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 مستخلص البحث:

صّجعه ثٌٕـ، ٚصقذ٠ذ  ٠ؼًّ ػٍٝ ٠ؼذُّ ثٌشدو دأدٚثس ثٌؼطف ِٓ ٚعجةً ثٌغذه ثٌٕقٟ ثٌزٞ

ٚإمفجءٖ دّؼجٟٔ  ،١ّض ؽؼش فغٓ ثٌمشؽٟ دٙزٖ ثألدٚثس ثٌضٟ صغجػذ ػٍٝ صّجعىٗصٔق١ضٗ، ٚلذ 

ِخضٍفز، ١ٌىْٛ ِقو ث٘ضّجَ ٘زث ثٌذقظ ٚصغ١ٍو ثٌنٛء ػٍٝ لقجةذٖ ٚرٌه دجصذجع ثٌّٕٙؼ ثٌٛففٟ 

ثٌٕق١ز ٠ضؾجٚص فذٚد ثٌؾٍّز ثٌضق١ٍٍٟ ٌٍٛلف ػٍٝ ٘زٖ ثٌظج٘شر ثٌٍغ٠ٛز، ٚثٌؼطف فٟ ثٌٍغج١ٔجس 

ثٌٛثفذر إٌٝ د١ٕز ثٌٕـ ثٌىذشٜ، ٌُٚ ٠مضقش ػٍٝ ِفشد٠ٓ فمو دً ُػطفش ثٌؾٍّز ػٍٝ ِغٍٙج، 

فٟ  فٟ ثٌٍفع ٚثٌّؼٕٝ فضٝ ٔٙج٠ز ثٌٕـٚثٌّشوخ ػٍٝ آخش ِّج ٠غجػذ ػٍٝ ثعضّشثس٠ز ثٌضّجعه 

ِذٜ صقمك ثٌشدو فٟ ٚز, ٓ ثٌٕجف١ز ثٌٕق٠ٛز ٚثٌذال١ٌثٌىؾف ػٓ ثألعش ثٌزٞ صضشوٗ أدٚثس ثٌؼطف ِ

ؽؼش ثٌمشؽٟ، ٚدٚس ثٌغ١جق فٟ صؾغ١ذ دالٌضٗ؛ ٌٍٛفٛي إٌٝ ٔضجةؼ ِخضٍفز أّ٘ٙج: صقمك ثٌشدو 

ثٌٕقٟ ِٓ خالي أدٚثس ثٌؼطف فٟ ؽؼش ثٌمشؽٟ، ٚلذ فظ١ش  لقجةذٖ دضٕٛع ٘زٖ ثألدٚثس إال أْ 

ػطف ثٌّفشد ػٍٝ  ثٌٛثٚ ٔجٌش ػٍٝ ثٌق١ض ثألوذش, ٚصٛظ١ف دالٌضٙج فٟ وجفز ثالعضؼّجالس عٛثء

  ،وجْ ٌٍغ١جق دٚس فٟ صؾغ١ذ أدٚثس ثٌؼطفٚثٌّفشد أٚ ثٌؾٍّز ػٍٝ ِغٍٙج أٚ ثٌّشوخ ػٍٝ ِغٍٗ، 

دٗ ٘ٛ ثٌذقظ ػٓ أدٚثس ثٌشدو ثألخشٜ وقشٚف ثٌؾش ٚأدٚثس ثٌؾشه ٚغ١ش٘ج  َٝ ٛفٚأدشص ِج ٠ُ 

 فٟ ثألفجد٠ظ ثٌٕذ٠ٛز ٌضٛم١ـ ِؼجٌُ ثٌغذه ثٌٕقٟ ف١ٙج.

 .، فغٓ ثٌمشؽٟثٌشدو، أدٚثس ثٌؼطف، ثٌغذه ثٌٕقٟ انكهًبث انًفتبحٍت:
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Abstract : 

Conjunctions are used as a means of connecting clauses and sentences 

together, thereby helping to hold the text together and determine its 

textuality. Hasan al-Qurashi’s poetry was characteristic of the use of 

conjunctions, which helped the text stick together and add diverse 

meanings to it. Hence, al-Qureshi’s poetry is at the center of this study, 

which is highlighted as a linguistic phenomenon through a descriptive 

analytical approach. The use of conjunctions in text linguistics goes 

beyond just sentences, and into the whole structure of the text. 

Conjunctions are not limited to connecting phrases, but also to entire 

clauses and sentences, whether compound or otherwise. This helps the 

text flow in both utterance and meaning, until its very end. It also helps 

uncover the impact of conjunctions on the grammar and semantics of the 

text. This was evidently clear in al-Qureshi’s poetry, and in the role of the 

context in his poems. All of these had the effect of: ensuring the 

coherence of the text through the use of conjunctions throughout al-

Qureshi’s poetry. While their use was quite diverse, the waw [i.e., and] 

was used the most. The conjunction was used in all its semantic 

meanings, whether when used between items, simple sentences or 

compound ones. In all of these instances however, the context had a 

determining role as well. This study recommends that researchers look 

into other conjunctive words, such as prepositions and conditional words 

in prophetic hadiths to explain the features of textual coherence therein 

  Conjunction, Cohesion, Hasan al-Qurashi’s . Keywords: 
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 مقدمة البحث:

، ثٌقّذ هلل ٚػذد فذجس ثٌشًِ ثٌقّذ هلل ػذد ِج روشٖ ثٌذؾش، ٚػذد ِج غشد هجةش فٛق ثٌؾؾش،

 ٍُ ّٞ ِٕج ػ١ٍٕج دٕؼ وغ١شر، ِٚٙذَ ٌٕج ُعذالا ٠غ١شر، ثٌقّذ هلل ٚثٌقالر ٚثٌغالَ ػٍٝ أفنً ثألٔذ١جء ثٌز

 :ٚثٌُشعً ع١ذٔج دمحم ػ١ٍٗ أفنً ثٌقالر ٚأصُ ثٌضغ١ٍُ

ٌّج ٌٙج أعش ٚثمـ فٟ ثٌٕـ ِّٙج وجْ  ،أفذقش ثٌٍغج١ٔجس ثٌٕق١ز ِقو ث٘ضّجَ ثٌذقظ ثٌؼٌٍّٟمذ 

 ِٕٚٙج ِج ٠ضقً دجٌٕـ، ثٔخ ثٌضٟ صق١و دجٌٕـ،ِخضٍفز صٙضُ دىجفز ثٌؾٛٔٛػٗ، ٌٚٙج ِؼج١٠ش ٔق١ز 

١ٌغجػذ ػٍٝ  ٠ٚٙضُ دجٌؾجٔخ ثٌذالٌٟ :قذهثٌٚ فٟ ثٌٕـ،ثٌزٞ ٠ٙضُ دجٌٛعجةً ثٌٍفظ١ز  :جٌغذهو

جٌمقذ: ٚ٘ٛ ِج وِٕٚٙج ِج ٠ضقً دّغضؼًّ ثٌٕـ،  ،ثعضّشثس ثٌّنّْٛ ِٓ خالي صؾى١ً ثٌّؼٕٝ

ّٞ ٠شؽٛ صقم١مٗ،  ٚثٌمذٛي: ٚ٘ٛ ِذٜ صمذً ثٌّضٍمٟ ٌٙزث ثٌٕـ ٠مقذٖ ِٕؾب ثٌٕـ ٚثٌٙذف ثٌز

ج ِج ٠ضقً دجٌغ١جق ثٌّجدٞ ٚثٌغمجفٟ ثٌزٞ ٠ق١و  ثٌّغذٛن ٚثٌّقذٛن، ِٚٓ ٘زٖ ثٌّؼج١٠ش أ٠نا

جإلػالِز ٟٚ٘، ػذَ ثٌؾضء فٟ ثٌقىُ ػٍٝ ثٌٛلجةغ ثٌٕق١ز فٟ ِمجدً ثٌذذثةً ثٌّّىٕز، وجٌٕـ، د

