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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،     م�ع بحث�ھ خال   یرفق الباح�ث  .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
ات م��ع البح��ث (خ��رائط، رس��وم توض��یحیة ص��ور، ...ال��خ)      تس��حب المرفق��   .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.

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

 .دینارخمس وسبعون ألف ) ٧٥.٠٠٠(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(من ھم بدرجة مدرس مساعد مبلغًا مقداره * 
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

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

  فنیةترتیب البحوث في المجلة یخضع ألمور . ١١

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

  . االلكتروني

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

  .تفصل بفارزة منقوطة
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  شراف العام إلا

  عبد االمري الرهيميحسني ستاذ الدكتور . عالء ألا

   عميد كلية اآلداب 

  التحرير :هيأة 

  األستاذ الدكتور

  حسن عبد عودة اخلاقاني

  رئيس التحرير

  الدكتوراألستاذ                                                              الدكتوراألستاذ                     

  هادي عبد النبي التميمي  حيدر جبار عيدان       

  سكرتري التحرير مدير التحرير  
  

 الـــدكتور فلـــيح كريـــــــم الركابـــــــي األســـتاذ  
  

  

  جامعـــــــــة بغــــــــــــــــــداد / كليـــــــــــة اآلداب  
  

 األســتاذ الــدكتور حممـــد جــواد حبيــب البـــدران  
  

  

ـــوم اإلنســـانية   ـــة الرتبيـــة للعل   جامعـــة املوصـــل / كلي
  

 ــــاس ـــــر نع ــــد شاكـــــــ   األســــتاذ  الــــدكتور ولي
  

  

ـــوم    ـــة للعل ــــة الرتبي ـــىن/ كلي ـــة املث ـــانيةجامع   اإلنس
  

  األســــــــتاذ الــــــــدكتور إبــــــــراهيم الســــــــعافني
  

  

ـــــة األردنيــــة     املمــلكـــــة األردنيـــــة اهلامشية/اجلامعـ
  

 ـــاجي ـــاحل اخلف ـــزة ف ـــيس مح ـــدكتور ق ـــتاذ ال   األس
  

  

  

ــــــة اآلداب    ــــــل / كليـــــ ــــــة بابــــــ   جامعــــــــــــ
  

  ـــه محــــــدان ـــل عبـــد رب ـــتاذ الـــدكتور كام   األس
  

  

ـــــة    ـــــة الرتبيــ ـــــية / كليــ ـــــة القادســـــــ   جامعـــــ
  

  

 ـــــر ـــــه عمــــــ ـــــز طــ ــــدكتور فائــ ــــتاذ ال   األس
  

  

ـــدة   ـــة املتح ـــارات العربي ـــارقة/دولة اإلم ــــة الش   جامع
  

 ـــــمي   األســــتاذ الــــدكتور فاضــــل عبــــود التميــ
  

  

  جامعــــــــــــــــــة ديــــاىل / كليــــــــــــة الرتبيــــة   
  

  ـــــدكتور ـــــتاذ ال ـــــياألس ـــــودي احلل ـــــود ج   عب
  

  

  ـة كــــربالء / كليـــــــــــة الرتبيــــة األساســــيةــــجامع  
   

 األســـتاذ املســــاعد الــــدكتور مسيــــة حســــنعليان  
  

  

قســــم /كليــــة اللغـــات األجنبيـــة/جامعـــة أصـــفهان  

  اللغة العربيـــة  

  :اإلشراف الفنيالتنسيق و 

 ـــــــــــيدة.ال ـــــــــــن  س ـــــــــــران رزاق حس   غف

  

  آداب بكالوريوس 

 



  

  :ارية ــــهليأة االستشا
   ــــدكتور ـــــتاذ  ال ـــــأمحاألس ــــــــلطـد مــ   وبـ

  

  

  

ــــع العلم   ــــيس ام ــــرئ ـــــــ   يـي العراق
  

  اديــــــــحممــد ضــاري مح األســـتاذ  الــدكتور  
  

  

ـــــع العلمـــــي العراق   ـــــعضـــــو ام   يــ
  

  ــدكتور ـــتاذ  ال ــغرياألس ــي الص ــني عل ــد حس   حمم
  

  
  

  ةــــــــــــــــــــــــة الكوفــــــــــــــجامع  
  

   ونــــــــخليــل بنيــان احلساألســـتاذ  الــدكتور  
  

  

ــــــــجامع   ـــــــة بغــــــ   دادــــــــــــــــــ
  

 باركـعبـــد احلســـني مـــر  راألســــتاذ  الـــدكتو  
  

  

  رةـــــــــــــــــــــــــة البصـــــــــــــجامع  
  

 جنـــداري مجعـــة ر إبــراهيم راألســـتاذ  الـــدكتو  
  

  

  لـــــــــــــــــــــة املوصــــــــــــــــجامع  
  

 ـــدكتو ــــتاذ  ال ـــاني راألس ــــا اهللا الع ـــاذ عطــ   إنق
  

  

ـار  ـــــــــنبــــــــــــة األــــــــــــــــجامع  
  

 ــــدي ــــد جاســـم الزبيـ ـــدكتور سعيــ   األســـتاذ ال
  

  

  ة عمــان / جــامـــعــــة نـــــــزوى سلطـــن  
  

 ـــس علــي ـــد يون ــدكتور حممـــد حمم ــتاذ ال   األس
  

  

ـــة املتحدة/   ـــارات العربي ـــة اإلم ـــة دول جامع

  الشارقة

 ــ ــي مهله ـــن عل ــد احلســ ــدكتور عب ــتاذ ال   لاألس
  

  

ـــــة اآلداب   ــــار / كليــــــــ ـــــة ذي ق   جامعـ
  

  ــريم مجعـــ ــدنان عبــد الك ــتاذ  الــدكتور ع   ةاألس
  

  

ــــ   ـــــة اآلدابجامع ـــــرة  / كليـــ   ة البصــــ
  

 
                

  

  احملتويات
  اللغة العربية وآدابها

  م٢٠١٨تشرين األول  -هـ ١٤٤٠صفر  –لعشرونو ا الثامن العدد



  

  احملتويات

  رقم الصفحة  اسم الباحث  عنوان البحث

المباحث الصرفیة في تفسیري التحریر 
والتنویر ومنة المنان (دراسة موازنة في 

 السور القصار )

  االستاذ الدكتور
  محمد عبد الزھرة غافل الشریفي

  الباحث
 حسام جلیل عبد الحسین

٤٠ -  ١١  

االنساق المؤسسة لإلرھاب في الشعر تمثالت 
 العراقي المعاصر

  االستاذ الدكتور
  ایمان مطر السلطاني

  الباحثة
 دعاء علي ھادي

 

٦٨ -  ٤١  

 التطور الداللي لأللفاظ عند ابن السكیت

  األستاذ الدكتور
  حیدر جبار عیدان
  المدرس المساعد

  ثائر عبد الفاضل كاطع
 

١٠٠ -  ٦٩  

  َحَدُث الكتابِة
 "الكتاب"في سیرة األنا الكاتبة في  

 ألدونیس 

  االستاذ الدكتور
  حسن عبد عودة الخاقاني

  المدرس المساعد
  حسن داخل كریم

 

١٣٢ -  ١٠١  

  أثر سیاق الحال في الداللة على الزمان
 في التعبیر القرآني 

  األستاذ الدكتور
  ریاض كریم عبد اهللا البدیري

  الباحث
  الشمیساويمؤید عبد المنعم موسى 

 

١٦٦ -  ١٣٣  

العالمة النفسیة في الرسائل والحكم القصار 
 في نھج البالغة

  االستاذ الدكتور
  كریمة نوماس المدني

  الباحث
  مرتضى شناوة فاھم العرداوي

 

٢٠٢ -  ١٦٧  

ات اإلنزیاح الترکیبي عند  دراسة مقارنة في جمالّی
  یوسف الخال و أحمد شاملو

 محمدرضا بیگي
ت مال ابراھیمياألستاذ   المشارك الدکتور عّز

  األستاذ المساعد الدکتور بھرام پروین
  األستاذ المساعد الدكتور لیال قاسمی

 

٢٣٠  -  ٢٠٣  

تحلیل سوسولوجی لروایة"عدو النساء" من 
عیمھ   مجموعة "أكابر" لمیخائیل ُن

  الدكتوراألستاذ المشارك 
  (الکاتب المسوول) نعیم عموري
 قسم اللغة العربیة وآدابھا طالبة الماجستیر في

  سیده فاطمھ علوی محمدیان

٢٥٠  -  ٢٣١  

  والمراجع للبوصیريبیبلیوغرافیا المصادر 

  ياسحق رحمان الدكتور
  یرازمشارك بجامعة ش أستاذ

  منش يزھراء سخائ الباحثة
  يعبدالرزاق رحمان الدكتور

  انكمساعد بجامعة ھرمز أستاذ
  

٢٧٦ - ٢٥١  



  

  احملتويات    
  

  رقم الصفحة  اسم الباحث  البحثعنوان 

 اللغویون ومقاربة المعنى في الخطاب
  ) واألخفش ھـ ٢١٠تأبو عبیدة (  القرآني

 مثاًالھـ )٢٠٧(ت والفراء ھـ ) ٢١٥( ت 

  االستاذ المساعد الدكتور
  عبد الحسن جدوع العبودي
  االستاذ المساعد الدكتور
 عادل عباس النصراوي

٣٢٤ -  ٢٧٧  

 ()في أدعیة اإلمام علياإلحالة النّصّیة 

  األستاذ المساعد الدكتور
  عادل عبد الجبار زایر

  المدرس المساعد
  محمد عبدالرضا محیسن الكناني

 

٣٧٨ -  ٣٢٥  

في وجھ انضمام الھاء من قولھ تعالى  - رسالة
محمد بن عبد الوھاب - لـ  - ( علیُھ اهللا)

ھـ   ١٣٠٥(ت :   - قاضي الحرمین- الھمداني
 -إعراب (علیُھ اَهللا)-)  دراسة وتحقیق 

  االستاذ المساعد الدكتور  
  حیدر كریم كاظم الجّمالي

٤٢٠ -  ٣٧٩  

سخریة الذات في مجموعة قصص"صورة 
  شاکیرا" القصیرة لمحمود شقیر

  األستاذ المساعد الدكتور
 اسیدة اکرم رخشنده نی 

٤٥٢  -  ٤٢١  

  يالمتنّب ِببي الطّیأ في شعِر ِةالكوفّی النشأِة ثُرأ
  االستاذ المساعد الدكتور

 ار عبد اهللا جاسمسّت
٤٨٠ -  ٤٥٣  

عناصر الخطاب السردي في روایة 
  (الوداع) لنبیل فاروق

  األستاذ المساعد الدكتور
  علي خضري

  األستاذ المساعد الدكتور
  حسین سلیمي

  الباحث محسن مصلی نجاد
  األستاذ المساعد الدكتور

  احمدنور وحیدی

٥١٦ -  ٤٨١  

  االغتراب في شعر معروف الرصافيتجلیات 
  

  الدكتور
  عباس یداللھي فارساني

٥٥٠  -  ٥١٧  

د)(صورة جسد الحسین    من النمطیة إلى التفّر
مقاربة نقدیة في شعر الرثاء الحسیني الحدیث 

  والمعاصر
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  املباحث الصرفية

 : داللة أبنية األفعال
ً
أوال

 ا  ا  دل  )) : وأ، ا د 

)((رع ، وأض ، و، اعأم  و ث وز١ ا و،(

، ياا أ  ا و اا ا   

: اِْو ار،: ُْ وََُ ْ ،ِْ ا إذ ل :((  ََه

)(( أو ٢ا أو ا ا  (فا) ))  أ ،(

) ،و   ا  ا ار أو ٣اداة   اب))(

ض اف  ات ،و   ن ((ال  ت 

)((ا إ  اثا ٤   ا؛و(   ة د

 ا د  ذ  دة ووا ا   ا ا

و  درا د  ال  اآن ا ؛ أ 

را د  ال ادا  ام ا  اان وااًء 

   اة.   ال ادة

  داللة الفعل الثالثي ارد . - ١

            ا أ م   )) دا ا ا

   )((   إ ا   ا   ٥أ نا ّو، (

 االستاذ الدكتور

 حممد عبد الزهرة غافل الشريفي

 الباحث

 حسام جليل عبد احلسني
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)  ذن ا  رة أ   ٦ا    ا ا ى و،(

  ا         أن )) ك ذ و ، ز ن ده وّ

          و ، ّ  ءا     ، ء 

 )(( ُو ُ:  ز٧       ا ا    يا او (

           ا ا    يا أ ّا ا   

)): ّا ا د ،واّا  م    و      ،وا 

 ،ّو ّ )((ّاب  ٨وأ   ابأ   ك ّوا،(

)ان ا٩ا  يب اا و وي واا  ز إذ (

) ١٠إ.(  

   عا ا  ا  ء و     ل اا  (دك) ا

  :    وذ ،ا ّ دةا M ³    ́µ ¶  ̧ ¹ º L 

)١١  َُا)) (كا) ر أن أى ا،(   ُادََُوا ،َُْوا  ْرضِ 

 ةَا ِا ََْ ،ُسا ََوَد ََُ ُقََو َِاَْأ ُِِد اَ َْ 

نْا َِِا َِْ ،َنا َِوَذ َِ ُُُِْ ُا  َِ  ِْ   َ َلزَز  ِ  ِِْ :

M 9 : ; < = L )١٣)))(١٢    ا د إ ل ا ،(

   اّ ا ا  إذا   وا  ارض ،وا  ا

  ))يا ح ا (ََ)  إ مم  ن ة  د 

 ًّ     ءا )(( ١٤وا       ّ(

        ا  ل   ه  ا  ا ا (ا)

 ا    ن أن و ا  ، آن اا  و

)١٥ا  :  ( M  µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿À  Á  Â   

Ã  Ä Å Æ L )١٦     ا د  ا  أن م وإذا أرادم،(

 ِْ  أن مد إ ا رس اي  (دك) أ و أَُ)) بُ   
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 ُِْ  اَْء،  َدُ  َلُ  اِف،  ِِ َِ  ََ اَف ن اَْالَ ،ِب

)(( َُ١٧َد   ر إي أا وا ا    ا او(

ى أم     –ارض  -ا   ّ ، اك  

   ما إ د    ا  وا 

            ولا ا  رس ا ر إأ  و ا أاء ووا

)    ا ا    ا؛ّم    ١٨(دك)، (

 و َ إذا َد، أُدُ ا ُ (دك)  (اق)ل:((دَ  

َ  ّ )(( رض١٩        كن ا ل إذا ا او(

. د   ىّ رضا  

   رس ه أي ذول اا ا ل إ  را ا أ

 )٢٠  ))ه ،أي ا  (كا)،(  رضا  ّا

) أي    ى  ن    ّ٢١اة ))( دٌء وأرٌض،  ...

