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 ممخص
ظاتتةىًاتظلللو مللن نابللب أنَّ كلللَّ منبللوب ال ُبللدَّ ُبنيت ظاتتةىاالظتغات عةىظقاتتةظ"ةقت الظ   ظإًظلتتيظي ًت

ظىتذتظتغخت الفظلتي ظفت ظ فمق َّا؛ظولذتظفيوظُيمثُّْىظاةىاالظخالفيةظبيًظتلنُّحتةالظ"ت مةوظومحت ثيًلظول ًت
ظ ًَّ وجو ه؛ظألنَّوظغظأح ظيس طيعظأًظُين اظاوتى هظف ظتلاعتةظو وت اىتةظخة تةظفت ظتلقتاكًظتل تاييلظول ت

 قةماو.تغخ الفظبينييظو"عظف ظ فسياظوجوهظإقاتبوظوظ
تتنلةظت قاتبيتتتةظتل تتت ظظظظظظ ظتلتتتذيظ فليتتيظإلتتتةظىتتذتظتغختتت الفظو اتتت ظتل قتت يات ظىتتتوظتل َّ ًَّ ظأ وغظاتت َّ
إلتتةظإفستة ظتلملنتةظل ثتاالظتل َّفايلتتة ظوتل خايجتة ظقنت ظبلتاظتلنُّحتتةالظظ-فت ظبلتاظتألحيتةًظظ-أ َّ ظ

ظبلضييظ ًَّ ظ" ظنة ىظبإلعةوظىذتظتلبةب.ظ-" مةوظومح ثيًظظ-ح ةظأ
ظن تتوشظتللابيتةظواتتوتى ىةظبيت فظإقتتة الظ"تتاتوالظول وضتي ظظظظظظ ذلتت ظفقت ظت ختتذظتلبحتةظقيّْنتتةظمًت

ظ«GrammarظFunctional»تل تاتةظو طتوياظأف تةاهظوفتظظمناتواظناايتةظتلنحتوظتلتوايف ظ لظومًت
ظتلمفةا"تةظفت ظتلملنتةظبتيًظتغستيظإذتظ تةًظمافوًقتةظأوظ ظإقة الظتلنَّااظف ظ وجيوظتلنُّحتةالظلا اتفظقًت ثَيَّ

ظثَتتيَّظظمن توًبةل ظىتتذتظتلبحتتةظمحةولتتةظلبيتتةًظوايفتتةظأستتاوبظتغاتت عةىظفتت ظأ توظتلملنتتةظظومتًت ستتي ًو
ُمس ليًنةظبمةظ" َّموظتلنَّحوظتلتوايف ظلبيتةًظتغخت الفظفت ظتلواتةتفظتل  توليتةظستوتوظأ ةنت ظ تخايتةظأيظ

ظخةاجية.ظ
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 المقدِّمة: -
ظ"ضيةظتغا عةىظوتح الظمًظأىيظظظظظظ يةظتل  ظي جاَّةظمًظخالليتةظقضةيةظتلنَّحوظتل ُل ُّ

ةظف ظبيةًظتلمفةا"ةظبيًظلظوخ و ًظتلجي ظتلذيظبذلوظتلنُّحةالظف ظ وجيوظىذهظتلقضية
ناتاي ييظوتلوت"تتعظتلاعتويظممتتةظأثتةاظتضتتطاتبةظفت ظكاتتيتتيظل ثتاالظتل فايلتتة ظوتلمتتذتىبظ

حتتةالظفتت ظ لتتايفييظلالاتت عةىظبتتيًظتلنُّظظأستتاوبُظظ فتتةو َظظلظومتتًظثَتتيَّظبتيًظمييتت ظوملتتةاا
ًَّظظ-" مةوظومح ثيًظظ-ظبي ظأنَّييظت فقوتظت طنةبوظظ يجةزت تلفلىظتلاةغىظ" ظظقاةظأ

ًَّظ ظتلفلتتتتىَظظتاتتت عىظفتتت ظضتتتمياه؛ظولتتتتذل ظغظيلمتتتىظفتتت ظتغستتتتيظتلم قتتت ّْيظتلمن تتتوب؛ظأل
ظ.تلم ل ّْيظلوتح ظغظيلمىظف ظملموليًظف ظكًظوتح 

ظظظظظظ ظتلفلتتتىظ"تتت ظن تتتبظتلضتتتمياظو ظطايتتتظظتلنُّظ تللقبتتتةظتل تتت ظلَتتتوللتتىَّ ًَّ حتتتةالظىتتت ظأ
متةظاتعىظبضتتمياهلظظوتست وفةظبتذل ظقماتتولظفاتي ظلتوظأًظين تتبظتغستيظتلم قت ّْيظبلتت 

وتضتطاوتظبح تتيظناايتتةظتللةمتىظوح تتيظفاستتف ييظفييتتةظأًظيقت اوتظلن تتبظىتتذتظتغستتيظ
ظٔ()قةمالظمحذوفةظوتجبظتلحذفلظيفساظتلفلىظتلمذ وا .

ظفإًظىذتظظظظظظ ظثَيَّ ًْ إلةظ اتسةظ"ضتيةظتغات عةىظمتًظختالىظإقتة الظظيسلةظتلبحةوِم
لا اتفظظوفظظمناتواظتلنحتوظتلتوايف ظباييةظق ايةظوتلنحويظاتةظتلاعوي"اتوالظتل ُّظ

حتتتوظتللابتتت لظومنة"اتتةظملنتتتةظتغاتتت عةىظو اتستتتةظقتتًظم تتتةمًظىتتتذهظتلماتت اةظفتتت ظتلنَّظ
حتةالظو خايجتة ييظلا اتتفظويال ظتلنُّظأاتتاظفت ظ تممتةظيت قونةظإلتةظتلنَّظظجوتنبتوظتلمخ افتة

وتل قت يات ظوتل لاتيال ظتل ت ظظ لقيت ت تلظ ثتاالظشظمتًلظوتلت خاُّظقًظأساتاظىتذتظتلبتةب
 مةظظللظوابطظتلملنةظفيوظبة قاتبظلي وًظ"ايبةظمًظوايفةظتلنحوظتلحقيقيةحاَّ ظبو

بلتتت هظقتتتًظمنطقيتتتةظيظ وجييتتتةظىتتذتظتلبتتتةبظ ات يتتتبظ وجيتتتويتت قوظتلبحتتتةظإلتتتةظإقتتتة الظ
تتتتللتتتااظ ظىتتتذهظظلومميزت تتتوظ؛ظوذلتتت ظل تتت ا ظخ ةت تتتونةقةوفاستتتفةظتل ّْ ًَّ ظأ وغظاتتت َّ

جتتتةوظبلضتتيةظمنطويتتةظقاتتتةظمتتةظذ تتتاهظظتل اتستتةظ تتأ  ظ لزيتتتزتظِلمتتةظستتبقيةظمتتتًظ اتستتة 



 4243( ىليى)ي 4، ع35مج          لغىيات والثقافات المقارنة(ال )      كلية اآلداب جامعة الفيىم    مجلة

 

  محمد يحيى محمد أحمد انكيالوي...( د.عىهانبعد انتداوني الختالف انحركت في انمشغىل )    

ٛٔٔ 

ًظمضةوتلم ق موً إغظأنَّيةظ م ةزظقنيةظظلٕ()لظوبلضيةظتآلخاظمنة يةظبمةظنة ىظبوظتب
ظتلل تتايةظي نةستتبظمتتعظ ج يتت ظتلاييتتةلنُّحتتةالظبمتتةظفت ظأنَّيتتةظ لمتتىظقاتتةظ وجيتتوظكاتوظت

ستتتت نبةطظوتظمل متتت تظفتتت ظذلتتتت ظقاتتتةظتلمتتتتني ظتل حاياتتت ظتلقتتتتةتيظقاتتتةظو تتتتفظتلاتتتةىاال
ظ.بيًظتلم  ايظوتلمخةطبظم لوغ يةظتل  ظ  نوعظبةق بةاظ بةيًظتس ات يجيةظتلخطةب

      :تمييد -
 ظإًظناببأنَّ كلَّ منبوب ال ُبدَّ لو من ُبني ظاةىاالظتغا عةىظقاةظ"ةق الظ ظظظظظ

؛ظولتتتتتذتظفيتتتتتوظُيمثّْتتتتُىظاتتتتتةىاالظخالفيتتتتتةظبتتتتتيًظتلنُّحتتتتتةالظ"تتتتت مةوظٖ()لتتتتيظي تتتتتًظاتتتتتةىًاتظفمقتتتتت َّا
ومحت ثيًلظول تًظىتذتظتغخت الفظلتي ظفتت ظوجتو ه؛ظألنَّتوظغظأحت ظيست طيعظأًظُين تتاظ
ظتغخت الفظبيتنييظو"تتعظ ًَّ اتوتى هظفت ظتلاعتتةظو وت اىتةظخة تةظفتت ظتلقتاكًظتل تاييلظول تت

ةظ ةًظتلفلُىظنة ًبةظلاضمياظتللةت ظقاةظتغسيظف ظ فسياظوجوهظإقاتبوظوقةما و؛ظفامَّ
ظ"ت َّاظبلتاظتلنُّحتةالظقتتةمالظ تلم قت ّْيظفتالظيجتوزظأًظيلمتىظفتت ظتغستيظتلم قت ّْيلظومتًظثَتتيَّ
كخاظمًظلفاظتللةمىظتلموجو ظأوظملنةهلظوقاةظىذتظتلاَّأيظُي ب ظأساوبظتغا عةىظ

ًظمًظبةبظ  اتاظتلجمىلظوظ ًظغظجماةظوتح الظفي و بلضييظتآلخاظليظيق ّْاظبىظجما ي
تتتمياظمًلتتتةلظوقاتتتتةظىتتتذتظتلتتتتاَّأيظ جلتتتىظتللةمتتتَىظتلموجتتتتو ظنة تتتًبةظلالستتتيظتلاَّتتتتةىاظوتلضَّ
ُي تتب ظتغاتتت عةىظجماتتتةظوتحتتت الظغظجما تتتيًلظوىتتذتظنتتتوعظكختتتاظمتتتًظتل َّ تتتاتالظإغظأنَّتتتوظ
ظتلثتتةن ظ ًَّ   تاتاظلاملمتتوىظ وًظتللةمتتىظفتإذتظ تتةًظتألوىظمتتًظبتتةبظ  ايتاظتلجمتتىلظفتتإ

غظلمتتتةظمتتًظبتتةبظ   ايتتاظتلمفتتا ت لظو الىمتتةظيفيتتت ظتل َّأ يتت ظول تتًظبنستتبظم فةو تتة؛ظوت 
ظ عيَّا ظتللالمةظت قاتبيةظف ظتلماعوىظقنو.

تتتنلةظظظظظظ ظتلتتتذيظ فليتتتيظإلتتتةظىتتتذتظتغختتت الفظو اتتت ظتل قتتت يات ظىتتتوظتل َّ ًَّ ظأ وغظاتت َّ
إلتتةظإفستة ظتلملنتتةظل ثتاالظتل َّفايلتتة ظظ-فت ظبلتتاظتألحيتةًظظ-ت قاتبيتةظتل تت ظأ َّ ظ

ظبلضتتييظ ًَّ "تت ظنتتة ىظظ-"ت مةوظومحتت ثيًظظ-وتل خايجتة ظقنتت ظبلتتاظتلنُّحتةالظح تتةظأ
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فايلة توظو ق يات تتوظبنتةوظقاتتةظتلت َّقوالظإلتتةظبإلعتةوظىتتذتظتلبتةبظناتتًاتظل تلوب وظو ثتتاالظ 
ظظٗ()إلعةوظف االظتللةمىظتل  ظ قويظقاةظتل َّوىي.

نتتةظلتيظنجتت ظمتتنييظظظظظظ وقاتةظتلتتاَّغيظمتًظمطةلبتتةظبلتاظتللامتتةوظبإلعتتةوظتللةمتىظإغظأنَّ
ظجةوظبب يىظمنةسبظيم ًظتغق مة ظقايو؛ظولذتظليظي ًظ اليظتلنُّحةالظقًظتللةمىظ ًْ َم

نَّمتةظ ت ظتلتت َّتفعظواتوظلعتًوتلظوت  ةًظذلت ظمتًظبتتةبظتل َّيستياظلفيتيظبلتاظتلنُّ توشلظوللتىَّ
ظبتةبظتغات عةىظأوظتلمطةلبتةظبإ اتجتوظضتمًظأبتوتبظ تلمطةلبةظبإلعةوظتللةمتىظومتًظثَتيَّ
فتعظأوظتلمفلتوىظبتوظفت ظحةلتةظتلنَّ تبظ تةًظ تلنَّحوظسوتوظتلمب  أظوتلخبتاظفت ظحةلتةظتلاَّ

ظ وت اظن ًَّ  وشظقابيةظف ظتغس لمةىظتلاعويظيقفظأيًضةظمًظبةبظتل يسيالظإغظأ
ظَمتتًظطةلتبظبإلعةتيتةظأوظحتتذفيةظ اتةى ظإثبتة ظقاتةظوجتتو ظىتذهظتلاَّتةىاالظفتت ظوجتوظ تىّْ
متًظ  تتبظتلنَّحتولظممتتةظيجلتىظمتتًظتغات عةىظ ا يًبتتةظم ميّْتزِّتظقتتًظغيتاه؛ظولتتذتظوضتتلوظ
ظتليتت فظمتتًظ ًَّ تللامتةوظفتت ظبتتةبظمستت قىظ ايتتةاظ فتتاُّ هلظوىتذتظيتت فلنةظإلتتةظتلقتتوىظبتتأ
تل يسياظب ق ياظتللةمىظتلمحذوفظ ةًظ قايبظتلملنةلظولي ظتليت فظمنتوظأًظنيت يظ

ظبةًبةظمًظأبوتبظتلنَّحوظأوظنقض ظقاةظ"وتق ه.
ذتظ تةًظتألمتاظى تذتظفمتةظتلتذيظ فتعظتلمت  اّْيظإلتةظتست خ تيظأستاوبظتغات عةىلظظظظظظ وت 

ًنةظيايت ظتلمت  اّْيظ و تياوظإلتةظمخةطبتول ظىنة ظملنةظمليَّ ًَّ فيخ تةاظتألستاوبظظغظُب َّظأ
تلتتذيظيُتتتي ّْيظتلملنتتتةظتلتتتذيظيق تتت هلظولتتتذتظُيلتتت ُّظتغاتتت عةىظأستتتاوبةظُيستتت خ يظ ايتتتةاظ
ظظبتتتيً ظزيتتتتٌ ظ ظنفتتتاّْ ًَّ ظنستتتت طيعظأ ملنتتتةظلتتتيظي تتتًظليايتتتتاظلتتتوظلتتتيظنستتتت خ مولظومتتتًظثَتتتيَّ

ظضاب ولظوزيً تظضابُ لظوزيً تظضاب ولظوسنلااظليذهظتلوجوهظبةل َّف يى.
لبحةظقيّْنةظمًظن وشظتللابيةظواوتى ىةظبي فظول وضي ظذل ظفق ظت خذظتظظظظظ

إقتتتتتتتة الظ"تتتتتتتاتوالظتل تتتتتتتاتةظو طتتتتتتتوياظأف تتتتتتتةاهظوفتتتتتتتظظمناتتتتتتتواظناايتتتتتتتةظتلنحتتتتتتتوظتلتتتتتتتتوايف ظ
«Functional Grammar»ظإقتة الظتلنَّاتاظفت ظ وجيتوظتلنُّحتةالظلا اتفظقتًظ لظومتًظثَتيَّ
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ظوضتتتتعظ ًَّ تلمفةا"تتتةظفتتت ظتلملنتتتةظبتتتيًظتغستتتتيظإذتظ تتتةًظمافوًقتتتةظأوظمن تتتوًبة؛ظذلتتت ظ أل
نتةظمتًظأوظناميةظمعظغياىةظف ظظتل امة ظقاتةظحتةىظمليَّ ًَ ظ  تو ًْ تلجماةظلوظأثاهظفت ظأ

فتعظأوظتلنَّ تتب  ستي وًظىتتذتظتلبحتةظمحةولتتةظلبيتةًظوايفتتةظأستتاوبظظلظومتًظثَتتيَّظ٘()تلاَّ
تغا عةىظف ظأ توظتلملنةظُمس ليًنةظبمتةظ" َّمتوظتلنَّحتوظتلتوايف ظلبيتةًظتغخت الفظفت ظ

ظٚ()أيظخةاجيتةظ)تلمب ت أ(ظٙ()تلواةتفظتل  توليةظسوتوظأ ةن ظ تخايةظ)تلمحواظوتلبياال(
فعظوتلنَّ بظم َِّ ًتتةظقاتظ- ةظ فستياظتلواتةتفظتل ا يبيتةظلالسيظتلم ق ّْيظف ظحةل  ظتلاَّ

لظوتلواةتفظتل غليةظ)منفّْذلظم قبّْىظ...ظإلخ(لظمبيّْنةظمًظخالىظٛ())تلفةقىظوتلمفلوى(
 Contrastive»وبتتتياالظتلمقةباتتتةظظ«New Focus»ذلتت ظتل َّمييتتتزظبتتتيًظبتتياالظتلج يتتت ظ

Focus»لظفتتتةألولةظغظ  تتتوًظإغظإذتظ تتتةًظتلمخةطتتتبظيجيتتتىظتلملاومتتتةلظوتلثةنيتتتتةظإذتظ
ظف ظواو ىةظأوظين اىة ةن ظ ؛ظولذتظي ح يظقاينةظٜ()تلملاومةظملاوفةظل يوظل نَّوظيا ُّ

ًظ ًظظ-)افعظظ(10)الحالة اإلعرابية الوظيفيةتل َّمييزظبي ظالعالمة اإلعرابيةن ب(ظوبي
ف  (لظفةألولةظُ سن ظإلةظتلم وًظف ظمس وىظتلبنيةظتلوايفيةظلاجماةظبقطعظظ-)ضيظ

ظتلثةنيتةظوستياةظ تو ية ًَّ ظ(ٕٔ)ل حقيتظظتألولتةظ(ٔٔ)تلناتاظقتًظ حقُّقيتةظبيت ظأ لظومتًظثَتتيَّ
ظتلماتتتعوىظقنتتتوظيأختتذظحةل تتتوظت قاتبيتتتةظقاتتةظأستتتة ظ واهظتلتتت َّغل ظأوظتلوايفتتتةظ ًَّ فتتإ

ةظتلماحقةظبولظفيأخذظتلحةلةظت قاتبيتةظتلافتعظبمق ضتةظتل ا يبيةظأوظتلوايفةظتل  تولي
وايفةظتغب  تولظويأخذظتلحةلةظت قاتبيةظتلن بظبمق ضةظن تبوظقاتةظتغات عةىلظ
ظتلم وًظيأخذظإقاتبوظبةلنااظإلةظوايف وظغظبةلنااظإلةظمو"لولظوقاتةظىتذتظ ًَّ أيظأ

ظتألستتتة ظغظ  عيَّتتتاظتلحةلتتتةظت قاتبيتتتةظتلالزمتتتتةظب عيُّتتتاظأستتتيق يةظت ًَّ لوايفيتتتة؛ظذلتتتت ظأل
 Semantic»تلم توًظ"ت ظيحمتىظثتالةظواتةتفظفت ظذت ظتلو"ت ظ)تلوايفتةظتل غليتةظ

Function»لظوتلوايفتتتةظتل ا يبيتتتتةظ«Syntactic Function»لظوتلوايفتتتتةظتل  توليتتتتةظ
«Pragmatic Function»ظنوعظمًظ (ظبي ظأنَّوظغظإم ةنيةظلوظف ظأخذظوايف يًظمًظ ىّْ
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خذظمًظتلواةتفظتل ا يبيةظوايف  ظتلفةقىظوتلمفلوىظف ظتلواةتف؛ظإذظيم نعظأًظيأ
كًظوتح لظ مةظيم نعظأًظيأخذظمًظتلواةتفظتل غليةظوايف  ظتلمنفّْذظوتلمس قبىظفت ظ

ظكًظوتح لظوى ذت.
َاظقنتوظفلتٌىلظ"تتتت ظَقتِمتتتَىظفتت ظضتتمياظذلتت ظاالشلتغال:       ظَي قت ََّيظتستتٌيظوي تأخَّ ًْ ىتوظأ

فمثةُىظتلما عىظظ–وىوظتلُمضةفظإلةظضمياظتغسيظتلسَّةبظظظ–تغستتيظأوظفت ظَسَبِبيِّْوظ
لظومثتتةىظتلمات عىظبةلسَّتَبِب ّْ ظ زيتتً تظ(ٖٔ)بةلضتميا ظ َزْيتً تظَضتَاْب ُوُ لظو زيتتً تظمتَاْاُ ظبِتِو 

ظأوظغً ت . ًَ ظَضَاْبُ ظُغاَلَموُ لظو زيً تظَأَنةظَضةِاٌبظُغاَلَموُلظتآل
ظوتحٍ ظمًظ َضاْبُ لظوَمَاْاُ  ظتا عىظبضمياظ زيت  ظل تًظ ضتاب  ظَوَ تَىظظظظظظ ف ىُّ

لظفيتتتتتوظمجتتتتتاواظلفاًتتتتتةظ تتتتتمياظبنفستتتتتولظو متتتتاا  ظَوَ تتتتتَىظإليتتتتتوظبحتتتتتافظجتتتتا  إلتتتتةظتلضَّ
لظو ىظمًظ ضاب لظوماا  ظلوظليظيا عىظبةلضَّمياظل ساََّطظقاةظ ومن وبظمحالِّ

يً تظضَاْبُ  ظف ن تبظ زيتً ت ظوي تىظإليتوظ زي  ظ مةظ ساََّطظتلضَّميالظف ن ظ قوى ظ زظ
تلفلُىظبنفسوظ مةظَوَ َىظإلةظضمياهلظو قوى ظ بزيٍ ظمااُ  ظفي ىظتلفلىظإلةظ زيٍ  ظ

ظ مةظ ةًظتلضميُا.  (ٗٔ)بةلبةوظ مةظَوَ َىظإلةظضمياهلظوي وًظمن وًبةظمحالِّ
ظضتميِاظتستتيظظظظظ ٌاظِبن تتبوظلمحتتىّْ ظىاتةي ظ إذتظتاتت عىظِفلتتٌىظم تأخّْ ًُ م قتت ّْيظظيقتوىظتبتت

قًظن بوظلافاظذل ظتغسيلظ تظ زيً تظَضَاْب ُوُ ظأوظلمحاولظ تظ ىتذتظَضتَاْب ُوُ ظفةأل تىظ
ظذل ظتغسيظيجوزظفيوظوجيةً ظأح ىمة ظاتجٌ ظلسالم وظمًظتل قت يالظوىتوظ ًَّ الرفل  أ

