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الملخص:
هدددالارد ار ددللل نصددالحددصل ار ددبل)2003لرنوقددوالدحدددلارة ددمشللارةاددلر للارل د ل
ل هملش لاحفلمحلاألجحمسلاألدبصللبعضهملدنىلبعض،لإذلأنلةهةدللارحمقددلهد لاروقدوالدحددل
هددذالارة ددمشللارل د لص اددالشصهددملارلفمدددا،لالل ددصةملأححددملحنةددللش د لار ددحواتلاألاص درةلةددنلهددذال
ارق ددرنلوج ددودلارلعددص ددللاالجحم ددصللشد د لار ددحصلاألدبد د ،لوح ددصل ار ددبل)2003لصجة دديلب ددصنل
اراعرلبأحوادهلوارحثرلواروثصقللارلمرصاصدللواراطدمبلارصدوة ،لإذلا دلطمدتلارادمدرةلإنللعدمر ل

بصحهملرل بلحاهملارقدرةلدنىلان لرؤصللةر بللل هملبمرلجدصد .ل
إنلار ددحصلارة دددروسلص ة ددالارقصة ددللارزةحص ددللارةلج دددةلشد د لارع ددممل )2003لووج ددودل
اال ددلاالاألةرص د د لب دداللدادصمل ددهلرص ا ددالد ددنلدةد د لارع ددداعلارل ددمرصا لار ربد د لرنةا ددروعل
ارعرب  .ل
دلقراعلوارل نص ددالإذلا ددةنتلة ددورصن:للةم ددللار ددحصل
وقراعلد د لرن ددحصلادلة دددتلاال د ل
وارلحددمصلارنددذصنل ققددملارلعددمر لاالجحم د لش د لارددحصل ار ددبل)2003لرلل ق د لو دددةلارددحصل

ار نصل .ل

الجنس لغة:لهولارضربلةدنل دالاد ع،لوارجةديلأجحدمسلوجحدوس،لوارجدحسلأددملةدنلارحدوعل
وةحهلارةجمح للوارلجحصس،لصقمالهذالصجدمحسلهدذالأيلصادم نهل )1لودحددلأهدالارةحطد لةمصددال
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دنىل ثصرصنلةالنفصنلبمألحواع،لشهوأدملةنلارحوعلشمر صوانلجحس،لواإلح منلحدوع )2للوهحدملل
ةنلصطمب لبصنلارحوعلوارجحسلبوافهةملأيلارحوعلوارجحسللحظصمًلدضوصمًلألاد مالأدبصدلل )3ل
إذلاحلقددالةفهددوملارجددحسلإرددىلاألدبلدحدددةملل دددثللاددمررزلروبددرتلدارون )1882-1809ل

دنلحظرصلدهلشد ل لمبدهللأادالاألحدواعلon the oryigin of speciesلددممل1859لددنل
ل
د
أجحددمسلارةانوق ددمتلارةالنفددللشد د لأواا ددرلارقددرنلارلم دديلدا ددر )4لبواددفهلأيلارج ددحسلأ دددل

ارقوار ددبلارلد د للا ددبلشصه ددملا(ث ددمرلاألدبص ددلل )5لأة ددمل نة ددللجحسللشد د لا(دابلاألوربص ددللش حه ددمل
ل ددمشظلدن ددىلاد د نهملارفرح د د لgenreلولعحد د لارحد دوعلأصض ددم )6لولهد د لارةا ددلقهلة ددنلار نة ددلل

ارالصحصلل genusوا دلعةنتلبدذرللاراد الارفرح د لشد لار لمبدمتلارحقدصدللاألوربصدل )7لوصعدز ل
االهلةددمملش د لا ددلاداملةاددطنللارجددحسلاألدب د لش د لارد ار ددمتلار ربصددللار دصثددللإرددىلظهددورل
أجحمسلجدصددةلةدنلارلدأرصالاألدبد لشد لارن دمتلاألوربصدل،لوذردللشد لبدوا صرلارحهضدللاألوربصدلل

ش د لارقددرنلارثمرددثلداددرلش د لاصطمرصددم،لرصلو دديلشصةددملبعدددلإرددىلحظرصددللاألجحددمسلاألدبصددللارل د ل
للدرجملبمرفرح دصلل Aires

 genres literصقمبنهدملشد لاالح نصزصدلللliterary speiesلثدمل

ددددروالدحهددملإرددىللliterary genresل )8لأةددملش د لارل دراثلاالفرصق د لش د نلةؤرفددمتلأر ددطول

. 322ملوهددوراسللعدددلةددنلارة ارجدديلار ا ددص صهلرحظرصددللاألح دواعلإذللقدددملارةأ ددمةلوارةن ةددلل
دنىلأحهةملحودمنلةلةصزانلرئص من .)9لبصحةملةصدزل دالةدنلأشاطدونلوأر دطولبدصنلاألجحدمسل

األدبصددللاأل م ددصل،لوهددذالاألجحددمسله د لاراددعرلار حددمئ لواراددعرلارةن ة د لوارة ددر صلل )10ل
وصعدلحورثروبلشرايلارلق صملارثاث لاردذيلوضدعهلارقدداةى:لارةن ةد لوارددراة لوار حدمئ لهدول
ارةحطند د لرحظرص ددللأألجح ددمسلاألدبص ددل )11لوصقل ددرحلهصج ددالإقمة ددللةحظوة ددلل قصقص ددللر جح ددمس،لل
اما ددللب ددمألدبللرل ددزلدن ددىلةقوالل ددهلارفن ددفصللاأل م ددصل،لارلد د لة ددنلااره ددملصةلن ددللاالدبل
ةحظوةلددهلاردالرصددللاراماددللبدده،لإذلالل ددلطصيلهددذالارةحظوةددللأنلل د نلارن ددلل ةددمله د ،لبددال
ل ددونلةرلبطددللبةجةددوعلشرد د لةددنلارةةمر ددمتلارن وصددللدبددرلحظددمملاددمص،لوه ددذالأاددب تل

حظرصللاألجحمسلارة منلارذيلصل ددلشصهلةجمالاألدبلولعرصفهل )12لوهذالصقودحملإردىلةفهدومل
ارجحسلاألدب لبوافهلةجةودللةنلاراامئصلارل لل ملارةةمر للاإلبدادصل.ل  )13ل
لأةملحاأةلارجحسلاألدب لشه لقضدصللقدصةدلل دصثدل،للبددألبمر ددصثلدحدهلبوادفهلرفبدللشردصدلل

لحملجللبافللأ م صللدنلرفبللاجلةمدصلل )14لوقددلظدالارجددالدائد اًرل دوالاة محصدللل دصددل
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ضوابطلةعصحللصة نلأنللح لجن لةنلاارهملأنلةهةلللةصصزلااواصللجحسلأدبد لةعدصنل
ةنلفصرالد صرةلور نلصة نلاروقوالدنىلةر نلصنلأ م صلصن  :)15لل
ارةر نددللارقدصةددل:لارل د لبن ددتلذرولهددملبمر ا ددص صللارجدصدددةلارل د لددددتلإرددىلشاددالاألح دواعل
األدبصدللبعضدهملددنلبعدض،لإذلصح فد ل دالحددوعلضدةنلأ دوارلة نقدللالصل ار دالشحصدمًلةديلفصدرال
وهذالهولارةذهبلاراهصرل بحقمعلارحوع) .ل

لارةر نددللارواددفصل:لارل د لظهددرتل دددصثمًلوارل د للفلددرضلإة محصددللارةددزجلبددصنلاألح دواعلرلورصدددل
أح دواعلجدصدددة.لوه د لارةر نددللارل د للةصددزتلبهددملار لمبددمتلار دصثددللارل د للعط د لاحفلم دمًلرنحددوعل
األدب د ل د لالصبقددىلةح نق دمًلدنددىلحف دده،لبدداللحظددرلإرصددهلبواددفهلحظمة دمًلةحفل دمًلقددمباًلرنلجددددل
وارل ص ددالة دديلارة ددلجداتل .)16لر ددذرللصة د دنلارق ددوا:لإنلارج ددحسلاألدبد د لار ددذيلصد دزاوجلب ددصنل
أجحددمسلةل ددمصرةلهددولةددنلأبددرزلةحج دزاتلار داثددل،لارل د للعنددنلإة محصددللارددلاقللبددصنلأجحددمسل
ةالنفللةةملصدددولإردىلإددمدةلارحظدرلشد للو دصيل ددودلارجدحسلاألدبد لول صصدالة ددالدهلةديل
ظهددورل ددالحلددمجلجدصدددل )17لبددالاأل ثددرلةددنلذرددللار اددالدددنلارطددر لارل د للح دلجلوشقهددمل

ارحا ددوصلولق ددلقبالولقل ددداوالشد د لارةجلة ددي،لال ددصةملأنلارضد د وطلارة ددلةرةلارلد د للةمر ددهمل
األش مرلارةلانللبمران لواالبل مرلوارذو ،لوةلطنبمتلارلنق ،للدؤديلإردىللعددصاللطدوصرلهدذال
اردورلبم لةرار  .)18ل

للللللللللإنلار دددصثلدددنلاألجحددمسلصجعنحددملحلوقددالدحدددلةا د نللارلجح دصسلبواددفهملظددمهرةل
ش لارلمرصخلاألدب للارةعمار،لودمةاًلحادصمًلبادورةلامادلللبقدىلقمئةدللةديلاحلادمرلظدمهرةل
ة ددملبع دددلار داث ددللارلد د لاد د نتلارقد دمًلواضد د مًلر ددالةعطص ددمتلار داث ددللالل ددصةملارل دددااالب ددصنل
األدبد د د لوارثق د ددمش لوارن د ددويلألنللة د ددملبع د دددلار داث د ددللا د ددورتلاا د ددلاطلاألجح د ددمس،لواا د ددلاطل

ارحاوص،لواالاطلارقراعلوارحاوصل )19لال صةملأنللا الاألجحدمسلارحظرصدللشد لةاصندلل
ارحمقدددلهد د لجددزعلةة ددملصة ددنلل ددةصلهلب ددمرةحط لاربرافةددمل لرنلجح ددصسل،Hmogeneisaله ددذال

ارةحطد د لصاد د الظ ددمهرةلإب ددداعللوللند د لحا ددصلللالن ددالة ددنلحمق دددلإر ددىل ا ددر )20لإاللأنلأص ددلل
ةعمرج ددللإلاد د مرصللارهوص ددللاالجحم ددصللشد د لاض ددملاألدة ددمالاألدبص ددللصحب د د لأنللأا ددذلبحظ ددرل

االدلبمرلدمةنصنلأ م صصن :ل
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أحددمام :لإة محصددللاالاددلاالبددصنل ددصمقمتلدةنددصنلأدبصددصن،ل لددىلوانل محددملص ةددانلارل ددةصلل
االجحم صللاروا دة .ل

ث نيهم :لصلجنىلش لإة محصلللجددلارحصلدبدرل دصمقمتلةالنف ددللوةلبمصحدل)21 .لوردذرللصة دنل
ارقدوا:لإنللارهوصدللاالجحم دصللردحصلةدمللعددلأ صمحدمًلواردىلدرجدللةعصحدل،للقمبندللرنل صصدرل دصمقصمًل
بمرةعحىلارذيللرلهنلش لارةجمالفصرلارحا ،لوبا الأو يلبدمرة صطلارلدمرصا لاردذيلص دمل

والدةلاردحص،لوارددذيلص ددملإدددمدةلح ددصجهل فعداللوااددن للل )22لوهددذالصقودحددملإرددىل قصقددللأنل
ددالارل دوالتلاالجحم ددصللةرلبطددللبل ددواللددمرصا لأدددملوصل ددوالشد لأشد لارعقبددر-لحاددصللإرددىل
صم لجدصدلصرلهنلبدرجللاةلثمرصللارحصلارجدصدل )23لال دصةملأنلارحقددلاألدبد لصادهدلةر ندلل

االحلقمالةدنلارحقددلار ا دص ل دالأاد مالارحقددلاألادر لقبدالوالدةلدندملاراطدمبلاردذيل دمنل
صعلةدددلةعددمصصرلوقواددددلةعصح د دللرل دصدددلجددحسلأدب د لدددنلفص درالإرددىلةر نددللصلعمةددالشصهددملدنددمل
اراطمبلةيلارحصلاألدب لدنىلأ مسلار لمبللارحودصللارل لللاطىلقواددلاألجحمسلاألدبصدلل
بةملشصهملةنلافللأدبصدللإردىلةر ندللارعفوصدللارةعددةلإددداداًلر دمحصمًلواجلةمدصدمًللواادنصمًل ددصثمًل
صا د الشصهددملارجددحسلاألدب د لحف ددهلبحف ددهل )24لةةددملصددؤديلإرددىللل درصسلأد دراالجدصدددةلش د ل

قراعةلارحاوص،لل لنزملبمرضرورةللاطد لارةوجدهلارجح د لرنحص،ب ثدمًلددنلادعرصللامادلل

دلللعبدرلواألحدواعللاندطلأول
به،لإذلصلدااالار رديلش لارادعري،لشمر ددودلبدصنلاألجحدمسلاألدبص ا
لةزج،ل ةملأنلارقدصملةحهملص ور ،ةمللان لأحوادمًلجدصددةلل )25لوصقدالارادعرلشد لارطنصعدل،ل
إذل دمنلللاحفلدمحلاراددعرلدندىلاألجحدمسلاألدبصددللوارفحصدللاألادر لوشد لطنصعلهدملار دردلواردددراةمل
وارفحونلارلا صنصللوارصمتلشنلار صحةمللل )26لقدلأشرزلظواهرلشحصدللجدصددةلشد لارادعرلللعند لل
بمر لمبددللاراددعرصللذالهددم،ل صددثلأ ددهةتلر ددللاراددعرلار دددصث،لولبدددالتلاالصقددمع،لوارةحظددورل

اررؤص ددويلارجدص دددلرنةوض ددوعلواأل ددنوب،لواال ددلعمحللب ددمررةوز،لواألقحع ددل،لوارة ارص ددم،لوأ ددداثل
ارلمرصخ،لواروقمئيلارةروصدللادعبصلمً،لشد لاالقلدرابلةدنلر دللارحثدرلودمرةدهلار لدمب للل )27لودحددل
هذالارلدااالارذيلةصزلبدالول دمهملشد لإثدراعللحدصلار دبل2003لرنادمدرةلبادر لارب دلمح ل
ددأقالألاددفهلبأحددهلاددةور ،لداانتلشصددهلأجحددمسلةالنفل،اراددعر:ارعةوديلواددعرلارلفعصنددل،ل
وقاد ددصدةلارحثد ددر،لوار د ددرد،لارقاد ددللوارد ددحصلارةفلد ددوح،لواروثصقد ددللارلمرصاص د دل )28لواراد ددمدرةلإذل
ا ددلعمحتلبمر ددردلرلؤ دددلزةحصددللار دددلثللالل ددصةملأنللارقاددلللحطددويلدنددىلقدددرةلش د للقدددصمل
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ة ددلوصمتلزةحصددللةلعددددةلل )29لشمرلا د صالارحا د لرددحصل ار ددبل)2003لصل ددونلةددنلاثح د ل
اً،للقم ددةلهلأربدديلوثاثددونلاددف للةددنلار جددملار بصددر،لوارق دراعةلاألورددىل
داددرلةقطع دمًلطددوص ل

رنعح دوانللظهددرلرنةلنق د لذرددللارعح دوانلارةفلددوحلدنددىلدالرددللار ددب،لور ددنلارددزةنلارةقصدددلبمرعددمملل

2003لا د ا البددؤرةلدالرصددلللقددالدحدددلهددذالارعددمملبمرل دصددد،لوارلااددصصلهحددملبمرعددددلصعط د ل

أهةصددللاماددللبهددذالارعددمملارددذيلافلصددالشصددهلاددعبلو ضددمرةلوأةحصددمت.لإذلل د لقاددللاددعبل
و ضددمرةلاحله ددت،للواراددمدرةل صحةددملل دددثتلدددنلارفضددمعلارج ارش د ،لش حهددملرددمللجعنددهلأبددداًل
ةحفااًّلدنلدالرلهلار ضدمرصللارلد لل دونلددمدةلةرلبطدللبعادرلةدنلارعادور،ل صدثلل دودل

ثقمشددللةعصحددللأولرؤصددللاماددللرنعددمرم،لوهددذالةددمللؤ دددالجورصددمل ر ددلصفم .)30لشض داًلدددنلأحهددمل

ا لادةتلحاوامًلةنل قدوالةعرشصدللرلادمرللةعهدملةدنلأجدالأنلللعدددلاألادواتلواروقدمئيل
واألزةمنلوارقصملوارلاوراتلواررؤ لرلادملارقضصللارلد للعبدرلدحده،ل دالذردلللاد الشد لبحصدلل

