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 تعليمات النشر يف جملة اللغة العربية وآدابها

الص�فحة  مطبوعة  بالحاسوب، ویثب�ت 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،     یرفق الباح�ث م�ع بحث�ھ خال    .٢
غ�رض 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
تس��حب المرفق��ات م��ع البح��ث (خ��رائط، رس��وم توض��یحیة ص��ور، ...ال��خ)          .٥

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

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

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

 .دینارخمس وسبعون ألف ) ٧٥.٠٠٠(مبلغًا مقداره  أستاذمن ھو بدرجة * 
س�تون أل�ف   ) ٦٠.٠٠٠(مس�اعد والم�درس مبلغ�ًا مق�داره      أس�تاذ من ھو بدرجة * 

 .دینار
 .دینارخمسون ألف ) ٥٠.٠٠٠(مدرس مساعد مبلغًا مقداره من ھم بدرجة * 
تج�اوز 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(
 . دینار عن كل صفحة أضافیة

 األسبقیة.ألسرة تحریر المجلة الحق في تحدید موعد النشر بحسب نظام  .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

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

  .تفصل بفارزة منقوطة
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  اخلالصة :

 ال: أن اآن ب 

ا  ، و ، رس 

 ا  ى  نا

  رة  اي أ ر ،

 ن ط  و   ا

 ا وات ه ف 

إ ر د م وإمت آت 

ا  اآن ا   .ه 

 ، ا وا ى ا 

  اا  ا  و

  ً  او ، و ا

ا ،  ق اوا ا  

 ت ، وا  وا

 ، ا  ، زةإ   ا

 ا  ا ا  تا

 .و ، ات اا 

   قا أ  و

ا  ا أو  ود 

  روا   اق.

ااف ، :  اات 

 ، آن اا ، ا ، ط

   ، رون

 
 
 
 
 

Abstract: 
Bottom line: that the 

Qur'an as a book God 
amazing, and immortal, 
researchers study on the 
level of all text starting with 
the fence, then linked to 
soorah accepted by and then 
this way of analyzing text 
and sets on is intended to 
raise the multiplicity of 
meaning and possibilities of 
surface verses in Quran 
Majeed. It is not determined 
on the level of sentences and 
text completed, but should 
look for coherence between 
the text and its surroundings, 
abroad and this requires 
research into the relationship 
between text and context 
surrounding it, look for 
brows, and the relationship 
of text to position for time 
off, text effect, relations 
between consecutive 
sentences in the text include 
internal relations, and their 
extension. And do not hide 
the importance of context in 
the analysis script when 
invisibly or absence of links 
in specifies prospects. 

Keywords: customs, 
Taha, interval, Holy Quran, 
Moses, Aaron 
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 ا   ،  ل اا ،ا   

ا ا  ا ، او ا  م  ء اا 

   و ، ا  ت   ،إذ ا اآنت 

 يال اا  ط ا ا  ا ،إذ وا  

  . ا  ات

ا و با م   ّال ا  ا ا 

ا : ا وا ، وا أو ا وف ا ا .

  ، اى ا ت اا ت ت ا وا

اا م  ا ا  .  

وا ا   واء اا - -    أم إ

  ض داء مأ   أي أم ، ا ض ا)١( ،

 و    ا أن ا ء واا  و 

  و ا ،  و   ا ام ذ ، إذ ل 

 :»  ا    ن إذا إ ا م   م

  ا... إن   ا   ا، و  

  هو  ن  إذ ، ة ا إ   أ ا  ا

    و و ،  إ  ن«)٢( :  . ل 
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)  (  *  +  ,  -   .   /  : M'   &  %  $    #  "  !    2  1  0و قال 

  E       D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :   9  8  7  6  5  4  3

   [  Z   Y  X           W  V   U  TS     R   Q   P  ON  M  L  K  J  I  H  G     F

b  a       ̀ _   ̂  ]   \L)٤(  

=  <  ?  @   : M  I  H  G  F  E  D     C  B  Aو قال 

  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J

    c  b  a    ̀  _     ̂  ]  \  [  ZL)٥(  

 اا ر رإ   لا  ىأ  يا ا ا

 قا  ، ة أيا دون  هو ا   أن 

 و ن ا ،» ،   ل ار :()أ  رون 

: M    b  aL)٦( ، ،ناو وا آ   اا م و 

:M    c  b  aL)أي )٨(»..)٧ ، إ ،ا  ا 

  ب ا    او .اا  ا.  ذ  

) ررّد ا ٧٩٤و ، ا  ا  ةن ا لا (

اوا ً دي  ظ ةاا دة اإ  ةل إّن اأي ،و

  ااة  أ  ة ظ  ، ي اب  ان 

  . )٩( ا  ا  ، و أ ّا اأي

 ا ى أأّن  )١٠( و  ت ا    ا ةّا

   و ؛ّن اف ّ غ  اّة ، و()  رون 

  ف رة ط  قا أظ()   وذ ا   

 M       F  E       D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;L)١١(، ّ و
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اة رون    ا ا ، و   ا ف 

 () اءرة ااف ورة ا  ، ء ا 

إّن إدة ا ااة  »   ّ  ا  ، ل : 

 ود  ت زة ت  او مرب إم

   اث ّ    وّي  امن   ث 

 م و ا  وفظ  ج م ا ا  د ّي

«)١٢(  

 أّم ا  ا  أّن ا ااة د   ، و

    غأّن ا    ا  ّو ، مإم ا 

  ف()   فن ا ا ؛  ا ةّن او ،

  ن م رون اّ ، ةء اد..... ا   م ذ

  أو  ن    يف اا ار()  م  ن

  .  هِ  ،  ن وإن ه اذ  أ  ،  

 ا  ضا  و ، ق اا  ت اا

ق اى ا  وا أ م   ما  

ار آي اان  «، وو ذ ام   ا  : اول

 ام ،  ام ...  ااة     ن

«)١٣و ، ( ا   ر ا  ا  أن م 

 ره اوا ،  اتد و   مات ا

  ،     ر     اق ، 

  .اوا ت ا   ا  أن  و  

 وا )١٤  ن أو ظ   أن أي م إ (

ا وه  ، أي را  ا    إ ه ا ر
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   أن   ، ا ا و ا ا و ا

   ا ن وا ، ىأ  ه  ، 

)، ودرا  ام دة أ اا أو ١٥اة ا اى (

 ، وأما ، وا أو ا وأما ، واق ا ، وو

ه اى ، وا ا وا ، ت اوا ، ا   ىا

 ا ا إ دي أ  ،  ا ا دي إ

) ى اا  ت ا  يا١٦اا وا.( 

   درا ا  ا  يا وا ، وا ا 

  ا  ا    دو  زه إذر… را

 دا ا  ا ا ل إا   ت ا

)١٧(.  

وا ، وا م آما  ا  ًءو   ، م 

 :  ،  ا إ ر  «اإط  اوا م  م  م

   د دة ، وان ار اا…   اص اد ا

م  إ رة د واة  إطر ار ...أ …إطر ارة ااة 

  ). ١٨(» رة ا، ادة

  و  وا ت ا ا   و

وظ ا  اءة ا ، وق ا، وف ا ا و 

اا   وف اوا ،و : ا ا و ،  

   تذ()  ب ، ا تا ، و آنا 

   ر ا  ى . وأ رة إ  () 

  وا      ا إ ()   :   رون 
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ا ا ا ر وارج  ض ا وإاز اف 

 : ول وا  

١. ا  ام  افرة ا  ا  ط  او   ،

     او ، م رة إا ا  ()  

 ا     ام ارا  ء ول . 

و اآن ، اي   ()ل ة   وام ا  إت .٢

     ، ا  ءت ا ب وا   

  ت ا  ى   ا أدا وا ،  وا ا

 إ   ، ةا  ق ه  أ  ، ا ا آنا

 ،   ب ل آ أن  ل()      أن

 ا رة ااف . وا ا   و ن  ره ج : ل 

  ة  ()  ة اا آ  .  

  ب()  ، امت اإ ف إ ، ا  م يا

   ا أولة . ول ا     رب  و .

و  ، ا   اًءا  و ، ق اا     

 ا() .  

٣.     :M    ̧  ¶  µ   ́   ³  ²  ±  °  ̄  ®

 º   ¹L افرة ا  ه ا   ، ُ أن   

:M   ?  >  =  <  ;L   ة في سورة طھا د ،    ،

، وا  آ ()  ()  ، رون 

 . أ وا رة ط  ن ا  ، ا 

٤.    اف ، وردترة ا () ة ز ، () 

ده أو   ر ن ا ،    ن و
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ات ، إ م وا ، و إ دا ّا ،  ن ف 

ا  رة ااف : ن دوره   ا ، و أّن  

  ()  ، ىأ   ت اا   

 . ما ا او 

، را إ   رة ااف إ   اا () ز رون  .٥

 أ  ةا   وره ا راته ا وردت ر ، أ 

()  رون ا وا ،() ،  رةا  ا وا يا

  ورد     : M  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

 =  <  ;  :  98  7  6    5  4  3  2  10  /  .  -,   >

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

 م  ه ، و إ  أْن ق  ()و  رون 

   َاإ ()  ا ّأ  اه ، وَأ  أم

 رة ط  ا :M  w   v  u  t  s  r  q  p  o  n    mL 

. 

، وا ()  و وا  ق ا ا   ، رون  .٦

 أ    ا ا()     رة .

 ()  .    ىوا ، وا ول واا م ؛

!  "  #  $  %  &'  )  (  *    M:  وا    ات

  -  ,  +  8  7  6   5  4  3  2  1  0  /.L  ،M  U
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   رة ااف ن ر  ة ا ، أو إنَّ  .٧

   نو ، ا()  ، ا   يد اا 

وة ، و و ، و ذ  ار ا  ، أو 
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ل ا  .  اب ، ا ق ا ، ر 

ا ، أروع ، وأ ، ا   ات ا  ق 

 ،  صا وا ا   آما ا  اأ 

    ام  ،  ا ا ء .

 : رة ط أ  

 ،  ول  ت ، وات ا ، ذا ا  

  ّأ ()  رون ()  أ  أن وا ،

ة دوم ..  أ   أ ول ، إذا ا   ، رة 

 ة اا رة ط  آمب اا()  ،  ه أأن أ 

و د ا واآن ة  ا ، و   ال 

ا  ، إذ  ّ اراد   ، ل  أن  ر ء 

  ء ، ءما()    بء ا ،! اإ  

 ا() و ، او ، ، ا  ر اا  ءا ُِ ا

، و ا ، أ م  رون  ()ووز  رون 

()   ()   : ا ا  ، 

١. ا ا MK  J  I  H  GL - لر ا ا 

،  أن   ()  ب () -  ل ا  ا

  رة  ، ا   ن ، و ب إ 

 رة   ، د مع اء ، ُ ك  ،  ء 

 ، ة ار ، وا   ،    ،   

 ، ءع اد م ل أنن ، وا و  ء  ل إ() 

 ا   رة ،()    ع ا ، ىرة أو ،

  ، ءا()    ذ ّ ،  إ  
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 طا وا()  ،  سا إ  ، ا  

ع و اطس ، واف ا  ت ، وأ()   أ  

 أّن ا  ، به ا  . ا ا وا إو  دا  

ط  () :M¥   ¤  £    ¢  ¡L   رد  ن() 

 ط  : ء

 M  º  ¹   ̧  ¶     µ    ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §
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 ن ا ، ھو : طلب موسى م ()أول مسوغ من مسوغات التقدیم لھارون  

إاك أ رون  أه  ، و ان ل : أ  أي   أن 

أ  ا ود ، ا د إا  ل بب ا  

ل ، د  ء   . و  ر  رون 

() ا أن أ  ،    أ أ ()   او  .

ت اه ا   :M  t     s  r  q  p  o   n   m   l  k  j  i          u

   «  ª      ©     ̈ §  ¦  ¥   ¤   £  ¢  ¡  �       ~     }  |   {  z      y  x  w     v
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٢.   بذ()وا ، ت ر رون إ()  او ،

M   x  w  v  u  t  s   r: ےأرت إ رة ااف

}  |   {    z  yL   فھو   ،  وٌل ، رةا ا

.أو ر ا . هد أ  

   أيا ا و رة   :طھM    A   @   ?  >=  <  ;

K   J  I  H  G  F  ED  C  BL    ،   : و

ا ا     اوا ،   ا آ ، 

. وا ()      ()ة    ، رون ار

  اة  رة ااف .

 ب ا  آنا إ ل : إّن اا   و ، ا

ا ،  ا درا ا  ى ا  ءا ر ، 

 ر رة ا  وا   وه ا   ا و 

د ا   دا  ا ا وا ت ا 

)آن اا  ت١٩ا . ( صوا ى ا  د  

  ص وا  ا  أن م   ،  ةا

 ،  ق اوا ا  ا  ا  ارج وا  ،ِ

 ول ، وا   ا ول ، وب اأ  

 ، ا ت اا  م   ا  ت

 ا ا  قا أ  و . را ِاداوا ، اا

 . ت اا   ِ أو واء ا   

 ) ما ا  ٤٧١و  ع ا   ُأ  (

ا  ظ اا  ا  ا م  إذ ، ى ا

 ،  يا  ا  ى اى أن ا  ، وا
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 : و»  ن ار و ،   و اء اأ  أن

 ول، وأن ج إ أن   ا و واا، وأن ن 

 ك. م ره   ل     مل ا  

و ل   ن  ورا   او، و  م أن 

ء  ا ا  ه، ومن  ، م ء  وه 

  ءوأ ،« )٢٠ .(  

  

  هوامش البحث
  

)١ (: ح ا : ا :  :٣٤٦-٣٤٥ظ: ا ا : ا ٢/٢١٨، و ا  و

 . ٣/١٥٣، و ار :  ان   اآن :

)٢: ار اأ : ا  (٩-٧  .  

  .١٢٢ - ١١٤) ااف: (٣

٤) : ٧٠ - ٦٥) ط .  

  . ٤٨ – ٤٣) ااء: (٥

)٦:رة ط (٧٠. 

  .٤٨، رة ااء:١١٢)رة ااف:٧(

 .١/٩٣٢، ف ات ان وا:٣٥٧، ان:١/٦١) ان:٨(

، و امي : ف ات ٣٥٧، و اط : ان : ١/٦٢) ظ : ان :٩(

: ن وا١/٩٣٢ا.  

  . ١٢٦ – ١٢٤ظ : ن زي :  اع : (١٠)

)١١:رة ط (٦٨-٦٧. 

  . ١٢٦ – ١٢٤) ن زي :  اع : ١٢(

  ،  . ٣٦٩/  ٣، و اط : ان :  ٦٢/ ١) ار : ان : (١٣

)١٤ : وا ان : اد ا : ٣٠) ظ  .  

)١٥ : دت اراوا ا  :  م : ١٨٥) ظ  .  

)١٦:  ح : ظ (  : ا ب وا ٢٦٦.  
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  .٢١٩) ظ : ن  : ا وا واق : ١٧(

)١٨ : ت واما :  ر (٩٧  .  

   ٢٣٨) ظ :  ح :  امت ا اة : ١٩(

  .٩٣)  ا : د از: ٢٠(

  و املراجعاملصادر قائمة 

)١(  أ : ا) ا    ب٦٢٦  : ح ا : (

 .  . اد . دار ا .  ن ١٩٨٢أ . 

)٢(  : ا اا  ء ات)٦٣٨(  ،وا أدب ا  ا ا ،

 م  ، موي ط .د ، ا د.أ  و و 

،٣٨٠(١/١٩٦٠. ( 

 ) : ان   اآن :    ٧٩٤ار ، ر ا    ا ( ت  )٣(

  ،اإ ا أ ١ا ء ادار إ ، ا ا   ، 

  . ١٩٥٧ –  ١٣٧٦وه ، ، 

 ) ، ٤٧١ ا ام : أ  ،   ا   اي( ت  )٤(

 ، .ة ، د  ما  ،  د  أ :  ، ار اأ

١٩٦٦. 

وا  اآن ا ،ر  إز اى ن زي :  اع  )٥(

، ٢٠١١(١ا-رد١٤٣٢ا  ،(-  اقف . –اا ا 

)٦(  ا دار ا : رئ ا  ، ا  : اند ا-  . ة ، دا

- ١٩٩٩ 

)٧( ا  : ا ب وا  :  ح ، .د ١٩٩٢.  

ن  : ا وا واق : ،  : د. س دق اب، دار  )٨(

 ا ون اا–  /  ، اد١٩٨٧،  ١.  

)٩(  ، ريء اا  : ت واما :  روت ٢ ،٢٠٠٧. 
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  . ١٩٩٢،  ٣م  ، ح :  اب ، درا  إ ، د. )١٠(

  

  

  

  



  

  ) ٢٥ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

  

  (( من هنا وهناك ))

  قراءة يف سرية مؤلفه (الدكتور صاحل الظاملي)
  

  

  

  

  

  

  

(( from here and there  ))  

Reading the biography of his author (Dr. 

Saleh al-Dhalimi) 

  

  

  

  

 االستاذ الدكتور

 خليل عبدالسادة ابراهيم اهلالل

 النجف األشرف –اجلامعة اإلسالمية 

Prof. Dr 
Khalil Abdul Sada Ibrahim Al - Hilal 

Islamic University - Najaf 
 



  

  ) ٢٦ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

  اخلالصة

   ادء ت 

واط وات، ن، 

 اة أو من، م  

  ام  اؤّ  ّ

 امم واد، إذ 

    إّن أ

 ، بّ ،توا اا

 ،  ، أ راد

    ،و تر

.  

ت اة ، اا :

 ، ا ، ممة، ا ،

  ت

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
Many writers write 

articles, thoughts and 
memoirs, and open, some of 
what they write, window or 
windows overlooking their 
readers on the sides of their 
human and literary 
personalities, as their pens 
keys to open those windows 
and balconies, to escape 
them, willingly or otherwise, 
features contribute, to 
varying degrees, Identify the 

features of their characters. 

Keywords: window, 
Saleh, biography, humanity, 
Sheikh, articles 

  

  

  

  

  

  

  



  

  ) ٢٧ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

  ملخص البحث

   ،ن ،اتو اطت و ءدا   

 اة أو من، م   ام  اؤّ  ّ

امم واد، إذ إّن أ    اا وات، 

   ،و تر ،  ، أ راد ، بّ

.   

ا  ه ا  ،(ا ر)ا  روا ت، ا

 ))كو  ((  ، ،ّ أن  ر  ام   ،

 م ا    ،دوا ا   ام

.اا مما  

   ،ن ،اتو اطت و ءدا   

 ّ اة أو من، م نّو ،  ام  اؤّ 

  و ،إذ إّن أ ،دأو ا مما ّ   

 أ راد ، بّ توا اا   ا ا 

. ّ ر ر  ،و تر ،  ،  

  ه ا  ،ا  را  را  أّن وأ

  ت، اك((او  (( أن  ر  ام   ،

    دوا ّا   ام   ّ

.اا ّمما م ا  

  طه اا و ه حّ إذ ،إ ، ّ 

  ((أا   أ ّ  ))  ه ات: 

،  ارئ،  )١))(، أم  ل ه ار  أراد))وك

.ا ا  ،أه  



  

  ) ٢٨ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

 ،با ا  ،أودع  إّن ا :م  ،  

ا ، وّ    امم واد ، أأ 

 ّ ، ا ال ا  وا ا  ّ  

  ا ّ  أ أ   فأن أ  أراد، ر  

  أردت، إذ اط   ن ،سه ا ل  ا 

.ر ،م  ، اا  

  النافذة األوىل:  

 ار  ا  ،د ( أم ؟)، اي مه  ة 

    أن ذ  ،ة دا ا  ، ،م  ،(را)

   أوا اات.اه وموح أ ا ا ا اف 

و و ه ا ا ،ّ، مى  ا اّن  

    و  

 : ر ))  ،ة    ة اا ه ا

 ((، وا  اذ، اي )٢))(و  أ ذاذ اء

و ، م     ّا ا  ،    ة ا أوأ  

  .  )٣))(ا   وه

ن   ،ل، أن  ر  ا ا  اك،       

 ط وّرس  آن وا ،ا ن ، و  ا ا، أن          

 ا  ر ا   ّ       دب وأ ا))     أ 

 ّم ةه ا وا ،ا ))        ا   ا أّ  م

  .)٤))(ا ة ات  ارس

    أد   وفا   ّ  ،ذ   ،و

ما ن   ((، إذ إّن آءه  )٥(اس، رّ  اف،  ّ ه  

ا )((٦(.  



  

  ) ٢٩ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

  ا ما م    ؤه، اوز  أ

 ) ا ّ  ،(دب اة اأ) ،(ّا) را

  .)٧(ر)

(دا اا) ٨(د( (ى ا)و ، ا)٩( دا)و ،

  ورك  ات (ا) و (اّب) و(أ ). ادء)،

م ا  ه  ات وا اا ، دان  ع 

  .)١٠(ّه (دروب اب)

  النافذة الثانية:

 ا، وا  ر  : ظ و ، أ ي، 

 رةّا ن مما   ،اتا ر، وا ء، و

ا ا  ، و ، ذ أ أ ا اّء 

، إذ إّن  اّ ف اء م(( ا أم  أن ا((

ور م  أن ر  أ   وام ن  م وف 

  ره.

 أ ا ره أا   ّأ وو ر اب اأ و

)ا ،ره وأو م    ،أ و ام (

  ا  ورة ا و، ا  ، ،ذ ا

  ات اوان.

ا ب أر  نو) )(()و  )١١ وا ا ا

)ا ب أر  ء ،(ره وأو )   و (

)ا ة أ  ،ةا  م يا ا  ى (

أّم ، ،ّ    )ا، و ّ  ،ّة،  ء



  

  ) ٣٠ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

ا ء  وا  (هره وأو) ا ر أ  ،(

اا  دون ّدد أو إ ،  ذ  ، ا  أداء

  ) :ادا ّ  ،(ره وأو )  ،  ا

    ؟).

 ّ ،إ آ و  و ا  أن أم  ،ّو

  ء وا  يا ،ا ذ و ،(ره وأو )

  ّ  م    ):عّ  ،ا  (ّا)

ّ   مّ   أر؟)، وا ذ( اّ) ام ق 

( وره وأ)، اي  در ة و ة إ أ .ا 

ا(ّا ا) هّ يا ،)١٢(.(ره وأو )   ،  

  النافذة الثالثة: 

   ة، طه ا   و  ،ا ا

 أ ا   أ  او ..رك رو ،و 

)، ١٣ن ( أ )( ذى ا( ا  ر ا)، ا

)، اي م  اء ١٤و ( ر اي ..أذ  آة ه)(

  ا (ء  ا ء). 

     .اع ام   ذاأ ا ا ا

مو   ن  ،فا   ، لا ا  

ال، وا اي ول أن   ،ل ( أر)، ل، 

 أن    ، ن،  ، ذا رة وا  ا 

   ا ود دفء ا ّ يا ،در.. واا

أو م   ،(ار اخ وا ) إ  م  ،ا



  

  ) ٣١ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

ول    ا ا م ا، و اط أد  ة 

 أ ،م  ،رتأو أ ، بإ  ّ   لو إ ّ 

 إ ة ا    ،ز  ا ّوق، وا ا

ا   وو  ّ ،فا  

  و ّ يا ، ا ا ا  أن أ  ذ

  و ار،  ا، و م، و  دم ادة.

وا ا  ،ا  آة ه ا، أذ  ط ف 

 ن، وا   ا  وأب ،ا مو ،إ 

.   

     اا ا ى اذ  أ ا ، م و

 ، ا و ،ق ا   آ د إ ا

   ا يا ،ا و أ  ،ةه ا   ،اهإذ م

 د  م   ن ذ ّر، ووا ا  

 ،    آ   ةا د  و ، 

   ا ا  ةوا    ن إذ ،ا  و

 ه، و   ،إ ا د و   و ،ا 

.ّ ذو رأي  ، ك  

آ و ،(يا ر  ا) ذهرة أ  ا ،

  ّو ّ  ذهأ  اف ااف، إا ا 

اي  أّم ذت أ ، وأف ّ   و  ال  ((ل: 

  ).١٥())  اة

  النافذة الرابعة:

   ةه ا   أ ،دوا مما  

 ، و ،ا  ف    ح، إذ إّنوا ا ا ا



  

  ) ٣٢ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

 دو ،    ،وا ا  ،دا ل ا

. ا  و ،  

 إن ، ،  وحه ا     تأ  

. أو  وأم إ  

  ن أ  و م ي وا (ا)  

  اّ ،له ا  و   ب أ))  ه ا  ن

.(  ) أ    ( ةّ ) ف رأي  وإن ،اا  

و ،(  ) ن أن ّ  ل   و ، ا 

 ط   ،ل  ، أّن أ  ،    ن

   اف، 

وإ  ار، و  ا م ود   دون 

  اتو ا اا  لّ  اك ،ر ا اا 

 : و ،  ّور))  اا ما ))أ  ، ،

  . )١٦(ااء، ت ه ا ى اة

و  ه اّة اا ( اة )، إذ إّم  ر  ه 

ا و ام ه و ءأ   ر  ، :ن))  أّن ّا

      أن  رن اق، و  أ م 

  ّو ،  ا ا ل اما  ّ ا

ء اا ا  )((١٧( .  

ّ تأ    ا ط  وا ه او 

 ،ّ ، ة ل و ،( وز ) ّ ىوأ ،(  أ )

  . )١٨(  أظّ، مّ  ف



  

  ) ٣٣ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

وه اوح وا ا ا اف وات ا  ه 

اة، ا   م  امّ  اد  ،ل 

   ا ا وا ءه از  ،( ةّة اا ) 

 :( ا ) را    )) ،تف وا  

  وا    ت أن١٩))(و(  وا ه ا و .

  . روو  اّ   

  النافذة اخلامسة:

اة،   آ    اد،  م   ،ه

  ،ا   ،ف أ ا، وّ ظا ا اي، 

 ، دبا   آراء ا  ّ وم ،دا  و

. و رأ  ّ  ،ّ وا  

ا    ،ّ   ))  وا ا  يا ّا

(( ،ه ام و    ّن ،))  ،  ن  اأي اوا

و ن  اب، وا   ط ، أو ا ه 

طن، ّن ا    ا  ّ امل واداء 

ف، واما  ص رك، ذوق و ،ا ل ا)((٢٠(.  

 ّ  ل و  ،أو ز    ن إن  رو

 : )) ما أ  م ، أ  ّ  رأ ا 

 ا   ٢١))(ا(.  

ّ ،ه ا  ،أّن ا  وو  ي رأ أن  ر 

   ن اأ، و   ا   ن أن  ّأ، و

  ا  ر  أن  زا إذ إّم ،ّم   ولا :أ



  

  ) ٣٤ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

   موا .دوا ا     ءا   ّن

 ،ر أو ا دا   ن أن ا ر د  

. و رات ا رّ ا  رّ  ،ا  

 م  ،ل ه اة، أن م   ار 

اا ا  أ ول ر ا  أّن ذ ،ا ا :

ااع اي ( ا)، وا ا ا  ادراك واوق 

.(ا)  

 ّا  و   ّ وط ف اأ  أن  ،

 ا ا  ، أراد  ((وإدراك  وراءه ا  يا

 و ،ا  أ يا ا ّم ... يا ّا  فا

  .   )٢٢))(  ا ادب 

 (ا) ا ا ى أّن  ،   ن  ((و أن 

داء اوا دة اا  رةا ا ّ ا  لما وأ

ّا   ا  )((٢٣( ن وإ ،))      اّ 

 اع ات ا ّ ا  جم )((٢٤(  ا  إذ إّن ،

 دراك اوا ا ا و  ل ا  و (ا)

 ،ّ  ،ى ا  ، ّ))   ّ ا ن أن 

   ى  اّ ان م وإ ،ا ا 

    نو ،ض ط ت ا٢٥))(ا(.  

و     ّا ا  آ  اّ ،ه ( 

ّ  ظا ا اي، ّ  (()، و ، و، ا ا

ا رة ا  ،دا  )((٢٦(.  



  

  ) ٣٥ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

 ،أدوا وا ،اول ا  :نه، م ،ا او

 و  )) أ ا  و ّ ّو ،اوا  

ام ّ ي اا وا  ا (( ّم ا ا و ،)) 

 ا   وإن )((٢٧( .  

  أن ، ّ  ، يا ا   دو

 (( إان، و م ا  :  )٢٨((ر إطن)

  و  ّ يا  ،إذا ،  دوات اا 

  رد   ّ و ،اا ا ا يا و ،ّ ءر

وراء ا داء ء  دون   و ان   امره 

ث،  ذ    ، وظ ا  و ذات 

ا  ام دا  ن  وإذا ،إ ور ط   

 ه ا ن امن... امن اي   ض 

 و ،ا ه آ  ق و ،ا     ط

 ،ا   أ  أو ،ا   حه ا يا

ن ّ أ ا ، اي  ر ا ا ام

 ن اما ا . ا م ان، وا  (نطإ)

   ّ ا  ن، وما  ّ ّ ولا

  .)٢٩))( امم   وإر

،ر اى ا  ،  ّ   ين اما 

أدوات ا، وإذا  ّ  واة   ادوات ن ه رج 

  ا اي اّس .

 ر اأ  ،(نما )  ه ،ر اأّن ا وأ

و ، ممه ا ا   ةا مما وا 



  

  ) ٣٦ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

 ، إمم، و إمم ا، وإ م ه زا 

.ا أ    

 : و))  ت اّ ّأ  فّأن م   اأ

ا   ن إمم  ، و اّت  أن ن 

  .)٣٠))(ن  واة   ا  دون أ

  وه اّت ا أر إ ار:

امل  اداء اف،  اي  أدوات ا  أن  -١

  ،ا  ،دقل ام م   رة غ

   و ،ن ا  ،و ّ  . م  

ادة ا، اّ  امؤ وو  ا  ،رة  -٢

 ما ا ا  م ا او ،ا ا

)، إذ إّم ،   : (ار) و(ا)، ٤٧١(ت

ن ، و و اان ّان د اب اد، وان ا

  .)٣١(اد   أ وا اع

  ةا ا ا  ،ه ا رأدرك ا و

 ر  ةّا ة اّا ا وا ا   يا ا 

طا ور ا  أء او ّإذ إ)، ٣٢( ا    زأ  ّن

 ار إ ا  ،ذا ا ؤه اإم  رة ا

م  ىأ )٣٣(.  

وه ا ذات اء وا  ن رة أو  ن، إذ إّن 

 .إ  ّا  

ت اّ ّأ  ا ء وما او   ا ،

ر ال ا ّ  ة ا  و ،ّ رو )٣٤(.  



  

  ) ٣٧ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

ا ى ا، اّ ت   ظوف  ّ اّت  - ٣

  هّ ا و ، ّ  ّأ  ر أن    

 إ   يا ظا ،ا  ظا  تا ر

  ا، وول أن   ((وّه  ا اي 

ّ أّم  ا ا ار واّ، وأّن م أن  ات 

 آ    أ   ، ّ اد، وأّم ن 

ار  ا، و ّ اا  ن ا  داة أول  أد

(ا))((٣٥( .  

 ،   ا ن يا ،ر اا ا ر

  ءس واا  ّ موإم ،اذ و ، ّو

 أن ا  ى أّن ّا  او ، و 

امم، وما   اّ  ال  ا واأي. 

وّ  ، ذ، إمن  ا ا واف وا  دون أن 

   ذ اّ ا  ووره . 

Abstract 
Many writers write articles, thoughts and memoirs, and open, 

some of what they write, a window or windows overlooking 
their readers on the sides of their human and literary 
personalities, as their pens keys to open those windows and 
balconies, to escape them, willingly or otherwise, features 
contribute, to varying degrees, Identify the features of their 

characters. 

Dr. Saleh Al-Dhalemi (may God have mercy on him), in this 
collection of articles, collected from here and there, has opened 
windows that enable his reader to look at aspects of his scientific 
and literary life as well as his social relations with their 

wonderful human nature. 



  

  ) ٣٨ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

  البحث هوامش

  

١ : (ا) كو   (٩  

  ١١)   وك : ٢

٣ : م ١١) ا  

٤ : م ١٢) ا  

٥ : م ا :  (١٣  

  ١٢)   وك : ٦

  ١٤٢آق وذت :  -ا اف،  ٦٠)   :  وك : ٧

  ٧٩آق وذت :  –، ظ. ا اف  ١٤)   وك : ٨

  ١٢٤-١٢٣، اة ا  ا اف : ١٤)   :  وك : ٩

١٠ : م ا :  (ف  ١٤ا ا)   ،ر زر اق  –، أآ

  ّن              وذت)، ا أ

      امان (د اند ا  ر-  ّ ا  ،(ا  

  ل ا، وأّن 

أول  ا اان ام ()، و  ،ل ار ز ،ة       

  ن طم  

     ،ا ا   د و ،  ،  ا رث ان ا يا

 ،و أ    أن ،وا و ا  ،ا   يوا

 ظ: ا) .  و  

  ).١٤٧آق وذت:  -اف    

  ١٧)   وك : ١١

١٢: م ٢١) ظ: ا  

١٣ : م ٢٣) ظ: ا  

١٤ : م ٧٧) ظ: ا  

  ٨١)   وك : ١٥

١٦: م ٤٢) ا   



  

  ) ٣٩ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

١٧ : م ٤٦) ا  

١٨ : م ٤٤) ا  

١٩ : م ٧٢) ا  

٢٠ : م ٩٣) ا  

٢١ : م ٩٤) ا  

٢٢ : م ١٠٠) ا : دب واا  ا : ١٨٦ -١٨١، ظ  

٢٣ : م ١٠٠) ا  

٢٤ : م ١٠٠) ا  

٢٥ : م ١٠٣) ا  

٢٦ : م ١٠٤) ا  

٢٧ : م ١٠٤) ا  

٢٨ : م ن ١١٢-١١١) اطأ ر : ظ ،-  : ا ٥٨ا  

  ١١١)   وك : ٢٩

٣٠ : م ١١٦) ا  

٣١ : وا ا  ل :ز ١٧٥-١٧٤) ظا ٨٦: ، د   ا ا ،

ا ب وا  

، ر ا ا  ان ا ا ان ا  ٣٢٩-٣٢٨ ا وادب :       

 :٢١٧-٢١٦  

  ١٤١) ظ:   وك : ٣٢

٣٣ : م ١٤٥) ظ: ا  

٣٤ : م دا :  ١٤٥) ظ: ااء م١٦٥، ا  

  اجـعاملصادر واملرقائمة 

  

- ن اا ا ن اا  ا ا ر-   لز  .دار  –د)

 .( رفا  

 –( إ  –   وم ا  –ا ا-  ر أطن  -

  ١ن - (وت



  

  ) ٤٠ (.... ............................................................................................(( من هنا وهناك ))

 

 – ١ - (ا أف -د.   أ اد -اة ا  ا اف -

١٤٢٥ /٢٠٠٤.(  

أه و-  )٤٧١ا  ا   ام (ت  -د از -

   أ  د

   - ما )-  دا م -اةدار اّ - ١٤١٣ – ٣ /

١٩٩٢.(  

وزارة  -آق  -(دار اون ا ا-د.  ار ا - ااء مدا -

وا اد   -ا١٩٨٦ .(  

 -١ -(دار ا  وا -د. م ر اّاوي  –ل  ا وادب -

  ).٢٠٠٤/١٤٢٥  –اد 

-دب واا  ا- ر اا .د- رات وزارة ا)-  دار ا

- اا  ر١٩٨٠ -ا.(  

  ا اف). –(  ا  -د.  ا -  وك-

 -(ا اد اّ -د. ز زي زا -آق وذت -ا اف -

  ).٢٠١٤/١٤٣٥  - ١ افا

-()دبوا ا  ا ب وا  ا ور -ا  .دار  - د)

.(وا    م 

  



  

  ) ٤١ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

  

  

  أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة
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  ) ٤٢ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

 :لخصامل

ا د سات اا 

،ّا وا ن ا  

ا ، ات ا  تا 

واث ا   نو، ا

  ءام   ا 

  الا  ت اا

  حو اوأ   ء 

 ا ا أ   و

  ، ق إن وا و د 

م إ د اة  ال و 

ا  ّ د ا اى 

 ا د  ا ا إ

  لا  و  إ 

 ا  ىال ، وا 

 ،   يق او  هوظ

 ا   وس 

 ا  ا ل ودف اا

ر اء ا ، وا 

  ة ، و أ   

  ا  ا ا ق ذإ

  ات أى .

ت اا  ا ، ا :

  م  ،ب،  س، اة ، 

 

Abstract: 
The method used in the 

research was to select some of 
the words that were exchanged 
between their voices and 
explain their change and what 
was said about them and their 
alternative in the origin of the 
lexicon status of the meaning 
and knowledge of the 
difference If any, and then 
move to the new significance 
in the use of the meaning of the 
word with other commutation 
to reach the distance that the 
word meaning to reach what it 
reached under the influence of 
substitution, and the suitability 
of the relevance of the context 
in which it resolved, and 
employed here to know the 
relationship between Moss Ge 
bell switch character and 
significance of the word when 
the listener and the receiver, 
came to choose Mutanabi its 
uses in many successful 
examples, 

Keywords: Word, 
Mutanabbi, Unity, Tos, Abul, 
Perfumery 

 

  

  

  

  



  

  ) ٤٣ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

  املقدمة

 اس  د  و ا   ،  ام  ا  اة  ا نَّ

 ات  ا ،  ا   ن  ا وا اّ، اات

   تا واث  ا    نُ  إذ ، ا    ا 

  ا اّو ا  ما ات اا د  ت وا

أ  إظر ا ،  مق  ع أات ا ادة ، اء   

         ات اه ا  ت ، و أ ا اته ا مأ

 ا ا ا    إ   ا ات اع أ

      ادا ا  م  ،  لا   ّ 

        ا اء ا ا د  ا ّى ا 

أا ، و  ه ا اة ق ااردة  أو إ ، ن     

ا       ان ووح ا م    يا ل ا

        يا ا )  ا  ع  ت واوا ا

         رس ، وا  و ا   و ا ، ا

   ا ،       ا و ا، أ ر ا ، و ا      

      إ و ا ، أم ا ، ات اا)  اا و ( ط

           ل اب ، وا  ن ، يا ا و ا 

    ، با  ا ا  ري ، واد ا  ،اتا

ت اا و ، ّا اّي      اال اا و ، أم ا 

 ء  ا ا ، أ اّن، و اال  ت   

   ش و    ،ا ا  ء   زد دراا

. (ذ  



  

  ) ٤٤ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

        ت اا  ءام   ا   نو

   الا       ا  ه     حو اأ

        د  ا ا أ   و  ء  ةت اا

   ل و دا  ةا د إ م  ، ق إن وا و

    د  ا ا إ   ّى اا ا    ا 

إ  و  ال   اال ، وى  ا ق    

     ، ا   وم ذ م  ،   يا

  ادر واا ، ا و ا اي  و  ات .

  البحث

 أ اأ ا   ّزعو  اته ا رج  

ي ( واال ا عت ٤٠٠وه ا  ء مو )) :(

 ،و  ه يء اوا ،  ج اا أ ،ّع ام

  واة اوا ،أ  وم ا دوا ،ر  ا وا

  ) ((١أ.(  

): ((إّن أ ات  اب ، و أ ٣٢٢ول اازي (

ات وأ، وأ وأ وأ. و ص اس   ء 

   ،توا  و  ر، وا  د  تا 

  ). ٢ اب)) (

   ار اال ل؛ ن و  ات 

)  َ ًمُو ،دا َُ تَّْه ٣ات ول اط  و (

 ت وا  أو ،  دض اا َ ،َْو ة ا



  

  ) ٤٥ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

 دت ة أو ات و أو ود ات و دي إ

.روإظ از ا ا    ا   و  

  ا  ءا ت ا  نء اا وا

) وا رس  (٣٩٢ ا (١٨٠)  (١٧٠أ ااي (

)٣٩٥) وا(ا٤٢٧ ي وا (   وأ ا 

 و .ا  دهوا ا  درا  دال اا

)ما ٤٧١ا) زا  وا(٧٥١)طوا(٩١١ (

.. و  

 ا أ  وا   (نب واا)نا أ

 ، وأ ا د ود ا سو ا ا   و

 و.و ث ون وو رك وا و ا

 و اه ا   ، ت وا  ا ا أم 

  ور ودي اب وّا  نور ظظ ن وّ

 و رون .ووآ أو   

و  أن ا وإن ن ار أا     ة 

 وا ا   مات اة ا  هّ ا دو

  وامر وا وا وا وأر أى.

ا ا أن ا ا  د ّي وت ا 

     م ً أ ً ً  ا َن ا اٌء أ

)ا ا ت ٤ا  ا َُ سا ا و ،(

  اء ُُِ  ط ا  مي، وء  ا

  اب و ا   اات  ل ار.



  

  ) ٤٦ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

 أ  ات ل ارس او–  –  ذا

 م دي ا ت اا  ا ّ  دة ، و ّ

 ر وان  دون   تا  ،   أو ا

  ن ن  لا   ، وا  (نا)

  اى ا أو ا ا اص.

) واً: ٥و اال   : اّ وو اّء  ه (

  ) .٦((إاُد ت   ت آ  ا ااة)) (

ارّا أ  و   ًوا و ذو ،(ا) ّ اا

) (ا واال)، و  اال ٢٤٤ان ب ا اّ(ت

) اال  اح:  ف ن آ ، و  ٧وه (

  ء ا ن:

١- ب، وا   دا ال اا و ،  الإ  

 م قطوف ا أ  ء إذا ء ا  ، وف

    ،   و "ا" : (ا)   ،ءل ط

  )٨ا، أو  ا   اب (

)  ا   و٦٧٢و و (ا (ا)    ، (

 (ا) "ط أت" :٩) (ا) ١٠) و "ًدا ط" : (

)ا  أ ء. وا ٣٥٦     ا  (

) "أ  لط" :ي (١١ا  ٥٣٨) و   (

) "ل زط  ها" :   ١٢ (  

و اي   ا ا، و   د  . إال ي، ٢

 اب، و  ف ا  ،ل: ح، ء، 

)  ١٤) و   م ًاب اي (١٣وأى: ه، ء (

 و-  ً- ) وف ا  ١٥ (  



  

  ) ٤٧ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

اال رب ارج إذ ل: إذا  ٢٠٧  (و اّاء (ت

) ول اّّ : إن أ ١٦رب ان  اج   ات (

)  رب   وف إما  ه (ت ١٧ا ا و (

٤٥٨) (ت١٨)  ا ّ(٦٤٣) و  و ورة (١٩.(  

َُ  : اب إاُل اوف وإ ه)   ا٣٩٥ل ا ُرس(

  و ّور ّس رو و و َََو َََ    

  ) . ٢٠ر  أ  اء (

  ّ   ّ  إذ ، ذ  اا اوا  نا ّأ

) ( لل، واا) ج . )٢١اأو ا ّا  بأي: ا  

وا  ال ن  أ ه ا وح ه أو 

   ن لا  لّ و   ا او د

   ا  لل اّف و  ل دا

  ف  ات   ات اّل  وإ . وا

 ّور ،م  ا ظ اا  ة  ّان اوح د

: ذ  ىأ و ،ّت اا    ا م  

  ( ترتى ): .١

 :وا  ح  ل ا  

  ََاَكََْ ى وا ُربٌ  

  

     ) م اوأ  ٢٢وأ(  

   )) : ا  ه ىو (ى) رتء و  ىو  اول ا

  َداٌتَُ َِ َْ ،ٍَِوا سَِ َ ُُِ َِْ ْ ٌبَ :اُءُء َوااُو َواَا

 سَا ة :ةََِ .ََََُ .ُْا َْ ََُُ ٌءَْ :ةَََِوا .ةََُِْ

َواََِة: اَُاَوَ َ اِْء، ُُل: َ َُ َوٍَِة. َواََُ: اُ ،ُُْل 



  

  ) ٤٨ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

ا َُُد. َوَوْا :ََُْوا ُْا. َواًُْه َوُِأ ََُُْو ََُُْل َوُ .وٌفَُْ سْ

  :ِمََْل ا ِءَْا ِ ةََاَُا أ.ِْمُف اَط :ةََََوا .ََُْْوَوأ

َُو .اَرَُ َ َوإ ،ةَْ َََُْ ََْذا َوإ إ ةََاَُ ُنَ :ةَِاَُ ُل: َم

  ).ََُ٢٣ ُرََُ ُ َُْ ُ ،َََ اَْى )) (

وء ا   ااة وااو  اء  ود اة ل: 

)  إ واو ، ود ا  كا٢٤ َ َُّ َِو (

ا   َمذ :ََ ْ  ُاَ M, + * )-  L:ن٤٤(ا .(  

  ،ل اأ  ءن ا ،جا  اوا   ءأن ا ا))

 د، إ  ذ   ،ا   ءا  ، ،ا  اووا

) و  ٢٥ب اُ  ،  ،ََاث وَه وَْ وََْى  ااة)) (

ا رأ   ته  ا  ا ا اًء و اوال ا  

 وا ا  ا د   ال ،د اك أ

  واا  ل وا ا   ا و ،   

 ا رة  د او  () ، (وت) وا وا ا

ط  .ا  أم ة  ا اال ودا اا  د 

.  وا  

) (ا) ريمء ات ا  إّن ٢٦  ا ا  (

  ذ ا ة و وت.

  ءإ  ا  اءا   يء اا  و 

  او    ا ع أ  ا  ا

 ا   قزه ا ، (ىو) ت ءإ  دة

.م ا  (وم ى و)   وم  



  

  ) ٤٩ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

 :   ق او ا ا ىََ   

    ّ ة او ت وو ة وو و 

 . ادف إم  ل (ىََْو) ىأ  

 م  د اا و ا  اا ا  اأن و  

   ا    قوا ا   دي  او 

 . ا  ارا  

ي )   .٢
ِّ
  :( تظن

:  ء  

 َِِْ َِْط َِ َذ  

  

   ) ا ىََ  َِِْ  ُُ ىََ٢٧(  

  ) ،   رآه  إذا ظ ذ و ذ  :ل٢٨ (

 ا ُْي، َوأََا :ّوا "ا" وأ ،ّا لإ و ، ُا

)  ا  إى مم اء  ٣٠) و ا (ا ء) (٢٩(

) .٣١ا (  

 : ل ا  

  أوا ُِ إذا ارتْ  

  

    ) ا ََْ دَُ َْ٣٢.(  

    رق اا ان وم  الا   م  وا ا

ا ء ا   إا(ا) ،  ا  أنَّ ان 

  ا  رةو وا  وف ا و ت ذ

) ّ و و ٣٣  ُ  ٌة أوا   تمث م ا  (

  ما  ج ت أ ن(ْن+َن+ْن) وا (ْ) م

) ا  عم ٣٤و (  



  

  ) ٥٠ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

 َأ ا وات ظا تمث م م  وا ا م

 ء ا   ء وا إ  صن ا ، اا ر  ا

 أ :   ،    ا  و رم ، ن 

 وف ا ،ف   ه ا  ن و وف اا))

) (( ٣٥وا   م ّ وا  ت اّ  (

 وزر ا  َ س ا  د  مى إذ 

ا و  َأ     أو ا ا 

ن ا : ا     و ّ ار ا أو 

 رت ا تمى اال إس وإا ّ ّ  او ،ا 

 ق  أو ا ا    ا   ا  ، 

.  ق اا   أر  او  

  :( توس )  .٣

 ام إ  أى (س)   ال ا  ة 

   وردان : 

      سُ  َرَْا أم ُ ْ

  طٍء

َُْ م ُربِْ قُ ِب     

)٣٦(     ،ِ ِْ َُْ َءا نِ ،ْأ ََْو ،ُْا)) :ُاُو َواَُء َواا

 و أ اس و ، ا )و اس:٣٧َوَُ اُس)) (

  ا )) : : س ،ن وان ط   ب و 

 ، و    ه  ن ورا ،  ،ر و م 

  أوه)) ه  و  ط ا  ، وا ؟ أ وأات

)٣٨.(    

وا  ا ا ءت :اُس: ا وا .ُل: ٌن 

) ومح أا رم   ٣٩سِْ ق، أي  أ ق. (



  

  ) ٥١ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

ء ت ي امري  ا  ا م  ا اذ 

ّ ااء و وم ح د ودة ء  أ م ت 

س   ا ا   ه  اات ارة ، 

  تا او ، ا  اءر اظ و د 

  ءا  ء وا أم ذ   ال و   ىأ

 ّ ) ّ   (وا ا)ا  د أ أو

   امن). 

أ  اال (س)   اات ا اة اي 

)   ا ات اي د ) ٤٠ث  م ا وا

  ّن أ ن ا ؛م  ا اءر ا ن اء ا

   اات ا اى   ددا أ  ا 

  ات اي.

 مذ      وا ا  تل اد ووو.

 ارا    ىا ا      ه اوا

  ا  (س) ا   ا د  ر وا

ل  ا   ا ، وا  ا   اده 

أ ح ذ  ز ر   ن واما ات ا

  ّو ا   ن ا   وا ة ذات اا

   رقأّن ا  ،  و ر  ارهوا  ل ا

ا  ه ا و ا و  اادت  و  مل 

 ّأ ا  و أّنادف و  ا    قا 

  ه)  دة (س) :٣٩٥وّ ح و ،  ّ ،  ل ا رس(



  

  ) ٥٢ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

 ،ِ ِْ َُْ َءا نِ ،ْأ ََْو ،ُْا )) :ُاُو َواَُء َواا

اَاُو َواُ أْن: )،  ود  دة (س) اُ َو٤١َوَُ اُس)) (

) (( ََِو ِِ ٍَُء، َواَْ ِ ٌدَ ََُُأ))٤٢  قّ (  

 أو ل    ا و ا ((و َُِ  امن     

((  َِط ا َِطا  هب ووا ع اِط  )٤٣  ل (

        ا س   دو   سس و  ا  س

     ا ف أنم و (و )  ّ  ا إم  و

)  ا َُ و ،ُا ق     ٤٤أ   ا  او، (

   س و س.

 ّ ا وال وأ أن س    أ د ات 

          ءا  اء وامر ام ة وّ  وا

.  ل واي طا ا  س أ وآ  ّ و  

   ا ا  َي روا  ا  ل اء او  ،

 . و  ط ا  يا ا     

     م  ار ؤآ  ر، و  ل أن طأ  :ل

          . ّ يا ا   م (وردان)ا ر إن

        س، أيا  ق ِب:أي: ربُ قِْ رب : و.ط

م  د    إم د وردان  سا  وإن ،ط  را

ط، و إم دق أن وردان   ط. و ف ا  ا          

          ر  ل  ا  و ، را م  ل: ر

م ار

  : ( عاب )  .٤

 أ ا (ا) الا   ى ات اا و

     وا  ح ة  ولا   أ ؤ

  ب: 



  

  ) ٥٣ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

 )  َْ ْإ َُُِ ََْو(  

  

  )٤٦وَْ  ِم َْ ُب (   

  وا  ح ر:  

 َََِِْ اَدَيْ ِْا َِْ  

  

َوٌْ وَذاك اِِْ ُْي َُب     

  وا ()  أت ة  إال :  )٤٧(

 وا ه ا ا ُأ  

  

  )٤٨ن  اّْ ل (    

    ُُِْْ ََْ َ َنَ ْ  

  

   ُُه اَََو) ََن واَُ ٤٩(  

   َ  َنُوا َا َأ   

  

    ) ُوا ُّا وذان ُّا ٥٠أم(  

     َُْ ِبَْرِة اََ  ََو  

  

  )٥١َو  ٍذِ اُْانَ ُر (  

    َا  ٍَِْ ىَُ َْ ٌَْ  

  

    ََُْ   َْ َُْا

)٥٢(   م ن َبَ لُ .با َِْو .نََ َْب واا)) :َْل ا

َْ ُِ، َورّ ب وّ إذا َن  اس، َوََب ا واُء 

ََْا َُل أَو.مأ و ، ر َذاَ ذاإ :ّو ّ ل ا ِ } َردت

ََِْن أأ{  :ْز ٧٩(اوَل وا .َِا َِْ ، َذات ي أأ (

  )٥٣َوازِِ  َوا .َِل وََْ اََع، َوََ اَِب)). (

َِ ٌُْء : ((أَُء َواََوا َُْو ا َُْا َُاَْإ :نََِ ِِ ،ٌ

َواَْى اََْ، َوََََُِ َُنِ َُْ . اِْء َُْوٌف. َُل: ََب 

ُه، إَُْو ََِب اََو .سا ِ ٌعَو :ََ ٌَْور .َُُِ ًم ٌن َََذا ظ

 ََِو ،َِْب َوَا ََْ :ََْى اَْا ََِوا.َُُْب: اََوا .ٌَْ ِِ

).((ََِ ََِ٥٤  (  

 إ  و ا  ح  ا ا  همو  او

إدة  ور:  :إذا ر ذا  ، أو ل: إذا ظ  ؟ 



  

  ) ٥٤ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

  ف وُ  ه ونُ أم  وف ام  ا ُّ و

  ُف.

َوا َُْل ((ا  ه يول ا :ُبوا َْ

).((ََْ٥٥ا (  

  ، وا  رظ  ن إ ب  ءل: إن م

  ت  أ  ٍب  ه. 

  و و ،م  ة إء ا  ل: (( و 

  و ،  دب، واا  م ؛    ف

  و ،  م  و ،ذ    و ،

 (( و ،  م ؛ ن و ، ن  

)٥٦. (  

و ا ام ل:  م ادي  ن اء، اد 

 وو ،  ، و   او ،  

 ، جي أ  نا وذ ،  و ،

 ه ، و  لق ا  رة اا .  ن أروم

  ) ٥٧ ا  ة  ه.(

 أو إ   أ  نن ا ء ا  () ن

  ا  عأي م  راء اث ا  إذ ا ا 

) .ّء اا   ي٥٨ا (  

   أ ن إا  ث ا ا أ  (ب) و

 ء اأ  كّو ع ا  ي إذ،ا إ  أن

 اي ج  ت ة   اى ماج وامح داء



  

  ) ٥٥ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

   ، ةا ء اا إم  ل  حو دي إ اءا

  . ت ا إ ا  أن   

وإن ن ا واب واا  ا     اق ، 

 أن  ا   ل اء او (ب) لا ا

 ّ ا و ا و ار أ  ا ال 

 و    ا. ّ  ا     ()

 ا م  رةة وإو  دي إ  او ا    

ا   دة  (ب) د  ب  ،ذن 

أى  ا وادي   ا اي ، وم أراد أن  ار 

.  ا   

 ف و  ة و  (الا)ا    او

. ا ا   م ّ لا  ا  ا  

   آ    و    ل اا

    ّ (ا) ح ا  ن  با  نأ

   ن وإن  ل ات أوأ   ا أ 

  قا    وا  ح  ا  أ .ا

  ءم  وث ا  ّن ؛  ا ال ول ا

  ج ب .ول ا   د أ   ٍف ب

.ا  ا ام إ ال اا  

  ( كثب ) :  .٥

ّ ع ا ا ( )    وردت ا           

) ٥٩ (  

  ل:



  

  ) ٥٦ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

  ٍ  ُْت اَم َِْ إْن  

  

        َِم و ْر َْ ءاا َْ

  وِ ََ َِِْ  أَِ ؟      )٦٠(

  

     َ ِْ َُْ و ُأط ْ

) ٦٢ه)  ل: ا: اب (٤٦٨ه)  وااّي(٤٤٩ا اّي(  )٦١(

ه) اّر ل: ((  : ب ،... ول: ٥٠٢ ذ اّّي (

) (( (ٌَ)و (ٌَ)٦٣.(  

 ،م  هاب وا َُْ : ولا   ا  ()ءو

) َ  هل: ر ،  :  َُا  :وا .٦٤أي: م.(  

رس(و ٣٩٥ل ا لَُ ٌَِوا ٌَِ ٌُْء أَُء َواُف َواه): ((ا

 .ْا ََِو َا َِ َِا ََِو ،َْا َِذ ِْ .ٍبْ ََو ََ َ

ا ُِ َُِْو .ََِِِْ َِِ َُْ :ا .َُِا :َُِوا .ْ

) ((سَا َِْ ِْ ََاْر َ :ٍَِب... ٦٥َواْ  (ُْا :ُْا) (

 ) ٦٦اُْ: اَُِْع، ُُل:ََ اُْ، إذا اَُا. (

) أي: أ ،ا َْأ :     ا  و((  )٦٧و

 .َُا :نَِْ ُلُ .ٍٍََء َوِْا َ لَُ ٌَْأ ُُِء َواُف َواا

 ُا :ََُوا .ََ َذاإ ،ََُِْ َََن: أََو .َُأ :َا َِِ ُلَُو

َُو .ُِاَُه)) . (اََ ُ ُهََْء، َوَمِا ِِ ََْدَذا أإ ،َُ ََ٦٨ُل أ (  

  ا: "رأو  ءا اأ () با  ا  و

َ وٍَ"، أي: ْ ب. ، ُء  أن ن أ، وا ٌُل ؛ 

ف ا  ،"َ  هَو"َر ،"ُا  ََأ " :ل وأّم ،

  )٦٩أي: ْ ب.(

 : ل ا با  م ل إنّ وا   

  ن، و  أا ر  .ب  نا   إن

) .ر  ،٧٠(  



  

  ) ٥٧ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

رض     و  اء  أ  او ل

  غ  رضل اء ووا ا إ  أم  ؟أ 

  أ و  ا و وا ا أط ل و  ، إ

  ا  ا و  ا   أم ب وذ 

 ل ل رإم ا       وإم  ا أط

  أرض    ؟

 اال   اء وا ا ا ء ز ة 

) . م  ا ة وو٧١وا   ا  ز وا (

 ، ا  أن ة اء  ، وا  ه ا  د ا

 ()    ا  اذ  اجأ  روام رو

 ا  ()  أّن ا    ب أا د ا 

د اب أ  ا ا إذ  ذ   ات 

   ى ا ا ادي   وا ارج  أء

  ا  ن  ما إ ا إ اه ا  لّو

ى ه  أات ا اى ، وا   ا د  اب 

 ّ لإّن ا  ، ا  ود ا ا  ا .أ

ّو)  ا  دا (با)   ا  ٧٢ل (

   ب واة ارت ا   ا ء إا   إ

    او ا ا  رت () ا أ 

أ   ءق ا  ا   ا  وا  

 ا ذ  ء ا ا   ث وا  و  ن

 )  لر اوا ن ا  راو إم ا أ  ود

   ) ا  ل م  . اع ا ا  (
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 ل إم  ن او (   ب و   ا  

 () ل دا ط  او ،    ب اا ا

.ا  

   ن ب  نا ت وم ول إذ را ا  ّأ

 ا و  ي أا ب ا ى  () لا

 ذ .   

  ( نضح ) : .٦

و ذ  ورد  (م) و(م) و  ا  اء 

 ٌُْء أَُد َواُن َواا  ا   ق اا وذ وا

 .َُُِْء. َوَمَا َرش :ُْ .شَُ ٌءَى، َوَُ ٍءَْ َ لَُ َُْل أ

 شا نِ ،ُهَمْي َذُِس اَِا َُ اَََو ٌَْم :َرق َ ِ ُلُ :َِا

).قََِ ُهُِ ََِء. َوَمَِ ََْا َُُْل: َمُ .ٌِ٧٣َر (َََم) (

َِ ٌ ُءَُد َواُن َواا))  َُْن: اَ .ُِْ َُأ ُمأ إ ،ُْ يِا

 .ٌ :ٌخَم ٌَْو .ِِ ََُْ َََوَم .ٌَأ ُ ُْ ِءْا َِ 

  )٧٥)  وا: دون اْ)).(٧٤َوٌَْ َمَِ :َة اَِء.(

 و :مَُْ ل ا ذ}نَََّم نََْ َِ{  ءا ا

 وا ط ا ذ و () ىأ   َِ َءوا ِء ا

). ل :٧٦ ا  ريم و ه ا  و (  

   ارة اِ ْم  

  

وطُل ارض  ِ   رْت    

)٧٧(      َواْم َِء ر اُو

  اْل

  )ُْ٧٨ن َْ اَ اّال (     

     را َََز ْ َ و

َُ  

      ) ََُر َِِْم ِْ َِِ َ٧٩(  

   ما ا   لا  ا اا  أّن 

وا ، أ ّ ا اّول  أو م  ا ل ارة 



  

  ) ٥٩ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

ا و ا ؛ ّن م  اى  ٍف   ه 

 َأ   رضل اأن ط ر ا  ارة ان او.ا

  ار  ال اء  اء.

وا  ارات ا ا ا ع ات وآره 

  أّن ا  ة دّن ا (ر) ه  ذ  ا

 ا  أّن  ،ا  ا    

  و  حا و  و  ، ل ارج ا

) ٨٠وا . ( 

 ا  دب ((أنا  يا ا   ا إنو

   ل أن أي إن ا ، ا  ط د  ل

رة  ا اي  ا   ا اي  اس ، أو

 و ا  يا ا  ا ا ا  ل أن ىأ

 ا  إ ا ا  ا اي  س 

   ا  ه ا و وق إا ا و..ا

) ((وق ا  ٨١(  

 هوظ  ال وف اس او   ا  

    ر اء او ، وا ا  ا ود

 ا ق ذإ   و ، ( سو ى  و ا )  ة أ

 ( وم  ب و ) ه   ىت أا  ا 

.إ ا   

  اخلامتة

  إل اات ا ّ ات و  د اات      

     ر اإظ  أ  ا اّو ا  ما ا

.ّو  



  

  ) ٦٠ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

ع اال ه  ات اّ اة  دت         

  رت وا ،دا َُ تَّْا ن ؛ ا وري اا

 وًُم  َ  ا ن.

     هوظ  و  ال واا  ت ا  ل ا ن

       ا ل ودف اس او   ا 

ار ا    أ ة    ا وا ، ء 

        ا ا ق ذإ   و ، ( س و ى  و ا )

     ( وم  ب و ) ه   ىت أا

. إ ا 

       او     ءا  (ى)     دة

         ا   قزه ا ، (ىو)  ت ءإ

وم   (ى و وم)  ا مََ  .ى   

         و    :   ق او ا ا

      ّ ة او ت وو ة وى وأ 

 . ادف إم  ل (ىََْو)  

  ا وا م ا وا  م ث ممت   

   ، اا ر  ا َأ ا واظ  (ّ) تا

    و رم  ا  ء ا   ء وا إ  صن ا

 ، و        َى إذ أم  د  س ا  َ

      أو ا ا ا و 

ن ا : ا     و ّ ار ا أو   

 ا، وا ّ ّ  اس وإال إى امت رت           



  

  ) ٦١ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

ق      ا  أو ا ا    ا   ا  

.  ق اا   أر  او ،   

.  اع   أن (س وس)   وا  ق      

 أا  ا وم  ل   (اال) وآره     

ا  س  ا أن ل وأوا ا  َقّ أم 

    ءا  اء وامر ام ة وّ  وا 

      ل واي طا ا  س أ وآ  ّ و  

    َي روا  ا  ل اء او . 

ا  . و  ط ا  يا ا    ، ا  

إن ن ا واب واا  ا     اق ، وء  

ال ا   ا  أن ا ال (ب)       

 ّ ا و ا و ار أ  ا ال       

)       دي  او ا     و     (

     دة  (ب) ا م  رةة وإو  إ

   ديوا ا  ىأ د  ب  ،ذن ا

     او.  ا  را  أراد أن مي ، وا ا   

        ا ف و  ة و  (الا)ا 

. ا ا   م ّ لا  ا  

    () ا   ا  ( )و ()  وى 

    اال  ()  إّن د ات اّل ّ وّل      

           إ   ا  دا (با)   ا 

ب واة ارت ا   ا ء إا      



  

  ) ٦٢ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 

  ق د او ، ا ا  رت () ا أ

.ا ض د 

Abstract 
Word article basically sound units, harmonious and 

interactive authoring entity spoken language, voices represent 
the first building blocks of language events, and it was our 
approach to search based on a selection of some of the words 
that got cannibalization between the voices and explain the 
change and what came about it and its replacement at the origin 
of lexical status indication and to know the difference if any, and 
then move on to a new significance in the use and significance of 
other floor switched them to get to the distance traveled denote 
the floor to reach what he received in use under the effective 
substitution, and the proportionality of the significance of the 
context in which replaced it, and Ozvnah here to see the 
relationship between music and bell switch crafts and the 
significance of the word when the listener and the receiver, came 
to choosing Mutanabi successful in its uses are many examples, 
and this failure so influential voice in other uses not prohibited. 

  

البحثهوامش 

  

)١:امع وا٧٤-١/٧٣) ا.    

)٢: ا ت اا  ٧٣) ا.  

  . ٢١) ظ : ا  ،و،: ٣(

  . ٨٣) ظ: ا وال: ٤(

، وح ا ا : ٢/١٨٦،  وظ : ا : ١١/٤٨اب : ) ظ : ن ٥(

٤/٢٠٧٩،٢٠٨٠: م٤/٢٨٢، وا :اا  ٣/٤٢٧، و : ٤٧٤/ ١، وا. 

  .١/١٤٥)  ف ات ان وا ، اّمّي: ٦(

)٧ :  ّن اا م ب إا  ّت ارا٤٠٩ -٤٠٨) ظ : ا. 

)٨: ا ح ا (٤/٢٠٨٠. 



  

  ) ٦٣ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 
  

)٩ : ا ح ا (٤/٢٠٧٧ :  ح ا٢/٤٨١، و : مح ا و ،

٤/٢٨٠. 

)٦: ما ا  ا ،ا    ،ا و اا (٣٠٠  

)١١: ٢/١٨٦) ظ:  ا. 

)١٢:  ح ا :٤٢٨) ظ. 

)١٣: ،   با و و ا ا   و ظ:  ٢٠٣) ظ: ا ،

   أ ،ا ا  ء   زد درات ا  الا

 .  ٤٣٢ش :

)١٤ : ت اا  :٧٢)  ظ. 

)١٥ : اا (٣/٤٢٧ : ١/٤٦١، واا ح ا : و ظ.٤/٢٠٧٩ ،

 : م٢٨٢، ٤/٢٧٩وا. 

 .٣/٢٤١) ظ: م اآن، أ ز   زد ااء ، : ١٦(

 .١/١٩٧) ظ   ااب : ١٧(

)١٨: ١٣/٢٧٤) ظ: ا. 

)١٩: ّح ا :١٠/٧) ظ. 

)٢٠ : ا و ا  : ٢٦٣) ظ:اوأم ا   ١/٣٥٥، و ا. 

) ظ: اال اّي  ء  ا ا ،ر إ أ اّن، : ٢١(

٤٠ .  

  .٦٨٢/  ٢) دان ا ا ا ح ا ااي: ٢٢(

 )٢٣  :ا  (٨٤-٦/٨٣:،ح ٨/ ١٣٣. و ظ:او ج ا حو ا ، .

:٢/٨٤٢ا ، ا  ي : . وزا أ  ر ١٤/٢٢٠ .

  .١٤/٣٣٩، ج اوس: ٢/٦٤٧، واح ا: ٣٣٢اح:

)٢٤  ِا ا ا أ   اإ ، ا  ا  م ح :ظ (

 :٢/٢٨. 

)٢٥  :  : ا ا  ح (٣/٨١  :٤/١٨٠و ا. 

)٢٦ :ظ ( :١/٦٩ا.  

  .٧٥٩/  ٢)  اان ، ح ااي : ٢٧(



  

  ) ٦٤ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 
  

)٢٨: ا  ا  م ح (٢/١٩٣     أ ا،ْا ْ و ،

:  وَزمرض اا ا ١/١١٤.  

)٢٩:ا :١٤/٢٨٤) ظ:ا .ب:٣/٤٦٣ن ا.١٥/٢٥ 

واء  اب  ا، مان   اى ا ) ظ:  ا ود٣٠(

:٧/٤٢٢٥. 

)٣١:ح ا (٥/٣٧٤. 

)٣٢: ما ان ا١٣٧) د. 

)٣٣  : ات ا١١٠) ظ: ا  . 

)٣٤: ريء ا  ، ا : ١٧٩) ظ ا و ا  ا وا .

  .٦٨اي :

 .٤٣٠ وه ان ،  و ا:  ) ان٣٥(

 .  ٩٨٤/  ٢)  اان ، ح ااي : ٣٦(

)٣٧ :ا   (١/٣٥٨  .  

)٣٨: ان اد  ا  ح ا، ١/٦٤٨) ا.  

، و ج  ٥٣٥، و اس ا :  ٦/٣٣،و ن اب :  ٣/٩١٠) ظ: اح:٣٩(

  .١٥/٤٨٦اوس : 

)٤٠: أم اإ ، ات اات :٢٤) ظ : اا   ل ٢٢٧و   . 

)٤١ : ا  (١/٣٥٨  . 

)٤٢ : ا  (٣/١١٩.  

)٤٣: ٢/٢٣) ا  . 

)٤٤ :٦/١٣٧) ظ:ا. 

، و اُّ  اح دان أ ا  ٢/٩٨٤ظ: اان ، ح ااي :   )٤٥(

:ََ٥/٣٠٤ا.  

) ر ك     :ل ب   دول أوا و  روى )) (

 ،م  و ، م  ن   . وان: 

 ،(أ ) ا ا ان أح د  : ،((ا   و ،ما

 ١٩٩٢،  ٢اي ،  : د.  ا دب، دار ارف ،  ،أ اء 

:٣/٤١١.  