     ا ذ ا (ََ) م ، و )٦٧٢ت (    

 ،ا))  ،لار))(  وا٢٢وا   ا   و (

 ةا ما   ي       واا (كا)   ،(ََ) 

َْ))  ّل  ََا  ََِِوا  )((َِْ٢٣َوَم      ا  ّل و(

 دء َم    َو  اِ  َ  اء  ل  ااء ؛ن((اْرض    

َِو ِا  ََ َ  )((ْ٢٤ا  ار     )،وا إ ذ

     ل إ رضق ا ل ّ   اء واا د 

  و أن دو،   ف اوو ا و ا  

 ن((دكة ؛ّي رب ا  ف ارإم  اءوا ا  ا  د :

  أو )((٢٥ ،(       ا  ارإم ال واا  ن

  ل أ ا ع ب .
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   أ ا  ءو ا  د اي(اَْ(  وزن 

    ََ)وزن  ما رع وا–    ل اا  ُدو (َُِ

 َ)–  َو (َم (َِ– (َْ ) ٢٦وأ.(  

     :    ا ا ورد وM ) * +   , L )٢٧  وأر،(

 َِْ)) إ ر د  ا  اًَِ  ِ  ،ْي اَذا أإ  َاْم 

ُِْ ٌءُْ )((ٌِ٢٨   ا آراء أ  ّ  ه او،(

اي ذ روات ة  ه  ل ٣١٠(         ت(و اي

     ()  أي ا ا  ة دوا ء إموا ا

)ر ا ٢٩   ا وت  يا ا ّ،(

  ا  ل أم أ  ذ و ا  رس ا ذ ر إأ

 َ  ّوتَ . اء    اء  ْو) ا ل   ْ))(ا

)و(ي ا)   م، وا ا     ُ٣٠))(  أي ابَ 

    أى أّن((ا ،     را ه اّن إذا أ 

 ام  أ وا زمّ، وّك  أم ااد ن ي،

 )((؛       ٣١اا  ا  ا ل: إن دأن م و،(

ََُْ))ّن ًىُ ًىَْو َْْوأ ََِْ َذات إِْ )((ْ٣٢   ا (

         ،   ّل  ٍد كّا ّ ، أو  ء ءام 

ار وا وه  مُ :  (ُِ) ق ا وء 

)٣٣ا. (  

و  ا ار  ا ا   ، د وض        

) ا (ي)،  ه  ه اطو  ٣٤أطو ّذة(

   واٍ... أم   ً  و ()   ود، إذ ل:((ي

 أ  اءّا ّا  ء، و    م  ا ي رؤوسا ،
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)،وو أن ا   ٣٥اء))(  اى ات ن اآم، ا: أي

ار  أن  إ د  ا  ا وار،  ّا اأي    

ر ا ،ر ا ) (ر   ا)يَ(   

ا)) ،ء  و وداء  و اا  ٌأ  ل     ن  وََ  ل  ر 

 ،ا و ُن ذ  و )((را٣٦م    (ىَا)  يا(ي) أ،(

َُْ)): ،ْى اَ ٰيَْ ًىُ و ،َْ  )((رن ٣٧،(

 ن   ؛و ا   نق ووا ا 

     ام رة إا    ا  ن ا أن د ّ

   ا  ()  ْ ر،أو  ا ذ إ ذ 

    رأي ا  او ، ما ا  و  ر؛إذنا

  ر  ر طو   ا.ا

  داللة بنية الفعل الرباعي ارد . - ٢

 ا وزن وا  ا  : (َْ) و  ارع  

)(ُُِْ)٣٨        أ ن اء ؛ا ا  أم  ىو))،(

       ن  ن أن  ف    اأ أر 

 ا   واة و ا إن اول  ان 

)(( اءب .٣٩اا  را ا ا  وزم ّ (  

     )(َََدْر) أ ز و ، (َجََْد)  ا ى  ٤٠وو،(

ظا ٦٨٦ ت( ا ( أن))  أ : وا    ا   

 :،َجد ووا  ل ا  :،جُْد ووا     :

)،وا ا من :     أ  أي       ٤١دْج ))(

    )ا  ا ف ن  ر  وآ ٤٢ (

 ا ،    وزن ا  يد اذاك ا  و و وأوزام

  ا اّد.
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        رع وذا  ا  ا ا ا ر و

  :    (ن) ﴿  َُوا ُْأ َِ  َنُُ

﴾)٤٣))(ن)و،( ء أوإذا ا ، وو )((أي٤٤،(   

        ف و ث(ن) وأ ا ا

 اْءِ  َُْ : اَِء )،وى ا  ر أّن ((٤٥ََْوزم (ُُن)(

 َ  َْ  إطَ  ُعَ  ِ  َُُْ  ،ِِ  ُمُ  اْفُ  اَاوِْ  وًَء،اَء

 ْوَ َوْ   :ََ﴿  َََُ  َوًُِْ ،ِِ  ُِْا  َرَ  َتَ  َِ  اَْءِ 

﴾)٤٦)(( (٤٧  ِ)) ا ى أم ا  د ِء ) ،أْا نِ 

ار ر  أ     )،ود اء أو ٤٨اَْء))( ََُْ اََء

 )أ وا ٤٩ا    ر أن ا  را ا أ،(

  ( ن (ا  (أو)    ا  د ،ه((   

) ن(  و واب، واس ار وء  واء اء،

 )ن()((٥٠و ن ا،(  روأ  ءو  ه 

    ا  ن م؛ ذ  أ   ذ    و

.  روم اب ا  

    فأن م  ى ا أو ا ا و

)أو ادون ء ؟ و ا اء   و  ال( 

  ر.ء؟ا ذ  د وو ؛ ا إ  و   

) اء  و     َ٥١))(  وى ار أن ء )) ر  

ر((وأو ا ا   اد إنا  نا   وإ  

   ا  ام  ن ة  لا  )((٥٢ا ،(   ن 

) وارع  ال ا ل       ٥٣ا(( اد واوث))(

ث  ز ا أو ا؛  ء وإدرا ار اء         
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  ا (أو) اي ل  ا ؛ّم  ل       

ع :((أوا  ،ءن ا ه  ءا )((٥٤  ؛إذن(

          د ّو ّ ريا  ؛ون ذ ا و  ن

    ا(ىا) ا ر  أ  ذ  دةوز ،ا ا

 م  إذا   ل  ااء واف ، واى((ن 

ة ،  : M [ \ ] ̂ L )٥٦) ))(٥٥(   ُّ و

        رأي ا إ  ا  ا؛ وو  وف  ء

  ار  د ا (ن).

: داللة أبنية املشتقات .
ً
  ثانيا

   أر ا  وا ا  تد ا ا

         وأ ا ل واا وا ا ا :  فأ  ،ا

      ) ن وان واا دة ا  نا ٥٧و  دو،(

 ا )٧٦١ت(   ُءَْا)) : ل إذ،  را  ة  ِا 

 ََُْ َََ ِْا ةَََ :ََُُر))( أََْ٥٨ا   رن ا،(

 و ،ق أا  ن وا ّ  تا  ا

:  و ْا  ورود  

  داللة اسم الفاعل . - ١

        و   ا   ا)) م ا ف اّ

)(( ٥٩))،ا  قا   ،(  )...(و) 

(د اا  ن أو ه ) رب) وزن 

)((٦٠      زم  با    رب ووا،(

 )) ا   و،()    رعا  ف  أن و  ف 

را و   هو ...  ا  ا ا  ن  إ
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 اء  ن  ف  را     : ،جُ أو   :  

)،و ا م أن ا ا  ن او وا       َ٦١ج))(

.ا    رء ا الا  موا ()  

    :   (ِدا)  () وزن  ء وM 8 9 :  ; L 

)٦٢ َد)) (ِدا)و،( َُْ )((٦٣   أ   وفو،(

َُد)) ِء واْا ِْ ،ًُ َِذ :َُء، َدَا ٌَُء َوَ 

)((ٌِ٦٤َدا      ا  ا ا   ا عما ،(

     ََْر : ((َو ل ا ؛ ه ا  ِجٌ  دارَ  ٍةِ  ٍََُْو 

ََُْوا ُمُل أُ َ ُِم ...َُل اُر َوُُْا : ََُُْْ َا، َدًِ 

 َوَنَ  ِ  اَ  ََْن أْن َواَُْ ... اَُل اََِْ ْ َداِ َوََا

ََع َدوُ َُد َ َََ ُجَا َََ ََِْ َََاْم ِ ِِْ:  ْ  َََ  َا 

ُا )َُِ٦٥ُمَوأ ( )((ََِن       ٦٦ ر أن  ا ّر ،(

       با  رن ا ؛ّ    إذا   ا (دا)

  إ  ا ن ا اء : ((إنّل ا ّ  ن إذا أ 

   ا : اب ل م  ِ ،َن  إَذا ال ن از

، و )((٦٧م   م أن     وم و،(

   ا أن ا ّ ا  ة اا ّ ،لا ا  

         ،و أو ي اّ ت إا   ل وا ا 

 طه اذ  ذ ٩١١ت( و (   ب  نا   َإ  ٍَِ  ََ 

َِْى(( َوَُْق أطإ ِ َ لَُ ُْء﴿: َم ِْي )٦٨(﴾َداأ  قَْ M 

© ª  « ¬ ® ̄ ° ± ²³ L )٦٩( ْيأ  ََُْ M O P Q L )٧٠( 
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 َِ﴿ آ أي )٧١( M ¼      ½        ¾   ¿ L: َمِِ ُْ َوَُ  ًَُُم أْي

 راَُْ﴾)ا))(  أي )٧٢٧٣       ءا  ُا ل ا،(

 زا  ،   ت اا      ا ي، ووا

أن ن ا ا  ا از  ا ال و  ه         

)٧٤ا.(  

        ى أم ة ،ا  ا  دد و أم را ا أ

ُ )):ل ل،إذا أ  إن دا ا ، و  ل اا 

ا ا  ا ،لأن ا م   دا  ل،  اا  و 

ا ّا )((٧٥         أم ّو  ر اا ا   ،(

  ا)) ا  ل ودا ن، اوا و   ا 

 ا    )،و ن    ٧٦وان))(  ا  وان،

 ا  ا  و ،  دة أ  ه  أيا ا

ال  ا از اي  ا  رأي اّ ،  أن     

 ا  ا      ُذ    أن و  م،  إ م   اا((أن 

 لا ر مّ ن أن  ا  ،ّ أي :ه،   دا

 ا  م  ا  ّن  -  ٍ  ا -  : ّز ن ذا

 )((٧٧ا      أم ذ  ؟ وٍ أ ز أن ا  ّ و،(

  ك ا رئ.

      رل واا د  ٍ  أّوَل       

   ا  دا (ا) و (ا)   ا و ،و د

 را–ا م-    (ََد) م  ا   ى أمم

د)) ء ا )((ُ٧٨      إ وو ا   ا،(

)) (دا) ء ق))( ذي٧٩امو( ا   ا ا
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 ََد)):ل ا ص  ءا ُد وَد وا ... 

)((َُْى  ٨٠  ؛ ع واما   ا  ،(

ا أن (دا)  ا     و  ا ال أو  

.َت أو  

      :    (اتُِْ)  ا ا م ء وM T  U 

V W X L )٨١     ن  ل ا(َََ) دة  اتوا،(

 ٌَْا :  ،ٌِوا ٍَْء وَْا َ ،ََََ ٌٍََء َواَِْ 

كََِْوا ) ِِ٨٢آن اوا،(   و  ته ا ا

 )  ارُ  ٨٣ُْن((ا؛ا ات مءُ : )،واا 

،َُِا َرةَُوا :م  )((َُُْ٨٤    (اتا) را ا  ّأ،(

) وا  ا ار،وإ ذ ذ ا ر       ٨٥ اب(  

ُْل:((وااُتَِ: َِ ِا ِْد َوُت اََا ِا َُِْ َءَ 

َا َََُِوا ةَُِْ ُْا ِ ِْ :ِتََْأ ،َََذا اآَن إ َ ْنأ 

،ََِْ ْيَل أُْ اَْمإ ًَِ )((َِْ٨٦ ر ا ،(  ر  

         ا ا  غ ا ن ا؛أ و د  را

            و   إ رف ا   ر زم 

  ل:((وأ با   ر إأ  او ،ا  ن  ا   

)، ٌ٨٧))( ا  أن إ ا  ،ن إذا (أُِ) ل

  ا  (أُِ)  (ُُِ)س د.

            رئا    هو  ر اا ا م و

  ا))ن ا أن  أول  ر  ،ا    

ل ا ا ) (أو وا ذ اا ،  

)(ا ل و )أ (    : ج  )((ُج٨٨أ و،(
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  ر  ذ  ل  م  و  َس اق            

  و((أ آما ا  رت ر وا    ر؛ا ن  ا 

 د ) ٌِ ( أو   ،ٌ ) أ ( ا  إ ن ) ات(

 ن  ا   ، ا   اق أت   اات،

)،ون  (اات)      ٨٩اات))(    اات

) ا  ا٩٠   د  ر ه اذ ّ   و،(

إ د  ل إ  إ و       ل ا  ل ا

ة أ رة أ  ا و ذاك؟ ّ ذه  ا ال أن   

ا)) اتا ا   ل))( ا٩١ا ا او،(

   ا إم ة، و رة و (اتا) ن  ل إذا

 و (ََ) م   ة (ا)  ى أنم ت ا  

:   و   ن M ¬    ® ̄   °± L )ن  ٩٢  و،(

    را)) ا ا ا  إرادي و (ا) إذا ُ 

 ،ةورأت ا  دة مب زا  ْتََْأ  ،ُِْ   

َ )((٩٣(ا))): لم و( ََا  )((واُِ٩٤ا    ،(

        ى أم  ء  أو    با  را إ

            ب اأ   اة ،وا  ُ    

      َأ ))   (اتا) ن أو،رْ  اُعا    َُّ إذا 

)،ا  م    ال  ٩٥أ، )((َْ أن إ ر

. د  ر  رأي ا  ذات ا و  

  داللة أبينة املبالغة . - ٢

)،وّ ٩٦ك))( اَ   ا  ا  ((أن 

 أو اة  و غ اّ  أن(١١٥١( : )ت(امي
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ا ا   ،ال و  ف أنا   ذ 

ا إ  )((ات       ٩٧اف اا  ن ةأو ا ه او،(

)،و  ٩٨ث؛ ُ ل ا ا إ  دة ا اض(   

  إ أى ؛ّ ا ا     و اّ  ذ امل      

)٩٩     و (لّ) أو ()   اتا  ا أ () ،(

 و١٢٠٦(     ت( اة وا  أر إ ذ اّن

 ا))  ةأو ا    ة  ا  ّ أو         

 أ    )(( ةرة   ١٠٠وا   و،(

)(ِ و  ل وُ ل وِ ل وّ) :١٠١     زا ا  غو،(

أم غ   ا أ٨٨٩(     ت()،ورأى اَي١٠٢واّي (

ََأ))) ه ا   () :دّراك ( ،و أدرك )اق ( 

)، ١٠٣))( أمر، و ) َمِ( و أْز ،ََ) َزُق(و أق

  ورود  ا   أن د اف  اة أو   

)وزق  ١٠٤ا ،وا  م؛ن   ا ا ل (        

      م؛  ن أن    )(ََز) ا ١٠٥ا   و،(

  ه اراء ّ ار أن  اُ غ  ال      

        ْا  وردت ا ا  ض او،ا

:  و ،ا زأ وزان اا  

ال).  -  أ
ّ
ع

َ
  ما جاء بزنة (ف

(ّل)  ا ا و ان م ل  اة  اء     

 َ  َ  ْب  :((ََا  ) ٢٨٥ت(ن  ،   ل اّد     

َِْ ِْا َِْ ََا َِوَذ،... ْ َ بَاب،: اَّ ... 

