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 الصورة والنص ت الحريري ورسومات الواسطي جدليةالمكان المغلق في مقاما
 ،و د. ضياء غني العبوديلرماحي ا نور علي

 العراق، جامعة ذي قار
 الملخص

لقد شكد اشملا دثيشة ادمش فادمشاداش قث دثرشملهي دديمشافداشاث ادمشانثندث شاودهشم)اقدثرش(مم فدثش ملهدث(  ش دد ش
م،شيقثبوهشااشذلكشم)اقثرشبطاشملاقث ثرش ابوشز  شملسيمجا ش د ش  دثيش  ثيشإلهشآخيشطوبث شلوعومشمملاعيا

إلددهشآخدديشايطددث شطوبددث شلواددثرشبثستا ددثرشممسنددار مي شمدددثيشملهي دديمشيهدد لشاطددثيشملاقث ددثرشاوددهشلسددثيش
ملهث( شاباشملشيمعشب اش قث مشلينقاشبذلكشذه شملااوقاشإلهشز دثيشم  دثيشتد مةفث شماد شمبد عشملومندطاش

يش رسدد م شإيددثاشباددثشجددثيشادداش)ددضشملاقث ددثرش طدد قث شإل ددهش(ن ددمشمما  ددمش  خددذشملنددث يشإلددهشادداش(ندداهشلوا ددث
ز ثيشملاقث ثرشم  ث)فثش ط قث شلفثشلاسمشجاثل مشان مش سيشملنث يشلفث،شاطال شا ش طاينهش)سدقث شةقثي دث ،ش

ظ دمشسش قداشم)ق م شن ثن ث شسشيا  شملبوحشبهشبش اش بثكي،شلاصبحشبدذلكشملصدو(وشمنديومش ومةدو مشليديشلق
اها مشا شملنضشملا اوب؛شلدذمشجدثيشملبهديشليد (لشج ل دمشملصدو(وشمملدنضشاداشملا دثيشملااود شلاقث دثرش
ملهي يمشم(نو ثرشملومنطا ششمهنثشيا ننثشايش)طيحشبعضشمإلك ثل ثرش نفث:شهاشدثيشملومندطاش وام دث ش

هدداشملنددث يشإلددهش(نددو ششادداش(نددمشملا ددثيشملااودد ش دد شتيدديشم)االاددهشمم)قاثتددهش ثليددث شداددثشجددثيشادداشملددنض 
ملومنددطاشيشددعيشبوجددولشمتدد وش  ث) ددمش شددعيشملنددث يشبثلوتدد وشملم ث) ددم شهدداشيا دد شمسندداانثيشادد ش)ددضش

شملاقث ثرشقبثلمش(نو ثرشملومنطاشملااش رس اشااشملصو(وشااهاشبذلكشةو( فثش هاش)صفث 
ش ملنضشددددشملصو(وشددددشملاقث مملا ثيشملااو شدددددششالكلمات المفتاحية:

 قدمةالم
ش؛إيشمله ييشا شملصو(وشااشملارثرشمأللباشي خذ)ثشإلهشملصو(وشمأللب مشنوميشدث)تشكعي مشا شنديليم

شإسشإ)ناشم(  يدتشملرديمعشاد شذلدكشملانهدهشمم ردهشإلدهشةدو(وشاخدياشمجد شايفدثشلادمش ومةدو مشسش قداشكد )ث ش
ينددمشلصددو(وشملادداش  شمش،ادد شملواددمشملا اويددمشامشلاددمشملددنضش وددكشملصددو(وشهدداشملصددو(وشملبصددي مشملاشدد يو م

 د شلميشمشتثلفدثشتدثرشملدنضشش رداو شاداشذهد ش بد افثماكديوشش،بعيندهعبيشا ش رااعشبثلقيكثوشممأللوميشلا ش
ملددنضشادد شطي دد شإيصددثرشملقكدديوشاكاددثشإ)ندداشمندداط عشش،بددي شمأل ددي  شومز)ددمملاشإ)اددثشاملش، نددهشمس)اقددث 
لندددثش ددد شإيردددثلش)صدددث شالب دددث شم ددد شمجددداشبهددديش ودددكشملر ل دددمشددددثيشسبددد شش ملصدددو(وشادددايشمطيتفدددثشيا ننددداشا

اثلا دثيشهدوشذلدكش،ش)ضش قث ثرشملهي يمش ث()ثشاوهش(نمشملومنطاشلوا ثيشملااو شااش ينو ث ،شاواعشمخا
إيشامرش ثشخو شنبهث)هشم عثلهشا(ضدث شي د فشايفدثشااشمله ثو،شمشمألنثلشملذمشياكئشاو هشمجولشمأل)سثيش

شله،شمأل)سثيشلاكويش ساقيم شلهشم  شةمشخو شملساومرشلاكويش شمسطث(شملذمش ريمشي هشمألت م شافولطثي 
البد شا،شملاثشدثيشملسث(لشيي  ش قي بش)صهشملسيلمش  شملومادعشم اهيكشي هشملشرص ثرشاوهشم(ضشملوماع

شفددث(مم  دد شخددالرشم)اقددثرشاو ددهشمله دداششفاددثشياكددئلوا ددثيشادداشملاقث ددثرشبعدد م ش مششايشيرعوددهشادداش  ددثيش ددث 
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 د ش ودكشمأل دثأ شاأايهدثشم(ملم شاداشملاقث دثرشاطدالشاد شاهايافدثششميطوفثش  ش  ثيشإلهشآخيشما شمخاي)دث
اداشذلددكشملعصديشنددوميش د شملنثت ددمشمل ين دمشامشملس ثندد مشلادثش اطددانهش د شاصدد يمشاداشمسخا ددث(ش د شابدداش

مأل ي  شلووةاشإلهشملهي يمشااش)ضشملاقث ثرشمملومنطاشااش(ناهشلفثش هثملي شااشذلكشملاومز)مشبي ش
ش)اث  شملبهي 
 توطئة 

 عيي شملا ثيشااشملنضشملقصصاش"هدوشملبدة(وشملطديم( مشملاداش د امشمله داشم دنفضشبدهشاداشدداشإيش
،شمميشا  شمجدولشملا دثيشاداشملسديلشملقصصداشيققد اشملاصد مق مشم بعد اشاد شملومادعشافدوش 1 اااش رييوّا"

ادهشهوشملوهمشملذمشيصنعهشملكث دبشليد خاش(مميمألنثلشملاواولشملذمش اكئشاو هشملقصضشبش اشاث ،شمش
افدوشش،ضا شملوماعشإذشسشيا  شإيش ريمشمألت م شامش اهيكشملشرص ثرش  شلميشمجولش  دثيشيهاو فدث

مهددذمش ددثشيدد اعشملكث ددبشش،ذلددكشملاسدديحشملددذمشيااظفدديشي ددهشخ ددثرشملكث ددبشل  ددويشمماعددثشا ددث ش)ددث يّمشملااوقددا
لقصصددداشإذشإيشمأل  ندددمشم ادددثبعشم(ملهدددثشاددداشملدددنضشمش إلدددهش شدددر ضشملا دددثيشممةدددقهشبددد ل شملاقثةددديا

شياثةداشملقطددثيشملدوماعاشي اددنحشملاسددث(شمله دث اشإ  ث) ددمش هققدهشادداشملومادع ،شاثلا ددثيشادداش 2 يولد ميشاطددثي 
ملنضشملقصصاشهوشعبث(وشا شدواثرشي هس شملسث(لشة ثلافثشل  ويش  شخاللفثش  ث)ث شلدهشخصوةدياهش

)واد شمةديشمألل(مكششم ا د شإي،ش 3 ثنمشبث)هشمهدمشيظفديش د شخدالرشملوةد م قو ث ه،شما شمةقاهشنيممشا
ملنقسداشاوددهشملا ددثيش د شخددالرشملهثلددمشملنقسد مشملادداش ناددثبشملشرصد ثرشاندد شتوولفددثشاداشملا ددثيشي ادد ممش
مل قث ش يوشم عثليث ش يوشاخيا،شما شي ويشملا دثيشالموش عبيي دمشبدي شيد ّمشملكث دبشيشد وفثشد دفشيشدثيشايدةلمش

  شملقصضشممليمميثرش  م(شاةالشتورشش،شإذشإيشهنثكشملكايي 4 إلهشإ)اثعشملاعنهشااشملنضشملقصصا
ب اددمش ددوتاشلوقددث(مشةددهمش ددثشيقددورششايددهش  ددثيش عددي شإذشينطودد شايفددثشملسددث(لش دد شملا ددثيشمله  قدداشممةددقث ش

مإذش دثشا(ملشملسددث(لشإضدقثيشمما  ددمشش م د شةدمشيناقدداشإلدهشذدديشمألتدد م شمملشرصد ثرشملاداشيصددنعفثشبنقسده
ايفددثشداددثشهدداشمهددذمش ددثششا  ددمشلادد يشميودد ميشممةددقث ش ث ددمشاوددهشاصصددهشاث)ددهشيعادد شإلددهشمخا ددث(شاندداثيشمم

مهدذمشبد م(اشيسدثا شش، هااشاناثيشبو ميشم  يشت    دمشتاناثيش قث ث هشدث)شإذش)ر ش)وهظهشل اشملهي يمش
شاثلسدث(لشبشد اشادث ش"يقد  شلم ادث ششيفدث ةقثرشملشرصد ثرشأل)فدثش هاداشةدقثرشاثطنملقث(مشاوهشمأاشثفش

اش ش اشاقطش)قطمشم)طدال ش د شمجداش هي دكشخ دثرشملقدث(م،شامش د شت مشمل)هش  شمإلكث(مرشملرايمي مشملا
،شمهنثشيظفيشل ينثش)واي ش  شمأل ثأ شهاثشملا دثيشمله  قداشش 5 مجاش هقي شمناكشثاثرش نفر مشلال ثأ 

مملا ددثيشملدددوماعا،شادددثله  قاشهددوشملا دددثيشملاوجدددولشاعدددال شبشدد اشجايماددداشبهيددديشيا دد شمليجدددوعشإل ددده،شا دددثش
إيشي دددويش وجدددولم شادددثألمرش)بصدددياشبدددثلعي ،شمملادددث)اشهدددوشملاددد لوفشلددد اشملااوقددداشملدددوماعاشافدددوش دددثشيا ددد ش

يشدعيشملقدث(مششمةدقه،شادالشيشدايفشاداشملا دثيشإيشي دويش وجدولم شإ)ادثش 6 ملاوجولشاداشملسديلشدثلبيدتش داال
إ)ادثشاد شييندمشاداشذهد ششبشد اش بثكدي؛شبوماعياهشمهذمشسشيقاصيشاوهشملا ثيشملاوةوفش  شابداشملسدث(ل

ملوةد شملد اي شمشليديش وةدوفشبشد اش بثكدي،شش شخالرشمألت م شمتوم(شملشرص ثرشامشم)دهملااوقاش 
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ااشذه شملقث(مشداثشإيشهنثكشاالادمش يمبط دمشبدي شمأل دثأ شاداشملدنضشملسديلمششلوا ثيشيرعاش نهش(منرث ش
"لدد  شإذششصدداملقصشنضمانثةدديشملسدديلشمألخددياشاطددثيشملددافدداش ودداهمش ددعشبعطددفثشلاكددويش ددعشملم ددثيش

