََّّغػية َّوىيَّغاية َّالم ََّّيارات َّعمىَّالس ََّّجريب َّم غَّالت ََّّعج َّ؛َّويأَّل  األو   ذاط  الش   الػ حج 

َّالع خبي َّالم ََّّميع َّع َّيَّت َّف َّ َّغة  ،َّ َّالشطخيةأََّّة  َّإفََََّّّّع َّػ َّن ََّّلؼّ ََّّشة َّي َّع َّمأََّّرز َّح ََّّريز َّخ َّبت ََّّعتخؼأَّالَّت ََّّىحه إذ

                                                           
ََّّكاملَّمحسػدَّالجليسيَّ،َّوشوَّعميَّحديغَّ،,َّجامعةَّبغجادَّ,َّدارَّشخائقَّتجريذَّالمغةَّالع َّ(1) خبية 

 .36،ص1999َّالكتبَّلمصباعةَّوالشذخ,َّ
َّ,َّدارَّالثقافةَّلمصباعةَّوالشذخَّ,َّ:ََّّاساليبَّالسشيجَّوتصبيقاتو(2) دمحمَّعدةَّعبجَّالسػجػدَّواخخوفَّ,

َّ.249َّ،ص1981ََّّالقاىخةَّ,َّ
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َّالم َّ راسات  أ ّماََّّتابي(َّفػؼَّوالك َّالذ ََّّعبيخأَّوالت َّ،ََّّخوء َّق َّالس ََّّيعأَّوف َّع َّسػَّد َّالس ََّّياَّ)َّفيعأَّذات ََّّجّ َّيَّح َّغػية َّف َّالجّ 
َّف َّاآلخخ   ذاط  الش   َّن َّ؛ َّالس ََّّجريب َّالت ََّّم غ ََّّػع َّيػ سيم ة ََّّيارات َّعمى َّو  َّىي ،َّابقة َّالد ََّّالغايات ََّّقيق َّح َّلت ََّّالتي

َّ(1)(.ََّّالكتابة ََّّالّمغػية ،َّوقػانيغأََّّحػ،ََّّالتخاكيبأَّ،َّالش َّالّمغػيةأََّّوىيَّ)َّالعشاصخأََّّحيح َّالر ََّّكل َّبالذ َّ
َّلمَّّفـَّأَّتقج ََّّماَّػء َّوفيَّض َّ َّباط َّ،َّوالخّ ََّّع َّي َّلمف ََّّيمة َّووس ََّّعبيخ َّوالتََّّّفاىعأَّالت ََّّأداةأََّّيس ةَّلن ياة َّمكانًةَّمأَّالع خبيََّّّغة َّإف 

َّ،َّوجساؿ َّيا،َّوت َّخدات َّف َّسأَّب ََّّة َّشيَّّ،َّوىيَّغ ََّّخب َّالع ََّّلػحجة ََّّػميّ َّالق َّ َّ،َّوأ َّعبيخ َّت ََّّخاكيبيا َّ،َّوع َّصالت َّىا ،ََّّميو َّيا
َّت َّ،َّوىحاَّي ََّّفخقة َّت َّمأََّّخوع َّبفأََّّ،َّوليذ ََّّتكامل َّمأََّّكل َّذ َّب ََّّفإن ياَّتأّجرسأَّ المًا،َّستساعًاَّ،َّوك َّاَّالم غة ََّّع َّعم َّعشيَّإف 

 (2).واحج ََّّآف ََّّفييأتيَّسًاَّ،َّس َّقجًاَّ،َّور َّحػًاَّ،َّون َّحوقًا،َّون َّخاءًةَّ،َّوكتابًةَّ،َّوتأَّوق َّ

 المبحث االول

لي   سلىبأ الأ تعريف   التَّكامأ

 

َّشاقب َّلمس ََّّ:َّجامع َّكامل ََّّرجل َّ.َّو ََّّوأَّمت َّس َّك َّ،َّواست ََّّّسمتوأَّوك ََّّ،َّوأكسمتأوأََّّكّسل َّوت ََّّكامل َّوت ََّّيءأَّالذ ََّّل َّسأَّ:ك ََّّلغةًَّ 1
 سيلَّ.كأََّّػؿ َّ،َّوح َّ

 داسَّ:خ َّم ََّّغأَّب ََّّالعباسأََّّقاؿ َّ
 سيال ا ك   لا ه  ح   جخ  للي   الثهن  ث          ىز  م   ج  ما ق   ج  ع  على إن شي ب     

َّ(3)ياًَّس الََّّ:َّواؼ َّكأََّّوأَّحق ََّّوأعصاهأَّ

                                                           
(1)َّ َّبسعيجؼََّّ َّوالخابع َّوالثالث َّالثاني َّلمرف َّالجيشية َّوالتخبية َّالع خبية  َّبتجريذ َّالخاصة الصخؽ

َّالكػيت،1َّعبجَّالسعصي,َّنرخَّدمحمَّزحالفَّطيػسفََّّ-السعمسيغَّوالسعمساتََّّ ،ص1967َّ,
32َََََّّّّّ.َّ

َّدارَّالسشاىجَّلمشذخَّوالتػزيع،1َّمياراتَّاالتراؿَّالمغػؼَّوتعميسيا:َّعميَّعصيةَّمحدغ،ََّّط(2) ،
َّ.88َََّّّ،َّصـ2007ََّّاالردف،

اساسَّالبالغةَّ:َّجارَّهللاَّمحسػدَّبغَّعسخَّالدمخذخؼَّ.َّ،َّالقاىخةَّ،َّدارَّمصابعَّالذعبَّ،َََّّّ(3)
 .)مادةَّكسل(834,َّص1960َّ
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ـأَّ"َّ:َّالت ََّّساؿأَّو"َّالك َّ ،ََّّكسل َّ،َّوت ََّّسيل َّوكأََّّػَّكامل َّيأَّ،َّف ََّّػالًَّسأَّوكأََّّساالًَّك ََّّع َّم َّ،َّوع ََّّخـ َّ،َّوك ََّّخ َّشر َّك ََّّل َّس َّوك ََّّسا
َّ(1)كامالًََّّأؼ ََّّمحخكةًََّّسالًَّك ََّّالساؿ ََّّصاهأَّ،َّوأع ََّّموأَّوجس ََّّوأَّس َّ:َّأت ََّّوأَّسم َّ،َّوك ََّّموأَّكس َّ،َّواست ََّّموأَّوأكس َّ

َّجدئة َّالت ََّّالَّتقبلأََّّسية َّد َّج ََّّة َّن فدي ََّّكػحجة ََّّإلىَّالنداف ََّّشطخأَّيأََّّأف ََّّ(َّىػIntegrationَّ)َّكامل  الت  وَّ
َّالديكػلػجية ََّّسيع َّلج ََّّخكدؼ َّالس ََّّحػر َّالس ََّّانية َّند َّال ََّّرية َّخ َّم غَّالذ ََّّخحأَّت َّيػَّي َّ،َّف َّ راسات  ىحه ََّّشاوؿأَّت َّ،َّوت ََّّالجّ 
َّ،َّوم َّبخات َّياَّالبيػلػجيَّ،َّوخ َّػيش َّك َّيَّت َّف ََّّرية َّخ َّالذ َّ َّدتقبمية َّياَّالسأَّ،َّوأىجاف ََّّية َّياَّاالجتساع َّع َّػاق َّياَّالش فدّية 

َّالش ََّّبط َّلىَّالخ َّإ ََّّذيخأَّيأََّّشديقأَّ،َّوالت َّ َّالعمسيََّّّمف َّت َّخ َّمأََّّم غ ََّّتقاة َّد َّالسأََّّتائج َّبيغ  راسات  م غََّّحقق َّالت ََّّج َّقر َّب َّو ََّّة َّالجّ 
َّ.شة َّي َّع َّمأََّّؿيقة َّح ََّّعسيع َّبجأَّماَّأ وَّت َّم ََّّة َّح َّص َّ
،َّأ وََّّضػع َّػ َّم ََّّم غ ََّّم غَّأكثخ ََّّخػذة َّأ َّم ََّّكمة َّذ َّ،َّأ وَّمأََّّذاط َّن ََّّسغ َّالت عميع َّض ََّّشطيعأَّت ََّّخيقةأَّىيَّش ََّّكامل  الت  و
َّق ََّّحققأَّت َّ،َّوي ََّّعخفة َّم َّ َّش خيق  َّع غ  َّن َّالل َّق َّست َّابَّندمعأََّّػاد َّم ََّّبػؿ َّذلظ  يَّف ََّّأسئمة ََّّبخزأَّماَّت َّشج َّيشياَّع َّب ََّّخبطأَّياَّثأع 
َّ(2)يام َّّلح ََّّاآلخخ ََّّالسػضػع ََّّلىَّتعاوف َّإؤدؼَّ،َّوالحؼَّيأََّّواحج ََّّضػع َّػ َّم َّ

 :  الحاا ط  ص  إ   كامـل  الت  
َّالبرخؼ َّ -1 َّت 1980ََّّوع خ ف وأ (:َّ ـ َّاَّالقة َّع ََّّقيقأَّح َّبأن وأ َّش ََّّندجا َّت ََّّبحيثأََّّفيغ َّخ َّبيغ  َّىحه َّال شفي

َّش ََّّخدد َّالت ََّّوف َّدأََّّحػؿأَّساَّوالَّت َّحجىأَّأَّالقةأَّالع َّ (3)ياَّ(.يش َّب ََّّتسخ َّد َّمأََّّشقل َّيَّت َّف ََّّحغأَّوآخخَّفش ََّّخؼ َّبيغ 

َّ 
ل َّد َّي ََّّتخبػؼ ََّّىجؼ ََّّ،َّوىػوالػحجة ََّّساؿ َّوالك ََّّية َّالكمََّّّقيقأَّح َّبأن وأَّ:)َّت 1981ََّّميلَّخ ََّّوأَّف َّعخ َّ -2 َّعىَّكأ

 (1)(.َّلىَّتحؿيقو َّإَّخد َّف َّ

                                                           
47ََّّ،َّص1952,َّمرخَّ,2َّ,ج2القامػسَّالسحيطَّ,َّدمحمَّالجيغَّبغَّيعقػبَّالفيخوزَّابادؼ,َّ,َّطََّّ(1)

. 
(2) Routled  :1982.175-176   

(3)ََّّ َّداود َّالجبار َّعبج :َّ َّالتكاممي َّالجسيػريةََّّ،َّالبرخؼَّاالدب َّ،مصبعة َّواالعالـ َّالثقافة وزارة
 (52َّ،َّص1980ََّّالعخاؾيةَّ،َّبغجادَّ
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ََّّن ََّّحجيث َّت ََّّبأن وأَّ:َّ)َّع سمي ة 1984ََّّوع خ ف وأَّفؤادَّ -3 دأ ماََّّكياف ََّّىحه َّالع سمي ة ََّّتزسغأَّ،َّت َّفدو َّفيَّالف خ 
ش ََّّجيو َّل َّ  (2)(مػؾ َّيَّالد َّف ََّّقيجةًَّمأََّّطلأَّوت ََّّباشخةًَّمأََّّمػكو َّيَّسأَّف ََّّجخلأَّت ََّّرات َّج َّوقأََّّواتجاىات ََّّع َّي َّف َّم 

َّىػالم ََّّريذ َّج َّيَّت َّف ََّّالت كامأميََّّمػبأَّس َّالجخائيَّ:َّالأََّّعخيفأَّالت َّ َّالع خبية  َّالع خبيةأََّّغةأَّالم ََّّس َّجر َّتأََّّأف ََّّغة 
َّفأََّّرل َّف ََّّدوف ََّّرػص َّالش ََّّالؿ َّم غَّخ ََّّمةًَّكام َّت َّومأََّّخابصةًَّت َّمأََّّوحجةًَّ َّجدة َّتعّ َّياَّالسأَّخوع َّبيغ 

  المبحث الثاني

 كاملي  التَّ  لىبأ س  الأ مفهىم 

 

َّاالت َّالم ََّّشيج َّم ََّّريذ َّج َّفيَّت ََّّالت كامأل ََّّف َّإ َّ َّؼيو  بي ة َّالع خ  َّت َّإَّجاهأَّغة  َّفأََّّػاجد َّالح ََّّصيع َّح َّلى َّ،َّب ي غ  َّالّمغة  خوع 
َّم ََّّأجداء ََّّتابةأَّوالك ََّّساعأَّواالست ََّّثأَّحج َّفالت َّ َّوالَّحاج َّالم ََّّيج َّش َّم غ  َّ،َّإذاَّميس َّع َّفيَّت ََّّمة َّر َّف َّش َّمأََّّلجروس ََّّة َّغة  يا
َّججأَّي ََّّميسي َّع َّت ََّّذاط َّن ََّّكامل َّت َّالسأََّّيج َّش َّىحاَّالس ََّّ،َّوفيَّمثل ََّّيؽياًَّض َّوو ََّّغػياًَّلأََّّذاشاًَّن ََّّذكلأَّيأََّّموأَّكأََّّجأَّي َّش َّالس ََّّكاف َّ

ََّّت َّيد َّ،َّول ََّّة َّػمي َّالص م بة َّالي ََّّبخات َّبيعيَّفيَّخ َّالص ََّّكانوأَّم َّ َّ(3)خخػ.أأَّعمىََّّادة َّلس ََّّزمية َّف َّأ َّىأشاؾ 
بي ة َّالم ََّّجريذ َّفيَّت ََّّالت كامأل ََّّسمػب َّبأأََّّاىخأَّالص ََّّشاد َّقجَّأ َََََّّّّّ َّالع خ  َّلمحياة ََّّبيعي َّالص ََّّخيقأَّ:َّإن وأَّالص ََّّوقاؿ ََّّغة 

بي ة َّالم ََّّريذ َّج َّبت ََّّيجؼأَّشاَّن َّن َّ،َّوأ َّ َّساَّ:َّىأََّّساسييغ َّأ ََّّخيغ َّم َّلىَّأ َّإ ََّّغة َّالع خ 
َّ.َّة َّبيعيَّّالص ََّّياة َّفيَّالح ََّّخة َّباش َّالسأََّّالحاجة ََّّأداءأََّّ.1
َّإدراؾأ2َّ َّوحجةأََّّدألةأَّم ََّّضت َّعخ َّجَّت َّقجاََّّوق َّ،َّون ََّّياَّإنذاءًَّفد َّن ََّّة َّسمي َّالع ََّّداولةأَّيَّ،َّومأَّشَّّالف ََّّالبجاع ََّّسخار َّأ ََّّػ
بي ة َّالم ََّّروس َّدأَّ َّالع خ  َّي َّم ََّّاس َّالش ََّّغ َّ،َّفس ََّّدر َّوج ََّّجّ َّإلىَّم ََّّغة  ،ََّّمالء َّالػَّوََّّخاءة َّخأػَّالق َّف ََّّجاوؿ َّإلىَّالج ََّّشطخأَّغ 
َّة َّيس َّمأََّّييل َّد َّلت ََّّجج َّوأََّّمػب َّس َّىحاَّالأََّّ:َّأف َّأػَّآخخوف َّ،َّور ََّّقمةًَّت َّد َّروساََّّمأَّبياَّدأَّد َّح َّلخَّ.َّف َّإ،َّ...ََّّػاعج َّق َّالوَّ

                                                                                                                                                                      
َّالسشاىج،ََّّ(1) َّبحػث َّمخكد َّخميل. َّمصرفى َّفاشسة ،َّ َّالستػسصة، َّالسخحمة َّفي َّالستكامل الشذاط

َّ.20َّص1981َّالكػيت،َّ
،َّدارَّنيزةَّمرخ،َّالقاىخة،6َّالمصيفَّفؤاد.َّ،َّطالسشاىجَّاسدياَّوتشطيسياَّوتقػيعَّآثارىاَّعبجَّ(2)

1984َّ,96.َّ
بشاءَّمؿياسَّلمسفخداتَّالمغػيةَّلمسخحمةَّالستػسصةَّ:َّأحسجَّثامخ،َّجامعةَّبغجادَّ/كميةَّالت خبية َََّّّ(3)

 )رسالةَّدكتػراهَّغيخَّمشذػرةَّ(11َّ،َّص1983َّ،
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َّف َّ َّالش ََّّرسػف َّج َّعَّي َّوىأََّّػاعج َّعَّبالق َّيأَّد َّأنف ََّّذغمػف َّالَّي َّالت جريذ  َّفأَّر َّ.َّوالف ََّّرػص  َّلَّب ي غ  َّالّمغة  بي ة َّخوع  الََّّالع خ 
ت س جأَّ فيََّّحيحأَّ،َّوالر ََّّديسة َّج ََّّضخار َّأ َّؤدؼَّإلىَّيػَّيأَّ،َّف ََّّميع َّس ََّّصق َّش َّلس ََّّعأَّز َّخ َّاََّّ،َّوالَّي َّمسيَّّأساساََّّع ََّّي ع 
َّالت َّم ََّّبالػحجة ََّّفاظأَّاالحت ََّّالمخ َّ َّأف ََّّغ َّد َّج َّع َّأؼ  َّونأََّّالنذاء ََّّسأَّرَّّج َّنأََّّعشجماَّػاعج َّالق ََّّخاعي َّنأََّّ، َّخاعي َّ،

َّ(1).َّػاعج َّالق ََّّجريذ َّفيَّت ََّّالنذاء َّ
َّقػؿ ََََّّّّ َّم ََّّبالػحجة ََّّفاظأَّاالحت َّ):َّاىخ َّالص ََّّل عل  َّلك ََّّيَّغاية َّف ََّّأمخ ََّّ(عَّالت جد ئة  يَّف ََّّل َّػغ َّيَّالَّنأَّال ىسي ة 
َّي ََّّحجة َّالػ َّ َّأ َّشبغيَّل َّكسا َّن َّف ََّّبالغ َّنأََّّالَّّشا َّوإن سا ،َّ َّ َّم َّف ََّّإلىَّالػحجة ََّّسجأَّع َّيَّالت جد ئة  َّياؽ َّعَّالد َّيَّالت جريذ 

َّأوَّص ََّّفة َّم َّكأََّّدوف ََّّغة َّبيعيَّلم َّالص َّ َّل ََّّشعة َّ، َّالص َّفي َّكيَّي َّ، بي ة ََّّغة َّالم ََّّالبأَّع َّىيَّعميو َّك ََّّالع خ  جيثاَّ،َّح ََّّسا
ََََََََّّّّّّّّ.ََّّخاءةًَّساَّوق َّي َّوكتابةَّوف َّ

