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الحمد هللا الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على إنجاز 
ــحــمــد ربــــي كــمــا يــنــبــغــي لـــجـــالل وجـــهـــك وعــظــيــم      ـــك ال هــــذا الـــعـــمـــل، ل

سلطانك، كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر واالمتنان إلى:
األســـتـــاذ الــمــشــرف الــدكــتــور "محمد خـــان"، الــــذي لــم يــبــخــل علّي 

ه. بتوجيهاته السديدة ونصائحه القّيمة، فكان ِنعم الُمشرف والُمَوجِّ

تحّمل معي مشاق  الــذي  والــعــطــاء،  الصبر  ينبوع  العزيز،  زوجــي 
البحث فكان خير سند.

على  الكلية  مكتبة  محافظ  إلــى  شــكــري  أوّجـــه  أن  يفوتني  ال  كما 
العلم  خــدمــة  فــي سبيل  لــي  قدمها  الــتــي  والــمــســاعــدات  التسهيالت 

والمعرفة.

ــــــــــــــذة                                ـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــر مــــــــــــــــوصــــــــــــــــوٌل أيــــــــــــضــــــــــــا إلـــــــــــــــــــى األســــــــــــــات وال
ـــن لــخــضــر"             الـــــمـــــوّقـــــريـــــن:  األســـــتـــــاذ الـــــدكـــــتـــــور"فــــورار مــحــمــد ب
ــادر رحــيــم" وكـــذا      ــق ـــدكـــتـــور: "عــبــد ال والـــدكـــتـــور "عــمــار ربــيــح" وال
األســتــاذ: "بــزّيــو أحــمــد"، على األفــكــار المضيئة الــتــي أنـــارت لي 

الطريق، فلكم جميل العرفان وخالص االمتنان.

*

*

*

*

“JªBÒªA
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التأوبيل  قديا اميتم هيع الكيا  كمي  امتميق هيع هي    األميم مي   لكل األمم نصيبها 
ابنبيي   يا ااتييهي قيي  الكايا الدييابم ه لنصييو  الو   ميي  اوا مي م قيي  الابيي ي اله يياب لييع لمي  

أميي  قيي  الهبليي  الكاهبيي   قيي  قاييم تلييو النصييو   ختالقيي قاالمميي  أاإ ىليير كايياي ا اا  و 
ايول  ن يأق قي  أو ل عايام  الكليوم اساليالمب   َّ كل علوم اللغ  الكاهبي  و ىل قبمك  الدو 

ت الكق االاي التأوبل قبم  هكا لب مل الن  األاه  مالأل   اا ي الن  الداآن  و  تفالباه  وا 
جابيييياي مكنونيييي  تكه ييييا عيييي   قتتول ييييا مكيييي      هاابيييي  تالييييه و  تاتيييي   ابيييي   الالييييبم  ال ييييكا  
ىْذ تنايا  لغي  الخيي   ال يكا     وتت خذ م  اللغ  اع مي  أال الي  لاي  التجاه  اسنال نب 

 ناااقً  جلبً  ق   وال  متكا اي لتتول ا لغ  جاباي متمب  ي .ا

ل التأوبل ىلر ضياواي ابوبي  لبصيه  جاليا التواصيل هيب  مكذا  الاااالي ق  بتاو 
يي  لتااييا   اللغوبيي  واألاهبيي  بيييا  ىليير ىعيي اي ىنتيي ي اليين  قيي  اييل طبيي   ذاق المخ ي 

الغيو  قي  و   اسهاي ا عهيا عيوالم ميذا الخيي  ذاق المخ َي  )المييول  لبتيولر مامي  
قبتولييا الخييي    قخصوصييب  اللغيي  ال ييكاب  تالييتاع  تكيياا األصييواق قيي  هنبتايي   أعم  ييع

 ب  التأوبل.مكافً  ط مًض  بتااا قبع الاال ع  مالولع قتتكاا ىمك ن

 :وم  مذا المنيلق ااان  موضوع الاااال  ووالمن ه هيي
 تأويل النص اإلبداعي العربي المعاصر

 .- اا ي ق  ابوا  "أاا الفاا  " لماموا ااوبش-

  التأوبلبيي  ميي  خييالل نالييكر ميي  خاللييع ىليير الو ييو  علير ادبديي  المم االييابي  
قيي  الكا قيي  الغ بيي   صييو  الييابوا  و ييا تيليي  ذلييو  يياا ي مكمَّديي  وا بديي  لن  مييذا الييابوا 

تأوبلبييي  للو يييو  هكيييا مك نييي ي تف علبييي  و  أهيييا  الايييواما وت ييياباا  ايييا اسهاييي م وااليييتجال  
 علر الكال  ق الت   اَّق عُضا الن .

  



 

  

 التأوبل:م  المالوِّط ق الت  اعتن  ىلر الخوض ق  مج ل و 
بتجيي و  اليين  المغلييق ىليير الييذ  تتَّالييم هييع المد اهيي  التأوبلبيي  و  اسجااليي  الييذ  الج نيي -

 يهد ق الن  الكمبد .
المد صيا قي  الخيي   ال يكا ل ق لا جي  لهب   المكي ن  و  عام كف ب  علوم اللغ  واام -

 .التااتبجب ق مك صايار المف مبم المالتجا ي م  من مج و أصهاق م ال  ىل
ميي   اليين  الااوب يي  قيي  اييا ذاتييع الييذ  ُبكيياِّا اللغيي  لخاميي  الدضييب  الفلاليييبنب  ومييو-

 .ُبغا  اله ا  وباقكع لتتهُّع ااكب  المكنر وتدلُّه تع المالتماي ق  مذه النصو 

 وق  مذا اسي ا ا ولق مذه الاااال  أ  تجب  ع  اس ك لب ق ا تب :
   هب  التفالبا؟وم  وجع الكال   هبنع و   التأوبل؟م 
 الغاه ؟  هب  التأوبل ق  الفكا الكاه  و مل من و عال     لم 
   الك ييييييي  عييييييي  المكنيييييييرالوصيييييييول ىلييييييير يهدييييييي ق الييييييين  الكمبدييييييي  و ميييييييل بمكييييييي 

 أم أ َّ التأوبل بجكل الن  ال كا  مفتوا ؟ الخف  
  بييش أ  ب ييا  خي هييع هتلييو األهكيي ا والامييو ىليير أ ِّ ميياإ االييتي ع مامييوا ااو 

 اسبا  اق الت  تول ا مك   هكباي؟و 

  قصيييييال  مداميييي   تنابمًبييييي  للهايييي   واميييييعتادبديييي  لتليييييو الغ بيييي  ااتأبنييييي  مييييبكالو 
 خ تم .و 

الكاه  والغاهي   قفي  : خصصن  الفصل األول لتأصبل التأوبل ق  كال الفكاب 
هب  التفالبا ناا ا لمي  أاي اه التيااخل الفاق هبنع و كاه  تيا ن  ىلر مفاوم التأوبل و الفكا ال

بليي  النايي ي ابيي  ضييم  أاليي  اييم انتدلنيي  ىليير التأوبييل قيي  ه هييب  المصيييلا ق ميي  ى ييك الق 
الكوامييل التي  أاق ىليير اللجيو  ىلبييع لنصيل ىليير و عال تايي  هاايوا التأوبييل النايو  النايو و 

بلبع التأوبل ق  الهالط  الكاهبي  لندي  عنيا ادبدي   ما ما مذا التأوبل ق  الناو الكاه  
 التأوبل ق  كل علم م  علوم الهالط  الكاهب .

اتهي و الكاهي  االو  ضن  ىلر مصييل  الابامبنويبدي قدا تكا   أم  ق  الفكا الغاه 
  اليباواي ميذا المصييل  عنيا نيايم تته ك م  أاإ ىلر ته ب  هب  المصيلا ق  ق  تاجمتع 
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وآاانييي  أال ُناليييا   قييي  ماااليييع التأالباليييب  عهيييا الكصيييوا اتييير ال نخيييوض قييي   الغيييا  
واكتفبنييي  هكييياض الابامبنويبدييي  منيييذ  ُأياواييي ق قلاليييفب   ابمييي  تُهكيييان  عييي  قكييياي التأوبيييل 

 .إيكو وصوال ىلر كالدينوسهكض أعالما  ها ا هيي عصا الناض  عنا 

التأويليةةة  المقاربةةة  " المكْنيييَو  هييييلتنايييبم الكييي م جييي   الفصيييل الاييي ن  و وهكيييا ميييذا ا
 : الَّمن ه ىلر مهااب لديوان" أثر الفراش " 

انيلدق مذه المد اه  التأوبل ق   اا ي الن  ال كا  و  األو ل خصَّصن ه لف علب 
لاييذا  أاييا المصيي هب  التيي  تضيي  اليابييق ىليير تضيي ابا الخييي   ميي  الكنييوا  ه عتهيي اه 

الاليييتنه ي  ك نيييق الضييياواي تدتضييي  الو يييو  عنيييا الهنبييي ق التاكبهبييي  لايييذه الكنييي وب  اليييكب ً 
 .اهيا  ه لاالل  الك م االل  مذه الكن وب  وتأوبلا  و 

ا تأوبييل التكييااا قيي  ابييوا  "أاييا الفاا يي " هييا ًا هتكيياا وتن ولنيي  قيي  المهايي  الايي ن 
الاييا  وصييوال ىليير تكييااا الكهيي اي وهبيي   أاييا مييذا التكييااا وأطااضييع واالالتييع التيي  باميي  

ابيييي  و فنيييي  علييييير مفاييييوم الاميييي  قيييي  اللغييييي    لبييييأت  تأوبييييل الاميييي  قييييي  الييييابوا  ىلبايييي  
ميياخاًل مييي  مييااخل المم االيي  التأوبلبييي  ميي  خيييالل  هوصييفعصيييال ل سهيياا  أممبتيييع واال

بييل ُمْند ييُذن  الييابوا  والتيي  أايي اق االييتف ا ن  قكيي   التأو  االييتكااض هكييض الامييو  الييواااي قيي 
لنصيييل ىلييير الخ تمييي  التييي  ضيييم ق أميييم النتييي لج   الك ييي  عييي  أهك امييي الوابيييا لتفكبكاييي  و 

 المالتخلص  م  مذه الاااال .

 ابيي   ر المييناج المت هييع قيي  مييذه الااااليي وقيي  مييذا الالييب  ق تجيياا هنيي  اس يي اي ىليي
ً  علبني  ات هيي ع المييناج قكي   ل اميي تيلَّهتييع يهبكي  الهايي  ات هكني  أكاييا مي  مييناج هاالي  ميي  

وكيييذا الميييناج الوصيييف  التالبلييي  قييي  عييياض الاييييواما  قييي  تأصيييبل التأوبيييل  التييي ابخ 
 م  المناج الالبمب ل  ق  اااال  الهنب  التاكبهب  للكن وب . ن اللغوب  وتالبلا  كم  أقا

 ما :المااجع أممكته  الها  هجمل  م  المص اا و  و ا افلق
 .لمحمود درويشابوا  "أاا الفاا  " -
لمحمةةةد فليةةة   فاضةةةل العةةة  او  ييياا ي قييي   يييكا  م ييياوع -وتيهبيييقمد اهييي  –التأوبلبييي  -

 .الحياني
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 .لعادل مصطفىالابامبنويبد  ماخل ىلر  قام الفام -
   ناصر عاشور لفهد محمود درويشالتكااا ق   كا -
 .اال ل  اكتوااه  ض ب ه لفو ب  اناو   وم  ك التع و ى ق  الاااال ق الكاهب  التأوبل-

 وق  مالباي الها  اعتاضتن  هكض الصكوه ق منا :
ييق قبايي  او ت ييكُّ  التأوبييل قيي  مجيي الق عابيياي مميي  أا إ ىليير ااااليي  عيياي مجيي الق - لتكم 

المصييلا ق عنيا تاجمي  ق  ته ب  ىلر التاابا المف مبم ىض ق  هغب  توضب  الايب  و 
 الاااالب  الماااب .

ناياا النفت ايع علير عياي  صكوه  التك مل مع الن  ال كا  الااوب   تك مال تأوبلبي  -
 أهك ا ىباولوجب .وكذا م  تاوبع النصو  م  طموض و   اا اق

ال أ  أتوجييييع ه ل ييييكا   الييييها نع وتكيييي لر عليييير عونييييع وال بالييييكن  قيييي  الختيييي م ى
 حمةةد فةةانماكتوا متنيي   ىليير أالييت ذ  الم ييا  الييوتوقبدييع كميي  أجيياا مكيي ن  ال ييكا واال

يي  الصيياا ولييم بهخييل عليي   هنصيي لاع وتوجبا تييع و  ا يي ااتع الا بديي  الييذ  كيي   اا  قيي    ا 
ْ  كي   طبيا ذليو  وجيل علي    ُوق ْدق واديق ميذا الكميل ط بتيع قيذلو مي  قضيل ا  عي    وا 

مييي  جايييا ومييي  تيييوقبد  ىال ه ل ليييع علبيييع توك ليييق وهيييع  ت ع اليييتي ييياا ا قااليييه  أننييي  هيييذلق
 أالتكب .
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 تأصيل التأويل في الفكر العربي: أوال:

 الـتأويل لغة واصطالحا:-1

 :لغــــــــــــــة-1.1
ف ُيوي للزن ي للليي)تفعيللف يالتأويللفي للليالمصلل يلىللزني ملل يو    عمللميلّللعأوي)(و 

ف   يلللللللللل ياللعلللللللللي لُي يلتأويلللللللللفياوقلللللللللزي للللللللللفي زيلللللللللزياللعلللللللللية يالعنديللللللللل ي لللللللللليلللللللللليز ي)( و 
ْكل  يللل ي(هملمي(و ف»يقليفي(وف :يآفُييؤوفي(يينةعُيقيفييعقلو::ي»)ي:ابن فارس زي  "يال  

"(يي(نةعميونزأهيلليه ُيقيفيالخميلف:يآفيالم لد  ييلؤوفي( ْووأيو( ْووأُيخ، لنُيقليفيا:ىللعل:يآفي
يسييستهيُيول ي هلذايالدلي:يتأويلفيالكلو ُيوهلوي يقدتلميوللييالنةفينِ ي تمييؤولهييلذاي(ْ س   

:يؤوفيلليميوذلكيقولميتعيل 
ي.1

النةلللوأُي(فيالُللللل ييلللؤوفي(ووأييا:ْوف :» ي:يونزتيلللليز )(وفلســـان ال ـــر و للللي
للل و يالنةلللوأ ييول  علللم ُيوا:وف  فيلليلللمينةأ للللميُينةلللعُيو(و  يو(وأ للللمُيزدألللنهيوقلللزأنهُ  فيالكلللو يوتأوأ و(وأ

فييلللؤوفيتلللأويويو،و،يللل يآفُييلللؤوفي(يينةلللعي للللمي س لللنهي(للللييالتأويلللفي هلللويتفعيلللفيلللل ي(و  وتأوأ
 لل يالتأويللفي قلليف:يالتأويللفيواللع لل يوالتفسللينيي(دللويالعدلليمي( لللزيدلل يي لللو لليزُيوس لل في

يوا ز.

قليفيالتأويلفيي ليقولميتعيل :يأبو عبيدةوقيفي
لتمي(ييىيأنتميلليم. ياللنةعيواللىينيلأخوذيل ي(فييؤوفيلل يكذاي(ييىينيلليمُيو(وأ

يويوتأولتللللمالجــــو ر  لتللللميتللللأوأ  :يالتأويللللفييفسللللنيللللليييللللؤوفيلليللللميالُللللللُيوقللللزي(وأ
ي:األعشىول ميقوفييدلع  ؛

»2 

  

                                                           

ي.68-68ُيص2002ُي2ُيزانيالكت:يالعملي ُيدينوتيلد ي ُيطاللغةمقايس اد ي ينمُيي-1
ي.311-311ُيص3998ُي3ُيزانيىيزنيدينوتُيلد ي ُيط3ُي لسان ال ر اد يل ظونُيي-2
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(ييتفسليني دأهليي( لميكلي يىلصينأاي لليقمدلمي مل ييل فيي،دلتي تل ي أبو عبيدةقيفي»
ُِّ:ي ت يىينيكدينايل،في(لِّم  1.«ىينيكدينأايكهذايالس ق:يالىصينيل يي فيي

ولللللل و.ينةلللللعيو للللللي:يآفيلليلللللمييلللللؤوفي( ْووي)َأَوَل(لعلللللي ليلللللليز ييالزبيـــــد و(ونزي»
ي يوويآف ي» ال زيث ي  ويى  الز ْهن  ي ي  ي2.«(ييوينةعيلل يغينيوهويلةي ي«ل ْ يى 

يفسللنيللليييللؤوفيلليللميالُلللليي)التأويــل(ُي)أول( ةللزيللليز ييمختــار الاــ ا و لللي
لهتأويوأيو))أّوله( وقزي .تأوَّ  يدلع  أ

3 

 نت للللز ُيو(ولللللميلليللللما:يآفيلليللللمي(ووأيوللللل و:ينةللللعيو  للللمُيالقــــاموس الم ــــي و لللللي
لم:يزد نهيوي فيالكو يتأويوُيوتأوأ ي4ز نهيو س نهيوالتأويفي دين يالنؤيي.قنةعمُيو(وأ

 اللو ظي( يالزول ياللعةلي يلمتأويفيتزوني ليلةلمهيي وف:
يالتقزين.ويهيوالتفسينيوالتديي يوالتزدينيؤيادتزاليا:لنيوا تهيوييالعيقد ويالنةوأي

 أما اا ال ا:-1.1
ولتكمللي  يس تعنضيلمتأويفي  زيالعمليلي)لفسني يول لز،ي يو قهليليو(ىلوليي ي

ي:الفتن القن يالنادعيهةنيي ظنأايل ّجيالعمو يوك،ن ياللؤلفيتي ليهذهييدعز

وهللويللل ي مللليليالتفسللينيوالكللو ي(يّللييي(ه333ت) المــاترد (دللويل ىللونييقللوفي
ي5«.لوتيدزو يالقطعالتأويفيهويتنةيحي( زيالل ت»يولميكتي:يتأويوتيالقنآ 

                                                           

ـــــــــاموسال ديلللللللللزيُيي-1 ـــــــــن جـــــــــو ر الق ـــــــــروس م ـــــــــام ال  يُيت للللللللليي ملللللللللليُلللللللللينيُيزانيالفكلللللللللنيلم ُلللللللللن1ُي ت
ي.12ُيدي:)الو  ُيص3991والتو يعُيلد ي ُي

ي.ي13ص /ي ي-2
ي.22ُيص3990ُي1ُيزانيالهزىُي ي يلميم يالة ا نُيطمختار الا ا ل لزياد يادليدكنيالنا يُي-3
ــــــــــــاموس الم ــــــــــــي الفينو (دلللللللللللليزيُيي-4  ُيت لللللللللللليي( للللللللللللميل لللللللللللللزيالُلللللللللللليلليو كنيللللللللللللييةلللللللللللليدني( لللللللللللللزُيزانالق

ييي.61ُيص2006ال زيثُيالقيهن ُيز.طُي
ــــــــةالسلللللللليزي( لللللللللزي دللللللللزيالصفللللللللينُيي-5 ــــــــل واــــــــلت ا باللغ  اللعن لللللللل يالةيلعيلللللللل يا سللللللللك زني ُيزانيظــــــــا رة التأوي

ي.39ُيص2032لىنُيز.طُي
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ّ ي»ي  ينىي( يي(ه505)الغزالي (ليي يىلينييزهيزليفُالتأويفي دين ي  يا تليفييع
يللزفي ميللميالظلليهنُيويُللدمي( ييكللو يكللفيتأويللفيياللع لل يالللذيدللمي(غملل:ي ملل يالظلل يللل ي

ي1«.ىن ييلم فظي  يال قيق يلل ياللةي 

ــــــــد وقللللللللزينز يا  تعنيفللللللللييل للللللللوأيللللللللل ي( للللللللواأيه للللللللزأي ملللللللل يهللللللللذايالتعنيللللللللويوييآلم
لحي( ييكلو يالتأويلف: لل ي يلثيهلويتأويلفيللعيقطلعي»يالتأويفيوهويالتأويلفيالىل يحُيونةأ

 للل يالىللل  يواللللدطو ُيوهلللوي للللفيالمفلللظي مللل يغيلللنيلزلوللللميالظللليهنيل لللمُيللللعييال أظلللن
يالمفللظي ملل يغيللنيلزلولللميالظلليهني ا تليلللميلللمُيو(لللييالتأويللفياللقدللوفيالىلل يحي هللوي لللف 

زهل ميلعيا تلي ِّّ  تلنا اياوا  لييقول يي) لفيالمفظي م يغينيلزلولم ي»ُي2«لميلميدزليفييع
 تللنا اي لل يىللنويالمأفللظياللُللتنكيا لل ي لمللمي ملل ي فللميلزلولللمُيوقول لليي)الظلليهنيل للم ي

 لللييي تلنا  ياوقول لي)لعيا تليللميلللم يُيخلنُي ن للميوييسلل يتللأويولل ي( لزيلزلوليللميللل ياآ
لللنويالمأفلللظي للل يلزلوللللميالظلللي هنيللللل يللللييويي تلملللمي(ىلللوُي ن لللميوييكلللو يتلللأويويلذايى 

لل  ّ ييوقول ي)دللزليفييع للل يالتأويللفيللل يغيللنيزليللفي ن للميوييكللو يتللأويوييا تللنا زه يىلل ي أ
يي(يّي ي3«.ى ي أ

ي ــــ( 595)تيابـــن رشـــد(لللليي لللليلةللليفيالفمسلللف ي قلللزيةللليليتعنيفلللمي مللل يلسلللي ي
الزولل ياللةي يلل يلل يغيلني( ييقللفيالتأويلفيلخلنا يزولل يالمفللظيلل يالزولل يال قيقيلل يللل ي»

 4.«ذلكيدعيز يلس  يالعن:ي ليالتةوُّ 

ي:(606)ت يفخر الدين الراز و  زياللفسني يواللتكملي يتعنيوي
التأويلللفيهلللويىلللنويالمفلللظي للل يظللليهنهيللللل يلع للليهياللنةلللو يللللعيقيلللي ياللللزليفي»

ي5«.القيطعي م ي( يظيهنهيل يف

                                                           

ُيت قيليي لل  يدل ي هيلني لي ظُيُلنك ياللزي ل يالمستافى مـن علـا األاـول(دوي يلزيل لزيد يل لزيالص اللُيي-1
ي.66ُيص1لمطدي  يوال ُنيةز ُيز.طُيز.تُي 

ي.1ُيص3931ُي1ُيزانيالخزيوي ُيلىنُ اإل كاا في أاول األ كاااآلزيُيي-2
ي.1ص /ي ي-3
ي.20ُيصظا رة التأويل والت ا باللغةالسيزي( لزي دزيالصفينُيي-4
ي ي /صي .ي-5
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 ل يخوفيهذهيالتعينيوي م ظيليييمل:
ل يولللل يييعلللزُّيوهلللويلللل ي ملللليليالتفسلللينيوالكلللو ُييالمـــاترد لتعنيلللوياللللذيي(ونزه ياي  يل -3

 لدكأن يلوّعيلىطمحيالتأويف.
ي للللللليلةلللللليفي -2  ّللللللجيلىللللللطمحيالتفسللللللينيلللللللزىياللُللللللتصمي يديل ىللللللوصيالزي يلللللل يكللللللف 

 اختىيىمُيوه ييتظهني(هلي يالتأويفي  زيتمكيالةلي يت.
 ه ل ي لليالصيلل:يلل ييخنةلوايلل ييُ ليل يةليليدعلزهيالغزالـيالتأ،ينيالكديلنياللذيي( ز،لمي -1

  ديلتمي ليهذاياللّلين.
 ليالدي  يا:ىولي ي ةزيالتُززيوال يط ي ليوّعيالتعينيوي: يذلكييتعملييدتقنيلني -1

 يثياستزنكيو(ُينيلل يتعنيلويالتأويلفييُاآلمد ا: كي ُيويتّحيذلكي ليتعنيوي
للللللللللليييلللللللللللزخفي يلللللللللللمالىللللللللللل يحياللقدلللللللللللوفُيدعلللللللللللزي( ي لللللللللللنأويالتأويلللللللللللفيتعنيفللللللللللليي   يلأ

 1ولييهويغينيلقدوف. ليهويلقدوفُ
ةليعيالعمليلي م يوةو:يالعمل يديلوّلعيالمسلي ليالعندللُيلللييِلمُّصل يلل يىلم يياتفيي -2

وطيلللز يديل ىلللوصيالُلللن ي يوللللييت لملللميلللل ي( كلللي ُيدهللليييتدلللي ياللع للل يالةملللليلللل ي
 الصيلضُي وّعوايقوا زُيوقوا ي يت ك ي لمي يالتأويف.

وني للوفيىللنويالمأفللظيلللل يغيللنيلع لليهيالظلليهنيلوةللوزيقللنا  يول للمي يلتأويللفييللز
فييتخطلل يظلليهنيالخطللي:؛ لكلللييلتمللكيللليييعللزأهيديط للييلي يللزييتقتّللليذلللكي للزونيالل للؤوِّ
 2 م ياللع  يالظيهني  ىنايآخنيي خفيمي سيجيال ص.

يقيسلللللللللأييلُللللللللتنكأيييعللللللللزُّيواللفهللللللللو ياللسللللللللتخمصيللللللللل يتمللللللللكيالتعنيفلللللللليتيوالللللللللذيي
يالتأويللل في دلللين ي للل يىلللنوياللع للل يالظللليهنيلللل يالمفلللظيللللل يلع للل يآخلللنيدي هللليُيهلللوي(  

ي ميللمي للزهيزليللفييىللينيدللمي(غملل:ي ملل يالظلل يللل ياللع لل يالللذييزف  ّأ ي تلمللميالمفللظُيويع
ييالظيهن.

                                                           

ـــــــــــــــــدي يالسللللللللللللللللليزي( للللللللللللللللللزي دلللللللللللللللللزيالصفلللللللللللللللللينُيي-1 ـــــــــــــــــ   ال ـــــــــــــــــل الاـــــــــــــــــ ي  لل يُيزانياللعن للللللللللللللللل التأوي
ي.23ُيص2001الةيلعي ُيا سك زني ُيلىنُيز.طُي

العمو يا  سلي ي ُيةيلعل يل للزيخيّلنيُيلةم يث ائية التفسير والتأويل في مقاربة الخ ا  الدي يسلي ينوايُيي-2
ي.139ُيص2033ُيةوا ي22دسكن ُيكمي ياآزا:يوالمصيتُيالعزز
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يوالتأويفيدهذاياللع  يي قس يلل ي و ي يهلييالتأويفيالقني:يوالتأويفيالدعيز.-

 التأويل القري :-أ
المفللللظي لللل يظلللليهنهيلللللل يلع لللل يآخللللنيقنيلللل:يوهللللويالتأويللللفيالللللذييي ىللللنوي يللللمي

دليلع  ي مل يالقيلي ييُيأويفيقولميتعليل :تيول،يلم:ي1يُ تليفاو
يلليهيُيووةميق نِدمينة ي ميديلت ظينُيود  لويقوللميتعليل :

ُيقنال يالقنآ يلع يهي:ي ْزت  ي.2لذاي( ن 

 التأويل الب يد:- 
وهلللللويالتأويلللللفياللللللذييي ىلللللنوي يلللللميالمفلللللظي للللل يظللللليهنهيللللللل يلع للللل يآخلللللنيدعيلللللزي

 لفيال  في يلفلظياللسلكي ي لليقوللميتعليل  ول،يلم:ي3ُ تليفاو

ليُيي م   ُيللزأاي يةلو يل طليؤهيللسلكي يوا لزي لليسلتي ييولأ الللزي(ييلطعلي يسلتي  
 4كليييةو يل طيؤهيستي يلسكي يي لييو يوا ز.

يالتأويللللفياللقدللللوفيوهللللويالتأويللللفي ولكلللل يللللليييةللللزنيد للللييذكللللنهي للللليهللللذاياللقللللي ي(  
للللوادطويالىلللل يحيهللللويالللللذييتت قألللليي يللللميلةلو لللل يللللل يالُللللنوطي ّأ التللللليت ليللللميللللل يُيال

للوادطيتتل،للفي للي  للناواو ّأ ييدلليطوُيوهللذهيال  يقىللزيالُللينأي يكللو يدللذلكيتللأويويلللذلولأ
  ل:
ُيوهلذايُلأ ي5( ييكو يالمفظيقيدويلمتأويفُي ن يل ييقدممي ليلأمفظي لصيويا تلليفي يلم -3

 يللللل يال ىللللوصيالُللللن ي يالىللللني  ي للللليلع يهللللييك ىللللوصيالىللللفيتيوالتو يللللزي
 واللعيز.

                                                           

ُي( للليفياللللؤتلنيالعملللليالللزولليأثــر تأويــل الــ   الشــرعي فــي اإلخــتال  الفق ــي لليطويل لللزي(دللويهنديللزُيي-1
ي.31ُيص2008ا:قى ُيغ  ُي''ال صيدي يالت ميفيوالتأويفيوالتمقل''يكمي ياآزا:يوالعمو يا  سي ي يةيلع ي

ــــــــــــي الســــــــــــ ود دللللللللللللزيا يالُلللللللللللل قيطلُيي-2 ــــــــــــى مرا  ــــــــــــود عل يُيلطدعلللللللللللل ي ّلللللللللللليل يالل لزيلللللللللللل  شــــــــــــر الب 
ي.280ُيز.طُيز.تُيص3اللصن:ُي 

 .ن ص، رجع السابقمال -3

ي.283، صرجع السابقمال -4

 ، تاااااار مشااااااآلر باااااادن  ساااااان    ساااااا دمان،  ار اباااااانالموافقااااااأص فااااااع   ااااااو  ال اااااا    الشااااااا ب ،  -5

 .110، ص3988، 3،  1السعل دة، ج عفان،
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فياللع لل يالل ىللنوي -2 لليللمي لل يظلليهنهي للليذلللكيالتنكيلل:يالللذيي( يي تلللفيالمفللظياللللؤوِّ
يالم فلظيقلزيويي تللفيذللكياللع ل يلصل ُيوقلزيي تلملميلصل يوويي تلملمي للي وقعي يم؛ي لن  

 1ذلكيالتنكي:يالخيصيولى  يالتأويفيودزيل ياةتليأيا:لني يلعأي.
يُيو لللللليز يىللللللي :سللللللتعليفاو( ييكللللللو يالتأويللللللفيلوا قللللللييلوّللللللعيالمأصلللللل ُي(وي للللللنوي -1

لللللليي لللللل يهللللللذايالّلللللليدطي يلليللللللمُيوي للللللويالُللللللنأُي مللللللويكللللللي يالتأويللللللفيخينةأ ييعللللللزُّيي ىللللللين 
ي يلدقن يلفظيوّعيلمزول ي م ي يوا يدعي مي ويي لؤوأفي مل ي( لميُلي ي(وي يسزا؛يتأويو

للللْفُيوالق للللنليقللللزيوّللللعيلصلللل أيلمزوللللل ي ملللل يال لللليضي(ويالطهللللنيوللللل ييوّللللعيلصيللللن ل  ية 
 2ْعتد نيتأويويلنزوزأا.ييي يصتأيذلكُي تأويمميللع  ي،يلثيل ييوّعيل

( ييقللو يزليللفي ملل ي( ياللللتكم ي(نازياللع لل ياللىللنوويلليللميالمأفللظي لل يظلليهنه؛ي: ي -1
ا:ىفي ليالكو يهويال قيق يوالظيهني وييةو يالعزوفيدمي  ي قيقتلميوظليهنهيلوي

 3دزيفي(قوىيي سوِّغيلخنا يالكو ي  ي(ىمم.
لليي ملل يظهللونيالمأفللظي للليي( ييكللو يالللزليفيالىللينو -2 لمأفللظي لل يلزلولللميالظألليهنيناة أ

 يي4لزلولمُيليت قييىن مي  ميلل يغينه.

 للنذايلللييو ةللزيزليللفيي ىللنويالمأفللظي لل يظلليهنهيي دصلللي( ييكللو يهللذايالللزليفيللل ي
القللو يدلكللي يد يللثيي قللِزني ملل يىللنويالمأفللظي لل يظلليهنهُي: للمي  للزيتعللينضي(لللني يوي

 ملل ياآخللنُيودللليي( يا:ىللفيهللويالظلليهني للويدللزيللل ييي ىللينيلللل ي( للزهلييلويدنة ي للم
ي5زليفيناةحييفيزيليييخيلويا:ىف.

  

                                                           

ااااااااانجنأ اااااااا  الفاو اااااااا  ال أإلاااااااا    اااااااا  ال ق اااااااا   ا إلاااااااا م  م ماااااااا  ، ماااااااا  لاااااااال ،  -1  ،  ار اباااااااان عف 

 .32، ص2001، 3ل نشر، القاهرة،  
 .32، ص ث  فاو   النص ال   ع فع االخف ف ال قهععا ف م م  ،بل هربد ،  -2
 .38ص ،لمرجع السابقا -3
 .110، ص  و  ال      الموافقأص فعالشا ب ،  -4

 .32ُيصلمرجع السابقا يطويل لزي(دويهنديزُيي-5
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 والتأويل: التفسير-2

 التفسير:-1.1
ي1. ليلص يالعن:ي م يلع  ي"الديي يوالكُويوالوّو " "َفَسَر"تزونيليز ي

يالذناأيلذايكُفوللييوني يهيُيو س نتيال زيث:يلذايدي  تم.تزي ليذلكي  س نت 

يي مليلللليوقللللزي  تطللللونتيهللللذهيالمفظلللل يللللل يالزوللللل يالمصويلللل يلللللل يةعمهلللليياىللللطو أ
 لللللللللل يالعملللللللللليليللللللللل يةعلللللللللفيالتفسلللللللللينيوالتأويللللللللفيواللع للللللللل يوا لللللللللزُيقللللللللليفيخيىلللللللليُي: أي

 :يلعلللللللللي ليالعدللللللللليناتيالتلللللللللليي عد لللللللللنيدهللللللللليي للللللللل يا:ُلللللللللييليتنةلللللللللعيللللللللللل ابـــــــــن فـــــــــارس
دللل ؛ي ألللليياللع للل ُيوالتفسلللينُيوالتأويلللف؛يوهلللليوا  ياختمفلللتُي يللقيىلللزيدهلللييلتقينيي:،و،للل 

و(للللييالتفسللليني لللليالمصللل ي هلللويناةلللعيللللل يلع للل يا ظهلللينيي2اللع للل ي هلللويالقىلللزيوالللللناز.
يوالكُللللوُيو(ىللللممي للللليالمصلللل يللللل يالتفِسللللن ؛يوهللللليالقميللللفيللللل يالللللليليالللللذييي ظللللني يلللللم
ا:طديلُي كليي( يالطدي:يديل ظني يمييكُوي  ي م ياللنيضُي كذلكيالل فسِّنُييكُلوي

ي.هي  يُأ ياآي يوقىىهييولع ي

طللوييلمل تللدمي لل يالفهلل يدللمُيويقلليفي»  يلتفسللينيكُللوياللصملليياللللنازيدمفِظللميوا 
لللْنت مي( سلللنهيِ ْسلللنأاُيوقلللزيسلللل كتدلللميالُلللين  ييادللل ية للللي  سألللنتيالُلللللي( سلللنهيتفسلللينأايو  س 

ي3«الِفْسن

يُي(ييتفىيو.ي ليقولميتعيل :يابن عباسوقيفي

هوي م ي  وفياآيل يوسلونتهييو(قيىيىلهييوا ُليناتيال ي لل ي» ا ال :وفي اإل
 يهللليي،للل يتنتيللل:يلكأيتهلللييوللللزيأ تهييول كلهلللييولتُللليدههيُيو يسلللخهييول سلللوخهيُيوخيىلللهيي

لللنهي  لللليالد لللنيالل للليطي (دلللوي يألللي و ن لللمييُ«و يلهللليُيولطمقهلللييولقيألللزهييولةلمهلللييولفسِّ

                                                           

 .201، صمقأ  س ال غ ابن فارس،  -1

 .318، ص2م، 3961، 1، مكتبة  ار التراث، القاهرة، مصر،  الب هأن فع   وم الق آنالزركش ،  -2
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زلووتهيُيو( كيلهللللييا  نازيلللل ي ملللل ييد للللثي لللل يكيفيلللل يال طللللييدألفلللليظيالقللللنآ ُيوللللل»يدأ للللم:
ي.1«والتنكيدي ُيولعي يهييالتليت لفي ميهيي يل يالتنكي:ُيوتتلأيتيلذلك

 هلللللللللويةللللللللل مييُللللللللللفيسلللللللللي ن«ي مللللللللل »ي،للللللللل يخلللللللللنأ يالتعنيلللللللللوي قللللللللليف:ي قول لللللللللي:
يُيهللللللذايهللللللوي ملللللل «يد للللللثي يللللللمي لللللل يكيفيلللللل يال طللللللييدألفلللللليظيالقللللللنآ »يالعمللللللو ُيوقول للللللي:
لزلووتيتمكيا:لفيظُيوهذايهوي م يالمص يالذييي  تلي ي(يي«يلزلووتهي»يالقنالاتُيوقول ي:

يُيهللللللذاييُلللللللفي ملللللل «و( كيلهللللللييا  نازيلللللل يوالتنكيديلللللل »يلليللللللمي للللللليهللللللذايالعملللللل ُيوقول للللللي:
ولعي يهلللييالتلللليت للللفي»يالتىلللنيوُيو مللل يا  لللنا:ُيو مللل يالديلللي ُيو مللل يالدلللزيعُيوقول لللي:

تللللمي ميللللميديللةللللي ُي للللن ييُلللللفيليزولتللللمي ميللللميديل قيقلللل ُيليزول«ي ميهلللليي يللللل يالتنكيلللل:
التنكيلل:يقللزييقتّللليدظلليهنهيُللي يي سللديييويىللزأي لل يال لللفي ملل يالظلليهنيىلليزأي ي تللي ي

للللللللليت»ي:ةلللللللللفيذللللللللللكي( يي  للللللللللفي مللللللللل يغيلللللللللنيالظللللللللليهنيوهلللللللللوياللةلللللللللي ُيوقول لللللللللي: يتتلأ
  للللللده ي لللللللاُيهللللللويلعن للللل يال سللللللصيوسلللللد:يال لللللل وفُيوقىلللللل يتوّلللللحيدعللللللضيلللللليي«للللللذلك

ي2القنآ ُيو  ويذلك.

يىللللللللللللطو :ي ملللللللللللل ي لللللللللللل وفياآيلللللللللللليت للللللللللللليا يالتفسللللللللللللين»يوقلللللللللللليفيدعّلللللللللللله :
لللللللللللللللؤو هيُيو(قيىيىلللللللللللللللهييوا:سلللللللللللللللدي:يال ي لللللللللللللللل ي يهلللللللللللللللي.ي،للللللللللللللل يتنتيللللللللللللللل:يلكيأتهلللللللللللللللي  ُو
ولللللز يأتهيُيول كلهلللليُيولتُلللليدههيُيو يسلللللخهييول سللللوخهيُيوخيىللللهييو يلهلللليُيولطمقهللللليي
 ولقيألللللللللزهيُيولةلمهلللللللللييولفس لللللللللنهيُيو ولهلللللللللييو نالهللللللللليُيوو لللللللللزهيُيوو يلللللللللزهيُيو(لنهلللللللللي

ي3ي.و هِيهيُيوِ د ِنهييو(ل،يله

يوالخوى ي ليتعنيوي م يالتفسينيهل:
 تفسلللللينيالقلللللنآ يهلللللوي مللللل ييلللللت يدلللللمي هللللل يالقلللللنآ ُيوديلللللي يلعي يلللللمُيوالكُلللللوي للللل 

ي4( كيلمُيوا  ال يا ُكيفيوالصلوضي  يآييتم.
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 ال اجة إلى التفسير:-1.1.1
قلليفيسللد ي ميوتعلليل :ييُل يالقللنآ يالكللني ي لل فيدمصلل يالعللن:

لي يتعليل يخيطل:يالعلن:يدمسلي ه ُيو مل يلعهلوزه ُي لليالتخيطل:ي 
والكللو يوديلتللزدني لللي زيللزيللل يآيلليتيالللذكنيال كللي ي ةللزي( للميكتللي:ي للي يخيطلل:يدللمي لل ي

يوةفيالدُني يةلعيلُيكلييونزيذلكي ليك،ينيل ياآييتيل هي:ي

3- 
2-



1- 
1-

وللللييكللي يالقللنآ يالكللني يلعةلل ايدفىللي تميودوغتللميوديي للمُيللل ييكلل يللك لليي هلل ي
 (لفيظميوتزدأنيآييتميواست ديطيلعي يهييلويديلتلك يل يلصتميو مولهي.

القنآ يةلمل يوتفىليو؛يلذيتكف لفيا يتعليل يللميي-–يفه يال دليوكي يطديعييي( 
القللنآ ي للليةلمتللمُي(لللييي-–دلليل فظيوالديللي يكلللييكللي يطديعيلليي( ييفهلل ي(ىلل ي:يال دللل

 هللميتفىلليوُيولعن لل يزقللي ييديط للمُيد يللثيوييصيلل:ي لل ه يُللينز يوويوانز ُي هللذايغيللني
كي لللللتيتسلللللتوقفه يدعلللللضياللفلللللنزاتيُيدلللللفي1ليسلللللونيلهللللل يدلةلللللنأزيلعلللللن ته يِلم صللللل يالقلللللنآ ُ

 يلللييي-–والتناكيل:يلل ييعمللوايلعي يهلييووةل:ي مليه يالد لثيوال ظلنيوالنةلوأيللل يال دلل
لليي لل ف:ي تعسأللني ملليه ي هلللميكسللؤاله يللأ

 دللُي قليلوا:يو( يُّ  لييلل ييظمل ي فسلمَّي فس لنهيال–-ُِّلنكُيواسلتزفي ميلميي ديل
يلظ م  ي ظي  ي»يدقولم: نك  ُِ يال  2«ل  

                                                           

ي.3/26، الف إل   والم إل ون م م   سدن الذهب ، -1
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قللزيآتلليهيا يالكتللي:يو مألللميلللييللل ييكلل ييعملل ُيوكللي ي ّللفيا يي-– نسللوفيا 
للليُي مللل يتكللل يال يةللل يليسأللل يللللل يوّلللعي  للللي ملللو يالقلللنآ ُي للللي هلللزييتلللأليو ميلللمي ظيلأ

النسللوفيوالىلل يد ُيوللل يتكلل ي(زواتيالكتيدلل يلتيسأللن يلللزيه ُي كللي يذلللكي للي وي(يّللييزو ي
قزي هيه ي( ييكتدواي  ميُلي ييغيلنيي-–التأليوي ليهذايالعم ُيِ زي م يذلكي( يالنسوف

»القنآ :
ي1وكي يذلكيلخي  ي( ييختمطيالقنآ يدلييليميل م.«ي

 نذايكي يالىل يد يوهل ي(قلزنيال ليمي مل يتُلخيصيو هل يلليي لليكتلي:يا يلل ي
 مللليه يدعلللضياللفلللنزاتيوالتناكيللل:يالتللللينىلللي  ياللدلللي ليوزقلللي يياللعلللي لُيكي لللتيت لللده ي

(وز هللييا يسللد ي ميوتعلليل يطيقلل يزوليلل يلتأِسللع ُيتةلليو تي للليدعللضيا: يللي ي للزوزيللليي
هتللزاليدلميليسلل يخيىل يدعللزي( ي(لفلوهي للليكولهل ي دللزتي يةل يا:للل يللل ي هلل يالقلنآ يواو

ُأ يالم  يو سزتيا:لس ي هذايال صيالقنآ ليلىل:ياهتللي ي ملليلياللسلملي  ُي لأْول ْوهيتف
ُ ز هيُيوذلكيد صي يالكُوي  يلعي يميولناليمُيوديي يلقيىزهيو( كيلم.  ل يالع يي ي(

  وعا التفسير:-1.1.1
 التفسير بالمأثور:-أ

تفسللللينيالقللللنآ يدلللليلقنآ يوتفسللللينيالقللللنآ يديلسلللل  ُيوتفسللللينيالقللللنآ يدللللأقوافي»يوهللللو
تفسينيديللأ،ونيهذايلقليدويالى يد ُيوتفسينيالقنآ يدأقوافيالتيدعي يوقزية عفيلىطمحيال

يلللييللل ييكلل يللل يالتفسللينيدهللذهيا: للواأيا:ندعلل ُي هللويللل يالتفسللينيللمتفسللينيدلليلن(ي؛ي(يي   
 2.«ديلن(ي

يكتلللل:يالتفسلللليني ود لللليلأي ملللل يهللللذي ياللىللللطم ي يق ِسلللللتيكتلللل:يالتفسللللينُي أةللللفُّ
ييالقنآ ُيوتفسينيةيلعيالديي ي  يتأويفيآييه(913)تال بر اد يةنينيديللأ،ونيتفسيني

                                                           

 .326-339، صمبأحل فع   وم الق آنصب   الصالر،  -1

داااااار،  -2  ،  ار ابااااانم هاااااوم الف إلااااا   والفاو ااااا  وا إلااااافنبأ  والفااااا ب مساااااع  بااااان سااااا دمان بااااان ناصااااار ال   
ي.39، صهـ3128، 2الجلزي، الرداض،  
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 لللليكتيدلللميي ــــ(1393)تالّشـــ قي ي  وكلللذايُي(ه777)تالبـــن كثيـــرالقلللنآ يالعظلللي ي
ي(ّواليالديي ي ليليّي يالقنآ يديلقنآ يول ي(ل،م يتفسينيالقنآ يديلقنآ :

 قلزيةليليتفسلينياللذي ييتفسلينيقوللميتعليل :
سون يال سليلي يلثيقليفيتعليل ي ل( ع يا ي ميه ي

ي

يول ي(ل،م يدلي:يتفسلينيالقلنآ يديلسل  ُيتفسلينيقوللميتعليل :

قلزيةليلتي 
:ي-–لفظلل ي"القللو "ي لللي للزيثينسللوفيا 

ي1.

الىل يد ُيتفسلينيقوللميتعليل :ول ي(ل،مل يتفسليني

ي ل يسلدكي قليفي"ادل ي دليمي لليهلذهياآيل :يقليلواييلييل ل لزيل ت ْ ت ِهلي   
يند كُي  هيه يا ي( ييسدأواي(و،ي ه ". ي2آلهت يي(ويل ْهة و   

ويللللتي لللل يالتلللليدعي ُي للللليالتفسللللينينوايلللليتيك،يللللن ُيكلةيهللللزُيو كنللللل ُي وقللللزين 
يو طيلُيول،يفيذلكيلييونزي ليتفسينيقولميتعليل :

«قليفي ملليدل ي(دلليطم ل ي ل يادل ي
"ييقلوفيويتتكد لني ت تقلني دليزيا  يوتعلنضي"ي ليقوللم:ي-- ديم

 3«.ىيالعو ليو كنل ي  م  ه يدوةهكيلذايكم لوك؛يوكذاينوي

                                                           

 .291، صف إل   الق آن ال ظ مابن كثدر،  -1

 .322ص ن/ م -2

ي.138ص ن/ م -3
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ذيدقوفيالتيدعلي لليالتفسلينُي: يالتليدعي ي وقزيذه:ي(ك،نياللفسني يلل ي( ميي ْؤخ 
تمقوايغيل:يتفسيناته ي ل يالىل يد ُيللذاي كل ي(ك،لنياللفسلني ي(قلوافيالتليدعي ي لليكتلده ي

ي1و قموهيي  ه يلعيا تليزه يلهي.

 التفسير بالرأ :- 
لللنيلكلللو يالعلللن:يول لللي يه ي للللييديوةتهللليزهلللويتفسلللينيالقلللنآ ي دعلللزيلعن للل ياللفسِّ

القلللوفُيولعن تلللميلالفللليظيالعنديللل يووةلللوهيزولتهللليُيواسلللتعي تمي لللليذللللكيديلُلللعنيالةللليهملي
ووقو مي م ي(سدي:يال  وفُيولعن تميديل يسصيوالل سوخيل يآييتيالقنآ ُيوغينيذللكيلل ي

 2ا:زواتيالتليي تي يلليهيياللفسن.

العقمللليلا كللي يوال كلل ييسللت تي او يللمياللفسللني ملل ييوهللويالتفسللينيالللذيييعتلللز
ل ديلمصل يالعنديل يييل ياآيليتُيوتلنةيحيالل لتلوتُيويةلو يالتفسلينيدليلن(ييللل يكلي ي يللأ

وال  لللويوالىلللنويوالدوغللل يو يسلللصيالقلللنآ يول سلللوخميو(سلللدي:يال للل وفيوالسللل  يىللل  يهيي
ي3فهيُيو(ىوفيالفقم.يوّع

يلل ي للفسلنُيوا  لليفي قملمُيو لليي ظلنهُيوا يوالتفسينيديلن(يييقو ي م ياةتهليزيا
ين(يللللللمُيوتقللللللزي يخوىلللللل يهللللللذاي للللللليتفسللللللينيالقللللللنآ ُيوديللللللي يلعي يللللللميواسللللللتخنا يزووتللللللم

يويسلللللل يالتفسلللللينيالعقمللللللُي: لللللمييقلللللو ي مللللل يل لللللليفيالعقلللللفيوالتفكيلللللني للللللي4ُو( كيللللللم
ي5ن.التفسينُي ليلقيدفيالتفسينيال قمليالذيييقو ي م ي قفيالنواييتياللأ،ون ي ليالتفسي

 يقللللللو ي ملللللل ي(سللللللميُي: لللللم:ي للللللوأيل لللللللوزيلقدللللللوفوالتفســــــير بــــــالرأ   وعــــــان
: لمييقلو ي مل ييللنزوز؛و لوأيللذلو ييوتت قيي يميالُلنوطيوالّلوادطياللطمودل ُيل هةي ُ

                                                           

ي.98ُيصالتفسير والمفسرونل لزي سي يالذهدلُيي-1
ي.361 ي /يصي-2
يُيا ىللللللللللللللللللللللللزانيللللللللللللللللللللللللل ينةلللللللللللللللللللللللل:يلللللللللللللللللللللللللل 8ُيالعللللللللللللللللللللللللززيالب ــــــــــــــــــــــــو  اإلســــــــــــــــــــــــالميةمجلــــــــــــــــــــــــة ي-3

ي.WWW.ALIFA.COMي233ُُيص1ُي 3101ُوافي
ي.131ُيصت ري  الدارسين بم ا ج المفسرينىو يالخيلزيُيي-4
ي. /صي ي ي-5
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يل لللللي ي للللليةللللوا يتفسللللينيالقلللللنآ اوقللللزياختمللللويالعمللللليليلللللل يقللللزي يي.1(ويالةهللللفيالهللللوى
ي2ولللل ييدي لللوهيلصيلللنه ي قلللو يتُلللزأزواي مللل ييةلللنؤواي مللل يتفسلللينيُللللليلللل يالقلللنآ ُي؛دللليلن(ي

ي«»:ي-–يقوللمللل ييواست زواي ليذلك
لكلل ياخللتوويالعمللليلييللؤوفي للليال قيقلل يلللل ي( يالل للن  يل للميهللويالةلل  يي3

ينيالكتلللي:يالكلللني يللللعيةهلللفيفسلللكلللذايلللل يغيلللنيدنهلللي ُي(ويل يولللل يتيدلللأ يللللنازيا يتعللليل 
يوال  للللللفيوالفللللللنيي4اللفسللللللنيدقوا للللللزيالمصلللللل يو(ىللللللوفيالُللللللنأُي(ويتأييللللللزيدعللللللضيا:هللللللوال

 ملل ييللنوايدأسلليأيللل يتفسللينيالقللنآ ييوقللو يكللي يلللوقفه ي ملل يالعكللميللل يذلللكُيُوال  و لليت
ييعلل  ين(يللمييوالفنيقللي ي ملل يطن لللي قلليضُيديةتهلليزه ُ والللناةحيي.5دي:زللل يوالدللناهي وكللف 

واللع ل ي( لميلل ييهويةلوا يالتفسلينيدليلن(ييلذايا طدقلتي يلميالُلنوطيالّلنوني يلىل تم؛
ودزي( ييكو ي يللييدمصل يالعلن:يو(سليليدهيي لليالديلي يوا لللي يدلةللفي  سأنيالقنآ يدن(يمي

النةللوأييُ(ىللوفيالفقللمي ملل يالقللنالاتُي مللو يالدوغلل ُياُللتقييُُيىللنوُي  للويالعمللو يللل 
يال يسصيوالل سوخ.يُلعن  ي(سدي:يال  وفيُوالى يد ي-–النسوفييلل ياللنويي  

 الفرق بين التفسير والتأويل:-1.1
 لقللللللزياهللللللت يالدللللللي ،و ي لللللللي مللللللو يالقللللللنآ ُيوكللللللذاياللفسللللللنو يدمفظتللللللليالتلللللللأويف
والتفسللينُيو للتجي  للزيذلللكي(قللوافيك،يللن يتللزاخفي يهللييلىللطمحيالتأويللفيوالتفسللينُيوللل يتكلل ي

نوييواّل  يدلي يهلذي ياللىلطم ي ؛يو يّلي يذللكي لزن ي(قلوافيالعملليليل قلوي مل يالف
يلدمغيهذاياوختوو.

قزيينزيالتأويفيلناز ييللع ل يالتفسليني  لزي(ك،لنيلفسلنييالقلنآ يالكلني ُي قلفي ل ي
فيوالتأويللللللفيتفسللللللينيالكللللللو يالللللللذييتختمللللللويلعي يللللللميو للللللل ه(175)تالخليــــــل ي( يالتللللللأوأ

 قيللفيهللفيي ظللنو يلللل يديي للميولعي يللميقولللميتعلليل :

                                                           

ي.132-131صيُت ري  الدارسين بم ا ج المفسرينىو يالخيلزيُيي-1
 .361، صالف إل   والم إل ونم م   سدن الذهب ،  -2

 .383/ص2، الب هأنالزركش ،  -3

 .282-283، صمبأحل فع   وم الق آنصب   صالر،  -4

ي.ن م م   سدن الذهب ، المرجع السابق، ص -5
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هفيي تظنو يلوي ي يتمُيينيزيلييو زه يا يل ي( لمييه(175)تابن  تيبةوتفسينهُيوقيفي
التفسليني»ي:وطي فل يلعلم ه(110)تأبـو عبيـدةقليفيي1كي  ي)يو ييأتليتأويممي لليالقييلل  ُ

وهللللذايهللللويالُللللي عي  للللزياللتقللللزلي يللللل ي مللللليلييوالتأويللللفيدلع لللل يوا للللزي هلللللييلتناز للللي .
ي2«.التفسين

يلللنزوز؛ي: يالتفسللينيوالتأويللفيلىللطم ي يقنآ يللي ُيوودللز يللل يالتفنيلليي وهللذايقللوف 
 ه(133)تأبــو م اــور المــاترد وقللزي للنييُيدي هللليُي: للميويتللنازويدللي يكمللليتيالقللنآ 

يالتفسلينيديلي يلعلي ليا:لفليظيايمقولدي يهذي ياللىطم ي يد لقنآ يل يالظليهن ُيوالتأويلفي(  
ي3ديي يلعي ليا:لفيظيالقنآ ي يالديط  ُيوا خديني  ي قيق ياللنازيدهي.

 هلذهياآيل يلهلييتفسلينييول،يفيذللكيقوللميتعليل :
يا يلطأمللعي ملل يكللفيلللييلوتأويللفُيتفسللينهي:ياللنىلليزيللل يالنىللزيواللناقدلل ُي(يي يعلللفي  

يالظيللو ُييناهييويعملهييوينىزهيُيويسةمهيي ميه يلي يسده ي ميهي.