ََِِو َاز: اَّ َوإَم ا أََ  ِْا ِْ :اََ ر 
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)،  ة ،ل    ََ )((ُِْ١٠٦ا : أي ّل، َورّ اب،

) وا واأو ا او١٠٧ا. (  

   :    (جَ)  ه ا  ء و ﴿ََمَوأ َِ 

 ا امِب )،و(اّ)((ِة١٠٨(﴾َ ًَء اَُِْاِت

)((١٠٩وا    ) ء اا   ّل   ١١٠)،و ،(

            ا  و،ّ ء أون ا  ةوا ا 

      ِْ))(لّ)زم  ءب اام   ل  َ  َُِذا اإ  َاْم، 

 إ اَُُْ  َوِ َُ ٌِْ ،ٌِ ٍْة، اْمَ إَذا اَُء، ُ :َُل

 ُ  ٍَِِ  ٌَِْ  اََء، َ إَذا اِء، َُ َِ اَُب ُ :َُل اَِب،

ََُ،ُِْء َوَوَا َُ جِ )((نَِِِْ١١١      ه (

     ا  ّ م ي؛أو ا زا ا  ا  ا

    زا ا   ا وا ،ا   ا

)،وا ا ار   ه ا  ا،   ١١٢واّي(

 ّ  ))و (لّ) م ه ج    ا   ّا و 

 ءة))( ا١١٣    ّ   ةات ظا  ا ،(

    ا ن ، و ده إ ا ا رؤ ن((اّج 

 اب  اء      ة،  اء  ّ  اي ء   ا  ،ء

)،و ذه     ا  أم  ؛ ن   ١١٤ة))(

    )ا أوزان ا  و أوزان ا  (لّ)١١٥   إذا إ،(

   ّأ  را ه ا  او (َ)ن ا  ء

   وا ا     ازيى ا ا  ه و ،ا  

 َمَ َو )ًََ (ُ ،ِْ :ْر اح إذ ل : (( ) ٦٦٦ت(

يَْزا َْ ِأ ٍَُْ َِْ )((اََي.١١٦زا  ذ  أ و،(  
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   أن ا  را ل ا  إذا أ    زا ا  

)؛  أن ن          ١١٧و أر إ ذ  ه( 

 إذ ا  ذ إ ذ  ،ا    ا  ا 

 زت ا     )أي      ١١٨اا ا   او،(

  ذم        ؛ن  (ّل) ر  ُذِ، و ا

از واي، زدة  ذ أّن ا وا (ّ)   وا ل  

)،ٍ  و و َِْ )((ََُْ١١٩ أَُْْ: ازي:((وُز

          ا  ن ز ن إذا ن ا    ا؛و وا

 ، ذ  أن د ااو واوا واز اُ          ا

)،ءت   اّ ا  ا ار ،     ١٢٠ (ّل)(  

   ب اة ام  (ا) م  ن؛ ب أومة ا  ا

  اء إذا ن   )،واوف أن ة امب ا أ  ١٢١واء (

   واا    ؛و ا ِ َّ   ب؛ا

واار  ذ  (اات)، ّ  رأي ا  ر 

 .      م   

        :   (سّ)  أ (لّ) زم  ء وM [ \ 

] ̂ L )١٢٢َََ)) (سّا)و،(    َُِْ  َُُْو  َْ 

ُُسُ  : ووا ...، : )((ُن١٢٣ا     ُ ْا  ،(

    ) ل ار  ا ا  ء  ن؛ا  ا

نإ)): (و وآ  َن اْا  ٌَِوا  َُطُْ  َ  ِ  ْا َنْ  آَد 

ََذ َا َََ ْيأ ،ََ ْنَوإ ََِم ََا ،َُ َِ اسََْا 

)((سَ١٢٤ا     نب ا  ءوا وا دة ا،(

   ا  ااء .
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 اَْ  اُِ : اَس ((ا  ا ((  وّ ا ر ه 

 َواْنُ  اُِِْء، : َواُُُس ُ، َواَ ََُْدةَ َر أمُ َواَُاُد َواُُِه،

ُُ سَِ ُمِ َُِ َِ نَْما ََِِْو ِْ ْ رُُ ُِْ ُم  َََ 

)((ِِن        ١٢٥ماء ا ةن ات او  دء ا،(

 ع        إ      امن ؛م))ي

، نم   ب وراء    إ ا   

)،ل ا  ا ار      ١٢٦ات))( ع

اول: اء اد  أ ادة ،وام :ظ ذ اء      

  وا  ا و  ارط  ااس .

وو أن ا ار    ا  ر  ن مع    

 ا  إ  إ ، إذ رأى أن  ا أو  ا

))سّا   سُا   : ءا    ،را   :  

 ظره    إذا م  أ؛  ار  ة  زٌ  و  ار،    اء

دا   )((١٢٧أ   ةا  را زاد ا ،(  را

)ء واا  ل دة اا ف أ١٢٨   ا مو،(

      )) ه (اسَا)  را ا  (اسَا)    

 ا أي ا :...ساس اس اّس: اا 

وزن (ْل)   )،وا   ؛ن (اَاس) ا  ١٢٩اّس))(

     ) أو ا   أن   زر و ١٣٠و  وا،(

)آ  در١٣١م.ا ة  ا  ا أّن ؛ و(  

        أن و  ،ىأ ؤ ا ا  أن م  ّ

ا  ان دا  م امن؛  ت ا و د   

)١٣٢ا؛ وذ ّ (  ر داء ا نأ   أ 
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        ن ذو وا م سّاس اا    ،را

 ) ا   آن وا  أي١٣٣و،(  ن  و    

)،وت ا   و   اث   ن       ١٣٤ة(

  :ا ل ا، ظا ووا؛ م)) ُّ ُت

  اإذا و ام   نا   ) ٌقِْ١٣٥ )ُِ١٣٦)َز(  

  .. )١٣٨)))(١٣٧.(  

         ذ   ؛ا  ظ أن  ر اا ا

وا  ّ اّس أ ؛ن ا زن  ار واء؛  

           ُُ س وّا  را ز د  را ا إ ذ

. ذ ّ   ءا د  

  نتائج البحث :

١-    ّا  ؛ ا  دات و ا ت اة ا

د واح ا   د  إ ع .ا 

٢-          ا ا  ر أو  ر  ا  

. ا د إ  يا ن رأر  ا  ز 

٣-     ةا ا ا  تا   ر أنا ول ا

 ل إ  زد .د ا ادة وا و و

دد اان     ات ا ت ؛  ان    - ٤

  و ا أو إ إ ظة اول .

  هوامش البحث

  

(١) :  ب  فا ٣٧٧أ. 

  .١٤٥:  ٢،ج)  )ََب ا : دة (٢)

(٣) :: درا  ب  ٢٣ا . 

 . ١٢٩: ١ح  ا (اح ا ):،ج (٤)
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(٥)  :  ب  فا ٣٧٨أ . 

 . ٣٣:د ا:ظ (٦)

(٧) د  :١٤٨ا . 

 . ١٢٢: ٤ح ا   :ج (٨)

 . ١٩٢ظ :ا   ال : (٩)

(١٠)  :  ب  فا ٣٨١ظ :أ .  و 

(١١) : رة ا٢١ . 

(١٢)  : رة ا١ . 

 .٣٣٦: ٣٠ا وا : ج (١٣)

(١٤)  ح ا٤٣٣: ٤،ج . 

(١٥) :ظ .(ز) دة: ا 

 . ٢١٤رة اة :  (١٦)

(١٧) .(دك)دة: ا  

 ).دك(ظ:  . ن : دة (١٨)

(١٩) . (د) دة: حا 

َواْمِح ))،ظ  َ َُ((ا اول  (دك) ا رس   دل  (٢٠)

 ).دك(:ا : دة

 . ٣٢٢: ٢ ان : ج (٢١)

(٢٢)  اا ج و،١٩٧: ١ا . 

(٢٣) .(د) دة : نا 

(٢٤)  ابآن،ج إ٣٠٢: ١ا . 

 .٣٦٤،  ١ال،ج ب(٢٥) 

 . ١٧٦ – ١٧٥ظ :ا   ال:  (٢٦)

(٢٧)  : رة ا٤ . 

(٢٨) : وا ٣١٥: ٣٠ا . 

 . ٣٤٨: ١٠،ج اآن و  ان :  ظ (٢٩)

  ا: دة (و). (٣٠)



  

  ) ٣٠ .... (.......................................................املباحث الصرفية يف تفسريي التحرير والتنوير

 
  

 . ٢٣٧:  ٢ ان :ج (٣١)

 ان : دة (ا). (٣٢)

(٣٣) : وأ مز ٣٣ظ:ا. 

 اطو اّذة  ا ار  اطو اة و ّم ت  (٣٤)

 راء اق اا ط آما ا  ا  رئ اا  و

 اراء ا ا   أ   ،ت ا  اب وّذة 

،  ا   ١أ  و    رأ ،ظ: ان،ج

:٤٠ . 

 . ٢٣٨: ٢ ان:ج (٣٥)

(٣٦) : ا () دة 

 ا  ا:: دة (ى)،و اس ا: دة (ى). (٣٧)

(٣٨) : ا ف :  ٣٣ظ :اا   فا ا ٤٤. و. 

 (٣٩)ف أا  ب : ٣٨٩ -٣٨٨ .  

 . ٣٦٢ظ:ا   ااب : (٤٠)

 .٣٠١: ٣، ج اا ،و.ظ : ٥٨٤  : ا أ  اظ ا ح (٤١)

 . ١٨:  ٢ا: ج و اف  ا دئ ،و (٤٢)

 . ٢٣رة امق :  (٤٣)

 . ١٠٨٠إاب اآن : اس:  (٤٤)

 . ٢٨٧:  ٣٠ا ، ج اآن إاب  ظ : اول (٤٥)

 . ١٨رة ارج : (٤٦)

 . ٢٣٤: ٣٠ا وا :ج (٤٧)

(٤٨) .  ٢٣٤:  ٣٠ن :ج . 

(٤٩) م :اء، ج ظآن: ا٢٥٢: ٣ا م  ج ، و،آن :او  ٢٥٤: ٢ا،

 . ٧٢٨: ٤اف،ج

 . ١٧٣:  ٤ ان : ج (٥٠)

 . ١٩٧:  ١ان   اآن :ج (٥١)

 . ٤٣٤: ٤ام :ج ن (٥٢)
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(٥٣) : ا  ا م٩ . 

 (٥٤) ا و: ١٣٢أ. 

 . ٢٤رة امق : (٥٥)

 ا :دة (). وح ا ج اح(٥٦)

(٥٧) :  ب  فا ٢٥٢ – ٢٤٧ظ :أ . 

 . ٤٩١اب:    ا ور ح (٥٨)

(٥٩) : ا ٧٣ا . 

 .٦٦اف:   ارواح اح  ن (٦٠)

 .٣٢٧: ١واف:ج ا   اش (٦١)

 . ٦رة ارق : (٦٢)

(٦٣) .(َد) دة: وسج ا 

(٦٤) .(د) دة: ا  

(٦٥) ْ) وا ا ذ   ج وّان اد  ا َََ َا ُا 

  . َِْ٦٣)،ظ:دان اّج:

 . ٢٦٢: ٣٠ا وا :ج (٦٦)

 .٣٧٦: ٣م اآن : ااء :ج (٦٧)

 . ٦رة ارق : (٦٨)

 . ٤٣رة د :  (٦٩)

 . ٦٧رة ات : (٧٠)

(٧١) :  رة٦١. 

 . ٤٥رة ااء : (٧٢)

 .١٢٩: ٣اآن :ج   ان (٧٣)

(٧٤) م :ظ آن: أا  سب٣٣٥: ٣،ج او ا ،   ب:ج١٥ا 

:١٢١. 

 .١٥٢ – ١٥١: ٣ ان :ج (٧٥)

 .١٥٢: ٣ . ن:ج (٧٦)

(٧٧)   .١٥٢: ٣ج:ن. 
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(٧٨) (د) دة: ا  

(٧٩) م آنج،ج اا :ا٣١١: ٥وإ. 

 .١٢٠:  ٥،ج)د )ب ا :دة (٨٠)

(٨١) : رة ا١٤ . 

(٨٢) .() دة : ا : ظ 

  . ٧١: ٤ا:،ج اب   ا ذوي :ظ (٨٣)

 .٥٦٩: اان   ادات(٨٤)

  ا: دة(ا). ،و ة ٤٥٣اآن:ام : ظ: (٨٥)

 .٢٥: ٣٠ا وا :ج (٨٦)

 .٢٨٠: ٤اب :ج (٨٧)

 . ٤٩٧:  ٥ ان :ج (٨٨)

 . ٤٧٩: ٥ . ن :ج (٨٩)

(٩٠) :٤٩٩: ٥ج: ن.  ظ . 

 (٩١)  .٤٩٩:  ٥ج:ن . 

(٩٢) :  رة٣٦ . 

 .٢٩٤: ١،ج) )ب ا : دة (٩٣)

 .٣٣٨: ٣ال :ا اع ،ج ب (٩٤)

(٩٥) م آنج ا: ا٢٧٢: ٥وإ. 

(٩٦) .() دة :ا وا ا  

(٩٧)  ف تن اج ا:١٤٢٨: ٢وا. 

(٩٨) :  ب  فا ٢٦٩أ . 

  .٤٨: ٣ا:ج (٩٩)

(١٠٠)  ن٤٤٨:  ٢: ج ا . 

 . ٥١: ٣،وح ا  : ج٣٣٠: ١واف : ج ا   اش ظ: (١٠١)

(١٠٢) :  ب  فا ٢٩٦ظ:أ : ا ٧٥،و ا . 

 .٦٩٢: ٢اب:اَي،ج    ا ور ح (١٠٣)

 .٢٧٤: ٢وااب:ج اء   ظ: اب (١٠٤)
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(١٠٥) ظ: ا وا .(َََز)دة:ا 

 . ١٦١: ٣ا :ج (١٠٦)

(١٠٧) :ا  ا م:١٠٩ظ. 

(١٠٨) :رة ا١٤ . 

 .١٣:  ٦،))ّدة،ب ا:ج (١٠٩)

(١١٠) ظ:ا وا دة: ا )(.() دة:نو ا، 

 .٢٦: ٣٠ا وا :ج (١١١)

 . ٦٢: ٣ظ:ح ا  :ج (١١٢)

  .٥٠٠: ٥ ان: ج (١١٣)

 .٥٠٢: ٥ ان : ج (١١٤)

(١١٥) :  ب  فا ف: ٢٧١ظ:أا   فا ا٨٥، و. 

(١١٦) .() دة: حر ا  

(١١٧) :ن: جظا ٥٠٠:  ٥.  

 . ٥٣ظ: درات   اف : (١١٨)

(١١٩) .() دة : ا  

 . ٨٥:  ٢ظ:ح ا : ادي:ج (١٢٠)

(١٢١) .() دة: حظ:ا 

 . ٤رة اس : (١٢٢)

 ا :دة (َ). اس (١٢٣)

 . ٧٧: ٣،و ك اان :ج ٢٩٨: ٤اآن :ج   ان (١٢٤)

 . ٦٣٤: ٣٠ا وا:ج (١٢٥)

 .٤٣٧: ١٠ان   اآن :،ج (١٢٦)

 .٩٤: ١ ان :ج (١٢٧)

(١٢٨) .() دة: ا :ظ 

 .٩٥: ١ ان :ج (١٢٩)

 . ٢٣٧: ٢:،ج ا أ  ام ظ: ح (١٣٠)

 . ٤٦٦: ٢ظ: ان:ج (١٣١)
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 ظ:ا وا ا : دة (وس وس ). (١٣٢)

(١٣٣) م :آن ظج ا:ا٣٨١: ٥وإ .  

(١٣٤)  : آن ظا ا  ب:ج٤٨٧: ١ا . 

 ََِ  اَْ ُ إذا أ، أم إ ار ََرق  َوَرَ :اُِْق(١٣٥) 

  .٢٨٦:  ٢،ج)ق( ا : دة َزَ، ظ: ب

(١٣٦) ُْ)):ل ٌَي َزأ ِِْ ٌت ٌَِر ل.. .ْوَم ٌَِز :َ ِِ 

.(ز)دة:نظ:ا،((ُا 

(١٣٧) :ا ان ا٥٥د. 

