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 ثملخص البح
جاا اختياراا دخت ارااصخت )الااتوخ)ت اااااادخ )اا اخت ااار خيترااخخاخسالااا  خت ااا در خت الاا )وخ

 خر )اااخخهاااعدقخ)ااا خاة رااا  خف رااابخاا ااا خج )عااابخت )الاااخ(خ)راااات ً خ ت  ااا خ )اااخ–فاااوخاترااابخت اتصخ
 اا تخهاابت خ اا خخت ارااصخفاااد خ،خت دؤراابخت الاا )ربخفااوخت اع راادخ اا خت )ا ااا   خت اااوخا اا خت  الاا  

))لردخت  الا  (خفالاعإخى اإخى ادتاخي  ر يا خفاوخاا ايخت كادرابخ ا ايخساااخخى اإخت هاعدخ) )ابخت  را  خ
ت رةار (خا)د تابخفاوخت )لارد(خ)ا خفج اخت    خ رجديخادتالايخ تإخارات وخ)جاتاخخت  اصخاخ،خ    

ياا خخا ترااخخت  )اا  رخت هااعدربخ تااإخ)الااااروخت )ا ااااخات كاا خاتالااا   تخت ااا   خت اااوخا)ي اا خ
خ.   ) 

سيااااامخت )  اااا خت اخخ ادتالاااابخ)ت  عاااا اخت )ا ااااا ربخ،خقاااا  خت   اااا خ تااااإخ)   اااار 
  خا)لااردخت  الاا،خ )لاردخت  الاا  (خ    ابخ) اا ادخياوخاخ)لااردخت  الاا  خ)ا خياا خخىر)  اي

فااوخ اار خا اا) خت )  اا خخ.ا)لااردخت  الاا  خ)اا خياا خخت )اتا ااب،خ)اا خياا خخىدتاااايخااعةتااي
ات  عااااخ،خت  ااا  وخادتالااابخ)ت  عااا اخت ك رااابخ )لاااردخت  الااا  (خ    ااابخ) ااا ادخياااوخاخت  عااااخت تبااااي

خ.ات  عاخت رة  و،خت الاردي
خ

                                           

خ)ادسخفوخقال خت هدرعب.خ(*)
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SUMMARY  

The Muslawi writer, Dr. Imad Al Deen Khaleel’s poetry, 

professor of Islamic History at the College of Arts, Mosul University, 

is being examined in this study as his poetry has artistic techniques 

using Islamic vision to express issues relating to man. The author is 

preoccupied with man destiny issue and aims at revealing its secrets 

in his books but using poetry to express it. Two of his poetic 

collections, Love and Certainty Streams and A Journey into Destiny 

are investigated through analyzing poetic citations on both level of 

topic and art. Their significance are derived through inspecting poetic 

texts and its internal components.  

The study consists of two sections the first of which tackles 

the objective dimensions of man destiny through dealing with man 

faith, intuition and circulation. The second section tackles the artistic 

dimensions of man destiny through dealing with linguistic, 

descriptive and rhythmical dimensions. 
 

 املبحث األول : األبعاد املوضوعية ملصري اإلوسان
 : مصير اإلنسان من خالل إيمانه المحور األول

اج)  اا  خختًخرااياوخت )لااردخت اا يخرالااردخ  اااقخت  الاا  خ)اااي دًتخ اااخ) كالاارب(خت )اابخسفاادتا
 ي خ خت  الاا  ربخات )اتقالخت اااوخاايااات رعابخ  قا اا،خا)سي قرا ا (خا  دا اا خت ها )تبخى ااإخت  راا  

   ) اا يدخخُ  ااوس)اا خت )لااردخت اا يخر ا اادخت  الاا  خفرااياوخى تخخ.(1) )اتج اابختتخاعاا  إخات عاا   
) )ا خاا  خ  ركااً خ )عاً خج)اارً خ)اةاا)ً خا)اك  ااً خ،خاسغكاخخت ةار خاخلا اا خراا خ )ةاااادخت  ا  خرا)اا ًخ

س خرةاا خ )اتج اابخت )لااردخس خريتاامخس)اابخ اا خا الاا خت اع )ااخخ)االخت ةاار خت اااوخيااوخسا اادخ)اا خ
) خت   كخت  كالاوخات ي قاوخخ. هر اخات    خات اراادت خاريتل  خ) خ)ل ئدي خت )كجعبت
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ات لا وخات جا)اا  وخات ا ااوخت اا يخرةااا  خ تر اا خجااادت   خت هاارئربخارااالاا   خاس    اا خاادتاياا خ
خ.(2)ت ي دجوخ) خ)الدحخت ا در ل

ساخت اكادخخ)ا خت ر)ا  ىريا دخت  ال  خ)لاردقخ)ا خيا خخا ارااخ)اقكايخ ار خ)لاردر خ
ى خرةا خت ةدآ خت ادر خفوخسا دخ)ا خ)ا الخللاربً خات ا بخ ا خيا تخت دا ا تخ ار خت )لاردر خ
ت ر)ااا  خ ااا تخاعااا  إخ تاااإخ اااااخت اعااا  ر خت ااااوخ )ت ااا خت   رااا اخجااارً خ عااااخجراااخخات ااا يخراااؤاخخ

خا)ا خ ا خت الاع ا خفاوخت ااتدر خت الاع ا ،خ    داد خى إخت )اتةوخت ا )اخخ  ايخات ااجايخى رايخا ااق
ى اإخت )اتةاوخخ–ات ا يخراؤاخخ    اداد خاا  كخخ–ساخت اكادخ ا تخ… )ك ا)  خت ها)خخات  )ا خ

)ااا خ ااا خت هاااة اخفاااوخت ااااتدر خت هاااة اخاخات ااجااايخى ر ااا خات  اااا) رخ  ااا خخ ااا خت ا  )ااا  خت ت غراااب
خ.(3) )ك ا)يخت ه)خخات  ) ل

ت )ااتا ابخخرالعإخ ) اخت اار خيتراخخى اإخ را  خ)ت   ابخت ةادآ خت اادر خت  الا  خ    دااب
ت اوخادال خ يخالت)ً خ تادقاوخفاوخت يرادخى اإخس تاإخادج اايخفر ا إخت  الا  خفا  ً خفاوخت اا در خ
ا)الؤاً خ  خت  ات خ خخرلا  ختدفاً خفاوخت الا   خت ا يخرجدرايخت يا   خ ت هادربخ )ا)اً خ  ااخ

ى خخ(4)ت    اخت    ديخت رج  وخارل  خجااًتخ) خت يت صخت ةدآ وخ)ااج ً خى اإخفئابخت )اؤ) ر 
لرا ااا خت ةاادآ خت ااادر خ اا خياا تخت الاا   خت   اا ديخ  ااا) خرلاا خت )ااؤ) ر خ ااي   خ)رالاا د ا خ
فوخت يردت (خاس   خ)   خالا  ةا (خافاوخاا خت اع رادر خعت اع رادر خاتر )ا  خ ت)اسخ ا ااحخفااد خ

 )ةا ررسخخو)اا خ)ا خت )عترا  خ)ا خات ا خس خاداةات ا) خا)  ا بخت ا) اقخ ا ةر خسا دخقاادخ)
ت اوخر ا   خ   ا خفاوخخت عتر  )جداخس خراج ااخت )الت خ)د تبخت ر)  خى إخت )دت خخخت ا خات  اا

س خلردالا خ ا   ايخ د  )جاً خ )تراً خت اإخ ا تخالاعإخت الا  خخ(5)ت) ا خ ارا خاخت اةاىخات  ال  ل
 تلااعااخات ادقااوخر ا ااوخ ي عاااخآف قاايخفااوخاتااكخت ت  اا  خت اااوخراا اااخت  الاا  خفر اا خ)االخ تااايخ

  رااا خت ااايخ خر)ااا دسخ )اااً خى خايااااخرالاهاااعدخيااا خخاتاااكخت )) دالااابخ،خ ًخ اقلاااخارباااااخاع رااادتًخ
ا ر  تكخراا خت )الت خقاخ ةا خسقلاإخادجا  خىالا )رايخاياوخ،خت اجااخت   وخت ) رتخت )درا

خ.(6)اراا خت ال  خقاخساىخاادقخت ا )خل،خت  ال  
 خ داااابخإا)ااا خات خت ر)ااا  خات )دت اااخخت ااااوخاترااايخياااوخت ااااوخا اااااخ)لاااردخت  الااا  خفااا

ت ا در خت  هديخ رال خ هاتئربخات  ) خا ا)  خال  خا اات)رسخى خس خلت اا در خت  هاديخ خرا ادكخ
ات  )ااا خا ا)ااايخالااا  خا اااات)رسخااتاااكخت ااااوخا اااا خت ااااا خات عااا   خ،خفا اااإخا تاااإخغرااادخياااا 
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ات  )اا خ)اا خياا خخ،خ خت اقاا ئلخت ا دريراابخ خاياتاا خ   لااافبت خاخ،خات هاار اخالاااتاخ الاااتا،خات  راا  
خخخ.(7)اااج   خلاصخي تخت )لردخساخ تكل،خبخا)    خي قخت لكبخساخاتكهداتخي ل

 ي )  خااخخت ي ئا خفاوخ/خاخرتاحخ اخخ )ردخ ةوخالؤتخخخ(8)رةاخخ ) اخت ار خيترخ
/خا ا خر ا خفاوخراا  خس)د ا خ/خ.خارا خرااا خت )ا خخ.ى اإخسرا /خ ع  )  خت )اعاصخت ادتي خ/خ لد  خ

الادالااخ/خ…خفع)ا خقدراص/خى تخق ايا خدتئااخ)ا يدخ/خا  خ ادخس خت الاكر بخ/خ ج  خفوخا) خآسخ
خخ.ي خآ) بي )دف

ر ر خت  مخت هعديخ)لردخت  ال  خت  يخرالردخ  ااقخ)ا خ را خ)ا  اايخفاوخت د خ
ت ااايخاالااا ؤخخ ااا خيااا تخخ.ا)اقعااايخفاااوخت اااا در خااادقخفاااوخ)الااارد خ  اااوخآا خلااااصخراااا خت  الااا ص

خاخ(9)ارعراخ ) اخت ار خيترخخي تخت اال ؤخخت )ت خفرةاخ،خت )لرد
 فييييييييآل مرييييييييي  ا  م يسييييييييال  مبييييييييآل

 
 عييين مسيييير اإلنسيييان نحيييو المصيييا ر 

 عييييين ركيييييان الحييييييا  ينسيييييان ميييييورا 
 

 . وتيييييييييييييييار  بالب يييييييييييييييا ر.بنيييييييييييييييوا  
 حتيييي  عيييين صييييرا  األمنييييال يبكييييون 

 
 ينضيييييين الييييييدمن فتسيييييي يه الحنيييييياجر 

 عيييين دمييييات سييييودات تجيييير  ب رضييييآل 
 

 و ييييييييي ات  يييييييييدام ينصييييييييين  يييييييييادر 
 أمصيييييييير اإلنسيييييييان نحيييييييو خيييييييال  

 
 ولوعيييية فيييياجر بعييييد خسيييي  الدجميييية 

خ 
االاااخت تدراا خ تر اا خ/خاخافااوخاالااتخت ااادصخاعتاا خ)) اا  (خخ(17)ارةاااخخ )اا اخت ااار خيترااخ