الت ذينيل يالتهيو يدألنيا ُيوالصفم ي  يالتأه:ياوستعزازيلمعلنضييوتأويل ا:
ي4وال سي:ييو يالقييل .

م مــــــد بــــــن جريــــــر و(ُللللللهنيللللللل ي(طملللللليي ملللللل يالتفسللللللينيلىللللللطمحيالتأويللللللفُي
تأويللفيآييالقللنآ ُي يللثيي ىللزِّنيتفسللينهي للليكتيدللميةلليلعيالديللي ي لل ييه(310)تال بــر 

ي5دميالتفسين.ي''''لنازأايتعيل "القوفي ليتأويفيقولمييلآلييدقولم

اللللذيي(ْولللل ي  ييللل يللللل يالتفنقللل يدلللي ييه(501)الراغـــ و ةلللزيلللل يالعملللليلي(ل،للليفي
ياسلللتعليِلمي لللليا:لفللليظي»التأويلللفيوالتفسللليني يلللثييقلللوف:ي التفسللليني( للل أيلللل يالتأويلللفيو(ك،لللن 

                                                           

 ،  ارالم  ــــــــــــــى والتأويــــــــــــــل فــــــــــــــي الــــــــــــــ   القر  ــــــــــــــي واطللللللللللللللويك للللللللللللللو ياللىللللللللللللللطف يالتليللللللللللللللللُي -1

 .22-23، ص2030، 3صفاء، عمان، األر ن،  
ي.38ُيصوالمفسرونالتفسير ل لزي سي يالذهدلُيي-2
ي.28ُيصت ري  الدارسين بم ا ج المفسرينىو ي دزيالفتي يالخيلزيُيي-3
ي. يصي /ي ي-4
 ُيزانيادلللللل والتــــــدبر واالســــــت با مف ــــــوا التفســــــير والتأويــــــل لسللللللي زيدلللللل يسللللللميلي يدلللللل ي يىللللللنيالطيللللللينُيي-5

ي.98هُيص2ُ3128الةو يُيالنييضُيط
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و(ك،للنياسللتعليفيالتأويللفي لللياللعللي ليوالةلللفيو(ك،للنيلللييي سللتعلفي للليالكتلل:ييولفنزاتهلليُ
ي1.«ا لهي ُيوالتفسينيي ستعلفي يهييو ليغينهي

ي2«.يتعمييديلنواي ُيوالتأويفييتعمييديلزأناي يالتفسين»غينه:يوقيفي

 فليدعضيا: يي يو   ي(لي يال صيالقنآ لُيقزي ىفيلل ياللع  ي  يطنيليي
يلللللللل يآخللللللنُي هللللللذايلللللللو يللللللل ي(لللللللوا النوايلللللل ُي(يي يال قللللللفُيوهللللللوي قللللللفيالتفسللللللينيللللللل يناو 

التفسللينُيو للليلقيدللفيذلللكييلكلل ي( ييكللو يالتأويللفيلتعمقللييديلزنايلل ؛ي يخللن ياللع لل يللل ي
ي3يظيهنيالمفظيلل يلع  يآخنيي تلمميالمفظ.

والتأويلفييدعّه يالتفسينيهويديي ياللعي ليالتليت ستفيزيل يوّلعيالعدلين ُيوقيف
ياللعي ليدطنيييا ُين ُيوهذايهوياللُهوني  زياللتأخني .هويديي ي

التأويللللفيي لللتجيلللل ياخللللتوويالتفسلللينُي ه لللليكييوه للليكين(ييآخلللنييللللذه:يللللل ي(  ي
يالتفسلللللللينيديلللللللللأ،ونيوالتفسلللللللينيدللللللليلن(يُيوالتفسلللللللينيالمصلللللللوييوالتفسللللللليني سللللللل:ياتةيهللللللليت

يوتيك،للللللن يالتفيسللللللينيةعمللللللتيالقللللللينوييتيللللللمي للللللليخّلللللل يهللللللذهياآناليوالت ملللللل يُاللللللللذاه:
والل يقُللليتيالفقهيللل يوالعمليللل يوالعقي زيللل ُي ملللليي( يالتأويلللفيكلللي ييوةلللميا: ظللليني:سلللناني

ل يل ةي هيالذييليمي ليقو ي( زيل يالدُلني( ييالقنآ  الديي ي ُيولناتدميالعميييالدوغي يوا 
ييأتليدل،مم.

ذايوىللم ييلللل يالقللن يالعيُللني ةللزي( ي سلليوىيدللي يالتفسللينيوالتأويللفييالســيو يوا 
للييزا يالتفسليني للي(ىلفياسلتعليلمييُولهلييدل،يد يتلزيزيلم،ي ليوال،ي ليّلنونييللم(يو ز

ييع ليالديي يوالوّو يكليي ليقولميتعليل :
ي.4دلع  يو( ّفيديي ييووّو يأي

                                                           

ي.2281ُيصاإلتقانالسيوطلُيي-1
ي ي /صي .ي-2
ي.228ُيصالتفسير وم ا جه وال   وتفسيرهالسيزي( لزي دزيالصفينُيي-3
ي.12ُيصالم  ى والتأويل في ال   القر  ي واطويك و ياللىطف يالتليللُيي-4
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دىلللف ي يلللل ي( يغيلديللل ي ملللليليالتفسللليني للللزوايللللل ياللسللليوا يدلللي ييولللليي م ظلللم
التفسللينيوالتأويلللفُي ةلليليالتأويلللفي  للزه يلللللي،ويلملع لل يالمصلللوي؛يودي ّللي  يللللل يهلللؤولي
ه يكيل يالعمليليل ي نأييدي يالمفظتي ي م ي(سيمي( يالتأويفيهويىنويللع ل يالمفلظي

لللزهيزليلللفُي للللي لللي  ّأ يالتفسلللينيوييتةللليو يالكُلللويليالظللليهنيللللل يلع للل يي تلملللميويع  أ
يوا يّي يوديي ياللعي ل.

ولللل يه لللييكلللي يالتفسلللينيوالتأويلللفي  لللزياللتقلللزلي يوسللليم يلكُلللويوتديلللي يلعلللي لي
ال ىللوصيالقنآ يلل ؛يا تنالللييوتقزيسللييلملل صيالللزي لُيالللذييكللي ي للليذلللكيالعهللزيل وطلليي

ويلفيسلدديي لليتوسليعيتون أييو يط ُي(ليي  زياللتأخني ي قزي(ىلدحيالتأيمدسيي ييقفو يزو 
 الزول ُيدنّي  يلعي ليةزيز يلم ص.

 ست مال القر  ي لكلمة تأويل:اال-3.1

يسونيهل:سدع يونزتيكمل يتأويفي ليالقنآ يالكني ي لي
قيفيتعيل :ي-3

 

 يللقىللوزيللل يهللذهياآيلل يكللليييقللوفيالطدللنيي( يالل  كللليتيهلل يالمللواتلي( كللل ي
ي(ىللفيالكتللي: ُي(للليياللتُلليدهيتي لع يهللييالللذييهللويهللزىيلملتقللي يديلديللي يوالتفىلليفُيهلل  

لل يآييالقلنآ يي"الم كـا"يالتوو ُيلختمفيتي لياللع  ُيوقليفيآخلنو :يدلفيلتُيدهيتي ل
للليي للنويالعمللليليتأويمللميو هلللوايتفسللينهُيواللتُلليدمي"لللييللل ييكلل ي: للزيلللل ي ملللميسللديفي

ي1كقيي يالسي  .

 ألللييالللذي ي للليقمللوده يليللفي لل يال لليُي يت دعللو يلللييتُلليدهتي(لفيظللميوتىللن تي
يللف"يهلل يلعي يللميدوةللوهيالتللأويوتُيلناز يالمللدمي ملل ي فسللميو ملل يغيللنهُيوا  ي"ادتصلليليالتأوي

والللذييطمدللميالقللو يللل ييالللذي يينيللزو ي( ييةللزواي للليالقللنآ يللليييوا لليي لل  ته ياللذهديلل ُ

                                                           

ي.231-231-332ُيص2ُي القر ن   جامع البيان عن تأويل الطدنيُيي-1
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يقدللفيلةي للم وللليييعملل يتأويللفيذلللكيلويا يو للزهيل فللنزأايي1ُاللتُلليدميللل يلعن لل يُلللليةلليل 
 يللل يا يييالكتللي:ُيو( للمي للي يويآعملل ييقولللو يىللزأق ييدلللييتُلليدميللل يدعملللميوالناسللخو ي للليال

لتأويفيه يي يقدل يا:للونيالتلليوييعملهلييلويا ُيوالصيديليتيالتلليويتقدلفيي ي2ُعم يتأويمم 
ي3.واوستقىيلالد ثي

ي لع  يكمل يتأويفي ليهذي ياللوّعي يل ياآي يويتخن ي  يلع يهيالمصوي.

ي:قيفيتعيل -2

. 

ا:لللوني يالتأويللفياللللذكوني لللياآيلل يهللويلعن لل ييللنىيُلليصيا سللو يادلل يتيليلل ي(أي
ي4 يالتأويفي يهييدلع  يالل فيوالعيقد .الصيدي يالتلياستأ،نيا يدعملهيُيون(ىيآخنو ي(أي

يقليفيتعليل :-1

 

"تأويمللم"يه للييدتىللزيييو للزهيوو يللزهي(يييللو ييظهللنيىللزييللليييابــن عبــاس سللني
ي5(خدنيدميل ي(لنياآخن ُيوقيفيقتيز ي"تأويمم"ي،وادمُيولةيهزُية اؤه.

قيفيتعيل :ي-1

 

                                                           

ي.238-238-232ُيص2ُي القر ن   جامع البيان عن تأويل الطدنيُيي-1
ي.239ُيص ي -2
ي.28ُيصظا رة التأويل والت ا باللغةالسيزي( لزي دزيالصفينُيي-3
ي.121ُيصالموافقاتالُيطدلُيي-4
ي.29ُيصاللنةعيالسيديي-5
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 يتأويملم"يقلزيةليليدعلزيذكلنيالقلنآ يو( لميةليليلىلزقييلللييوتفسينيآيل :ي"وللليييلأته
ي1والني:.ي تنالاوتقزلميل يالكت:يالسليوي يول  هيي  ي

:يول ييأته يدعز يديي يليييؤوفيلليميذللكيالو يلزياللذييو لزه يا يال بر ويفسنهيي
ي 2 ليهذايالقنآ .

 يقيفيتعيل :-2

لليلميا:للنيولليييىلينييآفللي لليسلون ييوسلويزللتي مل يي"تأويـل" ةزي( يلفظل ي
 3لليم.

يل ي م يلليييلؤوفيلليلمي( يزيلثيال ليمُي للييينو لميال بر ويقوفي دُّك  :يويعملكين 
 4 ليل يله ُيوذلكيتعدينيالنؤيي.

يقليفيتعليل :-8
ييلل ويول قمدأليي لليآخلنتك ُيقليفيسلعيزي ل يقتليز ي(ييخيلني،وادلييي؛)

 5و( س ي يقد .
يتعلليل :يقليف-8

ي6ِطعي ميميىدنا.تدتفسينيلييل يتسي(ي

 للللياآيللليتيالسللليدق يل ىلللون يدلللي يالعيقدللل يي"التأويـــل"لللل يهلللذاييتدلللي ي( يلفظللل ي
والللل فيوالنةللوأُيوهللويللليي ةللزهي لللياللل،وثيآيلليتيا:وللل ُي(ويتعديللني لل ينؤيللييكللليي لللي

ي(لنهيكلييونزي ليسون يالكهو. ِكف  ُْ  يسون ييوسوي(ويتفسيني ليي( 

                                                           

 .211ص ،2000 ار المعرفة الجامعدة، مصر،  ،وتفسيره الف إل   ومنأهجه والنصالسد  ، م  عب  الغفار،  -1

ي.233-230ص، القر ن  جامع البيان عن تأويل  الطدنيُيي-2
 .116، ص2، مجف إل   الق آن ال ظ مابن كثدر،  -3

ي.113، صاللنةعيالسيدي -4

 .16، ص1، مجاللنةعيالسيدي -5
 .91م ن/ ص -6
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 التأويل النحوي:-3

لقلللزيد  لللليالعللللفيال  لللويي مللل يلللل هجيخللليصيوطنيقللل يواّللل  يا تللللزهييال  لللي ي
وقللزيا تلللزي مللليليالعنديلل يُيللل يالللليز يالمصويلل ياللسلللو  يلد لليليقوا للزيال  للويوسللت ديطل

لقييسي يلّدطياللزو  يالمصوي :يلقييميلم لي يوآخنيلملكي ُي  زأزوايالفتن يال ل ي يالتللي
ي1س  يدعزه.ي320س  يقدفيا سو ُيوي320ي تجيدمصتهييد،و، يقنو :يل هيي

للللللل ي،و،للللل ي(قسلللللي يهلللللل:يالعىلللللنيياو تةلللللي و مللللل يهلللللذايقس للللل يال  لللللي ي ىلللللني
يالةيهملُيو ىنيا سو يا:و فيوهوي ىنياللخّنلي ُي، يالعىنيا سولل.

التلأ،ينيوالتلأ،نييلوديل سد يل زوزياللكي ي قزي ظنيالمصويلو يلليلمي مل ي(سليميلدلز
يوذللللللكيد سللللل:يقندهللللليي2(ويالتصييلللللنُي كي لللللتيالدلللللوازيُيولعييينهلللللييوال ّلللللنيو لللللزوزهيُ

يز ي لللللليقمللللل:يالة يللللللن وي للللل يالقدي لللللفياللةلللللليون ُي أخلللللذوايلللللل يالقدي لللللفياللوةلللللل(ويدعلللللزهيي
العنديلل ُيودي للليياسللتدعزوايالقدي للفيالواقعلل ي ملل يالسللي في(ويال واّللنُي للذكنواي( ي( ىللحي
العن:يقني ي، يقيميوتلي يو(سزُيوهذيفيودعضيك ي  ُيودعضيالطي يي يولل ييؤخلذي ل ي

يغينه .

قني ي(ةوزيالعن:يا تقيليلا ىحيلل ييكي ت»:يه(339) أبو  ار الفرابيقيفي
دي لللللل ي للللللليي للللللل ييوا  يا:لفلللللليظُيو(سللللللهمهيي ملللللل يالمسللللللي ي  للللللزيال طلللللليُيو( سلللللل هييلسلللللللو أ

ْقت للزيُيو لل ه ي(خللذيالمسللي يالعندللليللل يااللل فمُيوالللذي ي لل ه ي قمللتيالمصلل يالعنديلل ُيودهلل ي
دلللي يقدي لللفيالعلللن:ُيهللل يقللليميوتللللي يو(سلللز؛ي لللن يهلللؤوليهللل ياللللذي ي للل ه ي(ك،لللنيلللليي(خلللذي

يُيو مللللليه ياتكلللللفي لللللليالصنيللللل:يو لللللليا  لللللنا:يوالتىلللللنيوُي،للللل يهلللللذيفيودعلللللضملعظلللللوي
ذي  يغينه يل يسي نيقدي مه "يك ي  ُيودعض ي.3الطي يي ُيول يي ؤخ 

                                                           

ي.38ُيص2032ُيلطدع يةيلع يل لزيخيّنيدسكن ُيالة ا نُأاول ال  و ال ربيل لزيخي ُيي-1
 .20صي /ي ي-2
ي.18ُيص2008ُي2ُيتحي دزيال كي ي طي ُيزانيالدينو لُيطاال ترا  في أاول ال  والسيوطلُيي-3
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ولللنزيذلللكيكمللميلللل يالو،للوييللل يسللول يلصلل يالل للتجيدللميو للز يتطللنييالفسلليزي»
العملللليليتتيدعلللتيةهلللوزيويي1ُ«لليهللليُيوهلللذايهلللويالّللليدطي لللليالتىللل يويال للللي ليواللكلللي ل

تدلليأيخطللطيل هةيلل يلوّللعيالقوا للزيالعيللل ُيو ن للواي ميهلليياللسللي فُيووّللعوايا:دللوا:ييد
والفىوفيليظهني م ي(ىوفيال  ويدقوا زهيو(سسميولىطم يتمُيواستلزوايذللكيكملميلل ي

ياستقنالي ىوصيالقنآ يالكني يوال زيثيالُنيويوكو يالعن:.

  :أدلة ال  و وعال ت ا بظ ور التأويل ال  و -1.3
ي(ىللللوفيال  للللوي ملللل يي د للللثي يللللمي لللل ي(زللللل يال  للللويا ةليليلللل يللللل ي يللللثيهللللل»

(ىوفيال  وي(زل ل ي»:يابن األ بار يقوفيي2ُ«دهيُيو يفياللستِزفياوستزوف(زل تمُيوكيفي ي
ال  للويالتللليتفن للتيل هلليي نو للميو ىللولمُيكللليي( ي(ىللوفيالفقللمي(زللل يالفقللميالتللليت و للتي

و ي زتلللميُيال  لللويدأىلللولميكعوقللل يالفقلللميدأىلللوفيالفقلللم عوقللل يي3ُ«  هلللييةلمتلللميوتفىللليمم
ي*التعويفي ليل،ديتيال ك ي م يال ة يوالتعميفيواونتفيأي  ي ّليضيالتقميلزيللل ييفليأ

 دِللمييللت يالوقللووي ملل يا:ىللوفيواللدللي ليللعن لل ي قللي يياللعللي ليي4 ملل يالللزليفياوطللوأ
ي ليالكتي:.وي  تي يلليمي ليلعن  يا: كي ُيوي توىفيدلعن تميلل يلعي

 القر ن الكريا:-1.1.3
يعللزيالقللنآ يالكللني يالل هللفيا:وفيوسللت ديطيا: كللي يال  ويلل ُي لليل  ويللل ييسللتم  ي
التق ي يوالتقعيزيلويدعزيظهلونيا سلو ُيو ل وفيالقلنآ يالكلني يديلعنديل ؛يلذي ىلفيانتدليطي

فيلاسللللتم الل ملع يللللي يُي(ىللللد تيالعنديلللل يدلوةدللللميللللل يلللللوا  يا سللللو ُيوكللللي يالهلللل يا:وأ
ديلعندي يسول يالقنآ يالكني ي ليد يي ميالمصويي  وأايوىن أييوىوتييوزول أُي كي يالهلزوي

تق ي ي  ويلمأص يالعندي ييتوا ييللعي نديل يالقلنآ يالكلني يالتللين(ىيالمصويلو ييستقنالاول ي

                                                           

ي.22ُيص3991ُيلزيني يالكت:يواللطدو يتيالةيلعي ُيفي أاول ال  وسعيزيا: صي لُيي-1
ي.23ُيصاال ترا السيوطلُيي-2
ي.21صي/ ي ي-3
ي .يصي/ ي ي-4
ي:ياللكي ياللنتفعيل يا:نض.اليفيأي*
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ي(لليك يا:وا في( هييتل،فيالعندي يالفىل  يالةيلعل يلمعلن:ي مل ياخلتوويقدلي مه يوتدي لز
ي1سك يه يزاخفيالة ين يالعندي يدزليفي ه يالعن:يالعي يل صيالقنآ يالكني .

دلللمُيوقنالاتلللميي تةلللي اوو مللل يهلللذاييكلللو يهلللويالللل صيالىللل يحياللةللللعي مللل ي
يلليي»ي:السليوطلقيفيي2ُةليعييالواىم يللي ييديلس زيالى يحي ة يويتّيهيهيي ة   كلف 

 كللللي يلتللللواتنأاُي( يآ لللليزأاُي( (اليدللللمي للللليالعنديلللل ُيسللللويياو تةللللي ونزي( للللميق للللنويدللللميةللللي ي
يُلللللليذاُي لللللليللتواتنيللللللليي قمللللللميةلللللللعيوييلكلللللل يتواط للللللؤ ه ي ملللللل يالكللللللذ:ي لللللل يللللللل،مه يلللللللل 

ي3«.ل تهيهُيوغيل:يالقنالاتيكذلك

كفيقنال يوا قتيالعنديل يوللوي»يدقولم: ه(333)تاد يالة نيوقزي ىفي ليذلكي
ي سلللل زهيُي هللللليالقللللنال يدوةللللميووا قللللتي( للللزياللىللللي ويالع،لي يلللل يولللللويا تللللليوُيوىللللح 

الىلل ي  يالتللليوييةللو ينزأهللييوويي للفيل كينهللييدللفيهللليللل يا: للنويالسللدع يالتلللي لل في
دهلللييالقلللنآ ُيسلللواليكي لللتي للل يا: لللل يالسلللدع ي( ي للل يالعُلللن ي( ي للل يغيلللنه يلللل يا: لللل ي

ي4«.اللقدولي ؛يولت ياختفينك يل يهذهيا:نكي يال،و، ي(طميي ميهييّعيف ي(ويُيذ 

حيا:نكي يال،و،ل يلمقلنال يالىل ي  يهلل:يىل  يالسل زيولوا قل يوللييسدييتتّ
ي تليو.االعندي يولويدوةمُيولوا ق ي( زياللىي ويالع،لي ي يولوي

ي كي لللتيهلللذهيا:نكلللي ياللقيللليميا:وفياللللذيييةللل:ي( ييقلللو ي ميلللميقدلللوفيالقلللنال 
ي(ويتُذيذهي.

يالقنال يالُليذ يالتلليل لعيالقلناليقنال تهليي للياللتوو يوذه:يدعضيالعمليليلل ي( أ
ي5ي تجيدهيي ليالمص يوال  و.

                                                           

ي.86ُيص2002ي3ي ُيا:نز ُيطلُيزانيالُنويُي ال  و ال ربيالتفكير ال لمي في ُيص س يخليمياللمي-1
ي.26ُيصفي أاول ال  وسعيزيا: صي لُيي-2
ي.202-201ُيصاإلتقانالسيوطلُيي-3
ي.9ُيص3ُيزانيالكت:يالعملي ُيدينوتُيلد ي ُي ال شر في القراءات ال شراد يالة نيُيي-4
ي.21ُيصللنةعيالسيدياسعيزيا: صي لُيي-5
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 ميلميقوا لزه ييا لييزا يالعملليليقلزيا تةلوايدكلو يللل ي طقلواي مل يالسلميق يود لوي
 للل يدللي:ي(ولللل ي( يي تةللوايدقلللنال يالىلل يد يوالتلليدعي ُي للليلقنال يالُلليذ يللللييتخمللوي يهللليي

 ياللللنك يلوا قللل ينسللل ياللىللل ويو،دلللتيدهلللييىللل  يالسللل زُي(ويللللييتخملللوي يهلللييالتلللواتنيلللل
ا:وفُي لخيلفلل يالنسلل يالع،لللي ليدكمللل ي(وي للنويلذاي،دتللتيالقللنال يدللميوييللؤ،ني للليىلل  ي

ُييقلن(يدليلت وي يد يليالقي لز ي ميهلييكلليي لليقوللميتعليل :ي
سكي يالو يوهل ي اللو يوهلليقلنال يُيويطن يالت لوي يوالهلل  يوتُلزيزيدعزهييليلكسونأاُيوا 

تلللمي للليذللللكُي  ةلل يالفنيلللييا:وفي( للمي(تللل يدلليلكو ي مللل يي1 للي عيو(دلللي للللنو. ي  ة  ولكللفح
)التقلليليالسلليك ي  يوال ةلل يلللل يي(ىللممُيوو ألل يالمأفللظي قيقلل يلللييوةلل:يلللمُيوكس للنيالت للوي 

زأزيالو ي( مي قفي نك يالهل  يلل يالو يالسيك  يقدمهيي،ل ي لذ ه يي ذويالت وي يوالهل  يُو
ي2 يلتق يسكو يالت وي يوسكو يالو ُي أزغ يالت وي ي ليالو ؛ي يلتُزيزيل ي(ةفيذلك.

يالقلللنالاتيالقنآ يللل يكمأهللليي ةللل يوهلللليلىلللزني لللل يخلللوفيللللييتقلللز ي ىلللفيللللل ي( أ
يلمقوا زيال  وي يويالعكم.

 :ال دي  الشري -1.1.3
ميُيوللليي(لللنيدللمي( يي كتلل:يكنسللي م-–يقىللزيديل للزيثيالُللنيوي(قللوافيالنسللوف

لل يلموكيا:نضي لي ىنهُي(ويالعهوزُيواللوا،يلييالتلليكي لتيدي لميودلي يخىلولميلل ي
لل يي-–العللن:ُيوقللزي(ةلللعيالعمللليلي ملل ي( يال دللل ( ىللحيالعللن:يقيطدلل ُيو( ي(قوالللمي ةأ

 لليهلذهيال ليفيلويي تةلي او ليالمص يلذاي،دتي( هييلفظيال دلي فسميووييتقزللمي لليدلي:ي
ي3القنآ يالكني .

ل يألوي( لللللمي لللللليلسلللللي-–اللللللنغ يلللللل يلةلللللليأيالعملللللليلي مللللل ي ىلللللي تمو مللللل ي
يا قسلوايلل يلي عي يولةي ي .يدأقوالمي تةي وا

  
                                                           

يُيتللللللللللللللحي دللللللللللللللزيالعلللللللللللللليفيسلللللللللللللليل يلكللللللللللللللن ُيزانال جــــــــــــــة فــــــــــــــي القــــــــــــــراءات الســــــــــــــبعُيادلللللللللللللل يخيلويلللللللللللللل ي-1
ي.118ُيص3989ُي1الُنويُيالقيهن ُيط

ي .يصي /ي ي-2
ي.12-11ُيصأاول ال  ول لزيخي ُيي-3
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 الما  ون:-أ
دعللضي( للو يال  للويتللنزز ي للليلسللأل ياوستُللهيزيديل للزيثيال دللوييالُللنيوُيدللفي

ابـــــن ُيوه(609)تأبـــــو  يـــــانيويكللللليزيالل لللللعيي  ىلللللني للللللي،و،للللل يلللللل يا: لللللو يوهللللل :
يو ةللته ي للليذلللكيللليي د للني  للمي(دللوي يللي يا: زلسلللي1ُالســيو يوي ـــ(630)تالضــائع

للللويو،قلللوايدلللذلكييُيلذ-–ل للللييتلللنكيالعملللليليذللللكيلعلللز يو،لللوقه ي( يذللللكيلفلللظيالنسلللوفي»
 2«.لةنىيلةنىيالقنآ ي ليل،ديتيالقوا زيالكمي 

:ي ليهذايالل عييعوزيلل يتةوي يالنوا ي قفيال لزيثيدليللع  ي لن يوالسب  األول
ييلللللللللل:يا: يزيلللللللللثياللنويللللللللل يدللللللللليللع  ُيوقلللللللللزيتلللللللللزاولتهييا: لللللللللية يواللوللللللللللزو يقدلللللللللفغ

ْوهلليُيدللليي(زأتيلليللمي دلليناته ي لل ازوايو( قىللوايو(دللزلواي(لفيظهللييدللأخنىُيولهللذاي و  تللزوي هيُي ن 
ولهللذايللل ييأخللذيهللؤولييُ للنىيال للزيثيالوا للزي للليالقىلل يالوا للز يلنويألليي ملل ي(وةللميُللت  ي

يلقوا زيالمصوي .العمليليدي: يزيثي ،ديتيا

وييلل يال لزيثُي: ي»ي:ي يعلوزيللل السـب  الثـا ي (لي وقلوأيالم ل يك،يلنأاي يلليين 
ك،يللنأايللل يالللنوا يكللي وايغيللني للن:ُيووييعملللو يلسللي يالعللن:ي للليىلل ي  يال  للوُي وقللعي

ي3.«الم  ي ليكوله يوه يوييعملو يذلك

 المجيزون:- 
 األز ر المصويي ُيو(ى ي:ياللعية ي(ل،يفيي(غم:ياللةي ي يل ةي يال زيثيل 

 لليابـن فـارس اللخىلصيو للييابـن سـيدهويالىل ي   لل لجـو ر ا ليتهذي:يالمص يو
 . ليغني:يال زيثيالفي ي لييالزمخشر لقيييميالمص يو

للييد يخلنووي ل(لييل يا لتجيديل لزيثيلل يال  لي ُي وادل ية لليوالسلهيمليوالّن
ي.واد يهُي 

                                                           

ي.18-12ُيصاإل ترا السيوطلُيي-1
ي.11صي /ي ي-2
ي.16ُيصفي أاول ال  وسعيزيا: صي لُيي-3
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للليهزيلللل يُلللواهزي(ىلللولمُيو،لللي ليل يال للزيثيال دلللويي ةللل ي للللي قوا لللزيال  للويُو
 1(زلتميدعزيالقنآ يالكني ُيولنتدتميقدفيالُعنيوال ،ن.

وللأييكي يلم زيثيهذهياللكي  يالهيل ي ليل،دليتيىل  يالقوا لزيال  ويل يوتفسليني
للي يلللمي( يي تلفياللنتدلل يال،ي يلل يدعللزيالقلنآ يالكللني ُيلهللذاي(ةلللعيال  للي ي الظلواهنيالمأصويلل ُي  

ُللنطي،دللوتي( للميلفللظيال دللليىللم يا ي ميللميياو تةللي وييتقزلللميُللللي للليدللي:ي ملل ي(
يوسم ُي( ىحيالعن:يلهة يوهويدذلكي(ىحيس زأايللييي قفيل ي(ُعينيالعن:.

 كالا ال ر :-3.1.3
دكلللو يالعللللن:ي لللليالمصلللل يياو تةلللي (ةللللعي ملللليليالعنديلللل يقلللزيلييو لللزي،يي ملللل ي

فيُيوال  للويولعمللميكللي ي لللي ظللنيال  للي ي(و لل ياللىلليزنيالتللليتسللتلزيل هللييالمصلل  ي(وأ ولعللف 
ُللللليكلللي ييه للل يال  لللويي للللياسلللتقناليلصللل يالُلللعنيهلللويتو،يقهلللييوالتأكلللزيلللل يىللل  ي قمهللليي

ي2و ىي تهيُيوليمي(ليلمي ليهذهيالعلمي يغيني( يي قمهييل ي( زياللىزني :

 .يلا: نا:يالفى -
 ل يا: نا:.ي النوا يال،قي-

ليُي ي ىلنِّ ي للي تلليزاول ي(ةفيذلكي نىيسيدويمييعتلزي لمي يالتو،يييهذهي ايتيلأ
كللذايسلللع ييالعللن:يهكتيدللميدأ للميسلللعيللليييستُللهزيدللميللل يا: للنا:يالفىلل يلُيكللأ ييقللوفي

لل يةي ل:يهلذاياللىلزنيكلي يال  لويييعتللزينوايل يُليوخمي ت ُزي(ويسلعتميل يالعلن:ُيوا 
 ا: لللللللللللللنا:ُي قلللللللللللللزيكلللللللللللللي يسللللللللللللليدويميي قلللللللللللللفي للللللللللللل ي(دلللللللللللللليالخطلللللللللللللي:ُيو(دلللللللللللللل للللللللللللل ي

 3 لنوُيويو مُيو يس ُيود ي لنُيوالخميفيد ي( لز.

ذايكللي يال  للي يقللزياسللتخزلوايالُللعنيُللواهزيلقوا للزه ي للن ه يقللزياُللتنطوايلقدولللمي وا 
ي4( ييكو :

                                                           

ي.10ُيصأاول ال  ول لزيخي ُيي-1
ي.16ُيص3961ُي2طيالنديطُياللصن:ُيُيال يُنيا:طمسلُال ربي أاول ال  ول لزيخينيال موا لُيي-2
ي.10-19 ي /يصي-3
ي.12-13ُيصللنةعيالسيديال لزيخي ُيي-4
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ي.ه(176)تإبرا يـا بن ال رمـةلل ييا(515)الم ل ـلل ذييل تليلييلل ي ىلنيالفىي ل -
 لعمو يالقي ف.-
 لط نزأاي-

ي1الكو يل ياوطنازيوالُذوذيلل ي(ندع ي(قسي :يابن ج يوقزيتألفي
لعألليُيوهللذايهللويالصييلل ياللطمودلل ي  للويقلليفي يللزيوّللندتييواوسللتعليفلطأللنزي للليالقيلليمي-

  لنأا.
 "يذن"يو"يزأ".يل يُي  ويالليّلاوستعليفلطأنزي ليالقييميُيذي لي-
 ُيذي ليالقييمُي  ويقوله ياست وذيواست وي.ياوستعليفلطأنزي لي-
 ُيكقوله :ي،و:يلىوو .واوستعليفُيذي ليالقييمي-

ي(لللللللللييال ،للللللللني كللللللللي ياستُللللللللهيزيالعمللللللللليليدللللللللمي(قللللللللفيللللللللل ياستُللللللللهيزه يديلُللللللللعن
يالعندلُيواللنوييتيال ،ني يقسلي :

يقسللللللل يلقطلللللللوأيد ةيتلللللللمُيوهلللللللوياللللللللذييقيلللللللفي للللللللي تلللللللن ي ل يللللللل يل لللللللزز يدقنادللللللل ي،و،للللللل -
ي.دعزهيول،مهيىويقدفيا سو ُيقنو ُيقن يو 

يالقسلللللل يال،للللللي ليهللللللويلللللللييقيللللللفيدعللللللزيهللللللذهيالقللللللنو يال،و،لللللل ي تلللللل ي(وا للللللفيالقللللللن يالنادللللللع-
(لليييالهةنيُيوهويلليي( ييكو يل قوويلل ي(هلفيالديزيل ي(ويل قلووي ل ي(هلفيال واّلنُ
ي2ا:وفي هوي ة يويستُهزيدمي لي نوأيالزناسيتيالمصوي ُيدي لييال،ي ليليميد ة .

 :والتأويل القياس-7.1.3

القييميهوي،ي ليا:زل يا ةليلي ُيدز(تيةذونهيا:ولل يل لذيلليوزيال  لوُيوسليني
  لمييضُيللليييلتلخةتللي لاولعميوواك:يتطونهُيوهويّنون يت تلهلييظلنوويالتطلوني

هلويةعلفي»القيليميدقوللم:ييابـن األ بـار وقلزي لنأوييل ي ييز يال ىيم يالمصوي يوت ليتهيُ

                                                           

ي.59ُيصأاول ال  ول لزيخي ُيي-1
ي.20-19ُيصأاول التفكير ال  و  ملي(دوياللكين ُيي-2



16 

ُيولهللللذايقيللللفي لللللي للللزأهيل للللمي ملللل يدلقلللليييمي« قللللوفيلذايكللللي ي للللليلع لللليهالل قللللوفي ملللل يالل
ي1لست دط يل ياستقناليكو يالعن:.

وهللوي لللي للنويالعمللليلي دللين ي لل يتقللزينيالفللنأيد كلل يا:ىللفُيوودللزيلكللفيقيلليمي
ي2ل ي(ندع ي(ُييلي(ىفيو نأيو م يو ك .

  لويدصيلنهي يلقييميل يا:سميالل هةي يالعملي يالدين  يالتليتكُوي ل يتلأ،أنيال
لللللليي للللللليتقعيللللللزيالمصلللللل يووّللللللعي ظنيلللللل يُلللللليلم  يللللللثيللللللل يالعمللللللو ُي ي(ىللللللدحي  ىللللللنأايل هلأ

يلم  ويالعندلُيوالقييميد س:يتنززهي ليكت:يال  وي و ي :

 القياس ال  و :-أ
وهلللويا: كلللي يال  ويللل يالتلللليتىلللزيي مللل يال ىلللوصيالمصويللل ياللللوانز يدطنيقللل يي

 م يال ىوصيالتليل يتِنز.وا ز ي(خذتي  هييالقي ز ي، يتعل يتمكيالقي ز ي 

 القياس ال قلي:- 
وهلويقيلليمي( كللي ي ملل ي( كللي يل للوأيلل ياللُلليده ُي هللذايال كلل يكللذاي: للميلُلليدمي

قيل يالىم يدي يا: كي .  3(ويقييمي م يكذاُي: يلمعقفي يميزونأاي لي قزياللُيده يوا 

لوقلويآخلنيلل يالقيليميي سلة يللعيلواقفلميلل يا:ىلوفيالتلليقلي ي وود يلّليل
تز لللمييميهللييال  للويكمللم؛ي هللوييللن ضيكللفيقيلليميوييؤيللزهياوسللتعليفيالمصللويياللط للنزيوو 

ال ىللوصياللتللواتن ُي هللوييقدللفيقيلليميال  للويويللن ضيالقيلليميالعقمللليلعتلللزأاي للليقدولللمي
ون ّمي م يا تنا يال صيالمصوي؛ي(يي( ميي  كنيقسلييل يا:قِيس يالتليوييتوا نيلهييلليي

ي4ذاييةعمميكقييميالفقهيليدأىفيو نأيو م يو ك .يىحيدميالقييمُيوهويده

                                                           

ي.19ُيصاإل ترا السيوطلُيي-1
ي.19صي /ي ي-2
ي.61ُيصأاول ال  و ال ربيل لزي يزُيي-3
يُيزانالقيــــــــــــــــــــاس فــــــــــــــــــــي ال  ــــــــــــــــــــو ال ربــــــــــــــــــــي  شــــــــــــــــــــأته وت ــــــــــــــــــــورهةيسلللللللللللللللللللل يال ديللللللللللللللللللللزيُيي-4

ي.388ُيص3998ُي3الُنويُي لي ُيا:نز ُيط
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يدطنيللييلديُللن-وللللييتةللزنيا ُللين يلليللمي( يال  للي ي(سسللوايقوا للزه يدعللزيتللأ،نه 
يديلفكنيالفمسفليالل طقلُيذلكي( يال  لي يدلذلوايلةهلوزايذه يليي لليتوليلزي-(ويغينيلديُن

زونايكدينأاييؤزيول يهذهيالتىوناتيالقييميالذيييياوستقنال  يطنييييوتىوناتي( كين
لل ي( كلي يي مل ي(سليمي( يالقي لز ي كل »يتقلزينُ لليخّلوأيالقوا لزيال  ويل يلمتأويلفيوال

القييمييةل:ي( ييخّلعيلهلييكلفيا:ل،مل ُيوللييخلن ي  هليي هلوي للي يةل يللل يوةلوهيلل ي
ي1«.التأويف

 :والتأويل ال امل-5.1.3
العندللللُي كي لللتيلللل ي(هللل يا:ىلللوفيالتلللليد للل يُلللي تيهلللذهيال ظنيللل ي لللليال  لللوي

 ميهلللييال  لللي يقوا لللزه ُي كلللفي يللللفيطيلللل:يلصيلللنهُي قلللزيندلللطيهلللؤوليال  لللي يدلللي يالعولللل ي
ا  ناديللل يوا:،لللنياللسلللد:يلهللليُي تلللين ييكلللو يالن لللعُيوطلللوناييكلللو يال ىللل:يو،يل،للل ييكلللو ي

لوهلليُيلْذيودللزيلا،للني للل يلللؤ،نُيوللل يالةللنُيوطمدللوايلكللفي وللل ي ملل ُي للن يللل ييةللزوهيي(و 
ه ييتأسستي( كيلمُيوا طمييال  ي يل ي(سسلهييالعيلل ُي ليتفقواي لليكمييتهليُيواختمفلواي للي

 2ة  ييتهي.

وكي تيدزاي يالطنييي لي كن يالعيلفيال  لويُي( يالعلن:يقلزي ن لوايالل طليي للي
لذيتنكللتيي-ولللويدطنيللييغيللنيلديُللن-ي وقللتيلدكللنيوي(غنلللوايدللمُي للأ،أنيذلللكي للليد لل،ه

ي3 طقي يظولهيي م ي قوفيالدي ،ي يالذي ي قموهييدزونه يلل يزناسته .الفكن يالل

يالعواللللللللللفياللي للللللللل "يالعواللللللللللفيال  ويللللللللل وقلللللللللزيقسللللللللل يالةنةلللللللللي لي لللللللللليكتيدلللللللللمي"
للللل يقسللللي :يلفظيللل يولع ويللل ُيوالعواللللفيالمفظيللل يدلللزونهييت قسللل يللللل يقسللللي :يسللللي ي ي

يتل:يوقييسي يولع يهييكيآ

  

                                                           

ي.86ُيصأاول ال  و ال ربيل لزي يزُيي-1
ي.321ُيصأاول ال  و ال ربي ل لزيخي ُي-2
ي.201اللنةعيالسيديُيصي-3
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 ال وامل اللفظية السماعية:-أ
لللللييس لللللعتي لللل يالعللللن:يووييقلللليمي ميهللللييغينهللللييك للللنوويالةللللنُيوال للللنووي

سل ُي مليميللكي( يتتةيو هلييوتقليمي ميهليياللُده يديلفعلفيلل،وُي يلدليليو(خواتهلييتةلنيا 
يوهليوا زيوتسعو ي يلو.يي1غينهي.

 ال وامل اللفظية القياسية:- 
لط لللنز ي ميهلللييغينهللليُي(يي( لللميسللللعيلهللليي(ل،مللل ييللللييسللللعتيلللل يالعلللن:يويقللليم

وىمتيلل يد يليقي ز يكمي ي ليذلكيال وأيلل يالعواللفُيوهلليسلدع يل هللي:يالفعلفي مل ي
 2.ا طويُيالىف ياللُده يواللىزن

 ال وامل الم  وية:-م
و يلص يالعن:يظواهنيلل يا  لنا:يويتخّلعيلقني ل ي وةزيال  ويو يوهوييستقني

يدي هللللييودللللي يلع لللل يتنكيدللللللفظيلللل ُيكن للللعياللدتللللز(يوالخدللللنُيوالفعللللفياللّللللينأُي ندطللللواي
 3زقييُي، ي  لواي( يهذاياللع  يهويالعيلفي يهييزو يسواه.

يالقللوفيديلعيلللفي(زىيلللل يالتسللمي يدتمللكيا:ىللوفيالتللليي  للتك يلليهلليي للليل،دلليتي ل  
ا: كي يال  وي ُيلليي(زىيلل يتعززياآنالي يمةأيال  لي يللل يالتخلنيجُيولل يلظليهنيهلذاي

 التخنيجيال ذويوالتقزين.

ييل يلقوفيد ذوياللدتلز» هلذايوغيلنهييعلوزيللل ي...(ويالخدلنُيوخدلنيكلي يوخدلنيل  
وللل يهللذهيالقللوا ي :يكللفيلعلللوفيودلللزيلللميللل ي يلللفُي للنذايللل ييكلل يهلللذاييقللوا ي يالعيلللفُ

ي4«.العيلفيلوةوزأاي ليالكو ي ويدزيل يتقزينه

                                                           

ي.206 ي ُيصي-1
ي.202ُيصأاول ال  و ال ربيل لزي يزُيي-2
ي.392ُيصأاول ال  و ال ربيل لزيخينيال موا لُيي-3
ي. ياللنةعيالسيديُيصي-4
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فيكقي لز ي"ويةتللعي ليلو ي مل يلعللوييا ّللينيول يلظيهنيالتخلنيجي(يّلي:
وا ز"ي يلعيلو ي(وي(ك،نيل يدي:يالت ي أييطمدي يلعلووأيوا زأاُيووييةتلعي يلو ي مل ي

 1لعلوفيوا زُي يعلفي( زهلييلذ يولييل ييعلفيي تي يلإلّليني يم.

 هلللذايل،للليفي مللل يانتدللليطيالتأويلللفيديلعيللللفُي قّلللييييالعيللللفيالعقميللل يتعلللوزيلليهللليي
يي(يّلللييالخلللوويوالةلللزفيدلللي يالدلللي ،ي ي لللليوي لللليالتأويلللفُيكلللليييعلللوزيلليهلللصمللللسلللؤولي يال

 العيلفيوالل ْصنلي يديلتأويف.

 :والتأويل ال لة ال  وية-6.1.3
دلللزتيلنهيىللليتيالتعميلللفيا:ولللل ي لللي ي(زنكيال  لللي يخطلللنياو  لللناوي للل يسللل  ي

و للزوايللل ييالعن:ي ليكوله ُي لز قُّواي ليقوميالخطلنيووّلعوايالقوا لزيو لززوايا: كلي ُ
ن يا:سدي:يالتليةعمتهيي م يلييهلي ميم.تدنينيهذهيالقوا  يزُيُو

و ملللل يالللللنغ يللللل ي( ي ُللللأ يالتعميللللفيال  للللوييكي للللتيلتللللأخن ي لللل يالتقعيللللزيوكللللي ي
يدن مل يطويمل ي التعميفي ليدزايتهيييقتىني م يتدنينيالقوا زيوت ويعي( كيلهيُي ن ميقزيلنأ

ي2ل يالتطونُيا تهتيلل يالتأ،ينياللديُني ليالقوا زيذاتهي.

ـــن الســـرّاموقلللزيدلللي  ي العملللفي قللليف:يا لللتووتيال  لللويي ي(قسلللي يا:ىلللوفيي للللياب
يّندي :

ّلللن:يل هلللييهلللويالللللؤزييللللل يكلللو يالعلللن:ُيكقول لللييكلللفي ي لللفيلن لللوأُيوكلللفيلفعلللوفي-
يل ىو:.

وّللللن:ييسلللللل ي ملللل يالعمللللل ُيل،للللفي( ييقوللللللوا:يللللل يىلللللينيالفي للللفيلن و للللليُيواللفعلللللوفي-
ي3ل ىودي.

،ل ي(ّلن::ي ملفيتعميليل يول،يللميقول لي:يقلي ي مل ي،ويالزجـاجيو مفيال  لوي  لزي
ي يز ُيل يقيف:يل ين عت ي يزأاَّيقم يي: مي ي فياُتصفي عمميدمي ن عم.

                                                           

ي.208صُيأاول ال  و ال ربيل لزي يزُيي-1
ي.323ُيصأاول التفكير ال  و  ملي(دوياللكين ُيي-2
ي.218ُيص3969ُي3ُيزانيالقم ُيزلُيُييطاإلابا  في شر  اإل ترا يُل لزي ةيفي-3
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يأوالّللن:يال،للي ل:يالعملل يالقييسللي يكلل "ي" يللز "ي للليقولللم:يل    ييقلليفيللل ي ىللدتي"ل  
ياوسللل َّيوالةلللوا:ي: هلللييو(خواتهلللييّلللين تيالفعلللف ي يلللزأايقللليز  يوِلللل يوةللل:ي( يت ىللل:يل  
اللتعزييلل يلفعوفي    لمتي ميمُيو( لمتيل ليللميلل لييّلين تمُي يلل ىلو:يدهلييلُلد مي

ّلن:ي(خليكي»يديللفعوفيلفظأيُي هليتُدميلل يا: عليفيللييق لزِّ يلفعوللمي مل ي ي ملمي  لو:
ي«.ل لز ي

"يدعلزيهلذاُيل،لفي والّن:يال،يلث:يالعمفيالةزليل ُي كلفيلليييعتلفيدلمي لليدلي:ي"ل  
ييهلللل يُلللليدهتيهللللذهيال للللنوويا: علللليفَّيودللللأييا: علللليفيُللللدهتلوهيَّ( ييقلللليف:ي للللل ي(يية

ي1غينيذلكيل يالتسيؤوت.ي...لل 

 مل يهلذي يالّلندي يا:خيلني يوز لييللل يللصي هلليُيو لز هيييءابن مضاوقزي،ليني
والفنييدلي يالعملفيا:وفيوالعملفيال،لوا لُي( ي»يءابن مضايقوفي يثي مويلستص  ي  هيي

يل لللللليياللعن لللللل يدلللللليلل طييدكللللللو يالعللللللن:ياللللللللزنكيل للللللييالعمللللللفيا:وفيدلعن تهللللللييت ىللللللف
يالعللللن:ي(للللل ي دلللليل ظنُيوالعمللللفيال،للللوا ليهلللللياللسللللتص  ي  هلللليي للللليذلللللكيوويتفيللللز ييلوي( أ

ي2«. كيل 

 يتعميوتيال  ي يللييهلليلويتفسليناتيوتلأويوتيلُلن يالظلواهنيلوىفو يالقوفي
 ُلأ يالزناسليتيال  ويل يولل يالمصوي يوالقوا زيال  وي يولهذاي ةزي( يالتعميفيقلزيوةلزيل لذي

الطديعلللي( يي سلل:يلللل ي مللليليالعنديلل يا:وا للفُي قللزيكللي يلنا قللييلم كلل يال  للوييل للذي( ي
يو ةزيال  و.

لل يي:زلللل يال  للويوزونهلليي للللي لميلل يالتأويللفُيوةلللز يي( يزوا للليوةلللوزي دعللزي ّن
 ظنيللليتي(ىلللوفيال  لللوُيل،لللفيالعيللللفيهلللليم مـــد عيـــد التأويلللفي لللليال  لللويكلللليييناهللليي

لليهيال ظللنيالعقمللليو(دللزأي يللمي تلل يوىللفيدللمي واللعلللوفيوالعملل يواللعمللوفيوالقيلليمُيوقللزي لأ
ي3لل يزنة يالتعلي يوا لصي .

                                                           

يفُيي-1 ي.282-283-280ُيصاإلابا  في شر  اال ترا ل لزي ة 
ي.313ُيص3962ُي2ُيتحيُوقليّيوُيزانياللعينوُيالقيهن ُيطالرّد على ال  اةُيلاد يلّيي-2
ي.383ُيصأاول ال  و ال ربيل لزي يزُيي-3
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لّلي  يللل يالتلل ا يالعملو يوك،للن ياللىلطم يتيخيىلل يتأويلفيالتفسللينُي مل ييكلل ي
ييلهذاياللىطمحيل ياللييزي يا:خنى. يال  وي(قفيا تييةأ

الللذييي"التقللزين"وللل ي،لل أي للن يالعيلللفياللسللي زيالللذيييلهأللزيالطنيللييلمتأويللفيهللوي
ييي1.يتلي يدميالزنميال  وي

(زىيتطديلليي كللن يالعيلللفيلللل ي تللي جيكللي ي(هلهللييالتأويللفيال  للوييولللييول للمي قللزي
ياتسيأيوُذوذيوخو يتيكي تيسدديي ليالتوغفي ليالتأويف.يل ي ة ي  م

 :وسائل التأويل ال  و -1.3
علللزي( يةلللللعيال  للللي يالللللليز يالمصويلللل يالتلللللييلكلللل ه ياو تةللللي يدهلللليُيواسللللقنؤوهييد

 تل يتوىلمواي لليال هييل يللل يي2قواي مملمونا وايال ك يالسي زي ليا:غم:يل هييوا:  ي زقأي
لللم يال  لللي  ياسلللت ديطيالقوا لللزي مللل يللللييي ط لللنزيلللل يخىلللي صُيغيلللني( يا ُلللكيفياللللذييواة 

لف يلمقوا لزيالتلليوّلعوهييلهلذايلةلأيال  لي يللل يهويوقو ه ي م ي ىوصيل تجيدهييلخي
ي.التأويفيلمتو يييدي يالقوا زيودي يال ىوصياللخيلف يلهي

و ملل يالللنغ يللل يللينسلل يال  للي يلعلميلل يالتأويللفيللينسلل يلك،فلل ُي ن  للييوي كلليزي
التأويلفيل  لليييسلوغيلذاي»ي ع،نيله ي م يتعنيويلميغينيلييي قمميالسيوطلي  ي(دللي يلي 

(ييينةللعيلليييخلليلوي؛ي3«يلويالةلليز  ي ي تلأو فخلُلللل يييةليلي،لل  يكي لتيالةليز ي ملل يُلللُي
الةيز يلل يالةليز ُيدلع ل ي نةلعيال ىلوصيالتلليتتلوا ني يهلييُلنوطيالىل  ي  ويليأيللل ي
يالةللللليز يويتع لللللليال ىلللللوص لللللحي( أ يلوقلللللويتتسللللل ي يلللللميديلسلللللول يال  ويللللل ُيودلللللذلكييتّأ

 ُيوويتللزفي ملل يالُللواهزياللنويلل ُيولك هللييتُللينيلللل يقوا للزيال  للويالتلللييمتلل  يدهللييالمصويلل
 4ال  ي .

                                                           

ي.82ُيصظا رة التأويل والت ا باللغةيالسيزي( لزي دزيالصفينُي-1
يُي(طنو لللل يزكتللللوناهي مللللو ُيكميلللل ياآزا:التأويــــل فــــي الدراســــات ال ربيــــة إشــــكاالته و ضــــاياهز زوقلللل ُي و يلللل يي-2

 .320ُيص2030-2009والمصيتُيةيلع يدسكن ُي
ي.82ُيصاإل ترا السيوطلُيي-3
ي.212ُيصأاول التفكير ال  و  ملي(دوياللكين ُيي-4
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لةوليال  ي يلل يتفسينيالقي ز يال  وي يو( لليطيالتعديلنييديلتأويفيال  وي:ي يللناز
يُللللتقييواو لللليالعنديلللل يدتأويلللفيالتعنيللللويوالت كيللللنيوالخدلللنيوا  ُلللليليوالوىلللويوالةلللللوزي

ي1.و(ىفيالقي ز وغينهييلتت يس:ييُ تقيفواووال،دوتي

يلةللللل ي:ىلللفي لللليال للليفي( ييقلللعي كلللن يلُلللتقييلتللل قوُيوهلللذايا:ىلللفييكسلللنهي
ال يفيلعن  ي(ويةيلزأاي(ويزاوي م ي،دوتُيلك يهذايالكسنيوييعلزي قّليي:ىلفيالدلي:؛ي
: يةلهونيال  لي ييقلزألو يللميتفسلينأاي مليليي هلويي لي ظي مل يتأىليفيال  لي يلل ويي خلن ي
يالتسللوي ي لللي للزأيال لليفيدللي ياوُللتقييي كولهلل ُيوي تلللفيالّللزي ي للليآ يوا للزُيذلللكي( أ

 ُيلكللللل يالتأىللللليفيوالتفنيلللللعيلكلللللفيوا لللللزيلللللل يالّلللللزي يي يلللللفيوالةللللللوزيت تللللللفيلمّلللللز ي
ي2اةتلي هلييلعأيي ليقي ز ي ملي يوا ز .

ل يلل يالتعديلنيي عم يّوليالتأويلفيال  لويُي(زخلفي  لي يالعنديل ي(سليلي: لتعيّن
ولل ييالى يحيالفىيحي ليالدي:يالوا زُيو(ةلي وايالخلنو ي مل يالقي لز يا:ىلفيدقلي و ُ

لللللتيي« أنسللللمهييالعللللناك:ي»:يوقللللوأيال لللليفيلعن لللل ي للللل3ذلللللك والتقللللزيني أنسللللمهييلعتنكلللل ي أ و 
ي.اوستدزافاللعن  يديل كن يدزول يى  ي

يلع للللللل يالتأويلللللللفيكلللللللي ييلللللللنز    لللللللزه يدعدللللللليناتيوللللللللييتةلللللللزنيا ُلللللللين يلليلللللللمي( أ
ي مللللللللل يالعوقللللللللل يدلللللللللي يال ىلللللللللوصياوتسلللللللللييلختمفللللللللل ُيتنللللللللللليللللللللللل يلّلللللللللفيليىلللللللللف ي

؛يلمتو يلييتلزدأنوييت تلي يللل يتقلزينيوالقوا زُي هويىنويالظواهنيالمصوي يلل يوةوهيخفيل 
وهوللليييتفللييلللعياللعللية يالمصويلل يالتللليتللذه:يلللل ي( للمييدلي ي(سلليلي:يالمصلل يوقوا للزيال  للوُ

نةي هييلل ي(ىمهي ي.4نزيلعي ليالكو يوا 

يالتأويللللللللللفي للللللللللليالدي لللللللللل يال  ويلللللللللل ييختمللللللللللوي  للللللللللمي للللللللللليالدي لللللللللليتيوويُللللللللللك ي( أ
ديلقي للز يت قيقللييلُللنوطيالفىللي  ي هللوييللنتدطيديلتقللزينيالللذيييللؤزييلللل يا لتلل  ييا:خللنىُ

                                                           

ي.209ُيصالتفكير ال لمي في ال  و ال ربي س يخليمياللمصُيي-1
ي.230 ي /يصي-2
ي .يصي . /ي-3
ي.322ُيصالتأويل في الدراسات ال ربية إشكاالته و ضاياه و ي يز زوق ُيي-4
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ال  للللي يلللللل يوسللللي في زيللللز يلمتو يللللييدللللي يالقوا للللزييأُي يللللثييمةلللل1نواودتعلللليزي لللل يالخطلللل
يل يهذهيالوسي ف:ويوال ىوصياللخيلف يلهيُي

 ال ذ :-1.1.3
ُيوقلللزيلقيلللتي  ييللل ي  لللزيكي للل ييعلللزيال لللذويظللليهن يتتسللل يدهلللييالمصللليتيا  سلللي ي 

يلت ي لذويدعلضي(نكلي ي لليالةلمل ُيكللييقلزييعتلنييالقزليليوالل ز،ي ُيوالتليدلقتّليهيي
 ال ذويدعضي  يىنيالكمل يالوا ز ُيوقزييتعزىيكفيذلكيلل ي ذويةلويدأكلمهي.