ث ثٌضثٌّٛلف١ز: ٟٚ٘ ع١جق ثٌّٛلف فٟ ثٌٕـٚ ٕجؿ: ٚ٘ٛ ػاللجس د١ٓ ٔـ ِج ٚٔقٛؿ ، ٚأخ١شا

ّٞ ٔـ ٠غجػذ فٟ ثٌقىُ ػٍٝ ٔق١ضٗ.أخشٜ ِضشثدطز ف١ّج د١ٕٙج. ٚ٘زٖ  ثٌّؼج١٠ش ٚؽٛد٘ج فٟ   أ

    (2007) دٞ دٛؽشثٔذ،   

ٟٚ٘ ػٍٝ  فّؼ١جس ثٌغذه ٘ٛ ِقو ث٘ضّجَ ثٌذقظ ٌٚٗ ٚعجةً ِخضٍفز صؼًّ ػٍٝ صشثدطٗ ٚصّجعىٗ،

 (conjunction(ٚثٌؼطف)Reference) "ثٌّشؽؼ١ز ٟٚ٘: (ثٌٕقٛٞ )ثٌغذهٔٛػ١ٓ، ثألٚي:

 (Lexical conesionثٌّؼؾّٟ ) غذه(، عُ ثEllipsisٌٚثٌقزف) (Substituotion) ٚثإلدذثي

  (Halliday & Hasan, 1976) ٠ٚؾضًّ ػٍٝ ثٌضىشثس ٚثٌّقجفذز ثٌّؼؾ١ّز

ٟٚ٘ ِٓ ثٌظٛث٘ش ثٌٍغ٠ٛز ثٌضٟ ثٌشدو دأدٚثس ثٌؼطف ٟ٘ ِقو ث٘ضّجَ ثٌذقظ، ِٓ ثٌٛعجةً ثٌضٟ ٚ

ِٓ خً د١ٕز ثٌٕـ ٟٚ٘ أوذش صمغ دث ، ٚثٌؼطف ِٓ ثٌذ١ٕجس ثٌضٟضؾجٚص د١ٕز ثٌؾٍّز إٌٝ د١ٕز ثٌٕـص

ٚغ١شّ٘ج ِٓ ز ثٌٕق١ز صضشثدو ف١ّج د١ٕٙج دأدٚثس سدو صشو١ذ١ز وجٌٛثٚ ٚثٌفجء ، ٚ٘زٖ ثٌذ١ٕد١ٕز ثٌؾٍّز

أدٚثس ثٌؼطف، عُ صضشثدو ِغ ِفشدثس ٚصشثو١خ ٚؽًّ ثٌٕـ ثألخشٜ؛ ١ٌضىْٛ دزٌه ٔقاج 

١ٌظ إال ِؼجدالس ِؼ٠ٕٛز صضقمك دّؼجدالس ٌفظ١ز أٚ  جعىاج ِٚضشثدطاج د١ٓ أؽضثءٖ، ٚثٌؼطفِضّ

 صؾّغ د١ٓ . ٚ٘ٛ ١ٌظ ِؾشد أدٚثسدذٚٔٙج، ٚال عذ١ً إٌٝ أْ صىْٛ ِؼجدٌز فٟ ثٌٍفع دْٚ ثٌّؼٕٝ

 (2016)ص٠ذ،  .ؽّغ ثٌٕـ ٚصشثدطٗإّٔج ٘ٛ أِش ِؼٕٛٞ ٠مَٛ ػٍٝ  ،ِفشد٠ٓ أٚ ؽٍّض١ٓ ٚغ١شّ٘ج

 (2001)ثٌؾجٚػ، 

٘ـ، 1344ِٓ ِٛث١ٌذ ِىز ثٌّىشِز ػجَ فٙٛ  فغٓ دٓ ػذذ هللا ثٌمشؽٟثٌؾجػش  دٗ ـضأِج ِج ٠خ

ٚ صّىٓ ِٓ ففع ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ دْٚ عٓ  ف١ظ صٍمٝ صؼ١ٍّٗ ثألٚي ِٕز ثٌقغشثٌضقك دجٌُىضجح 

ث فٟ هفٌٛضٗ ٚسػج٠ز ه١ذز ِٓ ٚثٌذ٠ٗ فٙٛ ٚف١ذّ٘ج ِٓ  ج وذ١شا ِا ثٌؼجؽشر ِٓ ػّشٖ، ٌمٟ ث٘ضّج

ثٌضقك ثٌمشؽٟ ٚلذ ، ثٌزوٛس، ِٚٓ مشٚح سػج٠ضّٙج صؾؾ١ؼٗ ػٍٝ ففع ثٌؾؼش ِٕز ثٌقغش

ضٙج دجٌّٛثد ثإلدثس٠ز ٚثٌغمجف١ز ٚثٌّٛث٘خ ثألدد١ز أصُ ف١ٙج ثالدضذثة١ز دّذسعز ثٌفالؿ ثٌضٟ ص١ّضس دؼٕج٠

، ٚفقً ػٍٝ دسؽز ث١ٌٍغجٔظ فٟ ثٌضجس٠خ ثٌؼٍّٟ فٟ ِىز ثٌّىشِز ٚثٌغج٠ٛٔز، عُ ثٌضقك دجٌّؼٙذ

ِٓ أُ٘ دٚث٠ٕٚٗ ٚٔغشٖ، ٚ ٚثمـ فٟ ؽؼشٖ ه عؼٛد دجٌش٠جك، ِّج وجْ ٌٗ أعشِٓ ؽجِؼز ثٌٍّ

 ز، ٚثٌٕغُ ثألصسق، ِٚٛثوخ ثٌزوش٠جس، عٛصثْ، ٚأٌقجْ ِٕضقشر...،ثٌؾؼش٠ز: ثٌذغّجس ثٌٍّٛٔ
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ٚأِج ثٌؾجٔخ ثٌٕغشٞ صٕٛع د١ٓ ثٌذقٛط ثٌؼ١ٍّز، ٚثٌّمجالس، ٚثإلدذثع ثٌمققٟ، ِٕٙج: ؽٛن  

 غجل١ز، فجسط دٕٟ ػذظ، أٔج ٚثٌٕجط.ٚٚسد، أٔجس ثٌ

ث فٟ ثٌٛظجةف ثإلدثس٠ز ٚثإلػال١ِز ٚثٌف ث وذ١شا ، ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز ١ٕز فٟٚوجْ ٌٍمشؽٟ دٚسا

ج دجٌغٍه ثٌذ٠ذٍِٛجعٟ ف١ظ وجْ  ٚلذ ؽغً ِٕقخ وذ١ش ثٌّز٠ؼ١ٓ فٟ إرثػز ثٌٍّّىز، ٚػًّ أ٠نا

ج دٛصثسر ثٌخجسؽ١ز ثٌغؼٛد٠ز، دجإلمجفز إٌٝ ؽغٍٗ ٌّٕقخ عف١ش فٟ ػجَ  ث ِفٛما  ٘ـ.1393ٚص٠شا

 (1994)فغ١ٓ، 

 

 :انبحثيُهج _

ٕقٟ ، فّٓ ِٙجَ ػٍُ ثٌٍغز ثٌؽٛثٔذٗ ثٌّٕٙؼ ثٌٛففٟ ثٌضق١ٍٍٟ فغخ ِج صمضن١ٗ ثٌذقظذغ ٠ض 

ثٌضق١ًٍ؛ ِٓ خالي صٛم١ـ دٚس ثٌشٚثدو فٟ صقم١ك ٚثٌٛفف ٌؾىً ثٌٕـ، ِٚٛمٛػجصٗ، 

(2015) ثٌفمٟ،  .ثٌٕقٟ ثٌضّجعه
 

 

