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 :الممخص
الهددددددديقَّاللذيذدددددددفَّالددددددد اَّيقادددددددنَّة دددددددقَّولريدددددددرَّ ددددددد  َّالاذ لددددددد َّال ل يددددددد َّ ددددددد َّ ددددددد رَّ  ددددددد ارََّّإن َّ      

اللفيدددديمَّاكاريقيدددد ةَّل ق و دددد َّالورا يدددد َّإنودددد بَّاَّينددددولبَّال نيدددد َّالوايذدددد َّلر ايدددد َّ الدددد  ََّّ,الةطدددد رَّالر ا ددددف
 دددددددياي  ي َّاك ددددددد ا َّالودددددددفَّيدددددددوبَّلع دددددددرَّاذ ر ددددددد ََّّ,,َّ ال دددددددوفَّإلدددددددهَّريددددددديَّال وددددددديَّالهددددددد  ا قجددددددد َّجدددددددفة

َّ, ,َّالوالهددددددراجَّالاوجايدددددد َّيرا دددددد َّ ال  دددددد قَّعندددددديَّال ودددددديَّا نفودددددد لفَّ   دددددد ط َّوةطي هدددددد َّصددددددفَّالددددددن  
َّصددددفَّالددددنف ََّّ  ير دددد َّاددددنَّاك دددد ا ,ََّّ اللدددد ن,ََّّ الشددددجنَّ, الغضددددر, الي ليدددد َّك دددد ا َّاللددددرَّ الوددددفَّو ددددب 

َّ.ال شري 
َّ،َّالاذ ل َّال ل ي ة.اللفييمَّا اريقي َّإلنو بَّقج َّجف،َّ ياي  َّاك  ا الق ا جَّالافو لي :َّ 

َّ
The semiotics of passions in the novel of the American granddaughter 

For the best 

ealiat masir rusn 

University of Baghdad / College of Education for Girls 

Abstracts: 

      The real goal behind the editing of this research article is to probe the 

depths of the narrative discourse, which organizes the deep structure of the 

novel (The American Granddaughter) by the Iraqi writer Inaam (Kajah Ji), 

and seeks to monitor the identity dimension, through an approach to the 

semiotics of passions that are imbued in the text, and standing On the 

emotional dimension by means of studying the lexical and semantic 

manifestations of the passions of love, anger, grief, sadness, and other 

passions that afflict the human soul. 

Keywords: (Simia of passions, the American granddaughter of Inaam Kajah 

Ji, the research article). 
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 :المقدمة
وددددددد  جَّو دددددددوهَّ دددددددياي  ي َّاك ددددددد ا َّإلدددددددهَّيرا ددددددد َّانل اددددددد َّادددددددنَّالاشددددددد عرَّ ا نفََََََّّّّّّ

ياةدددددددصَّالنيددددددد  َّ الةط  ددددددد جَّال دددددددريي َّ,َّانهددددددد َّيرا ددددددد َّالاوو ذددددددد َّ  لددددددد اجَّاإلن ددددددد ني َّ
الغيدددددددرمَّ,َّ ال ةدددددددصَّ,َّ اللدددددددر,َّ اللذددددددديَّ,َّ  ير ددددددد َّادددددددنَّاليدددددددف جَّالودددددددفَّونطددددددد اَّع يهددددددد َّ

َّالنف َّال شري .َّ
ن جَّالنذييددددد َّالة يددددد َّ  دددددياي  َّال دددددريَّلددددد و َّادددددنََّّلذددددديَّو دددددي نَّادددددنَّوو  ددددد ََََََّّّّّّ الادددددي  

إ ف لهددددد َّ :َّالذددددد صَّ ن هددددد َّووقددددداَّصدددددفَّاذ ر  وهددددد َّع دددددهَّالج ندددددرَّال  ددددد نفَّ,َّااددددد َّيليدددددصَّإلددددده
,َّ   لوددددددد لفَّصددددددد َّي دددددددا َّ لددددددد َّصدددددددفَّاذ ر  وهددددددد َّل نيددددددد  َّال دددددددريي الج اندددددددرَّالنف دددددددي َّ

ََّّي ددددددي َّ دددددديَّ َّ وطدددددد يرَّان  جهدددددد َّ,َّ ل دددددد و َّااددددددنَّيهددددددوبَّ يرا دددددد َّال ددددددياي  َّال ددددددريي َّ ن 
ودددي َّاددد يمَّ دددر مَّل  لددد َّلذضدددي َّو ََّّص نوددد نفَّإلدددهَّإعددد يمَّا عو ددد رَّعددد َّ رياددد  َّ  لددد َّاددد َّي
َّ ا َّ. َّ  فَّ يا َّاك إال ياي  فَّ

 ددددياي  َّاك دددد ا َّصددددفَّر ايدددد َّاللفيدددديمَّ :اددددنَّ ندددد َّقدددد نَّادددديارَّ دددد  َّالاذ لدددد َّال ل يدددد ََََََّّّّّّ
وج  دددديَّ,َّي رَّلدددد صَّر ايدددد َّعرا يدددد َّوددددَّإ  إنودددد بَّقجدددد َّجددددفةََّّل ق و دددد َّالورا يدددد اكاريقيدددد ةَّ

 يدددددد بَّ لدددددديا َّ,َّصددددددفَّ نيدددددد َّالاجوادددددد َّالورا ددددددفََّّ اجوا عيدددددد َّ,  ة  يدددددد ََّّ,شددددددر ة َّنف ددددددي 
َّ.اكاريقفََّّا لو ص

َّ ددددددب ََّّ,َّ اددددددنصَّال ددددددياي  َّال ددددددريي وندددددد  ََّّهدددددد يَّنلددددددرا اَّ.لددددددهَّاذيادددددد إبَّال لدددددد َّ  دددددد  ََََََّّّّّّ
 ددددديا  ي جَّ  ددددد ا َّصدددددفَّقوددددد رَّطددددد رَّالنلدددددراَّالددددد اَّونددددد  صَّ دددددياي  َّاكلدددددهَّاإلإَّا نوذددددد ص

جددددد  َّ ََّّ رياددددد   ل  ددددديا  يينَّةَّلدددددهَّلددددد  جَّالدددددنف إشدددددي  َّادددددنَّلددددد  جَّاكَّ– ددددد ا َّاك
ددددد َّة.ص نوددددد نف  دددددياي  فَّلر ايددددد َّاللفيددددديمَّ َّالج ندددددرَّالوط يذدددددفَّصذددددديَّقددددد نَّاددددديارَّول يدددددصَّا 

 والهددددددراجَّالاوجايدددددد َّاذ ر دددددد َّلصق نددددددجَّ,َّا  دددددد ا َّالوددددددفَّوالهددددددرجَّصيهدددددد َّ,َّ َّاريقيدددددد ا 
  يدددددددددفه َّ ددددددددد ي َّنلددددددددد َّقشدددددددددقَّ الوالهدددددددددراجَّالي ليددددددددد َّصدددددددددفَّالنيددددددددد  ََّّ, ددددددددد ا لأل

الهددددد اا ,ََّّالنودددد  اَّ    ادددد ََّّ ددددر كة وادددد ََّّ اددددنَّ دددددب ََّّ,نودددد مَّالاونددددهإ جَّلي ددددآالددددي  جَّ َّ
 .َّ الاراج َّالاي ير َّ
َّ
َّ
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 نظري: مهاد
 دددددي رَّالددددد اَّيوندددددهَّو دددددبَّالَّ لددددد َّ,َّ ددددد الو اددددد جََّّع دددددبَّ  شددددد راجَّع دددددبَّاإلَّ  ال ددددديا  َّ

عا يددددددد َّصدددددددفََّّ,الضدددددددانفَّ الاودددددد اراَّع دددددددرَّريدددددديََّّ,نوددددددد مَّالاونددددددهإق يددددددرَّصدددددددفَّعا يدددددد َّ
الاددددددددنهاَّ   دددددددد ط َّال ندددددددد  ََّّ اددددددددنَّ ددددددددب ََّّ, لددددددددياجَّال ني يدددددددد َّوفقيقدددددددد َّ ددددددددياي  ي ل وفقيدددددددد َّ

الفوددددصَّعندددديَّ ريادددد  ََّّيريدددديَّلندددد َّ ددددياي  َّقدددد نَّ دددد اَّالاددددنهاَّن َّ  يدددديََّّ.نف دددد َّال ددددياي  ف
اقوفدددددجَّ دددددياي  َّاك ددددد ا َّ وايي  ددددد َّ دددددينَّاكي ارَّالنيددددد  َّال دددددريي َّ يناددددد َّصدددددفَّاذ ر ددددد َّ

الا ضددددددد عي َّ اكي ارَّا نفو ليددددددد .َّلذددددددديَّآ رنددددددد َّيرا ددددددد َّال وددددددديَّاإلنفوددددددد لفَّصقددددددد نَّالادددددددي َّ
َّ بنودددددا اريقيددددد َّةَّل ر ا يددددد َّالورا يددددد َّ إياَّصدددددفَّول يدددددصَّر ايددددد َّ اللفيددددديمَّالوط يذدددددفَّاوج  ددددد

ةدددددرَّادددددنَّال ددددديا  ي جَّآصدددددفَّلدددددينَّانليدددددرَّالادددددي َّالونليدددددراَّصدددددفَّنددددد  َََّّّقجددددد َّجدددددفة
ندددد َّالنذييدددد َّ َّيوج دددديَّصددددف ل  ددددياي  يينََّّةالددددنف َّلددددهإشددددي  َّ دددد ا َّاددددنَّاك ددددياي  َّاكالاي  

  ريا  َّ ص نو نفَّ  ا َّ يييَّيرا  َّانفو  جَّال اجَّ.
 جَّادددددنَّالذدددددرنَّالا ضدددددفَّاددددد َّيصدددددفَّال دددددوينَّال دددددريَّع دددددبََّّلذددددديَّوطددددد رَّال لددددد َّصدددددفَََََّّّّّ
إ َّ,َّنجددددددد  اجَّال دددددددياي  ي َّلاير ددددددد َّ ددددددد ري َّالودددددددفَّو عاهددددددد َّ رياددددددد  لهددددددد رَّاإل َّيدددددددا ي

إلددددددهَّاذ ر دددددد َّالنيدددددد  َّال ددددددريي َّاذ ر دددددد َّ ددددددياي  ي  َّ دددددد  َّالاير دددددد َّ ددددددوهَّ يددددددل رَّ
لهدددد اَّالنلددددد بَّ ال لدددد َّصددددفَّالاشددددق  َّالو  ذيدددد ََّّ,ل قشددددقَّعددددنَّنلدددد بَّعن يددددرَّالةطدددد ر

 َّ وا يددددددَّ دددددبَّعن يددددددرَّال لددددد َّصددددددفَّالةطددددد رَّال ددددددرياَّو ددددد َّالوددددددفَّووو ددددد   لودددددصَّاددددددنَّ
الاذ لدددددددد َّال ددددددددريي ََّّا َّووجدددددددد   َّولذيدددددددد َّالجا دددددددد َّ يددددددددفوه َّ لددددددددي َّينيدددددددد َّصددددددددفَّالددددددددير َّ

اََّّلددددددددهَّولذيدددددددد َّالةطدددددددد رَّ يددددددددفو َّقدددددددد  َّإ,َّال  دددددددد نفَّ الق يددددددددرََّّ وادددددددد با ,َّ   لودددددددد لفََّّيا  
هددددددددبَّن َّ َّ  َّإ,َّ َّول يددددددددصَّاق ندددددددد جَّالددددددددن  َّلدددددددد صَّقيفي ددددددددَّال دددددددديا  يين  لةطدددددددد رَّ دددددددد ةو قَّ