  .٢٨٧:  ٢،ج)وس( ب ا : دة (١٣٨)

واملراجع املصادرقائمة 

١( ف أا  ب  :رةا    رات ، ا    ا – 

  . ١٩٦٥ - ١٣٨٥،   ،١اد

 ا  أ،(  :    ٩١١ت( اط ا ل:  اآن   ان )٢

اإ ،ا ا ب ا)،د. ، (١٣٩٤ /١٩٧٤ .  

 أ٤٣٣ ،( : ت( اوي  أ    ، : ا إر )٣

    ش ،دة  ا  ا    ا،ا  ا 

دا،١٤٢٠، ١.  

 ااج    اوف  اي      اي    أ: ا  ال )٤

 – ن ا ،، ا ا،(:  ٣١٦ ت(

  .)ت.د)،(.د،(وت

)،  ٣٨٨ت( اّس  ا  إ        أ    أ: اآن إاب )٥

 : را  زي  ز  زا ،   وت ،  ا – ن ،١٤٢٩،  ٢  - 

٢٠٠٨. 

٦( ا ا  ا :ن أ              ن  أ 

 ا  م٧٤٥ ت( ا  (  :       دار: ا  ا – 

،(.د)،وت١٤٢٠.  
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 ار  در  ا    ا ر ا  أ:  اآن   ان )٧

 ا   ا ا إء دار،  إا ا أ٧٩٤،( :  ت(

ؤه او ،١٣٧٦ ،٣  - ١٩٥٧ .  

٨(  ذوي ا   با ا :   ا  أ  ط      ب 

 ا  ن ا ا، ار ٨١٧،(: ت( اوزآدى

-  ءاث إا ،ة اد،(ا. ،(١٤١٢  - ١٩٩٢.  

)،  ١٣٩٨ ت( ام  زي آل د ا    ادر :  ام ن )٩

 ا – د ،١٣٨٢،  ١  - ١٩٦٥  .  

 ا ،ا  اّزاق  ّ   ّ    :  اس ا  اوس ج )١٠

، ي١٢٠٥ ت( ا،( : زي  :     ا – 

 .١٩٨٩ - ١٤٠٩) ، .د،( ا وزارة

 اس،  أ  ،   ا د    أ: اآن    ان )١١

 اب دار،  ا   د: ٨١٥ ،( ت( ا ا ا ،ب

وت – ا،١٤٢٣،  ١.  

١٢(  اا و ا :،  أ   ،ل  ا  ا       ا   

 ا م٦٧٢ ت( ا، (  :     ت ، ب  دار: اا 

ا  (.د)،١٣٨٧ ، وا - ١٩٦٧.  

١٣(  ا و : ُأ  ،   ا            ََُْْدُر  ا 

 ن ا ا،  ان وي . د: ٣٤٧،( ت( ازن

ة[ ا١٤١٩]، ا - ١٩٩٨)،د.(.  

١٤( ا ر:  اه ا اة دار، اا  زن، وا – 

  . ٢٠٠٣ - ١٤٢٨،  ١، اردن

١٥(  ا وا : ذا ا ا  ا ر ا ، ارا 

ما   ،م )،د.،(١٩٨٤.  

١٦(  ا  :ر أ      يزا  ،   :   ض    ،

  .٢٠٠١،  ١: ،وت - ا ااث إء دار
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١٧(  نا  و  آنا  :           يا )٣١٠ت  ،(  :

أ   ،١٤٢٠، ١  - ٢٠٠٠  .  

 دار)،  ١٣٧٦ ت(   ا      د :  ا اآن إاب  اول )١٨

،ا د -  ،نوت ا ،١٤١٨،  ٤ .  

 ري : ،(  ٣٢١ ت( ازدي در    ا    أ:  ا ة )١٩

  ،دار ا  – وت،١٩٨٧،  ١.  

٢٠(  نا   ح  ما    ا    : ن  أا       

   ١٤١٧،  ،١ن-وت ا ا دار: ا١٢٠٦ ( ت( ا ان

-١٩٩٧.  

٢١( ا :أ ن ا  ّ )٣٩٢ت:(  :را  ا 

  .).د)(ت.د،(ن – وت، ا ا دار، اوي

 ا  – ا  ا   ،درو  ا  در: اف   درات )٢٢

ا دا  ،١٤٠٨،  ٣ - ١٩٨٧ .  

٢٣( د ا :ا         ّدبا ،   : را  ا  م 

ر، اا   ر،  اا   رال ،   ا  ا 

ااد – ا  ،١٤٠٧ - ١٩٨٧ )،د.(.   

 اب دار،ا : و :اّ  ط أ دان )٢٤

وت،ا،١,١٤١٤ - ١٩٩٤.  

  .)ت.د)،(.د،(   ن: ا ا دان  )٢٥

 ار :    ،و  ا    ا  روا اّج دان )٢٦

  .١٩٩٥ - ١٤١٦)،.د،(ن – وت، ا اوق دار،ّ ة

 ا     د  ا  ب:  ام وا ا اآن   ام روح )٢٧

ا ١٢٧٠ت( ا ( :  ريا  دار: ا ا 

وت - ا ،١٤١٥ ،١ .  

 ر  وو و ، اوي أ اذ:  اف   اف ا )٢٨

 .).د)،(ت.د،(  – اان،  ا ذوي رات،  أ .د:
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   ا  ل ا ا  ا ر:   ا أ  اظ ا ح )٢٩

  )٦٨٦ ت  ، ( :  ن ددار،  ا ا  ا  ،١ ،

١٤٢٠  - ٢٠٠٠  .  

   ا  ا   ا  ء  اة    :   ا أ   ا ح )٣٠

ا امي ا٧٦٩ ت( ا (  :   ا    ا ،  

اوت،  ا – ن  ،١٤٢٩،  ١ - ٢٠٠٨ .  

 ا مر ا، أ :    ،  ا أ  ام ح )٣١

مُْا ٩٠٠ ت(ا ،(دار ا وت ا- ن،١٤١٩، ١- 

١٩٩٨.  

 أّ    :  اا  ح اا  اّ ا ّح )٣٢

)ظم ٧٧٨ت)(ا،(:د.أ. ّ  )وندار)،  وآ ا 

 وا زوا ة،واا   ،١٤٢٨، ١ .  

 ا      ا       ا  ل  ا   أ: ا ا ح )٣٣

م٦٧٢ ت( ا،( : ا ي أ ،ا : ى  أا   

 ا  ء ااث  وإا ا    ت اراوا  ا  

ا ،(د.ت).١،  

 ا  وو٥٣٨، (      ت( اي ا ر ا أ:  ا ح )٣٤

رر: وا إ  ب،دار ا وت، ا – ن،١٤٢٢، ١  

- ٢٠٠١ .   

 ت( ام و   اوف     :  ا ح )٣٥

٦٤٣ ،(  :را إ    ب ،دار  ا  ،وت  ا –  ن  ،

١٤٢٢ ،١  - ٢٠٠١.  

 ٦٦٩،(ت( ا ر ا): ا اح( ا  ح )٣٦

  . ١٩٩٩ - ١٤١٩،  ،١ن – وت، ا، ح ا .د:

 ا ر):اادي ادر  ا ا ح ( ا ا  ح )٣٧

   ا      و ااف ا مر ٧١٥ ،(  :ت( اادي

ا  ،  :زي – ةا  ،:١٩٣٩، ١.  
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    ا    ا : اب    ا ور ح )٣٨

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

 ا ا ارة، ا ا ، ا ا دة

دا،١٤٢٣، ١/٢٠٠٤.  

 ز  اوف  أ  ا : اف   ارواح اح  ن )٣٩

   ل   )ااح  ح  اح :  ،( ) ٨٥٥ ت( دمز أو

 ١٣٧٩،  ،٣  وأوده ا  ا    و٩٤٠،(  ت(

 - ١٩٥٩ .  

   أ: ، اي د  أ: ا وح ا ج اح )٤٠

  .١٩٥٦ - ١٣٧٦،  ،١ن– وت –  ا دار: ر ار

٤١(  آنا :أ   ا        )٢٧٦ت ،( : ا  أ 

 ،دار ا وت، ا – ن )،د.،(١٣٩٨ - ١٩٧٨ .  

٤٢(  آنا ا  با  :     ُ  ،ما  أ    يُا 

،   ،١ر –    دار،  ان  اا    أد٣٣٠ ،(   :    ت(

١٤١٦  - ١٩٩٥ .  

٤٣( ا مز ر: وأا  اا  اا ،   وت ، ا –  ن  ،

١٤٠٠ - ١٩٨٠  ،١ .  

٤٤( ا  ب  درا : را    ا  أ    ان ، اد 

ا اق – ا١٤٣٣، ا - ٢٠١٢ ،١.  

 م  :  :  ا  آدي  اوز ب   :  ا اس  )٤٥

ا  ، ا   ،١٤٢٦ - ٢٠٠٥ ،٨ .  

 اع    اوف  ا،  أ  اي،       : ال ب )٤٦

٥١٥ ت( ا (ا : ا ،١٤٠٣، ١ -١٩٨٣.  

. د او ،ي. د -١٧٥ ( ت( ااي ا  ا:  ا ب )٤٧

اإ ادار – ا اد ا ١٤٠٢-١٩٨٢.  

٤٨(  ب  :أ   ن     )١٨٠ ت  ،  (   :   ا 

 رون ، ،ة اا ،١٤٠٨ ،٣  - ١٩٨٨  .  
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   د  ا  أ: او وه  او ون ا   اف )٤٩

 وت – ا اب دار)، ٥٣٨ ت( ا ر اي أ  ،و

،١٤٠٧،  ٣  .  

 د        إ ا د ااء أ: واف ا   اش )٥٠

  ا   ه  ،بأ ا ،ا   ة )٧٣٢ ت   ،(

درا ر: وض  ار      اا ، ا  ا    ،وا 

  .).د،( ٢٠٠٠،ن – وت

 ا  دل          ا  اج    أ : اب     اب )٥١

ا م٧٧٥ ت( ا،( :دل ا أ  دا وا   

 ض ،دار ا وت - ا  /ن ،١٤١٩،  ١  -١٩٩٨.  

– وت – در  دار، ه)٧١١ر(ت  ا           : اب ن )٥٢

  ن،(د)،(د.ت).

  ا دار، ١٩٠٦،(٣ت(ام دیرش: ا و اف  ا دئ )٥٣

  .  ١٣٨٧،  – اان،

٥٤( ا وا ا  :أ ا   إ  ه ا )ا 

 وت ، اّ  ا دار، ااوي ا  ار:٤٥٨،(ت)(ه

  . ٢٠٠٠ -  ١٤٢١ ،  ،١ن –

٥٥( ا  ا  :إ  د  ،سا أ ا ،مر اا 

    د )٣٨٥ت :( : ا    آل  ،١ ، 

وت - ا  /ن - ١٤١٤ -١٩٩٤.  

 اازي ا ادر    أ   ا  أ ا ز: اح ر )٥٦

 – وت  اذ، اار - ا ا، ا٦٦٦،( : ت(

  .١٩٩٩/  ١٤٢٠،  ،٥ا

٥٧(  ابآن إا :أ    أ ش طَّ    ر ا 

وام٤٣٧ ت( ا ،(  :د .     ا ، ا :   ا - 

  . ١٤٠٥،  ،٢وت
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٥٨( م ا   ر : اا :     اا ،   ا –   

  .).د)،(ت.د،( اداب

٥٩( م آنا اوإ :اإ  يا  ، ق أج إا )ت 

٣١١،( : ه ا ، وت – ا،١٤٠٨، ١  - 

١٩٨٨.  

٦٠( م آنا :أ   سا  أ     )٣٣٨ ت  ،(  :    

ما،ا : ى أا -  ا،١٤٠٩، ١.  

٦١(  م آنا : أ ز     داء زا )٢٠٧ ت  ،( : أ  

ا ،  ،را  حا إ  ،دار ا  

وا – )،ت.د،(١ . 

 ت( اط ا ل ، أ  ا : اآن إز  اان ك )٦٢

٩١١ ،(دار ا وت - ا – ن،١٤٠٨، ١  - ١٩٨٨ .  

٦٣(  اندب دا :أ اق إإ  اإ  ا ،راا 

  ، أم  إا در: ا  ،ر أ در: ٣٥٠ ،(ت(

  .٢٠٠٣ - ١٤٢٤)،.د،(اة وا، وا  ا دار

٦٤( ا   لر: اا :  ا  ،دار ة  – اا 

،١٤٢٠،  ٢ - ١٩٩٩.  



  

  ) ٤١ .... (....................................متثالت االنساق املؤسسة لإلرهاب يف الشعر العراقي املعاصر

 

  

  

  

متثالت االنساق املؤسسة لإلرهاب يف الشعر 

  العراقي املعاصر

  

  

  

  

  

  

 االستاذ الدكتور

 اميان مطر السلطاني

 الباحثة

 دعاء علي هادي

 كلية الرتبية للبنات -جامعة الكوفة 
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  ) ٤٣ .... (....................................متثالت االنساق املؤسسة لإلرهاب يف الشعر العراقي املعاصر

 

  متثالت االنساق املؤسسة لإلرهاب يف الشعر العراقي املعاصر

  

  

  

  البحث: ملخص

و  ا ا اا ا  ارب، و إ أن 

 ا ا ا ا ب، ورا م    ت

 و و ،روا   ب، ور ولد اا ّ ا

 ا م ص اءت او  ا ا ا

، م وامق اة ا ن م   ارب

 أ ،ا  م را  ل ا ص اا

 ب، ور تا أ رن ا وذ ،ا  را

  برر ا   ن روا أن ا إ

  ااق.

  مدخل

ون ان ن ك ا أ    ان  م ارب  د

          ت  ك ن ان ره، و و ، رة 

     ، بر  ة ك ب، أي أنرا م   

          إ أ و ،آ إ   و ،  و ،ظ  عو

       ،آ إ  ى ، وأ     ، دوا ا مة وا

. ما وا  

 االستاذ الدكتور

 اميان مطر السلطاني

 الباحثة

 دعاء علي هادي

 كلية الرتبية للبنات -جامعة الكوفة 
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         ،ولد اا  ا رو ا ا و

     ،روا   ، ت و  ه ا 

   را    ،  وا ا     

 ااب  امم، و د  ا واد.

: السلطة
ً
  اوال

السلطة لغة: - 

          ، () ا ا   ا ا  ءت ا

   ء  ؛وا  ا ،ت اا و ُ دةو

  :طا :) :بن ا  ؛ وا  ا  و ،ا

     ،مو  من، واا ا ،وا وا ، ،

    و ، و  نو ،طو ط  و ،مو

   أي ، ور ،  و  نو ،طو ط

  وا طا  نا    أةوا ،م ا  :ل .ط

، أي  ا: وإذا ا اأة  ان  ن:     

  ا ام ة ان، وام ام ط ان.

     ء، واا  ل واا  ر ا طا :ا

 و ا م لإذا ط وذ ، اا ا :اا ا .

و  ن اه ى   اال... وان: ا وان،    

  .)١(ار.