 فٟ ثٌىؾف ػٓ ثألعش ثٌزٞ صضشوٗ أدٚثس ثٌؼطف ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌٕق٠ٛز ٚثٌذال١ٌز صضؾٍٝ يشكهته:_

 .ِٓ خالي صّجعىٗ ثٌٕقٟ فٟ ؽؼش فغٓ ثٌمشؽٟ

 أهدافه:_

 .دأدٚثس ثٌؼطفؽؼش فغٓ ثٌمشؽٟ  ثٌىؾف ػٓ ِذٜ صشثدو -1

ّٞ صٛظفٗثٌصٛم١ـ ثألعش  -2  ثٌمشؽٟ. ٘زٖ ثألدٚثس فٟ ؽؼش ز

  .، ٚثألدٚثس ثٌضٟ ٌُ صزوش فٟ ؽؼشٖثٌؾجػشصقذ٠ذ ثألدٚثس ثٌضٟ غٍخ صٛثؽذ٘ج ػٕذ  -3

 

 :األسئهت -

 ِج ِذٜ صقمك ثٌشدو دأدٚثس ثٌؼطف فٟ ؽؼش ثٌمشؽٟ ؟ -1

أَ صؾجٚص دزٌه ثٌؾًّ ٚ  ؟ِٓ ثٌىٍّجس شدص١ٓثلضقش ثٌشدو دٙزٖ ثألدٚثس د١ٓ ِف ً٘ -2

 ثٌّشوذجس ؟

، ِٚج ٟ٘ ثٌقشٚف ثٌضٟ ٌُ صزوش فٟ ؽؼش ثٌمشؽٟ ٘ج ثٌضٟ غٍخ صٛثؽذ ِج فشٚف ثٌؼطف -3

 ؟ فٟ ؽؼشٖ

 ِج ٘ٛ دٚس ثٌغ١جق فٟ صؾغ١ذ دالالس أدٚثس ثٌؼطف فٟ ثٌٕـ ؟ -4

 :وخبتًت فٍهب أهى انُتبئج وانتىصٍبث ،يبحثٍٍب ٌتبعه يقديت هٍكم انبحث: ٌحتىي عهى

 .انًبحث األول: انربط بأدواث انعطف

  انًبحث انثبًَ: اندراست انتطبٍقٍت فً شعر حسٍ بٍ عبدهللا انقرشً.
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 انربط بأدواث انعطف:انًبحث األول: _

٠ؼذُّ ثٌشدو دأدٚثس ثٌؼطف ِٓ ثٌٛعجةً ثٌضٟ صغجػذ ػٍٝ عذه ثٌٕـ ٚصّجعىٗ وجٌٛعجةً ثٌضٟ عذك  

روش٘ج، ٌٚىٕٗ ٠خضٍف ػٕٙج فٟ ػذَ صنّٕٗ إٌٝ إؽجسر ِٛؽٙز ٔقٛ ثٌذقظ ػٓ ثٌّفضشك ف١ّج عذك 

ج ؽجء فٟ ثإلفجٌز ٚثٌقزف ٚثالعضذذثي، ٠ٚؼًّ ػٍٝ ثٌشد ّّ و د١ٓ أؽضثء ثٌٕـ أٚ ِج ع١ٍقك، و

ًٍ ِٕظُ؛ ألْ ثٌٕـ ١ٌظ إال ِضٛث١ٌجس ِٓ ثٌؾًّ ِضؼجلذز  ٠ٚغجػذ فٟ صشثدو ثٌالفك ِغ ثٌغجدك دؾى

خط١اج، ٚفضٝ صذسن وٛفذر ِضّجعىز فٟٙ دقجؽز إٌٝ ػٕجفش سثدطز وأدٚثس ثٌؼطف صقً د١ٓ 

(2013)خطجدٟ،  (2007) دٞ دٛؽشثٔذ،  أؽضثةٗ.
 

٠ٚمَٛ دٛظ١فز ثٌشفف ثٌخطٟ ِٓ ؽٙز 

ج أٔٗ ٠قمك ثٌضغٍغً ثٌذالٌٟ ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌذ١ٕز ثٌؼ١ّمز ٌٍٕـ، دّؼٕٝ أٔٗ  ّّ ع١شٚسر ؽىً ثٌٕـ، و

ٚروش ػٕٗ ثٌؾشؽجٟٔ فٟ (2007/2008)س٠جك،  ٠ؤدٞ إٌٝ ثٌضّجعه ِٓ ؽٙضٟ ثٌؾىً ٚثٌذالٌز.

ػٍُ أْ ثٌؼٍُ دّج ٠ٕذغٟ أْ ٠ُقٕغ فٟ ثٌؾًّ ِٓ َػْطف دؼنٙج ػٍٝ دؼل، أٚ صَْشِن أٚلٌٛٗ: "

إْ ٚ )ثٌؾشؽجٟٔ، د.س( ثٌَؼطف ف١ٙج ٚثٌّؾِٟء دٙج ِٕغٛسر، صُْغضَأٔف ٚثفذرٌ ِٕٙج دؼذ أخشٜ."

أؽضثء ثٌىالَ ف١ّج د١ٕٗ، ، ٚصّجعه صضنـ فٟ ثٌٛفً د١ٓ ثٌّؼجٟٔ ٚسدو دؼنٙج دذؼل ضٗأ١ّ٘

ٌزٌه ال ٠غضغٕٝ ػٕٗ؛ فضٝ ال ٠ؤدٞ ثألِش إٌٝ ثالعضغٕجء ػٓ وغ١ش ِٓ ثٌظٛث٘ش  ٚصقم١ك ثٌفجةذر ِٕٗ

ثٌٍغ٠ٛز، ِغً: ثٌقزف ٚثالخضقجس، ٚدجٌضجٌٟ ٠فمذ ثإل٠ؾجص أ١ّ٘ضٗ وٛٔٗ سوٕاج أعجع١اج ِٓ أسوجْ 

فضجػ وجصخ ثٌٕـ إٌٝ روش أؽ١جء لذ ثٌذالغز، ٠ٕٚمـ ِٓ ل١ّز ثٌىفج٠ز ثٌٍغ٠ٛز، ٌٚٛال ثٌؼطف ال

٠ضؼزس ِؼٙج ثةضالف أؽضثء ثٌمٛي ِٚؼجٍِضٗ والا ِٛفذاث. ٚلذ ال ٠ٕققش أعش ثٌؼطف ػٕذ صقم١ك 

ثٌضّجعه ثٌٕقٟ ػٍٝ ِغضٜٛ ؽضء ِٓ ثٌىالَ فمو، إِج ٠ضٛصع فٟ ِخضٍف ثٌّغض٠ٛجس؛ ف١ىْٛ صجسر 

ضٜٛ ثٌؾًّ، أٚ ثٌفمشثس، ػٍٝ ِغضٜٛ ثألٌفجظ، ٚأخشٜ ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌؾٍّز، ٚوزٌه ػٍٝ ِغ

. (2004)ِغٍُ،  ٚػٍٝ ِغضٜٛ ثٌٕـ وجِالا
 

"ٚإرث وجٔش ثٌٍغج١ٔجس ثٌؾ١ٍّز صشصىض ػٍٝ ثٌذ١ٕجس 

ثٌقغشٜ ثٌن١مز د١ٓ ِىٛٔجس ثٌؾًّ فئْ ثٌٍغج١ٔجس ثٌٕق١ز صؼضّذ ػٍٝ ثٌؼاللجس ثٌؾى١ٍز 

  (2020)فّجٟٔ،  ثٌٛثعؼز."ثإلؽجس٠ز، ٚثٌذال١ٌز ثٌضن١ٕ١ّز ثٌىذشٜ 

 

 تعرٌف انعطف نغت: 