لظفمتتةظبلت هظفتت ظموضتعظافتتعظقاتةظتلخبايتتةلظوجماتةظتل تتاليظحينتتٍذظتستتميةلظباالبتلدا 
وحظغح يةجتتتوظإلتتتةظ قتتت يالظوىتتتوظتلنَّ تتتبلظفإنَّتتتوظبفلتتتٍىظُموتِفتتتظظلافلتتتىظوتلثَّتتتةن  ظَمْاُجتتت

تلمتذ واظمحتذوفظوجوًبتةلظفمتةظبلت هظغظمحتتىظلتو؛ظألنَّتوظُمفسّْتالظوجماتةظتل تاليظحينتتتٍذظ
ظ(15)فلايَّةٌ .
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وُيفيتيظمتًظذلت ظأنَّت ظإذتظ"اتت  ظ زيتٌ ظَضتَاْب ُوُ ظبافتعظ زيتت  ظقاتةظأنَّتوظمب ت أظخبتتاهظظظظظظ
لظ(16)ةل اليظجماةظوتح الظغظمحىظليةظمًظت قتاتبظل ونيتةظتب  تتيتةتلجماةظتلفلايةلظف

لظ(ٚٔ)يقوىظسيبويو ظ فإذتظبني ظتلفلَىظقاةظتغسيظ"اَ  ظزيٌ ظضتاب ُولظف ازمتوظتليتةو 
ظتغستتيظتلمافتتوعظمتتًظتللوتمتتىظتلافايتتةلظ وغظيت خىظذلتت ظ حتت ظ تتتتاالظتغاتت عةىلظلخاتتوّْ

ظفيتتت ظجماتتتتةظمستتت قاةظتلملنتتتتةظم ونتتتتةظمتتتًظمستتتت ومستتتتن ظظ«تلمب تتتت أ»ن ظإليتتتوظومتتتًظثَتتتتيَّ
لظيقوىظتبًظيليش ظوجةزظافعظتغسيظ غا عةىظتلفلتىظقنتوظبضتمياهظوىتوظ«تلخبا»

ظتلفلتتَىظ(ٛٔ)تليتةوظفتت ظضتتاب ولظولتتوغظتليتةوظلتتيظيجتتزظافلتتوظلو"توعظتلفلتتىظقايتتو  ًَّ ؛ظ أل
ذتظ تةًظمفاًَّغتتةظلتوظتن  تتبظبتولظإذظلتتوظ"ات  ظزيتتً تظضتاب ؛ظل تتةًظزيتت ظ ُمفتاٌٌَّظلزيتت لظوت 

تةظأ خات ظقاتةظ«ظضاب »بتظمن وًبةظ تميالظوىت ظ«ظضتاب »مفلوغظمق ًَّمةلظفامَّ تلضَّ
لتي ظلتتوظنة تبظوغظاتفتتعظ«ظزيت »تليتةوظتللةتت الظقاتتةظزيت ظتات عىظتلفلتتىظبيتةلظوبقتت ظ

ظ(ٜٔ)مافوًقةظبةغب  تو .«ظزي »سوىظتغب  تو؛ظولذل ظ ةًظ
ةظإذتظ"ا  ظ زيً تظَضَاْب ُوُ ظبن بظ زي  ظقاةظأنَّوظمفلوىظبظظظظظ وظلفلىظمحتذوفلظأمَّ

ظتألولةظفلايةظغظمحىظليةظ ًَّ ظتل اليظي وًظجما يًلظو ا ةىمةظجماةظفلايةلظبي ظأ ًَّ فإ
متتتتتتًظت قتتتتتتتاتبظل ونيتتتتتتتةظتب  تتيتتتتتتتةلظوتلثةنيتتتتتتتةظغظمحتتتتتتتىظليتتتتتتتةظمتتتتتتتًظت قتتتتتتتاتبظل ونيتتتتتتتةظ

ظظ(20) فسياية.
ظتستٍيظم قت ّْيظي تا ظأًظي توًظماتعوًغظقنتولظوغظظظظظظ وي َّض ظمًظذل ظأنَّوظلتي ظ تىُّ
ظ ىظفل ًَّ ٍاظجةزظأًظي توًظماتعوغلظأغظ تاىظأ فت ظتلجما تيًظفلتالظ«ظضتاب»ىظم أخّْ

ًفةظإغظأنَّتتتوظفتتت ظتلجماتتتةظتألولتتتةظلتتتيظيلمتتىظتلنَّ تتتبظفتتت ظتغستتتيظتلم قتتت ّْيلظوفتتت ظ م  تتاّْ
لتوظفاَّغنتتةهظ«ظزيتً ت»تلجماتةظتلثةنيتةظأ تب ظ تةلًحةظللمتىظتلن تتبظفت ظتغستيظتلم قت ّْيظ

«لظخةلً تظخطت ظلتوظ"ميً تة»و«لظ ظ تاهزيً تظى م»مًظقماوظف ظتلضميالظونحو ظ
ظ(ٕٔ)فإنَّوظغظي  ظ ساُّطظتلفلىظقاةظتغسيظتلمن وبظ"باو.
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ذتظُوِجتتتتَ ظتغستتتتُيظوتلفلتتتتتُىظَقاَتتتتةظتلييتتتتتتةظتلمتتتتذ واال؛ظفيجتتتتوزظلتتتتت ظن تتتتُبظتغستتتتتيظظظظظظ وت 
ظ(ٕٕ)تلسَّةبظلظوتخ افظتلنَّحويوًظف ظنة بو.

ًظظفللبىب الهميللورظظظظظ ظنة تتبوظفلتتٌىظُمْضتتَماظوجوًبتتة؛ظيقتتوىظستتيبويو ظ وت  ًَّ إلتتةظأ
نَّمتةظن تبوظقاتةظإضتمةاظفلتٍىظىتذتظُيفسّْتاهلظ أنَّت ظ"اتَ  ظ ِاْتَ ظ"ا  ظزيً تظضاب ولظوت 
ضتتابُ ظزيتتتً تظضتتتاب ُولظإغظأنَّيتتتيظغظُيايتتتاوًظىتتتذتظتلفلتتتىظىنتتتةظلالستتت عنةوظب فستتتياهلظ

ظقاةظىتذتظتلمضتما  وظغظُيجَمتعُظبتيًظتلُمفسَّتاظوتلمفسّْتاظ؛ظألنَّت(ٖٕ)فةغسيظىةظىنةظمبن ّّ
ظتلفلتتتُىظتلمضتتتَمُاظُمَوتفقًتتتةظفتت ظتلملنتتتةظلتتتذل ظتلُمْايَتتتِالظوىتتذتظياتتتمىظمتتتةظوتفتتتظظ ًُ وي تتو
لفًاةلظنحوظ"ول ظف ظ زيتً تظضتاب و ظإًظتل قت يا ظ َضتَاْبُ ظَزيتً تظَضتَاْب ُوُ لظومتةظوتفتظظ

ْزُ ظَزيً تظَمَاْاُ ظِبِو لظملنةظ وًظلفالظ قول ظف ظ زيً تظماا ظبو ظإًظتل ق يا ظ َجةوَظ
ظمتتتااُ ظغظ ًَّ نَّمتتةظأضتتتما ظجتتةوز ظ ولتتيظُ ضتتتماظمتتااُ ؛ظأل يقتتوىظتبتتًظتلاَّتتتجاي ظوت 
ظغظ لظوحتتتتتتتاُفظتلجتتتتتتتاّْ ي لتتتتتتت َّىظإغظبةلجتتتتتتتةالظفاتتتتتتتوظأضتتتتتتتما وظأضتتتتتتتماَ ظحتتتتتتتاَفظتلجتتتتتتتاّْ

ظ(ٕٗ)ُيضما .
ظتلفلتتتىظتلتتتذيظغظي لتتت َّىظبنفستتتوظغظيجتتتوزظإضتتتمةاهلظول تتتًظظظظظظ ًَّ وُيفيتتتيظمتتتًظذلتتت ظأ
ظتلجةاظمعظتلمجاواظ ةلا وظتلوتح .ظُيضما ًَّ ظفلٌىظف ظملنةه؛ظذل ظأل
لظوالَمللَبَىُب الاَّللانيظظظظظ  ظأنَّتتوظمن تتتوٌبظبةلفلتتىظتلمتتذ واظبلتت هظوىتتذتظمتتذىبظ ُتتتوِف ّّ

ظظوتخ افظىيغولظفقةىظتل سةت  ظىتوظقةمتىظفت ظتلاَّتةىالظوتلضتميُاظُمْاًعتةلظَوُا َّظ ًَّ بتأ
تتتتتتمياظ(ٕ٘)متتتتتىتألستتتتتمةوظغظ ُْاَعتتتتتتةظبلتتتتت ظت  تتتتتتةليةظبةللوت ؛ظإْذظغظي تتتتتت ظأًظُياعتتتتتةظتلضَّ

ظتلفلىظغظي ل َّىظإليوظإغظبةلحاف.ظ ًَّ ظتلمجاوا؛ظأل
تتتمياظوفتت ظتغستتتيظمًلتتةظظظظظ لظفتتتإذتظ"اتت  ظ زيتتتً تظ(ٕٙ)و"تتةىظتلفتتتاتو ظإنَّتتوظَقِمتتتَىظفتت ظتلضَّ

نَّمتتةظجتةزظقنتت هظأًظيلمتتىظتلفلتتىظ ضتاب و ظ تتةًظ َضتتَاْبُ  ظنة تتًبةظلتتظ زيتت  ظولايتتةولظ وت 
ظظتلطةلتتبظلمفلتتوى ًَّ وتحتت ظفتتت ظذلتت ظتلمفلتتوىظوفتت ظضتتتمياهظمًلتتةظفتت ظحةلتتةظوتحتتت ال؛ظأل
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تلضمياظف ظتلملنةظىوظتلاَّةىالظفي وًظفةت الُظ سايطوظقاةظتلضمياظبل ظ سايطوظ
لظَوُا َّظىذتظتلمذَىُبظبأنَّوظغظيلمىظ(ٕٚ) تأكيد إيقاع الفعل عميوقاةظتلاةىاظتلمق َّيلظ

ظقةمىظوتح ظف ظضميِاظتسٍيظَوُمْاَياه.ظ
ظتللةمتتىظفت ظتلماتعوىظقنتوظىتوظظظظظظ ًَّ القبللد وذىتبظتبتًظتلطَّتاتوالظوتلسُّتييا ظإلتةظأ
ظبلتاظتلملمتوغ ظظإليو ًَّ وىوظقةمىظملنويلظو" ظَنَبعظتق  تُ ىمةظبيذتظتللةمىظمًظأ

متًظتألستمةوظوتألحت تةظ"ت ظُيق ت ظإلتةظذ اىتةظخة تةظمتًظغيتاظحةجتةظإلتةظت خبتتةاظ
لنةظتلسُّييا ظمةظيم ًظأًظن لتاَّفظلظو" ظذ اظ(ٕٛ)قنيةظأوظ سايطظقةمىظلفا ظقايية

فت ظ«ظَزيً تظَضَاْب ُو»ظمقبود إليو بالبِّكربوظىذتظتللةمىظ"ةتال ظ وممةظتن  بظألنَّوظ
بتالظ«ظزيتً تظضتاب »لظوىتوظمتذىبظاتيخنةظأبت ظتلحستيًلظو تذل ظ(ٜٕ)"توىظتلنَّحتوييً

ظتلملمتتتوىظغظي قتتتت َّيظقاتتتتةظقةماتتتتو ًَّ وىتتتتوظلظ(ٖٓ)ضتتتميالظغظيجلاتتتتوظمفلتتتتوغظمقتتتت ًَّمة؛ظأل
ظ(ٖٔ)مذىبظ"وي  ًَّ  تستيظُينبت ُظقتًظتللامتةظ«ظستبحةً»لظويقوىظف ظموضعظكختا ظإ

ً تظقًظتل َّقيي ت ظبةلزَّمةًظأوظبتةألحوتى؛ظولتذل ظ وتل َّنزيولظفو"عظتلق ُ ظإلةظذ اهظُمجاَّ
ظ(ٕٖ) .كما يهُب نبُب كلِّ مقبوٍد إليو بالبِّكروجبظن بوظ

ظمتتتًظ تتتاليظيقتتوىظمحمتتت ظإبتتاتىييظتلبنتتتةظمييّْتتتً تظاأيظتظظظظظ ًَ لسُّتتييا ظواتتتيخو ظ "تتت ظ بتتيَّ
ظتلملمتتوىظغظي قتت َّيظقاتةظقةماتتولظفمتتةظ ًَّ تلسُّتييا ظأستتةُ ظتلقتوىظبيتتذتظتللةمتتىلظوىتوظأ

منبلوب قت َّهظتلنُّحتةالظمفلتوغظمقت ًَّمةظومن توًبةظقاتةظتغات عةىظىتوظقنت ظتبتًظتلطَّتاتوالظ
ييا ظبيتذتظتللةمتىظلظوغظقال"ةظلوظبةللوتمىظبلت هظ...ظو"ت ظأختذظتلسُّتبالقبد إلى ِبكره

قنتتت ظح يثتتتوظقتتتًظظ(ٖٖ)فتت ظبلتتتاظ تتتواظتغاتتت عةىلظ متتةظ"تتتةىظبتتتوظفتتت ظبتتةبظتلنّْتتت تو 
لتتةظِذ تتتاهلظلمتتةظ قتت َّيظمتتتًظ حتتاوفظتلنّْتت توظ"تتتةتال ظ وتلمنتتة ىظمن تتوبظبةلق تتت ظإليتتوظوت 

ً تظقًظت خبةاظقنوظإنَّوظمن وب . ظمق و ظإلةظذ اهظمجاَّ ظ(ٖٗ)"ولنةظف ظ ىّْ
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وليظينة"شظم أخاوظتلنحةالظىذتظتللةمىظبحجةظأنَّوظليظُيلي ظف ظقوتمىظتلنَّ بلظظظظظظ
ظتللةمتىظفت ظمثتىظىتذهظتألستمةوظ ًَّ ظمةظيقولوظتلنُّحةالظمًظأ ًَّ وياىظمحم ظإباتىييظتلبنةظأ
مقت َّالظ"تتوىظغظيقتتويظقاتتةظأستتة ظ"تتوي؛ظإْذظلتيظُيليتت ظايتتواهظفتت ظاتت وظمتتًظتل تتاليلظ

ظمةظوممةظيقوّْيظتلقوىظبيذتظتلل ًَّ اةظبةلنَّااالظتلبالغيةظتل  ظ قوى ظإ ةمىظأنَّوظوثيظظتل ّْ
ًظتلق  ظإليوظ ًظتغى مةيظوبي "ُ َّْيظفاعاالظنحو ظتغى مةيظأوظتل خ يشلظولي ظبي

ظمنيمةظقيًظتآلخا. ظ ىّّ ًُ ظ(ٖ٘)فاظلظبىظي ة ظي و
ًظمضةوظتلقاطب ظإلةظتلقوىظبإلعةوظتللةمىظتلمضماظف ظظظظظظ وللىَّظذل ظمةظ فعظتب

ماعوىظقنوظإْذظإنَّوظقق ظف الظ ةمالظلالا عةىظف ظ  ةبوظتلا ظقاةظتلنُّحةالظ  َّاهظتل
ظأنَّيةظ لساظقاةظَمتًظأات ظ فييميتةظأوظ فيميتةظألنَّيتةظبقولو ظ  ًُّ ومًظتألبوتبظتل  ظيا

موضتتعظقةمتتىظوملمتتوىظوغظ تقيتتةظلتت ظإلتتةظإن تتةاظتللةمتتىظوتلملمتتوىظبتتةُبظتاتت عةىظ
ظ حتت َّةظقتتًظأح تتتةيظظ(ٖٙ) "ولنتتة ظزيتتً تظضتتاب وتلفلتتىظقتتًظتلمفلتتوىظبضتتمياهظمثتتىظ ثُتتيَّ

تلماتتعوىظقنتتتوظ متتةظىتتتوظمنثتتتواظفتت ظ  تتتبظتلنحتتتوظبيتت ظأنَّتتتوظأستتتن ظتللمتتىظفتتت ظتغستتتيظ
ًظ تةًظتللةتت ظظالمتكمم نفسوتلمن وبظإلةظ ولتي ظإلتةظتلفلتىظتلمضتمالظيقتوى ظ وت 

ظضتمياهظفت ًَّ  ظقاةظتغسيظتلم ق ّْيظ"بىظتلفلىظضمياظافتعلظفتإًظتغستيظيا فتعلظ متةظأ
إنَّما يرفعو الملتكمِّم وينبلبو موضعظافعلظوغظُيضماظاتفعظ مةظغظُيضماظنة بلظ

ظلنةظظ-مًظ"بىظظ-لظوىذتظمةظأاةاظإليوظ(ٖٚ) اتباًعا لكالم العرب ًَ تبًظجنّْ ظقن مةظبيَّ
لظيقوى ظ ومح وىظتلح يةلظفةللمىظمًظ تللةمىظتلحقيق ظف ظتلافعظوتلن بظوتلجاّْ

ظ(ٖٛ)إنَّمةظىوظلام  اّْيظنفسوظغظلا وظغياه .ظتلافعظوتلنَّ بظوتلجاظوتلجزي
ظظظظظظ ظتخت الفظت قتاتبظيت ىُّ ًَّ فةلم  اّْيظإذًظىوظَمًظيافعظوين تبظويجتا؛ظذلت ظأل

قاةظتخ الفظتلملةن ظتل  ظياي ىةلظيقوىظتل   واظاو" ظضيفظف ظمق متةظ  تةبظ
ظحا تتتة ظت قتتتاتبظغظ تتأ  ظلا غلتتتةظقاتتتةظقوتمتتتىظمح ًَّ ذوفتتتةلظتلتتاَّ ظقاتتتةظتلنُّحتتتةال ظ إ
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نمتتةظ تتأ  ظلا غلتتةظقاتتةظملتتةن ظفتت ظنفتت ظتلمتت  اّْي  ظ(ٜٖ)وت  ًَّ ظيتتاىظتلبةحتتةظأ لظوِمتتًظثَتتيَّ
ًنتتةلظولتتذتظ تغاتت عةىظمتتةظىتتوظإغظأستتاوبظختتةشظمتتًظأستتةليبظتلاعتتةظيتتو ّْيظملنتتةظمليَّ
ظأغابظتل قت يات ظ ًَّ فإنَّنةظغظنسايظب ىظمةظ" ظ"يىظمًظ ق يات ظأوظ وجيية ؛ظذل ظأل

  اتفظفت ظتستت نبةطظتلملنتةظتلمق تو ظح َّتةظو تىظتألمتتاظتل ت ظوضتلوىةظأ َّ ظإلتةظ
إلتةظتلقتوىظبأنتوظ مثيتتىظوغظيُت  ايظبتولظأيظأنَّتوظ قايتتبظلاملنتةظولتي ظتلملنتةلظيقتتوىظ
تتتةظتاتتت عةىظوغظ تلتت   واظفةضتتتىظتلستتتةماتت  ظ وحقيقتتتةظتألمتتتاظفيمتتتةظنتتتاىظأنَّتتتوظلتتتي ظثمَّ

نَّمةظىوظأستاوبظختةشظيتي ّْيظغاًضتةظمل ًنتةظفت ظتلاعتةظماعوىظقنوظبيذتظتلملنةلظوت  يَّ
وممتتةظيتت ىظقاتتةظذلتتت ظ"تتوليي ظمحمتتً تظستتاَّم ظقايتتتولظوخةلتتً تظأ امتت ظأختتةهلظوستتتليً تظ

ظ(ٓٗ)تنطاق ظمعظأخيوظفأيظتا عةىظف ظىذت .
ظتلتت   واظفةضتتىظتلستتةماتت ظيتت قوظإلتتةظإلعتتةوظظظظظظ ًَّ وُيالحتتاظمتتًظتلتتنَّشظتلسَّتتةبظظأ

فت ظتلاعتة؛ظألنَّتوظلتتي ظتغات عةىظوتلماتعوىظقنتولظبيت ظأنَّتتوظلتيظُين تاظوجتو ظتألستتاوبظ
ظقاتةظذلت ظمتًظتلاتوتى ظ مًظ نلةظتلنحتةاللظول ونتوظيُتَي ّْيظ غلتةظملينتةلظولتي ظأ ىُّ
ظلتتي ظمتتًظتلح متتتةظ تل تت ظوا  ظفتت ظتلقتتتاكًظتل تتاييظبقاتوت تتوظوفتتت ظ الميتتي؛ظومتتًظثَتتتيَّ
إلعةوظتلح يةظقنولظبىظغظُب َّظمًظ وجيوظىذهظتلن وشظبمةظينةستبظمتات ظتلمت  ايلظ

ذلت ظلتيظيستت طعظتلت خاشظممتةظو"تتعظفيتوظتآلختاوًظمتتًظ تأثياظف تتاالظوقاتةظتلتاغيظمتتًظ
ةظفيمةظيخشظت قاتبظ ظتس لمةلوظم طا ظتلماعوىظقنوظف ظ"ولو ظ أمَّ ًَّ تللةمى؛ظأل

من توبةلظوغظ تقت ظألًظنتذ اظلتوظظماتعوغظقنتوفإنَّوظيم ًظأًظيلابظتغستيظتلم قت ّْيظ
ظ قتتت ياظتلنة تتبظمبنتتت ظقاتتةظناايتتتةظتللةمتتىظتل تتت  ًَّ غظموجتتبظليتتتةظ...ظظنة تتبة؛ظأل

ذتظ ةًظغظُب َّظمًظتلجتوتبلظ وى ذتظغظ تق ظلاسيتىظقًظتللةمىظتلذيظأح ةظىذتلظوت 
ظإ"اتاظبوجو ظتللةمى.ظ(ٔٗ)فةللابظىيظتلذيًظفلاوتظىذتظوأح ثوه 
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ونحتتتًظىنتتتةظغظ لنينتتتةظ قتتت يات ظتلنُّحتتتةالظتل تتتت ظ حمتتتىظتل تتتاليظقاتتتةظغيتتتاظ" تتتت ظظظظظظ
ا تتتةًظتغاتتت عةىظتلثالثتتتةظأوظأ"ستتتتةميةظأوظتلمتتت  ايظأوظتخ الفتتتة ييظفتتت ظتلحتتت يةظقتتتًظأ

نَّمةظتلذيظيلنينةظىوظتلبحةظقًظتلملنتةظفت ظ(ٕٗ)مات بية الفلر  بلين رفل  االسلم لظوت 
ظ"تتوَليي ظالمتقللدم أو نبللبو ًَّ ظقاتتةظذلت ظأ لتتي ظبملنتتةظ«ظزيتتٌ ظضتاب و»لظوممتتةظيت ىُّ