اصددو(شاددمرشملا دثيشادد شبددثااشانثةدديشملسديلشإذشسبدد ش دد شاالاادهشملااعدد لوش ددعشملا و)ددثرشباقد م()ثشايش)
 ش 8 ملدنضشملسديلمشبعد م شجاثل دث شيايدماشاد شملنصدو شمألخدياششداثشإ)دهشيادنح،ش 7 "سيلمله ث  مشمألخياشلو

إيشملا ثيشيدةةيشم اد ةيشميشد اشدبيديشبا و)دثرشملسديلشمألخدياشمهدذمش دثشجعداشيثندي شملنصدييشينظديشإلدهش
اقد شاد اشذلدكشش،ملا ثيش  شملنثت مشمسجااثع مشاع شطي قهشيا د شاديميوشطبدث عشندثأن هشمطي قدمش   شدافم

اندد  ثشش  9 يهادداشادداشط ث ددهشذمرشملكث ددبشإ)ددهادد ششملك ددثيشمسجااددثااشملددذمش دداورضشي ددهشت ددث فمشاطددال ش
ندوميشدددثيشيي د شملسدث(لشمةد شملا دثيشا )دهشيواد شملم دثيشم شديعشاداشذدديش قثةدياشملا دثيشم دثشيهاو دهش

ش،كددويشكددي ثش هسونددثشل يددهلاش،مألكدد ثيشبشدد وفثشمترافددثشمهي افددثشيدد (كشملقددث(مشا شش، عنو ددث ششماش ثليددث ششمةددقث ش
م دد  اشمةدد شملا ددثيشا ددثشادد شطي دد شملسددث(لشامشمتدد شملشرصدد ثرشافددوش"سشيظفدديشإسش دد شخددالرشمجفددمش

،شملدذمشافدوش 11 ي ده")ظيشكرص مش   فشي هشامش راياهشمل  شل يدهشمنداقالل مشإزميشملشدرضشملدذمشيند (عش
افدددوشذلدددكشش،م طدددي ش عفدددثش،يهاددداشطاوتدددثرشمااكدددث(شملشرصددد ثرشاياسدددعش دددعشم سدددثعشآ دددثلفمشطاوتدددث فم

شسشياااشاطثيشملسيل شملرمميشملذمشيهااشمس)طبثاثرشملشرص مشمهوش  شلم)فثشيبقهشاث(لث ش
فدثشإلدهشةدو(وشاند ش هو وشإيشملنصو شملااش)ر شايفدثش طدرمشلوا دثيشقبثلدمشملم دثيش كدويشمأاديشم قث)دث ش

 شدد يو م؛شأليشملسدديلشيايمجددعشادداشملووتددمشادداشتددي شياطددرمشملوةدد ،شداددثشإيش(نددمشملا ددثيشي ددويشمنددفاش
،ش سداواث شامششمةد شذلدكشملا دثيش  اويدث ششا شب اييش  شمةقه،شي  ويشمايبشإلهش ريومشملااوقداش ادثشلدوشاديش

لقندثي؛شامشإيشهندثكشإيشمليندمشيطدقاشجادثس شسشيا د شلوكوادثرشايش صدقهشدادثشيينداهشمذلدكشاداطالشا ش
إلددهشةددنعشش لسددث(لشاندد  ثشيصدد شملا ددثيشاث)ددهشيوردداسددهمشجاثل ددمش فاددمش عرددمشملكواددثرشادد شمةددقفث،شاث

ملدد  ش اردديال شإذشايشل(منددمشملا ددثيششت    ددث ششةددو(وشادداش ريواددهشةددمشيصددقفثشبثلكواددثر،شمليياددثشي ددويش  ث)ددث ش
لقدهشاداشةدو(شملوتدثرش سداا ش"اودهش شد ياشادثلمش د شملاهسوندثرشاد ش طدثب شادثلمشملومادعشماد ش رث قو ش

،شاثلدد م(لشاندد  ثشيي دد شل(منددمشملا ددثيشاث)ددهشيقددث(يشملا ددثيش 11 بعددضشاةددولفثش دد شادد شملينددمشمملاصددو ي"
ي ددهشمأللددومي،ششملاوةددوفشبصددو(وشتسدد مش شددبهشملصددو(وشادداشادد شملينددم،شداددثشإيشملا ددثيشادداشملصددو(وش ددةةي

شيناقاشهذمشملشعو(شإلهشملقث(م ش ي هث شامشد يبث شبثلنسبمشلوشرص م،شم  شةمشمملظالرشبهييشيا م
ملهي ديمشامرش ثشيطثلعنثشااش)صفثشإكدث(وشمشش(وشااشملوبش قث ثرشملهي يم،لق شدثيشلوا ثيشلم(شملص م

 طو شاويفثشمناث ش)ثبعث ش  شملا ثيشملذمشمناقيشبدهشملهدث( شاداشمتد ش(تال دهشيإلهش  ثيشت م شملاقث م،ش
ملعدديم  شإلددهشةددنعثيشمهدداش  ينددمشادداشملدد ا شاث دد م شادداشبهاددث شادد شمأللبشمملاعياددم،شاقدد شم)طودد ش دد شبودد اش 

آخدديش قث ددمشإلددهش وطنددهشمألةددواشملبصدديو،شميددي شملصددنعث) مشمملبصددي مشا(يعددي ش قث ددمش هادداشمنددمشملا ددثيش
ملذمشيهاشي ه؛شلييممشلنثش ثشتد  شلدهشهندثك،شميدذلكش كدويشمةنادثيشما(يعدويش قث دمش هاداشانداثيشا دثأ ؛ش

وددددكشملاقث ددددثر؛شإسشإيشهددددذمشسشيعندددداشم)ددددهشلددددمشيهدددد لش  ددددثيشتدددد م شامشإيشملا دددثيشياادددداشاابددددمشانددددوميشلا
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ملاقث ثرشملااثيشمألخيا؛شإ)اثشدثيش ه ي شملا ثيشا يم شانثن ث شان شملهي ديمشاداش قث ث دهشملرا سدي ،شمإيش
"هدددذمشملاوز دددعشملرايماددداشملادددنظم،شتاددداشلسسرش ث( ر دددمشممجااثع دددم،شدادددثشي ددد رش ودددكشملعندددثم  شملااوقددداش

ييمشمملااثبعم،ش عشاتد م شملدنضشملدذمشهدوشم)ع دثلشلطب عدمشكرصد ثرشذلدكشملا دثيشل روضشلاث(شملار
مةقثاافث،شممت ث)ثشيصيحشملعنوميشملا ث)اشلوااوقاشإيشملاقث مشنااطا شبعضشملعالادثرشمملاد مع ثرشملاداش

ش 21 يهاثجفثشملنضش  شبي مشذلكشملا ثيشملاذدو(،شايذديهثشملهي يمشااش قث ث هشليم  ش د شةقثادمشملااوقدا"
اوددمشي دد ش ه يدد شملا ددثيشا دديم شماابثط ددث شإ)اددثشدددثيش قصددولم ؛شلااادداش ونددوامشةقثي ددمشليدديش قيدد وشادداش  ددثيش
 ه لشإ)اثشكث ومشلع وشةقثاثر،شاد"ااشملاقث مشملسثنث) م،شاكث(شملعنوميشلوسثنث)يي ،شلك ش ثشإيش) خاشجوش

و هشملسدال ،شماملداشملعدم ،شمذدديشملاقث مشتاهشيصثلانثشذديشكييشمل شآل ،شممأل)بثفشممألنبثفشم عقوبشا
هددددةسيشيع دددد شبعددددضشملروم)ددددبشممألةددددورشمل ين دددددمشمملهطددددث( مشل ةدددداشملسثنددددث)اشملددددذمشيناادددداشإل دددددهش

اد شمةد شملا دثيشمةدقث شلق قدث ش د شابداشملهي ديمشاودهشش شإيشهذمشمس)اقثرشملا دث)اشاطدال ش 13 ملسيمجا"
هندثشسبد ش د شمإلكدث(وشإلدهشايشملومندطاشلدمشلسثيشملهث( شا شااثلشملومنطاشداييم شاداش صدو ياشلواقث دثر،شمش

ي  ش)ثاال شتيي ث شلوا ثيش  شلميشايش كويشل يهشلاسمشمما  مشان مشخثةدمشاداشملاقث دثرشملاداشيدذديشايفدثش
ملهي يمشمنمشملا دثيشاقدطش د شلميشمةدقه،شإذشإيشمةد شبعدضشمإل  دثيشسشيهادثعشذدديشدداشملاقثةدياش

بشإكداثرشملصدو(وشب أاوفدثش دعشإضدقثيش قثةدياش فادم،شأاثشهوشملهثرشااش(نمشةدو(وشملا دثيشملدذمشياطود
مهنددددثشيا ننددددثشايش)شددددييشإلددددهشمةدددد شملاسددددثج شإذشإيشملهي دددديمشلددددمشيصدددد شملاسددددر ش دددد ش)ثت ددددمشملعاددددث(وش
مملمخث(فشمإلنال  مشمك اشملانبيشما ثأ شملرثلسي ؛شإ)اثشدثيش ق ييهثش  شاباشلومنطاش سان م شااشذلكش

لوماعشملذمشي  شه،شاطالشا ش ثي مشملسو شم قثةياشملانثزرشاوهش ثش يماشاينهش  شك اشملاسثج شااشم
 دد شلدديفشماةددث ،شم ددثشإلددهشذلددكش اددثشيقدديبشملصددو(وشا ددث شملنددث ي،شمهددذمشسشيعدد شخيمجددث شادد شملددنضشامش

 ددثرشملقددث(مشبشدد اشملا ددثي،ش هردد مشملرث)ددبشملر ددثلاشلدد اشملااوقددا،شاادد شملاعدديفشإيشادديميوشملددنضش وفددمشخ
و(وشااشملذه ،شاالشيبهيشا شب يوفثشإسشإيشهذمشمأل يشسشينطب شاودهشيةلمشإلهشم)قطثعشملصشهمميش(نا

ملنصو شملااولومشااشملق  ،شمخثةمشملااش ع شمة قمش ث( ر دمش فادمشمكدثه شاودهشملعصديشملدذمشمجد رش
ي ه؛شذلكشإيش(نافثش  شاباشانثيشي  فشذمرشملعصيشيس شملاايمرشملااشيا  شايشيرق شايفثشملنضش  ش

شملقث(مش  ش)ثت مشاخيا )ثت م،شمسشياريوفثش
لق شا سمشملا ثيشااشملنضشملسيلمشإلهشاد وشااسدث ش د شتيديشل(منداه،شافندثكش د شيرعودهش  ث)دث ش اوقدث ش
م قاوتث ،شم  شةمشيقسمشداش نفاثشإلهش قس اثرشاخياش د شملبيدت،شمملاديف،شمملشدث(ع،شممله يقدم،شمه دذم،ش

ملادداش ادديشبفددثشملشرصدد مشي  ددويشبددذلكشادداشتددي شيددياشاخدديميشإيشملا ددثيشي دد (لشبهسددبشملهثلددمشملنقسدد مش
شمةو(هث ش او شااش)ضشملاقث ثرملا ثيششاوهشبهانثااششقاصي شمنن  ث)ث شالف ث شم عثليث ش

ش
ش
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 المكان المغلق
إيشم)اال شملشايشيعناش ه ملياهشاوهش ثشيهاو ه،شمملا ثيشملااو شهدوشملدذمشي دةط يشبرد (ميشمندق ش