     ،ة واوا ة واا  ان ا ا   ءو

   ن، وء ا ة ، ووا وا ا  :ن ا 

  ة واا :     اءوا وا  ء ة،، وذ وا

)٢وا         ا ما    ا ا  و(
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  ا :ل: (ا اذ ،ا ا ف اأ و ،(ا)

    .م ر :) .م  :() .....ة واوا

ُة     (او ا .مُ و .(ط) و ، ااو ا ن): ا

  ) .٣وا وا وان.... (ا):  ان.) (

 إ ان (ا) ر  ا  ا وان واة 

و ، ا     مرة ، واة واة واّوا 

 ا   ا مأي ان ا ،او ا ان او اا

.  ا  

 - :
ً
السلطة اصطالحا

 ا ظة،   ا، و ورت  ر اب 

 ،ه ا نن وز   ت ات، واوا

  ا ا ودر ،  يا ف اوا ا

  ات اا ا و ،ا    إ   

)،او ط  او  ن ا و ،  او ا   او ٤ ور  (

 م ا  اد، اا وا وزون ا  ادا  

)ع ام  او ، دا ن  ٥ :م ف ا  . (

"ر م   ك اس، أي ارة  ا  ذ اك، 

و  ااف وات ا د   ارة  ض 

) "٦اراد    دة رؤ   ، ( آ و 

   ا  ،ؤا  اا ا   و ، 

 م  ظا  ر  رةا"  ذاك، و اا

)"  ٧ا ما   ا  د وظ اذ ، (
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ت واا ط    ا ، او ر ا ام

. ا  و  

  أنواع السلطات:

  ل   ا  ،دتت وا  را  

  ا ثا  ز  و ،ل اا   ا  عم

 ، إن مع  مع ا، ور  ا وط  ن

  ااف اوا ان ا  ،نن واا   ا

    .ا إ   ا  و ،ور ا  

: ته او ،او ا  ة أي  سا  تاع اأم  

اار اام وا ا  و   والسلطة التشريعية: 

 وا وا وا دوا ة اا 

  ،ا  ا اما  و ،وا  و

) .ا ت اد ا ا ام٨وا  و (

ءة واة  ل   ا، ومن  أب ا

    ،ىأ دو  ا ا ا و ،ا

.ذ خ و  رى او  او م  ن او

و ا ا  اام وات السلطة التنفيذية - ٢

) موا ااو ا ،ا ا ر ٩ا ذات ا،(

ا ا ن ور    ، و ه 

 ن ا ان را زراء ورا زراء ورا  ا

   ،ورا ن ا ان ن واوا و ا ،ر

و ،ة اء اي رؤ ،وت او ت دواوا

)١٠ا. ( 
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و ا ا   ن  ام السلطة القضائية -٣

 اما  دوا ا   أي ام ، اموا

وات ا اء، و ه ا   اص 

ا  ر، وا و  مما و ،اوا ب ا

اات  ، و     اا امن ده 

)١١ا. ( 

 و     إ ا  ؛ اذ ت إ  اراط  ءا 

    رعا و ،وا ا  إ  را و ،ا 

ا  إ     ،ا   إ  ا ان، ووا 

  ان ا زع  ان وان، و  ة امن      

    ا   ؤه ا و ة، و ة و رة

 ا  اعى. أمأ  

ا  ا ا     ا  ع ات  ا و

           موا ، تا  ة  ة او رة ةوا

    ا و  اع اا   ،ىت اا  اعم از

    اذا ا  ا ا  اع از   و ،ا

. را  

و    و ا د ا   تاع ا ا

ات  ، واذ ارات   ا  دون       

ارة او مش او دل راء  ا  ، ادة   ت  

)   او  ا ١٢ا. (  

 رس وظ        ، ا  وا ، ما  

       ،ذا  ا  ظ إ  وا
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ا مم وا  اذ اارات، وار    مق ه       

  ) .١٣ا ل واا ه اارات و  دون مش(

   وا       ارات ذر، واة ان، ظ ،ا

   رد  م  ىن أأ    ن  ،ا

         ة وا ،  ل  ،ا  

 مت وارات واد، 

ول ذ ة   ر ام  ة ان             

") : ل ن" ، إذخ ا اح١٤  (  

  ا ااق....

:ُ  

   أي  م...؟!

ُا   

   اد....

...أ    

:ُو  

   اُق

   د.....؟

             يا ا  ، ا  فا  ا 

  ،ه ارض  دهو   و ، ارد ا   ا

       و ،ف اا  تا  ،وط آل إ  و  

   ضا   ف ان ا (اق ) ل ت دي 

.مدم  طا  
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        ،دة و ت اما  

 ،ول ان   أال او  اد ، دون ان       

          ،  ت  او وء اال وا    

      و ، اراتا  ذوا ،ارا دا إ و

د  ذ  ب ا و، و  ظ  اار 

     ا د وا    ،او ا ا

.وا  

وا  ات؛ إذ ا ا      م ا  و م امء

غ امم   ا    ار ي امء وط؛    

   د   ر يور ا        و ،طا  ّر 

     ط    و ، ي واري واا اد ر

 اات اة ّ اء،  ا  دون ان ن وره  

     ان  ،ن  ،رضه ا ءاب و وا وا

   ،ن أي ارض ، و ا    وا ، رة واور واا 

.   د ؤهوام ،  ،دا ا   

    ، ام اكا  ة وات اا 

ا، و  ان د او ، و ّ   ق،  ان       

 ،ا  ا ث         او ا دة ا  ان     

          ةات ا ل وا ،ا  ا  ،ا

   ، وا  دة ا إ ض ن ا واى.

 اة ى ام    ة ان      

 ا" امد  "رضء "ا– )"١٥ (  

  ا اّاُء..
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  ا اا ا ُ  ااُء

دة  ان    

...ٍ ة انا ْ  

  ٍُ اَر اي  َق اْء

ٍم  ان ٍ  

   ُ ى ااء

      در ان اذ "ا ،ته ا  أو ا  ،ةا

     م    رضوا رت اا   هض أوا

ا؛ واة دة   ل إ  ء   ة،  

)" و ، د   ١٦ان. (  

ا م    ا ازداد       م  ،ا م  ا

   صا  ا م و ،ا  ازداد ا 

 رو  ، و ا   ،ارو  ن ا 

    ان  ،   ان م  وا ، .

ع، و ار داء ؛  و       ار  ء وار   

 ض  ه، او ه ، ا ا ل   وت      

    ءل ا ، ءا دوم  و ، ، ا ذا 

         ا  ا و  ، وا ت اا وت ا

.ء زرع و    ،  

ا ع م ا ء       م   ،ا م  إ

ن  م ا رض ا  إ ،         أات ا ى   

      وح ا اء؛ إ   ا    ي

    ،ا    دة       وا ن ا  

 وا   ه،     اه ا ا د ااء.*
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 إ ان ا ا ،  ي ات اى  

     نأ  و ، وت ا رة و ، 

   رات ا  اذوا        ةوا ،وا دا و

ا ا وا، وا ا    آ  د       

          ،ة  توا م  ،د وا 

 اء ار او ه، وض   وا  ااد         

  او .ا .دات اا و  او ،ر  

وف ا ا  ام: "اا اة او ا ق      

   ) " افا   رذى وات   ١٧ا د إذ ، (

         إذ د رة ن  ا  اء اا

ل ا       ل ه رةو ،آ  ه   نأو ا 

   ه ١٨إة أو ا اع اام إ  ه   ،

      ؛  ذو أ   ، افوا  زلا  ا

     با  ،ه ا ته ا لاء ا   ض

  ة ال ا أم ذ ، روا مما ن وادا

.و  ط إ ن وم ء ط  ووا ،د١٩،وا  

        ا ا  ىا در  ا  و

        د ا ،آ م  ب   وارب، وار

     ) او ر ا رة ٢٠   أو أ إذ ان ا ،  (

ارب ،  ام أ درت ارب     أل ارب  

، م  ا ، و ا  اس  ط ال اة،   

 و  بر ،  ح، أو اوا   ر  و 

  )،ت ا٢١     ، يا  ا  برا  (
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         دو  إ و ،  ف، و   و

  و  ول ان  برأي ان ا ،و  أي ارض 

   ر ا ا   .ا   

         وا ا  ا ان ا إ 

     ا ا و اؤ ،ا  در ا ء ا ؛ وا

     توا  ن ان او "طا ا  نو

"ا  تا ٢٢   ا ا    دات   ي

   ا اف اا أ  طا ا  إذ ان ذ 

  )٢٣(    ن إ إذ ل  ة   ا اارك:

،دا  

  ن    اب ء

دا  

 س اا   ن  

  ء

  ن    

     ارون

     ا ا  ا  ابوراء ا ان ا ، 

،  ا ور ا ، من دا م رب ء      واب

     ذ ون و ل إوا   ءرون ا

.طب ا  

   م    ا ا   إذ ان ا ، ا  ا 

      ا ا إ ل اوراء و  ام ا  ،  دات

 و،  رس ا   ا  م  ،ديا ا
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   ء اا  ء إذ ان ،ن ا  ء اا  م

 اء ر ا ، وا   اط وامر ارب ،    

         ر  ار اا  م ار، وا و

           و  ا ا و ،ا و  ا أ 

.ا ٢٤ا  

        أّن ا إ        او ،و  أ

              ه ا ر و ،اد واا

.دا ا و  او ،رد  

  ثانيا: الدكتاتورية

الدكتاتورية لغة: - 

 ادون ا د او اا " ر، ود ب إ ا و

)"ا ا٢٥ ،  د او اا ا او ، (

 رى، وا م و ،وا  ا ا  و

)ا ارا ٢٦. (  

 ا اي ر  ا اي د   دون 

ا وا ،اد، واا وة، و ء اوإ ،

واام ا رض   و، واا ا ارات 

.ر ا  

 - :
ً
الدكتاتورية اصطالحا

 ما   ن تا   را  ء

 او     ا  يا ا ا" و ،ا 

 ام ض ط  دا  او ا ا ا ة، ووا

)" ع ا٢٧وإ.(  
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 ،وا   يدي اا  ا را  إذ

وض  ة وا، ورس ا  ،  ء 

    ه ر اوا ،ا و ،دا 

 و ،دا ا ا ا  م ان ، ارات و

 و ، ا  ا إ  او ،ر    ذ 

  ،ا دا  ،اب اا  إ 

  إ و ،)ة وا ا ٢٨. (  

خصائص وأنواع الدكتاتورية: - 

 ،اطوا ا ا ر اام ظ  را 

)وا وا وا دت اا ا٢٩وام  و ، (

ا ون إ اطا ا    ت وبا  

  او رات اا  ت، ورا   ريا

  ) ٣٠امت ا إ إ  در ر   ال. (

 ،ا ا  ر وء اا  را و

 دون  و ارات اذ ا ادمرأي و وا رة او ا

 ت واوا ،دارد ا دلا زا و ،

 ا   ،   روا ،داروا ا

)و وا اد و ا٣١ا. (  

   ع ض ا  ولا ا  ، را 

ا ،د، واع، واا  ، تا  

  وا ، او رؤ أ أ ا ا  و ،وا

) ض  وا ا ٣٢إ. (  
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   ءا   يا ا  را   كو

ا، إن ن ط ا ا، وك    مع ا وة 

 ا : ت؛را  اعز أم ، ا  ر يا

و وا ،وا ،وا ،وا ،ادوا)٣٣ ، (

  ا ر، وذات ا   تره او

  اء ا وا اي  ه.

  وا ا دي إ ام ة، ذ ت رو

 دت اما و ،ت اق و درةاد، ووا

  ) .٣٤، ا و ار(وا  د وا

 ل ا و ،  را  لاء ار ا

)   اوي يرا روا) ء ٣٥)، اذ. (  

  أ ا و  اب

طا  وأ  

    ح؟؟؟

!....   

م و  

 ذا ؟؟؟

 ذات ا      ،م     و ،ا إ 

وا   م اد وا ام ، اذ  اات       

    :ذ   ءلو ،م  ر  ( ) ا

. ا  ؟ وا ار    ي  ان  

      ل و ت دي ا  رةاو ا ما م 

    ا ء و ، تا  وف، أيا ا د (....)
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 اد وام  ا ا، ا  رواح اس،        

        ا   دةا ا و و  ،م

.   ان  ؛ اء اء مو  

   ا ر ؛ ا ل ما  فا ء م

 ت، وا اد، وق ا درو ، وا 

 داوي، و   ا ا  ، ل اا

   ن  ت؛ما  دي ف ان  ،ل

  ن ا ور ،  ن ث ا او ر 

.  دي إ مت اا ؛ا  رة ا  

ا  ة؛ا م ل إا  فا دي م  

 ا آى ا ا ات اا   اة، و ا

 و  ، م  اات، و ا  دة 

  ،وا    رة رة ود واا إ ا

*. ة  ا   

اء  وا  ا اا (تام)    

 ا  ا  وا  اطر ات، واما

  ) .٣٦ا، اذ ل(

ا ام   

اطا م ار  

 اه وا و    

ء ا    

  وك

ا   

  ٢٠١٦.... و ا....!!! س. ق 
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 اطا   ،ا ما اطد  ا 

 و ،ر ا تام   ؛ا أي اا ًء ا

امت ى   اء  او  ، و  اء 

ا د اا .دي ا   تا وا ،  

   ءا   ارة ا س اإ 

     ان   يد ا ؛وا ا  فا

  ا و ،ا  ض   ان وا ،ا

اع ، و اف  ات ا    وا م

 ) اقا  ح  ،و ت ورس ام يا ا 

ام ا)، وا ح  ام ا ، ارئ ن اة 

ا ودا ،دون آ    و ،ان اا    

.اموأ ا   ف ا   

 ا م    ،تا  دا   فا وم

وا اوام ا م ا     يا  ؛

  ،   وا اد واا  أ  ض يا

 أو    ن  ؛ و    و ،و أو

  ى    و ، درتو ،إراد  ، أ

  ء.

 ا   تا ت،  أن ما  ا ا م و

 ةت ظ ،تا  فا م   ت؛ا   

ا ة م ار ااد ا  اد،  اي 

  ،ب ا   ءا  ،م   ل ف ان

  أو ان  ،   ا  ا ا  ات.*
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 ،   ران ا ا  ولا   م

 د واا ب إه ا ض اذ ،وط   ا

وا ا و ا و   ، مس اب  ات 

 اا، وموع  اد ل  و؛  ا ل 

 ِ؛ أو اوا د ا رة. ووا مات وا

.را ا  م  

 اد ظة دة و   ار و ازن، 

 وزا ،إ  ا   رف  دوج ا  و

  أ   ت وأل ؛ أي    ادات 

وا  ، إ  ، ض  ا  ، رفا

 ما  ،ف  اا  ر  ذ  ان  ا

   ت؛ا   ةظ  ور ،اع طم ر إ

   ه ات  اار وات  ات ، واد

 م  دون ا    ت اة ؛ ن اد 

  ث  ا وا واع وا و  اام اى.

وء اد  ا ا  ام  " :ر اد  ى 

ا و ، ق اا   ، ] ا اع را 

  ) ٣٧ا  ]؛ ن  ر ا امن وه"(

 اا  د و " :ام  دء ا عا  و

 ذ ،   د و ، وه ا ان  ،ا

  ) .٣٨إ ى ر"( ان  اا ج إ رة ا او

  ه ض فا اا  وجا   دأي ان ا

    وجا ا ان  ا  ، و  او ظ
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ادة،   و    اح دة و رة  ر 

  ا اي  اات.