لظ ملنتتتتةظ«زيتتتً تظضتتتتاب و» ًَّ ظتللمتتتت الظغظ  تتتتوًظ ةلفضتتتتاةظفتتتت ظتلملنتتتتة؛ظذت ظأل ًَّ ؛ظأل
ًنتتةظوجتتبظقايتت ظأًظ قتتوىظ لبيتتًاتظتل ظأا َّ ظملنتةظمليَّ ًْ فتتعلظفتتإ نَّ تبظغيتتاظملنتتةظتلاَّ

ًنة . ظ(ٖٗ)مليَّ

ظفإًظىذتظتلبحةظسيلةل ظتلواةتفظتل  توليةظلالسيظتلم ق ّْيظف ظحةل  ظظظظظظ وِمًظثَيَّ
فتتتعظوتلنَّ تتتتبلظم جتتتتةوزيًظمات تتتبظ تتتتىظمنيمتتتتةظمتتتًظتلوجتتتتوبظوتلجتتتتوتزظوتغستتتت وتوظ تلاَّ

ف اتضة ظتلنُّحةالظو لايال ييظو خايجة ييظتل  ظ و"ف ظقن ظح و ظوتلاجحةًظ ةا يًظت
تلملةلجتةظتلات ايةظألستتاوبظتغات عةىظتل تت ظ نتأىظ تىظتلبلتت ظقتًظ" تت ظتلمت  اّْيظومتتةظ
ظفتتتإنَّييظلتتتتيظي جتتتةوزوتظذلتتتت ظإلتتتةظتلبحتتتتةظقتتتًظتلتتتت غغ ؛ظولتتتذتظو"تتتتعظ يايتتت هلظوِمتتتًظثَتتتتيَّ

ت قاتبيتتةظتلخمستتةلظظتلختالفظبيتتنييظفتت ظإقتاتبظتلماتتعوىظقنتتولظوفتت ظبيتةًظتألوجتتو
وفتت ظ قتتت ياظتللةمتتىلظوغظ تقتتت ظإلتتةظ  اتتتفظمتتتةظغظيق تت هظتلمتتت  ايظمتتًظ قتتت ياظذلتتت ظ
تللةمىظتلمحذوفلظيقوىظفةضىظتلسةماتت  ظ إنَّوظ ةًظتلمأموىظأًظيقوىظتلنُّحةال ظوا ظ

وىتتتوظ«لظمحمتتً تظأ ام تتو»وىتتوظبملنتتةظ تتذتلظو«لظمحمتتٌ ظأ ام تتو»قتتًظتللتتابظ"تتولييظ
ظأا َّ  ًْ ظأا َّ ظتلملنةظتآلخاظ ليًَّظظبملنةظ ذتلظفإ ًْ ًظتلافعلظوت  تلملنةظتلفالن ظ ليَّ

تلنَّ تتبلظو تتتىظ تتاجي ظمتتتًظ وًظتلنَّاتتاظإلتتتةظتلملنتتةظ تتتاجي ظبةطتتىظغظيقتتتويظقاتتتةظ
ظذل ظغظيقاتىظمتًظاتأًظتلمجيتو ظتلتذيظبذلتوظقامةينتةلظبتىظيحمت ظ(ٗٗ)أسة   ًَّ لظبي ظأ

ظمنَّتتةظأًظُين تتتاظظليتتيظمتتتةظبتتذلوهظمتتتًظجيتت ظفتتت ظتلبحتتةظوتل نقيتتتب؛ظولتتذتظغظيستتت طيع أيّّ
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قطتةوىيظوفضتتاييظفتت ظإاستةوظ"وتقتت ظىتتذهظتلاعتةظتل تت ظ  اتتفظقتًظستتالمةظمتتنيجييظ
ظو"والظحج يي.

وتلمت "ّْظظفتت ظتلاتوتى ظتل تت ظأوا ىتةظتلنُّحتتةالظفت ظ  تتبييظفت ظبتتةبظتغات عةىظيجتت ظظظظظظ
أنَّيتةظم أاجحتةظبتتيًظتلمب ت أظبةق بتةاهظقمتت اللظوبتيًظتلمفلتوىظبةق بتتةاهظفضتاةظأيظأنَّيتتةظ

نتتتةظ"تت ظنجتتت ظمنيتتتةظن وً تتتةظموتفقتتتةظفتت ظ  اجتتتةظوستتتطةظبتتتيًظبتتيًلظبة ضتتتةفةظإلتتتةظأنَّ
لاقةق الظوأخاىظمخةلفةظ ق ظتلنحةالَظإلةظ ثياظمًظتل خايجة ظوتل فسيات ظتلمنطقيةظ
ظمتتًظ"وتقت ىيلظممتتةظ تلذّْىنيتةظتل ت ظغظيخاتتوظمنيتةظبتتةبظفت ظتلنحتتو؛ظل فستياظمتتةظتخ تىَّ

ظةظلانحو.يةلظفأبل هظقًظتلوايفةظتلحقيقأ َّىظإلةظتلف ىظبيًظتلملنةظوتلقةق الظأحيةن
لق ظنطق ظتللتابظتلاعتةظقاتةظستجي يةلظوقبَّتاوتظقتًظأغاتضتييظ متةظيقتوىظتبتًظظظظظظ

جن ظبأف  ظأساوبلظوا َّبوتظ المييظوفتظظتلملتةن ظ"بتىظملتاف ييظبةللوتمتىظتلافايتةظ
تتتاوتلظول تتتًظ تتةًظل قتتت ييظتغستتيظمافوًقتتتةظملنتتتةظ أوظتلملنويتتةظوتلملمتتتوغ لظفقتت َّموتظوأخَّ

اتتت عةىلظونحتتتًظفتتت ظذلتت ظ اتتتوظغظنختتتا ظقتتتًظمعتتةيًاتظل ق يمتتتوظمن تتتوًبةظفتتت ظبتتةبظتغ
ثوتبتت ظتلنَّحتتوظوغظنحيتت ظقتتتًظكاتوظتلنحتتةالظتألوتتتتىلظبيتت ظأننتتتةظستتنلي ظتلناتتاظفتت ظ اتتت ظ

ظتل خايجة ظتل  ظليظ  جةوزظتلبنيةظتلا ايةظلاو"وفظقاةظ"  ظتلم  اّْي.
ظىنتتة ظفا"ًتتتةظبتتيًظمفيتتتويظتلمب تت أظقنتتت ظتلقتت مةوظبةق بتتتةاهظظظظظظ ًَّ وي ضتت ظممتتةظستتتبظظأ

إليوظي   اظتل اليظبااطظقةيظأًظي وًظملافة؛ظ ألنَّتوظمخبتاظقنتوظوت خبتةاظمسن تظ
تتةظغظيلتتافظغظفةتتت الظمنتتو  فتت ظمفيتتويظتلنحتتتوظظ«Focus»لظوبتتيًظمفيتتويظتلبتتياالظ(٘ٗ)قمَّ

تلتتتوايف ظبةق بةاىتتتتةظم ونتتتتةظحتتتتةمالظلاملاومتتتتةظتأل ثتتتتاظأىميتتتتةظأوظتأل ثتتتتاظبتتتتاوزتظفتتتت ظ
ًظ تتتتةًظيبتتتت وظبينيمتتتتةظ تتت تخالظإ(ٙٗ)تلجماتتتة ظتلبتتتتياالظُ حتتتت َّ ظقتتتتة الظبأنَّيتتتتةظلظفيمتتتتةظوت  ًَّ غظأ

 تلوايفةظتل  ظ احظظبةلم وًظتلذيظيحمىظتلملاومةظتلج ي اللظأيظتلملاومةظتل ت ظغظ
 ل باظبةلنسبةظلاوضعظتل خةبايظبيًظتلمت  ايظوتلمخةطتبظ تخاتةظفت ظنطتةظظتلملافتةظ
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تلماتت ا ةلظيايتتتاظبوضتتوحظمتتتًظىتتذتظتل ح يتتت ظلابتتتياالظأنَّيتتةظمتتتعظتلمب تت أظقاتتتةظطافتتت ظ
قياظمًظحيةظ لايفيةظ واف يًظ  تولي يًظإْذظي ضمًظتل لايفظتلذيظح  نةظبوظتلن

ظتلملاومةظتل  ظيحمايةظ تخاةظح مةظف ظنطتةظظتلملافتةظتلمات ا ةظأيظ ًَّ تلمب  أظ...ظأ
ظبتيًظتلجمتتىظتآل يتتةظ(ٚٗ)أنَّيتةظملاومتتةظي قةستميةظوجوبتتةظتلمتت  ايظوتلمخةطتب  لظولنقتتةًا

ظ وضيحةظلذل لظفةلفاظظبيًظ"ول .
ظلظضاب و.زيد   -ٔ
ظضاب .ظزيًدا -ٕ
 لظضاب و.زيًدا -ٖ
ظ«ظزي ٌظ»ي مثَّىظف ظ وًظظظظظظ ف ظتلجماةظتألولةظيحمتىظملاومتةظي قةستيظملاف يتةظ تىّّ

ةظ بةلنَّ بظ«ظزي »مًظتلم  اّْيظوتلمخةطبلظفيوظمب  أظبمق ضةظوايف وظتل  توليةلظأمَّ
ةطتتبلظفتت ظتلجماتتةظتلثةنيتتةظفيتتوظبتتياال؛ظألنَّتتوظيحمتتىظملاومتتةظغيتتاظملاوفتتةظلتت ىظتلمخ

لظو"تت ظي تتوًظتلمخةطتتبظاتتة ِّةظفتتيمًظو"تتعظ(ٛٗ)وىت ظتلملاومتتةظتلمق تتو ظإبالغيتتةظإيَّتتةه
ظقايوظتلفلىظف ح ّْ هظلوظو ليّْنو.

ظتلم حتت ةظقنتتوظفتت ظ"ولت ظ ظظظظظظ ًَّ ىتتوظزيتت لظوفتت ظ«ظزيتتٌ ظضتتاب و»ومتًظتلوتضتت ظأ
ةج  ظ "ةىظأبوظتللبَّة  ظتلفاظظبيًظضاب «ظزيً تظضاب و» ظىوظتلم  ايلظيقوىظتلزَّجَّ

زيً تلظوزيٌ ظضاب ولظأنَّ ظإذتظ"ا  ظضاب ظزيً تلظفإنَّمةظأا َّ ظأًظ خباظقًظنفست لظ
ذتظ"ا  ظزيٌ ظضاب ولظفإنَّمةظأا َّ ظأًظ خباظقًظزي  . ظ(ٜٗ)و ثب ظأيًظو"عظفلا لظوت 

ظتلفاظظبيً ظظظظظظ ًَّ ظتألوىظ«لظزيً تظضاب و»و«لظزيً تظضاب »وياىظتلبيةنيوًظأ ًَّ أ
ظتل خ تيشظيفيت ظنفت ظماتةا ةظ ًَّ يفي ظ خ يشظزيت ظبةلضتابظ وًظغيتاه؛ظذلت ظأل

ةظ ف في ظضابظزي ظغظ خ ي وظبةلضابظإغظأنَّوظ" ظ"ُ ّْيظ«ظزيً تظضاب و»تلعيالظوأمَّ
نَّمةظج وظبةل ةظلالى مةيظوتللنةيةلظوت  ضمياظ ات الظت خبةاظقنولظيقوىظتلقزوين  ظ وأمَّ
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لظ قول  ظزيً تظقافُ ظِلَمتًظتق قت ظَفِمردِّ الخطأ في التَّعيين ق ييظمفلولوظونحوهظقايوظ
تتةظنحتتتو ظزيتتتً تظقاف تتوظفتتتإًظ"تتت اظتلُمفّستتتاظ أنَّتت ظقافتتت ظإنستتتةًنةظوأنَّتتوظغيتتتاظزيتتت ظ...ظوأمَّ

متتًظبتتةبظتل أ يتت لظأقنتتت ظتلمحتتذوفظ"بتتىظتلمن تتوبظأيظقافتت ظزيتتً تظقاف تتولظفيتتوظ
ًظ"ُ َّْاظبلَ هلظأيظزيً تظقافُ ظقاف وظأفة ظتل خ يش . ظ(ٓ٘)  اياظتلافالظوت 

ظزيً تظفت ظ"ولت  ظزيتً تظضتاب وظ"ت ظيفيت ظ خ ي تةظظظظظظ ًَّ وُيفييظمًظ اليظتلقزوين ظأ
أوظ و يتتت ت؛ظوذلتتتت ظبحستتتتبظ قتتتت ياظتللةمتتتتىظتلمفستتتالظفتتتتإذتظ"ُتتتت ّْاظتللةمتتتتىظبلتتتت ظتغستتتتيظ

ذتظ"ُت ّْاظتللةمتىظ"بتتىظ(ٔ٘) تةتلمن توبظأفتة ظ خ ي لظنحتو ظزيتتً تظضتابُ ظضتاب ولظوت 
ضاب ولظوىذتظتل ا يتبظىتوظظضربُت زيًداتغسيظتلمن وبظأفة ظ و ي تلظنحوظ"ول  ظ

متتةظُيطاَتتتُظظقايتتوظقنتتت ظستتيموًظ يتتت ظفتتت ظتلنحتتوظتلتتتوايف ظمبتت أظتغستتت قاتاظتلتتتوايف ظ
«Principle of functional stability»ةظلواةتفظملينةظ؛ظإذظ ح ىظتلم ونة ظتلحةما

ليةظإيَّةىةظىذهظتلواةتفلظفةلم ونةًظ ) غليةظأوظ  توليةظأوظ ا يبية(ظتلموت"عظتل  ظ خوّْ
ظ(ٕ٘)تلفةقىظوتلمفلوىظيح الًظتلمو"ليًظتلمخ  يًظليمةظف ظتلبنيةظتلاُّ بية.

ظتلقيتة ظأًظُيقت َّاظتلات وظفت ظم ةنتوظتأل تتا ؛ظظظظظظ ًَّ بينمتةظذىتبظتبتًظىاتةيظإلتةظأ
لتالظيخةلفظتأل ى؛ظولذتظوجبظقن هظأًظيق َّاظتلمفسّْاظف ظنحوظ زيً تظاأي و ظمقت ًَّمةظ
ًاتظقنتتتولظو"تتتةلوت ظألنَّتتتوظُيفيتتت ظ زظتلبيتتتةنيوًظ قتتت ياهظمتتتيخَّ قايتتولظيقتتتوىظتبتتتًظىاتتتةي ظوجتتتوَّ

نَّمتةظتغخ  تةشلظولتتي ظ متةظ وظ ُيرتكللب بلللد عنللد تعللبأر انبللل أو عنللد ىمتتوتلظوت 
مثتىظإفتتة الظتل خ تتيشلظوا َّظ"توَىظتبتتًظىاتتةيظتلتت َّمةمين ظظ(ٖ٘)اقتضللا  أمللر معنللو 

ًاتظليفيت ظتغخ  تةشظ بقولو ظ بىظلي ظتألمتاظ متةظ توىَّيظىتولظفتإنَّييظغظُيق ّْاونتوظمتيخَّ
نَّمتةظإغظقن ظوجو ظتلمق ضةظلذل لظو" ظوتفقيتيظىتوظقاتةظذلت ظحيتةظ"ت ُيرتكلب ةى ظوت 

لتتذل لظفمتةظوجتوظتق اتضتتوظظبللد عنللد تعلبأر انبللل أو عنللد اقتضلا  أمللر معنلو 
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ظ الميتتتيظيق ضتت ظجتتتوتزظ قتت ياهظمتتتيخًاتظ(ٗ٘)قاتتييي  ًَّ ن  ظ وأ"تتوىظإ لظو"تتتةىظبلتت هظتلاُّتتتمَّ
ظظ(٘٘)قن ظق يظمةظيق ض ظ أخياهلظوقن هظىوظيجبظ ق ياهظمق َّمة .

 ظأنَّتوظإاتةاالظإلتةظمفيتويظبتياالظَفِمردِّ الخطأ في التَّعيلينويب وظمًظ"وىظتلقزوين ظ ظظظظظ
فيةظسيموًظ ي  ظبأنَّيتةظ تلبتياالظتل ت ظ ستن ظإلتةظ تلمقةباةظف ظتلنحوظتلوايف ظتل  ظقاَّ
ظتلمخةطبظف ظواو ىةظأوظتلملاومةظتل  ظُين تاظ تلم وًظتلحةمىظلاملاومةظتل  ظيا ُّ

ظا ظتلخطتتتأظ(ٙ٘)تلمخةطتتتبظواو ىتتتة  ًَّ ظفتتتإ "تتت ظي تتتوًظأيضتتتةظفتتت ظتغاتتتت ات لظلظومتتتًظثَتتتيَّ
 قول  ظزيً تظضابُ ظِلمًظتق ق ظأنَّت ظضتاب ظزيتً تظوقمتاتلظوُيستمَّةظىتذتظتلتاَّ ظ" تاظ
ةظإذتظتق ق ظتلمخةطبظأنَّ ظضاب ظإنسةنةلظل نوظيجياوظبلينوظفيذتظُيسمةظ ت فات لظأمَّ

لظيقوىظتل ف ةزتن  ظ فةلمخةطبظ" ظأ ةبظف ظأ ىظ  واظتلفلىظ(ٚ٘)" اظتل َّلييً
نَّمتةظأخطتأظفت ظ ليتيًظتلمفلتوى قت لظأيظتلمضتاوبلظفةلمخةطتبظ"تت ظ(ٛ٘)ًظتلفةقتىلظوت 

أ ةبظف ظتق قة هظبح ةظتلضتابلظل نَّتوظأخطتأظمتعظذلت ظفت ظ ليتيًظذلت ظت نستةًظ
زيتتتتً تظ»تلمضتتتاوبلظوأنَّتتتوظغيتتتاظزيتتت ظفيتتتا ظقايتتتتوظتلمتتت  ايظبمفتتتة ظىتتتذتظتل ا يتتتبظوىتتتوظ

ًَّظ«ضتتاب  ظمضتتاوب ظزيتت ظغظغيتتتاهظ متتةظاتت ًَّ تلمخةطتتتبلظجتتةوظفتتت ظظلظوىتتوظيلنتتت ظأ
تلمثىظتلسةتا ظ فت ظ"ولت  ظزيتً تظضتاب ظ خ ي تةظبتوظبةلضتابظ وًظغيتاهلظوذلت ظ
بخالفظ"ول ظضاب ظزيً ت؛ظألنَّ ظإذتظ"ت َّم ظتلفلتىظ نت ظبةلخيتةاظفت ظإيقةقتوظقاتةظ
ا تتوظلتتزيظ ذتظأخَّ ظمفلتوىظاتتت لظبتتأًظ قتتوى ظضتتاب ظخةلتتً تظأوظب تتًاتظأوظغياىمتتةلظوت  أيّْ

ظتل ق ييظ" ظ؛ظوذ(ٜ٘)تغخ  ةشظلامفلوى  ًَّ ل ظغةلبظغظغزيظب ليىظ"وىظتلقزوين ظإ
يضتةحظذلت ظأًظتلمت  ايظفت ظ"ولتو ظزيتً تظضتاب ظ"ت ظ يأ  ظلا ظتلخطتأظفت ظتل َّليتيًلظوت 
ظزيً تظبذل لظوليظيقعظفلاوظقاةظغياهلظو" ظي وًظا ِّتظقاةظتلمخةطبظإذتظ تةًظ خشَّ

ظأًظتلم  ايظ" ظضابظخةلً تلظفأزتىظتلتوىيظمتًظذىنتولظوتل ًُّ مخةطتبظىتةظىنتةظيلاتيظيا
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 انمحىر

نَّمةظح ىظتلتوىيظفت ظ جةنبةظمًظتلح ةلظفيوظيلايظأًظتلم  ايظضابظاخً ةظمةلظوت 
ظتلاخشظتلمضاوب.