/خ.خ.ا اااخخالاااا دى/خا خس) رااا  خ/خفااا خس)اااخخرداااايىخفاااوخت  عرااااخ/خاا لاااد  خفاااوخت لااا  دي..
ا اااا خلاااااً خ/خي   اااكخ رااا خا اارلخت ااادؤىخار اااخخت  ااا  صخ/خالااا دىخت )لاااردخادتاخت  ااااااخ

ر دا اا خ  اادخس اا خجاااتدخاةراايخ) اااى(خ/خق  اا خ)اا خ )راا خت الاا   خفراخ/خرجااواخا  اا خ راا دىخ
 )اابخ عاااخت  ااااتاخالاااىخياااا خات اااخا  ة اا اخاخاكاااكختالاا دت  خ)ااا خ،خفتاا خر ااا /خاا )راايخ)  (خ

خا ل لخ   )  خ) خجارا.،خسالدي 
ااةااار خ،خرع اادخت اا مخت هااعديخ اا ختياراا دخت  الاا  خ اار خ)لااردر خاخت ر)اا  خات اكااد

ده اقخى إخ ات إخت تاتغر خت ااوخا ااخخ ر ايخا ار ختيارا دخ،خت )لردخت ) ا داجد بخت  ال  خات 
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)لاااردقخت لااا ر خف  ااااخى  خ)ااا خت ا اااددخارلااا لخت  الااا  ختدرةااايخ رارااايخارا اااددخ)ااا خسالااادخ
خ.ت تاتغر خ  اخ    خىر)  وخ)كع خ   ااجيخى إختتخاع  إ

يااوخا)ااداخى الاا  يخ اا خت اااادخ/خاخى خ)يالاا  خقد  اا خياا تخخ(11)ارةاااخخ )اا اخت ااار خيترااخ
يااوختيااا خخت )الاا ف  خ/خيااوخا ع اادخسهاار ئيخ اا خس) ا  اا خ/خت اا يخقااادخ اايخفااوخس)اااتاخت اااا خ

جاااتاخخ/خهااراخ)الااتر)  (خاي  /خا)االاارة كخراا خ) را اااف (خ/خفااوخياا تخت عاا   خ/خات  الااصخات  عاا اخ
س خ/خا ااتات خا كجادخفاوخس )ا  خت ار ا ابخى اإخت  الا  خ/خا ال صخ) خت  اصخات ايهابخات رةار خ

ات )الااا ف  خات  الاااصخات  عااا اخفاااوخا  الاااة  خ/خ خرعرااااخت هااار اخى اااإخس) ا  ااا خرعاااااخى اااإخاادقخس
خ.ت ا و

خ.ر)احخت  مخت هاعديخت )االارةإخت   افابخى اإخا ةرا خت  الاج  خ ار خت  الا  خات ااا 
اتااكخت )االاارةإخت )ا  غ)اابخت )الاا  بخ  )اااختتخاعاا  إخت اااوخاااا اخس خاةاااخخ) خى اايخى ختت(خاتااكخ

ا)اداخت  الا  خ تاإخاادقخفاوخت  را  خ ر الاج خ)الخت ااا خفاوخاالا ر خخت )االرةإخت اوخاه اخ تاإ
خ.تتخاع  إخا   اقخالعرً خى إخ)لردقخ  ختدر خىر)  يخت ع)ر 

/خى ااإخ راا خ اااسا خخ–اتئ)ااً خخ–اعااااا خ/خاخ اا خىر)اا  خخ(12)ارةاااخخ )اا اخت ااار خيترااخ
/خ)اا خت الااي خخى ااإخت الاي خادجعااا خاقاااخفاددا /خى اإخت  اار اخاعاااا خاقاااخت تتةااا خ)ا خت  اار اخ
فااوخ/خى ااإخت ةاادتدخاقاااخ   ااا خس ااا خ تبااا خت ة)اابخ/خى ااإخت اهااا خات ع اا خاقاااخيتكا)اي)اا خادتاااا خ

خ.ت  ااخس اًتخس ا خفوخت  اا
رةااا خت ااا مخت هاااعديخ  ااااخ)دا ااابخت  الااا  خارلاااادخ)ااا خرايتاااإخ ااا خيااا قخت )دا ااابخ

صخاسالاااا)إخا خرلاااخخياااا قخت )دا ااابخت اااااوخاعاااااخق)ااابخت )دتااااا،خ    ااا ئلخت اااا يخر ااااخخى ااااإخت ةاااادتد
ى ااايخت اقااا خق   ااابختتخاعاا  إخ ااا   سخات هااعادخات  ااا)ردخات عةااخخات ةتاااصخات اجاااات خ،خت ب راا  

فااار سخااااخخهاااواخا رااادًتخساخلااابردًتخار اااااخفاااوخاا ااالخت جائرااا  خات اترااا  خ رلاااخخى اااإخس تاااإخ
ادجاا  خت ر)اا  خ رجااااخفر)اا خ عاااخ)لاااردقخت اا يخر ا اادقخ الاااكيخى الاا  ً خقاااخ تااا خس تااإخادجااا  خ

خ.   ت ع  ا خا)دتا
ا)اااداخ تاااإخخست خت)ااادخ/خاخس ااااًتخس ااااًتخ ااا خر اااا   خت اااا در خخ(13)ارةااااخخ )ااا اخت اااار خيتراااخ

/خ)تعا اا خ  ا خى خ ا خ عتا خيا تخ  يادر خ/خا  خاالا خخااخخت ةار خفاوخاد ايخ   اً خ/خ ات)رالكخ
)تعا اا خى خ ا خ ةاخخ  ا خ/خ را خا اعااخت  هادربخات ا خ ا خيااركخ/خافوخي قخت ت  بخ…خت  خ
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ات   خت اااوخاب)اادخ/خى خت ع اا خت اا يخرااالاا خاجااااي خفااوخت  )اا  خ/خ  خاخ لاادفخفااوخاجاااي
اتاكخياوخس خت  الا  خدفا خ/خ رالا خالااىخت  ارجابخت ) ا)ابخ ا)ادخت ات ااخ/خ ر ا  خا ا  )  خ
خ.اس يخرالردخت  خا اق/خقادكخال  اكخ

رعد خت  مخت هعديخا)داخت  ال  خ تإخالا  ختتخاعا  إخفاوخت ااا خ رلااسخ  كالايخ
 يخر ا اادقخى خف ااخخالااعريخاس اةاااخت  راا  خ   ااً خاار ااً خفااإ تخ اايخرعاار خفااوخ ت)اا  خت )لااردخت اا

  خت ااوخ)ا خيت   خخف  اخى  خ) خسي)ربخسادتكخت ال  خت   ربخ ر ع خت  ال  خ    بخت الاا
خ.سجت  خيت خ رالايت ختتخاع  إخ ع  اايخ تإخسا خاجيخاسا)تي

 
 وتع مه هالمحور الثانآل : مصير اإلنسان من خالل إرادت

قاااخرا ااااخ)لااردخت  الاا  خ إدتاااايخااعةتاايخى خس خلىدتات خت  هاادربخا هاا ت ا  خت عةتراابخ
)الا  ً (خفاوخخ– ااادي خخ–ااااا خ،خفاوخت كتاكخت ا ادخ اةدتا خت   رابخ–ايوخاع)اخخخ–ى ) خااادخ

)اا خفااد خسالاا سخ اار خ)ت هاار ا(خت اااوخا الاا  خى ااإخ)لاا ئدي خخ  )اا،خا  ر) اا خت اااا وخ ت)لاارد
ا ااار خ  اااوخآا خايااا خرالااا )ا خ ي كالااا  خفاااوختيارااا دخ)لااا ئدي خ،خ)  ااا خساخ)ىدتا (اا خ)اعةاااخ(خ

خ.(14)فراا ا خ)ؤ) ر خساخاك دًتل
اتياخخفاوخ ةاخهبخخ ) اخت ار خيترخخ )  ا بخف  خ) خرجديخ) خس ات خفاوخت عا   خاخ

،خااادخت  الاا  خفر)اا خر ااا خايااخخي اا كخالاا  خا ااا خت اااا ،خت عاا   خت الاا )وخ هاااخخياا م
فرةاااخاخلى خي فا اا خ تااإخت د خخ(15) اادخت ااا در خى ااإخ راا خردراااختتخاعاا  إارالااردخافة اا خ 

ات  )اا خيااوخ دااابخاالااعوخاج اااخات  اااتاخااهاا خا)دتق اابخ،خ رالاا خالاااا ً خفر اا خا خيتااااًتخى ر اا 
اتيا اا دخ ادتكخالاا  خت ت رعاابخا ات)رالاا  خات ا) اياا خ ا ةراا خت  ااا خت اا يختالااايتك  ختتخ)اا خ

خ.(16) لسجتيخ تإخت د خاتالاع)د  خفر 
ر ااخت  ال  خ)لردقخ)ا خيا خخىدتااايخااعةتايخ ك )ايخ الا  ختتخاعا  إخ ااوخر لاخخ

ى يخت ااتف خ)الخت  اات)رسخ ار خا   ا خ ا خقاادخخ.ت ااتف خ ر خت  ال  خات اا خ اً خ) خت لدتا
اخت  الا  خخ(17)تتخاع  إخا ا)ايخا ت)يخت  يخ خا اقخ ااااخ)تتةابخفرةااخخ )ا اخت اار خيتراخ

ى اإخس ) قايخاياوخ،خ)لابرً خى اإخ ااتاخفتدااي/خ)ار ً خااخخت  ا   خ/خى إخت ة)بخاياخرلعاخ
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سرااابخ/خاسيخا ااا غ /خسيخااتفااا خ  ااار خيااا تخ/خرالااا  خ  )ااااختتخ/خاداجااا خ)ااا خت ياااا خات هاااا خ
خ.ا) خج    خت د /خ)االرةإخا  ع خ) خسدج اخت اا خ

ااعةتايخت اها خخرهردخت  مخت هعديخى إخت ااتف خات ا ا غ خى خر ا اخخت  الا  خ إدتاااي
ات ا ةرااصخات  ااا) رخ تالاااخخى ااإخسا اادخقااادخ)اا خت اكاا ي خ ر اايخا اار خت عاا   خ عاااخت اهاا خ اا خ

اي  خا ااخ)الاؤا ربخت  الا  خ )ا خرةالخفاوخت اا در خ)ا خس اات خف ااخخ.ال  يخا ات)راليخت ت رعرب
ادتاي خ.ت )الؤاخخ    خافةً خ )ك ا)يخات 
ت خت)اادسخا)اااداخ تاااإخ،خر ااا   خت اااا در .خس ااااًتخ ااا خ.اخس اااتًخخ(18)ارةاااخخ )ااا اخت ااار خيتراااخ

/خ)تعا اا خ  ا خى خ ا خ عتا خيا تخ  يادر خ/خا  خاالا خخااخخت ةار خفاوخاد ايخ   اً خ/خ ات)رالكخ
خ. ر خا اعاخت  هدربخات  خ  خيارك/خ.خافوخي قخت ت  بخ.ت  