لارعربد لقددصةمًلو ددصثمًلةدنلأجدالإثدراعل
ل
حاصللوادصللبعةنصللارلجدصدلارل لةملر هملارحقدلاألدبد
ارعاقددللبددصنلحددصلو اددرلدااددالارددحصلاألاددن لارددذيلصؤ دددلدنددىلال ددمعلأش د لارددود لارددذيل
اد د الش صف ددمعلحا ددهلدح دددةملا ددهرلشص ددهللعددص ددللأجحم ددصللةلبمصح ددل،لرلح ددلجلحاد دمًلةلةم د د مًل

ا لطمعلاةلامصل الهذالاألحواع،لوصظهرلذرللبمرلرلصبلا(ل  :ل
ل
ل
ل
ل

الم مة

ص

الجنس

4ل

اراعر/ارعةودي ل

ار تلوددلح لصملقنب ...........ل

5ل

=للل/ل= ل

صقورونلرصنىلدذبلللب بهم .......ل

 17ل

=لللل/ل= ل

ل مدلصديللحد لإذالةملرة لهم ......ل

 2-1ل

بدألبمرةلدارل) ل
ل
اعرلارلفعصنلل

 11ل

=ل

أصلهملاألرضلارل للةوجلشو لار صم .ل

 11ل

=ل

اللشجرل لأرا لضفمئريلارحبصل.ل ل
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 13-12-11ل

=ل

ش لأ امئهملأ دلصةور .ل

 19-18ل

=ل

أددولانفللش لةحعطفمتلارنصا .ل

 34ل

احلهىلبلفعصنلل ارةلدارل) ل

2ل

حصلحثر ل

2ل

=ل

3ل

=ل

إذلصاصرلادريلب اًرلوادرالاألش ل

أصهملارع ار ل

4ل

=ل

ش لدبصرلدابللأبارلة مرللوةةمرل ل

5ل

=ل

رعالاألقداحللعنن ل

 9-6ل

=ل

ش لارابمحلا لنةتلر مرللدنلطرص لاالحلرحصت ل

 11-10ل

=ل

دنىلوجحللللالعالافل ل

 11ل

=ل

لأاذح لذرادمللح ولارقمعلدنىلةوجلأ ةر ل

 11ل

=ل

لهبطلاراوارصخللهبط ل

 17-13ل

=ل

أ دلصلا الج دالار فن لةنلةوجلشصضمن ل

 17ل

=ل

ارى/ألذ رارهذر لوورقهلارحضر ل

 18ل

=ل

لح مبلش لأدةم لرو

 19ل

=ل

ارطمرعللبوقيلاطمل ل

 33ل

ل

 34ل

=ل

وارقبمئالحمئةل ل
لحطف لارحجوملواداالش لارضبمب ل

/لوجيلاراقمئ لار ةرل

وجهللصار لش ل دائ لرو

ل

أفةضلدصح لوأ لضنلاألرض ل
ل

ل

اعلجح دددتلارا ددمدرةلارطبصع ددللوارل ددمرصخل
لودب ددرله ددذالارلاد د صالارحاد د لارةل دددااالاألحد دو ا

وار ضمرةلواإلح منلةنلأجالإقمةللةاروعللواان لرن صدمة،لارلد لدةدالشصهدملارةعلدديلق درصمًل

دنددىلةاددمدرةل ددالشعددالل ددرريلبمالضددطهمدلوارعحددالوارلهجصددرلوارقلددا.لورعددالإا د مرصللهددذال
ارددحصلل ةددنلش د للعددددلاألح دواعلواألجحددمسلدااددالشضددمئهلارةددؤطرلب دددودلارددحصلارةعماددر،ل

وه د لإا د مرصلللددر لاراددمدرةلأحهددملللل ددالذالهددملبددذالهملولفددللدقدددةلل ددةصلهملب رصملهددملارحاددصلل
ه ،لةنلااالةروحللارحصلارةعمارلوةطمودلهلاالجحم صل،لذردللأنلروحلارادعرصللارقدمدرةل
دنددىلشع ددالاال لض ددمنلواال لد دواع،لواللأق ددوالاال ددل واذ،لبثرائه ددملوفحمه ددملهد د لارلد د لحهض ددتل
بددم لواعلارلددمرصخلوار ددردلواروثصقددللار صم ددصللوارةددلنلار ددمئ لارةرل ددزلدن دىلار دددثلار دواقع ل
ارددذيلل ددوالدااددالارددحصلإرددىلةبحددىل ددمئ ،لة قق دلًلطبصعددللارددحصلارةعماددرل وح دهلشضددمعل
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ألبعمدلةلعددةلللراوحلشصهمل لمبمتلةالنفللللحمزعل

دبلروالنلبدمرتل لدىلص ددولذردللاردحصل

ح ددصجمًلألقد دواالحملج ددللد ددنلل ثص ددالب ددؤرلثقمشص ددللةلع ددددةلوه ددولإذلصحج ددزلذال ددهلبه ددذالارلاد د ال

ارةلدددااا،لش احددهلصطددرحلقضددصللهوصلددهلارل د لالللفا دللدددنلحف ددهملإاللةددنلادداالأحظةددللذرددلل
ارددحصلذالددهلارددذيلصع ددلارةحطن د لاأل ددمسلش د لأصددللةقمربددللحقدصددل،لواال ل ددمملإرددىلهددذالارةبدددأل
ةبدددألبحصددللارددحصلارداانصددل)لهددولادداصلرنددحصلةددنلإربددمللاربحددىلارامرجددللدحددهلإرددىلاربحصددلل

اراماددللبدده،للنددللاربحصددللارلد لصل قد لبهددملوةددنلاارهددملارعةددا،لشهددذالارعةددال حددصلإبددداد )ل
ددموالأنلصبح د لدمرةددهلاراددمصلبدده،لهددذالارعددمرملأةنلددهلضددرورةلشحصددللا ددلقبنتلإاددمراتلارواقدديل

ار مدةلورا لهملةنلااالرؤصللشحصللفصرلة وةللإاللب رصدللاإلبدداع،للندللار رصدللارلد لالل
لفللااد مرصلهملإاللب رصملهدملهد ،لو لدىلاألاطدمعلارحمجةدللددنلةةمر دللهدذالار رصدللاللصة دنل
نهملإاللبةةمر للار رصللةرةلأار لةةمر للاصجمبصللل  .)31ل
للللللإنلأهةصددللأيلحددصلإبددداد لل ةددنلش د لقدرلددهلدنددىللورصدددلاألثددرلارةددوهملب قصقلددهل ةددمل
لقددوالد.صةحددىلارعصدددلو قصقلددهله د لأنلصددو لدبددرلارق دراعةلبةددملصحلاددرلرعواةددالاإلصجددمبلش د ل
ار صمةلة ارضمًلدنىلةقموةللارارلود ضلأدوالهلةنلأجالإ االقصملاراصدرلوارحبدالوارة بدلل
بدالارقطصعللوارعحالوارعدوانل .)32ل ل

للللللللإنلار دددصثلدددنلأيلدة ددالأدب د لصقودح ددملرنب ددثلد ددنلارح د لار ددذيلصا د نهللشمرعة ددال
ارفح د لارعةص د لصجددذبحملح ددولحقطددللح ددلطصيلةددنلاارهددملرؤصددللدددددلهمئددالةددنلاألح ددم لذاتل
اردالرددللارقصةددللةلجةعددللل )33لوهددذالةددملصة دنلأنلحلةثنددهلش د لاألح ددم لارل د ل وحددتلاراددورةل

ار نصللرحصل ار بل)2003لوارل لصة نللق صةهملإرىلة ورصن:للل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

.1لة ورللةم للارحص.للللللل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
.2للة ورلارلحمص.لللل ل
ل
محور تم سك النص:
إذال ددمنلارددحصلاألدبد لبحصددللر وصددللذاتلوظصفددللجةمرصددلللوااددنصللةعدلمً،لشد نلارلرابطددمتل

ارداانص ددللارلد د لص ةه ددملارلاد د صالداا ددالار ددحصللالن ددالة ددنلبحص ددللألا ددر ،لإذللنع ددبلق دددراتل
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ارةبدددعلدورهددملارةهددملش د لإ ددمملار ر ددللارجدرصددللارل د لصددلملةددنلاارهددملارلفمدددالبددصنلةجةددال
أجزاعلارحص،لوهذالارلفمدالارلر صب لاللصؤديلإردىلاالل دم لارةطندوب،لإاللإذالأحدلجلاح دجمةمًل
ش د لاردددالالتلارل د لصطر هددم،لورددذرللااددلرطوالش د لل قص د لارحاددصللةعددمصصرلرااددوهملبددمرربطل
وارلةم ددللوارقادددصللوارةقبورصددللواإلابمرصددللوارةوقفصددللوارلحددمص )34لوه د لةعددمصصرلةحهددملةددمل
صلاالبلاد صالاردحصلذالدهل،لوةحهدملةدملصلادالبمرةبددعلوارةلنقد ،لوةحهدملةدملصلادالبمر دصم ل

دةوة دلمً.لشةددملصلاددالبددمرحصلصة ددنللناصاددهلبددمرربطلاالل ددم لارددذيلصل ق د لبددأحواعلارددروابطل
ارح وصددللواربافصددللواإلصقمدصددللور ددالةبدددعلطرصقلددهلش د لأ ددنبللهددذالارة ددمورلوارلعبصددرلدحهددمل

برؤصلددهلاراماددل،لأةددملةاددطنلل ارلةم ددل)لش ثص د اًرلةددملصاددصرلإرددىلاالح ددجمملار دواريلةددملب دصنل
ارا ن لوارةضةوح لوةن صللارحصلارلد للعددلارةعصدمرلاألهدملرل قد لبحصدللاردحصلار نصدل،لوهدول
ةاددطنللصلعن د لبة وحددمتلارددحصلارلر صبصددللارةحلجددللردددالالتللل ددملبمالح ددجمم،لورددذرللصبقددىل

ارلةم للبوافهلةعصم اًرلر نصللارحصلهولارة ورلارة صطرلارذيلصندالأجدزاعلاردحصلوة دمورال
ة قق دمًلب ضددورالةعظددملارةعددمصصرلارحاددصللاألاددر لارل د للا د الأهةصددللرنةبدددعلوارةلنق د لةع دمًل
ال صةملارةقادصللوارةقبورصللوار صمقصل  .)35ل

لللللللإنلارق دراعةلاألور ددىلرددحصلار ددبل،2003لأولارقاددصدةلارطوصن ددللار ددبل2003ل )36ل
لو

لبطوالارحص،لور نلهذالارطوالرملص لؤدلإرىلانالبلةم دللاردحصللال دصةملأنلارلةم دلل

صع د ادلد ددمةاًلة ددنلدواة ددالا ددلقرارلار ددحصل ،)37إذلأنلل دددااالاألحد دواعلداا ددالارج ددحسلاروا دددل
صللرهذالارحصلودة لأبعمدالروحدمًلو ددثمًلوااادصمت،ل
ولدااالاألجحمسلشصةملبصحهملةحللاراعر
ا
ةةدملصجعنحدملحؤ ددلةديلجصدرارلجحصدتلشد لةقدةلددهلرنح داللارعربصدللدندىلأحدهلللردصسلاردحصلهددول
ةوضدوعلاراددعرصللبدالجدمةيلاردحصلأيلةجةددوعلاراادمئصلارعمةددللأولارةلعمرصدللارلد لصحلةد ل

إرصهمل الحصلدنىل ددةلل )38لوصدذ رلةدنلبدصنلهدذالاألحدواعلللأادحمالاراطمبدمت،لوادص ل
ارلعبصددر،لواألجحددمسلاألدبصددلللل )39لوهددذالةددملحنة ددهلش د لار ددبل،2003لإذلجةدديلبددصنلأح دواعل
اراطددمبلاراددعريلواراطددمبلار ددرديلواددص لارلعبصددرلارةالنفددللارلد ل ددة تلبلعددمر لاألح دواعل
ارةالنف ددلل د دواعلة ددملاحض ددو لةحه ددملل ددتلارج ددحسلارا ددعري،لةة ددثاًلب ددمرحوعلارعة ددوديلوا ددعرل

ارلفعصن ددللوار ددحصلارةفل ددوحلأولة ددملاحض دلدو لةحه ددملل ددتلارحث ددرلةة ددثالبمر ددردلارفحد د ،لوارلد دراثل

اراعب لور للارلامطبلارصوة ،لور للاروثصقللار صم صلل ذرل .ل
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دورلةددملااددطنللدنصددهل بةددؤرف لارطنصعددل)لارددذصنلأبددددوال
للللللللإنلةددنلةؤادراتلار داثددللظهد ق
أدة ددمالًللد ددرشضلاالرفمةد ددمتلاالجحم د ددصللولقد ددوملدند ددىلا د ددلرالصجصللدةد ددجلاألجحد ددمسلولعمصاد ددهمل
ولفمدنهملةيلاراطمبمتلفصرلاألدبصللرداًلدنىلةصلمشصزصقصملارحقمعلوارلقنصدل )40لواردىلةثدالهدذال

صذهبلبعضلارحقمدلارةعمارصنلإذلصرونلاردواوصنلاألاصدرةلشد لارعادرلار ددصثلصلعدمصشلشصهدمل
أ ثددرلةددنلجددحسلرلبدددولقاددصدةلطوصنددللللعددددلشصهددملاألجحددمسل )41لبددالاأل ثددرلةددنلذرددل،لإنل
بعدضلارادعراعلارةعمادرصنلص دلادةونلارن دللارصوةصددللشد لدواوصدحهملإردىلجمحدبلارن دللاألدبصددلل

وارددذيلصرجعددهلأ دددلارحقددمدلإرددىلأنلود د لاراددمدرلارجدصدددلوةوقفددهلار دواقع لواهلةمةددهلبةددملصدددورل
ور ددهلة ددنلةاد د اتلاجلةمدص ددللو صم ددصللوارلا ددمقهلارا دددصدلبمرقض ددمصملارلد د لله ددملارةجلة دديل
ددلجة دديلشد د لار ددبل،2003ل
ا،هص ددأالإر ددىلاالقلد درابلة ددنلر ددللارح ددمسلل )42لو ددالذر ددللق د ق

ورل دصدلار جالاالجحم

لرهذالارحصلحجدالصحةمزلبمر ةلصنلا(لصلصن :ل

دث اً اً اً اً اً اً اً اً اًالًلبمالدلدداعلدنددىل ددال
 -1ثيم تيد -:لهحددملل ضددورلواضدللرا ددلاالةةد ا
اد د ع،لار ض ددمرةلوارل ددمرصخلواإلح ددمنلار ددذيلوقف ددتلةح ددهلارا ددمدرةلةوق ددالار دددشمعلار د د ل
ارة لةصتلبمر نةل .ل

 -2شدديلي -:لهحددملللةددمزجلبددصنلاراددعرلبأرواحددهلوارحثددرلوار دددصثلارصددوة ل،لة ص دمًلبضددةصرل
ارةددل نم،لشض داًلدددنلارل درارلارددذيلالزملارعدصدددلةددنلارةقددمطيلةؤ ددداًلارةعمحددمةلار قصقصددلل
امداًلأطراالاردحصلبعضدهملإردىلبعدضلوةقصةدمًلةدملبصحهدمل دوا اًرلشحصدمًلةادبعمًلبدأروانلةدنل
اإلصقمدددمتلارواثبددللارل د لرددملصددلة نلار ددزنلواللةطرقددللارعحددالةددنلر د لدحقهددملأولإاةددمدل

جذولهم.