م سدعشامشضدث ،شمهندثشسبد ش د شمإلكدث(وشإلدهشإيش قفدو ششاصث(رشلهشت ملش عملهشا شملعومشملرث(جاشنومي
مس سددثعشمملطددي شادداشملا ددثيشلددهش)ددواي ،شمألمرش ددثلم،شمملاددث)اش عنددوم،شاثلاددثلمشيااهددو(شادداشملاسددثتمش
ملقيم ث  مشبثلطور،شمملعيض،شممس( قثعشاطالشا شملعا ،شا ثشملاعنومشااهو(اشكعو(شملقيل؛شاويياثشم سدعش

م شإسشم)ددهشبثلاقثبدداش دديماشضدد قث ش عنو ددث شلادد شندد  شي دده،شمملع دد شةدده حش دديماشملا ددثيشايم ث  ددث شاصددث(شاصدديش
ندعمشاودوبشاثطن ده شمملا دثيشملااود شاداش قث دثرشملهي ديمشددثيش اعد لم شماد ششض قث شايم ث  ث شإسشم)هشممندعث ش

ش(نمشملومنطاش وكشمأل ثأ شبا شايفث،شمجثيرشملعاث يشملااشةو(هثشااش(نو ث هشلواقث ثرشباثش يماشا 
ليياش  شانث)اش  (نمشبا مل،شاد"لمشيش شملومنطاشااش صو ياشلوعاث يشايشي ويشاودهش)ادطشاندالاهشاندث)اش
ملا (نمشملبا مليمشملذي شدث)ومشيقو ميشم وجممي،شبداش)ديماشماسدحشاداشهدذمشملايد ميشس)طبثاث دهشاادثشيرد فش

،شداددثشم)ددهشسشيواددم ش 14 ادداش)قسددهشم ااادداشادداشخددثطياشم دديماشاينددثاش دد ش ظددثهيشخث(ج ددمشم نددث يشلمخو ددم"
بثله  قددمشملبصددي مش دد شتيدديشترددمشمألكدد ثيشإلددهشبعطددفثشبعددض،شامشكدد وفثشادداشمله  قددمشنددوميشادداش(ندداهش
لوا ثيشملااو ش  شمل مخاشمملرث(عشااشذمرشملوات،شامش(نداهشلوطب عدمشملاداشجعوفدثشبشد اشزخيادا،شمهدذمش

خالادمش عبديشاد ش ملكودا شبهد شاداشش هثأثوشم)اقث  م،ي خذ)ثشإلهشطب عمشملاهثأثوشان شا(نطوشااشدو)فثش"
ملارييددمشملبشددي مشمسش كاقدداشبثلايليدد شملهيادداشلوارددياشملادد لوفشلوارييددم شاددثلق شسشيقودد شملظددومهيشملرث(ج ددمش
اقدطشبدداشيصداشباقويدد اشإلدهشجددوهيشملطب عدم،شم نقددذشإلدهشملاادداشملعو دثشل كدد ثيشملاداشيقودد هث،شاثلاقويد شإخدديمعش

،شميدثلنظيشإلدهش(ندو ثرشملومندطاش)رد اشاد ش 15 لوظدومهيشملطب   دم"شاناشلوطب عمشمل  ش ريلش)سدرث شا يندث ش
 ديجمش)ددضشملاقث ددثرشإلددهشةددو(وش شدثه شبدد سش دد ش)ددضشي قددياشمإيشاد (وشملهي دديمشاوددهشةددنعشةددو(وشذهن ددمش
هاشملااش  نتشملومنطاش  ش يجامشملصدو(وشملذهن دمشإلدهشةدو(وشبصدي مش طد قث شلفدثشجادثس شمما  دث شان دث  ش

شمشمألأايشم(ملم شااش قث ثرشملهي يم:م  شمأل ثأ شملااوق
 أواًل: المسجد

لقدد ش ادداشملاسددر ش هددو(م ش فاددث شادداشادد لش دد شملاقث ددثرشذلددكشأل)ددهشملا ددثيشملددذمشيسددااياشي ددهشابددوشز دد ش
اط شملنثلشملبسدطثي،شي ادي(شخ يعادهشاوديفمشم رادعشملادثرش دنفمش نطوقدث ش د شملادوماتشمل يندمشم دذدييهمش

ملاقث دمشملسثلندمشاشديوش ملاايي دم شيديممشملهدث( شلخدورشابدثشز د شإلدهشبثلص اثرشم يلملهدثشملد ينا شاقداش
دددالو ش شة  ر  متددد ش سدددثج شملااددديبشمادددتشةدددالوشملااددديبشلالتا دددثرشاودددهشملرثلسدددي ،شي قدددورشملهدددث( :ش"كدددف   

" شملااي ب  ش سثج    ،شاق شت لشملا ثيشل  ويش نطوقث ش نط  ث ،شم ص ماث شلاثشييممشااش 16 ملاا ي ب  شااشبعض 
مملاالتدتشهندثشإ)ددهشلدمشيصد شذلددكشملاسدر ؛شأل)دهشم دديش اعدث(فشاو ده،شااردديلش دثش طدي شملوقظددمشش قث ث ده،

ش 17 مآلذميشيابثل(شإلهشمألذهثيشك اشملا ثي شما ش(نمشملومنطاشذلكشملاسر شااشملصو(وشمألملهشلواقث دم
بقومادد شباددثشادديفشادد شملاسددثج شملاايي ددمش دد شتيدديشكدد وفثشمزخياافددث،شمدعثل ددهشلددمشي دد شملومنددطاش وام ددث ش
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ملانظدو(شلياسدنهشلدهش(ندمش قثةددياشملشرصد ثر،شاقد شادث(بشترافدمشترددمشملاسدر شملدذمشمبد عشاداش(ندداهش
  شمل مخاشمملرث(ع شما شجعاشلهشقبمشدبييوشااشمألاودهشم ندث( ي شدبيدي ي شممتد وشاداشدداشجث)دب،شاطدالش

مشبشددد ويفثشاددد شملشدددياثرشم  دددثيشلوافو دددمشاددداشماودددهشمل بدددمش ابدددتشبهبودددي ،شماددد شطادددتشملمخيادددمشمإلندددال  
ملفن ناشمملنبث اشداش قثةياشملاسر شنوميش  شمل مخاشامش  شملرث(عشتييشمل بمشمملاندث( ي شمملرد (مي،ش
ما شمخاث(شملوويشمألتايشلواقثةياشملفن ن مش  شمألااد وشمملرطدوفشملاسدا  امشم  هدثشبثلمخيادمشملنبث  دمش

جمشبدثلق شمإلندال  مشبرطدوفشم نهن دثرشمشمشايشإلهشملاسر ش بفياشملعاث(وشملا ثبثلوويشملبناشمملذهبا،شاثلن
إلدهشملندث يشلق قمشلثيدمشاداشملرادثرشلاكدويشةدو(وشملاسدر شمنديومشم صدثرش د شملندوعشليديشملوقظداش دوتاش

م ايجاددمشلال صددثرشملوقظدداشملاااادداشادداشملددنضش طدد قث شلددهش(ن ددمشمما  ددمشذم  ددمششبق ندد مشملا ددثيشمجاثلدده
ش قعامشبثلراثرشملقنا 

(يعددي ش ملهيم  ددم شيدديماشملهددث( شادد شابددوشز دد شملسدديمجاشم)ددهشدددثيشيهدد شإلددهشمادداشملاقث ددمشملاث نددمشممأل
 سقطش(منهشم  ثيش نش هشااشملبصيو،شملاثشاثلشإليفثش رورشااشكدوم(افث،شممةداشإلدهش هودمشبنداشتديم ش
ملاعيماددمشباسددثج هثشم نثزلفددثشمأل) قددم،شمييناددثشدددثيشياشدداشادداشطياث فددثشمتيدد م شلاددحشاندد شلدديمبشملشددا ش

لقددد شجدددثيشمةددد ش، 18 بعرث بدددهشمليم بدددهش طدددي ث شباددد شيددد خاشي دددهش ددد شملعوادددثيشمملقطددداليش سدددر م ش عيمادددث ش
شي ده  شملاسر شااشملنضشبش اشلييش بثكيشا شطي  شمة شملعادث(وشبشد اشادث شاداشملا دثيشملدذمشب ندا 

،شاقدد ش 19 مادد ش(نددمشملومنددطاشهددذاشملاقث ددمشادداشةددو(وشممتدد وشدو)فددثش دد م(شتددورشتدد  شممتدد شادداشملاسددر 
ا ددثيش اودد شمبدد عشادداشزخيااددهشمالوم)ددهشملممي ددمشباددثشيددوتاشباثي ددمشملعصدديشمملا ددثيشملددذمشةددو(وشملاسددر شد

مج شي ه،شمدعثل دهشييندمشملا دثيشملااود ش د شملد مخاشمملردث(ع،شم ااودتشااث( دهشملرث(ج دمشب بدمشدبيديوشاداش
اد ش  دثيششملونطش شبهشميش اشدبييشقبمش سر شملاايبشملذمشمكي)ثشإل هشاداشملصدقهثرشملسدثبقم،شاطدال ش

ملافو ددمشادداشماوددهشمل بددمشملادداشلددمشيظفدديش نفددثشإسشتبوددي شلاسددفياشااهفددثشملوقفددث شداددثشم)ددهش(نددمش نددث( ي ش
ةددايي ي شددداشممتدد وشادداشجث)ددبشمممةدداشبينفاددثشبشدديامش مخياددم شا ددثش دد شملدد مخاشاقدد شمبدد عشادداش قصددياش

بث  ددمشزخيادداشهن ندداشملاكددو  شادداشملرطددوفشمملاييعددثرشمملاسدداطيالر،شمادد ش وددئشذلددكشملاكددو  شبمخياددمش)
لثيددمشادداشمل اددمشيادد مخاشي ددهشملسدد ثعشملرددث(جاشمملدد مخواشل  ددويشمتدد وش اكث وددم،شمادد شطاددهشملوددويشمألتادديش
مملبناشمملذهباشاوهشملاعاث(ش عشاويواش  شملوويشملبنقسراشممألخطيشممألز(  شداثشم)دهشاضدثفشند ثجث ش

يشمل مخو ددددمشامشخث(ج ددددث شيهدددد طشبثلاصددددوي شل قصدددداشبددددهش  ددددثيشملصددددالوشادددد شاجددددمميشملا ددددثيشمألخددددياشنددددوم
ملرث(ج ددم شإيشملصددو(وش  خددذشباريوددمشملنددث يشلفددثشإلددهش  ددثيشمز ددثيشذلددكشملاسددر شباددثشادديفشادد شملعاددث(وش
مإلنال  مشممزلهث(هثشااشملعصيشمل بثناش طد قث شلفدثشلاسدمشملقندثيشلاكدويشمنديومش ومةدو مش عطد شملدنضش

مك شلقد شجدثيشملصدو(وش سداوتثرشم ناشاش ريومشملااوقاش  شملاشاتشإلهشمل قي شدو)فثشةو(وشلوارااعشآ)ذ
  شملنضشم ايجادمشلدهشبادثشيدوتاشبدهشجادثرشملعادث(وشملاداشاكدث(شلفدثشملدنضشاداشددويش سدثج هثشم نثزلفدثش
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 شفو(وشبراثلفثش اثشجعاشابوشز  شيارورشااشطياث فثشيو ث شدث ال شيساش ش(م)قفثشما)ثاافث،شاق شامتهشلهش
شي هشمبوشز  شخ يعاهشلورثلسي  ذلكشملوة شةقمشملاسر شملذمشلخاشي هشملهث( شم ي(ش