 :َّة1 انهجيوينفَّع رَّ نيوينَّيرا  َّالاونهَّالني َّانط ذ اَّي رَّ
نَّالةطدددددد  فَّنَّال ددددددرياَّ الاقدددددد  َّع ددددددهَّالاقدددددد  َّصيهدددددد َّ يددددددوبَّا عوادددددد يَّ:َّال نيدددددد َّال ددددددطلي َّ

نَّالوددددفَّوريدددديَّشدددد ق َّالو  دددد جَّالوددددفَّوددددنلبَّ دددديبَّالاونددددهَّصددددفَّالاقدددد  َّ:َّال نيدددد َّالوايذدددد .
َّ.ال ريا
َّ,را ددددددياَّصددددددفَّ دددددد اَّالاجدددددد صَّ  يددددددف َّريادددددد   الن  دددددديَّالفرن ددددددفَّا ددددددوهََّّذددددديَّقدددددد نَّلَََََّّّّّ

اَّ َّ َّاالادددددنهرياددددد  َّ ارَّ  َّا دددددوإ دددددر رََّّص ييايدددددرََّّ َّ دددددياَّ ددددد َّالن  ددددديَّالر  دددددفادددددلَّاقاددددد  
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صدددددفَّنا  جدددددد َّالوددددد ا فَّالدددددد اَّيدددددن َّاندددددد َّ  ن نددددد َّياقددددددنََّّ اةويددددددر ل دددددر رََّّال لددددد  فف
لددددددددهَّإ ددددددددريي َّ طريذدددددددد َّااقندددددددد َّالقادددددددد َّو ددددددددونيَّع ددددددددهَّان الدددددددد َّاذ ر دددددددد َّالنيدددددددد  َّال

دددددد ي َّل َّ  دددددد ,َّ صرضددددددي جَّانطذيدددددد َّلوادددددد  جا َّ نَّوط لدددددد اددددددنََّّ ريادددددد  َّالددددددن  ََّّنلي 
ييددددددينََّّ ا ددددددرَّاذ ر ددددددَّ يدددددد  َّلهدددددد رَّاذ ر دددددداصََّّ, َّالوددددددفَّون ودددددد َّاددددددنَّة رجدددددد الشةيددددددي َّ

 َّ ط يوددددد َّي َّ اإلن ددددد ني ََّّمط رَّال دددددري َّصدددددفَّالليددددد صددددد لو,َّالنذددددديَّا ي دددددفَّ يار دددددفَّ يَّالنذ ددددد
 دددد ا َّ قدددد نَّصددددفَّالةطدددد رَّالر ا ددددفََّّ بََّّي ددددفال ددددريَّاكرَّصددددفَّاذ ر دددد جَّإلددددهَّوطدددد  ََّّاللدددد ص
الشددددددوراَّ,َّ اَّصددددددفَّالذيددددددييمَّال ددددددريي َّالوددددددفَّوضددددددط  َّ نذددددددصَََّّّالانجدددددد َّال ددددددرياصددددددفَّ

َّالشوراَّ  .لي َّ  َّ ليا َّصفَّالن  
ط يودددددد َّالاذ ر دددددد جَّلددددددهَّولييدددددديَّإال دددددديا  ي َّ  يددددددفه َّانهجدددددد َّلدددددديا ي ََّّ ددددددوجلذدددددديََََََّّّّّّ

ن وهدددد َّالورقي يدددد َّ اددددنالوددددفَّ َّا يوهدددد َّاك دددد  َّع ددددرَّوفقيدددد َّاق   جددددصَّ َّووةدددد َّاددددنَّالددددن  
الودددددددفََّّجنددددددد  َّاكي يددددددد َّالر ايددددددد َّادددددددنَّ دددددددينَّاكَّرا ددددددد يَّن َّ اَّ نو جددددددد َّا َّ نددددددد  َّالاوندددددددهَّ َّ

َّب, اَّولددددددجَّال دددددد َّال دددددديا  ي َّال ددددددريي َّ الاير دددددد َّال  ري ددددددي َّع ددددددهَّ جدددددد َّالوادددددد َّضددددددون
دددإاَّ رياددد  َّ و ايددد  َّص نوددد نفَّصذددديَّون  ددد وددديَّو ََّّة ددديا  ي َّجييددديمَّد رقَّ دددلدددهَّادددنهاَّجييددديَّع 

الوددددفَّو ددددوهََّّ دددد ا لددددهَّ دددديا  ي َّاكإ ددددياي  َّالواددددصَّالوددددفَّا واددددجَّ  للددددي َّانوذ لدددد َّاددددنَّ
 نددددد َّادددددنَّ ََّّ,ياةدددددصَّالاذددددد ط َّالنيدددددي  َّا نفوددددد لفقشدددددقَّعدددددنَّالاوندددددهَّ الي لددددد َّل هددددد  َّل 

 َّادددددددد َّي ددددددددايه َّ ريادددددددد  َّ ص نودددددددد نفَّ ال ددددددددريي َََّّّ نَّنذددددددددقَّعندددددددديَّال ددددددددياي  ي ين غددددددددفَّ
 .  ياي  ي َّالواصَّ

َّ  ددددددد  َّل  نيدددددددنَّاك َّالاقددددددد  َّهدددددددوددددددد رييَّال دددددددياي  ي َّالنيدددددددي َّالودددددددفَّووددددددديَّنا  جَّن َّإََََََّّّّّّ
لدددددددهَّإَّشددددددد ر رَّادددددددنَّال ددددددد ل ينَّيدددددددالق َّن َّ نجددددددديَّ َّ لددددددد انط  ددددددد َّادددددددنََّّ,ال   وددددددد َّل ةطددددددد ر

 وادددددددد بَّ ا دددددددددو  َّطددددددددد رَّاليرا دددددددد جَّال دددددددديا  ي َّلإإالوا يدددددددد َّال ددددددددريي ََّّصددددددددفََّّ اراجودددددددد
صدددددددددفَّول يدددددددددصَّنلدددددددددرَّالددددددددديار َّادددددددددنَّانليدددددددددرمَّ  دددددددددفَّلي دددددددددجََّّ, ددددددددد ا  اكَّ,الو اطدددددددددق

 دددددددصَّولددددددد  صَّانَّوذدددددددقَّعنددددددديَّ ددددددد اَّالادددددددير َّع دددددددرَّ,َّادددددددير َّصل دددددددراللدددددددهَّإالال ددددددد  َّ
َّالقشدددددقَّعدددددنَّالوددددد وراجَّالودددددفَّور طددددد َّ  لادددددير َّ انفو ليددددد ََّّ َّياقدددددنََّّ  نددددد  َّر  دددددإ َّ ن 

ََّّ. وددددددديَّريددددددديَّالذددددددديرمَّع دددددددهَّالفودددددددصَّ  َّإانَّووضددددددد َّ الفودددددددصََّّن َّر  اَّ نَّيال ددددددديا  ي يددددددديَّ ن 
اَّ را ددددد َّالو ادددددصَّالنف دددددفَّا نفوددددد لفَّالدددددلدددددهَّيإل وادددددصَّلددددد ل َّاوجهددددد اََّّ  لدددددي َّ َّيقفدددددف
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ال ددددريَّالدددد اَّوددددنه َّ َّ ندددد  َّعا يدددد صددددفََّّ الذدددديبَّ,َّل  ددددي َّ اكَّ,اجاددددصَّالاشدددد عرَّفونددددي
ل ندددددد  َّال  دددددد نفَّ َّاددددددنَّاصددددددفَّالددددددوة  ََّّ الاير دددددد َّال ددددددياي  يَّجص ددددددي َّ. دددددد َّالشةيددددددي جَّ
,َّالددددددنف َّال شددددددري ََّّعو دددددد را نَّياةدددددد َّ وددددددينَّرَّلددددددهَّ ندددددد  َّاددددددإَّوجدددددد   اإللافهدددددد بَّالو اددددددصَّ

الاوودددددددييمَّادددددددنَّاشددددددد عرَّ لددددددد َّالنف دددددددي َّ اةو دددددددقَّاي  يدددددددفه ََّّالف عدددددددصََّّ  دددددددفَّووادددددددص
 .وليييَّال ا و َّال ريي صفَّ ويَّا نفو لفَّالرييَّ را ََّّل  ي َّ وي اَّ  َّ

 :طار النظري اإل /هواءسيمياء األ
ريادددددددد  َّ  اندددددددد َّنشدددددددداوه َّع ددددددددهَّيدددددددديََّّعا ددددددددجَّالاير دددددددد َّال ددددددددياي  ي َّال  ري ددددددددي ََََََّّّّّّ

القشدددددقَّعدددددنَّالو  ددددد َّالا جددددد يمَّصدددددفََّّ لال  لدددددَّ اللفدددددرَّصدددددفَّاللذدددددصَّال دددددرياَّ و  ويددددد 
 .ا َّ ل َّال اَّيهوبَّ  لاذ ل َّال ريي الةط رَّ   ي َّ
دددددر دددددد َّ دددددرنَّع ددددددهَّنلريوددددد َّصدددددفَّال ددددددياي  ي جَّال دددددريي ََّّ لدددددبَّياددددد  َّ نلدددددد رَّ  َّلوددددددهَّ ج 

 َّ اددددنَّ ندددد َّق نددددجَّلللددددَّ,َّص ددددبَّيقوددددقَّ  لفوددددص ,َّج نددددرَّالهدددد  اَّل شةيددددياللددددهَّإالنذدددديَّ
ادددددنَّلددددد  جََّّ ددددد ا اكَّ ي ج دددددياي  َّاشدددددوراق َّاددددد َّجددددد  َّص نوددددد نفَّصدددددفَّوددددداليقَّقو  هاددددد َّ

َّاكشي  َّإلهَّل  جَّالنف ة.
 لدددددهَّارل دددد َّال ودددديَّا نفوددددد لفَّالدددد اَّيوندددددفَّق نددددجَّاكَّ: اددددرل ويناك ددددد ا َّيرا دددد ََّّجاددددر َّ
 .ة2 ةةل قيفي جَّالوفَّوراص َّال راااَّالويا لي َّالاورصي ََّّ   رَّاله  يل يصََّّاآل  

ددددد ََََّّّّ  دددددد ا َّولودددددد اَّع ددددددهَّا دددددد راجَّنَّ دددددياي  َّاك واقيدددددديَّع ددددددهَّ لال  نيدددددد َّصَّ ارل ددددددال َّا 
َّن َّ  لدددددد َّ َّ َّوددددددرو طَّصددددددفَّالورقيددددددرَّال ددددددرياَّصددددددفَّال ودددددديينَّالاورصددددددفَّ الودددددديا لفَّ    يدددددد

 .رو  طَّ  ل اجَّإه َّال وييَّانََّّاج  جَّالواصَّ   َّ  ا َّله َّاج ل ياي  َّاك
ال ودددددديينََّّ وادددددد بَّ  ل ودددددديَّالهدددددد  اَّ ودددددديَّليددددددراإل  َّن َّإَّ:ذدددددد صالَّ اددددددنَّ ندددددد َّ دددددد جَّ اج دددددد اَّ

.ََّّة3 ةة ددددددددد  ياألَّ يددددددددد  َّالنلريددددددددد َّال دددددددددياي  ي َّاكلدددددددددَّ ََّّالودددددددديا لفَّ الاورصدددددددددفَّيددددددددداوف
لددددهَّإ وادددد بَّنَّينذ دددد اَّاإل ا ددددوط  َّاَّال دددديا  ي نَّ  ددددبَّ يددددييَّيرا دددد َّ ددددياي  ي َّا  دددد ا َّ