رهردخت  مخت هعديخى إخس خت ر)  خيوخال بختتخاعا  إخت ااوخاالاردخت ااا خ ااإخ خ
ا)اا خف اا خ،خ إدتاااايخااعةتاايخياا قخت ةاار خى ااإخ ااااخ)اا خت ع  راابخساخت ع  راابخ كالاا  خر اااخخت  الاا  

ارلااخخى ااإخف اا خت هااداتخت اااوخا ااا خ،خت ر)اا  خات اات)اايخ اايخالاارادكخت  الاا  خت الاا  خات  ااات)رس
خ.ت ا در 

 اوخرلخخت  ال  خى إخف  خت دؤربخت ه)ا ربخ تااتفا خ ر ايخا ار خت ااا خات ا ا غ خ)عايخ
 تااإخ)الااااىخت الااادخات )عدفاابخات )اا  رخفااإ تخا ااددخت  الاا  خ تااإخياا قخ  اااخ اايخ)اا خت ا ااددخ

ت )الاااار  خسلاا  خ)الاااعاًتخ الااارع صخت دؤراابخت الاا )ربخت )ا)رااا خ هاا)ا را  خا ك  ياا خا  ااا) خ
االااةدخيا قخت دؤرابخت ها)ا ربخ  ااخاتارابخت اا در خالا جاخت الا  خت ا يخر اااخ  ا خت )لاردخى خس خ

خ.دابخت ا در خ  يخا ا خ ااه  خقات ر خت  داابخات ااتفا خ)عا ًخت ال  خلر) خخ)اقكً خفوخق)بخ 
 ااارسخ)ااالخ داااابخت اااا در خف الاااصخا)ااا خاالاااعإخت ) داالاااربخا اااا خ)ااالخ اااات)رسخت ااااا خات عااا   خ

خ.(19)اتيل
 اوخردال خت  ال  خ)لردقخ) خي خخىدتاايخااعةتيخ  اخس خرةر خت اااتا خ ار خت )ا ايخ

خ.ات دا و
خراااف خفاوخ را  وخ/خادخاياخراكجادخ)ا خقتاصخت ها)سخاخت  خ(27)رةاخخ ) اخت ار خيترخ

خ.رال  خ  )اختت/خر  خ) خت ااتاصخات  جا /خت ة)دخ
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ايااا تخرااتفااا خ)ااالخخ.رهاااردخت ااا مخت هاااعديخى اااإخ ااا يد خاالااا ر خت ااااا خاتااايختخاعااا  إ
،خ ااداد خااتفاا خت  الاا  خ)االخياا تخت االاا ر خ اااإخرا ةاا خت  ااا خت اخخت اا يخ)اا خسجتاايخيتاا 

خ. إخ إدتاايخااعةتيخ رلخخى إخ)لردقخت  يخر ا دقخارالعإخى رييا خت ع ااربختخاع 
خ

 مصير اإلنسان من خالل المداولة المحور الثالث :
دتاااايخااعةتاايخف الااصخات  )اا خسر ااً خ)اا خ  خرا ااااخ)لااردخت  الاا  خ)اا خياا خخىر)  اايخات 

 َوِتْمي َ اخخ147)ا خت رابخ،خي خخت )اتا بخ  ختدر خاكالردخقا يخاعا  إخفاوخالااد خآخخ )ادت 
ى خاعاخي قخت ربخت ادر)بخ)كا  ً خ ك  خ) خرجديخ ت ا سخات )ا خا)ا خخاأْلَيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاسِ 

  تخرتدحخت ةدآ خت ادر خفاد خت )اتا بخ الاك  خفعاً خ داراً خخ(21)) خت   ا خات الةاتخيرعرها 
ت )ادخت ا يخراا)ي خ،خرالا ا خفريخلا) ارمخت ج)  ا  خت  هادربخات  ا د خت لادتاخت ااتئ خ ر  ا 

ايتاا خت ا ااار  خت )الااا)د خس)اا  خت ) ا)اار خى ااإخياا تخت )اا يصخساخ،خ اا خا درااكخت كعااخخت ااا دريو
ااةااددخس خت راا  خ رالاا خ)تاااً خ،خ.خى خت )اتا اابخاااا وخ    دااابخت اتئ)اابخا   اجااااخا   )ااخ. تك
ر  خى اإخف) خي خفوخت ة)بخت  خالا اخخ   خ دابخت ،خا) خ  خ خات وخ تريسخات  ار)ب،خ  ا

ا) خي خفوخت ة اخالالعاخ   خت  داابخ كالا  خا)ا خيا خخفعت ا خت  ادخا اداا  خ،خت   ر 
ا تإخي تخف  )اتا بخا) ختالاا    خ )ا اخت اار خيتراخخالا  خ)ك ا)اً خخ(22)اتيار دي خى إخت ة)بل

)ا)راًتخ اكالردخ ر  خت  ال  خات )جا)لخا)لردي) خاسال  صخ  ا ا ) خساخالاةات ) خ اخخالا  خ
ا   )اتا اابخرا ةاا خ)لااردخت  الاا  خخ(23) )اا خر ةاا خ  )اا خدالاا  بخت هاا ااخت   اا ديخ اا   ئساتاخ  

)لخ)جا)عيخفااعاااخ)ع  ر ا خى خرجااخ )ا اخت اار خيتراخخس خت هاعدخيااخت قاادخ تاإخا ترا خيا قخ
ت )عاا  وخ اارك  خ  اا خت  الاا  خت الاا  خت اااوخا ا)اايخفرااتفاا خ)ع اا خفرةاااخخاخلت هااعدخياااخت لااديبخ

يااخت ا)اداخ تاإخخ.ت ااوخا ارتخ ايخفاوخااخخ)اا  ،خ تاإخت جاادت خت ي  ةابخت اوخرداخ   خت  الا  
خ.(24)اسيدجايخ  خت ااتف خ)لخ ات)رسخت اا ل،خت ةاىخت اوخ ع د خت  ال  خفوخت ع   

/خا)الادىخت  ار اخادتاخت  ا خخ/خاخرعت)  خاادت خت ال ر خخ(25)رةاخخ ) اخت ار خيترخ
ااتتااا خ/خكااا خ عااااخهاااا اختاراااخخ اااار خاعت) ااا خت د خاي/خا اااااخت )الااا فدخى ااادخد راااخخ عرااااخ

اافااا خت هااادا خرجاااواخ ي ةااا صخ راااخخ/خرعت) ااا خ ا ااا  خت جترااااخ/خا عااا خالااا دخت يرااا خخ،خدا  ااا 
خ.تارخ
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رع دخت  مخت هعديخ  خت )اتا بخ  خااتاخخت ) خاا  )ابخت   ا د خ ااادت خت الا ر خ
ا ااابخااع قاااصخت كلااااخخااع قاااصخت تراااخخات   ااا دخات  ت)ااابخات هااادت خ ااااوخرلااا  خ)ع اااإخقرااا  خا

خ.االةاتخسيدىخ)ك ا)ً خاتااي دخ   د خاسقاخخسيدىخق ئ) خ تإخت ال ر 
ا اا خ تراكخس خاالاردخ/خاخااا خت الااخخاا)اا خت قاات خخ(26)رةاخخ ) اخت ار خيترخ

ات لاااار خ/خاس خا)ااااا خت ترااااخخ     اااا دخ/خااةتاااالخت )الاااا ف  خت تارتاااابخ/خس خاجااااا اخت )راااا خخ/خ
اس خالااا دخى تخس عتااا خ/ختالااااة  خ اااكخت تدرااا خس خاالااااةر خى تخ/خس خالاااعاخاا ااا تخ/خ   هاااا اخ

خ. ك
خقرةااا خت اا مخت هااعديخ  ااد خت  الاا  خ )اا خ ا اايخ)اا خآراا  خت اااا خاخت ترااخخرااياوخ عااا

فااإ تخااا  خت  الاا  خلاا  اًتخخ.ات لااعااخرااياوخ عاااقخت   ااات،خت   اا دخات لاار خرااياوخ عاااقخت هااا ا
ت ااااوخا اااااخ)لاااردخف ااا قخياااوخت )اتا ااابخخ.ات  تخاااا  خالااا قتً خرالااااعاخ ت  اااا ،خرالااااعاخ ت  اااات

خ.ت  ال  
/خرعااات خ عااخت هاا اخ/خاخ   كخاا  خت د رالخاقتادخت  ااىخخ(27)رةاخخ ) اخت ار خيترخ

رعاااات خدغاا خ)برااصخ/خ.خا عاااخ..خا عااا.ا عااا/خا عاااخت الااإخات ع اا اخ/خا عاااخ اا  خ عراااخت )اااىخ
ار الااا صخداحخ )رااا خت جااااىخ  ةاااديخ/خ تاااإخج  ااا  خت )الااا اخ/خفرهاااد خ اااادخت ة)ااادخ/خت الااا) اخ

خ.لك ات 
ا) خ  خ اااسخ اادخ،خت ها اخات د رل،خت كلاخخ رع دخت  مخت هعديخ  خت )اتا بخ اادخ

االاااا  خآراااا  خت اااااا خ)اااا خاع قااااصخت كلاااااخخ)اااا اد خ،خت ة)اااادخا تاااااخخت )الاااا اخا)اااا خى ااااإخ  ااااك
فرةااااخخ )ااا اخخ.ات )الااا  ر خ  )ااااختتخاعااا  إخدصخت اجااااا،خ ااا  )ؤ) ر خت ي هاااعر خفاااوخلااا ا  

/خاا عاا خس ك الاا  خ)اا خجاراااخ/خالاااسخ تااادخت اياادخ/خت جتراااخاخا عاااخدراا حخخ(28)ت ااار خيترااخ
اا اد  خت ع هاةر خ/خااد ااخ إر)ا ا خا  الاجااخ/خفا ااخ) خ ها خت ة   خ/خاع   خي دخت هجدخ

خ.ارب ا خ )اًتخ دصخت اجاا/خر ا ا خ  اخت ل  خ/خ
 املبحث الثاوي : األبعاد الفىية ملصري اإلوسان

 غو  المحور األول : البعد الم
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ال)بخسال الربخيوخاك  ت ا خ)الخج)تابخت عات)اخخت ااوخاهااخخ )راخ ببخت هعدخت  ار خاا
ا )ا خس خت هاعدخاركرابخخ(29)ت اجد بخت هاعدربخا)ا خ ا خقاادا  خفاوخت اع رادخ ا خ)يا  خ لادي 

خ. خ ا خفوخ  يدي خالكً خساخاالجر ًخت خ خ بايخد)اربخاخإ باربخي لبخف
خ. بنية المبا ر 1

عدربخ اع ردخلراع )خخ)الخت  اا خت هاعديخ   اد خات ا بخاةال خت   ربخت )  هد خ تببخت ه
اا اخااا خى  غً خاالرترً خ ا يخ خريتاخ) خت ت)ال  خت ك ربخت اوخاهاخخ   ابخ)ا خ إ)ا   ا خس خ

خ.سيخ  الايات خت اع ردخت )  هدخت لدر خ(37)اا ة ل
ااال خ ع خت  لامخت هاعدربخ ع)ا اخت اار خيتراخخفاوخت اع رادخ ا خ)لاردخت  الا  خ