ا دثشادداشملاقث دمشملراسددي ش ملبصددي م شاقد شكددعيشملهدث( شبهثجاددهشإلددهشملانفد  شادد ش)قسدهشلاددثشسحشبددهش
شيقددور:ش" دد شملفددمشملشدد ي ،شمأل)ددهشا دديفشانددهشتبددهشلوعوددمشم رثلسددمشاهوددهش وجددهشإلددهشجددث عشملبصدديوش شا(  اوددم 

شبث شملرددث  ع  دد   ددي و  شإسشاص  شملرا  قددثيش ددثشبدداش دد   ددوم( ل  شإلط  ددقوا شملا  شملاسددث)    ش  ش  ش دد هور  شذمك  شإذ  لب صددي و  شمدددثي 
ش شممي  شمسشسم  شإل  دده شليددي  ددت  ددال   شاث)طو ق  شمألا  ددي ي  شملك ددال   شم  سددا ع شادداشا( جث  دده شة  دده شازمهيددي  ش(  ثض  ا نددهش دد   ي ر 

شت صدثا   نو دث شاأاديش د شدو)دهشإيشمةد شملهي ديمشلوردث عشددثيشمةدقث ش عش  21   "اوهشكدثي  شاوّادثشمط   دت 
تيدديشمجااددثعشملنددثلششممأاقددهشبوةددقهش هددطش؛ ثليددث ،شاوددمشيصدد ش عاددث(شملا ددثيشمانثةددياشملااكددويش نفددث

ملردث عشش ط قث شإلهشذلكشملاقثرشملهث( شان شلخولدهيملتمشطوبمشملعومشاوهشمألك ثخشليامملممش  شاوافمش
(م شااث( ددهش دد شملدد مخاشمادد ش(نددمشملومنددطاشذلددكشملرددث عش صددوش شكددرضشيرودد شاددو شةددريوشاثل ددمإلددهش

،شمهنثشاملشمإلكث(وشإلدهشإيش صدو يشملومندطاشلوردث عشيراود شاد ش 21 مملرث(عشااشملصو(وشمألملهشلواقث م
ب  ددمشملاسددثج شملادداشذدي)ثهددث،شاعوددهشملدديلمش دد شإ)فددثش اشددثبهش دد شملدد مخاش دد شتيدديشملاصددا مشملاعاددث(مش

يوشملاي قعم؛شاعاث( هش  شملرث(عش راو ش اث دث شمملمخيااشإسشم)هشب مشمأايشم سثاث ،شاطال شا ش نث( هشملكبي
اد شملاسددثج شمألخديا،شمإذش ددثشم)طوقنددثش د شماوددهش ودكشملا ذ)ددمشلوجدد )ثشكدي ث شةدداييم شيبد مشمد )ددهشكرصددي ش
يققثيشإلهشجوم(شبعطفاث؛ش(ياثش(نافاثشملومنطاشليوتاشلونث يش  اشم( قثعشملانث(وشاوهشمليلمش د شم)دهش

بدمشإسشم)دهش د شخدالرشهدذمشملقديبشا(ملشايشييندمشلندثش قثةديوفثش د شتيديشةدو(هثشلندثشبهردمشدبيديشد )فدثشاي 
ملمخيامشمإلندال  مشمملشديامشملاداشاداشمألاوده،شاطدال شاد شملكاثبدمشمإلندال  مشملاذيبدمش  هاد ش(ندورش  ش
أابفثشااشكي طشمخطيش مخيف،شداثشم)هش(نمشملهردث(وشملطين دمشملاداشبن دمش نفدث،شةدمشكديامشاا  دمشبعديضش

 شا شملشياثرشملااشاف )ثهثشاداشملاسدثج شمألخدياشاداشطولفدثشمايضدفثشمزخياافدث؛شلاكدويشملرث عش راو
بذلكشخطث شاثةال شبي شانثةيشملاعاث(شملرث(ج مشممل مخو م،شما شدابشبرطشملاويشااشكي طشااقاشعبث(وش

 ش وكه ششاخياش ذيبمشم مخيامش مل شملوفمشايث شني )ثشم وس)ثشمأل ث شملاسانصيشبثهللشا ييشملاة ني شخو 
يواشذلكشااوملشلم ي مشملش اش سان شإلدهشاااد وش مخيادمش د شمألاودهشممألندقاشماداشطيايفدثش شد ياشاكدبهش
بثلريوشمااشمنطفثش(خث ش سقور،شما شاو شااشمنطش وكشمألاوملشملاد م(وشانثليداشلا)دث(و،شدادثشم)دهش(ندمش

اشملرطيدبشايديماشملندثلشجا عدث ،ش هيمبشملصالوشم نبيشملرطيبشملذمشجعودهش ي قعدث شبد (جثرش اعد لشليي قد
أاددثشم)ددهش(نددمش وددكشملصددريوشملادداشاكددث(شلفددثشملهددث( شتيدديشمجودد شاويفددثشابددوشز دد  شإيش صددو يشملومنددطاش
لورث عشبفذمشملش اشملذمشيراو شا ش صو ياشلواسثج شينبئشا ش نبفهشإلهشملقي شبي شملاسر شمملردث ع؛ش

 لش د شملاصدوي شااد شملاعديمفشإيشملردث عشإذشإيشملرث عشي ويشاثلوشمأبديش د شملاسدر شلياسدعشألأبديشاد
 ةلاشي هشةالوشملراثامشملاوت وشااشتي شملاسدر شإلاث دمشملصدوومرشملراد شمليو  دم،شذلدكشإيشمجاادثعش
ملنددثلشادداشةددالوشملراثاددمشنددوميشادداشيددو شملراعددمشامشادداشةددالوشملعيدد ي شيابعفددثشخطبددم،شداددثشإيشاادد ملش
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مهندثشيا نندثشملقدورشبد يشملصدو(وشتاودتششجدث ع ملنثلش كويشمأايشاثيشداشجث عش سر شمل  شداش سدر ش
ملاطث ي شملاثليمشمملاعنو مشلوا ثيشباثشيوتاشلونث يشمخداالفشملردث عشاد شملاسدر ش د ش)ثت دمشمملاقدثفش

شملنثلشتورشملااه ةي شي هش  ش)ثت مشاخيا 
لقددد شةدددو(شملومندددطاشملاسدددثج شدا دددثيش اوددد شإسشم)دددهش ددديكشمتددد ش ودددكشملاسدددثج ش قاوتدددث شاودددهشاطدددثيش

طدددمشملدددمشيرعددداشلدددهشجددد م(مشدادددثشهدددوشملهدددثرشاددداشملاسدددثج شملاددداشذدي)ثهدددث،شمددددثيشذلدددكشاددداشملاقث دددمشملارطوش
ةو(شملاسر شملذمشمجاادعشي دهشملندثلشبانثندبمشايد شملقطديشش 22 ملسثبعمش ملبياعي يم شاقاشملصو(وشمألمله

ثش  شمل مخاشاقطشما ش(نمش نبيشملرطيبشملذمشياكويش د شاد لش د شملاد (جثرشيي قداشملرطيدبشبومندطاف
إلهشماوهشملانبي،شما شجعاشلهشتواي ش دي قعاي شبدثلوويشمألندولشاكدبهشبدثألاال شملاشد ملو،شمدادثشم)دهش(ندمش

بثلد مخاشاقدطش د شلميشايشيشداااششملاهيمبشبثلوويشمألتايشمملذهبا،شممأاديش د شزخيااده،شاقد شددثيش فاادث ش
سدددببشداددديوشملهشدددولشاوددهشملعادددث(وشملرث(ج دددمشلواسددر  شم(يادددثشي دددويشندددببش يدددمشملاسدددر شدا دددثيش قاددوحشب

لسدداثعشخطبددمشملعيدد ،شإمشإيشم)قاددثحشملا ددثيشلددمشي دد ش دد شملنثت ددمشملاثليددم؛شإ)اددثش دد شملنثت ددمشملاعنو ددمش دد ش
تيدديشدادديوشادد لشملهثضددي  شأللميشةددالوشملعيدد ،شملعاو  ددمشخطبددمشملعيدد شافدداش اطددا ش طددث ي ش رددضش

شثندبمش ادثشيرعداشملا دثيملارااعشبشد اشادث شملد  شملاسدواي شاقدط،شاطدالشاد شاديحشملاسدواي شبفدذاشملان
،شدادثشإيشملهي ديمشلدمشيدذديشمجاادثعشملندثلشاداشملاسدر شامشملردث عشإ)ادثشمأايشم سدثاث شادالش دةطياشملرد (مي

بد يف ث شياكدويشاداشذهد شملقدث(مشمأاقهشبثإلكث(وشإلهشمجااثعشملندثلشم دممتافمشلوصدالوشاثلا دثيشاداشملدنضش
ملعثأسدمشلادثشاداشملدذه ش ث)هدمشلوا دثيشخصوةد مش  شخالرشمإلكث(مرشملوم(لوشي ه،شمملصو(وش اااشملاديآوش

شمأبيشمامنعش  شخالرشملاقثةياشملااشاضقثهثشملومنطاشااش(ناهشلوا ثي 
لق شمب عشملومنطاشااش صو ياشلواسثج شلاكويشكثه م شاين ث شاوهشملعاث(وشمإلنال  م،شاق ش(ندافثشب ادمش

ملعنثةدديشملمخيي ددمشاأادديش دد شمهااث ددهشش انثي ددمش اااوددمشبثلمخددث(فشمإلنددال  م،شاقدد ش"انددهشملومنددطاشبددإبيمز
بإبيمزشملاكو  شملاعاث(م،شم نثمرشملعنثةيشملاعاث( مشمملمخيي مشملااشيا ل ش نفثشملابنهش ارثهال ش ثشهدوش
لمخواش نفثشم دثشهدوشخدث(جا،شةدمشاادثلش نسد قفثشاداش كدو  شانداشبهيديشسش بد مشداصدا مش عادث(م؛شمإ)ادثش

بنده،شم  ظفدديم شملشددرو شبادثشيرددبشايشي ابددعشاداش(نددمشملراددوعشأاكدو  شزخيادداش( دممشلايهددثيشبطب عددمشملا
،شملددوشمادد )ثشملنظدديشادداشجا ددعشملاسددثج شملادداش(نددافثشملومنددطاشلوجدد )ثهثش هادداش دد شملنسدد ش 32 مآلل  ددم"

ملاعاددث(مشمملمخيادداش ددثشيرعوفددثش هددثأاشاصدديم شإنددال  ث شممتدد م شهددذمش دد ش)ثت ددم،شم دد ش)ثت ددمشاخددياشاددثيش
ب،شمملانددث(مر،شمملشددياثر،شم نبدديشملصددالو،شممألاادد و،شممألاددومل،شم  ددثيش  و)ث فددثشممتدد وش دد شتيدديشمل بددث

ملافو م،شمانثلياشمإلضثيوشاطالشا شمت وشملودويشملدذمشطادهشي دهشملودويشمألتاديشمملبنداشمملدذهباشبنسدبش
ماودهش د شب  دمشمأللدومي،شدداش ودكشملاقثةدياشددثيشملومندطاش اقندثشلفدثشبادثشيرعوفدثشةدو(وش عاث( دمش هدثأاش

ال  مشآ)ددذمك،شيباردديلشملنظدديشاليفددثشيابددثل(شإلددهشمألذهددثيشإ)فددثشا ددثأ شإاث ددمشملصددالو،شااكددويشملعاددث(وشمإلندد
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ملصو(وشهنثشم ا ملم شلونضش)ثطقمشانه،شاثذمشدثيشملهي يمشا ش نحشملنضشااو  مشملاسثج شادثيشملومندطاش
ش نهفثشملرصوة مشمإلنال  م 