  دددددددديَّعدددددددد نهَّ دددددددد اَّاللذددددددددصََّّ,َّ دددددددد ا لوقدددددددد نَّا ضدددددددد  َّ ددددددددياي  َّاك َّالل لدددددددد َّالنف ددددددددي َّ
لدددددددهََّّ دددددددياي  َّإلي َّون   دددددددجَّ دددددددينََّّ دددددددياي  َّا  ددددددد ا َّالاورصدددددددفَّادددددددنَّوويييددددددد َّايدددددددط 

ةيدددددراَّ  ََّّويددددد لي ,صضددددد َّعدددددنَّال دددددياي  ي َّاإل َّالو وريدددددَّال دددددياي  ي َّ ادددددنَّ دددددب َّ,َّالو اطدددددقَّ
نَّ ين غدددددفََّّ  ددددد ا اك َّ اضدددددل َّل ياددددد َّجدددددصَّوقددددد ينَّر يددددد  ادددددنَّ,َّالال ددددد  ََّّ  دددددياي  ي
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ايدددددددديرانَّ انهدددددددد َّ,نذددددددددقَّع ددددددددهَّاليرا دددددددد جَّ الايدددددددد يرَّالوددددددددفَّعنددددددددجَّ هدددددددد اَّالج نددددددددرَّ
َّ:اها ن

دددددَّ ددددد اَّالايددددديرَّادددددنَّالايددددد يرَّودددددي َّ ي َّ:َّال اويددددد ََّّرال  لددددد َّصدددددفَّوةطيددددداك ددددد ا َّ َّ الاها 
َّ ل ذددددددد  َّوددددددي َّي َّ ََّّ,لدددددددهَّ رادددددد نَّ  ريدددددددجإن ددددددرَّقددددددد نَّي َّالدددددد اَّ,َّال دددددددياي  فَّصددددددفَّالاجدددددد صَّ

 ,َّ  هددددنلددددهَّوطدددد يرَّالنلريدددد َّال ددددياي  ي َّ ا إَّاير دددد َّ دددد ري َّ ددددوي اََّّصددددفَّا دددد رَّ    ددددي 
وو يددددددصَّ ََّّ,َّن دددددد نَّ عذ دددددد َّال دددددد طنفاإلط ي دددددد َّ   دددددد َّ ةددددددر َّوهددددددبَّ  وادددددد بَّ اجدددددد  جَّ اإل

 ودددددددددديا صَّالةطدددددددددد رَّ ا شددددددددددراو ََّّهنفودددددددددد بَّع ددددددددددهَّاذ ر دددددددددد جَّجييددددددددددي َّوونددددددددددجددددددددددي  َّاإل
لدددددهَّالور يددددد َّإ ددددد اَّالايددددديرَّ وددددديَّنذ ددددد ََّّن َّإَّ:ةدددددرَّ يدددددصآ صدددددفَّا ضددددد َّ,َََّّّة4 ةةالو فليددددد 

ةَّ ددددوييَّ نقددددراي نَّلندددد َّقيددددقَّوف عددددصَّالاوددددرجبَّ ي ددددي ََّّ,عددددنَّورجادددد َّالافدددد  يبمَّنلددددرََّّ  بَّذددددي َّي َّ
 اددددددنَّ ندددددد َّ,ََّّة5 ةة الوددددددراقبَّال ددددددياي  فَّعا ادددددد َّ,َّ دددددد ا َّةي يدددددد َّادددددد َّ ددددددياي  ي جَّاك

الهدددد  َّاددددنَّانلدددد رَّ َّاو لجددددصددددفَّ  ريددددجَّ دددديَّ دددد رَّع ددددهَّ صدددد َّاددددنهاَّياةدددد ََّّن َّ يوضدددد َّ
ااددددد َّلدددددياَّ ددددد َّالةطددددد رَّ,َّنوددددد مَّإ شدددددر طَّالو فلدددددف,َّارقددددد اَّع دددددهَّال وددددديَّل غددددد َّص  دددددففََّّ

 يويددددديَّالنلدددددرَّصيددددد َّ صدددددفَّاةو دددددقََّّ,َّضدددددففَّال وددددديََّّالوددددديا لفَّع دددددهَّالةطددددد رنَّي َّإلدددددهَّ 
 .َّالوو يري َّ  اكن 
ع دددددرَّاةو دددددقَََََََّّّّّّّا نفودددد لفَّيويدددديَّالنلدددددرَّصدددددفَّ ندددد  َّال وددددديَّصإن ددددد َّ صددددفَّالجهددددد َّال  نيدددد ََََََّّّّّّ

صضدددددد َّعددددددنَّوذييادددددد َّلويدددددد رَّجييدددددديَّل ا دددددد رَّالو ليددددددياَّارقدددددد اََّّ,َّا ددددددو ي و َّ وج ي ودددددد 
َّةَّ.الورقي ف َّالا رص ل جفََّّال ج ياَّ ب َّ   فََّّال صصَّ ع هَّ   

ددددد َََََّّّّّ الودددددفَّجو هددددد َّصدددددفَّاددددد رَّالةطددددد  فَّصق ندددددجَّادددددنَّاك فلَّصدددددفَّ ودددددي َّ َّعن يوددددد َّ ددددد لوا 
َّةط  يدددد َّادددد َّ  ددددصَّ اَّ اودددد  يددددفه َّلي ددددجَّ َّفلَّ َّجو دددد َّقددددا رَّل ددددو  َّإ وادددد بَّاليدددديارمَّاددددنَّاإل

ووو ضددددددديََّّ نددددددد  ََّّعر,ةصَّق  دددددددوراويجي َّلوةطيدددددددرَّالاشددددددد نج  يددددددد َّالودددددددفَّوودددددددي َّقددددددد ل َّاإل َّ
 اليدددددددي َّ لضددددددد رََّّ,لوج ددددددييَّال اويددددددد َّصدددددددفَّالةطدددددد رَّ َّ َّ اليددددددد ري الو طفي دددددددنَّالذ ودددددد 
َّ را نَّن َّ الوةطيرَّيوض َّ َّعا ي عنَّطري ََّّ صفَّةط   َّالاوق ب

الوددددفََّّ, الو طفي ددددمَّع ددددهَّالذدددد  َّفليدددد َّ الويا ليدددد َّل ودددديليصَّ  ريددددجَّينط دددد َّاددددنَّالانجدددد اجَّالو  َّ
 َّ َّمالذدددددددد  ََّّ يرجددددددددَّن َّ   يدددددددد نَّالةطدددددددد رَّ,َّبَّصددددددددفَّالاددددددددوق  َّ َّوقشددددددددقَّعددددددددنَّلضدددددددد رَّ اويدددددددد

ََّّة6 ليَّشر طَّالفوصَّالق اف  فَّالوفَّو و صفَّةََّّاله   
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صذدددديَّياصوددددجََّّة,يندددد إنَّدَّ آال دددد ط َّ  يددددفه َّ دددد  َّلدددد:َّصددددفَّلددددينَّقدددد نَّالايدددديرَّال دددد نفَّ
نَّالل يددددصَّ ينهاددددد َّصدددددفَّعددددنَّوق ادددددصَّ ددددياي  فَّالوادددددصَّ الهدددد  َّع دددددهَّالدددددر بَّاددددنَّالو ددددد ي

هددددد َّاعواددددديجَّصدددددفَّول يدددددصَّن َّ صضددددد َّعدددددنََّّ,ََّّنفيددددد صا  َّيعدددددبَّ ويددددد صَّالددددديص  َّعدددددنَّاإل
َّ.َّلو اافَّاو اَّإلاَّالاونَّع هَّالنهجينَّالوط راَّ 

دددددَََََّّّّّ ,َّ اعدددددصَّالو ريةيددددد َّ  دددددونو مَّاشددددد عرَّالف ََّّص  ددددد اَّآ َّيفدددددو َّن دددددإ َّالدددددنهاَّالوطددددد راَّص ا 
َّا  ددددددو ا ي جََّّ  َّل  دددددد  قليدددددد  ي َّإيددددددن ص َّ ددددددوة  َّالدددددديا َّ َّ  ددددددفَّووف عددددددصَّادددددد َّاك

 ددددد ا َّادددددنَّيرا ددددد َّاك ََّّ,َّضددددد طَّالو اطدددددقَّاليددددد يرمَّعدددددنَّاا ر ددددد َّاللقدددددب ََّّ,َّالاوددددد اورم
 َّالفرضدددددي جَّاك لي دددددَّالو ااندددددفَّالدددددنها.َّصدددددفَّلدددددينَّي ودددددي َّ انور  ل جيددددد ََّّ اجوا عيددددد َّ ا يددددد

 .  ا اكَّ الاوو ذ َّ إ  ا َّ ياي  ي
َّ  ي ي ددددياق نددددجَّ دددد  َّج لدددد َّصددددفَّريدددديَّ ول يددددصَّلايدددديرينَّاهاددددينَّصددددفَّاجدددد صََََََََّّّّّّّّ
الهددددد  َّ دددددي َّادددددنَّ ياددددد َّع اددددد َّ دددددياي  ي َّين ندددددفَّع دددددهَّ ددددديَّ   ددددد َّ  اددددد َّ ددددد ل َّ,َّ ددددد ا َّاك

نَّالهددددد  اَّالاقددددد  َّ ددددد ا َّالدددددهَّ َّ لددددد َّادددددنََّّ دددددياي  ي جَّاكاددددد َّلدددددبَّيةرجهن ددددد  يددددديََّّالفودددددصَّ
 .نَّالو وراَّ  لن   َّل  اجَّ الاق  َّ
 َّا نووددددد  َّالق يدددددرمَّ  ددددد رَّونددددد  َّادددددنََّّ نَّاللذدددددصَّالغر دددددفَّال ذددددد صفَّيودددددي َّل لدددددقددددد َََََّّّّّ

صذددددددديَََّّّ,بَّصدددددددفَّالاجددددددد صَّالوط يذدددددددف ق ندددددددجَّصدددددددفَّالاجددددددد صَّالنلدددددددراَّ ََّّاليرا ددددددد جَّ ددددددد ا 
  دددددفَّقددددد روي ,َّالوادددددصَّادددد َّج  يدددددقََّّ  ددددد ا َّ ودددديَّيرا ددددد َّ دددددياي  ياكَّ جدددد  جَّ دددددياي  ي

صضدددد َّعددددنَّ ددددياي  ي جََّّ,اددددنَّ ريادددد  َّ جدددد  َّص نودددد نفَّجهدددد يَّقدددد نََّّ دددديَّ دددد بَّ هدددد َّقددددص َّ
ا رودددد َّ يط ليدددد َّادددد َّ  َّال ذ صدددد َّاإل  ددددياي,ودددد رو ََّّ ادددد َّاير ددددَّ صَّال ذ صدددديددددةددددر ََّّاددددنَّ   
رَّالوا يددددددد َّنَّنريددددددديَّوطددددددد  َّ نددددددد ا َّال ددددددد  ذ َّادددددددنَّو ددددددد َّاكَّنددددددد يها ََّّاددددددد َّن َّ  يددددددديََّّ,َّيقددددددد إ

,َّ,َّ يرا دددددددددد َّالهدددددددددد  َّصددددددددددفَّال ودددددددددديَّا نفودددددددددد لفَّ ََّّ,  فياط ر دددددددددد َّال دددددددددديإال ددددددددددريي َّصددددددددددفَّ
 .صفَّاذ ر  َّ ياي  ي َّ الاي صَّا نفو لي َّ,َّ الو اطقَّ