َّوحجةًََّّججوف َّمػبَّالت كامأمّيَّي َّس َّالأََّّؤيجؼ َّمأََّّف َّإ َّخاللو ََّّبأَّجر َّيأََّّكاممةًَّت َّمأََّّفيَّالش ّز  ،َََّّّخاءة َّعمىَّالق ََّّم غ 
َّالكلّ ََّّقاؿ َّفيَّاالنت ََّّائق َّلمحق ََّّلخَّ،َّوفيَّذلظَّإدراؾ َّإ...ََّّػاعج َّ،َّوالق ََّّ،َّوالمالء ََّّبيخ َّع َّوالت َّ َّء َّد َّإلىَّالجأََّّم غ 

َّت ََّّةأَّعالج َّوالسأََّّ. َّ،َّوتأَّل ََّّيػية َّالش ذاطَّ،َّوالح ََّّعثأَّب َّالت كاممّية  َّمأََّّالعالقة ََّّجأَّػشّ َّجػَّالص م بة  َّشػف َّفأََّّتمف َّخ َّب ي غ 
َّ.َّأّماَّأ َّ بي ة َّالم ََّّريذ َّج َّت ََّّ:َّأف ََّّيخوف َّانيَّف َّالث ََّّىب َّح َّالس ََّّحابأَّص َّالّمغة  َّالع خ  َّخ ََّّغة  َّيأََّّالػحجة ََّّالؿ َّم غ  ؤدؼَّق ج 

َّاست َّ رّ ََّّخاد َّص َّإلى َّأحياناًَّالسأج  َّجان ََّّس َّوإىساؿ ََّّب َّفي ي غ َّوت َّالأََّّغػية َّالم ََّّػانب َّالج ََّّمأع  ،َّ َّريز َّخ َّخخػ
ّلَّف ََّّعيشة َّمأََّّز َّر َّح َّ ّرسَّأف ََّّبأَّػج َّيأََّّع َّخ َّفيَّكأ ّلَّم ََّّوأَّالب َّشأََّّب َّر َّّج َّيأََّّعمىَّالسأج  جػَّفيَّجشياَّ،َّوىػَّأعمىَّكأ
َّأف ََّّعميع َّت َّ .َّ َّن ََّّل َّر َّالف ََّّالّمغة  َّم ََّّججهأَّالحؼ َّاليػـ َّجارس َّفي َّوالغ ََّّعاًَّش َّص َّر َّمأََّّكمياًَّش ََّّإالََّّّيذ َّل ََّّشا َّمشوأََّّخضأ

َّالج َّّالأََّّخاحل َّ،َّوفيَّالس ََّّديخ َّي َّالت َّ َّي ََّّمػب َّس َّأأََّّخػَّأف َّن ََّّراسة َّولىَّم غ  َّ،َّوفخوعأََّّدػد َّي ََّّاف ََّّوأَّشبغيَّل َّالت كامألأ
َّ(2).خػَّالت عبيخ َّج َّفيَّم ََّّرب َّالتيَّت ََّّوافج َّالخ ََّّثابة َّياَّبس َّم َّغة َّكأَّالم َّ

                                                           
َّالصاىخَّ،َّعَّ(1) ,1969َّر،َّبغجاد،َّ،َّآذا2جخائسشاَّفيَّتجريذَّعخبيتشا،َّالسأعمّ عَّالججيجَّ:عميَّجػا

 18َّ-16صَّ
َّجػَّ(2) ،َّ َّاحسج، َّمحسػد َّالديج، :َّ َّوأدابيا بي ة َّالع خ  َّالّمغة  َّتجريذ َّشخائق َّفي َّط1السػجد َّدار1َّ، ،

َّ.44-43,َّص1980بيخوت،َّ,ََّّ-العػدة
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َّأجاد ََّّب َّالكات ََّّف َّإَََََََّّّّّّّ َّكأ ََّّبيو َّذ َّت ََّّق ج  َّر َّن َّالّمغة  َّم ََّّرب َّت ََّّوافج َّيا َّالت ع َّفي َّىػَّواق ََّّبيخ َّجخػ َّوىحا َّعأَّ،
َّالغ ََّّخ َّم َّال َّ َّلف  َّأ ََّّالىع ََّّؼأَّج َّ،َّوىػَّالي ََّّوكتابةًََّّمذافيةًََّّالبَّالت عبيخ َّالص ََّّجيج َّيأََّّىػَّأف ََّّخض  جاؼَّى َّم غ 

بي ة َّالم ََّّجريذ َّت َّ َّالع خ  بي ة ََّّخوعأَّ.َّوفأََّّغة  َّالع خ  َّن َّالم ََّّوحجة ََّّؤلفأَّتأََّّحجة َّت َّومأََّّسعة َّت َّج َّمأََّّالّمغة  َّد َّف َّغة  ياَّ،َّوالَّيأسكغ 
ََّّعاًَّخ َّف ََّّلأَّفزّ َّ،َّأوَّنأََّّخخ َّآبَّيتع َّ،َّون ََّّاًَّع َّخ َّيسلَّف َّن ََّّأف ََّّحاؿ ََّّبأؼّ َّ ََّّت َّق َّانبث ََّّخوع َّالفأََّّسيعأَّ،َّفج ََّّخخ َّآع غ  م غ 

َّ(1).َّعبيخ َّالت ََّّة َّفيَّساح ََّّحةًَّغة َّواض َّالم ََّّىَّوحجةأَّتجمَّّرىاَّ،َّوت َّج َّر َّلىَّالّمغة َّم َّإ َّياَّوَّفد َّالّمغة َّن َّ
َّس َّس َّم َََََََّّّّّّّ َّالأَّن ََّّبق َّا َّأىسي ة َّتجريذ َّس َّخػ َّفي َّالت كامأمّي بي ة ََّّمػب َّالع خ  َّىػَّالّمغة  َّوإن وأ مػبَّس َّالأََّّ،

َّخ ََّّػفيقأَّوي خ ػَّت ََّّ،َّيؽية َّوالػض ََّّمية َّس َّشاَّالع َّفيَّحيات ََّّالّمغة ََّّفيعأَّن ََّّو َّصت َّس َّاالحؼَّبػََّّالساسأَّ َّخبتو َّج َّت ََّّالؿ َّم غ 
بي ة َّفيَّالم ََّّجي َّسػذ َّن ََّّ)َّدرس ََّّشػاف َّعأََّّحت َّخاىاَّت َّج َّالتيَّأ َّ بي ة ََّّ(َّإف ََّّغة َّالع خ  َّدوف ََّّمةًَّكام َّت َّمأََّّوحجةًََّّسأَّر َّج َّتأََّّالع خ 

َّمأَّياَّإلىَّفأَّم َّر َّف َّ بي ةَّب ََّّريذ َّج َّمػبَّالت كامأمّيَّفيَّت َّس َّالأََّّيسة َّؾ ََّّخبة َّج َّالت ََّّبأَّكات ََّّح َّض َّ،َّوو ََّّقمة َّت َّد َّخوع  َّػلو َّق َّالع خ 
َّبسكاف ََّّ:َّليذ َّ َّال ىسي ة  الّصالبَّ،ََّّجريبأَّت ََّّيع َّالسأََّّل َّياَّ،َّب َّب ََّّىغ َّذػَّالحّ َّىاَّوح َّخدأَّ،َّوس ََّّج َّػاع َّالق ََّّفعأَّح ََّّم غ 

َّالػ ََّّوسيمة ََّّالَّّإ ََّّجأَّ،َّوماَّالقػاع ََّّحيحة َّالر ََّّتابة َّوالك ََّّحيحة َّالر ََّّخاءة َّعمىَّالق ََّّوأَّخيش َّس َّوت َّ َّػصل َّلمت ََّّسائل َّم غ 
َّ(2).ََّّالستػخاة ََّّتيجة َّياَّإلىَّالش َّت َّص َّس َّابػَّ

َّتحت َّجىأَّح َّأ ََّّجيج َّالسأعمّ عَّالج ََّّة َّجمَّّفيَّم ََّّقاليغ َّم ََّّالدامخائي ََّّتب َّك ََََََّّّّّّ َّف ََََّّّّشػاف َّعأََّّسا غة َّالم ََّّالمة َّيَّس َّ)
بي ة َّ بي ة ََّّالمة َّإلىَّس ََّّػد َّ)َّع ََّّشػاف َّعأََّّحت َّخخَّت َّ(َّ،َّواآلَّالع خ  بي ة ََّّساَّاف َّفييأََّّكخ َّ(َّذ ََّّالع خ  َّف َّأياَّشبغيَّل َّي ََّّالع خ 

َّالع ََّّإف َّ:ََّّ،َّوقاؿ َّمتكاممةًََّّوحجةًََّّجرس َّتأَّ ََّّعمىَّجرسأَّيأََّّخبي َّالش حػ  َّشأََّّعة َّص َّّق َّت َّمأََّّمادة َّأ ن وأ بي ة ََّّعب َّع غ  َّالع خ 
َّويأَّالأَّ َّمأَّال ََّّرسأَّج َّخخػَّ، َّالب ََّّرالًَّف َّش َّد ب  َّوال ََّّالغة َّع غ  َّوالكتابأََّّاء َّنذ، َّكتاباًََّّكػف َّي ََّّأف ََّّوأَّشبغيَّل َّي ََّّ،

َّت َّم ََّّكوأَّم َّس ََّّسمػب َّأ َّ،َّوىحاََّّواحجاًَّ البَّالص ََّّعيغأَّالَّتأََّّجرسية َّاَّالس َّبش َّتأَّكأََّّف َّإ،َّوََّّأليف َّالت ََّّميشاَّفيَّفغّ َّع ََّّـ َّقج َّغ 
بي ة ََّّف َّإأيزًاَّ:ََّّ،َّوىػَّيقػؿأَّخيخاًَّح َّوت ََّّعبيخاًَّت ََّّسموأَّع َّت َّد َّي ََّّكاؼ ََّّلوَّزاد ََّّيكػف ََّّف َّأ َّ َّ،َّوفكخ ََّّقافة َّ،َّوث ََّّلغة ََّّالع خ 

                                                           
(1)َّ َّالجراسةََّّ َّمخحمة َّفي َّتجريديا َّوشخؽ بي ة َّالع خ  َّالّمغة  َّلصػؿ َّتحميمية َّدراسة ،َّ َّالت عبيخ لغة

 46،َّص1970َّاالبتجائيةَّ:َّياسخَّنعسةَّمدعلَّ،َّالشجفَّ،َّمصبعةَّالغخبيَّالحجيثةَّ،َّ
َّلمشذخََّّ(2) َّاالمل َّدار ،َّ .َّ َّواخخوف ،َّ َّالدعجؼ َّعساد ،َّ َّتػفيق :َّ بي ة َّالع خ  َّالّمغة  َّتجريذ أساليب

َّ.125ـ,َّص1959َّ،ََّّاالردفَّ،ََّّوالتػزيع
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خـ ََّّالَّشاَّذلظ َّم َّع َّػَّف َّياَّ،َّول َّق َّم َّح ََّّؽ َّفخ َّنأََّّف َّألىَّإ ََّّبيل َّالَّس ََّّق َّم َّالح ََّّرمةأَّت َّمأََّّمدمة َّياَّس َّن َّأَّل َّتجد َّالَّت َّ ىحاََّّن خ 
ـ َّالش َّّ ل ََّّت َّغش َّأ َّساَّ،َّول ََّّطا ََّّرمة َّف َّش َّشياَّ،َّوىيَّمأَّم ََّّواحجةًََّّكأ ،َّوماََّّيغ َّب ََّّرمة َّت َّمأََّّشياَّوىي َّياَّع َّخػات َّأ َّع غ 
بي ة ََّّليحه ََّّسيةًَّر َّج َّم ََّّتباًَّكأََّّؤلفأَّشاَّنأَّل َّز َّ َّك ََّّرلأَّ،َّوالَّن ََّّكة َّك َّف َّالسأََّّالع خ  َّغأَّح َّخخَّ،َّون َّآوََّّدء َّ،َّوجأَّتاب َّوك ََّّب َّتاب ي غ 
َّيعػدََّّالخأس ََّّلأَّفر َّي ََّّسغ َّيحاَّك َّب َّ َّالجدج،َّثأع  الَّف ََّّديقاًَّس َّ،َّوت ََّّقصيعاًَّليياَّت َّإَّعسج ََّّي،َّف ََّّشخاؼ َّلىَّالإع غ 

ََّّيعة َّص َّالق ََّّف َّأ ََّّ،دج َّوالَّج ََّّقل َّع َّ َّالس ََّّجداء َّأ َّب ي غ  َّوذلظ ََّّطيع َّع ََّّصخ َّذوَّخ ََّّمخ َّأ ََّّضػع َّػ َّىحا بي ة ََّّاف ََّّ، َّالع خ 
َّد َّ بي ة ََّّف َّأَّيشئح َّالسأعمّ عَّح ََّّدرؾ َّأ َّقجَّ.َّل ََّّروس َّالج ََّّـ َّىيَّأأََّّل َّب ََّّجرسة َّيَّالس َّف ََّّروس َّالج ََّّخ َّكدائ ََّّساًَّر َّل ي دت  َّالع خ 

ياَّبخقاب ََّّاًَّحآخَّج َّالػشائ ََّّ،َّمتحجة ََّّاصخ َّو َّال ََّّػلة َّصأَّػ َّم ََّّت َّام َّماَّد ََّّخ َّي َّبخ َّ ............َّثأع ََّّبعس ََّّب عز 
َّالكأََّّشائفةًََّّرستأَّد ََّّف َّأليَََّّّ:َّ)َّكاف ََّّالكاتبأََّّيقػؿأَّ َّ،َّوالسأََّّرسية َّج َّالس ََّّتب َّم غ  َّ،َّوال ََّّصالعة َّفيَّالش حػ  د ب 

َّوالب َّ َّر ََّّالغة َّ، َّفسا َّال ََّّف َّأَّأيتأَّ، َّوذ ََّّخفةًَّع َّم ََّّـأَّخج َّت ََّّخة َّتشاف َّالسأََّّتات َّش َّىحه  وىيََّّلداف ََّّستأَّر َّ،َّوع ََّّقاًَّو َّ،
َّعمع ََّّمة َّيشياَّص َّب ََّّؤلفأَّمجسػعةَّالَّيأََّّشتاتأَّأ َّم ََّّ،َّووحجة ََّّم غ  َّ.(1)(َّضػع َّػ َّم غ 
َّالم ََّّبط َّالخ ََّّف َّإ ََّّ َّفخوع  َّب ي غ  َّالّمغة ََّّخورؼ َّض ََّّمخ َّأغة  ََّّلف  َّوحجة َّساسأَّأفي َّوفشػنأََّّيا َّم َّ، َّلتمظ ََّّطاىخ َّيا

َّالَّف ََّّعأَّخوَّ،َّوفأََّّالػحجة َّ َّب ََّّل َّػاص َّالّمغة  غة َّفيَّالم ََّّالػحجة ََّّف َّإياَّاآلخخَّ،َّوَّب عزأََّّـأَّخجأَّي ََّّغة َّالم ََّّف َّأيشياَّ،َّأؼ 
َََّّّشيج َّالس ََّّف َّأعشىَّىحاَّياَّ،َّوم َّعمس َّت ََّّساسأَّأ َّاالر ََّّحققأَّت َّي ََّّف َّأيأسكغ  ـ َّماَّد ََّّكاملأَّ،َّوالت ََّّتباطأَّؼيو  َّالغ ََّّا َّخضأ

َّفيَّالس َّالم ََّّعميع َّت ََّّلىَّأىجاؼ َّإَّرل َّن ََّّف َّأىػََّّالشيائي َّ َّ،َّوت ََّّخاحل َّغة  َّالم َّفأََّّجريذأَّالسأخت م فة  َّمأَّخوع  َّرمة َّف َّش َّغة 
َّىيَّالم َّ َّ،َّوإن ساَّىيَّوسائلأَّل ي دت  َّغيخأََّّخوع َّالفأََّّبيحه ََّّ،َّفالعشايةأََّّغ ػؼّ َّالم ََّّاالتراؿ ََّّط َّب َّلز ََّّسمة َّع َّت َّد َّمأََّّغة 

َّمأََّّالَّّإ ََّّجية َّج َّمأَّ ّرسَّت ََّّيا،َّوواجبأَّفد َّن ََّّغة َّبالم ََّّبصةًَّت َّخ َّإذاَّكان ت  َّالفأََّّمة َّالرّ ََّّثيق َّػ َّالسأج  َّىحه  ياََّّخوع َّب ي غ  ب عز 
َّالفأََّّغ َّياَّاآلخخَّوبي َّببعز َّ َّالم ََّّسعةًَّت َّج َّمأََّّخوع َّىحه  َّ،َّودراسةأَّ،َّب ي غ  كألّ  َّك  َّمشفرمة ََّّالفخوع ََّّليحه ََّّالّصالب ََّّغة 

                                                           
يعَّ،َّط(1) َّالسقارف:َّالدامخائيَّ،َّابخـا ,َّص1978ََّّ،َّبيخوتَّ،َّدارَّالعمعَّلمسالييغَّ،2ََّّفقوَّالّمغة 

18,26.َّ
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َّ َّالسػادأََّّف َّأَّلىَّالذعػر َّإأد ت  َّالفخوع ََّّياَّ،َّفالتخابطأَّلحات ََّّجرسأَّتأََّّىحه  َّىحه  َّذلظ ََّّف َّأَّالّصالبأََّّذعخأَّيأََّّب ي غ 
َّ(1).ىػَّالّمغةأََّّوأَّم َّكأَّ

َّبالس َّالم ََّّربط ََّّكاف َّإذاَََََََّّّّّّّ َّالأََّّػاد َّغة  راسّية  َّربط ََّّخخػَّواجباًَّالجّ  َّالم َّفأََّّفإف  َّىحه  ياَّخوع  َّب عز  ياَّعز َّب َّب َّغة 
َّوحجة ََّّػَّػَّق َّأوََّّج َّش َّأ ََّّاعيَّإليو َّ،َّوالج ََّّوجبأَّأاآلخخَّ َّالّمغة  َّياَّأف َّس َّعم َّبت ََّّجأَّر َّق َّويأََّّداء َّج َّال ََّّكةأَّتساس َّمأََّّ،َّلف 

َّوأَّوق َّيَّذ َّشسّ َّ،َّويأََّّالداء ََّّغ َّتق َّ،َّويأََّّخاءة َّوالق ََّّة َّاقذ َّش َّالسأََّّدغأَّح َّؼيأََّّر َّشاق َّويأََّّع َّتكمَّّي ََّّف َّأ َّعمىََّّالسأت عمّ عَّقادراًََّّيكػف َّ
َّ.ََّّساع َّاالست ََّّغأَّد َّح َّ،َّويأََّّفػس َّفيَّالش ََّّخأَّؤثّ َّ،َّويأَّ

َّعأََّّخيق َّف َّي خ ػَََََََّّّّّّّ َّفيَّت ََّّمساء َّم غ  َّغػية َّالم ََّّراسات َّلمجّ ََّّخكداًَّم ََّّخاءةأَّالق ََّّكػف َّت ََّّأ ف ََّّاًَّمسيَّّع ََّّذلظ ََّّبيق َّص َّالت خبية 
ََّّ-أتيَّ:َّماَّي ََّّتباع َّاب

