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الملخض
تؼذ٘ هفشدٓ «الظيّ» هوي هدوَػٔ األهدذاد ذر تضودو٘ي الوؼٌ٘د٘ي الوضودبد٘ٗي الـده٘
ٍالؼلن أٍ ال٘م٘يٍ .لدذ اػضودذت الىبتجدٔ هدٖ ّدزا الومدب الودٌْح الَكدفٖ الضلل٘لدٖ،
ٍاػضٌذت ػلٖ الوؼبخن اللغٍَٗٔ ،أؿؼبس الؼشةٍ ،أهثبلْنٍ ،وضت ػلَم المدشنى ٍالضفبػد٘ش،
لشػن كَسٓ ٍاهلٔ ػي هؼبًٖ الظيّ ٍػاللضْب ثجؼن ،هي خال ػشم الوفشدٓ ػلٖ ثَتمٔ
الذساػبت الفٌَهٌَلَخ٘ٔ أٍالً ،ثن٘ تج٘٘ي نل٘ٔ ذًضبج هؼبًْ٘ب الوخضلفٔ الضدٖ تديتٖ هؼٌ٘بّدب
الوضوبد٘اى هي هوٌْب ،هٖ هجبدسٓ لن ٗؼجك لْب هث٘ل .أثجضت الجلَث للظيّ ػدضٔ هؼدبى
هخضلفٔ ٍّٖ الـهٍ٘ ،الَّنٍ ،ال٘م٘يٍ ،الضْؤٍ ،الىزةٍ ،األهلٗ .جذٍ هي الوؼدبًٖ الضدٖ
روشّب الوفؼشٍى ٍأكلبة الوؼبخن لوفشدٓ الظيّ ،أًْن ًظشٍا ذلٖ ّدزُ الوؼدبًٖ وديخضا
هٌفللٔ هفىّىٔ غ٘ش هضشاثٌٍٔ ،لزله سهن ثؼن الجبحث٘ي ثؼن ّزُ الوؼبًٖ ،ووب لجلدَا
ثؼوْب اٙخش ثؼذهب هـلَا هٖ الشثي ث٘ي ّزُ الوؼبًٖ ثؼوْب ثجؼن.
الکلمات الذليلية :األهذاد ،هٌَهٌَلَخ٘ب ،الظيّ ،ال٘م٘ي ،الوؼٌٖ.

* ًبلجٔ الذوضَساُ هٖ هشع اللغٔ الؼشث٘ٔ ٍنداثْب ،هشع ػلَم ٍتلم٘مبت ،خبهؼٔ نصاد اإلػالهًْ٘ٔ ،شاى ،اٗشاى.
** أػضبر هٖ لؼن اللغٔ الؼشث٘ٔ ٍنداثْب ،هشع ػلَم ٍتلم٘مبت ،خبهؼٔ نصاد اإلػالهًْ٘ٔ ،شاى ،اٗشاى.
Dibagi12@yahoo.com
*** أػضبر هـبسن هٖ لؼن اللغٔ الؼشث٘ٔ ٍنداثْب ،خبهؼٔ ًْشاى ،اٗشاى.
الىبتت الوؼؤٍ  :ػ٘ذاثشاّ٘ن دٗجبخٖ
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المقذمة
هي الوفشدات هب ٗضّؼن ثضؼذ٘د الوؼٌٍٖ ،تضّخز ّزُ الؼؤ ٍخْبً هضو٘ضاً ،ذرا اًذسج هوي
هدوَػٔ هؼبًْ٘ب هؼٌ٘بى هضوبد٘اى ،هضذخل الوفشدٓ ػٌذئز هٖ ػبلن األهذاد .تُدذسٓج هفدشدٓ
«الظيّ» هٖ هدوَػٔ األهذاد .هٌدذ هؼظن المَاه٘غ ٍالوؼدبخن ٍودزله وضدت الضفؼد٘ش
ٍالولبحف الوضشخؤ ،وٌوَرج هي الٌلَف الىالػ٘ى٘ٔ ،لذ خوؼت ث٘ي هؼٌدٖ الؼلدن أٍ
ال٘م٘ي ٍالـه٘ لْزُ هفشدٓ .ذال أىّ ٌّبن هي الجبحث٘ي هدٖ الؼلدَس الوضديخشٓ هدي دسع
هؼبًٖ «الظيّ» الوثجت لِ هٖ الىضت المذٗؤ ،هشهن ثؼوْب ح٘ث خق٘ ػدلَٕ ػدَ٘ا هدٖ
وضبثْب «الَخَُ ٍالٌظبئش هٖ المشنى الىشٗن» هب ٗمبسة هي  75كفلٔ ،ثذساػدٔ ثؼدن ّدزُ
الوؼبًٖ ،هلبٍلت خاللْب سهن ثؼن ّزُ الوؼدبًٖ ٍلجدَ اٙخدش ،هؼدضؼٌ٘ٔ ثدقٕ المدشنى
ٍأؿؼبس الؼشة ،ووب تٌبٍ الؼ٘ذ هلوذ اللؼٌٖ٘ هدٖ همبلضدِ «هؼٌبؿٌبػدٖ ٍاطُ ندي دس
لشنى وشٗن»(الذاللٔ اللغَٗٔ للظي هٖ المدشنى الىدشٗنخ خدال  23كدفلّٔ ،دزُ الوؼدبًٖ
ثبلجلث ،هؼضٌذاً ثقٗبت المشنى ،هشهن ثؼوْب ٍلجل اٙخش.
ًٍلي هٖ ّزا الومب ثلذد اػضملب ّزُ الوؼبًٖ ولّْب ،هٖ الٌلَف الىالػد٘ى٘ٔ ،ثدن٘
الجلث هٖ نل٘ٔ ذًضبخْبٍ ،الػ٘٘وب الىـف ػدي ػاللضْدب ثدبلوؼٌ٘ي الوضودبد٘ٗي الودذسخ٘ي
هددوي الوؼددبًٍٖ ،سهددن اٙسا المبئلددٔ ثددشهن ثؼددن ّددزُ الوؼددبًٖ ،هددي خددال تلل٘ددل
هٌَهٌَلَخٖ .تدذس اإلؿبسٓ ذلٖ أى الفٌَهٌَلَخ٘ب الٗؼؼٖ ثبألكبلٔ ذلٖ تجشٗش ّزُ الوؼبًٖ
ثل ٗجز ول خَْدُ لضج٘٘ي و٘ف٘ٔ نَْس الوؼبًٖ ٍالوفشدات ٍالظَاّش ٍهب ذلٖ رله ،ذال أىّ
رله ال ٗوٌغ ػي حلّ الفٌَهٌَلَخ٘ب لوـبول لغَٗٔ ،وذاللٔ هفشدٓ ٍاحدذٓ ػلدٖ هؼٌ٘د٘ي
هضوبد٘ٗي.
هوالً ػو٘ب ثٌّ٘بٌُّ ،بن الؼذٗذ هي الذساػبت ثـيى األهذاد ،خبكٔ هٖ الجلَث المشنً٘ٔ،
الضٖ اخضلت ثْزا الٌَع هي الوفشدات ،هٌـ٘ش ذلٖ ثؼودْب .سثدبًٖ ،هلودذ حؼدي،2002 .
«ٍاطگبى اهذاد دس لشنى وشٗن» .لبػوپَس ،هلؼي ٍهشهِ٘ كبلح پدَس« ،2012 .ثشسػدٖ ٍ
تلل٘ل اهذاد دس دٍ تفؼ٘ش هدوغ الج٘بى ٍ سٍم الدٌبى» .پَسنرسٕ ،أوشم ،2015 .سػدبلٔ
الوبخؼض٘ش« ،ثشسػٖ ٍاطگبى اهذاد دس تشخؤ لدشنى ودشٗن» .كدبللٖ أٍسصٍودٖ ،الؼد٘ذُ
صّشُ ،2016 .سػبلٔ الوبخؼض٘ش« ،سٍٗىشدّبٕ هفؼشاى دس ثشسػٖ اهذاد» .ؿى٘ت ،هلوَد
ٍصّشُ هشٗذ« ،2016 .ثشسػدٖ ٍاطگدبى اهدذاد ًٍمدؾ تفؼد٘شٕ نىّدب دس لدشنى ودشٗن».
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هشٗبدسع ،هلؼي ،2016 .سػبلٔ الوبخؼدض٘ش« ،تلل٘دل هؼٌدبٕ ٍاطگدبى اهدذاد دس نٗدبت
هشثَى ثِ ل٘بهت ٍ ًمذ تشخوِّبٕ هبسػٖ هؼبكش نى» .وبنوٖتجدبس ،هلودذ ػلدٖ ٍػد٘ذ
هلوذ ػدبدٕپَس« ،2018 .ثشسػٖ هؼٌبؿٌبخضٖ ٍاطگدبى اهدذاد دس تشخودِ ّدبٕ لدشنى
وشٗن» .ولوبت األهذاد ،ووب روش هٖ األثلبث أػالُ ،هذسٍػٔ هدي خدال اٗٙدبت المشنً٘دٔ
ٍهي هٌظَس توبسة نسا الوفؼشٗي هٖ ػذدّب ٍ نهبت الضشخؤ لْزا الٌدَع هدي الوفدشدات.
ٍلن تضن٘ دساػضْب هي ًبح٘ٔ ػول٘ٔ ذًضبج ّزُ الوؼبًٖ ٍػاللٔ ثؼوْب ثدجؼن هددب ت ّدزُ
الومبلٔ ويٍ ّ هلبٍلٔ هٖ ّزا الوووبس.