ي ليزو فيا  ةي يدقولمي  يال ذو:يالةنةي لوقزيتعأنضيلهذهيالظيهن ي
يزقيلليياللسللمكُيلطيللوياللأخللذُي ةيلل:يا:لللنُيُللديميديلسِّلل نُي ن للكي» هللويدللي: 

اللللذكنُي( ىلللحيلللل ياللللذكنُيوالىللللتي للل يا  للليز ُي( يلللزيلإل للليز ُيوتةلللزكيتلللنىيدلللميتلللنكي
ي2«.( طييلييتكو يلذايل يت طيُيو(ت أيلييتكو يديي أييلذيل يت د 

 يل ذوييت يدي تناضي(دعيزي ليال صيغينيلوةوز ي يمُيويىفيال  ي يلل يهلذاي
للهييالقي للز ي ال  ويلل ياو تللناضيلللل يلوقللوييتىللونو ي( للمييو للييدللي يالُللنوطيالتللليتفّن

ي3  يتمكيالُنوطيوويتطدقهي.يتتةي  يودي يال ىوصيالتل

ياد ية لي( يال ذوييعتنييالةلم يواللفنزيوال نويوال نك ُيوليميُلللي ويقنأ
يالل للذوويلذايزلأللتيالزوللل ي ميللميكللي ي لللي كلل ي ي ميللمُيو( أ للل يذلللكيلوي لل يزليللفييللزفأ

(يي( يكللفيتقللزينييل للم؛ياللمفللوظيدللمُيلوي( ييعتللنضيه لليكيللل يىلل ي  يالمفللظيللليييل للع
ميقوا ي يال  ويهويا:ىفيقدفيال ذو. ي4لل ذووييقتّيمياللع  يوويتعيّن

يلويللللنتدطيال للللذويانتديطللللي يو،يقللللييديلعيلللللفيوي للللزن يّللللل ميالقللللوفيد للللذوياللدتللللز
ُيوالل، للل ي لللليل،لللف: ةللليل لي يلللزيلللليميلوُيوكلللذلكيللللييي(ويالخدلللنيوخدلللنيكلللي ُيوخدلللنيل أ

يلُلنطي لليل،لفيقوللميتعليل : ذويل يالفعفيو لزهيدعلزي(زواتيا

                                                           

ي.322ُيصالتأويل في الدراسات ال ربية إشكاالته و ضاياه و ي يز زوق ُيي-1
ي.318صُي3961ل لوزيل لزيُيكنُيلكتد يالخي ةلُيالقيهن ُييي ُيتدالئل اإلعجاز دزيالقيهنيالةنةي لُيي-2
ي.216ُيصأاول التفكير ال  و  ملي(دوياللكين ُيي-3
ي.23ُيص3996ُيالزانيالةيلعي يلم ُنُيا سك زني ُيظا رة ال ذ  في الدرس اللغو طيهنيسميلي ي لوز ُيي-4



18 

كيلويي:قيفي"نؤد "يلل يولييةيليل ذو أييل ي نوويالةني ليل،فيقوف
ل،لف:يكلفيلسل زي  ي ليكيا ُيهلذايوغيلنهييعلوزيللل يقلوا ي يالعيللفيخيلن:يقليف(ىلد تَّ..ي

 للنذايللل ييكلل ييلعلللوفيويدللزيلللميللل ي يلللفُويدللزيلللميللل يلسلل زيلليللميوالعكللمُيو(يّللييكللفي
هذايالعيلفيلوةوزأاي ليالكو ي لويدلزيلل يتقلزينهُيوكلذلكيكلفي يللفيودلزيللميلل يلعللوفي

ي1وهكذا.

وتتعززيىونيال ذوي لليال  لويالعندللُيلل ي لذويلعولليتيا  لنا:ُيو لذوي
ي(ة اليالكمليتُيو ذوي(ة اليالتناكي:ُيو ذويالةلف.

ي:ال  ويالعندللي ول ي(ل،م ي ذويا:سليلي
زل للتي ميلللميقني للل يي  يكلللو ي ذ للميلللللييةللوا أاي(ويوةودألللييويةللو ي ذ ُّلللميلي:إ ــذ  المبتـــد-

ل،لليوي ملل يهللذاياللوّللعيدأ للكيلللوين(يللتييســيبويهوقللزيّللن:يُي يليلل يت ص لللي لل يذكللنه
ىون يُخصي ىينيآي يلكي م يلعن  يالُخصي قمت:ي دزيا يوندلُيكأ كيقملت:ي

ي2زيا . دزيا ُي(ويهذاي ديذاك

ةللللوا ايكقول للللييلتلللل يالسللللفنَّي يقللللوفييسللللتفهي اوكلللللييي للللذوياللدتللللز(ي للللليةلملللل ي
اللةيللل::يغلللزأاُي يلللذكنيالخدلللنيوي لللذوياللدتلللز(ُياللللذييي قلللزأنيدّللللينييعلللوزي مللل يالسلللفني

ل لذوويتقلزينه:ييللي ييلوي ذويوةودييكليي ليةلم يالقس يُدميةلم ي تعلن:يخدلنيللدتلز
ي.-ينهيقس ي ليذلتلي: عم  يوتقز-(ويقس ؛ي  وي ليذلتلي: عم  ي

ــر:- قولللميتعلليل :يي للذويالخدللنيكللذلكيةللوا اي(ويوةودلليي ي للذويوةودلليي  للوي ــذ  الخب
ُيلدتلز(يخدلنهيل لذوويوةودلييي" ْللن   مفلظي"  

 3القس ."قسلل"يو(وة:ي ذويالخدنيه ييكو ياللدتز(يزاوي م يتقزينهي
ذ كنيخدلنهي  لويقوللميتعليل :يلوي ذويةوا ايكليي ليالعطوي م يلدتز

 

                                                           

ي.202ُيصأاول ال  و ال  و ل لزي يزُيي-1
ي.200ُيصظا رة ال ذ طيهنيسميلي ي لوز ُيي-2
 .238 ي /يصيي-3
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ي لليقوللميتعليل :ي: ذ  الافة-
 

"ىيل  "يوهذايالتقزينييقتّيميالسييييالمفظللييلمسفي  يوهلتقزأنيىف يل ذو  ي
: يالتعييللل:يويية  هللليي للل يكو هلللييسلللفي  يوا  لللليييخنةهللليي للل يكو هلللييىللليل  ي للللي ظلللني

 1اللمكيو( وا م.

ي(ليي ذويا: عيفي ل ي(ل،متم:
ــــــــــل يلذايكللللللللللي يالفي للللللللللفيلُللللللللللصووي  للللللللللميلن و لللللللللليأيدللللللللللمي  للللللللللوي: ــــــــــذ  الف 

ي2وتقزينهييلذايا ُقتيالسليليا ُقت.يتعيل :يقولم
ا:سليليوا: عيفي قطيوا  ليييُلفي ليدعضياللواّلعيي وال ذويوييقتىني م

"و"أن"يقدلللللللللللف لللللللللللذوي لللللللللللنويالةلللللللللللنييال لللللللللللنوويول،يللللللللللللم: ياللىلللللللللللزنيتي :يول لللللللللللمي"أنَّ
 3دأ .والتقزينييقولميتعيل :

وتة دألللييلإلطيلللل ُيوللللذلكييلوختىلللينكلللليييُللللفيال لللذويالةللللفي(يّللليية و للليي
 م للظي( ي لللذ هيييقلللعي لللليا:سللليلي:ياللنكأدللل يلللل ي(ك،لللنيلللل يةلمللل يوهللللي(سللليلي:يالُلللنطي

 :"لْذ"ي  للويقولللميتعلليل ي للذويالةلملل يدعللزيول،يلللمي4سللتفهي واووالقسل يوالعطللوي
.ي5وتقزينهي:يويول ذييصمدو ُيدزليفيلييقدمم

يوقزييتعزىيال ذويذلكيليُلفي(ك،نيل يةلم يكقولميتعليل :
ُيوالتقلزيني أنسللمو يللل ييوسللوي:سلتعدنيالنؤيلليي أنسللموهي

قولللم:ي(نسللموِ ييللزفي ملل يلليللمُي  تلليهي قلليفيلللم:ييلليييوسللو؛ي كللفيهللذهيالةلللفيل ذو لل ي: ي
ولل ي،ل ييدقل يالتأويلفيُي  زي ةل ياللعدألني ي ل يتفسلينينؤيليياللملك)يوسو ياللنسفيلليم

                                                           

ي.212صيُظا رة ال ذ طيهنيسميلي ي لوز ُيي-1
ي.382ُيصأاول ال  و ال ربيل لزي يزُيي-2
ي.282اللنةعيالسيديُيصي-3
 .261ُيصاللنةعيالسيديسميلي يطيهني لوز ُيي-4
 .292 ي /يصي-5
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ويتتّللحيوي ميهلليُي قللزيوييللت ياللع لل ييديلتقللزينُيّللنون يي تللي يلليهلليي ملل يال  للوُيويعللوف
لُلليناتميلويدللذكنيالل لللذوويونزيا:سللمو:يلللل ي ظللللمُيوللل يي للزثيهلللذايلوي لل يطنيللليي

ي1ن.التقزي

ي لهلللذاي ىلللفيللللل ي( يال لللذويسللل  يلللل يسللل  يالعلللن:ي لللليكولهللل ؛ي ظلللناأيلسلللل
ا يةي يالتليتتلي يدهييالمصل يالعنديل ُيوقلزيكي لتي(سليلي:يالعملليلي يةعل ي للياسلتخزاله ي
لعلمي يالتأويفيل يخوفيتقزينيالل ذو يتي ت يتتوا ييوالقوا زيلعتللزي ي لليذللكي مل ي

   يالتليتزفي م يالل ذوو.ّنون يلىي د يقني  ي(ك،نيل يالقنا

 الزيادة:-1.1.3
ي لللللليلقيدللللللفيال للللللذويالمصلللللويُي ةللللللزي للللللليالعنديلللللل ي(سلللللمودييآخللللللنييكلللللللفيالعلللللللف
ال  ويُيوهوي ييز ي ليالىيغيوالتناكي:ُيلموىلوفيللل ياللع ل يالللنازيلل يالعدلين ُي هللي
لّلللي  أيللللل ي( هلللييتؤكلللزياللع للل يوتقويلللمُي ن  هلللييتللل يِّ يالمفلللظيوتةعملللمي( ىلللحي لللليدعلللضي

ي:سلللللليلي:ُيودهلللللليييسلللللللتقي يالكللللللو يخيىللللللل يلذايكللللللي يُلللللللعنأاي هللللللوي( لللللللو يلللللللل يالسلللللللةعا
ي؛ي ي:لفيظي(زل ياللعي لُي ليي يزي يهيي ازيدميلع يهي.ستقيل واو

لذيوقللزياختمللويال  للي يدُللأ يال يلليز ُي للذه:يدعّلله يلللل يالقللوفيدعللز يةوا هلليُي
( ميليمي ليكو يالعن:ي ا زي: ميتكمأل يدصيلني ي لز ُيوللييةليليلل يذللكيابن السرّام ذكني

ـــــــيل للللللللوفي  لللللللزهي مللللللل يالتوكيلللللللزُيوذكلللللللني ي لللللللذويال لللللللنوو  لللللللز يةلللللللوا  ابـــــــن ج 
و ييزتهليُيوذهل:يقلو يآخللنو يللل يةلوا يوقللوأيال يليز ي لليالت  يللفُيلل يةهل يا  للنا:يوي

وقلللزيوا قلللمي لللليذللللكيلللل يةهللل ياللع للل ُيوقلللزي قلللزيادللل ي(دلللليا ىلللدعياللىلللنييديدألللييلهللليُي
ي ي لي"ل نا:يالقنآ ي"ي"هذايدي:يلييةيلي ليالت  يفيل يال لنوويال ا لز ي لليتقلزيني ال ة 

ي كلللنو يلطلللوييهلللذهيالعدلللين ي لللليكتلللي:يا يي(غملللده ويي2وهلللليغيلللني ا لللز ي لللليتقلللزينيآخلللن"
يويسلو ميالتأكيز.

                                                           

 .82ُيصظا رة التأويل والت ا باللغةالسيزي( لزي دزيالصفينُيي-1
يُيلكتدلللللللللللللللل ال  ــــــــــــــــو  فــــــــــــــــي القــــــــــــــــر ن الكــــــــــــــــرياالتأويــــــــــــــــل  دللللللللللللللللزيالفتللللللللللللللللي ي( لللللللللللللللللزيال لللللللللللللللللو ُيي-2

زُيالنييضُي  .3286صي2ُ ُي3961ُي3ُيطلسعوزي االُن
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زيكيلدللللليلي لللللليخدلللللنيلللللليميولللللليُي(ويلتأكيللللليوال يللللليز يللللللليي( يتكلللللو يلتأكيلللللزيال فلللللل
ي1.لا يةي:ُيكيلو يالزاخم ي م ياللدتز

( ْ يوويولييول يوالديليواللو ُيدلع ل ي( هلييتلأتلي لليويلْ يي:و نوويال ييز يسدع 
دعللضياللواّللعي ا للز يوي: هللييو للل يلم يلليز ُي،لل يللليمياللللنازي ىللنيال وا للزي يهلليُي قللزي

ي2. ازوايالكيويوغينهيُيدفياللنازي( يا:ك،ني ليال ييز ي( يتكو يدهي

وةف: ل لتيلهل ييلع ليه:ي"للييي قولمي  أ
،ديتيُي، ياخت ىني م يهذهيا ناز ُيوة لعي يميدي يلفظللييلو ن ل أ"؛يوهذايقزيةلعي فيييوا 

ي3."ما"ا ،ديتيو(زا يال فل

 لليقوللميتعليل :يالزركشـيقيفي

لللللييالظن يللللل ُيوا  لللللليي كللللللوايد ييزتهلللللي؛ي: ي"لللللللي"يظلللللنو يو(لللللليي(ْ ياللفتو للللل ي ت للللل ازيدعلللللزيلل 
ولع يهييوةوزيالُلليلوةوزيغينه؛يوظنوويال لي يغينياللتلك  يويتّليويللل يي لي ؛

ي4زتهي.لّي  يلل يالةلف؛ي مذلكي كلوايد ييي"لماَّ"ياللفنز؛ي م يتدي

( يال يلليز يتكللو ي للليال للنوويوا: علليفي قللطُيغيللني( يدعللضييالزركشــيوذكللني
ي:العمليليي ن زُّيل،فيهذايال   يوي قِّنيديل ييز ي ليا:سليل

(للللييا: عللليفي ل هللليي"كلللي "يالتلللليةلللو  واي ييزتهلللييلذيكي لللتيدمفلللظي الزيـــادة فـــي األف ـــال: -
يتعليل :الليّليدي يلس زيولسل زيلليلمُيولل يذللكيقوللمي

ُي قوللم:يلعي ىل:ي مل يخدلنيكلي ُي  لليلّو
"يو(ةلي ي(دلويالدنكليتيدل ي وةلم ي)كي  يوليي للي ي  هليي لليلوّلعين لعي مل يخدلن"يل  

                                                           

 .12صي/1ُيالبر انكُلُينيال يي-1
  .يصي ي /ي-2
 .82صي ي /ي-3
 .88صي/ ي ي-4



20 

)كللي  يلمصللي ُيوهلللي ا للز يدللي ييلللليخدللنأاا: دللينيي( ييكللو  "ي ملل ي(   "ل  
ي1اللس زيواللس زيلليم.

ــادة ال - يسلل اوتللزوني لللي مللكياللع لل يو(هلل يلواّللعهي:يلذايكللي ييوهلللي:األســماءفــي زي
(ويظن أليُيوتُليعي يليز يلفظل ي"ل،للف"يي(ويكلي يلفظلل ي"ذا"ُيلّلي يُيكلي يُي(و"ل،لف"لفظل ي

ي : ليالقنآ يالكني ُيول ميقولمي    (يييوةلف 
يُيول لميقوللميتعليل :«اسل »ول لمي يليز يلفظل يي2كىفوا .
ي3لق ل .ي«س ا» قزي(ةي واي( ييكو يلفظ ي

يال يلللليز ي يديلديللللي ي( أ لوةللللوز يديلفعللللفي للللليال  للللوُيكلظهللللنيللللل يولللللييهللللوي للللني 
 لظللللليهنيالتخلللللنيجُيوهلللللليوانز ي لللللليالت  يلللللفيوالُلللللعنُيوهلللللليتفيلللللزي لللللليتأكيلللللزياللع للللل 

يل يالّنون .ييوتقويتمُيوه يكي نيييل يال  ي يا تدنيال ييز ي و 

 والتأخير: التقديا-3.1.3
التقلللزي يوالتلللأخينيلللل ي(هللل يالقّلللييييالتللللييمةلللييلليهلللييال  لللي يلتأويلللفيال ىلللوصي
اللخيلفلل يلمقوا للزُيواللللنازيدهلليي( يتخلليلوي  يىللنيالتنكيلل:يتنتيدهللييا:ىللملي للليالسلليييي

ي يتق ز يليي(ىممي( ييتأخنيويتأخنيلييا:ىفي يمي( ييتق ز .

تدلللل يولمتقللللزي يوالتللللأخينيلدللللز(يلللللووهيللللللييكللللي يوهللللويالنتدلللل يالل فوظلللل ُ   هللللذهيالن 
يالتنكيلل:ُي هللليقني لل يلفظيلل يت للززيلع لل  ا:دللوا:ياللنتدلل يد سللدهييوللل ييلللوياختمللتياختللفأ

( ييتقز ياللوىوفي م يالىلم ُيواللوىلوويل،وييالنت:يالل فوظ ي ليالتنكي:يالعندل
 م يالىف ُيويتأخنيالديي ي  ياللدي يواللعطوويديل سيأي  ياللعطووي ميميوالتوكيلزي
  ياللؤكزيول يالنت:يالل فوظ ي(يّييتقز ي نويالةني م ياللةنونيو لنويالعطلوي

وللل يالنتلل:يغيللنيالل فوظلل ي للليال  للوييللعطللوويو(زا ياوسللت، يلي ملل ياللسللت،  ُ ملل يا
(ويالخدللنيونتدلل يالفي للفيواللفعللوفيدللميونتدلل يالّلللينيواللنةللعيونتدلل يالفي للفييلنتدلل ياللدتللز

                                                           

 .3133صي/2ُيالتأويل ال  و  في القر ن الكريا دزيالفتي ي( لزيال لو ُيي-1
 .3122-3121صي ي /ي-2
 .3112صي ي /ي-3
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والفنييدي يالنتدتي ي( يتنتي:يالكمليتي ليالنتد يالل فوظل يينا ل يي1...والتليي يدعزي ع 
يسللتعليفاوُي(للليي للليالنتدلل يغيللنيالل فوظلل ي قللزيي للتأ ي مي لليييفسللتعلواو يللمي ظللي يالمصلل ي

والخدلنيوالفي لفيواللفعلوفيدلمي يلتقلزي ييلاللدتلزيتقزي ياللتأخن ي(ويالعكمُيكيلنتد يالتليدي 
 ييلمللللتكم ُي(لللليي لللليالنتدللل يالل فوظللل ي لللن يالتقلللزي يوةلللودليكتقلللزيةلللي  يختيللليناوالتلللأخيني

يالىف ي م ياللوىوو.

ي تةلللللزهيللللللميديدأللللليي لللللليزو لللللفيا  ةلللللي يهنيالةنةلللللي ل دلللللزيالقللللليوقلللللزيخىلللللصي
ي»يقوف:ي هويدي:يك،ينيالفوا زُية ُّيالل يسل ُيواسلعيالتىلنُّوُيدعيلز يالصييل ُيوييل افييفتلن 

ويمطللويلللزيكييلسللل ع مُي لل يدزيعللمُيوي فّللليدللكيلللل يلطيفللمُيوويتلل افيتللنىيُللعنأايينوقللك
فيالمفظي ل ي( ييناقكيولطوي  زكُيلوقعم ُي،  يت ظني تةزيسد:ي(  ق ز  ي يميُللُيو  و 

يلل يلكي  ي ي2«.لكي  

والتقللللزي يوالتللللأخيني للللليالتنكيلللل:ُييهللللزويلللللل يتلكللللي يالقوا للللزيال  ويلللل ياللق  لللل ي
ُيول،لليفيهللذايال للوأيللل ي3لمتأنتيلل:يدتخللنيجيللليييختمللويلعهللييتخنيةللييي فلللي  هللييالت لليقض

يالتأويف:

لللفُيغيللني( ي،للل ي ىوىلل للزنيالة  يللل يتتىللزني يهلليييأيا:ىللفي للليال فلللي( ييتى 
يىيغيال فليل هي:ي- ليتىو نيال  ي –

ي للأزا يال فللليقولللميتعلليل :
قللزيتقللزلتي ميهللييةلملل يهللليلعلللوفيخدنهلليُي(ييلتىللم يدلللييدعللزهي.يي-وهللليللليم-ه لليُي

يتعمييدلىلنوويوقلزيقز للمي مل يلليميولل ي،ل يةلوا يتقلزي يخدلني ي ن يقولم:
ل يلللييةلي يتقلزي يلعللوفيخدنهليي ميهليُي: ياللعللوفيوييقلعي ليمي ميهليُي: لميللويلل يية 
نواي يلمي( يال فلليللميىلزني كل يالعلي ياللذييقلنأ فيهلذايال   لوي يثييقعيالعيلفُيلهذاي قزي( وِّ

                                                           

 .208ُيص3991ُيالزانيالديّيلُياللصن:ُياللغة ال ربية م  ا ا ومب ا ا، دار الثقافةتلي ي سي ُيي-1
 308ُيصدالئل اإلعجاز دزيالقيهنيالةنةي لُيي-2
 .269ُيصر ال  و يفكتال اولأي ملي(دوياللكين ُي-3
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نوهيللل يدةعمللميلختىللييد للنوويال فللليويدِىلليالكللو ُ يغيال فللليةلملل أُيلي سللم  يلهلل يلللييقللن 
ي1 ميهي.-وهليا زىيىيغيال فل-ةوا يتقزي يخدن"ليم"

يه ليكي ليوتييو م يالنغ يلل ي( يهلذهيالظليهن ي يلل ي لليالمصل يالعنديل ُ لوي(  
وييةلللو ي يهلللييالتقلللزي يوالتلللأخينيكللللييذكن لللييآ فللليُيوللللييسلللوىيتملللكيال للليوتيةلللي يالتقلللزي ي

ييويلدمي يم.يوالتأخينيلذايكي  ياللع  ياللنازيواّ أ

التقزي يوالتأخيني وأيل يالتىنُّوي ليالتنكيل:يوالعلزوفي ل يي  يلوخوى يالقوفي
(ىللفيتنتيلل:ي  يىللنهُيوهللويلظهللنيللل يلظلليهنيُللةي  يالمصلل يالعنديلل ُيوقللزي للز هيال  للي ي

يلسمكييلتأويفيلييخن ي  يقوا زيالتنتي:.

 على الم  ى: ال مل-7.1.3
اللع لل يلظهللنأايللل يلظلليهنيلنو لل يالمصلل يالعنديلل ُيووةهأللييللل يييعللزيال لللفي ملل 

تهييو،نا هيُيوقزي زأهياد ية ليلظهنأايل يلظيهنيُلةي  يالمصل يالعنديل ي وةوهيتلكُّ هييوقو 
ي2لل يةي ::يال ذويوال ييز ُيوالتقزي يوالتأخينيوالت نيو.

ملل ي يل لللفي ملل ياللع لل يهللوي( ييكللو يالكللو ي للليلع لل يكللو يآخللنُي ي لللفي 
ذلللكياللع لل ُيو( ييكللو يلمكمللل يلع لل ييخلليلويلفظهلليُي ي لللفيالكللو ي ملل ياللع لل يزو ي

ي3المفظ.

واي  للمي للز يالتأويللفيوقللزييللنزي   للزيال  للويي يدلع لل يال لللفي ملل ياللع لل ُيو دللنأ
تعديلللناتيل،لللفيلنا لللي ياللع للل يوا تدلللينياللع للل يواللللنزيللللل ياللع للل ُيوات سلللعي  لللزه ي للللفي

كينياللؤ للللثُيوتأ يللللثياللللللذكنُيوةلللللعياللفللللنزُيوا  للللنازيظلللليهنيالمفللللظي ملللل ياللع لللل يكتللللذ
يالةلي  .

                                                           

ـــــــــــــرا  ال  ـــــــــــــو  مللللللللللللللي(دلللللللللللللوياللكلللللللللللللين ُيي-1 ـــــــــــــي الت ـــــــــــــة ف  ُيزانيغنيللللللللللللل:يلمطدي للللللللللللل الظـــــــــــــوا ر اللغوي
 .228-222ُيص2008ُي3وال ُنُيالقيهن ُيلىنُيط

 لنكللللللل يالد لللللللوثيوالزناسللللللليتيال مـــــــل علـــــــى الم  ـــــــى فـــــــي ال ربيـــــــة، مللللللللي دلللللللزيا ي سلللللللي يالع دكللللللللُيي-2
 .6ُيص2032ُي3ا سولي ُيالعنايُيط

 .10صي /ي ي-3



21 

يولللللللللللللللللييةللللللللللللللليلي لللللللللللللللليالقلللللللللللللللنآ يالكلللللللللللللللني يلللللللللللللللل يالُلللللللللللللللواهزي مللللللللللللللل يهلللللللللللللللذه
لللوايهللذه ،يالظليهن :يقولللميتعلليل : ي قللزي(وأ
وهلويُلهوزييُي يلدىين يدلع  يُليهزُ)شا د( م يلع  يي)بايرة(اللسيل ُيو لموايالخدن

 1الةوان .

 يلعن:يلذاي لمتي م ياللع  يل يتكزيتناةعيالمفظ؛يكقوللم:يُلكنتيلل ي( سل واي
ي م ي عمم. ي2لل  

ياللىزنياللؤ ثي لوي م ياللع  ي ليقوفيالُي ن: يوقزي(  ِّث 

ي3الفعف.يلل يلع  ياللخي  ي أ أثذه:يديلخووي

يال  ويالعندليتأسمي مل ي(سلميل هةيل ي مليل ي لليلوىفو يالقوفي ياوسلتقنال  
 والت ميللللللفيوالتفسللللللينُيهللللللذهيا:سللللللميسلللللليني ملللللل يهللللللزيهييال  للللللي ُيويعللللللزيالتأويللللللفيوا للللللزأا

للللل يييل هلللليُي يسللللتخزا يالتأويللللفيال  للللويي للللليتو يللللييالقي للللز يوتفسللللينهييوتقعيللللزهييّللللند
ملي يالتليتفسنيال ظني يدلليييو لهليُيوتةعلفيال ظلي يالمصلوييل تظللييويتُلذُّيالل هةي يالع

يل ميظيهن يلوينز هييلل يذلكيال ظي ُيوةعمهييلوا ق يلميل سةل يلعم.

  

                                                           

ـــريال للللزيدللل يىللليلحُيي-1 ـــر ن الك ـــي الق ـــي وت بيق ـــا ف ـــي ال  ـــو ال رب ـــل ف يةيلعللل ُيلةمللل يلتلللو ُيظـــا رة التأوي
 .ي322ُيص2033ُي2سعيز ُيالة ا نُيأ

 ي.120ص،    ،   آ 2ُت ييل لزي مليال ةينُيزانيالكت:ياللىني ُيلىنُي يُالخاائ اد ية لُيي-2
 .360ُيصال مل على الم  ى في ال ربية ملي دزيا ي سي يالع دكلُيي-3
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 التأويل البالغي:-4

ل يا: كي يال قزي يلليييلزفي مل ي قمهل يلمُلعنيياالعن:ي ليالةيهمي يك،يني نوي
لييوىفهوتذوقمُيوالدوغ يد لييلل يهلذايال قلزي لويغ  ( يتكلو يهلليا:خلنىيقلزييو ينْيةي دلييل هلأ

  ن تي ليذلكيالعىنُيوا  يل يي زفي ميهييدهذهيالتسلي ُيلّي  يللل ي( يالخطيدل يدمصلتي
ذنوتهيي ليذلكيالعىنُيلل يغيلني( ييكلو يه ليكيقوا لزيو(ىلوفيي تكللو يلليهليُيوا  لليي

الت كلي يالتلليكي لتيتّلن:يلم يدصل ييقدل »يت ستِ زيلل يقو يتليي ي طني يوالزليفي م يذللك:
يليليأللل ي1«.اللللذديي لي لللليسلللويي كللليظي يلللثيكلللي يالُلللعناليال يُللل و يي تكللللو ي يهلللييلليلللم

ُيويختيني( ّمميد مي قزييسمي يوهذايليييؤكلزي( يالدوغل يمنزي وييهويدي ي س يالُعن
:يد كلل يدسلليط ُيي لزنكهييالعلنييقلزي  ن لتي  لزيالعللن:ي لليالةيهميل ُيولك هللييدوغل ي طنيل 

يذوقه يوسميقِته ي ليالتليي يدي يالكو .

ول ي(وا فيالعمليليالذي يد ،واي(ويكتدواي(ُلييليتتعملييديلدوغل ي لليالقلن يال،يللثي
ل يدوغيتيالعلن:يياالذييةلعي ليكتيدميالديي يوالتديي يك،ينييه(155)ت الجا ظهةنيي

وال قيقل ي»يدميالدزيعي ليكته( 196)تابن الم تزوت زيزه يللع  يالدوغ يوالفىي  ي، ي
( يهذايالكتي:ييعزأي(وفيل يول ي ملي يةيز ي ليتزوي ي م يالدلزيعيدلفي للي ملو يالدوغل ي
التليكي ييطميي ميهليي للي ىلنهيكملل يالدلزيعي( يي ليُي(ويكملل يالديلي ي( يي ليي(خلنىيكلليي

 يل،لفي ليكتي:يالديي يوالتديي ُي قلزيكي لتي(دلوا:يالدلزيعيلو   ل يل ،لون ي لليكتل:يالسليدقي
ادلل يقتيدلل يواللدللن زيوالةللي ظيوللل ييةلعهللييكتللي:يوا للزُي قيللل يهللذايالكتللي:يتنةللعيلللل ي( للمي

ي2«.ّ  ي(لوا يالدزيعيالتليكي تيسي ز ي لي ىنهيدي يز تليكتي:يوا ز

يه(395)أبـي  ـالل ال سـكر  كلييتطونتيالزناسيتيالدوغي يدعلزيذللكي مل ييلز
يابــــن ســــالادكللللفيللللل يسللللدقمي(ل،لللليف:يي للللليكتيدللللميالىلللل ي تي يالللللذيياسللللتعي ي للللليتأليفللللم

ُي قلن(يلهل يوو ل يللييالقاضي الجرجـا يوياألسد وابن الم تز ُيوابن  تيبةُيوالجا ظو
لل ذيذه للمي للليهللذايالكتللي:ي يللثي قللن(ُي،لل يقللز  يل للييخوىلل يلللييقللن(يدعللزي( ي( لللفي كللنهيُو

                                                           

يُيضييوسللللويالىللللليملُياللكتدلللل جــــوا ر البالغــــة  ــــي الم ــــا ي والبيــــان والبــــديعالهيُللللللُييالسلللليزي( لللللزي-1
 .8ُيص2001العىني ُيدينوتُيلد ي ُي

 .91ُيص2003ُيىنلُيزانيغني:ُيالقيهن ُيالمختار في تاريخ البالغة دزيالقيزني س ُي-2
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دللمي ل يك،يللنيللل يالكتل:يالتلللي(لفللتييسلتص يلاو يكتلي:يالىلل ي تي ييلكلل يليلك  لييالقللوفي
ي1 ليهذايالف يل يقدف.

(سلناني" لليكتيدلمييعبـد القـا ر الجرجـا يوكي تيقل يا زهينيهذهيالزناسيتيللعي
 مل ي"ُي يلدوغ ي ن تيدعزيظهلونيهلذي يالكتليدي يلليييعلنويدلل"زو فيا  ةي "وي"الدوغ 

لفيالديي "ي(وي" م ياللعلي ل"ي قلزي(وزأي ظنيتلمي لليالديلي ي لليكت يدلمي"(سلنانيالدوغل "يو ىأ
 يىللن يالدوغلل يقللزيلويلكلل يالقللوفييالقللوفي لللي ظنيلل ياللل ظ ي للليكتيدللمي"زو للفيا  ةللي "

ي دللللللزيالقلللللليهنيالةنةللللللي لُي قللللللزيةلللللللعيلللللللييتفللللللن ييقدمللللللميللللللل ي مللللللو  ياكتلللللللفي ملللللل يي للللللز يأ
يالدوغللللللل ُيواسلللللللتطيأيد ظلللللللنهيال،يقللللللل:يوّلللللللعيقوا لللللللزيالدوغللللللل يالتللللللللياسلللللللتقنتيدُلللللللكف

يلتكيلفُيلز ِّلييذلكي يدميلغ  يو(سلمو:  ي لذ:  ديلُلواهزيوا:ل،مل يالك،يلن يالتلليسليقهيي لليديلي  
لللحي  و هللليُي مللل يي لللزثيدعلللزهي(ييتصييلللني للللي مللل ياللعلللي ليوالديلللي  ت وللللتيي،للل ي تللل يتتّأ

الزناسلليتيالدوغيلل يلللل يلةللن زيقوا للزيوقللوا ي يىلليصتي للليقواللل:يل طقيلل ُيككتللي:ي هييلل ي
 قلزيا تللزي مل يالفمسلف يوالل طليي لليه( 606)للفخـر الـراز  ا يةي ي ليزناي يا  ةلي 

اللذيييلفتلي يالعملو ""دكتيدلمييه(616)الّسـّكاكي مو يالدوغ يوقزيتلي  يهذايالقن يدظهلوني
للميالدوغلل يالســّكاكي لليفيُللهن أيكديللن ُي يللثياسللتطيأي  يللمييالعنديلل يتوةيهللييةزيللزأاُي( ييوةأ

 مللللي يلتليأللل ي يللىلللطم يتهيُيوا قسللللتي مللل ييزيلللميللللل يي ىلللنيللوّلللو يتهييوت زيلللز
لل يتليدعيلهللييوهلويالل سأل يتيالمفظيل يواللع ويل يالتللييهلي:ي مل ياللعلي ليو مل  الديلي ُيوا 
لدوغللل ييلذ يللللييهلللليلويالتلللزازيالســـّكاكيسللل يالدلللزيعُي دوغللل يا(طمللليي ميهللليي يللللييدعلللزي

ي2الةنةي ل.

 هةلمياللذيييقلو ي مل يتقسلي يالدوغل يللل يي م يسينيالسّكاكيكفيل يةيليدعزي
،و، :يلعي يوديي يودزيعيلعيةلعي(وي ىنياللسي فيالتللييُللفي ميهلييكلفي مل ُيي مو 

وللل ي،لل  يوّللعيتعنيللويل للززيلكللفيلسللأل يلللعيا تيللي يدي:ل،ملل يوالُللواهزيللل يالللللونوثي
نذايُي للُي يلدوغلل يللل ي(ك،للنيالعمللو ياسللتز يلايلمتأويللفيُللأ هييُللأ يال  للوُللعنأايكللي ي(وي ،للنأا

 يي ع  يد لفيالظلواهنيالمصويل ي مل يغيلنيالظليهنُيلمتو يلييكي يالتأويفي ليالدي  يال  وي
                                                           

 .98ُيصالمختار في تاريخ البالغة دزيالقيزني س ُيي-1
 .36ُيص3988ُي3ُيل ُوناتيلكتد يال هّ ُيدصزازيطالقزوي ي وشرو  التلخي يُ( لزيلطمو:ي-2
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خّلي هييلمتأويلفي تل يتتفليي دي ي(سيلي:يالمص يوقوا زيال  وُيويذللكيدتخلنيجيالُلواهزيوا 
للللعيالقوا لللزُي لللن يالتأويلللفي لللليالدوغللل يهلللوياسلللتعليفيالمفلللظي لللليغيلللنيللللييو ّلللعيللللمي للللي

و لزوفيقوا لزهيوتنةلتهلييي يلتأويلفيه ليييعتللزي مل يتفسلينيالل صُيود لثيلع ليهيا:ىف؛
يزيؤيلل يلصيتي،ي ي ُي يلتأويفي ليالدوغ ي لمي يلُنوط يت كلهييالمص ي(زا يالتأويفُيوتل

،قي  ياللؤوفيزونأايدين أاي يهييوي ة ي  هيي تحيال صي م يزووتيلتعزز يلل يخلوفيآليل ي
ا:خلذيالتأويف؛ي(ييىنويالمفظي  يظليهنيلع ليهيللل ياللع ل يال قيقللي(ويا:ىلملي: ي

ي:الجرجــا يديلظلليهنيقللزيي ِظللفي لل ياللقىللوزيوالصللنضيالللذييينللل يلليللمياللؤلللوُييقللوفي
الكو ي م يّندي :يّلن:ي( لتيتىلفيل لميللل يالصلنضيدزولل يالمفلظيو لزهُيوّلن:ي»

و للزهُيولكلل يي للز لُّكيالمفللظي ملل يلع لليهييآخللني( للتيويتىللفيل للميلللل يالصللنضيدزوللل يالمفللظ
،لل يتةللزيلللذلكياللع لل يزوللل ي،يدتلل يتىللفيدهللييلللل يي–لوّللو مي للليالمصلل -يالللذيييقتّلليم

ولهلللل يالللللؤوفيهلللليي1«والتل،يلللف.يواوسلللتعين الصلللنضُيوللللزانيهلللذايا:للللني مللل يالك ييللل ي
 نذاين(يلته ييةعملو يا:لفليظي»ياختناييسطحيال صيوالولو يلل ياللع  يالديط لياللقىوز

ليييويةعمو ياللع  يي دفيدلميويُلنوُي لي م ي ي  يلملعي ليو مي ي ميهي ( هل ييىلفو يكولأ
قللللزي( طلللليكياللللللتكم ي(غناّللللمي يللللمي لللل يطنيللللييلع لللل ياللع لللل ُي ك  لللل يو للللن ضيول، للللفي

طنا لليي هلل ياللل صيوالكللو ي»ي كللي يالتأويللفيالسللديفيالللذيييوىللم ييلمصييلل ؛ي: 2«واسللتعين
اللتكملي ُيولزانيا:لنيه لييلليمي مل ييتقو ي م يلعن  يلعي لي(لفيظيالعديناتيولقيىز

و للزهيوا   للليييقللو ي ملل يو للليُلليلفيديلمأصلل يولقيىللزهييولعي يهللييالوّللعي ُي هلل ياللقىللوزي
ول يه يييلكل يي3«ولييتخن يلليميل ياللعي لياللتةزأز يالتلييخن يلليهييال صي(ويالكو 

يالف و يالدوغي يت تي يللل لالقوفي التأويلفُيغيلني( يهلذهيال يةل يلتفيوتل يلل ي ل يي يةفأ
لف لو ي مل يسلديفيالل،ليفيويال ىلنُيو قلو يدديلي يلل يآخنُيلهلذايسل عنضيدعلضيهلذهيا

ي. ي مي يالتأويفي يهي

  
                                                           

 .282ُيصدالئل اإلعجازالةنةي لُيي-1
يُيل ُللللللللللوناتيات لللللللللليزيالكتللللللللللي: يويــــــــــة اللغــــــــــة بــــــــــين ال قيقــــــــــة والمجــــــــــازسللللللللللليني( لللللللللللزيلعمللللللللللووُيي-2

 .216ُيص3998العن:ُيسوني ُيزلُيُي
 .219-216 ي /يصي-3
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 علا الم ا ي:فاعلية التأويل في -1.7
هوي(ىوفيوقوا زيي عنويدهييكيفي يلطيدق يالكو يللقتّل يال ليفيد يلثييكلو ي

اللعي ليي  تن ي  يالخطأي لليتأزيل ياللع ل يالللنازُييودعم ُي1و ييالصنضيالذييسيييلم
لذيدللللميي عللللنويالسللللد:يالللللذيييللللز ويلللللل يالتقللللزي يوالتللللأخينُيوالللللذكنيوال للللذوُيوا يةللللي ي

ي2وا ط ي:يولييلل يذلك...

د لثيالدوغيلو ي لز يةوا ل:ي لليالةلمل يالخدنيل يل هلييال لذوي فليالخدنيلل،وي
يهللللللويدللللللي:يزقيللللللي»يليللللللل،وي للللللليال للللللذو:وال يلللللليز يوالتقللللللزي يوالتللللللأخينُييقللللللوفيالةنةللللللي 

اللسمكُيلطيوياللأخذُي ةي:يا:للنُيُلديميديلسل نُي ن لكيدلميتلنىيتلنكياللذكني( ىلحي
ل يالذكنيوالىلتي  يا  يز ي( يزيلإل يز ُيوتةلزكي( طلييللييتكلو يلذايلل يت طليُيو(تل ي

وانتدلليطيُي يل للذوي(قللوىيالف للو يالدوغيلل يلز لل يلمتأويللفي3«لللييتكللو يديي للييلذايللل يت للِدْ ...
اللللؤوفيلموقللووي ملل يالزوللل ياللذييي ةلل هييواو تللناضالتأويلفيديل للذوييتل،للفي للليالتقللزيني

يالخفي ي دنيتقزينهي.

(ليي كن يالتقزي يواللتأخيني قزي ظنيلليهييالدوغيو ي م ي( هييخنو ي ل يا:ىلفي
دخلللوويال  لللي ياللللذي ييسلللعْو يزا للللييللللل يال فللليظي مللل يا:ىلللوفيي4للللزوا عي  يللل يةليليللل .

ياللقنن ي)النتد  .

ا:سليلي:يا  ُلي ي يالخينةل ي ل ي(ىلمهييهلليلليييُلصفي ملليلي(لييا  ُيلي لن ي
لو هلليُيِدنزِّهللييلليللميدللي ،ي ي لل ياللقىللزيل هلليُيوذلللكيدندطهللييديللقللي يي ملل  اللعللي لُي يتأو 

اللللذييونزتي يلللمُي يللقلللي ي لللليل،لللفيهلللذهيال للليوتيهلللويالقني للل يا:سللليمي مللل ياللع للل ُي
في ملل يالتأويللفُي: للميي خللن ياللل صيللل ي لليوتيالصلللوضيالتللليقللزيت يطللميوالل عللي يا:و ي

                                                           

 .18ُيصجوا ر البالغةالسي زي( لزيالهيُللُيي-1
يُياللكتدللللللللل البالغــــــــة، الم ــــــــا ي والبيـــــــــان والبــــــــديعالمبســـــــــ  فــــــــي علـــــــــوا ل لللللللللزيالطلللللللليهنيالوزقلللللللللُيي-2

 .22ُيص2002العىني ُيدينوتُيلد ي ُي
 .318ُيصدالئل اإلعجازالةنةي لُيي-3
 .109ُيص يوية اللغة بين ال قيقة والمجازسليني( لزيلعمووُيي-4
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ديوّطنا:يوتقوي ةلني ،لن ي لليطنيلييو ّلو ميوزقتلمُيوالةلزينيديللذكني( يل،لفيهلذهي
ي1«.العديناتُيل يتكننياستعليلهييىينتيلعنو  يلكُو  ياللع  يوي ية يلل يتأويمهي

ي(خللنىيي تلمهللييلفللظيي للي:لنيللل،وييخللن ي لل يلع لليهيا:ىللمليلمزوللل ي ملل  لعللي  
التل لللُيالتهزيللزُيوللل ي(ل،ملل ي للزوفييلتللليماوللل يالسللييييل هللي:يالللز يلُييوتسللتفيزا:لللني

ي2:بي المتا:لنيلل يالز يليقوفي

للل  ي  لللمياوسلللتعولوللللييي سلللتفيزيلللل يذللللكي ن لللميلتللل يتلللو ني لللليا:للللنيُلللنطي ُي  ة 
ي(خنىي ن ي يت يس:ياللقيليت. ويتولأزتي  ميلعي   يوةو:يل ةي يالفعفُيوا 

 و أييل ي( واأيالطم:ييلؤزييييوىفمولييقيفي ليا:لنييقيفي ليال هل؛ي يل هليد
خلللن يال هللللي للل يزولتلللميُي لتللل ياوسلللتعولدواسلللط يطمللل:يالكلللوي للل يالفعلللفي مللل يوةلللمي

 :ا:ىمي يتولأزتي  ميلعي ي(خنىي ن يل :يكيللز يليلل،وي لليقوللميتعليل 
تدلزويال يةل يللل ييواللقي يهوياللذييي  لزِّزيهلذايالخلنو يوه لي

اللقللي ُييوديلتلليلليت زيللزيالزوللل يالفن يلل يالتلللييقتّلليهييالتأويللفيلفهلل يالصللنضيللل يالكللو ُ
والتل لليوالقسل يُلأ هيي لليذللكيُلأ يا:للنييسلتفهي واوو(سيلي:يا  ُيليا:خلنىيكيل لزالي

ي(خنىي تخن ي  يزولتهييال قيقي . يوال هلييلك ي( يتتولزي  هييلعي  

  

                                                           

 .222ُيصالتأويل في الدراسات ال ربية إشكاالته و ضاياه و ي يز زوق ُيي-1
يُيالديلللللللللللي ُيالدلللللللللللزيعُيزانيال هّللللللللللل  مللللللللللل ياللعلللللللللللي لفـــــــــــي البالغـــــــــــة ال ربيـــــــــــة،  دلللللللللللزيالع يللللللللللل ي تيللللللللللليُيي-2

 .81العندي ُيدينوتُيلد ي ُيص
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 علا البيان: فاعلية التأويل في-1.7
استز يليلمتأويف؛ي: مييقو ي م ياللةلي يو: يلنةعلميوهوي(ك،ني مو يالدوغ ي»

 :1«ا تدينياللو ليتيدي ياللعي ل

 :والتأويل التشبيه-1.1.7
يالتُللللللللديميللللللللل ي(قللللللللز يىللللللللونيالديللللللللي يووسللللللللي فيالخيلللللللليفُيو(قندهللللللللييلللللللللل يالفهلللللللل 

 يي2وا:ذهي ُيوهويالندطيدي يُي ي ي(وي(ك،ني ليىف يل يالىفيتي(وي(ك،ن.

ل ستزأيطن ي :يلُدهأييولُدهأييدلميواُلتنكييدي هللييلل يالتُديمي»:يالسكَّاكييقوفي
يوةلللللللللللمُيوا تناقلللللللللللييلللللللللللل يآخلللللللللللنُيل،للللللللللليفي( ييُلللللللللللتنكيي لللللللللللليال قيقللللللللللل ُيويختمفللللللللللليي لللللللللللل

و(نكي لللميا:ندعللل يهلللل:ياللُلللدميواللُلللدميدلللمي)طن لللييالتُلللديم يو(زا يالتُلللديميُي3ي«الىلللف ...
ُيل،للللفُ... يووةللللميالُللللدمُيوالتُللللديمي  للللزيالةنةللللي لي ملللل  ندي :يّللللي  و)الكلللليوُيكللللأ  

للللد مي  ُ ( للللزهلي:ي( ييكللللو يللللل يةهلللل ي(لللللنيدلللليِّ يويي تللللي يلللللل يتللللأوُّفيواآخللللني( ييكللللو يال
فيول،للليفيا:وفُيتُلللديميالُللللليديلُللللليلللل يةهللل يالىلللون ي لللويدّلللن:يلللل يالتلللأوأ ل ىأ
والُللكفُي  للويتُللديميالخللزوزيدلليلونزُيوالوةللميديل هللينُي يلُللدمي للليهللذايكمأللميدلليِّ يوييةللنيي

هذهي  ة  يكيلُلمي لليالظهلونُي هلذايالتُلديميوييلت ي»ي ليكقولم: يميالتأويفُيول،يفيال،ي
فيل للميللليييالتُللديملموىللوفيلللل يغللنضياللللتكم ُيوهللذايي4«لويدتللأوُّف الللذييي تللي يلللل يتللأوُّ

ينيلزو يي«و"كيلعسلفي لليال لوو "ي(لفيظلمي"كيللليلي لليالسوسل "»يهويقنيل:يسلهفياللأخلذ
يالم فللظيوييسللتصمييووييُللتدميلع لليه ُيول للميلللييتقللوىي يللميال يةلل يلللل يالتأويللفيللعن لل ي5(  

ياللقىوزيلزىياللتكم ي: ميي تي يلل يتلعأ يوتألف.ي

  

                                                           

 .216ُيصالتأويل في الدراسات ال ربية إشكاالته و ضاياه و ي يز زوق ُيي-1
 ولييدعزهي.ي28ُيص3998 يتياللةلعيالعمللُيدصزازُيُيلطدويب و  بالغية( لزيلطمو:ُيي-2
 .112ُيصمفتا  ال لواالسكيكلُيي-3

 ولييدعزهي.ي90ُيصأسرار البالغةالةنةي لُيي-4
 .91-91 ي /يص-5
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 : ست ار اإلالتأويل -1.1.7
هللللياسلللتعليفيالمفلللظي لللليغيلللنيللللييوّلللعيللللميلعوقللل ياللُللليده يدلللي يي سلللتعينيا »

ي لللل اللع لللل يالل قللللوفي  للللمُيواللع لللل ياللسللللتعلفي يللللمُيلللللعيقني لللل يىللللين  ي لللل يلناز ياللع
ي(سلللزأاي للللياللزنسللل ُي أىلللفيهلللذهي ييياوسلللتعين ا:ىلللملُيكقوللللكين(يلللت  ن(يلللتينةلللويُلللةي أ

كي:سلللزي للللياللزنسللل ُي  لللذ تياللُلللدمينةلللويوا:زا ي"الكللليو"يووةلللميالُلللدمي"الُللللةي  "ي
ي م ي( كيتنيزيدي:سزيُةي أي ي1«.و(ل قتميدقني مي"اللزنس "يلتزفأ

ي للليالةلملل ي( ييكللو يلم فللظي(ىللفي لللييسللتعين  ي » يتللزفأ الوّللعيالمصللوييلعللنوو 
الُواهزي م ي( مياختصيدمي ي يو ّعُي،ل ييسلتعلمميالُلي ني(ويغيلنيالُلي ني لليغيلني

ي2«ذلكيا:ىفُيوي قمميلليمي قويغينيو  ُي يكو يه يكيكيلعيني .

يدأ هللللييتسلللللي يالُلللللليل للللليييعللللوزي ملللل يُللللللياوسللللتعين يأرســــ ووقللللزي للللن وي
يوللللل يالةلللل ميلللللل يال للللوأُيوللللل يال للللوأيلللللل آخللللنُيوذلللللكيد قمللللميللللل يال للللوأيلللللل يالةلللل مي
ي3ال وأُيوهذايال قفييت ي  يطنيييالت يس:.