 .َّخاءة َّالق ََّّروس َّفيَّدأََّّبعة َّت َّالسأََّّخيقة َّبالص ََّّتارة َّخ َّالسأََّّعة َّص َّالق ََّّالّصالبأََّّقخأ َّي ََّّأف َّ -1
ّرسَّب ََّّختارأَّي َّ -2 َّالسأج  َّحػية َّن ََّّجة َّقاع ََّّضيح َّػ َّلت ََّّشياَّأمثمةًَّم ََّّخحأَّت َّ،َّوي ََّّعة َّص َّفيَّالق ََّّدة َّالػار ََّّل َّس َّالجأََّّعس 

. 
َّت َّعبّ َّيأََّّف َّأبَّالص م بةأََّّصالبأَّيأَّ -3 َّالسعانيَّالػاردة ََّّياًَّمّ َّ،َّأوَّكأََّّجدئياًََّّػياًَّف َّش ََّّعبيخاًَّخوا َّعة َّص َّفيَّالق ََّّع غ 

َّإنذائ ََّّعبارات ََّّميغ َّس َّع َّت َّد َّمأَّ  .خيخؼ َّح َّالت ََّّبيخأَّالت ع ََّّحلظ َّيعَّ،َّوك َّم غ 
َّالق َّ -4 ّرسأََّّفت َّل ََّّعخاًَّش ََّّةأَّع َّص َّإذاَّكان ت   فيياَّ.َّية َّالبيان ََّّػر َّالص م بة َّإلىَّالر ََّّطار َّن َّأ ََّّالسأج 
َّالق َّ -5 ّرسأَّعم َّج ََّّسمػب َّالأََّّيمة َّس َّج ََّّةأَّع َّص َّإذاَّكان ت   .َّفع َّلمح ََّّصعةًَّق ََّّياَّالسأج 
ّرسأَّيأَّ -6 َّالسأج  َّتمظ ََّّباًَّشاس َّمأََّّاًَّدءجأََّّسمي َّالصاّلََّّعة َّص َّالق ََّّم غ  َّص َّجرب َّليأََّّب َّعمى َّعمى َّع َّس َّر ََّّة َّحَّّيع

 (2).َّسات َّم َّوالك ََّّخوؼ َّالحأَّ

                                                           
َّمجاورَّ،َّدمحمَّصالحََّّ-َّ(1) مةأَّالثانػيةَّ،َّاسدوَّوتصبيقاتوَّالت خبػّية  بي ةَّفيَّالس خح  َّالع خ  تجريذَّالّمغة 

 .128ََّّ,156ََّّ,157َّصَّ,1969َّ،126َّ،َّمرخَّ،1ََّّالجيغَّ.َّ،َّط
َّ،َّأىجافوَّ،َّأسدوَّ،َّأساليبوَّ،َّتقػيعَّنتائجوَّوتصبيقاتوَّ:فكخؼَّحدغَّعبجَّالقادرَّ،َّدارَََّّّ(2) الت جريذ 

َّ(136ََّّ-133،َّص)3َّ،َّط1979الكتبَّالقاىخةَّ
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َّواجب َََّّّ ّرس ََّّم غ  َّالم ََّّبط َّخ َّي ََّّأف ََّّالسأج  َّفخوع  َّ،َّواف َّب ي غ  َّسشػح َّب ََّّمة َّالرّ ََّّخاعي َّيأََّّغة  ش ج  َّصة َّخ َّالفأََّّيشياَّع 
َّغيخ ََّّذلظ ََّّكػف َّي ََّّ،َّعمىَّأف َّ َّالت ََّّ،َّوالَّإفخاط ََّّفخيط َّت ََّّم غ  ,َّػيق َّذ َّلمت ََّّثأَّ،َّوباع ََّّالش ذاط ََّّدأَّججّ َّمأََّّشػيع َّلف 

ـ َّلمد ََّّعاة َّج َّؼيو َّم ََّّغاالة َّوالسأَّ َّ(1).فػر َّوالش ََّّأ
َّالأََّّ(1973َّيج َّالد َّ)َّتب َّك َََّّّ بي ة َّالم ََّّميع َّع َّمػبَّالت كامأمّيَّلت َّس َّع غ  َّالع خ  سمػبَّالت كامأمّيَّالأََّّف َّإ:ََّّفقاؿ ََّّغة 

َّف َّ ّمعَّ،َّوت ََّّة َّميَّّس َّالش فدي ة َّالع ََّّز َّرائ َّعمىَّالخ ََّّوأَّكخت َّت عت س جأ م َّلمت عميع َّوالت ع  ،ََّّجػيج َّإلىَّمأدت ػػَّالت ََّّع َّخقىَّبالت ع 
َّالأَّ بي ة ََّّغة َّالم ََّّعأَّعمَّّيأََّّمػبأَّس َّوىحا َّمشحأَّداؤأَّج َّأ ََّّكاملأَّت َّت ََّّحجةًَّو ََّّالع خ  َّل ََّّػةأَّص َّالخأََّّىا َّوت َّعميس َّت َّالولى ،َّ شسػَّيا

َّالَّكأجداء ََّّتتابعةأَّجياَّالسأَّجار َّم َّ كألّ  َّ(2).َّمة َّر َّف َّش َّمأََّّك 
ربيةِ 

َّ
 عهًاءِ انت

َ
ذ
ْ
 عُِ

ُ
م
ُ
كاي

َّ
 انت

َّت ف ديخ هأََّّ َّوالس شاى جأ ت ّسػفَّبالت خبية  َّالسأي  َّيأحاوؿأ َّ،َّوحيغ  ع  َّوواس  َّشام ل  يػـ  ف  َّوم  صمح  َّمأر  الت كامألأ
ق ياَّ،اوَّ َّ،َّأوَّت شاس  َّالس شي ج  خ  َّعشاص  تػحيج  َّ،َّك  َّالس عشىَّم شوأ َّأأخخػَّق خيبة  يع  ـ  َّم فا ت خجمػف  عَّي د  ،َّفإن يأ

ي يا،َّأوَّت خابص  مج  َّفيياَّت فاعم ياَّ،َّأوَّد  َّ،َّت دوؿأ شاى ج  َّ:َّت شطيسًاَّلمس  َّي عشيَّالت كامألأ اَّ،َّأوَّت ش طيس ياَّ،َّوق ج 
َّم ع ياَّ َّيأجر ؾأ ،َّ مة  َّمأتكام  َّصػرة  َّفي ،َّ َّالستأفخ قةأ بخاتأ َّالخ  ـأ َّوتأقج  ،َّ راسّية  َّالجّ  َّالسػاد  َّب ي غ  ػاجدأ الح 

َّ. َّالخبخات  َّب ي غ  َّالعالقات  َّ(3)السأتعّمسػف 

                                                           
بي ةَََّّّ(1) َّغةَّالقػميةَّوالتخبيةَّالجيشيةَّ:َّدمحمَّصالحَّسسظَّ،َّمصبعةَّالشيزةَّالع خ  فغَّتجريذَّالّمغة 

44َّ،َّص1975القاىخةَّ،َّ
دارَّالفكخَّالعخبيَّالقاىخة2ََّّعمعَّالشفذَّالحرائيَّوؾياسَّالغقلَّالبذخؼَّ:فؤادَّالبييَّالديجَّ،طَّ(2)

َّ،1973َّ
(3)Dictionary of Education: Cood Carter v,London , MC, Grow Hill BOOK 

CO ,1973,P157 َّ
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ََّّ:َّ َّىأػ  َّالت كامألأ َّت خابصًاَّب ي غ  قّ قأ َّتأح  يؽّية  َّبك  راسّية  َّالجّ  َّالس شاىج  َّب ي غ  َّوَّالت خابطأ َّوَّالت بادؿأ الت فاعلأ
َّالس عخفة َّالسأخت م فة َّ...َّ.َّ َّ(1)فأخوع 

ََّّ َّالس ػاد  َّب ي غ  مة  َّالفاص  ػاجد  َّالح  َّيأمغي َّالب عس ََّّ–ف يػ يا َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-بعز 
َّت ب َّ يثأ ص ش عة ََّّح  َّالسأر  َّالت ق ديسات  َّع غ  ادأ َّىػَّاالبتع  ًةَّ،َّوَّالي جؼأ ك  َّمأتخابصًةَّ،َّوَّمأتساس  سيعأَّالس ػاد  جوَّج 
. َّ(2)لمس ػاد 

رّية َّ خ  َّش  َّت كامل  َّأ جل  َّ،َّم غ  ّلَّمأتكامل  َّالع س لَّفيَّكأ َّأجداء  َّبأن وأَّت جسيعأ َّالت كامألأ ك س اَّعأخّ ؼ 
القة َّ َّفيَّالع  َّأوَّىػَّالب حثأ َّن ط خة ََّّالف خد  َّالسأت عمّ عَّعمىَّب شاء  َّلسأداع جة  شاى جَّ، َّالس  بخات  َّخ  َّب ي غ  الفؿية 

مع َّ َّالع  َّفخوع  َّب ي غ  َّ،َّوالسي سا راسّية  َّالجّ  َّالسػاد  َّالف جػةأَّ،َّب ي غ  َّف يػَّ:َّإ زالةأ َّالحياة  ك الت  َّإلىَّمأذ  ت كاممية 
راسّية َّالػاحجة َّ. ة َّالجّ  َّ،َّأوَّالساد  َّ(3)الػاحج 

شيأََّّ َّمتقاربة َّفيَّمادة َّواحجة .وم  ة َّم ػاد  ج  َّع  َّفيَّ:َّإدماج  َّي خ ػَّالت كامألأ َّ(4)عَّم غ 
َّلن وأَََََََّّّّّّّ َّتامًا َّإدماجًا يا َّ،َّوَّإدماج  راسّية  َّالجّ  َّالسػاد  َّانف راؿ  َّب ي غ  ط  س  َّ)َّخأصػة َّو  َّالت كامألأ أوَّأف 

َّي عبأخَّحأَّ دو  َّن ف  ة َّالسأش ف رمة ،َّوفيَّالػقت  َّبالساد  َّوَّي عتخؼأ َّع سمي ةَّالت جريذ  خورة َّ،َّأثشاء  َّالز  ش ج  ىاَّع  جود 
َّالّشاحية َّ َّفس غ  َّ؛ َّؼيو  ـأ َّيأدت خج  َّاّلحؼ َّبالس جاؿ  و  َّب خبص  َّت خبػؼ  يػـ  ف  َّكس  َّالت كامألأ َّيأعخ ؼأ َّو ،َّ )َّ الت عميع 

َّوم ،َّ م ة  َّالسأتكام  خرّية  َّالذ  َّع غ  َّلمت عبيخ  َّالسأخب ػف  ت خجمأوأ َّي د  َّالش فدي ة  َّيأدتعسلأ َّالت خبػّية  ية  َّالشاح  غ
راسّية َّفيَّو حجة َّواحجة َّ.َّ َّالجّ  َّالس ػاد  ع  س  ـَّلج  ج  ت خ  َّالت خبػّية َّالتيَّتأد  َّالجخاءات  صف  َّ(5)لػ 

                                                           
ذَّبشاءَّالسشاىجَّوتشطيسياَّ:حمسيَّالػكيلَّودمحمَّالسفتيَّ,َّالقاىخةَّ,َّمصبعةَّحدافَّ,ََّّ(1) ,1982َّأأسأ

َّ.491صَّ
يعَّبديػنيَّأبػَّعسيخةَّ,َّالقاىخةَّ.دارَّالسعارؼَّ,ََّّ(2)  .157-1986َّ,156السشيجَّوعشاصخهَّ:َّابخـا
 7,َّص1981جمػَّالسرخيةَّ,َّالقاىخةَّ,َّالسشاىجَّالستكاممةَّ:َّمشيخةَّاحسجَّالرعيجؼَّ,َّمكتبةَّاالن(3)
يعَّ,َّطََّّ(4) ََّّ:َّعبجَّالمصيفَّفؤادَّابخـا َّوتقػيعَّأثخىا َّوتشطيساتيا ,َّ َّاسديا َّ,7ََّّالسشاىج, َّالقاىخة ,

 506,ص1990َّمكتبةَّمرخَّ,َّ
(5)ََّّ,َّ َّالسرخية َّاالنجمػ َّمكتبة ,َّ َّالقاىخة َّلبيب: َّورشجؼ َّسسعاف َّوىيب :َّ َّالسشاىج َّفي دراسات

َّ.45,َّص1987َّ
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َّ
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 ادلبحج انثانج
ذريسِ 

َّ
 يف انت

ُ
م
ُ
كاي

َّ
ة انت

َّ
 أهًي

َّفيَّالت ج ََّّالت كامأل ََّّىسي ة َّأ ََّّخجعأَّت َََََّّّّّ َّأىسي ة ََّّطخيةأَّالش ََّّتاباتأَّالك ََّّوأَّت َّخ َّك َّلىَّماَّذ َّإريذ  َّ،َّوذلظ ََّّالت كامأل ََّّع غ 
َّيَّ:أتؼيساَّي
َّالت َّد َّبسأََّّرتفاعأَّاال .1 َّل َّالم ََّّحوؽ َّتػػ َّالصأَّج َّغ ػّؼ َّالأََّّب َّاّلَّػ َّي عس لأ يثأ َّح  َّعمىَّس َّ: َّالت كامأمّي مػب

َّجة َّعال َّالسأَّ َّن ََّّ َّت ََّّتعجدة َّمأََّّػاحي َّم غ  يثأ َّح  َّال ََّّالعالقاتأََّّزحأَّتَّّ، َّوىحه ََّّخاكيب َّوالت ََّّلفاظ َّب ي غ  ،
َّشأن ََّّجات َّعال َّالسأَّ َّلمسادة ََّّحوؽأَّت ََّّعأَّختف َّاليَّي َّعشىَّ،َّوبالتَّّلمس ََّّب َّالصاّلََّّيع َّف ََّّق َّعسّ َّتأََّّف َّأياَّم غ  َّالص م بة 

. 
ـأَّست َّا .2 ـ َّالس ََّّخجا َّالأََّّضيؽياًَّو ََّّجاماًَّخ َّاست ََّّيع َّفا َّي عس لأ يثأ َّب َّاّلَّالص ََّّكيخ َّح َّمػبَّالت كامأمّيَّعمىَّت َّس َّ:َّح 

راسي ََّّفيَّالسادة ََّّيخأَّط َّالتيَّت ََّّػاعج َّبالق َّ َّأوَّم َّالجّ  َّبجاللت َّبص َّالج ر سَّ،َّور ََّّضػع َّػ َّة  َّالػ َّيا َّة َّضيؽيَّّيا
 ؼيو.َّت َّد َّر َّياَّالتيَّو َّاق َّوبدي َّ

َّي ََّّخاءة َّلمق ََّّضػعية َّػ َّوالس ََّّمية َّك َّاياَّالذّ َّالسد ََّّريلأَّح َّت َّ .3 يثأ َّق ََّّالج ر س ََّّوقتأََّّتحػؿأَّ:َّح  ة  َّح ر  َّخاءة َّم غ 
َّال ََّّذف َّلىَّالك َّإ َّ،ََّّسية َّػ َّقامأََّّعاف َّ،َّوم ََّّحية َّص َّس َّ َّف ََّّجع َّب َّالسأََّّنداف َّع غ  َّميل َّح َّبالت ََّّالص م بةأََّّجعأَّب َّيأَّ،

 .َّقج َّوالش ََّّحوؽ َّوالت َّ
َّالم َّفأََّّضيفأَّت ػ َّ:َّفَّتابيّ َّوالك ََّّفػؼّ َّالذ ََّّعمىَّالت عبيخ ََّّب َّاّلَّالصأََّّجريبأَّت َّ .4 َّت َّخوع  َّراًَّقاد ََّّالب َّالص ََّّعلأَّج َّغة 

َّال ََّّمة َّػاء َّبالسأََّّدعأَّ،َّتت ََّّيخية َّب َّع َّأوَّت ََّّنذائية َّإَّخيقة َّبص ََّّرأيو ََّّياغة َّعمىَّص َّ عانيَّ،َّوالس ََّّفاظ َّل َّب ي غ 
 حيحة َّص ََّّوبمغة َّ

َّعأََّّديج َّلمس ََّّة َّص َّخ َّالفأََّّتاحةأَّإ .5 َّفس ََّّع َّي َّالف ََّّسق َّم غ  َّي َّس َّالأََّّالؿ َّخ ََّّغ َّ: َّالت كامأمّي الص م بة ََّّعأَّدتجس َّمػب
 .َّكع َّوالحأََّّعميل َّوالت ََّّحميل َّوالت ََّّفديخ َّوالت ََّّخح َّوالذ ََّّع َّي َّيعَّفيَّالف َّبخات َّخ ََّّدونات َّخ َّم َّ

َّالسأت عمّ عَّوالس ََّّفاعل َّالت ََّّشسية َّت َّ .6  الت عميسّية َّ.َّػاقف َّب ي غ 
َّالم ََّّبطأَّالخ َّ .7 َّفخوع  َّ(1).ََّّيات َّج َّغة َّووح َّالم ََّّتكامل ََّّقيق َّح َّياَّ،َّوت َّغة َّوفشػن َّب ي غ 

                                                           
 62دراساتَّفيَّالسشاىجَّ:َّوىيبَّسسعافََّّورشجؼَّلبيبَّ،َّصََّّ(1)
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ةِ 
ّ
غةِ انعربي

ّ
 انه

ُ
 وطبيعة

ُ
كايم

َّ
 انت

ََّّ يفت ياَّم غ  ض  بي ةأَّوحجة َّمتكاممة َّ،َّتأؤدؼَّو  ياَّالم غةأَّالع خ  َّفأخوع  َّب ي غ  لأ َّالف ر  مّ يات ياَّوالَّيأسكغ  َّكأ خ الؿ 
وأَّ،َّ َّيأسخضأ جخ  َّالذ  َّع غ  َّالف خ ع  جخة َّواحجة َّ،َّوالَّمحالًةَّف رل  مة َّومأش ت سية َّبذ  ياَّمأت ر  سيع َّفأخوع  َّج  ،َّلف 

.َّ َّوالسػت  َّويأؤدؼَّب و َّالىَّالح بػؿ 
َّالم غة ََّّ َّحفعأ َّىي  جخة  َّالذ  َّىحه  َّث سخ  َّأفزل  َّفيََّّإف  روف  َّقاد  كيبًا،َّق ػاًلَّوك تابًة(َّفش حغأ َّوت خ  )َّل فطًا

َّ،َّ َّوالقػاعج  َّالت عبيخ  َّب ي غ  َّن خبطأ َّوأيزًا ،َّ َّق خاءة  َّخالؿ  َّم غ  َّالت عبيخ  َّنعمع  َّأف  َّالت عميع  َّم خاحل  سيع  ج 
.َّ مالء  َّوال  َّ(1)والت عبيخ 

ت شََََََّّّّّّ َّت د  ذ َّأأسأ َّعمى َّقائع  َّوم يارات يا َّالم غة  َّت كاملأ َّيأسكغ  يثأ َّح  ،َّ ضائ فيا َّوو  َّالم غة  َّش بيعة  َّإلى جأ
َّ،َّ َّمأعّيشة  ساعة  َّج  َّعميو  َّت تف قأ ،َّ دة  َّمأحج  َّم زاميغ  َّذأو َّر م دؼ  ػتي  َّص  َّن طاـ  (:َّ َّبأن يا َّالّمغة  ت عخيفأ

ع. َّؼيساَّب يش يأ َّواالّتراؿ  َّوَّالت فكيخ  ىاَّفيَّالت عبيخ  ت خجمأوأَّأفخادأ وي د 
(2)َّ

غةِ 
ّ
 انه

ُ
صائص

َ
 خ
بية : أج   سع الس خبهن   أن  اللُّغ ة الع خ 

1. ََّّ َّش خيق  َّع غ  َّالم غة  َّف يع  َّ،َّوبالّتاليَّفإف  َّلّمغة  ػتية  َّالر  َّبالص بيعة  ت بط  ف يية َّ:ََّّوىحاَّمأخ  عية َّش  س  س 
ـ َّ. َّالك ال َّش خيق  َّي دبقَّاست خجام ياَّع غ   االست ساع 

َّت عّمع ََّّ .2 َّالق خاءة َّي دب قأ َّفت عّمعأ َّكتاب تياَّ،وعميو  َّت دبقأ ؤية َّالخ مػز  َّرأ َّفإف  َّ:َّوبحلظ  َّم عاني  َّت حس لأ رمػز 
 الك تابة َّ.