 ثانيًا: دار القضاء
لمشيقاصيشابوشز  شاوهشمناعطثفشملنثلشااشملاسثج شباشم)هشمباع شإلهشمأايش  شذلكشاق شدثيشيايللش
شأايدديم شإلددهشلم(شملقطددثي،شي  شدديكشآهدداشبياددهشادداشةددنعش وددكشملا ث دد ش قدداعال شخصددث ث شبينددهشمييددنفمش سددار  ث ش

قثضاشبثلرصدث ،شم دثشا ( هشاوهشمسناينثرشااشمله ييشملبو غ،شايذهبش عفمشإلهشلم(شملقطثيشإليفث شمل
ملمشي د شش لذمشدثيش عهشااشملوبش وكشملا ث  ااثلاشااشذلكشمإل  ث) ثرشملبالغ مشملااشام(ةفثشألبنهشز  شم

ا ش ودكشمأل دثأ شإ)ادثش(ندافثشاداشماطداشةدو(و،شاقداشملاقث دمشملاث ندمش ملاعي دم شتطديششملومنطاشلثاال ش
ااشلم(شملقطدثي،شيقدورشملهدث( :ششهث( شتثضيم شابوشز  شممبنهشإلهشاثضاش عيوشملنعاثيشااشملشث شمدثيشمل

" اثي  شإلهشاثضداش  عدّيو شملّنعادثي  شملّم ثي  شايش قّ  شخ ص  شااثجيب  ش    ،شملدمشيردوضشملهي ديمشاداش 42 "(ايت 
 شماددد ش(ندددمش  دددثيش ومجددد شملقثضدددااصددديشاودددهشددددويشملاقث دددمشتددد ةتشاددداش قثةددداشمةددد شملا دددثيشإ)ادددثشما

 اوددتشددداش نفاددثشتدد ةث شادداشملاقث ددم،شاقدد ش،ش 52 مملاث) ددمشلواقث ددمملومنددطاشلم(شملقطددثيشادداشملصددو(وشمألملددهش
م اثشياييشمس)ابثاشااشملصو(وشارث مشملكيناشملذمشيرو شاو هشملقثضاش  شتيديشم( قثادهشاد شمأل(ضش
مملوندث  شملكبيديوشملامخياددمشملاداشيرودد شاويفدثشملقثضددا،شدادثشإيشملشرصددي شملرثلسدي شبددي شيد مشملقثضدداش

 شتثكددياهشايطددثشيروسددثيشاوددهش  ددثيش ي قددعشادد شمأل(ض،شادداشتددي شملاشدداك ثيشمملوددذميشي و)ددثيشاددثلوش دد
تورشارث دمشدينداشملقثضداشاقد شجعودهشدبيديم ششمماقثيشبي شي مشملقثضا شلق شدثيشمهااث شملومنطاش نصبث ش

مممندعث شميودويشمندولشل رعوددهش ي كدمم شلوصدو(وشي رددذبشادي شملندث يشإل ددهش د شامرشمهودم،شداددثشم)دهشليديش دد ش
ثشااشملصو(وشملاث) مشلياسنهشلونث يش(ن مشملا ثيش  شجفمشاخيا،شمهوشبذلكشي ويشا ش)قاشلندشزمم مشملنظي

كشاودهشلاكويشملصو(وش ص ماث شمما  ث شم عنو ث شلوا ثيش سان م شاداشذلدش ثي مشلم(شملقطثيشااشذلكشملعصي
شملنضشنوميشباثشيوتاش ثهياشم ثشي رقاش  ش طث ي شمجااثع مشمن ثن م 

اددداشدددداشملاقث دددثرشملاددداش ااهدددو(شتدددورشملرصدددو ثرشملشرصددد مشملاددداش  قددد  شا دددث شلقددد شددددثيشملومندددطاش
ملقطثيش فااثشبا ثيشجوولشملقثضاشمتثكياه،شاقاشملاقث مشمليمبعمشمملاالةي ش ملميي يم شملااشيديممشايفدثش
ملهدددث( ش اولدددهشا دددث شملقثضددداش دددعشملادددال شملدددذمشمكدددايماش ددد ش ثلكدددهشاددداشندددو شملنرثندددي ،شيقدددورشملقثضددداش

ش رثطبث شمله شب ّ)ده شاي ا ده شملدذمشا) شدثا  شماي  ادي ف  شملّشدا   شمما  شا ادور  ي ا شا     شا ب ي ا  ط  شابوا شات  شدثي  ث( :ش"ما  
بدث(  ش ده شج  ي ت  شملذمشج  شابوشز     شي رف ا  مما ش  ?شاقثر:شمها  شابثا  شاخ  ي ف  شلوقثضا:شام   ع  وما  شاقو ت  شله شن  سشمم(   

شلدده شاخبددث( ش شدددّاشاددثض  ندد   بددث(  "شما  ،شمهددوشبددذلكشيي دد شايشيةددد شلوهددث( شإيشملاددال شلدد  ش اوودددث شمميش 62 مإخ 
إيشملا ثيشاداشملدنضشلدمشي د ش وةدواث شمةدقث ش ثليدث شإ)ادثشمأاقدهششملذمشبثاهشابثاشملسيمجاشل هاثرشاو ه 

ماددد شةدددو(ششملهي ددديمشبهددد لش ثهيادددهشملعدددث شاددداشدو)دددهشلم(شاطدددثيشم ث(ددددث ش(ندددمشةدددو( هشملذهن دددمشلوقدددث(م 
،ش فاادددثش 72 اشلم(شملقطدددثيشبهطدددو(شابدددوشز ددد شممبندددهشا دددث شملقثضددداشاددداشملصدددو(وشملاث) دددمشلواقث دددمملومندددط
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بثلكينداشملددذمشيرود شاو ددهشملقثضداش دد شتيديشم( قثادده،شمترادهشمملونددث  شملاداشيرودد شاويفدثشملقثضددا،ش
شما شجعوهش مخيادث شبدثلويشملدذهباشدادثشم)دهشمجود شملشدرضشملقي دبش ندهشاودهش  دثيش ي قدعشايطدث ،شإسشم)ده

مادداشم( قثاددث ش دد شديندداشملقثضددا،شمادد شم فدديشكدد وهشملرشددباشملامخدديفش دد شلميشمنددث  شلوروددولشاويفددث،ش
مملاالتدددتشهندددثشإيشدينددداشملقثضددداشيااددداشمأبددديشجدددميشاددداشملصدددو(وشامشم)دددهشمأبددديشترادددث ش ددد شملهثضدددي  ش

ه،شجا عددث ؛ش(ياددثشيي دد شبددذلكشايشيبددي شإيشملسددوطمشملادداشيااوكفددثشملقثضدداش سدداقثوش دد شملسددوطمشملاانوتددمشلدد
ملددد  ش ددد شكدددرضشملقثضدددا شإيش ودددكشملواسدددثرشملقن دددمشملاددداشيانهفدددثشملومندددطاشلوصدددو(وش سددداهش شددد يال ،ش

ملاش ياشمملانظ مشاث اليش شايدثيشبي شملينمشمملشعي،شاكاثشإيشملقنثيشيمممعشبي شمأللوميشملهث(وشمملبث(لوشمش
ملادداشيناقيفددثش دد شتصدديواهشش،شاث)ددهشيددومزيشبددي شملكواددثركث ددبملشدد واشلووتددمشملقن ددمشدددذلكشملش هققددث شملاددومزيش

،شإيشذلددكشملاددومزيش 28 ملواو دمشي رعوفددثشبددي شطبددث شم قثبودمشممزلممعشملييهددثش دد شانثةدديشملاشد ياشمألخددياش
إيشملومنطاششملش واشسشيقاصيشاوهشملشعيشإ)اثشاوهشملنضشمأللباشبش اشاث شنوميشدثيشكعيم شا ش)ايم  

ملومادددعشمملرادددثرشمملقددد ش طددد قث شلفدددثشملين دددمشمنددداوابش  ث) دددمشملدددنضشم(ندددافثشبددديناش اكث ودددمش رادددعشبدددي ش
شملس ثن مشملاطايوشايفث 

ا ددثشادداشملاقث ددمشملسددثبعمشمملاالةددويش ملصددع يم شاددثيشملهددث( شيدديممشخيمجددهشإلددهشةددع وشمهدداش  ينددمش
اظ اددمشادداشملدد ا شملاددثشتدداشايفددثشندد رشادد شاواثيهددثشمنددثلم فثشل  ددويش قييددثش ددنفمشي  و)ددومشاو)ددثشلددهشادداش

شملشدد م  شمملاواددثرشيقددورش ددب  شملّنس  يددثع  ش  ا اددا  شمليّ  شملبددثع  شخ صدديب  شبفددثش(تيددب  شلدداشاددثض  ددت  ادداشذلددك:ش"ان ع 
ش دددو اثي  دددو   ه  شمن  ددد اشة  شة  دددي ر  ادددث   شتادددهشة  شاو ددده شبثإلج  ددده شبثإلل ادددث   شما  ن ّقددد   شإل   شا قدددِيب  شاز ر  مملّطبدددثع  شاودددم 

م)سبهش د ش اد مشمهدوش دث شدث داشاداشخوقدهش،شاق شدثيشاثضيفثش عيماث شبعطث هشملومنعشمدايوش ثلهش 29 بيا ه  "
مطبعه،شما ش قيبش ندهشملهدث( شاصدث(شاي بدث ش ندهشتثضديم شا ث دهشدوادثشلادثاشاصدث(شةد اشةدو هشاند  ثش
يددداكوم،شامشسز ددددهش الز ددددمشملصددد اشلوصددددورشمةددددث(ش قييددددث ش ندددهشم دددد شاهدددداشبياددده،شميددددثرشيهطدددديش عددددهش

ددرثر  شادداشيددو  ش،شمادداشمتدد شمأليددث شم"ب ي 13 ملارثةدداثرشمملاشددثجيمرشبددي شاهوفددث شلان  ن اددثشملقثضدداشجددثل   
شممستا قددثر  " ق ددا  ،شامشاندد  ثشدددثيشملقثضدداشجثلسددث شادداشلم(شملقطددثيشلوه ددمشادداشا ددو(شمل بددثلشادداش 13 ملاه 

ملعقددولشمملسددرالرشمادد شدددثيشيو ددث شدايدديشملمتددث ،شم دد شخددالرش وددكشمإلكددث(مرشادداش)ددضشملاقث ددثرشمندداوتهش
،شاقد ش(ندمشملا دثيش د ش 23 ملدمشي د ش فاادثشبثلعادث(وشملرث(جدمملومنطاش(نمشلم(شملقطدثيش د شملد مخاشاقدطش

ملممم دددمشملرث)ب دددمشادددث فيشدينددداشملقثضددداشبهوادددهشملقرادددمشممندددث  اشملامخيادددمش ددد شملرث)دددبشمألياددد ش قثبودددهش
ملسددداث يشملاا ل دددمش ددد شملسدددق شملاعقدددولوشبثسطدددث(شملردددث(جاشلوا دددثي،شماددد شجوددد شةالةدددمش(جدددثرشاي بدددث ش ددد ش