ُلللل   يلّللللي ي يلمصلللل يتقللللو يدنّللللفيليقيللللل يةليليلللل يياوسللللتعين يأرســــ ولقللللزي للللز ي
وسلليم يلصويلل يلوىلويدعللضيالللللي،وتياللوةللوز يقدميلييدللي يُللي ي ي لللي»لمخطلي:ُيوهلللي

ي4«دذلكي(زا يةليلي يويلعن ي يالعيل ُي(ويا  نا ييطفيمييييىي:يالمص ُي تكو 

 قلفيياوسلتعين »دقوللم:ي قلزي ن  هلييا طوقلييلل يوظيفتهليييأبو  الل ال سـكر (ليي
العدللين ي لل يلوّللعياسللتعليلهيي لللي(ىللفيالمصلل يلللل يغيللنهيلصللنضُيوذلللكيالصللنضيلللليي( ي

يلفييكو يُن ياللع  يو ّلفيا دي ل ي  لمُي(ويتأكيلزهيواللديلصل ي يلمُي(ويا ُلين يلليلميديلقم
ي5...«.ل يالمفظُي(ويت سي ياللعنضيالذيييدن ي يمي

                                                           

 .226ُيصجوا ر البالغةالسيزي( لزيالهيُللُيي-1
 .10اللنةعيالسيديُيصي-2

3- Eric bordas, les chemins de la métaphore, PUF, 2003. p36 

ـــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــدي االســـــــــــــــــت ارات والشـــــــــــــــــ ر سلللللللللللللللللعيزيال  ىللللللللللللللللليللُيي-4 يُيزانيتودقللللللللللللللللليفُياللللللللللللللللللزانال رب
 .88ُيص2006ُي3الديّيلُياللصن:ُيط

 .286ُيصالا اعتين(دويالهوفيالعسكنيُيي-5
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لن لوضُيلهلذاي هللييل ياللةي ُي  لفيالعدلين ي مل يظيهنهلييستعين ا  دليي( ي
ت قم للييلللل يلةلليفيالتأويللفيل قللفيلع يهللييالمصللوييوتوليللزيل قللووتي(خللنىيكي للتيلّلللن ي لللي

(وةللميال ُلليطي ملل يي( ّللفيالىللونيالديي يلل يوُللتليلهييأمبرتــو إيكــو للز هيييالخطللي:ُيوقللز
هلي(للعيالىلونيالديي يل يو: هليي(للعهليي هللي(ك،نهلييّلنون أي» إيكو:ُييقوفيكي  يالدوغل
 ل يالنلل يو ل ينلل يالفكلن يوا: للوذ يي لزي،ي»ي: يال زيثي  هيييع للي(يّليي1«وك،ي  أي

ي2«.وا: لوذ يا:ىمليوالمص يوالعول يواللزلوفيواللع  

ي د،ييل يالتفي فيدي يالللؤوفيوالل صُيوطديعل يا طلينييستعينيا ل يالتأويفي»
يسللتعين لإليإيكــو م للظي( يا:هليلل يالتلللي(ْووهللييُي3«العللي يلملعللينوياللوسللو ي يل،قي لل يلللي

للللليي مللللل يلىلللللنا يم ييسلللللت زيللللللل يسلللللتعينيا ل يالتأويلللللفي»ُيتةعلللللفيدلللللي:يالتأويلللللفيلفتو أ
تعلوضي دليناتيدعدليناتييويسلتعين ا الللؤووتُي(ييللل يوظلي ويسليليي ي ي(خلنى...يل ي

ي4«.(خنىي: هييتّعيتعدينيدي يكوهليي يّنيزاخفيالتةمليالخطِّليلم  ص

ولتةليو يلُللكم يتعللززياللعللي لُيقيأللزيليكلويهللذهيالعلميلل يديلسللييييالللذييونزتي يللمي
لللحيزونيالسللليييي للللي هللل ياوسلللتعين يللللليييّللليِّييدلللي:يالتأويلللفيياوسلللتعين  ولللل يه للليييتّ 

اللسلتلع/القينوي»يوال،قي يل يذللكي( ياوةتلي ي للنتدط يديل ظ يويفنضي لفياللوسو  يا
 للللي ييواةللللميخطيدللللييللللليوييواةهللللميوهللللويخلللليلليالللللذِّه ُي لللليللعنووي( يلعيلةتللللميلملللل صي
اللعيي  يتعتلزي م يللييتلناك يلزيلميلل يلعلينويسليدق يتةل علتيلزيلميكقلينويلتللنميقليزني

التأويللفييختمللويللل ي،قي لل يُيلللليييةعللفي5«دلليلخطوطيالعنيّلل يلم ىللوصياو تفلليظ ملل ي

                                                           

يُيتللللللللللللللني( لللللللللللللللزيالىلللللللللللللللعلُيالل ظللللللللللللللل يالعنديلللللللللللللل الســــــــــــــيميائية وفلســــــــــــــفة اللغــــــــــــــة(لدنتللللللللللللللويليكللللللللللللللوُيي-1
 .211ُيص2002ُي3لمتنةل ُيدينوتُيلد ي ُيط

 ي212صي . /ي-2
ياللنكللللل يال،قلللللي ليالعندللللللُياللللللزانيُيتلللللنيسلللللعيزيد كلللللنازُالتأويـــــل بـــــين الســـــيميائيات والتفكيكيـــــةي(لدنتلللللويليكلللللوُي-3

 .380ُيص2001ُي2الديّيلُياللصن:ُيط
 .320صي . /ي-4
ــــــــــــى ا ســــــــــــجاا الخ ــــــــــــا ل لللللللللللللزيخطلللللللللللليدلُيي-5 ــــــــــــدخل إل ــــــــــــ   م يُياللنكلللللللللللل يال،قللللللللللللي للســــــــــــا يات ال

 .83ُيص2008ُي2العندلُيدينوتُيط
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للللل ي(خلللنىيدسلللد:ياخلللتوويالخىلللي صيالتلللليتو نهللليياللوسلللو  يال،قي يللل يلملسلللتعينيل لللمي
ي  ىناأي ي ويو ُيطيأ.يدوىفموتأويمهيييستعين اوزوناأيلنك ييأي لي ه ييزيؤييالذيي

 :ئيالك االتأويل -3.1.7
كلللأ يتنيلللزيي1«للللعيةلللوا يلناز يذللللكياللع للل يلفلللظي( نيلللزيدلللميو  يلع للليهُ»الك ييللل ي

" ك،يللنيالنللليز"وىللويل سللي يدلليلكن ُيوت عدِّللني لل يذلللكيدصيللنيالمفللظياللوّللوأيلللذلكي تقللوفي
(وويتللنىي( للكيلذاي»ي:الجرجــا ي ك،للن يالنللليزي للليزولتهللييال قيقيلل يللل يتوّللعيلمكللن ييقللوفي

الّل  "ُييهوي"ك،ينينليز"يالقزنُي(ويقمتي"طويفيال ةيز"ُي(ويقمتي لياللن( ُي" لؤو يقمت
كيالذييتع ليلل يلةلن زيالمفلظُيولكل ييلزفيالمفلظي مل ي ن كي لي ةليعيذلكيويتفيزيغّن

يلع للللللليهياللللللللذيييوةدلللللللميظللللللليهن هُي،للللللل ييعقلللللللفيالسللللللليلعيلللللللل يذللللللللكياللع للللللل ُيلع  للللللل ي،ي يألللللللي
لللكيكلعن تلللكيلللل   ّ "ك،لللن ينلللليزيالقلللزن"ي( لللميِلّلللييوُيولللل ي"طويلللفيال ةللليز"ي( لللمييهلللويغ ن

لتن للل يلخزولللل ُيلهلللييلللل ييكفيهللليي" لللؤو يالّللل  "ي لللليالللللن( ي( هلللليييطويلللفيالقيلللل ُيولللل 
ي2«.(لنهي

 يلزوللل ي للليالك ييلل ييسللت تةهييالقللينويوويتللأتليلللميللل يخللوفيالمفللظيو للزهيوهلللي
يويت لللللي ليلناز يال قيقللللل يدمفظهللللليُي لللللوييلت لللللعي لللللل»ي لللللليكو هللللليياوسلللللتعين تختملللللوي للللل ي

يللللفيلللللعيلناز يطللللوفي قولللللك:ي للللو يطويللللفيال ةلللليزُي( يتنيللللزيطللللوفي ةلللليزهُيللللل يغيللللنيتأوأ
ودلللزيلهلللييلللل يقني للل يتفىلللحي للل يالصلللنضيوتلللزفيللللل ياللقىلللوزيياوسلللتعين ؛ي: ي3«قيلتلللم

يهلللذايالتأويلللفيوييلكللل ي( ييت قألللييدلعللل في للل يالقلللينويدللللييللللميلللل يخمفيللليتي» وواّلللحي(  
لمي هللميوتأويملميواستُلعينهيلهلذهياللز ووتيواللقيىلزي هلذهياللزووتيواللقيىلزي و،قي  يتوةِّ

ميالمصوييوغينيالمصلويُي يلثيي دصللي( يتنا ل ي(طلناويوييلك ي  لهيي  يالسييييد و ي
ي4«.الخطي:يو  يىنهياللختمف 

                                                           

 .198صيُال ربية في البالغة دزيالع ي يالعتييُي-1
 .282ُيصدالئل اإلعجازالةنةي لُيي-2
 .101ُيصمفتا  ال لواالسكأيكلُي-3
ُيلةمل يا:،لنُي لززيخليصُي(ُلكيفياللمتقل يا:وفي لوفيإجتماعية الك اية بين التخييل والتأويللسعوزيدوزوخ ُيي-4

 .208ُيص21/02/2032-22المسي ييتيوالنواي ُي
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 يلُلللي ني(ويا:زيللل:ييقلللو ي لللليالتخييلللفيالك لللي ليدعلميللل يتنكيللل:ُيي قلللفيخولهللليي»
اللع للل يللللل ي( لللزيلوا للللمُيولللليييتنتللل:ي ميلللمي يلللذكنهُيويكلللو يهلللذاياللللو  يالللللذكوني قطللل ي

يدهللليياو طلللوييلملتمقللللي لللليتأويلللفياللع للل يالك للل ي لُي يلللثييللللنيدملللوا  ياللع للل يالتلللليللللن 
ي1«ىي :يال صُيولك ي لياتةيهي كسلُيلل ي( ييىفيلل ياللع  ياللناز

دللليي( يالك ييلل يطنيللييللل يطللنييالعللزوفي لل يا:ىللفيالمصللويُي يلتأويللفي يهللييوي
يختمللوي لل يسلليدقيهييللل ي يللثيانتديطهللييدلليللع  يالدلليط ليالخفللليالللذيييتىللفيديللنِسللفي

يل يالسأييييلفه يزووتيا:لفيظيوالتناكي:.ياو طويواللقي يككف؛ي(ييواللستقِدفي

 :والتأويل البديع-3.7
ياللع  ييلذايكي يالدزيعيلص أي لييللعيياوىطو لالةزيزيوال زيثي ن   ل  سلة يتليلأ

 مللل يي علللنويدلللميوةلللوهيت سلللي يالكلللو يدعلللزي»اللع للل يالمصلللوييةللليلي لللليالتمخللليص:يالدلللزيعي
ن ييللل ياللطيدقللل يووّلللو يالزولللل يوهلللويّلللندي :"يلع لللوييولفظلللل"ُي وظيفللل يالدلللزيعيهللللي
الت سي ي(يي( يالدزيعيلةلنزيِ ميل ييل يأ يدهلييالكلو يدعلزي( يتت قليي يلميلنا لي ياللطيدقل ي

 2«.ل ُي هوي م يطنييالت سي يالُكملووّو يالزو

ِق لليي للل هللذاياللقللي يلللل ي ملل يالدللزيعيسلليكو يدقللزني يةلل يهللذهيالف للو يلللل ييوتطنُّ
التأويفي دعضي  و يالدلزيعي(ك،لني يةل يللل يالتأويلفيلل يغينهلييو ميلمييلزخفي مل يالدلزيعي
لللللي يولقىلللللزيم يدف و لللللميل طقللللل يالتأويلللللفيدللللللييي سلللللة يللللللعيخىلللللي صيالتأويلللللفيلللللل ي ّن

يهللللللليالتللللللليتةعللللللفيللللللل ...يولعللللللفيالتقيدللللللفيوالة لللللليميواللُلللللليكم يوالتّلللللللي »ُيوسللللللييي
ال قيقلللي لل ياللللألووي لللياسللتخزا يالمصلل يياو  للناوالعلللفُي لللويلدللزا ييأُي: هللييتل،للفي

للللييي: هلللليدي:لفلللليظيياونتدلللليط: يالتأويللللفي لللللي قيقتللللميلللللنتدطيو،يللللييي؛  للللزيا  سللللي  ل ةلأ
ي3«.لملعي ل

                                                           

 .208صُيالك اية بين التخييل والتأويل إجتماعيةلسعوزيدوزوخ ُيي-1
يُيالهي لللللل ياللىللللللني يالعيلللللللل البــــــديع بـــــــين البالغــــــة ال ربيــــــة واللســـــــا يات ال اــــــيةةليللللللفي دللللللزياللةيللللللزُيي-2

 .12-13ُيص3996لمكتي:ُيا سك زني ُيلىنُي
ــــــــل(سللللللللليليسللللللللعوزيا زهللللللللي يالخطللللللللي:ُيي-3 ــــــــديع والتأوي يلةملللللللل يةيلعلللللللل يتكنيللللللللتيلمعمللللللللو يُيقللللللللنال يدوغيلللللللل ُالب

 .363ُيص2006ُي31ُياللةمز3ا  سي ي ُيالعزز
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ي:ُواهزهيلتأويفيلييتعمييل هييديللع  يول يو(دن يالف و يالدوغي يانتديطييد

 :والتأويل الم ابقة-1.3.7
وهللليالةلللعيدللي ياللتّلليزي ي(ييلع يللي يلتقلليدمي ي للليالةلملل ُيويكللو يذلللكيلللليي

(ويي:يكقوللميتعليل ياسلي دمفظي يل ي وأيوا زي
ي عملي يكقوللميتعليل :
وتعلززيييوقوللمي(يّلي:ي

يكُوي  ي،ناليهلذهيوىيغيا:لفيظياللتطيدق يل يةه ي،ي ي ُييزنةيتيالطديييل يةه ُ
ي1الوسيم يو ييز ياستخزالهي.

ي يلتأويلللللللفيوييقلللللللعيدلللللللي يا:ُلللللللييلياللتُللللللليده يوا   للللللللييدلللللللي يا:ُلللللللييلياللتّللللللليز 
واللت يقّ ُي يل صيهويالذيييةلعيدي ياللت ي ناتيواللتّيزأاتيل يخوفي ظي يالزولل ي

يللتمقل/القللينويا:زديل يالتللليهلليزوللل يليهلي يوتخييللفيوهلذهيالعلميلل يلنتدطل يدُللكفيكديلنيد
اللذييسللتؤوفيلليللميالللزوافياللختمفلل ي للليتنكيدل ياللل صُيوسيسلل زيلليللميلهللل ياكتُلليوي لليل ي

 2.اللع  

 :والتأويل التورية-1.3.7
يهلللللي( ييللللذكنياللللللتكم يلفظللللييلفللللنزأايلللللميلع يللللي ي( للللزهلييقنيلللل:يظلللليهنيغيللللن»

القنيللل:ُي يتلللوه يللللنازُيواآخلللنيدعيلللزيخفلللليهلللويالللللنازيدقني للل ُيولك لللميون ىي  لللميدللليللع  ي
 :كقوللميتعليل  3«.السيلعي:وفيوهم ي( لميللنازيولليميكلذلك

ي

 يلعوقلل يالتللليتللندطيدللي يالللزافيواللللزلوفي وقلل يا يهللي ُيالتللليتخمللييا لكي يلل ي»
 4«.ديللزلوف ليتعويضيالزافي

                                                           

 .330ُيصالبديع بين البالغة ال ربية واللسا يات ال ايةةليفي دزياللةيزُيي-1
 .381-382ُيصالبديع والتأويل(سليليسعوزيا زهي يالخطي:ُيي-2
 .103ُيصجوا ر البالغةالسيزي( لزيالهيُللُيي-3
 .361اللنةعيالسيديُيصي-4
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ودهذايتعزيالتوني يلةيوأيخىدأييلمتأويفيالذيييت يل يخوفيتملكيا ي ليلاتيدلي ي
هلللييوانزيزاخللفي سلليجياللل صيو ملل ياللتمقلللييكمياللع لل يال قيقللليواللع لل يالظلليهنُي: أي

توظيلللويلنةعي يتلللميولخيِّمتلللمُيوتأويلللفياللع للل يالسلللط ليلم ىلللوفي مللل يال للليتجياللللزوللي
يال،ي ل.

 :والتأويل ال كيا أسلو -3.3.7
يقىزيدميتمقلياللخيط:يدصينيليييتنقدمُيللييدتلنكيسلؤالميوا ةيدل ي ل يسلؤافي»

لللللللييد لللللللفيكولللللللمي ملللللل يغيللللللنيلللللللييكللللللي ييقىللللللز يول،لللللليفيذلللللللكيقولللللللمي1«للللللل ييسللللللألمُيوا 
يتعليل :

 للل يتمقأللللياللخيطللل:يدصيلللنيلللليييتوقعلللمُي هلللويخلللنو يي قلللزيُلللك فيالةلللوا:ي لللزوو»
لمكلو ي ملل يخللوويلقتّلل يالظلليهنيدىللنويالسلي مي يلللل يغيللنيللليييتطملل:يت ديهألليي ملل ي

يوه ييتقعيزا ن يالتأويف. 2«( يلييىنويلليميهويالله يله 

تسلع ييدوىلفهيل يالدوغ يالعندي يتعزيلةليو يخىلدأييلمتأويلفُيوخالاة القول: 
كسليدميد ل يوزووتيةزيللز ُي: يللل يالكُلوي ل يد يل  يالخطلي:ي خناةلميلل يالةللوزيوا 

والخنو ي  ياللألووي لياستخزا يالمص ُي تتيحيي  ناوا الدوغ يتقو ي ليا:ىفي م ي
لمخطللي:يو  ز للذيسلليعلفياللتمقلللي ملل ي هلل ياللل صييواو تللليوتللكي يلل يتعللززيالتللأويوتي

ي:يال ص.واست ديطيزووتميالخفي يالتليل ييىن يدهييىي 

  

                                                           

 .800ُيصفي البالغة ال ربيةُي دزيالع ي ي تييي-1
 .388ُيصالبديع والتأويل(سليليسعوزيا زهي يالخطي:ُيي-2
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 :رمينوطيقا الغربيةيثانياً: تأصيل اله

 :رمينوطيقا: المصطلح والداللةياله-1

ي"الفن سللللللليالتأويللللللفُيديللىللللللطمحقيدللللللفيدعللللللضيالزانسللللللي يالل للللللز،ي يلىللللللطمحي
Herméneutique"«وهلي لي(ىمهييالوتي ل"Herméneutiké"يالتأويلفُيو لليأ   ؛  

ُيا للميالوسلطي"Hormés"لل يهلنلميي"Herminia"اُتقيقيتهييا:ىمي يةيلتيل يلفلظي
لللل يويفلللكيالطوسلللل   كي للل يزووتيهللللذايي1«دلللي يال للليميوا لهلللل ُييفسألللنيلهلللل يويُلللن يالل نلأ

ي ليا يّي يوالكُويوالديي . ياللىطمحيلتقيند يتى:ُّ

 لللياللىللطم يتُي هللذايل لللزييي(للليي للليالزناسلليتيالعنديلل ياللعيىللن ي  ةللزيتديي ألل
تليلللل ايلهللليي لللل ي "Herméneutique"لتنةلللل يكملللل يُلللوقليالللل ي ييةعللللفُي" للل يالتأويللللف"ي

للللفي»ويّلللليويقللللي وي"يInterprétation"التأويللللف"يدلع لللل " ّأ لذياللو للللظي( يالللللدعضييف
تعنيدهلللللييدللللللي" مللللل يالتأويلللللف"ُيويفّلللللفياللللللدعضياآخلللللنيتعنيفهلللللييدللللللي"التأويميللللل "ي(وي(يّللللليي

ي2«."الهينلي وطيقي

التأويللف يهلللياللد للثي) ظنيلل ييالهينلي وطيقللي»يقللزيةعللفيعــادل ماــ فىو ةللزي
ي3«.الخيصيدزناس ي لمييتيالفه ُيودخيى ي يليييتعمييدتأويفيال ىوص

ـــــــــد(لللللللللليي ـــــــــو زي ي قلللللللللزيةعلللللللللفيهلللللللللذاياللىلللللللللطمحيلقللللللللليدوي اـــــــــر  امـــــــــد أب
يExegesis.4للي" ظني يالتفسين"ُيلتليي هي  يالتفسينيالذيييُينيلليميلىطمحي

  

                                                           

ـــــد شـــــلير ماخروديلتـــــا دوللللللزي يدو يلللللزُيي-1 ـــــ  ج التـــــأويلي ع  ـــــ  ، دراســـــة فـــــي الم يُيل ُلللللوناتالف ـــــا وال
 .31ُيص2006ُي3ا ختووُيالة ا نُيط

ُياللنكلل يال،قللي ليالعندلللُيالللزانيال ربــي الم ااــرتــأويالت وتفكيكــات، فاــول فــي الفكــر ل لللزيُللوقلياللل ي ُيي-2
 .29ُيص2002ُي3الديّيلياللصن:ُيط

ي قوي  ي-3
Paul Ricoeur, Herméneutics and the Human Sciences, tr  John B.Thompson, Combridge 

University Press,1992, P.42. 

ياللنكلللللل يال،قللللللي ليالعندلللللللُيالللللللزانيالديّلللللليلُيإشــــــكاليات القــــــراءة و ليــــــات التأويــــــل ىللللللني يلللللللزي(دللللللوي يللللللزُيي-4
 .31ُيص2006ُي6اللصن:ُيط
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 يلىلللطمحييسلللتخز يتلللين يلىلللطمحيالتأويلللفيوتلللينييعمـــارة  ااـــركلللليي ةلللزي(يّللليي
ي1ي.الهينليوطيقييوتين ي(خنىيلىطمحيالتأويمي يزو لييتلييأ يدي هي

العندليوالصندليلعأيي لليتعنيلويالهينلي وطيقلييياونتديكلذأايلييي،ينيالسؤافيهوي»
لتليي هيي  يغينهييل يالللينسيتي هليتظهلني( يي لييدأ هلييلناز ل يلمفهل ُيو( يي ليي(خلنىي

ي2«.لناز  يلمتفسينُيو( يي ييلناز  يلفعفيالتأويف

التأويمي يلذ يلىطمحيقزي يكي ييُليني للي»(وي Herminerticsوالهينلي وطيقيي
للللل يلةلو للل يالقوا لللزيواللعلللييينيال ظنيللل يالتللللييةللل:ي مللل ياللفسلللني( يدزايللل ياسلللتخزالمي

ن ميوتأويمم ي3«.يتدعهييلفه يال صيالزي ليُو

( ّ يالخوضي ليتأويلفيالكتلي:ياللقلزأمي لليتلينيصيال،قي ل يا:ونديل يللل ي»يوقز
التللليتلل ي قمهللييللل يلةلليفيزناسلل يال ىللوصيالزي يلل يي-الهنيل يوطيقللي-دمللون ي ظنيلل يالتأويللفي

ي4«.يفيزناس يال ىوصيا:زدي لل يلة

ل يال لللزيثي للل يالهينلي وطيقللليييقوز لللييللللل يقلللز يال ّللليناتيا  سلللي ي ُيلهلللذايوي
 نيللزي( ي سلله:ي للليالتأىلليفيلهلليي للليلنا مهللييالتأسيسللي ي دللنيالعىللونيوالتللليتعللوزيلللل ي
لللزانميقزيللل يةللزأايكيلهنلسللي يوالص وىللي ُي للذلكييةعم لليي صللوصي لللي(طنو لليتي مسللفي ي

 يي لل ي كللن يالتأويللفيالل للنازيتقنيدهلليُيلهللذايسلل كتفليدعللنضيالهينلي وطيقللييل للذيقزيللل يويدعللز
اسللتخزلتيكلفهللو يي يلهينلي وطيقللييلمتفسللينُي  للزيدعللضي( ولهلليُيي(وي مللليي(ىللد تي  لل

 للليل يّللناتمي لل يالهينلي وطيقللييالعيللل يي(1665-1603)دا  ــاوريقدللفولىللطمحيللل ي
 والعملللللللو ُيل أللللللللييقي للللللللزتهييُيوقلللللللزيكلللللللي يهز لللللللميتديلللللللي ي( يكلللللللفياللعلللللللينو3821سللللللل  ي

                                                           

ــــل لللللين ي يىللللنُيي-1 ُيلقيندلللليتي للللليالهينلي وطيقللللييالصنديلللل يوالتأويللللفيالعندللللليا سللللوللُيل ُللللوناتياللغــــة والتأوي
 .29ُيص2008ُي3ا ختووُيالة ا نُيط

 .30ُيص2006ُي3طي يل يالكت:يال زيثُيُاستراتيجية التأويل ع د أدو يسيل ىونيآليفُي-2
 .381ُيص2006ُي6ُياللنك يال،قي ليالعندلُيالزانيالديّيلياللصن:ُيطالخ ا  والتأويل ىني يلزي(دوي يزُيي-3
ناز يالهيل لل ُياللنكلل يال،قللي ليالعندلللُيالللزانيالــ   والســل ة وال قيقــة ىللني يلللزي(دللوي يللزُيي-4 ُيلناز ياللعن لل يوا 

 .332ُيص2008ُي2الديّيلياللصن:ُيط
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الهينلي وطيقلللييي لللزتُ قلللزي1التأويلللفُيدلع للل يتفسلللينيل هةلللليووةيلللميلاُلللييليوالتىلللونات
يقي ز يكفيالعمو ُيدهزويتديي يزول يا:ُييليوا  ا  يالصلوضيوا دهي .

ي(1759-1710)سو  يـيكالدواتسعيلفهو يالهينلي وطيقيي للي ىلنيالت لوينيللعي
قىلزهيلدلوغييوالتعليأل ُي ليللؤلو هوييعتدني( يالهينلي وطيقييهليل ال يالأملدميوالصللوضي

ي2هزو.

 تق للللللللليّللللللللنونييلمزناسلللللللليتيالتللللللللليتعتلللللللللزي ملللللللل يتأويللللللللفي لللللللل »وهلللللللللي  للللللللزهي
:يل يالعللفيالل طلوييكالدي يوسيقلوفييالتينيصيوالُعنُيوالوهوتُيوالقي و ُ ال ىوص:

ُيينلليلل يهزويوا زيوهلوي( ييفهل يالقلينوي(وياللكتو:ُيلييل ييىط عيالكذ:يوالخزاأ
ياللقنولي(ويالل طويي هلأييكيلوأي ي3«.(وياللستلعيال صأ

سلللللتقنا ي ُيدلللللفي لميللللل ي(قلللللن:يللللللل ياوييعتدلللللنيالتأويلللللفي لميللللل ييفكالدي يـــــوس»
ُي ديل سلد يللمي4«است ديطيُلليل يالل صيديسلتخزا يلةلو ل يلل يالقوا لزي؛ي(ياوست ديط

يديللي يغللنضياللل صيو عللفيا لقللنال يهللويالسأللعليلت ىلليفي"الفهلل يالكيلللف"ُي قللزيكي للتي للن أ
للييلسللتقويياهتليليتللميل ىللد  ي ملل يالزناسلل يال ظنيلل ي للليتفسللينيال ىللوصيوا تدينهللي ِ ملأ

ي5د زأيذاتمُي(ك،نيقندييلل يالفمسف يل ميلل يالوهوت.

وللللعيهلللذهيالتطلللوناتيواللسلللتةزاتي(ىلللد تيالهينلي وطيقللليي مللل ي ولللليتي  لللزي
كفيالعيل ي دلين ي ل ي ولليتي مي ليي كأهلييديلتأويلفي(و ل يي زأي يثيي(1777-1713)ميير

                                                           

ُي8ُيالتسليلحُيلةمل ي ىلمي ي كنيل يلسلولي ُيالعلززمدخل إلى تـاريخ التأويل)ال يرمي و يقـا(زيُوقليال ي ُيل لي-1
 . 20:00ُWWW-Tasamoh.com 16/03/2015ُي2001

ي.67ُيصالف ا وال  دولزي يدو يزُيي-2
م ُلنيلةليزالنُينؤيل يالتأويلفيلل ي( وطلو يللل ييظنيل  ُيف ا الف ا، مـدخل إلـى ال يرمي و يقـا يزفيلىطف ُيي-3

ي.62ُيص2008ُي3طيوالتو يعيالقيهن ُيلىنُ
ي.90صي . /ي-4
يوةيلللللللللللللللللميقي ىلللللللللللللللللوُيل ُلللللللللللللللللوناتيُيتلللللللللللللللللن:مقدمـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي ال يرمي و يقـــــــــــــــــازا يلللللللللللللللللزيةيسلللللللللللللللللدينُيي-5

ي.92ُيص2008ُي3ا ختووُيالة ا نُيط
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قوا لزياللو ظل يللعن ل ياللزووتيي مل »هلل:يالهينلي وطيقييديللع  يالعي ي  زهيالقنال يوي
ي1«ا طوقييل ي وليتهي.

لميخيىي يالتقيلي ييالذيتقتن:يل يال قزُييومييريكالدي يوس يلهينلي وطيقيي  زي
والتُللخيصيليعقدللمي ُلليطيالهينلي وطيقلليي للليالتفسللينيوالفهلل ُيدتعديللنيآخللنيي ىلل:ياهتلللي ي

ي2ال قزي م يالُكفيواللد  ُيدي لييتهت يالهينلي وطيقييديللّلو يواللع  .

هلذايالعىلنيدلز(ييتدملونيلفهلو يةزيلزيلمهينلي وطيقليييل يلعول يه يييلك يالقوفي
وا للزيلمتأويللفُيوكي للتيال تيةلل ي( للميللل يالللكلل يالوىللوفيلللل ييهللت يديلد للثي لل يوّللعيقوي

الهينلي وطيقللليي  لللييِتق يألللييي لللز تأدع لللييقوا لللزيسلللزيز ُيلللل يه للليياتفسلللينيىللل يحيوكيللللفُيلذاي
يّنونيييلمزناسيتيالتليتعتلزي م يتأويفيال ىوص.

  

                                                           

ي.83ُيصالف ا وال  دولزي يدو يزُيي-1
ي.WWW-Tasamoh.com 16/03/2015، ، مدخل إلى تاريخ التأويلل لزيُوقليال ي ي-2
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 ماخر ودلتاي: التأويلية الرومنسية: شالير-2

للللنيا:للللللي لي» الكوسلللليكليياللوقللللو (1373-1763)مــــاخر شــــاليريل،للللفياللفكِّ
الوهلللوتليياوسلللتخزا لمهينلي وطيقللليُيويعلللوزيلليلللميالفّلللفي للللي قلللفياللىلللطمحيلللل يزا لللن ي

نوطهيي ليت ميفيال ىوص يي(وي  أييلعلمي يالفه يُو ي1«.ليكو ي ملأ

ُيهللوي لميلل يل لليز يلعييُلل يلمعلميلليتيالذه يلل يللؤلللويمــاخر شــاليروالفهلل ي  للزي
الللللل صُي هللللللي كلللللميالتلللللأليوي هلللللويدلللللذلكييعمللللل ي للللل يهز لللللميا:سيسلللللليوهلللللويتأسللللليمي

ُي يللت لللزثي(وياللؤللللوييد لللليةلمللل ُيو مللل ي2هينلي وطيقللليي يلللل يدوىلللفهليي للل يالفهللل .
فيلل يل ظتلي ياللستلعي( يي ْ ف ذ يلل يزاخفيد يليالةلم يود ليليالفكلن ُيودلذلكييتكلو  يالتأويل

 يلتأويلللفيالمصلللويي(ويال  لللويييت للليوفيي3لتفلللي متي :يالم ظللل يالمصويللل يوالم ظللل يالسللليكولوةي 
ال صيا طوقييل يزول يالكمليتيوالةلفيالتليتنكدلمُيوالتأويلفيالسليكولوةلياللذيييعتللزي
 مللل ي يلللي ياللؤللللويالفكنيللل يواللللزوا عيوال لللوا  يالتلللليز عتلللميلمكتيدللل ُيوالسلللييييالتلللينيخلي

يوكلويالةللي دي »وهلويينللليدلذلكيللل يل ليز يلعييُل يالعلميليتيالذه يل يلملؤللوُييلمل صُ
يىلللليل ي يك قطلللل يدزايلللل يلفهلللل ياللللل صُي لهللللل يالهينلي وطيقللللي- لللللين(ييُللللوينيللللليخن-

هللي هلل يالل صيكللليي هلللميلؤلفلمُيدللفي تل ي( سلل يلللليي هللميلدز للمُيونغل يتسللويتميدللي ي
الل صُي ن لمييعلوزيلليملِّحيللل ي( يالدلزليالةي دي يل ي يثيىو يتهلييك قط يدزاي يلفهل ي

ي4«.ديللستوىيالمصوييهويالدزاي يالطديعي ُيوهذاييقوزيلل يلفهو ي"الزا ن يالتأويمي "

ي ( يلدلليزويالهينلي وطيقلليييةلل:ي( يتكللو يكو يلل يووييلمللكييشــالير مــاخرويىللنأ
ي. ي5(ييل ةيفي(وي(ييوهوتليالتيي أايخيىأ

  

                                                           

ي.20ُيصإشكاليات القراءة و ليات التأويل ىني يلزي(دوي يزُيي-1
ي.98ُيصف ا الف ا يزفيلىطف ُيي-2
ي.99صي . /ي-3
ي.22ُيصلمرجع السابقا ىني يلزي(دوي يزُيي-4
ي.320ُيصمقدمة في ال يرمي و يقازا يزيةيسدينُيي-5
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 هللوي دللين ي لل يوّللعي يتفي ميلل يلسللتلن يدللي ييالــدائرة ال يرمي و يقيــة(لللييلدللز(ي
ُي يلكلفييأخلذيلع ليهيلل يالةل لُيوهلذايوييلكل ي1(ة اليال صيالخيى يودي يك ميأت يالكيلم 

 ي:ة الياللفنز يت ك لوِّ ياللزا ن يالكمي ل يوت لزأزهيُي يلةلمل ي مل يي2 هلميلويل يخوفيالكف؛
 فهلل يلع لل يالكمللل ياللفللنز يزاخللفيالةلملل يدن يلتهلليييكميألل ُيو  لل سللديفيالل،لليفيهللليو للز ي

يلللللللل يالةلملللللل يالكميألللللل ُيوالةلملللللل يدللللللزونهيييعتلللللللزيلع يهللللللييالكملللللللي ملللللل يلع لللللل يكمليتهللللللي
يل هلللليياآخلللنيلع للليهي اللفللنز ُيوخلللوفيهلللذايالتفي لللفيالةللزلليدلللي يالكلللفيوالةللل لييللل حيكلللفأ

ي3الزا ن ".ولص اهي يلفه يلذ ي لمي يزا ني يواللع  يويي هضيلويزاخفيهذهي"

ليي لليتطلو نييمـاخريشالير يلسهيليتيلل يه يييلك يالقوفي ُلك متيل  عطفلييل هلأ
للللنوطهيي للللليت ميللللفي لللليييؤسللللميلعلميلللل يالفهلللل يُو الهينلي وطيقلللليُي قللللزيةعللللفيالتأويميلللل ي ملأ

نغللل يكلللفيالتقلللز ياللللذيي-لللل يةي للل:يآخلللنييلللنىي( ي ظنيللل يالتأويلللف»ال ىلللوصُيغيلللني( لللمي
ي4«و ي  أييلكتلوأيلييت افيدعيز ي  ي( يتكي-(ىيدتم

لللليخنييعلللزيد للليي(دألللييلمتأويميللل يال زي،للل ُي قلللزي لملللتييشـــاليرولهلللليييكللل ؛ي لللن ي
ين(سهي:دىلتميةليعيال ظنييتيالتأويمي يالعيل ي ليذلكيالعىنيو م ي

لكللفيالعمللو يييالللذييا تدللنيالهينلي وطيقلليُي(سيسللي(1911-1333)5دلتـــا  ظنيللل ي
 هليالقي لز يا:سيسلي يلمعملو يا  سلي ي ي(وي ملو يالفكلنيواللفتلي يالهلي ياللذيي»ُي6النو ي 

  ميليمي قطي لي ه يال صياللكتو:يوا  أليي(يّييال ىوصياللن يل يياوستص يلوييلك ي
وقلزينكأل يي7«والت  لويالف يل يةتلي يل اواللتل،م ي ليُلدك يالعوقليتيالفنزيل يوالللينسليتي

  ُيولي  يدي ي و ي يل هي:يةهوزهي م يلفهو يالتةند
 التةند ياللعيُ :يالتلياستعلمهيي ليوىوي مو يالفكني(ويالعمو يا  سي ي . -

                                                           

ي.322ُيصال يرمي و يقامقدمة في زا يزيةيسدينُيي-1
ي.339ُيصالف ا وال  يدولزي يدو يزُي-2
ي.300ُيصف ا الف ا يزفيلىطف ُيي-3
ي.21-22ُيصإشكاليات القراءة و ليات التأويل ىني يلزي(دوي يزُيي-4
ي.332اللنةعيالسيديُيصي-5
ي.91ُيصللنةعيالسيديادولزي يدو يزُيي-6
ي.12ُيصتأويالت وتفكيكاتل لزيُوقليال ي ُيي-7
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 1تخصي مو يالطديع .يالعملي :يوالتلالتةند ي -

لعملللو يالفكلللنُيلللل يخلللوفييويغيالتأويميللل يللللل ي(دعللليزي(ونغلللي و سلللول لللمي قلللزي(نازيت»
ل  يووأيل حيالتأويفيوّعي يالِعم يديللسليوا يللعيوّعيتق ي يلمفه يوقوا زيلعلمي يالتأويفُي

ي2«. مو يالطديع 

ي عدألللللللللللللللني للللللللللللللل ي هل للللللللللللللليياللُلللللللللللللللتنكيدي ُلللللللللللللللين ي  للللللللللللللل »يدلتـــــــــــــــا  للللللللللللللللعي
اختدليني"اآخلن"ي دلنيل ليز ييواللفسألنييفه ل يالكيتل:ي(ويالل صيوالك ييل ُوالنلو ُيوالكلو ُي

للل يخللوفي(سلليميالتعلليطوُي  لل ي فهلل ي( فسلل ييو فهلل ياآخللنييالتةندلل ي ملل (وي للي  ي)
ي3« ُيطيقنال يةلي ي ُيوليمي دنيتألأفيل فنز

 لللليالللل صي مللل يالتةندللل يال يأللل يالل عيُللل يودلفهوللللمييدلتـــا ود للليلأي مللل يتنكيللل ي
ين للللضي كللللن ياللع لللل يال،يدللللتُيسللللوالي للللليالعلللللفيا:زدللللل»يلمتللللينيصُيولعلميلللل يالفهلللل ي قللللز

ياللع للل ي  لللزهييقلللو ي مللل يلةلو للل يلللل يالعوقللليتُيوي   للل ي للللي(ويال لللزثيالتلللينيخلُيل أ
العلللفيا:زدلللي دللز(يدتةندت للييالذاتيلل ي للليل ظلل يلعي لل يللل يالتللينيصيت للززيل لليياللع لل يالللذيي
 فهلميل يالعلفي ليهذهيالم ظ يل يال ل ُيولك يتةندت ليي فسلهييتتصي لنيوتكتسل:ي(دعليزأاي

التللللييفت هلللييل لللييالعللللفُيلللل ي ِهل لللييياو تلللليوتةزيلللز يلللل يخلللوفياآ للليييالةزيلللز يلللل ي
 .4«"الزا ن يالتأويمي "يوهكذاي زوني ليزا ن يهليلمعلفي فسمُ

يدلتــا ويشـالير مــاخرو ميلميت لززتيلهلل يالتأويميلل يال زي،ل يلل يخللوفينوازهليي
 ملللل يل هةيلللل يت قللللفيالفهلللل يييللللت ك  يديلتللللأويوتيالخيىلللل يد لللليلي للللليتأسلللليميتأويللللفي للللي 

 م لي لليي( ي قللزيي5ُاللُللنوطيدخىوىللي يال ىللوصيلللل يُللنوطي يللل يلتأويللفيال ىللوص
ي6 عتدنيال ىوصيوالو،ي ييواآ،ينيتعيديني  يال يي يل،دت يدواسط يالكتيد .

                                                           

ي.11ُيصتأويالت وتفكيكاتل لزيُوقليال ي ُيي-1
ي.80ُيصاللغة والتأويل لين ي يىنُيي-2
ي.311ُيصمقدمة في ال يرمي و يقازا يزيةيسدينُيي-3
ي.29-26ُيصإشكاليات القراءة و ليات التأويل ىني يلزي(دوي يزُيي-4
ي. يُيصللنةعيالسيديا لين ي يىنُيي-5
ي.22ُيص3996ُي3زانيالطميع ُيتو مُيطُيالفلسفة والتأويل ديه يقين ُيي-6
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 جورج غادامير: زمارتن هيدجر وهانالتأويل الوجودي والتأويل الفني: -3

 :التأويل الوجود -1.3
الهينلي وطيقيي م ي(سيمي مسلفلُي(وييقلي ي( 1976-1339)دجريمارتن  يي قي »

كللويالعدللينتي يىلل يحيطيلللليي( يالفمسللف يهلللي هلل يالفمسللف ي ملل ي(سلليميهينلي للوطيقلُيوي
 تأويفيال صيو هلميهويتأويفيو ه يلموةلوزُيللليييةعلفيالهينلي وطيقلييطنيقلييي1«.الوةوز

ودلللذلكي للليلفه يوالتأويلللفيلو للللي يلليهيأللل يا  سلللي ُيوالفهللل ي  لللزي2لمد لللثي للل ياللتيهللليت.
 يال ييتليالذييو ةلزيهيزغنيهويقزن ياللنلي م يلزناكيللك يتيوةوزهيّل يسييييالعيل

يلللن ضيالتعيللللفيللللعيالعللللفيالف لللليدي تدلللينهيُلللي ييوي وقللل يللللمييف يـــدجرُيوديلتللليللي3 يلللم
ي4ديلعيل ُيولك ميل يةي :يآخنييؤل يدأ يالعلفيالف لييستقفيد فسم.

العلميل يالتأويميل يواسلتطيأي( يي لززهيي للي،لوثيلنا لفيهيلل يي يدجرلقزيطلو ني
 "التأكيللز"ي"التفسللين"يوالتىللونيالقدملللي"الفهلل "يوال ظللنيالقدمللليولتتيدعلل يوهللل:يالتلمأللكيالقدمللل

اللنا للفي مقلل يزا نيلل يتأويميلل يلتىللم يددعّللهييالللدعضُي يلتأويللفي لللي ظللنييوتُللكأفيهللذه
 ُيتسلتدزفي(، ليليالعلميل يالتأويميل يدتوقعليتيهيزةنييدز(يدُنو يتيلسلدق ي(ويتوقعليتيقدميل

ي5(خنىي ت يتىفيالذاتيلل يالُنو يتي، ياللعي ليا:ك،نيىزقي"

ي لللللليال ظنيللللل يالتأويميللللل يهلللللويلسلللللهي يلتعلللللززي يـــــدجرلسلللللهي ييل وىلللللفو يالقلللللوفي
الةوا لل:ُي قللزي( لليزيىللييغ يتىللونيالفهلل ي للليسللييييةزيللزُيو لللي( ليلللمياللتللأخن ياتأخللذي

للييدللمي للليالتفمسللويل عِم لليي فسللمي يمسللو ييهينلي وطيقلليُيكلللييتأويللفيال ىللوصيل هةلليي خيىأ
ُيوا تدلنيدأكلمهليالعمللل يالتللي لذنيلهلييزلتلييي ييتلمي- ل ي، ي يل )التينيخلي يدجرتخم  ي

ذلكيله للزيوهللويدلل( يكللفي هلل يهللويُلللليلتأىللفي للليالطديعلل يالتينيخيلل يلمفهلل يالوةللوزيُي

                                                           

ي.10ُيصإشكاليات القراءة و ليات التأويل ىني يلزي(دوي يزُيي-1
ي.83ُيصاللغة والتأويل لين ي يىنُيي-2
ي.222ُيصف ا الف ا يزفيلىطف ُيي-3
ي.11 ىني يلزي(دوي يزُيلنةعيسيديُيصي-4
ي.16ُيصاستراتيجية التأويل ع د أدو يس(ليفيل ىونُيي-5
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يغـادامير وةزتي( كينهيالتأويمي ي لليكتيدليتيي1وتأويميتميالفمسفي يغاداميرالطنيييلتمليذهي
يولكتلوأ.تعدينأايل ظليي

 التأويل الف ي:-1.3
"ال قيقلللل يوالللللل هج"ي،للللون يي(1001-1900) ــــا ز جــــورم غــــاداميريعللللزيكتللللي:ي

ادسللتلولوةي ي للليقّللييييالتأويللفياللعيىللنيوالللذيييعلليلجيالل لليونيالكدللنىيواللتل،ملل ي لللي
يدي ي و ي يل يالفه :يغاداميرالف يوالمص يوالتينيصُيوي ليِّ ي

يالفه يالةوهنييوهوي ه يل توىيال قيق ي)التليت كُويدقنال يال ص . -
 2الفه يالقىزي:يوهوي ه ي(هزاويولقيىزياللؤلو. -

للي ي يالعملل ُيدللفيهللليييخى  ي هلل يال ىللوصيوتأويمهللييللليميلةللنزيلسللأل يتخللصأ ل  
ي.  3التةند يا  سي ي يلمعيل ي لولأ

لُكم يلل هجي مل يا طلويُيوهللييتدزايتهييالتينيخي يليس لُكم يالتأويمي ي لي
ويتع لل يدللل هجيلمفلل يدواسللطتميتخّللعيال ىللوصيلد للثي ملللليل،للفيةليللعيلوّللو يتي

تسلع يلفهل يالعملو يا  سلي ي ي مل ي قيقتهلييدىلنوييغـاداميرُي ل يولل ي4التةند يا:خنى
وهينلي وطيقيللل ييال ظلللني للل ياللللل هج؛يلْذياللللل هجيويي لللتجي لللليال هييللل يلويلللليييد لللثي  لللم

للللل ييغــــاداميروي تقللللفيي5تتةلللليو يلطللللينيالللللل هجيلت ميللللفي لميلللل يالفهلللل ي فسللللهي.يغــــادامير
"الل هج"يلل ي"ال قيق "ي: ي وق يالقينويدي:،نيالف للي(ويا:زدللي(ويالفمسلفليهللي وقل ي

لفهللو يالخدللن يالل عيُلل يللل ي يللثيهللويلفهللو يهللي يلتلييلل ييغــاداميرويت لليوفي 6ديل قيقلل 
 سلللي ي ي للل يالظللليهن يالطديعيللل ُيويعلللوزياللللزونيللللل يزلتلللييياللللذيياهلللت يدللليلواقعيالظللليهن يا 

                                                           

ي.283لىطف ُيلنةعيسيديُيصي يزفي-1
ي.18ُيصتأويالت وتفكيكاتل لزيُوقليال ي ُيي-2
ُيتللن:ي سللي ي لليظ ُي ملللي لليك يال قيقــة والمــ  ج، الخ ــو  األساســية لتأويليــة فلســفية يةللون يغلليزلينُي هلليي-3

 .28ُيص2008ُي3ىيلحُيزاني(ويييلم ُنيوالتو يعُيطنادممُيط

ي ُيوي ظني(يّي:يصي /ي ي-4
-H.G.Gadameer, Vérité et méthode, les grandes ligne d’une herméneutique philosophique, 

edit, p. Frochon, JGrondin, G, Merlio, Seuil, Paris,1996,p1. 
ي.29ُيصإشكاليات القراءة و ليات ىني يلزي(دوي يزُيي-5
ي.16اللنةعيالسيديُيصيل لزيُوقليال ي ُي-6
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اللعي يل ي يثيهويلوّوأيادستلولوةلي ليليزا يالعمو يا  سي ي ُيكلليييعلوزياللزوني
(يّللللللللييلللللللللل يهوسللللللللمنيوال ظللللللللن يالفي ولي ولوةيلللللللل يللفهللللللللو يالواقللللللللعياللعللللللللي يووظيفتللللللللمي

لكل ي مل يالعوقل يالقىلزي ُي مليميه ليكيا يستلولوةي ُيلذايوييتوقوي م يخدلن يا: لييوي
يه يكيُلليلعي يولقىوز.  1خدناتيلعيُي يلوي( أ

للللللل يتلللللناك ي هللللل يغيلللللنيللوّلللللعيوغيلللللنيقيدلللللفييغـــــاداميروتُللللليني"الخدلللللن "ي  لللللزي
ع ُي يلخدن ياللعيُ ي  زهيتع ليلييتكتسدميالذاتيل يقزن ي م يالفه . ي2لملّو

ىللناي للليالفهلل يذاتللمُي نسللقيطي  يدوىللفمدفي ميلل يالتللينيصياللللؤ،ن ييغــاداميرويقللني
 لليلفه ي لللليالعملللو يا  سلللي ي ي هللل يي3( للييتلللينيخليهلللويلظللليهنيللل يلظللليهني لميللل يالفهللل .

للي لمفهلل يالتلللينيخليياو تدلللينقلللزي( لليزييغــاداميريل ُيوديلتللليللييلكلل يالقلللوفي4تللينيخلي(سيسأ
 كلللفي هللل ي(ويتأويلللفييتأةلللميلللل يالقلللينويللللل ياللقلللنولي»ياللللذييهلأُلللتميالتأويميللل يالنول سلللي 

وا  للييكتوةيلميل هةلليي  يلنيييؤطنهي يلفيالمص يوالتينيصُيلليميكعلي ييلدسلتلولوةليلمفهل ُ
قللزييغــاداميريل ول للمييلكلل يالقللوفيي5«السللديفيالللذيييسللمكميالللو لي لللينىللزيلوّللو يتم

 يتةيهملللمي لللليالتأويميللل يلمع ىلللنيالتلللينيخلي للليالعلميللل يالتأويميللل ُياللللذييتللياو تدلللين( لليزي
لسلأل ي"ال لوان"يكدعلزييغـاداميرو ّوي  يد ي يالفه يوالتقي ميديلتينيصييطن يُي سي لالنوي

 يل صييسأفياللفسِّنيواللفسِّنييسأفيال صُيهذهيهلليلهلل ي»ُي6(سيسلي لي ي مي يالفه 
الهينلي وطيقلليُي( يتُّخللن ياللل صيللل يغ ندتللميالتلللييةللزي فسللمي يهلليُيللل ي يللثيهللويُللكفي

يلم وانيالذيييتقو  ي م يالسؤافيوالةوا: ي7«.،يدتيلكتو:ُيوت ن ز هيلل يال يّنيال لأ

يكي لللتيالتأويميلللل يالنول سللللي يولللللييدعللللزهييتقسألللل يالتأويميلللل يلللللل يالقللللزن ي ملللل يالفهلللل 
ي ،يل،للي؛ي(ويهللوي(ّلليوي  ىللنأاييغــادامير)الفهلل  يوالقللزن ي ملل يالتفسللين)التأويف ُيغيللني( أ

                                                           
1-  H.G.Gadamer, Vérité et méthode, p82-83  

ي.327ُيصف ا الف ا يزفيلىطف ُيي-2
ي.417ُيصال قيقة والم  جهيت يةون يغيزلينُي-3
ي.420صي . /-4
ي.19ُيصتأويالت وتفكيكاتل لزيُوقليال ي ُيي-5
ي.10 ي /يصي-6
ي.111 يزفيلىطف ُيلنةعيسيديُيصي-7



88 

  قليزيللل يخطلو ي(دعلزيلل يالتأويميل يالنول سلي يدلأ يوييوهكلذا»ي:غاداميريقلوفيي التطديي)
لللز ي قلللطُيدلللفيل يالتطديللليي  ىلللني،يللللثييُلللتنكي   ِعللزيالفهللل يوالتأويلللفيلكلللوِّ ي يلعلميللل يلو  

ي1«لعهليي ليذلك

للييُللللي(ُللدميي هللليُذهلل:يلللل ي( للمي لللي لميلل يالفهلل يدوىللفمييفغــادامير لل يزا لأ ،لأ
للييدتطديلليياللل صياللطمللو:ي هل للمي ملل ياللوقللويال يّللنُي يلهينلي وطيقلليي لذ يليسللتي هلأ

ييتطديقأيُيوال،و، يي ُكِّمو يو ز يويا فىي يلهي.ي قطُيدفوتأويوأي ّأ ي2هلي(ي

الف يل ي(خى:ياللةيوتيالتليت كُلوي يهلييال قيقل ييلل ي(  غاداميريويذه:
يي يهلللييُللللليلللليييقتّلللليالفهللل يوالتفسلللينُيواآ،لللينيالف يللل يللللييهلللليلوي: لللميخدلللن ييقللليفيل للل

 يلعلللفيالف للليويي  ظللنيلليللميدوىللفميُللكوي قيأللييُي3ا عكلليميوتعديللني لل يال قيقلل يا  سللي ي 
دوىفميتةند يتقو ي م ي ه يال صيوي مل ي هل ياللؤللوُييالتذويُيوا  ليخيّعأيي: كي ي

( ييغــاداميريُيويؤكللز4ال قطلل ياللنةعيلل يال قيقيلل  للويذاتيلل ياللؤلللويوويذاتيلل يالقللينويهلللي
ا دلللزاأُيوا  للللييلمعللللفيا دلللزا لييالتأويلللفيل للليز يلدلللزاأُيولك لللميلللليميل للليز يلدلللزاأيلفعلللف»

ي5«.الذييية:ي( يي ل، فيدىون يل سةل يلعياللع  يالذيييةزهياللؤوفي يم

يالفللللل يللللللزخويةيلللللزايلفهللللل يالهينلي وطيقلللللييول  لللللميالىلللللزان ي للللللي لللللزأييغـــــاداميرف
يالطنيقل ي(وييقوللميغـاداميرتأويميتمُيدي تدينهيسلديويلموللو يللل يال قيقل ُيوللييينيلزي هلوي( أ

لللل يياوسلللتفيز اللللل هجيوي(هليللل يللللمي للللي لللزوثي لميللل يالفهللل ُيللللعي( لللميويي  كلللنيللكي يللل ي
الللل هجي للليالعمللو يالتةنيديلل ُيدي لللييي فللليللكللي يالوىللوفيلللل يال قيقلل ي للليةللفيالقّلليييي

والتينيخيللل ي للل يطنيقلللمُيدلع للل ي( لللميي فلللليللكي يللل يوّلللعيقوا لللزيلعي للل يوالظلللواهنيالف يللل ي
لعلميلل يالتأويللفي(ويالتفسللينُي علميللليتيالفهلل ي للليالعمللو يا  سلللي ي يتتةلليو يالللل هجُيكلللو ي

                                                           
1-H.G.Gadamer, Vérité et méthode, P330.  

ي.132ُيصالف اف ا  يزفيلىطف ُيي-2
-3 H.G.Gadamer, Vérité et méthode, P105. 

ي.132لنةعيسيديُيصلاي-4
ي.391ُيصال قيقة والم  جهيت يةون يغيزلينُي-5
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 لميل يالتأويللفيليسلتيسللوىي لوانيوتفي للفيدلي ياللللؤوفيوالل صُيوديلتلليللي لن يالفهلل يللليمي
ي1لتوا ييدي ياللؤوفيوال ص.سوىي تية ي يىم يلهذايال وانُيوي زثي  زيا

 النص وحدود التأويل: انفتاح :إيكوبول ريكور وأمبرتو -4

 : فتا  ال  ا-1.7
للييللفهللو ) (1005-1931)ريكــورقللز ي  ُي دعللزي( يكللي يال يرومي و يقــاتطللوينأايل هلأ

(ىللدحيدفّللمميودفّللفيلفكللنييُيتالتأويللفيل ىللونأاي للليقللنال يالكتلل:ياللقزسلل يوالوهللوي
 قلللزي للليوفيلقيلللل يالهينلي وطيقللليي»يُياللعيىلللني ُي ظنيللل ي للللي مللل يالقلللنال الهينلي وطيقللليي

ييلتفسينيال ىوصييعتلزي م يل هجيلوّو ليىلم: ي يـدجر لنذايدلزايكلف يلل يُي2« ملأ
ُيي نأ لللي يالهينلي وطيقلللييوي قو هلللييلللل يتفسلللينيال ىلللوصيللللل ي(سللل م يالفمسلللف يغـــاداميرو

ُي لهللل ي3ّللييييتفسلينياللل صيا:سيسلي يعيلز ييلديُللن يللل يقيريكــوروالمصل يوالوةلوزُي للن ي
هلل:يالد لثيزاخلفيالل صي فسلمي ل يالزي يليأل يالزاخميل ييريكورالهينلي وطيقيي س:يدلوفي

ليييتلماليتد ي  يالعللفيا:زدللُيو ل يقزنيالكيل  يوني  مل يقلذوي فسلميخلين يذاتلميوتوليلزي يللأ
يالزي يليأللل يالزاخميللل»يللك للليييكلللو ي علللويهلللوي)ُللللليالللل ص يالول لللزوزُي  يوا  قلللذاويل  

الخللينةلييكوأ للي يللليي( سلللأيمي لللفياللل صيوللل يلهللل يالهينلي وطيقلليي( يت عيللزيتُللييزيهللذاي
ي4«العلفيالل زو يلم ص.

لدأيي مل ييريكورويتةيو ي التناثيالنول سليالذاتوييلمهينلي وطيقييالذييكلي يل ْ ى 
يخيِطلللللل:(ويالتنقأللللللليلللللللل يال يللللللي يال فسللللللي يلملياو تقلللللليفقللللللزن ياللخيط لللللل:ي(ويالقللللللينوي لللللللي

(وياللؤللللوُيويتةللليو ي(يّلللييالتلللناثياللوّلللو يتلياللللذيييلللندطيالللل صيدلنةعي للل يواقعيللل ي
للنةعيأتلللميالخيىلل يالكيل للل ي لللليذاتلللميواللتل،أملل ي للللي يلللللمياللللذييييويعتدللنيالللل صيلؤسسللل

                                                           

 غادامير والفن ع د  ا ز جورم لنيكو ُيالتأويمي ُيي-1
 W.W.W-almustaqbal.com .21:00ي 20.01.2032)  

ي.11ُيصالتأويلإشكاليات القراءة و ليات  ىني يلزي(دوي يزُيي-2
ي.321ُيصمقدمة في ال يرمي و يقازا يزيةيسدينُيي-3
ُيتلللن:يل للللزيدلللنال يو سلللي يدونقيللل ُيزاني لللي يلمزناسللليتيمـــن الـــ   إلـــى الف ـــل، أب ـــا  التأويـــلدلللوفينيكلللونُيي-4

يُيوي ظني(يّي:22ُيص2003ُي3القيهن ُيلىنُيطيُوالد وث
Paul Ricoeur, Lectures3 ,Aux frantiére de la philosophie, Seuil, paris, 1994, p286. 
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يلييهويلعط يلمفه يلليميقىلزيأ يالل ؤللوييي يفيلليمُيوه يييكل يُنطيللكي يالفه ؛   :
 لللللييالعلللليل يالللكلللل يالللللذيييفتت للللمياللللل أصُي تأويللللفياللللل صييىللللدحي(ويالواقللللعيالخللللينةليوا ي

يي1السينون يالتليدواسطتهيييت ياكتُيوي( ليطيوةوزيةزيز يلمذاتي(لي يال ص.

 يلكتيدلل يتقللو يدت،ديللتيالللزووتيالتلللي للليالوةللوزُيوهللليو للزهييي لك هلليي( يت  يللفي
 صُيواللذييللعيذلللكيللل ي ليل يلليميه للييدلي ياللتخليطدي ُيللل يالعلليل ياللذييهلوي ليل ياللل

ي2ليمي ليال ص.