  

  ) ٦٥ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 
  

  .٢/٧٧٨) اان ، ح ااي : ٤٦(

  .  ٢٨٦/ ١) .ن : ٤٧(

  .٩٦/ ١) .ن:٤٨(

  .٦٩٣/  ٢) .ن: ٤٩(

  .٦٩٣/  ٢) .ن:٥٠(

  .٨١٢/ ٢) .ن:٥١(

  .٨٣٩/  ٢) .ن: ٥٢(

)٥٣:ا  (ح: ٣/١٥٠١/١٩٠. و ظ :ا.  

)٥٤: ا  (٤/١٨٩ :ح ا٢/٤٣٩.وا.  

  .٣/٤٥٠)  ج اوس:٥٥(

)٥٦:ا  ا  م ح  (٢٣٧-٢٣٦/ ٢ .  

  . ٣/٣٢٤)  ظ: .ن: ٥٧(

)٥٨: أم اإ : ات ا٣١)  ظ : ا.  

)٥٩: اوأم ا   ١/٣٥٨) ظ : اَا  يا ا ،: ا ١٣ ،

:٤/١٩٠وا:ح اوس:٢/٢٥٢، واج ا ٣٣/٣٣٠،و.  

  .١٥٨/  ١اان : ح ااي :  )٦٠(

  .٨٦٤/ ٢)  . ن : ٦١(

 : ١٩٩٢) ظ : ح دان أ ا ا ( أ)، أ اء اي : ٦٢(

  . ٨٦٨/  ٢، واان، ح ااي : ١/٩٢

)٦٣ ( : ا ا ا  ح  ٣/١٥٠ا.  

)٦٤: ٣٥٢ -٥/٣٥١) ظ: ا.  

)٦٥:ا  (٥/١٦٢: ٣٥٢.و٥/٣٥١. ظ : ا  :ا وا ٦/٧٩٨، ا .

:ا ح: ١٠٧-١٠/١٠٥٣٣/٣٢٩. و:١/٢٠٩ا. 

 .٤/١٠٧) ج اوس:٦٦(

)٦٧:٥/٣٥٢) ا.  

ا  ٥/١٦٢.و ا:١/٧٧٩و ا:٥/٢٠١٩اح:) ٦٨(

:٦/٨٠٠وا:اوأم ا   ١/٣٥٨،و ا ا  يا وا،

: ١٣ا:٤/١٩٠،وا:ح اوس:٢/٢٥٢،واج ا٣٣/٣٣٠،و.  



  

  ) ٦٦ .... (..........................................................أثر اإلبدال  يف تغيري داللة الكلمة املستعملة

 
  

)٦٩: ح ا :٥/٣٩٠) ظ: ا   ت٢٣٨ -  ٢٢١،  و درا.  

)٧٠:(أ ) ا ا ان أح د :ي  ١/٩٢) ظاح ا، انوا ،

:١٥٨/ ١.  

)٧١:٣٧) ظ: ا.  

  .٣٣/٣٢٨) ظ: ج اوس:٧٢(

)٧٣ : ٣/١٠٦) ا:١/٥٤. ا :ا .ح:٤/١٢٥١/٤١١وا. 

)٧٤: ا  (٥/٤٣٨ : ١٧٧/ ٤. و ا  : ا ١٢٥/ ٤.  

)٧٥: ة ا (ح : ١/٦٠٨١/٤٣٣. وا. 

)٧٦: اوأم ا   ٤٢/ ١) ظ : ا: ٢/١٦٠. وا.  

  .١٧٤/ ١) اان ، ح ااي : ٧٧(

 .٢٨٧/ ١) .ن : ٧٨(

  .٨٥٤/  ٢) .ن: ٧٩(

)٨٠ :   ر  ، دبوا ١٣) ظ: ا. 

)٨١ وا را  ا (: ١٠٩.  

  املصادر واملراجعقائمة 

.آن اا  

           ّ  ،نّا أ د. إ ،ا ا  ء  ّيال اا

 ١٩٧٦)، ١،اد(-ا ا  -اداب 

     أ ،ا ا  ء   زد درات ا  الا

  ٢٠٠٢ - ١٤٢٢، ٣٤ا ا ، ا ارة ، ش، 

  ،(.د) ، ا ا  ، أم اد.  إ ، ات ا١٩٩٩ا. 

    )سا     ،ين ا أ ،امع وا٤٠٠ا ه) ، ا

 ، وت ، ١٤٢٤، ١ا . 

  هو  نب ، ا وا ا  : ، ا و  ، نا

  ، اد ،ما ١٩٦٧ه ١٣٧، ١.  

  ،ا أ ،ّزاق اا   ّ  ّ، سا ا  وسج ا

    ،ا، ادار ا ،ا   : ،يا  ا

 .)،(د.ت).(د
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     أ ، ما ا  ا ،ا    ،ا و اا 

         ،وا  ب ات، دار ا   :، ل ا ،ا

١٣٨٧ - ١٩٦٧. 

 ي (تزا أ   ، ا دار     ٣٧٠ ، ض  : ،(ه

 .٢٠٠١، ١وت ، –  ء ااث ا إ

 زدي(تا در  ا    أ ،ة ا٣٢١     ير :  ،(ه

  دار ا ، – ، وت١٩٨٧، ١. 

   ت)مق او إ أ ،٢٠٦ا       :ري راا اإ : ، (ه

ا، أ ، ةا ،ا ن ا ١٣٩٤ة ا  - ١٩٧٤ .  

  ت)  ن ا أ ، ب ،  ٣٩٢ا ا ة اه) ، ا

 ،ة(د.ت) .٤ا ، 

     دار ، آل  ّ ، ّن اا م ب إا  ّت اراا

 ، ةا ١٩٨٠، ١.   

        ،وت ،  دار ا،ا اإ  .د ،ا   ت١درا ،

١٣٧٩ - ١٩٦٠. 

 ي (تاا ح ا ا ا ان اع ٤٦٨دروق ا :  ،(

  ،دار ار  أ ار وت ، ن، د.ت.

  ح و ، ما ان اوت د ، ا دار ا ، ا  س، 

 ،١٩٩٦،  ٣:١٣٧. 

  ازي(تان ا  ا  أ،ا ت اا  ه)، ٣٢٢ا

   ، ء، ث ات واراا ، اما ا  :١ 

،١٩٩٤ . 

  ن ا اب، أا   ت)ا ٣٩٢   ا ه)،دار ا

 ، ن ،وت ،١٤٢١، ١- ٢٠٠٠ 

 ت) ما ا  ا ،ا   ،ا ح ا٦٧٢ : (ه

، ا  ، ىا أ ، ي أ (د.ت). ١ا، 
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     ا أ  ،ا   ح ا     ه (ت  إ ٤٥٨  ، (

 اذ  ا ود.   ا، اة ا ا ب،   

 .١٩٧٦اة، 

               وفء،  اا أ      ،ي ح ا

، ١ن ،    – ه) ، : د.إ  ب، دار ا ا ،وت    ٦٤٣(ت

١٤٢٢  - ٢٠٠١ .  

   ي (تء اا أ ،(أ ) ا ا ان أح دد.  ٤٤٩:  ،(ه

 ،  ، رفب، دار اد ا (د.ت). ٢، 

   ي(تا ا  ءا أ، ان اح د٦١٦  ا  :، (ه

 ري وا ا(د.ت).وإ، (.د) ، وت ، دار ا ، ا  

    ذي (تاا ا ا   ،ا ا  حه) ، ٦٨٦

      دار ا ، ا  ا   اف وا  و ر ام :

 . ١٩٧٥ -  ١٣٩٥ا، وت،

 ا  ا  م ح      ت) ِا ا ا أ   اإ ، 

٤٤١ ، وت ،ا  ،ن ُْ .د : ، (١٤١٢، ١  - ١٩٩٢ . 

 )ى اا   انم ،ا  با  ودواء ا ٥٧٣ (

را    ي وا ا    :    دار ،ا    و م

 .١٩٩٩ - ١٤٢٠، ١ر- ،(ن)، دار ا (د  -ا ا) وت 

     رس  أ ،  با و و ا ا   ا

-١٤١٨،     ،(١ن، ر  ،   ٣٩٥او اازي (ت  

١٩٩٧. 

 ت ا) راا إ م أ، ح او ج ا ح٣٩٣  :  ،(

  ، وت ،  ر ، دار ا را  ١٤٠٧، ٤د.أ    ،١٩٨٧.  

  ،س، ددار ط ، ر : ،و  ،ا ١٩٨٨، ١. 

 ،  ريء ا  ، ا    ، ةا ، ا ان ، دار اد ا .د

١٩٩٧،  ٢. 

      )   ن ا أ ،ان اد  ا  ح ا ، ٣٩٢ا  (

 ،د ، دار ا ،ر ر :٢٠٠٤، ١. 
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          ، م   ري واد ا  .ات ، دا   ل 

 ،را (د.ت).١ا ، 

     ت) ر ا أ ،ا و ا ي ،      ٤٢٩زاق اا  : (

 ، اث اء ا١٤٢٢، ١إ - ٢٠٠٢. 

        ا ،ا   ر ا :  ر   دبوا ا

 .١٩٦٥ا، د،و،  وزارة ا وارد 

       ، اد ،دار ا ، ّا اا  .ب ،دا  ا ا 

 ، (.د)،اق١٩٨٣ا. 

 ، ،ن ء وأ ، أم اد. إ ، ت اا ٢٠٠٣. 

           دى (توزآب ا   ط أ ا  ، س اا

٨١٧  م  :اف، ا   اثا   :،(

   ١٤٢٦،  ٨ن ،  –ا،ُ ا  وا واز ،وت 

- ٢٠٠٥ .  

      ا .د :  ، وَزمرض اا ا    أ ا،ْا ْ

 ،ما م     ،ضا ،ت اراث وا  ا ١٤٢٧، ١ 

 - ٢٠٠٦. 

        ي (تاو ا  أ  ا ، ب اي   ١٧٠. د : ، (

 او، ود . إا اا ،دار و ال،(د.) ،(د.ت).

   ،ا ا ،ا َا  يا ق (ت  اإ  ب  أ

   ،( : أو ،  ا ، اة (د.)،(د.ت).٢٤٤

  ري (تمر ا ا ل ا ،     ، بن ا٧١١ ،(

  ، وت ، در ١٤١٤،  ٣دار . 

  ، ن، دار ا  ،وا را  ا ،١٩٩٢، ١   

     ه (ت  إ   ا أ ، ا وا ٤٥٨ا   : ، (

 ، وت ، ا اوي ، دار ا ا ١٤٢١، ١  -٢٠٠٠ . 

        ت) ه ا  إ   ا أ ، ٤٥٨ا    :(

 .١٩٩٦ ١٤١٧، ١اث ا ، وت ، إا ل ،دار إء ا

     ا  ، ابا  ني ، د.را ا و ا  ا ا

  ، ة١٩٩٧،   ٣،ا.   
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  ت) طا ل ا ا  ، اوأم ا   ٩١١ا    ،(

ا ر، دار ا  اد :،وت ، ١٤١٨، ١ ١٩٩٨. 

  اء (تد از   ز آن، أا م٢٠٧ ا  أ :،(

      ، وا  دار ا ، ا ح إا  ر وا   و

،(د.ت).١، 

  رس (ت  أ ، ا ٣٩٥ا  .د : (   رون ، دار  

 ، (.د) ، ١٣٩٩ا - ١٩٧٩. 

   ي (تما ا ا    ، ن وات اف ا 

 ١١٥٨       .د :  ، ا د. ر : ا ، وجد  .د : ، (

 .١٩٩٦،  ١وت، ا اي و.د. رج زم  ، ن مون ، 

   ي (تا ز ا، ا ا ا  ح  د. ٥٠٢ا:  ،(ه

، اد ، ا ون ان ، دار ام ر ٢٠٠٠، ١ .  

      رون ، و ا  .د : ،طا ا  ل ا ،اا 

  لا   .د ، ا ، ث ادار ا ، ١٩٧٥. 
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  اخلالصة:

  داا  ا ا

   ادا  رو

 و ، ا ء إم را

 امن  ا ة 

  و،   ؛

  أر ّ  م 

  ت ااا 

 زر ُو مُ 

و ا ا  أو، 

   ا ء اإ إ

    او ، او

ه ا اب  ن 

اف وا  ؛م أ 

ا ا  واة و رؤى 

و ات ادة ّة 

ُم ا اب ، وأى ُس 

 حط   با ا

و اات ل إ اد ، 

 ، ا ا  ا و

   ّ عا ا

 ا ص ام ا 

. ا  

ت اا  ، :

اا ، ا  ، ا  ، اك 

ر ،  

Abstract: 
Religious identity as a 

belief and practice that helps 
individuals to promote a sense 
of belonging to the community, 
and to strengthen the cohesion 
of man with his brother by 
force; to unify the identity of 
her followers, but on the other 
hand can be counted fertile 
ground for the growth of 
identity conflicts, especially 
when they violate their 
symbols and sanctities, Which 
is different with it intellectually 
or behaviorally, and thus the 
member of this identity can not 
escape the bars of extremism 
and intolerance; because it 
reads the religious truth in one 
eye according to the visions 
and measurements of the 
binoculars contradictory once 
defiled this speech, and others 
sanctify this speech in line with 
the ambition and interests of T 
to reach uniqueness, and the 
pyramid of excellence in 
religious narcissism. , This rift 
is like a theme in which most 
of the texts of religious 
religious identity were 

embedded .   

Keywords: hair, Iraqi, 
finger, identity, thorns, journey
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  املقدمة

 أ ر     اع    ااض 

 ا  يا ا  ت  تا  

 ا ا  تد   ا  قم ،ا وا

ن ) و اع  وامد وا ف  ُ  ا (دا

،و ا (دان ) و  اُه أو آ  ، ورة  ا (دان) 

و ُ ١(و(.  

 ت وزوادت و ، ا ما  ا  أ

)) ا ن تع ان ودد ا ؛ ا ا ة اج ام

   ا  ون ... ووا وا ا  ا

(( )٢(  و ،موا ا    ،

  ، يا ا   رس ا ا  ا 

ف  (( ان ة    اس  و م  اع

،و  ) ٣( ا ، وا   و ة اى ))

  ا را و...  نما  يا ا))  ف

(( ت رو نا و... إ اوا   م )٤  ( ،

  وجا   ، ته ا   تراا إن 

  نده ا ع ن ؛دا    ا  إ

  ا ا و،   ك اس وا ر 

. م   تما  

مم  م،  ذة    إن اة ا ز ا

 م ر آ ذا  ة ،وا ا نما  وة اا

وا ا ؛ر ه اة (( ى  ه وت 
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،  ا  ادا ور  )٥(ء ه اى ))

ا  نما  و ، ا ء إم را   اد

 أر ّ  م   و،   ة ؛ ا

 زر ُو مُ   ت ااا  

ء اإ إ ا ا   او، و   ا

 او ، وا    ه ا اب  ن 

  ا أ ا م؛  ف واا  

واة و رؤى و ات ادة ّة ُم ا اب ، 

 اتا ح وط   با ا سُ ىوأ ل إ

. ا ا  ا د ، وا  

   ا وح اض ا م ت اا  اقا 

   نما  نما ط ا ص اا واءة و 

 ُُ فوا ا  م أ يرئ اا ول ،ذرئ اا 

 ا أو  ن  يا ُه دون او وا ا ر وا

 ت اا ا م وان )) ور اه ا ىأ مأو د

مر ،م    ال إ ان ن ا  ت وأزت 

 و ، و و   او، رج ا    

(( ررج ا )٦ (  ا  اءاتا أز   يا ا

 د  م   ا ة اان ظ ذ )) ا

 ...  تات ،و  ، ب أو ار أو و،

  أ   ا ا ...    ا ا م

 مو ا، دت اا   ؤوسا  تد 

(()٧    ( ن ا  ، ت اا  دت ا اا ا 
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ء ا ا ُ د ع ،و  اات  ا

 ا   و ،     و  فا 

    امن .

      ورؤ  يا ا أم  ت ااه ا و

     ا ا ت ا رخوز اا  ؛ اا 

ا ،و اظ   اى (ا )       ى   دء   

      ءوا ا  ا م م، ا   

اف ا او ه ،و  ا ت  ا اي اي    

. ا   اا ا وا  

 ا   ا       ا  ا

     ت ار ن ات اار اا م  ، يا

   ،  با  ا ء وا إرا   ا وح اا

          ا ام ت ذا ات اا وي اا 

         )٨(اح ل: 

ا  

ةّ  

 ُ  

ا   

ةّو  

   وى

ا ُ  

ةّو  
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  رآه  ُ  

ا   

  و ه

ا و  

 ذ   قا  ة  ك    ُا ُ

ة ا  ا اي   مص إ ، َ ه ااء

 م  ه ا   ن ، وا ا   د 

((ا ا وا أء ان    ت اء وال 

 ذ  ة ت  را ر ا ب ،ورا

ا ف واا ء واا   او ،س د  

 وط   ن   اءة أو،  أو ا،

((وأ)٩(      نما  ممروح ا  ا  ا

 ا   رآه  او ، ا  وى ل ذ   ا

  ا و  مإم  ا ن ا   برا )) 

((ن اما ن وما أدا)١٠    (ا  ء  وإذ ا

 و ص تو اءات ،او    با  ا

ا ا ا      ن ومس ا ر

)                                                                           ١١،وا ا ح ا  ا ح    ل: (

ا  

  أ  

   ي ا ن

    ا دو ن

 (ا ا) وا  
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ه ا   ات دا د    ا اب 

    وا دوس ا ل م نما  تأ ت د 

ر ا، ِل  رات إ اا ا (ا ا ) ُاد  

 ف او، مما طدة ا سو   أ   ر

      ن ا ن واظ  داى اأ   ا ؛ 

  و، اب اوا، ا وا ،ا ا  )) ا

و  )١٢(و  اا ا اي دي ا ا  ي ))  

   ام  ىا  ٍط     ا  ف ا

             ء وإما     ))   ا

     د م و وأ   رأى    ر  رو

((  و ،وا ،)رة  )  ١٣  ُم ت اا 

ا ا  رؤى د ل: ا       ا اي  ت   

     )١٤(     اي

ا  

 ان م ا ّ  يا واذا ا  

  وه

ا وا اّي  

ظ     ي   

ا   اب اي مة    امل  أر    

 اا ب   اا))  ف اا   ط

   إ   ، ب  ةا  ه  ب أ اا

و اار   ا ا ا ادة واات         

((  ا)ن ، )١٥ما    ه او    ء   او
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    و ، طا ا   يا ى ا دو  

              ف د  د ُ  ان  ةل ا ان

. ا ظا   ان اما و ا   

 ُ ا اّام  ا  رح ا اف  ة اة ؛

 ا  د در ا ا  اة ا أراّ  دء      

  ) ١٦(اطل ا اء ل: ا  اي 

                                                ا  

   د اطل

   ار.... ك

   ل ي

  وي

  

   ك

  لا  سا اءة ا  ء ا  ا

  وت اما ))  او، ا در ا  

  ء ا  سا  ا اءات اا ا  أر 

  وء ا إ  ا ء اإ دي إ  ت ار

(( ا  هب ورا  ّم،)١٧(   ن ط وإْن ّ

.ا ا  و ،ا ق أوا اءاتا م، ا   

ا ا زرة ي  ك م  م ف  او 

ل:وا ا  ١٨(ء (   

... ا   

...  
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... د   

  

م  

  واظ ..وي

  وا ن

 ا ل اا   صا  ُها و

 ذ   ، ممد اف ا   ت

ا ن ا ان ا ا ولو  دا ا ا  ا

  ً  وا  ا  ا ا  ة  ا د

   ء ااق ،وا   ف د ر   

  ر ج ادة امي اا وا ))  ا د اا 

   بوى ا وده ده ووظ(()١٩(.  

 ،   ا  وإن،   نمل : إن ((ا

((  ا ت و وا)٢٠(    ان  

 ، مما اا  ا ا )) دو  وط

 ةا وا   ةاءة وا ضو وا 

((  اءاتا)٢١ ( ٍ ر أا    ةم ُ  ا

 ة  ٍث  اراو اي ول ط  ال 

   ويا  ا، دت ااد   م 

 و  ف د   ام م   ة را

  ا          )٢٢(ل : 

  ث ان  ٌر
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ن ر  

ا  ن   

ٌظ ُ ث ان  

ا ا   

م  

ا    

ا   دُ ان  

م  

   ي ءة

ا ط  

 أن))  ال اي ة ا   و ى

و ه  )٢٣(ا   أن  ّ  ا د ))

 آة ا   ، ن وامرق ا  ا  ا

  اد اوط ا ر ،وا ، ا و تر

 ا  ل تإرادة ا ُ   فب مت ا

ن ،ومع ا ا ل  اا ط أد ال و اراء 

 ا   أء   امم ،   اامت 

 دي ((وظ ( ث) ار دال أ ،ا ل ُ ا

   ،ةرة وا  ا ، ر وظ  ةّ

ا ا  أو ل ا ا ر اأم  ، ا  

  ،ذا  ا او ،م  طا رة ،وأرة اا

((و، م)٢٤   (  ل ا ت اا   ّ،

 ،  اار ااث ؛ ((ن  و   ا
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((     ق )٢٥( ا اا  ا ه ا،

  ا  ارة  ار   ان م اي 

                   )٢٦(   ا ا ذات اوع اف   ل: 

  رب

 ى ء؟  

  اي و  

  و دما   ن

  ّ ااء

 ز   

  و  

   ا ااء

 إن ا اات اة   ء رع  ن 

  ا دت اف ،واا ر ا ُ وا

موا، ت إوق طا    م ()ا  ا 

  ي ،اءا     ا وا ر م  اء ا

 ل ا ده...إمو  أْن  ا ر إم)) فا 

( ا اا  أ  ء إ  ، ء ط ي)  ٢٧()اا  

     .  

  ا ت اا  وز   اا ا 

 اص اءات ا و    ولرة اا 

   ي  ة ا  ح يا ا  ا

 ا    :ل   ان ا د)ارك  )٢٨  
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اا  ن   

ُُ توا  

   

 تو  

   ا اّم  وك

  

ا    

  

ِ ُرا  

وا وا  

ا    

    وا ا  نا إن  اض اا

 دي اا ذات ا ت اض ا  ، ت ا

   و، رة ا ُ  ا   ان  

 م  ذ و، ا   ُهو  ، ا   ك

  روا ا   رؤ   ار ،وا 

 إ إل ا اي اي  ا ا ا اي 

 م ل اط   ا ا ل إا )) د 

،و رك  ا ر  إ در ا ام ،وا 

امن  او إمم ،و اات ا ار   اوج ا ء

(( م ا  ة لا)٢٩  (  .  

      ا ا ا ُر يي اا اا ا ظ 

   ا ا  ىأ   صا   ا
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  حا  ٍتط ا  م د  د ا أ 

،وا  ام ،وا   اط ة  ة (إ ة 

  ا                                        ) ٣٠(اة )  ا ن ل: 

  

ة اأ   

  إم  

 م أ  و  

   إمُ  اء  مل

      اراء

ة ا   

 وى اء اا  ء  ا را ا 

   ا ا   ورة (راءا ) ا

)  ا د  ، فا م  (ةة ا

 را   دوات ر ا ة او، را

،واار امء ،وااز   (  ،م،   اء ) 

   ق ازدادتا ا ا و ا  ،

 أْن إ ا او ،ام ، ا) زر  ا ء ا

.  ض  اء   راء ) وا  

  أ ٍ ا  دة ث اا  أ ٍب آ و

ا وا ل: ا   ا )   س 

                                         )٣١(اء )

    ؟

اء ال ا ام  
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   ار  أن ي ذاك ارا   

ر  

 ٍ  ٌع اّم  

  را ا اه

  واما را

  ام و ٌ ات  زي اة

  ا ا   اب          

  

  واه  و اة

ا   ُ دوال ا ا  ا ا  أدوات 

 (ا ا، اه) ، ا ا   ،أو 

اد ،  ر اات ا ت اء اا ؛وي 

ا اا  ةا ل و م ا ا ا ما أ ، 

 ا ا  ج  م ا   ر ا 

 ق اما از  و، ا ا   فا

ن إ ه آذ اا إ ا  اهإ  رؤ و ا  ا 

.ُ   

ا ا ادي وامرات ا اءت  ام ااع 

 ا ا وا ا ا  ا  وي  اءا

 ا وا وا ا     أ  م

 ذ  ة ا)٣٢(  

أّم أ ُ  ٌ أم  

... ا   
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   ات إ اء

  رّ ااغ

...  

ت ااوا ط د ُأ ُ   

ا   تأة ا ا ُ   

  ٌ ام  

ا  ا ط  ص  

 ٍم ءات إ ا  ُ ا  ٍ ةوا 

   ااث اء زدر

ت اف  ا ا  رزه ( د ط ، اات 

ا ،( اة ا ا  وان  ار ا اف 

  اات ا ر  ااف  ا ،ود 

ا ا ار اح اا ا ا رفا ا ن اف

 ا أرو  و را زا  ات ء ، وا

 ا   ّ،     ا ا ا

اا ء ا  قم رة ارد  ة اا ا 

  و ا ت اا ظن ، وما  د  

 ال ادي مء أاد، وا ل  اج  ول 

  ا ا ا ))  مما ا  ت

، ىا ما  اا إ  ا     

أط  او ا او اد ،وإم  ا ُ اطر 

،  ظ  اف  اع  )٣٣(اري ا ة امن ))
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 ط  ا وان  رؤ اّ  ارة ّ إم رأى 

ا   زع فل: ا ا  اوا، )٣٤ (      

  م رأ ُك

   م ا                       رب                             

     امء    

    اء

اا  ا ورأ  

  

  أن ل ء ااء

ام أرا  

  أن  ااء                             ارك                                       

م  ٌ أ ا وا ُ    ارة 

       ط    ف وا ا ، لا ء إما  درة

 ا ت اى ا    ءات امد ا وة ا  

          آ ح ة ،و  م  اا ا  وزو

ى  ا  وطة ار  اة   ُح          

  ا       )٣٥(،وامء ُن ل: ا  ا ن 

  ُ  

  ت ا ا ر  

 ءا م   

  اة ... ن
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  وامء ُن

  ا  ُُ ٍ ة ا  ا كا   ر

 ذات ا  ط  ح (  )  ا ا روث ا

، وو ان إء ه ا  ار    امء وح اة 

 ا  ا  م ح ا  ر  م

ء اما اوا .  

  نتائج البحث

إن ظر ات ا  ا اة  ا ول    .١

 وا  ا     ا روث ا  ور ا

ا ادي ، واى ا ا ول ا وار  ة ،     

  اا ا     أو ٍ  ض  أو

    ذ اوا ا  ت ا وب اا إذ ا،

 .  طا ا  

٢.  اء ار     از ا ا أن ا  اظ ص ا

         ا ر توآ  ط  ءم

       ا   ا وى اوا ، روث اء اا

         ا  ُُّو إ   رّ ّ ا ا ز

ي (ا ا أذ)  ، س  ظ    ا اد

  ُاود ا  ا  ا اء . 

٣.    س ا ّأ داءة ا ص اا واءة و

          رظ إ ن أمب ا  س اّم  يا

      ا ا ا ك و     ء اإ 

      ا   فوا ا ا ،   او  ا
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        و ب ور  ا ا وح اض ا ء ؛

     إ  اب  

  البحث هوامش 

)١  (د) دة س اا ( د ) دة بن ا :(  

      ٢(). ٥، ٢٠١٧ ادن ، اوي ،اار اء ،

 اع ،امم م ،،  اغ ، درات اة ا، وت     (3)

  .٥٠٩، ٢٠٠٥،  ١،ن 

   ا، دراز ،دار ا ا ، ندا ر را ة ث، ا’٥ ،

٢٤، ٢٠٠٦ :(4) ، و  

   ء ا دار ، ا اا و ا   ،، احاس ا، نما د

،ر  ٢٥، ٢٠٠٢، ٤ام  ، ، رت.د و،  ات اا  ادوار :

 ، اثوا  ظ ا ٣٤،  ، ٢٠١١,١.  

و ا   ، ، ا ان .٢٥اما (5) د 

)    ا ، ت ا وا وادة اء ، ا د،          ٦(

  ، ة ات ادرا ٢١٩، ٢٠١٧، ١  . 

، ر م(7). ٢٢٠ا   

.  ا   ءا، ( 8)٥٧ط 

 )٩    اءة ، ار  ا(        ن ، رم ر،   ت

، د ، ٢٦، ،٢٠١٠وا. 

 ، ر م( 10).٢٩ا 

، ر اا  ت٧٦.(11 )  

)   ا اس  ا ا  ات ا،  ، ن     ١٢(

    www.mominoun.com، ٨،  ٢٠١٧ود 

 دا ا ،ا ،، ة ،،طرف ،ادار ا ،  ١٩٩٢ ،

٩٦.(13 ) 

 ، ن، ز ا ي ،دارا  ، ى  ت٣٣، ٢٠١٠، ١.(14 )  

  ( 14) .٢٥٢،   ا ، ت ا وا وادة اء
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  ، ت ا   ،ا     ،ز ،د ي، دارا ٢٠١١، ٢ ،

٢٣ .(16)   

 ،   ت  اءة إر  ( 17).١٥٠ا  

، ا ١٣١.(18) 

)  ا وا   امء و ااع ،اج دواق ،ن  ود           ١٩(

،٢٠، ٢٠١٦.     www.mominoun.com   

ا امم  ا،  ار ا،  درات  ا ، اد      امذ 

،٢٠( .٢٧٣، ٢٠١٣، ٢(  

  ا    ،  ن، وت ، ري ،دار اا اب ،اروا ١ 

،١٤٣، ٢٠١٥ .(21 )  

، طا    ء(22). ٥٩ا 

 اءات م، اوا راوا ( ود ا  ، ة ا صم  

، ، و23. ١٠٨,٢٠١٣،دار)  

)٢٤   وط وا ، ة ا صم  اءات، يا ت ا  (

 . ١٧، ٢٠١٢، دار و ، اد 

،   ت  اءة، ار  ( 25). ١٥٤ا  

ر ، ا ( 26).٥٨ا  

  ، ت  اءة ، ار  (27)ا   

، اد، و ي    . ٦٣،  ٢٠١٤،  ١،دار  ،ث دا(28 )  

 ،اا ا واا اة ، ا ن ،       ) ا وااط٢٩(

 ، ة ات ا٢٤_٢٥، ٢٠١٧، ،١درا.  

  ( 30). ٣١، ٢٠١٣ار ،ا ن ، دار اد  وا ، ن ، 

، نم  ، ا  ، أم  ط  (٣٥,٢٠١٢، ،١.31 )  

.37، أم  ط  .(32)  
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)٣٣     ا اا ا  ب٢٠٠٠_١٩٥٨) ا      ود ،اط ب ي،

ا  اد ، راهد، ر ا    ١٠٣،  ٢٠٠٥.  

 ، ا ا ( 34).  ٣٥ر  

  .٥٧) ار ،٣٥(

  املصادر واملراجعقائمة 

 : ااميع الشعرية 
ً
  اوال

١ . وي ،دار اا ، طا   ءا  د ، وا وا

،٢٠٠٨،  ١. 

٢ .، ا دار ا ،ا  ، ر اا  ت٢٠١٥، ١.  

٣ .، ةا، وا  ا ، رةا ، ا ا ٢٠١٥، ١ر  .  

  .٢٠٠٩.  ا ، زرة ي ، دار اون ا ، اد ، ٤

٥ ي ،دارا  ، ى  ت . ، ن، ز ا٢٠١٠، ١. 

      6. .٢٠١٣ار ،ا ن ، دار اد  وا ، ن ، 

٧، نم  ، ا  ، أم  ط  .٢٠١٢، ١.  

٨    ،ز ،د ي، دارا  ، ت ا   ،ا  .٢ 

،٢٠١١.  

٩،ث دا . ، اد، و ي، دار ٢٠١٤،  ١.       

 : الكتب
ً
  ثانيا

١.            ظ ا  رام  ، ، رت.د و،  ات اا  ادوار

 ، اثوا ٢٠١١,١. 

٢ .           ا  تدرا ، ر اا ، ا  مما ذ اام ،

، اد٢٠١٣، ٢.  
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٣ .  ،ا ،، ط، دا ة ،   ارف ،ادار ا ،  ١٩٩٢  

.  

٤.     ، وط وا ، ة ا صم  اءات، يا ت ا

 .  ٢٠١٢دار و ، اد 

٥ .        ود ا  ، ة ا صم  اءات م، اوا راوا

 ، ، و٢٠١٣،دار .  

د امن ، ،،   ا و اا ا ، اس ااح، دار ء  . ٦ 

، ٢٠٠٢، ٤ا      

  . ٢٠١٧ ادن ، اوي ،اار اء ، .٧

٨. ا      ،  ن، وت ، ري ،دار اا اب ،اروا ١ 

،٢٠١٥ . 

٩ .    ،د ا ، ءدة اوا وا ت ا ، ا 

  ، ة ات ا٢٠١٧، ١درا.    

١٠.  ا ار     ت  اءة ،       ن ، رم ر،  

، د ، ٢٠١٠وا . 

 اع ،امم م ،،  اغ ، درات اة ا، وت   . ١١

  .٢٠٠٥،  ١،ن 

ه) ، دار ٧١١ن اب ، ا ر ،     ر ا اي (       

  .١٢ در ، وت ( د.ت)

 ،اا ا واا اة ، ا ن ، درات ا وااط. ١٣

 ، ة ا٢٠١٧، ١ا.   

١٤ .      ا، دراز ،دار ا ا ، ندا ر را ة ث، ا

’٢٠٠٦، ٥.  

 : الرسائل واالطاريح 
ً
  ثالثا

١ ا  با . ا اراه       ٢٠٠٠_١٩٥٨اد ود ،اط ب ي،

ا  اد ،، ر ا    ١٠٣،  ٢٠٠٥.  
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 : الدوريات
ً
  رابعا

١       ن،  ، ت اا  ا ا  سا ا.

 mominoun.com  ،www.٨، ٢٠١٧ود 

 ٢٠١٦ا وا   امء و ااع ،اج دواق ،ن  ود ،       

،٢ .٢٠.    www.mominoun.com    
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  :الصةاخل

    لظ ا ا

   ل ا ،زو

  ا   ل اا

 ا  ا ه، وو ا

  زيل اا أ ،ا 

  آ   ل اا  

 ظ   ظ  و   

ا ر ا   ا وظر 

أ ل ز ،ا   ارة؛ا 

و ؛  ارة)؛)١  ا ذ

ن أن از ب  وب ا ،ام

      ل از ان ا و

 ع  ، ود   أو 

 أو .ا   ؛  ّوا

د ا واز  ا   إ  ّنأ

  دة ا ن د ل ا 

 ا ذ  و    ل إّ

  ل إّ  م (أ) : ا 

 ٌأ ٌز :  س، أان اا ذ

  ا  ا  ن د 

ظ  ظ  ذ ا و اة أو 

  ا  ال. 

ت اآن:  اا  ا ،ا

، ق، از ، اا ،   ا  

 
 

Abstract: 
According to use, utterance is 

divided into actual and trope. Actual 
use of an utterance is the use which is 
based on the placement relationship 
between the utterance and its 
meaning. The meaning resulting from 
this placement is called the actual 
use. On the other hand, the trope use 
is based on the use of the utterance in 
another meaning for which it is not 
originally placed, but is taken from 
what is demonstrated in the meaning, 
as the demonstration of braveness in 
the utterance 'lion' and the 
demonstration of 'abundance' in the 
utterance 'sea'. So, we say 'Zaid is a 
lion', for his braveness and 'Zaid is a 
sea' for the abundance of his 
knowledge. Rhetoricians have said 
that trope is a type of exaggeration. 
As trope is the use of the utterance in 
a meaning that is not originally meant 
for it, there should be a literal, 
contextual, or rational clue, to avoid 
speech ambiguity. It is rightly stated 
that the significance of the actual and 
the figurative of utterances would not 
be evident in other than structure, 
because the significance of the 
individual utterance signifies nothing 
other than the actual meaning for 
which it is placed. So if we say 'lion', 
we mean nothing other than that 
known beast, but when we say 'Zaid 
is a lion' then the significance of the 
word 'lion' in this structure is taken 
from what is demonstrated in that 
meaning, which is 'force' or 
'braveness' in this use. There is no 
problem in the correcting of the 
ascribing, from the point of view of 
the linguistic crafting, but there is 
such a thing  

Keywords: Quran, Ibn 
Shahr, Al Majaz, the leg, the symbol, 
God Almighty
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  توطئة:

 وت ا و  ا ال   ا  ا

 ذ))  ا   با ا  ل أن ا أن ا و

 ون إآ وذ  ز    أن ا إ   ز  أم

(( )ي )٢اد اا إ ود ا لوز ا ور ،

 ا   لو  ء اا إّن((: ا   ا 

  و ما  د  ظا  ا وا ،زاو

  ا د  ا  ،و ء أي مذات ا  ا

  عا ا  ا م  زوا ،ا أ   عا ا

  .)٣(إ  آ ه))

   لا ا     ا  ع 

  أن ا   (ء أي مذات ا  ا  )

ّل ا ا ن زوا ل ا اعأن ا   و ،

ذ  و (آنوث ا)و (اتت ا).

ا  زي  ن ((أّنول اا  ج إ ن وإن

ا ا      زيا ا  ل اا ُ إذا 

وأ  ،ور ذ ة   ا وا ازي  ة

 ا ،ا    مز إا  جو ا،  و

 إ  ذ  ،   ّا  ه ا و

((ا  اا  را ا  )٤( إ مإذا م .

 ا   ن ا دة، وإ ة زّ اّ  م  

ا ز إا  ا و  ن  و    
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ّّ واا ا ا   أم  م  ن ؛،  و 

  ن وف امظ  م  أم  ؛زا زا  .ا إ  

 : زوا ا   ت لء ا و و  

:  أن در ا و إ ا  ع ا دا  ادر .١

  و ،ف ا  ص  درا ا أن  .اا

  و ظ اأ   ف درور: أي أن اا ذ

ن ا در؛ا   زا  ا و ،ز  اد

ا  اف  در و ا ال، أ ا ن 

  . )٥(ا ا  أو زا     دور

٢.  ا  و ا       أن و :

د  و   زا  د ا  و ا 

 أن ا دون ا وا  ص ٦(ا(،  ل ذ

: اان اط إمن   ا، و  : اان 

ا دو ،ا   ،نم  طا  أّن   ا

ا ا )٧(  و ا  در إذا    او .

 ا  ا     ظ و ا 

از، ون  ا اور، وب ؛ م ا  اف 

 . ل وا ا    فوا  

، )٨(: و ة ال ا   دون ا  رداطاد .٣

ا ال، ل ا: ((وا أن اطاد   و ُرّد 

؛ ّن  ال ا      ات ة 

  ادط .زا أ  ن اء ،دا   ةوا

((  ن   )٩(.
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  م  ادطا د و در وا إ   ،

 إ   ،ا   ف و ا  و ا

 در وا أ ،ا  ذات إ ا  زا  ا 

 ا  م  ،ا  و ظ او  

 ز وو  .  

 أم   أن  ا  زوا ت ا  م

ا  تم آن اا  تا  ا  فن ا ؛

   ا  را ا   ،زهو ا   

   فا  ه  از. وا إ :﴿ََۡوٰ ُهَۡوج ُذو َر 

،  وف   و  اء ار )١٠(﴾َراۡإكۡلٱَو لََٰۡلٱ

  ،زا إ  ا ت ا  فا  ،ا 

ا إ ال  ا  ت   أو  ف 

 ،  د لا إ وا ا وذ   ا

وا  ّم لل واا ا  روأ أظ ا اأن ا ّ

  ا. إاص  ار 

  التوجيه بااز

    زا  ا  ب إا ا  

: آمص اوا اا  ظا  

: وجه اهللا
ً
  أوال

  با ل ا )) :  M i  h g f e

jL)؛ )١١ا إ ف اأ وإ م : (و) :  .

 ،ف ا  ّلُ   َُِذ   فء أا ن و  ّم

:و M f  g h i jk L )١٢((( أي إ)١٣(.  



  

  ) ٩٨ .... (.....................................................احلقيقة وااز يف متشابه القرآن واملختلف فيه

 

 إ ا  ا  با ا ز دإرادة ا  زا

 ا ن وا  ء اا  وا ،ارو ف ا

 أن ا ار  ا او    (أ)   أن 

واز  ا  .  ن أم أ و دون  ااء اى

أط م  وز ان ا وإن ما ا  أ ،ء وأراد اا 

أ   ا  ُّ ه، وإنوات ا ا   أم إ

ا  أرى أم إ ز اا ر ما ا  و ة و

ز ارة واا   اّ)١٤(أن ا و ،   رة

 )و (ا و)  رة لا  ونّ مأن ا وأ ،ا

ا) إ از ا   اع  ا  أن ا ُّ  ء 

و  ء، واي أره أن  ا م   از 

وا .ا  و ا    ن ،  را 

  Mj i h g  fk L  ل ، دون  كا  

 ا  ف و ،ا ء إا  ف ا ه ا

 .ل ا او  

  ة ل ا  Mj i h g  fk L زه(( إ :)ا )١٥و ،

ّ  إ) ر: ((وا  ل ا ،آنا  زا    

 و  اأن أ و      إ  ادا (و

(( ه  ذ و و و  ه ا إن أن)ا  )١٦و

  آ   با ا م  :م ))  M V U T

 Y X W L)ه )١٧  أن  را  ا  .

((و و)١٨(    إ  ذ   آنا  زا 
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:  لا  M K J I H    G F L)ة وإرادة )١٩ا   إن ا .

ّو  ا٢٠(و(.  

 ا   آ   با ل ا ))  

 : M j i h g  fL  د مُ   :  ّل . أي: إ

:َْ   M Y X W V U T L)٢٢()))٢١( ن ا ؛  او ،

 رة ا: (و و ر ذو ال واا) : (ذو 

ال) ء م (ا) و ،(ّ) ق  ا ر، وأن از 

 ريا  ا  ء،  إط ا  ب   

 د  اه، واذوات ا   ارة ا  ا  اد 

 ا ا  زوإرادة ا ا. و   

: جنب اهللا
ً
  ثانيا

 :    با ل او﴿َ ِ ُط َۢٱ ِب ِ﴾)٢٣( .

 : ل وف. واا ا :ا  

 ّموة َوِِأ َ  

  

    ُِ ٍََة َرُ ِ)٢٤(  

  ا و ل (أ)  و وا . ا ء، و

 :ا .أ و  و ،    

ا اواذ   َ ْ  

  

     َذ و و إْمٍ  

أي:  أي. وا اي  ار، و اء  ل.   

 (أ)و ا و  :أي (ا   طّ ) :ه . 

  ل ،اتا   ّ ن ا ؛ا و ، ل .هأ

((ّ ن)٢٥(  ب اأ إ ا   با ا  .

 أن ا  ّرة ار اا  ودرر ا ار ا أ

 :  .با ا  ه   او ، وا ا  
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(ا: ا اوف)  أ  ا    امن 

 ل: ((ا  دا  ما اى ا ، انوا

 ّو ّ ل ا ،ب و را M h g f e L

)٢٧()))٢٦(     ّ  را  وأ أ وا

   ل (أ)  و وا) : ء، وأ ّ  و

. )٢٨(، و ، و أ)  أ      ات

و ذات ا  (ا  )  ن ا ا    أ 

 دوا إ ا  ٢٩(ا(  با ا  م  .

ا أي  ز ا وم إرادة ا و    ااء 

 .ا م  و .  ز ا د ا اوا ،وا  

:   إن  ن  M0 3 2 14  L   م

M0 3      2 14 L     وا د   م ا ،: إن 

     ل أن  ء  ء و  ا

  ا   ن أن  آ و و و  ا ،ا

ء، و   ل ٍة  :  ا  ا M0  1

3      24 L   .ما  ّ أن  ه اا    

.ا م  ا د إ أ   

: عني اهللا
ً
  ثالثا

 : ))   با ل ا M >  = < L)٣٠(  .

   و  طا  ن أن  ا  .  

: و M     Õ Ô ÓÖ  L)٣١(  ن ا أن ()  ، 

 : و . م (أ) ن M Å   Ä Ã  ÂL )٣٢( .
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 م  وا .  أ  ن أن ن ذا و أن و ،

  . )٣٣(ر، وذ دي إ  اآن، واوج  اع))

   ب  ريا  ا ب ما ول ا

  زا ا   إن  ( م ن أ) :  أ

 ،أ    او ،م ن أن ذ   (ءا) إذ أن ا

 ا م أ ن وا ا   نو 

 ل ا .قوا ٣٤(وا(:  

    ِضْ أَ ََو َِْْا َِ  

  

      ِاْم َِ ََْو َِْو َْ ََِْو  

   :  اوا ما   ء M Å   Ä Ã  ÂL 

 ز ر  ة إا   (ا)  ف 

   أ وا ا  ا  روا ،و M Ã  Â

 Å   ÄL  .و ر   أي إم ا  ءن ا  

 ،  أ  ن أن و) : ب ذا ا  

 ف إ (أ) أن ا إ  أن  نو ،( م  وا

 إن ا : ن ، :ْ و () (م) و أ  

 أّن   :لم ا  و  (م)  (أ)  ن

  ( م  وا) :و .  :م ل ا ؟أ

 إ   (أ)و ا  ا   م   ّن ؛

   ود أ ا  ن إرادة ذ و .(م) ا

ا اد ذأ     (ا)  ،م ا :

أاد ذ ا و  أم  م . وأ ّ: (و أن ن ذا 

  دي إ م   ،(آنا   دي وذ ،ر

 :  ظ آنا M0 3      2 14 L  ةل ما ا  إذ
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در ا أ  عّن ا ،عا  وجا   ّأ .

 ل ا ُم   ٍت و ا   ٌُ ا

(  أ  ) :(ص))در  ،)٣٥  ر ع

  ن ا ؛  تأ  ا أ ،ا  ا

 دون رأي ا ؛ و رأ   عن ا ا

  عأن ا أ  ا ؛ وع وزما ا   

  ؛ و ا ر ن ذا ن با ل ا أن

  ل: إم .ع اأراد إ إم : ن .عا  و 

 .م  أ  م وإ ،ا  ،لا  ّ و  ُّ  

    ا با د ا و  با و

ا : )) :ل  M >  = < L ، او  أي ،

: و . ا و ،ا   ِْ :ل M Õ Ô ÓÖ L  

 :و M Å   Ä Ã  ÂL ((... و ، كأي: م)٣٦(.  

: الساق
ً
  رابعا

:م ))   با ل ا  M ô ó ò ñ ð ï

 � ö õL )٣٧( :ق ذات اا . Má à ßâ L )ق )٣٨و .

اة ا  . ول ق  ق، أي:   ّة. 

   .ق  با  ل .ةّ٣٩(وا( :  

  َِ َ ُْ َْ  

  

  َوَا ِ اّ اَُاحُ    

     ّم ز؛  ،ر   و .َُِ  :ْ و 

 ل أدوإ ا و ،ّر ّم ، ُ ّ ، 

  . )٤٠(ال، ور اع، و اآن))
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    ، ت  ق ةّ ن با ض ا

  :  ّم) ري؛ ر م از   ا ا؛ و(

    ،ا   أو ا ا  ّن ا أ

   ا  م ا وو ،ا ا   ها

  ارحا   ريا إ أ  ىأ ا  تآ﴿ َُ

. و ا اب ال ل ((و ز  ﴾َر ُهَۡوج﴿و ﴾ِٱ

.  أم )٤١(اة، أو اّْي؛ مَ  .    إ اة))

 ،ا    ا    يْة، واا ذ

 و  )٤٢(وا  اق   اة  ا و اب

.ا  ا   

  بني ااز والرمز 

 ا  ّ  ز، إذا و ا   اّ  أن ا 

 ا    و ،  أن از  ء  ار 

    م و ،وا ا  ء  ن واوا

 اان ر ا  ا  ،  ن اوا ا

 ا  اا طا ا ا ا ا و ، ار

 .دراا  

  ا   را   أن ا  دا او

 ا  أن و ،ا  وا ا  :أ 

اي، وأ  ا    ا  رة  ن ه

ا ذ   يا ر٤٣(ا( ،  ول را أن ا 

 و ا    نما   ا أن ا و ، 



  

  ) ١٠٤ .... (.....................................................احلقيقة وااز يف متشابه القرآن واملختلف فيه

 

  ا إ ا  لمن ام  آنوأن ا ،ل  ا

 ل: ((وأ ،نمت ار   آ  رة م ا ذ

 ُ م آن أن اا  م  ة آن اا  ذ

ة وا وارة وا وا وا وما  إ ه 

ا  ا  ا أ : تا  وا .ا 

(( ا إ  ا  اق )٤٤(.  

  ا  زود ا وز رةّ ة ةه ا أن ّوا

  ا    ء ووا ح واش وا ا  

ا ا أن  ، و ا  ؛ما دا  ى  

 م و م  ا ،وا ا  دة ءا  ن

 ،د ر وا  ر   ظّن ا :آ

 ا  ر  اق أور ا ا ا و

ا ذ م  (ا) .    

 ص اا  ا ّ دأّن ا ّ   و

:   M Ã Â  Á À ¿ ¾ ½ L)أن )٤٥ ا ا  ،

 ّ  قا  قّ إذ ،  او ،  ء 

  ا ووظ ،ج اإم    ( ) قا 

.رث اا م    

 أن (( ا  ا و ا  أ ر إا ا و

  ا   ا و ا ه  رة ودة 

  وأداة آن اا   ا  م  دا 

 :وا ا : آم   و يي اا ا ّ

 ... ا ب آن9 :  ﴿أن ا L)٤٦(و ،  M D C B L)٤٧( 
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 ...ا ّ آنء ا ض أن ه اى: أن وا وا

    ،إ  آن أوا  ا اا  ا

    م ي... وذا ا     ،

أراد ا ار أن اض   ،)٤٨(اآن ح وا واش...))

   ا  ءا  آما ا:   رج ا  M0 

3      2 14  L)٤٩( و ،ذات ا  وا مظ وت اد ،

 ذ      ا    ض   د ره

 رك ا م ا  ٌز :اف ز      ،ا

 دون   رك أن اُ را أن ا  ،ز  

 ّ ا ا و ا  أي)) ود ا وز  ّا ا

ا   اس ااج م، وإ ا   ار 

((و م اا)٥٠(.  

ز   وا من  م إ ا اول   ود ر

 :  ا   ،وف ا ى ا  و ر

  .ۚ﴾رٓال﴿و ،ٓ﴾ٓال﴿

و ءل ا ار  اورة ا د اآن إ اض 

م ا    ا اي  أب: ((إّن اآن 

ه ات وا؛ ّن اآن    م أن دى 

ب د ف رة ر ر ا  ا و ة 

  ت اا ط  إ ذ  و   نا

 طا  در  ن ر، وإنا ا  أ   نما

أ ((اره و)٥١(   را ا   وإن .

 رة أ اءة ا دأ  م آمظ اا   با
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وأ وز ود از واو. واّ أن اآن   م أن 

 َو َ و ظأ  ر ا ت؛دى ا

 امن   ا، وا ا  ا  ن اُ ر

 : ل M l k j i h g f L)ت )٥٢در و .

 م   ظا ار  ا  حض واا

 ا  ،آ م  دأو ا وا ا  ا و

  ر إا ا و يا ا ا   ا  ا آما

 ا  ّ و ل.  اا  أي  

 : ادا))  با ل ا M e d L)٥٣(  ظ أي إم ،

  ةوإن ا ، را  ا  ا  لا د

اب إ ، ون إ ال إ زا، وارة ل 

س:  )٥٤(ا  

  ا و  وازَورِِمَِ  

  

     ٍََُْة وََْ إ َو  

   م ّ ، وف ذو  ا  أراد و أو أم

  لوا ،زوال ا  ن وا    رةا

  .)٥٥())()وذ ن ا ن 

   ء ل ا أن :أ  ب اا ج اّ

 از و  ا ا إذ اب م   ن اامت 

 و و ،ا و ا ا   ىة و ل وا

ا ا    ون٥٦(ا( .  

   ا أن ا و   وا ا: و رأي ز

 :  ،ا MN M    L K J  I H G F E D  CO L )٥٧( ،

وا اول: أّ . ور رّ ا  ()أو ّ ة ن 
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اب   آ ،ل: ((اب      ا أو 

    ء  ،و وم ،و  ء  ّل() :

 M 3 2 1 0 /   . - ,L )٥٨(  ا ا ن  .

 ،)٦٠( رد   ات ءت  ا ا ،)٥٩(ط رة))

 :  M i     h g f e d c b a  ̀   _ ^ L)و )٦١ 

 M     H G F L)٦٢( و  M] \ [ Z^  L)و)٦٣ .  M À      ¿ ¾ ½ ¼

 Â ÁL )٦٤( .  

:  ))   با ل ا  M o n m l k j L

)٦٥( :و ، M ¬ « ª ©  ̈ § ¦     ¥    ¤ £ L)٦٦( : ذ   .

 ا ّم ول؛ز ا و ،ا   ل، أو  ح، أوا

  ل: (و أراد ذ و ، اند واا  قد، وا

ن ) و : ( ن)، و ز ام؛ ّم  د 

 م ؛وم    تاء او ،     اء ازوا ا 

((ا   إ   ،ابا )٦٧( .  

ول  ا  ل ال وا    ، أن 

ن واا   اول ا اع و ٍ م  ت 

اط ا  اد. وأ   ز ا ال؛ (م  د 

 م وم    تاء او ،    اء ازوا ا 

 ااب) ا ا  ب وأ أن ا اب 

 :ا ا م ه وإ  ا ا   أراد أن

 :و)) Mi  o n m l k j L ّ دات إا  ء  أي

  ،ه ّ ء   ا   إذ   أو ، 
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  م إ   إ  ،دث  ى ا د

   ّ   إ   ،   أو   ع

 ء اه  ز   ز  ات، و اه ادث ل 

  .)٦٨(   إ ))     و

 أ  ا ا ِ  موا ،  ا ٍ 

 أراد ا  با ل ا وأ ، ا و ا 

اول (اع) (ل و  ن )   ، ن 

 و م   !؟( ن  و)  ض م

أ ا ال  أ و ان  أن ا  ار؛ 

ن ا إ     د د ادث  اث. 

(( أم ّل  ه و  اه اد  اوات 

 رض وّن  وا  ّ يل اا  ادأن ا  همذ و

. وا )٦٩(د ه ار   ا  أو  د ال))

 .  ب اا  با ان ا   

اخلامتة

ال ع از  ا  ا  اء ا  اف 

 ،  نو ، ت    فا ا أن إ

   و .ا و ا إ ا ا  ّ اءةا

 ُا  وا ا ت اراا  وا ا  ا

 ّ زأّن ا  ،ا      رف   ّ

  ّا ّا  ّأ . آنل ا أن  أ  تو ا

  أو   أو ُا   ،ا   

.ا  
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و  ا اب   ( اآن وا )  ه 

ظ إ   از، و ا ه  ا  ا

   وإن ،ي و ا  اع اام إ   ،وا

 ا   ،ّو ّ ريا  ا د  ه  ّا

 ورة ريا  ا أّن م   أو  ا ا ،

ا   ا إ أّم ا   ااء وا، و ول 

   و ،ه اد و  ا ا ا ا

اب اده ا ا   آت اع اا  ن 

.وا  

  

البحث هوامش

  

  

)١ : ( :را   ،لا   ٣٠٠-١/٢٩٩دروس.  

)٢ :وا أدب ا  ا ١/٧٥) ا.  

)٣ :ر م١/٧٥) ا.  

  . ١/٣٠١) دروس   ال/ ا او  ، ار: ٤(

)٥ :مل، اا  : (١٨.  

)٦ن ا أن :وا ان    ) ا نما : ا  لع واا  د

 ز : اقا  دل اع واا  ن أن  :ا وا ،طم

.ا  د واا  دأي ا .ٌ  

)٧ :مل، اا  : (١٩ :ا ،ل ا٢٣-١/٢٢، وأ.  

)٨(  :مل، اا  :٢٠ :ا ،ل ا١/٢٤، وأ.  

)٩ :ا ،ل ا١/٢٤) أ.  

)١٠ :٢٧) ا.  

  .٢٠آل ان: ) ١١(
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)١٢ ( :٨٨ا.  

  .٣/٦٤)  اآن وا ، ا اب: ١٣(

)١٤ :ما ،ار اأ : (آن ٣٧٦ز او ، ،ا و ا 

 :ا   ١٤١.  

، وو   ٢/٣١٤، و :م اآن، ااء: ٢/١١٢) ز اآن، أ ة: ١٥(

  .٣٨٩-١/٣٨٨اآن، ا ، ون اآن وإا، اج: 

  .١/٣١٢)  اآن  ا، ا  ار: ١٦(

)١٧ ( :٢٧ا.  

  .١/٣٠٣)  اآن وا ، ا اب: ١٨(

)١٩ ( :٧٧ا.  

)٢٠ :ا ،ما وا آن اا   مروح ا : (٨/٣٣٠.  

)٢١ ( :٢٧ا.  

  .١/٣٠٦)  اآن وا ، ا اب: ٢٢(

)٢٣ ( :٥٦ا.  

  .٢/١٥٠، أ ا: ١٥٥ات: ) ٢٤(

  .٣٢٠-١/٣١٩)  اآن وا ، ا اب: ٢٥(

)٢٦ :٣٥) ا.  

)٢٧ :مآن، اظ ادات أ (٢٠٥.  

)٢٨ :ا ،ا : () دة  (٦/١٤٨     :در ا ،ة او ، و

و ، و     ١/١٠١ا وح ا اي:  ، واح: ج ١/٢٧١

و ، وا وا ا، ا ه:        ١/٤٨٣ ا، ا رس: 

و ، ون اب،      ١/١٥٠و ، وأس ا، اي:    ٧/٤٦٠

  و . ١/٢٧٥ا ر: 

)٢٩ آن، أز ا : ( :ةي: ٢/١٩٠ا ١٣٥، و   ،اآن وإا م ،

، و اآن ا، ا أ      ٦/١٨٦، وم اآن س: ٤/٣٥٩اج: 

 :َِ٤/١١٧َز :آن، اا   ن٩/٣٧، وا.  

)٣٠ :٣٩) ط.  
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  .٤٨ار: ) ٣١(

  .٢٧ان: ) ٣٢(

  .١/٣٠٠وا ، ا اب: )  اآن ٣٣(

)٣٤ :(ا)  ا أ   ح ا (٣/١٧.  

)٣٥ )   أ ،أ  : (٢١١): ٢٥٩٦٦     (ا و) يا  ،

 : :٤/٤٦٦   )) :تا  ا    و .و ،

  أ) :    ّ  ا)و ،(  ا  )ء)، وا

 :ا ،ا) (((او اّ إ  اأط)و ،(و ّ٥/٢٨.(  

)٣٦ : آن، اا  :ب، وا ا ، آن واا  (٤٣٢ ،

، إاب اآن،  ٣/٥٠، وم اآن وإا، اج:   ١٥٥و اي:  

  .٥/٤٧٥، وان   اآن، ا: ٢/١٦٨اس: 

)٣٧ ( :٤٢ا.  

)٣٨ ( :٤٤ا.  

، وا إ  ط، دان ا وا ٣/١٧٧م اآن، ااء:  ) ٣٩(

 :ا١٤٤اا  د ط    وا إ ،.  

  .٣٢١-١/٣٢٠ا ، ا اب: )  اآن و٤٠(

)٤١ :ر م١/٣٢١) ا.  

، وو ٣/١٧٧، وم اآن، اّاء: ٢/٢٦٦)  :ز اآن، أ ة:  ٤٢(

 : آن، اا ج: ٨٩ا ،اآن وإا م ،٥/٢١٠  نا ،

 :آن، اا ١٠/٨٣.  

)٤٣ ( :را   ،آما ر٢٩٥-٢٩٤: ا.  

)٤٤ :ر م٢٩٥) ا.  

  .٥٥اة: ) ٤٥(

  .١٨٥اة: ) ٤٦(

)٤٧ ( :٨٩ا.  

  .٢٩٧-٢٩٦) ار اآم  : ار: ٤٨(

  .١١ارى: ) ٤٩(
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  .٢٩٧) ار اآم، ا   ار: ٥٠(

)٥١ ( رر:اا   ا ،آم٢٩٨ ا.  

)٥٢ ( :ا٤إ.  

)٥٣ ( :١٨ا.  

،  ٣٦٠ة  اد ا ،ح ا ا اال ات، امري:  ) ٥٤(

، وح ا ا،   ٢/٥٣٠وح ا ا ارات، اس:     

  .٢١١اي: 

  .١٢٣-١/١٢٢وا ، ا اب: )  اآن ٥٥(

، ٥/١٠٨، ووت أ اّ، اي:   ٢/٩٣)  :ز اآن أ ة:    ٥٦(

 :آن، اا   ن٨/٧٨وا.  

)٥٧ ( :م٣٨ا.  

)٥٨ ( :٢٦.  

  .٥/٨١)  اآن وا ، ا اب: ٥٩(

)٦٠م : ( :٥/٨١.  

)٦١ ( :١٨ا.  

)٦٢ ( :١٦ا.  

)٦٣ ( :١٠.  

)٦٤ ( :١١.  

  .٤٤ااء: ) ٦٥(

  .٤١ار: ) ٦٦(

  .١/١١٩)  اآن وا ، ا اب: ٦٧(

)٦٨ :آن، اا   ن٦/٤٧٥) ا.  

  .٢٢٩)  اآن  ا، ا  ار: ٦٩(

  املصادر واملراجعقائمة 
 

 آن اا  
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  ) يا ر ا د ا أ ،س ا٥٣٨أ   : ،(ه

 ،وت ،ا د، دار ان ا١٩٩٨، ١.  

      ،وت ،ت ا  ،ا ر  ا ،ل ا٢أ ،

١٩٩٠.

   آن، أاب اس (  إا إ    أ ٣٣٨ ه)، و

ا و :  ا  إا ،ات   ن، دار   

 ،وت ،ا ه.١٤٢١، ١ا

 ) ون ا  ا  إ  أ ،ا ٣٥٦أ   : ،(ه

ا دار ا ،اد اا ،١٩٢٦، ٢ .

        ) ريا     ا   آن، أا  و٢٧٦  : ،(ه

 ،وت ،ا دار ا ،ا  ا١٩٧٣، ٢إ .

   ير ا د أ     ،(يا ) ّا ت أو

)٣٣٣ ي .د : ،(ه ،وت ،ا دار ا ،٢٠٠٥، ١.  

 ) ا ا    آن، أا   ن٤٦٠ا  أ : ،(ه

 ا، دار إء ااث ا ،وت.  

   ) يا ا     ي، أا ٢٨٣       أ : ،(ه

  : ،يا ،وت ،ا د، دار ان ا ه.١٤٣٢، ١  

        ) ا ََِز أ ا ،آن اا ٣٩٩        ا  أ : ،(ه

 ،ةا ،روق ادار ا ،ا   و ٢٠٠٢، ١.  

  أ  را  ا ،ا  آنا ) ام٤١٥ا  و ه)، م

دار ا ا ،وت.

  ) يزا در  ،ا    أ ،ة ا٣٢١     ير : ،(ه

 ،وت ، دار ا ،١٩٨٧، ١.  

    ثا  رات ،را   ل، اا   دروس

ت اراوا ،ا ر، طا  ه.١٤٢١

    ) أوس ا    أ ،ان ا٢٣١د  ) اا وا ،(ه)، ٥٤٠ه

 ،وت ،ا دار ا ،  أ :١٩٩٨، ١.  
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       ا   د ب ا ،ما وا آن اا   مروح ا

 ا) وت،  ١٢٧٠ا ،ا دار ا ، ريا   : ،(ه

ه.١٤١٥، ١  

    ) يا     ي، أا ٢٧٩       أ : ،(ه

       ، ،ا ا   ،ة اوإ ا  اد ٢و ،

١٩٧٥.  

   أ   ح ا   ) اما   ا  ٧٦٩    : ،(ه

.٢٠٠٥ ا  ا، دار ااث اة،  ة، 

   ) سا  رات، أا ا ح اب،    ٣٣٨ أ : ،(ه

 ،اا ١٩٧٣وزارة ا.  

          ت، أال اا ا ح ا  ريما ا 

، ٣٥ه)،  : ا  رون، دار ارف،  ذ اب:   ٣٢٨(ت

٥ .  

 ) يا ما      ،ا ح ا٥٠٢ ه)، إدارة ا

 ،ه.١٣٥٢ا  

    ) يد ا  إ م أ ح او ج ا حه)، ٣٩٣ا

 ،وت ، ر، دار ا را  أ :١٩٨٧، ٤ .  

    ) ياا أ  ا ،١٧٥ا     او د. إ وي ا .د : ،(ه

.اا وا رات وزارة ا ،رسوا ا  ،اا  

  ا   آن، أا  ) ريا  ٢٧٦ .ا  : ،(ه  

 ) ب ا    أ ا ،ري،     ٣٢٩اا أ  : ،(ه

 ،انط ،ا ٥دار ا .

       آل ا  ،وم  ،ما ظ  ل، اا 

 ،و ،اثء ا ٢٠٠٨، ٣ا.
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        ) يا ر ا     ،بن ا٧١١   ا ّ ،(ه

 ،وت ،در دار ،ا  و زه.١٤١٤، ٣ا

      ) با      أ ، آن واا ٥٨٨  : ،(ه

 ،وت ،ت رفدار ا ،ا ٢٠٠٨ ،١.

        ا  وفا ء ا ا أ ،وا أدب ا  ا ا

) ٦٣٧ا ،و ،ا ا ،ا  ا   : ،(ه.١٤٢٠ه  

         رخدار ا ،ا    ،ا و ا  آنز ا

 ،و ،١٩٩٩، ١ا.  

       ) ّا ا  ّ ة آن، أز ا٢١٠     ،ّ اد  : ،(ه

   ا، اة. 

        ) ه  إ   ا أ ،ا وا ٤٥٨ا    : ،(ه

 ،وت ،ا اوي، دار ا ٢٠٠٠، ١ا.  

   آما را ،ا         ت اراث واا  ،را   

 ،ا ر، طا ه.١٤٢١

  .ةا ،ط  ،ورما  : ،  أ 

  ) سا إ    أ  آن، أا م٢٣٣٨    : ،(ه

  ،ىأ/ ا  ،ما  ،ه.١٤٠٩، ١ا  

 ) جّا   يا  اإ ،اآن وإا م٣١١    ا  : ،(ه

 ،وت ،ا  ، ه١٩٨٨، ١.

      ) اءّا د از   ز آن، أا م٢٠٧     أ : ،(ه

ح إا ر وا  و ا     ا ا دار ا ،ا 

 ،ةب، ا١٩٨٠، ٢.



  

  ) ١١٦ .... (.....................................................احلقيقة وااز يف متشابه القرآن واملختلف فيه

 
  

  ) رس  أ ،ا  رون، دار      ٣٩٥  ا  : ،(ه

 .١٩٧٩ا ،وت، 

 ) ما اآن، اظ ادات أن ٤٢٥م ان : ،(را  ه

 ،د ،داوودي، دار اه.٢٠١١، ٥  

  



  

  ) ١١٧ .... (.........................................................التجريب الشعري يف جملة الكلمة العراقية

 

  

التجريب الشعري يف جملة الكلمة العراقية  

  قصيدة النثر أمنوذجا
   

  

  

  

  

  

  

  

Poetic experimentation in the magazine 
of the Iraqi word prose poem model  

  

  

  

  

  

  

  
  

 االستاذ الدكتور 

 عبد اهللا حبيب التميمي         

 املدرس املساعد

ود .
ّ
 رياض محزة عب

 كلية الرتبية -جامعة القادسية  

Prof. Dr 
Abdullah Habib Al-Tamimi 

Assistant teacher 

Riad Hamza Aboud. 

University of Qadisiyah - Faculty of Education 
 



  

  ) ١١٨ .... (.........................................................التجريب الشعري يف جملة الكلمة العراقية

 

  :امللخص

  وا  ة ا ّ

  ت ان    ،ة

  ، وع و ،ا  

  دت ات ا

       رهوام ذ

  ، ما داب وا

      م  ا ت

" ١٩٧٤-١٩٦٧ا  ا "

   م اا و 

      رةرب اا

   إذ ا ، دة واا

 ا    ت  

 :   ى  ا

 وا ر اوا ،  

   و ا ى ا

 ،    ىا  ا

ا     ا  و ،

   ا ا  رةذج اا

     ا ا ا  

     ه ات .

: ت اة،  ا

 د ، اا ، ا ، 

.ا ، ا  

 

Abstract: 
The prose poem is a new 

conscious experience, which 
was popular in the sixties of 
the last century. It is an 
innovative project. Literary 
magazines have helped to 
spread and spread it, 
especially the Lebanese 
aladab and shaer magazines, 
and they were embodied in 
Iraq in the period 1967-
1974. Experiments published 
are characterized by 
experimentation ,as 
experimentation has been 
demonstrated at three levels: 
experimentation at the level 
of gender and literary type, 
level of poetic language and 
related to it, and 
experimentation at the 
rhythmic level. The research 
represents some of the 
models published in the 
magazine that are consistent 
with this trend Demo in this 
Levels. 

