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 تعليمات النشر يف جملة اللغة العربية وآدابها

الص�فحة مطبوعة  بالحاسوب، ویثبت عل�ى یقدم الباحث ثالث نسخ من بحثھ  .١
  األولى اسمھ الكامل ولقبھ العلمي، ویرفق مع البحث عنوانھ الكامل .

تتض�من: عن�وان ص�ة تعریفی�ة باللغ�ة اإلنكلیزی�ة، مع بحث�ھ خالیرفق الباحث  .٢
غرض البح�ث ووس�ائلھ وأھ�م واسم الباحث ولقبھ العلمي وعنوانھ، والبحث، 

 نتائجھ، على ان ال تزید ھذه الخالصة عن عشرة أسطر. 
 ).CD( امضغوط ایرفق مع البحث قرص .٣
 ش البحث ومصادره في نھایة البحث.متوضع ھوا  .٤
ت م��ع البح��ث (خ��رائط، رس��وم توض��یحیة ص��ور، ...ال��خ) تس��حب المرفق��ا  .٥

 بجھاز (السكنر) وتحّمل على قرص البحث.
تعرض ھیأة التحریر (البحث) المقدم إلیھا عل�ى خبی�رین إلب�داء مالحظاتھم�ا  .٦

وبیان صالحیتھ للنشر،  وإذا اختلفا في صالحیة البحث للنش�ر یع�رض عل�ى 
 خبیر ثالث.

استنادا الى تعلیم�ات دائ�رة البح�ث والتط�ویر ب�وزارة التعل�یم الع�الي والبح�ث  .٧
 أجور النشر في المجلة كما یأتي :یدفع الباحث العلمي 

 .دینارخمس وسبعون ألف ) ٧٥.٠٠٠(مبلغاً مقداره  أستاذمن ھو بدرجة * 
س�تون أل�ف ) ٦٠.٠٠٠(مس�اعد والم�درس مبلغ�اً مق�داره  أستاذمن ھو بدرجة * 

 .دینار
 .دینارخمسون ألف ) ٥٠.٠٠٠(من ھم بدرجة مدرس مساعد مبلغاً مقداره * 
تجاوز ع�دد ص�فحات البح�ث  ه على أن ال یالتي ذكرت آنفا أجور البحث تدفع .٨

) ثالث��ة آالف ٣,٠٠٠توفى مبل��غ (س��ص��فحة وبخ��الف ذل��ك ی )  عش��رین٢٠(
 . ضافیةادینار عن كل صفحة 

 موعد النشر بحسب نظام األسبقیة.ألسرة تحریر المجلة الحق في تحدید  .٩
 خبیران علمیان عدم صالحیتھ للنشر. ما قررال یعاد البحث إلى الباحث إذا .١٠

  .فنیةترتیب البحوث في المجلة یخضع ألمور . ١١

الخ��اص ألغ��راض النش��ر بری��ده االلكترون��ي عل��ى الباح��ث تزوی��د المجل��ة ب. ١٢

  . االلكتروني

الكلم�ات الداللی�ة الرئیس�ة ف�ي البح�ث عل�ى أن یثبت الباحث في ص�در بحث�ھ .١٣

  .تفصل بفارزة منقوطة
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  اخلالصة :

     ا داب اا   

     ا   ،اروا ا

    ادوا ،دا و ا

 ز    ،

   وا ا ا 

  ، دةاء ا ن ..دوا

  ل اوإ ،را مو

    ،  ف دا

وات ا  ، وأب 

     رةا   ، ،ا

  . ا  ن

ا ، ا ، : اات 

  .ا ، ا ،اء

Abstract: 
Despite the rich scientific and 
literary diversity, and the 
extension     of the different 
periods of time, as well as 
addressing the various 
scientific, religious and literary 
issues .. The wealth of the 
article, and its historical status, 
and the omission of researchers 
motivated to find out the term, 
and the works that have written 
In it, and the reasons for 
authorship, as well as reference 
to what these books of ar 
Key words: term, authorship, 
language, linguists, jurists 
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  املقدمة:

 ا إ  أن إ    اث اا  ا إن

 د  بع ا  ه، إذة درره او ، زا  ،وا

ا و ا إ و  ط ،  ا   ا وا 

د  دب؛ ا  ج او  ، ، و ام

   ا  وأ ،ا    ولا ن م

  ارب.

 ،ود ،و ،  ،ا ا د دبا د  و

وط، و..، وأ   ا اى؛ ت  ت 

  ،دا م  ،وا ا   رف؛ا 

 و ،(دابا ) ف  اَدب، وَا ذ   أ و

.ا   (آداب )ان ما  ا ا  

   ،وا دا ات وا  ت  و

ول  وا   ،  أ  اار، أو 

 دوا    أ .  

)  ا ا   وودرا  دابا  ،(

 ،و و ،  ،رف اا أ  ا

 ّر     د؛ا  درا   ،ن و

  ،دةب اي أر اوا ،ل اا   

 ت اا   ل داب  ا ا أ  ،

 ،ا   ا دوا    ، يا ن اا

 ا  ا ا ا    ا و وذ ،ا

.ا ا ا ادر واا   ا  
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: لفظة آداب يف اللغة
ً
  أوال

: لفظة آداب يف اإلصطالح:
ً
  ثانيا

١- ا  

٢ - ا أ  

٣ - ا  

  اد - ٤

:ا ب ودواداب واا  ا :م  

١-  دواع 

٢ -   دواع  

  آداب يف اللغة واالصطالح:لفظة 

 ، د ق اف ا    أن ،رة إر ا 

  ، ا ور    ،و يا ا وا

  د واة، و  ول درا  آداب  ال 

ا أ  ا ل اا   ن ّر  ط

.ا ا  

: عند اللغويني:
ً
  أوال

 أ  م دةه ا  ا ا ل اا 

،  )أَدب ( ٌده -ن أل وز آدابا وا، أن 

 )٢(ظُف،  أد وأِدب أَد :ُدب - ُ -، و ا : أُدب)١(وأب

 ، وأَد َُِدُُ:}طَ ََ}   أْد ه: -َََب - ، وأّ أَدَب ِدُب

واا  )٣(أي  اُد -   -ده إ ط ، آِدب

  و: أن ادب اي دب  اد،  )۴(إ، و اُد اِدب

 وأ .ا  و ،ا س إدب ا م أد  س؛ا
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 ا ر و ال اول واا  دبء، وادب اا

وا وا وا وا ا وا ور   ء، 

وا   ا    ل  دب ادوا .

اء ب أدب ا أي   أن    ، واق 

 و ا أن اد  ادات وا ت، أي اول 

ما   ،د مي واول دموا ،  موا )٥(.  

و إم  اد أي  د ود إ د ،و ادب 

   وا  ا ر– ي ا  و

أو ا أن   دب ا وأدب ا، وادب  ن 

أم    و، و ا  ر    ا 

   و، وا ا  ا و وب ا  يا

ن واا و اوا ر٦(ا(.  

: عند أهل االصطالح:
ً
  ثانيا

  عند الفقهاء و املفسرين : -١

 طن وممل اأ   دابء أن اا  

  ،ا   و ،م   ،ن اما و ،ا 

  .)٧(. و ا  ج  ا ا    ذه 

و    اداب  ت واوت؛  ى 

ذ إ ا اا  وات، وت، و ت، داب 

 وأ أو   ا ا   ن   

 اإ  أو ان إ اء ت ودات و)٨( .  

أ  ام إ ا ،ى اي ت(  ) أن اد داب  

  ه  ه  او ،ا :M n o p q r 

s  L)٩(  م ى أن((... ا آداب أ مد)١٠(.  
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و ذ إ  آداب  ا ت ،(  ) اف ار 

 ا ا ١١(ا( ا  ج   ي أنى او ،)١٢(.  

و ل  ُذ آم ن  (آداب)  اء وا  ،ج 

اا  ذ ،  و ا  ،ا  نما  ا 

  ا ا ، اي  ج اف ا ة ام واة.

  عند أصحاب احلديث:-٢

)(( ن  اداب  ا ، و ذ ل ال (

 أ  يب ا و ، ((     ا وا 

  ل: أ ا  أ  ر إ أ  ء ز : داود

) ا   ل ر را   ا   أم (

 م ا  آداب و )١٣(.  

 و  دا ل ا أن و)) داب آداب اه ا

     أن  أ ا   ن ، ه أو 

، ور   آداب  ()أو (د) و ذ ذه )١٤())

ن ا  ا " دا  ب ا    ا  دا 

  اا وا وك ا ، وذ  آداب ا وأق 

"١٥(ا(.  

- ،  ل إا أ  ل اا    ور

وام   ام :((وء آداب.   اء 

 ل اص واوا ة واة واء واوا  وا

) ا ((...آ و  ءا  ١٦() وان(.  

طه وظ  نما    آداب  ١٧(و(.  
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  عنداملتصوفة:-٣

 ن ؛ ا   ،(آداب)    ا  

، ار  م ()وا ط   ات

 )) :ن ،ال، واوا ،ا   ودار ،ا

  ه، وأ  أ  و ،م    أ آداب ا

  ى   ب    وأ ، ج  إ و

((... ر)١٨(، : إ    

) إذا وق ط ادة، او   أرن، ( آداب ا:- أ

)  أم  ول م مة، وارق ا   م  

 دبا    إ أ دب وا  و  م (

)  ا أ ،ءا ا ( ء)١٩(. 

و  آداب     ا وه أن  آداب ا:- ب

  ، ا ، ا ، وء ا وا واة 

 . )٢٠(واء و   واص  ا  وه

 ال إ و  اداب ا     آداب اك:- ج

 ا أن    اص   ا وا وأن ن 

    ، هو و م   لا  ا

اق  اذا ، ا إ   ام ة ا واء 

     صت ، اموا  وا ا   

 . )٢١(وإ ه

آداب ااء ، و أن ا داب ااء  ا ، و أن -د

 ط  وا أن و و  ا أ  ام
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  ا ن  ا أم  ، ديء اا  ا ا

 .  )٢٢( ادب

 ، ط  أ وظه ط  ن ا ا آداب  :ا آداب- ه

 ن أن  راض و  هأ ا   وان ا 

 ل ر ا  ))) : (أ  اءا اأ ا 

ا   وا اب  وإ  ((،  ن ان 

را   هأ ا   ٍك  ،  ا   ه 

و   ح  ه وأظ ،  أن  ا وا ، 

ه و  ه ، ى وا  ٢٣(ا(. 

 آداب  اس : ((أ اداب  اس  اوءة، و ا ، -و

  م  تداب ذه او ، ا  ا و ، ا

(( )٢٤(.  

  عند األدباء والنقاد: -٤

 ، اع اأم    ز    رة)) :  دب

 ا ل ورا   عا ب ام  اا  :ادب ا

ا و(()٢٥( ))  ام    را  ر  و ،

 و ،ب وا أ  روا ا   دةا 

أر وأر...و ذ  ا أل ز وم إ أن 

وان، (آداب)، أ، إ  (دأب) ادة أو ان، 

،  ر دة ج   )٢٦(   ر(أدب)))

  .)٢٧(امن    ا م   ادب
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 ر رر وا  دةه ا  ٢٨(وا(  ءا،

إ اا  دبا  م دة ا ا ا  ا 

ا  ل ط  تو ٢٩(ا(:  

َْما ِ ُُْة َم    اََِْ ِ دبى اََ  ْ  

اول اح ادب (ادب) م  اا إ ا، ن 

  ر  ،ه ا را ا   ر ا  

  ا ل ر  ة وا ا : ام  

)وا ا   م،((د  ر أد)) :()٣٠(.  

 ا ا  تظ ك وا  ، يا ا  ا

وا (دبا) ا ا     ا  

  دب ،وذ اوا ا    وأ،  

  نو و أ  اءء واا  روم ام

  ا، و ا ا ما  اء ء 

ب ووا   ا  ام، وذ ام  ا وا 

 و  (أدب )  ت ات ا داتروا 

  و، أدب ا ا (دب اوا دب اا) او

ه ا و ل ار   فن ا،  و ،

 ا  وا د صوا ا ا ز دةه ا

٣(ا( ط ز  دةه ا  ظ ا ا او ،

ور   (أدب ا ، وأدب ا، وأدب ارس، وأدب 

 ةن دا ذ و ،...ا، وا ن اا  اءا أ 

اول ة    م اي ،،   ر 

 ور ا وأ أ وزا وأ  ا ،ودل  ع 
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 ، ون ا  ر ظ مء إما   رف اا

  . )٣٢(ار وا  ن ا وا ،وا و

و   أدب ،ل ا ا ،دت و ة 

   ةرة اا  ا وا ، ر ا رت،

 ا ،ام    ا ف م  ادات 

ا اراف اوا وا م  وا ا ا  رة

،((ن ة )٣٣(ق ،وا ات م   ا  اس

  دبا  ر  ا أ وا   ا ا 

((وإ ع اا)٣٤(.  

 ه ا ان   ل و    أدوار  

ا   ا اي ور ل اق و اع 

  ذ   ،(ه ط إ إذا د ،أد د أدب ا)و

ء ا وو أل داب، و ا ا  اق 

ا ت طم  وا  ي أطا ا  و 

اد ،ن ا  م ل ادب إذ ا  ، إذ ر 

 م وا ه ا ا ذ   ، ر اآ  اأ

 ، وا وا وا ا  واا   دا دة ا

 طذ   دابا )٣٥(  .  

  وا ا  ه درا   دةه ا   ا

دة ،  أر إ  ا     اداب ام  إن 

  (أدب)و(آداب) ا ل أن   هما )) :

ا   يا ر ا (أدب) و اولا 

 وا ما ما  ت ا ا   ، ن

 ا د  عطا  أي   ا م  ،ا
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  أ  نا(دا)رفل ا أن  ،  ع

 و   ا (ا)أو(ا)  ل آ 

((أ...و)٣٦(.  

و   وا ا ا  ه يا ا ))

 ا  تأد ء إام ل ا  دب واا 

   را  و،(و  )وا  ا

((ا)٣٧(.  

  كتب اآلداب ودواعي التأليف: 

: كتب اآلداب : 
ً
  أوال

 ن  أنأذ  ح   ا أن ا  ،ر ته ا 

 ،(دب اوا ،دب اا)   ،ةه ا  ب اا

  ن ا ،مداب ا فُ  ولا اا  يوا

.  ظن، واا   فا   

  ،ة رو ، رف  ذ  ر ا 

  تظ  ر. وا ا  ا ام دوا   

 وا ..وا ،داب اا  تو ،داب اا  ت

  ن ر ا ،وا دا   ج  

 ا إ  يري اي واف اوا ،ه ا  ءا

 . ا  

 ا ،ا م  ة  ا إ ا م و

   ز   م  ان ا اي؛ ن ه 

 ،تا  ت أ ا  اراوا ارا  ء  
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  ، ء ت ه ا دة، واء.  و ه 

:ول ا تا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: دواعي التأليف:
ً
  ثانيا

 و  دوا  أن  با    دابا  بأ

:   ا دوا  ل ، وا ا  ا إ د  
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 الدواعي العامة: -١

 ا  عا ا رظ أدت ا ا ا واا   

 دة ار ا  لا ا  ا ء ادء واا و

    ته ا راول ظ ام ا ا ا  وا

وام وا ر اازد  ن ،ا ا ا  بح ا

اى وظر ا وم رب ا اى ودل ت ة 

ا اب  ار وا و   ا  اء 

   ء وا اّول از(( ا    ن

ء اا  ن اد ش وإ ا  ا ،ءء  لا

 اإ  او  رزاقوا اوأ إ وا مّء ودوا

وّ و وآ ود وا  آرا  . ذو 

 أو  وأدب إّ  دار ا ومل ة أو  أو را... وء 

ا ا  ك را أ  ّولا ٣٨()).ا(   ن ،

 م  أت ت اه ا ء مدء وا ءء ا

 مداب اا رظ ا ا ت اا)) أم  

  إ ب اام –   ء  مو  وا م

 ا ور اأ    موا را اث اا

 (ادب ا وادب   را ا ا  )٣٩(اة))

  (ود و)(ا   ت واه ا ا

داب اك واداب ا ا اداب ا واداب ا وآ

ورت  ور و    ا ا ن ء 
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 د دار  ا ذ  ؤها  و ل ا ن با

او  او ا  ان دل اا ا د ا وامح اب 

دى ا ااج ات ودل دات و   اا اى ا

  ء اء وادا   ن ا ا 

ا ا ا ا ات ا وا  اك 

ا ا ا ا ات  آداب اك واق و ا 

ا اف اي وا    ن ا   ا وط ادى 

 وا  ب اط ا  و وا ت اا ا ا

ا  اك وااء رة  و  ا وآداب 

 اء وآدابا  ه ا  ا   وآداب ا

  و ا  ا ن ط ا اا  وا طو

 ء اء وادا  ا ادى ا ،  رة ا  

اع اام  عا ا  ا 

 الدواعي اخلاصة :  -٢

داب ام  وا   وا ام  ااوا ا :- أ

  ن  ا أو و ى ا ،  م ))ام

((م)٤٠(  ر إ ا  و طا   ))

((ا)٤١(. 

 ا ا     دابا  عا ا أن  

  م وإن ة، ووا ا ور اظ  م، ا

 ، ا  ا ، ر أو ،ا   

ا اق واود ا وز ٤٢(ا( ، دابه ا تم. ا 
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  يا ا  ا ا داب وه ا وب اا ا

  .)٤٣(اوا ا أموا ا اع  ادب 

  ما ي أن (اا  دابه ا لأ  أ

وأن ا ،را ت ادا    ، ا ا 

 ب . وا ا  لا د  أول (ا ر و) ا

 م ولا ا ا  ا ع اأن (أو ا ا رات

 ،   را ع اأو  رت يا ه ما  ر

 دو إ ة واا دو  ام   وذ ا

  .)٤٤(وان،...)

ن  اط و ا  دا ر  ظر 

 ع اوا وا ا ا  ، تا  عا م 

  د ءء ا م ودوا   ظا   وا

 و ل د  تا  عا ا ا  ء

 ا  افوا ت وه ا ا ور ا وا

درا    اط ا  ذ ا ،إذ ان ه 

ات و ل  و    وت ا ان 

 ا  م ،ذاك   ءوا را    

وا وا ن   اع  ظ   دب 

   يا ا اج وم   ن اء "إذا ا ك أوا

،  ام      اراد اح اداري وادي 

ن ر ا مع  ات  اا ا   ا او 

ان   ا   اال      اب 

اار ا واظ  و   ا  اء واء 

 ا  وم   ٤٥(وا(  .  
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 اء وم  داب اا    ام ا وا

وازراء (ادب ا وادب ا) ا وب(ازارة 

 أدب از(وردي وب(ارة إ أدب ارة) ادي.

 ٤ظر ء ا   ا  م ان 

ا ال ا ادر  وا ا  ا وا ان 

  ته ا  ،ا ود ا  ف 

  ا ات  ا   وو إ آراء 

اارس ا وا ا   ات ت  ل 

ا   ت ل  رت  ،س اوا 

  ا  صا و   وا ر اا

 و  ا ا  دور  د ح اا

 ا اا  إ دا ا  وز ب 

    رة  ل   ا ت ا

و وإدار د٤٦(ا(.  

:ا واب: ا    يري اح اموا ر اا 

  توا ت اما ا ادى ا  ا ا

 ى وات ا  را أدى ا ر اا او ا

ا  ب ا أدت إ ور ق وااء وات ا 

  ر اة وظاء واا ء إا   ءا 

  ء  ا وادى ذ ا  ا  دو  ا

 و آن وا  لا  ءإذ  ووا ا

  .)٤٧()  ان  (ال أد و

  ا ل اا وو د ا ء اا 

 ر و أن دى ذ ارحل اا  أ  له ا
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اب   اس اب  ا وال ا. ا  أدى 

ء و ا ا و ا  م  ال اب 

 ا ا ر  ة أول  ارحل اب وأل اوأ

  ودرا مما ف ا ة م ر ن

وو  و )ك )٤٨ا ا و ان ا .

 ا  ظوا اا ا  ا و  ا ا

ا .ن ا اا   ا  أل اب 

   تظ ا ارس اد ا  ىارح أل اوأ

ا دون ا آراءه   ن رك ان ا ار ،و

ا ف ج إ  وم  أل اب وأل اارح 

أى  د اارس ا ا ظت   ار،وا 

دون ا آراءه   ن رك ان ا ا ف ج 

وم  ال  إوا ت اا  ب ،ول اا 

  . )٤٩(اة 

 ا ا و ا ر   ث يا أدب ا و

و آداب ا   ام اي  )٥٠(وة ا وم اى

  و و ا    ا  با   

  و ر ا و ،ح ا ل  ، اا

 وض وا  ءك ارع وى واا  قا  ثة وا

ط٥١(ا(  ثو، وا ا ل اا   دهوا آ 

 و و ا    (آداب ا)هوا ذ ا

 اا  ءت ه ات  ا  ام و امن 

وأ ، راو ا را وردي: ((إن أل ا ة اذا ا  

 إ وة واح ا  وام ،موا ا  ا ،اور م
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. ن  )٥٢(أن  ا  ادة وح ام  ادة))

د اب ه ات ا ا ا مع  ات  اظ 

 نو ا وا آداب ا  ةا ن اما 

 ا  با  ن  ة وا    ما  و

 أ  م )) :  ا  ح   

  داب  ل   ب   أ ذرو

    ل اوا دا اب ،اا 

) ا أ   وا، و،رةا ررة ،وأا(

   ردم و.. ،و  ن أ، واوا ما

  ا إذ ا،ات ا نأر   ا دات ا

  ول اة وا ا ذ((ة )٥٣(.  

 ذم ات ا و ودل اا  اوا ا:- ج

 و دات و  اه ا و ا ا ة ا

   ا ا   و ادت ه اوف 

ا    م  ا ي اا وا ان ا

  ا ر  آ   ا ء  ى 

 ذ ت ، وو ما  ذ  ا ا و

 ان اء ما ن اء و  ادى ا ظر ة 

ات  ا ا   ر اء واء ت  ه

  دبب ا  ك واا  يدب اا  وا

 ا  )٥٤( أة وا  ء وآداب ا  و،

  تا  م اذ  ا وا   داب اوا

 ا   ادب اء ث  د ن و ث 

  اأة ا وذ ق اء  ال 



  

(  29 (.............................................................................اآلداب بني املصطلح والتأليف  

٥٥(و(   ا ا ي امي اف ا وم،

   ا  س نف ا ا ا ))، ا

 او،    و ، ة ا ا أن ا إ 

 ،ا م   ودا ، م   ن ما

 د  م  د ا  وا

(()٥٦(  ا   ا ه ا  ا ا م.

  احا وذ، وا ا ذ و  قا و ،م 

   اط  ،دابا  و مء واب واوا

ات ا م م  ر اة واق وات 

وار وا وازي ا  ب ا  ا واداب 

(واما ز زي ،اوا)٥٧(  و  ا  ء واا

 أ ا و ا آداب ا  اوا  اة 

( آداب ا)  ب وء وا٥٨(وا(  و

 وا ان اا  م ق اا   ا اا

ا ا ا ن دا ه  ا   ب  ا

ا واا (ا واق  آداب اس ور اق) 

 ،ر اا رأ )) : ا ا ي دا ا 

 ا  م  ،ب اوا ،ا موا ،ال اوا

أن - ا ن ا ت  ، و ر  ا ..أردت 

  وأورد ، رو ر  وأ ،رو   أ

 ،ق ودواا ر  ب إأم  ،رو 

 ا  زأ ..وو ا ا   وأ

((ا)و )٥٩ه ا م ، ا ا ا ا د ا ا

ا ا ا و ال ا ا ا  ء 
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 ء واا  ن     ت ع ا

            ءوا

ا   اودع  ا ا ( كآداب ا)  مدر اا 

 و م ا ل اا و وآداب ا  

   ا رب اف ا ته ا  

.  

:ا واد: ا  ما  ع   ن هذ  و

وا ا ر ا ن دابا   توا 

 ا  ب وء وا ء اا و

ون وا او وا ا  او ا ن ا ان ن 

 وا داب ا  ا  ا زاو ا ا ا

ء وآداب اا  د ا ، ءك واوا ا  

  وآداب ا وا ا  آداب  وا ا ا

  ص  عا ا ا ا  م زراءء واا

 ا  ب اط    ب وطا وط ا

ا ا ا د   ا وا  ا اي 

   إذ (أدب ا)    ا را ب وا

ا  : (( إم رأ أ أ زم ا   ادب 

  ا  ا أ:ر و، ا و، م

،رك زدد ، وادب  ان اب مس أو  ا، وادي

 ودا   جو ، ودا    س؛

 ا  ى  ، ن ة ارون ، و ء

   را ر او،أ  رتو ، ق ا تو

ال اوأ ، م ه ، واس ، واات ا  ك و
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((ا  ع ة از  يا)٦٠(  ام  م  

 ا   آداب    اود ا وا ا ا

 ا ا    ان و  ا وا وأ

ء اا ل ووا او ان واوا ت وا

ا واء  ام اي وا،وا ه ا (أدب 

   ا   ر و ام و ا  ب) وا

و ا ا اد ة ا ودل ء   )٦١(ا اب

  اراد اا  الوا آراء و  ب اا 

ا ن درا    ا وا   آداب 

 طار ، أر ، ا لء أوا ا  

رس ، اطن و   وء اب ال ن 

 ن)) و ومر اوا  م  إ ا ا

 ا وأ ا   ر   ُو وا ا أ

(( لوا ا موا ت ا  وا)٦٢( 

  وا ا   ا ا ا ا  مو

وا و و و ء طا   ن ير ازد

 ا    و   ا م   ل 

 د ار    ء وا   ة وا

 و  ء رظ ادى ا ا ن ا  

ا   قإ)  ا أدب ا   (وي)٦٣( 

  وي اا ي دا ا وا ا   ،

  ، ا   ا  ا ذ  ن))  أدب ا

   ة  ات ا ط ض  ر اطء 

 ته ا رأس ر وا   ك اا 
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  إ زت وأأ ا ا  ، ه   وا

ا   اطء ا ا أ ود ا د 

ة اس، و أا ،  إم د  ا ماض 

، وإ  إل ا  اس و  ء اطء

(( وا ا  رة    ،  و ، )٦٤(    .  

  ء ا  و  ا  ح  ويا و

 و ز   ا ن او ، ء اطا

أ - ءوا  و وح  :((إن إم  اط

درك ا  موأ ،  غ ك اأ ،ا- 

   واو ، و درك و،ا  لا أ

  واأ  ،وا ا ا إ ، ط  ابا

  ، حا إرا   امو ،أ  ؤواوأ ،

  أ ء ، وأ أ إ، وأ  وب دار 

((...وا ا)٦٥(  ا أ ا  ا  و،

وأدراك أ  ه و  أوا ط ا وا 

  رمن د آداب ا   ا)٦٦( أ و ،

  ا أل ام اي   (أدب اء 

واء)  ا اب و ا)) ن ا ة 

 و م ت ا ة توا ر ا وأ

  و   ادإ  توا   و

ا وا ا وج إ      اث

((ة واا  وا آداب ا)٦٧(  وموا ن ا

  ن با ا  ا ا ب ت  روا

  تا  ن موا ، ا  وا ا و ا
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 ل    ا   ا   

ا  أ   ا  (ل أدب اء)  ات 

 وا م   ا ودرا  أو ه ا 

 وا   ام ا وأل ام  ول 

ما  ا   ، ا  وأ وا ا

    اا و ا  م   ت

رة وا  اى ا واد ء وا  ه 

 ب اط  اءا و وا   بن ا

٦٨(ا( .  

 ت  وا  عا م رب ظوا دوا  

و اب ا اض  و ه اداب،  ال ان  ه 

  اب ن ،  اء م اوا ، او ا او 

  ،اكآم وا   تظ   ،او او، د ا،

   ، دابا  عا ا ا زراء ،وء واا

 وا ه ا ر ا ب وا   ،ارهوا

 .  عو  

  اخلامتة :

:و ا ا  ا ا رد أان م  ا    

١-    ا إ ،راه ا  ،رداب اا  أ 

واد، وا ،ع ال ا ا ا  دة آداب      

ن  وز آدابم  أ ا  ا وا، أن      

 -،  وأب، و ا : أُدب)أَدب ( ٌده -أل

ُ-   :ُدب أَد      ُِدب أَدَب ّوأِدب ، وأ أد  ،فُظ- 
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ده إ  ، وأَد َُِدُُ:}طَ ََ}   أْد ه: -َََب

 .أي  اُد -   -ط ، آِدب

٢- ا  داب أن اا  ا اه ،و  ه  

  "و  ارحا    م "... ى أن  م 

مد آداب أ ا  ((...و  ف آدابر اا 

ا ا ا ( )و،  ه ب ا)ا (.  

٣-   ء اا ،    لن  أما  طوم   ،ةت  او 

 أ    و  م    و ،   و ، ا  امن

و   و  ا دومو . 

 ا  ا   ،  ات       - ٤

.ا م ا  ار ،وا 

ا  :رة   ز    أماع ا ، ادب         -٥

    ،ا و ا ل ورا   عا ب ام اا

     روا ا   دةا   ام  و

.روأ رأ و ،ب وا أ 

٦ -          ا    أدوار   آداب  ت

     أدب ا)ع وا ق ول ا ور يا ا

د أد، إذا د إ ط ه)،   ذ  ء       

ا وو أل داب، و ا ا  اق       

ت ط ا و  ا اي أط     وا  م

اد ،ن ا  م ل ادب إذ أ  ، إذ      

   وأ ه ا ا ذ   ، ر اآ  ار أ

     وا وا ا  واا   دا دة ا م

وا.ذ   دابا  ط ،  
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مت ه ات وا ا ا اع  ا   اداب    -٧

 ا ا   أ ا   (ادب ا وادب      

(ود )و(ا 

ك دوا وأب د ا  ذ ا إ ا ا ا    -٨

م:  ودوا  دوا  تا  ع 

اوا ا ر اة اد وا  ا ا ا ا          -أ

اول ظر ه ات    ا ا ،ن  ازدر  

      وم ر اى وظا ا  بح اوام وا ا

رب ا         را  با ة ا ت لى ودا

 ء وا ء اا  ا   و وا

.   

اوا ا  دوا  و  اء  م    -ب

 ا م   ظوا    با ا ا و

ا د  ن اا و ا اك ا ا    ودو

  ودوا ا ا  ظوا اا ا  ا و

 ا ا  ةاا ا  كق واا  ا

      ن دا  ودوا ا دات واا  ظ

ا          ن زراءء واا  ا ا   

     و داب ا  ان وا وا  يا ا

        ا  و ب اوط ا  ا 

.وآدا و  

  البحث هوامش

)١(:ح اا:١/٩ 

)٢(  :ا :٥  
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  ١/١٣٣ج اوس:)٣(

)۴(:ا ٣٩     

  ١/١٢٣،  :: اح  ا  : :٧٠ن اب: )٥(

)٦(:ا ا:١/٨٥ 

)٧( : ) ا أ  ط ا ا  ةدا  ، (

:ا رف ا١/٢٢١  

)٨( :: ) ا أ  ط ا ا ةدا  ، (

:ا رف ا١/٢٢٢١،٢٢٢،٢٢٣ 

 . ٢/١٧٢، و :  ا ،  ١٦/  : ٣ اي :)٩( 

)١٠(: : ا ن: ١/٤٧٠.،٣/٣٢٨،  ٣/٤٥،و   و ،

   ١٠/٢٧٩اازي:

)١١( : :ين،اا ٩/٥٨٤ . 

)١٢( ي اي اي اا ا     ي ،  ا  ح

 ،   : ، ( مار  ٧٦٢، أ  ا ، ء ا ت(

 .٢/٧:١٩٩٩،  ١ا اد ،  - از

)١٣ أ    أ  د  ري ، أا  ح رئة ا(

  وت.  -) دار إء ااث ا ٨٥٥ ا ا ت(

  ٢١/٧٩.ن: )١٤(

، أ    أ     ١٩٧/ ٩إرد اري ح  اري : )١٥(

ما ٩٣٢ت(  ا ى اا ا (–  –  ١٣٣٢،  ٧.  

) دار :١٤٢١ح رض ا      ،  ا ت( )١٦(

  ،  ا. ١/٩ ،  ١٤٢٦اط، اض ، 

)١٧(:ا ا:٣/٤١٩   

)١٨(: ا ا:٦/١٠٤   
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)١٩( ::ا د ر، ف ات ا٢٥ 

 :٣٣.ن:)٢٠(

)٢١( :ا د ر، ف ات ا  : ٣٥  

   :٣٦.ن:)٢٢(

  :٣٧.ن:)٢٣(

)٢٤(:ف اا  :ن.٤٠   

  ٢٠ات: )٢٥(

)٢٦(:دا ر: اا  ر٣١٦   

 -   ٢٦٥ ات:ات )٢٧(

)٢٨(: ،دبوا ا  ت اا  :سا ، ي و١٦   

   ٧٤اان:)٢٩(

)٣٠(: ،ا ا : ١  

)٣١(:ا ا :٥  

 ٣١٧:ا اد:ر  ار:)٣٢(

)٣٣(ا: :را  ر، د٣١٦ا  

)٣٤(:روا ا  دب ا٢٨ا  

)٣٥( :اب،اآداب ا ر :٢٤-٢٣  

)٣٦(: ا .د:ب اا او   درا مداب ا٦٤ا  

)٣٧(:ا ا .د ، مداب ا٧٤ا 

)٣٨(ا آداب ا ر:انز ، ١/٧٠ 

: ٢٠١٥،م ، ٦٧٩ا  اداب ام،أ ا ا، ا،اد )٣٩(

٢٦  

)٤٠( :او   درا،مداب ا٣٤ا   

)٤١( .م وا ر ما  
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)٤٢(:مداب اا  ا:٢٩   

)٤٣(:مداب اا  ا :٢٦   

)٤٤( :ب اا او   درا مداب ا٧٢ا  

)٤٥(  :مداب اا  ٨٢ا 

 ٨٤.ن:)٤٦(

)٤٧( :.س ،اآداب ا:١٠  

)٤٨( : سآداب ا ٨   

  ١٠.ن:)٤٩(

 ٣٧ا،اي: :أدب  )٥٠(

)٥١(:آداب ا :٢٠ 

)٥٢(:وا م٣أدب ا  

)٥٣( :ا،ا ام داب ا٥٥-٥٤ا  

)٥٤(: ا   دب،اب ا:٩٥،  ٤٢، ٢٢،٣٠، ٢١  

)٥٥(:  ا ،ءأدب ا :١٩   

)٥٦( ن ،اوآداب ا ا::ما ٢٦ا  

)٥٧(:واما ز زي، اداب واوا ا  ا:٦  

)٥٨(:ا، آداب ا:٣٨  

 واق  آداب اس ور اق،أ ا    ا ١ال)٥٩(

:ا ،ا ا  ٤  

)٦٠( : ا،٥أدب ا  

)٦١(:ب،اأدب ا:٩ 

)٦٢(:٤٣آداب ا   

   ١٤: أدب ا ،إق   اوي:)٦٣(

)٦٤(٢٠:أدب ا 



  

(  39 (.............................................................................اآلداب بني املصطلح والتأليف  

   ٢٧.ن:)٦٥(

)٦٦(:ا،آداب ا:٧٣  

  ١أدب اء واء:)٦٧(

)٦٨(: :ءل أدب ا١٠٧   

  املصادر واملراجع قائمة 

  الكريمالقرآن 

١. اح ا ،ا ح اا    يا    ا 

 ،دار ارف.   ٢ ا اوي،،( :٧٧٠ا(ت

٢. ر           ا أ ، ، اع ا را ا ا   ، ا  

،ا ، ا  ، ،١٩٨٨. 

٣.            أ ، زاق اا      ، سا ا  وسج ا

.دار ا، ا  ، ، يا ا 

٤. ي،ااا أ  ا ، ،اوي ا ،   دار ا

،٢٠٠٣، ١ا. 

٥. ا  إ، ح او ج ا ح ،، يد ا     أ

 .١٩٩٠، ٤دار ا،  ار ر،

ن اب،  ا ا ا ل ا    ا ر              .٦

 .٢٠٠٠، ١وت ،–ا اي ،دار در 

٧. ا،ا  ،ا ا ،  ،ووق اا   ٤،٢٠٠٤.  

 ار   ا ا  ،  إا   ا اي،  .٨

،و٢٠٠٩ ١ا. 

،   ٣١١- ٢٢٤ ان  و آى اآن ،     اي ،    

.و     ،د ت اراث واا   ون، ا ا   ا

  . وا   ، ا .د،  ار ا 
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٩.    أ    أ  د  ري ، أا  ح رئة ا

 .وت-) دار إء ااث ا ٨٥٥ ا ا ت(

١٠.  ا    أ    ري ، أا  ح ريد اإر

 .١٣٣٢،  –  –  ٧) ا اى ا ٩٣٢ام ت( 

) دار ١٤٢١ح رض ا      ،  ا ت( .١١

 .  ١٤٢٦اط، اض ، 

١٢. ا         يا    س أا أ ،آن اا   ا 

 ا ي اا ١٢٢٤ا  .ن، در ا  ت أ ،

 . ٢٠٠٢، ٢ن ،–س ز ،اة ،دار ا ا، وت 

١٣. ا ر،دار اا  ر،دا وت،_،ن١،١٩٧٩،٢ 

.،١٩٨٤    

١٤. ا  ا   بء أا أ، وق ات واا  ،ت

،ا و،يا ، ن دروم.د، ر ي ، و٢ا 

،١٩٨٩. 

- ات ا  ا وادب ، ي و،  اس،وت        .١٥

  ن١٩٨٤، ٢. 

١٦. رفادار ا ،  ،ا -،٨. 

١٧. آل ا  رات،  نم،روا ا  دب ا

  . ٢٠٠٠ا،اردن،

 ١ن،- ر آداب اا ،دق اا،دار ا ا،وت    .١٨

،٢٠٠٠. 

١٩. ا     ،ا ا .د،ب اا او   درا مداب ا

،٢٠٠٦ا . 
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ر آداب ا ا ، زان،را و   ،دار    .٢٠

 ال.

آداب اس ،أ  ا ارث  أ ا، درا و،  ادر          .٢١

 ،  أ  ،ا ٢،١٩٩١ا . 

٢٢.      د.أ ، يا ا    ا  أ ، أدب ا

،ار اا ،ا ١٩٩٣، ١ا. 

آداب ا ون ا  ا اي ، و ، د. اح       .٢٣

 .١٩٩٧ ا،  ادة 

ام وا،أ ا      اي اوردي، دار ا  أدب .٢٤

 . ١٩٨٧، ١ن،-ا،وت

٢٥. ا     ،ا ا  ا  ا  ،ا ام داب ا

 .١٣٨٢و ،أ اي،

٢٦. ، أ   ا ا ، دبب ا٢٣٥ت   ،دج أو  ،

.ا دار ا ،ا ر .د  

٢٧. ا  داب ازي واوا روا ،   ا  أ ز 

وام٣٨٦ت( ا (،   ن أن ، ا  ،  ا ، 

 .١٩٨٣ ،  ٢وت،

٢٨.  ا ا  أ ، ي    ٤١٢-٣٣٠آداب ا  و ،ه

 ، اث دار ا، ا –١٩٩٠، ١. 

٢٩. ا          ا أ ، قا رس وآداب ا  قوا 

ذمن ،ء ار إن    ٥٤٤ ا   ا ا،ت   

 .وت–اي،دار در 
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ه ،   ٢٧٦أدب ا ، أ   ا     اري ت .٣٠

، ٥ن  -و ا و  ،اذ  ر ،دار ا ا،وت  

٢٠١٤. 

ه)،ح و أ      ٣٣٥أدب اب،أ     ا(ت   .٣١

 . ١٩٩٤، ١ن،-ا ا، وت،دار 

٣٢.            أ  اإ    ، ها،إ  ،آداب ا

 ،وي ا .د، و  و ،ريما ١٩٨٥، ١ . 

٣٣.    ولا ا  وي،اا   ق،ي  ٤أدب اا

، ا  ث وارات   ١٩٩٢، ١ري ،،د.ن 

 ا اض .

٣٤.      ر ا    ا   ا ، ءء واأدب ا

 .١٩٨١، ١ن،-،دار ا ا، وت٥٦٢ام،ت

  البحوث والدوريات :

 ٢ج ٣ب،  اطت ا د. ا آداب ا ،ا ،ت-١

 ١٩٥٧م .  

   ٢٦: ٢٠١٥،م ، ٦٧٩ا  اداب ام،أ ا ا، ا،اد  -٢

٣- ، ا   أ  ء،ال أدب ا٦٢٥ ، ز ، 

 ،  دار ا، اا را وزارة ا  ، ردا

 اد،–ا١٩٧٢  
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  اخلالصة :

    م ا راه ا  و

ام اذ را ه ،و    

ر ا  اات    اى

وا}ا{  و اذ ان ا،

       ّ  رس اا  وف 

    ف اس وا 

اء رت رؤ  اادا   

ا ،وا را  اك اة    

  دة ت  و 

ا   ا  دة وا

    دع يي ؛اا م ط 

اام  ر  اة  

   را   نا  و

ا ا  مة امن  ل 

  ذات ا و ا م دا

  ا،ا ا 

اام،ا اي اره دان   

لاا ا،٠  

ت اات   اا ، ا :

 ،ا، را  

  

Abstract: 
In this study, we deal with the 
son of Hani Andalusi as a 
model for our study, and we 
dealt with the contradiction of 
self-contradiction and the 
other. It is also known that 
paradox is the basis of the 
paradox, but its essence and 
purpose is to clarify the 
spiritual paradoxes of 
individuals and to prove their 
ability to own power. The 
Andalusian poet summarizes 
his experiences in life and his 
interactions in the universe 
where the paradox seeks to 
reveal the suffering of man in 
contrast to that because he is 
the basis and the same poet is 
different from other magazines, 
represented by Ahmrani. The 
man who loaned the Mutanabbi 

office, the man Akool. 

Key words: contrast, self, 
irony, satire 
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  ابن هانئ:

،ر  ) ١(أ ا   م ازدي ام ا ار 

 ا ا ا أ   إ و ،   

  بد ا ده أأ   يزدي اا (ة أ  ا)

  وا ا      ن إذ ،ا ور ا

   را ا   ١٥٤ا  ةو  أ   ،

   ه١٧٢أم وا م را ا  ا و ،)٢(   ،

 ام  و       ا  أ ة ازدي، 

  روح أ و    ٣( و( ن ا ذاك ا أ ناء أو ،

 أي  م ا   ، م أزد   ر ل

.أد  و ا م  أ و ،ا رو  

 طا   (ا) ى    م ا ن أ

  ،ما ب إ     ، ،أد ا نو ،وا

ما   اا   ه   د   د  ط

ام، وو     وا  ا   ا، إذ 

 م   ا  ٠)٤ (و  

 م ا م  نرا ا  او ه ،و   ا

 دن و   أو و )   ن ه أن   أى

واف اا  (و و  )٥(.  

)  و ب امأي ا٣٢٠وا ب (ا  ذ   (

 و مك ا ام  ان ارا  ب)، إذا  م

وا دأو ا ا ه   )أن أول )٦  ن أ   ،

 ا   ى لا)  ب اا  ن  ٣٤٨،و (
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   و  ن ،طا وا  ر ر ءأ

، أ ن ود  ) ٧() ون ه اوا ا  اى٣٢٠(

 ى ا    و ام  درا ا  ى ام  كو

 طم  ة وم٨(ا(  

:
ً
  املفارقة لغة واصطالحا

    املفارقة لغة:

 ا  را ٠ رق اق و)ر اا ا 

ر وا ؛اي  ،ورق ن اأ ر وا أي    

()٩(ا  ة اا  نء ا را  و  

:
ً
  اصطالحا

        وا ا ر را  ت اا م 

 ا دن اا  ا ذ  ن ا ٠وا    

  ت) أو   ٢٥٥أورد ا  ن رأ  )) م   (

        ، م و ، ّ   ن أو أو و أو ا ، 

    ا َو ،ذ ا ذو ،  ن او ،   وذا

 ن  ،    ٍوا وزن و ،ا  ٍوا ار 

          ا  ا   ُو ا  عَ ، ابا

ا ، وذ ا، و ا   واة  ، ور    

    َ ِم  رر او ،ِ    ا  ،ِ  ر

   ا ذا ،ِه أ و سأ ِم و أ  م سا ن

  ُُْ َ ،ُروه  ُف  وظ ،مُ اُم   

  ور ، و  ُم ، ن اَء   م أب    



  

(  47 (...................................................................... و االخرمفارقة التباين بني الذات    

ا  ْن أ بن أ ف،  ون أط ا  ن أ و ، 

.     )١٠())أطف ن أ ، و ن أ ن أعو ن 

       و وأ د ن أ  م  را   أن ا

 ذ ، و ن   ِب ا و، و أب  ن          

ا .ر  

ت ارااوردت ا و   ) راءا  را 

     ،ا ا  توا  و  و را 

         (ا  ارو  ة ودا ى رات وح واا)١١( 

            ا   ا  ا ام ت اراا   ا و

 را  د  ٠و  

  مفارقة التباين بني الذات واآلخر{املهجو}

 أ ن راء أ،ا  ن  ء إل ا  ا 

  أن ؛ ا  ل  أه؛وذة  اا 

ا،ون ه ا ا((ّن ااث اا واات 

واطت ا ث  ة ا ذات    ،و  ن 

((....وا آن  وا د ا ا )١٢(  

 ا و  ارة ا    ار  أدوات ا

   ّو،أو ر م ة أو رة ن  ، ّ

  رة  و دا م  ي ا ا 

 أد   و  ّ١٣(؛( إ ما ر اأ و،

 ا ّ)) ءا   و، ل واى ا ى 

  عوا  و م ُو، وا ا  ضا

((...... و )١٤ (  
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 اع اا ا أ ا  ت ااّن ام   و

ا  ر ا واا  اد ا ت (اات) 

 ا   (ا) ا  ةا  ءا 

   م إذ  ُّ  و   ، ا 

( وا ا ا)إ وا ا  )١٥ (  

إّن ا رة إر ا و ا ما   ما ا  ء

  إ ذ (س ) ار ى ،واض اا م

.و  م  ا اض إ واة  ا )١٦(اوف اة

 ا ا ر إء أض ا )) ا  م  

وك ة أى *ة  ا   ااما إ ة وا

((  أ  ر   )١٧(  امد ّ أراد أن ّمو

  ىة أ  وى أّنُو".  ُ  ّم ب أوف واا

.ان اد  ّ ره مل أ  ا )١٨(  

وو  أّن ا   أن ض  ا اض  وان ه 

ااء ،ب  ،إّن ا  ااء ا  وّوه  ات 

  رّرة واة او وا روح ا   ا ا

 ا  و، ما)):إ  اأ أ   م أن 

  سا ا   إّم ل:أ    ّ أ ّم ما

((  و أ  ّ أن  )إّن  )١٩ ا وا

ا م ا ض ا ؛ ف  ا ه أم  ح 

ا   طا ا  ي اا اماءة د  ذ و 

، م  ض أا ا   
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ات ا   ا(ا) دام و ذ  ث 

  أ  ان اره دي أا وا، اما ت ؛ا

  )٢٠( ا ،وا ال

  الشخصية األوىل:

  هراني:الكاتب الو

ول ا  م  ا  اف ا(ا) ء 

 ا رة أو إّم ،ا  ن ءا   ل ،إذ

   ام ا   اا ا  ان 

ا    ا  ول ا،  ا ام 

  ا   رة  ا ءات ا  

  َء ول إذاا ا  ان ا  ن و،

 ل ا   آ   ، يا ا   را

م)٢١(}ا{  

  دا*أ أ ّن    وا ّا  ت و  

  أراده ا  ن ذ در ا ا ا ع ا 

 رك أن ا روو ا  صا  ح ،وا  ض

 إد  اءا  ل او، ا ا  صا  أراد ا

ا  ا ة ؛  ة أو  ّأ ، 

وا ا ق وا٢٢(وا(  

  م  م إذ ، ا ط  ا  و

و  ا  لي م٢٣(ا(  طا أ   يا

   ا رت اآ  إ ، ءا   و،

إذ )٢٤(ا    ا اي  ا  اك وال
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م أظ ه  اف وااءة  ا وة  ا دون 

ا  ا    أو  ا د إذ و))وا 

(( ن إن  دا د أن)٢٥( م اّن ا رة إر ا  و

  )٢٦(د ع ص   طل اة وط اء

  اما   ا امد  ةا    ّأ

ا ل ا  ة ،وذ ء أ و ا  

 ا و ذا  قا  ن  و  ت اء اإ

ا  ط اب  ات وإ  و  ب 

٢٧(ا( ا  اد ات أ ))و ء أن ا  ن

(( أ)٢٨(: ةا ا و)٢٩(  

  ف م  ا     ط ا  ط اف

  إّن ذل ا أ آى    

  

     ء اف      

  أم  ر وطف اد   

  

      و     

  ا           وف وان وم   

    ب ار  اءا      فا     وا  

     و ذ ا  أ ا نمت ا إّن م ى

وى ا أن ا م   ل أ )٣٠(ا  ل ة

  دة  ن ه  و ا    هأ 

ا، ف   س واء وإّم   ل اع ، 

    ل  و ازهإ  ا (ذا)ا أو 

وا  ةا ب وة ا   ن)٣١(  ))

ا    يا ا ا   رك  ا 

  دور ر  ن إذ   ا ؤ  تر 
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 أي وا   ا   وأم ء ا ط

((ا)ب )٣٢ر  اءا  ، الب ا  

اا   هو اا ا    وا، دا

 ه أّن اما   واّن، مء واا  ا ات اا

 ما  ن أ رب ا     اء ودة ا ا

   رة و  اوة 

: ام ءه أ ا )٣٣(}ا{  

  ّن أّ دم ت إ

  

      و  انأ   

      ا أ  أم ز  

  

  ط و     

  إّن دا ت  ا    

  

   اب و اوف  

اما    ا   م ا   رإظ ا،

 ا رة أ اا   وا، م  ل ا ،

 إ ذ     مرا واا ا ل أ))ا  ا

((   أن  ه يا ا )٣٤(  رإذ أن ا

ا  ءا  رأي ا وا ا  ا ا و ا

     رك  يا ف اأو  ةا  عا 

    ار    ارض ا واب 

وا ا  وا ا   يا اا)ى )٣٥،

  إّم مه ا ا ء ارك أّن ار إذ ا  ا

 و وا ن ا   اتا  ّم، ا  م

ا ا  ه ا ّ٣٦(ا(  

:   اوا اره ا ٣٧(و(}ا{  

ما  ذب ا      ا  ا   
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    ي  أم  

  

  إّم ي  امف  

  ر   م  م  

  

   أي و ا   

      إ ا  مه وأ ا ا  ا م

  ر ط   ل إ ا   ع اا

 ا   ف(ا  ،ا ،ا  )

ب  )٣٨( ا  ا ن   ر اة

  ؛ ت   ؛ ا   ا  

 ّ  رة    مأ ا  ا ذا و، م

  و وأ ا ه  ،ت ا   ،

٣٩(ا(  

ر ر ا ّز و   ر  

    م ظ    ذا اا(اما)

   ا وان و، ر اأ   ر   و، و

  وإّم،رأ م و  ن   رهوأ ب ا  

 ا ا   اام اص  وا  در ر أى

)٤٠(  

 ) ٤١(و ا م  إاد ات ا (ا)إذ ل: 

}ا{  

     أّ اف       إّن  ب ا داًء

     أ ف       إّن     وان

 *ر ا  انوف      ا        

   إ ل ود         ا ئ 

 ب اا   اّن     هت أا  إّن ا

  ب ؛وا إ   ا طا ا  ا ا 
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ذ ل مة اء  أره ا مع  ه اد  ا اام،إ

  ا  ءا ، ا   ا ا 

  و  ل اإ)) ا  ر ، الا 

      ّ وام    ا

((را)اّن)٤٢ ا   صا   ياء اا  ن اما

 ّ    وان    اّن و، )٤٣( م و

  ا مة ا  أي  ا((إذ اّن ا م ا 

      وإّم     

 ا  ا  او اط،و ا )٤٤()اي)

    إذ ا  ٠ا  

  الشخصية الثانية:

ان اره دي أا ا:  

 اّم ز ر ، م  ض ا ما ص ا ّأ

  ه  أو، ا ا أ  ره، با رإ م ا

ل  )٤٥(إّه ،ّ أء ا،   ر ا م ا

:)٤٦(}ا{  

ّ ا  ا   

  

  و رأى رأ  ه ا  

   و  ا    

  

  أُِّ أ  ِه ارا  

  و    آة     

  

  را   و أا    

  ه و  إّم  ا    اان ذ ا  هأور  

   ل  أراد ه اّن ات أا   يا

ب ق  وا ،ا  ار ،ان  اب 

 و(ا) ء ف أا  ال ا   إم
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   بإ  ل و))  ّ ّن ا  

    م  ن  و،ء اأد  

و ا ا   ا م،ر ّ ا ان  )٤٧(اة))

(ا )ا  

  م ا   ان اد   ي؛ا  

 :   ا ل٤٨(و(}ا{  

  ا    

  

  ت   ه اا   

     روا   مأر  

  

   أ   اا  

    ت و أ أ  

  

   رددت ا ا واا  

   م م    اوا ن ا  إذا   

    موا   

    

  و ر   اا  

 أو ا  ا اه ام  د ان ا ءا  أراد 

أن  ،   أن  ا  ذ ،واي  ا أن 

ر ا  رة ن اإذ أ،ا ا   ذا ا  ع

 ط  ؛ا را  ا اا ا ؛وا

 ط  ةا ا ا و، ا ا ا ا ا

٤٩(ا( ا   ر أن  ا ن ذ رك 

 م اروأ ط    ام  ،أو   م ا  

      ا  ت اا  رر ا و

 الا ا ام وام،   ّم ان اد  و  ام

،و  ا اا ة( وام  )ى اّن 

وا  ح ا ج ا  ان٥٠(ا(  ط ّ إذ أّن ا

  ر ااز اإ ا  عه ا؛ را و  أ
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و    )٥٢( ّم د ار اإذ  ا)٥١(اة

رئ ؛ا  ا ل ا اف ا اة،وذ ن 

   و  ظ  ت     إدراك  ا

ا  ا را  وا وا  تط   ع

إذ أ ا   رٍ م  م )٥٣(  أره

  )٥٤(راأّم ا ا وج  أز ا اة

  ي أووا، ا   بإ  م  ّ 

ا و،    ل  ز ؛ا ر  ما 

)٥٥(}ا{  

   و  ا    

  

  أ أ  ه ارا  

   م  رك ا إ ؛   

 ّوأ ان ا إذ ا، أ أ   ل و

؛ام  و أّن  ذ  ))ل ّو   د    

و  ا د  ام )٥٦(دام   ي وأ  ام ا))

 ا ه ،و   لم و ذ   و  

   ا ٠  

  الشخصية الثالثة:

  ، م ن ا  ى اا ا ّأ

  ه ا  م ؛وم ه يوا،(لا ا)

؛ى  أّن ا م ره     ،أّ أب 

 و))    ،أ   ءا ذ ودوا

اّن ا  لا   ع أني ادر اا ا ذ م 

  ة ات ات وا ا ر اا   زهأ
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((و درا  عا )٥٧ (   ررره ا و

 ٥٨(ا(}ا{  

 ا و ا ام      ا ّم ما   

   ا ي اذا او      د ات أ أ  

      ادا و ّم  

  

  طا     

     ّأ أ  رك ا  

  

  ّم    طن     

       اّم ا   ا  م ء ا ان

اذ ّر   ات أه ر    ٠ا   وذء

   )ّمو   ، اا  و

 ما  و ا  وو(طق اوأ، 

ا ت واّات اا ،و ن ف اء ا  ر 

ا(ا)   ان ،ن    ره 

  ر رة)٥٩،( ا  ا  با     

 دا ا   اوي اا ا و  ا ا

 را  يا ا   ة اا  م،ا ا

 را   يا ا ذ  ا  ذا   ؛

ّة واوا ا  )٦٠(ا   ر أوج  ا و

  }ا{:)٦١( م     ار ى ا

  ن  ح  ن    

  

    اا  ّأ   

    ارا ا ا ا ا  

    

      ا ا اا ا ا  

     يا اّم  

  

  ذو ان  اء ّ  ان      

  م  ات  ا ا ا، ز رة   

ا ا ؛رة و  ا ذ ا ال،إذ ن 
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  ةاا  ةت اق ا  ا

ر ت  ة  ا ا ر  ال )٦٢(اى

را   ا،زد  ذ اّن ا و ا ب د

 ، م  و ،ذا   ر  ءا   ر 

 ّاّن ا  ، ا ر واد ا اا أ ّم))مأ

ا  ه  وي   وا ف وان)) وا

وم     وف ي و    ان ٠)٦٣(

  )٦٤(اة

: يه ا  ٦٥(و(}ا{   

   وأر  اءا   

  

  اا ا ّم  

  ودر ا   وواة   

  

    اا ا ّم  

     ن ا  زا   

  

  و  و  

    أر أ   ّم  

  

    ا  ت أو  

اّن    اءة أه ، أّن م  ازداد   ل   

 ر  ر(ر)، و ت    ن 

؛ا ذ    ا  و  هّإ  ل ا

 و ره ا  دا م ن ا  ، ا ا ا طا

  ن ا ا   و، و وأ   أظ

   ٦٦(ا( ؛و ف وا را  ام و

 ا رء ا   دي دورا يي اا ا ط 

 ، ل ل ا  ا دا  ،ةل وا    ،

  ا م ا  ، ن ح أو   ّ ا ا

 ((و )٦٧(ر ذات د إ ن  ا  ل
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(( شدع واا    )٦٨(    ج 

  ا  ، ا   اء اأ ي اا ا

ب و ّمت وّ و، ور ت )٦٩(رأ   و

ن أو ا  ت ا ش ودا  رة    ت

)٧٠(    أو    ا   و ا ور

   ا طح ي ر أء اا اي  ف 

٧١(ا( ا ط  ا   عا  و))

((ا)٧٢(    لا ا  ه ا ت و

ار  ا ا   ا ا ،ما  ا

ور  اّن  ا  اع  و رس 

٧٣(وا(   و  ل   ة ظأ م إذ

ت مات ومأ  رّ)٧٤( ا  ح  ءه ن ت٠  

  اخلامتة:

        م   ن مّي اا د اا ا اا  ا

 ا–  

:  ّا ا او م ا ي اا 

١-        و  ما ة اا  ا راط م ثأ

      ا اتت اط  ول ا ظ ت دها

   ا، اماا، ا  ار  (ا) ا

   ا را  ل وا ا،ان اره دي اا

ا ا     يا م  ا ا و  ا

 وظ ، ن اؤ         ان ا اي

 م ،تر   غ ا    ا 
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   ج   م دا م  إ اراد ا

 ع ور ذات ا. اعا    

٢-   ار  ا،ا ا اتت اط  ول ا

 ا،وان ن    دام ء ص ض        

  ٠اء  

٣-    ح ءه ان   م ء ا ن

 ٠ات و ء و   ال

٤ -            ا ا ماء از اأ   ُّ 

        ،  اء ارب ا     

            ُ ا ا و ت اراة ا ّو

 م  اء ه.  

٥- -          ن  راءا    م ا  

  ّزو  يا اث اا  اّ  

  وا آن اا) اث د  ا 

       ي (ا اث أدو (ا وا ا

( وا ا 

اّن ار آ ا   ا  ا اة     - ٦

 ا وا   ر وا ّ  يا م   

           اث اوا   ا   ءا

  ارا ا  ا   ءا  ط

  ا ر اا ٠ 

٧- -        ا ا ط  ا  ا ا ا

 ا ا  وا ا    ٠ 
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٨-         ا ا  لا ا   تُّ 

    

  

  البحث هوامش

  ٤،٤٢٤وت ان ،امء ء ان ،ا ن  ،:ان س ،ج  )١

   ٧: ا م  اب ، و ، )٢

٣(  طم را  طج ا ،ا ا ن ا٢٨٨، ٢:ا 

٤( ،  ا  : ر واا مدب اا:٤٢١  

٥( ، ا  ،ما  رة اا:٤٩٤   

٦(  دوطرما ا: ، يا ح ا،ت اا–    

 ٣٥٢، ١،ج

  ٨ا م  اب: )٧

 ١٠٣، ١ا ب ا:ا ار ا ،ج )٨

 ن اب :ا ر،دة (ق ) )٩

  ١،٨٩ان وا :ا، ،  ا  رون،ج )١٠

  ١٩ار:  ا اي ،د  ،   اا ة ، )١١

١٢(  ا ا: :  ا  اع ا٢٤٩   

١٣(  م ظ (راهد واط)( درا)ماد اا  ا   :

:٦٧  

١٤( ، : ما ا:و ا  طا :اا ا ٢٤ا  

١٥( : ما م ا   ا :٨٥  

  ١٠٦س :     :ر:ا ام )١٦

١٧(  ،م : درس وم م ٢٠٥ا  

  *     طا    ا : ام٦ا                                                                                                                             

                                                                                 ٢٣٥ا م  او اط : اوي :   )   ١٨

١٩  ( م با٦٧:  ا    
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 ٢٠ (ا   ها    ::واما ر ه :اوم وادا      ا 

   ١١١:  ١ا :ج 

و اء ا   ا م(اطو دراه)             ٤٣٩:اان:) ٢١

:٦٩     

٢٢ (زا:م ان اح د  ما   :٤٢٢   

  :ا ا *   :م ان اح د  من ا :ام٤٢٢ا                                                                     

٢٣   :م ا   ا  (٨٦                                                                        

٢٤   :ا :ا   درا اما ر١٦٥) ا                                                                                       

                                   ١٥٢: ار   ا ماس:   )٢٥

٢٦ (:م٤٢٢ ا   

٢٧: ا : ما  دب اا: (٢٥١   

٢٨ : درس وم م ا: (٢٠٩   

   ٢٠٩)ا اي  اب :  اب: ٢٩

   ٢١٤) اان: ٣٠

    س ا  ا          ةء ا   

  ء اة                 و  اط ل    

٣١(:م٤٢٣ ا   

٣٢: م ا   ا (٨٩     

   ٦٨)ار   ا ماس:٣٣

   ٢١٤)اان: ٣٤

اا) :اا *ن ا  (  

   ٢٨٥)اازم  ا ا ا وا م :  ا اي :٣٥

   ١٢)ار   ا ماس :٣٦

٣٧: رقد طز ()  درا م ٨)ا   

   ٤٤٠)اان:٣٨

    ١٥٣) ار   ا ماس:٣٩

٤٠: م ا   ء اا (٧١   

٤١(:م٤٢٧ ا   
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     ام ا: ا*  

٤٢: را  : م ي دراا   ر٢٥١)ا   

٤٣: م ا   ا : (٩٢   

٤٤:  :م ا   روث ا٤٢)ا   

٤٥: (   :تودرا  وا ماء ا    ا ا:: س

:٤٩ : طا وا  م ا: ٣٣٤و   

٤٦ (:م٣٣٠ ا   

٤٧:م ا   ٩٤)ا   

٤٨ (:م٣٣٢ ا   

   ١٩٨-١٩٧) ار   اي :٤٩

   ٥١ا  (:اء ام و٥٠

٥١:: و را (١٨٢   

    ٤٠ار   ا :() ات :)٥٢

   ٨٣):ار   ا ماس:٥٣

٥٤ : ر ما:(١١١   

   ١٧١)اان:٥٥

٥٦: ما (٣٣٣   

٥٧ ه:او و ه و م ا(   : ٦٦      م ا:و،

:طا وب: ١٢١اا  م ا:١٣٣و   

   ٢٧٦)اان:٥٨

٥٩ (:: نا  : ء٢٥ا   

   ٢٨) : ار  ا ماس:٦٠

   ٢٧٦) اان:٦١

٦٢:  اج ا:ا ا  ءا  (٦  

   ١٣٣) ا م  اب:٦٣

٦٤ (: : م٧٥٨ ا   

٦٥ ( :م٧٥٨ ا  

٦٦: ا:ا  ا ا  مدب اا: (٢٣٨   
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٦٧: ا :وادا   ر٦٥)ا   

   ٢٧)ار   ا ماس:٦٨

٦٩( :م٧٥٨ ا   

٧٠ر ما( ٧٥٨                                    

   ٥٠) ار   د درو:(ر ) ذت ط  ارك :٧١

  ٢٠٤) ار   اي:٧٢

و ا    ١٠٣):ا م  م  و:د   اي :  ٧٣

  مدب اا  :١١٨  

٧٤: ا ب :ا٦٧)ا   

  املصادر واملراجعقائمة 

١- ا ا  م د ، درس وم ٠م    ،  دار ا ، م ١  ،

١٩٦٢ 

٢- ا م ه      او و ه و، م،    ،   ا  دار ا

وت ا- ، ن١٩٩٤،   ١ .  

م )،اار    –ا ا  و ، (       ،ا م ام  اب    -٣

 ، ب ١٩٧٧،  ١ا.  

٤- م ا اا طا وا  وت ،م) ، ويا –  ،( ن

ب ادار ا ، ١٩٨٥  .  

د –اط  ار مط، ن ا  ا، ، ا من        -٥

-، رف٠دار ا  

 ٠ادب ام ار وا : ا  ،دار ا، وت ،د ت-٦

٧- ما  دب اا،، ا وت  ، دار ا،  ا ٢  ،

١٩٧٦.  

٨-         ، ا ا: ا ل ا   ب دراا

، ا ١٩٩١، ٨ا ٠  

٩-ادب ا   ا  إم  ا  ، ة ، دار   أ ٠دا ،  

 ، رف١٩٩٣،  ٧ا٠                                                   
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١٠- ا ا    ا  اع ا، ة ،     ٠دا،  

  . ١٩٦٩، ٤،-دار ارف 

١١- ، وا ، ، ا، ن وا٢ا  ما ا،

،،١٩٣٢٠  

١٢- م درا رء اونز ا -ذا- ا  دل د ا

،دابا ،ة ١ا،–،٢٠٠٩ 

 ١٩٣٢زا ،   ، دار ارف  ،    ٠ ام  ح دان ا م ، د-١٣

. 

١٤-مدب اا  ن ،اا  ، اد  ، دابا ،  

١٩٧١.-                                                                                  ١٥-  ا

             ،وت ،دةدار ا ،إ ت ا .دب، د ١٩٨١، ٤ا   .

١٦- ا ب اا  ي،     ، دار ا، ب ، دا  ٦  ،

٢٠١٠.  

١٧-ة اا،ر اا ا: ب ا –،١٩٣٢٠  

١٨-    ، ا ، ،ما  رة ان، ٢ا، وت،١٩٩٩٠                                                                                          

 ١مان م ، وت ، دار ا ،  دان ا م ام ، ح ا -  ١٩

١٩٩٦ . 

٢٠-        ، ا ، ر   ،ما ا

 ،م١٩٥٦، ٢ ،اا  ، 

٢١-        ا ا: ،  ،تودرا  وا ماء ا 

  ا دار ا، ١٩٩٦  

اة   ا وآدا ومه، أ  ا ر اوام ازدي،  -٢٢

   : ا ا،).٤٥٦(ت

٢٣-، در ر ،دار ب،ان اوت ١،–، ن١٩٢٢٠  

 اا ة، ا ا رات       ٠ار:دي ،  د  -٢٤

وا،وت١،- ،ن١٩٩٣  

-،   ١ة ،دارار وا، ٠ار   اواد:د-٢٥

  ٢٠٠٧ااق، 
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  را،دار اون ا   ٠ار   اي:درا م، د  -٢٦

 ،اد١ا،-، اق٢٠١٣ا  

٢٧-ا   درا آما ردا:٠،دابا ،ا ة ٢ا،  

-،٢٠٠٦  

٢٨-   ا ة، ا اا  ،  د:و را

،ت واراوت ١،– ، ن١٩٩٣  

٢٩-ادوم:ا ا –، دةدارا، ا وت  ٣،– ن

،١٩٧٩   

٣٠-ازما  ا دأ  ،ما م وا ا زي ٠،يا ا 

–   ، زي طا دار ا ، ٢٠٠٧، ١ .                                                                               

  ٢٥:  ١٩٨٢، ٣ ان ، اة ،دار ارف ،   : اء-٣١

٣٢- ا ا  ءوت ،ا)،  اج ا–   ا ان )، دار ا

  ت  ٠،ب

٣٣-  ، رف ا ا ،،ما ا:و ا  طا

  ه ١٣٣١ان ،ا،

٣٤-    ا، ، يا ح ا، ت اادوطرما- 

، ن، وت،اث اء ادار ا،١،٢٠٠٠٠   

وت ان امء اء ان ،ا ن،  ، ان س ،دار در،      -٣٥

  ٠وت ،ن 

  الرسائل واالطاريح:

١-    ا ،( ر) دي : م ا   ا 

،ا ،مم٢٠١٦ا   

٢-     ( ذا  ا ) ما ا  اوي ،     ،اا  ر ) 

 ر( ا ا، ا ا  ، ، ٢٠١١.  

٣- ، ا ،( ر)ياا م  :ا   ا

   ٢٠٠٥،ا

٤- ء واا دار  ما  م ا،       ي، را   د

  . ، ٢٠١٣ ا  امم  ، ء ،
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٥- ما م ا  ء اا، ا ، راهد واط،   

 مما ، ،٢٠١٥ ٠ 

٦-  ر او ا  ا وو ات واا  ءا  ،  أ    

 ، ا) ر(  ،   ، ا ،٢٠٠٧ . 

٧-     ر)ا  م ظ : درا ماد اا  ا  ا 

 ا ،(–،اد  ،ر ٢٠٠٣ا   

رة ا  اوا اا:  رزو ،اطو دراه ، اداب     -٨

، ا    ، ن٢٠١٧-٢٠١٦وا   

٩-     ا ( ر)، ا  ار: اسم    را

، ا ، مم٢٠١٧ا   

١٠-       ( ر) ركا  ت طذ:د درو   را

، ا داب ،ا٢٠٠٣ا  

  البحوث والدوريات:

١- درا م ا            ا ا  ا ،  رقد طز:  

  ٢٠٠٥، ٢٤ د ،اد

 ام وا(ا وا ا)  ا   طّ  اد      -٢

   ٢٠١١، ١٢١-١٢٠اّب اب ، ااث ا ،ادان 

٣-ا   ردا: د ، ٠ر،اا ، تا ٣٠٩ وزارة ا،

،ردم٢٠١٤ا   

،  ،    ا امم       :ا   ا م ام  اروث-٤ 

  ، ا ،د ٨،٢٠١٢، ٤ .  
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ة والفني
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  اخلالصة :

  ا إ ف ا

  تظ ة ات اا

 اي ا  ءض ا م

 ا ا ل درا  وا

اي ودرا أز أ  ه 

    ٍ  ا

 درا   اءء ا 

ل ّة ام اة ا ظت ّو

 ا ّا و ا ا  

 ر اّا  دا  ب

  .(ا ٦٥٨ا (ت : 

   ا   ا ؛ ا

  درا  ّولا ّ 

 ما ا ّو ّا ا

درا ا ا  ّض 

ا درا ا ا ّ  ء

 ء، وض ا  ّا ا

  ا ا   ا

 اإ    ا إ

 ن ا ىوا ا ا

             .ا  

ت اء ،  اا ، ):

  ( ،  

Abstract: 
The research aims to uncover new 
topics that appeared under the 
purpose of lamentation in the 
Almoravid and Almohad eras 
through the study of this poetic 
art and the study of its most 
prominent flags in this era, 
represented by a brief definition 
of each of these poets as well as a 
study of new meanings that 
appeared for the first time within 
this art The research has taken the 
next book of masterpieces by Ibn 
Al-Abar Al-Qada Al-Balansi 
(Tel: 658 AH). An example of 
this application; Therefore, the 
research section was divided into 
three sections, the first included 
the study of the basic elements of 
the research, the second included 
the study of objective contents in 
the purpose of lamentation, while 
the third topic included the study 
of technical contents in the 
purpose of lamentation, and the 
research concluded with a 
conclusion that showed the results 
of the research as well as two 
lists, one for the margins of the 
research and the other Main 
research themes. 
Keywords: (poetry, lament, 
content, art) 
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   :املقدمة

  أ    ة واوا رب ا  وا

  و ، ا ا و آ وّدة  ت ارط ءة ا

  م ا و ،ا ا  ا ا ا و 

 ،ا ور ،دأ  م بن ا ؛ ا ا

 ُ ن ا   ء ، ءز   ،مو

ا ذ  رة ارة اوا ،ا  ُ يا ا 

ّ  ى اا رة ر  م ّ أٍة ا ا 

 ا ب ا  ى ا ا  يا ر ا  اع

 اد  ة ا  ا  اب، وامر ار 

أ   إ اع، وا  ىأ م  ّن  ا ءة ا 

ذ  اب  ذ ار اي  ن ا، ور، وء 

ع اي  َان ا اّ، وا ّا ا يار

ء  ا ا،( إل اار ب  ادة اء 

،    ا، وا و اى ا اٍ  ، و

 ا اء ، واُ  ،   إذ ّ اّول    ور:

دا  ب  ة ةوم   ءاء ا أ ذ   ا

ان : ا ا ّة اء، م  اَ  ا اب

در وُ ) ِ  ذ ، وا ا ، ء ا ، ا

ّما ا ، ء ار ، ء واا ا َوا ،( 

ي أطاُ در  ءة ا ّا ان : ا ِ ا) : ا
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،ّة  ا ء اا  وة ،ّا ّا ،ا ا

. و ان ا   در ادب وا وار اء

  : ن ، واا   رة ا زهإ أ  وا وا

ّ ٍ  ؛ ن أ    و   ا ل إ

ا  و ، وإن أ ، ل ري ّ و وا  رب 

 ا و آ و  أ    ة واوا ا

.ا  

لامل
ّ
  بحث األو

 
ً
، واصطالحا

ً
 : الرثاء لغة

ً
 أوال

 الرثاء لغة ً:    - أ

و ر  ا ا ا: (ر)،  رًء، َوَرَُت 

 و  زو ةأِت اَوَر ََُْر     ََُْ َْر َا

 ،َُْرادت َرْت أَت و ُت َزْوَب َرا  ةأا و ِْا

وا  اأة  ا م رأ ن َرَُت وأ  ز، 

  ِّْا نأ ْ ١(ا (  . 

   - ب
ً
: رء ا اي  ّ   وار الرثاء اصطالحا

 ، نع واا    سا ه، وأ و 

   أن ا .)٢(  

 ، ة؛ أي اف وإ    وذ  ء  ذ و

 اس و  إ ر اق،  س  ا، ل 

ا )(  ،ا  و إم)) :اً نا  ت وأ ر 

 (( أر  اء ا وأم)٣(  .  
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 وّ اا و ،ا ا  ا يا ا ا ر

ت زدرِه ات اّ، واد، و م ا ار ا أّد

ظر أ ّ  ة ء اء، واة،   رء 

 رء و ار ا ظت أ ة  اء  ،)٤(اء 

 .اا  تم  ما  ي ظن اء ات وراما  

م-  رّا ا ي أب اا و : دا  ب  ة ةم

ا اء ٦٥٨(ت:  )٥(ا   ّمو    و (

ّاض اا  و ما  ءا  و ّا 

ب   و ة اب ار إن ّس ، و ا

.  

-  ءاء ا    ا   :دا  ب

 : و ما  ءاء ا  

١-  )مر اّ٦ا. ( 

٢- )وح ا ٧ا.  ( 

٣-  ا)ا رون ا٨ .( 

٤ - ) مة اّ أ ٩ا.( 

٥- )ما ١٠ا.( 

٦ - )ط   ا  ١١أ ( 

  )١٢(ا ن -٧

٨- )ر اا  ا ١٣أ.( 

٩-   ا ١٤(أ(  
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  ثانياملبحث ال

ة 
ّ
  قصيدة الرثاءيف املضامني املوضوعي

: و  ا اّ ا ا ن   ا ا   - أ

   اُه ،ا  ؛  ِراام  ا ا م

  ِ قا ا  ِو ،ُم ّ ّ و ،ا

ااء ا، وّ  ا  ظرِه  ِه ا ؛ 

 د   ا وا  ذ ل ا م اّن ا

 ½ ¼ «  M ¹ º(، و)  رة اء:

¾   ¿ À Á ÂÃ Ä Å Æ  Ç È 

É Ê Ë Ì Í Î  Ï L 
وو ذ  ل .   )١٥(

ا   ازن لأ أ  ر اا  ا أ

 اِ   او   ،)١٦(أن ق  ة طة

ا  :  

َِِ   رأوا أْن و  

  

  ُ أ ذوا ِ ىَ  

  ا ا  نو ُُ  

  

  َ و ُا ُا ّا  

  ُم ُ     

  

  أرداه أر ّا َِوُ)١٧(  

   وا  رون ل ا ١٨(ذ(  و)١٩(   

 : ا 

  َْ ادي  أنُ وَ   وإن أِما دون اد ُد

  ا رأوإن رُ   ٌ   اْن َو  

  ؛ ِو وا  أّدت إ ا  ِو ا 

 ِم ا و . ب ، وأدواا   ا ا  ل ا

   أ حأم  ا )٢٠(   :  ا ا   
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  ْدا وِ  ظ ِد

  

    َأ   ذب اء  

  )٢١(َْ رََ  ُع ادِ    

  

   َْم ُُِ ُِذمأ َِْ    

   ا   س اوا ا م م   ته ا

  ا ّا () اره ذ  اد واا  ه دون 

.ِز واق اا  

وا ا ا  ا ا  ا :-  ء اب) 

،و ا ّا دا   ذ  ى، وار اا 

  أمُ ورَد   اء، و  أ     ارب : 

  أُ َدا وَُ ا

  

  أ ن  اَى  

   َيء ان اَ أ  

  

  )٢٢(أ ن ا اا   

امُ    أّن وّ  اد ا ا  ازي،  مى  

   مأّن ا   ءزي، واا  رق اء، واا

، ولا   ل ِ  ورد وا أ    

 أ  ا  )٢٣(:  

  أ وأ   راع طي 

  

     ُوا اُب اُ  

  ِم َء ُا  ِ  

  

  وا ا ُرا  ِو  

  ز ِِ ُ دوَح روض َن و  

  

    اوض ام  اّ   كاُء  

   ا ا ا ام  ؛  ّ ا ا  

وا ا إذ  ة  وم ر م وم  ا ء 

ء   ،    ا  إ أن  ا وا ا 

 آ  و م  ا ة و ء  ؛ا:م ل ا   

  ى  دي ا  ُ ا    و  َرْوح  ا ِه

   د َت  أ أ  

  

     ا  ا ٍءم ّ إ  
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    ك إن اُرا َ ن  

  

   إ ا َت  ٢٤(م(  

 أ وا   ا  ا  ا ا  

  وا     ل اا و ء وا 

 اة ا  ا  ا ؛وذ ّ  ال 

 ( أ)  ر   ءل  و م تر ا إذ

  دة وا   أن ن إما  ج ا ّا 

دوات اب ا  ا  أء ا ؛ و ز اة 

 ل ا    ا   ز ا  ام إذ ل 

  )٢٥(ا ، ن  ااد اى ))( و): (( وودو

 : أ م  وح ا ل ا أ ذ و  

ُاذَل واا وأ  

  

 ٍ ذا ُد    

  وا ُِا َُ )٢٦(  

  

  وأكًُ ٍ َ ى  

  ى ا ء   ؛ّ ّو ، وا   ته ا 

رط   ،   أن ك ا إ  ا و إ اة 

 أ   ن ا ء ا ن ما و. ة ةم

 ذ و   ٢٧(ا( :ا    

  ِب دا ُ  ُُُ َءا  

  

     َُُ  أن  َْر  

     ُِ عا َ  وا  

  

     ُاُ نا  ُ ٌ  

ب ا وازء ا اي   ّ ا   رف   

  ذا   آ  ءت د وإ ّدا ّط د

اء وا د  اط ن د ا    ن 

 .وا وا  



  

ة  يف كتاب حتفة القادم...…………………………(75  )
ّ
ة والفني

ّ
 الرثاء ، ومضامينه املوضوعي

: و ام اة ا   رء  ا  ا وات) 

 ا وا ا وّ ا وا ء ا وره 

 )) :     و  ريا مأ و ،  ّ يا

 ، )٢٨(وا و ك إ  و ن ، و     ون ))

  إذا أ ا ا و)) : آ    و

و ذ ل ا أ    )٢٩(ا إم  وإم إ ران))

 ا ا  ، حم  ا  ٣٠(أ(  :  

  واُن ُِذُن ط ُُدِ   

 

 ّم را  ديا   

  ْ وَ ُُ  ْ ادى      َ  ْ اُ وادي  

   و  َُب ادِ    

 

 َأوَدى ا   حم ٌه  

   ا ا ّ  ةت اا ل اأ 

 ا  إذ ، (ديوا ا ):   ارة   و ّ

أة ا ي اب اداء إذ رق ا  ،   ذ ماه 

  اروا ا  ارا او ، وا   ()  ر

 )٣١(ان وا .و ا ا ا أ ل ا ا اش

ا ا      :  

  ا   ِ ُلْ    

  

   أط اُء ِاَج الْ   

     َْ َن   ُهأط  

  

  )٣٢(ُ  ا َُء الْ      

    ّ تّن ا ؛ ه إض أه وو  ا ُ 

ا   و    ، ه و  ةّ اج ّم

ذ   اء دِ   و  اء  إطء ا 

  ااج.
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:و ام اى ا  ة اء ذ    اءث) 

 أ   نأذ   زا ا و ء وا

 أ ا ل ا ذ و  ءا رأ و ،   مز

ا أ ا ا أ  ةّ)ل :  )٣٣ إذ ا   ،  

    ْذوت  ا ا   

  

   وُن ط ٌْن  

  َ     َر َُ َا إ  

  

  و  ُن دُه ل  

    وظ َل ا ٍإ  

  

  )٣٤( ا  ِاك نُ    

    ا  ؛ م  ى ا  و اق، واا 

 ف ااء اي دي دوره  ب وّ ا  إ  أن

ف ا  ا إ ا ؛    ااق وارة 

 ر  ا  و    أن  ا  ّ ن اا

 أ و ما أ  و ،   . ن ر إ   

     ا أ ِ ن ا ء ار أ و

  :  )٣٥(ا إذ ل

  ُُأو  ّد ُنَ  

 

   ٍ ُعَْ ٌن أودى  

     ُُإط َر َُ   

 

     ُ لا ُِ  ْ  

     َُُ دٍث  ِو  

 

    ُُ  َوأ  

    ُُوِم ُُ اا ََ  

 

   ُ  ا ِا  

  َُُ َُُْ  َو  

 

   َ ط  َا َ  

    ُُر إ إ أ   

 

  وُ َج طُ ا اي 

  ُُإ ُّاُدُه وأ  

 

    َُ ِْ ْروةِ َ أو  

  ا وا ة اوا ةت اا      ا

 ، و ا و  ااز اب واا  ا ما



  

ة  يف كتاب حتفة القادم...…………………………(77  )
ّ
ة والفني

ّ
 الرثاء ، ومضامينه املوضوعي

ل اوا ا وط ى اّ  ته ا )  او ، (

  ل اا  ورد و ، ا  مو ا   ل

) إ ط  ا ّ    ط   )) : (

((ا)٣٦(    

م  ا أ  ط ل ا أ ٣٧(و(  رب، وا  

  :  )٣٨(ذ ل

 ِ ويُف ا َن ُا  

  

  ِا ُ ا ِ ِو  

 ِت ا ُم د  

  

  ِا َِء وِب اَو  

 ِ ّ ِمُ أرُض   

  

  ِاُد ذاك اإ ُا   

    َْوِدأ  ما و  

  

  ِا  ُا  ة  

  ُاه اطا  

  

  ومُه اُ مَ اُودِ     

ج) رء ا : و ا اى   اء  رء ا وو   

 ا ا  م مر اء ار  يا ا ا

)٣٩( :  

 ن َأم َا  و  

 

   موُف ز   أ  

   و ِ ُ ارم  

 

                ُ أْن ا ُو  

    م ىاَن اُت موأ  

 

    عاَه اأ ُْ  

   ا ر ل  ا  ّأ ّ  ء

 ما ّ   م  اهع أ  إذ 

  ظٍ  اممّ وّ ٍٍة  ات. 