ٍْضَُٗ،  َِ ًٌ ٚثفذٌ فق١ـ ٠ذيُّ ػٍٝ ثٔغٕجء ٚػ١جػ. ٠مجي: َػطاْفُش ثٌؾََّٟء، إرث أ "ثٌؼ١ٓ ٚثٌطجء ٚثٌفجء أف

ْٔؼَجَػ. ِٚقذس َػَطَف ثٌؼُُطُٛف. ٚصَؼَطََّف دجٌشفّز صَؼطُّفج.  ْٔؼََطَف، إرث ث َٚػَطَف هللاُ صؼجٌٝ فالٔاج ٚث

ج." َٙ ج، َػْطفاج إرَث ثْسصَفََك دِ َٙ َعجدَرَ ٠ُغ١ِْٕ ِٛ ًُ ٠َْؼِطُف ثٌ ُؽ ٍْ َػْطفاج ٚثٌشَّ ( 1979)صوش٠ج،  ػٍٝ فاَُل
 

َٚػَطَف 

ِض١ِٓ. ٚػَطف ػ١ٍٗ  َٙ ْٕ ُّ ٟ ثٌ ِّ ٠َْؼِطُف َػطفاج: ٠َْؼِطُف َػْطفاج: ثٔقشَف. ٚسؽً َػطٛف َٚػطَّجف: ٠َْق

ٖ. ٚصؼطَّف ػٍٝ َسفّٗ: َسّق ٌٙج.  سؽغ ػ١ٍٗ دّج ٠ىشٖ أٚ ٌٗ دّج ٠ش٠ذ. ٚصؼطَّف ػ١ٍٗ: َٚفٍَٗ ٚدشَّ

ُٓ ثٌُخٍُك." ِفُ، ففز غجٌذز. ٚسؽً ػجِهف َٚػُطٛف: ػجةذ دفنٍٗ َفَغ )ثدٓ ِٕظٛس،  ٚثٌؼجِهفزُ: ثٌشَّ

  د.س(

٘ٛ ثٌؼطف دأفذ فشٚفٗ ثٌّؼشٚفز، ٠ٕٚغك ثٌىالَ دؼنٗ ػٍٝ دؼل. أِج  انُحبة:واصطالًحب عُد 

ػٕذ ثٌٕق١١ٓ: ٘ٛ ثٌؼاللجس ثٌضٟ صضٛثؽذ د١ٓ ِغجفجس ِؼٍِٛجس ثٌٕـ، ٚ٘ٛ ٠ؾش إٌٝ إِىجْ صؾّغ 

   (2007) دٞ دٛؽشثٔذ،  ثٌؼٕجفش ٚثٌقٛس، ٚثٌضشثدو د١ٕٙج ٚصؼٍك دؼنٙج دذؼل فٟ ػجٌُ ثٌٕـ.
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ٚػشفٗ ػف١فٟ: دأٔٗ ٚعجةً ِضٕٛػز صغّـ دجإلؽجسر إٌٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّضٛث١ٌجس ثٌغطق١ز ثٌّشصذو 

(2001)ػف١فٟ،  دؼنٙج فٟ دؼل، دطش٠مز صغّـ دجإلؽجسر إٌٝ ٘زٖ ثٌّضٛث١ٌجس ثٌٕق١ز
 

ِٓ خالي 

فشٚفٗ. ٠ٚقظٝ ثٌؼطف دأ١ّ٘ز فٟ ػٍُ ثٌٍغز ثٌٕقٟ، ٚلذ أػذٖٚ ٚع١ٍز مشٚس٠ز ِٓ ٚعجةً 

ثٌضّجعه ٚصؼٛد ٘زٖ ثأل١ّ٘ز إٌٝ عذذ١ٓ: أ/ "دسؽز صٛثؽذ ثٌؼطف فٟ ثٌٕقٛؿ. ح/ ِج ٠ؤد٠ٗ 

ج ٠خٍٛ ِٕٗ دىجفز أٔٛثػٗ ثٌؾف٠ٛز  ثٌؼطف ِٓ دٚس ٚثعغ فٟ أدثء ثٌضّجعه ثٌٕقٟ، ٚلذ ال ٔؾذ ٔقا

رٌه ٠شؽغ إٌٝ ثٌشغذز فٟ ثالفضفجظ دغ١ش ثٌّؼجٟٔ فٟ ثٌٕـ،  دأْثٌّىضٛدز، ٠ّٚىٓ ثٌمٛي  أٚ

فجٌؾًّ صضشن دؼل ثٌفشثغجس ٔض١ؾز ثخضالفٙج ِٓ ف١ظ ثٌذالالس، ٟ٘ ثٌضٟ صقضُ ػٍٝ ِغضؼًّ 

ثٌٍغز أْ ٠غضٕؾذ دٙزٖ ثٌؼٕجفش ثٌٍغ٠ٛز ثٌضٟ صؼًّ ػٍٝ سدو صشو١ذٟ ٠نّٓ صضجدؼاج ٌٍىالَ، ٚدزٌه 

ثٌضّجعه فٟ ثٌٕـ. ٚثٌؼطف ال ٠مَٛ فمو دذِؼ ؽٍّض١ٓ ِٓ ٔجف١ز ثٌشدو ثٌٍغٛٞ ثٌخطٟ ٠قذط 

ج دض١ٌٛذ دالالس ِخضٍفز ِٓ خالي ثٌؼاللز ثٌضٟ  ثٌزٞ صقذدٖ مٛثدو ٔق٠ٛز ِؼ١ٕز، دً إٔٗ ٠مَٛ أ٠نا

٠م١ّٙج د١ٓ ثٌؾٍّض١ٓ، ٠ٚؼًّ ػٍٝ صشثدطّٙج دذؼل ٔض١ؾز صٛثفشّ٘ج ػٍٝ ػاللز ؽجِؼز، ٚدزٌه 

ث خط١اج صؼضّذ أ دٚثصٗ غجٌذاج ػٍٝ ثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ صؤد٠ٙج فضٝ صؾؼً ِٓ ِضٛث١ٌجس ثٌؾًّ ِغجسا

 (2007/2008)س٠جك،  ِضّجعىاج، فال صؤدٞ ثٌضّجعه دزثصٙج، دً دّؼٕج٘ج.

ٚثٌؼاللجس ثٌضٟ صؤد٠ٙج أدٚثس ثٌؼطف صضّغً فٟ أسدؼز ِؼجٟٔ، أؽجس إ١ٌٙج دٞ دٛؽشثٔذ دّغّٝ 

 أٔٛثع ثٌشدو، ٟٚ٘: 

ِطٍك ثٌؾّغ: ٠ٚؼًّ ػٍٝ ثٌشدو د١ٓ فٛسص١ٓ أٚ أوغش ِٓ فٛس ثٌّؼٍِٛجس ِٓ خالي ثٌؾّغ -1

ٚثٌضؾجدٗ ٘ٛ ثٌؾٙز  د١ّٕٙج، دق١ظ صىٛٔجْ ِضقذص١ٓ أٚ ِضؾجدٙض١ٓ ِٓ ٔجف١ز ثٌذ١تز، ٚثٌمقذ دجالصقجد

ثٌؾجِؼز، ٠ٚضغُ ٘زث ثٌٕٛع دجٌؼًّ ػٍٝ ثٌشدو د١ٓ أؽضجس دال١ٌز، ٌىٓ ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌغطق١ز فمو، 

ٚصفشق دالالس ثٌؾًّ ال ٠ؼٕٟ ػذَ ٚؽٛد سٚثدو د١ٕٙج، دً إٔٗ ٠ذي ػٍٝ ؽّغ ٚسدو ثٌقمٛي 

 ٚس أدثر ثٌؼطف ثٌٛثٚ.  ثٌذال١ٌز ٌٙج، ٚص١ٌٛذ ؽجِغ ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌذ١ٕز ثٌؼ١ّمز، ِٚج ٠مَٛ دٙزث ثٌذ