Keywords: poem, 
significance, 
experimentation, narration, 
poetry, word. 
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  املقدمة: قصيدة النثر: الداللة واالصطالح واإلشكاالت

 ة تتِ    ا ا د      ا  ووا ا

ح           وا  ا ن، ون واا  ة تو و ،

 ،ّ ة    ر   اإ ق أوا

  :و ،ا ا  ه ا رتو  

-"ّزن اا" ع اا  

-        و وا وا ّا  ا ا ؛ أي اا ا

  .إم  

    و ٍ     ه  ا ا ا  

    .اا  و   ة ّ دتوأ ،ا

  ُا      ،ه ا  ا ا   موا ّلَ  وا 

          ا ّو ،ا  م ا ا ّا ا ّه، و 

 ة وأ ،ا     ة ،زن ما  ا  

 ا أ  . ل واا ر و اء  و ى

 راا  اّ ا  ، .   

،   ت ان   )١(و ّة ا  وا ة     

   ، وع و ،ا     ذ  دت ات ا 

      ا ت  ، ما داب وا   رهوام

 " ا  ١٩٧٤-١٩٦٧م "   إذ ، روا ا ادأ أ 

       وإ  ذَج م  َ ، ا  ن ا   

         ،  اوا ا   ُ ٍم ٍ

. ا   را ْو ا  دْتي ما دا ا  
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 و  ة ا ْت         ،دة تإ    

          وا ت ا  ؛ إذ إما أ ا  اا 

     ،  أ را و ،دا ا  و ّو ،

         وا ا    ،ىأ   وم   ،ا 

و ة ؛ ذ أم ة  ه اا ا  ان          

      دوا ا  ا  رواد   .ا ا

  ا اد؟ و   أد  اء ؟ 

  ا ا و ، ءا  ع أدم     و ،د

       دة، و  آ إ ع أدم و ،آ إ   را

ة  ، ا إ ُ ا ُ را ا  .ا  

       و  موا داب ا ا إ ة ا رد ظو

٢(ا(ُ  ظ  ،َف     َّ يا ا     ،ة ا ر

 ٌم و ُ  ِبطا     ن  ،بوا ، وم

   د  دا "دوروف ن" ا ة ا  ، 

أ         ،ة او ،ا  ز وا ا   ا ر

  .   )٣(اواة 

    ة ا  ةا ت اا  لا  و

  ام  اد ا اد ا  ت  

    ، وا ة،    "اة اة، واا ر، واا ا

 "   دان  " أط و"واطة ا، وا ا ماع... 

   ّ و ،ة ا  و ،ا ا ة اه ا

م ا):        أم إ  أو ،ا ا    

ا  ()٤(    
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ة           إ  ا ه ا ،ا  اا  ةو ا

ا  : جم  ،يوا ا  ا  وا   

  ا دب ا وام  و اص-

  ا و  اد ا ، أو ّ؛ ن درة       -

   ا ا  اة. 

ُو   دا ا  اما  دا  ذج 

اا ام ازن واوض، وام  ا اة  امح         

و أ ء.. وواَ  ا إ .     ام د دا ا  

 ُ ة  َوع           .وع اا   ّو ،ة ا

َ اُءا ا  ى أما م دة؛ا ا   را  

ات امم ا ، مج  ار ار  ا،   مُج

أم ط ذ  ا ىم وُ    .  

   ا   اعا  دا ا ا   ا وا

    اثا ظ  واا  ،رواد  ا   

   اا واات ا  ااث.  اوُج

ة ّ    َزنا ا  وا  وا  َ ي   ، وزاوا

       أد وا ص أ   إ دا ا  وزة يوا

    إم .ه ا )     ا ا  ه  ام

     ة   ء ان  مة اوا ،ا

    ا   ا و يا ا ا  ا ا

  . )٥()اي اوف

 أ و    ت ذ ع اوإ ،ا وز

َم ّ  .ا أم    ٌ    ِة    ِ زن، وا  َا 
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   ازون،  ا  ، ت  ا. و  روادُ 

  ،زونا ا ا إ      دإ  تا

ا اول، ّ       َد اُق رادت أن َنأ

    ،ا  ق  م  ل، ووا ا 

وزن و    ا )٦(.  

     زع ام ة ا  ت ا راو

  ت:  

-  ا.وا ر اى ا  

- .  و ا ى ا  ا  

-  .ى اا  ا  

  املبحث األول

  مستوى النص العابر لنوعه وجنسه قصيدة النثر والتجريب على

ُ ة ا  دي إ أ و ،ة، وم :د م 

   اع وازن. ل  اد:  

 )ُأ م إ   م  

 أ أ إ أ ،م إ ،د إ  

.م ،  

ل ،ّ ،ّ    وا ّ  

.  

  وهدوا وامه وا ا رأم  ؟ّ ذا  

   ، رأوراق أ   

  وا  اء  ا، واؤوا:

  ،را آذام  أم   ،لا   أز  

   ط د د واات،    ا ض
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، و  

وأ ا  اءى لا   أز  

،أذم إ  

أم  

  دُت  و  طت  د،

رء أ  تط  ا أر إ أ   

اا  ُ ءأو مو ح م   

.ا اا   

    اءُت امم ُ ارا  

   ل م  ّل اض وار،  

وا ا  ات، ووا ن د   

    و  و   ا مؤون.

  أُ ، ت، أا  وت اُت

  رؤو  ت ار  اءة.

د! أن ا أ  ،أ  ، ط   

   ا وا وأم  ك إ أ رة ن

   ع و ىي وأ ن ،ر  

   ه د واات

      وأاء وت ر  رح

  و أ وي.

 ُ ،رأ  ،  و ُ  

ه واأ   

   ُز  أم ك أوأ مي أأ ُز  أم  

.أ  
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.و أذم  و  توا  

،رف وام إن ا ،اوظ   كا  إن ا  

، لان، أأو ا أو ا ،ا ط إن ا  

 ر  ، إم!  

  (م  م وم ، ، اي، ي

    )٧(  ام  اا أ أن أ ا أا ود؟)

    ل    ذ و ،ة ااا ة ا ا

   ُظ ،ا ا ال ما    ا ا  تا

ٌظ ت. إما م  ام ُ ٌق    ُر ة، إذاا  

ةا َ   .طا اة وا  

ةت او د   و يوا ا  ا ا  

            ؛ إذؤاء اوراء م  إم ،ى ا ةطا ا

ل اا . ا ر و و ،  

و ا ة وُ      ا ا ا و  م ِْ    و ،

م ُ َ         ة  يا مى ا ي؛ إذي واا ما

   ا ا ل ا ،ا    ة دا

 ،"" ،ت  ارل او"أ ،أ"  ل او

 :اوا  دي  ت ،"      ،اوا ف ا ا وا "

 رأ و دي   ال اا ذ إ أ ،دة ادا إ

      ا ا دي، واي اا ا ظ يي اا ل اط

  .ا ا  ب  

  ُ د او  رات اا   لا ا

ُ  : ز  
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 "   اءتُ امم ُ ارا   . ّل م 

          ا  ات، ووا ن د  ،رض وال ا 

وا."  

   يح اما إ    ّا ُ ى  د

ا  ا  .ة ادا إ  

    ة ا  زك ام ر   )     قط   ا

        ي   (ا) وا   هء و٨()ا( .

  إَن ُ ؛ إذا /ا :ا  ا  ة ا  

َ  ِ ا       ،رت اوا ،ا

  . )٩( ا  ا  اع

َم و       أم  ة ا ة إا ا

  ،وا ا   )اعم  ح ()١٠(    

  و ، ا   ا ا او  و ، ا 

      ،ت اا إ ر ؛ا ا  ةه ا رج

 .ا ا  ةاوا ،زا ا وا ،وا  

 ت       وم    رة ا ا  

ا ز ر اإط  .ةا ا   ا 

 َوا، و   ا  َ  ر   أ آ ، اودُ    

إا ك  إ    ة،   ه     ٌء

 ا  َ  اودُ  اة ا م   امء  ،رتْ  

       ،ذ  و و ،ا  وظ ،ا أ وا

 .ره ا إ  

 :ا  ا ا  و  
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 َأ ُا  ُ   ا        َن أن  ا ا  وا  

ُا     ،اا ر ا  لا ا ث ،ا ودا

     ر  ت  ،ح اما  ارث او

ا   أ را  ا ا، ور ا  ه           

ّ د اظ ا    ،ود ا"       ، ن"

  ،ا  أ دي دورا وظ ى. وس أأ إ ا 

  ،ا  م )         إ ،ا  ةا ظا  ا ظ

  إ   اظ ا اّدة ، و  أم  أى        

 م أو      )١١()دورا   ُّ أن  أر ا ت ا

.أد   

 ا، و ا  د أ:      و ادُ 

    أن مو ، اأ    دي ا أن أو

 ا  ُ ا ا     أن ؛ ذدا ه ا و ،  )  
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    ُ يا  دن ا ا او ، ق دُ أن  ةوا

أ  ا أ   ()١٢(        ا ا وي   .

 . وي و ،د  ردة، و ت ا ة ما  

 ا أ    ن ى  ،ا   ،ه د

 ذات وظ  ن؛ إذ إمن واا     )١٣(.  

    و ،ا ا أ د ظوا ا    وإذا

  ات اد وارا ، أ اة  اد،    

 :ا  ردا /ل ا  و  

  

  

  

  

  

  

  
إمة  ردة دا  ةو ،ا  ة، و ردة

ْأو  ةه ا   ُ دا     ٍ  ٍ      ا 

ُا  ؛ إذا ا  اضا   يا  ُ د 

   ذغ أ  ك ة د أر  ،ا 

 . دي ء   ،ا د  لُ  ،  

    ا إ ا ا  أم ة ا           وًء

    زأ و ،و        ة
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 اذروة    ( ا مو ، دد واوا  ا ا ا

 ا    أد    اه ا١٤()وا(    

ُا وَز و        ،ا أ  ؤا و ،ا

     ا  وار ، أ إ ا ط  ا ا ذ

   .  ة او دة ا  م ا ي؛ا

ا ف أدومّو ،ا     م ا   )  وا

    َا أ ة، أو اا ق اط  وج اا   ،طوأ

  .. اإ ط اء اإ وه ا ة. و قر طوا

 ا أ   وز  وإ ،را   و   ا

 وأ وأ أ ()١٥(.  

وا ا وا  ا ا اي  إ اوز        

 .ة ام او ،دا اك إ د، إموا وا  

      ،ل ا  موة اوة ار  ا ا و

    ة اا ل، وا ح إوا  وي، وؤا م

      ص، و دا ء م ا و ،رو ادات وا

  .ا ت اا  رؤ   

      همة و  ا ا إ م  وإذا

١٦(ا( ،    ر  ،زن واة واا  دا  و

اي   إ ار،وا، وا . اة ؛        

أي رات اع اا، وا وا؛ أي ا إ  د،        

     أن ا   ى .و  ةا رأ  وإ   ة ا )

    )١٧()و  ر وار  م   ال 
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    و ،ة ااا  اا ا  ةا  

ا  رة م، و   ود وااد، وات  

:را   

  (م  م وم ، ، اي، ي 

ا أن أ أ اا  ما    (ود؟ اأ  

    ،ا  د إ   ،ةا ت ا ا و

ٌم   .ي م ،ا  ة إم ،ا ا     

    ةا و  و ،  يا ا  

  ور ،اوا    ُا    ا إ  ،   ،ا

          و ، رأ  ةو ا ؛ إذ  و

    ّورةة اا     ،  ة

 .ا ا  ا   

    وا ،ا  ، ا ه إا ن،   إموا ا

 .      

        وع إر، واا اد، وطا ا  ة ات اأ

   ن أ ا ا   ا دة، و ة ح، وما

 . ور  راد اواط ،  

   أ  ي و م أن     إم   ،ر  ،ا

   م ؛  ا ،  د دا ،ذا  ا ُ   

         م م  ، ا    ا  .    

-  ، أو م زن، و م  ، أو  زن      

أدوم -)١٨(.  
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           ،ف  زنزون، وا م أن ا    و

  )١٩(ا ،ق  ا وا  ط ال ا  ، ازن

أن ا  ء ا  ىو   ،ا    ة ا

ا  رة  ،ا  رة  و ،ا  )٢٠(  

إن            و ،  ،رة م أي ا  ة ا

           ذات م م ّ بان اد ا  ،ى ا

  .   

ا  ما  إ ء         ، أنوى ن 

         و ء   إ دا ا   وا ، د

٢١(أ(.  

   ا و ،ا    زنوا   ِ  أن ؛ ذ   ا

   يو ، :ا        أن  د مى اوا ،

ة ا دة  ا ا   أن  ود  اي          

إ  تا          أن  .ا ا 

ا  ازن،  ا ا   ن، و ا اي      

م  ء اهم ا    أن  أ ا  ،ة ا

           ا  ا  ة ا ت  و ، أدوا

ا   ا م٢٢(ا(.  

اادي،  اَ دا ، داي   أن  م َِل وُر ازُن

ا ومة   َ ول أن  ،اديا ذو م ِم    ا

      ،  ءي، واا ء اام إ  رةإ

     أن  ،ا ن ا ا  ازاة  م  ا    م  

 ٌ أم  ض        ا  ،وا د ا     د ا
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اط، و ت ا، و ذ أن  اازي ا واي   

    يوا ازي اا ة ا  أن  د؛ إذ أ

 .ا آ   

          أد   ه  ود م ا ا أ 

   ، ؟ ا           ،    م ؟ إم لام 

 .ا  ا ؛ر  و  

 ل آ  ة   ث        "زي ااودي"ول 

  :م  ث "اطا مأ" م  

  :وت اا  

  ارع ر

ا  ت ر او  

 أم أ   

ر اا ز   

ا  ف أمأ   

  ا ما   

...أ ا  و  

م  ،زرقا    

  و  ف  ء دي

  ا    

  -ا -  

طرات اة مأ   

 مءا  ز   

  )٢٣(إ ات...
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ا    إ داٍة  ا إ ر  اّ  أُب

 أن  ا  ،ى ا َ  إ    ا  

      ،دا   ،    ا  ،ما ا

  و       زج  ،م  ،ضا  ة  ذات

     ا ،م  زرقب اا ،طرات اة مءات "أا

      ى ا  ره ا ّو "ا  ت ر ؛    

    ط ز ّ  ، ة ا ا، و ة دة 

  . ت  ان م ،ا ا إ   

ا ّ      ، دات ذات ط م ذأ ا

       ا ا و ، ا ا ّ  ،ا 

   ا  ر دراّ تمإ ا ا      ،

       ّ ،ى ا م    ،ى ا

  اط/ ا  ، إع ازن. 

إمُ  ف          م ل اا  ،ةوا ا  

         ا  إ ج ا ،اش وادا  

         ،مرو م  ا ا ر اد او  ،ا

 .ورؤ رؤ و ، ووا  

َأو و ُ      لأن ا ّمظ إ  ة ا اء

ى أنم  ،       ت، وما   ل إّ  لا 

 م  ا اول  أ  ا ام، و أ  أن د    

   ،   أم  ،م  ة ا دتّ  ،اا إ

  ُ و ا اد أن ه ا ّ  ءّ  ، لَ     

إ م اة،  إاع   -  ال-ا   ا  ِة
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           ب ا  ،ا  أو  ،   يم م

َُل اا     ب ذ  تمإ ل إي اا ا و ،

   ا او ،   ن أن إ  ن  م ،عا 

 .ود ما ا و ،  وا ،  

إن َ يا ما  ل اَد إأن     ا  تا  

          ن دة؛ا  ا  ، ّ    د ن 

 دل،      اوا ا ،وا ا ،وا ا  ا 

  .ا  إ  ا   او ،وا وا ا   

ض أنوم     أن   ا ذا 

   ء ووظ ا  ز  ،و  أ و ،

     ا وع م ؛٢٤(ط(     ن إم ،

  . و د  ت  

ة َل وا ا     اإ  لا إ وا ا 

      ا أ  ّ       ام ا دا ا  

ا        ء؛ ذا   دة ا  ،دا  سوا ،

   ة ا  ،ا ع ووا ا  ا  أم

 .  وا را ا  تو   

م   و ا  ى  اا  ا وا د    

  ى ا  ا  ،ت ا  ااع وام 

  .ما ا ا  

  املبحث الثاني

  التجريب على مستوى اللغة الشعرية

    " "  أن م   ة ا  ا 

         ري، ورؤا   ،دوا وا ا  وجا

 . دةة اا ة ا م ،ا ن وز  
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 إذن-ا-  ،  ٍدر    رة     را 

       إم ،اوا مووا  ر ا د، وا 

     اراإ  ر وطوا   ، ارسه ا اعإ ج إ

    ن ة ا اء إن رأ م  ا ؛ا  

 .ة ادي، ووا ،ا  

ُو    ري، ووا وا ا اا  ا

ا   رّ ، ة ان وّ  ة     

       بوأ ط  ا ا و ،ا و

        ا وا ،وا دا وطو ،ا اا  خما

  .وا ا    

ُو            و ،مرو  :از   ة ا

  ،ا  ة رؤ  ،ص ق  داتا  ،درا

 ّ  .دات اا  ي اا  ، ع  

  :"ار اف "ة  " ا"ل 

ر، ا   

رات، أ و  

  و أن أ ّرات

  و ُ  ن ، وأ ك

: ن  

طم  وا ،ؤمم ّ  

ون، وأ  

،دق ا   قن ا   
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  وار ج طل

  ( اف ن  

  ون  ات اح)

  ط  ت

ٌوإ  

  )٢٥(ور

     و ،   ،ص ق  ا دات ا 

 ا، و ا  ا ااد ّ  ، ار         

ا   م، واد  ا ا  ا ض          

ا  :   و   رئا ّو ،  

  ون  ات اح). ( اف ن 

         مت ا ،ي   ةوا  و و

       ادراك اا   أن ا ذ  ة. وا

  و ،  ا  لم  ظ  اعا  اترة ا

إت ا، ور اا اة؛  ا ت ة.      

َ و ُا  َ  ا  ا       

َ ،ا رو  ا  ،ى ا ى اا 

 اا ، ا اا  ،     إمد

 ا ا اي   ا؛ ذ أم    ااع    

وا . أن ا ا   اا ا   اروث  

  أداة و و ،د أداة إ  ط  ا ّ  .م ا  
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إمُ             رو ،ا د ا ،ا رب ا  

        ا  رةا إ  و ،   ة ال ا

     ا  ا ا   أو م  .دت اوإ

     ،زن واا .ا   

    ا ا  ر    ا  ذج  و

ا، و ا ا     م ااء  روح           

اد  ا   و ؛ إذ  ا اد ف        

 .واؤى واا  

  أن ى أدوم  ا ا    ،روا ت اا  ء ي

أن ذ و ، وا ا ٌ      ا ا ّد، و

ة و   ا أن و ،ا ا ٢٦(م(.  

أن ذ  و َا َا ُ ِتا لا   ،دا

جم   وم ،  .  

       ،ذ ،ر  : ا ا  ج أن و 

َأن       ا   ا   ا عر، ورج ا 

 .  ن ا ؛ا   ا    

ا  ى وا "  م  أ ر   ا

ّ ا ا  ام دش، و       مط، أ اك.."

ٌ رك أم    َ أن ة ا   ِم   ط         

ع اّ ،وز ي و     ذ  ءو ،  را

            وز ،وا ل ا دة أ  ام  ن
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      أ ا ات اأي ا ل ا ، ي  ،ي

    ،ا  أن   ا ا ُ ،تموا ا 

و          ا   و ،ّ   ،ء  ه ا و

  و رؤ ورؤه. 

        ا  و ،و ا اا ا رق او

    وا ا ا   ،ا  رقا رق ا

اا ا و ،ء وإ    ،اا  ا ظ ،روا ،

 م م  أ. وإن   ة ا ط ة  ال    

ت د  ، ا   ا ا؛ ذ أن    

   ت اا  أ  ،ة   يي اا ا

 ا       ى أدوم  ا  ا وا ،وا ا  

  رؤ ورؤه،  ا اي  و، و ا ا ر       

 و ،)٢٧(  .  

  "آه،  ه اارب" ة " ن د" ّل 

إ ا  دو  ا   

َ ،ا ُ  أو ر ع ، ة   

   د وه ُُء ا؟

   ال أٌ؟

ا   أن  يا  ، ذا  

  ى  ا وارء؟

    أو وأ  ااة، و ظل

.ر ا  
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وا ا   

  ت ي

  )٢٨( اارب ه؟ آه،

  ا ا      ا ،داو ورؤ ا  ،دو 

       ى ى  و ،وا ت ا  ا

،    را و ا ا   ُ ين ا   و

  و ،    عوا       يا ئ اا  

وا ا  " :رهم .  

  ت ي

  آه،  اارب ه؟

      ة  ،ا ا  داوا ؤه ا و

  ه اارب.

َ ُا ٍ هورؤ رؤ ُ     م  ،ا اا  إ

 أ   ا ادي        ، و ُّ إ؛ إذ د اتُ  

     وا ا ا دا را  ،ا ود وز

    ،   ؤا  ا  اعة. وارا    

  . ا  ،د ذا د ا و ا  

        ا  م     ة ا اقوا

ا، إم   اة ا  ،ب  ا  اة            

  دة    ا   ،ر  ، ام ا، إم  

  م ا  ،ة ا  ا  ا   

          ُ ،ا  ة  ذات و ،ا  دا

  .ا  ءا  وز  ةا  
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       ،ا  ابا و  ا ا ة ا 

  ا ا وادة.  ف ا  ات اّ د اة. 

  وزة ا لا  أدوات ا ّ  أم م 

          ادا   ،ء   ،ة  لأ و ،دا

 ب روا    ار ا  دت ا ا ،ف إ ذ     

 .أ ر و ا ،ا  

     ،ا ب اما  ظ ورود ا  م 

 اد ا )     أ ة، و و ء اا  

ب اما    ..ه أن ٢٩()ا(.  

اع  ا واوز اي اا ا          ٌ  و قٌ 

    ري ر ي، و  ت ا   ،ا

  اة. 

 اؤ، واؤ  وإاع،         وه اة ا بٌ  

 وظ  ،ا رج ا  ؤوا ،رؤ م د   ؛

ُ إذ َُء اا      ،وه اه إي أا ا 

َا      ا ااه، وم  فم  يا  ذو     م  رق ي

 .ورؤ ط  

  وو رؤ  ،ممي اا وا وا ا ؤوي او

ه  اا  ر اا، واؤ أداة  ، واا اي 

    ،ة و مد إمأ ر، ووراء ا  إ  ؛ا

              و ،اا  و ذ  أن   ه اا 

  .)٣٠(أدوم :ى ا   اا واة
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ا و اا  رادي، واا مما  ا 

          ر، ووا دة، ات واا رؤ  ث ا ،مما

رؤ داو، و رؤ  ،ه اؤ اداو "آه،  ه  

        ،ؤوا ؤا  ث ،ى ا   دي "اربا

      ا ّو ،أم  او ،ا دا  إ ا  ةا 

  ه ا، و ا   از. 

    اا ط ا ت اا  لا و

     و  تة واذا ا ،ا ط  دزال ا  ،تا

 واة،  ذروة وو ،ء ومر، و ال  اد،          

 و  ء اار و، و ا ال  ا     

 .را  

ا  ارة  ا، وارة  ا، و ا ر،    

       دا و ،ة ددا   إ   ا ، لوأ

  ، اا  ي، أر و  رة ذات ،ا

  ا وا ،     وو ار  ا ،ل ا ر  

ه، إم ت دي إُ  ُذ  دات  دوا ،

        اد ا :دت ا ا  ،ةء ا   

وا ،د ر  ، امل وال، ل ه ار    

 ر د إا  ا .د ا ثُ يا ا را    

   اا  را  ؛ إذرة اا   رة و

 .و  ر   

إن ا َأ  ا ٌأ ا        اء ا ى سأ

م ؛ة اةا ا ون ز    ؛ى ا ز ا 
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 ُ  ،ا ا  ااوام ،ا ا اا ا 

    ا ظ  وة ا   ة واا ا

           ا  أ ى، وا ل ا رقا ا

 مو ا     ةا    ،م ا  

   ود  ، و ا واف  اة   أى. 

ا أن ا ا إ   ا      أراد اُء

أ ة، وا  . أ  ق ار ُثَ ،ة  

           أن  ض  ، ذات  ة ا

       ديءوا ا  ا  ،ف     ا رهو

     ا  ،را ا أ ا أ د ناء أ ا ا عن م

  ا ا ا و ،ا  را ا    ،دةا 

  .وم ا ز  ا  اعا  دبا  

وأ  ا  اة ا از وا، واد   

      ، ت ا دت و ،ا وا ،ب اا

رة اا  تا ر، وم   إ د  ا ا

 .ز واا   

و إن مل إن ا اّ ض  ارة ار ز        

وا واع اا ا  ا ام ل، وإع  

     و ،ا  ا  ،اع ا ا ا ،ا

  ا ا   ا ن د     و ،

"  " ىة أ  ، ا  رة٣١(ا(      ا  

   و اة.
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إن َا        ا    دو   ا 

 ،ديا    ا ا إم ،ا   رة، وإ  ا 

ا  إح، و ا ا  ا  ووا اة،    

   ة  اعا  ة   ة ا  و

     إ ل ا ،ا زر  ،اي اوا ا ا

  ،    ةج اإم   ، اا   ا

  .مما   و ،ر ا  ر إم ،رو  

و اء ا ا  ا اري ا، واع         

      ا و ،اار اد، واا ظص، ول ا

  اف ه،      ا ا. إم وعٌ     رب ء

و  اء ا، وا ا وا  ان    

  اض     ص ءً   ا، وز ات  و فٍ  

  وااد. 

ا  ة ذاا ة     ا   ا   ،

          ة م  إ و ،ح ازن، ووع اوإ

  .ا رة، وع اإ وو ،ا  

  وي اذج اا :  

  "أص  ء ا"ل  ااوي  ة ان: 

  آ أن أظ ارة ء

ن دو  أن آ  

رة از أم أم .أم .أم  
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ا  

  

ا  

دا  

ا   

د اوا طا زرا أم  

:     

 وا .وا أم .وا .م أ  

وآ وا ا  

أ . تراو  

   اطرا  ف  أ  

  ق ى أم   

   

ط  )٣٢(.  

ا ة ا   اض وااد، أو      اُء

      ا  وبو ،ا  أ  ا  ،وا ا

اد، وض واا  . ن    ء ا ي

ا، وء ا ،      ان ا، و ا َض

    ، و ، وفع ا ،    ط 

و، وم، و، وت ط  ا إ ت     

   ٍ    - ولا ا  -   ،د ا او

   ف إ أن    ا  ادا   ض
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     و ،  رة  ا  ةا ا

ال  ا ا، واان  اي ا  اي         

ي. واا ا  رئا رع، و  

   وا ا إ ا  ا ت ا ديو

     و ،ظ  ؛ أيم  و ،ط  اسوا

ا اء    اض ا  رب ان         

إ أم داب؛ ذوا       و ،ء ط  ،ا ا إ 

      ا  ا  ادض واا   م  ء

 .ى ا ا   يا  

        ا ض اا و ،ا  أ  ،ض د

 .و  ،عا ا رة از أم أم .أم .أم  

  

  

ا  

  

ا  

دا  

ا   

         أ و ،أم  ارب اأ إ    َا   ا

        ،ا ا ا ا ا ا ا  يا

 ا  ا دا  ا  ، ا  ي   

        ،ى ا د و ،  دة تو  با ّ
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     ا  ا  و ،       دا   ،

 .ا  

   ا  ودّوره ،ا  ل اا أ أم ا ا و

    ،   ة م ،ز  مأ  إ و ، يا

  ور وا   أى. 

   ما   ا مأو ا ،ل اا د 

آ  ه اة  ء أي م)      ، ت  ا وا

  )٣٣()أي ّ ه

     ا  ، أو ، ا  صا ء اوا

    ا ا  ،ل ا ،ا  ت اان اا

م و ،ت ا ماُ  أر وأ ،ط  إ

 ،ا   اة،  إ م ا. و اح      

س م ول اب اي، و درا  ات      

 ل اا ز ا ٣٤(ا(.  

 ي م-   ء-     ّ  ا        ،ى  

 َ ُا      ،ا  ي اا ا   إ ما

         ا أو م ،ا ا   ول -وا ا-   وأو م

    ُ ؛ إذا ُو ،دا ز راتزع ا .  ا

    م  ما و      او ،و ر د لا 

ات أ  ارة، وة   أف ا ا اي          

  ت اه ا ُو ، اأ  تا   
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      ولا ا إ  يا ا و .وام ا 

    )٣٥( ا واء   اض واادا، و

    يا  ،ادرج ا د ض، و ر  إن

            يا ر، واّض اا  ّ ،ض ةوا 

   ور ،ا ا  نع اّر، وُّ ض ت

ا    ،ر  تا ز  دة ان ا

        دا ا  ،  تر  ادض واا ا

       راُِ ءا و ،ي أا ما و ،وا ا

.دو أ ض اا  ،ت ا  

ا ا      ع م ة اا  و إم ،ا  

 ات اا،        مد اات، وا إ ا و ،طا 

 .ا  رأ  

إن    ،ت ا   ،دا مأ  ا ا

 مؤ، وو اة      ُوظ د ،ذا  م اة    

 .   ط  

       ا وا ى ا  ن او

  ى اع. 

  املبحث الثالث

  التجريب على مستوى اإليقاع يف قصيدة النثر

رد ة ا ءت    ،ا     ،ا   ا

        را ة ا  ف، وة واا  فّ 
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        م ا  ج  ،زا ا وا ا دوا وا

    ع داإ   و ،ا و ا أم  ،ا  

 اَع أن  َة ا ا وا ادي؛ إذ ول ا ُف

م   ا  ااز، واار، واء ااي، ول    

     ،اا وا ه اؤ  صا اا ن إ أن

  .وزوا  أ        و ا  وال  اد  ا 

        ،را ا ا  ، ة  إ اء ا

      ا اا ا    إ  ة ذات تأو

  .ا ا   

د  إن أو  و ،د واا   ا  ا 

وا    إم .  ىر أ  ذ  دا و .ا

     ما اام   يزن اا  رة ،ءو   

     ا إ  ،اع ا   ،ا

  و وو ،ة اا  ذ   ز وا ة

   ،ا ا  ة ازون ووا ا  ة او  ةا

          ا   ء دتوأ ، ا ا و

    ،د ت   ورت ،ا  ز تمإ  ا

  .  اف ار ،و  

ي ال ز اودي" م  ث"  :  

...وا ا  

  ا .  م  دئ.

..ء م   

دا ا ما     إذا  
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اا  ت   

ا ف و  

ا   أو  

.رك ا  م  

.رك ا   

  ما مة ا  

ا و  

ا دوا  ا  

  )٣٦(ور.. وور...

ُا    عاره، ورب أ ،ه   ه اا إ

 ا درا   ا ا وا ؤ. وس ة    

         زن اا   ،زنا  و  ، ى ا

    ن  تإ  ن ورة، وإذا ة م   ة إه ا

   ا   زن واا  ا   .دوا ا

 .ا  ص يي اا  

و ا ه اة م ا  و وج  طق        

     ،ة قر طة، وا ا أ ة اا ا

  اا  أ    ،اا ع إا  ّ  ، ط

  وام   ااث اا إ ااث اد. 

إن  ا      ِم ا  أ و ،يدا ُ ،   ،ورور و

ن ا   إّم وا ، ا       ،ت   م

       َّأ م  ءا ا و ،ا  ا  اا 

   م  . ا :ا  د دا أ؛ إذ ما  
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    :ا      أ  إ   .دئ 

، و ار     ار أ  رك، وور، و م، وأب 

 ا اض، و   إءات  : ام  ة 

        يا د اي، ودي وان اازى ا ،ما

  .ما ا  

  :ا   بأ ي، وح اب اأ و  

و  .  ت  اا   . اد   ام ا    إذا

ا ف  .ا   أو  ..رك ا  م  

و ذ  ا دة    ار،  ال أ    

رع: ، و رع: ور،  ا  اد         

  .ع اد ا ،اروا  

        ل ا إ ام  وا ،إ  ار او

ك اي ا   اط   واع وان، از ا 

 .ا ا و ،ا  

    ع، ووا ا   ا د اا   و

         ا ا  رد إظا  و ،ما ا 

 و ،ا ر   ، از   ا را 

 .ا  

      ،م  أ و ،   ةا دا و

   ؤ اء. 

وو اار ا را  ت ا ، اع، وو     

م ا ااوح  ال وا ا أو ا  اء          

  .ا  
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أن   و َأ        وا ا  م  ة

    ردي، وء اا  ا ر   م ا

ا  ا، وءت اة درة  ة ا  ،ا         

       ا  واو م وض؛ا  ا   او ،ا

 اا   ،در  ااء ا ا، و در        

    ا  ااء.  

     أن م و ،م  وه ا وجا  و

  ا ا  وج  ،ا ر ا ت واا ،

واورات ا وز، و  و ا، و ا اء       

ا ت   اوض ا، ووا  ات،   

  وأ م  ال ا   أ ا: "أم أ  اوض" 

َ  ُو ا ن ام رج رئع طإ    رجن، وا

  م اا ا  إ ا  ار. 

أن م م و         ا إذا ط م ؛وا ا  

   ،ذا    عن ا ن هط "أو ا ا" 

   ف، و  ،أداة ا ا  ع داةر اا ا

         ا  ا ا ُّ  ا م و . ا

    ز. 

     وا ازما ا  ع ا اا ؤمأد ا 

اع ظة    ، ا، وا   اب،   

        ،وو داو ا دة اّه ا دّا ا  بوا

   اع  اب، و اب  اع.  

          دة ا و ة او ،ة اا  ع واا

 ،ول اا ت إا ود  ع، وا   ع أ
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         ا  ا   رب ت، إمة اظ  ُّ أن 

  واات، وا وارئ. 

و اف   ازن واع،  ة ا إ إع      

         س ي م  ا  ا  ص، و

 .  

              و ا   ا

 .ا  ت ،ى أ إ ع اى ا  

   ة أ " :ح "ل 

.ا  أ  أ  

 و ابان اه طأن أ ، أ  أ  

، زلف اا  .ا  

 دا   

  و دا و   اح.

   أم  ، و .ح وا ا :اول خ، 

  ح  ، آَق  أى وذت وَ أر

.ور  ك  ر ُ)٣٧(  

إمُ ة،        مّا را ا ا د ا ا  

ت اا   ا ،      ه أن   

  .ا  

    أ ط  أم  وضا إ د اا  م 

)٣٨(، ا     ديا ا و   ؤى اا   ،

           ى ا ا  أ زن را ّ  و ، ا 

ر اي  أ ازن وا  ، أن  ام اد  

 .)      زنوا وا ا ء وأ أر  ا   ا

..ا   ا ،وا         وأو ،ا  نأر زن أوا
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     وا  لورة.. و  و ،ا   و ،

     وا ،ارة اوا ،ا ا  ا  ء: اا 

  .)٣٩()اا، و ى ذ    ازن..

أن ا ا و زَن اا   ا ٍا   ن  ،

ُ ِكم َر ،  ُ   ك عا      ا  ر أوإط 

ت،و   ذ  آر، زن   اع اي     

:)   و ،وا ت ا   ا اات اا 

زن. و ا ا ادر  اظ ا ذا          ، ا

  ض ازن  اع، ا  اا      ،ر  اع.

  .)٤٠()وا  ارج

 ا ا ار اي دي وظ َ ال اُ و وَل

ُ  ،د ا ا   ُ يك ا  َذُ    يص اا

ُ ِ ة ،وا ازُن اا  ا  ،ع وا 

أن ا   ىو َ    ؛ام   ،ا    عا

. إ  ٤١(أي(     

ا  ا          زما ما  ا ما  ا

    آ   و ،ا  د أم  دا  إ ي ما

ا )٤٢(  

   ا ا  وز ام ا  ا؟  

     وا ا   اا ا   و

أس أد و أد؟ و ا ا م  ا ا؟      

  أو أم ء وا؟ و  ا ا  ذ ؟ 

إن ا     ، ة مط  ،صا إ   ا

م ي؛  يم إُ ُ     .را مدَ  اا    ا
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     ة ا  ا ا  ر ا اع اا  ون

  . )٤٣(ن  ال:  ا ام  ا اع ا؟

اقإ و ِا  أ ل وا يع اا إ  

:اوا ا  

 ا   ل  ط  ن أ  

ُ َ أن ،ء ا    

  (  )، (..ان ان ن

م ، أةا   ا .ت اا  

ورو ا ء ما  

  وا ن أن  ،ت ارخ ام  

إذن .(    

  ض،ا ا ارد اب.

ذة ا ي  ٤٤( أ(.  

      ،ا إ  مت اوا ،اا و إ ا ّ

     اع اا   ،ا  هي، وا ا  

ااي، وا مع  ا     اط ا، واار، واء    

ات،    ات ذا  ، ارط ت آ ، أن           

      ا ا و      ات اا

." ، ،ظ"  

       ،ز او ا اع اا و م  إ

 أن        ا  ،ا ا ا ا   ا م  ،ص

         د ة ا ،ة ا  ا  اع اا

 .اا  زن اا   
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  اخلامتة :

 :ا إ  أن     ء و  

   رد  ،و ا ا   ،ا   ة ا 

      اا  ر  ،      

 ي؛اع اا    ر رةا أ، 

   ،ى أ ل او ،ا أ و ،ا

 ا  ، أ إ د، واا  اس         

      ظ  ا    ءإ   اعموا

 .آ     

 ة إم     دا  ا ؛ا    ال 

.ا    أدوات   

البحث هوامش

  

)١(     وا ا و ا ة ا : –    م درا-     أ ،

 .٣١-٢١ن: 

 .١٠٣ : أ اا وا ا  ، ي:  )٢(

)٣( ،رم زان ،أ إ د  ة ا : ة ا   : 

  ٢٨:ز .

)٤(  ا ا ا  تت واا،اء اا  :٦٩٢-٦٩١

)٥(  إ ت ااطا  ةا ا وا ة ا   ،اءة ا

         ش ا ن  ا ن، اا م  ا ب ا

ا :١١.  

.٦:ا ا ، اّر )٦(

.٥٣-٥١:  ١٩٦٩  ١، س ٥ع ا، ا م أ م  ، اد ، )٧(

،  ا،   ٣ اا، ، ، وار  ا ا  ا )٨(

٢٣٣: ١٩٩٣اة، 
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)٩(  ت اا : –  :  ، دب ا اريا ٢٨٥ا. 

)١٠( ::     ة ا تاع     -إم  ح ة   ما ا  ،:٧٨ 

و .

)١١(    ،ن نرو ،ا ن،      ١ ركو ، ا  ،١٩٨٨ 

:٣١.

)١٢( ام  ،ديا ا :٤٥.

)١٣(  : ا ا : ٩  .

)١٤(  : ،مد اا ،ة اا ،ا  ،ة ا٢٧: ١٩٩٩.

)١٥(  ،ا ٢٨٧:ز.

)١٦(  دة ،بن ا.

)١٧( ة ا ،،  ا  :٣٦.

)١٨(  : ،أدوم ،ا وت: ٢ ،داب٢٣-٢٢: ١٩٩٦، دار ا.

)١٩( ا ٢٤:ا.

)٢٠(  ذأ ة ا ت:اا و ،ا  ء ا :١١٠.

)٢١(  ،ا ة،اا ، دار ،درو أ   ن٧٢: ٢٠٠٠.

)٢٢( ا ٧٤-٧٣: ا.

.٧ : ١٩٧٢ز   ٤، س ٤ع ا ،ث  م ، زي ااودي ،  )٢٣(

)٢٤(           ا وا ا  دةة واا   ة ا أن ة اى ا

 ن : ا .   :   : ن اا  م٩٦ا. 

)٢٥ (، ا  ، فار ا،ا ١٤١ : ١٩٧٠ ٢، س ٤ع.

)٢٦(  ا ٤٠:ز.

)٢٧ (زرق: ات اا - ا-  ،أدوم ،داب، ١ادار ا ،

.١٣١: ٢٠٠٠وت، ن، 

)٢٨(  ، ن د ، ه؟ اربا  ، اه   ،ا  ول   ٣، س ١عا  ،١٩٧٠: 

٣٩.  

)٢٩(   ا ا ا-   م    دا ، ،ار    ١ا ، ل دار ،

٢٥:اء، اب
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)٣٠(   :أدوم ،ا  ١٢٠-١١٩.

)٣١ ( ا ، ا  :   ، ٥٥: ١٩٦٧ا. 

)٣٢( ء ا  صع     أ ، ا  ، اويا  ،١، س ٢    ما ،

٨٢:  ١٩٦٩.

)٣٣( ا ة ا-  ون ي، أر اطوت، :   ١ا ،ا دار ا ،

١٧٨: ١٩٩٦.

)٣٤( : اظ   ،بوا ٢٠٨:ا.

)٣٥( :    ح -ا  ،وا و ،  : ١٥٨.

.٨: ١٩٧٢ز ٤،س٤، ع اث  م ، زي ااودي ،  )٣٦(

)٣٧( ا ا ،  ح ، ر  ٦،س٣،عأ١٢٥:  ١٩٧٤ا.

)٣٨(  ا ا  ،، ،وت ،وقدار ا ، د٢٤٧-٢٤٦:،  ١٩٨٤ ١

)٣٩(  واما ر ا ،وآدا ا   ةا ،   در أا   

.١٣٠-١٤١-١/١٢٧، ج

٥٨:ا ا دب،  ا إ دار ادة ودار ا ،وت،  )٤٠(

)٤١( :  :ا   ،ة ا٣٨: ١٩٦٣.

)٤٢(       ،ة ا تب إ  د و ا  ى .ا رأي د

٤٣٩ا اة، ص

)٤٣(       ا إ ا  ة ا : ةا  ،    :ا ا 

٢٩٥-٢٩٣.

)٤٤(  ، ا  ، ع ، ز  ٥،س٤ا١٤: ١٩٧٣.  

  املصادر واملراجعقائمة 

 ة ا تة،  -إا ا  ،اعم  ح م

 ، ت وارا ا ٢٠٠٢ ١ا.  

  ا او اا أ–  وو  ،   ا  درا

 ذي ، دار  - و  ، اد ، ون ا١٩٨٨ا.  

  ، اء اا ، ا ا ا  تت واا

  ،وت ،ة ات ادرا ٢٠٠٢ ١.  
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  ،دة ودار ادار ا إ ا  ،دب ا ا

  .١٩٦٣وت ، 

 ا ا ا-  ،م  ،،دا ل ١ دار ،

  ، اار اء، اب.

  ا ي، ،اا  ،اظ   :بوا ا

 وت ،ءار اا ١٩٩١ ١ا  

  ت ادار  –ا،   ، دب ا اريا ا

  .١٩٩٢اون ا ، اد 

  ةا   ، واما ر ا ،وآدا ا  

  ٢٠٠٠، ١، دار ا ا ،وت،١ادر أ ، ج

     ،ا وا ا ا  ا ة اا

 ،ب، دب اد ارات ا ،٢٠٠١.  

  ا- و  ،ا ا ح ، ا  ،وا 

  ،وت ،ءار ا١٩٩٩ ٢ا.  

  ، دار ،درو أ  ،  ن ،ا ا

  .٢٠٠٠اة،

   ،ام  ،ديا ا وت، ١ ،ا ا ا ،

١٩٩١  

 ض ا :ة ا  نا د ا ،ذأ ا  

 ،١ا :،د ،ا  ،١٩٩٩.  

  ، وت ، دةدار ا ، أدوم ، ا ٢/١٩٧٨ز .  

  ،وت ،دابدار ا ، أدوم ،ا ١٩٩٦ ٢.  

  بّد اّرات ا ،  دز د. أ ، درا ، ة ا

 ، ب ، د٢٠٠٧ا .  

 ا ة ا-  ،ا ون ، دار ا ي، أر اطا

 ،وت١٩٩٦ ١.  
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   ، وي ر ، ورض اب ا أو ا ة ا

  . ٢٠٠٨أ اق ، اار اء   اب ، 

  وا ا و ا ة ا– درا م -  أ ،

   ٢٠١٤ن ، دار اارث  ، ء ، 

  ا ا ، ا ا  ، ّا إ ا  ة ا

  . ٢٠٠٦ا ب ، اة ، 

   ز  ، رم زان، أ إ د  ة ا

 ،ندار ا ،،اد١٩٩٣.  

  ،اءة ا إ ت ااطا  ةا ا وا ة ا

  ب ا ا  م ان، ا ا  ن 

 ت وارا ا ا ، ا   ش ا

 ،،وت ،ز١٩٩٧ ١وا .  

  ،ة ا : ،مد اا ،ة اا ،ا ١٩٩٩  

  ةا ا واا –  ارا ، ،   ، ودد واا

  وت  –ا ، ون٢٠١٢م.  

  ،وت ،وقدار ا ، د، ا ا ١.  

 دار ا ، زك ام ، ا ا   ، وت ، دب١٩٦٢، ١  .  

  ، ن ركو ا  :  ، ن نرو ، ا 

  ، ءار اا ،  ل ١٩٨٨، ١دار  .  

   ةب ، ا ا ا ا  ، ر ب ، ان ا

   ، د. ت .

  س را  ، ة ا ، اقا ،  ١٩٨١، دار ا .  

  ، ،اا  ، روا ا  ا ا ٣ ،

  ١٩٩٣ ا، اة، 

  ا  ء ا  ، ذأ ة ا ت :اا و

 ،ب، دب اد ا٢٠٠٦، ا.  

  



  

ة
ّ
ة الوحدات اللغوي

ّ
مي

ّ
ل
ُ
  ) ١٥٩ .... (..................................................................................س

 

  

ة 
ّ
مي

َ
عج

ُ
ة الوحدات امل

ّ
ة الوحدات اللغوي

ّ
مي

ّ
ل
ُ
س

م العربي
َ
عج

ُ
ة يف امل

ّ
مي

َ
عج

ُ
  وغري امل

   

  

  

  

  

  

  

  

Peaceful linguistic units and lexical and 
non - lexicon units in the Arabic lexicon 
 

  

  

  

  

  

  
  

 االستاذ الدكتور

 جناح فاهم صابر العبيدي

 كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية   -جامعة كربالء

najahalubaidy@gmail.com         

 املدرس املساعد

 عالء صاحب محادي

 مديرية تربية كربالء املقدسة

  alaatuky@yahoo.com                                                 

Prof. Dr 
The success of Fahim Saber al - Obeidi 

Assistant teacher 
Alaa Sahib Hammadi 

University of Karbala - Faculty of Education for 
Human Sciences 

    najahalubaidy@gmail.com alaatuky@yahoo.com 

 
                                                  



  

ة
ّ
ة الوحدات اللغوي

ّ
مي

ّ
ل
ُ
  ) ١٦٠ .... (..................................................................................س

 

  امللخص:

أ  ان ا  ء 

  ً ًوا ت اما

   ؛ إذإ –    ل

ازل  ّ ّ  –اال 

اي ُ د أوُّ ّ اس 

 وح ا  امت 

ا ( ان ا، وان 

 ا ا   ،( اوا

  ا ا   اات 

رة  -اّ و اّ، أو 

 أو-    ات اا

ا  اول، وأو ا أو ا 

 ّت اا    يا

أو اظ  ن  اود 

 ًد  ح ا ا

 ّو ،دئ ا  

ال  ّ ّ اات، 

 و    ن

  ّات اا   ثّ

أز  ا و اّ و

  ام وا و ،

 ؤا  ّولا  

 اا  ّا  ا

 مراح ا  ،ا ّا

 و  ّت اا 

.ا ُّ  

: ت اات  اا

ا ا ،  ا ، ا ، 

 ت اؤى ، اا  

Abstract: 
In the light of modern 

linguistics, the lexicon 
becomes a tangible  reality that 
cannot be ignored. In no case 
can it be relinquished from 
what it  present from initial 
indication that is the basis for 
the salient meanings in the 
subsequent components (the 
structural component and the 
pragmative component).But the 
main problem considered  the 
boundary between lexical and 
non-lexical units, or, more 
clearly, the units belonging to 
the dictionary, structure or 
pragmatic. While logical or 
functional classifications are no 
longer sufficient to clearly 
these limits, the search 
proposes a semantic classif  
ication based on the principles 
of semiotics, And adopt the say 
a hierarchical hierarchy of 
those units To form an entrance 
and a preliminary to talk about 
the linguistic and non-linguistic 
units and highlighted the areas 
of distinction between them, 
And one subject was based on 
two requests follow the first of 
them the semiotic vision of the 
linguistic sign through the 
successive stages of research, 
while the second classifies the 
language tags on the stages 
suggested by.    

Keywords: language units, 
Arabic lexicon, lexicon, visions, 
language tags 
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  مدخل

 اة ا   ّى ار أو  ى اع 

    ّا  ذات ات أن وّ اأ ؤ

 ام  سا ا ما  را ّ ،َا  دة

 و ؛ إذ إّن ا َا  ا ا    ةا

 أو  ّ زد ر  " َا  داةا   ،

 أ  ّو ،  ءا  ن وما  غ ا

"  ء  د واك ا  ا ه، و١(و،(  َ و

 م ؛ّ ورة ّ ةا  ا ما درا 

 ا ُّ ا ا   ومو ،ا ا  ء اا

  ّ ا ّ  مم و ،ت أما   يس اا

 إذ ،ً ا ذ  ّ     ّ اٌتأ ل: " إّم

" ا٢(أ( : ا م إ ا ّا   إذ  

  ُِ  و  ةا  سوا ء اا ّ اتأ

  امت ا اال.

  ةا  س أو اا  ءا ّ اضأ  و

  ُِ امت ا ل.

  اتا  طاد اا   ين اا ّ :ا

 ض  ا ا    ّ اات 

   ّأ   ّا ا ّاد، وا  ّاا ور

 م  رات (ديا  م "   system of 

signs( " را   ا)٣(   ا ّ  ا إّن ا

.     د 
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 ّة اا ّأ  عا ذ ا  ا ا ّ_ 

  ا ا  ُِ ا_    ا ّا 

ات، و   أم ات ا  إ  ات، 

    راكا إ  نآ د   ا ا ّو

  م   ّ . ا (أداة) ا  ا " : ا

 ت   ،ته ا ا ا وم  رف

ا ن ا اء ا أ ّ  )٤(ان ان ً  وًا "

 اأ أ   ّد   درا ا  ّو ،ا

ا   اتا    ّ و ،ّد و  َ

   يا وا ،اد دراا ع ام  أو  

.راا  

ة:
ّ
ة وغري اللغوي

ّ
  متهيد: العالمات اللغوي

  تة ا درا    دو  حأن ا 

ا ّو ،ت ا ّ   ا  ا ا

)٥( ا   ًءا ن ا ا دأ ح إ رأ ،

ا ا   ًءا ُّ وره  يا ٦(ا(   او

) ت اا   ًءا ا semiology  او ،(

م  قأن م  ل أّما  ت اا  ر 

  ؛ 

١.   ّ تا  عا ا ة اا ّ :ّ ت

 وأ ،طف أا  نما  ما ا إ ام

 أ  أن     ُّ، وب، وأ.

٢.   ّا ا ت إه ا   :  ت

  ّا دي وظ َأ قأم إ  اا    نما
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 ،ّورت اا زأ ّ رة ت وأا 

  .ّ ّ اضر أظ  ت اوا  أ

  ،ء اما  تا  ا ا  ا

إطر ع ا  ات اّ و ا ّى ار 

  دور  لال واا   ا ع اأّن م  ر

ا م ذا و ّا ا  ا ا  ّط

ا ت اّ امم ّّم   ورة  ات 

     د  ّا  و ّا 

 ّت اا  او  ر دو  لّ ر

،ا ّ ن دون   ت  ّا  ا ّأ

 ن  را و ّ  ّم)ن )٧ى آ او ،

   ّ تا  ا   قأّن ا 

ورة  ا  و آّ اان  اال وال، 

  تا  ولع ا ،ّ  ن ة اا 

  ي  ة ّ ّل  ذ إ  ق، 

 ا اي ن   ة  ا ام  ات 

 ّ٨(ا(   لُ أو   م ن ا ،

  م د او:ا ا و 
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 وا ا أ    ا إّن ا اا  

   ّا ا    ّا  ا   

  ّا ّن ا ى؛ا  ا ا   ط

 ا ّأ ّا  ورة ن او ،   ّا

 اا ّ  كُ فط  د أ ذات ا ّا ا

  ّ  ّم ،  ل الان اه اا ّ ذا

اان َُ إ؛ إذ ف ا ا  ا  و ورة 

 ّا ل ا ،أو ا ى ا  اء ة ا

:ا  ًو .ا  ا  ً   إ  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا ا    ات  اّ ا   اة 

 :ا ا    ّ   ّاا  
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 ،و ّت اا را م د ا   ء 

  و ادة ّ ()  ّ ذه 

ّول:. اا و ا ّت اا ل وال واا  

 .ّا   

ل
ّ
  املطلب األو

ة .
ّ
ة للعالمات اللغوي

ّ
ر الرؤى اللساني

ّ
  تطو

إذا م اّ واة  ا ا ،ّن ا ّ ات 

  ن ارا ء اا مما إ ر  د أ ا

(ّا ر) ُ ا را   ن )٩(ا وإذا ،

   ذ  ا ّم لال وا؛ ات ام و  

، أّ )١٠( أب ار اوا ّ ا ؛ اال وال

 ّ ن  باا  درا  ًوا مم)١١( 

وإ إّ  ا  ارات اّ ا اال، وال، 

): " إّن ام  ٦٨٤وا ،ة  ل ز اط (ت 

  ء  .نا  دةء اا  نذا  ر اا

رج ا ّم إذ أدرك   رة  ا   أدرك  ود

 ُا ا دراك أا  ا ّرة اا   ّ ذا 

   ارة ا ّ أ ا وأذم ر  ود 

  رم أء ود ام  ، )١٢(آ   د اظ "

 :ا ا   س  ّا ا و طا ز   
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   ر إذا ا  ّت اا ّ ا ا

 را   تا ّ ر اا  ون اا

 ّاscolastiques)()١٣(   ّ ا ا  ،

أَو َ م ان ا  وا ان ا   ات 

 امو ، بس، و رسم رل   ّوا ّا

ل ا  ّأ ، دو ،ر ّ  أّول  ُّ تم

ا   دو ّا را)١٤(  إ   ،

 " ى أّن ا ،اكآم     ّدر اإط  ّا ا

أي إّم   اظ -    إ ّ -   اء 

 ّل"  يء اا )ول )١٥د اا  ًم  

    ة وا   موا ،رة اا  

اا )١٦(   تد    ص ،ءأو ا

 ذات ا ّرة اا  ا  ّ  ا

  ّ إذ ،(دا) ّا  ّرة اوا (ا)

 م ا  ة امرة واا  ا ما

 درا  ا ا   ا ؛ ذات ط

ا ا  تا )١٧(ا  ة ، ودات اا 
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ل ط ات  ار اواّ ا آ د امت 

أو ّم١٨(ا(" ّا     ا  ء  "  ،)١٩( ،

 ً ا ّ ارات ا، و  ًرة  ّة، 

ا  ّ وا ط )٢٠ (  

  

  

  

  

  

أ  ط ا اط ّ و ا اّ اال 

  ّرة ا ":ل إذ      ل ووا

" ء واا  و ،رة اة واا )٢١(  ا او

:م إ  ا  

١.  ّا  اً ً  ّطإّن ا-  ا - 

 رة  ام ا دون ام ادي.

٢.  (ا) ّ د دراكا  ر ن  إّن

ّا  (دا) ّوا   اً ّطا  ّو

  (ا)ء اا  لال واا  ا ط

 ا و  
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 ّد ّم  ءت و ا ا  رم اءإ  

  ا  اأط   ان، اا ما  ا

 وا ؛ ا تم أر   نّ و ف اا

ا  مو ر واَّ٢٢(وا(:  

  

  

  

  

   

  

  

  

   ون أّن ا ء ا أّن   فا و

 ر إّا ر  ي اما ا  ،وا ،؛ اوا ما

 اا إ اا ا وام ،ا  رات أوّا )٢٣(.  

ّا ا    ّي أا ا  (ا) 

 ا را َُ ردز ان ورأو ت دراظ ا 

 ذ ،َْن:" ال ا إذ ،راا   ا   ة

َم   َُُُ ُُِْ  ،َِ ٍَم َّ  يا ُا ٍَُِ ٍ

وامَّ  ه ان ًرا  ارات اّ  )٢٤(َِت."

 ّوا ّ٢٥(وا(    دي درا رأ و ا

 ردز رن ورد أوأ  ا را ا م لإ

  ّا ا طا ا  ّا ٢٦(ا(  
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 ا  إ وا ا  ا ا و  ان و

 ر أّن " طا ا  نأو   ، ةَا و ا

إّم مأذ  ا رو (ءأي ا) اا  را   

 ط  وره أن   يا ّف. أأو ا ا  ّ

  أن   ّ .ًأ  ً و ،ّا ه ا 

 ا  أي ا  ا ما  ا  أن  يا

ا ا ن   اي و  )٢٧(اي  ا ة "

 ا رة  ام ا  ،رة  ام ادي، 

:ا ا     

  

  

  
  

إّن ا اّ ا أّ  او  أون ورردز وإن 

   ة م ، ّ  ذات ط م 

  ا  مق وا   ر مرس س، 

 آ ًا إ...ا  ا  ": ه إذ ّا ذو ا

 رمز
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 طsemiotic ّ ّأو م ّور  ّم طوا ،

 وا  أماع ات ، م درا دراّ )٢٨(ت "

 ّه ا ل " تا  )**( _  ا    ا

 ل اا ّ ا ّ _  ص م إ 

  يا ن ا  ا إذا ،تا ّ  تا   

 اً ه ا وز   ذو إ   ا ّا أ .ً

" راه ا ل  وارده  ٢٩(ا،(  ّء م  س  وإذا

 ّت ّن ا ا ض  اار د   ات 

و ،ن اوا ت ا  أن  إذ ا  ه  ا

) ّم ّمإ  " ث س در أنا  ٥٩٠٤٩   (

" ن ذات أن  ن)ت )٣٠ا  د اا ا إّن.

  ا او ،ا     ّ ً 

و   ر ن   ا ُ أن   

   ًط زهإ ّ س  " ،  د نأر

:ا  ت  و ،١أز_  ا َُ :ا  

 ،ذا   ٢ذا-  ،  ٣ -    

اول، ورة أى  ا أو  ل ات اي  اريء 

، آ )٣١(وا  ا   ا ا أن   اع "

  تا  ا  ي وا ر اطا  س

 ا م ذا ،تا  ا إ ا  ً 

  ً ،ة  ن اّ او ،د ق أو  أو 

ج إ  ور  ا ال  ال إّ  " ر 

م وي   ذا وّ أا اا. و ّء  ه 
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 ًء اءا  "    ء آ ا ا)٣٢( م ا ؛

 ا    ،ا  ء   ا  ط

٣٣(ا(:  

  

  

  

  

  

  

  

  

   رة إس ا أراد    ا و أّن ا

ت ط ا  ع اد ا ّ ااد 

 و ا  ة  احا   ا ؛

 :ا ط س    
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   ما ا ا  ا ّا ا  

  س ّ و ا  ا و  ا  ى يا

  ا  ا ُا    دِء اا ّم ؛(عا)

  ن  و ، ذ ا ّو  ا ء اا

، و ا ا  ات أ؛ إذ إّن اا ض 

 و "  إ ا   و ،ء ات إم  ّأو و أ

    أن  و ، و ر ا أن إ  

 فّا  ء أو ّ نو ...ا   هم  او 

  ات، و  إط أ  ء آ أو  إ ء 

  أدم ، ا  ت ا ا   آ

ت؛ ّن  ة أو  ة، و   مع ً ا  ا

    تا  عا ا ب  _أداةا ا  م_  ا

"٣٤(ا(.  

  ط  س ا  غ أّن ري ن ى

   ال واوا   لال واا  ن ا

  ، : )٣٥(أى

١. ا  ا ىى ا   ى ا  

 و 

٢. .ى ووا ا  ا  

ول اا ا ا ط  )٣٦(    
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 م اء لال واا  ا    ،ر  و

     ا  ور و  أو ّمت أ

 ا ّ  اا    ،ة ت  

    يا ا  ،ىوا ا   

 ى وى ا  ّت د إ  ا ّ اا

 إ (دةِ)    إذ ى ا  ا 

(ان)، و(أم) و  ى ا إّ ف (د) وّف 

مء ا)٣٧(    از واا د    َ و ،

.: س  ت ر أ    ا   

١. ا    إ  ا ا  :م٣٨(ا(. 

٢.  ّا    إ  ا ا  :٣٩(ا(. 

٣.   ّ    إ  ا ا  :ا

 .)٤٠(رة

ا ّرا  ا  س ّ أن  ر 

   ديا   ت اؤا ت وما

 ،ال وا  ا و  د ،ور ،و ،مأ

 ا  ود اب ا ّ  ، ّر ادر تظ

ن، ده    واُّ   ا ًم ر  ا

اِْ و  ءة ّ واَْ إ و  ءة و ّ اال، 

  تد ا ّموإ ،ا ت واد او  

وا   ٤١(ا(. 
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ا ء إا  ّرادر اا   ق إذر ا  د

  ا ذ و أ َّ و ، زيا ا  بوا

، وا  )٤٢(ا د ا ا   اء اد  ارج

  ت اف ا د اا   اا ا

 اا ا ذ)***(.  

ن   ا طروا  س ت  و ات 

   ً  ّف ا يا ر ر ةا ّاا

س إذ ل: إّم " ء  ً  ع    ه 

 ي   (أ) ن إذا ،ا، وً ب ا  ث

  _اع اول  إرة اب /  د إ   ات 

 ل أ  اًداا  ز_  ،تا  ه ا  ط

، و  ا او اءة )٤٣( _ "  ه ا ّن أ 

ا ا  ا ر  لا  ا  

 ه اا ا و (ادوا ،ك، و)  ت

ادي  رض اه ا اي  س، ّ  ام ادي 

 ّا ّا  )٤٤(   تا   ا و

: ّاا وظ و.  

١. .ع و ُو :رت اا 

٢.   مء، واع أ  مإ  ة اّت اا

.  أو ّ ت اا 

٣.  ّ  ت  لء وا   مإ  ّ ت

ت اة)،أماً أ َ ا  اع ام (ا )٤٥(ء"

 ا ن و إّم " : ،ر  ّ تا 
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 ا ا  سا  ط   ة اّا

 .ا ا   ط   ّ  ع   أن 

 ةا ن ا ه ا و ّ iconique   ذا

" ةا ا  ّم   وه ا )؛ إّن )٤٦

 ا اا     ر س اا  ا

: و ء ا   

  ا اس. .١

٢.   ا وت واا  .ا   

  ات ا   اال. .٣

٤. .ر إا 

   درة     هت أمع اإّن ا

د  ،ّ  اُّ  ماة  أط  ر  (اة 

 ّ ة  أي" (ا  و َُُُ و د  

"٤٧(إ( طا و  ر  ا  و ،)٤٨(.:  

  

  

  

  

  

  

  ّت ر ة إّت اا  ّمإ  لأن م 

  م ا و  إ أي را  أو ّ وأر ن 
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 ا م   ت اا  ا  ،غ ري

ا  ّل  را إ  وأو ا )٤٩(.  

ت اا ُّ :ما ا  

 إدرا      ت اا ا ا إّن

 ّو رجّ  أو و ،ي اا َا  ت 

ا ما  َا ا ّ  ،َا   اتا  

اّ  َ ات اَ؛ وإذا  اك ا  اات 

: ،  مو ر    را ّ  

 ة اّا ّات اا  :ا ّات اا  :أو

 ا اا وا ،ن ذات  د ، إذ  ا

.: اعأم    اته ا و  

وات  أم  : دا ا وا ا    .أ 

رة   ا، وأ   اَ و ّ ة 

و ،اء ا أ و ات اأ .و وا ا  

وات  ّة:   م ا ا ا    .ب 

اورة واّ وأ   اَ وّ  اات 

اّ اطّ ا ر  امن م ح أو ّ أو 

  (أٍف)   اّ.و أ )٥٠(ااب أو ز

وات  ر    :م ا وا ا أي   .ج 

ّ ، و ّه اات  ام ا  د 

.  أن  أ وأ ،ا َا   اتا 

د ا  اة  ام  ّ ا إ  أّن او

واة وا ّد ن  و، وأ ا  اات 
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 اً  أ واّ إذ ل دوو و  ا اد: 

"   ات ا أه  ف  ال. 

 دًرام "  اً ًزا أوأو ر ًمن أ )٥١( َ و ،

 ة ووا ّا  تا  ود  د  ا 

    ل أنو" ،وا ّما و ّمة واا

ا    اتز وت ورمأ  ت  رّ ،ل

ا اي   ا  ّ   زاو مً م  أماع 

 )٥٢(ات، ّ  أي مّ  أى مً و  ات "

ا طا و )****(.:  

                                    

  

  

  

  

  
  

  

اّ ام  .:م ّا اع  اات م :ً اات 

ا  ّم ة ى ا اي  و َ ن 

ة  اى اي  ت  ا  س 

  ّات اا  عا ا رإّن ا او رو

 )٥٣(رن  ا ح   ًت ر  أ

 ّ  ت   ّ رس و ّ  

ى اى اي  و ود  إذا ت  ّه 
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  و    رس و ص أ ت وما

م  ،ّ س  ا   ٥٤( ذ(.  

   َُّ م و  و  تا   إذن أ 

 ا م  ا  ت وو  ُ ت 

  لا ج إ َُّ ِ ت   ،ا   

 ا و َ ن دا، وّ أز أف  ت  د

.:  :ات اه ا  

ارت:  ت   ":د  إ  ق اب   .أ 

" ذا   أي   ّم ؛اوا )٥٥(ا  ب ا إّن،

  ّات اا  ا  أ  ل  اتو

  ،ا ا ه  دا    ا ق

.زأ ّ دة اعأم  اتا  عا ا 

١.  ّت اا  ا ا  ا :ّت ارا

، وَُّ )٥٦( اذات ا اري،(ا، واب)، أو ا

 إ  ّا  اء " وا ّات اا  عا ا إ

      و ،أو ا  أو  ط

 إذا ا إ ُ  اءأّن ا وظ .ّ     ،

إ  يا ا" )٥٧(  

٢.  و ا  ّ اتو  :مت ارا

  زن ا وم  اة اٍ ّ وا، وان، 

.ق، وأك، وو 

٣.   ت ارا  عم ّرا  اترة: اء اأ

ب ا     رة اا  " ، اق ا

" إ زا أو  و ،آ ّ رة وًم ًّ  ّ)٥٨( 
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إّن اا ود اّ اّ أو ا   أء ارة 

 د  قا إ ّات اه ا جا  د ُ

 ر ا.َرج اط

٤.   د ّات اا  عا ا .:ت ارا

 د د يق ا ا م  ّت ارا

   رةء اوأ  تا  ٌب " ل

إ    ،د و ان أو  ء ّ "ِ)٥٩( 

اات  اظ  :ه اات ا ّ   .ب 

  ن َ و ،  د د   د

ّ إ ق   ن   وذ اق وّ ال 

 ّ ّات اا  عا ا ا ّا  ّوف ا 

  ا ا  ،دةت اذات ا موف ا  و

 روا   ا ّدوات اا   ءا ا

   إ ّات اه ا  إذ َا    ّد

َّا  ت)ل،  )٦٠ وف اا ز أأ ّو

 وال ا اء.

اات اّ ا :ّا اع  اات ا ّ   .ج 

 ّا  ادون ا  ا طر ا ا 

ا  عا ا  ر اإط  ،   أن   ات

    ا ا  ،ّة ا ّا ا

  ر  ان ه ا لام ن، ورا 

 اا () ََ  ق اا أن م  ؛ إذ دا ًَ
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و() اَ ااّل         ث ادة

 ،   ء اأّن أ  ز  اا  " ،ان

من   أن ل: إّم () اَ، وإّم   أن ل: 

إّم ف إ   ا ا، وا  . و ء  ارة 

أّن أء اJohn Stuart Mill   رة ن ارت  ا

  ك إّم .  ّلاد وا ّ  :  ّو

 . و  ّ أ ت   إّم  و أن 

ا  ن ت أو و ف  ا... وا مى أّن

 ه و  ا  دcommon noun   ادي

"  ا ل إّ)٦١(  ّا ّات اد ان و او

   َا   ل  إّم     ا 

.ا ا   و  َّا 

  ا  ء   ازل  اف ام ّ أ

اَ اي  أ اد  ا اي أَُ  اظ 

 م ّات اه ا  أن  ةم أّي  م ا ا

ا ّ  ّدوات ا  تََُْ  أو ،وا 

  أو ،ّات اا  ا ا ّ  ّت اا

   ب  م   ح و ّن ا ، ّأ

  ت ة  ه اات َُ   اظ.