تتةسللزي لللي هلل يالللذاتيلللذاتهيُيدلع لل يبــول ريكــور  صييلل يالهينلي وطيقلليي سلل:ي
"الُللفي ي ياللطمقلل يوالتطلليدييالكيلللفيدللي يالللذاتيوذاتهلليُيوتأويللفيالنلللو يوييىللحيا تدللينهي
ويهينلي وطيقيألليُيلويدلقللزانيللليي( للميةلل ليللل ي هلل يالللذاتيلللذاتهييوللل ي هلل يالوةللوز؛يوهللوي

ُيل يالنلللل ي سللل:ي3يسللليوييُلللي ييخلللين يهلللذايالعللللفياللللذيييسلللع يللللل ياللللتوكياللع للل 
ُيهوي دين يلصوي يذاتيلع  يل زو يل يُلأ هيي( يتلز عيللل يالفعلفيالتلأويملياللذييريكور

ُي هلويينكِّل ياهتليللمي4يسلحيديلِتقيطياللع  يغيلنياللديُلنياللذيييقىلزهياللع ل ياللديُلن
ي(سيسأيي م يتفسينيالنلو ُيوي فأنييدي يطنيقتي يلمتعيلفيلعهي:ي

 ي للذ ي طللفيل هلليي ملل ي لليل يللل ييدوىللفما:وللل يهللليالتعيلللفيلللعيالنللل يالطنيقلل ي -
ياللع  .ي

 قيقل ي ا فل يوييةل:يالو،لوييدهلييدلفييدعلزأهالطنيق يال،ي ي يوهليالتعيلفيلعيالنل ي -
والنلللل ي لللليهلللذهيال يلللل يوييونالهللليُياللختدللل اللع للل ييةللل:يل التهلللييوىلللوويللللل ي

يكُللوي لل ياللع لل يدللفيي خفيللميويطللن يدللزويل للميلع ألليي ا فلليُيولهللل يالتفسللينيهلللي
ي5ل ال ياللع  يال ا ويالسط ليوىوويلل ياللع  يالديط ليالى يح.

الىللناأيدللي ييويللأزيوهللذايالقللوفييللؤزييلللل ي للتحياللل صي ملل يقللنالاتيلتعللزز ُي
يت ي سلللللل يه للللللييزونيل،دلللللليتيالت ييللللللوُي للللللوييىللللللحيالقللللللوفيدللللللأ يالتللللللأويوتالتللللللأويوتيالل

                                                           

ي.88ُيص، تأويالت وتفكيكاتل لزيُوقليال ي ي-1
2- Paul Ricoeur, Lectures3, P682.  

ي.22ُيصالفلسفة والتأويل ديه يقين ُيي-3
ي.31صي . /ي-4
ي.11ُيصإشكاليات القراءة و ليات التأويل ىني يلزي(دوي يزُيي-5
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لتسلليوي ُي لليل صيي قللزِّ يليللزا ييل للزوزأايللل يا:د يلل يالل لك لل ُيوويي دصللليلمتأويللفي( ييكللو ي
للييللل يسللواهُيويلكلل يالوقللوويلللعي(ويّللزي ل للتلوي قللطُيدللفييةلل:ي( ييكللو ي(ك،للنيتنةي أ

 دي هيُيوالد ثي  ياتفييُي ت يللويكلي يتأويفيلعي يواللواةه يدي يالتأويوتُيوالفىف
ي1دعيز ايل يلت يوفي(يزي ي.ياوتفييهذاي

 لللي، ي يلل يالفهلل يوالتفسلليني للليالتأويميلل يو للليطن للميلهيتللميييكــور لبــوويد للثي
 يلفه يوالتفسيني ليالتأويميل يالنول سلي يي تليلي يللل ييا ُكيلي ييدز(يدعنضينؤي يسيدقيمُ
يةزيالتفسينيليلزا يتطديقلمي لليالعملو يالطديعيل ُيو للييليزا يي يلختمفي يل يالواقعي يث

اللقيدلللفييةلللزيالفهللل يليلللزا يتطديقلللميا:ىللليفي لللليالعملللو يا  سلللي ي يوالتأويلللفي  لللزه ي يلللل ي
يلوسللللللتيعي:خيىللللل يللللللل ي للللليوتيالفهلللللل ُيويلكللللل ي( ييظهللللللنيدوىلللللفميلةللللللنأزيلقيطعللللل ي

تلل:يوويلللل ي هلل ي لللي( يالقللنال يويتسللع يلللل ي هلل يالكييريكــورُيوه لليييخلليلفه ي2(ويالفهلل 
ي لمللللللميللللللل يخولللللللمي: للللللميدعيللللللزأاي لللللل يلت لللللليوفي(يللللللزي يُي للللللوي وقلللللل يلمقللللللنال يدلقىللللللزي 

يريكــورويعتقللزيي3اللؤلللوُيولهللل يالقللينويت  ىللني للليلديزللل ياللل صي لل ي لليل ياللل ص.
،لل ي للنزويهللذهيالقللنال يي4دنلكللي يا تللليزيالت ميللفيالد يللوييلملل صيك للوأيللل يالقللنال يا:وليلل .

ال صيي( أيياسيما: لييُي م ييِ م يزول دقنال ي،ي ي يت قم ييِل ي م يزول يالسطو يلل ي
ي م يُلليآخنُيولهل يالتأويفيكُويهذايالُللياآخن.  يل يلفتو 

قللزياسللتعيزي نكتللميا  يليلل يوه لليييل ياللل ص دهللذهيالقللنال يالتأويميلل ييلكلل يالقللوفي
لؤلويوالسلليييي(قللفيللللييهلللي ميللمي للليالعلليز ي: للميينيللزيا لسلليكيتكللو ي وقلل يالفهلل يدلليل

الللل صييع لللليلتيدعللل ي نكتلللميلللل ييالللل صُيو هللل دقّلللييييالعللليل يالتلللليت فلللتحي ميهلللييل يلللل ي
ي5اللص ىيلل يا  يل .

                                                           

ُيتلللن:يسلللعيزيالصلللي للُياللنكللل يال،قلللي ليالعندللللُياللللزانيالخ ـــا  وفـــائن الم  ـــى ظريـــة التأويـــل، دلللوفينيكلللونُيي-1
ي.326ُيص2008ُي2الديّيلُياللصن:ُيط

ي.320-339صي /ي ي-2
ي.322صي . /ي-3
ي.310صي . /ي-4
ي.310-319صي . /ي-5
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اسلتقولمييم فسللل يندلطيالل صيديلكيتل:ُيويؤكلزي لليالوقلتييريكوروهكذايي تهلي
يلسللتوييتيللل ي يللثياللع لل ُيوتىللدحيلهللل ياللفسِّللني هللليال  فلليذيلللل ي لليل ياللل صيو للفِّ

ال ىلللوصيي-لللل يالو ةهللل يالهينلي وطيقيللل –يريكـــوروتتسللليوىي  لللزيياللع للل يالكللليل ي يلللمُ
ي1ا:زدي يوا:سيطينيوا: و ُيطيلليي( يهذي يا:خيني يقزيتةسأزاي ليُكفيلصوي.

  دود التأويل:-1.7
قزي(ىلدحيتأويلفيال ىلوصي لي ظني يالتأويفُي ي ي وييسيهلليإيكويأمبرتويقزأ ي

وي طملييليكللويلل يلسللمأل يلم للزيثي»يسلت زيلللل ي ظنيل يتنتكلل ي مل يوّللعي لزوزيالتأويللفُي
  يا:،نياللفتو يتتل،في ليكو يالعلفيالف لي دين ي ل ينسليل ييكت فهلييالصللوضي(ىلوي

وييفه يا:،ني م ي( ميلصمييةوهنييُيدفييفهلمي م ي( ميا فتلي يتلأويمليقلي  ي مل ييفإيكو
ي2«. يالتواىفيدي يالكيت:يواللتمقلزوني

 لللليلقيدلللفييالتأويـــل المضـــاع ويطمللليي مللل يهلللذايالتأويلللفيالل  لللنويلىلللطمحي
 هلللوييد لللثي للل يلةلللنالاتيت عِىللل يالللللؤوفيوالعلميللل يالتأويميللل يلللل يي3التأويلللفيدىلللف ي يلللل 

ييللختمللويىلل وويالتةللين:ُيوهللويا:لللنيالللذييز عللمي ا  للناطيالللذيييةعللفياللل صيلسللن أ
ليي ل يلل يوّعيلقيييمي يذللكيز ي أ لوّو ي يتلكأل يلل يتلييل يالتلأويوتيالل يسلد ُيكلفأ

قىزي يالكيت:يالفعمليقلزي»يُيولييتةزنيا ُين يلليمي( 4التأويفيّزياستعليفيال ىوص
ت يتةيهمهييكميييّل يةزلي يقىزي يالقينويوقىزي يال صُي هفيي ييل ييالتسليؤفي ل ي

يتىلونييلتأويلفيي"lncy poemُ:ي"  لزلييكتللـوورد زور    وىيالقىزي ي"ال قيقيل "ي ل  
ال ىللوصُيدي تدللينيهللذايالتأويللفييُللكأفيالكُللوي لل ياسللتناتيةي يالصييلل يل هللييل تللي يقللينوي

تيةي ي ىللي ياهللوياآخللنيالدللزيفيالل،لليلليلمكيتلل:يال لللوذةلي)دي تدللينهياسللتنيييعللز لللوذةلُي

                                                           

ي.18-18ُيصإشكاليات القراءة و ليات التأويل ىني يلزي(دوي يزُيي-1
يُيل ُلللللللللوناتمبرتـــــــــو إيكـــــــــو ال قـــــــــد أ ـــــــــدود التأويـــــــــل  ـــــــــراءة فـــــــــي مشـــــــــرو  و يلللللللللزيدللللللللل يدلللللللللو  ي ُيي-2

ي.21ُ21ُيص2006ُي3اوختووُيالة ا نُيط
ي.339صي . /ي-3
يُيلةملللللللللللللل ياللخدللللللللللللللنُيةيلعلللللللللللللل اســــــــــــــت مال ال اــــــــــــــو  و ــــــــــــــدود التأويــــــــــــــل دللللللللللللللزيالص للللللللللللللليدللللللللللللللين ُيي-4

ي.388ُيص2009ُي03دسكن ُيالعزز
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فيدلي صويي نيكويل ييقلي1«.  س: ييةعفيل يلقول يقىزي يكيت:ي عملي(لنأايوي(هلي يلم
للليي ي ىأ الللل صي(ويدّلللنون يانتدللليطي علللفيالتأويلللفيدلقيىلللزيىلللي :يالللل صُيدلللفييعتقلللزيدلللأ  

لليُيوهللويي تلللفيقللنالاتيُللت يغيللنيل تهيلل  لليييدقلل ي ىأ  لليل صيي فللتحيلي للتجيلعللي لي2ُلفتو أ
ولت يهيلل ي لللي وقتللميدةلملل ياللللؤولي يوهللوييع للليلُللينايول لليويللل يلنكديتللميا:سيسللي ي

 لللي(يي ُلليطيتللأويمليوللل يزو للمي(سيسلليييول هلليييىللدحينك للييينولللذلكييكتسلل:يىللف يالل،يلل
وا  للللليييتعمقللللي يدلللليللع  ي: ي ةواتللللمي  ىللللناي(سلللليميلوسللللتةيد يي(ىللللويلمتأويللللفيووةللللوز
ي سلهل( فليظفيهذايالفه ينا يليكوييلز ِّ يالك،يلنيلل يال ظنيليتيالتأويميل يالتلليي3الةليلي 

يلفيالل صي يلثيوييىلدحيد ليلأيلصمقلييلزونيالقينوي ليد ليليو هل يوتأويياو تدين ليل يز ي
للييلمي أللييدي:سللنانيوالطدقلليتي (ويديدأللييلوىللزأايلللميلفتللي يوا للزييفللكينتيةللمُيدللفي(ىللدحي يللأ

ي4التأويمي ُييز ويالقينويكلييفتيي( سةتمياللعقأز يوينتييتىزأ يتميتفككيتم.

للييلختىللنأايلتطللونيالهينلي وطيقلليي للليال،قي لل يالصنديلل ُي قللزيانتللدط ّأ يكللي يهللذاي ن
اللىللطمحي للليدزاييتللميدلليل صيالللزي لُيغيللني( ي(واخللنيالقللن يال،لليل ي ُللنيودزايلل يالقللن ي

 ززيلل ياللفكلني ي(زىييلعا عطي يي يىوي ليتطونيالهينلي وطيقيييتالتيسعي ُنيُهز
لللل يلنسلليليقوا للزيلفهلل ياللل صيالللزي لُيودزايلل ياتأسلليأياللفهللو يليُللتلفي لميلليتيالتأويللفي

يىللوغيقللوا ي يوقوا للزيييالهينلي وطيقلليي  أللي للزقللزييمــاخريشــاليراللعن يلل ُي للنذايكللي يللل،وي
قللزينكألل ي ملل يتةندللل يال يللي يو ملل يزونياللفسِّللني للللييدلتـــا ويتعِىللل ييللل يسللوليالفهلل ُ

الذيي(س مي لمي يالفه ي م ي(سيميوةوزييو(قي يالهينلي وطيقليييغادامير لمي يالفه ُيو
نلي وطيقلليياللعيىللني يقللزي(ولللْواي للن يلفكللنييالهييُ ملل ي(سلليميةللزلليغيللنيلهللت يدلليلل هج

لتفسللللينيال ىللللوصييعتلللللزي ملللل يللللل هجييي مللللليدوىللللفهياهتللللليله ي قيللللل يالهينلي وطيقلللليي
يلوّو ل.

                                                           

يُيوي ظني(يّي:ي60ُيصالتأويل بين السيميائيات والتفكيكية(لدنتويليكوُيي-1
Umborte E CO, Interprétation et Surinter prélation, PUF, paris, 2007, p60. 

 .388ُيصاست مال ال او  و دود التأويل دزيالص ليدين ُي -2
ُيل ُللوناتيلخدللنيو للز يالتكللوي يوالد للثي لللي ظنيلليتيالقللنال يول يهةهلليُيةيلعلل يالــ   والتأويــل( لللزيلللزامُيي-3

 .29ص ،2030ي3ُدسكن ُيط
ي.326ُيص دود التأويلو يزيد يدو  ي ُي -4
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أوال:  تأويل الخطاب الشعري 

     1-التأويلية وقراءة النصوص الشعرية.

     2-العنوان.

     3-البنية التركيبية للعناوين وتأويلها في ديوان "أثر الفراشة".

ثانيا:  آليات التأويل في الديوان

     1-تأويل التكرار.

     2-تأويل الرمز.
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 :الخطاب الشعريتأويل أوال: 

 التأويلية وقراءة النصوص الشعرية:-1

الشعععععاء لُعععععن  لازععععع،  معععععو  عععععءامن اعععععن    م  ععععع   ععععع،   نمُععععع   عععععمو الءمععععع،م 
ثععءا   يلععم  مععن ئ عععو ال ععم ما ععن  لععلن ل ماُعع  الدععنفء مععءا   ا ععم  ُ ل عع ،اإل حععن ا  

 اث عء يعم الم   عم شع، سن لأعلء ه ع،اءي ،  ج عء الع يي    جا ه  ائم الا ن  لمانُم ج  ع  
 ال نمُ  يم هعمنق الُ  الشاء .

ي  اح عل إلع   الُ  ه، الا نب ل  ل ععو اإلُأعنو ه، ال مث عل ه، المع ل،ل » إو  
ععن إلعع  ُ أععه يععم  شععم  راععء أعع،  إلعع  قا ععه مح  ععن لععقل  يمءجا  ععه القا  عع ي  ، ح ععل  ،مس

 ي ،  ُ ق مو قا ه ،ل،ي إل   أ، ال ه الم  ،ح .  1«أ ء،ء  ي ُ نئ  

إل  ن ،ال  أءب إلع  ل،ا ُ عن ،ال    ع   ايُحُن إو  ي م الُل،   أ  عم  ل  ن »
  ي لععععلن 2«معععو ف،اجأعععع ن ،ي   عععأ   قلعععع  إي ل،اأعععع   ال جء عععب ،المانُععععن  معععو الم ععععء، 

العععُ  عال ععع  مان شععع   ُ  عععق معععو  جءلععع  ال عععنء  ،الء عععه الا م ععع  الاال ععع  لععع و ال عععنء  ، 
ل  ز زععل يععم هعمععنق الععُ  ،يعع  شعع ءا ه لنأعع  عن  اجل ععن  ال ععم  ُأععجم مععو هيععق الععُ  

 قل  هو ال نء / المؤ،ل ي  ا ق ه ،ا  ،رل ن  انءج من     له الُ .

 عُ   ع ع  ياعالس مح  سعن ،ينع  ع  مُ  جع  ي  ل،لع  ن،مو فُن  ل ، لُعن ال عءا   »
،رل   ععن  يال  ععميءؤ عع  مُ ج عع  هحن  عع  الجنُععب  لععل  ُ  ععق مععو اأعع ءا  ج   ءئ أعع    ،ام ععن 

 ععععه ،ي ععععم  ينل أ، ععععل فعععع، ممنءأعععع  يععععم    ععععم الععععُ  الشععععاء  ل عععع   يعععع ن مزنل   يال أ، ععععلي
عن  العُ ،اع من  ال  م اأع ءا  ج   ل عءا   العُ  الشعاء   جاعل   3« يي ه األا عء م  ،حس

ععععععع   أ أععععععع   معععععععو » ع ععععععع  هأعععععععن  هُعععععععه نئ ععععععع  ع ععععععع   أعععععععنؤي  يُ  ايح معععععععني رلععععععع   ُا
،لنل عععنلم يعععهو ال  عععم الُ عععنئم ل عععُ  الشعععاء   ااععع  همعععءسا ُأعععل سن معععن  امععع    4«الالم ُنف ععع 

                                                           

 .231   تأويالت وتفكيكاتمحم  ش، م الم و   -1
   ععععنلم ال  عععب بررريف  ارررق التوقرررن و ارررق ا  ررر  ا  القرررةاال التأوي يررر  ل ررر ا اليررر ة  القررر ي ملععع    شعععم ا    -2

 .12   1128  2الح  ث  األء و   
 .81م و/   -3
 . 211   السي يائيات والتفكيكي التأويل بيف هملء ، إ  ،  -4
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 عل ُع   عمعم هُعه  حعنيد ع ع  ماُع  » :إيكرو   بةتروال أ، ال  م ا    ،م لن ُع     ع،ل 
ي ععع، ُععع  مح ععع،م ع  عععه ،احععع  يعععم ما  ععع  هشععع نله  ،م معععن  اععع    األ، عععن  ، لن ُععع  

حنلعع  مأع مء  مععو اإلءجعن   ،فعع، إءجعن  الماُعع   قلع  هو  الععُ  يعم ح    ععه فع، لنل شعل 
ععن ع ع  ماععن حنل عه  ،مس   هْو   ع،ل يفععقا  عقا ، ععقاي يهُععه ون هاعء  مزععن ء   ،   معن هءا  الععُ،ا 

 1«. ُ   أ أ     ء مُ     مو اإلحني  مثل فقا ل    قا

 ا شع  يعم هعمنلعه    ع   المانُم ال م  م عو هوينلمؤل  ي  م    أ     نم 
    م  ،ح  همعنم ال ز  عءا  دل قي األعمنل هو  ل   إي إقا ا ن  ،لو  ا نح ،ي  أ   و  ، 

  يح   عع  الممنءأعع  ال أ،   عع  مععنفم إي ءح عع  ي مععن 2يععم ال ء  عع  ال ععم    ععم ل ععن ، أعع ا م
  : المؤلععععع  ،الا عععععنبلثالثععععع  عُنلعععععء هأنأععععع » ا لعععععئ يعععععم دعععععالل ال  معععععن  ، عععععء ل  

معععؤ،ل هو ل ،المعععؤ،ل  معععو األ،ل ي  أعععن،  العععُ  إي ماُععع  ع  ُعععه فععع، لُ أعععه ي  ُلزعععم 
)الا ععنبي   ا ععق ال أ، ععل ل ل ُْ    ععه   ااععل     ععم   ععءي ،ي ل ععُ  هو   عع،ل أعع،اي  ،مععو الثععنُم

ُه ، لءيه إل  ماُ  من  ، عؤ   م، ع،ع   ال زع   ،ء الم،جعه  جم   الاال ن  ال م   ، 
ل  عل الم عنف م  إق   اع  و عُع ي الماُع  لُعن س  إل  قل  الماُ   ،مو الثنلث)المؤ،لي   حع، 

 3«.ع   ما  ن  الا نب ،اف منمن ه

إقا  عععنو الم، عععو ال ا عععم ل امعععل   عععو لععع و العععُ  ،ال عععنء  يعععهو  ح  عععه فععع، ُ  جععع  
لنل  ععب  م ععو  أععم   من »   نعععل اإلثُعع و  ،يانل عع  ال ععءا    ُعع   مععو اععالل ،جعع،    لعع و

ي: ينل  عب ال ُعم فع، ُع  المؤلع  ،ال  عب esthéticي ،ال  ب الجمنلم)artisticال ُم)
 4«.الجمنلم ف، ال ح ق الق   اُجمي ال نء 

                                                           
1- Umberto Eco, les limites de l’interprétation Trad, Meriem Bouzaher, édit gresset, paris 

2eme édit, 1992, p64. 

   عء: يعالح ءحع م   اء ال  عنب الج  ع  القةااات ال تصاةع ، الت روع  وال صر اقي  ارل التأويرل  غءمأ ءُ،رل،ل ب -2
 .7   1111  2ل ء،   للُنو    الم ح   

 .11   ال ا والتأويل  ُ ال: عو هحم  م ا   31   القةاال وتولي  ال  ل اُم    اُدء: حم   لحم -3
  م ني  يم الجم ع،ء ،ال أ، عل   عء حأعو ُعندم ،ع عم القاةئ ال ال اأ،ماو ء،ل و أ  منو  إُجم  ء،أمنو  -4
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يهو ال ععنء   أعع   و   لتررا مععو معععم  هيررة  ُ  ععق  اي جععني،ع عع  ع عع  فععقا 
  ح  ععق  أ، ععل م، عع،عم ل ماُعع  الععق  عل ععء عُععه المؤلعع  ،فعع،  ععء  هو الععُ   اُععم مععن
عُني المؤلع   ، مثعل الماُع  العق    لع ي المؤلع  معن  ء ع  المعؤ،ل إثلن عه إقا هءا   أ، عل 

اع ءا عن ع ع  فعقي الُدء ع    ح   خ ير  الحيرا ل، أجل  1«.الُ  ع   ُح، لح ن
ن  ي أ،  ُعععن لماُععع     مثعععل يعععم هو  معععن   لععع ي المؤلععع  ي   ععع،و يعععم ه ثعععء األح عععنو ،ا عععحس

ال ععم  عع  عم  ل ععُ   أععلب  ا   عع  لعع و ال ععأ، ال   المؤلعع  ،الععق    لعع ي ل،لعع ه ماُعع 
 ٌل مُ ن ل ل    الماُ   ،ال م   ا ه يم  ،ام  مو الم نفن  ال م  ء  م ع    لع    

 2 ل    ال نء . ه، المؤل 

  ُعععععع   عععععععو   نعععععععل الععععععُ  ال أ، ععععععل مععععععو اععععععالل مععععععن أععععععلق  م ععععععو ال عععععع،ل إو
ال عععنء  مُدععع،ءسا إل عععه معععو اعععالل إُ عععه   ايل لعععن ال عععنء  العععق   م  ععع  م،فلععع  يععع   ،ال عععنء  

مثعل فعقي الام  ع  لث ع   ع ع، إلع  مانُ ع  الُلع،   ،محن،ء  عن الءؤ   ال أ،   ع  ال عم ،ُ  
 لنلما   اج م:

 

                                                           

   اء   عع ا  ل ُشععء التأوي يرر   قاة رر  وت،بيررق،  يررةو  قررةاال اررل يرر ة اا ررل ال رر او محمعع  ا  عع  الح ععنُم  -1
 .32   1128  2،ال ،م و  األء و   
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ععه  ي  اشعع  ل ُ  عع  اُ ععالق لنلُأععل  هُععه يععهقا  ععنو عمععل الشععنعء   جأعع  يععم ُل 
عععع   جءل ععععه ي  ععععن  يام ععععه يععععم حعععع  قا ععععه  اعععع   ا ل  ععععنء /المؤ،ل  إلعععع اعنس  ،قلعععع  ل    عععع  جأ 

مععو هجعععل ال، ععع،   الاال ععن  الم،جععع،   يععم العععُ  ،لُععن  عال عععن  هاعععء  ع عع  هأنأععع ن 
ع   ماُ  العُ  ،  م عه ،جمنلعه  ، شع ل الماُع  لعؤء   ُلثعق مُعه ال  نععل لع و الشعنعء 

 ،المؤ،ل.

ينل أ، عععل   ععع،م ع ععع   جعععن،م المأععع ،  الأععع حم ل عععُ  ،اع لعععنء   معععن  العععُ  
 ء ععععم ح،ل ععععن  ععععل الاُنلععععء األاععععء  ال ععععم  أعععع م يععععم  شعععع  ل ُأعععع  م ععععن  ن  يل عععع    م

 ُُععنإالعُ   ي ُعن   جأع  عم  عع  ال أ، عل قا  ال ل اع  ال ائء عع  )الح  ع  ال  ءم ُ،   ع ي إق 
ي ُأع   و هو ُ  ععم ال  نلع ل  ،و هو ُ ععو ا ، ععن عنمع  ل  ععم ال ععل   معن هُُععن ع عع  »
 1«.االل هجمائه هو ُح ق ءؤ   ال ل إي لنلامل مو ي ُأ   وا   ال

،مُه يهو ال أ، ل ف، ممنءأ  يم    م العُ  الشعاء  ل ع   يع ن مزنل ع  ،ي عم 
 الُ عن  ي ن جأع،ء ال ،العل لع و ال عنء  ،الم عء،  ،فعقا معن  يعو لاع  مو االل يي ه  

ال عععءا   ال أ،   ععع  ال عععم  ن   عععن ال  عععم لأُ عععن ال عععءا   ه، رل ععع  ال   عععم ال عععن ء  ع ععع   عععع إلععع  
  ،ع   فقا ُأ   و هو ُؤ   هو ال أ، عل 2جل ،ي م الم  ل  ، ل،ل المح مل.اُ دنء المؤ 

ف، ال،جه الا م ل عل محن،لع  ُ   ع   معن فع، ال،جعه الما عو ه  عن  ،فع،  حع  د لانلع   
العقا  المؤ،لع   قلع  هو ال أ، عل  اُعم  جعن،م ال  أع ء   للام ال  ي م م ج   ل ُ  مو 

عععم ال    ععع   إلععع    ل ععع يو الماعععنُم الم اععع     ال عععم  حم  عععن العععُ   ،قلععع  ععععو  ء عععق   ل 
 3اللُ ن  ال ح    ال نمُ  يم الُ .

  

                                                           

غ  رل،ل ب -1  .12   القةااات ال تصاةع ءمأ ءُ،
 .81   ل  ا الي ة  الق ي  القةاال التأوي ي مل    شم ا   -2
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 العناوين:-2

    و الاُ،او لم نُ  فنمع  يعم ال ءاأعن  األ ل ع  ،ال ز، ع  المانلعء  لنع لعنءي 
الُ  ،ي   ث عء معو  الأعمه  ،ع ع  العء م معو  ه ،اءمو الم ن  ن ال م   ،  إل  ألء 

عه  حمعل  يلع  العُ  يعم  اء لن عن ء ل إي هُعه  ع  لء ،ح ا ه الماجم     ، عن لعنلُ   ُ،
شععع ل مء  عععم ،م ث ععع  ،مععع،جم  معععن  جا عععه مم، فعععن هح نُعععن ، عععؤ   إلععع   يي  ما   ععع  ي 

  معو مءاحعل ال ععءا      عن إي معو اعالل ال عءا   ال أ،   ع   ،فع، ل ععقا  شع  ل مءح ع  م مع
 ح ث  ل ه مُه عم    ال أ، ل ي أ  ل ع   الم   م ي م مح ،  الُ .

 :ال  واف ل    -2.1
جعن    "ع را"، "َعرَ َف"فمن:  "ع واف"و ل  م  نو ماجم  ن،ء   يم المانجم ،ح  

ُ ُسن ،عُ،  "َعَ َف"يم لأنو الاءب يم من    ااعوي ُسن  د ء همنمع  ،ععو     اعو  الشم  ، اوي ع 
ُا،ُسن  ،اْع  و  ،اْع  و  د ء ،اع ء .  1عُ ن ،ع 

عو  ال  عنب   ااُيعه » ْ ع اها لعه ،لعءي اه إل عه  ،ع  ُْ اعه ل عقا ه  ع ء  ُ ُْ ا ال  نب ،هْعُ  ،ع 
ُ ،   عُ ععنس  ُْ،ُ ععها  ،ع  ْ ُ، اععه لماُعع  ،احعع  مشعع ق مععو الماُعع . ، ععنل ال ح ععنُم: ُْ ،عُ ُ ععها   ا   اععه ،ع 

ععع ا ال  عععنب     ُْ  ُ ُ   عععه  اْ ُاْ ع    ععع س إقا عُُ، ه...،أاعععمم عُ،اُعععن ألُعععه  ااعععوي ال  عععنب معععو ُ  ُسعععن ،ع 
ععْو  ععنل عا عع،اوا ال  ععنب  ي مععن،هلعع ه عُععنو    ُنح  ععه  ععن   ا لعع  إحعع افن ،ا،سا  ،م   ثععء  الُُ،

جال الُ،و يمسن ألُه ها ي ،هد ء مو الُ،و  ،  نل الءجل العق   اعء  ،ي  العء ح   ع  
 جال  قا ، قا عُ،اُن لحنج ه ،هُش :

 الاُ،او األثء   نل أ،اء لو الم ءب: ابف بة : نل  

 ععنل: ،  مععن اأعع  ل   لشععم   اد ععءي ع عع    ععءي ي عع، عُعع،او لععه   مععن  ععنل حأععنو 
 :-ء م اهلل عُه–لو ثنل   ءثم عثمنو 
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 نل ال  ث: الا ،او لز    ء ج     ،الاُ،او لنل م فم ال ز  اللعح ح   ، عنل هلع،  ا،  
،اأم:  الء 

ْ ُ نٌو.،    ا أء ي  نل  ُْ، اٌو ،ع     1ع 

 ي   ،ء   يم لأنو الاءب حنم   ل  يي  اج   : "ع ا"همن من   

ُا،ًّا  ُ    األْء ا لنلُلن   اُ، عا  ا الشعم  ُ ،ْ ها هد ء ه  ، ع  ، اُم ه  ن  ،ه ْعُ  ْ  ع 
 ه ْاء ْج اها.

 :  نل ق، الء م 

ُ ْ  ا ياالُن ع    ه  مو   ل . ن ه   ل  اه  ،مو  اُم ل ،ل     ُْ ،  ا  نل: ع 

ْاُ    اعها م لع ي.... ،عُ   لنل ،ل  قا هء  ا  عُع،او  ،ماُ   ل  الم ،ماُن اعه ،م 
عع  ،عُ ُعع  ، ععنل األا عع :ال  ععنب مشعع ق ي مععن  عع   ق ععء،ا مععو الماُعع   ،ي ععه لزعع : عُُ، عُُ،

 ال  نب ،هعُه  ،هُش   ُ، :

ُععع،او أعععم  ُ عععنيال  عععنب  عععنل العععو أععع   : الاُععع،اوا ،الا  ُْ، اُسعععن ،ع  ُ ععع س ،ع   ،ُْ ُ عععها ع   ،ُْ    ،ع 
ع ا  عُ عني ،هعُعني ، ع   ،الااُ عنوا أعم  ال  عنب  ، نل ه  عن:  الفمن: ،أمه لنلاُ،او  ،عُُ،

  ، ععنل ه  ععن: ،يععم جل  ععه عُعع،او مععو  ثععء  ه  هثععء  ح ععني ال ح ععنُم ال  ععنب ،ع ُ، اععها...
 ،هُش : 

ي  ععُ و     ععن ممععن أععلق هو  م ععء   يعُعع،اوي  ُعع ءج  ععمو مععن   و لزعع،   و فمععن يع 
  يعععم ح عععث ُجععع  المعععن   ،ايع عععءا يعُعععني  ، ح عععل المعععن   األ،لععع  إلععع  ماعععنُم: الد ععع،ء 
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 ُلعب    عن يعم  "ع رواف"الثنُ   الد ،ء ،ال ل  ،ال ل  ،الاعء،ج  يماعنُم ماُع    مع  
 ثء.الد ،ء ،ال ل   ،الأ م  )ال  نبي  ،األ

 ال  واف إص،الحا:-1.1
الُلععم ل ع  هلععلن الاُعع،او ع لعع  فنمع  مععو ع لععن  الععُ   ع،ل   مُععه إلعع  الاععنلم 

رلعع  ل عععءا   الاُعع،او  يلععع و  ،ل،لعع  الععُ  الشعععاء للعع  ه رلعع  ل عععءا   الععُ  الشعععاء   
عع و  شعع ءاو إلعع   يلعع   الاُعع،او ،الععُ  عال عع    نم  عع   يععنلُ  الشععاء     عع،و مععو ُل 

 ن  ما   عععععع  يععععععم  ءا ا  ععععععن  فمععععععن الععععععُ  ،عُ،اُععععععه  هحعععععع فمن معععععع،جم منث  عععععع ،احعععععع   يععععععم
   1اء  ، ل.   ،اجثم 

ععن ،الاُعع،او م  ععو لزعع،  ه ععل مععو الجم عع   ، اءيععه )ل ،فعع، ي  اء  ععن ،د   ععن  ُلس
قافلععن إلعع  هو يالاُعع،او مجم،ععع  مععو الاالمععن  ال أععنُ   )  مععن  م ععء    جمععل...ي ال ععم 
 م ععو هو  اعع ءج ع عع  ءه  ُعع  ل احعع   ي  ، عع ل ع عع  مح عع،اي ، ازععء  الجم عع،ء الم لعع،  

  2لنل ءا  .

   ععععع ل لمد عععععءي ال زععععع،  معععععو اللععععع،  إلععععع -ه عععععن  عععععنو عم عععععه  – "الاُععععع،او"إو  
إي ُعععن ءسا   ي ععع، ي   جعععن،م حععع ،  الجم ععع  ايي  عععنءال يلععع   ع ععع  ، عععا   لز، ععع  شععع     

ال زع،  يهُعه  عُجن يعم  ايي  نء، نللن من   ،و   م  ه، شله جم    ،ع   الء م مو فقا 
لي ،يالمأ  للي.    3إ نم  ا لنل ُ،عم ل و يالمءأ 

هفعم   اع ي و للحث الاُع،او ي مو الء،ا  الم  مجي ت جيةاة، اا  الُن   ال ُءأم ي
عع      ععء هُععه  أ لععاب  اء  ععه ُدععءا ل ء  ل ععه الما  عع   ،اإلشعع نل ن  ال ععم الا لععن   الُل 

ءلمععن ه ثععء مععو ه  عُلععء مععو –إو  اء عع  الاُعع،او »  ُ ععنب فععقي اللُ عع  ال ز، عع    عع،ل:
                                                           

   مج ععععععععععع  ال،احعععععععععععن  ل لحععععععععععع،ثسررررررررررري ياا ال  رررررررررررواف ارررررررررررل يررررررررررر ة هررررررررررر    يقررررررررررراتلععععععععععععنمء ء عععععععععععن  -1
 .11   1121  7  م1،ال ءاأن   جمنع   ء ا     

  2 األء و  عمنو    اء مجعع ي،    اررل خ،رراب  ح ررو   ةو بررج اليررات ال  ررواف،  قاة جنأععم محمعع  جنأععم  -2
1121   28. 

 ال  ئععععععععععع  الملعععععععععععء   الانمععععععععععع   ال  رررررررررررواف وسررررررررررري يو،يقا ا تصرررررررررررال ا  برررررررررررلمحمععععععععععع  ي عععععععععععء  الجعععععععععععماء  -3
 .18   2113ل   نب  اإلأ ُ ء    
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  عععءح لاععع  اإلشععع نل ن   ،لنل عععنلم     عععم  ن ععع   ح    ععع   -عُنلعععء العععُ  المععع،ام 
ح عث إو  الج عنم الاُع،اُم مث معن ُ ء عه مُعق علعء الُ  ع   فع،  نللعن  مجم،عع   ل ء   

   1«مو الاُنلء شله المء ل    ء الح       ،مء ل   ل ا    ي   ا ق لنل ل  ل ،ل ن

معععو المأععع م و الاعععءب العععق و حعععن،ل،ا ، عععو م  ععع،م   ح ررر  اكرررة  الجررر اة ، اععع 
 ل شععععم   لععععه  ااععععء  ،لععععه  ا عععع ا،ل   اشععععنء لععععه  نيأععععمالاُعععع،او ل   ععععنب » ل اُعععع،او   عععع،ل:

عععماه  الاُععع،او عععم     نلعععه   ،يعععم ال، ععع  ُ أعععه   أ  أ  له جعععنم -إل عععه  ، اععع ل لعععه ع  عععه  ، حمعععل ، 
عالم  ل أ  مو ال  نب جاا    له  ل م  ع ل ع  عه.....،الاُ،او  عء،ء  - ُنأب الل ا  

حعععنمال  -لعععه ،  لعععءيء عععم اا ما-، دعععل الاُععع،او2«.الععع الح ن  نل ععع  ف عععقا لز، عععن ،ف عععقا 
 يح مني   يل   م ُ،ع  ،ال م ي     ن إي مو االل ال ءا   ال أ،    . 

عع  ي ععال عععو  ُ، ععن    ععم و إعالمععن » معع ل،ل ن مععو ح ععث ال أععم   عععو إو  الاُُ،
،ال جُععع   ،ال ا ععع و ،اإلععععالو يهُ عععن يعععم ال،ا عععو    ععع ن ل ا عععنب   ُُ، عععه ه  م، اعععه يعععم 

 3«ل      فقا الانلم  ُن   مُه ال ن ب ع   ال نء الانلم ي م المُ ق الق  

لل يم األا ء لا   عل معن ،ء  معو  اعنء   ل اُع،او إلع  ُ  جع  م ن فعن هو » ،ُ
عمه ، حع   ي  ، زعء  ال عنء  ل ءا  عه  ي ع،ي الاُعن، و  الاُ،او عالمع  لز، ع   ا ع، العُ  ل أ 

 عنو عُ،اُعه أعللن يعم  لد     ث ء مو ال  ب م   أ  يم ءي،  الم ن ب  ي عم معو   عنب
ق ،ععععععه ،اُ شعععععنءي  ،شععععع ء  لعععععنحله  ، عععععم معععععو   عععععنب  عععععنو عُ،اُعععععه ،لعععععنيس ع  عععععه ،ع ععععع  

ُمععن ل  عع،  ال ععنء  إلعع    4«لععنحله ل ععقا ي عع، لعع   م ُعع   ،ماءيععنس   ععن  إلعع  الا ععنب  ،ا 
ألو ال  نلع  لمعن   أعم لعه معو  -  نب المؤل –  نء   الا نب الما  ز م   لا ل  الز نب 

                                                           
1-Gérard Genette, Seils, Collection poétique aux Ed du Seuil, Paris,1987, p56. 

ُ ععال عععو: انلعع  حأعع و حأعع و  يععم ُدء عع  الاُعع،او  مزععنمء   أ،   عع  يععم شععؤ،و الا لعع  الُلعع     اء ال  عع، و ل  ععأل   
 .78   1117،ال ءجم  ،الُشء   مشق  

 .28   ال  واف وسي يو،يقا ا تصال ا  بلمحم  ي ء  الجماء   -2
 .228   الأنلقانل  حأ و حأ و  المءجو -3
 .18   1121  2   اء ال  ، و ل  أل   ،ال ءجم  ،الُشء   مشق   ع   ال  و  عل  ال ن ء ءح م  -4
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،عمععن  ،اُ  ععن  عععو ملعع ءفن  لحنجعع  إلعع  مؤشععءا    ععئ ال ء ععق همععنم جمعع،  ،معع،  
 1 اْ ء   ل ن   نء أ ن. -عُن، و–ال ء ا  إل  ن  ل قا يل  مو مؤشءا  

  ه ي  ال  واف:-2.1
 ا   الاُ،او معو هفعم األأع  ال عم  ء  عم ع   عن الامعل األ لعم المانلعء لمعن لعه 
و  ي عع، جععم  ي   جععمه مععو عم  عع  إلعع ا  ال ن ععب ،يععم  عع،  ُْ مععو عال عع  ملنشععء  لععنلُ  الماا 
عم  عععع  إُ ععععنج ال ععععنء  ل ماُعععع  ، يي ععععه  ينل ععععنء    ،جععععه ل ععععُ  ، عععع  ع  عععع  يععععم قفُععععه 

ن عه  ،حع ا أ  مامي ي  ءه الُ  ، عءل  إ حن ا  الاُ،او ،ءم،م ي ال م  ث ء ا الاُع،او لم ُُ،
 مو االل ال ءا   ال أ،    .

إو  ح  ععل الاُعع،او لععه هفم عع   ل ععء  مععو ح ععث فعع، ُعع  لععز ء   ععم ،دععنئ  »
ه لنلجأعععع  ءهأععععه  شعععع     ،جمنل عععع  ، يل عععع   اعععع  معععع االس لععععُ   ل ععععء   ث ععععءاس مععععن  شععععل  ُ،

عععع   لععععء  ل ععععل   2«.فعععع، الاُعععع،او عععع   ي عععع،   عععع  م لُععععن ماُ،  اُأععععجنم الععععُ  ،ي ععععم مععععن   ما
   3مُه  ،ف، الق   ح   ف،   ال ل    ،األأن  الق   الُ  ع  ه.

 مععن   ج عع  هفم عع  الاُعع،او ي مععن  ث ععءي مععو  أععنؤي  ي    عع  ل ععن إجنلعع  إي مععو »
  ينل ععنء    لععء  يععم فععقي اللُ عع  4«ُ ن عع  الامععل  ي عع،   عع ن شعع    ال ععنء  ل  ععءا   ه ثععء

ل لع   –ن ا ع   اع لنءا  أ ن    ، ءائو مءاي ع  ل ع م و معو ال،لع،ل ال ز،   المءا،   ُ،
لل إلع  معن  ا  عه ،ل عقا  معنء  ال عنء   ،ءا ا لعء معو الما عن    -إل  من  لءح له اللُ  

إُعععه  عععنء  إ جعععنلم ُشععع   أععع م يعععم عم  ععع  الا عععق ال ُعععم  ،لععع ،و فعععقي المشعععنء   ال انلععع  
 5لم ع   اإل الق.الم ل   مو جنُب ال نء  لو   ،و فُن  عمل ه 

                                                           

 .228    ظةي  ال  واف لاانل  حأ و حأ و  -1
 .21   ج اليات ال  وافجنأم محم  جنأم  -2
   المء ععععععععععععععم الث ععععععععععععععنيم الاءلععععععععععععععم  العععععععععععععع اء ي ا يرررررررررررررر  الرررررررررررررر ا، ت ظيررررررررررررررة وا  جررررررررررررررا محمعععععععععععععع  م  ععععععععععععععنح  -3

 .71   1118  8الل  ن   المزءب   
 .18   ع   ال  و  عل  ال ن ء ءح م  -4
األ عن م ،و  ج اليات ال فاةق  ال ال ةبل ال  اصرة،  ةاسر   ق ير  ارل تجةبر   ح رو   ةوير ،لو لنلن ُع،ال  -5

 .21   1128  2ل ُشء ،ال ،م و  األء و   
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إي لنأع ُ نق عُ،اُعه ،فعقا     عب  ي  م و ال  نم ل ءاأ  الُ  ، ح   ه ،ع  ه 
عُن عع  انلعع  مععو ال ا  ععنب انلعع  الشععاءا   ل ، عع،  م عع، ي همععنم ُل،لعع م  لععل ، ععو 

إلع  هلاع  معو لعنلاُ،او  خال  حسيف حسريفل،ال  الُ  ،م  نحه  ، قفب  ألُ نالاُن، و 
 الاُععععع،او معععععو ح عععععث فععععع، مؤشعععععٌء ماءيعععععٌم ، ح  ععععع ٌ .  اُ عععععق العععععُ   معععععو» ي  ععععع،لقلععععع  

ه الح  ال نلل ل و الا م ،ال،ج،  ،ال ُن   نا  يعأو  م  ع  العُ   ،ايم ال الزاْ   ه  ل ُ،  أعمس
   1«.)عُ،اُني  ف، هو  ح،م   ُُ، س 

عن مأع  ال لعه هلع،له ، ،اعع ي  ي ع،  ع،ام  إلع   ،الاُ،او ع ع  هفم  عه هلعلن ع  مس
عععماه حععع  لا إُعععه  مثعععل المأعععُ  إل عععه ه، الم، ععع،  الاعععنم ،  ععع،و  عععل » 2 ععع  العععُ  العععق    أ 

و فععععقي األي ععععنء  الم، عععع،عن  العععع،اء   يععععم الا ععععنب مأععععُ ا  لععععه  إُ ععععه ال ععععل الععععق   ا عععع، 
ععععن م،ام سععععن  ،جععععم سا مععععو الملُعععع   ،جا ععععهف مععععنم الُ ععععن  لععععه ا،فعععع، مععععن   أععععء   3«هجععععما ي ُلس

ن ي ايأ ءا  جم  ع،الم الُ  ،ال ح  ق يم ي نئه.  حنم ل ُ  ،م  نحس

  

                                                           

 .8    ظةي  ال  واف لاانل  حأ و حأ و  -1
 .17   ع   ال  و  عل  ال ن ء ءح م  -2
    عععععععء: محمععععععع  الععععععع،لم ،محمععععععع  الامعععععععء    اء  ،ل عععععععنل ل ُشعععععععء  الععععععع اءب يررررررر  ال  ررررررر  اليررررررر ةي جعععععععنو  ععععععع،فو  -3

 .282   2138  الل  ن   المزءب
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 البنية التركيبية للعناوين وتأويلها في ديوان "أثر الفراشة":-3

معععو هفعععم ،هلعععاب معععن  ،اجعععه  اء  العععُ  الشعععاء    أ، عععل ماُعععني  ألو الشعععاء 
ل ل ا ه  أا  إل   جن،م ال ز  المأل،ي  إل  لز  هاء  مم  م    م  شع    ن لماعنو ج  ع   

فععقا ُععن   عععو  ل اعع  ال،د  عع  الشععاء   ال ععم  ؤ   ععن  ، أععا  ال ععءا   ،أعع ن ن  ما   عع   ، 
 أ،   عع  إلعع  م نءلعع  الععُ  ،الاعع،  يععم مزععنمء  الماُعع  الععق   اا  ععه ال ن ععب ، أععا  ال

 ال نء  ي  شنيه.

،مو فُن ،أا ن ل لحث عو الماُ  ،اأ ُ نق العُ  ، أ،  عه ُلع ه لعأ،ل  ع لن عه 
ال،لل ،جأء ال ،الل العق  ي  م عو ال،لع،ج إلع  العُ  ع لنءي ح    نل" »الاُ،او"،فم 

إي لنأعع ُ ن ه قلعع  هو الاُعع،او دععنفء   ،العع      ا،ل عع      ععم ال  نعععل ،المشععنء   لعع و 
،لععه  عع ال الم   ععم ، 2  ،مععن  ام الاُعع،او م  ععنح الععُ  ،ع ل ععه ،ل،ال ععه1«ال ن ععب ،الم   ععم

و  ءاأععع ه ، ح   عععه إ م عععو ال ععع،ل   3إلععع  الامعععل معععم، سا لأحععع  هفعععم م عععن  ن الشععع ء  الءمم ععع 
 جم سا ي   جمه مو الام    ال أ،     ل ُ      ه.

قا  أم ُععععن يععععم عُععععن، و   عععع،او  لمحمعععع،   ء، عععع  ل،جعععع ُن فععععقي  " ثررررة الفةايرررر "،ا 
عععن إلععع  ه   مععع   ه عععح  الشعععنعء الحععع اثم ،معععن لاععع  الحععع اثم   اعععق معععو  الاُعععن، و  ا،   

ُ ُعع  ي ،أعع    ل  أععم   يحأععب ،ا   ،ُْ عُععن، ٌو ي   عع،   مععن  ن عع  يععم قا  ععن ه  اأعع ءا  ج   الا 
ال نء  إلع  العُ  يحأعب  ل ع ء معن  أ  ع  ه يعم ع لن  عن  ،  عءح هأعئ   ن  ل لع ه حع،اء 

قا  عععنو   4ال عععنء  ،العععُ  ل ال عععنء  يعععم العععُ  ،  شعععد   العععُ  معععو ال عععنء   ،ا  ي  ْ عععم ح 
 ؟  ةاي "" ثة الفاألمء  قل  ي     ش زل الاُُ،  يم ا نب محم،   ء،   

ععن ل اُعع،او المانلععء الععق    م  ععو ل زعع  شععاء    " ثررة الفةايرر " اعع  عُعع،او هُم،قجس
 ايشععع زنلم ث  ععع   اث عععء يعععم ما  ععع  ال عععنء  حنلععع  لععع و الجعععقب ،اإل عععءا  لعععل ،  ياعععه إلععع  

                                                           

  الم   م ال، ُم الثعنُم الأع م ن  ،العُ  قةاال ال كتاب سي ياا ال  واف ل  كتوة بسا  ق،وسال  ب ل، ءلنل   -1
 .11   1111  هيء ل 28-28األ لم  مُش،ءا  جنما  لأ ء    أم األ ب الاءلم  

 .17  و/ م-2
 .83   ال  واف وسي يو،يقا ا تصال ا  بلمحم  ي ء  الجماء  -3
 .278    ظةي  ال  واف لاانل  حأ و حأ و  -4
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و ايععم فععقا الاُعع،او فعع، اُلُععنؤي ،يععق لعع ز   ايُ لععنيلنل أ، ععل ،مععن    عع   أععم    ي عع،    عع، 
 :لا   ه ُح، سنمو  ء  ب  م و  أ، 

أععععم نه، ل "  عععع،او"  معععع  يهثععععءي الععععءسا لمل عععع ه محععععق،   م ععععو   عععع  ءي مععععثال ل  معععع  
 ".فقا"اإلشنء  

الحععق  أععم  لععنءم  يععم ال زعع  ، محععق،  مععو الاُعع،او الءئ أععم ل عع  ،او  ينلمل عع ه 
الاءل ع  عنمع  ،الشععاء   للع   انلعع  ح عث ي    مععل الماُع  إي ل  عع  ء المحعق،  عععو 

 لء  ال نع   إل  الُدنم. ء ق ال أ، ل 

ن   سعع ن حءي ععن ، ء  ل ععن لاُعع،او ،عُعع   لعع حُن ل عع  ،او ُجعع  هو فععقا الاُعع،او جععن  ماح 
لُ ع   يل ع  م  م ع   ل عو »   اال ال  ،او  ش  ل:" ثة الفةاي " ي ل      إح   ال لنئ 

فقا اإل  منل ي  مُو هُ ن مي  أ  ل  اا،ل يعم لُ ع   يل ع  ه لعء  اع ي الع  ،او  فُعن  مثعل 
عُ،او ال ل    عالم  ع ع  ا  منل عن  يل عن  همعن عُع،او الع  ،او ياالمع  ع ع    ع  اللُ ع  

يلععع  هو  ا عععءق   نيععع  ،معععو ثعععم  عععنو  لعععنئ  لاأل لعععء ال عععم  ُععع دم ي  عععن اللُ عععن  ال يل ععع  
ال لعععنئ  ل ععع م  و معععو ء   ااععع ال  عُن، ُ عععن إل عععه  ل ال عععء راعععء  إو   جعععلعُععع،او الععع  ،او 

عُعع،او العع  ،او   ععء   ل ععقا الشعع ل ه، قا   ااععل جم ععو ال لععنئ   األمععء الععق   ا ععق ُعع،ا  
 1«.ه،ل   ل لُ   ال يل   األ لء

عع   ق لُعن ال اعع،   لع و الشععاء همعن ع عع  المأع ،  العع يلم ي أع ،  ُن فععقا الاُع،او ، ا  
 هحععععععععع  الم عععععععععنف م المأععععععععع ا م  يعععععععععم ُدء ععععععععع  ي أععععععععع     اععععععععع ،ال  م عععععععععن   ي عععععععععقا الاُععععععععع،او 

،فعععم دعععنفء    أ عععء ال ءال عععن  ،ال عععأث ءا  » "The Butterfly effect" ي م نئ ععع  فعععم:
ل   عع    عع،و لأع  سن يععم حعع  قا عه  ل ُععه  ا،ل عع   الم لن لع  ،الم عع،ا ء  ال عم  ععُجم عععو حع ث ه، 

أ أعع   م  نلاعع  مععو الُ ععنئ  ،ال  عع،ءا  الم  نل عع     عع،ق حجم ععن لمءاحععل  حعع ث  الل ا عع   
ي   اأ ا م فقا الم  ع،م ل  يلع  ع ع  هو حء ع  لأع    يعم ل اع   2«.،لش ل   ء م ،  و

مو الانلم  م و هو  اح ث  ز  ءا يم ال ،و لأ م ه  ،مو األمث ع  ال نء ا ع  ال عم  اأع ا م 
                                                           

 .38   ال  واف وسي يو،يقا ا تصال ا  بلمحم  ي ء  الجماء  -1
 مج   الءاي  اإلل  ءُ،    الشنء   ،قةاال ال " ثة الفةاي " الفف وال   وفعمء الانمء   -2

W.W.W.arrafid.ae/196-p15html,01/10/2015,23:45. 
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  يف  ععءي الععق   ععنو جُععنح ال ءاشعع  الععق  هحعع ث  ز  ععءا    ُنم   عع  لععم ي  ععن فععقا الم  عع،م
  ععععو مم ُسععععن  ، ا ععععن  ، اثلعععع  الاُعععع،او ح عععع،ءي يععععم العععع  ،او ،لنلععععقا  يععععم  لعععع    يهثععععء 

هو  الشعععنعء ُعععن   فعععقي الُدء ععع  ،فعععقي ال  عععء  ال ُ، ععع  لامعععق  لالُ لعععنييععع  الال ءاشععع ي  ،ال
:  ،لهل ا  شاء  ،يُم عنلن

يهثء ال ءاشع  ي  اعء ي ي عقا الل ع  ي  م عو عملعه ععو  محم،   ء،   ح و   ،ل
معو ال عل  لعل ، اعؤثء  ال ،ل لنل أث ء اللأ   الق   م عو إفمنلعه يعم الجعم   ،ل عو ي  عمال

ي ه لش ل  ل ء  إو  مثل فقا الماُ  ،فقي اإلشنءا  ال م  ُ ج ن الاُع،او  ُجع فن شعنئا  
يم  ث ء مو  لنئ  فقي المجم،ع   ينلاُ،او ف، الءحم الالل  ال عم   ،ل ع  مُ عن مادعم 

أعع      ل،ج عع   ،ف ععقا ُجعع  هو األشعع ن  ال ععم  لعع ، لُععن ل يي  الععُ  ،ءؤاي ال  ء عع  ،اإل
 :" ظف"  ،ل يم  ل   ه  2،عنلء      ُجم عُ ن هح اث ،  اع ن   لء .