3. َّ ػات  ـ َّال ص  َّنطا َّأنطسًةَّفخعيًةَّ،َّمثلأ َّي ذسلأ ّمي  َّ:َّوىػَّن طاـ َّكأ َّن طاـ َّمأتكامل 
َّ 

                                                           
بي ةَّ,َّعميَّاحسجَّمتجريذَّفشػفَّاََّّ(1) 174َّ,َّص1984ََّّكػرَّ,الكػيتَّ,َّمكتبةَّالفالحَّ,َّحلّمغة َّالع خ 

264َّوَّ
بي ةَّ,َّعميَّاحسجَّماَّتجريذَّفشػفَََّّّ(2)  .27,َّص1984َّكػرَّ,الكػيتَّ,َّمكتبةَّالفالحَّ,َّحلّمغة َّالع خ 
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با َّوالت شػيع َّ،َّوالس  َّ،َّوالش بخ  ع  .َّوالس قاش  وابط  َّوالخ  خؼّية َّ،والعخاب   (1)نيَّالر 
4. ََّّ،َّ َّاالجت ساعي ة  َّالم غة  ضيفة  َّو  َّم غ  َّجاء  َّذلظ  َّأف  َّؼيو  ظ  َّ:َّومس اَّالش  َّاتّ رالية  َّعأخؼية  ذ اتَّش بيعة 

ياة َّالب ذخية َّ. ر ىاَّفيَّالح  و   بالضافة َّإلىَّد 
َّإ لىََّّ .5 ت سع  َّفيَّالسأج  َّاالتراؿ  سائل  َّو  َّوكأل  َّي جعػَّالس شيجأ َّ:َّوبحلظ  مس ية  َّت ع  َّاكت دابيو  ذ اتَّش بيعة 

َّالم غػية َّ الة  َّالخسّ  ة  ح  َّاالعت شاءأَّبر  َّي ج بأ َّ،َّبحيثأ َّالم غػية  َّت قجيع َّالخ سائل  ش ج  َّع  حر  َّالح  َّوأخح  ح ر  الح 
ياَّ. َّع خض   (2)،َّوحأدغ 

َّباَّ .6 َّعمىَّت ت سيدأ َّالت خكيد  َّي ج بأ ،َّوبحلظ  َّالحخوؼ  َّم خارج  َّو وضػح  َّالش صق  َّأعزاء  سيع  َّج  ست غ خاؽ 
َّ  ِ َّم خارج  َّب ي غ  َّالفأخوؽ  َّ،َّمعَّب ياف  خية َّوالت حجأثأ ي  َّالقخاءة َّالج  َّعمىَّمأسار سة  َّالش صق  َّأ ع زاء  ت جريب 

َّت الوَّ َّت ك خار  َّش خيق  َّع غ  َّويت ع  .َّ َّالسأتقارب ة  ػات  َّ،َّال ص  عخ  َّالذّ  َّإلقاء  َّعمى َّوالت جريب  َّالقأخ آف  ة
َّل جػَّالسأت عمّ ع َّ. َّي طيخأ َّق ج  َّلأغػؼّ  َّع يب  ة َّأؼّ   ومأعال ج 

خ كات َّ .7 َّالح  َّب ع س  خاؿ  َّبإد  َّوالسأت سثل  َّاالشتقاؽ  فة  َّبر  بي ةأ َّالع خ  َّالم غةأ َّتتسيدأ
ح َّم ر  َّتكػف  َّأف  َّإمكانية  َّمع ،َّ َّالك مسة  حر  َّج  َّعمى ) ػات  َّال ص  َّأوَّ) ػات  َّال ص  َّببعس  ػبًة

َّالس اضيَّ َّمثلأ (َّ كل  َّش  َّم غ  َّوأكثخ  َّم عشى َّم غ  َّأكثخ  َّالك مسة  َّتأعصي َّالتي ) وائ ج  َّ)الد  ػاكغ  الد 
.)َّ خ  َّوال م   والسأزارع 

َّعمىَّ .8 َّالف عل  رة  َّقأج  َّم غ  َّجاء ت  يغأ َّوالرّ  ،َّ َّإعخاب  َّولغةأ ،َّ يغ  َّص  َّلأغةأ َّبأن يا بي ة َّالع خ  َّالم غةأ ت ت سيدأ
يغ تو َّ َّص  ييخ  مشة َّالسأخت م فة َّبت غ  َّال ز  َّع غ  بيخ  .َّالت ع  َّالسأم حقات  ت ق اًلَّع غ  مأد 

(3)َّ

                                                           
بي ةَّلغيخَّالشاشقيغَّبياَّ:تساـَّحدغَّ,ََّّ(1) َّالع خ  بي ةَّوقائعَّنجواتَّتعميعَّالّمغة  َّالع خ  َّخرائزَّالّمغة  م غ 

 30-29,َّص1986َّ,َّالخياضَّ,َّمكتبةَّالعخبيَّلجوؿَّالخميج2َّج
بي ةَّفيَّالت عميع َّاالساسيَّ:َّرشجؼَّاحسجَّشعيسةَّ,القاىخةَّ,َّدارَّالفكخَََّّّ(2) َّالع خ  مشاىجَّتجريذَّالّمغة 

َّ.27,َّص1999َّالعخبيَّ,
(3)َّ َّدارََّّ ,َّ َّالقاىخة َّوزمالؤه, َّيػنذ َّعمي َّفتحي :َّ َّالجيشية َّوالتخبية بي ة َّالع خ  َّالّمغة  َّتعميع اساسيات

َّ.1981الثقافةَّ,
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ُ
ىِ  دور

ِّ
عه
ُ
  ادل

َ
مِ  حقيقِ يف ت

ُ
كاي

َّ
انت  

َّؼبالخ َّالت عميسي ََّّة َّميَّّس َّفيَّالع ََّّالت كامأل ََّّقيق َّح َّفيَّت ََّّبيخ َّوك ََّّؤثخ َّمأََّّور َّد ََّّع َّعمّ َّلمسأََّّ ،َّ َّال ََّّغع َّة  َّمكانات َّم غ 
َّماؿ َّػف َّت َّالسأَّ َّم غ  َّوم ََّّخة َّوبالخ َّالت ع ََّّل َّوالػسائ ََّّيدة َّج َّبال ََّّودة َّد َّمأََّّباف َّ، ،َّ َّالس ََّّغع َّميسّية  َّصػرة َّالسأََّّج َّشاى َّم غ 
َّالح ََّّق َّائ َّخَّوش َّ َّال ََّّ،َّجيثة َّالت جريذ  ََّّخغع َّوعمى ّل َّكأ َّس َّمغ  َّيتخجعأََّّبق َّما َّال ،ََّّ َّمػاقف َّإذلظ ََّّالَّّإَّلى م غ 

َّلساموأَّإَّو َّمّ َّىحاَّكأََّّجمة َّق َّ،َّوفيَّمأََّّجيجاًََّّعجاداًَّإََّّعجاًَّمأََّّإذاَّكاف ََّّاالََّّّذلظ ََّّتحققأَّ،َّوالَّي ََّّخيقو َّوعغَّش ََّّو َّخالل َّ
َّوت َّالت ج ََّّيارات َّبس َّ َّشياَّ.م ََّّو َّش َّسكأَّريذ 

َّم ََّّوأَّشأَّسك َّجػَّت َّعمىَّم ََّّػقفأَّت َّ،َّي َّو َّت َّش َّي َّفيَّم ََّّالسأعمّ ع ََّّجاح َّن ََّّف َّإََََّّّّ َّوََّّيارات َّم غ  َّفات َّص ََّّو َّالك َّمت َّاالت جريذ 
َّالؿ ََّّوأَّسكشأَّتأََّّة َّشي َّع َّمأَّ ـ َّم غ  َّت ََّّو َّسم َّع َّب ََّّيا َّ،َّوََّّر ةدا َّإ،َّوَّصيط َّخ َّم غ  فّ  ـ َّاالر  َّ،َّوت َّالت عميسي ََّّالػسائل ََّّستخجا َّجيو َّػ َّة 

َّ(1).سكشة َّالسأََّّب َّسالي َّال ََّّل َّفز َّأعَّبيأَّقػيس َّالص م بة َّ،َّوت َّ

َّ

 
َ
 ي

ُ
  هارات

َ
ذريسِ ت

َّ
 :كايهيا  انت

 حؿيقيات ََّّخاد َّة َّالسأَّالت عميسي ََّّجاؼ َّى َّال ََّّحجيجأَّت َّ .1
 بأَّالسشاس ََّّسييجأَّالت َّ .2
 خاءةأَّالق َّ .3
 غػيةأَّالم ََّّشاقذةأَّالسأَّ .4
 تكامل َّعشىَّمأَّم ََّّذاتأََّّخية َّك َّف ََّّجات َّح َّو ََّّإ لىَّقديعأَّالت َّ .5
 الػحجات ََّّتمظ ََّّعالجةأَّمأَّ .6
 قػيعأَّالت َّ .7
 
َ
 ي

ُ
ذريسِ يف ضىءِ  هارات

َّ
مِ  انت

ُ
كاي

َّ
 انت
                                                           

َّبدمصشةَّعسافَّ:َّفتحيَّتقػيعَّالسياراتَّالتجريديةَّالال(1) بي ةَّبكمياتَّالت خبية  َّالع خ  زمةَّلصالبَّالّمغة 
َّ,َّجامعةَّعيغَّشسذَّ,َّ َّ,َّكميةَّالت خبية  حدانيغَّدمحم,َّمجمةَّدراساتَّفيَّالسشاىجَّوشخؽَّالت جريذ 

168ََّّ-2006َّ,167,َّيشايخََّّ,110العجدَّ
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َّىحاَّالت ََّّلغػؼ ََّّػاصل َّت ََّّالت جريذ ََّّف َّأ َّبساَّ َّ:،َّىي ََّّخاحل َّم ََّّبثالث ََّّسخ َّي ََّّػاصل َّ،َّفإف 
.الت خ ََّّخحمةأَّدسىَّم َّتأََّّاف ََّّ،َّيأسكغأَّػاصل َّالت ََّّماَّقبل َّ .1  صيطَّأ
 .َّشفيح َّالت ََّّخحمةأَّىَّم َّدسَّّ،تأََّّفدوأَّن ََّّػاصلأَّالت َّ .2
 الت قػيع ََّّ.ََّّخحمةأَّىَّم َّدسَّّ،تأََّّػاصل َّالت ََّّعج َّماَّب َّ .3
 

 :فريل  م ن  الت   يء  يا بذ  شتشاول  س   ة  الثالث   السخاحل   وىحه  
وم ََّّأوالًَّ َّفيَّغأََّّف َّإ َّوَّ:ياراتأَّ:َّالت خصيطَّأ جأثأ َّتفاعل ََّّخفة َّماَّي ح  َّم غ  فّ  َّيبجأأََّّذاشات َّون ََّّالر  َّبجخػؿ ََّّ،َّل ع 

ّرس َّ َّبجأ ََّّثيخ َّبكأََّّة َّر َّالح ََّّبل َّق ََّّل َّ،َّب ََّّرس َّلمج ََّّالسأج  يثأ َّعجاد َّإََّّخاس َّ،َّوفيَّكأََّّفكيخه َّوت ََّّالسأعمّ ع ََّّقل َّفيَّع ََّّ،َّح 
َّ(1).جبيخاًَّ،َّوت ََّّخصيصاًَّ،َّت ََّّروس َّالج َّ

ت َّالت خ ََّّيأع ج ََََََََّّّّّّّّ َّكل َّبذ ََّّصة َّص َّخ َّومأََّّشطسة َّمأََّّجخاءات َّإوََّّسمػباًَّأوََّّشيجاًَّوم ََّّػاقف َّلمس ََّّاًَّبقد َّمأََّّاًَّرػرَّصيطَّأ
رّ ََّّيقػـأََّّسل َّلمع ََّّدبق َّمأَّ َّفة َّوىاد ََّّطسة َّش َّمأََّّيػَّع سمي ة َّ،َّف َّيشة َّع َّميسّيةَّمأَّت ع ََّّىجاؼ َّأ ََّّحقيق َّلت ََّّوأَّمبتأَّوش ََّّسأَّبياَّالسأج 
َّبفعالية َّل ََّّط َّص َّخ َّالسأََّّجاؼ َّى َّال ََّّقيق َّح َّلت َّ َّت ََّّيا َّوىػ َّبأ ََّّقف َّػ َّلمس ََّّقمي َّع ََّّرػر َّوت ََّّبيخ َّج َّ، َّجافو َّى َّالت عميسّي

ََّّمػغوأَّبأََّّع َّماَّت ََّّحأَّػّضَّالت قػيع َّالتيَّتأََّّوأ ساليب ََّّالػسائل ََّّجيج َّ،َّوتح ََّّوإجخاءات و َّ َّ.ىجاؼ َّأَّم غ 
 
َ
 ي

ُ
  هارات

َّ
  خطيطِ انت

َّلبمػغ ََّّ،وذلظ ََّّدة َّتعجّ َّوَّالسأَّمحات َّص َّر َّ،َّومأََّّ(رمػزه ََّّظ َّف َّ)السأحتػػََّّحميل َّبت ََّّجأَّقر َّالسأحتػػَّ:َّيأََّّحميلأَّت َّ .1
َّف ََّّعخؼأَّ:َّكساَّيأََّّو َّساليت َّلج ََّّة َّمك َّّذ َّولىَّالسأَّالأََّّخه َّ،َّوعشاص ََّّىخه َّػ َّج َّ َّأيزًا َّالرمة ََّّستطيارأَّاوََّّسل َّالع ََّّحزأ

ََّّالقائسة َّ َّالجاخل ََّّجداءه َّأب ي غ   (2).م غ 
ََّّخض َّبغ ََّّتػبة َّك َّم ََّّة َّلساد ََّّعخفيّ َّالس ََّّسػف َّز َّالس ََّّطة َّلىَّمالح َّإ ََّّيجؼأَّػػَّي َّالسأحت ََّّحميلأَّت َّ .2

                                                           
َّاال(1) :َّ َّالسخحمتيغ َّفي بي ة َّالع خ  َّالّمغة  َّلتجريذ َّالحجيثة َّعبجَّاالتجاىات َّحدشي ,َّ َّوالثانػية عجادية

 16:,َّاالسكشجريةَّ,َّمخكدَّاالسكشجريةَّلمكتابَّ,َّص2005َّالبارؼَّعرخَّ,
(2)َّ ,َّ َّخفاجي َّالسشعع َّ,دمحمَّعبج َّالحجيث َّاالدبي َّ َّالش قجأ َّالسرخية1995َّمجارس َّالجار ,َّ َّالقاىخة ,:

 .13المبشانيةَّ,َّصَّ
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َّخ ََّّف َّذ َّياَّوالك َّكػنات َّعمىَّمأََّّالؿ َّج َّست َّاال  (1)خىا.شاص َّياَّوع َّر َّرائ َّع غ 
َّعشاص ََّّالقةأَّالع ََّّخزأَّب َّتأََّّمػكية َّسأََّّأىجاؼ ََّّياغةأَّص َّ .3 َّص َّوَّػػ:َّت َّح َّالسأََّّخ َّب ي غ  َّمػكيَّالد ََّّجؼ َّالي ََّّياغة َّيأع ج 

َّالتالية َّ مةأ ََّّحميل َّت ََّّلسخحمة ََّّالس خح  يثأ َّالسأَّالت ع ََّّجأَّمػكيَّىػَّالشات َّالدّ ََّّجؼأَّالي ََّّف َّأ َّالسأحتػػَّ،َّح  َّػقعأَّت َّميسّي
َّ،َّويأََّّعج َّب َّ َّت َّ،َّكساَّيأس ََّّيدوأَّالسأعمّ عَّويؿ ََّّطوأَّالح َّيأََّّف َّأَّسكغأَّع سمي ةَّالت جريذ  وَََّّّقيق َّد ََّّف َّص َّوأَّو َّخيفوَّبأن َّع َّكغ 
م ََّّج َّلشات ََّّح َّوواض ََّّجد َّح َّمأَّ َّالسأت عمّ ع ََّّحؿيقوأَّت ََّّػب َّخغأَّالس ََّّع َّالت ع  َّطة َّالح َّلمسأََّّقابل ََّّمػؾ َّسأََّّئة َّي َّعمىَّى ََّّ،َّويكػفأََّّم غ 

 (2).والؿياس َّ
َّالج ََّّالقةأَّالع ََّّبخزأَّت ََّّمػكية َّسأََّّأىجاؼ ََّّياغةأَّص َّ .4 ََّّػانب َّب ي غ  َّو خؼّية َّالش حػّية  َّالب َّوالس ََّّالر  الغيَّعشى

َّوالج َّ  .الليَّفيَّالش ّز 
الل ياَّبخزأَّةَّت َّت عميسي ََّّسائل َّو ََّّسيعأَّر َّت َّ .5 َّخ  َّج َّالت كامأََّّالقات َّالع ََّّم غ  َّب ي غ  َّف َّإ:تػػَّالسأح ََّّنب َّػا َّج ََّّسيع َّمّية 