 

ثٌضخ١١ش: ٚ٘ٛ ثٌشدو د١ٓ فٛسص١ٓ ِٓ فٛس ثٌّؼٍِٛجس أٚ أوغش ػٍٝ عذ١ً ثالخض١جس دق١ظ -2

صىٛٔجْ ِضقذص١ٓ أٚ ِضؾجدٙض١ٓ ِٓ ف١ظ ثٌذ١تز، ٚ٘ٛ ١ٌظ دذؼ١ذ ػٓ ِطٍك ثٌؾّغ، ٌىٓ ٠نغ ل١ذاث 

دجٌضّجعً، ػٍٝ أْ ٠قذق دٛؽٛح ثإلٌقجؿ ػٍٝ ػٕقش ٚثفذ ِٓ ثٌؼٕجفش ثٌّضؼجهفز ثٌضٟ صضغُ 

ٚثفذ ِٕٙج فمو، دق١ظ إْ ثٌؼٕجفش وجفز فٟ ِطٍك ثٌؾّغ فجدلز، ففٟ ثٌضخ١١ش ٠ؾخ ػٍٝ ِٕؾب 

ث ِٕجعذاج ٠ضؾجٔظ ِغ صضجدغ ثٌّؼجٟٔ ٚصذسؽٙج، ٠ٚىْٛ دقشف  ثٌٕـ ثالخض١جس د١ٕٙج، ٠ٚىْٛ ثخض١جسا

 ثٌؼطف: أٚ.

جسك، دق١ظ صىٛٔجْ ِضقذص١ٓ أٚ ثالعضذسثن: ٠شدو ػٍٝ عذ١ً عٍخ فٛسص١ٓ د١ّٕٙج ػاللز صؼ-3

ِضؾجدٙض١ٓ فٟ د١تضّٙج، ٚ٘ٛ ٠ذػُ عذجس ثٌٕـ، ٠ٚغّـ دغ١ش ثٌٕـ د١ٓ ثٌّؼٍِٛجس ثٌّضؼجسمز، 

 ٚالدذ ِٓ صٕذ١ٗ ثٌمجسا أٚ ثٌّغضّغ ِٓ خالي ثألدثر ثٌذثٌز ػٍٝ ِؼٕٝ ثٌضؼجسك، ٟٚ٘: ٌىٓ.

سػ، دّؼٕٝ أْ صقمك إفذثّ٘ج ثٌضفش٠غ: ٠ٚؾ١ش إٌٝ أْ ثٌؼاللز ثٌضٟ د١ٓ ثٌقٛسص١ٓ ٟ٘ ػاللز صذ -4

ِضٛلفاج ػٍٝ فذٚط ثألخشٜ، ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ ثٌضذسػ أفذ ػاللض١ٓ: ثٌغذذ١ز أٚ ثٌضشص١خ ثٌضِٕٟ، 

(2007/2008)س٠جك،  (2007) دٞ دٛؽشثٔذ،  ٚثألدٚثس ثٌضٟ صؤدٞ رٌه ٟ٘: ثٌفجء، ٚعُ.
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صف١ذ ِطٍك ثٌّؾجسوز أٚ ثٌؾّغ؛ ٠ٚضُ رٌه ِٓ خالي ِؾجسوز ثٌّؼطٛف ثٌّؼطٛف ػ١ٍٗ  انىاو:-1

 فٟ ثٌقىُ دْٚ ثٌضشص١خ ثٌضِٕٟ أٚ غ١شٖ.

صف١ذ ثٌضشص١خ ٚثٌضؼم١خ؛ ف١ظ ٠ىْٛ ثٌقىُ أٚالا ٌٍّؼطٛف ػ١ٍٗ دْٚ ٚؽٛد فضشر ه٠ٍٛز  انفبء:-2

 ٌٍّؼطٛف.

أٚالا ٌٍّؼطٛف ػ١ٍٗ عُ ٌٍّؼطٛف ِغ ٚؽٛد فضشر صف١ذ ثٌضشص١خ ٚثٌضشثخٟ؛ دّؼٕٝ أْ ثٌقىُ ثُىَّ: -3

 غ١ش ٚؽ١ضر. ٚ٘زٖ ثٌقشٚف ٠قذد ثٌغ١جق ِج صذي ػ١ٍٗ فمذ صذي ػٍٝ ثالعضتٕجف.

ج ِٓ حتى: -4 ث ٚوزٌه دؼنا ج ظج٘شا ّا صف١ذ ثالؽضشثن ٚثٌغج٠ز، دؾشه أْ ٠ىْٛ ثٌّؼطٛف ثع

 ثٌّؼطٛف ػ١ٍٗ، ِغً، "أوٍش ثٌغّىز فضٝ ر٠ٍٙج."

١ٓ ؽ١ت١ٓ أٚ ثٌضغ٠ٛز د١ّٕٙج: ٚأَ ثٌضٟ صف١ذ ثٌضؼ١١ٓ صأصٟ ِغ ّ٘ضر ثعضفٙجَ، صف١ذ ثٌضؼ١١ٓ دأو: -5

"ِغً أفنش ص٠ذٌ أَ ػّشٚ؟"، ٚثٌضٟ صف١ذ ثٌغج٠ز صأصٟ ِغ ّ٘ضر ثٌضغ٠ٛز ثٌضٟ ال صف١ذ ثالعضفٙجَ؛ دً 

 . صأصٟ فٟ ؽٍّض١ٓ خذش٠ض١ٓ ِؼطٛفض١ٓ دـأَ، ِغً: ٌٓ أ٘ضُ دّقّذ عٛثءا ٔؾـ أَ سعخ

 فز ٚثٌضخ١١ش.صف١ذ ثإلدج أو:-6

 صف١ذ ثالعضذسثن، ٚؽشٚهٙج: نكٍ: -7

٠غذمٙج ٟٔٙ أٚ ٔفٟ، ِغً: ٌُ أَس ثٌغجسق أٌ -3  ثٌّؼطٛف ِفشداث.  أْ ٠ىْٛ-2أْ ال صغذك دٛثٚ. -1

 ٌىٓ عّؼش دٗ.

ج ِٛؽذاج، ِغً:" و ٠ؼطف ف١ٙج ثٌّفشد ػٍٝ ِفشد،بم: -8 ِا صف١ذ ثإلمشثح ف١ّٕج ٠ىْٛ ِج لذٍٙج وال

ج ِٕف١اج، ثإلعىٕذس٠ز ػجفّز ِق ِا ش دً ثٌمج٘شر." ٚثإللشثس عُ ثٌّخجٌفز ف١ّٕج ٠ىْٛ ِج لذٍٙج وال

    ِغً: ٌُ ٠ٕؾـ ِقّذٌ دً ص٠ذٌ.

               

 صف١ذ ثٌٕفٟ فٟ ثٌقىُ ػٓ ثٌّؼطٛف، ٚؽشٚهٙج: ال:-9 

 أال صمضشْ دقشف ػطف.-3 .أْ ٠ىْٛ ِج لذٍٙج غ١ش ِٕفٟ-2أْ ٠ىْٛ ِؼطٛفٙج ِفشداث. -1 

 (1998)ثٌشثؽقٟ، 

ٚلذ أهٍك ثٌضٔجد أفذ ػٍّجء ثٌٕـ ػٍٝ ٘زٖ ثألدٚثس ِغّٝ )ثألدٚثس ثٌّٕطم١ز(؛ "ألٔٙج ػالِجس 

ػٍٝ أٔٛثع ثٌؼاللجس ثٌمجةّز د١ٓ ثٌؾًّ، ٚدٙج صضّجعه ثٌؾًّ ٚصذ١ٓ ِفجفً ثٌٕظجَ ثٌزٞ ٠مَٛ ػ١ٍٗ 

َ(1993)ثٌضٔجد،  ثٌٕـ."
  