خاخخخ(31)  هد خ) خي خخ ادخت )كدات خ هاخخلدر خ ر  حخت كاد خفرةاخ تببخ)
 فييييييآل مرييييييي  ا  م يسيييييي ل  مبييييييآل

 
 عيين مسييير اإلنسييان نحييو المصييا ر 

 عييين ركيييان الحييييا  ينسيييان ميييورا   
 

 بنيييييييييييييييوا  وتيييييييييييييييار  بالب يييييييييييييييا ر 
 حتييي  عييين صيييرا  األمنيييال يبكيييون 

 
 سيييي يه الحنييييياجرتينضيييين الييييدمن ف 

  عييين دميييات سيييودات تجييير  ب رضييي 
 

 ن  ييييييييادرصيييييييي ييييييي ات  ييييييييدام ينو  
 أمصيييييير اإلنسيييييان نحيييييو خيييييال  

 
 بعيييد خسييي  الدجمييية ولوعييية فييياجر 

خ 
را ار خ)ا خت ا مخت هاعديخت   رابخت )  هاد خ تباابخ)ا خيا خخت اع رادخ ا خفااد خت هاا  دخ
 إردتاخ)كدات خ)ت  ال  (خ)ت )ل ئد(خى خس ر خت  ال  خفوخت  ر خت اخخى إخ))الارد(خ تا  ابخ

ر اا خفااوخ اار خجاا ا خات)اابخ)ت )لاا ئد(خج)االخااالااردخ) اا فبخى ااإخ تااإخت اج اابخت اااوخراجاايخى 
ا)اا خ اا خراا ادخخ.)  ااا(خ تا  اابخ تااإخساجاايخ)اا خالااا خرع  راايخياا تخت  الاا  خفااوخلااادخ)اةت ااب

خ.ت ه  دخ))لردخت  ال  (خ تإخلرببختالاك   خ تاع ردخ  خت اال ؤخخات اك ؤخخ   ي م
/خا دري اا خف  )لاا ئدخخاعاا  ر /خاخا اا خر)اا خ)اادخت الاا ر خخ(32)ارةاااخخ )اا اخت ااار خيترااخ

خ.الا ةإخت )ل ئد/خ تإخدغ خت ال ر خ
ردااخت ه  دخ تإخت )لردخ   ربخ)  هد خ)ا خيا خخ اادقخ تاإخلارببخج)الخااالاردخ
)ت )لاا ئد(خى خر اار خت اا مخت هااعديخس خلاار غبخت ااا در خالااااا خ )لاا ئدخت  اا سخت اااوخ ااا  خ



 م 4002 -هـ  8241جملة كلية العلوم اإلسالمية                                   اجمللد األول العدد األول 

 78 

 خت )اتا ابخت ااوخاااايخخا  ا) خر ادخت ه  دخ)ت ال ر (خرع دخ   خ اخ.ا) خجاراخالا ةإخ )عب
خ.فوخا اراخ)لردخت  ال  

 
 . البنية الرمزية 2

رعاخت د)اخسي خاال ئخخت ه  دخت  ار خفوخت اع ردخى خرهاخخ )اً خ ي راً خاهاادكخفرايخ
ت قاا  خ  ت راابخفااوخ ت خت هاا  دخ اكجردياا خت ااا   خت )ادالاا بخفااوخ )اا خت هااعادخات  هااعادخ

ا تاإخيا تخفا  د)اخا اددقخ كاسخت ها  دخ)ا خخ.(33)را ر ردي) خت اجات خات  كعا خخفاوخ بابخت ةلا
ت ع )ااااخخت ) تةااااوخت عت)ااااوخت )اج)اااااخى ااااإخقااااا خسياااادىخ خاااااادكخقاااادتا خت  ا ااااوخى خ  اااا خيااااوخ

ا)اا خي اا خااهاااخخا ركاابخت د)اااخ   )  ف اابخ تااإخت ا اا قخت )اتةااوخاتهااب  يخ ابتراابخخ(34)ت  اااس
ااهاخخت   رابخت د)ارابخ تبابخا تإخاف خي تخخ(35) تاسخ) تةبخت ا وخت ات  خ  ت كاد خا ج   خ

فاد)اااخى ااإخسهاار اخ،خت هااعدربخ)اا خياا خختبراا  خت )جاا اخ تااإخت  ةرةاابخات ات)اار خاا خت الاادر 
خ.(36)) الاالبخاالاعلوخ تإخت اع ردخت لدر 

،خاالاااخت تدراا خ تر اا /خاخافااوخاالااتخت ااادصخاعتاااخ)) اا  (خ(37)رةاااخخ )اا اخت ااار خيترااخ
الااا دىخ/خ  ااخخالااا دىخ/خا خس) راا  خ/خخفاا خس)ااخخردااايىخفااوخت  عرااا/خاا لااد  خفااوخت لاا  دي
ا اااا خلاااااً خرجاااواخ/خي   اااكخ رااا خا ااارلخت ااادؤىخار اااخخت  ااا  صخ/خت )لاااردخادتاخت  ااااااخ

ر دا اا خ  اادخس اا خجاااتدخاةراايخ) اااى(خاا )راايخ/خفراق  اا خ)اا خ )راا خت الاا   خ/خا  اا خ راا دىخ
/خدي خ كاكخسالا دت  خ)ا خسالا/خالااىخياا خات ااخا  ة ا اخ/خ عااخت  ااتاخ،خ فت خر  خ )/خ)  (خ

خا ل لخ   )  خ) خجاراخ!!
رالايا خت ه  دخفوخي تخت  مخت هاعديخ  رابخد)ارابخ)ا خيا خخ اادخ)) ا  (خا)  (خ

 تاع راادخ  اا خ اا خت تاتغراا خت اااوخا اااخخت  الاا  خ اار ختياراا دخ)لااردخت ر)اا  خ)اا خخ( اااى)ا
خخياا خخت دتا خات اعةااخخاااادكخت فااا دخت ا  راابخاا اراااخت دؤراابخت هاا)ا ربخت ي لاابخ اايخ)اا خياا 

خيات رة ااابخ)ااا خت الااا   خافاااكخت الااادخ راااا)ا خ عااااخ  اااكخ)ااا خلااا لخ   )ااا،خت يااا مخ)ااا خت ةراااا
خخخ.ت ي مخ اخخى ال  خ عراًتخ  خ    خت تاتغر خوت ر)  

خ-ا  ا) خرلاتا خى راكخ/خاخرع دا خت ا در خ) خت ي درخخ(38)ارةاخخ ) اخت ار خيترخ
اردالا)ا خت هاا خخت ااوخ خخ/فار)اخت ك ا اخ اياد خت ةااخخ/خ خرجااا كخ/خخ-فوخرا خ)ا اكخ
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/خ)ااا خيااا درخس كالااا  خ/خسا ئاااكخرةتعاااا خت تدرااا خى راااكخ/خا خاااا ك خفاااوخت اااداحخ/خا ااادكخت ةتاااصخ
خخخ.فوخ  خخ لرد خس ) ي خت اتيرخات ار /خارالردا خ تإخي ) خاجات   خ

رالاااايا خت هااا  دخفاااوخيااا تخت ااا مخت هاااعديخ  رااابخد)ارااابخ)ااا خيااا خخ)كااادات خت ااا مخ
ت  الااا  خت ااا يخ خراااادكخغ رااابخت يتااا خاغ رااابخت ع اارااابختخاعااا  إخااع ردتا ااا خ   الااااا خخ تاااإخ

فراااا خ)ا داااً خياا درخت ااا در خاا )اايخايااد خت ةاااخخا لااردايخفااوخ اا خخس )ا اا خت ) اا يدخ
ا) خي  خر  دخت  عاخ ا ختتخاعا  إخاتيارا دخت  الا  خ )لاردقخخ.ت  دتقبخاسغكت خس )  خت  كس

خ. تإخ ااخت اجات خت   )هوخات  لرد خت    ب
 
 بنية الصيغ التعبيرية المتعدد  . 3

رالااايا خ )اا اخت ااار خيترااخخفااوخت اع راادخ اا خ)لااردخت  الاا  خ)اا خياا خخهااعدقخ ااا خ
اقاااخا)اااارخلاارببخت ب ئااصخ اا  )اات خ )هاا دابخسفاادتاخ،خلاار خيااوخاخت ب ئااصخارةلاااخ اايخت  الاا  

رةلااخ ايخت )جا)لخفوخا اراخت )لردخا الر) خت )اتا بخساخر اةاخخ)ا خت ب ئاصخى اإخت )ي تاصخاخ
خ.تتخاع  إخى تختدتاخت  ال  خا اراخ)لردقخ   اةدصخى ريخساخت  اع اخ  خياريخت )الاةر 

)ار اااااً خااااااخخ/خاخت  الااااا  خايااااااخرلاااااعاخى اااااإخت ة)ااااابخخ(39)رةااااااخخ )ااااا اخت اااااار خيتراااااخ
/خايااوخاداجاا خ)اا خت يااا خات هاااا خ/خ)لاابرً خى ااإخ اااتاخفتدااايخى ااإخس ) قاايخ/خت  اا   خ

خ.رال  خ  )اختت
ت هاااعديخ لااارببخت ب ئاااصخ)ت  الااا  (خ)ااا خيااا خخ اااا خ ااا) ئدخاسفعااا خخر ااااسخت ااا مخ

رالاا  (خى خااتهااج خ،خاداجاا ،خايااو،خس ) قااي،خفتداااي،خ)لاابر ًخ،خ)ار اا ًخ،خرلااعا،خاسالاا) اخ)يااا
ي قخت )كدات خت تباربخ ع   خ)الخت ا ع خت يادخ  ادتاخ)اقا خت  الا  خ  اا) خرايا خ)لاردقخ

 ا مخت هااعديخ عاااخس خراار خ إدتاااايخااعةتاايخار اااقخ   ر)اا  خ )ا خاداخ)اا خا  اابخت االا ر خفااوخت
اخخت     خاردجلخى إخفتدايخت اوخفتدقختتخاع  إخ تر  خ) ا خا ااايخفرعرااخلار غبخ كالايخ

خ.   ر)  خ رلخخى إخت ة)ب
ااايدج خا دري اا خ/خاخ تااإختاااخخ)جاادىخت ا)اا  خت تارااخخخ(47)ارةاااخخ )اا اخت ااار خيترااخ

ا ر اا خاةااااقخ  اادخ/خا  اايخ ااد   خت الاا ر خااج/خف ر اا خا اارعيخغ اا   خت  اااردخ/خا  الااكر خ
خ.ا خاع  خس داخت )  در /خا ا خدتر ايخ) خا  ا خ/خ ال ئ خفجدخ ترخخ/خت )الردخ
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ا)راخت  مخت هعديخفوخت اع رادخ لارباوخت ب ئاصخات )ااات خى خر ااسخ   ب ئاصخ ا خرعاااخ
ااااتهارخلارببخخ.دتر ااي(،خاةااق،خاجا  ي،خى إخت )اات خ)ا دري  (خ  خرعااخى إخت ب ئصخ)ا رعي

ت )اات خ)لخت ب ئصخ تا  بخ تإخ)ه دابخج)رلخت  هدخ   )لردخ) خ ر خت ا در خت ا يخرالاعإخ
خ.ت  مخت هعديخى إخى دتاقخاع ردًتخ  خ)لردخت  ال  خت )ايدج خ ر خت اكدخات ر)  