ح) ا امّ : وّ ا ام ّا  ّ  أاض 

ا ا  ّما ا ّء  وض ا  و ّا 

 : ا  أ     ا أ ل ا  
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  أه   اِاُر ه 

  

    ّْ  وايّ    

  َرا ُ َ ُوارَدُهُج َو  

  

  َِ  َََ ْآ َو  

      ٌ  ن ُ و  

  

  ََْ اة  ةَْ)٤٠(  

إذ ز  ا ام ّ ات ا  ه   

 س ، ارد ، اا ، ار ، اظ : (اأ  و ّا ا

 تر  ّا ه ا ، (ه ، ا ء وأة ا

  ام اة ا أ را   در ه اة  

  ىة أ     م ل ا أ ذ و

 : ا ا  

  و  ه ِِاره 

  

      ر ُ ُا َذما و  

   َا ُا  وَُ     ر   رورا أو ا  

  و َ   َه

  

    وا ْ َُ ر)٤١(  

  املبحث الثالث  

ة يف قصيدة الرثاء
ّ
  املضامني الفني

واد   ارة ا   :  ارة امّ ار اّول : 

  أ ع أاّرة اا) : و ون ا٤٢(ا(  ،

 ّزرة ا٤٣(ا( ّررة اا ،)٤٤( ّرة اا ،)٤٥( . ( 

 م  مر اا  ة  ر واا  وو

:   

  م و  ُ امن  

 

  نا   ُوم  

    ّا   وأظم  

 

 رم  ريُْ ق  

  نأ  أو  ض  

 

     ُا  و  ر  

  م ا  وأر  

 

ا  قاُد ا َر  
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انَب ا دى أووَس ا  

  

    داَُ  َأن ا َ ا  

   ام أو ا مر )٤٦(   

 

  رعا َ  ُتوأ  

    ةه ا  ا ّمرة اا  

ار ا  ّ ان و : (ارة ارّ ، وارة 

 ا  ولا ا  ، (ّرة اوا ّزن ام

   ّا  د ا ّرة اا ا و 

ك ب ا اي  ا م  ا ه ات 

وإِ  ، و ار اى م را وا رة 

  ا  دس إذوا وا مت اا  ّزا

ا  ت أو  ه ود ك ا أن  ا ّم

 ّم ا ر ا ا ا ا ، وا رورو 

 و أي مع  اِة ا ؟ إّم  اّ واّدى 

  ن ا   اءس ، واا إ ا و

ت ان امة ا  رئط   ِ  ؛ وذ 

 ا ّم ر ا أّن ا م ا ا و ، ِو

ل ٍ  ، و ر ا ا ٍ ، و أب اده ، 

  ةه ا اثأ ّررة اا  ذ  

 اا ا   را اد و ق ا  

 و  ىأ رة يرة و  يا   انا

 ان اأ  ادا  ا أن را ذ  أ 

 ن و  ّن ر ا م ا  و  و

.ِ مو  أر   

 ا : مر اّا أي ا ّة اا   ا ا و :

  :م  ءا   درا ء، وة ا 
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اظ / واد   ادات ا ا اء اء   -١

  ا أم إ ، و اظ ا ا ء ااء :

أظ ا : (  ا ، ا ، ل ، ن، ل ،   ) أ

 ،  ،  ،ع ، ن ، ا ، ظ، ا

 ، ا ، ا ،  ، دث ، ، أ، إ

، اا،  ، م ، ط ا ، أاده ، 

.(إ ، م 

ء : وه اظ  : ( ِ ور  ، أظ ا  ) ب

اءك ور  ، ب ، راع، طي ، ء، ن 

 ،  رو  ،  با ،  ،  ،  ،

 ، وا ،  اع،  ،  ، ان ، 

(ا. 

ا ،  ) ،٢أظ اّة واس وا، و : (ا(  ) ت

 ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا

ا ، ا ، ا ، ا ، ااء، ادي ، 

)، ا، ا، رأس ، ر، ظ ، ٢اوج، اد (

 أذم، م ، ع ، اد)

ادئ، ار أظ ا واة وّ ا: (   ،   ) ث

.(د، ا ،ذن ، نا ،ّاا ، ّا ، 

ات) ،  ، ا  ٣أء ات ار: (أ (  ) ج

. ( ، لا ،  ، ن ،حم 

ظ اق أ أّن : ى اءو  نا  ء ظا ّ 

ا  ن يا ا أ ار ا او ، ء ماء أ

ا  ّ ياا ُ  تا   اء    
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ِ َس     ،ا ا  ا  امأ غ ا  ؛

   أظ .

٢-   ر ا ّا د اوا : ء ااء ا

 / و ،  

اار: و أب  أ ا اّ ، واار    - أ

أماع دة ) :ار ا ، وار ا ، وار اف 

 ذ  ا ّ): دة دي وظ اروا ،  (

  مو ، ا ّو ، ة  ازن ا

 : اع امء اا   ارا  ورد و ، ( و 

١-  : ا ا  ا  رون ل ا ، ار ا 

  اد دوإن أِما دون 

 

 َوُ أن  ديا َْ  

  د ام   ّ وا أ و اة   

  ن ل ا أ ي . وا ا ّم  الوي اف ا

:ا    ا  

  ُُُُ اِب د اَء 

  

    أن  َْرُُُ  

    ر ا  ا اه وو ر ا  ()

  اي  دا  و  اة. )٤٧(  اي

   حم  ا  أ   أ ل ا أ ذ و

:ا  

ْ ديوا ُا َ   

  

 ْو ْ دىا َ ُُ   

 ء اار  ل   ا  إا  اى  

  دا ء ولن ا ةا  ّا  دي او

 . ما  ء ن اوا  
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٢-    ا أ ل ا  ا ا وو، ار ا

 :ا    أ 

   ِ  ِم َء ُا  

  

    ِو   وا ا ُرا  

  ِ) ّا ا ر ا   او ، ر واا  (

 ، ا   رعا  ط ا ب اأ  با

 ا ذ  ا ّ  ا ا  ارا أّدا ا ظوا

   ا  ن اء اول    أّن اء ام دب .

٣-ف وار ا ل  و ذ   أ اأ  ا 

    ا : مح

  ْدا وِ  ظ ِد

  

    ذب اء َأ  

    ِدُع اََ  رَْ)٤٨(  

  

   َْم ُُِ ُِذمأ َِْ  

   وا د  ارء ا  ّا () فار ا  ّ

 ا اول   ء اار ا أ  ا ام  ر 

ا ف ا وا وا(  ) وة اار   زن 

. ا ذ  ا ّي وا 

و أب ط  و ا ادى ِ  : ااء  - ب

، و  ُ ا ج  ا ا از، و أز 

و  ل  ، ا ، و وردت  )٤٩(أدوا :  ااء 

 :ا     را ا 

   ُم ُ    

  

    أرداه أر ّا َِوُ)٥٠(  

  :ا  ةّ أ ل او  

   

    

    ا ا  ذوتْ   

  

   م ْط ُه  ُنو  

  ل ا   أ :  و  
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   اوض ام  اّ كاُء    ز ِِ ُ دوَح روض َن

وى ان أن ااء  ه ات  ج  ا ا ض 

، و  )٥١(واا، واء  ا  ، و اظر اة،از

 ،ف ا   . ا ِو  

اس : و أن  ان  ا ، ون  ا ، و -ت

  : اأم  

س  ا: و أن ن ا   اوف ،و ذ ا

  ربا   هوا  وح ا ل ا)٥٢(: 

  ِ   أ َرو  

 

  ِا دا َ كد  

 َ ردا   وإْن  

 

   ِرٍد أ إ أ  

 َ أْن َ ُو  

  

  ِِ اَد  ُذوأ  

 ِوا َظ ( اأ    ا  س  ّول ، وا ا  (

 ا ا  (و ، أذ)و ، ما ا  (ردارٍد و)

واة  ال اس   إاز ا اد ول 

. ا  ا ن وارة ا حإ   با  

 ا  أ ل ا أ و   ا أ  ط 

:  ربا   م  

أَمُ ِّد أُو ح   

  

   ُدِ  مُو   إ  

   ل اُت  ارى  

  

  ِ ودىُِّوا ٥٣(ِد(  

    وا ، (دِد وو)     س ا

، واس ا  ا (َم ، وا  ( ، واد) 
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ارع أم) ،  وأّ اس    ا اب وزدة ان 

. ا م  وا  

أو  ا  أن ّ ا   اآن اس اآم :-ث

ا  ي اا أّم   ،    سا أي أن أ

(وا ا) دون      ة ا  ورد ذ و ،

:   ا أ   ةّ أ  

   أ   سوح اا  َِ   

  

      ََُْ إ ُِ ٌر  

   إم  َ ُم ِ  

  

    ِت اأ   َُ  

   مر ُ َ  

  

  روُنوءه  ه     

            :  آن اا   ظأ ت اه ا  

   و ، ( رون ، ّر ،  ، ،  ، ر ، سّوح ، اا)

:  ِ  ظه ا وردت M Â Ã Ä Å Æ Ç L   ،

:  و M ; < = > ?        @ L :  و ، M ! 

" # $            % & ' ( ) *  + , - . / L     

ا  إ ا       وا  ه ات  امت

     ا ا س ووح اا س إروح ا  ولا ا  احام

)  د إ سروح ا   روح  سوح اا   ، (

ا ،  و ا ا اماح ا  ار () ا ا ارع   

ا ود ،     . تار وارع اا    

ا : اوض وا   ءت ا ّوزان اا  دوا /

،  تو دا  ب  ءاء ا ا   ،

وأم ،اا،  : ا ا  ءت وي، ووف او  
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و  ا ّ ا ا ا اول،ار ذوات ات  -١

وذ رة ا ا  اب %  د  اء ؛ ٥٠

 اءا، وأ   ة  ؛ ا  زو

 إط  ا  ا (تا ر) ا ل ا

 ا طو َُِ   ردونا  ّ  ،أوا  رم

  اء، وا إ ا  و ،غ ا 

.ا  ا )٥٤ (  . 

٢-  ل ا ز ا ّت ار ذوات اا  

،ما   : ر ٍ٣٠و%   ّم  )) ء

 ل وا  إن أر  ا  ن ت، ووا 

ٍ   ااس، ومع    ،ا وا ا  اه

.((ام ن م أن  ّا )٥٥(  ل ان ط ؛ وذ

 رإظ     ا،ا     وا

 ءا ّا . 

١(        رب اا  (ة ا) ّت ار ذوات اا

 ر ٍو ا ة   %  ، ٢٠اا و ر اا )٥٦( ،

   ا  دوا طا إ  أّن ا  .وا 

وى  اار أّن ارب  ا اي  إ ض  

ا ب إأ وا ،وا ٥٧(ا( .  

٣-  ت اوا ،ا   ءت م ،اا  

ار و   أم إ  ،ج ااء   اب 

وااء، وا،  اال،(: اوي  فاا ا ا  و

وج اال   طف ان وأل ا ، وان) ،

  ويا ا لع اج، وا ط  ويا ا لا



  

ة  يف كتاب حتفة القادم...…………………………(86  )
ّ
ة والفني

ّ
 الرثاء ، ومضامينه املوضوعي

دون  أو  ،ّ ا إ اج ا ن اة 

.ا  ا  ،ا  

ف ااء ز ت ّ ّ أء ا ، وج ااء  و

، أ ج ا م   أدم )٥٨(ظ ان   ا وان

 )٥٩( ان إ  طف ان

 . )٦٠(و  ا اول ى ااء اب 

اء : و  ف ّ اة ى را : اء ا ة 

    ا  ة ء اا ق ا  أول د، وا

،ا)  (اءوا)٦١( :    ءن اارا  و ،  

١-   اء ال اد  و :ا ذوات ا 

 دون  ةءاء ا ا ه او ،ّ ت  

دا  ب ل ا ا ا و  وح ، و ا

ه اأ    رب٦٢(ا( : 

ََ ْتأ  ُب  

  

 ٌ دىا َْو ْر  

    أْن ُِر ا أ  

 

    ك يا ُا  

  أْن م ن أ   

 

  أ ظ مُ هُ  

   ُِ ُ    

 

  وَن وِي ِ هِ    

  ُ أن ع    

 

    ُأ    إذا  

  م ا و  

   ِه ات : وذوات ا  : م ءا  آم

 .ا  

 ل اأن ا : ى اوماء ا  ءض ا ،

وذ  ا ا ا  ا  و اء اي 
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ا)ت ا  أن  ه ا   ،(و م ،

و ا  اء أ  اءا  ن ا ِّه او ،

، ا ا  ن، واء اى ا وا ّ توظ

ن ، و د  ذ ا ا م  ا، و 

    ر   ادي .

   :اخلامتة

ا ه ا ّم ،ّ   وا،   ا  ا ا

 : ّا  

١-   ءة ا  ام دا   ب  :  

  :   و ،ّ ا و ،ِ دةوا ،

 را ا ز ، رون ر، واا  ا اء : ( أى ا

وا(  أ    ةوا ،وا ،ء ا   ،

   ذ ِه، وظ وح ا ا ،   ا أ

، و ام اى ا ت  ِه ا : ، وا ن 

   وا ا وا ا: م ءا  

 ، شا وا ،  أ ى : ا تظ و ، ا 

 اء و و ا وة  ذ ادة و

 ط ن ،وا ة واّ أ ا :   َا  و، 

  ذ  وة ، مر اى ا ز يا : ء اور

ا    رزا را  ن ؛ إذ ّما ا  اء

   .   ا أ   ا ذ و اا  
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٢-  ّا ا  و  وا ّمرة اا  وز

) :  رة اوا ّزرة اوا ، ّررة اا

ا و ، (ّا مر اا ى ا را   . 

٣-  ، ِظ اأ )) :   ءاء ا ا ظ اا 

أظ اء  ا ، أظ اّة واس وا ، أظ 

. ( ّرت اّظ اوأ ، ا و ا 

٤ -  ا ا ا  ا اء، وب اء أاء ا

اتّ ث ج ض ، وا ا ض اا  ا

 أب اار  ار ا  ، واب اازي 

وار ا وار اف ،   اس  ا واس 

 اءا ي اا آما.  دون ا    

٥- ا  اوض وا  ءت تا  ء ا ،

 ،ا اط با  ةا ر وذ ،ا ا

 ه ا  ؛ م ر ات،وأ  ة اء

 اا و ،و ،ل ا ز يا و ،ا 

 اء اء ن وان  وف اال، وا، وااء،

  ،و ا اا  و.  

اَ ااء ال ا  ا ّ دون ات  - ٦

  ؛  ا د او  وذ ،ّا

ةا ة ل ا  .  

 هوامش البحث
  

  (ر ) .  ٨٣/ ١) ظ : ن اب،  ١

٢  ،:دب اا  ّمم  (١٢٩ . 
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  .  ٦٢٩/ ١) ا اى،  ٣

  .  ٢/٥٧٢) اف    ف :  ٤

٥  (    أ  ا   ا    أ  ا    ا  أ 

،  م ود   أ  ا ام ا ا ا وا ارز    

 ) ٥٩٥     ) :  و  ّ ؛  را   ة ت  ، ( 

 اد ، درر ا   ا ، إب        ا ، ب ارن ،   

 اّب ، دام اي ،  أب ا أ  ا ، ا ااء   

ا ،   دا  ب   (.       ا  ا   نو

)٦٥٨( م  ، ءا أ  : ،٢٣) /٣٣٩-٣٣٦. (   

٦        ة أو  ن  ،ّإ أ  ر اا ز   ا أ (

  ش  ا  ٥٦٨(ا (    نا  ا   و ،

    ٥٧٢(و (،  ، دا  :٧٣ .  

ا  أ  .ّ  واو  ا أ   اَ    وح)  ٧

و و   ة ذي  وم  ، ر ما : ،٢٢٨ .  

٨ (  و ،ِ أ  ،ّرون اَْ  ا  ا أ    ؛ وا

 ب ررا َو ا  ، ر ما : ،١٥٦ .  

٩  (         و ،ا  ،ّدام أ  ،زدية ا أ أ   ا أ

ن و ا : ،، ١٥٤ر م .  

١٠  (        ،ه ا  ،ّإ أ  ا مُا ا أ    أ

           ما و ، اا ي ذا ،ا ا   ئوا

    إ ّرا  ط   قا إ  ، اء

)٦٣٤ : ،(، ر م٢٣٠ا .  

١١  (   ا  أ ا و ، أ  ا ط   ا  أ

   ا ه، ر ّ   با   دف ،نَ :، 

 ، ر م١٣٩ا .  
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،  أّ ، و ،ُ  وزر     أ اُ    ّ ن اي)  ١٢

  ،ر د أول    )٦٢٥(    ء، وء ادا  نو ،

 ا )٦٣٩ ، ر ما : ، (٢١٦ .  

١٣        رّا ء اض ا  ه ذ و ،   أ و   (

 : د٢٣ا .  

١٤  (           و .ي ان اّ      ن ا أ

  ن٥٦٥(ر( وا ،-   ا ر-         أم و    

ا ا   ّ  ا ا      ذي ا

)٦٣٤ ر ما : ، ( ،٢٠١ .  

 ) .  ٧٤) (اء :  ١٥

١٦       به ا لا إ و او ل طأ  ّأم  : ةط (

  وا ، ٧٠ط     با  ٩٢     ، ا  طوا ، 

)  رىا   ن اا   م٤٧٧و : ، ( ما 

 ،  ٢٠، ا  

١٧  : دا  (٢٣  

١٨         س ، و  ا   آ و ا     و (

)  س أ  ر أن   ام ، اه ٤٨٧دول اأ و ،  (

 : ، اا   اوإ      ا ا  ما را

 ، ا  ا  ، طم٤٥  .  

١٩  : دا  (١٥٦ .  

٢٠   ( أا          ودار و ّ أ  ،ح ام    

   ،ة و أر  ا و و ، ،  :

 ، د١٧٢ا .  

٢١  : دا  (٢٢٩ .  

٢٢  ،م٨٤/  ١٥) ا .  

٢٣  : دا  (٢٠٢  

٢٤  : ر م٢٠٣) ا .  



  

ة  يف كتاب حتفة القادم...…………………………(91  )
ّ
ة والفني

ّ
 الرثاء ، ومضامينه املوضوعي

  

٢٥  ّة : ارة ا) (١٩٧ . (  

٢٦  : دا  (٢٢٨ .  

٢٧ ) : ر م٢١٧-٢١٦) ا. (  

٢٨  ّا : رة ا) (١٢٧(  

  ).١٥٦ا) ( ّرة اة :  ٢٩

٣٠  : دا  (٢٢٨ .  

٣١     أ  ش ، روىا  و ، طا ا ا     و (

   : و م ، ط   ة واا  ، هو ،   

٥٦٧ : اا ، وا ا : ، ٥/٥٠ .  

٣٢ دا  (  :٢٣ .  

٣٣  م مري اما   ا   ا  ا أ و (

  و م ا   ط أ أ ٥٨٤   أ  : ، 

  . ١٢٢ -٢١/١١٩اء ، 

٣٤  : دا  (١٥٥ .  

٣٥ ) : ر م٢١٧ -٢١٦) ا. (  

٣٦  (  :  رَِِْْوا َِِْء َواََوا ب اَِ،      َ عَِِْا ْ بَ

آنَْوِة اِ ا ٤٨٧٣، ر .  

٣٧ .   أ  ؛   (  

٣٨  : دا  (١٣٩ .  

٣٩  : ر م٧٣) ا.  

٤٠  : ر م٢٠٢) ا  

  .٢٠٢م : ) ار  ٤١

) و  ارة ا  اد ا وا  ؛  اا    أو           ٤٢

   ، ا ا ا) : أ  با ات ، وا   أو 

   ح، اا : ، ( ا ا ، ا وا ا ا

 ،و١٦٤ا .  
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٤٣       ل اام و ، ا  ظل اام  رة اا  و (

أن  م  و  ى   أ ، واز  ) :  ي ،         

 ، مز ، اا د : ،(١٠٥و .  

٤٤ و ، ا ط أ ذ  ن رةه ال ) ود ّ ف اا  

          و ، ِ ّا     ذ  دا ، ِ ّا   ّا

 ، (ّرة اوا ، ّرة اوا ، ّرة اا) : أ  

 ، ا ، ح ا :٥٩٩ .  

٤٥ ا  ه      ) و  ، ما   تإ ل إرادة ا  رة ا

    دا  ِورد ِ  ً ا  و ، ا   عا 

إ و د  ، و   أ  ّ) :  ، و  ّف 

، ( م  ّو ، ) ح ا :ح (١٠١-٩٧١٠٦-١٠٤) ، وا. (  

٤٦ ) : دا  (٧٤-٧٣.(  

٤٧  (   ا  ، لا    ّولا وض ا ن أن :ا

  ااز   اب ، أي :  م وض           ‘اوض ب 

  ، ِ  ِ ا   : ا م : ، ِد و ، ِ ٥١  ،

  . ١/١٧٣واة : 

٤٨  : دا  (٢٢٩ .  

٤٩ ،ا  ٢٧٠) ظ : ا ،ّا  ١٠٧،ظ:  ا .  

٥٠  : دا  (٢٣  

٥١  :ا  (١٧٨  . 

٥٢  : دا  (٢٢٨ .  

٥٣  : ر م١٣٩) ا .  

٥٤  ،ا ا  :٩٥)   ظ.  

٥٥  :ب ور اأ  إ ١/٢٤٦) ا.  

  . ١/٣٦٢، وا :٢٦٩)  :ج اء ،واج ادء :  ٥٦

٥٧ : ا : (١/٢٥ .  

  .٦٢) ظ: ات اي  اآن:  ٥٨
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٥٩  :٦٢-٦١ن: .  ) ظ.  

٦٠  :٦٢/ ١، ٥٩/ ١، ٤٦/ ١) ظ: ا.  

  . ٤٢٤) ظ :  ر ا اد  اب،  ٦١

٦٢ : دا  (٢٢٨ .  

 ٦٣  ، وا ا ، ا   حا : (٥٧٥ .  

 ٦٤  ّا : رة ا) (١٠٢ .  

 ٦٥  ) ّا : ارة ا) (٢٢،٢٣. (  

 ٦٦  ّا :  رة) (٥٢،٥٣ . (  

  املصادر واملراجعقائمة 

١-  . آن اا 

 .١٩٨١، ٥م ، ا ا ، أ إا ،اات ا: د -٢

٣- ما ،  مج اا أ : ا ،   دار ا : وت -ا ، ا

ما ،  :  ،اءد ا  :٢٤  . 

اح، ا او ،ح و  : ا ،  رات:         -٤

 ، مب اوت٥دار ا ،- ١٤١٥ . 

٥- ،ن واا       ،  و ن أ : ا     دار : وت  –ا ،

ا  ،و١٩٦٨ا،ي زي : ١، ج . 

٦- ما را     ا  ، طم   ا ا  

 ، رات: دار ا ، ٧ا ٢٠١٠ –، د 

ا : دار  ، ٤ا :  ، ا : إن س   : ر ا اد  اب     -٧

وت ، ا : ان ا– ن ، : ا ر١٩٨٣   . 

٨-   ا دا     ا ا  أ  ا    ،رّا ا :

 :ب    ٦٥٨(ادار ا :س، ا نر إا : ءه و دأ (

 وا :ا وت،  –ا١٤٠٦  - ١٩٨٦ . ( 

٩- ا  ا،  ياا أ  ا : د. ، ا :     وة ا  

 ،ا ١٩٩٥ا . 
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  ام ا: أ   ا   ا         د از -١٠

  :ار (اا ما ،ا ر٤٧١ا       د :ا ()   أ

  ، مرات: دار ا ،ةا ، مدار ا :  ، (ة  ، ٣-)١٤١٣  - 

١٩٩٢. 

 ا١٤٠١،   ،١، دان ا ،   د.  ا ن  -١١

   د ا  اض.

١٢-           ا  أ : ،ل واا  وا ا

 و : د. إن   ) ،٧٠٣ا امري او اا (ت:  

ّس ، د.    ، د. ر ّاد وف، رات: دار اب  

،  ب ارات : دار ا ،١ام ،-٢٠١٢ 

١٣-     ىا ا ا           ا   أ ا  أ :

اري وان ا را  ر     ءا  وي ولا،   دار ا

 وت ، ا– ن  . (د .ت) 

١٤-        : ، ز ا   ا  أ ا  ء: اا أ 

       ، رات: دار ا ، ؤورما  : اف ا  ٣ ،

 .١٩٩٥ –وت 

١٥-    :          :رات ،  (ا أ) ريي اج اا

   ، ّدد ارة  واوا ّون اض  ٢وزارة ا١٤٢١( -، ا  -

٢٠٠٠. ( 

ات اي  اآن: د.    ا ،رات: دار ارخ      -١٦

 ،زوا وا  وت، ١ا ،١٤٢١ - ٢٠٠٠ . 

١٧-  ،ا  ،ان د .د ،ا ١٣٨٢، ١- ١٩٦٢ . 
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١٨- ا   ةا  وآدا ، أ :ا    زديا واما ر  ا

 :٤٦٣(ا      دار ا :ا ا  ا   :ا (   ا  ،

 . ) ١٩٨١ - ١٤٠١( -ا ، وت

١٩-          : ، ما  ا ،  : ما ر  ما 

 ، دة ارات : دار ا ، ة١ا١٩٥٦-، ا  

ا : دار ، ا     : ر ا اي     ن اب،  -٢٠

 . ١٥اء : د ا، او: ا ، وت –در 

٢١- ا  ي      : اا ا   ن ا أ : ا     : 

 . ١٩٧٢ ا : دار ا ا ا ، ،رس

ا إ  أر اب و: د.  ا اّ اوب، رات: دار   -٢٢

 ا ا زا ،وت،  –، وا١٣٩٠ - ١٩٧٠.  

ا : ب ا   أ أ ا         ، اف    ف    -٢٣

ا ، ا دار ا : وت  –ا ،   ،ما ١٩٨٦ا، .د  :  

   ، : اءد ا٢. 

٢٤- ا   :ط أ : اا   أ  ،   را ا : ا- 

ا   ، :  روديا  اء : ، اد ا١ . 

٢٥- ح ا               أ   :ا  ا   ارزا

 :ب (ا أ زرزو   ٦٢٦ا م : و ا و  ( ،ر

 ، ا رات : دار اوت ٢ ،– )١٤٠٧- ١٩٨٧. (  

٢٦- ّمم  س نإ :دب اا   ، : ١ا ،ا ر:١٩٧٧ 

،ت وارا ا ا : ا ،   ي و  : ان ا- 

 :    - ١٩٥١١٩ص.ب:  -  ا - ج ب  ١١/ ٥٤٦٠ص.ب: 

  .  ١٩٧٧من اول (د)، ، وت –
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٢٧-   وا  رات: دار ا ،أم اد. إ :ا ا 

 ،زن ٥وا ،–  ،ردن١٤٠١ا - ١٩٨١. 

 اج ( ا:   ا :ا    ا  زد اادي، أ ، ام -٢٨

٣٣٧ اا  :ا (–  ، وا :ا اا) ،-١٤٠٣. ( 

  : ( ٧٨٤ج اء واج ادء:  :ز اط: ت( -٢٩

 اا ،رات:  دار ا ا، (د.ت).
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  اخلالصة :

ام إى  ُ ارت

   ا اوا را ا

 ط  إ د ل اا

   و  د ق اا

ت اا)(  م  اردةا

   را وا ا

وظ)(  إذ أورد او ظ

 رة و ي اا 

ازي اي ُ اق رة أى 

  ُ ام ا ل  طه 

وا  أن ُ اط ورج 

 ز   د ل اا 

 ا   و ي اا

 ال وال ود ارع 

  ا وال وال و

.ذ  

ت اا  :  ا

،م ا ، ات ، ارت 

. ما  

Abstract: 
The temporal references are 

one of the indicative elements 
of deliberation, whose 
significance can only be 
reached through the context in 
which the answers of the 
imam, peace be upon him, are 
contained in the approach of 
Al-Balajah and the books he is 
familiar with. It has been used 
by him as a deliberative use, as 
he stated in its explicit and 
explicit meaning, The context 
sometimes to express the 
meanings that are wandering in 
his mind and wants to be 
communicated to the addressee 
and include the acts that are 
absolute from the time of 
grammar that was developed 
for him as a sign of the past on 
the case and reception and the 
signifier of the past and the 
present and the future and Saw 
it. 

Keywords: Imam Ali, 
approach to rhetoric, answers, 
temporal signs. 
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  املقدمة

 ء وامف اأ  ة واوا رب ا  ا

.ار اا ا آ و  ا أ ا إ   

أ  ن مص ب م ا ورُ  م زاة 

 ، ورة   ، ام  راوا  اّ و

  ّولاع اة، واا ة ا و ،  د وإ

ا ا ا    وا   اآن ا، ون ه

 او و  ه ا  راض ا ا ص، وده ا

 ان ا ن مت ارا ات ور )) 

 ت اا  مت ارا)(  ا م 

رو(( ا ا  ضن ا؛ و  ما  فا

وات ا د ه ارت ام   ا واه 

  ا اوا و ت اراا  فُ ت إذا 

  صا   ف ِ  أم   ترا

 فأو ا ،ا   ا إ ا  ، وت اا

  ؛ طا  حّ   هوا ،  ت اا

 . ا  

 دت وّ ه راا  ا  اردةت ااا  

زمّ ّ   وا ار ، وا   إرت

.م  ا ،ما   ؛ظ  

 مري اا ا  ن أ أن ا ط ا و

 أ  ثا ت ا ن  ا ا  و

ام ااردة    ذ اض   ذج  ارت 
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ت اا )  ذجا  ذ   او  (

 وظ وا  و ي اا ز   اردةل اا

ا) .ق ا    ز ا  (  

  و و أن أ ا ا م ا أر أن ان  و

   وا ا  را ا  اوا از اإ

.رب ا  أن ا امد وآ ا   ا  

مت ارا  ظل أ  نده ز قس ا إ 

)    )deictic centerرةا   ا؛ ن زن ا زن

،ا و     إذ مذا ا  ف نز أو ا  

ارئ  د ف   أو ا  ا ا ام ارة

 نأي ز ت وارا )١(.   

) نوف ا  مت ارا، واو ،ا ،وأ

و ،ن، ول: وا ن ا  ل رات اوا ( ا 

داأو  ا ر  فأوو ا   نوف اظ  ذ إ و

  اى.

 رة ار ا أن و ا ن، إا  ار ق و 

 رة، وو اب  أ  و  د ا اي

  ن ؛ا  أو ن ا   ن أن ا 

،   ذا    ) ا  ب  د

 ( ،ا  د يا  ا إ ا   ،

 ،  يق اوا ن از   إ  ن ا 

  أو  ق أو مد   ث، ذ  و  

ا  ٢(ا(.  
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 اي ام ،سا     اري وأن اس

  سا  ،ا ،وا ،ت؛ وان وا دا 

ما ا    ر نمد أو ا وو  ،ط

 ى را و ى، ذا   دة و  مما

 ل دونما ار اات، وا نم     

م ،دا     ةمو ،ا ،ا  داوا ا 

ا ا وا  ٣(ا(.  

و  ا  أن إ ا را  ن دا  

 وأ، وات، ل،    ض اي ام ان

،ت وأو ن و دا  ي اي اا   

 واي، ام ا  أن  إذ و، و ،ض،

و  يا ا  ا ما   لا 

)؛ا(   ،ا و ا   ،لا 

و  ارة، و ا ق ا إ   رئ  ث

 ء، ورا  : ، مة اا ق ا : ،د

 ، ء   ، ق ا  ب ؛ا ا ب ز

 دن اوز ا  و ن أوز ٤(إ( ا ا )) ،

دة  اث  م ز   ز ا  ا ارع 

((ا ز    ز م  ثا  دةا )٥( ، و

َ ))  ن ّ  ةق ما  ا إ ا  إذا ّ 

    ا ا    يا ا  ّن ؛ا

 د قا ي وظا وأن ا ،ا وظ ا أّن ا

اوا ٦())ا( .  
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أّن وع ا اة  ى  وا  وُ  ى(( 

 ه دو  و إ   ا   دون   

 )  ه ا  إ د اإ ا  ن  و ا

ُ ّن ا ( ز وا ق اا ا  (()٧(  ، 

:  ذ  M     )     (  '  &  %  $  #  "  !

+  *L )ض، )٨ (ىأ)  يا ا أن إذ م ،

 :   ُ    ث و MX  W    VL 

)٩()  يا أن ا ،أ  ن ؛ما ا   (

 و    ءا  ء ا      وإ

، وا ا  از   ا ا و  ث  ان

  ءى ا  ة وره    ا  ه 

ث واد او ز  ا    ظ  ا 

 ا ذ : ((  )٧٦١ا  (تأو ار  اث، ا 

ء اا  ون  ،وا ا  ون  ره اْ

اط   ،  )١٠()) ا  ّم ُ  ار

و  : (( ن ذ  طا اب و  ا  )٩١١(ت

  ا و  أو ، أو  ا و  اب، أن

 ،ض MZ  Y  XL )١١(  أي ، M0  /  .L )١٢( أي أم ، M  !

$  #  "L )١٣(((  أي ،)١٤(.  

ا ا  ا ا (   ارتانو ظف ان (

: لا   ا  د د  وأن  

  أ ان. - 
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 - .    ن  ن أا ا  

) وا  ا إذ انف ا  ال اف (

 ة ا  ا  وا  ُ  ما  دل  

ا    رم ه ا)١٥(.  

  و ا ق وا  ف اوإ 

)E.Benveniste (   ا أ   ا  ا

و  ا )١٦(:  

١. ا ن اما    ؤه : وام و   رو

.ار زا  ه  زى وأ ا   

٢. ا را ا  أ  ءا  نمن ا  ادُو :

  ،اثا     ،  وأم إ  ا

 ُ   ةاا ط  م ا ا   رخ أن

 ا او.اة ا– رة - أي ا أو ر د ا  ر

 .  رة أو  

: و اد وال   ه ارا و أط  ز اث .٣

  مف اه او ،(ا ز) 

) (ز اط)، و ا   اTodorov  دوروف(

 اي  ارط  ا و ز ا  ا

  . ن وا ا أ  

أ  تا ا)(  ن تر مر ا  ي

إذ ووا  أورد) ( رة ا زي ورة ا ىأ 

زي وم   يا ق ز أز  دل  

ا)( ا  لا ا   ي زل ا 

ا ا   ،ا ،ل، وال واوا 
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وال و   ا  وال، ا  ، ارع

 ال   و ا ا  ذ و اي  ا ام؛

  ص.  

 ذ و)( )فردا اه ا (زي)١٧() : ْ فأ

َْ ِْْ ُِ ْ  َِْ قِْ اُرْأ  ،َِْمأ ََْو ِْدَمأ َْ

) ا  ا ( ن  ،)١٨()اَاِء، َو إَْاُن َِْ ِ اَِء

 أ-  أنا    ب ن -  اأن ر 

 ا و   وا و أا  و  

 ز     ا ا ا ر د و  ا 

 طا)(   ا م  ء اب ا

ا ) دةأف(، ا وا ا  و ا ر  ا

ا  لا)( و  و  ا   ء ا

طا  ز اة وااض واذل وان  ،ا  

)  ف ان (ا اري ا   ا و ورد 

ا د   او   ؛  ا  اد  م

اَ)  ٢٤ (؛  ا  ن  ا   ءاء أو ان ا

  فن ا ا   د  و  ن وإ  ل 

 و  اء وا و   أ  أي :ن ا توا  و

ن  ااء إرة ا  ؛)١٩(أ ل :أي ،)َْ أَمِد) :ْاء 

ن  ،)٢١(ن دا   ا اد ومة ا ،)٢٠(ر ات

 د يا ا) ل واب واا ة اا و  (

.ا د وا  وا  

 أ) (:)َِْمأ ََْو(، ا  ى  ا

٢٢(ا(ور ا  ن ة ا،  ا أراد ى اوا
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 وإم  اذ  (ا( ،)٢٣(  اورة وارة

 أ ا ه  اراتا ا    س ام  

ا  ورا ا   ر ا،   ا أن م

 ا  ذى واا      ا ن ا

   اث اا  رةور و  أم   ا

 ام  ا   ا ما  ا أو  ن

  ء  ا أو ه ه ووا عموا ا ا

  م):(  )اِءَا َِْ قِْ اُرْأ (، :أي  ون و 

و ن ا  ر د وا ا  ن

م٢٤(ا(و) ):(ِءَا َِْ ِ اُنَْإ َو(:   اأي  ا

وم أ  )٢٥( ،  ا ا أم   و

ا ء .اعا       

ظ و)( (أ) نف ا)٢٦(    أ او ظ

  ريأنما ا     را أ  و ما ا

 ذ  ل ا و    )):َِء ِْ 

ُمَْ اَََو َا َرْإْنَم ، ََْ لْ أَِْا ُْ أَْاٌن َ ََوَنُراَو 

َِ ،اَِ ََِِ َِماَُ ْمُد ْا ِْ اََ ِْ ... نْوُدَو َََ اَءدَّوأَو

 َْ، اِِ َْ َِ، َوِِ َِ َِْ، َوَِ َِِ ََِْو

  . )٢٧())رُ ا ِا، َورْو اُ ُِّأْم

ا  مت اروردت ا )(  و ،ط  أ 

  ، ا ا    ءت )( ):َِء 

ِْ ُمَْ اََ)  (أي ا ،ا ا ن ) ا يا ا

)  اء أ ء اث   اِث وأن اف (

)     وا ا  أل  ج ا و (
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  يا ق ام ا    يا ق ام  لا ا

) و ة أ  ن اف (امن  و اة   و

  ة امن  ا اق.  

  وأ)() :َوَا َرَْم) نف ا (ا  دل (

 و ة اا  ار ة اا    وا ،ا

 ف اا د أن  ه وم يا ا  أي ،ا

 ا، أي  ا اي ه  ا ا اار اة، 

:ل اا   ا طوا  

  

  

  

  

  

   

  

ُ د ارة غ أ أى  ط ا  اوف 

 ا را ا  ة ا ود  وإ

) إذ م رُ ا ِا، َورْو اُِ ُّأْم َْاَ :()( )٢٨(و(ا)

) دا  نما  ة او() ا ،مادار ا ا ا (

 و . ا ا  ا ا  ا و ،ا رق رو

  ءات اا   ا  وفه ا 

  وا ا  مما ا)(  و  ه ا 

ظ  ا  ر  ط ول. أا ا ا َُ يا، ا

  د أن ا   ،وا   و   ا



  

(  107) .......................يف نهج البالغة ومستدركه اإلشاريات الزمانية يف جوابات اإلمام علي   

) ا (ن ا ام(أاا  ا  اب (

  وأن .ة اا  ما ما آ  اكو)(:) ََ ِ 

ْاِْ اْ ْمُدَُ ِماَِ ََِِ َاَِ...َاَْ أْمُِ ُّا ْوَور ،ا ِ 

اُر   ا  ا  ا  إذ   دوإر م .(

 ا   ىأ     ت وا 

 ا  و  ،انا  ب وا     .وا

.ا ا   ا را ا  و ا م   

ا و)( ) فن٢٩()ا(    ا  ي ورد؛ ا

 ل ال ا       ا )( : )

  ُوا اَْ، َوََُ ا 

، ّ اَن ذِ َوا(  ُ(إم ََل: (( )(ل، )٣٠()َُِد

  .)٣١())َوِ اََ ِمُ، َوَََب َِِاِمُْ ،ٌِؤ َوَ اََْر

 د ة  ) ظ اوان ُوظ ظف ان (     

 ق اا  رإ م إذ ا  أو م ا د  ادُ

ا اي أ  امر ا ا واع ر، وزد ة 

ا  ا(  (و، و ة واد إذ م دة ال

ا م  ر و  نن ا إذ ذ ا  

ا   إذا  رأوا ار ونو وال، اُ   ا 

ُ ردة ا ا م ا  ا م   ن ذ

م)٣٢(،  ن ؛ِا  رف ظ))   ا

((ا)٣٣(ل، وا  ء ا ا )(  ا 

 ا  ا ام  م د؛ ا  ب ا

)دَُِ اََُ َو       ا ا أن  (

 .إ ء اام  و    ا وا ،ا  و
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ا  ء ا)(  ء ا  را   . 

ب ، م   و ا وا د ا  أن 

  و ا و با  با )ي )٣٤ا ن ا ،

و ا؛ ن ا ن   اف  د  ا ن 

  أم    ا    عر واما    و

 ا  ا او ا و  ن ا ؛ا  دل

.آ   د اازد   رم ا ا  

ا    و )ري اناا  با  را (

  و ام وإ ا  زم آ ده ق ال. 

ا  د ا و)( يا ز  )٣٥(   ذ 

 ا ريما ا    ) : أن  أ  أ 

 ِِْ ََ ُمََ  ا َر َِم ََِ ْ َوََْأْ(( )( ،ء ردها؟)

َِْة ََم ِِْ ،َم ْرَ َمي َْأ َِ ُ َُْ ْأ ُِْ َُ َْ(()٣٦( ، 

 أا)(   ظ ط  ب اأ 

)ام  ( ندا وأم ، سا  وا  لُ  ن

ا  ، ))وأن ا   ا وا ( ا   (

.ا و وا ،وا ،وا ،وا    و

ا)(  ا ء مإ  و ، ا ا و ا ذ

  و م ة )(   نمأن ا  ا  

  ف م م   ض اأ   ر أو أن  ول و

ا إذ وظ ،م ا )( ا  ؛ب اأ ذ   أن

   نما  ذ  ا و  شم  ع ا

أورد ا دة و ة)(  ن ا  رل اا

)أن ا  إذ .  ا ا   أوم ، (
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  ؛ع أا  دار واا  د .أ ا 

 ا     قطا   ءا وم ،  ا 

 و م  ،ا  ة دة وأن ا وا وا

ال و إذ    إ ان، ا ا ا  ن 

  ض ازي ااد .و  َ ه ال ا

 ا ل اا و،أ ه ا   )( 

و طا ا ي طا ،)(  اض دم ن؛ 

  يا ،ف، وا  و  ط   دم

)( ا  د اءا)( 

:))َ ،يَُْدوَن  َو َِِ َتَْم ِْ ،َوَُ

 سا أَْأ مََِ اكَََِنُْ َد ْ(()٣٧(.  

أورد ا )) ا (ل موا ا ز  (

)(  و ثُ  ا ز  ا ا أم  لا 

ك وم  ا  و    و  م ل ا ا

ا ن وا  أن   ز   ا  ،   

وة   ا و  د  ا ا ذ ون  ك

م أم    ا   وا  اك  دك 

  ن ُاء  م  .  ا ا     ن

ط   لا)  اوام (إذ ا وظ)( ظ 

) در ا ذ ا  ل ( )(م   اي ؛

 و ن ا)(  ا  ا  اب  و ء

 ن ؛اي ل  اوث واد ،)ما  ارع (

 م  ت او ا ا  ا   و و

آ م ذ   ا)( ا رعاح   ؛ أن ا ا  
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  و ف اء      ط ا اء ان أو 

ا  و  )ب اأ ظ ا   ( ا ل ي

   ا    او ا   زا 

 و اءة .اا  

ا وظ ذ  وةو)(  ب اأ أ  

):ي إن  و دة أ  ن ا أن  (

  ا ،اه و ا أ ط      ط

أ  ه و ا  س وا     ا

 .أ   ا   ا ك زوا ا  

  و  أن ا  ا مت ار تا

ا)(  اظ اوا و ،ِطا    _ 

   و  ق رة وأن ن ذا  _اَطاي 

 و  إذا ا ا مرات اا  م)(  

 ا ز  ل ، وإ  د   أو  ز 

، و  ةاق اارد ا  إدراك د  ا و  ن

 ااد  اب، وا ا   ا و ث وب 

ا ا  طه اام    أ  ،او ض 

 ط  ن   .اا    

  اخلامتة

ام  ات ا   م   اض  درا ارت     

:ا ا ا ا   را وا ا  

١. )ت اا   ر مت ار ن (، 

زُ  اد و  د  ا  أز أى 
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ا   ن   و ا ميو اا،  و

  ط ا  ا ا   او   

 طا  

٢. ت اا  اردةا مت ارإن ا)(  ا 

     صا د ا  رة ءت ا

ا أ   مأز  أ و ا ا ا  

  أ  زم أ  ز ارف  ا اي 

   . و ا   و   د 

 اع اي ز  رت ا، ال   ورود .٣

 ،أر او   ق إا ا  اردةا.  

٤.  ا ا  ت ااا  مت ارا 

)(    ن أن طا   أ و

 ا  درةدود اا)(  ا و اد ا 

.إ اب اا 

٥. ز   مت ارل اإن ا   أن م  

  و طا ا   ا و طه اام 

  اض ااد  اب.

  البحث هوامش

١. ي اا ا  ة قظ: آ د أ ، :١٩.  

 .٨٣: ،  ادي  ظ ايظ: اات اب .٢

  .١٦ ا ا درا  ،  اا زي: ظ: اطل  .٣

٤. :ي اا ا  ة ق٢١-٢٠ظ: آ.  

٥.  :ا  ،ا ا  اوا ما ا ١٦٥.  

٦. و  ا ن ، ا .٢٤٢: د .  

٧. ا   .د ، وا ا :٧١   
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٨.  : ا  اءرة ا١. 

٩.  : رة ا١.  

١٠.  :  ا ، ا ٦٩١/  ٦ .  

١١.  :ا  رة ا١.  

١٢.  :ا  ان رة آل١١٠.  

١٣.  :ا  ةرة ا١٠٢.  

١٤.  : طا ،٣٣٥/  ١ا .  

١٥. رز ر ،اوت امر ا  ا د٢٣: ظ: ا ،

.( ر) 

  . ١٠٦- ١٠٥: ، ذ  اجظ: مت ا واو اب .١٦

١٧. ا ل: ما   :ظ أ   ا أ  ا م ،

طا ا : ، :٤١٩، ٤/٤١٣، ٣/٣٤٥، ٢/٢٤٣.  

١٨.  :ا ٢/١٧٧م. 

  .٨/١٥٨ا  ا ا ا ظ: ج اا ،ز .١٩

  .١٤/٩٧ن اب، (مي):  .٢٠

  .٣٣/٣٧٢: )١١١٠،   ا(تظ: ر امار .٢١

  . :()٨/٦٤)، ٧١١ا ر(تن اب،   .٢٢

٢٣.  :(ا)اج ا :٨/١٥٨ظ.  

٢٤. .ظ: م 

  .٣٣/٣٧٢ظ: ر امار:  .٢٥

٢٦.    :ا ل: ما   :٤/٤١٩، ٣/٣٤٥ظ.  

٢٧.  ح اطا ما  ، :٣/٢٩٣. 

٢٨.  :ا ل: ما   :دة٢/٢٤٣ظا دي، وما   ، :

٧/٣٨٣، ٢/١١٢.  

٢٩.  :ا ل: ما   :دة: ٤٢١، ٤/٤١١ظا ٢/٣٩٦، وم ،

١٠/٣٥٨. 

٣٠.  اا اا زاق واا  اد وا ر : ،ا ا

  .١٠/٥٩٥ود   وأ اط  اري: 
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٣١.   :ا ٤/٤٣٥م.  

  .٣/٢٦٩ج اا(ااومي):   .٣٢

٣٣. ا ح مت)ا ا ٦٥٦، ا( :١/١٢٢.  

 .٣/٢٦٩ظ: ج (ااومي):  .٣٤

٣٥.  :ا ل: ما   :٤/٤٤٧، ٢٤١، ٢/١٨٦، ٧٩، ١/٥٤ظ ،

ا رك مءوا  دي ٢٤٣، ٢٢٣، ٤٧: ، ا وم ،

  . ١٠/٥٤، ٣١١، ٩/١٩٠، ٢٢٢، ٢/١١٢، ١/٥٦١ادة: 

 .١٠/٣٧٨م ادة:  .٣٦

٣٧.  :ا ٣/٣٣٨م. 

  

  املصادر واملراجعقائمة 

ان اا *  

١.  دار ا ، د ا.د ،ي اا ا  ة قآ

 ، ،٢٠٠٢ا.  

، ١، اي ظ  ادي  ،او  ر اب اات .٢

  .٢٠٠٤، ا اب دار

 دار،  ،١زي اا ،   درا ا ا  اطل .٣

  .٢٠٠٢، ار، وا  اء

)، ه١١١٠ت(ا  ، اطر ا أر رر ا امار ر .٤

ء دار، ٣اث إا وت، ا- ن ،١٩٨٣ -ه١٤٠٣.  

٥. ا د ، وا .  ،ا ا ا ب ا ، ةا – 

 ، ١٩٨٦ .  

، اا ا أ : )، ه٦٥٦ت(ا ا ا، ا م ح .٦

دار، ٢ وت، ا ،١٩٩٦ -ه١٤١٦.  

٧.  ا ما اوا  ا ا ، ا ،دار، ١ 

ا  وا زردن، وا٢٠٠١، ا.  

 و اب   أ :)، ه٧١١ت(ر ا، اب ن .٨

  .١٩٩٩ -ه١٤١٩، ن -وت، ا ااث إء دار، ٣، اي ادق
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   رات: اج  ذ، اب واو ا مت .٩

  .اا،وزو ي، ا دار، اب

١٠. ا ا  د، و. ن ،دار ا ، حة اا ،

  .١٩٩٤، اب، اء اار

١١. ا   ا ال، وأم ا طا ، و و 

 إا ا أ و  ا د  :ا و  ون

و  ويا ،٣ ، اث دارا ة، ات.د، (ا .( 

  ا ا ا :، اء  دي ا، ا م رك .١٢

، اف ا -ااق، ا اء   رات، اي

 .٢٠١٥ -ه١٤٣٦

، اط ام ، ا ح ا ا م رك .١٣

  .ه١٣٨٨

١٤. ا ا ، :ر اد ،وا  زاقا ،وا اا اا ،

، وت، ا دار، ١، اري  اط وأ  ، ود

  .١٩٩٣ -ه١٤١٣

ه)،  :زن ٧٦١ ا  ب ار ،ل ا ا (ت .١٥

 ،ا   رك، و١ا دار ا ،،١٩٦٤ - ه١٣٨٤. 

: ، ا ا ا  زا، ا م ح  اا ج .١٦

 زاده ا ، و : ر ،ء دار، ١اث إا ا ،

  .٢٠٠٣ -ه١٤٢٤، ن -وت

١٧. م ا  أ ا   أ ط ، :ا ا ،

 - وت، واز وا  ا رات،  ،١ه  :ح

  .٢٠١٠ -ه١٤٣٠، ن

١٨. دة ما  رك م ا ،  ديا ، : آل 

ط ،١ ، ا وزارة وا د اروا ان، اط ،

  .ه١٤١٨

 ارطوا  

 

١٩.   ر ،رز ر ،اوت امر ا  ا دا

- ٢٠٠٥ اداب وا ا وامم ،   ،ة، 

٢٠٠٦. 
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  اخلالصة :

 و مت اراا  

   ا  ق  ا

   ، و 

 ، ت أو اما  ادو ا

  آ ا كو  ا 

 وا ت اوا ا

 .ا   اا ذ   

ت اا ،را ا :

ت اما ،ا ا  

Abstract: 
Many of the linguistic 

studies, especially the textual 
ones, do notparate  between the 
elements of references and its 
technics; some could use the 
term (elements) to refer to 
technics, in addition to another 
confusion between reference  
elements and  reference  
technics, the researcher 
attempts o clarify this point in 
the current  research. 

Key Words :  marking  
elements,   references  
elements, Local technics 
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  قطبا احمليل اللغوية.

   ، ت اوا ا   ا  وعا 

ا   فا - ا ا-   نا ا 

،وا ا ،واف  وظ ومع اوا ا  يار

.   

  أوال: العناصر اإلشارية:

ا إ   ج و ، ا  ن  : ريا 

 ل ذا     ا  عا ا،ه ن آ

 :١،  ن

 دا دا  ث أو ذات ،   ا (أم)   –ا 

   ار م ه ا ،  ذات  ي

 ي اا ا  ريا ا  يوا ات ا

.(أم)   

   ان و ا اع  ا ار   ا  -ب

و د  اس  زن د  إ زن ا أو 

 ذ : ا اد ،ا، اع  ارة ام، و

ا...ا  

   ان:  ا ا وف ان وأء ا،  -ج

   ،ا...، مى، وان، واء اأ ء اأ 

ذ إ ك ،ن ا    ا ا  (ك) 

، ن ا  نا أ    ؟،إذ أ ك إ

.ا  ريا  
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ءا  اظ أو اظ   :ا اع  ا  ا  -د

   اا  رةا د إ  إ   اا

:ا ا  

١- م اد ا  ار، وة ام   

٢-   زارةرت ا :ل ا وزارة ا  طح ا

 .ا ور ا   اد

 ا  ا ا ول، إن ال اا  ح  

 يا ،ا ري داإ   أ  (ا)رةوره ا 

 و ، يا ل ا   ه و ) ،(رة ام

  يا مل اف  ا  ظا  ء   ريا 

. ظا  ريا ا  

  أنواع  العناصر اإلشارية:

م  را ٢ا:  

١- ا را ل ا دة اا ا ا  :

. 

٢-    ءا أو ن ا ا  :ا  را ا

.ل إ  ظ 

  )ل  وا ا را ا  ء ا و

 ط   ي)  ا اري ا ":  اول 

واف ؛أي أن ا ار ا  ط  اظ  ل 

و ،و  اء  ط ي ا  ر واب 

 ا را ا  ا را ه ا ار،وا

  م ذ اف  ال ا:،و أن ٣م أ امرا" 
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: ل M ! " # $ % & ' ( ) *+ ,  - . / 

0  1  L٤ رأ   را ا ه ا ي  ،

 رأ  ،(...ءء اا ، ا  ا )    وم 

 ، ا م (ذ) ا و،    ء

ا، و ء ا ارة (ذ)   وا و اار 

  ، ل إا وا ا ا  اا ل ا 

   ن يا ا   أو م م اء را

ه ا  و، ا ا:ا    

  

  

  

  

                        

  ثانيا:العناصر احمليلة:

 ن أ إ   ج ن " (ا)ا ا

،وا ا  أظ :"  د  ،  د  ٥ه"

  أو  أى رة  أاء أى  اب ،

    هذ    أ ا   و، ا  دو

"أ    ذ  ر   ث ٦،و ق ما و،

 ل: "ا  ا ا ا  (ا )

وا   ا   ن م  دة اا   اذ 

    ط   و،و ا  إ   إ

"ا ٧.  
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   ظأ  (ا)ا إن ا ل ذ   

 وو    و ى اا   و ا

 ا:ل ا ذ أن م ري، وا   

  رأ ا   داب وأا   ا  ر )

 ا ا    ،(ا   م ا و أ   إ

،  ا ا ا  ا) (ه، أث(ه، ت(ه) 

       ا ا  ر، ا  و

 و ،ا و  ا  ،(ا ر )ري  وا ا

 ا ا ": (دما زا) ر إأ -  رسا  ر 

 دة ...ض ن ض ن ا ذ   أ  -اي

أن د ا اري   ا إ  أن ورد أول ة، د 

  ت اا  ه و ديو  ب إ 

 إ   ت ،اذما  ه ى د... وا ه: ا

  .٨ا وا"دة إ     ،د  ات 

 وا ول ام ا  ا  ض اا ا 

ا.  

  العناصر والتقنيات اإلحالية:

  أوال:العناصر اإلحالية:

 ،(ا/طا/ ا)   أن ا   ا ذ

ر وا،ه ا ا ا   ا ا  ل

 ا  ل إوا   ووا  ا م  

  ن ا ن ا ا،ه ا يا ا وا



  

(  121)……………………………………...…………… عناصر اإلحالة والتقنيات احمليلة   

 ،ا /ا):  افطه او ا ا اأط  

ا ،ا ا( ل إوا ا ا  ا،ل إ٩.  

 املتكلم/الكاتب (منتج النص). -١

ا   إن ا- آم مذ -  ا   ا و

  ا أو ا " :( أ )ل ،ء  ا

  أن ا و ،   ا  ا  

"وا ١٠ا   ا  ا أ ( أ) أن م ،

    وأ، ا و ع ووم  رها 

 ؛أي إن ا وا  ا ذ   و،  ا

 وا ا   ووا .ا ق و  

 ا   ،ا    ر ا  ف إن

،  أن ن  وت ا ا  ا، ذات 

  ا ا   ،وا ا   وا 

ا": ( أ) ل  يه ا ل م أو ا 

 إ ء ا  ، أراد  إ ا  يه او، ا

"مإم  أو  ١١أن ا ا ا  ىا امن ا و ،

ا ا،وال إ أو ا اري، و ا  ا ا و 

 ل إا وا. 

 (أ ) إ ورة ا  ا ا وا ال 

١٢إ ، ا ا   ا  آم ذ مذ و ،

   أن  ا ري واا ا  اا ا

 أو  ان ا اء موا ا١٣وا.  
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 و ا ،ا ا  ن را ا ه ا

   اه  ا ح إدراج ا  ، تمء ا

     و ،  ( اا) و ا   إدرا

ا  إن، ل إا  ا ا ا  اا  

و ا  اب ام   ه   -اف وأاض دة 

 ى -او، ع وف ،،م  اض واه ا

 .ا وا ،ا  

 ا ا ، ا إ  يا ( ا ا )وا

 ل اا) إ ا/ا  إ (ا) /ا/ا إ 

 ،ا ري واا ا  ،   رك وا،(إ

   :ا    أن و   

  

  

  

  

  

 ،ا/ا  ا ل:إن طا ا   و

إن وا ،  ل إا وا ا  ، إ ا/

ا  إ ا ا ، و  ا  ا ، وه 

اا  أل وأماع   اب ام  ه ا إن ء 

 ا  يا ا ا  و ،ا ل  إ ، يا

  دي ا يا ج ام ،ريا ا  ا ا

 ا إن ا  ل او، ا إ ي اا ا 

 ط  ه    يا ا  أ   ،
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  ،  ظ اا  إ  ا ذ  م  

:ا ا    ان د،و  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
: ا ا  ا  ن إن ح ا  

 ا و ا  ا ا و  ط اول . -١

 و  ط ا و ال إ  أو ال   ا ا -٢

.ما 

٣- . ا وا را ا 

٤ - .ا ري واا ا  اا ا 

٥-  اا ا ن ما أو ا ا   و :اا

 مت اراا  ري، ووا ا ا 

ي اا ا  (ا اا) ى ان ا ، 

   ا و وف إموظ   ،ا

 ارات ام ا و ذ   ا ام إن ء 

ام  ا اا  ا  ه او،  ا  .  
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  التقنيات اإلحالية: 

   أ   ا أن  أ ت إمء ا 

  و ،ا واا   تى اأ   ،ا

 ا  ل  ذ و، ا اد اا  تا

ا) وا ا  ا   و   ا، (ا

 ن   ا ؛ا ا   ودوره ا  أ  م

 إ   وذ و ات ا   سا ر 

 ذ إ (اونل و)   را و ، (ا ا)ا 

م ": أم  دإ    صا       

   ا  رئا/ا  دواته او ...ء ا إ

" ن ا ١٤.  

    ء ا ف   ته ا  إن ا وو

  دو  د ذ  ؛و اوأم   

  ا ا و ارس ات واد او   ا

   (  ر) ىم  ، آم ذ ا ذ  ىأ 

  (ر) و ،(ا د) (رم) و ، ( عا م)

ا)  (ت إ)و،(الا م) )  (جمأ) ار)،و

  إ (اد ت ديرو)    ،( ا ذج ا

ظ ا١٥   ا ا ا( دما زا)  واط ،

 اد أو اا        ، ا

 رإ  ١٦ زا) إ ذ     ا و،

 ( ت   اا)  و ،ا    (دما
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  ا   ، ا إن ا  ب

  ت اه ا و، وا ا  ط  ت ا

 . ا ا  ا  ن ا ،ا و ا  

  إ و  (ودارو )    عا   ا

 ( اي ور)       تا   اعة أم

و   إ ث  ت  :ا واء ارة 

رم١٧ا.  

وو ر ارة إ ان ا ول أ  ات رة 

  أو  رة تا  درا  ار ا ن ة

 ا ا    وذ،  د ا اا  درا 

 ،  ة   زتا ا او، اب واا 

. ء ا إن ه ا  مب ااا  ا   ٌل او  

  أنواع التقنيات اإلحالية( التقنيات  احمليلة):

 ا   ا   إ و ار ( أ) اورد

١٨:  

 الضمائر:  - أ

  الضمري يف اللغة

 ٌا   ا  ، ا مق واا  

   ا  ا  و، طوا ،  ا  ا

    ا  طا  أ، ق اوا  

 ر ن إ   ه ا؛ ا ما إن ١٩،

ا م ا ام    طا   ا 

 وا ،(و ما)    و ا  اا ا 
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 ا ل ا  وذ،(وام ام) إ  و إ

  .٢٠اري

ا و،إ ووظ ر ن،وظوظ و ا  

 ا   ن أن ا إ  ،  ا وظ 

ارزة دون   ذ ن ا ا رك  و ر 

   و ،ى إن ٢١أي وا ا    و ا،

ز ،و  ا م  ا ا ث  ا ار

 ا إ   ،   ان  ا ا إ و ا 

   إٌ  إرٌي.

إ   و ،ظع واا   ا ٢٢وا:  

١-   .دو  

٢- .  

 ا  ه ادإن و وظ   ا د م

  ريأو ا، ا أو،  ف م أن   ، ا

  ،ا ا  روام ا  ا  ل م

 .  ا  اعأم   عم  وظ  

 و،(أم) ا   ا  وا   

 ا  ما رة،واء اا  ن أن ول (أن)وا،

 ا ا و،(أ ) رعأول ا و، (ا) ا

  .٢٣ط  ء ا و( أن)

: : ا ا ا أ ٌح  ﴿وَدى ُمَم

ُ٢٤﴾َر )ءا(  و  إ  إ)  حم( ا  لا

– ا  – )مح( إ ) ا اّب(دء  دى)  م(إ ، و 

   .( ّر) 
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 :   و﴿ ََِِ ِ َو ُْ ِ ُهَُْر َِاَْإ ََْآ ْ٢٥﴾َو 

    ا ا ا ،)إا(إ  إ  )  (ره)اء(

  ر  ر (إا  ا).إ   )اءاد (

 امساء اإلشارة:  - ب

   ريإ  إ ، ت اى اا  رةء اا

 رة إء اا  و،  أو   ن ، اعة أم

 او ظ ،(ا..،،عا،،ا،أ)، نا إ  ظ ا

 إ ان (  ، ك)، و   إ ا واب 

(ذ،،ا،ه)،وه ا   ا ه ا واي 

ج ر ا، ن دا ا  ،ه ا ا ر

 ر إا) را ا ة اؤل او،وا ا،وظ

أو ا ،... و اء ارة   ( ا و ذا)،أو اء 

  ء ارة واء اا  ن ا ال،و٢٦وا.  

  املوصولة:االحالة باالمساء  -ج

 ا   إ   و ا   ءا 

   و  ،وا ا  أو 

  ه ا و ،ا  و ا  اف،واظ

  ءه ا ي ،وا    ا  ا 

 ب، وق واا     ا و ،ا 

  ا ر و ازاا ووظ ،  ءه ا  

ا ٢٧.  

 M ! " # $ % & ' ( ) * + , - .    

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



  

(  128)……………………………………...…………… عناصر اإلحالة والتقنيات احمليلة   

: ; < = > ? @ A B C D E F G H 

I J K L M N O P Q R S T U 

V W X Y Z [ \ ] ̂ _   ̀ a 

b c  L٢٨ ، م ل (ر اا ا ا ا 

ا( ات ، و (نا) ريا ا د إ  اةم 

ا .  

  ادوات املقارنة: -د

  ه ا  ارم    ا (م)،أو

  ءن ذات ا ا،(..  ،  )فأو ا،() ا

  ن وا  رة     م  ن أن  اا

.   أ  

     ه ا إن  (ا ) رأي (أ)  و

و ظا    ق اا   ا ٢٩    .  

     ا اآم  و   ر ه ا

 :﴿ َُأ ُْوُرُُ ُِْ ََو ِْاَأ ِْ ءََِْت اََ ْ﴾ح ٣٠ ىم ،

 ط ، ما ا  (أ) رما    ا  

ا اي   رم،  د  إ ازن 

،سوا اء ا    .ا ا    

  مفهوم املدى واحليز اإلحايل : 

  ف ا إ وب ا  ا،  ورد 

 مرس اا  نا و،  ق و وا  

 ،  و  ا   ى اى ان ا ا
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   ا ا  ا ا   ات 

 دا  ىأ  و ،   ا ود اا  ا

 أي  ن  ا  ، اا ود ا  ا 

 و،ا  اء  و  أو، ا  ا ا 

    و ل ا  ا  د أ ان  

 ا ا ان م  م ؛و      اا ا

:ا    اد اإ  وعا و  م و ر  

: املدى اإلحايل.
ً
  اوال

   أ  و،ا  ل ا مس ا  ىا

زا   وأ، ز٣١ا  ى اا"  حا و،

  " قو إ  داة وى  ٣٢ان ا ا؛  ى ا،

.  را    ا     

 ، ا ري واا ا  ى اا  ى او ا

 و ن طه ، و ا  ا ن ا ا اف اول

  ا ،وه و   ريإ  دو  ي؛ ا

ا اري ا    ط اى ا، إن  اى 

 ا اا  ا ا وال إ ،  أ ن اان 

، ري ما ار ا ز ؛  ار ا ز  

ا م ؛اذ    ود إف  أ   إى ات 

 ، ريا   ده أوإ   ،  ها

 ا و ن  ن ا ا، ا اب واا  ن

 أو  نما     ل و،٣٣ :  
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    مة ، وا ه أولذ  ّدة اإ  ءإن ا

 را  :ا  ول ا ، رأ  :     إ

: س ز ور اار و  غ ذو ، 

  ة،و   اظ ا ز ا ا  - أ

  يري اا ا ول إّن ا ا،بطا  داوا

   اد اي اي  ا ار 

   : –ار  -و ذ اأ

M r s t u v w x 

y z { | } ~ 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ̈ ©              ª « ¬ ® ̄ 

° ± L ٣٤.  

 )يا ا ا  ا اما ه ا 

   ،()ا إر،ا اي  أرا 

 . و  

 امن اللبس .  - ب

  وا وث ا    ي اا ا 

 ، ر ا اري  ا وا  ور اض ا

  مري اا ا  ض ا،   م 

  و ا ا وه .
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  :٣٥واإلحالة تبعا للمدى الذي تشغله  تنقسم على قسمني

ود ا ااة ،و  :و ه ا إ  اى -١

:  ﴿ْرَضواِت َواَّا ََ يِّا ُّى ﴾اإن ا  م ،

  ا را  ا (ا)ا   ا

.  و،(يا) ا ا 

: إن ى ه ا  ود ا ااه إ ة اى -٢

،  و ل؛ ن  ا اا ،أو ا اة 

:  و،ا ل اط  M @ A B C 

D E F G H I J K L MN O P Q R S T U 

VW X Y Z [ \     ]  ^ _  ` a b c   d e f         

g h i j k l m n o p q    r 

s t u v w xy z    { |   } ~ � ¡ ¢     £ 

¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ®  ¯ °± ² ³ ́ 

µ ¶ ̧¹ º »  L٣٦.  

 ) ا  ري ،وا ا ذ  ترت اه ا 

ا،( د إ  ا ا اه  طل  ات 

     ا إ ، و م  ا ا:ات ،و

إح:إ ا  

ار  ا( ا)   ا ا :اي،  ١إح -١

  ،اى، (ه )،ا(ه)،دوم() ،إ(ه)،..).

 ا ارة( ذ  ا وادة). ٢إح -٢
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 ل(اي أ).ا ا ٣إح -٣

:ا ا   ى ا  أن  و  

   ا(ع ح ) : إ، و (ع ش )  إري.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)ر ل ا ١١:     (  

-   إ  =(ع ح)، ريأ  = (ع ش) ،  =ج  

) : إح  مع اى ا، ١) ،   و (ع ح ١ا  (ع ش  -١

:  ل  ن ذ و M @ A B C D E 

F G H I L  ع)  (يا)(ع ش) ، و  (ا) ا  ،

ا   ح)، وا  إ  اى م  وز ود

 ااة.

)  :إح  مع اى ٣) ،و(ع ح ٢) ،و (ع ح ١ا  (ع ش  -٢

 :   ل  ن ذ و،اM @ A B C 

D E F G H I L ٣٧:  و، M ª « ¬ ®   ̄

°± ² ³ ́ µ ¶¸ ¹ º » L٣٨ د ا  ،
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(ع ح ا اء ( اه)  إ ا (ع ش   ا ا) و أن 

.  ا ا  و ا  ا م 

ت اى ا أو ا ، ن  أو  ا (إح )اء م ذا -٣

. 

  ثانيا: احليزاإلحايل:

   (اي ور ) إ أن ا اري  أن 

 ا   و ، ا دا إ   أ  د

 ودو ا   س ير اوا، ا  د ،

اة ا ا ا د  ا ا أو ا اة ،

 ا    يا ا  ه او،ا  ى 

   ورد و  ، ما ا  :ا ُا)ا : (ُ  

ُ ُ  ،ُن : اا ،ُا  ارا  : ام إ  

ِاا ِأو ٣٩وا ا ا و  ت ان ا ا؛

  ا:  

:(ا)ىا ا ا:ا ا  ىا ا 

أ د   ا ا  ا اري   دة 

 ؛إن اا  وا ا ا  نو  إ  ا

 م   ا ا ا ن ا ا  ىا ا

   د ا ا ا   أو إ  

      ،وا  ة  ()   ا ا

د إ  ٤٠ا.  

إن ار ا اي  ا ا  ا اي ، 

  و مع ا ا   ا ا  ا   أى 
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ع وط ،و ذ ع ا إ  اب واب  م

.اا ا  

 ة إو  رة: ا ا إن ا ذ  م

  ا ودات وا   أو  -أو   م اء

-  ع ن ، أو ا  ا  ا ات اا

ا ا ي  ا ا اة  وا، ة 

 و أو أ م دة إ   ن ا ا

وا   د   ى ٤١إ  ذ  و ،

:ا  

  

  

  

  

  

  

  

ا و ا ة اوا ا ا ا  

ا : M rs t u v w  L٤٢.  

    ن،    را ا  إن م

 و،() رةا أ ا وا    ي ةوا

 و،(بت اآ) ري واإ إ   

ى،و  ذ أراء أى ، ام   ا اي ، 

 ا     إ  () ا ا ا 



  

(  135)……………………………………...…………… عناصر اإلحالة والتقنيات احمليلة   

ن إ  أن ه ا ، وزت ود ا و ود ارة 

 أن إ  ، ا  ا  () ا ا 

  : ٤٣أال

١- . وا ا  () إ 

٢- .ان ات اآ   () إ 

٣- . (ا ) () إ  

 آما ا    دون  ل  رةا ا

 وز  ا إ   . ن ا ةاا ود ا

   ى؛ وذا   او  ا   م إ

 إ  و،و   ان ات اآ   إ

 آما ا _ وا ود ا وز  و_  

  إ ة اى .

  وعة اإلحالية الصغرى:وثانيهما: ام

   و، ا ا  ىا ا ن ا  

ا ا ا  ا  د ت ا٤٤ا  ،

 : M Y Z  [ \] ̂ _ ̀ a bc d e 

f gh i j k l m n o p q   r  L٤٥، 

ري اا وان أن ا، ا    ا  

)ُُُ َمَل أ )ري اا ا  ت   (

 (  ا ا  أ   إ  و

 و،()  ا أم ا و ا ا   ل؛ أي

إن  ا  ا ا و   ري اا 

. اء اأ  إ  ى وإ،  ا   
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  الوحدة اإلحالية الصغرى:

   و إ    ك ا ة اا 

 َذاٰ◌ َه﴿، و :  ٤٦ اطر ا ااة 

ِ٤٧﴾أ  وا، (ا) رةا ا  نان إ،

.()  وا أ  ا وا ،()  

  العالقة الرتابطية بني طريف احليز اإلحايل:

 ل  ( ا، و   ا ا ط  اا إن ا

أن ا ا":(ر أ    نف ،و أن  إ  

،ول( ):"وإ  ا   ٤٨ه،ول  اي ه"

   وأم  و   ف  ثُ  أن 

"٤٩ إن ا:( ا  أ وا ،) ل ل   ،

و  و وم و   .إن ود  ا   ه

  اا  ن ا، ضا  عه م   ا ا

.ا ا   را  

  إن العالقة اللزومية بني طريف احليز اإلحايل ختضع لشروط منها:

١- اد واا  ا ا ط ا   و،وا 

:    ا 

٢-  ا  ".ا وا أو ،م ا، أو ،ن اء ا

او وان  ااو ،   اون ا ،و ز  ء 

"ا ا ٥٠   ،: M g h i j k 

l m     n o p q r s t L ٥١ ، ه ا

 ا د اُِ)ِْ د ء اا   و (

 ه و( داود ون) وا  إ (داود 
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 (نل ٥٢و (إذ) و ف" أي :واذا  ءو،

وا أراد م ا و ،  رما :وا، 

"...٥٣إ  ا  ا  از (ر ا) ذ و

  ونن : ا ، ر  ، ا  

ون أوا ون ،واا ق ٥٤،و ا او.

،و   ا ط ا ا ا   ٥٥ اماع اع

 ̄ ® ¬ »    ،  M § ̈ © ª:وم

° ± ² ³   ´µ ¶ ̧ ¹ º » ¼½ ¾ 

¿ À Á  L٥٦ اد ا ه ا ،َر)ُه ،(

) ُه(َر ؛وذ  ا وا ا)ا َه (

.ا  د م ن ا و، ،ا 

 إ أو  ،ادة إ ، وا      -  أ

 ذ ة ،  ا ام ا أه.

  حد احليز اإلحايل:

 ا، م  ص إا  ا ود ا   

اي ن اه رج ود ا ااة،وا اي ن اه  

 .ا   ز ا و، ود ا  

:و ا اي وز ود ا ااة ،  ا ط اى -١

 ا  ن و ا   م  ا ا ن طو

و ا وا  -م ، ون ا ا  ت اى اول

وم ا ا ا-  ل  وال اول وال امإ وا

 ا  ا ،و  دئ      ره 

و ٥٧ا:  
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  الضمري املسند إليه:  خيضع هذا النوع من احليز إىل املبدأ اآلتي:  - أ

  ن أو إ ا ى وظإ ا  ا  اذا ، 

 أن م و وزو ود ا ق ن ا،(أ،ب) وده

:ل ال ا  ذ  

)  ، ل ا دب اا َُ "( رزل ا

"٥٨   لا و ا وظ () ا  لا ا ،

و     ه  ا ن ا او ، دب اا

، ود ا وز  ا  ع او   ره ا  و

  ؛ ا  ا   ،ا ا  رج ريا

و اان  ه ا  أن ن ا اري   أ 

وا  رن ا اء اا   ام و، ا  ا 

ه ا ن   وام اة ا  وذ ر 

  . ذا  ا  

 الضمري املفعول به،واملفعول األول والثاني.  - ب

ا   اذا  ا  ال  و ال اول وام أو

 ن ا، وا ا  ه نو  ما ا  لا

(أ،ب)ق ود ا ااة ، ل ن ا (أ)   إى 

 ، (ُ ه اا):  ، ولى اود ا اعأم

   د أول  ل ها  (ءا)  ،  ةا ا

 ن ا ان  ذا ا  ري واا ن ا

  انا  و م ا  ل و    ا

  ، و ا اا  ا وال .
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  حد احليز قصري املدى.  -٢

  ا  (أ،ب) ن اذا   ا ن ا، ةوا  

  ا  ول ؛وذا  مى اا  ن وظ أن

اى اول  ا اي  رج ا،ول ذ):  اب 

 م  به ا  د (إ)  (ءا)  ،(رةدة ا إ

ن ا اا  ا ااة ن  اف (ب)  ا،ا 

  ا ول، واى اا وظ  وظ و ا ا

 :ا ا  ،ا  مى اا ل وظ  إ   

١-  ((ه))ا د ا  ،  ا ه ام

.  وظ  يوا (ا) ه  ا 

٢-   ((ه)م) ٌاد ا ،ن م وا أر 

. ل (وا) ه  

  فا   ا ى واا    ان 

درا   ا ا و  ى ا ورة إ

.ا ا و ع ا  

  اثر الكثافة اإلحالية يف حتديد املساحات النصية: 

  ء ما ا  ،) :ا( َُر  و ،َ 

نَِْ  )  : (م  ةدا إ ي اا  ه ،ا 

ُو  )  / ذا) ٣، م  وي ا أ ا 

١٢ و  ن ٣  وي ا ٨   / ى او ،

 ا: ا ا و مرس اا إ ا ا ا لاد

ا : ا  د ارا ا اارد  ا إ د 

ا   " ة م ا  لا  و ،  ا أو اا

"ات ا٥٩ : دم ي أا   
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)   ة٨٥ا   اردةا را ا ، ا (

 ، ،دا ،را ، أ ،ا ،ر، ا ،ا ) :

ا ،ر ا اطم ،ا ،ا ،ود ا ،وا  ، ان

 ا  ت إ م ا ا  ه،(ا ،ا ،

   ا . -ا ا ا -ا ا اي 

: ا ان ا  ءل ا و  

 )ة.٤٧ا  ر (  -١

٢-  ر و  )ر٢٠.  ه ( 

 ) ة.١٩ او ر ( -٣

    ا رت ز  ا (ا ) ،ة واة. 

 ا   ا  ر   ا ب او

:ا  ا  روا ا ذ  ا و ا  

١-  ٠.٥٥ا   ٣٣و% 

 %  .١٤و   ٠.١٦ و ر -٢

٣-   وا ٠.٠٣    ٣،١٣و.% 

٤ -   ٠.٠١٢ا    ١،١و.%  

.و ا   ا ما وا  
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  ي م ور اا ن أن م    

 دا  ا ا  ل  ى ا ص وا

  ا ا  ا ت ان ا ا،رو ا

  إن  مرج ا ، ا دا ا  أ 

  ر ،وا  م أ  ا  ا ا 

  اثت واا أ ا  ،ا   ا

 .ا   او و م  

  نتائج البحث:

  حقق لنا البحث مجلة من النتائج من اهمها:

-  ،ا (ا)تو ا ا   ا ن ا

ا ا ن  ،اط / ا  / ا  أب

 ا رئ ،وا/ا/طا إ ا،ا 

 ا ،(ةوا وا وا ا) : ا ا  ا

ات (ا)ا  ،  ا    ل، 

ارة ،،اء ا ، وأدوات ارم) (ا ،وأء 

و.  

-     رس اا و ا مت اراا إن ا

  ف ا  ن ا ،  ا رس ا 

  ا ور    ،و  اا اي.

ى ا  وا ا ، و  ا ذ   ا  ا -

.ا  

  هوامش البحث

١- : ا ا ب وا، ا أ،١٠٧-١٠٥ 
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٢- :ا د،مما زا، ١١٦  

٣-  ::وا ا  ا    تي،درا  ، ١٠٢  

٤-: ا: ٦٥ا   

٥- :ا د، مما ز١٣١ا 

٦- ::ر م١١٨ا 

 ١٧- ، ١٦مت ا  إ ام اب: -٧

٨- :ا د ، مما ز١١٨ا 

٩- : ا   ا،  أ :١٧ 

 ١١٧:أ،   ا اه   ارس اي -١٠

١١-: ا   ا،  ١٧أ 

١٢-: ر ما:١٧  

 ١٣٠ ،ا ، ت:  -١٣

 ٢٣٠ج ل و ج اون ، اب:  -١٤

 ٣٢٠ ، دي ام ،ا واب وااء: -١٥

١٦- :ا د،مما زا، ١١٨ 

 ١٨ا،    :مت-١٧

١٨- :ا   ا،  أ،، ا  ٣٣،٣٤،٣٥ 

١٩- :ا ا ا  با  لوش ،أا  ١٢٦/ ١ 

٢٠-:ا د،مما زا، ١١٧ 

٢١-  :اا ا،  س:٢١٨-١/٢١٧ 

٢٢- ا  أ ::ا   ٢٣ 

 ٢/٧٦ ،اب:  -٢٣

٢٤- :د :آ٤٥  

٢٥- :ء ،ام٥١ا  

٢٦-  :ا ا ب وا ا أ: ١٠٦و ٧٣  

٢٧- :ر ما،١١٦ 

٢٨-  :ن ،آ١١-١ا  

٢٩ - :ا   ا ،  أ:٢٦ 
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٣٠- ان ، آ ١١٨:آل 

٣١- مس ا،  

٣٢- :ا   ا ، ٥٤ا 

٣٣-   ل،االھشیري. شاذلي. :ا  ودوره  ٣٨٠-٣٧٩ا 

  ٣٥ااب : -٣٤

٣٥- : ذا دم أ ، صا دق ،د  ،١٢٦  

 ٩-٤اه: -٣٦

٣٧-: ة،آ٤ا 

٣٨- ة،آ٩: ا 

٣٩-  مس ا:   

٤٠-:ا د ،مما زا :١٣٧  

٤١- : ر ما:١٣٨ 

٤٢-  ا: رة١ 

٤٣- :ا   ادي ،زاد اا زي اا،٢١/ ١  

٤٤- :ا د ،مما زا : ١٣٨ 

٤٥- ا: رة٥٨  

٤٦- ا زا::ا د ، مم١٣٨  

٤٧- :٩٠ 

٤٨- :ا:ا أ ١/٣٠٣ا 

 ٢/٦ ،اب:-٤٩

٥٠- : ح ا ،ا ا ٣/٣٤٤ا 

  ٧٨امء: -٥١

٥٢-  : مروح ا: ا: ا  د      ١٧/٤٧  ا  ،

داود و ،  ا . ن وداود دون ن وا  

٥٣- ، في ، ا٦٨٤: ٣ا 

٥٤- ، ح ا :ر ا ،ف       ٢/٣٩٣ري : ان ا ا ،و ،

:٤/٢٠٢٨ 
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٥٥-    :ح ا :  ا: ا ر ٥/١٠٥ ما ي،ا  ا:

:م٢٧٨وا: ماء :ا١/١٣٠،ا: ح ا:  ٤/٩٦، ا، 

٥٦- :م٥ 

٥٧- : ا  ودوره  ي، اا ذا :٣٨٣،٣٨٤ 

٥٨-: ر ما ٣٣ 

٥٩-             ل  دراذأ دم  أ  صا د، دق  ،

:١٣٠ا  

  املصادر واملراجع.قائمة 

- أ ،ا ها   رسي، اا  اءق، زا  ،ة١ا 

،٢٠٠١. 

- أ ب اا، و ا ا درا  ظا  وا  ،ار  واا 

ا  ،ون٢٠١٠ ،١م. 

 ا  ح  ،أي  ا    اا  أ        أاء   -

 .ا،اة، ا،وت، دار ي،

-  زد، اما م ا    ن  ظا ،ار مء، اا ا  ا 

،١٩٩٣ ،١ا. 

-           ،با،  ا  ن  و اب،  ان،  ار ،

 ا  ،ا  ا  ادارة ا،  وا  ا ، دار د زي،

  ،اث٢٠٠٨ ا. 

أ اج ل ا  ا     ازي ا اادي ،زاد        -

،ا رات ا ،ا   ١٩٨٤، ١٣ا.  

-  ، اون ل و ج ج.     ،ا  و ا  ،  ،با

 ، ضد، ا ا  رات١٩٩٧، ١. 
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-     ،ي تدرا         ا  ،وا   دابا 

،ة٢٠٠٥ ،١ا. 

 : اة( ن   وااء، واب ا ام، دي روت -

،١٩٩٨ ا(.  

اذ اي، ا  ودوره  ا،  ، رات  اداب،  -

 ،م٢٠٠٣.  

  ا،(د.ن)،(د.ت). ااث إء ا، دار د ا ا ب -

-  ا  أ   ا ا ا ا ا أ ا ا ،  ح 

 د ، ا   رات، ب  دار اا  ،١٩٨٦   ا، 

 ١  

 .١٩٦٠س  ،ا اا،دار ارف، -

-        ر ا ا أ ،ح ا    ا 

 ، از  ،ردار ا ا ا،١٩٩٨ ،  ١٩٩٨،١.  

- أ د ا  و  ،ي أا را  :ب  دارا  وت  – ا 

ا ،١٤٠٧ا.  

-   ذي ااا ا ا ،ح ا ا  ا   ا

،     اإ ا -    رات،    ا 

  د ،١٩٦٦ا،١ 

 ، مت ا  إ ام اب، ا ا ا،وت         

،ءار ا١٩٩١، ١وا. 

-           ،ا ا ا  با  لوش ،أا   ،   

 .٢٠٠١، اداب،

ا. 
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 ت ،ا درا م   ا اول وام  ب        -

)Cohesion in English     دابا ، اا ، ( اي ور) (

، وآدا ا ا  ،ت٢٠٠٦_٢٠٠٥وا.  

-  درا ذأ دم  أ  صا د، دق       ،ا 

  ، ر .٢٠١٢-٢٠١١وت ا، اداب ، 
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  اخلالصة :

      را ن ا   و

    ا  ا ات ا 

   ا  او دي  

  ا ت     اص. 

      م    را ذ

  ه اص     أو اّاء. و

  ون  أ  در ا و

  .ا أو  ق ا   

ا ت ا   ه 

اب  ذج  اص ظ

يا وا  طا  

وا.  

   ا ل ل، وا ا

 مع  و ا ارة ،  

   ن ةو      ر   

ت مب. وأظا ةل أن وا 

 ن  أ  و ،

  ا دت أت اما

ا     دواتوا .ا ا ّ

ا أو أدوات ، اوا ،ا 

از   ا   راا 

 ا ا د"، "اا" :   نإ" ،"

" ،"ا ء"، "اا  ،"

  "ال". 

ن : اب، ا ات

 ،د، اب، اا   

Abstract: 
The news published in the written 
media about political figures is 
often purposeful and influenced 
by the intellectual orientation of 
the producers of texts. 
Representing political figures is 
done so that a certain mental 
image of them plays in the 
audience minds. Producers of 
such texts are connected with the 
sources of power and express 
their ideology in the context of 
the text implicitly or explicitly. 
The ideologies presented in such 
texts can be discerned using the 
critical discourse analysis model 
and questioning their natural and 
legitimate nature. 
The result of the article showed 
that the death of Shimon Peres is 
an ideological issue, and most 
newspapers have exercised power 
in using this discourse. Discursive 
elements, power generation tools, 
and the factors relevant to the 
news in the newspapers are as 
follows: "Citation and Referral", 
"Valuation", "Role playing", 
"Highlighting", "Reducing", 
"Argumentation." 
Key words: Discourse, Shimon 
Peres, Discourse Analysis, 
Citation, Valuation 
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  املقدمة

ذات ا ى اإو  ب      رة  

  ن ت  ا   ا   ن ام  ن .  ا ي 

 دور  ن زر اموا  ا و       و   

  ول ىأ  أوا -   ز  -   طااإ  

و  او .ت او ّ ،ا  ن  ا  م 

     .ب واا أو ر ا   

 ص اا أن  وا   ا  ذات  و   

ا ا ا إًوموا ا ا   ن   

ا  ً ة ا        أن        ن

   و     ول ا . صا   ة  ه  ا 

   ،ن   وة   مت  ارة ا    ا ا  ت

وّ  اره إ رًدا اا ذج إأ  با.  