ي هدٖ خٌدبة الٌلدَف
أهب الؼؤا الزٕ ٌٗشح ًفؼدِ ٌّدب ّدَ :هدب ّدٖ داللدٔ الظد ّ
الىالػ٘ى٘ٔ،ووؼلَهبت اللغٔ الؼبه٘ٔ ٍالٌلَ٘ف الضفؼ٘شٗٔ ٍالـؼش الؼشثٖ ٍأهثب الؼشة ٍهب
ؿبثْْب هي الٌلَف؟ ٍهب ّٖ نل٘ٔ ذًضبج ّزُ الذالالت خبك٘ٔ الذاللٔ الوضوبد٘ٓ ،هي هٌظَس
الضلبل٘ل الفٌَهٌَلَخٍ٘ٔ ،هب ّٖ ػاللٔ ّزُ الوؼبًٖ ثؼوْب ثجؼن؟
األضذاد
تؼدذ٘ األهددذاد هددي هفددشدات رات هؼددبىل هـضشؤ(الوـددضشوبت اللفظ٘ددٔخ لْددب هؼٌ٘ددبى
هضوبد٘اىٍ .لذ وبًت ّزُ الوفشدات ٍالتضا هَهغ اّضوبم أكلبة الوؼبخن ٍالجبحث٘ي هدٖ
المشنى ح٘ث أد٘ت خَْدّن هٖ ّزا الذسة ذلٖ تٌَٗش الىضت الوؼو٘بٓ ثد«األهذاد» ٍالضدٖ
خوؼت ّزُ الوفشدات هْ٘بٍ .لمذ رودش وضّدبة ومٌدشة(ت 206قخ ٍاألكدوؼٖ(ت216قخ
ٍاثي ػىّ٘ت(ت 244قخ ٍالؼدؼدضبًٖ(ت 255قخ ٍاثدي األًجدبسٕ(ت 328قخ ٍأثَالٌ٘دت
اللغَٕ(ت 351قخ ٍغ٘شّن ،هفشدٓ الظيّ ث٘ي األهذادٍ ،لذ اػضٌذٍا دٍهدبً ػلدٖ ػدذد هدي
األث٘بت ٍاٗٙبت ،إلثجبت اًذساج تله الوفشدات هوي األهذاد.
اخضلف الؼلوب هٖ األهذاد همجل ثؼوْن ّزُ الظبّشٓ اللغَٗٔ ح٘دث لدن ٗدشٍا تٌبلودبً
ثٌْ٘ب ٍث٘ي هؼٌٖ الدولٔ ،هثل اثي األًجدبسٕ الدزٕ اػضمدذ أىّ المدشائي تدذ ّ المدبس ػلدٖ
الوؼٌٖ الوشاد ح٘ث ٌٗق٘« :ذىّ والم الؼشة ٗلل٘ح ثؼوِ ثؼودبً ٍٗدشتجي أٍلدِ ثدقخشُ ٍال
ٗٔؼشف هؼٌٖ الخٌبة هٌِ ،ذال ثبػض٘فبئِ ٍاػضىوب خو٘غ حشٍهِ ،هدبص ٍلَع اللفظدٔ ػلدٖ
الوؼٌ٘٘ي الوضوبدٗي ألًّْب ٗضمذ٘هْب ٍٗيتٖ ثؼذّب هب ٗدذ ّ ػلدٖ خلَكد٘ٔ أحدذ الوؼٌ٘د٘ي
دٍى اٙخش»(اثياألًجبسٕ2 :1407 ،خ .ووب ٌّبن هي الؼلوب هي ٌٗىش األهذاد ،ودبثي دسػدضَِٗ(ت347قخ
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الزٕ ٗؼذ٘ هي سٍ٘اد هٌىشٕ األهذاد ،هٖ وضبثِ «ذثٌب األهذاد»ٗ ،زّت هِ٘ ذلدٖ أى اللغدٔ
ٍٔهؼت إلٗوبح الوؼبًٖ ٍال تغٌّْ٘ب ٍاخضفبئْب لبئالً« :ذًوب اللغٔ هَهَػٔ لإلثبًٔ ػي الوؼبًٖ،
هلَ خبص لفظ ٍاحذ دالٔ ػلٖ هؼٌ٘٘ي هخضلف٘يٍ ،أحذّن هذ٘ اٙخش لوب وبى رله ذثبًٔ ،ثل
تؼو٘ٔ ٍتغٌ٘ٔ»(الؼًَٖ٘ ،1410 ،ج 385 :1خ.
تج٘٘ي دساػٔ الٌلَف أى األهذاد وبًت هؼضؼولٔ هضشٓ هي الضهيٍ ،لذ أهد٘ف الوؼٌدٖ
الوضوبد ذلٖ هؼبًٖ الىلؤ ،ثدن اًمدشم ّدزا الٌدَع هدي تَن٘دف الىلودبت ح٘دث ٗـد٘ش
الؼًَٖ٘ هٖ وضبثِ «الؤضّش» أىّ ّزا الٌَع هي االػضؼوب لجؼن الوفدشدات الؼشث٘دٔ كدبس
هٌمشهبً ثبؿضْبس أحذ الوؼٌ٘٘ي لبئالً« :هل٘ش ولوبت الوضوبد٘ ذلٖ االًمشام هي اللغٔ ،رله
ثيى تـضْش ثوؼٌٖ ٍاحذ هي الوؼٌ٘٘ي هغ هشٍس الضهبى»(الؼًَٖ٘ ،1410 ،ج385 :1خ.
ػلٖ إٍّٔ ،هال ٗوىي تدبّل ّزا الٌَع هي الوفشدات هٖ المَاه٘غ ٍتشخوبت الولدبحف
ٍالٌلَف الىالػ٘ى٘ٔ األخشٕ.
فىىمىىلىجيا)(Phenomenology
هٌَهٌَلَخ٘ب َّ الؼلن الزٕ ٗجلث هٖ الظدَاّش(هفشدُ الظدبّشٓخ إلػدبدٓ الوؼشهدٔ هدٖ
حم٘مضْب ٍثبًٌْب(ػبوبلَهؼىٖ56 :1395 ،خ .لىل ندبّشٓ كدَسٓ ٍثٌدي .الَخدِ الظدبّشٕ
ٗضلل ثبلَخِ الجبًٌٖ ٍٗىـف ػي حم٘مضِ(س .داستٌ٘د201 :1379 ،،خٗ .ؼضمدذ َّػدش
هٌظّش الفٌَهٌَلَخ٘ب ،أى خَّش الذساػبت الفٌَهَلَخ٘ٔ ّدٖ ػول٘دٔ ذدسان الوبّ٘٘دبت(ٍسًَ
ٍاٙخشٍى38 :1372 ،خٍ .هٖ تؼج٘ش نخشٗ ،وىي هي خال ػلن الفٌَهٌَلَخ٘ب ٍّدٖ ػول٘دٔ
ٍاػ٘ٔ ،دساػٔ خَّش الظَاّش ،لالّضذا ذلٖ حم٘مضْب ٍٍخَدّب الوخضجئ تلت كَستْب.
ٌّبن ثالث أثٌ٘ٔ هٖ الضلبل٘ل الوجضٌ٘ٔ ػلدٖ هٌَهٌَلَخ٘دب ح٘دث ٗؼد٘ي هْدن ّدزُ
األثٌ٘ٔ ػلٖ هْن هب هٖ ػجبسٓ أٍ هٖ هَهَع خبفٍّ٘ .زُ األثٌ٘ٔ ّٖ الددض ٍالىدلٍّّ ،دزا
ٍَّ ،اللوَس ٍالغ٘بة .هٌـشح الدض ٍالىلٍّ ،وزله اللوَس ٍالغ٘بة هَخضاًً ،ظشاً لوب ْٗوٌ٘ب
هٖ ّزُ الومبلٔ.
الجشء يالکلّٗ :وىي تلل٘ل الىلّ ثٌَػ٘ي :المٌؼدبت(piecesخ ٍالللظدبت(momentsخ.
هبلمٌؼٔ ّٖ األخضا الضٖ ٗوىي اًفلبلْب هي الىلّ ،ودض هؼضملّ ،وبًفلب أٍساق أٍ ثودبس
الـدشٓ هٌْب ،ه٘وىي ذدسان ّزُ الَسلٔ أٍ الثوبس ثلَسٓ هؼضملٔ ألًْب ثٌفؼْب تىدَ٘ى ودالِّ
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نخشٍ ،لىي الللظٔ ّٖ األخضا الضٖ ال ٗوىي اًفلبلْب هي الىلّ وبػدضلبلٔ اًفلدب اللدَى
هي األؿ٘ب  .هال ٗوىي ذدسان ّزا اللَى ثلَسٓ هؼضملٍٍٔ ،خَدُ سّي ٍخَد ؿٖ نخدش ،أٍ
وٌجشات الوَػ٘مٖ الضٖ ال ٗوىي اػضجبسّب دٍى إٔ٘ كَتٍ .الددذٗش ثبلدزوش أًدِ ال ٗوىدي
تفؼدد٘ش الللظددبت ذال ػلدٖ اػضجبسّددب هددضٗح هددي الللظددبت األخددشٕ ٍال ٗوىددي اػضجبسّددب
وىلّ(س.ن :ػبوبلَهؼدىٖ71-70 :1395 ،خٍ .ثلدَسٓ ػبهدٔ ،هد ىّ للمٌؼدبت ٍخدَد ولّدٖ
هؼضملّ ٍلللظبت ٍخَد خضئٖ غ٘ش هؼضملّ(س.ن :ثل71 :1389 ،خ .ػٌذهب ًضيه٘ل هٖ ؿدٖ
هبٗ ،دت أى ًج٘ي ثَهَح ّل َّ لٌؼٔ أٍ للظٔ ،ذر ٗؤثّش الفدبسق ثد٘ي المٌؼدٔ ٍالللظدٔ،
ػلدددٖ الضلبل٘دددل ٍػلدددٖ الٌض٘ددددٔ الٌبتددددٔ ػدددي ػول٘دددٔ وـد دف حم٘مدددٔ الـدددٖ
الوذسٍع(ػبوبلَهؼىٖ77 :1395 ،خ ح٘ث ًَاخِ الوـىلٔ هٖ دساػبتٌب ،ػٌذ اهضشام ولّ
ٍاحذ هٌْوب ثذ اٙخش ،هٌ٘جغٖ أى ًلذ٘د ّل الوذسٍع لٌؼٔ أٍ للظٔ ،ه را ودبى للظدٔ،
هال ٗوىي اًفلبلْب هي الىلٍّ ،ال ٗوىي دساػضْب ذال هٌٌَٗبً هِ٘.