اددددددددصَّ ريادددددددد  َّ ص نودددددددد نفَّعآ رندددددددد َّ نَّنذددددددددقَّعندددددددديَّطدددددددد رَّالنلددددددددراَّصفددددددددفَّاإلَََََََََّّّّّّّّّ
الدددد اََّّةَّلددددهَّلدددد  جَّالددددنف إشددددي  َّ دددد ا َّاددددنَّلدددد  جَّاك ددددياي  ي جَّاك َّالا  دددد بََّّ دددددد

ل اددددي َّالونليددددراَََّّّالوددددفَّ ضددددون   َّالذ عدددديمَّاك دددد   َّ  يددددف َََّّّورجادددد َّ ددددوييَّ نقددددراي
اذ ر دددد ََّّةَّصددددفَّ دددد  َّالاذ لدددد َّال ل ي دددد اريقيدددد صددددفَّر ايدددد َّ اللفيدددديمَّاكصددددفَّاذ ر دددد َّاك دددد ا َّ
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َّاوو ذدددددد مَّوا ددددددي َّلنلريدددددد َّجييدددددديَّ  ا   ددددددَّالن  دددددديينَّال دددددد  ذينَّيرا دددددد َّوددددددي َّ َّو َّإَّ ددددددياي  ي 
يضدددددددانََّّ  لوددددددد لف ََّّالو اددددددد  َّالنلريددددددد َّال دددددددياي  يَّصيددددددد َّنَّو وددددددد   ادددددددنَّي نََّّ ددددددد ك  ا 
َّ ال  لدددددددددَّن َّإَّ:ين غدددددددددفَّالذددددددددد صَّقاددددددددد .ة7 ا نفوددددددددد صََّّم َّ ا ددددددددد رَّال وددددددددديَّالاوو  دددددددددَّ ا دددددددددوذ لي
اورصيدددد َّع ددددهَّلذدددد صََّّجادددد َّاعواددددين َّإص نودددد نفََّّ دددد  َّلددددبَّونط دددد َّاددددنَّصددددرا ََّّ  ريادددد  َّ
صضددددد َّعدددددنَّالف  ددددديمَََّّّ,ورا  شدددددليفدددددفَّ ََّّ,ا ددددد صَّ دددددر ر ةدددددرينَّآ ادددددنَّ ددددد ل ينَّ,َّاوودددددييم
ق ندددددددجََّّ,َّإ يوينَّاادددددددنَّاللددددددد  رََّّ  ينَّق نددددددد دددددددايرلددددددد َّ ددددددد نوفَّالَّ   دددددددرصَّ ادددددددنَّالق يدددددددرمَّ

و دددددد َّصددددددفَّ ددددددرَّال اضدددددد َّاكَّيرا قدددددد رَّ دددددد ينَّصيادددددد َّيوو دددددد َّ  لشددددددو رَّ اإلص لويدددددد راجَّ َّ
دددددد  و ددددددي ََّّ.الدددددد اجَّ لددددددهَّاذيددددددييإجددددددصَّال يدددددد صَّ اددددددنََّّ  اورصيددددددمَّيليرا دددددد َّ  يددددددفه َّع 

 وا اهددددد َّع دددددهَّالددددد اجَّ الو  ددددد َّالال   ددددد َّإجدددددصَّيددددد  جَّهددددد َّ ن َّ ددددد  َّاليرا ددددد َّ َّ ايددددد 
 دددد اَّالانجدددد ََّّفادددد لفَّن َّ قادددد ََّّ,َّ ادددد َّالودددد لبَّالةدددد رجف,َّنف دددده ََّّ ا نفو ليدددد َّل دددد اجَّادددد 

و ددددد ََّّج رَّ ع اددددد  َّالدددددنف َّ اددددد َّوضدددددانق يدددددراَّادددددنَّاليرا ددددد جَّالودددددفَّشدددددغ جَّالقو دددددَّاصددددد ي 
 .  لل ل َّالنف ي َّل  اجََّّم طيي َّله َّع  ر  َّ وي راجَّاليرا  جَّانَّ

َّاددددنَّ ندددد َََََّّّّّ ادددد َّن َّ ص نودددد نفََّّلليددددجَّ هدددد َّيرا دددد َّ ريادددد  َّ الوددددفََّّ  ايدددداكيوضدددد َّ ن 
جدددددددصَّ ادددددددنََّّ ق دددددددرلاولدددددددي َّاكاَّ النف دددددددي َّالل لددددددد َّيددددددد  َّاوندددددددهَّالهددددددد  َّإادددددددنََّّاوهووددددددد

  ددددددد ل َََّّّ ,ا ا يدددددددَّ    يدددددددَّ شدددددددو ري َّالوادددددددصَّ لرقيدددددددَّ ر دددددددطَّلرقيدددددددَّ  لدددددددهَّإال يددددددد صَّ
ن ددددددد نَّاددددددد َّ يضدددددددانَّوف عدددددددصَّاإلَّ,ل  دددددددي  َّ دددددددينَّاك ياَّالج ددددددديَّالفددددددد َّو  دددددددطي َّيددددددد

َّب مَّي دددددددويق ندددددددجَّ  ددددددد ا ََّّ, ددددددد ا َّالودددددددفَّونو  ددددددد َّ َّاجاددددددد  َّاكيَّلرقي ددددددديج  ددددددد ََّّ,اليطددددددد 
َّ  َّوادددددهددددد َّن َّك  الف  دددددف َّ واددددد بَّالنذددددد يَّإ ددددد ا َّالدددددطَّ دددددياي  َّاكَّن َّإلددددد اَّصدددددة8َّ َّةةل ينددددد 
َّ:شدددددي  َّلودددددهَّ يدددددص اكَّ, صدددددفَّع  وددددد َّاددددد َّالوددددد لبَّ,َّن ددددد نَّاإلصدددددفَّياةدددددصََّّاوذددددديااََّّج ن ددددد اَّ

َّع ددددر َّيددددوبَّن دددد  َّإَّ,َّ ن دددد نياددددنَّيددددايبَّالددددنف َّاإلَّ  دددد ينَّالن  دددديينَّ دددديَّطدددد راَّنلريددددَّن َّإ
ََّّلهإ َّلهَّ ن  َّيو ج َّإانَّ ن  َّنل اَّلافه بَّالو اصََّّذ صنواإلَّ    َّالنلري

َّيرا ددددد َّالو اددددصَّ اةو ددددقَّايددددد صعندددديَّاَّال  دددد قَّ   دددددفَّوواددددصََّّ ,الددددنف َّال شددددريَّ ندددد  َّ
 لدددددددد  جَّالددددددددنف َّ,َّ دددددددد ا ََّّ  لدددددددد اجَّ ددددددددياي  ي َّاكَّ دددددددد اَّ وذوددددددددرنََّّ.الددددددددنف َّالاووددددددددييمَّ

َّ الاوو ذددددد َّ  ددددد  َّال دددددياي  يَّ,َّفشدددددي  َّ الوددددد لبَّالةددددد رجاكَّ صدددددفَّاذ  دددددصَّ دددددياي  يَّ الفرييددددد
ةدددددددر َّل  دددددددي َّاكصضددددددد َّعدددددددنَّالر  ددددددد جَّ اكَّ,َّنفوددددددد  ج اإلَّ الددددددد اجَّ, وددددددد لبَّالهددددددد  
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ويددددرجَّ لددددبَّوقددددنَّ دددديَّاإ َّص نودددد نفَََّّّ وادددد بَّع يهدددد َّقددددصَّاددددنَّ ريادددد  َّ اإلَّالوددددفَّيددددر َّ
َّ  ددددددددصََّّانط دددددددد َّ  ريدددددددجََّّصددددددددفَّيرا ددددددددو َّلأل ددددددد ا َّاددددددددنَّ   ددددددددََّّ,ع دددددددهَّ دددددددد ينَّالوددددددد لاين

َّ,الورقي دددددددددفَّالا دددددددددو   ََّّ,الا دددددددددو  َّالا رص لددددددددد جفََّّلأل ددددددددد ا   :َّ َّا دددددددددو ي جَّانهجي ددددددددد
َّ  ق اَّق نجَّا نط   َّالوفَّ  رَّع هَّ صذه َّ  ريجَّ.َّ,ة9 ةة ا و  َّالوةطيرَّ

 ال  لددددد ََّّ, ا  دددددوه ا يَّ لدددددهَّالنلريدددددإنوذددددد صَّ ودددديَّ ددددد اَّالطدددددربَّالنلدددددراَّياقننددددد َّاإلََََََّّّّّّ
ادددددنَّع دددددهَّ صددددد َّو ددددد َّالنلريددددد َّ َّاذ ر ددددد َّ دددددياي  ي َََّّّ اريقيددددداكَّماللفيددددديَّ ر ايددددداذ ر ددددد َّ

نَّالهدددد  َّ دددد َّكَّ الر ايدددد صددددفَّ دددد  ََّّ اله  يددددَّ  جَّاشددددوغ صَّالي لددددلي ددددآصَّالقشددددقَّعددددنَّجدددد 
َّ ال اويددددددَّم ندددددد َّوذدددددد بَّع ددددددهَّال دددددديرََّّ ص لر ايددددددَّ,الاونددددددهَّان  دددددد  َّ جدددددد  رََّّ , دددددد  َّالي لدددددد 
ا َّوذدددد بََّّ,َّةادددد ََّّ الر يدددد َََّّّ ياة يددددَّ النلددددرَّاددددنَّر يدددد َّونط دددد َّصددددفَّ ا يدددد َّا  ددددورج  َّ َّ

َّ  يدددداالرَّوددددنه َّالدددد اجَّصددددفَّ دددد  ََّّإ  ,َّالاشددددورق َّ ضددددايرَّالاددددوق بَّ الاورصددددال ددددريَّع ددددهَّ
َّ انودددددد بَّقجدددددد َّجددددددفَّصددددددفَّر ايوهدددددد َّل لددددددَّ الق و ددددددصذدددددديَّون  لددددددجََّّ,َّلدددددديا نجدددددد  َّاكإصددددددفَّ

َّ,صيهددددد الال ريدددد ََّّ الشةيددددي ََّّ  الر ايددددد ََّّ  ط ددددَّ,َّ  يددددفه َّ بنددددد هَّ  ينددددَّ  يددددالشدددد   ََّّالورا
 لددددد ََّّ,َّ اكر لاوندددددهَّالددددد طنََّّ َّون  ددددد َّانهددددد َّي  جَّإنوددددد مَّاةو فدددددَّ ا َّولادددددصَّر يددددد

نويجدددددددد َّلوشددددددددل فَّاله يدددددددد ََّّ ادددددددد َّا نوادددددددد   يافدددددددد  يبَّة يدددددددد ََّّصددددددددفَّ َّ هندددددددد بَّل ينددددددددَّ ن َّ
صدددددددفَّةَّ  ددددددد َّصدددددددفَّالودددددددرا َّنهضدددددددجَّالجدددددددي مَّ رلاددددددد  اليدددددددراع جَّ دددددددينَّ ي ددددددد َّشدددددددر ي َّاوا

  يندددد ةَّالةددددطَّالدددد اَّيقشددددقَّعددددنَّاله يدددد ََّّاللفدددد لَّع ددددهَّو دددد َّال ي دددد ,َّصددددفَّلددددينَّشددددق  ج
 .الغر ي َّ