  اخلامتة

١.      دةا  ّر  تما  

 ّ   يا ا و ،طأ  ّات ا



  

ة
ّ
ة الوحدات اللغوي

ّ
مي

ّ
ل
ُ
  ) ١٨١ .... (..................................................................................س

 

    دا  ات إذا  و 

  يا ا و ،ة م ّارة اا  

 : أّم ذات ى د  أو أّم ذات ى إ أو ذات 

  ات ال ا    و   ى وظ

ارن ا (ا ، وا، وا) و  ان 

   ،ّ ّ ا  ات اا و  ا 

 ا ّات ا اع اما  ءا  آ م

    ّو ا مت اراا ا  ا أ

 اء .

  اد  ات اّ أو اظ ّ اة  .٢

   ّ إذ ،ا ا ّا اء اا   

  ةه ا ّن ؛ّن اا دا ّة اا ط

     وات اّمت اى.

إّن ا ارّ ر اؤ ا ّة ا ّ ود  .٣

 ام درا   ، وا و  ا  أ ة؛ا

 أو ا ّا أو ا ،ّا ا درا  ا ُ

 ااو ًّرا  إذا أردم   د  اات.

  

البحث هوامش

  

 ا وآت ا ا  ات ا أث ات، أ دراج،  ):١(

 .١١: ٢٠١٥ ١٤٣٦ا ام، اة،  اداب، 
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)٢:(ا : ن ا   ،   را ،  ا 

را ،ا ا ،ا ا ب ا ٢٠١١ :١/٣٤. 

)٣:( ا ن: ادم دي  ،    ،ا  

 اد، ا ،ق دارآ ،١٩٨٥:٣٤. 

)٤:(ا و ا ا  ن: أآ  ، ،ى  ،

ا ون، ا  وت ،ا ا  ،٢٠١٢:٢٦. 

)٥:(  :ا ا  :ُ٣٤. 

 . :ُ٣٤. ن: ):٦(

)٧:(  ا ، ر :ا ا ا  اءة ا ا :ُ

 ،ا ا  ،إر ،و٢٠١٣ا:٢١. 

)٨:( :أ  َا ا و َّا :ُ٤١- ٤٠. 

)٩:(  ( )ول ري ل :ا  ( طا ) تا  :ُ

:طا ا  دب واوا ا  تا ب: أم ١٤. 

 . :ُ١٥. ن:  ):١٠(

)١١:( :ُ  ،ري دل :ء اا  رم ب دراا  ا 

 .٨- ٧: ١٩٩٤وت، دار ا،  –ا ام ،ن 

 ،(  ٦٨٤ج اء واج ادء:  ا ز اط ( ت  ):١٢(

: ١٩٨٦وت، دار اب ا،  –و  ا ا ا ،ن 

١٩-١٨. 

)١٣:(  ر ،اد   ، ت :ا ا  ا  :ُ

 .٣١-٣٠: ٢٠١٣ - ١٤٣٤د، دار مى،  –

 . :ُ٣١. ن: ):١٤(

)١٥:(  :ا ا ٨٤ 

 . :ُ٨٤. ن:  ):١٦(

 .٨٥ –  :ُ٨٤. ن: ):١٧(
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)١٨:(  ا ا  ، ل ا :تو واق دراا  :ُ

،١٩٩٩ :٣٢ . و 

)١٩:( :ن أ :واا ر٩٥ا :ا ت او آ ا  : ٢٦م .

ا ،وا ن:  ا رك : تم ا  :ُب و–  ارا

 ، ل ء، دار١٩٨٧ا:٤٣. 

)٢٠:(  :ا ا  :ب  ذة طه ا٨٥. 

)٢١:( :ا ا ٨٥-٨٤. 

)٢٢:( ب: ا  فّ ذة طا  تما ا : ا  

اا ،ا وا ،م –  ،جط  ز٢٠٠٧، وا:٢١٩. 

)٢٣:(  :ت اما  ا :ُ٢٢٠-٢١٩. 

)٢٤:(   ردزن و رأو :ا و ا  ا  درا ا 

وت، دار اب  –ب و :ن أ ز ، ا او ،ن 

 .١٢٧: ٢٠١٥ا اة، 

. وُ: ا  ا وا درا م   ٦٦-  :ُ٥٧. ن:  ):٢٥(

وت، دار اب  – ا :ن أ ز ، ا او ،ن 

 .١٢٠: ٢٠١٥ا اة، 

)٢٦:(  :وا و ا  ا  درا ا  :ب  ذة طا

٧٠. 

 ام ا  ،ل و و ، أون  ا  ا دور):٢٧(

 .٧٨ر  :ون، وا   دار، اة ة

)٢٨:(  ()ول ري ل  ،س رسم ر :تا 

 :طا ا  دب واوا ا  تا ب: أم ١٣٧. 

.ا   (**)  

 .١٣٨ ات: ر مرس س: ):٢٩(

   :اد، ا  ا  ا ور: أ إ ):٣٠(

، ١٠٨: ٢٠١٠اار اء، ا ا  ا، –ا، ا ام، اب 
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  ،اإ ا  :ا ا ا ا  ا  :ُو

ا ا وت، ا ،وا ا ، اد ،ا ،١٩٩٠ :٨٢. 

)٣١:(    ،رير و ،دالار دو :تا ت أو ما

 ر ،وا ا ، ار،  –ادار ا ،ذ٢٠٠٤ا :٦٠ -٥٩. 

)٣٢:(  دب واوا ا  تا ب أم  (  ) تا 

 :طا ا ١٤٠.  

)٣٢  :( :ا ا ا ا  ا  :ب  ذة طه ا

٧٩ 

  .١٤٠. ن: ):٣٣(

ُ: ا  ا ا :ن ري غ،  ل ي،  ):٣٤(

وت، ا ا رات و ا و از، –ا او ،ن 

١٤٣٦ - ٢٠١٥:١٧٣-١٧٢. 

 .١٧٣- :ُ١٧٢. ن: ):٣٥(

 .١٧٣. ن:  ):٣٦(

)٣٧:( :ا ا  ا :ُ١٧٩- ١٧٣. 

 :ُ ات   (  )ب أم ا  ا وادب  ):٣٨(

:طا ا  ١٤٢وا. 

 . :ُ١٤٢. ن:  ):٣٩(

 .  :ُ١٤٢. ن: ):٤٠(

)٤١:( ر :ةا ت اا :ُ اما   ،لدا 

 .٧: ١٩٨٧وآ، اار اء، أ اق، 

  . :ُ٨. ن:  ):٤٢(

(***) اا ا ى اا  ت اب را ا م اى 

 ّّى ا َا ت اا   ت و  يا

واى ازي ُ: إ ا  ا اي درا  ء ت 

  نم ،وا ي، اا   ح :( وا وً) ا

 ،١٤٣٨ا - ٢٠١٦ :١٩. 
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)٤٣:(  :رو ا  ١٠١ا. 

)٤٤:( ت اا :ُ :ةا ٢١- ٢٠. 

ار ااو :اماز أر ،  ،ش، وت،  اء  ):٤٥(

 ،١٩٨٦ا :٢٨-٢٧. 

)٤٦:(   :ا ا   ٤٥. 

 .٢٧ات ا اة: ):٤٧(

)٤٨:(  :ا ا  ا  :ب  ذة ط٤٢و ٤١ا 

)٤٩:(  :ُ .:٤٥ن. 

)٥٠:(   :ُ ا ا و :إ  ب ،ا ون، ا  

 .٢١- ٢٠: ١٩٨٢،  ا دار، وت

)٥١:(   َا ا و َّا:٤٥أ. 

  .٤٦. ن: ):٥٢(

 ا و َّب: ا  ا طا  ّ ط ه(****)

 :أ  َ٤٦ا. 

 .ُ٢٧: ات ا اة:  ):٥٣(

 .ُ٦٠: ات أو م ات:   ):٥٤(

)٥٥:(  ي، اا ظ  ديا  :او  ر بت ااا

 .٨٠: ٢٠٠٤وت، دار ا ا اة  –او :ن 

)٥٦:( )   ت ا او ر :ُ   [جا  أ ] آ (

 ( )   دي  ء ،ياد ا  ا   :ًذأ

 ،ا ا ،مما  ت ا   :ا ٢٠١٥ :١٤٤. 

)٥٧:(  ا  ر ، د أ :ي اا ا  ة قآ– 

 ،ا دار ا ،ر٢٠١٤ا :١٩. 

)٥٨:(    ( راهد وأط )،وا   س :آن اا  ا

   ا–  م  راف ا ،ا  ،١٤٢٩ 

٢٠٠٨:٢٥٥. 

 .٢٤٦. ن:  ) ٥٩(
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)٦٠:(  :ُ تا  ّا اا ا ود ا : ا 

 وان اداب  ،، اء وإدة امت موة  (( ادي

 .١١٣ -١١٢:٢٠١٤: ااول و اب ََ، واممت

)٦١:(  :ا  ٨٢دور ا.  

  و املراجعاملصادر  قائمة 

١.  ا  ر ، د أ :ي اا ا  ة قآ

–  ،ا دار ا ،ر٢٠١٤ا. 

٢.  اما   ،لدا ر :ةا ت اا :

 ١٩٨٧اء، أ اق، وآ، اار 

ا  اآن ا :س   او،( أطو دراه )   : .٣

   ا –  ، م  راف ا ،ا ١٤٢٩ 

٢٠٠٨ 

٤.  ي، اا ظ  ديا  :او  ر بت ااا

ن ا :ة  –وا ا وت، دار ا٢٠٠٤ 

٥.  وا وً) ت ا ء  ي دراا ا  ا إ

 ،ا  نم ،وا ي، اا   ح :(١٤٣٨ - 

٢٠١٦. 

٦. ا  دب واوا ا  تا أم ،ا ا :طا 

 س اة، دار  اا ،ا  ر ،ز أ  ١٩٨٦م 

. 

٧. ا : ن ا   ،   را ،  

ا را ،ا ا ،ا ا ب ا ٢٠١١. 

 ا  ،ل و و ، أون  ا  ا دور .٨

مة ا ةدار، ا   ون، وا .ر 

٩.    ،رير و ،دالار دو :تا ت أو ما

 ر ،وا ا ، ار،  –ادار ا ،ذ٢٠٠٤ا. 
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١٠. ا  ا ، ر :ا ا ا  اءة ا

 ،ا ا  ،إر ،و٢٠١٣ا. 

١١.   ا ،اد   :إ أ :رو ا  ا

 .٢٠١٠اار اء، ا ا  ا، –ا، ا ام، اب 

١٢.  ت، أث اأ ت اا  ا ت اوآ ا 

 .٢٠١٥ ١٤٣٦دراج، ا ام، اة،  اداب، 

 ا  اب درا رم  اء ا :دل ري،  .١٣

 .١٩٩٤وت، دار ا،  –ا ام ،ن 

١٤.  ا ن: ادم دي  ،    ،ا  

 اد، ا ،ق دارآ ،١٩٨٥. 

١٥.  ا ا و :إ  ب ،ا ون، ا  وت ،

 .١٩٨٢،  ا دار

١٦.  واقا ت درال: و ا  ، ا ١٩٩٩ ا. 

١٧.  تا  ّا اا ا ود ا : دي اا 

) ( وةت ممدة اء وإا ، ، دابن اوا 

 .٢٠١٤: ااول و اب ََ، واممت

١٨. ا  تما ا : ا  اا ،ا وا ،م – 

 ،جط  ز٢٠٠٧، وا. 

١٩.  ن أ :ا    م درا وا ا  ا

 .٢٠١٥وت، دار اب ا اة،  –ز ، ا او ،ن 

٢٠.  : تم ا  : با ،وا ن:  ا رك–  ارا

 ، ل ء، دار١٩٨٧ا. 

٢١. ا و ا ا  ن: أآ  ، ،ى 

 ،ا ون، ا  وت ،ا ا  ،٢٠١٢. 
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٢٢. ا ا ا ا  ا  ،ا  ،اإ ا  :

 ،ا ا وت، ا ،وا ا ، اد١٩٩٠. 

٢٣.   ردزن و رأو :ا و ا  ا  درا ا 

وت، دار  –ب و :ن أ ز ، ا او ،ن 

 ب اة، ا٢٠١٥ا. 

ار ااو :اماز أر ،  ،ش، وت،  اء  .٢٤

 ،١٩٨٦ا. 

٢٥.  ر ،اد   ، ت :ا ا  ا – 

 .٢٠١٣ - ١٤٣٤د، دار مى، 

٢٦.  ز ا  :ءداج اء وج ا ت ) ط٦٨٤ا ،( 

وت، دار اب ا–  ، و  ا ا ا ،ن 

١٩٨٦. 

٢٧.  ي، ا ل  ،غ ري ن :ا ا  ا

 - ١٤٣٦وت، ا ا رات و ا و از، –او ،ن 

٢٠١٥.  
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  امللخص: 

   لا ط إن

  و  رة ا

    رة ا 

  ؛ وذ ا أ   

   ا   

ا و  ارات 

     ،ا ا ا

   أن أ ، ا أ   

         ا 

 ا د م 

آ أي أ ا و اب  

   ل ا رأ 

آن اب"ا ا  دوآ ، 

 ) ا ل وأا و (

      ا  ، " با

     ا    

. ا رأي أ  و  

: ت ال ،  اا

ا  ، ا ا ، اق ،  

.ا ، ا ، ا  

 
 
 

Abstract: 
The nature of the 

infallibility of the 
fundamentalists in general 
and of the speakers of the 
Imam in particular is 
different from that of the 
people of the language, in 
order to deduce in their 
reasoning logical 
perceptions, especially in 
their mental nodal 
inflections, as opposed to 
those of the people of the 
language. However, the 
speakers of the Im amiyah in 
every linguistic issue 
supported by linguistic 
evidence Taking the opinion 
of the people of the language 
and the words of the Arabs 
opposing their opinion of the 
dialectical interpretation of 
"the Holy Quran, the 
Prophet's conversations and 
the people of the house 
(peace be upon them) and 
the words of the Arabs," 
directing the meaning in 
every structure, 
Confidentiality and to suit 
the opinion of the people of 
the language. 

Keywords: inference, 
foreword, actor name, 
derivation, derivative, 
overstatement, formulas.  
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مة :
ّ
  املقد

       ، ا   دي اا ا  ا  و 

ا   ء     ي اا ن ا إ  ، ز اا ا

  ا       ىو ، ا   ا أ

.   ا ا   ا ا أ  د   

 أ ا أ   ّ): "ا ج إ      ٣٩٥ل ا  (ت

، و إ أ ّ؛ م ان ا، و ف أل  اب  

      و ، ق إا  إ  و ، اا واا 

"ا ط  إ ذ إ  س، و  ا  ء)١(.  

ا ّ   أ  اف  ا    ام  ل   

       ام  ء ا ، ل اأ    إ وا 

 ا ا  ، ه ة ٍت  رة ون إ اّ ورة ون 

 :  ، ا إ  

 َْأ َ ف لُف : "أاب"ا  ِا ا ٢(ال أ(.  

     نو ،َُِْ ظأ  َََ َدةَا َف اُ أْن" :  أو

"َوَُ)٣(.  

أو  : "ا وا  ،ف   ا ض ي أو         

،د وا  ي ،        ََل وَر َل إَ  وا

"َر ٤(إ (   .  

   ا   ا  اء أدر ا  

وأه  ، ل ا اّاج : " واف إذا ن ن  

         مء ،وااب واا   تا ّ لو ،نوم  

"وا ّا )٥. (  
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   ات اا  ا  وا  نا ؤم ّأ

 ّا  دة دي وظ ٦(ا (     أو ا ،ا را"  

 اا اّ ّ، واق ات و، و أ اظ  

ا ما  ّ )٧(."  

ا  إ     اء ا ان ا  اف ت    

 :  ، ا ا ا  

 :"درا ا ا     ات  ات       

، ا   ا ات اا    و ا ا أو درا

"ا  ث تا  ي ٨(ا(.  

         مه ا وأن ، ما   ا ما  م ":  أو

ور ا ات،  ام وام ن ا ،و ات       

"ن ا)٩(.  

 إّن ا  ا  ا ظ ، ات اد  وا 

 ام ا دة ا دي إ زدة ا ،واف ا دي 

    ةا إ ا ظوا ة اا ، ف اا إ

، ا  موا    )١٠(ا ا  أ : ا ،  ، ف  

.ا  ا ا أ    ا إ  

وا إ ا وّ ،   ه ت ر  ا: ل 

    ما  و  ات وما   إّن ا ": ا ا

، أي  ،    وف  أات  اّ    )١١(ات "

       ا ّا  ط وف اتوا ، اوف أا ن ؛ ا

.اأ  

           ا" :  ا ا أن  حا أ و

    ّ  إذا و  وف اا  ا     أو 
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وا ا " :  ،  ام   ا  ه  ، )١٢(ادة"

      أو    إذا و  ونو م و وف اا

،  ا     ا ،و أن         )١٣(ادة " 

  ، و و م  ة  رأي ا ، م اطا 

  تّا     أن ا ا )١٤(.  

          يا اإ  ا  د زإ  و

ا         ى ا   ، يَوا ا 

  :م    او ا   دي اا ا  ا  

   ، ا  (تا ) ءت ا   : لوا موا 

.ا   

  : ما ما. ّوب ا   

ات  
ّ
ل : املشتق

َّ
  اجلانب األو

  ّ ت ول اأ  ل ا ور ا  قا

    ج  ت هّ قا   نا ّ ،

 : ع ووا ، اة واا    

 ا   أن " د أ وا ا   )١٥(. "  

    ا و  ا لو   رد " :  زوا    )١٦(أو ،

          ن ا ولا  ازا ا  و  ادظ اا  

 ا   ولول واا  ة ة وا )١٧(.  

       َ َِْ ََ لُا ِِوُُ ِ ُ ِاَُ ٍ ِْ ٍ ُعِا َُ"  أو

)١٨(   َِِ قِْا ِ َ ََُو ٌَِ َا اَََو" : ّرل ا  "

 َِِ ْ١٩(َو(: أر موأر  ، "  

  .أ: ا ع  
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  .ا ذ إ م  آ  :م  

 . وف اا  ا   ر :  

           و   أو   أو  ف  ا   : را

      ن أو دة أو ن ان  ا ا  وا

 ً)٢٠(  َدةَو ز ، ََِا َدةَز : أ  ه ل ،

اَِْف و زََدَُُ و ُمَُن اََِ و ُمَُن اف و مم و      

زدة اََ  ُمَن اَِْف و زََدة اَِْف ََ ُمَن اََِ و  

ََ ِِ اَدَُ ْنٌف أََْو ََ َُْ ٌَُْف، َوََْو )٢١(.  

ه)  أنّ  ٦١٦اق   ا : ل أ اء اي (ت   

         َِوِف ا ُ ": م  قا  ل  ق مّا

َِْ ََ َوََا  ُ      ال دٍة أو ُمن أو إال م ا    

  . )٢٢(اِِْق"

وك    ب  ا ا ق  : " مع        

  آً    و، و ،  ا ف أو     

وب ، ا   ، وأن َ ا  ا  ّء، رب أو 

" ذ   "َْ")٢٣(.  

         "ْا  ر ِ ورَُ أ  ع "  ٢٤(أو(   رادوا ،

اَُ َُ َ اد ِِ اُُوف ا ََُْ اَْ وً أوً، َواع      

 ََْ َِْ عم ََ وفُُا ِ ِِ ُ       ْا  َِزا  ِْإ

ْب   اَُْ ْع  اََ اََْ اَُة (ً) َو ّل     

 اْب  أ  َذ : .ِب، ْب، ورب،     

ات   ووب، ُُ َِوف اْ، َوِ اد َوااء َواَء، وزد  

  .)٢٥(   ا  ّ اْب
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   وا ، ا :  ا  ٢٦(و(   ا ّو

 وأ وأو وأ و و ي   )٢٧(أا  و :   و 

وأ  ":   ،ِاَُا َِ َأ َََُا نِ  وِفُُا ِ ِاَُا ََ

   "َوَم" ََو ،ََََب َوََ :ََْم ،ٌِ ِِْا ونَُِو ،ٌَِ َِِْوا 

          ُُِق اَِِْوا َََو ََ ِ جََْ َ ٍَََُِ َُأ ِاَُا ونَُِو

 َوا           َُ َمإ لُا ِ َُْ َثَُْا نِ ؛ُِا ضَ ِْ َْ َُ

"ِا قِِِْ َُْ٢٨( ا(        ،   نا و ،

    "و  :  ي قا ٢٩(:" أن(     ا  وا ،

را  )٣٠(:  

 ا ا ،: ارة  ا ات و : ا  اق ١

  .ا وا وان، وان، وا، اة، وا ال

٢ قا ا  :اع وام   ىأ       أ   

   ،ق اف واا ا رج و  وفة،  اا 

وذ   ،او و و.  

   ا أو ا  ا أه  و: ار  اق٣

و.  

 ّ ا  اوف و اء، : اّر  اق ٤

  ّك. داَْ  ة

إن اف اي ا ّ ا ّ وع اق و اء          

           ل اوا  ، ا  ا  تا و أ ا

 ا  اوذ ا ن وأا،رل ا )٣١(:  

"ِْا ِ َِْ ِْا ِِاءِ  َواََْوا  لََوا  ٍَِِْ  ُجََْ  إ 

ََِْ ِ ،قِِْا ََََو َِْ ِ ،ْا َُوا ِِ ِ َاِطََ:  

  :ََاِِ ََ َِ اَِب اُْ َوِ ُُِِ .َ: اوُل
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َأَُ :اُزُهََ ُ ََْ َ ُُِْ ُِْا ََو  َُُْ ْوأ  ،ََُِْ  ُ  ُْا 

،ََُِْْدُر  :ََِو َُق أَُْج إا ََ ،ًَِ ََوَذ  ِِ 

  .اَِْء َِ اَِْق

ِمَوا :َََُ ،ُ ََْو  ِ  ا  َُْ  ِْ  ،ََآ  َْ  َُِعٌ  اَُْ 

ٍِ ،ٍَِ ََُو ََُْ َُِ ْ َِاَْوِف إَُْا ََِِْ.  

 َو َداُود، أَِْب أِْ ِِ َوَن ََِِْ، َوِ َذا، ِ ظِ َوَن: َل

َُوا ُأ َ  ُْ  َِ  يُا  انَََو  نَََْا  نَط  نأي أ ،

            َ  ،ءَْ   َِْ ء َْة، َو َ ظا

اجْ :  ، ورده ار" :  َل اُْ ا   )٣٢( ََُْت 

   ِ َُْ ْ   ِْ ُقِِْا ََِدُر َواْرََْت اَََ

     َِْ ِ َِْ ُقِِْا َْو ،ِِ ٌِْ ٍف، َوَُِْ

          َْ ىََ أ ،ِ  إ َِِا ِْ ِءُْا   ِ " ُءا " لَُ

  َ ُبَْ ِ ُءََوا ،لََِِْوا َِطَُا ََْ َ ُبَْ

" ...لََِِْوا ََِْا ََْ)٣٣( .  

      َا ِ ْأ ِْ اُقُا َُِْر، َوَُْا ُِا ََُو :َُِوا ن

  ِ نأ ٍِْْب َوَُو ٍَُْ َِوأ ََِْوا َََِِْو َِ

  "َُُِْا ََُو ،َُْ ََْو َُْ ٣٤(ا(  ا ا أي ،

و  ٣٥(إ(.  

  أ    وع اق  اء  آراء  : 

         ح ، وذأو ا  أ ا ن أنن واا ذ

             ا ا  س ل   ت اإ ا أ

 ا " :    ،و رأي ا ل ا )٣٦(غ إ  اس

"  وإم  سل وا ل  ا ا ٣٧(ط(.  
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ا  اء ا ذ ا إ أن اب  اق      

      ّب دا   اّ و  دا (اا) اّ )٣٨(  وذ ،

إ أن  ا اق   اب ط   ات ا     اون 

  اب وطا ا    : ء اا  او ، 

          ن ق ا  وا ة و اا 

ل ا  ن  ز ،       )٣٩(ا ا وإن   ب

أن اب   ق ،  : "أن اي  ذ إن ن  أن       

اب أراد و        و  ن ات          

      بأن ا  ن وإن ء ماد   و ف ذ 

 و  ده ل وا    ئ        ذ ق اء م

   و أ  ا ا  ور ا ا  ن ، و

 ط   أم  ا ن م ط ً أ ان      

  ".)٤٠(اه

  االشتقاق من احلقائق :

  ا إ از ، و    ا   اق  ا

   و وا ّوا  ا  ٤١(رأي(    ا ل أ

ه): "   اِِْق  اَِ أ ى أن َْ َراَِ     ٤٣٦اي (ت

     ُِْ  َو َِ َِاا  َ)٤٢(   قوا ،"      ز ذا

   ،ُِْ قِِْا  " : ا    ،ازو ا ، ا :  ا

  وا ُا َْوا ،ِّاََوا ما ْا  أ ِا ِْ  ِ

    ا َل أَو ،َو ََا ِ َْوا ُِ ْق    َواِِْز ا :ءَ

و رأي اّ أ    ، ا ذ        ) ٤٣( اَز" 

      و  ّا  ق قن ا ن ا

وذ ا وا إ أن ا    ا  أن ن     
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ا  " ن ؛ ا ق ا     ٌِ ُقِِْا ُِْ َ ِا َ اطأ ةََِ

  ُا ِِ َْ ْ َْ َ َِن َذُِ َو ،ِا ُا ََُو ،َِا ِِاَِ

 " ِز .  )٤٤(اا   و ا  ز او  

       َوا ِا ا)  َُّْق اط ادطا ا  اط

      ِْ َُْر اَِِْ اع وإطم ِ َِ لَر اَِِْ (... لَُا

 ََ:  M Ö Õ Ô Ó L    ِِ َِر اَِِْ َن نإ أ ،ً ز

 : ا ا ذ  

  اول : أم ز.

 .رأي ا و ُ َِ مأ : ِمَوا  

واِ: اَ ِ اُ َوه ،واا  ات  ه      

 ا ا ا ي وا)٤٥(.  

  أصل االشتقاق : 

    و  تا أ  نا  اف اا إن

: ا  

ذ ان إ أن ار   ا وع "  ،ب       

  ً، وً " ، واّا و ا:

  ا   رن ا ؛ا   را إن  إ "

      ّ ر؛ا  "ًاَِ ََو" ل ى أم أ ، ّو

     وا    ؛ ؛ّ "ً َ" :لو ،ا

    أن ا  وا  ع أم  ر  دّلأن ا ا  ع ر

ً ُْا ، و  أن ر ا َِ ر اَ؛ ل  أن          

      ، در و أ  أم ذ  يع. وا روا ،أ ا
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 ً أ، و م و و و و اََ ا،     

ا           دو  ل؛ه ا    أ  ً ر

   أ   عا          رأن ا ا  ع رأن ا  وا

" َُو ََ  و وا ،     ه ر)٤٦( .  

 عر وا   أن ا ن إا ٤٧(وذ(  وأ ، 

          ّ در وات اا  ا أن  ا  ا

 ا وا روا ا ن واا   )٤٨(.  

 :اسم الفاعل 
ً
ال
َّ
  أو

          ا  أّن   ّن ا ح اّا أ أ لا

ا ن ا ، ظ    ت ا  ّل ء اا  ، 

 :   ،ا ا Mt z y x  w v u{  ~  } |

¡ �¢ ¥ ¤ £¦ « ª ©     ¨ § L)٤٩( .  

وا ّ  ظ ا ، ّل  ي و د  ت  

ا  ورب ،     ا  ا ا " ن ظ  أء   

         ا   لا  ء او ا ،   و

    ا وإن  ذلو و ربو ز  ا : ن ، 

          ا  قطا ا  ء اأ  ن ه ، وا

"٥٠(و(.  

 ا : ا ا"   دل  اث واوث    ل أ ا

"٥١(و(    وثوا زت واّا  ث د  ،

  ا ":  نّ  د ّو و  ، ارد واا

       " داّ   ث ا و  ل)٥٢(   ّل أو ،  

       أم  دّل ، (ز  ا) :  ا  ت ا
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   ا  ت ا  ل" م ،  ا  ء  ا

" ودوا ح  إن       )٥٣(اا أ  أ ا مل اا  ،

ل اة ا  د  د     م  ، ّ و   

     ا :  د   هم ه ؛أ  حّا أ ّم إ

        ا  ّ يا ا    ، ا وا  ا

    و ا    ا وا ،   و

، أّن  ظ و  ا و ا      ال 

. ا ا  ت ا  ل ؛ ّم ف ا  

 : صيغة املبالغة 
ً
  ثانيا

  (فعالن ، فعيل)

ال اا  أّن أء ا   ة إ ات ،  

ن  دا م   ا ّ٥٤(و(      ل : "و ،رأي ا و

         و إّم ، ى ا يو ، ذ   ا 

        ، ص اا    ر  و  ق ، رة إا

ن    و ن ا    ام و  ا ، ال أن  

 ا  ، وو أن ن  ا م  ،  ات      

")٥٥ (.  

    ن د ا ا  ا ا  اا ا 

ّ ا  اء ا   ،  ا     أّن       

ا ، ا ّا  ل ا   اف ا دي إ اف

   ) ا ت أوي وا      ا ّ " : ل،(

        ، ا  ا   ا    ، ا

     " ا  أ   و   ، ٍ  رأي   )٥٦(ا و ،
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  ا ٥٧(أ (د،   ت) ة ل  أ ، ا  عّا ٢٠٩ه إ : (

   رون اّ و"         ع اّ وذ ،وا وا وا 

         ج ل ،ن وما: م ذ  ا و ،

ّ٥٨(ا(] :اا[  

  ط اس  ومن

  

   رت وّ ا  

  ]ا ] :ى  وّى م ، ان ول  

  ا  مم  ن

  

  و   ا  

  ) ا أ ّ يا ّا ّو    روي ا ل : " و (

) ا " ا ، ا  ل : "ا ،ذ  ()٥٩( 

        وا ا و ا    ا ن أ

  "ا و )ا       )٦٠ص ، وو   ه  ،

       آن اا  د  ن ا" آمل اا  ر مّا

  .) ٦١(إ و     ا  ء و  وه "

وأ ء ا     ق ء ا  ا وّا ال ،       و

    ، ر :  و ر ر و ()   ّأ (ن ) ون

   ر ور ر ل : ر أن   اب وذا ٦٢(و(  ،

ه): "َوَِْم أن ا ََُ ِو َوأن ٣٩٥ل ا ل اي (ت

 "ََُ َن أ وُُ َن أ   ّأ َْا    )٦٣(ا وذ ،

ا اج  : "ا ذو ا  ا ا و ّ ء    

 ن ا ّو     ر  ا ط  اام أ  ح أا 

"ن أ )٦٤( .  

 ا   ء ا واف إ "أّن ا ا  ن   

"زي واا  غ م ،ا ف ا ز   ٦٥(إ(.  
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وزان اّ ا ا ل     و أى ء ا  وزن  أ  

     ا ا  أوزان  وزن  ء او ، وات واا 

  .)٦٦(ل  ة وع ا واره

   ّا   ، ء ا إ ذ   ظك أ أّن أ

  ، و ، ر ،   يا ا  ا و ، 

    ت او وا  ، ا  ا وذ إّا ا رّدوا"

     ذة ، اّدات اا   ُِ  ، () ء  اا

   ا () ب ي إوا زا  ا (  ) ب  

َ) ا إ  (ُ) ار      از ، ّن اِ)  ّ و 

        ّو ط ر ا ّ ،   ت او ا

  .)٦٧(  () : ا ا رت دات ا اب اذة "

يغ
ّ
  : تناوب الص

     نى ا ،   ّ ن أن ا ا  ا 

      وا ا ظ اك وف واا   

 ة اح او ت إأد وا ٦٨(وا(   ءت ،

      ة  ى ؛أ  ن ّ٦٩(ا(     ة اه او ،

وو  أاب أى  وّ      اّة   ا واز ،

  ا وا وا    ، وااك.

          ِِء َوَْا ِ ُنَ َرةَِء َوْا ََْ ِءُْء اْا"  

، م  إاز  اء ء  إطر   )٧٠(اَل َوِ اُُوِف"

، أو   أن " ا   اِي َِْ َُْ آ        )٧١(ا واز

و أن ّل  واة    َذِ أَء          )٧٢(ظَِة" 

 وا ْ٧٣( ا(   ا  مه او ،  :  تء وا
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     رة   أو   هذ     ل ٧٤"("ا( 

  و  و ه :  

.    أم  ،"  " : ،ا   : أو  

م   : ارة     إ ّ ، رب،     

وب )٧٥(.  

  ا  ا وا أ  أ  ؟

   أم  وا ا  ونا ذ :  لوا ا

    ن مل واون ا أن   و ،)٧٦(.  

  وا ا أ  ذ :  ما ا " ل  أم

ل ار : " اَ أمَْ ٌُف َ اَع، َوِ َِ ُْ       )٧٧(َُْس"

سَِ٧٨(ا(.  

      َا  َدةَز ِْا ى أن   ةّا ا  )٧٩( 

و ، ا  ّ ل اا ا أي أن ء ا ى  

وًا   آ و  ااك  ، و  ا  ال     

  .)٨٠( ا  :   ا  ء ه

  (مفتعل مبعىن مفعول)

َث ، وو م ق  ل أ اّح  ال  أن اآن  

        ق  ا : ل ، وب  ق م ا وو " :

      :   وب ، و  ق وو و M º ¹ ¸

¼ »½ Ã Â Á À ¿ ¾Ä  È Ç Æ Å L)٨١ ( : و ،

 M % $   # " ! L)ب        )٨٢ا  ا  ق ان إط إذا ،

     و " ا ا)٨٣(.  
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  (فعِل مبعىن مفعول)

 MQ P O N MR  اّل ا اا  و  ل :    

X W V U T SY [ Z\  L)٨٤(      ّ   ل إن :  ،

  و ا ب واب  ت اال ،   ت ا؟

، ل : " أ ّب  ) ٨٥(ل   أن ب  وب 

   ُ ء ا :   ، و  وب، ا ا  ه

" و  ون ،  اب٨٦(و(.  

    ا ا  ،  ا ل آ  أن      

    ق ا اها م   با   ا وارد أن  ل

           َ) و ،  ا أ  ه  با    ا

   ح ،واَأة َموا ،  ر : " : ل (  

  وم ، ل ا و  : [ارب] 

  م د   

  

     ة أ  

  " ٨٧(أراد : م(.  

وأ (ل َ ) ل : "  : ن ل ون          

ل ا ، )٨٨([ا] :  

   ا  إذا   

  

     اده و   

  ا ل أ ا  ااء ، ل : و ل ااء             

  ، ا  ز ، ها   وّ ا ر وا   

"  و ن دو )٨٩(  أ  ل اا  و)٩٠(.  

( 
َ
ل

َ
ع

َ
  (فِعال مبعني ف

    ا   م ()   ا  " : اا ل ا

 ،  م و إ َو   " وه إا إزا  اا  ٩١(ور(  ،
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     وا" : (هإ)   ا أن و ا   رف  

  ، ر ا،  وا ا د  ، هإ (ا):  

،     اة ام  ، و ا  واة دة     

" ٩٢(ا(.  

  ذهب اللغويون يف اسم (اهللا) اربع مذاهب :

ه) ٢٠٧ه) وااء(ت  ١٨٩ه) وا (ت ١٨٤رأي م   (ت   .١

ه) و أ ا ( ا   اة  ٢٠٦وب (ت 

 ن ، د او  ام ،   (ا )   (ِل)     

      أو ه ا دة  د ه أي م (ل)

[ا] : ل رؤ ، م  

   دٌر امِت اِة

  

       َوا ََ  

  ا ُِر أي ، وا  ٩٣(أي(.  

 . ل ا أ إ وه  ا وا ، و أ ااو ة   ٢

           ، حح او ء ، وء او  ل  ( ا) :  رم

      ه نو ، (ا)  ةا و وا ا  د

    ّول أا ا  ن  د إا  ن ا أن ا ا

     وا ا : أ ا ا  ن     دا 

٩٤(إ(.  

٣      ( َ) وزن  (ِه) ن أ أن ل : و   .

      ذ  لوا (ا) :   وا ا  د

رواه  ا ر  ازم  ل  اب : " "َ (ه أك)   

وزن ب ودار وأم ه  ا ال (َ ) وازن  

[ا]:  
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   حر أ  ٍ  

  

  ُُ ُ ار  

. ا اا  ازم ، ل: "إّن  ( ا) إّم  ا ا    ٤  

         م  (ه) و ( هو) و (إ) أ و و ّ  ع

)٩٥( ج : "واوا ، "   (ا )  أرى إّم ذ 

إ   أ    أ وأم (إ)  )٩٦(.  

        ا ا أّن ا إ اما  ذ ا و

 راا  (هوا ) و ا  ( ها )  ا أّن ا  

 ا ا  ل  أّم ا  وأّن         وأ  ام وإه  

ا ا ا ا   ات ا  (إ)  أت          

 )٩٧(را     و ا اأي دة  أ دة      

 ل : "  ا اب إ ااب و ا اأي ة أب         

:  

أّن اآن ا ق  ا   ا و  إ وأّن ه    

:    وذ ا  و  ةا  M x w v u t s

yz  L)٩٨(           إ  إّن  ل ات وا  و

 و ن أنول ا   أ  و ا  دةا

           و    إ  ل أنا ا  ل يا وإّم

       :مء، ووا ة واوف ا ث   نا  ا )

  ى ، وا ت اا   يا  و   (

 ا رب اأ   در وا  ازي واا  أن أ

   ظ اا   عا إرو و ظ را  ار ا

أ  إ و      ت ، وا  ا  

     أي ا ا  ام    ا  أّم  ا ةا
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         أ إ ع اار و  أ   أن ا  و  أ 

       ا  أن : و را ،  ت ا ه ا   ا

          أّم  ل  آنول ام  بر اا  ا وردت 

   ي وا ا   وام ط م أ  ي 

  أ  ل اأ   أ  أو و  أ  ا م

ا  ل إ أن  ّول٩٩(رة ا(.  

  نتائج البحث:

١.      إ  وم ا  لي اا ز اا  ، ز اأ

ا أ       ا     أي أن ا   ا 

.  

٢.    ا أ م و  ن ا ره  ل اا

. ا   ط     د رأوا 

  ا  ا ا  ات ا اي  اي . .٣

٤.     ا  ا   يل اة ا  ا 

طا         راد   ا       وو

.ا ل أ رأ و  آراء ا 

٥.        ا ره اا را ا  

.ا 

                                                                                                         

  هوامش البحث

  

)١   :  ا ، ١/٢) ا.

.٩٠) : ٩١١)   ا  اود، ل ا اّط (ت. ٢(

.٢٦) : ٤٧١) اح  اف ،  ا   ا أ ام (ت. ٣(
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)٤        ، وا وض واوا ف واوا دب واوا ا ا  با (

  . ١١ ااج: 

)٥  :ر ا١١) ا.

)٦  :  أ  ، ف اّا  (٢٣.

،  :   ١٠) ا إ  ا و ا اي ، رن  ااب  :          ٧(

. ١/٣٨١ أل ا ،  ا اي : 

)٨  : ف اا  (٢٣.

.١٦٣) ا ا  و  ، ن:  ٩(

)١٠ ا ، ن أ  و، با : ( ت)  ١٨٠  :  (١/١٢   :  ،

 : و  ا ٨٧ا .

.١٢٥) أوا ات :  ١١(

.١٠٦)  ارف :  ١٢(

.٦٥) اد   د :  ١٣(

)  : ح ا ا   ،  ا أ  ا ،ل ا (ت      ١٤(

٦٧٢( :١/١٥٧   ا  ،با    ور ا ح : ،

، ح ور ا    اب  ٣٣): ٧٦١ ا  (ت 

.١/١٦١): ٨٨٩ ا    ا   اَي (ت 

)١٥ ا  ازي اا    ا  ل ، أازي (ت   ) ا٦٠٦ا  (

:٢٣٧.

)١٦  ل ا ، أ ا  ا   ،لج ا ح  لّا م (

.٩٤):٧٧٢(ت 

)١٧     ا    ا أ ا  ، جح ا  جا : (

 م أ ج ا هوو ا     :با ١/٢٢٢ .

):  ٧١٦) ح  او ، ن   اي  أ ا   ا (ت      ١٨(

.٢٢٣  ١/٢٢٢،  اج  ح اج : ١/٥٢٨

)١٩  :ل اأ  ا ٢/٣١٣) ا.

.٢٣٨، ٢٣٧) ال :  ٢٠(
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)٢١          ، لا   ا  ل إد اار :   (

  .١/٥٣) :١٢٥٠ ا ام ا (ت 

.٢/٢١٩) اب   اء وااب :  ٢٢(

.٦٢) اح  اف :  ٢٣(

)٢٤ ) ا ما ا أ    ، ودا ٣٨٤ت ) ر :(زل  ٦٩ ،

 :ا ما ا أ    ، وف٦٩ا.

)    : ا ، أ اء  ا  ا اي اادي (ت   ٢٥(

٦١٦ :(٧٣ .

)  : ال  ح  ال  ، ز   أ  ا (ت      ٢٦(

٩٢٦:(٤٦.  

)٢٧  ا   با  ج ا ، ا ا   ا ر : (

.١/٤١٩ه) :٧٧١ا (ت 

  .١/٥٤)  : ارد ال إ   ال : ٢٨(

)٢٩  :٢/١٣٥) ا.

)٣٠  :را ا   ، ا  دهو ما ا٢٣٨) ا.

)٣١  :ل اأ  ا ٢/٣١١) ا.

) : ا ح ا  أل ا  ، ء ا أ ا   ن  ٣٢(

.١/٥٤٢): ٨٨٥اداوي ا ا ا (ت 

)٣٣  : ل اأ  ا ٣١٤/ ٢) ا.

)٣٤  : ٢/٣١١،٢١٤) م.

)٣٥  :  ل اأ  ح ا ا : (١/٥٤١.

.٢٠٣/ ٢،  :  اا :  ١/٢٨٢)   : اط اد  ال :  ٣٦(

)٣٧  : ا  ٢/٣٢٢) ا.

.٢/٦٥٨،  : اة  أل ا :  ١/٢٨٢)  : اط اد  ال :  ٣٨(

)٣٩  : ل اأ  نا : (١/٤٥.

)٤٠  : ١/٤٥) م.
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)٤١   : ل اأ  ةا :  (٢/٦٥٨       :ظا و ظا رو : ،٢/٣٥  ،

        أ    أ ،ل اأ  ا :

. ١٣٥/ ٢): ٤٥٦ام اط اي (ت 

)٤٢  :١/٤١) ا .

)٤٣ :ح ا ١/٤٣٤) ا.

)٤٤  : ل اأ  ا ٢/٣٥١) ا.

)٤٥            أ  ا  ا  ، لا  وعا   ا :  (

.١٥٤): ٧٧٢ل ا (ت 

ا  ،  ا      ) امف   اف  ا ا و    ٤٦(

.١/١٩٠): ٥٧٧  أ ات  ل ا امري (ت 

)٤٧  : م : (١/١٩٠  ا ح أ) ا ح ا  ا ا : ،

.٤/٣٨٧): ٧٩٠) ، أ إ إا   اط (ت 

)٤٨   ح ا  جا : ( :ج١/٣١٣     :ل اأ   ا ا :  ،

٣/٩٧.

.١٢٤) اة :  ٤٩(

.١٩٢)  ارف :  ٥٠(

)٥١  :  ا ح ا  ا ٣/١٨١) أو.

)٥٢  : و  ا ٩٩) ا.

)٥٣  : اا  ، ا ا م (٤٤.

)٥٤  :  (  : ا٢/٧٢ا.

)٥٥  : ٢/٧٢) م.

)٥٦  : ٢/٧٢) م.

)  : ا ، أ  ا ا  أ  و   ااي    ٥٧(

،  :ر اح، ز ا أ  ا    ٣/٢٢٤): ١٧٠اي (ت 

. ١/١٢٠)  :٦٦٦أ ا اازي (ت 

  .٢١،٢٢) ز اآن :  ٥٨(

)٥٩  : اا  (٢/٧٢.
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)٦٠  :  ر أ ، اءاو آن اا   ت١٢٥) درا .

ه): ٣٤٠) : اق اء ا ،  ا  اق أ ا ا (ت ٦١(

٤٠.

)٦٢  : م :  (٤٠.

)٦٣  : وق ا١٩٦) ا.

)٦٤  :ء اق ا٤٠) ا.

)٦٥            أ    ر ا ،  ا ح أ وا ا  (

.٢/٨٧٥):٧٤٩  اادي اي ا (ت 

)٦٦  : آن اا   تدرا  :  (١٢٥.

)٦٧ : س ا : ف اا  وذّة ا٢١٧، ٢١٥ ) ظ.

.٢٢٦،٢٢٧) د ا ا  ا   ،  اان:  ٦٨(

) ا ا  ان   اآن     ا ا (ت      ٦٩(

.١١٣ه) ، ال  اي : ٤٦٠

.  ٣/ ٣٣٨) ان   اان : ٧٠(

.  ( : ٣/٣٣٨: م ٧١(

.  ٢٦٦) ات:  ٧٢(

)٧٣  ل ا  أ   ا  ، را   ا  :  (

،  : ح ام  أ ا  ،    ٦٨٧): ٧٦١ا  (ت 

.٤٤٦):  ٩٠٠ أ ا مر ا اُْم ا (ت 

)٧٤  : مآن : از ا٢٣٧) إ.

)٧٥  : ٢٧٢) م.

)٧٦ :ا  ن ا أو ا ا  ح ا :  (١/٥٣٦ 

 : مآن ، از ا٢٣٧، ا    : ا ح أ وا ا  ،

١٠٣١/.٢.

)٧٧        ل ا ، أ  ا  ، اا  ح  اا  (

، ا ا  ا   ،  أ ا   ١/٥٤١)   : ٩١١اط (ت 

. ٦٢٨):  ٧٤٥ام (ت 
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)٧٨ : ل اأ  ا ٣/٢٤٩) ا.

)٧٩ ح أ وا ا  ( :  ا ٣/١٢٥٧.

)٨٠        :ا  ن ا أو ا ا  ح ا:  (

٢/٣٤٣.

)٨١  : م١٠٠) ا.

.١٣٧) اّاء :  ٨٢(

.١٠٨)  ارف :  ٨٣(

)٨٤  :  (١٨.

)٨٥  : اا  : (٢/١٦٥.

)٨٦  : ١٦٦/٢) م.

)٨٧  : ٢/١٦٦) م.

)٨٨  : ٢/١٦٦) م.

)٨٩  : ٢/١٦٦) م.

.١/١٠٦،١٠٥) أ ا ، ا ا   ا اي :  ٩٠(

)٩١  : اا  (١/٧١.

)٩٢  : اا  (١/٧١.

)٩٣  : ء اق ا٢٣،٢٤) ا.

)٩٤  : ٢٦،٢٧) م.

)٩٥  : ٢٨) م.

)٩٦  : ٢٩) م.

)٩٧          ، رم د درا ان اا و ا ّا   ر اا (

.١٩٢دة  أ دة: 

.٥٥) اة :  ٩٨(
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)٩٩  : ان اا و ا ّا   ر ا١٩٤،١٩٥) ا.  

  راجعاملصادر واملقائمة 

: 
ً
ال
َّ
  الكتب أو

١         ويا ، "لا  ل إج ا" جح ا  جا

 ( ا أ ا    ا              ٧٨٥(ت

 ا ووه ج ا أ م  اب، دار ا ا، وت ،      

١٤١٦ - ١٩٩٥ .

٢    ا          ما     أ    أ ،ل اأ 

 ،( ا أ  ،    اذ          ٤٥٦اط اي (ت  

ار إن س ، دار اق اة، وت.

٣               ، لا   ا  ل إد اار ا

 أ و   ،: ا       ا  ، (  ّ :  ١٢٥٠ام ا (ت  

      ، د ، ب ار، دار ا  ا ر ووا ا ١ ،

١٤١٩ - ١٩٩٩. 

٤     ت) ا ا ق أا  ا  ، ء اق ا٣٤٠ا   ، (ه

ا ، ا  ، رك ا  ر١٩٨٦،  ٢.

٥        ت) ا   ما  آن ، أز ا٤٠٣إ     أ ا : ، (

 ، ، رفدار ا ،١٩٩٧، ٥.

٦  ّد ،ا   دت ا) ا ا   دار ٤٦٠ ، (

.٢ن ،، وت، ااء

٧      يا ا   ا ا ، ودرر ا ار ا ا أ

ه) ،  :  أ ا ا ا ، دار اء ا ا ،      ٤٣٦اي (ت

 ، وت١٩٥٤،  ١.
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٨   وا ا ا  فا   فما     ا   ، 

) ، ا    ٥٧٧ ا امري، أ ات، ل ا امري (ت        

 ، ١،٢٠٠٣ا.

٩            نّا     ا ا رات ،اا اا  تا أوا

ا ام ، ا ار ،(     ا٤١٣ اي اادي (ت

، ١٣٩٣، ٣،ا.

١٠             ت) ا ا     آنا   نا  ا ا

٤٦٠ ، ا   ، يا  ل٢٠١٦،  ١ه) ، ا.  

١١           ن أ         ن أ ، ا  ا ا

 :ا) ما وت   ٧٤٥ا ، دار ا ،    : ، (

،١٤٢٠ .  

 ١٢              أ ،ّزاق اا   ّ  ّ  ، سا ا  وسج ا

 ا ،ي (ت    اا ،دار      ١٢٠٥ ،ا   : ، (

.اا  

 ١٣ ّن   ا   ا أ ء ا  ، ل اأ  ح ا 

ّداوي ات ا) ا ا ٨٨٥      ،ا ا  .د  ، (

مض ا .د   ّا د. أ      ،ضا    دا ، ا  ، ١اح ،

٢٠٠٠.  

١٤     دة ، رم د درا ان اا و ا ّا   ر اا

 ، ءرا  ردنر ، اا  ، دة أ ١٩٨٥،  ١.

١٥    حا رف ، اا   )ت ن     ٤٤٧ا رس  ، (

ان .

١٦              يا   ا  ا  ، لا  وعا   ا

 ، ( د.  ،         ٧٧٢اّ أ  ل ا (ت 

 ، وت  ،ه.١٤٠٠، ١ا

١٧ أ   ، ا يزا      ر (ت وي أ٣٧٠ا   : ، (

 ، وت ، اث اء ادار إ ،  ض ٢٠٠١، ١.
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١٨  ا      ر ا ،  ا ح أ وا ا 

:  ا ، (   ح وّ ٧٤٩ أ   اادي اي ا (ت 

 ا دار ا ، زا   تذ ان، أ ٢٠٠٨،  ١.  

١٩            بب ا      ا  ، ا ل اأ  ُ

ن ا:  –ا اي ،  ان  وا واز ،وت  

 ،و١٤١٨ا  - ١٩٩٧ . 

٢٠    زدي (تا در  ا    أ ، ة اي    ٣٢١ر : ، (

 ، وت ،  دار ا  ،  ١٩٨٧، ١.  

 ا ، ا  : ،   اّر ،  ا ، اة.٢١

٢٢  آن اا   تة ،   دراا ،ا  ،  ر أ ، اءاو

٢٠٠١، ١.

٢٣           واان ، اا    ، ا  ا ا د

 ، ز٢٠٠٢، ١وا.

٢٤          ت) ا ما ا أ ا        ، ودا ر

٣٨٤  ، ( دار ا ، اا ان. –: إ

٢٥  ا ما ا أ ،ا        ، وفزل ا ر

ا،دار ا، ن.، (: إا ا٣٨٤ّ(ت 

٢٦ ا ا   با  ج ا  ، ا ا   ا ر 

دل أ  اد ،  ا     ، )، ا   :ض٧٧١(ت 

 ، وت   ن١٩٩٩، ١. 

٢٧       ي (تا ا ا ا، ا  ٤٣٦ا      ا ، (

. )(اة ا ،  اّدق 

٢٨   ا أ  مح ا      ر ام ا أ      ،

.١٩٩٨، ١ن ،- ) ،  دار ا ا وت٩٠٠اُْم ا (ت 
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٢٩         ل ا  أ ما ا  ا ا   ، ا ح ا

 أ اى  ا   ا أ ي ، ٦٧٢ ، (: ا (ت 

       ، ا  ت اراوا ا  اث اء اوإ ا

١ .

٣٠    ا    ا  ، با    ور ا ح 

 ، (: ماف  اء ار، دة       ٨٨٩اَي اي ا (ت 

      ، دا ا ا  رةا ا ،ا  ا ١ا ،

١٤٢٣/٢٠٠٤.

٣١     ا   أ    ا  ، با    ور ا ح

 :، ( ا ا ٧٦١ا ، أ ، ل ا، ا  (ت 

ا ،.ر ، ز ةا 

٣٢   ا ي أا ا ا  يا   ن ، وا  ح

،  :  (١ ا   ا ا ،  ا  ٧١٦ ا (ت 

١٤٠٧   ١٩٨٧ . 

٣٣  م أ  ، ح او ج ا حا   راي اد ا  إ

،  ، (٤: أ  ار ر ،  دار ا ،  وت ،   ٣٩٣(ت 

١٩٨٧.

٣٤  ،  دار ، س ا  ، ف اا  وذة ا٢٠٠٦، ١ظ.

٣٥  ، ادار ا ،  أ  ، ف اا ٢٠١٠،  ١.

٣٦           ي(تي ااا   و  أ  ا ا  أ، ا

ه)،   د. ي او   د .إا اا ،  دار و ال.١٧

٣٧         ريما ز  أ    ل ، زا  ح  لا 

ا  أ ا ت ز) ٩٢٦.   ،ىا ا دار ا ، (
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٣٨   ء أ را   ن  و ، بت    ا)  ١٨٠ا  (

: ، ةا ، ا  ، رون  ا ١٤٠٨، ٣  - ١٩٨٨ .

٤٠   ا ا ا ا، اا         اا ان ا    

. ، (١٩٨٥ : ا  ا م ، دار ااء ، وت  ن ، ٤٤٩(ت

٤١          يا ا   ا  ا  ءا اب ، أء واا   با

د ،   –ان ، دار ا  ) ا: د.  ا ٦١٦اادي  ا (ت 

١٤١٦، ١ ١٩٩٥.

٤٢ ، ا  ، ن  ، و  ا ٢٠٠٦، ٥ا.

٤٣        ط   ل ا ، را و ا ا  ارمر ا 

  داة ارف      ، ( ٩٨٦ ا اي اِ اا (ت  

، م١٩٦٧، ٣ا.

٤٤                  ز  رس  أ ا رس، أ  ا 

 ) ا (يا)٣٩٥     ، ن ا  ز :و درا ،  (

 وت ، ١٩٨٦، ٢ا.

٤٥    ا  ل ، أا     ازي اا ا ا  ا 

) ، درا و: ار ط  ض        ٦٠٦ا اازي  اي (ت 

، ا  ، ام٣،١٤١٨ا  - ١٩٩٧ .

٤٦  ازيا در اا    أ   ا  أ ا ح ،  زر ا

اار اذ ،وت  -  ، ( ا  ، ا ا ٦٦٦(ت 

–  ، ا١٩٩٩، ٥.

٤٧            ، ابا  نر ،ي اا ا و ا  إ ا

 ، ة ١٤١٧، ٣ا - ١٩٩٧.
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٤٨  ا   ،     اديي اا ا   ا  ا  ءا أ

  : ، ( اام ، دار اق ا ، وت       ٦١٦ ا (ت 

١٤١٢، ١ ١٩٩٢. 

٤٩  ، ر دار ، اا  ، ا ا م٢٠٠٧،  ٢.

٥٠   ا   ل ا ، أ  ا  :ا ود واا

، ( : أ. د  إا دة ،  اداب، اة         ٩١١اط (ت 

، ١٤٢٤، ١ - ٢٠٠٤ . 

٥١              ا ا   أ    ا  ، را   ا 

 ، (  : د. زن ارك ٧٦١ا ا  (ت  ، أ  ل

 دار ا ، ا  –  ، ١٩٨٥، ٦د.

٥٢      اإ إ أ ، ( ا ح أ) ا ح ا  ا ا

د.   : ، (   و:  اء اول/  ٧٩٠ اط (ت 

ا  ن ا  اء ام/ د.  إا ا. اء ا/ د.    

د   ا  اء اا/ د.  إا ا/د.  ا   اء   

 ا وادس / د.  ا   اء ا/ د.  إا ا/د.     

        اإ  .د /وا ء اا   د. ا/ا اإ  ن

 ، ا  ، ىا أ  اث اء اوإ ث اا  ،ا

٢٠٠٧، ١ .  

٥٣         ن ا أ ،ا زمن ا  ب ا ح ا

ت ا) ٣٩٢ ، اث اء ادار إ ، (١  ذي ا  ،١٣٧٣  - 

  ١٩٥٤أ. 

٥٤  ،ّي اا   ا  ا   ، لج ا ح لا م

، ١ن، -) ،دار ا ا، وت   ٧٧٢أ ، ل ا (ت   

١٤٢٠- ١٩٩٩.

٥٥  أ  ا  ، اا  ح  اا     طا ل ا

 . : ،  ( ا اوي ، ا ا٩١١، (ت 

وريات
َّ
 : الد

ً
  ثانيا

١  .ا ا  رةد ، اا من) (ا٢٠٠١، وا ،اا 

مده او  ا ،   ا را.
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  امللخص:

 اء  ظ أل 

  ا وان 

  إ  و ، وا

   ،  ات ذات 

   ا را ا

  ا  أة ا ا

  م ة ، وات ا

 ق وا أ  ًو

 ، دات واا  ح

ا از  ا 

 وا د واا

 ا روا أ  وا

ا ، ا م زة 

  ب اأة. 

 اء  اع  ه 

  اعا ا  .اا

  وا نو   أ

  .ع ا اا

ا ،  ا :ات 

 دات ، اواج ، اآة ،اا

  ،ار 

 

Abstract: 
Women lived under 

various forms of injustice, 

deprivation and 

marginalization, which are 

largely devoted, especially in 

societies with masculine 

concepts Which worked on 

women's maximum of many 

areas of life, which was a 

factor deprived of the most 

basic rights were customs 

and traditions, the weapon of 

the old man's authority to 

consolidate this exclusion 

and marginalization The 

traditions and traditions are a 

tributary of the social culture, 

which was biased to 

masculinity at the expense of 

women. Women lived in 

conflict with these 

references. This conflict was 

manifested in more than one 

form and the novelist had a 

position in this conflict. 

Keywords: reference, 
women, marriage, customs, 
traditions, shame 
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  ملخص املبحث :

ط  اأة  أماع ة  ا وان وا واي       

      ، را وا  ةت اا  و   س

              ن  ، ةت ا    أةء اأ   وا

     ت واا م  أ    حا دات وا

 . ء واا ا    ا  ى ا  

     م وا ، ا ا روا  ًرا دات واا و

         اع  أةا  ، ءب ا  ر زة

       أ  اعا ا  ت ، وة ،    امل اأ  

            تواا   اعا ا   واأة ا مو

 . دات واا  

  املدخل : 

         افدات واوا ا  يوأ اع دا  أةا 

ا     م    ا  أ وه ود

،   ت ات ا   ا دات واو ا

           ا ا   و ة و  أو  ريا  ،

  .ادات واا  ا ان   وض اأة 

    ات     د  ا ام اا  ومة اأة 

ا ،ا ا ا ل: ((اة   أم و م ى       

  أ  ا  ،     ىو  و

أن  ،  ا    را  ىو ا     ا

 زوا(( وج اا  إ وو    )١(.  
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  صراع املرأة مع العادات والتقاليد 

     اا  ة إا دا  رّا  أةاع ا ل و

       ا أ اف اوا دات واوا ا ا

ا ،   ى اا  تا  ا دا أةا

   أم  موو       و ، دات واا   

ا   مإم م)٢(   ،         دا م

 ط    )٣(اء )   –اوج   –اخ  –ااد ا  (اب    

  ة . ت

:دة  ارق ا ،  ك أو إذإن      م ادا

     ا  وا  ا ر ،ىأ دوا إ ا  

   ا   أن ا   ا ا إ  دات ،فا

      دة ا  ،ا إ إ ا،  و  ا 

  . )٤(ا  اث ا  اا  ره

 افأا: ف            ،إ  سك  درج ا

   ا       إ    اورة ا ر   

وا رروث ا)٥(  ،   وأ إ ذ  

ااف   ا ا، ا      أن* )(اع 

 ر        دات واوا دات وا   رفا

اموا  و     )٦(     ا   أن ا و ،

   ُ وا ، دا وا ا مل واوا     ا    

اث ا٧(ا( .  

 (دة )  ا ا  ارات        ُ:  أ ادات

     ة اا را   أو ى او ،     ا ا
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  ( ) نما  *   داتا ن   أ   بأ 

      كا   اد اأ      اا  )٨(  ،    دةوا

         ن د، و صا ا ا و د ن 

ا ا  وط   ، إ  ا ادي    

 ا    دو  يدا م ٩(و(.  

 اع ا ت ماف وظدات وات واء  روان م 

      أة ذاتا  م   أ   ا

     ء ذدات ، ووا ت واا     ر  ًرا 

ض    أ  ب  ادئ  رؤ  ا ،ة    

 .ا ة إل اإ  

     دا   ف ر        أن  آة  واا ا

        وا ت ااة ا ى و   ،ا

  اوا  واد  أاد ذ ا   أى ، 

  ا ا  ، ا  م ا       

        ا ر ا سا ا و ،   يا ا

  ا ذات ا ا  و واا ا    

 وا ١٠(ا(    ا  ا  زأ  أةا   مو  

 ال وا  ظ  إم م ا إذ،  ا  ات

وا ده ا  )١١( .  

د أنا  د أ و    وادب ادة ا    ن   ا

ا اا  ة)١٢(     ( ش رج)ر اس أا ا و

إ أن     أ  ءا  إ،ا  إ   ،داع اا

 ر اا )١٣( ،   أ  (  )أ و
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ر ا ا  اوا ،م  اس اد، ا ن آة  

ي أاد ذ ا ،    اع واور  أاد  اا،  أ      

ا        ا او ن ط  ،  ن أم 

   ول أنوأ ا وا ل: (( أ         ل  أرى م

(( وط ا  آ  ل  ،آ)ه،  )١٤و   ذ

  ا ا  : (( ول ا*   ن ) ( ن

      أو  د ا و  ة اإ   دا

(( ا)١٥( .  

ل أنا و ا      واا ا  ة اا

  وإ، و    دا ط،ا 

   ما  ا ر  وا وا  اورة ا

    دا )اع       ،  )١٦ ا دي ا ن تأظ و

اأة  ا دا وه ، و أل أ أل ا        

 اع إا :    

١-  
ً
:الزواج قسرا

  ا و يا ا  ي أس اواج اا ُ

   ا  ر و ،رّا ي وأة      اا  ا 

  ءا ر  )١٧(وزوج  ا  أن اا ا .ى دو

   ا     )) موا ا  وا  ا

          ا  ا  زوج  ن  أة ان اا 

(( ا وا وي واا )١٨(  ،و  ن دي)
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ار ) أ اواج  إ اأة ل : (( وج  إ ات      

 ((  جم ةا ن ا)١٩( .  

    ا  ديا ا  راتز واا وات اا

 ا   أةا    ا   ط ا أةا  ،

         دي ، وي واوا وا ا

     ذ   ا دهو ٢٠       (ا   أ )روا  

       ، دات و    أةاع ا   راتوإ زار 

 واا    ،واج اا   و     ت  وأم

   ،  و  ااب     ٢٠٠٣اا   ط  ًمم

ا ،ء رد ن دي   و  ون اأة      

    اموا دات واا  أةاع ا   واه ا   ا 

)) اا ا  ة اا ت ااد ادة أك ز

  و اوج  اا  ت إه ا لو   ،

     ا ا   م  ٢١())أ( ،   ا   ا 

  ا  ن ا  يي  اا ،ا ز ذر 

أم  ا ،ة   ا  ، إ اع اأة  

   ال ان ام ن اما *،    أرادت وان او

ت روا  و ،   ارئ ب ق اأة          

 )) و   دح   وا  ن    )٢٢()) إم دا امو

اال ا ، و  وظ أة ،  ا امن  اأة   

  ،واج اا   أ   ن    أةرت ا

و  ق اواج  ))  اد وض  وااء   

،  او ا اواج  اة اء ن ا      )٢٣())  اواج
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 أ  ر إذأ ا ة إم    )ك ، )٢٤و

أو  )٢٥(زواج ال ا  أماع اواج  ااق أو ااف     

ا    اواج   اأة ا و ،  * و زواج اأااق 

أة   )َ (و ال  ا اواج      ،  )٢٦(  ة ومة  

    وو رأم و ا ا ،    ا ا و 

 دورا   ات ا، و     واي

 ا إ ز ،و رذ ع     او اوا  ةم

و ا    ،و ان اي   اا ا  اة        

  اارات  إذ )٢٧(ان أ أول ت اب ق اأة    

ا،ر ق  و أول    ب أولأة  واا   

،   يا  يف ا أةا      عو ذا

 و دور  اة،  ء ى م اأة ،  ع       

    ه ا  ، أةا   ة   افا أ إ ا

  وا وا ظ اوا ،وا ن ا ة   و 

ا      ، أة اان ا  ء أدم  بوا ن  َافا 

     أدت إ  ةا دات اوا وا وا  رؤى

    ْ  ت را  م رذ      زاتا ا

 ، او اه   او   أة)٢٨  

 ( روا ز وري و)  ث ت  ت          

أة اة (     اا  وا ا ،  ل و ، واا 

       ت دأ ا ( أ       ا و ، ا 

 ، ممواِ زو  ا        و ،   ت

 أي           أ ا   ة ا وأة اق ا 
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    ةة ا ه ، ةا إ  ان مو و  ،أ  

إن   إ  وأت  ا   : ل  ((

ا ام  ، ءوا      أ   ن أ 

ر ا ل أ٢٩())إد (.  

         ا     قل ط م  ما ا أ

ا ت   ا ، م( ز )  د ا ا أوت         

 ،ع آم    ، ةا ا       ا  أ  أم

           و را  و و ،() أ  لا  

         ا  وجا  د   ، واجب ا

 أ ز أ وة ... واز ام إ   ره ((

 م أن  ،رد  ءد ا     ء   

 إ   ادا  و  ،     ، س او

   أ ٣٠()) ر(  .  

 وا ا ا أ     ظا  (ري) م  ()

 ن،و  ي  ،  ()       راتا  م 

أن   ن ، (ز)    اَلب     اع ا  

 ()        ، لا   ءإذ   ت أن إم    با

ة ، إا  لا أن (ري)     با     لا

      ال اا   أ   ،    ا ا   ا 

اذن ا   أن  ..أن دل  اى د ، وأن  ل ((

 ز أ ز  و    ا   أو د  

وا ،  ا  م أ  ن(()٣١(        .  
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    (ا ا   و  ة روا)  أ ، را 

ا اي ا ا وا وام ، و و إ ت          

ات(امم) و    اة امن ،  ا     

    ار  اردي  ا     ا اواج  امم ، و

(( ان أن زواج ا    ا      :  اواج امر

         ا  ا  ن واجا   وإن م  زواج ا 

ا أو ا ، و اواج اي   أس اب أي     

((ا)٣٢(  .  

      ع يواج ،اا  عا ا  ءا  وا

  ٢٠٠٣     ) ا زواج ا  ر و أ  ،

)) (  ة    اط رم  ف أط  ب 

ب ا   ، ٣٣())ا(  ،   را ا ن و    

        أ ط    أ   ، مما وا ا

      ي  (  ة) خ ،ا  وا ،ا 

ا  ا زواج  ال    ااث            ال

           آم  ))    واه،اد  اد   

ّو  را زلو ، ط ي  ،    أظ 

 أ..أروأ ا  (()ب ،  )٣٤  رس دور ا

، ظ             ، واجا ا    ( ة)

  رة )) ،    ر اب وم  إ ر إمت

ا   ن ، ا  أ ة أى  ر اب 
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ا م  ،  )٣٥())ا    ص   أ ار 

  واجا   )) ىأ       ِوأم ا ا 

ا  و  و  و ا و اء أ  (()ن ،  )٣٦ و

  واجة  ا  ؛  م ا     أة وق ا 

 م و .  