الحضًر يالغيابٗ :ج٘٘ي لٌب الفٌَهٌَلَخ٘ب تشو٘ت اللوَس ٍالغ٘بة هغ ثؼدنٍ ،ثضؼج٘دش
نخش ذًِّ ٗج٘٘ي االلضفبت ًلَ ؿٖ هب ،هل٘ئبً أٍهبسغبً(الولذس ًفؼِ88 :خ .هبلـٖ ٔ غبئدتٗ ػدي
الٌظش ،هٖ االلضفبت الفبسؽٍ ،حبهش للؼ٘بى ،هٖ االلضفدبت الولٖ (الولدذس ًفؼدِ86 :خ ٍهدٖ
األًظؤ الخٌبث٘ٔ ٌٗٔضح الوؼٌٖ ،ػلٖ أػبع اللوَس ٍالغ٘بة ح٘ث تظْدش الظلودٔ ثغ٘دبة
الٌَسٍٗ ،ظْش الل٘ل ثغ٘بة الٌْبس ٍثبلؼىغ .لذ ال ًلل هي االلضفدبت الفدبسؽ ذلدٖ االلضفدبت
الولٖ ذال ثؼذ اخض٘بص هشاحل هضؼذدٓ لالهضال  .هٌْبن اهضال اى ٗؼدویٖ أحدذّوب االهدضال
الوذیسج ٍَّ ،اهضال ال ٗللل ذال ثؼذ اخض٘دبص االهدضال ات الَػدٌٖ ح٘دث تودم الوشحلدٔ
الضبل٘ٔ الوشحلٔ الؼبثمٍٔٗ ،للل الـَْد هٖ ًْبٗٔ الوٌبفٌٍّ .بن اهدضال نخدش ال ٌٗضْدٖ
ذلٖ الـَْد ،ثل ٗوم ول هشحلٔ الوشحلَٔ األخشٕ ٍّلن٘ خشا(س.ن :الولذس ًفؼِ96-95 :خ.
ٍهب ْٗوٌ٘ب هٖ ّزا الومب َّ االهضال الوذس٘ج.
ّ
الظه فی الىصىص الکالسيکية
معاوی
ال ًجلث هٖ ّزا الومب ػي الضٌَسات الضبسٗخ٘ٔ ٍالضهٌ٘ٔ لْزُ الوفشدٓ ،ثدل هدب ْٗوٌ٘دب
ّٖ دالالتْب هٖ الوَالف الضهٌ٘ٔ الوخضلفٔ .هال ًملذ اػضملب الٌلدَف الىالػد٘ى٘ٔ ،ثدل
ًىضفٖ ثزوش ًوبرج هي الوؼلَهبت هٖ الٌلَف الوضؼذدٓ .هموٌب ثوٌبلؼٔ ّزُ الوؼبًٖ هدٖ
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ن رلده هدٖ ثؼدن
هؼلَهبت ًٍلَف وبللغبت الؼبه٘ٔ المذٗودٍٔ ،الـدؼش الدبّلٖ،وودب تد ٘
الٌلَف الضفؼ٘شٗٔ ًٍلَف الَخَُ ٍالٌظبئشً ،ظشاً ألّو٘ضْودبٍ ،ودزله األؿدؼبس الؼشث٘دٔ،
ٍاألهثب الؼشثٍ٘ٔ ،الوؼلَهبت اللغَٗٔ وٌلَف الضشاث ،ح٘ث اًضْت الذساػبت ذلٖ الٌضبئح الضبل٘ٔ.
ّ
الظه فی اللغات السامية
لن ٗزوش نستَس خفشٕ هٖ وضبثدِ (Foreign words in the Quranالوفدشدات الذخ٘لدٔ
هٖ المشنىخ هفشدٓ الظيّ هوي الوفشدات الذخ٘لٍٔ ،ودزله هدب أدسج ًخلدٔ ال٘ؼدَػٖ هدٖ
وضبثِ «غشائت اللغٔ الؼشث٘ٔ» ٍال الخفبخٖ هٖ «ؿفب الغل٘دل ه٘ودب هدٖ ودالم الؼدشة هدي
الذخ٘ل»ّ ،زُ الوفشدٓ هٖ لبئؤ الوفشدات الذخ٘لٔ هبلظيّ ذرى هفشدٓ ػشث٘ٔ ػشٗمدٔ .هدي
ّزا الوٌٌلك ٗضج٘٘ي ثوٌبلؼٔ الفشٍع الوخضلفدٔ للغدبت الؼدبه٘ٔ وبٙساه٘دٍٔ ،الؼدشٗبً٘ٔ أىّ
الظيّ هي الوفشدات الؼشٗمٔ هٖ اللغٔ الؼشث٘ٔ ،ح٘ث ٗالحٓظ ث٘ي اللغبت األثشٗٔ الؼشثٍ٘ٔ .لدذ
تن٘ تَن٘فِ هٖ ّزُ اللغدبت ثوؼدبىل ودبالهضشامٍ ،الـدهٍ٘ ،الشٗت(هـدىَس539 :1357 ،خ.
وزله روش صه٘ت هؼبىل لْزُ الوفشدٓ وبلضيه٘لٍ ،الـه٘ ٍالضلَس(zammit, 2002: p.277خ.
ّ
الظه فی الشعر الجاهلی
ذىّ اللغٔ ٍػب ٗدؼ٘ذ ؿضّٖ األػبل٘ت لل٘بٓ األهنًٍ ،ظشاً لزله ،ه ىّ الـؼش الدبّلٖ ٗؼدذ٘
دَٗاى الؼشة ٍٗؼج٘ش ػي ػبدات ٍخلك الٌبعٍ ،وزله ػدي و٘ف٘دٔ تَن٘دف الوفدشدات هدٖ
الؼلش الدبّلٖ ،ه٘وىٌٌب دساػٔ أػبل٘ت تَن٘ف ّزُ الوفشدٓ ٍهؼبًْ٘دب هدي خدال الـدؼش
الدبّلٖ ح٘ث تج٘٘ي أىّ ّزُ الوفشدٓ وبًت تؼضخذم هٖ الـؼش الدبّلٖ هضوبداً لد«الؼٙلن».
ووب ًالحظ رله هٖ األؿؼبس الضبل٘ٔ:
ذرا رَ َّ هَلٖ الوش  ٙهَْدددَ رل٘دلُ
ٍأػلددن ػٙلو دبً لدد٘غٓ ثبلظددديّ أًَّددِ
(ًشهٔ ثي الؼجذ75 :2003 ،خ
أػلن ػلن ال٘م٘ي ٍال أؿه أًِّ ذرا ر ّ هَلٖ(ٗملذ اثي ػوِخ أحذ ،هْدَ ٗلدجح ٍهد٘ؼبً
ٍحم٘شاً ،الًضوبئِ ذلِ٘:
ثِل َٕٙالٌُدٓ٘دشَٓ أىَّ نٌّده أَحوٓدكُ
هَلددضؼلَوٓيّ ذرا الضمَددددت هشػددبًٌُب
(ػٌضشٓ ثي ؿذاد292 :1964 ،خ
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هلضؼلوي ذرا الضمت هشػبًٌب ٍخٌَدًب ثوٌٌمٔ لَٕ الٌد٘شٓ ،ػٌٌضلش ٍػضدذ نٌه هٌ٘دب
خبًئبً.
ٍال ػلنٓ ذالّ حؼديُ نديّ ثلدبحتِ
حلفتٔ ٗودٌ٘بً غ٘دشَ رٕ هثٌَٗدٔل
(الزث٘بًٖ14 :2005 ،خ
ألؼن ٗوٌ٘بً ٍال أػضثٌئ هْ٘ب ثمًٔ ثلبحجٖ ،أًٌٖ ال أػلن هٌِ ذال خ٘شاً.
ي هٖ الـؼش الدبّلٖ ،الؼلدن المل٘دل وودب ٗدذ ّ الؼلدن ػلدٖ الوؼشهدٔ
هىبى هذلَ الظ ّ
الىث٘شٓ الوؼضٌذٓ ذلٖ اللٌىٍٔ .لذ روش ذٗضٍتؼَ أٗوبً هٖ وضبثدِ «خدذا ٍ اًؼدبى دس لدشنى
وشٗن» أىّ الؼلن ٗيتٖ ًض٘دٔ للضدشثٔ الـخلدٍ٘ٔ ،لدذ ٗىدَى حلد٘لٔ الضددبسة الوىدشسٓ،
وبلضمبل٘ذ المَجٓلٌٍ٘ٔٗ ،ضمل هي خ٘ل ذلٖ خ٘ل ،ح٘ث ٗوىٌٌب تؼو٘ضِ ثوٙله ػشٗك خودبػٖ
(س.ن :اٗضٍتؼَ75-65 :1393 ،خ.