                                                           

 .282   1111  1ل ء،   للُنو      ء ن  الء   ل   ب ،الُشء  ثة الفةاي ، يو ياتمحم،   ء،    -1

 .2   الفةاي " الفف وال   وفقةاال ال " ثة عمء الانمء   -2
 .188ال  ،او   -3
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ا،م عععععععه  إي هُ عععععععه  م عععععععو هو    عععععععو  يا ععععععع  العععععععء م معععععععو ء ععععععع  اععععععع   الحء عععععععء ُ،
، ععقل  اعع   اللعع،  ء ععم      ععه إي هُععه  اشعع  ل المععن   األأنأعع   يععم لُععن  الا ععنم الح  عع   

إ حعععن ا  الاُععع،او   أعععءب إلععع  همععع ا   هو ال عععم  عععؤ،  ري  اللشعععء ،معععو فُعععن ُلعععل إلععع 
 ،اأا  مو ال  ،او.

، ح  ُعععععن   مععععع  ييءاشععععع ي ه  عععععن إلععععع   يي  م اععععع      لعععععل لنلشععععع ل ،الأععععع ،  
،محمععع،   ء، ععع  شعععنعء  1نمسا ل مث عععل الجمعععنل ،الء ععع .،ال  ععع، و لعععقا ي عععم  اأ ح عععء مجععع

 أعع  ء  الجمععنل يععم  ععل مععن  ععءاي ، لععن يه  ح عع  يععم األشعع ن  الاععنلء  ،ال نمشعع    ،فععقا 
   يم الانلم.ء هثء فقي الحش إل ،ا ن مو االل الاُ،او الق        

ُ ع  ،لنُ  نلُن إلع  الاُع،او ال جُ أعم ي ،م عن ي العق  قا  عل لعه الاُع،او الءئ أعم  
معن ماُع   ع    يي  ،ا  حن ا   ُ    يعنل ،مم عُع   ء، ع   لع   حع ثن ععنلءسا  معء  ُ،
معععن هثعععء  إو   ء، ععع   حعععن،ل اع  عععنل ال حدععع  ال نءلععع  ال حدععع  الماُأعععنل  يعععم أععع ء،ء   ،ُ ،
ععن  مععن     عع   الععممو ل  أم  ععن ، مُح ععن ماععنون لا عع    ععء ل  لجمنل ععن  الح ععن  ،ال عع،و   منمس

  يلععء م مععو  ،د عع  الشععنعء ألل ععند لأعع    2الععق  ي  ألععه لععه  ث ععء،وإلعع  هثععء ال ءاشعع  
مأ م   مو ،ا و الح ن  ال ،م   المانش  إي هُ ن لُ  ،ا اعن شعاء ن م ع ي ن  أع  ء ال عنء   
، ء م ع   مشنف   ،م   عن    أءعنو من    ب م ل،ي  ن ءئأن ع   ع ب  إُ عن  ء  ع  

 .3ال  نل ل ال ،م   ،المُأ  يم  لا   

 ي ععععععععع،  ُ عععععععععل ال ععععععععع،مم معععععععععو المحععععععععع ،  إلععععععععع  الم  ععععععععع،ح ،معععععععععو المعععععععععأل،  إلععععععععع 
المعع ف   يععنل ،مم لعع   مععو األحعع اث ي عع  ،فعع، ه  ععن مععن  لث ععه ي ُععن مععو هحنأعع   ،مععن 

  مث ه الح ث مو رثنء  إُ ه لنا لنء ام  ا  الانلم يم  ،اا ُن.

  

                                                           

 .2   "قةاال ال " ثة الفةاي عمء الانمء   -1
 .1/  م و-2
 .31 ال ةبل ال  اصة، الي ة ج اليات ال فاةق  ال لو لنلن ُ،ال   -3
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 :الب ي  التةكيبي  ل   اويف-2.2
ل،لععع  ن ال،حععع   » ل اُعععن، و  ءاأععع  الجم ععع     عععم اللحعععث يعععم اللُ ععع  ال ء  ل ععع  

  ي  م  الجم   يم المأ ،  ال ء  لم    م  اللع،  عم    ال ،اللال ز،   الءئ أ   يم 
 يعععععععم المأععععععع ،  اللععععععع، م  ،ال  مععععععع  يعععععععم المأععععععع ،  اللعععععععءيم  ي  أععععععع   م ال ح  عععععععل إي

عُع    ،معو فُعن ،جعب ع ع  اللنحعث ال زع،  يعم  ح   عه ل مأع ،  ال ء  لعم ال، ع،  1«ل ن
 هل ند عن يعمالجم    ، لُ   هُ،اع ن ، ح    ،دنئ  ن  ،من   ءه ع   عن معو  ز  عء  ُدنم

 2إل  هأنل ل ن الما    .  ءساشمه، مانُ  ن  

ينلمأعُ  فع، الالعء يعم الجم ع   3«من  أل   معو مأعُ  ،مأعُ  إل عه»،الجم   فم 
 الجم عععععععع  اإلأعععععععم    ،ال اععععععععل يعععععععم الجم عععععععع  ال ا  ععععععع   ،المأععععععععُ  إل عععععععه فعععععععع، المل ععععععع ه يععععععععم

 4.اإلأم    ،ال نعل يم الجم   ال ا   

،جعععع ُنفن  " ثررررة الفةايرررر " ،لاعععع   ءاأعععع  إحلععععنئ   لاُععععن، و ال لععععنئ  يععععم   عععع،او
 لعععُ  إلععع  جمعععل إأعععم   ،جمعععل يا  ععع   ، عععمو  عععل لعععُ  ،جععع ُن هُمن سعععن عععع    ل عععقا 

  ،ال ععم أُ شعع  مععو االل ععن  عع ء  الشععنعء اإلل اع عع  يععم *أععُحن،ل  ح  ععل فععقي األُمععن 
 فقي الاُن، و ُ    الل   ال م  ،ل ُن إل  الُ     ه. ل،ل نء عُن، ُه  ء  ل ن  اا  

 الج    ا س ي :-2.2.2
ممعن هلع ه مل ع ه ُح،: الحعقي مُلع،ٌء  ،الالء  إمن  نُ  مؤل   مو المل  »فم 

 5«. نئمسن... ي ءجلمأنيءسا   لن ل ماق،ٌل  ي ء ب ي ه  من هح ٌ   ُح،: إو  ال،الء

                                                           

 .278   ع   ال  و  عل  ال ن ء ءح م  -1
   اء ال عع   ل  لنععع  ،الُشععء ل ج  رر  اررل سرروةل البقررةلل رر  القررةلف الكررةي ،  ةاسرر  لسررا ي  ت،بيقيرر  محمع  اععنو  -2

 .28   1111  2،ال ،م و  ع و م      الجمائء   
 .27   1117  2   اء الز  الج     ال نفء    جا ن ال ةوس ال ةبي مل    الزال  ُم  -3
 .17  و/ م-4

 *ي  معم فقا اللحث م نءل   ل األُمن  ال،اء   يم ال  ،او  إُمن اي   ن  لنألُمن  األ ثء ،ء، سا يم ال  ،او. 
 .871المءجو الأنلق   -5
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 مععء  لُأععل  ي89)و ،ء   الجمععل اإلأععم   يععم عُععن، و العع  ،او ثمنُ عع  ، أععا، عع  
قا ه عع ُن شععله الجم عع   77.77%  لععلن الاعع    -عععن  -جم عع  إأععم   ع عع  هأععن  هُ ععن،ا 

 :م أم  ع   ع   هُمن  %98.99 مء  ، للن الُأل  ي222) منئ  ،ثالث عشء 
 ال  اويف ال  رر،

 18 خبة + 1(ح) . 
 28   ا  إليه+  خبة + (ح) . 
 28 + صف  خبة + (ح) . 
 8 اس    ،و + حة  ع،  +  خبة + (ح) . 

 28 يبه ج   

 :خبة +ح(   .ال  ، ا ول: )- 
ُ شععنءسا ،اأععاسن يععم العع  ،او ح ععث ل ععغ ععع   الاُععن، و ع عع  فععقا اعععء  فععقا الععُم  

الاُعععن، و معععو مجمععع،   26,53%معععن  اعععن ل ُأعععل   عُ،اُسعععن ه  ي19)الُحععع،  أععع   ،عشعععء و
 اإلأم    ،فم ه لء الُأب يم الاُن، و عنم .

 فقي الاُن، و يم الج ،ل ال نلم: ، م و ءل  
 الصفح  ال  واف الصفح  ال  واف

 217  جث 27 الب ت/الصةخ 
 211 ع و  17 ال  و

 288 ع،س 11 يةوف 
 278 حياا 88 ح ا 

 277 صبَّاة 81 الب و  
 238 اليهةل 88 باف يغ

 237 كابوس 38 الج اة
 118 ص   31 ةوتيف
 117 صفصاا  17 إتقاف
 187 هجاا 211 إغتيال
 182 ُ َ اصف  222 حفي 
 183 الك اة  228 إست اةل
 117 وص  218 الال بالل

                                                           

 .ني ءمم المل  ه المحق، م)م.-1
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أعم ،احع   ااعءب العءسا لمل ع ه محعق،  ا  ش ل اللُ   ال ء  ل   ل عقي الاُعن، و معو 
ععء  هو » الاعع ،ي  )فععقي مُنلعع  ي  )فععقا ء، عع وي ...  عع  ءي يفععقاي ه، يفععقيي ُحعع، )فععقا  ،ُ

ا لعنءسا يعم االشنعء    اأ زُ  يم فقي الاُن، و عو  ل هجما  الجم    يحق  المل ع ه 
ععْ   ،ه  ،ايا لعنءم، و   ْجماعلا ي عه الحعق    مع ممإلع  ل  الالعء عمعل الجم ع  ي عم  حع   م 

 1«. ء سا )اللُ   الأ ح  ي   من مُحه ال  ء  الم     ع   ءأم ال لنئ  مُ ه، ي  

يمععن  ام الالععء ،حعع ي  ني ععن لءأععم ال لعع     ،ا  لععنل ءأععنل  الاُعع،او إلعع  ال ععنء  
 ي منقا حشء الاُ،او لنلم م من  ،ال  ال  ال م ي  نئل مو ،ءائ ن؟

إو فععقي اللُ عع   ث ععء الزعع   ،الععقف،ل لا عع ا عععو العع،عم   لعع  لععه لععنحله  إق 
    عء هُ عن  حمعل اُم نحعن  حع ث اُ لعنمن لع و نما ،المج ا ،ا مو  ء،ب ايأ انءا  

ن   2.لُ   لز،      نءق ي  ن المحم،ي  م ُ،

يحق  المل ع ه يعم فعقا الاُع،او ه ثعء إيعن    "ال  و"، م و هو ُمثل لقل  لاُ،او 
،ه ععع،   يلععع   ينلشعععنعء يعععم فعععقي ال لععع     لععع،ء لُعععن مانُعععن  الشعععاب اللعععنم  اللعععنلء 

-فععقي ال  معع  قا  ال ععنلو الأععحء  ث ني ععن-العع، و » ، و المم ععمج  مععه ل ععءاب هء  العع
،هاععء  يععم   عع،  يععم حععنل  ععز   لعع   إي مجم،ععع   عع،  اج منع عع  يععم حععنل لععءا  

لعءا  الماُع  إق لع    م ن،م  ،ل علن ا نلن  عن ،ف عقا   ع،و اللعءا  لعءا  الا نلعن  
و  ال،حععع ا  الماجم  ععع   ،جععع،  مأععع  ل ععععو ال زععع   ايج منع ععع ل  ععع م  ،ال ء  ل ععع   جأ ععع  ،ا 

ملعععععععنلن اج منع ععععععع  ، م عععععععو هو  لعععععععلن مءافُعععععععن  للعععععععءاعن  اج منع ععععععع  ،ا  لعععععععن    
ينلشعععنعء  حععععء  ع ععع   أعععج ل المجععععنمء ال عععم   ععع،م ل ععععن الاععع ، يعععم حععععق  3«،أ نأععع  

 هلعععععحنب األء   ل عععععقا ُجععععع  هو  الاُععععع،او جعععععن  مععععع ز زال يعععععم ُأععععع   العععععُ  الشعععععاء 
 ايحعع الل  ،د   ععن الشععنعء يععم ،لعع  )   عع   شععلن   ُععن  يعع،يق ...ي ي ععل فععقي ال  مععن

م   ء هُه اا نء يم األا ء   أم يالا ،ي ألُه األ ثء   ء  ع   إش ن      ه.االل  ُ،

                                                           

 .111   ع   ال  و  عل  ال ن ء ءح م  -1
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 ،ع ععععع  فععععععقا يععععععهو أعععععع  ء  فععععععقا الععععععُم  معععععو الاُععععععن، و يععععععم العععععع  ،او  همععععععء لععععععه
يهُع   عء  لعه » الجةجرا ل  ع،ل ي عه    قل  هو الحعق   ع   زع ، هل عغ معو العق ء  لءءي من

ُنف عع  عععو ال  معع   1«ء هيلععن مععو الععق ء ،اللععم  عععو اإليععن   هم عع  ل يععن   ععء  الععق 
الجمنل عع  ،ال يل عع   ،فعع، مععن  ج عع  لُععن يععم عُععن، و العع  ،او  يععنا مال الشععنعء ل  ء  ععب لععم 

ي ععقا األمععء  حعع  م ع عع  الم   ععم يععم    ععم الاُعع،او ق  العع ال الم ععء  هو »  اع لن ععن  ععو 
ل اع،   العُ   -معو ُلعه  ه، معو الاعنءج الُلعم  ُن  الاُ،او–  ال   ُ   ال ُن  
 2«.يم لز،  ه ال نع   

   ا  إليه: + خبة + . ح( ال  ، الثا ل: )-ب
 %21.21معن ُأعل   ه عُ،اُعن  (21)عشعءامأ  هأ  الشنعء ع   فقا الُم  
  م:مو مجم،  الاُن، و اإلأم    ،فم  نج

 الصفح  ال  واف الصفح  ال  واف
 288 الحقيق  وجوه 83  كة ال جا 

 218 اكاه  الخ و  17 لاحيبقي  
 288 ىا   وض خح 81  وهب  ا  ل
 287   يح ال بيذ 71 ه ية الص ت
 271 ةصاص  الةح   38 يةي   الخو 
 111 إ  اف الوحي  227 يال حةية
 188 يةافح  عو ل  282  ثة الفةاي 

ا  همعن الالعء ي ع  ،ء  ي  عن المل ع ه م ع ءس  الاُع،او عل  د ء مو االل الجع ،ل هو 
 إل عععععععععععععه  ُحععععععععععععع، )فعععععععععععععقا شعععععععععععععنل الحء عععععععععععععءي ،ء  م عععععععععععععنين ،اإلأعععععععععععععم ال عععععععععععععنلم م عععععععععععععن ٌ 

و  مادعععم األشععع ن  الم عععني  اأععع م    إءلنلععع  الءحمععع ي  ،ع  عععه  م عععو ال ععع،ل فعععقي ) ه،
 عؤ   إلع  ا  معنل الماُع  ،لعقل   عنو ل م عن   ألُ عنم  ،م ن مو األأعمن  ال نل ع  ل عن  

  عع   اء عع  الم ععن  ، ح   ععه ،    عع ي    ععء هو لاعع  الاُععن، و شععق   عععو فععقي إل ععه ،د
ال،د  ععع   ح عععث ه ا   ُعععن الم عععن  إل عععه إلععع  م نفعععن  ال أ، عععل يمعععُن الم عععن  شععع ئن معععو 

 )م،فلعع  األمععلي  )،جعع،  الح   عع ي  الزمعع،  ،اإلل ععنم  ،مععو همث عع  قلعع  )م ععءا المجععنمي 
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ل نمععن )ءلنلعع  الءحمعع ي  ياال عع  اإل ععني  فُععن لععم  ،   ععن الماُعع  لععل ما  ععه  م، ععن ،ا 
أ  شععن  الماُعع  ، أ، ععل الاُعع،او  عععأ، ال ممععن  عع يو لععنلم   م ال،لعع،ج إلعع  ععععنلم الععُ  ي

ن ل اععء،ج مععو الماُعع  الحءيععم إلعع  الماُعع  اللععن ُ المأعع  مم  ، م ععو هو ُمثععل  ملععح حس
لقل  لاُ،او  ل    )،ج،ي الح    ي ياُ   ءا  ُن ل ،ف   األ،ل  ل قا الاُ،او  لع ، لُعن لعأو 

)،جعععع،يي  شعععع  ل للععععء   ،)الح   عععع ي  شعععع  ل  لعععع و الم ععععن  ،الم ععععن  إل ععععه ي عال عععع 
قفُم    ء هُعه لاع   ءا  ُعن لعُ  ال لع       عن لُعن الاال ع  لع و الم عن  ،الم عن  

  ه   ،ل الشنعء:إل

ينلشععععععنعء   جعععععع  لا ععععععنب شععععععاء   لعععععع،ء الح   عععععع  يععععععم ععععععع   ،جعععععع،ي  ي ععععععقا 
اي عع ءاب  لعع ، ج  ععنس مععو اععالل ايُ  ععنل مععو الم معع،  إلعع  المجععء   إق الح   عع  هُثعع  
مجنم    ،الح   ع  ُأعل    ،الح   ع  شالع    يح   ع  العقا  مئل  ع   ،معن   لعث هو  أع  ء 

  الح   ع  لعأو جاعل ل عن ،ج،فعنس ح     ح،ل إل  ش ل راء  ينلشنعء  أعء ثنلع  ،ح اُ ع
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م ععععنو  اععع   الح   عععع   عععع    ي عععءا   الاُعععع،او يعععم  ععع،  ال لعععع     ا ععع  لُععععن هيعععق ال ، عععو ،ا 
أل   ن يم ل ا     ءو لنل أ  ، انُم ايح  نء. ،ُ 

ينلم ن  إل ه يم فعقي ال ء  لع  الاُ،اُ ع   عنو م  نحعن ل ع ا،ل إلع  ععنلم العُ  
 ل ش  الزم،  الم  ُه ح،له.

 + صف : خبة + . ح( ) الثالث:ال  ، - 
 %21.11عُن، و ه  معن ل عغ  ع،ا ءي:  (21) لنغ الشنعء ع   فقا الُم  عشء 

مو مجم،  الاُن، و اإلأم    ، م و ال مث ل فقا الُم  معو الاُعن، و لما  عن  الجع ،ل 
 اج م:

 الصفح  ال  واف الصفح  ال  واف
 218 غي     و   21 ذباب  خ ة
 217 سةينةبين  81 لوف  صفة

 281  وسيقى  ةئي  18 وقت   يو 
 232 إجا ل قصيةل 212 ص ا يق ااةغ 

 111 ك    واح ل 212    يحَ     ةض اَ 

  همععن فععقا ه، فععقي ،  عع  ءي إا  أععم  اللُ عع  ال ء  ل عع  ل ععقي الاُععن، و لحععق  المل عع 
 إلععع الالعععء ي ععع  ا  عععءو للععع    لعععقل   م عععو ال ععع،ل لعععأو لعععؤء  الاُععع،او اُ   ععع  معععو الالعععء 

 1«.أم ل ال  و لا  هح،الهاالل   فم من  ق ء لا  »الل    ،

 ،المالحعععععععععععععد يععععععععععععععم فععععععععععععععقي ال ءا  ععععععععععععععب الاُ،اُ ععععععععععععع  هو الالععععععععععععععء جععععععععععععععن  ُ ععععععععععععععء 
لع    )قلنب  ل،و  لُن  ق    م  ...ي ،مو ثم   نُ  فعقي اللع ن  قا  ،د  ع   ال

لحنجع  ي عقي األأعمن  )الالعءي  2يالم،ل،  إقا  نو ُ ء  ي نئ   الل   ال ال  ي ألو
)قلعععنب ها عععءي ح عععث ُاعععءب  لمعععن  حععع   ماُنفعععن  ، م عععو هو ُأععع  ل ع ععع  قلععع  لاُععع،او

لمل عع ه محععق،    عع  ءي )فععقاي ،ها ععء لعع   ل ععقا الالععء  ي عع، اععال عُعع،او  ا)قلععنبي الععء 
ن ،انل معو ه   يلع ؟ ،ل عو  ال ل    مو الل   ،جن  )قلنبي ي   لجن  الاُ،او  نم س

  الاُ،او ،الُ  ماسن  يألعلن الاُع،او قا   مع  ،ل  فقا القلنب لنألا ء ح     يي
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فععع،  ءمم ععع  ،ا  حنئ ععع   ي ععع  شعععله الشعععنعء جُععع،  اإلحععع الل لعععم   م الاأععع ء  لنلعععقلنب العععق 
 :1ه ا  الا ق    ،ل الشنعء يم م  و فقي ال ل   

لنلشععععاب ال  أعععع  ُم   لعععع، ء لُععععن الشععععنعء يععععم فععععقي األل ععععن  المعععع،  المحعععع ق
ي عع،  أم ُععن يععم م ععء ا   ،اُ اني ععه،اجأععه ،هي ععنءي ل ل زعع   ث  عع  م نيئعع   لععنألء  المح  عع 

)      جُنما    ،ال ع    ع يو   ، يي ه:   لم ء ا  الم، ئ  مم نفقي ال ل    ل،ج ُنف
 عععنءا   ه  نمعععن  ث عععنل   الععع م...ي ،ال عععم  نُععع  لمثنلععع  لعععءا  م ، ععع   ال عععء ععععو عمعععق 

 حعع اللاإليععم م ن،معع   ،ال جعع   ،ايأعع مءاء الجععءاح ال  أعع  ُ   ،عععو لععم،  فععقا الشععاب 
، ا ع م الشعنعء فعقا المشع   الشعاء  ل لع، ء ال نععل يعم فعقي   الق  أعءق معُ م الح عن 

 هو   ععع،و قلنلسعععن ها عععءالجعععءائم يعععم لععع،ء  الجلعععنو  ال عععا   ،األحمعععق العععق  ي  اععع ، 
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  ي عقي اللع   فعم ال عم 1فعم: الثلع،  ،الل عن ي ، يل  لُن  فن ه الل   المشل   ي)ه ْيا ْلي
 القلنب  يل ه ال م ،د  ن الشنعء.مُح  

 :+ اس    ،و  خبة+ حة  ع،  + . ح( ال  ، الةابن: )- 
مععو جم عع   %6.99لُأععل   عُععن، و ه  ي9)هجععء  الشععنعء ع عع  فععقا الععُم  أعع  

 ،فقي الاُن، و فم:الاُن، و اإلأم   
 الل ح  الاُ،او

 12 ب  قي  وكفف
 218 صي  ويتاا
 217 ال وح  وا ،اة

 288  كثة و قل
 123 قاتل وبة ا
 181  ع ى و ب  

إو الجمل اإلأم   يم فقي الاُن، و  لع ه لنأعم ُ عء   اعءب العءسا لمل ع ه محعق،  
)فععقا لعع   ،شعع ن ي  ، ا عع  ع  ععه الثععنُم    عع  ءي )فععقاي ه،)فععقيي  )فععقي لُ   عع  ،  ععوي 

ُاءب)لُ   عع ي الععءسا لععنل،ا، ي اععءب إعءالععه  ، م ععو ال مث ععل لاُعع،او )لُ   عع  ،  ععوي ح ععث 
لمل عع ه محععق،    عع  ءي )فععقي اللُ   عع ي ،العع،ا، حععء  ع عع   ،)  ععوي إأععم ما عع،  ع عع  

   ععع  مشعععنء   الما ععع،  ل ما ععع،  ع  عععه يعععم الح عععم »لُ   ععع   يحعععء  الا ععع  يالععع،ا،ي 
ن   ي قا الاُ،او جمو ل و الألب ،الُ  جع   ينللُ   ع   ع ل ع ع  الم ن،مع  2«،اإلعءاب  ائمس
  ؤ   إل  ال  و ،لنل نلم الم، .،الحءب ال م 
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 ال  ، الخا س: يبه ج   -ه
عُ،اُعن ع ع  فعقا العُم  ه  معن  (21)لنغ الشنعء يم فقا ال  ،او امأ  عشء

 مو مجم،  الاُن، و اإلأم   ،فقي الاُن، و فم: %21.21ل ُأل ه  نا 

 الصفح  ال  واف الصفح  ال  واف
 218 ال   ةي  12 كقصي ل  ثةي 

 123 كأ ها  غ ي   37 تيي  ع ى ق بل
 113 ال الخ،اب  والخ،يب 218 عف الاليلا

 111 ل  ةكب ع ى ال يلا 228 ل صحب  ا ييااا
ا  118 ال الةبا، 287 ك ا لو كاف  ائ  

 181 ال سوكوغوس 281 السةو ل عالع ى 
 188 ال بيةوت 271 ال الساح  الخالي 

   211 ل قة،ب  ا

ال ء  ل عع  ل ععقي الاُععن، و مععو لعع،ء ععع   ،ال نأععم المشعع ء  ل ُ مععن  شعع    اللُ عع  
  ،مجععم  الالععء يععم ه  ل ععن شععله جم عع   ين  لععنء الاُعع،او ع عع  شععله إفعع، حععق  المل عع 

جم عع  مععو حععق   المل عع ه جا ععه مل عع،ءسا  قلعع  هو  شععله الجم عع  ي  ععؤ   ماُعع  مأعع  ال يععم 
ُمععن  ععؤ   ماُعع  يءع ععن   أُ ععن جم عع   لعع ء   يععن  ءاو الحععق  مععو شععله الجم عع   ال ععالم  ،ا 

ه   إلعععع   اي عععع ءابال ععععم  أعععع  ء ع عععع  الشععععنعء  فععععقا  اي عععع ءاب، ععععن لُععععن حنلعععع  
 اي  عععععءابالم عععععنُم العععععق   عععععن ي إلععععع   اي  عععععءاب  يشالععععع   الشعععععنعء  اعععععنُم ب عععععءا اي

عععل ُ لعععه  ، م عععو هو ُا عععنء عُععع،او يع ععع  هععععنلم  الُ أعععم  ممعععن جا عععه  لحعععث عمعععن   م 
الاُععن، و ح عععث ُجعع  هو المل ععع ه محععق،    ععع  ءي ا  ععن لُعععن لاععع  الأععء،ي  ا  ُععع  مععو فعععقي 

  عع  ءي )حعع،اء مأعع  ء  م ا  عنو لالععء محععق،  )ح،اءي ،الجععنء ،المجععء،ءعععع عءا   ال لعع    ل
  ، عع  ،ء  م ععنين إلعع  )الأععء،ي المعع م م لماُععني  ،ء ععم هو المل عع ه ي ع عع  هعععنلم الأععء،ي

  ، لععع و  نيععع  العععُ هءجعععن   سعععن يعععم  د عععء يعععم اللُ ععع  الأععع ح   ل اُععع،او إي هُعععه جعععن  ج 
اللءا  الق   ا شه الشنعء عو  ء ق ثُنئ     نب العقا  ،ح ع،ءفن يع ء،     عز  

 و المعععععععععع،  ،الز ععععععععععنب ي ععععععععععءاي   حء افععععععععععن ، لحععععععععععث عُ ععععععععععنمععععععععععع  ععععععععععه قا ععععععععععه الم ،جأعععععععععع  
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 :1، حن   ن ي  ،ل

ن  م و ال ،ل  و الجم   اإلأعم   ل ُع،  هُمن  عن  ع ل ع ع  الثلع،  ،الع ،ام إ،ا نمس
إقا ا  ش ُن  ءائو   ل ع   قل   ،ف، من  ج   لُن يم فقا ال  ،او مو ثلع،   ،ايأ مءاء

ء عع،ا  األء  لعع م الشعع  ا     ععء هو اال، ععو يععم ، ععو الشععنعء ،ل نئععه ع عع  حنلععه ء ععم 
عععن ل لمعععن هو الشعععنعء  عععنو يعععم حنلععع  ،  أععع مءاء الم ن،مععع نفعععقا ال، عععو الثنلععع   ل ععع  م ءُ،
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 اعع ل هح نُععن عععو ال اععل إلعع  اإلأععم ي عع    عع،و األلععل هو » ،لع  ،أععء  ل ،م ععن   ععنو
 1«. ال ء عو الح ث لنل ال ،مو قل   ؤ   لنإلأم ل  يل  ع   الثل، 

 الج    الف  ي :-1.2.2
ي ه، ال اعل قفم  ل جم ع   أل ع  معو ال اعل ،ال نععل ُحع،: يأعلق  الأع  ا الاع» ل 

،العععءي ُحععع،:   عععع،و  هنئعععب ال نععععل  ُحععع،:  اُلعععء المد ععع،م  ه، ال اععععل الُعععن   ،اأعععمُ،
،فعععم  عععل جم ععع    ععع،و ي  عععن المأعععُ   ايس ع ععع  ال ز  عععء ،ال جععع  ... »  2«المج  ععع  أعععا  ا

،لالنء  ه، ن فم ال عم   ع،و ي  عن المأعُ  ياعال ألو ال يلع  ع ع  ال جع   إُ معن  م ع  معو 
   3«.األيانل ،ح فن

عُ،اُن مو الجمل ال ا  ع   (22)،   ء،   يم   ،اُه ثالث  عشء ،   ء ب محم
  ععء هُ ععه ي   ععن   ج مععو عُ،اُععنو ي  ععن  مععو مجمعع،  الاُععن، و  ℅21.22 ُأععل ه:  مععن ه

 أُ،ء  جل فقي الاُن، و ،هُمن  ن يم الج ،ل اج م: ،اح   لقاع   ُم  
 ال  ، الصفح  ال  واف

 حنل + ينعل + يال 81 وص  ا  تأخةيف
 ينعل )مأ  ءي يال + + ه ا  جممحء  جمم ُ، م ،  ب  81 ل   ح  

 ينعل )م ي +م ا،ل له +م ن  إل ه +حنل + يال 71 ية   فسه غائبا
 ج إأم   م ،ل م ا،ل لهينعل )مأ  ءي+ يال + 71 إ ل خائ  قال:

 همن إقا  نُ  لماُ  ل، يال ج،اب ل ن. )الج،اب محق، ي ينعل م لل + يال + ه ا  شء  18 إف  ة  ا
 شله جم  ييال ُن   )اأمه مأ  ءي +الء ) م +ه ا  ُ م ،جم  ،  بحء  جمم ُ، م  288 ل   كف   ل

 م ن  إل ه +دء  م نو +م ن  إل ه مأ  ءي +م ا،ل له +يال+ ينعل ) 287  غب، كل  ا حولك
 م ا،ل له يال +ينعل مأ  ء + 281 قّ ل كوكبا

 جنء ،مجء،ء مأ  ءي +يال +ينعل ) 288 له:قالت 
 الءي + حء  +يال ُن   + اأمه 238 لو ك ت صيا ا

 حء  +يال+ ينعل مأ  ء 111     تبه
 يال +ينعل مأ  ء 188  ظف

 يال ُن  +اأمه+ الءي 173 يكوف ا  ة  خت فا
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 معن  اع    هممُع     ا    هُمعن  الاُعن، و الع،اء   جمعال يا  ع  يعم فعقا الع  ،او
   عل ه  ح عمه، ُ،عع  معن لع و المن عم )،لع ُني ،الم عنء  )  األيانل يم فقي الاُعن، و

، ععأو الشععنعء   ،ال نععل يععم ه  ععب فعقي الاُععن، و مأع  ءٌ   هدععو...ي ،األمعء )   ععمي  ُ لعهه
عععع  قلعععع   ل   ْ عععع  ُدععععء الم   ععععم ، ياععععه ل لحععععث عُععععه يععععم ه عععع،اء الععععُ  ، أ، ععععل فععععقا   ام 

الشععنعءي ي  ععن ُحعع،)هدو  لععم الاُععن، و   ج عع  مء م عع  ال نعععل ) هو لاعع   ععء  الز ععنب 
هح ععمي   ععء هُُععن لععنلءج،  إلعع  ُلعع،  ال لععنئ  ُجعع  هو فععقي الععقا   ها ععل   ه ععو ماععم 

ماز   ل ععع  ،مثعععنل قلععع  عُععع،او )لعععم ه عععو ماعععمي المء  عععب معععو: ه ا  ُ عععم ،جعععمم م ل،عععع  ل اعععل 
ُن  فق  ُن   إأمه مأ  ء ،الءي شله جم   ا ال ء  عب  ع ل  ع ع  الُ عم ،الُ لعنو يم ، 

،ع م ال منل  ي قا الاُ،او  ح  ُن إل  حنل  ايُ لنل ،الز نب ال م  اعنُم مُ عن الشعنعء 
ُ أععه محعع   ن إلعع  الأعع   ،ا ععان  عع ي ع عع  اعع ي ،حعع و   ُلععه لاعع  أععنعن     نجععأ لأُععه لععم 

   و فُن .

و ع عع  المأعع ،  ال ء  لععم مععو ياعع ل مععن  ،ينعععل همععن عُعع،او ) نلعع  لععهي ي   عع، 
يم فعقا الاُع،او مج ئعه جم ع  يا  ع   ُ لنيايمأ  ء     ءي )فمي ،جنء ،مجء،ء ،من  ث ء 

،ي  ا عع  ع عع  ال ععنء    مععن هو الشععنعء اا ععنء ياععال من عع ن ماعع ال   ا،مفععن الم اعع،ل لععه 
ععا   ُ  ععن ايهو ال اععل المن ععم  عع ل ع عع   ،ال ُععن  ،المعع،   ،ايععع الل  عع ل ع عع  ال  

ثععن،ال  ،الأ عع م  ععا    نعععل جععن  مأعع  ءا مُؤ ععث  ل ععل ال   ،ع عع  فععقا األأععن  جععن   ،المُؤ
ا ل م   عععم ل لحعععث ععععو الم اععع،ل لعععه  ،ا  معععنم الاُععع،او ينلشعععنعء ه ععع  عُععع،او العععُ  مأععع  ءس 

   ج   لُن ثُنئ ع  الح ع،ء ،الز عنب ال ل   ،لنلءج،  إل  فقي  لم ا،ل له لحجم  ل    
  ،الز عععنب إلععع   ءجععع  ايُ لعععنل ععععو ينلشعععنعء   عععز  ع  عععه قا عععه الم ،جأععع  معععو المععع، 

ح عع  المععءه  ءمععم الح ععن  ،الل جعع  ُجعع فن يععم فععقا الععُ  يععم حنلعع  اُ لععنل مععو   الععقا 
اُعععه   ،فععع،   عععنب معععو ُععع،  راعععء  الشعععنعء  جأععع فن علعععنءا  الءح عععل ،العععق ء ن  ،الل عععن 

   نب ءمم الح ،ء ،ال  م،م .

  



"

211 

 الرمز'': ثانيا: آليات التأويل في الديوان ''التكرار،

 تأويل التكرار:-1

 :اص،الحاو  التكةاة ل  -2.2
 ''  اععععععععع   ه،  عععععععععء   عععععععععنل:  عععععععععء ي ، عععععععععء  لُ أعععععععععه: ء  فععععععععع، ملععععععععع ء ال اعععععععععل  عععععععععء  

: ،ي   اع  ''  ملع ءي  ععء ع  ععه    عء  ععءا ،  عءاء  ، ععء عُععه ءجعو  ، ععءء الشععم   ،ال ععءي
  ث ال عءا   ،  عنل:  عءء  ع  عه الحع ، ءءي: هعن  مء  لاع  هاعء   ،ال عء  المعء   ،الجمعو

  ،يععم ماجععم الاعع و 1، ءء ععه إقا ء   ععه ع  ععه  ،ال ععء الءجعع،  ع عع  الشععم  ،مُععه ال  ععءاء
''ال ععء'': الحلععل الز عع د  ،فعع، حلععل  لععا  لععو هع عع  الُاععل... ،ال ععء الءجعع،  ع  ععه ،مُععه 

   2ال  ءاء.

ي   ،ء  يم ماجم المل  حن  اللال    من   اإل ُنب لعنل  ء ء همن ال الحن 
نئا  يععععم ال زعععع  الاءل عععع  ، عععع   اععععء   لععععه مادععععم الُ ععععن  ،الُحععععن  ،فعععع، مععععو األأععععنل ب الشعععع

،اللال  عععع و ،ه،لعععع  الجععععنحد ل   ععععءاء عُن عععع   ل ععععء  ُ، ععععل لاعععع  األ عععع،ال ي ععععه ...ينل  ءاء 
 3محم،  إقا جن  يم الم، و الق       ه ،  ع، الحنج  إل ه.

  ،لعع  لمععو  فعع،  يلعع  ال  ععد ع عع  الماُعع  مععء  ا »ل ،لععه  ابررف ا ثيررة، اءيععه 
 4.«،ال  د ،اح  )هأء  هأء ي يهو الماُ  مء ،    أ  ع ه

لح عععث ،أ عععو ي عععه  م  ععع،م ال  عععءاء لشععع ل يعععنق لعععه أعععنل  ه  السج  اسرررل، حععع   
ش ئن يم ج،فءي المش ء  ل من يقل  جعُ   ،ال  ءاء اأم لمحم،ل  شنله له شم » ل ،له:

ععُا ء ال  دععم ،لْ حعع فمن ال  ء ععهعععنلن  ح ععه ُ،عععنو:  : ال  ء ععء الماُعع،  ،الثععنُم مشععن     ه  م  أ 
معن هو  ا ع  الماُع  ،قلع  ألُعه إمعن هو  ا ع  ال  عد ل  ،لُأعمه مُنأع يهععن   ال  عد فع،    ،ا 

                                                           

 .288-288   8  من    ءء  جلساف ال ةب الو مُد،ء -1

   من   ) .ء.ءي.2عل  الحم   فقا،    اء ال  ب الا م    للُنو       ء:ال يفحم  ال ءاف     هالا  ل الو -2
 .281   2118  1  م  ل  للُنو  ُنشء،و   وت،وةها  ج  ال ص، حات البالغي  حم  م  ،ب  ه-3
   ععء: هحمعع  الحءيععم ،لعع ،   لنُعع    اء الُ  عع  ل  لنععع  ال ثررل السررائة اررل   ب الكاتررب واليرراعةالععو األث ععء  -4

 .818   1ملء   .  ج ،الُشء 
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ععععععععععععن   الماُععععععععععع  فععععععععععع، ال  ء عععععععععععء الماُععععععععععع،  ال  ء عععععععععععء ال  دعععععععععععم ،فععععععععععع، المشعععععععععععن      ،ا 
 1 «.،ف، المُنأل 

 ال  ععععءاء» :ل ،ل عععنال  ععععءاء   ال ععععم عءيععع  ررررا ك ال الئكررر  ُجعععع  ،معععو المحععع ث و 
إلحععنح ع عع  ج عع  فنمعع  يععم الالععنء   اُعع  ل ععن الشععنعء ه ثععء مععو عُن  ععه لأعع،افن... فعع، 

 يعععنل  ءاء  أععع   ال ععع،  ع ععع  ُ  ععع  حأنأعععع  يعععم الالعععنء  ،  شععع  ععععو اف معععنم المعععع   م
ق،  يلععع  ُ أععع      مععع     ععع  الُن ععع  األ لعععم العععق   ععع ء  ، ح عععل  الماُععع   ،فععع، ل عععقا ل عععن 

 .2«ُ أ    ن له

لعععه معععو  يعععم ال لععع    المانلعععء  ُ  ععع  مء م ععع  لمعععن،ع ععع  فعععقا هلعععلن ال  عععءاء 
 يي  جمنل عع  ُ، أعع    ا عع م   معع  ل امععل األ لععم ألو ُدععنم الشععاء يععم حعع  قا ععه  ععنئم 

 ع   ال  ءاء ي ،  ؤ   إل  ا ق م،أ     اا    أن ُ  ا   ال  من  الم ءء . 

عععععع  إلعععععع   لُ ععععععم فععععععقي اجل عععععع  لم نءلعععععع  الُلعععععع،   ،معععععو فُععععععن  لعععععع ، الحنجعععععع  م ح 
لععءام جمنل ن  ععن   مععن هو فععقي اجل عع   اعع  م  نحععن ل ُلعع،   ،  ج ععء  يي  ععن   ععن ،ي م   ،ا 

 الشاء   المانلء  ،الما     ال يل    م مو االل ن  ءا   ن ، أ،   ن.

 تج يات التكةاة ال  يواف '' ثة الفةاي '':-1.2
 د ء ال  عءاء يعم الشعاء المانلعء لأُمعن  ما   ع   حمعل  يي  م اع    ي عنء  

ء لععع، ن ، عععنء  ل دععع   ،  ععع،و  ء  لعععن ه، م  اعععن  عععنء  هاعععء  ، عععأ م الشعععنعء    ععع،و الم عععء 
 مععن  ععؤ    ،اإللحععنح ع   ععن إلثلععن  ءؤ عع  ما  ُعع   لععنل  ءاء ل  أ  عع  ع عع  لاعع  الماععنُم 

ي  شععن    عع  العع يي  الام  عع  ،الشععاء    ألو اللعع،ء  الم ععءء  ي  إلعع  اأعع  ءاء ال ععنء 
نل  ءاء  مُح ن  يل  ج  ع   إ عني  إلع  ال شع  ل اإل  عنعم العق   حمل ال يل  الأنل    ي

     ه ع   الُ .

                                                           

   م  لعععععععععععععععععععع ال  رررررررررررررررررررر   البرررررررررررررررررررر ين اررررررررررررررررررررل تج رررررررررررررررررررريس  سرررررررررررررررررررراليب البرررررررررررررررررررر ينالأج منأععععععععععععععععععععم  -1
 .177-178   المزءب   2131  2المانء    

 .111   2187  8  مُش،ءا  م  ل  الُ      ق ايا الي ة ال  اصة ُنم  المالئ   -2
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ل قا  ل ، ال  ءاء منثال يعم ُلع،  الشعاء المانلعء م م عال ل،د   عه الجمنل ع  
ل ععقا عاعع   ال  ععءاء عُلععءا  ُأععجنم  ععنئم ع عع  ،جععه العع فء اال أث ء عع   يلعع و الشععاء ،ال  ععءاء 

 ، د ععععء لأشعععع نله ،هُمن ععععه الما   عععع  يععععم فععععقا شعععع   ياععععني يععععم  شعععع  ل ال لععععنئ  ال ء، 
 ح ث ام   مو   ءاء الحء  إل    ءاء الالنء . ال  ،او 

،م من   و يهو ال  ءاء ل   جمني   عن  إلع  ال لع    يحأعب لح عث  احأعو 
ُمععن فعع،  أععنئء األأععنل ب  ح ععنج إلعع  هو  جععم  يععم  الشععنعء لععُان لمجععء  اأعع امنله ،ا 

أععه  عع  الشععنعء   عع  ال مأعع  الأععحء   ال ععم  لاععث الح ععن  يععم م نُععه مععو ال لعع    ،هو   م
 1ال  من .

،اُ ال ععععن مععععو فععععقي األفم عععع   ععععع   ال  ععععءاء عُلععععءا ياععععني يععععم  شعععع  ل ال لععععنئ  
،ال، ععع،  عُععع فن  ال ء، شععع    ممعععن  أععع  عم يحععع  لاععع  لععع،ء ،هُمعععن  فعععقا ال  عععءاء 

 أ م ل نُه:، ح    ن ل  ا مو   ءاء الحء  ،ل،ي إل    ءاء الالنء   من أ 

 تكةاة الحة :-2.1.2
 ااعع  األلعع،ا  يععم  ععل ال زععن   األأععن  ل الم ععن المء  ععب  ،الء  ععم  يععم  ُ، ععو 

  ، عععقفب إلعععءاف م 3،اللععع،  دعععنفء   ل ا ععع  ُععع ء  هثءفعععن  لعععل هو ُععع ء   ُ  عععن 2.اج ا 
هُععع   إلععع  هو فُعععن  مُنأعععل  لععع و اللععع،  ،الماُععع   ه  هو  عععل لععع،  معععو األلععع،ا  

قلعع  هو ل لعع،  يععم   4ال جنئ عع   ُنأععب حنلعع  مععو الحععني  ي   ععن   انل  ععن يععم شععم  
ال ز  الاءل     مع   يل ع  مأع م   معو  ل اع  اللع،  ُ أعه  ينألحع اث الشع      ُنأعل ن 

  مُ عن  األحع اث الأع    ح عث  ُنأعل ن هلع،ا    عء شع     هل،ا  ش     ،ع   الا ع
األلعع،ا  ي  حمععل ماععنُم يععم    ، عع  عععنء  فععقا الععءه  ع مععن  راععء،و يع  ععن فم هو  5

قا  ن قل  هو فقي المانُم ي  ح  فن عنمل ،اح  لل  ش ء  ي ه ع   ع،امعل هشع ءفن معن 
                                                           

 .187   ق ايا الي ة ال  اصةُنم  المالئ    -1
   الم  عععععععععب الاءلعععععععععمال  لررررررررر  الصررررررررروتي  ارررررررررل ال  ررررررررر  ال ةبيررررررررر لعععععععععنلن أععععععععع  م علععععععععع  ال عععععععععن ء ال عععععععععناء    -2

 .283 .    .      الح  ث  اإلأ ُ ء    ج.م. 
 . 8    م  ل  ُ    ملء  ملء   .    .  ا صوات ال  وي إلءاف م هُ    -3
 .211  م.و/-4
 .281   المءجو الأنلق-5
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قا ال الم األا ء    عق معو ، م و ال ا  ب ع   قل  لنل ،ل هو ف  1 اء  لأ نق الحنل 
  ععء هو ال زعع  الاءل عع  ،مععن  حم ععه مععو أععمن  ال،لعع     ععء   ال ث ععء مععو لزععن  الاععنلم

األمعععء العععق   ععع ع، إلععع   لععع،ل ال عععءح    م،جععع،   يعععم لعععن م ال زعععن   دعععنفء  اإلععععءاب...
 األ،ل ،ال ،ل ل،ج،  ل   ل و األل،ا  ،مانُ  ن.

 و لعع،  ن يععم لُ عع  الم  ععوفعع، علععنء  عععو   ء ععء حععء    عع م»،  ععءاء الحععء  
ألو مثععععل فععععقا الُعععع،  مععععو ال  ععععءاء   عععع م جءأععععن لعععع،  ن ع عععع  مأعععع ،   2«ال لعععع    ه،

 ال لعععععع      مععععععن هُ ععععععه ُعععععع،     ععععععق   ثععععععء اأعععععع امنله  ،حقيععععععه  ععععععؤ   إلعععععع  ي عععععع  اللعععععع،ء
إلع  اإلحأعن  ل ع م  3لجمنل ن  ،ل   ءاء ينئع   إ جنل ع   عقفب الع  هلاع  معو مجعء  ال ح  ع 

  4 .من  ا ءمي مو  ن   لز،   فنئ  ،  اإل حنئ   الل،  

 ح ععث:إو    عءاء الحععء،   اع  مععو الء ععنئم األأنأع   يععم شععاء محمع،   ء، عع  
  5'' ،د   ء،   الحء  يم شاءي ،     مو   ءاءي إل  ع   مو ال يي  ،الماعنُم''

   6.،ف، من ُج ي يم  ل   :'' اللا،   ''

                                                           

 . 211  م و/-1
 إيء   عععععععععععن الشعععععععععععءق  الععععععععععع اء ،حةكيررررررررررر  ا يقرررررررررررا  ارررررررررررل اليررررررررررر ة ال ةبرررررررررررل ال  اصرررررررررررةحأعععععععععععو الزءيعععععععععععم  -2

  .31   1112الل  ن   المزءب 
  .111-181   ال  اصة الي ة ق ايا المالئ    ُنم -3
 .88  الأنلق  المءجو-4
   المؤأأعععععععععع  الاءل عععععععععع  ل  ءاأعععععععععععن التكرررررررررررةاة اررررررررررل يررررررررررر ة  ح ررررررررررو   ةويررررررررررر ي عععععععععع  ُنلععععععععععء عنشعععععععععع،ء  -5

 .81   1111  2،الُشء   
  .81  ال  ،او -6
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ي عع    ععءء  ُالحععد هو لعع،  ال ععن   عع  فعع مو ع عع  فععقا الم  ععو مععو ال لعع    
   ،فعععععع، لعععععع،  لثعععععع،  هأععععععُنُم1،ال ععععععن  مععععععو األلعععععع،ا  الاءل عععععع  الشعععععع     ي مععععععء  18)

  ، لعععُ  فععقا الحععء  يععم ممعععء  الحععء،  ال مأعع   ألو لععع، ه 2شعع     م معع،  مُ عع ن
عع    ي عع   ععءء الشععنعء فععقا الحععء  3ياععال  حععم لهحأععن  لمأععم مععم   مععو ال ععءا،  ،ال  ُ،

 م ن الشعنعء اأع ا امن يُ عن ،ف،  ح م عو اللا،    ،فم هح ء الما ، ن   ،   اأع ا
إي يععععم الدععععالم  ، أعععع     العععع م ،   عععع   ي  ععععم،ءعم ععععق ال يلعععع   ي ععععقي الحشععععء  ال ععععم 

ينللا، عع    لعع  هو فععقي ال  دعع   ح ععنج إلعع   أ، ععلإي ععل فععقي العع يي   ععؤ     للععنحل ن
فععم الاعع ،  ، عع  ه     ععءاء حععء  ال ععن  يععم فععقا الم  ععو إلعع  إع ععن  ال  مععن   عع،  ه ثععء 

) عععمج   دعععو   عععمو   ا  عععم   ل عععء ععععو الماُععع  ينأععع ا ام الشعععنعء ل عععقا الحعععء يعععم ال ا
 ....ي ه   ياعععال ل حأعععن  ال مأعععم العععق  ه ععع ني ع ععع     اعععن،    ععع   ءا، ععع        عععن 

 ال  من   ،لنل نلم إل   ،  ال أث ء يم الم   م.