 ا و  وجت ا  "  ا ما

    و طا   ن ت اوا   ا

  ااب واات واع   اام، واء 

)"  تا و٣٩ ما  وج أي ام ، (

 ا اموا و  ، ر  لا ور ،ا 

. افا  

:هخصائص التمرد ووسائل - 

 ،د اا وا  ،ذا  ،  دا 

  ا    عام  .ما  ا و

ا وا  ا   ،  اد، و  ا ا و

  ) .٤٠ وام و  ا، و رؤ ن واد(

 ا  د  د  و د وروح ا و

) ، ول او إ رة   ا، ا ٤١ا  اد(

ا و   ،اهس ا  ،دةوا وا وا

 و ،وا إ  دي  او  ك أي  و

) اا دع ا  ا  رة٤٢ا اد وا . (

  ؛د ا  در ارة، وظد واا 

ا )٤٣. (  

     اقا  اظ ن، و  ان د واوا

  دث ا ؛ اذاق اا ر   ا  

     ةو  دا ا ة، وا را

ا اا ر   ،ا وا ا و أو 
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  ة إرادةل وت وآ  و ا   ،ا  اتا

ء  ل  ور ا واد  ا، وا ذ ة، 

 دوم " امد  "ر  ان "ر  ة  ز ح را

  ) ٤٤مر   اراء"(

وا ،ا   اءا   ا  

ا       ددي   

   ،د  ،اقد ار ا   م  

ر اء واما  ّما  فك ذراع اا  

ا اوا ا   

  ا ل ات واار ات

  ، ا  ، َب ابأ 

   ا اي  زال   اة

  زال ا  اة

  ط ا اء، وا  ادد ، وا اث

ول ا ار    إرادة  وى اام ا دده، 

و ، لو ،  و ،و إ وز ا تأ 

اا  (، وأ ، ،أ، ط)، أي ام أل 

  ،ما   ة   ،ا ذ  ة 

. دو ،اا  تأ  

   م تل اط  ل اك ا  وا

 ،ة اة اا وإ ،مما إ  وا  ، و ،

 م ان وا واض وا ، إ ا ت 

 وإ ، ذ  ،ن، وا م ا  ا ا
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رض واا ء إم اد اا   ون او ،ط

 ،  ا ث ان   ا ون إ  ،ا 

 ذات ا و ،   ان ن وا

  ، م ا، ورع ا واؤل، و  اد 

.ا  حوا ا ا   

  ،دا  ةا  يا ا   ءما م 

اة  ء م   ه ارض، وا وره 

 ،ا ا و د و   ، روا را

 ،اا ر م  ،  اا  رة و   دا

 م  ام   كام و ،ا  ن اا 

ا    ادد (ط ا اء، وا  ادد ، 

*. اا  د ا    (ثا وا  

Abstract 
 In this research, I discussed the basic rules for the 

coordination of terrorism, and found that the structure that 
helped its elements to manifest the form of terrorism, which is 
the arbitrary authority that is the first machete of terrorism. It is 
the authoritarian and dictatorial methods and the oppressive 
means of violence. Alongside them to strengthen the subject of 
terrorism, was the texts of poetry that indicate the dictatorship of 
the various factions, more present in the research, because the 
dictatorship is the most important causes of terrorism, and we 
conclude that authoritarianism and dictatorship are the basis of 
the foundations of the emergence of terrorism in the Iraq. 
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٢)  ا  : ،ا أ ز  رس  ا ،ا   :(

 ، رون، دار ا١٩٧٩ ،٣/٩٥. 

٣) ا(     ،تا  ا ، اإ :ا  ،ا

 ،را  در، و٢ا ، ،لة، ا٤٤٣/ ١، دار ا.  

٤)      ،ا  ر ،ا ا درا   ،ا ا  :(

  .١٢١- ١٢٠ح ا ،- ، ا ا٣٧ درات دو، ع

): ا اي  اع، ر. دون وف.ر ،، د.  اد،   (٥

 .٣٧٢ ا ا رات وا (د. ) ، (د.ت)، 

٦)(    ،رةرج د .د ، ،ا دورام ن مما ا

 زت واراوا  ا ا (د.ت)،(.د)٤٦٧. 

٧)       ،دابا  ،اد  ،ا  ن .د،    ا(

 ، ٢٦٧، ١,٢٠١٣، ،٢٠٦اذع 

٨)  ة تدرا :(      ،ر ا م ،ت ااع اوأم وا 

 ٢١، ٢٠٠٦ان ا ر ،  ، زام، دك 

٩)   ا )ا :(-  دراع  -اما–      ،ماس ا  ءأ ،(ا

 د ا   ا ،اودف ام ،ا   ا    ،

 ، ا ب  ج    ١١ار ن اما:   ،١ اا ،

ا رب ا ارب. ا اا ا  ار ، د. د   

  ،دا ١ ،، ،را ،ا ٧٧،ص٢٠٠٣،دار ا 

، ١ة ة   ،ور، دار ا(   ،: ا وا اء  (١٠

 .٣٨١، ٢٠١٤وت، ن، 

، و:ا وا اءة ة     ٢٢ – ٢١) : او وأماع ات     (١١

 ،٣٨٥-٣٨٤. 

 ، ة اءة وا ا :٣٨٥-٣٧٩.  

١٢)  ا  ا  :(   ،وقدار ا ، (.د)،ء ا ا ،ا

 .١٢-١١اة، (د.ت)، 

١٣) :ر ما : (١٢. 
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١٤)ما ر  ،ادض ا(اد، ، ١ ،ون ا٢٠١٣، دار ا، 

١٥) ،مى ا ،ل اوت،     ١)ا ،ترا ا ٢٠١٢، ا ،

٢٢٣. 

١٦)ا() اا ة اا  وا ن،    ٢٠١٣ – ٢٠٠٣    (

 ،مما  ا  ،  ، ٢٦ر. 

*   ان اا  ا ة : 

١٧)       اإ   .د ،ا ا  ا ة ات  )ظدرا  ،

 ٤٨، ١٩٩٩اة ا ،وت ، 

١٨     ، دار وا ،ا  نب، د. إروا ع اا  : (١ ،

٢٦، ٢٠٠٨. 

١٩         ،وا  نم دار و  ،ا و ف اا : (

٢٢-٢١، ، ٢٠١٦، ١.  

٢٠) :ا ا :(    .د. ، و ، اره، أآ ،أ

 ، ،يا ا ،ا ة ا ،٢٠١٧د، 

٢١٢١    ،(.د)،ا  حا  اا ا  رب ورا:  (

  .٢٤(د.ت):

٢٢ د ا (-    ، ز  اد اا    يا ١   ،

  .١٠٦، ١، ج٢٠١١درات، ااق، اد، ، 

٢٣ ،ي ث دا (اد:١ ،مو ٢٢، دار  .  

٢٤     ديا  ، ا ا  ،ا  : (١ ،،

 .١٦،  ١٩٩٩ ، اة، 

٢٥) ا ١/٢٩١)ا. 

٢٦)       ،ا  ، ر ة ، اا ا ا  :(٢٠٠٨، ١ ،

 ١/٧٥٩اة،

٢٧)     ، دار أ (.د)،نح زد. و ،ا ت اا (

٢٠١٤ ، ( .د)١٧٥. 
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٢٨)ما(   ا را ، طا ارب، اا  ، ا

 ،ر٥، ٢٠١٥ا. 

٢٩)         ا،(.د) ،ظ ي ،ا ا  ا ت اا :(

 .١١١ – ١١٠، ١٩٩٠ا رات وا ،وت، 

٣٠) ،ا ما :(٥. 

٣١)  :( ا ت ا١٧٦ – ١٧٥. 

٣٢)         ،ر مما   ل ، لط ، را  :(١٣ /

، /٢٠١٦ ا  ،madoo3 com . 

) : وأماع ارت:  م، إ  اار ان،      (٣٣

٢، ٢٠١١. 

٣٤)ا ما :(    ا ،ما   .د ،ظاد ا  .د ،

 .١٩ ، ١٩٩٠امم ،اد، 

 )اان ا  ري اوي(٣٥

*: ث دا :٢٥-٢٤ 

٣٦).   ان اا ( 

*       ،ريا ا ،  وا ام:وت،   ١ ،٢٠١٣، دار ا  ور ،

  ااء

٣٧) ا واا او أة اا روا  مد ا(٣٥ 

٣٨) رم٣٥) ا. 

٣٩)         ،حا  إ ا  ،ا  ت (

 ز٣٢٢وا. 

٤٠)      ،ا  ب ا  اءة ،دوا ا :(   ،ير ا١ا ،

 ،د ،وا  ٢٠١٠رم ،١٧٤. 

٤١)      ،  ،ة  م ا  اءة و ،بوا ا :(

 ،ب، دب اد ارات ا٢٠٠١ ،١١٩. 



  

  ) ٦٥ .... (....................................متثالت االنساق املؤسسة لإلرهاب يف الشعر العراقي املعاصر

 
  

٤٢)وا ،أ ، ،وا وا ا ا  را :( ،

 ،ا ا ا ،ا ا  ا  ،رم درا

 ،ر٢٠٠٦ا ،٨٦. 

٤٣) ، :ا ،  : ،  ،دة او ،وا اا :(

  .١٠٤، ١٩٩٠وت، ن، 

٤٤)(  ،ز س ح .راء، دا   رم ١دوم  ءدار ا ،

 .٤٥، ٢٠٠٧وا، ا اف، 

دار   ١ ا ا  (،ة، ة ان،  :١ة ارب*

 ، ،١٧، ٢٠٠٩ ،  ؟، را ق اّم :١، وا ا ، 

 .٢٢، ٢٠٠٥رات وا ،وت، 

  قائمة املصادرو املراجع

١-  ،نة ا ،ة ١  ، ،  ٢٠٠٩دار  

٢-    ،  ؟، را ق اّم ١     ،ت وارا ا ا ،

 ٢٠٠٥وت، 

٣-   ،ز س ح .راء، دا   رم دوم دار ١ ،  ءا

 ٢٠٠٧وا، ا اف، 

اا وا، ودة ا ،  : ،  ،ا ، :وت،           -٤

 ،١٩٩٠ن، 

٥-  درا ،وا ،أ ، ،وا وا ا ا  را

     ا ،ا ا  ا  ،رم  ،را ،ا ا 

٢٠٠٦ 

٦-       ،  ،ة  م ا  اءة و ،بوا ا

 ،ب، دب اد ارات ا٢٠٠١ 

٧-        ،ير اا  ،ا  ب ا  اءة ،دوا ١ا  رم ،

 ،د ،وا ٢٠١٠، 

٨-           ،حا  إ ا  ،ا  ت

زوا 



  

  ) ٦٦ .... (....................................متثالت االنساق املؤسسة لإلرهاب يف الشعر العراقي املعاصر

 
  

٩- ا واا او أة اا روا  مد ا 

١٠-    ،ريا ا ،  وا وت،  ١ام ،٢٠١٣، دار ا ور ،

 ااء

١١-  ،ظاد ا  .د ،ا ما      ،مما ا ،ما   .د

 ١٩٩٠اد، 

 ٢٠١١ وأماع ارت:  م، إ  اار ان،  -١٢

١٣-       ،ر مما   ل ، لط ، را ١٣  / /

،٢٠١٦ ا  ،madoo3 com 

١٤- ا  ا ت اا   ا ا،(.د) ،ظ ي ،ا 

 ١٩٩٠رات وا ،وت، 

١٥-    ا را ، طا ارب، اا  ، ا ما

 ،ر٢٠١٥ا 

١٦-     ، دار أ (.د)،نح زد. و ،ا ت اا 

٢٠١٤ ، ( .د)١٧٥ 

١٧-  ،ا  ، ر ة ، اا ا ا ة٢٠٠٨، ١ا ، 

١٨-   ديا  ، ا ا  ،ا ١   ،،

 ،١٩٩٩ ، اة، 

١٩-  د ا-      يا  ، ز  اد اا ١  ،

 ١، ج٢٠١١اد، ، درات، ااق، 

٢٠-  ،ي ث دااد،١ ،مو دار ، 

ظة ا ا  ا ا، د.   إا ، درات          -٢١

 ١٩٩٩اة ا ،وت ،

٢٢-  ، دار وا ،ا  نب، د. إروا ع اا ٢٠٠٨، ١ 

٢٣-   ف اا   ،وا  نم دار و  ،ا ١و ،

٢٠١٦. 

٢٤-       ،د   .د. ، و ، اره، أآ ،أ :ا ا

 ، ،يا ا ،ا ة ا٢٠١٧ 



  

  ) ٦٧ .... (....................................متثالت االنساق املؤسسة لإلرهاب يف الشعر العراقي املعاصر

 
  

٢٥- ا  حا  اا ا  رب ور(د.ت)ا ،(.د)، 

٢٦- ) اا ة اا  وا ن،  ٢٠١٣ – ٢٠٠٣ا    (

مما  ا  ،  ، ر 

٢٧ -  ،مى ا ،ل اوت، ١ا ،ترا ا ٢٠١٢، ا 

٢٨-  ،ا ا  ا  : ،ةوق، ادار ا ، (.د )،ء ا ا

 .١٢-١١(د.ت)، 

٢٩-  ما ر  ،ادض ااد، ، ١ ،ون ا٢٠١٣، دار ا، 

، اا ا رب ا ارب.   ١ امن ا رب  ج  -٣٠

،دار ا ١ اد ،  ا اا ا  ار ، د. د

 ،، ،را ،٧٧،ص٢٠٠٣ا 

٣١-       ،ور، دار ا  ، ة اءة وا وت،  ١ا ،

 ٣٨١، ٢٠١٤ن، 

٣٢-            ،دابا  ،اد  ،ا  ن .د،    ا

 ، ٢٦٧، ١,٢٠١٣، ،٢٠٦اذع 

٣٣-     ،ر ا م ،ت ااع اوأم وا   ة تدرا

 ،٢٠٠٦ان ا ر ،  ، زام، دك 

٣٤-  ا )در -ااع -اما–       ا ،ماس ا  ءأ ،(ا

ا   ،  ا، مف ااود، ا   د  

ا ا 

٣٥-             ،تا  ا ، اإ :ا  ،ا ا

 ،را  در، و٢ا ، ،لة، ا٤٤٣/ ١، دار ا. 

٣٦-   ،ا  ر ،ا ا درا   ،ا ا  :

عدرا ،٣٧ت دوا ا  ،-،ح ا  

٣٧-   ،اد  .د ، ،ر .دون وف .ع، را  يا ا

 ا ا رات وا (د. ) ، (د.ت)،

 ا امم ن اما دور ،، د. رج درة،         -٣٨

(د.ت)،(.د) زت واراوا  ا ٤٦ا 



  

  ) ٦٨ .... (....................................متثالت االنساق املؤسسة لإلرهاب يف الشعر العراقي املعاصر

 
  

 ٢١/٢٠٦٥ن اب ج -٣٩

٤٠ -       ا  : ،ا أ ز  رس  ا ،ا   :

 ، رون، دار ا١٩٧٩  

  

 



  

  ) ٦٩ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 

  

  

  

  

  التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 األستاذ الدكتور

 حيدر جبار عيدان

 املدرس املساعد

 ثائر عبد الفاضل كاطع

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 
 



  

  ) ٧٠ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ) ٧١ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 

  التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت
  
  
  
  
  

           
  

  
  

  ،ا  ير اا ام  م ر اا أن

 اات واا)   ض ا و ا وا

ات وم) إ ا واّر،   ة أو  ل 

    و  ر  أن  ا  الا 

  .)١(ان

  دار و  تا    ةظ ر ا 

 ،و  ء ا  ه اة ا  اطار ار

 ا  يا ا  ن و  أن و    وو

  وّو، ظوأ ا   ياء اا ا ة مه ا

 ا  ا وا  ال وااب وا  ات 

ل    ه ات (   ا)  (ت ،وأو

١٨٩  ا ا  ثّة وه ا ذ  أوا و،(

(إح ا) ب  ّرئ أّم  ا    ه 

 ر اة اظ ا ا وذ، ا   ءا  

(   ا  و) :   ب  أاب وا(٢)أ  ،

 الدكتوراألستاذ 

 حيدر جبار عيدان

 املدرس املساعد

 ثائر عبد الفاضل كاطع

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 
 



  

  ) ٧٢ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 

 (ا     وف اا)  آ  ب  ذ أم

   رة ذ    ةه ا  هذ   دإذ أ

   اى .