 قثاث ش  شدين ه،شم)ر شملومندطاشددثيش فاادثشبدثلاكو  شملعدث شلوصدو(وش د شملقثضاشماوهش  (جثرشمااشم(ش
تييشملا ثي،شاق ش(دمشاوهشإبيمزش  و)ث هشمجعوهش وطيم شاوهشخالفشملاقث ثرشمألخدياشملاداشجعداشايفدثش
  ثيشملقطثيش قاوتث ش(ياثشيي  شايشيدوتاشإلدهشملادمم شملقثضداشبثألت دث شماد  ش سدوطهشاودهشملندثل،شمهدذمش

الرشملوةدد شملددذمش)عاددهشبددهشمملددذمشمكددي)ثشلددهشادداشملكددال شملسددثب شادداشتددي ش)ردد اشادد ش دديكشممضددحش دد شخدد
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ملا ثيش قاوتث شااشملاقث اي شملسثبقاي شمدذلكشااشملاقث مشملرث سمشممأل(يعويش ملي و م شمملااش)عدتشايفدثش
ن اشكد  شملقثضاشبث)هش  شا(يثبشمل ملمشممسناطثلمشمم)هشيااوكشملرييشمملشيشمملنقعشمملطيشما شتطيشا

 ش 33 أبييشيي  مشةوبشخو شمم ياوشذمرشجاثرش ي  مشةوبشخو شايطث،شما ش قد  ثشلورصدث شا دث شملقثضدا
ش قاوحشذلكشأل)هش)عاهشبثلاسوطشمم االكشملريديشمملشدي ش 43 لق ش(نمشملومنطاش  ثيشجوولشملقثضاشدا ثي 

ييددثعشامشب ادديوشملادددثرشاوددهشا دد شملقثضدداشادداشملاقث ددمشملسددثبعمشمملاالةدددويشتيدديش)عاددهشبطددورشملبددثعشممل
مملعطددثي،شداددثشم)ددهشدددثيش فااددث شميشدد اشدبيدديشبإ فددث(شملرددثاشمملياعددمشلددهش دد شخددالرشمس( قددثعشملابددثلغشبددهش
لوكيناشملذمشيرو شاو دهشبهيديشيظفديشملهدث( شملدذمشيرود شبرث)دهشاودهش  دثيشماداشم( قثادث شمد )دهشادم ش

دددنعتش ندددهشملاقدددث( شةددداييشا دددث شتردددمشملقثضددداشمدينددد ه،شاطدددالشاددد ش)دددوعشملقادددث شملامخددديفشملددد ذمشة 
مملوندددث  شملاوضدددوامشاودددهشملكيندددا شإيشملومندددطاشاددداش(نددداهشلوكينددداشملدددذمشيروددد شاو دددهشملقطدددثوشاددداش
ملاقث ددثرشملسددثبقمشإ)اددثشيي دد شايشيوقددتشمس)ابددثاشإل ددهش دد شخددالرشتراددهشممأللددوميشملممي ددمشلوقاددث شملامخدديفش

كشملانصدددبشم دددثشيانهدددهشذلدددكشملاوكدددحشبددده،شاطدددالشاددد شم( قثادددهشمارث ادددهشمد )دددهشيي ددد شإ فدددث(ش  ث)دددمشذلددد
ملكيناش  شنوطمشم  اش ه مشملرثل شاو هشبثلنثل،شااثشيصقهشملنضشبثلكواثرش صقهشملصو(وشباكو  ش

اثأل)ومعشملاراوقمش  شمنث اشملق ش اشثبهشميش اشدبييشااشدو)فثشمنث اش ومةو مشمم)فثش نطو ششانثةيهث 
ملااثتددمشلددهشددداشتسددبشمخاصثةددهشمإ)فددثشش دد شةددو(وشذهن ددمشلدد اشملابدد عشةددمشيشدد وفثشبددثأللممرشمملعنثةددي

جا عث ش دةلمشملاداش شد ياشةدو(وشاخدياشلد اشملااوقدا،شدادثشإيشهندثكشامجدهشاخدياش واقداشبفدثش ودكشملقندويش
 نفددثشملاكدديم(ش دداالشاودد  شهددوشنددامشالب ددمشاقددطشدثلالز ددمشادداشملقطعددمشملاوندد   مشامشملشددعيشملانددث اشادد ش

لمخيامشنوميشدث)دتشهن ند مشامش مهديو،شمهدوشمندار م شملهيدمشملرسا مشااشملياضشمهوشذم هشملاكيم(شااشم
)قد شمل (جددمشملوو) ددمشاودهشملدديلمش دد ش عدد لشملاوضدواثرشادداشملووتددمشملومتدد و،شإيشهدذمشملاكددي(شادداشمنددث اش
ملقددد شبشددد اشادددث شيهقدددمشمإلتسدددثلشملرادددثلاشانددد شملااوقدددي ،شافدددوشمنددديومشملاددد ةييشملاطوقدددمشاودددهشملدددنق ش

 وشملعاداشملقندا،شمم)دهشيصدبشاداشمادثيشممتد شملثيدمشممتد وشانثندفثش؛شأل)فثش  شعيشملااوقداشبوتد 53 ملبشي م
شإةث(وشإتسثلشملااوقاشبثلارااعشتورشاط مش ثشنوميشدث)تشكرص مشامشاث م 

 ثالثًا: بالط الوالي
لمشي  شبالفشملوملاش راوقث شداييم شا شلم(شملقطثيش  شتييشمةورشابوشز  شإل هش  شمجداشمنداعطثفش

مستاكث شان هم،شاقداشدداشمألتدومرشهدوشيسدعهشإلدهش اي ديش  يد وشيهصداش د شملوسوشممله ث شامش  شمجاش
خاللفثشاوهشملاثر،شاقاشملاقث مشملاثندعمش مإلند ن ( م شملاداشيقدورشايفدثشملهدث( شم)دهشاد ش عودمش د شمةدثيثش
مله ث شم  شااوماشمله اثيشايشياقيبش د شملدوسوشمملقطدثيشاداشامش  دثيشيد خاشي ده،شماد شددي(شذلدكشمأل ديش

  ش قث مشلذلكش)رد اشاداشملكايديش د شملاقث دثرشيشدف شخصدث شملقدو شاند هم،شم د شبينفدثشخصدث شااشمأايش
بي شك  شمم يا هشتييشتطيمشا ث شتثأمشمإلن ن ( مشماثضيفثشلاشاكاش  شزمجفثشل قطاشبينفاثشملهثأمش

 شمادد شةددو(شملومنددطاشملا ددثيشملددذمش 63 بددثله ،شمدددثيشتينفددثشجثلسددث شيددوزعشا ددومرشملصدد اثرشلاسدداهقيفث
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،شمملاالتددتشم)ددهشيراودد شادد ش  ددثيشملقثضدداشادداشدو)ددهشمأادديشم( قثاددث شمامنددعشادداش 73 يرودد شي ددهشملهددثأم
اثا  ه،شداثشيظفيشبنثياش  شملطثبو شاطالشا شمجولش  (جثرشلووةورشإلهش  ثيشجودولشملهدثأمشاداش

،شمش(نمشتي شدثيشديناشملقطثوشةاييشملقثا و،شمميشدثيش ي قعث شإسشإ)هشمااشم( قثاث ش  شديناشملهثأم
ملومنددطاشايطددث شملاقددث( شملامخياددمشذمرشمأللددوميشملممي ددمشملادداش اطدداشملكيندداشادد مشملرددميشمألنددقاش ندده،ش
مملددذمشيظفدديشي ددهشابددوشز دد شممضددعث شا   ددهشاوددهشمل (جددمشمألملدده،شم(دبا ددهشاوددهشملاث) ددمشل صدداشاوددهش  ددثيش

طوددد شملومندددطاشمألمرشجودددولشملهدددثأمشاددداشمل (جدددمشملاثلادددمشل قددد  شلدددهشملدددوسيشممسندددار مي شادددثلنضشاددداش ن
شلووةورشإلهشةو(وشطب شمألةاش اااشملاقث ثرشبارااعفثشمطب عمشمله ثوشي ه ش

مااشملاقث مشملااش ويفثشامشملاقث مشملعثكيوش مليتب م شملااشييممشايفثشملهث( ش اورشابوشز  شملال هشش
مشي دهشمإلديمياشبادال شا ث شملوملاشملذمشا يفشانهشتبشملبني شاوهشملبنثر،شاق شمناااشابوشز د ش ودكشملصدق

،ش 39 ،شما ش(نمشملومنطاشةو( ثيشلفذاشملاقث م 38 جايا،شا ماعهشااشملاصي وشمتصاش نهشاوهش ثشيي  
 اااشداش نفاثش  ثيشتطيوشملوملاشما شجعاش  ثيشجوونهشاثل ث شيصاشإلهشةالةمشا(يثعشطدورشابدوشز د ،ش

مملهدد ييش عده،شمادد شبدد مشذلددكشممضددهث شادداششادثلااكومش ددعشملددوملاشيياددعش(منددهشإلدهشمألاوددهشليدداا  ش دد ش(ن ادده
ملصددو(وشمألملددهشلواقث ددمشتيدديشجعدداش(ملشابددوشز دد ش ياواددث شإلددهشملهدد شمألاصدده،شمادد شجعدداشلعددي شملددوملاش
ةال ش  (جثرشاثل مش كويشداشممت وشماوهش  شملااش ويفثشإلهشمألنقاشما شب ناش  شملطدثبو ،شممضدعتش

امشملاددداشيرودد شاويفدددثشملددوملاشدادددثشم)ددهشلدددمشيهرددمش ددد ششملاقددث( شملامخياددمشملقدددثخيوشاوددهشمل (جدددمشملاثلاددم،
ملا ددثيشادداشمطددث(شملددمشيصددو(اش دد شملرددث(ع شلقدد ش دديكشملهي دديمش شدد ياشملا ددثيشادداشملددنضشلوقددث(مش  اف ددث ش
باه ي شمنمشملا ثيشاقط،شمهنثشجثيرش فامشملومنطاشااش صو يشملا ثيشا ث شملنث يش ساوت ث شذلدكش د ش

ذمشدددثيشملا ددثيشاداشملددنضشبثهادث شليدديش وةددواث شاإ)دهشةددث(ش دد م(شملعصديشملددذمش اهد  شانددهشملاقث ددثرشادإ
شملصو(وشم ي كممش فاثشايفث 

ا ددثشادداشملاقث ددمشملاث نددمشمملاالةددويش ملايم ددم شاددثيشملهددث( شيدديممشايفددثشبهاددهشادد شابددوشز دد شملددذمشطددثرش
مشغ ثبهشانهشمييناثشدثيشتثضيم شاداشتطديوشمملداش ديم؛شمهداشبود وشاداشخيندثيشممذمشبدثباشز د شلخداشاوديف

مهدددوشيي ددد مش البددد ش ددد رشاودددهشاقدددياشااهددد  ش دددعشملدددوملاش اوطقدددث شاددداشدال دددهش(ماعدددث شل(جث دددهشمطثلبدددث ش ندددهش
شإيدثاملاش ث)هدث شملدوشش  دثيشجودول ش(ندمش،شملوشا )ثشإلهش(نو شملومنطاشلفذاشملاقث دمشلوجد )ثاشاد 14 ملعطثي

ملصددو(وشميدد مشي ددهششاقدد شمخددذشاددي شملددوملاش  ددثيشملصدد م(وشادداش 14 م( قثاددث شمنددعم شاثاددتشترددمشملهثضددي  
ملوملاشمةايشتراث ،شما شجعاشلهشم(يعش  (جثرش شبهشملفدي ش د شتيديشم سدثعشاندقوفثشمأاديش د شااالهدث،ش
ماد شلطدتشملاقددث( شملد (جاي شملعودو اي شم فدديشملطدثبو شاداشملسددقوياي شاطدالشاد شملونددث  شملاداشيرودد ش