لللللإنلار دصثلدنللةم للأيلحصلصحب لأنلصبدألةنلبحصللارعحوانلبوادفهلدلبدللاردحص.ل
ورنوقوالدحدلأهةصللارعحوانلرنحصلالبدلةنلاروقوالدحدلهذصنلاررأصصن )43 :ل
.1لصعدلارعحوانلةوضودمًلرنحصلوأحملألف لةعه .ل
.2لارددذيلاللصعدددلارعح دوانلةوضددودمًلرنددحصلواحةددملهددولا دددلارلعبص دراتلارةة حددللدددنلةوضددوعل
اراطمب.
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لشمرعحوانلارذيلص ةنهلحصلار بل،2003لوةنلةحطن لأنلارعحوانلصدؤثرلشد للأوصدال
ارحصلارذيلصنصهلوصعبرلدنلرؤاالارف رصللوارجةمرصل،لحر للحم بهلوأهةصللار بلش لهدذالارعدممل

ل دصداًًل )2003لإذللالزنلاردالرللارزةحصللرنلعبصدرلددنلار دبلاردذيلصج ددلارعمطفدللارامادلل
ارل لللدااالبعمطفللأ بدر،لل لضدنلارعدممل2003لب دالإاد مرصمله.لشفد لهدذالارعحدوانللصدمراتل

دللارةعبدرةل
حمزرللإرىلارةلنلوامددةلةنلارةلنلإردىلارعحدوانلبلحدموبلةل دمو لةديلأهةصدللارطمق
ا

شصه.لوححلقالإرىلارحصلوةنلارقدراعةلاألوردىلحنةدللأثدرلضدةصرلارةدل نملاردذيللةثدالشد لاردذاتل
ار ددمردةلو ةددملصددر ل شددمنلدصددل)لش د ل دصثددهلدددنلارددحصلضددرورةلأنلصلةلدديلببحصددلل نصددلللالددزنل

بح صمتلر وصللوةنلهدذالاربحصدمتلارن وصدللهد لاإل مردللارلد للعبدرلدحهدملارضدةمئرلارة صندللإردىل
األاددامصل )44لوةددملصةصددزلهددذالارددحصلا ددل واذلضددةصرلارةددل نملارطددمف لش د لارددحصلارددذيل
صعددززلاألحددم،لارل د للقددالوراعالةددنلجهددللوصحددوبلدددنلارةجةددوعلش د لاروقددتلذالدده،لإنلضددةصرل
ارا ددعرله ددولض ددةصرلارعا ددرل ة ددملصد دراالبع ددضلارحق ددمدل )45لال ددصةملدح دددةملصد درلبطلبةفه ددومللل

ارفوادالش لارحقدلار دصث،لوصلجدموزلة دلو لاربصدمنلارح دويلإردىلل

دسلةدملصفضد لإرصدهلةدنل

بصمحمتلجةمرصل،لبأنلصظالدائةدمًلدندىل مشدللارن دللشد للندللارةحطقدللارلد لللجندىلشصهدملأدبصلهدمل
واعرصلهملل )46لودنىلهذالاأل مسلصة نلأنلح جاللفو لصدمعلارةدل نملدندىلبقصدللارضدةمئرل
شد لاردددصوانللأ صدداًلدنددىلارهوصدللارلد لجدمعلارة لددالرصهددةهم،لال ددصةملأنلاددةلارةعمحددمةلارذالصددلل
ارحف صلللل والإردىلوجديلص صدالدندىلارضدةصرلاإلح دمح لاردذيللج ددلشد لذاتلارادمدرةلارلد ل
ل ددسلشد لارقاددصدةلبأحهددملل لضددنل ددالاددعبهملولددل نملبم ددةهملةددنلادداالصددمعلارةددل نمل )47ل
شقدددلل ددررلارضددةصرلبواددفهلضددةص اًرلةلاداًلةبحص دمًلشد لة ددالحاددبلةفعددوالبددهلوبعددددل )25ل
ةرةلإذلوقيلارعدوانلدنىلارذاتلارامدرةلوحم هملوةجلةعهم،لوضةص اًرلةلااًلةبحصدمًلشد لة دال

ارجددرلبمإلضددمشلل )106لة درةلوهددذالصدددالدنددىلأنلارددذاتلاراددمدرةل مض درةلشمدنددللال ددصةملأنل
حددم)لارةددل نملأولارةددل نملارةفددردلصددردللعظصة دمًلرنددذاتلدددمداًلإصمهددمل مرجةمدددلل )48لألنلارددذاتل

اراددمدرةلشد لار ددب2003ل ةنددتلهةددومللةجلةعهددم،لول دددثتلبم ددةه،لوشد لةددملصند لةاطددطل
صؤارلذرل :ل
رقم

الصفحة

ي ء المتيلم متصلة ب ألفع ل

ي ء المتيلم مض فة إلى األسم ء

وأفع ل ف عله (أن )
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رقم

ي ء المتيلم متصلة ب ألفع ل

الصفحة

وأفع ل ف عله (أن )

1ل

ل مبقح ،للا قح ل

2ل

 --ل

3ل

 --ل

4ل

وددلح ل

اجري،لأ اة لللللللللللللللل ل

5ل

ص ةنح ل

اجح ،لاجري،لأقةمري،لقنب لللللللللللللل ل

6ل

أفثح ل

ل

ي ء المتيلم مض فة إلى األسم ء
ذراد ،لبصل ،لاعري،لاطوي،لحبض ،لقصدي،ل

جر للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ررصح ،لصظهرح لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ادري ل

7ل

اذصح ،لأدانح للللللللللل لدةري،لجفح ،لادري،لوطح ،لجحم

8ل

لللللللللللللللللللللللللللللل ل
أدضمئ ل
اهوي،لصأاذح

لللللل ل

9ل

 --ل

ذراد ل

 10ل

 --ل

افل ،لدصح ،ل لف ،لورائ ،لادري،لوطح لل ل

 11ل

لأاذح ل

ل

 12ل

ص رقح ل

درصن ل

 13ل

 --ل

 14ل

،لحصلراح ،لا رائ ل
لللللللللللللللللللل
رو
اح ح ،للأاذح

 15ل

اب

 16ل

 --ل

 17ل

زدح ل

 18ل

 --ل

 19ل

لعنةح ،لدانح ل

 20ل
 21ل
 22ل

بادي،لبادي،لبادي،لباديلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

أة ،لضفمئري،لاعري،ل زح ،لرو ،ل
جرو ،لأة لللللل ل

و دي،لفربل ،لادريلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
زح ،جرو ،لر صن ،لشقداح ،لرو ،ل

وجحل ،لرو

ل

رو ،لرو ،ل ف ،لقنب للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ةعد د ،لرو د د ،لرو د د ،لرو د د ،لرو د د ،ل فد د ،ل
مددي،لادري ل

ديلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
للللللللللللللللللللللللللللللللل ل
قنب ،لج
ل ةنح
جصدي،لل لف ،لادري،لقنب ل
لحلزدح ،ل لبح للللللللللللللللللل
 --ل

ضفمش ،لصقصح ،لقنب ،ل زح للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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رقم

ي ء المتيلم متصلة ب ألفع ل

الصفحة

وأفع ل ف عله (أن )

 23ل

 --ل

قنب ،لابل مةل ،لادري،لل مددي ل

 24ل

 --ل

قنب ل

 25ل

صحمدصح ل

 26ل
 27ل

ي ء المتيلم مض فة إلى األسم ء

وجه ،ل فمي،لقنب ،لجوار لل ل

صحمدصح ،ص أرح ،لصارجح ،ل
وجهل ،لقبنل ،لا رائ ،لةاذي ل
صلنقفح ،لصقنبح للللللللللللللللل ل
لللللللللللللللللل ل،لدة ل
وطح
صراودح ،لعمر
مدداي،لةول ،لاعري ل

 28ل

ص مارح ل

 29ل

 --ل

دة ،لورائ ل

 30ل

 --ل

فرشل ،لبصل ،لقنب ل

 31ل

 --ل

 ------ل

 32ل

 --ل

دصح ،لدصح ل

 33ل

 --ل

دة ،لاول ل

 34ل

 --ل

اعري،لجحصح ،لأ امئ ،لج دي،لدصح ل

ل

إنل الاألاد مالارلد لوردتلشصهدملارضدةمئرل صدمعلارةدل نملةلادنللبمألشعدما،لوأشعدمال
شمدنهملأحملوصمعلارةل نملةضدمشللإردىلاأل دةمع)ل محدتلل ةدالأردملارادمدرةلوةعمحملهدملاإلح دمحصلل
ار مضددحلل(الملجةصدديلارع دراقصصن.لإحهددملل لددالضددةمئرلاة ددللودادرصنلةنصوح دمًلول ددعةئللأرددال
دراق ل حمصلللقرصبصللدنلدددل منلارع ار ،لذرللاررقملارذيلل ررلاةدسلةدراتلرص ةدالشد ل
الةرةلأثرلارفجصعللارجةمدصل،لإذللقوا:ل ل
ش لزةنلار وارلاللحدريلرةمذالصقةيلوص ر لوصجنطلاة للودارونلةنصوحمًل
وص ر لر ملدجنللوارفدراتل )49

شددمر قةيلوار ددر لوارجنددطلأح دواعلةددنلاألرددملارددذيلص ددببهلوجددودلاال ددلاالوةددملصحددلجلدددنلذرددلل
اروجودلةنلأحواعلاإلبمدات،لولل ررارةم دمةلب در لحفدسلارعدددلةدنلار لدب،لارلد لل ةداللدمرصخل
ارعدراقصصنلوأةحصددملهملوةعددمرشهملووجددودهملارددذيلج دددلهلاراددمدرةلشد لار لددبلوارقطدديلاألثرصددللإذل
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لطمب لدددلار لبلبمرحصلةيلدددلحفوسلارعراقصصنلةيلدددلا(ثمرلارعراقصللارة دروقللصادصرل
إرىلأةرصن :ل
األول:لإنل الدراق لثروةلةعرشصللو ضمرصل .ل
الث ني:لإنل الدراق لقدلطمرلهلصدلارلدةصرلبأحواده .ل

وارفضمئصمتلارعربصلللنلقطلاورلارحصرانللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ارلقط ددتلا ددورلاة ددللوداد درصنلةنصوحد دمًلول ددعةئللار ددال ل ددمبلة ددلف ملشد د لقمد ددمتلارة لب ددلل

اروطحصددللبب ددداد،لوأادداعلاة ددللودا درصنلةنصوح دمًلول ددعةئللار ددالقطعددللةددنلارنقددىلارحفص ددلل
ة روقللأولة طةللش لةلم الارع ار ل )50للللللللللللللللللللللللللللللل ل

شمر لدبلارلد لأ لرقدتلوارقطدديلاألثرصدللإذنلةدمهىلإاللذا درةل ددالد ارقد لودحدوانلوجدودالورددذرلل
صارلارحصلدنىلةطمبقللارعددلبصحدهلوبدصنلددددلحفدوسلارعدراقصصنل ةدملأثبلدهلاردحصلبدمرل رار،ل

ور د ددذرللدة د ددالاال د ددلاالدن د ددىلل صص د ددبله د ددذالاروج د ددودلارةعرشد د د لوار ض د ددمريل رقد د دمًلو د ددرقلًل

دالةلر ةمً،ال دصةملأحهدملللدذ رلأ دداثلقادالةنجدأل
ول طصةلمً،إنلدةد لارةأ دمةلردصسلجدصدداًلب لا
ارعمةرصددللرصل ددررلارعددددلةددنلجدصدددلألنلاأل ددىلوار ددزنلارددذيلر د لبهددذالارةنجددألوارظنددملارددذيل

وقيلدنصهلهولدصحهل ارظنملارذيللصاصبلجةصيلارعراقصصنلا(ن.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لللللللللبج صملار ضمرةلاألةرص صللار مرقللبمردرن ..ل
لللللللللاالنطتلجثثلاة للودارصنلةنصوحمًلول عةئللارالاهصد،لواهصدةل ل
لللللللللشلصمحمًلوابمصملواصوا ًملةنلارح معلواررجمال  )51ل
وهذالارل رارلرهذالارعددلل دصداًلةنلدواةاللرابطلارحص،لشضداًلددنلل دوالتلارضدةمئرلارلد ل

أدط ددتلا ددةورصللرن ددحصلورن ص ددمةلداان ددهلارلد د لا ددلأثرتلبل د درارلض ددةصريلأح ددملوأح ددتلارن ددذصنل
ا لطمدتلارادمدرةلأنللدربطلبصحهةدملبدلا ملوجدوديلشدالوجدودلرد والدونلا(ادر،لشمرعاقدلل
ةاصرصللوارلرابطلرو ،لوهذالص صدبلارلةصصدزلبدصنلاررجدالوارةدرأةلولادبللارلبعصدللأولارادعورل

بهملالفصمًل صحةمللحدةجلقضصلهةملةعمًلبمرقضصللاروطحصللار بر .لل ل

أحملارامدرةل+للأحتلارةامطبلل ارذيلص مويلاررجا،اروطن،ارقصةللارعنصم)ل ل
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للللللللللللللللللأب ثلش لأدةم لارنصالدنلارالقنبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
للللللللللللللللللأب ثلدنلوجهللقة اًرلةعنقمًلشو لارحاصا .ل
للللللللللللللللللأحت..للعنةح لةراش لار اا ل
ل

للذهبلإرىلجذورلارحبضل صثلل بللارفراامتلرفاوالارع ا ل
ل لأحت ..ل

ل

للفلللةةن للارااورلول مةرلبلصجمحهم
ل لأحت ..ل

ل

للفلللجروحلفربل لشلأاذلل واددلارهموصل.ل ل
ل لوأظالدنىل فر ل

ل

لش لارنصالأجدلللفلللادريلبم ثمًلدنل بللارقرحفا ،ل

ل

لشأقفالدنىلوجهللارضنوعلل ل

للللللللللللللللللوأل معا :ل
ةنلةحملان لةنلضنيلا(ارل…..ل  )52ل
لللللللللللللللللل
ق
احددهلاراددعورلار مةددالبمرلةددمه لاإلح ددمح ،لإحهددمللددرشضلأنلص ددونل بصبهددملةان د لو ً لةددنلةددمدةل

اددنبللول ا ددهلةثنهددملةانوق دمًلةددنلار صددمةلةددنلضددنيلصحددبضلوص لددويلبةواجدددلاراددو ،ل بصبهددمل
بنصنددهلوقة درالوحانددهلر نددلل اددال قصق د لل ددررلاراددمدرةلشصددهلارضددةصرلأحددت-لثدداثلة دراتل-ل

لقمبنهملأحملارامدرةلارلد للعدصشلر نلهدملاألبدصدللةعدهلةدنلاداالارلو ددلاردذيللظهدرالبل دمؤرهمل
ةددنلةحددملاند لةددنلضددنيلا(اددر،لرددذرللشد نلا ددمرةلارددوطنلا ددمرةلرددذالهم،لللةثنددهلإح ددمحمًلحدددصمًل

لزج لدنصهلةنلأحوثلهملار ثصر .ل

ل مدلصديللحديلإذالةملرة له ل
ولصحبتلش لأطراشهملارور لارحضر  )53ل
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إحهمللج دال صمحمًلدذرصمًللجةعهملبهلداةللارفقدان،للواوشصمًللجةعهملبهلروادجلاروجددلاردذيل

اللصؤوالبمروامالإرىلار ون:

ل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ر صن لأحم ل
وشقداح لأحم ل
ووجيلرو

ل

دحقودلدةيلصحلظرلأامبعل ل
أامبعلللور لشو لوجحل ل
أامبعللل ل

لوجعمًلةنلأحصنلرو

ل

ألذ رلارهذر لوورقهلارحضر ل
ودروصشلوأفاال به..لوأب ل  )54ل
للللللإنلارلعبص ددرلبص ددمعلارة ددل نملارةلا ددنللاللص فد د لرهشا ددمحلد ددنلةعمحمله ددملور ددذرلللؤ دددهمل
بمرضةصرلارةحفاالارارصلل أحم)،لور نلارامدرةلاللل ل نملشه للواجهلاإلبمدةلبمرلاد الةدنل
جدصدلوهذالةملصؤ دلارلواادالاإلح دمح لشد لاردحصلاردذيلصعبدرلددنلشعدالةقموةدللااقدللألحدهل
صجمبهلارفحمعلبمراابلوارجفمعلبمروامالواربصنلبمالل دمدلوردذرلللبددألبمألادمبيل صدثلار لمبدلل

ارل د للاددلعا،لار لمبددللدنددىلارج ددد،لوار لمبددللدنددىلارددور ،لألنل جددملارةأ ددمةلصلجددموزلارفعددال
اردذيلأادبللدمدصدمً،لوهددولار لمبدللدندىلاردور لإرددىلشعدالجدصددلأبند ل اددفلمً،لإحدهلشعدالارةقموةددلل
ار قللةنلأجالاال لةرارلش لةجمبهللإبمدلهملبةاروعلاابلدراق  :ل
صثلالللبدألبمالضمريل أوالاران ل
بالةنلبافللاألامبي ل
إذلأ لاال ف لش مدديلشادري ل
ول تل الهة للصحهضلدضولجدصدل لىلصلا الارج د… ل
بهصلمً.لوة ل اًلبمرحصران )55 ..ل
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لللللللإنلشمدنصللارج دللحهضلبفعالحدمرصن،لداانصدللة ر دلللادعنهملقدوةلامرجصل األادمبي)ل
وهددذالارفمدنصددلله د لقددوةللوااددنصللإح ددمحصللصؤ دددهملارددحصلش د لجةصدديلة ددمورا،لوةددنلاارهددمل

للأرالقو لداانصللل رللول االشه لقوةلااقلللعةالدندىلاردصةوةدللواال دلةرارلوار فدمظل
دندىلجددذوةلار صددمة،لشحمرهددملةضددصئل،ل ماددفلللعةددالبمرضدددلةددنلحمرارعدددوان،للد د اًرلرهددملوابطددمالًل

رفعالإبمدلهم،لألحهملحمرلةنلحوعلةفمر ،لحمرلاعرصلل وحهمللطنيلاروردلةنلأدةم لارالهم :ل
لللللللللللللأحت..للفلللر لبوابللاران لألبارلبحورلقنب ل
للللللللللللل صالصحبعثلاروردلةنلاراللارحمر  )56ل
للللإنلارةعمحددمةلدنددىلطد لوالارقاددصدةلرددمللثنددبلهددذالار ددبلارعظددصملبصحهددملوبددصنلاررجددالارددوطنل
إحهةد ددم،له د د لواررجد ددا،للص د ددلجصبمنلرحد ددداعلارد ددوطنلبضد ددرورةلارلوااد ددالةد ددنلأجد ددالاال د ددلةرارل
واردصةوةللد اًرلرةاروعلاإلبمدة،لورذرللصظهرانلشد لاردحصلةدنلادااللا دملدادق لفرصدزيل
وةثنةددملااددل الضددةصرلارةددل نمل أحددم)لةحفا داًلوةلا داًل لوةاضددبمًلصلددوهجلبمألحوثددل،لصاددل ال