أهب الـٖ الوزّل هٖ الـؼش الدبّلٖ ،ذهبهٔ هؼٌدٖٖ خذٗدذ هضودبد٘ للىلودٔ هدٖ ّدزُ
الفضشٓ َّ ،الؼلن(ال٘م٘يخ ،هوب خؼل ّزُ الوفشدٓ هي األهذاد .تج٘٘ي دساػدٔ ؿدضّٖ دٍاٍٗدي
الـؼش أىّ لْزا الوؼٌٖ الثبًَٕ اػضخذام ؿبرّ ٍلل٘لٍٗ ،ـْذ ػلِ٘ ػضٔ أث٘بت همدي ح٘دث
لن ٗزوش هٖ الضفبػ٘ش ٍالمَاه٘غ ٍوضت الَخَُ ٍالٌظبئش ،ػَاّبٍ ،هٌْب:
ٌٗـذ ػذٕ ثي صٗذ الؼجبدٕ(ت587مخ:
ٗلْدٓدديْ ذل٘ددِ ٙال ٌَٗدددلِْٔ الوَّددشُّسٔ
أَسهَغٔ نٌَِّٖ ذلٖ الوٓل٘ٙهٍٓ ٙهٓيْ
(لٌشة 72 :1405 ،اثي األًجبسٕ 15 :1407 ،اللغَٕ298 :1963 ،خ
ذًٌٖ هض٘مّي هي ػٌب الوله ٍولّ هي ٗلدي ذلِ٘ ال ٗخ٘تٍ .ذرا لن ٗىي الظيّ هدٖ ّدزا
الج٘ت ثوؼٌٖ ال٘م٘ي ،ه٘خلّ ثبلوؼٌٖ.
ٍّزا َّ اثَرؤٗت الْزلٖ(ت28ق649/مخ ٌٗـذ لبئالً:
ٍٓغُ٘ددَةل وَـدددفضُْٓب ثِظٌُُددَىِ
سٔةی ّٓددنٍّ هَشَّخددددضُِٔ ثِؼٓددضِٗن
(لٌشة 72 :1405 ،اثي األًجبسٕ15 :1407 ،خ
ون هي غوَم ٍّوَم هشّخضْب ثبػضؼبًٔ الؼضمٍ ،سٔة٘ ػشّ وـدفت ػٌْدب ثدبلؼلن ٍالوؼشهدٔ.
اػضجش اثي األًجبسٕ ػجبسٓ «وـفضْب ثظٌَى» ثوؼٌٖ «وـفضْب ث٘م٘ي ٍػلدن ٍهؼشهدٔ» ،وودب
ٗشٕ لٌشة ّزُ الؼجبسٓ ثوؼٌٖ «وـفضْب ث٘م٘ي» أٗوبً.
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ّ
الظه فی القرآن الکريم
معىی
سغن أى وث٘شاً هي الؼلوب لذ اػضجشٍا ال٘م٘ي هذ٘ الظيّ ،هٖ هخضلف الىضدتٍ ،لىٌدِ هدٖ
المشنى الىشٗن ال ٗىَى ذال هذ٘ «الؼلن» ح٘ث ًدذ رله هٖ نٗبت هضؼذدٓ ،هٌْب:
ِ
الظن لا ي ُ ِغني ٔم َن ِال َحلِّ شَ ِيئا ّ﴾(الٌدن28/خ
﴿وما َله ُِه بٔه ٔ ٔم ِن ٔعل ٕه إ ٔ ِن َيتَّب ُٔع َ
الظن وإ ٔ َّن ٓ
ون إٔلا َّ ٓ
الد ِنيا ن َُن ُ
َ ٔم ِذن ٔعل ِ ٕذه إ ٔ ِن
﴿ َوقالُوا ما ٔه َي إٔلا َّ َحياتُ َنا ُّ
وت َون َِحيا َوما يُهِل ٔ ُكنا إٔلا َّال َّد ِه ُر َوما َله ُِه بٔذلل ٔ َ
ون﴾(الدبث٘ٔ24 /خ
ه ُِه إٔلا َّيَ ُظنُّ َ
ٍوزله هٖ ػَس ًَٗغ36 /خ ٍالٌؼب ٍ 157 /األًؼبمٗ .148 /ضج٘٘ي هي اٗٙبت الودزوَسٓ
أىّ الظيّ هٖ المشنى الىشٗن ٗضّلل اتلبالً خَّشٗبً ثبلؼلن ٍال ثبل٘م٘ي خالهبً لوب أوّذتِ هلبدس
هضؼذدٍٓ .الظيّ ٗلذث ثغ٘بة الؼلن ،ه٘جؼذًب هي اللكّ ٍاللم٘مٔ ح٘ث ال ٗغٌٌ٘ب هي اللدك
ؿ٘ئبً.
ّ
الظه فی کتب التفسير
معىی
لبدتٌددب هٌبلؼددٔ تفبػدد٘ش الوفؼددشٗي األلددذه٘ي ٍالوؼبكددشٗي لوؼددبًٖ الظ ديّ ،ذلددٖ أى
للوفؼشٗي سأٗبى هٖ هؼٌٖ ّزُ الىلؤ ،ه٘ؼضمذ الجؼن أى الظيّ لذ أهبد هٖ المشنى الىشٗن
هؼٌ٘٘ي الـه٘ ٍال٘م٘يٍّ -وب هضوبد٘اى -تَأه٘ي ،وودب ٗدشٕ نخدشٍى أًدِ هؼدضؼول هدٖ
المشنى الىشٗن ثوؼٌٖ الؼلن أٍ ال٘م٘ي ٍال غ٘ش.
ٗمَ اثي لض٘جدِ ه٘دٍِ...« :الظديّ ثوؼٌ٘د٘ي :ؿده٘ ٍٗمد٘ي ،ػلدٖ هدب ثٌ٘٘دب هدٖ وضدبة
«الوـىل»(»...اثي لض٘جِ48 :1411 ،خ ،ووب ٗشٕ المشًجدٖ هدٖ «تفؼد٘ش الددبهغ ألحىدبم
المشنى»...« :أكل الظيّ ٍلبػذتِ الـده٘ هدغ ه٘دل ذلدٖ أحدذ هؼضمذٗدِ ٍلدذ َٗلدغ هَلدغ
ال٘م٘ي(»...المشًجٖ ،1364 ،ج376 :1خٍٗ ،ؼضمذ اثي ػبؿَس ٍَّ هي الوفؼشٗي الوؼبكشٗي:
«الظيّ االػضمبد الدبصم ٍذًالق الظيّ هٖ والم الؼشة ػلٖ هؼٌٖ ال٘م٘ي وث٘دش خدذاً ...هْدَ
هـضشن ث٘ي االػضمبد الدبصم ٍث٘ي االػضمبد الشاخح»(اثدي ػبؿدَس ،1420 ،ج465 :1خ وودب
ٗىضتٍ« :الظيّ هؼضؼول هٖ ال٘م٘ي ٍالدضم ٍَّ ،هي هؼبً٘دِ اللم٘م٘دٔ»(الولدذس ًفؼدِ:
222خ.
ٍٗشٕ الجؼن ٍهٌْن الٌجشٕ ،أىّ الظيّ لذ اػضخذهت هٖ المشنى الىشٗن ثوؼٌٖ ال٘مد٘ي
ذون َننَّه ُِذه م ُ
ُُذاقوا
ظن َ
ٍالؼلن همي ح٘ث ٗىضت هٖ «خبهغ الج٘دبى» هدٖ تفؼد٘ش نٗدٔ﴿ :الذَّ ٔل َ
ين َي ٓ
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َربِّه ِٔذه(﴾ ...الجمشٓ46 /خٍ« :حذ٘ثٌب هلوذ ثدي ثـدبس ...لدب  :ودل نديّ هدٖ المدشنى ٗمد٘ي...
ٍحذ٘ثٌٖ الوثٌٖ ...ػي هدبّذ لب  :ول نيّ هٖ المدشنى هْدَ ػلدن»(الٌجدشٕ ،1412 ،ج:1
207خٍٗ .شٕ الٌجشػٖ ،كبحت «هدوغ الج٘بى» أى الظيّ لذ اػدضؼول ثوؼٌدٖ الؼلدن هدٖ
المشنى الىشٗنٍ« :لب ثؼن الولمم٘ي أكل الظيّ هب ٗدَ هٖ الٌفغ هدي الخدبًش الدزٕ
ٗغلت ػلٖ الملت ،ويًِ حذٗث الٌفغ ثبلـٖ ٍٗ ،ؤٍ خو٘دغ هدب هدٖ المدشنى هدي الظديّ
ثوؼٌٖ الؼلن»(الٌجشػٖ ،1372 ،ج219 :1خ ٍٗىضت الؼًَٖ٘ هٖ تفؼ٘ش «الدذس٘ الوٌثدَس»
هٖ هؼٌٖ الظيّ« :ػي هدبّذ لب  :ول نيّ هٖ المشنى هَْ ٗم٘يٍ«ٍ »...أخدشج اثدي خشٗدش
ػي لضبدٓ لب  :هب وبى هي نديّ اٙخدشٓ هْدَ ػلدن»(الؼدًَٖ٘ ،1404 ،ج68 :1خ ٍٗؼضمدذ
الؼالهِ الٌجبًجبٖٗ هي الوفؼشٗي الوؼبكشٗي ثيى الظديّ ٗؼدضخذم ه٘ودب ٗضؼلدك ثدبٙخشٓ
ثوؼٌٖ ال٘م٘ي« :أػٌٖ هَسد االػضمبد ثبٙخشٓ ػلٖ أًدِ هدَسد ال٘مد٘ي ،ال ٗف٘دذ ه٘دِ الظديّ
ٍاللؼجبى الزٕ ال ٗوٌغ الٌم٘ن»(الٌجبًجبٖٗ ،1390 ،ج152 :1خ ه٘وىي المَ  -حؼدت
نسا الوفؼشٗي -ذًِّ ال غشٍ أى الظيّ لذ اػضؼول هٖ المشنى الىشٗن ثوؼٌٖ ال٘مد٘ي ٍالـده٘
هغ ثؼن.