 ا راا  ه  ا  ا  : ،ا 

   ،وق اا    ر اة ا ،   ،ة ا  ة

ر اا ، ،ات ا  .را   ما    ا 

را وظ  إذ أم تم با  ر مت أ  ن   

  ا ا     .ه اً  أو يود   ًوأ

 ول ط  لا ا  ب أنا   ال اا   :

ت اما  ا  ا اا ا       نا

 ن ةو ن  ظ ض أن؟ اا     

اا وارج         ارن واان      أن 

ا   ول أن ف ط  ،ا ي   رة
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 ن ا    . إ راه ا     ت ام 

ا ص وه ا  م      د م   با 

دوات اوا   صا ا ا  رل أ

  .   إ اوا

  ا و إن   س ات اا س اأ 

ا  وا دوا  ت ) ا ،١٣٩٥ :

١٩٢ .(   صه ا  أن م    با   

ياا  عا ا .   تا ً ًوا   لا

ا واو .  ا ز ا ا و ،ا.  

»رس  با يا أ ب اوا   افا 

ا يا م  ات اوا . وأ ًد  

 إ و   وا واارث  وا ا   ت يا اب

  ).٩و ٨: ١٣٩٠(ر؛  » راذ و

» صا ا      تاا  ا    ن.  و 

ن ا ا  أو   و أو    و  ورا ي. و 

) إذ أن ات  ٧٥ – ١٣٩(ر  »ذ ا  اب ف   أن

واات واوا     ا و   ا   ا   ت

إ  ا    ي اب ا .(  ٨٥ –ش  ١٣٨٠ ن(دا

ا دةا وا وا ا    ءا    أ

 لا ر اإظ ء اوإ ا  تا ا    

  ).  ٥٣: ١٣٨٦ن،  –ا (آ  زاده 

 ر دا وطا ا ا أن   بوا   ار ن 

ا ا  ا    Ven Dijk, T.A. 2003) ( .
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ط  وإم  ا  إ     وا ط ل ا   رهأ  ة

.و  

 :ا ا م   ت اا    ة

 توا ا  لا  ب وا  ود  

    ا  ذ  لا       ب ا  .ل  ا 

 ر إ "ب اا ي )  "ر) وأ    ان ب 

 "  ا )  ب" وا ن .(   

وا ا ي  وموا در اا م   يأ 

   وا     ن ةو    

تط د  ت إو  . ا ن   

      اء   يا و  م  اور

 و ا وا اا و  .با   

   ية اخلطاب النقدينظر

 ر اا إنا  ذات   ت ا و 

 . ةو   اثا ر  صا م    

و ر ن ن أن  ماء. وّا   فا  نو  أن

ا را     و      و  غ. و ن أ  إ ً

ا    رأ  .  

وط ص أا          رئا   

اواا و ط  ون  ا        أم   

يأ دون - م ا -   ا ا .  

 ن أن ا  إ أو. ا  لا 

ا  آ ءإ ا   بو ،ا، و  
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و  ا وااد ( آ  زاده        ا  و،    إ

و ،ن٤٨: ١٣٨٦  .(  

ار. و ر   ا ا ض ت

 ا   ء از  واة  ا    ت   ن ا  يامد

إ ا    ط  ةت اد اا   وا

و ورا  ي ط   أن     ،ف) ةوا ا 

٧٣:  ٢٠١٠   .(  

   إم  وإدة  وا ا  تا أن  وإذا

 تاا   ل  ذ ث أن  اب، ل

 اب  ،     ا  ا   اب"  .اب

ل وا ا، ف ا  اضدوار اوا  ا  أو 

 أن   م ا ."  ون امم   ول  وظ    ال ه

 با      رس اأن م   ا اأ    ووظ 

  ). ١٥: ١٣٨٥ ( آ  زاده امم

  با يا  أم  ا ا  صا 

واب.  ا ء د ت اك مع  ا وات

ا ذج  با يا  وأدوا  وأ،    را   

   َ   وا .اص ه    أو  تإ

 أن  و ا     و ا       

وط و) را م مي ، ،٧٧: ١٣٩٤ .(  

    ا اا ن ف وون داك م و وا     

ب ايا   ًداا دئا ا:  

١-  با يا   ا وا؛  

٢- ُ ت  ت أ  ا.با   
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  ).  ٨: ١٣٩٠( ر، ب أ و ا  -٣

 وا  .  ا وا     ا ا  أه     ُذ

أن و ا واانّ   ط لا   ،ا 

   ا  إاز ا وا ً      ا و أ  أ

     . و  

و ا ق م   ا ن ف   د أو ط    

  أن   اد آأو أ د آ ا ن ،   

  ).  ١٦: ٢٠١٠ا) ف، 

،و ن      ،ةوا  نو  وا ا    أم  س

ة اا    رو     ا   أن   ّ   ًء، أو أنإد

   .      ،لك  ا  فا      ءّدا  وا 

ا   زو  ٍأ ءّدا   وا  ا       ٌ

اديو . ا ا ق    لا  ط   اءت    ار ،ا

  ض اً    طا   اا وأ

ا)  ٢٤ -١٣٩٥  .(  

  إن     ن ت و  ا       اًوا ّ

 ت اادمب ار ا  ين ،  

 ،ا  امم  اا   يا اب

وا، واة، وا ا   ل ا وا  ق 

ا و )  ر٦٢: ١٣٨٣ ي .(  

  ل أخبار الصحف أو اجلرائد يحتل

   أأن م   ا  أن م إ    ر  أما

اوا   ت  يا    ا
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اوا ا  و  ا م لا   

  ص اا  تا  ي   ا ُا  

وا،و .  ان ذ را   ا  

  ذ . ر إذا ر ا ا إ ال

 الرسالة فةيصح

 م٢٠١٦/ سبتمرب  ٢٨

 سري) السابق مشعون بيليس (اإلسرائيوفاة الرئ

» ا    ء، ارا  اا)    ن ا (

   سو  د    ،    

  ة ل  د  و ر و.   ،أ

  ا ر  ر ا ث ات.   وز

وا   تو.  ١٩٩٤  ُ ة م 

   ا   ا    اا   ت ور  زراءا 

 را ا اا  ا   أو اإ  

 وا نو . وز  ب ا   ١٩٧٦  ل 

 ناإ  ةن ط إ       فا، وأأو

          ذ مإم ١٠٠ ر   ن أن و.  ا

   ت اطء ا رأم أد    ا ا    أ ،ا 

  رزا ة اد أ      دة ثو  ،

    ا ا ت أز ل ا   

راا وا.   ا ا  رز أداء دور    

ا  ن ذو ، ا أ      ل  ن  

 ا ي، وا    تا  اإ  
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وا لو.    ٢٠١٣  " إم    ، 

وك ا ي     ب".و   ر     ة دا 

  لا  ،اأ ٢٠١٤   ءؤا أ ن آمو ، 

ا«.  

  اا اا أ   :ًدا إا إ 

 ا،ة يأ ا،ا   أو  سأ  ا 

  ارة إ  يأ ،اا ا  ر ا وادوار

 و رز) ر٣٠: ١٣٨٤، يو .(     ن و ا ا ان 

و ما  ل، وّ ااره رإظ  ر  و ،

  ا  .صا ا  حُ ذ ان أا ا ان ن 

  ر  ن، و      ا  ن  و م، إ

ا ر    ن أم اا   ٢٠١٤  دي ء   وا

  رهار  را  . ا وا       دةا  

ل ة إ   "ا" وذ    و ذر ار

ا ن رئاا             عا ا  فوا .  ا ا

 ا  أن     ن ن   وأ وأ أ   ً  ى 

ذ   ياد أّ إً  أ  . ذ إم   ا و 

ا    ،او داء اا      دة ا   

."م د ت"   رات  

 ا إن  ار داتا  ن أن  ا انا 

  "، وااااان ا .  "   وظ  أ

ا ا وذ اي  ن اا  ،ى) ١٣٦٨ :

 ا    وردت  ،). وه ا   إ  ٨٥

ا   دةان ام اا  و . اا ك أن 
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  ا    ان ،  اإ     د  إ   يوا   

د   ءمت او أن ا و .  داتا  سأ

ن    أن   ا ،ن ات ااد وا أ

ب. وا  ً   او ق م أ ا مإ  ً  اد

  ا ذات  إ   . وه  ن وة  ""  ن

و رو (ا ر،      أن ك   ا  أ  ا     يأ

  ،ل  وروم  .(  إظر ت ن ٤٠٠: ١٥ق، ج  ١٤١٤

          "   "" ت" أو"   دات أ َُ     ،"

ا م ط    ه  ن     م و    . 

وا ا ا ر ّل إ.ا     

 ّ   ا ن ا ،ا ا  ا 

 ً  ا ااو . ا  أً ت أم 

ب ايا   ا   ه ا إذ    إ   ء أنرا  

 ن م     طا ذ  در إ     ا ا و . 

ر :اا ا ر ،را ر ،   ،زراءا  

  . ا،  ووز اروز

    رإظ ا  ول ن  ما    و ،وا    ا

   ذ د أوا     مو ، ة م  ز     ءإ   

را و اءاوا وزاو او . ا أن  ن   ي

 ء ا     ء اص أا و و 

ا إ ا   و ،ا  رة إا و ء ذإ  .

 ها او  ج اإم ل ا       .  

ا. أورد     ي اب ا   ياار ا مً  ووأ

 أن ا نو  ق رات وا      ة م ً زوا 
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    و ،   أم   ر ا      ا ن  ذ 

 و   رةو م ً ت  ة   إ    ن أن  

  ت  و ا ا    .  

 ت اما  ةوا  ا     ص اا ا   

وا   ا   ت       ""  ؛

 ذ ون". وو"ات ا ""  ن و 

ا"ت ا ") ا    ٤٧: ١٣٩٥، ي  ا و .(

ا ا ذ ا ن  إذ ،     ""    و 

ا"    ا ا و ،"  را اا إ    ا  

 ن ار     ا أن رة إا إ   ء و  

 ٌص، وذ     اة اا ا رة إإ  ا  .  أن

ا ا  عر  اة او  ن  

  ذ ام اءت اا  زر اوا   ار

 ن ن اوا د ًرا ذ  .    

 ن و    ا  ل ما اي  :ل

ا   دا أ أمر ء اطت ا    و أن ن «

ا أ ،ا   رزا ة اد أ    ثو  ،

  ا ا ت أز ل ا  دة     راا« 

 رةت اا  ن       أ اا  ؛

 ا   ء إذا   تطم نا  ا 

وأ ا أ ا.  

  الشرق األوسطفة يصح 

٣٠/٠٩/٢٠١٦  

  ن   زة رك  دة دول ا  ات  
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» ا دة دول ا  ات ا   ا    ،سا

ا ا     موا أو     اءاتإ و ،م

أ ى ا  اا     ا ن  ا ي 

      ءر٩٣ا  .    ن ا ا    ن

 يا    ءر٩٣ا     ،١٢   ا  

ا  أ   ساا حءإ   ة اا ة

 .  وا  ا أ ا     ا    ةن م

أ  ا  ن أا  ة .   و   ح ا 

ا   ما  ا  ا واو   تا

ااا   رجا. ات ا ءو     

  ة أء م را ا ا  ية   

اا. 

   مسبوقةريجنازة غ

ا ا وأ  " أ أن أو  ا ا   

 اا ما و  اوا ا  دا 

ا  ى اا "رة وت ا.و  ن

 يا    ءر٩٣ا  ،  س ازة  ا

 ا دة دول ا  ات   اءاتإ س وا

أ ى. و    ل  ة  د      ر  د

ادة اا. و   زة اا ا      راك أو

ومماه ا  موا م اام  ا   مإ زك و  

  دس ووا  ا ا م  ا  و ر   ا 

ا   س د ا دي  ا ا    ى اا ا ي 
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  رك  ا .   أول دو  أ و   قا و 

اإ  أن وز ر   ي  رك 

 ات   زة  ة م       و  .ازة

 ا  أو    ، ا  و ء دولؤ 

ت ووزراء ودو و ت ر  ىأ .   نو

  ا ا ا يأ   طة اا    ،ل 

ات اض ا اءاتإ أ  ا      ه ا

ا  أ      ا رأس ا د  ا ي     ة  

 زة  ى دو ي أو  إا.  اان أ

  زة ر      را إ زراء اا    ١٩٩٥  يا 

ا       م  ا  فا     ق أو ة رض

  ااإ ا و ا .   طث او

اا      م      ط فآ  ،  

اا ز ا ل  اا  ت م ت أم

ا. 

  نوبل السالم وجمزرة قانا

 نو     ىرك اا ر  و اإ و ،   

 تا وا ة ا  و .ا ا ه

 اا  نا        رعا  ،دء ا وأ 

 ا وا  إ   ى أم ادة إ   

او ا" ". ل ١٩٩٤م ، را     ة تو 

 ل ا د"   م وق اا".  
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 ا و   ا ا ن  ا ا ا و

 ةا       ن ب م ة١٩٩٦    رة

 راحم   أ .   و    دورا    اإ

 ،ت أوا   را ن إ و    ة  ا  

ا. 

 ان ا     وق اا   ا اًُ  ؛ إذ   

، و    ن  زة   ا  زء   اات ود  اء

 ا    ن َحزة، وا    ءأ  ءؤا  ا

 ا نر اا ا .  ل  ن أن    

  .   

 م ،ا ر ا انة  ا  ىأ      ا  ذ .

ا أنت اا  ون  ً  زة، إذ ذا 

 ر   را  وا "راك او" ما   اام"

 "م    ن زة    وذ    أ    اد. ا 

 " ر أ ر " وإ ا  ًََو ،

  ا م      ن إذ   ُل   م

ا ا      : ا  دا    .»   ن

اا   ن    ١٢  ا    أ  ا  

  ساا حة اء اإ  ة «   اا "    ءإ

ة اا ة "   ة وإوا وا ر اوإظ ا إ 

  ذ وإن ادي  ر أإظ إ   وا ا      . أ  

و ،ض ا ارا  از إذ  أ ،وأ   م ا  

 بة أن و      أ   ا ا    اإ 

ت اوااا ا         درج ا  
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ة   ا اطاو ا  ا      ط »ن   :دا

  ن  و   عوا  ن  «   ،زاده  آ)

 ا ار   ارة إ ). ول  ذ١٥٥ ش : ١٣٨٥

   ن و             ن ا  ة، وإن 

   أم اا    .رجوا اا    م 

إ أم ا ة وا       لا اا      ؛

  اطل و اء.    

و أ  ا  ا ض ا اريا  

اا  تا ن حب وت ام   ت اا   

 وا  ًراًرا و ا ن زة   داعة اء موا 

ا ة اا  ف مو  ا ا ا . 

و      او :  أ  ن ي       أو 

مو ، أم :     اا        اًه رو وأ

 د د    ة  ل ً   أم د. وأر ا أ

ادة ار ا أ ُِا  ،    ب إذا  ً  د  ا 

ً إ   ءر أ دةا ا .    ن و   ى 

ادة اا.را   

  ا  ءؤا أن  (ا ) أو ا  رّ   ةت ا

اما، أ ،م ،مأ  ،و ،  ا ا موأ ،  

  س ر دطا ا ا  ف   ا ون

او . ا   ر ا ءأ ذ أن ت     ا ا   

إ ا و   اأن ا    ا   أن     ن رة 

  نغ و أذ  را ذا  .وا   
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 "س د" ا ذ   ا ا     ن ر ز  ن

  را    ا  ا و .    أن

 ء واؤ اراتو ا ا ا و .طا 

 س د ر   ان اه اد و   ا

و ا  إ م  اا ا   ولو      ا  ء م

 ن       

   إ    ن  ا     ا    ا  اء  ً وأ

رة إدون إ  ٍ و .ا ا   ا  ا  ا ا

ا "   ة م    .ا ا ذ   "و 

اا أن اا ا   ا ا  ا أ 

    .إ

   ا-   ط   ، م ا-  

ا  ن ا ا .     ن  آ ًض و  

  رة   .   

  ءا    اما ا     ام ءوإ ""    ا ،

   ، " وإء ام ا   "ا ً    ات ا   وأ

  اب واا .ا  و  اا أن   ا     ا 

  ض ا    .اا ه

   ا   و-  و  أ  ا  ا   ر   ما- 

إ  ا  ء اأ   ا ا   تط ا   

ا  .  ت ا ا: " "يأ اا، 

و"اأ "ي اوأ .    دا ًة "  م 

 ن  ّون  اا  إن : د ا " و"رة م" و

 ً       ان  م  .    ةا اا  
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إ ج اإم   إ  ت أنا  ا طم   .

د ا مو آ وا ا   .زه  

  ةياملصر الدستور دةيجر 

  م.٢٠١٦سبتمرب،   30

    ور آ ر و  ان؛  ت  " حا  "آ 

 ل دوا ام  

 ا   اى  ا ار    ةا  ا  امت  

 آ ،  ن    ا  ،ر ة  اا  ال 

   وا ا ن  ا،م  ب   راا

ا ا، وز أم   ود ل ا.  

ىح" اا"  ار ا      وبزر  اوا 

   ا و   ز و   ب  أرا ،

 إ  ءم دا بوار ،وا م زة رق 

اة   ٩٣ ال « » م ،ً  إ  د    

أ د  إ إ اي ا ت   أ.  

 ا  م   إ   ذ ارا    اى    ت 

ء وظ اأرواح وا  ،ل ا و اا ا 

 ا   ا ً ،ع ي يا   ن 

ء ط ءل واطب اوا واخ با  ا 

 زرا ا ار.     

 ان ا  "را "  إ   و  ً.    إذ

""، "آ  ،"ة   :ادة   ت ا   

ا"ل"، و"اح"، "ات"، "ا" ،"نمس  ". و
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ا"  ُ "" دة ن ء "    و موا ،ا إ     

    اا )  رذا  وًم  ّ١٤٠٩ ي     و ( دة ،

  "" دة  دةا    ن ةو     ، و   ن   

وا  "آ "ِ ذا    .و  ن إُ ى ام ه

      ورد و ،         ور ِآ   أّم ان ا 

  امء وال   ّل ن. و  "آ  " ار

 ء. وواا" "ن   ى أ   وزن  م ً

  لا   وا ا  ّلوي .    ن  أن    ن 

رس ر أراا ا ات ة  .  

ن   -وُ ح  آم -وأ"  ت" و"اح" 

أ وأ .ً  "لا"، يا ي   ،ا  و 

"ام"  ، ا و  ،  تأد إ   

،ا  و إ إ  .  

  او ت امّا  دةا  ا موا  ،

 " : ا  دإذ ا    ىح اا  ار  ا     

 ب   و ز   و ا    وازر  اوب 

 أرا  ، إ    ءم  دا  بوار   ،وا م زة 

 وإاز  ا  اً"         ٩٣ ا   م   ةا رق

 تطما  ا     أن أ ،   ق إ     نا

       ن ت  أن  ا  .و    اً ن  ا وً  

 ة  ب         تض ا ا  ا ر، وا

 وا ا   ن ل   ا  ت و ،

 أو    اً   ا  ر   ن    .ت اإمم

  او ا     ذا  إ وا ا   .  
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  الشاهد دةيجر

 م٢٠١٦سبتمرب  ٢٨

  زيريل السابق مشعون بيس إسرائيوفاة رئ

 ااا    ن ا ءرا ،٢٨ 

، و  أدت      ، ٩٣ أ ل، /أ

اإ إ و . ب روره، أ  ازراء اا  

م   ا م   ن     إ وا ،  ه

" ا". ن او       ة م ا ا 

د  إ  ا إ مم را     ،

أ . اة ادت اأما  ا ن  

ا ا  ى  ،ا  ر ح 

 ا وداع     ا ،أن    ي   ر   و 

اإر  ة    ،  وز    ع، ورا  

  اا   وة ا و ردود ال او .ازراء

ب اأ ،اوا  د ز    

 ن اااإ و و    د اا  ، 

   ح اإ  اا  ا .    د اوأ

ا  أن ا وا   رأن  أ إ ر

 إا   ا ق أوا  ر    

   ،ا  ا  اا     ة م ا

.  

   ا، أء اات ا  أن  وّد 

  ر ور وا  زراءا  اإ    ،
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ا اى، اأ  رد وا دا.  ا أ 

ا    ،س د        بأ ،

ة ا وأ م  اا  ا.    و وم

ا "و"ا   س و       ن م   

ا  نا  " اا ت، ور  

زراء راا"د اوأ .ا  د اا    

   آ و ق اوا " ،دا  لإ أ  

  ". ل ا ،ورها    إن راك أو  

  ا ا ا أأ     ده و وا   ا 

  ل اإاإ وا     ورةول اوا 

   ىأ.  ب اأ ،م ما   اام

  اا ور ا   ، م  ز 

 ر اا.   اإن إ م لو  ر  ت     

ز اى أأت ا ، أن ا   ا ا  

 ن دا ا  ا  ا  ن  ا.    ن

 دتأ ،ذاا "ر"    ا أن  زةا  

ي     ا   را      ور ،راك أو 

زراء ايا ودو، وم ااه ا يوا  

 وا ،رك رول وم ا  ن ا إم   م   

  ر، وا ا  م ا وك، واا وام

وا ،ا   ا    ا ن، وزو

ا ت ام ري ن و  

ات ارزةا .     ا  أ م ا   
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 أن ا  نما    م اام إ ا 

اإوداع ا ا ر اا   اا.    

  ن ةو  ة ا  ي  

  " د واا" ا د إا . 

اوا وت ا  ا      ق اى اإ      

 ا  ) را،١٩٩: ١٣٩٥  .(  

ا ا  نا   ن ةو و      ه

ا      ا   ة و  ا ا    ن    

   ء اد أ ،رات اا    ،"راك او"  

" و ... ا م اام ،"  ف   نر   ا ا أو ،

ز ن .  أن و ا ا عا إ  ق ا

ا ن ةو و إ  ،     ءا    

ذَ  .    ق  ا إ       ه وة    رّدة  ادة ا 

اوا  ت ما   ا  و أو   

 اوا     . أ ا  

 و    ن ت ر ا ما و   ا

   ال، وم  م   اد،      ا  اَُِف ر

 ُِو" م  ا وس". و و   د ن    

أ  ن  ءر ا  اا و   وم .

أ إم راك اوي  ن ناا ةه ا    ل ا

   ف اا أو .ا     اإ أن م اام ن 

 زى أت اَ ا  ن ة  ُو .    

 ل اإ ى طا ط   او .ا دةا 
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ا  إ  ا،  ه ا ًداوا   إ   ت 

   اطن ا  دف وص.ا  ان 

 ء  ا ا ً»أن  ا زةا ي  ر     

اا   ور ،راك أوزراء اا ودو،  ي 

ومااه ا يوا  ا وا ،رك رول وم ن

ا إم م موا  اوك، وا ا  م   ،ر

ا وا وا ،ا    ا     ن، وزو

  ا ت ام ا   ري ن و    

ات ا رزةا«.  

  ا ا م    ءا أن م   ىا اا

ا ا ،ا       ء اأ ذ  ا مت ا  

ا  ة ت  رك ف أو  و ،ز       م ا

 ا ا نإ  ا ت ا را –  و 

ص اات اروأم –  ت ا إذ أ ،  

  ا وأ زوا وظأ و ا    و .    إ ا   

 رة   ا ا  ر وذ ت ا 

   ز ام    ار . ا  ا ا اب 

او  أدواره اا   .   رجل، ما 

 لأا ا  ا  ا ء ا  :

 رة ا    و ،م   اا   وح ا ي   ا  ،

ا و هو ... وط     ء   مامت ارا   

اة ا  إ َ اًأ      .ا م  
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  ةيدة النهار املصريجر

  م ٢٠١٨ر يفربا ١٥

أ دة ا " :س  ن نو  ر"  م

 ."ا  

 ء اما ت وذأ"   دة ا س" أن

اوا    ةا وم   ن  ح ا    ،ءرا 

  ذو دو ور وط" م هو    ً نة و  

ا  ا". ل اا    م  راك أو     

اإ " أم "ً    رب أم ا إ   ال إا أ 

   ر م ذ   ،ه     أر و" 

 ن   ن أن     ا    اوح ا ."وزراء

"     ن ىا     و ا    اعا 

وادى واا ".ح ر زراء اا   م

   م ا ا  ىا ،     قا   ث 

  اا  ،وا ،  ر اأ ا  

 ازراء و أ ر.   وؤا رج ش مم  

اا م  أم      زراء وا  ا 

  ف  اد ا      زةا ا  ت   ا 

  .  دة ا اا وا  ا ان 

 ا  دم ا  ا ا م -  و"ا "ا"  "- 

 ا اً ه ا م  مو ،   و  ا 

ا ء ء إذم  : دة ا " ن نو   م

"ا ر"    أ ا  ر أو ن  :با م و و .
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   ءإ إ أّدى ذ     رئ، وا  أ    ا ا   ق

دة ا أن رة إ ا  ا ا   وا    ةو

 نو .و  ر م هوو       صا ا

ا ن ا  دا إأ   ا   دةا  ً  

ا –   ا  هو -  ا   ن 

 ًو    ا  ا  ا او .  ا   

 إذ و ،اوط ر م  ذو ، ة و ا 

 وا و .ا ا ا رةا  ق  إ ا   راك او أن" :

 ة ىّ  اا  ل إم إذ  ء أو ."  ً   ا  م 

ا  ا  ن واي     ن ن ل   ن   ذا ،

  نو  و ا  إ اع واا  

ال و  . وا  ادة  م وا ياد

 ن  ،ا  ن أ  لا    ة  أ    ،ًإ 

 ر ا  ءدا   ن ر زراء اا   م ا م، 

مع  اك  ي أ ،  ا رج ش ااو

    .ن   ال اا

 ا  ي ا "   اّمت ا   " أو "ان "ا وا 

 وردت  ،اأو ا      ا  ّت ا   

و ت وا ل د    ا  ك ٍت

)ر٧٢: ١٣٨٣، يو .(        و ،راك او  ٌ را ا ا  

   مش، و رجن، و   ن أن إ    ر 

ا و .و   أم ا  ت ا  

ار    اًا واً و    وا ،ن ذ ف  يت ورأ

  .  ذ ا  ا  او
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  فة صوت العدالةيصح

   م ٢٠١٦سبتمرب  29 

  ز يموت السفاح مشعون بر

 ا اا     ن ،ا ا ،   ،ءرا    

أ       ٩٣    ه اوم ،ا        راك أو

“ا ا  ،ء إ  يام    ه    ”.  ن  

  ة م  ا  ١٩٩٤  ا إ م     إ 

 د   أ    و ،      ب   

أ .. ن ا ى أ ق  ي، اا  

ء، إم   وم       ااو   وا  ام

ادا    ،ا  ن، و  ،با

از   وا “داءا”.  

   ت  ا ” اح“ت . ح ي در

“ ”اإوع ا ،م اق اا     و ،

 “ر ن ”راوزراء إ  ه أن  ن ،ولا  

ا  نوأر    رون    ،ودة ا   ول رن ا  

   من ى ا ا.   ا عوز زراء وام 

رون، وور ا  أ  ب، موا  إ   

  م    ١٩٩٦ن / ما   ١٨ا ا  أ

  و ا    م ام  /٢٠٠٦ز   ٣٠ او، و

اب    ت ات اارئ او   ال ام  ام

   ء  ورون ء ا     ا.  ة م  ام
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  ا  بل اطا     ة    اات اا  ا ،

 ن ن  ا ب     يا  ن  ا ون إم   ىا   

اأ   ي ب اا إم ،وق ا . 

 “م ..”    و     ا يا  ر “  ” 

 ا  “م ” را ا    اات ا ،هو

اا    أو ار .  نرن و ،ون 

ء  -ة أوت    ي، ان  ، أن دة  ر

ان-  وا  ” ” ،  ى م 

إر ،         ار  ه    ب واا ذ وأن ،

  ا  ها ر  ء نا  . 

 ا  ما                تل ال ا  ّ

ط    ا ،ر، اا  أدوات أ  ظا  

 ١٣ص  د   ال ردود  ا   ."ً واات أ 

  ت ا ر وا  ط     ه .زا 

 أب   ،م  ا  ة أدوات   ا ااظ

 ) أ  اثپا ،١٣٩٥: ٢٣٨.(  

د  وا ا      ى اا  ن لا     ا

  ن ةو  نع إ        ن ." ات ا" 

ه ا   ن زر ر  ة      ن ز وأ    

ك، وا ك   أن   ر واا ا  ا 

  أ      .ت واوا ا  را 

 .تا  وأو أو  اا يء ا     ور ا 

). ١٢٤: ١٣٨٦ ار (دام   ، مه  طن  اإازه و ود

  ا  ا ا  أدوات ا  " ات ا" ة 
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   ا       ن  ا او      با 

   .ا و   

 ه ا  ا ا   ةأ     دةا  ً

ان ا  :. و ء  ات  اً ا ا ظ

   ن حت ا)أ .(   ا ا ا  

 ا ر اظ اناو   م ج ر و 

   ا أو ا دا رة إا ء و  م ذ و 

ا   .  

 و   ة إ رةوردت إ ا م   ا ا     راك

 ن ة أو          راك م و  وذ  ر أم  

 :أن ر إوأ    ر را و ا  أ ،او  

» ن ا ى أ ي، ا  وق اا  

 ء، إم   وم  ا        ا  وا  ام   

 از   ن، و اب، وا     ا   ، اد

  .»اداء“

ت امّا  ةواا   وردت  ا م  

 وأم ،"ا"  ا   دوار ات ذات ا   اثأ

: ١٣٩٣ يو ي ا " (ر ا و  ز ا  

١٠٨و  .(  ا ا ما ن ا  ء      ن أ "" 

 م  ا"  إ  تا اا   ذ و ."

ا م اِإذ ُو ""    ا وا   ء. و 

ا  ذ    ت اا ُِا ن   

ا" و "   ن و  ا  ت. إنا   

 أ  زا     رة ار ذ  ذ و .ا  
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   ا  اداة ا ً  ء، وأ ام  ام 

 ل ا  أن    ن     وا ل ا 

   رة   و ااء.

 رم  

  ٢٠١٦ل أ 28

  ز يريمون بيالسابق ش يليس االسرائيوفاة الرئ

 ا اا     ا ن    ٩٣   

 ا   ا     ا  د    أ  ،

طصا . اا      ن أول ا راك أو ،

" :لو ن    ا   ن"  

 ا  ا وا ا ،   ا ر 

       م ا  ء اا   طوا وا  

ا ووا راك او   و ري    ن ودوم

ور ازراء اا م م ا وا  

وا د .      ر  ل ا ،ن اوو 

ازراء اا م    ع اا   م  ،رك

   رهل ان ا   ا" ا    قوا وا ، 

ن    ا  اة ن      وا ا".  اار

 ان  ن   "  ا  ا ا 

ااوا " . 

 نوا ا  ا    ا وا   

 ١٩٤٨    ا و  اا و     ق اوا

  ا    ١٩٩٣. 
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 ا ا ا ن  ام ا ا ا و

 و  ةا       م ة    ن ب 

١٩٩٦   رة راح    م   ا . و   ا ٩٣ 

 ن   ال   ل  ا  ي 

ا  ا    ،بد وا      قآ  و 

ااع اا ا   ا  ودة اي    و. 

و"    "          ، رة  

ر اب "اأ   ا    .ا    ر اا 

و .   ا   .     ر اا    

 ."  ا ا و

و    وظ ص اا  دةا   را 

دوات اا  ءا   ل ا ن  ءو ،

ا    . أ ا  

   " ات ا "ا    رةا   ا 

 ن ن ،  دتا  "رة "ات اما    

 ن رظ أم    و .    ه ا   

ا إ د واامت ا وت ا راك" : 

"،"او ن ن" ،"  "ن" وري     ،"ا ن"، "دوم

. ومرج    ن    رة إ " ،"     ،"د"  م

ا  ت امز  ا:  

اا  "راك أو" ن أول ا :لو ،» ن 

  ّ ًا   ن" « .أوا  ة    اا 

"  ن ن" »أن  ن       ا إ  ا  

ااوا «    .  
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و    أم ُ ا ت اا   ن  

    ت و: ط  ،وا ا ،وا  ،طوا

 إ   نا  ،ا وات وة اس،

و أ وأو  نأذ ا  .  

   ا ا–  با ا اا  -  دة أا   ً

   و أ  ع ر وذا ا و ،ا   ه

اا ن ظ ا    راك او    ن ء   

ا  رماء اإ  .وده ا  اً رة وه ا   رةا

ا  وردت  ا " ات ا"        لط  أم  أظ

ا ، رقا   ا  ا     ا  

  ن ت  م ّ     .  

و اا مّا ا ق م ا ي     ،"را " 

   ،ن      اأن ا  أو  اام ا إذ

ر اوأف و  ا اما و ،   

رة إا          ورد  ذ  لو  .ُ د و 

ن وارا  أن      ا ،ارا ت ا  ان 

وأ . ط ر  ،ة   ا   أم رة إا 

وزات اا ا ، م           ما و م رة ؛ 

ار اء وإ    و وا د  ةا    ك 

 اا ح ويا  رة إا  أو      

وط ّل ه و . اوا ا ّ  ز.    
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  اخلامتة

 وا ا  ه ا   ن ت    

ا ا    رةا    ءا    ت اما ا ا   

 ا    و .ا ا م ا   ا ة  أنن  و  س   

 إ  .  

ا اا و أن (ا)   رد رأ     ّ

ل ار  ا   زي     ،ه اا و وأن ،

ر اا     وأ ،اأ      ً   

  .طا    

م  أ ت اا  وا  ا       .ا

 أدوات إنت امّوا ا ا   اا   ا م

 ا   ا   :  

وظ   اا  ا ا   إ ا . 

رت إذ إمدات  اا   ا       ا ا ل و ا ا م  

 ن ت أ  مورو         .   ول ،ذ 

 أن  ا ن ر     ل ا   وا  و .اوا 

 ذ د أوا امو ، ة م  ز   ءإ   

را و اءاوا وزاو ا ن و .      

ا ُو ""ا"   ن  ا ا و ،"   إ  

را ااا   ن ار ا  ء. وأ و  

أن ات ا ا   رك   ه      ر ذ  ،زةا

 ر  ا     وا "راك او"  ما     "م اام" 
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 ن زة  وذ  أ  د. ا  "  

ر  أ ر "   وإ ا   ًََو ، 

 ا م    ن   ان ا . ة " را

ا " إ و أ ً.   إ و       ا  ذ

 تطاز م اا ا  أن  ر، أ  

  .و  نا  

  "ة "ا ن       ار. وا  

 دة اا َِ    إ  ا   

  اطن ا  دف وص.  

 َُذ   ر اا"  دة ا أن "   ا    وا 

 ن ةو   ا و .و  ر م هوو      أم

 ا    ا  ت ا   ت ورأ  ي    ذ ن ،وا

  ٌو ٌوا ٌا  ن  ر وا ا    ا 

 ا ذ  .  

   " ات ا" ة  ن زر ر  و 

   و  ذ ك. وا و   ن ت 

او       ذ  يا ت اا  

  ء. إن  ا  و ن  وا اوو م

 أ  زا   ر إأ ذ و .ا  ار

 ء.   ارة م  ام

، إذ  اا   "ار" ًا ا    ا  وا  

دوات اا   ه اإ     صا  دةا م

 ا ءا     ن ل ا  إن ،      ا

 ت از اأا   ن وأ ،  ام
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اوا          رئ  ا    و ا   و 

 وةدف. و ا و  ذا  ت اا   

 ن ا     : ط  ،وا ا 

،س،  واة او ،طوا         ب ا   

  وأو.   أ إ

  املصادر واملراجعقائمة 

أ. ا  

. طان: امرات ين امدگ ش). ١٣٨٥آ  زاده، دوس. ( -

  و. 

-  .   ،ر ١٤١٤(ا .ا : .بن ا  .(ق وت: دار

  .ا  وا واز

-  ،ر) .١٣٩٠ .(يا ش  روم دن ام ي : . 

ر و ا  . راتان: امط . ه  

- ا ،) .ن١٣٩٥يش). درآ   : .ن  ةط ،

م ان: مط پار . 

- ) . ،ى١٣٦٨ش). ا  آن ات ا :انط .

د او ار  وزارت . 

  تب. اور

 -  دوس و ،زاده  آ ،ن) .داتا ش). " رو١٣٨٦دي  

 دردن ام ي من و زز  ." .اا ا .ورة اا .

ا .ا :ا اوا  ص ١٣٨٦  .٣٩ش إ  ٥٤ص . 

 - ي) .١٣٩٥، ط " .(شم   و آد  ان ي 

 ." انا تمام  در  د ٢. اص ٤. ا  .٤٣ إ 

 . ٥٦ص 

 - ي ي ،م د وط ،) .١٣٩٤ر " .(ش ز  ي 

ا ن زن زدا  دردي س اا  ل آل ا ون  ياز
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 ا .مز  ." وند ٦٢. اا .وا  ٧٧. از ص ١٣٩٤  

 . ٩٧ص 

 - ) .ر ا ،م١٣٨٦دايش). " درآ  نز در ر  نام ؛م

 . ١٢٨ص  إ ١١٩.  ص  ٧٢ون ا ."  رم. اد 

 ي ز ي هش). " ١٣٨٤. ( ،ير ا و رز، آ - 

. ٤٨. ا  يوژ".  ب در ن ر زاران اگر

 . ٣٤ص  إ ١.  ص ١٩٥اد 

 - ري و م ،ن. (، ي١٣٩٣ا " .(شدن ام ب  ي

ر ا وزيا دامر ن  سا چارچ وب ون دا و ون 

ب  ." ونو نژ گودام  گارشا دص ٣٢. ا  .١٠٠ إ 

 . ١٢٦ص 

 -  ،ران. ( ي ش). " ا١٣٩٥وا ان  يدر ي   ان

 وپژ   ."ون دا ي ن امدد رو ي  يا ن ا

ب ات ام د ١٣. ا٤٥، اا . :ص ١٣٩٥  .١٨٩ إ 

 . ٢٠٨ص 

ج. ا  

 -   ر اا ؛30 ؛ ٢٠١٦؛ . ؛ 

 -  ؛ ٢٨ ؛ ا ؛٢٠١٦    . 

 -    ؛ ؛  ٢٨ا٢٠١٦ ؛ . 

 -  وق ا؛  ٣٠؛ ان. ٢٠١٦ ؛ 

 -  ت ؛ا؛  29  ان.  ٢٠١٦ ؛ 

 -  ر؛أ  28 م ل؛ن. ٢٠١٦ ؛ 

 -   ر اا ؛ا ١٥؛ ؛٢٠١٨  . 

ا اد. ا  
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  اخلالصة :

      ا إ راه ا ف

  ) اا واا  نا ٢٠١٠-

)    ورض    ٢٠١٥

 ء درا  ، إ  و د

     ر  يا ا ا

ر ا (ورا س ) ؛   

     ا ا إ ما ا 

       ن ،وت اد 

 رب د  اى   

 إ ا  دي و، ا

    واا   ي ام

ا وح ا . ه 

ارا  اال ا  : ن   

    واا  ان اا ظ

  طا ظ اا  

 ظ ن أ،  م  ا

    وا ا   

دا ت اد ا ء .  

ت اا  ما ا :

 درا ، اا وات ، اا، 

  

Abstract: 
 
Maqalat hadhih aldirasat 'iilaa 
albahth ean maenaa allawn fi 
alriwayat aleiraqia (2010-2015) 
eabr tabayunih tebyryaan 
wataghtiat watanawue dilalatih 
'iyhayyaan , fi daw' dirasat 
almustawaa aldilalii almutathal 
bialmarbie alsiymiayiyi aldhy 
qadamath madrasat baris 
alsiymiayiya (wrayidaha 
ghrymas) ; fishir altabayun 
alluwni 'iilaa 'ukhraa alty 
bada'at tamuru fiha dilalat 
alluwnii , wama tuhi bih min 
tadarub dilaliin ealaa 
almustawaa alsathii , wamae 
dhlk yata'ahal fi alnihayat 'iilaa 
ainsijam maenawiin aimra'at 
bithimat alrawa. 
Key words: color contrast, 
indications, Iraqi novel, study 
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  املقدمة :

   و، أ ا      ا  ف اإّن ا

  ل   اإ   ار ت ة أو 

 دي إ ء   ٍإ  د  ٍٍة د١(ظ( ا  ل  ،

  دون ر   ء ا -ا -  أو   

ات اا ى دا)٢( : إذ إّن ، ا سأ   ا))

((   ه و  إ   ه و،)٣( ،

  ام   ن يا ا س ا أ أا ا

  ا  ا ات اا     تا 

مإم  أي  )٤(ا ا و .)٥(  ى ا

   نا  و   ءء إ    إ

  ،)  ته اه ،و  تا  –

- (د)٦(   ته ا ء  ا ، ))

(( اات اا  )٧ (  ى اا  د    ا

 و .  ا   ن ا ا ت    يس ا

" وا وا ا"  ٨(ا(    ة َا 

   ا ا إ ا ا  لمء ا  ا

ا  ا ا  س  و. ت ود٩(ا(  
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 ت  اا     ا ا نأر  ت ا

 امل   إ أى و إ ا     ر 

 و ١٠(ا(  : و، ا    الا  لما  ا

ا ر اء وإظم ؛ال اا ول إرة اا  هو 

  إ     ءه وا ءء أ  دل ام ))

 إ ) ١١( اء إ وره  ،وإ   أ وه))

 دا   ا ا    ا ّن ا ؛ ه ا

    إ )١٢( د     .

 .  ء ى ا  أ  ى ا 

 ا ال  ) ١٣(وا  لما  ا ا   ا

اول إ اال ام ط م اال اول وإظر اال ام اي 

 .مال اا  رظ   ولال اا  ن أو د 

      د  ى ا،  أ

 . ت ى ا دا ال  ور اإظ  ا

           مال اا   ول ،وا

   ، ءأو إ  دون  اا   ةف واا

وا ى ا  د   أ ا ن و . 

  ا ؛ ر  ته ا  ا  ف اوا

 . ت وامد ا  ا ا  

      و مت اا  ّن ا ذ  

 م   د   و   ّ ، 

ء     اى  ا  إ  إ ع 

وا ،إذ إّن ا ا ا  ا ا  ات 

   ا ، ىأ   ة أو و   
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   : انا ،  و ا واا   ))

و . )١٤(اد .ء م ا ،وا  م اد))

 ٍوا و   و د  وا مد اا ا 

ة واا  ما  اأ ا     ، و، 

 ء مم، ف        ن ا 

  ا ط  ا  وإّم ،       ت

ا ا  ا  ١٥(،وا(.  

  را د   ا    ه ا ج  إّنا

ا ا  ام  إء د أ ا ا  وإء اى  

أو م    أو ،   د ات وع ء 

.   ا واع ا ء    

وا ا  اا واا  ما ا ظ   ف

  دا    و، واا  يا را ا     

 ا وذ  ت ، م  ا   و،

)١٦ ( ف اد أو اا دي إا ّن ا، .  ))

 أو،  د  ((  ان، )١٧(.  و

 ود ما ا   ط ا ا إ ا ، 

ا  ت ا ا ( ا أو(ا وا) أو 

 ا ا ت إه ا  ما ا ظ  د )،إذا

ظ   يا ا ا  تد   و، ما 

      ره أوأ    ت   و واا

 ا ت ا   راه ا    و .

 ا)–ور  -اا    د) ،اا: ا  
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  احملور األول :التباين اللوني  والتضمني الداليل  : -١

 ن  ا ام  اوا اا      ء ه 

   أْن م  ّم، ا ا  ل ا ت اا

أ  ا ،  د   ا   ن ،د

: ا    ر د    

  

  

  

  

   ء  مل اا     أْن  إذ

 أو ا ا ا ن ،و ا ا  ا ا

: ذ  ا طوا،  

  

          

  

  

  

  

 دة دان ،وا    د  أ أم  و

ا أو ا ،وإء  ات ادة واء ،  ّن 

   م رة   ا    م ادا 

١٨(ا (  ا  أوا ا  ءة واا دة دو

  ا  ع أْنع اإذا ا إ،  ءن ا  ، ؤإ
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م    إ ، ةدة اءات ا١٩(ا(     

 ن، أو ا ت امن وا ا  زع   

و  ، و ر، وا  ظ ا ام   ء 

 وا ،ؤإ  ا و ا ا ا   ا ا

. دا ا   ا  

   د   اا واا   ا   إ 

 –ت ، ن –زاء ااث وا وا  ،و)   ة 

...أ  ( اد  ار وات  –ح، ل 

،واات ا،  ا  اى ا ن   ء ه 

   ن   ا.  و    د  

 اوي اا  د ا ، ا ،( ا ) روا 

مة   ا وو  ،و  ّ ب ح  ل 

 د ض إذ، ودا ه ا     دةاق زا

س ا   رق مإط   و،  ةا  ود و

د ط    ل ،ر ه ا   اص 

و اء  ذا ، و ه اوا اطت  ا ات 

  نا ة د إ  ما ا  .اثء واا 

ا ،وإد د اح و   ،وات ا  ه

: ذ   

 ) ١ا ن ا   نا و  ما ا (

((   وم ،و ذ  و ااوي مة   ارة :

 اة  آ،  ن م وا ،أ  ي 

  . َ  ضا ول و، را إ  ّ و

 م، ت ا  ا   ة دون ا ،
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... ر  ءا   تام لأ ّم، ظ 

 ا  . ا ق و حف أّن ا رجا 

 أول ا  ءا . ء   اء و ا أو،

ا م ،ا ل  إ أمت ،ج   و ...

   را ر إّم، آد    ةا.  ة

  أ.   ا  . ع اي اه

    اا  ب،  ار أ . نا

،     ول نا ا    

  .)٢٠()) أد

 ) ٢ا  إ  ة طظ و  ما ا (

طوا ،ا ه ا  او ، دا   ا 

 : زاء ذ ا و ف ا ء وا  ))

رد  طاف  ب ا،     ء،

ّم ا ،  ،ا  ل  د ، و ص 

 اي أ ان .ق ق أن  و ار ،ّم ذ

ا در ع  ا ... ر رأّ  أا اه دث 

   ،  ا،  ا رأ، دوا

 أم، ا  ل م ةا  يص اا خ :إأ...

 ل، ارى ا ق وأم ا أ  ،  اخ

(( ا   )٢١(.  

إّن ا ام   ا  إ مة ا  ان 

) ا  واا  ،١ ء(أن او ن ا  (–

 مو ا  ض و إ ام  ن ،وا  (أ

وا ا  نا دة د  د  د ،ون ا  
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   ءوإ، ا دا  و ، داووا وا

) ءت ا  . ضر واح وا٢ا  ما   (

،إذ ه امة  ء إء ا و م  د اف 

رد ) ، ون  –م  م  ن ا ل ا) ء 

   ا  ه ا  إ ذ  ، ا ا

 م حا وو اا ا - ذ  ن دواو

 ام د ان و   ا   -ا اي  اة

وا وامة واداو ،و د اح وا واض . 

: ذ  ا طوا  

  

  

  

  

 ، ب      إ ما ا   

 م   رل اوا، ا ا   آ

 ا و، اوي ار ا  ا ا و أّنت . ووا،

 ا ا  ح ،واا  رةا ت وة وام م

ا ا  اداو وا   . ن ّ  ات 

.  ءاتذات إ   

 ا ) روا  ر وإظ   ، وي ن ( ح

  د  ء  ما ا  اا ا 

وإء اى  ، إذ ور أاث ه اوا ل   اء 

 و اوي ا اء  ى إذ، و اوي و

ه ا ، ا  ن ا اد وا   وا
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   س وا ا و   و، وا

  اوي اء  و م واا ، دة  زو

ا  د ا ول رو إ  و . وات 

: ذ  ا  

   ح ،وء اف وإن وادة ا إ  ما ا

ذ  و اء اوي و    اق  ن  : 

 اا وا  إ ر ال وا  اوي اء م))

 مو أ ... ّ يا ا إ  . أةا أ ا

 و ن ،و  ا   ه  وإّن، ا 

 ا  ... رضا   و ، ورو و، م

 مت اار ... ر  ت مو ا وا ا ا

امرا رود ا د اا  و. ا إ أّن .ا

اء ن  اء ا  ا إ أم   أزرار 

اءة ، ا ر ا ا  ا دة 

ا و   وا ٢٢()) ا(.  

    حا     نا ء دإ  إ  ما ا

  ذ و،   ا ي أّن آداء ا 

 :   و  ة ،ور اث امأ  ))

ا    ام إ أّم م  إ.   ن 

   د إ ةأت او، ا و ف إأ أ 

، ا ا  :   -  ؟.. ذ   أم 

  ة ..ور اام  ا   أم   أ

  .)٢٣(آ..؟...))
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 امروا ن ا داء اا ا   لمإّن ا

  ة رف واا د   ض ءة اإ إ

) ١ا دا  حا ء دإ إ  م و   (

ا ا  ف .ون واا ت دو ا ا  ف

)٢     أم  د حا إ ه ا ل إذ (

: ذ  ا طوا . ا ل آدا  

  

  

  

  

و   ا ام  ا إ ا ا اي    

 ما ت ا، ت ود ا ء    ا 

 ، تع ا ء  ج اإم   إ  ا

    م ذن إا  .  و  

  ا ( ان دأو) روا  ا   ما إن ا

 ادر ،ا ور أا ل  ان اي ت  ه 

ا ،  ام  او وأود أ وح وأء 

 ، ت ان اأ  ةم بأ   ح ظ

 وج أو،  دون ر  ءوج أو، و هرة وا

 م ت ا   أ  اراا أ ّم؛  و ز 

   ا    نا    ه ح .إذ 

  و، :   ةوا   

) ١ا  ر    حا د    نا (

 ا م رم نا ا  ا ورا، ر ا د
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((م  ء ! إذ   ت    د ا ان : 

 ...      درةر ار واز رام زة 

  س  و م  ةو، ءات ا   ا

   ن أ ذات ن ز صأ  سا ا وأ،

 ، اداءوا  د ،ورن اا ، ا ن  ا ...

  ا ا   ما وا، ا وا ا 

ان زا ، ((...)٢٤(.  

) ح ٢ا   نا د    نا (

 :   ضا  م و، ا   ح ن)) و

ا   ه  را ًء ، ةا ا و ... ا  ة

، ا وزم ر ذات، و  ٌر تن وردي وام  ّ و،

 ه ،وأ م ده أن ا   وزاد م  

((... ا ا ، اأ  )٢٥(.  

إّن  ال اان   ا   إ رب 

د  اى ا ،  دي إ ام  اة 

 د د   ة د  إ ، و ا و

 اب ) ١ان)، وإ ى ، ا ( –(اح 

 ن اا د ،  ن  ةح واا ز واا

 اان اا  ح وا   و ام نا ،

   . و   مو،   ذا  ا ن  ؛ا 

) ا  نا ٢ إ ( اان اء ان ،وإا د 

 ر اا  و، ن ا   ح ارح واا  

 ض وا إ ا  ذ ، نق واوا ام

ا وا إ ا . و  م إ ا ا اي ه 
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 ء  واا     و ا  انا 

،وإء  ؛ ء ة ان   (ح ود) 

 ذا را  د  ، ا وأ ا ا  

  . ا   نض واة ا ح    وب  

  تباين اللوني والتناقض الداليل  :احملور الثاني : ال -٢

    د ر م ، ما ا  ا ا 

 أ  ا  ىا  أ ،  

  ا ىا إ اإ  لما  .ع وا 

ا ا  أط ضو )ب - (اد )٢٦(  وا،

 :ذ  ا  

  

  

  

  

 ت دان  وإا أ د م  ا    و

ه  ء إمء   ط   أ ا ؛ ء 

 ا أ    ، ت ود ا  ا 

 . ا    ، ه ء دوإ  

  ل اور أ ا، ر ا ارد،( ا ) روا

  واا  إذ ،ا   ن از  اا اا

  ت مو  ا  ري ،واا ب ا

ا  ض ا ل وان اإ ا  ل ض، 

  ت مدة وو تؤ ، ول اا أ  ن 
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 ؤ   وا ت مت وو اأ 

 ما ا  . تا   ددون إ  ا هوم واا

 ا ا ا  ء  نأ اا اا  

   ذ و، ا ا    لا ا ل ،وا

   و، اا  اويا   يدي اا ا

(( ...ض  م ورز  مة اا  ز ال : 

مار" وا م"     رة   ن  ء

     سا ا و.   وراءه أ ّم  نا

 ى ا و  ن أ ..ا م  اظ. اه ا 

أ أ - أت  ؟ ا از ا اة ا ارئ:

ان ا  ا  ء امت او     

  م و  ! ا ذ    إ  ن !را

ى ر    ا... ن اا  إ ء  اء 

...  ّ ض ا   اد ه   ا

  ا   ض و  ر ا إ أن  أراد..

 .)٢٧(دون ه...))

 ا ا إ أّن ا أن ال أ،  ل 

  لم ،ل اد م إ اا ا  حض و 

 - را  وال-ااد إ-   را - اض 

  إ ذ  ل، واد وات اوإ ض واا  ن

  ء ؛ ن داء اوإ ا  ( ض ) ا ط

اض ا  ط ن    ا  از 

 ا: ذ  ا اد . وا  
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 أ  ة ، داءا ا   لا  

 ا إ ما ا . ا  وا، ل اوا، 

  يا ا  ت ،وما  ء  ا واا

  أ ى .

 روا (د  )، ا ، و  -أ–وا  ه 

 ل ط ا ا  ظرة وا  ا روا

 إذ، اء اا   "و  أ" ل اا  ث

 ن اا  ا ا   سة امو  اقا

  إذ .ن اا  ته ا   ةمه ا اروا،

  اقل اا إدام إ ا  ء  ما ا

ا ن ذأ ا ة ام و،   ذ ل ،و

: ت اا  

 ) ١ا  وب ا ر و  ما ا ظ (

: ا دا اا ا  )) أ أزرة وح ا ءأ

 ا ء ا ن ا ؛ و  د  

  ، نا  ، رات اق رؤوس ا ءا

 ر   . 

  اب ء أ وأم، وه ا  ف ال 

  أ ت ،و  ام.  أ،   
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 أ  م ماء ،و أم  فا   ا  ا

(.. م ، ء ()٢٨( .  

 ) اب    ٢اا  دا  م  ما ا ظ (

       اب اا ظ زاء  ا    ت؛وا

(( وأم أ ب اق ، ام ا    اب وال  :  

ا اق ااز ... وا ، رةا   .  ج 

        ... "إ ا  ك دا  "  أ  أ

ل ا     ج اا...داد اء ،

،أدم  ارض ب ارة ارب ، أن ر  إ  أد

 ا  با  ...ام،  ت  رة ام

  ر  ؤ ا  اوب  م ط رت 

 ا  ةه ا  درا ... دا ح إ ذرا

  .)٢٩( ا ،وان  اء .))

 ) ٣ا  اقل اا ز  ما ا ظ (

 إ ل ا   وم وا ن واا 

(( ن   ن ،ن  ا ا ،و ادة واح  : 

 ر ،  أى  اب اي  مازع  أ 

 ل ا،  ، و  ،  أزرق إ اا

 اه ،  ن وا  ،  اق اا 

ن ،  اس ل  اري رزا   ق 

 ذ   ،  إراد، و رؤ رق  ل 

(( )٣٠( .  

 ا  ء  ثت اا  ما أّن ا م            

: ا  



   

(  197 ( ...........................................................................................التباين اللوني   

  ر  --------  ء 

  ----------- اء آ  

 دا --------------  أزرق  

 ن ا ---------- أ ر  

  م   ا    اقل اا إذ إّن ز

 درات ررؤوس ا ،  ء ا ض ُ، دا

 ،وم ن ا ا،  أَ آ ،وم  اب 

ة ا إ اا  ة ا،  أزرَق  ،و ن ار

  اموا  ء وبا ز  وبا  أ ر

 ز  ا ة ام  إ ما ا   و.

 ا طس .واا      ر مآ   ل وا

: ذ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،   ا ا  دة   ةمه ا أّن  

 ه ا أّن ، رآ   و  ال اا  

   و، ما ا ظ  ت اا  ا 
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ا  ا م        ل ،وا ز  

 ا ة ام  ا ا واا  ذ و، 

.  ا  اا ل اا   

أ روا (أا ا)، ار ،ا ور أا ل اج 

، ط وا،  أ،   ا  ا ا  إذ

  تو اق اا  واا  وم (ا ) وقا

   ب ا د ، ومه ا  إ ا

 زت واا   وا ات واو ا، ا اا

ا . وا   ا  ء  ما ا وا

 ة وما  اضر اوب واما  اق ةن ا

ارة  از،  ا   زي   . وات 

:ذ   ا  

 و، ا  رةا    ما ا   ذ 

و ااوي   ا ، و ول ا ،و   زاء 

ا وره ا  ا  از  اص 

 : ا  و يري اأ  ا ب إرت ا ))

 ك إ و ، ا ر ّ و أ، ا  أ

أا   ا،  : إّم  مدرة أن  ن ا 

 و ا أم  ا  أم ، ه ا  

 ، رأ    زا تت، واا 

  أ دات ،وا    أ أ و 

 أ  أّن     ّن ء  ظ

 ء أا ا  ا ت ر  إ ا
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 إ  و، ه ا  أ ا ر  زا

(( وراق أا  اب)٣١(.  

 ، رد   ب ،وا    ما ا  و

((  د ام ذ  و  ا زاء اب   : 

إ  در  أ   ات   اب 

 مب ا يا او رود  ّ يظ 

أو... واات  ك  دون أْن    اص 

 ا وا  ء إق اد ان ا   ا ،

((...وأط و )٣٢(. 

 ، ا ا   ما ا   و  ذ و

((... ن ا ا أ  ا  ا اداء : 

  او  ن     أورا   دي ذاتأو

  .   مه أ ء   أن  : لر ... وا

 ا    را ذ  ، ا إ اء أ  

   ظ،     و   ذ ...

   اره .أّ ا  ظا اء  ااق 

 أن  م     ل ا   ت 

ا ن ،إذ  دود ارض  ا  ّم  زال 

(()٣٣(. 

 ب وازاء ا  ا ا إ   ما إن ا

ات ،وا  يا ض ا رت واماا    

 ر ا   ءا ا  ا  م ، وا

  ا ر أظ   إ ا ر ظ دي ز ،إذا

  ء اان اأ م و . ا  ء ،وا ا
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د ان ا رام  م ات  .ووب واا  ق ا

 ر اداء ،واما ا  ا   ض واا

: ذ  ت اطء . واا    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رةا  ات إا  ا  ا و  لمإّن ا

ا    أن   و ،أط  ا  ا  ، ه

 وظ، ء ا  م   و، ( )ب ا

  رةا د ُ،  ءا ا  نا ا

 ا  ا  و . ذ  رةا    ا

)٣-٢( ) ا ن ١ب ،وا  ءان اأ  لمإذ إّن ا، (

   ىت اوأ، وا  ن ، ا  ءا ا

و  اان اء  اب ( أان  ) و ض 

  إ ما ا   و. ( ض ) ا ة ام

اا أن اوب ط م  ات اا   ال وارة 

 ا  وا واؤل ،و،    ا  ء د 

. ت وا  
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  احملور الثالث :التباين اللوني والتضاد الداليل  :  -٣

  د اا   ما ت اواا  ُس اُ

  ا  د؛ إذ إّن ا ت وع ا ء   ءوا،

.و  )٣٤(ت )-  ا  ا وه  ر وا) ة 

د د   و، ما ف ا  ا  ا إ 

ء د ات و ،وى رة ارئ   ت 

  واا   إذ . د د  ا  و  ا

   م  ا و،  قم ة ا اا

   اا ا ا  امح  دت دة

  .)٣٥(،و   واد  ا  اات

 روا (ة ا   ) ، ن دي ،  اد 

ا  ا ام   ،  ا   ااق 

اد وأ  و وار ا، ول ات " اة ز

  ة أو اا  اا ا  وبا " ا  و،

  ر ا ةب اأ واه ا د إذ، ،  ل واا 

  اقا   اث اا  ا ن، ٢٠٠٣   و

  دةز، ا ظ  ا   ث  د

ت ،و     ا   د ض 

: ذ  ت اوا،  ث ذل و ا  

   اقا  و د ا  ل ا   ما ا

،و ذ  و ر د ا  و  ااق  ب 

 : :  ا  ر إ أر ر  أول ا م  ))

ر إ ر ا  ات  ة ر ،وم  ر اي ط



   

(  202 ( ...........................................................................................التباين اللوني   

   ا ذ  و.  با  مت ا

 .. اا "...: ا  ا د  م وما

 ا..  ر ا ا    ا و  اة

 ا  زرق ااأ  د ي را ا...  

  و.. وا ا  و، ودا  و أو ،و

((...  راه م رد ا و  ا)٣٦( .  

    إ راء مرء ال ااق وا  با    نا

ا م   ذ اء ،وأ  رم إ  داءاد ،وا  ة

 ا  اق اتا  و  ذ زاد ، و

: ((... ا  ا  إم    ٢٠٠٣ آذار 

 ا ا    ىوأ   تي ...وأا

،ى ا و   ا  اات  ء اد

 ارن وا ...ا ّمو ا  ، اد 

ا ر، ر م ادع  اا...  ارض ر 

، روا ا و  ود و ءن  واد 

((رات اطا)٣٧ (. 

   زاد تل وة ا   نا ا  ذ  :

 أ) و ،( ان م ) و(  م)  زاد ا))

 .. (اا أ) م  ر   و  ( ركا

    ا وة أم   د  ا ا أ

 ا اي   اد ا  ت ا اا

   ء داء إاء وااء واا  اا امأ 

.. اا ن ا ا ا  وانن زر  

  أن أ  وةا م  تام    م 
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ا ا ذ   ا   رك ا  

((...)٣٨(. 

   اق وا ا ا  ما ر ا إّن

 ن إ ن، وا  ازمر اإط  ق  ا

     ا  نز و، اات اا 

ا    ءب ،وما  اقا ا   و . 

  وا  ر د  و ا   د  إ ما

 : ا ا  

   

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  ا   د اا ا ات  ٢٠٠٣  

   زاد ةت ا، ة ات ادة ا لا

 انأ إ ا رو اا امأ  اا ان اأ  و

  ط  ا و و ،    امع واا إ  

  ر  ا ن ذ،    ااق اا ر

 .  ر و ا  اا : ذ  ا طوا  
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 اع إ ا   اوب  ااق   –إذن –إّن امل 

ا ا وو ا   إع ا إ ال ودرة 

  ءا   ا  إ ما ا  ، ءهأ 

ا ط لا  إ ع اإ و ، عا  ة د

 ى  . وأ    و ر و ط ،   اتوا

  يا ا ا إ د اا   ما ا 

  اوا   ء د ات ور  ا واع ، 

ر   اة ام    .     

 د اا    (  ا) ة روا م وإذا

     و  اة ام إ  م 

     تأو ا   ةا ون إ، 

 ، ( ا) ّن روا، لا  اور أ وح ،ا 

  وم  م ،وو ادة ل  اء 

  د اا  واد ا إذ، ا   م  دةز مما
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  اا م واد ا و، ات ودارج ا ةما   ذا

 ةو، و ة أ   ث،    تاق وا 

    . ة و  ةماء ،وض ا و  ر

م   اد إ مة   ا وااق ،وات 

: ذ  ا  

 ما إ  ما ا  ازاة اقا   ة ا

 : ا  ن ا  ا  ا  أ...))  

،   ر رط دع م ن  ، ظ ة 

  ّ، ه ا اد اا  . مأ  ة طوأ

خ واا، اّوا   ةا ء: أا أن  و ا ا

  ا  رةا و . ما وأ ، و و 

 م  ا و و در   .ت 

((... ا م   ذ و   ء اما)٣٩(. 

    ذ و ،ا  وح  ةم إ  ما ا

 ا   دا  ا   ظا ط و

 : أ   ي وزرق اا  دة ا  ... ))

  األسود فاألزرق ممنوع . 

 -  . 

 -  وأ أ تأو  

 - م. 

 -  رت أن او ا وج د ط  دا 

 و . دا ق إ ت ت .  يا ا
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ط. م اع  ء را   وأود ال 

  .)٤٠(. أب  امر.))

  وأ وأ )ل ا ا  ما إّن ا

 د ا   ىأ   ة ووا،  ( و

 دوا   ا  ّم ضؤل وا  ،

و، دا  ّن دوا ( و وأ وأ )   

 و،   ت  م إ  ، وبا   اقا

 ما ا  إذ. ظا   ء،    م

 م وإ، ا ا   ءا زرق إد واا 

 د دا ما ا ، ن ن ا، حوا ا 

اد دا  اح ،  ل ازرق  ا ،و ا اح 

  ا طوا. ة وأمو  م و   ل إ

:  ا  د اا  

  

  

  

  

أّن ا ام   و ا اق اد ات  ال 

اد ا    امة و  ا  ، ء 

 رو   راق واا  ان ا د موأ 

،ن ا ام را ت ادة ة واؤل واح 

ت واا  او،. وا داو  

 و ا    ر ،اا  ، ( نوى ا) روا أ

  ا ر ا مرة اا  ث، ء و ا
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  و، ب اإ  ة مت وا ا و اط أ ر

 ة  ت ا      ا اق اذي ؛وج

   ا و ض ط ه أو      يا

 ا   أ.  ّم    ا ام  مة 

ا  ااق وا   روا (ا )   امة 

ت اا  ذ و، ؤ وأ وة رة أ 

 : ا  

   ث و، أ  ة ام إ  ما ا

(( ...رأ :    ،و ذ  و أ طو 

 ا وا  ن ا، ر  أ ... تأ ، 

  أود  و  رات وا رأ،  ا ءا

...ة  ر زا   أن   ،  م اف 

 م،  ءة رأ و  ح و رأ  و ،

 ء  ا  ء  رأ :ل. رة-  إ أو

  رة داب ا   .  داء ا با أ، أ

  َ يء اا  و  ء ون  اا إ  ا

 م   رأ  ر  م، اا ااء دا  .

ء ا ا ،و س ه   ل : أم أ   ...إن

أ ل ... أن ول ار ،ر اوج  ء  ال 

   ر    إ وا  أن ...

 و ا  و وات ط ا ،    و

  داء ر...  رأ ا ا ه م ؟  أ

((...! )٤١(.  
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  ا    و، أ  وة طم إ  ما ا

:.ا ا  م  و  زا ا ...))-  آه

ا  –... اداء ذات ا  _إ أ   ه  طو؟.

 ام   اد و  أن  !!   ىم  وط 

 وا ن ا   م ... اوا را 

... ا  ا و_ ر...  إ ع اإر   

ارع ا  وام ر ره  قط  ةو  ا... 

   ط ... اأ  را   وء با

و  ول : ت ا ي  امرك !!... ا اة 

 ا دات ا  او  ف وى اإ  ةا

   ء و،  ىي ارا ل ا   أم

  ء   : ل. ا  ة 

  ا ا ؟ -

 آه  -

- : ا  ه  و  م 

 ا    ؟ -

-   إم 

- ... 

-  أ و    .   اء  

 أت ات ؟ -

-  م 

 وا ا ؟ -

- آه ط  أز  و 
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-     دا ب اا  أن ... را و 

   أ اا ب ا إن:  ب ذ، اا

ا ذا، ن ن اا ح اء ،ون ك ء 

ج ذؤا   ام  ه ف   ادام ت 

  أسا خ ور ، ح ا  ج رأ  ؟ وإذا

  وس طام ذات ا  ام... ا ا ... رضا

((...وا ا)٤٢( 

  س ر ا هة وا    ةم إ  ما ا

 :  وند : واا   دوم  و ا  أ  ))

اد ا  أ   ح ،وا أ   لا  تا

 و  ح أن  ا  اا ا ،  ر ظ 

    وث ا أم  أم  ط 

 او ظ ا ا  ن وإ  ا ، ءا

ا     ...  ر  آق ات إ اء 

 دأ ، زخ ا  يا ء اا   

 أو دا ا أ  وأ زك اا  وأر

 أ، اما      ا  رة ات  و أ 

، ا ا و وو ا ت أرت ا  دا ن 

دة إا  أ م  ءا ا   و يا

((...وا ا إ  و  صا)٤٣(.  

 ه ات إ أّن امة ا أ  اة 

 أ  ا ر  ا زر ا رة ا ت ما 

، با    ب وإ) ا  وظ ا مت ا١ (

-  اء دا (  إ ل ا  ام )–  ء 
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،و ل -   أن ر - إ ا-   أن  ا از

 أ  ه و وط  ار اا و 

ذ  ا وا.  :  

  

  

  

  

) ا ٢و  )   د دا   م  (

 وأ أ    داء و–   و،  ء  و

 اءة ا ادة   )؛   و م  إ إّن  

 دي إ يا  ،داءا ا وره دا  يا ا دا

    و ، ا  ؤا  واا   وت ط

 طض وارا      اا  وت ط ا ،

  يا اوا  طاد وارا و، ة وا

 وا وا اي  ت ، ا ان 

 ا)– و، ا ا وز ا     (دا

  إ  يا ا ر  ا    

 تا د  ا ة اا إ  ة و

  ا مخ اا   واا  ا ا  با

 : ذ  ا رئ. واى ا  
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  دن اا  ن اا  ا د اا  و

) ٣اا ( ر  و ، ور ط ا،   

 اخ أ)   إذ، ا ا–   )  و ( اد ا– 

   ا وا ا ا  إّن ان إ ا، ( ظ

ا مو ا و  ث  ا  بل اأ  ، 

ن اد ا وظ ا  مة    ال وه 

 ،وظ ا و  من واا  دال ن ا اا

 ل (أا – –أم-    –  أ - ر(

ن اا  ا ا وا)-  ءا – زكا

   و، ذا د ا  يا  و ا،(ا

 ن (اج ام–       (دا

 وا د وان ا ء ور واض وا ا

 رة ا  ا ،  دا     ا

  او رط    واا   ،  ا  وا 

 ا  رس او ا  م ظ  م  ة

  ا   تك اوام ذا   ن أ 

 ءاو أ .ا  : ذ  ا وا  

  

  

  

  ا) ا    ما أّن ا   - 

 د  –ا ء  ا واا    إ  (دا

ات ور ،    ط اوا و    رت 

 د  ي ،وإا ا    ت ار  و،
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 رت   ر ا  اد وارض  ات 

،واء   ل ات و،   ء ّن 

ّم    ا اا  ره ا،      إ

  ا  ن ، ا وا وب واا  

 م وإْن،   ذا ةا م،   ر  دا 

  اة  دات وات  .  

  هوامش البحث
  

 .  :٥٥ ات اد " ض و " د. ش : ١

٢  :   د. ر، دا ا   :١٠.  

٣  : ا ، تا ٢٢٩ 

٤  : ر، دا ا إ  :٩١-٩٠ا ف او .  م

:   ت د  اا     ه 

  .١٠٤وه .   : ا اد ،د.مد ة :

 ا ا أ إ  ا"  أر" اي  ا  ان ادس  ٥

و  س س     ا او، أر  رح

 را ا ا  تا :- ا وا، ا وا ا ا"

 ا وا،  و  .-ت "ا ،ع ما     

 عوو او د و و، ل ما  : ، ادةد .وا

ا ا ،و   اء واد ا ،اف :روزمل 

،د   دار ا ،ارج ط، ل ا دق .د :،   :

، وت، وا ٤٧٤: ١٩٧٤، ١. 

،ال ،اا ،وار ،  ا ،: ر    :ات ٦

:  ٢٣٩.  

٧ : ا ا ، س دي ،مب اا ٩٣.  

د ه ات   إ اد ؛ أط،  د ا ،ود  ٨

ا ا:. د او ا  ،  لدي، داما وا
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 ما  طا ا، م ث اا  ت،  و

 ا ،م ،نزم،د ٣٢٣، ا ٥٠: ١٩٨١،ا . و 

h�ps://www.asjp.cerist.dz/en/downAr�cle/382/3/3/26116   

٩ :ت ا:  ر ، ا ٢٧:دي  .وب اا 

  .٩٥،م س :

١٠ ، ا ت ا س ::   و٢٧-٢٣ر.   :

 .٩٦-٩٥:اب ادي ،م س

 .٦٩ا وا  ز ااث واا ،دي د:  ١١

١٢  :م: ١٦٩. 

اق  ا وا   أن ا  ن و ن د  ١٣

 ء واوا  ن ن و  أن ا   وا

  ر وا  ض أواد وا  إدرا  و، وا

ا :.:    .د، ا ي أن ١/٧٥٥ل ا ى أو.

 ا  ا دن و اذا  دو  أ  انا  : دا

اي   ذ اد واض .. : اوق ا ،أ ل اي 

  .١٥٧: إا  : ،ت ٣٩٥ت 

. و : إدراك ان وا،  ٨١م ان ، ده :  ١٤

:  ٦٩. 

 . ١٧٠- ١٦٩: ا وا  ز ااث واا، دي د : ١٥

  .١٦٦ : آت إمج ا اوا  ر ،  ا ظ:  ١٦

١٧  .د ، ا ا :  ٧٥٥/  ١ .  

  . :٣٦٣ت ا ام  اآن ا ،د . ا ن ار :  ١٨

١٩ :   أ " ت ،أدوماا  :٣١.  

٢٠  ا  ،ا ٥: ٢٠١٢ و ا   ند اا و.

 ا   ء اء اوزوردي ا(أزرق رب ة واة) 

: ة اأ : .حا د ٦٢و.. 

٢١  : ا ٤٢-٤١. 
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ااد ان ا  و ا  .و٨٣ اح ،ن وي  : ٢٢

.و  ٢١ را  ان واف  اح وام ، اد: 

روا أط ران اادي ،ااد ا اي ورا ارود واد وإء 

: ، وا ما ١٩د. 

روا  اد ،إذ  ااد ان إ ا  .و٢٥٠  اح:  ٢٣

 .ات اوا ا ا   ؛مح  واء اف وإوا

:  ١٢٩-١٢٨  . 

.،و ااد ان ادي   ى ٣٤١أود ان ،را  ادر : ٢٤

:  ء  : : حء ان وإ ا٢٤ر   ا ا و .

روا م أأة  ا، إذ  ان اري إ د اح واة اة 

  وا ا :  ،  ؤ١٥إ. 

 .١٦٧-١٦٦أود ان:  ٢٥

٢٦ :   ر، دء اا   :١٥-١٤.  

٢٧  :،ر ا وارد، ا ١٤  إذ، ا    روا  و.

و  ا ام  ل اان امت  ارع اد  اات ،

   اة ام إ  ا  ء  ءء اام  وبا

:  .١٢ا.   ه  او، و ا  ما ا  و

 ر من ا اوي اا إذ و، ا    روا

 أ  ا  داءا مأ  ىوا، وره ا ل

:  . ا ل وا  د   ٢٩٣. 

٢٨  ، وا  ز دار، ا ،  ١٦:  ٢٠١٤،  ١د. 

٢٩  : ٢٥م :أ إ ا  ه ا ل ٢٩.و. 

٣٠ د :  ٦٧  ا   ما ا  اد ،إذ  روا  و.

: . ا إ ا  اج ا ل ١٤٤إ. 

 اار م. و   ٢٠١٥. إذ ط أو  ١٤أا ا ، ار  : ٣١

د  ا ،إذموب ا روا ر دأو ظ  ءا ح واا 
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 و، ا ث دا ا ت اا اداء را ن واا

:  .  ٩١. 

٣٢  :ا ا١٢٠أ. 

٣٣  :  ا ا١٥٥-١٥١أ  ما ا  ا ، إذموب ا روا   و.

  الد اا  ؛ا  الا ا  ،ةا  إ  ا

  ا ذ ر و، ا  ءا  ا رؤ ، ا 

:  .ا   ب ١٨٢-١٨١. 

٣٤  ا م د. أ، ا   ة اظ ::١٩-١٥.  

  .١٩-١٨: آت إمج ا اوا ، ر  ، د.  ا ظ : ٣٥

.و ث ا ام  اد ٢٣٩ة ا،   ن دي ، : ٣٦

 ن اا  ح اا   ،  رو ا دا  ا

 او، ا :، ان دأو روا  هم٦٦و . 

٣٧  :   ة ا٣٦-٣٥. 

٣٨ :   ة ا٢٣١.  

و   روا (ي اوس )،إذ ظ ا ا  .٣٨-٣٧ا ، وح :  ٣٩

  اا ام را   ءح ،وا  اا ام ء ا 

 : . ا   ا    ن وا٢٧ا .  

٤٠  :ّد١٨٣ا ول يدي اا ا ى .ووأ  د  ّم ا

 .١٦١-١٦٠ون ا ار.  : -إ) ن ا اد

.و  اوا ا ا  اد  ٢٥- ٢٢وى ان،  ار :  ٤١

 ) ضا  ر،  ومء اأ رة ا   ت إذا 

م ء وارب ء ) رة امر وا وّ   - أ ص

 .٤٥ا اا ود  ا :. ام  اد :

 .٣٦-٢٦وى ان :  ٤٢

.و  روا ام  اد ،إذ ل  اد ١٣٦- ١٣٥وى ان : ٤٣

ا  ما    حا  دا  رن واا  دا  

:. ا او ١٢ا.  
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  قائمة املصادر و املراجع

  الروايات :

  . ٣٨-٣٧: ٢٠١٣،  ١وت ، –ا ، وح ،دار اداب ،ن  .١

٢. ة اأ  

،دار و،  اد، دار  أط ران اادي   اي .٣

 ،ر، ت وارا ر٢٠١٥،  ١أ.  

 ٢٠١٦، - ٢اد–أا ا ، ار ،دار و من ،ااق  .٤

:١٤  أو ٢٠١٥. إذ ط  .ار ما  

٥. ،اد،  دار ا  ،درا  ان ،را د٢٠١٥ ، ١أو  

،  ١أ ظ–،  ا ،وارد ر ا  ، واز ،ارات  .٦

٢٠١٤.  

٧. ، ن وت، اوي ،دار اراء ا ، ء ٢٠١٠، ١.  

م اأة  ا ،  ر ،دار ءات  واز ،اردن  .٨

–، ن٢٠١٢، ١. 

٩. ة ا ن، ت وارا ا دي ،ا ن ،  –

 ، وت٢٠١١،  ١  

١٠.  ، وا  ز دار، ا ،  ٢٠١٤،  ١د  

١١. ،د، زوا وا  ز دار، ا  ،ا ١ ،

٢٠١٢  

  .٢٠١٠، ١،ن،ي اوس ن دي ،دار اوق  .١٢

١٣. ، اد، رات ا، اويا اد، أ  ام٢٠١٣، ١  .  

   ا ، ا ا ،دار من  وا ، اد  .١٤

،٢٠١٣ ١.  

  ٢٠١٣، ١اد ،– وى ان  ار ،دار و من ،ااق  .١٥

 ١وت ،– اح ،ن وي ،اار ا  مون ،ن  .١٦

،٢٠١٣  
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 اد  اد، ن وي ،اار ا  مون ،ن  .١٧

، وت،٢٠١٢، ١.  

١٨. و دار ،  ، رة ح، اموب ا   

 اد، زوا ٢٠١٣، ١وا. 

 الكتب والدوريات واملكتبة الرقمية :

١.  ار اظ ،ا ا ،  ر  واا ج ات إمآ

:  ٢٠٠٨، ١رات اف ،اا-  ، ن ،وت  – مون 

١٦٦.  

٢. ا  ما ت ا  رن ا د . ا، آن ا

  .  ٢٠١٠، ١إر ،   –ا ا، اردن 

٣.   دار ا ،  ، ن واإدراك ا 

 . ١٩٨٢، ١اد ، –،ااق 

٤.   ر : ،ا  ، روا، ال ،ات ،اا

، وا  وي ة دارا ا  : ، ن، ردن٢،ا 

،٢٣٩: ٢٠١٣.  

٥.  آداب ا ، ا م د. أ، ا   ة اظ

، د ا١٩-١٥: ١٩٨٤،ا.  

،ت : إا ، دار  ٣٩٥اوق ا ،أ ل اي ت  .٦

وا ا، - : دت ،ة د١٥٧ا 

 اب ادي (م س) ا ا ،اار ا ب  .٧

،تء،١٩٩٣، ١.  

٨. ، ا ت ا س:  و٢٧-٢٣ر.   :

 .٩٦-٩٥:اب ادي ،م س

، ١وت،– اات ،أدوم"  أ  ،دار اداب ، ن  .٩

١٩٨٩ .  

  اء اد ،د. مد ة ،ا  وا، ي وزو  .١٠

 .  ٢٠٠٨) ، -، اا (د
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 إ ا اد وا، ز ر :، ل اي  .١١

رات ا، ن ، ف–، وت٢٠٠٧،  ١. 

١٢.   و ،  لدي، داما وا ا ا

 ما  طا ا، م ث اا  ت،

 ا ،م ،نزم،د ٣٢٣، ا ١٩٨١،ا .

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/382/3/3/26116   

١٣. :  ر ، ا ت ا٢٧:دي  .وب اا 

  .٩٥،م س :

١٤. ا ، تا  ونم  ار اوت–، ا ن -

 . ٢٠١٠، ١،- اا،-  رات اف

   ١٣٨٥، ١ي ا ،إان ،ا ا ،د.   ، دار ذو .١٥

.  

١٦.  مب اش ، دار ا  .ة ، دا دت اا –

 ، وت–، ءار ا١٩٨٥، ١ا. 

١٧.  د) اا،  دار ا ،   ر، دء اا  

:(٢٠٠٠.  

١٨.   و، ا اف ا ،ا دء واا 

،د لروزم:   ،ارج ط، ل ا دق .د :،   :

، وت، وا  ١٩٧٤، ١دار ا . 

١٩.  ، رف ،دده، دار ا  .ن ،دا ١٩٨١م .  

د ،اار ام، م ،د ا وا  ز ااث واا، دي  .٢٠

 ،١٧٠- ١٦٩: ١٩٨٨ . 
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الطبيعة يف الشعر األندلسي بني النزعة 

ة
ّ
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  اخلالصة :

 ا ا ا  ا

ّ  وح   ات 

اد، و اء ا دب 

  إ ر اا  مما

  دل ا ّ كّ  ا؛

 ّوا . و   

 ما  و ا در اا

 ا  اا  اء أّن 

 ،د و   ؛و

وّا  وزوا . ه 

 ا  د و  راا

ا ا أن ض إات 

   و ،ا   ما

 تم  ّ  ت

  ِا ُ .دا ا

 ِا  اوح ما

 ا  من أ  ؛اوا

  را ي ار اا 

ٍُ، دون أن ا   وِا 

 ،اطو و  ِ 

 موأ اط نن ا

 أ  نو و

و اّ ،  ن 

 . ند وا  ةا  

ت اا ،مدب اا :

 ا، اة اا، اة 

ا  

Abstract: 
Nature is one of the main 
contents of most literary 
productions, which has formed 
the general construction of human 
literature since ancient times. It is 
an important engine for the 
imagination of the writer to be 
inspired by the revelation of his 
pen. The one who contemplates 
the Andalusian literary finds that 
their poets have turned towards 
nature and its manifestations; they 
described it accurately, and 
enriched the beauty and corners 
of its good. This study seeks, 
based on the analytical 
descriptive approach, to review 
the Andalusian creations in the 
poetry of nature, and its special 
characteristics are distinguished 
from the Oriental literary works. 
The feeling of nature among 
Andalusians ranges from 
subjective to objectivity; They 
sometimes describe nature as a 
photographer who takes pictures 
from a distance, without entering 
into its stature and looking at us 
through their spirit and emotions, 
And sometimes unleash their 
emotions and imagination and 
blend between their feelings and 
the manifestations of nature 
around them, and bring life to 

idols and interact with it. 
Keywords : Andalusian literature 
, poetry of nature , objectivity , 
subjective 
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مة
ّ
  املقد

 ََ          أ .ون م َمُب ان اا

٩٥   ّة، واا    ٨٩٧إ     و ،ا أ ّ ،

 و ،مت  ر   طا ،ما  ّ، وأ

 ادب درا  ن  ا ك   ه    ووئ؛ و        

ا  ا ما ودة ز، اد َندب اا  ا     

    ِج  ،او    ةاد  داا  ودا   زوال  ا 

ا ك رو     وا و   ا 

 د. ا و    ل  ن   ةه ا ا     ة دبا  ا  

 ما   أ   ي  م      ا    ما ا  

وا روا .                  

 ا وُ نا ا  و  اءا    ا ما  : 

ن اوُل اا ُا،  ما ُوا  ُنا  َّا   وا َوا 

ا َو ُ .     ما ا ن ُو، ا ِ    َِوا، 

ك   ٍت ّ ّ ٍُ    َِِ ٍة    و ٍ ٍت

ِ .     ما ِت ا ِ  ،ِا   َر اأ ا ر

ا ا، : » ا ا ي وال ، وا ُ  

اط ا إ ا ام  ِ  ٍ و رٍة وا ،ٍ  وإ   

ا ا ،ِ    ا و ،ِوا ،ق ،  و ِا  إوام ن

ن أم ا ،ّم   ا ُوأ  َُِ  ِةِ  و ،ِأوا  ُظ

ُ ِ ِووا حوا،  وُُ ُنما       

 ٍ  ٍ أو ٍ َ  ُف اُ أو ،وقا َ ُُن ذ

َ«)ا:،١٦٨(. 
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     وا ّت اا  ه   نا  ا    ما 

و  ٌت ك ُ ن اا   ُّ و ي ا ُ 

 َ درا ما  ا . 

 عةيشعر الطب

ا   ي اا ّ   ا ا وا 

ا َّد و.       ا  وٌر  ا  ُعا ا،   

 دل اا   ظ  ّ ،را ُ َََو ُا  

ا    ا       و   ام  ره؛     ا

َو ،ِ  هط  َل ّ  نوأ،  ُر راَز أزا 

وامَب ِاو وو ط َوَء ِظٍطٍت مٍة و ٍت  . 

ُ    دج اا ا   ا   ُ  ا  ،دبا 

ظ  ،ِبا ا وأطد ان  ي اا     أ  ن

اا ا موا » Romantisme «    ن اا أوا  .