ظظظظظظ ًَّ ظمقبللودا إليللومفيتتٌ ظلالخ  تةشظتلمقيَّت ظب ونتوظ«ظزيتً تظضتاب »وُيالحتاظأ
 متةظ"تةىظتلسُّتييا ظوتبتتًظتلطتاتواللظىتذتظإذتظلتيظياتت عىظتلفلتىظبضتمياظتغستيظتلم قتت ّْيلظ

إذتظتا عىظتلفلىظبضمياظتغسيظتلم ق ّْيلظفإنَّوظي وًظمح مالظلاملنييًظتل خ يشظف
ظ"ولت  ظزيتً تظضتاب وظأو ت ظمتًظ"ولت ظزيتً تظضتاب ظ ًَّ وتل أ يت ؛ظولتذتظيتاىظتل ف تةزتن ظأ

لظوتلقاينتتتتةظىتتتت ظتلملتتتتوىظقاييتتتتةظفتتتت ظإفتتتتة الظ(ٓٙ)ِلَمتتتةظفيتتتتوظمتتتتًظتل  تتتتاتاظتلمفيتتتت ظلا أ يتتتت 
ظأح ىمة.
ظم ونة يةظ  وتل ظقاةظظظظظظ ًَّ ذتظناانةظإلةظم ونة ظتلجمىظتلثالةظتلسةبقةظنج ظأ وت 

 )المبتدأ بوبفو وظيفة تداولية + الحمل(تلنحوظتل ةل ظ بلةظلناايةظتلنحوظتلوايف  ظ
.ظففتت ظ)البللؤرة + الفعللل + الفاعللل( أو )المحللور + الفعللل + الفاعللل + المفعللول( أو

ثةظقنتتتتتوظختتتتةا ظتلحمتتتتتى«ظزيتتتت ٌظ»ةظ لتتتت ُّظ امتتتتت«لظزيتتتتٌ ظضتتتتتاب و»نحتتتتو ظ ظ(ٔٙ)مب تتتتت أظمحتتتت َّ
«Predication»لظ(ٕٙ)لظفُ سن ظإليوظتلحةلةظت قاتبيةظتلافعظبمق ضةظوايف وظتل  تولية

لظ ٕ]حتت ظموضتتوعومفلتتوىظظ ٔ]حتت ظموضتتوعوفةقتتىظظ]محمتتوى جماتتةظتلخبتتالظفلتتىظ«ظضتتاب و»و
ظوىوظمةظيطاقوًظقايوظتلحمى.
ظللوزيٌ ظظظظظظظظظضابتتظ ُتتظظظظ

 2حد    1محمول       حدظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظفحوىظتلخطةبظظظظظظظمجةىظتلخطةبظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظتلمب  أظظظظظظظظظظظظظظظظظظظتلحمىظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

فت ظ ت اظتلجماتةظل ح تىظ«ظزيتً ت» ظزيتً تظضتاب لظو"لت ظالهممة الاانيلةوفت ظظظظظظ
وايفةظتلبياالظبمق ضةظوايف وظتل  توليةظتل تخايةلظو"ت ظ  توًظتلبتياالظىنتةظبتياالظج يت ظ
ذتظ تتةًظ أوظبتياالظمقةباتتةلظفتإذتظ تتةًظتلمخةطتتبظيجيتىظتلمضتتاوبظفيتت ظبتياالظج يتت لظوت 

ظيأختتذظاتة ِّةظأوظم تتا ًّْ تظفيتتولظفيتت ظبتتياالظمقةباتتةلظأيظزيتتً تظضتتاب ظغظقمتتاظ تلظوِمتتًظثَتتيَّ
تلحةلتتةظت قاتبيتتةظتلن تتبظبةق بتتةاظوايف تتوظتل ا يبيتتةظ)مفلتتوى(ظأوظايف تتوظتل غليتتتةظ
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)م قبتى(لظيقتتوىظأحمتت ظتلم و تتى ظ ويأختتذظتلم تتوًظبنتتةوظقاتتةظىتتذتلظحةل تتوظت قاتبيتتةظ
بمق ضتتةظوايف تتوظتل غليتتةظأوظوايف تتوظتل ا يبيتتتةلظإذتظ تتةًظحتتةمالظلوايفتتةظ ا يبيتتتةظ

 ظظظظظظظظظظظظظظ(ٖٙ)  تولية .ظبة ضةفةظإلةظوايفة
ظتلحمىظظ

ظضابتتظُ ظ...ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظزيًدا ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
    1محمول       حدظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ2حدظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظظج ي ظظظظظظظظظظمقةباةظظظظظظظظظظظظظظظ
ظتلبياالظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

لظوىتتتوظ«Topic»وايفتتتةظتلمحتتتواظ«ظزيتتتً ت» ظاتتتعا ظزيلللًدا ضلللربتووفتت ظنحتتتو ظظظظظظظظ
نَّمتتةظ قتت َّيظلالى متتةيظوتللنةيتتةلظوتلفتتاظظبتتيًظ محت َّةظقنتتوظأيضتتةظإغظأنَّتتوظ تختتىظتلحمتتىلظوت 

ظتلمب  أظوايفةظ  توليةظخةاجيتةلظوىتوظم حت ةظقنتوظختةا ظتلحمت ًَّ ىلظتلمحواظوتلمب  أظأ
ظحيتتةظىتتتوظمب تتت أظأيظبح تتيظوايف تتتوظتل  توليتتةظنفستتتيةلظأمَّتتتةظ يأختتذظحةل تتتوظت قاتبيتتةظمتتًت
تلمحواظفيوظوايفةظ  توليةظ تخايةظم ح ةظقنوظ تخىظتلحمىلظيأخذظحةل وظت قاتبيتةظ

 بمق ضةظوايف وظتل غليةظ)م قبى(ظتلمسن ظإليوظأحيةنةظتلوايفةظتل ا يبيةظ)مفلوى(.
ظضابتتظ ُتتظظتتوظظظظظظظظظظظزيًداظ

 ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظتلحمىظظظظظظظظظظظظظظتلمحواظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظ زيٌ  ظتلذيظيمثّْىظ)تلمب  أ(ظف ظتلجماةظتألولةلظوىوظم وًظختةاج ظظظظظظ ًَّ ُيالحُاظأ

«External Constituent»تختتتىظتلجماتتةظحتتتيًظين قتتىظمتتتًظمو"لتتتوظظ(ٗٙ)"تت ظتمتتتُ شَّظظ 
متًظحت و ظتلجماتةظم  ستبةظستمة ظتلحت و ظتل تخايتةظظ«Term»تلخةاج ظلي ب ظح ِّتظ

لظٕلظٔلظيتتتت بيًَّظذلتت ظمتتتتًظتلتتمتتقتتتتتةانةظبتتتتيًظتلجمتتتىظ)(٘ٙ)تألختتاىظ)تلبتتتياالظأوظتلمحتتوا(
 ظ زحاتظظ تختتىظتلجما تيًظتل تتةلي يًظ(لظفنتاىظأًظتلم توًظتلختتةاج ظتلمب ت أظ زيتتٌ  ظ"تٖ

(لظيحمىظف ظٖ(لظ)ٕمًظح و ظتلجماةظ)ظ«Internal Term»لولظوأ ب ظح ِّتظ تخايةظ
(ظتلوايفتةظتل غليتةظ)تلم قبتى(لظوتلوايفتةظتل ا يبيتةظ)تلمفلتوى(لظوتلوايفتةظٕتلجماتةظ)

فتتةظ(ظتلوايفتةظتل غليتتةظ)تلم قبتى(لظوتلوايٖتل  توليتةظ)تلبتياال(لظويحمتتىظفت ظتلجماتتةظ)
 متةظظ-تل ا يبيةظ)تلمفلوى(لظوتلوايفةظتل  توليةظ)تلمحوا(لظويوت تبظ زحاتظظتلمب ت أظ

 2حد    1محمول       حد
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(لظٕفتتتت ظ)ظ(ٙٙ)زوتىظتلو"تتتفظتلتتتتذيظ تتتتةًظيف تتتىظبينتتتتوظوبتتتيًظتلجماتتتتةظ-ىتتتوظم و"تتتتعظ
"ابظتلبنيةظتلاُّ بيةظوبةل ةل ظيح ةظظ«Integration»وي ا بظقاةظذل ظتغم  ةشظ

اظظقايوظف ظتلنحوظتلوايف ظتغنل ةسة ظ عييٌاظف ظتلواةتفظتل  توليةلظوىذتظمةظيط
 .«Functional Reflexive »ظ(ٚٙ)تلوايفية

ظأ تتتتىظوضتتتتعظظظظظظ ًَّ يقتتتوىظتبتتتتًظجنّْتتتت  ظ ينبعتتتت ظأًظُيلاتتتتيظمتتتتةظأذ تتتتاهظىنتتتتة؛ظوذلتتتت ظأ
تلمفلتتتوىظأًظي تتتتوًظفضتتتتاةظوبلتتتت ظتلفةقتتتتى؛ظ ضتتتاَبظزيتتتتٌ ظقمتتتتًاتلظفتتتتإذتظقنتتتتةىيظذ تتتتاظ
تلمفلتتوىظ"تت َّموهظقاتتةظتلفةقتتتىلظفقتتةلوت ظضتتاَبظقمتتًاتظزيتتتٌ لظفتتإًظتز ت  ظقنتتةي ييظبتتتوظ

فتتتإًظ اتتةىا ظتللنةيتتةظبتتتوظظ"تت موهظقاتتةظتلفلتتتىظتلنة تتِبولظفقتتةلوت ظقمتتتًاتظضتتاَبظزيتتٌ ل
ظتلجماتةلظو جتةوزوتظبتتوظحت ظ ونتوظفضتتاةلظفقتةلوت ظقمتاوظضتتاَبوظ ققت وهظقاتةظأنتتوظَابُّ
زي لظفجةووتظبوظمجيًتتةظينتةف ظ ونتوظفضتاةلظثتيظزت وهظقاتةظىتذهظتلا بتةظفقتةلوت ظقمتاوظ
ضتتابظزيتت لظفحتتذفوتظضتتتمياهظوَنتتَووهظولتتيظين تتتبوهظقاتتةظاتتةىاظأمتتتاه؛ظاغبتتةظبتتوظقتتتًظ

وىتتذتظ...ظظمًيتتةظلن تبوظتلتت تىظقاتةظ تتوًظغيتاهظ تتةحبظتلجماتة تواالظتلفضتاةلظو حة
نمتتتةظ ةنتتتت ظ تتتذل ظألنيتتتةظ جاتتتوظتلجماتتتتةلظ اتتتوظيتتت ىظقاتتتةظاتتتت الظقنتتتةي ييظبةلفضتتتاة ؛ظوت 

ًظ و جلايتتةظ ةبلتتتةظتلملنتتةظليتتتةظ...ظفتتإًظ"اتتت  ظفقتت ظ"تتتةلوت ظزيتتً تظضتتتاب وظفن تتتبوهلظوت 
اًلظين بولظ ةنوتظ" ظأقة وتظقايوظضميًاتظياعىظتلفلىظبل هظقنوظح ةظأضماوتظلوظفل

ظتلجماةظ ومعظىذتظفةلافعظفيوظأ"وىظوأقابلظوىذتظض ظمةظذ ا وظمًظجلاييظإيةهظابَّ
ًظ تتتةًظقاتتتةظمتتةظذ ا َتتتوظفتتتإًظفيتتتوظ ومب تت أىةظفتتت ظ"تتتوليي ظزيتت ظضتتتاب و.ظ"يتتتى ظىتتذتظوت 

فإنَّتوظغظيلت يظ ليتىظغاًضتةظمتًظموضتعظكختا؛ظوذلت ظأنتوظإذتظن تبظقاتةظمتةظذ تا ظ
 توًبةلظوىتذهظ تواالظتن  تةبظتلفضتاةظمق متتةظتللنةيتةظبتولظوىتوظ ق يمتوظفت ظتلافتتاظمن

لظغظستيمةظوتلفلتىظتلنة تبظلتوظغظيايتاظأبتً تظمتعظ فستياهلظل  ىظقاةظ"توالظتللنةيتةظبتو
ظظظظظظظظظظظظظظظ(ٛٙ)ف ةاظ أًظىذتظتلفلىظتلاةىاظىوظتلذيظن بولظو ذل ظيقوىظتل وفيوًظأيًضة .
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ظتلل وىظمًظ لبياظآلخاظغظُب َّظوأًظيظظظظظ ًَّ  تحبوظقت وىظمتًظوي ض ظممةظسبظظأ
ملنةظإلةظملنةلظفةلماعوىظقنوظمافوًقةظ ةًظأوظمن وًبةظ" ظ"ُ َّْيظف ظسيةظظتل تاليظ
لملنةظمق و لظوىوظأنَّوظمحطظتللنةيةظوتغى مةيلظل ًظ وجيوظذل ظتغى مةيظيخ افظ
بيًظحةل  ظتلافعظوتلن بلظفةغسيظتلمافوعظي   اظتلجماةظلي وًظمحتطظتألناتةالظ

تةظتغستيظتلماتتعوىظ قنتوظتلمن توبلظفقتت ظ"ُت َّْيظلُيلتافظأًظفلاتتوظ"ت ظو"تعظقايتتوظ وًظأمَّ
؛ظوىتتذتظيي ّْت ظمتةظذىتبظإليتتوظ(ٜٙ)غيتاهلظوأنَّتوظمنفتا ظبةخ  تةشظأثتتاظىتذتظتلفلتىظقايتو

ظتغستتيظتلمن توبظ"تت ظو"تعظتلق تت ظإلتتةظ ًَّ تبتًظتلطتتاتوالظوتلسُّتييا ظقنتت مةظأاتةاتظإلتتةظأ
ً تظمًظتل قيي ت ظبةلزَّمةًظأوظبةألحوتى. ظِذ اهظمجاَّ

هَاَهاونحتوظ"تتوىظتعظ لتةلة ظظظظظظ َُ ْْةدَة لتتي ظمتًظبتتةبظظل ٕٚ]ستتواالظتلح يت  ظظَوَرْهَبانِيَّةة اب 
َوَجَعْلَنابِفيبملطوفظقاةظمةظ"باوظبةلوتوظ َوَرْهَبانِيَّ ابتغا عةىظقن ظبلاظتلنُّحةاللظبىظ

هَاَهالظوجماتتتةظقَةلَةةةاِاب َِّةةةِا ََّب عةَّبَةعَةةةاَةبَرْرفَةةةة ابَوَرْ َ ةةة اب َُ ْْةدَةةة  تتت ظبتتتتذ اظظ نَّمتتتةظُخ َّ  تتتتفةلظوت 
ظتلاَّأفتتتتةظوتلاَّحمتتتتةظفتتت ظتلقاتتتتبظأمتتتتاظغايتتتزيظغظ  سُّتتتتبظل نستتتتةًظفيتتتتولظ ًَّ تغب تتت تع؛ظأل
بختتتتتالفظتلاىبةنيتتتتتتةلظفإنَّيتتتتتةظأفلتتتتتتةىظبتتتتت ًظمتتتتتتعظاتتتتت وظفتتتتتت ظتلقاتتتتتبلظول نستتتتتتةًظفييتتتتتتةظ

يًظمتًظتلف نتةظفت ظ(ٓٚ)  سُّب ؛ظذل ظألًظتلمتات ظمتًظتلاىبةنيتةظ تاىبييظفت ظتلجبتةىظفتةاّْ
اتتيًظُ َافًتةظزتتتت الظقاتةظتللبتتة ت ظتل ت ظ ةنتت ظتلت يًلظ ُمْخِاَ تيًظأنفستتييظلالبتة الظوُمَ َحمّْ

ظ(ٔٚ)وتجبةظقايييظمًظتلَخْاَوالظوتق زتىظتلنسةوظوتل َّلب ظف ظتل يوف.
وذىتتبظتلزَّمخاتتايظوتلل بتتتايظإلتتةظأنَّيتتتةظمن تتوبةٌظبفلتتٍىظمقتتت ٍَّاظُيَفسّْتتاهظتلاَّتتتةىُاظظظظظظ

ظمتتتتةظجلاتتتتوظتعظظو  تتتوًظتلمستتتتألةُظمتتتتًظبتتتتةبظتغاتتت عةِى؛ ًَّ غظيب  قونتتتتولظظوذلتتتت ظأل
تةظلتيظ ةظ ةنْ ظمًظِفْلِىظتعظ لتةلةظَنَستَبظَخْاَقيمتةظإليتولظوتلاَّْىبةِنيَّتةظَلمَّ فةلاَّحمُةظوتلاَّأفةظَلمَّ

ظبفلِايتةظَنَستبظتب ت تَقيةظإليتو ظفلتىظتللبتِ ظَيْستَ ِقىُّ ًْ لظ(ٕٚ)  ًظمًظِفْلِىظتعظ لةلةظبىظِم
تلاىبةنيتةظغظيست قييظحمايتةظقاتةظجلانتةظمتعظو تفيةظبقولتوظ"ةىظأبوظقات ظتلفةاست  ظ 
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هَاَها َُ ْْةَد   ظمةظيجلاوظىوظ لةلةظغظيب  قونوظىي ًَّ ؛ظولذتظغظيجوزظأًظي وًظ(ٖٚ)؛ظأل
هَاَهامجلتتتتوغظعظ لتتتتةلةلظوقاتتتتةظىتتتتذتظتلتتتتاأيظي تتتتوًظ َُ ْْةدَةةةة متتتتًظبتتتتةبظ زيتتتتً تظظَوَرْهَبانِيَّةةةة اب 

لظوتق اضوظتبًظتلاجايظف ظأمةليوظبأًظتلمن توبظفت ظىتذتظتلبتةبظاتاطُوظضاب ُو 
ةلظو"ولوظ ظ(ٗٚ).ن االظغياظمخ  ةظَوَرْهَبانِيَّ ابأًظي وًظمخ  ِّ

قطفًتتةظقاتتتةظمتتةظ"باتتتوظل تتةًظتلملنتتتةظظَوَرْهَبانِيَّةةة ابوخال تتةظتلقتتتوىظأنَّتتوظلتتتوظجلتتىظظظظظظ
؛ظألنَّوظيق ض ظأًظ  وًظتلاىبةنيةظمخاو"ةظعظوتلو فظبةغب  تعظيق ض ظم نة"ضة

أنَّيةظمًظأفلةلييلظأيظمخاو"ةظلييلظومةظ ةًظمخاوً"ةظلييظغظيخاقوظتعظفيوظ نتة"ا؛ظ
يقوىظتلاتزي ظ ليظيلًظتعظبةب  قوىةظطايقةظتلذَّيلظبىظتلمات ظأنيتيظأحت ثوىةظمتًظقنت ظ

أيظلتتيظنفاضتتيةظنحتتتًظظ(٘ٚ) (َمةةابَتَدبْةَناَهةةابَهلَةةةْيِ  )ةظأنفستتييظونتتذاوىة؛ظولتتذل ظ"تتتةىظ لتتةل
قاتتييي؛ظولتتذتظقتت ىظتلفةاستت ظوتلزمخاتتايظوتلل بتتايظقتتًظتللطتتفظوجلاتتوهظمتتًظبتتةبظ

لظوتلفاظظبيًظتلن تبظقاتةظتللطتفظوتغات عةىظيايتاظمتًظختالىظ طبيتظظتغا عةى
بي ظملةيياظتلنحوظتلوايف لظف امةظ اىبةنية ظحةل يةظت قاتبيةظوتح الظوى ظتلن بلظ

ظو"تتتتعظ أًظمق ضتتتةظتلوايفتتتةظتل ا يبيتتتةظأوظتل غليتتتةظمخ اتتتفظفتتت ظ وجيييتتتةلظومتتتًظثَتتتيَّ
تلختالفظفت ظ وجيتوظىتذهظتل امتةظإقاتبيتةظممتتةظ تةًظليتةظأثتٌاظبتةلتظتألىميتةظفت ظ وجيتتوظ

ظتلملنةلظول وضي ظذل ظ قنةظنأخذظتلمثةليًظتل ةلييً.
ظوجلانةظاأفةظواحمةظواىبةنيًةظتب  قوىة. -ٔ
ظواحمةلظواىبةنيًةظتب  قوىة.وجلانةظاأفةظ -ٕ
ظتلم وًظ اىبةنية ظف ظتلجماةظتألولةظيح فاظظظظظظ ًَّ ًظي مًظف ظأ ًظتلجما ي تلفاظظبي

بمو"لتتتتوظتأل تتتتا ظبةق بتتتتتةاهظملطوفتتتتةظبمق ضتتتتتةظوايف تتتتوظتل غليتتتتتةلظوتلق تتتت ظإخبتتتتتةاظ
تلمخةطبظبملاومةظج ي الظغياظموجو الظل يولظف ظحيًظأنَّتوظيتا ظفت ظتلجماتةظتلثةنيتةظ

"عظتل  اظ)بياالظتلمقةباة(لظأيظ"بىظتلفلىلظوتلملنتةظ  تحي ظملاومتة ظمح الظلاموظ
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ظأًظتعظ"تتتت ظ  تتتبظقاتتتيييظىتتتذهظتلاىبةنيتتتةظتب عتتتتةوظ ًّّ ظاتتتة ًُّ تلمخةطتتتب؛ظألنَّتتتوظابمتتتةظياتتت
برَِها َِدَ ةا)ماضة ولظب ليىظ"ولوظ ب ِلَّةِ بَفَ ةابرََهْاَهةابَ ةعَّ ِِ ب ِْْدَغاَءبِرْضةَا  لظ(َمابَتَدبْةَناَهابَهَلْيِ ْ بِإَّلَّ

ظِاَقةَيِ يَتتةلظَبتتْىظبول تًظتلملنتتة ظتب َتَ ُقوتظَىتتِذهظتلاَّْىَبةِنيَّتتَةظَمتتةظَاَقوَىتةظَحتتظَّ ًَ ظَىتتيَُغِوظتلَّتتِذي ًَّ أ
ذتظ ةًظتعظ  بظقايييظاىبةنيةظفايس ظى ظتلملاوفةظتآلًلظ وتظِإَلْيَيةظتل َّثِْايَةلظوت  َضمُّ

ظتآليتتةظ"تت ظ ح ًَّ ظتعظمتتةظ  تتتبظفيأختتذظتلم تتوًظتلوايفتتتةظتل  توليتتةظتلمحتتتوا؛ظأل ًَّ  متتتىظأ
ظِإنَّيُتْيظَأ َتتوتظِبِ اتتَ ظ ظِلَيَ َوسَّتتُاوتظِبيَتتةظِإلَتةظَماَضتتةاِلظتلاَّتوظَ َلتتةَلةلظثُتتيَّ َقاَتيِييظِ اتت ظتلاَّْىَبةِنيَّتَةظِإغَّ

َيةِوظَوتلسُّْمَلِةل ْنَيةظَوتلاّْ و" ظظتأَلفَلةِىظَلِ ًظَغظِلَيَذتظتلَوْجِولظَبىظِلَوْجٍوظكَخَالظَوُىَوظَطَاُبظتل ُّ
ةظ ظَذِلَ ظَذمِّ ًُ ةظ  بيةظَقَايِييظَ َاُ وَىةلظَفَيُ و ؛ظولذتظ تةًظفت ظتلت تق يتيظ(ٙٚ)َليُيْظ ح مىظأنَّوظلمَّ

ملنتتةظلتتيظي تتًظفتت ظظ-ظبتمتقت تتتضةظوايفت تتتوظتلتتت غليةظوتل ا يبيتتةظوتل  توليتتةظ-تلت تق يتتيظ
ظظ«Coordinate»تلملطتتوفظ ل  تتتحي ظمفيتتتويظتلمخةطتتتبظِحيتتتةَىظمتتتةظتب تتت قوه؛ظوللتتتىَّ

ظتللطتفظ ًَّ تلذيظ فلييظإلةظتخ يةاظتلمن وبظقاةظتغا عةىظب غظمًظتلملطوفظأ
يخضعظلااطظأسةس ظوىوظااطظتلمنةسبةلظوا ةًظمةظبيًظتلجلىظوتغب  تعلظإذظغظ

تللطتتفظبتتتيًظحماتتيًظإذتظ تتتةًظمحموغىمتتةظ تلتتتيًظقاتتتةظيجتتوزظفتتت ظتلنحتتوظتلتتتوايف ظ
أًظ ي توًظظ-مًظوجيةظنااظتلنحتوظتلتوايف ظظ-؛ظولذتظيجبظ(ٚٚ)"ل يًظمخ اف يًوت

تلح ظتلملطوفظأوظتلح و ظتلملطوفةظوتلح ظتلملطوفظقايوظحةمَايًظلنف ظتلوايفةظ
 (ٛٚ)تل غلية .