َّ الاف ر دددددَّن َّ َّ يدددددي,َّ َّاريقددددد َّإلدددددهََّّذددددديَّ دددددي جَّ هجدددددرمَّ ينددددد َّاددددد َّ الدددددييه َّادددددنَّالودددددرا لََََّّّّ
وه َّالوددددددفَّ  رنددددددجَّ جددددددي َّادددددد ََّّا إَّ اريقيدددددداكَّميعهَّاللفيدددددديالوددددددفَّو ددددددَّ  ينددددددَّن َّ وقاددددددنَّصددددددفَّ
ادددددددد َّجن دددددددديوه ََّّ اويدددددددد للَّ صو دددددددي َّ يندددددددد’َّةددددددددر ََّّل دددددددد طنَّ ا نوادددددددد  َّ َّ ولادددددددصَّر يدددددددد
لدددددددينَّرعدددددددجََّّصيهدددددد َّاددددددنَّ  ََّّادددددد َّعر  وهدددددد ََّّالوددددددفَّيضددددددد اَّ هدددددد َّان ددددددجا َّ لقن َّاكاريقيدددددد ,َّ

 . بَّن ي اَّي  بَّ ه الي  َّاك
الالدددددد رَّالددددددر ي َّالدددددد اَّوددددددي رَّ بَّندددددد يندددددد ََّّ هَّ صَّشةيدددددديشددددددق َّال  ددددددجَّالدددددد اَّو ََّّصددددددفََََّّّّ

صددددفََّّ جاوددددجَّ ينددددإ َّ   دددد نه ََّّال دددد ريَّوذدددد بَّ ددددي رََّّ,َّصهددددفَّ لدددديا َّصددددفَّالر ايددددل لدددد َّاك
 .نَّيلهددددرَّصددددفَّ دددد  قه َّالشةيددددف َّإلددددهََّّي َّ لدددد  وه َّالذ دددد َّ الندددد  َّاادددد َّشةيددددي َّ
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ال ط دددد َّلددددينَّالواددددصَّاددددنََّّ لدددديا َّ وجر دددداكونوهددددفَّاددددنَّليدددد ََّّ ال ددددريَّ ندددد َّي دددديَّن َّ  يدددديَّ
َّ,َّبَّصيدددددد لق َّو يددددددرَّاددددددَّ.يَّالةدددددد  نَّ الندددددديبَّصددددددفَّيدددددد وه  َّيوج  ددددددإصددددددفَّيددددددف قَّالالوددددددصَّ

لنددددد ََّّ,َّ  دددددي َّاللدددددرَّن قدددددي ن نددددد َّإنَّ  لددددد ََّّ,ةدددددر  ووالهدددددرَّانفوددددد  جَّ,َّ َََّّّعنددددد  ويددددديرَّ
َّ,عددددد نَّعنددددد اددددد َّوريددددديَّالددددد اجَّالا دددددوه ي َّاإلَّ,َّ  ددددد االددددد ي واقيددددديَّ,َّ َّغادددددنَّنفدددددفَّالددددد 

 ورَّانفودددد لفَّو دددد َّالر  دددد َّ ارل دددد َّوددددَّواددددر ََّّ,َّإ  ور ددددرَّصيدددد َّ يددددييَّع  وهدددد َّ  لا ضدددد  
صددددددد لاوجبََّّلددددددد اَّ.لدددددددهَّارل ددددددد َّالوددددددد ا نَّلو ددددددد َّا نفوددددددد  جَّإلودددددددهَّويدددددددصَّصدددددددفَّالنه يددددددد َّ

  لدددددد َّندددددد   َّاددددددنََّّ, دددددد ا َّ ل ددددددرَّا ددددددووا  وه نَّنددددددير َّاك بَّع يندددددد َّلددددددو َّا  ددددددوه ا فَّي َّ
 ال ةددددددددص,َّ,َّ,َّالقددددددددرب,ََّّي دددددددد راإل,َّلددددددددهَّالقرا يدددددددد َّإا َّاللددددددددرَّ   ددددددددي ََّّ,والهددددددددراجَّالهدددددددد  

 . الغ ل ,َّالل ب, ََّّ الق ر,َّالو اض  َّ
 ا َّر ايددددددد َّووددددددد لاَّا ضددددددد ع َّ دددددددياي  ي َّا دددددددوه ا ي َّ   اددددددد َّع دددددددهَّريددددددديَّإنددددددد َّ دددددددن َّ   اددددددد َّ

ََّّاوضددددد صذددددديََّّ,لاجا عددددد َّادددددنَّاللددددد  جَّال اويددددد  دددددقول دددددفَّالااللددددد  جََّّ  ددددد لنددددد َّ ن   َّا 
َّ,الددددد اجَّفوشدددددل َّجَّاوالهدددددرََّّاددددد َّ ددددد  صيَّنددددد :  دددددفَّقاددددد َّ  َّ,ةدددددر َّ اآلندددددصدددددفَّع  ددددد جَّاك

,َّاليددددرا َّ,َّ  دددد  ر ايدددد َّوريدددديَّ دددد  َّاللددددرَّ,َّإن هدددد   يوهدددد   ددددفَّ يددددييَّال لدددد َّعددددنَّ
انهددددد ََّّ:لدددددهَّشدددددطرينإمَّانشدددددطرجَّةددددد  َّاكَّ  ددددد َّ,َّ  ددددد  مةددددد  َّاكَّ,َّ  ددددد  الو ايدددددصَّ  ددددد  

الرضدددددد ع َّ  يددددددف َّ ة  دددددد َّصددددددفََّّ,ةيهدددددد   يندددددد َّ َّا  ادددددد َّليددددددصَّادددددد ََّّادددددد َّقدددددد نَّلذيذيدددددد َّ
,َّاليددددددددرا َّاددددددددنَّل لدددددددد ََّّ و دددددددديَّ,َّ  ندددددددد بَّ ل ددددددددرَّالوودددددددد ليبَّا  دددددددد اي  عشددددددددذه َّالالددددددددر َّ

   َّ ينهدددد َّ  ددددينَّل ي هددددد َّلددددل ددددديينَّالدددد اَّيذددددقَّ رصضدددده َّ,َّ الغضددددرَّالدددد اَّيراصدددد َّ يندددد 
 .اريقفَّق لفنَّصفَّييور يجَّاكل ش رََّّ   َّاللرَّلي َّ ين َّ ََّّ, ل رَّر يوه َّ

الددددددنف ََّّصددددددفَّالقشددددددقَّالندددددد ط َّصددددددف ياوندددددد ََّّ الو اددددددَّ    دددددديَّ شدددددد رَّ لدددددديَّالنذ دددددد يَّإلددددددهَّ ن َّ
يقشددددقَّعددددنَّ جدددد يََّّنهدددد َّ دددد َّوجددددص َّصدددد لار َّاَّ,َّالاجددددريم الوددددفَّ َّوددددر َّ دددد لوينََّّ ال شددددري
فَّ دددد   َّصددددفَّال جدددد يَّع ددددهَّالوة  ددددَّص إلل دددد    َّلددددي يَّ  َّاونددددهََّّ  دددد َّ  يددددَّ انفو ليدددد

َّ.ة10 َّةة  فيصَّ يايالي لفَّال    َّع هَّواف
َّ
َّ
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 :التمظهر المعجمي لمحب
:َّالددددددد ياي.َّ يذددددددد ص:َّصدددددددفََّّن َّاوددددددد جبَّال غددددددد َّ  ريَّصدددددددفََََََََََّّّّّّّّّّ َّالورليدددددددر:َّل  ددددددد اَّاللدددددددر 

الج ا  ددددددد َّ  ََّّ  َّاكشدددددددي  َّالو يددددددد مَّ  َّايدددددددصَّإلدددددددهَّاكشدددددددة  :َّ قرااددددددد ,ََّّع دددددددبَّالدددددددنف 
َّة11 الن صو 

.ََّّ
ددددددددددََََّّّّ ددددددددددر  :ا ضدددددددددد َّآةددددددددددرَّصذدددددددددديَّ يددددددددددصَّصددددددددددفَّ َّ ا  ةَّضدددددددددديََّّل  ددددددددددر  :َّ ضددددددددددبَّالل   ل 

َّة12 ةةالقرا ي 
دددد ََََّّّّ ادددد ََّّرو دددد طإَّ  َّع طفدددد  جدددديانََّّ  عددددنَّاللددددر ََّّ:صذدددديَّ يددددصَّ, النف دددديَّالي لدددد  َّصددددفَّا 

جددددياَّ جدددديانََّّاللددددر ََّّن َّ يضدددد َّ َّ:  يددددص,ََّّاددددنَّالج   يدددد َّ نَّوقدددد نَّن  ودددد شددددة َّيغ ددددرَّ
 َّع ددددهَّ جدددد َّالوادددد بَّيوضددددانَّ لقن ددددَّ,اةو ددددقَّالالدددد  رَّال دددد  قي َّ الالو يدددد جَّالوذ يدددد 

 َّ.َّة13 ةة َّشف َّا َّش  َّ ا ي ل    َّ  لورا طَّا َّشة َّا َّ ََّّ جياني اََّّوا رااَّ

 التمظهر الداللي لمحب
َّن نَّريددددددددي َّ وددددددددي ََّّ صددددددددفَّنيدددددددد  َّالر ايددددددددَّي  جَّاللددددددددر َّوو  دددددددد ََّّوضدددددددد َّاددددددددنيََََََّّّّّّ

 ندددددد ََّّالال دددددد َّن َّ َّ,النف ددددددي َّالي لدددددد صضدددددد َّعددددددنََّّة,   َّاللددددددر َّلددددددد الوالهددددددرَّالاوجاددددددفَّ
ةدددددر َّاكَّيدددددن قَّادددددنَّاللدددددر َّ نَّ دددددي ََّّ,الر ايددددد  َّ ط دددددل ينددددد ََّّمالجدددددي َّعدددددجَّ دددددينَّال  دددددو   َّ

هدددددد َّل  َّ, َّةَّنقدددددد لف اريقددددددفَّأللالشةيددددددي  َّالال ريدددددد َّ َّ يندددددد ةََّّينَّلددددددر َّ ددددددالوددددددفَّون   ددددددجَّ
 .ََّّ الرض عصفَّةيه َّ لاهيانَّ

اشددددد عر  ََّّالر ايددددد الشةيدددددي  َّالال ري ددددد َّصدددددفَّلنددددد َّونذدددددصََّّالجددددديمَّلدددددر َّ َّصدددددفَّا ضددددد َََََّّّّّ
 قيدددددددجَّع دددددددهَّقوفهددددددد َّادددددددنَّالودددددددا رَّ  َّ:وه َّلهددددددد َّصوذددددددد صجدددددددي ََّّ ا َّلدددددددر َّ دددددددإل  ي ددددددده َّ  َّ

 َّة14 ةةا َّانَّالو ر ر  َََّّّ, َّ الذهر ق نجَّو قفَّانَّالال  َََّّّ,  الال  َّ
ادددددنَّالافدددددرياجَّالودددددفَّووالهدددددرَّادددددنَّ ددددد  َّ َّ دددددإ ا َّاجا عدددددنلدددددنََّّلذددددديَّو دددددي نَّلنددددد َّ ََََََّّّّّّ
هددددد َّ َّوودددددرجبََّّ ينددددد َّل  َّإ,َّل ددددد  َّ  لوددددد ر اإلَّ الذهدددددرَّالال ددددد ,َّ َّ  دددددفَّال قددددد  َََّّّ,اللدددددر
ل  ددددددي ََّّالوددددددفَّيريدددددديَّعادددددد َّاك ندددددد ََّّالودددددا رَّن َّ  يدددددديََّّ, قدددددد  هَّاللددددددإوه َّ ل جوهدددددد َّلجدددددي َّ