معىی الظه فی کتب الىجىه والىظائر
ثٌب ػلٖ نسا أكلبة وضت «الَخَُ ٍالٌظدبئش» ودبثي الددَصٕ ٍالدذاهغبًٖ ٍالضفل٘ؼدٖ
ٍغ٘شّن هي الؼلوب  ،ه ىّ للظيّ هٖ المشنى الىشٗن ػضٔ هؼبىل ٍّٖ:
َ إٔلى نٔعاجٔ ه ٔوإ ٔ َّن َكثيرا ّ ٔم َن ِالخُلَطا ٔء َل َيبِغي َب ِع ُضه ُِه َعلى َب ِع ٕ
ذٍ إٔلذا َّ
اليقيهَ ﴿ :
َ ب ُٔسؤا ٔل ن َِع َج ٔت َ
قال َلك َِد َظل ََن َ
َ
َ
الصال ٔ ٔ
ناب﴾(ف24 /خ
حات و َق ْ
وظن داوُ ُد ننَّنا َف َتنَّا ُه َف ِاس َت ِغفَ َر َرب َّ ُه وخَ َّر راكٔعا ّون َ
ال َ
َّلين َآمنُوا و َع ٔنلُوا َّ
ليل ما ه ُِه ٓ
ِ
ِ
ين﴾(الدبث٘ٔ32 /خ
ظنا وما ن َِح ُن ب ُٔن ِس َت ِيكٔن ٔ َ
َظن إٔلَّا ٓ
السا َع ُة إ ٔ ِن ن ٓ
يالشکّ﴿ :قل ُت ِه ما نَد ٔري َما َّ
ذِ ب َٔض ذن ٔ ٕ
والتهمةةة﴿ :ومذذا ُهذذو َعلَذذى ِال َغ ِيذ ٔ
ين﴾(الضىددَٗش24 /خ(الددذاهغبًٖ ،ال تددب 233 :الوددشٗش
الٌ٘ـبثَسٕ 364 :1984 ،اثي الدَصٕ 424 :1987 ،الضفل٘ؼٖ ،1371 ،ج199 :1خ.
ظن َن ِن َل ِذن َي ُحذور﴾(االًـدمبق149 /خ(الدذاهغبًٖ ،ال تدب 233 :اثدي الددَصٕ،
يالًَم﴿ :إٔنَّه ٓ
426 :1987خ.

ِ
الظذن لذا ي ُ ِغنذي ٔم َذن ِال َحذلِّ شَ ذ ِيئا ّ﴾(الدٌدن28/خ
يالکذب﴿ :وما َله ُِه بٔه ٔ ٔم ِن ٔعل ٕه إ ٔ ِن َيتَّب ُٔع َ
الظذن وإ ٔ َّن ٓ
ذون إٔلذا َّ ٓ

(اثي الدَصٕ426-424 :1987 ،خ.
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َِ
تاب ٔم ِن ٔديا ٔر ٔه ِه لٔأَ َّو ٔل ِال َح ِش ٔر مذا ظنٓ ِنذ ُت ِه َن ِن يَ ِخ ُر ُجذوا
َّلين َكفَ ُروا ٔم ِن َن ِه ٔل ِال ٔك ٔ
ياألمل﴿ :هُو ال َّلي نخ َرجَ ال َ
ِ
وق َذل َف ذ ُقلُذو ٔبه ُٔه ِ
هَّلل ٔم ِن َح ِي ُ
ث َل ِذه َي ِح َت ٔسذ ُبوا َ
ذون
وظنوا َننَّه ُِه مان ٔ َع ُته ُِه ح ُُصو ُنه ُِه ٔم َن اهَّللٔ َف َأتاه ُُه ا ُ
ذِ يُخ ٔرب ُ َ
ٓ
ُّ
الرع َ
ِ
ُ
ِ
َ
ِ
ِ
َ
َ
نين َفاع َتب ُٔروا يا نول ٔ الأ ِبصا ٔر﴾(اللـدش2/خ(الودشٗش الٌ٘ـدبثَسٕ:1984 ،
ب ُ ُيو َته ُِه بٔأيِديه ِٔه ونيِ ٔدي ال ُنؤ ٔم َ
364خ.
الدذٗش ثبلزوش أىّ أكلبة وضت الَخَُ ٍالٌظبئش لن ٗضّجؼَا لَاػذ هضو٘ضٓ هٖ اإلخجبس ػي
ّزُ الوؼبًٖ ،ذال أًْن -ووب ٗجذٍ ،وبًَا هضيثشٗي هٖ رله ثىضت الضفؼ٘شٍ ،الولفدت للٌظدش
هٖ نٕ المشنى ،اػضجذا ولؤ «الؼلن» ثىلؤ «ال٘م٘ي» ثؼذ ًضٍ المشنى الىدشٗنٍ ،خدشٍج
«الؼلن» هي الوؼبًٖ الوزوَسٓ لوفشدٓ «الظيّ» ػبثمبً ،ثدن٘ نْدشت هجدبدسات لمجدَ ثؼدن
الوؼبًٖ ٍسهن ثؼوْب.
ّ
الظه فی األشعار العربية بعذ وزول القرآن الکريم
معىی
تج٘٘ي دساػٔ األؿؼبس هٖ هضشٓ ثؼذ ًضٍ المشنى الىشٗن ،أىّ الظيّ لن ٗؼذ ٗٔؼدضخذم هْ٘دب
ثوؼٌٖ ال٘م٘ي أٍ الؼلنٍ ،اًضْٖ اػضؼوب هؼٌبُ الوضوبدٍ٘ ،هَمذٓ الظيّ هؼٌبُ ال٘م٘ي أٍ الؼلدن،
هٖ ؿؼش الؼشة ،ثؼذ ًضٍ المشنى الىشٗن ،ووب تالحٓظ هٖ األث٘دبت الضبل٘دٔ أٗودبًّ ،دزا هدي
خبًتٍ ،هي خبًت نخش ،نلّ الظيّ ٗؼضخذم هٖ هؼٌٖ همبثل لل٘م٘ي ٍال الؼلدن ،هدٖ وث٘دش
هي األح٘بى:
ٍٓػٓلَب ػٓلَٖ الـَّه ٙال٘م٘ٙيُ
اٙىَ أَػشثٓ دت ٙالظٌُُّددَىُ
(الـشٗف الشهٖ ،1995 ،ج 458 :2خ
[ٗوذح الـشٗف الشهٖ ،الٌدبئغ ل] لدبئالً :اٙى نْدشت الظٌدَى ٍغلدت ال٘مد٘ي ػلدٖ
الـىَن.
ثددت الظٌّددَىُ ػلددٖ ال٘مدد٘يِ
أؿفمدت هي ّٙدددشٕ هغدل
(اثَهشاع122 :1910 ،خ
ذًْب وبًت هي هشالٖ ٍّدشٕ هملمٔ الجب ح٘ث غلجت ودل نًٌَْدب ػلدٖ ال٘مد٘ي ٍصاد
اهٌشاثْب.
هٓب ٗث٘ٙشُ الْٔؤدَمٓ ذِالَّ الظٌُُّدَىُ
ٍال٘م٘ٙيُ الـٙدفَب ٔ هٙي وُدلِّ ّٓدنٍّ
(اثَالؼضبّ٘ٔ423 :1986 ،خ
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ذىّ ال٘م٘ي دٍا لىل الغوَم ٍالْوَمٍ ،الظيّ هْ٘ح األحضاى ٍالىشٍة.
ّ
الظه فی أمثال العرب
معىی
توثّل أهثب الؼشة حىؤ الـؼَة ٍاألهن الؼبثمٔ ،هي ًبح٘ٔ ٍهي ًبح٘ٔ أخدشٕ ،ه ًْدب
هوثّل ٍن٘فٔ الؼذٗذ هي الىلوبت الوؼضخذهٔ هٖ اللغٔ «ألى الوثل لن ٗضغ٘ش ثوشّ األصهدبى،
ثل نلّ ويلذم الؼٌبكش هٖ اللغٔ الؼشث٘ٔ ،ه٘وىٌٌب االػضوبد ػلْ٘ب»(ٍلفٌؼَى212 :1929 ،خ.
دخلت ولؤ الظيّ هٖ ػذد وج٘ش هي أهثب الؼشة ،هضوىٌٌّدب دساػدٔ تَن٘فْدب هدٖ أهثدب
الؼشة ،هي ذثجبت الٌضبئح الضٖ تَك٘لٌب ذلْ٘ب ثـيى هؼٌٖ ّزا الولدٌلح ح٘دث اػدضخذهت
هْ٘ب هٖ هؼٌبّب الشئ٘غ ،إٔ ػذم االًوئٌبىٍ ،الزٕ َّ هذ٘ ال٘م٘ي ،هٌْب:


«نيّ الؼبلل خ٘ش هي ٗم٘ي الدبّل»(الو٘ذاًٖ ،1366 ،ج461 :1خ.



«ال ٗفؼذًّه الظيّ ػلٖ كذٗك لذ أكلله ال٘م٘ي لِ»(الثؼبلجٖ269 :2003،خ.


ّزا الوثل ثـىل نخش« :هي لن ٌٗضفغ ثظٌِّ لن ٌٗضفغ ث٘مٌِ٘»(الو٘ذاًٖ ،1366 ،ج214 :1خ.