بمرحصلضةصرلارةامطبلةلااًلوةحفااًل ذرللوةلوااجمًلبفرو صلهلةيلاألحثى:ل ل

ب رلقنبل،لوقنب لضفمشهلللللل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

واثبللجذرىلوة وحللبمر حصنل )57لللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
إنلل درارلارضددةصرل أحددت)لصؤ دددلار ضددورلار دواد لارةقمبددالر حددملاروادصددللارل د لل صددملةلو دددةل
ةع دده،لإذلصظ ددالار ددبله ددولا دداصلارحه ددوضلارو ص دددلة ددنلاح ط ددمطلارة ل ددالوبا ددمدللشعن دده.ل
ورددذرللظددالارددحصلصل ددرلل ر ددللروربصددل:لصهددبطلإرددىلارقددمعلبفعددالاال ددلاالر ددنلةددملأنلصبدددأل
ارضددعالبةاة ددللارددروحلاإلح ددمحصلل لددىللبدددألدةنصددللاددعودلةفددمج ،لاددعودلبمر ددبلارددذيل
ل لحفهلةحظوةللقصمللمرصاصل،لوردذرللصؤ ددلاردحصلشعدالار دبلارةلدوهجلشد لج دصملارددةمرلةدنل
أجال لمبللجدصدةلولأثصثلجدصد .ل

أحت ...ل
لة وللوارصخلةدح  ،ل
ول لبلاجرهملةنلجدصد ل
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أحتللعصدللأثصثلرو

ل

ولاصيلش ل وحهملةلعللاإلربمل ل
أحت ...ل
لة للفواصللضفمش ،لرل لبلأ رارلارب رلدنصهم ..ل
أحت ...ل
لفللل واددلارج صملألداالةعللش لارلجربل ل
الو رقمًلولارصد  )58ل
ح ف ًملوقل ً
لللإنلارلعبصددرلبددمألرضلارل د للعحد لارةهددمدلوارثبددمتلصقددويلارعزصةددل،لشهد لةلوقدددةلل لددبل ددصرةل
بهددملشددالأ ددىلوالل ددزنلألنلحهوضددهمللقمبنددهلهزصةددللارةعلددديلواح ددمرالةهةددملطددمالة وثددهل

دنصهددم.للج دددلاراددمدرةلذرددللش د لارل دلدرارلارددذيلصعدددلدددمةاًلةهة دمًلةددنلدواةدداللةم ددللارددحصل
وارل د درارلررة ددزلارع دددوانلارع ددمرة لارجدص دددل أةرص ددم)لث دداثلةد دراتلبةق ددمطيلثاث ددللصب ددصنلاألوال

االدلداعلوارثمح لصحذرلبلدهلورلة محلهملوارثمرثلبهزصةلهملوا راحهم.

لحهضلاألرضلدمرصللإاللةنلإزارلارنهب
ل لبل صرةل بهملحقوامًلدنىلادرلاررصل ل
ول ِع قدلارط مةلب امنلارهزصةل ل
أةرص م ...ل
إنلصبقىلاعرةلةنلوجودللدنىلاألرض ل
ش لةلن لارب مرلار بعللبدح ل ل
أةرص م ...ل
أصلهملارثةنللبفجورل دصدهم ،ل
دنىلوهجلارحمرلا لقرتلشراالهم ل
وو طلارنهبللحمثرتلروصداًل للعرالأنلهذالارة من ل
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اللصل يلرقنبلادئلو البالةفلمح ل
أةرص م ....ل
الاألبوابلةقفنل .ل
وأروانلاراورةلإرىلزواال  )59ل
ل ولع ددودلة ددنلجدص دددلإر ددىلل د درارلارض ددةصرل أح ددت)لار ددذيلصةح ه ددملاألحوث ددللار قصقص ددللشد د لثحمئص ددلل
األحثى/اررج ددالارلد د للع دددلة ددنلأاا ددبلارثحمئص ددمتلاأل م ددصللشد د لار ص ددمةلوج ددوداًلورللو دددلة دديل
األرضلش د لأةوةددلل ددبل قصق د لصةددحللاألرضل ةمرهددملوجدداالاحبثمقملهددم،لشه د للعددصشل مرددلل
إربملللجعنهمللضصيلأةممل رلاروالدةلوارةوتلرلظالاألرضلام بللاردش لوار صمة .ل
أحتللزرعلش لأةوةللاألرضلأحوثلهم ل
للزهرلزحمب ل ة ار ل
وقرحفالةنلرهب ل
أحت ...ل
لربللصقصح ل لأضصيلةنلجدصد  )60ل
للللوةددنلارةه ددملاإلا ددمرةلإرددىلأنلاألة ددالشد د لحددصلار ددبل2003لص ددزرعلوةصضددهلشد د لدج ددىل
ارةأ مة،لشمحلظمرلارفمرسلهولاحلظمرلرن نم،لوب ثلدنلارفردوسلارةفقدودلبدمررفملةدنل دالةدمل
ص صطلبهلةنلددوانلول صصبلولدةصر.ل الهدذالاألادصمعلالللقدال دمئاًلأةدمملارل دوالوارل ندبل

لارذيلاللصعرالارصأس،لإحهملحظرصدلل اقدرأ)لذردللارلج دصدلار د ل
ل
دنىلارة حل،لاحهلارقنملارعراق
رفعدالار لمبدللارلد لج دددتلقد دصللارةعنوةدللشد لذردللارةجددلارعربد لرصؤ دددلشعدالار صدمةللب ددال
ةددملشصهددملةددنللفمدددالودبقرصددللولجربددللإح ددمحصل،لورصظهددرلارفعددالاراددفمه لر ددالأاددعمرلارعددربل

ة دددوحلمً،للن ددللارةعجد دزةلارلد د لأل ددتلبه ددملةحظوة ددللار ض ددمرةلاردصحص ددللاإلح ددمحصللارلد د لاالا ددرتل
ارزةددمنلوارة ددمنلبفعددالارق دراعةلذرددللارفضددمعلارددذيلا ددل ر ل ددالاألاددصمعلش د لحظرصددلل اق د أر)،ل
شمرامدرةللربطلبصنلزةنلارةعجزةلارةرلبطل بة ةدلدنصهلاراداةلوار دام)لواحقدمذلاربادرصللةدنل

ارظنم،ل وبصنلاحلظمرلارفمرسل ةملاحلظرلدهلاألةدللةدنلقبدالشد لاد رائهملوهدذالارفدمرسل دصج ل
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بمررفملةنلاحهصمرلارج ورلول مقطلاراوارصخ.لوه للر لدودلدهلبقنبهدملولؤ ددهملبم دلاداةهمل
ارفعددالارةضددمرعل لج د )لارددداالدنددىلارة ددلقبا،لشددمرعودةلرص ددتلة ددل صنل،لواإلصةددمنلبددمرعودةل
جزعلةدنلل قصقهدم،لإنل ندملارعدودةلصعدززالشعدالارلاقد ،لشعدالاألةدر لعدمر )لارةلضدةنلرددراةمل

اإلحجمز،لبمرددوةلإرىلارااوبللوار صمة،للال صةملأنلشعالاألةرلصؤ ددلأهةصدللذردللارنقدمعلشد ل
لنللارن ظللإذلارل مويلارلمملبصنلارن ظللوارواقيلبالوللأ صدلارن ظللبوادفهملدحاد اًرلزةمحصدمًل

أورصدمًلاللصة دنلأنلص دونلأةد اًرلحهمئصدمًلإاللإذالقمرحدملبددصنلش رلد لارن ظدللواردصةوةددلللل )61لألنل
ارفعدداللعددمر لصؤ دددلارةجد لبهددذالارن ظددللار مضدرةلارلد للعدددلارةجددمالارو صدددلارددذيلصدددرللشصددهل

ارواقي .ل

شعالاألةرلصراودح ل
شعالاألةرلصقرعلأجراسلدة ل
صواوشلجذورلاألرضلش لدراةملارربصيلشلاعدلاألروقل ل
ح ول ةمعلدمارة،لوصدوخلاراجرلبحاوة لعمر  )..ل
شعالاألةرلصزدزعلهمرللارلةحي ،ل
صاعالار ردلار مةنلش لدب لارلرابلشأداالش لارةضمرعللوأفصب )62 ..ل
ل رددذرللش د نل ددالهددذالاألشع ددمالار ر صددللصثصرهددملشعددالاألة ددرل لعددمر )،لوارددذاتلاراددمدرةللقب ددال
ارددوة،للقبالارنقمعلألحهمللداالش لارةضمرعلارذيلصعرالطمقدللادعبهملارافصدللوحدبضلأةحهدمل
ارددذيلاللص

دهلأ دددل دواهملوه د لشد د لشددرحله ددذالاررؤصددللاراددوشصللار ما ددفل،للأاددذهملارحا ددوةل

شل صبلش لرقاللارةامادرة.لإنلل درارل ضدورلشدنلاردرقصلشد لاردحصلإحةدملصعبدرلددنل صددل
بددمرظنملارة ددصطلبهددملواحفدداتلةددنلقصددودالواحطددا لح ددولارل ددررلةددنل ددطوةلارواقددي.لإنلأهةصددلل
ارن ظللار مضدرةلل ةدنلشد ل وحهدملارن ظدللارزةحصدللارو صددةلارقدمدرةلدندىلارلج ددلشعدالصة دنل

اإلة ددمللبدده،لشددح نلاللحةن دللةددنلارددزةنلفصرهددم،لألنلارةمض د لة لددر لةح ددمبلبددالدددودةل
لقبالفمئبلاللقدرةلدنىلا ل ضمرالإاللبمح صمبلارن ظدللا(حصدللول ورهدملإردىلارةمضد ل
ل
وارة
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و صحهددملصاددبللارة ددلقبالهددولار مضددرلارددذيلحة ددللبددهلورددذرللصبقددىلارفعددالارةضددمرعلةعب د اًرل
دنل ر صللار صمةلودصةوةللشعنهم .ل

للللللإنلارامدرةلار مردةلل لؤ دلأحهملة لةرةلدنىلار صمةلشد لزةدنلارةدوتلبمردذاتلدلارةضدمرعل
ارداالدنىلار مضرلولارة لقبا،لذرللارزةنلارذيل صفلللرهملا(شم لش لحادوةلرو صدللل صدبل
شصهددملبرقاددللارةاما درة،لشددمررقصلهددولذر دللارفددنلارددذيلا ددلادملةحددذلأقدددملارعاددور،لرلفعصددال
ر متلأدائصللأةمملا(رهل،لرلقدصملشروضلارطمدل،لشهولذرللاألر لاررو لاردذيلصل ارشد لةديل

ارلرالصالاردصحصل،لور نلاررقصلهحدملردصسلرهرهدل،لشمرادمدرةلل صدبلشد لرقادللةامادرةل وحصدلل
وجودصللةعملشه لالللرقصلو دهملبدالإنلارثحمئصدمتلار وحصدللهد لاألادر للةدمرسلةعهدملهدذال

درقصلأداعلشردصدمًلإح ددمحصلمًلبدداللجددموزالإرددىلة وحددمتل
ارحددوعلةددنلارددرقصلاررو د لوهحددملرددملصعدددلارد
ً

ارطبصعددل.لإحهددملل ددلحهضلار ددونلارةهددددلبمرعدددوان،للحلاددنهلةددنلارةددوتلارة ددد لبددهلإرددىل صددثل
ار صمةلو ر صللارجةمالواإلبدداعلوهحدملللندل ملاح دصمبصللارفدنلبعفوصدللاردروحلبفمدنصدللارج ددلإذل
لحضددويلجةصدديللدحماددرلاروجددودلب اةددىلارج دددلش د لظدداالةو ددصقىلار ددونلوه د لل لضددنل
اإلح ددمنلبعصددداًلدددنلأج دواعلارةجددزرة،لرلأاددذالش د لرقاددلل وحصددلل نصددللاددةورصللللحددمفملأر محهددمل
و ر ملهملش لطاقللةدهاللوه لللعمرىلدنىل ال ادلوقصد :ل
اراةسللامارلاألش ل
األش لصامارلارةد ل
ارب رلصامارلارا مر ل
ارحهرلصامارلارةدن ل
ارجداواللامارلاراجر ل
وأفامحلللامارح لولاعال مددايلةو صقىل لفصلل  )63ل
إنلل د درارلةف ددردةلصاما ددرلصا ددصيلشد د لار ددحصلشمدنص ددللار ر ددللوارلوااد دج،ل ة ددملصا ددصيلار ددلا مل
ارحا لوصأاذلارةلنق لةعهلرصدانهلش لةو صقىلارةامارة،لواررقصلهحملةادهدلا دلبداالةديل
ارواقيل صدثللدد ضلاردذاتلارادمدرةلواقديلار دربلوبؤ دهملبةادهدل صدويلصفادللددنل ر صدلل
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شددرحلص نددملبددهلارددحص،لالل ددصةملأحهددملل صددملوقددمئيلارددزةنلار مضددر،لزةددنلارعدددوانلبدددرصالأنل
رقاددهملصاددعال ا ددمئشلاروجددودلل )64لرلق درألشد د لةلمهددللارعبصددرلةولهد دملوةددوتلطفنددللل ددذبال
ول ددقطلةث ددالورودلحص ددمن،لطفن ددللار ن ددملاألب ددديلار ددذيلاللصف ددمر لةاصن ددللأيلإح ددمنلة ددؤةنل

بمر صددمة.لولارةددوتلش د لذا درةلاراددمدرةلرددصسلجدصددداًلإحةددمله د لارل د للعةدددلإرصددهلضددةنلةحوردلدوجل
داان لرل مورلحف هملدنلقاالةنجألارعمةرصل.ل ل

وبج ددصملار ض ددمرةلاألةرص ص ددللص ددقطلا(الالة ددنلارا ددهداعلولا ددلنطلجث ددثلاة ددللوداد درصنل

ول عةئللأرالاهصدةلواهصد.ل ل

لور نلارامدرةلوبعدل الهدذالارلددةصرلردملل ل دنملبداللؤ ددلبدمرل رارلحف دهلشعدالاردرشض،لألنل
ل رارلاراوتلصؤ دلل رارلاردالرل:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
أرشض ..ل
أرشض،ل قل
قل
شمردملارةاحو لبمرحمرل منلدة ل
واراوتلارةضرجلب نصبلارفزعلاول  ،ل
و الا لصلهمو ل  )65ل
لور ددنلشعددالارددرشضلرددملصوقددالارا دوارصخ،لبددالصددأل لل درارل ددقوطهملثمحصددلللأ صددداًلرةقادددصلل
ارعدوان :ل

ل قطلاراوارصخلل قطل  )66ل
وهد د لةم ازر ددتللةن ددللارزة ددمملول د د لارةأ ددمة.لوشد د لاض ددملارةأ ددمةلوار ددوطنلارةج ددروحلص ددأل ل
ارل رارلرصعززلارفعالاال لةراريلرنلعب .ل
ألعبلللألعب )67 ...ل
ل للع ددبلة ددنل ددالة ددملص دددورل وره ددملة ددنلارعح ددالارهةجد د لور حه ددملالللص ددأسلل ة ددضلدصحصه ددمل
ول لض د ددنلاألرضلرصعموده د ددملار ن د ددملب د ددمرعودلاألب د ددديلة د ددنلجدص د ددد.لإح د ددهلشع د ددالارد د دوالدةلار د د د ل
وارااوبل،لإحهملر ظللاروالدةل األةا)لر ظللاحلامرلاإلح من .ل
ب دادللعدو ل
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بأ امئهملصلضورلطفالجرصلل  )68ل
إحهملل ةالجحصحمًلو طلارحصران،لوانل منلطفاًلجرص لمً،شدمرجرحلصدؤوالإردىلادفمع،لدندىلد دسل
ارةوتلارذيلرملصح بهلارحصلإرىل مردلهلواللإرىلاعبهلأولوطحه .ل

دصلص صددملةددنلأجددال
للللللل ار ددبل)2003لحددصلاللصعد لدرالارةددوتلألنلهدشددهلار صددمة،لإحددهلحد ا
ار صمة،لةنلأجالارحمسلارطصبصن،لةنلأجالاألطفمالوارابمصم،لةدنلأجدالارجةدمالوارفدنلوبهدمعل
دصلاللصعد لدرالار راهصددللألحددهلصرل ددزلدنددىلار ددب،لرددذرللصددرشضل
ارلوااددالةدديلار ددد،لوهددولحد ا
ارعدوانلوصفضللأدوالهلوص االدنلجرائةه،لوارحظمملاألةرص لببراةجلهصةحلهلارةل نطللهدول