 .وه ََّّلر يوه َّاجف َّجي َّ َّصفَّل لَّ  رَّ ينونو
بََّّاكاللددددرَّلددددي ََّّ دددد  َّيقشددددقَََّّّ اَّنريدددديَّل  ددددَّالر ايدددد ةددددرَّاددددنَّآ صددددفَّا ضدددد ََََََََّّّّّّّّ

 يدددددنَّ"ََّّ    هجددددد َّع اي ددددد:َّوذددددد صَّصَّ,َّلنددددد  َّادددددنَّاللدددددر ََّّ يدددددقيوشدددددق صَّال دددددريَّع دددددرََّّ َّإ
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دددددد  دددددد ََّّجالدددددد اَّولددددددي ََّّرابَّاللددددددر َّ الدددددد اجَّريَّاددددددنَّوددددددو دددددد   جََّّن َّ يدددددديَّ َّة15 ةة َّالدددددديني ا 
َّالر ي دددد ََّّلهدددد  َّاللددددر ََّّ يادددد  َّ ودددديَّالاددددالوددددفَّشددددق جَّصيَّ و ليددددقَّافددددريمَّاللددددر َّالر ي دددد َّ

َّ:وذدددد ص َّلدددد اَّصهدددفَّصددددفَّال ا ددد َّ دددد َّ ددد  يَّ اودددر قَّ  ددد َّلددددرَّيونددد   َّادددد َّاددد ََّّ,لدددييه 
الدددد اََّّ دددديَّجر ددددجَّاللددددر ََّّقددددنَّر ددددبَّا ورا ددددفَّاددددنَّال   ددددين جيددددرَّ لددددبَّ يرَّ اددددنَّ  لددددبَّ  

َّة16 ةةية لقَّيني  َّلقفَّيويشه َّ يجوصَّي ل 
ددددددد َََََّّّّّ ةدددددددرَّ دددددددي  جَّ ددددددد َّاآليعهَّطددددددد    َّصذددددددديَّوالهدددددددرَّالودددددددفَّو دددددددََّّمالادددددددر َّ َّلدددددددر َّا 

 يدددددفه َّالانوايددددد َّل و   ددددد َّ َّ ل يندددددَّم الادددددرََّّلدددددهَّلدددددر َّإوايدددددصَّو ددددد َّالدددددي  جَّاوودددددييم,َّإ َّ
 .ريرَّالو    َّله َّ ك  ي  َّذ وَّالوفَّوةياهبََّّم  الارَّ

 َّطدددد    َّ  :ل دددد نَّ يندددد َّا َّوذدددد صَّ ع ددددهَّصددددفَّ دددد اَّالا ضدددد  َّ,َّلددددييه ََّّالهدددد  يوج  دددديَّ
عنهددددد َّصدددددفََّّنددددد َّاشدددددغ ل   َّ,َّ َّصدددددف َّلهددددد َّليدددددَّإن ََّّ:وذددددد ص ََّّ,َّوشددددد  َّادددددنَّعنددددد  فَّ وذ ي دددددف

 َّشدددد ي َّلدددد َّيغطددددفَّضدددد  َََّّّ  َّ فدددد بَّالددددر َّيوددددنف َّع ددددهَّندددد رَّ  ي دددد ددددال يددددجَّالدددد اَّيو
ل  دددددي  َّةََّّ رلاددددد َّمالجدددددي ََّّفَّلدددددر َّوج  دددددصدددددفَّلدددددينََّّ.ة17 ةة يََّّالوويددددد ع دددددهَّعطدددددنَّال دددددج َّ

 دددديَّراصددددد َّالاو ذدددددفَّانددددد َّ َّ َّشددددد ي َّلددددد َّعدددددنَّ ددددد ا َّصددددةو دددددقَّي ندددد ََّّالوددددرا َّ  ددددد  َّاللدددددر َّ
 َّ ينددددددلَّهدددددد هدددددد َّل  ي دددددد َّل  َّعددددددنَّل  ََّّهدددددد ص ددددددبَّي نة وادددددد َّالر ايدددددد َّ لددددددهَّلوددددددهَّال ددددددط رَّاك
َّونطددددد اَّع دددددهَّ ياددددد َّ لددددده َّالر ايددددد َّ انددددد َّللل وهددددد َّاكإَّ,ةدددددرآاَّشدددددف َّ  َّ لفيددددديوه َّ

ن دددد نَّ ددددينَّاإلَّوشددددلفلفدددد يَّ َّجدددديايَّ جيددددصَّاكاكجيددددصَّ:يددددرا َّاله يدددد َّ يددددرا َّجي ددددينَّ
َّ, الليددددرم,َّالغر دددد ََّّ ددددإ ا   ددددبََّّ,الوددددفَّوراصدددد َّالشةيددددي جَّنفيدددد ص َّا ل لدددد َّ,َّ دددد يوينَّ

صضددددصَّ  لن دددد  َّل لددددر قَّالوددددفَّيويشدددده َّالفددددريَّصددددفَّ طندددد َّصََّّنلدددد َّاك اليددددا َّاددددنَّالولدددد  َّ
ال ودددددديَّا نفودددددد لفَّيوج  دددددديَّا َََّّّ ن لددددددلَّصددددددفَّالغ لددددددرَّوددددددياة َّ ددددددينَّا صودددددد صَّ الو طفدددددد َّ.

 .َّاللر َّع رَّ   ََّّصفَّالن  َّ
 :التمظهر المعجمي لمغضب

,َّالغضددددددددد رَّ,َّق يدددددددددرَّا عوددددددددديا وواي ددددددددد َّ  لايدددددددددصَّإلدددددددددهََّّ نفوددددددددد ص:َّا دددددددددوج   َّالغضدددددددددر
دددددددددر  َّ,َّ و  عددددددددديَّعنددددددددد الغضدددددددددرَّ.َّ ةَّص نددددددددد ا:َّ  جا دددددددددر  الغضدددددددددرَّصدددددددددفَّ  يدددددددددصَّ.َّة18     ض 

 ة19 ذييَّا نوذ بَّ   رانَّيبَّالذ رَّ:ََّّيونفَّيط با 
َّ
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 :التمظهر الداللي لمغضب 
 ددددددددددد  َّالغضدددددددددددرَّصدددددددددددفَّر ايددددددددددد َّاللفيددددددددددديمَّاكاريقيددددددددددد َّ اذددددددددددد ط َّارو طدددددددددددجَّيوج  ددددددددددديَََّّّ

صذدددديََّّ,الر ايدددد الدددد اجَّالر ي دددد َّصددددفَّ  يندددد َّةَّ رلادددد  شةيددددي جَّالر ايدددد َّالر ي ددددي َّالجدددديمَّ
الدددد اَّ,َّصهدددد َّ ضددددرَّانطذددددفَّلددددبَّيةددددرمَّعددددنَّالةددددطَّ,َّقدددد نَّلغضددددرَّالجدددديمَّادددد َّي ددددرر َّ

لدددد اَّ انوا  هدددد َّل  ددددي  َّالوددددرا ََّّ,الورا يدددد َّ   دددد َّوج دددديي  َّل ه يددددََّّ,صددددفَّم دددد رجَّ دددد َّالجددددي
لفَّصددددددفَّ  يوهدددددد َّ ددددددإ ا َّشدددددد  ددددددفَّوددددددر َّ لدددددد َّلوَّ ,ق نددددددجَّوغضددددددرَّع ددددددهَّلفيدددددديوه َّ يندددددد

َّيص َّ  لدددددي ََّّ,اوه َّصددددفَّيددددف ص ةددددياريقددددفَّ ددددصَّلددددهَّج نددددرَّالجددددي َّاكإ    صهدددد ََّّ,  ددددي  
  ددددفَّوددددر َّلفيدددديوه َََّّّ, َّالجدددديمَّلألاريقدددد نالقددددر َّ الغضددددرَّالوددددفَّوقن دددداددددنََّّع ددددهَّ لدددد َّ

ة روهددددددد َّلفيددددددديوه َّ نَّ ر جَّالجددددددديمَّل ايا اددددددد َّالق   ددددددد َّ وددددددديَّا دددددددوغ  مَّالو دددددددقري َّ ددددددد ل   َّ
ددددددا نوددددددجَّصددددددفَّال يايدددددد َّ لددددددبَّوفهددددددبَّادددددد َّي.َّاكاريقيدددددد َّ  وفيدددددد َّ  لةطدددددد َّ صَّالاوددددددرجاينَّة 

 الذ دددددد َّوياي,َّ ادددددد َّقددددددصَّا  ددددددو......َّلوددددددفَّيذدددددد بَّ هدددددد َّالالو دددددد نَّ اهادددددد جَّالوفوددددددي َّا
َّ......الو دددددقري َّم ددددد ل   َّلفيدددديوه َّ ددددفَّودددددر َّيه َّ َّالوجدددد  َّ لطادددددجَّةدددددي ََّّوهادددددجاالا دددد  َّ

ا اهدددد َّ لدددد َّق نددددجَّالاددددرآ َّالاال صدددد ََّّوان ددددجَّ. دددده  وورصهدددد َّصددددفَّال يايدددد َّ الةدددد  مَّصدددد  َّرَّلددددبَّ
 دددده َّاددددنَّط ذدددد جَّط  شدددد َّ رََّّ هدددد َّا ددددوو رجَّالةدددد  مَّللا يددددن َّ لدددد َََّّّ,رَّ هدددد اَّال  دددد  وونق دددد

َّ َّ, َّوة ددد َّانهددد َّ دددا  َّ غددديايَّلقدددنَّاددد َّودددرا َّعين  ددد َّ ددد َّاددد َّ جددد َّ ددد َّ   هددد َّادددنَّ  دددص
َّ  ددددددد  َّالية دددددددَّيددددددد َّ ندددددددجَّ وددددددد صَّليوندددددددفَّادددددددجَّ  دددددددصَّية لددددددد َّع دددددددف ََّّ  َّاهللَّيددددددد َّ ينددددددد صذ ددددددد

َّة20 ةةال  يم
 صدددددددفَّالةدددددددطَّالدددددد اَّ ددددددد رجَّع يددددددد َّانددددددد َّةَّ رلاددددددد الجدددددديمََّّن َّ ااددددددد َّ ددددددد  ََّّضدددددد يوَََََّّّّّ
وه َّ  ددددد اَّ جَّشةيدددددي َّالودددددفَّشدددددق َّ َّ  ياهددددد َّ صددددد الَّي  جََّّع دددددهَّي لدددددهَّو ق ددددد دددددطرَّاكاك

الغضدددددددرَّ ودددددددياةصَََّّّمصدددددددفَّالر ايددددددد َّع دددددددهَّل ددددددد نَّالجدددددددي ََّّ:نَّوذ لددددددد  فددددددد َّرايجَّالا ل َّ اددددددد َّ
 . ورا لَّه ل َّالوو يرَّعنَّرايوه َّصفإ القر َّلقصَّا َّ  َّ وييَّعنَّ

 َّ ضددددددرَّاهدددددديانَّن ددددددإَّ,ةددددددرآيلهددددددرَّ ضددددددرََّّ ر ايددددددالَّاددددددنََّّةددددددرآ صددددددفَّا ضدددددد ََََََّّّّّّ
لينادددددد َّةددددددرَّآلددددددهَّي  جَّاددددددنَّندددددد  َّإيددددددصَّل لدددددد َّالغضددددددرَّالدددددد اَّيَّ ل ودددددد َّ يندددددد الدددددد اَّ