  ا ا و   (أدب ا) ب ةه ا

) اذ و  )      اس   ٢٧٦(ت

(ا(٣) وا ا  نر ب ا) أ وو،

  ( اة  ٣٥١،و أ ا در (ت(٤)ون)

  . (٦) ، وذ (٥)ب (ارات)

ا مة اار اب ا  مة اء اء ا ه 

 ت ارار ا   رة ا وا ام ، ةا

 ء ا  ،   ون ا بء ا ن و، ا

ة ، وا ظ طا  نا    رظ ا  

   ر (٧)أن  أ ا  رإن ا (أو )  ،

  أ يا ا ه ا  ة ،ور ا هو  و 

  دة اا  أ دا د  أ اأ  ناء أ ا

 طار   ا م  وذ،  ين اا أ ا

    ا  ة (٨)و.  

    طا    ا  ير اا إن

  ا  ا ا مدة و او  تا 

و   امه ا زا و ،(ا ام)  أط ام 

 ادى اطو    أن  اا اا   إ

 )٩(  و ، ا ءد ا و ا را او ،

وم ،وا ،رو ، ا)١٠( ذ و)١١( ا إن  ،



  

  ) ٧٣ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 

 ّ     ري،و  ر :أ    را ا

 و   دون أن  إ إ  ارم  ر  ا أو 

 ، ا ا   يا ّد ار اا :مو ،ا ا

اه وام و ،  تا  اأ أ د أمر اا  

   ءا  أن و، اا ا  هن أ )١٢(.  

 
ً
  أسباب التطور الداليل عند احملدثني :  –أوال

        ا  ر اة ا ة ن أا ء ا ذ

  : ،و أز (١٣)ا

 :   كثرة االستعمال  -أ 

     د و     لة ا  

ات ا ع  ا ،وا   ا ،و ذ اة   

  ا اء ، ع ا  ا  ادة       

ا  ، و    (١٤)او      اء       

     ا ط   ن  صل اا   لة ا

،و ذ ارد ، ارد إن اء وه ، ع  أ اس       

  .(١٥) وا  إن وردا

 :   انتقال مدلول الكلمة من احلقيقة اىل ااز   -ب 

 ا ا ا ا  ا   ور ازي ،وا 

ود ا  ا ازي  ا ا ،و   اس       

  ه ا أم  زيا  إ ا ا  ا ا

      أو   رضا  ة  (طا)  ذ و،

  ا ا    ،و       ،وات د ا(١٦)ار

 ((طا  نا)): (و وأ  ا ) لل ا(١٧)   و



  

  ) ٧٤ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 

  ا طف ا  زيا ع ا ،  ا   

  . (١٨)ب

 انتقال اللفظة بتعاقب األجيال :  - ج 

    ا ا  ةّ لأ  ام  ظا  م 

  (١٩)ا        لا  ل، لا  ته ا و،

،ل ار رن  ااب     (٢٠)((ا ا اك))

    ا ا  نا وأ، ا   م : لأو  ا

 .(٢١)اه

 اشتقاق األلفاظ للداللة على املعىن املعنوي من املعىن احلسي :  -د 

   ا م وإن ا  ا ا  ظا   

     ا ت اّ و، ا ما  ل مو و أ

.ر اا   

      ل ا :  نا  ىب أك أو

     م م را   وذ، ه أو وظ ء أوا ط

  وا ا  طأ وا ا   ا   (٢٢) ،

 ا ات ذات    و ه اا أ اال ،و اال

ا ا  م ا ا (ا) ل  م م أو   

ر اى أو  ا دت دون ذ  ،،وى ار د        

    ور ا  د   أن ا  ت اا ان أن أا

    ء وا      ا   (٢٣)     تا  أن و،

      ا م : م   م ن ا ا ذات ا

          م  ُ  ا، لا  ث  وذ (ا) دير اا

 ا  و ء(٢٤)ا .  



  

  ) ٧٥ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 

  يت : ثانيا : تطور داللة األلفاظ عند ابن السك

    إن  ا ى أن اظ ّر را ا       

   ن أ   دة    م ا  

 ا ،أي إن ا  ة دة ،و ز  أا     

  ا اط  د (٢٥)    زوأ،    ء ا ده

  ا  ر :  ا ،و اص ،ور      

 ء   (٢٦)ا ه  تو ا ا   اءة و،

ا ان ا  ذ ا ا   ت أظ  

   ذه ه ا          ة ، دون أن    أو 

    (   ا  و)  ظه ا (٢٧)   و ،

   ا  ا ا  ظا ر د    ذ

:  ظ ور ا ن  يا  

 التخصيص الداليل:  - ١

ا ا د         و ل ا  اأ 

  ،ا  ا  ّل ن  دا ء أأ  ا 

ا اي ن ل    ا  ،  أ اع 

(٢٨)        أ ّ  د ، ا  د   ن ا إذ،

ا   ن. ه ا  ء  ل،   

و  ا ا ا ا ا ا   ار اي      

        و، ا ا   أن  ظ اا   ،

        ،  (قا)د ،وا  (ُقَّا)  ق ، (قا)

ا            ا ، ا   ى  ب ،أ

إذا  (٢٩)))ر ق، أي ؛ ول  ق ا  ء ، ((ل :



  

  ) ٧٦ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 

 (٣٠)ن مه   ،وى ا ا أن : (( ال)) 

    ااء و وا م؛ (قا)  ا   ،

 ن ا أن ، ا ا  ا ا  و، 

دا   ا  ّ ف إ ه ،َ :  ال  

 َُُ أي :ق اَ (٣١)،ور در ا ت،و) ل   ٣٧٤ (

  (ب (ا)       ٢٩١ا ا م   (ت

      )) : ، د وا  (قّا)  ا  ا

اق  ا  ء ،   و   ،و أ ا أوا  

،    وهو م  ذ      ء ،و   ا  ا ام

: ر م  ل ا  و،    

  * ِِ  انَ ق  ذي أَوِد *

وا   ،     ،و  وال     

و ذ   ل ا  ا : ا وف ادة    

ا    ((ا  ل  قوا،  دون د ا و،(٣٢) 

      ن  ا ا   ا  ا أن ا ا  ام إ،

 : ل ا  ؛إذ (قا)   ا  

 َ ٍة ِ ٍُرَدِم ٍ  

  

   َ  َذا أتِ إرَوِا ِط(٣٣)  

        ، َُُ أي : ق ا: لو،  : ٍَْ : 

   إذ، رد ل ا ، ا  ل ا أن  

       دة اا ن؛ دا و أو  ة  ل أن

 رد   تإن و،  فأو     او ، ذ   وإ،

  : ما ل ا  ا ا  



  

  ) ٧٧ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 

   ُِ وقَا أ َُُ   

  

  (٣٤)ِِ  انَ ق  ذي أَوِد  

ا:   قَا نأ  (٣٥)إذ.  

             ا ا  رت د ظ اا و

،وا    ّل    (٣٦)(ا)  ه  أ ا (ار)

  : ا  

    م َّ ََا ُ َز َو  

  

    ُم َ اِ َُب(٣٧)  

ا ذة  (ا)   إذ ى إن  (ب)  ا    

    و،   أ ذ أ   ناء أ را   ا

،  ا ا   ا         (٣٨)(ب)   (مور) 

)):  وذ،  ا  ل ل ا .ء   

 رك و اب: [ چ ڀ ڀ  ڀ چڀ :   ال  ] ،٢٣اوى أن رو

ا[و وا  ا ]   و،   (٣٩) 

وح   (٤٠)))چ... ڀ ڀ  ڀ چڀ و  أ،ون ااء ،ل

      ا  د ر اا   د  ر اّ   ا

 (ا) وأ)) : روام  نر ،وا :- وا ا أن  -إن :

 ((ِ ؛إذا   ن  . اِ ؛ ا  ا أوُ  ا(٤١) 

،  ا    و  ّم  ار ا مع        

.   ت  ، تا  لا ر وا  ص  

      )) :  (أر) ا   ا ا وراا : 

ول  ارا وإن    مء    ،ا   رل ومء 

.    لء ورم  ءت أر لو،  ل ا لو

و أر ا إذا م ،أر وأرا وإن    مء : اء 

 زاد، ا  أر ء.ور (٤٢))) و  وام د  واذا



  

  ) ٧٨ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 

ا  مّ ا ه د  أن ا ك  ال واء         

       رة (وان  ذ أم ،  ءا   ا  و

 ا دء) وم      ا ا ز  ا د   ا 

      ه أذ  أ ا ا   و،  ء 

  ( اا ،إذ ذ أن اّ ّ اء ا ا ٣٧٩اي (ت

          ا ا م    ، اء   ءل وا و

  اإ ذ    (٤٣) ا ا ق او،

           ر اّ ، وا  دا موا ا  ا

    ءا  د و، ا   ل ن  ء  ل ه

  دون ال .

            ّأ  ا ا اا   ه     وإذا ا ا د  ه

  : ل ا ح إذ ، اا      رأ ا   

ُ    ََُ َنُ َ ٌَءُه  

  

  ُِ َنَ ُء ُء َو(٤٤)َو  

 (٤٥) : (( :أي  زاد  ،و أر ا ،إذا أ زاده))       

 : أ ل ا حو،  

   َوأ ُا َمأ  ذاإ راَِو  

  

   ِراا إ َ رم إ ُ(٤٦)  

   ((ا: راا)): ل(٤٧)         د دون أن ،

: أ  حء ،ول واا    

  ِِا َ  َو  اَ   

  

  (٤٨)َاََ َ اَ َ اركِ   

      إذا م، ا أر و،  ء  ا اا إن : 

(٤٩)زاد       ا ا د  ها   و ه أ وو ،

  ل وة  ارد :  

 َُُرأ   انا َِ َ  

  

   ِراأ ََِ ََوُُ ُ(٥٠)  

  



  

  ) ٧٩ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 

أي ُف   اء وان وارا ،وار :اج أو   

ر           (٥١)اوا ا ا ع أن   ا أن ا ،

     ا واو، ا أة ا ّم ا ّ ا

  : ا  ل ط  

 َرأ ِ ا إأٍ  

  

  ُا ََ َُِ َءَ  

    ا ا  ن ا ّ اذ       : را : ، أة أّم  ُّ

        رأن ا آ     ا ، ا ا

  . (٥٢)ا  ال واء

       ر   ا   إذ (ذ)  أ ا ا و

أذ  ل، أو م (٥٣)ط  ا ح او،    ا ا 

:  ل ا  

ِ  رَدَاَن اَى اَ       َِذ ُر ِ ِ َِ ن(٥٤)َوإ  

         وا، وأذ ذ  ل، ا ا وا)) :  ه إذ

((أو م ط  ء ا(٥٥)ذ       ، ا ا   

  ّ ةّ ا  وذ، ن ذا  وأط، أذ ر 

 ا ا  ّل ا د (٥٦):  ،  

 ِِرأ ّ َُْأْم َُو  

  

  (٥٧)َوَُُ َذِا،  اَرِب   

و ا ن  ()ض ء ا، ده ا د          

 ا أس ان ،وك ر  ا   ارب          

،أي إن (ا)   و  ا ا ،وا  (٥٨)

. ّا ا    
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 وط ،و    و ا اب أ   (ا)   ء      

     ا و، ا ادي ،وا  ل(٥٩) ا (٦٠)، و 

 ا (٦١)،و      ا د   ، ا  ا م و

              ادو،    : رار اا  ، ا   ل

 (٦٢)ا.  

 التعميم الداليل : - ٢

    د ، ا   ظا  ا

   ن  وأ أ  (٦٣)ا ا )) إذ ،

اا  د أو  أاد ا أو أما   أاد  أو       

(( ا (٦٤)       ، ()  ا  ا أ و، 

   ذ ،وا   ل  ،     ا 

 اا و، زا و، (٦٥)ا.  

     ا ا   تت واا  و وا ةه ا إن

     ّ و ،ذ و وا وا   ءا  ات

  إ ا  ط        ا   ()   ت أ

  ا  (ب)٦٦(و(.  

و  ا ا ا ا ا   ر د اظ          

       ذ  ا ا  أ ظ ات اح د

  : ل ا  (ا)  

َزأ  آُل ألِ ا  

  

    َِ ٍَ وا ذاُِ (٦٧)َو  

          ا    او، ا    ا ى أن أ  إذ

      ، ع واا    أو    ا ّ ،

         ِ و، ا: أي، ا و،  إذا،  ا  ه



  

  ) ٨١ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 

 (٦٨) َُ و  ،إذا د   أو مق ا أي ا       ه 

  : ل ا آ    ا ا و،  

 ُز  ،ِأْ ِِ  َْ  

  ٌَّ أَ ا ِداُ َْا  

  ََذا َوإ ٌلَما ُ َمَ(٦٩)ْل  

    ْإذ د       ا()   را  ا ا  ()

   ا  ن اذا ا  ل إمو، ا : ا  

: تأو م     ل أن (٧٠)،وا      ر و،

         ا  ا ا ا  ا (ا)  

. أو  

  أّم إذ ذ (ا)  د   هذ  ا   و

              ر واأ  ا أ  را  ا 

       أط ،   ا  را  فا ادي ، أي إنا

ة  أ ا      اب  ا اي   ار ار 

       ، ا ا   م؛ ا   و، ا   او

 اب د ا   اف  إن ا : أن ن    

  . (٧١)إى ا زرء واى ء ،و  اس أف ن

         ا ّ ا ا و   : ل ا ا  

   َُ ىا َا َ   

  

     ََا ٍء إِ َ ذاِت ِ(٧٢)  

    ع ،وإاب ا : وا ،  ذات م  : ل : ((أي إذ

،و و رأي ا  (٧٣) وا،  ا م اع))

      فا  أراد ا أن أظ إم إ ا ا  ا

         ا ه اذ  ، هو  ا أ  و ع ا
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           ن )) ع ا ى أن يا اا ا ه اإ م

،أي        (٧٤)((ن  اء و  ا 

ا  ا وا ،و ن اد ا  ا اف         

       ا ّ م ه ،وو  ا ا  ع ا ل

  : ا  ل ط ا  

   ُ ٍَ ذاُت ة تَ

  

    َ َ ِدََ َ(٧٥)  

   ع ا  وا ا ة ا(٧٦)      

.  ّ  لف اا  

   ))   ا أن ا ا  إذ (ا) ذ و 

       ض ور اء ون وارا  اردة(٧٧)))ا   ،

        أ   و ، ا وا، رو،  س را 

: ا  

  طِاَُ ْدَرَو َََْو

  

  ْ أ َ ْدَرَو ْذإَُ َ اط  

    : ل ا   او،   أي : ا  

  ِْ اُمَو مَََواََِِ  

  

  ّ َََْ اِ ّرادِ    

          ، ّ   ا ط ا د  با ا 

         : ا   و،   ن أي  و،  ر:

 و،  ُدَم   اأي :أ، ط  ا دة ا ا

     ) لل ا ذ ، ا ا د  بع اا  

أي أم ( ا    (٧٨)ا  وآ و) : ((أم ط  اض))   

             إ  :  ذ و، إ ا ّ  (و وآ 

 ،أي  ا وّع  ا ،أي: ّ و ،و  س

(٧٩)  : ا  ط  ا ا ّ ا د  عا و،  
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    َا ُ َ ُ ُبا ََُ  

  

   ُُ َ ِ َ ذاإلََم ٌ  

        رِد ِ ََ َ ََ َ  

  

   َُُ لَ  َوَُ وأ َُ(٨٠)ا  

      ات ،أي ا ّ  أي  و:  ع ا 

(٨١)ا  

و أ اق د ة   د ا  اص  

     ر  وا   ا دق سْا أ إن :، ا ا

 : لو، ْ         َُ ةا س ا(٨٢)   أن ذ و،

أ ا ط ا ،وأ  امع ا ،أي:ط  ، ر   

 ام ط (٨٣)       ف وا  (ا) أن أ ا و ،

   را    ا  ، ن ا ابا ا   أي ا

          :رض ،أيه ا  آ إم : ل ا، رضا  

(٨٤)  ه ه أيَ  ل ر : قا  ا أن أ و،

،و ذ أن أ ار ا       (٨٥) ، ر  ذ أا 

    ، ع أي،  ر ا  ، عا     ارا

 (٨٦)م.  

