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 الملخص 
َل ألّولّيتِه وال آخر آلخّريتهِه  رِّ  الاهملمي،   رِّ  الاهمموا    الحمُد هلل الذي ال أوَّ

ألرضهههي،   الهههذي اليمدُهههُ  مدحتَهههه اليهههم دو،   وال ُيحدههه   امهههمَ   الاهههمد و،   والدههه   وا
والاهه ع ىدههّ اههّيد الخدهه  أيماههي، حميم ههم أمهه  اليماههع محمههد المدهه  ّ األمههي، وىدههّ 

 آله ال ّيمي، ال مهري، ودحمه الم تيمي، .
 وماد ...
مهه،  ههوا ِّ الههد يم فملتدههّوت تيرمههوح روحّيههوح تاههاّ إلههّ ت ييههو الههذا  الم ههريو   

وى  يههههم  واقرتيهههم  مههههم  حهههو ىهههوالع الت زيهههه والتيهههديس وال ههههمر   اهههايم  فههه  إخههه   
 الامودّيو لدحّ  تاملّ  والتيّرد ىّمم اوا .

واّتخذ ارتيهم  الهذا  أ هًمال  تاميرّيهو  متاهّددّ   م ههم ممًهم،  ه مهّيم   وم ههم ممًهم، 
  أاههمْ  فه  التاميهر ىه، أ هوا  المتدههّوت ًتممّيهم  ىدهّ  هًل أ اهم ر  هاريور أو   رّيهور 

 وم مىر  تيم  ميدود  امحم ه وتاملّ .  
وقد هيََّأ اهلل تاملّ ل  أاممِّ المحث ف  موضوع ال  ر الدوف   ويهمل فه  خهم ري   

أْ، أدرَس م يهههزا  دهههوفيتم ال يتحهههّدث فيهههه مؤّل هههه مهههج مخدهههو   إّ مهههم ي هههمي  الهههرَِّّ تاهههملّ 
 لغويور فم يور ف  تراًيمهم وديمغتهم . ماممرا  ت ع  ى، قدر ر 

وم، ه م فيد ويهد    اه  متحّماهم  لدمحهث فه  ههذا الموضهوع  فًهم، االختيهمُر  
ههه(   فيهد أوق ت ه  ىممراتهُه 453م دمتم ىدّ ًتمِّ )المواقت والمخم مم ( لد  ّهري )  

 و مق   أْ، أًت َت أاراَرُ  وأقَت ىدّ موا ، اقمداع فيه .
َِّ لههع يههدرْس درااههو  ماههتيدو  ىدههّ ماههتوع األاههدوِّ  وماههد اّ  ىهه  وأل،َّ الًتههم 

ىدههههّ الًتههههمِّ ومههههدع م  متههههه لددرااههههو  فيههههد وقههههج اختيههههمري ىدههههّ اأُلاههههدومّيو م هيههههم  
ههم، لدمحههث أْ، ياههتيرَّ ى ههد ّ )ُأاههدومّيو ال  ههر الدههوف  فهه  ًتههمِّ المواقههت  لدرااههته  ًو

َر إلهههّ أ ّ ههه  لهههع اىتمهههْد ماهههتويم  ههههه( (   وأود  أْ، ُأ هههي453والمخم مهههم  لد  هههري )  
يههههِّر وداللههههور( ىدههههّ  حههههور قاههههري  يأخههههذ  الدرااههههو األاههههدوميو الماتههههمد  مهههه، )دههههو ر وتًر
ماموميهههو المهههه هم فهههه  المامليهههو  إ َّمههههم اىتمههههد  أاههههمليَِّ خضهههاْ  لدمههههمد  ال  ريههههو فهههه  

 الًتمِّ .



مهيههدر وماههد الت ههمور مههج أاههتمذي الم ههرت رأْيههُ  أْ، أياههَل المحههَث موّزىههم  ىدههّ ت 
و   هههو فدهههول وخمتمهههو  وقهههد خّددههه  التمهيهههد لدمحهههث فههه   هههمهر ر مدحو هههو اىتهههرْ  
 خدهههيو الّ  هههري  وهههه  )الغمهههو  والتّخ ههه (  وقهههد وّضهههح  فيهههه األاهههممِّ التههه  تيهههُت 

 خدت هذ  ال مهر  .
ههم، ىدههّ    ههو مممحههث    يههم  ال دههل األول مواههومم  مههه)ُأادوميو التً يههت(   ًو

وفيهههه ت ّرقههه  إلهههّ التاريهههت مملامهههمر  ى هههد المتّدهههوفو ماهههّدهم أولههههم )تً يهههت الامهههمر (   
م هههرا  مههمرزا  مهه، م ههمهر ال  ههر الدههوف    ههع مح هه  فهه  الم مهه  الاممههو لدتً يههت ى ههد 
ال ّ ري   أّمم الممحث ال م   فت مول )آليم  تً يهت الامهمر (   وأمرزههم أرماهو أ مهم  هه  

اتامر (   ومّي   ماهتويم  التً يهت فه  )التيديع والتأخير( و)الحذت( و)الت ميه( و)اال
ّراتُه ف  المحهث ىه، الم مه   ًّل م هم   أمم الممحث ال ملث فهو )تً يت الارد(   ًو
الارديو ف   دو  المواقت والمخم مم  واممتهم الاممو   ع ا تيد  إلّ المحهث فه  

أ مههم  ههه  ّ )التً يههت فهه   ماههتويم  التً يههت فهه  الم يههو الاههرديو  فًم هه  ىدههّ    ههو
 م يو االاته ل  التً يت ف  م يو الحوار  التً يت ف  م يو المًم،( .