أدلىلهذالاألدواتلش لارعمرملارةعمار.
محور التن ص:
لللللللانلار دددصثلدددنلارلحددمصلصضددعحملأةددممللعرصددالجورصددمل ر ددلصفم،لةددنلأنلارددحصلهددو:ل
للر ددمالرنحاددوص،لشف د لشضددمعلحددصلةعددصنلللقددمطيلوللحددمشىلةنفوظددمتلددصدددةلةقلطعددللةددنل

حاددوصلأاددر للل ،)69لودحدددلبددمرتللشضددمعلألبعددمدلةلعددددة،للل دزاوجلشصهددمل لمبددمتلةالنفددلل
وللحمزع،دونلأنلص ونلأيلةحهملأادنصلمً:لشدمرحصلح دصجلألقدواالحملجدللددنلأردالبدؤرةلةدنلبدؤرل

ارثقمشللل )70لأةملار دصثلدنلارظمهرةلارلحماصل،لشصداالضةنلا الاردحصلأواللوشد ل ادرل
ارل نصدداللحدددرجلضددةنلحظرصددللاألجحددمسلثمحصددملألنلللارددحصلاروا دددلهددولاددب للحاددوصلاددبهل
ةوجددودةللادددلإرددىلأحظةددللدالرصددللةالنفددلللل )71لإذلاللوج د لودلرددحصلدونللحددمص،لرددذرللش د نلل
د ار ددللاألجحددمسلإذالةددملوضددعتلش د ل ددصم لأدب د لل ددونلش د للاددةصملارةا د الارلحما د ،لإذل
األجحمسلل صالدنىلارحاوصلوارلحمصلقمئملشد لاراد الاردذيلصةثدالا دلرالصجصملأدبصدلل،لهدول
دورةلةنلارحاوصلللفمدددالش لبحمعلةجةالل )72لهدذالاربحدمعلاردذيلصاد الق اربدللحادصللبدصنل

األجحددمسلارةالنف ددل،لرددذرللش ددمنلة ددنللأبددرزلة ددمورلارلحددمصللن ددللارق ارب ددللاربحمئصددللب ددصنلشح ددونل
ةلبمددددة،لأولحاددوصلةددنلأجحددمسلأولةددنلأح دواعلةلبمصحددلل )73لوةددنلهددذالارةحطند ل ددحلحموال

أحوادمًلةنلارلحمص-:ل ل
ل
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 .1التن ص الشعري:
لل ار ددحصلبوا ددفهلشض ددمعلةلعد ددددلارةع ددمح لصحلةد د لدح دددلبعضد ددهملرا ددعرصلللورصدص ددللودحددددل

ا(ا د درصنلإرد ددىلجةمرصد ددللارلنق د د لوصلةوضد دديلدحد دددلبعضد ددهملش د د لةر د ددزلارفرضد ددصللاالجلةمدصد ددلل
ارلمرصاص ددللودح دددلا(اد درصنلش د د للأوصنص ددللشروصدص ددللل )74لصعحد د لأحد ددهلر ددصسلبمة ددمنلأيلحد ددصل
ارلحادالةدنلجمحدبلارلدأثرل )75لشمرلحدمصلارادعريلهواردذيلضدملزةحدصن،لزةدنلارادعرلاألوال
وارددزةنلار مضددر،لهددذالارلحددمصلارقددمئملبددصنلزةحددصنلصلدددااانلصثددريلشصددهلارددزةنلارقدددصملزة دنل
ار مضر،لوصحبضلشصهلةضصفمًلإرصهلة لو لأدة لشف لقور ددهم :ل
شهملأحمللمئبلدنل بلرصنىللللللللللللللللشةملرلل نةملذ رتللذوبل  )76ل
وق ددورهم :ل
صقورونلرصنىلدذبلللب بهمللللللللللللللللشصمل بذالذاللار بصبلارةعذبل  )77ل
وق ددورهم :ل
منلرملص نلبصنلار جونلإرىلارافملللللللللأحصسلورملص ةرلبة لل مةر  )78ل
وق ددورهم :ل
ولصمل بهلزدح لجو ل الرصنلللللللللللللوصمل نوةلاألصمملةوددللار ارل  )79ل
لحنةللاالحلقمالةنلارامصلإرىلارعمم،إذلأنلارقراعةلاألورىلش لدواوصنلاراعراعلارقدداةىللبدصنل
أنلار بلشرديلصاصلااادصللةعصحدلل ةجحدونلرصندى)لاردذيلقلنلدهلدواةدالاالحفادمالوق دوةل
األهددال وأبددولاددارلارهددذر )لو بددهلارعددذري،لور ددنلش د ل ددصم لارددحصلارجدصدددلصبدددولاراددعرل
ارقدددصملقدددلهجددرل ددصمقهلار ددمب لرصحدددرجلش د ل ددصم لجدصدددلهددول ددصم لدددمملصل دددثلدددنلقضددصلل
اددةورصللهد لقضددصللارددوطن،لوأنلارددذاتلار ددمردةللل دددثلدددنل بهددملروطحهددم،لوأحهددملةلصةددللبددهل

ب ددمررفملة ددنلارع ددذابلارصد دوة لار ددذيلصطمره ددملةة ددمل الإرص ددهل مر دده،لوشد د لذر ددللصل قد د لا ددرطمل
ر ددلصفم)لش د لاالةلاددمصلوارل وصددا.لإنلارجددمةيلبددصنلارحاددصنلارقدددصملوار دددصثلهددولار ددبل
ارة ف ددوالبمر رة ددمنلوارح ددمبضلب ددمروجيلوارةه ددددلبمرع دددوانلوهد د لر ددملل ددلعنلبمرا ددعرارعةوديل
ددب،لواحة ددملا ددمطرلاهلةمةه ددملا ددعرلارلفعصند دللواراعرارا ددعب لارفن ن ددوريلار ددذيلل ددداااله ددول
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ا(ارلرصعبرلدنلارة م للارةهةللارل لصاةنهملهدذالارلددااالارةهدملاردذيلوشقدتلشصدهلارادمدرةل
رلعب ددردنلاا ددلرالل ددالأرد دوانلارلعبص ددرلد ددنلار ددبلوارع ددذابلول ددداانهملإشا ددم مًلد ددنلار ددرشضل

ارجةع  .ل

وحنةلللحمامًل ارلةيلة ةودلدروصشلرةزلارةقموةللارة لةرةلوهولةنلاعرلارلفعصنل:ل ل
للللللللللللللللللللللللللللللل..لوحعبرلش لارطرص ل
ة بنصن ..ل
أححملأ ر ل
صدي،رملأدر،أملصدل ل
ا ل تلوجعمًل ل
ةنلاألار ل؟لل  )80ل
نوري ل
وةنلاراعرلارفن ل
صملةواوصالارهو لصةمالصملةورصم ل
ضربلاراحمجرلوال… ملارحذالشصم  )81ل
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 .2التن ص القرآني:
اللصافدىلاألثددرلارددذيلصةثنددهلارددحصلارق ارحد لبمرح ددبللرنددذا رةلارثقمشصددللواإلبدادصددللارعربصددللباد ال
اددمصلال ددصةملش د لإطددمرلاراددعرلار دددصثلارددذيلص ددرصلبطبصعلددهلاإلصةمئصددللواألدائصددللدنددىل

ارلةثددالاراف د لوارلعبصددرلاررةددزيلواالهلةددمملبمأل ددمرصبلواراددصمفمتلارفحصددللارةبل درة،إذلصعلبددرل
ار ارشدددلارقرح د لأ ثددرللددأثص اًرلدنددىلةر نددللاراددعرلارعرب د لارةعماددرلةددنلفصرهددملةددنلارة ار ددال

ار مبقل،لةنلاااللضةصنلدددلةنل صملهلأولةعمحصدهلأولةفردالدهل ،)82ارلد لأضدفتلشمدنصدلل
ةعرشص ددللدن ددىلارحص،شضد داًلد ددنلارل دددااالب ددصنلزةح ددصنلصل دددااانلشد د لأهةص ددللارة ددأرللارلد د ل

لعمرجهددملاراددمدرة،لشمرلحددمصلهحددملشد لار دددثلارقرحد لارددذيلصبددصنلهدداللارط ددمةلوابددمدةل ثددمرهمل
با ددالاألرضلبهددم،لألنللارا ددالشجددرلةددنلاألرضلب د ار صنلقددذشتلدنددصهمل جددمرةلةعددمدنل
ة رقددلل مر برصددتلل )83لوه د لإاددمرةلإرددىلأةحصددللارددحصلبةاددصرل هددذالرنط ددمةلارجدد،شض داًل
د ددنلأنلارلح ددمصلهح ددملق دددلجة دديلأة ح ددللوأزةح ددللةالنف ددللأ ددهةتلشد د لل ثص ددالشحد د لفرص ددبلالل

ص لطصيلأنلصو ا دلبصحهةملفصرلارفن،لوصظهرلارلحمصلةيلارحصلارقرح لش لقورهم:ل ل
احهض لصملأ جمرللثةودلل )84 ،ل
ارلحمصلةيلقورهللعمرىلجعنحملدمرصهمل مشنهملوأةطرحملدنصهمل جمرةلةنل جصالل  )85ل
صمارارللدمدل ل
صملحانهملارةحقعر  )86ل
ارلحمصلةيلقورهللعمرىلوأةملدمدلشمهن والبرصللارارلدملصلل  )87ل
احهض لصملشلحللارحمقل )88 ،ل
ارلحمصلةيلقورهللعمرىلشعقروالارحمقللودلوالدنلأةرلربهم...ل  )89ل
واشل

لاردوائرلارةقفنللصملأ ورةلاةرأةلارعزصز ل

شقدل نلرنح وةلأحسلصداوصنلجروحلأصدصهن  )90ل
ول نلرن م صنلأنلل قط )91 ..ل
ارلحمصلةيلقورهللعمرىل...شنةملرأصحهلأ برحهلوقطعنلأصدصهن...لل  )92ل
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شض داًلدددنلأحهددمللج دددلشعددالارلحددمصلةدديلارعددذابلارددذيل ددالبقددوملثةددودلودددمدلواإلاددمرةلإرددىل
ارحاددالارةحقعددرلإذللل ارةددمهملار درصللش د لارجددول ددمررصش،لوأنللنقددصهملاددردىلدددنلب درةلأبددصهمل

شصاددمهدهملارةددمرونلبدددصمرهملجثث دمًلقدددللقناددتلجنددودهملوبنصددتلأج ددمةهمل ددأحهملأدجددمزلحاددال

اموصلل )93لوه لأةحصللارحصلأصضمًلألدداعلاإلح محصللارجدد،ل ةملصربطلاردحصلبدصنللعدرضل
قوملامرللرنحمقدللوه لداةدللةوادددللةدملداةدوالفصدرلةلعرضدصنلرهدملب دوع...،لوارعقدرلدمئددل

دن ددىلار ددذصنلا ددل بروالل )94لوب ددصنلاض ددطهمدلأةرص ددملوادل دددائهملواثمرله ددملارف ددلنلوارفوض ددىل
ول وصرلاراةسلوظهورهملإداحمًلرنقصمةل،لر حهملرص تلقصمةللصوملاردصنلباله لقصمةلل

ارط مةلأةمملارةضطهدصنلش لاألرض.ل

دمبل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ول وريلصملاةسلهذالار رةلارةح فئللبنعحللارط مة ل
ل وريلشأحملاحلظرلقصمةللارةن وتل  )95ل
ارلحمصلةيلقورهللعمرىلإذالاراةسل ورتل  )96ل
وصذهبلارحصلإرىل ورةلصو الدنصهلار ام ل
درصن لذرللار نملارةرصب ل
واذ لقةصصلارجبلةعقوداًلبرائ لصن ل
دجنللوارف ارت  )97ل
وقورهم :ل
ةنلدبرلقدلقةصال ل
ااهدلأح ل حتلوراعل ل
أاعالا ةمللارانجمن ل
اا لداملارطمدللش لأروقللار نطمن ل
وأاهدل الح معلار ماصللارةن صل ل
أح لةنلفنقتلاألبوابل  )98ل
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ار جنلأ بلإرصل ،ل
ولعنملأنل دصقللقنب لأبهى  )99ل
ل

للللللإنللحددموالاراددمدرةلرقاددللصو ددالشصددهلإا ددمرةلرقضددصللةهةددللصددوة لبهددملارددحص،لوهد د ل
ارل وصددالش د لارفددن،لإذلحددر ل صددالل ددوالارلحددمصلةددنلقضددصللاااددصللاماددللوه د لاددعورل
اة درأةلارعزصددزلاألحثددويللجددمالارحب د لصو ددالإرددىلقضددصللوطحصددل،ل صو ددال=لارع د ار )،لوارقضددصلل
أاددب تلدمةددللشض داًلدددنلأنلارددحصلربددطلبددصنللزوصددرلاة درأةلارعزصددزلواشل ارئهددملةدديللزوصددرل
أةرص ددملارل د لالاددذتل أ ددن للاردددةمرلاراددمةا)ل جددللإلبددمدةلارع د ار ،لشض داًلدددنلأنلاراددمدرةل
ا لطمدتلأنللج دلروحلاالحلقمملرد لأةرص ملوددواحهملارةقاود.لللللل ل

للرق دددلحج ددتلارا ددمدرةلشد د لاةلا ددمصلار دددثلارق دددصملة ددنلار ددحصلارقرح ،واال لف ددمعلب ا ددمرةل
وادصلل ورتلبهمل دثمًلوزةمحدمًلوة محدمًلإردىلاردحصلار ددصث.لإنل دطوةلارةعلدديلردمللافهدملرقددل
لر ددتل ددالا د لةددنلأجددالوطحهددملوذهبددتللعدددولانفددهلرلب ددثلةددنلادداالقنةهددم،لدددنل نةددلل

لالارلشمدنصللار دثلارعظصملارذيلصلعرضلرهلبندهملورمللجدهملإاللبمر ب :ل
للللللللللللللوأقوا:لأ بل ل
للللللللللللللشقنت:لصملأصلهملار نةللارةطةئحل...لاشل

لأبواب ل

للللللللللللللارجحللوادان لش لاررضوانلل  )100ل
ارلحددمصلةدديلقورددهللعمرىلصددملأصلهددملارددحفسلارةطةئحددللارجعد لإرددىلربددلل ارضددصللةرضددصلل )101ل
وقورهللعمرىلارمللر ل صالضربلاهللل نةللطصبلل اجرةلطصبل...لل  )102ل
ولفصدلارامدرةلةنلارلحمصلةيلارفلصدللارةدؤةحصنلشد ل دورةلار هدالإذلل دعىلب دالإادرارلإردىل
رشددضلواقدديلارلق ددصملود ددرلارلجزئددللورددذرلللقددل ملارجبددا،للددداالش د ل هوشددهلة ل ددنةللرددزةنل

شلصددللار هددالارةددؤةحصنل مرةددللوةوقحددللبصقظددللجدصدددةللو دددلأرضلوطحهددملواددعبهملةع دمًلواإنل

نلارفلصللبعثوالحمهضصنلب صةمحهملةنلجدصد،لقبعثوالبعدلةوتلأولرقمد،لوهد لشد ل
طمالارزةنلر
ق
هذاللابهل مالاألةللو بملهملارذيلطما،ال صةملأحهملا لفتلبمررقمدلوردمللدذ رلاراد وة،لألنل

ةملل ارالةنل مالاألةللاللصبارلبمرا وة .ل ل
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جبمرللةاذي،لا ل نملش ل هوشهملألامبيلارزةن ل
صقنبح لذاتلارصةصنلوذاتلاراةما  )103ل
ارلحد د ددمصلةد د دديلقورد د ددهللعد د ددمرىللول
اراةما..ل  )104ل

د د ددبهملإصقمظ د د دمًلوهد د ددملرقد د ددودلوحقند د ددبهملذاتلارصةد د ددصنلوذاتل

لللللللللللللللللللوجبمرللةاذيلاالب لش ل هوشهملشصلنقفح لارو

ل

للللللللللللللللللللللللللللول الب لارةائ ل..ل  )105ل
ارلح ددمصلة دديلار دددصثلارحب ددويلاراد درصا،لد ددنلأبد د لهرصد درةلقما:ق ددمالر ددوالاهلل ص)ل ...ة ددمل
اجلةدديلقددوملش د لبصددتلةددنلبص د لوتلاهلل،لصلنددونل لددمبلاهلل،لوصلدار ددوحهلبصددحهم،لإاللحزرددتلدنددصهمل
ار صحل،وفاصلهملارر ةللو فلهملارةائ ل،وذ رهملاهلللشصةنلدحدا)...،ل  )106ل
للللللللإنلاراددمدرةللعددصشلأزةددللوطحهددم،لواالددمرتلجبمرددهلةدداذالرهددملشمرجبددمالرةددزلرنل دوازنل
ارةفقودلوه لاألولمدلارل للرل زلدنصهملاألرض،لوشد لظدالار دزنللب دثلدةدنلصانادهملةدنل
اراطصئل،لإذلصظهرلارلحمصلةيلأا مبلار هالألنلاهلللأجر لدنصهمل دمالاأل صدمعلاألصقدمظل
شجعنهددمللل صددرلأوضددمدهملةددنلأصةددمحهملإرددىلاددةمئنهملوارع ددس..لواإللصددمنلبمرةضددمرعلرندالرددلل
دنددىلارلجددددلب