صددبشاودهش دثشتد  شاداشتطدديوش نشاويفدثشملدوملا،شاثلندث يشإلدهشملصددو(وشيعديفش د شامرشمهودمشإيشملاقث دم
 شمهنثشيا ننثشايش)قورشب يشملصو(وشامنعش  شملنضشممأايشإافث ث شلوااوقداش د شملدنضشلعد  شمةد شملوملا



 (، (WWW.AJLS.IRجمةل الأهواز دلراسات عمل اللغة )جمةل فصلية دولية حممكة(

ISSN: 7272-7272 ،7272/4 ، العدد:7ه، اجملدل: 7447م 

13 
 

ملسددث(لشلوا ددثيشممأاقددثياشبثإلكددث(وشإلددهشمنددمشملا ددثيشاقددط،شاددإذمشدددثيشملا ددثيشدواددمشادداشملددنضشا )ددهش شدد ياش
ش اكث اشملعنثةيشااشملصو(و 

مةدو( فثشيا نندثش التظدمشآ دي  ش فادي شمألمر:ششدداش نفدثشتيديش)دض د ششثرم  شخالرش وكشملاقث 
طي قدمش صددو يشملومنددطاشلوا ددثيشملددذمشيرودد شاو ددهشملقثضداشامشملددوملاشمملهددثأم،شاقدد ش(نددمش  ددثيشجوددولش
ملوملاشمملهثأمشمأبيشتراث شمم( قثاث ش  ش  ثيشجوولشملقثضا،شداثشم)هشيظفيش ابياهشاوهشمأل(ضشدبندثيش

ل انههشبذلكشملابثرشمأايش  شملقطثي،شملاكويشنوطاهشمامشممكااش نه،شمهذمش ثشل  ويشجمميش  شملا ثيش
جعوهشيظفيشملطثبو شااشملبنثيشاومش اط هشملاقث( شإ)اثشدث)تش قاصيوشاودهش  دثيشجووندهشاقدط،شمجعودهش
اوهشك اش د (جثرشل اندعشملوةداشإلدهشملدوملاشامشملهدثأمشبشد اش بثكديش د شابداشملندثل،شي  و)دومشبهثجدمش

قدثيشلووةددورشإلدهشملرددثل شاو ده،شادداشتدي شاجود شملقثضدداشاودهش  ددثيشماداشم( قثاددث شمهدوشاادديبشإلدهشمس( 
إلددهشملكيندداش نددهشإلددهشملعددي  شا ددثشمأل دديشملاددث)اشافددوشملاددمم شملومنددطاشبينددمشملا ددثيشملااودد ش ددةطيم شادداش

وملاش(نو ث هشلواقث ثرشمهذمش ثشستظنثاشااش(ناهشلواسثج شإسشم)هشااش(ناهشل م(شملقطدثيشامشتطديوشملد
مملهددثأمشلددمشيددةطيشملا ددثيشل  ددويش اوقددث شاوددهش دد شي دده،شإ)اددثشجعوددهش قاوتددث شاوددهشاطددثيشملاقث ددمشلمخدداش
ملارطوطمشمد )هشيي  ش هولهشإلهش  ثيش قاوح،شااشإكث(وشإلدهشإيشندوطمشملقطدثيشمملدوملاشمملهدثأمش شدااش

عداشملاسدر شاداشجا عشملنثلشامشم)هشمأايشااو  مش  شملاسر شملارصضشلواسواي شاقط،شملدذمش رد اشج
خطبددمشملعيدد ش قاوتددث شاوددهشخددالفشملاسددثج شادداشملاقث ددثرشمألخددياشذلددكشإيشملرطبددمش شددااشجا ددعشملنددثلش
نوميش  شددثيش وام دث شبثلصدالوشاداشملاسدر شا شسشإذشيرديعشملندثلشجا عدثشلابدثلرشملافدث)ا،شممأل ديشمآلخديش

طدثيشممل ملدمش ف اندمشاودهشملرا دع،ش(ياثشيي  شايشيابتش)سقث شةقثي ث شددثيشكدث عث شآ)دذمك،شمهدوشإيشندوطمشملق
ملذمش نهفثشنوطمشملا ثيشملاقاوحشامشإ)فثشسش شااشملا دثيشملادةطيشاقدط،شامشمجاادثعشملاارثةداي شإ)ادثش
اث مشاوهشداشمل ملمشتاهش  شنث(شااشطياث فثشمن  شلم(اشامشزممرشااوهشااش  ث)ه شداثشسشيقو ندثشايش

  شإلدهشملقطدثيشامشندوطمشمل ملدمشبشد اشادث شدث)دتش د م(ش)قورشبثيشملرصو ثرشملااشدثيشياق  شبفثشابوشزش
ش دد شملرث)ددبشملاارثةددمش عدده،ش تددورش رثةدداث هش ددعشاهوددهشنددوميشدددثيشمبنددهشامشزمجاددهشل  ددويشادداش دد    

اقث دثرشملاداش د م(شتدورشمل  ويشداشملاثرشملذمشيهصاشاو هشااشتوز ه،شمهذمش ثشكثه )ثاشاداشجا دعشمل
شملارثةاثر 
 الخاتمة:

 يشااش)دضشملاقث دمشا دثشبشد اش بثكديشاد شطي د شملوةد شامشبشد اشليديشلق شجثيشايضشملا ث
 بثكيشا شطي  شةقثرشاثطن هشامشمألت م شملااش قعشي ه،شما شدثيشملومنطاش انبفدثشإلدهشذلدكشميشد اش
أبيديشارددثيرش(ندو ث هش ددثشبدي شملاطددثب ش اث دث شلوددنضشمملاارددذش د شملددنضش نطوقدث ش(تبددث شيبدم(شي ددهشا (م ددهش

 هشلواعث)اشملكث نمشااشملنض شملقن مشم  اشمنا عثب



 (، (WWW.AJLS.IRجمةل الأهواز دلراسات عمل اللغة )جمةل فصلية دولية حممكة(

ISSN: 7272-7272 ،7272/4 ، العدد:7ه، اجملدل: 7447م 

14 
 

 لقدد شمخاددث(شملهي دديمشمأل ددثأ شملادداش راددعشمأبدديشادد لش دد شملهثضددي  شميثلاددثلاشيا نددهشايشياددي(ش
اوددوبشملهثضددي  ششادداشملاسددر شامش سدداعطقث شش  يدد وشابددوشز دد شممتا ثلددهشاوددهشملنددثلشا  ددثشايشي ددويشمماظددث ش

ويدداشسشيبااددداشإسشاطدددثيشليواددهشاددداشبيدددتش قدددييفمشإلددهش شاددداشملاسدددثج شامش سدداطياث ش ث فدددث شاددداشملش سددااال ش
 مت هم 
 إيشمخا ث(شملهي يمشس ثأ شملسوطمشنوميشااشبالفشمله ث شمملوسوشامشااشلم(شملقطثيشيهاداشاداش

لمخوهشم)سثاث شةقثي مش طايوشلنق شملسدوطمشملس ثند مش اردذم ش د شملنكادمشمملهيودمشمنديومشلدذلك شماد ش بعدهشاداش
 اثشجعوهشيينمشاي شملوملاشم  ثيشجوولشملقطثوش اباث شااشمأل(ضششذلكشملومنطاشاق شدثيش انبفث شلفذم

 ممأبيشتراث ش  شملرثلسي  ش
 اوهشمليلمش  شم)بسثفشنوطمشملهثأمشاوهشداشكايشإسشإيشملهي يمشمناطثعشإخيمعشابثشز  ش  ش

 فدث(شم بعهشااشذلدكشملومندطاشاداشإشملسوطمشل  ويشبذلكش)ثا م شنثخيم شاوهش وكشملسوطمشبثستا ثرشاويفم
  ااشبالفشملهثأمشملم(شملقطثيشم)بسثطفث ششبث)قاثحش  ثي

 هنثكش قثةياشااشملا ثيشيعرمشملنضشا شمةقفثشماخياش هاثعشإلهشإطثلمشملوة شاداشتدي ش
  راصيهثشملصو(وشم  ظفيهثشباثي مش اكث ومشداثش يمهثشملعي شمميشاريشملوسثيشا شمةقفث 

 لقندددث)ي شمآلخدددي  شملدددذي ش(نددداومش قث دددثرشياايدددمشملومندددطاشبإ فدددث(شملا دددثيشبشددد اشيراوددد شاددد شم
 ملهي يمشاكاثشإيش)ضشملاقث مشيهياشإلهشملهي يمشاثيشةو(وشملاقث مش هياشإلهشملومنطا 

 إيشملندث يشلوا دثيشاداشةدو(شملومندطاشلواقث دثرشيعوددمش د شامرش)ظديوشم)دهشبي شدمشاندثيشممتد ش دد ش
ب  دمش قثةدياشملا دثيشبشد اششتييشملعاث(وشبش اشاث شمزخيامشملاسثج شم  دثيشجودولشملدوملاشاطدالشاد 

 خث  
 إذمشدددثيشملهي دديمشلاو ددث شمدث بدددث ش بدد اث شادداش)دددضشملاقث ددثر،شاددإيشملومنددطاشلدددمشي دد شانث)ددث شبث(ادددث ش

اهسبشإ)اثشدثيش ايجاث شلواعث)اشملااشضانفثشملهي يمشااش)ضشملاقث ثرشنوميش ثشدثيش نفثش بثكيمشامش
ضشإل فدث(ش دثش دوم(اش د ش عدث)اشبثطن دمش هثاظدث ش ثشمتاثعشإلدهش عردمشملاعدث)اشامش دثش طودبش د م ال شلودن

 اوهش وم( فثشخو ش( شاهشملقن مشملاسث هشملوو) م 
  م ا نندددثشملقدددورشبددد يشملومندددطاشمنددداطثعش هو ددداشملصدددو(وشملذهن دددمشملاايمأادددمش ددد شمإلكدددث(مرشليددديش

اقث دمشملابثكيوشااشملنضشإلهشةو(وشبصي مش)ثطقمش ط قث شلفثش(ن مشجاثل مش انحشملا ثيشمما  مش قديبشمل
 دد شلميشمسندداانثيشادد ش)صددفثششإلددهشذهدد شملااوقدداشااكددويش صدد ماث شلوعصدديش دد شتيدديشملا ث) ددمشمملم ث) ددم

شإ)اثشي ااشمت هاثشمآلخي 
 هوامش البحث

بن ددمشملشدد اشمليمم ددا،شملقطددثيشددددددددشملددم  شددددددددشملشرصدد م،شملايدددمشملاقددثااشملعييددا،شتسدد شبهدديممم،ش  1
 29:ش1991،ش1ددشملاايب،شفبييمرشددددشلبنثي،شمل م(شملب طثيشدددد
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بن دددمشملدددنضشملسددديلمش  ددد ش نظدددو(شملنقددد شمأللبدددا ،شملايددددمشملاقدددثااشملعييددداشل شتايددد شلهاددد م)ا،ش  2
 65:ش1991،ش1لوطبثامشمملنشيشمملاوز ع،شبييمرشدددددشلبنثي،شف

بنثيشمليمميمش ل(منمش قث()مشااشةالة دمش)ريدبش هقدو  ،شنوسدومشإبد معشملادياوشدددددددششنيممشاثنم،شينظي:  3
 116:ش2114فيجثيشملقيميوشلورا عشدددددش  ابمشمألنيو،ش 