َّتأَّميسي َّالت ع ََّّالػسائل َّ يدة ََّّػاد َّالس ََّّسػعةأَّج َّم ََّّسثلأَّة  ّرسأَّجمأَّخ َّت َّد َّالتيَّي ََّّوال ج  َّ،ََّّالسأعمّ عأََّّأو ََّّياَّالسأج  فيَّالت جريذ 
َّتأَّ يثأ َّأوَّخغػبة َّالس ََّّيارات َّيعَّعمىَّالس َّجريبأَّعمىَّت ََّّجأَّداع َّلىَّالص م بة َّ،َّأوَّتأَّإ ََّّعارؼ َّالس ََّّعمىَّنقل ََّّجهأَّداع َّح 

َّالت َّ َّأساليب َّويأََّّفكيخ َّعمى ََّّسائل َّبالػ ََّّقرجأَّ، َّي ََّّالحاًَّصص َّاالت عميسّية  َّما ّل َّيأََّّحسلأَّكأ َّتػػَّح َّمأََّّخدفأَّأو
ـ ََّّػر َّالر ََّّثلأَّم ََّّعميسياًَّت َّ َّ،َّف ََّّجيدةأَّال َّأّماََّّ...،َّخائح َّوالذ ََّّ,َّفاؼيات َّ،َّوالذ ََّّوال ف ال َّخجـأَّت َّد َّتأََّّيي َّالت عميسّية 

َّالس َّت َّالسأح ََّّض َّخ َّلع َّ َّال ََّّبخأَّعت َّيأََّّس َّأالخََّّفػؽ ََّّخض َّالع ََّّجيازأََّّسثالًَّف ََّّة،ت عميسي ََّّة َّبساد ََّّػجػد َّػػ َّجيدة َّم غ 
 (3).َّفاؼيات َّةَّىيَّالذ َّت عميسي ََّّمادة ََّّخض َّفيَّع ََّّجـأَّخ َّت َّد َّميسّية َّالتيَّتأَّالت ع َّ

                                                           
َّالسخحمتي(1) َّفي بي ة َّالع خ  َّالّمغة  َّلتجريذ َّالحجيثة َّعبجَّاالتجاىات َّ,حدشي َّوالثانػية َّاالعجادية :َّ غ

 .20:,َّاالسكشجريةَّ,َّمخكدَّاالسكشجريةَّلمكتابَّ,ص2005َّالبارؼَّعرخَّ,
(2)ََّّ السرغخَّدليلَّالتجريبَّالسيجانيَّ,َّفاديةَّديستخؼَّيػسف,َّ,َّالجدءَّاالوؿَّ,كميةَّالخبيةَّ,َّالت جريذ 

 .30:َّص2006َّجامعةَّالسشرػرةََّّ,َّ
َّالسرغخَّدليلَّالتجريبَّاَّ(3) خبيةَّ,َّتلسيجاني,َّفاديةَّديستخؼَّيػسف,َّ,َّالجدءَّاالوؿَّ,كميةَّالالت جريذ 

 .105:َّص2006َّجامعةَّالسشرػرةََّّ,َّ
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َّوفخوع َّالم ََّّفشػف ََّّضيف َّػ َّعمىَّت ََّّعسلأَّت ََّّذصة َّن َّأ ََّّسيعأَّر َّت َّ .6 َّفيَّفيع َّغة  َّ:ََّّيا ثّ لأََّّالش ذاط ََّّف َّإالش ّز  َّيأس 
َّالسأََّّػعةًَّش َّومأََّّمفةًَّت َّخ َّمأََّّاًَّلػانأ َّوي ََّّػـأَّقأَّ،َّالتيَّي ََّّغة َّمسّيةَّلم َّالع ََّّسارسات َّم غ  غةَّفيياَّالم ََّّمػف َّج َّخ َّت َّد َّبياَّالص م بة 

َّخاءة َّوالق ََّّساع َّست َّواالَّجيث َّالح ََّّبأَّم َّص َّت َّ،َّوالتيَّت ََّّبيعية َّالص ََّّيػية َّالح ََّّاقف َّػ َّفيَّالس ََّّحاًَّناج ََّّياًَّج َّػ َّمأََّّجاماًَّخ َّاست َّ
 (1).َّتابة َّوالك َّ

َّعشاص ََّّالقات َّالع ََّّدراؾ َّإعمىََّّالميح َّالت ََّّجرة َّقأََّّؿيذأَّت ََّّػعة َّش َّت َّمأََّّػيع َّق َّت ََّّأساليب ََّّحجيجأَّت َّ .7 َّب ي غ  َّخ َّالت كاممّية 
َّت َّالسأح َّ َّومغ ََّّة َّيسَّّمأََّّريدية َّج َّت ََّّسيمة َّو ََّّالت قػيع ََّّف َّأػػَّ: َّتأديتأََّّأف ََّّالػاجب ََّّ، َّبع َّت ت ع  َّفسأََّّشاية َّيا َّػيات َّدت َّ،

َّعات ََّّقعأَّت ََّّب َّاّلَّلمصأََّّالت قػيع َّ َّلحلظ ََّّالسأعمّ ع ََّّق َّعمى ،ََّّ َّد ََّّالسأعمّ ع ََّّيكػف ََّّف َّأي ج بأ َّبشاء ََّّؽية َّي َّبك ََّّراية َّعمى
ـ َّخ َّست َّاوَّ  .شػعة َّت َّيَّالسأَّفَّّأساليبَّالت قػيع َّالر ََّّجا

َّم ََّّذفأَّياَّالك َّجف َّى ََّّالجية َّع ََّّة َّخيري َّذ َّت َّ:َّع سمي ة َّوأَّالت قػيع َّبأن ََّّعخيفأَّت ََّّسكغأَّيأَََََّّّّّ أوََّّعف َّالز ََّّغ َّػاش َّع غ 
َّبغ ََّّة َّالقػَّّ َّ(2).صالح َّاالَّخض َّفيَّالت جريذ 

َََََََََّّّّّّّّّ َّالت قػيعأ َّوىػَّض ََّّالعسمية ََّّديغ َّح َّلت ََّّسيمةًَّو َّويأعتبخأ َّتحقََّّّأكج َّخورؼَّلمت َّالت خبػّية  َّىجاؼ َّالَّقأَّم غ 
َّالس َّالت خبػي َّ َّومغ َّبقاًَّد َّمأََّّخسػمة َّة  َّاالَّأساليب ََّّ، َّواالخت ََّّة َّحخيخي َّالت ََّّبارات َّخت َّالت قػيع : ،ََّّفيية َّالذ ََّّبارات َّ،

َّنجاز َّالَّ،َّممف ََّّالسالحطةأَّ
  

                                                           
َّدارَّالسعارؼَّ,َّط(1) ,َّ َّالقاىخة ,َّ ,َّ يع َّابخـا َّالعميع َّعبج بي ةَّ, َّالع خ  َّالفشيَّلسجرسَّالّمغة  ,17َّالسػجو

2002َّ:398) 
خبيةَّ,َّتيػسف,َّالجدءَّاالوؿَّ,كميةَّال,التجريذَّالسرغخَّدليلَّالتجريبَّالسيجانيَّ,َّفاديةَّديستخؼَّ(2)

 .139:َّص2006َّجامعةَّالسشرػرةََّّ,َّ
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 ادلبحج انرابع
 
َ
 ي

ُ
  راحم

ّ
هي
ُ
كاي

َّ
َّ-: األسهىب انت

م ياَّسمػبأَّىحاَّالأََّّحافعأَّيأَّ َّكأ ميسو  َّت ع  َّم خاحل  ب خ  َّالم َّفأََّّكامل َّعمىَّت ََّّع  بي ة َّخوع  َّالع خ  َّزػية َّعأََّّحجة َّيَّو َّف ََّّغة 
َّشسأَّت َّ كلّ َّػ َّت َّف ََّّك  َّوبيحه ََّّب َّشاسأَّوت ََّّشاسق َّي يَّف ََّّيجابياًَّإ ََّّخاكاًَّاشت ََّّسو َّم َّّع َّمأََّّع َّم ََّّبأَّال َّالص ََّّخؾأَّت َّذ َّي ََّّخيقة َّالص ََّّ،

ّمع َّ ب ت جائية ََّّراسة َّالجّ ََّّحمة َّخ َّم ََّّالميح َّجػَّت َّسمػبَّل َّىحاَّالأََّّخاحل َّ،َّوم ََّّع سمي ةَّالت ع  َّ:ََّّال 
مةأَّ -1  .َّتابة َّالك ََّّيارة َّم ََّّداب َّكت َّالَّجادأَّع َّاالست ََّّ–ولىَّالأََّّالس خح 
مةأَّ -2  .َّة َّسسيَّّالَّسل َّوالجأََّّات َّالح ََّّأسساءأََّّ–َّالثانيةأََّّالس خح 
مةأَّ -3  .َّخّ َّالج ََّّخوؼأَّحأََّّ–َّالثالثةأََّّالس خح 
مةأَّ -4  .َّالفعمية ََّّسل َّوالجأََّّالفعاؿأََّّ–َّالخابعةأََّّالس خح 
مةأَّ -5  .َّفكيخ َّعمىَّالت ََّّجريبأَّ،َّوالت ََّّغ ػؼ َّالم ََّّكيخأَّف َّالت ََّّ–َّالخامدةأََّّالس خح 
مةأَّ -6  .َّالعخابيةأََّّكاتأَّخ َّالش حػّية ََّّوالح ََّّػاعجأَّالق ََّّ–َّالدادسةأََّّالس خح 
مةأَّ -7  (1)ياَّالسأخت م فة َّ.َّشكالأَّأوََّّجائيةأَّالي ََّّخوؼأَّالحأََّّ–َّالدابعةأََّّالس خح 

َّالس ََّّف َّإَََََََّّّّّّّ َّذ ََّّخاحل َّىحه  َّالكات َّالتي َّال َّس َّالأََّّلأَّسثَّّتأََّّبأَّكخىا ش ج  َّع  َّالت كامأمّي َّم َّف ََّّفاؿ َّش َّمػب َّحمة َّخ َّي
َّ.خحمتيغ َّالس ََّّيغ َّىات ََّّشاسبأَّيأََّّليل َّد ََّّيخأَّػَّخ َّ،َّوىأََّّجائية َّبت َّال ََّّراسة َّالجّ ََّّحمة َّخ َّوم ََّّفاؿ َّش َّال ََّّرياض َّ
ََََََّّّّّّ

  

                                                           
،َّدارَّالفكخَّالعخبي2َّعمعَّالشفذَّاالحرائيَّوؾياسَّالعقلَّالبذخؼَّ,َّالديج،َّفؤادَّالبيي،َّ،َّطَّ(1)

َّ.85_81َّـ,َّص1973َّالقاىخة،َّ
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َّ
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َ
ر
َ
 : غةِ انع

َّالأَّع ََّّػـأَّقأَّالتيَّي ََّّسذ َّالأََّّف َّأ َّم َّس َّمييا ذَّن َّمػبَّالت كامأمّي َّأأسأ َّوم ََّّة َّفديَّّشيا ذ َّ، َّأأسأ َّم ََّّت خب ػّية ََّّشيا شياَّ،
ذ َّ  .َّ(1)غػية َّلأََّّأأسأ

َّ-:َّييالش فدّية  ف   األسذ  ومن  
ََّّفيياَّت ََّّ- 1 ـ َّفعًاَّلمد َّيعَّ،َّود َّق َّػ َّعثًاَّلذ َّ،َّوب َّب َّاّلَّالص ََّّشذاط َّججيجًاَّل َّإف  َّلتشػع َّوَّعَّ،َّشيأَّع ََّّمل َّوالس ََّّأ َّذلظ 

َّ.َّمػيشو َّوت ََّّالعسل َّ
َّن ََّّ- 2 َّت ََّّػع َّفييا َّالس ََّّجػع َّالخ ََّّكخار َّم غ َّلع َّالػاحج ََّّضػع َّػ َّإلى َّمأََّّالجو َّ، َّوف َّالش ََّّمف َّت َّخ َّم غ يَّػاحي،
َّ.َّيع َّيَّالف َّف ََّّوزيادة ََّّثبيت َّت ََّّكخار َّالتّ َّ
ة ََّّة َّطخيَّّن ََّّإف َّ- 3 َّبعج ََّّاًل،َّثأع َّاالنتقاؿأَّميًاَّأوَّّيسًاَّكأَّف ََّّضػعأَّػ َّالس ََّّسثموأَّالحؼَّيأََّّقف َّػ َّالس ََّّع َّي َّقزيَّبف َّت ََّّالػ حج 

َّإلىَّف َّ َّفيََّّىغ َّالحََّّّبيعة َّش ََّّدايخأَّوىحاَّيأََّّالجداء ََّّيع َّذلظ 
َّ(2.)والسعمػمات ََّّالشياء ََّّإدراؾ َّ
َّذ َّة َّم َّتكام َّمأََّّوحجة ََّّقل َّالع ََّّأ ف ََّّؤكجأَّيأََّّجيث َّالح ََّّفذ َّالش ََّّمع َّع ََّّف َّإََََََّّّّّّ َّما َّوىحا َّول ََّّجخيبيػف َّالت ََّّكخهأَّ، َّيذ َّ،

َّم ََّّػناًَّك َّمأَّ ََّّ(َّ،َّلحلظ ََّّقميَّالع ََّّجريب َّوالت ََّّ)َّالسمكات َََََََّّّّّّّطخية َّن ََّّصحابأَّأَّعع َّساَّز َّك ََّّدة َّعجَّّت َّمأََّّمكات َّم غ  فإف 
َّفأََّّرل َّف َّ بي ة َّالم َّخوع   (3).فل َّالصّ ََّّقل َّع ََّّبيعة َّمعَّش ََّّقأَّتف َّالَّي ََّّغة َّالع خ 

َّالأََّّغ َّوم ََّّ       بي ة َّالم ََّّميع َّع َّت ََّّإف ََّّذ َّسأَّىحه  َّالع خ  يَّف ََّّغبة َّالخ ََّّب َّاّلَّيَّالص َّف ََّّثيخأَّيأََّّكامميَّالت ََّّمػب َّس َّبالأََّّغة 
َّحاجات ََّّبيخ َّيَّالت ع َّبيعياََّّف َّساالََّّش َّع َّغة َّاست َّالم ََّّساؿ َّاستع َّ َّيعَّ،َّعسال َّأ َّيعَّ،َّوَّع غ 

َّ(1).ََّّيعيارات َّم ََّّسية َّش َّيَّت َّعَّف َّديأَّيعَّ،َّوي َّذاش َّػافَّن َّوأل َّ

                                                           
َّىحاَّالبحث(1) َّيخاجعَّالفرلَّاالوؿَّم غ 
َّ:َّالسػجوََّّ(2) يعَّعبجَّالعميع.َّ،َّطالفشيَّلسجرسيَّالمغةَّالع خبية  ،ََّّدارَّالسعارؼَّ،َّمرخَّ،7َّبخـا

 .50,َّص1962َّ
بي ةَّ:َّكاضعَّنادؼَّالصائيَّ،َّصََّّ(3)  ,29َّشخيقتاَّالػحجةَّوالفخوعَّفيَّتعميعَّالّمغة َّالع خ 
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 أ
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ُ
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ّ
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َّ
َّ:انت

َّو َّفيياَّر ََّّإف َّ -1 َّب َّبصًا َّألػاف َّثيقًا َّالم ََّّيغ  راسات  ساَّىيَّن َّوإ ََّّخقةًَّف َّت َّمأََّّمادةًََّّليدت ََّّالم غة ََّّكػف َّ،ََّّغػية َّالجّ 
َّع َّ،َّي عت ََّّأساسية ََّّمادة َّ سيم ةأََّّكامل َّت َّمأََّّبذكل ََّّالسأت عمّ ع ََّّذئة َّش َّميياَّفيَّت َّس جأ َّ،َّداخل ََّّذاشو َّن ََّّإبخاز ََّّ،َّوىيَّو 
 .ايوخارج ََّّرسة َّج َّالس َّ
َّ،َّضساف َّ -2 َّالص َّسػَّالم َّلمش ََّّفيياَّكحلظ  شج  ،َّعمىَّآخخ ََّّغىَّؼيوَّلػف َّص َّاًلَّ،َّالَّي َّتعاد َّسػًاَّمأَّنأََّّب َّاّلَّغػؼَّع 
َّال ََّّف َّل َّوأَّ،َّأ وَّإخالصأََّّس َّرّ َّج َّالسأََّّةأَّساس َّفيياَّح ََّّفاوتأَّت َّت ََّّال،َّواحجة ََّّخوؼ َّيَّضأَّف ََّّجأَّعال َّياَّتأَّسيع َّج ََّّػاف َّل َّىحه 

ي خأَّ َّم غَّالعػامل ََّّ،َّأ وَّغ   (2).َّذلظ 
َّوحجة ََّّة َّسميَّّالع ََّّإف َّ -3 ياَّب ََّّػادأَّالس ََّّكسلأَّتأََّّمة َّكام َّت َّمأََّّالت عميسّية  َّب عز  راسّية  يشياَّؼيساَّب ََّّتفاعلأَّعزاََّّوت َّالجّ 
فلأََّّبمغ َّفَّي َّأوىػََّّمػحج ََّّجؼ َّى ََّّقيق َّح َّلت َّ َّالش َّم ََّّمأدت ػػََّّالصّ  َّم غ  َّيأَّصمػباَّ ََّّط َّب َّلىَّر َّإؤدؼَّسػَّوىحا فخوع 

ياَّبالب ََّّة َّالساد َّ راسّية َّب عز   .َّالسػاد ََّّة َّبؿي ََّّمع ََّّسيعاًَّياَّج َّبص َّاآلخخَّ،َّور ََّّعس َّالجّ 
َّمادةًَّالم ََّّإف َّ -4 َّل ي دت  َّع ََّّيةًَّساس َّأ ََّّياَّمادةًَّػن َّك ََّّجر َّق ََّّقمةًَّت َّد َّمأََّّغة  فل ََّّذئة َّش َّميياَّفيَّت َّت عت س جأ َّكل َّبذ ََّّالصّ 
فلأَّؼَّب َّؤدّ َّالتيَّيأََّّسيمةأَّ،َّوىيَّالػ ََّّكامل َّت َّمأَّ َّت َّ،َّوخارج ََّّجرسة َّالس ََّّل َّداخ ََّّوأَّذاش َّن ََّّياَّالصّ  َّل َّكامأَّياَّ،َّلحاَّفإف 