«هٓي لَنٕ ٌْٗٓفَؼهٓ نٌَُِّٔ لَنٕ ٌَٗٓفؼهٓ ٗٓم(»ٌُِٔ٘ٙالثؼبلجٖ250 :2003 ،خٍ .لذ روش الو٘دذاًٖ

ّ
الظه فی المعاجم اللغىية
معىی
روش هٖ الوؼبخن اللغَٗٔ ٍالمَاه٘غ أىّ الظيّ هلذس ثالثٖ هدشدٍ ،الفؼل هٌِ ػلٖ ٍصى
ٍاحذ «هؼٓل ٗفؼٔل» ٍٗؼضؼول هٖ األثَاة الثالث٘ٔ الوضٗذٓ ٍّٖ «تفؼ٘لٍ ،ذهؼب ٍ ،تفؼ٘دل».
ٗف٘ذ الظيّ هؼبىل هضؼذدٓ ٍّٖ:
الشّک ياليقيه(الفشاّ٘ذٕ ،ال تب ،ج 152 :8اثي هبسع ،ال تب ،ج 463 :3األصّدشٕ ،ال
تب ،ج 260 :14خٍٗ .ىضت اثي ػ٘ذُ هٖ ّزا الوؼٌٖ «الظَّيُ :ؿَدهٍٓٗ ،،مٙد٘ي ،ذِلَّدب أًََّدِ لد٘غٓ
ث٘ٓم٘ي ػ٘ٙبىل ،ذًَِّوب َّ ٗٓم٘ٙيُ تَذٓثُّشل .هيَهیب ٗٓم٘ٙيُ الؼ٘ٙبىِ هَال ٗٔمب ُ هِ٘ ٙذِالّ ػلنٗ»(اثيػد٘ذُ ،ال تدب،
ج8 :10خ.
ٍلذ َٗهَغٔ هَٕٓهٙغٓ العِلْمِ(الدَّشٕ ،ال تب ،ج2160 :6خٍ« .لذ خب الظَّديُ ثوؼٌدٖ الؼلدن،
ُ
ِ
ذار
لب تؼبلَٖ ﴿ :نلا يَ ُظ ُن نول ٔئ َ
ُون الن َّ َ
ون﴾(الوٌفدف٘ي4 /خ ٍلب تؼبلدَٖ ﴿ :و َر َنى ال ُن ِج ٔرم َ
َ َننَّه ُِه َمب ُِعوث ُ َ
َف َظنُّوا َننَّه ُِه مُوا ٔق ُعوهذا﴾(ودْف54 /خ ٍهؼدٌبُ :هؼلوَا ثغ٘ددش ؿدده٘»(الٌشٗددلٖ ،1375 ،ج:6
279خ.
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«الوؼٌ٘بى اللزاى ل٘ؼب ثوضوبدٗي(أحذّوبخ الکذب ٍ(اٙخشخ التهمة ،ه را وبى ثوؼٌدٖ
ون﴾(الجمشٓ78 /خ ٍهؼٌدبُ :ذى
الىزة ،للت :نَيَّ هالى ،إٔ وزةٍ ،لب تؼبلٖ﴿ :وإ ٔ ِن ه ُِه إٔلَّا َي ُظنُّ َ
ّن ذال ٗىزثَىٍ ،لَ وبى ثوؼٌٖ الـه٘ ،الػضَهٖ هٌلَثِ٘ أٍ هب ٗمَم همبهْوبٍ .أهب ثوؼٌٖ
الضْؤ هَْ أى تمَ  :نٌٌََْتٔ هالًبً ،ه٘ؼضغٌٖ ػي الخجش ألًه تشٗذ الضْؤ»(الولذس ًفؼِخ.
ٍالظيّ وولٌلح ثوؼٌٖ «الضَّشَدُّدٔ الشاخِحٔ ث٘ي ًَشَهَٖ االػٕضٙمَبد ٙالغ٘شِ الدبصِمِ»(الف٘شٍصنثبدٕ ،ال
تب ،ج242 :4خ.
ّ
الظه مه المىظىر الفىىمىىلىجی
إعادة قراءة التراث بشأن
تجذٍ ّزُ الوؼبًٖ للغَٕ٘ ٍالوفؼ٘ش هٖ ثبد الشإٔ ،ومٌؼبت هٌفللٔ ػدي ثؼدن ،تجؼدبً
لضؼَ٘دّوب ػلٖ الٌظش ذلٖ األؿ٘ب هٌفللٍٔ ،تؼَد ّزُ الشؤٗٔ الدضئ٘ٔ لمؿد٘ب  ،ذلدٖ الٌظدشٓ
الىالػ٘ى٘ٔ الؼبئذٓ ػبثمبًٍ ،الضٖ وبًت هضيثشًٓ ثبلوٌٌك ٍالؼلدن الىالػد٘ىٖ .لٌبلودب ألمدت
ّزُ الٌظشٓ الدضئ٘ٔ ناللْب ػلٖ سؤٕ اللغَٗ٘ي ٍأكلبة الوؼدبخن ،ل٘ضوىٌّدَا هدي الفلدل
ثٌْ٘ب ثن٘ دساػضْب ،ذال أًْن ػدضٍا ػي الشثي ث٘ي ّزُ الوؼبًٖ ،هلديٍا ذلٖ الخ٘ب ٍالضَاكل
الخ٘بلٖ أح٘بًبً .ذرى ،هبإلدسان ٗضذس٘ج هٖ ػذٓ هَالفٍ ،همبً لٌؼجٔ الوذسِن ثبلوذسٓن .ه هدب
أى ٗذسن الوذسِن الوَهَع ػي ٗم٘ي ،ه٘لضول أى ٗىَى ذدساودِ ًض٘ددٔ لؼلدن هبؿدل أٍ
ػم٘ذٓ خبًئٔ ،أٍ ال ٗؼضٌذ ذدساودِ ذلدٖ لٌدغ ٍٗمد٘ي ،ه٘لضودل أهدشاى األ ٍ٘ أى تىدَى
أًشاف اإلدسان هضؼبٍٗٔ هٖ المَٓ ٍالوؼف ٍال هول ألحذّوب ػلٖ اٙخش ،هْزا َّ الـده.
ٍالثبًٖ أى ال ٗضؼبٍٕ الدبًجبى هٖ المَٓ ٍالودؼف ثل٘دث ٗوىدي تفود٘ل أحدذّوب ػلدٖ
اٙخش ،هيحذّوب الشاخح ٍاٙخش الوشخَحٍّ ،زا َّ «الظي» إٔ اللبلٔ الضٖ ٗمَٕ هْ٘ب دل٘ل
أحذ الٌشه٘ي ٍٗفول .هبإلًؼبى ػٌذ هَاخْضِ األؿ٘ب ٗ ،ـؼش ث داسودبت هضذسخ٘دٔ ٍهضؼدذدٓ
تدبّْب ،ه٘ؼوٖ٘ أحذّب الظيٍّ ،اٙخش الـهٍ٘ ،اٙخش الؼلن.
غ٘ددش أىّ اإلدسان ،هددي الوٌظددَس الفٌَهٌَلددَخٖ ،رٍ هشاحددل ٍخَدٗددٔ هضلددلٔ ثددجؼن،
ٍهضىَ٘ى هي هدوَػٔ هي الللظبت ،هال ٗوىي هِ٘ هلل الظيّ ػي الـه٘ ٍالؼلن ،ألى ودلّ
هٌْب هشحلٔ هي هشاحل اإلدسان .ه٘ؼضجش ولّ لٌَغل لفبػلل هب ،نٌّبً هشخلبً لذٕ هبػدل نخدش،
هبلظيّ هضلل ثبلؼلن دٍهبً ،ألىّ الؼلن َّ الظيّ الووضلئٍ .هٖ اللم٘مدٔ ،هد ىّ ّدزُ الوؼدبًٖ
هضللٔ ثؼوْب ثجؼن ،هي الوٌظَس الفٌَهٌَلدَخٍّٖ ،دٖ هؼدضَٗبت هضلدلٔ ٍال هٌفلدلٔ.
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تشخغ ّزُ الٌظشٓ ذلٖ ٍخْٔ ًظشًب ذلٖ األؿ٘ب ٍ ،اػضجبسّب الللظبت الوضلدلٔ ٍال المٌؼدبت
الوٌفللٔ .ثضؼج٘ش نخش ،ه ىّ ّزُ الوؼبًٖ تذ ّ ػلٖ للظبت اإلدسان ،ذر أىّ الللظٔ اللبهشٓ
تضّلل ثبلللظبت الؼبثمٔ ٍالالحمٍٔ ،ال ٗوىي اًفلبلْب ػي ثؼنٍ .ػلٖ ّزا األػدبع ،هد ىّ
الوؼبًٖ الوخضلفٔ للىلؤ هضللٔ ثجؼن ،سغن اخضالهْب ٍتوبدّ٘ب هٖ الظبّش.
نْش لٌب ثؼذ دساػٔ الٌلَف المذٗؤ ،أىّ ّزُ المو٘ٔ لذ أؿ٘ش ذلْ٘ب هٖ تشاث المدذهب ،
دٍى ٍػٖ الؼلوب األلذه٘ي ثبلللظٔ ٍ المٌؼٔ هٖ أهَس الؼبلن ٍالؼلن ثْوب ح٘ث أؿبس هخدش
الذٗي الشاصٕ ذلٖ ّزُ المو٘ٔ ًفؼْب ،همب « :الظيّ تشخ٘ح أحذ ًشهٖ الوؼضمذ هدٖ الملدت
ػلٖ اٙخش ،هغ تدَٗض الٌشف اٙخش ،ثن٘ ذى الظيّ الوضٌبّٖ هٖ المَٓ لذ ٌٗلدك ػل٘دِ اػدن
الؼلن ،هال خشم لذ ٌٗلك أٗوبً ػلٖ الؼلن اػن الظيّ ووب لدب ثؼدن الوفؼدشٗي هدٖ لَلدِ
ون َننَّه ُِه م ُ
ُُاقوا َربِّه ِٔه(﴾...الجمشٓ46 /خ ٍ ...اػلن أى الظيّ ذى ودبى ػدي أهدبسٓ
ظن َ
تؼبلٖ﴿ :ال َّ ٔل َ
ين َي ٓ
لَٗٔ ،لُجِل ٍهٔذٙحٍ ،ػلِ٘ هذاس أوثش أحَا ّدزا الؼلدن»(الفخدش الدشاصٕ ،1420 ،ج423 :2خ.