ا  أن اوا ه ا   ا   دون  ،آ   

  ن   ر،  اإ أ      ا  وازد َّو َذاَع وام ّم

اا ت اا   ّ ؛   إ  ا   ٍة  ة ، 

ا ُ ر   ّ ٍ         ّ ن م أن  ّص  اءا 

 وا):،ر  ).١٢٤ا  ا ّوأ مّ اذا 

دا ا، م َّدب أنا ا ا َف  ا  

  ا ا ن  أو ارُ      ؛و  أا اي 

 وا  ا    ا  ا.     ا ُا     

،   ع اوأ ،  رّوا ذ أ  

وظ ا ُاوم ِة  و  ن واهُ    نا  ،د 
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م َََو  ََو     ،)ا٨٥:١٩٨٩.(  ا   ا : 

 َش واع واس واوا ا و َر ا وا ر َر  .دةّا 

ا وِ َِت  :اا َواَموأ َو،   ءوا

   َروأ وو َُُو َاو، وا ََو َ رض  َِاو

و، اوءو ،ور  م  ،َرو وآ  ا ََّر  َلطوا 

و اح ور را.  أن َا ِا ا  

اي وا ّديا ، ط  ر و  

 أن دوَن ِ    ه وأ؛   ؤاا ا  اهم 

 أ ِ ا ،ِا ا  َ و   ج  و ا ُ 

،ط    ذاح  ن ُ ل تٍ إ  ، 

ا  َم ق وا ووَ َ  ،ٍرا ح أو ٍ ن

ا َوو ا    ،ُرّ  َ    

  وا و ووَ ا وار وا وا  ب

ا.تام  ُ و  أّن  و ا     ن ا  ا  وا  

ٍط وق ا):،١٢٧(  وُ ُا ا    

اض   ر وزوا   الاء  أا  ا  ا  رةورأوا  ا

 اِة و  ن اقا   ،وا     و  ا 

ٍرو:  

    ان  ض  رو  ر  

  

   َد آء ٌُ   

   ا    ٌق  

  

    ٌرّزَ ا ٌ  

   ط َ م را  

  

  و   إن دم ُا  

  ا) : ،٥٧   (  

ه ا  رو ُا و ت ا و ر  

وج ذ،    ار ّ اُر ّّ وازدر واّ  وا  أ
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         نو  ل   واذ ا ،  

 ّن ، أط  ي ا ُوأ،)٨٦:١٩٨٩.( 

 و   ل ذجا ا ا    ا  ا أن 

 ا  ا ا    ، ّ   اض و

يأ ِد واح وال وا.  ُا ّوا ا  الأن يإل ا 

ََُب أا  وا ٍّ ا ا ا مرِة وا  اِة 

وا او وز  را اض ؛    ء اا 

   اة اة ا ا  ا ،ا  

وا، إ أّم    ا،ِ ا ا ه  ا ااُء

 ما  ا ح وا   ر   ّ ،

ن   و  ذ .  ،ور و و ّد

   ِ   اد او  إ  ا ال  ااِء اا أن  

  وأ  وأن ا      اط       

 د طا واا): ،١٢٧-١٢٨.(  

  شعر الطبيعة يف األندلس

      ام؛  ياج ا   ا وا      ا ّنإ

 تو اءاٍة  و ا و  ا ا  أن  را  

  و ا،ود و   ا، وما  ا ا وّ،  و ال ا

 وط ن ذ ط ما  ة  !   ا  تّ    

م أ     ل ،  ٍوا لو، وَ 

ر دٍة،  ن اأ  روط ،ٍمر رأواوَل و مٍة،

       رود واا  ٍورا ،ٍ ر اا  اش وأر وز  

ٍ ّا،)٦٨:١٩٨٩(   ا  ن ا ُّ .   ل   ُ
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ما،    ما ُأ ا، و    نا  ي،  اا  

ت ا   كِ زاو أوٍ   واز  أو       

 ا،ٍ    ُودٍ أ ط َاٍ وذٍء و   ّرٍة إ

ما آة ِد ِ  ِو و ما

،٢٥٥:١٩٨٦(ا.( ل ُ ُ ، دس  أن ااِء ا ُ

يا:  

  و  رُق  اّ َاءُ      أرض أم  مُء

 و  ُُ  َررؤاُ    ُء ا   روض و  

 ُ وا ّ ُرءُ      أم روا ُرو و ا  

   ،م١/٢٠٩:ج١٩٩٧(ا ( 

 ا ا  ٌ رٌ ُ  ّ ،ما     موا

ا ل، وُد ا ذِة اوراء م  ،ِ    ِب رض

    ِو وإ  و َضرأو ران،  م١١٣: ٢٠٠٠(ر.( 

    ب ِة اه ا َ  و   ما   رأ  ٍة 

ََُ َر دبا ا  ما ا ا. وُرُ ن أَ د اُن 

 أم  ٍتو  ا،ِ ِموا ،وا  أ ِ

  ِوووُق  ،  لام ٍوار ٍّو. 

     و  رازد   ا    ما،   ا   ،م 

اة ا ا  اُءا م رّ  ما   قم؛وا 

 ُن ا اُ ا   اِ    ن مأ و  

مٍ   و  ت     ه     ،و وه ه

ا ا أ .ا):،٢٩٢، ٨٩:١٩٨٩؛.(  



  

(  226) ة 
ّ
ة واملوضوعي

ّ
...................................الطبيعة يف الشعر األندلسي بني النزعة الذاتي  

  النزعة الذاتية يف وصف الطبيعة

اا»subjective«: م إ ،اِتّا ا أو، ا ا ؛أو 

 ا ِرُج وام  اا):،ا  ١٧١-١٩١ .(

         را ا و  واّا ماء ا ى  أّنم 

او و اط  اط و ،ا  وا      

  ا و    .  

  ِا ِ ذا و   ُل ا :  

 ٌرو ِة ظا ّم  

  

  اَل اط ٌظم  ِاا  

  أإ ُ أ و   ُصَ  

  

   َُ اي   

  َل أو   ِ َ ُ   

  

  َََ أّواٍه َِطو ِ  

   َّ و   دََو ُ  ٍب  

  

       َلو ِورا  

    ،  ٤٨: ٢٠٠٦(ا (  

ه ا  َلّ  ٌدَ و ت ا  إ    نإم  طم 

ََ ََ أ ،يورو ا   ّ   َبر َِا    .و ُِو

 ذجاُ   اا  و ا.  

    ه  و ا جا أا اق ماه و

  : ذّ ر ا ،ّل ا  ق   ا ب

وأ  وس فط      

  

     َو  ُحوا ّو  

    يأواوُض   

  

   ا ُيوآ  َم   

  : وأ ُح؟ا   ل  

  

  َا    ََ ُأوَد  

  ُ ُا   ا 

  

    ََا ّ ّ َل  

    ،م٣/٢٠٠: ج١٩٩٧(ا(  
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أّن ا او ا  أاض اا  َِاا ََ ؛ٍ 

اُء يا إذا اََ ا أوَ ا، أوّ واو  ا م  داو، 

      وا    ن  ِفأو ا     ِفوأون أو 

نّ أو  ن إ    ِاو ا  و . ا   واو  ا  

 وظ ََو ََُِ  َلوذ َِف َروو،ِم ام   

  م أو ِا ر ا،ا) ِ؛ ٢٥٦:١٩٨٦

  ).  ٤٨: ٢٠٠٢اش، 

   ر رر وأر وأمت وأزرو    

إ   ور  م  مة  وإس ؛  ما ون   

.اوا مو وط م  

 وَِ واُت ٍ وا ا َِ؛   اُءا  َََ

 ٍت،ة      او   وا   أ   نر ذاِت أ

،  اول ذاتوه ٍ      ا، 

 ح روأز ا، وطوار  ق  ندة؛  اّ     مه ا 

ما ا رّ  رٍة را و ٍ  ظوأ   

امب  اه ه ا   و . ا  برة   اوا

ا  وٍء    ا  ا    ط   أ م     دو

 . ون  ا   )١٣٨:١٩٩١،؛٩٠:١٩٨٩(، يأ مأ

 ااء   ا  ا ا ا  ارة وع   واي 

 و ض  ا تم اما  ظا ا، 

 حمة اظ  ا  ق وام . ه ا َُّو 

 ّت أا ا ؛      رة ا ماء ا   

ه  ن اد     ا  أس
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 ا :  ّا ا ل ء  ک    ون، 

  واة.

ي ا   ٍ ه   ا   اا 

 ، وى  ى و  و   واوج اُ،  اّءة

   ؛إ م ا م إ     ،و َ  ّ  ور  

  :ل ،رّمم  ٍٍت مُ  و  ه

َ   َُمأ ٍَِ  

  

  ُ اُل  ُُِر  

  ي  ا ََِ   

       

  ُب ا ُط و  

      َُم را  

  

   ُرِة ُ و  

   ٌأز ٌوُض وو ا ُوا       ُأ ٌَ ءٌد واٌع أ  

   ُ ََأط ا   

  

  اب اّ ا   

    ، ٤٠: ٢٠٠٦( ا(  

    رأ  أّن ما  ا   ا  و

   ا  و ا   ا ل      و   نو

. ّا  

  ا ّل  أن ااء  ك ذج  ا امو 

ا وض ،  ار وزرود ا؛وا ي   

ا و  توا ،وا ، و  رزا  ا 

ََو  .ُم   

  ا اُ ةز اي  رٍة ٍ ،ٍر وي    و 

و  مِظ ،  ُ   َر  ظِ ا   أوا    ََ ل َ ا

ر ي اِ وا، ل:  

وٍ  ا و  

  

  ٌ اذا  ُا ُ  
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 ٌَم ي  ا   ٌِط  

       

  ك   ّن ا ُ  

   بِ ءا  ّم  

  

   ََ أر ا ُ  

   ّمح   ا  و   

  

       ح ر ُ  

    ، ٣٠: ٢٠٠٦(ا(  

يو م ا   ما  ُ  ةا ز ي      ء ٍِ رة

 َ  ا، و أ ط حت اّ  و.ًء 

ل:  

َ   م  

  

  اظُ ره و  

   م ُُا ظ   

  

   ا َْ ّرُضا   

   أو ب   

  

  ا   ا  وار  

   انَ  ت و      ذا رأت و اح ت  

   )،١٤١:١٩٩١( 

 را و  ،م مراأ َََ ي أّن ا ياُم يو 

ِ ه ا لس اوا،  م  ِح  را  ،  ّو 

ا  ي م راّ  اِ؛   اّدُد    حا   ار م، 

 بو ا.  

وازرق ان ن اَء    

  

   َِ ُ ٌ   

   م ا  ََّ  

  

   ُا ّم ر  

  ا  ح و  اره  

  

  ِار مَر َا ي رأ  

   :را١٦١(ا( 

   اء     ورح واا  ن ا ظ  ا

 ا  ،    ووظ     أ  ن وأ؛   

 ا ِ ا » ُء اا «،  وِ ةُ رِدوط اَ 



  

(  230) ة 
ّ
ة واملوضوعي

ّ
...................................الطبيعة يف الشعر األندلسي بني النزعة الذاتي  

وأ   ظ     ان،   أََ اي    ُو ،أر

رضا، وَ روُدا  ،د  َََ توأ. ل:  

 َدت  وردة    ُ ٍ  

  

  َ  د َجو   

    ة اط اء ّم  

  

     ا َُِ ّ ِ ِفَُ  

  َُ َََُم د ِ ٍ  

  

  َما  َ ُ ِ  

  ََُ    ُو  

  

   ا   د  رُضِ  

 ،)٩٢:١٩٨٩(  

 اي و دون أن ظ  د  ِ          ا يمو 

     ،ّا اوا     را  ل  أا ،   تو

اووم اوو ،ط م ُقأ ،   ا  و ،

   إ م ،ل:

    دّي ََذ  

  

  ُ او انُ    أذاَب  

  مأ   ة ج ا  

  

  ّ  ُفا م  َِ   

   : ، ٣١٥(ا (  

   ُا ََ   ه ات رَم ط   ا 

ا  ِةوا، ُ  ر أ  ورا ة   ،

 رقا و  أّن ا      لا  رن ا  وراق ُن 

ل ه ارم :ذا       ؛ ّم  أن ل  ةا اف

   ة م   اف  اة؟!

ط وِ   َ   ِردةه  ا  ِا  ا      ُا   -

ا -  وردةءت ة أ   اط،   َُم وم

إ، ّ ن أَِ إ ِد َِ  ه وأنوَ ُن ه  ا ض 

إ ،اِدا        م  و  ّو أن إ  َ إ   ةب   مإ
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 ّ ُ ُّقوُ     و.ٍءو    

):،١١٤         إ ،اة اردة ا ر و أن او (

               ح  ،  وأ ،  ، أ م

  :  ق ووا ا     

وٍ ُ إ ٍة  

  

  ا َُِم  َددُتُء ظ  

   ا ط  ا َُ  

  

     ُق م   

  ّ ٍ ٍ  ُ  

  

   ام تُن إذا ا  

  ٍةَََرت و أ ُ م  

  

     َنا ُوأو اَ  

   و َا ُّ  يا    إ ا    

    ، ٢٧٠: ٢٠٠٦(ا ( 

َ أ  إَ   آش، ادي ار     يو مل اَّد 

 ،    َ أ  وردة،      ،طُ ورٍد ون   اء

  :ول

 وَدرا  إ  

  

    ة   

   أم ِ ِمََ  ٍا  

  

   ط  ٌب وأم  

     انإ  و ا  

  

  ّي اأ َُ  

   إٍم   ن  

  

   رأ   

  ّ  ا   إّن  

  

     ُ  

   اٍبا  ع  

  

    ُب اا َ  

 )٣٦٤:١٩٩٧(س،   

ه ا ت رَدا ُا ََة،َو ّو ود ان را   و

 ِة   ا ا ردة اود. ّرُدأدرُّ اُ اي 

و .ا  ٍبا  اِبا  ُا َ   ردةا    ا ذ 
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  اٌف ط؛وظ  ن      طا  ا  ٌوم

  ُ   اط وأا  ا ).١١٧:٢٠٠٠(ران،وااب 

 إ    ا  اوم  ومع  و  م         ةارد

ا   ا و. 

ما و َر ازا إنَن  رأ ؛ ةاِّ  َُُّم،  إ 

ِم  هذم: ا،َن  وا ،س، واان، واوا،َ 

و َِوا  ا   ماء اَل ا ر. وزَن   ا ا ان 

ُ ،آ  اوَ  ِةٍ  وز    ُّو   يأ.    امو

  وَن  رزا  ،اِ   امون    رٍة ّ

ا ر  َِ رز.  و      ا أنا  ل ّ اَّ 

 ِ      اّ ٍتو ةَم رة رز َِو ل،    أ َأ 

او،  ام وإن أ      او ،و  ِرا  م ُ 

   ا إ  فُ و ارِة،   ا  ل  إَ  َن اُِّ  إن

ا،٢٩٣:١٩٨٦(ا.(  

  وُّ  ا ا  ااع اأم ُو ،و. 

 ُم ا،     اُءا َأ و   م و نّ  . 

َُ   و  ُ ا      ُد وُز  إ 

. أ   ٍة أو َ ُن يو،  ٍوُج    و 

اِ  اوا رزر وا.ِه  و  ض  لأو ا  ا 

  ).١٢٠،):وام ااِب  إ اِة أو

   و ذُج  ِا  ُس ات ما ر ا

ام ،    روّ  ر  ط  ا.  ا    رة ُا

 ُض ِِ رما ُّ و ِا   .  إن ُرم

رام َأ ََر،  ٌ وَ  َق  نا  ٍّا ا ،  ّ  ُِ 
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َُ َ ُرما وَ أةء اا ا ُ َلا    َبا ُو

 ود  أم   ٍء  بذا ، ُل:  

    رما ِ َر  و  

  

   رام  قطا    ُب  

    ف و رة  

  

  ُّم و ا ُ أ  

  ِ   ر ود  

  

  ُو   ُ  

   ):،١٢٧(  

 ُأ   ا    ا   اوَس ا، 

 ا      ُ و    ا زا  اء، ر ّو

 ،يأٍّ   م         حُ  ّ   اّ، و ّ َد أن

ة ا   ، ُر اوة  ،    إ دي ذ  ُذ. 

 ََ اه ور مه ا   ة ت ام اما  ّمو

ُ  أةا  و ، ل:  

ِب م  ُل ٍةُو  

  

    ذ  َ ََُو ا  

  وة ِ ٍب ُ ر  

  

   ُِ ُنو   َُِ ُا   

    رة   َُُ  

  

  ا  ُو أم ِ  ُسأم  م  

   ّا  ََّا ََ  

  

  سُ اداُء أما   و  

  ِ َو  مأَ ر و     اأ ِ ََيَدُت   

   ٌأ ِا  ٌب  نو  

  

  ف    َّا أ  

    تّ ّي  ِ  

  

  م ِِ ِ إ َ و  

  ذُت  َ  أُح ه    

  

  َذ  ا ََِ  ّ  

   ا):،٣٠٧(  

    ار  ؛ا  ماء ا ا ا

  م  ا ّ  و ،ا       ّ ذاو ،وط
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 ،وآ  ةّّا اة دا  وا، َاو  

 اطو.  

  النزعة املوضوعية يف وصف الطبيعة

 ا ا» objective «     إ م  عء  أو اي  اا 

ُ  ا) :،١٧١-١٩١  اوا ا  .(

         اأ ر ا دون أن و ا ا  أن  

  .وأام، واط وه

 ود  ا اّ   ُّثا اّ  ُد  

ل ا   ،ا و و   و ُ     ا    ِ ُو 

اِ ُا،  ُل:  

  ا ََ و

  

  ُق أا ي ا وََ  

  م  ق مأ  

  

  ٌِدرا  ٍفَُ أ  

   )ا   ،٢٣: ٣: ج١٩٧٨(  

اء ا وا م  و ا  واّم      

ا     أن َمَُّه  ا اماي  اق،  ا أ

 ه . ا و  أن      ُا  قّا َُن ا   ِأ»   ا

 « ،  ُم ُي َمّول اا ا ان ا ،     م م ّور

 َ ا  ط ؛   اُث اِت أ ُا.   و

   ه     ا   ي اوا ا    ا ا   و

ٍ اء ط  ُا  ا :  

  أ ِطا ُ او  

  

     َ ُ  َب  َز  

   َزرَّت  ُا  َ  ِردا  

  

    ِا  ََُُّا َز  

                     ،٢٦٥:١٩٨٦(ا(  
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ا و ا  ا ن ات ا أ امّ   و

مدب اا ِط َ ص ُرما  ، و َُّ      َِ ك

رانو َِاوم،  وي  ٍزوارَق وأ ِ َِ.    ٌ ُم

رِة أم دتَ؛ ا ُك م ،ُا  ُك َمُوِة َ 

وم ه   .وك م ُمط    ،  اار  ات   ُ   اي 

   َُر ذاَت أما  ِة  ما؛   اط ُ ُلا 

واُ ُتو .وا   ا ءا  ِةف اا  ُنّ ُق 

مَر  ن ا ؛ َن  و  ا إ ااُء

 وام م، ون اربا ي ا    طوا

   ر اوا     ة او ط ة ) ،١٣٢:١٩٩١،( 

 . ذ ا     ّرون

 و    ٌفأو  ة   ،و ا   ُ  و     رإط 

ا ا؛      ا  و      ا ةا   ا 

.   إ  اهي    ُرّ    َو ا     رداء ُا ِأ 

، ا  مو  ُ أ،   ّو   ِرةه ا ،   وإّم

ُ إ را يأ ا ا ، ُ اَ      و 

،ام ُل:  

    م ٌ رأ

  

    ُتذ إ ََم ا  

   أ  ُو ا رداَء  

  

  أُ   اه   

  و اُ   َ ِروا  

  

  َق ا  َرنََ  َب  ُ  

   ،ما  ٩٠: ١٩٩٨( ا( 

أ ٍ  يو    ِت  ا    اهم  ُّ  َا   و ي   

اض ٍ و ،ٍد أ  َرّ   و ا  ي     

     اأ ُُ ٌ م،ٍ و ُ  َا  َ     ُا ُ 
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ل اوٍد أ أو َأ    ُ   ،اراا  و  ٌت 

)، ١٣٤:١٩٩١، )ا ت اع ٍ ُّ ٍت درا

وظ اُ    رو   و  اط   ، ا ُ و

ده ا رَج قاِت ما:  

  ُو اَ اض   

  

   َ  ٍد اَأ  

    تََ وُ ا      ا  ُُ ِ اأ  

   ٍّ َح م إذ ّم و  

  

   َُ ا ا أا     

  ُ  تََ وِد أوّ  

  

   ا  ر ُض  اَ  

   ، ٣٧-٣٦: ٢٠٠٣(ا (  

  وِ اُءا  ِو ه، اَو  اوارَق وا 

   و ذ ُل أ ِ اا  .         يواارَب ا و

  رآءه زورق    ا:  

 أ وزورق  

  

     و  ءَدأ َظ  

  ّم  َ ط  

  

  ّ      ءا  

   )ا   ،٧٩٨: ٢، ج١٩٧٨( 

 ُر اّ روَقا   ا      ،ءا  و 

رة و ّاا  ة   طا اوا.  

 و ، را  ا م  اءا ا ا

        اطو    او ،روح ا ا إ

     ّ  ان وا، و   اور واح.  

 النتيجة

  تّ ذج اا ل ِ رأ  اُء اا ِ 

ِد ل اا  اّواِ     ؛ّ   ء و ، 
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 وأمرا  م وا ََِ ُود   ِا  ،و     ِِم  ا 

و راوأز راِو وآذ  ِ  ت و .ِ  مإذا َم إ 

ِاما ا   ا،ِ ن أّوَل  ِم أن أو  

 م    ا أن  ا ّا و و ،ّاوا ّا  اوح

  .اطو و و     

ا   رزةا ا و ي ما،  ُلا  ؛ِ 

ُ ا  ُِا ُِ و ُء ّمُِ أ ِ ِا ِِ ُ 

  أو ير      أو  َ إم  ذَُ و إذ   ،ِ أو

  ُِو   ،ِ،    أَِ  ا اة أو ِ ا اة ير

    َ .ُل  ا،وم أ ٍة 

  قائمة املصادر واملراجع

  ا  ا أ  اإ        ،انقي، ا  ا  ،ه 

  .٢٠٠٦ ، ا دار وت،

  ا  در.ا وت، دار ،انا ،  

    اق إإ أ   ،ا ا : ،انا ،ما

 ،ا وت، دار ا٢٠٠٣.  

   اق إإ وت، دار     أ ،عروق ا  : ،ما 

 ، را أ  ر١٩٩٨ا.  

     دار ،م ،ةا أ   ةا ،ا    ا ا

  . ١٩٧٨ب، ا

  ،س نر  ادب خيا مس ا)ي طردن،  ادةن، ا ،(

  .١٩٩٧دار اوق، 

 أ ا م  ،مي اا بي      ما  ب،يا  قي :

 .١٩٩٧ در، دار روت،يب س، إن

 أ ، إل ا  مدب ايا  ة، اا ،

 دارارف.
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 دت ابي، اارف، اة، داراا ،مدب اا . 

        مرة ا ش، اا ا يح ه،  ال،    وا دار و

 .٢٠٠٢ روتيب

    وس ين    ،ياا  مدب اا  ٌلني  ما  وا 

 .ن ا ،اد، ة

 عا يا ، يل  ،(اك ا)ا  وا ما

وا  ة، دارما. 

 ايبقيز ا ،ما  دب اروت،ي، ا  دار ا

ا. 

 ب   ي ،ما  دب اا ،روت،ي  دار ا

 .١٩٨٩ ،يت ااول

  زيعيسيا ، ّا  مرنياة،ي، ا 

ا ١٩٩١ ة،يدارا. 

 يق ب ،ي ،مدب ال ااق. روت،يا   

 ي  ،ا مو  :مدب ادار روتي، با ا 

١٩٨٦ ن،یي.  

  اان ارةي    ،ا دارا ،د ،مدب اا  ،

   .٢٠٠٠، يااول

 ن ي   وف سيقا  ي،  وان،يا قي :   ن،ي 

  اداب.  اة،

 ي ي  ّ،     ر مدب اع  ةيار  ،ةيواة،يا 

اةيدارا.  
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  اخلالصة :

   أ ا و

اة اى،  ة اماف   

     اف إمأو ا ا  ا

  آ ه.

  او   ا ام

ااد  ، وا  ، وى ادة     

اء وأ ا وا  ا      

   ا ا  هل وأا

.ا  

     ل اأ   رد او

   ق واطص و اوا ا 

   و وا ا   ضو

 ا ج إ.م   

 و  ا ادر أن ه   

  ا   ط  ة أولا

واص و ل ا اده   

  ام ده   وجو

 ه.

 ت ااف،  اما :

ة ، ا ، ا ، ا  

  

Abstract: 
After showing that linguistic 

meaning a shift from one state to 
another and change and 
transition, which is explained 
idiomatic meaning which is not 
far from the linguistic meaning.  

Sense of drift to mind when 
hearing the word of, and appoint 
a share of the quotas Almany.olh 
different definitions of words 
conveyed some of them in search 
improves Watan review.  

Find then enrolled in a 
statement sections to leave the 
presence of the large number, it is 
most frequent in the 
predominance of the presence of 
individuals and Almassadik and 
quotas of the meaning.  

And it provided a range of 
examples of the use of the word 
meanings, and the frequent 
presence alone or with frequent 
use bowed be famous metaphor in 
it.  

As for the other part, which is 
to leave the individual fuller and 
better yet if they are questioning 
the concept to several individuals 
and Almassadik and quotas to 
Vinasrv entirety and Avdilha.obin 
distinctive difference between the 
two sections in the first limitation 
is in the benefit of the individual 
appointed.  

Keywords: Leaving, 
meaning, word, base, 
fundamentalist  
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  املقدمة

   ء وامف اأ  ة واوا ا ا ا 

.ا وآ   

و: ك ا أ ر ، ظر ا  ن ااد اي   

        ،ىة اا   أ ا اف    ، وة ام

  ا  ا أو اماف إ  آ ه.

وا  ام ا   ااد  ، وا  ، وى ادة        

       ا ا  هل وأا ا  وا ا ء وأا

.ا  

 طص و اوا ا  ل اأ   رد او   ق وا

.م  ا ج إ و وا ا   ضو  

           ط  ة أوله ا در أنا ا  و 

ا واص و ل ا اده ووج   ده         

  ما ه.

 ا ا   أو ا ا ت:و)١٠٧١م  ر إأ(

   ا وا  أ  ه  ر ه اة.  

           اويا   وا  اردال اا  ن  و

      أ ف إ ا  .و   ؟ أ ولع اا

ا   ق.  وطا وأ ر.ا  

        قطوا  ظأ د أن ا وا  قوا

         ا  ق ا  ةا ؛ وا و ت ا

واطق و ا    ا واص واطق   

 .١(وا(  
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   ا. وا اد   رأي ء ء ال  ال

   ) :ما ل او  : إذ ، ا    افما ء  إ 

   ءإ   ف  ، اوا إ   ما        ، 

  )٢( . ا))    ) و  ا إ ف

          ء ا رأي  ء ا ا أن    و

    ق، وطا  ل واا و ،ا  ا  دا

 .ا   رمع وا٣(ا(  

   أدواة ا  ا  قى ا آ  كو

ت ا  قطوا.  

       ودق وطا   ت ا    

 .  ٤(ا(  

 و اماف أي: اماف ا إ ه م  ا طق     

  وال  ا ؟  ه اة    اء .  )٥(

وا ا:  و وردت دى ن اماف م  اطق،       

رة   اى، وأى    )٦( (دى اماف م  اطق)

.  أو ا   )٧(  

 ا  ت  ذ و :آ رد و ٨(و(    

      ،م  ف إ ك اان ا  دئ اظ واا

  ا و              و، ا  ا    إ

  اماف.

   ه اف مما أ ل، وء ا الن أ و

. وا  

  املدخل التمهيدي

 
ً
 واصطالحا

ً
  االنصراف لغة

طظ     اا م ن  ا ا ا ا  :

       ن و ة افمدة  اه ا أن  وو

  ر.
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  املطلب األول: املعىن اللغوي

ا اول : اماف ،  اء اب ، ا  اء    

   ءرد ا  : افما.  فام    رف مو ، و

 .  ء٩(ا(  

      أي رمور ،  وأاف ، اما : ما ا

. ا )١٠(  

  . فء، أي: اما   ،افما : ا ١١(ا(     

ا اا : اماف ، امب ، وامع ، وال  اء      

مف ف، اما  ، ف ،وال ف إ ، ه ،ا

    : ل  وا  :أي ،  فام ُ ...  اََفَ  اْمََ  ُا 

..َُْ  )١٣(....)١٢(  

 اف:  وما  ةا  أو  . )١٤(   ا مه ا ء 

 ا  ا      و  ا     آ  ءإ ،

.ه ا  اوام و وام  

  املطلب الثاني : املعىن االصطالحي

وا ا ا ا  ب  ه اي ، و ج      

   ، و وده.

        ا إ اد اأ    ، افمول : اا ا

.ا  قاط  

ا ام     :  ا   ا  أن          

.  ا      ل ا١٥( ا(  

      ا اف: أممأو ا. ١٦( ا(  
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          ذ  ،ا  دو ا  مر اظ ن إا و

         إ ا و م، تء و  

 . ا  عا ا  )١٧(  

     ن ا أن :  افما   اا وا

 ادأ و ،.  ظ ا ما  )١٨(    ان ظا  : 

  ص اواب ، أو    اة.

    :     اا  و M ! " # $ % 

& ' ( ) * + , -  . / 0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 : ; < = >  ? @ A B C 

D E F G H I J K L. )١٩(  

 :  لو M C D E F G H I  J K L    M NO P 

Q R S T UV W X Y Z L. )٢٠(  

    و ،  رض وا  ب   (اا) ا و

        ص  تواا  و ،    صف اا 

. اف إما   اق، وا ذ   ن دون أن   

   ا، و أن  ن ك          ذا اطق 

        م    ا ا ا افما  ،   

  )٢١( ال  ااد أ ؟ .

  وأظ ، اف وأما م ن إ ا   و

ة ، و ء  ن  د   .    م
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 ا وار ا ،وا    ا اي         

.وا  

  املطلب الثالث

  الفرق بني االنصراف والتبادر

    در. واف واما  ق واا ت إا و

.    دا ا م  ٢٢( ا(  

در   ت ا ، وف  و ا  ادر  

      اف أمدر واا  ا ال، وء ا و . 

 .ا   اءوا د او ا  ة)٢٣(  

 ف   أن ١٣٨٩):(  :ل  ا(ت: 

ما  .ن إن ، م   دراف أو امل ، ا در ا 

ة اا ا  را ا أو ، وا ام إ    

  را ا  َ ا ا وا (ا . )٢٤(  

واماف  ود   ا          وا  ادر 

.ا  

         ق ،وطت ا  اد ا إ   افما أ

   أ  ق ،وطا  ص ا  ف يا ا

  .  ن ا  

     لوا  دا ق واط  افم  .اد)٢٥( 

  .ال اأ  افم  ض ا   و  

  البحث األول

  قسمان لالنصراف

      و ،    اف، وما إ  ك

      اف ام ا وأ . و ال ودف اا

 ، ا  رر اا. ز ارا  اف اموا  
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  املطلب األول 

  غلبة الوجود

وأ ا اول : اماف ا  ار ار  ة         

أب: و اماف   اد وة ال ،واوف         

ا ا و ا ،واماف ا  ظر اق  

 . ا   ع )٢٦(  

     ا وا ا د ، وا   اف اما او

     ،  داو دا  ة  اف اما و ، وو

  و دة   أى.  

      د ا دا  إ  اام ه ا و  

  ارج.

          ا و ، ا م  افما  عا ا نو

ا ا د٢٧( ا( .وف وواو  ل ذ  م ،  

 اء ، ورد ا ا  اآن ا وا ا  ارد      

  ا  و .   دة ، و قص اط

. اد  :أي  ا  

:  ل M _  ̀ a b c L. )٢٨(  

)  ء ا  ءا  زلء ا ي  أنا    راط 

  ارات   ادات  وإ ، اات داء وادمس اس  د

 ءل اا  ءدون ، ا  اه  (را . )٢٩(    

     د، اء اا   ا  ف اع واأن ا 

. ء ا ا  ه ، و و ر طما  ريوا  

    و و    ءا  ل او

 ف اد   ءا  ل وفء اأو ا ء ا
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وااول؛ م د  و   ف ا . و  اء  

    .ء ز  هرد وء ا ع أوا  

   ء م ف إ  و ا وات اا ط  أ

مء  اة      ا و   ده وو ،وا اماف 

  )٣٠(اد . 

  را ان أق ، وطا     دا  ةه او

ء ال وا  م  ا ، أن اماف  ة اد  

      ال واطق .

        ا  ا  وإ ،أ   افما  د

  .   ا أو ا  ت ا  

 ا      اماف  أن ) : (إ ١٣٨٩ل  ا(ت:   

 لا ا  ه ويا ،   (. )٣١(  

  ة افم   ل   ا وا ا 

وأ ):ا    ون  ، ا    قط  افمر  اوأن ا 

     اطق  اي ا د    اف و اماف

 ار  اماف  أن ان  و .  ا  ااز   ال

  )٣٢( ..) .-(ا)-او  رة ص

     وإذا   ا  اف اام   دو 

.    

  دليل االنصراف

و اد  ا ا  اماف و  ة اد ااد  

   و ، واره  ء ال ن : 
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ا وار ، و  ال اء ة        ال اول : 

اماف   اارد  ا ، وا م   ، ون اد         

وا  وده وة   )٣٣(اف  اطق   ااد ادرة. 

. ءا  راع وأم و ،اده واأ  

         ء وا  را ر ، ووا ا : مل اا

وا(ت :  )٣٥()١٣٢٨،واام(ت:)٣٤()١٢٨١امري(ت:

١٣٥٥  ()٣٦( . ا و  

  وة اد  ن :

  أ ة اد دة.

  )٣٧( أو ة اد  ة ال .

 ة ا  ن     ن  ا ذ  لة ا  د

.  ر و ،  دة ا و ، ب اا  

) : ي اا ا  ر  :     ،   

اا ا ر  ا  و ٣٨(. ) ور(  

   ء ا    ا ا م م )٣٩(  و،

) ا   ق اا  وة   .  د ووا (

    ر و ا  و    ادوا،   ا

).(  

 ما وا اا   :ل.  ا  ر  اأي:  ا  ٤٠( . ر( 

ا را ل    وب واا  ود  ا   ا

.إ و  

    ) دا إو (ا) ا ا  و    ذ   (

     ن او اا  ا  ا   ا   ا

   ه.
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  رط  ، ل اوا–    وف – ا د  

أو   - )٤١(  أو م  -اء، و   رط ازي     

           ا وار، و      .ا طص  ا

  )٤٢( .اوات 

        رأوه م ؛  ن ا ا ا أن  لء او

   ة ال .   أ اماف اء

         بدة اا  ل ، وا    و

ا) :  لا   اف إمى ا ا وا  :

    )٤٣( .  ال   ، اماف دى

وأم      ىى او )٤٤( .) وا  د و

      و  افموا . ا   لا  اف وام

. و  

و م         )٤٥(و و    (اماف اوي)       

وا اطق  اماف  اماف اا أو اماف        

. ءا  

 ة ود ااد  ارج     و ط اماف اء  

واماف إ اطق ا  ا  ن اب ا أو     

    ):  ذ وم ا اف إم :  يا  اف  أما ، 

م  و  ة تاا ٤٦( .) ا(  

 ه ا ل وا ا ا ة  و-  افما

     ادة أو ص أود   ا- . ة اد

 روى     ا  ،  أ ،    أ    إدر ،   

  أ ،    رثا ،     ا 

زا ،    أ ،         ،    أ )(  ل  : )   
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ا   إ  ا إن وم  ا ءا ا ، 

و   ( . )٤٧(  

        نا ا   ىت أروا در ا  وم

.   ةء اا   

  ) طو  دص أو      درن ا ، (

 –وذ  ود ر، و ار ا  امق ا اان        

 - .  

      ةء اإ  ا  لق واط ا   و

    )  دص أو  و ،دة اة ا  ن (

وا ا ا  ة ا  رجا  ادد ا٤٨(.و(     

و أال ء ال ت وأد أ أى ت ا  

 .م   أ ل  و٤٩(ا(  

  املطلب الثاني

  أكمل األفراد

      م   اف اك ام : ما ل ا ور ا

  .ا  ا  ا وا ، ا     

ذ  ادا ى وأأ ف إ )٥٠(     ن ومل ا ن ،

.إ ف ا ادز اأ  م ، ن إ  

 موأن ا        ،  ادا ا  ا ر اظ  اف ا

              ن ا  د اا ذ ،دا  و

.د ا٥١(ارادة ا(  

     ، ل ا  ا  اف إما أ و

، ف  ا إ وأ ف إ اامت   امن  
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        اوا  آنا   ورد ا ادأ أو  م

. ب  

. ل ا    ةا  ت اواا  ورد  

  زر    ، ا   ،      ا،   روى ا ده

  ل  :)     عا  دل  و  : أ    عا 

 واب اوا م  م ،  د  وأا  ار   ا  و   

 ن ( . )٥٢(  

    ف أم ل ا  د  ةا  ن ا

اط  دون   إ  امن  ظر     ن اد   

  )٥٣(  أى ه.

 :  ل M \ ] ̂ _ ̀ a b c d e  

f gh i j    k     l m  n o p   qr s t u v  L. )٥٤(  

 ت ا إذ–  –  و وا و ا ا  ادأ 

 أ-      و وذ ذ-       د   ان وا . ا  

. اددة وأ )٥٥(      ا    اا ت اواا و

  )٥٦( امن  اامت. 

      و ا   تاما  ا ا وأن

         ر ادا و،  ا م دا  إ ا وو

.  

 م   –  ا–  :    M ! " 

# $ % & ' ( )    * + , - . 

/ 0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 : ; <= 
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> ?@ A B C D   E F G H IJ K 

L M N O P Q R S T UV W X 

Y Z [ \ ] ̂_ ̀ a b L. )٥٧(  

  م ؛  و، ا  ا  اف ام ا

  )٥٨( ا ا   ظر ا  اطق وال .

   د در اا  ا   

اد ، ن ار  ماف   اد اي اه اف 

  اد ا . و  ماف اط ،  ا إ

. ٥٩( ا(  

ا ا  اماف    اف  ق ا اد 

 دا  ،  وا ا  إ  ه ، و دون

.  توا  

  ن أن  ء م ن ا ،  قطا  

 . )٦٠(   

ا و ا  ل اة ا و ، ا ا  

:   ما  ه اد دونآ ا M ! " # $ % 

& ' (      ) * + , -  . / 0 1  2 

3 4     5 6 7 8 9 : ; < L  . )٦١(  

        ء ا ب   –اا أ-     ا 

د       ، س وارى واد واا  دة
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              ام و  ، سا  ب  لم   

  )٦٢(ب .

إ أن ال ا ا  ا و  دوم  ص اد     

   ء ا ص إ اف اام  ةه ارى ، ووا

. (رىد واا )  

 ن دا  ا اا  ،وا ال م  امد          

  ار  ال واطق. ة ال  ة ور :

- .  رى دوند واص ا ا  م 

- ا    ك  ولا ا   آ    

- .  ا  ك  ا  ل ٦٣( و( 

  الفرق بني القسمني

       و، ا  ا  وا  ن ا  و

     )  د ،  دا  ر ول اا ا . وا (

    ا  .  اا      )ا  

  )ط أ           وا ا وا ررد ان ا إ (

.إ  ف يا  ا  

       اد ، وا أ رزة و د ما ا ا أ

إ  ا .  و    ا ا دون ه      

.     داف اما  ما ا   م ن ا

   ا اد .

 دا   لة ا   افما   كو

  ن زي وإذاو ،  : ن و، را زا ن 

 إ و  ا ا   ك  ا . ف ا
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ن    ااق وا ار. و ة   إذا 

  اطق   ان    دون ا اى . 

 :    ا واو. دون ا  م  قطن ا

M d e f gh i j k lm n o p q r 

s t u vw x y z  { | } ~ �¡ ¢ £¤ ¥ ¦ 

§ ̈  L .)٦٤( .  

          انا  و ،ان اا أ  ن   

  ا  ن ةا  رةوا ا  ل و ،ا 

 ا اي ا  اك( ا ان) ط أو    

 . )٦٥(  

أى ز  أو   و أى ، از طق رة ز  ، و 

   و  را   قاط   ة  ، ي ز

 .   نا    ، ة)٦٦(  

  املطلب الثالث

  انتفاء القدر املتيقن  من التخاطب قرينة صارفة

    ا  ر اا  دا ا ا و

  ر  اطق  دون ه؟.  

ماف ا  ود ار ا ، و ا ت ء     

.  لا  

    تا   طا   ر اا ام  

ا دف ا  :  تا و. م   
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١-      ا أم و ، ا  ا  ا ن ا أن

. ف إا  طا 

)  :  ١٣٨٩وا   ء ال، ل  ا(ت:      

 از   ورة ، وا   اا   أم إ ،  (وا

ق  اط  د  ا    رةن ، ا    " ا  "   دا 

    رةا  ،  ا  ا    افما  ا  اا إ 

  ا  ر – اا-  و   ا 

.(..وأ)٦٧(  

  )٦٨( اة .) ون ه ١٣٥٥و ض ل ا(ت: 

ار  ل اطق     ا ،  ال   -٢

. ل اا      لا ا و ا  

   ا امن ل ر اد ن  : (أن

 ا  ار إ  ا ا ن ، وا ال

اا ، أو و      ق  ا     ا ،  م 

ا (رد . )٦٩(  

     ا و ،  ا  ف ن ا ا  بوأ

  ال  ار ا و رد ال .

 أن ااد اي  و ا   اطق  ر -٣

  .م  ا ر إا ا اق ،واط      

 ار ود أن  ( : (١٣٨٩وأب   ا (ت: 

ا   ور نما   رادة إا  ا  ا     

و   ق اط ، دو وط ق وطا              

ا   .  
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  :ورد إذا  "أ    "م  ر  رادةا ا 

  ق  إا   ،  ن و  ا     إ  ا وا  

 ول وا    إراد  نمر  اا ، او  أن  

ط أو م ، ب أن إا   ه ،      قطن  ا   

د  را ا ا ا (ورة .)٧٠(  

       قا  ر اا   و ا  ابا او

.ا  

   وااب واال اط   ا ار ود أن (-٤

 وا "  ا  ب    " :ب  اع     إذا  ، طق

م     .  

    م  ، اطق     م  و ط   إ  وا

  )  (  .)٧١من  وإدة      ن  إ ا  ااب   ااض

.  ا و  

 ود  أن إدة  اد  ن  ار ا   اطق ا (أن -٥

 ، ا   ،        ، ا  ارادة   ا ار

ق وطا  :  

ول أا  : ا    ا  .  

وأ من:  ا لا ا   تدة  اا  و  ا 

إ  افما ا ا٧٢(. ) وا(  

         قطا    ن أم  ر ات اا  را و

  ا و  ره ا  ن  اال .

   ا  ة   ذ وأ   ا  دة اوا 

م) :  روا طا     ذ ،        م 

 دة ة اا ا  را ء - ا  
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  وف ز ار اف    - ا ذ  إن

أ ا   .  

 ا  ا ار  اماف  ن:   إذا وا

ا  ا ، م    را  افما  ا   ا ، 

 ا روح ا ل ا )٧٣( وا  ا  .  

 اة إ  م ، ار دون طق ا ادة ن 

ا ،  فا  ق  مطا  ا ت  إإ  دون ، ا   

  (را . )٧٤(  

    اب ا ادن ا  لء ا  ا ا  و

  ا ا أم  أن ن  اد  ن ار       

 .  ه ن٧٥(و(  

    .را ا  ا ٧٦( و(     فأ و

 اطق و   مد       (ط آ١٣٢٨  اام(ت: 

.ا  ر ا ا.  فو   ق أوطا  را  

 و   اط   ا ار ): ( امء١٣٢٨ل اام(ت:

 ر       م  ، ا   ا  ذاك   ارج    ا  ن

     م   اض     ، ان د ن  ، ض ال

  د عا   ،  إم       ده  أم   ومو  

   إ  او امء  ،     إل ك ن د

 امء و ،  ان ن ، ام امء و ، ال أو ال

ا ،  لض إ  ن  ا    اده   ن  ضا  د  أم 

  )٧٧( م). أ    أم ن د  ،  و  ، ن

       اا ر اا إ ا  ر اا   : ن رأ

  ا ار .ا ، وار 
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 - : د  اء اي   ة  ا   اء    

ا-   د –    أ  ع ا زن واوا ا

    ا ا     اويا ط ن ااق ؛ا

   ا .  ه اع ا  ، و

            أ ا   و ا أ   ق اطا أ

  ). ا ادق (

     أو أو ا ا را د ا ا  ق كو

  إذ ن   ات ء وم و ه.

ا   ان  د ات ا       أ ار ا اي ه 

. ف ا ، ه ار دونا  

وا   آ. و ار ا  م ا اء ن        

  –  طل ا-    أو- .ا   

د  ا   ) أر ة  د  ا١٣٢٨ام(ت:

  أو أف ار ا ف ا  ، و   اطق.

          ن  ر ان ا: لا ا لء ا وم

ا وا  . و      )٧٨(ماف ا. و ا   اء  

  د  ر ا ا ا  اء.

  (ث م     ١٣٥٥أ ات ا أد ا (ت : 

:   

١-   ذ او ا ن ه : أن ، نا   ن ا أن

 ا ،و  دا  ا اد .

  ا  ن ،وا    د  و  إذا أ  

  د  أن   ، دون  اق ، وأ
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    دا  دا دون آ   أم     ذا

.وإط  ا  

٢-     ن اط  م ؛    قط ا ر ان ا 

ل ا  ،  ر و إ     ر اوا  اط : 

. ت    

 ا  رده ، ون ارد  ، ن أ اطت    -٣

.ذ  ا م و ،   ارد  

  رد ا إ وإن ذ، ارد     و

  ت وا   . )٧٩(    

 ( ا  ل  ١٣٥٥و  ن ا(ت:  

) اي  طق   اارد دون  ١٣٢٨اام(ت:

.آ  

        اا ق وطا  د او  ،  ً  ق ه

.طا   ر ا  

د ن اده وم     ومٍف    إذا ن 

  ه.

         ن أو اط  أو  ا  ن ا   و

. نا    ه. و  ص و  

ر ا  ا   و   ا اض         

  م   و  ه.ا وا ،و

وار أن ار ا ل دون ود اطق  ذ ، ون        

  )٨٠(ا ف إ  اطق. 

وك ت أى ذت  أال ء أل  ض        

.  
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   دل   ، ء دةا ا  اف اما

ا وا و ، ن اف   ا  و ا ادة    

 .  ف ن ا ىا ا ء أ)٨١(    

        أو  ت إ ز ،ورا  اف اما

           ا ا   و  ور  ت

 . ف إ٨٢(ا(  

 ا اف أدم :  رف ،ودة واا  اف اموا

ء ا دون ه ء اف ؛ن ادة ار  ا ء  

 أى ء ال  ة اطق  و  )٨٣(ا  اف .

          ا  افمة ا      و

 در ا٨٤( ا(       ا  ارد  ةه ا   و

   اا  وط ا ا  ، ءا  دا و،

.ا  

  بحث الثانيال

  بعض التطبيقات الفقهية للقاعدة

 طا     م و أ اف ومة ا  أن  :

  و وع اا   نن ا ،  ال وأدأ     ء

.وأو أ م و ؤإ   ة و  

ة اماف  وع وأ   ا       ط اء   

        ق وط  رةاف، وما أ رة إا  ، ا

  و ر اوا ا  رظ  د  ىاف وأما

  .م  
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  املطلب األول 

  التطبيق القرآني للقاعدة

اآم  رد  ،           و أن مك  ارف  

  آ  .   ات اطق .

 :  ل ، نق اول : اطل اا M u v w x y   z 

{ | } ~         � ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈  © L. )٨٥(  

  دل  ا اا  بورة ا ،   أن 

د ا ا  وا  ا ،  ن ا   

  . ا إدة ن

 ن إذا إ   دةل إا ،  د  ب اوا ، 

   )٨٦(.  )١٣٢٨اام(ت:  ر   ا ه

ى و ،لوا ء ا  ه أن آ ا ن ر 

 إ  ما زوا  ) ب اأ  ص (

ن ، وا د أاف وما  لن ، ا افما  

 ا ي  اا   أن     .٨٧(و(   

 و . آما ا   افمة ا رد ط ا

 ن وإب ان و ،  دون   لا  قطا

 د  و ا و   اطق  ت 

ا   أن ا ا وا   قوا ن. ا  

 # " ! ، Mل  : ا ام : اطق  اأس

$ % & ' ( ) * + , - 

.    / 0 12 3 4               5 67 8 9         : ;  
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< = > ? @ A B C D E F G H I J 

K L M N O PQ R S T U 

V W X Y Z [  \ ] ̂ _ 

 ̀L. )٨٨(  

 إ  ا  ا أس وا  ف ا  ه ا 

ط ا ، وا اماف  إ امق ا  ا .ن 

ا   ط ا و  ا امم و ار 

رط   ا ط ا إ ظ ا ،وا ط ا و

.ا  و ، ر اا  ء٨٩( ا(  

  املطلب الثاني

  التطبيق لقاعدة االنصراف من السنة وأقوال الفقهاء

       اردةت اواوا ا ا  افمة ا ارد و

     ءا آن وت اآ ظ   ، ة و ا 

و . م )٩٠(  

     ووج واوا ، وا اا  ا  م   ورد و

 ظا  ه اوع      )٩١( وا  ارد  ،اماف ار  

.)٩٢(  

  ا ورد ا  ا، طا   توات وا

دا  وج .صرد ادون ا ا إ ف ا  

اع ا  از  اوج و    وراء اب         -١

 –ة اق    –.ول ا از و ا  أء اة    

     ةه او ة أو أ ة أرة ا أو أ 
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ع ام             و زو  دا  ا و وا 

     افمت ، واواا  ةه ا ءأ و 

  )٩٣(و   أو  د مدر. 

 اا ار ن  ل  ) : (و ١٤١٣ل ا ا(ت:

 از  وجأو ا وا  ف إ رف اا 

    تأو ا  و ذ و   وضا

  )٩٤(.  ادرة

 اف أن:  وموي ا و    ( . )٩٥(  

 .ا دا او ا  ول ءا افما ا أن و

  ه  ياف اما و.  دم ول    و ا  

 زو ووا وج زوا  از  ة دت اوا

، ورود   م  وراء اب  و ود ا   اء 

  اة أو اق. –أو  اار وم  اة 

٢-   بة ا  نة ازوال ا ة و  اغا

 د د. وإل واة ا  افم  او، ا

 و ا  ، و و  ة اء.

  ااردة ار  إ واف اق ل ا ا: (إن

 زوال و اب  ام  إ اب ة  رت ر ان

  )٩٦(.  ا) اة

 ود  اماف ى   (أم:  و  ا اأي

وا (ت اواا)ترع ان ا ر تب رإذ ا 

   افم را ن إ ا وا  ة زوالا  

 قطا  ا ٩٧(..).  ا(  
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 ا و دا  قطا  ااف واما م و

.  

٣-      زو ، ا  ز  : اا  ع

 .ق ا و  افمت ا وم . ر واا 

 ) : (و١٣٣٧ل ا ا : وم   ادي (ت:

  )٩٨(إل).  ماف ، ار   واء ااض إن

 ، و ظ وو ال ، ا وا ال  ا ا ي

 إذا  إ  اف   ا  ا ر  إ اماف ن

. ن زوال اة ا  إ اف   ظر أو  ا ن

. رعا و ا  ا وا  د    

 ن -  وإ ن ا  و ظ  فا إ -  

    ا. ا انأن ن   و  ماف

ق أن وطا  ا  ن   ) ) : (ن إذا إ 

 أ  ن )٩٩(. ) ذ سل اا   اا   

 ت   ماف  ، ؟ أ ذ   اء ال

 ا  ا  اس   اداء  ا  ار

  )١٠٠(اماف) .  ن

  ا  ، اأ  أ من د يا ا

. م ن اا   اأ   

ا أداء ١٤١٣(ت: ا  ن ا  ، رد اام (

اا  ار   و   اطق   اا . وا 

.  ا  يا  

   و ،  قطا أ  ءا  رد اام 

 نا م اف ؛ما  .    
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   ا ا ا واوا    ده ا 

 ب أل أ أ  ا )( ) ا  ل ا أ 

 ل ؟  :   اأ ن أن إ  أ  ١٠١(). ذ(   

  إ اا    وا.ر واا  

٤ -    جن اا   بر اوا ا أ 

   وإ    رظ  اف إذام . ا

. .  ر١٠٢(ا(  

...) : يل ا فمت أن ا افما -  را   

ذ -  ا وا كدر ..). و  ا  ة ىرد أ

..اف وأمة ا  ا ١٠٣(ا(  

 (ة د  أا ل ت  ١٣٨٩ ا (ت:و

. ا   م ؛ ام  ق وطا   ر اا  :

 َرَُْ ٍَ ْو ...:  أو )١٠٤( . َواَُْ.. اِمَ َوأطُِا ..  : إذا

....)١٠٥( أو ... َُُر َُطِة إَََ َََِ ...)أو )١٠٦  ن ، ذ 

 إط ا وا و ر ما ،  قط ،  

 ن،  ا   ا   ،   قطا 

 . )١٠٧( .رب ا  وا .  

  نتائج البحث 

 إ   ل اف وما  يا ا  أن 

         يا ا ا أو  ل ،وموا ى وأ

  ا اي .

ا    ع ا ، و        امق

       وي ا    م  رات ر و .ا
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ا . وإن ة اماف   ة اطق وا ان  

  .ت ا  

  أ اف وما ن أ  ا ام    د ،وة ا

.ا  وا داد واد او   و ا  

      لرج واا  ه  أ  ادد أأن و اوا

 .إ اف ام    

و    ا  ال ا  م ،وة   

 ه أو دا . ر زا ن  لة ا  

أ ا ا ، و اماف إ اد ا وا  إن 

         ف إ و داد واة أ  ا  ن ا

    د وا ذ اد ا ا   و .اوأ وأ ا

 ق اا.د اا  را  ولا  ا   

. ا ا  رزةاد اا وأ ا  ما  أ  

. ادا   تا ض ا ء  و  

      اف ومة ا إ     ة ر اوأ

ار ا  ا ااد  اط دون ه و          ود

    الل أء اق. وطل وادون ا ده ا  

.ا   ر ار اا  اوا  

و ض   ا  اوع ا  اة     

ظو.ا در ا  ا ا ا    

   اف أو ممة ا ت ذج أا  ة، و و

     . ا ن ا  توات واا   ا ا   

.  دةوا ا   ت ء ا و  

ا .                   واوآ أو    
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  هوامش البحث
  

)١ (  ا : –  : ل ا؛  ١٥٢أ ة ا١٨٢ .وا ة ا  

)٢(  ما -  : ا١١٦ا.  

)٣(  ا :  - : لا ام١٧.  

)٤( ا :  - : ل ا١٧٩أ .ت ا  

)٥(  ا : - : ل ا١/١٨٩أ.  

)٦(   -  : لات ا٨/٣٨٢، ٤٢٣؛ ٨٣؛٦/٨٦؛  ٦/٥٠٣؛  ٦/٥٢١.  

)٧(   :  -  : لات ا٤٥٤؛٧/٣٥٥؛ ٧/٩٨.  

)٨( ا :  -  : لا ام٢٣.  

  دة ف. ٢/٢١٨٢؛  ١/٥٧٩ن اب :  -  : ا ر )٩(

  .١/١١:اس ا -   : اوز آدي  )١٠(

)١١(  : ر م٣/١٧٦ا.  

)١٢( :  ا ،رة ا١٢٧.  

 ا :  - ؛ ا ٣/١١٩ج اوس : -  : اي )١٣(

٣/٥٣٧.  

)١٤(   :  -  : ءا   ٩٣.  

)١٥(  ر   :  - :ا ١/٣٧٧ا.  

)١٦(  ا : -  ث : لا  ٣/٤٣١ ا ؛ا-  

  .٢/٣٣٥: أل ا ارن

؛  ار   ١٢٤/ ٢دروس   ال :  -    :  ار  )١٧(

ا - :ل اأ  ات١/٢٢٤.  

)١٨(  ما :  -  : ا ا١/٢٢٣.  

)١٩( :  ا ،رة ا١٦٤.  

)٢٠(  : ا ، مرة ا٣٨.  

)٢١(   ما  :  -  : ا ا١/٢٢٣.  

)٢٢( ا : -  : ل ا٦٩ا.  

)٢٣( ا :  -  : ل ا١/١٢٦أ.   
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)٢٤(   -  : لات ا٥/٥٧.  

)٢٥(   :  -  : لات ا٥/٧٣.  

ا ا   ٦٢اد   () أ ا :–  ة اماف  )٢٦(

/١٤٢٣/١١٧.  

)٢٧( ر اا  : - :ل اأ  ات١/٢٢٤.  

)٢٨( : ن، ارة ا٤٨.  

)٢٩( ا - : ما ١١٤ا.  

)٣٠(    ا : –  اتد ا٢/٤٣٥: أ   م؛ ا -   : راا 

٤/٣٢٦ ر اا  ؛ - :ل اأ  ات١/٢٢٤.  

)٣١(    - : لات ا٥/٣٣١.  

)٣٢(   : ر م٥/٥٠٦ا .  

)٣٣(   ما :  -  : ا ا١/١٥٩ل   - ؛ ارات اإ

 ادق    - ؛ اوم   ٢٢٦/ ٢رح امر :  - ؛امري ١/٣٩٣:

() :١/١٥٥.  

  .٢/٢٢٤ب ارة :  –: امري   )٣٤(

)٣٥(  ماا :  -  : لا ٢٤٩.  

)٣٦(  ا:  - : اتد ا٢/٤٣٥أ.    

)٣٧(  ر اا  :  - :ل اأ  ات١/٢٢٥.  

)٣٨(    ا - :  ا ر٧٩٤٨ح  ٤٢/٣٥٦ .  

)٣٩(   ا : –  : ق اح إ٥/٣٥٨.  

)٤٠(   ا ا :  - :  ر  ٢/٢٩١ا ب:  - ؛ ان ا١٤/٣٥٢.  

)٤١(   ا :  - : ت٤١ا.  

  - ا   ؛  ١٤:  ؛ اا  ١٢/  ١:  ا   ه  -  : اوق   )٤٢(

ا   :٢٣٥/  ١  ف ١١ ح  ا   ا ؛ ا - 

ا ء   -  ١٨٦/  ١:  وا  ري   ٢ ح ١٨ ب -  ارك   - ؛ ا

ر ٢٠٤/  ١:  ا ١ح.  

)٤٣(   ما - : راا ١/٣٠٨م.  
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)٤٤(   ا  -  : لات ا٢/٩١.  

)٤٥(   مال :  - اا ١/٢٤٩   ؛ ا -   : ل ا١/١٨٩أ   ؛ و

      . ىا ا  ا او ا  ول ياف  اما

         ا   .اد أو أظة ا، قطا ر    - 

ا:ل اأ  ٢/٦٤.    

  .٣/٢٦٣؛ ٣/١٣٨ات ال :   )٤٦(

 ٣٢ب ٦/١٩٠و ا : - ؛ا ا ٣٢ / ١ : ال - اوق   )٤٧(

  .٧ا ح

)٤٨(    ر  :  -  : ما ا  لح ا٢٦٦.  

)٤٩(  ا ا :  - : رنا ل اأ ٢/٣٣٦.  

  .٤١٣ا ا– :  : اض     )٥٠(

   -؛ ا ا    ٢٨/ ٢ات اد اازي :   - : اازي   )٥١(

  .٢/٣٣٨أل ا ارن :

)٥٢(  ا ا - : ا ب ٣/٢٥٦وح ٥ س ا٤.  

  .٦/٦١٢ا ا– :  : اض   )٥٣(

)٥٤(  : ة ، ارة ا١٧٣.  

)٥٥(   ا :  - : اتد ا٢/٢٥٨أ.  

)٥٦(   :  وقه   - ا    ١ ح ١٦٠/  ١:  ا ،  ا -    

٣ ح و ٢ ح ٢٠٣/  ٢:  ا ، ا ا -   ا ٣٤٣/  ٤:  و 

 ١٩٦/  ٣:  رك ا   - ؛ اري ١ ح ١ ب -  ا س أاب - 

  .٥ ح

)٥٧(   : ة ، ارة ا٣.  

)٥٨(    ما :  - : راا ٤/٣٢٧.  

)٥٩(     اا :  - : لت ا١/١١٣.  

  .١/١٣١: ارا -   : اي    )٦٠(

)٦١(   : ان، ا رة آل٣.  

)٦٢(  ا :  - : با أ ذ ٢٠.  
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)٦٣(     ر  :  -  : ل اأ  ما ح ا٢٦٦.  

)٦٤(   : ة ، ارة ا٤.  

)٦٥(   ماا :  - :لا ١/٣٨٩  ا    ؛ -    ا

: ل ا٦/٦٢أ.  

)٦٦(   : ر ما : ١/٣٨٩ : ر م٦/٦٢؛ ا.  

)٦٧(   ظل :   - اا ا٢/٥٧٤  ل   - ؛ات ا

  ؛  ٥/٤٣٢:

)٦٨(   ظا :  -  :  لا ا٢/٥٧٤.  

)٦٩(   ظل  :  - اا ا؛ ٢/٥٧٤   -  لات ا

:٥/٤٣٢.  

)٧٠(  ظل  :   - اا ا٢/٥٧٤   ل   - ؛ات ا

:٥/٤٣٢.  

  . ٣٧٠:  ٥:  ا أل  ات  - اض  )٧١(

)٧٢(     - : لات ا٥/٤٣٢.  

)٧٣(    ا :  -   : ل١/٤٣٣ا.  

)٧٤(     - : لات ا٥/٦٥.  

)٧٥(   ماا : - : لا ١/٣٨٩.  

)٧٦(  ا :  -  : ل ا١/١٩٠أ.  

)٧٧(   مال :  –اا ٣٨٤/ ١ .  

)٧٨(   ات  - اد اض  ١/٤٠٦: أ؛ ا -     : ل اأ  ات

  .٦/٦١٢ا ا :   - ؛ اض  ٥/٣٦٣

)٧٩(  .در ما  

  .٦/٦١٤ا ا - :  : اض   )٨٠(

)٨١(   ما ا :  -  :  وا  ح٢/٦٦٠  

)٨٢(  ا :  - : لا   ث٣/٤٣٢.  

)٨٣(    رامزما : – : لا ١٩٦ ا ؛ ا -  

  .٢/٣٣٩أل ا ارن :
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)٨٤(   ما - :ا ا٣/١٢  مال:  - ؛ اا ١/٢٢٩ 

 م؛  ا -   : ا ل:   ١/٧٢ما  ١/٤٧٣؛      ؛

  .١/٢١٢ال: دروس    - ار

  ١٣اة، ا :  رة   )٨٥(

)٨٦(   ماا :  -  : لا ١/٣٨٤.  

)٨٧(  ا :  -  :  آنا   نا ١/١٠٦.  

)٨٨(  : ة، ارة ا٦.   

)٨٩(   ا :  -  : ل ا١/١٩٠أ.  

  .٢٧٧-   ٣/٢٧٥ه ا -  :  : اوق   )٩٠(

 أد   - ؛اودي ١٣/٣٣٩رك ا - :  : اري   )٩١(

: ١٨/١٦٢ا.  

)٩٢(   ا :  - :ا ١/١٨٤ر.  

)٩٣(   ا :  - :وة اح ا  ٨/١٢٨ا.    

)٩٤(  ا ا :  -  :ا ٢/٧١٣و.   

)٩٥(    ا :  - :وة اح ا  ٨/١٢٨ا.    

)٩٦(   ا ا -  : ا ٣،٦٣و  ااد اب ا١ح ٢٤.  

)٩٧(    ة : - اب ا١/٣٥٤   وة اا . ا ا ؛ أو

:١/٢٤٥.  

)٩٨(   ا -    -  : ةب ا٢٧٠.  

و ا     - ؛ ا ا   ٣١-   ٢/١١ه ا :  - اوق   )٩٩(

  اا. ١١ب  ١٣/٥٨:

)١٠٠(  ا -    - : ةب ا٢٧٠.  

و ا    - ؛ ا ا   ٣١-   ٢/١١ه ا :   - اوق   )١٠١(

  .٣- ١اا ح ١١ب  ١٣/٥٨:

)١٠٢(  ا ا :  -  ا ب  ٣٤٤ /ص ٦:   و٤ ا    ابأ   

  ح ٤ا.  
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)١٠٣(    ا ا -    : ا ا٢/٤٤٨   ا ؛ ا -    ا 

:٤/٣٢٠  : ا  ٨/١٩٩؛  ط؛ ا -   : ض ا؛  ١١/٤٦٢ر

ردة و - اا  : نري  ٨/٥٣٤ام؛ ا -  : ١/٥٣ا 

؛   ١/٢١ ا  ح ا :    - ؛ا  ا  ٢/١٩٨؛ 

ا -  : ا ٢/٢٠٣  ؛ ا -   : وة اا ؛  ١٤/١٥

 ا روح ا -  :  ب ا٥/١٣   ؛  ا -    :  ب ا٧٤/  ٤ 

مودق  :  -  ؛ اا ٢٢/١٩.  

)١٠٤(    رة ا ٣٦:  ، ا  

  .٨٩اة ، ا: رة     )١٠٥(

  .٣٦:  ، ا رة اة    )١٠٦(

)١٠٧(       :  -  : لات ا٥/٣٤٥.  

  قائمة املصادر واملراجع

   آن اا  

) : ا   ا وا)  وت  ٦٠٦ا ا، ارك   اري (ت:

–  ،اث اء ا١/١٤٢٢دار إ.(  

:(ا ا  ح  ا)  ا  ١٢٤٨ام   (ت:

ا-،١٤٢٠/ ١.(   

  ): ا ( ا ا). ١٢٨١امري  امري (ت:

) رمرح ا : =   =- .(انإ  

) رةب ا : =    =-.(انإ  

 دي (ت  او١٣٨٣: ا   :( دأ  ) ١٣٩٩ ا  /  ا ا – 

.(  

  ).١٣٠٩/ا- ): اا (ط١٠٧١ ام ا  ا ام(ت: 

ا ا) ب ا : يا ظ يا-.(  

): و ا إ   ا (اء ١١٠٤ا ا   ا (ت:

اث اا- ،وت١/١٤١٣-١٩٩٣.(  

)  ق اح ا :ا ا- (ا   

   ت:ا)   ي١٣٩٠.(داب اا )وة اا  :(  
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   ( ال (ط  إان).١٣٢٨اام  ظ : (ت: 

  ي) .- :(ب ا١٤١٣) ا ا أ ا ا(ت:

  ا : =      =- .(ب ارة ( اداب

ب ا :  =     =) ة-.(ي  

  ا  =     =- .( اض: ات  أل ا اداب   

    )  اتد اي).-=   =  : أ  

  ا : =     =– .( اوة ا   اوى (اداب 

  ا). –=: ا  ح اوة ا  اودي (اداب 

 =) ةب ا :ا  -.(ي  

   :(-.(ب ا)   م آر ا١٤١٠روح ا  ا(ت:

  =  : ا  اة =   =.

  = :  ال   =   = .

   : (ج اوس   ح اس ().١٢٠٥اي  (ت: 

 ١( ام   ال إ  ال ،) و ١٣٦١: واري (ت

/ ١٤١٩  : ا .(ا  

  وت). -   :(ه ا  (دار ارف٣٨١اوق   ا  (ت:

) اا : =  = دي اا ()،١٤١٨  ١.(  

 ا  ، اا    ا  : ل  : ( ت ا ١٣٦١:  ا اا(ت ء

  ا). ا :  ١٤١٤: ا او ا /) ر

)  ا  ط١٢٣١اا ا )  ض ار :(-.(  

  ن). - :( ان    اآن (وت٥٤٨ا   ا (ت:

ت: ا)ا ا داب١٠٨٥ا)  ا : (- .(ا  

  وت). -(دار ارف  ):  ا٤٦٠ا   ا ا(ت: 

 ا أ () )   د٢٦٢/ا /ا ١٤٢٣ا.(  

  ( ا).):اس ا٨١٦اوز آدي    ب (ت:

 ىدار ا)  ا ق : اا  ض٢/١٤٣٠ا.(  

- :( ا)   ا ا   ٧٢٦ا ا : ا   (ت:

.(  

/ا  تدرا ) ل اأ  ات: ر اا ١١٤٢٧.(  
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 ا    ا ٥٧١ت:( ا   (ر : ا  وت)- .(ن  

  دار اى).  - : (ا ا٦٧٦) ا ا  :  ا ا (ت:

  إان). -ا ا : ام ال (ط ي

  ن). -  ار: دروس   ال (وت

ا   ) ح ا  راا  :ي١٤١٥ /٦ا - ب). دارا  

) ل اأ  ا :ا  ١-- / را ١٤١٤.(  

) ا ا :  ر ١٤٢٦.( /  

  ن). -=       =                : ح ال  ا ام ) وت

  :   ءا )١٩٨٨  / ٢ / دار /وت  ا .(  

   ي  ا : ا (ط ا اف).

)  ب ا :يا -.(انإ  

  -.() :ات ( ا٤٣٦ا    ا اي (ت:

  -.(): ر ا)  ا٤٣٦ا   ا اي (ت: 

  ن) .-=    = : ات (وت

  ()-.() ا ام  آل ا٤١٣ا  : ان (ت:

  =  ذ أ اب (ا ا اف).

ا ر  ت:ا)ن١٣٨٣دار ا)  ل اأ  (- .(ا  

 ظ ت) ماي ١٣٢٨: ا) ا م (–.(انإ  

  ). (١٣٧٦ن اب (وت/٧١١ا ر    ( ت:

   ( ال ().١٣٧٩ازا  اي اردي(ت: 

ت ارا ا ا) رنا ل اأ  :ان /-١١٤٣٥ط.(  

- (()رك ا)  آل ا١٣٢٠اري   اري (ت:

/١٤٠٧.(  

 - ١٤١٨ ام  دي : او:  ال (   ات )١٣٩٨:   ا(ت

  ا). ا آر وم  : اوج  : ش  ١٣٧٦

.(ا ر اآ م ) آن اا  =  
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  اخلالصة :

    ق اي اإ ا 

 امت اي   ات    

ا و ا .دة ا إي     

اة اا  ا  ادات 

    آن اا  ا أ ا آما

     قا ا أّن ا  ة، و

       ه ا  و و م با

ل ه ادة؛ ا   م ه  

. أ ا   دةا  

ات  ه ار ول أن رس   

ا دة ا  اآن ا، و 

ذ  ل مة ا م ه ادة    

      يدات ا  و ا 

 ا و ا  رم دات  

 :، ا و ا ا ، و    

     ، ... و  ،ا : الا

 درا   وا  ال ا 

اق ام ول أن م  ه      

  ا  اا  دات وا

.آما  

       ول أن راه ا

    ا  دةه ا  اا

  ، دة و م آنت ا ا

 ا ا ا      

  دات أي  اآن ه ادة.

ت اا  آن اا :-  

 ا–  ا-  ا د-  دا

 ت  -اال اادف  - إا د

  ت .

Abstract: 
Significance One of the modern 

methods in the science of linguistics, 
which examines the linguistic signs 
and their composition. This is one of 
the many terms used in the Qur'anic 
teachings which are mentioned in the 
Qur'an more than once. Since one of 
the ways of the connection between 
the Lord and his prophet and the 
expression of this connection is 
shown through this chapter, 
understanding the meaning of this 
singularity takes particular 
significance  .  

This paper tries to examine the 
meanings of the individual in the 
Holy Quran, and this through the 
look at the meaning of this 
individual in the dictionaries and 
their relevance to the other 
vocabulary in terms of meaning and 
concept with a comparison of words 
such as: Kalm, stories and the news 
of the gulf, and substitution, such as: 
Inspiration , Kalm and ..., and then 
studied through the use of the 
approach of Izutsu oriental Japanese 
We try to show the relevance of 
these words and how to use them in 
the Koran. 

This study attempts to reveal the 
use of the meaning of this singularity 
according to the structure of the 
verses of the Quran as different and 
different, as it shows the deep 
emotional connection of the 
revelation with other words in the 
Qur'an to this individual. 
Keywords : Holy Quran , 
Significance , Meaning , Meaning of 
Meaning , Authenticity of Words , 
Words Replacing , Meaning of 
Tandem of Words . 
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  املقدمة:

 ّ    آم اا را و  صآم اا 

دا  .ء أدوات يإ  ه صا  راا ا 

  ّإ م و دات ا و ا  . ا اآن ظ

ةوا   م ّ دة  ا ا،  ةا وا  

درا م ظآم اا  .دون ،   ما دات وا  

  . اّ ا  تا د  ا اآن

 ا ا  وز يأ ا  ،ن م  ا  وع 

 ا .درس  و   ءا  تت و اا ، ةظ 

ر. ( ا١٩:  ١٣٨۵ ، ا   ١٣:  ١٣۶۶؛ ا أّن م  ،( ، م 

 و ا و ن  دّ و ا  اغ ا و 

ا   ا  إ    ات ا  

  ا).ا،ا ،) ٨٨:   ٢٠٠١ م ل أنم   

إّن ا ا  ور ل  ما ا ت   ظا 

 م   ا او ا ذ ّ  ادفت ( اا 

ا ( الو ا   ات    ا ).إ،ر ١٣۴٨  :

  ا  أ ّ ان اال و اادف ان؛  ا ،) ٣٨

 ا  ا ا ا ا ات  أو ا ا 

.  ا تا ، ا   ور ت ا ل  و. 

اء ا ورةا  عب اا ،   ر اة  

 اءّ و طا ّ  ات ا  م  أو  

ن  و   )رت، ؛ ۴١:  ١٣٧٩ ،ي ١٣٧٠  :۶٣  (  
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  ء ا ا، د ااو قا ام  

 تا  ا ي و ا ا أب  ا  ام

م  أن اظ،  م و  ا ا وا   .اآم

 غ ا ّ صا ا ؛آن ا يا   ّون

   ت  و  ّوم   ا    

و م  ّ  ظ اظ، اا       

ا   ا  و ا ا  و غ 

اتا).،و ١٣۶٢: ١۵(، ا ّت اا   ّا  

رة ا غا   ا و ء ا اآم ا ء

ا    ا . غ ا  اا ا ن ءا 

  اا ا ق إّ  .  ا و ا  ؛ د

ء م أن ما  طا  ا،ان اا رياز 

 ا ا»م« و ا ،ه ا  ن نا.  

ا ا ا   آنا ا ة و غ ا 

 غت او اا  ت اورة و اد  ا و

،  و ام اآمرف اا  رة وا   

 و  و . ن   ا  ّ اّ  ا . 

 ا   ر   ّ  ، اآم ارات و اظ

 و م  ا . ء ر  ات    

،ا   إ دا  وزت أن إ إ  ا  

.  

 ّ ّ م  ،      ظا 

  .وا م امه اق ا . ه ات ا اآم
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و  اآم ة و ا ا ا ما  وا

درا ظ ا ي م   ا.  

ه ا رس ا ول أنم ا  ا) ( آن ا

 ا اظ  ا ا   ط وا أب ا

ن  اد ا) ( ر ا او ا .  

  ةاللغ تبك يف يالوح ةلمك يمعن -٢

ا)  ( يإ ات ا  ذت  آنا  ن 

  ن:    ا  روا ،. أّ و أ

  ةتابكال - ١-١

   ا ءت ،ا)  ( ا   ءو ا ،

اا .وط  ي  ء أ ا   إ 

ا  .ل ااي ا " :، ل و  و يأ   

 اا)."دة و ح ١۴١٠،٣،ي :ح  ،)يا   

ااو ي ل ": ا ّ    ما ت. واا

دة و ح ١۴٠٧،۶،ي(ا :يا) ،ء ا  ّ ا ،( (

  ).(ا  ا  ام

  ةعيالسر اءمياإل - ٢-٢

   آ   ا ّو ا  )ا (ء 

ا ما اا  لا : ا  ا) (

اء ا ا  رة  ر ول ا ة ء ءو ا رة 

 ط اما را).،١۴دة ،١٢ ي ح و( آ  

 ا و ما إ ا ءا ن ا (  أّن (ا أ

  ؛ي: دة و ح ١٣٧١،٧،(اا ا يأ) أو) :ا
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ن  ت  ا اس، ا  ،)ي ح و ،دة١٣٨٨زاده،

ا رزةا .  

  يالم خفك،  اءميا إهلام و- ٣-٢

 ء ،: ا، ا ا   ا ه يأ ءت د

 أّن: )،و ا ي: دة و ح ١۵، ١۴١۴. (ا ر،ا ا و

ا  ن اء و ء، أاا ي وه ا و إء ا أّن .

ا ءإ ٍء إ    .أو  رة    

 ما را) .، ١۴دة و ح ١٢ :يا  . ( 

   (ا) ءإ ا  أو ا ا و ا إ :

ا ن    .» ا أيأ ا  ا«   (ا)

 ()    ااا) .ع و ادة: ١۴١٠،۴،ي ح و 

  )ي ح و دة: ١٣٧۵، ۶ ،ط ؛ي: دة و ح ١۴١۴ر، ا ؛ي

  إنتقال العلم- ٤-٢

أ  يا   ا   ا) (  ل اإم

 رسا ا  ؛آ ل :ا  ُأّل  ءإ   

 ّ، و  ا و با، ا و ءا : ك إ ه أو إء

أ  إ ك ّ   و  ن ،رس ۶، ١۴٠۴.(ا :

  )يدة و ح 

 اذن ا و   ،م ا و  تاإ 

،ء ا ا ،ء اإ ، ء وا إ ٍء ا ، 

ا ن ،ءا ا ا  ما صا اا  و ،

ه ا  ا، ءا ا و ا يا ف ط ّ و 

ن  .  
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ا دة يا ا   ا  

  .القرآن يف يالوح ةلمك قيمصاد-٣

 اق  ا م  ا  ّ ّم . ا 

ا   ط ا ا ا  ا . اقا  

 ا، ا ار ودا ي(أ و ا ل) اال و ا؛ ا

م د) .د١٣٨١،١٢ ،يرة ا  ا ( ا 

 ا   ا رة و ،ا از ذِ  افِ

ا ةو .ّل  اق أّن ر تد أ  ة   

ذا  فا ا .دا    ما ا   

 و   ا م ،د   ا) ( آنا 

ا.  

  القصص - ١-٣

 و  .ا اآن  ا رزه ا    اد

رف اء اإ ا واو ا إ ماء ا و اا أ 

 ن ذا. ا ن ا اآن و ا اع  ّ رة ّ اس

ا () ،ط ا ا أوت  ن  م ا : M ¡ ¢ 

£ ¤ ¥    ¦ § ̈  L)/ا). ٣  ا عا  ات 
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  ا  و ا  ُ  و إ ا  س وا

 ل  ب ماء و ا .  

  يبيالنبأ الغ - ٣-٢

 ا ا  دا يا  ا) ( آنا ا  و

   إ   ()  آنا  :M É Ê Ë Ì   Í Î  L

)  /ي) أ١٠٢    رأ ا ا أو  () .

م ه ذجه ا    () : M ̈ © ª « ¬ ®¯ L

  أو ا ا أر  ّل ۴۴ ،( (آل ان /

  دا (). ا  يا ا  () ال

م و ك- ٣-٣
ّ
  المكل

 .و      ةارز اذج ا  اد 

 م راا أّن   ا ا  ا ذن أوو ا 

ا ذن و (ا  (ي ) . ( أ  هأ .

  إّن: م  ا ا يو) ٧٢٢: ١۴١٢ ،(را ام

ن  حو ا ه ا  أ . )حا ( اّل اا 

 حو ا ا  دالأ ا .و أن  مراا  

 د . ا  ه ا إّن ا   سن و اذا  

 ّم  و من، ا ق ان . ا أط ا ّ  ا أّن

ّ  نذا ا د  مو ا . و ا  

نم  ثّا  وا  لا  م .)، 

  ل اآما   و )، ۶/١۴١: ١٣٧١ اآن، س

  ا و ،ا   ا M H I J K L  L / ءا)

١۶۴ ه )؛ ا  و م ا    () ه و  
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: ١٣۶٣ ، ()   )و    ّا اأ

  ة  () ا  :  ا ل) ۶۵٣ ،٢ج

ما ء  ط ا ءت :ل ا . ) ( أّن 

ا    رة  و ، ة  ّو  ظ طا أ

 نة  ءاط) .،١٣۶١۵٣: ،ص۶ ،ج٠ ،(  

آن، اا  و   و ا آن إر اأ ا عا 

آن و اأ ا  ه  ه ا :M ̧ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á L /۶(ا(  

ل ا  ا :ا  ،ا ت آما ّ و . 

ات ا رف ا ا و ا ت اّأو رّد ا   أن

ب إّ به. ا تا ا   ا و ذ 

 م و ا اغطا) .، ١٣٧۴ :و) ٩/٢٠٧  ه 

ا :M ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  L/ه٧۵(ا(  

اذن ا    دل  اإ . ا  أن  ن 

ا عم   ،ا ا)  آنا ا إ (  

اا).،و١٣۶١٩۶،ص٨ه ا  ا م ،(ت أّن  ،ا 

 إ ب  ر  ا أ ()  و ، ا رةإ إ 

ا ل ياأم  لا ().  

  القول - ٤-٣

 دة  ا اآن  ((ا  يأ  وردت د

 و إ م : ا ل)، ۵(اM 6 7 8 9 :  L/ال؛ 

م    و  أ  . ّا ا  ()   

 غ اإ إ   وا سء اد و اّ و ا  



  

(  284 ( .....................................................دراسة داللية ملفردة الوحي يف النظم املعنائي  

   ا د وا  ،ا  ا  ا  ّا 

 او ا واا ود وا و ا ل دة   و  و

ا)، ١٣۶٢: ٠۶/٢٠ ،( اأّن  ا لا ي  نما ن

ات اا  ا  و ك  ،نمو ا آن اا 

  ا ن ه ا إ ي و . او أّن ا 

  ه ا ر إأ  و   ل يأ يا أّم  و ،

ذ  إ ا ا يأ اا) .و ،١٣۶١٩٨،ص٨(  

  ينود- ٥-٣

ل م راا :اءّا :ت رره، و او ظ  ل ذ 

 ذ يأ »ات يم«) ٧٩۶: ١۴١٢ ،ام اا( اد ت

 يأ » مداه« و.   مداه يأ »ماء مداه« و ا ات

 ح .   ة ط اءرات أّن اا  ٍت 

).ل، ۴٠،ص: ٧ ج،١٣٧١  (M f g h i j k l m  n o 

p q r  s  L/٨(ا(  

و اءات  ر  ات او ام ااء أّن دا 

طا و ،  ّ  () و  ا ا  ط  

  ن اء و ا   . ا ن و ااِ ّن. اد

 ()  و  ه ا ط  رد و او. ا   أّم

 ا  درة  ل  ا اأو ا    رو. كا 

   ّا  ّ أ طل ياا () دون وا 

إ و دون ا ا  و و رو ّ  و م  أن ك 

 ة     م ، ّ»ا«      

 ةا  ةا  نما وا إ  ا  طأ  و
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    ذ ا   ا ا أّن ا  و .   

 و ا و  اد  و ا اب   ان او 

،ا ا  ا    ل أو إذا و ن  ذ   

 ،) .ض١۴٠۴و ١٢،١٠٧ ،ج ،( ا :»دو مه  م 

  )ّ ( )/۵٢ه و ا ار

ا مأ يّا  أم ن  دي(م اد ( 

ا)(،  أم إون ا)  و  ّن ا ( 

) ا  ط يأّن ا  () (   و.تا ه ) ي(مد

ّل  أن  دي(م (  رة ّ   ا،   ا

 ا  .  

  اإلهلام - ٦-٣

 ء اأو إ ا  آنا ّ . يا  لّم 

 ّأ  :M . /   0   1 2 34 5 6 7 8 9 :    L 

)/٧( ،ل  طط  :أو)  (  ا،  

 ا اآن   و. ا اار  و) ءا )ب  ض

 ا    .و   ءت  ع ءوإ ا 

 طط) .، ١٣٧۴ :١۶/و ١٠ ،( M ! " #   $ % & 

 L /٣٨(ط( .ةم إ  آراء اّ ءت ا  ة ا 

 أّم  ونّ   ا)طط ). (،١٣٧۴، 

 ا، ،أ١٣٧٧، ؛٣٣۵: ص ،١١ ج ، ؛٢٠٧: ص ،١۴ ج

 ؛٢١٧: ص ،۵ ج ا، ،،١۴٢٢ ؛٣٩۵: ص ،۶ ج

 ؛۵٧: ص ،٣ ج ،١٣٧٣، ؛۴۵١: ص ،۵ ج ق،،١٣٩٠،وام

،م ١۴ة ،٢٣ز ،وى، ؛٢٣٧: ص ،۴ ج ا  ١۴ار ١٨ام، 
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ار و اأ ،و؛٢٧: ص ،۴ ج ا ،١۴٢٠  اما ا  ،، 

 )، إّن إا ا٣٩۴: ص ،٢ ج  ، ،ي  ؛٣٢٩: ص ،٧ ج

 ه ات ا  ءت أم  يأ ي ان و ا ا 

  .ا  د يإ  و

  . ةالوسوس- ٦-٣

 ّء اا رة أو يأ ء اإ  م ط  نما 

ا  د يإ ا  آنا ا .ه ا :M Z [ 

\ ] ̂      _ ̀a L  /م١٢١(ا ،( ةم إ  

 ا (ا ) أن   ا ه  ءت  ااّ آراء

 ًء وإء  ا أول ع إ ا رة  

ا) س ا .(ط ّا إ سا ا د و  

أء    ند ط). .،١٣۶؛٨،۵٣ ،ج٠ 

ا ،١٣۶؛٣۶۶ ،٣ ،ج ٣ ، ٨٠ ،۵ ،ج١٣٩٨ م؛ 

 رة :١١٢آ أ و)١٩٠ ،۵ ،ج١٣٧٨ط، ؛١۵٣ ،۵ ،ج١٣٧٢،

.ما  

  اغ أن ط ّس ا  ب ط ما ا 

ن  ا ء و ن ا ا إ ا رة رةّ 

م ون ا أو َم اُ ة ا طا)، ١٣٧۴ :

 ة  ءت را تا  ا أن   ا) ۴۴٣/٧

ا.  