ا)اااداخ تاااإخخس)ااادخت خس/خاخس ااااًتخس ااااًتخ ااا خر اااا   خت اااا در خخ(41)ارةااااخخ )ااا اخت اااار خيتراااخ
/خ خ ا خ عتا خيا تخ  يادر خى)تعا اا خ  ا خ/خا  خاالا خخااخخت ةار خفاوخاد ايخ   اً خخ/ ات)رالكخ

خ.)تعا ااا خى خ اا خ ةااخخ  اا /خ راا خا اعاااخت  هاادربخات اا خ اا خياااركخ/خافااوخياا قخت ت  اابخخ.ت  
ات   خت ااااوخاب)ااادخ/خى خت ع ااا خت ااا يخرااالااا خاجاااااي خ)ااا خت  )ااا  خ/خ لااادفخفاااوخاجااااي  

اتاكخياوخس خت  الا  خدفا خ/خرجابخت ) ا)ابخ ا)ادخت ات ااخ رالا خالااىخت  ا/خ ر ا  خا ا  )  خ
خ.اس يخرالردخت  خا اق/خقادكخال  اكخ

ر)اااارخت هااا  دخفاااوخاع رااادقخ)ااا خيااا خخت ااا مخت هاااعديخ ااار خ ااا  خلااار خاخت )ااااات خ
)ر ا   (خ  خر اةخخى إخت )ي تاصخ) ات)رالاك(خ ا خخر ات )ي تصخات ب ئصخى خر اسخ لرببخت )اات)

) عتا (خ ا خت ب ئاصخ)ا اعاا(خ ا خت )ي تاصخ)ياارك(خى اإخس خر ا اوخخر )ات ب ئصخ)اد ي(خ ا خت )اات
ت ا مخت هااعديخ   ب ئااصخ)ا اااق(خ تا  اابخ تااإخت  الا  خت اا يختيااا دخ)لااردقخ    اعاا اخ اا ختتخ

ا)ااا خرعتاااوخت  اةااا خخ   لااار خت اع ردرااابخار)ا)ااابخ تااا مخت هاااعديخرا)  اااخخ)ااالخ)لاااردخخ.اعااا  إ
خ. خساخت دتا خات اعةخخساخ  دخت )اتا بت  ال  خفوخاةت  ايخت )اعاا خ  دخت ر) 

 
 المحور الثانآل : البعد التصوير 

لدالاااا خقات)اااايخت ات)اااا  خخ  ااااكخ   خخ(42)اعااااخت لاااااد خفااااوخت هااااعدخلجااااايدخفااا خت هااااعدل
ا  اااخس خااااا خت لاااد خجااااًتخ)اا خت اجد اابخات   اا اخت ك ااوخخ(43)ت )هاا ا بخ    الاا سخات ع تكاابل

 خ )ت ا خيااخس خااااا خى اخخ،خ اا خس خاااا خج)رتاب تةلارا خى خلس خت لاادخفاوخت ةلا ئاخ خا
ا)اا خس خ) ااادخت لاااد خخ(44)لااادًتخفااوخت ةلاا ئاخاس خاااؤايخ)اا خ خاؤاراايخت لااادخفااوخت ةلاا ئال

فااوخت هااعدخت  ااار خرا)اا خفااوخاجاا ااخت ا  اابخت )  هااد خى ااإخت تباابخت )ا راابخ  اادخاالاادخت ةات اااخ
ا دلاا  خ تااإخى تاا اخلاااد خخت ) تةراابخت اااوخا ااا خت ع قاا  خت تباراابخفااوخت ادتارااصخت هااعدرب

خ.(45))ايرتبخ)ترئبخ    رارب
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خ
 بنية الت بيه. 1

اداااااخ  راابخت اهاا ريخفااوخت الاااردخ تااإخت فااادت خات جائراابخى خس خت اهاا ريخ خر )ااخخ
ت  ةرةاابخ تا اا خ ااخخرهاا يخ تر اا خاراااي خ  اا خا ااا خ  الااايات خجااااخ)اا خت  ةرةاابخ اا خجااااخآياادخ

 ااا ختدرااا خاجااا ااخ ااااااخت ا  الاااصخت ) تةاااوخخ(46)ت  ااااتسخات ك ااا خ)ااا ر)  تااايخراااا وخت  ةرةااابخ
خ.ات اة دصخ ر ختدفوخت )ه يخات )ه يخ ي

اتااا خ/خابااا خقترعاً خ)ا خت غ ا  خ/خاخا ااا خاالاتر ختخخ(47)رةاخخ ) اخت ار خيتراخ
خ. تتاتغر خات ل   /خااالجاا خااداعا خ/خدؤاالا خ تجاتدر خ

ياا خخت اا مخت هااعديخخاةااا خت   راابخت اهاا ر ربخفااوخت اع راادخ اا خ)لااردخت  الاا  خ)اا 
ت  هااد(خخا تااإخت ع)ااخخ)اا خسجااخخت اةاا دصخ اار ختدفااوخت اهاا ريخاخت )هاا يخات )هاا يخ اايخاي)اا خ)  اا

ى خره يخت ه  دخت  هدخت ) اعار خ  ختتخاع  إخات ةدر ر خ)ا خت   تراخخخ()ت ةترلخ) خت غ   
 خاجاايخاقاااخااا ،خااااخخ)اا خياااخاتئاا خ ةتعاا  خ)اا خت غ اا  خت اا ر خرالاا قا خالاااقً خى ااإخت جاااتدر 

ت هاا يخت اا يخرج)ع )اا خياااخت ت  اابخفا)اا خس خت  هاادخرالااجاا خارداعااا خ تتاتغراا خات لاا   خ
ا)اا خي اا خاجاا ااخت هاا  دخ اااااخت ا  الااصخخ. تجاااتدر خ   ت  اابخدؤاالاا  خا  ااوفااا  كخت غ اا  خ

خ.ت ) تةوخا  اخخت اةدرصخ ر ختدفوخت اه ري
اا عاا خ/خت اياادخا ااااخ تااادخ/خاخا عاااخدراا حخت جتراااخخ(48)ارةاااخخ )اا اخت ااار خيترااخ

ااد اااااخ إر)اااا ا خ/خفا ااااااخ)اااا خ هااااا خت ةاااا   خ/خاعاااا   خي اااادخت هااااجدخ/خس ك الاااا  خ)اااا خجاراااااخ
خ.ارب ا خ )اًتخ دصخت اجاا/خر ا ا خ  اخت ل  خ/خا اد  خ   ع هةر خ/خا  الجااخ

اةااا خت   راابخت اهاا ر ربخفااوخت اع راادخ اا خ)لااردخت  الاا  خ)اا خياا خخت اا مخت هااعديخ
وخااي  خفوخفلخخت د رلخ عاخت الإخات ع  اخفاوخت هاا اخ   الاجااخ تإخاه ريخ دابخت ايادخت ا

 تإخس دي خ ) خفعتيخفلخخت د رلخ) خ ع خت  ر  خفر  خ  را خسلا   خاعا   خت ي اد خاا اااخ
)اا خآ اا دخ هاااا  خاقاااخااا  خاجاايخت هاا يخفااوخ  ااكخ)اا خرج)االخ اار خ راا  خت اياااخ)اا خ داا اا خت اااوخ

خ.ساتاخ  كخت كد خت اع ايختخاع  إخاا وخ   يهااخا ر خل  خت  ال  خايها يخ  ا
 
 . بنية ا ستعار  2
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اةااا خ  راابخت الاااع د خفااوخت الاااردخ تااإخىق )اابخ  قاا  خغراادخ) تةراابخ اار خت هاار اخ
   ا اا كخ)ااي ا خت الاا  اخفااوخت ع قاا  خت تباراابخت اااوخاايتااإخت تاا دخت )عج)ااوخت )ااي ا خى ااإخ

  خ   ع قا  خت تبارابخت ة ئ)ابخ تاإخدال خس ع اخىر  ئربخي دجبخ  خت ت دخ كاليخ) خي خخت ع
ى خاةاااا خت الااااع د خ ااااادخخ(49)ت ب)اااا خت اااا  وخالااااتاخسا  ااا خت الااااع د خ)ا رااابخساخالااادر رب

   ئوخ)ا)راخ  ا) خااجاخااتا ً خ ر خت ا   خت جاراا خات اا   خت )ي افابخ تات)ا  خفاوخت ا مخ
خ.(57)ت ات ا

/خرعااات خ عااخت هاا اخ/خدخت  اىخاقت،خاخ   كخا  خت د رلخ(51)رةاخخ ) اخت ار خيترخ
رعااات خدغا خ)براصخ/خ...خا عاا..خا عاا.ا عاا/خا عااخت الاإخات ع ا اخ/خا عاخ   خ عراخت )ااىخ

  ةااديخخ.ار الاا صخداحخ )راا خت جاااى/خ تااإخج  اا  خت )الاا اخ/خفرهااد خ ااادخت ة)اادخ/خت الاا) اخ
خ.ت لك ا

 خهااا يخت ا)اااخت هااا  دخفااوخت ااا مخت هااعديخ  رااابختالااااع دربخق ئ)اابخ تاااإخ ااا خلااار خى
ت د راالخاقتاادخت  اااىخ إ الاا  ر خاس ةااإخ ا)اابخايااوخ)ت ج ااص(خا)اا خهاا يخت ااداحخ هااواخ)اا ايخ)اا خ

فكااوخت ااادار ر خت اخخات  اا  وخالااعإخت هاا  دخى ااإخت اهاايرمخى خجعااخخ،خيا خخ ا)ااايخ) )راا (
س)اا خفااوخت ادارااصخت    اا خفالااعإخى ااإخت اجالاار خ  ااا) خجعااخخت )ع ااايخخ.)اا خت ج)اا ات خسهي لاا ًخ

اتيخاع ردخ  خ)لردخت  ال  خ) خيا خخت )اتا ابخت ااوخياوخالا بختتخاعا  إخافوخ  كخخ.) ار ًخ
خ.فوخاا يخاا اراخ)ل ئدخت  هدخ   يردخات هد

 
 
 
 . بنية الكناية 3

ااااؤايخ  رااابخت ا  رااابخا ركا ااا خ عاااا خت الااادر خ   الاااتاصخت )  هااادخات  )ااا خ ااا  اعدر خ
خ.ات اتار خات اد)راخفوخت اع ردخ  خ)لردخت  ال  

/خا)الادىخت  ار اخادتاخت  ا خخ/خاخرعت)  خاادت خت ال ر خخ(52)ار خيترخرةاخخ ) اخت 
ااتتااا خ/خاعت) ااا خت د خايكااا خ عااااخهاااا اختاراااخخ اااار خ/خا اااااخت )الااا فدخى ااادخد راااخخ عراااا
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اافاا خت هاادا خرجااواخ ي ةاا صخ رااخخ/خرعت) اا خ ا اا  خت جتراااخ!!خ/خا عاا خالاا دخت يراا خخ،خدا  اا 
خ.تارخ

،خ )اتا ابخ ااادت خت الا ر خااع قاصخت كلااخرةا خت  مخت هعديخالاردقخت ا  ئوخ ا خت
 خات هدت خفوخلاد خ)ا رابخ)ع اد خ ا خ)عا  وخت )اتا ابخى خرةاا خااع قصخت ترخخات    دخات   