ٗىـف ّزا الضمشٗش أىّ الشاصٕ ٗشٕ اإلدسان للظبت هضللٍٔ ،ال ٗضلذ٘ث ػي الؼلدن ٍالظديّ
و دساو٘ي هٌفلل٘يٍٗ ،ؼضمذ أىّ الظيّ الوضٌبّٖ هٖ المَٓ إٔ الظي الووضلئ َّ ،الؼلن.
وزله ٗـ٘ش الؼالهٔ الٌجبًجبٖٗ ذلٖ تذس٘ج الوؼبًٖ ٍهشاحل الظيّ ،ه٘مدَ « :ذىّ الؼلدَم
الضذسٗد٘ٔ الللَ هي أػجبة تذسٗد٘ٔ تضذس٘ج هْ٘ب الٌفغ الوذسؤ هي تٌجِ٘ ٍؿده٘ ،ثدن
تشخح أحذ ًشهٖ الٌم٘ن ،ثن٘ اًؼذام االحضوبالت الوخبلفٔ ؿ٘ئبً هـ٘ئبً ،حضٖ ٗدضن٘ اإلدسان
الدبصم ٍَّالؼلن(»...الٌجبًجبئٖ ،1390 ،ج152 :1خ .هبلٌجبًجبٖٗ ٗـ٘ش ذلٖ هشاحل اهدضال
اإلدسان ح٘ث وبى هٖ الجذاٗٔ ذدساوبً ثؼٌ٘بً ،ثن تلَ٘ ذلٖ الـه٘ ،ثدن٘ كدبس نٌّدبً ثضدشخح
ًشف ػلٖ نخش ،ثن٘ أكجح ػلوبً ثؼذ اهضال ّزُ الوشحلٔ .هىل هشحلٔ ٗخضلف ػي األخدشٕ،
ٍلىٌْب هضللٔ ثْب ،حضٖ ٗلل ذلٖ الوشحلٔ األخ٘شٓ ٍّٖ اللم٘مٔ ٍالؼلنٍ .االهضال الودذس٘ج
ٍاهح هٖ والم الؼالهٔ الٌجبًجبٖٗ.
ٍثبلٌؼجٔ لمهذادٗ ،شٕ األًجبسٕ أى للوؼٌ٘ي الوضوبدٗي أكل ٍاحذّ« :ؤال ٗدشٍى أًدِ
ذرا ٍلغ اللشف ػلٖ هؼٌ٘٘ي ،هبألكل ثوؼٌٖ ٍاحذ ،ثن تذاخل اإلثٌبى ػلٖ خْدٔ االتؼدبع،
هوي رله :اللشٗنٗ ،مب لل٘ل كشٗنٍ ،للٌْبس كشٗن ،ألىّ الل٘ل ٌٗلشم هدي الٌْدبس ٍالٌْدبس
ٌٗلشم هي الل٘ل ،هيكل الوؼٌ٘٘ي هي ثبة ٍاحذ ٍّدَ المٌدغ»(اثدي األًجدبسٕ8 :1407 ،خ.
هَْ أٗوبً ال ٗشٕ األهذاد هضىًَ٘ٔ هي هؼٌ٘٘ي هضوبدٗي ٍهٌفلل٘ي ،ثدل ٗشاّودب هضلدل٘ي
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ٍهضذاخل٘ي هٖ ثؼن .ذرى ٗوىي المَ ذىّ الظيّ َّ الخٌَٓ األٍلٖ لإلدسان ػٌدذ هَاخْدٔ
اإلًؼبى لىل نبّشٓ ،هبإلًؼبى ٗمغ هٖ األخٌب اإلدساو٘دٔ ،ذرا لدن ٗدشق نٌّدِ ٍلدن ٗولئدِ،
ٍلىٌِ ذرا هم نٌِّ ،هضملّلت أخٌبئِ ٍٍكل ذلٖ اللم٘مٔ ،هبًوئيّ خبًشُ ،هؼلٖ اإلًؼبى أى
ٗلل٘ح ذدساوِ ،ل٘ضوىيّ هي االػضوبد ػلِ٘.
ٗالحظ أى الؼلوب المذاهٖ لذ أؿبسٍا ذلٖ اإلدسان الوضلل الَاحذ هدٖ حدبلضٖ الودؼف
ٍالمٍَٓ ،لن ٗؼضجشٍا الظيّ ٍالؼلن ذدساو٘ي هٌفلل٘ي ،دٍى الؼلن ثبلٌظشٗٔ الفٌَهٌَلَخ٘ٔ ليّ.
هوي ّزا الوٌٌلكٗ ،وىي المَ ذىّ ّدزُ الٌظدشٓ الفٌَهٌَلَخ٘دٔ المبئلدٔ ثضدذس٘ج لوشاحدل
اإلدسان ،تٌٌَٕ ػلٖ لَٓ لللّ هـىلٔ األهذادٍ .هٖ اللم٘مٔ ،ه ًٌّدب لؼدٌب تددبُ هؼٌ٘د٘ي
هضوبد٘ٗي ،ثل لجب هؼٌ٘٘ي أحذّوب غبئت ٍاٙخش حبهش .هب ًشاُ ّدَ الظديٍّ ،الؼلدن غبئدت.
ٗغ٘ت الظيّ ثؼذ اهضال ُ ،ه٘ظْش الؼلنٍ ،ذرا هشؽ الظيّ ٍلن ٗوضلئ ،ه٘خضفدٖ الؼلدنٍٗ ،ظْدش
الظيّ.
هَخض المَ  ،ذًٌّب ػٌذ اللدذٗ ث ػدي ؿدضّٖ هؼدبًٖ الظديّ ،وبلـدهٍ ،ال٘مد٘يٍ ،الؼلدن،
ٍالىزةٍ ،الضْؤ ٍاألهل ،ه ًٌب ًضلذث ثبلفؼل ػي هؼبىل هضللٔ تذ ّ ػلٖ هشاحدل اإلدسان.
هبإلًؼبى ػٌذ هَاخْضِ هخضلف األهَسٗ ،مغ هٖ الجذاٗٔ ،هٖ هشحلٔ الظيّ الجؼ٘ي ،هد ى لدن
ٗوضلئ نٌٍِّ ،لن تضد هؼلَهبتِ ثبلٌؼجٔ ذلِ٘ٗ ،و٘ل نٌّدِ ذلدٖ الىدزةٍ ،ثبلضيو٘دذ ذرا ودبى
الوظٌَى ػلِ٘ ذًؼبًبًٌٗ ،ضْٖ نٌِّ ذلٖ الضْؤٍ ،ذرا اهضم الظيّ ٍػي هشاحل االهضال ٗ ،لجح
ؿىّبً ح٘ث ال ٗضشخح أحذ ًشهٖ اإلدسان ػلٖ نخشٍ .هٖ الٌْبٗدٔ ٗللدل الؼلدن ٍثبلضدبلٖ
ال٘م٘ي ذرا اًوئي اإلًؼبى ثلم٘مٔ الوذسٓنٍ .ال ٗفضشم هدٖ هٌَهٌَلَخ٘دب هددب الػضجدبس
هؼٌٖ األهل للظيٍّ ،ال ػدت ه ىّ ّزا الوؼٌٖ لن ٗزوش للظيّ ذال هٖ أحدذ وضدت «الَخدَُ
ٍالٌظبئش».
وتيجة البحج
تـ٘ش الٌلَف الىالػ٘ى٘ٔ ثوب هْ٘ب هي الؼبه٘ٔ المذٗؤ ،ذلدٖ هؼدبىل للظديّ وبلـده٘،
ٍاالهضشامٍ ،الشٗتٍ ،الضيه٘ل .أهب الملبئذ الدبّل٘ٔ ،ثبػضجبسّب أهول هثب لضَن٘ف الوفشدات
هٖ الؼلش الدبّلٖ ،تىـف أىّ الظيّ هٖ ّزُ الفضشٓ ،لن ٗذخل هدٖ الـدؼش ذال هدٖ هؼٌدٖ
هضوبد٘ للؼلن ،دالّبً ػلٖ الوؼشهٔ ٍاللٌىٔ الٌبللٔ غ٘ش الوىضولدٔ ،وودب تجد٘٘ي الذساػدبت أى
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الوؼٌٖ الوضوبد٘ هٖ ّزُ الفضشٓ ،لذ أه٘ف ذلٖ هؼبًٍِ٘ .سإٔ ثؼن الوفؼشٗي هٖ الٌلَف
الضفؼ٘شٗٔ المذٗؤ ٍالوؼبكشٓ ،أىّ الظيّ تن تَن٘فدِ هدٖ المدشنى الىدشٗن ثوؼٌدٖ الؼلدن أٍ
ال٘م٘ي همي ،ووب لب ثؼوْن اٙخش ث هبهٔ هؼٌٖ نخش ذلٖ هؼبً٘دِ ،لدِ هؼٌ٘دبى هضودبداى
ٍّوب الـه٘ ٍال٘م٘ي .أهب هٖ وضت الَخَُ ٍالٌظبئش ،همذ رودش للظديّ هؼدبىل هضؼدذدّٓ ،دٖ
الـهٍ٘ ،الَّنٍ ،ال٘م٘يٍ ،الضْؤٍ ،الىزةٍ ،األهلٍ .هدٖ الملدبئذ الؼشث٘دٔ الالحمدٔ لٌدضٍ
المشنى الىشٗن ٍوزله هٖ أهثب الؼشة ،لن ٗخشج الظيّ ػدي ذًدبس هؼٌدٖ الـده٘ ٍاهضمدذ
هؼٌبُ الوضوبد٘ لِ َّ ،ال٘م٘ي ،أهب هٖ المَاه٘غ ،همذ روش للظيّ خوؼٔ هؼبىلّ ،دٖ الـده٘
ٍال٘م٘ي ٍالؼلن ٍالضْؤ ٍالىزة .هللظي ػلٖ اإلًالق ػدضٔ هؼدبىلّ ،دٖ الـدهٍ٘ ،ال٘مد٘ي،
ٍالؼلنٍ ،الىزةٍ ،الضْؤ ٍاألهل.