َّالم َّ  َّ(3).َّخبػؼَّالت ََّّل َّكامأَّوالت ََّّدقأَّت َّغة َّي َّفخوع 
بي ةأََّّمغةأَّالَّّ -5 َّىحه َّالفخوع ََّّخع َّف ََّّكلّ َّل ََّّساَّكاف َّ،َّول ََّّدة َّتعجّ َّمأََّّفخوع ََّّذاتأََّّالع خ  ََّّج َّالبأََّّخاصة ََّّأىجاؼ ََّّم غ  م غ 
ََّّشيج َّم ََّّفخع ََّّلّ َّلكأََّّكػف َّي ََّّف َّأ ي غ ََّّبكتاب ََّّلأَّتسث َّياَّ،َّوي َّحات َّب ََّّسة َّقائ ََّّة َّّرَّوح ََّّو َّب ََّّخاص   .ََّّمأع 

ّلَّف ََّّقميجؼَّأف َّالسمػبَّالت ََّّخػَّأصحابأَّي َّ -6 ة َّكأ َّفأََّّخع َّمعال ج  َّالم َّم غ  بي ة َّخوع  َّعمىََّّغة َّالع خ 
َّ 

                                                                                                                                                                      
بي ةَّوالتخبيةَّالجيشيةَّ:َّعميَّالجشبالشيَّوَّأبػَّالفتػحَّالتػنديََّّ(1) َّالع خ  الصػؿَّالحجيثةَّلتعميعَّالّمغة 

 340ص1975َّ،َّدارَّالشيزةَّالقاىخةَّ،َّ
يع,َّ,َّمجمةَّالت خبية َّ,َّالعجدََّّ(2) يعَّعبجَّالخزاؽََّّإبخـا ,12َّنحػَّخصػاتَّججيجةَّلتسييغَّالتعمعَّ:َّإبخـا

 (51،ص1962الجوحةَّ,َّقصخَّ،
(3)َّ َّ،َّشخََّّ َّ َّالت خبية  َّنادؼَّعميَّالصائيَّ،وزارة َّ:كاضع بي ة َّالع خ  َّالّمغة  َّوالفخوعَّفيَّتعميع َّالػحجة يقتا

 29،ص1995ََّّ
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َّ(1).َّياَّت َّعػب َّصأََّّحليل َّوت ََّّة َّالساد ََّّيع َّف ََّّتعمسيغ َّعمىَّالسأََّّخأَّيدّ َّيأََّّفخاد َّن َّا -7
َّ:غهية  اللُّ  ذ  س  ومن األ  

تابيَّفػؼ،َّأ وَّالك َّالذ ََّّعبيخ َّيَّالت َّف ََّّالم غة ََّّسلأَّع َّدت َّن ََّّشاَّحيغ َّن َّغػؼَّ،َّل َّالم ََّّساؿ َّع َّست َّلالَّدايخة َّإن ياَّمأََّّ
َّماَّن َّ َّثقافت َّت َّتاب َّشاَّأ وَّك َّالم َّيَّك َّف ََّّرجرأَّإف  َّ،َّوحجةًَّالم ََّّشاشاَّع غ  َّدتذيخأَّشىَّإن شاَّالَّن َّع َّس َّب ََّّ،َّصةًَّخاب َّت َّمأََّّغػية 
َّل ََّّالقامػس َّ َّأواًل َّبالسأَّسأَّي َّ، َّن ََّّدات َّخ َّف َّجنا َّن ََّّحتاجأَّالتي َّثأع  ،َّ َّل ََّّج َّػاع َّالق ََّّذيخأَّدت َّإلييا َّفأَّؤلَّّنأََّّكيف ََّّيع َّف َّش َّ،

َّ.وتخابط ََّّكامل َّ،َّفيياَّت َّخيعة َّس ََّّػرة َّبرأََّّخأَّعبَّّ،َّبلَّنأََّّمسات َّالك ََّّبط َّ،َّوض َّسل َّالجأَّ
َّلت ََّّمشاىجأََّّخزع َّت ََّّأف ََّّج َّوالبأَّ َّالع خبية  َّ،َّوحاجات ََّّة َّشاَّالعام َّفيَّحيات ََّّغييخ َّالت ََّّػاكب َّتأَّل َّ،ََّّع َّدائ ََّّخ َّصػيالّمغة 
َّ(2).َّمػكو َّيَّسأَّف ََّّعكذأَّش َّت َّوالتيَّس ََّّجيج َّالج ََّّيل َّالج َّ
 
َّ
 انت

ُ
 أُ  ىفيق

َ
ٍ
ْ
ي
َ
 ب

ْ
 س

َ
 هىب

َ
 ي ت
ْ
  ريسِ ذ

 
 انه

َ
بي
َ
ر
َ
  ةغةِ انع

َّ
 انت

ّ
  كايهي

َّ
 وانت

ّ
  قهيذي

َّالأََّّػفيقأَّالت ََّّسكغأَّيأَّ َّأتيَّ:ماَّي ََّّفق َّيساَّمعاَّعمىَّو َّب ََّّتفاع َّن َّوال ََّّغ َّي َّػب َّمأَّس َّب ي غ 
َّفأََّّع َّخ َّف ََّّبخَّأؼ َّت َّع َّن ََّّالَّّأ ََّّجبأَّي َّ -1 َّالم َّم غ  بي ة َّخوع  َّالع خ  َّغ َّر َّف َّش َّمأََّّو َّساََّّبحات َّقائ ََّّغة  َّخأَّب َّت َّع َّن ََّّل َّ،َّب َّيخه َّالََّّع غ 

 غة َّ.ػَّالم َّىأََّّواحج ََّّلّ َّلكأََّّتراؿ َّاالَّجيجة َّش ََّّجداءًَّأَّخوع َّىحه َّالفأَّ
ّرسَّ -2 َّالت َّإ ََّّخ َّشطأَّي ََّّف َّأعمىَّالسأج  َّص َّأ َّعمىََّّديع َّق َّلىَّىحا َّت ََّّخادأَّيأََّّشاعيَّن وأ َّالم ََّّريذ َّج َّت ََّّيديخأَّبو غة 

بي ة َّ ي غ ََّّخع َّبفأََّّالعشاية ََّّ،َّوزيادة ََّّالع خ  ي غ ََّّت َّق َّيَّو َّف ََّّمأع   .َّمأع 
َّخوع َّالفأََّّػب َّمأَّس َّأأََّّباعأَّتّ َّإوََّّػسصة َّت َّ،َّوالسأَََّّّاالبتجائية ََّّراسة َّالجّ ََّّفػؼ َّيَّصأَّالت كامأمّيَّف ََّّػب َّمأَّس َّالأََّّإتّ باعأَّ -3

ّرسأََّّعالجأَّيأََّّأف َّ،َّوََّّمة َّج َّق َّت َّالسأََّّفػؼ َّيَّالر َّف ََّّمة َّر َّف َّش َّالسأَّ َّالفأََّّماَّيأسكغأََّّكثخ َّأَّالسأج  ة َّف ََّّخوع َّم غ  ّلَّح ر  يَّكأ
 (3).ف َّدَّع َّفيياَّوالَّت ََّّف َّكمَّّالَّت ََّّػرة َّبرأَّ

  

                                                           
(1)َّ َّوزارةََّّ ،َّ َّوآخخوف َّالصائي َّعمي َّنادؼ َّكاضع َّالعخبية: َّالّمغة  َّتعميع َّفي َّوالفخوع َّالػحجة شخيقتا

 6ص1995ََّّالت خبية ََّّالسجيخيةَّالعامةَّلألعجادَّوالتجريبَّ،ََّّ
َّ:َّعبجهللاَّبشاتيَّ،َّالسسمكةَّالسغخبيةَّوزارةَّالت عميع َّاالبتجائيَّ،َّمشاَّ(2) ىجََّّشخؽَّتجريذَّالمغةَّالع خبية 

 .66-65,َّص1976ََّّ,َّ
َّقخاءاتَّفيَّالسشاىجَّ،َّط(3) َّمججؼَّعديدَّ. ،َّ يع َّ،2ََّّابخـا َّالقاىخة ،َّ َّالسرخية َّالشيزة َّمكتبة ،

َّ.53_52َّ,َّص1968ََّّ
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 ادلبحج اخلايس
 تاريخ انتكايم  

َّبذ َّالم ََّّعالجأَّماليَّ(َّالحؼَّيأَّ)َّالَّالت كامأمّيَّكتابأََّّػب َّمأَّس َّعمىَّالأََّّجيسة َّالق ََّّثمة َّم َّالَّومغ َّ ،ََّّكامل َّت َّمأََّّل َّك َّغة 
َّ َّالم َّفأََّّلّ َّلكأََّّصةًَّخاب َّت َّومأََّّةًَّع َّس َّت َّج َّمأََّّتكػفأََّّالجة َّع َّالسأََّّف َّأ َّأؼ  بي ة َّخوع  َّالع خ  َّالكتاب َّالثََّّّدء َّفيَّالجأَّ،َّف َََّّّغة  َّانيَّم غ 
َّي ََّّكػر َّح َّالس َّ َّغػارَّ:ياَّأباَّالس َّثاَّب َّشػؼَّالتيَّر َّالغ ََّّج َّع َّبغَّس ََّّب َّع َّك ََّّريجة َّلق ََّّفأَّؤلَّّالسأََّّعخضأ
َّذلظ َّماَّي ََّّناَّذاكخ َّأأبػَّعميَّ:َّوََّّقاؿ َّ َّحزخنيَّم غ 

 شهب  ذي ج  الع   وسياف   سال  ش        و  تيج   ل تدال   خ  ي  لغ   من  األ
َّةَّ:َّج َّي َّب َّأبػَّعأََّّ.َّقاؿ ََّّموأَّج َّإذاَّى ََّّوأَّجس َّ،َّوى َََّّّالبيت ََّّىج َََّّّ،َّويقاؿأََّّوأَّجمأَّي َّ:َّت ََّّوأَّج َّي َّت َّ

ـأَّد َّب ََّّتل َّاَّق َّسَّّول َّ َّيبق ََّّيذ َّغَّؾ َّب ََّّصا َّىأََّّجع َّاالَّى ََّّيت َّب ََّّوائل ََّّبغ ََّّكخ َّيَّب َّف ََّّل ع  َّ.و َّتم َّكباراََّّلق َّإَّجـ َّأؼ 
َّع ََّّؤلف َّالسأََّّف َّأ َّػَّشخ َّف َّ َّق ج  َّومأَّشاَّالم َّىأََّّخض  َّساف ََّّعاؿ َّف َّ:م ََّّياؼ َّد َّوق ػل وأَّم ََّّ–ياَّدات َّفخ َّغة  سيفاََّّ:ََّّو َّيف َّبد ََّّو َّم غ 

َّوالم َّإ َّ،َّوىحه َّإشار ة ََّّيف َّبالد ََّّخبوأَّإذاَّض َّ خؼ  َّ:ََّّجيع َّالب ََّّيَّرواية َّف ََّّريجة َّالق ََّّوؿأَّأ.َّوََّّغة َّلىَّالر 
َّماؿ َّسأََّّقػؿأَّت َّ َّباًَّشاح ََّّجدسظ َّل ََّّميسى
َّ

ـأَّالص ََّّسيظ َّح َّي ََّّظ َّكأن ََّّ َّبيبأَّش ََّّعا
َّ

َّالج َّأع ََّّع َّول ََّّقمتأَّف َّ َّياػل َّلق ََّّػاب َّي
َّ

َّصعّ ََّّىخ َّولمج ََّّ ـ َّالد ََّّفي َّريبأَّن ََّّال
َّ

ََّّخخ َّت ََّّحجاث َّأَّتابعأَّت َّ َّتيخػ َّإم غ 
َّ

َّوالخصػبأََّّيبغ َّوش ََّّ َّذيبأَّت ََّّرأسي
َّ

َّل َّس َّع َّل َّ ََّّغ َّئ َّخؼ َّشية َّم ََّّت َّصاب َّأكان ت 
َّ

َّوالس ََّّ َّلمخّ َّأخي َّعػبأَّشأََّّجاؿ َّشايا
َّ

َّالح َّم ََّّت َّس َّجأَّع ََّّقج َّل َّ َّجاًَّماج ََّّػادثأَّشي
َّ

َّيخيبأََّّحيغ ََّّىخ َّالج ََّّيب َّلخ ََّّخوفاًَّع ََّّ
َّ

َّح ََّّكاف ََّّج َّوق َّ َّوَّع َََّّّح َّسخوّ َّف ََّّوأَّمسأَّأّما َّج َّمَّّأميشا َّعخيبأَّف ََّّيموأَّا
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ََّّ
َّالح َّف َّ َّياساحأَّس ََّّكاف ََّّت َّحارب ََّّف َّإَّخب َّتى
َّ

َّالدّ ََّّ َّوىػبأََّّجيغ َّالي ََّّمفزاؿأََّّمع َّوفي
َّ

َّتزسغ ََّّوأَّم َّأأََّّػت َّى َّ َّبخهأَّق ََّّماذا
َّ

َّيشػبأََّّيغ َّح ََّّعخوؼ َّوالس ََّّػد َّالج ََّّمغ ََّّ
َّ

لّ ََّّيخ َّالخ ََّّالؿ َّخ ََّّجسػع َّ َّكأ َّجانب ََّّم غ 
َّ

َّجاء َّإَّ َّذىػبأََّّغ َّيأَّب ََّّجياء ََّّذا
َّ

ََّّ
،َََّّّجخ َّأيزًاََّّش ََّّالـأَّ،َّوالد ََّّمسة َّياَّس َّ،َّواحجتأَََّّّجخ َّ:َّش ََّّمعأَّمسةَّ،َّوالد َّ:َّس ََّّ،َّواحجة ََّّخػرأَّ:َّالر ََّّالـأَّوالد َّ

،ََّّرخؼأَّش َّالَّت ََّّخوفة َّع َّم ََّّعػب َّ،َّوشأََّّو َّب ََّّىبت َّ:َّإذاَّذ ََّّوأَّخمأَّخ َّ،َّت ََّّشيةأَّالس ََّّمتوأَّخ َّ:َّخ ََّّ،َّوقاؿ ََّّالمة َّياَّس َّواحجت َّ
ََّّسع َّأ َّسأََّّة َّشيَّّالس ََّّسساء َّأ َّم غ  َّوإن سا َّن َّلَّعػب َّشأََّّيت َّسّ َّ، َّبأَّتذع َّت َّيا ََّّ َّأؼ  َّوشأََّّؽأَّتفخ َّت َّ: يَّف ََّّفة َّص ََّّعػب َّ،

َّسأََّّصل َّال َّ َّ.َّماَّع ََّّيَّبو َّس َّثأع  ياَّخيف َّر َّياَّوت َّقاق َّشت َّاياَّوَّاللت َّود ََّّخدات َّف َّيَّالسأَّف ََّّىشاَّكاف ََّّفأَّؤلّ َّالسأََّّلوأََّّخض 
َّر ََّّو َّالبت َّص ََّّلتدبخ ََّّتوأَّز َّز َّساََّّ:َّإذاَّغ َّج َّع ََّّسوأَّجأَّع َّأََّّالعػدأََّّت َّس َّجأَّ،َّع ََّّقاؿأَّويأَّ فيََّّالجيع ََّّعّ َّبز ََّّخاوتو َّم غ 
َّإشار ة َََّّّزارع َّالسأَّ َّع َّجأَّالعأََّّؿيط َّعذىَّ)َّكم َّال ََّّقػؿأََّّػػَّ،َّومشوأَّالش ََّّجعأَّ.َّوالعأََّّغة َّوالم ََّّرخيف َّلىَّالت َّإ َّ،َّىحه 

َّريجَّي َّغَّدأَّب ََّّأبػَّبكخ ََّّ(َّوكاف َّ َّماَّل ََّّجػدأَّأَّ(َّوىػ ََّّع َّجأَّالعأََّّمؽيع َّ)َّك ََّّصحابو َّأخوؼَّع غ  َّالش ََّّفط َّلف  ػػَّم غ 
َّغيخه ََّّصمبأَّأ َّإشار ة َّن ََّّم غ  شيَّ:َّراب ََّّ،َّويقاؿأََّّبػراًَّدوباََّّص َّ.َّعأََّّواية َّالخ ََّّػثيق َّلىَّت َّإ ََّّيجؼأَّت ََّّة َّقجي َّ،َّوىحه 
َّب ََّّسيَّالعدبأَّسأََّّشوأَّوم ََّّ:َّبعيج ََّّوغخيب ََّّ،َّوعازب ََّّعشىَّواحج َّس َّخيبشيَّب َّشيَّيأَّشيَّ،َّوأراب َّخيبأَّيأَّ ََّّج َّعأَّلن وأ ع غ 

،ََّّساـ َّ:َّس ََّّيعَّيقػلػف َّن َّلَّ–َّعاؿ َّوف ََّّعػؿأَّف ََّّ–َّعو َّس َّيَّج َّف ََّّفق َّت َّا،َّوىحاَّماََّّعّ َّس ََّّسعأَّساـَّ:َّج َّ.َّوالد ََّّداء َّالشّ َّ
ََّّاؿ َّعَّّف ََّّياء َّ،َّوج ََّّت َّمك َّ:َّى ََّّوأَّأم ََّّت َّػ َّ،َّوى ََّّدالـأَّست َّ:َّاالَّمع َّ،َّوالدّ ََّّمح َّ:َّالر ََّّمع َّالد ََّّوَّمع َّوالد ََّّسػـأَّوس َّ م غ 

َّجيءأَّي ََّّجاء َّ َّوَّ َّوق ََّّغة َّبال َّلمسأََّّيكػناف ََّّاؿ َّعَّّوف ََّّعػؿ َّف ََّّ، َّع ََّّج َّ، َّداللة َّإ ََّّخض  َّوََّّخدات َّف َّالسأََّّلى ياَّقاق َّشت َّا،
َّ.َّفيَّخ َّالر َّ

َّ:َّوأَّػلأَّوق َّ
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َّب َّػّػػػػشيغ َّ َّج ََّّة َّػ َّقبحأََّّخ َّػػػػػػػيغ َّاَّ َّت َّػػ ػػػػػػػػحم َّثأع 
َّ

ل َّم َّع ََّّ ـ َّالَّيشاَّالتيَّكأ َّتريبأََّّنا

ـ َّق ََّّت َّفأبق َّ َّذا َّوت َّميالَّ َّدت َّجي َّباَّ
َّ

َّحوبأَّك ََّّمػد َّيَّالخأَّاج َّخخَّوالخ َّآلَّ

بي ة ََّّجػدأَّأ(َّ:ََّّ،َّو)َّالخمػدأََّّضخؼأَّأوََّّغخبأَّأَّ،َّلن وأََّّمػدأَّالخأََّّاجيأَّ:َّوالخ ََّّجوف َّذ َّش َّعَّيأَّكثخىأَّأوَّ خ  َّ.َّوقيل ََّّفيَّالع 
َّإ ََّّشجأَّت َّد َّي ََّّقج َّ،َّوىحاَّن ََّّة َّف َّولىَّلمخ َّأ ََّّضافةأَّ:َّال َّلىَّالش حػ 
َّالحيّ َّالباق ََّّإف ََّّعأَّعم َّأَّوَّ َّساشيأَّم ََّّي
َّ
َّ