 ي معععء 11  عععءاء حعععء )الم مي يعععم فعععقا الم  عععو ي ععع    عععءء )  ،معععو قلععع  ه  عععن
،لعع، ه  عع،حم لععقا  األحنأعع   ال مأعع      عع،ء م ،أعع  الشعع   ه، الءاععن، ،فعع، حععء  مج

عععع    ال ععععم  انُ  ععععن الشعععع  نو لعععع   اُ لن  مععععن ع عععع  لا عععع من لا ععععن عععع  ،المءُ، مععععو ال  ُ،
ي ععع،  منثعععل األحععع اث   حنئ ععع  ،ال منأععع   ، لعععُ  فعععقا الحعععء  يعععم ممعععء  الحعععء،  اإل

)المع مي يعم فعقا الم  عو  يلع    ي   ا اق لع،  4ُزالق،ايال ل ا   ال م   م ي  ن الأ  
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مع   الع م  ماء ع   حمع   مأ أع م    ،ا ح  ،مو قل  من جن  يعم األل عند )الُم مع  
الشنم  ...ي ينلشنعء  ل  يم فعقا الم  عو عع ،ي ،فع،  مع   الع من  ، عءا،غ ، حعن،ل 
 ز  ء ال ،   لشم  مو ال   م ،الأعاء   يجعن  لع،  المع م مالئمعن ل يلع  ال لع    ،معن 

ه معععو هحنأععع   ،مشعععنعء الز عععب الممم،جععع  لني ععع ءاب الُ أعععم العععق   ا شعععه  حم ععع
 ع   الء م مو  دنفءي لنللم،  ، ،ل الُ   ْ . الشنعء

 :1،مو همث   ال  ءاء الل، م ه  ن   ءاء حء  )الأ وي يم  ل    ''ع  ''

معععء   ،فععع، لععع،   ي27)   عععءء لععع،  )الأععع وي يعععم فعععقا الم  عععو أعععلو عشعععء 
عع  ،الععُ   يععم ه ثععء  .2ءاعع،  م معع،   مُ عع ن هأععُنُم لثعع،   ، عع ل ع عع  الأعع ،ل  ،ال  ُ،

 فعععععععع، هحعععععععع  الحععععععععء، ،حععععععععء  الأعععععععع و   3هح،الععععععععه    مععععععععن  ععععععععنو م، اععععععععه يععععععععم ال  معععععععع 
 اللععععععععع  ء    يلععععععععع، ه الم منأعععععععععع  الُ عععععععععم  ععععععععع،حم لهحأععععععععععن  لمأعععععععععم لععععععععع و الُا،معععععععععع 

  ، ا  ععع   يل عععه لحأععب م، اعععه يعععم ال  مععع   ،المالحععد يعععم فعععقا الم  عععو هو  4،المالأعع 
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  ا ع  اللع،  لعأو    ع،حم من ،ف،  ، و فقا الحء  ي  ن يم ُ ن   ال  م  ه  ب ال  من 
 ،ايأع  ءاء  ،ال عا  ،الء ع   لنلا ن  ه،ح  لنل نلم  ،و،  يانل  ه مو  ح  ممن ، أ و له

 : )الأعع وي حععء  ي  ععن ام حععم ال ععم األل ععند مأعع ،  ع عع  العع يي  فععقي  ععل اُا أعع  ، عع 
 ي  عععععن  حععععن،ل ،ال ععععم ي .... الأععععمن   أعععع  ُم  ه   أعععع   الا عععع    الأععععان   )اإلحأععععن  

 ،الأعقاج  لنإلحلن  ،شا،ءي الأان   عو ي ه  لحث الق  عنلمه إل  لنل نء  الأ ء الشنعء
 فُ  عع   أع،   ع ،م ،ي  نُلع ب   ،ء ع  ملعن ي   عأ م ألُ ععن ع   عن   عل  هُعه لعه لع ا   معن
 الع اا م اإل  عنعم الحع  اأ ح عنء يعم هأع م الق  الأ و حء  جأ  فن المانُم فقي  ل

 الُثء  . ال ل    ع  ه  ا م  الق 

 .1 ل    ''  م  ،اح  ''  من م  فقا الُم  مو ال  ءاء ''حء،  الجء'' يم

 

راعععء  ي ععع  شععع  ل حعععء  الجعععء ''يعععم'' ام ععع ا ا معععو ه،ل م  عععو يعععم ال لععع    إلععع 
يما  ععن  فععقي ال لعع    فععم ما  ععن   2م  ععو  ي عع،  عع ل ع عع  الدءي عع  ح   عع  ،مجععنما 
،ف عععقا  ء ععع   ء، ععع  ل  ععع،مم هو   ععع،و   الح عععن  ال ،م ععع  ال عععم  م عععو هو  حععع ث أل   مُعععن
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 ،م ععععن يحأععععب  إُععععه  ء عععع  هو  م ععععنح مُععععه  لعععع   ه الج  عععع   ال ععععن ء  ع عععع  م نءلعععع  الح ععععن  
    ععءاء فععقا الحععء  ،لعع ن ج  ععن للعع،ء  ال  معع  م  أععمن   ي عع  ه عع 1،جمنل ن  ععن ال نمُعع  

لنل ُ،   ي ال عو اإل  ن  الم،أ  م الق  هح ثه ،مو المالحد يعم فعقي ال لع    ه  عن 
،ف، ل،  مج ع،ء م ،أ ع    ف،   ءاء '' ل،  الالم '' الق  ح  ق ُأل  ح ،ء عنل  

ععععععععععععععع  ععععععععععععععع  ،المءُ،  الشعععععععععععععع   ،لععععععععععععععع،  فععععععععععععععقا الحعععععععععععععععء   عععععععععععععع،حم لمعععععععععععععععم   مععععععععععععععو ال  ُ،
ل ععععل   جاععععل     يحععععء  الععععالم ،ء  يععععم   مععععن  لا ُ ععععن )  معععع  2،ايل لععععنقأعععع   ،ال من

..ي ح ععث .ي إ  ععن  ..ي  مععن ،ء  يععم  لعع ز  ُ ععم ) ي مءئععم  ي ملععنلن  ي ،مو .المالئععم
 ءء الشنعء الُ م ل ُ ال  معو ال  ع،  ، ع  أعنع ي قلع  يعم  ،ل ع  إ  عن  لع، م ل  ع  

حء  مو إ  ن  ال  ء    من ُجع    عءاء الُ عم يعم م إ  ن  الئهأ م يم  ش  ل الماُ  ل  ،ا
   3 ل    ل  ُم حجء:

،فقا الُ م ُعن   ععو حنلع   ي     ءء الحء  )يي يم فقا الم  و ام  مءا  
الشنعء  ي   ش  ل فقا الحء  ُأ ن جمنل عن يعم شع ل اإلحلن  ،ال أ  ال م  ا ش ن القا  

 عمعععععععععع،    ، لعععععععععع ، هو فععععععععععقا ال  ععععععععععءاء  عععععععععع  ه عععععععععع  الماُعععععععععع  الععععععععععق  ،ء  يععععععععععم الاُعععععععععع،او
 يجن  حء  الُ م ا م س له. ''ل  ُم حجء'' 

 :4 من ُج  أ  ء  حء  الجء )إل ي ع    ل    '' ف  ء اللم 
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  يي »مععععععععء   ، ي21)  ح ععععععععث   ععععععععءء حععععععععء  الجععععععععء ) إلعععععععع  ي هءلععععععععو عشععععععععء 
ي عععنو فعععقا   1«ُ  عععن  الزن ععع  يعععم الممعععنو ،الم عععنو ،  ءفمعععن ،فععع، هلعععل مانُ  عععنا''إلععع '': 

مععو ج  عع  ممععن  ععؤ   إلعع  ءلعع   ُ ععالقايالحععء  لمثنلعع  ُ  عع  ال،لعع،ل ال ععم مُ ععن  عع م 
هجععما  الا عععنب لا عع ن لعععلا   ينلشععنعء لعععُو ي عععن  ُ أعع ن ،م نمعععن شععاء ن  ععع ل، ي عععه 
ال عنء  لع ل،ي معو اجعل  أ، ععل معن هال عم مُعه  ي عقا الععُ   لاعث يعم ال عنء   فشع  شععا،ء   
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 ُ  ق مو الاُ،او الق   جال ل لم  هل،ا ن ، ج جن منمالع   ع ،ء يعم ال  عن  مُعق 
نعء ح و إلزنئه ل لم   أمو ،  حأ  ألل،ا  مزء   يعم ال ع م ، أ، عل األمل ينلش

قل  ف، محن،ل  الشنعء  ل، ء مدعنفء الا ع،  ،ال  م،مع  ال عم شع    فنجأعن يعم فعقا 
إلععع    إلععع  ال  ععع،  األ،لععع ء  ععععو  ء عععق حعععء  الجعععء '' إلععع  '' )يأعععنيء لنل عععن  الععع  ،او

  ،ال  ل عن  ج جعنم   ل و الح،  إل   ُ،  يم  هحن  ث ال  ل ل و األُل ن  ،م،جن  م
ي ععل فععقا ُععنلو مععو فعع،  الشععنعء لععن  ءاب المعع،  ،مععو ثععم   ععنو   ..ي.،العع  أععنء  ،فععنجء

،مععو فُععن ُجعع  هو   يلعع  لععه مععو اإل ععءاء ل  م،معع  األشعع ن  ال ععم  لعع ، ل  ععنء  هُ ععن مُ   عع 
نء  الشعععنعء  ععع  ُجعععن يعععم اأععع ا ام ال  عععءاء اأععع ا امن مزعععن ءا  نأعععءا لعععقل  هيعععق  ، عععو ال ععع

 . فش ه،جا  ه ه ا  ل ح  ق 

 تكةاة الك   :-1.1.2
   عععععععءاء ال  مععععععع  هلأععععععع  هلععععععع،او ال  عععععععءاء ،ه ثءفعععععععن شععععععع ،عن لععععععع و هشععععععع نله  اععععععع »

،هين ع،ا يعم الحع  ث عُعه ي معن  الما      ،فقا ال  ءاء فع، معن ، ع  ع  عه ال ع من   ث عءا 
و ال  عد الم عءء ،ث عق هو   ،   ،ال نع   األ،ل   يم فقا ال  ءاء .1«هأمْ،ي ال  ءاء ال  دم

ي 2«لنلماُ  الانم ايء لن    ،ف، ُم  شنئو يم الشاء المانلعء  ،ي   ع،و اع لن  عن ،ا 
،  ، عع  ع عع   عع ء  الشععنعء ع عع  اأعع ا امه  ينلشععنعء الم ْ،فعع،ب فعع، الععق     ععنو حشعع،ا

لشعع ل  ععأُ  إل ععه الععُ   ال ععم     عع   إلعع  ا  ُععن  مععن ،ءا ي مععو »  ،دعع  فععقا ال  ععءاء
،ال ععم  مععُن الععُ   عع،  ،لععالل  ،  ث عع   يل ععه اإل حنئ عع  ح ععث  لععلن 3« ععء  يي  مث

الما، ععع  الم،أععع     ح عععث  حععع ث ال  عععءاء »الاُلعععء ال  عععءاء  ُ  ععع  اء  عععنم إ عععني  إلععع  
ل   مععن  ه، األل ععن  هثععءا م،أعع   ن  إق   عع،و اإللحععنح ع عع  لاعع  ال  مععن   ااععل  ء  ععب 

ي قا ال  ءاء فع،  ا نُع  مانلعء   4« ق إي له ش ء إل  من    مه ال  ءاء مو ماُ  ي   ح
  ا عععععع م   معععععع  ع عععععع  الامععععععل اإللعععععع اعم  قلعععععع  هو  ال  دعععععع  الم ععععععءء  ي  حمععععععل ال يلعععععع 

الدعععنفء     أعععب  يلععع  ج  ععع    ُحععع، لنل زععع  ُحععع،  ل عععقي ي عععم لمجعععء  ا ععع،ع ن الأعععنل   
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ل ،الععع  اللععع،ء ،ل عععقا  ا لعععء ال  عععءاء ال  دعععم ُ  ععع  اء  عععنم هأنأععع   »  ُأعععجنم،ايال ثنيععع  
يعم     ُ   فقا ال  ءاء عو هفم ع  فعقي الم عء   الم عءء 1«،األح اث ، ُنمم حء   الُ 

ي ععال ع عع  مععن   عع،م لععه مععو إ  ععن    لععنل الماُعع  ه، ل أ  عع  همععء مععن ه،  شعع  ال ععل إ
 .ل، م  اال الُ  الشاء 

يععم شععاء محمعع،   ء، عع   ؤ عع  ع عع  هو ل ععقا الُعع،  مععو ال  ععءاء ،يععم  اء ععُن »
  الم ءء  ثُنئ   ال،جه  ُلزم ايل  ن  إل  ،ج  عن األاعء الملعن و لم  عو ه،  لع    ال  د

 ،احععععع   ،الم اعععععق شععععع ال معععععو الأععععع ء،ء  ال نمععععع  ه، المُ  اععععع  يعععععم هعمعععععنل الشعععععنعء علعععععء
اللع،ء   قلع  هو ال  دع  ه عن  الممو  ،لال فقا من  جا  ن ه ثء هش نل ال  ءاء   ااال مو

   2«،ء  ال ُ   ي  م و  جنف ه م   ن. نُ   ل   جم ا هأنأ ن يم الل

هو ل ععل   معع  يععم الععُ   يعع ء،    جاععل مععو   ععءاء ال  معع  لاععؤء  مء م عع   قلعع 
 يعععععهقا   عععععءء  أععععع    ع   عععععن األ ععععع،ا  ،هاعععععق  ء لععععع  م    مععععع  يعععععم ،د    عععععن ، يل  عععععن 

ال  معن   عء    عع   معءا   ثء ال ءاش '' ،  ُعن ع ع  الا  ع  معوه  ،او    '' ال ءاأ   ،يم
 :  اج   نألمث لل ال ل    ال،اح   ، اال ال  ،او   ل  ،أُ ءب لقل   اا

 :3  ،ل محم،   ء،   يم  ل    '' م اللا  لا   ''
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ع   ععو   ءاءفعن يم فقا الُ     ءء ل د  )لا  ي أعلو معءا     عءاء ال اعل   ُ،
 مععءا   ي ععم أععل ل ال،لعع،ل إلعع  اللا عع  ُ اععق المشععم  ،أعع     الم ععنء  )ُمشععمي ثععالث

ي ععععم هثُععععن  المشععععم ل لحععععث عععععو الماُعععع   ُ عععع    مععععن   ععععءء  ل دعععع  )ح م ُععععني مععععء  و 
ي ععقي ال لعع     لعع، ء لُععن   ي عع  شعع  ل لُععن ال  ععءاء  أ أععال يععم األحعع اث ،ال، ععنئو  ح م ُععن

اء الق   أ،   يم الُ  لعم حنل  ُ أ   حم ُ  ل ز   ءاج     حم ُ   إق اإلحأن  لنل  ء 
ي ...،ي ُلعل.)األلمي إي هو قل   ل ، ،ا حن مو ُلعء  الشعنعء) ُمشعم  ق ء)الحموي ه،

ي ،)ال  ععععه    مععععلي ،) ععععم ي   اععععب األمععععلي ي ععععل فععععقي ، )فعععع، الأععععءاب  ل ععععل الحععععنئء و
ينل  ه ل  عه  ع  ا  معل ،يلع  هو ي   اعب األمعل يو الُ ن ع   الالنءا   ش ل حنل  ال   نو 

 1من  مال م  ،ح  ،مو همث   قل  ه  ن من   ءءي يم  ل   : '' ،ج،ي  الح     '' 
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امعع  مععءا  يععم فععقي ال لعع    ،لاععل الشععنعء  ء عع   ل عع    ععءء  ل دعع  )الح   عع ي
  ل ععل م  ععو ،ج ععن مُ ععن مععو ،ءا  فععقي ال  دعع  ل ععنو هو الح   عع  ،ج،فععن ععع   ، عع  العع

  من  ، حه الش ل األ م:

 

،الععُ  يععم  اععنلق  ي عع  شعع    ) الح   عع  ي ُعع،ا  الععُ  ،الاُلععء الما عع مو ي ععه 
ععن   عُععه  ،   ععن لُععن مععو اععالل الععُ    عع  ال ُن  ععن  ) الح   عع    يلععم مععو الاُعع،او ُ،

 ، عععععععقل  )الح   ععععععع : حععععععع و هُثععععععع  مجنم ععععععع  ي ي  دععععععع  الح   ععععععع   ُعععععععن   ل دععععععع  مجنم ععععععع  
مععن فععمي  لععقل   ععنو ال  ععءاء مءشعع ا ل ععقي   مشععم  ،مل عع،ء  ال عع م و ي ،)الح   عع : ي فععم 

ل ععقا ععع   فععقا الاُلععء ُعع،ا  الععُ  لمععن  حم ععه مععو إ حععن ا  ، يي   الثُنئ ععن  ال عع    
ال عععنء  المُععع   ال شععع  ععععو الماُععع  المأععع ،ء الم ،ل ععع  معععو عال عععن  »ا  ععع  ،ال عععم ع ععع  

 فععععقا ال ععععنء  ،لاعععع  مععععء،ءي ل ععععل   عععع  1«  عععع   ،مُد معععع الععععُ   ،  نع  ععععن  ااععععل شععععل   ما
،او  عل معن معء لعه فع،  الم ن و ،ال  ءاءا   لع  م يعم ُ ن ع  ال لع    ل ز  عب الح   ع  
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 ع أععع ن ه، معععن    عععء معععو د  عععن ،لاعععل فعععقا األا عععء فععع، المءئعععم مُ عععن حععع و   ععع،و فعععم
لماُععع  هو  ،لم ععع اء معععن   عععن ل  لعععءم  يلم ععع اء معععن  م ععع  الدعععل  ا  عععم العععقا   لععع  مز   

 .1الاال   ل و القا  ،د  ن عال   ع أ    منمن 
 2 من ُج  فقا الُم  مو ال  ءاء يم  ل    ''  ء لنو '' 

 

عع،'' ح ع،ءا يععنعال يععم فعقا الععُ   ، لعع ، هو » شع ل   ععءاء ال اعل الم ععنء  '' ُء
يح معن فُعن   عء  ه، ماُع   ال ال إقا   عءء يعم الم  عو ال،احع  ه، يعم ال لع       عن 

عععو  ععء  ، احعع   - نللععن–،مث ععه يععم شععاء  ء، عع  لعع و ي  اععءج   ؤ  ععه فععقا ال  ععءاء 
عع،   ععءء ثمععنُم مععءا   3«فعع،   ث عع  الماُعع  يععم الم  ععو ه، ال لعع       ععن   ينل اععل  ُء

  م:فقا من  ل ُه الش ل اج ح ،ءي   ،و ثنل ن يم  ل أ ء 
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   ععن مععو الشعع ل هو   ععءاء ال اععل لُزمعع  م،أعع     ،احعع   شعع ل لمثنلعع  المحععء  
ي   عععن  »  ي عععم فعععقي ال لععع     حمعععل ال  مععع   يي  ج  ععع  يعععم  عععل معععء      يعععم ال لععع

يعنلاُ،او ُ أعه  ع ل  1«الشنعء  ُلء  عو  ، ع ن هو ثمع  لع،  و   ان شعنو يعم قا عه
،فعقا ال اعل   2     أم الجأ  ل  ان   ي ه ء،حنو    نفمعن  ء لع  ععو األاعء    ُ   ْ ع   إ ْثُ  

ععععع، إلععععع  الم عععععنء  عمعععععل ع ععععع    ث ععععع  ال يلععععع    ،الاليععععع  ل ُدعععععء هو الشعععععنعء حععععع و  ُء
ع،  ال،ا    )هع    المءه ي ي ُء، إل ه ال ء  اجاء ،   ن هش ن    عء حأع   اُعه حع و  ُء

عع، إل ععه ،فععقا  جأعع  عال عع  الشععنعء  إلعع  امععءه   اجلععه ، اقلععه ي حعع ث الم نجععأ  لععنو ي  ُء
،ي عع اُ ن فعع، ي ععع او  يععنلمءه   يلعع  ع عع  الح عععن  ي ععم  معع  الح ععن  ل جععع  ، يءحععن لععنلمءه  
، جا عه  ،فُن   جأ  ينع    ال  ءاء عُ  محمع،   ء، ع  ح عث  اءجعه معو ء نل عه الح ن  

 ح ال م من يش زنل الماُ .

 '':''حياا،مو همث   ال  ءاء ال  دم ه  ن ُج   ل    

 إو   ءاء الجنء ،المجء،ء حن ءا فُعن مُعق الل ا ع  ، ع  أعمن فعقا ال  عءاء ل ،الع 
احع ي ،المالحعد  ه عق،ق   اأع مو هشعم  الل،ء ،األح اث  ،أعمن ل ُع،  األياعنل )اُدعء 

ع ععع  فعععقي األياعععنل ،ال عععم   ععع،م ل عععن الشعععنعء لح عععن  هُ عععن    عععن   ا عععق لعععنلح،ا  الامأععع  
 اي لعنلاإلُأعنو معو   يعنلح،ا  فعم ال عم  م عو ،هء   فقي األل ن  لنلحنأ  الأن أع  

،ع ععع   ،  اععء  ع عع  العععء،ائن لنلشععم  ،اللعع،ء لنلءؤ ععع  ي عععء  األلعع،او  لل ئ ععه ،مج ماععه 
  ععء هو الشععنعء يععم فععقي ال لعع    اععءج  ال اععم لنل ععق،ق ،ع عع   ل اعع  األشعع ن  لععنل م  
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'' ، أُ عن ي ع،  أع امل ح،اأعه ''لح عن  نء  ال فشع  ع   ُم  المأل،  ي،د  الح،ا  إلث
الع، و ي ع،  شعم ن لح عن  ، أ، ل قل  هُه       الحء ع  يعنل،ء   معثال  ءمعم إلع   ل أ  له

، ا عع م الشععنعء  لعع   ه لنلءح ععل  ألو فععقي العع،ء   مز لععل  مععو الاعع ،  ،فععم ل أعع  لععه
 .يثُنئ   الح ن  ،الءح ل  جأ   لُن ثُنئ   الم،  ،الح ن  ،الق     ءو لنلم،  

ال  م   اال ال ل    إمعن  ،مو ثم ُلل إل  هو  محم،   ء،     جأ إل    ءاء
ه، ل  ث عع  الماُعع  ، حم ععل ال  دعع  الم ععءء  شععحُن   يل عع  هاععء  ل ُ ععن  ل أ  عع  ي ععء  مععن 

 ل د ء  اال الُ   أُ ن ُأ   م جنُ .  ل   مش ،   إل  هلل ،اح  

 تكةاة ال باةل:-21.2.
لعل   جعن،م  ،ال  مع   الحء  ءي    لء ال  ءاء يم الشاء المانلء ع     ءا

مد عععءسا هأنأععع ن يعععم ف  عععل » ح عععث  عع  ا قلعع  يعععم  ث عععء معععو األح ععنو إلععع    عععءاء الالعععنء  
ماا ُ ع  ل  ععنء   ،معءر   ا عع   ثنيع  الشععا،ء الم اعنلم يعم ُ عع  الشعنعء ،ا  ععني  ال لع    

  ،فعععقا الُععع،  معععو ال  عععءاء هشععع   عععأث ءا معععو العععُم  1ع ععع    لعععو الماعععنُم ،األي عععنء ،اللععع،ء
 ا عل ُأع   ،ح ُمن    لُنئ نء  يم ل،ء  علنء   ح م  منأ  ال ل    ،،ح    الأنلق إق 
ي  ععءاء الالععنء   أاععق هشعع ني  2 لعع ، ه ثععء ال حنمععن مععو ،ء، ي يععم م، ععو الل ا عع  ال لعع    
ي ععع     ععع ن الشعععنعء  لععع   ه لم  عععو   معععن  ععع    عع،و م  ء عععن  ي ععع    ععع،و م  نلاعععن  ما   عع  

ح عث  لع ، مُز  ع  اللُعن   ، ع     عءء الالعنء  يعم شع ل ح  عن  مم ع    ع  م  ، ا  م ن لعه 
   ؤ  ععالُمعع، ،الحء عع  علععء م ععن و ال لعع    ي  حععء  عُنلععء الحعع ث لم ْ،جععن  ح مُ، عع  

عم  الشنعء إل    عءاء ثء ال ءاش  ''،يم   ،او'' ه  3 ،ءا  ل ءا يم اللُن  الُم،  ،ال يلم
يععم  لعع    ''هثععء ال ءاشعع '' هو  الشععنعء اي عع ن  لعع   ه  الالععنء  لأشعع نل ما   عع  يُجعع  مععثال

 :م،ف اا  م ن ل ن  ملُ   الالنء  ال

4
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إو فقا الُ،  معو ال  عءاء معو شعأُه هو  اح عل ال لع    فُ أع ن إلع  ح  ع   ائء ع  
ممععن  جاععل الماُعع  مأ ءأععال  مععو   1 ععؤ   إلعع    عع، و لُ عع  ُلعع   م منأعع   ل دععن ،ماُعع 

مثل قل  لنلش ل   اج م:ه،ل ل   إل  راء ل   ُ،

 

يعع ء،    شعع  ل اُ شععنءسا ل الععنء  يععم الععُ  ، ُنأاععال  ي  ععءاء الل ا عع  ،الُ ن عع  فععقا 
  ععء  يععم ال ءاشعع   يي  هاععء    ععء   عع  المأل،يعع  ي عع    عع،و ال ءاشعع  الم،جعع  ه، األاعع 

، عع   مث ععل ال ءاشعع  الجمععنل ،الء عع   مععن  ح ععل  ي  ععء   ان هثععء ألو  ل   نلعع  ه  عع ه، ال  نلعع  
ي ععقي ال  دعع   ح  ُععن إلعع  ع  عع  مععو الح عع،ل ال يل عع     ععء  إلعع  ال عع   ،الحمععق ،ال  عع،ء 

 هو الم لععع ن ل لعععنئ  فعععقي المجم،عععع  ،ءل  عععن لمععع ل،ل الاُععع،او  جععع  هو ''هثعععء ال ءاشععع ''
م  لع ، لأع    ،فنمشع    ع   ععُجم حن عء يعم الا  ع  معو ال لعنئ  لماُع  هو األشعع ن  ال ع

ال عععم جعععن    ي عععقا الماُععع   ُأعععجم معععو ع  ععع  معععو  لعععنئ  الععع  ،او  عُ عععن هحععع اث  لعععء  
إُ ععن  لععنئ   ل  ععءح هأععئ    لععء  عععو ال عع،و  ،الح ععن   ،المعع،  ،الععقا  ،ال،جعع،  ،الاعع م 

،الء ل  يم ال ش  معو اعالل ال أمعل ،ال، ع،  ،همعنم األشع ن   مأ ُ،  لنلح ء  ،ال أنؤل 
ي عععقا ال  عععءاء هأععع م يعععم  الحعععم لُ ععع    2،الُ  عععنق يعععم لععع،  ن الععع اا م ال عععم  لععع ، ععععنلء  
 ال ل    ، ءال  ن.

 3 من ُج  الشنعء عم  إل    ءاء الالنء  يم  ل    '' إو هء ُن '' 
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ي  ائء  مث ع  22ح  عشء)هُ،  مو د ء ال ل    ، أُ ن م هي  ءاء الالنء  فُن 
،معن  عنو لُعن   ل  ائء  ي  ن ي ء  مأ     يم ماُنفن مء ل   مو   ءفعن يعم الُأع   الاعنم 

و فعقي ال لع    ه)أُل ء شالني ،المالحد  1و ُ   عُ  ح  ال ائء  ل،ي الالنء  الم ءء ه
ع عع  شععاله ،ع عع   ا عع  حنلعع  مععو الأععاء   ،العع   م الممم،جعع  لععنأللم ،الحأععء  ،المععءاء  

،من ه    لُعن قلع  علعنء  )أُلع ء شعالن حع و ي   عق ء ال عء  ال  أع  ُم ءا  عه أع،   ل  ي 
ينلشععنعء  حععن،ل هو  عع يو  نءئععه إلعع  ال  نعععل ماععه ،مشععنء  ه   يععم م اععب ال ععء  ال أعع ني 

مءاء  ال جءل  ،فقي الالنء   ، ن  م  ال ،   ال  أع  ُ   ،أع ل ن ل ءجع  عع م اع لعنءفم 
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ينلشععنعء يععم فععقي ال لعع      حعع ث ل أععنو  ألو  المح ععل أعع ب مععُ م فععقا الحععق  شععاب 
ععع ، ي ،مععن  ء عع ي هو   عع،و ح عع   مععُن لععه ،لمج ماععه لعع   الشععاب ل ععقا ينلشععنعء اا ععنء 
علععنءا  الأععاء   لاُن عع  ألُععه لعع،    ععم ل أععنو ي أعع  ُم لجأعع  لعع،ء  الم ن،معع  ،اللععم،  

ال  عءاء ه   إلع    ث ع  الماُع  أل لع  ي قا  ،الم،  لشء  مو هجل ال     ،ال، و 
فععقا ال  نعععل الععق    عع،م هأنأععن  ،قلعع  إلثععنء  ال ععنء  ، ياععه ل   نعععل ماععه   ءجعع  مم ُعع  
،المععععء ل  لنل ،الععععل لعععع و الشععععنعء ،الم   ععععم مععععو هجععععل   ج ععععء العععع يي   ع عععع  ال أ، ععععل 

 الا   . 

  عء  1ل ، عل''،مو همث     ءاء الالنء  ه  ن من ُج ي يم  ل    ل ل ''الاءاق ا 
لعععقا أعععُ،ء  الالعععنءا  ال عععم  أععع  ل ل عععن  هو   م ععع  الالعععنء   ا  ععع  معععو م  عععو إلععع  راعععء 

 اج م:لل نو ُم  فقا ال  ءاء يم الش ل  الشنعء م ن و ال ل    ُدءا ل ،ل ن 

 

   عععن معععو اعععالل فعععقي األل عععن  هو الشعععنعء   جعععء   أأعععن معععءا ممعععن حععع ث يعععم 
 المععععع،  يعععععم الاعععععءاق لشععععع   اللععععع،ء )ال   ععععععللععععع، ء لُعععععن  الاعععععءاق معععععو حعععععءب ، معععععنء 

ال   ععل...ي  ال ععحن ن شععدن ن  معع ايو م  ،حعع   هم،ا ُععن الأععنفء و     عع   لعع ،و  الاءا ععم 
ح ععث   ععو الم   ععم همععنم مشعع   مأععءحم مأأععن،   لعع، ء ي ععه ال لعع    الجأعع    ل شععاب 

  ع   إلع   الاءا م ،    نو ال  ءاء يم ل ا   فقي الم ن و لمثنل  اللءا  الحنء   ال عم
 إ  ند الجمنف ء الاءل   ل ُ ،  لأم  ن.
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ُلل إلع  هو ال  عءاء لأشع نله ،هُمن عه الما   ع   شع  ل هحع   مو االل من ألق
الشععنعء  ،  جععن إل ععه المء  ععما  ال عع،ئ   يععم ال لعع    ال ء، شعع   ال ععم  أعع  عم ال أ، ععل 

،شععع  ل  ععع،   اُعع  ل أ  عع  ه عععءا   يل عع  ه ثعععء مُ ععن جمنل ععع  ي عع   عععنو ،أعع    ل  ث ععع  الم
ينلمانُعن    ن    ع   الم   م ل حأن  لح   اللءا  الق   انُ ه شالع   الشعنعء 

، أُعه يعم  عل   عءاء  عق  ء   ،األلم ل   ،ا ح  يم  ل هُ نأه الشاء   يعم فعقا الع  ،او
 إ ني  لمن ش   ه فقا ال  ءاء مو  ءال  ل و هجما  الُ . الم   م ل    المانُن  
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 الرمز: تأويل-2

 اععع  الءمععععم دععععنفء  لععععنءم  يععععم الشععععاء المانلععععء     اععععقي الشععععاءا  ل  ال ععععء عععععو 
 جنءل م ،رءائ م  ينلشنعء  ُ م  يم األش ن  ،األح اث ،  ع م ع   عن هحنأ أعه ، اعءج 
لُن عو  ء ق ال ز   هل ندسن  ش    ن  ش  ال جمنل عن لنأع ا ام الءمع،م     أعب معو االلعه 

 يي  ج  ععع   حأععع    ،ماُ، ععع   ي  ععع،و  أث ءفعععن  -    مُ عععنانلععع  الحأععع-  معععن  ال زععع  
هأععء  ،هُ ععق  يلمععن هو  ال زعع  الشععاء   لزعع  مجععنم  ي ععم لزعع  ءمععم لنم  ععنم ألو الشععاء   عع،م 

   . ،و ال لء ن اإل حن هأنأنس ع   

ُاععء ج إلعع  ماُععني ال زعع،  ،ايلعع الحم  ، ععأث ءي ع عع   ،ل حن عع  لم  عع،م الءمععم 
 الل شحو لز  ن لنل يي  ال م  أ  عم ال أ، ل.مو ا الُل،  الشاء  

اوا الة   ل  -2.1  :ص،الح 
ي ،الءمعععععم ماُعععععني  لععععع،   ا عععععم لنل أعععععنو » ،ء  يعععععم لأعععععنو الاعععععءب معععععن  )ء م م 

إُمعن   نل م   ،  ،و ل حء   الش   و ل الم   ء م  ع،م لعنل  د معو   عء إلنُع  للع،  
 1«. ُ و ،الحنجل و ،الش   و ،ال مف، إشنء  لنلش   و  ،  ل الءمم إشنء  ،ا  من  لنلا

 ، ع  ،ء  فععقا الماُعع  يعم  ،لععه  اععنل  مان لععن م ء عن  ع  ععه الأععالم:


   2«.لح نه  إشنء  ي  أ   و الُ ق مو هُ  أ،ٌ  »

عنو  ع ل »يءممي ،ماُني إل   ، ا،  هلل   م  عل،ء    م  ج سا ي م عُ  ال ُ،
  3«.ع     ا  مو يانء ،ام   ا   م إل  المائء الزء ب  عالم  ع   حأو ال  ني 
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 عل  معن  حعل  محعل  شعم  راعء يعم ال يلع  ع  عه ي ل ء عق » ي ع،همن الع الحن 
ُمععن لنإل حععن    ه، ل،جعع،  عال عع  عء عع   م اععنء  ع   ععن  ،عععن  س معععن الم نل عع  ال نمعع   ،ا 

ءم،م الء ن ع   معثال: ال عم  شع ء نل  ،و الءمم ل قا الماُ  م م،أسن  حلي محل  المجء    
الشعم  المحأع،  العق   شع ء ه،  إل  هع ا  قفُ    ،فُن  ،جه ه ثعء  ا  ع ا ل ءمعم ،فع،

الشعم  معثال العق   ع    ،حم عو  ء ق   اعم المانُم إلع  م مع،  ه، مجعء     زعء،ب
   1«.  ع، إل  ال    ء يم حني  ال ا  ،الأ  ُ  ،الش ا،ا  ،ال ُن 

 ، لععع ه حععع و  ُ  عععم لزععع  ال لععع     ه، فعععال عععم ال زععع  »ل ،لعععه:    و ررريس، اءيعععه 
و يم ،عم ال نء  لا   ءا   ال ل    ..إُه اللءق الق    ع ن ل ع،عم هو .الا     ال م    ، 

عععن ي حععع ،  لععع يعععه ععععم الععع  و اأعععمنع ل ل ،لعععه: 2«.ه أ شععع  عنلمس فععع، ه ا  لُ عععل »  معععن عء 
المشعععنعء الملعععنحل  ل م، ععع  الج  ععع  ، ح  ععع  هلاعععن ي الُ أععع    ي ُلزعععم    يعععم الءمعععم يعععم 

 3«.الأ نق الشاء   ه  يم  ،  الام    الشا،ء   ال م   اق الءمم ه ا  ،،اج   ل ن

ل  لز  ال ال ء الشعاء  معو ،لع  الاعنلم الاع إلع  ،لع  ععنلم  نءجم ي    ح، 
 لنأعععع ا ام لزععععع   ال ء عععع  م ث  عععع  ل  عععع  المشعععععنعء لعععع ي مععععو ال،لععععع  الشععععنعء العععع اا م 

اُلثعععنق  شععع  ال   العععق   ا مععع  ع ععع  ل عععد ال شعععنل ن  ،ال معععنثال  ممعععن ه   إلععع  المعععن   
  يعنلءمم عمعل قفُعم  شع ء  ي عه  ن عن  لن ُ ع  يعم قا  4 ال ء   م ،ا ل  مو ال ز  ءا 

ق الءم،م محن،ل  ل  ال ء عُ الشنعء الق      5.نا 

ال عععع،اُ و ،الاال ععععن  ال يل عععع  ل ا ععععق »اُ ال ععععن مععععو فععععقا الماُعععع    عععع م الءمععععم 
عال ععن  ج  عع   ،أعع ن ن  لز، عع    ععء ما عع،    ألجععل إثععنء  الم    ععم  ألو  الععُ  األ لععم 
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،فع،  1«،لال  ال،د  ع  ال أث ء ع  فعم هجعل    ع  ال،دعنئ  لحنج  يأ  منل جم و ،دنئ ه 
لقل    ا   لز  ال ،الل إلع  ءؤ ع   يل ع  ج  ع    أع م   ع ء  ن اإل حنئ ع  معو  جن،مفعن 

 ل ،ا و.

،لمن هو الءمم    ن ع   الالُ ن   ،    م مامسن  يل ن م ا   سا  يعهو ال أ، عل  اا ع  »
مو  ء،ءا ه يح ثمن  ،ج  الءمم     ب ي االس  أ،   ن  ألو ال ءال  ل ُ معن فع، معو  ل اع  

عن  ل،لع ه،ال،ل ن ه   من هو ال عء،ء  ال أ،   ع  ي  ُلعو معو العُ   مالءم عن م   حس ُلس
ُ من  ُلو مو ء ل  الم   م يم قل .   ع، إل  ال أ، ل     2«،ا 

 الة   ال ال يواف:-1.1
إو الشععاء ي  شعع ء إلعع  حعع  ما عع،م  ،فعع،  شعع ء إلعع  الشععاء ُ أععه م مععن اح عع،  

ملععءح لععه ل ،  ععه ال  اا  عع  ،ععع م اأعع  ءاءي  ي عع   مععو األلزععنم ،الءمعع،م  ،فعع، شععم    ععء 
ينلشععنعء هثُععن  الا ععق ي  ح مععل   3لنإلم ععنو اإلمأععن  لععه اععنءج لحد ععه ، ععمو مُناععه

ل ععععن  األشعععع ن  يععععم ما   ععععه إلعععع  همعععع    ععععء مُدعععع،ء   ،و ال ،لععععل إلعععع  إ جععععن  الاالئععععق 
معو  اا   عن  ث عء  اا عم الم ،اي   ل و ل،ءي الم ءل  مو األل،او ،اإلشنءا  ،الءمع،م ال عم 

  لعقل   م عو ال ع،ل لعأو ال أ، عل  ُلعو 4الدو الملُم ع    ُنع  لنل،ج،  ، ُنع  لنل منأعه
 مو  ل ا  الُ   ، ُ  ن ع    يي  هاء  مل ءفن المءجو الق   اح ل ع  ه الُ .

لمععن هلععلن الءمععم للعع  ن لنل زعع  الشععاء   ، ععء ل  لععنل  ء  ،الا ععق الم جعع    ممععن 
ء  ياعال ح ، عن مث عءسا   زعء  ال عنء  ، جقلعه إل عه  ل زع،  يعم أعءا  له  جال ال ال الشا

،اإللحععنء يععم  يي ععه لمععن    حععه ال أ، ععل مععو إم نُ ععن   ل ،لعع،ل إلعع  ال  ععء  ال ععم   ل  ععن 
 الُ . 
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ا نلسععن ءمم ععن ،مجععني  ءائ ععنس  " ثررة الفةايرر "ا ععنب  ععع   ،اأعع ُن سا لمععن   عع  م هم ُُععن 
ي  ،محمع   ء، ع  يععم  ،م ا  ع  لُععن ي عن ا   أ،   ع     ع يا عني  لمعن  ح ، عه معو ءمع

الءمعععم الح   عععم لماُععع  الععع،ء   ،اللُ   ععع   ،ماُععع  اإلُأعععنو  »  عععنوي ععع    حععع  قا عععه ءمعععمٌ 
 " ثرة الفةاير " ،يعم   ع،او  1«،اإلم فنء يعم علعء اإلُ أعنء  ،ماُ  الل ق ،اللم، 

جع  الشعنعء ماعه اُأعجنمسن  ُج  ح ،ءسا  ث  سعن ل ءمع،م ،ال عم  ع ،ء حع،ل ،ا عو عع ائم ي  
 اأعععع  ن   محمعععع،   ء، عععع  المععععنفء مععععو ملنشععععء  الأ نأعععع  يععععم»  عععع،ل لععععالح ي ععععل: 

 لنئ ي  ع   الء م مو هو  ال نء   ا،    ائمسن ع     أ ءي ،ي مه يم  ،ئ ن  يهُعه  عنو 
 ج  عع  يععم  ج  عع  مأععنءا ه ،ال  ععنء  ء،لععه ، هأععنل له    ععء هو  مععن هُ ععق شععاءي مععو عم  عع  

لا ععم ،ال جء عع  اللا عع  فعع، ح ن، ععه لنإلشععنءا  ال العع   ال ني عع   ل ععم  ُ عع ن ال ععنء  الءمععم ا
 2«.ع   يُ،و ال أ، ل الال ب ،ال ق،ق الجمنلم المم و إللان فن

ععع   محمععع،   ء، ععع  معععو األععععالم اللعععنءم و يعععم الم عععمنء   ي ععع  اأععع ا م »ل عععقا عا
ع ععن  الءمعع،م ،،دنئ  ععن  ،د  ععن يُ ععن ُم،قج ععن  إق هع عع  الءمععم  يل  ععه ال نء ا عع   ععنء  ،ا 

 يلعع  ءمم عع  مانل عع   ععنء  هاععء   ،مععو المالحععد هو لاعع  الءمعع،م شعع     لعع   محمعع،  
    3«. ء،   فنجأن اء لن  ن ل    ه الانم )ي أ  وي ،لُ أ  ه الانل 

،ع  ععه أععُ ُن،ل يععم فععقا الملحععث ح عع،ء الءمععم يععم العع  ،او  اُ ال ععن مععو  عع،و 
حلعععء ل عععن  ح ععع  رلععع  جعععل م عععء ا  فعععقا الععع  ،او إلععع   فعععقا الءمعععم هاعععق هشععع نيس عععع   ي

ُ عع  يععم فععقا الا ععنب   ن ع عع  الءمعع،م الما  ْ م  ءمعع،م  ،لمععن  ععنو ععع   الءمعع،م  ل ععءسا  ا  لععُء
 انل  الم   ح  ع    يي  م ا     ،مو فقي الءم،م: ال ءاشع   الحجعء  الُ عء  ال ع،و

شعععنعء ،ه أعععل ن  يي  ...ي  الشعععجء  الحمعععنم... ح عععث ،د  عععن ال )األا عععء  األلععع ء 
 ،م نف م انل    منش  ، جءل ه  ، م ُُن   أ م فقي الءم،م يم الح ،ل ال يل   اج   : 
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 ، شمل ال ،ال اج   :  حقل ال،بي  :
 )اللحء  الُ ء  ال،ا  ي  الجلل  األء   الأمن . الحجء  الشجء  المن 

 ، شمل ال ،ال اج   : حقل ال،يوة:  -
 الُأء  اللا،    ال ُنء .الحمنم  ال ءاش   

 ، شمل ال ،ال اج   :حقل ا لواف:   -
     األا ء  األل ء  األل    األحمء.

 : ، شمل ال ،ال اج   :حقل ال بات -
 )الُعععععععععءج   عل عععععععععن  )الل لعععععععععن   الأعععععععععء،  اللعععععععععل نءي  األمفعععععععععنء األشعععععععععجنء

 الشم ي  ال،ء، . 
 حقل ال،بي  :-2.1.1

لنءمسا  ح ث    اق مو الءمعم ال ل اعم    ل ا  يم شاء محم،   ء،   ح ،ءسال
محمع،  » ه ا   ا و ع   ن ع،ا  ه ، للغ ع   ن ،ا اه الءافو ،هم عه المُشع،   ،الحعق هو

 ء، ع  ُجععن إلعع  حع  لا عع  يععم   ، ععو ال ل اع  يععم شععاءي  إق لععم  اع  الحنجعع  م حعع  إلعع  
فع، المالحعد    ،ء مو األج،ا  ال ل ا   الحنلم  ال عم  م  ع  ل حع ث لاع فن  لعل الا ع  

يععم شععاءي  ي عع،  اللعع م  ،شعع   ال ععأث ء لنلحعع ث جا عع  ال ل اعع  يععم ه ثععء األح ععنو  نلاععن 
ل ح ث ي مم  سا له ي حم ل  الله ل ل هو  نُ     عم لدالل عن ع  عه  ممث ع  لعقل  حنلع  
 اُ انل عععععععععععع   ال ععععععععععععء عععععععععععععو اُا ععععععععععععن  ال،ا ععععععععععععو ع عععععععععععع  الععععععععععععقا  ،لععععععععععععءا  الععععععععععععقا  مععععععععععععو

 عن ،أعمنئ ن ،هُ نءفعن ،...ي عم الع، و العق   شع ل   ينل ل اع  فعم األء  لجلنل1«ال،ا و
مح،ء اللءا  ،ج،فء المأأن   ، ء،   مو الشاءا  ال  أ  ُ  و العق و هع ع،ا لع ء  
الُلععع ب األ،يعععء معععو هشعععانءفم  ، ععع  د عععء  لشععع ل ماعععنل  ل معععأل،   م ث  ععع  ،محم  ععع  

 2ل يي  ج        ،ل  ء،   يم  ل    يهُ  مُق اجو هُ ي 
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حعععن،ل الشعععنعء يعععم فعععقي الم عععن و معععو ال لععع     ،د ععع  عُنلعععء معععو ال ل اععع  
.   عء هو  فعقي الاُنلعء ال ل ا ع  جعن   .. يق ء ال،  نو ،األُ نء ،األعشعنب  ،الجلعل 

عع  لنلُأععع نو ،ال جعععء   ، عععأو الءح عععل لنلُأعععل  ل ععقا الشعععنعء  ععع ء ي م عععء مُععع ه  ، ا عععء  م  ُء
الشعععنعء لعععأو جمعععنل فعععقي ال ل اععع   ا عععق   عععق لن ل ُ ععع،  ،فعععم إشعععنء   عععمُ   إلععع  هلُعععن  
العع، و  ،اأعع ثُ  مععو فععقا ال  ععق ب )اجاععء  العع ا لي يععم عال عع   ُععنيء ل ُععه ،لعع و فععقي 

 ألو فقا ال، و ف، جم  ي   جمه مو ف،    ل يء  ي أ  ُم. ال ل ا  لمن  ،ح ه 

 لنءمسا ،مو ه ثءفن ح ،ءسا:  ،ءن لال  ،او الءم،م ال ل ا   يم      و
 البحة:- 

 ث ء اللحء يم الزنلب ل،ء  ءمم    ع،حم لعنل ،  ،الادمع  ،الزامع،   ،فع، معو 
الاُنلء ال ل ا   ال م ،ء   ل ثعء  يعم ال  نلعن  اإلل اع ع  المانلعء   ،ل ُعه لعم    ، عو 

  ، عععع   اعععع     1يععععم معععع ل،ل ،احعععع   لععععل حمععععل  يي  م لن ُعععع   لاسععععن ل جءلعععع   ععععل شععععنعء
 اأ امني  الشنعء ل ال اللحء   ء هو  ه  ب  يي ه فم الث،ء  ،الز ب   ،ل:

2

 ال،ء لُن فقا الم  و جلل ال ءمعل الاعنلم ،فع،  شعنف  همع،اج اللحعء الم ءا مع  
،فم  من عل ء عُ ن الشنعء ي   ُ  ي فقا اللع،  الُعنجم ععو األلعم  ،  عنع  الشعنعء 
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معععو  ثنيععع  فعععقا الءمعععم ل شعععل ه فعععقا المُدعععء لعععنلمءه  الانشععع   ال عععم  زأعععل ءج عععم حل ل عععن 
و ل شع  ل لع،ء  م لن ُع  يعم دنفءفعن  يعن  ءاو الجلعل الم  ل ء  ي  ان   الءمماو ،   عنعال

لنلءجل الم  ل ء  ل ل ع    حعءء اللحعء معو  ، عه ،عدم عه همنمعه ، ،د ع  اأع انء   ُ يع  
همعع،اج اللحععء  حمععل معع ل،ل المانُععن  ،ال أععء  ،األلععم ال ععم  ،اج  ععن هلععحنب األء  يععم 

 م،اج   الا ، الدنلم.

    عععع،ل 1لحععععء  لعععع    يهع عععع  ،هلاعععع ي،مععععو ال لععععنئ  ال ععععم    ععععءء ي  ععععن ءمععععم ال
 الشنعء:

 يعععم فعععقا الم  عععو   ا ععع  اللحعععء ععععو م ما عععه األلععع    ،ف،ائعععه الء عععب ل لعععلن
ععن  ي ععقا  الم  ععو لمثنلعع   ععع،  ل  ععنء   ععم   أمععل فععقا الح ععم  ،فععقا الءح ععل ،ل ح  ععل ح مس

، أ، ل الماُ  ُج  هو الشنعء ءلع  ءح عل اللحعء لز عنب شع ،  الالعني ء ع ع  الشعلنل   
،فععقا  عع ل ع عع    ععنب الاعع   يععم  ُعع  الحء عع   ل ععقا ا جععه إلعع  الح ععم ألُععه فعع، الععق  

  م  ُه مو الحء   ، مُحه األمل ل جء ج   .

 الحجة:-ب
 ح عععل الحجعععء م نُععع  فنمععع  يعععم الشعععاء ال  أععع  ُم  ح عععث هشععع ء  يعععم  ،د  عععه 

لععه هلاععن  أ نأعع    ،الحجععء يععم شععاء محمعع،   ء، عع  عُلععء   نيعع  الشععاءا  ال  أعع  ُ  و
،، ُ    ينلحجء ءمم الم ن،م  ال  أ  ُ    ،أالح ال  أ  ُم المُن ل  يعنلحجء عنمع  

ع ععع  ه ا  ل ائ ععع  ل م ن،مععع     عععء هو   ،د ععع    حمعععل  يلععع  ال أععع،  ،اللعععالل    معععن  ععع ل
 ل ا ما   ن   ،ل الشنعء: 2"ل  ُم حجء محم،   ء،   ل حجء يم  ل    ي
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ن يم ل ا   فعقي  إو  محم،   ء،   يم فقي ال ل      مُ  ل، هُه حجء  ، الُء
ألو الحجء ي  ح  لمن  حع  لعه اإلُأعنو  ي مُ ع  ال ل    لأُه ي  حو إل  ه  شم   

 ألُععععه لعععع   ل  ععععه ءه  يععععنلءه  عُعععع  مععععو  ح مععععه ي عععع، مأعععع  ء ي الشععععنعء لعععع، هُععععه حجععععء 
ي ععع، يعععم حنلععع   يعععال همأعععه  م عععم  ،ي  ععع ي  عععأ م ،ي حن عععءي    ععع م ه،   ءاجعععو  ما  عععء 

يععععم جمعععع،    مععععن  عععع ل  ع عععع  اللععععم  الاءلععععم الععععق  ي  حععععء   أععععن ُسن  جععععني مععععن  حعععع ث 
 ي أ  و  ، أو   ،ل م مو حجء.

، ععأو الشععنعء م  عع،و لععنلجمو لعع و الم ُن  ععن    لعع ، مععو اععالل فععقي ال لعع    
ال م  ُ م  ل مُ ن اجاء ُ  ن  ن اعن ح عث   ع،ل يعم ُ ن ع  ال لع    يل  ُعم حجعءي   عم 
ععو  إلعع  ه  شععم   ينلشععنعء يععم الل ا عع  ي  حععو إلعع  ه  شععم  ،  مُعع  لعع، هُععه حجععءسا  هح 

الُ ن     مُ  ل، هُعه حجعء ح ع   حعو إلع  ه  شعم   فعل هلعلن الحجعء هحعوي معو ،يم 
 هو اإلُأنو هللن ه أ  مو الحجء؟ اإلُأنو؟ هم
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ءلمعن ق ء ُعن فعقي ال لع    ل ،لعه  اعنل :

 

  عءاب ،اإل  شعمي يمحم،   ء، ع  ،دع  ءمعم الحجعء ل،لع ه ءمعما  اي ع ع  ال 
م ممعن جا عه   ،اشع  معو الحجعء لع ل  ،فقا ال ،د   ُعنجم ععو اللعءا  الاءلعم اللع  ُ،

  ُ  .ُ  ن   ال  أ الاءب  ُدءسا ل،ين  الحجء ُ، نله يم اإل

 حقل ال،يوة:-1.1.1
ح ععث " ثررة الفةايرر "   اا لععء ءمععم ال  عع،ء مععو هلععءم الءمعع،م ح عع،ءسا يععم   عع،او

فعععقا   عععم  ،ء   هلعععُن  ما   ععع  معععو ال  ععع،ء مُ عععن  الحمعععنم  الُأعععء  ال ُعععنء ... ، ععع  
مو ال  ،ء يعم الجُعنح و ،ال  عءاو فع، قلع    ن اش ء ع   هأن  إالح ل ه  ن الحشءا  

 :مو ال  ،او قجنمل ل مو فق و الءمم و لُ،أُمثل ح   ي ُ ء فن لح ل مأ  ل  

 الح ا :- 
الانمعع  لنلأعالم  ،معن   ء ععه فعقي ال يلعع  معو عال ععن   عء ل  الحمعنم يععم  يل عه 

  عء هو الحمعنم يعم شعاء محمع،   لا  سا عو  ج   الحءب ،ال  ل   ال،ئنم ل و الشا،ب
  ء، ععععع  حمعععععل هلاعععععن سا  يل ععععع  جمنل ععععع   ح عععععث هلعععععلن الحمعععععنم  جء ععععع سا ل ،ا عععععو ، جأععععع  ا

لحمعنم العق     عء   الشنعء مو الحمنم ، ال ء  ل مُ من ععو اجاعء ينحل قا   ح و   ، 
ف، ح م الأالم الق   ء،ا  الشنعء ،الق    عم  ، ُ  عئ. ،  ع،ل الشعنعء يعم  لع   ه 

 2 "ح ا "
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،أع  الع انو  لع و الءمعن     زعء  ،د  الشنعء يم فقي ال ل    الحمنم ،فع، 
ل،و ال انو ،األمءق ل،و الأمن   فعقا الحمعنم  ح عق يع،ق م  ُع  لح  عن الع منء ،ال لع  

األمنو العق   عءا،  الشعنعء ،العق   يز   ء نمسن  فقا الحمنم الق     ء ف، ح م الأالم 
   ي عقا   مو ، ُ  ئ يم ح ن  شعاله المُ دعء ل عقا الأعالم الم عأءجن لع و الأعمن  ،األء 

،الحمعنم م  حع او ،مُلع ءاو  ثعم  ح عق    ينلشعنعء، ا ي لاث األمل يم الشنعء  الحمنم
 لُعععن إلععع  أعععمن  للُعععنو ل ،د ععع  لععع،ء  الحمعععنم  عععمو ُ ععع  المشععع   الععع ال ع ععع  الحعععمو

 .المُش،  ه، ال  ن  ه، الأالم

 الفةاي :-ب
نلجمعععنل هجُحعع  ،هلعع،او ماف عع   ا  ععءو اأععم ن ل قا  ال ءاشعع  ُعع،  مععو الحشععءا »

  ،ال ءاشعع  لماُنفععن ال نم،أععم 1«،الء  عع   ،ال عع     مععن  نُعع  ءمععما ل ا عع،  عُعع  هيال عع،و
حشعء   ،لعع  لععنلحمق ألُ ععن    عءب مععو الُععنء ي ح ععءق  ،ي  أع ا م محمعع،   ء، عع  يععم 
ععع ن لاُععع،او  هشعععانءي فعععقا الماُععع  ل  ءاشععع   ألُعععه  عععء  ي  عععن  يي  ءمم ععع  ع  ععع   ي ععع  ال 

 :2،   حمل يم    ن ه  ل    لقا  الاُ،او   ،ل "" ثة الفةاي  ال  ،او
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ي ععع   ععع، ء الشعععنعء  يلععع  ال ءاشععع  يعععم لز عععه ل لععع ء ءمعععما م ث  عععن   جنقلعععه عععع   
م نُعععن   ال ء ععع  يأععع  انب ال جعععنءب   ج منع ععع اي عععأ، ال   شعععحُ ه ل ن عععن ن إ حنئ ععع  ،ا 

،الُ أععع    ينلحععع ث م معععن  عععنو  ني عععن ،لأععع  ن إي هُعععه ي  معععء   ،و  عععء  هثعععء  ل عععقا ال  ععع  
و هثعء ي  ألعه لعه  ث عء،و  لأُ عن  ع   عؤ   إلع  هحع اث الشنعء إلع  ال ءاشع  ،معن   ء عه مع

 ال  ،او.مو  لنئ     لء  ،ث،ءا  عنءم   ،فقا الماُ  ُج ي  ُأجم مو ع 

 الك اة :- 
 ااع  ال ُعنء  مععو ال  ع،ء الجم  عع  قا  اللع،  الاعقب الععق   أأعء اجقاو  ، عع  

و  محمععععععع،   ء، ععععععع   لععععععع    معععععععو  لعععععععنئ ي  ععععععع،  ُْ ععععععع  ماعععععععه ي"الك ررررررراة " ع   لععععععع ء ،  ،ح 
 1 الشنعء/ال ُنء    ،ل  ء،  :
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ل عع  ،د عع  الشععنعء فُععن ءمععم ال ُععنء  يععم  نلععب  عع،مئ لنل حعع     ينل ُععنء    عع،ل 
،الزُععن  يععم   عع  مم ععو  ،فععقا  ا عع  حععنل ال  أعع  ُم  الععق  ع  ععه هي   ععأ   إو الشعع ،

،هو   ععن،م يععنل     عع    عع،و الأععجو ،المُ عع  ،الحلععنء  ينلشععنعء  لعع،ء  ُ أععه ،شععاله 
يععععم فععععقا ال ُععععنء  الم   عععع  يععععم   عععع  المأعععع امء اإلأععععءائ  م    ععععء هو فععععقا الحلععععنء ي 

ه الم  ععع،    ،   اعععق ال ُعععنء  معععو  ا عععا  لعععم، ي ،ي  مععععم  ث  عععه ي ععع،     عععو إلععع  هء ععع
ن يم م،اج   ال ُنل  ألُه ي  ان  الم،اج   ح   ،ف، يم   له.  ل، ه أالحس

 حقل ال بات:-2.1.1
ح ععء  ءمعع،م الُلععن  يععم فععقا العع  ،او لشعع ل  ث عع   ، م ُُععن   أعع م فععقي ل عع  

 الءم،م إل   أم و: ءم،م األمفنء ،ءم،م األشجنء.

 ا  هاة:- 
ء يععم شععاء محمعع،   ء، عع  ع عع  ُحعع، ،اأععو  ي ععم   ععء  شعع ئن األمفععن  ععء   ق ععء 

معععو الءمععع،م ال عععم عءي عععن يعععم ي أععع  و ه،   ءفعععن معععو لعععال  إي ،ق عععءي يعععم شعععاءي  همفعععنء 
 :2"وجه   ظة"     ،ل محم،   ء،   يم  ل   1...الُملق  ،ال نأم و  ،الُءج  

عم  الشنعء يم فقي ال ل    إل   شا   مفء  الُءج   ،مفء  علن  الشعم  
 ل ء  ععع    عععء ملنشعععء  ،مشععع،    يعععم ال، ععع  ي ععع، الشعععنعء ال عععق  العععق   لأععع  ءؤاي ،هي عععنءي

                                                           

 .218   التكةاة ال ي ة  ح و   ةوي ي   ُنلء عنش،ء  -1
 .272ال  ،او   -2



"

212 

الُثععء  يءلعع  ل ام ععق جعع ل الععقا  ،اجاععء ، ج  عع  -قا ععه  ،يععم فععقا اي  شععن  الشععاء 
ه ،ا عه  لععا  سا لعه مععو مأعع ،اي المعء ل  لععنألء   إلع  رين ععه األءحععب يعم الأععمن   إق يععم 

  ععل يععم ال  ععل    أععو ال أ، ععل ،  امععق الععقا  يععم ُ أعع ن ه ثععء يععأ ثء  ي عع   هي ععل مععو ال
 ز  عع  اجاععء ، شعع  الععقا   ،ي مععن   ععع ق الالععنء      أععو اإلشععنء  ،  معع   الماُعع  يعععم 

 1المُ   ، ا،  المُ   لز ءا يم ممو ال، و.

 ا يجاة:-ب
ء  يعععم شعععاء محمععع،   ء، ععع   ينألشعععجنء ي   عععل   ث عععءسا  إقا  نُععع  األمفعععنء م  عععء 

ءري  ه، ح ععع  لعععم  عععءي ممعععن   ،ءاُسعععن يعععم شعععاءي  إق لعععم   عععء  شععع ئن معععو الشعععجء العععق  عُ عععن 
اش  ء  له هء ه إي ،ق ءي: هشجنء الم  ،و  ،ال ع و  ،اللء  عنل  ،الل لعن   ،الأعء،  

 2،اللُ،لء ... يجا  ن    ن شنف   ع   األء  ،الق ء ن .

  ع،ل يعم  لع    ي  لن عز، أ م شجء  الل لني  يم م،ا   محم،   ء،   ال
 :3صفصاا 

ينلشععععنعء هءا  هو  لعععع  و مععععو اععععالل فععععقي األل ععععن  هو  مأ عععع ه ل، ُععععه فعععع، الععععق  
يععم م  ععءق ال ععءق ،فعع،   حعع ث ،ءمععم ل ععقي ال ، عع  لنلل لععني  ال،ا  عع   هع ععني ال ، عع  

للعع،  الزنئععب ل جأعع  لُععن ثُنئ عع  األُن/الالهُععن  ينلل لععني  حن ععء  يععم األمعع  ،ال عع،م 
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زعع   الل لععني  فععم ال ، عع  ي ألُ ععن جععم  مععو األء  ال  أعع  ُ    مععن فعع، جععم  مُ ععن 
 ،الشنعء ،ف، الزء ب.