أّمهم ال دهل ال ههم   فًرَّاه  الدرااههو فيهه ىهه، )ُأاهدوميو الترميههز(   ووّزىتهه ىدههّ  
   و مممحث  الممحث األول )الرمز الدوف ّ الم هوع والهدوافج(  وفيهه ت موله  م ههوع 

ودوافههج تو ي ههه  أّمههم الممحههث ال ههم   فيههم  ما و ههم  مههه)الرمز الميههّرد(    الرمههز الدههوف  
وقد وّضح  فيه الم همهيع الذه يهو الميهّرد  الته  اتّخهذهم ال  ّهري رمهوزا  فه  التاميهر ىه، 
تيرمتهههه الروحّيهههو  أّمهههم الممحهههث ال ملهههث فًهههم، )الرمهههز المياَّهههد(  وفّدهههد  فيهههه الرمهههوز 

   التامير ى، أحواله الدوفيو .المحاواو ى د ال ّ ري وأ رهم ف
ودراههه  ال دهههل ال ملهههث )ُأاهههدوميو اال زيهههم (   ويادتهههه ىدهههّ مممحهههث  ههه ث    

األول ههههو )اق زيهههم  اقييهههمى (   وت مولههه  فيهههه  هههمهرتي، ُأاهههدوميتي، مدحهههو تي، ى هههد 
ال  ّههري   همههم )التًههرار( و)التههوازي(   وميّ هه  أ ههر ًههل م همههم فهه  الهه    أمههم الممحههث 

هههههم، مّوزىهههههم  ىدهههههّ    هههههو أ مهههههم  هههههه  )التيهههههديع ال هههههم   ف يمههههه (   ًو ههههههو )اق زيهههههم  التًر
والتههأخير( و)الحههذت( و)االلت ههم (  أّمههم الممحههث ال ملههث فخّددهه  الحههديث فيههه ىهه، 

م، ىدّ قامي، )االاتامر ( و)الً ميو( .  )اال زيم  الدالل (   ًو



قهم  ً يهر   إّ، الممحث ف  ال  ر الدوف  وخدودم  ى د ال  ري يده دع مماوّ  
لاههلَّ أمرزهههم الرمزيههو ال ههديد  التهه  تدههّت  دههو  ال  ّههري  مّمههم ت دّههِّ مهه، الممحههث أْ، 
ييت ى دهم لامىم ر غيِر قدير ر   فض   ى،  در  المدمدر الت  درا  حيم  ال  ري 

 وم يز  ) المواقت والمخم مم ( .
 تاهههملّ الهههذي وال ياههها   ماهههد إًمهههمل ههههذا اليههههد المتواضهههج  إاّل أْ، أ هههًَر اهلل 

أحم    مرىميتِه وم،َّ ىده َّ م امهه  وأتيهّدع ميزيهل ال هًر وال  هم  إلهّ ُأاهتمذي الم هرت 
الهدًتور )فهم ز ال هرع(   الههذي ويهد  فيهه ُأ موذيههم  ىدميتهم يحتهذع مههه  فًهم، له  ال خههُر 
أْ، يًههوَ، المحههُث تحهه  إ ههرافه  فيههزا  اهلل تاههملّ ىّ هه  خيههَر اليههزا  وأحاههَ ه  وىرفم ههم  
مّ ه  ممليميهل فهه ّ   أتيهّدع مههوافر االمت هم، إلهّ ااههتمذت  الهدًتور  ) مديههو غهمزي الاههزاوي( 
التههه  اقترحهههه  الا ههههوا، ىدههههّ الممحهههث  فوّفيهههههم اهلل يههههلَّ وىهههه  لًهههّل خيههههر  ًمههههم أ ههههًر 
الُماّدمهههي، الُمًهههّرمي، والهههدّي الازيهههزي،  الدّهههذي، أمهههّدا   ما  همهههم وح م همهههم  ًمهههم اتيهههّدع 

ًّ  داىيو  لدممحث مملخير وال يم  والاؤدد  زوي  الغمليهو  ممل ًر لألًّت ا لت  مم ا  
خههوت  وأقرمههم   وزم  هه   وال يغ ههُل الممحههُث ىهه، التيههّدع ممل ههًر إلههّ  ًههّل يههدر ُمههّد   وا 
لماهههمىدته  وههههع ً هههرح  وأخههه   مههه هع الهههدًتور فهههم ز  هههه ىمهههر و الهههدًتور  فهههم ز  ىدههه  

المرحومهههو الهههدًتور  تغريهههد مواهههّ ىدههه   محّمهههد والهههدًتور محّمهههد ىمهههد الراهههول وزويهههه
والهههدًتور خديهههل  هههيرزاد ىدههه  والهههدًتور اهههممم، دههه   دهههممر والهههدًتور مماهههل محمهههد 
محيهههه  الههههدي، والههههدًتور  ههههمهر يهههه ل ى ّيههههو واألاههههتمذ  هههههمد حاههههي، الخّيههههم  وىم دتههههه 
الًريمهههو   ًمهههم أ هههًر أاهههمتذت  لي هههو الم مق هههو لتيّ هههمهع ى هههم  قهههرا   المحهههث وتيويمهههه 

حماهه ه وماههمو ه  فدهههع مّ هه  يمياههم  وافههر ال ههًر واقمت ههم،  ويههزاهع اهلل تاههملّ وميههم، م
 ىّ   خير يزا  المحا ي، .

ّ   ال أّدى  أّ، ًّل مم ورد ف  مح   هو م تهّ الدواِّ   إْ، هو أاّل محمولو  وا 
، اخ أُ  فم،   ا   واهلُل أاأُل  ميتهد  ف ْ، أدْمُ  فِم َّوح وفضلح م، اهلل تاملّ  وا 

 لّتوفيَ  والّاداَد .ا