َّإ ََّّ َّم َّأق ََّّحلّ َّأ َّلى َّقخيبأََّّجاهأَّرى
َّ

َّلفجيت َّفت َّيأََّّاًَّيَّّح ََّّكاف ََّّػ َّم َّف َّ َّو َّجػ
َّ

َّب ََّّ َّت َّسا َّصيبأَّت ََّّفػسأَّالش ََّّعشوأََّّغ َّكأَّل ع 
َّ

َّ
ََّّ

َّض ََّّالَّّإ ََّّخأَّقر َّالَّيأََّّجاءأَّ:َّالف ََّّرأَّف َّخ َّال ََّّ،َّوقاؿ ََّّخأَّرأَّق َّوي ََّّسج َّ:َّي ََّّجاءأَّالف َّ ش ج  َّالفاءأََّّت َّتح َّفأََّّذؿ َّأفَّعخ َّالذّ ََّّخورة َّع 
َّغة َّ.لىَّالم َّإ َّ،َّىحه َّإشار ة ََّّرخ َّق َّ
َّ
َّأو َّي َّش ََّّف َّإوَّ َّع َّب ََّّغاب ََّّجوا َّعساتي َّحأََّّسأ
َّ

َّالق َّك ََّّ َّريبأَّأَّبيغ َّالج ََّّوضاحأََّّػـ َّفى
َّ

َّي َّد ََّّوداع َّ َّوأَّتجب َّد َّي ََّّمع َّف َََّّّجػلىَّالش َّإ َّجيبَّعاياَّم غ  َّذاؾ ََّّ ش ج  َّجيبأَّمأََّّع 
َّ

عهة هت  الر   ع  رف  ا خخى وأ   دع  أ قلت  ف     د 
 

َّالس َّأَّلعل ََّّ َّخيبأَّق ََّّشظ َّم ََّّغػار َّبا
َّ
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َّ َََّّّت َّسي َّ:َّح ََّّقاؿأَّميَّيأَّأبػَّع َّقاؿ  َّيء َّالذ ََّّسيتأَّ،َّوح ََّّحساءًَّإَّار َّيَّالش َّف ََّّجيج َّالح ََّّحسيتأَّأ،َّوََّّحسية ََّّالسخيس 
ـ َّبالك ََّّييتأَّ:َّع ََّّ.َّوقاؿ ََّّقخبأَّسىَّالَّي َّح ََّّمتوأَّع َّ:َّإذاَّج ََّّكاف َّالس ََّّيتأَّس َّح َّأ َّ،َّوََّّشوأَّع ََّّمشعتأَّأ:َّإذاَّ ياَّع َّأَّناَّأفَّال

َّالس ََّّعييتأَّأََّّ،َّويقاؿأََّّييتأَّع َّأ َّ:َََّّّاََّّ،َّوالَّيقاؿأَّيَّّع َّ لّ ََّّعياء َّإَّعياَّأَّناَّأذيَّفم غ  لىَّإ َّىحاَّإشار ة ََّّ،َّوفيَّكأ
َّغة َّ.الم َّ

َّ َّل عل  :َّ َّالس َّأوفيَّق ػل و  َّفيَّكأََّّالؼأَّشرػباََّّ،َّوىػَّخ َّلفَّم َّبالَّغػار َّبا َّوالش ََّّتب َّما ََّّحػ َّالّمغة  ن وأَّأ َّم غ 
َّ،َّوق ػل وأَّ:إ ََّّ،َّىحه َّإشار ةًََّّقيل َّع ََّّفيَّلغة ََّّلّ َّبالع ََّّخور َّج َّم َّ َّلىَّالش حػ 

َّججج
َّهأَّر َّاثف ََّّب َّحأََّّار َّالشََّّّمادأَّر ََّّطيع َّع َّ

َّججج
َّس َّإ ََّّ َّت ََّّشج َّلى َّيػبأَّغأََّّجشوأَّحت َّل ع 

َّجججججججججججججججججججججججج
َّججج

َّجػاد ََّّار َّالش ََّّمادأَّر ََّّطيع َّ:َّع ََّّػلوأَّوق َّ َّجل َّالخ ََّّالعخبأََّّرفأَّأبػَّعميَّ،َّإن ساَّت ََّّخػَّ،َّوقاؿ َّمقأَّل ََّّبحوؿ ََّّ:َّأؼ 
َّكاف َّم ََّّماد َّر ََّّالَّّإ ََّّعأَّعط َّلن وأَّالَّيأََّّماد َّالخ ََّّع َّبعط َّ َّ.َّالكشاية َّلىَّإ ََّّوىحه َّإشار ة َّبالغية ََّّياؼ َّض َّعاماََّّلأل َّص َّم ََّّغ 
َّم ََّّشاءأَّوالف َّ َّف ََّّجود َّس َّ: َّوالف ََّّار َّالجََّّّشاءأَّ: َّف ََّّجود َّس َّم ََّّح َّت َّبالف ََّّشاءأَّ، َّالذ َّش َّم غ  َّوََّّيء َّي َّعشبأَّاش َّلف َّا، َّعمب َّالث ََّّ،

َّ(1).َّةأَّيَّّذ َّح َّالػ ََّّيَّالبقخةأَّوى ََّّرػر َّق َّأيزًاََّّم ََّّفشاة ََّّسعأَّفشاَّ:َّج َّ،َّوال ََّّرػر َّق َّم َّ

َّغة َّ.لىَّالم َّإ َّإشار ة ََّّوىحه َّ
َّن ََّّوىشاؾ َّ َّكتَّز  َّالك ََّّؿ َّو َّال ََّّدء َّفيَّالجأَّ(َّف ََّّل َّ)َّالكام ََّّاب َّآخخَّم غ  َّقريجةًََّّفأَّؤلّ َّالسأََّّؼيو ََّّحكخأَّي ََّّتاب َّم غ 

َّ:ََّّباس َّأبػَّالع ََّّ.َّقاؿ ََّّديب َّيَّفيَّالش َّلمخاع َّ
َّاعيَّ:الخََّّّقاؿ َّ

َّ.َّسي َّالقاش ََّّوقاؿ َّ
َّساعةًَّخ َّي َّؼ َََّّّغاباًََّّصاب َّأَّخيق َّاَّكالح َّشَّّوكأَّ َّاساع ََّّذب َّوي ََّّبػ

                                                           
(1)َّ،َّ َّ،بيخوت َّالفكخ َّدار ،َّ َّالقالي َّالقاسع َّبغ َّإسساعيل َّعمي َّأبػ :َّ َّالمالي 2َّ،ج1988َّكتاب

 158َّ-148َّص
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َّ
َّ

َّ
َّإف َّس ََّّقمت ََّّجد َّالع َّنىَّد َّأَّردت َّأذا َّق َّ) َّأّما ،َّ َّ:َّحػائ َّػليأَّاعاتَّ( ـ ََّّميذ َّف ََّّحاجة ََّّفيَّجسع ََّّجأَّع َّكال َّم غ 

َّ.َّميو َّع ََّّقاسأَّوالَّيأََّّخب َّالع َّ
َّحاج ََّّجاءأَّخ َّظَّح َّش َّمبيَّم َّ:َّ)َّفيَّق ََّّقاؿأَّويأَّ تىَّياَّف ََّّػاج َّح ََّّعأَّس َّالج ََّّكاف َّعمىَّىحاَّالس ََّّع َّس َّجأََّّػ َّ،َّول ََّّة َّ(َّ،َّأؼ 

:َّوأَّصمأَّأتىَّ،َّوَّياَّف ََّّحار َّص ََّّحخاء َّفيَّص ََّّقػؿأَّساَّت َّك ََّّففأَّخ َّيأََّّذلظ ََّّمثل ََّّغ َّىَّ،َّولك َّت َّياَّف ََّّػاجي َّح ََّّوأَّمأَّص َّأ َّ،َّوَّ
ـ َّفيَّىحاَّالك ََّّ–حارػَّص َّ َّ.ََّّقاؽ َّشت َّواالَّاللة َّلىَّالج َّإ َّإشار ة ََّّال

َّشاَّب ََّّجي َّالش ََّّماَّشاؿ ََّّعج َّوَّب َّتأَّع َّشاو َّ
(َّوَّ)ََّّييقأَّ(َّو)َّالش َّييلأَّ)الر ََّّرادر َّالس ََّّشع َّمأََّّطيخهأَّ(َّون ََّّعيل َّ)َّف ََّّعمىَّلفع ََّّجوأَّخخ َّ،َّفأ ََّّشاجاة َّالسأََّّخيجأَّيأَّ

)ََّّكقػلظ ََّّعتاًَّن ََّّساعة َّوالج ََّّعمىَّالػاحج ََّّقعأَّ(َّي ََّّجي َّ)َّالش ََّّكاف ََّّلحلظ ََّّبيباًَّش ََّّخسأَّالف ََّّشب ََّّقاؿأَّ(َّويأََّّحيحأَّالذ َّ
چپ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ    ٻ  پ  پٹ ٹ چ ،(َّلن وأَّمرجر َّعجؿ ََّّوقػـأََّّعجؿ ََّّ،َّورجلأََّّعجؿ ََّّامخأة َّ

(1)َّ
َّ.ََّّخؼ َّغة َّوالر َّالم َّلىَّإ َّ،َّوىحه َّإشار ة ََّّشاجياًَّمأََّّأؼ َّ
َّمأََّّشعاج َّ)َّم ََّّوأَّػلأَّوق َّ َّع ََّّعميو ََّّت َّج َّع ََّّ،َّيقاؿأََّّصف َّع َّش َّ(َّأؼ  َّأَََّّّت َّج َّ،َّوع ََّّعميو ََّّت َّخج َّ:َّأؼ  ََّّعيج َّأؼ  ،َّأؼ 
َّغة َّ.َّلىَّالم َّإ َّ،َّىحه َّإشار ة ََّّعميو ََّّػلت َّع َّ
َّبعج ََّّرتاج َّأَّ:َّ)َّبعج ََّّوأَّػلأَّوق َّ َّعميو ََّّع َّمتش َّاإذاََّّل َّجأَّلمخ ََّّويقاؿأَّ،ََّّتاجأَّ:َّالخّ ََّّالباب ََّّلغمق ََّّ،َّويقاؿأََّّغالؽ َّإََّّ(َّأؼ 

َّ.ََّّعميو ََّّ:َّأرتج ََّّالكالـأَّ
َّ.ََّّخأَّق َّب ََّّوأَّدون ََّّخاجأَّس ََّّضاء َّأىَّ:َّحتََّّّوأَّوقػلأَّ

َّالس َّكش َّتأََّّخبأَّ،َّوالع ََّّداء َّعشيَّن َّي َّ َّذىَّ:َّع َّالَّ،َّقاؿ ََّّعجة َّ،َّوالش ََّّخة َّق َّبالب ََّّخأة َّىَّع غ 
َّشات ََّّيشو َّع ََّّفمة َّغ ََّّميتأَّفخأَّ َّياياَّوشحال َّقمب ََّّحبةأََّّبتأَّفأص َََّّّو َّع غ 

                                                           
 (52َّسػرةَّمخيعَّااليةَّ)(1)
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َّش ََّّة َّالغ َّغة َّوالب َّلىَّالم َّإ َّإشار ة ََّّىحه َّ َّ.ََّّتابة َّالك ََّّخيق َّع غ 
َّيغأَّالع ََّّدخت َّكأََّّ(َّولكغ َّعل َّ)َّف ََّّقجيخهأَّ،َّوت ََّّيغ َّالع ََّّعةأَّ،َّوىيَّالػاس ََّّشاءأَّي َّع ََّّعأَّس َّ(َّإن ساَّىػَّج ََّّيغ َّ)َّع ََّّوأَّوقػلأَّ

َّذلظ َّون ََّّالياءأََّّرح َّلتأَّ َّوت َّوب ََّّيزاءأَّب ََّّحػ َّوحأََّّخاءأَّس َّح ََّّقجيخهأَّيس َّكاف َّول ََّّسخأَّ، َّذ ََّّػ َّلكاف ََّّوات َّم غ  َّالػاو
َّ،َّت ََّّخالؿ َّإلن وأَّالََّّالباب ََّّصل َّأ َّعمىََّّسػماًَّز َّم َّ ،َّىحه ََّّ،َّوعػر ََّّراءأَّػ َّ،َّوع ََّّوسػد ََّّداءأَّػ َّ:َّس ََّّقػؿأَّؼيو 

َّ.َّإ َّإشار ة َّ خؼ  َّلىَّالر 
َّت َّخفأَّش َّأ َّ)ََّّل َّقأَّي ََّّعأَّول ََّّ،(َّياَّساج َّخفأَّ)َّش ََّّوأَّوقػلأَّ َّش ََّّجر َّر َّالس ََّّجيخأَّق َّقجيخىاَّت َّياَّ(َّلف  ٹ ٹ  ،َّخقاًَّش ََّّخقتأَّ،َّم غ 

چٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿڀ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿچ 
َّالد ََّّ(1) َّ.ََّّرجر َّم ََّّصل َّفيَّالَّسع َّلف 

َّ:ََّّخيخأَّج ََّّقاؿ َّ
َّف َّال ََّّالعيػف ََّّإف َّ َّش َّتي َّح َّخف َّي َّػر َّيا
َّ

َّيأَّتم َّق ََّّ َّل ع  َّثأع  َّالنات َّق ََّّييغ َّح َّششا
َّ

َّ،ََّّغػية َّىحهَّإشار ة َّلَّّ
َّساكغ ََّّ)َّساج َّوق ػل وأَََََّّّّّ چڄ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ  چ ،َّ(َّأؼ 

(2)َّ
َّ:ََّّخيخأَّج ََّّقاؿ َّ
َّخ ََّّمغ َّقتأَّي ََََّّّّعيغ َّبأ ََّّرحغ ََّّيػـ ََّّظ َّيش َّم َّر ََّّقج َّول َّ َّداج َّالش ََّّمالء ََّّمل َّم غ 

َّت ََّّفخ َّػنشيَّالد َّخأَّت ََّّياَّ،َّيقاؿأَّشقرأَّ:َّن ََّّخيجأَّياَّ(َّيأَّخػن َّىَّت َّ:َّ)َّحتََّّّوأَّوقػلأَّ َّفأَّاعيَّ،َّالسؤذأَّشيَّ،َّوالج َّشقرأَّ:َّأؼ 
َّغة َّ.َّلىَّالم َّإ َّ،َّىحه َّإشار ة َّ

َّب ََّّعيخأَّت َّد َّت ََّّخبأَّ،َّوالع ََّّل َّغ َّلمب َََّّّوأَّصمأَّأ َّ،َّوََّّػت َّالر ََّّيَّشجّ َّف ََّّعارة َّست َّا(َّإن ساَّىػََّّ)َّشحاج ََّّوأَّوقػلأَّ َّس َّع َّم غ 
َّع َّلب َّ َّ:ََّّساراًَّح ََّّتأَّشع َّي ََّّاجأَّج َّالع ََّّ،َّقاؿ ََّّس 

َّجاػل َّمأََّّيػات َّالم ََّّويغ ََّّػدا َّجاَََََََّّّّّّّعأَّح َّفيَّؼيو ََّّإذاَّماَّش ََّّكأف َّ
َّ:َّخيخأَّج ََّّقاؿ َّ

                                                           
 (7َّسػرةَّالبقخةَّااليةَّ)(1)
 (1,2َّسػرةَّالزحىَّااليةَّ)َّ(2)
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َّذحاج َّالتّ ََّّعأَّدائ ََّّحبة َّػػَّال َّش َّب َََََََّّّّّّّػلع َّلسأََّّت َّى َّخ َّساَّك َّب ََّّخاب َّالغأََّّإف َََََََََََّّّّّّّّّّّ
َّغة َّ.لىَّالم َّإ َّإشار ة ََّّىحه َّ
عمىََّّهأَّػدأَّعأََّّجع َّر ََّّمت َّقأَّف ََّّفعت َّر ََّّئت َّش ََّّف َّإ(َّوََّّو َّجئ َّعمىَّب ََّّهأَّعػد ََّّجع َّراجيَّ(َّوَّ)َّر َّد َّأَّتأَّر َّسخ َّست َّا)َّوََّّوأَّوقػلأَّ

َّالخ ََّّو َّجئ َّب َّ َّحالة ََّّجئو َّعمىَّب ََّّهأَّعػدأََّّجع َّ)َّر ََّّعمىَّقػلظ َّف ََّّفعأَّ(َّأّما َّوىحه  َّييغ َّج َّعمىَّو ََّّرب َّ،َّوالش ََّّ(َّأؼ 
َّحجىأَّا َّكقػلظ َّف َّم ََّّكػف َّي ََّّف َّأسا َّ:ََّّعػالَّ

َّر َّ َّب ََّّهأَّػدأَّع ََّّد َّ) َّوالػ ََّّجئو َّعمى َّف ََّّيكػف ََّّف َّأَّاآلخخأََّّجوأَّ( َّق َّحاالَّ َّم َّس ََّّػؿ َّي َّلف  َّ:َّيبػيو َّعشاه
َّر َّ َّمجيئو َّناق ََّّجع َّ) َّوو ََّّراَّ ،َّ َّف ََّّضع َّ( َّم َّىحا َّت ََّّضعو َّػ َّي َّكسا َّقػؿأَّ.