 للعار -ب
ً
  :القتل غسال

ار ا  ر م  ة اظ    و

ه ادة  او   ور د.  اردي  أن ً  ااق،

ااق  ه  اول ا ، و دة   ا اا، أي 

  ها  أةا  فا ر ، وا   و ،

  إن  دة  ا  ار ا ،  ار اردي 

وو أن ،  )٣٧(ا م  ا اا او امرا وا ة

ل اق  ظة  ار  ة  ارة اا إذ 

( حم ) ت ا* )) : ا (را) نم  أةأن ا

  ،ا  ق فا ا   ان ر   

م  ات را إا و  ا ،  )٣٨()) ور اة

 ا  ود اوز او  أة ا   ممو

   .)٣٩(وأ   (ا  ر)

ت اات اواا   رإم  ا  و 

  روا دات واا  تر دي  ا ن  ع وا

 ا اا، وا ة ا اا ومة ا أة 

. ا  و  
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ة ا روا ) أ   (  ) د  واا  (

 ط ا   ةا دات وا و   ع

 ا و ،  رة اا وا ،  رة ا ا

أن    واا     ا  رتأ أم ر،إ

 ا    ود       ((ورت 

   إ ا  ذ  ط  رأ  

  (  ) ن ا نأ ط  ب ... ا٤٠())ا(   

       ادات وا  ( ) ورد ات

 أةرة ا  و ،  لا  ا  اا،  وا

ا ه ا   ااض ا م  ا اري، 

   وط ، مة اا   أة وا  

   ث أن )٤١(  ،  (  )  إ ت ا

ٍد و سأ     أةا  و ة اة ا

( )  ،  او ، و ا   ض ا و

  ض يا ى ا ويا إ ظو ا  ا

  ، حا  ا أرادت و ه ا رتأ  وا ،

ا ظ   با    ،ا ر ا رّا

))  مو ا   ا  ا   اأ  

ي اا  ي ان ا ف  ا و ٤٢())و( ،

  د   ( )   لا   ي وا ط

ا د رة ا ا  طك ارة ام  ،
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 () ب ،  ار اع او أة اق ا

 ، و      ا اط ، وق أ وان

.ا   

ادات وا    ان       ال  إن وًء

 ، ارا ت ارر اأط   أة    ن أ إذ

  دي     أو ط وةم أة أا  يا ا

  ان إذإ   م  ي ف إ  ر  را

ا ا ، و ا م ن ا  ام ا ك 

ا    نا   ب و )٤٣(.  

 ر،  وا  ةظ م ( ري وو ز روا ) و

 دون دء وال   ر  و از   و ه اة 

 ،ق أ إذان ا أة  ذا       دون.  

   ُ ( را )  ن؛ إرا    

 ، أ  ة  قأط  وجا   ا وة اق  ان ا

ا ))ر  أ مو ،ط زو  ، ا  دت أن 

(را)  أر ا ،  ، )٤٤())وأ  ا ا رزان

   وا ت ا ، عف وا إ

ا دات وااف وا  دأ  اف  اأة 

أن إ و   ا ة ت أأة اا أ  تا

دت وة وإا  ا ر أدا .  

 ال أن  أ ا ا   ارا أن ادات 

 ا  أةوأن ا ، ا ا روا  ارا  وا
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  أ وروث اا  ا زدوا أةا  ا 

  ط  وا دا   وا روا ا

  ادات وا   ا ار أ أن  وز 

 ، أةا   ا   دات وا ا م

 ء وا را ا   أةا   رزةا

    ا  ه ا تواا  و ،وا

   ات اا   ةدي وا ن مو

دات واا    ي وا ا ا  .   

  الروايات 

 ري وو ز ت روارا ا دي ، ا ن ،

  .٢٠١٢، ١ن ،  –وا ،وت 

  أروا ا    ترا ا دي ،ا ن ،

  .٢٠١٤، ١ن ،  –وا ،وت 

- ا   و  ة روا ،دي ، ا ن  ا

  .٢٠١٥،  ١ن ،    -ا رات وا ،وت 

روا أة ا ،ت وارا ا دي،ا ن ،

  .٢٠١٦، ١ن،– وت

  هوامش البحث

  

١)(    دار اع ، ا ا  ، واجوا ا  ، ة ، زوا

٩: ١٩٨٦ .  

٢)(  –   ، ري ،دار اا اب ، إا  ا ي ، وإا ا

  . ٨:  :٢٠١١وا اوم  ٢٠٠٣، ١ن ، – وت 

٣) ( –  : ةا  .د ، ا ا واا   أة و٤٢٢ا. 
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٤)(  –      .د :   ، اا ر ، أوا مت ا س

/  رفدار ا ، ا  .ي ، داا ١٢٥: ١٩٧٢  ١ . 

٥)   (-          .د، ا ا اا  توا ا ، ا 

  .١٥٤: ٢٠٠٦،  ١ن  –ة ا ، وت ا د ،  درات ا

*   ؛ و أ  : ا ١٨٤٠و   ء  ١٩١٠و أ  و

اع ا ،أس   اع ا  ( وارد) أول 

 رمما ،  

٦)  (-      .د، ا ا اا  توا ا ، ا 

  . ١٥٤ ا د:

٧)  (– -  : ١٥٤ن.  

   ن، ١٩٤ أر ١٦و ١٨٨٤ من ٧و    ومف *

   نما و  ء أ نما  نا ،ا و  أ 

  .ا امن   اواد

٨)   (- س  :  اا ر ، أوا مت ا٢٤٩: ٢٤٧ .  

٩)   (- :  د ا  .د، ا ١٥٥. 

١٠)(  –  :   ، واا ح ا١٤٢ام  

١١)(  –  د  دي (  درا ) اا واا  أةا  ظ

      / ر ، ا ذي   ، مما  ا  ، ر ذي   ،٩   ،

 . ١:   ٢٠١٤،  من اول  ٤اد /

١٢)(  -   يا   .ل ، دة واا ا وارات دار ا ،

 . ٦٢:  ١٩٨٨،  ٢ن ،  / –ادب ، وت 

١٣)  (-    دي   :   ش رج ، ا وا دب واا

 . ٧٦: ١٩٨٠،  ١ن ، / –،  دار ا  وا ، وت 

١٤)(    ،   ، دوروف ن ، اريأ اا  ،  ي  : 

 .٦٩:  ١٩٩٦،  ٢ن / –ا ا رات وا ، وت 
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ف م  أ وه ا ا ذات ) ١٩١٣-١٩٧٠( ن ن  *

رل اا .  :/ا ١٩٥٥(ا (  أ )و

/وا١٩٦٤( .  

١٥)(  ى ، در ، دار ا  ، ة تم–  ، ر٨٣:   ١٩٨٨، ١ . 

١٦)(   –         دار ا ، زا د. ا ،وا ت اع اا 

 .١٢١: ١٩٧٧ ( د.)  –ا ، اة

١٧)(  –  : ، رة ، ا  و ٣٣٢ا .  

١٨)(  :  اا ا  .د ، وا أة وال ا تر ا ٤١. 

١٩)( ا ار :  -ا ن دي١٦٣.  

٢٠)(   –  اإ ا  .د ، وا ، ما ا ، ا ي اد اا

:٤١  

٢١)(   : ا   أ  ٥٤روا  

*   ٢٠١٤            ا ب ا  ان اا  يا  

     ووا ( يال ان ام) ا  ا ن إم وع

  ن          ٢٥ا غا  واج ايا  ن ،نما ا و ا

اي   اب ا  ة  ات و  ن  واج و 

.    ا   نمأن ا   ا 

٢٢)( أ روا  : ا  ٥٣ .  

 .٢١٠درا  ط ا اا ، د.  اردي ، :  )(٢٣

٢٤)(  –     .د ، اأة ا مما ك اات امو ا  ة

 . ٦٦٤:   ٩٨،   اداب ،  اد ، اد /

٢٥)( –  ، ا ون ادار ا ، ر  ، اقا  اث اا  نا

 . ١٣٩: ٢٠٠٨ااق ( د.)  –اد 
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*           ع ل أو أ   ات م   يواج اا 

  بار إ ا م. 

٢٦) (–  : ر م١٤٠ا    /-        رديا  .د ، اا ا ط درا

:٢١٢.  

٢٧)(  -         ، س ي ي ،    را  ظا ا

 : د  / سا ا ٣/١/٢٠١٦،  ١٢ . 

٢٨)(  –     دار ، وا  ، ا و موا ا ، ا ا ا

 ر ، زوا وا  ا–  ١٢٥:  ٢٠٠٩،  ١د.  

٢٩)( : ، ري وو ز ٧١روا . 

٣٠)(  : ر م١٣٣ا . 

٣١)(  : ري وو ز ٧٠روا . 

،  ا وا ، إاد  و ون  ،دار اادر       اردي  )(٣٢

 . ١٧٢:  ٢٠١٤،  ١ن –  وا ، وت 

٣٣)(  :  ا ا   و  ة ١٠٤روا. 

٣٤)(  : ر م١١٢ا.  

٣٥) ( ر م١٠٤ا.  

٣٦)(  : ر م١٦٩ا.  

٣٧)  (- ط  ردي  : دراا  .د ، اا ٢١٣ا.  

 وف     ١٩٩٠  ام و  ١٨٩٧  مح   و  أل *

 ا ي واا را  ةا ا )– مما  .( 

٣٨)  ( اد ا ام  ءف اوأم ت اا  دق ا 

sadikalsafy@yahoo.com  /٢٠١٣/ ١٣/٥.  

ا ا ،  ا  امن ار ، د.  زي    )(٣٩

 :،٤٨ - ٤٧   .  
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٤٠)(  :  اة ا ١٣٦روا. 

٤١) (  : اا ا  .د ، ا  ٥٩. 

٤٢)(  : أة ا ١٣٨روا.  

٤٣)(  –      ار ، ا ا  ، ةا  .د ، دا  تر– 

 ، ردن١٠٤:  ٢٠١٢ ١ا. 

٤٤)(   : ري وو ز ١٣٨روا .  

  قائمة املصادر واملراجع

-  دب وادي ،  دار   ا   :   ش رج ، ا وا

  . ١٩٨٠،  ١ن ، / –ا  وا ، وت 

 ٣اب ،  –امح ا اوا  ،  ، ا ا ا، اار اء     

،٢٠٠٦ .

د.  زي ، ا  ا ا   امن ار ، -

  . ٢٠٠٧،   ١٠ن / –ا ا ، وت 

 – ا ، رت ل اأة وا وا ، د.  ا اا ، اار اء  -

 ، ب٢٠٠٦، ٢ا.  

–        دار ا ، وا  ، ا و موا ا ، ا ا ا

 ر ، زوا وا–  ٢٠٠٩،  ١د   

  ا ا ،مي ار، م    أة ا (د.)و(د.ت).  -

- ع ، ا ا  ، واجوا ا  ، ة ، زوا  د١٩٨٦ار ا.  

اوا ا اة وال ، د.   اي ، رات دار ادب ،    -

  .١٩٨٨،  ٢ن ،  – /وت 

 ا ، ا وات  اا ا ا ،د.  ا د ،  -

ة ات ادرا  وت ، –  ن٢٠٠٦،  ١



  

  ) ٢٣٧ .... (.................................................................................صراع املرجعيات والتقاليد

 
  

–  ا، اا ا  .د ، ا ، ما ا ، ا ي ، اد اا

    ٢٠١١، ١ن ،  -ا رات وا ، وت 

-    ، ا دار ا ، زا د. ا ،وا ت اع اا 

.١٩٧٧ (د.)  –ةا

-         ادردار ا،  ون اد  وإ ، وا ا  ، رديا 

  .  ٢٠١٤،  ١ن  –وا ، وت 

-     .د :   ، اا ر ، أوا مت ا س

 رفدار ا ، ا  .ي ، داا/ ١٩٧٢  ١   

-     ار ، ا ا  ، ةا  .د ، دا  تر–  ، ردن١ا 

٢٠١٢ .  

 –ان  ااث ا  ااق ،  ر ، دار اون ا ا ، اد    –

 (.د) اق٢٠٠٨ا .

-   ، دوروف ن ، اريأ اا   ا ،  ي  :  ،

  .٦٩:  ١٩٩٦،  ٢ن / –ا رات وا ، وت 

–  ا ة   اا  .د ، ا ا  واا   أة وا

  .٢٠٠٢، ١ن ، – رات وا ، وت 

-  ى ، در ، دار ا  ، ة تم–  ، ر١٩٨٨، ١.  

 –ا اي ، وإ ا  اب ، إا اري ،دار ا ، وت   –

 ، ن٢٠٠٣، ١  وما ٢٠١١وا .   

  االت والدوريات 

اا ، د.   ة ،   ا وات امك ا امم أة 

  .  ٩٨اداب ،  اد ، اد /
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   ، د  دي (  درا ) اا واا  أةا  ظ

/ ر ، ا ذي   ، مما  ا  ، ر د /  ٩ذي٤، ا   ،

  .    ٢٠١٤من اول 

            ا  ، س ي ي ،    را  ظا ا

  د  / س٣/١/٢٠١٦ا .

  املواقع األكرتونية 

-     دق ا اد ا ام  ءف اوأم ت اا

  /٢٠١٣/ ١٣/٥.  

  درا  ط ا اا ، د.  اردي ،  -
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  :امللخص

ك  وطة  ادب  

ا ه ادة و ة 

اس و ا و ل    

     ًءا ات ان اّ

 اب و وآدا  وإن   

   ت واا    

      بّاء وار ا 

      ا ا 

أن   ا وم .رأ  ل

امس ا ا  أل   

    أ  ن ء ادا

      .اءا   ىأ

  ا اء ا ا

    دس اات ا ّو

  وم  دة وا

      ًو ًد ًا ط

  او أ   

    ن وأذى ا   و

إ ال اد. إن أر  

ا ا  أ أز    

أل ا ا ءة داب     

   ا ات اوا وا

 .ا ا  

 : ت اا  ، ا

  ، ا ، ا ا

.ا ، ي، اا،  

 

Abstract: 

Popular literature with its 

various elements, with the 

fusion of unbroken human life 

and popular culture and folk 

beliefs are still part of the 

culture and language of 

nations, even if they are not 

free from superstitions. 

Therefore, the poets and great 

writers, from the elements of 

folklore for creating image or 

transmission their ideas and 

goals for various forms of 

interest. A reflection of popular 

culture in the works of artists 

who have higher by popular 

base, the stronger the poets and 

other writers. the poets and 

writers Abbasids, as well as 

from the beliefs of ordinary 

and common people, as one of 

the themes of the poetry and in 

prose itself have used up their 

effectiveness colors of 

religious and ethnic forgiven, 

culture and traditions of their 

communities from the harm of 

amnesia keep transfer to future 

generations. 

Keywords: Popular, 

Sharif, Razi, Bakht, bloody, 

luck, blood.  



  

  ) ٢٤١ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 
 

املقدمة

       إ م ه و ط وآدا       نا

و  ا. و وادب ا إ اص  ا   

            أن م س ور ا ة  ن م وذ ا

 ،)رة أ با   ات ا٣٩: ١٣۶٧ا.(  

    إ وا اء اء اأن أ و    م  سا

 ا ار إ م أء ااء او  وادب   

       ت اإ ام  دب اا  ا م  

       ذ إ و ات اوا ب ال أت أو

: ١٣۶۶(ذو،   أر  ااء ض م   ا ال     

٢۵.(  

 أ ا ارا  ل ا ا ات إ اات   

ا  اس و ن ار ا   اس أن ن      

  ).١٢۴: ً١٣٨۴ا ًا ا ا) ر، 

  :ا دق ل » ا  ب اا   ات

        ب اا   أ ت ااوا«   ،ا)١٣۵۶ :

۵٣.(  

     درا و دب اا  ً ًءا اتن اّا و

   ،روح ا) ومت ارا۵٣: ١٣٧۶ا    ت وا و .(

وا ا واج وطا  ءأ     وا ا وا 

وال و إ ذ وك   ووطة  ا ا واات    

 ،) ات ا ً اً   ّ٨٩: ١٣٧٧و.(  
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     وذ   درا ج إ ا ا  إن

 ا ا  ق ام       ة ا اب وا  و

.ا ا  دب اا  ً ًط أ  ا ا  

           ك أن و  ة    م دو

       وا ا و  رة هو  رة ا ا أدب 

  ر          اا  راء وو  اء ا ا

     ا   رة و وآ   رة ا

          ً ًا طوأ ذ  ةو ا دوا ة وآا

     ذوق أد  ا ء اأد أ و .دب اا

دى إ    ار وا اد و إ             أ

.ت اا  

          ا أن ا دا ر واا  ا ا ذج 

     وزال ط   س إا   ا اً ا ا

     رة اطرا    ا  يدب ادر ا و .

 ء ووا وا وا وا  دب اا ا

        ً ً ط ن  ا ا  ع و .ذ إ

     أ   تظ  ر   ة أول اه ا س وا

 وأ اء     اا      ا وا اس وام

          وا ا أ   اء   و ما ا 

 ،إ) ذ إ َة و ج وا٣٣٢-٣٣١: ٢٠٠٩ا.(  

      ا  وح اا و وا  بك أو

  ا أن   ۴۴٧-٣٣۴(ا أ  .(»    ام اءا 
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اا ا وط ال و   ط اراط وان     

إ اء  . أن ااء ا ما ن  ة اء          

  س ور ا ا  ا ر  نو« 

 ،)۵٠٠: ۴، ج ٢٠١٠   .(  

وم  ور س وا ظ    اً ا   

      ه ا و ا  أم  ا و  وأداة ًو 

    ،إ) ا  ة وه ا ر   ل د٢٠٠٩ :

٢٨۵.(  

    نا ّ ا  ا       ىس إا  ءإر  وا

       ره ا ا  ا راء اات ا

ا واات ا ون ً  و م اً . إن   

    اا ا رهأ  ًووط ًد ًط أ  ا ا

    و و .ا ا و و وا دس اات ا

        ت ااا  رة  ات ولأن م ا ا

. أو  رهأ  ا  

  أسئلة البحث

    أز اات ا   ا ا؟ .١

٢.     ات اا  أ        وأ أ   ا وا 

  ر ا ا؟

  فرضيات البحث

١.   ا : ا ا   ات از اإن أ

.ذ إ و ض او وا  نوا  
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 أن أ اور ا ر ا ا  ا واات  .٢

 ا     ا ر اأ   اته ا  دراك

         س اات ا  ء إ اا دي إو  أ

.ا ا وا  

  منهج البحث وخلفيته

     أ .ا ا ا ا ا ا ا 

     ات اوا ل ا   ك  ل ا

        . رة ا ر اوأ  رة ا ا

   ان "أدب ا   ً  در ر   

 ) ا   "ا ٢٠٠٧ا ر ،٥٢٤       (

      وذ (ا وأ ا ء وأا  و)  اء

    عا ا  هب اأ    أم  روأ رأ

        .ره ا  ادب وا   و ا 

واج و ي  مت ل   . ط ر       

   "ولا ا ا   ه اان "ا  ن ر

 ق  ت   إ  أب اه إ ادب       ١٩٨١

     و  ول وأا ا ا  ع    اووا ا  

     .   ا ق اإط    وا دا  

            در م يور ر" ان  ىأ ك ر

  د ر أ (ب اا   ات اا درا) "ب

   ات اا  و      و طوا وا وا

        رأ  .ا م  ا  ات دو إ م

    ر اأ  ات اا أ إ ة و  رة ر
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   و"ا إ ا  "وا ؤ؛ ادب اا"  ا

 ا      ا  .ي   "ا ه وأ :ا

  ول أ  أم ره إوأ ا ل ا ة ً ك أن

  ول ر  أنه ا  و ا .لا ا ها  رهأ

  اً ًرات امام ة اه ا ام  ق إو ا ا

    ا ا ا ا اا  رةا ات اا 

         درا  ت م و  درا  لا ا .رهأ 

           إ   ر ا وا دات اا

.ات اا  

  الرضي واملعتقدات الشعبيةالشريف 

     ل  رزة ًزار ا  الط را 

وا وراء  ا  ا  م ا  .ت     

   اء ا  زه ا  اً ًدا ا  ة اا

  ا ا  ا ا      دوا ز اا   

  ا و .ا ا ا رزةرة واء   ٣۵٩اأ أ  

     ة ةأ إ  ن مو .ً  ا اد ذي ا

  ه أن أو .  او ط وآل أ دات اا

 ا أ            ا  با اإ       

)     ذي ا وا  ً نو (»   ً نو

    س وا ا  وا أ  وا ا م 

  ).١۵۵: ٢٠٠٠(ا،  ا ا »ردت ه ال  إ وه

     ا ا   ًذ ا ر اأ 

أظ ورا  و و ون ا   ده          



  

  ) ٢٤٦ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 

       امد  ً اهم و .ا  ةو  رات

ا ة ام ؛ و ةا   ةوف اا   إ ا  

   ا  ن و د ًه م وأ ووا ا

). و ا ا   ه إ    ١۶٧: ١٩٨٨(ز رك، 

        أ إ  ه وا وف ا إدرا ا سا

.أ   عل أب أ ره  

       أم  ا ا اند  دب اوا د ال و إذن

      ل وره اي وا أ  اءا  ى ذروة 

  ة اا اات وا ا  ه.

       ا ا   اء اا أ ن أو

ا ا  دواو ااء ا      إ أن ا

   ،دا  ) ة ت  ٢٣١: ٢٠١٣و وأ .(

ا ا  اا   اات ا   اات   

   ًن م أم   و وآدا ب وا   ًءا  

    ا ان اد  اته ا ل دراو .ا ا

واات ا  ا ات  وا ل إن ه اات       

. ز  ة ا   م  

: ا ان اد  ات اا  إن  

  الدمع الدموي -١

 ا  وج ا ّ        آداب  ام ء اات ا أ

    ء ا     ا واً ا أًم م اء با

ا ن ااب   «وا اي و إ ذ .ن اء ن أن 

    ا  ءا  و ء ا ر   ون أن اء وا



  

  ) ٢٤٧ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 

ا      ث ا سا ا و  ا  ا  ع

إن ا ن اارة  «). ١٠٧: ١٩۶۶(دق ال،  »ا واي

 ا ما  و ا  ن و ًر أ وا«  )

  ).١٧٨: ١٣۵٠، ١م، ج 

 وا ا  قا أ ء أا      و طل ا

           م و . نو أو ز   أو  

ا ا ا وه أ در اا ا من و طح   

            اف اا  وا ا  ِء اا  ءا 

  نما و .ع      اا  إ ا ا  

  واف  ا و ط ادة  أ ق.

      وره او ل ا   ء مدب اوا

      مموح اا و ا   ا ع اار اأ

و ا  اات ا ا د  أ امب وات. ا  

          .ا  ا د اا   أن ا  نى او ا

           جو ري ا  ي  .(أي ا) ا أ إ 

اش و أن  اد ا  اع ج د ا  اش   

ل ا         ا ا  ا  ن أن ءا   .

 واء وا ما ون ا د ا وما ن ء  

.  ء ا ل ا  

       ه  .ر اا    اهم  ا إن د

  ا ر اأ    ا أن إ ا ا  أ 

  :وأ أ   ءر  ل ا ًد  ن ا  

ًَد َ  واُِ اِ  

  

    ََو ٍ  واَُوا َِ  

  



  

  ) ٢٤٨ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 

                                                              ،١۶٣: ١، ج ١٩٩۵(ا(  

       ا  ل ا ًد  أن آ   م و

:  

  َد َ ًَْد ُرد َِِ َُو  

  

  َو  ِِح مب  مب     

                             :ر م١۶٠(ا(  

  االعتقاد باإلصابة بالعني -٢

        ًدا نو ا  رب دا   دإن ا

      :  ونا  . آنا ب. وأا  M m l

   } |  {   z y x w   v u        t s r q p      o nL /۵١(ا-

۵٢ دا   .ورّد  ن ا لم (     

        ات اا  دا ا نو . ًم ا ا

 ما وً ًمإ  ن نب ان او ا ا 

 ،زول" (اا "  و١٩٧۶ :١٢۵.(  

 ا  وا ات اا    ر أم يذى اا ا

" را ا  و إ   م ا نم چ  

 "ن" أو "چأو "زمر زدن"چ   ذىا   اءإن ا .

وا ا ب  إمن أو ء  م أص  إ أو  

  ارأي ا  .   إ   د أوو أو اا 

ء و وأًم   ا ا و ا اي ر أن        

   " را ا  ا ا ر چ"و "و"چ "چ "ر

   .رن"چو"

     ا  ت ا ا   اءا  و

وا       يا ر. و قزل واا و ّا 



  

  ) ٢٤٩ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 

          و ًم أو ًم   اءا   ن وإن ا 

.ًم أو ً  با  

     رات ات واا أ  ةه ا  

 ا م  ىل ما         ة   يا  رة ات ا

) ا ا  ٢٠۴٠-١٧٨٣ا طا ا أن ا (.ق

         زات اا  ء  ت ا

      وراء ا  د إ ا  .تا  ةا  م

ز         وأوز م ً ود    ورو

وات " ن رس" و  و ا وت     

         ءه ا   و ا  او  أوراد

ى ا و   وا  ام ة أب رب 

ا        ة اش وأب واا  ن  .

 وما ن أن ا واطل  ا ا  وا          

         اءن أ ام  ًو د ًزاات و ن ام

 ص أو اا  ىأ ًزا أو أد أو ص ال أو ا

  ).١٢-١٠: ١٣٨۶اق أو  ا) ي، 

)  إن اevil eye       اءا  درة ر أم ةم  (

    ا ا  ل واطأن ا اى او . أو 

   ا و ا ن وروما  دة ةه ا مو دا

  وت ا ت اا و وا ذوا وا

    وار) ا ا ت إوا ١٥٧: ١٣٧١، گوا   رو .(

         إ ا  وا ء واص اأن ا ا أ

 ،)٧٧٣-٧٧٥: ١٣٧٦ رد ا و .(  ا 

 ،) ا ة وذزات وا٣٠٣: ١٣٨٦ا.(   



  

  ) ٢٥٠ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 

 ا   مدف ه اة  أر ا ا  ى 

 ا ا أن ا أ ة از   مء ذوات ن    

:و وا  

 ِِ ُذُْن أأ وأ َُْوا    َ ِ  ُْا ُُْا ُ  

                          ،١١٩: ٢، ج ١٩٩۵(ا(  

          أن  عي ان امأن ا آ   ىو

  :د واة ا و  

  إَذا َُ ْذ َِ ََُءِ     َوَِ َْ ً َْ اََس َوَْهُ    

  )١٣: ١(ار م، ج                        

  اإلميان بالبخت واحلظ -٣

ن  ا وا وا    امن      ن اء

أ  إم راد واره   .ن اب ون أن ال         

    ن  إ (ا) ا      ه  نمأن ا 

ر أو ة  ه.  د  ا واد ا وء     

      م باء اا وأ دب اا  ض او ا

  ،و يط) ا ء واا ا  ن ام  ًو

٢٩: ١٣٩٠.(  

 ةه ا     رل أا   ا ر اأ

           أن وز ك اا  ن سأن ا إ ت اا 

دوًرا أً ا  ة امن  ا وا  ل ًا ل  

       ىم م وذ ا إذا را إ إ    وا ا إ  

. أ  ا إو أم   ارة أ ن ًأ  

   م أم إ  وم ذو أ إم ا ا  م ل

.  او  م وذ  



  

  ) ٢٥١ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 

  َُْ  اَْء أٌب ِ ِةٍ  

  

   ِأ وَذاك َ ََُْ ذا َْأ  

                         ،۴۴٧: ٢، ج ١٩٩۵(ا(  

    ٌَِ ِذ اإ َْما َ ٍه  

  

     ز ِذ اإ َما َِ َواوه  

                     :ر م٣١٢(ا(  

  امتالك اجلبني -٣

  اًرا رات " ن " و" أطل  ن"     

  ن"و     "   ا ّ"   اا  ّو "أ

        تدة ظو "  ب د  "ن

       ا اة ا ء  دوا ا أنو ا رو ا

   سا  ا  م ءدا  ا ً او

) ورت أ   ١٠٢: ١٩٨١اءة  ا وا (ا   ،ل 

    اوة واا  ا  ا ل ا  نا ا

  ل او وا وا ا  ا ل او وا

وال   ا  ا وا واء وا. وا ا  اوة

 ،ا) لوا ا  ا ۵٣: ١٣۵۶وا.(  

  ه اة  أر ا ا    ات     

ا إ ا ا اي   ت ا ا. وّ ن   

ا  نا  ته ا  ات اور ا أ  و 

          م ىم آ  ب وا   ون   ا و

  و  ا  ن و وو ات ا 

.ا   ل وا أن ُم إ آ   وذ  و  

  َونَُ  َوَراَء ل 

  

  َ ْ ب    

                       ،١٧١/۴٨: ١٩٩۵(ا(  



  

  ) ٢٥٢ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 

  َُ ٍَِْ ِا اََر ََِءهُ    

  

  َوَرَا َََض ََِ َِِِاِد  

                           :ر م۵١٧(ا(  

                                     

 َُُِ َْن أإ ُْأ َ  

  

      اظوم اط إ  

    :ر م۵۵٢(ا(  

   َِاُ ِ َُاأ ََْوِط َْو  

  

     أ َو ِْ ِأ ََِ  

  )٢۶٠: ١(ار م، ج                          

  الدم واملعتقدات املتعلقة به -٤

 اى ا»       م  ُ  ًرض ظا  ي أرا أن ا

         إذا ام ح إ  أن روح ا ن إو  ف وا

          صا   وفظ   ن ا ا ور .

). ون ٤١: ١٣٨٩اق د  ارض و)  ي ت،   

 ا  »    ا   صء اد إرا  كا  أن

         ء وب ا ن ا  رةل ارون او« 

 ،)٥٣٨: ١٣٧٧.(  

  اخلضاب بالدم -٦-١

إن اب    ا ون اب أ طق اء  

 لن او       بن او ًمأ و  ن

 رأ  اق ءا مف و  ر  م  

.   مو وو  

ر در زین یرض فید ا ور نیا از یردهک ادی ام 

و ا دیوگ ی یان یرّ از  در  د  

ک یو م م یر ن  م نیا ایوگ ی ر     



  

  ) ٢٥٣ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 

 ی  ن  من پ   ن  ن  من پ و دم منپ را من  از

دی   ا ه هی ا.  

   ا ا ا ره إأ  ا ر اأ 

 ال ل  ا ا إن اف ادة  أ ااء    

ول دون إرا د ن ه اف ت دء  اظ     

 .ا ا  ءا     

  ا د   

  

  َُُُ ِْ اَِبُ    

                             ،١٩٣: ١٩٩۵(ا(  

  وأ ا ن اك 

  

     َُِ اًَأ ِء اَِ  

                                 :ر م٢٠٢(ا(  

  دية الدم ٦-٢

: ١٣۶٠إن ا   ض إرا ا و  (دا،       

      د. ود واا  "ودي" دت وا و ( ن 

ر ون أ "ودي" ُ ااو وُّض  اء (ااي،          

  : دة ودي).١۴٠١

   ا  أو و  ا دى إل اا  ًا ا أ

  ).۴، ج ١۵٠: ١۴١٣ ا أو  دوم ) وق، 

وو ر ار ن اا ون أم إذا    ح     

رو     وا ً ا دا  ا ا  ل اد  و

  )١١۴: ١٣٨٢ا م ا   اص (ب، 

      ا ر اأ  ةه ا      ا   

:ما و إ ا  

  َُُُه أَْ أْوَرِه

  

  َُ اَاَْ َِل اَِبِ     

                                       ،١٧٥: ١، ج ١٩٩٥(ا(  



  

  ) ٢٥٤ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 

           ا  ى أمو ّت ا  ا ا ا  و

  ره.وا ا  

   ْا َِْ  َ  

  

    ِط ِدرات ا وام  

                         :ر م٢٠٧(ا(  

    ون ا كوأ  

  

  و اال  ا اء  

    ءا  اا   

  

   ا  اد اء    

                    :ر م۴,٣، ۴١(ا(  

  مرض العشق  -٥

            ا   .ض ون أن ا ءن ا

  ا :ذ  ل . قط إ اض وا  ن" اما"

»          م إ   نمن ا   اض و

  ا ر واا  نا «   ، ج  ١٣۵۴(ا ،

١١٢: ٢(  

:  ءطا  ًو ا ا ى ا   

  َدُا ِ أِطَء اَِاقَُِ وا  

  

     ا ِ ُءِطا ُِ ََو ِِ  

                             ،٩٧: ١٩٩۵(ا(  

  : ضأ  ل إنو أ ا ا  و  

م   ف   

  

        و   

  )٢٣(ن:                          

    َد   

  

   َُْ َو ُُِ قر  

  ٌء نیا  هیف  

  

   َْ َِ ِا ُِ  

  )٢٣١: ٢ار م، ج (                                        

  ول  ن آ: أ ّ ا   ه.  

    د اذا و  

  

    ا  ا ا سا   

  



  

  ) ٢٥٥ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 

                      :ر م٢۵٢/٨(ا(  

ا  لو    فأ  ءف واا    أم :ا

       ا ل إا أزال أر  آ م و ض ا  م

. سا إ ل ر و و  

      ةا  داء ط  

  

   ُط عُّ َُّا إ  

  اا    ؤه  

  

   و     لا  

                              :ر م۵،۶/ ٢۶٩(ا(  

  القرين -٨

          ا   نإم  د  ًا  ون أم ءن ا

      ،دا) ًمأ    أن و  و ً 

١٣۶٨ ،۵٣(  

  ا طل او       أم ودو دول ا   

   رو ماء أ تا    ط  د  ًا 

    ذ ّن أ ح أو   إذا در  ا او . أو

 ،) ًن أما ١٣٧۴ :٨۶.(  

  ً و طت أ نن ا  ا ات اا

  ًا     اته ا وو .ً   

  ن   ا  و . ون ان اء         

 ،أ) () ن ءمَ ء ن ١٩۴۵ :٢١٣.(  

ان اد  ا ت إا وأ:"ةَِ"    

   و          ََم  ََو َم َ  

              ،٢٢٠: ١٩٩۵(ا.(  



  

  ) ٢٥٦ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 

  النتائج

إن دان ا ا   أد ًرًزا ء ات      

      نوا ك اوا  ي واا ا  ا

وا وض ا وا وا ل  اط ا  ة    

  ا ات اه ا سل ام و .او س اا

 ات  أره  ا  وإم ات وإ ن     

اا     ه زدة اة ا ره  ا اد   

اي  ه    و  م ا  أن   ة    

ااق ه و  م  و. أ اف ام اي ن       

           رهأ  ه ا  اوراء ا  ا ا 

 ا اد      زدة   اس، ول ة أره

      ة و اق و ة ذوق ذ  ًت ط و دا

اال وار و  ه ا واي. و أن مل إن          

     و ط  ر اأ   ت ه ا

    ر اأ   إذن .    إدراك ا أ ا 

       فط ب إدراك ما ا   .ات ا 

.ا   ات اا  

Keywords: sharif razi, Folklore ،folk beliefs, superstition. 

 

  و املراجع املصادرقائمة 

 آن اا  

  ،ا   ا ، در    ١٣۵۴(ام :،ا  نمیرک)، اانی 

دی، ن.ک ما  



  

  ) ٢٥٧ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 

 عل،یإ ا٢٠٠٩ (ن،ی.(   ،وا ؤ؛ ا دب اا روتی، ب١ :

  .ةیا اب دار

   ،ر أ ،ل) ١٩۴۵(أ ،دات و دی ةیا.اث ان: ا ،  

 یبی، یپ�ژ ، )١٣۶٧ (،یم ره  یویدر  گ   پاچ، رانیا 

  ،پاچدو س ر نرات آیو ام.  

  میا،  ١٩٩۶  (،ی ( ،ن و ات اا . ،

  .١ج ن، ک: روتیب

 ا ریای،  )،ا ر ٢٠٠٠أ ،(   ا ح و ،  :

  ، کال دار: وت ا.  

 ) ،ن، ط ر١٩٨١ ا ا  ه اا .( ا  :دول، ا

ا ي.  

  م، ا  ،)١٣٨۴ ذ. (ي ه ارز٢، ج ،

  : ا و وهپژ دامج ،ران ا :راتام ا.  

 ، ءا، )١٣٧۶، (چ       ، هط در ،ز ک   روز و

  .اناول، ان: امرات و پاچرآرا، 

  ،اد کا، )١٣۶ز٠ ،م  . ( م   و    ي، 

  .م  زن: ان

 کذاو، اگ،ز ، )١٣۶۶ ،(»  پ در ادب  ان و 

  . ۴۶ره ،يگ نک، «  و ور پ

 روح ا )،د ،١٣۶٨ز ،( گ  ١، ج رات مان، ام ،

  ن.

 رك يکز) ، ،١٩٨٨ ،( ا ا ،،وت- ن: دارا.  

   ،ر، )١٣٨۴ور ،(ي م در  اد  ، ت

ر، ١٢٣ ص از  ١٣۵، ر.  

 ت، يرکش ، )١٩٩۵د ،(ان ا ا،،وت دارا.  

 ، ،١٣٧٧( وس. (گ رات ادات ر راتان، ام ،

دو.  

   )،وق١۴١٣   ،( ه ا      د   : ،ان،  ،ي 

  .وکامرات 

  ،درارک ) ،ره        ٢٠٠٧ ،ا  ،ا ا  أدب ا .(

۵٢۴.  



  

  ) ٢٥٨ .... (..........................................انعكاس املعتقدات الشعبية يف ديوان الشريف الرضي

 

    )،ل، أدق ا١٩۶۶   ا ا    دب اي، ک)، ا

ة: دار اا .و ا  

 ،  )،ر٢٠١٠ ،( دبا ۴، جارات ذوي اام : ،.  

 )،١٩٧٧ ا او ط ا .(     رفدار ا ة: طر، اا

.  

 يط و، )١٣٩٠ ور ،ط ،(ي در د مان ل 

ک،يدن: دامگر اه  نکر.  

    ،ي )،١٩٩٣       ،ا ه وأ :ا ا  ا .(،

وت :ا .  

 ،  ا ، )١٣٧۴ ا ا ا .(اکت و  ا واا ت ،

  .يگ و ت امرات ک ،ان، پ پاچ  ر، 

 ااي،  ) ،ا ١۴١٠ا ،( .ت راتام :  ،  

 )،  ،ب١٣٨٢اد ،( ت   اان  ،ر   کذوا  يو، 

  .چ م ان،

 ي، ، )١٣٨۶ ،(»چ  در ادب و ز ا گان« ،  ،

  .ر١٢ ،  ١٠، ص ۴۴ره 

 ت، ي ، )١٣٨٩ ،(»ر  و گ  در ت 

 ک »ي. ،نر  

   دا، ) ،٢٠١٣اء اا ،(ن اا-  درا  

 : ،وح کو م نس آ ير.  

  ،) ، ،زو١٩۶٧ا      مار اا ط :م ،م  دب اا  ،( 

.  

  )،ا  ،١٩٨١ا   ،ا و ا ا طا ،(  ر کا 

 ر، ام  ا   ب.کا  

 وارگ، ١٣٧١( ،پ ،(و   گ  ،تااز يردآورگ ا 

. :ان ،ران  

 )  ،١٣٨۶ ،(ط  گا ن  وواره دا  در اد  ت  ر ،

.. :ان  

 دادور،( يک ،١٣۶٨م : ، اد ،( ان ،ي.هم  :  

 ا، ،دق)١٣۵۶  ،(گ ا د مان ان، م ،چ.  
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ّ
  :صامللخ

 ارط   إن اد

ن وم ن وما  

 وا م  ا   دا

إم       

 ه ؛و  أن  ا

  ا   اد

  ا ور  قأ 

رل ا دوزت ا .

إ و ام ،ا  

     و ادب

وا اتو ا ت  وا 

 و ارا  ظة  و

  ا و ا ار ن أ

   ةه ا رسم يإ 

 ادي ا  اوات

    .  ا اوا   اي

اد :   ،ت اا

اوا، اوج  ات،   

  . د

  

  

  
 

Abstract: 
The existentialism is 

closely associated to human 
and the human occupies a 
large place in existentialism 
philosophy so that it 
expresses his concerns and 
problem, in spite of 
existentialism is a recent 
oreintation, but its roots 
were planted in the depths of 
history.The existentialism 
exceeded the field of 
philosophy and emerged into 
the area of literature and was 
appeared in many stories, 
novels and theaters, which it 
is a phenomenon that it is 
worthy to study and gives 
more attention, so we 
decided to study this 
phenomenon in one of the 
novels to find the existential 
character that is appeared in 
the Arab novel.This article 
targets according the 
descriptive-analytical 
curriculum to the study of 
existentialism and its 
patterns in the novel "al 
khourouj  min al ta bot" by 
"Mustafa Mahmoud. 
Key words: existentialism, 
novel, al khourouj min al 
tabot, Mustafa Mahmoud. 
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  املقدمة -١

 ا أ  نمن ا  ا ر اأ نو ا  ا 

  امن و ه و  اا ر    ام   ّاد

    ء،ا      امن  أن  "ا "اد  ة

 أو ط،  داوا ه ا  و . دا  و     

ّ إ نما   .  

    ز و امم اد    ا اد 

 ر ومو ا  ر         ا و اا روح ا   ن ا

  ا    .ن ا١م »   نم

 -ات :   ي ا  اات ادة،   ا، و أا اد    

ا- ة و اطو ا  ذ  تا ا ده و 

ا و وا و ار  ما اي  رة    ».٢ر ا و

إ  أن اف اا  ن") "ر١٨-١٨١٣۵۵  ( 

م  د اا  و   أول  ف     دي و   اا 

  .  ٣ و را اد

  ا   د أنا     ةن  ظا  ا    ور 

اي و م  و      ا  ة  ا و ب   ر 

       ر اظ  نما   ات ات و اوا 

  إ ن  انأ ا  ا.٤     "ا"   و ا  

أم  د إ  اتا ا و       "ف مرة "إا  

ٍ  ذ ز و ي ا    اتم  اما؛    اتا 

 أ ت ا ه و ا ا           ل 

 م رك اا   اا ا.٥   
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أ ا ن أن او ا    د اا ل  إذ 

 ا  ا إ نما م  ر ا  و. ا 

ال أا  اتا ا   ٦. ا   

  ابل أن ام  ا   د أنا      ادر  م

ا    رد    ا    ن   و     

اا ا  ةا يو ا  تأ  ر    أ 

 نا ا دون     ا  ح م ا ا  زع و

 وت  ذا  و اا؟  م    اد  أن، ذا ازدت اد   

    ر؟ و  ّ  أن م         أر رواو ارة

أ ا ا اا :    ا  ديب اأن ا ا   

  و ،دا أ  ن أن أما و ر  ض وان اك أ

ا  و ،ا  ا ا رأ  .و و  ٧    أن

رت ا ا اأول ا  ة  ه  ا   م  او ا  

 ا ا و ا ارات و اوع  اورو ارة

 و ا      ب اا  ما  ار  ما  و  و 

ن ا و ات مة امن و ه       ام   ي  اد

ور اا  اثا   دا   ها ا.٨   

  رة إا  س  و د أنا       إ  ان دبو ا 

 و أل   ي   ح أروع ا ادب وت

 .و  ّ ء أاد      ه  دون ا  ا  و و   

وا ا . ءدا  ّ كا  ا اا  دا   و

  رة إا  " د " ذا   بء اأد 

 ا ار و ا ا  أن     دا درا   ن   روا  
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  ر ا ا  أن  مه . و اا ا" ات  اوج"

ا    ه  روا اا   د مو    .ا وا 

ا  و   فا  ا ا     دي  اا  يا 

واه ا   و  وا ا   ا  ا الا  :  

 وظ واا " د "د اا  روا 

  ؟"ات  اوج"

 :ا    لا      ل  ت  إن ا 

 ادي، وا اوح،   ادي ا اع : اد

    . روا، وظ ا اد و ات ة و ا و ارادة

  و  ا ره ا  ال اا ا   ا  ا- 

ا   ا ا  ل  واا    و    اا 

  .  ااث و

  البحث ةيخلف -٢

 و  أدت    وا   ا     م   إن اد

 تدرا ا  ة أ  ع وا  :لا   

- ة  :» دا  ن ل ر«،   

ف-ا،  م اما و ا، ،ا٢٠١۵ ا-

٢٠١۶.  

-   روپ  :»ا دا   واا  ا  ة؛ا درا  

"أ ق  ا  إدر"«،   ءاتإ م )  

(، ا،ان دا ا ، ٢٠١ ،٩-٣٩۵.  
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-  ي أ :»ت دي اا  روا " ت  را "

 «،   ،  دابت، و اة، ا 

،ا٢٠١۶-٢٠١۵ ا.  

-  ي ون و يآ :» ّد ايا  روا "   را "

 آدا،  و ا  اما ا  ،»ي ع" ف " و

  ، د۴١ ا،  ٢٠١٧ ،١٩-٣٨.  

أ   ّ   م    و إط  

  اد درا  إ  ق    ل  و   درات

 روا "وجا  تا "  يا "   د "و    ا 

ه ا  راا درا ة ة و     

 أس   و و و اوا   ا اد ت

  ا  .ه دئ

  هاؤ: موضوعاتها و مبادةيالوجود -٣

  ل    ق      و  أ اا ا  اد

   و  ي و ا و  أ       امن ود

  اد«. امن  إ   ي   ذ اع ا ادد

  أ  ،مم و  وجق أو اما إ ،دا و ا 

 آ      ر يأ. ة رادة  أم  من،  امق

د، أط أو   ا إ  ا    امق  ا  ل    امن إن

 ول          ٩».ا  ره   م ا،    ود

 ادي فا و اد  ل د   أن اد

  ا،  ا  اد:  ان ا  أ أد " ز"رل 

ا  و م    ا   ، أ    ا        ا 
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ف ا  و وا   دو     .د  وا    اتد اا   ا 

 د دا و ا .اا اأو ا  ا ١٠   

  ا اد أن  ات  ع،    اد

 ة ا و ات    اد    ا اد أ اا، اد

 ار تا   و  و د زاو  ات 

ن ا نما ن ا  ر ا  نء . ١١  

 ا   اا،   إن ا ا د«

 ،رف  داه و  ر  ا     ل   و ، ك  

ا   اما ا  ، دا  إذ ،م  را  و 

و ام  ه     ١٢ »ك  ا ا  .ر  ء،ا  ه ار

  أن يو    ا ات      رة    اة  اد

و ا  در ا  لا  إ ا، م    

 ضم      اد ظو  تو ا  مو ا    و

  ن أن ذما د  ده ت وا ا  أ  ا 

  أن ب  أو  وراء       ا أو أد را ا 

ا.١٣   

 إ يي د  أو أب إم،  ادو  ال 

   راءا ا ل دن  ومو ا ط    ا   

 ث    و آ     و و. و  

ا  أ   د إنا     ي 

ا  أم  ا        و    دإن ا    

 م  نما إ ا  ارات      و ذا ذو ا ر 

 ه أن و  ارات  نن ه  نما    ا و ُ  
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 إراد  امن    أم    و  ر ا؛ ذا   أن

را  ام  و ا   نمر: إن اا ا  

ي      .  

  أ   ،  دن واأ  ن ت 

 و. رو  و م  ت   ور من ّة       أ ذات

  نمر ا ا ّ ن         لزات  و أو. ا   

ت دوأه ا     ة  و ا   ا  دورا  

 ر وازد ، و   ه تا  :ا ،  ،ا 

او، ،اب، ات، اة،  ااا،ع ،ا ا، 

  .  ا و  ا، ارادة،

   م   دئ     اد

:  

  امق  اات ا   ادرة و ّ اان و ار. -

  .رو و ه و ه، و  يامن د  أ -

- ا    دم  اما، و   مإم    ه  و. دوم ا    

 ا دا   ا ا و ا و ا 

  .اة

-  داره ا و  .ا و ا ذو  م ها  

  ا   تو ا اا  ة موا .  

 ك . و     ا ار     اات اد  -

ا  د فا ا و. ا  ا١٤.ا   
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  األدب و ةيالوجود -٤

  ا وا  آة دباة و  ق  أز  أو 

   ا ادب و.   و اس م ال و   إمم

ي ذدب اا  ط ا   ز  .  

 ا  ادب إ  ز  ا   ا راتا أ » إن اد

ا.«د ١٥ا ا   دب؛  م  و   و    

اا ممو ا ا  ق    و ا  ا،ت و   

 ا   ده و ات و لو ا  ر  و. ه       ن

 أا ل  ر و مأ ا أدء  اد

دا و  زأ "ر "يا  دا ا  وا و اات 

 ا  و" اوا" و ،"ر  " : ره ادا  م و

أ"وا "رت ي   اد اا   :

  ١٦".ار" و ،"ادن"

 أم  ديدب اا  ا إذا أ»  روح ا ا  

ا  و  اب  و او ا    ارو ا  ا  اا   

ا ا بو ا ا ء اءام اا ي ا ء وإر 

  اف     امن   ام   ا اؤل و ا ت

  اء   ا  و امق ن إا و ان  اا اا ة

 وزنا يا   ا و ا.«١٧  

  ر  ط  ا   ي      تاوا إ  اد«

اد و  و ط   د.«١٨     ه إما  ّ و أن   

    ا  م أو ر وا    ن إطر اوا

 ا  و أدء اب ا  م اد ١٩. ٍف 
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ا  ط روا و  و    ا  "   د "

  أد  .اد ت أ  ااء م    و

  حممود" يف "مبصطفيالتعر -٥

"     را أ  "د     و ١٩٢١ .    إ م 

 زا  () .   وا      و درس ا ."ط" 

   ج١٩۵ر   ٣اض اا  ّ و   ام  و  

 و ا ا  ١٩۶و اد٠  و   . أ  و ٨٩  

ا ا و ا و ا  و ا و ا       ،

ات و ا  ذ ز أت، و اا  ت و  

  ه ن .طو ا ا    دا ن و ا  

ا        م    و ا ا      أن    ا

 َل    يل ا  غ  ا      ا  ا ا   

        رئا          ار" :أ  و و ا 

      وح وا" ،"ا  ت"، "را  وجا" ،"ا

ا" ،"ا ن" و    ا ا       ده و 

ا ا او ا .ف ا ٢٠   

»"   "د۴٠٠ ا م    ا م  و ا) 

ا  م  ن) و  نا    ا اش اا  

   ...ق إ   ا  ق إ     ث  ا و  م 

أ  ء    ١٩٧٩ة... و أم       "وف بة اا

     را   و  د". أ    د  ٣١ 

    را     ٢٠٠٩أ تج ا ر  ءت ةو ا
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 ة، و  ه  ز    اد ا

ا.«٢١  

    " إن   و  د" أي       ام   و و ا ا 

          ل  ام  و ذ     ا  ة   

ا ا ذة وّأ رئ  يا  إ أ      و 

ا ع  أإدو ا و ا  " ب    ده  "د

  ر"  :ا  أرام ز م ءا       و 

 يم      و دة م  أ     ت وأ       ن  أ  

  أ ز و   ".نإم    

  ةيالوجود يحممود" و إقباله عل ي"مصطف -٦

إ  مأ دا أن ا إ ام       دب وان ا

" لب أء اأد  ةز  د" اي ا    

ز   ن أم         نمن ا و ت و اا 

إ ا  ادبوف اإزاء ا م      ؛ و   أ 

ذ  ةوف اه ا   إ    .ا ا ا  

" ا ا  "د و دا ا  و 

  اع     ال و  ارئ  ح أرا و اع أن 

ا  رو و م     ل  و . روا   ا  

ا   ما ي  ا ا    ا ،ا  م

يا  ا   ا .    

  " لإ  ل إناب أن ما  ن  "د 

 إر ر  ا ا، و  ا ا إ  د إ »اد

ا ه ا دئ ر، و ا     ا و او ا 
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إ مور داة    ء  ض     أن  

  ٢٢»ا .أء   وا و 

ا  ّ و  ه إم  أن  ا       نما َ اثرع اا 

   اا   مم ره نه ا و    م 

دة اا   يإم  و اه و ط  فإ   ء و آ

مو إم رو  ه            ّ ن وفه ا ظ  ؛ و

 ي  رأ م  ا ه إت امن و  رومأدب 

" إ ن اما د" ظ  ا وظ دب وا  عا ا

 امن    ن     أ و  ل أ ا    ا اد

    ا .ردة و زا   ا  

  ة "اخلروج من التابوت"يقراءة يف روا -٧

ة  امه ارئ      ة      "اوج  ات" روا روا

 ولف اا ا      و .ا دةإ  م   

 و أر   ية اوم   و   م ا  روا

  وة ا  با       اثل أ   ات اا  

   ات أ  أ او    م  و اوا

د"   اا ا" م أم  ا و أ. إن ه اوا

 نإ  و         أ رئ أا  أم  م    

   ج إ أم     ا ا   و   ا      أ 

 فا رة ز     و . و   إ أ  ة و 

   ة  ا  .ة  

  و ر و     ؤ  اوي   إ     اأ اوا

إ د  إن  د   أرض "" و  ي  ا
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ا"   وا  ارا" اي         و  رضا   ا 

  د م اء وا     رقا ا ا .ا     إن  و 

ا ن   أنا  ه   اويأّن ا ذ، إا ا ا 

  و  ذ و م ا   رأ  ور ة   

و ا    و ا ذ  ف أم و    ف  سا  ه

       ر إم  ذا ا و         أ  ي 

 تم و ا  أم    وا ا  

 و ا ا اا     ل ز  اويف ا  و .  رة

 و           طال   اوا

اة   در رض  و ر إ      اات و اوح و ا و   

ت اا  و       ل  ا   

 ن    اص ا      ل . و ف أار ن 

ؤا  از   و  و        ه   ر ،ر 

ة ذو  ف يا ا  ن   ل إن و أدرك     ه

ار  أ   إ ر دة  و روح ا ادي    

  م و ا    ا . دم

 "اوج  ات"  امن       أن مل  إن روا  و 

 و ت ا  وج ود إا ا م ا  ا ي   

ات و اد و اا .ة  

  ة "اخلروج من التابوت"ية يف روايالوجود -٨

  ةياحلر ١-٨

 ا    ر  و ت اط أ    ل إا إن أ  

ا      أ  ا ي      س اا    د ن ا 
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 إ إ    ،    ا  »ا      ا يا    ن  

 ن، وما ما     .ن أن   م  ٢٣أن .

  و  و اد ة او  أ ت ا اد 

ع ا  ب     و أ وا      تا ا و 

إ  ا  .»     ب إأ   د  و   دا    

ا  ،    دب اّا      رز  و ،  ر

يا ي  د ايأن ا و ا  ناد ان  و . 

 ا أو ،ا ي ن را ، يأ     ط

 ماع، م  ،   ان ا ،   ن  أ ر ااد

   و ر :     ا ر ن  و ...

  ر   أما  ا  د او ا و أن ي ...

د ايا و ا  ان و .٢٤ء وا   

 زإن أ  روا "تا  وجا"  ل إا ا  

ا  إن    ت إ و ا    دةا   واه ا    ا  

 ل         ه اوا  ي و ا؛ ن ا اداد

ة   امن  أن  أن و   إن امن و اأ أن 

ادون ا  و .      واه ا اءة  ن       

 ور  ي اار ا ا  ط  ا اط

ا ت ع ا  :  

     »ا ،إ  إ  ،  م   ر  و      اما 

ا ا، ا  ء ا و  .ول  و أن    

ا  ام ا، ه  .«٢٥  
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 ة إنه ا ل    و إ  ي    دة ا 

و ان اي دي إ    و .    د  نما    ا ا 

   دا  ا         ه ف ذ

  .ل ه اة      ا ّ  ا ا  اد

" إن    "ددة از  ا  ا 

 ون ا   ن  ا و      و إن   رة نمة ا

 نماأ  ي  و دور  ط . و   

 اف    أن ا  ّه اوا  يا ا اد 

ا ا  تا  و ن رأما .و  لا 

إ  د ط،ا  هد وا  نا ، د 

    ٢٦ا .ّإ ال طق أّ وان

إن ط ل إا  ا  اا      وادعو ا 

ا ن إمل ال دون وق إ  ا و   "    "د 

  :روا

... ت  و   و ة ا : ةا  اا   و«    

 ار اة ت... ار و لا و ال ت و... ا ت

ا  ،لل و ا اة إ ا ام و م  ...و 

   ا  ٢٧.»..ء    

  ا   ا  و ا  اع ن وب،     و«    

 ...و   اهو إ  ،رو إ إ   .و ا ك  

اا  نمو ا٢٨»...يا   

ر   ف ت     ل ز يأم  إن ااو  

ا  ت ،ارة و أ   إن ا ،ة و اّة ا 
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ن مامو ا اا     ل ر   و 

  و  ة   ر ء     ا   ا امن ه اام   

 ل و إ    ظا  ا  .ةو ا   

» نف إم  ، و   افا    تو ا  اما 

 م ،     نما ا   ف  ا   ، 

ل  و إذا را امن أن   ٢٩».اام و ات  ا  اف ا

ا  ل إا  و  أن ّ ةّ ة       

     اا ا  دة نمن ا   ا  ب

   ر       دا  وف   و  

»ا ا ا  وقا ا  ا  م 

م ...ه و ا     ار  أأم ا   مما  إز   

،رت ن أول  فا   و  ن  وا رادةا  م    و  إم 

" أن م أن م ام   أّول و  ٣٠»"ا ر  در 

مذ   ا،  ر  ف و اا أ امو ا 

   ٣١.ا ّرا  ا ات

   و ه طق   اب،    ة  ة    ال من«

ا.«٣٢  و   ن   ة    اعأم     وبا

  نمإن ا أن   ام ا ن و ان« و اما   

ّ  ع م  دات و  ،و ا   ه  ا  دّ 

 ،و ا ّ ره ط ا ا ّ.«٣٣   و

إ  ا  و أ  ا ا ا   أ  ي    و 

أ  و ين اما ن إمي يا        و  ن

 ه ا و  ا  د  اا إ  إ  قو ط  ح
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ل إا و و ن إن  يدن «اما   اّ ّ  ،  

  و  و ا و ا اا أ.«٣٤    ا  ّ  و  إ   أّن

ا ا »  أن   ءا      ّ     ،   

  وده.  ّر ا، و أّم  ا     أن امن  

ل اا ر و.ا «٣٥  

ح إن أ ا  ا د  يا ا    روا  

 ت "تا  وجا" ة او ا     م تأ    

 واه ا .  

  فكرة املوت ٢-٨

    ن و ذاتمل ا   تة ا ال     ه و

  أ ا  نما      ت و      ب ه

  اس طال ار  ات، و        «ت أ ااب.   

   ،ع أم   وا طت، و اا ذ ون أم

 ا  أ    تن ا ،تا        و ،اا

 ف ريأن ا         د. و تا    تو 

أ ،ةا     ل  ل، را  يأ   رة أي ،

 اعم.رت أو إما «ت     ٣٦ن ا توت ا   و

         ان  وبا   نم ّ و  ّ      ه  

     .ا و 

 او م       دا   تا       و رأو

 تر  ةه ا       أ  تة ا و أ  ا

و  يا .     اا إن ات  ا ا   ا اد

ا  ير ذ  و . ا ض أن اوم دأ ا  
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  تا او   أ و م      ء ،ام   ا

 ،را    ،   ف ذ م  تون ا 

 ،دا إ  تا   د ايا ا.٣٧   

ا  نل إن رواأن م  "تا  وجا"  ذج أا  

    ة وه ا    واه ا ان ا   ا ي     ه ا 

   ةاأ ا  انا م   ج ا  

 أن  ؟وا يا       ال. وا ا تإ   ا  

  :و  ي ااودار  ي ار ااوا ة ات

    »-   ا   ء نما  ...

 اء  ا   مر  ء  ا م إذا -

  أن  و  ...ا  و  ن   ...     نم 

  ...  أن ن  ء   ...أم إ ءا 

ي  ا اا  ، ل  ان أن رم ام  

 ا ...ا و ن دةا   ال ... أ ل  و و   

   نم و  أر دة  د٣٨.»..ا   

 ّ راته ا  أن "  تا  رئ 

ت و ء   إن امن   ي  اد"  د 

 تا  نماج إ  وا  ن و  يأ   ه   

 ا  ،إ  ور  اد   و د، ا و ، ا«ارات إن 

 ء ت و  ء د ،د و  دا و إ  ،ا   

ء ، و  ء د     ، و  م  دا    ذا 

إ ،ا    اء  ،ق و    ء    ة  يأ،  إ  ،و ه 

  دا أ  ذا إ ر ا د   ن.«٣٩   
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إ    دا  تة ا   ا ذات   

و إذا  ه   در أ  ن ا  إن ات  امل إ   ا و 

   ح:  ه اة و اوا

 إ و أ در إ امل  ث إ و... ت وح ث و«      

 أ .و ن ذ  ذ  ا  لا .   إ 

 أ  .   ر و  . إ وحا ا  

   ٤٠».  و

   سا   تن ا ا ي   ل إام   أ  

غ إو ا دل ايا     و أ وح أ ج روح اام

  تا  .روح ا ا ا   ا ا ن أما 

ا  زا   ا ن، و      نمأن  ا

    و إ ،ا ن وا   ز ا ك أن      و ،   

  ر" .ج " دا   ن وا    دهو

زا ا  ا ،ار    ن  ورة    ،  م

   و ،  ،آ   .ارا  ظ وا٤١ا  

    ق وا ت واة ا أن   أن      ذو إ   

ج إ إم  .رق   

" ول   د" أن    و  ل ةه ا ح

 و    س ما ا   ة أ أن م ي        را  

 ةه ا س :مأذ  

 و...   ا    ا ه رد ظ  ا ن«    

  أم  إ ا يا،  أن  ا    

     و... ا     ة  ا   أن أ   .



  

  ) ٢٧٨ .... (..............................رواية "اخلروج من التابوت" "لِمصطفي حممود" دراسة وجودية

 

 دا  ت ا ا    ة أ  ط .و 

م    ام    اء  م  و. ة     تا 

ا  لذ . ف أرآ ...؟  ف أرآ  ... ا 

ء ق؟؟ ! ف أرآ  ...ب اة و  ا ا  

   ٤٢»!!؟؟

   ل   إّن »تا  م  ف أو ،  م 

ّ د .و ا ت ل و ءا   ا  ن  د  يا 

 اد  ا  اء  اود ه  إدراك و ،م ا

 يا    .«إ  ٤٣ أراد ا  ا و    و 

 ا  إإ       رة ل  ر  ة و ذه ا  

ا ت ا   ا  فآ أر  ام      رة ه اء م

ا  ة ون أزمو إن ا    و ده أن     ص نز

 و  راة. و ا    ء    واا وظ   " 

د" أد يا    روا و  .تة ا  

  القلق ٣-٨

 م«إن ام          ّل ن، ومد او    اع 

ّ.«د ٤٤ا ا    ت    ع ا 

ن اما  أ اا  ا    ص و إم 

 دات ان دون ام؛ ي»   ر  ا    نما 

 ذا  امن  . اوح  و م و ا:  اص

  ، ا و ا  ،و ا  نما  زإ  

و ا و. ا   م   ا، إذن و    

  ةا ا، ان  ف   ن ا  
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  ! ف كا   ن ا   

 .ن أما يا   و ا ،ا   و ا  ا   

  ظ د ٤٥».اا  أن  و    نمذات ا  

 ذا امو  دل ا    .        

 امن امب اي ا   اد إن« ال  اده إ

،ا  و   نما   ديا      ،   

   اي  ا  ب     و    د  م   اة

 امن   وا  وا ا  إم. اد ا

   ات و ار،   ه    إم . ارض ه  وده  ادي

أ دا  نما  ا    دهو     ل وا

،ا  ن ا أ   دن وما  ه رضا  

أ    دهو  ه .رض٤٦»ا   

و ا  أن ا     دا ا   

   و ن و أمل دون ا»   إم         و ،ا  

    و ا  ء .«و  ٤٧ إ   إ      ا  

 ه  ا  ار      إ  يد و إزه و   إن  ا

 ر      "اوج  ات"    روا  أن مز ا، ا. و 

ف او ا واي ايا   ا  ه ا    ن  

      :ة    

     » إم  م  أ  بأ      ... ف  أ  

ا ...أم أ ت ،ت و ا ا إ يأ ء... 

 م رةا  ط ا ... أ أ أن أ  ...و 
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   و، يرؤ ي  اا  ا أن    أ   

 ... أم رة إإ  ا...«٤٨  

 ا أن ا    ءي اوا  د يا ا و  ي

ا  و  أن م   إ       اوي   يأن اا    ل  

ا او ا  ا   و ن م  ا ة ا  

 وا ا ام  و إن  ا   اراده  و أ    آ

  اده       اف و ا  ا ا   اف 

 ط إ  ما ةه ا إن . واه ا     ن 

" ةم د" إ   د  ة ا ا    ي ا

  نمط  اه أ   نما . ءإ  

  اإلرادة ٤-٨

إن  ٤٩».ّ  آ  و ر،   رة ارادة«

ا إراد  نما   ده إ     رادةإن ا  ،ا   ن اتا

  ذا ا     اات  و   ل ه ارادة، و امن 

.أ راد  » نما  أ   ج 

     ت أو إرادة، أ  ن أن دون ارض ذ ا  و

إ ط د وا ا و      دأو. ا  ان 

يا دي أ  ي،  ن إنما  م دا    ق 

   و ه   م و   و  و   ء  ء أ  ر طق

 أب    اق  أ    يا  إ  و    أ  ك   را

وده. و  أن    ا ا   و إراد   ٥٠».ره ا و ه 

امن  ا ا  و   ي ارادة  ّ اال اد

 رادةة ا ت دا ا  ن و ندا و در 
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      دا م و  و.ن مرادة«إا    ار  م   

 إ  ا ت .      ه ا ت . إم  ي   

 و  و ن  ت ا ه  وراء ا  إن ر إم :إ  ود

٥١».ا   

 ر روا أإط     ت" اا  وجا"           ةّ 

  ارئ  ا إن اوا   و د  ا اد 

رة إ و ا   رادة وا  رة إن إا     واا ا 

يا  :رادةة ا   

ره و طر...و طر... و أل   ا و    ي أر«

 ... و ...ي  م   ...ةا أن ... نمق ا

ا نما  رادةأن ا ك... أ نم  أم أ ...طه ا 

ا  قاما  أر ... وا أ  انا   ان، و

أم أن أر      دأ  تة ا ا إ  رضا

ا   ...قا   ا د ا  اءا و 

 م  ...ما  «٥٢   

ق  و   ي    ي رأ ي أم  إن اوا

ن اما  و و     ا اء وا   سا  أ 

إن ا   ي اه ذا     يو  اه م ر ذ  ااو

 رئ إن  ا و  أراد أن  د رة ارادة أع أن  

رادة أن ام  نم  أ  و ا  أن    نمده و إن اّ

 د إرادة ء أن " إن .ر     ول  "د

 ا ا ا لأن  يأ   ي أ رادة  وا   

 ه: أن»ف ا  رادةا...«٥٣  إ  .  "   "د
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رادة أا  نم ا ة    ه  سا  

ا  أ ةه ا  .ه    دا ل إن اا ي    م

ا  ديا  رة إرادود ا وز   و  ء   

    و .إراد ووارئ إن ا   ة  ل  

  .يارادة  ا  اد

  الوحدة ٥-٨

ال ا   ا   ةا      و اا م

   ةا أت اا   م   إن  ؛ن اما 

 ا م و  ي   اس               امن  

 و ر  أ     ارط ا. إن ع اة   

 ب ان  اما   ا  را  اد ومر ا

   ان  ا ة إن ا   دي إ  

ا.  

ت ال ا   أن    دا      ن و

 ت اا  ةإن ا  دا وظ ن  و 

       ه ا   ا  رة إا         ك أن

 فا  دا ا       ك ة؛ع ا  ،

ن إ      ا  دن ا لا   ،اتا 

 ونآ    ون إن ا ا أ ن   ات.وا 

 رأ »   د أن  ن     و  و ،

   أن ،أ  ي   إ    و .٥٤» ا       

 ء ا  إن ا   ل أن    أ  ن

. نم٥٥ا    
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 "اوج  ات"  اة       ل ا وا

  إن ار  ا     ي ا؛     د" إ   مة "  و

 ا ن وما   أن  ا و ا       دا نما 

ا و  أن ول ا  ات ا    ل  ةه ا 

    ذروة اة: يارا" ا"ا وا يا اد

      » ط إ ا واارا ن ن يأ   ر ة 

او ا وي  ط و ا ا ا  ن  يا      

  و      اا   ا    دك أوو ا 

 و زو  و    و ام    إ د  و...ااء

  لت و اا  ر  ه إ .«٥٦    

   »ن إما        و ا    لر  طو ا   و 

اة ل إ ا أ اء اا  سا  ا...«٥٧    

 إن ا ديوا اه ا   دو مإم      م   

    ذات ا  ّ     دن ا سا  ا  ون

ن          اء دا دا      ... أن يإن  اور «

.٥٨»ا   ا  سما  ول ا  و     ا  ام و 

 م و زو ي د اإن و   و ام .ا  و 

إ  ةه ا   ش ة وا   ا ة ا     و  ن

   .دة ا أن    هما    را أن ا  ا

ا  لمة و ااإ م       ةم   ا 

ش و  ه ا  ا  ّا  ا    اإ    ة

ه ا  و ي    ا  و زال م  ن و   
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  و ا      ةإن ا    و .  

"    "د ا ه ا    .قطا  

  ريالتفك ٦-٨

  مب    ا  اأ ا ا   ا اد«

ا   ل إأو ا  أو   ره ا و . ةّ 

    أن     ، ه أ   ل  

 و ا  ما ا  ي إ ا م  .إن  ٥٩»ا

 و اوج  م ا   .ا    اة إاد

د  ار      و اة إ  ن  ا   ض ا اد

  ا إن » ّو  يا ّا أ...  ا م  و 

ط رل إا  ا.«٦٠   

»إن ا    دو ا .٦١»ء وا    و    نما 

   ر  داتا ا ا  ر و   ام . 