ددبلارددزةنلارة د ...ولقنصبهملرنصةددصنلواراددةمال ارةددللرهددملبةددح همل مرددلل

اال صمعل  )107ل
لول لةرلارذاتلار مردةلبمرب ثلدنلارااص،لإذلل لادمللحمامًلةقنوبمًلصقض لبعقدرلارحمقدلل
رلددلانصلةددنلاراطصئددللإذل محددتلارحمقددللش د لةحظددورلارددحصلرة د اًزلرنفلحددل،لصؤ دددلذرددللورودهددمل
دحواحمًلرقاصدةلبعحوانلارحمقللش لدصوانلارامدرةلارب رلصاطمدلارضدفما )108لشد ل دصنلأنل
دقرلارحمقللش لارقاللارقرحصلل منلاطصئل :ل

للللللللللللللللللللللللاللا لش لارزبرلإاللضوعلقنبللوقنب ل ل
للللللللللللللللللللللللشةنلأصنلر لبعمقرلرهذالارحمقل  )109ل
للرقدددلر ددزتلاراددمدرةلش د لأ ثددرلةددنلةوضدديلدنددىل ار نةددل)لوةددملصدددورلش د ل قورهددملاردالرصددلل
وا لطمدتلانلللوااالدبدرلاردحصلر د لاللل صدبلأهةصدلل ار نةدللوار لمبدللوارقدراعة)،لش نةدلل
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دزةنلبعددداًلةعرشص دمًلأفحددىلار صددمةل
اق درأ)لةددثاًللواجهحددملةدديل ددالار نةددمتلارل د لأاددذتلدبددرلارد
ق

وار ضمرةلةنلاااللج صدالشعاًلر وصمًلأولأدبصمًلأولشن فصلمً ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللوحقرألبم ملارعاةلل ةىلارل وا ،ل
لللللللللللللللللللللللللللللللللوش لحظرصلل اق أر)للأاذلاألاصمعلزارشهمل  )110ل
ارلحمصلةيلقورهللعمرىل اقرألب ملربللارذيلان  )111 )....ل
للوش لقورهللعمرىللل لىلإذالأاذتلاألرضلزارشهملوازصحتلوظنلأهنهملأحهدملقدمدرونلدنصهدمل
ألمهملاةرحملرصالأولحهمرال أنلرملل نلبمألةس)ل )112لوه لإامرةلإرىلارلوددلبمرعقدمبلاردذيل
صحلظرلارب مةلوارةعلدصن .ل
 .3التن ص الصوفي:
لللللإنلار دصثلددنلارلحدمصلارادوش لصقودحدملإردىلأشد لارةعرشدللارادوشصللبوادفهملةعرشدلللل
لح د د صللأ م ددهملا ددعور،لوجوهره ددمللأة ددالاااد د لب ددمطح لل )113للإذلوردتلشد د لار ددحصل

ةجةود ددللة ددنلارطرو ددمتلواإلا ددمراتلارا ددوشصللارلد د لاقلب ددلهملارا ددمدرة،لودب ددرتلبه ددملد ددنل
ارعاد لاراددوش لرنددروحلارلد لهد لأدنددىلشد ل ددنملاألاددصمعلةددنلفصرهددملقددماللعددمرىللوص ددأروحلل

دنلارروحلقالارروحلةنلأةرلرب لوةملأولصلملةنلارعندملإاللقندصاللل )114لوةعحدىلاردروحلةدمل
بهل صمةلارحفس ،)115لألنلارلاوصرلاراوش لهوللاوصرلرن صمةلاررو صدللرنادوش لوأ واردهل
ارجواحصللةنلجمحب،لوهوللاوصرلرلفمدنهلةيلارعمرملارةدمديلاردواقع لةدنلجمحدبل ادر )116ل
إذلصوظددالاراددوش ل ددالاألاددصمعلةددنلأجددالارواددوالإرصهددم،لألحددهلصددر لارددروحلةزردددللاراصددرل

وةع دددنلارر ة ددل )117لدب ددرلدرجد ددمتلارعاد د لارا ددوش لار ددذيل نةد ددملزادلة ددداا،لارلق ددىلشصدددهل
اراددوش لأدنددىلاردددرجمت،لشمروجدددلوار اددا،للوارحاددوةلةددنلاألرفددمظل )118لارل د لصعبددرلبهددمل
اراوش لةنلاجالار االوارواوا.ل ل
للللللللللللللللللللللل ل
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واألرضلل لبلبمراجر :ل
ةداهملاراةر ل
حوحهملاروجد… ل
وةصةهملار اال… ل
واالهملدوارلارحاوةل… ل
وارحظرلش لوجهلاألرضلدبمدةل  )119ل
لإحهدملل دلعصنلبدمألرضلارلد لوردلذ رهدملشد لأفنددبلا(صدمتلارقرحصدللرلدددالدندىلأحهدملار د نل

وارةهددمد،لوه د لارددذروالارل د لذرنه ددملارناددهل ددب محهلولعددمرىلرنبا ددرلل رصة دمًلرهددم،لورددذرللجعن ددتل

ارامدرةلارحظرلإرىلاألرضلدبمدة،شفصهملصحبتل الاد ،لودنصهدملصعدصشل دالاد لوارصهدملصرجديل
،لدااالوامرجمً.ل ل
ً
الا لوشصهملللجنىلدظةللارامر لبمطحمًلوظمه اًر
صحهضلارحاصا ،ل
للللولدورلارةدنل  )120ل
لوةثنةملصب ثلاراوش لدنلارروحلش ل نملارعاد لاإلرهد لشد لدوارلارحادوة،للب دثلارادمدرةل
دنلوطحهم،لشمرروحللح ح لشو لادرلاروطن.ل ل

لح ح لارروحلشو لادرللقو مًللحفرطلةنل واددالارحجوم ل
وصحهةرلوردلار دائ ل
وارع ار ل دصقللرو ل  )121ل
ل ولعنولةنلجدصدلةوجللشصضلاوش ل صثلارب ثلاألزر لصلجددلش ل الذهوا .ل
للللللللللللللللللللللللللوةملبصنلقنبللوقنب للالعالة مرللوةةمرل ل
للللللللللللللللللللللللللاللص لطصيلأنلصانهملا د  )122ل
ولل ددمعالبم ددلفهمملةجددمزيلشد لالزةددللإصقمدصددلللج دددلارضددصمعلاراددوش لارددذيلصطددوالرصحلهد ل

بمر اا .ل
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هالأاذلللارةوجللار رصبللةح  )123 ...ل
رقدل منلةنلأ دلقدراتلارقاصدةلارةؤثرةلأنللحبديلةدنلرهجلهدملارةبمادرةلوةدنلاح

دمرلار دوارل

ب ددصنلض ددةصرصنل )124لوهة ددملأح ددتلوأح ددم،لوذر ددللإص ددمعلة ددنلار ددحصلبمربق ددمعلوةواجه ددللارواق دديل
ار دمر لوحزدلدهلإلثبدمتلواقديلجدصددلوهدولةدملصف درلارل دمزلهدذالارةقطديلدندىلارجةندللاال ددةصلل
ارل للاصرلإرىلثبوتلهذالار قدمئ لارلد للح دبلر حوثدللقددرلهملارلأ ص دصللدندىلادحيلار صدمةل
وار ضددمرةلوبددثلارجةددمالو ر صددللاربهجددللوهددوللوجددهلاددوش لطر ددهلابددنلدرب د لوداشدديلدحددهل

ب ةمس .ل

دللأوالبذرةلقةللش لدرلملارانجمنل ل
ل
للللللللللللللللللللللللأحم...زار
لللللللللللللللللللللللأحم...امحعللاألرواح،ل ار ةلل روالارضصمعل ل
أحم...ةمح للأامبعللارضوع ل
وأحملاللأرصدلأنلأحممل لصاةتلأحصنلارجوارح ل
اللأرصدلأنلأا و ل
شةملبصنلارا وةلوارحوملصحهضلوجهلل  )125ل
لإحهددمللحلظددرلارعددودةلةددنلجدصددد،لإحهددملر ظددللار دوالدةلارامردددة،لوةددملبددصنلارفعددالارةمض د لةددنل
ارازةللوارفعالارةضمرعلص ةنلزةنلجدصددلةحلظدر،لإذلصظهدرلارل ار ارردذيلصؤ ددلشعدالاراد ول
أا د د و)،لإحهد ددملل ند ددملبا د د ولصبعد ددثلارفد ددرح،لإنلشعد ددالارا د د ولرد ددهلدالرد ددللاد ددوشصلل صد ددثل
االدل ددمالارددذيلصبعددثلاراددفمعلاررو د لوارددذيلصحلظددرلةحددهلاراددوش لأولصلأةددالارلو دددلارددذيل
صةددحللار ار ددللاألبدصددللة ننددللبددمرفرحلارددذيلصددرقصلرددهلار ددون،لإذلدبددرتلاراددمدرةلدددنلارفددرحل
ار بصرلبفعالاررقصلارذيلص ن هلاإلح منلدحدلارحاوةلبفرحلاالحلامر .ل
أا و..وجروحلار ؤاالظةأ ل
لللأا و..وارا ولداوالش لارعلةل ل
لللللللللللللللللأا و..وارا ولصقن لبابالارفجر..وصربللشرح ل
للارل وصنلش لدصونلاراجر ..ل
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للللللللللللللللللشةلىلأا ولولرقصلش لار ونلارقحمدصا )126 ..ل
إنلارعاقللارقمئةللش لارلحمصلارادوش ،لل ةدنلشد لأنلأقةحصدللارادوش لاألزرصدللهد لاالرلقدمعل
ةنلأجالل قص لدرجمتلار ادالرندروح،لوارادمدرةل دذرلللب دثلددنل دالاألادصمعلارلد لصرقدىل

بهددملوطحهددم،لوصثبددتلوجدودالةددنلاارهددم،لارعد ار لبمرح ددبللرهددمل ددالاد ،للهددربلةحددهلإرصدده،لإحددهل
وجدلاراوش لارذيلالصحلح .لل ل
ارع ار ل دصقللرو

ل

اهربلةنلأروقللدذابهلبحصراح ل
ة للةذدورةلللضصيلش لارا راع ل
و بللا رائ ل
اانبلدنىلأدةدةلضصمئهملواللأةوت ل
بللا رائ لازرعلش لذهبلرةمرهملبذورلار ب ل
شصطنيلزصتلا ودلص رقح  ،ل
لأاذح لأفامنلارنهبلبعصدال… ل
وأةوتلب ةىلاروجدلل…ل  )127ل
لوحقمعلش لارلوجهلوذوبمحمًلش لارة بدوبلو د اًرلوجودصدمًل
واذال محتلاراوشصللش لجوهرهملار مً
ً
صعنولدنىلأ رارلاران لش ل ةوالوشمدنصللة مبداله،لش نلارحصلص لحهضلةنلارادوشصلل درل
أ د درارهملوح ددبضلقوله ددم،لوروب ددمنلداد دقهم،لوظة ددألرو ه ددملشد د لاحلظمره ددملارة ل دددملبمألاد دوا ،ل

شمر مئبل مضرلر نل ضورالأق ىلةنلار صمب،لوار مضرل بصبلحمزالارجدراح،لدةدهلدبصدرل
وأحصحددهلحددميلش د لأر محددهللددحهضلأدةدددةلاروجددود،لإحهددملاددوشصللالللهد لدربلةددنلارواقددي،لبدداللقنددبل
دللرو ده...لإحهدملادوشصللارلعبصدرل
دذابهلولعريل وارثهلوأ حلل رابهلار مئرةلشد لج ددالوارةةزق ل

دنلاألر لواروجيلةعم،لاوشصللل ادالددنلروددللار دبلولفضدللقدبللأددائده،لل ادالددنل
حددورلار قصقددللارل د لللهددمو لبددصنلصدددصهملظاةصددللارجهنددللوأدددداعلاإلح ددمن،لوهددالاراددوشصللش د ل
قصقلهملإاللاإلااصلارةطن لرنة بوب .ل
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للل ل

 .4التن ص الت ريخي:
للللارل دراثلبواددفهلحبع دلمًلث د لاًر،للالزحددهلذا درةلاراددمدرلرصعددززلبددهلرؤاالارفحصددللولجمربدده،لال ددصةمل
أنللا لصعمبلارلراثلبا الشح لوش ريلحمضجلصلملةنلاداالاحددةمجلارقصةدللارلراثصدللبمرح دصجل

ارعمملرنقاصدةلش لبحصللشحصللاللل ةللبهصةحللارلدمرصا لأولارل ارثد لدندىلارجةدمر ..للل )128ل
وهددذالةددملحنة ددهلشد لار ددب ،)2003لاذلا د الار ددردلارلددمرصا لشعد ًدالوادصدمًلةددنلقبددالاراددمدرةل
ار ددمردةلارل د لج دددتلشصددهلشعددالارددذا رةلار د لدددنلةن ددمتلارع د ار لوذ رصددمتلارددزةنلار قصق د ل

ةلداااًلبمأل طوريلأولبةملصبدولأ طورصلمً،لرصؤ دلارلدااالاررؤصويلرد لارادمدرةلبدصنلارلدراثل

وارةعمادرة،للعبصد اًرلددنلار ضدمرةلارعراقصدللارقدصةدللل دصددلاً،لارلد لالادفتلبمراادوبللوارلجددددل
دبرلارلمرصخلارذيلصظهرهملبأا مالةلعددةللةصزهملدنلفصرهملةنلار ضمرات،لدبدرلاالادوال
ارلمرصاصددللارعرصقددللارل د لللدددااالشصهددملاألزةحددللبددصنل ضددمرةلبمبددالوااددورلو ددوةرلوأ دددلإرددىل

ارعارلار دصثلب اللدادصمله،لر نلارامدرةلل لنهملارلمرصخلارذيلصورددل ةدملصقدوالارصدوتلةدنل
ار سلارلمرصا لبمرةر نللوضدرورةلاالل دمعلدنصده ،)129لشمرح د لارلدمرصا لبددالطنصعصدمًلوةدنل

ار طرلارثمرثلش لارحص .ل

وابعمدل )130لصوجعهملارحاالوارراشدان ل
وصوجعهملارنصالةحطفئم ل
وارقحمدصالةجرو ل ل
وابعمدلو طلاردجىل مددان ل
صضةمنلجرحلارع ار ل
ولعوصذةلرةامدنهلارةقبنلل  )131ل
ا ددبعمدلللوج دديلب ددأدظملة ددملاا ددلهرتلب ددهلب ددادلار ارش دددصنلإحهة ددملارحا ددالولدجن ددللوارفد دراتللرةد دزال
ار صمة،لابعمدله ل الاةرأةلدراقصللا لضحتلجرحلارع ار .لرص تلادبعمدلارو صددةلارةوجوددلل
ب مالارع ار ،لشمحصنلححبذال )132لهولا(ارلصعبرلدنلوجيلداان لاللل د نلةحدهلأدضدمؤهمل

رصعودلةنلجدصدلب الةةلدةلدبرلارعاور.ل ل
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أحصنللححبذال ل
ةةددةلدنىل ررلارذهبلةنل للل الالدمم ل
دحدل أر هملول تلقدةصهمللقالارجواري ل
وص ةالرهملارفلصللاةرلارعاورلبقوارصرلارفلحلل  )133ل
للللللللللإنلارةفمرق ددللللج دددلب ددصنل د درصرلار ددذهبل ح ددوزلارعد د ار )لوأح ددصنلاروج دديل شق دددله ددذال
ار حددوز)،لار درصرلرةددزلارة ددمنلارة درصل،لداةددللارفقدددلوةددملصا د بهلةددنلأرددملولوجدديللند ادوحلبددهل
ارامدرةلوه للقدصل مصدللارعددوانلاألثدصملدندىلارعد ار ،لإذلا دلطمعلاردحصلأنلصقددملارعاقدلل

بصنلارةمض لوار مضر،للبصنلاإلرثلارلمرصا لاردذيلج ددلهل ضدمرةلارعد ار لةحدذل دللل الال
حل،لإذلرملل نلأةرص ملاصئمًلدنىلارارصطللارج راشصل.لإحهلحبضلارلدمرصخلاردذيلل دعىلأةرص دمل

بف ره ددملارةض ددنالشد د ل ل ددمبل حهمص ددللارل ددمرصخ)لرفو وصمة ددمل )134لار ددذيلب ددصنلةفه ددوملارل ددمرصخل
بوافهللر صبمًلل ار ةصمًلاحلهىلبمحلامرلأةرص ملإرىلاألبد،لةةملصعح لل نطهملدندىلارعدمرملوهدذال
ةددمللعبربددهلدددنلشن ددفللارلةصصددزلواإلقاددمعلارل د ل ةددتلارةاددروعلار رب د لط دواال صملددهلوهددول
ارةفهددوملار ددذيلصع ددم سلش د لةض ددةوحهلارةفه ددوملارددذيلأا ددمدهلاال ددلعةمرلارددذيلادد ددىل ة ددال