  ( ا( أن    اآن ) (ا ّ  م

  ا ع إ ءأو إ ا ،ًءإ   أ ني .
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 اق إ يّد) (ا ااة ّ  ام أن   ا

ٍوا.  

  اةا  ا  ا ،ا أن  د 

  .و  ا  آنا أ  ا   و

  .ا     و   و د

  
  يا اآن يف يوح دة قي. د٢

  

  ميركال القرآن يف يالوح ةلمكإستخدام  ةمعرف -٤

 ار  تا  و  و  و) (ا ت ذ

ا مو ا ا ي. ا م  ا ،م ا ا اإ 

 آنا ا ه ا أن  و .   با أ  هو 

ذيأ .ه ا ت  آنا ا ة ٧٨ّ  ةّ ءت .ة و 

  ةّ و ا . اة ا  آنأّن ا ن   

 اظ ي ا  ات   ا ا  .

 ا ا ق  ا) (ّن آنا   ا يا 

 المصادیق

 کلّمال

 نودی

 الوسوسھ

 قصصال

 نبأال

 روحال

 

    اإللھام        
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إا   أن م ؟ا  أ رة  ا ه

 ا) ( و ظ غ ات  ةّ ٍت.  

ر يالت اتي: اآلاألويل ةالفئ-١-۴
ّ
 ريمش يعن مفهوم الوح تعب

ً
 إيل ة

  اآن  أ  ، ا ه ا  .نفسه القرآن نص

 إ م  ا ة .ه ا M 0 1 2  3 4 L /۴(ا (  

   ةم إ راء ّا ه ا أّم ،ونّ  

ا آن آن وا   إ و  م ا م و ، ّل م

 ر  ط  .ذا  ّ  ان، ذم  إ 

ان ايم أ ّأ   ارما .  م ا  نم

آن.( طا م ،١٣۶؛٣٧٩ ،٢٣ ج ،٠ ، ؛٣٩۶ ،١٠ ج 

، ١۴ ،ج١٣٧۴،طط ؛٢۶٢ ،٧ ،ج١٣٧٧؛ن،٣٢٣ ،١٢ ج ،ط

۴١١ ، و ٣٩، ٨ ، ج١٣۶٣ ؛ ( ه ا  ما)ء /۴۵.(  

  . ةمطلق يالوح ةلمك هايف جاءت يالت اتي: اآل ةيالثان ةالفئ- ٤-٢

  رس و اآن م    إ  ، اا ه

.  

 ا  . افقط ياللغو مفهومها ءت يفجا يالت اتياآل -٤- ٢-١

يا ا  ا يا ه ء ا ا  .ت ا 

  : M ² ³ ́ µا ا ا  ا   ءت

¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ L )/١١ ،(  

ّا أّن  ا  ه ا  ّل ا     

ٍل و. ر ا   ن  رضو. ا ا   

 با ا  ن ن أو ء أو  

ا)٧ ،٣ج ،١۴١٨ ،يو، ا،١٣۶١۵٠ ،١۵ج ،٠، ا، 
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 ارض   ّم س ا   يو)، ۵۴ ،۶ج ،١٣۶٠

)ا، ١٣۶١۵٠ ،٨ج ،٣ا (   ذ و ل :

ا  أو إ، أو ا ه أو ا  ع ّم ، .

ا) ،١۴٢۴ا ،ج ،۵ ،ا ١٧٢ ،(  ا  

ا  ات ارةا ،ا ّ و ،غ  أن ا  

 ا،ت ء  ا.  

 ّ .  وه  يالوح هايف جاء يالت اتياآل-٢-٢-۴

م و ّ إذا  ، اّ      وه ا اآن

 ّ م ات   أن ا  ءت  هو ّ يأ .

ا را ة آت آنا مم وا ا.  

، ا ه . عاقل ريغ ايل المكال القاء يمبعن يالوح-١-٢- ٢-٤

ا  ء يا  ر  ا  ن دا و ا 

،  :M W X Y    Z [ \ ] ̂ _  L/رض: ۶٨(او ا (

M G H I J K L M N  L/۶٨(ا( ،  ا 

 اإ ا أّم م  ب اء ا رة رة  

ار .  ءا ا   اان  ط اه أ 

ن عم ا  . ورود أّن ا  م اط  نم 

او ا  و اء  ا  عم .  أ ا ءت 

 ه ما  ا طا)، ١٣٧۴ :١٢/۴٢٣. (  

 أن  ا   ا) (ن دا .ن  

)أو(، أو ا  رضا ةّ ن ا .ا   

 رض وا  ا  ا ا ّ ،   تّ ا 

أوا و ا   ا ُ.  
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 اع ا  ياح: هكاملالئ إيل المكال القاء يمبعن يالوح-٢-٢- ٢-٤

ن رة  ءع ا  ط ،   ،ءا ا ن

 رن و أو ا  ا روده و   .و ن ء 

 ل نو اّق و  و ا ا أو نا و ا و ار

ا ن أوم ن أو اماا) .٧/٢۶٩: ١٣٨٠ ،ي (M Y 

Z [ \ ] ̂ _ ̀  L/لم١٢(ا( ،ه ا ّل  

 هام ا و ا  ّا ل ا     أن

ا ()  و ا ا رم اءأن و ا ّب ي ا 

 با   ط).،١٣۶١٧۵ ،١٠ ،ج٠؛ 

،ام١۴٠۴٢۴٧ ،٧ ،جم١۴ ،۶ ،ج١٣٧٢ ، ؛،؛ ا  

 اء  ا ه   ا  ّل ،( ١٠٣،  ۴ ،ج١٣٧٧

إ ا ا.  

  يالت اتي: اآل ةالثالث ةالفئ- ٣-٤
ّ
   يف يالوح ةلمكتدل

   ا تا  ةن  . ه اص اق أو

 ول وم و اا  ماء . ا عا  ات 

ا  م  ا  ا ، إ    و 

ار ا ّم  ا ()، ا َ وت ا   ا 

 ءا  ا إ صرس ا  :  

ه الناس هو يف و االهلام يمبعن يالوح-١- ٣-٤
ّ
  Mه ا . عام

. /   0   1 2 34 5 6 7 8 9 :    L /٧(ا .(

أو) ( ه ا  ل ارا ا .و  آنا ا 

  ا    .و  ه ا ل ا  ا 

م و  :و أو إ ّأ ، ف   ا،ت  
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 ءا ن فو ا   اإ از و طر (اإ، 

 ( ) ' & % $   # " !   :Mا ه  و) ١۶/١٠ج: ١٣٧۴

* + L. / ٣٩-٣٨(طا  ا (، ا   عم  و

وس اإ يا   ا  أو از ا١۴٠٨ ،ي(ا، 

 ص ،۵ج ،١۴٢۴ ،ا ؛٢٠٧ ،١۴ج ،١٣٧۴ ،اط ؛١۴٨ ،١٣ج

 ،۶ج ،١٣٧٧ ،ا ؛۵٨ ،٣ج ،١٣٧٣ ،ا ا ؛٢١٧

ا و إء   ن اا ه  ، إا ا اذن ،)٣٩۴

 ع  .  

إّن و ا إ ارا أ ن  ا عا .M y z {    

| } ~ �     ¡ L /ه)١١١ (ا)  (يا  ن 

ة  ن ،آنا  ن  ا).، ١۴٢۴؛١۴۵  ،٣ ،ج 

، ازى، ٧٢۵، ١ ،ج١٣٧٣٢٠۴، ٧ ،ج ١۴٠٨؛ ا؛ ا، 

 ؛١۶٣ ،٣ ،ج١٣٧٧  ا، ؛٣۴۵ ،٢ ،ج١۴٢٣م، ؛۵١٧ ،١ ،ج١۴٢٣

،؛٢٩٠ ،۴ ،ج١٣٩٨ ا  ، ١٣۶٣،٢٠٣ ،ج٣؛  ،١٣۶٠، 

 ء  ا اون  ّ اس، ا ٣٧٣ ،( ،٣ ج

  .ا أو أ   اع

 هو العالقه الصامته و اخلاصه و اإلهلام يمبعن ونيك يالوح -٢- ٣-٤

 و  ح   .ا ا اة  أن ة ا 

 وي ط   دو ،  ا   

  ا ن ٍ اد    ن  .وءإ

 ا.   ه درا .ح عا ا  
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  إلنسان.ا إيل () يالنب من اءمياإل قيطر عن يإلقاء املعن-١-٢- ٣-٤

ات ا  ا  ا اء .   ا  

 ط   ا ا ة .ءمن ا إ ا  اس،

 ̧ ¶ : M ² ³ ́ µه اواة  ود   و

¹ º » ¼ ½ L )/١١(  

                  

  

أو)  ( اء و  ل   ًء و أإ ء اإ

  ذ  ّم ،با ون أن ا ِ :عع،! إإ 

ن  )ا، ا .(طا)، ١٣٧۴، ٢٢ ،١۴ج ،( 

ا) (ا     و) (اعو أم أ .ا  

ا  ه ا  و إ رء .ّن ا  ()   درا ن

 ا  ، ا رأ و ا  ءا) .، ١١ج: ١٣٩٨، 

  ا ه  ءت ا اّ آراء  إ ة). ٧۵

  ج ا َُ  م . ءا (ا ) أن ح

ر و اأ إ  ا أنّ ا .   أّن  ا أ 

 ا ارة  اء أو ا ا.  

  () يالنب إيل من اهللا تعايل ياإللقاء اخلف-٢-٢- ٣-٤

ا  ع اا ا  ا  ماء و ا .ا 

اة  و  دب اورة ا  أّن    ا  

  ءا ا مء و ا. ا ات ا ارة م ّ 

  ن  ا ا يأو ا  ا  ماء و  

 ا ل  ا . ا ا و ماء  ا ا يا 
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  ا  ان )ا  اا) (، ١٩٢ ،٧ج: ١٣٧١ ( 

من.  ود ا و ا  ن نود ن  ا ا

 ا   اّ  و ن أن ا اف 

  طق.  ن اّ اآن  و .اد

  

  

  

 :M Ê Ë Ì        Í Î Ï Ð Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú 

Û L ر۵١/ي(ا ( ا  آنا  ا ا َ إ ةّ 

  ).۴۵-٧٢: ١٣٨٨ زاده،  ؛٢۵١ ص ،١ج: ١٣٧٧ ،ي: طام( أماع

 ا اع  ا: إرسال الرسول قيطر عن يالوح-١- ٢-٢-٣-۴

ن  ط  .لل اا إر عا   ا  إ ا 

() وا و ا    ا () .و  ء  واا،ت 

 رةي ا () ا  ا  أو نام  ره و  

ا  ّ ا ط) ٢۵١ – ١/٢۵٢ج: ١٣٧٧ ،ي(  

   ا ا  ياح :لبالق إلقاء يف بصورة يالوح-٢- ٢-٢-٣-۴

 ء  ذ دون  . ا ،عا   ا ()  و 

 ي  و ا   م ا () و  ة . ا ،ا 

 ا) (ّ  () أو  و  رون . ة ا 

 ا   ي ، ن  ()   ا   

اه .M ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂÃ  L/اف١١٧(ا  ء ( 

ا ء  يأإإ ا   ()  رة اءا :M 2 3 

4 5 6     7 89 L /اء۶٣(ا(  
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    () ا يأن : الستار خلف من يالوح-٣-٢-٢-٣-۴

ي  .ّ انا  ا عا  »   بوراء ا «.  

 ا ،عا  ا   ن  ا () إ أن م 

. ال و ا  وا  ات،   يا نا مل أن

)ا) ١٠۴ ص: ١٣٧٣ ،ي ا  عا م أن م إ 

«   ا () يا  تا ن  ا () إ أن 

ن     نM ̧ ¹ º » ¼ ½   ¾ ¿ À ÁÂ Ã 

Ä Å Æ Ç ! " # $ %  L/١١ -١٣(ط ،(  ا 

 ()   اب و أو إ رف .  ا أن ه 

ات  أ ،اءا ا  ر  ()  ه ام 

أو إ .و   تا ا  اا  ا    

أو دون وا وا  ،ن ط  ب أوا   ،  .

 إا اآم  ا اّة.    ا  ا ه

  ا ا ا ا ا و ر  أ ، إ م

ا و اا   أو ا  ا ا إ أ و ا 

ا ة دون و ٍأو وا   ا ب  ع دون ا

  أو  ة أو ا  )، س روحو ا (..أ 

: ١٣٨٨ زاده، ) إع  د أو   و اه ا رة

۴۵ – ٧٢(  

 ا آنا ا  ا هو ّ .   

 ،  إذا ّ و مَّ  م ات إ  أّن ا  

أ  هو  ّ .و  أن  ا و ّا ّ وا

ا   .  را ه ا  آت آنا ا أن 
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 ا   ات آما  و .دا ا ا   أ 

ذ   اا ا.  

  يستخدام القرآناإل يف يالوح ةلمكل هي. احلقول املعنائ۵

 ا ا  ا اإ و  اا   ورةو ا

اآمت ا ن يا ٍ .و   و ا ٍَُة .

ة ا      تة  آنا ا و ذ 

 را م أن م . ة    و  ق

ل ا ا  رورة يو ا ا.  

  الرتادف حمور يف ةياملعنائ يحقول الوح- ١-٥

  ظا  ا  ر ورةا  . ن اإ 

دا  ا .وة  ورةا  اغ ا آما، 

  اا   ظه ا  .ورةو ا و ا 

دوٌر ا   .و  ا ا   ور 

  ا و أ دورا     ا أو 

 و . د اأ  ا   ةوا ّ . 

ف م    ظا.  

  يالوح مع يبيترادف مفردة النبأ الغ-١- ١-٥

إ ظ ياا ادف ا   ا) (و ا  

آن ا   ()   إم أن  ال ا .  ا ار

ا .ل ا   :M É Ê Ë Ì   Í ÎÏ  L)/١٠٢ (

 أ م   و م ر ما  ن إ ن و. آ  

اا َُ ا ن وواا  ن أدّق .و ّ  ت أر و اأ 

ماء  ا ةء اأم  م، ّن م  ر أنم تّ 
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ا  أو أو ار و اد ارس و يام  م و، 

 ت أنوراء ا دةا ا او ا د  ن ءأم 

ا ١٠٩ ،١٢ ج: ١٣٨٠ ،ي(ا ( ءت    () 

) ا م ۴۴(آل ان /  :M ̈ © ª « ¬ ®¯  L أمًء

 و ّ ه ا ء اما   ّ   ()  ا 

 ؛٢٩٧ ،٣ج: ١٣٧۴ ،اط ؛٣٢١ ،۴ج: ١۴٠٨ ،يااز اا( اع

، ١٣۶و) ٩٨ ،٢ج: ٣ ك ا :M e f g h i jk l m          

n o p  q  L/د)۴٩(  

 ذوراء اا   ون آراءون آّ    .

راء و أّا ،  ا  إ   ا ا 

ن أن    وا  سر أ ورم ةاا)، ١٣٧٢ :

: ١۴٢٣ ،ياز ا ؛٣۶٢ ،١٠ج: ١٣٧۴ ،اط ؛٣٢٣ ،٧ج

 غ)،إّن ٢۵٠، ۴ج: ١٣٧٧ ،ام ؛٢٣٧ ،۴ج: ١۴٢۴ ،  ؛٢٣٩

ات   د ادفور ا  )ا (و )ا ا.(  

م مع الوحكترادف مفردة  -٢- ١-٥
َّ
  يل

آ كت آم  ل أن ا    و  ا م 

 ا ا أن  ُتا ه. ا م  ي  ا  و

ط  ّ ا :»  و أن  ن و إ ا أو  وراء 

 ءما  يا ا أّن ،ا غ  ) ۵١۴/ي(ر »ار

 ،ا ن  د ا .ّن ا و ا ا يأ ا 

 ر وراءل  ال او ار ّة ا د  ،  و ا 

ذ  ا ن. اما ا ه ا  أّم   (أو) و

ه ا ظ ا أن ارن  ة ،ا   
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ا ا  ان، أ ر مو ا ل . 

ول اا    .ا ا  ول، اا ا .ًءإ 

اا ي   وا   و ا ط  .ا  ا 

 ء  زا يا  ّر إ ل ايأو ر  إ، ن 

 ٍا طا)، ١٣٧۴ :١٠٨ ،١٨ج (ا يا   

ا،  أّن  ا) ( ءت اد  )  (  

   و. امن  ا  أماع أ، ا  اع ا أن

ا  أ و  ا . د ءر ام رة ا إ   .

ن  ذ ت و ا  اا  ،ن)١٢، ج١٣٧٧ ،

 / . -,     + * ( )' & % $ # " !  :Mآ ) و ٣٩٩

01  L/ه)٢۵٣.(  

 .( ) (ا ه ا(  ورت )  (ام أّن 

   ا) (   وا  ر ادفا.  

 مع كترادف مفردة القصص و -٣- ١-٥
َ
م

َّ
  يمفردة الوحل

M > ? @ A B C D E F GH I J K 

L  L/ء١۶۴(م(  

غ ا دة اإ  داة وة  ا  و 

ا و ا ن أدات ا و ن ا  م م 

ا .ذ  ) (ءت   أن  ا  ()  

 ،(ا ا    أ اط و در   ّل

  و ا ال  ا ق  ( ا ١۵٣ ،۶ج: ١٣۶٠

 دون ٍيأ. وا  ا  ن، ا) ن دون وام

  )٢٢٩، ص ٢: ج١٣٧٧
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 غ ا إ أ و ا دور ا   ا . 

ن اآ و   ا م  ا ا و أ ذ ال اء

  ذ.  

  يترادف مفردة القصص و النبأ مع الوح-٤- ١-٥

 ادفا ا   ا  :M 7 8 9 : ; <= > ? 

@  L/د)و ١٠٠ ،(  ا M !      " # $ %  L

/و)، ٩٩(ط  و ن د   :ص و .ط و

 ،و ا ام   م  و ََمٍء  ن إ ن آ 

٣٣٧ ،١١ج: ١٣٨٠ ،ي(اا ،( ا   ه ا أن 

   و () ار ا  (م)ة  . 

 ،(ا)   ة يذ  و    أو  ظ 

 ،۶ج: ١٣٧٧ ،ا ؛٨۶ ،١٢ج: ١٣٩٨ ،ا . (امن

۴٧٧ ،(ل ا  :»ءأم  را ّا  ٌ آنو ا

 فّ ر ا و  ءا .  أذ ،ي ا 

ا و ا ّو ا ا ٌأ .ا  )َم (ا  

آم اا  ّن ،ا ق و أدقأ ،اا) .ا ، 

  ّه ا ءت  ا )، و ٣٨١  ٣٨٢ ،۵ج ،١٣٨٣

ا () و  :مإطM ? @  A B C D E F G HI  L /د)

١٢٠( ا ه ا ءت ل ا ()  إ أ ّن م 

 و  اب و اا  .  

م مةإذا م إ  آراء اّ يم  أن ا   

ن  و ََم.  
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غ ا أ  دور ) (و )م (  اإ ا .

أق و أّ ا ّن  ا، م رة  اآم ا ا

 ّ أو  ل()  و ا ا .ا   

 و م  ا    وا  ادف ما.  

  )ي(الوح و) الروح( يلمتك نيالرتادف ب -٥- ١-٥

 ا طا أّن  وحا اآ إت ك :M ! " # 

$ % &'  Lر)۵٢/ي(؛ M ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º  L/)١۵ ؛(

M c d e f g  L/)٢  ،( ز اإ .غ 

ات  أ  (وحا) دور  اإ ا ل ا  إّن :

ا ا :  (وحا) ات ارة  ن ا أو  

و  مول ا م اّة و ا أن  و   ٍ اّة، أو اآن

 وحء اا ا () طا)، ١٣٧۴ :٢١٩ ص ،١٢ج ( و 

م ا وح إء اا ا   عم  دا ا رة 

ء ،يأء أو ااروح ا ُّ ،ح ()     وحا 

ا .ا ا  د  وحاء   ا) .را 

،٢١٨ ص ،١٢ج م(  

ل ا   أّم ّط  ول ام  ّن وحء او إ

ا  روا ل  ة ة  م ا ()  

 إ   اوح   . و  ا ارف ل

وح اا .لّ ا، س روحا   ا () وح وا  

 آنا طا :ام)، ٢٠٩ ص ،١٣ج،و ا ٨۵  رة 

  ااء.
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 أن م ا و ا اوح،  إر  ك أن ا 

مه رة  .ّ ل ا  دو ا وح وا 

يا ن  أ ا آن وا م  ذ.  

  )ي) و (نودي(الوح يلمتك نيالرتادف ب -٦- ١-٥

يإ ات ور ا  ا) (  دم)د( أو) يو) يم 

ا   ا .ات ءت ا   دي(م ( ا 

 ّ    ا  () :M ̧ ¹ º » ¼ ½   ¾ ¿ 

À ÁÂ Ã Ä Å Æ Ç ! " # $ %  L /١١ – ١٣(ط ،(

 ة ات    () اءم »  إم أم ر« أ 

 ،اءا و ر ا،  .و    أّم ح ا أ ا 

و أو  ر وراءل، و  ال رر أو إ  ٍء ذم .

  ّا  دي(م ( ا)(، إ إذا أن  ة 

ا   و أو) (م ،   ا يأ  

طا)، ١٣٧۴ :ا ١٩٢ ،١۴ج ،( دم)ي ( إ   

ا   ()  ات ارة  )ا (و  ور .ه 

ا    ا    وا  سر أ .ادفا  

  االبدال حمور يف يالوح ةلمكل ياحلقل املعنائ - ٢-٥

ظ اا     و وا  سا م ر و ي 

أو اادف أو ا  ةار  ف  ط  ّن اورة

ا .رة ر يأ ورر  ةا دي،  اءا  

  مٍ .ا عا  ا دم ةّ ولِ طن دو  ر

  ا ا) ،٣٨: ١٣٨٣ا ( ا ل درا   

ظ ااٍ ا  أن ن م  ا. ا ادف ظا 
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 أن   ّ ت ال ا  ا اا   

  .اظ

 اإ  ظاا  و ن ا  م ا 

 اد) .ا،و ١٣۶؛١٩۶ ش،٠ ١٠۶ ،١٣٨٣ ،يا ( 

  :ا ار  ن ا ه

مك و يالوح نيب ياإلبدال اللغو -١- ٢-٥
َّ
  ل

 أن ن  ا)  ( ا    وا .

آ كت  انا ا ل  أن )ا ( ءت    

ا).(  

 و ن  ا و ا ا  ا .M ! " # $ 

% & '( ) * +     ,- . / 01  L/ه)٢۵٣(  

(ااف  M � ¡ ¢ £ ¤ ¥ L: ك يأ تآ و 

  )١۶۴(مء/M I J K L  L) و ١۴٣/

ه ا ه داات م أّن ا  ء وا ا أن م 

ا   ا   ا) .(أ  أ  

ا) ( ا ا ا ط يا ح و   را  

 ا نح، ا ا  أن و .ا ا و ا ف

ا ا ا ا .رة ا ا ع اّل   أّن آن، ا

 وه  ا)(، ك  يأ   أ  ا.  

  االهلام و يالوح نياالبدال ب -٢- ٢-٥

 أن  ا  نم ا    وا .ا 

  ّ ا  ب ده  أ    أو آ كت 

 مل يا  ذ و ا  اء أو ا  ّ  آم
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  أ ،   أ ا   ا او ء ا .

 ه ،تاا  ءت  ا  ن يأ ياأو ا 

ا ا و  ء  ه يإ ت ااM 8 9 : ; < 

= >  L /)٨ -٧(  

  ّا فد اا  )( و) اا ( أّن 

َا  ري  أ  عا .  ولم ا ف م 

 ل)، ۴٧، ص ٢٧، ج١٣٧۴، ياز ر ) و ا واداة

 : ا (ا)  ر )ا (  رادةو ا ا 

 ا  ا و ا  اف ا  ا ن وم ر و 

 ر أو و   ا    ء .إذا و    ّ

ر ذو ا ا ز . ا  ا  أن ا  و  

طر. (ا أ وز  أن  و  ت نم، ١٣٧۴ :

  ) ۵٠٠ ص ،٢٠ج

ا  راء داو ا ّ  ّم و ّا ا 

م ل أنأن م ا ا و ن ااك ا و ن  

  وا  سادف. اا  

  الروح و يالوح نيب ياالبدال اللغو -٣- ٢-٥

ظ يإا ا     وا  ا و ذ  

 ،ادفر ا سأ   أ .(وحا)  (وحا) 

ات ا  و ا . قاط   (وحا) )ا (

  أّن ا   ،وح  أ   ت ا و 

  .M ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º L./)١۵(  
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 ا ذا  أن  ل و ت آراء ّا ،  ءت إذا 

  (وحا) )ا (ن ز إ . ان دقا  أن 

ل ا م ول ام  .وح  ) وحا (أو 

  اب ، ا أّن  ا كا أو از ب  (ة(

 انأن ا وح     ّنِ د ات  

ا ا ّ ع ا  ت اما  عا ا 

 )، ذ٢٠٧ ،١٢ج ،١٣٧۴ ،(اط ا اد أو اف

 ، اّآراًء  ه اراء إ راء ا اّون اون 

   (وحا) ا) (  ن أن   وا 

 ر ادفا.  

  )  ينود( و) يالوح( يلمتك نيب ياإلبدال اللغو -٤- ٢-٥

 دي(م ( أن   ا    وا: M > 

? @ A B C     D E F      G H I J K L M N O 

P  L/)٣٠(  

  غ ا ر أنا يا  () ه رام  و 

  و     ن اًءم  تا وا  ءاتو ا

طا ا او ام ا  ّا  () .  ا ارإ

 أ ا و ا  و  () إ  ّاب 

و   ا ا ا) ا أم رة (إم و  ظ رة

 ّل ا  ّن و ا ا ء واء و او ا ء 

ا  ار ا  روح و  ()ا  ،  

ط دا  و. م ن  أن َ ر ا  و  

 م  ول  أو ّد).د ام،١۴٠۴ :١٢/٢٢٣(، 
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  و، م ل أنم  ا) (و  دم)ي (ا   

ا  اء أوم ا  ن و ن    ٍوا  

  .اادف ر

  )، (القول) و (االلقاء) ي(الوح لماتك نيب ياللغوالرتادف -٥- ٢-٥

 ا) ( ه ات ا غ   ط 

ء. اM 6 7 8 9 :  L/)۵ .(  أن م و م 

   و  أ و  ولآ مت آم  اا  و  

رة  أ   رة  ) ( و ّ ّ أن   و

 ّن أأ   و  يأ ّأ ّ  رةا  ر ن

) رّو ا ام، ١۴٠۴:١/ ١٢۵١ – ٢۵٣ .(أن آ  :M M 

N O  P    Q R S  L/)۶(  

ه ا   أن ا و ا ،اءّا ا اّإ () 

ّب ا  ا. ا ا      اآن ا: ن ما و

ا ه ت و  اّل :  ()  ا آنا  ا ا 

ا   ه ) ، ١: ١٣٩٨۵ /ذ٢٩  و (   ولم

ات آما  لا ا () رف اء ارة إ 

و    ةأرة    و ا   و ود

 ا.  

غ ة ات ّل  ء أنل اا ا     آن و د

  عت ات آما   عّد ا ّنِ .  ا

ل ا   ٌءو إ  دو  . ا ا  ل أنا يا 

 ا ِّ ا ا ء  ا ء، و ا  ه 

ا ل اا   ا ا  و ات آما  . ذ ت
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ه ا  وّل  اا إ  ار وأ ا ي ا 

م و  .ّ ونون آ ذ  راءه ا  وا آراًء 

 .راء و أا   )ا ( أن  ادف 

 (ءا)   ٍوا .  

  النتائج:

و ا راا   ه ا   ا ه ا   :  

١- ،  د آراءو   ه يا ا -  و 

ا ا و  ا- أن إ ا  آنا و ا  .  

٢- إّن  ا ا  ا يا ّ  ا و ّةا  

 ءن أو اا  ا، و م أا يا  و روح و 

 ....ن  ما ا و ا  و ء إ  ط 

إ ادفا ا  .  

٣-   ف اا و يا ا  ا و  

 و ا  أّن  ّل اآم تا  ءت ا د

 ن تاوا دّة  .    ات ءت 

 ا ا ، ءا ا   و ا ا  .  

۴-   ظ درا  ا  آنا ّ إ ه ا و  

 ا ، وح ة ن  ا اآن  و    أّن

، َ و  .... ٍبم ا، و   ادفا  ن  

ا، ،َ ،وح او.  ا   ه ما ءت  

»«    و   الادف و او.  ا  

ا  ا. 
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۵-  ل درا  تا ا  ا   ا ت 

 ادفال و اا  أّن ك ا   و   

   ن أن ا دة   اا ا.  ادات

 داتا ا ور وةا  مّ ك  ا  .و 

  آم  اا و ة   .  

۶-  ل درا  ا ا  ا  ه إّن داتا  

  ّم  أّن و ، ي     ا ادات

 آن اا ا  .ا ام  آم اا   

 ، و د ي ام ،  ل   أ 

 و أدّق آما  أن ّم إ وا ت ا و 

ا د ه ا . 

  املصادر و املراجعقائمة 

آن اا  ىءم  إن )دوم ي  ( 

    .، ی  ط، ا و ا، ب ا ر ، .١

٢.  ا   ا، ام  ،ب اا   ر اا ،

 ،ا وت: دارا ، ا ا : ق ١٤٢٢ . 

٣.    ن ا ،ام  ،   : ،ا  ا ا

  . ق ١٤٢٠: دار ا ،  ،وت

 ا: قی ا، سیی  ا،یرکا رس، ا رس  ز .٤

 ،رون   ،کا ا ی، ،١٤٠٤.  

٥.  کا ،اث اء ادار ا ،آن اا ، .  ،وت 

٦.  --------   : ،( ا )آن اا  ،و  ا  ،

ا    ،ن  رات ،ا وت: دار ا ،

  . ق ١٤١٩ 

، ن اب، داراء ااث ا ،وت،     ا ر، .٧

  ق. ١٤٠٨
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،  روض ان و روح ان  اآن    ،ااح رازى،  .٨

   د :- ى م  د  د : ،ى پژو

 .  ق ١٤٠٨ ا آن س رى، 

٩. ا در، ل،یا  ا و ا  یف بایاث ا، 

،رات د ب،کال ٢٠٠١.  

١٠. سیا،ر،ان،یار،  نزتی ١٣٤٨،یا. 

 ،یط زآم  ات،یادب در ییراگر  یو،رات، درآکاس .١١

  .١٣٧٩ اه،گآ ان،

١٢.  ،وون  ا  ،آن در د  ا  ن ،

 .ش١٣٦١اي، ان،   ،ره

١٣. ____________ م د ،ارا ا ،آن ن درا و ام ،گ 

١٣٦٨،یا.  

١٤. آن اا   مد، روح ا  ،رى  آا  : ،

  . ق ١٤١٥،  : دارا ا ،  وت

 مراتا: ان ،ی دی  ،یرت، رون،  مم س .١٥

  .١٣٧٠،ی یا نیب

،   : ا د     ،  ن،   ، ن .١٦

  . ق ١٤٢٣ : دار إء ااث،  وت

١٧. ،  ا ،وى وار او أ ار اام    : ،

ا وت ا ، اء ادار ا :ق. ١٤١٨، ث ا  

 م :ان ،ی ورشک: ،یه  سز یاهگ، نکا ،انپ .١٨

١٣٦٦ز،ک.  

١٩.    ا ا ،م  انء ا ن وذء ا، ان ،  :

رات دامانگام ش. ١٣٧٧، اه   

، ٢دارا ، ي، ا  د، اح  ا ،وت،  .٢٠

 ق.١٣٩٩

٢١.   ، ، آن  زاده ،تآن و روا ، در و ا و 

  .٧٢  ٤٥،  ١٣٨٨ ء و فی، یان اد ة،ی، ا ان
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، امرات   ه ا  ، ا ، ا ى، ان .٢٢

   .١٣٦٣ ،، ت

٢٣. آنا  ،  ،ازى  وت ، ق ١٤٢٣، : دار ا .  

٢٤. ،  ،ام      : ،نار درام

  .  ق ١٤٠٤ ، ، و، انید

٢٥. ،ر ا  ، ر م  دةت ا  دةن ا  ان ،  :

 و م ط  پ  ،رش ١٣٧٢م   

،  :ان  ق  را ام   ،، ادات   اآن .٢٦

  .١٤٠٤، دارا اار ا، ، د وت من داودى

٢٧. د، ،یز فا   ا وت ، ا ، ب دارا 

١٤٠٧ ، ا.  

 م ان، ، و اتیادب ه بک م، و  زان، ،ید .٢٨

 .١٣٨١ب،ک

٢٩. ا ،ا   ى ،م .  ، ،  

٣٠. ،ل ا ،ط   ، رىا  : ،را   رر اا

 ،  ا آ م : ق ١٤٠٤ .  

٣١.    ،     ، ان ،  ،داد م د :

  . ش ١٣٧٣

٣٢.  ،( آن ت رفة ادا)ط م ،ازا ا،امک و

  ،ان ،ا .  

٣٣.   يرش، درآ ،ي  ت نز ي زه ،ان ،

 ،١٣٧٩ا.  

٣٤. یط، بی ،درس ا از یی  آنان، ،ی ،ها ١٣٧٧، ١.  

٣٥.  : وت ،آنا   انا ،  ، طط

،ق. ١٣٩٣ا  

٣٦.  و ، آنا   نا  ،     ا، ط

،اث اء ا وت :دارا،  ر  :ق١٣٧٩. 
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، ا ا   اآن ا، دارااء، وت، ___________ .٣٧

  ق.١٤١٢

: دار  ، وت طى، ا ،     ان   اآن .٣٨

ق ١٤١٢، ا  .  

٣٩.   ،ا   ،آن طا   نا ان اط،  راتام :

١٣٧٨ ،یا.  

٤٠.  ،اا   ، ر ا  : ،ی، راتان: ام

  . ش ١٣٦٠، وق

 ،ییا یااه و یو یق،ی ن،یا،ا  لی ،یدیاه .٤١

حی :ا ب،ی ، ،ه١٤١٠ ا.  

٤٢.   ،م  ا  : ،ان: ، ا ،   راتام

  . ق ١٤١٥ار،

٤٣.  ،ا  رم  ، ان ،  ،آنگ از ى در ،١١،١٣٨٣ 

 ش.

 .١٣٧١،   ٦: دار ا ا  ،  ، ا،س اآن، ان .٤٤

  .  ش ٣،١٣٧٧، ، د  ،  ا ا ،ان__________ .٤٥

٤٦. م    ، ،ا  ،    ا آ م :  . ،١٤١٠   

٤٧. ا   ،م رف ا د : ،ة از ،  ،  د :

،رف ا ق ١٤٢٣ .  

 امرات:  ،یدیس نی دیس  ،یر، ا ،س .٤٨

دوس اهگدامی .، د ىپژو ن اس آ ىر ،٢ 

 .،١٣٨٥. 

وى ا آن س رى، پژ،  :د   ا ن،  .٤٩

 ١٣٧٧.  

٥٠.  ،ى  رو  ، ان ، ب م  : ،ش ١٣٨٠ . 
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اه  و م گ، ، ا  ت اآن ا ،ان ____________ .٥١

  . ١٣٦٠،  ب

٥٢. ،  ا  ،اد  ان ،  ،ا ق ١٤٢٤: دار ا . 

٥٣. __________ د، ، ا ا ،  . ،  

٥٤.  ،ازي ، م رپ ط ا   ا ر : ،آن () ،

 .١٣٧٤ر، ک آن 

 ا دار: ان ، م  م، ران،گیر ازى و د .٥٥

،ش ١٣٧٤ا. 

،  زاوام ، ر ،وى،  :دى، ان .٥٦

رات ا١٣٩٠، ام . 

  ،  ،  اد، آن
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  اخلالصة :

 ِه ارا إ ول ظة 

وأ ر  اق اد  ال 

    و ا و أ ، ا

 ل ااث ا  الت واا

 و ة ا  ط ما

 ر ارو   َُ

  ، ات وا  ن و

ا ارا  وا  اب 

رد  ا اد ا وار، 

 دب واا  ُذ  او

. وا  

 درا إ ا ا 

 ،ل اا   ا اما

 (لا ََْ)ب ُتا و

ا أ  ُّم ؛ّام ت ا

ل اب،    ء ه 

 ا   ده  و

 ذب أا نو ،ا و

رزا  ظة ا  ت 

   ل واث ا  

 ة، وا وا  ربو 

: راا  ء ذ  

ا ،ُل اا :ُّت ا

 راا ،ُا ،ّاما ،لا َُْ

.ّا  

ت ال ، : اا 

ا ، ر ، ا ، اما   

Abstract: 
This study seeks to address the 
phenomenon and the skyline 
welcomed the prospects literary 
Arabic proverbs, namely night and 
related adjectives, adverbs in 
heritage Proverbs coupled with a 
range of phenomena and guaranteed 
of scenes and images associated with 
feelings of self-reflections, it was 
night time orbit for reflection and 
experience when Ford Arabs in their 
literary heritage Almnzawm 
Wallflowers and this is what 
literature and reported cash and 

language. 
So went to study the technical 
aspects of the night in Arabic 
proverbs, the book proverbs of was 
chosen (majmae al-amthal) for field; 
for being months workbooks 
university what she said Arabs like, 
saw him scholars of his time and 
later his efforts in a great 
combination and good amplitude, 
and the fact that book a prominent 
model on the impact of the 
phenomenon of the night in the vast 
expanses of Proverbs heritage and 
what it means of thought and 
experiences reflected the reality of 
life, and in light of this study 
included two objectives: The first 
destination is stated Proverbs which 
states the night and the most 
important forms related field in the 
compound with a suitable male 
ideals, second destination was the 
most important technical features of 
these parables through three axes: 
language and style, and rhythm, and 
artistic photography . 
Key words: compound of proverbs, 
field, pictures, night, Arabic 
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ُ
 امل

ِّ
 قد

َ
 ـــم

ُ
  : ة

  ام  و ر ءب وواث ا  َلإنَّ ا

         بدأب ا  ، أ ُرّو ا وا ُ آةة، وا

     م ي ةا  ة رات  ر  اعإ

، و و ال ا  ظا اة و اوت ا        )١(اس

   ّو ،اا ِأو ا  ور   د اا

           و رب ا اع و ن ا  ،ا و

وظ أو ه   و  ي  ، ا  ال  اده        

        يا ما  ا هأ  ه، و أو  أو ا و

 أ ااث ا، وا  أرت إ  ا وادب  

٢(وا(.  

      ل اا  ة اظ درا  دي قط ُْ 

   ذ  ُّْ و ، درا  ا (لا ََْ)ب إ

، ن أذ   )٣() ٥١٨أ    أ  إا اامّ(ت   

وا  ارا؛  أّم ُ أ ات ا  اث       

    و   ه و ء    ،ل٤(ا(  و ،

  دل ا ل   اة و ا  ا مو ّاما ََْ اءة

  َّْ ا راا    ذ  ،ا إ م 

:  

: ض ال اا  ا وره  واء      اُ اّوُل

 ّأ ،وا وا وا ء وامِ واّا ُا    أ   :

(اى اّي   ار اول ات ا ه ال،   ور:

       ا  ارة َْأ  ا له ا َْا  ،(ّوا
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    داء اة او  أ ا أ َْوا ،ا  زاوإ

   ّأ ،وا وا ا  ظ وامر اا 

(اى اّ اّ)، و ا َْ ا ا ل 

ا ا ظ  ء ا ا  واار         

ت اّ ظا  ق، وس واوا  .ا   

 ّأ ر اا    ي را ،(ّّي واى اا)

ا ا   ال، و إم ة ارة إ أّم  ار        

           و ، م ان ره ا َْمّ ،ةا  تأظ ا

أو     ارة    ءت رة ا وات، 

.و  

  املبحث األول

 
ّ
 ال

ُ
  ليل

ُ
 يف أمثالِ وصور

ُ
  ه

ّ
  امليداني

 ِه اا نا  ،امل اأ  هو ا  ِت 

      ر اه ا ض  ،رب ا تَ وا  اا

   لد ا            ّ رة ّ لأ ْر  ،رة ّ

:وف اا   

 : 
ُ
ل

ْ
لي

َّ
  ال

    م ،ره   ءل وه ا  ام ا  

      ، ء  درب اا 

و ا طو و ،ا      أو ،وا ا   ضَُ

 و ت ام)ل: )٥ه ا و ،  

    ِاطا َ ُوأ ِاطا َ  ُ٦(أ(  َا َا ،

ََ)٧(ا َ ا َ َْوأ َى وأطَأ ،)٨( َ ْ اا ،
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ٍ٩(أم( ىإ ،   ا ا ِْ ِ ىوإ َِْ َْ ِ)١٠(  ُأ ،

١١(ا(     ِط ْ أ ،)١٢(   ِاب ُا ا ،)١٣(    أ ،

ُُر أوا أ ُوا  أ ُوا ُا ُ)ِء )١٤ا أ ،

 َ١٥(أ( َْ إذا ،    ْم ر َْ وإذا ْ )١٦( ،

ُ ِْ١٧(أ(رّا ِ ْ ُأ ،)١٨(   رم   ْ ُأط ،)١٩(  ٌأ ،

   َ رم ُوأ  ِ َيُ)٢٠(     َأ ِِا َأ إن ،)٢١( ،

ِ اّر وِ   ُُ  ، أْمِْ  )٢٢(أْمَى َِ اِ اطِة

رّ٢٣(ا(     اديا ُْوأ ُادي وااُج اوأ ُا َُّإم ،)٢٤(  أ ،

َ٢٥(وا( أ ُّم َا اأْوِد ،)٢٦(ٍةُّ ٍ َت ،)٢٧(  َ ،

َْ  ِ)٢٨(و َما َ ِ ٍ ُ ، ِا)٢٩(    ٍ ُه اَر ،

 َ٣٠(أ( وادَرْع ذ َِّْ ،)٣١(ِدُسََ  ِ  ،)٣٢( ا ُ ،

، )٣٥(، اُ طٌ وأمٌُِ َ)٣٤(، اُ أُر وُّ ارِب)٣٣(ُْه اُر

ََ اريُ ُ٣٦(ا( ا َأ  ،ِر)٣٧(   ح ْ  َن  ،

)٣٨(ُ َن وإْن ِ ُرَُ ُّم َُّ ُروا َُن ا َْ ،)٣٩(.  

 : 
ُ
م

ْ
و
َّ
  الن

  وء، ون واا  ّل إذ ، ا اا  و

 ،دات ا  ر اا   لا  ا:   

، أوَرْدُت  مُ َ )٤٠(أمّ ْ ٍُد و ْال وٍ ْ ومَ مّ ٍد

ر٤١(ا(  َ َْ َط ِّْ ،)٤٢(     َ  ا كُ  ،)٤٣(  َْ ،

َِم َأ ِه )٤٤(داو ْ َم َْو َرأى ا َم َْ ، َْو ُا ََُّْم

َرقا َْ ُ  َ٤٥(م(ا ا  َم ،)٤٦( ُُ َ َم ،

٤٧(ا(ا  ُِ َم ،)٤٨(ََُِخ اْ ُا ،)٤٩(.  

 : 
ُ
ــــــر

َ
ـم

َ
  الق
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  ص اا ر، ذا إ و ط ا و    ري أء ا

        ،دأ  ىأو ذ ّ  ط   ،ل   سا

       وهوا ا ا  ُهَ ،وا ا  ا و

، و ذ   )٥٠(اب أو   َُ  اب، ا  ال  

:  

   ُو ا رأَ٥١(ا(   ٌو ْإ ،)٥٢(    ِْ ُأ ،

، َ َ وا و آ     )٥٤(، إن اَ طٌ وأمٌُ َ)٥٣(اِء

َوا ََ٥٥(ا(ُوا ُاُه ا  ،)٥٦(     ُ َْ إ م ُ َْ ،

ُا َْ َْو َ٥٧(ا(ِ ُهَََو ، ّا ةَ)٥٨(.  

  
َّ
 :ـالظ

ُ
  الم

          ن   م د    ؛ زت اا  و

     ر، وا ّ ن ء أوء ا ف أوب وارا  ،

  ات ا  ارب وا امم، و  ال:

َُأ  ِا ِ ِ ِْ)٥٩(  ُا أ كأ ،)٦٠(     ِْ ُأظ ،

   ٍظ ِْو  ِْ ُد٦١(وأ(    َُا ََ ُِ  ُء ،)٦٢(  ُِْ ،

ُُِ اِمَوا ِ٦٣(ا(ظ  َدب َْ ٌ ،)٦٤(.  

 : 
ُ
م

ْ
و
ُ
ج

ُّ
  الن

   سا  َِأ و      ا و م  رت ا

        ا ام م ة ا ذ   و ،ا

 داث اا  امل :)٦٥(واا  و ،  

 ا َِ ُْ٦٦(أ(  ا ِ ِْ ُأم ،)ِء  )٦٧ َ ،

قر٦٨(وا(ُا ُُدوَم ،)٦٩(ٌِء َما  نأ  ُأ  ،)اَد  )٧٠ِ ُُ ،

٧١(ا( .  
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 : 
ُ
 والعشـاء

ُ
ـاء

َ
س

َ
  امل

     ا  رةإ  ذ  و ت ا ء إ انُو

 ، َ: )٧٢(رب اة، ن  أ  ا و   أل  

، َّ  ُِ    )٧٤(، ُ اِء اُِهُ   )٧٣(ِ   ِ ي َ أْن

ردا ُُِ٧٥(و( .  

  
َ
ه

َّ
 :ـالس

ُ
  ر

    أ ام ا  ا ء وب ا ةظ و

      مه ا َِْ و ،  ض  ا  ا 

   َنرات ا   ب  ان و٧٦(ا( ،

:ٍبُ ِْو ٍُُْ ِْ َُْ٧٧(أ(ٍأْم ِ َت ،)٧٨(  و ،

  .)٧٩(ُ الِ ٌ ة  مٍِاان: 

  املبحث الثاني

 
ِّ
 الس

ُ
  مات

ّ
 الفني

ُ
  يف أمثالِ  لليلِ  ة

ّ
  امليداني

 
ً
وى البنائِي اللغوِي واألسلوبِي: –أوال

َ
  املست

      ة ووا  ة رات م  ل اإّن ا

ن رب ا   ودا وط   اة، أي       

      ا   َِْ ب ات اا   أّن ا

 تاف          ذي دأ   او ظأ ا م دة، و

          اط  ا ُ   اطره ووأ و ا

، ن((ه ال ذ  وب  ال ا ،       )٨٠(وامت

       إ ا  و و ظر أا إ  ُ  

((  )٨١( .  
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     ز اإ :زى أن اا  ه ت ز ا 

ا ٨٢(وإ(   إ ا أ  ا ا  ء ذ و ،

 ارات و و  وات ا ، إ ارة    

ا اا ا ةز     ا    اصه او 

     ا ّ أّم  ل اأ اء و ،ة او ا و

 وأ  ط ا و د ُوب ا وان،          

    ، و ه ات:

 
ّ
ـو

ُ
 ق

َ
 الليـلِ بني

ُ
تِـهِ:ألفاظ

ّ
عبريِ ورِق

ّ
  ةِ الت

 وردم ااث اد  ا  ا اظ وا أو  

 ور ،ظ ا   ا  وار واظ 

، و ن ل م      )٨٣(ا   و أق و اج 

ْت ط  ال  ط ااب  ء        ذ)) َز

    ((وة ا   ،ب اا أ  ذَج وروا ا)٨٤( ،

و اء ه ال  أن ط  ز ة ا وة اع   

 مُز ،َ ،َ ،ْمأ): ،وف ا ،َِْدس، أَ ،

، أّ اظ ا ا ارج  ط أى  ه   )٨٥(ْخ..)

     ،ا ،ء، اا ،ا): ،ما دات وا ل وا

(..ا)٨٦(.  

:ِعلى التفاؤلِ واملدحِ أو اللومِ والتقريع 
ُ
اللة

ّ
  الد

ورات  م ا واؤ  إّن ا ذات دت دة 

       ،ا  و تدر  ذ ه وو وا ا م أو

    امو ا  د   و    ظوت ا

ا  )٨٧(  ،ِا ِ ِ ِْ ُأ)) :  ،
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َ َْو((؟ ُا )ء أو       )٨٨وا ل ا ؤلا  د ،

   ا ا ما  ة تد و  ر أظ  ا

    ِ و ، َِْء أا أ)):  ّأ ،ا

ِ  اك ار    ،  م ا ا   و )٨٩(َِدُس))

  اج ، أو اي    إ اره، وه ام ت      

.ا  ها ؤا ما   

:
ّ
 يف ضوءِ أساليبِ الرتكيبِ اللفظي

ّ
 البنائِي

ُ
ع
ّ
  التنو

     ا   ،ظا ا رات لأّن ا إ  مأ  

     ص عم إ َب اا  و ،ا وا ا

         َّْا  او ،   داتا   ا

أل ا ا ات ر   ا   :رة أل     

 و و ،  ُ أو ة اّ  بأ):ا ا

    َ َْ؟ وَا ُ َْ إ م ُ َْ)):لا   (ا

، و و اؤل ض اح وا  ا، )٩٠(اُ؟))

و ُ ُط   أظ ا وا ،دوات ا(إذا،          

): ،( ،َْ  كُ  ،َرأى ا َم َْ ،ْ  َْ إذا)

((َ  ا)٩١(.  

          ،ا   اب ا ب اأ إ  أ ُو

(( ْأ ُّم َا اُأوِد ،َ َْ َط ِّْ)):)٩٢(  ُو ،

   ب اأ أ   َ)): ،(اوا)ف ا ا

 وا  ،اُه اُ وا َْ ،َُن اُ واُر  َُّّمُ ُُر  

(( َن وإْن ِ)٩٣(       ظءت ا  ،

، )٩٤(ا اوة  ، و ع وزن(أَ)  ال  
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  وا  ه ا ْ  ،ل اأ  ُم  او

    ِط ْ أ ،ا َِ ُأ ، ِاطَا َِ  ُأ)) : ،

   ،ا َ ا َِ َْأ ،ا َِ ُوأظ َأط ،ا َِ ُأ ،

َأْم((..را ِ ِْ ِة ، أْمطا ِا َِ ى)٩٥(.  

        ا   تا    ف ا دور ا و

       ا ا  ُم  او ،وا اوا ما  ا

     ِْ ُأ)):  ،ف إا  فور واا   ِ ِ

        ِ ِْ ُأم ،ا َ ا ِْ َأط ،را ِ ِْ ُأ ،ِا

      ،ِوا َما َ ِ ٍ ُ ،را ِ   ُُ ،ا

  (( ّا ةَِ ُهَََو)٩٦(    ّ  ر اه ا ا م ،

        أ ا ا   ،ال اأ  اظ اا  

.ا ذ إ إ ا  يا ا  او زاإ  

:ِيف أمثالِ الليـل 
ٌ
ة
ّ
 لغوي

ٌ
  ظواهر

      ام ا ت اا  له ا ّ و

 وا ت اا وا   ن وا د أا ى إه ا

      مُّ له ا  أن ا ي، واا ا

      ت وأ  ا  ْتَ  ُِء    )٩٧(وام   ،

ظ   دات ال إ ا ا    ل ا     

.وا  و  

   ((    َ)): )٩٨(     و  ةظ م ،

،  ء  (ا)   و:(ا وار)،   )٩٩(ااد

   )): و ،وو ا    ولا ا إ ا  و

ُأ ((ٌ ِءا  نأ )١٠٠(         ْم  ةظ  ،
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  ا :ب و١٠١(ا(       ((..َ  ُأ )): ُروَي ا  ،

        ا ما  ة ظ اءت أ و ،ا ه ا ه

 َ)) :  ،ا  َا آ و ،وا 

((َوا)١٠٢(  ، ا  ن ا و (ا)  ،

       ه ا لا  ا ظ  ن ون أي بن ا

اََ ا اَّ )١٠٣(  ء: وا)  أ ذ ُو ،

اظ ا زا ما  ١٠٤(ء)، و(.  

 
ً
  املستوى اإليقاعي املوسيقي : –ثانيا

    ظ، ا ة اا و ظ إ ا ا 

    إ َا رات، اا  ء اا ا   دورا ّ

  ةا وظ ا     ،قس واار واوا 

 : َع اَري اِ ضو ،ت اّا  وورَدْت  

:ِةِ لأللفاظ
ّ
وتي

ّ
 اإليقاعي يف ضوءِ وسائلِ الوحدةِ الص

ُ
ع
ّ
  التنو

  ،و ظ اة او   أ   و ا 

    َِ ا اي َُب إ  اع اا رات،      

   :ا  و ١٠٥(ا(       ا ا ا  ُّ يا ،

):  ،وف ا ا   وإذا ْ  َْ إذا)

    (( ْأ ُّم َا اُأوِد ،ْم ر َْ)ة   )١٠٦و م ،

             ،(ا ،ا ،ْام ،ْا) توزن ا

   ّا ا ا ا ا ا و ،وظ وا

ا : ار رات وا      ،َِْ َِْ ِ ىإ)):  ،

((ٍم  ة ٌ لا ُ ،ٍأم َ ْ اا)ار   )١٠٧  ،

         ّ     ،( ، ،) ظا

.طا  
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    اكسواو ،  :إ   ل اأ أن  

،  ال:((أَْى َِ اَ  ا، أ ْ     )١٠٨(اس ارع

  (( وادَرْع ذ ِّْ ،ُا )ظ:   )١٠٩ ا ا  ،

ا)– أ ،ا– ذ ،–   ّ وف م ل  (

          ه اام   ةم ُ ِّ ،ف وا ف إ 

    :ّظ، أه اق١١٠(ا(      ا  ا همو  ،

   : ،ة   د   و،(روا ا)

اُر أُ ،ُ ا ُه اُر، أُ مرَ      ((اُ أ و 

(()١١١(.  

:ِة
ّ
ناتِ املعنوي

ّ
 اإليقاعي يف ضوءِ توشيحِ األلفاظِ باحملس

ُ
ع
ّ
  التنو

       ،ا ا  ل ا ا َّْ و

       أ ا ت اا  ط إ    ظ م اّ

   :و ،ا ذات ا موا١١٢(ا(  أ ُا)): ،

،  ْ  أظ ا       )١١٣(واُر أُ ،ُ ا ُه اُر)) 

وار واء وار، أو ا وار وا وَه،   ا       

ا ظا   :ُم و ،اوأ ا م ىإ   

 ة اا)١١٤(      ُاُه ا  ،رقِء وا َ)) : ،

((ُوا)ء     )١١٥ظ اأ  و ة اظا  ءت  ،

  ،وا أ  وا وا أو ا  دا ول وا

ا  اظان  اَ، أ ام   اؤ د  اء      

. َا از اإ  ا ى اه إن وا  

 : ُوم او١١٦(ا(      وإذا ْ  َْ إذا)):لا  ،

اُر  ُّّمُ ُُر ِ وإْن َن  َْر م َْ ،ْن اُ و
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   ((َرقا َْ ُ  َم َْ ،َرأى ا َم َْ ،)١١٧(  ،

أب ا  م اظ، و ل ا  وار أو    

 أو ؤوا ا  أو وا ا م  اوا و ا 

:و آ  رق، وما ١١٨(ا(     ٍ ُ)):  ذ و ،

   ((َوا َا آ  ،ِوا ما َ ِ)١١٩(    ر ُ ،

  .ء واة ا  ا  وا   

 
ً
 والتشخيصِ  –ثالثا

ّ
 التصويري

ّ
ستوى الفني

ُ
:امل

ّ
  ي

    ا ْتَأظ  ر  ما     ل أنت اآ

       ة ا  ا ر اث؛وا ال واا 

او داو  )١٢٠(    مال اا  ا ر  ،

ا   ةرات اا أو    ر ل إا  و ،وأ

     ،م    ن أن إ  ،دة   ر

     ن ا  أو ،او وط ال ا   أو

      ُوظ ا ا ه ا ض أو ،ا  ةا

ا :َا ا  ا   

:ة
ّ
 بوسائط التشخيصِ البياني

ّ
 الفني

ُ
  التصوير

       ا  ا ُّي، وظ ّي ٌبأ َإّن ا

         ذ و ، لوا ر اوإظ  

 رة واوا  ا ١٢١(ا(  اا ذ و ،

(أْ)، ظر وو ا ا دوات مُ ، ة      

    ا ا  ارة.

  ا ال ا مو ال اأ  ل اَرْت أّ 

 ُأ)) : ،وا ء واوا ة وا  ،ا َِ َوأط
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       ِْ ُأم ، ِْ ُأظ ،ُا  ِّ أ ، ِط ِْ أ

((ا)١٢٢(  و ، ا ر ا     ،(ِْ ،َْأ)ا َدا

   ((را ِ   ُُ ،ِر ا َأ )) :  )١٢٣( ،

    ا    ،وا  و    ا أ 

     ا (را ) ا ا و ،و 

   را  از ؛ وذ ئا ر رةو  ءا

      ا ا)ة و داة ا م  ،وا()١٢٤( ،

         ّا ةِ ُهَََو ،ّاَد اِ ُُ ،ٍأم َ ْ اا)):

(()١٢٥(      ا س وء ا   را ءت ا  ،

   أ  رة ا رظ ؛ وذ ا و ا  

 ، م رة اء ة واة  ل  ء ائ وآ ء     

        و  داة ء ذ ّو ،(ّا)ا  ا     ن

 . ر اا    أ ا  

 ر إ ل اأ َْورا ر ا  ء ا وذ

)١٢٦(  ُروا َُن ا َْ ، ُا َُر، اأ ُا)) : ،

    ((ُ َن وإْن ِ ُرُ ُّم ُّ)١٢٧(    ،     ا ت ا

    ا ا ،وف   ذات  تو (ا)ا 

         ،آ م  را و م  را   را

اروا رة ا    َُ  اءة أو ة و، أو          

ا ا  ُ  رة       ٍبَْ ،را  اعا   ب

.وب اُ   

 ل ات ا   ا ا         

        : ،رة اا  ا ِع ا ل  ا ا

  َ ُ  ُء ،َوا اِب، أ ُا ا))    ٌ ،َُا
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  ((ٌ َوأم ٌط ُا ،ظ  دب ِْ)١٢٨(     ا  نا  ،

اب   إاز رة ، و  اء  أره  ري     

         اط  را :م رة ا ا وذاك، و   

  ا  روا وا ر   ارة ا و ، و وظ 

    أظ  رة ُِوم ،ا ا    رة اا اا

            أ   ئرة ا اوة، أو ما أ ُّّد وا 

    ُ ا ه ا ل و ،   اه و

  ام      ُّو ممرب ا ن ل وا ر ىأ

. أو  

:ِللمواقـفِ واهليئات 
ّ
 الفني

ُ
  التصويـر

   ا ُ و رة اا  ر  لا َدأ

       ،ا  أ  ءا ب وأت ا ا وا اا

 ا ،ط  ا لا  س وطال اروا أّ))

(()١٢٩(     ِء أا أ)):ا ا   ،  (( )١٣٠( ،

         و  جا ُ   و أ  را ة ر  ّم

.  

، و ّ  ر ر      )١٣١(و : ((أمّ ِْ َُد))    

       (( َأ  ٍ ُه ار)): و ، أ  ا )١٣٢( ،

و ل ا      تا   م   ةء اا  

    ((ا ا  َم)): ّأ ،١٣٣(و(     آ ّ ٍ رة ،

  راأ و ُأّم  د ن، ووا اة ا ر م 

        ا ا  و ،ي اع اا إ و   اءَرْت أّ

. ا و مما ك وا َْمَو ا  
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:ِة
ّ
 بوسائطِ التخييلِ الفني

ّ
 الفني

ُ
  التصوير

             وأر  دة با  ا ا إن

     و ،اا   رب ا امى ال و رة اا 

    ،ة اا  ةُ ره ا  لدة ا أّن )) اا

   با أ ا ا وو ادث وات واان واا

(()١٣٤(         ِْ ُأ ، ِاطا َِ ُأ)) : أم  ،

      ا كُ  ،ِأم ِ َت ،ٍ ِْو ال ِْ ٍُب، أمُ ِْو ٍُُْ

((َ )اع          )١٣٥  ا انا  واا  با ى أنم ،

  ان ل؛ا  ر      ا ووا داو  ا ا

  . )١٣٦(اي أَْت أاؤُه   ال

      ا  َُ ر   ل اا 

اان   ات ااد ؛ ا ر ذو  ي   

    اطرة ا  د  ورأي أو م ،ر  و

        ُْا) اا  ل و ا    ا  ئِ

            م    ؤ آا او ،ا    ب) اُوا

د  ذ ال وَ  ذ ا   اان، اي          

ال وا)، أو م  أَُ أ       (ا

ا ُ ه وا ا    ا (أْم)، وَّر   

         َُِ ئل ا ام  ،(ا) را  ّا ا

         ا  َْو ن اََ رة إراد   ه     ان

. ُ  م  

وَّرْت  ال أ   ا ا  ل        

  ُادي، ااُج اوأ ُا ُإّم)) :  ،ىأ   ما
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((ََ اريُ)١٣٧(     ،ادي وا ةا  م   ،

           ُ رة و ،راادي و  ا َر اّ

م ت ا ا وى اام  اادي   واار،   

             ء أ   َّو و أر و  آ ا م 

         ا او ،ّد اا  را وأ    رة ا

     ؛(ا)و  ءا   ا َ ء، وء اإ

       ا   ز ا ىو ة ا يا ا 

.ا  

 ـــاخلامت
ُ
  : ة

ا ا  ةّا ا ّأ ُم، : ّ و    

ة،  ا  ام وار ا، و  ال رات  )١

  ام   و ر  ُضب واث ا ّرُخُ

 اة .

٢(    ّم ، أدّق رّو ال اْت أَآة أظ لا م 

 و ذ و ممات ا ا اا  ا ْو 

         ي  و رب ا اع  و ُأّم  ؛ا

  ،ا  ال   اال .

٣(    ا  (لا ََْ) ب  ل اأ  ورَدْت ط

   ذن أ ّا ا  دا َّْ  ؛ّاما   را

ه ال  ؛ ّم ُ أ اّت ا   اث ال،  

.  ء ه و ء    و 
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٤(          اا ره ا نا  ،ّامل اأ  هو ُِت ا 

   وا وا وا ء واء واوا ا :و  ، 

         ا ،داو وط ا  ْار ّ ر و

  ال .

٥(        زاوإ ا  ارة َْأ  ا ل اأ َّْا

     وا ،ظ أو رة اّو ، ا اا  د ،ا

 ؤل واا م        أ َّْوا ، وا ح أو ا

        ا اتو  و رات وا  ل  

   :ا ذ و و ، ا  ا  ، ة

  .وا ّوا وا وا ا 

٦(   ل اأ  ّع اّى ا ظ ظ ل  ،ّ

و اة ا ّظ  ا، ا أ  َْا اء        

ا  ارات، و ه ا: ا واار واس         

   َْأ ا ،ا ت اّا  ط ُْوظ  ،قوا

ا  ارة ا ا     ،ةا  ،ُ ّ ًءو 

 ان.  

٧(     ا ر اوا ا    ا ل ات أَآ

    او ا  ة  ا ر ؛ داو ا ط

    ا و  ، دة  ر ر إ َْ 

       ال اأ  أ و ، رة واوا  ما

  ا ا و ت ، ووا اا  ل  وط

    ا ا   ان وا  ا   ةا

ّا َّرة اا   أداة أ. ا رإط و  
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 البحث
ُ
  هوامش

  

)١:  ( لا : ر درا ٣٠١، ٧-٦ا.  

  .١/٢٩٧ادب: ، وا٦/٦٧٧):، ون اب(٢/٢٤١َ:اة:)  ٢(

)٣    (ِ ِ: :ءدا ٥/٤٥:رات ا٤/٢٠٠، و ،

:١/٢١٤وا.  

 .٤/٢٠٠، ورات ا:٥/٤٦)  : ادء:٤(

)٥ا:  ( :ا  باء اا دب:٨٨ا ا١/٢٩٧، و. 

)٦َ  (ْ:لا ١/٣١٢َأ ،ُ: َُفأ َُا ،اط: اُش. 

 .اِ ُّ ُ ِ ُو ٍةْ ُ  ِْ َب ١/٣٥٢ُ ،:مُاُر )  ٧(

)٨ُ٣/٤٢، ٢/٣٥٣، ١/٤٥٨:)  م . 

)٩ُْم١/٤٤٣:)  ما ،ُا :ُُ ،َُب ّا . 

)١٠ُ١٦٨، ١/١٢٣:)  مُا ،ا :ُُ ،َُب ْ ُج ِا إ ِهأ . 

)١١ُ١/٥٦٠:)  م . 

)١٢ُ١/٦٢٦:)  ما ،ُِ ُ  ُج  ِوُّج   ُ  ري  . 

)١٣(  ُ١/٥٨٣:مُ ،َُب  ِا  او ِْ أِْ. 

)١٤ُأي أّم١/٦١٣:)  م ،ُ ُ  ٍء . 

)١٥ُ١/١٨٠:)  مُ ،َُب ْ ُُِ ُ وُِ َجا َِو  ِ . 

)١٦ُا، أي: ١/١٩٣:)  مِْ، َْ ََ ىْ َُُ ؟ . 

)١٧ُ٢/٢٧٥:)  مُ ،ُل ِا  ُل ا ا  . 

)١٨ُ٢/٣٠٠:)  مِ ،َ ا ِءوا . 

)١٩ُ٢/٣٥٤:)  م . 

)٢٠ُأي١/١٢٢:)  م ،: ّْ ِ َو ة مَء ، وا ْ ُّ ُ . 

)٢١ُ١/٢٢٤:)  مُ ،َُب ُِ ا . 

)٢٢ُ٣/٤٨٤:)  م . 

)٢٣ُ٣/٤٧٥، ١/٣٢٥:)  م ، ّارُ : ُْسا  َ ٌأ  . 

)٢٤ُ١/٢٢٣:)  م ،ُاٌج واا :ُت . اديا 

)٢٥ُأي١/١٧١:)  م ،: أذْ أ َوُّْْ  اوَْر ظ ا . 
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)٢٦ُا، أي: ٣/١٣٧:)  مْ ُ ّم ُه ُ َأُ ِّك . 

)٢٧ُ١/٢٧٩:)  مُ ،َُب ِ ِبوا . 

)٢٨ُ١/٢٩٨:)  م ،ْ َ َ إْ ُ َُا ،ُُْن : ا: ،

 .٧/٣٠٦:(َ)اب

)٢٩َ  (ْ:لا ١/٥٨٢َم، اُوا ن :ُا ،ّا :ُ . 

  . ُت ، أي: ٢/٨٢ٍ:مُاُر )  ٣٠(

)٣١ُ٢/١٩٥:)  مُ ،َُب ا  ِا  ِا  . 

)٣٢ُ٣/٧٨:)  م، ٌِِْسٌ : ُ ِاُ ،َُب ْ ِ ُ إ ُْ َ  ُهإ. 

)٣٣ُ٣/٩٣:  )  م . 

)٣٤ُأي: ٢٧٢، ٣/١١٥:)  م ،َُُ ِ ٌرَءأا  موا ، ّواَ. 

)٣٥ُ٢/٣٠٨:)  مُ ،َُب ْ     َى.ا 

)٣٦ُأي٣/١١٨:)  م ،: ُا  ٌََ ،ٌ ::انا : ،٢/٣١٣. 

)٣٧َ  (ْ:لا ٣/٣٠٧ُ ،َُب ِا  ا  ِوا، َو ِ ا. 

 . ٍةّ طلُ َ مُ   أا  ُد طْ َ ُب٣/٣٥٢ُ ،َ:مُاُر )  ٣٨(

)٣٩ُ٣/٣٣٢:)  مُ ،َُب ا  . 

)٤٠ُ٣/٤٤١:)  مُ ،َُب ْ َم . ط 

)٤١ُ٣/٥١٧:)  مُ ،َُب ْ َلم ُُ ِْ  ٍ . 

)٤٢ُ٢/٥٧٩:)  مأي أن ، َُ ُرُث َا اة . 

)٤٣ُ٣/٩٧:)  مُ ،َُب ْ َ و ِْ  ِإرادِ . 

)٤٤ُ٤٣٠/ ٣: )  م . 

)٤٥ُ٣/٤٠٤:)  مُ ،َُب ْ َ ُ ِم ُُ ِْ اِ . 

)٤٦ُ٣/٤٥٧:)  ما ،ُيا : ُ ،اَُب ِ ُو ُو  راأ إ 

 . اُع

)٤٧ُ٢/٦٢٣:)  مُ ،َُب ْ َُ رِب . 

)٤٨ُ٣/٤٥٦:)  مُ ،َُب ْ َط ََو ا .  

)٤٩ُ٣/٤٥٠:)  مَن ، أي أنا َإذا م َذ ُُ . 

)٥٠  (:ا ا  ا:١٩٥، ١٩٢:ا ا  ل١١٦، وا. 
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)٥١َ  (ْ:لا ٢/٤٢ُ ،َُب .      

 . ِا ا  ُب٢/١٣٦ُ ،َ:مُاُر )  ٥٢(

)٥٣ُ٣١٧/ ٢: )  م . 

)٥٤ُ١/١٢٣:)  مُ ،َُب َ ّماِط   ِا .  

)٥٥ُ٣/٢٠٨، ١/٥١٤:)  ما :َا ، ُوا ا  ن: ،

َ)ب٣/٣٥١):ا . 

)٥٦َ  (ْ:لا ٣/٢٧٣ُ ،َُب َن . 

 . ار  ا ن٣/٥٧١ُ ،:مُ اُر  )٥٧(

)٥٨ُ٣/٥١٠:)  مُا :ا ،أي أم ، ن ة   . 

)٥٩َُن١/٦٢٨:)  م ، ُسا ِوا اإذا ذَْ ُه . 

)٦٠ُ١/١٨٢:)  مُ ،َُب َ ِبار ِا  . 

)٦١ُ٣٦٦، ٢/٦١٤:)  مَو ، ِْ ِء ِءا ا اِد ِوظِ . 

)٦٢ُ١/٢٩٥:)  مر ، ا َا ،ُا :ُِ ن : ،

َ)باَ:(٧/٣٧٤. 

)٦٣َ  (ْ:لا ٦٢٩/ ١ . 

 . ااوةُِ وُ ادْ ُُ  ُب٢/١٥٩ُ ،َ:مُاُر )  ٦٤(

)٦٥:  ( :ا ا ا  ٢٤ –٢٣ا . 

)٦٦َ  (ْ:لا ١٧٧/ ٢ . 

 .ِ اِن : اَّان،  ا٣/٤٧٥:مُاُر )  ٦٧(

)٦٨ُُء١/٥١٤:)  ما ،ُرُق: اا ،ٌ : ُق .  

)٦٩ُ٦٣١/ ١:)  م . 

)٧٠ُ٣/٢٠٨:)  مُو ،أ  :وىَ  َُأي: ظ ،... . 

)٧١ُأي٣/١٥٩:)  م ،: ة ا اُدِو ،دة : أ ّا :ا ،ُ . 

)٧٢:ا  باء اا  ا:  (١٠٠ –٩٩ . 

)٧٣َ  (ْ:لا ١/٣٦٠ُ ،َُب ِأ  ا  . 

)٧٤ُأي١/٥٩١:)  م ،: ُِ ُ ِ ِْ ا َ  ا . 

)٧٥ُ٣/٢٦٨:)  مُ ،َُب ْ ِ أ   ُ ُ . 
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 . ٢١٨، ٢/٩١، ٢١٦، ١٧٩، ٤٤، ١/١١)  :ة اان اى:٧٦(

)٧٧َ  (ْ:لا ١٧٧ –٢/١٧٦ُ ،ُُْ : اِدا ،ُّب: دا ُل َا ُ . 

 . ُأْ َ ُ َ ُبُُْ ،َ: اُ، أْم١/٢٦٩:مُاُر )  ٧٨(

)٧٩ُ٥٩١/ ١:)  م . 

)٨٠:  ( :ا ا ١٧، ١٣أ . 

)٨١:ا ا  او ٢٣)  ا . 

)٨٢َ :  (ْ:لا ٧٠/ ١ . 

)٨٣:  ( :ا ٢٨٧/ ١ا . 

)٨٤ :ا ا ا  ل٥٨)  ا . 

)٨٥َ:  (ْ :ل٥٨٢، ٤٤٣، ٢٩٨، ٢٩٥، ١/٢٢٣ا . 

 ) . أل اامّ اول(ا وره  اِ )   اُل٨٦(

)٨٧:  ( ا – ٠د :ا ٦١ . 

)٨٨َ  (ْ:لا ٣/٥٨١، ١/٦٢٨ . 

 . ٣/٧٨، ١/١٨٠:مُاُر )  ٨٩(

)٩٠ُ٥٨١، ٣/٥٧٩:)  م:١/١٨٢، و . 

)٩١ُ٤٢٧، ٤٢٥، ٣/٩٧، ١/١٩٣:)  م . 

)٩٢ُ٣/١٣٧، ٢/٥٧٩:)  م . 

)٩٣ُ٣٣٢، ٣/٢٧٣، ٥١٤، ١/٣١٦:)  م . 

)٩٤:  (  ُراُ٤٤ –١/٤٠:م . 

)٩٥ُ٤٨٤، ٤٧٥، ٣/٤٢، ٣٦٦، ٣٥٣، ٢/١٧٧، ٦٢٦، ٥٦٠، ١/٣١٢:)  م . 

)٩٦ُ٥١٠، ٣/٤٧٥، ٣٥٣، ٢/٣٠٠، ٦٢٨، ٥٨٢، ٣٢٥، ١/٢٧٩:)  م .  

)٩٧:ا ا ا  لا:  (٧٤ . 

)٩٨َ  (ْ:لا ١/٢٩٨ . 

)٩٩   (ُلا ِا ِ ِءا  ِوِّه :ا  : ،٧٥، ٧٢ . 
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)١٠٠َ  (ْ:لا ٢٠٨/ ٣ . 

)١٠١ ( اإ ُِ ا َ ِةا َُوُ : ، إ :ا ٥٠ . 

)١٠٢َ  (ْ:لا ٣/٢٠٨، ١/٥١٤ . 

)١٠٣:  (  ُراُ٣/٢٠٨: م:ا ا ا  ل١١٦، وا . 

)١٠٤َ :  (ْ:لا ١٣٧، ٣/١١٨، ٢/٦١٤، ١/٦١٣ . 

)١٠٥ُاط   ( ٍف ا  ٍواا: ،:ا   ح٥٦٣ . 

)١٠٦َ  (ْلا :٣/١٣٧، ١/١٩٣ . 

 . ٥٩١، ٤٤٣، ١/١٢٣:مُاُر )  ١٠٧(

، :اح   وا ٍٍف ِفإ  م ان َن )  أْن١٠٨(

:٣٧٧ا . 

)١٠٩َ  (ْ:لا ٢/١٩٥، ٦١٣، ١/٤٥٨ . 

 .  ٥٦٤ ا ، ::احوا  (  ّ اُن١١٠(

)١١١َ  (ْ:لا ٣/٩٣، ٦١٣، ١/١٢٢ . 

،:اح    وُ  آ  اَ َ   )  و أْن١١٢(

:٥٠٣ا. 

)١١٣َ  (ْ:لا ٣/٩٣،  ١/٦١٣ . 

، :اح    دُُ وِ  أ َ  اَ  )  و أْن١١٤(

:٥٠٥ا. 

)١١٥َ  (ْ:لا ٣/٢٧٣، ١/٥١٤ . 

 . ٥١٣، :اح   ا:وااِء  ا َ  ِاوَج  ( ُ أْن١١٦(

 . ٤٢٥، ٤٠٤، ٣/٣٣٢، ١/١٩٣)   ال:١١٧(

 .٥٢١، :اح   ا:وا  ( َ َ  ُ  ٍ أْن١١٨(

)١١٩َ  (ْ:لا ٣/٢٠٨، ١/٥٨٢:و ، :٣/٢٧٣، ١/٥١٤م . 

)١٢٠:  ( : ر درا ل ا٣٧٣، ٣٠١ا. 
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)١٢١:ا ا  او ا:  (٢٣:ا ا ا  ل١٠٨، وا . 

)١٢٢َ  (ْا :ل٣/٤٧٥، ٣٦٦، ٢/٣٥٣، ٦٢٦، ٦١٣، ١/٥٦٠ . 

)١٢٣م  (ُ:٣/٣٠٧، ١/٣٢٥ . 

)١٢٤:  ( :وا ٢٩١ا . 

)١٢٥َ  (ْ:لا ٥١٠، ٣/١٥٩، ١/٤٤٣ . 

)١٢٦ا و  (رة ا:وا ا : ،٣٥٤ . 

)١٢٧َ  (ْ:لا ٣٣٢، ٣/١١٥، ١/٣٥٢ . 

)١٢٨  (مُ:٣٠٨، ٢٧٥، ٢/١٥٩، ٥٣٨، ١/١٧١ . 

)١٢٩:ا ا ا  ل١٠٩ –١٠٨)  ا . 

)١٣٠َ  (ْ:لا ١٨٠/ ١ . 

 . ٤٤٢/ ٣: مُاُر )  ١٣١(

)١٣٢م  (ُ :٨٢/ ٢ . 

)١٣٣م  (ُ :٤٥٧/ ٣ . 

)١٣٤:ا ا ا  ل١١١)  ا . 

)١٣٥َ  (ْ :ل٤٧٩، ٣/٩٧، ١٧٧، ٢/١٧٦، ٤٦٥، ١/٣١٢ا . 

 .١/٥: ار م ِّياّ ّ، و١/١١ُ)  :ة اان اى:١٣٦(

)١٣٧َ  (ْا :ل ٣/١١٨، ١/٣٢٢ .  

 املصادر واملراجع
ُ
  قائمة

     ،ا  .د :ا ا ١أ داب،اا  ، 

  .١٩٧٤اف

ت)ّرا ا  :١٣١٠ا ،(وت٤ ، ١٩٧٩، دار ا.   

     ، ا .د : ر درا ل اا

١د،١٩٨٨،دارا .  
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را ،دار ا ، ا .د :ا ا ا  ل١٩٨٩ا.  

ت)ّوا ا :ا   ح٧٣٩ا     ا   .د / ،(

 ،ف ا  .د ،وت٦ ،مب ا١٤٢٥، دار ا-٢٠٠٤.  

 ،ا   .ب، د د. أ :وا اد٢ا ،١٩٩٩.  

 ءت وإمأد  دبا ا  ،دار ا ،ّا ب: أا

  .٢٠٠٣وت

ّي(تا  ل ا :ىان اة ا٨٠٨ ،  ،(

  .١٤٢٥إان

         دار ا ،ا ا .د :ا  باء ا  ا

  .،١٩٨٢اد

ب ا :َذ َْ رأ  رات ات)ّا ١٠٨٩ / ،(

  . ١٩٩٨ ادر،  ، دار ا ا ،وت

 ت)ّواما ر  ه: اوم وآدا ا   ة٤٥٦ا   / ،(

    ا  ا، دار ا ،وت(د . ت).

اد ،ا   .د :ا .(د . ت) ،  

 ،  .د :ا ا  او وت٢ا ،ما  ،١٩٥٦ .  

ر(ت  ل ا :بن ا٧١١  ،ر أ  / ،(دار ١ ،

  . ٢٠٠٥ا ا ،وت، ن

   ت)ا  ء ا :وا أدب ا  ا د.   ٦٣٧ا / ،(

 ،ا ض٢أا ،١٤٠٣، دار ا- ١٩٨٣. 

  ت)ّاما   أ ا ل: أا ََْ٥١٨      ن .د / ،(

 ، وت ١ا ،در ٢٠٠٢، دار.  

   ّي(تت ا :ءدا وت،(د .     ٦٢٦ ،اث اء ادار إ ،( 

 ت).
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ّي(تت ا:انا ٦٢٦ ي،داراا /،(

 ا،وت،(د. ت).

         ،ا   .ّي: دا ا أوا  ا ا  دار ١ا ،

  .١٩٨٢اق، وت 
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  اخلالصة :

   اي اص 

ر أظ    أ ه 

  أ   رات قو

  ه  ه اظ 

 ورؤ ،رو ،ا 

  اظ أو اه ا ،ة

  ض م غ، وإ ون ِت

 ا ا  ر ال ا

وام   أ آة 

   و اا  ا

 وا    إت و

 ن ام با اا ا

  ة رة ا ظأ 

  ا ورؤ مو م

اء   ، ار ه 

اظ ل  وا  ار 

 أي ام ،ى ا ا 

 ك أ دة  ه اات ا

إ اا ،ا ار أن 

أدرس  ا  ل ل 

ة  : ا، واب، 

 درا  من.. واوا ،وا

 ،ا ا ا  ه

 إ م وا وة ز 

.راه ا   

ت اا ا ا ا : 

 –من ا  -ا اي  -

 ن .  –اا  

Abstract: 
For all his Lexicon special 

poetic poet repeats language 
leaning in more poems And gives 
more than we find in words in his 
poetry are these words the poet's 
surroundings, and his 
experiences, and his vision of life, 
These words or compositions 
didn't come without justification, 
It manifests itself through a sense 
of psychological and emotional 
situation for the poet it become 
more like women reflective inner 
scientist and inefficiencies of 
perceptions and feelings. And that 
goes for the expatriate Iraqi poet 
Adnan Al poetic language, 
expressive image of sorrow and 
suffering and artistic vision as a 
movement of things around him, 
Especially repeating these words 
clearly indicates repeated painful 
preoccupation with the poet, Any 
It's like with a reaction toward the 
influences that move his sense of 
procedure, So I preferred to study 
the vocabulary of the poet 
through several fields, including: 
The field of nature, war, love, and 
grief.. And we have adopted this 
approach in our study of the 
descriptive analytical work, to 
reach clear results and useful 
highlights the value of this study. 
Key words : contemporary 
Arabic poetry, a poetic Lexicon, 
Adnan Al-Sayegh, nature,  grief,  
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  مقدمة -١

  الشاعرحياة ١-١

 و اج إ ان اي  من ا، مى أم  ا أن 

   م  ُ  ،مو ،    ّم     را

  أره، ورؤاه ا  ، ومى   ل ه.

ل وا  ات اّة ا  ا     من ا  إن 

   ازن، و ح  ا ا ا  د      

ان ، ودئ ذي ء م ّا ا ا اي أورده       

 را و ا ک "  ن ام": ل إذ ، 

ن ام )١٩٥٥- (...   و ا  ا.  

         .ّا ا ااء اا  ه او ا ا

و  ة  د   ا13 ا ١٩٩٦ أ   وذ

  ،اا اا  ا  ."أوروك م" امور دو ا

 ،را) ت إ أ و .٢٠٠٨وا،٦.(  

     را ود .  وفظ  ٧م    ات

 وفظ        .ا  ان ا ا ر إ  ،ا 

   ،ام ،    ة ء درال أة أ   و

         ،ر  ،تط  ،ريا   ،ء  ، 

ا  إ اا  ات. إمادا      هوا  . 

ط و. 

     اا ا  را      اب اا

اما     .ا   ا  ة  م و ،
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 إ ١٩٨٩ ا        ىة أ  ؤهإ   ،١٩٩١ إ ،

ا  ب أم. 

   اقدر ا١٩٩٣    ا وا ت ا م

   ه وا  ذةا ا    ، ض

     ..اد  ح ا  " م  ي ظان "ا

   ،ة ان        ا إ و  ،وتن وّ١٩٩٦ 

           ن     ،ة ات  ٢٠١٦وا 

http://www.marefa.org/index.php)نم/_.(ا  

 ١٩٨٤م  م ا    رت  ات ا: (ا   

اد/ ا      ١٩٨٦ أت   ا /  اد

ا  ا /   اد ١٩٨٨ء  ذة / اد ١٩٨٦ اص

/ ن  ١٩٩٤ء  /   اد ١٩٩٣ ا /  اد ١٩٩٢

ا/    /   ٢٠٠١وت ١٩٩٦م أوروك / وت ١٩٩٦ت 

 ٌ اب "رات : (  ت ر). وت ٢٠١١و.. 

 "اة ١٩٩٤ا" / "وط  اخت"    ١٩٩٨ر اأ" /ا

  ).٦: ٢٠٠٨ار ) ،اد ٢٠١٥

   :ا  ١أ-      ا   وة اا  

  اقا  ى١٩٩٢ا  ا با  ُ"  ." ٢- 

ا  ن ة   HELLMAN HAMMETT  

ا اع و-  رك ١٩٩٦م . ن   -٣ ة  

  ا اPOETRY INTERNATIONAL AWARD    ١٩٩٧  

دا٣ .رو- د ا ة اا   ب اّ-  ع

  ٢٠٠٥،Författarcentrum Syd اب

http://www.marefa.org/index.php)نم/_.(ا  
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  أسئلة البحث٢-١

 ا ا    ما ا راه ا–  ،ا

           زت ا ل از اأ   :ا ا  ول أن

 ى ّ ا اي من ا         من ا ا؟   

 امت ا     وا وه  ا وا؟   أ      

    اي و   ا ا؟

    سابقة البحث١-٣

  ا ك أن إ أن م  ي ا  إ 

 ث ات واراا : وأد ؛ وآراؤه  -١ن ام

 من ا  -٢ا وا  "را دي". 

ت ا   -٣درا ا  وا" رف اي". 

أدب او   من  - ٤من ا  "و اري". 