ةظ"وىظتعظظظظظظ ُِ  ِب)أمَّ َِْقة ب  ََْجاِِ َِْع ْرنَاَةبَمنَةاِزَحبَ دَّةابهَةاَابَتةا َُّ بقَة ََ َِْقَ ة ظ لٜٖيت  ظ]ستواالظظ (َو 
ََب)فق ظتخ افظتلقاتوظف ظافعظ َِْقَ  ون تبولظفافلتوظتبتًظ ثيتاظونتةفعظوأبتوظقمتاولظظ (َو 

وتلبتة"وًظبن تتبولظفتتةلافعظقاتةظتغب تت تولظوتلن تتبظبإضتمةاظفلتتىظقاتتةظتغاتت عةىلظ
َِ )لظوى ظ"ولتوظ(ٜٚ)تلوجيةًظمس ويةًظل ق يظجماةظذت ظوجييً ْْة بَع َُ لظفتإًظ(َو ِشَّةْ 
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ًظاتقيتتتت ظقُجزىتتتتةظاتقيتتت ظ تتتت اىةظافلتتتت ظل لطتتتتفظ جماتتتتةظتستتتتميةظقاتتتتةظمثايتتتتةلظوت 
لظيقوىظتبًظمةل  ظ ُ سمَّةظتلجماةظذت ظوجييًظ(ٓٛ)ن ب ظل لطفظفلايةظقاةظمثاية

إذتظتْب ُتِ ت ظبمب ت ألظوخ مت ظبملمتوىظفلتى؛ظألنَّيتةظتستميةظمتًظجي يتةظتألولتةلظفلايتتةظ
جتتةزظمتًظجي يتتةظتألختاىلظفتتإذتظ وسَّتَطظقتتةطفظبينيمتةظوبتتيًظتغستيظتلماتت عىظقنتولظ

افلوظون بوظجوتًزتظحسنةظ وًظ تاجي ؛ظألنَّتوظإذتظافتعظ تةًظمب ت أظمخبتًاتظقنتوظبجماتةظ
ذتظن تبظ تةًظملمتوىظفلتىظ فلايةظملطوفةظقاةظمب ت أظمخبتاظقنتوظبجماتةظفلايتةلظوت 
ظوتحت ظمتًظتللماتتيًظماتة اةظ وجتتبظ ملطوفًتةظفت ظتلافتتاظقاتةظملمتوىظفلتتىلظفمتعظ تتىّْ

تلافتتتتعظل ا بتتتتتوظقاتتتتةظأبلتتتتت ظظقتتتت يظتلمفةضتتتتاةلظول تتتتتىظمنيمتتتتةظضتتتتلفظو"تتتتتواللظفضتتتتلف
تلماة ا يًلظو"و و؛ظل الحيةظتلثةن ظفيوظألًظيس ظمس ظتألوىلظوضلفظتلن ب؛ظ
لل يظ الحيةظتلثةن ظفيوظأًظيس ظمست ظتلمحمتوىظقايتولظو"و تو؛ظل ا بتوظقاتةظأ"توىظ

لظول وضتتي ظتلفتاظظبتتيًظ(ٔٛ)تلماتة ا يًلظفح تىظبتتذل ظ لتة ىظفتت ظماتقتةالظتل اتة ى 
فعظوتلنَّ بلظيجبظأً ظتغستيظتلم قت ّْيظمافوقتةظ تةًظأوظمن توبةظ"ت ظظتلاَّ ًَّ ن ا ظأوغظأ

ظىتذتظتلملنتةظيخ اتفظبتيًظحتةل  ظتلافتعظوتلن تبلظفتإذتظ تةًظ ًَّ " َّْيظلملنةظُمليًّْلظل 
تغستتيظمافوقتتةظاتتعىظوايفتتتةظتلمب تت أظبمق ضتتةظوايف تتوظتل  توليتتتة؛ظليتتذتظغظيم تتًظلِتتتتظ

غظيحمتتىظملاومتةظج يتت الظأوظأًظي توًظبتتياالظبتةلمفيويظستتةلفظتلتذ ا؛ظألنَّتوظظ«تلقمتا»
ملاومةظين اىةظتلمخةطب؛ظذل ظألًظتلمب  أظي خىظف ظنطةظظتلملافةظتلما ا ةظبيًظ
ظغظُب َّظلوظف ظتلجماةظتلم أخاالظقنتوظمتًظضتمياظيابطيتةظ تلم  ايظوتلمخةطبلظومًظثَيَّ

؛ظ«Pronominal Binding»ظ(ٕٛ)بةغسيظتلم ق ّْيلظوىوظمةظيطاظظقايوظتلابطظتلضمياي
ًظتغستتيظتلماتتتعوىظقنتتتوظتلمن تتوبظبيتتت ظأًظتألوىظيمثتتىظوايفتتتةظ  توليتتتةظاتتأنوظاتتتأ

خةاجيةظوتلثةن ظيمثىظوايفةظ  توليةظ تخاية؛ظول وضي ظذل ظيم ًظو فظتللال"ةظ
ظقاةظتلنحوظتل َّةل  
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ظوتلقمُاظ" انةه. -ٔ
ظوتلقمَاظ" َّانةه. -ٕ
لظوجماتتتتةظ«تلقمتتتا»(ظمتتتتًظا نتتتيًظأسةستتتييًلظىمتتتتة ظتلمب تتت أظٔ  تتتألفظتلجماتتتةظ)ظظظظظ
لظوضمياظمنفّْذظفةقىظبمق ضةظ«" َّا»تلم ضمنةظلامحموىظتلفلىظظ«" انةه»باظتلخ

وايف وظتل ا يبيةظي اوهظضمياظيابطوظبةلمب  ألظوي َّخذظ تخىظتلجماةظوضعظتلمفلوىظ
تلم قبىظبمق ضةظوايف يوظتل ا يبيوظوتل غليةلظوبةم  ةشظتلمب ت أظ تختىظتلجماتةلظ

 تل عيُّات ظتآل ية ظ(ظقبإ(ظإلةظتل ا يبظ)ٔينقابظتل ا يبظ)
 ي تتتتتب ظتلمب تتتتت أظقن تتتتتاتظ تخايتتتتتةظبلتتتتتت ظأًظ تتتتتةًظيمثتتتتتىظتلوايفتتتتتةظتل  توليتتتتتتةظ

ظتلخةاجية.
 ولذتظي  سبظتلسمة ظت قاتبيةظوتلاُّ بيةظتل  ظ التتيظوضتلوظتلج يت لظفيأختذظ

تلحةلتتةظت قاتبيتتتةظتلن تتتبظبمق ضتتتةظوايف تتوظتل ا يبيتتتةظتلمفلتتتوىلظويح تتتىظ
بةق بتتتةاهظظ(ٖٛ)لوايف تتتوظتل  توليتتتةظتلمحتتتواتلمو"تتعظتل تتت اظفتتت ظتلجماتتتةظوفقًتتةظ

ظتلمتت "ظظيجتت ظأًظتلقمتتاظ"تت ظ ًَّ م وًنتةظ تغظقاتتةظمتتةظياتت ّْىظتلمحتت ةظقنتو؛ظأل
 وًظغيتتاهلظظمقبللود إليللو بالللبكروا ظمن توبةظفتت ظستتيةظظتلحتت ية؛ظألنَّتوظ

"تتتةى ظ"تتت َّاظتلقمتتتاظمنتتتةزىلظأيظ"تتت َّاظستتتياهظمنتتتةزى؛ظ ألنَّتتتوظغظملنتتتةظظفتتتةعظ
لظولتتيظيقتتىظ"تتت انةىمة؛ظل لامتتوتظقتت  ظتلستتتنيًظ(ٗٛ)ى ل قتت ياظنفتت ظتلقمتتاظمنتتتةزظ

رََةبَمَناِزَحبظوتلحسةبلظيقوىظتعظ َُّ بنَارا بَوَق ََ َِْقَ  بِضَياءابَو  َُ َهَاب َِِّا بَجَعَلب ِشَّْ 
ِنيََّبَو ِِْحَسااَب َاب ِسِّ َُ ظ{5}سىرة يىوس:   ِِدَةْعَلَ ا بَه ظفإنَّوظي ىُّ ظ ىَّ ًْ لظوىذتظإ

ظملتةيياظحستتةبظقت  ظتلستتنيًظوتلحستةبظجتةو ظمتتًظمنتةزىظتلقمتتاظ ًَّ قاتةظأ
تل تتت ظ"تتت َّاىةظتعظلتتتوظوناتتتةى ىةظ تتتىظاتتتياظفتتت ظحا تتتةظتلقمتتتالظوليستتت ظمتتتًظ
تلاتم لظفتةلوتوظىنتةظلالستت تنةفظأ ثتاظممتةظىتت ظلالطتف؛ظإذظتلوضتعظتلتتذيظ
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تتتتتةظىتتتتتوظفتتتتت ظتلاتتتتم لظف تتتتتىّّظ منيمتتتتتةظكيتتتتتةلظظي تتتتوًظقايتتتتتوظتلقمتتتتتاظمخ اتتتتفظقمَّ
نَّمتتةظ"ُتتت ّْيظوتغستت تنةفظغظيمنتتعظمتتًظ لتت ُّ ظتآليتتتة ظلاباىتتةًظقاتتةظ" ا تتوظ لظوت 

تلقماظلمةظفيوظمًظتغى مةيظوتللنةيةظبةلماعوىظقنو؛ظل ونوظمحىظتغق بةالظ
تتةظ ةنتت ظبتتتاو ظتلاتتم ظ وًظمنتتةزىظتلقمتتتاظفتت ظ ح يتت ظتلستتتنيًظلتتيظ تتتأ ظ فامَّ

متعظتلقمتتالظوقن تتتٍذظي تتوًظجما يتةظقاتتةظطايقتتةظتغات عةىظ متتةظ تتةًظتلحتتةىظ
تلملنتتتتةظفتتتتت ظ"تتتتتاتوالظافتتتتعظتلقمتتتتتاظمجتتتتتا ظإخبتتتتةاظ وًظإات الظملنتتتتتةظتغى متتتتتةيظ
وتللنةيتةلظأيظأنَّتوظمب تت أظمحت َّةظقنتتوظختةا ظنطتتةظظتلجماتةلظوىتتوظمتةظيطاتتظظ

ىنتتةظغظيلنتت ظأ ثتتاظمتتًظ ونتتوظقايتوظتلوايفتتةظتل  توليتتةظتلخةاجيتتةلظفةلمب تت أظ
تلتتتذيظُيمثّْتتتتىظفحتتتتوىظظ(٘ٛ)همحتتت  تظلمجتتتتةىظتلخطتتتةبظبةلنستتتتبةظلمتتتتةظيتتتأ  ظبلتتتت 

تتتتةظ"تتتتاتوالظن تتتتتبظ تلقمتتتتا ظف ق ضتتتت ظمتتتتتًظوجيتتتتةظناتتتتاظتلنحتتتتتوظ تلخطتتتتةبلظأمَّ
تلوايف ظأًظي وًظتلماعوىظقنوظمحوًاتظمح ثًةظقنوظ تختىظنطتةظظتلجماتةلظ

نَّمتةظ"ُت ّْيظإلتةظ ىتذتظتلمو"تعظإاتلةًاتظب ونتوظمحتطظتى متةيظومحتىظقنةيتة  لظ(ٙٛ)وت 
وتللنةيتتة؛ظألنَّيتةظغظ  جتتةوزظظولتي ظفيتوظمتتةظفت ظتلجماتةظتألولتتةظمتًظتغى متةي
 مجا ظت خبةاظقًظتغسيظتلم ق ّْيظوت سنة ظإليو.

 وتلقمُاظظظظظظظظظظ" انةه
ظفحوىظتلخطةبظظظظظظمجةىظتلخطةبظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظتلحمىظظظظظظظظتلمب  أظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ذتظ ةنت ظتللالمتتةظت قاتبيتتةظىت ظتل تت ظ حتت ّْ ظتلماتتعوىظقنتولظفتتإًظتألمتتاظ"تت ظظظظظظ وت 
يخ افظإذتظغةب ظىذهظتللالمةلظوىنةظغظبُ ظمًظ ل ُّ ظتألوجولظنحوظمةظجةوظف ظ"وىظ

َِْ ْاَعابِإنََّ ابظتعظ بَو  َِ يَبب َِِّا ََّبَ ْسَ عَا ِْ بِإَِْيِ بَ ْسَد َِب َةبْةَعثَةَ َ ب ِلََّ بثَ َّ ََْجعَا ]سواالظتألنلةي ظظ َة

َِْ ةةةْاَعافتتتةلوتوظفتتت ظظ لٖٙ َِْ ةةةْاَعايجتتتوزظأًظ  تتتوًظمستتت أنفةلظظَو  مب تتت أظبمق ضتتتتةظظَو 
َِْ ْاَعاخباهلظوقاةظذل ظ  وًظ امةظظ َةبْةَعثَةَ َ ب ِلَّ َبوايف وظتل  توليةلظوجماةظ  تلةظظَو 
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قاتةظأقمتتةلييظقاتةظتللمتويظمتتًظمست جيبظوغيتتاظمست جيبلظفيبلتثييظتعظويجتتةزيييظ
يويظتلقيةمةلظيقوىظتلاَّتزي ظ تلمات ظأنَّوظ لةلةظىوظتلقة اظقاةظأًظيبلةظتلمتو ةظمتًظ
ظإليتوظياجلتتوًظلاجتزتولظف تتذل ظىتةظىنتتةظأنَّتوظ لتتةلةظىتوظتلقتتة اظ تلقبتواظيتتويظتلقيةمتةظثُتتيَّ

 (ٚٛ)قاةظإحيةوظ"اوبظىيغوظتل فةاظبحيةالظت يمةًظوأن ظغظ ق اظقاةظذل  .
َِْ ةةْاَعاوًظتلتتوتوظقةطفتتةظويجتتوزظأًظ  تتظظظظظ من تتوبةظقاتتةظتغاتت عةىلظو  تتتوًظظَو 
ظىتذتظتلستيةظظينةستبوظبنتتةوظظ َةبْةعَةثَةَ َ ب ِلَّة َبجماتةظ ًَّ مفستاال؛ظوللتىظىتذتظتلوجتوظأولتة؛ظأل

تل اليظقاةظتغا عةى؛ظلمتةظيق ضتيوظتألستاوبظمتًظتغى متةيظوتللنةيتةظببلتةظتلمتو ةظ
ظتللتتتتتتافظ غظيتتتتتذ اظتلبلتتتتتتةظإغظ ًَّ فيتتتتتذتظأمتتتتتاظمق تتتتتتواظقاتتتتتيييظ وًظغيتتتتتاىي؛ظذت ظأل

ن تتتتتبظلظيقتتتتتوىظتلل بتتتتايظفتتتتت ظ وجيتتتتتوظ(ٛٛ)بةق بتتتتةاظو تتتتتفظتلمبلتتتتتوةظبأنَّتتتتوظميتتتتت  
ْاَعا َِْ ظ(ٜٛ)لظ ىذتظتلوجوظأ"وى؛ظألنَّوظتسٌيظ" ظُقِطَفظقاةظتسيظقِمىظفيوظتلفلى .َو 

َِْ ةْاَعاو" ظ  وًظظظظظظ   إاتةاالظإلتةظتلتذيًظغظين فلتوًظبلقتولييلظف  توًظفت ظمقةبتىظظ
َِب بَ ْسَ عَا ظملنةظيسملوًلظأنَّييظيفقيوًظمةظياقةظإليييلظوىيظتلذيًظف  ظ َِِّا ََّ ًَّ ؛ظأل

تةظتلملاضتوًظتلتذيًظ ات لظأمَّ تعظأسمةقييظل  عةوظإلةظتلحظلظوسيَّىظليتيظت بتةعظتلاُّ
لظوحينتتتذظ  تتتوًظ(ٜٓ)ختت يظتعظقاتتتةظستتملييلظفيتتتيظمثتتىظتلمتتتو ةظألنيتتيظغظيستتت جيبوً

َِْ ْاَعا غلةظ  قاةظتل فَّةاظ غلةظخة ة؛ظألنَّييظ بمنزلةظتلمو ةظف ظأنَّييظغظيقباوًظظ
فيتتيظفتت ظِقتت ت ظتلمتتو ةظتلتتذيًظغظيستتملوًظ تتتوً ةلظوغظظل(ٜٔ)وغظي تتعوًظإلتتةظحجتتة 

لظوقاتتتةظىتتتذتظ(ٕٜ)يلقاتتتوًظ قتتتةولظوغظيفقيتتتوًظ"تتتوغ؛ظإذظ تتتةنوتظغظيل بتتتاوًظب يتتتة ظتع
فتت ظتألوىظت حيتتتةولظوىتتت ظ غلتتةظقةمتتتةظلاتتتذيًظتستت جةبوتظوتلتتتذيًظلتتتيظظ ي تتوًظتلملنتتتة

إلتتةظت يمتتةًظبتتةعظظ-أيظتل فتتةاظظ-يستت جيبوتلظوفتت ظتلثتتةن ظي تتوًظتلملنتتةظىتت تي ييظ
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ةظ"  ظفتتةظملينتةظ ظقاةظأنَّوظلمَّ ظفإنَّوظي ىُّ وباسولولظوى ظ غلةظخة ةلظوىذتظإًظ ىَّ
ظن بلظوىوظ"وىظتبًظتلطَّاتوالظوتلسييا .

فتتعظفتت ظتغستتيظتلمناتتواظفيتتوظإلتتةظتللمتتتويلظوظظظظظظ يتتاىظبلتتاظتلنُّحتتةالظأنَّتتوظُيخ تتةاظتلاَّ
لظوقاتةظمق ضتةظىتذتظ(ٖٜ)وُيخ ةاظتلن بظف ظتغستيظتلمناتواظفيتوظإلتةظتلخ توش

َِْ ةةةْاَعابينبعتتت ظأًظ قتتتوىظ بةلن تتتتبظإذتظ تتتةًظتلمتتتو  ظ تلتتتةظقاتتتةظملتتتتيًلظظ َةبْةعَةةةثَةَ  َبَو 
َِْ ةْاَعابو بتتةلافعظإذتظ تتةًظتلمتتو ةظغيتتاظ تلتتةظقاتتةظملتتيًَّلظيقتتوىظتلتت   واظظ َةبْةعَةةثَةَ  َبَو 

ظتللتةيظتلافتعلظوحتظظتلختتةش ظفةضتىظتلستةماتت  ظوفت ظذلت ظناتا؛ظألنَّتوظلتتوظ تةًظحتظُّ
لظتلافتع؛ظألنَّيتةظليست ظ ٘]سواالظتلنحى ظظَو ْْلَنْةَعاَمبَخَلَقَ اتلن ب؛ظل ةًظتلاتج ظف ظ"ولوظ

لظولي ظتألمتاظ متةظت َّقتةظتلستةماتت ؛ظ(ٜٗ)أنلةمةظخة ةظبىظى ظقاةظقمويظتألنلةي
تتت ظبزيتتة الظبيتتةًظو ف تتتيىلظفوتفتتظظذلتت ظإ يتتتةًظجماتتةظ ظتألنلتتةيظ"تت ظُخ َّ ًَّ َو ْْلَنْةعَةةةاَمبأل

قاتتةظطايقتتتةظتغاتت عةىلظ في تتوًظتل تتتاليظمفيتتً تظلا أ يتت ظلق تتت ظ قويتتةظتلح تتتيظظَخَلَقَ ةةا
لظو لايضةظبييلظتى مةًمةظبمةظف ظتألنلةيظمًظتلفوتت ؛ظفي وًظتم نةنةظقاةظتلمخةطبيً

فتإنييظ فتاوتظنلمتةظتعظبخاقيتةظفجلاتوتظمتًظن ةجيتةظلاتا ةتييظوجلاتوتظعظن تتيبة.ظوأيظ
لظو أ يتت تظليتتتذتظ(ٜ٘) فتتاتًظأقاتتيظمتتًظأًظي قتتتابظبةلمخاو"تتة ظإلتتةظغيتتاظمتتتًظخاقيتتة 

ظمنةفليتةلظفتةعظ ًَ خاتظظتألنلتةيظ وىت ظت بتىظوتلبقتاظوتلعتتنيظظتغى متةيظبةألنلتةيظفقت ظبتيَّ
يخاقيتتتتتةظلعيتتتتتتاىيلظليتتتتتيظفييتتتتتةظِ فتتتتتت ظإذظي تتتتتنلوًظتلمالبتتتتت ظوتلفتتتتتتاشظظلبنتتتتت ظك يظولتتتتتي

وتألغطيتةظمتًظ تتوفظتلعتنيظووبتاظت بتتىلظوليتيظفييتةظمنتتةفعظ تةلابًظوتلزبت الظوتلستتمًظ
وتلجبًظ...ظومنيةظيأ اوًظتلاحويظتلمخ افةلظفةلمنليظبيذهظتلتنليظىتوظتلوتجتبظتللبتة الظ

ظ(ٜٙ) وًظغياهظمًظسةتاظمخاو"ة و .