ر خفاوخت اع قاصخات اااتاخخي)ا خاخاااتاخخت الا ر خاس اات خا الاردخ تإخاهارخخ اتئدار خ)ا)ا  تت
عااخت الاكدخت )ةا  خا عااخت هاا اخت د رالخف عااخت  ا  خت  اادخا خ.ااااتاخخت كلااخ،خت ا در خااق ئعي

ف اا قخيااوخلاااد خت اع قااصخات ااااتاخخآراابختتخاعاا  إخخ.ا عاااخت لااةرلخت ا تااخخا عاااخت ترااخخت هاادت 
خ.ت ابردخات ا اخخباال ايخت اوخ خا ةإخا لخت  ر  خ تإخ  خخ   ابخ خخاتئ)

ت هاا اخرعااات خ عااخ/خقتادخت  ااىخاخ،خاخ   كخا  خت د رالخ(53)ارةاخخ ) اخت ار خيترخ
رعااااات خدغااا خ/خ...خا عاااا..خا عاااا.ا عاااا/خا عااااخت الاااإخات ع ااا اخ/خا عااااخ ااا  خ عرااااخت )ااااىخ/خ

خ.ار الااا صخداحخ )راا خت جااااى/خ تااإخج  ااا  خت )الاا اخ/خفرهاااد خ ااادخت ة)ااادخ/خ)برااصخت الاا) اخ
خ.  ةديخت لك ا

دربخعرةااا خت اا مخت هااعديخالاااردقخت ا اا ئوخ اا خت )اتا اابخ ااااد خت   اا  خفااوخلاااد خهاا
اقااااخ  ااادخ ااا خااد خت   ااا  خفاااوخخ.ا  ت  ااا خالااا بخت )اتا اااب،خرعااابخ اةتاااصخفلاااا     يديااا خت ت 

ااراا خسلاا  خفااوخفلااخخت د راالخ عاااخخ؟ت هااا اخات د راالخفاراا خااا  خت   اا  خفااوخفلااخخت )تاا د
خ؟ت الإخات ع  ا
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 المحور الثالث : البعد اإلي اعآل
ااات وخرةلاخ   رة اخلت  ب)بخت ااوخاااددخ تاإخ  ااخ)ا خفاوخت اا  خساخفاوخت  را خسيخ

ت  دااااا  خات الااااا   خ تااااإخ  اااااخ) ااااا  خفااااوخفةاااادار خاسا اااادخ)اااا خفةاااادخت ااااا  خساخفااااوخس راااا  خ
ا تااإخياا تخف  رةاا اخيلرلاابخف راابخج)  راابخ تهااعدخاداحخا ااكوخ تااإخت ات)اا  خخ(54)ت ةلاارا 

ف  رةا اخ،خ ا تخرةاا خ تاإخت  داابخت ااوخا الاج خاااا ا خ)الخ داابخت  را  خ(55) ر  خفاا خ ر ا ا 
ا)ا خرادا تخت رةا اخخ(56)ى اإخ)ااا خ   ا خ  جابا  ا خ ا خقادتدخافاوخخ) خي تخت ) تت خ داب

 ا ااااخ   ااايخت  كالااربخارعاااسخت ت    ا اا خات كع  ا اا خ   راابخ)اا خت  كاا  خخارا اااا اا كسخت هاا  دخ
خ.(58)اعا)اخفوخ  كخ تإخت لا خات ا  بخ(57)ات )ع  وخات ات)  

ت اخخت عادا خخاتيتاوخى خا اا خاآيادات رة اخت هعديخ ا   خ) ايخ)ا خيااخيا دجوخ
سيخرالا )دخت     خت لااوخت ي دجوخ ت مخت هعديخ  ات تخ)عر بخا) خ لاتبخى اإخت تا دخ

 رهااخخ ا  كخىرة  اً خ) ا )اً خ ت ااتيدخت )ادتا ابخخ(59)ت عدا خا  اا خات ة فربخات ااااردخاغرديا 
خس)اااا خت رةاااا اخت  اااا  و،خ(67)ت ))رااااا خ تةاااااخخت هااااعديخات ) اااااسخت ) ااااا  خ تبااااايخت يلالاااارباياااااخ

خ(61))ت اتيتو(خفرةا خ تإخت ةر خت لااربخت   ت ربخت اوخيوخسد صخ) خت اا خات ا   خت )جادار 
ا اار خاقاالخت ااا  خات    اابخت  كالااربخ،خى خراااا خ ب)ااً خرج)االخس)ااادًتخ ارااا خ اار خت  كاا  خات لاااد

  تخراهاخخت رة اخت اتيتوخ) خس )  خت اجد بخت هاعدربخ تاإخت عااسخ)ا خت رةا اخخ(62) ته  د
خ.(63)ا تريخرؤايخت رة اخت اتيتوخا ركبخس ) خ تإخ)الااىخت لا خات ا  بخ.جوت ي دخ
 ال افية . 1

اعااد خت ة فراابخ ي  اا خل)ج)ا اابخسلااات خفااوخآياادخت هااتدخساخت  راا خايااوخا  ك لااتبخ
ى خر)اااا خس خاااااا خت ة فرااابخ اااد خخ(64)ت )االااارةربخرااقااالخت الااا )لخاادتديااا خفاااوخفاااادت خ) ا )ااابل

االااا  خت ة فرااابخىالااا  )ً خفااا  ً خفاااوخت اهاااارخخت اااا  وخااااالاااصخت ااادايخا ااايخاعاااد خت ةلااارا خى خ
خ.(65)قر)ا  خ) خت  الج  خ ر خ  راوخت رة اخت ي دجوخات ا  ب

اا ااخت ةاتفوخفوخهعدخ ) اخت ار خيترخخفر) خراعت خ   ا لاردخ ا خ)لاردخت  الا  خ
خاخ(66)فكوخهعدقخت ع)اايخاا اخااا خسغتصخقاتفريخ دايخ)ت دتا(خى خرةاخ

   ا  م يسيييييي ل  مبييييييآلفييييييآل مرييييييي
 

 عيييييين مسييييييير اإلنسييييييان نحييييييو المصييييييا ر 
 عييين ركيييان الحييييا  ينسيييان ميييورا   

 
 بنييييييييييييييييييييييوا  وتييييييييييييييييييييييار  بالب ييييييييييييييييييييييا ر 
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 حتييي  عييين صيييرا  األمنيييال يبكيييون
 

 سيييييييييي يه الحنيييييييييياجرتينضيييييييييين الييييييييييدمن ف 
  عييين دميييات سيييودات تجييير  ب رضييي 

 
 ن  يييييييييييييادرصيييييييييييييو ييييييييييييي ات  يييييييييييييدام ين 

 أمصيييييير اإلنسيييييان نحيييييو خيييييال  
 

 اجربعيييييييد خسييييييي  الدجمييييييية ولوعييييييية فييييييي 
خ 

خاخ(67)ات  ا خات دتاخى خرةاخ،خس) خفوخت هعدخت  دخف اخر ااخت ةاتفوخ دايخت  ا 
ف ر اااا خا اااارعيخ/خااااايدج خا دري اااا خا  الااااكر خ/خ تااااإختاااااخخ)جاااادىخت ا)اااا  خت تارااااخخ

/خ الا ئ خفجادخ تراخخ/خا ر  خاةااقخ  دخت )الاردخ/خااجا  يخ د   خت ال ر خ/خغ    خت  اردخ
خ. خس داخت )  در ا خاع /خا ا خدتر ايخ) خا  ا خ

،خت الاااا ر ،خرع اااادخت هاااا  دخ اااا خ)لااااردخت  الاااا  خ)اااا خياااا خخدايخ)ت  ااااا (خ)ت الااااكر 
 اي خلار غبخ/خاخاعت) ا خ) ا خقادا خ(68)ت )  در (خفوخ ر خراا خت دايخ    ا خات دتاخفاوخقا اي

ااالاااادخرااااايخ/خااعاااا رصخ) )اااا ا(خاقاااااخخ)ر الااااد(/خ اااااا خلاااادتفخ) اااا خ(/خا دري اااا خ اااا خااااااا 
اعا  ر خ/خا ا خر)ا خ)ادخت الا ر /خالا دخ تاإخ اد   خت )ةا اد/خ خخغداي خفوخت د)ا/خ))لعص(

خالا ةإخت )ل ئد./خ تإخدغ خ)دخت ال ر /خف  )ل ئد،خا دري  
ر ااسخت ا مخت هاعديخ ة فرابخ ادايخت  اا خ)قادا (خ ا خت ادتاخ)ر الاد(خ ا خت ادتاخ)ت )ةاا اد(خ

) ااا خ)ا خارعتاوخت  ادفر خا  ابخ تاإخت  الا  خت ا يخالاراتجيخ)لاردقخت خ.  خت  اا خ)ت الا ر (
دتاايخساخ) خي خخت )اتا ب خ.ي خخىر)  يخااعةتيخات 

 
 . التكرار 2

راااؤايخااااادتدخت  ااادا خات ات)ااا  خات ج)اااخخفاااوخاتياااخخت ااا مخت هاااعديخىرة  اااً خاتيتراااً خ
ا داقخت )ةاد خت اع ردربخ ته  دخ) خي خخاجد ايخاقادايخ تاإختالاا ) دخت هااخخت )  الاصخت ا يخ

 ردخفااوخت )اتةااوخ عاااخاجاا ااخت  اااااخت اةتراراابخ رلاا  خرااافدخسا اادخفدلاابخ))ا اابخ ا ةراا خت اااي
خ.(69)ت اادتدخسات خىرة  ربخ)ه ا بخ    عاخت ا  و

راااددخت هاا  دخ )اا اخت ااار خيترااخخ عاا خت ات)اا  خ تاداراااخ تااإخت كاااد خت اااوخرةااا)  خ
ا عاااخ/خاخا عاااخ ا  خ عراااخت )ااىخخ(77)ا الار) خت )اتا ابخت اااوخااعتا خ )لااردخت  الا  خى خرةااخ

خ...خا عا..خا عا.ا عا/خت  ر اخت الإخاخ



 م 4002 -هـ  8241جملة كلية العلوم اإلسالمية                                   اجمللد األول العدد األول 

 86 

فاااوخت )ااادار خت ا اااإخخ. ةااااخاااااددخت  اااد خ) عاااا(خفاااوخت ااا مخت هاااعديخي)اااسخ)ااادت 
ا عااخت الاإخ،خات    ربخفوخ ر  خاةت   خت د خ ااد خت كلااخخف)ا ً خ عااخت  ا  خالارياوخت  ااد

 ااا خراااياوخت  اااد خ)ااااددًتخ ااا   خ)ااادت خفاااوخالاااتدخات ااااخ،خات ع ااا اخالااااياوخت دت ااابخات الااااج)  
 تاع ردخ ا خ)الا ئخخسيادىخادا ا خت ها  دخ يرا خخت )اتةاوخ)ا خ ار خت ة اخخات  عااخ راادكخت )اتا ابخ

خ. تإخسال ال  
/خاسيخا ا غ خ،خسيخااتف خ  ار خيا ت/خاخرال  خ  )اختتخخ(71)ارةاخخ ) اخت ار خيترخ