٠ّٚىٓ صفغ١ش ثٌضّجعه ثٌزٞ صقذعٗ فٟ ثٌٕـ دطش٠مض١ٓ: ثألٌٚٝ أٔٙج 

صقمك ثٌشدو ٌىٛٔٙج فٍمز ٚفً د١ٓ أؽضثء ثٌخطجح أٚ ثٌٕـ ثٌّخضٍفز، ٚثٌغج١ٔز أٔٙج صقمك عّز 

ج وغ١فاج ِضشثدطاج ال فؾٛ  ثالخضضثي، ٚ٘ٛ ِج ٠غّٝ دجٌٍف أٚ ثٌطٟ أٚ ثاللضقجد ٚ٘ٛ دزٌه ٠ٕضؼ ٔقا

فضٝ ال ٠ؤدٞ إٌٝ ثالصغجع فٟ ثٌخطجح أٚ ثٌٕـ، عُ ٠غذخ صذجػذ د١ٓ ِىٛٔجصٗ، ف١ٗ ٚال ص٠جدر؛ 

ف١مًٍ ثٌضّجعه. ٚلذ ٠أخز ثٌذؼل ِٓ ثٌذسط ثٌٍغٛٞ ثٌمذ٠ُ ثاللضقجس فٟ أدٚثس ثٌؼطف ػٍٝ دؼل 

ثألدٚثس ثٌّقذٚدر ثٌّضؼجسف ػ١ٍٙج، ٚلذ ٠شٜ ثٌذؼل ث٢خش دأْ ثٌؼطف ٠ضٛثؽذ فٟ ثٌؼاللجس أٚ 

)ثٌذطجؽٟ،  د١ٓ ثٌّؼطٛف ٚثٌّؼطٛف ػ١ٍٗ، ٌٚىٕٗ فٟ ثٌقم١مز أؽًّ ِٓ رٌه. ثألعذجح ثٌّؾضشوز

2013). 
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 انقرشً: ٍ بٍ عبد هللافً شعر حسانًبحث انثبًَ: دراست تطبٍقٍت 

 عطف انًفرد عهى يفرد:-1

 : (1983)ثٌمشؽٟ،  ٠مٛي ثٌؾجػش فٟ لق١ذر ٔؾٜٛأ( 

ؾشدٟ" َِ  "ٚؽ١ه وجٌٕٛس ٌٟ وجٌشد١غ     ِٕجُس غِذٞ ثٌفزّ دً 

صظٙش ٚظ١فز ثٌقشف )دً( فٟ ثٌشدو د١ٓ ثالع١ّٓ )ِؾشدٟ ِٕٚجُس(؛ ١ٌف١ذ ِؼٕٝ ثإلمشثح فٟ أْ 

ِٖ أٚ ِغضمذٍٗ، عُ ٠ُنِشح ػٕٗ دجٌّؼٕٝ ث٢خش أْ ٘زث ثٌقخ وّؾشدٗ  فذٗ ٌّقذٛدضٗ ٔٛس ٚإؽشثق ٌغذ

ًٍ ِٚأوٍٗ ثٌزٞ لذ ٠ذَٚ  ُْ دْٚ ِأو ج ٠ُّٛس ثإلٔغج ّّ أوغش ِٓ إؽشثلز ثٌغذ، ٚلذ ٠ّٛس دذٚٔٗ و

 ِٚؾشح.

:(3ثٌّؾٍذ/ 384، ففقز 1983)ثٌمشؽٟ،  ح( ٚفٟ لق١ذر أِز ثٌؼشح أف١مٟ
 

 

٘ٛث ثٌمُشدٝ ِٚج أصؼغٗ     ف١ٓ  َّٛ  ٠ُّغٟ ثٌقّخ دغنج أٚ س٠جءا""ؽ

٠شدو ثٌقشف "أٚ" د١ٓ ثع١ّٓ ِٕقٛد١ٓ )ثٌش٠جء ٚثٌذغل(؛ ١ٌف١ذ ِؼٕٝ ثٌضخ١١ش فٟ أْ ثٌؼؾك  

ج ٚوشث١٘ز، أٚ س٠جء ٚ٘ٛ "ثٌٕفجق" )ثدٓ ِٕظٛس،  ٚثٌقخ ِج أصؼغٗ ِٚج أعٛأٖ ف١ٓ ٠ُّغٟ دغنا

(296، 14د.س، ففقز ثٌّؾٍذ/
 

دؼذ ِج وجْ ثٌقخ عجةذاث د١ُٕٙ خالي فضشر ص١ِٕز ه٠ٍٛز، ٚفٟ 

 ٌقظز دغ١طز لذ ٠ّغٟ ػىظ رٌه؛ دغذخ ثٌخالف ثٌّغضّش.

 :( 2،ثٌّؾٍذ/486، ففقز 1983)ثٌمشؽٟ،  ثٌؾجػش فٟ لق١ذر فذثةٟ ثٌؼشح يػ( ٠ٚمٛ

ـــزَ ٚثٌَّٕىجال" زٌـَـّ َّ ُّٛعٌ      أدش إالّ ثٌ  "َه١ٍُك أَٔش ٚثألعشٜ ُؽ

ِؼٕٝ ثٌّؾجسوز فٟ ثٌقىُ فىالّ٘ج ؽجء ِٕقٛدج د١ٓ )ثٌّزٌّز ٚثٌٕىجي(  أفجد فشف ثٌؼطف ثٌٛثٚ

دأْ ؽّٛع ثألعشٜ أدش إالّ ثٌّزٌز ٚثٌٕىجي، ٚأْ ثٌذطً  ٚػالِز ٔقذّٙج ثٌفضقز، ٚفٟ ثٌّؼٕٝ

ث فٟ عؾٓ ثٌؼذٚ ٌىٕٗ ٚلذِٗ ِٚج مقٝ  ه١ٍماج دّج فؼٍٗ ٠ؼضذشُ  ثٌفٍغط١ٕٟ ِقّٛد فؾجص وجْ أع١شا

ّٞ ثٌّٕغ  دٗ صؾجٖ ٚهٕٗ ، ِمجسٔز دغ١شٖ ِٓ ؽّٛع ثألعشٜ ٚأْ ُِٕٙ لذ ٠أدٝ إال ثٌّزٌز ٚثٌٕىجي أ

ج ٠ش٠ذ ٚصشن ثإللذ ّّ  (11،ثٌّؾٍذ/678)ثدٓ ِٕظٛس، د.س، ففقز  ثَ ػ١ٍٗٚثٌضٕقٟ ػ

 

 عطف جًهت عهى جًهت:-2

 : (3، ِؾٍذ/95، ففقز 1983)ثٌمشؽٟ،  ثٌؾجػش فٟ لق١ذر ٌقٓ ؽجةغ يأ( ٠مٛ

ث فٟ فؤثدٞ ١ٌُٙذٗ ٠ُّٛس، ٚفٟ سٚفٟ فذثُٖ ٚٚؽذثٟٔ  " ٚػ١ُضه ؽْؼشا

غٍ ََٔضث عُ ثعضمَّش دأؽفجٔــٟ"  ِْ  ٠َؼَضُّ ػٍٝ ثٌِمشهجِط ف١ُل ف١ِٕٕٗ    َوذ

َػطَف ثٌقشف "عُ" ثٌفؼً ثٌّجمٟ "ثعضمّش" ثٌّذٕٟ ػٍٝ ثٌفضـ، ٚفجػٍٗ ثٌن١ّش ثٌّغضضش صمذ٠شٖ 

)٘ٛ(، ػٍٝ ثٌفؼً ثٌّجمٟ "َٔضث"،  ٚ٘ٛ ػطف ؽٍّز فؼ١ٍز ػٍٝ أخشٜ أفجد ف١ٙج ِؼٕٝ ثٌضشص١خ 