 4243( ىليى)ي 4، ع35مج          لغىيات والثقافات المقارنة(ال )      كلية اآلداب جامعة الفيىم    مجلة

 

  محمد يحيى محمد أحمد انكيالوي...( د.عىهانبعد انتداوني الختالف انحركت في انمشغىل )    

ٖٛٙ 

تة لظوتخ تتةاهظظظظظظ و"ت ظي توًظتلمتات ظمتتًظ تألنلتةي ظت بتىظخة تةظ متتةظُح ت ظقتًظتلزَّجَّ
َِبلظلقوىظتعظ(ٜٚ)تلزمخااي ََْتبَا بِمنْةَ ابَوِمنْةَ ابعَْأَتلَا ]سواالظظ ِلَّ َب َِِّا بَجَعَلبََِكَ ب ْْلَنْةَعاَمبِِدَة

ةظ ةن ظت بىظأقايظتألنلةيظخاًقةلظوأجّايةظف ظأن ٜٚغةفا ظ تيةظلظولمَّ فسييظأمًاتظفقت ظخ َّ
فجتتةو ظمن تتتوبةظظ(ٜٛ)بةلتتذ اظملبّْتتاتظقنيتتتةظبةغستتيظتلتتت تىظقاتتةظقاميتتتةظوىتتوظتلبُتتت ً

َ بظقاةظتغا عةىظف ظ"وىظتعظ َِب ِلَِّ بََِكْ بِفيَ ابَخيْة َِبَجَعْلَناَهابََِكْ بِمَّْبَشَعاِئ ُْ َِْب ]سواالظظَو 

 ةنتت ظ ت ىظقاتتةظت بتتىظلظوقاتتةظىتتذتظي توًظن تتبظ تألنلتتةي ظفت ظتآليتتةظإًظ ٖٙتلحت  ظ
خة تةظمتًظبتةبظتل خ تيشلظولتي ظتللمتتويظ متةظذىتبظإلتةظذلت ظتلستتةماتت لظوتعظ

ظأقاةظوأقاي.
ًظتلمن وبظقاةظتغا عةى؛ظألنَّوظمق و ظإليوظبةلذ اظ"وىظتعظظظظظظ َو ْْلَْرَضبظوم

َُبَذَِِكبَاَ اَها َباَحبَرْرَساَهالظ ٖٓ]سواالظتلنةزقة  ظظَْةْع ِْ ِْ ظلظأغظ اىظأنَّوظ ٕٖتلنةزقة  ظ]سواالظظَو 
ظتألااظبةلبستتتتطظوتلمتتت ّْظوتل وستتتلةظمتتتًظأجتتتتىظ "تتت ظلفتتت ظتألناتتتةاظإلتتتتةظأنَّتتتوظ"تتت ظختتتشَّ
تتةظُخِاقت ظقاتتةظىتذهظتل تتواالظأختذ ظ ميتت لظفخاتظظتعظتلجبتتةىظ تلسُّت نةظوت قمتةالظفامَّ
وألقةىتتةظقاييتتةظفةستت قاَّ لظوىتتذتظمتتًظماتتةىاظتلقتت االظت لييتتةظوتللاتتيظوتلح متتة؛ظإذظإنَّتتتوظ
أثبت ظتلجبتةىظفت ظتألااظح تةظغظ ضتتطابظبأىايتةلظفتةل اليظقاتةظتعظونلمتوظمتتًظ
اسةوظتلجبةىلظبي ظأنَّوظأفا ظتألااظوتلجبةىظبح يةظلالى مةيظبيمةظ  حوظتألاالظوت 
ظقاتتةظمقتتةيظ متًظبتتيًظمتةظذ تتالظفقت ميمةظوأقتتة ظقاييمتةظتلضتتميالظفستيةظظتل تتاليظيت ىُّ

وت يمتتةًلظفمق ضتتتةهظ قتت ييظمتتتةظىتتوظنلمتتتةظ تغم نتتةًظوِ لتت ت ظتلتتتنّْليظقاتتةظأىتتتىظتلُ فتتاظ
بتتةلنَّااظإلتتةظتلمختتةطبيًظمتتتًظتلفتتايقيًظ...ظفةلمقتتةيظىنتتةظمقتتتةيظبيتتةًظتلقتت االظفمق ضتتتةهظ

ظظظ(ٜٜ) ق ييظمةظىوظأ ىَّ .
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 خالبة ونتائج
حتتتةوىظىتتتتذتظتلبحتتتتةظأًظي اتتتتفظقتتتتًظأوجتتتتوظتلختتتتالفظبتتتتيًظتلنُّحتتتتةالظفتتتت ظ وجيتتتتوظ ا يتتتتبظظظظظظ

أستتاوبظتغاتتت عةىظفتتت ظتلنحتتتوظتللابتت ظم  تتتتةظقاتتتةظناايتتتةظتلنحتتوظتلتتتوايف لظو"تتت ظ بتتتيًَّظمتتتًظ
 خالىظذل  

أنَّتتوظلتتي ظ تتتىظتستتيظي تتتا ظلالاتت عةىظبتتتىظغظبُتت َّظمتتتًظوجتتو ظقال"تتتةظبتتيًظتلماتتتعوىظ -
غظي تتوًظمتتًظبتتةبظتغاتت عةى؛ظألنَّتتتوظ«ظم ظ تاهزيتتً تظىتت »قنتتوظوتلماتتعوىلظفقولتت  ظ

 غظي  ظ ساُّطظتلفلىظقاةظتغسيظتلمن وبظ"باو.
  جاتتتتتتتتةظمجموقتتتتتتتتتةظمتتتتتتتتًظتلملتتتتتتتتتةن ظفتتتتتتتت ظأستتتتتتتتتاوبظتغاتتتتتتتت عةىلظنحتتتتتتتتتو ظتل و يتتتتتتتتت لظ -

ظتل وىيظأوظتلا لظوظ ظتلخطأظف ظتل َّلييًوتغخ  ةشلظوا  ظ.ا ّْ
 تتتتتوبظأًظتغستتتتتيظتلمن تتتتتوبظقاتتتتتةظتغاتتتتت عةىظقنتتتتت ظتبتتتتتًظتلطتتتتتاتوالظوتلستتتتتييا ظمن -

بةلق ت ظإلتةظذ تاهظ متةظىتتوظتلحتةىظفت ظ ستبحةً ظبةق بتتةاهظتستمةظينبت ظقتًظتللامتتةظ
ً تظقًظت خبةاظقنو.  وتل نزيولظو ذل ظ تلمنة ى ظبةق بةاهظمجاَّ

تغستتتيظتلم قتتت يظقاتتتةظتغاتتت عةىظإذتظظ-قنتتت ظبلتتتاظتلنحتتتوييًظظ-وِمتتتًظثَتتتيَّظُين تتتبظ -
 تةًظ تًغظقاتتةظختتةشلظأمَّتتةظإذتظ تتةًظ تغظقاتةظقتتةيظفيجتتبظافلتتوظقاتتةظتغب تت تولظ

بةلن تتبظإذتظ ةنتتت ظظَو ْْلَنْةعَةةةاَمبَخَلَقَ ةةاوقاتتةظمق ضتتةظذلتت ظينبعتتت ظأًظ  تتوًظ"تتاتوالظ
ظ)تلبتت ً(لظفتتإذتظلتتيظ تت ىظقاتتةظاتت وظملتتيًظ)ت بتتتىظ ًٍ تألنلتتةيظ تت ىظقاتتةظاتت وظملتتيَّ

فعظأولةظوأاج ظ خا ةظمًظ ق ياظتللةمى.  وتلبقاظوتلعني(ظ ةًظتلاَّ
ظىنتتتة ظفا"ًتتتةظبتتتيًظُا بتتةظتللبتتتةاالظوُا بتتتةظتلمتتت  ايلظفتتةألولةظيُتتتات ظبيتتتةظتل ا يتتتبظ - ًَّ  بتتيًَّظأ

لظوىتتتتوظمخبتتتتاظقنتتتتولظومخبتتتتاظبتتتتولظوفلتتتتىلظوفةقتتتتىلظتلتتتتذيظُ حتتتت ّْ هظقال"تتتتة ظتلنحتتتتو
وفضاةلظأمَّةظتلمق تو ظبُا بتةظتلمت  ايلظفةل ا يتبظتلتذيظ ق ضتيوظنيتةظتلمت  ايظو" ت هظ
حتتتيًظُيقتتتت ّْيظمتتتتةظح متتتتوظتل تتتتأخيالظ"ة تتتتً تظبتتتتذل  ظتل و يتتتت ظأوظتل خ تتتتيشظأوظافتتتتعظ

 تل وىيظوتلا .
ظتلمت  ايظيستلةظإلتةظ حقيتظظىت فيًظمتًظواتوظني توظأوظ" ت هظ)فحتوظ - ًَّ ىظتلخطتتةب(لظأ

وىمتةظإمَّتتةظإضتتةفةظملاومتةظج يتت الظغيتتاظموجتتو الظقنت ظتلمخطتتةبظ)بتتياالظتلج يتت (ظأوظ
ظتلمقةباة(.    حي ظإح ىظملاومة وظتل  ظيا ظفييةظأوظي ا  ظ)بياال
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ظتلم ونتتة ظتلحةماتتةظلاملاومتتة ظتأل ثتتاظبتتاوزتظ ح تتىظمو"لتتةظخة تتةظم ميّْتتًزتظقتتًظ - ًَّ أ
يتتتأ  ظفتتت ظمو"لتتتوظ «Focus»ياالظتلموت"تتعظتألختتتاىلظتلمو"تتتعظتل تتت الظفتتتةلم وًظتلبتتت

تللتتة يظإذتظ تتتةًظحتتةمالظلاملاومتتتةظتلج يتتت اللظإذتظ تتةًظبتتتياالظج يتت لظأيظأنَّيتتتةظُ ستتتن ظ
ذتظ إلتتةظتلحتتت ظتلحةمتتتىظلاملاومتتةظتل تتت ظغظي قةستتتيظملاف يتتةظتلمتتت  ايظوتلمخةطتتتبلظوت 
 تتةًظتلم تتتوًظتلبتتياالظحتتتةمالظلاملاومتتةظتل تتت ظياتت ظتلمخةطتتتبظفييتتةلظإذتظ تتتةًظبتتتياالظ

تتتتةظتلم تتتتوًظمقةباتتتةظفتتتتإًظإبتتتتاتزظ هظيتتتت يظقتتتتًظطايتتتتظظ  تتتت ياهلظنحتتتتو ظزيتتتتً تظضتتتتاب لظأمَّ
تلمحتواظتلت تىظقاتةظمتةظُيات ّْىظمحتطظتلحت يةظ تختىظتلجماتةظفيح تىظتلمو"تعظتألوىظ

ظوتلقماظ" انةهلظوتألنلةيظخاقية.  نحوظمةظجةوظف  ظزيً تظضاب ول
ظتلم تتتوًظتلحةمتتتتىظلبتتتتياالظتلمقةباتتتتةظيقتتتتعظإجبتتتتةاتظفتتتت ظتلمو"تتتتعظتل تتتت اظأيِّتتتتةظ ةنتتتت ظ - ًَّ أ

ظتل غليةظوتل ا يبيةظ مةظىوظاأًظتلم وًظتلمفلوىظف ظ زيً تظضاب  .واي  ف ةه
ت ضتتتت ظمتتتتًظختتتتالىظملتتتتةيياظتلنحتتتتوظتلتتتتتوايف ظتلفتتتتاظظتلتتتت َّغل ظبتتتتيًظوجيتتتت ظتلافتتتتتعظ -

ظذلتتت ظ ًَّ وتلن تتبظلالستتيظتلم قتتت ّْيلظفتتإذتظ تتةًظمن تتتوبةظوتاتت عىظتلفلتتىظبضتتتمياهلظفتتإ
وظبةلتتذ اظ وًظغيتتاهلظفتت ظيلنتت ظأنَّتتوظاتتعىظوايفتتةظتلمحتتوالظو"تت ّْيظألنَّتتوظمق تتو ظإليتت

حتتتتيًظأًظتخ يتتتتةاظتلافتتتتعظيتتتت ىظقاتتتتةظأنَّتتتتوظاتتتتعىظوايفتتتتةظتلمب تتتت أظبةق بةاىتتتتةظوايفتتتتتةظ
 .«Communicated Content»  توليةظخةاجيةظومةظبل ىةظيمثّْىظفحوىظتلخطةبظ

ُ ستتن ظوايفتتةظتلمحتتواظإلتتةظتلم تتوًظتلتت تىظقاتتةظمتتةظُياتت ىظتلمحتت ةظقنتتولظويم تتًظ -
ظتلم توًظتلحةمتتىظإستنة ظىتذهظتلوايفتتةظإلتةظأيظم تتوًظمت ًَّ ًظم ونتتة ظتلجماتةظبيتت ظأ

لاوايفتتةظتل ا يبيتتةظتلفةقتتىظيستت أثاظغةلبتتةظبيتتذهظتلوايفتتةظتل  توليتتةظتل تت ظيم نيتتتةظأًظ
 أختتتذظمتتتًظبتتتيًظتلحتتت و ظتلحةماتتتةظلاواتتتتةتفظتل غليتتتةظتلحتتت ظتلمنفّْتتتذظفتتت ظحةلتتتةظبنتتتتةوظ

 تلمحموىظ]تلمسن  ظلاملاوي.
ظتلم ونتتة ظتلمن ميتتتةظختتتةا ظتلحمتتتىظ أختتتذظحةل يتتت - ًَّ ةظت قاتبيتتتةظبمق ضتتتةظوايف يتتتةظأ

تل  توليتةظ ةلمب تت أظبةق بتتةاهظمحتت  تظلمجتتةىظتلخطتةبلظويالحتتاظقاتتةظىتتذتظتلم تتوًظ
أنَّتوظغظيأختذظستوىظتلوايفتةظتل  توليتةظتلمب ت أظولتي ظلتوظإم ةنيتةظأختذظوايفتةظ غليتتة؛ظ
تظمتتتتًظحتتت و ظتلبنيتتتةظتلحمايتتتةلظو تتتتذل ظيم نتتتعظأًظ أختتتذظوايفتتتتةظ ألنَّيتتتةظغظُ ل بتتتاظحتتت ِّ

؛ظألنَّيتتتتتةظغظُ ل بتتتتتاظفتتتتتةقالظوغظمفلتتتتتتوغلظوىتتتتتذتظمتتتتتةظجلايتتتتتةظ نضتتتتتويظضتتتتتتمًظ ا يبيتتتتتة
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تلواةتفظتل  توليةظتلخةاجيةلظأمَّةظتلم ونة ظتل تخايةظفإنَّيةظ أختذظحةل يتةظت قاتبيتةظ
ظتل ا يبيةظوتل غلية.  بمق ضةظوايف يية

ظتلم تتتتتوًظيأختتتتتذظمو"لتتتتتتوظأوغظبتتتتتةلنااظإلتتتتتةظوايف تتتتتوظتل  توليتتتتتةظثتتتتتتيظ - ًَّ وىتتتتتذتظيلنتتتتت ظأ
ظتل ا ي بيتتتتةلظفتتتتتإًظلتتتتيظي تتتتتًظحتتتتتةمالظأليظوايفتتتتةظمتتتتتًظتلتتتتوايف يًظتلستتتتتةبق يًلظتح تتتتتىَّ

 مو"لوظبةلنااظإلةظوايف وظتل غلية.
 ظ
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 الهىامش
                                                 

ةىظوتل نةزعظاةىا ةًظلعوي ةًظغظ نةق ةًظنحوي تةًلظ تتظتعت تا  ظتغاتزظقتزيتلتب ظتلتالحظقت ظ((ٔ
ظٕٔلظٔٔ تظ

حفاتتت ظحتتةفاظتاتتت يو ظأستتاوبظتغاتتت عةىظفتتت ظتلنحتتوظتللابتتت ظنقتتت ظظلقاتتتةظستتبيىظتلمثتتتةىظتناتتاظ((ٕ
وقبتة ظقات ظتألوست  ظأستاوبظظوبنةولظوجية ظيوستفظتللاجتة ظاتةىاالظتغات عةىظفت ظتللابيتةل

ظظتغا عةىظو غغ وظف ظتللابيةل ظيف وظف ظأ توظتلملنةاأساوبظتغا عةىظووظوفةضىظتلسةماتت  
 ٜٚتلنُّحةالظ تظتنااظتبًظمضةوظتلقاطب  ظتلاَّ ظقاةظظ((ٖ
بتتتاتىييظم تتتطفة ظإحيتتتةوظتلنَّحتتتولظواتتتو" ظضتتتيف ظ ج يتتت ظتلنَّحتتتولظظ((ٗ تناتتتاظتلماجتتتعظتلستتتةبظلظوت 

تتةماتت  ظتلنَّحتتوظتللابتت ظنقتتت ظ بتتاتىييظتلسَّ وميتت يظتلمخزومتت  ظفتت ظتلنحتتوظتللابتت ظنقتتت ظو وجيتتولظوت 
ظوبنةو.

ظٖٓٓمحم ظإباتىييظتلبنة ظأبوظتلقةسيظتلسُّييا ظومذىبوظتلنَّحويظ تظظ((٘

)6) look Jeanette K. Gundel: Topic, Focus, and the Grammar-Pragmatics Interface.ظ 

ىظتلمح ةظقنوظ تخىظتلجمى؛ظظ((ٚ َيْسن ظأحم ظتلم و ىظوايفةظتلمحواظإلةظتلم وًظتل تىظقاةظمةظُيا ّْ
ظ ةًظغظيمنعظ ًْ مًظإسنة ىةظولذتظياىظأًظتلفةقىظلوظتألولويةظف ظأخذظتلوايفةظتل  توليةظتلمحوالظوت 

ًظواو هظبيذهظتلوايفةلظوياياظإلةظأنَّوظ" ظ ظتلفةقىظيس أثاظحي ًَّ إلةظتلوايفةظتل ا يبيةظتلمفلوىلظبي ظأ
ظ ًَّ ىُظتلذت ظتلم ح َّةظقنيةلظإغظأنَّوظياىظأ ظمنيمةظُيا ّْ ظ الِّ ًَّ ًظتلمحواظوتلمب  أظبةق بةاظأ يقعظتل بةٌ ظبي

ثةظ ًظتلمحواظمح َّ ًظف ظ و قنوظ تخىظتلحمىلظأيظأنَّوظم وًظمًظم ونة ظتلحمىلظتلفاظظبينيمةظي ُم
ظتلمب  أظُمح َّةظقنوظخةا ظتلحمىلظولي ظلوظإم ةنيةظ ًَّ ًظأ يأخذظوايفةظ غليةظووايفةظ ا يبيةظف ظحي
أخذظوايفةظ غليةظأوظ ا يبية؛ظولذتظفيوظيل باىمةظوايف يًظ  تولي يًظم مةيز يًلظوىذتظمةظ وضّْحوظ

ظتلفتاظظ«ظزي »فتظ«لظزيٌ ظمسةفا»و«لظةفازيٌ لظأبوهظمس»تلجما ةً ظ ًَّ ف ظتلجما يًظمح َّةظقنوظبيت ظأ
ف ظتلجماةظتألولةظخةاجتةظقتًظحت و ظتلبنيتةظ«ظزي »مًظوجيةظنااظتلنحوظتلوايف ظي مًظف ظ وًظ

تلحمايةظوغظإم ةنيةظلوظف ظأخذظوايفةظ غليةظ)منفّْذظأوظم قبىظأوظمس قبى(ظ مةظأنَّوظغظإم ةنيةظلوظف ظ
يفتتةظتل ا يبيتتةظ)تلفةقتتىظأوظتلمفلتوى(لظوىتتذتظمتتةظيجلاتتوظيأختذظتلوايفتتةظتل  توليتتةظتلخةاجيتتةظأختذظتلوا

فت ظتلجماتةظتلثةنيتةظحت ِّتظمتًظحت و ظتلبنيتةظتلحمايتةلظحيتةظيأختذظ«ظزيتً ت»)تلمب ت أ(ظخالفتةظلتذل ظنجت ظ
توليةظتل تخايةظتلوايفةظتل غليةظتلمنفّْذلظوتلوايفةظتل ا يبيةظتلفةقىلظوىذتظمةظيجلاوظيأخذظتلوايفةظتل  

ةظ ًظوافي  ظتلمب  أظوتلمحوالظبىظىمةظبةلنسبةظإليييظوايف ًظبي تلمحوا.ظأمَّةظتلنُّحةالظتلق مةوظفالظيف او
لظٔٚلظٓٚلظٜٙوتح اللظوىوظاأيظيخةلفوظتلم و ى.ظ]تنااظتلواةتفظتل  توليةظف ظتلاعةظتللابيةظ تظ

  ٛٛٔلظٚٛٔلظويةسيًظبوات  ظمااوحظأحم ظتلم و ىظف ظتلنحوظتلوايف ظ تظٙٚ
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- Christina I.T: Functional Grammar (An Introduction to Metafunctional Components of 

Language), page 84-84 

ُ سن ظتلوايفةظتلفةقىظإلةظتلح ّْظتل َّتىظقاةظتلذَّت ظتلم ِخذالظمناواًتظاتيسيةظبينمةظتلوايفةظتلمفلوىظُ سن ظظ((ٛ
تلم خذالظمناواتظثةنوية.ظ]تنااظأحم ظتلم و ى ظ"ضةيةظتلاعةظتللابيةظف ظإلةظتلح ظتل تىظقاةظتلذت ظ

  ٜ٘٘لظٜٛتلاسةنية ظتلوايفيةظ تظ
- Halliday: an Introduction to Functional Grammar, page 75 

ظتلخطةبظوخ ةتشظتلاعةظتللابيةظ تظ(ظ(ٜ  ٕٙٔتنااظأحم ظتلم و ى 

ظت قتتتتتاتب؛ظإذظيقتتتتوىظت قتتتتتاتبظفتتتت ظتلاعتتتتتةظتللابيتتتتتةظ(ظ(ٓٔ ُيميّْتتتتزظأحمتتتتت ظتلم و تتتتىظبتتتتتيًظنتتتتوقيًظمتتتتًت
إقاتبتتتةً ظإقتتتتاتبظبنيتتتويلظوىتتتتوظذلتتتت ظت قتتتاتبظتلملتتتتاوفظتلتتتذيظ ُح ثتتتتوظتأل وت ظوتلحتتتتاوفلظ
قتاتبظوايفت لظوىتوظتلتتذيظيأختذظحةل توظت قاتبيتةظبمق ضتتةظوايف توظتل ا يبيتةظأوظتل غليتتةظأوظ وت 

ظل قتتتاتبظتألوىظتلتتتذيظتل  توليتتةلظويتتتاىظتلم و تتت ىظأنَّتتتوظإذتظ تتتوتا ظت قاتبتتةًلظفتتتإًظتلعابتتتةظ  تتتًو
ظت قتتتاتبظ يحجتتبظت قتتتاتبظتلثتتتةن لظوتلم و تتىظفتتت ظ تتتىظذلتت ظيختتتةلفظتلقتتت مةوظتلتتذيًظيل بتتتاًو

  ظظٜٛلظٜٚوتح ت.ظ]تناا ظتلمنحةظتلوايف ظف ظتلف اظتلاعويظتللاب ظ تظ

للالمتةظت قاتبيتةظغظستيمةظفت ظت قتتاتبظ(ظتلحةلتةظت قاتبيتةظتلمجتا الظغظ  حقتظظ تتمتةظبوتستتطةظت(ٔٔ
تلمقت َّاظفتت ظتألستتمةوظتلمق تتواالظ]تناتتاظأحمتت ظتلم و تتى ظتلواتتةتفظتل  توليتتةظفتت ظتلاعتتةظتللابيتتةظ

ظ ٕٗلظوتلاسةنية ظتلوايفيةظتلمقةانةظ تظٜٗ تظ
ظتلواةتفظتل  توليةظف ظتلاعةظتللابيةظ تظ(ٕٔ ظٜٗلظٜٕلظٕٛ(ظتنااظأحم ظتلم و ى 
ظملنتةظتلمتتاوالظ قت ياه ظ جتةوز ظزيتً ت ظأوظ ُجتتْز ظجتةزظن تُبظ زيت  ظ(ظ(ٖٔ ُىَنتةظبإضتتمةاظفلتىظمًت

زيتً ت لظوغظُيقتت َّاظمتاا ؛ظألنَّتتوظغظي تىظإلتتةظتغستيظبنفستتو.ظ]تناتاظتألزىتتاي ظاتاحظتل  تتاي ظ
  ٜ٘ٗ/ٔقاةظتل وضي ظ

ظٜٙٗ/ٔتنااظتبًظققيى ظااحظتبًظققيىظظ((ٗٔ  ٓٚٗل

 ٖ٘ٔ-ٖٖٔ/ٕأوض ظتلمسةل ظإلةظألفيةظتبًظمةل ظظ((٘ٔ

 ٖ٘ٔ/ٕتنااظمحم ظمحيةظتل يًظقب ظتلحمي  ظق الظتلسةل ظإلةظ حقيظظأوض ظتلمسةل ظظ((ٙٔ

ظٔٛ/ٔتل  ةبظظ((ٚٔ

ظٕٕٖ/ٔااحظتلمف ىظظ((ٛٔ

ظظٜٔٚ/ٕتليام  ظتلمحااظف ظتلنحوظظ((ٜٔ

 ٖٙٔلظٖ٘ٔ/ٕتنااظمحم ظمحيةظتل يًظقب ظتلحمي  ظق الظتلسةل ظإلةظ حقيظظأوض ظتلمسةل ظظ((ٕٓ

ظوفةضىظتلسةماتت  ظملةن ظتلنحوظٕٗٗ/ٔتل  اي ظقاةظتل وضي ظتنااظتألزىاي ظااحظظ((ٕٔ ظٓٔٔ/ٕل
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ظٜٙ/ٔتنااظتبًظتألنبةاي ظت ن ةفظف ظمسةتىظتلخالفظظ(ٕٕ)