 ." س"  ٥ا -   ان  اأر"  ن ام

 ،"زا ا  ن  -٦م   ة اة ا"

 .  أ  "٧ا- : با  رم درا"

او و Wilfred Owen  ن امو ،Adnan Al-Sayegh "- 

"، ودرات ة ط درا م ، ام"  ى ا

 . ت   

 ا   و    تراه ا أّن وا

 و ط راتك إ   ا   ن ام يا

 راه ا  ،ا ا و ،ا  يا ا 

ن ا" وذ  ل  اء  أ ال ا"  م

   ه . 
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  :الشعري املعجم-٢

          يا ق اا      إن ا

     ن دور ا راا و ،

ا    ا  ا  " ن وذ ( س اا)

ار   ل ات، و  أن  ه       

). وا ى أي      ٧١: ص١٩٩٩ار ، ات"(

         اام  ا و ،ه ا    

ود م ا     و اء 

ا، و   إ ا    أم ه ا و أو 

)   ت ،١٩٩٨ :٣٨.(  

          ت رب اا  ا ن أن ا  

)وا  ه ع دات دون       ٥٨: ١٩٨٢اي، (

    أن  .داتا  ق ا   ا

ظ ا وا  ، ا     د   ا 

     ظأ   ذ    ،وح، واوا ،وا 

.ا و  

ور ارة إ أن ال اة ى ا ذات أات 

اء         ،  يا ا وط

     )  ةوا وا ل اوأ ء  لاَِْ ، ّ ،

 ، ، ،ق ،..ُّ ،ُ ،.(  

 ا اي أ ، وا ا  ذة       

و  و ر  ا إذ  ؛ يح اا

            أو  فط   م ي وا ر ذات ظأ
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    يا ره، إذن ا   أو ،  ور

        ،ا   ا دات أو  ا اا

  ا ا   ظه ا وم   إ  إ 

ة وار. ودرا ا اي   ات     

. ا ت اما  و ،ل اوا  

  الداللية احلقول١-٢

   ل  ما  ا    تا  ا   ر   

 وا ت،  إا   فه  و  ا      داتا 

   ن    ه   وا   داتا  ام    تا 

 ة  ااا         لا    أن ا  ا 

ا،   ادة      ع  ''  ' أون  ن  '   اي 

  ل    ،اي) "ة٢٠٠٩ا: ٤٠و( أ 

   ات      أم    ' ا ''   '    ر 

 د  دة  و        ،   م و     

  أن  م    تا  ا    ،د    ا   

  ت ىا دا ا  )"ر ا

  ،١٩٩٨ :٧٩، (  وا  ا   ''   ظأ   ا 

 وات،  اادت  ، ع ل ور

       ري  اا    تادر  واي  واا 

  ).١٥٥:  ) "٢٠٠٧رون، 

   ن أن ''   ا  ل  ا  واف 

     د   ،  وا      ا   

، و  ت ا ا    )"ا

 ،٢٠١١ا :١٠.(  
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  ، ارئ        دام    من ا     و

     فت  ا  رة،  اوا         

ل أا ا ا ،ا  و   :  

  

  

  

  

  

  

  

  ألفاظ احلب ٢-٢

  ا ة ا إ  روم؛ وأمّ  ن  

 أاء اوم   ، اد ى   ى اون،            

 مرو   ا  أن اوا       ،وا   و

  . ،  ظ  أ  ه

      ر ار ظ اا   ا    

 اام اط  ،ه اظ :

  

  

       ،أ  أت داو ا دواو   ع ا أ

ا     و اان اا  م مما اط 

.د ر  

 أدرك من ا  ا و ر أن ن أت ة  

   أة، ووا وا ر ا   و من رو ه 
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  امو   ن إذ ا   اءا ام  أ 

   ن ا أ  اأة و إ ا أى.

  ا و  ه و  ة ط  ، إذ 

         ،اموو م  ه وا .اموو    م

   ا  رة  ا   س وا  ر  ام

           ط  ا ا  مرو    ض س

  :» وت «ل  ة 

       َوُل أْن أأ -   -  ُع إو /  ُِ / ِّ  /

 / ُ ِ ٌن أ  / ِ ن ن / ِا ِار

.ِ َو ُ / ٌ وأم / ٌو ٌٌِس و  

 ،٢٠١٦(ا :٣/١٣٣(  

    ش    ن   ،ا

. ي ا  ف  ن س و  

    د  ،أة واا   ن أن ا   ا

   و ا    (ط ا ) اا  ه  ة

 ا اوم ،ن ا    ا، و  أر  اد إ   

      ،اط) أة واا   ن   با مو١٩٨٦ا :

١٧٠ .(     أدوات   ونو ،ا  ن نمو

 ، ون مت أم، وا امج ن وراءه ا     

  دس اا   موب ا  ،موا ماب ا

     مة ا  ا ا ة اا وإ ،ا إ  

.اا  



  

(346)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

     ،را    ا    "ن ام" وا

       ، ام   و     ،و 

  :اا ا وظ ح  ه

       و /   َا  /  ا م …  /

أم وأ /  ِء  / ِتِّء ا َ…  ِت َأ /

/ ِت.. / .. وااا َ ُِك  / أرَ  ُبأ /  اُد وأ 

. !..ِ  / ا ِة  / .. واَرَذاِذ ا َ ُارَع  / أا  

 ،٢٠١٦(ا :٣/٤٠٦(  

 ل ا ا  ةا  ذو أن ا  و   

 ن  و    ا   ه  أ  ،ا     ء  إا   

أظ ا وأظ ا  ا و أن      ا دات

       ، ا   ،ود  اا ا

 اما أ  ظأ ا وا ) :  ،ا ،َا

ت، واات، ا ،ء.(      ه ا وأ 

   إ ج  ظ وا ا  ا ب ا مى

وا.  

        وا   ن ي ا و ا و أن ا

 ، و   ادة و       ان ءان ن   

اء،  ث  ل ه ا و  طر و ار و     

ا:" رضة او..  "ة   ذ  ،  

         .. إن /را ِا  ..ا  ُح / ..ُ  ِ

ُ .. ْ  ..م ،م /  ةز / ..َُم ..ُن َد / 

/ و  ..ُوِة ارض ..ْ /  ا ..ْ /  اَِء / 

/  مى..  مى /  ..ْ…    اِ اد / واى



  

(347)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

اَْ" / ِ" د / َ  "َْ" / َِة / ..ة را / وّْن اَر

.ا ِرُس ا أم / ََِ   

 ،٢٠١٦(ا :٣/٥٤٠(  

 ول س اإ    ت ا    

  ه  ا        ل    ا    ، ْ)

.( ةز  

  ل ا ودل »   «         أن ة 

ا ال  اأة،   أن  ح وة وم، و وي    

   ر ازا را ورا ،ر او ، و ، ا

  ..   

        /  ِا ُسّ ُ ،ارعا ِ ٌج ُِح ا

   ةو  ُ ِ ُح / رقوا ِا وأرا ِرا

وم /   مرا ا /   أْن مِ  َ ا /  ُِح 

     / أ ُ و ُِْي      اا حُح ا / ِ َر َ

  ن ورا /  وا ُا  وأ /  ة امأ َ

 ُ /  ِتا  ُ و ِا ِ ُح / ..ٍء  

زر  ُء اَُ اا   ُن اّدُ /   را ا      

 ِإ  ُ ِا…  ه أ /  ُ و ُح ا /

       / ..ِآ إ /  دو   ْ ا ُِح ا / ِكَ

.    

 ،٢٠١٦(ا :٣/٢١٢(  

       وا طا  مو ،ن ام  أة اا  

واز واب وا. وا ا  اأة وا   ،رده        



  

(348)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

       ا    ا  ،وه ا  ا

  واد، ه  ا وا واح وا، ول اء.

       /  / ِة ا  / ُا ُطا   / ِ ع

ّ ..ّ /  ا…   / أراِك  ..ِتا  / 

ِ  ار اّز اْن / زة  ْن /  اُت 

…  وأ / .ِإ  

 ،٢٠١٦(ا :٣/٥٠٩( .  

      أةا  ة ط رب ش ا       أةا 

  ، ّ   ر ، و وم  ل:       

»        ور داّو داو أ  ،ورو ا ،أة   و

نو ٍو ٍر« (...) .  

:ل أو  

  شار  وى ا  

   وى ا  أمس اأة 

   وى ا  م، وأر، ون ٍد

 ،٢٠١٦(ا :٣/١٢٩( 

  ألفاظ الطبيعة٣-٢

  ءاإ  اء وس اب إ ال  و ا م 

دا  و ا ا      م و         

 ب ا ات اا  رو  و ا م  

        و  مما و ا ا د  إم

          م   ول أم  ا  و أ امأ ا

  ا ا ه ذ  ا  ن ام   ي أا



  

(349)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

      ا و ل أ  و ط   ا و ا طا

. ا 

و ا ا   ذ     ا      ،     

ظأ   أ م ا   ،اضا د  

م   اأ   ،م و   ا ا م  ا 

اأ  ا ا  ا ،    ه ا  ة ط 

،  وا   ه  ا  ظا   ن    ن  مل  ا 

ا  و  ض وإ  آ   ء         ه ، 

 ة  دت   اي ا دا   اظ ه ء

،   د ا ، و  ارا ظا :  

  

  

  

  

  

  

      م ة دات  يا  أ أّن ا  ل  او

. ذ  ا ا   

 ا  وظ  لا ا     ه    ه 

 :ل

        / ّا ة ُل / وا َُز ُّ / ُُت ا 

 ،ر.(اِء ا   / اريا  ٢٠١٦ :١/٤٩٦(  

 ه اة وردت اظ و دت ا  ( ا ، ال     

 ،      ة و اا  ا  (راري، اا ،ّا ة



  

(350)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

        و أ  رة اا   ر دل واو ا ، و

         ة واا  ن اما  د ّا ة ا 

 اا  وااد.

ظ ا     ا، و د         أ  أ أن

  ا  ت وأ ،ظ اأ  ه  ةة وا

     ، ،و  ن او ،ا  ت 

وطر، وم، وام، أ ى ا طل ى   

 أن  ،ا   ء إى ا و ،ا ه إ أ 

  ، ا  ا وور  و ب امن   

  :ا أ ح ا   ،ا و  ا  و ،دا  

   م / ا  / دقا … ى واق ا /   ح / م

         ح / و ..    م /  ا   

  ّ ..ام / اا وا َا ُح / وما َ  ا

      ةز  / ا  ْ   / ا  / ءا 

ون اى /  ُّق ه ار..   م / ْ و ا واح / 

  ……. / …اار اى / 

 ،٢٠١٦(ا :٣/٥١٦(   

          ،با   رج ور ،ا  ث ةا

 اب ا من ا    ،دات اب ى      

        دا   ا   ( ،دق، اا)

       ز ،ا ،ءح، اح، ار ،ح، اى، اا ،ة، (ا

، أوراق، راز، طر ارى،  اوة) ه ادات ا إذا       

        ،ا ،ا ،ا ،ن، اا)  ظا  إ أ

راس، اا… .ا   يا ا   (ا  



  

(351)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

         ،ا   ا دات ا  تأ   

وا اوا…       ا دواو  ا ر دة ا أن 

:   تو  

 …  / ُط اُ–  /      َِْ اّ /–    ِرُت      

ُوا  / م  /ِزا  ..  /ى ُعا/  مِ ُوم  / ُوم

ا َ  /:أ  /  ُب َِ…؟  /   ..ُ إ و / 

ْا أ ..  

 ،٢٠١٦(ا :٣/٥١٢.( 

        ء   ،ا   ءت ةه ا  ا

 ،و  ،  رى، أن اة أ    ،ط

  ور  :  

    أ ُز رآم  /  ح، وراحا   / ُرا 

.ا  و / و  َ /    

 ،٢٠١٦(ا :٣/١٥٣(  

ا ا  دة ار   أه    ادة       

، إ  آ رك     م، إذ ام ار  ه اف ا     

  : أ   ا و ، ورن وم  

      اوا /  َ / ِ ُلوأ / ِأم ِذا أ  

 ،٢٠١٦(ا :٣/٥١٠(  

  ول:

        ا  ل /   ت إن / ماذ ا َ 

     وأر ارم / و

 ،٢٠١٦(ا :٣/٥٢١.(  

  ول:



  

(352)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

     ا  لوأ / ر ت  لوأ / ِ 

ا   

 ،٢٠١٦(ا :٣/٤٠٧.(  

 ا ا ، ر  د او ال اول،        

      ف د  ا  ار أا و      ال ،ه ا

م ،   ة  ل ا  ، وة  ل           

ا ، ور م ا   اح واار دة          

         و ، غ م ك ن  ، ةا وا ،ا

  وا ا   سل واا أ إ و 

       و و ور  ،  ءا   ا ا و

    وجوا اع اأم  م  د ا ى م ، أ 

.وا ا  

ة و ىأ  لا ا  ة  ن ا 

           ر  ذ        ت إ ة "ا

  اوح" :

         ُ ..ُى / وا ..ََِْل اُش ا ُا

ااء /  ..  اى / اِ َ ُ / واُ اُق..  

 و / وا… ا وَد      / ِوا ..ِ ُّا ى / وأم

          ..ِا ا   ..أم / ا َِت.. وا ُأ

    / ..ِا ا  /  ْ ..َن ا  / دي

  / ْ ُْأ وأظ / ْ ُ / ٍَو  ..َنا إ ا

   / ْذاك ا ْ ْ ..ِا إ ُذا ا /ا ُ ُّ ..ِا

 .. ْوا ..ةا و / ..   

 ،٢٠١٦(ا :٣/٥٣٣(  



  

(353)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

 اّ  ا   ات، وار، وامر،       

    ءه ا  ،ت اوا     ا  وة اذا 

    ط إ ا  إ  ،إ  يا ا طا 

 ا و .وم–  ا ا و -      ه و ا  أن

       م   ا إ م  ً ى  ،ا  ا

أ ،وا  و ك او  إ   ا 

: 

       ْر  / شا  ِت.. / أ ُد…   َ

ُوأ / ا إ ُاْل  ار أ / ْا عِْا    ..َرما

   /…      / ْلا نُ  ُوأروُح أ / ا ِ إ

 ُ / ٍ… ودا /   ..ُد / َذاُت ا…   /  

 ،٢٠١٦(ا :٣/٥٣٤(  

   ل            ى  را  ا  ا   

ا و ا ا  وا  اأ       

  ا  ان و ا    ا      

و      ق أو ا  .  

  ألفاظ احلزن٣-٣

 نإم  رب ل ة    م  اء  نا  أ 

أ  ،       ا     م 

 م   ا     م    وذ   ظ 

ط نن ا  ةا ا           

  و  رب    ا  ول  وا  إ    ظ 



  

(354)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

     ،نن  ا  ا  دا    داة اا    اا 

ا   م  م وم ، ن وما   

 ا    ا م    رت  ةظ    ر  او 

   اون    ااء         أ  را  ان 

 ،١٩٦٧(إ :٣٥٢(.  

  ت ظأ ن ام ا    

  ،هوأ مو   ر ا ،وا ا ر

     أ    اظ أر    

  ارب، و ه اظ :

  

  

  

 ى   اي ا   ان أظ  ا ا ع إن

   ،يا  ل  ةما ا  وأ   

،  ذ  إم    ة      را  ،موا    را   

    ا ا ،د ى وم      ا 

   أو      وأ      صأو ا    ا  

ا ،ن ا ا     ة ا  ءإ م  

 ا ا .  

، …، / وة اَْ…  ذا ُ إَ  اِ / واَ اِت    

/ أّ /…     اِّة.. أو / ّ ا   …!؟  / …/ َْ ذا

  و /  ٌ ٌ ،…    َم ُو ..،  ْع / أو /

  /  / .. / .... وأمْ اْع / وأط ُِْع

 ،٢٠١٦(ا :٣/٣٤٦.(  



  

(355)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

ت وظ ا  ه ظا  ء  ة ) ا(   

ذ  :  

      ْا /  ّا ،رش ا  / رد  

 وأ / ا د اأ   /  ي  / نزّر ا

 ر.. / توا  ا اه اأ  / ٌر آد ُ

   ا  / َِا / ا ْي ع 

 ،٢٠١٦(ا :١/٤٨٠.(  

و  ا ا آ   ا ا ر  وء  

  ا امس وماًء     ا تما  ا اء اإزاء ا

        ام ن ا ؛ ذ    ا  ،ط

              يا طا   ءا ا اأ أ  

   ،ل:

           / سِت اد َأ / اا أَ / َِء ا  َِء ا

 ء ا / ءا  اُ أْن َ / رض ا اَُ

         / ُُرأ ْ ء ا / نا ُُّ ر ِا  َم

 ر ا / ٍو ن ن إّم / ا ز  / ..  ،

مم  ِه ا   

 ،٢٠١٦(ا :١/٢٦٠    .(  

     ن ا ذ     ا ا   

   اقا  اءأ  ا ما   اَء ا

)١٩٩١  ُ  ن ،ّا ا  ءا ا اأ (

 وط ذطا   و " ،  نا ّ

     ، م ال وام     ة؛   وا

أ مم  ا  و من ض ع وه، أو  



  

(356)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

اق ب، وإّ أن    ماء ا  ااب      

 )"وا ،ء   ١/٤٦٦: ٢٠٠٧و سن ا ا ا ا .(

ااء أّ إ ى ا   ت ء ااء؛ م إذا  

          ا   ا اد ال أ ء نم  لا ا

.ة اا  ة و  ل  

أن م و     ا  م ن ا ا اة اى ا

     ل ،  ا  و  ىد وا ا   وذ

) ة٣:(  

        /و  /و /او ُ /دا /ظا / .. ُ

      /رمُّ ... /ار /  أط /ا    /ة و ،ٌَِ

  /أ ِدٌى .. / وأ /يم و ، و ،ٌَُ /وط و ،ٌ

  و مٌل ُ اة

 ،٢٠١١(ا :١/١٣٢.(  

        مو ، و  ؛او  م ةا ط 

ار، َ اٌن    اة  وط ، وة رو رة و دون        

         ،دا  دٌئ وو ، ون ٌة، و ون

       ء ا أد   ،دةر اا   

ت ا ا و اات  ،ن  إمن  رب       

و م   ة ل .  أ ا ناٌء أ ،  

         ت مط  ا      

م   ا     دا   ظ ط ان    

      و          ة اا  ن

          ّ ظ  ول إ وا ا   رب

)، وّ ان  او   ة؛     ١٦٤: ٢٠١٢، ان(



  

(357)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

   ا  مم أ  ، م ال وام    

  اق وه، أو ع ض نم و       أن ّب، وإ

 ،و ) اب واا  ا اءم و  ١/٤٦٦: ٢٠٠٧و.(

(م و)  امن ا  در رّ : ق ة  

       ت اا  رة اوا ،ا و ،ا

ا و ،وا ووا ا ر ا- رةأي ا-   ا وا 

  ).   ٤٩:    ٢٠٠٦ امن(ت، 

        ت دون أق ا َِّ  ا ا ا و

  وأ ،ل:

  َ  / ِتا أ   / ٍءر ون ُت ُف أّمأ

/    حُ- اِءِت اا ِ ق / ُف /  

 ،٢٠١٦(ا :٣/٣٣٥.(  

  ٌوا ى أن اأن م  ا ا ل و ا ا ء و

      ، قُب ا وأم ...ا  دور َُ ا أو 

ّ  ل  م    واُب ا   ُ اازن ون        

        ان وا  دا   و ،اا د وا

  ).١٨٧: ١٩٩١، ان(

ِْ أ َُء اُن / و، أْوَُْت َ ماِِه /  اَن...       

ع / أو اوُ / "ٌ"     أم ِب اأٍة  أْ / أو ٍب

      ِي ا  ...مُ ُُِ ذا َْ / اء ٍ ِ  ِا

   مُا انوأ / ...وا / ،اما  ى ء و / ِة اآ

  / ا ا  ..ا ا / ...ِف دِ ق / ،ِ ُ

  َ   ا / ِطُت اَح.. / و ،ّ !ْ أ

 ،٢٠١٦(ا :٣/٣٣٨(  



  

(358)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

  ألفاظ السياسة٤-٣

 ا »       وا رأ س، وون ا «) 

ا ا  ا،     «) ، و أ :   دة س ٢٠٠٥ا ر، 

 ،اا  وا ى    وول اا  اا و«  ،ا)

١٩٧٦ :٣.(  

   ا ا  باء اا  ي ض ا وا 

و زاا رن  و إ ا، و أب اار ا اض؛  

 اادث واوب ا أ اول ا ا  ال ة إ ان، 

          ا ا ا ر أن اء إا ي دا  ا او

     ) وط  أ  ا د، ورروا  ،١٩٨٠ ،

٦٣٣    و ،اا  و    رة أ أّم و ،(

اب    ب امه ا، و   ا  أن  أ ااء          

 ،وا ،وا ،ا إ ذ  او ا  ار

           و ،ا  و ،ما    ف   

.ب، وو ،ي، وا ز  

  ا ا ا ؛ ما  درب ط ن ام و

 ا         ،اوا ا  ا   أ  دىوم ،

وا  ااد وا واد وا  ..ا  امر أظ    

:أ  ،ه  ة رة ا  

  

  

  

  



  

(359)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

      وا ر اوب وت اا  

من ّ ا اط.. وا اب اد     ا وّ  ا ا  

        با ا رّ  أْن ّوأ را  لي أطا 

..و وا ا    

    /ُل اور /ا  دة/ واا / دةا 

  ِا ِ ن إ ن/ وون/وارن/ وااوا

 را   ن  ونراِت/وِب واُ ِِت اا

ا  

 ،٢٠١٦(ا :١/١٩٣.(  

إّن  أ ما ر ا اة إ اد ورّص اف، 

          ء اأ  ةرة اوإ ،ا ّو ،ل اول ا

:اا 

   ُّأ ،وا عا  ا /را ُّاِت، أا  ا

  ُّ اُااُه/ ا  اّاِت وا، أ

 ،٢٠١٦(ا :١/١٩٣(  

رت  (ا) ا و ذ  إ اد ا ّن         

   و ط  ،دع اأو إ آ  ا ا  (ا)

ادة   ار     ا، و  اس       

 ط و دوإ  :ا وب وارة اإ  

         /ِتا  وام /ٍ َا/ أم / ام 

 ...َُْدي/ وأ :ُن/ أا وِب/ وا  

 ،٢٠١٦(ا :١/٤٢٠(  

       ،(ا ،ان، اا) ظر أ  ا ا و

ا  ااث ا ا، و   اظ ا وه 



  

(360)……………………………………………….... غان الصائاملعجم الشعري عند عدن   

          ظه ا  اضا ا و ،ب اء اا

و ء   ا      ،ء اء أن  

ذ  ا اي، أ  ار ا   زر  ا    

  ا ا   ،ا    ظه ا ىإ 

: ،ا اا ل ذ أ  ا ا  

     /،اِتِء ا ديروا ر /م ن اقا وا ُ

ُس إَب ا  

 ،٢٠١٦(ا :٢/١٤٥(  

           أ  ه م ،ا م  و  ()  و

  ه، و  إ وق ط  ا ه ا ار 

           ا ،وط  ا  أ ّم ،ا  م

    ذ اإل ا اطا و    ا ا

: ، ل  

  ن   /ِا  ا َ ُأ ٌر إمنوز /  

 ،٢٠١٦(ا :٢/٤٩١(  

        أ  ءت ا (ا)  رت ا ظ اا و

    ، ث  و ا ا ّ ّن ا ، رة اا

: ،ا     و ، مر   

 ا  /ِِ /اُلوا    / .ا َ /،ا  

  ارع/ و ُج زا /ِ ورأى /،ِ  ُا َ إذا

ُء...  ُ /   ِت م  ،ِِا اِد/         

  ،ِه  يا ُ / ..ِه  َّ /،ُاأ ُو /

- ا ُ ُه َح د  /ي  ،ُا َ   

 ،٢٠١٦(ا :٢/٣٢٢(  
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   ل اا ن ام رس ا    ،ه  

       اه   ا ام ه، ا  ا اا  وم

    ا ا وا ..ا ا    لوأ ا

  ر إ د ا ،ا    أن  اظ    

  ا ا اد  ه.

   معجم ألفاظ احلرب:٥-٣

 ا أن اب  دت   إ ا  ارج      

   رخ ا  با إ ،   ث أو  

 ،ا)  ١٩٨٦ :ة  ١٧٢ أن  ا ا و ، (

         أو   و  ا  ب اح، ا

      ) و مإم وأ اط  وإ  ،١٩٨٧ :٨ و ،(

           م اء ،با    ا  ان أيد  د

    بأدب ا  اة أا  زتأ ))   ب أو

     ،نت ا ل إ  رات ذت و  أن 

   أو و  دا أ ن دق واوا وا اع اا

  )  ٢١، ٢٠٠٣أ ، ااس) (

ن ام  ا ت    أأ  ،ه  بة ا و 

  ه و ا   ا م بة ا-     م-    

ة ا  اروث اي ا ا   و م واة   

   يا ا ،اا و ،ا ة ،

 س وا     ،و و و و ل ا وو

  ت ا أو ا ام أو ا م ق إدون ا 

او، أو  إ ذ  ا ا  إ ة ا، اي  
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و  م أ ب  ط    وأ ااء اب        

ا        ور ا  أ  ،ذ  ا  م و ن، إ

  )ذا ا   ن أن   ، اث وا  ،يا

)ول أ   اب ى ا ، أن دات ١٤٠، ٢٠٠٢

اف، اب  ا ا      (اح،     

ا) إ  دات      …ال، ا، ار، ا، ااء 

:ظ اا  ب أا  و د  

  

  

  

  

  أ ب ااء ا أ  وا ن ام

امت اِي  ااق ، ش اب    ت ات    

         با م   ِ ر ا به ا ّمو ات ط

 ذ  يا ر   إ   م ُر  

:ا اء ا  ب وورو ا ّوم يا ا را  

ُ اُب/ ُ َ /،  /   ي اي ْ م …      ا

      ،ا  /دُقا ّ َه اُوا /اَمأ َ   ،ا

…  }َط{  ِما  /ْ ْ /رِكا–ؤمأ /  

 ،٢٠١٦(ا :٣/٣٢(  

    ا إ  يا اا ا ر  بوا

    ،ني      واا ت، وار واب ود  به ا

  .ا ا ش ن اا  (وا ما) ا  اا

ووا  اب وأ إد ا،ا من ا ل  ة   
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)ص رأس ان  )م  تء واا       ب ان اأ  ن

راوا ا ا ى  ة:  

         /أ  /ق /قو /طِب ا  /م  ُ / 

 /ِرا ورا  َ ُتّب/ اا ط وا إ ُءا

  وا َن ا /ِذاا ا إُت ذاا/    ا ُلطت/ وا

ا  ُ /ا نَْ /ِا ا ب ا  

 ،٢٠١٦(ا :١/٣٢٢(  

   د ات ا  ا  با  أ و

اب  ازا ا  ا امت وأد  اات        

 ا، واة  اا، إ أن ء اد  ما اء     وا

          را  (ح ا)   ع أني اا ن ام

 :ون اا  و  

      ، تا إذا أط ح ا ن /  ح ا و

ت /     ا ،ف أن ا  /ط/    ا واب

  ا م  وبا  /         ا  اا    ذا ف

ء اا/  و    ر   

 ،٢٠١٦(ا :٣/٣١٨.(  

        ت ذات و ح مو و ة ا أن  و

  )( بوا  ا   و ة اا)) ة  ،ا

)، ا ا اي أ ا  اب اا واب،   ١٢٧: ٢٠٠٢

و    ار   ، اء ا   اد          

    ،  ا ا د، وا  دة إ       يا

اب ات ، و ذ اي و  ا  ا ا ، أن         

ف    ا م ت  ، و در  أظ      
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    ا و ،دات ا  ا ام ا   ،ا

أ   ا    بظ اأ  ،وا ظ ا

        ى ا ةظ  انت وم  دأ   ا

     أو داى ام  ،دات ا  بدات ا  ة

     ا و ا ب ((ودات ا و ا 

د  ،با        ظ ل  ة اا  و ،

  )(راث اا  ء أو   ،ي    ٢٠١٦،٣٣ا ا  و ، (

ذ   أن ا  ت  اب وا)  ح         

       ا  و (اا  ،  ط ، تا أط ،ا

( ا ، اوب، ا اء) وج  دات اب  اى 

      م ،ا ،ا ،) دات ا  ىدات أ ،وا

     تم إ ا  أن م ا    (ا

       ا و ،ا  با أن م ا   ،تا 

 ا  ،ى ا ام  ا   اب ى        

      ب وا  ا ،موب اا  ا

  اد ا م  اوح:  

ا لأ/ ر اق ا دات  /أا  ُا /   ُّأ

وا ا /  ءوا ا  /   ارعا ر  ّأ

ت /وام دون ا إ وف /وأو  إ    

  ،٢٠١٦(ا :٣/٥٠.(  

   دات اب (اات، ا ،مت،  ،وف)   

       ( ،ارع، اء، اا ،ا ،ر اا) أ و

  دا   ،ا  ف و مب وا  

     ،با    لدات ا   ه وإو   

    وادات  ا وال  ات واة:  
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     م ا  ع، وت واب واا  

اة و وط وار و، وا   اب       

   اقا  دواو  ة، و أ     ،ا  ب اا

    رول (ا ن ب  ة   ل  وذ

وا وااء وا ا   أو زو..) ام ول رد 

ارك    ، إم     ول ا  ا         

ا ،ا ا  ه ا ب، وا   ور ي

 ة   ا.  

            اأرض ا  بء اإم  ا 

   ،امو  و دا  ةوب داال ا  ك  با 

:دا  أ و ب وا أ  دا  

ِأ  أ  َا ْ َا أن ِأ /َا  َا أن 

/ ْ إذْن ُ {    امُت وادة   {أ/ أِ أن ا  َُب 

   َ  ِْب... وا ِم  ْ /ِبا   ْو ا

 أم ّدي/ أ  / ِب  ي َأْن أ  /ا  ج

       ِِت ااِت واوا ر ُِْأ /ِا ارعا  ّوأ

          َء أْن  / ...ِبا ِم  َ /ِا و

  اما ام ُ /ات ا ا أْت 

 ،٢٠١٦(ا :٣/١٧٩.(  
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  األلفاظ العامية

 م    اءا  ا  اه  ا  ظا  و    

   ن        اي  اث  ة  اء    إ  ا 

   م،  وا  ا          م     ورة 

   ذ     ه  ا  ظأن ا    ة  د  أ 

     ءت     ا  او      أي إ      لا 

ر اع إإ  و  .    

     دل  اا    ا  ،ا    أم  و 

 ا و أن ). و٢٢١: ١٩٩٣اس( رك،  أ  اب

ا و اا وا  ور   ت 

 ا  و  وا    ا  ا    ا   

 اب إا   سا ظو  )ةا ،اط

١٩٨٦ :١٧٣(.  

 مى  وأء  أن م  د    اءا إ    ه  ظا  

   أ  ا  ا   ،     أ      

 ا      ه  ظا    ري  ر  طو    ة 

  ).٢٩١:١٩٩٦اس(ي، 

     ره اإط  ا ا ر إ    ر

      ا ا   وام ،ا  و ا 

إ   ت اا  ا ا و ،ا 

  ا د م و ، ب إ ا  ا

اب   و؛ مت دات اة ا أو    
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     ،ا   و وا  ة ادات ا

 دات ر ه:  

  

  

  

  

  

      ا ا ا ا  ة    ظه ا

او اس، و ب ا   ا   ،ه  

       ا  أراد أن  و ،وا موا ط  ظا

     ا  ا و ،ا و   وم دا  ديا

.ا ا ه   دات و ره  

  وت اا  هو ، يا اا  ز اإن ار

             ور و ة اا  ي ان ال ا   

ذ م ءه ا إ ذ   ا  (أل و وأن وات) إ

ر اطا  ءان أو ا أو  سا ط   طف إ ،

  رؤ ا     ا ا  أو ا اا 

   ا  .ق ال أ   ات          

ا راا ا من ا   ره،  ا  ف اة 

   أد  وة  أ   م اي أل    

)  م  " /دان    /   /س   د و

ز  )، وظ ا ام وا ة  دا/  گ ار ُن  و

   )  ما   ،ا    أ        (

  ا و  اة،إذ ل:
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     /،أ ُ وا /ظ ة ،ِء وراا ةأ ُ

       م" / : ةو موأ /،ُُص/ واوا /،ا و

و أ            أ أ /"و / ..أ و /أ

        /    /،َن ا  ؛أ ؟/ أزاق اا

داما  

 ،٢٠١٦(ا :١/١١٩(  

  ا ا ما  ه ا أ   ةو

  ت أ  ا .ط ورة  ا ،م  ذ

    ا ات ادات واا  فوا    نو

  م، إذ     إاء  اي،  ة  ل:

        " / :ِتق ا ُج ،ِ ُتا ُ َا َا :ُرأ

م /"ْ  اَت ا درا،/ واَ   گ اْ/ ردي 

 ُ َْ /ْنوطا و ا ّ ْن/ وُه ا َعا

  من اِف اط  ِّ َ  امْن

 ،٢٠١٦(ا :٢/٤٣٠(  

 و  ى أن ا يا ا   ا   فا

ات  اس ل اان واب  ا   ة       

    ا ا   ،ا ا ظ ا و ف، وا

     ه ا تأظ ح، و    يا وا ا

 ة وم تد   رةا  إ ا اا 

  اة، ل ء وا وإراد  ا ا واي.

     ن م ا ل ا   لا ا  ا وظ  و

   ن ذ   در  ا   ا ذا 

أ  او ،   .     
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ا ا و ا : ا ا   

 ّ-  َُل اإذا ام-   ُ و ..اا نُ ،ٌ ٌنُ

  ٌ ٌفِة، / و دةّ ؛ّ /اا أورا ،ا آ

  ّ / ،را-        َن       -ا  ُفو /ء 

  َ / ر  ..ُدا ؛ّ /ْنَر اِء، / وَل اِء، / وا

 ا   ُد  / ، اط ،"ََْ" ُُِْ ،وِبا-  ْم

ِ ا / ِّزُع ا وَ اْد/ و ّء.. /  إ-  ُل

 ُ / اِد َء ذاإ / ،ع   "" ُرو /او-  

/  طِء اُِْ /ِ د  َ اُش اِ /   -اِء 

 ر / ...ُا ّأ ْع/ أِء ا شر / ... /ِّت أْ

    /ِّت أْ ر / ..."ي "ا و /َِْ ْ ُ ...ام

وأ  ا ااِت و /  / ........ُ  / ...ن ااْت/ 

  مز رّو روْج/ أم و ا َْ ْ" / :ٍت ر

 اروْج/ و  ..ْبا و ْ وح  /روْج  ...يا    

 ،٢٠١٦(ا :٣/٣٩٩.(  

 ا  ه اة   اداء اي وأما ة  

 ،)  دات و (الا)     ،ا

…)      ا و (ا     ا زع ، 

 ر ،او…          رة أم ة مه ا اءة و (ا

          د ت، وا   ه ا ،ا او أ 

       ء، ون ا  أ  ف ه ا أن  ،تا

د ا  د، ود       …ا   ءه ا  (ا

        زو  ورا   أ   م ة، وا م 

  . ما  و ،وا ا 
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    ظل  ذات اا   ا  وا  ا  م  

     م      ة  او   ةا  ا   

ر ا  ظل  أا  ا   ) َّ ل  ) وا 

     ءا  ا   م      دي  اا ، 

 ول  م  ) و  ( و  ، ا  ه  ا  وال 

ا    ةا ،ا م و  ه ظا ،    

   وا    :ا   

ذاَت ٍء/ و ن ا  /ُ ُارع اِ/ أ  دفِء 

  ِ  ن /ر ظ إ ٍب/ وووِد أ ّ /ِِ

ا َّ َرُه/ إذأ ْ ٍء  اُت ََْا  /ة  ُ  

 ،٢٠١٦(ا :١/٢٣٧.(  

ظ وا را  أ ا  )ا(  وا وظ ا 

 :ه  

   اُت  ذَل  /َن مَ اى

 ،٢٠١٦(ا :٢/٤٥٣.(  

  وأ  (وس):

و /مُ أو ُو ُاا  

 ،٢٠١٦(ا :١/٣٦١.(  

ا  ا ا ا  )وس( م أ ء  ا 

 و ا    وس  ات   ي اي

 وةع او ا   ا  دون  إ.  

           دةورة ا  ن ام اا دت ا و

         ع أ إ ،دس اة ا ون   ا ا ا

ا ا أو ا ا  إ  اة ا، و ه      
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ا  ،داتا  دة، وا ،أو ا ، ةا ارة، وأ

. ن أن   ي   ك ن ،  ء 

وا   إ م وا  اة ا  ، اة   

ا   إا و  ، م  ه اة           

 لأ دة و    داتا    ةي ا أن إ :

ا، أو ي اة    ا، أو ي اة        

      ةي ا أو ،وا ل ا   ا 

          ، داتوا ا     ةأي ا  ، د

ي، ص ورف ا). او  أو  د ٥٧.(  

  خامتة البحث

 أظ ا، وا      ،من ا     ا  ال  ع .١

  اظ ا.وا، و وان،

٢.  ذو أن ا  و  ن و   ا   أ 

      ا دات  اء إ   ا ،ه

  أن و ا  اا ا ظ اوأ ظ اأ

 ا   ،ود  

٣.    ر  ت ظأ ن ام ا    

أه،       ا وا، ا ر   وم و

  أ    اظ أر  ارب.

ن  ا اي ر ا  ا  أ  امر   .٤

        ته، و   زت ا ظ اا

ا     ا  تر وأ  .  
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٥.   م ا ،ا ظ اا    ا 

ا  ه، و اظ ا ا أ   ارة 

  واع، وإاث ا   ه.

  واملراجع املصادرقائمة 

  ،ر ب، ان اا    ،ن ،وت ،ت

٢٠٠٥.  

 لا ، ،ا دات ا آما   ءا 

 .٢٠١١ا ا ا ،  وادات،

  ه ااه وظ ،ا ا ا ،ا  ،إ

  .١٩٦٧وا، دار ا ا، اة، 

 ا ،ةا ،ا ا  ،ا ا ر ،٥، أ ،

١٩٧٦.  

 وت ،ت وارا ا ا ،ل ان، ام ،ن، -ا

 ،وا ٢٠١٦ا.  

  ونت، دار اا   تدرا ،دت ات اا ، ،ا

 ،ا ١٩٨٦، ١ا.  

  دار ،ا اا ا  ا ا م ك، دراا د ، ،اط

 ،ا ون ا١٩٨٦ا.  

 دار داود، أ ،ب واوا اا ا  ،ل ا   ،

 ،ا ،ر٢٠٠٣، ١.  

 ،  ،ت  ،وت ،ة ات ادرا  ،ا ا  ابا

 .٢٠٠٦ن،  
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 ا ، ،ر، طا ،ي ن اث ا ا ،رادار  ا

 ،ا ون ا١٩٩٦ا.  

  ،وا ا ،د ،ة ا  اعا  ،  ،١٩٩١ .  

  ،ما ن ا ،ا ا    ي، ا ،١٩٩٨ .  

   ،راهد ب، رة ا  رة اا ، ةو ،

 ، ٢٠١٦ا.  

  ،و ،را  ن ام - ما ا ، تار و

 ،م ، ،وا ٢٠٠٨ا.  

 ر، م ،اي لا ،ا  ا ،مما    

  .٢٠٠٩، ٢اد ة،

   ة اا ،ا ا ا م  ال ان، ام ،

 ،نوا ز١٩٨٠، ١وا.  

 ، ،رون ا وا )(، ا ب، ا ،ان، ط)د 

(، ٢٠٠٧ . 

 ،رك ر ا ، ا  بي اا ز اثة،  دار  اوا

 ،ا ون ا١٩٩٣ا.  

 ،ر أ، ،ا  ،ة، اا ١٩٩٨ ، ٥.  

 ارب، اوا ا ، ا ،يب اةیا  ،م ،ب١٩٨٢.  

  ، ، ز    ات اا  وا  ز دار ،

 ،وا ا ،د ،ز٢٠١٢وا.   

  ،ن وت ،وا  دار ا ،ا ا  ، ،ر١٩٨٤ا.  

  ،ةا ، ء ا دار ،ا اد، ا ،٢٠٠٧و.  

  دا ا ١٢ت  ١١  د ، ١٩٨٧٢وا  ٣  د ٢٠١٦٤، وا  ٢٠١٦ ،

  .١٩٧١  ٧واد 
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  دا ،ن ام ا  ص د ،   ،ف ٩   

 ،ا٢٠٠٢.  

 http://www.marefa.org/index.php 

 http://www.marefa.org/index.php 
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  اخلالصة :

 ا ا دة إ ا ا 

 اص اة  ردا 

را  اب وا  أار 

   أ  وأب 

  ؛    مإ 

   يا مو .وم 

 ا اء ا ر  د را

 وا دا اا  رخ

 ه وأن م   ه ن ؛

  ا و أر ومو ر

أال اة ا وت اة 

ا   .ولا ر  

 ا ا وت د 

ا ا   ه. ود إن 

) ط أ� ،و ،ا  ،(

   يه ا  ، و

 دة، وت اواا  و

  طت دة.

 إ  ت ب اا و درا

) ط أ   هه أ أن (

   ،ود م ا ا

ه  ا و  ه، 

  عا ؛ واض أ  

) ا وم ا .ا وا (

     ا ه

ت اا  

 ،ب واظ اأ ،ط أ 

 ا م ،ل اا م

ا  

Abstract: 
Referring the great and original 

texts are the pure source of Arab 
language to reveal their expression 
secrets as well as their lives' type and 
thoughts styles throughout poetry 
and prose. The poetry of Abi Talib 
(P.U.H), Sheikh Al-Sahaba ( master 
of fellowers), doesn't like any other 
one of his contemporaries poets due 
to its special characters, more over it 
is a historical document that dated 
and reveal the prophetic biography 
and the Islamic call conditions. He is 
of the few poets whose poetry is 
referred to frequently. 

Throughout this research it 
appears clearly that Abu Talib 
(P.U.H) was the pioneer in using 
unique terms that the Arab lexicons 
do no mention, some of his poems 
are full of terms of certain semantic 
field; the single verse or couplet has 
more than one terms of the same 
semantic field, this indicates that 
Abu Talib (P.U.H) is a wide minded 
in the field of linguistics. His 
collection has terms used for one 
time and that is a reference of his 
rich poetic language. Using one of 
the contrastive terms without 
mentioning the other is another 
characteristic for the poetry of Abu 
Talib (P.U.H) . 
key words 
War and Peace Words, Abi Talib 
Poetry, Semantic Fields Theory, 
Semantic Analysis Theory 
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  املقدمة:

 ل اد إ ا ا  اص اة ردا را  اب       

    ؛ بوأ  أ    ارأ  وا

 ا اء ر   ان مرخ        إم    وم. و

، أل ا وائ ا وا وأ    ا اد وا ا

 وأ ماس، ... إ. وم اي   را د  أو؛ ن         

ه   أن مه و ر ووم أر و ا  أال اة      

       ،ولا ر  ة ات او ا   ا  

         ا    ه. و   ا د ا تو ا

 ) ط ن أإ ة ودا ة اا  رإظ   ،ا  ،(

و، و  ، ه اي   و  اوات ادة،    

  و طت دة.

و) ط أ  درا إ  ت ب اا   هه أ أن (

ا ا م ود   ،ه  ا   اض        

) ا وم ا  عا ؛ وأ    .ا وا (

ا  دون و أم  ،ه ا    ا ظو ، ا ا

      ا  أن  ا  ،(اءت اط) :ب    ا 

   ت او ط أ  طإ و .و  ن أن 

      هة وا  ي وا ا ا  ط  ؛ رإ م  ن

.  ا ودا اء اا  ن و .ا  

) ط أ   ظ ودراا   ا وا.ا ا ( 

)،  ٣٩٥و ول دت اظ اأم أو   "ا  "رس (ت   

 ت اا  ره     ا  و ول دم  ،دة
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     ظ اح او  و  ا در ا را

 .زي اا ا إن و ،ما  زيوا ا  إ م ذ و

 ،  يب ا م٥٣٨(ت     و .(    سأ"   

ا". و م اور ا دوم ا   أ    ات 

     ر أني م ذوق  مو ،ت اا أ  درا 

          :و  ظا  ب واا  م و .ا  ه 

ن      ا  موا ،ا م إ ظ ا ا   ول

    . اءة  ظ اأ  ت اء   اا أ و

      ،ا و ا   زةوا      ظ ءا 

  ؛م  .تت ا طا وا ا  

 ط أ   ب واا  ظأ  وا–     را  ا

-               ءما   و   ءا  

.ا ا ر ل اا  واا ا ا  

و  و ه             ن  ط أ   اره ات د 

        ذ  و ،زا وا ا ا ذ  ،وروده م   ل أا 

          ن وإن ،ا ا ا  ا أو ت ا ط

اظ    ا. و د أو  ا ز أو ارة أو امل 

       وا   و اأط      ات  

و .ا            ر ا اا   يا ق وان ا إ

ظ  ،  ح   ، ءا   ءإ      ح إ  أم

.و  

ودت طت اان، و  إا   ا، وة طت 

    ا  آل   ا ط  انا     ا  ةا ا 

أ ى، اان ات اط    ،ا     ت ا  
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ان  ا ا  (اان)   ط، وا ظ  إأت 

    واف .م   و ا، وأ  ا م

ودرا    م  ط أ  م     ظول ا

ا  ،ورو أ إ ر ،و ،م نح وا 

        د    او ،اا ا و ، د يق ا

      رأو ا ،  درا  ا  ن ،ه ظ

ي  . و  م آ درا د    اظ        

      تن او ،ا م ظ إا   ل د و

.ا   اا ظ اأ  ا ا  

و ء ا ا ا را أ ات، أي أن ا د  اء 

 اد   اد  ته؛ إذ إن ات     وأن ا   ،

  وآ دام أن ا  رب ا  .ا ا اي.

  املبحث األول

  وشعره ويف مفهوم احلقول الداللية) أبو طالب (

  حياته وإميانه ووفاته: -أوال

          ف     ا   (ف ) ط أ 

 ذر  ب) ا اإ()١(        ط وأ . )٢(  ّأ و ،

) ل ار وا ا     ا  ت و ا ّ٣()، وأ( .

ووج أ ط    ط  أ  ، و أول  وت     

)٤(     ة  ا  أةوأول ا .    ت إو ،واا ا

 ) ل اا أ و ، و ،ا  وا ، (

  )٥(.  

ون أ ط ، أد، و  ، ،ء اك وور اء،     
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  ا   ، نو ،م امو ،ا   مء و

 ٦(ور( َُْ و .)٧(        و ،ا  ا  هأ إ و .

ا وأ ،   د  ا  ا   ٨(أول(.  

  ؛مإ  ن و ،   نو ،د  ط أ آ

 ا  ، ا ران ا . ودام   اة ا  زم

     ) ا و ة ا راء واوو      و ،(

) ا    ا ا س أوا  أذى  ()٩(.  

) ط أ ا  ةا ا  ا  و  (   ا

١٠(ا() ل ال ر .     ت أ  أ    م  (

١١(ط( و مو .) ُِل اَُر ََُ  ،ٍََِ َِ ِتَْ ََْ ََ (

َ إ َِذ ََو ،ٌَِ ٌنُْ ََُو َد ،َِ َُا) ََِْ   ََ ُا َْو .(

إِْ: اُْْج َِ اَِْ اِ أَِ  َْ َْ َمََْ ٌِ أِ طٍِ َوأََُه   

   .)١٢(َِِْة

  شعر أبي طالب: -ثانيا

ا   أ ط  ا وادب؛   ااء   

) ط أ و .ودا  وا   يى اا ا دواو (

 أدب ه وه،   وأ وره وا، وز  ن          

  وا   امد     ة ات ا و ر نا

        ا دا  فا  ا دار   و ،ا   ا

 وأد ،ه ا دا ه ن .ا درة واا وا

أ  أن ا م    أ، ورا   در ا  ا اي

ة واا  او ١٣(ا(.  

 امب     ود  ا  ا  ن أ روا وا :وا إ و
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  وا   راو و ،  َِْ )١٤(      ه رواة  أ ،

)، و   ٢١٦ (ت)، وا٢١٠أ ط و أ ة (ت

. و ي ي أد   )١٥()٢٤٨ب ا، وأ     (ت     

)١٦(     ما واوا ."ل ار  ط أ "  واا مو .

        أ ء، وا ا  نأ  ،ي اة ا   ا

 رواة     ط أ    اند"  واا مو .ط أ  ه

"ا )١٧(.  

           ا   ار  ،ة ت ط ان أج دوأ

١٨(ا(: و ،  

، دان  اط أ ط ، أ ن  ا  أ ا           )أ 

        ط ا  دق آل  ا ا  و 

  ،ا  ر١٩٣٧ا     أ     وم واوا .

)، و ا  ا أر      ٣٩٢ م  ن   (ت

  ا  دي. وا   ه ا  ا  دق آل

.ا    

)،   و     ا  ح دان أ ط  ا (   )ب 

    رت او  ا زء ا  ا  

١٩٥١        و  ر دة  و مو  انا و .

 ، و        ط أ   م   أ ا  را

        ا   م  و ،د ا    ح ا

.دب واوا 

 أ ط وأره وارك  د اي أ ن  ا        )ج 

  ت اراا   ،ا ان أإ   ا 

 ١٤١٤      م ن وم أ ا م أم ا  نا وذ .
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         ي اة ا   وا  وم ، ا 

        نو  انت اع أ و .ا ا

 تواا  ركا.ما ا   و دة ا 

دان أ ط   ا ،م   ة اي ا ،   )د 

    اد رتو ، آل   ١٩٩٢ا)١٩(    و .

. نو مو  ار ن أ روا  دة ، و و 

دان أ ط   ا ، أ ن ا ، ا     )ه 

       .ت ام أو ت ام ذ  و ، آل    واه او

.ا وا   ، و و أر  

، ورت  )  و د.  ادان أ ط  ا (  )و 

  وت ،ب ادار ا ١٩٩٤           و .

ا ورد  اوات ا ار    وف اوي         

      و  انع ا ن .  حا  ،ن أ 

  و و   ركا ،ا      ن، وا أ روا 

. ا  را   دةز 

 ر اان  ا   آل   دار ال وت          )ز 

 ٢٠٠٠      و أر و ن ا أ وا  و .

     وروا ،ا وا ن وردا   وني     وة ا   

    أ  وات اد أ و .  و  و ا

   ، نو  و ا  ت اف او ،  مو

        و   . ونن ووا  ط أ    

 نو    ب اا  و .ا  وا وردن 

     رك اوا ، ونو و  ط أ  

    وأر  ن ا   و .  و  واا
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 وا و   وأر . ون ع أت اان  ات ا رو

     ا او . و و و أ  آل ا  ركا ا

 ا  ق ا ٢٠(ا(. 

دان  اط أ ط ران ا   أ ن  أ        )ح 

  ج اا ا ا راك اوا  ،دي.   اا  

           ء اإ  د طأ  ،ا   ة ب أولر او

    ا  ر ا ه او . ر دون  ، ،انإ ،ا

    واوا ردب واوا ا   ط أ  ن دي إا

  ركا وا.ت اا  د   

   ا  را  ب اا إ وإذا أ      ط أ  

   ، ون دي وا ا را   ، ونو  و

  ع ن  نوأر وأر  و  آل   ب ا

          روي  ع بو . نمو و  أ  يا ط أ

 نه ا        ،اا  دةت اواب او ا إ  ،

   ا   ق ب و . و مو و أ ن ا 

  و أ   يا ط ا  دا درا  ي س ء .د

. او  و  

وا         أ   ؛ آل   ا ط  ا  م

ا، و    ادة وا ا، وأ اا  م اان 

     ، ط أ   ركا او ، ت اواا أ  ا

 م ؛ت اا ج    وأأن م ط أ    نرة. و

      إ م ظا  ارا  م  أن أ و ،ب واظ اأ

          أ   هدمو ،ا موأ ، را أ  ظ تواا

  ط ورة.  ا إ دره  م اان ادة.
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 مفهوم نظرية احلقول الداللية: -ثالثا

 درا ا د را ورة ا  ا ا أن  ّا

    ادوات اا   ازإ إ وأّدى ذ . أو رم أو ر

  .)٢١(" ا  اى اي اا، و م "ال ا

   ّ ،ى أ  و ّء ا أ "ّّل اا" م  وا

    دُ ّ ال اّّ، ا  و اة       

            ّو د  اات اا  أ  ّ و ،مما

ظ اأ          ّ ُّد ودة ا    و .

     ةو  ة و اا ت ا )٢٢(     رأ  ،

. و ذ أن ل ا   ا ك      )٢٣(  اء

   ىت اا     نو ،ا ا  م ا ا

      ا  د إ  إذا أّدى  ا ا  ن داا

ا ا  ا د ا   رو ،٢٤(ا(.  

أن  ا  امت  اات   )وى (ن دوا 

ا     احل أو اا  اجا  ا  )ف  .)٢٥ّو

           ل  ّ دة اا   ع" م ا ا (نأو)

. أي أن ا ا   د ا  ،دات ا ا     )٢٦(اة"

و (ن ) : "إن    .)٢٧( أو ع أو ة ّ  ّّر أو رؤ

     "دات ا    ا ٢٨(ا(     ّ ا أي أن ،

 ّص و ع  ،تا   ة أو)٢٩(.    إ (و) و

ت اع ا  ا ا أن     ا  )٣٠(.    رج) ىو

     ا ات اا    ا ا ن) أنم

           ا ت اا  أو أم ،د اّ    رج
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     م  تا  إذا  ،قس اأ    تا  

 أو   مما ا  ،ّ ود  را)٣١(.  

   ر ت  ا ما    ا ا أن او

      ا و ،    و ،ا 

ت ا     ر  ،د  د  ا ن ؛م ا  ى

  .)٣٢( أب ات إ  إطر  واة

     ت، وإا  إ دا  ا ن (ر)  ّ  و

  .  دا  ت ،  ة ت فا 

       وإ ا  ا ط ت، و  تا  إ  مما

       وو   ّ ؛ أو ه ا اءن أّ ا ا  ا

  .)٣٣(امّ ، ا  واج

 ا ا ة ا  ل اا م دات   وأ  

  ت ا  ا ر دةّا ة اوا ا  م ، 

ا   ؛ ن ا م، و      ّ ا        

  ا ا دا و م دّ  ،صا  أو ،ط  ا  ،

   اا ا  ىت أ  ور ت وا  اّص اا  

أو    ال،   أم  أ    ْ أو أْت      

دات ا ع   ابا إ ّدى ذ  َّ أو )٣٤(.  

ا ا ا  ًءو ة اا  ل اا ب مأ 

 ّ دراو ،ا  ىا  ةاا    تا ى أن ا

        إ أن م  و ، ّ  "نإم"  .   ّ ر 

 م  "ر" ان"، و" إ        "ر" أة"، وا" إ  إ 

 إ رم" رد" وا.    ااة  إ  إ ات       

   ى ات اا   أي ،أو دوم ا  أو  ا
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  ت اا   ذ  وا ،اج إا ّ ا ا 

      ا ّ تا  أو م  ّ   . ات اا

ا و ا   ٣٥(و(.  

وى ()، أّم م  ا  إ  ّ ت       

ا ا  ىا           ا إ ل اا  ف ّ و ،

        ن سا ا و ،ا  ى، و  ةاا 

د  ت ذات اا    ا )٣٦(.  

   ه ا  نا م  ا ت ااع اوأم  م 

     .د، واوا ، ءا ل، وادف، واا : ل اا

      ّ  ؛    ن وري أنا  و

  .)٣٧(أم   ل أى

  دان اا  و ،و  ل اا  ا   ّ يا 

        أو   دات ا ت ارا ،درةوا ا م

        ،ّ ت ب أو    يا مع ا   ،أد

  ء   ا     ت اما   

اا   أو  أو ر ت ااج اوا )٣٨(.  

   اوا ومت ادرا  ا ل اا  ا و   

    ورؤ ا وطا  وم اث واد       

وّر ء ادة  ا ا ، و ّ  م وإّن  

ات ات ام ء ر  رات ا؛ إذ درا ات   

ادات ا ا و ت اامدات او ،٣٩(ا(.  

  املبحث الثاني

  ألفاظ احلرب والسالم يف شعر أبي طالب:

وزع ا ا   اّ : اول "را أظ اب        



  

(  387   ( ..........................................................  ألفاظ احلرب والسالم يف شعر أبي طالب 

 "ا  "  مء او ،ط أ   "ب واظ ا

  ،ط ا   وا         و ،ل اا  ا ذي ا

     إ م  ّ ،ا را ب واظ اأ  

اى، وإاز اّ ا ّ ، وا ا واّات واوق       

.   

: ألفاظ احلرب والسالم يف شعر أبي طالب:أو
ً
  ال

. (و )٤٠((اء وااء وا  واة، و اْس، و  وف...) َََس:- ١

  ( َ    ء)٤١(      ،اٌساٌس، وأِو ،َِ  ُسُْا)و ،

. ووردت ا ة  )٤٣(، و ( اح: ا ، وف...))٤٢(ووٌس)

    ) ت ا   أن   ط أ   ةوا (

   وأ    ذ و ،ط ت أ إذا   واو

) ل ا   و  ل   ل ار وأن أ .(

 ادق وا اط، وط    أ  آؤ وؤ م ا

      ف اا ن ذ وه بو م  او ا د أن

ل ا٤٤(ط([ا] : ذ و ،  

  )٤٥( دون أ َ اَّْوع أا-    ًى  أّ و وت    -ما 

  ٢- :كََ      ب، وس ا ء، وا  ْا كُْف: ااُء واُّء واّا)

(َ اِء ََْا ُ)٤٦( ة ا  ٌب :كوا) :ل او .

      (...ا  و وا   ة)٤٧(     ا :ا) ،

(...ا)و)٤٨ .      ط أ   ةة وا ا ا وردت ا

) ة ام  ط  [ا] :وه ل وا (  

 ٍَْر  كْا       َ ربا ا )٤٩(  

. ووردت )٥١(، (... ل  ا، وا أاك)    )٥٠(و(اك ٌ : اس)

           سا  وفا ا  ادا ط أ   ةة وا
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           ا  د  و ،ا  اء ول ا  ق ا ا

)) ا أ أن ام  (     ُبا  أن  و ،(

) ا  و أم  .(      ذوا   افا و 

)٥٢([ا] :  

أم  وااُء َودا  ُعُ       ك وُْ ابأ  َُ)٥٣(  

٣- :َ     (ِءْف اط موا ،ُوُل اا :نْال وأء واا))٥٤(    و) .

. ووردت ا ا ،   )٥٥(ء: طف مَ  ان وا وه)

            اروا        ِأ  ذ 

) ا()٥٦([ربا] :  

  )٥٧(ظت اح و ا      ن أَ أو ا  

. )٦٠(، و ٌٌ )٥٩(،   (مٌ )   )٥٨((وا وف...) 

   روع   ووردتا  ادا  ء    )٦١(ا    ذ  ،

    ) ا   و  أ         هو (

 لا ذ  وأن ،دون ذ ٦٢(و([ا] : 

ُا ِا  ٌ َو  

  

     ُْ َّ أ  نُّ)٦٣(  

 و)    (لاء اأ  و ، ة، وّ ز... وا)٦٤(  ووردت ا .

             ط   ة، وذة وا  ة وا و ا ا

  : [ا])٦٥(و  ااد

  )٦٦(َرث ا        هُ   

    ادا ةة وا ووردت٦٧(ا(   (ص) ود ن ا    ،

[ا] :   

     َّ    َّْتو  

  

   ِ اََْ   َّي)٦٨(  

  ٤- : ( :ٌ ٌ))٦٩(   و ...() ا  و) .

ََُ  اِْء  ذب، ون   : ا و اُْ، و ا، و
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          ، َءْن ا م ،ِْا و ا  ن أن :آ ٌو 

(ُب اي أ او)٧٠(  ن ذ و ،ا ا :ا) .

(...  ن)٧١(     ة ام  ط    ا ورد و ، 

)[ا] :وه ل وا (  

  )٧٢(  وا  ُ     َْ  ٍُة      

٥- :   (ر     ،َا ُْال أء واوا ا))٧٣(  :ْوا) .

( ا  ا  يا ا  )ات  )٧٤  ووردت ا ، 

ا ا)د،      )٧٥ا  و َْوَدر ََو اُْزَر    ذ و ،

          إ ط أ  ن يا ا  اا ا رآه  ل ار  رأوا

)  ء راد ،ا    وم و ا ا وذ د ا (

إم إن أا  أرادوا   ا إ ،ا    ا  ذه و، و

) ا اه وو  ل ا٧٦() وام([ا] :  

 ٍ  روا       دا أ َو )٧٧(  

. )٧٨((وأ ا   ااوة، وت اوُ ة، و  إّه)   

ادا ا ا و ا  ذ    ا وا    ووردت ات 

) ا ا ب اا أ [ا] :ا (  

  )٧٩(و  ا أي د    ل  ا ّدوا     

٦- :     (ُنرات واا و ،ٌوا ٌأ ُّء واوا ا))٨٠( .  :ُا)

 (ٍب و ون ٌ)٨١(   (شا وا وا) ،)٨٢(  وردت ا ،

     ا ا ح او ،طا      ةة وا

[ا] :وإ  

    م         ُُرى وا َرب ُد)٨٣(  

ء واء أٌل : أ اُ، وا ُدو، وا  (اء واا َََب: -٧

(ا )٨٤(   (...ّا ب: ما) .)٨٥(    أر ا ا وردت ،
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و ة  ذ  ط   و  ااد ة         

) ا[ا] :وه لو (  

      َبُت ا   ٍ      ا ََ  ا )٨٦(  

ووردت ة واة  اب، ل (و ب ُ، أي   ،وب 

(و)٨٧(         ا  ا ا   ح ا    وذ ،

[ا] :وإ  

  )٨٨(ُأ ُُْ ار أو      وُك وٌب  أَُْه   

،       )٨٩(ووردت ة واة ادا  ا اع  

) ا  و[ا] :د  او (  

      ُز  م   ر      م  دىا  وٍب َِ)٩٠(  

. ل ا   )٩١(ا) ووردت ة واة   أ ط وأراد ) ور    

          أ و ،را وا ،  وا ،ر ا :ابر: (وا

()٩٢() ا  ا   وذ ،[ا] :(  

 و َّ ُّ ا ُِب   ورا ْراُس َوِْا ا )٩٣(  

٨- :َََ          :ُ ،هآ  ِءْا  و ،ٌوا ٌأ وا ء واا)

(ا)٩٤(           ء، و  ُ   ُ :أي ُا َََُو) .

  ( أي ،  وا ُ م  ا)٩٥(  ل او ،

٩٦(ا((ا  ن و أي ذ) ،)٩٧(.  أ  ا و

( م َُِْ أي ُا َُِْ م...))ا )٩٨  ووردت ا .

) ة ام    ذ ات، و [] :(  

   ُُر ل َأ ُّ  

  

    ٍَُّب وَُ)٩٩(  

(اال وااء وا أٌْ واٌ، وْ ٌء  اس،              درع: -٩  

. (وارُع اُس، )١٠٠( ،رُع درع ا م، وا دروع وإدراٌع)
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(ا َُ و)١٠١(        لح ر   و ، ووردت ا .

و ا   ا [ا] :وم  ا  

 م ٍ ُّ    

  

  )١٠٢( إذا  ََ  َرَِف ارع أَْدِ  

  ١٠- :ذ  (ا  ل و ،ٌوا ٌء أء واال واا))١٠٣(    :ا) .

(ا و ،ا ط  ا)١٠٤(     وردت ا .  ذ

    ا   ا إء ره إن رز ا ة أود       

[ا] : اوا ذ  

   ورب ا ذي امب 

  )١٠٥( ذ  ا ب  

 ج

(ااء واال وان ا ٌب وت ا  د   ن      ردن: -١١

    ( و ق ا ضم و ،   ه ،س وا)١٠٦( .

      ،ىَْأة اا ٌب إ ا أّمز ،َْدا وا رة اوا)

    ن ا مو ،رد()١٠٧(    ةة وا وردت ا .

    :  ي   و ل ادا  و   ط

[ا]  

    ُُ ءظ ُْرَد و  

  

  ِض ا ٍَْ١٠٨(و(  

١٢- :ر       ، ُفُ  ،ةوا  ءوا اء واا)   و ،ُْا 

، وردت ا  )١١٠(. (ا واُ اح))١٠٩(وف وا رٌح وأرٌح)

          ا  ع  م ا    ذ ات، و ث

)[ا] :وأ   وم ،(  

  إ ٌا ٌاأ ََْو    حٍف وا وا١١١(ا(  

. )١١٢((ااء وااو وا أٌ وا ٌلَ  ع أو  ع)      روع: -١٣

، ووردت ا  )١١٤(، (و از:  اوع أي اب)     )١١٣((اْوُع: اع)
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            واإن أ م   امإ )  ذ   زيا ا

)   ا             ا (    أم اة 

       ب أ ة واا از افا و ،ور وا و

) ( ()١١٥([ا] :  

  َُ   ْ ْوَم      ا لُء اأ ْوعا ١١٦(إ(  

١٤- : (ةوا  فء واوا ُا))١١٧( (ءا  :ا) و .)١١٨( ،

( أي ، أ وا ا َ) ل)١١٩(   وردت ا ،

[ا] :   ةة وا  

   ا د و ْا َذأدر     اَر اِ ا إ ١٢٠(و(  

١٥- :ََِ      (وا ا   ُُْ ُوا وا ُا))١٢١(   ِ :ُوا) .

   (وا ُوا ُا :ب، وا  :ُل: اب، وا)وردت )١٢٢ ،

[وء ا] :و  ا   ات أر ذ ا  

  ْ ا َ رسْ     أم ِبا َ١٢٣(ٌي و(  

١٦- :َََ    (نا  ضف ا  ل ٌوا ٌْاُء أوا ُوا ُا) )١٢٤( .

، اوا، وُِْ         )١٢٥(ة  ان أط  اح  

     أي  قة   ون ا نة ون ا

    ما ا و ،ظا   وا  ،ا  ا

َأ ٌر  ة ا  )١٢٦(  أر ط أ  وردت و .

    ي أوى إا ْا  و ط ل أ ،حا  ات وأراد

ل ار )  [ا] :ا او ،    (  

ٍ اء م  ُت  

  

 ولاِث ا  ٍَْ َ١٢٧(وأ(  

  ١٧- :    ُن، وا    ل ن: اأ ء واوا ا)

، و(اُْ:  )١٢٩(اْ) . (وا: وا ٌ  )١٢٨(َ وم وء  أء)

(ا وا )١٣٠( ْا م  و ،ا  و ،)وردت  )١٣١ و .
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ا ث ات ا ا ، ذ   أ   م إه     

) ة ام ) اوة ا    و ([ا] :(  

  م َ ُو     ْا ا  ا ََ)١٣٢(  

   (م : ا ا   ...زا و))ة    )١٣٣ة وا وردت ا .

   ا  و   لإد   ا    ا ا

 و    ا  ،ا  او ،ا  و

ا و  ، أ  وأ ن  ارث   ا. ون              

) ل ار       ط ءه أ نا وم ُم َفُو  إذا أ (

 )   ل ،م  وأ ا  م     ل ذات ه؛ إمأ  (

  ط أ  ل .ا ا  ١٣٤(ا([ا] :  

      وإن     ِبُمَ ِِ  ٌِ١٣٥(آ(  

١٨- :       (لٍء وط  اٍدا  ل ٌْء أء واوا ا))١٣٦(  و .

، و(  )١٣٧(ذ (ا :وف، و :ف وأف)  

. )١٣٩(و  ا   ...)      ، و(  ا،    )١٣٨(اده)

  وفا ا  ة أراد ة ىة، ا ة  ووردت ا

) ا  د    ذ  ،وأ     (

[ا] :ةر اام   

   اء م  ت     ولف ا   ١٤٠(وأ(  

و أراد   ا    ة د   إن أت        

) اء ا مأ    ثوا و  ا  و (

[ا] :ور   

    ن  ر    اظا ِ َْ أو َ)١٤١(  

  ادا زا ةو :آم     ،و  إرادة ا  ؤ

[ا]  
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    ِوا ُف ا م  

  

     ا َو ُت ا ن ١٤٢(إذا(  

(اُّد وااُء واَُْ أٌْ واَُ ٌلَْ   ٍء إ ارض     ع: -١٩  

  ( و ذ  َُُْ  ،اس ا)١٤٣(     ، ) ذ و .

. ووردت ه ا ا ا ث ات         )١٤٤(أي ط رض)

وا   آت ا  إ    أ ط  ذ   ن ا و رأ

      )   و   و ،وم   :ا إ ود (

[ا]  

    َّعم  ُرم  

  

  )١٤٥(و ُل ِ اّ اَّبِ  

  ٢٠- :َََ       (ُا ٌد، وُ ٌ ٌوا ٌْأ ُِاُء واُد واّا))١٤٦(  و .

(ا ذو ٌط أي ٌر ٌ))١٤٧(        ا ا ووردت ا ،

          و وم     ط  ذ

) ا  مأ و  :( [ا]  

  ِْ ا ُدوَنَِْ أو َم       َِو َ  يَ َارَ)١٤٨(  

٢١- :              ُسُ  ،ٍءَْ   ل ٌَْأ ف واد واا)

 (ذ)١٤٩(   ( ْا   ا :ِوا) .)١٥٠( ، موا) ،

 وا(ا)١٥١(  :ذ و ،ُْأ ا  :ل) ،

(ا)١٥٢(      (...و ، :ج ،ؤف وُذ اَ) و ،)١٥٣( .

[ا] :    ا ا ةة وا وردت  

  و ا  ُب    ي اأ  فا )١٥٤(  

): واة و     وه وإ  ا (  ووردت ة 

[ا]  

ُار ل َأ ّ  

  

  ََِ َّا  ا إذ )١٥٥(  

. ل:  )١٥٦( (اُّد وااُو واُ أَُ ،ٌ ٌْلْ   وُ)        َََل: -٢٢  
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   ُل ان، و َل) (...   )١٥٧(  إذا ، ل)و ،

(َْو ًْ و : لل، وا )١٥٨(      ءت او .

 ) ن ا    و  ا ط  ذ  ات :(

[ا]  

   د ٌم  ا أم  

  

  ذا  ُْي و)١٥٩(  

. (اُْب )١٦٠((اُد وااُء واُء أٌْ وا  ،ٌر و ) َََب: - ٢٣  

    ،ا  رض، وا رة، وا  بَْ ،لا   ُ

( وأ ذ )١٦١( ،هو  ) :يل او .

أ، وأ  اب، ور، ورا واا، وا 

وف  ارب،  :ب و، ور ب واب      

. وردت ا ون ة   أ ط ،ة    )١٦٢(ووب)

ا أو اع، وات  اب ، و ذ   ن 

     ا و   ط          و  ،

[ا] : ءا  ،وآذو وأو  أ  

  )١٦٣(وأو  ن وبِ    أ أم ٌ  أْزَرُه    

٢٤- :ط             ِءْا  ُْة اٌد، وُ ٌ ٌُْن أوا َُُْء واا)

. ول ا: (وط ُ  ََُ       )١٦٤(ُُُْه،  َ  ور)

، ووردت ا    )١٦٥(ا ط، ول: ْ  و ل)    

ا  ادا ات   ء أ    ذ   

) ا   و    دون و     هو (

 لا ذ  وأن ،١٦٦(ذ( [ا] :  

    ِدون م ُ  نُ    ا  ٌْاٌب وط)١٦٧(  

،     )١٦٨(وأراد  ا ب لووردت زا ة واة 

[ا] :ا   
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   ط   سِب ا ذأ  

  

   ط ُِّ أو ًّ )١٦٩(  

٢٥- :ظ   ى: ظوا ،ْا ن، أ ف اء واء واا)

(وا :َ ا  ط، وا . )١٧٠(ا، و اٍة  ٌس)

، ل ا رس: (وأ ا ا  )١٧١(و، وا اة واَ وان)

. ووردت )١٧٢( :َ ا، و ري  ، و  ظ وظٍَت)

  ا    أ ط  ذ : [ارب]

   أو ا ن أ

  

 ُْا َّح وت ا١٧٣(ظ(  

٢٦- :كََ        أ و ذ  ل ٌ ٌوا ٌف أاء واوا ا)

( ََ ٍء أوَْ ٍءَْ )١٧٤(   ُِو .َُُد : دا )و .

وا، وا: اََْك،    ا  اب ... واك ا ل  

(وا)١٧٥(   وا ا  ث ،ات  ا ا ووردت ،

[ا] : ذ   

      ةا   نو    وف واس اك ا ١٧٦(إذا(  

    ا ن ا   ذ  ل واا   و  

[ا] :ا و      

   اََ  ل ا ن      با  لا ١٧٧(و(  

٢٧- :   (ْ أو   ل ٌوا ٌ ٌُْء أُد واوا ا))١٧٨( .

     َُُِْ َََُ ،طا ا :َُْا) و   ( أي ،)ووردت )١٧٩ ،

[ا] : ذ  ات ث ا ا ا  

  ٍ اء م  ت     ولف ا  ٍَْ ١٨٠(وأ(  

(اَُْ وااُو واُ أَُ ٌ ٌْلَْ   وأَ             ُ  ٍَْل: -٢٨

، (و  ال امن   )١٨٢(). (و ات: أ)١٨١(ري)

    (  ٌل، إذا و ُْ ل ،ٌل)ة    )١٨٣ (و)  ووردت ،
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 :  ةوا  

   ذوا   ن     َِْ   ر و)١٨٤(  

(   ن :و))١٨٥( (و) )ل    ، ول واا  

. )١٨٦(و ا واك ُْ   َر،  ا زا  ذه ارح)    

           ريُْ   اِبِ َُُْ م َِْ ُ ؛ وأظ  ٌد ٌ :ُلَِْوا)

()١٨٧(  ةة وا ا ا وردت ا و ،[ا] :  

       و      لوَى وا مذ )١٨٨(  

. ول: (ا )١٨٩((اُء وااُء واُ أَُ ٌْل  َوِء اء وَد) س: - ٢٩

  (   ،رسر ا ،وٌس وا هٌس و)١٩٠( ن أن و) ،

  ُسَا ََُ  :ن ،ر را ّ َ ،رض إا  سا ا

(اوا ّوا)١٩١(    رسو ،اا  رٌس  :لو) .

(اا)١٩٢( (...إرادة ا  سا  :رُسوا) ،)١٩٣(   ووردت ،

  ءر   ذ    (رسا)[ا] :زاد ا  

   ٌٌََِف ورَ َُْ وَِْ      َُُِ ٌَِ أو ََْ ُسر١٩٤(و(  

٣٠- :ََ     (ٍوإ لإذ  لَُ ٌ  ٌْأ ء واف واا))١٩٥(  وا) .

( ح أو ٍب أو إذا أ  :ل ،وف)١٩٦(  ا  ، ووردت ا

[اا] : ذ ة، و و م ا  

  )١٩٧(َوِْْ ِِِْ َْ َزُِْ     أَراُدوا َْ أََْ ظُُِه 

٣١- :           ر    ِء، وْا َ   ف واا)

(ِا)ف: (...    )١٩٨ء اأ وف     . وا ا ب إ :ا

( ن  ،س)١٩٩(    :وا .ر ن ا :سوا) ،

 (ب إ )٢٠٠(          ٌّ :س ..با   و) :رس ل او .

  (ف اا إ )٢٠١(  (فا  ٌب :ا) ،)٢٠٢( .

  واة   أ ط  : [ا]وردت ا ة 
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   ٌا و  َِْ و    ُا  ْنأ ٍْ٢٠٣(وأ(  

٣٢- :ََ      (ِءْا   ل ٌوا ٌ ٌْأ ُُد واُف واا))٢٠٤( .

  أو أ و  ءا  :ُْا) ع ٌل أي و ...و

(أ ٌَِو)٢٠٥(  [ا] : ذ و ،  ووردت ا .  

      ذودوا      ُِْ  لِ )٢٠٦(  

٣٣- :ََ (ِءْا   لَُ ٌ ٌُء أُد واّف واا))ل:  )٢٠٧و .

َْ)      وا ...ٌٌِب وّو ٌ و ،  ه ُ

(....ا ا)٢٠٨(     ُا ٌع، وا أي ،و  و) ،

(ٌُو)٢٠٩([حا] :ذ   ات ث ووردت ا .  

 ْ َُُ  ِى ا    ِ ِتو ُْ)٢١٠(  

٣٤-   "سوا ا  ا :َْ٢١١(:" ا(        َ َ َا  َا ":و

" ا، َواَِ )٢١٢(    ا  ط" : و،

      س طا  َْا و .ُِا ه. واو را إ ا

")٢١٣ ( [ا]:  ة وذة وا ا ا ووردت ا  

  ٍ ا م  أ  

  

   وا   ٢١٤(أ(  

  وردت ا ا ة واة  :[ا] ) ٢١٥("وا ر وف..."  

 َا ُّ  أرٌض ََْو  

  

 ّيا ُ سا  ُ٢١٦(ا(  

  ٣٥- :      ،و ز  ا ل نْأ ف ان واف واا)

. (اة: أ واو وث اٍت واِ      )٢١٧(وا  ارع  ٍء)  

()٢١٨((ا و) ،)٢١٩( م ما ا  ةن ا أن و ،

 َُُُُْ٢٢٠(و( [ا] :ذ ح وا  ادا  ووردت .  

 ٍ ا م  ُأ   وا   ٢٢١(أ(  

(اف وااو وا أٌْ وا ٌل   ٍء ٍء،       س:  -٣٦
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   (وا   ًء، وا واُوُه ُُ ُفَُْ)٢٢٢( ه   . وس وا :

ٌ)٢٢٣(   (ٌساٌس ووأ  وا) ،)٢٢٤(    راع، وس: ا) ،

  ( ُْ س اا ُ روع، وا  ُرُ ُم )ووردت )٢٢٥ .

[ا] :  وفح اا س وا  ادا ةة وا ا  

 ٍ ا م  ُأ      وا   ٢٢٦(أ(  

٣٧- :             يا  ،ا  ل ٌ ٌأ ُُِء واوا ُا)

(   ا)٢٢٧((ب ذات اا :ََا) ذ و .)٢٢٨( ،

(ا  ا ا))٢٢٩( با و) ،     ا :

     (ا  ا أن وا ،   ا :سا)٢٣٠( .

زا ٢٣١(ووردت ا([ا] :   ا ا ،  

   ءوا اُِْ و         ُا  َُُ)٢٣٢(  

٣٨- :َِ ف واوا ا) ،جِ  لَُ أ : ٌلُأ ف اْ

. ول ا: (    )٢٣٣(واَْْ   ، وا  طح ٍَْء)       

. ووردت ا ا ا      )٢٣٤(  أ   ن)  

)  ح   ذ  ة ة) و ([حا] :(  

  )٢٣٦)(٢٣٥(َُْ أو أم إََِ    أراُِْ  اء إذا 

   : [ا] )٢٣٧(ووردت ة واة ادا  طح اء

  )٢٣٨( ُ  وز     و ا  ا   

(ا واال واف ا أ ٌ ٌل  ااٍد  ٍء   ي: -٣٩

(ى: اَا  ادوإ )٢٣٩(     :  ةة وا ا ا ووردت ا .

[ا]  

  )٢٤٠(ِطَع اى   ذُ    و ا  ن  اِا    

. ول ا رس: (و   ا اب    )٢٤١( )(وا: اة، وا اى
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  ا إذا ذ م ،ب أا  أم ى، وُ ة، وا :َْا

(ا ن ذ )٢٤٢(نًى وًُى، وِ :ِْوا ْا و ،)٢٤٣( وردت ا .

[ا] :  ةة وا ا ا  

  )٢٤٤( ذم ى واول            و

٤٠- :س     ِم با و ...و ْ  لَُ ٌ ٌأ ء وان واا)

        (ّا ُا :ُْا  ،ِهْأ ِه وِء ومْا َْر  ل آ )٢٤٥( .

 ٌا :ُل،  (واا أ و ،ا و ،م :و ،ا 

 (ٌَْ :ا وا ا إوإذا ر )٢٤٦(       ،ات ث ووردت ا .

[ا] : ذ  ط أ  

  )٢٤٧( ُ و      إن  ان ُْ ُى    

٤١- :م    (ٍةاَُو ر  ل ٌأ :د وان واا))٢٤٨(   م) :ل .

( ةا  َ أي م ن)٢٤٩(  راه :وم وم  م) ،

(...ا)٢٥٠([ا] :  ا ا ةة وا ووردت ا .  

 –  ا و–    ى   و    وم دوم م )٢٥١(  

٤٢- :َََو  (اك، وا  لَُ  :ُوا او واا))٢٥٢(  وا) .

  و ،   َد ،ُ  رضا  ُ  وا ا 

   (...أ ا )٢٥٣(     (ح : ا ...زا و) ،)٢٥٤( .

  ا زا ة واة  : [ا] ووردت

    دون م ُ ّ نَُ    ا  اٌب وط)٢٥٥(  

٤٣- :و      َا :َا  ُا ،ف اوا او واا)

ب ، و )٢٥٧(. (اََْ : ال  اب...))٢٥٦(واات)

  (ت واا    ،َو)٢٥٨(     و ،  ووردت ا .

[ا] : ذ  
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    يَ   ا          ا  ا و

التحليل التكويني ملعاني حقل احلرب والسالم يف شـعر أبـي  -ثانيا  )٢٥٩(وا

  طالب:

    ن ا إن        ،"ا" : ّ ى د  إ 

     تا وأن ،"ا"  ا   ن". واّ" ،"ء" ،""

 ا إ   و (  .)٢٦٠(ات    اات ا اى    

ا ا ا : ،ة ت ( أو ،ا أو ا ،

 .ا أو ا ،ا ا ا ا"  "" ظو

٢٦١("ا(. 

    إ    ا   م أو  ت اما م و

 دض و أم    ،و و    ،نى أو ا 

.وّ م ا    )٢٦٢(ّدي إ إم  م إ وات د ى     

      اداا ؛ وا ت ا م   تث اأ  ا

   ال ا؛ إذ ى أن  اّ د     أو  

      ي، وأدا ا   ا ا رج مت. ومّ أو

  م  رتّ ق اا ١٩٤٤م  ،ل اا  ،

     أو إ اا إ  ت ا ،ا رت ا  

ا ط انتاه ا  د ت ا)٢٦٣(.  

إّن ّر ا ا   ء ا  أور وأّ ن      

، ووم ّ   ات  ال ا، وأا     

   ما و .ا ت ا ت   ه ا نظ  ن

    ا  ت ذات ط  ل و ام نوموا

       ،ّ رة  و ،ات او وادراك ا رات اّا 
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  .)٢٦٤(أورو، وذ  م  -وم ات او

 أو ا ا ا  و  و   أو ا 

      ت ذات اا   و ، دون  ات اا

    م   ّ ،وا د  إ أو ا أو ا ا ا

      ء ا   أي ، د ت اا   اءا   ط

ا ام ، وا  ا    ات ااد أو ذات 

ا ب         .)٢٦٥(اظ ا ا ا  ولن: او  و

) ط أ   وا. ت ان ا  موا ،(   
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  اخلامتة:

) ط أ  أن  ز و ،ود م ا ا  هأ (

        ا وم ا  عا ؛ و ا  اض أ

)    أن ا  ه. و   وأم ،ا وا (

) ط أ ي أ اا إن ا  ،ب واا  ظ  (

       و ا م ط ك أا  د   او ،ا   

ظ وا  ال ا . و  اان ورود أظ اب      

 ا  اء  د دا وآ ى      واظ أورود أ ا  او .
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ة   اات و إرة إ أ و   و. وزت      

.مف ادون ا  ادا ط ل أة اظ ى ا  

  هوامش البحث
  

):  ٢٣٠؛ وات اى،   (ت    ٢-١/١):  ُ٢١٣: اة ا   (ت  )١(

؛ وا    ٢/٢٣): ٢٧٩؛ و  أمب ااف ذري (ت  ٩٣-١/٦٦

،ت ا) ما ٨٥٢ :(١٩٦/  ٧.  

  .١/٢٦٤): ٥٨١: اوض ام ، (ت )٢(

  .١٧): ُ٢٣٦: م ،  اي (ت )٣(

  .٤١-٢/٤٠) : ات اى: ٤(

): ٤٧٣؛ واب   اب،   ا (ت    ٢/٣٥) : ات اى:    ٥(

٤/١٨٩١ ،٣/١٠٨٩  :ا   ٨/٢٦٩؛ وا :ة ا٢/٤٥٤؛ وا.  

  .١٦٥-١٦٤، ١٣٢): ٢٤٥) : ا، أ  اادي (ت٦(

  .١/٢٤٢): ٧٧٤) : اة ا   (ت٧(

)٨ :ا : (٣٣٧.  

)٩   ط ن أن إ  و  درا ه،      ) أ ىورد د ،( ان ار)

       ار ا ا   ي ور اا    ن أ ا

)    ير اا    اإ ذر  آ د  ونا و .وا (

) وزرع إوان اوا ،ا  (    ظ ط أ ة. وا ا 

) و د  دهق او مإ  ا. ا   ر (  

؛ ٢/٢٩): ٢٧٩؛ و  أمب ااف، اذري (ت١٢٥/ ُ١: ات اى:  )١٠(

 :ا   ٢٠٣/ ٧وا.  

)١١( ا :ُ :  ٤١٦/ ١ة ا.  

)١٢ :ا : (١/٤٤٠.  

، ودان أ ط   ٨-٧): ٢٥٧) : دان أ ط   ا ، أ ن (ت١٣(

  .٨-٧):  ٣٧٥ ا    ،ة اي ا (ت

  .١٥٦): ٥٧٧امري (ت) : م اء  طت ادء،  ات ١٤(

  .٤١-٣٧) : اان: ١٥(
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  .٥١- ٤٦؛ واان: ٢/٣١): ٩١١)  : اة  طت ا واة، ط (ت١٦(

؛ ودان أ ط، ط     ١٤٩٠-٤/١٤٨٦):  ٦٢٦)  : ادء، ت اي (ت  ١٧(

  .٥١-٤٧دار و ال: 

)١٨ (         ،ةا  ر ،اد ا   ،ط  انك د١٩٢٢  وذ .

). و ذ The Noe ldeke zam GXV III22 ff)  ون دام  ط  س:      

     : ."ءا    اءرة اه: "اأ ط  امد ا ا 

 ط أ :ف ا   .  درا ا  ٤١.  