ٙاج فٟ رٌه ف١ل  ٚثٌضشثخٟ دأْ ثٌذِغ أٚاَل ٔضث ِٓ ثٌؼ١ٓ، عُ صشثخٝ  فضٝ ثعضمش فٟ ُؽفٕٙج ِؾذ

ف١ٕٓ ثٌؾجػش ػٕذِج ٠ىضخ ػٍٝ ثٌمشهجط أٚ ثٌٛسق ِج ٠ؾٛي دذثخٍٗ صؾجٖ ثٌقجٌز ثٌضٟ ٠ّش دٙج، 

 ٚأٔٗ لذ ٠ٕذفغ فٟ ثٌىضجدز عُ ٠ضشثخٝ دؼذ رٌه.    
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(2ذ/، ِؾ623ٍ، ففقز 1983)ثٌمشؽٟ،  لق١ذر ؽجدٞ ثٌؾشثؿ ٟح( ٚف
 

 

ذَثؿِ" َّٞ ثٌقُّ ٛ صْفَضُفٛث ثألهــــ      ٚثدَ أَ َػْطٍٛث َِٔذ ُّ ُ٘  "ػزٌَُٛث ً٘ صُشث 

صؾٍٝ ثٌشدو د١ٓ ؽٍّز )ػّطٍٛث( ف١ظ ُػطف ثٌفؼً ثٌّجمٟ ٚفجػٍٗ ػٍٝ ؽٍّز )صفضُفٛث( ٚأفجد 

(2005)ثٌف١شٚصآدجدٞ،  ِؼٕٝ ثٌضؼ١١ٓ د١ٓ أِش٠ٓ دأُٔٙ ً٘ صفضفٛث "ثألهٛثد"
 

أٞ ثٌؾذجي ػٓ  

(2،ثٌّؾٍذ/508)ثدٓ ِٕظٛس، د.س، ففقز  ِىجٔٙج، أَ أُٔٙ ػطٍٛث ػزح ثٌغٕجء
 

ِخجهذاج ؽؼخ  

 .  ٠ّّش دٗ ّٞ ٌذٕجْ ٚثٌقجي ثٌز

 (3، ِؾٍذ/275، ففقز 1983)ثٌمشؽٟ،  ثٌؾجػش  دؼٕٛثْػ( ٠ٚمٛي فٟ لق١ذر 

٠جصُٙ   " ٚثٌّٕجدُْٚ دقّشِ

مـ ثٌقذـ فٙجِٛث" َٚ دٚث فٟ   ؽّشِ

ٚثٌضؼم١خ، ظٙش ثٌؼطف د١ٓ ؽٍّضٟ )٘جِٛث( ٚؽٍّز )ؽشدٚث(، ٚأفجد فشف ثٌؼطف ثٌفجء ثٌضشص١خ 

دأْ ِٓ وجٔٛث ٠ٕجدْٚ ٌٍقش٠ز لذ ُؽشدٚث ِٓ د٠جسُ٘ فٟ ٚمـ ثٌٕٙجس، فؼجلذُٙ دؼذ رٌه ثٌض١ٗ 

ج ِٓ لذ ٠َذػٛ ٌٍقش٠ز ػٍٝ غ١ش ٚؽٗ فك. ّا  ٚثٌن١جع، ِؼجصذاج أٚ الة

 

 عطف يركب عهى يركب: -3

 :(2، ِؾٍذ/432، ففقز 1983)ثٌمشؽٟ،  ثٌؾجػش فٟ لق١ذر ؽّؼز ي٠مٛ أ(

ج ٔؼ١ؼ ف١ٗ ع٠ّٛــج؟  "عجءٌضٕٟ أفذّٕج عٛف ٠ذمٝ             أدذ٠َـّ

ِٔك ثٌفؾش     ٚٔغضجُف ِػطش٘ج عشِذ٠ّج؟" ْٚ  ٚٔمّنٟ ثٌق١جر فٟ س

ًٍ ِضؼذدر ػٍٝ ثٌذ١ش ثألٚي  د١ٓ  ثألفؼجي َػطَف فشف ثٌٛثٚ ثٌذ١ش ثٌغجٟٔ ثٌّىْٛ ِٓ ؽّ

ثٌّنجسػز، ٚلذ أفجد ِؼٕٝ ثالؽشثن فٟ ثٌقىُ ٚثٌّؼٕٝ؛ ١ٌٛمـ ثٌؾجػش ثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ صقٍّٙج 

 أعتٍز ِقذٛدضٗ: أع١ذمٝ ثٌقخ أدذ٠ًّج ٠ؼ١ؾجْ ف١ٗ ه١ٍز ثٌق١جر  ...؟

 :(3، ِؾٍذ/145، ففقز 1983)ثٌمشؽٟ،  ح( ٚفٟ لق١ذر وفجؿ فقجد ثألؽٛثق

 "ػؾُش ػّشٞ ِؼزّداج دفؤثدٞ     ػؾضُُٗ وجٌؾش٠ِذ فٟ ثٌفٍََٛثسِ 

َُّ رثَح ثٌق١ٕٓ إال دمج٠ج            صضقــذَّجُٖ د١ٓ ِجٍك ٚآِس"  ع

صؾٍٝ ثٌشدو د١ٓ ثٌذ١ش ثٌغجٟٔ ٚثألٚي ِٓ خالي ثٌقشف )عُ( ثٌزٞ أفجد ِؼٕٝ ثٌضشص١خ ٚثٌضشثخٟ؛ 

ج فجٌضٗ دجٌؾش٠ذ ثٌزٞ صجٖ فٟ ثٌفٍٛثس،  ٙا ١ٌذ١ٓ ثٌؾجػش ِؼجٔضٗ ثٌضٟ ِّش دٙج، أٔٗ وجْ ِؼزح ثٌمٍخ ِؾذِ

ذش دٗ د١ٓ ثٌّجمٟ عُ ٠ذ١ٓ أْ ف١ٕٕٗ ٌضٍه ثٌزوش٠جس رثح ٚصالؽٝ ؽ١تاج فؾ١تاج، إال دمج٠ج ِٕٗ ٠ضق

ٚثٌّغضمذً ث٢صٟ، ٚأْ ٘زٖ ثٌزوش٠جس ثٌضٟ صقذط ػٕٙج فٟ دجلٟ ثٌمق١ذر ػض٠ضر ٚلش٠ذز إ١ٌٗ؛ ٌٚىٓ 

 ِشثسصٙج ؽؼٍضٗ ٠ؼجف أ١ِٕز ػٛدصٙج.  
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 :(2، ِؾٍذ/552ففقز  ،1983)ثٌمشؽٟ،  ػ( ٠ٚمٛي فٟ لق١ذر صق١ز صٛٔظ:

 " فٟ))صَُٛٔظ(( ثٌَخنشثِء آعجُس ٌّؼَشوِز ثٌِفذثِء! 