ٗجذٍ هي الوؼبًٖ الضٖ روشّب الوفؼشٍى ٍأكلبة الوؼبخن لوفشدٓ الظديّ ،أًْدن ًظدشٍا
ألٖ ّزُ الوؼبًٖ ويخضا هٌفللٔ هفىّىٔ غ٘ش هضشاثٌٍٔ ،لزله سهن ثؼن الجبحث٘ي ثؼدن
ّزُ الوؼبًٖ ،ووب لجلَا ثؼوْب اٙخش ثؼذهب هـدلَا هدٖ الدشثي ثد٘ي ّدزُ الوؼدبًٖ ثؼودْب
ثجؼنّ .زا هٖ ح٘ي تشٕ الذساػبت الفٌَهٌَلَخ٘دٔ ،أىّ الوؼدبًٖ الوضجبٌٗدٔ لْدزُ الىلودٔ
ل٘ؼت هفىّىٔ أٍ ثؼ٘ذٓ ػي ثؼن ،ثل هضشاثٌٔ سثٌبً ٍث٘مبً ٍتؼج٘دش لللظدبت هخضلفدٔ لْدزُ
الوفشدٓ .ثضؼج٘ش نخش ،ذىّ هؼٌٖ ولّ ّزُ الللظدٔ هضدشاثي ػلدٖ الدذٍام ثلللظدبت الؼدبثمٔ
ٍالالحمٍٔٗ .ىَى اإلدسان هٖ الشؤٗدٔ الفٌَهٌَلَخ٘دٔ ،هضدذس٘خبً ٍهؼدضوشاًٍ ،هدوَػدٔ هدي
الللظبتٍ ،ل٘غ المٌؼبت .لزله هلؼٌب ػٌذ هَاخْٔ هفشدٓ الظيّ ،تدبُ هؼٌٖ هؼضملّ ،ثدل
الظيّ ٍال٘م٘ي والّوب دسخبت هي ذدسان ٍاحذ ح٘ث ٌٗضْٖ الظيّ الفبسؽ إٔ المل٘دل ذلدٖ
غ٘بة الؼلن ،ووب ٗؤدٕ الظيّ الووضلئ إٔ الىث٘ش ذلٖ حوَس الؼلن.
تدذس اإلؿبسٓ ذلٖ أى نثبس ّزُ الفىشٓ هضدلّ٘ٔ ثَهدَح ،هدٖ ولودبت الؼلودب المدذاهٖ
أهثب الفخش الشاصٕ ٍالؼالهٔ الٌجبًجبئٖ ٍغ٘شّوب ح٘ث اػضمذٍا الظيّ ٍالؼلن هضلل٘ي هدغ
ثؼن ،ثبػضجبس المَٓ ٍالوؼفٍ ،ل٘ؼب ذدساو٘ي هضوبدٗي ٍغ٘ش هضلل٘ي .ذًّْودب هـدضشن هدٖ
هؼٌٖ الَػٍٖ ،لىي هي ًبح٘ٔ المَٓ ٍالوؼفٗ ،مَٕ أحذّوب ٍٗشخ٘ح ػلٖ اٙخش ٍثبلؼىغ.
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الف٘شٍصنثبدٕ ،هلوذ ثي ٗؼمَة .ال تب ،القامًس المحيط ،ث٘شٍت :داس الىضت الؼلو٘ٔ.
لٌشة ،اثي ػلٖ1405 .ق ،کتاب األضداد ،تلم٘ك :حٌب حذ٘اد ،سٗبم :داس الؼلَم.
اللغَٕ ،اثَالٌ٘ت1996 .م ،األضداد فی کال العزب ،تلم٘ك :ػضُ حؼي ،دهـك :الودوغ الؼلوٖ.
هـىَس ،هلوذ خَاد1357 .ؽ ،المعجم المقارن تيه العربية والفارسةية ياللغوات السةامية ،تْدشاى:
اًضـبسات ثٌ٘بد هشٌّ ،اٗشاى.
الو٘ذاًٖ الٌ٘ؼبثَسٕ ،احوذ ثي هلوذ1366 .ؽ ،مجمع األمثال ،هـْذ :نػضبى لذع سهَٕ.
ٍلفٌؼَى ،اػشائ٘ل1929 .م ،تاریخ اللغات السامية ،هلش :هٌجؼٔ االػضوبد.
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Abstract
Since two different meanings of doubt and certainty for the term
“suspicion”. The method of the present research is analytical – descriptive
and studies poetries of Dark Era, Arabic samples, Quranic science books
and interpretation books by citing dictionaries from one hand and applying
phenomenology analysis on the other hand in order to present a clear and
transparent picture of their meanings and relations initially and then express
the mechanism and creation process of these meanings specifically the
meaning of opposite (contradiction) for the first time. The researches show
that the term “suspicion” owns six meanings: doubt, thought, certainty,
accusation, lie and expectation. By citing the meanings expressed by
interpreters and dictionary writers, it could be resulted that they consider
mentioned meanings as separable elements that there is no relationship
between them; thus some researchers accept some meanings and ignore
some others among them when they could find relations between them.
Keywords: contradictions, phenomenology, suspicion, certainty, meaning.
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غالمعثاس رضایی َفتادر

چکيذه
اص نًدب وِ دٍ هؼٌبٕ هضوبد ؿه ٍ ػلن ٗب ٗم٘ي دس رٗل هؼبًٖ ٍاطُ «ندي» لدشاس داسًدذ
اٗي اكٌالح اص خولِ ٍاطگبى اهذاد ؿوشدُ هٖؿَد .اٗدي پدظٍّؾ ثدب اػدضفبدُ اص سٍؽ
تلل٘لٖ -تَك٘فٖ ٍ ثب اػضٌبد ثش هشٌّ ،لغت ّب ،اؿؼبس ػلدش خدبّلٖ ،اهثدب ػشثدٖ ٍ
وضت ػلَم لشنًٖ ٍ وضت تفبػ٘ش اص ٗه ػَ ٍ اػضفبدُ اص سٍؽ تلل٘دل پذٗذاسؿٌبػدٖ اص
ػَٕ دٗگش ثِ ثشسػٖ ٍ هٌبلؼِ اٗي ٍاطُ پشداخضِ اػت تب اٍالً تلَٗشٕ ؿفبف ٍ سٍؿي اص
هؼبًٖ نى ٍ استجبى ه٘بى نًْب ثِ دػت دّذ ٍ ،ثبً٘بً هىبً٘ضم ٍ هشنٌٗذ تَل٘ذ اٗي هؼبًٖ ثدِ
خلَف هؼٌبٕ هضوبد سا ثشإ ًخؼض٘ي ثبس تج٘٘ي ًوبٗذ .ثشسػّٖب ًـدبى هدٖدّدذ ٍاطُ
ني داسإ ؿؾ هؼٌبػت وِ ػجبستاًذ اص ؿه ،پٌدذاسٗ ،مد٘ي ،تْودت ،ودزة ٍ نسصٍ .اص
هؼبًٖإ وِ هفؼشاى ٍ هؼدنًَٗؼبى ثشإ اٗي ٍاطُ ث٘بى وشدُاًذ ثشهٖنٗذ ودِ نًدبى ثدِ
اٗي هؼبًٖ ثِ هبًٌذ اخضا هٌفلل ًگشٗؼضِاًذ وِ ه٘بًـبى استجبًٖ ٍخَد ًذاسد ،ثِ ّو٘ي
دل٘ل ثشخٖ اص پظٍّـگشاى صهبً٘ىِ ًضَاًؼضٌذ ث٘ي اٗي هؼبًٖ استجبى ثشلشاس وٌٌذ ثؼودٖ
سا پزٗشهضِ ٍ ثؼوٖ دٗگش سا سد وشدُاًذ.
کليدياصگان :اهذاد ،پذٗذاسؿٌبػٖ ،نيٗ ،م٘ي ،هؼٌب.

* داًـدَٕ دوضشٕ سؿضِ صثبى ٍ ادث٘بت ػشثٍٖ ،احذ ػلَم ٍ تلم٘مبت ،داًـگبُ نصاد اػالهٖ ،تْشاى ،اٗشاى.
** اػضبد گشٍُ صثبى ٍ ادث٘بت ػشثٍٖ ،احذ ػلَم ٍ تلم٘مبت ،داًـگبُ نصاد اػالهٖ ،تْشاى ،اٗشاى.
*** داًـ٘بس گشٍُ صثبى ٍ ادث٘بت ػشثٖ ،داًـگبُ تْشاى ،اٗشاى.
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