 أ مت ا أو ا  ا ا  ي  اان، وه امت   د.   )١٩(

 :ط أ  دا درا  ل ء٦٦.  

  .٧٠-٦٣ل:  )  : أ ط درا أد .ء س ي٢٠(

)٢١  :ا  ر ،اث اا  و أ ا  : (٨٠-٧٩   ا ل؛ وأ

 :ل اا م ١٠.  

)٢٢ : ن ،قوا وا ا : (٨٣  .  

)٢٣ :ل اا م  ا لأ : (١٢. 

   م (.: ا ا٢٤(

)٢٥.م ا ا : ( 

)٢٦ :() ا  (٧٩. 

)٢٧ :ل اا م  ا لأ : (١٢. 

)٢٨ :() ا  (٧٩. 

)٢٩ :ل اا م  ا لأ : (١٢.  

)٣٠ :ا ا : (٥٧.  

)٣١ :ا ا : (٥٧، ١٣.  

)٣٢ :() ا  : (٨٠، ٧٩    ،ا ا ظ واا   ل ا؛ وا

 :زو ٧٦-٧٥ :ل اا م  ا ل١٣؛ وأ. 

)٣٣ :ر ،ا : (٢٣٢ :ل اا م  ا ل١٣؛ وأ.  

)٣٤ا ا : ( :١٦-١٥.  

)٣٥ :ا : (٢٣٢ :ل اا م  ا ل١٤-١٣؛ وأ.  
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)٣٦ :ا ا : (١٥-١٤.  

؛ وأل ٩٩؛ و ا (): ٦٦-٦٠)  : ا :ن د ورن ن:  ٣٧(

 :ل اا م  ا١٥    ا ا ؛ و     :دي م ،اث اا ؛ ٤٨٦

 :ا و ٧٤-٧٢وا.  

)٣٨ :ل اا م  ا لأ : (١٥. 

)٣٩ :ا ا : (٤٨-٤٧.  

 .١/٣٤٣ ا، (س):  )٤٠(

  .٧/٢٣٧ا، (س ت ر):  )٤١(

  .٣/٩١٠اح، (س):  )٤٢(

  .١٥/٤٧٧؛ و :ج اوس، (س): ٦/٣٢ن اب، (س):  )٤٣(

  .١٢٩) : دان  اط، ادي: ٤٤(

  .٢٤٦اان:  )٤٥(

  .١/٣٤٥ا، (ك):  )٤٦(

  .  ٥/٣٣٦ا، (ك ت ر):  )٤٧(

  .٤/١٥٧٧؛ و: اح، (ك): ١/٣٩٤اة، (ت ر ك):  )٤٨(

  . وا ا  ا.١٠٩اان:  )٤٩(

؛ واح، (ك): ١/٣٩٤، و: اة، (ت ر ك):  ٥/٣٣٧ا، (ك ت ر):  )٥٠(

٤/١٥٧٧.  

    .١٠/٤٠٦ان، (ك):  )٥١(

)٥٢ :ط أ طا  اند : (٢١.  

  .٧٣اان:  )٥٣(

)٥٤(  :(َ) ،٢/٣ا.  

  .٣/٢٠ا، (ح د):  )٥٥(

  .٧٣) : دان  اط، ادي: ٥٦(

  .١١٦اان:  )٥٧(

  .٣/١٩ا ، (ح د):  )٥٨(

  .٢/٤٦٣اح، (د):  )٥٩(
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)٦٠(  :() ،ا :٢/٤.  

)٦١       لأّن ا و ،"" إ ول مأ ا  رأ  ر د. أ دل   ) ذ

 :ا  : .  ظ١٠٧ا   أ  ا و  أّم :زو  .ى دو .

 د ّ أْن ن ا ادّي ّ  ا اس وام اّ َ اّات             

        ته ا  أي أّن ،ا  أتط ا ّا      م َأ و أ

   اء، أب واا  سول واا  ،(ب)   ، رت ا

   و ا  ب    أو ا أو إ ا ّ  ّا  َا م

    ّ و أو ام قّا دّ ا مظ        اا   ل اا : .ء

 :ا ا ٧٥وا.  

)٦٢ :طا  اند : (٨١.  

  .١٢٤) اان: ٦٣(

  .١/١٧٤اس، (ح د د):  )٦٤(

  .٧٤)  دان أ ط  ا (ص): ٦٥(

  . ١١٠اان:  )٦٦(

  .٣/١٤١: ان، (د):  )٦٧(

  .١٩٦اان:  )٦٨(

  .٤/١٦٥٢؛ و: اح، (): ٣/٣٢٨ا، (ح ج ل ف):  )٦٩(

)٧٠(  :(ٌ ُف أوأ   أ  با   ء  ب) ،١/٥٠٩ا  .  

)٧١(  :() ،ن١١/١٠٢ا.  

  .١٠٩اان:  )٧٢(

)٧٣(  :() ،١/٤٨٦ا.  

  .٢/٤٦٠؛ واح، ():٦/٢٦؛ و: ا، ( ج د): ٣/٣٨٦ ا، ( ج د): )٧٤(

  .٣٣٨، ٢٥١، ٢٠٦، ٩١: اان:  )٧٥(

  .١٦٤) : اان: ٧٦(

  .١٣١اان:  )٧٧(

    ٣/٣٨٦٥ا، ( ج د):  )٧٨(

  .١٨٦اان:  )٧٩(
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)٨٠(  :() ،١/٤٩٩ا.  

  .٦/١٥٨ا، (ج ش ي):  )٨١(

)٨٢(  :() ،ح٣/٩٩٩ا :() ،نا :ج، (ج ي ش): ٦/٢٧٧؛ وا :؛ و

١٧/١١٧.  

  .٢٣٤. و: ٩١اان:  )٨٣(

  .٢/٤٨ا، (ب):  )٨٤(

  .٣/٢١٣ا، (ح ر ب):  )٨٥(

  .١١٠اان:  )٨٦(

؛ ١/١٧٨، و: اس، (ح ر ب)، واس، (ح ر ب):    ١/١٠٨اح، (ب):   )٨٧(

  .٢/٢٥٢؛ واج، (ب): ١/٣٠٣وان، (ب): 

  .٢٣٥اان:  )٨٨(

  .١/٣٠٣؛ وان، (ب): ٣/٢١٣: ا، (ح ر ب):  )٨٩(

  .١٩٣اان:  )٩٠(

  .١/١٠٨اح، (ب):  )٩١(

  .٢/٢٥٤؛ و: اج ، (ب) ١/٣٠٥ان، (ب):  )٩٢(

، :   ٢٠٦ر و اء ورة؛ : اان:    . و ارب: أي ا٢٠٦اان:  )٩٣(

٢٠٦.  

)٩٤(  :() ،٢/٥٧ا.  

)٩٥(  :( ح س) ،٣/١٥٣ا :() ،حا :٥/١٨٩٩؛ و.  

)٩٦(  :ا :٢/٥٧.  

)٩٧( .م :ر اا  

)٩٨(  :() ،ن١٢/١٣٤ا :() ،جا :٣١/٤٨٨؛ و.  

  .٢٤١اان:  )٩٩(

  .٢/٢٦٨ا، (درع):  )١٠٠(

؛ ٨/٨١؛ و: ان، (درع): ٣/١٢٠٦؛ و: اح ، (درع): ٢/٣٤ا، (ع د ر):  )١٠١(

  .٢٠/٥٣٧واج، (درع): 

؛ ودان  اط أ ط:    ٣٤. و: دان أ ط  ا (ص): ٩١) اان: ١٠٢(
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٤٧ ف    . ووردت اد، رْرُع أُّف اََر :و) .ط أ   ةة وا (فر)

   :موض اا :(...ش واُل ا ، ٍفََر :  و ،ُ رع٣/٢٢٢ا .

       د وَا  و  ْ  يُد: (اَْان، واا  ةة وا دا  ووردت

ٌ  :موض اا .(ا ٢٢٣- ٣/٢٢٢.  

)١٠٣(  :(ذ) ،٢/٣٦٩ا.  

؛ ٢/٤٣٦؛ وان، (ذ):  ١/٣٦٢، و: اح، (ذ):    ٣/٢٠٢ا، (ح ذ ب):  )١٠٤(

 :(ذ) ،ج٦/٣٦٧وا.  

  .٢٣دان أ ط  ا (ص):  )١٠٥(

  .٢/٥٠٥ا، (ردن):  )١٠٦(

؛ ١٣/١٧٨؛ وان، (ردن): ٢/٥٥٠؛ و: ا، (ردن):  ٥/٢١٢٢اح، (ردن):  )١٠٧(

  .٣٥/٨٦واج، (ردن): 

  .١١٩اان:  )١٠٨(

)١٠٩(  :(ر) ،٢/٤٣٧ا.  

)١١٠(  :( ح ر) ،٣/٢٢٦ا :(ر) ،حا :١/٣٦٦؛ و :(ر) ،ن؛ ٢/٤٥٢؛ وا

 :(ر) ،ج٦/٤٠١وا.  

)١١١( ان: ا١٩٣.  

  .٢/٤٥٩ا، (روع):  )١١٢(

  .٣/١٢٢٣؛ و: اح، (روع): ٢/٢٤٢ا، (ع ر و):  )١١٣(

  .١/٣٩٦اس، ( روع):  )١١٤(

)١١٥ :ط أ طا  ان٨٤) د.  

  .١٢٧اان:  )١١٦(

)١١٧(  :() ،٣/٧٨ا.  

  .٥/٣١٥ا، (ك س ف):  )١١٨(

)١١٩(  :() ،ح٤/١٥٩٠ا :() ،ا :٣/٧٨؛ و  :() ،ن؛ ١٠/٤٣٩؛ وا

  .٢٧/١٩٧واج، (س ف ك): 

  .٨٠اان:  )١٢٠(

)١٢١(  :() ،٣/٩٠ا.  
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)١٢٢(  :( س ل) ،٧/٢٦٦ا.  

  .٢١٠اان:  )١٢٣(

)١٢٤(  :(َََ) ،٣/١٠٠ا  .  

  .٣/١٠١: ا، (َََ): ()، و ٢/٦٨٩: اح:  )١٢٥(

  .٣١: ا: اِ ادس/ )١٢٦(

  .٦٣اان:  )١٢٧(

)١٢٨(  :() ،٣/١١١ا.  

)١٢٩(  :( س ) ،٤/١١ا.  

)١٣٠(  :() ،ح٥/١٩٥٦ا :() ،نا :١٢/٣٠٨؛ و.  

)١٣١(  :() ، جا :٣٢/٤٣٩.  

  .١٨٤اان:  )١٣٢(

)١٣٣(  :( س ) ،٤/١١ا :() ،حا :٥/١٩٥٦؛ و :() ،٣/١١١؛ وا.  

  .  ٢٢٠) : اان: ١٣٤(

)١٣٥(  :ر ا٢٢١ا.  

)١٣٦(  :() ،٣/١٢١ا.  

  .٤/١٣٧٩؛ و: اح، (): ٧/٣١٠ا، (س ف ى): )١٣٧(

)١٣٨(  :() ،٣/١٢١ا.  

)١٣٩( ر اا  .م   

  .١٩٠اان:  )١٤٠(

)١٤١( ر ا٢٢٧: ا          ةا  ا   َ ظو) .–   –  و ،

  :() ،نوب). ا ؤة و ان،     ١٢/٥٢١را  ةة وا ووردت ا .

.ا ا   

م ف ا وا  ،" ُ اف  . وام أن وى ا ا: "١٢٧اان:  )١٤٢(

  .ا     

  .٣/٣٤٢ا، (ع):  )١٤٣(

؛ و: ا، (ع): ٣/١٢٤٢؛ و: اح، (ع): ١/٢٩٩ا، (ع ص ر):  )١٤٤(

  .٨/١٩٧؛ و: ان، (ع): ٣/٣٤٢
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  .٩٦اان: )١٤٥(

)١٤٦(  :() ،٣/٣٤٤ا.  

)١٤٧(  :( ص ر) ،٧/١٢١ا   :() ،حا :٥/١٩٦٦؛ و ،( ص ر) ،س؛ وا

١/٥٤٥ :() ،ن١٢/٣٣٥؛ وا.  

  .١١٨اان:  )١٤٨(

)١٤٩( :() ،٣/٢٩٦ا.  

  .٥/٦٤ا، (ق ص ل):  )١٥٠(

)١٥١(  :() ،ح٥/١٧٤٤ا.  

)١٥٢(  :() ،٣/٢٩٦ا.  

)١٥٣(  :() ،ج٢٩/٣١٧ا.  

  .٨٤اان:  )١٥٤(

  .٢٤٦اان:  )١٥٥(

  .٣/٣٢٢ا، (ل):  )١٥٦(

  .٧/١٥٧ا، (ص ل و):  )١٥٧(

؛ وان، (ل): ٣/٣٢٢؛ و: ا، (ل): ٥/١٧٤٦اح، (ل):  )١٥٨(

١١/٣٨٧.  

  . ٩٢دان أ ط  ا (ص):  )١٥٩(

  .٣/٣٩٧ا، (ب):  )١٦٠(

؛ وا، (ب):   ١/١٦٨؛ و: اح، (ب):    ٧/٣٠ا، (ض ر ب):  )١٦١(

٣/٣٩٨.  

  .١/٥٧٧اس ، (ض ر ب):  )١٦٢(

  .  ٢١٣اان  )١٦٣(

)١٦٤(  :(ط) ،٢/١٥ا.  

؛ ٣/٤١٢؛ وا، (ط): ٦/٢١٥٧؛ و: اح، (ط):  ٢/١٥ا، (ع  ن):  )١٦٥(

  .٣٥/٣٥٢؛ واج، (ط): ١٣/٢٦٥؛ وان، (ط): ١/٦٠٥واس، ( ع ن): 

)١٦٦ :ط أ طا  اند : (٨٢.  

  .١٢٤اان:  )١٦٧(
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)١٦٨(  :(ظ) ،جا :٣٥/٣٥٢.  

  .٧١اان:  )١٦٩(

)١٧٠(  :(َظ) ،٣/٤٧٣ا.  

  .  ٦/٢٤١٧؛ و: اح، (ظ): ٨/١٧١ا، (ظ ب ي):  )١٧١(

)١٧٢(  :(ظ) ،س، (ظ ب ي):٣/٤٧٤اا :١/٦٢٢؛ و :(ظ) ،ن١٥/٢٢؛ وا.  

  .١١٦اان:  )١٧٣(

  .٤/٢٨٩ا، (ك):  )١٧٤(

؛ ٤/٢٨٩ ؛ وا، (ك):٤/١٥٩٩: )ك(؛ و: اح، ١/١٩٧ا، (ع ك ر):  )١٧٥(

  .٢٧٠،  ٢٧/٢٦٨؛ واج، (ع ر ك): ١٠/٤٦٤؛ وان، (ك): ١/٦٤٨واس، (ع ر ك): 

  .٣٣٥اان:  )١٧٦(

)١٧٧( ر ا٢١٢: ا.  

)١٧٨(  :() ،٤/٣٤٧ا.  

؛ وا، ():  ١/١٨٣؛ و: اح، ():   ١/٢٨٣ا، (ع ض ب):  )١٧٩(

؛ واج، (): ١/٦٠٩؛ وان، (): ١/٦٥٩ ؛ واس: (ع ض ب):٤/٣٤٧

٣/٣٩٠.  

  .١٩٠اان:  )١٨٠(

  .٤/٤٠٢ا، (ل):  )١٨١(

  .٤/٤٤٧ا، (غ ل و):  )١٨٢(

  .٣٠/١٢٧؛ اج، (ل): ١١/٥٠٧، و: ان، (ل): ٥/١٧٨٦اح، (ل):  )١٨٣(

  .١٢٠اان:  )١٨٤(

)١٨٥(   .م ،ر اا  

)١٨٦(   :ر ا١٢٠ا : ،١٢٠.  

  .٤/٤٠٢ا، (ل):  )١٨٧(

  .٨٢اان:  )١٨٨(

  .٤/٤٨٥ا، (َس):  )١٨٩(

  .٣/٩٥٧؛ : اح، (س): ٧/٢٤٥ا، ( س ر ف):  )١٩٠(

  .٤٨٦-٤/٤٨٥ا، (س):  )١٩١(
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  .١٦-٢/١٥اس، (ف ر س):  )١٩٢(

  .   ١٦/٣٢٣: اج، (ف ر س): ؛ ٦/١٥٩ان، (س):  )١٩٣(

  .٣٣٦اان:  )١٩٤(

)١٩٥(   :() ،٥/٥٦ا.  

؛ ١١/٥٤٧؛ وان، (): ٥/١٧٩٧؛ و: اح، ():  ٥/١٢٧ا، (ق ت ل):  )١٩٦(

 :() ،ج٣٠/٢٢٩وا  .  

  .١٢٢اان:  )١٩٧(

)١٩٨(  :() ،٥/٩ا.  

)١٩٩(  :ا٢/١٤٢ا.  

)٢٠٠(  :() ،ح٣/٩٦٣ا.  

)٢٠١(  :() ،٥/٩ا.  

)٢٠٢(  :() ،ن٦/١٧٥ا :() ،جا :١٦/٣٧٤؛ و.  

  .٢١٢اان:  )٢٠٣(

)٢٠٤(  :() ،٥/٩٣ا.  

؛ ٥/٩٣، وا: ():   ٥/١٨٠١؛ و: اح، ():    ٥/٦٤ا، (ق ص ل):  )٢٠٥(

 :() ،ن؛ و٥٥٨-١١/٥٥٧وا :() ،ج٣٠/٢٥٣ا.  

  .١٠٩اان:  )٢٠٦(

)٢٠٧(  :() ،٥/١٠٠ا  .  

  .٥/٥٣ا، (ق ض ب):  )٢٠٨(

)٢٠٩( :() ،ح١/٢٠٣ا    :() ،ا :٥/١٠٠؛ و   :() ،ن؛ ١/٦٧٩؛ وا

 :() ،ج٤/٥١وا.  

  .١٧٢اان:  )٢١٠(

)٢١١،ا ( :()٥/٢٦٥.  

  .٢/١١٢٨(اء واف): ) اة،٢١٢(

، ١١/٥٦٩،وان،():٢/١١٩،و:ا:٥/١٨٠٥(): ) اح،٢١٣(

:()،ج٣٠/٢٨٧وا  

  .٢٥٨ ) اان:٢١٤(



  

(  414   ( ..........................................................  ألفاظ احلرب والسالم يف شعر أبي طالب 

  

)٢١٥،ا ( : ()٦/٦٣٤:()،ن١١/٥٧٠،وا.  

  .٣٤٢) اان ٢١٦(

)٢١٧(  :() ،٥/٢٩ا.  

  .٥/٢١٧ا، (ق ن و):  )٢١٨(

)٢١٩(  () ،ح٦/٢٤٦٨ا.  

)٢٢٠(  :() ،ا :٥/٣٠.  

  .٢٥٨اان:  )٢٢١(

)٢٢٢(  :٥/٤٠ا.  

  .  ٥/١٨٨: ا، (ق س و):  )٢٢٣(

  .٥/٤٠؛ و: ا، (س): ٣/٩٦٧اح، (س):  )٢٢٤(

  .١٦/٤٠٧ ؛ واج، (ق و س):٦/١٨٥؛ و: ان، (س): ٥/٤٠ا، (س):  )٢٢٥(

) (ان اي        ٢٢٢-٣/٢٢١. م ا   اوض ام ( ٣٣٢اان: )٢٢٦(

         ا  ُجَن ا رط دا  ا  جن ا و ٌس وو ٌ جُا

َ ب إذاا َََر  ََ ٍََْو ،ََ   ا، أي  را      ، أو ر  و ُ

و أن ن  اّ و ا أي  ُُِ ًَُّ أو   َُُي  اّ وإن       

.(ُأ ت واا  ٌصِْة وا  ِ  (ََ) ا م  

)٢٢٧(   :() ،٥/٢٣٨ا.  

  .٣/٢٤٦):  ا، (ح ل  )٢٢٨(

)٢٢٩(   :() ،ح٥/٢٠٢٧ا.  

)٢٣٠(   :() ،٥/٢٣٨ا.  

)٢٣١(   :( ل ح) ،سا :٢/١٦٣.  

  .١٢٧اان: )٢٣٢(

)٢٣٣(  :() ،٥/٢٦٠ا.  

  .٦/٢٤٨٤؛ و: اح، (): ٥/٢١٥ا، (ق ل ي):  )٢٣٤(

  .١٣٧اان: )٢٣٥(

)٢٣٦(             : ، ت ن  ن ب، أي اما  ء ا ء: أيا 

  .١٣٧اان: 

)٢٣٧(  :() ،حا :٦/٢٤٨٤ :() ،٥/٢٦٠؛ وا :() ،ن١٥/٢٥٥؛ وا.  

  .١٢٤اان: )٢٣٨(
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  .٥/٣٠٧ا، (ي):  )٢٣٩(

  .٩١اان:  )٢٤٠(

  .٦/٢٤٩٠؛ و: اح، (ى): ٨/٨٨ا، (د  ي):  )٢٤١(

  .٥/٣٠٧ا، (ي):  )٢٤٢(

  .٣٩/٥١٤؛ و: اج، (ي): ١٥/٢٧٣ان، (ى):  )٢٤٣(

  .٨٢اان:  )٢٤٤(

)٢٤٥(  :(م) ،٥/٣٨٣ا.  

 ، واس، (ن ب ل):٥/١٨٢٣، و: اح، (م):   ٨/٣٢٩ا، (ل ن ب):  )٢٤٦(

٢/٢٤٤ :(م) ،ن١١/٦٤٢؛ وا :(م) ،ج٣٠/٤٤٣؛ وا.  

  .٢٢١اان: )٢٤٧(

)٢٤٨(  :(م) ،٥/٤٣٦ا.  

؛ وا، (م): ٥/١٨٣١؛ و: اح ، (م): ٧/٤٢ا، (ض ل ن):  )٢٤٩(

٥/٤٣٦.  

)٢٥٠(  :(م) ،ن١١/٦٦٥ا :(م) ،جا :٣٠/٥٠٠؛ و.  

  .٧٤. ووردت  روا أ ن (م)، و: اان: ١٩٣اان:  )٢٥١(

)٢٥٢(  :(و) ،٦/١١٤ا.  

؛ ٦/١١٤؛ وا، (و):   ١/٣٤٧؛ و: اح، (و): ٦/١٥٧ا، (ج ش و):  )٢٥٣(

 :(و) ،ن٢/٣٩٨وا.  

  .٦/٢٥٩؛ و: اج، (و): ٢/٣٣٥اس، (و ش ج):  )٢٥٤(

  .١٢٤اان:  )٢٥٥(

)٢٥٦(  :(و) ،٦/١٢٧ا.  

)٢٥٧(  :(ا  ا) ،٤/٤٥٧ا.  

)٢٥٨(  :(و) ،ح٦/٢٥٢٦ا :(و) ،نا :١٥/٣٩٧؛ و :(و) ،ج٤٠/٢١٨؛ وا.  

  .١٩٣اان:  )٢٥٩(

)٢٦٠   :اث اا  و أ ا  : (٩٥  ا لل ؛ وأا م

 :٦٣ا.  

)٢٦١ :ا ا : (٦٦-٦٥.  

)٢٦٢ :ا ا : (٦٦. 

؛ وأاء  ارات ا اة:   ٨١)  : ا :ن د ورن ن: ٢٦٣(
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٢٦٨-٢٦٧ :ل اا م  ا ل٦٩؛ وأ. 

؛ وأل ا  م ال ا:      ٨١)  : ا ،ن د ورن ن:   ٢٦٤(

٧٢.  

)٢٦٥ : (ا ٧٧: ا.  

  قائمة املصادر واملراجع

 ي (تا ر ا أ  و  د ا أ .س ا٥٣٨أ     : .(

 د. دار ان ا  ،وت ،١٤١٩ا - ١٩٩٨. 

                 ا     ا     ب. أا   با

 .  : .(١٩٩٢ اوي. دار ا ، وت، ٤٧٣اي اط (ت

                ا      أ ا أ .ا   ا   ما

 : .(دل أ  اد و  ض.  دار ا ا ،وت،          ٨٥٢(ت

١٤١٥. 

  ،ب، دب اد اوز. ا د. أ .ل اا م  ا ل٢٠٠٢أ. 

         ا ل ا  أ  ا  .ةوا ت اط  ةا  ط

  : .( أ ا إا. ا ا ،ا، (د.ت).٩١١(ت

              ا ّزاق اا   ّ  ّ ا س. أا ا  وسج ا

   : .( ا. دار اا.١٢٠٥ اي (ت

  ا) ... ح او ج ا    راي اد ا  إ م ح). أ

     .(١٤٠٧: أ  ار ر. ا: اا. دار ا ، وت،   ٣٩٣(ت

- ١٩٨٧. 

        وي (تي ازا  أ   ر أ .ا ض     ٣٧٠  : .(

 ،اث اء ادار إ . ،٢٠٠١وت. 

 ري (تا     ا   أ إ  .ا٢٧٦ا      : .(

.د ،وزارة ا . د .د :  .يا 

      ذري (تداود ا      اف. أب اأم  ٢٧٩     : .(

 . ،١٩٩٦وت، زر ورض ار. دار ا

 زدي (تا در  ا    أ .ة ادار    ٣٢١ .  ير : .(

 .١٩٨٧ا ، وت، 
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 ت) ي ان ا أ  ،ا   ط ان أ٢٥٧د      و ،(

   آل . دار و ال،   .(: ا٣٧٥ة اي ا (ت

 .٢٠٠٠وت، 

          يا ي اا أ  ا  ن أ  ،ا   ط ان أد

  .(: ا   آل . (د.ن)، (د.)، (د.ت).٢٥٧(ت

 ي اة ا    ،ا   ط ان أتد) ٣٧٥   ا : .(

   آل . (د.ن)، (د.)، (د.ت).

          بدار ا .ا  حو  .(و  ا ) ا  ط ان أد

 .١٩٩٤ا ،وت، 

   ا أ  ا  ن أ  .  ان ار ط أ طا  اند

).   .(٣٩٢وا   أ  ن   ا اادي اي (ت    ٢٥٧(ن

  واراك ا   ادي.  إء ا ا ، ا، (د.ت).

       أ  ا   ا  ا أ .  ة اح ا  موض اا

تا) وت، ٥٨١ ،اث اء ادار إ .ا ا   : .(٢٠٠٠. 

         ا   اإ   جا ن. أا ة ا  نن اإم .ة اا

 .١٤٢٧). ا ام. دار ا ا ،وت، ١٠٤٤مر ا ا ن ا (ت

        يي اا ل ا بأ    ا   أ .  ة اا

 : .( ا، وإا اري، و ا . ا ام .          ٢١٣(ت

 ، دهوأو ا ا  ١٩٥٥و. 

 اا أ .ة ات ا) ا ا     ٧٧٤ء إ     : .(

 .١٩٧٦ اا. دار ا ،وت، 

    ر .ف ا   .  درا ا   ط أ 

 . .٢٠٠٩ اداب،  اد، 

  ء .د .أد درا ،ط أ  ، ، رات د .ل ١٤٢٩س. 

      وفادي اي اء ا ا      ا  ى. أت اا

 . .(١٩٦٨: إن س. دار در، وت،  ٢٣٠ (ت

         ا ،ا  ر .د :(اث اا  و أ) ّا    ،بب اّد ا

 ،٢٠٠١د. 

  ،إر ،دار ا .دي م .د .اث اا  ا ا ٢٠٠٧. 

  ،ةا ،ا  ،ا ا . ر د. أ .ّا ١٩٩٨. 
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    . ىر اد. م : .ن نن، ور د :ّا    ،زي ،م ر

١٩٩٧. 

      ي (تي ااا   و  أ  ا ا  أ .١٧٠ا   : .(

 د.ي او، د إا اا. دار و ال.

 ت) ا ا  وفب ا   .٣٢٩ا.ا دار ا .( 

 ن ا         ا أ .ا  و زا ا ب، و

). ا ا. دار در،  ٧١١ل ا  ر امري او ا (ت 

 .١٤١٤وت، 

         ا ،ا ون ادق، دار ا س .د : . ن :قوا وا د، ا

١٩٨٧  . 

   ،ةا ،ا ا  ،صا و ،واا ا   ،ر :ا

١٩٥٠. 

      نم ، قآ  ،زو  .د .ا ّا ظ واا   ّل اا

  ،ولد اة، ا ا ا ،م١٩٩٢ا. 

 ادي (ت       اء ا و ا  أ      أ .٢٤٥   : .(

 إة  . دار اق اة، وت، (د.ت).

           ت) ة ا  إ   ا أ .ا وا ٤٥٨ا    : .(

 . ٢٠٠٠ - ١٤٢١، ا اوي. دار ا ا ،وت

 ت) ة ا  إ   ا أ .ل.      ٤٥٨ا اإ  : .(

 .١٩٩٦ - ١٤١٧دار إء ااث ا ،وت، 

       ب ا ا   ت ا  أ .دا  إ رد اء .. إردا 

 . .(١٩٩٣: إن س. دار اب ا ،وت، ٦٢٦او اي (ت

          ة ،بن ا  .شن ا  .د .ا و ١٤٢٨ا :

www.khamash.cjb.net 

       ءز  رس  أ ا أ .ا    ازي (تا و٣٩٥ا     : .(

 ،رون. دار ا  ١٣٩٩ا - ١٩٧٩. 

          ل ريما ا     ا  تا ء. أدت اط  ءا م

 .١٩٨٥  .(: إا اا. ا ا . ار، ارء،٥٧٧ا امري (ت

       يا ا  ا       ا    ا  أ . م

   : .(ول. ا ا. دار ارف ، اة (د.ت).٢٣٦(ت
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  اخلالصة :

     و    رندب اا

اداب   ارات ا و   

  ادب ا و  ا  

ادب ا  ه  اداب. أدب  

او  أدب امم و ا  اات  

      و و ا ا

ازت.ي ام ة و مة  

ا) رزادة، ١٩٤٩ ة؛ وط(

    و و ة و

  (ن ان ان ١٩٣٦(

  .  و ر ن

   أن ا طة     

رزادة و ي امّ  ا دب    

ن او، و ا  أن  اد  إا 

    ي أن .ة  ا اق و

     ت رظ أدت إ وا

ات ا ، و أب    

     ا وا ، ا

    ا روح اا  ؛م

أر، ود ت  وط أو   

    م  ن دون أن  

  :راه ا م ّو أ.

 ،را ّ تا ،طا ّ

ا و اا  أر؛ و ا اي 

.ا ا ه ا  هما  

.ت اا  : وا–  ا- 

 مي ا- رزادة ةط  

Abstract: 
Comparative literature stands in 

the center of the middle between 
literature to observe the movement 
of global trends and its impact on 
national literature and the influence 
of this literature in other national 
literature. The literature of resistance 
is human literature, expression of 
collective self, identity and the 
elimination of crises. Bushra al-
Bustani is an Iraqi poet and critic 
(1949); Tahira Safarzadeh, poet, 
writer, researcher and translator 
(1936), are contemporary poets who 
come with poems of resistance 
between their poems. It is that the 
poets Tahira Safarzadeh and Bushra 
al-Bustani have been influenced by 
the literature of resistance, 
Therefore, we find that the literature 
in Iran and Iraq has many common 
denominators. It is clear that the 
resistance led to the emergence of 
participations between the nationalist 
movements of the two poets, the 
method of expressing them, and the 
common factors in their productions. 
The spirit of the revolution is 
committed in their poems, and they 
rarely miss a national or national 
occasion without having a proportion 
of their hair. Love of the homeland, 
movements against colonialism, 
freedom and justice in their poetry; 
and the approach we adopted in this 
descriptive essay. 
Key words : Resistance , Poetry , 
Bushra Bustani , Tahira Safarzadeh 
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 البحث يةإشكال -١

 راتا   اداب  و   ادب ارن 

ا و   دبا ا و  ا دبا ا  ه  

 إمل و ،ا ارات  ا ا   و. اداب

ا،ر و ادذج ات و ا ت  أدب إ 

آ)ا،١٩٨٩:دب و ،)٤١رن اا  ا يا رس تا 

دا  دابا ا رس  دبا ا  دبا را و 

 -   -  ع .إّن را    ءا م 

    ف  را  ل    ا   

  .و  ا  أّن م ا  ف ًرا  را 

ا، و  ور إا يا    ازإ ا  ا 

  ّ   أ ،رة إدرا و  ورا ا   

ا رةو: ا ّا   ّا )از ي، 

٢٠٠٨:١٣٠و  ودب اا.( دّل إن وم م ّل  و 

 ت  اء، أدب مد واو ل وازدراءوب وا 

ان وّل واا  وم وا  اا   د و

و  نو  م  ،    ودب اا 

أاح ااء وء ا  ت و ىت اء وأ

وا ت ا ا        

 م  اووا أ  ةاع ا ،ي  أ ن

   ا   ،وا ء وان واوا ا إ 
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 ى  وان ر " إن  أدب او ن و زال 

أ  اؤهر أ  و ،طا  ا ا ا  

،ؤورم٦٤ :٢٠٠٤(ا (  

 اما ا ا    ةطة رزادة ة 

 ات أ ا ة  و .  دبا ا  

  أ  ا اة ومة و و ام ي ة

 و ا ا م اان ن.  و اط  اّ ا

 .و  م إذا  إّن ًدا  ا  ا ا دواو

 اءا  ا  ا ،وا وإ    

واع   ان   ا دةّ ا ، أن و  إ 

 ا و امو  و   ن إاو ا  ا 

ا ل وا   ذا و و غ ف م،  إن

 ا رم ل  وا  ةرزاده ط و ي 

  .ا ا  ام

  أسئلة البحث

     ام و م ة أّ لا ا أن  :  

١-     و وأدب ا ؟اأم  

٢-  َظ انا  رزادة و ةم يط ا ؟ا  

٣-   ا اا  رزادة م وا   ؟وا  

  البحث يةخلف

 وا  إّن ا اءو ا رما  ا  ّ و   

و ن انا   ّ –   و -م    م  إ  ثا 

ا  ء  ررزادة أ م وا:  
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 ر » وأدب ا   م يا« ا :

 ١٣٩٥ ، ا ن   ؛، يردار؛  ،ام

 و آب يوگال  ر« آ  ام. ٢٢ – ١  ، ٢٣ اد -

در در  هرزاده ط«ا ،م :؛م، رگ 

گد،؛ دي،م ؛ د ادژنآي،؛ي  

دث ااا ، د - ١٣٨٨٢٤ ا   ،١٦٧ - ١٤٥ . 

ا«  : طه رزاده - «ط  ع 

ا؛ر،  ا ،ا  د  - ١٣٨٥٤٨ا ،٦٤ إ 

  »و ار طه رزاده ژمل«  إ مً أ و. ٦٦

 ٤٥اد  -  ١٣٨٤ء  ا، ا امت  د،؛ ياداد

  ،٧١ - ٦٨ رما راا .  وا  ةرزادة ط و 

 ،ار؛ي :ا  ياد ا ز

ا،ن؛ يم يا،؛   وأدب ا  ،ن

ا ء ود - ١٣٩٣ ا١١ ا ،  ٢٣٦- ٢١١ ر م .

 ع »ر آ لر در يژمه ارزاده ط و 

 م«،  :فذ اا دف  ،يذ اا

 ا :چاو،  :پا روام  زا  –  

  در  يأ ر. ش١٣٩٣   امم ا و ادب

»ب ادزت اپاري    ان  در    

اذ  ،»يو د  و م هپس رزاده، طه

 :ا ن زاده :ف اذ اا ، ازادهز ،

 ط :اظ،   ن و نچ –  دابو ا 

م اما  )١٣٩١ّ ا  .( نا    ا عا 

 إان ان وا ا.  
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  البستاني لبشري األدبية ياةاحل -٤

م يا  ة وة وما  تو ،  

 و ااا درا   اا راموا ،  

 . ام إ اد   ا ا ا وااد

ا درا  ا ا  ا -  دتاد، و 

س  اف  ر دة  دة ارإ ا  م

ا ا  م  ام  ،ارد  ا راهوا 

ا را ) زرا إ ام (وطوا ا   

ا   ال و ا  آداب ذا  م   

 ١٩٩٨ا  ا   ولذ اا و  ٢٠٠٠ا .

 أل أ    وا ل ار ا ور ام

 ا  ات ااوا   وأ  ا  

اوإا و و  اقا ّ  .  اتاوإ  

و وأة اا      نوا ا اغ و مأ 

ت اا و ت و م  و ن، ووت و

 ا أ) ن اا  ر  .ا  ر (

ا  اداا ت وودار ا ا و ،اد ة 

 اداب /  .  أذة دب وا ١٩٨١   اح

 ا ٢[١٩٨٥  ال و [  ن. أا  

اات ا   م ى ط   ر . 

ا مات ا و ل   ا   
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 نوا اق  واءا د اة ١٩٩٤ - ١٩٧٤ا  .

 ا ازارت اما  اف  ا   

اا ما  افا  و .اا    دبا

   ا ١٩٨٩   .نا و   ة  أ

   ،دةا  ب : نمق اع ووا دب واا

أة واوا حوا ،اطق او ، و ،ا ا ا ،

  و ا ن ا تي    اد٢٠٠٢ – ١٩٩٦ .

 رة  اآداب او ،ادا وا ر .  

 تن درا  ا   درةا دب واو ا ا ب

  وف  ن، ر–  وا  وا واز

ا   ب، رة ب ااو ادرة   ااوم

يا يوا  اوزارة ا  ا و   .ب 

ا ا وا  اعا وو  وزارة ا  

 أ   ،اقء ا د اا  ةأة ارة ان، ووا

ار  دة  ت  و ا و و  

  )٦٤٥: ٢٠١١،(ام

  طاهرة صفارزادة الشاعرة الوطن -٥

   تو ،و و ة و ،ر زاده ةط 

ن اام   ١٩٣٦     ذات  ةأ      ،

آن وا ه  و ،ب ا    ءإم و ،  دا

اا دراموا    ا ن د    ج ،انط  
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  دة ات  أدب إ مي  .      دئ ا 

طا ا        ة أ أ  ك ا ت إا أم إ 

.لء اأ درت إ ان إم أ إ  ،    راا ا 

  ك MFA و     مب وا   دة ا  

 رون ا     طأن م راة.وردة ا دلو ،ا

ارج إ  قّ  م ان  ل دون  إ  ان  

  ا   أن ا   ذةأ    ت اا    

طا ا)       ةد أو  وذ ( 

 دا وا ل ا    اك.وآم    ر زاده  ا 

         بة وأي   ا أ     شا   

  ا ن او ،دئ ا    وجا وا   

ا   ا   ،وأ ١٩٧٦    

ا وا. أا زغ وّوا ا    ر رةا وظ ،

   را و  زاده  آن وا   م ه د ذ    ان (ا

ا (يا   ر١٩٧٧ ل ات ث ر طو   و 

      و.ب ا ة زو ،م ا  أ ا 

ا     ب اّا   درت و  وا   إ  

 ا) ا  ا  ع (   ة ل ا ا

و  ،دبوا اة ا       ل ا وا ، ،

 ء أ و ،وا ،وا ،وا ،واو   

و   راا ر).،٢٢: ١٣٨٦(  
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ا ترة ار اام ر ا    و  ة

 دابا           دةوع إ ةه ا ل و ،ه ا  

را.  ١٩٨٠و   ب مأ    ت اا     و

  ا     ت اا    إ     ان، د   رةا 

وت ات ادرا  ت إ  م ،ان 

  وعا ا  افا         ا أ ،    ب

   ص اا  ا        ع ا   

ا  و  م   رةا .    دا  ر زاده 

وا  وآراء راأ      دا ر ا     وا ا وم

 و ،ا    ا    ،ما     ن دا

وا  ١٩٨٨    ا ء اا  ا ام    

ا وام ،   ١٩٩٢ ذذة أأ وزارة   

وا اا   إ  ان، و٢٠٠١  د)   

  آن ا   (آنا    آن اا)  ةا   ة لو.(

ا ا  وم را  ردب اوا       دا 

ة   او و ا ا ي ا) ااو: (ا

  .وا ا أ    ا ) ا  آن 

ا إ رت إأ (  رت    رت اا  

وا دة وا  ء اا) ء اأ   (

ت ا وآمت اا   وردت  ة    

     آن ار زاده ا ةرة طا .ت وا إ 

ارا وا       نا   رت و ،   

 ا ا  و  تا  اتوا ارات اوا 

وا،س ).١١: ١٣٥٦(  
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  صفارزادة و البستاني نياملقارنة ب -٦

 ده،    أ  ي  و ذادب ارن 

إ ن أواا ا   ،م ّ   انا وروا و  

ا م ا  دا ا و را ا  م اا  

 م اذج و اا   ادب  ارمّ و.ا ان

  ور و  دس اب و ااث ا ا 

 ا  اداب    أن   أّم). ١٠١:ش.ه١٣٩١،روپ(

   و إ ا دا   دابا ا،  

 اّت     ،   اد اتا ه ّ أن و

 ا و ،ا ا و ا ، ت وّا أ و را 

 .ل ار ح  :»إذا ن ّ    اق 

 ااق، ا إ  ا ا إس  ا  ّن ّص

ا   ان ت ن اق  أو اأو ا ا ا

ا أو ا ّا   ه ار ا أن  ّ ط 

 أماع ت إ م ك). ٣٥٠: ١٩٨٧،( »م ااق ا

ا وا ا   رة أرزادة ط و م يا:  

  . اإلضطهاد و اجلور٤-١

 ةأو ا ا اا  د ب   

و  .ىأ  أ  أن  ى  ن ا

 ت واا ح    ، . واد يد

درة ا  ا ا ى.وأ   ي  
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ء ااأ ا ،  ن ر اا يو  ر ا 

  رض را ا ؛ إذ إن دا      ن

إ أ "    ف أاره   

 رضوا...حا ا   

ا ا  رم  

 لق أطوة  

ت أظ ر اق أ ما)  :٢٢٥أ . ( ، 

ا وا      ، رةدا ود ا    

 أمم نما  و ،  و أ م  رض أا 

  دون امق  " ااق" أ.ون اة   امم

 ا ،ع إ ،م   ة ارض   أر و

ان ا  ءا انا ا ورض اا ز إ    

 ما ،ةا     ا ا   ان

ام   ه  ار ام  ا .يأر ورؤ

ت ا  مة، وا اار ف اول  ا  "و"  ي 

 ا ا ا ه ا "اق " وط ا  ف أول

  انا و إ آ م " :ا ء-  ، ء 

   ا ا ، وااما ام  دا اان

  أم ا   و . أ ر ان، أوأ ه ا 

اء اة د ياا  " : ام.. رضا إ  

ار ا ةا أرمو . مح اا  د ام ة

رض"، وا " ام ا ا   ةي ا ا ا 

 ا ا  د اوا ل  يموا ت ام 

   ه أول ن  ،دا    )) أن،م ام  
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 أ   ء  و ((م  ةظ  و ذا 

 دا   از ،  ا ا وا ا وا

و   ر د واع اا ا ي  ا ز

اا ي د ااع از اما ر، ورة واا ا ا 

  ا ر-  أةد ااض م- ا   دن ا  

ا وا :  

أ  اقوا رب ايو اا   ا  ط 

  وااب

 إ  ةات اا ا وا  ال  ظ راتا 

 با س ا جوا  اقا ا د ت إ 

ما ءة أأ  (ارىب ا ا ا ة وميا 

اا  رس    ا  عا  ر   

 ام و اأة  ا  وا ا ا ر ) وااب

ا    ةات اأن ا .(طا ار أا   ر 

 اب ام  اقاب ا ا   ت 

 ا ،ر ا  ا ا   ا   ع  را 

  م  زحان امه ا و ، ا ا  

يا  ور ط وا ي ا اف وان واوا  .. 

أة اد اط ات، أن ايا ا اوا ت ظا ا  وا  

اق ات اا ي ا أم فا ، و وا  ا 

  ص ا ر  د ا اة اات ،  أ و

  : اام ز     وا  ااز

 اا    اا  

  ت إن  
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  أو ور ...

 و ب اا تو   

   ق ر

 و   ا  ا  

  رة

ب   رة ام    رة مام م  

 مما و  ه و را ر  ر   اا 

ا ا م وار ا ا  أب ارض ا إ أرض 

ا.  

 و انإ   يرزادة ّر ا و ار او إن طة 

ا ا ن سّ  :  

 ر ران اب/ ظ ن  در  آن ان /

 رگا    د  /ا و  /هچرگ م ي ر  د 

ا / آن / روز  ا داد رپ و ١٧( ا(  

 رهزان دوز وو /... زم ي  يآزاد /ي  

  )٢٧٩( د  امو/  روز م  /گ و ظ ال در/ امن

  .الوطن٤-٢

 لر ا ا  طا وا  نما طو  

  و أوطن وأوط ن ... أ)، وااط ر  وزن

 را ا  او  ....ةة واا رزة واوا وم 

و إذ .  ه ا ار طء، واخ ذ واا   

ه)، وا)    اط وار ر ط  أ م

ا ا ا أر ك داه ذه ا  ، تظ  ط
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  ، واص   اب  اب   ك 

 ووا  ا ا اذن اط ،دا ا ن  

ت ار ا ت  ر    ةو  

 داد    م ية، وم و   و ،  ،

و م   او  ر  ن م   اطا 

 ا    دو وا ريا   ر و .

ا طا وا طأن ا ذ ،     رد ا ار

وا ،ط ف رضا   ف ا   دا ار

طا  ا: ان   ،ا   ا    

 ا طا  ن ،ا  اطب ا ا  

ا  أن  ،طا ذ ن ا رض اا    

 رب وان ا   ،ا   طاوا :  

     ااح

  تا ا  

   رةا  

ج ا   

ا ا ا   

أ ا  ،ُ  

  و :ا   

 ،  

و ر ،ا  

او ا  

و ا ....  

أ ُفا ا ...  
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ُل ما ام  يا  

ُل اا اُ ...  

ر    ةار و   دوا اا  

و ا  ءا  رضه ا نام  ل  

اح اا  ا  ا ى وا    ر 

اا اح اا ا ،ني  ءاء دون اا   

م ا أ أم  ء، وموا  (احا) دة ل 

  و ) :      احاو  ء إ  ( ء

 ات (  ار ا )، و ر ١٤٥(ااف: 

ا (  تن ارق م  ت ؟ ة و  تا 

 إ أ ت امث  ي ا ات ا ات او ياد

   رات   ا د اة   ا  ...يار

ت ورا ا ان ا ()  ار ل  دهأ 

اا أو ا ا  وا ان " اا  ةي   

د إ وزم رة اا  إذ ،ا ا ا  ا   

ا   ء م ءوا د ) ة ،)١٣ 

  م ا ل  (( ادة   إ ف

. وار  وا ا ا  واا اوال  ت

 تد  () ا و  تد ا  أ 

   ن  أن 

 ا  ن  و إن ،ا سا م  ا  ن 

  وام و ا ط ارط،  أر و أز ااء

اد و ا و ا، و ،ّ  ا ا ن ا  أ

ا و ا  نا ط نا ط ا تأظ و ،
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و طار طو ار ،ط ل اإ  ه اطه ا،  

 أةا ّوا ا  ،ا م ر  ه و م 

اا يا  رو  ، ردا  ،دا  اره 

،ّو ا  وط ا، ا و  زت ط و ا ا إ 

)إن اط أ  ٩٤: ،١٩٨٨ أ )اا اّق اط ا

ا ا ر ةط  رزادة؛ ون طا  رؤ ةم 

 و    وٍد     انا ا:  

ار ي و  /ا ده /ن و ن و وما  /وط 

در/  دارم ز ن ن ون در/ امن/ اام هگم /ر  

  )٤٧ ص راه، رانگرو  )د

   و«: اط   و »م » ة  و 

 ك ا / هچ  و/ دارد  اب« )،رزادة 

١٦: ١٣٨٣(  

 ّ ا  ع  وط  وا ا و وه 

و ا ه ؤلا ا  إم   :»إن ا    

ّ وا  م« )١١/ا(  

  أ  يّث  اط ا اة م و 

  :اّو دت و ار

  :ل ا ا تا...  

...  ُ  

 أ، ،نّ   

 ك ي  يو ...  

 ا طا  

أ أ ارَ ت ود ...  
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أ و ر أ وَ  

ُ   توا.  

أ أ َا رام ..  

 َ  ...  ...«  

  )٢٢٧-٢٢٦، (ام

  الشهادة و يد. الشه٤-٣

ا ا ا   ا ات و اا ا 

اة  اءا و م ا.ه و ا ا أو 

ا م دةو ا ا،  دة ظال ار طا ا 

ار  م اوا ا   لا إ ءإر و ا إ 

 ) إن ا ا ا د١٠٩: ١٩٩٦،ار( ا ةا إدة

را و ا   لا م إ دان ةرزادة ط:  

 ه ز يادرچ   د / گب ا د  / يآه ا

 ا/  

 ا آه  هد ز ن  /    /گد ا ب

 پ   /د در و  /رهدو   )  اري :

٤١(  

 رزادة إن   ا ا  ط ا ا ّ 

 م  يا من ذج و امإ  ّوة ا ا و ادوس

  :ام أاض  ض  ّق

  ي  /دت/  ي ياداده  /    

)  ار٥٤ ،ي(  
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  إ رزادة طة   ادة ّ ل و 

  رهم  تظ و ا ّك  سا اام  طا 

  ءو ا و اّ ال  

 ر ن / دور ازامو م و  /  د ان م /

اره/ ان / دمل  را/ گ/ رز در/ م انپ

م م /دت را  /از  دهرد( امار   :٣٤(  

 م يإنا ّ  »اات« إ ات طا 

ا ،وا  م ّ ق رضأو ا :  

 ءُت ا  را  

ت ا و زرَ  

  هر ون  ّن و 

   طّ نو

ٍ ول رإ   

ٍد     

رِدل ا   

وا وق ا ار وا  

  رّ ٌج ا و...  نما و 

رضه ا ا أ «  

  )٢٧٨- ٢٧٧، (ام

  :  اا م إ«  ا »ة  و 

»... د ِ  

ُف   ،ن  

.. د   

 ُصأ ّ ا ..  
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نا ُ قّ ّ  

 ط ِ  

ٍت و ِ  

  ..تا و ا ط َو أُخ 

 ا يم .. مأ    

 ِه ااة ..  

  م اَ وا ..

ا ا م«  

  )٦٣١، (ام

  العدالة و ية. احلر٤-٤

إذا ا  رةا اع، ياج و اه، نيب ا  

ّ  ، ّم ج إ ا  ا اا ، 

 ن ا اارات اا ه ا  و ، ه و 

اا   افأط ،ة ّأ م و ا  ا،ة 

وا ا   ، روح و ا يا  إ، إذ إن ّ 

ا     ،ت و ،م ات و ، ظر إمن

 ،ا   إن ّ وظ ،ّا ا   أ ا 

إ، و  ّ   ا   را و ا 

،ا  َن ّ نإم  ت ّ  ره ن و 

اة و اا ا  أ)،رزادة٤١: ١٩٩٨ ةط إن (  

 ّو ا اا  ظل و أ اق أّمّ إ ام و اا:  

 از دن/  ا قا و/ دارد دن   /گم ا ب

/  را ا امر ر/  دن ومچگ/  دن/ ا ون  ار

  )٤٤: پ(  مارد د   ر
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  ط يآزاد  اره گاي من/ ارا ا  /

/ ااض نپ/ رگ و گ/ روزه و زمان/  ا ده ب دگل

 ّ دض اّ /ا ع روب و ط /ا م روز   

  )٣٢  ،ارد(

 م يإنا  إ إر اموا اياء ا   

ا طا وم  ةاإ  ذ ، اٌ يا   

 ارا ا د ر:وا  

أد  واّ اَبأ ِا  

ا ُ ّ   

  إذك  

 ِ رو  

ج ُشو ا  ارا..  

  ِ ِ اُ ُو 

 ،رامأم ،َأز  

  »ا اط،   و  م

  )٣٣٨- ٣٣٧: ٢٠١١،(ام

  ضدِ اإلستعماراملقاومة .إجتاهات ٤-٥

ا ا  ويا و ،ا يو ا   

، ي   ّ تا ا را أم   ا

  م و .  ه ا إر، ودّ ر ا 

 وب و ارد ا إ  و ا اف ما 

)،ن٣٤٢: ٢٠٠٤ ( نا انّ إ ّ را 

)ا (  و  م      :  



  

( 439) ............................................شعر املقاومة بني بشري البستاني و طاهرة صفارزادة   

 مگ ران /  زده ي از طن /در و  زي 

 در/ رگان د / يز م/ راپ  ر /ان در

د و دط ّ  )ه از م :١٦(  

 غ/  ي غ و/ دروغ و ظ يا/  روت و  يا

ي  / ه يغ ا  /فم ام /دهاز آ م ّ َدَدان 

 /دَدان اران /ددان ددان/  ذارگدا ه دمددان/ م د 

  ا اّ/ ا آد ت  از   /ن مهپ در ددان/ آز

 ،١٣٦٥رزاده،(   د  ا ّ يا ي /رد   درد

٢٠: ا(  

 وا   فا  و اء ا أن ره دا أ 

ر  م يو أنا ط تاا ا ا ن 

  : ة   و ااق

»ُت ااان  

 ارر يدو  

   ر

 اق )َ (دواٍء وا  

  كامض و أورا ا م

  و مر ت

ت ااان ...  

  ّوا د ان ...

ا  وط ...  

  طل اُء ...

  ِا َ ن«  

  ) ٢٣٦، (ام
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ة وان ا م رةه ا  رة   ول ان 

   ازا ا وا ا ا زيا ا   ،ي 

ادة  (ور)، اذ  اة  ا ارع   ام

ا   طما زرة ا  ة ووا ، 

     أ ة، م  ر  ر

ت اما  ا   را  (ور)  ، 

  اد لا   أ را  ورانر ، وا  

ى: اة أ وبه ا دت أ   

  ن ان ا    م«

    م

ن ا... دا   

 م ...  

رأ  ، د ...  وق  

  ا  

ا را    ا ور ا... «  

  )٨: (ام

ل ال ا   إن ا م  ا  ا ، 

و   إرادة   أ  ة عا  ذا  

 ة ، أنات اار اا    وت وود و 

ممرة ان ا  ) اد ءم   ، (دا ن ا

ة   ور اون  ال ار اد ، ذ أن  ار

ا  ، را ا  ة اروب اا  ةو ،

 ةر، وا را ا  ار ، اوا ا وم 
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 ب و ماو اف ادة ، وأ  را ، ود 

 و اا ا  ا م:   

ُف... ... ااُت ... ات ... ظك  اد... اث«

 م  ا  ... ا ّ« ما) :٢٧ (  

 ا  و و ا ر  يام ازاء  ار

ة او واآم   (ا) دة ةا ان ا و ،

د) ا ا زا  ،(ور ت ا ا   

 ا ا م ر اا  . اقل اا   

  نتائج البحث:

ا ا ّو أ :ه ا    

 ر زادة ةط ز ا اء اا اما   

 ام دا  روا و د   ا  

ء ااء اا ا ا تات از اا    ان

  و ان؛   از أر او ل إ ارة و و

م يا  رأ ل را اقو ا اض ؛ إن ا 

ا  ،او ارا ّ ت و و ا ،طا ّ ،

د ايا   إان اق وو ا ا دة وو ا  

 اط و ادة ا إن   مت  ان ان

ا    م يا أ  ةرزادة ط و ا 

 أ و أ رزادة    اد و اا و ا

 ةا ا. 

  واملراجع املصادرقائمة 

 آن اا  ىءم و  

  ،مان، ،)٢٠١١( يااق ا :رات ،ما ا وا.  
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 ) ح ،١٩٨٧م.( ا  ا ،داد ا :ون دارا ا 

،ّا ا وا.  

 )  ،ي زاداب، ٢٠٠٨ا  :ةا ،ا ة اء ا .(

وا ا.  

 ا ل ،ا  )١٩٨٩.(دبرن ات ادرا   اد ا 

  .او ا ، دار: اة ر،ا و

 را، ا )ت ،)١٩٩٦  دبا ،ن ا :ن دارا 

 و زا.  

  أ، ل )١٩٩٨(،  اعا ا   ا ، ةا : 

، ا وا. 

 ؤورما ا  ، :دا ،ا  ، اسا درا   وادب ا

٥٤٣  ،د ٤٧٢٠٠٤ -٢-١، ا .  

 ر،    )ار ،)١٣٨٦در ريگ  و ، انط : ،اري 

ا وا.  

  ،س   )١٣٥٦(، را    پ در  وزز اآ  ،د 

 ،ن ءا ١١ ص ،٢٥٣٦.  

 ) ةرزادة، طان: ١٣٩١رزادة، ط هر طا  ،(ب.پ ارس  

 ) ةرزادة، ط١٣٨٤گ)، رو ان: من،ز گران راه، ط ا 

وا.  

 ) ةرزادة، طد ١٣٨٣ا ،  ، ر ،(٣٧ا ، 

  .١٦ ص ش،١٣٨٣

 ،ن س ،)٢٠٠٤( أ تا و ا رو ا ،ووت ا :

 ن ،ونم ا وا.  
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  اخلالصة :

 اض اأ راه ا ول

ا و  م ؛ 

 ،وم أ  

      اوأم   وا

واد، وا   ر ااء 

   ت، وا 

 وأ ،  اضا

  ،و   أد  

    ا   اض، وأا

  ه، وروم.  

ت اء، اح، اا :

   ،ا ،ء، ال، اا

ا. 

 
 
 
 
 

Abstract: 
This study tackles the 

purposes and issues of 
Arabic poetry from a 
philosophical angle, through 
studying their origins and 
speaking about their concept 
and kinds from the point of 
view of poets and critics, 
seeking to unify the terms 
and the relationship of the 
purposes to one another, 
their structure basis, trying 
to spot light on the 
dimensions of these 
purposes and their impact on 
understanding poetry and its. 
criticism and to draw a map 
of its subjects 

Key words; praise, 
satire, flirtation, pathos, 
descripion, wisdom.
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مة
ِّ
قد

ُ
  امل

ا دان اب، وأ م، ومَ  ، وأا ٌب 

 ُو ،ُمأر ُو ،ُمُ ُو ،ا   ،اأ  

  ه؛  ٌ  وأ ،ض وازن، واض واا

 إ وم ،اأ  اءا ب، وا  ضا

.ء...إح وال وااء اُ   

 ،ًو ً دب واا  ر ،ى  اض اوأ

 - أ- اض) ن  ِت ًا ءت  ،ًََ(أي ا

 و ؛وأ ز أ   و ول أ م را

   رو ، اءوت او ،وو ِر  ًرا ء

 أ و  ءت ؛ او أ ذ  ،را

  َ و ،اا ا- َب أأ -  را دة و 

  ا ا    وا ،و طوأ اض اأ

 َُْ اض اا ؟ وأ ؟ واض اود أ  ؛زوأ

ا اض ارت أ ؟ وة اا   ا  

   ب دوار أواض ادل ا أن ُِْ ؟ ود او

    ا   ا؟.... 

و  ارة إ أم  م (ن ا)   ال 

  ت ا وأما  ا وا وا

 ود ، (اض اأ) انا   تآ إ...وا

د، وا ن ا .ا و ا ط ارا أن 

:ا ا  و و  وأر ُ  أ  

ُع، وا  ا  و :ا. ا   
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.ود و ا اض اول: أا ا  

  ا ام: أاض ا ا  ااء واد.

 .ا اض اأ  ا :ا ا  

  ا اا: أاض ا ا  ات وار.

ءت ا  .توا اا  و ،ا أ ُ 

   ُا ا ُا أم رة إا  و

،ت او رات اُ  ص، وا  ُا و

، وا  ار ً ، و  أ ْ ا واء

 .ا  ا  

                 َُ  ا      ،،   اس أ و  ،، وراء ا  وا  

  املبحث األول

عر العربي (حدود ومفاهيم)
ِّ
  أغراض الش

  )١(حترير املصطلح:

(أاض ا)   از وا  ا  ت 

، و ظت ُور ا ا   ا ول ة   ا

((أاض ااء)ه ث ات أء َ٣٣٧ا  (ت

)ا م  ل ٢ أ  ىة أ را ود او(

)ور ا  (٣ه  َدَرج   م(٣٩٥اي(ت

 (ف  (أاض)   ااء، و ٤٥٦ ا ر(ت

 ر ، و اًم ب   أاب اُة ُه (أاض 

)(و ٤ا  أ  رةه ا  ذ  ا  (

  ) ٥اد   ا(



  

(447   
ٌ
ة
َّ
 نقدي

ٌ
 رؤية

ِّ
عر العربي

ِّ
.....................................................................(  أغراض الش  

و-أي ا-   وا  ارا أ  رآ  دد

(ن ا)   ال  اذ  دق اا وار 

).إ...  روي وا ٦أ   (ن ا)و(

 ا ال  ا  ت ا وه، و ور 

)د٧ا):ل ا ؛ وا ا  ٌ٨) وذ(  

ََُْ اَِْ اَْ ُطأ ُُ  

  

  ُاِ َر َْ َو  ٌِ  اُدَْ ُ َََْو  

  َ َُن اْ  َْوَ  َِْة  

  

  َُِاَو  ُرُه آَ   َِْ   ََو  

    لوأ ،وا  ن ن او اض ا َ و

: ا  

١-  .و  ع  ،م   ا  

٢-    ل واوا ادف وا ن نا

(ن ا)  اد؛ و ً (أاض ا) ً و

)ً٩.( 

 (أاض ا) (ن ا)و ؛ اض  -٣

ا أو دوراًم، وأر ا، وأ ًم  أ اد 

.اروا 

  (ن ا) دت د  ور ا ،ر  - ٤

  لا اضأ  وا ا  اوأم ا

وا ون: واد ال او ،ن ا:   

وا ،وا ،اوا ،وَوا ،اَوا ،ن و ،ن

واَ،  ف (اض اأ) ي اا د ،

ْواُ ت ا. 
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و  اض ا  ار  ال، واو ر 

  ان ال.

ا:
ً
عر لغة واصطالح

ِّ
  أغراض الش

أاض:  ده َض، واََض  :ة ااع  اء 

 َُْ ءض: اََوا ،ض: اَل، واض: اَوا ،وا

ُ،فا و  َ ب: ول ا ا َُ: َُُْو َُ يأ ،

ُو : كَْ يأ، ََ  :َءَض اََوا ). ١٠أي (

 .وا ا وف، و  :وا  

دب واً: أاض ا  ات ا ا ا  ا

   و ، وا رة إ ا  ا  وا

 و و ،ح وا ا ا ا   ؛ 

ا ا  وا ، أن ك رؤ  اض 

ا   ي اب ا ر أا  ذ  دب؛

 إ  يف اا  :ضا" :   ل ر

ا  ، أو ا اي  أن  ، وال، 

) ودوم  اح  ى و و اس ١١واح، واب"(

  :ضََا" :  )"دا    ا إ ١٢ (

 ا ا، وااف ا  اد ، -و-ه

  ضو ،ا  ي ا ت اا ت إدون  ا

 ود ا أ   ة و ، دبا  ا ا

 مو   ن ال: "أر   :او اوأم اوأ

 و (اض اأ)ان  ةء" ووا ء واح واا

 ا  اضأ   وذ ،ا ا   
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 ض و: ا، وا، وا، واء، وا، واء، 

)١٣واد   وإن و (    د  ،ر  

  ا ا  ا اض اأ   ا م وإن

" :  ر أ و ، ا  :اض اأ

و)"١٤(  

و   اي ور ل ا  ا وااط وااف 

ِا  اً   ا وا ،ن إما  ا 

 ا ره اوأ ت ا  ًرا ء ي؛ا ا

.وأ ان او  ُ  

  املبحث الثاني

عر
ِّ
عر العربي بني الش

ِّ
  داوالنق اءأغراض الش

عر يف مفهوم ا
ِّ
عراء:أغراض الش

ُّ
  لش

 ااء  أاض ا   ر   ار، 

 ا   أم -ً- ةء ا ؛ور اا 

 ،دة اة رأس اه ا نو ،ات اا  اكآم ا

ال اوح  : أدر ا ا ود ا ا، وا

  آماك  ا وأا؟ و أ ااء   أا؟ 

-ا ومت ادب ودره او  ورات ااء ور

ًمأ-   َ  ؛اأ   و ،ت ا ل

ُ:" ُ أ  دةِا   :ل ء؟ا ُ   ")١٥( 

 "اام وو   ا  ل أاض ا ل:

)"ا  ك، وأم وأ ،ُوا  ُ١٦أم ى أو (

 : ل  ط  كا  وا ا اس أم
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) وُ  اج ١٧"  وا  ة   ح و ء"(

 ا  اءا   بُْ ُ راتإ  ُُي ما

 ا اوا أ ؛اوأ ء، ول ورء، وح و 

)ما رة اإ ؛ و١٨وو) :   (.١٨ق(  

ََْ كَُِ َ ٍَُ   

  

  ْا ََِ َا َأ ِم  

  ) (١٩ء  ط ه واع  م  :(٧وذ ا(ت  

َََِ ْنإ  ُِِْ َُ  

  

  َو َمأ ْنإ    َِا َُِ ُء َ  

  ) (٢٠ح وأه:(٨وإدة ُدَر  ا(ت  

َ    اَن َْ ُح َزا اْإَذ

  

   ن َ َ َْحَِا ُ  

وه ارات ل  أاض ا  ا؛ ن ه   

   ل  إ   و ُ ق  اضا

أو  و او .ُو  ي -ور ا -  ذ 

ُ ا  (   أاض اَْ١٨٢ ،وان  أ (ت

  )٢١(:ل    وازدق واُ زدق  ؛ 

  َمإر َوَِ  ُقَدْزَاََ  َذ

  

  ُُ   ا    َوُ ُه  َِ  

  َْ ٍَِْ أْ ََ ََو  

  

  رُِْ اَ َِِِى اَََو  

    اَ ِ  ْ  أَ  َُُْ  

  

      َ َِرْ   َ  ُهُؤََِو  

  ا  َ زه-وإ -را   -  ُوا

 ا-   ؛ وا اض ا  اءا ورؤ

ظ وم  ح وء، ول ورء، وو و  ،دوا 

    ،اأم  ن ؛م  ج  ،

 ن لا إ   و ، ه  ِ و ، ه 
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   ور ا ، و  اءا ِ  ن ن ا

 . و ،اأ   

قد األدبي
َّ
عر يف الن

ِّ
  )٢٢:(أغراض الش

  ؟ وو أ ؟ واض ا دا ا  

اى و ا  رؤ ؟ ا  در ا اة  إ أن 

 م ؛  ُ و ،ا   ر  اض اأ

،ا ار ا ًأ  ،آ    بأ  ًو

 م  رة   م  اء، وإنج ام درا أو وأ

 ُ–ةا ه ا  ا طو-    رةرات ا

 ( ط ٢٣١ا   رؤ وا ؛  اَ (ت

أ أر ا در ر  ل، وما     اض

  عو ا  وم، و ًُره ود ،ل: "

ُ و ،    ع  ،د أدب و ،   و

ُ،ب  ج، و ع، وُِ ء و ،را  و  

 ( ا ٢٧٦) وأر ا (تُِ٢٣، و مَُ ف"(

  ا دور  وم ،اض ا ا ار اء إوا

 ي ا  بو ،ا  فا  رةوا ،ا ا 

 ا ن      وازدق و ل: "وااء

  رو اا    ء، وا  و ا

)  ر أاض، ا ا إرات ُدة ة  ا ٢٤ال"(

ث  أاض ا، و   ه ارات  ت 

   م حا :دًرا، وم إ  إ ا  اضأ 

).وا ء، وال واء وا٢٥وا(  
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) أول  أر (أاض ا)  م ٢٩١ومً (ت

 ء ا أ  ،اأم و  وام ،ا وا

ا، وذ   أاض و   :ا  ع  أاض

اح، واء، واا، واار، وا، وا، واص 

) و  ا، وإر  ا ُ ا وه ٢٦أر.(

ََْم  لو... ن  عا  ي لو" : و ، 

  لو...)"أةا ب ٢٧   أ و (

)٢٨ا .ُو ا آ (أي ا)م ؛ا  آ ور (

وب ا   ااض و م اار، واص ار؛ 

 اار  ض ي راه ا ام  اار ن 

ا    ،(د م)  ز   ه و ،ا  ر

 ا ا ط   اء؛ اض اا   

 اض اأ  رص اه ا ء، وأوا وا م 

 رظ   ،الا  ل  ُ  اوأ ود 

   إ   ،ذ   م ؛ط   

 ة، و    يل اوا ،  رأ  ا

) ةه ٢٩ وز ا  ً إن ذ  لا و (

  ءت رؤ ،  وا ا اا   اء

). ي ا اأ   أو ا   ٣٠ا(  

 ( أن م ا ي ، ٣٣٧وم ا  (ت

"وأ ا ض وا ،م  و  ا  اضأ 

و ،ًَ أ   اء، وء، اوا ،ا :و ،ًَرو أ 

)"وا ،وا ،اوا ،٣١وا (  
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 ،وا ا  ََ  ،   إ  ؤ  و

 و ،  و ،م    ا؛ و ً   و

ي رج   ااض  )  ء  ٣٢رات اد(

) إ ب ا  ا ٣٨٤وود، وَ  أده ام(ت

)ا ا  ٣٣.(  

 (ر أاض ا  ٣٩٥ا  أ ل اي(ت 

   ا و: اح، واء، وا، وا، واء، 

)٣٤وا ( ذ    مان اد  ه ة اوا

 ،ا   ا ا و ،ا  اض اأ  ا؛ً

 ،ا  اض ار أ ر إوأ ، َُار وموزاد ا

 (ما) ض اثا  ؛ ا  ور  ا

)ر. ٣٥اوراء ا  ا واوا ا     ،(

)ر ء ا ر ٤٥٦وا و ،ه أ رت ا (

 :اض وأ   وذ ،اض اأ   ،أو

اب، ا، وا، وار، واء، واء واز، و

) ون  ا أن  ا ٣٦وا وامار، واء، واار.(

ر  د ااض  أن ت اة، ورت   اه، 

  و (ا)ر ا وأ ،اض اأ 

   (ا) ى أن ر أن ا إ ا  اض، ورا

 ة ، وإ  دا   ااض. وو  أاض 

ا  ا ا ، اد   ان،    وإل، 

 اض وردا د د اا  ا  ؛ذ  ن 

) ٣٨ذ .( )و زاد ٣٧إ   و اح واء(

 اض اأ ُو–ا  - ط  ِ ءح واا 
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اب؛ "ا أ ات ا     مس اب  ً أن 

 و ، ِ ح وإن إن ر وأن ا ،و  ا

  ) ٣٩ل " اب وء أُِ) "  أا    ب ا

  حنو توحيد املصطلح:

 و ،دا ا  اض ات أ ظأ  فا 

 ،(اء/اا)ذ   ا   فا إ  ولن؛ ام

ا   جر ا  ا  أ  (ءا)  اء و

اد، وأظ أن اء ن  ااء و  ااء ً و ،ا 

  (ءا) لا ا، وً ن إ  ا (اا) ءا آ

 ادق ا  ذا ا ،ا ا  را ا

)وي...إ ر أء )٤٠واُا  :ء ؛ لا و ،

وا وا، و  ن ي  اا، و ن اب: 

"ًَْر َّا َْوَرَِْو ةًَْء وور )"٤١ اا  س   و ،(

و ،   أن  ؛ا   ا ،ر  

 زن ًم. و(ا/ار) و ؛ اول ر 

موا ،  أم ا ا   (ا) أن  ،ر ا

 (ح/اا)ل. وا  وأ ،ا  وأ ،ا  أ

   ر م ؛ .(حََ)ا  

ومع آ  اف   ط اادف  

  و(ا/ا/ال)

 ،  اَ لوا ا  قا وذ ذ ر إأ  وأول

)، واوق   د ، وإن وت  ٤٢ و آون(

ل، واا  زا ا  وق  د؛ا أ  ور 
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 .ل واا  ا ا  وا ا  ا

.وا   ،ل اار اإ  س  وأرى أم  

قد األدبي:
َّ
  أسس بناء أغراض الشعر يف الن

 وا ،وذ اض اأ   دور ا    

 او ، أ   وز ذ وإ ، فاول واا

 ،ا ظ ،ما  ،ما  ن ل أنا  ،إم

 وا ،ا و ،ك ا ءا و ،دي ا

َ ،ةا ن ظ ء أنا و ،  ط ،ا 

)إ...ح.٤٣وال ا   رة ء و (  

 ًرا، وأام زًرا، وأازد ا اض اأ ح: أا

ًا؛ ن و ذا ا، ور ا ،ا  ال، 

 وا، وا واوءة واة...إ، وط ال،  وا

 و ،ا وا ،ا مح اء ا سأ ا  و

) وا أن ات ا ٤٤اح  ذ و  ًدة ااب.(

  اح وا واء و  اء، و   رة 

 ل ا  وان مََ  ا  ب؛ا  اض ان أ

  )  (٤٥:(٨٥ ات(ت

   َِِ َقْ ُجا ََُِ  

  

    َُا ُم َِ َ  

  :   ا  َُْ حو ،ك ا  ح   م  

     ِا َِ ٌبَِ ٌَُْ َمإ

  

  َْ  ََْ  َوِْ   اَءُ     

  )٤٦ق.ِ  َ  (ن:(١٣و  اح  ل ز(ت  

 ََ  اُهََ  ٌضَ ََُْوأ  

  

     ُِ َ َُِِْ َ٤٧ ِْاََم  

  ...........................  

  

  ...........................  
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   ََُِ  َُِْ  َ  َذااُه  إََ  

  

      َِْ َْمي أِا ُِِْ م  

   وط ،ا     ًدا و د، و 

-  ) ٢٣١ل أ (تا، وور ء. وأ ا  ه 

  )٤٨ ا-):ه وا ه

ا ََُُْ ِْ ا يأَِاََُأ   

  

  ْا ُُُوُف َواَ ُدِْ  

   َْ َدََ ا   َ  ْ اُم  

  

  َََ  ِْ   ْ ُِْ ُ َمأِْ  

  َْو ْ َْ ِ ْ ِ ُر ُِِو  

  

  ََد  َِ   َ   ا  َِْ  

   د وو ، و و ، و  ؛وط  ا 

  ود، واد  أ  اد.

و  (  ا٣٥٤و  اح  ل ا(ت

):ام٤٩ا(  

ٍِاَِ َ ِتا ِ ََو ََو  

  

     َُِم ََْدى َوا َ ِ م  

   ََ  َ  ُلْا  ِ َُ  

  

   َُِ  كٌَُْح   َوَو َُْوَو  

ا وا   ت   ات واا ال، واق  

  ا  حا  ا ل. ورؤس ا و 

ح م  ق؛ا  ا ورؤ() : M k l   m 

n L ن ٤آ ح مو رة ا()   م  

: وا ا M L M NO P QR S   T  L

ل ٣٠آ ا  حا   أن ا  ،رة ص

 ذ إن ا   ،ةوا ة ااء ووا ا و

)ت ان ٥٠ ؛ف وأأ ا  حوا : (

،ل او ا   وا ظوا ر ا  و
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  ا أ  ن إ ل و      باب وان ا

 ،ن م ات ا رًا وإرة ا وا  س، 

ق.   (ً  ١٨و   ا وأد ا ام(ت 

  )٥١ان  ار:(

ْأَ ُقَْْ كِ ٌََ    

  

  َِوا سَا   ِا ََ ِد ََوا   

  َِِ   َقَُ   َِِ   ٌْج  

  

  َِوَا  ٌََ  ُِ  ََرِة ا  

  )  (٥٢رون ا ووه:(٢١١و ل أ ا(ت  ِ

َُْا َ ُرَْ وَنَ ِهَل  

  

  َُ     ِ     َُ   َُوِد  

  ُ ُ  أَظ    َِا    ََُ  

  

  ِدأ  ُِب ِ   ٍء ِظُ  َُن  

و  ا ااء  اة  اوح وم؛  ح   

   ءك واا  ءح ا زراء، وطدة واح ا

)ء ...إا   ح ٥٣ط  ح، وا  ر  (

ق.  (ح ١٨اء، و أَْ ا  ذ أت ا(ت

  )٥٤ان  ار  ره، ور م، و ق  اك:(

 ْأَرةَْ  كْأ ا نأ ََ  

  

  ََي  ٍَِ   ُدوَمََََْ َبُ    

     ٌِاَ كَوا ٌَْ م  

  

   ُْ ُِْ َُْ ْ ََْذا طإ  

ور ارة إ أن ااء  ما ل  أ ء أاض   

  ؛ا   ا أ ؛  رة ور ،  اأ

..." :ل حل واء ا وا ا ي ا و  ن

ر ا  أردت ار وا ، ن   وأ ،

اق،اا اق، وا و ،ا و ،  ح  توإذا أ

ْ دذي أ ْ وأ ، وأظ ،ِْ و ،ْف  ، وم
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 ،ماوإ ، لر اوا و ،دظ ا ك  ك أن

 مدا د  با  )".٥٥(  

 وفا س اا أ رتو)ِِْ ٢٩٣)(٥٦   اً (

  )   ٥٧، و را ،ل:(

َذَ اَ ََْ ِْ ُا  

  

  َِْاَ اَْ ِِ ََُِر  

  َََ اَِ َْ ً  

  

  َِ ُِْ َِاَََ َو  

   ْ اَََْ ََ ََ َِو  

   

  َو  عْنإ َن  ُ  َُْزوَم  

  ٍءَ   ََُْ   َِ ا َذإَو  

  

  َُ ِِ ََِاَ  اَِِْ  

  َََ اَْ ُِْ اًءَوَد  

  

  ََِد  اًءَد َْاَََ َو  

  اَ َ ِِ َ َا ََذإَو  

  

  َِِاَو  َ ًَِ َِد  

  َُ وَنُد اََو َذَ َ   

  

  َم َُن اْ ُِاَِ   َن  

  ُ ْنإ َْ ًَُِ َْ َِا ْع  

  

  َُِِ    ََِو    ا ًَِو  ِد  

  َََ ِي ا َََْ  َِ    

  

  َِا ًر  ِآً   ًَ ا  ََ  

  :ذ  لا و  

١-   ،زوا  ا، وً اض اأ  دا ا 

 و ال   زوا أى.

٢-  رؤ و ،دة اا وا  اض ا ا رؤ ام

     اات ا أو  ات 

 .ا 

٣-   ا  ً ،ًَُ ا ة و ً ا  ء

 أ  ،ءا  اضا    ة اضا 

.ذ  ؤا   ،ا  
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أاض ا ا وا ا   أ اد : اح  - ٤

.وا ء، وال واء، واوا 

٥-  ،اض اء أ ا وا ا د اا و

  راء.وا ذ  

  املبحث الثالث

عر
ِّ
  العالقة بني أغراض الش

  اد ت ر  ا ا  أاض 

  اًراإ ا ا  ونو ،ا ا ت وو

) اًراة، وإة ا و ،و)٥٨ا ا ا أن

- ةى ا- َُ  ت ا وأ ،ا   

)ا ا  ل م ا ا وأن ،٥٩ا( ا و

  اض اأ  ا –أ    -  لا أ

 اض اأ  وأن ا  ،ا  ء، ودة وا

 و ،زوا  او ٌر  اض ا اء؛و  

:ا ا  ىأ زوا  قو  

  اضه ا   ؛اض اور أ  ربا :أو

وا ح وا ، و ،  زالو ،وا أ  ء

 ،م مما   ُو ،(ءا)روض  ةوا  

  ن ءأن ا  ،(ا و ،ف ا) ت اوا

إرة  و . ورب ال  اح  ا واف، 

  ، و أدرك ااء   ال  ء وإن اْ ام وات

:َ َُِْ  ؛  حا     

    ٍََ ِْ ََْ َ َِْو َ  

  

  َِدَ َن ْ  ُيِِْب اَا  َََْو  
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    َُْط  َُُْ  َءا  نأ ََ ْأ  

  

      ِ ِءُن اْ َن َْو  ََِ َْا  

) ذ وأ ، ول: ١١٧وُم ِْي ا، أم ذو ا(ت  

  أ  ي وأد  ا، و لأ و"

)"رات ٦٠وأوا ،ا ت اط   أدر و (

" :و ،ذ  ُم ر أ   ت  ، ات  أة

ْ ، مُح و ؟ و ط َْ :و  ُو ،َءم

)"٦١؟(  

مً: اا  ااض؛  د ا  ح إ و أو 

 َُ  ا اود ا ودا ا ا  ا طو ،ء...إ

  و  وا ،اض اأ  اض ا ؛ 

    ،ر ادة، واا ما    ،ا

 ي مض اإن ا  ،ا   اًأ ا ا  عا

    ؛ض آ وم ج إ  ل ه ج 

  ة  . وا واء  ومن ون  اة 

  وا ،ا   ء ،ا    ً ًاا

)ء...إا ٦٢ ر و  ن اا ا و  (

(ا)  أاض ا، و  رو  اا  إدراج 

م ؛ا-أي ا-  ا اأ  اءا   

)٦٣ إ را أ إ ل: "ا اً ر ا أدر  و (

)"ه وا إ  و ،ب ا٦٤(  

 اض اأ   :ً   وا ،ا  ب

ات،   ال و أاض ا  ،رض 

    (لأي ا) اه اض؛ا ل وا  او



  

(461   
ٌ
ة
َّ
 نقدي

ٌ
 رؤية

ِّ
عر العربي

ِّ
.....................................................................(  أغراض الش  

) اض اج ٦٥أو ، ح، وة ا  (

 ،ل...إرك واا ل    ا و  و

  ظ أن و ،ِا  قا  ت اموا اطا

  )٦٦ دت ا دة.(

 ، ة دوناة اا  اض اأ  ور :ًرا

ة ا ؛ت ا ص   تادف ا ح ا

  ون ا اض اا       ذات 

اض ا ة؛  ا ل  ا  اح، 

  لن ا  ه، وو وا ،ا ا ز اوأ

  وا  ا ع، ووب واا ب، وا

  ). ٦٧اق(

ا: التبادل الكنائي بني أغراض الشعر
ً
  )٦٨(:خامس

ا مع آ  ا  أاض ا؛   ااض، 

 ،ا  دل واا     و و

  ا اض اي   ه ا ز ًا 

 ه ا  ضج اُْ ق؛وا اض واا  ا

وُ إ ض آ اًدا   ا وذء ارئ، وءت 

:ا ا  دل ات ا  

  بني املدح واهلجاء:

ا  اح واء  ة   ط؛ ة ُِْ اح 

ء و  اًدا  طت ا، واء ادات،   ل 

 ط أ     ود   و أ):٦٩(  

 ْ   ِِِ َْ وَْ ُِ َن  

  

  َ  َِْا  َِآ  َِ  ُ  
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    ِِ  ُبَُ      ُِ    ِ  

  

  َِا ََْ ًِ َُْ َنَو  

  )ا ل ٧٠  ا ح، و  و ،َُو  حَُْ (

  )٧١):(٩٥)  ي  اع(ت٩٠اا اي(

 َْ ْ ٍَأ ِْ    َُْ  ََُُْ  

  

  َ     َِأ ِْ َْ َِْو عا َْا  

  ََ ََ أَ ْنَْف َم ًَْ  

  

  ا   ََْ  َِْمُْ    ِمَار  اََْو  

   ل ا   ءب ا  حا  ةو

  )٧٢ق. ( اح :(١٨ام(ت

  ُُْ نأ َْ ِْ ََْ َو  

  

  َِِا   اعَِ   ِْ   ٌل   ِ  

  ) (٧٣ اح :(٢٣٩ول ُرة  (ت  

  ُْأ نأَ َْ ِْْ َْ َو

  

  َِِْاْ   ُِْ  اِ  اَاِط  

 ( ٤٥وه اة  اء  ب اح ل ا(ت  

  اْن  ر:

   َََُِْ ََْْ  رَدْع ا  

  

   ِا ُِا َْمأ م َُْوا  

 ،ى اْن  إ اْن  ط اح، ل  وأ  

  ) ٧٤(  

    ا  و ،ا ا قط  أول ا ُو

  ر اي؛ ء ه    ا(اح 

واء) ر ظة ر إ  ا، و   ا ا أن 

  (ًرا  ، و ذ ا  ٣٥٤ا(ت

):٧٥(  

َد ِ ْناًء أ ََْى اَ َتَِ  

  

  ََْو ُ َاَْنأ  َأ ََِم  

  ََََ   ّ   َََْ   ْنأ  ََى  

  

  َِْ َْوأ  وََُُ اَِا  
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 اع وإ  ء  ء دوم ا  ر لوا"

)"٧٦و(  

  )٧٧و ا ان ه   ح ر:(

أِ ُِْا ْ َق َواُْق أ ُ  

  

  َْوأِْ َُ َذْا اََْوا  ُ

ْأَُ  َأَْ    اُ   ِ   ْنِ  َرىأ  

  

  ًَِ َُِْوأ ًَِ  ُبُ  

   َِِو  ََْ ي  أ َِ  

       

  َِ  ََْا ُِب ا٧٨َو  

   ْأ َِا  َْ  س َُُ  

  

  َْوأَى ا ِا  ََُأ  

   ،وا  ر، و ب، و ءء، و ح

. ق، و ضء، وف ور  ة وم  

  بني الغزل واهلجاء:

   و ه ا ،يل ا  لا  عا م

  وا ، ب و ،ا نوا ،و  ؛ط

 ؛ ودا ر ادا  اا  اءا أ   

٢(تا(.ق ََْا  ة أ     نا وأ روا 

  ) ٧٩رج إُ   ث ل:(

  ِِااَ ِد اط َ َرًْ أَُْف 

  

   ةََْ ًَْو َْ   َِِرا َِِْ  

    ًِ َ َُْوَم َْم َر اِد  

  

  َُ  َِ       ُءََم َِِّا  

  ََ َ ْت ََْ ْ ٍََ  

  

    َِْ ٌَِ اََ    َِِِ ََْو  

    ًَ  َ   َِ إَ   َرأْ  َو  

  

  ِاَِوَذ  اَتَذ اَءَرََ  َْ  يََِْو  

  )٨٠) ول   أ :( ٨ ا  روا(ت  

َْأ   ْ     َِِا ِ  ِِمَُا  

  

  ُْش اََ ،ََْم  ِِ رْا ِ  
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َ  َْ َْإ   َْ    اُهََم  َْو   َِْ  

  

   ََِِ َْونُ   َ  ُا   َِِم  

   ْنَُوٍةْ    ََْرَ َُْذا اإ َ  

  

  َزِب  ُ  ِْ    َِ      َوَراَح   

    ،نق ان، وأُت ا  ت ،  و

  ا  ن .ءوا ا  ِ م ؛و  

ا  و()ف(تا   داه ا ٣إ)(٨١ ،(

) ا  ؛ء اوم  ٨٢و(  

   مري وا ز  دةوز ََْ  َُْ  و  و

:ط  دةز   

َْ ََُِِواْر َ٨٣ َِط َ  

  

    َِ َُِى اَُ ْنُدوَن أ َ  

  ََِ ِ  َْا  َََْ أ  

  

  َُِ  ْنأ  ِِْ  َدار ارََ  

             ،  دةأن ز َُْ  ،ط  أ َْ نو

      :ا دة أز  َُْ  

 ََِواا َا  َ ََ  

  

  ََِو  ِ  أ ََْْ  

  ََِص  َواُا  ن ًداَْ  

  

     َِاََ َُِ َم َِْ٨٤  

ار  ا    اء ذ، ام َُْ  دة،   

).ً َُْ  ٨٥وأ (  

  ( أء  ر    ٩٠و  ا(ت

  ر اار؛     و ن ُُ ا 

  )٨٦ن، ون  ل:(

     رَْ َِ َِْ ،َُْ َ ِْا َ أ  

  

      ْا َِى آًِ َمَ َن ْنَوإ  

     َِِْْذ َرإ َِِْأ ْ ِْ ْنَوإ  

  

      َِْ َو ُُِ ِاَوا َِِِْ  

  و ء، وط ل ء.  
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ال وف ر و ء ا و   واض  ا 

أ      اء )٨٧)(١٢٠اء، و ذ ل اَِْ(ت

 ،ا    ل او  وا وا إ  و

  ،إ  ذ  ، َُْو اا      

و).ا  ت  ٨٨(  

  بني الغزل واألغراض الدينية:

           ي ظا ،اض ال واا  ةاا  ع آا م

) و  أز ره  ا   ١٣٥ة ة  را او(ت  

) اي  ه   ا اع، و ذ        ٦٣٢ارض(ت

):٨٩(  

 َ ََوا   اقَِْك  اََُْ  ََْ  

  

   جََ َو   ْإ   ِ   ُِا    َمأ  

  َودَْ ُْ اَى ُروَِ ِ َمَتْ      

  

   َا ْا َذاك ُْ ِْ َيََْ  

     ةََِ  ِْ     َْ   ُنْأ   ِ  

  

  َْ    َ   اََِ  ٌَو    إ  

  
  وخالصة القول يف ذلك:

١-   وًدا  اءا َ  ؛ومو اض اأ 

  ا ط  ة   اع، أوا  ق

.امو 

٢-   ء، وة واون و  اض اأ  ا

 اج، ومر وامور، واوا ا   

.   