ق ا وهدددد َّ  ددددفَّ  ددددفَّو يدددديَّصددددفَّ ضدددد  َّ اذودددد ََّّ هددددص,َّ ددددةرجَّ يندددد َّاددددنَّالدددديينَّ وو ليادددد َّ
 ادددددنَّ  لل يدددددرَّ ندددددفَّ َّن َّإ ددددد صَّ عددددد َّعنددددديا َّي ددددداونفَّيفدددددو َّاهددددديانَّعينددددد َّص ََّّ((وذددددد صَّ
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َّودددددددفَّوف ددددددديالراا جَّل    دددددددو دددددددي َّ  َّ  َّ وذددددددد يَّالددددددد  امَّاكَّالددددددد اَّيددددددد اةفَّالغر ددددددد  
نَّيذدددددررَّجادددددرَّ ق دددددرَّادددددنَّ لدددددهَّإمَّا  دددددفَّ َّولوددددد مَّ َّلدددددر َّ اادددددرََّّن َّ هدددددبََّّفاليددددد  اجَّ َّي
  دددددددفَّ يدددددددييَّعدددددددر َّ,َّ و دددددددوارَّ ينددددددد َّ قددددددد بَّينددددددد صفَّاووذياوددددددد ََّّة21 ةةعينددددددد َّانهددددددد َّ

عيدددرَّاددد  اَّوذددد لينَّيددد َّ  َّ:الددد  امَّع يددد َّلودددهَّلددد َّقددد نَّ  اجددد َّا  وددد َّصيدددريَّع يهددد َّ ذ لددد 
 َّ وددددددي  َّي وشددددديطَّ ضدددددد  َّ لقن ددددد,ََّّة22 َّةةيددددددنَّلددددد َّ دددددد اَّالقددددد بَّالا  دددددديَّ َّ ادددددنَّ ينددددد َّ

ولددددددددوذنَّعيندددددددد َّاهدددددددديانَّاددددددددنَّالغضددددددددرَّو اودددددددد نَّ ولاددددددددرانََّّ((نَّ لددددددددهَّإلوددددددددهَّييددددددددصَّ
نَّيقدددددد نَّ ددددددد اَّ  َّياقدددددددنَّ.....ندددددد َّ ددددددد  ا َّصددددددفَّ جهدددددد َّ  ج   يددددددد َّ َّ ودددددد يايانَّ و ادددددد ََّّ

َّ.ة23(ةة ص  َّالش ه جَّالغضرَّال ييااَّ
 دددد  َّالغضددددرَّيوالهددددرَّصددددفَّ دددد  َّالاذدددد ط ََّّن َّإَّ:  ندددد  َّع ددددهَّادددد َّ دددد  َّياقددددنَّالذدددد صَََّّّ

مَّيدددي رَّلددد صَّةدددرَّصغضدددرَّالجدددي َّآلدددهَّإيَّانفوددد لفَّ وددد وراَّيو ددد ينَّادددنَّشدددة َّع دددرَّ وددد
ددددد َّ,ةددددد  َّ ال صددددد  َّل ددددد طناوددددد نفَّاإل جددددددصَّ ةدددددر َّادددددنَّ  ا هددددد َّاك  ََّّ  َّ ضددددددرَّ يندددددا 

َّإ ََّّيَّ ضددددددرَّاهدددددديان ع ددددددهَّالنذددددددي َّاددددددنَّ لدددددد َّيوج  دددددد,َّ شدددددده اوه ََّّ,ولذيدددددد َّر   وهدددددد 
نَّوددددددد قرَّ ينددددددد َّشدددددددي  َّادددددددنَّاووذياوددددددد َّلودددددددهَّي دددددددي َّ َّصاددددددد َّ يدددددددي رَّلددددددد صَّي  جَّيينيددددددد

يَّ دددددددفَّصهاددددددد َّةطددددددد نَّراصضددددددد َّاددددددد َّوووذددددددد,َّالغضدددددددرََّّ اضدددددددل َّع دددددددهَّاوددددددد لبََّّ جهددددددد َّ
َّانهددددد َّال دددددراااَّال دددددريي َّالودددددفَّووشدددددق صَّ َّاللفددددد لَّع يددددد َّع دددددرق و دددددرايجَّال اوو رضددددد نَّ

 .الر اي َّ
 :التمظهر المعجمي لمشجن 

ن َّ:َّالشددددددجنَّلغدددددد ََََََّّّّّّ ددددددج  دددددد  نَّ-ش  ددددددج َّ.َّصهدددددد َّشددددددجن ا:َّل  , شددددددج نََّّ,َّالهددددددبَّ اللدددددد نََّّن َّش 
َّ شج ن.

َّ.ة24 شج  اا:َّل ن َّ- شج  ةَّاكار
ر بََّّع دددددددهَّبريددددددديَّعاددددددد َّ لددددددد َّالشدددددددجنَّالددددددد اَّةدددددددي َّلَّ لدددددددهَّالر ايددددددد إصدددددددفَّعددددددد ي ََََََّّّّّّ

:َّ َّوذدددد صإ ددد َّ وددديَّوجر وهددد َّصدددفَّالغر ددد ََّّ اددد َّولددد  ََّّ,  دددفَّويدددقَّل لوهددد ةَّ  ينددد ال ط ددد 
ال دددد ني َّ يدددد  رَّ َّلددددبَّي ددددذطَّ  دددد رَّالشددددجنَّصددددفَّص  ددددَّ و دددد ج الددددهَّال يددددجَّإ يدددد جَّ  

َّ ددددددي ذهَّاودددددفَّيقاددددددصَّور يوددددددفَّيراصذنددددددفََّّ,اددددد َّاليدددددد   نَّلددددددصَّع لذدددددد َّ دددددفَّا ددددددصَّ رينددددددف
مَّع دددددهَّالنددددد  َّيددددداق  نَّ يشدددددور نَّ يضدددددلق نَّ ي دددددن نَّوفدددددر َّ  ددددد  َّ دددددي روفَّ َّ عنددددديا َّ
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َّ,ر دددد بَّيددددا     يندددد َّ ادددد َّيجددددراَّلندددد َّصددددفَّو دددد َّالدددد  يَّ.َّ َّيوددددرقَّ دددد   َّادددد َّجددددر َّلددددفَّ
َّ.ة25 ةةبَّولاصَّش ا ي  َّ ووذي َّ

ي َّجددددي َّ انوهددددهَّعذددددياَّادددد َّالجددددي َّ لددددبََّّ  َّ ةددددرَّاددددنَّالر ايدددد َّوذدددد صَّ ينددددآ صددددفَّا ضدددد َّ
 قَّيفيدددديَّصددددفَّيددددصَّ لدددد مَّ شددددف َّذ َّهعدددديجَّاددددنَّ غدددديايَّ هدددد  َّالليددددي  َّا ددددصَّع ددددصَّايددددف َّ

َّ لددددهَّ   ددددإيذدددد ينفَّالشددددجنَّاددددنَّيددددياَّ....َّالشددددور َّ َّع ددددهَّقو  ددددر َّ يلددددر َّاكَّليدددد لف
َّة26 ةةين  نفَّ ن  ََّّشج رَّالرا يي اك

 ندددددد  َّ صددددددفََّّقادددددد َّويددددددف    ندددددديل رَّل دددددد  َّ اإلََّّج, دددددد  اددددددنَّاآلاددددددنَّو دددددد َّالو دددددد راجَّ
لددددددهََّّإنَّو لدددددد َّ دددددد َّ رايجَّ ضدددددد  َّ ط دددددد  َّالا لفدددددد َّ  َّ: َّوذدددددد صإفدددددد َّلدددددديي ه َّعددددددنَّالا ل َّ

نَّودددددنه َّعدددددنَّط  لددددد َّ  راََّّ  دددددصَّيلصَّاندددددو دددددج ََّّةدددددرَّراددددد آوو وندددددفَّلودددددهَّور يدددددجَّيي
وشدددددررَّنةدددددرَّانويددددد ر  ََّّع دددددهََّّ اَّ وادددددطَّ راعيهددددد َّ وفدددددريَّلهر ددددد َّ ويدددددف َّجدددددَّالقو  ددددد 

َّة27 ةةاللفييمَّاكاريقي 
 لددددهَّقيددددقَّقدددد نَّيجَّلندددد َّ اندددد َّال ددددط رَّاكهدددد َّق ادددد جَّاللفيدددديمَّاكاريقيدددد َّالوددددفَّج  ددددن َّإ

الددددد اَّقشددددددفو ََّّ َّاليدددددا ََّّا  ودددددرارَّ عدددددنَّ  يوهدددددد َّ ل لدددددَّنفيددددد صا  ل لددددد َّ,َّيدددددراعه َّ
َّلوددددددهلندددددد َّ و دددددد َّالاذدددددد ط َّالوددددددفَّوندددددد يجَّ ددددددينَّال ددددددريَّ َّاللدددددد ارَّ  ا هدددددد َّ انفو  وهدددددد َّ 

  دددددددفَّ يدددددددييَّقشدددددددف َّ نَّوال وددددددديَّا نفوددددددد لفََّّ اذ ر ددددددد ََّّ ددددددد ا ا دددددددوط عجَّ دددددددياي  ََّّاك
َّ.َّشوغ صَّالاونهو ليقَّآلي  جَّإلنو مَّي لفَّ   اَّصفَّا  راجَّإ

صدددددد يجَّاددددددنَّاليرا دددددد جَّالنف ددددددي َّصددددددفَّ نَّ ددددددياي  َّالهدددددد ا َّ َّ:اددددددنَّ ندددددد َّياقددددددنَّالذدددددد صََََّّّّ
َّ ََّّ, انفو  وهدددددد َّالدددددد اجَّا َّعندددددديَّيرا دددددد    ددددددي ََّّ, ال ددددددياي  ياذ ر  وهدددددد َّ  ددددددفَّ يددددددييَّ قددددددص 

القشددددددددقَّعددددددددنَّي  جَّالدددددددد اجَّصددددددددفَّ وددددددددي  ََّّلددددددددهَّإلويددددددددصََّّ ا لدددددددد َّع  دددددددد َّ  لر  دددددددد ج
  صفَّا  ر  َّالنف ف.َّاك  ا ف
 :الخاتمة
 دددددددددددياي  ََّّ  ََّّالددددددددددد ورا َّال وددددددددددديَّ َّ َّ دددددددددددياي  َّا نفوددددددددددد  ج  ددددددددددد ا َّ دددددددددددياي  َّاكَََََّّّّّ

َّوجدددددد  ا  لدددددد َّ ددددددياَّالووددددددييَّالايددددددط لفََّّصددددددفَّ دددددد اَّاللذددددددصَّالاورصددددددفََّّقادددددد الو اطددددددقَّ
  يذدددددد ََّّرو  طدددددد اَّإيددددددرو طََّّالدددددد اَّالانهجددددددف يددددددصَّلالوَّاددددددنَّ اَّال ددددددياي  فَّالدددددد اَّيريدددددديَّن عدددددد

 .  لول يصَّالنف فَّ الل  جَّا نفو لي َّالوفَّووالهرَّصفَّال اجَّا ن  ني َّ
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يَّادددديارَّالوط يدددد َّالدددد اَّج  ددددصددددفَّ دددد  َّالاذ لدددد َّال ل يدددد ََّّر ايدددد َّاللفيدددديمَّاكاريقيدددد ق نددددجَّ
ونددددددد انَّصدددددددفَّ ددددددد  َّ دددددددياي  ي َّالَّن َّ   َّيةفدددددددهَّ,َّل ددددددد اجََّّ َّلنددددددد َّي رَّالقو ددددددد َّا  دددددددوه ا ي