ا   دا ا  أ  ةوا  ن ومة ا  ،

" ر   د" ا روا     ة إا  ا  رو أ 

  ا ة ا يا   :نم 

    »م ن إمو... ا    ن ...   ع،  مب  و ام 

،و ا  ،ت و ا ،ء  ،مف وم  أ و إ أ 

  ٦٢»...ان  ا أ... أ  و...  ...ذا و...  و

   و  امن  و...            و...   م  إن«   

 ...و  ا  ول أن  ...و   ب     را 

 و ..«.٦٣   
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 م ل ا    ا ا يا     

 م     ا ول أن    يإن امن  ا    و  امم

؛ إن ا      ا    وا         و  

 ل واا :»إن ا بأ إ  أ ا،ن ا م   

 ،مام   و أن م ... إم   ،و أم   م أم و 

 و    ...ذا ول أن م  .«٦٤   

   ا   و ة ال إن    ا  ل ه اوا  

 »ن إنمدي اأو ا دي اا  يا   ،ه  و 

 و ا         اا أرض  ار ه  ا

   ي  ،   و    "ا 

          أن    ام ه،  اي  ادي

   و م     و    ة     و    ،اث

ا رد   ٦٥»"اا    ةه ا  و   ا  

ا  واه ا.  

  النتائج -٩

  ه ا   و ن أن ما    أ  ةم  

إ  ا ا  أ  .   : ا ا ل    

-   ر  ا اا أ  رت اّدة ا    م

 اا .ابو ا  ع اوا  

 اد     و دب م و     إ اد -

  .مما  

- " لإن إ دا  "د  إ   نما 

إ ا  دئاا .ه ا   
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  أم  و  اد  "د  " إن -

:  و  "اوج  ات"روا  اد ت أ أورد

ا، ة ،تا ،رادة، اة او ا ا.  

- ا دةا  واا  ا و ا ة ا تأ   م 

  واه ا .  

-  تة ا روا إن"     تإن ا  "تا  وجا م   و 

ل إام إ أ   .ذات ا  جو إم  

- م دي اا ا   ا   ر    ا و 

  ا  .نو   ا إ

-    واه ا  رادة ورة ا داتا   نما  

رة إ .رادةا  

- "  ةإن ا ا    "ده ا  .  

- إن اا    .دين ام سة ا  

 إ   " ات  اوج" روا  "د   " إن  -

 رة إ  د اا.  

 

  البحث هوامش

  

١-  ،ة »ر ل ن  دا « ،٢٠١۵-٢٠١۶٩، ص.  

  . ١٢ار م، ص  -٢

  . ۶٠، ص ١٩٨٢، :ا اح ا« ،اد«، ين ر -٣

  .٣٩م، ص ار  -٤

٥-  ي  أ   ،»    ديا ت ا روا "      "ت را  

« ،٢٠١۵-٢٠١۶١٨، ص.  

  .۴٨-۴٧، ص ١٩٨٢، تر:امام عبدالفتاح امام، »اد«، ين ر -٦

  .۶٧المصدر نفسھ، ص  - ٧



  

  ) ٢٨٧ .... (..............................رواية "اخلروج من التابوت" "لِمصطفي حممود" دراسة وجودية

 
  

٨-  ،ة »ر ل ن  دا « ،٢٠١۵-٢٠١۶٩، ص.  

٩-   ، » ات ة :س« ،٢٠١۵-٢٠١۶ ۴١، ص.  

  .٧٧، ص ١٩٨٢، :ا اح ا« ،اد«، ين ر -١٠

  .۴٢: ص ١٩٧٣، »يان اد«، يا و -١١

  .٣٨٩، ص ٢٠٠١، » م ا«، يم أمر -١٢

١٣-   ، » ات ة :س« ،٢٠١۵-٢٠١۶ ۴٣، ص.  

١٤-  ،زاق اا»دا اا« ،١٨۵-١٨۴، ص ١٩٩٩.  

  .١٢، ص ١٩۶٢، »ا   ادب اات ا«ان س،  -١٥

١٦-  ،زاق اا»دا اا« ،١٨۵، ص ١٩٩٩.  

  .٢٠٢-٢٠١ار م، ص  -١٧

١٨-  روپ ،»ادا   وااا  ة؛ دراا  ا أ" 

 ق إدر"« ،٢٠١۵ ٢، ص.  

١٩-  ،زاق اا»دا اا« ،١٩۶، ص ١٩٩٩.  

  .و -٢٠

٢١- .ر ما  

٢٢-  ي د«، يا ّيا  روا"     ع "ف " ر" وا

۶، ص ٢٠١٧، »ي.  

٢٣-  ،ر ل ن»د و او»ا ا: ،٧٠۴، ص ١٩۶۶، ي.  

  .١٩٧-١٩۶، ص ١٩٨٢، :ا اح ا« ،اد«، ين ر -٢٤

٢٥-   ،د»تا  وج۵٩، ص »ا.  

، »  و طق ال إ   م        او ا ،»دار ام   -٢٦

  .٢، ص ٢٠١٢

٢٧-   ،د»تا  وج١٣۴، ص »ا.  

  .۴۵ار م، ص  -٢٨

، »  و طق ال إ   م        او ا ،»دار ام   -٢٩

  .  ١١،  ص ٢٠١٢

٣٠-  ،ر ل ن»د و او»ا ا: ،٧۶۵، ص ١٩۶۶، ي-

٧۶۶.  

٣١-  م   ،» ا ا اا ا« ،١٩٩۶ ١٧١، ص  .  



  

  ) ٢٨٨ .... (..............................رواية "اخلروج من التابوت" "لِمصطفي حممود" دراسة وجودية

 
  

، »  و طق ال إ   م        او ا ،»دار ام  -٣٢

  .٨، ص ٢٠١٢

٣٣-  ءر،»  اا دا ا ا و ا « ،ص ١٩٨٨ ،

١۴١.  

٣٤-  ا   ،»دا و ا     دبو ا ا « ،ص ٢٠١٠، ١ ،

١۶۵  .  

٣٥- زاإ  ،»ا « ،ص ٢ ،  ،٢١٩.  

  .٢١٨، ص »اد«، ين ر -٣٦

  .٢١٩ار م، ص  -٣٧

٣٨-   ،د»تا  وج١٣، ص »ا.  

  .١٩۴، ص  ،: أ.«ا  زراد ،» مدر -٣٩

٤٠-   ،د»تا  وج۴٣، ص »ا.  

  .٢٣٩، ص »اد«، ين ر -٤١

٤٢-   ،د»تا  وج١٠۴، ص »ا.  

  .٢١٧، ص »اد«، ين ر -٤٣

  .۴٩ق. ص ١٣٧٨، »  اا» أ رن، -٤٤

  .١٨۵-١٨۴، ص »اد«، ين ر -٤٥

٤٦- ي أ   ،»    ديا ت ا روا "      "ت را  

« ،٢٠١۵-٢٠١۶ ۴۴، ص.  

٤٧- ،ر ل ن»دامإم  « ا: ،ا ،١٩، ١۶۴ ص ،

٢٢.  

٤٨-   ،د»تا  وج١٣٣، ص »ا.  

٤٩-  ،ر ل ن»د و ا٧١٠، ص »ا.  

٥٠-  ر«، يان و اما«  : ، ا۵٧ق. ص ١۴٠۴، ي  .  

٥١-  ،ر ل ن»د و ا٧٠٨، ص »ا.  

٥٢-   ،د»تا  وج٩-٨، ص »ا.  

  .١٣۶ار م، ص  -٥٣

  .١٢۶، ص »اد«، ين ر -٥٤

  .١٢۶ار م، ص  -٥٥

٥٦-   ،د»تا  وج٢١، ص »ا.  
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  .٢١ار م، ص  -٥٧

  .١٢۶، ص »اد«، ين ر -٥٨

  .١۵٧ار م، ص  -٥٩

، ص »  و طق ال إ م     اوا ،»امدار  -٦٠

١۶.  

  .١۵٧، ص »اد«، ين ر -٦١

٦٢-   ،د»تا  وج١٣، ص »ا  .  

  .١٣۴ار م، ص  -٦٣

  .١٣۶ار م، ص  -٦٤

٦٥- ي أ   ،»    ديا ت ا روا "      "ت را  

«،  ٢٩ص.  

  املراجع و املصادر قائمة

١- اإ، ز :» ا«، ٢،  :دار ا ا،  .  

٢- ن، أر  :»ا ا «، ،د ا٢۴ا،  ۵۵-۴٩، 

  ق.١٣٧٨

٣- ،زاق اا :»اا دا«، رات دب اب، ا١٩٩٩ ا.  

 و  م       او  ا«: ام  يودرگ ا و دار ،ام -۴

 ،۵۴-٣٣   ا، اد ،) ) م إءات ،»إ ال طق

٢٠١٢.  

-وت  ات، رات اول، ا«، ا م :» م ،يأمر -۵

  .٢٠٠١ ،، ٢ر

  .١٩٧٣ ن، وت، ا، دار ،»ادي ان«: ا ،يو -۶

 ،ا- ف«،    ر ل ن  اد   :»ة، -٧

 م اما و ا، ،ا٢٠١۶-٢٠١۵ ا .  

 ا  أ " درا اة؛ ا اوا  اد ا،  :»روپ -٨

 ا  اد  ان، ا ،) )    م إءات "«، إدر  ق

، ٢٠١ ،٩-٣٩۵.  
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٩-  أ،  ي :» ت  دي  اا  روا  "   ت  را "  

«،   ،  دابت، و اة، ا ،ا٢٠١۵ ا-

٢٠١۶.  

١٠- ،ر ن ل :»دو ا  ا«،  : ا  وي، رات  ،١ دار 

  .١٩۶۶ وت، اداب،

١١- ،ر ن ل :»دا  مإم«، :ا ا، ١، ،  

،١٩۶۴ م.  

 اداب،  ،»ا ا ادب  ا ات«: إن س، -١٢

،د وت١٩۶٢ ،٧-٨١ ،١٢-٨٨ ،١۴٢-١۴٣ص ،٣ا.  

١٣- ،  ءر :»   اا   ا  دا   ا  و ا «،  را :

  .١٩٨٨ ارف، مة

١۴- ا،   :»دا و ا  دب و اا«، ة ،١ا :ا 

ا ب، ا ٢٠١٠.  

 ا،    ،ز اد: ا ،اح ا«، :اد«: ن ،ير -١۵

ا، ١٩٨٢.  

١۶- ،   :»ات  س: ة«، وزارة ا ا و 

ا ا ا ا رم ا ا،  م اما و ا، 

،ا٢٠١۶-٢٠١۵ ا.  

١٧- ي ي،  ون وآ :»  ّد  ايا  روا  "   رو" ا "  

   آدا، و  ا  اما ا   ،»ي ع" ف 

، د۴١ ا،  ٢٠١٧ ،١٩-٣٨.  

   .م، ،»ات  اوج«: د، -١٨

١٩- يا،  :»نمر و اا«،  :  اان ،يط:  إ 

يا ر ام رةا ا  اان .١۴٠۴.ق  

٢٠- م ،   :»ا  ا اا ا«، را :

 ب ،١٩٩۶ ا.  

  . ١٩٣٣ ن، ،.أ:  ،»زراد  ا«: در ،م -٢١

  . و -٢٢
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  امللخص:

 أو ءا   

رات اآم  مول 

   او آن اا

 ا ا ارأ  

وا ل  ا و

 ا  آنا ا أّن

 و د ُو  

 م وُم د .ا  

وام  ا اع  

 راه ا ا

اا ا  رة 

»ا«  ا 

ا ار ل 

 . ا ا  ت

ا وي ا 

وا رة يوا  

  ه ارة . 

ات ا  :

ا -  (ا) رة- 

يا ا  - يا 

ا -  رة يا .  

Abstract: 
No doupt that the  

Scientists  Paid attention to 

Holy Quran since coming off 

the Prophet (pbuh ) and in 

Each of Their Researches 

Some of its Secrets and its 

Beauties is Discovered and 

These Researches Show The 

Scholars That the Quran is 

an art intended . 

 Therefore this research 

aims to study  Sura Al- Hijr , 

using Stylistic Methodology 

Which Pivoted Data of 

General Linguistics, and 

deals with the the voice 

level, Syntax , and Images in 

this sura . 

Keywords : Stylistic , 

Sura Al – Hijr , the voice 

level , Syntax , Images 
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  املقدمة: 

 ّ   ام تدت و  آمث اإن ا اا 

  آ    ا ارات   و  ا ج 

ا  أار ا اب اس وب   ة م ، ورو إزه 

 .م و  

 ي ا  آن بأر ا  با أن ا  

ّر يا   أن ا اّ رة ةوا  .    

آن اا  زاع اإن أم ي واا  ، ة 

  ز ، واع اأم  ذ ا و دي واوا وا

اء  ا وا  إطر  آن س  از 

 ارهي وأا أن ا   دا ؤا  و  

ي از ااع اأم  أ ا مت  يا 

ا ، وا اي   ه ات  و اي ف 

.  

  ت اراا  ت اراإن ا م تدرا  

 ا  ا  و  تا ا تراا ا أ 

  صا   ا  ل تؤ ة ر ذأ و ،

   أ   ؟، وا أ  ه ، ّن مد اب 

   ا   ،  ااا  أو ، ا  

 ر ، ح) . وع ا  ع ت أوما   

)  ر  و ا  . (أد ، ٢١٧ ، ص١٩٨٤

  ) ٢١٩، ص١٩٨٤
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  ، ص يا و  ا ت اراا 

ا اا  دوا ا  ،    دا 

    ح ا و ه ا واا أن ول 

  ه ا يا ّا ا در    ةا 

  ب اا  ز أ  و ، ا ا وو ،

)Stylisticsا وزه دور ا  (  صا  ا 

و، و ت ارات ا ا و ا ص، 

 رو ا  اط لا   ا   ة ،

 اموز ا  ت اراي ا ا ا ودرا

ا  يذج اا وا   حا وا و ، ّن ا

 م ا ا رااو دا ّا   ا»ا  ف

 ام   رة  ارس   وذ ، ا  

، وا ا   اد ا  ود ا، اات

ة اا اص اا ّات ا  ،    

ا ادة، »و) .ص١٩٩٤ ،١٠٠(  

  منهج البحث:

و   ارم  ا و م   اذ 

ا  ا آما   ا ا  إتم درا  

  أن م   م ،.ت ا  

  ـ أهداف البحث: 

  رة  ا ت اا درا : اف اأ أ

. ا ت اا و  آن ار ا  
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  ـ الدراسات السابقة:

  أت اراا ا ا عك ا تدرا و أ 

    ر آنا ،ا :  

  :ان  ر»أ درا آما ا«    

 ا يدر   ،را     ٢٠٠١.  

  :ان  ر» ت با آما   ا 

وا درا أ«   راها در    و

  ،ا     اد٢٠٠٥.  

  :ان  ر» درا مموا مت اا  ا 

أ«   ،ن  م رم  طح اا 

٢٠٠٩.  

  :ان  ر»رة ا  أ درا«   ،

   وان  طح اا  ا در 

  ،ا ٢٠٠٦ .  

  :ان  ر» و أ اظرة ا «  

  ،ن اإ ا  أا در ا  حا 

طا  ٢٠٠١.  

 ان:  ر » رة  أ درا«  ر  

  ، أا در ا  حا طا  

٢٠٠٣.  

   أم تدرا أ  ا ا  ر ،أ 

:  
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  :ان ر»ا  ا   درا ا  

أ«  ا در  ا  ا  وا 

  ، ٢٠٠٣ .  

  :ان ر» أ   أ درا ز«   

  ،ة زا  ،د ا٢٠٠٧ .  

  :ان ر»أ  درا ا ذؤ أ «  

  ا اإ    ا در ا  ا 

  د ،ا  ١٤٢٣ .  

 و رة ا »ا« ا  دم   درا 

 أو أ ع وا   را  ا و و ،

 فا  ، با وا وأ ه  ا را 

و ، ا ، ا : أ  ت  رةرة ياا 

و م ا . ا ا م أ م  رد  

  ـ األسلوبية وداللتها٢

») ا    يا  با Stylistics و (

) ماLa Stylistique)   وا ،(Stylisticianو ، ( 

)Styleا ط  ( ذة و ،  ا) ا Stylas (

 د  ا ن   ا   تأ  ، ط 

ا  ا «  ،ا ) .ص١٩٩٤ ،١٨٥و ( ا لا 

ا ط  بإّن ا  و ، دة اا  ا را 

  ف اّأن م أم  يم   صول ا ،

 ، را دا سأ  اا ا وا  
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ا اا اتا دة ،  بأ ّص ، و 

 . ا  ه    ا ا  

و ّو أ ا ل  ا ت ا:»ا ف

 ة اا اوا ، ا  ا ت اا ت 

 فّا و ّ ،   تا ا  و  

ا  يا ، ّ  ه او أ و ا د 

 أ    و ،  أ اظ   

دا ّا  د « ،دة) .ص١٩٩٤ ،٩٩(  

  إذا»ا د مّ وز ا  لي اا 

ا  و ات  قأم  و ، ا وام ،ام 

 دة  ،   ا ر ، وام ذوادات، ور ا

ا ا ي در. (»اا ،١١٣ص م . (  

و   أ ظ ا   اّ اد  ارات 

  عا  داة اا  ، او ، ا د  

 ا  ه ا درا  أدا او ن ف اس ا

 ا وا ، ؛ ا    ، رةوا ، ا 

 ا آما  را  ي، آ   ه ا  

وا ا ت.   

  دةت اا    تب اا و

 :  يا  

  . الصوتي ياملستو

 يبيكالرت ياملستو  .  

 الصورة يمستو  .  

و  ا و ا  ه ت ته ا  ّ 

.ّار اأ   ا و ّت ا  
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   »احلجر« سورة ياملستويات األسلوبية عل ـ تطبيق٣

م آم و ا ال درس ا  ات ا ا ذ

 رة »ا«  ي ،ا ا ا  ي 

ا و رة يا . ررة اه ا   

   »احلجر« سورة يف الصوتي يـ املستو٣ـ١

 ا أ   أ وا و ا ّ  ّوأ ام 

 إّن  ، ًءإ ا  أ     اح وة مّ 

 ا، وام   اظ س    م ا، أ  ل

  ّا   م اط ودد   ر   ، و

ا  ،ص١٩٧٢. (أم ،١٣(  

  ّأآن اا ا   ت ما  تا   

 ت ا  ص آنا ا  إذ ، ره وآو ، 

  آنا ط  ا رت اوأ ام  ،   

 . م إ   اء  وا ا ّ   ال 

ا    ا  ام  اموا اد مواط ، 

 و ه وة م  ،   ، ومة مة ، ا أاء

 ،اص١٩٩٧(ا ،١٦٧. (  

آن اا  وا ع او اوو ،  عا ا ّ

ط ا ا   ا ا ّوزان واا  ، ص 

آن وه ، إذ  إع  مق اازن ،  إع  مق ازن ، 

زن  ا ، واازن  اع ، واي  اآن إع 

) ودي ا اع دورا ٢٦٩، ص ١٩٩٣ازن  زون (ن، 
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  ا    ل ام  ، ا دة طوز ،

ا  آنا ّ إذ ، مص واء اظ أ   رو ،

  ظه ا أ ر)  ةّو ، م   اأ م

 ،٢٠٠٣ ،٥ .(  

و ا ن»  . وا ا ا    آما ا

 ل ؛ت اة واا د ا  ا أ  

اا  ا  ذا ا  وأ .ا اأ   

ا ،ازنو اا  را اا«  ،) .ص ١٩٨٣ ،

١٠٢(  

 ء ا ، و ج ا  آت اآن او ز اع  أ

  ان أنع اا  تا اء وا  ا آنا 

ا  دون أن ،  ن ذ ب وح اظ  اك أ .

 ءإ ا  ن أي  و   ة   ا 

رة ا ا   دا رة  يا   ذانرة او 

 يا   لرة اس و وا  ت أنا » 

 ظ ا ام ا  ا ا إ أاض ا ال

داأ إ  ن  أن      تا  ط 

إ و ا ت ا« ،ن) .ص ١٩٩٣ ،٢٩٣(  

 و ا ت اآن آا  ا  وقم اأ   ،

 ، و  ّ  م  رو  ا وا  و ،

 عا أ  آنا ا    ّن ا ،  

  .  إذا ّ  إمده       اء ا  ال
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 و  »ا إّن اام  ّ ا   ت

ب  اع    ا) و ا٦٤، ص١٩٨١. (طن،»اات

 ات ا رإظ  او ا درا م قا 

 ( اا) ما را  ّ   عارة أ أو يا 

را ا ن،. (م ١٩٧٩، ٤٧ص (  

  لمات كـ البناء الصوتي لل٣ـ١ـ١

 ذ و ظر أا  آن اا  ل اا م  إن

 : ل ا» أن يأ رك ا و     آنع« اا« إ 

  بأو ا    ا وا س اوا  ون 

»ون »اع« وا«   رةا  ذ و وا»ا« 

  ا وأ وا ما   إ   آنا   أم

ا وذ ا ذ  ن«  ،ج١٩٤٨(ا ،٣٤، ص ١ ،(

 و ت ار ا ا  ا درا ي، و 

ة اا وا را ت ايا  ،  ،لا  

 ف دراا درا  د إ  ا ا .

  )١٥ ص ،١٩٩٦ ل،(

ن     ، و ا وا  م ا وات

م  م   ون  ارة ،  ات 

م ّ  مع  ّ ات ،  أّن  اات اات ، 

»  أّن  ا  أ : دا ا  ا  ك م

ا ا  وا ا دة . و ن  ا ا ي 

 دبا «) .،١٩٩٢، ٩٣ص. (  
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ا ّو ا  ظت أو ا ّم ، صا درا  ن

ات اا ّي ا   ،وإن ا درا ودرا 

د و ا دم وج ار ا وا  ا 

ا ة اا  أي ،ي ا  )رة أو) اا   ، 

و    ا أو «اظ  و  اّ ،  درا  إذن

ه ا  ااا  د ا ما ام أ  ،ت أو 

ات أذات ا ا  ا ا« .  

  ) ١٩(أون، د.ت، ص

آن اا  ظو     د  إذ ، م

 َو  ،  د يق اا  ما   و 

 َلَ أن  ٍأ ي ا ّ ،  آنظ اّن أ ا ،

ا أّن  وم ، اا مب اا       ّ

  آنا  ا و .   رامع مإ   

  )  ١٠٤، ص١٩٧٠(أزة، 

  ، ظأ  ا ه ا  رةه ا م  ر او

دي ا  ة و ، و ، مه ا  ظه ا ّن

   ر ، إذا  ا :  او (ا) رة ظت أ

  أّم  رة أا  ةه ا  و ، رزة و الا 

َا ّ ه دون أن    آنا  ل أن و  م ،

ا  ّ ه  ك  آ  م ا ّ   آنا 

و     طا    تو ا اما 

 ، أ ٢٠٠٣(ر ،٢٠  .(  
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 ر   ا ا و  م اآن ود اره ، أّم

ا  ق وا   ا ا  ، .لو ذ  

 M q p o n m l k j (اد) ا وردت  ا :ارة 

t s r Lرة ا]٤٢: ١٥  آن اأّن ا وم ،[

   و ا ا  (دا) ا  ورد و .(ا)

آن اا  (دا)،مة (اّ و   ا ١٩٩٧ ،

 وإص ا ) ، و     د »ع ب د«دة 

دا    ،  اتّ  آنا  ء  (ا)  ّأ ،

  ا  ا  ق مل اد  ر اا   ،

 :  M Ç   Æ Å Ä Ã Â Á ÀL رة ق]٢٩: ٥٠ [  

 ا أن أ«ه اّ  إذ ل أّن: و اوق  ا ،  ذ

  (دا)س ، و (ا) «  ، ص١٩٦٩(ا ،أي ٨٩ ،(

 ا  ا امل:  اس ، ود ا، وا ن 

ا  و ، ا  ّ   ر اا   ،

 ا ز اا ا   ءت ، آنا  (د) 

 ا  و و (ا) ءت  ، و م 

 .   

ا  (د)  لمأّن ا :  روا ذّو ةا ا ّ 

ا   ة اّ وا وا ا   ه ا ةّا 

وا ا م  ة دا ا ا ،  لما  

) ( ا ا اة  ء  ءت ا و ا 

ر ا، واا  اّّل، وم  ة    م

  ) ٥٨، ص١٩٩٢د اس . (اي، 
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  الناجتة عن تردد األصوات  يـ املوسيق٣ـ١ـ٢

ا اء أ  رةا  ار نف أو ا ارا   

و ،آ  وا ع اا  و ، ا ما  

 ه  امد ن اام  أن  «ام  ، و

 راو ،ء ار اّ  د   أن ظأ وو

  ) ٢٦٠. (اط، د.ت، ص »  ر، واآن 

  ام ا د اع  ل ّ   ات 

 ار اأ وو ، ودا ذ  :»  ر و 

ط   ذ  و ، رو اأ ا  

وا وا ، وا وة، واة واوا ،وا و 

ذ« ،اص ١٩٩٧. (ا ،١٦٩ (  

و ا  حة وع ظا ا  آنا ّم   

 ا +++   ا  ، ءاأن ا »   

  ي ؛ وع اا وز ذإدرا اا  دّك ا 

 ذ و ، اه ا   يا ّا  « ،) .

  ) ٨٧ ، ص١٩٨٣

  و  ار  اتوف اوا  رةا  و ،

ا  ي وردتا ّا ات وه ا   ا ا  

 ا ا أن  وا    أ ر ا  

) أ درا  رة درا  ٢٠٠٣ ،٢٤ ٣٠:(  

ا ّات اأ   مح واا  ا  يا  

و  أن م  ر أم  ل سا اه أو ات أظا 

و  ا ا . :  M d         c b a  ` _  ̂ ]
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 e L]رة ٨: ١٥ ا[،  M m l k    j i h gL  رة]

 ٩: ١٥ا  .[ 

ات ادي أ و  ، وا ض ا ت   ل

 ن  ا  ز ض ا  ات اّ    ، وأ

 ا  ا م  ن ات دورأ ات  ا  

  ،ر اوإظ ر ا  ّ  ، أ ٢٠٠٣(ر ،

] ٩: ١٥رة ا  M m l k    j i h gL ]  ا : ) ؛ ٢٤

 ا  ء ا در  ا  وزاد د يا  

ا داد ا إذ ، ت ا ما ن ات م   

  اا  سا ا و . (إّم)    اهم  :

 M R QL ]رة ٧٩: ١٥ ا[،  M  ̂ ] L]رة ا 

]   أات ا ّ وورا ، وزاد  و. وز ٨١: ١٥

   ا ّ : M � ~ } |L  رة ا]١٥ :

٦٤ اتل أ  [ . ا ت ا  

ا ّ  و) ّات ا وءوا ؛ ٢٧ (  ا ّا 

 ه تا :  M ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®    ¬ «

º L رة ا]٤٦: ١٥ ٤٧ ا و ا أ  ن هو [

وء واا   ء ا   ن يا.  

ا وا وااء  ه اء  وك ت ان اي ذ

اات ا . وا ات  ذو اح ا ا  ات 

 ، ورم و  ع يا   ة ث ، رّم ّ أّم 

) ط ز ددا  ،  عإ ،ص١٩٨٣ ،١٣  (ا 

  ان ت إط إ ا و اف ا  ا ا ّت
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 ا ا ه   و    .دد

 ا رة[  :  MÅ  Ë Ê É È Ç Æ L ان ت

٤٩: ١٥[،  :م و M º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° L

 رة ا]ا ٤٧: ١٥ دد  م   ،[ا  عت ما 

. وم و  ا ورم و   ا و اذن ا ح

 ات ا   ت ان ، وذّ   ة إع أ

ا ،  ء  اء   إ  ت ، و  

 :  MF E D C    M L K J I H  G L رة ا]

٣٦: ١٥  ٣٧ ن ا  ّا  اء م إ ّت ا و  ،[

  أن أ أم  ا  ااح  اي أراد  امر 

 آد ) ا أ  ، (.  

 و ، ا   نت ا زو   ، ق ا

 و  و ّ سا و  اتأ يأ  

ا  ا ا  ،   :  M Ë Ê É   È Ç L

 رة ا]٨٩: ١٥  ،[ ذانن اّ وو ن رمت ا ن

 M S R Q ا  ا  : ، ون اس ، و

 U T L رة ا]٧٩: ١٥.[  

؛ ف ا ّم  ا اات او ات ر  ارة 

 ا ، و ا ا اه   ا اارع  ان «

ا   ها ا ا « )، ١٩٧٦، ٢٨٣ص(، 

و ا ا ا  م :  
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اول : اات ا و أات: (اد، اد، اء، اء)، 

   ا  ، ا إطق. و أات 

   قإط  اتأ و ،ا ات ذات اا : ما

ات: (اأ و ،ف). اا ،ء، ا  

  ثا    ا  ات اا و

 ااب اا      : M ̧  ¶ µ  ́ ³ ²

 » º ¹ L]رة و] ٦٦: ١٥ ان ت )دا (

  ك ااب.ذا   إع)  اء(و) اد(و) اف(و

ه ا و ا:  Ml k j  L]رة ا ١٥ :

٨٣ [ دال (دا)و (ءا) ت ن  ه و ا ّ 

 ع وا ا  ءد اوا.  

  ر  اث اا ات اأ ا و

 و  ا م  ت ه اتا   

 :  M|  { z y x w v u}  L ا ا م اظ

 رة ا]وات ٨٥: ١٥ا   و م   [

  و  رضوا ن ز ن ا  ط  و

 ا  نو ه ا طا ّا ا ن إ   

را ا  أات ا واء ََ) ، اََواِت ، 

.( ، ْرَضا  

   يبيكالرت يـ املستو٣ـ٣

 :و (ا) رة  ا اا  ّم و  

  ـ االستفهام ٣ـ٣ـ ١

م ، ّا  ّا ب اأ   ّأ   ل

ا  عّا ا  لموا ، ء اما  أم  طا 
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ا ا ّوا  ، أ ٢٠٠٣(ر ،١٠٦  ورد ا .(

 ا ا   رة واا  اضأ  يأ 

م..و ر وا :ه  M ( ' & % $ # " ! L رة]

 ٣٢: ١٥ا:   .ا  ةا [  M Ñ  Ð Ï Î

 ÒL ]رة ٧٠: ١٥ ا ا م     او [  

 ا   أو ، M : 9 8 7 6 5 4 3 L

 رة ا]٥٤: ١٥  ا  [ إذ ا  اإ 

  .  ا   و و ذا  أن

  و:  M K J I H G F E D L رة ا]

  ] ا ، أي    ر ا إ ان. ٥٦: ١٥

  ـ التضاد: ٣ـ ٣ـ ٢

  دأّن ا   ترة دا  دل او 

ا  ا   M|  { z y x w v u}  L]رة  ا

 ّء و . أو  [  ( اء) و(ارض) أي  رّب ٨٥: ١٥

 :  M r q p o n m lL ]رة ٢٤: ١٥ ا[  

  دّل ا  واا اروا ع وما   دا 

    م ا   ا ء واا : M g f e

 j i hL  رة ا]٢٣: ١٥.[  

  ا   ، م  رم ث دد ا و

 ّو ،  رل ا  وذ ، ا  وا ، أ

 ا وأ  أ  دا   :  M z y x w v

ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {  L]رة 
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 ٤٣: ١٥ا أو ٤٥ [ M0 / . - , + * )  L]رة 

٢: ١٥ اة أن  ] وار ا و ا ا ادا  ء ا

 ه رب؟ و يا ا  ادا ؟ وا  إ   ر

   عا ا   ر اا  ن ا ولا  أ

 ا ن ما  ود ، وأ ر  م    وارد 

 و    نما م ور       با

  ضا  زون ءوا  ون و ام  ن

 ا و  ابا او ا ا  زون  نا

 ا   بل : إن ا أن   ،روده (ا  دي

  ). ٢١٧، ص :  ٥، ج ١٩٩٩

   الصورة يـ مستو٣ـ٤

 رةت ايا ء اا  ا ز ا  ،

 راا أو..، وأ رة ووا  ،   أن 

ز وا  ار  ذا ا  ن  و . اا ا

 أ ر) رة اا   ا ا ا وز ا

 ،٢٠٠٣ ،د «) ؛ ١٦٨ا و  رة اا  

 ز أا  رةا    ،   راتن ا

ذ  لا  رة دا  ل «) .،ا 

١٩٨٣، ٢٥ص(  

آن اا و  ا  أ  ،ن   ،

 وو... و ،  اار  كوا ا

س اورات وا ت وم قا  ازرة إ  

  )٣٧ص ، ١٩٨٣ ،. (ار
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  ـ التشبيه ٣ـ٤ـ١

 اّ رو وا ن ا م وا  اآن وإن 

داء ا ور ا د أّم إ ،  و آما   

 ها) .،١٩٨١ ا، ٣٧ص (  

:ا  ول ا إذ  M h g f e d L]رة ١٥ ا :

٤١[، ّ دا ّا  م  ا يا ا ا  

إ ان دن اط ل.  

 تد  ا ذ    و ّ ا ل وا

ا ر اوا ا  . م  ط أ  ا  ،

 ّن او ام إ   ف ا  اء اا  ن

 ن أن  أ  رةه ا ّن وا أن ا  

 ا ا  ع اوا  ، أ ٢٠٠٣(ر ،١٧١.(  

   زا ا  أن    م زاتا أ  و

از ف  إز  و ن: اول :  وى  ه 

، وام :  زاد ه   و  إذ ل   ت 

    و ظأ   ا  ة و تة و

ارة ل  اب م  إ«    ا«  ، ذ

 ،روا) ول أ و ،آذام  و ،م  أى 

١٩٩٩ ،٢٤١: ٥ .(  

  ـ االستعارة٣ـ٤ـ٢

 زي ، وا ان اأ ّأ  ةرة واو اا  

 ا اء « أمح اة و ا اا  افأي ا ،



  

  ) ٣١٠ .... (........................................................................اإلعجاز البياني يف القرآن الكريم

 

) وا ااف ّ ا و ا ٢٣٨، ص١٩٩٢(، »ادي

.ا  و ط  هو ا   

   M Å Ä Ã L]رة رة ٨٨: ١٥ اا ، [

.  

   M 0 / . L]رة ٩٤: ١٥ ا[،   رةا

ر  ا وار اع و ا وار   ق 

 أو   ح ل وا سرة اا  و ا

ا م با   ذ  وإن م تأ   و 

 أ ذ  ظ  وا   ه ا  اب

اه  ا وام وح   ت امر وار 

  رةه ا ا م وا ا ظ  ذ  

أرو و أ د وا و أو م و  ث ت 

  ). ٢٥٦: ٥، ١٩٩٩ارو: امت    ات (

   M U T L]رة ن ٧٩: ١٥ ا  رةا [

   ا  ا    ل وا  ا

.ا   

    رةك  ا و:  M Q P       O N M L L

]      اد   ا وه  ٢١: ١٥ ا رة[

ل  ا ا دع  امت وات اج  ء 

.د اا و ا ا ا   

 ا  قا و ا حا    رةك او

روج١٩٩٩، (ا ،٢٥١، ٥.(  

  ـ ااز٣ـ٤ـ٣

 ظل اا ّ   زا  بأ ذا ا »ل 

 ّ  أ ا و ّم ز   زوا أّم  
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 ز أو ا  م يا  أو«) .،مت،.د ا 

  )٣٤٢ص

 :    M O N M      L KL ]رة ٧٨: ١٥ ا [

ا   ز.د    ن ا   

  الواقعية يـ التصوير املعتمد عل٣ـ٤ـ٥

 ا ا ّ  اا أ  ا ،ا و 

   ةدا ا ا.  

 :طا ا ا  M º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ²

 » L رة ا]٦٦: ١٥   اب ا  ء ا إذ ،[

 ، طو و ا  ر ذ أن ا ا 

 و   رو . و اا ا ا ا و 

 ام دون ون و   و .ّو   

 ض و م دة راح اا ا ا  

 ا ا  وا ؟ و أ ،ا ؟ام   

  أّن ا و ا  ل ا  ر أن ا   أو

 ت ن وا  ف وات ااب وو  اتا ّ

 ل : M º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° L]رة ا 

٤٧: ١٥ .[  

  ـ اإلطار القصصي ٣ـ٤ـ٦

 رة وت اّاا   د ا ت ي 

 ا  ع ان ي  وا اطر اب

ور ّ ءما  لا )و ( ا  )ّ أن ( 

. وأو  نوا ونا    و و ا ه
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 :ا  ر ا ط M u t s r q p o L]رة 

١٠: ١٥ ا.[  

) آد    رةا   أولوا ( ا أ ر إ

و ) د و   رما وط ا  اوإ (

ا د ا إ س أي ا أن إ و ا  M ² ± °

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹   ̧¶ µ  ́³

 Ó Ò Ñ Ð Ï     Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆL 

  ].٣١ ٢٨: ١٥ ا رة[

 ن وما   ي  رن اك... و ا رةإ 

ا  اإ :  M ) (  ' & % $ # " ! L]رة ا 

  ة ا إه . ور ،]٥٢: ١٥

 وأمل ه  ا و   ي  ا أن ك إرة 

ا   ا وذ  أ وأ دا  .  

  ا ذ ا  ءما ن وا   رأ 

ا م ب اأ ا :  M R Q P O N M      L K

 U T S L]رة ١٥:٧٨ ا ٧٩[،  ب ذأ ا  M

           r q p o n m l k j i h g f e d c

 sL ]رة ٨٢: ١٥ ا ٨٤ .[  

 ط اا ون  ل ا  ه  او ارة 

ر ) : ( M 7         6 5 L]رة ٩٥: ١٥ ا[،   

 :ر   M O N M L K J I H G F E D C

 V U T S R Q PL ]رة ٩٧: ١٥ ا ن]. ٩٩و 
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أ اضا  ه ة  اه ا طو ة اء اإم

  كا ا اا   انوا ا  ةا

  حوام ق اع اا و ا ا دا  وا

روا) ا أ ١٩٩٩ا ،٢٥٩: ٥.(  

  ـ أسلوب احلوار٣ـ٤ـ٧

أ  ،اراز اا آن اا ا ا وا  

 دا إ  امو ا و ق ا اا ا  و .

  ي روح و ا ا  اث ك  إذ وا دا

ن ا ر  وار  ااع دي اف 

 ،ود (اص ١٩٩٦ا ،٢٠٧ .(  

 ار رةا يو  ا  وإ   ا م آد 

)ا وأ (وا  وا أن  ل إ   : M " !

 5 4 3 2 1 0 /      . -   , + * ) ( ' & % $ #

  G   F E D C B A @  ? > = < ; : 9 8 7 6

 Y X W    V U T S R Q P O N M L K J I H

 h g f e d c b a  ̀ _ ̂  ] \ [ Z

 t s r q p o n m l k j i L]رة  ٣٢: ١٥ا 

٤٢[  

 ارا ك أّن ي  اإ ) إذ ، ا  و (

ّ وه   و إا  ر  أم   اؤوا 

 رة ا] ٥٣: ١٥ ٥٨ .[  

 ارا ك أن ي   ا ) أ  إذ أراد و (

 ه [اك ا رف أ  و  ام ا] 
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 رة ا] فا أو    م هو  ٦٨: ١٥و 

٧١ .[  

 ة  ،  ّ  : أّن و ه اارات  ارة دروس 

 و ا ر أ ، وأن ا  ا ر   أ امن

ه إطأوا م دي ا  ا  ا لوا ا  .  

  اخلامتة: 

 درا  ا    أ  ن ض اا ا 

  ات ا رة (ا)  أن:

  راه اآن اد اأ  رة أرة اا   

. ار اا َ  ْتظ ؛  

       رة د ا م راا دازن و د  

إ.  

         رة دا  ت ّ ن   ملّ  ا    أ 

  . ا  وق از  أ  اآن ن

  ت رةظ اإّن أ      آ  ا   را  

ا د.ا  

  ا   دةا ما  رة ر اآن اإّن ا ر

       م ا ا و  رة موا   اا ا

 .ا وا  

   رةا  ا اا     رل ا  وب م

  .ور ا وط ،ا رة وا  ا ا ا 

  املصادر و املراجعقائمة 

  أم  إنآن اا.  

  ) .اإ .١٩٧٢أم .(ي ا .٤.وت: دار ا .  
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  .(د.ت ) . .نأودور اا   : . . لة: دار ١٢ا .

.وا    

 أ .ما .( د.ت) .ا   آنز اإ . أ ا : .

رف.٣دار ا : .  

  ) . .١٩٨٣ا .(    ا ا  رةيا ن آا ما 

ي،دراا  أ رو .٣.موت: دار ا .  

   ) .ن  و ،١٩٤٨ا .(  ن و ارون.     ا ا   .

  اة: د.ن.  

  .( د.ت) .ا  .من اا   ار اأ     ا : .

.وت: دار ا .ر ر  

   ) .ن اأ .ّ ١٩٦٩ا .(ا       و ي اا  : .

ا ة: اا . حون يا ا. 

  ) . .ن١٩٩٣ .(آنا روا  ناا  :ةا ..  

 ) .حا  ح .ي١٩٩٢ا .(آم .دار ا :د .  

 ) .ا  .رو١٩٩٩ا .(آن ااب اإمو  .٦ :د  وت .

 دار ا  دار ا.  

  .دأ) .ل١٩٨٤ .(»ا«.  .ل ١. ع٦. 

  .ادق يا ) .١٩٩٧ .(وا آن واز اة: دار إا .

  ار.

  ) .ا    ا .ما ا١٩٩٧ا .(    ظدات أ 

   ا ..وت: دار ااآن

 ) . ، أ ٢٠٠٣ر .(» رة  أ ح »دراا  .

 .طا  

 ) .    د .ي١٩٩٥ا .(اا ا   ف 

وه او  ون اوت: دار     و . ا   : .

ا.ا   

 ) .إ  ط ،و١٩٩٦ا .(أ آما ا  وت: دار .

 .ا ا  
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 ) . .ةز ١٩٧٠أ .(ة ااآن ياة: دار اا . .ا 

  .(د.ت) .ل ا .طآن   اا   نا    اأ  : .

 .ااث.٣إة: دار اا .  

   ) .را  .١٩٨٠ .(     ة رؤ ،ا  ا ا

ف اا.ا  :وت .  

 ) .   .١٩٨١ا .(   م درا ،آما ا  رة اا

و.وا اد: وزارة ا .  

 ) .نن. ر١٩٨١ط .(ا ا .٢وت: دار ا ..ب ا  

 ) . .ا ١٩٩٤ .(و ا ا .٢ :وت ..ونن م   

 ) .ر أ .١٩٧٦ .(يت اا دراا  :ةا ..  

  ) . .دة١٩٩٤ .( دا ّا درا  ا ح اا  .

ث. اد٢٨. ا.  

  ) .ح .١٩٩٢ .( اءاوإ د با     ر  :ةا .

.زوا   

  ) . .١٩٨٣ .(آنا  ا ا .وق.٨ة: دار اا .  

  ) .أ .١٩٨٣ .(    يو   و يت اا وظ 

ود.ا  :دار ا .  

  ) . .ح١٩٨٤ .(»      ي أا و  ن   ا

  ة١٩٨٢« .ل  .١. ع٥.  

  ) . را  .ل١٩٩٦ .(ا ات اأ .٣ :ةا ..و  

   ) . ١٩٧٩ .(   و  ا ا .٢    ا ا ة: اا .

.ب  

  

  



  

  ) ٣١٧ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ
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  ) ٣١٨ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

  لخص:امل

   درا إ ا ا 

     ت ا  ا 

   و ،ق امء ا

ا  : اول 

اة و ا   امق 

   وا وا ؛ ادوا

    ما ا أ .ا

  ة وا ق اما

از ا وا وازق  

ا. و ج ا ن     

    ا   د  ا

     م ب، واا  عا

  ا  ار ا ،

  ار ة، وة واوا

  ى ار   

.اا  

: ت اا  ا

،اروث ، ا ، امق ،   

ا، اح ،ا اي ، 

  ازق.

 
 
 

Abstract : 
   This search aims to 

study the word stick in 
writing of Al_ Jahidh in light 
of cultural, I been  divided in 
to two section: The first 
apparent patterns such as 
Religious patterns, poetry 
patterns, aphorisms, formal 
layout (wise). The section 
two hidden patterns such as 
total metaphor, metaphysics, 
and the orthopedic impasse, 
out put result that of which 
Al – jahiz use the stick he 
didn’t  respond just defend  
the Arad's, but he use it as 
symbol power unity. It was 
no a symbol of frightening 

as goes. 
Keywords: stick, 

inheritance, arrogance, 
pattern, birth, praise , 
prophetic Hadith, 
predicament



  

  ) ٣١٩ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

  املقدمة:

 م ،ا  ا ت ا  (ا)  

    من واا  ه او ،ا  دا ا

 وراء ظ ا؛ ا أراد ا      دت أ ة

  ا  ا  ةت اا  ا ا ا

  ن ولا ا أ .ا ا     

 وا وا ق اما  ا (دا) ةا ق اما

وان ا   .  ا  ةا ق اما  ما

 . زقو و  ز  وأ .ا    ا  

در ا أد  وآ دام أن ا  رب ا واة 

  واّ   وآ و  ا.

  مدخل يف النقد الثقايف:

 ) ا اCultural Criticism) ((  دا إ ظ 

             ا ا   ظ او، دا  ن م

،و  ا اع  ا       ١٩٩٢ر  ا      أ اي 

وز ا  م رة إا  م ا ، و اوا ، و

وا وا روا ا )١(.  

(ا   ١٩٩٥)  اArthur As a Barget  ظ ب آر از (

       و (ا    ور      باا ا  

        ت أدم  ا ا  ا ا ا ا

         دو ت اوم م و طو رو

٢( وا(.  



  

  ) ٣٢٠ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

  دا ا  ا ر ا إذا  دا  ف م  و

 ط أ         را و دا ت ا دىم  دا  ؟

           .  ا ن ا دا ت ا ي أا اا ا

    ا دب اوز ا  ا ا    أول ن ذ

       درا  ،اهو ن م ّأ ج امول او   ل اا

 دا ا أم ط ٣( ا(.  

           د إ   ا ا أن ار اى او

 و،(ا ا)       ل ا ا  إ

 و:(ا وا إ وا وأداة ال واق واة)  

         ا ا د إ ا وا .ا ا  فا وا

         و ،ّوا ا ا ف إ عم  ا ّ  ا 

      ا  و ا ط   ا ا  ة  

  .)٤( أدوات م ءة 

  ك ذ        زا أ ،ا روا ،ز ا ف

  أو ا ا ا    م ؛ا  د وا  ن 

أو اد    ا ا، وه ا   زات         

  .)٥( ا اى

    ا را وأ     ،ا را  ا ن 

ه ار وإن م ً   وآ ا ا ، اد         

 وا واع أ  م  ا    )٦(.  

  ،( واع) ظ وا  أ ،ب م أو م ّ أّي أن

ذ ا؛ ن   ا  ن      وف ا ا ن



  

  ) ٣٢١ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

ا و  ن  ا اد؛  ن ا ا ا اي   

  ا ن ا ،فا م  دوجا ا و.وراء ا 

           آ اإ ه و يا ا     ن

     أ ا م اء أ  ا   م ما ا

  ة ن ه ا  أد أ د ٧(أ(!  

  املبحث األول

  يف املوروث األدبي: األنساق الثقافية الظاهرة للفظة (عصا 

 ع ((ا دب اا ((   دا م .   ماء أ

     م م أ ،ي اا وا آن اا و 

.وم   حب اج ام  

ا وردت ا ة  أمء  إا و          ن اآ 

)   ّأ .  ،ات   ت اآ  آ م (

 يا ا      ا ا دا  د  ءت ا 

           اءا    .با او ت أ   إ

         ل  أ ز را ا م ، ه 

      ا   أ  ن ة، اوا ة واوا ا 

      ا  ز ن ا ؛وا ح واا  ر  تد

    و اث اا  ا م  دة اه ا 

        وا ا   ظ ىص وا   د

.دا ا   

  ي:يف املعجم العرب اأوال: العص

  .العصا يف اللغة:١

ن دة ا   وف ا واد وا، ان أن 

  .)٨(وا   واو أو ء ذ ن   أو ان



  

  ) ٣٢٢ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

أ د  ج  اد ا ا طل أو   ان         

ق، وا و   د  ة وا  ل م ؛ا 

    ؛  ة ان إ    ذا      ل ا

و .ا  ا  ُ  ل  )٩( .       

  .أمساء العصا:٢

      ءأ ف :و وا أو  

١.  :دي   أي   ن ا ؛د ١٠(ا(. 

٢.  :اوةا  نو  ب   )١١(. 

٣.    ذى. وا وط م      :ةا

  M  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î: ل. )١٢(ن     Í  Ì  Ë  Ê

Ö  Õ  Ô×  ß    Þ   Ý  Ü    ÛÚ  Ù  Ø     ä  ã   â  á   à

    åL  :١٤ 

٤.  :ةا  ّج زّج و ا  وأ ا  لأط

.١٣( ا(. 

٥. ا ذات ا اء: ا١٤( ا(. 

٦. ا  :س١٥( ا(. 

٧. ا :١٦( ا(. 

٨.  ه نمه ا  :ة١٧( ا(. 

٩.  ن  :زة١٨( ا(. 

 .)١٩( ا : ا ا  ط ف .١٠

 .)٢٠( ا:ا ا ب  اف .١١



  

  ) ٣٢٣ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

    ا  ا و ا     ته ا

أو ل: ((أول ا ا اة، و  ه امن ه       

 ،    ،ا  ج واوا اا  وا  ذا ط

ذا ا  ا وا ، اة، ذا ن  ط ف        

 ا ،ذا ط  ااوة ذا   ام واز ،ل   

ذا ن      أم .  ذا زادت  ااوة و زّج  اة،  

ن  ، از، ذا ط  و ن د مك ود،          

          م  م ذا و آ   ن و ذا زاد ط

     نل واا  ذا ا ،ة  ، ج إ  

  ((ة واة واا )٢١(   ف  . ما ر آما ا

ت ا ف ا وال وأن دل ا  ء م ل  

     ر ؤ دواتا    ازم  با ا 

  أء ا اي  آ   آت اب؟؟

  ثانيا: األنساق الشعرية للفظة (عصا):

اب  ا  ا ازم   ا   أن 

   ، امو  امد ا    ،ىن اا

) ل ا  ا ا  ا، وإن نا  إن)) :(

(( )٢٢(  ت م  ا ،ت اوما  ا ،

 را ّ  با   )) :اد اا ل أ  ،

  ع ه، و را    ،زونا ّ     أ

. م ا اة  ا ا  ا )٢٣( ازون ه))

 ءة ن وا ا ب ا؛ ا   ا  و

 ذ  ا وظ   يدة، وات ات واوا 

: ج  و  و ا ا  ا  



  

  ) ٣٢٤ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

املدح واالفتخار: .١

      ّ ب أنا  تأ ّأن ا ى او

   )) ، ا   اب ل:

ّ م   

  

  )٢٤(و  ُم رة 

    ال ، أو ا رة .ول        

:  رثا  

  ا  ب  

  

    اض اء ا  ذ  

)٢٥(   :ل آو  

     ًإذا دارت ر 

  

      رْو   ّ )٢٦(  

       و ،ا  ته ا  ا 

  ا، و اد  ، وان م آ و اك 

  م ه ا أ و ،ا   أم إ ،ا

 م  .ا وا اا ا  ا    

  و ،وا ا  بدة ا ،دة  ا

ا م ّ م ،وا  و ،ّ رضرق ا  

  اي اك  ّ ، ل ازدق:

  ران ر    

  

   م  أروع  )٢٧(  

        و ،ا أ  ا  ء إذاا  عَُ م 

   اب اوام ؛ ا ل  ذو ا ّ ل أ ا :

   أْن وز  

  

إن     ا          ي    

ق       )٢٨( اا   با  ان ا ذا   ونو

:ال ا ذ و ا  ا إم   



  

  ) ٣٢٥ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

 ا دي اوق ى     

  

  س إب اأ  إذا  

)١  )٢٩. :ء واا 

  ذ  دان وال واا   ل و ءت ا ر

:ا  ء  ز ا   ل  ،ته ا ا  

     ع   ا  

  د  

  )٣٠(وا     ارة  

ا ،(ن و    و ا م اب   اأس (رأس   

     اأس ل   ارث:

   أن رأس ا    

  

 ا  وإن   )٣١(  

  : و وا   ا أ أ  

د أ    رؤوس  

  

  )٣٢( دح  ي  وآ  ب    

    ل ا م          ان أول واا

  اأس ه ا ذر ء اذع.

 يف العصا: اثالثا: م
ً
  جاء أمثاال

     وذ)) :ل ا ، تد  بل اأ  ءت ا

  و: )٣٣(ا  ي ن ة)) 

   ا ا     )٣٤( ((ن ا م ي  ع)) .١

ا  ا إ   ا ا ء  أ ذ ا؛         

م اة  وا  ه ا  ا  ا ان       

        با  وامب اا   ن وي ا 

   و ،ا    مو  ا  نا أ ا 

        ،لا    إذا   ع أن  بء ات م

   م بأن ا  ه (ا اءا  (ذي ا

:ل ا ّ ب  رتل وا 



  

  ) ٣٢٦ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

  )٣٥(من إ    ي ا  ا  ُع ا    و  ا

٢.    ا ر   إم)) (()٣٦(         أط ا  ا ا

اا  رأت ا    دت أم و وأذم، وه           

         و ار اا ا م  ف م ا

.  م   

٣.  ((ا  وا ا  إّن ا)))ا ان  )٣٧  با 

 .ا ا  ث ا ا  

٤.    (( ن  رتط)))٣٨( ده أن او ،أّي أم.

 ذا ا ،ر  نم   ا     ا    

ا  بو م  واأ  ٣٩(اق(.  

٥.   ((ا  ّ ن)))٤٠( ،       ذ  و    ل و

 ،  ن ااد  ()  ق وا ل  اة    

.   إذا أ  

٦.  ((ع أم  ُا ذ)))٤١(       ا  ا ا ا ذ

 ا   ه   عن ا ؛ا   قا 

. ن ا 

ا  ذات د    ة        )٤٢((ا ه)   .٧

 ال ذا ا  ن ، دّل  ااره  ذ ان.

٨. ا )) أ  ل(( )٤٣( .  

 أد ل مه ا  م     ذ   

      لت ا   ز ول ا ن ن، واا

.رأ   



  

  ) ٣٢٧ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

  رابعا: النسق الديني:

 اروث ا ّ أى امق ا؛ ذ م   ة 

دات، وا   ا ى اه ا ا  را 

 ؛مّد  بأ   اا  ظو ق اما ن ر

و .موا ا   اا ا   أي   إذا

م  ا ا ا  ارده ا ا : اآن 

 ا ا  ة ا و ا واّ ا وا ذي ا

:ا  قمه ا ض و .ء واما   

 :آن اا :أّو         ا آمت اا ا وظ

(ا) أو إى  ل   ا ا م أداة        

أم  ة أم   ءم:  اإ  ء  

ا  ن ا ن       د: ر) )ن  .١

       موا  إ ه ا م   و   ا

) .ل ا :ا ا  ااب  ا  وة ن(

أ  ذ ا أ أن  وا ))     ، نو ،

       ،ما إ  ض و ،ا إ   ا اا و

         و، و  ا  ا  داود  ن ذا

   ، لا   ،بموة وال او  لوط

:ا و و  ل ا  M Í  Ì  Ë  Ê    Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î

Ö  Õ  Ô×    ä  ã   â  á   à  ß      Þ   Ý  Ü    Û    Ú  Ù  Ø

  åL  :١٤ ا  ة٤٤( ))وا(   م ،ن   و

أ إ ب وا   ى  )٤٥(. 



  

  ) ٣٢٨ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

٢. )  :(        ان   ا  و)) :ل ا

) ه  (        أن   ،ت اوا ت اما

  ا  و ،ا  ٍةّ ت رك  ذ ل ا

M  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  : و    ه:    

  ÈL  :٦٣ط  و إ:M     Y  X           W  V   UL  :٤٦( ))٦٩ط���ھ( 

  ر ه و ا  ن ذ     ور  و  ا

      و  ا   ط  ام   M    L  K   J  IL 

 :١٧ط  بأ .:  M  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N

    Z  Y  XL  :١٨ ط ،  و م ا  ل:  M   ]  \

    d  c  b  a   ̀ _  ^L     أي ا    طا

(رب)   ا   أن  رب ل  ة         

ا   ا ا٤٨(ا(.  

:و  لو  

M  ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢°    ²  ±

  Á  À  ¿  ¾  ½     »  º   ¹   ̧  ¶  µ   ́   ³

ÂÃ  É  È   Ç  Æ  Å  Ä     Ï          Î  Í  Ì  Ë  ÊL  :اف١١٨ا 

   ،لوا  س واا وا أ  ى أم أ

  رة او ،   نء اإ  ا  ل ا

((ا   ر ها  لا  )٤٩(  

 أ ذ آن اا  ء اأم    غ ا و

)   ديوم ،آن اا   ة اا و ا 

: ل (  M  I  H  G        F  E  D       C  B  A  @  ?  >



  

  ) ٣٢٩ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

    P   O  N  M  L  K  JL  :٣٠ا      ى  رك

  .)٥٠(اة ورك  ا،وإ ا ء  اة

  ه و  آ ا ة، و  إ  ا  و

 إ وأو ا أ اء وو اد  و  ا  و ا

 ة، و:ل  M    ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }L  :اف٥١(١٩ا(    .

 ا  ن آمص اا وظ أن ا إ ّ  

ورد ا .   

  احلديث النبوي: 

ا  د يا ا ا وظ   ن .

  ،ا ظ   ادون ط  ا  نا 

) ا  أورده  ذ  ،ا ذ و ،ا ء ا أم (

  م  )) :ل رأ ر  ،رضا وم  ،ة

  .)٥٢( ا و  ِ م  ا وار))

 ا  ا  م  ذ  رواة ا  ىن أأ و

    ديم ة اس: ((أن ا ا  )(  ، 

وأم مدي  ف ا، وأن ه  آس ا، وأم  اد 

  لط رق، وأن طا ي وا)( ((ا  او  

)٥٣( . س ر ا  ء  ،ذ  ا  ا  أو

 : ا  ،   ،ا   اا)) ن ا 

(( ا و  ا  ،ن و )٥٤( و .

) ا   و   رض وا ج دا)) :(

 )  و ا  و أم ا)((... ن 



  

  ) ٣٣٠ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 
)٥٥(:   و ،  M    ` _ ^ ] \ [ Z Y  X W  V

 f e d c         b aL چ  :٨٢ا  

  النسق احلكائي:

     () ا  ا  رةا)) ا  عا ا و

        رة ا .. قا  و ا   رةل ا

         (ا  ا) ى ا ا  عوا ()

    ، يا ا و  أي  ا         

 ((وار ا   أو  اا و)٥٦.(  

    يا ع اع وإا  ا ا  ا 

 اد و  ان رد  ود  ا   ان        

 أ ا      رئ ن ا  ر؟ ن د ال       

.و ر    اءوا  ا  

           ه او ،ا    ل   داو

 أو ا أو م ا )٥٧(.     د أ ب ا ا 

      ن واا  لا  ،ء اا ك اا ا)) :ل ء اذ

     م ....ن ا  و ،در ا  ذ  أو   

      و ،ا   و ،ا   ا ا

:  اة   ا، و ا زون اء اب

((...  ير اوا ،وا )ا  .)٥٨ و  اا  

اب  ا ا  ط اء اي   ا        

     ء رن ا ؛  ا قمه ا أن ب، واا  

            ا  أد     ،ا ا 

  ا  ا ووظ  ا اب (اب) .



  

  ) ٣٣١ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

  ،ا   ةت اا  ن واب ا 

 نا   هذ ذ  ،ا ا ا ا ظ

ر  ا  ّا ) ( ة ا   مو ا ط 

ا  ا  ، ) (    ا  صا

  و ا  )وردت  .)٥٩ (ةا) ه أن ام وا

ن ا ف ا ا  ،ه ا  ) (   ن

 ن   ، ا أو ه ا اد  ذ  . إ

اد ا و إ ة ن اع  أبا أدرك ن 

  ا ر  ار  ا ن ا ن اق.

،ا و آ    ن ا ور  ذ 

   ةا أ   ورا  ج  ا 

 ، ز وط ،ر  أ)) ة وود ور  نو

((...ودا    أر ا  ت )ب )٦٠ا ال وا 

  أن  ي ه ا ن  ا  ط ا ا

:ا  ت، وا  

  

  

  

  

  

  

 : ل ا  هأ  اويا  ا م و

 أن ار   أن  ،ل ا  ي ا ))



  

  ) ٣٣٢ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

((ا  ا ا ا     ل: وا . )٦١( .

  و  أم إ ،أد   وإن ه ا ه أنما

م   ،  ف  ى ان ا ن و ا  

.ل ا  ا ا و  دار و   م  

  املبحث الثاني

  األنساق املضمرة للفظة (العصا

رض امق اة ا ذم  ا  ك أمق ة

ه ا إن ،د  أ  ا  ا ن ؛ ذتا 

رض   ان  ا اي ا،و اع  اب 

 اظو   ل اب اا   ا ا 

و ا  تأ  أم )) :د ذ  ل ا .ا

   وو،ا ن او اب اد ا  د

   أم أ  ...ّا   يأن ا    أو 

 ا ا و،د  ى و ء ا  أ  

((...ه ا أ   ا و ل مأط و )٦٢( ا ا.

  اد  ا  ان وا و ب (ا)  ب 

 م   ن أن ا إ  اا   ،اا 

   ٦٣(و( ا  را  أن ، و إ   إ

  ب وا  ءأ  ا   ة ام ة ا

 ا ٦٤(دا(  أ  ا ّ با إن ُ.

دؤاد اي   ّ  ا اّت  ا اب، ل 

ن ا )) :يت ا     ا   ّ ز

ُ إن ك د ظة وأى  ج  ).٦٥( أ  داود)) 

 .ا  وا ل اّ  ته اد  ك م أن إ



  

  ) ٣٣٣ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

  ب رمأو ا (ا  ّدا) ا رض ا ا

 اذ اح ا كا  ر   ،ل)) :  

((...وإ  ة، وه ا  اا  و ماا )٦٦(.  

   ه ا ار اا )ا ى أن ا (

د  ر  ت   او  ان واب 

 : اول ار ا ا (ا) وا ار 

مما /ر٦٧(ا(   زه ىو   با  .

 ن ا ا ذ م ى دة ا و ار؛ ن ا ل 

و  اب واار وار ارج إط روا ٦٨(؛ إذ( .  

     ءاب واا  ا  ع أنا ا 

  .رئا  يا وا ا   ياد اا

 ار  ا ا ا در أإط   اأي ا

 و  أو ر    ،م  ؟! وا 
)٦٩(.  

  س، وإذاو      ت ا  ا 

:  م  ر  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ) ٣٣٤ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

  

  

  
  

  

 ا  ر  ،ار  دة ا   ا إن

 ا، وه ا  ، و ن  اة، م درة 

  ل ا ا  ج  أن ذ  ء. وا أي 

((ا  )) )٧٠(   ا د   ز ا .

 أ )) :وان  ا  ل ،ا ة واا  تا

((   ي  راما)٧١( ي  . أي إذا  ا

  يا و ،ا  ر  ،   

و  اس   أ ان  ،م ف  رأ ول 

م، وا وى  ن اج   ا ن ، ون 

 ا ه     أن  ،)٧٢( أ (إّم  ان ن)

ر  ل ن ،  ان أن  : ((أ   وا

((و  ب م ا )٧٣(  ا   إذا  .

 و ،ا  دي ا ن ذ ا  أي و 

 اا  ىت اى ا ا   ك ،وا

 ا م ذا و ا  و و ة او  دط

واة م ا    مذ ا واا   إذا 

 ا  ا و   اا  اس واك 

:وا    



  

  ) ٣٣٥ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اب أورده ال اأ  ر   ((ا ر  

، و   ا وى  ام  ادب  ا، وان )٧٤(

  دب وا   دة ا ا   . دام ا

وا  ام لا   ه  ال، واح م)٧٥( .  

 ص امه ا  ر اا    ا را 

    أن ا  ا  ؟وا ا  

م    أ    اا  )ا )٧٦ ذا إذن .

. وااب   اد ا  ار  ا وا أ؟

  أ و ا  ر  ن أن ا   ا

 وذًء و اي طد   او ا   و؟ ل 

 دو  اس  إى ر)) : أن دو  اس رت 

دو مو ،اأ  وان  (( )ب )٧٧  ا أراد ان ؛

و  إ ا أ  داود و  ان واا  ب 

  أ  ه امق.



  

  ) ٣٣٦ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

و    ،        اب  رأى 

 ما )) : ل ، ء((ا )ي ) ٧٨ا و   ل.

   ل:(( و ُ،((وي  ي ا و...)) : ل 

((    ما)٧٩(    ء و ا  أن ا  

  ذا م ا ك ن  ّء  ؟؟

 با د آ ا   ن  ل ؛ إذا ذ 

ا و  اد ا: ((إذا ظت   رؤوس 

  .)٨٠(  س، واس  ه ا ا  رأ ة ))

  املأزق النسقي:

 م ،م ز اا    ى ار ان ا إذا

   أرى  إ ذ   دا ز اوا ت ا 

 أن ا ر ة و ا ال اي رده ا ل 

  وا أن ن ا)) ى أنو ا   

 أ  او  م  رواذا أ ،او وا

((.أ )٨١( ا ات وى اا  أن ا  ةا ل د .

  ىرات اوا ،ق ا ة اا ى وى اا 

.ا  ا رة اإ ة ا ن اق واوا  

   ل ا: ((ول  ذ ل امري  ل:

   ا وال اّ       رة  ذاُت  دٍدورت 

   رض ا ق اّ       ن ُ ا ّ  ا    

ٍ   لا  نُُ    ما أإذا  و  )٨٢(  

   ا ا   ددرة ذات اه ا ،ا 

 (ا) ا   م ل؛ا  و و  ن

ءو ا  ق و !!ا  و  



  

  ) ٣٣٧ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 

  اخلامتة:

: ا   ا ا   

   دب اوز ا م ؛دا ا  ط ا ا إن

 ا ا   ء      .ا فدا    ،ا 

  م من أ ظ واع وا     ات  

. ا  

        با  عا وا(دا)ةق اما ا وظ

        ،م دوأ آم تآ  ا ا  ،ا  وا

    يي اا وا ،ح أو اا د  ج  يي اا

.ا ا  دما ا ل واا 

ا وراء امق اة م  رض ؛ ذ ن ك         

     ا ء اب واما  عة اا ا  ر وإن ،

          دط  ك ،ةة واوا  ى ر   ا

      ا م ةوا ا م ذا و ا و ة او

       ى و  ا ن أتو ا  إذا أ 

.  اوا ا  

.                              
  

  هوامش البحث

)١( : د اد. إ ،ا ة اا  ا دا ا :١٣٩.  

)٢(       ، ار ،ا    ،ا ب ا ل : 

و نور ،اء إ٤٣: و و ،  

)٣(  م :  :ا ا  .و د ،اا ا  .د ،اد م ١١أ  ٦٤.  

)٤(   اءة ا ا :قما :ا ٦٩،٦٨ا.  

)٥(  : ر م٧٠: ا . و  



  

  ) ٣٣٨ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 
  

)٦(        :ا ا  .و د ،اا ا  .د ،اد م أ  م :٢٩   و

.  

)٧( :ر م٣٣،٣٢:ا.  

  .١/٢٧٨: ا، ا  ا ااي: )٨(

  .١٢٠٥: اس ا، اوزآدي: )٩(

  .١/٢٧٨: ا، ا  ا ااي: )١٠(

)١١(  :ا و ا ١٧٤.  

  .١/٢٧٨: ا ، ا  ا ااي: )١٢(

)١٣(  :ا و ا  :١٧٤.  

)١٤( : ر م١٧٤: ا.  

)١٥(  :ن ، :١٧٤.  

)١٦(  :ن ،  :١٧٤.  

)١٧( : ن ،  :١٧٤.  

)١٨( : ن ،  :١٧٤.  

)١٩(  : ن ،  :١٧٤.  

)٢٠( : ن ، :١٧٤.  

  .١٧٤:  ، ن  )٢١(

 ،(: طرق      ٣٦٠اام(ت ا ا ،ن  ا  أب      )٢٢(

:ا اا  ا  ،  ض ا٧/٣٤١.  

)٢٣( :واما ر ا ،وآدا ا   ة١/١٣ا.  

)٢٤( :ن وا٣/١٤،١٣ا. :ان اد  ١٥٩ا.  

 .٣/٥٥: ، ن  )٢٥(

 .٣/١٥: ، ن  )٢٦(

 .٢/٢٠٤:دان ازدق )٢٧(

)٢٨(  ن وا٣/٣٨ :ا.  

)٢٩( : و ي دراا اا ٢٢٢.  

)٣٠(  :ا  أم. ن ا ٣٧ا . ن واا  ء اا  



  

  ) ٣٣٩ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 
  

)٣١( :ن وا٣/٤١ا. 

)٣٢(      ،روا ،ا دار ا ،ا ا دواو  ا  أ  دار

       ا  با  أم أ وا :ء وا   در. و

.طا 

)٣٣( :ن وا٣/٣٩ ا.  

  .٣/٣٨ : ، ن )٣٤(

)٣٥( : ان ا١٥٧د.  

)٣٦(  ن وا٣/٣٨ :ا.  