خ.ا) خج    خت د /خسربخ)االرةإخا  ع خ) خسدج اخت اا خ
)ااادار خ لااارببخت )ااا ادخ)سيخ،خ)ااادت خ ةااااخااااادد خ)سي(خفاااوخت ااا مخت هاااعديخ ااا  

سيخا  غ (خا)د خ لرببخت )ؤ  خ)سرابخ)االارةإ(خ تا  ابخ تاإخسي)رابخت االا ر ختخاعا  إخ،خااتف 
ت اا يخرؤاراايخت  الاا  خت  اابختخاعاا  إخ رلااخخ اايخى ااإخت ر)اا  خت لاا ر خت اا يخالاار ااخ)لااردقخ

ف اا تخخ.د خ   راا ًخا)اا خ ااادخ ااد خت جاادخ))اا (خ)اادار خ تا  اابخ تااإخت ااتفاا خ اار خت  الاا  خات 
ت ااتفا خالارجعخخت  الاا  خ)دا تاً خ اا تخاعا  إخااااخخ)اجااتاايخ رع اااقخ ا خ   اااايخا تاإخ ااااخ

خ.ي قخت ع  ا خالرا ااخ)لردقخ تإخاف خت دتا خات اعةخخت ت ر خرال ة ) خت ر)  خ  تخاع  إ
 
 . التمركز الصوتآل 3

ىرة  اااً خاتيتراااً خسلاااات خ)ااا خُرعااااخا)داااااخت  ااادا خ)ااا خيااا خخت ات)ااا  خ )ااا خا ار ااا خ
 تةلااارا خ)ااا خيااا خخاهاااارخخ بااابخ درااابخت  عااا اخا)اهااا ربخت ا  ااابخاعتاااإخ  قااابخجترااابخ ااار خ

ف ااً خ اا خت ا اا اصخ اار خت  اادا خا)ج)ا  ا اا خت لااااربخات  اةاا خخ اار خخ(72)ت لااا خات ع ااإ
خ.(73) دا  خت )اخت )التبخات ات)  خت )اج اا 

ت  ااا خات )اار خفااوخت  لااامخرا اادخت ا)دااااخت لااااوخ  اااخ )اا اخت ااار خيترااخخ  دفااوخ
ت هااعدربخت )ع ااد خ اا خ)لااردخت  الاا  خ تا  اابخ  اا قخت  اادا خت )ا)داااا خ تااإخت ) اا)ا خت اا يخ

 ي )ا  خااخخت ي ئا خفاوخ لاد  خ/خاخرتاحخ اخخ )ردخ ةاوخالاؤتخخخ(74)ردراقخت ه  دخى خرةاخ
 جاا  خخ/ا اا خر اا خفااوخرااا  خس)د اا خ/خ.خاراا خراااا خت )اا خخ.ى ااإخسراا /خ ع  ) اا خت )اعااصخت اادتي خ/خ

الادالااااخ/خ…خفع)ااا خقدراااصخ/خى تخق ايااا خدتئااااخ)ااا يدخ/خا ااا خ اااادخس خت الاااكر بخ/خفاااوخا)ااا خآسخ؟خ
خ.ي خآ) بي )دف
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،خ ةااااخا)داااااخ اااد خت  اااا خفاااوخت ااا مخت هاااعديخ)ااا خيااا خخت ات)ااا  خت ارااابخاخ) ةاااو
آ) ااب(خفااوخ،خت الااكر ب،خا)اا ،خ اااد،خ جاا  ،خس)د اا ،خرااا  ،خراااا ،خسراا ،خت اادتي ،خ   ) اا ،خ لااد  

،خا ا ،خت )ا خ،خت )اعاص،خ ع  )  ،خ ي )  ،خ خت )ر خفوخت ات)  خت اربخ) )رد ر خا)دااخ دخ
 خت اع رااادخ ااا خفااااد خ  خت  دفاااتا  ااا تخهااااخخيااا خ.آ) اااب(،خ )دفئ ااا ،خفع)ااا ،خ)ااا يد،خا ااا ،خس)د ااا 

خ.ت ه  دخت اوخادااخ تإخ)لردخت  ال  
خ(75)ا) خت ا)داات خت لااربخت يدىخ دا خت دتاخات )ر خات  ا خى خرةاخخت ه  د

ااعاا رصخ/خ اااا خلاادتفخ) اا خ(/خ ااي خلاار غبخا دري اا خ اا خااااا /خخاعت) اا خ) اا خقاادا 
الاا دخ تااإخ ااد   خ/خغداياا خفااوخت د)اا خخ/خااالاادخرااايخ))لااعص(/خ) )اا ا(خاقاااخخ)ر الااد(

الااا ةإخ/خ تااإخدغاا خ)اادخت الاا ر /خف  )لاا ئد،خاعاا  ر خا دري اا /خا اا خر)اا خ)اادخت الاا ر /خت )ةاا اد
خت )ل ئد.

ت ا)دااااااخ  دفااااوخت )اااار خات اااادتاخساً خ)اااا خياااا خخف عاااااخ)ت  عاااابخت اااا مخت هااااعديخ جاااااخ
،خغداياا ،خ)لااعص،خاالااد،خر الااد،خ )اا د،خلاادتف،خا دري اا ،خقاادا ،خت ات)اا  خت اراابخاخ)اعت) اا 

ت )لاا ئد(خفااوخ اار خهاااخخ،خ)ااد،خدغاا ،خف  )لاا ئد،خ)ااد،خت )ةاا اد،خ ااد   ،خالاا د،خت د)اا خ
 خ)ا خيا خخت ات)ا  خت ا)دااخت لااوخ  دفاوخت )ار خات  اا خ   راً خا الار) خفاوخت الاتدخت يرادخ

،خالااااا ةإ،خت الاااا ر ،خ)ااااد،خدغاااا ،خف  )لاااا ئد،خا دري اااا ،خاعاااا  ر ،خت الاااا ر ،خ)ااااد،خت اراااابخ) تااااإ
ت ا)داااار خ اا خ)لااردخت  الاا  خاتااكخت كاااد خت اااوخسدتاياا خخياا ر اقاااخا  اا خا  اابخخ.ت )لاا ئد(

ت هاا  دخ تاع راادخ   اا خ   لااا خفرا ةااا خساتاخت )ع ااإخات لااا خسيخااتفاا خت ا  اابخات لاااا خ
خ. خسجخخى دتاخت كاد )عً خ)

 خامتة البحث ووتائجً
ر)ااا خا اراااخت  عاا اخت )ا ااا ربخ )لااردخت  الاا  خفااوخهااعدخ )اا اخت ااار خيترااخخفااوخ

خت  ة تخت اربخا
رااياوخ))لااردخت  الاا  خ)اا خياا خخىر)  ااي(خ  راا  خ)ا  اابخت  الاا  خفااوخت د خا)اقكاايخفااوخ .1

ار دقخ ار خ)لاردر خاخت ا در خااادقخفوخ)الرد خ  وخآا خلاصخرا خت  ال صخف ً خ  ختي
دهاا اقخى ااإخت )لااردخت ) ا اادخات  ااإخت تاتغراا خ،خت ر)اا  خات اكااد ااةااار خاجد اابخت  الاا  خات 

خخخ.ت اوخا اخخ ر يخا ر ختيار دخ)لردق
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رااا خت اداراااخ تااإخ))لااردخت  الاا  خ)اا خياا خخىدتاااايخااعةتااي(خ اا ختدراا خف اا خت  الاا  خ .2
ً خ)ا خت لادتاخ )  ا ابخت  الا  خ ال  ختتخاع  إخ ر لخخت ااتف خ ر خت  ال  خات اا خ ا

ا ااوخ،خت اه خات ا ةرصخات  اا) رخ تالااخخى اإخسا ادخقاادخ)ا خت اكا ي خ ر ايخا ار خت عا   
خ.س خرا ددخ تإخ)الااىخت الادخات )عدفبخات )  ر) خرلخخي قخت )د تبخ  اخ

رهاخخ))لردخت  ال  خ) خي خخت )اتا ب(خ عاًتخ)ا ا رً خ) خيا خخ  اد خت  الا  خ )ا خ .3
ات لااعااخ،خ اايخ)اا خآراا  خت اااا خاخت ترااخخرااياوخ عاااخت   اا دخات لاار خرااياوخ عاااقخت هااا ا اخ

ات  تخااا  خالاا قتً خرالاااعاخ،خفااإ تخااا  خت  الاا  خلاا  اًتخرالاااعاخ ت  اااتخ.رااياوخ عاااقخت   ااات
خخخ.ف  قخيوخت )اتا بخت اوخا ااخ)لردخت  ال  خ. ت  ا 

 ااار خيترااخخ    ةاا تخار)ااا خا اراااخت  عاا اخت ك راابخ )لااردخت  الاا  خفااوخهااعدخ )اا اخت
خت اربخا

را ااااخ)ت  عاااخت تباااي(خ )لااردخت  الاا  خ تااإخ اا  خ  راا  خاخت ا ااإخ)  راابخت )  هااد (خ)اا خ .1
ات    راابخ)ت   رابخت د)ارااب(خت اااوخ،خيا خخ ااادخت )لااردخات  الا  خ هاااخخات اا خ  را  خت كاااد 

راااابخاالااااخخى ااااإخف اااا خ)لااااردخت  الاااا  خا الاااار) خت )اتا اااابخات     اااابخ)  راااابخت لاااار خت اع ردخ
ت )اعااااا (خ)  ااا خلااارببخت ب ئاااصخ)ت  الااا  (خاقااااخر)اااارخت هااا  دخلااارببخت ب ئاااصخ لااارببخ

ار اةاااخخت هاا  دخ)ااا خت )اااات خى اااإخ،خت )اااات خ )هااا دابخسفاادتاخت )جا)ااالخفااوخا ارااااخت )لاارد
ت ب ئصخى إخت )ي تصخس خاياختتخاع  إخى تخسدتاخت  ال  خا ارااخ)لاردقخ ا  اةدصخى رايخساخ

خ.ت  اع اخ  ي
عاااخت الاااردي(خ )لااردخت  الاا  خ تااإخ اا  خ  راا  خيااوخاخ)  راابخت اهاا ري(خ اا خرةااا خ)ت   .2

ا)  رابخت الااع د (خ)ا خيا خخىرجا اخ،ختدر خاة دصخت  اااخ ر ختدفوخت )ه يخات )ه يخ اي
ت اااااتا خ ااار خت اااا   خت جاراااا خات )ي افااابخس)ااا خ)  رااابخت ا  راااب(خفاةاااا خ تاااإخ اااا خت الااادر خ

خ.ت اتار خات اد)راخا الر) خ) خراعت خ   )اتا ب   التاصخت )  هدخات  ) خ   اعدر خاخ
رداااااخ)ت  عااااخت رةااا  و(خ )لاااردخت  الااا  خ تااإخ ااا  خ)الااا ئخخاخت ا اااإخ)ت ة فراااب(خت ااااوخ .3

،خاالاا  خفااوخت اهاااارخخت ااا  وخ)اا خيااا خخدايخت اادتاخفااوخسغتاااصخقلاا ئاخت هااعدخت ع)اااااي
راتجاايخ)لااردقخخات  ااا خات اادتاخفااوخت هااعدخت  اادخ تا  اابخ تااإخت  الاا  خت اا ي،خادايخت  ااا 