لودددددهََّّالونددددد انَّ نَّنذدددددقَّعنددددديَّاف ر دددددإل  دددددي َّصاددددد َّادددددنَّاكَّ لدددددهَّقو دددددإيددددد َّيشددددديرَّالر ا
 ا نفوددددد  جََّّ, َّالاشددددد عر,َّل  دددددي َّجي دددددينَّاةو فدددددينَّصدددددفَّاكَّن َّ لدددددهَّالددددد  نَّإيو ددددد يرَّ

ََّّون   دددددجَّو ددددد َّالاشددددد عرَّ دددددينَّاللدددددرَّ والهراوددددد صجددددديايَّ جيدددددصَّاكََّّ,لفددددد ي َّجيدددددصَّاكن دددددإ
اليددددرا َّالذدددد  بَّ ددددينَّ دددد ينَّالجي ددددينََّّ لل لددددَّ ط يويددددنويجدددد َّ دددد َّ َّ,َّ ادددد َّ ددددينَّالغضددددرَّ,َّ

 و دددددد َََّّّ   ل ط دددددد َّ ينددددددَّةيددددددرااَّ  الشددددددجنَّالدددددد اَّعيددددددقََّّ, اللدددددد ن,َّعددددددنَّالهدددددد  ََّّصضددددد اَّ
عدددددددنََّّ طدددددد نهبَّصضدددددد اَّ  َّالاغوددددددر ينَّعددددددنَّ  ل دددددد َّالا دددددديعينَّ  دددددد ا َّط لادددددد َّراصذددددددجَّاك
 .فَّاله ي َّل َّوش

 هوامش البحث:
الة فيدددددد جَّ آلي دددددد جَّالوط يدددددد ,َّ ريادددددد  َّ,َّقدددددد روي ََّّ–ةَّي نلددددددر:َّالاددددددنهاَّال ددددددياي  ف1َّ

َّ.19, 1,2013,َّ آةر ن,َّج:َّع يَّاللاييَّ  راي ,َّيارَّالون يرَّ,َّالج ا ر,ط
َّ ريادددددددد  ,َّ َّةَّ دددددددياي  ي َّاك دددددددد ا َّادددددددنَّلدددددددد  جَّا شدددددددي  َّإلددددددددهَّلددددددد  جَّالددددددددنف ,2َّ

,2010ََّّ,1يارَّالقودددددددد رَّالجييدددددددديَّالاولدددددددديم,َّطددددددددرا   ,طَّج:َّ ددددددددوييَّ نقددددددددراي,ص نودددددددد نف,
. َّ

ةَّال وددددددديَّالهددددددد  اَّ ي ر َّصدددددددفَّلرقيددددددد َّاإلنجددددددد  ,َّيرا ددددددد َّصدددددددفَّر ايددددددد َّ دددددددييمَّالاذددددددد ب3ََّّ
جريددددد ا,َّاج ددددد َّالاة دددددرَّ,َّج اوددددد َّالاددددديَّةضددددديرَّ,َّ  دددددقرمَّ,ََّّاكعدددددرم,َّآ دددددي ل ا دددددينفَّ
َّ.39 َّ,2012َّ,8 َّ,الج ا ر

ع دددددهَّالا  ددددد ََّّ.104 َّةَّ ددددديا  ي جَّاك ددددد ا َّصدددددفَّل وهددددد َّالور يددددد ,َّالاددددديَّالددددديا ف,4
 وددددددددددددددددددددددد رييhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/26393َََََََّّّّّّّاآلودددددددددددددددددددددددف:َّ

27/6/2022َّ
َّ.104 َّةَّالاييرَّنف  ,5
َّ.105ي نلر:َّ ياي  ي جَّاك  ا َّصفَّل وه َّالور ي ,َّالايَّاليا فَّ,َّ َّة6
َّ,1انشدددددد راجَّالادددددديار َّ,َّالدددددديارَّال يضدددددد  ,َّطََّّةَّي نلددددددر:َّ ددددددياي  ي َّالقدددددد بَّالر ا ددددددف,7

2006,َّ 17َّ.َّ



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 
 

 
 

714 

ال دددددددياي  فَّ الةطددددددد ر,َّنويادددددددد َّ دددددددويي َّ,َّيارَّالقودددددددرَّاللدددددددديي ,َّاكرين,َّةَّالول يدددددددص8َّ
َّ.146 1َّ,2016َّط
َّ.105َّ-104 ه َّالور ي ,َّالايَّاليا ف,َّي نلر:َّال ياي  ي جَّصفَّل وَّة9

,اج دددددد 3َّ, /35النشددددددامَّ الا ضدددددد  َّ,َّ ددددددوييَّ نقددددددراي,َّاددددددا/- لددددد َّ:ال ددددددياي  ي جََّّة10
,َّ اآليارة,َّإيدددددددياراجَّالاج ددددددد َّالددددددد طنفَّل  ذ صددددددد َّ الفنددددددد نََّّعددددددد لبَّالفقر ال دددددددياي  ي ج

َّ.10, 2007الق يجَّ,
الاوجددددددددددبَّالدددددددددد جي ,َّاجادددددددددد َّال غدددددددددد َّالور يدددددددددد ,َّ  ارمَّالور يدددددددددد َّ الوو دددددددددديب,ََّّي نلددددددددددر:َّة11

َّ.130,َّ 1998الذ  رم, ي.طة,
َّ,1طَّاوجدددددددبَّلغددددددد َّالفذهددددددد  ,َّالادددددددديَّر ا َّ  وددددددد َّجدددددددف,,ََّّيارَّالنفددددددد   ,َّل ندددددددد ن,ة12َّ

َّالرا ددددددددرَّاكيددددددددفه نف,َّالافددددددددرياجَّصددددددددفَّ ريددددددددرَّالذددددددددرآن,,َّ ي نلددددددددر:152َّ,َّ 1996
َّ.105  ي.َّطة,َّ ي.جة,يارَّالاورص َّ,َّل ن ن,

,َّع دددددددديَّالددددددددرلانَّ ددددددددنَّ ددددددددو يَّالهدددددددد ا ا,َّع ددددددددهَّالا  دددددددد َّاآلوددددددددف:ة13َّ َََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا  يدددددددد َّاللددددددددر 
jazirah.com-https://www.alََّّ27/6/2022َّ و ريي.َّ

ل ندددددد نَّ,ََّّ–ةَّر ايدددددد َّاللفيدددددديمَّاكاريقيدددددد ,َّإنودددددد بَّقجدددددد َّجددددددف,َّيارَّالجييددددددي,ََّّ يددددددر ج14َّ
َّ.72. 1َّ,2010ط

َّ.75الر اي ,َّ َّة15
َّ.75الر اي َّ,َّ َّة16
َّ.89ةَّالر اي َّ,َّ 17
َّ.451لر:َّالاوجبَّال جي , ني َّة18َّ
َّ.361الافرياجَّصفَّ ريرَّالذرآنَّ,َّ:نلرةَّي 19َّ
َّ.113الر اي َّ, َّة20
َّ.134, َّةَّالر اي 21
َّ.134ةَّالر اي , 22
َّ.135ةَّالر اي ,َّ 23
َّ.336الاوجبَّال جي ,َّ ة24َّ

https://www.al-jazirah.com/
https://www.al-jazirah.com/
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َّ.195 َّةَّالر اي ,25
َّ.192 َّةَّالر اي ,26
َّ.193 َّ,الر اي َّة27

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم

َّل ا ينفةَّال ويَّاله  اَّ ي ر َّصفَّلرقي َّاإلنج  ,َّيرا  َّصفَّر اي َّ ييمَّالاذ ب1َّ
,8َّ َّاج  َّالاة رَّ,َّج او َّالايَّةضيرَّ,َّ  قرمَّ,َّالج ا ر,آ ي َّجري ا,ََّّاكعرم,
2012.َّ

,1َّالول يصَّال ياي  فَّ الةط ر,َّنويا َّ ويي َّ,َّيارَّالقورَّالليي ,َّاكرين,َّطَّة2
2016.َّ

,1َّل ندددددددد نَّ,َّطَّ–اللفيدددددددديمَّاكاريقيدددددددد ,َّإنودددددددد بَّقجدددددددد َّجددددددددف,َّيارَّالجييددددددددي,ََّّ يددددددددر جََّّة3
2010.َّ

 رياددددددددد  ,ََّّلددددددددد  جَّالدددددددددنف ,شدددددددددي  َّإلدددددددددهَّ دددددددددياي  ي َّاك ددددددددد ا َّادددددددددنَّلددددددددد  جَّاكَّة4
,1ََّّ ص نودددددددددددد نف,َّج:َّ ددددددددددددوييَّ نقددددددددددددراي,َّيارَّالقودددددددددددد رَّالجييدددددددددددديَّالاولدددددددددددديم,َّطددددددددددددرا   ,ط

2010.َّ
ع ددددددهَّالا  دددددد َّاآلوددددددف:ََّّ دددددديا  ي جَّاك دددددد ا َّصددددددفَّل وهدددددد َّالور يدددددد ,َّالادددددديَّالدددددديا ف.َّة5

https://www.asjp.cerist.dzَََََََّّّّّّّ27/6/2022َّ و ريي
,اج ددددددد َّعددددددد لب3َّ, /35ادددددددا/َّالنشدددددددامَّ الا ضددددددد  َّ,َّ دددددددوييَّ نقدددددددراي,-ال دددددددياي  ي جََّّة6

,َّ اآليارالفقر ال ددددددددددددياي  ي جَّة,َّإيددددددددددددياراجَّالاج دددددددددددد َّالدددددددددددد طنفَّل  ذ صدددددددددددد َّ الفندددددددددددد نَّ
ََّّ.2007الق يجَّ,

َّ,1انشددددددددددد راجَّالاددددددددددديار َّ,َّالددددددددددديارَّال يضددددددددددد  ,َّطََّّ دددددددددددياي  ي َّالقددددددددددد بَّالر ا دددددددددددف,َّة7
2006.َّ

,َّع دددددديَّالددددددرلانَّ ددددددنَّ ددددددو يَّالهدددددد ا ا,َّع ددددددهَّالا  دددددد َّاآلوددددددف:َّة8  ا  يدددددد َّاللددددددر 
jazirah.com-https://www.alََّّ27/6/2022ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ و ريي

https://www.al-jazirah.com/
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,1َّاوجدددددددددبَّلغددددددددد َّالفذهددددددددد  ,َّالادددددددددديَّر ا َّ  وددددددددد َّجدددددددددف,َّيارَّالنفددددددددد   ,َّل ندددددددددد ن,َّطَّة9
1996.َّ

الاوجددددددددددددددددبَّالدددددددددددددددد جي ,َّاجادددددددددددددددد َّال غدددددددددددددددد َّالور يدددددددددددددددد ,َّ  ارمَّالور يدددددددددددددددد َّ الوو دددددددددددددددديب,ََّّة10
َّ.1998الذ  رم, ي.طة,

َّ
الافددددددرياجَّصددددددفَّ ريددددددرَّالذددددددرآن,َّالرا ددددددرَّاكيددددددفه نف,َّيارَّالاورصدددددد َّ,َّل ندددددد ن, ي.ََّّة11

َّطة,َّ ي.جة.
الة فيددددددددد جَّ آلي ددددددددد جَّالوط يددددددددد ,َّ رياددددددددد  َّ,َّقددددددددد روي َّ,ََّّ–الادددددددددنهاَّال دددددددددياي  فََّّة12

َّ.1َّ,2013 آةر ن,َّج:َّع يَّاللاييَّ  راي ,َّيارَّالون يرَّ,َّالج ا ر,ط
َّ
َّ

 