ر ددمرللاإلح ددمنلاألبددصضل )135لور ددنلةاددرودهمل ددقطلوظدداللددمرصخلاراددعوبل صدلمً،لش ددالةددمل
منلةوجوداًلةزده اًرلش للنللارعاورلصقدملاةرالةافىلرنبادرصلل لدمرصخ،لقدمحون،لدندم،لشدن،ل

جةما)لوهذالةملص زلبجبروتلارقرنلاروا دلوارعارصنل أةرص م)لام بللارعورةللارةضننل .ل

لللللرقدلا الار ردلارقاا لدحدلارامدرةلإداحللر الةدملص ادالدندىلأرضلارواقدي،لألح ددهلل
بمالة منلأنلصنجألارامدرلإرىلللورصالافمتلرةزصدللااادصل لمرصاصدل)لبحظدمملجدصددلل لةدهل
اررؤصللاراعرصللرنلراثللل )136ل ل
لبمرالارحونلل )137ابحللارةنول،زوجللارةنل ل
لقالبمذاللدنىلقةملارع ار ل ،ل
ه ذال دنىلار ر للجنسلابحللبمبا) ل
وارعرشلارةن لبمذخلبهم ل
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دحدةملدةنتل الةملهولرائيلوجةصالوبحت ل
ةحمرةلارلمرصخلبمر هملاإلره ل
قدةتللنللاألرواحلارذهبصللهدصللرنبارصللةنلاجال صملهمل  )138ل
لللللللللإنلبحمعلةحمرةلارلمرصخ،لصدرالدنىلقصةللارجهددلاإلح دمح لارةبدذوالدندىلهدذالاألرضل
دذيلصعد ادلوا دددلاًلةددنلأهددملرواشدددلار ضددمرةلار دصثددللارل د لارلقددىلشصهددملجهدددلاإلح ددمحصللجةصعددم،ل
وارد ق
وأورهددمل ضددمرةلواديلار ارشدددصن،لوارحصددا،لولشددمرس،لولارهحددد،لواراددصن،لوهددذالةددملصددد ضلش دلدرةل
ارةر زصد ددللار ربصد ددللارل د د للعح د د ل د ددصمدةلارف د ددرلار رب د د لار د دددصثلبأ مدصلد ددهلواحبثمقصلد ددهلار ربصد ددلل

ارةزدوةل.ل ل

لللللللإنلارلمرصخلارعربد لاردذيلصزادرلبدأدظملادورلار ضدمرة،لارلد للضدملشد لأ ددلجواحبهدمل
اددورةلارة درأةلاروادصددللارل د لظنددتلةن ددللدنددىلدددرشلاردددحصم.لإحددهلارلددمرصخلارددذيل ددصبقىل ص دمًل

حمبضلمًلدنىلةرلارعاور.ل ل

وظنتلارةن للل وبمبملل )139للةحللاراةرلدبرلارعاورلرص رلارعمرم ل
ودحدةملاحلاىلباةرلهملارط مةلارلفلوالإرصهم ل
قلالواجلصم ملوحهبمل لىلجفتلارا ا ..ل
ر نل وبمبملارل لثبلتل صحوحللاربارصل ل
ظنتلةن للدنىلدرشلاردحصم ...ل
أقاتلارةنوللبحتلارب طمعلواحلارتلدنصهمل  )140ل
إنلجددوهرلارلحددمصلص ةددنلش د لارحهمصددللارةأ ددموصللارل د ل الإرصهددمل ددمالارع د ار لبعدددلاالدلددداع،ل
شنص ددتل وبمبددملةن ددللبمبددالو دددهمللا د ولةددمللددر ،لإحهددملجارددللارةن ددلللاحادددواحمل )141لابحددلل

ارةنددللارع ارقد ل ددرجونلاأل دددي،لإذللج دددلاراددمدرةل ضددورلارةنددلل ددرجونلاأل ددديل )142لل
ش د لارددحصلبواددفهلصا د الةددنلارةمض د لوقفددللإ

ددمسل ار لبعظةددلللددمرصخلارع د ار لوةنو دده،ل

ارذيلصقمبنهلارضعالواراحوعلرنةنوللارةعمارصن.ل ل
وجارللارةن لللاحادواحمللابحللارةنللارعراق لل رجونلاأل ديل ل
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لقوا:لإحهمللعبللةنلار رب ل
وانلارز ارزصرلرمللعدلل ح لش لدراهملةنلزةن ل
وانلارجحللضمقتلبورودلقمدةللةنلارع ار  )143ل
للةةددمل ددب لصة ددنلارقددوالإنلاراددمدرةله د لار ددمردةلش د لاروقددتلحف دده،لإحهددملل دربطلبددصنلزةح د ل
ارةمض د لوار مضددرلو نةددمللجورحددملش د لأج دواعلارددحصلوجدددحمللضددةصحمًلأولإاددمرةًلأولرة د اًزللراثص دمًل
وه ددذالصة د ددنلأنلصؤ د دددلأن ارد ددود لبمر مضد ددرلصع ددمدالارد ددود لبد ددمرلراثلةد ددنلجمحد ددبلارلبح د د لالل

اررشض) )144ل ل
لللللإنلال معلارقاصدةلدنىلار ضمرةلوارلمرصخلصدأل لةدنلحظدرةلاالحفلدمحلدندىلار صدمة،لشهحدملل
دائة دمًلةجدددلد ارق د لةاددر ،لولددمرصخلة ددلظلبمرةعددمرالواروقددمئي،لواراددمدرةلإذللل ددرللضددةنل
ةجمالارلمرصخلارعظصملإحةملللاصرلةحهلزاوصللارةرأةلارةادمر للشد لادحيلارقدرارلألنلذردللأرقدىل

األدرللدنىلازدهمرلاألةملوأ ةىلةقصمسلرلقدةهملول ضرهم،لالل صةملأحهملذ رتلأ دةمعلأهدمل
ارةن د ددمتلارعراقصد ددمتل ححبد ددذا،لبد ددمرالارحد ددون،ل وبمبد ددم،لاحاد دددواحم)لارن د دوال لاحل د ددبنلإرد ددىلأدظد ددمل

ار ضمراتلارعرصقل،لش للمرصخلارع ار لارقدصمل بمبا،لو وةر،لوأ د،لوأادور)،لوهدذالصعحد ل ةدمل
صقد ددوالتلاسلارصد ددوتلإنللاراد ددعرلارعظد ددصملش د د لجةصد دديلارثقمشد ددمتلاربا د درصل،لإحةد ددملصحبد دديلةد ددنل
ةوضددودمتلأاددر للةثددالارة لددو لارقصة د لرنددحفسلاربا درصللارةل ة ددللرن صددمة،لوارةقبنددللدنصهددمل
ب د اررةلو حدصنلل )145لشدمرحصلإذنلربدطلبدصنلأجدواعلار مضدرلوارةمضد لةدنلاداال ضدورل
رةوزلةنلارلمرصخلارقدصملارجدصدلش لود لارامدرة،ل ةدملأنلارادمدرةلا دلطمدتلبرؤصدلل دصثدلل

ددرةلدنددىلان د ل
أنللعددمر لبددصنلاألح دواعلارةالنفددللبددالبددصنلاألجحددمسلأصضددملرل ددبلحاددهملارقد ل
رؤصللةر بلل مهةتلش لارلجدصد.ل ل
اوامش البحث:
-1ل صحظد د د ددرلر د د د ددمنلارعد د د ددرب،لابد د د ددنلةحظد د د ددور،لمل514/1لوصحظد د د ددرلةعجد د د ددملارةاد د د ددطن متل
ارعنةصل،صو الاصمط 133،ل
-2لصحظرلارةعجملارو صط،لةجةيلارن للارعربصل،ل/1ل 140.ل
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-3لصحظرلةعجملارةاطن متلاألدبصللارةعمارة،د.ل عصدلدنولش 223.،ل
-4لصحظ ددرلاألجح ددمسلاألدبص ددل،لد.لدب دددلاروا دددلرؤر ددؤة،ل،7لةجن ددللاألدص ددب،لارع ددددل109لر ددحلل
 2006.ل
-5لصحظرلارةادرلحف ه،ل .7ل
6. dictionnaire de la langne francaise , paris , le rebert le rebert
لmicro
-7لصحظرلد ار متلش لارحقدلاألدب ،لد.لا ةدل ةمالز ،ل 26-25ل
-8لصحظرلارةادرلحف ه25،ل .26-ل
-9لصحظرلةداالرجمةيلارحص،لجصرارلجحصت،تلدبددلاردر ةنلاصدوب،ل.17ل لوحظرصدللاالدب،ل
لاردصنلاب

رصحصهلوصنللواو لنلوارصن،تلة

،ل .297ل

-10لةداالرجمةيلارحص.17،لل ل
-11صحظرلارةادرلحف ه.18،

لل

-12لةملارجحسلاألدب ،جمنلةمريلاصفصر،لتلف منلار صد،ل-14ل 15.ل
-13لد ددنلارحق دددلوقا ددصدةلارحثر،ة ة دددلدب دددلارع ددما،ار وارلارةلة دددن،لارع ددددل،1474بل ددمرصخل
 2006./9/15ل
-14لصحظرلش لارةصلملر ويلوارحصلوارقراعة،لةاطفىلار صاح  40.،ل
-15لصحظ د د ددرلحظرص د د ددللاالدب306،لولةقدة د د ددللشد د د د لحظرص د د ددللاألحد د د دواعلاالدبص د د ددل،د.لدب د د دددلاهللل
ابراهصم،42،لةجنللارراشد،ارعددل59لر حل .2002ل
-16لحظرصللاالدب 306.،ل
-17لح ددولأ ددنوبصللجدصدددةلرنرواصل،ة ةدددلبددولد دزة،200،لةجنددللداةددمت،جل،25م7لر ددحللل
 1997.ل
-18لاألجحددمسلاألدبصددللةددنلةحظددورلةالنددا،لاندددونلاراددةعل،129،ارةجنددللارعربصددللرنثقمشددل،ل
ارعدد32ر حل 1997.ل
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-19لبعدلار داثللاوتلواد ،د.لةاطفىلحماا 640.،ل
-20لةملارجحسلاألدب  55.،ل
-21ارهوصللاالجحم صللولمرصخلارحادوص،جونلةدمريلادصفصر،تلدبددلار داملشدزاري.9،ةجندلل
حواشذلارعددل5لر حلل.1998لللللللللللللللللل ل
-22لارةادرلحف ه،ل 15.-14ل
-23لةملارجحسلاألدب 55،لوصحظرلاألجحمسلاألدبصللةنلةحظورلةالنا 135.،ل
-24لصحظرلدنملل نصالاراطمبلوةوقيلارجحسلاألدب ،د.ةدمزنلاردودر،16-15،ةجندلل شدم ل
ارثقمشللوارلراث،ارعدد،14ر حل 2002.ل
-25ة ارص ددملحر ددصسلاألحة ددمطلارحودص ددللوارلاد د صاتلاربحمئص ددللرقا ددصدةلار ددردلار دصث ددل،لدل ددململ
ارا ر،ل 17.ل
-26ظد دواهرلشحص ددللجدص دددةلشد د لارا ددعرلارع ارقد د لار دددصثلقا ددصدةلار ددصحمرصولحةوذجم،د.با ددر ل
ارب لمح ،720،ةجنلل دابلارراشدصنلارعددل،41ر حلل 2002.ل

-27لةراصملحر صسلاألحةمطلارحودصللوارلا صاتلاربحمئصللرقاصدةلار ردلار دصثل 54.،ل
-28ل صحةمل منلقصسلارقص

لةةثالارع ار لش لاألةملارةل دةلاردذيلردملصلوقديلأصدللادعوبمتل

ص ددعىلرلادددصرلأقةاددللر فددمنلرنع د ار لوجدددلحف ددهلصددداالش د لةحمقاددمتلةطورددللةدديل
و دددةلارعقوبددمتلشد لدائدرةلارلجددمرةلواراددحمدل،لوقدددلاددرحلرهددملارهدددالةددنلهددذالارةددمدة.ل
صحظد د د ددرلا د د د ددلهداالارع ار  ،ارعقوبد د د ددمتلوار د د د ددمراتلش د د د د لار صم د د د ددللاألةرص صد د د ددل،جصال
صةوحز 128.،ل
-29لارةلاصالار رديلةقمربمتلحقدصللش لارلحمصلواررؤ لواردالرل،دبدلاهلللإبراهصم18،ل ل
-30لبحصللارحصلار ردي،د .ةصدلار ةداح  54.،ل
-31لرقمعلش ل نصللا(داب،لأ.د.لبار لارب لمح  2008./3/25،ل
-32لارةادرلحف ه .ل

99

النص األدبي وإشكالية التجنيس  -الحب  3002نموذجا
د .ورقاء يحيى قاسم المعاضيدي

-33لاألحةددمطلاألاددنصللشد د لاألدب،حددورثروبلشد دراي،تل ددوثرلارج ازئ ددري،43،لةجنددللارثقمشددلل
األجحبصل،لارعددل2لر حل 1983.ل
-34لدنملر للارحصلارةفمهصملوااللجمهمت،ل عصدل

نلب صري 146.،ل

-35لصحظددرل ددورلمل الدة درانلوة درصملد ار ددللحاددصللوةاددمدرهم،17-15،و ددنلدبدددلار ح د ل
ارةالمر،ل-19للل،30أطرو للد لوراا،جمةعللارةواال /نصللا(داب 2006.،ل

-36لحددر لانلل ددةصللارددحصلللار ددبل2003لاولارقاددصدةلارطوصنددلل2003دحدددحمللةلةددمثانل
والل صةملانلارحصل ةالدحواحملوا داللشقط،للشهدولهدذالارقادصدةلارطوصندللولارقادصدةل
ارطوصنددلله د ل ادددل بصددرلةددنللنددللاألاددصمعلارةلداانددللارل د للعددصشلش د لواقدديلاراددمدرل
ارحف د لوللجةدديلوللضددمملوصؤرددالبصحهددملذرددللاران د لارفح د لارجدصدددلرصاددرجلةحهددملدةددال
اعرصملضاةمللجدلشصهل شمقملش ص للةلعدددةلةدنلار صدمة،لوهدذال ندهلصحلقدالةدنلادورلهل
األانصللاولةنلةمدصلهلرصلةثالاورةلجدصدةلوص لقرلش ل مضرلجدصدلو أحهلقددلاند ل
انق ددملاا ددر،لوارا ددعرلشد د لارقا ددصدةلارطوصن ددلله ددولذر ددللاراند د لاالا ددر.لصحظ ددرلارا ددعرل
ارعرب لارةعمار،د.دزلاردصنلا ةمدصا 249.،ل
-37لدنملارن للارحا ،ابراهصملارفق ،ل 74.ل
-38لةداالرجمةيلارحص،لتلدبدلارر ةنلاصوب.5،لل ل
-39لةداالرجمةيلارحص،ل 5.ل
-40لارلاورلارةقور ،لةفهوملاالجحمسلاالدبصللدحدلجدمنلةورصحدو،تلحبصدالحادر،67،ةجندلل
ارب رصنلارثقمشصل،لارعددل2لر حل 1999.ل
-41لاراددعرلارعرب د لارةعماددر.240،وصحظددرلدصددرلارةدداللد ار ددللحقدصددللرنظ دواهرلارفحصددللش د ل
اراعرلارعراق لار دصث،دلة

نلاطصةش .77-75ل

-42لدصرلارةال 173.،ل
-43لصحظرلر محصمتلارحصلةداالإرىلاح جمملاراطمب،لة ةدلاطمب  60.،ل
-44لارةادرلحف ه 46.-45،ل
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-45لدصرلارةال 173.،ل
-46لافراتلارحصلد ار لل صةصوروجصللش لاعرصللارقصلوارقاصدة،د.ااحلشضا 9،ل
-47لار بل،2003د.بار لارب لمح  25.،ل
-48لةعمح لارح و،شمضالار مةرائ  47./1،ل
-49لار بل .25،2003ل
-50لارةادرلحف ه .25،ل
-51لارةادرلحف ه .29،ل
-52لارةادرلحف ه .17-16،ل
-53لارةادرلحف ه 17.،ل
-54لارةادرلحف ه .17،ل
-55ارةادرلحف هل19،ل .ل
-56لارةادرلحف ه،ل .19ل
-57لارةادرلحف ه .21،ل
-58لارةادرلحف ه،ل .22-21ل
-59لارةادرلحف ه .22،ل
-60لارةادرلحف ه،ل 23.-22ل
-61ل دسلارن ظل،جم لونلبماار 12.-19،ل
-62لار بل ،2003ل
-63لارةادرلحف ه ،ل
-64لارةادرلحف ه ،ل
-65ارةادرلحف ه ،ل
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-66لارةادرلحف ه 34.،ل
-67لارةادرلحف ه .34،ل
-68لارةادرلحف ه 34.،ل
-69لدنملارحص،لجورصمل ر لصفم،تلشرصدلارزاه  21.،ل
-70لحقدلو قصقل،لروالنلبمرت،لتلد.ةحذرلدصما  21.،ل
-71لش د د لارةصلد ددملر د ددويلوارد ددحصلوارقراعة،ةاد ددطفىلار صاح د د .53،وصحظد ددرلاشد ددم لارلحماد ددصلل
ارةفهوملوارةحظور،د.ة ةدلاصرلاربقمع 78.،ل