ات    ربخ)ت اادتد(خ) خي خخاادتدخ) خراخخ تإخت )اتا بخساخ) خراخخ تاإخىر)ا  خخ.ت ) اا 
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دتاااايخااعةتااي ات     اابخيااوخ)ت ا)دااااخت لااااو(خا الاار) خ  اادا خت  ااا خات )اار خخ.ت  الاا  خات 
ات دتاخ) خسجخخااتف خت لا خ)لخت )ع إخسيخااتف خت ا  بخات لا خ)عً خ) خسجاخخى ادتاخ

خ.)لردخت  ال  خ اادتدخ) خراخخ تإخت لات فوخ خفادخ
 

 ٌوامش البحث ومصادري ومراجعً
                                           

،خ راااادا ،خ1 خيترااااخ،خت اكالااااردخت الاااا )وخ تااااا در ،خاتدخت عتاااا خ ت) راااار ،خت(خ )اااا اخت ااااار1)
خ.114اخخ1975

،خ رادا ،خ1(خ ) اخت ار خيترخ،خ)ؤهادت خىالا )ربخفاوخا)ا خت الاد ب،خ)ؤالالابخت دالا  ب،خت2)
خ.153اخخ1985

خ.317(خيترخ،خت اكالردخت ال )وخ تا در خاخ3)
ترااخخاخادتالاابخفااوخت ا  راادخات  اااتا،خ(خالااعراخت باااتاي،خت )اتا اابخفااوخس )اا خخ )اا اخت ااار خي4)

،خ1(خ ت)ع اااخت عاا  وخ تكااادخت الاا )و،خ)ت عاابخت  جاا ح،خت32التالااتبخت دالاا ئخخت ج )عراابخ)
خ.96اخخ1981ت اتدخت  ر  ا،خ

(،خ4(خ )ااا اخت اااار خيتراااخ،خ ااااخخى ااا ا خاهاااارخخت عةاااخخت )الااات ،خ)ااا خالتالاااتبخااااا صخت )ااابخ)5)
خ.116اخخ1985،خ ردا ،خ2)ؤالالبخت دال  ب،خت

،خ رااادا ،خ2اخت اااار خيتراااخ،خ)ااالخت ةااادآ خفاااوخ   )ااايخت د راااص،خاتدخت عتااا خ ت) رااار ،خت(خ )ااا 6)
خ.125اخ1987

خ.51(خيترخ،خ اخخى  ا خاهارخخت عةخخت )الت خاخ7)
خ.5اخ1987،خ ردا ،خ2د تبخفوخت )لرد،خ)ؤالالبخت دال  ب،ختخ(8)
خ.134اخخ1987،خ ردا ،خ1جاتاخخت  صخات رةر ،خ)ؤالالبخت دال  ب،ختخ(9)
خ.16ت )لردخاخخد تبخفوخ(17)
خ.76(خت )لادخ كاليخاخ11)
خ.72(خت )لادخ كاليخاخ12)
خ.88(خت )لادخ كاليخاخ13)
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خ.182اخخ1982،خ ردا ،خ2(خ ) اخت ار خيترخ،خآف  خقدآ رب،خاتدخت عت خ ت) رر ،خت14)
خ.58اخخت )اتا ب(خت باتاي،خ15)
خ.29(خيترخ،خآف  خقدآ ربخاخ16)
خ.46(خيترخ،خجاتاخخت  صخات رةر خاخ17)
خ.88ادخ كاليخاخ(خت )ل18)
خ.27(خيترخ،خ)ؤهدت خىال )ربخفوخا) خت الد بخاخ19)
خ.46(خيترخ،خجاتاخخت  صخات رةر خاخ27)
خ.67(خت باتاي،خت )لادخت ال   خاخ21)
خ.258(خيترخ،خت اكالردخت ال )وخ تا در خاخ22)
خ.71(خت باتاي،خت )لادخت ال   خاخ23)
خ.7)ةا)بخارات خجاتاخخت  صخات رةر خاخخ(24)
خ.17)لردخاخد تبخفوخت خ(25)
خ.79جاتاخخت  صخات رةر خاخخ(26)
خ.141(خت )لادخ كاليخاخ27)
خ141(خت )لادخ كاليخاخ28)
،خ رادا ،خ3(خ اخت ار خىال)  رخ،خت هعدخت عد وخت )ع لد،خاتدخت عاا خااتدخت  ة فاب،خت29)

خ.17اخخ1981
(خالااااارك خسا )اااا  ،خاادخت ات)اااابخفااااوخت تبااااب،خادج)اااابخاخا.خا)اااا خخ) )اااااخت  هاااارد،خ)اا اااابخ37)

خ.36-35اخخ1986،خت ة يد ،خ1،ختت ه  ص
خ.134جاتاخخت  صخات رةر خاخخ(31)
خ.19(خيترخ،خد تبخفوخت )لردخاخ32)
خ.12اخخ1979(خدج اخ را،خادتالبخفوخ ببخت هعد،خ) هي خت )ع د ،خت الا ادرب،خ33)
(خت تات خاد خغتا س،خت د)ارابخات اصخت عد اوخت  اار ،خاتدخت اها  خ ت هادخات ت   اب،خ34)

خ.12اخخ1949 ردا ،خ
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(خىال)  رخخسدال  ،خت د)اربخفوخت اصخات كا ،خ)اا ابخت ةا يد خت  ار اب،خت ةا يد ،خ)ا. (خاخ35)
خ176

،خت ةا يد ،خ3(خ) )اخفااحخت )ا،خت د)ااخات د)ارابخفاوخت هاعدخت )ع لاد،خاتدخت )عا د ،خت36)
خ.374اخخ1984

خ.16د تبخفوخت )لردخاخخ(37)
خ.54جاتاخخت  صخات رةر خاخخ(38)
خ.46(خت )لادخ كاليخاخ39)
خ46(خت )لادخ كاليخاخ47)
خ.88(خت )لادخ كاليخاخ41)
(خلااا حخف اااخ،خ  درااابخت    ئرااابخفاااوخت  ةااااخت ا اااو،خاتدخت هاااؤا خت  ة فرااابخت ع )اااب،خ بااااتا،خ42)

خ.277اخخ1987
 ،خاتدخر(خالاو.خاي.خ ااارس،خت لااد خت هااعدرب،خادج)ابخاخا.خت )اااخ لار خت ج اا  وخاآياادخ43)

خ.23اخخ1982ت  دربخ تت   ب،خ باتا،خ
 اخ)اتاار ،خت هااعدخات اجد ااب،خادج)اابخاخالاات)إخت ي اادتاخت جراالااو،خاتدخت رة اابخ(ختدهاار  44)

خ.67اخخ1963ت عد رب،خ ردا ،خ
خ–(خت ي دخ رااس،خ)ك ا خت لاد خت هعدربخ ار ً ،خ)جتابخت اتص،خج )عابخقالات تر رب45)

خ.177-169اخخ1996 ال بخخ3ت دا ،خت عااخ
خ1987 اوخات عد او،خاتدخت  ة فاب،خ رادا ،خ(خترتر خ  اي،خت د)اربخات الدر  ربخفاوخت هاعدخت بدخ46)

خ.115اخ
خ.77جاتاخخت  صخات رةر خاخخ(47)
خ.41(خت )لادخ كاليخاخ48)
 الااا بخخ3ج )عااابخلااا ع ا،خت عاااااخخ–(خ  ااااخت  ااا ايخاتياااد،خ  رااابخت ةلااارا ،خ)جتااابخت اتصخ49)

خ.234اخ1981
خ.222اخخ1992(خل حخف خ،خ ت خت التاص،خ)ؤالالبخت )يا د،خت ة يد ،خ57)
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خ.141 صخات رةر خاخجاتاخخت خ(51)
خ.17د تبخفوخت )لردخاخخ(52)
خ.141جاتاخخت  صخات رةر خاخخ(53)
،خ1(خ  اااخت كااا حخلاا   خ اا فل،خ  اااربخت )االاارةإخفااوخت اا مخت هااعدي،خ)اا اابخت ) اا د،خت54)

خ.57اخخ1985ت دا ،خخ–ت ادق اخ
اخخ1965،خت ةاااا يد ،خ3(خت ااادتير خس ااارس،خ)االاااارةإخت هاااعد،خ)اا ااابخت  جتاااااخت )لااادرب،خت55)

خ.21
،خ3(خا) خخس اخارص،خفوخت   ربخت رة  ربخ تهعدخت عد او،خاتدخت هاؤا خت  ة فرابخت ع )اب،خت56)

خ.527اخخ1987 باتا،خ
خ5(خ   سخ  اخج ال ،خت رةا اخت  كالاوخفاوخت هاعدخت عد او،خ)جتابخت قا  ،خ بااتا،خت عاااخ57)

خ.97اخخ1989 ال بخ
ت ع)اادي،خاتدخاا ةاا خخخ(خجاا  خااااي ،خ  راابخت تباابخت هااعدرب،خادج)اابخاخ) )اااخت ااا وخ) )ااا58)

خ.52اخخ1986،خت اتدخت  ر  ا،خ1 ت هد،خت
(خ) )ااااخلااا  دخ  راااا،خت ةلااارا خت عد رااابخت  ار ااابخ ااار خت   رااابخت ا  رااابخات   رااابخت رة  راااب،خ59)

خ.14اخخ2771) هادت ختا  اخت اا صخت عدص،خا)ه ،خ
خ.15(خت )لادخ كاليخاخ67)
خ.362اخخت د)اخات د)ارب(خت )ا،خ61)
ا ،خت اج ياا  خت  ار اابخفااوخت هااعدخت عد ااوخت )ع لااد،خ)ؤالالاابخ افااخ،خ(خ  اااخت  )راااخجراا62)

خ.354اخخ1987،خ ردا ،خ1ت
خ.15اخخ  اربخت )االرةإ(خ  فل،خ63)
اخخ1977،خ باااتا،خ5(خلااك اخيتالااو،خفاا خت اةتراالخت هااعديخات ة فرااب،خ)اا اابخت )  ااإ،خت64)

خ.215
خ.86اخخت ةلرا خت عد ربخت  ار ب(خ  را،خ65)
خ.5د تبخفوخت )لردخاخخ(66)
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خ.6(خت )لادخ كاليخاخ67)
خ.19(خت )لادخ كاليخاخ68)
،خ رااادا ،خ1(خ) )ااااخ)كاااا ح،خا تراااخخت يتااا صخت هاااعدي،خاتدخت ا ااااردخ تت   ااابخات  هاااد،خت69)

خ.36اخخ1985
خ.141(خجاتاخخت  صخات رةر خاخ77)
خ.46(خت )لادخ كاليخاخ71)
خ.54اخخ  ربخت تببخت هعدرب(خااي ،خ72)
ا اابخ) )ااااخاداراا خ لاا دخ )اااتئ خت   ااد،خ(خ الاا  خقتاااس،خت   ااإخت رة  راابخفااوخ)ج)73)

خ.43اخخ1991 ال بخخ1ت دا ،خت عااخ–)جتبخس    خت رد)اكخ
خ.5د تبخفوخت )لردخاخخ(74)
خ.19(خت )لادخ كاليخاخ75)