دت دوا ا  أاض ا؛   ب  -٣

.وا  ب  ا و ، 
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٤ - ه ا ن ر أ ا   دور اض اأ  

  ض  اة ااة. 

 إذا م أاض ا و  ب وان ااء 

وا  اة ا آماك،   ه ااض أ ر اة 

ث أاض ة أو   ود ا أ أن ا  اا

  آ ؟

  الرابع املبحث

  أغراض الشعر العربي بني الثبات والتطور 

عر:
ِّ
  أصل أغراض الش

 ا ة ام   ن اض اأ أ  ا

  ل، وآراءا  وضل، وا  وب ذ  وا ،او

 ،د إ   ن وه اأ  نر، وا أ  و

  و ،  ا  ول اأن ا ،ا دا ا

 ُوا ا ا ب، وأن أور اآ  ع   ا 

 ا ب   س ا ا أم   ىأ

د ن اب ن  إ آ، و َْ ذ  أاض 

  موا وا آن واا   ذ  اوا ،ا

 ن ا M w x y z     { |   Lت ١٥آرة ا M I    J 

KL M N O  Lرة  ٤٢آ) ٩٠ا ا  اض اا و (

ا   ُ  ا اأي، و  ،    أن 

  ى أ ،ً ا ذ   ة ا ة اا

)أم  ذات ااد د؛  و ا ب  ٤٠٣ام(ت

  ، أ  اهأ أو أن ا ،ا    
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 ،ا    وزانا   اه وو ،هوا  ا

)ما  ت٩١و)ر ى اذات ٤٥٦) و ا ة اأن م(

ب إ ا  اون ا  ًر وطة ء ل: "

 موأوط ،ا أ وذ ،اأ وط ،أ ر ءا

 ،ا إ أم  اد؛ا د، وا مو ،زا

ا   ءل أو،  ،ا از  را أ

  ً ه وزم ٩٢"(ا ءوا ( ،ح وال واا  

وال أب ا إ اء، و    ا إ  ال ن 

)ا ا ط ت ال أول ا٩٣ا  ن ل او   (

)ً ًاًدا داض ٩٤اا  لا  ض أنا ا ز و(

أ ب، و ا زوأ ،دا ر   ًرااض اما 

)  ؛اض اأ  ًا٩٥اور ا  ُو ،( 

 إ ه، وح وة ا  ُ ؛ نِور ا ُ 

.اض اأ   

ا جديدة:
ً
  استحداث الشعراء أغراض

دار ان، ورت اة، وت اب، و ااء واف، 

ودت آر اان، و ا وان، وأ ا  اس، 

 ،و طار   أدوار    دبوا ، و

ا و  ا ت وأواو او  وا ا ا

  وا ا اإن ا  إذا ًُ نأ و ، 

 ى ا ا اض اأ  و ا   دا ا

   اول: ا  ااض ا اح واء 

 إ...وا ء أ ا ا   ت اث
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 وو ،ِب وِد ر ه، وو فا ء اور ، اسم

    أ  ا  عا او ،إ... يا

)ُ    اضة ٩٦وأن ا اضاث أا :ما .(

   هو ،إ...وا اوا  ،ذ  ا 

 :ا  ؛ أو    ،ود  ذ  ا ط

ك ذ ام وا ة، و ة إ أ ، إ ة 

اد ا ر   ا ا  مت ط  ااء 

ا وان اي اى  ا، و ،   ذاك 

أ (ا) ً أاض ا ا  ،اؤه اان 

ره، واون ه؛ و اء ا اض  ا  ارك 

 َو ا  و ا وأ،اق...إرَد ان  وا ا و

و دام ب  ات،  ) ا، ١٩٨ أ ُماس (ت

،ا   ور ة و أر  ي  ا  و

م  إب أ ا  َ و    ه، 

٩٧(:و(  

  َُم َ  َِِوا  ا َِي  

  

     َُِْ ََْ َِِِ ََْْوا  

    َُِ  لا َُْ َن َْ  

  

       ََِ َِْو  ِْ  َُْ ْ  

   ن ا أو أن ،ا  تأ  ةي ا أن أ و

ن اً  ر   ً ًت اة، وإ أن 

):   ،أ  ُو ، ُ ة٩٨  (  

    َْ َْ ِ ُلَ َ ِأ  

  

     َ َتْا َ   م  

  أَ  اَْ  اَ َِا َوَُدوا       

  

   َِْ  ُدواَ  َ  َِوا  َأ  
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    ََو  ٌُ َِْ  َْْ  

  

    ْزَور َآ  ََََْذا  اإ  

    ِ ا ا  اضأ  ًر ً ن او

  )١٠٠) و ذ ُ ل :(٩٩)(٥٨٤اوي(ت

   ََْْواْم    ََِ  ِْ ُْ  

  

  أِِ   ََ   اَصْ   

  ًُِْ     ِي    اَْ  

  

   ََُْْ   َِْد  ََُِو  

   ِا  ى   ِظََ  ََوأ  

  

   ْ ْ كارَِ َْ َِ  

  ُا  َْما َْ ْضْأ  

  

    ََُْوا  ِِاَِ َِ  

  احلكم واألمثال:  

   ،ا  إ ن ا   مما  ا

اة و ام ، ا ا  ،  ً ء 

 :   أ  با وا اM º » ¼ ½ 

¾ ¿  À ÁÂ L  ة(٢٦٩آرة ا١٠١ ،ذ  اءا  ،(

)؛ ١٠٢وا ار   ، ت ً ر ً ااء(

) اي َُ را ا اع  ١٠٣)(  ١٦٠ اوس(ت

):ة، وا  و ، ي  ه ،اض ا١٠٤أ(  

    ََُْز َِْو ََْ َِ َََْ  

  

   ِْ    َُْوا ََُو    ٌََ     ِ  

  ):أو ا ١٠٥ورا  (  

  اُْء ََُْ َواَُن ُقُ 

  

  َوَُْ َ َواُب َُُق  

     ًو  ن ؛ ضوا ،ا ا ا ور

" :ر ل ا ،باا  ءه اوإ  ُم ٌ  وم ،

  ،ا  دا  ت إذا  ،رةا و ،ا  ،ف

  ن أن   وس؛ا     و   
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 ره ا   و أ   )"١٠٦ذ ا و (

 اض اأ  وج ن أن ذ أن  م ب، وا  رةا

 ى ذ   ،ض اون ا   ً ا

  ً   ر ًة.

 أ  ،  و ،رأي ا  ا ا  و

ات ال،  (ا اض اًرا، و  ا٢١١ا(ت

):١٠٧و(  

  ََِِْ ِ َُْ  اتُ  

  

  َ أََ  اَت   َُ َِْتُ   

إْن َن َِ َ ُِْ  إْن َن      

َِ َ ُِْ   

     ُِْ  ْرضا ِ َ   

    نإ   َُُ   ِ  َِا  

  

  إن  اَء    َِى   َُرُ   

   اوا  ة ة  اٌضت أظ ا ا 

وا وا واى...إ، و   ال ا  ن 

ا وا ، أ  ه   ا  وا وا

  ا  َم ا اض اا  أن   اضا

 إ  ةل. ومة ا  ارة أوا  ا أو أن ،ا

) أ رواد ا اي  ا ا ١٠٨)(٢٣١ أ (ت

    ا  ه اضءت ا و ،و ار ا

:ا  

ة، ١٩ة، و٣٤ة، رء٩٠ة، ء١٣٠ة، ل١٧٦ح 

  ن.٢ات،  و٤ات، ز٨ة، ٢٣ب

و    ذ  اء ه، وُ   دُ   أن 

ا اض اأ  وأن ا ،ا  ن رةا ا 

.ًرا و ن اض اا  
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ا:
ً
ا جديد

ً
عر تقسيم

ِّ
  حماوالت نقدية لتقسيم أغراض الش

 أن أث  وت م  أاض اً ً ا 

  أ ا  ها ا ورا ،رات اا  ل 

  أوس ا   ا ، ون  ه  ا 

 ،  ًٍت وأ ام أم ا    أن  

  را  ،اأ  ت اا ُ اض، وأنا

 ،دب، واوا ،اوا ،ا :و ً أو ً  أ

 و ،س، واوا ت، واح، واف، واء، واوا

   أ ء. وا  ْا أم إ ا اض اأ أ

 ااض م اوج ، أو أم ول أن  ا او  ء 

أاض ا ء ًا؛    أا ً د  ااض 

ا  ن دبف وا ؛  ً هرة، وا ح، و

)م ١٠٩   ءا و ،ا   سوا وا ،(

 ة اا َ َ ة، وإنا ؤه ا و .ء...إا

  ؛  ت اا   ماض واا 

(   ،ً وأر و (١٧٤ (٢٨٤اي(ت

)اض ادون ا ا مي(ت١١٠اا د ا(٥٤٢) و(١١١ (

  إ ااض ارة؛    أاض و: (اة 

 ب –واوا ا -اا-ء - ادب-اا-ا- 

ا-)(١١٢ا )اويس اا أ (٦٠٩) و(١١٣ أم  (

)ل، واوا ا ا ف١١٤أ ا ب إأ و (

 أ   م ا ا  و ،ا ما  أ ا

) ا ا  ، أر  ١١٥)(٦٥٦اج اي(ت
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 واوا  أ ) وأ ن اً١١٦، و ا آ ااض(

 م ،ا  ُ  ة، و  اءة 

 ب أا    و ،ا  وج وو ،ا  ً

ااء ء أ ه اوت أو وز وااث أاض ة. 

وه ا أن ا ت وراا  ا ا  أ   ت

 (ا)  أ أن ا  أ  يا  ، ا

)اض اأ  وأدر ، أ ي ا١١٧ا(   

  وخالصة القول يف ذلك:

ي ا  أ أاض ا وم    ا إ رأ -١

 و ،ا   فا  ً ر ا ُ ور ،ط

.ا  

٢-  ذ و ،دة ور ا ن ا اض اأ  ا

 ،ا اع أو دون اض اة ااض اا 

  د ، را  ًرا ن او .   

٣-    ُ ،وا اض اأ  ى ا ا

   ا  ا ااء  أاض.

  اخلامتة

    وأ ت، وأا   يا  ا

...ه وأ ا و و آ و  م ،ر وأ  

 ر  ُ  نأن أ ا اض ا ضا ا 

  ا ا ه أو ،  وا ، ءا 

:إ ا  
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١-  ،ا   ُ ،ه  ر  ا اض اأ

.  ور ،ُ و 

٢- اض اأ    ا ا ؛ واض رأ  

ا، وت م، و ا  اة ون اض 

.ا 

٣-  وو ،و ،اض اأ    ور دا ا أ

. ا ا 

٤ - ة اطت اا   اض اأ  ور  

 ااض ووم، ود ادوار.

أاض ا  أاض اة،  ، و ، ور  -٥

.د ا 

أاض ا ذات       ا اد ب  - ٦

.رة...إزن واوا موا 

٧- اض اأ  يا ا ا   ًُ دي دوًرا ر 

 اد، ودرا مج ااء.

زا أاض ا   إ   ارات واث ن  -٨

.واا    ءا و ،وأ   

  هوامش البحث
  

١)( ت اة ا رة إا   ت   دا ا

ا : أماع ا، أرن ا، أ ا، أف ا، أاب 

 وأ ، ر ُوا ، را  ُ و إ...ا

.ن او اض اأ :و ًاا  

٢)ا م (-   ا-١٣٩ -٩٥ -٩١ص- ا   :-١ -

زت اا ١٣٩٨-١٩٧٨.  
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٣)ي–)ال ا ١٤٨ص- أ -  : -٢- .ا دار ا

  .١٩٨٩-١٤٠٩وت

٤)ر  ة٢/١١٣-)ا-ا  ا   :-٥-  دار ا

.١٤٠١وت-١٩٨١.  

: - ٤٤٣ص–ا أ ا-   ا : اء )    ال(٥

 ، ج اء .ا ا ن ا -ار   ف

 ا  :  -٧٨- ٢٤-٢٣-٢١-١٢ص -ز اط - واج ادء

ا -  ندار .وت .ب ادب اا ام ،ربا و-  ا

يا -٢/٣٩٤-١/١٠٢-  :- لا وت. دار و ،

:ا  لا   ب وا  دا ا ر- س نإ-

وء . ١٩٨٣دار ا .وت -٤-٥٦١- ٥٥٧-٥٥٦-٤٥١-٤٤١-٢٠٦-١٩٥-٢٥ص

ا ًم ًمأو  ارر اآ  دب اا : -  

١٤٠ص-ا-١ - زوا  ١٩٨٧دار ا، دب اا ر - 

  .١٩٩١-١٤١٢ دار ااث -٣٤٥-٣٤٣ص-  اي

٦):( بآداب ا ر- دق ا٣/٤٧-ا-زي.-١ا دار ا 

 م -١٣٤ص- أ أ وي- ، وأ ا اد٢٠١٠اة

١٩٩٤ دب ان ا و ،(ءا)-   ر-  دار

 .رفا.ا ا  دا ا ز أأ  د اوا ،  

- ٧/١٧٧-٤/٢٦٦-١/١٥٧- اج ام أ-ام   : ال)(٧

١٩/٢٦١-١٣/١٠٩٢-٩/١٠٩- ،ب ا ا دب اا ام-  

- : ا  رون -٩/٥٥- ٥/٢٢٣-٢/٤٠٧-ادر   اادي 

٤ - ا .  ة١٤١٨ا - ١٩٩٧.  

  .١/١٢١) اة(٨

٩) ( دبا ا :لا   ذ- اا أ-

  .٢٠٠٥-١٤٢٦ر.  ا -  :- ١اد-٥٤٠وص٤٣٨ص

 ا : -٥/٣٢٤٠ -ض)  ن اب ل ا  ر .ر )  :دة(غ.(١٠

 وآ ا-٦-. .رفدار ا  
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١١)( ا ا ب-ا ٢/١٤٠-أ- .وا وزارة ا 

 .١٩٨٩اد

-٢٦٥ص -ي و و اس- )  ات ا  ا وادب(١٢

ن ٢ ١٩٨٤.  

دار ا ا وت - -٢ ا-١/١١٥-١/٨٠-) ا ا  ادب(١٣

١٤١٩ -١٩٩٩ .  

١٤) (ا -  ر ٢/١٦٠٩-أ - ١- ا ١٤٢٩  - ٢٠٠٨ .  

دار ا. --١: أ  -١/٧٦-ا -ا وااء)(١٥

  .١٩٩٦-١٤١٧اة

  .١/٤٦٧ا وااء (١٦)

 .١/١٢٦) اة(١٧

١٨) (ما ان ا١١٢ص-د- : اإ ا أ -رف. -٢دار ا

.  

١٩)(ان ا١٢٥ص -د-   -ةداب. اا  ١٩٥٠.  

٢٠)( ا  ان درل-٥١ص-دا   :-. .رفدار ا   

  .١/٣٧٨)طت ل ااء(٢١

٢٢)اض اأ ذو ،دا ا   ض ا  را   ( 

ا ذ   ظ اد، وا رة؛     ورود

ا  ةا ،د ، وووا   رؤا اض، وت 

  رو ا.  

  ا :-د  -١/٤-   ا-طت ل ااء)(٢٣

. .ر ا ا  

  .١/٩٣ا وااء )(٢٤

إرات اض ا  ا ا :  ااء ) و  طت ل(٢٥

 ات، ا م ءات، ا  لات، ا  ءات، ا  حا

ارات  ا م  و ا وااء أر ات، ا ث ات،

ا: اح ا ة ة، اء  وون ة، ال ا  ة، اء 



  

(476   
ٌ
ة
َّ
 نقدي

ٌ
 رؤية

ِّ
عر العربي

ِّ
.....................................................................(  أغراض الش  

  

 ً ًرا ا  ة. و ونو  ن، ا ات، ا 

     ااض و  اة اد  ه اة.

٢٦)ا ا (-س  أا    ٣٣ص-أ-  نر :

  .١٩٩٥ا  ٢-ااب

٢٧)(  :ا  لا    ص ا ا٤٧-٤٦-٤٥-٤٢-٤١- ٤٠-٣٩.  

٢٨)ا ا : ( :لا   ٤٢ص ل اول، ٤٣،صال اا

  .ال اول وام وا واا٤٤ص

٢٩) (: ص ا ا٣٦.  

 . ٨٢ ذ : ر ا اد  اب ن س ص )(٣٠

  .٩١م ا ص )(٣١

٣٢)ا ا ا  ا م : ( -ن حا -٢٥٥ص-  

 اب د.ت.

٣٣) ( :ة١/١٢١ا.  

  .١٤٨ا ص :ب )(٣٤

٣٥)(مان اد :-يل ا ٢٤٠- ١/١١٣-أ-  أ :-دار -١

 .ب ا١٤٢٤ا -٢٠٠٣.  

٣٦)ر  ة١٨٥-٢/١١٣-)ا.  

  ١/١٢٠)اة(٣٧

٣٨)( لا   ة١/١٢١: ا ،ا م  ا-   ٢٨٩ص-أ-

، م ا  ا ا وارد.   وزارة ا-: أ وي

  .٢٥٥ا ص

٣٩) ي را ار إذ ات ا (- و ، اء ءأ

 اا ا ٣/٧٠-أ-   ا ١٩٧٨دار ا.  

  .٢٢٤، أ ا اد ص٣/٧٢) ر آداب اب(٤٠

٤١)(   :ندة(ر ث ي).ا  
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٤٢)(ا م :١٣٤ر  ة٢/١١٧، ا  .د اا   رهو ،

، و     وى   ١٣٧ ال: أ ا اد ص

.ا درا   ة و ،ورا  

  .١٧٢-١٤٧-٢/١٢١) : اة(٤٣

  .٩٧) م ا ص(٤٤

أ  : -١٧١ص-أ  - ا  م ا، ١٨٤: م ا ص) (٤٥

  . .وزارة ا -  ا و أ وي

٤٦)(  ان زح د-وة-١١٣-١١١ص ا  :- رون  ٣ 

.١٤٢٨ا-٢٠٠٨.  

٤٧)ُِ (.(غ ب ب)نا . :  

٤٨)(   ح  ان أ٢١٩ص-د-وت -٢ .ا ١٤١٢دار ا -

١٩٩٢.  

٤٩)(  ا ا ان أ٣٧٧ص–د-ا با  :- ا  

. .وا وا  

  .٢/١٣٥) : اة (٥٠

 .: دان ام ، وان  دان ام  اف ٢٣٠) دان اص(٥١

  .  ١/١٢٠ل اي

٥٢)( ا أ ام١٥٧ص-د-وا  وت دار ١٤٠٦-١٩٨٦. 

  .١٣٦-٢/١٣٤) : اة(٥٣

  . ٧٤-٧٣، ودام ص١٠٧م ا ص ) (٥٤

د.ت،    دار ا ،وت- ١/١٥٢-أ إق اي -) ز اداب و اب(٥٥

  .٢/١١٤واة

ن ً  ،اوف ِْ  ا امري  ا  أ اس  )(٥٦

ًا ًي اوا وا ا ط ، وا دب وا ءا ،  

 فآ أر  ،ةوا و روّي وا  ة ا  ن   أ ،

 :  ر . اد، و    ة مل ، و   ت

 . ٣/٩١، وت ان٤/١٥٤٨،  ادء١٠/٩٢اد 
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  .٢/١١٤) اة(٥٧

٥٨)  ( لا  دب اا درا :ذ -م - ٢٢٩ص- 

وا  ار اةاد.ت،. . ا  

٥٩)(  :ا وا ا م- رو أ ١٤٥-١٤٤-١٣٩ص -و-  

رس - ا١٩٩٦. 

٦٠) ( اءل ا تط  توا ٢/٥٦٠ا.  

  .٢/٥٩٧ز اداب )(٦١

٦٢)روا  ا  اند : ( - ب ٧٣ص -و١-  دار ا 

١٤٠١وا-١٩٨١.  

  .١٤٤)  :م ا وا ا ص(٦٣

  .٢/٢٩٤) اة(٦٤

٦٥)( :ل اا-  ا -رة ا ا  - ع

زا -ن -٢/٦٥٥وا د ا١٤٣٩ا -٢٠١٨.  

٦٦) ا وا ا م : (١٤٨ص.  

  .١/٧٤) : ا وااء(٦٧

٦٨)( . و   ت دونا  عا ا   ذج ُتذ  

  .٢/١٨٩) اة(٦٩

٧٠)(َا :ِّْدأ ،ا ُك وا  ب   ُْ زو ، اد أن  ،حا 

ال    . ذ : وُ إُْ  اي ا وا  أي

ام-١/٩٧-:   ا  ا-  دار وت، -  ا ن  

  .١٨٨-١٨٦، و أ أى ص٢/١٨٩) اة (٧١

  ٤٤دان ا ص)(٧٢

٧٣)( م١٩/١١١ا.  

  .١/٣٢٨: ا وا  ا وااء )(٧٤

٧٥)( ا ا ان أ٤٣٩ص-د  - ا با  :-  ا  

. .وا وا  

٧٦)ا(-   د-٣٦٢ص-  دة. ا .مدار ا ١٤٠٧-١٩٨٧. 
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ا  . و  ا  : رت٤٦٤دان أ ا ا ص )(٧٧

- :ي ا- ا أي ا  زادة- ا إ اء

١-را.ا ا ٢٠٠٧ا.  

٧٨)(   :ب (ح د ل)نا .ا    ا :اا  .ما :

  دون ا  ،د  . ان(غ ر ب).

٧٩)  اند (  ب-٣١ص–ا وأ اا اإ :-١- 

م١٣٨١ا-اد، ١٩٦٢  و  ىذج أ   ية صا٢٨ ،

  . ٤٨ص

٨٠)روا  ا  ان١٢٣ص ) د ، را  ا- ا ١/٦٠٣-ا-  :

  .١٩٩٧ -١٤١٧ن  -تدار اب ا ،و --١ ا ي

٨١)( آذى ا ،دو ا  افأ   ،دي  ،فا  

  ، نوأ ، و ،و ا إ ة ا  وا

  .ةا  ث  َْ    ا  ر  ، ا

 ىت اا : -  س-٢/٣٢-ا نإ :-در. -١ دار

 .١٩٦٨وت 

 -، و  ا  ارث  :ر اي١/٢٨٢) طت ل ااء(٨٢

  .١٣٨٧وت –ار ااث د-٢ -٢/٤٨٨-ا  اي

٨٣)( وا ،ن وأن اط ر :ن(ر ب ع).ارا .  

٨٤) (  ب :وان(ق ل ص)  اا .ا ص و ده  :ا

( ر س)نا .ا ا  :د. .(خ و د) دة نص:  اا

ُا ا ن(ب و ص). . وا :ا و ، ده  نْ

 َُا   ََوَْْوا و ، ده  :ا .( أ ك)نا .

.( ص ر)نا .ا  ا  

  .٢/٦٩١) : ا وات  ا وااء(٨٥

  .١/٤٩٨)طت ل ااء(٨٦

٨٧)(   أ ،ي ان ا  ن  و    ا  ل ن

 ج ا ًا ًرو ،ا  ً   اً ن ،إ 
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، ً  ء  وأ ،ورض ا و  ا    

ً ،     وا ، و ا  ل ت .  

  .٥/٢٦٨،  أ اء١/٣٩٦، ام ٢/٥٧٤: ا وااء

  .١/٣٩٨، وا  ام ٥/٤٠١ ذ: وت ان )(٨٨

 ا ا ر  - :ز -١٦٢ص-دان ا ارض )(٨٩

٢٠١١ا.  

٩٠)(  لا   ذ : دب اا ر-نو رل-١/٤٥-دار -٥

ا ، .دبرفا ر ا-ا ا- -١٩٦ص-

رف٣٠٢٠١١دار ا.  

 دار ارف -: أ   -٩٦ص-أ  ام (- : إز اآن(٩١

. .  

  .١/٢٠)اة(٩٢

٩٣) :(ص دا ا ١٨٤أ ، ل ا٤٩ص-ا - ا -

  . ١٩٩٤دار  -  -١ دب

  .١٨٤: أ ا اد ص)(٩٤

ا ال  ا ا ً  أاض اة   ال  ائ  )(٩٥

 : ر ااء ا    ً وظ ،إ...وط وز ا

.إ...ر أ  و ا  س  

٩٦)( (ما ا ا)دب اا ر :ذ  -٢٠٣ص-  -

رف د. ت.-١١دار ا  

٩٧) ا م  ان ا٢/١٦٠ -) د- إ :- ر ا ا 

. .ا  

٩٨) م  ان ا٢/١٧١) د.  

  إ)أ ا    ا    ا ا اوف  اوي، ُم(٩٩

ً  م ها ،ا واء ا  ر ،  اا ا 

،ا وا   ه، و هآ  اد، و تطان ا  ن

-   .: وت ان  ن،   ٥٨٤ه أر ة
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ا  -وذر اد  ،١٩٧١دار در .وت -: إن س-٤/٤٦٦

دار ا ا.  - -١ ادر  :-٢١/١٩-اادي

 - -٣ ارمؤو :- ٢١/١٢٥-ا ،-  أ اء١٤١٧وت

 ا ١٤٠٥  / ١٩٨٥  .  

١٠٠)  انيا) دوا -د.س.-٢٤٨ص : ث - .در دار .وت  

  .٢٠، ص آ١٢آ ،ن آ ٣٩ أ أى: ااء )(١٠١

١٠٢)(  ،ا ا  تو  ؛ذ  دة   ا أن ا  

  وً    ر  ً أ اة. 

١٠٣)( ا وسأا    ،زديا  ،   نا   س

 ،ل وأ  ه ،فا ا أ  اتظ  ،ة؛ ام ا

  يا ١٦٠ :   اد ر ادي -وذا ا-

٩/٣٠٤- د ر ،- ٢٣/٣٤٥-ا-: ويا ا  و- :

دار ا ١٤١٥  - ١٩٩٥.  ءدي–ات ا -٤/١٤٤٥ -:  نإ

  .  ١٩٩٣ -  ١٤١٤وت  .دار اب ا--١س

دار ا  ٢ - ١/٥٠-، وة اان اى ي٤/١٤٤٦)  ادء (١٠٤

  ١٤٢٤ا وت 

   .١٩٧١وتدار در. -: إن س-٢/٤٩٢-ا ن -  وت ان )(١٠٥

 -  :-٧ ا رون-١/٢٠٦-، وان وا١/٢٨٥ ) اة(١٠٦

، و رج أ  اد (ا)  ١٩٨٨-١٤١٨ ا. اة 

أاض ا إ  ا ا، و    ا وال 

  . ١/١٢١ة وا واا .: ا

 –     ا –) ال    أ ا  ا وال(١٠٧

 -١٤٣١–دار ا اط  ظ -– ١ إا دي : -٣٩٧ص

٢٠١٠.  

١٠٨)  تا ا ا (  ان أد   ح،   وا

 .انا  
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١٠٩)(    أ  ح : ،اًوا ً حف واي اا 

  .  ٢٠٠٠-١٤٢١دار ا ا وت -١– ١/٩٢٥-اي

 : إاُ ر وأ   -و  ٢٣ص-) : اي(١١٠

-١- ظ أ .ا ٢٠٠٧ا. 

و ، ) أ ادات  ا      ة ا اي اي اي(١١١

 ٤٥٠  ،ا  ،ً ن ،ه  ءا   و ،

  وا ا  .ب وأر اوأ وا ا  ًن، إ

٥٤٢   .نت او :٦/٤٥ا ر ، ١١/٨١٨-ا -

 -اا ت،  ٢٠٠٣دار اب ا  -  :-١ر ّاد وف

 –: دار إء ااث -: أ ارمؤو و -٢٧/١٧٤-اي

  .٢٠٠٠-١٤٢٠وت.

١١٢)ا ي -) اا ٢/٥٥٧-١/٥٥٣ -ا- : ءوأ ا ا 

ا-ر .وزارة ا ١٩٧٠.  

١١٣)أد  ،اويا ا   س أا أ (، د  أ ،  وم

ن    أ أدء زم ،ا، ود ام ات،  ،إ اوة

 ،    ، =ااء، مًا  ،ًدا  اًر ر،

.  دان ، و  ط ن  ار ب   او

 . أ      .  تو :  

 .٧/٤٠، اا ت١٣/٢٠٨ر ا ، ٧/١٣٦ان

١١٤)ا ا : (-اويس اا ١/٢٢-أ-اان ار  :- ١ -

١٤١١دار ا-١٩٩١. 

١١٥)ر ا (   جا أ   يأا ا ،إ ة وام و ،

وا ، ا ا، وا ا وا  أد  ر ااء

   .اا :-را ا -٤/٣١٩-١٥- دار ا

٢٠٠٢ ،ا ي - اا ا  جا أ  -١/٢٣- :

  .١٩٩٩-١٤٢٠ ا. اة- -١دل ن ل

١١٦)ا ا : (١/١١.  
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، أ ا اد  ٣/٦٩ ذ   ال: ر آداب اب )(١١٧

  .٢٠٠٧- ١٤٢٨-١/١٠٠- ا ا -ت ادب ،٢٨٣ص

  املصادر واملراجعقائمة 

-و  ارر اآ  دب اا-ا  - ١-   دار ا

ز١٩٨٧وا.  

-دا ا وي -أ أ أ- م ١٩٩٤.  

   دار ارف . -.: أ   -أ  ام -إز اآن-

- ا-را ا -١٥- ٢٠٠٢دار ا  

-ما-مج اا ب-١-أ ا ا ا .  

- ا – أ  ا- ا دار ا ١٣٩٨ ١٩٧٨ .  

:   -أ     ا   –ال    أ ا  ا وال -

  .٢٠١٠ - ١٤٣١ –دار ا اط  ظ  -١ –د .  إا دي 

-ا م  ا-    وي-أ أ :-  .دروا وزارة ا.   

- ن واا-رون ا  :-ة  -٧ا .ا -١٩٨٨.  

  .٢٠١٠دار ا ازي. اة- -١دق اا-ر آداب اب-

-دب اا ر-نو رل-رف-٥دار ا.  

-ا)دب اا ر (ما ٢٠٣ص-ا-   -رف د.  -١١دار ا

  .٢٠١١دار ارف -٣٠) ا ا)ر ادب ا-ت.

-اد وذ ر- ا اادي-     درا   :-١-   دار ا

  .١٤١٧ا .وت

- د ر- ا-ا ا  و :وي- دار ا :- ١٩٩٥ .  

  .١٣٨٧وت –دار ااث -٢ -ا  اي -ر اي -

  .١٩٨٣دار ا .وت -٤-إن س  -ر ا اد  اب-

- ا -  ا أ ف-ا   را :- ا ا 

.ن ا .  

 ار. -  :- ١اد -ا أ ا-  ا ادب-

١٤٢٦-٢٠٠٥ .  
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ا ا. أ     - :-١ إاُ ر وأ-           اي -

٢٠٠٧ظ .  

-ا ي -اا ا  جا أ  -  ل ن دل :-١-

  .١٩٩٩-١٤٢٠ ا. اة

-ا ي -اا ا-ء اوأ ا ا  :- وزارة 

ر .١٩٧٠ا .  

–ا اوي-اس اا أ-    اان ار  :- ١- ١٤١١دار ا -

١٩٩١.  

  .١٤٢٤دار ا ا وت  - ٢ة اان اى ي-

   - :-٤ ا  رون     - ادر   اادي -ام ادب-

  .١٩٩٧ - ١٤١٨ا. اة 

 دار و ال.   -  :-ا  اي -ام ادب و ارب-

  .وت

-دب اا درا-م  -ة د.تا .وا  ار اا .  

  .٢٠١١ ا ا ر ا :- ز -دان ا ارض-

-  ح  ان أد-وت-٢ .ا ١٤١٢دار ا-١٩٩٢.  

 -ا ا ان أد- ا با  :-ا    .وا وا 

 .  

- ان اد-   - ةدب. اا ١٩٥٠.  

-ا  ان درل-دا   :- . .رفدار ا   

-روا  ا  انب-د و-١-وا  ١٤٠١دار ا-١٩٨١.   

- ا م  ان اد- إ :-. .ر ا ا ا   

   دار در. وت.-: د.س. ث-دان   اوي -

- ا   انب-د وأ اا اإ -١-ما ١٣٨١ -

      اد.١٩٦٢

- مان اي   -دل ا أ-      أ :-١-   .ب ادار ا

١٤٢٤-٢٠٠٣    .  
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  دار ارف. -٢-ا ام   أ ا إا دان-

   دار ا ،وت.-أ إق اي -ز اداب و اب-

  . دار ارف.  -  -ن ادب ا (اء)-

 -  ل اا-  ب  -اد   -١-  دار

١٩٩٤.  

  . ١٩٨٥/ ١٤٠٥ ا - :-٣ ارمؤو-ا-  أ اء-

  .  ٢٠٠٠-١٤٢١ وت ا ا دار-١–اي   أ  ح - 

-   ان زح د-  وة ا  :- ٣  .رون ا ١٤٢٨-

٢٠٠٨ .  

دار اب  - -١ طاد -ح دان ة  اد  اي   -

  . ١٩٩٢-١٤١٢ا .وت. 

-ا وا ا م-رو أ و  -ا - رس١٩٩٦.  

-اء  اوا -  ا-     أ :-ة -١ا .١٤١٧دار ا-

١٩٩٦ .  

- ي  –ال ا أ-   :-٢- و .ا دار ا-

١٩٨٩.  

 ا ا :-   د   -      ا-طت ل ااء-

. .ر ا  

  . ١٩٦٨دار در. وت --١: إن س-ا  -ات اى-

-ر  ةا-ا  ا   :-وت.  -٥ ١٩٨١دار ا.  

-ل اا-      ا -     رة ا ا  -  ع  

زد-ا١٤٣٩-٣٧-٢٠١٨.  

- دب اا ي -را -اثدار ا  ١٤١٢-١٩٩١.  

-  : ا أي ا  زادة - رت ا  ا إ اء-

ي ا-١-را.ا ا ٢٠٠٧ا.  

-ا ا-      س أا أ–  نر :ابا– ٢  

١٩٩٥ا.  
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 -را  ا- ا ي    -ا ا   :-١-    ،ب ادار ا

  .١٩٩٧ / ١٤١٧ن  –وت 

 ا-  :  ر    ا ل اب ن -ن اب ل ا  ر-

 ا وآ-رف دار-٦ا .  

-ا-   د- دة. ا .مدار ا ١٤٠٧-١٩٨٧.  

-  لا ام- :  ا  ا-  دار وت، - ا ن  

 -دار اب ا .وت   --١: إن س   -ت اي– ادء-

١٩٩٣  

 -ا -  ر أ- ١- ا ١٤٢٩  - ٢٠٠٨ .  

  .٢٠٠٧--١٤٢٨ ا ا -ت ادب-

  -٢ي و و اس  - ات ا  ا وادب  -

  .١٩٨٤ن

  .١٩٩٩-١٤١٩دار ا ا وت --٢ ا-ا ا  ادب- 

- ا ا ا -ب اد-أ .وا وزارة ا ١٩٨٩.  

 دار – : ا  ا-       ز اط- ج اء واج ادء-

  .اب ا .وت. ن

-ا ا ا  ا ن-م حا -.ب د.تا    

- ا م-      ا–     ا   :-ت  -١ا 

ز١٣٩٨ا-١٩٧٨. 

  .١٩٧١وت دار در.-: إن س-وت ان  ن-
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إشكالية رسم املصحف العثماني يف 

  ةاالستشراقيضوء الرؤية 
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  اخلالصة :

   ا  ب آنل: أن اا 

  نو ،ا ع ر ا ءا

درا  ان ا ام  اده    

   ،وا ا   

  وأ  اء  ة. 

      آن اا او  ّن او

 ،ام ة       ،و رو 

      ا  ض أن ار

ا ام، و أ ه ات  

ل اب ا اآم  ل    

  ر  سا   ا اءا

.ا  

 مو رؤى ا درا  إن ا

      آنا  

وأب ا ا، و مّ ذ  أن     

  وا ا رؤ    نم

        .وم ا ا  

و  ه اا  ،ا  

    ا اا ؤ   ا

ف إ ر ا اآم اب    

وا      اءات اه اد و  ،

   اف.

 ت اا: ما ا ، ا

ا ، ا ، اا،  

Abstract: 
The subject of the drawing of the 

Koran interested the scientists a lot, 
and was the focus of their studies 
since the second century, the Islamic 
uniqueness of the classification of 
the creators of the applicants and 
late, and the scientists authored 
many books. 

Because orientalists have dealt 
with the Holy Quran in several 
aspects, linguistic, historical and 
interpretive, I thought I should go to 
their conclusions concerning the 
drawing of the Ottoman Koran, and 
how these statements were founded 
to say the disorder of the Quranic 
text through the readings built on 
them basically on the drawing of the 
Koran. 

The purpose of studying 
orientalist visions and their statement 
is to know their true position from 
the Qur'an and the reasons for this 
position. In order to realize this, we 
must be fully aware of the 
orientalists' vision and the essential 
points they raise. 

Based on these positions, this 
research presents a comprehensive 
presentation of the orientalist vision 
which aims to throw the Quranic text 
into turmoil and contradictions, 
according to the many faces of 
readings resulting from the different 
drawing of the Koran. 

 However, there is no 
contradiction and contradiction in 
the Qur'anic text as a way of reading. 
It is a difference of   

diversity and richness 
Key words: Mushaf, Ottoman 

painting, Orientalism, calligraphy, 
orientalists  
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  املقدمة

 ا ءا ا   درا  نو ،ا ع ر

 ،وا ا    دها  ما ن اا

  وأ  اء  ة. 

 ّنو   ،ام ة  آن اا او  ا

ار  ،و رو  أن   ا  ض

 اب ا ل ته ا أ و ،ما ا

آما ا ر  سا   ا اءا ل .  

إن ا   مو رؤى ا درا    

ّم و ،ا ا بآن وأا   نأن م  ذ 

    .وم ا ا وا ا رؤ      

 ؤ   ا ا  ،اه ا  و

ف ا ا إا ،اب وا آما ا ر 

  .ا  اف ر ا  د وه ااءات

 يف رسم املصحف العثماني  

ا   ١(ا(.ر ه، واء أ  ور ،  ا و

ا ا  رة إإ ا   )ن)٢و . ال 

 ت) امو ا أ   ا ظ  ا ا ٤٤٤ا (

  ون (ت ث او .(ا)٨٠٨ )) : ا   (

  آنوف ا عأو و ،أ ا  اءاتا  إ أ ر

(( ا ور ا)٣(ا  ت. وأط) ية ٨٢١ (

: (ا ا)، أو (اح ا)، و اي  ،)٤(أء

 (ا ا) اد  اس   ات. وه 
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  إ ، ا    ظ ،ادت اا

 ا   ن يا ،ا ٥(ا(.                

 ل ا ن  ن إ   ا ا ور

ر ا  ا ا  ام ،ن  اآن    ه

   ما ن ا و . ا ر وا إ  

ا ام  ا )٦(.  

 ن وا  درا ء، وا ر ا ا ن ر

ا    دها  ما ٧(ا(  ،وا

  وأ  اء  ة. 

ه ا )٨ ( :ذ و ا  

اف  ا واز وااق)، و(ع اآن ( .١

 ). ١١٨و ،( ا   ا (ت

   .)١٤٥(ء ا)،   ارث اري (ت .٢

 ).١٥٦(ع اآن و)، ة   ات (ت .٣

(اء)،  (اف  أ ا وأ ا وأ اة)، .٤

 ).١٨٩(ع اآن و)،   ة ا(ت

(اف أ ا واة وا  ا)، اء  .٥

 ).٢٠٧(ت

 ).٢٢٩(اف ا)،    (ت .٦

٧. )ما    ،(ء ا)٢٥٣.( 

 ).٢٥٥(اف ا)، و(اء)،   ام (ت .٨

 ).٢٧٠(ء ا)،   إا اراق(ت .٩

(اد     ن)،    ا  . (اء)،١٠

  ).٣٢٧(ت امري



  

 (491)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

 . (ا    ا)،     ا ار١١

  ).٣٥٤ ار (ت

  ).٣٦٠. ( ا)،      ا  أ ام (ت١٢

. (ء  ار)،  اس أ  ر اوي ١٣

  ).٤٣٠(ت

١٤  ن و  ،(را أ     ا) .

 أ  ا  اطق، و ،   )٤٤٤ اام (ت

  ( ٥٩٠ إم    اروة، و م اط (ت

 أ وم .(ا أ  اب اأ ) ةا اا

  ( اة (رد ان). و  اء ٧١٨ااز (ت

.ا  وح   

 م  ا ا ، ك ل    إو  

        .ا  ث ،آنا   

  ،  يا ا  ا   و أّن ا 

  ن ا أن  د. وا  ا   ا 

  قا  .نأو م  دةز     ن ا ،  

 أن ا ام  أ  ا ا ت  وف 

ة ء ر  داء ا، و أن ات ا ظت 

  ي را ا       ))   ا ا 

ا   ر، أوما  ام  اا   أو ،ما 

  ا  أو أم ،    ا ار  ا

 ا  دة ما ءت ا .آنا ر  إد

  ور  وف ة رة  ط ،دة اء وا؛

()، وا  (اذ)، و(او )، وااو ) اءو 
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ا)؛ و  ا ا  ات (ا، اات، 

 وا، ووا، وا، وا ، ، ، ،مُ

ا   ؛ ور(أ .... ، ،س، ا  طءات ا

 M À Á Â(م ا ... أ)؛ وا  وف وف أى 

Ã Ä Å L (()٩(  .  

   ا ا أن ا ،ش اه ا يوا

اأي  اي اس  زم ،ا ا ا م. وا 

 ،وا ا و ا  ا ا ،ا ا دا 

 اا و ،وا ا  و ،ص اإم   إذ

  ا اى.

 ،ما ا  ا ا  ءت ا اا و

)  ،ف ا ،نء (ارف او ،(أ ،ا ،

 (ا ،ا) ف او ،(ن ،ع) اوف او ،(ارت، ا

وف ان ( ، )، وزدة  اوف، دة ا) ئ، 

 ،( ، ،ىءى، م) ءدة اا)، وزا، اد ،اذ ،ا

(ور ،و)، وظة اال، إال اء أ وزدة ااو 

 ،ز ،ًء (ط ال اوإ ،(ا ،ا ، ،رءا، م ،ط ،ا)

ا)، وإال ا واوا (اة، اة، اة، ا، اوة )، 

ال اء اط ء وإال من ا ا  ( ،م)، وإ

 ال اوإ ،( ،ت ، ،أتا ،م ،ر ) 

  دا (اا ،)، وظة  اة (اا).

 ا  ن  م ،ا  ا  ا و

) دة. وإنة ا ر  د واا   ص، وا (
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 ا إ    و  ا ت اه ا وراء

 .م  

و  اده ا ارك  م    ا اغ أم ل: (( 

آن وا ر   و       ة، وإة وا

) ا دة ا وا ا  ه أن ي أا و (

  ا  ارا   ل وا ي إ  ار ،موم

   آنا أن م و ،وا ا  دون ا 

(( أ)١٠( .  

 و : ،هة و  ا و ا ا ر ارد ا

) ا  وا  و  د  ا أن ا))  (

 ب ا  م  ن ا  :ما ...  ن

(( ا ة، ووا)١١( .  

ا ، وأن   إ  ظا ا ذ  و

اس اا أ  اراوأ ، إن ٧٢١(ت    إذ ،(

 م الف أا  ،ا   ا إ)) ا

(()١٢( او ،وا ا اا  ا)) و .

  .)١٣(اد وات))

ان ا وإن   م ، بوأ  رة   ض 

، ا أن   بدة ارة وة ا ن ،ا   

 .ا ا  تا إذا  

  وري  .ل د   اره ا إ اا  و

ا ، ذ   أم )) ن ذا   إ ا ا و

 ،امو  هذو ا أم  ،لوا وا وا ا  ةا
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     روح، وأ   أ  ة عما إ د

((و  )١٤(.  

  ر  ،عا ط  ا  ة ار اه او 

   أن اول ا ا ا ما   ء ا

 .ت ا ر  

  يا ا  ،اءاتا  ف اأّن ا ذ  و

أِ  ا   ه ااءات ا))  ،ت 

 ا اآم اب  رة ا ا ، ذ ا  أن

((ا أ  آنا  ئ اءات، اا )١٥( ا   .

 ف ا و ه ااظ و وا ا  ه ما

أن أ ر ة، ء    ااءات، وأ  ات 

ات، و اط  ا ا ام ا ا  ااء

((أ   ناء  )))١٦( ت اا  دّو ،

 .ا  أم  

  ن إذا أن ا   ة ا)) أّن إ مرا وذ

ن  اءن أو أ  ،رة   ااء أو ا .ّن

اف   ذ ن م رة اف  ف ااءات ء 

  اءةاز ا  وذ ،ف ا  يف اا  ا

 فوف اي  ا. وإذا    ا إ اءة واة 

دة  ا ُر  ِل ا  رة واة وأ ه

  :M ¿ À Á Â  L /٦٣(ط ا  ر (

)   م و  و  و    ں ں ںا: (إ

 ء اان، و  الا  ء و أ  ان، وإن و مم
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  وردت ا ره ا أ ن   ن ى 

م . (أو) اءة م و  إذ دون من (إّن) ون 

(ان) . (م): اءة ا  وه إذ  ان  (إْن) 

ود ان  (اّن).  :()اءة  إذ  ان  (إْن) 

) وء و و(ان) : (را): اءة أ و  (إّن

ان   () ه ا ا ا ه ااءة  أّن 

 ا ن  ا ر  أِ  ما وأى 

(()١٧( .  

  وإن ا و وا ا  ه ما إّن ا وا

ة. إ أّن ذ  ادا  ا  إّن  أن أ ا ر 

 ر  ف أّن و . ت ا  اكآم ا  ط

أ  اودة   إ و ا، و   اءة ا، وا 

 ر   ّن و .(ر، ا ،انا)   ،قا 

أ   أ و ، ا   ق ا  دون أ 

 .( ،ت ،ما ،ا)   أ  

و و اف    ر أ  دون ا، وئ 

  .و ا  :  ا   ،(موا)

و) دون أ  و ،(موا) .(م  

   ا ا أّن ا ،ش اه ا يوا

 ورا ه ا .م ا ا ا ،مز  سا

  أيا او .راا ا  ا *ا ا إ  ر

ا ا ،ا ا دا  يا  ا و ا 

 و ،وا ا  و ،ص اإم   إذ ،وا

  . )١٨(اا ا اى
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و  ا إذن م  ء  أ ا  اء 

 ا، وذ رى ، و ورد   ت  وادوه

 ،م   ء ،ظا او مل اأ  رض  إ

 ف ١٩(و(  يء ا  ت إ   ورد و .

ا   يا  ،أ يا  آن .آنا  ي 

 م ا وا    اءةا دا     م .بأ

  ) و ا.أ   ال (

 :رؤية املستشرقني لرسم املصحف العثماني   

  اءاتا  ا ر اظ  ن أن ار ا

اا  ،ا ا   ل أ  ةاا  

 ت اد او  أن  ، وف أوق ا  

 م   ت   أن  ا ا  ان او

 ن ا ذ  ،ف دا دي إ  ابا  

  ف ااءات ود  ز   ا. اول ر  ا

 ت إه ا    ةم و)) :  ل

  ،  د ا   يا ا ا 

  .ا  دو ، أو ا ا ق ،ا ف ا

    يت اف اا  ا دوى ا  

 اف ا ااب ، إ ا ا ا  ده، 

 ، ا   ف وإذا ،ف دا ا او

وف اا  ا ل اا  ،تف اوا م ،

 ط   م  اءاتف اا  ةم  ولا ا 

(( أو م  ا   أو ،أ)٢٠( .  
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  ا  ى أّن ،  ق ،اءاتا  ف

 إ و . و ط   يا ا ا  

٢١(أ( ول ا:اه، ود   ل  

١- M p q  r s t u v w x y z { |      

}  L/افاءة ٤٨(ا ة، وء ا (ون) ،(

.ء ا (ون)  

٢- M µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½¾ L /اف٥٧(ا ،(

  (ما) ن ل اء.

٣- M H I            J K   L M      N O P Q  L

/اءة ١١٤(ا و ،ة اء ا ،(–  اءة أم ا 

اود ا - .ةء ا (هأ)  

٤ - M t u v w  x y z { | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ L /ءأ ٩٤(ا (ا)   ،(

.ا  ا وا (ا) اءت ا    

   ا      ت وه ا أن ا وذ

.ل اا   و ا  

٥- M  b c d e f g h i j k 

l m n o p q r st u v w x     L

)، أي   ، (أو  ا : ا ٥٤(اة/

.(م أم  
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   اإ       ل ور ا

 ا  أو ،أم  ون اا و  هإ دو ذ

، أا  اة، و   ا ،وا  اف 

ء ال ا ،أ   وف اا   اا  ة

ّ عا ا : (ا) :ؤا ،أ   أي ، 

.ا ا  

ل   أن ت  -    -وا ال 

 ا ا   ،اءةف اا   ر  

ا م  ت د   ف إ.ا   

٦ - M « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ 

µ ¶ ̧ ¹ º L /٩-٨(ا  ،(

 : أ ،وهه: و يا ،اء ا (روهو) :

(وزوه) اي ا : وه. ودا  ا  ا 

ا  ر أن ا   اس ة أو م. و ن 

ا ذ إزا   ةوا م د إ  ا م :

  ما إ .ا    

 ة. و ذة اءات  اءات   ه ا  و

) :ا ،اءات ا٤،٢ا :ذة، ااءات اا و .(

)٦،٥،٣،١          .(  

ف ااءات   آر ي    اد أن ا

را إ  ر م  اا ر اآن  ا ت 

   اءات؛ا   وا ما ا  د :وا

 . ا ا   :موا .ا  



  

 (499)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

ب ((ا   ا ا  ي ل آر  ((

  ه ا مداود: ((و أ–   ن ا  

  ا وا ،ن  ارئ م أن –   إ ار 

و ا ا   م ات. ول ذ () ن 

ُ) اا ؤُْ) أو (َُُم) وا (َُ  إ (ِِِ) أو (ُِ

(( و )٢٢( .  

 )) :ل (نو رل) مق اا ا  او

   ،لا در إ  و    ا ا 

  م إذا  اءة، وا  فا    و ،ا

ر ات،  ااء  ا اس  ااءات 

((وا)٢٣(.  

 ارا    ا وم   أيا ا أن و

. أ أم   م ا   آ أل إا )٢٤(اب

ا ح او ، ادري، و٢٥(ا(.  

) ل    اءةا م  لأن م وم ( 

   اءة  ر ا ، ا   ذ ،ّن

   ا   (ا)، و  ااذ  اءة 

  (أه)، واءة (ون).

وا وا، وأن اوا   أاه ا    أّن

  اءة ا ذا ا ،نره ا   ،ل اا

  .ت وو أم  ااذو و . و ة إدا  رّد

  ،اه اأ  وا وا  اءةل إّن اأن م وم

 ا هو  ما أّن ا  ،ا  و ،

 اءة. وإا  ا   .ا ر  اءة  



  

 (500)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

   ا: M # $ % &' ()  L  تة ا ا م 

!" ز  با ذ" ا٢٦(أ(:   ا و . M Ü Ý 

Þ ß àá L     ."رضات وااب ا و

)  إذن ذ     اوا و د    ال (

.وا ا   

:  داتمدود واا   أن م وم 

١- .واوا ا  اءاتد اا 

٢_   رظ.وا د او  اءةا  

٣_ .ا و  ن آماءات اة اع ظ إن  

 ا   ))-أو  -إذن آماءات اد او  

  اءةّن ا ،د أف اا    ن و ،ا

ا تّ  ن ا و .  اءةل ا  ط 

    ،تواا  ّ  ،م      ،و

((  اءة وا )٢٧( .  

 آماءات اا  هوأ ما ا ر  ن ا و

ان  أن    وا   اآن ا، و  اه

  او ،  ابا  آما  آماءات اد ا

 ط  ا  ب   )) : ؛( ) إ ذ

د اا   أم م ل أو    م  أ ر 

و ات    ا  او  ه ارة  ااب

  .)٢٨(اآن))



  

 (501)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

ه ات    أن َُ إ ر أ  وا أّن

 ،    ن ذات   ؛ا إذا ا ا

  ،ده ه و  ه وأ  ل    ل ا و

  ا ء   ا أو ا. و ا ل 

  و ،  ق اءا ع   آنا  )) :مرا

 و     وا   اب وا، وف 

وا   اا وا، وذ     د از 

  .)٢٩(د ااءات واوف))

ع ام آن ا ا   ااءات    م

و     (اء ا) وم  ة ام ع ااءات، أي أن 

ااءات ن  ن ل    ن دة   ال 

اك.أو ا  

 ع م ااءات اآم  ااواال اارد  ل 

و   اآن ا إ د ام ه؟ و ال  مى 

ا اآم   ظ ا اآم و، وإذا ن  ا  أّن

 ا  وأم ،(ا م)  ا    س م 

ا ن  او (م )، وأم  اب (م ي) 

ورت ا اآم أن       ظوف اة 

 ً اب أن م ا   أم ََ  ،او و

. ما  اه  ن ات ا  وا  

  ،لو  اءاتت اد  ا أن  ك و

ا وا وادود، إ ا  أن ا اآم  ل 

.وا د وا ة واودا    اءاتا  



  

 (502)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

   زرة افأ  د ن اءاتا  

 ًَُ آما ن ا  ا ت امإ– إ  م

  دا–  ، أو ،م  أي    ،دة اضأ 

  ن   .ا  ل، أو  إ  و .أو وا

. اءاته ا    ة ادة وذاتو  و  

 ،  يا  دو ا إ  اع وا ا ناء أ

  ا اا (اآن)   ا، أ   د 

    ف إن وا وإ .ا   (اءاتا) ا

   ااءة.

وار ا اآم   أ م ف إ  واة وإن 

   اءاتن ا ا  ا ،اءاتع ا  ه

 ، أو ُِ       ن  وإن ا  اردةا

، أو ُِْ و   و ،آما ا  ا  أو َُ و

  ن ال م   و ده.

اءات أم   ا و  ،  اءة ن  إز ا

 :مرا ل ا ؛ و ما   آما ا إ 

((  ع ااءات  اا اط، واد اط  أن اآن 

ه ا ن ؛ل ار و  ء  ق و ،ا   ت

  إ د، ووء وا   دي إ    اءةا

  M K L MN O  P    Q. وا  دل   : )٣٠( وذل))

R S T U V W X  L)٣١( ار اإ  لو ،) ( 

: اءةا   ،أ ،  أو  أ أو أي ذ



  

 (503)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

  ؤواا) ،(  ؤواا) :ا ار اإ و ،أ

  أ اس).

   اءاتا  فأن ا      ل 

  و ا  اءات ،آما ا  رض واا

م  ا أو ،د و ق إ  .ا  

 اءات وف ا ر ة ك ن-  وفر و  

آن واا اءات وا  –  فا   ا  :

ا ر   دون ، /اتا) (ا ،ا) أو ٦ ،(

ف ( ،) ، أو  ا}٣٣ااب/{ اف (ن، ِن) 

، أو }١٠٠ا/{، أو دٍة ( امر،   امر) }٢٤٥اة/{

  . }١٠٧ا/ {) ا اوا، ا اواٍف (و

و ذ  أماع ات  أ  ااء ودوَّن   ااءات 

ا ر   ذ  دون أن . 

 د ا  اء ا   ذج ض  و

     ،ىا اا و ،ان او ،ا 

:إ ذ  

  مناذج تطبيقية: 

١-  ى ا  اءةف اا ا)– :(ا  

 : لM / 0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 :   

; < = > ? L }/ات٦ا{ . 

  أوجه القراءة:  -أ 

:و ة وا أ :نأ اء. وء وا (ا)  (ا)

  .)٣٢(ء واء



  

 (504)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

  حجة القراءة:  -ب 

  ا  اا وم :أي ،()  (ا) أ  

 ،()  (ا) أ  و ،ا ا، وا وا : أي

) ل ال را نا  وا ا  أن ا ٣٣() أ( .

     : ل .ا  نر )) اء أمى او

((و )٣٤(.  

  داللة القراءة:  -جـ 

  اءة  را ه ا ا   و 

 :وا .ا   ،ا  (ا) اءة دتأ  .

ا    ،وا ،ما )ت )٣٥ اط :وا .

 ،ا  اك او ما إ ا إذ د . ا و ،ا

 ء ا ،دون ا ،ا  ر أ وا ،ا 

ن   أراد ان  ر  ذ، و   أراد أن  ر 

  دةز   .م أراد     و ،  م ،ذ 

 .طا   ادا ا  

، و اف وا   أدت اءة (ا)  ا

ا   ،٣٦(وا(  أ  اا)) ا  ن و .

       ، ا أن    اه وا

((ا  )٣٧(   ،ا   ا  طا َُِ

ف إ ث، وا  .ا   

 و   ، أ     و ،ا  ا 

.ا   ا  ا  أ  ،ا    



  

 (505)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

 ل ا٣٨(و( قا  ع :وا ا  )) ،

ّي م ء  ل: أّي م ،ءموا(()٣٩(  وم   .

  اطق م مة  ق ات. 

   رأن ا )) (ٍََِ ًْ اُُِ ْنأ) :  إ و

 ا و  اد ا  ن ا ل او ا ر

(()٤٠(اءة ا ن ا و. و ا  ا ا  ف ام

 .ا ل إا  ا را ن ا را  

 (إن) ا ف ا رُ ،    درام ن او

  ف (إذا) ا  .  ا  ه وغ 

 .د ا   ، ا  

 َُْ َ َ اُُِْ) ا   ا ورود ا وأ

ِِدَم ا ان وإا و ،ا  ا  ل ت إم ا (َ

 ا   ا  ن ،ا  وا ا َ  ،

،ا إ   .ا   و  

رن اختالف القراءة على مستوى احلركة  -٢
َ
  قِرن): –(ق

 : لM F G H I J K L MN O 

P Q R S T UV W    X Y Z  [ 

\   ] ̂ _ ̀  L}/اب٣٣ا{ .  

  أوجه القراءة: – أ

أ م وأ  و: (ون)،  اف. وأ ان:      

  .)٤١((وِن)،  اف

  حجة القراءة: - ب

      :ل ا :اررض. ((اا  ا روأ ، ه   نو

و((ار: ا وااد، ور ور وَور  )٤٢()) ر، أي:

:و ((ورزام  ذو)٤٣(.  



  

 (506)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

  أ (ن)  اف، َ : ْرُت ن أ، و(ْن)  

ا   وأ واء اا  (ْرَنَا) ا  ن ،ف

 .(َ) :ووزم (َنْ)   

و  أ (ِن)  اف،  ون، أ: أم  ار، 

 أم :ما وا .(َِ)ووزم ،نِْ :ءو ،ِْ :وا ،َِ َل : َو

وأ واء اا  (ْرَنإ) وأ ،ن أ رت :  

(َِ):ووزم (َنِْ)  ،فا  )٤٤(  و   .

. ارا  ار. واا  ر، أوا  

  داللة القراءة: – جـ

:ا  ن (ن) اءة ا   نار وا  ا

    وأن   إ ورة.

 ا (ِن)  أن ن  (اار  ات) أوأ اءة 

وء و :ر، أيو أ  : )٤٥( .  

  د رض و  آما ق ا  ا و

 ر. إت، واا  ارا ،ء ام  اد  ،اءا

ن  (ُُِ ِ)  أر  ار،    أن  اار

ّ أن إن ا  ،تا  را  دا  راتر  ّنوا

    دا ات ور  . اار  ات، ّم

ار  ات  ا    د ا و. و  أّن

) ء ام( )٤٦( .دون ا   و ء ام  ر   

  يبسط):   - (يبصطاختالف القراءة على مستوى احلرف  -٣

 : لM ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿À 

Á Â Ã Ä Å L }/ة٢٤٥ا{ . 



  

 (507)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

  أوجه القراءة: –أ 

أ اوري  أ و و و ورو و  ة: 

(و) . وأ م واي و وا وأ  وروح: 

  .)٤٧((و) د. وأ ان:  واد

  حجة القراءة: -ب 

 د اا م  .ا  أم (و)  أ  و

 ز أن د إ ا، إذ   اف إ   أ ، واد 

وا ط ،ا   ىد . و)٤٨(أ أ  

   وا  رة ءأن ا (و)  وجه ا

ا ا إ اء ا ن ذ   ا  ا دا، 

  ءا اوة، ووا وا ا  ا ا دن ا

  . )٥٠(. ((د واء ن ن أمن ن)))٤٩(اء

  داللة القراءة:  –جـ 

اا: أن(ا) د،  آ اة    راى 

 و ،ما زق، وا  ا   ،ء دون    

 . ا ة   () آنا   و ،و ،ا

 ا د و ىا  ء ،ا  ىأ ا )٥١(واو .

  آنا     ءت ة اا آ  ( ) ا

 اا   ،()  اءة   ورد  رض  

  ه ااءة  ؟.

(ا)       أن ا َ اا ا  أّن 

. و  ذ  ا  ا  )٥٢(  زق

ااض: ( ذا اي ض ا)،  ا و  ل 



  

 (508)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

 ا ا ذ  ،ة ا ءق اما    ،اءا ا

  لق اام  ب واض ا )) ء ا ا ذات أن

((ة ا ا  و ،اء واا   ا)٥٣(  و

ال اول  أن ن  ال    ( )، ((إرة إ أّن

،  ء ااء )٥٤(ن ل  ر و اب إ م))أاا، و

وأم ون  أ ،( )  ما   ا

.  

   (ا) أن  ا  ا ه ا  ورد 

 ذ  قطا    د ،() إذن . زق، و

 ا اض اا    ن ا  )) ،اا إ

وا ا اء اا  ضا  و و ا   قم

  أن ذ  ن دا وام ا  ا  ء

 () أن م ن ا  ن  ا   د ا

(( اءا  ن أ َ  زق وا)٥٥( ك إن  . 

    ،تا ط م  ،د (و )  

  ازم  تا ط  ا إذ م ،()  ا

.ا  رام  يا ،ا ما  دي إ  ()  

ا ب إا  د ،() اءة ذ  اد وا 

. يوا ا ما  و  

جتري من  - (جتري حتتهااختالف القراءة على مستوى الزيادة  -٤

  حتتها):

 : لM ! " # $ % & ' 

( ) * + , - .  / 0 1 2 3        

4 5 67 8 9 :  L} /١٠٠ا{.  



  

 (509)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

 أوجه القراءة:  -أ

  ي) :هو  أ ا .()  ءا و () دة (ِ

()  ءا و () ف (َ ي) :نأ ا٥٦(و(.  

 حجة القراءة: -ب

 أم (رما   ي)    () دةز   ا 

   () ف  ا و .ا ا  وردت  

  وردت  أم (رما  ي))٥٧(.  

 داللة القراءة : - جـ

  ف  ب ا إ و ر د ووظ ،   ذو  

ار وأ     . دة و  د دءات وأوإ

 أو زا ف وا ه آن اى او   و وف إ

 د. 

 اه، ود  د  و و  و  ف  إذ إن

 . ءا  دة   

    ورد M f g h i j L   () دون 

 أ َ  ى  اءة ا أ    ي) اء

 ريا ا  و (رما  إ أم )) : اءة ا

  ،رأ   ءا  :ن ا .ا ا  ()  

أم   ، وي   ه امر. وأ   اآن، 

   أم : ف ار. ومه ا   يو ،

 و ،  ذ  ،ة ته ا نو .ا  

، راوإظ ،  ا   ،ا ا ا  در



  

 (510)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

 وا .ن وا ا و ا ة، وأا أ

أ(()٥٨(.  

إذ إن  م ()  ااء، ون ا   أ أم د 

  رمه ا أن   ،() رمه ا  ،رما 

  مو ،   أ و ، دَُ  اءة ا

در ) رد  فَُْ   ا      ،(

  ي رمه ا أن  إ () ف  ن و .اوإ

 ،ء ووا أ   . َُّ   ،ة

 .ت وار اأ  وم  م  قو  

وا    ا ا اي وه ا ا ا اث 

 رَمَوا ََُِا َِ َنوَن اِا) و ،ا   ذ ا

  َواَِ اَِْ َُُن)، أي: (اون، وامر، وان). 

ه ا ن ،   م ثا  ا  

اة ا  ا ،م  ا  ا   ة 

  وء. 

ا    اا وا ا، وإ إ ذ و ب 

 ،(َِ ََِِ) نة، و أم ه ا زاتا  ن ا و

.(اَأ)  دا ا أ ،د  ا أ  ن  

 ام ح ا اي أه   (َذِ اُْز اَُِ)، ي ز 

 .  ودة لأ ة م ا  نما  أن  أ

ا  تأ ا ت اه ا  ءت ثا ا

 دت دأ ا () ف ا اءة ا  و 

 .() در و ،(د)رما  



  

 (511)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

وم ه اا و  ا ،  ا  ذا 

()  آنا   وأ ،  () )٥٩(.  

والذين  -(الذين اختذوااختالف القراءة على مستوى احلذف   -٥

  اختذوا):

 : لM ! " # $ % & ' 

( ) *   + , - . /0 1 2 3 4 56 

7 8 9 :  L}/١٠٧ا{.  

 أوجه القراءة:  -أ

 ن: (واأ اواو. و  (واا ا) : وا أ م

  .)٦٠(اوا) او

 حجة القراءة:  -ب

م ف     أ  أ او (وا اوا) 

 (و ا اوا ا ارا). ، أي:)٦١(ات

  أ، وا أن ا :(واا ا) واو  أ  و

اوا . ذ ا أن ه (   أا)، وا: (ا )٦٢(ه

    أي ،(اأ    ا)س:)٦٣ا وذ .  أن إ

ه ( ال م)، وا: (ا اوا ا  ال م اي 

(  ا ر)ه:  )٦٤ وف ه أن وي: إا وذ

  .   )٦٥(ن أو ه

 ة: داللة القراء - جـ

  ن واا   ج إ فت واا  فإن ا

  ي، أو  أو ،م    ،ا ب ا



  

 (512)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

 ر ء  ا، و  ا وإ، أو  ن ا 

 ف ،تا     ة ة فا   

.  يي اا ا  ن ا 

 ن دو ،اءا   دا ا  ح  و

وى إا  اآم  ، م ا  ا اف ا أو 

 را ه ا  ي وق اا إ وف، وا  

  تط   تت اه ا وإذا . ت تآ إ

و  تط   رةه ا  وا ٦٦(ا( .  

 ا  ط   ،اوف ا تاءة إ آما ن ا

)) ؛ وا    ىت أط M h i j 

k  L)٦٧(و ، M z { | } ~ � ¡  L)و)٦٨ ، M ̄ 

° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º L )و)٦٩ ، 

M < = > ?    @A B C DE F G H  L

)٧٠ (  آما ض ا  .((اراَِ اَِْ واَُا ََِوا)) ل  ،

  آ م ه ا  فوأ ،ق ا  امأ ت اا

 .و م  

 ،و  ل ا ا   ٍة ن آما ا ا

   .ا   آ  و ا ل اأ 

وا   ر و أن أل ا وأ ااد ل 

ا ا  ، وا، إ أم اه ا  ول. وه 

 .آن اا  را ا  ا  



  

 (513)………………………… عثماني يف ضوء الرؤية االستشراقيإشكالية رسم املصحف ال   

  و ض إ  فا   اوف ا اءةا أن

 و  س ةه ا و ،ا أ   بوأ

  ن ام ا ا ا أن إ رت اأ  ،(ا) و

موا ، ارول: ااض، اأ أر إ ورا ، ا :

 ور رب ا    :اوا ،ا  ا :وا

   ل أن  (اوا) دون  اءةءت ا ا . 

) ا ا   بء ا ،ه ا أد و  ِِ َْ 

 ، و   ا ا ر أن ال  أ ) ا  اأًَا

ا ا )٧١(   .  

  اخلامتة

١-  ، ا اا   ما ا   أن ا 

 ا ، مز  سا   ا ا أن ا

 .م ا ا 

٢-   اراي أ أو أم ،ما ا   إ ا ذ

 . مو أو أن اِ  اءاتا  .آما  

 ا إ  ،ر ورا ا  أن ا ا 

دا  يا  أيا او .راا ا  ا ا 

وا ا و ا  ا ا ،ا ا.   

 ا أن  ورد  ا  ت إ  ء اي  -٣

 ا  ، يا  ، أ يآن ا ، آنا  

  ي أب.

٤ - ة ام  ا ن ا أن ا م ر آماءات ا

  اءات و  ن ا .ا ؤ و ا

.م  ا ن ا   
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٥ -    ابوا ا  نا إ ذ  ا م

 اءا ع   آن .اءاتد ا  ،آما ا

 ، و   و      ق

  وا .ب واا   

ا ا   ع    ااءات و  أو  - ٦

د  ل ذج ا   اف واع  د 

ب او ،ان او ،ا  اء اا  ا 

  واع.

  هوامش البحث
  

)١ (ر)ر ب ، ان ا :١٥/١٣٢) ظ . 

)٢  وري  ،ر  درا ا ١٥٦) ظ: ر . 

 .   ١/٧٩١) ر ا ون ٣(

)٤ ما   ا  (٣/١٧٩ . 

)٥ ا ١٥٧) ر                . 

   اءة ومه ا وة ، واءة وا  ا  ا  اد يا

 وار إ ار.

)٦ ا ١٥٧) ر  .  

)٧ طآن، اا   ن٢/١٤٥) ظ : ا  اءات اا  ١٢٨/ ٢. وا.

     

  .٣٦ا) ظ: ٨(

)٩ وا اا   ، ا  (٢٥٠-٢٤٩. 

 .   ٣٧٦/ ١)  ان ١٠(

 .   ١٤١-١٤٠) درات آم (ر اآن) ١١(

)١٢ رآن، اا   ن١/٣٨٠) ا   . 
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)١٣ طأن، اا   ن٤/١٤٥) ا  . 

)١٤ ا ٢٢٩) ر   .  

)١٥ ر  درا ا ٣٧) ر   .  

 .   ١٤٧/ ٤) ان   اآن ١٦(

  .  ١/٢٥٨)  ان   اآن ١٧(

* ا   : ا أا   ل اة ا وب  ود 

  راا اء. اا  م ،ا   ورا ، 

  ،ر  درا ا ظ: ر .ا   رت ا

  ن اا  ل طا رات ا ،وري ا

  .٤٦-٤٥، ١٩٨٢، ١ااق، -اي، اد

)١٨ ر  درا ا ٧٥-٥٩) ظ: ر. 

)١٩ ا    ،آنا ر :١٣٥) ظ.  

)٢٠ ا ا ا (٩ -٨.  

  .١٢-٩ظ: .ن  )٢١(

)٢٢ ب ا  (٧٠.  

 . ١/١٩٧ر ادب ا ،ون، ا اول  )٢٣(

ظ :  ط   ادر ادي، ر اآن وا ر . و اب  )٢٤(

 وأو ما ا ر ،  حا ت . واءات وادة ، ا

 ر ،  را و . ود دوا آن ااءات ا  ا

 اآن .

)٢٥( ا ظ : ا اا ا ا  ، آن اا  ، ةا آم

،١٩٥٥  .ا ا ر  تودرا ، 

  .١٢ظ: ح    ا وا، اي ٢٦

)٢٧(   وري  ،ر  درا ا ٧٢٢ر.  
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)٢٨(  ا ا ا٤. 

 .١٠٥/ ١ ان  )٢٩(

 .١/١٠٥ ان  )٣٠(

)٣١(  ء ا٨٢ا.  

  .١٨٩/ ٢، وا  ااءات ا ٢٣٦ظ: ب ا  ااءات   )٣١(

)٣١(  و و اءات اه او  ٤٣٣/ ٢ظ: ا.  

 .١٩٦/ ١م اآن  )٣١(

 .٢٩٨/ ١٣، وروح ام ٧٤/ ٥، و ا ٣٤٤/ ٩ظ: ان   اآن  )٣١(

 .٢٩٨/ ١٣، وروح ام ٧٤/ ٥، و ا ٣٤٤/ ٩ظ: ان   اآن  )٣١(

)٣١(  ٤٣٣/ ٢ا.  

)٣١( ) ل ار   ا    ا  م ام وم   روي( 

  ا  ون  و اوة  ا   ا ه إ

 ا     ون ن اما  و   

) ل ار ا(    وأرادوا  ا  ا  ل : انو

) ل ار(  أن َو) ل اا ر ر ا  و(  : او

   ا  ا     دي إوم ه ومم   

     ءه ب ا  رده ن إ أن  عا

 ل ام ر و    ذم ول، وإمب اظ: أ .ا 

 .   ١٩١ااي 

)٣١(   ون او ا ا   ف٣٥٠/ ٤ا . 

 .٣١٦/ ١٨اان   اآن  )٣١(

)٣١ و ا ، ١٨٥) ظ: ا ب ا٥٢٢-٥٢١، و ٢/٢٦١، وا. 

)٣١ () ،ب ا (٥/٢١ . 

)٣١ :(و) ، ن .  (٥/٢٠٧ . 
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، وا، ار ٣٨٦، وب ام ااءات ٢/٣٤٢) ظ: م اان ، ااء ٣١(

 . ٢/٣٠٢، وا ٥٧٧، و ااءات ٣/٢٨٤

 . ٢٥/٢١٠، و ا ٨/٣٣٧، وان ، ا ٢/٣) ظ:  ان ٣١(

)٣١ه ا أت إذا  ةا م ( : ل ا .ر    

((وء  إ ن   أ ا و ل  ر: إن ا أك 

 ر اا .((  ي ٤/٣٨٣أن ن، اوا ٥/١٠٦، وظ: ا. 

)٣١ب ا :١٨٦ -١٨٥) ظ ١٧٣-٢/١٧٢، وا . 

)٣١ ٣٥٠-١/٣٤٩) ظ: ا . 

)٣١ ح ا :١٠/١٣٩١) ظ در ا ،ة ا١٣-١/١٢، و .  

)٣١  ر ي، أت اا ٢٧٠) درا. 

)٣١ اا  ، آما ا  ا  :٤٧) ظ. 

، و ان   اآن ، ا ١/٢٨٧، واف ٢/٥٩٤) ظ:  ان ٣١(

  .١/٣٢٢، و اان ا، ا  ٦/١٨٢، و ا ، اازي ٢/١٣٧

 .٣٠٧ -٣٠٦/ ١)   اآن ٣١(

)٣١  اد  ،ا ١/٣٧٥) ا. 

 .١/٤٣١) ان  روا اآن،  ن ٣١(

 .٢/٢٤٧، وا ٣١٧ب ا  ) ظ:٣١(

 .١/٤٨٩ ان  إاب اآن ) ظ:٣١(

)٣١ ٢/٢٤٧) ا. 

 .٦، وام/٢٥اة / ) ظ:٣١(

 .٢/٢١١، وا٣١٨ب ا  ) ظ:٣١(

  .١/٤٩٠، وان، اي ٢/٨٦ا  ) ظ:٣١(

  ) ظ: . ن. ٣١(

  .١٥٧م اآن، ا  ) ظ:٣١(
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  .٢/٤٠إاب اآن  ) ظ:٣١(

  .٥/١٠٢ا ا  ) ظ:٣١(

 .٢/٥٨١ن، ا ا أ اآ ) ظ:٣١(

)٣١(  ا  ٩٧ا . 

)٣١(  ا  ٩٨ا. 

)٣١(  ا  ٩٩ا. 

)٣١(  ا  ١٠١ا. 

إن ا ا  م ن   ء و    ا  )٣١(

)ل اا رأ   ا  ا : إم (  هم   َ

) ل ار  ، ه ا      :  لو ،  (

اما ا ا ا ا أ ه واه ا . ظ: ب أب 

 . ١١٢، وب ال  أب اول، اط ١٢٧اول ، ااي 

 واملراجع املصادرقائمة 

 .آن اا  

)  ٩١١ان   اآن: ل ا   ا  أ  اط ( ت  -

ة  ،٣ا ا ا  ١٣٧٠   ١٩٥١ .  

 (  ز زي  ٣٣٨إاب اآن: أ   أ  اس ( ت  -

  ،زا ماد  –ا١٣٩٧ - ١٩٧٧.  

-  ،روا ا  :مو ان ااب ان زاده ١إ ،–  ، ١٤٢٥.   

_  ، ازيا ر ل: ما ب ا   ١ا  ،اث اء ادار إ،

  .٢٠٠٢ - ١٤٢٣وت ن 
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-  :آنا   نت ا ) را ا    ٧٩٤ر ا   (   

  ،اإ ا أ ه،١و ا ا  ،ا ء ادار ا ، 

١٣٦٧ - ١٩٥٧.  

  ، ( ١٩٥٦ -١٨٦٨ر ادب ا: أ م رل ون (  _

،ر وآا ا ا زي، ا  د ا ا  اف

  .١٩٩٣ا ا ا ب 

  ت). ر ان ا : زان، دار ال (د. -

-  ا  دار ا ، را  .آن: دا ر١٩٦٦.  

_ ا  ا  ءا آن: أاب اإ  ني (تاا ٦١٦ دار ا ،(

 وا ١٤٢٦ - ٢٠٠٥.  

  ،(  ا أ رك    ٤٦٠ ا ( تأان   اآن:  _

 ا ا ،امف  –اا ١٩٥٧ا.  

- ا و ا ا ) ازي اا ا      ا  :(

  .١٩٨٥ -١٤٠٥، دار ا وت  ،( ٣ ٦٠٦اازي ( ت 

،  ٢)،٣١٠ ان  و آي اآن: أ     اي (ت -

  دهوأو ا ا ١٣٧٣- ١٩٥٤.  

_ ا    :موف ا  اما ه٧٤٩ادي ( ت ا،(  ، ط 

 ا  وا  دار ا ١٩٧٥.  

 ،( أ  ٣٧٠ا  ااءات ا : أ  ا ا   (ت -

 ،يوت١ا ،ا ن  -، دار ا١٤٢٠- ١٩٩٩.  

  (     ٣٠٢ ز (ت  ااءات: أ زر  ا -

 ،موت ٤ا ا  ،١٤٠٤   ١٩٨٤.  

-  أ  أ ذ ا اق واز وا را أ اء ا ا  

 )، و ا  ٣٧٧: أ  ا   ار ار ( ت     
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اوي، وا    وت١ ،ا ن  -، دار ا١٤٢١- 

٢٠٠١.  

-  ،ا    :( آنا ر ) آم ت٢درا ا  ،

ق  ا ١٤١٣.  

-  ا ر–  ،وري ا  :ر  ت ١دراا  ،

 وت  –ا١٤٠٢ – ١٩٨٢.  

ر ا ام وأو ا  اءات اآن ا دوا ود: د.  -

 ،وقة، دار ا ، ح إا ھ١٤٠٣، ٢ .  

- د ا ب ا :ما وا آن اا   مروح ا، 

  . ٢٠٠٥ -١٤٢٦ن  - ا ،وت، دار ا١٢٧٠ ،٢ت

-  ،أ ا  ي، تا أ أ :وا ا    ح

 ا ا ١ ،١٩٦٣.  

 ) م  ٨٢١ ا   ام: أ    أ اي (ت -

ا ،ا ا  رة ةا ،وا وا  ا ا 

١٩٦٣ ا دار ا ط ،١٩١٠  - ١٩٢٠.  

- ،ا ا  اهأط ،وا اا   :ا  ٦ دار ا ، - 

 .وا  ، ةا  

-  ،  :آنل اظ ٥اث اء اوت،  ،، دار إ١٣٨٦  =١٩٦٧.  

 ت. ا: ا ا، دار ا  وا ،وت. د. -

 )، ٤٦٨(ت ب أب اول: أ ا   أ ااي اري،  _

١ ا ة  –، دار ا١٤٢٦ا - ٢٠٠٥.  

)  ٣٢٤وف   (ت ب ا  ااءات: أ  أ  ، ا -

 ،  . د رف٢دار ا ،-  ١٤٠٠   - ١٩٨٠.  
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- ،  ن  و  أ : ب ) ١٨٠ت: (ه  

  وت. –، دار ا  ١ ا  رون،    

  .١٩٣٧ب ا: ا أ داود، م أر ي  -

 ،( ا ٣٧٠أ ر   ا ازي (ت م ااءات: ب -

  .١٩٩٩ - ١٤٢٠ن  -، دار ا ا ،وت ١ اي،

  اف   ا ا ون او  وه او: أ ا ر  -

     ،يا   د ١ادار ا ،ا  ،وت، ١٤١٥   ١٩٩٥.  

-  ا ط ا   :و و اءات اه او  ا

 - (١٤٢٨ ا  ا ام، دار ا اة، ٤٣٧(ت

٢٠٠٧.  

-  أ ا :( ا  ) وفآن اا   نوا ا  ق اإ

، دار ا    ،( ١وي ، ٤٢٧ إا ا (ت

  .٢٠٠٤ - ١٤٢٥ن  –ا ،وت 

  )،٧١١ن اب: ل ا  ر امري ا اي (ت  -

  .٢٠٠٥ن  –دار ا ا ،وت     

- آن اا  اا ا ا  ، اد :١٩٥٥،  ٢٩٠.  

-  ا ،ا داب، اا  ء ،٣١٩٣٥، ١.  

 ان   اآن: ا أ  ا ا ( ان ادس اي)  -

 ا ا  و و – اث اء ادار ا –  وت– 

١٣٣٩.   

-      ا   ا ا :ب اا   ر اا

، دار ا ا،   ،( ١ ا  ا ،٥٤٦ام (ت

  .٢٠٠٠ -١٤٢٢ن  –وت 
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-  ،   :ا ا ا،را ا  أ، ٢دار إ ،

  .١٩٨٣ وت

 ،( ا  ، ٢٠٧م اآن: أ ز   زد اّاء (ت  -

  .١٩٨٠، ا ا ا ب ٢ و  ار،

 (   ٣١١م اآن وإا: أ إ إا  اي اج (ت  -

 دار ا ، ه ة،  –ا١٤٢٦ا- ٢٠٠٥.  

)، ٧٦١ ا   ار: أ   ا   امري (ت  -

 ،ا   رك، وزن ا ١، وا  دقا  - 

  .١٣٧٨طان 

- ا  با ر  ه،ام  اد  ت ، اد :  

١٤١٣، ٢ - ١٩٩٣.  

 ،( ا ت، ٨٠٨ ا  ون (ت  ا ون: -

  ت).  وت (د.

  ) دار١٣٦٧ ان   اآن:   ا ارم (ت  -

  اة (د. ت). .إء ا ا ، ا ا وؤه    

  .١٩٧٤ا اآم اة: إا اري،   اب، اة  -

_  ،طا   ا آن: اا   ان١ا ا  ،

  .١٩٩٧ -١٤١٧ن  -ت، وت

- :اءات اا  ا   ا ا    ا أ ا ا

   ، ا اذ   اع، ج آ  ٨٣٣اري، 

  ن. –ا ز ات، دار ا ا ،وت 
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