-72لش لارةصلملر ويلوارحصلوارقراعة،ل 52.ل
-73لةراصملحر صس،ل 48.ل
-74لاشم لارلحماصللارةفهوملوارةحظور 40.،ل
-75لار ونلارةل رل 84.،ل
-76لار بل 2003،4.ل
-77ل لددمبلاددرحلااددعمرلارهددذرصصن،لاددحعللابد ل ددعصدلار

ددنلبددنلار

ددصنلار د ري،ت.دبدل

ار لمرلا ةدلشراج 958./2،ل
-78لاربصدتلرنادمدرلص صدىلبدنلزصدمدلدبددلاهلللار دمرث ل 776-160م)لةدنلاهدالار وشددل،اقممل
ش د د لب د دددادلورد ددملص ةد دددلزةد ددمنلبهد ددملشاد ددرجلدحهد ددمللد ددوش لش د د لاص د دمملارةهدي.ارةو د ددودلل

اراعرصل/ةنلاالحلرحصت .ل
-79لدصوانلةجحونلرصنى،ل قص لوارحلدبدلار لمرلا ةدلشراج،ةقطودلل  47.،)9ل
-80لدصوانلة ةودلدروصش،لدما لةنلشن طصن،ل 138.ل
-81لار بل 2003،15.ل
-82لصحظرلار ونلارةل رل 68./3،ل
-83للف صرلارل رصرلوارلحوصر،ابنلدماور 132./6،ل

102

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()61

العدد ()9

-84لار بل.5،2003ل ل
-85ل ورةلهود ،صلل.82ل ل
-86لار بل 2003،5.ل
-87ل ورةلار مقل،ل صل 6.ل
-88لار بل 2003،5.ل
-89ل ورةلاالدراا،ل صلل 78.ل
-90لار بل 2003،5.ل
-91ل ورةلهود ،صلل.82ل ل
-92ل ورةلصو ا ،صلل 31.ل
-93للف صرلارل رصرلوارلحوصر 259./11،ل
-94لارةادرلحف ه،ل 224./5ل
-95لار بل،2003ل 5.ل
-96ل لورةلارل وصر،ل صلل 1.ل
-97لار بل .2003،12ل
-98لارةادرلحف ه،ل 18.ل
-99لارةادرلحف ه،ل 18.ل
-100لارةادرلحف ه 25.،ل
-101ل ورةلارفجر ،صل 27.ل
 -102ورةلابراهصم ،صل.24ل ل
-103لار ب 2003،25.ل
-104ل ورةلار ها ،صلل 16.ل
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-105لار بل 2003،26.ل
-106لا صللة نمل لمبلارذ رلوارددمع 2074./4،ل
-107للف صرلارل رصرلوارلحوصر 281./7،ل
-108لارب رلصاطمدلارضفما،بار لارب لمح ،ل.48-45ل ل
-109لار بل 2003،22.ل
-110لار بل 2003،27.ل
-111ل ورةلارعن ،ل صلل 1.ل
-112ل ورةلصوحس،لجزعلةنل صل 24.ل
-113لارةعرشللدحدلةف ريلاال ام،دلة ةدلفاب 94.،ل
-114ل ورةلاإل راع،ل صلل 85.ل
-115لصحظرلارةعجملارو صط،ةجةيلارن للارعربصل 382./1،،ل
-116ااددلعمالارددذاتل ددةمتلارلاددوصرلاراددوش لش د ل لددمبلاالاددمراتلاالرهصددللألب د ل صددمنل
ارلو صدي،لة ةدلارة عودي 21،ل

-117لارر مئالارقاصرصل،ابولارقم ملارقاصري 63.،ل
-118ل رةعرش ددللارةزص دددلد ددنلاألرف ددمظلارا ددوشصللصحظ ددر:لارةعج ددملارا ددوش ،دل ددعمدلار ددصم،ل
889،890،1130ل وصحظ د د د د د ددر:لبحص د د د د د ددللار د د د د د ددردلارا د د د د د ددوش لارة وحمت،اروظ د د د د د ددمئال
وارلقحصمت،د.حمهضلل لمر 36.،ل
-119لار بل 14.-2003،13ل
-120لارةادرلحف ه 14.،ل
-121لارةادرلحف ه 14.،ل
-122لارةادرلحف ه 23.،ل
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-123لارةادرلحف ه 23.،ل
-124لاررؤصملش لاعرلاربصمل ،ة

لاردصنلاب

.73،ل ل

-125لار بل 23.،2003ل
-126ارةادرلحف ه 24.،ل
-127ارةادرلحف ه 14.،ل
-128لاراعرلوارلراث ،)3ل ململاراقر،4،لةهرجمنلارةربدلار مدسل .1985ل
-129ارصوتل/لاألرضلارصبمب-ارامدرلوارقاصدة ،لد.لدبدلاروا دلرؤرؤة،ل 12.ل
-130لةن ددللأ دصددللدماددتلش د ل دددودل-2650ل. .2550ملصحظددرلارة درأةلدورهددملوة محلهددمل
اديلارراشدصن،ثنةمل صلمنلدقراوي 221.،ل
ل
ش ل ضمرةلو

-131لار بل،2003ل 1.ل
-132ارةن ددللاراد د صرة،لزوج ددللارةن ددللة ددس-دل-دما ددتلشد د ل دددودل2550-2650ل .مل
صحظرلارةرأةلودورهملوة محلهملش ل ضمرةلواديلارراشدصن،ل 222.ل
-133لار بل 2003،3.ل
-134لارعدمرملار صم د لاألةرص د لشراح ددصسلشو وصمةددملرددهل لددمبلبعحوان حهمصددللارلددمرصخ)،صحظرل
ارحظرص ددللارحقدص ددلل ن ددنللاق دددملر ددل  ،)839ددلصوراتل ددصملوبورصحف ددمنلر ددوون،تلجة ددمال

ارجزصري 139.،ل
-135لارةر زصللار ربصل،دلدبدلاهلللابراهصم 57.،ل
-136للاراعرلوارلراث 10.،ل
-137لابحللاوررةمل م ملةدصحللأولة ملاال دصللدماتلش ل دودل2470ل .م .ل
-138لار بل 3.،2003ل
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-139لةن د ددلل د ددوةرصللصعح د د لا د ددةهم ا(رهللبمبد ددملارةقد د ددل)لعودلإرد ددىل د ددارلل د ددصشلارثمرثد ددلل
و ةتلةدملصقدربلةدنلثاثدصنل دحل،لصحظدرلارةدرأةلودورهدملوة محلهدملشد ل ضدمرةلواديل

ارراشدصن 222.،ل

-140لار بل.3،2003ل ل
-141لااددلهرتلش د لارةاددمدرلارلمرصاصددللبواددفهملأةص درةلا د نتلةر ددزلار مهحددللارعنصددملوه د ل
ابحد ددللارةن د ددلل د ددرجونلاأل د دددي،لصحظ د ددرلارة د درأةلدوره د ددملوة محله د ددملشد د د ل ض د ددمرةلواديل

ارراشدصن 22.،ل

-142للة ددنل ددرجونلاأل ددديل )2316-2371لةددنللو صدددلجةصدديلدوالارةدددنلارلد ل محددتل
ش لواديلارراشدصنلش لدورللةر زصللوا ددةلاةلددتلبحفوذهدملةدنلارب درلاالدندىل ارب درل
ارةلو ط)لارىلارب درلاال دفا ارانصجلارعرب )،صحظدرلارعد ار لشد لارلدمرصخلارقددصملةدوجزل
ارلمرصخلار ضمري،دلدمةرل نصةمن 62.،ل
-143لار بل،2003ل 6.ل
-144لاراعرلار دصثلوارلراثلةر نللةملبعدلاررواد ،ململاراقر 18.،ل
-145ت.اسلارصوت،لتلاسلارصوت،تلصو ال مة .26،ل ل

106

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()61

العدد ()9

أيلول ()3009

المص مر:
 أث ددرلارلد دراثلشد د لارا ددعرلارع ارقد د لار دددصث،لدند د ل ددداد،لدارلارا ددؤونلارثقمشص ددللارعمة ددل،ل
ب داد،لارع ار ،لط،1ل.1986

 األرضلارصبمب،لارادمدرلوارقادصدة،لت.اسلارصدوت،لتلد.لدبددلاروا ددلرؤردؤة،لارةؤ دلل
ارعربصللرند ار متلوارحار،لبصروت،ل.1989
 ا ددلهداالارع د ار ،لارعقوبددمتلوار ددمراتلش د لار صم ددللاالةرص صددل،لجصددال ددصةوحز،لةر ددزل
د ار متلارو دةلارعربصل،لدةا ،ط.2004/1

 اشددم لارلحماددصللارةفهددوملوارةحظددور،لد.ة ةدددلاصددرلاربقددمع،ل ن ددنللأدبصددل،لةطددمبيلارهصئددلل
ارةارصللارعمةللرن لمب،لارقمهرة،ل.1998
 ارقرنلار رصم .ل
 بع دددلار داث ددللا ددوتلوا ددد ،لد.ةا ددطفىلحما ددا،لارح ددمديلاألدبد د ،لج دددة،لارةةن ددلل
ارعربصللار عودصل،لطل،1ل .2004ل

 بحصللار ردلش لارقدصلارادوش ،لارة وحدمت،لاروظدمئالوارلقحصدمت،لد.حمهضدلل دلمر،لدارل
اراؤونلارثقمشصللب دادلط،1ل.1987
 بحص ددللار ددحصلار ددرديلة ددنلةحظ ددورلارحق دددلاألدبد د ،لد .ةص دددلر ة ددداح ،لارةر ددزلارثق ددمش ل
ارعرب ،لاردارلاربصضمع،لط2ل .1993،ل
 تلاسلارصد د د د ددوتل،لتلاسلارصد د د د ددوت،ل تلد.صو د د د د ددال د د د د ددمة لارصو د د د د ددا،دارلةحد د د د ددمراتل
رنحار،دةمن،ط .1986/1ل


دددسلارن ظددل،لجم ددلونلبماددار،لتلرضددملدددزوزلودبدددلارعزصددزلرةددزم،لةاددروعلارحاددرل
ارةالرللردارلاراؤؤنلارثقمشصللارعمةل،لب دادلواردارلارلوح صللرنحار،ل .1986ل

 د ار متلش لارحقدلاألدب ،د.ا ةدل ةمالز ،لدارلاألحدرس،لةار،لط،2ل .1980ل
 لدص ددرلارة دداللد ار ددللحقدص ددللرنظد دواهرلارفحص ددللشد د لارا ددعرلارع ارقد د لار دددصث،لد.ة
اطصةش ،ن نللد ار مت )301لدارلارراصدلرنحار،لارع ار ،ل.1982ل
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 دما لةنلشن طصن،لة ةودلدروصش،لدارلارعودة،لبصروت،ط،10ل.1981
 ارب د ددرلصاد ددطمدلارضد ددفما،لباد ددر لارب د ددلمح ،لدارلاراد ددؤونلارثقمشصد ددللارعمةد ددل،لب د ددداد،ل
 .2000ل
،لدارلاراد ددؤؤنلارثقمشصل،ب د ددداد،ط،1ل

 اررؤصد ددملش د د لاد ددعرلاربصد ددمل ،لة د د لارد دددصنلاد ددب
 .1987ل

 ارر مئالارقاصرصل،لابوارقم ملدبدلار درصملارقادصريلت 465له د)،لل قصد لولعنصد لولرجةدلل
د.شصرلة ةدل

ن،لارةعهدلارةر زيلر ب مثلاإل اةصل،لبم لمن ،دلت)ل ل

 ار د د ونلارةل ددرللد ار ددللشد د لاربحص ددللواال ددنوب،لد.دن ددويلارهما ددة ،لةحا ددوراتلال ددمدل
ار لمبلارعرب،لدةا ،لطل،1ل .1992ل

 اددرحلأاددعمرلارهددذرصصن،لاددحعللاب د ل ددعصدلار

ددنلبددنلار

ددصنلار د ريل 275له دد)للددلل

دبدلار لمرلا ةدلشراج،لةطبعللارةدح ،لارقمهرة،لةار .ل
 اددفراتلارددحصلد ار ددلل ددصةصوروجصللش د لاددعرصللارقددصلوارقاددصدة،لد.ادداحلشضددا،لدارل
االداب،لبصروت،طل،1ل .1999ل
 اراد د ددعرلار د د دددصثلوارل د د دراثلةر ند د ددللةد د ددملبعد د دددلارد د ددرواد،لدل د د ددململارا د د د ر،لةد د ددنل لد د ددمبل
اراعروةل صراتلارةر نل،لدارلاراؤونلارثقمشصللارعمةل،لب داد،ل1985لل .ل
 ارا د د ددعرلارعربد د د د لارةعما د د ددرلقض د د ددمصمالوظد د د دواهرالارفحص د د ددللوارةعحوص د د ددل،لد.د د د ددزلار د د دددصنل
ا ةمدصا،بصروتل،لطل،3ل .1973ل
 ا د صللة ددنم،لابددولار

ددنلة ددنملبددنلار جددمجلارقاددصريلارحص دمبوري )261لتلة ةدددل

شؤادلدبدلاربمق ،لدارلا صمعلارلراث،ل د.ط) ،د.ت).

 ارع د د ار لش د د لارلد ددمرصخلارقد دددصملةد ددوجزلارلد ددمرصخلار ضد ددمري،لدلدد ددمةرل د ددنصةمن،دارلار لد ددبل
رنطبمدللوارحار،لارةواا،لارع ار ،لط،1ل .1993س ل
 دنملر للارحصلارةفمهصملوااللجمهمت،لدل عصدل

نلب صري،لارار للارةادرصللارعمرةصدلل

رنحار،لروحجةمن،لارقمهرة،لةار،طل،1ل .1997ل
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 دنملارحص،لجورصمل ر لصفم،لتلشرصدلارزاه ،لدارللوبقما،لارة رب،لطل،1ل .1991ل
 ش لارةصلملر ويلوارحصلوارقراعة،لةاطفىلار صاح لدارأةصل،للوحس،ط،1ل .1994ل
 ر ددمنلارعددرب،لابددولارفضددالبددنلةحظددور،لاددددادلصو ددالاصددمط،لدارلاددمدر،لبصددروت،لطل
،3لللل .1994ل
 ر محصمتلارحصلةدداالإردىلاح دجمملاراطدمب،لة ةددلاطدمب ،لارةر دزلارثقدمش لارعربد ،ل
بصروت،ط،1ل .1991ل

 ة ددملارج ددحسلاالدبد د ،لج ددمنلة ددمريلا ددصفصر،لتلد.ف ددمنلار ددصد،لال ددمدلار ل ددمبلارع ددربل
دةا ،ل .1989ل
 ارةلاصالار رديلةقمربمتلحقدصللش لارلحدمصلواردرؤ لواردالردل،لدبددلاهلللابدراهصم،لارةر دزل
ارثقمش لارعرب ،لبصروت،لطل،1ل .1990ل

 ة د ددداالرج د ددمةيلارحص،جصد د درارلجحص د ددت،لتلدب د دددلار د ددر ةنلاص د ددوب،لدارللوبق د ددما،لار د دددارل
اربصضمع،ل .1986ل
 ة ارص ددملحر ددصسلاالحة ددمطلارحودص ددللوارلاد د صاتلاربحمئص ددللرقا ددصدةلار ددردلار دصث ددل،لد .ددململ
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Abstract
Literary text and the problematic of Homogeneisa
Love 2003 as a sample
This study aims at the analysis of the literary text "love 2003"
in order to identify the common distance that takes part in the
openness of the literary species with each other as the task of the
critic is to stand in that distance at which interaction occurs. As we
see in the recent years of this century the existence of the literary
species diversity, we notice that "Love 2003" include all the kinds
of poetry, prose and the daily discourse. The female poet could
correlate amongst these species to add to her work the ability to
creating a compound vision that participated in renewal.
The text in question carries the temporal value embodied in the
impacts year 2003 and the existence of the American Occupation,
which shows the deep hostility of the west towards The Arab
Project.
My reading to the text relied on the induction and the analysis
of the text. It included two axes: cohesion and the "Tanass" the
researcher believe that in spite of the species correlation, the text
(love 2003) accomplished cohesion by the means of the technique
of the "Tanass" only.
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