َّك َّ َّإ َّفَّمستوأَّ) َّفي َّاهأ َّمذافيةًََّّلى َّأؼ  َّو)بايعتأََّّ( َّن ََّّبيج ََّّيجاًََّّوأَّ، َّأؼ  َّ:َّتقػؿ ََّّف َّأَّويجػزأََّّقجاًَّ(
َّوىحه َّحالة ََّّلىَّفي َّإَّ)َّفػهأَّ َّ.َّفيَّىحه َّالحاؿ ََّّرب َّ،َّومغَّن ََّّ(َّأؼ 

َََََََََّّّّّّّّّ ََّّكػف َّ(َّفالَّي ََّّبيج ََّّجاًَّي ََّّاَّ)َّبايعتوأَّاسَّ:َّفأمَّّب َّأبػَّالع َّقاؿ  )ََّّخيجأَّتأََّّدت َّظَّل َّن َّ،َّلَّربأَّالش ََّّالَّّإ َّؼيو 
ََّّ،َّوالَّتأَّؿَّوإن ساَّتأَّوَّيَّال َّف ََّّخيجأَّتأََّّشت َّ(َّكساَّكأََّّبيج ََّّويج ََّّبايعتوأَّ َّبعيجاًَّخيجَّالش قجأ ـ  َّ(1).باليَّأقخيباََّّأ

َّ(َّ.َّحػ َّون ََّّغة َّ)َّىحاَّلأَّ
َّكاف َّف ََّّكحلظ ََّّ َّك َّف ََّّي َّس َّػ َّي َّم َّص َّالب ََّّيجأَّش َّم ََّّقج َّاالقت ََّّتابو َّي َّش َّف ََّّزابأَّ) َّأدب ََّّخح َّي َّمأََّّالكتاب ََّّ ؼياََّّػ َّت َّد َّ(

َّ،َّوذكخ ََّّ(الكتاب ََّّبة َّص َّخأََّّديخ َّف َّتابيَّت َّفيَّك ََّّخضي َّىحاَّ:َّ)َّع ََّّيَّمؤلفو َّف ََّّيقػؿأََّّذ َّإالت كامأمّيََّّمػب َّس َّالأَّ
َّالكالـأَّشاعت َّيَّص َّليوَّف َّإَّتاجػف َّح َّماَّي ََّّل َّيع،َّوجأَّخاتب َّوم ََّّبة َّت َّالك ََّّصشاؼأَّأ َّنأََّّذلظ ََّّعج َّب ََّّيعَّ،َّثأع  ََّّكت َّع غ  م غ 

َّالَّيػاف َّىحاَّالجّ َّ َّالك َّإَّرشاد َّياَّ،َّوالمي َّع ََّّبيو َّش َّت َّي ج بأ ،َََّّّعانيو َّوم ََّّبياتو َّأَّعخاب َّإََّّعمىَّمذكل ََّّالـأَّليياَّ،َّثأع 
َّاسسازأَّح َّماَّي ََّّوذكخ َّ َّ(2)ساقائمييأََّّء َّخنيَّم غ 

                                                           
َّالعخبيَّ:َّعميَّدمحمَّالسبخدَّ،َّدائخةَّالثقافةَّوالفشػفَّ،َّعسافَّ،ََّّ(1) 1989َّالسعجعَّالػافيَّفيَّالش حػ 

 284َّ-281َّ،صَّ
َّكتابَّالجسل,َّالبصميػس،َّأبػَّدمحمَّعبجهللاَّبغَّدمحمَّبغَّالديجََّّ(2) كتابَّالحملَّفيَّاصالحَّالخملَّم غ 

,1980َّ،تحقيقَّعبجَّالكخيعَّسعػدؼَّ،َّالجسيػريةَّالعخاؾيةَّ،َّبغجادَّ،َّوزارةَّالثقافةَّواالعالـَّ،َّ
َّ.23َّصَّ
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فديخاََّّت ََّّبيات َّال ََّّػجبو َّبسأََّّخ َّد َّشيجاََّّف َّم ََّّالت كامأمي ََّّمػب َّس َّ(َّالأََّّاؼ َّذَّ)َّالك ََّّفيَّتفديخ ََّّمخذخؼ َّالد ََّّخح َّت َّاوَّ
َّاخلامتةريخياََّّ.َّاَّ،َّوت َََّّّقيياالغياَّ،َّوف َّغػياََّّ،َّوب َّلأَّ

تاجات
ْ
 االستُِ

 تج اآلتي :ش  ت  د  ث أن ي  يسكن للباح   ث  ح  ج الب  تائ  ن   هء  في ض   
َّ.بيةَّخ َّغةَّالع َّةَّالم َّماد ََّّريذ َّج َّعةَّفيَّت َّب َّت َّميجيةَّالسأَّق َّقَّالت َّخائ َّمغَّالص ََّّميَّأفزلأَّكامأَّالت ََّّالسمػب ََّّف َّإَّ-1
خيقػػػػةَّ،َّأكثػػػػخَّمػػػػغَّالص َّىػػػػاػيخَّص َّمبػػػػةَّوت َّالص ََّّيػػػػارات َّم ََّّسيػػػػة َّش َّفػػػػيَّت ََّّكػػػػامميَّقػػػػجَّأسػػػػيع َّالت ََّّالسػػػػمػب ََّّف َّإَّ-2

َّة.االعتيادي َّ
َّ: انتىصيات

َّمشياَّماَّيأتيَّ:َّػصيات َّمغَّالت ََّّبعجد ََّّثأَّخجَّالباح َّوقجَّخ ََّّ
 بيةَّ.خ َّغةَّالع َّالم ََّّخوع َّكاملَّفأَّت ََّّػء َّفيَّض ََّّةر َّخ َّق َّالسأََّّىج َّاش َّالس ََّّدات َّخ َّف َّفيَّمأََّّطخ َّالش ََّّةأَّإعاد َّ -1
 جدأةَّ.مأََّّاًَّخوعاملَّ،َّوليدتَّفأَّتك َّمأََّّبيةَّككل َّخ َّغةَّالع َّخَّإلىَّالم َّط َّصَّعمىَّالش َّخ َّالح َّ -2
سػاؿَّغَّالج َّػاش َّم ََّّإبخاز ََّّفيَّر َّو َّلساَّلياَّمغَّد ََّّرػص َّالش ََّّريذ َّج َّةَّعشجَّت َّالغ َّمػـَّالب َّةَّمغَّعأَّاالفاد َّ -3

 ياَّ.فيياَّوإثخائ َّ
ـ َّبيػػػةَّإلػػػىَّاالىت َّخ َّغػػػةَّالع َّريدػػػيَّالم َّج َّبيػػػوَّت َّش َّت َّ -4 دػػػيعَّليػػػحهَّجري ت ََّّأثشػػػاء َّميَّفػػػيَّكػػػامأَّالت ََّّسػػػمػب َّبالأََّّسػػػا

 ة.الساد َّ
ػػػػالأََّّإدراجأَّ -5 ػػػػمػبَّالت َّس  ػػػػسغَّمأَّكػػػػامميَّض  ميػػػػاتَّمبػػػػةَّكأَّبيػػػػةَّلص َّخ َّغػػػػةَّالع َّريذَّالم َّج َّقَّت ػػػػداتَّشخائ ػػػػخ َّف 

َّراص.االخت َّ
بيةَّخ َّغةَّالع َّريديَّالم َّج َّيلَّت َّعجادَّوتأى َّإَّخامجَّيجَّفيَّب َّش َّفقَّىحاَّالس َّريذَّعمىَّو َّج َّتأكيجَّأىسيةَّالت ََّّ -6

 جمة.فيَّأثشاءَّالخ َّ
 خيعَّ.خآفَّالك َّبيةَّبالقأَّخ َّغةَّالع َّيجَّالم َّش َّم ََّّط َّب َّخكيدَّعمىَّر َّالت َّخورةَّض َّ -7
ػػَّ -8 ػػدبيػػةَّمػػغَّالشتػػاجَّالس َّرػػػصَّالخورةَّانتقػػاءَّالش َّض  ػػعَّوج َّي َّالؿ ػػَّخقػػي َّيػدَّلػػوَّبأَّذ  ََّّة َّياغ َّسػػاؿَّالر 

 تيعَّ.مبةَّفيَّحيا َّموَّالص َّث َّس َّت َّيعَّ،َّلي َّراص َّخيبَّمغَّاخت َّوالق َّ
 

َّ:ادلقرتحات
َّراساتَّالتاليةَّ:ثَّالؿياـَّبالج َّّخحَّالباح َّت َّق َّ،َّي َّالبحثإليوََّّلص َّػ َّاستكسااًلَّلساَّت ََّّ
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 .خخػَّعةَّأأَّخاتَّتاب َّغي َّّت َّكامميَّفيَّمأَّمػبَّالت َّس َّثخَّالأَّأ َّاجخاءَّدراسةَّلتعخؼََّّ -1
غػةَّةَّالم َّحػَّماد َّجاىاتَّن َّيػؿَّواالت َّسيةَّالسأَّش َّكامميَّفيَّت َّمػبَّالت َّس َّثخَّالأَّأ َّإجخاءَّدراسةَّاتعخؼََّّ -2

 العخبية.
 كاملَّ.يػـَّالت َّف َّػءَّم َّقخرَّفيَّض َّيجَّالسأَّش َّداتَّالس َّخ َّف َّػيعَّمأَّق َّت َّ -3
 كاملَّ.ءَّالت َّػ َّبيةَّفيَّض َّخ َّغةَّالع َّميعَّالم َّع َّامجَّحاسػبيةَّلت َّخ َّعجادَّب َّإَّ -4
ـ َّمغَّال ََّّدع َّق ََّّوفقَّحاجةَّكل َّعمىََّّيج َّش َّداتَّالس َّخ َّف َّعجادَّمأَّإَّ -5  .قدا

 ادلصادر وادلراجع 
 القخآن الكخيم 

َّحدشيَّ .1 ,َّ َّوالثانػية َّاالعجادية :َّ َّالسخحمتيغ َّفي بي ة َّالع خ  َّالّمغة  َّلتجريذ َّالحجيثة االتجاىات
َّ.:,َّاالسكشجريةَّ,َّمخكدَّاالسكشجريةَّلمكتاب2005َّعبجَّالبارؼَّعرخَّ,

وزارةَّالثقافةَّواالعالـَّ،مصبعةَّالجسيػريةََّّ،َّالبرخؼَّاالدبَّالتكامميَّ:َّعبجَّالجبارَّداودَّ .2
 .1980َّالعخاؾيةَّ،َّبغجادَّ

اسَّالبالغةَّ:َّجارَّهللاَّمحسػدَّبغَّعسخَّالدمخذخؼَّ.َّ،َّالقاىخةَّ،َّدارَّمصابعَّالذعبَّ،َّاس .3
1960َّ

بي ةَّوالتخبيةَّالجيشيةَّ:َّفتحيَّعميَّيػنذَّوزمالؤه,َّالقاىخةَّ,َّدارَّ .4 َّالع خ  اساسياتَّتعميعَّالّمغة 
 .1981الثقافةَّ,

لمصباعةَّوالشذخَّدمحمَّعدةَّعبجَّالسػجػدَّواخخوفَّ,َّ,َّدارَّالثقافةَّ:ََّّاساليبَّالسشيجَّوتصبيقاتو .5
َّ.1981َّ,َّالقاىخةَّ,َّ

بي ةَّ:َّتػفيقَّ،َّعسادَّالدعجؼَّ،َّواخخوفَّ.َّ،َّدارَّاالملَّلمشذخَّ .6 َّالع خ  أساليبَّتجريذَّالّمغة 
َّ.َّـ1959والتػزيعَّ،ََّّاالردفَّ،َّ

7. َّ,َّ َّحداف َّمصبعة ,َّ َّالقاىخة ,َّ َّالسفتي َّودمحم َّالػكيل َّ:حمسي َّوتشطيسيا َّالسشاىج َّبشاء ذ أأسأ
1982.َّ

َّالفتػحَّ .8 َّأبػ َّو َّالجشبالشي َّعمي :َّ َّالجيشية َّوالتخبية بي ة َّالع خ  َّالّمغة  َّلتعميع َّالحجيثة الصػؿ
 .1975َّالتػنديَّ،َّدارَّالشيزةَّالقاىخةَّ،َّ
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بشاءَّمؿياسَّلمسفخداتَّالمغػيةَّلمسخحمةَّالستػسصةَّ:َّأحسجَّثامخ،َّجامعةَّبغجادَّ/كميةَّالت خبية َّ .9
،1983َّ. 

َّأساليب .10 ،َّ َّأسدو ،َّ َّأىجافو ،َّ َّعبجَّالت جريذ  َّحدغ َّ:فكخؼ َّوتصبيقاتو َّنتائجو َّتقػيع ،َّ و
َّ.3َّ،َّط1979القادرَّ،َّدارَّالكتبَّالقاىخةَّ

َّمجاورَّ،َّدمحمَّ .11 َّالت خبػّية  َّوتصبيقاتو َّاسدو ،َّ َّالثانػية مةأ َّفيَّالس خح  بي ة َّالع خ  تجريذَّالّمغة 
 .1969ََّّ،َّمرخَّ،1ََّّصالحَّالجيغََّّ،َّط

12. َّ ديستخؼَّيػسف,َّ,َّالجدءَّاالوؿَّ,كميةَّالسرغخَّدليلَّالتجريبَّالسيجانيَّ,َّفاديةَّالت جريذ 
 .2006الخبيةَّ,َّجامعةَّالسشرػرةََّّ,َّ

بي ةَّ,َّعميَّاحسجَّم .13  .1984كػرَّ,الكػيتَّ,َّمكتبةَّالفالحَّ,َّحتجريذَّفشػفَّالّمغة َّالع خ 
َّبدمصشةَّعسافَّ .14 بي ةَّبكمياتَّالت خبية  َّالع خ  تقػيعَّالسياراتَّالتجريديةَّالالزمةَّلصالبَّالّمغة 

َّ,َّجامعةَّ:َّفتحيَّحدانيغَّدمحم,َّ َّ,َّكميةَّالت خبية  مجمةَّدراساتَّفيَّالسشاىجَّوشخؽَّالت جريذ 
ََّّ.2006,َّيشايخََّّ,110عيغَّشسذَّ,َّالعجدَّ

َّالصاىخَّ،َّع .15 َّالسأعمّ عَّالججيجَّ:عميَّجػا َّفيَّتجريذَّعخبيتشا، ،َّآذار،َّبغجاد،2َّجخائسشا
1969. 

خيةَّدراساتَّفيَّالسشاىجَّ:َّوىيبَّسسعافَّورشجؼَّلبيب:َّالقاىخةَّ,َّمكتبةَّاالنجمػَّالسر .16
َّ,1987.َّ

17. َّ َّط ،َّ َّبيخوت ،َّ َّلبشاف َّمكتبة ،َّ َّالجيغ َّناصخ َّآؿ َّأميغ َّ:الميخ َّالع خبية  ،2ََّّدقائق
1968َّ 

َّجامعةَّ .18 َّوشوَّعميَّحديغَّ،, َّالجليسيَّ، َّكاملَّمحسػد َّ َّالع خبية  شخائقَّتجريذَّالمغة
 .1999بغجادَّ,َّدارَّالكتبَّلمصباعةَّوالشذخ,َّ

19. َّ َّلمرف َّالجيشية َّ َّوالتخبية َّالع خبية  َّبتجريذ َّالخاصة َّوالخابعَّالصخؽ َّوالثالث الثاني
,َّالكػيتَّ,1ََّّعبجَّالسعصي,َّنرخَّدمحمَّزحالفَّ,َّطيػسفََّّ-لسعيجؼَّالسعمسيغَّوالسعمسات,

1967َّ 
الصخؽَّالخاصةَّبتجريذَّالع خبية َّوالتخبيةَّالجيشيةَّلمرفَّالثانيَّوالثالثَّوالخابعَّبسعيجؼَّ .20

َّ.1967,َّالكػيت،1َّعبجَّالسعصي,َّنرخَّدمحمَّزحالفَّطيػسفََّّ-السعمسيغَّوالسعمساتََّّ
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َّط .21 َّالقادرأحسج، َّعبج َّ:دمحم َّالع خبية  َّالمغة َّتعميع َّ،4ََّّشخؽ َّالسرخية َّالشيزة َّمكتبة ،
1985َّ،َّالقاىخة،1961ََّّ

بي ةَّ:كاضعَّنادؼَّعميَّالصائيَّ،وزارةَّالت خبية ََّّ .22 َّالع خ  شخيقتاَّالػحجةَّوالفخوعَّفيَّتعميعَّالّمغة 
َّ،1995َّ. 

َّالعخبية:َّكاضع .23 َّالّمغة  َّوالفخوعَّفيَّتعميع َّالػحجة نادؼَّعميَّالصائيَّوآخخوفَّ،ََّّشخيقتا
 .1995َّوزارةَّالت خبية ََّّالسجيخيةَّالعامةَّلألعجادَّوالتجريبَّ،ََّّ

،َّدارَّالفكخ2َّعمعَّالشفذَّاالحرائيَّوؾياسَّالعقلَّالبذخؼَّ,َّالديج،َّفؤادَّالبيي،َّ،َّط .24
َّـ.1973العخبيَّالقاىخة،َّ

يعَّ،َّط .25 َّ.1978ييغَّ،َّ،َّبيخوتَّ،َّدارَّالعمعَّلمسال2َّفقوَّالّمغة َّالسقارف:َّالدامخائيَّ،َّابخـا
َّالشيزةَّ .26 َّمصبعة َّالجيشيةَّ:َّدمحمَّصالحَّسسظَّ، َّوالتخبية َّالقػمية َّغة فغَّتجريذَّالّمغة 

بي ةَّالقاىخةَّ،َّ َّ.1975الع خ 
1952ََّّ,َّمرخَّ,2َّ,ج2القامػسَّالسحيطَّ,َّدمحمَّالجيغَّبغَّيعقػبَّالفيخوزَّابادؼ,َّ,َّط .27

. 
يعَّ،َّمججؼَّعديدَّ.َّط .28 السرخيةَّ،َّالقاىخةَّ،َّمكتبةَّالشيزة2ََّّقخاءاتَّفيَّالسشاىجَّ،َّابخـا

َّ،1968.َّ
 .1988َّكتابَّالماليَّ:َّأبػَّعميَّإسساعيلَّبغَّالقاسعَّالقاليَّ،َّدارَّالفكخَّ،بيخوتَّ، .29
َّكتابَّالجسل,َّالبصميػس،َّأبػَّدمحمَّعبجهللاَّبغَّدمحمَّبغَّ .30 كتابَّالحملَّفيَّاصالحَّالخملَّم غ 

الديجَّ،تحقيقَّعبجَّالكخيعَّسعػدؼَّ،َّالجسيػريةَّالعخاؾيةَّ،َّبغجادَّ،َّوزارةَّالثقافةَّواالعالـَّ،َّ
1980َّ.َّ

بي ةَّوشخؽَّتجريدياَّفيَّمخحمةَّالجرَّ .31 َّالع خ  اسةَّلغةَّالت عبيخَّ،َّدراسةَّتحميميةَّلصػؿَّالّمغة 
 .1970االبتجائيةَّ:َّياسخَّنعسةَّمدعلَّ،َّالشجفَّ،َّمصبعةَّالغخبيَّالحجيثةَّ،َّ

32. َّ ,َّ َّخفاجي َّالسشعع َّعبج َّ,دمحم َّالحجيث َّاالدبي َّ َّالش قجأ َّالجار1995َّمجارس ,َّ َّالقاىخة ,:
 السرخيةَّالمبشانية.

َّعسافَّ .33 ،َّ َّوالفشػف َّالثقافة َّدائخة ،َّ َّالسبخد َّدمحم َّعمي :َّ َّالعخبي َّالش حػ  َّفي َّالػافي السعجع
،1989َّ. 
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َّ:تساـَّ .34 بي ةَّلغيخَّالشاشقيغَّبيا َّالع خ  بي ةَّوقائعَّنجواتَّتعميعَّالّمغة  َّالع خ  َّخرائزَّالّمغة  م غ 
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