 71ينظي:شبن مشملنضشملسيلمش:  4
 53بن مشملنضشملسيلمش:  5
ملبن دددثرشملسددديليمشلوددديتالرشملر ثل دددمشاددداشملقصدددي وشملعيي دددمششندددعي ش ددديملشجدددوملشملكي طدددا،شينظدددي:  6

 179:ش2112مله يام،شاطيمتمشلداو(ما،شجث عمشملقثلن م،ش
قطددثيشمليمم دداشادداشالبشجبدديمشإبدديمي مشجبدديم،شلم(ش اددوزشلوطبثاددمشمملنشدديشملا شل شإبدديمي مشجندد م(م،ش  7

 28:ش2113،ش1مملاوز ع،شل ش شدددددشنو( ث،شف
خصوة مش ش ياشملا ثيشاداشآةدث(شإبديمي مشملكدو)اشمليمم  دمشملييثع دمشمتا شملنثممشب (م،شينظي:ش  8

 286:ش62)اوذجث،ش رومشاصور،شملع ل
،شملاونددوامشملصدداييوشدددددشلم(شملشددةميشملاقثي ددمشملعث ددمشددددددشمليمميددمشمملا ددثييثنددي شملنصدديي،شينظددي:ش  9

 21دددددد16:ش1986مزم(وشملاقثامشممألاال شددددشلم(شملهي مشلوطبثامشددددشملا ابمشملوطن م،شبا مل،ش
 32بن مشملش اشمليمم ا:ش  11
 117:شبنثيشمليمميم  11
اطيمتددمشلداددو(ما،ش قث ددثرشملهي دديمش ل(منددمشادداشملين ددمشمملاشدد يا ،شمتادد شنددو مشنددال مشملددمممر،ش  12

 15ددددد14:ش2117أو مشمل (منثرشملعو ث،شملرث عمشمأل(ل) م،شمأل(لي،ش
 15ملاص (ش)قسه:ش  13
ادددد شملومنددددطاش دددد شخددددالرش قث ددددثرشملهي دددديم،شاةدددديشإنددددال اش صددددو(،شلم(شل شةدددديمرشا ثكددددم،ش  14

 21:ش2116ملاعث(ف،شملقثهيو_ش صي،شلف،ش
اشددد يواشمملشدددعي،ش رددد شملاةنسدددمشجاثل دددمشملصدددو(وشاددداشج ل دددمشملعالادددمشبدددي شملقددد شملأودددولشابيددد ،ش  15

 13:ش 2111هد_1431،شر:ش1لبنثي،شف:شش-ملرث عمشلو (منثرشمملنشيشمملاوز ع_شبييمر
كيحش قث دثرشملهي ديم،ش ه،619ددددد577اباشمل بثلشمتا شب شاب شملاة  شمل  ساشملشي شاشر   16

 شلام د ش د ش163،ش2 :ش  1992ه/ش1413 ح:ش ها شابوشملقطاشإبيمي م،شملا ابمشملعصي م،شبييمر،ش
 337ددددددد331:ش3ملناثذعشينظيشايطث شكيحش قث ثرشملهي يمشلوشي شا،ش  

،ش1ينظي:ش(نو شملومنطاشلاقث ثرشملهي يم،شملاقث مشملسثلنمشاشيو،شملصو(وشمألمله:شملاوهد :ش  17
لام  ش  شملناثذعشينظيش(نو شملومنطاشلاقث ثرشملهي ديم،شملاقث دمشملاث ندمشمملعشديمي،شملصدو(وشمألملده:ش

 1اوه :شمل
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 298دددددد294:ش5كيحش قث ثرشملهي يمشلوشي شا،ش    18
 2ينظي:ش(نو شملومنطاشلاقث ثرشملهي يم،شملاقث مشملاث نمشممأل(يعوي،شملاوه :ش  19
  343،ش5ي يمشلوشي شا،ش   قث ثرشمله  21
 2ينظي:ش(نو شملومنطاشلاقث ثرشملهي يم،شملاقث مشملراسوي،شملصو(وشمألمله،شملاوه :ش  21
 1اشلاقث ثرشملهي يم،شملاقث مشملسثبعم،شملصو(وشمألمله،شملاوه :شينظي:ش(نو شملومنط  22
 21ا شملومنطاش  شخالرش قث ثرشملهي يم:ش  23
 319دددددددد318:ش1كيحش قث ثرشملهي يمشلوشي شا،ش    24
 1ينظي:ش(نو شملومنطاشلاقث ثرشملهي يم،شملاقث مشملاث نم،شملصو(وشمألملهشمملاث) م،شملاوه :ش  25
 155:ش4ي شا،ش  كيحش قث ثرشملهي يمشلوش  26
ينظي:ش(نو شملومنطاشلاقث ثرشملهي ديم،شملاقث دمشمليمبعدمشمملاالةدوي،شملصدو(وشمملاث) دم،شملاوهد :ش  27

1 
ملعالاددثرشملاصددو ي مشبددي شملشددعيشملعييدداشمملقدد شمإلنددال ا،ش وز ددعششل ش)بيدداش(كددثلش)واددا،شينظددي:  28

 45-ش44 يدمشمل لاثشلوطبثام،شي:ف،شي:ر:شش-ملاعث(فشبثإلن ن ( م
 222:ش4رشملهي يمشلوشي شا،ش  كيحش قث ث  29
 225ددددددددد222:ش4ينظي:شكيحش قث ثرشملهي يمشلوشي شا،ش    31
 227:ش4كيحش قث ثرشملهي يمشلوشي شا،ش    31
 2ينظي:ش(نو شملومنطاشلاقث ثرشملهي يم،شملاقث مشملسثبعمشمملاالةوي،شملاوه :ش  32
 186دددددددد185:ش5ينظي:شكيحش قث ثرشملهي يمشلوشي شا،ش    33
 2 شملومنطاشلاقث ثرشملهي يم،شملاقث مشملرث سمشممأل(يعوي،شملاوه :شينظي:ش(نوش  34
 44ش-43 شملعالاثرشملاصو ي مشبي شملشعيشملعيياشمملق شمإلنال اينظي:ش  35
 351ددددددددد333:ش1ينظي:شكيحش قث ثرشملهي يمشلوشي شا،ش    36
 1ينظي:ش(نو شملومنطاشلاقث ثرشملهي يم،شملاقث مشملاثنعم:شملاوه :ش  37
 383دددددددد374:ش1 قث ثرشملهي يمشلوشي شا،ش  شينظي:شكيح  38
 1ينظي:ش(نو شملومنطاشلاقث ثرشملهي يم،شملاقث مشملعثكيو،شملصو(وشمألملهشمملاث) م،شملاوه :ش  39
ينظدددي:شكددديحش قث دددثرششم اوفدددث ش261ددددددددد254:ش4ينظدددي:شكددديحش قث دددثرشملهي ددديمشلوشي شدددا،ش ددد   41

 321:ش4ملهي يمشلوشي شا،ش  
قث ددثرشملهي ديم،شملاقث ددمشملاث ندمشمملاالةددوي،شملصدو(وشملاث) ددم،شملاوهدد :شينظدي:ش(نددو شملومندطاشلا  41

ينظي:ش(نو شملومنطاشلاقث ثرشملهي يم،شملاقث مشمأل(يعوي،شملصو(وشمألملهشمملاث) دم:شملاوهد :ش اوفثش ش2
2 
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 المصادر
  يشل شإبدديمي مشجندد م(م،شملقطددثيشمليمم دداشادداشالبشجبدديمشإبدديمي مشجبدديم،شلم(ش اددوزشلوطبثاددمشمملنشددشا

  2113،ش1مملاوز ع،شل ش شدددددشنو( ث،شف
 كدددديحش قث ددددثرشش ه،ش619ددددددددد577ر شابدددداشمل بددددثلشمتادددد شبدددد شابدددد شملاددددة  شمل  سدددداشملشي شددددا

   1992ه/ش1413ملهي يم،ش ح:ش ها شابوشملقطاشإبيمي م،شملا ابمشملعصي م،شبييمر،ش
 لم(شل شةدددديمرشا ثكددددم،شادددد شملومنددددطاش دددد شخددددالرش قث ددددثرشملهي دددديم،شاةدددديشإنددددال اش صددددو(،ش

  2116ملاعث(ف،شملقثهيو_ش صي،شلف،ش
 تسدد شبهدديممم،شبن ددمشملشدد اشمليمم ددا،شملقطددثيشددددددددشملددم  شددددددددشملشرصدد م،شملايدددمشملاقددثااشملعييددا،ش

  1991،ش1بييمرشددددشلبنثي،شمل م(شملب طثيشددددددشملاايب،شف
 ااشملعييددداشل شتايددد شلهاددد م)ا،شبن دددمشملدددنضشملسددديلمش  ددد ش نظدددو(شملنقددد شمأللبدددا ،شملايددددمشملاقدددث

  1991،ش1لوطبثامشمملنشيشمملاوز ع،شبييمرشدددددشلبنثي،شف
 ندددعي شبنكدددديمل،شنددد ا ث  ثرشملصددددو(وشمإلكدددفث( مش مإلكددددفث(شمملااددداالرشملاقثي ددددم ،شماي   دددثشملشددددي ،ش

  2116مل م(شملب طثي،شي ف ،شر:شش-ملاايب
 معشملاياوشددددددش فيجثيشنيممشاثنم،شبنثيشمليمميمش ل(منمش قث()مشااشةالة مش)ريبش هقو  ،شنوسومشإب 

  2114ملقيميوشلورا عشدددددش  ابمشمألنيو،ش
 أودددولشابيددد ،شجاثل دددمشملصدددو(وشاددداشج ل دددمشملعالادددمشبدددي شملقددد شملاشددد يواشمملشدددعي،ش رددد شملاةنسدددمش

   2111هد_1431،شر:ش1لبنثي،شف:شش-ملرث عمشلو (منثرشمملنشيشمملاوز ع_شبييمر
 شملشعيشملعييداشمملقد شمإلندال ا،ش،ش وز دعشملاعدث(فشل ش)بياش(كثلش)وااشملعالاثرشملاصو ي مشبي 

  يدمشمل لاثشلوطبثام،شل،ش ف ،شل:ش ر  ش-بثإلن ن ( م
 يثندددي شملنصددديي،شمليمميدددمشمملا دددثي،شملاوندددوامشملصددداييوشددددددشلم(شملشدددةميشملاقثي دددمشملعث دددمشدددددددشمزم(وش

ش 1986شملاقثامشممألاال شددددشلم(شملهي مشلوطبثامشددددشملا ابمشملوطن م،شبا مل،
شملينث اشممسطث( حشملرث   م

 اتادد شنددو مشنددال مشملددمممر،ش قث ددثرشملهي دديمش ل(منددمشادداشملين ددمشمملاشدد يا ،شاطيمتددمشلداددو(ما،ش
  2117أو مشمل (منثرشملعو ث،شملرث عمشمأل(ل) م،شمأل(لي،ش

 نددعي ش دديملشجددوملشملكي طددا،شملبن ددثرشملسدديليمشلودديتالرشملر ثل ددمشادداشملقصددي وشملعيي ددمشمله ياددم،ش
ش2112اطيمتمشلداو(ما،شجث عمشملقثلن م،ش

شملارالرش
 اتادددد شملنددددثممشبدددد (م،شخصوةدددد مش شدددد ياشملا ددددثيشادددداشآةددددث(شإبدددديمي مشملكددددو)اشمليمم  ددددمشملييثع ددددمش

  62)اوذجث،ش رومشاصور،شملع ل
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