 1ييجةل ال يتوف الثا ي ي ،عو شجء  الم  ،و   ،ل محم،   ء،   يم  ل   

إو محمعع،   ء، عع   لععث  يععم شععجء  الم  عع،و ءمععمي ،ف،  ععه  ي ععم  جأ عع  األء  
ي   شحو  فقا الُ  لع ،ال مء  عم   عُم  ععو م نُع  فعقي  ال  أ  ُ   ال نفء  ل من  هلُنئ ن 

..ي لنع لنءفععن جععم سا ي   جععمه مععو فععقا .الشععجء  )هح ن فععن  حجععء  جُعع،   الجعع    الأععالم 
لاععع     عععل  ،ل لعععلح،ا المج معععو  ي عععم الشعععجء  ال عععم مءع عععن هلُعععن  الععع، و ل يععع يُ،ا  ح  عععن 

و جععق،ءفم  ح ععث ي  ل عع  ع عع  يععهقا  ايععو الشعع  ا    ،لعع  هلُععن  راععء و معع هشععجنء م  عع،و 
هء  ي أععع  و إي  عععل شعععم  هلععع ل يشععع  ل الم  ععع،و ءمعععم الثلعععن  ،الععع ،ام يعععم المن عععم 

 ،الحن ء ،المأ  لل.
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 :ا لوافحقل -6.1.1
شععع  ل ال ععع،و مء  عععمسا يعععم ال لععع    الاءل ععع   ،ال ععع،و أعععء  معععو األأعععءاء  ،،أععع    

يعععم العععُ  الشعععاء   إق  اععع    ل  ال عععء ،ال  عععم  يعععنلم ء   ال ُ، ععع    عععن   ا عععق لزععع  انلععع 
األلعع،او مععو ه ُعع  الءمعع،م ال ز، عع   ،لععم   عع  عُعع  حعع ،  العع يي  اللأعع    لععل  جن،مفععن 

..ي ،فع، ل عقا شعع  ل .إلع  لزع  اإلشعنء  ال ُ، ع  الم اع    الع يي  )ي ء ع   أ نأع      ُ ع  
   1  ُ   ،،أ    لم  ا  ل شنعء ل   مو  ،د   ن.

لشععععععاءا  ال ععععععق و  حأععععععُ،و اأعععععع ا ام األلعععععع،او ،الشعععععنعء محمعععععع،   ء، عععععع  مععععععو ا
اأعععع ا امن  مجنم عععع  ل ،ل عععع  الماععععنُم الءمم عععع  ،اإل حنئ عععع   ي عععع   ،د عععع  ال عععع،و ل يي ععععه 
الحءي عع  للعع،ء   أعع ال  ح  عع فن  ،يععم  ث ععء مععو األح ععنو  اعع ل  منمععن عععو فععقي ال يلعع  

   يعععم   ععع،اول اععع ال ال ععع،و يعععم  يلععع  ج  ععع    أععع  عم ال أ، عععل  ،معععو لععع و األلععع،او اللعععنءم 
  ععء هو ،ء،  فععقي األلعع،او  ععنو  األلعع    األحمععء  األا ععء  األلعع ء   " ثررة الفةايرر "
 ل ءق م  ن،  .

 ال وف ا بيض:- 
  ،يععم الالعع،ء ال   معع  2 ععء ل  فععقا ال عع،و عُعع  مادععم الشععا،ب لععنل  ء ،الُ  ععن 

ععن  ل ععقا عععن   مععن  مث ععل المأعع ن يععم ثعع،ب هلعع   ،لاععل   ععنو ال عع،و األلعع   م   أسععن ،م ءأس
ماُ  الل ن  ،الُ ن،  ف، الم ل،  مو اا  نء ال ،و األل   عُ  المأع م و للنأعن هثُعن  

   3الح  ،الامء   ،  ُنس ل م  .

 ، عععععع  ،ء  فععععععقا ال عععععع،و يععععععم شععععععاء محمعععععع،   ء، عععععع   اي ع عععععع  ما  عععععع  فععععععقي
هو  الالي  ،الزء عب  فع،   عءاء ال ع،و ل يلع  هاعء  لعم  عأ   ع ع  معن  ا ، عو  ل   المانُم 
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الماععنُم لعل جععن   يأ ح ععنء الُ ع    ،يععق ثُنئ ع  مععو ال  ععن    ع ن المشعع     ععه  معو
 1ع   الأ، ا،   ه، ع   ال منفم الالمح ، .

 :2"ث ج"  ،ل محم،   ء،   يم  ل    

ي عع  اأعع م  الشععنعء مععو ال ل اعع  لعع،و الععث   األلعع   الععق  هُععنء لععه ال ء ععق عُعع  
مؤشععء مععو مؤشععءا  المعع،  ،ال شععنؤم يشعع  ل  ايُ  ععن اُ  عن  ال  ععنء ال  ءلععنئم ألو فععقا 

، ،دعع   ء، عع  فععقا ال عع،و يععم  فععقا ال عع،و ُ  عع   عع،   العع  ع عع  ال  ععنؤل ،اي مئُععنو
 :3يالبيت قتيالأ نق ااء ،ل يل  مزن ء  يم  ل    ي

ي م فقي ال ل    اأ م   ال ،و األل    يل عه معو اعالل الأع نق يُجع  يعم فعقا 
 ..ي..)الل      ال    ممق   ُ أء    ُنثء  ل منءالُ    ءاءا لمدنفء الاءاب ،ا

 ح عععععث ،لععععع  لُعععععن الشعععععنعء لععععع،ء  الل ععععع  لاععععع  ال لععععع  ،الععععع منء العععععق  حعععععل  
ا  مععن لنألل  عع و ين  أععب فععقا ال عع،و لععه  ،،لععل ل  عع  ال،لعع  إلعع  الم ععن ،الأعع  ء ُ،

  يل ه حأب الأ نق الانم ل قي ال ل     ،فم  يل  الحأء  ،ايُ أنء.

                                                           

 .31   التكةاة ال ي ة  ح و   ةوي ي   ُنلء عنش،ء  -1
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 ال وف ا ح ة:-ب
 مُععععق ال عععع م ل يلعععع    لعععع  ع  ععععه ،فععععم اإل مععععن  إلعععع  لعععع،و اء ععععل  ال عععع،و األحمععععء

   ، عععععع   جأ عععععع   فععععععقي ال يلعععععع  يععععععم1،ال  ععععععل ،المعععععع،  العععععع م  ،مععععععن  اُععععععم مععععععو اللععععععءا 
 :  2الب ت/الصةخ  ل   : 

 ل،ء لُن الشعنعء يعم فعقي األأع ء الشعاء     ع  ال  عن  الزم  ع  ال عم  ا عل هف  عن 
ع ععع  الشععععن ئ  ، د ععععء الععع من  ال نئشعععع  يععععم الُا عععل ،يععععم الأ ععععحنل  ل ث عععء يععععم ال ععععنء  

 ُن ع س  لمُ ثعء  فُعن ،فُعن  ، ث عءسا معن  ،د ع  الشعنعء يعم الع  ،او الع م اإلحأن  لنلحمء  ا
 عو  ثء  ال  ل ،ايع  ا ا  ،المجنمء.

 ال وف ا صفة:- 
   ءب األل ء معو الل عن   ، امث عل ال ع،  ، ءمعم إلع  الشعم   معن  ءمعم إلع  

لمعن لعه القفب  ،   حدم ال ،و األل ء لنلُل ب ال،ايء يم م ء ا  ، ءا  ب الشعاءا   
معععو  يي  ،ا  حعععن ا   ي ععع   ل ععع  اللععع ء  ع ععع  اللعععؤ  ،األلعععم ،ال اعععب   معععن  ععع   اُعععم 
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  ،فععم ال يلعع  ال ععم هللأعع ن محمعع،   ء، عع  ل ععقا ال عع،و يععم العع  ،او  ح ععث هيععء  1المعع، 
 :2"لوف  صفة" ل    لاُ،او 

م ععء ا  فععقي ل عع   زعع  ال عع،و األلعع ء يععم فععقي ال لعع    لعع  ا لععنلاُ،او ، ععأ م 
 ععع ل ع ععع   ينيلععع ءاء  يل ععع  عن   ععع  ،  اُ جعععنءا ل ؤأععع  ال لععع    )لععع ءا   هلععع ءي 
 من هو  فقي األمفنء الل ءا  ،فقا الاع   األلع ء يعم فعقي   3المء  ،الم،  ،ال ا 

 ععع  الحنلععع  ال ث  ععع  ل شعععنعء ،ال عععا  العععق  عالزءيععع  ال ععع       ععع،حم لععع يل  ن الءمم ععع  
اليعع  ل ُدععء يععم فععقي ال لعع    فعع، هو الشععنعء اأعع ز،اي مجععنم ال أ، ععل ال أعع  ء ع  ععه  ، 

لععععه لأُ ععععه لعععع،و اللعععع،  الملحعععع،ح الععععق   أععععماه الحنأعععع لععععل    ء الععععق   حعععع   لععععه  يأ، 
ءي محن    لع،  عل عن  الشعم  العق  ي  ز  عء   ُعه. ،يعم  أ، عل لالأن أ   ،ف، ل،  ُ

الشعععنعء ل عععقا ال ععع،و ُجععع ي ،لععع    يي  ج  ععع    منشععع ن معععو ال،ا عععو الأ نأعععم العععق   ا شعععه 
 المج مو ال  أ  ُم.
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يعم شععاء محمعع،   ء، ع   ءا،حعع   يل  ععن لع و المعع،ء،ث ال عع  م ُجع  هو  األلعع،او 
،لعععع و المعععع ل،ل الح ععععنء  الععععق  ه ععععن   الععععق  اأعععع ،حني الشععععنعء مععععو ث ني ععععه ال،اأععععا  

 يي  ج  عع   ل  عع،و  ل اعع  يععم  ث ععء مععو األح ععنو عععو  يلعع  ال عع،و الم،ء،ثعع  ح ععث   جععأ 
 ععمُ    عع يو المععؤ،ل إلعع   الشععنعء إلعع    عع، و األشعع ن  لز ععء هل،اُ ععن ممععن  حم   ععن  يي 
 اللحث عو ال يل  الام    ل  ،و ه ثء مو ال يل  الأ ح  .

 ع عععع  مععععن أععععلق ُلععععل إلعععع  هو  الءمععععم ال ء، شععععم ه ععععن   ن عععع  إ جنل عععع  لُععععن س 
   عء الملنشعءء  لث هي عنءي ععو  ء عق ايأع امنل ،الشنع ل ُ   ينلشاء   م ن ،ا  حن  

،ايعق لع،ل  ل ز   ي،د    الءمم يم األلل فم ي ن عنلم الُ  ع    أ، ال  م ا     ُ،
 مععععععم ،ج     عععععععب  ال ععععععءا لأععععععنُ ن قا ماُعععععع »عُعععععع ي  عععععععنو  ء  عععععع، الععععععءه  يععععععم هو الءمععععععم

 .1«، ز ، ال أ، ل ي ْال  ي م  ء،م ي  الءم،م  ال أ، ل

 

                                                           

 .182   التأويل وخ،اب الة   محم    ا،او 1-
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 نلخص في ختام هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج نسوقها فيما يأتي:
التأويللع عنللد الءلمللاب الءللرع عصللارل عللن لللرر المءنللى الىللاهر مللن الل للى إلللى مءنللى -

لده دليلع  ّد ملن المءنلى اللذل دعد عليل  صل  غلللع عللى الىلن ر يللي آخر يحتملل  ويء
 الىاهر.

ونللتج والت سللير   وكللذا الم سللرون صل ىتللي التأويللع لقللد اهللتم الصللاح ون فللي علللوم القللرآن -
ولم تكلن ال لروو واّلحة   عن ذلك غقواع ك يرل تداخع فيها ملطلح التأويع والت سير

للنا إللى ن صلين مختللر ااراب واوقلواع  وصءلد الجمل  ينصين هذين المللطلح تيجلة تولد
يّلللا  مءلللاني  م ادهلللا غند هلللذين المللللطلحين كانلللا عنلللد المتقلللددمين وسللليلة لك لللر وا 

ّلافة يغما عند المتأخرين فقد غلصح التأو  النص القرآني  ع سصصا فلي توسلي  الدةللة وا 
 مءاني جديدل.

لقللد اسلللتنصط النحلللال ملللن كلللوم الءلللرع غللللوة وقواعلللد جءلوهلللا اوسلللا  اللللذل قلللام عليللل  -
ند ملللا وّلللءوه ملللن غللللوع نحويلللة للللم يم دلللع جميللل  ملللا سلللمءوه ملللن النحلللو الءرصلللي  وو

والحلدي  ال لرير المتلواترل  صع لم يكلن موافقلا للصءص نللوص القلرآن الكلريم الءرع  
جلاب عللى  كع ذلك غددى إلى لجوب النحلال إللى عديلد ملن التلأويو  لملا وكوم الءرع 

للوها  ن التأويلع يجءلع النىلام و خور اولع للح اى على القواعد النحوية التلي غلد
 وجءلها موافقة ل .  إة ردَّها إلى ذلك النىام  النحول منتىًما  ة ت ذد من  ىاهرل 

وهلو يءتملد   ُوّل  لل  فلي اوللع التأويع في الصولة هو اسلتءماع الل لى فلي ليلر ملا-
علللى ت سللير الللنص وصحلل  مءنللاه وعللدوع قواعللده وترجمتهللا إلللى ل للا   فالصولللة إذن 

تسلللءى إللللى الك لللر علللن صنيلللة الخطلللاع  خراجللل  ملللن  كونهلللاع للتأويلللع مجلللاع خلللل
عللن المللألور فللي اسللتخدام  اةنحللرار والخللرو الجمللود فهللي تقللوم فللي اولللع علللى 

 يتليح التأويلع  ونملا  اول اى والتراكيع وينجم عنها فتح النص على دةة  متءددل 
 اوخذ صالمءنى الىاهر ُيىع عن المقلود.

ليلللللر غند  Herméneutiqueتأويللللع فللللي ال قافللللة ال رصيللللة ملللللطلح يقاصللللع ملللللطلح ال-
والتءريلللع الترجملللا  ون  الترجمللة والتءريلللع جءلللع هلللذا المللللطلح ينلل ا  علللن مءنلللاه 

الم اهيم وقد تراوح  ترجمتها في الل ة الءرصيلة صلين فلن الملطلحا  و تءدد غد  إلى 
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ملللطلح قللديم  وهللو  والهيرمينوطيقللاعلللم التأويللع  نىريللة التأويللع  التأويليللة   التأويللع 
كان ي ير إلى مجموعة القواعد والمءايير النىرية التي يجع عللى الم سلر غن يتَّصءهلا 

نءطافلًا فلي عللر ال هم النص الديني و رِح  وتأويل   لير غن هدا الملطلح عرر 
النهّة عللى يلد علدد ملن الم كلرين غددى إللى اتدسلاو الم هلوم لي لمع عمليلا  التأويلع 
المءرفيللة   وتطللودر  لتلللصح نىريللة متكاملللة ل هللم النلللوص تهللدر إلللى إقامللة علللم 

 لت سير النلوص يءتمد على منهج موّوعي للع.
القلرابل فءلو  المؤوع  لتللصحإن فهم النص ال ءرل يستدعي ت اعع اللنص مل  القلار  -

نسللللصيا وصالتللللالي فلللل ن ال هللللم النهللللائي للللللنص ال للللءرل يءللللد غمللللرا  منِتجللللا غداتلللل  التأويللللع 
مادامللل  التلللأويو  متءلللددل ومتصاينلللة  كملللا غنَّ القلللرابل التأويليلللة ة تن لللي القلللرابل التلللي 

صلللع هلللي تءتملللد عللللى قلللدرل الملللؤوع و قافتللل   فتءلللدد القلللرابا  ُيكِسلللع اللللنص  سلللصقتها 
 دةة  جديدل ويساعد في عملية التأويع.

التللي اوخللرى لللر تتمركلل  حولهللا الءنادةليللة   للكدل  كلمللا  محمللود درويلل  م للاتيح -
تسللاهم فللي ت للكيع نسلليج الللنص ة نسللتطي  غن ن هللم اوجلل اب دون غن نّلل  خطوطللا 
عامة ل هم الكع  كما غننا على عك  ة نستطي  غن نحقو رؤية الكع إة صالءملع ملن 
 خلللللوع الت الللللليع الج ئيلللللة فتتجسلللللد عمليلللللة التأويلللللع ذا  الطصيءلللللة الدائريلللللة  الحلقلللللة

 قية(.يالهيرمينوط
ِصكللة التللي تحتمللع تللأويو  إنَّ نلللو - صللع عديللدل  ص محمللود درويلل  مللن النلللوص الُمرت

فيلؤدل صالقلار  إللى التراجل  جديلدل  تجءع القار  الواحد في كلع قلرابل يكت لر غصءلادا 
فدروي  في هذا الديوان ُيءلي من  أن الهام ي واليومي وُيدخلل   عن تأويل  الساصو 
 تل إيحائيلة ودةليلة عميقلة تت يدلر صت يلر تجرصغصءلاًدا  وتأمليلة تمنحل في سلياقا   لءرية 
 .الن سية واةجتماعية

 يلللللرتصط اللللللنص صلللللالءنوان ارتصاطلللللا و يقلللللا كونللللل  يحملللللع دةللللللة اللللللنص فلللللي  لللللكع مركدللللل -
وتتجلللى غهميتلل  فيمللا ي يللره مللن صالقللار   فهللو ال جللول التللي يلتقللي فيهللا الللنص  ومك دللر 

ي يلر فيل  حاللة للقلار   م اصة الُطءم تساؤة  ة تلقى لها إجاصة إة صقرابل النص فهو ص
   .من الجذع وا لراب ويدخل  في عالم من التأويو 
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الللدةلي للد للة علللى احتمللاة   اةن تللا ل"أثررالفرااف"رر "جسدللد  القللرابل التأويليللة لءنللوان -
 م دةة  الللنص ورؤاه ال كريللة ىللفكللان الللردحم الخلللصة التللي تولدلد  منهللا مء التأويلع 

غ للر ال را للة سللارية فللي عديللد مللن قلللائد الللديوان فقللد اسللتخدم هللذا حيلل  نجللد دةلللة 
للدةللة عللى غن حركلة صسليطة فلي صقءلة ملن الءلالم يمكلن غن  -حسلع تأويلنلا–الم هوم

 تحد  ت ييًرا في الكون صأكمل .
 مملللللا جءلللللع هللللذه الءنلللللاوين خاّلللللءة هيمنللللة الجملللللع ا سللللمية عللللللى عنلللللاوين الللللديوان -

هلذه( وتأويلع ذللك غن   هلذا صللل   فلي غللصهلا محلذوفا مقلددرا ورد المسند إليل للتأويع  فقد
الجمللع ا سللمية تللدع علللى ال دصللا  والللدوام وال نللاب فحللاع الللوطن  اصلل  والمللو  يحللددو 
صال للءع ال لسللطيني فللي كللع لحىللة فجللاب  هللذه الءنللاوين ا سللمية مكافئللة لهواجسلل  

 ن اذها.و وغفكاره وكأن ال اعر ي ءر صانسراع الحيال 
حيل  يصلدو  فليهم صقرية ال اعر في قدرت  على جذع القراب واست  ا هم والتأ ير تكمن ع-

لهللم دائمللا جديللدا وذلللك مللن خللوع التنويلل  فللي الرمللو  كمللا التنويلل  فللي دةةتهللا ممللا 
 وحاّلللللرالرملللللو  تلللللدور حلللللوع واقللللل   فجلللللع فءدلللللاة يجءلللللع نلولللللل  مجلللللاة قرائيلللللا 

مل  صلين المتناقّلا  التلي ين لي يجلد ال لاعر مءل  انسلجاما فيءملد إللى الج ةعدائي  
 كع منها ااخر ن يا قاطءا  لير غنها تجتم  وتءقد حلقة داخع الءملية التأويلية.

لقد نجح محمود دروي  في توىي ل  للرمل  صمختللر غنواعل   حيل  غّل ى عليل  غصءلادا -
إيحائيللة خلقلل  فّللابا  تأويليللة للتءصيللر عللن اللللراو الللذل يءانيلل   و يلللاع لللدى 

إلى الءالم وقد تمكدن من إيجاد الءوئو المتوافقة صين الرم  والواق   وقد  لو   ءص 
 ساعد  هذه الرمو  على خلو التراصط والءّوية صين مختلر قلائد الديوان.

 الللذل غحد ل  فينللا وغ لر ال را للةوصءلد هللذه الم للامرل ال ليقة ملل  محمللود درويلل  
كيلر ة   وال لاعر عللى وعلي نلع إلى غن هلذا الخطلاع هلو خطلاع تلأويلي صامتيلا   

تام صا دواجية الل ة في نل  ال لءرل  حيل  اتخلذ الل لة اليوميلة وحمدلهلا طاقلا  إيحائيلة 
 تلودر ما يواجه  ال لسطينيد  ون  ذاو مرارل الن و  والسجن والمن ى.

توكللل  جللعد السللداد والتوفيللو  ومللا تللوفيقي إة صللاّ عليلل  و وختامللا غسللأع اّ علل د 
لي   غنيع. وا 
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  درويش:السيرة الذاتية للشاعر محمود 

ُولد الشاارر ممماود درو اي فاي  ر ار ال ارو ق وةاي  ر ار  3493مارس  31في 
فلسطسااا  ر  فااال فاااي السل اااك  ااار  ساااامك ر ااااق م ااان  ا ااا   سااار    ملااا   ر اااا ة اااا ق 

إلاال ل  اااف  وااد  و  اال إ يا  ااا   3491 رففاار الئسناا ف اليلسااط    ف ساا ر خرساا  ارساار  
وراف ةا    1السئم المؤ  رق وفي رام  السا ل  ساللك إلال فلساط ف ر ار المادود الل  ا  ار 

  ك لي في مساء  ا   وم الل لر  وود إلل فلساط فق وفاي الل اك »ال سر ر  فوك درو ي: 
ورساك الس اك الورر  والود اف   اا  سا ر   اا ورماي ورلل ام داد رشرا  ال  لوم را  في 

  ااااف ةاااو الااادل كق فاااي السااا اد وساااد   يساااي  ساااطدم  سااادار فاااو    ماااف خ  ااار آخااار
ارمك:   ا اآلف في فلساط ف،ق ول اف   اف ةايق فلام  راد إلال    ايق ففاد  در ا   ساوو ر 

ساار   ر اا ق راد مممود درو ي إلل  ر  ا  فوسادةا 2« الغر  فَّ الفر ر ُةدلم  وُمر  
"ارمااار الااا   سولااا   " سااال فلساااط  ي فاااي فلساااط فخااائءق فحسااا    مماااك اساااما سد ااادا 
 3«مطاردا دانما مف الشرطر اإلسران ل ر

فااي سااف الةام اار رشاار   اا   ساا د   فل د اار فااي وسااإ الوااود  مااف ل  اااف إلاال 
ال مق  الةا و ر في  ير  اس إ وةاي  3455فلسط ف ف ا    س د   اروللق وفي س ر 

وال اي  وال وم والسد د ا  مادولك مر ق ةم  والل ال شر في سمإ ر ر ال ي  شر ف ها الس
  س   ف ما  ود ُمشرفا رلل  مد دةا 

مااارارا  ااا هم   ولاااق   سااار ما   و شااااط   اإلساااران ل رار فاااك ماااف  س اااك السااالطا  
ةا وا  فااك  وااد السااوف ا ي للدراساارق ا  مااادالس اساايق ممااا ا ااطر  لمغااادر  فلسااط ف إلاال 

ةاام ل  اااف م اان رمااك  وفااي  ا  الوااام ال مااق  ُم تماار ال مر اار اليلسااط   رق إلاال الفاااةر ق
رلماااأ   لاا  اساا فاك  راسااا  ال ا واار لم تماار ال مر اار اليلسااط   رقلدفااي مؤسسااا  ال شاار وا

ماااف اللس ااار ال  ي   ااار لم تمااار ال مر ااار ام ساسااااأ رلااال ا يا  ااار  وسااالوق  ماااا  سلاااس مسلااار 
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الوام لل  ا  والسماف  ف اليلسط    فق  ماا ا ُ خا   ا  مادال رمك الةفاف ر السادر  رف 
تااكل الشااارر مر  طااا  ف ااا ا  ق1ر ااواأ فااي اللس اار ال  ي   اار لم تماار ال مر اار اليلسااط   ر

مس شاايل فااي  8008وط اا  وشااو   إلاال  ف واف اا  الم  اار فااي ال اساال مااف   سااطس ساا ر 
السااالطر  ااار  واااد إسرانااا  لومل ااار الفلااا  المي اااود و رلاااف رنااا س  الو  اااا  الم ماااد  ارمر  

مز اا رلال  افار  اررا اي اليلساط   رالماداد ةئةار   اام فاي  ممماود ر ااس اليلساط   ر
ورانااااد المشااااروي الةفااااافي  فلسااااط ف"راشق  ااااااليلسااااط  يق واساااايأا درو ااااي  الشااااارروفااااا  

 رام اهللو ااد ور  سةما اا  الةاارد فااي مد  اار  المااد نق والفانااد الااوط ي الئماال والموطاااء"ق
  الةفافيخسس  ل  ة ا   طور  رض في  سر رام اهلل  م ن

 جوائز وتكريمات:-1

فر ف ا( في اله د رام  ا مادسانز  لو س ) -  .3494  ا  آس ا وا 
  3480) ال رمو(ق ا طال ا رام سانز  ال مر الم وسطق المر ز الةفافي الم وسط  -
 .3483ال مر ر اليلسط   ر رام  سانز  دري الةور  اليلسط   ر مف   ك م تمر -
 .3483 ي راماالسوف  ا  مادسانز    ي رلي  ف س  ا الدول ر في  -
 .3488لومر  ورو ا للشور في ا طال ا رام  -
  3481سانز  ل   فق مف   ك ا  ماد السوف ا ي رام  -
سك السئمق مف   ك مسلس  لد  ف ئ د مادوإق في ا طال اا راام  ء مف سانز  شورا -

3484  
وسااام ا ساا مفاق الااوط ي الير سااي مااف   ااك وزار  الةفافاار الير ساا ر  ر  اار فااارسق فااي  -

 .3441فر سا رام 
 .3441سانز  اآلدا  مف وزار  الةفافر الير س رق في فر سا رام  -
 و سق  فدم مف   ك الم ومر ال و سا رق  الس إ اروك مف وسام ا س مفاق الةفافي -

 .3448في  و س رام 
وسام ال ياء  الي ر ر في المغر ق  فدم مف   ك الم ومر المغر  رق في المغار  راام  -

8000. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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)م دال ااار  ة  ااار(ق ماااف   اااك  طر ااار  ا طا  ااار وساااانر  وساااام الفاااد س  طااارس  اااولس -
 .8003الشرق في دمشق رام 

 .8003في ل  اف رام  سانز   فد ر مف سامور ال لم د -
الو  اااا  الم ماااد   -ف ئدلي ااا-” مؤسساار   ااااف” سااانز  المر ااار الةفاف اار ال اااي  م مهاااا -

 .8003ارمر   ر رام 
ساااانز  السااالطاف  اااف رلاااي الواااو س لئ سااااز الةفاااافي والولماااي م اساااير مااال الشاااارر  -

 .8001السور   دو  سق في دولر ا مارا  الور  ر الم مد  رام 
ةول ادا  - ئوس الهول د رق  فدم مف   اك الفسار المل اي فاي امسا ردام سانز  ارم ر -

 .8009رام 
 .8009سانز  اد  ر دول ر )لودوم ا  و امي( مف ممافتر   و  في ا طال ا رام  -
 .8009سانز  الورد  الي  رق مف ا ماد ال  ا  ال لغارق في سمهور ر  لغار ا رام  -
  ااااك المل فاااال الاااادولي للشااااور  ق  اااادم  ماااافسااااانز  الفاااااةر  لش ااااداي الشااااور  الور ااااي -

 .8001الور يق في مسر رام 
سااانز  "ملاا  الشااور")سانز  سولاادف ر اان الوالم اار( فااي مهرساااف الشااور الوااالمي فااي  -

 .8001مفدو  ا رام 
 .8008سانز  ارر ا ر الوالم ر للشورق  فدم مف   ك     الشور في المغر  رام  -
 اااك مهرساااف ا ااام ساارا  يو فااي ال وساا ر راااام سااانز  )الشاااةد( ال وساا  رق  اادم  مااف   -

8008. 
 .سانز   اتم م م  ال ر ي في  ر  ا -
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 مؤلفاته:-2

 دواوين شعرية:-2.1
 3490  س مرق رامرساف ر  ئ  -
  3499 وراق الز  وفق رام  -
 3499راشق مف فلسط فق رام  -
 .3491آخر الل كق رام -
 .3494 وم ا  سرد فلسط  يق رام  -
 .1970ال  ا ر رلل  وء ال  د  رق رام  -
 3494الوساف ر  مو  في السل كق رام  -
  3410م    ي   هض مف  ومهاق رام  -
 .3418 م    و    م  ق رام  -
 .3411 ق رام1مماولر ر م  -
 . 3415رام  الواشقق ل  سور ها وة ا ا  مار  -
 .3411  رراسق رام -
 . 3481مد   التك الواليق رام  -
  3489مسار لمدان  ال مرق رام  -
  3489ةي     ر    ةي     رق رام  -
 1986ورد   ك رامق  -
 .3481محسا  ال رسس ملها  الي رق رام  -
 .3440 رد ما  ر دق رام  -
 .3448 مد رشر  و  اأق رام  -
 .3445لما ا  ر   المساف وم داق رام  -
 .3444سر ر الغر  رق رام  -
 .8000رام  سدار رق-
 .8008مالر مسارق رام  -
 .8009رام     و  ر رما فول ق -
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 .8005 زةر اللوز  و   ودق رام  -
 .8008رام   ةر اليراشرق -
 .8004  ار د له   الفس د  اف    هيق رام  -

 أعمال نثرية:-1.1
  3413رام  الوطفقشيء رف -
 .3411رام  الواد ق وم ا  المزف  -
 .3419المر    وداراأ   ها السئمق رام وداراأ    ها -
  3481 ا ر  لل س افق رام -
 .3481 مال  اق رامفي وسإ  -
 .3481في ا  تار ال را ر ق رام  -
 .3484الرسانك مممود درو ي وسم   الفاسمق رام -
 .3443را روف في  ئم را رق رام -
 .8009رام  الغ ا قفي م ر   -
 .8001م ر  الواندق رام  -
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 المصــــادر والمـــــــراجع
 .0292، 9عن نافع، دار الريادة للنشر والتوزيع، دمشق، طالقرآن الكريم برواية ورش 

 :والمترجمةالكتب العربية -أوال

 سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد( اآلمدي(: 
 .3،9191ج مصر، دار الخديوية، ،في أصول األحكام اإلحكام -9

 أنيس إبراهيم: 
 د.ت. د.ط، مصر، ،مكتبة نهضة ،األصوات اللغوية -0

 ضياء الدين( ابن األثير(: 
دار  ،ت أحمدد الحرفدو وبددوب طباندة ،المثل السائر في أدب الكاتب والشااعر -3

 د ط. ،0مصر، ج النهضة للطباعة والنشر،

 :أحمد مطلوب 
 .9111العلمو، بغداد،  المجمع مطبوعات، بحوث بالغية -1
 .9111، 9النهضة، بغداد ط ، منشورات مكتبةالقزويني وشروح التلخيص -5
 .9113، 0ط ،ناشرون ،مكتبة لبنان ،معجم المصطلحات البالغية وتطورها -1
، 3، زمددن الشددعر، دار العددودة، بيددروت، ط)علددو أحمددد  ددعيد   ددبر  أدوناايس -1

9192. 

 أمبرتو إيكو: 
المركز الثقافو العربدو،  تر  عيد بنكراد، ،التأويل بين السيميائيات والتفكيكية -9

 .0221، 0ط المغرب، الدار البيضاء،
أحمددد الصددمعو، المنامددة العربيددة للترجمددة، : ، تددرالساايميائية وفلساافة اللغااة -1

 .0225، 9بيروت، لبنان، ط
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 :أبو أوس إبراهيم الشمسان 
 .9191،جدة مطبعة المدنو ،دالالتها وعالقاتها حروف الجر -92

 غ:بول ب أرمسترون 
 ، تددر: فددحي رحدديم،لااااالتأوي القااراءات المتصااارعةت التنااومص والمصااداقية فااي  -99

   .0221، 9لمتحدة، بيروت، لبنان، طا الكتاب الجديددار 

 بول ريكور: 
، تدر: محمدد بدراءة وح دان بور يدة، دار من النص إلا  الفعالت أبحااث التأويال -90

  .0229، 9حوث القاهرة، مصر، طعين للدرا ات والب
الغدانمو، المركدز الثقدافو  ، تدر:  دعيدنظرية التأويلت الخطاب وفائض المعن  -93

 .0221، 0العربو، الدار البيضاء، المغرب، ط

 بومدين بوزيد: 
، ودلتاااي ير ماااخرشااال الفهاام والاانصت دراسااة فااي الماانه  التااأويلي عنااد  -91

 .0229، 9منشورات االختحف، الجزائر، ط

 حسان تمام: 
 .9111البيضاء، المغرب،  ، دار الثقافة، الداراللغة العربية معناها ومبناها -95

 جاسم الزبيدي: 
 9الشدروق، عمدان، ادردن، ط ، دارالقياس في النحو العربي نشاأت  وتطاور  -91

9111. 

 جاسم محمد جاسم: 
مجددددالوب،  ، دارشيااادرو  ة فاااي خطااااب محماااودباااجمالياااات العناااوانت مقار  -91

 .0290ادردن.
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 جان كوهن: 
، تددر: محمددد الددولو ومحمددد العمددرب، دار توبقددا  للنشددر، بنيااة اللغااة الشااعرية -99

   .9191الدار البيضاء، المغرب، 

 أبو بكر عبد القاهر(: الجرجاني( 
 محمود محمد شاكر، مطبعة المدنو، القاهرة، مصر. حق، تأسرار البالغة -91
 .9191القاهرة، محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجو،  حق، تدالئل اإلعجاز -02

 الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي(: ابن الجزري( 
العلميدددة،  ر فدددو القدددراءات العشدددر، دار الكتدددبالنشددد علدددو محمدددد الضددديا  تحدددق -09

 .9بيروت، لبنان، ج

 جميل عبد المجيد: 
، الهيئدددة المصدددرية العامدددة الباااديي باااين البالغاااة العربياااة واللساااانيات النصاااية -00

 .9119ر، للكتاب، اإل كندرية، مص

 خ:حسن خميس المل 
، 0220 9ان، ادردن، طمدالشدروق، ع ، دارالتفكير العلمي في النحو العربي -03

 .19ص

 حسن عباس: 
 .9119،تحاد الكتاب العربا، منشورات خصائص الحروف العربية ومعانيها -01

 حلمي علي مرزوق: 
 .9111اإل كندرية،  ، مكتبةفي فلسفة البالغة العربية -05

 خالد حسين حسين: 
 ،، دار التكدويننظرية العنوانت مغامرة تأويلية في شاوون العتباة النصايةفي  -01

 .0221،دمشق
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 خالد عبد الرووف الجبر: 
 ،عمدددان ،دار جريدددر ،قاااراءات فاااي شاااعر محماااود دروياااش تدورىيغواياااة سااا -01

 . 0221،ادردن

 الحسن بن أحمد(: ابن خالوية( 
الشدروق، القداهرة، ، تح عبد العا   دالم مكدرم، دار الحجة في القراءات السبي -09

   .331، ص9111، 3ط

 خان محمد: 
 .0290ب كرة، الجزائر، ، مطبعة جامعة محمد خيضرأصول النحو العربي -01
، دار البقاارة لغااة القاارلن الكااريمت دراسااة لسااانية تطبيقيااة للجملااة فااي سااورة -32

 .0221، 9الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط

 دافيد جاسبير: 
 انصدو، منشدورات االخدتحف، الجزائدر،  وجيد  ، تدر:مقدمة في الهيرمينوطيقاا -39

 .0221، 9ط

 رجاء عيد: 
، اال دكندرية، فالمعدار  ة، منشد لغة الشعرت قراءة في الشعر العربي المعاصر -30

 .0223، مصر

 رحيم عبد القادر: 
 .0292، 9، دمشق، ط، دار التكوينعلم العنونة -33

 بدر الدين محمد بن عبد اهلل(: الزركشي( 
 .9191، 3جالتراث، القاهرة، مصر،  مكتبة دار، البرهان في علوم القرلن -31

 السجلماسي: 
 ،9192 ،9ط المعددارف، مكتبددة ،المناازص البااديي فااي تجناايس أساااليب البااديي -35

 .المغرب
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 سعيد األفغاني: 
 .9111الجامعية،  ، مديرية الكتب والمطبوعاتفي أصول النحو -31

 سعيد الحنصالي: 
دار البيضدداء، المغددرب، ث، دار توبقددا ، الداالساتعارات والشااعر العربااي الحاادي -31

 .0229، 9ط

 السّكاكي: 
 .9191، 0العلمية، بيروت، ط نعيم زرزور، دار الكتب حق، تمفتاح العلوم -39

 سمير أحمد معلوف: 
، منشدورات اتحداد الكتداب العدرب،  دورية، حيوية اللغاة باين الحقيقاة والمجااز -31

 .9111دمشق، 

 سوزان روبين سليمان: 
مقاالت فو الجمهدور والت ويد ، تدر ح دن ، إنجي كروسمانت القارئ في النص -12

، 9المتحدددة، بيددروت، لبنددان، ط ندداام وعلددو حدداكم صددالح، دار الكتدداب الجديددد
0221.   

 السيد أحمد عبد الغفار: 
الجامعيددة، اإل دكندرية، مصددر،  ، دار المعرفدةالتأويال الصااحيل للاانص الااديني -19

 .0223د.ط، 
، دار المعرفدددة الجامعيدددة اإل دددكندرية مصدددر، ظااااهرة التأويااال وصااالتها باللغاااة -10

 .0290د.ط، 
مصددر،  ددنة  ،دار المعرفددة الجامعيددة، التفسااير ومناهجاا ت والاانصت وتفسااير  -34

 .م0222
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  ّالهاشمي د أحمدالسي: 
، ض يو دددف الصدددميلو، المكتبدددة المعااااني والبياااان والباااديي تجاااواهر البالغاااة -11

 .0223بيروت، لبنان،  العصرية،

 أبي الفضل جالل الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر(: السيوطي( 
، تحددق مركددز الدرا ددات القرآنيددة، مجمددع الملدد  فهددد اإلتقااان فااي علااوم القاارلن -15

 د.ط، د.ت. ،1لطباعة المصحف الشريف، ال عودية، ج
، 0، تددددح عبددددد الحكدددديم عطيددددة، دار البيرونددددو، طقتااااراح فااااي أصااااول النحااااواإل -11

0221. 

 م بن موس  بن محمد اللخمي(:)أبي إسحاق إبراهي الشاطبي 
مشدهور بدين ح دن آ   دليمان، أبدو عبيددة ، تح الموافقات في أصول الشريعة -11

 .9111، 9، ط3ال عودية، جعفان  دار ابن

  بن ابراهيم العلوي(عبد اهلل )الشنقيطي: 
، 9، مطبعدددة فضدددالة المحمديدددة المغدددرب، جنشااار البناااود علااا  مراقاااي الساااعود -19

 د.ط، د.ت.

 صالل سليم عبد القادر الفاخري: 
 ،اإل ددكندرية ،المكتددب العربددو الحددديث، الداللااة الصااوتية فااي اللغااة العربيااة -11

 د.ط،د.ت . ،ج.م. 

 :بن صالل نوال 
جماليااات المفارقااة فااي الشااعر العربااي المعاصاارت دراسااة نقديااة فااي تجربااة  -52

 .0291،9، ادكاديميون للنشر والتوزيع، ادردن، طمحمود درويش

  الصاللصبحي: 
 ،لمحيدين، بيدروتل دار العلدم ،، رفدع عبدد اا النجددبمباحث في علاوم القارلن -59

 .9111، 92ط
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 صالح عبد الفتاح الخالدي: 
 .0229، 3القلم، دمشق، ط ، دارتعريف الدارسين بمناه  المفسرين -50

 طاهر سليمان حمودة: 
 ،للنشدددر، اإل دددكندرية ، الددددار الجامعيدددةظااااهرة الحااااف فاااي الااادرس اللغاااوي -53

9119. 

 محمد بن جرير(: الطبري( 
 دددوريا دمشدددق  مؤ  دددة الر دددالة، ،0، جي القااارلنلجاااامي البياااان عااان تأويااال  -51

 .91119،ط

  عادل مصطف: 
طريدددة الت ويددد  مدددن أفحطدددون  لددد  ن، الهيرمينوطيقاااا فهااام الفهااامت مااادخل إلااا  -55

 .0221، 9ط القاهرة، مصر، ،جادامر رؤية النشر والتوزيع

 عبد الحليم حمود: 
البحدار، بيدروت، لبندان،  ، دارحناجر تلتقاي لتكتمال الصارخةمحمود درويش  -51

 .  0221، 9ط

 عبد العزيز عتيق: 
، دار النهضددة العربيددة، فااي البالغااة العربيااةت علاام المعااانيت البيااانت البااديي -51

 بيروت، لبنان.

 عبد الفتاح أحمد الحموز: 
 ، 0ج ،ال ددعوديةالرشددد، الريدداض،  ، مكتبددةالتأوياال النحااوي فااي القاارلن الكااريم -59

 ، 9191، 9ط

 عبد القادر الرباعي: 
 ،دار جريدددر للنشدددر والتوزيدددع، جمالياااات المعنااا  الشاااعري التشاااكيل والتأويااال -51

 .02219،ط ،ادردن ،عمان



911 

 عبد القادر حسن: 
 .0229، مصرغريب، القاهرة،  ، دارالمختصر في تاريخ البالغة -12

  (أبو الهالل)العسكري: 
الفضدد   بددراهيم، دار  حيدداء الصددناعيين، تددح علددو محمددد البجدداوب، محمددد أبددو  -19

 .9الكتب العربية، مصر، ط

 عل  أبو المكارم:        
  .0221والتوزيع، القاهرة،  ، دار غريب للنشرأصول التفكير النحوي -10
، دار غريددب للطباعددة والنشددر، القدداهرة، الظااواهر اللغويااة فااي التااراث النحااوي -13

 .0221مصر، 

 علي عبد اهلل حسين العنبكي: 
، مركدددز البحدددوث والدرا دددات اإل ددددحمية، فاااي العربيااااة الحمااال علااا  المعناااا  -11

 .0290، 9العراق، ط

 عمارة ناصر: 
اللغااااة والتأوياااالت مقاربااااات فااااي الهيرمينوطيقااااا الغربيااااة والتأوياااال العربااااي  -15

 .02219،الجزائر، ط منشورات اإلختحف، ،اإلسالمي

 عمر أحمد الربيحات: 
العلميددة، عمددان،  ، دار اليددازوردباألثاار التااوراتي فااي شااعر محمااود درويااش -11

 .0221ادردن، 

 عواطف كنوش المصطف  التميمي: 
، 9ط، ادردن، عمددددان ،دار صددددفاء ،المعناااا  والتأوياااال فااااي الاااانص القرلنااااي -11

0292. 
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 الغزالي: 
نددة ، تحددق حمددزة بددن زهيددر حددافا، شددركة المديالمستصااف  ماان علاام األصااول -19

 .د.ط، د.ت ،3ج للطباعة والنشر جدة،

 (فاضل صالل) السامرائي: 
 .0221عمار، عمان، ادردن،  ، دارمعاني األبنية العربية -11

 فهد ناصر عاشور: 
 المؤ  ددددة العربيدددة للدرا ددددات والنشددددر،، التكااارار فااااي شااااعر محمااااود درويااااش -12

 .0221 ،9ط ادردن،

  قيس مجيد المول: 
، 9اليندددابيع،  دددوريا، دمشدددق، ط ، دارُمخّيلاااة الااانصت اشاااتغال لخااار للمعنااا  -19

0221. 

 عماد الدين إسماعيل()أبو الفداء  ابن كثير: 
   .0225لبنان،  ،بيروت ،العصرية المكتبة ،تفسير القرلن العظيم -10

 محمد أحمد لوح: 
، دار ابن عفَّدان للنشدر، القداهرة، جناية التأويل الفاسد عل  العقيدة اإلسالمية -13

 .0223، 9ط

 محمد أحمد لوح: 
، والبادييالمبسط في علوم البالغةت المعااني والبياان محمد الطاهر الحد و،  -11

 .0225المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 

 محمد حسين الاهبي: 
 .9155، 9القاهرة، ج ،، مكتبة وهبةالتفسير والمفسرون -15
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 محمد خطابي: 
، المركز الثقدافو العربدو، بيدروت، لسانيات النص مدخل إل  إنسجام الخطاب -11

 .0221، 0ط

 محمد خليف الحياني: 
، دار زاويعاااراءة فاااي شاااعر فاضااال الالتأويلياااة مقارناااة وتطبياااقت مشاااروص قااا -11

 .0293، 9، ادردن، طغيداء

 محمد شوقي الزين: 
، المركدددز الثقدددافو المعاصااار تاااأويالت وتفكيكااااتت فصاااول فاااي الفكااار العرباااي -19

 .0220، 9العربو، الدار البيضاء المغرب، ط

 محمد عبد اهلل القاسمي: 
 ادردن، اربدددد،، عدددالم الكتدددب الحدددديث ،التكااارارات الصاااوتية فاااي لغاااة الشاااعر -11

0292. 

  ّال:محمد فج 
 .9191، 9ط ، دار القلم، دمشق،قتراحاإلصباح في شرح اإل -92

 محمد فكري الجزار: 
الهيئددددة المصددددرية العامددددة للكتدددداب،  ،العنااااوان وساااايميوطيقا اإلتصااااال األدبااااي -99

 .9119اإل كندرية، 

 محمد كعوان: 
التأوياااال وخطاااااب الرماااازت قااااراءة فااااي الخطاااااب الشااااعري الصااااوفي العربااااي  -90

 .0292، 9، دار بهاء الدين، الجزائر، طالمعاصر

 محمد مفتاح: 
نجااااز -93 لبيضددداء، ، المركدددز الثقدددافو العربدددو، الددددار ادينامياااة الااانصت تنظيااار وا 

 .0221، 3المغرب، ط
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 محمود درويش: 
، 0والنشدددر، بيدددروت، لبندددان، ط ، ريددداض الدددريب للكتدددبأثااار الفراشاااةت يومياااات -91

0221. 

 مداس أحمد: 
حدددة التكددوين والبحددث فددو ناريددات القددراءة ، منشددورات مخبددر و الاانص والتأوياال -95

 .0292، 9ومناهجها، جامعة ب كرة، ط

 مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار: 
 ، دار ابدددن الجدددوزب، الريددداض،والتأويااال واإلساااتنباط والتااادبر مفهاااوم التفساااير -91

 ه.91010،ط

 مصطف  الغالييني: 
 .0221، 9الجديد، القاهرة، ط ، دار الغدجامي الدروس العربية -91

 مصطف  شميعة: 
الحددددديث، ادردن،  ، عددددالم الكتدددبالقاااراءة التأويليااااة للااانص الشااااعرية القاااديم -99

 .0293،9ط

  تاء(بن مضالقرطبي )أحمد بن عبد الرحمن بن محمد 
 .9190، 0المعارف، القاهرة، ط شو و ضيف، دار ق، تحالرّد عل  النحاة -91

 منصور لمال: 
 .0229، 9ط، الحديث عالم الكتب ،استراتيجية التأويل عند أدونيس -12

 مهدي المخزومي: 
 .  9191، 0العربو، لبنان، ط ، دار الرائدفي النحو العربيت نقد وتوجي  -19

 نازك المالئكة: 
 .9111،3ط منشورات مكتبة النهضة، ،رقضايا الشعر المعاص -10
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 نبيهة قارة: 
 .9119، 9، دار الطليعة، تونب، طالفلسفة والتأويل -13

 نصر حامد أبو زيد: 
العربدددو، الددددار البيضددداء  ، المركدددز الثقدددافوالقاااراءة وللياااات التأويااالإشاااكاليات  -11

 .0229، 9المغرب، ط
، 9المغدددرب، ط ،البيضددداء ، المركدددز الثقدددافو العربدددو، الددددارالخطااااب والتأويااال -15

0229. 
رادةالاااانص والساااالطة والحقيقااااة -11 المركددددز الثقددددافو  الهيمنددددة، ،  رادة المعرفددددة واة

 .2102، 5العربو، الدار البيضاء المغرب، ط

 ز جورج غادميرنها: 
، تددر: ح ددين ندداام، الفلساافة الحقيقااة والماانه ت الخطااوط األساسااية لتأويليااة -11

 .0221، 9والتوزيع، طرابلب، ط علو حاكم صالح، دار أويا للنشر

 وحيد بن بوعزيز: 
، منشدورات االخدتحف، قراءة في مشاروص امبرتاوا إيكاو النقادي تحدود التأويل -19

 .0229، 9الجزائر، ط

 ة:المراجع األجنبي-ثانيا

 Gérard Genette: 
1- Seils, Collection poétique aux Ed du Seuil, Paris, 1987, p56. 

 H.G.Gadameer: 
2- Vérité et méthode, les grandes lignes d’une herméneutique 

philosophique, edit, p. Frochon, J Grondin, G Merlio, Seuil, 

Paris, 1996. 
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 Paul Ricoeur: 
3- Lectures3, Aux frantiere de la philosophie, Seuil, paris, 1994. 

4- Herméneutics and the Human Sciences, tr  Joh B.Thompson, 

Combridge University Press, 1992. 

 Umborte E CO : 
5- Interprétation et Surinter prélation, PUF, paris, 2007. 

6- les limites de l’interprétation Trad, Meriem Bouzaher, édit 

gresset, paris 2eme édit, 1992. 

 :الرسائل الجامعية-ثالثا

 فوزية دندوقة: 
 ،أطروحدة دكتدوراع علدوم، العربياة إشاكاالت  وقضاايا ت التأويل في الدراساات -9

 .0292-0221 جامع ب كرة، كلية اآلداب واللغات،

 :مـــــــــــــالمعاج-رابعا

 حمد الفراهيديأبن  خليلال: 
 9ط ،لبنددان، بيددروت، دار الكتددب العلميددة اوب،ندددعبددد الحميددد هحددق ت ،العااين -9

0223. 

  (محمد بن أبي بكر)الرازي: 
 .9112، 1الجزائر، ط ، دار الهدى، عين مليلةمختار الصحاح -0

 محمد مرتض  الحسيني( زبيديال(: 
علددددو شدددديرب، دار الفكددددر للنشددددر ، تددددح تاااااج العااااروس ماااان جااااوهر القاااااموس -3

 .9111 ،1م والتوزيع، لبنان،

 مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي( فيروزأباديال(: 
، تدح أندب محمدد الشدامو وزكريدا جدابر أحمدد، دار الحدديث، القاموس المحايط -1

 .0229القاهرة، د.ط، 
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  محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين( منظورابن(: 
 .9111، 9صادر بيروت، لبنان، ط ، دارلسان العرب -5

 المجالت والدوريات:-خامسا

 مجلة األثر: 
 .0290، 00  ،والرواية أشكا  الملتق  ادو  حو  الل انيات عدد خاص، -9

  البحوث اإلسالميةمجلة: 
 .099، ص3، ج9123، شوا  1العدد  -0

 مجلة عالمات: 
 .0221، المغرب ،01  -3

 مجلة العلوم اإلنسانية: 
، جدوان 00العددد الجزائدر،جامعة محمدد خيضدر ب دكرة،  واللغات، كلية اآلداب -1

0299. 

 مجلة متون: 
 .0299، 5جامعة  عيدة، الجزائر،   -5

 ر:المخب مجلة 
 .0221، 29العدد ،الجزائر، جامعة ب كرة ،كلية اآلداب واللغات -1

 مجلة الواحات للبحوث والدراسات: 
 .0291، 1، م0عة غرداية،  ماج -1

 والمؤتمرات: الملتقيات-سادسا

 ''المتلقي الوطني الثاني ''السيمياء والنص األدبي: 
، 0222، أفريدددددد  95،91منشددددددورات جامعددددددة ب ددددددكرة،   ددددددم اددب العربددددددو،  -9

 .  01ص
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 ''الموتمر العلمي الدولي '' النص بين التحليل والتأويل والتلقي: 
 .0221 غزة، كلية اآلداب والعلوم اإلن انية جامعة اد ص ، -0

 المواقع اإللكترونية:-سابعا
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 :باللغة العربيةالمذكرة ملخص 

ابعر لللللل تأويلللللل اإلبلللللل  اإل  لللللل إل  اإل: مهممممممذك ة  ممممممذ ب  ة    مممممم     ممممممتضمممممم    ت
دبة مم  تي يةيمم  تعمم    ةمم  ابمحمللو ا رويلل قا"راإلبفرإلشلل أثلل"إلبمعاصللرقااللرإلي ايلل ا يللوإل ا

 ممت ا ة  ممللن  ةممتب  ة ت ممزب  ة ممزت ة ممتب  تممزتي  دل يمم  تت ب مم  ل   ممز ة    اتجممز  
،  قمد  مع  همذة ة  لما همذة  زف  ة عتزصب ةألخبا ة تن ت زه  فمن تكم ين ت ميل ة متب

ة  لا  ة ق ف  ة  لعيع  ة   زب   ة تي يةي     خالن دبة    ع  عم   تصم ب ة مدي ة  
   ةي  ة تي ين.  يز  فز ةيت ز فن  ة تجالء أ ب  ة ظ ةهب 

ليما ةكمت ن ة تصمن ةأل ن  ةم  تيصمين   قمد جمزءت همذك ة دبة م  فمن فصمةي ،
ة تي ين فن ة ت ب ة عب ن  ة غب من، في مز  ب جتمز فمن ة تصمن ة عمزتن  ةم  ة  عب م  ة تي يةيم  
 ةدي ة ، ةتلالقمز  م  ة عتم ة   صم ل ا م  ة ت مبةب  ة ب م   ز ت زبهمز و يمزت تي يةيم  ت مز د 

.  مممذيةي   لعتمممز  خزت ممم  ضممم  ت أهممم   ة  كمممف  ممم  أ عمممزدك  تي يالتممم  فمممن تت يممم  ة مممتب
 ة تتزئل ة   ت صن ا ي ز.

  



 

RESUME DE LA RECHERCHE EN LANGUE FRANÇAISE: 

Ce projet de recherche qui s’intitule l’herméneutique du texte 

créatif contemporain arabe, lecture en œuvre « ather el faracha » de 

Mahmoud Darouich, une étude herméneutique qui consiste à dépasser le 

niveau superficiel de texte et considérer les mots sémantiques des mots-clés 

significatifs autour de tous les autres éléments qui contribuent à la 

formation du tissu de texte, cette recherche cherche à savoir la pratique 

d’interprétation de la vérité par l’étude approfondie des textes de l’œuvre et 

l’élucidation des principaux phénomènes et la déclaration de son efficacité 

dans le processus de l’exégèse. 

Cette étude de recherche est fractionnée en deux chapitres, dont le 

premier chapitre s’intéresse à l’enracinement  herméneutique dans la 

réflexion arabe et occidentale, tandis que le deuxième s’intéresse à 

l’approche herméneutique de l’œuvre, partant du titre et arrivant à la 

répétition et le symbole considérés comme des mécanismes 

herméneutiques permettent au démantèlement du texte et la divulgation ou 

bien au dévoilement de ses dimensions et interprétations. 

En conclusion, notre travail de recherche comprend les résultats les 

plus importants.  
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