ظٔٛ/ٔتل  ةبظظ((ٖٕ

ظٜٚ/ٕأمةل ظتبًظتلاجايظ(ظ(ٕٗ

ظٖ٘ٔ/ٗلظوتلمبتتاّْ  ظتلمق ضتتتبظٕٛلظٔٛ/ٔتناتتاظستتيبويو ظتل  تتةبظظ((ٕ٘ ظققيتتى ظاتتاحظتبتتًت لظوتبتًت
ظٓٚٗ/ٔققيىظ ظٔٚٗل

ظٕ٘٘/ٕتنااظتلفاتو ظملةن ظتلقاكًظظ((ٕٙ

ظٜٖٛ/ٔتغس اتبةذي ظااحظ ةفيةظتبًظتلحةجبظظ((ٕٚ

ظ٘ٚتنااظمحم ظإباتىييظتلبنة ظأبوظتلحسيًظبًظتلطَّاتوالظوأثاهظف ظتلنحوظ تظ(ظ(ٕٛ

ظتلنحتوييًظستبقوظإليتو .ظظ((ٜٕ ظأقجتبظ المتولظولتيظأقتافظأحتً تظمًت ظتلقتيي ظ ىتذتظتلف تىظمًت "تةىظتبًت
ظ ٖٚ/ٔ]ب تتعظتلفوتت ظ

ظىنتتتة ظموتضتتتعظ قتتت َّيظفييتتتةظتلملمتتتوىظقاتتتتةظظ((ٖٓ ًَّ ىتتتذهظتلقةقتتت الظليستتت ظمطتتتا الظ متتتةيظتغطتتتتات ؛ظأل
ظ ظتللامتةوظ"ت ظت ختذوىةظ لتيالظفت ظ ثيتاظمتًت ًَّ قةماتوظفت ظبلتاظتألبتوتبظلن  تةظخة تةظبتولظبيت ظأ
تلمتتوتطًلظوجلاوىتتتةظ ةلاتتت ظتلمستتايظبتتتوظتلتتتذيظغظي طتتاظظإليتتتوظتلتتتنقا.ظ]تناتتاظمحمتتت ظمحيتتتةظ

ظ ظمنحةظتلجايى ظ ٕٓٙ/ٔب حقيظظااحظتبًظققيىظتل يً 
ظٚٗٔ/ٔلظوتنااظتلسيوط  ظتألابةهظوتلناةتاظف ظتلنحوظٔٚن ةت ظتلف اظ تظ(ظ(ٖٔ

ظٓٚ تظن ةت ظتلف اظظ((ٕٖ

ظ٘ٚأبوظتلحسيًظبًظتلطَّاتوالظوأثاهظف ظتلنحوظ تظ(ظ(ٖٖ

ظٚٚن ةت ظتلف اظ تظظ((ٖٗ

ظٙٚلظ٘ٚتنااظأبةظتلحسيًظبًظتلطَّاتوالظوأثاهظف ظتلنحوظ تظ(ظ(ٖ٘

ظٖٓٔ تظظ((ٖٙ

ظقاةظتلنحةالظ تظ(ظ(ٖٚ ظ٘ٓٔتلا 

ظٓٔٔ/ٔتلخ ةتشظظ((ٖٛ

ظظظٖٗ تظظ((ٜٖ

ظٔٔٔ/ٕملةن ظتلنحوظظ((ٓٗ

ظٔٔٔ/ٕظتلماجعظتلسةبظظ((ٔٗ
ظ



 4243( ىليى)ي 4، ع35مج          لغىيات والثقافات المقارنة(ال )      كلية اآلداب جامعة الفيىم    مجلة

 

  محمد يحيى محمد أحمد انكيالوي...( د.عىهانبعد انتداوني الختالف انحركت في انمشغىل )    

ٖٛٗ 

                                                                                                                     

ظتلنَّ تتبظفتت ظنحتتو ظ زيتتً تظضتتاب ظغالمتتو ظوتلنَّ تتبظفتت ظظ((ٕٗ ظ زيتتً تظضتتاب و ظأ"تتوىظمتًت ًَّ ذلت ظأل
 زيتً تظمتاا ظبتو ظ زيً تظضاب ظغالمو ظأحسًظمًظتلن بظف ظ زيً تظماا ظبو ظوتلن تبظفت ظ

أحسًظمًظتلن بظفت ظ زيت تظمتاا ظبعالمتو .ظ]تناتاظأبتةظحيَّتةًظتألن لست  ظتا اتةفظتلضتابظ
ظوتألزىاي ظااحظتل  اي ظقاةظتل وضي ظٕٔٚٔ/ٗ   ٕٗٗ/ٔل

ظظٕٔٔ/ٕفةضىظتلسةماتت  ظملةن ظتلنحوظظ((ٖٗ
 

ظٕٔٔ/ٕملةن ظتلنحوظ(ظ(ٗٗ

ظٜٙتبًظتألنبةاي ظأساتاظتللابيةظ تظ(ظ(٘ٗ

ظف ظتلاعةظتللابيةظ تظأحم ظظ((ٙٗ ظٕٛتلم و ى ظتلواةتفظتل  تولية

ظٜٖٔلظٖٛٔتلماجعظتلسةبظظ تظظ((ٚٗ

ظتلم و ى ظتلواةتفظتل  توليةظف ظتلاعةظتللابيةظ تظتنااظظ((ٛٗ ظومةظبل ىة.ظٜٖٔأحم 

ظٗٔٔ/ٕلظوتنااظفةضىظتلسةماتت  ظملةن ظتلنحوظٖٚٔلظٖٙٔت يضةحظف ظقاىظتلنحوظ تظظ((ٜٗ

ظٜٖلظوتنااظتل ف ةزتن  ظتلمطوىظااحظ اخيشظتلمف ةحظ تظٕٙٔ/ٔتلبالغةظت يضةحظف ظقاويظظ((ٓ٘

ظ قت ييظتلمفلتتوىظقاتةظتلفلتىظتلمتذ واظيفيت ظتغخ  تتةشظظ((ٔ٘ ًَّ ظتلمقت اظ ةلمتذ واظف متةظأ ًَّ  ذلت ظأل
ظيلقتتتوبظتلمعابتتت  ظموتىتتتبظتلف تتتةحظفتتت ظاتتتاحظ اختتتيشظ ف تتذل ظ ق يمتتتوظقاتتتةظتلمقتتت َّا .ظ]تبتتًت

ظ ٜٗٔ/ٕتلمف ةحظ
ظ"ضةيةظتلاعةظتللابيةظف ظتلاسةنية ظتلوايفيةظ تظتنااظأحم ظ(ظ(ٕ٘ ظٖٙٗتلم و ى 

ظٖٓٚ/ٕتنااظمعن ظتلابيبظظ((ٖ٘

ظظظظٜٕٗ/ٕتنااظ الموظف ظتلاُّمَّن  ظحةايةظتلامن ظظ((ٗ٘

ظتلسةبظظظ((٘٘ ظظظظٜٕٗ/ٕتلماجع
ظتلم و ى ظتلواةتفظتل  توليةظف ظتلاعةظتللابيةظ تظظ((ٙ٘ ظظظٜٕنقالظقًظأحم 

ظٕٛٙتلملةن ظ تظظتنااظتل ف ةزتن  ظمخ  اظ((ٚ٘

ظٖٕٛ/ٕمحم يظتلبةميةن  ظ او ظف ظتلبالغةلظااحظمخ  اظتلملةن ظلا ف ةزتن ظظ((ٛ٘

ظظٖ٘/ٕتبًظتألثياظظ((ٜ٘

ظٕٓٚتنااظتل ف ةزتن  ظمخ  اظتلملةن ظ تظظ((ٓٙ

يمثىظتلحمىظفت ظتلنحتوظتلتوايف ظلالتةليظموضتوعظتلحت يةلظستوتوظأ تةًظقتةلَيظتلوت"تعظأيظقةلمتةظمتًظظ((ٔٙ
لظوي ضتمًظحمتىظتلجماتةظمحمتوغظمحمول وعدد معلين ملن الحلدودتللوتليظتلمم نةلظوي ألفظمتًظ

ظقاةظوت"لةظمةظ)قمىلظح ةلظحةلة(لظوحت وً تظ ت ىُّظقاتةظتلماتةا يًظفت ظىتذهظتلوت"لتةلظوىت ظ ي ىُّ
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تتتتتةظحتتتت و ظلوتحتتتتتظلظفيتتتتت ظبتتتتةلنااظإ مَّ لتتتتتةظأىمي يتتتتةظبةلنستتتتتبةظلاوت"لتتتتةلظإمتتتتتةظحتتتتت و ظموضتتتتوقة لظوت 
ظ«لوتحتتتظ»إذتظ ةنتت ظ تت ىظقاتتةظتلتتتذت ظتلمنفتتذالظأوظتلم قباتتةظأوظتلمستت قباةلظوىتت ظظ«موضتتوقة »

  حيًظ  ىظقاةظمجا ظتلااوفظتلمحيطةظبةلوت"لةلظ مةظف ظتلمثةليًظتل ةلييً 
 

 
ظ

لظو"ضتتةيةظتلاعتتةظتللابيتتةظفتت ظتلاستتتةنية ظٕٖلظٖٔبنيتتةظ تتتتظتناتتاظأحمتت ظتلم و تتى ظتلوايفتتةظوتلظ-ظظ
 ومةظبل ىةظٙٔٗتلوايفيةظ تظ

ظتلجماتةلظوغظيلنتت ظأنتتوظمستت قىظقنيتتةلظغظستتيمةظظ(ٕٙ) ىتذتظغظيلنتت ظأًظتلمب تت أظغظُياتت ّْىظجتتزوتظمتًت
ظوىوظتلذيظُيح ّْ ظمجةىظتلخطةب.

تلم و تتى ظتلمنحتةظتلتوايف ظفتت ظلظوتناتاظأحمت ظٗٙتلواتةتفظتل  توليتةظفتت ظتلاعتةظتللابيتةظ تتتظظ((ٖٙ
ظٖٜتلف اظتلاعويظتللاب ظ تظ

ظختتتتةاج ظمتتتتةظ)مب تتتت أظأوظذيتتتتى(ظإلتتتتةظمو"تتتتعظ تختتتتىظتلجماتتتتةظظ((ٗٙ تغم  تتتتةش ظىتتتتوظتن قتتتتةىظم تتتتًو
ظ تخاتتت .ظ]تناتتتتاظمحمتتتت ظمايطتتتتةً ظناايتتتةظتلنحتتتتوظتلتتتتوايف ظتألستتتت ظ وت  ستتتةبوظستتتتمة ظم تتتتًو

ظ ٗ٘وتلنمةذ ظوتلمفةىييظ تظ

(67) See the difference between Topic and focus in Jeanette k: Topic and Focus 

ظتلم و ى ظتلوايفيةظبيًظتل ايةظوتلنمطيةظ تظظ((ٙٙ ظٕ٘ٓتنااظأحم 

ظتلسةبظظ تظظ((ٚٙ ظظظٜٕٓلظٕٛٓتلماجع

ظٙٙلظ٘ٙ/ٔتلمح سبظف ظ بييًظوجوهظاوتذظتلقاتوت ظوت يضةحظقنيةظظ((ٛٙ

ظظٔٚٔتنااظحفا ظحةفاظتا يو ظأساوبظتغا عةىظف ظتلنحوظتللاب ظنق ظوبنةوظ تظظ((ٜٙ

ظقتة ىظتل ماتق  ظتلابتةبظفت ظقاتتويظٕٕٙ/ٛتناتاظأبتةظحيَّتةًظتألن لست  ظتلبحتاظتلمحتيطظظ((ٓٚ لظوتبًت
ظٖٓ٘/ٛٔتل  ةبظ

ظتل اةفظقًظحقةتظظتل نزيىظوقيوًظتل أويىظف ظوجوهظتل أويىظ(ظ(ٔٚ ظبل ىةومةظظٖٖٚ/ٗتنااظتلزمخااي 

لظٕٔٔٔ/ٕلظوتناتتاظتلل بتتاي ظتل بيتتةًظفتت ظإقتتاتبظتلقتتاكًظٕٖلظٖٔت يضتتةحظتللضتت يظ تتتظظ((ٕٚ
ظوظ ظتل اظتلم ًو ظٕ٘٘/ٓٔتلسَّميًظتلحاب  

ظٕٙٗ/ٜٕتلاتزي ظمفة ي ظتلعيبظظ((ٖٚ
ظظظٜٕٓ/ٙلظوتبًظىاةي ظمعن ظتلابيبظٛٛ/ٕتنااظظ((ٗٚ

ظٕٙٗ/ٜٕمفة ي ظتلعيبظ(ظ(٘ٚ
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ظظظٕٚٗ/ٜٕتنااظتلاتزي ظمفة ي ظتلعيبظظ((ٙٚ

ظتلم و ى ظتلاسةنية ظتلوايفيةظ تظظ((ٚٚ ظٕٗٙتنااظأحم 

ظ اتسة ظف ظنحوظتلاعةظتللابيةظتلوايف ظ تظ(ظ(ٛٚ ظٕٛٔتنااظأحم ظتلم و ى 

ظذلتتت ظبأنَّتتوظإَذتظَوَ"تتتَعظتغستتُيظتلُمْاتت ََعُىظقنتتتوظبلتت ظقتتتةطفظ ََق ََّم ْتتُوظجماتتتٌةظذتُ ظ(ظ(ٜٚ َضتتَبَطظتلنَّحويتتًو
تتتتُاوتظتلجماتتتةظذت ظتلتتتتوجييًظبأنَّيتتتتةظجماتتتتة ظ تتتتوتِولظَوَفسَّ وجيتتتيًلظجتتتتةزظتلاَّفتتتتُعظوتلنَّ تتتُبظقاتتتتةظتلسَّ
َ تْ ُاَىةظتستتٌيلظَوَقُجُزَىتتةظفلتتٌىلظنحتتو ظ َزْيتتٌ ظَ"تةَيظوقمتتاوظأ ام تتو لظفيجتتوزظَافتتُعظ قمتتاو ظُمَاتقتتةاًلظ

 [866, 1/864]ابه عقيم: شرح ابه عقيم  لا  اظَوَنْ ُبُوظُمَاتَقةاًلظلاَلُجز.

ظٜٕٔ/ٙٔظلظوتبًظقة ى ظتلابةبظف ظقاويظتل  ةبٕٓٚ/ٜتنااظتلسميًظتلحاب  ظتل اظتلم وًظظ((ٓٛ

ظققيتتتى ظتلمستتةق ظقاتتتةظ ستتييىظتلفوتتتتت ظٖٗٔ/ٕاتتاحظتل ستتتييىظظ((ٔٛ ومتتةظبلتتت ىةلظظٚٔٗ/ٔلظوتبتًت
ظبااحظ سييىظتلفوتت ظ ظظظٚٛٙٔ/ٗوتنااظنةااظتلجيش ظ ميي ظتلقوتق 

ظظ((ٕٛ ظتلمحتتواظىتوظقال"تةظبتيًظتلضتمياظوتلم تًو ظتلمب ت ألظوتلم تًو تلم  تت ّْاظلاجماتةلظففت ظتلم تًو
فتت ظتلبنيتتة ظتل تتت ظ اتت مىظقاتتتةظمتتةظأستتتمةهظتللتتابظبةغاتتت عةىظضتتمياظ تختتتىظتلحمتتى.ظ]تناتتتاظ

ظمايطةً ظناايةظتلنحوظتلوايف ظ تظ ظ ٜٔمحم 
ظكفةظظج ي الظف ظناايةظتلنحوظتلوايف ظ تظ(ظ(ٖٛ ظٓٔٔلظٜٓٔتنااظأحم ظتلم و ى 

ظ٘ٛ٘/ٖقًظحقةتظظتل نزيىظظتلزمخااي ظتل اةفظ((ٗٛ

لظوتلاستةنية ظتلوايفيتتةظ٘ٔٔتناتاظأحمت ظتلم و تى ظتلواتةتفظتل  توليتةظفتت ظتلاعتةظتللابيتةظ تتظظ((٘ٛ
ظٕ٘ٗ تظ

ظ٘ٙطوظتلجن ي ظتلبل ظتل  تول ظف ظتلنحوظتلوايف ظمًظمناواظتلملطةظتلاعويظتل اتث ظ تظ(ظ(ٙٛ

ظٜٕٔ/ٕٔمفة ي ظتلعيبظظ((ٚٛ

ظظٕٛٓ/ٚتلطةىاظتبًظقةاوا ظ فسياظتل حاياظوتل نوياظظ((ٛٛ

ظٖٜٗ/ٔتل بيةًظف ظإقاتبظتلقاكًظ(ظ(ٜٛ

ظظٖٗٙ/ٔتنااظتلنحة  ظإقاتبظتلقاكًظظ((ٜٓ

ظٕ٘ٔٗ/ٗتلقاطب  ظتلجةمعظألح ةيظتلقاكًظظ((ٜٔ

ظٜٕٗ/ٖتنااظتلطباي ظجةمعظتلبيةًظقًظ أويىظكيظتلقاكًظظ((ٕٜ

ظٚٗٗ/ٔظتنااظتألزىاي ظااحظتل  اي ظقاةظتل وضي ظ((ٖٜ

ظٕٕٔ/ٕتنااظملةن ظتلنحوظظ((ٜٗ ظظظٖٕٔل
ظٗٓٔ/ٗٔتبًظقةاوا ظتل حاياظوتل نوياظظ((ٜ٘

ظأيساظتل فةسياظل اليظتللا ظتل بياظظ((ٜٙ ظٜٜ/ٖأبوظب اظجةباظتلجزتتاي 
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قاتبوظ(ظ(ٜٚ ظوتل اةفظٕٙٛ/ٗتنااظملةن ظتلقاكًظوت  ظٓٚ/ٗل

ظٓ٘لظٜٗ/ٖٔوتلسواظظتنااظباىةًظتل يًظبًظقماظتلبقةق  ظنايظتل ااظف ظ نةسبظتآلية ظ((ٜٛ

ظٖٖ/ٖٓتآللوس  ظُاوحظتلملةن ظظ((ٜٜ
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 المبادر والمراه 
ظىت(ٕٓٚٔتآللوس  ظأبوظتلفضىظايةبظتل يًظ) ظ-

ُاوحظتلملةن ظف ظ فسياظتلقتاكًظتللاتييظوتلستبعظتلمثتةن لظ تاظإحيتةوظتل تاتةظتللابت لظبيتاو ظ -ٔ
  (.ظ-لبنةًظ) ظ–

ظىت(.ٖٚٙن اظتعظبًظمحم ظبًظقب ظتل اييظ) تبًظتألثيا ظأبوظتلف  ظظ-
تلمثىظتلسةتاظف ظأ بظتل ة بظوتلاةقالظ" َّمتوظوقاَّتظظقايتو ظأحمت ظتلحتوف لظوَبت ويظطبةنتةلظ -ٕ

  (.- تاظنيضةظم اظلاطبعظوتلنَّااظ) 
 ىت(ٜ٘ٓتألزىاي ظخةل ظبًظقب ظتعظ) ظ-

  تتبظتللاميتتةلظاتاحظتل  تتاي ظقاتتةظتل وضتي لظ حقيتتظ ظمحمتت ظبةستتىظقيتوًظتلستتو لظ تاظتل -ٖ
 ٕٓٓٓلبنةًلظتلطبلةظتألولةظظ–بياو ظ

 ىت(.ٚٚ٘تبًظتألنبةاي ظأبوظتلبا ة ظقب ظتلاحمًظبًظمحم ظ) ظ-
ظ–أستتتاتاظتللابيتتتتةلظ حقيتتتظ ظمحمتتتت ظبيجتتتتةظتلبيطتتتةالظمطبوقتتتتة ظتلمجمتتتعظتللامتتتت ظتللابتتتت ظ -ٗ

ظي.ٜ٘ٚٔ ماظظ
مت ظمحيتةظت ن تةفظفت ظمستةتىظتلختالفظبتيًظتلنَّحتوييًظتلب تاييًظوتل توفييًلظ حقيتظ ظمح -٘

 ي.ٖٕٓٓتل يًظقب ظتلحمي لظتلم  بةظتلل ايةلظتلطبلةظتألولةظ
ظتلبةميةن  ظمحم يظ-

 او ظفتت ظتلبالغتتةلظاتتاحظمخ  تتاظتلملتتتةن ظلا ف تتةزتن لظميسستتةظتلتتبالٌلظتلطبلتتةظتألولتتتةظ -ٙ
 ي.ٕٛٓٓ

 ىت(٘ٛٛتلبقةق  ظباىةًظتل يًظبًظقماظ) ظ-
ظ تاظتل  ةبظت سالم -ٚ   (- ظ) نايظتل ااظف ظ نةسبظتآلية ظوتلسوال

ظتلبنة ظمحم ظإباتىييظ-
ظ–أبتتتوظتلحستتتتيًظتبتتتًظتلطتتتتاتوالظوأثتتتتاهظفتتت ظتلنحتتتتولظ تاظبوستتتتالمةظلاطبةقتتتةظوتلناتتتتاظوتل وزيتتتتعظ -ٛ

 ي.ظظٜٓٛٔ ون لظتلطبلةظتألولةظ
أبتتتوظتلقةستتتتيظتلستتتتييا ظومذىبتتتتوظتلنحتتتتويلظ تاظتلبيتتتتةًظتللابتتتت لظلاطبةقتتتتةظوتلناتتتتاظوتل وزيتتتتعلظ -ٜ

 ي.ٜ٘ٛٔتلطبلةظتألولةظ
 بوات  ظيةسيًظ-

أحمتتت ظتلم و تتىظفتتت ظتلنحتتتوظتلتتوايف لظتلواتتتةتفظتل  توليتتتةظو"وتقتت ظإستتتنة ظتلواتتتةتفظماتتاوعظ -ٓٔ
 وزولظتلجزتتا.ظ–وتلحا ة ظت قاتبيةلظجةملةظ يزيظ
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ظسل ظتل يًظمسلو ظ) ظ-  ىت(ٕٜٚتل ف ةزتن  
مخ  تتاظتلملتتتةن ظمتتعظحةاتتتي وظتلج يتتت الظتلمستتمةالظ نقتتتي ظتلمبتتتةن لظناتتاظم  بتتتةظتلم ينتتتةظ -ٔٔ

 ىت.ٖٚٗٔبة س ةًلظتلطبلةظتألولةظظ–ت ا ظلاطبةقةظوتلنااظوتل وزيعلظ اظ
تلمطتوىظاتتاحظ اختيشظتلمف تتةحلظ تححوظوقاتتظظقايتو ظأحمتت ظقتزوظقنتتةًلظ تاظإحيتتةوظظ -ٕٔ

ظبياو ظ  لبنةًلظتلطبلةظتألولة.ظ–تل اتةظتللاب ل
ظأبوظب اظجةباظ-  تلجزتتاي 

أيستتتتتاظتل فةستتتتتياظل تتتتتاليظتللاتتتتت ظتل بيتتتتتتالظاتستتتتتيظلا قةيتتتتتةظوت قتتتتتالًلظتلطبلتتتتتةظتلثةلثتتتتتتةلظظ -ٖٔ
 ي.ٜٜٓٔ

 ىت(.ٕٜٖتبًظجنّْ  ظأبوظتلف  ظقثمةًظ) ظ-
ظقا ظتلنجةالظتلييتةظتللةمةظلق واظتلثقةفةظظ -ٗٔ ظي.ٕٙٓٓتلخ ةتشلظ حقيظ ظمحم 
تلمح ستبظفت ظ بيتيًظوجتوهظاتوتذظتلقتاتوت ظوت يضتةحظقنيتةلظ حقيتظ ظقات ظتلنَّجت يلظوقبتت ظظ -٘ٔ

 ي.ٕٗٓٓتلحاييظتلنَّجةالظتلمجا ظتألقاةظلااتوًظت سالميةظ
ظبًظيوسفظ) أبوظحيَّةًظظ- ظىت(.٘ٗٚتألن لس  ظمحم 

ظلستتةًظتللتابلظ حقيتتظ ظاجتبظُقثمتتةًلظم  بتةظتلختتةنج لظتلطبلتتةظظ -ٙٔ تا اتةفظتلضتتابظمًت
ظي.ٜٜٛٔتألولةظ

 فستتياظتلبحتتتاظتلمحتتتيطلظ اتستتتةظو حقيتتتظظو لايتتتظ ظتلاتتتيخظقتتتة ىظأحمتتت ظقبتتت ظتلموجتتتو لظظ -ٚٔ
ظٖٜٜٔلبنةًلظتلطبلةظتألولةظظ–وكخايًلظ تاظتل  بظتللاميةلظبياو ظ ظي.