ج إصثةٟ ًُّ ِٕضِفنا ؾذٞ ثٌؼَش٠َك ٠ُِط َِ  إّٟٔ أسٜ 

ث دجٌغَِذ ثٌّـُفَضّشِ ٠ُؾؼً ِوذش٠جةٟ ٛا  ٚأفظُّ ص٘

ُٕ٘ج إدجةٟ"  ٘زٞ داِلدٞ فٟ عَشث٘ج وُ َصَسػُش 

ثٌذ١ش ثٌغجٟٔ ٚثألٚي، ١ٌؾ١ش إٌٝ ِؼجسن ثٌفذثء صؾٍش ٚظ١فز فشف ثٌؼطف ثٌٛثٚ فٟ ثٌشدو د١ٓ 

ؾؼش دأْ ثٌغذ ثٌضٟ عذك فذٚعٙج أ٠جَ ثٌؾٙجد فٟ دالد صٛٔظ، ٚأٔٗ ٠شٜ ٘زث ثٌّؾذ ثٌؼش٠ك أِجِٗ، ٠ٚ

ُِؾؼالا   .ىذش٠جء صؾجٖ ٘زٖ ثٌذالد ٚػشثلضٗفٟ دثخٍٗ ثٌ ع١ض٘ٛ ٠ٚغّٛ 

 

 خبتًت

ِؾّٛػز ِٓ ثٌٕضجةؼ ِٓ  صٛفً إٌِٝٚٓ خالي ٘زث ثٌذقظ ثٌّضٛثمغ فٟ ثٌشدو دأدٚثس ثٌؼطف 

                :أّ٘ٙج

 .ف فٟ ؽؼش ثٌمشؽٟصقمك ثٌشدو دأدٚثس ثٌؼط_1

 ثٌشدو سصؾجٚصٌُٚ صمضقش ثٌشدو د١ٓ ِفشد٠ٓ، دً ، ذ ثٌؾجػشٕٛػش أدٚثس ثٌؼطف فٟ لقجةص_2

 د١ٓ ؽٍّض١ٓ ٚأوغش.

صٛظ١فٙج فٟ وجفز صُ فٟ لقجةذ ثٌؾجػش, ٚ  ِٓ خالي صٛثؽذ٘ج  ثٌق١ض ثألوذشٔجٌش ٚثٚ ثٌؼطف _3 

  ثالعضؼّجالس عٛثء ػطف ثٌّفشد ػٍٝ ثٌّفشد أٚ ثٌؾٍّز ػٍٝ ِغٍٙج أٚ ثٌّشوخ ػٍٝ ِغٍٗ .

ث ٚثعؼاج ِٓ ثٌٌُ صٕجي أدثر ثٌؼطف )فضٝ( _4     .ثٌؾجػش , ٚلذ ثفضمش ٚؽٛد٘ج فٟ لقجةذقنٛسف١ضا

 ثٌؼطف.أدٚثس دالالس  وجْ ٌٍغ١جق دٚس ٚثمـ فٟ صؾغ١ذ_5

 

 انتىصٍبث:

فٟ مٛء دسثعز ثٌشدو دأدٚثس ثٌؼطف فٟ ِؾجي ثألفجد٠ظ ثٌٕذ٠ٛز ٚأُ٘ ِج ٠ٛفٟ دٗ ثٌذقظ ٘ٛ 

 دىجفز أدٚثصٗ، ٚصطذ١مٗ ػٍٝ ثألفجد٠ظ ثٌؾش٠فز.ثٌشدو  دسثعز أٚ ،ثٌغذه ثٌٕقٟ
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 يراجع

  ( .2013ثٌذطجؽٟ، خ١ًٍ دٓ ٠جعش ، ) ٌٍٟٔخطجحثٌضشثدو ثٌٕقٟ فٟ مٛء ثٌضق١ًٍ ثٌٍغج 

جْ: دثس ؽش٠ش. ّّ  . ػ

  ،)دالةً ثٌؾشؽجٟٔ، ػذذ ثٌمج٘ش ػذذثٌشفّٓ. )د.س(، ِقّٛد دمحم ؽجوش )ثٌّقشس

 . ثٌمج٘شر: ِىضذز ثٌخجٔؾٟ.ثإلػؾجص

 ( .ُ1994فغ١ٓ، ِقطفٝ إدشث١٘  ،) ٓأددجء عُؼٛد٠ْٛ صشؽّجس ؽجٍِز ٌغذؼز ٚػؾش٠

 ، ثٌش٠جك: دثس ثٌشفجػٟ. أد٠ذاج

  (. ثٌّٕٙؼ ثٌٍغجٟٔ ػٕذ ثٌذوضٛس صّجَ فغجْ ِٓ م١ك 2020, 27فّجٟٔ ،فغٓ. ) ثٌؼذد

 .(EIMJثٌّؾٍز ثإلٌىضش١ٔٚز ثٌؾجٍِز )ثٌُؾٍّز إٌٝ عؼز ثٌّٕـ،. 

 ( .2013خطجدٟ، دمحم ،)ثٌّغشح: ثٌّشوض ٌغج١ٔجس ثٌٕـ ِذخً إٌٝ ثٔغؾجَ ثٌخطجح ،

 ثٌغمجفٟ ثٌؼشدٟ.

 ( .2007دٞ دٛؽشثٔذ، سٚدشس ،)ٚ ثٌمج٘شر: ػجٌُ ثٌىضخ.ثٌخطجح ٚثإلؽشثءثٌٕـ . 

 ( .ٖ1998ثٌشثؽقٟ، ػذذ ، )ٞٛثإلعىٕذس٠ز: دثس ثٌّؼشفز.ثٌضطذ١ك ثٌٕق ، 

 ( .2007/2008س٠جك، دٛص١ٔز ،)ثٌؾضثةش: ثٌضّجعه ثٌٕقٟ ِٓ خالي ثٌؼطف ٚثٌضىشثس .

 دجصٕز. -ؽجِؼز ثٌقجػ ٌخنش

 ( .(، ٚ ػذذ ثٌغالَ دمحم ٘جسْٚ )ثٌ 1979صوش٠ج، أفّذ فجسط ،)ِؼؾُ ِمج١٠ظ ثٌٍغزّقشس 

 دِؾك: دثس ثٌفىش.

 ( .1993ثٌضٔجد، ثألص٘ش ، )َ،د١شٚس: ثٌّشوض ثٌغمجفٟ ثٌؼشدٟ.ٔغ١ؼ ثٌٕـ . 

 ( .د سثعجس ٔق٠ٛز ٚدال١ٌز ٚٔق١ز فٟ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ . 2016ص٠ذ، فنً ٠ٛعف،)

 ثٌمج٘شر: دثس ثٌٕجدغز.

 ( .2001ثٌؾجٚػ، دمحم ،)د١شٚس: ٠ٛز ثٌؼشد١زأفٛي صق١ًٍ ثٌخطجح فٟ ثٌٕظش٠ز ثٌٕق ،

 ثٌّؤعغز ثٌؼشد١ز.

 ٟثٌمج٘شر: ص٘شثء  ٔقٛ ثٌٕـ ثصؾجٖ ؽذ٠ذ فٟ ثٌذسط ثٌٕقٛٞ(، 2001. )، أفّذػف١ف .

 ثٌؾشق.

 ( .ُ2015ثٌفمٟ، فذقٟ إدشث١٘ ،.)ثٌمج٘شر: دثس ػٍُ ثٌٍغز ثٌٕقٟ د١ٓ ثٌٕظش٠ز ٚثٌضطذ١ك ،

 ثٌٕجدغز.

 ( .ثٌمجِٛط ثٌّق١ذ  ِىضخ ثٌضشثط 2005ثٌف١شٚصآدجدٞ، ِؾذ ثٌذ٠ٓ دمحم دٓ ٠ؼمٛح .)

 . ِؤعغز ثٌشعجٌز.ثٌمجِٛط ثٌّق١و)ثٌّقشس(، 
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 ( .1983ثٌمشؽٟ، فغٓ ػذذهللا ، )ٟد١شٚس: دثس ثٌؼٛدر.د٠ٛثْ فغٓ دٓ ػذذ هللا ثٌمشؽ . 

 ( .ٓ2004ِغٍُ، ػغّجْ فغ١ ،) دٓ ثٌخطجح ٔقٛ ثٌٕـ دسثعز صطذ١م١ز ػٍٝ خطخ ػّش

 ثألسدْ: ثٌؾجِؼز ثألسد١ٔز. ٚٚفج٠جٖ ٚسعجةٍٗ ٌٍٛالر، سعجٌز ِجؽغض١ش،

 ، د١شٚس: دثس فجدس.ٌغجْ ثٌؼشح، ؽّجي ثٌذ٠ٓ. )د.س(ثدٓ ِٕظٛس . 
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