  .  ٣/٣٩ : ، ن )٣٧(

  .  ٣/٣٩ : ، ن )٣٨(

  .١/١٥٠،١٥١اي:، : ا  أل اب )٣٩(

)٤٠(  ن وا٣/٣٩ :ا  .  

  .٣/٤٤ : ، ن  )٤١(

  .٣/٣٨ : ، ن  )٤٢(

  .٣/٣٩ :   ، ن)٤٣(

  .٣/٣٠ : ، ن  )٤٤(

  .٣/٣١ : ، ن  )٤٥(

  .٣/٣٠ : ، ن  )٤٦(

)٤٧(  : ن ، : ٣/٩٠،٨٩.  

)٤٨(  : ن ، : ٣/٥٠.  

  .٣/٣٢ : ، ن )٤٩(

)٥٠(  : ن ، : ٣/٣٣.  

)٥١(  : ن ، : ٣/٥٣.  

  .٣/١٢٢:   ، ن )٥٢(

  .١/١٢٧ ا   أ داود ا: .٣/١٢٢:   ، ن )٥٣(

  .٤/٢٩٢ ا    أ داود ا: .٣/١١٣:   ، ن )٥٤(

)٥٥(  : ن ، : ٣/٩٠،٨٩.  



  

  ) ٣٤٠ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 
  

  .١٥٣د ا  وت،  :ا )٥٦(

  .١٧٠د ا  وت،  :ا )٥٧(

)٥٨( :ن وا٣/٥،٦ا.  

)٥٩(  : ن.:٣/٤٣.  

  .و .٣/٤٦:   ، ن )٦٠(

  .٣/٤٨:  ، ن  )٦١(

  .٣/٢٩٣٠:   ، ن )٦٢(

)٦٣( :ا ا ،ت اط :٦٨.  

)٦٤(  :اث اا  دوا در اا :١٢٣.  

  .٥/٢١٠٢ ادء، ت اي: )٦٥(

  .٣/١٩٤: ر ا : ، ا  رون: ج )٦٦(

)٦٧( :ا ا :٢٣١.  

)٦٨(  :ن ،  :٢٣٠.  

)٦٩(  :  ن ، :٢٣٢٢٣٨.  

)٧٠( :ن وا٣/٣٩ا.  

  .٣/١١٩: ، ن  )٧١(

رة ا و  : ((إم  ا         ٦٩.ا ٢١٨/ ٣: ، ن  )٧٢(

  ن)).

  .٣/١٣٦:  ، ن )٧٣(

)٧٤( :ا ا :٢٣٢.  

)٧٥( :امل، اا  : ١/٣٧.  

  . :٥/٢١٠١ ادء، ت اي: )٧٦(

 د ر ة    ء  اس، درا و، د.  )٧٧(

:رو٦١ا.  

  .٣/٤٣ان وا: ج  )٧٨(

  .٣/٤٣: ج ، ن )٧٩(

  .٣/٥٨: ج ، ن )٨٠(



  

  ) ٣٤١ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 
  

  .٣/١١٦: ، ن  )٨١(

  .١١٧،١١٦/ ٣ ، ن  :  )٨١(

  قائمة املصادر واملراجع

  القرآن الكريم

   ،(  ٢٥٥ان وا، أ ن و    ب ا (ت .١

 ن (د.ت).ا  وت ،ا رون، دار و 

٢.       ت، ا دابا  ،  .د : ،ا ان اد

. ،ذا 

دان ازدق، : د. ح ا ااري، دار و ال، وت  ن،       .٣

٢٠٠٧، ٣. 

أ ة، ح و  ا، دار     دان ا ا، روا ا و .٤

 ،ن ،وت ،در١٩٩٨، ١. 

  ،(    ٢٥٥ر ا، أ ن و    ب ا (ت    .٥

 ، ،ا  ،رون ا ١٣٩٩، ١/١٩٧٩. 

٦.    ،و س، دراا  ء     د   ر  .د

    ا ،ا داب وات ا ،رو١٨٧ا  ما ا ،

،ا  ،ا ا  ،ون٢٠٠١وا  ٢٠٠٢. 

رؤ  واز، اة        ، د ا  وت،  ،ا .٧

٢٠٠٦، ١. 

، د. مري دي ا ،ل م     ، اا اي درا و .٨

 ،اا ا ١٤٠٠ا / ١٩٨٠ 

 ا و ا، أ ر  ا ا  ، ازاق اي،   .٩

 ،ن  وت ،ا را ١٤٣١، ١/٢٠١٠.  

١٠. ب ا   ا  ،س ادي (ت اوزآ٨١٧      ،(

       ،ن  وت ،اث اء ادار ا ،ا ا ٢ ،

١٤٢٤/٢٠٠٣. 



  

  ) ٣٤٢ .... (.................................................لفظة (العصا) يف املوروث األدبي وكتابات اجلاحظ

 
  

 ،( ور   ا       ١٧٠ب ا، ا  ا ااي( .١١

 ،ن  وت ،ا اوي، دار ا١٤٢٤، ١ا/٢٠٠٣. 

١٢. ا         امري اا اإ  ا    ا ا ل، أ

    ،( ا  ا، دار ا ،وت  ن، (د.ت). ٥١٨(ت

) دار  ٥٣٨ا  أل اب،  ا ر ا  د اي(    .١٣

،ا ١٣٩٧، ١ا/١٩٧٧. 

١٤.   أ     ي(تا داود ا  ن ٢٠٤داود       .د: (

، ، دار،ا ١٤١٩، ١ا/ ١٩٩٩. 

١٥.     ةدار ا ،إ ا  .د ،اث اا  وا ددر اا

 ،ردنا  ن ،وا ز٢٠٠٣، ١وا/١٤٢٤. 

رد ار ا  اد، أ  ا ب ا ت        ادء، ا .١٦

 ،(: ان س، دار اب ا ،وت  ن،     ٦٢٦اي(ت

١،١٤١٤/١٩٩٣. 

: طرق  ،(     ٣٦٠ا ا ،ن  ا  أب اام(ت      .١٧

 ا اا  ا  ،  ض ا       ةا   ،دار ا ،

 ،(د.ت).

١٨.   ةدار ا ، د اإ ،ا ة اا  ا دا ا

 .٢٠٠٣/١٤٢٤واز وا ،ن  اردن، 

١٩.           د ،دار ا ،ا ا  ،اا ا  ،اد م أ  م

 ،ر٢٠٠٤. 

٢٠.     ،اء إو  ، ار ،ا    ،ا ا

ورن و، ا ا  وع ا ، اة،   

١/٢٠٠٣.  

٢١.  ،يادار ا ،ا  ،با ا دا ا  ا ٢٠١٣ ٣ا. 
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  ) ٣٤٤ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

:امللخص

  لا  افإّن ا

وا از ااظ  ر 

 َُْت اا  وا

ا ا أّدي   ان 

إ  أن  ضا 

ت اا ط  ّ

وح ، وأن ّ ا ت 

ب اا   ا ي؛

  روا اء اا

از اا و إ رز 

   ةى تذات د

ار م ّ .و

اات اذات ا  ،

 ُ  ازإ ا  

و   ات اا 

ال وة اا ا ؛

  يا ا ّ  

اّ ة. ظ وا 

  را   رم ًء

ا ا واوع اة 

  . وذ ء ااث

 ار: اات 

 ، ااا، ات 

ب اا ،تا  

Abstract: 
Extraordinary recall of 

some symbolic heritage and 
application of similar concepts 
in contemporary poems have 
sometimes made the symbolic 
concepts so tangible to the 
readers that the poem 
resembles a report or direct 
speech. Therefore, some 
mighty poets who are acquaint 
with the normal metamorphosis 
of ancient symbols change it in 
the way that the symbol 
reflects new concepts which 
are inconsistent with the 
original state. On that account, 
Pictorial Irony based on 
heritage data is a technique 
founded on the expression of 
the contradiction between two 
mutual pictures of heritage data 
and some contemporary 
situations. Occasionally, this 
contradiction encompasses the 
whole poem. Using this 
technique, the poem opens a 
space in his poet to compare 
golden past versus 
contemporary conditions via 
recalling the heritage data. This 
kind of irony is subdivided into 
three fundamental categories 

Keywords: Pictorial 
Irony, heritage data, 
Metamorphosis, 
Abdolvahab Albayati



  

  ) ٣٤٥ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

مقدمة

 ّ ءات   و ا   أ و رإّن ا

ي ور ااف وازات ا و  ا م  ءات

اإ ، و ت ا   ن تا   او

 ا  اّة وا م ا   و ة ا و

  ما  ّ وا ا ط و ا وا 

و ض ،ا   را. وا  ازدوا طا

 ،عا  ق واا ا ا  دا  عن م

ا،١٤٢٦(ا: ١٥(   طوا او اّق ال ا  

اإ ة مّ» ة ذ ،  را م ،ط  ّ

رو«،ا٢٤: ١٩٨٧و (إ(  

رء اوا » رضا   افأط  و ر ،

 عا وت ّدّم رف او ، أن   ة 

اا اة، ووا ، وا ،- ّ  ا م – 

ي  إ مإ   ، ، ح أّم   ،لّ

ّا اوّا  ح ّ  ّاا ي   ا  ،

ا ّيا   ّّد ااا ّأن  ي، وا ّ.« 

ا)م،١٦٢ :ق١٤٣١(  

رب اأ ا أ   ا ا ا 

أ  ا  نء وادا  ،ر و ّ دوا  ن

و .د وظ  ن  

 ّأا را   ّ   از اإ  

 ر زأ  و  و ة»إ   فر ا



  

  ) ٣٤٦ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

، ٢٠٠٢(ي زا« ،ن  م أن ّ وواوت  أوع 

١٣٦   يور اّا إ  ا ا أّن ا  ّا و (

 إاز ا  ا و ف را  ار ا و 

 ا إ ه ا ور د ا  ن  ّام ا ا

  ا اد وّة ا لا  با  دَ  ّ

،ا) أو م  را ي ٢٢: ١٤٢٦  ّوأ (

ا ا ا و ر إده  ا ا  ، أن 

 ا إ را د وأنّوا ارّا   ّ  ن

 د أ  .اأم  عطوا  أ  زرةو 

أ   ا ا ت    اا ا اي 

 .دا مّن رظ ا أ   ورت ّا  

اء از اأ و ا ا ا رل اا وا إ 

 ار ا ذات ات اا، ا اا اب 

   يي اا   رز ر ره ا ن يا ا

ا ا اا .ه ا يا ّ  

 اي  ر أ ا  ات ه ارا  ي زا

ا را ّو دّو ات اذات ا   ء " 

اة اا  " رهأ  ا  ره ا ا 

.وا ا  

  ة البحث يأهم

ّدت ارات ا و اج اي  ّاب 

  أ أّم ه، إ  ّت اا  ا  ،ا

وّ   أ ّ اام ارو و( ار ا ذات 



  

  ) ٣٤٧ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

ا ّأ   (ات اا ره اأ  ت ا

 ا ّوا ة اه ا وإّن ، ف  ا وا

 ا ا  ول ،ا   ر  دا ا م

 ا   ات اذات ا راع اأم  ءا  

 ءا ل م  فّ ،ه   ت اا 

  و او ات اه ا ا ه و تا 

  ا ا ا ّ أن أ  ا  ن 

 ض أا  ث ّ يأ  ل إا ا  ا و

  ا  ا او ا؟

 َ ا إ اا ار ا ا  ات  -١

اا؟

 ا ظ؟  أّ أ ه ار ا ا أ -٢

٣ -  اث وء ا ع اإ  ت د

  ة  أن  را و  ة وي  ا؟

هداف البحثأ

  ا ب اا صاء ما إ ا ا ف

ا ا ل ا؛  

 :او ااز أموإ ات اذات ا ا ره ا

ا اّوو  .ا  

 اط  فا :مرؤ  تام  ء  ي  او

ورب ووز ا ا  ا ّ ه ار وال 

.ا ا   ا ت اوا ّا ما إ  



  

  ) ٣٤٨ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

ا :ت اا   اث وا   ه   

  ءّء اوإ ا اا ا اث وء اا 

.را   

   ّا د ت اا ّأ  ءّا  :را

ات اا  ا رب ا  

  ة البحثيخلف

 إّنة و ترا   ا ا  ّأ  

ا :  أرز ا ّ ت اوا  تء اب "ا

 و ي زا "ا ا ا  اا اثا را ب

اب راه"ا ّ    ا ا ا و أطو د

وا "ا و ا ا طز وأاع رأم  رس 

"ا ا   اب ا  "ب را اي 

.ا   ا ت ا لا ا  ثّ  

ء   أ اطع  ا ارات ا ا أّنو

 ،را م، ّأ و  ،" و رب "ا : 

 ا ٌ و"  "  اا ة " .. دي"

إ إ ا راع اأم را ا رو   ب آو

 را" امو "م " ا ا ا" و ا ا 

 رو را    و  و ودور 

وأو را رات ا  ازإ را   دم أ" 

يو  ددرو و  "م و ء ا " بة ا 

ا " " زا ي "و ول  أ را ا ّن ،

ا ا را أ ن ر ول  رةت اا وأ .



  

  ) ٣٤٩ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

:  أو ّا م و ت اأ  ،اإ  "ا "

  ا ّر  ل أ  ا ا ا اء 

 و ّا ّا  را" امو  ا  و 

  ا "دت ا 

  ذ  د را  ّم  م رئ إل ا

"ار ل ي أ ار  درا ا ا ا و 

ا   " ،" أ  ج ا ل". و  

ت ارا     د يذ . .   

 ،زا ير  ا أ ار او ار ا اماع

"واان و اا  را  م ار نوة ا  "

ول ا ؛راع اأم ا ر ،ادا رما ، ر

  ة ودرا رو ن ووة اق إّ  ع

ا را .  

 ر ا طا  ُ ت اراا  ّن م

 ّأ ّدر وا  ..ب دي  "و را"امو

و  ي ور اطا  و  دته أ ا ّ  رأ

  ب اا رص"اا و ي زا  ب

 وأ "ا ع إ ق أّ  تراه ا ّ

 و ا   ات اذات ا ا را و را

  راه ا تّ ّ ه و  ّأ   ثا

 اا ي ا ا ره ا و  درا ّم ا

 زو  ةت اراوزت ا ا    و

.ا  



  

  ) ٣٥٠ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

  قةاملفارأضواء علي ماهية 

 
ً
   املفارقة لغة

وا و ا ّ ا ا ّن ار ؛ اق وااق 

 أو أو أ   ر، و ا ١٩٩٧(اق ده ،: ٢٩٩(  

  أّم أت  ّن ا ا  ّن اب  ت ذ

 ا ر »ق«  با  دة يي اا  دة ،

 ق واق اّ  ذة ل؛ إذ إّمم يا ر و

» ق ا وط  إذا ا ،ن   ن  .« 

١٩٩٨، ي(ا: ٣٩٣( ه ا ل ت ّ   أّن

ا. رة   ا   ر  

 
ً
  املفارقة اصطالحا

 ا ت اا  را ،و  م لا 

ا  َد ا  ا ركو   ّ  و وا 

،  يار  ر ا  ه  أّدي إّ د اؤ

 ،  ر  ي فُ أّن ا س ورا 

   .توا د ا ّظ أّم إ ،ط ز  ا

 إ اب اد وا اي ّدت  و. ار

كو ا  ّد واا   او وروت اا ّ

)را   ول و و أ  (  ت يا

ا ا وا ر و   و » ل اواء 

  من   ) ٤٢: « )،١٩٨٧م ل



  

  ) ٣٥١ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

ّم» ا اط  ط ّدا أو   ن ات« 

ت  ك) وأ  ّي ا ا ا١٧ ،: ١٩٩٩(ن،

وذ ر ةّ  أ و ، هوأ ا ا  دهر إ

ذ ا ّ ي ه »ّ ّ أداة أ راّوا « 

 ،١٧: ١٤٢٦(ا و (» ا  را  ،  ا

 يأو ا  ّ  يا ّا« ،ا٢٠٢ :١٩٨٧(إ رؤ و (

  ا» إّم  ّاع ا طا   ل ا

ا   رةا  ا« ،)و) ١٣٥: ١٩٨٢ ل  م

» لا د إّن  افا ريا ّدي إ  أن  ن

او ّده اّوت و ا ا  رئ ت أو« 

،م) ٢٠٠٢ :٤٦(   

قدية 
ّ
نة البالغية والن

ّ
  املفارقة يف املدو

أ ان  أّن ا ا ت ود أ ات 

ا، و أطن وأر  ا ا ت د 

 ،اإ)ر١٩٦: ١٩٨٧ا ر (أ ر اء ظ طار 

 و   وردت  إذ  اوف "ار"طن و

 ا  ه أ مما  وا   ّ 

  ّ ا  ر١٥٠٢ا   ء رّ رر اأ ظ و

 دا ا  نا ا  إ دل اا  أم 

) و م ا ان وا ان ا ١٦٢: ١٩٩٩ا) ن،

 »ا ما  دا ّ  وروان اا   ة

 ه م  م ا و ) وإن ٢٩٧: ١٤٢٦(ا، »اي



  

  ) ٣٥٢ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

 راتّّ؛ إذ أّن  يارا  تم ا ا د » ا

ر أ«ا  ا أرا د ار  ا وا ا، و

 ّ و  را    د اا ُ رد

دا« ،ا٢٠٦: ١٩٨٧(إ  رّ و ر  را وأ (

 ا  ّن  ،ا وا دب وا اأر  اإ 

ّ  ّ آد وّاء أو ا و امن ر إ ء ّ ا ا

) وون ار ا ا  ّ١٩٦ و (م ار، 

 تّ  واة وا ا  ط     را ّ

 ا  ا ت اا  ن ،م  أ  ن

ت ا رّن ا ،» ا  بء ا    ّ

 ا ا  ر،  »اا ب ٢١٨(ما  د و (

) ف ٢٢: ١٤٢٦ ار  مّ أو ّ(ا، ال 

ب  اد اب ار  ا ا   ء  ا

ت ودراا  ّ  أ ا  را   ن 

،م)أو م  دو  ٢٨: ٢٠٠٢ (ي  كأ ا

 ،را   ب ا ت اا    دو

ا ،را ،ق، ا؛ ا ،ح  ّذ ،  ح ،

   ارف وارة و...

  املفارقة اطأمن

ا  يارّ   اؤ ك أّن اّد  أ  إدرا

 و ٌ  د أ  را دت أّو طل أ 

ز أماع وأل   ا ن  ا تا ا اوت  أّن وو

 ،ر  ل أن و ر وا ا ا  ت



  

  ) ٣٥٣ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

) آ  و  ،٤٠: ١٩٨٧ را     (

    ت وارا  ىاع ام   و ا

 ، دون  اطا رادات اإ ا إ ل بّ

وأ را ر تدر و  ه ا ءتو ا 

 و و وأ اوط را)،ن٢٤ ،١٩٩٩( 

ك  »أ م      ل   « 

،ه ٦٤: ١٤٢٦(اواا   وأ () ،ة أ و، 

٢٠٠٩: ١٤(   م م  ،م) .أ  ٢٠٠٢ :٦٤-٧٢ 

ار .:١ا ت اذ درا إ   ا   و )

ا ٢ .) ا ر ،١٩٨٧ :٦٥-٧٦ م و (  إ 

 را و ر  ّ ،ن ز ّا را ّوأ 

إ ور ،ا  ،أ  إ در م  را  

إ وأ اط م  ّ ّ ،تث در .أ أر  

  علي املفارقة التصويرية ذات املعطيات الرتاثية عند البياتي إلقاء الضوء

  لا ط  ات اذات ا ا را 

 ّة وع اوا  و  از ا ات اا

را ط ،ره ا  ا_ ا ا _أو أ  ا اث

م  ي زا    ار ا ذات ات 

   أو را  ا ،ا ا ط إ اا

 رم بوأ ر أ  دّ و  را ط  ّ

ّن ا ّولا ف اّو  ف آوط ا فط    



  

  ) ٣٥٤ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

إ ا ا ّو  ّن ما ا   ءو ر أ ث

 را ط ن   اث واا  _  أو

ذ _أ  ا ا  ّوأ ة ر د م  

 .ا ّت اد  ّ ا ّء ما ط   

 ءااث وإما  ا يا ي اب اا ظ

 ،ا اوأ أز  ا ا ودوا او را

ّ  ات  ااث ا ا وا وء 

ااث وا اا إ ا  ،ال ا ّ  

»ا اا ض ا أو ،را دد ا دةإ  وردت 

   ّ ّا ص ورؤا   أن   ،در 

و »ا اء اء ا  ب اا ن أن ول دا

 اا  ا  ّإذا أ ا ة وّا ا 

اا ار  رات ور ا ، إا ا م

  اا ظوز ا و ات اا  ا ا

    ا  ة  اثا  ّ  ن

  و أّو ة واا  عل دون ا د  را

 ا ّا  ّ يا اّا اا  ت اّا  اثا

ا ن أون   ّ ره ا  .م ا 

ا أ أو  -ا- ا ا  رء ااث وّا  

أ   ور وّا   ه ا ّ را  و

ا   ر رزا رةه ا ا ا  

.ب اا  



  

  ) ٣٥٥ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

  الواحد  يالرتاثة ذات الطرف يرياملفارقة التصو-١

 ّا ا  ا  طا أ  . وا ،

ّا ار:و ث   

  و املعاصر يالرتاث طريفمالمح ة ذات يرياملفارقة التصوالف) 

حّ  ا   را– اا  وا–  ّ 

ه و  اط  را و ،ا ا  ا 

ا )زا ي ،٢٠٠٢: ١٣٨(   أ "ف  رة" ة

 وا ا و ا ا ا  ،ر    ا

 ا  ور ا ّا  ّ يا اا  اثا  ا

  ر   و وا ا ة، ط

ما ّ  ة وس ون و ، اب و  _اا _اّول

  ل  اف اّول:

ق اّ /رّا  ،اده  نر/ و  ر /عا م

ي :   إ ا / اّ/ أدران _ت ... اع/ 

 ّق ار/ وا  ا و /ي ا ،رضي ا

 ،ر (ا٦١: ٢،ج١٩٩٥ا(  

ّ  إ   فا و اآل إ ا ا   

ر و ا  ارة ا  ي اب و از إمء و إم

)ا ه اّ يا ا إ رة و ،ّا   (ن

 ا     و ّا  مّا ّا    ن

  وات:



  

  ) ٣٥٦ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

ار/ ّمّ ن ن ق ا ي: ل ا ، و ام

  ر/ ... اّي ا ر/ وإّنح اا :را ن(ما 

٦٢(  

 او  م و ا   ا  ن ا

  ط ار   اّ ،رة اا  واّ ّر 

  لإ  و ةرة اّا و  ر و ا

  ود.

إ ّا  (اد  ة)ة و   رةه ا ظ

إ  ن اّة اّ و را ا ا ا ا 

 لّو ، مّودارت ا ّ  ا اإ   رّب وا

  ا اف اا ول:

ّا  تو /ا و / اّ /با وار 

ل واطا  تا إ   /دلا ،ا) ٣٢: ٢، ج١٩٩٥(  

و  و ا ن اّة اّ   را  ا 

ر وار اآو .رآ ّ ا اّا و  ه ط 

و ا ا  ةا   "ة واة "ا  را م

 أ و ا ا  ةوا اق ودة وإ  

ف. وار واّاد واّا   ر اه ا  

إ ّ   ةة«ار »ا ة اثأ   ور  ة

إ ا   ي ز  ء اأ إ إذ ،ّا  دّ ن

 ار   اء  ا  ّواّرة او«  ان«

ا:  



  

  ) ٣٥٧ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

 ،ا)ا ءّت ان/ اا  /ّا  َد َ

  )٢٧٦: ٢، ج ١٩٩٥

وا مرة اّوا:ا  ءا     

ت إّا   رّ/نت اّو / ،ا مُ  

:ر من(ا٢٧٧ا(  

ورا  ا  ور ا ا  ا ط  

وا ا  

 "ما   ا را  رةه ا ّا ظ

 ّو رة اا   طم و " ا ما

وا ر و  طم ب»ا طمةا « 

وّ ا  ّرة ة ّع ا، ّ  »ةمط ااء«و

اح، ون وارق ا يا ر  ّ  مف ان ا

:ّل ا   ّا ول ا ره ا» ة  كا

ا ا ّ ات، وأل ا ظ  ءوا ،اءا«  ،ا)

ه ن ر ااء «)و و  ااء  ٣٣٩: ٢،ج١٩٩٥

 وا /ّ  م)را  اتّرا وأ  اأ

 رهو رف ا    ور) وا  

  وام واّ(م ار)

و ارة ا طم  ا   ا   ا

 .اء ا وإ اأ  ذا ةم  ا ا 

 أّن مو ، را ا   ج  ا؛  

ّاص اي  ا اول ا ا ،و و اق ا



  

  ) ٣٥٨ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

اد ي  ونا اة .وا  رأ ّا   ر 

  ،ا ّارة ا ّر و ا   ، و 

د. ول وو ا ةرة ار  ا  رةه ا 

را ا اف اا  اا   و  أ 

ة د   ّ و ف ا  ل  إ ه «ذا ّن

ذات ا رر ا نأ ّ رةّات اا   ا ّا .

« )زا ي، ٢٠٠٢ :١٤٠(  

  مالمح الطرف املعاصرة ذات يرياملفارقة التصوب) 

 « اا  ، ار ذات اف ااأّ اّرة امو

ف اا ما إ رئ دون أن  واحّ  اا – ا 

  ة أّم  و  رئا– ا  و ه ا 

  ا ا فا اف  ا ا ا

وا،ا ا ا  ةف – ا اا ل و .

ا ه ا ةو اوأ د رو ا ةا ا ،

   ءا وا  م ؛ب وا زااث را 

و ، ار ا ا زار  .« )زا ي، ٢٠٠٢ :١٤٠(  

ّا وذج اة ه رةا   ّوا "  دةة "ا

 ري وا ظوز ا  ة  ر رةأ

ا إ ط  ه رةا  تو أو ّ  

رات ا  اّ ا  ،و اا ا ا م

ا ،  ا ّس وات اري  ر ر 



  

  ) ٣٥٩ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

 رياا   ّ ا ّا  ، س ا

:     ر  

 ا  /ر  ا  /نا   

 ،ار(ا٧٧: ٢،ج١٩٩٥ا(  

و  ّأن ظ رة، ور ا   ّر ا ّ

ا ء رء؛ واار ا  ن ّن ر  ا ّأ ،ة وا

 ، ا ، ارادة، ره أ ة  ي ا

:  ٢٠١٣ اّ ا ا ع   ادق ا)ي،

١١ او (ل اّّء ا و ره ا رة    س

  رةّذاا  تو ر ا   د اّا  ا ة

إ ّا  ّ ا ت واّوا ا س وّا  با

و.ب وا ااث را  ءوا ا  ا أ  

 را  رةه ا ذج وإ )    (

   ، تر و ت  ا تا ّ  

ا  طر اموا وي ا يزي اا و:  

 /وراقا ر /ن ءّا  دت   

ت(ا ّ  /اتا ر ،د   /اتا ،

  )١٢٥: ٢،ج١٩٩٥

   رئ اوا ا    ا را ّو

إ ّا    ار ا/ تد  افا

اّت ا  اا اش، دة  و   ات 

 ل  اء،  ّن ن ، إذ   »اء«واب

إ »ا ر«    ر ة، وا  ّ و



  

  ) ٣٦٠ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

ا إ   ّ تا  ،ت ن يء ا اأط  ة

 ةوا إ   يأ« ،مي ا)٢٣٢: ٢٠٠٦(  

 /ا   را  أسّا  ،ا)٢،ج١٩٩٥ :

١٢٥(  

إ  لّو  ابا ر  ء، وّق ا  ر و

  يو ا   ّا   يب اوا ا 

 :  

ت/ أاش ا   /ر  ذا ّ   

 :ر مار(ا١٢٧ا(  

وأ  ار ا  ة "د  و "ء 

    و  رةأ  ّا ر«ر«  ا

ّ اف، ود  »ز«  ارة ا ّ أ؛ ب 

 أّن ر  ب؛ا  ّري اا ّ    ،

 ا ط  ّر ا أو  ّن اي اا  ّد

ا  ابا  يا ،ري اا ّا ط ر  س

:ّ ّو   

 ّل/.../أم رآ ّأأ  أّواه ّ ّأ / 

 ،ر(ا٢٦٤: ٢،ج١٩٩٥ا(  

   أن ّا  ّا  ّ يا ا اإّن ا

 ّّ  ا ا  »اب ان«ح ا  ّة 

ا ارس أن د م وج  اروث ار   ومة 

 اب     ه   أي  أّن امن 

   و ا ا ل:



  

  ) ٣٦١ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

  /ن ني إ  و / /ا  /بّق ا  

  ا /.../ّا ح ا /ّا در وم /ا 

 ،ا)ر ا٤٢٥- ٤٢٦: ١،ج١٩٩٥(  

  يا ا أ  ته ا   ا روا

   ،ا راب وا  ح اّ ل أن 

 اا   وأ ه ا أ ،ا اا 

 ا ره ا وإّن وا ا    ّا 

 .ّة واّا     ،ر  ّل اّ  ا

 ا اا اّا   أن ّا و ات اّّة ا

إ    ّا  او د  زا  افا

»إ  «  ا ا إ (با ا) ع

ن امأو ا:رد ا ّ  

   ،ود(ان ا  ا ّ ر /دا 

  )١٩٤: ١،ج١٩٩٥

 ّن ا يّا ا ا   ا رل ا و

  ّ د اّ واّ ّر  ن را دة ااي 

در ا واّف ا   إ در ا   ّي 

  وا   ٌع ا وادة وا ّّا وم

،ي زا)٣٨: ١٩٩٧(  

 اا ّا  " ة " ا  وا_ ط  ءا

ا_  يا ّ ،ا ا ار ا ا   ن

 ،)ودة  ّّ رة  ّا    س٦١: ١٩٧١ا(  



  

  ) ٣٦٢ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

ا  يو  ، إ او ّا و  

ّ أ توا  ّو مء: أا   

 م  أ أم د/ وّب اق ا ا ر/ ومت اّ

إ،ا  ّأ/ ،ذ إّ     ة ّ/ا

اّج، ...اّ /أ اّ/ و أم، و ا/ وت 

ق و ودّوا /ا ا  ،اح(اا ر و 

  )٨٢: ٢،ج١٩٩٥

إ ّا  ي  ته ا  ا را  و 

 زر أن  وو اة ا أ ص وا ا ان ر

.ا   

، وّ  أ ا ّ اا ا اي  ّ اب ا

 اّ د ر اد وّر ا  "اب 

 ُ يد اّي ا "نا  ذاّو   ت زه

: ابا  

 ّ اإّن أ /  /وف ان واموا ا ا

و /د أّنن/ ازي ر ب  ذ ّي دا/

 ذّ ا ا / اأ ،ا)٤٢٥: ١،ج١٩٩٥(  

  ا   ت ر ا روإّن روح ا وام

 ا ،ا ن امت ا   وإّم و  د أ

"اف ا  "د    وط و ة

  اري:



  

  ) ٣٦٣ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

   ت دار/وطم  اي/و إ  با

  )٤١٤دار(م ار:

 عُد و توو و   رل ا  ا

  د وت ا ااد وا      رةت ا

.ّوا ء اة وإموا  

ا ا   ا ر سا و  رم 

ا   ّا ة  أرة س و ا اة 

،مما ا  سو ، ّا  ّدة اا  

  رةروح ا  .ا   ا  رق ا يا ا

 وا ا ا  صا   ا رات اا

 ّا  د، اّا ن اما ر  س ا

 و ّوا "ة  س ا  يا ا  "ررق ا

  و ا  ي اّ  ،ّا  ص   

  ارة ّم ول أن ُ ا   امن، 

  و و ا و اي:

 ات  و و أما أد   ا ن/ وي 

أ  ،ام  س وا  /ت ي! وو أم !ُ

ا اء     /ي وّم/ وّ  إذا دوا 

  )١٢٧-١٢٨/ ود أّو   ام(م ار: 

و   ه ار ا ي ا  ود ااف 

 تا   مي أّ  طت اود ممز ا

و  ان ار ور ا اّا  ا وال 



  

  ) ٣٦٤ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

 ا   نه ا و أن  ،ة  ،ة  م

  ،ا  يا اا  قّ رةّاإ  لّو 

 ، مع اأو  أط  بي ا ؛ إذر وا

 ميو ذ   ا ّ ،اب  ّ ياب اا اا

 : "  دةة "ا  ان   ا ّا  

ا ارأ   و     /... /نما /ّ

واّ اي   واّ واّاب/ وان وان/ ط ُي 

 ،ن(اا ن ا٧٧: ٢،ج١٩٩٥ا(  

و ّن اا ا_اثا_ ن امة ام    

ا ره ا ل و ا ع اأن ا  اثا 

 –  ط اء ا – ا ا ار  ل و ،

 ّا ا ّاا ا ةا ة اا وا  أ

 ا اف اا را ا ز ا.   

   يطرف الرتاثالسلبية للاملالمح ة ذات يرياملفارقة التصوج) 

ارة ا ّ ار ذات اف اا اا ،  أ ّو

ا راط  اّف اا     فا 

 .ا» مرة اا  ،  ا  فا 

   ، و  ذ  ي ّح ر دون أن ا

 فا اا رة أ أو ،ي  ه ا اا 

و  )١٤١: ٢٠٠٢ ،زا ي( .« م ط  ا ف

ّه ا ذج ،رة اف ا ر اا و "  دةة"ا

وإّم أرة ز و ا ا اف دون أن ّح  اة 

ا ن  اا ا :  



  

  ) ٣٦٥ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

 ،آه(ا ّ ه /ة د  ز٧٨: ٢،ج١٩٩٥(  

 ّر ا  ،ر، إا اّ  دة  ّدة 

  اّ أ ة 

  ا ا ا  و ز ّف اط  ف ان

د إ  ريا أ    ا ا را ّة وا

 را ا    ّا أاّا اا  ّ  ؛

ري وز ا  ا ا  ا ا  ا

  ور ا اّ اي    اة.

" ة وإ   ا  أ ّي اان" م 

  اا  اا ا ل:

 ات/و م    م ا/ أو ة/ ب 

إ ن/أو ما  ا ح دواة/وا    /اد تا

 ،ن... (ا ق/١٠٥: ٢،ج١٩٩٥د(  

 اا   ()ب  ّ يات اا  ط  ّوا

  ا  ار ا، و ١٩٦٧ان ا  م

 ا اا   ط    "" ف ار

  ّ اا وا  ره ا  ن امت اّ

 ،ا ا ،  "ب ا وا ا ا ا 

 ءإّد ي ،ب را) "ذب٢٠٤: ٢٠١٢(  

 ّد د  ف م ّا  "  ٌ"ة و

   و رّوا ن واوا ّا   ن ا

ار اّا و ور دت   واّخ 



  

  ) ٣٦٦ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

ه ا ّا  ،ّا ظ ط و ّوا   ّ

إ  ريب اا ا.ابّا  ةا ّا ا  

و ّرا  رةه ا ّن  ا  را ا 

 ةا ّن ا ،حّ  اا ا وا ا 

 ه را ّه ور ّان د ةوا ا  اا 

ّا  اعأم را ا  .ا ا  

  يني الرتاثنية ذات الطرفيرياملفارقة التصو-٢

ّا ّمأا  اا را أ   رذات ا ا 

اا أ  و ،ا و  اف اذات ا را 

 إذ ،اا ره ا ذات ا اا  ن  أو را

  أ ي ن د ،  د اا د يأ 

   ه ار   ا ، وا  ّر ة

ّ أّو  ا اا  مو ّ  ّا اا  

  اا، وا داد ار  و  ا اة او

ط ه ا دوا) .زا ي ،٢٠٠٢ :١٤١(  

   "ّت ا"ة ا ر ، أ ط 

   ّري، واا ّن واّا ر ّ يا ّا 

 و ا ر  ه ا ل  _  

ّوا اه  _او ، رة اّا ّ  ا ّا و

  ا  اّر  ذ ا و ا  ا اا

 ّا  ا  ي آ رئا و  ّ ه ا ل

 ،ي اّا  ا ّري واّن اّا ه  ة

و  _اّنة اّاع اي »   أر إ ا ّاة 



  

  ) ٣٦٧ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

 و ا ا اع واوا ا   تط  

اع واوا ا أ   ت  ياع اّا او 

ن اّا« ،٣٩: ١٩٩٣،٢(ا(

 ا اا أ درا ا ّا ّة ا رّ 

ر اي، وّث    وا  ط  اّو و

 ،)ا  يا او ّ١٦٧: ١٩٩٨ا ّا و و .(

 ار اّ ااّ ة  ل (ّ) و  ّمة اّ؛ 

    ّا   إ  ض إذ:وّا  

أم ُ  اّ ّواة/  ُم َُ  اّر 

 ،ة(ا٤٨٣: ١،ج١٩٩٥وا(  

  ء ية أّو ّا   دورا  ير ا

:رو  

 ر(را م)وا ّوا/ا ّ ن  

م ر  اّ وم وّ   ا  اي ا

  وا ا ّا  ّد وّا ّا ّا   ّا

 موإن «ز مز  ّا   ُح  ن« ا) ،

١٩٩٩ :١٣٣(  

 "ة "ا وا را  رةّه ا    

    ّزاد ا ُع  ااد 

 ،ع(اُ ا /ادا  اق ا ا/دزاد!/ زاد ا

  )١٨٥: ١،ج١٩٩٥

 ّرون ا   ّا ّوا_ّا   و _ 

  ،ح ةدا  هو  ن د ا 



  

  ) ٣٦٨ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

ا و  ّ ره ا ل ءات و نّ نط  .

 رئيا  ّا وظ ة ازاد ا  ا  آ

 ع  ،قا  أةة ام   دون أن ،  ي  َن

  ا اان ر ا ّار ورون اّ و أدم

  ءم  د داو ّر واّّا ا  ه إذ 

.مأ  ا   ّ ن  

 ا ن دا اما    و /د

) زال.../...(  ،ا) ...(ّرون ا)١٨٥: ١،ج١٩٩٥و(  

 ل  ّ جا  ّج"، ااب ا"ة و 

)ا  او أز  ،ا  او ّا ،ي٢٠٠٣ :

٢٥٩(  

 ج  عّ ار ّ يا و را ط ن أ ةا

وط اي    اّن راّ  ام اّة. 

 ّرام أ  جا  ت اب ااع اض أم ّ ّ

:طة اور وّد ان وا ،ّز ار ازد   

وا اّب. (ا ،د ز اّب/و  اع اوأ

  )١١: ٢،ج١٩٩٥

 تّا  ض ا  جوا   ا ا

 (ج/اا)اعا ط د اّ  ،اءا  ثّ يا

.ا  را در   

/اء إا/ا ا  ّو ُ ،ن  را

 ،ن /نّور/ واّد ا إ أ ن/وا  و



  

  ) ٣٦٩ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

 ،ن(ا أم  ،بّا /نا و ن، إّم٢،ج١٩٩٥ :

١٥(  

ج ا  ي ام ر  ّ  ااء 

ا ا و  ّا ّدة وا   ّن ،ردط ة ا

و ةم هو و  ن وا  ر  ا 

ا ن امج واا  

  يتراث نص ية علية املبنيرياملفارقة التصو-٣

ا را   ّم ا،   ا  ّا ا 

    ا اا ة د  ان، ر أو 

ا   ار ان او، و  ل ا ا اا 

را  وا )زا ي ،٢٠٠٨: ١٥١ ذ ( ا 

  ّا  ل "ت واا":ّا  

 وأم ،ورا وّي او أ وّن ا    ُأ/ُ

ّا_ و وّا  ذا/جوراء ا ا ّل/اأ و

 ،ر(اد٣٧٠: ٢،ج١٩٩٥ا(  

إ ّا ا  :وّا  ح  ّا    

 ظ  وّي اكو رو  

  

   يأ   م  

                  : ،٢٨٠(ا(  

 ّا ّ ّن ا ا  ا  را 

  اء ط ،شا  ّا ي وا وّا و وا

 وإّم ،و ّا  ُ ،م ّك و ا م  ا

 لّ  وةّه ا إ ّرة ا  ّة اّة واا ا



  

  ) ٣٧٠ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

وذ   ّا ا ازإ ط  را و ّا   ّا

  .  ال اّاّ  وال ا اي ا

  ا  "اب اء" ره  و ا 

و ا  ف اا  الّا ّا   ّا ّ

   ول:

    /بّوا/ َب   ون/ءّا ا

 /ر »ّ /ذيا  ُّف اّا ُ   ّا ام  اُق

«  ،٣٠٤: ١،ج١٩٩٥(ا(  

 ُ ُفّا ّا  ذيا  

  

  ّ اق  اِم ّا  

   ا) ، : ٤/٢٥١(  

 ّا ،ّا ّو ا ا   ا را ّو

 ّا  ا  ،رة إ ا الّا  فا 

 اي ا ّار ي و  اف  اذ ا  اي

اق   ام،ح)ء  )١٢٩، ١٩٨٥  اثا  ّد اأ  و

  بأ أن ّا ا ولو  أو ا  

 ن  ّ  ضا  ا ء إّا  

»ا  ر ة را و  « ،ف)١٩٩١ :

١٦٣(  

ه ا أ  و  ّر اإ   را  رة

     إم و ،ا ا  ءإ  صّا

:  ،با ا  اّا ا  تود  

م ا وزر  رعوم  ،ن(ا١٣٤: ١،ج١٩٩٥(  



  

  ) ٣٧١ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

ا   و إذ ا ل؛ سوم ،ن  

 ،ا اّا وا ،   وا  ّوا

 ا  ،ةء واا   ،ر تذو ذ ّا  ّ

 إذ ،وا مماو ا وم ي ما   را ّ ا

اّرة  وان ا وو  ا ث ه ار  ه 

أ   أن ّا  

  ائج:النت

ا اإ  راا   :  

١-  ّا   وا اء اا  ب اا ّ

 ا اث وء اا ء إا ا ء ،ا

ا وا و ّض ا رة از ىأ  رةو 

 ت اا  ةع اوا   ا ا

 و  ات اا  ؛ واا و

؛ وا  روثا   ا  لّا ََُْ ا

  ا ا  ت اا ّأ  ت اا

ا

٢- ا ان ا ي  ش ب اا ت  ،

  ة  ّ و م ره اأ زادت و .

اث اا ا وا  ةّ ا ه او 

 ره أأ ا   ء تر ة 

و را ا..

٣ -  رة  ل ا  ا   ا را 

را ط-وا اا-    ه، وّ  ّ



  

  ) ٣٧٢ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

ا ا   ا  د اا  ا اا

ة اس وا ا ّ  ا ،اا ا وت  ذا

 را  ف اا  اا  ا  ةّو

ا، و آ  ل ا  ا اا ن 

ا   ة أو يأ د اا د  

  ر ،ا اا ا  ا   ه را

.ّ اا ا   ة د 

٤- ت اا أ و  ا   إ ب أ

ا را اا : ا ا أل ام ،

 با ا ّو  ا ا و 

أ ،اوإ ّا  ،ء ات وا ا  

د اا ، از اإ   ام ب وا  

ا.ا  ا إ آل و ا و و وامر وّ ة

ّل ا  أّن اّل   ات ا ت 

 ّوا و ا وا ا م ا ا وا

أ م وأ ظ  ا  ات ا اى.

٥- از اا ل اا دّو و  را 

او  ّ ، رو  ّل  رؤ ع أّاه 

  إ ي أّد ه ا   اّاا ا او

 ا دوا ا  دف ياا أّدت إ  

  ا اوات  ام ل إ ا امه إرة

.ا ا

  املصادر واملراجعقائمة 

 آن اا

 )ر ب، ج١٩٩٧ان ا ،(در٢ وت، دار ،



  

  ) ٣٧٣ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

 )با ،١٩٩٥اا ل اا ( ،وت ،ّولء اا ، ا

ا ترا وا.  

 ) ،...............ل ١٩٩٥ا ،(ا ا ،وت ،مء اا ، ا

ا ترا وا  

 )...............١٩٩٣ ا وت: ا ،ما ا ،ا  ،(

ت وارا

 ا ،م  ) نق)١٤٣١ ا  دوما ا  ا ،

ا دا، ا ّأ ي  ،  در ا  دبا.  

 )دة  ،مي ا٢٠٠٣ واط،ب اا   ا (

   اداب ،راه،  اد

 ) ،١٩٧١و ا ا ( ،وت ،ب اا   ت

  دارادة.

  ،يا)  د، ١٩٩٨ن ا    ،س اأ ،(

١وت، دار ا ،.ا   

  ،ن )١٩٩٩،دبوا را ،( ن،  ١وقدارا.  

 م٢٠٠٢( ، م را ،( ا ا ا،  ،وتا ا 

 ،ت وارا  

 ا ،ف)،١٩٩١  وت،دارا،ّا   اا ؤا ،(

زوا وا  

 ا ، )آمق١٤٢٦ا را ،( ،ة،  ،٢داباا .  

 زا ي ، )٢٠٠٢،( ء ا ة ا ا، ة: دار ٤ا ،

ا ا.  

  ---------- )١٩٩٧(، ء اات اا،  ،ةاا دار ا.  

  ،) ٢٠٠٩،( ا را  امت ا، را اا 

ااط ا  ،ح ي دة ، در ا  دبا.  

 ا) ،١٩٩٩ا ا ،( رة) ،(ا ا ا  ا

ت وارا ا وت، ا ،وا ا  

 ) ،يوت، ٢٠٠٣ ،وا ا ،ا ا ا  عوا ا ،(

داراةة اا   

 ا،  ،() ا  أاانأ  ، ء اوت، ،يادار 

ا.



  

  ) ٣٧٤ .... (...........................................................ذات املعطيات الرتاثيةاملفارقة التصويرية 

 

 ح ، )١٩٥٨(،  بي ااو اا صا، وت، ١ ،

دار ا  .وا

   ١٩٨٧(، دي،ة اا  ،و را ،( ٢ ،

  .دار اناد، 

 ت:  

 اا م ،)١٩٨٧(، »را«  ،لا ،ا  ا  ،ب

١٣٣، ص ٤اد اة، 

 )  ،ور٢٠٠٩ ،(» انوا اا را  ة ناو 

،    وا امم وا اداب «  ،ار م

،ة ،د ا٨٠-٨٩ ا  

  ،ب را)٢٠١٢  ،ب اا   ا ا (

  ١٩١-٢٢٢، ٢، اد٥ امم  ،اد، ا كأورو

 )ا ،١٩٨٢ل، ا  ،ا ا ا  را ،(ا  

 ا  ،ةب، اد٢٢، ا  
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  :امللخص

 ا  ال 

ا دوًرا ًا  إمء 

   ار 

ا. أ ا ري وي 

ن وإامن ازي ان 

م در  ا  ل 

ا ل و .ف ه 

   ا إ راا

 ر ل  ا ا

 ر إ   و

ادب ارن ا  ل 

 ما ي.  ي انود

  ا  أن إ و

 ا    

 أو    ا

    و ا

  ، ي  أ 

اإ   ي  زا  

.ل ا تو ا ا  

:ت اا 

ا، ،رما ايا، 

ي ياز  

Abstract: 
In an overview of the 

similar structure in Abi El-
Ela Maari and Saadi Shirazi, 
it was found that the use of 
resemblance in the poetry of 
these two poets plays an 
important role in creating the 
style of the hair of al-Ma'ri 
and al-Sa'di. In this 
application, with a difference 
in the fall of the gendarme, 
the direction of the narrator 
is more analogous to the 
consonant, and in Saadi's 
poetry the poet's tendency is 
closer to the eloquent 
analogy. The analogous use 
of other poetic images has 
created a sort of personal 
style for two poets, the style 
of imaginative images in the 
context of technical and 
intangible vocabulary. There 
are many similarities and 
evidences in the poetry of 
these poets. A striking point 
is that the two pseudo-poets 
in many similarities of both 
poets are senses 

Keywords: Comparative, 
Comparative, Abu Ala Ma'ri, 
Saadi Shirazi 
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  مقدمة

ا وا  نن واو ، ل و ا. ا 

ا ،  را ن ، ا  لت ات واوا  

ة  ا واؤى  ا اع.   ان وا ر ل

ن اهي وا   عا ، ه و ا  سا 

ا ) . ورد ،٥٦١-٥٦٢:  ١٣٩٦ .(  

 ر ا   ةأو وا    تا   

ا وا .ا ،    ن   ء ان اد

  ن ه ا ن ، ت ، وا   اما

ات. و اح ا  اء أم ر اف  أ ، ن 

 ا م  أن ان أ و    أ ارة 

) .د أ   .ا ء واوا ا  

،٣٧: ١٣٧٠ .(  

 ان ار أه ا ذ ، ن  "ادء"  ا 

ً أو ً ن أن   أم  وأن ا ،   إ 

رة ا    اء و ، واى  أو  ن 

  وى  سا   ا أن ا   .ءاد  رة اا

اات ؛   ات ا  ن ة  وا  ن 

. . دة و ،ن)٢٢: ١٣٧٠.(  

اات ا  اس أن ن   ، وا  ات 

 وأ .رم ن ، وار ا  ، ى ا  م 

اع اأمت ،  ا وا ، أ ط اوإ ، وأ 
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ن أط نو إ طا ، ا ورم  اا ا 

ًموأ  ام م  ا وا ات اف اإن أ .

) .ا د  ع اد م   ا،٨١: ١٣٩١ .(  

اع اأم  رأ ي أي اوا:  

   مشبه بهومشبه هيتشبنيطرفيعقلويحسباالعتبارهي.تشب١

  ينياحلس ايلهيتشب ١-١

   و روع ل: يا ءاا

َََ      ا  

  

  َمَ بَ َا دا  

  )٥٤:  ١٨٦٨ ،يا (  

  ط ه ، اا  روعا ا  ، ةه ا 

و ت ا ، و ه اماع  ا امن  ااس ، 

اع اأم أ  ،  ج ن ا      

      ا ته ا  ءم  م

  ).  ٨٩:  ١٣٨١، نورمارپ(   و.

  اا آ ،   رهق ازد ل او:  

راَ  احا ، ّ  َ  

  

ا     ا      ا َنّ   

    : ٢١( م (  

ط ا ا  ك ا، ه  يا  ، ي ا 

.:  

 وا  ار م   د

م  

 ردهپ سپ از   ونچ  

  )٥٤٣،١٣٨٦،ي(   آ دار

     ق و  ن.  
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  املشبه عقلى، و املشبه به حسي ١-٢

ا  ا اما  وا  ت رت ا .

  ً اً  لن ا اد  :دا ا  و ل

  ). ٧٩: ١٣٤٤و ، ا س. ( 

   أ اء اان    ة ول:

دَن    اّو  أوا و     رد   ها ور 

  ) ٦٤:  ١٩٥٧(اي ، 

 ، ه ا   و ،   ند ار ، و ةا ا

أن   ل  ا إ رد ،   رده ا ، اي 

ا ا  .ر اا  إ اا  و ، ا  ، 

: ا ا ل أن أراد وا ، س ء  وار ا ة

 با ي ، واوا   ان ا دور ، و  

 ط . ) ، ا   اة  ء   ، إمن  ة

  ،ون١٧٨/ ١وا .(  

  ا آ  تا:  

ن ا     َذّر  ٌَََ  

  

  َرا  إ ارواح َمَن  

  
  ) ١١٤:  ١٩٥٧( اي ،  

 إ ، مات اى اإ  ه ، ا تة او ا 

   إ و ، ون اا   ن ، ار 

  ةوا رة إا  .نرا ت وا  ا ا

  إ رادا ا ،   ا إ ما   ىا

...  ا ظ  ، وح  

 ي أو ا ، ا أ   ه ، أ ام 

 ىوا م:  
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 ي    ح از دل  م   

  او

     ره   م 

   )٥٥،١٣٨٦،ي(  

ا  ي   و   ح و  .  

  هيتشباداةوجودعدمأووجودجانب يعلهيتشب.انواع٢

   و   

  مرسلهيتشب ٢-١

ي  تا ا  ه   زم ،   ر 

  .  مع   م أن ال   ر ، ان

ا   ،  ا     ءا    

   أ أد:

ّم  اذ  ا   

  

  و     ام  ٌد  

  ) ٢٠٨، ١٩٥٧ ،يا ( 

ا أ اء ه ارة   ا  ا) ع 

  (داءا ا  ز ا اا)و (ء اا  ا

   ، وه ا  ر ء وا.ا اداة 

:ن آ  ل  

 م ا     

  

   ه   ا َ ه  

   ١٢٥ :(م (  

 اا  ا ا )( لا )و ا( و 

 ة ف  و ط   ه او .ا.  ف  

  اا ا ى ات اا  ةواط 

 :،ّن ، ،  َل و ... 

 ًك أ ، يا     اأ...  
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و رخ پدو دار  ب

ون  

   ودرتچ    م رو  

  م گاي زن ل   

  

    روز چوآ   

  از ر    بآ

  آن

   ه د ،هچ وانون ا  

  ارگررة  ن ن      رگ ه آن نچوي 

                                                                        )١٠٨-٦٧، ١٣٨٦ي (  

دكمؤهيتشب ٢-٢

  و  ل ،ي:  

   تأ  ا    ز    ا   وا   

 ١٩: ١٩٥٧ ، ي(ا( 

ا ا  ا مع ا   ف ل  نا 

 ا و  ا  ا    ةوا وم و ،ذ

.او   و   

ن آ  ل ا:  

  َف  ا  و    اي  يذلٌ  و  َ  اع و   

 : ٢٢٥(م  (  

 وا  ابا ا ر  في تألقأ ، ذ ا، ووا

 وا ا  ا إ  .  

   انا       و   ي  وا  

  رد ذّل از ود گو ن    ان ر ران د  

 )٣١٢ ص ١٣٨٦، ي (  

  شبهوجهباالعتبارهيتشب.انواع٣

 ا  ع آم دأو و     و . ف و

     و  ا مو ل .:    ا  و

  و   ك  أو .  
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  ). ٢٧٥:  ١٤٠٣ ، او( 

ا  نض م ،  و:  

   مفصلهيتشب ٣-١

ي  ا ا ،      اروا ل ا

  :  ول

رب    م  ا   نَ  إن و ن    ا  َدَأ ن ا  

  ان  ا و ن    ا   اٌ      و

 ) ٩٥ – ٩٤: ١٩٥٧(اي ، 

 ا ا  ل اح و  ة واة ماع 

ا ، وة أى   ا  ا ، وإذا م ه 

  أن ا   ، ا رو تارا  ذ ن ا

 اداة،   ،  ، و و ع اا م .  ا ن 

 ر داداة و ،   ر و دو و 

، .  

ي  ن آ ،  ح وح ،  :  

أم   ءا    وزت  وإن  ان     نا  

  : ٩٧( م (  

ا ا  ء أا ،  وح   اء ذ اء 

     ا ا ، او و ا  .  

   جمملهيتشب ٣-٢

 أ  ا  عا ا إ وت أ ا و  .

  :ا ، ل

   ه  ٌوس    ما     ٌ  نَ  

 ) ٩٤:  ١٩٥٧( اي ،  
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ل ا ضأم ا  ، ن آ :  

 أم  َ  َفَ  أا  و  ّم  

  

  أ واا ارك مٌن  

    : ٢٢٤(م (  

ا ا  ا    لب اا ا  و .

  ن ، ضا    ن،وف م  ما  لأ 

،بر ا   تو  ن ف و ،  

اف ا ر  و  ا  ، فا ا.  

:  غيبلهيتشب ٣-٣

 ي ظ ا:  

 ّر  أم         ءا

  

    م   

  ) ٢٠٦:  ١٩٥٧،يا (   

 ا ا ا   ا  و.ف اداة  و و ، 

  ،  و  ا ،  أ   اماع اى 

ا .   أ  روا ا   ًدا  م

ط  أو و   ، ل وا  فا  ا 

ها.)د ،٨٣:  ١٣٧٣ (   

 ن آ  در ا .ءا   

و اإن أ   ا    

  

     ج    نظ   

  ) ٣٠٦: ( ن    

 اا ا ا   ا ا ءو.ا ف اداة  و و 

 ،   عا م ،    .  

 دچري پط و ه در  

  

   در غ دل  و د    

  )٢٨٦(ن ،ص   

  . و و اداة ف ا إ ا و 
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شبه  وجه عدم و اجلمع باالعتبار هي. تشب٤

ا  و آ   أو   و   ،  و،

  ك من  ات.

  يليمتث هيتشب٤-١

 ا ا  :و   ن و  ا  رة    د 

أ ر أوا.  أو  ر ا  .  

 و   اء ا ن ا   ، أ  ، 

 أو        ا  ) :  ل ا   ن  اأ  

 ا   أم            وا   

 ء وا وا  ( .  

  ل :     ا .  

  م  ر  ل :  وا .  

  رة  : ا وو        را ،  و 

  :   أر  ع

   نو ،   وإم ،  )   .(  

ل ي  و م:  

 َ أ أََ   

  

  َ اا  ََر م  

  ٤٨ ١٩٥٧:  ي( ا  (  

ا ا ،  ا  قا ا  م ام 

ا ا  .   

 ه ا و   أو    أ    ء  وا 

  . ك

 مام  ونچ م  رار 

   

          او  

ام را آب  
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 )٣٦٢،١٣٧٥،ي( 

  :ال ل،ي،ء اتياب ه يف

  از  ر هچ  آ    در  م  د م   

   حا ان زد م    چمي م ب روي از اند م  

ه يگزن د زگ پس  پس    آب؟ رو د زگ ه  دود؟  

د  م ط   ي     ونچ م درود ا    

                   ،٣٦٨(م(  

  يليمتث ريغ هيتشب ٤-٢

    ، ىرة أ  رة ع ا ا  

 M          a  ̀   _  ̂ ] \ [ Z   d c   be  i       h g f

l k             jm  r  q p  o nL   ر  ادا  ،

 ن  ن ا    د    ، وإ ااد 

اماع رة  ر ل  ار  رة ة ل أو 

ا : (َُِْ أًْرا) ، رة  أى و رة د ل 

ا    أ و ظأ   ا  راة

  د ا  يا ا و  را    را 

ق ا  ا وإ .  

  :ي   و ال

   َّّوَد اد 

  

  اران ر َّنَّ  

  ) ٢٩٦ : ١٩٥٧،يا (  

 ا ا    ا ر ا  ران.وا  

  . ا   اء يا وا ا  و ان



  

  ) ٣٨٦ .... (....يف قصائد أبي العالء املعري وسعدي الشريازيدراسة مقارنة لالستخدام املتشابه 

 

  )يضمن مسترت،( مضمر هيتشب ٤-٣

ي  ح و ل:  

 و ي و  

  

  ان ا  وي  

   ٦٦:  ١٩٥٧ ، ي( ا  (  

 ا  ا ا  وى اوةة اوح وا إ  

 ا  ة. .اوا ا و وز ذ و  

    د آن ا م  دل

  آ

  گ   ام    

   )٣٢١،١٣٧٥،ي(  

  م ا ل ، اا ا ا إ  و:  

 دل  گمن   پ گروي ا

   ن

    مامم،ز 

  )٣٢٠(ن،   ي را

  النتائج

 مة   ا ا  أ ا ي وي ازي ، 

    دورا  ا    ا اأن ا 

 ا ا،  ود اف    .اب  اي واي

 ن ، مه ياا أ  ا، و  ين ا ها 

ب اإ أا  اا اإن ا .  را ا 

  اي ،ا  ا اب  م  ً اى

إ ر وا ا  ق داتا ا و ك او ا 

 أو ا دوا    ا.    ك مو

  اءا  تا  ا  ي ا أن  

 ي دوراا ا   ، اسا.    ، ذ و
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  ،     انيا  يا أ ًاإ  

 ا ا ا ت ال و ا.  

  قائمة املصادر واملراجع

 آن اا  ىءم و  

   ر   ، ) ،١٣٧٠(  ر ،ل در  ر ان ، .  

  رود  د ،    ، ان ،    رات١، ١٣٩٦چ،  ، ام 

  . ش

   ، وس ، نان ، دوس ،  ،ش ٨ ، ١٣٩١چ .  

 يا ا ء ، أما  ،  ، در، وت ١٨٦٨، دار . 

 ارپورم ن ،  در  ، ان ، ش١، ١٣٩١چ،  اهگ، ن . 

 ي  ا ) ،١٣٨٦(  ،ت  ي   ،      و ، پاچ 

  ، ان پ

 وهچ  ، ،ت ز   ،مد رو .  

 اي اد )٢٠٠١، ( ، ا ،ان و    ، ح ل ز  ، وت.  

  ط ر  ، دبا ا  ٤ ، ، ج ،  وت دارا ،  ،١٨٩٩ . 

  ط و    ءدا  ، ءا    ءا ة، ا  ار اا :  

 و ١٨٧٦ ، ا . 

  وا   ل ا ،       ا؛ ا ح      ا ،   :

 ا دارا ،مب ا  ،١٤٣٥ .  

 د  ، ژ، وا    ان يه م ،  راتام ، ز ب  ،

  ش ١، ١٣٨٣چ

 م ا ا  ، ،  ار اا   ،   ان ، اه گ، دام

  .ش ٣،  ١٣٨۵چ،  ان

 ي ،   ا ) ،١٣٧٥(  ، ت  ي   ،  ءا   ، 

  . ان
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 ا ، ا  ا ا ،  : ما وان وا  ،  : 

ا ، وت ، ا   ،١٨٨٨ . 
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ص 
ّ
  امللخ

  أن  دع ا 

 وا   أّم 

 وا اث  اند

  ا ار

      ِاء ا ّ و

ا  ولا وإ ا آت 

 ّ  ا واّ اء

و و  ور  ه 

ا ا ()    رطا و

()    ا ر  ،اا

    سا دأو ا

   او وا ا

      ا  فوا ، طا

   اتر اإم ّ إ ، ذ 

   دأو ا ا  ا   .

 ا    قّي إ 

  ، ،اأ ٍ ا

ء، اا ،ا.   

ت اا :  اا

ا، يا    ،

 ا()ا اا ،.  

 

 

Abstract: 

It is no secret that some 

poetry is a repository of 

wisdom and eloquence, as well 

as an important body of events 

and important historical events. 

The poets of Islam, from 

the time of the first Ra'il and to 

the day, recorded the signs of 

allegiance and love that their 

hearts and consciences had in 

their chests towards the 

Prophet, peace be upon him, 

his family and his family, and 

the purity of the peace. 

Commitment, is the 

participation of the poet or 

writer people their social and 

political concerns and national 

positions, and stand firmly to 

face what it requires, to the 

extent of self-denial in a way 

committed by the poet or 

writer. Ali bin Khalaf al-

Hawaysi touched on poetry 

with its various purposes, 

 Key words: religious 

commitment, Ali bin Khalaf al-

Hawizi, Prophet (PBUH), 

praise prophet 
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  املقدمة -١

  ة ّدا أ  دا  أن  دا ا  اا

 :٢٠٠٠ ،ا(ا، أو أ  ادئ، أو   ات

٢٠٥( ،اء   » ر  إّم ا  ّوا

 ا  ا ان وّأو ا دأو ا ه اّ يا ا

اداوا وإ وو«) ،١٤: ١٩٧٦ ا (دبأّنذاا

رواّتاّنأدب دف،

ا،ا،ض واّنااأنن

دواّاواض انٍء إزاءوط

ا،ويااأنل. )ا،م ٧٧ :١٩٨٧( 

أنوت،ىاوارات  ،اإ

رارداااةأوىأّما 

  )٩ :١٩٥٦اوي، (اص

أوووهمر ااد

هوأوأيااإموأما ط

وّابامم،درأن 

يّدرةةاّاوادهو

.) ،١٤: ١٩٧٦أ ( أد،اا ا

وآراءقاااءوانمأنأو

 ،اوياا) وااسأالضد

٨٠ :١٩٨٥ (  

ايا هااّنر،ااا نوإذا

ءدار افأطدأور
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 ،ةّءدااأّّوجاوردو

وآرو )ب،اء١٢٠: ٢٠٠٦(  

يواطاا أنموق

و أو،يّاااااة

،١٠٨ :١٩٨١ ( وأنن اإإدارج

  اات

   أدّ و إّن ّ ، أد   أدّإّن«

  )٤ :٢٠١٥،اب( »وّنىأو أد

 دا ا وإذا اّ ن أن  دع إّن ا  امأو و رأ

   ّون او ا    ّوا ،ّدا ا  

  أدب و ، و  ا  ه ا ّل: 

  ا ا  أن  إ اد وان، وّ ر «

  يوا ، ّ أن   ىأ م  دن أو اا

   إّم ، د  ا وا ادف ن 

 ّم   و  أن و م  ءا اا«. )ا، 

  )٢٩٣ د.ت:

 ر  أّن ا اب  «أ ّرّ  ف ادب ا ل:

ّا وا  ن ا أن ّو ،   ّ ،عا 

  ول و ،و ى  أن ،  إّن .ول ا أن

  اط إّم د واّا  ،اة أو اوب اا  ،ء ّ

 ا ا   إذا ر( .»ا   ،و ٤٤ :١٩٦٧

٤٥      اا   ول أن ه ا(



  

  ) ٣٩٣ .... (................................................االلتزام الديني  يف ديوان علي بن خلف احلويزي

 

اي و ذ ا اا  ه و درا  ذج ض و ،

ا اا أ    :ا ا  

١-  أن ع اا   اإ  ّ()؟  

٢-  ا اا  ا ،ر اّ؟  

٣ - ا اا   ا      ي؟  

  ة البحث يخلف -١-١

مل اا  ة  ا وأدت  ر و و ه 

ا  اان "ا  ب : دو  اط ث اا 

ا "" أ أ" و ا اب ّق ا إّ رات 

اا   اّ ّ ان وأ  ل اا  اب 

 ل  ان" ظة اا ا   . واراء ادة

  اا إ ق اّ "  ظ " "دب اا

  ء و ا ال أّن اا ا م و دب اا

ا  ا ّدب  ا و  ا وادران ون 

ء.ا ع ّول أي أن  اّ ذ  د  

 ا " ب :  يا     و ت اراا

  از اا ا "ان اا  "ا  ا

 و  ل ب وا ا  ا "يا  

ول  ان " ا      اي"   "ره،

اة ااّ واّ وا  ا   أ" ون ّق 

 ّة وراذات ا ك   دةوا ا  د، ورؤا

  ارة.



  

  ) ٣٩٤ .... (................................................االلتزام الديني  يف ديوان علي بن خلف احلويزي

 

  زهياحلو -٢

      أّم ّرة إد اا  ةن       از د   اًء ا

       ،ا  ة ت و ا و ت واا 

 وم ن اا  ةأّن اؤ     ُ ف، أّمر ذى ا إ

      دار   ب ض أوأم  ا  ا ّأ

 ا« )ا : ١٣٢، د.ت (

ازي  اء ا ون «:ل ام   امب 

        و  ةا ا ة إ ه ا ايا آ او، وا

 ّا    ج ي إ ة وااز واا  و

       ا اء وأوا      ء وا  يا أ 

   أ   ادر ا ّو«  ) ،م١٩٦٤ا 

:٢٨٨ (  

  األدب يف احلويزة -٣

       يا   د  وأ أ  زة  م ها

    وّوا ا   ذ    ّو  ّي اّا

              يا ن اا و ان اا أوا  

    و و ا  ا و ، ك آلء   ا 

()   ا  ّا را إّة، وأا  ادة ا ظ و

     ةوا اّي اا ن اا      اوا 

  ) ا أ       وأد ء ا ةأ  ت ،(

     ا دوو  ّ  ّد وا أ  ةوا ا

       أ ّ تء وا  اوأ وإ ا 

واّرن و طب  ا وا  و اارس وز اة



  

  ) ٣٩٥ .... (................................................االلتزام الديني  يف ديوان علي بن خلف احلويزي

 

          آل ا ر ،ارسا  زأ و ،اف اأط   ا

      جّو  دين ا ود اا  ّأ ا ا 

  ال ا وادب  ا، وم ر اء      

 أ  ةا  ت      وط إ ر وموا ا

     ّدرة، واوم  م  ِرة ، واء اأ ّ  ّ

       ّأ اك، وآم اوا اع اأم   ّ ة ت 

         ط  ال ة ااء اأ ادة اا  ،تا

        ء ناق، وان واإ و ّت اا  ا مز دة إ

       ّ إ  ا  دا  زون ه ا

 ن اّو با    اءّن ا وذ ،ن اا 

اء وادء وااء    وادب ون  مه ور اه، ون   

            ن او  رومو ا  ن

        ا  إّم ّ ،دبوا ا  ور    وم

             ن ا   أ  ت ا ج وو 

 لا  ) ١/١٨٥: ١٩٦٣، ا(  

  اة الشاعريح -٤

        ح      ر 

ا يا ،ة و أرإ م   ا ا ظ)( 

  ).٥/١٣٤(ن: 

 أّم إ    در ا ،دو    ف ك

  ذي ا  ١٦٠٩ه / ١٠١٨و  ه  م ث اّو 

  ر ةل:١٠٤٨ ه  

ر نا ن أو  

  

     ُ ُر  أ و    

   



  

  ) ٣٩٦ .... (................................................االلتزام الديني  يف ديوان علي بن خلف احلويزي

 

) ،٣١ :٢٠١٢ا.(  دن و ١٠١٥و ّ  ه إذا

  و م أّن واا  وم .ا   ةا روا

ا ام  ا ام  ان ادي  اي. 