ظفخاظتل يًظتبًظتللالمةظضيةوظتل يًظقماظ) ظ- ظىت(.ٗٓٙتلاَّتزي 
مفتة ي ظتلعيتتبظ) فستتياظتلفختتاظتلتتاتزيظتلمات ياظبةل فستتياظتل بيتتا(لظ تاظتلف تتاظلاطبةقتتةظظ -ٛٔ

ظي.ٜٔٛٔوتلنااظوتل وزيعلظتلطبلةظتألولةظ
ظبًظتلحسًظ) ظ-  ىت(.ٙٛٙتلاَّض ظتغس اتبةذي ظاض ظتل يًظمحم 

ظ حقظ -ٜٔ ظتلم  بةظتل وفيقيةظ) ااحظ ةفيةظتبًظتلحةجبل ظتلسي ظأحم ل ظ (.-يظ ظأحم 
ة  ظأبوظإسحظظإباتىييظبًظتلّسايظ) ظ-  ىت(.ٖٔٔتلزَّجَّ

قاتبتولظاتتاحظو حقيتظ ظقبتت ظتلجايتىظقبتت هظاتاب لظختتاَّ ظأحة يثتو ظقاتت ظظ -ٕٓ ملتةن ظتلقتتاكًظوت 
ظ تاظتلح يةظ  ي.ٕ٘ٓٓتلقةىاالظظ-جمةىظتل ّْيًظمحم ل

ظأبوظتلقةسيظقب ظتلاحمًظبًظظ-  ىت(.ٖٖٚإسحةظظ) تلزجةج  
ظتلمبةا لظ تاظتلنفةت ظ) ظ -ٕٔ   (.-ت يضةحظف ظقاىظتلنحولظ حقيظ ظمةًز
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ظأبوظتلقةسيظمحمو ظبًظقماظ) ظ- ظىت(.ٖٛ٘تلزَّمخااي 
ظتل أويتتتىظفتتت ظوجتتوهظتل َّأويتتتىلظقاَّتتظظقاتتتةظماتتت اوظظ -ٕٕ ظحقتتةتظظتل نزيتتتىظوقيتتًو تل اَّتتةفظقتتًت

ظي.ٕٕٔٓوااحظأبية وظوملضاو ظتلاابين ظااي اللظ تاظتلح يةظ
 تلسةماتت  ظإباتىييظ-

 ي.ٜٜٚٔتلنحوظتللاب ظنق ظوبنةولظ تاظقمةالظتلطبلةظتألولةظظ -ٖٕ
ظتلسةماتت  ظفةضىظ ةل ظ-

لظتلطبلةظتلخةمسةظظ -ٕٗ ظوموزقًو  ي.ٕٔٔٓملةن ظتلنحولظ تاظتلف اظنةااًو
ظ (-أساوبظتغا عةىظووايف وظف ظأ توظتلملنةظ) ظ -ٕ٘

ظبًظيوسفظ) ظ- ظأحم  ظىت(.ٙ٘ٚتلسَّميًظتلحاب  
لظ حقيتتتظ ظأحمتتت ظمحمتتتت ظتلختتتاَّتطلظ تاظتلقاتتتتيظظتلتتت ُّاُّظ -ٕٙ ظفتتتت ظُقُاتتتويظتل  تتتةبظتلم نتتتتًو ظ–تلمُ تتتًو

ظ (.- ماظظ) 
ظأبوظتلقةسيظقب ظتلاحمًظ) ظ-  ىت(ٔٛ٘تلسييا  

ظإباتىييظتلبنةلظ تاظتغق  ةيظ)  -ٕٚ   (-ن ةت ظتلف الظ حقيظ ظمحم 
ظىت(.ٓٛٔسيبويو ظأبوظبااظقماوظقثمةًظبًظَ"نباظ) ظ-

لظ تاظتلجيتتتتىظتل  تتتةب ظ  تتتتةبظ -ٕٛ بيتتتتاو لظظ-ستتتتيبويولظ حقيتتتظ ظقبتتتت ظتلستتتتاليظمحمتتت ظىتتتتةاًو
ظي.ٜٜٔٔتلطبلةظتألولةظ

ظىت(.ٜٔٔتلسيوط  ظقب ظتلاحمًظبًظتل مةىظبًظمحم ظ) ظ-
تألابةهظوتلنَّاةتاظف ظتلنحتولظ حقيتظ ظقبت ظتللتةىظستةليظم تايلظقتةليظتل  تبلظتلطبلتةظتلثةلثتةظ -ٜٕ

ظ.ٖٕٓٓ
قبتتت ظتللتتتتةىظستتتةليظم تتتايلظقتتتةليظتل  تتتتبظظىمتتتعظتليوتمتتتعظفتتت ظاتتتاحظجمتتتتعظتلجوتمتتتعلظ حقيتتتظ  -ٖٓ

 ي.ٕٔٓٓ
 ىت(.ٕٗ٘تبًظتلاجاي ظىبةظتعظبًظقا ظ) ظ-

ظتلاَّتتجايلظ حقيتتظظو اتستتة ظمحمتو ظمحمتت ظتلطنتتةح لظم  بتتةظتلختتةنج لظتلطبلتتةظ -ٖٔ أمتةل ظتبتًت
 ي.ٕٜٜٔتألولةظ

ظ) ظ-  ىت(ٕٚٛتلاُّمَّن  ظ ق ظتل يًظأحم 
ظتلبييةظبم  -ٕٖ   (.-اظ) حةايةظتلامن ظقاةظمعن ظتلابيبلظتلمطبلة

ظ
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ظضيف ظاو" ظ-
  (.ظ- ج ي ظتلنحولظ تاظتلملةافظ)  -ٖٖ

 ىت(ٖٓٔتلطباي ظأبوظجلفاظمحم ظبًظجاياظ) ظ-
جةمعظتلبيةًظقتًظ أويتىظكيظتلقتاكًلظ حقيتظ ظقبت ظتعظبتًظقبت ظتلمحستًظتل ُّا ت ظبةل لتةوًظمتعظ -ٖٗ

ما زظتلبحوةظوتل اتسة ظتللابيةظوت ستالميةلظ تاظىجتاظلاطبةقتةظوتلناتاظوتل وزيتعظوت قتالًلظ
 ي.ظٕٔٓٓتلطبلةظتألولةظ

ظىت(.ٓٛٛتبًظقة ىظتل ماق  ظأبوظحفشظُقماظبًظقا ظتلحنبا ظ) ظ-
قاتويظتل  تتةبلظ حقيتظظو لايتتظ ظقتتة ىظأحمت ظقبتت ظتلموجتو لظوكختتايًلظ تاظتل  تتبظظتلابتةبظفتت  -ٖ٘

ظي.ٜٜٛٔتللاميةلظتلطبلةظتألولةظ
ظىت(.ٖٜٖٔتبًظقةاوا ظمحم ظتلطَّةىاظ) ظ-

ظي.ٜٗٛٔ فسياظتل حاياظوتل نويالظتل تاظتل ونسيةظلانااظ -ٖٙ
ظقب ظتلحمي  ظمحم ظمحيةظتل يًظ-

  (.-اظتلطالتعظ) ق الظتلسةل ظإلةظ حقيظظأوض ظتلمسةل لظ ت -ٖٚ
 ي.ٕٔٓٓبياو ظظ–منحةظتلجايىظب حقيظظااحظتبًظققيىلظتلم  بةظتلل ايةلظ ي تظ -ٖٛ

 ىت(.ٜٙٚتبًظققيى ظبيةوظتل يًظقب ظتعظ) ظ-
اتتاحظتلت تتسيتيتتتتىظ)تلمتتتسةق ظقاتةظ ستييىظتلفوتتتت (لظ حقيتظظو لايتظ ظمحمت ظ ةمتىظبا تتة لظ تاظ -ٜٖ

ظي.ٜٓٛٔ ماظظظ–تلف اظ
ًظققيىلظ حقيظ ظ -ٓٗ ًظقب ظتلحمي لظتلم  بةظتلل ايةلظ ي تظااحظتب بياو لظظ–محم ظمحيةظتل ي

 ي.ٕٔٓٓ
 ىت(.ٙٔٙتلل باي ظأبوظتلبقةوظقب ظتعظبًظتلحسيًظ) ظ-

ًظف ظإقاتبظتلقاكًلظ حقيظ ظقا ظمحم ظتلبجةويلظ تاظتلجيىظ -ٔٗ ةظظ–تل بية بياو لظتلطبلةظتلثةني
 ي.ٜٚٛٔ

  ظ الحظقب ظتللزيزقا ظ-
ظئٜٜٔلعوي ةًظغظ نةق ةًظنحوي ةًلظتلطبلةظتألولةظظتغا عةىظوتل نةزعظاةىا ةً -ٕٗ

ظىت(.ٖٚٚأبوظقا ظتلفةاس  ظتلحسًظبًظأحم ظ) ظ-
ظي.ٜٜٙٔت يضةحظتللض يلظحققوظو" َّيظلو ظحسًظاةذل ظفاىو لظتلطبلةظتألولةظ -ٖٗ

 ىت(.ٕٚٓتلفاتو ظأبوظز ايةوظيحيةظبًظزية ظ) ظ-
نَّجةالظ تاظتل  بظوتلوثةتظظتلقوميةلظملةن ظتلقاكًلظ حقيظ ظأحم ظيوسفظنجة  لظومحم ظقا ظتل -ٗٗ

 ي.ٕٕٓٓ-ٕٔٓٓتلطبلةظتلثةلثةظ
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يًظمحم ظ) ظ- ظىت(.ٜٖٚتلقزوين  ظجالىظتل ّْ
ت يضةحظف ظقاويظتلبالغةلظااحظو لايظظو نقتي ظو حقيتظظوفياستةظوماتجلتة ظمحمت ظتلسَّتل يظ -٘ٗ

 ي.ٕٗٓٓبياو ظظ–تلقةىااللظو تاظتل  ةبظتلابنةن ظظ-فاىو لظوكخايًلظ تاظتل  ةبظتلم ايظ
ظىت(.ٔ٘ٚتبًظتلقيّْيظتلجوزيَّة ظأبوظقب ظتعظمحم ظبًظأب ظب اظ) ظ-

ظي.ٕٙٓٓتلقةىاالظظ–ب تتعظتلفوتت لظ حقيظ ظسي ظِقماتًلظوقةماظ الحلظ تاظتلح يةظ -ٙٗ
ظأبوظقب ظتعظمحم ظبًظأحم ظ) ظ- ظىت(.ٔٚٙتلُقاطب  

يَّ -ٚٗ ظتلمايواظب فسياظتلقاطب لظ تاظتلاَّ   (.-ةًظلا اتةظ) تلجةمعظألح ةيظتلقاكًظتل ايي
ظتبًظمضةوظ-  ىت(ٕٜ٘) ظتلقاطب  

ظ (.-تلاَّ ظقاةظتلنحةاللظ حقيظ ظاو" ظضيفلظ تاظتلملةافظ)  -ٛٗ
ظبًظقب ظتعظ) ظ- ظىت(.ٕٚٙتبًظمةل  ظجمةىظتل يًظمحم 

لظ تاظَىجتاظلاطبةقتتةظ -ٜٗ اتاحظتل ستييىلظ حقيتتظ ظقبت ظتلتتاحمًظتلستي لظومحمتت ظبت ويظتلمخ تتًو
ظي.ٜٜٓٔتلطبلةظتألولةظوتلنااظوتل وزيعظوت قالًلظ

ظبًظيزي ظ) ظ- ظأبوظتللبَّة ظمحم  ظىت(.ٕ٘ٛتلمباّْ  
ظت ستتالميةظ -ٓ٘ ظ–تلمق ضتبلظ حقيتتظ ظمحمت ظقبتت ظتلختتةلظظقضتيمةلظتلمجاتت ظتألقاتةظلااتتتًو

ظىت.ٖ٘ٛٔتلقةىاالظ
ظأحم ظ-  تلم و ى 

كفةظظج ي الظف ظناايتةظتلنحتوظتلتوايف لظمناتوات ظ ايتةظتآل تبظوتللاتويظت نستةنيةظبةلابتةطظ -ٔ٘
ظتلمعابيةلظساساةظبحوةظو اتسة ظا"يظظ–  ي.ٖٜٜٔلظ٘تلمما ة

تلخطتتتةبظوخ تتتتةتشظتلاعتتتتةظتللابيتتتتةظ اتستتتتةظفتتت ظتلوايفتتتتةظوتلبنيتتتتةظوتلتتتتنمطلظ تاظتألمتتتتةًلظ -ٕ٘
 ي.ٕٓٔٓتلابةطلظتلطبلةظتألولةظ

 اتستتة ظفتت ظنحتتوظتلاعتتةظتللابيتتةظتلتتتوايف لظ تاظتلثقةفتتةظلاناتتاظوتل وزيتتعلظتلتت تاظتلبيضتتتةولظ -ٖ٘
 ي.ٜٙٛٔتلطبلةظتألولةظ

تلابتتتتةطلظتلطبلتتتةظتألولتتتتةظظ–ةيةظتلاعتتتةظتللابيتتتتةظفتتت ظتلاستتتتةنية ظتلوايفيتتتةلظ تاظتألمتتتةًظ"ضتتت -ٗ٘
ظٖٕٔٓ  ي.

ظتلم ح اللظتلطبلةظتلثةنيةظ -٘٘  ي.ٕٓٔٓتلاسةنية ظتلوايفيةظم خىظناايلظ تاظتل  ةبظتلج ي 
لظ -ٙ٘ تلاسةنية ظتلوايفيةظتلمقةانةلظ اتستةظفت ظتل نمتيطظوتل طتوالظتلت تاظتللابيتةظلالاتويظنةاتاًو

 ي.ٕٕٔٓولةظتلطبلةظتأل
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تلمنحتتتتةظتلتتتتوايف ظفتتتت ظتلف تتتتاظتلاعتتتتويظتللابتتتت ظتأل تتتتوىظوتغم تتتت ت لظ تاظتألمتتتتةًظتلابتتتتةطلظ -ٚ٘
 ي.ٕٙٓٓتلطبلةظتألولةظ

ظ تاظتلثقةفةلظتلطبلةظتألولةظ -ٛ٘  ي.ٜ٘ٛٔتلواةتفظتل  توليةظف ظتلاعةظتللابيةل
ظتلوايفتةظوتلبنيتةلظمقةابتتة ظوايفيتةظلتبلاظتلقضتتةيةظتل ا يتبظفت ظتلاعتتةظتللابيتةلظمناتتوات  -ٜ٘

  (.-ق ةاظ) 
تلابتتتةطلظتلطبلتتتةظتألولتتتةظظ–تلوايفيتتةظبتتتيًظتل ايتتتةظوتلنمطيتتتةلظ تاظتألمتتتةًظلاناتتتاظوتل وزيتتتعظ -ٓٙ

 ي.ٖٕٓٓ
ظمي يظ-  تلمخزوم  

 ي.ٜٙٛٔلبنةًلظتلطبلةظتلثةنيةظظ–ف ظتلنحوظتللاب ظنق ظو وجيولظ تاظتلاتت ظتللاب لظبياو ظ -ٔٙ
ظم طفة ظإباتىييظ-

 ي.ٖٕٓٓإحيةوظتلنحولظ تاظتآلفةظظتللابيةلظطبلةظ -ٕٙ
ظمحم ظ-  مايطةً 

 م.2014الرباط, الطبعة انولى  -نظرية النحو الوظيفي انسس والنمابج والمفاىيم, دار انمان  -63
ظمحم ظبًظيوسفظ) ظ-  ىت(ٛٚٚنةااظتلجيش 

 مييتت ظتلقوتقتتت ظباتتتاحظ ستتييىظتلفوتتتتت لظ اتستتتةظو حقيتتتظ ظقاتتةظمحمتتت ظفتتتةخاظوكختتتايًلظ تاظ -ٗٙ
ظتألولةظتلساليظلاطبةقةظوتلنااظوتل وزيعظ  ي.ٕٚٓٓوتل اجمةلظتلطبلة

ظأبوظجلفاظأحم ظبًظمحم ظبًظإسمةقيىظ) ظ-  ىت(.ٕٖٛتلنَّحة  
إقتتتتاتبظتلقتتتتاكًلظ ختتتتاي ظو حقيتتتتظ ظمحمتتتت ظمحمتتتتت ظ تتتتةمالظومحمتتتت ظَاضتتتتوتًلظومحمتتتت ظقبتتتتت ظ -٘ٙ

ظ تاظتلح يةظ ظٕٚٓٓتلقةىاالظظ–تلمنليل  ي.
ظُقماظبًظقيسةظ) ظ- ظىت(ٕ.ٚتليام  

قبتتت ظتلستتميعلظ تاظتلستتتاليظلاطبةقتتةظوتلناتتتاظظتلمحتتااظفتت ظتلنحتتتولظ حقيتتظ ظمن تتتواظقاتت  -ٙٙ
 ي.ٕ٘ٓٓوتل وزيعظوتل اجمةلظتلطبلةظتألولةظ

ظجمةىظتل يًظبًظىاةيظتألن ةايظ) ظ- ظىت(.ٔٙٚتبًظىاةي ظأبوظمحم 
ظمةلتتتت لظ حقيتتتظ ظمحمتتت ظمحيتتتةظتلتتت يًظقبتتت ظتلحميتتتت لظ تاظ -ٚٙ أوضتتت ظتلمستتتةل ظإلتتتةظألفيتتتةظتبتتًت

ظ (.-تلطالتعظ) 
ظ  تتتتبظتألقةايتتتتبلظ  -ٛٙ حقيتتتظ ظقبتتتت ظتلاطيتتتتفظمحمتتتت ظتلخطيتتتتبلظتلمجاتتتت ظُمعنتتت ظتلابيتتتتبظقتتتًت

ظوتآل تبظ ظتلطبلةظتألولةظظ–تلوطن ظلاثقةفةظوتلفنًو ظي.ٕٓٓٓتل وي ل
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ظأبوظتللبة ظأحم ظبًظمحم ظ) ظ- ظىت(.ٛٙٔٔتبًظيلقوبظتلمعاب  
موتىبظتلف ةحظف ظااحظ اخيشظتلمف ةحلظضمًظثالثةظاتاوحظل اختيشظتلمف تةحظلاخطيتبظ -ٜٙ

ظ   (.-لبنةًظ) ظ–بياو ظتلقزوين لظ تاظتل  بظتللاميةل
ظىت(.ٖٗٙتبًظيليش ظموفظظتل يًظبًظقا ظ) ظ-

ظتلم  بةظتل وفيقيةظ)  -ٓٚ ظتلسي ظأحم ل   (.-ااحظتلمف ىلظ حقيظ ظأحم 
 الدَّوِريَّات:

 تألوس  ظقبة ظقا ظ-
 ئٕٕٓلظٚٔلظعظٜأساوبظتغا عةىظو غغ وظف ظتللابيةلظمجاةظأبحةةظميسةًلظيظ -ٔٚ
 تا يو ظحفا ظحةفاظ-

لظٛتغات عةىظفتت ظتلنحتوظتللابتت ظنقت ظوبنتةولظتلمجاتتةظتألا نيتةظفتت ظتلاعتةظتللابيتتةلظيظأستاوبظ -ٕٚ
 ي.ٕٕٔٓلظٔظع

ظطوظ-  تلجن ي 
ظمناتتواظتلملطتتةظتلاعتتويظتل اتثتت لظمجاتتةظ ايتتةظ تاظ -ٖٚ تلبلت ظتل تت تول ظفتت ظتلنحتتوظتلتتوايف ظمتًت

ظ  ي.ٕٚٓٓجةملةظتلقةىاالظظ–تللاوي
 تللاجة ظجية ظيوسفظ-

 ئٜٜٔتلجةملةظتألا نيةظظ–اةىاالظتغا عةىظف ظتللابيةلظ ايةظتل اتسة ظتللايةظ -ٗٚ
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Abstract 
     The phenomenon of functionality is based on the rule that 

each accusative must have a word that caused this; if the word 

causing accusation is not obvious, it will be assumed. Hence, it is 

a controversial issue for grammarians though none can deny its 

prominence in the language, especially, in the Qur’an. 

Grammarians disagree on the interpretation of the diacritic 

element it takes. The reason behind this disagreement is the 

logistics of diacritics which sometimes might change the meaning 

due to the many branches and outputs seen by some 

grammarians that some of the old and new grammarians called 

for the cancellation of this concept. To clarify this controversy, 

the current study relies on samples of Arabic texts to reread and 

reinterpret the heritage and develop its concepts from the 

functional grammar perspectives. It, thus, elaborates for the 

grammarians the controversy in meaning when the name is 

accusative or nominative. The paper, therefore, attempts to 

clarify the function of the functional name, especially, the way it 

elaborates meaning adopting a functional approach to reveal the 

functional pragmatic differences whether the internal or the 

external.  

Key Words: Deliberative- Functional- Reflexive- Occupation- 

Focus. 

 
 