ا    ني » را  وأد ا اّ  

  ان.  ا  اة  ا ، و  ت ة 

ّط  ّ هوا   ّ« ) ،ي٢٦ :١٩٨٤ا(    ّا

ارة ا   . و أّ ااث ا و  ه 

  نا وأ  ج ه ّو  أّن ا   

 إ ة واا ب إ    ن و ،ا ا

  ب وااا      ة  هوا  ا 

 ة وا د إو   و بن ار  ال ) 

)١٨٧:  ،١٤٠٩ا

 أ  هووا  ن ن ف وإّمّا إ   نء وا

 ا ا و ا  ا » وأم راذ داأو 

 ا ا إ وا  اده واأو  دا   أ ة  و

 ده أأو  نو ا  و   و  

  ده وأده وأأو  ة ط ا و ا  ا

 يده اأو  د وا  ب  رت رب اا  

ذ   ر«. ) ي٧٩: ١٩٨٤ا(  

  آثاره -٥

١- ر ااا  ات أر .  

٢- آن اا أر  ات  

٣ - ات أر .ة و ادب و اا  لا   
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  ت ا ( وا و ن ادب و ان ( ا ام -٤

٥-     را   أورد ا ا اط

ا.رة  

٦-   ن و   ة ر  

  ).١١/٣١٣: ١٤٠٨، ه (اان د -٧

  هيآراء العلماء ف -٦

   ونو ا  ونء اف ا ه ،م 

 وهء و أطاب ا د ل ،اءطا ا ي  ه ا

: و  و و أد  

  م يا ُا ُا   

  

    اا   ااُت ا  

     َُو ا ا  ُع و

  اي 

    اا ُ َ و   

  ).٥٦: ١٨٨٥(اي،            

ا  ل و :ا ا »  ا  ن  ،را 

ت  ال و ا، و  ح اء ه  أ ده و 

«  ،٢/١٨٧: ١٤٠٩(ا.(  

 ا م ا   « ا ا  : أو ل اد

 ن ا رأ  ،ف أن  يا ابو ا ا  ه  

 ا   ن   ،ابو ا ا رات م و 

 .  ط   و وا ء، و  ا ا 

  ا أن م «  ،٣/١٦٤: ١٩٦٨(ا.(  

ل ا و ويا   :»  ،ا   ،  ن

   ا و ا ان    ا و ار...  دأد

  ا م « ) ،وي٢/١٧: ١٢٩٢ا.(  
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  شعره -٧

ي د    ان ا )٢٧٢ (  ة و 

  ه و ، و ا ا  أ أر: ن و  

١-٧- ا اا ءا  و :  ا()  و أ دةو ا 

ا و ان  ا ا  .ا و ط  و 

يا ا ا  ه :ل  

     م  

  

   ر اا   و دام  

    ط ا  ط  و زادت  

  

  ت ا ا و ادل    

   ،)١٤١: ١٩٧٣.(  

٢-٧- ام  ت: وا   و ،زر ا رو آ 

 و  وا ا  و ،امز  ا  و .

م  يا  م و  و   دة اط  د م

 و و ام    داتا و ا ام  ا

او ز ا   ه، و  ا ا  ا  

ا : ،

 ا إذا ذ م        ُدقا أ م ي أأ أد  

  ،٧٤٩: ١٩٦٨(ا.(  

ا ا  ا ة اا  رة ة و ذ  

.(دقو ا م ،يأ ،أد) ت  

٣-٧- اوت أو ا  ت: و د ا    

ا اا  ك   ور ١٠٥٦-١٠٤٩ ه و

 ا ي و ا ا  و و ا طو ا  

 و اد    و أ()   و ح ال 
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  ن. وا ا  ا  ا  و طو ا 

  و ا ل ان و طة ارن اا :  

   أدت    زم          اي  وف ان   

   نو ز        ام   ي   

  ).٧١(ا ، د.ت:                          

 إّنا  أروع و  انّ أ أ ا ّم ،  

  ء إذ .ٍ و (نوف ا) نا  

ة اا ، أ   (امو ا ا )  ّدا 

 .ر  نا  رةا  ما .  

  االلتزام لغة -٨ 

»  ءا  وأ ،اوا ،او ز زو ،وو 

إّه ، ور   اء  ر واا: از ء 

  ).دة  ،١٢، ج١٩٥٦ا ر، ( .»واوا ، واا اق

  و  اء:  ودا  :  ،ر  ،ء: «و

 ا ا ،ر أن    :ءا ا ،ا :ا ،ر

م  ل: أودي،  ( »واوز آ٤، ج١٩٣٨ا ، دة.(  

 ّ ر اا  :دبت ا   ورد  اوا

  ا ا و  ة  ّ امن، ّ د 

  )٧٩: ١٩٧٤ي، ( وال

٩-  
ً
  مفهوم االلتزام اصطالحا

 :  اع ا زك اة ما »  دإّن ا

 و ،ا وا   وإّم ،دا دوا  أ  إم

و ّ ا ) ٥٧: ١٩٤٨، ا( »أن ج م  اع
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 » إ ن وما  ّاا ر اّ يدب اا ذ أّم

 ّ  ا  اا  ا ا و ،ر  رجا

 ّر )١٠( ار م: »ا اّ امم ّ اد واّاء

 :م  دا اب اّه  «اّو ، اا أّو

  ،وا ا :وا ،(ا )ا اوا ،اا

دب اا  ذج را اّ  ءدس ام  ا« .)،ا 

١٠-١١ :١٩٦١(  

  ()فضل النبي ذكر  -١٠

  إذ رة، أ و  () ا   ياإّن 

رم ن ا () و م  ماء   أن  ر ة

ا .  رت ي  اح اا  عا ا ذجأ  

ط رما.  

   و   ُاٌح وام  

  

  امء وّ ّق     

   و  ا     

  

   ن ا ة  ِء  

    ٌ  ا    

  

  ٍ    طءِ       

  ا) ،ي٣٥٩ :٢٠١٢(  

 اح وام و ء ذوي امء اأ د اّ ّولا ا 

 و و()  ّا  وآ َق دّ  ّ 

 ّ ّا   و   ُ  ء ّ لو

()    ءا ا   ()    ، قن او

  .ءة او ا ى  ل ا نّ ء إّن  ذ 

ا ّ  ّا ّ ا ّ .  ب وا

()  ّ وا ه ٍء .  
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 الشاعر و اخالصه للنبي  -١١
ّ
   ()حب

  و ا ّ  ا ّ() ا  ت .ة ا 

ور ا إَن  ،   ت ا()   مب و اا

 ،و ا ا  ور نما  ه ور   

ا.ت  

 ْ وذي ا َدأ ٍإ  

  

    ْا   ِ  ِت  

      ٍت وأذ ِ  

  

    ان او ا    

   ِ ان َوأ ِ َأ  

  

  أطاف ا مزح دّوخ   

      ا َّو  أ   

  

    ا ى ظ    

   :ر م٣٢٢ (ا(  

  ااء ان ا يل ا ةا أ ا

 دأ ُّ ان  و  ط  ،  ف

 ا  ر ذيّي ودا أي ا ا و اء  ط ذ

 ّ    ّ  دةا()ا ا ب ا . 

 ا  ا ا   .أ و    يا

 ا ا»ٍا  »إو ا   ا ا    ا وا

 ا ا  ا  .ا ا ط  ح اإ  ّل

 ّ ه ا()  وا ، وور  وا يا ا و

 .رةّا ا  بأ ا ا  ا ا  ا

 ل اا  ط ةّو   ل  ا()  و

إ ةا را ا ن أط كا  س ورو .ّ  إ 

ر  زر ّا ا ط اء ذا   ء وا ا 

 ريا و .ّيا ء اظ  ي أا ا     
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  هواحلنني إلي ()لنبي االتعاطف مع مصائب  -١٢

وا طا  ()  م  ا  ي،  

  .ر قو  ّ دا اط ه

    ى    

  

    و   حوا  

    ّو ّو و  

  

   ّو ّو ّوو  

  و ا   ّ ارى       

  

      ةا أر   

   ي،ا٣٢٨ :٢٠١٢(  

م ه ا ت  و ا ة امّو ا ط َق

 ه ا  هو ق  ن ا ا   دأ إّم

 ّظ    ().  

  م  و ظ ا ته ا  ء ا

رئ أو اا ف ذ  . ته ا   ا  إ

 ،ا    إذ اا رة إإ ات. و ك أ

  طة ووا ما   و  ا ّا إ 

  أّن ك  وا .  ض

ذ بذال -١٣
ّ
  ()ر منازل النبي كتلذ

 ّددوا ّا ْ() ا ا  ّا ا ّ  و

 ّ بو   آن اا م  طه ا ا()  آ 

 ّدة ااذا  و ّ ل3 2 1 0 / .  -   , +  L

  )٢٣:ي(ار

ّ ام ا وزا   اي  ماه  ()اّ  و

 ّ از  ة ّ  م   ّوا  رز ق إوا
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  او ا  و . ه ا ا إ  ىّ  ،

ت إا  هأم  ه يذ:  

   أ َ وأ ت 

  

   ا إ ِط      

     ُد وا   

  

    ُت او ّا   

  )٣٤٧ :٢٠١٢ي، (ا   

 ا اّول ر ا ذ  و اادي اي  اج 

 ب  »«وار  ) ٥/١٩٨: ١٩٥٦، اي( و  ار

 ّ ه ّم ه ذّا() ق إ ّمو  ءل ا .

  م ءل ّ .أ  ا  رةل أّن زع وا  رةز

 .ه وم أ   ه و إ  أن را ما ا

 ا   ّ:  

  ٌط تا  عوا  

  

    ا م و ا أرج   

    ُب ا أ  وُحوا  

  

      ُ رم و ا ر  

  )٣٤٧: ٢٠١٢اي،  (   

   ا اِع و  ب  ول إّن ا ان 

 ا را  و ا  أ ر اأّن ا  وا

 اوا ا إ ا ا رف  أ ا ا 

. ا  و  يا  

:واه ا ا إ  ّ  

   ُ    ر  

  

    ر م   ى   

     أد ذ و  

  

  ا وا ع   

  )٣٤٧ :٢٠١٢اي، (  
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  ته ا  ا  ه ع اه ا اق  وأ م

 ّا ()   ا ن  اقل إّن او   ّو

  ك أن  و  ا لم  را  و إراد 

  ا ى .  

 .ل ا ذ     ره ا ا ّه ا

 اي ّ أ رز ا اّرة  و ا ام  أ  ا

 ّ  ا ا()  وادي  يا ا  أن ل او

  ا أه.

   ُد وُد دُهُ 

  

     َخ ا  َ ن    

   إ ُ  ُوا  

  

  و رأ ُ َى اى    

     دة  أط ٍَ  

  

  ََ  َد ان َ و  

  )٣٤٧ :٢٠١٢اي، (  

  اق  ا ط زو ا   ا ّ

  ءلا  ان    ،عا  د إ ض إن 

ا ا  ّ ؟ ن    با ا  رّ 

     وإن إ  أن ي إ   وإّن  ا ّم

 ّ ّ ّ ا ا  ى أن ّ  ى() ا  .

  دة أن أط ا  ل إّمه ور إ د ا ا

ا  ّم ا.وام  ين اا  ل أن  

  ر رباع احلجازكالتغزل بذ -١٤

  يا  زل ا ()  ه وز   ذّو ا

 ود و أا ل زع ار   ءاء اب اا 

ا.  
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   ُُا ا إّن اُه ود        ٍ ُِ  َُ ُ  

  و  َء اَُِ أواَُ     و ٌ  أ  اّى      

  ُُر وا ا ٌقو     ُُُ ُ   َ  

  و   ار  ُُِ     ُُ  ال َرُدهُ   

 ) ا،ي ٣٥٨ :٢٠١٢(  

   ل ته ا  ()  ه س أنا و

 ّا   و ة اا  ز و ، رض()  

 دواء إ  و  ا ا   ل أّنو إ  ا 

ي طّ ب    ا  زرة ا  ه ارض وه ارة

 ا ء ا ن  اقا()  ء ا ا و 

 ج ا زل  ي،(و٤/٩٢: ١٩٥٦ ا ( ا إّن ط و

اي إ ا ّ ّا ال،  ب    ّ  ّا 

.ا  

 ّ ا ا ق إّنا ا ذا ا      ّ

 اء  م ار و ن آ  از  ّه اق 

و   إ ك، ون ذ اق ٌ أ    ة 

  اق.

  ()نها النبي كار التي سيوصف مجال الد -١٥

ا ي أ ال د و  ت ر ا()  إّم

 م و ت دا    و امرود و أا  

 ر و .ل ا ره ا  ،و أو   ن

   م .عم  إ  .عا ا  ذجأ  

   ا    ار مه   

  

     ا ب ا و  
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  ِ  انا و  

  

   ا ا  م  

       ٍ ر َرا أ  اذا  

  

     ُُوإ َُ  و  

   م  اديا ذ   

  

    ا ن ديا ذ و  

  )٣٥٢ :٢٠١٢اي، (   

 ل اّز وا  ر اى  ره ا  إّن

 ّا  ه وإذا ا  نما ان وا () 

  ض اا  ان اا إ  ّ .اضا   

ّو  ر  ل إذا او .وا ا  ا  

ا  أرى ن ا وا  ا ان أ ّت اى 

.وا  

  ارة مرقد النبي يلعدم ز يالشكو -١٦

 ا ا  ءو ا ا ن ،دا ن آ و ر

 اذ ،ن امد او   اه اقو ا ق ا  

  ه ا و  ،ٍم إ  أ:عا ا  ٍت  

   زم  واى 

  

      ّ و ٌ   و  

   ة وا ِ  نز  

  

    ُدوا َو  أن ءم   

   َ َُق اأ   أ  

  

    اء ا وا  

     ُذووه وأ  م   

  

      ه  هو  

  )٣٥٢ :٢٠١٢اي، (   

 د ا و رض ا ا  ته ا  ا 

وا وا . ا ا ا ن ور  وا  ر 

 ّ  ه ا دوا  ا   يا ا  ،
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 م و   اذا ا  ا ل اِ انا  ا

  ا   يا ء اا . ي اء وا  

   ن را  و ا   م  ا  اقا

ا و ا  وا طا ا  .اموإ أ  ٌا

  ا  ء وء واء، واا ،  

 ّد او  ه ا ّا ّ إّن  ا()   ركا

  ل: 

    ءا   يا   

  

  ّ ااد  اءِ    

    إ   ن أ    

  

  أ   امءِ     

   :ر م٣٥٨ (ا(  

 ى  ا  إّن ا()  زأرض ا  يا   

    ا د   ّو ب ا  رو

.ّع اا  إ  ل ر   

  ()ارة مرقد النبي ياحلسرة لعدم ز -١٧

  أن  زا  آ ا  رة()   و ََُ

رؤ   ا  () م ،إ أ  ز  رة

ا()   ا ا و ا ا     ت ا

  ة ا  رة ذ ا.سن ا  

    ِ  ّان         إذا  

      ن َ ا     ن  ا ّ  

   إ  َأ       آن   ٍث أ   

  )٣٦٢ :٢٠١٢اي،  ( 
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  إذا ام   ّو ا  ا ه ا قدي ر

 ّة واا  د ن   َفُ ين اا ا إّ

ا()  ة ا إ  ا أن  و ()  ن يا

   ث س  ى ار. 

  األمل و الرجاء -١٨

 اي  ا ()   اأن ا    ما و 

  .ر  و آ . ()    و م  اة

  ّ ي وّ ور        أ ار   ارى

 )ر م٣٥٩:ا(  

 ّدي ا ا ا ()  رو ا   و 

 ّ   ا ّ اءار ا ات؛ ث اءا()  بوا

  أن      ّمو ّ  ّ يا وا

 .  ن ه  إن ّم اءهم  

  طلب الشفاء -١٩

ا يي ط إ   ا ()  ّم .او مإ  

 ا()  و ا     ا .و أ  ت ا

ءه إ  رّ  ا() ن اا ظة اا و  ،

  ه.ن درا   (ض،  و دوا) كت  ماه 

  ز  ض  كأد    دوا و  ض ا  

 د ّ  كأد         اء م   

 )ر م٣٦٠ :ا(  
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 ّا  ا ()  و  ّ يض اا   أن

  ا     ضا   أن  و   

و .ء  

  جةيالنت -٢٠

   اء زأ  يا ا      ا

ااز  ان ادي  اي، و وع   اة وار 

 أة   ّ إ اة   ان ا اي 

أو ذ   توأم ّ  ّا دب ووا  

 .ارسوا ا  اتامةأ أنءو

درا هوّاّا

وّتاةاةهة اّة اوادب،

طا  ما ا م ا  ه دىء،د

   ااارز ذجوه

ا    اا ا  ي  ذّ ءأ 

ا() و ا  ا  أو  ّ أو  إّم .  ّ

 وّده إزاء ا () إّم .   ه     

  ط ، إذ ماه ات  ا ا  إف 

ا  ()  و  أن   يا ا ل ا ور 

()  وا  ه  ا أ  اقو ا ة و اإّن ا .
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ا اي ا دا ّم ، و ّز    رة

ا() .  

إّن ا ا  يإ   ا   ()  و 

ما  رم ء و  إّن ما  ء .  وي ذّرة

م ا  ىا رة ر  ل إّمأن م () ا     

ي   و ا و و ّ()  

 ا   ط ا إن()   طا ما ا

 زل ا   إّم     و ا .ن اه 

 أ  ل   ل ا.  

  و املراجع املصادرقائمة 

  .ا اآن -

  .١٩٨٥، وت:  ا،ة و ا : ادبا ،ا -

- ،،  اءا   ا  ،  ، ١٩٦٣ا.  

-  ،بن ا ،ّ  ّ ،ر ادر،  دار: وت١٩٥٦.  

-   اا ،أ ، أ،ا ادار: وت ا ، ١٩٧٦.  

- ا، ، .ر دون ،  دار :،دبا   

-  اا ب ا ،يات ، انُا َُ ،،در وت: دار١٩٥٦.  

  .٢٠١٢ه/١٤٣٣اي،    ، اان، وت: اار ا ت، -

- ،رة اإ ،  ،يا ، اد: دار ا١٩٨٤.  

اوي، ، ا  اء ا   ،ن اري، وت: دار       -

 ،ّرخ ا١٣٠٠-١٢٩٢ا  
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-          ب،طما ،ر ا  ّ  ا   أ ،مر   ا

.١٩٦٤آد،

-  آل ا  : ،ا و ،ّا ،ا() ،اثء اه١٤٠٩.  

-  ،رة واا  :اد ،اقا  ،سّ ،اوي١٩٥٦ا.  

- ،ا  ،ط  ،يب اّب ا ،١٩٤٨.  

- س اا ،ا  ،ديوز آن، ا١٩٣٨،دار ا.  

- ا،م ، ا اوا دا ،ا  :وت،١٩٨٧.  

-  دب اس، ا ،باه ا وا ب ار :ن،

 ،٢٠٠٦ا.  

ان: دار ا  أ ، ا أ، ا  اب وا وادب،        -

 ،ه١٤٠٨ا.  

- ، د ا ،  توة  ا ا ،وت : 

،١٩٨١ا.  

ر ،ن ل، ادب ا  ،رج طا، ا ام ،وت:      -

  .١٩٦٧رات دار اداب، 

- ا وا  ،  ،ّ ،دابا  :ا ،١٩٧٣.  

-  ، دار ا  :وت ،دبت ا  ،ي، و١٩٧٤.  

ا  ا ا،  ا، م مو ا ء رط ،ما  ء دارإ 

ا ١٩٦٨ ، ا   

ا،  ا،   ،دابوا ا ، وآراه، ر   د ا

  .٢٠٠٠ أ اى،

،ط ،با م ،وا ا  ،د.ت.ا  

  ١٨٨٥، ،وت اد ا ، ام ام  دان ، ا ب اي،
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،زك ام» ا   أد »دب اا ، (ّوا) دابا  ،٨ ا ،

)،١٩٦١ا(.  

-  ،دبا  اا ،ب، واا 

///(  
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  امللخص :

 ء  ا   ا .١

 وذ دة  ا ه 

ا  م و  َرخأ و د

 و (م) وزن   َُ ا

 و ا    د ذ

 ، ء ا   نأ 

 م    وذ  ء 

  سا أ و ا

وا.  

او  ، و  ن ر ا ر .٢

اا أ    ١ . 

٣.    اإن م ا 

ل  و إب اء ر 

 ا ء وات ا ذ

ذ  اء و ذ  ء 

 ن ا ا  ل : 

 وا ا   ن وو)

   ،   وام (

ن ّ  ا ااد 

، وأر  ) ا(وادي 

  ادا ا  روا إ

  اديا ل او . ا

 ا أ  ن) : ر

وا  ، وا ، ون 

 . (  ا  ّدب و 

 : ت اا ظ  اا:

، ا ا ، اال ، اة ، 

  اد ،ال.

Abstract: 
1. He wasn’t famous scientist 

and this according to all of 
his contemporaries 
opinions like what was said 
about him when had been 
asked about the wazzin of 
(Naktel) which was an 
evidence of his weakness in 
grammar, and that doesn’t 
prevent him from being one 
of the linguistic scientists, 
not even one of  most 
featured linguistic 
scientists، 

2. he was a trusted teller, and 
no one after Ibn Alarrabi 
like him . 

3. as well as the scientists 
were impressed by his 
personality and the 
evidence of that is the 
praise he received from the 
scientists for instance what 
Alnajashi said about him: 
(he was a trusted linguistic 
scientist, and was close to 
Imam Aljawad & Alhadi 
(Peace be upon them), and 
he told about Imam 
Aljawad (Peace be upon 
him) 

Keywords: son of skate: 
words, voice issues, 
substitution, Hamza, 
adjectives, ad. 
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  املقدمة

            درا  و  ا  و ت ا

 -ت ر ا أت اءة د وم (ب اظ)    

 ر درا  يوا-         و  ا اا ا  وو

       ا  ي اما ن ا دة ا   إ

و   .    

           ءا    أول   أ ا  م   و

ة ا ا  و م در  ا ا أو اال و     

. ع ال واوا وا دوا ة وا   

 ا ا وا  و   ا وأ    

     ور ، ت اراا  ة وط وا وا ا

    ص وذوي ا  ة ثراه وت اووأط ا

ذ ب  وح ا   ،أ ا ر ب        

.ب ون اح ووا ا  

 ا ُ ء    و ، ه درا  وا ت اا 

.  و ا ا  

  و و  ريا و إ      أ ا و

     وإن  ز ا ا      ن و ا ا

         ااط   م ، وأر ا أن  

 . و  
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  (ابن سكيت) 

  املبحث األول

  التمهيد  

  )هـ٢٤٤(ت: (ابن سكيت 

١-  :ا 

 . ق اإ  ب : ا ا 

٢- :  

 . و ا ا  ع م يي اادي ا  و  أ 

٣ -  : م 

   نو ا   ن أوا آن واوا ا 

راو ،أ  ا وا،اء و أ و ام وا  و

 . اا 

٤-:  

 أ و م م  ا  ءهوأ  د و د ََِ

 ٢  ذ   ا ه أم وظ   أم إ ذ   

 . آم  ض ٍد  ده    و  

       ا مو  ء إزاءا وأم

:  روي   و-   

  ا اول :  -

   أ  أ اا أ   ل  : (أا أم

.( ا ا 

(ي  ز ادي أ  :ول أ   زد :   ل

 : ا أ  ذ  : ل نو ا  ا

( ا  ر ب م (ح اإ)٣ .  
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  والقسم الثاني : -

 ال أ ذ و د ا   ا ا  

((ا  ب  ا:      ن ازم  ل 

 ُ ،    أ َْ : ا    ل تا ا

  ن م ، ُوأن أ  ، و أدا    طأ و ذ  ، 

 ا      

ول :   ت  إر  ،  رب ب ، 

 ََ ِأْر) :  و  ل ا  ا  (ََم) وزن  :  

  : ل (َ)  ن أن  :   (م) ل (ََم  مأ

  ، : ل ؟     :   (م)  أ ، ا وزم

 :  ، فأ ل أر ؟   () :   ، فأ 

  . َ و ََِ و م !  زن فأ ن أر   

 أَم  َدر أ     : ا    ل 

 أ  : ب  ل   (م) وزن   ُري ٤  ن

 (( ٌا ذم   ي ، و ُر  وا   ؟  ٥ .  

٥- : -٦ 

 )٢٠٧(ت ااء  -١

٢- و أ م٢١٣:ت( ا. ( 

٣ - اا ت أ) ٢٣١( 

٤-  ٢٧٣(تا( 

٦- :  ٧ -روى 

  .  )٢٢٠(ت  ا  ااد -٢

٣ -  ٢١٦(ت ا(  
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٧- :  أ-  

  )٢٧٥(تأ  اي  -١

٢- رون ا  ن  ٢٧٧(ت(  هو  

  اده : -٨

 ا   دها    روا  درا أ

و   ) م م و ا  ن  ل وذ و ا اه ا

 ّ ؟ و ا ا ان أ ي؟ أ إ أ  ب  : 

   وا ا  وأ ،   ٌ : لو ، ا  ب

 . أ  

و : ل وا إن ا د ٌ   و  أ ،  ااك 

 ،     و ، ا و  ش ،  اا

  ن ذت و ، ذ  ا ، ه  م ا : ل : و

 و و أر أر  ر  ن  ا) ٨٥٨ وو ( 

 ( ُد أ إ ٨ا   

٩ -: - ٩ 

١-  . ح اإ  

 ا واال . -٢

 اادر .  - ٣

 ب اظ .  -٤

٥-  . وأ  ب 

 ب ااد .  -٦

 ب اس اة .  -٧

 ب اق .  -٨
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 ب ال .  - ٩

١٠-  . ب ا 

 ب اج .  -١١

١٢-  . ب ا 

١٣-  . ج واب ا 

 ب اش .  -١٤

 ب اات .  -١٥

١٦-  . ت واب ا 

١٧ -  . وا ب ا 

١٨- . ا ا م ب 

 ب ت ااء .  -١٩

٢٠-  . ا ا م ب 

 

  املبحث الثاني

  )األلفاظ كتاب( الصوتية يف سائلامل

  األلفاظ: الصوتية يف الكتاب سائلاملأوال: 

 ء و اا  ارء و اا   ا راا 

   ت رات وإ   ءا      إذ

مء ارات ا ن درا اات أول    دارس ا إذا 

   درا   رس أراد أن   ه م .

  . ١٠      ن توط  اات 

 وم إرات إ ه ارا   ء ا اب  و

) و  ١٧٥اا ن  ط (ا  أ ااي (ت 

  )٣٩٢(ت   (( ا)) و ا  )٣٧٠(ت ازي
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در وا (ابا   ) و (ا)  ٣٢١(ت (  

و ا (ةا) ٦٢٦(ت( . (ح ا)    

(ا ا  ا   إم)   ا ط  ن١١و 

 اأ  ن ا إ لأ و  ب و أولوا ا ق ، وا

   . ١٢  ا  اب : ا  ا ااي

وت ت   ء  ن اب : (ات:  اس، 

ا ل أ : اتأ وا ن ومت ا تو  ه: ا ،

ا  أي: و ر ، ا ت)  ا١٣.  

 أم)  ا ا اي  ت م  ات وََف 

 (  از١٤ا  

  رب   م ا   ءت ا را أ

 أ  تا ان  ءا ء ا إ ذ  تأ د 

     . ٢ ا و 

و  ار ط  ي أت ال : (ا ل.د

أء ا و ا أن ا  -وزا–وإرا   اء اة 

 ِ ت ا    ا و ّ تذ   ا

ا . ( ١٥ 

 ا)   اوف أن ا و د. أ ر  ل :

   ١٦: 

  ود    ب .  -١

  ود و   ا ادرة  ا اب . -٢

 ود   ِه ات . - ٣
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  ة اة و اا    ات و ر إ امو

ا  اإذ أم  و ع  و و ، و ات

  ظب ا  .  

 :اإلبدال :
ً
  -اوال

ول أ ،  ١٧ اال ظة   ، و   اب 

  ف   با ال أن ادا )): يا ا

    نرب ا ،  ن  ت  ف ، إ

 (( ف وا  إ    ١٨وا  

 (إ)    يال اا      الوا

 و    ت ا   ث و) بل ا 

ن ر   و   اد آف)  و  إل ف ن 

   ج اوأو ا ١٩ا  .  

١-  :  نال اإ   وذ مأ– : أ- 

 ورد  دةه ا   نا ب أ ا : ا      : ل

(( مو أ أ ا))٢٠  ن ا أم  الز ا يوا .

  . ٢١ه ا  اة و 

  الة ان(وظو ا روي ) ا  أ  د ةظ 

ن : (إ اء أما   ( ٢٢، و  أ ا ا و ذ

 ( و و و إ و إ و ) ل ى٢٣أ  .  

و ا اال ا و ااق و   امُ ا اع 

  الا   أو ال ا وووري ا٢٤  و

  اه ا  م ا ا ء ا٢٥.   

  .٢٦اطن) -(اطن  -اال  ا و اد :-٢
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ا و اد  اوف ا ج  ج وا طف ان و 

 ا ا ت  ٢٧ أن ة إا ات اا  و

 .  ت ا و  دا  

ا مو ن ا ال أإ  أ   : 

 )اطن(وأ  ٢٨( و أُ ا اطن ) :ا ل(

  . * أ ا دا راة ء)

 ت  (ا) و  ا و ا اال  ورد  اان

  ء   ابا  د و أ (ا)  و

 ا   واال)ا )ل ذ () ا أ () و 

  لو ، و أ  و ب وأا  :ل :اءل ا) : ل

(..  ٢٩و  .  

٣ -ء : (اة و اا  الا -  (  

  ف ةا ر٣٠ و ،  ج را  ةم)

    ٣١)د

 م  ة  ر اا  قم ن وم

 ة اا  ر ريت ام ة ت٣٢.  

  ًء و ا هأ أ ا  ق ار وا ءوا

، ل ا . نا : وا) :   ا و ذ ( ٍز ه أأم

  ةل ال : (أ ء م  (  ٣٣   

 هورد ذ  ء ةال اا و  ا   ):           

 ( و ، ًى اورد أو ٣٤أ ظأ ا أ  ًء ةا  

 ل: ر ا) :  و و أ  ل و ن ظ اذا ، 

( أو  أ ٣٥أ .  
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٤-: ء واا  الا- زاا )– ( زا٣٦ا  ز)-  (زب  

  ء واا  الر اا ف ء ،ج وا ق

 إن إ ، ا ه وا   ج  ءن ا  ف وأ

ا ج ا   ا، وا  اوف ا ،اوف اة

. ول ا اع  اال (ل :  ٣٧ا  ة و ة 

  : ا  ا  ن

و و ، ،تو     ى وإ زاا  

  ء و ا ء  و (زاا) أم  و ): ا ل ا

  .   ِ   ٣٨ز، وزٍب ) 

ا إ ا ر اأ و   الل آ ل: (ا 

 ( تو  ت٣٩ .  

  )  -اال  ا وااء : (ق -٥

واة ون ا اق  ا  ا و ااء م ن أ

 .  ال   

)  ي واوا(ظ  : اٌر ل : ا ل أ) :ق ا . 

 : ا  ، راًء ا ا ٌ : اد إم ن ا ، َْي ور

   ٤٠ااء  )راًء و ن 

  ا ا  ب ا  ا ا  أ  ان و

 ٤١ا  أ ا ا  ة ا، وورد ل : (أ الا ا ى

  (.. ،  ذ  يا و ف واوا ٤٢: ا   
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   وو إنوال اب إ   الان ا  ف 

 اه إ و إ  وفا  (ظب ا)  الا  و ،

  الا  ه ت وذا  الة.اوا ا   

  اال  ا واة : (ن) -٦

أ   ن   و وا  (ن)   

ا    أي (ن و  ن ) : ل) : 

 و . )   ن ): أيُ (ب  ٤٣ذ  ا  

  . )ا و ا د  اد 

  ختفيف اهلمزة و حتقيقها :ثانيا: 

 ا . أن ٤٤و اا اة م ت  ر 

 ٤٥ذ   (أ ا ط ذا ر  ٍم)  )١٧٥(ت:

 ١٨٠(تو(     وف اوا) : ل ذاك 

 ( ء و اة و اا   ،   ٤٦  .  

 ا  ٣٩٢(تو(   و ه اذ  ج  

 ا      وفِه ا رج أن وا) : ةا

  .  ٤٧و  أ وأه ج اة) 

ع اإ    واو    ةا أن أ و

 و ، اا إ ذ   ا   ن ا 

 مأ اإ إ ذ  او (س ر و ) تو  ه

  را  ن ة ا ) :  ذ و ، ا

إ    م ا ذ ا ا و  اء 

ا  ج  إ ا ور إ  ر اما ر وذ

.   ذ  إ ام ت (س  ٤٨اي  اة ) 
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( ؛  ن ؛وذ ا ا  وذ   ة ا 

 ت ا    ياز اا    ق٤٩ا  .  

  ابا  نر را وو أم ار إا إ ذ

وذ ات  ؛ا أم  :ف ا أم ار إا ن

 . ا از اا  ا  

وا : ات اي    اان  ن اور 

إ      أو ٍ أ ان  م و

  .٥٠اة     ذ إ اا م ت ر 

  ا   ة را  إ ا ا أ  و

 ا  ا ٥١ذ  ا  وا م ا وذ

 ة ول ا   ا م٥٢او . ة أا  

 أو  ء ا ذ إ ه او    أو ا

  ا ا ذ ظ اا   ض  و  

   و  ه  زا ا  ، با   ) ه 

ز  ّ  (ز وا زه ، ور دوهذا أ ، ه ا ،  

  -ار :-ارَّ،ار-ارَّ-١

(ل  : اة  اب:  أذ أم؟  : أ ار       

 (  ع اا ا وم : ا إ : ا ل أ . رُب او

٥٣ .  

٢-ا:- ا:-   

         و ) :  ابأ ا ، و    

(٥٤ا .  
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٣ -ن-: ن-   

      (ن و ٌإم) :  أ (ل )   رة اءة ٥٥ .  

٤-م-ام ،م-: أم-  

ن م ا وام  : ون ، و ن ب(ام) إذ       

م  (م) إ  أ . ذا اد ا : أم و أى 

 .  (أم و م)  

  - اء : -ى-٥

 ا)   ن :  اى وا : ون اى إذا ن  

 ده وذا ا ( ىً : اُءا و .  اًءو ،  اٌء : ا٥٦  .  

  راٍت :  -زوراٍت-٦

  ا  (ار زوراٍت  راٍت) ل: 

  ((زورات))  : ل او ((رات))ن و ((زورات))

اُ : ُوزَر  م ااو  ُ   : أزَر اُّ . ون 

ُ َّ  إ (أ ُوإذا ا) و  ل  ، ة ت

 ا  (و)–  : ل ه ، وا  ( ها َ) :ل و

  . ٥٧داٌر و ادُؤٌر) 

٧-ُ رة- : رة-  

  ل: (إنن ل أ . ةِ أي ، رةُ ،  َئ ا : ا 

  بزٍة : ا  ّا  . رةوا .ا  ٌز

 (.٥٨ا                

 ا   اأ  و ا ا أن   و ، 

 . ا  با  د   ة وِا  د  

   -روان : - روان-٨
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)  وا) :    (روان) نوردت ) روا

 و  با  ىأ م  توو ر ا و

  . ٥٩((روان))) 

٩ - زا– : زا-   

 ا ا  و (زا) و (زا) ٦٠ .  

  اإلدغام :  ثالثا:

  ا ل : أد ، ء  ء لإد) ا ا  دا

 (  أي أد ، اا ٦١.  

   ك  ف    أن)  حا  فو

 أو و    اأن ِة ا ن ، ٍف وا

وا ر  نا   ولف اا  ، ة ة

 ( و   وذ دو ا اا  ٦٢ .  

ظة اد   ا و ه، وار  ا  و

 ، ع اا  يا ا  ا   يا ا

 و ه   : اد ا و اء   أ اد

 ا د٦٣وا  .  

١- ظ– : ط-   

إذا  اظ ا  د  : (ول أظ ُ اس 

: وأم.     

   ّأم    

  

    

  و   وى َ أل       

    ، :  (ّ)و.ا   
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ل أ اَُ : ل  اء طًء ، َ  اُء ُ  طًء ددة 

 ( ا م ءا َ ًءظ  ٦٤و .  

٢-: -   

أد ا  ا) :  . ()  ل أ س : ذ ااء 

 إن ا)) أ  :   ((  و ا  ا دأ . 

  ا     ، وإ (َّ) ا  رت  ا

وا ا أن  (٦٥  .  

٢-  ري- : (ْر-  

 ر ، يوارى ر  و) : ) :  ا  دا 

ر) ة ، واك ا و مء اا  ء وأد ةا  ،(ْ

   ٦٦اُ  :ى . ) 

  م ظ اا أن   وظ اوا)   ا 

 ا  (ازم  عم أ (الا)    م ظ ا

 يا دا ا  ا ام  وفا و ا ب إد 

أ ء  تاا  ءا  أد ا (ري)    ج وا

 دا  ما دا أ . دا اوا  رت . ما

ار وث ا اع  اد  اوف ار  اج 

ج  واا  أو ا ا  ج٦٧أو ا .  

  -القلب واإلعالل : رابعا:

 ت اا  دةا ا اا  لوا ا 

ا    و اظ ا ض  ا ا  ب 

  اظ 

 ا )  مل اوا ة ا ل) :ل (

 :وأ . ٍ ذو ُ ح ، أيا مح ، وا  ٌر
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(ِ()٦٨   م  ث أي أم (ِ)   وا

أ و م  ف أيا  ةت اوأ ا ا 

   م ًء  غًء وا ةا و () رةِه ا

 . *() رت ا   

 ا   ظ (أداك) وب ا  و ظ اا و

  أ ار و  ء  أ  ِه او ، 

 : أد  ل ار ، ن ارا ل  (أم) ول أ ا

إ ا و (َ)   . أَدك  ب٦٩  ا 

  وا *((إ  الا   ء إا  (كأ) ن ام ))

  ه اء إن ا   لوا ا    

   و ا . آاال و إ ف 

و    اظ  (ا)   ا وا أن     

 أم  ورة اا    نو (أ)   ءا ا

 ء أوا  ةا و ٧٠ا.  

    لوا وورد ا : ل ا  ي  

     ٍ  ر إم )  

  

   (.  ، ِء اد  ،   

    .  : ٧١أراد .  

 ًء ف و أا   ة إا ورا  ة  

 : ل رت ا (ِ) ول اظ ا (ا)   ل رؤ

 ء اَل اأ  ءا  فا  َّ  ، ا   :

ََ : ل  ، ء     (َ٧٢و .  

  ة  وا لوا ا   ظ اِه ا

م ب ا ظ  ؛  ا وذاا ت  طت ب 



  

  ) ٤٣٠ .... (..................................................املسائل الصوتية يف (كتاب األلفاظ) البن السكيت

 

 ت    ا ات ظو   ةو

    . ع  ات و

   -اإلتباع احلركي :خامسا: 

و اح  ٧٣اع   (  اء  ت  أه) 

  وروي أن (و إ أو رو وزم  ا  إن) ف ام

 . وذ    :  ء م   اب  ذ ل :

ب و ّ  واب ب و ر ا اب  ا 

  . ٧٤اب

     ور ت أ ت   ع اوا

 إ ، ر ر :  ،  ة أ أ  ا ماء أ ا

 ْ٧٥وا.   

ا ل أوٌس :و) ()  ت ع  

إ  م  

  

      ِْ ،س ط   

ْ) أ () ن اف ،  إ ا: (و ِ) ل  

 (اوا   ا ء ، وا٧٦  .  

) :  با   ة ةِه ا وأ  اٌب)و (

 (أْن َدب إ    زال) ُب) و٧٧  .  

  هوامش البحث

  

   : ٦/٢٨٤١ اوء :  ١

٢  ة،د  ف، ي اا  أ   م    ا)

       ،   ا  ت     ٢٧٣ا /ءدا ) (  /يا

٣٦٠( 
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٣ : طة : او ا ت اط  ةا ٢/٣٤٩ ، ء أا  : 

 ا  ن ١٢/٣١٦:  ا   

٤  : ن ا  ا   : ءا أ ١٢/٣١٦   

 : و ا ت اط : ٢٠٤ -٢٠٠   

 ٢٨٤١- :٦/٢٨٤٠ ادء:  ٦

٧ .ر ما 

  ٣٤٩٢/ ٢ اة :٨

 ٢٨٤١- :٦/٢٨٤٠ ادء:  ٩

١٠  : وي ا .د : ا ر :١٦٦ 

١١ :م ١٦٦ا 

١٢  :   ير ااا  :٥  

  

 ن اب : ا ر دة (ات)  ١٣

   ٥٢٧ا ا :  ا ا : دة (ت):  ١٤

١٥  :  ل . ات : دا ١١٩  

١٦  :  ر ي : د. أت اا ٢٤-١٣درا  

١٧  : ات اا : ٦٥   

  ٦٩اال :  ١٨

١٩  : ر ما ٩   

 ٢٩٦ب اظ :  ٢٠

  ٤/٤٣٤اب :  ٢١

٢٢  : أ   : ٧٩   

  ٩ا و اال :  ٢٣

٢٤  : ا ا  ف : فا ١٠٩  

٢٥:  ةا   تط ة و ا٢/٣٤٩:ا  

٢٦  ن وطا ن ا ا ل وأ ا ا ي : أز :ر)

  ل و أرا ، م  با أ  ور   با   د رو
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 ب:ان ا (.نطل ر  ا   و  ا

  ٧/٣٠٣ر:

    : ١/٦١ ااب :  ٢٧

  ٢٦٨ب اظ :  ٢٨

* :ظ : اب ا٢٦٨  

 ١/١٣ا واال: ٢٩

  ٤/٥٧٤ب :   ٣٠

     :  : ٦٩ أات ا٣١

٣٢  :.م ا 

  ٦٠اظ : ب  ٣٣

٣٤ ر م٨٣:  ا  

  ١/١٦ا و اال :  ٣٥

٣٦  واا:زاا 

٣٧  : ات اأ : ٧٧   

  ٣١٤اظ : ب  ٣٨

٣٩ و ا ال : ا١/٣   

 

  ٣١٤اظ : ب  ٤٠

٤١  : أ  ٧٩   

  ١/١٥ : ا واال :  ٤٢

 ٢٧٥اظ :  ب ٤٣

  ٤/٥٧٢ :  اب :  ٤٤

٤٥  : ١/٥٢ا  

٤٦ ٤/٢٧٥: با  

   ١/٦٠ ااب:  ٤٧

٤٨  : ات ا٧٣-٧٢ا  

٤٩  : ا ا  إ ا :٥٦ 
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٥٠  :ا إ  ا ٥٦: ا 

٥١  : ات ا٧٣-٧٢ا   

٥٢ :ا ا  ء  آماءات اا : ١٨   

  ٤٩٩اظ :  ب٥٣

٥٤ ر م٤٩٩:ا  

٥٥ ر م٤٩٩:ا  

  ٤٩٩:اظ ب ٥٦

  ٦١: م ار ٥٧

٥٨ ر م٦١:ا  

٥٩  : ر م٣٧ا   

٦٠  :ر م٦٨ا   

٦١  : ح ا٥/٢١٥  

٦٢  ر ما  

 ٢/١٣٥ان :  ٦٣

  ١٨١اظ : ب  ٦٤

 ٢٦١: م ار ٦٥

٦٦  : ر م٤٤١ا 

٦٧  : ١/٢١٨ا   

  ٤٣٨ب اظ :  ٦٨

  (ا)٤٣٨: م ار *

  ٤٢٨: م ار ٦٩

 : ر م٤٢٨*ا (ا)  

٧٠  : ر م٤٢٤ا 

  ٤١٠: م ار ٧١

٧٢ ب ا  ظ :٢٠١ 

٧٣ ا :  دة ت ب ح)٤ (دة ت ب  ٣/٣٢٤) بن ا٨/٢٧) ٤و  .  

  ١/٣٢٣وا:  ٢٨اع وااو ،: :  ٦٩: ا ٧٤



  

  ) ٤٣٤ .... (..................................................املسائل الصوتية يف (كتاب األلفاظ) البن السكيت

 
  

٧٥  : ا ا   عة اظ : ٢٦ 

  ٢٣٣اظ : ب  ٧٦

٧٧  : اوع وا٣٠-٢٩ا  
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  :لخص امل

       راه ا 

     وأ ،  آما اع اأم

    ، ةاا  مد ا

    آما ا  ا  أن

    أداء أ  درة 

  و ، اا ا  وا

  ادة  ما  ن أن

  ا ذ   ا  ،-  أي

ما -  يق اا  و

     ذ  ءو ،  وردت

     أن   آن اا 

 م أ ،   أ   

    ط  -   م 

 ا  ا د  -ار أو ،

      وفت اا

ء د  ام   درة  ا 

ادة  ذ اف ، أو  ن  

 ما    أم 

    ط .أ

 : ت اا  ، ا

    ، ان اا ، وف ، اا

. رة ، اا ، ا  

Abstract: 
This study examines the 

types of Quranic sentence and 
its effect on the multiplicity of 
meanings of the sentence. The 
syntax of the sentence in the 
Qur'anic text makes it capable 
of performing more than one 
meaning in one place. It is 
possible that these meanings 
are all simultaneous at the 
same time, Meaning that the 
sentence can give more than 
one meaning, either because it 
is a non-standard sentences in 
the way they are installed - in 
terms of the correlation of the 
predicate to the document - or 
to the multiplicity of 
possibilities deleted in it makes 
them Able to give a number of 
meanings learned from that 
deletion, Or the collection of 
meanings may be due to the 
fact that they combine two 
styles in the way they are 
formulated. 

Keywords: statement, 
deleted, Arabic, Holy Quran, 
verse, Surah , standard. 
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  توطئة

   ا وا ا))  ن م ا ا  ند ا

            ذ  ، ا  ا  و ا   وا ُ  و

      ك .. وا ا   و  أ واا ا     ذ 

        ا  ٌ ولا     ا     ا 

 ،       م((    )٣٩٢ت(، و ا١ ااء)) 

 ه.  ي وا  نا ، ا  ك ، زأ    و

  . ٢أك)) اار و  ، وب ،

أ  ٧٦١(ت ا(        و ا  رة ا ))  ن 

     ُ)  ا  ن ه وأ ووا...َُب ا و(أ (

ٌن ز) ان) وا (( ُوظ ( ٣.  

 ا م و–    –      .اا س اأ  

؛    ٤د ا    ا اا         م  أن 

        ط  أو ا  دة اء ،   ج أام  درة

          م  د ا  ظا  الف واا

ا   ام  سا  إ وا ا  ن  

 د ا    ا ٥ا .  

) ا ا ا    ارة       ٣٩٩و أر ا ا(ت

 ٦ا   ةة اا  افا   اأن ((ط وأو ،

 ، اء أم ه اة    ات و –ال 

أو ا  ات و ور  ت  ا اة اة          

 ((...٧  ُ   ه إمب ا)) ةة اا ه ا ان  ،

 ((دا ا ا اا  ٨ .  
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       آما ا      ءو- ام      

 - اع اما :   

ا  ا  

 د ا ا وفل اا  

 ا ا   ط  

: اجلمل غري القياسية
ً
  أوال

     ا ا  د     ا   وم

 ا  م بو    و ف أ  ، و إ وا

         ا    و ، ا  إ   

         إ  رفا ا  ج ا و ، ا

، ا   تة د جام وراء ذ   ؛ ا ًء  إو

         دة ي ؛ا ا  ن ارا ا )) ن 

وا ا وا أر  (( ٩  .  

 ا د ،   وا  ز ا   :    M ; :     9 8 7

> = <?  L K J I H G F E D   C B A @

P O N     MQ  S R L : ت١٧(ا(  ، د ا إذ و

)  َن إَْ   ن ا) ل أن  ا ن ا؛ (

 (ن او   ر اأ     رةه ا 

اً  إ : ((ون    )٦٨٥(تاون ، ل اوي

      مو م أو ،  ا   ءواد آ 

   ((طزور و إم      ارة  لا ١٠و   ووا ،

اوي  : ((م وم    ،  ) ١٣٧٦(تاي
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     بن او ، ء اأ  نو وا د

((١١.  

        دل ٍ ء ب و  أراد ا  و أمو

      ،  آن  ا  ( آ  نب و م ) 

 ن  ول : اا    نن . أى : ون و))

  أ  ،  نوه ا             افمب واوا ا

(( ط    إ ١٢.  

ا أ مه    ا   ، وا  نو)) : 

      م  و   و ،  و   أم  ، ن آوا

((١٣    ا ذ  ا أ أدى  ، و وا

 دهو  ق اا .  

و   أ و  : M  9 8 7 6 L: ط)١٢ ل ا ، (

) إن  ا ((أي ه و و و          ٧٧٤(ت 

، وا ا ُ       ١٤ا اي   ا و ره))   

   ي وردا ا  ِت  أم  M  9 8 7 6 L

:١٤(ا (           (ورر واا و) لل ا  ء 

) ، ل ا : ((و ا ت ي اََ  اَِ و ال(

 )  رة ا  ءَوو  ِِ َِاََ ى اََ)  (َِاََ (

)وِِ (( ُ (١٥     أن آ)) ذ  أن ا ى ا؛ و

     و او ا اك ذن  اد ا  ا

  م  تا  : MA @ ? > = <B L :ن ١٨( ا (

  .  ١٦ م و  ا ء ف  ))ا ك 
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   ى أن آ ت إذن ا   يا  ا أ  M «

 ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬

 ¿ ¾ ½ ¼ » ºL :١٤( ا  ))  م ، (

        ،  وأ ،  ا  ا ذ و : ا  نمدة اا

ارد       وا  ا اا   ا ا ورؤ ،  اج

      ،   ءا  دة ، وا     طاو ا- 

  .١٧))ا

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

4 3 2 1 05  = < ;      :  9 8 7 6

 > L:ط)١٢  )) م (       : ا ّوا ا 

        ا  اا  ّاج ، وا و ، ا أ 

)ِِ  إ ّن ا ، ط ون ،   ا ّ ، ا إ اا (

        ا  ا و .  دةا   ، ّو ا م

 ا(( ا  وا ف ا ، جات واا ١٨.  

ا   وإن د ا  إن  ١٩و ،  د وا

         ف ا ، ا  دةق ااد طو ا ذ  

    ا  ا   ءت ا ا ما   ا  

  ا ن ا ذ  و   نع ا)) 

 ((ا إ   ٢٠ ا  ن   ن ا  ،

         ك اُ و و اع اأم ذ ا دون ا  

د ء ا وا ،  .ذ   
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 : اجلمل 
ً
   احملذوف فيها التي يتعدد احتمالثانيا

       اا   اء اا  صمف أو اا 

 أم ا ، ز ا ا ف   –اأي ا-      م ا 

  مو  ا ا  ات اا ٢١أ   ل ، ا

  اُ ف  ا ا  أن     أن ) : ((٤٧١ام (ت 

  .٢٢ ))ُف  إ و أ  ِذه

  دا أو آما ا  فا  موا ا إ و

  ،    ل  وف د ا ؛ وذ ا   

   M¤ £ ¢¥   °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦

   ¼ » º ¹       ̧¶ µ ´ ³    ² ±L : ءإذ )، ١٢٧(ا

   ،     (َوََُْن أن ََُُِّ)  ءت 

، ) أن   ه ( امأ ،  ) أن ِ : ( اول

و أ ا  أن     وف  ا أول

    أن  او موا ، ٢٣ *و ،   ا أن و

       () فا  و ا ا    () فا 

 ا ا  اٌد ا  أن  .   

 اء  اس اا ال  و ء  أب مول ا أن

 ا ل امرة آما    و ،   ا   ل او)) :

-  ََُُِّ نَن أََُْو-    ه  ن ا   أ ر

        ار  ا ا أنُ ، لل واا  ن    و

(( ر أ  ،  ء إا  ٢٤.  

    :  أدت د  ف اا و وا  د

    ذ ل ، ول واا  م  وجا و ك ا  ا
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ن    ) أن ا ((أم  ا  ٢٣٥ا ا  ا (ت  

ا      أن و وه أن و ه       

ءت ا         ٢٥و و و ه ))        

           ا و ا  ةُM ° ± ²     

³ ́ µ ¶ ̧  ¹  L .  

ا وإ   م         ))  ن ل إن ا ما ر اأ

ه ا ن د  ،  ء ،  ا أن       

     ،  تا  ح وا  أو ..  و و

((ذ  ٢٦ا .  

 ا أمواج      اا  ا د و ما ا  ا

    :  ا ر   )) :  إ و   ط 

        ال رل و ذات م إذا أن ا ه ا  ا ّ

 إذا  م و    ال ااق ...   أن 

، ٢٧را  إ أن ا  أو   او  ااق))    

    و َ  ار  ا ا أنُ))   ء إا   

((٢٨.  

   رةو  ا  ا  ا  دل ا و

 آما ا مة ، وا        ونا ا ا ا 

           ا        ان ، واّوا

((اف  ا اع  ا ااة و         ّن ؛ِه  

) ف   ..  ا  ..  ا َوََُْن(

ا          ى و (ر)  يا ا اة ووا -  

  ا ف ا ُ -      فه ا   ة ط  ن
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 و ، م ا     ،         سع او

 آما ا و ، اأ         إ  

  .     ٢٩ ا وإا  ط اف)) 

       ا ر م  آما أن ا و-    ا  

 اف أو ، و ا  م ن ا-    ع اش 

  ا  ان   ا ك ذُ ة ا 

ا ا ٣٠ و.  

     إم  آما ا  طا   د ا أن ذ  ُو

           ا ماج اا  ن  ،  ف   

   ا ا     ل إ ا    أو ، ا

  ام  ا وع د . إ  د 

 : اجلمل اجلامعة ألسلوبني يف طريقة صياغتها
ً
  ثالثا

         م ا  م ا  ا    د ا ن إذا

     ط  نم أ   ا ا ا  

 ، ا ذ        اء ما   ع ا  ىرة أو

م ا     ، أ ن  ر  اف         

 ا ذ  ا  د–  رة إا  -    

  ا    ء ا  ا آما ا و  ودا ، 

   ،   أ  :    M § ¦ L : ء ١(ا إذ ،(

؛ ن  اس    ٣١ا    أ ا وامء 

)) ( : إن و واٍد     ٤٦٠ا ،  ل ا ا (ت 

و .  ن ه }  ٌْء  }َود        ن أ :س ل او . 

 سا أ  ا   ل اأن أم إ} َُِِ ٌْا } َو
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((ق ٣٢ا نان ول وان ا ا))  نوا  .

  .٣٣اس))

  }َو (} ٌْن (( ٥٩٨وإ ا م ذ ا إدر ا (ت 

  وا ، وُل ذ  و  ك وب . و : إن  

    ((  ن ه   واٍد أن     ٣٤و ول وا ادر ل ا ،

(َوٌْ)   وا   اء  ء ك          

  واٍد (ٌَْو) إن  ب ، وأوا    ذ  را    

    ٍت ا  ا و ، ا  بُ ين اا

      ك ، ان ، اا ، ل ا : م )) م م (و)

    ا  نو ا  دة و ،  رم   اب ، واٍدا

 ة)) ، ور   أم إ ٣٥ا .  

        ا   رئ ، وا  ال  د و

   واك ؟! 

       ا ا   ءل : إن ام ذ  و

       ،  و  ا  ءا  ن وإن)) م ؛ أ   اد

     و ء وب ا؛ إ    و     ن ا

 :    ،  M 5 4 3 2 L  : ة١( ا   م و (

 : M § ¦ L : رك    ١(ا ه  ،  أ   ،(

وا  اوأ ،  و و ، ٣٦ ن ))و .  

 ا ))  روي   ا ص ا  ا ا أ  ل

   ا  سء اأ  و ا   ا م  م

((   أم أ وا  ا  ، ا ء    ٣٧ تأ

  ا  اوزان .
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  ءادان   وُ ل : إن ام ا    -   أ وا

  ٣٨؛ ن و ((  أ وإن ن مة    اء))         -

             م ة وذا   ا أ   د

و ،     ا و ا اي  د ي    ال    

   ّ  اب اا ك ون واوا ة ا و  أو

     ن ،  ر وا  ا ا  ابا ذ  أراد  أن

   ي   واد-   ذوا-   ه ا ه٣٩  ،

 اا ا.  

         وا ا    ا أ ا و  :    M

X        W V U T S R Q P O NY  _ ^ ] \ [ Z

` L : ة٤١(ا    ا (ِِ ِ َلوا أُمَ َو)  و ا  ، (

اا   دن ا٤٠    ( َُْمأ َِ اَُِوآ)    ءت

، م   أ ن آن ، وما و ة ااوة         

        ا أولم أن  آن م ن أ   ،

 }أوَل ِ { أن  ُ   اول ،))     ٤١آن

       ا ا   ه ا ول وا   

           آن ا   ، ا   فا ا

}َُْمأ َِ اُِ٤٢))}َوآ .  

 ا أأن         ا  د ا  دا  )) م 

       و وى ذ     و  در ام

 ا ا  ذ  ا أول ام أن  د اا

        أو    ه ا أول أ ن و
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 درةن      وان ا و ، ل ا  م وا  از

وا م إذا ام أ  ا ن ا  أن ما أول    

((ا أول ام أن  ٤٣ا.  

   ا  ِ ا  عن ا ُ  ؛    دن ((ا

  ا          ا ا ن ة اع دا   

    و ا درة إا   ، و     

     ا و زو ادا ا  ن ،   ا ا

      ا  ن ا دا و ادا ن درة   وا

واز ،  ر از ن ا   ا   ا اي   

 م  : وآا  أم وما أول ا ، ور او ن     

، ا ٤٤)) م  ا  ا ن   ن   

وا.       

 رةإ ذ و       ت اا   اردا د ا ء إا

  ))    ل   أ   آنا ا

    ن او ، أ  ا ه ا    

(( ٤٥ا .  

  اخلامتة

راء ا   آت آم ءت     آم م اء   -١

    دأن ا ا أن و ،   د    ا

     ا وان ط ، آما ء ا  فا   ا

و اء ا ا   رف   اة ، دي  

 إ ع ا ود ا .  ال 
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٢-      د  آما أن ا ا و    و

 ق ن ن ذ        تد ا ن أن أ  ،

     ط  نُ  أ  ا أو ،   وفا

     دي  رة    د ن أو ،  آن   

   م ا  ا           م  اء ، ا   

ا أ .ور  ظا  م  

٣ -     آن إا    ا  ا  أن ا و

، و أ   اب اا إ وده  ذ اق 

     آما ا   ، ا  عد اب إا

   ذ  ا  ا  ،  آن  اد  نم

         آما ا  ط  زا  ذ  و ، ا

م ادة      ا أدت أ   وا ، وم  ا     

اق اي وردت  ،  دون أن  ذ  ا   اد     

. آما ا   

  البحث هوامش

  

١ :  ، ب٢٣/  ١. ا .  

٢ :   ا ، ٧/  ١. ا .  

٣ :  ا ، ا  .٣٧٤/  ٢ .  

  . ١٦ا ،  ا  : .ظ :  ة ا وإمج  ٤

  .١٥.  . ن  : ٥

٦   :   ان ا ا ّ . با ا: ان ٧(آل و (لح ا )

)  ب إرة اُ   ف ُ    ف  و  ٢٤ااء : 

     ا ) ل  ( ا  ةا) ل ا ذ   و ،    ( 
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ا ا ا   ا ا ا   ا ح ل   

 :ا  

( أي ط)ُُْ ََُس أما َُ وٌسَُ....... ةُِ اٌنََ ٌب َِْ إذا  

     ل ،ا أن   أي : َُ ل      ا و ، ا اذا ن

ت َِدده إ  إذا ه ا أو اء ة اد أو ه ، و ه      

  ،  ءت أأ س أي أما : ولا :    رةا

 : ا ا ، ظ : ا ، و   م  ام : م١٩و١١وا .  

٧ ، ر  اءة ا .  : ديا ا .١٤٠د 

٨      ا  .ي و د ا  د :  ،  . ن . ي ، ا ا .

،  و ورد  ب ا ا ر  ان (ا       ٢/٥٩٢اان : 

    ا  ا ا    ، ( ت ادر ا  ا 

اا) ا م ه امب ا ا  ته او (ت ا

 .   ٥٩٢/   ٢ ام    ال ا ا اد ، ظ :  . ن : 

٩  :   ا  .د ، ا ا  ا ا٦٣. ا.  

  . ٣١١ /٤.  اوي ، اوي : ١٠

  . ٦٢٨ ا ، اي :  . ١١

  .١١/٢٢. ا ا ،  طوي : ١٢

  . ١١/٢٢.  . ن  : ١٣

١٤  :   ا ، آن اا  .٥٥٨/  ٣ . 

١٥ : ا ، م١٨٠/  ٢٢. روح ا . 

  . ١٨/  ٢٢.  . ن : ١٦

١٧   ا ، آن ات ا  ي : . ا٤٩/  ١١ا. 

 . ٤٩/  ١١ . ن :  .١٨

١٩  : طان ، ا٢٨/  ١٧.ظ : ا .  

 . ٢٩/  ١٧.  . ن :  ٢٠

٢١  : ا ا  ا ا٧٢ -٧١. ظ : ا. 

٢٢  : مز ، اا ١٥٣. د.  
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 *ا   ، ا ا  :        :د ُا ل د   ،  َُه و  :ظ

 ا  ٦/٦٤:، ا، دة د .  

  .٢/٦٣٨ازا اي :  ، ، وظ:   ا٣/٣٤٥: ، ا ان ظ :  .٢٣

 ، وظ:  ٣/١١٢اري ، ب ا  ا واوض :      .  اري ، ٢٤

ااي اري   ، اب مول ات     و ظ :، ١/٤٥٩ام :، ا داوود 

:١٢٣.   

٢٥ . ا  ، : ا  ا ٤٢٨/ ٣ا. 

٢٦ .ا ا  ،:  ما ٢٤٢ا.  

٢٧ .  ارا   ، ار٣/١٨٥ : ا. 

٢٨ . . ١٨٥/ ٣ : ن.  

٢٩        ا ود آما ء ا  .    اإ ، وا ا

  .٢٧٧ ا ، اطو دراة :

٣٠.       ، يا  ، ا  نا      ام :ظ

 ا ، مما ا ،  د ١٨١٦: ٢، ا. 

٣١.  : اا  د ، وا ا ١٩١ظ : ا . 

  . ٢٩٥/  ١٠. ان : ٣٢

 . ٤٥٧/  ٤ اي ، اي :  .٣٣

٣٤.  : ا إدر آن ، اا   ٣٩٦/  ٢ا . 

  . ١٤/  ٢٠ا ، اازي :  .٣٥

٣٦ : ا و ، ا ٩٠٩/  ١. ا . 

٣٧ : ا ٢٩٨/  ٥. ا .  

٣٨ : م٦٨/  ٣٠. روح ا . 

 . ٦٨ -٦٧/  ٣٠ظ :  . ن : . ٣٩

٤٠ : م١/٢٤٤. ظ : روح ا .  

٤١.  : وا ٤٦٠/  ١ظ : ا .  

٤٢  : وا ٤٦٠/ ١. ا. 

 . ٤٦٠/  ١ . ن :  .٤٣
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 . ٤٦٠/ ١.  . ن : ٤٤

٤٥ :  ا ا  وا رة ا .١٣٤ .  

  

قائمة املصادر واملراجع

) ،  ٤٦٨(ا   أ ااي اري       :أأب مول ات   -١

 زوا  هو ا – ة١٩٦٨ - ١٣٨٨،  ا  . 

٢- لاا ب ا     :ازيا ر م (د.ت).  ا ، (.د) ، 

٣- )ا  ا  سا أ : ٣٩٩ا    ن : و  ، (  ، 

  .٢٠١٢ - ١٤٣٣ن ،  – ا ا وت 

٤- آن اا   ن  :أ   ا ا   )٤٦٠، ( 

و  :    ا   أ    وم ط ،   ا ا   ،

١،١٤٠٩. 

٥- آن ات ا    :ا  يا   ،نپاچو ءم 

 . ش ١٣٦٠،  طان –

٦-  : ا اما ١٠٩١( ا ، (    تراث واا  : 

ا  ،ا ا    ،ش ١٣٧٦ - ١٤١٨ ، ١ . 

ا   م ا أ ا  ) : أمار ا وأار او اوي ( -٧

  :    اد و  ) ، إ ٦٨٥(   اازي ا اوي  

 ا د ا ،  اث اء اوت  ار ا– ن  ،١٤١٨،  ١  - 

١٩٩٨. 

) ، اار ام  ١٣٩٣ ا وا : ا  ا  ر(  -٨

 ، ١٩٨٤.  

٩- اا  ا :ما )١٠٩١  ، ( ديا -   ا   ،

 ر ما – انط  ،ن ،  ٢ش ١٣٧٤ - ١٤١٦ر . 

١٠- (  ا  ) آن اا  :     اء إا أ ، د ا 

ا ٧٧٤(ا  ، (   :   راا دار ،  ا

 زوا وا  وت  -ا– ن ، ١٤١٢  - ١٩٩٢  .  
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١١- ا ا   :  ا وت    ،  و ا ن   -دار او   دار ا

 د– ر  ،١٤٢٧،  ٢ - ٢٠٠٦  . 

١٢- اآن ا ا   :ويط    . د.ت ،  .د ، 

١٣-     اا و ا         ا ر    ا :

 ا وا وزارة ا     ،  اگ :  در) ، ١١٢٥(اي

د اروا ، ١٤١١،  ١  - ١٩٩٠.  

) ،  ١٣٧٦(اي  ا  م  :     ا ا   ان -١٤

 ا :   ،ا  –  ، وت١٤٢١  - ٢٠٠٠ . 

 –ا ا وا : ار   اا ، دار ا  وت        -١٥

  . ٢٠٠٠ - ١٤٢١،  ١ن ، 

١٦-   )ا  نا     ام٥٤٨       : ( 

     ، يا-     ا ، مما د   ١٨ا٢٠١٠،  ٢، ا : ١ – 

١٨ . 

١٧- ا ) ا   ن ا ٣٩٢: أ( . (د.ت) ، ( .د) ، 

١٨-    (وا ا)  ا ود آما ء ا 

ا  ا ، إاف : اذ ار  (إطو دراه) : إاد : إ

 ،  أ ١٩٩٩.  

١٩- )ما   نا   ا   ز : أا ٤٧١د ، (

 أه و :  د  ، (د.  )، (د.ت) .

٢٠-  مروح ا   ما وا آن اا)  : (ا   ب ا

ا ا   د ١٢٧٠ (ا(   د.ت ،(  .د) ، 

 و       : ) ،  ٢٧٥( ا ام : إ  أ داود  -٢١

ا  ،زوا وا  ١٤١٠، ١،  دار ا  - ١٩٩٠  . 

٢٢-  ارا   :       ا أ  ارا )٣٨٥ ، (     : 

،  ن  –دار ا ا  وت    ،  و : ي  ر  اري     

١٤١٧، ١  - ١٩٩٦  . 
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٢٣-              ،     را : ا ا  وا رة ا

 ما–  ، ١٤١٣، ١ - ١٩٩٣.  

٢٤-   اءة ا دابا  ، ديا ا  را : ر –  ةا

 ،١٤٢٧،  ١- ٢٠٠٦.  

٢٥- ج اوإم ة ا  : ا   ، .٢٠٠٨، د.  

٢٦-       دار ا ،   ا  را  : ا ا  ا اا

 . ن ، (د.ت) –ا ، وت 

٢٧ -          : حو  ،   ن  و  أ : ( ب ) با

 ا  ، رون  ة ،  –ا١٤١٢ا - ١٩٩٢.  

٢٨-   ا   :  ا ا  ١٠٨٥(ا ، (  أ ا : 

ا  ،ا ا ا   ،ش ١٣٦٧ - ١٤٠٨، ٢ . 

٢٩- ا  :ا  أ ٢٣٥(ا ، ( ا  : و   ،  دار ا

 .  ١٩٨٩ - ١٤٠٩، ١،  ن – وا واز  وت 

٣٠- ا    : (يا ) آنا     د  ا  أ

ن   -       ا ا   وج أد)، ٥١٦(اي

 .  ١٩٩٧ -  ١٤١٧،  ٤،  دار ط  واز  ،ن  اش -

٣١-  ، ا أ :   ا   ا   ل ا ا   

 و و  :  ا   ه) ، ٧٦١ا  امري (ت

 ما  ،ة ،  -ا١٤٠٤ا. 

٣٢- ن    اب ا  ا آن واا      إدر إ :

)٥٩٨ا ، (  ي ا ا :،     د ا اف: اإ  ،

ا  اءا   –  ، ا ١٤٠٩، ١.  

٣٣-  : ا ا  ا  را :  ، .ر ن.يذ اا

 وا ا ان ، اا ا  ري وا–     د ا 

 ،١٤٢١.  

٣٤- انا  ، طا   آن : اا   زةا  را 

د.ت . – ا ، ا  
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