 انتقال الداللة :  - ٣

    اا ا م  إن          را د   ءا

         را ظأ م  و ،ه و      

ا  اولا (ا)  ،       

 را ّ      ا  ي اا ا      ،آ  

ن  اظ  ط ا  ال أ ا ا         ا

   عا ا ط  را )٨٧.(    
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 إن  ا      ا ط   آ ل إ  ل د

  ا أو ا ،      زيا ا إ ا ا  لم يا 

دي  ا إ اماض ا   دي إ   م ادات؛  

 ا  ا    ) زيا ل اا  )،٨٨و و

ا د  لما    ا ا ا ت ا  رزة   د 

.و ر ا رو  

          إ د  ا ل دام  : ا ط ر اا إن

    ، أو ا ل ا دة إا ا  ن ،ىأ

          ا  و ،ا   أو ن وا  أو 

ا ا   و ،ه ا رك أن  ير ا)٨٩(   إدرا

   ظ ار ا ا  ءا أوا  ن ؛ا  

     ل  امأو م م  و، ور ه ا در، ووم 

    ، و  ا ا  ل ا  :)٩٠(اال

 االنتقال املباشر :   -  أ

    ة ،و رة ىأ د ا   ظا  أن و

  ا ا ظ ا ام  ا ود ا ،إذ      

       ظ اا   د  وا أ آن اول ا ن

  دات وا واون       م ا ل  ن   

ا : ب ،ودارة واوا ا ة واوا ة وا

(٩١)و .  

و  ا ا ا ا   ر د  (ا) إذ   

 ى أن ا ا أ،    ت إذا  لو    ا  هو،

 رد :اا  وة ل  و   
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   ََأ َرَ َ َرأى  ذاإ  

  

  ُا َََ َ َُ (٩٢)  

      و  أي () (٩٣)     اذا: ّوأ و ّ و،

   ت(٩٤)و ،   ل ا وM s t u v w x   

y z { | } ~ � ¡ ¢      £   ¤ ¥ ¦§ ̈ ©           ª « ¬ 

® ̄  °   ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º »  ¼ ½ ¾ 

¿ À ÁÂ Ã     Ä Å         Æ Ç L ] :ءوا ]، ٤٣اأي ا

ط   : ل           ر ا  ه ا ا 

،م ا  د ا ا  اء   (٩٥)ا وا اب

               (ا) م ا ا ا  ء دون 

       ود  وا ا   ا ا ا ء ،أي أمد او

        ه ا  ن روا سا أ  م ةو، ما  

. ا    

و ا ا ه  (اورة) إذ إن أ د ا ا ه   

   (( إذا ََْ َْ هى أََ))   و ه  (٩٦)او

: ا   ّ ا  

  ٍََن ذا إ َ َل ىَ  

  

      ِ َُُ َن ََوَ(٩٧)ا  

     : (ى) إن : (٩٨)   ه  ا ا و،

  ل وة  ارد :

  ٍُِ َُِ ِ ََُ  

  

     ارِ َ َُّ ذإ َُِ(٩٩)َو  

        و، ا  ذ ا ا  (ُّ) ل ا

    ا   ك أ ا   عم(١٠٠)ا ،

 ا  ا   ا  و أ ا وا .  
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و  وأط  (اورة)  ا    ط اواج         

          ط   ا   ه أن ا  َُو،  

، رت د ا  را ا  ا ّل          (١٠١)امب

  ل ا ه ل  را ا حو،   ا ط 

: ما  

  ِرا ِ َََ مأ ٍ  

  

    ََُ وَرٍةَ ِا َََِ(١٠٢)  

        ورةا)) :  هو ء ا  ا د  رن إذ

 ل :ر .  وج  يا : ا و،    يا :ا

 ((روريو وريرورة وورة و(١٠٣)     ان ا و

           يا : م ا ا  ا ا ا   اء ا

    ا ا ا  ل اام  ا ا أ،  وج

          عما   اك اا  ا ا  ا ا

 ولا ا ء وا    ا ني ؛ر اب ا  ا و، 

   يا وا ا  ّ وا،  دة أودون ز  وا

    .ا  

و ا ا  ا ا  ()   أن ل            

   وا رأ طإذا ط وا ا أ  ا    ا و

لا ه ا    ر :  

ُل ِأز َأ َْت  

  

  ُُُد  ِر رىا (١٠٤)  

   د أواط ف أنا ا      وا

 :  

أْك ِْأن  ِ َِْم  

  

  ْوإََ دَ َاَُد ِراُ(١٠٥)  
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 ام د ا  ا ا ا اد او ا ث  

   و رأ طُ دا و  نمأن ا ة ؛وذا 

 :  ، رض    ا  إذا و   (١٠٦)    أ ،

  ا ذ  وا ا  ّد  ددون ا  

        أن  ا ا ود وا ا د  وا، 

. ا   و ا ط أن  وا  رإط  ا    

  انتقال الداللة باملسالك البيانية : -ب

         ا ز اا  زرة وا  ما ا ُ 

       ا  لما ا ّو، ر  ا ن   -داء أ

  - :  دا أ  د 

   : رةوا ا    

              أ و  ا،   با   رةا

،و  ( اة) و ال م   )١٠٧(  وره

        ف ا ، (نما ) ة وا   ة اّ 

و امن و  ا ا  إى از ا   ب    

  . )١٠٨(ارة 

   ، ا ا ا ا    ظ اا  ةو 

ه  ()  ا ه أن ُب و ا   أو         

 و ،،إذا ب  و ) م جت ،  اب (

و ه ا   ا  اظ و    ،(١٠٩)  ج

:ل ا  

  ُ جِا ََ ٍَََو  

  

  ِ  ُورَ ُهَر ََ ذ(١١٠)إ  

  ب واج : اا أن  (١١١)أذ     ح ه ا و،

:ا  ط  
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َا ُُذاٌت إُِّ   

  

    َِِ َ يا ِ(١١٢)  

        يب ا ن ا (ُُ) ّ (١١٣)إذ        او،

  وة  ارد :  

  أ َو جِا َ ِ ُ  

  

    ٍََّ ٍَََُُِّ َ(١١٤)  

    و زوم ذ  : ج : أيا  : ل (١١٥)إذ   ّو،

 : ما ل ا  

  َ ٌُ ُي ادى َوََي

  

   إِاَدي ا َذي م (١١٦)  

 و   و  قأي ط : : ل(١١٧)    أم  ،

  ل ا  ه ا ين اا  (ا)  وأط ا

 : ا ا  (١١٨)و      إذ، ا ب ا م ؛

 ب اا    ، ت و مر ؛ا ب ا ا

   ا   ا ط، ا ا و،  ب اا

      ف أُِ    أ  مرة ؛ب ا  او،

(١١٩)ط .  

       ا  () ر ا ن  ا ا ا ا و 

      ى  و نو ا  نا   ه أن

  ، و ه ا  ل ا :  (١٢٠)اض

   ةََوِم سُا ُِ ٌَم ُ  

  

   َُ   ِاتَِا ُا ُِ(١٢١)  

اذ ل ا ا)) :  :أ  ان ،ل :م  :اذا      

    ((و مو،   و (١٢٢)     ا رت د ،

     (( ا   و)) :ل، ا   رت(١٢٣) 

      و و ا  ن ا ا  بن ا،

     ، وا ا   (ا و) ا  وا،
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ا   و، () ا ا  ط، ا و  ب ا

      : وا ا)) : ب ا    ةا ا أ 

 ((أ وا، ا  وا ذا، ا  ا ا ا  

ا ا  (١٢٤)   .  

       ب ول ا ى أن اذ (أ)  هذ  أ ا ا

)أ (و )رِ ٌ( ،   إن ا       م  ا ن ،

  ا ى أن أو  )د(و )اا، (    ا  داء و

،ن اب  ّ   اس         (١٢٥)رؤو رؤو ،ي  

 إذا أ ا اض ،وا  ا (و ا)  رة      

ا اب ض و ى رأ ا  و رة اّ اي     

         ّا  ا وأط،  ب اا  ، س ه ّ

ب ا    ا ت دّ، ا ا با  ، رة

 اة  ل   وّرت ،و ا ا ا  ا    

ا:  

* َُْى اُ َِْ َا َُِ *(١٢٦)  

. ّأي ا  

و أورده   ار رة  : ( ْواء) ،أي:      

         إذا (و ت ا)لو، (ا   ا)

)١٢٧(   وذ أ :(لا أو)و ة واا (ا)و ،

  .)١٢٨(اس

و ذ  (أا ) أ  أف اه و اه    

   (وا س ا ) و . رأس و و ا  ا

وأ        م وح  أول  ا  )١٢٩(   و،
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    ا ة اا  ا   ( م ر  ))١٣٠( ،

:  رةا  را و       و إذا ا  

  (١٣١)ا .  

 (از املرسلا) از املرسل١٣٢(ما يسلك مسلك ا( : 

       ا   ا   ا ا  ز اا إن

  إرادة ا  م  دو ،  ا وا ا ا 

           وإ ا   ، ا ا ر: ، ا

   ن ا ب اا        ز اا و، و رظ

    ر د  هأ ء ار اأ و،  ر اا  زأ

           ءا  ب)  إ  ر اأ و، و  ظا

،وّ ا رس  اه (ب اء ا     )١٣٣(ه)

  صا   (ورة واا )ر      )١٣٤ا ا  هذ و ،

أم ا١٣٥(إ( وا اا  و)١٣٦( ناو و،)١٣٧( 

 ١٣٨(،و( ز ااع اد أمو،   وأوردوا أ ،

 وف  -و  -       ّو ّ ا (تا) تد ا

ا ار       ا ا ذ و ، ر إ يا   ل ا

     ذو،، ا ا ل  رت دّ ظ اا  

  : ز ات ا ء ا     

- زء     ا دو  دهو  ءن ا : ا  و :

، آ       زا   ز ء، ء ،أي اا ط 

  د او   ءن ا(١٣٩)؛   ا ه اذ و،

 ا ا ر د  (ا)  ا ه ة   

    زا ،و ا ا ا  ب اا أط ، ا
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از   -ا  ا ا واة   -ا ب از 

ة ا دو  دا  ّة ان ا،(١٤٠) .  

- : إذا     ا  وذ، آ ء ا ل أ ء وان ا و

 أ  ذ و ،  أو،   يا ا وأر ا ا ذ 

ا ا ا  أن ا  ()    اب  

     يا ا  ّة، واأي ا   ر اموا

(١٤١)ا   ا أ   ا ا  ا ب اا ط،

  ا اع.

- ا  ن  را   أي، ا ا ا و :   ءا

         ا ر د ا ا  ا ه اذ و،  ن

 ى أم إذ (ا)ّ و با         إ . و،

         ا   وا، ء وا  وي (١٤٢)،و 

        أو  ن  ا ا  ب أطأي أن ا،   ا  

 . ا  ن  را  ز اا  او،   

- ا         و ا ا ، ه   ءن ا و :

ا ذ (١٤٣)     ل ا ا  ا ه اذ و،

 ر ،واد اا  وا ( أ) : با ) ل اب ان

()١٤٤(       ا ان  ،ةا  (ا)  ا ذ و

ار  ا (را) ١٤٥(ا(   (نا) ا ا ط ،

 .  ا أ،     

          ز ا ا ا  ل اام  و

              دإ ا   يا ز ا ا ل دام 

   ا أ       ه    أو ت    (١٤٦)ا و،
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(ما)  رة(١٤٧)         ا  (ا)  د  رت ا

      ء اة ا و  ّل ه ا  ، ا   ة ، وإ

     ا  وا، ا  : لو، م ا  ا 

اع   اا  ا ،ول  ا ،وأ ا إذا       

  ذ   و ا   ء و(١٤٨)     زب ا  او ،

   ) ت اب أن ا، ا           ن ،وا ا (

       ا  اط،  ا  ل   أن  إذ، ا

. ا ذ   يا وا ا ا  

  اخلامتة :

   يا ا ز را  ا ا ا أن     

           ظت اد  أ ن ت اا  ل 

ا  رد د ا  ار ،و ا   ر     

ا ظ ،واا   يا رر اا  ر   

. ر اا  ا  

  ملخص البحث:

        او اأ  ر  وا مة إمظ ا

    ء ا   ير اا  تأ و، ا  ود

ق إ ا ء ا أ   إذ، ا   م، ذ 

            ذ   أوا ا ،وو  ذ   دة ا

     را  ّ   ن ذ ر و، (ا ا)

      و ا ا ولو، ل ام روا،  روا

.ذ  ا ا ا 
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ABSTRACT 

Language is a human and social phenomenon subject to the 
development of its voices and structures and their implications of 
the progress of time. The question of linguistic development was 
raised by the modern linguists, as one of the oldest Arab scholars 
rarely mentions this, because they are preoccupied with 
linguistic material. (Ibn al-Skeit), and went to show this in the 
general paths is the evolution of privatization and development 
of generalization, and the evolution of the transfer of 
significance, and this research attempts to describe the effort of 
this smart man in it. 

 هوامش البحث
  

)١ (  دور ا : : ١٥٣ -١٥٢ا. 

)٢ : ح اإ :  (٣١٣، ٢٨٧، ٢٨٤ .  

)٣ : أدب ا :  (٢٦-١٧.  

)٤ : ر ما :  (٢٤٩ -٢٨٣.  

)٥ : ة ا :  (٤٣٤-٣/٤٣٢.  

)٦ : ا   ا   رس ا (٩٦-٩٥   ءأ  لب ا)

  وأ: ا   طوا، (ظ  ٣٠٣-١/٢٩٤ا  ب)

. ( ا  

)٧ : ا و ا  :  (٣٢.  

)٨ : ا  دور ا :  (١٥٥.  

)٩ ( : ر ما : ١٨٧ -١٨٢. 

)١٠ ( ا ا  : ٣٢٥ -٣١٩  ا  ظ ،  ١٦٠ -١٥٤دور اا ١٣٤د- 

١٥١. 

)١١ (: (  .د) ا  ادفا : ١٥٠ 

  .١٣٤ : د اظ ) ١٢(

  .٢٩٢،و  ا (  اا وا):  ١٣٤)  : د اظ : ١٣(

)١٤: (وا اا  ) ا  (٢٩٣.  

)١٥ : ر م٢٩٤ -٢٩٣) ا.  

)١٦:  ( : بن ا٤/٣٦٥.  



  

  ) ٩٤ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 
  

)١٧ :   :  (٣/١٣٩٨.  

)١٨ : س اا:  (٦٨١.  

)١٩ : ري ار اا:  (٢٧.  

)٢٠ : ر م٤٥٩) ا .  

اة –)  ا وار اي /رن  ااب/ا:دار ارف ٢١(

/١/١٤٠٥ -١٩٨٧ : ٥٨.  

)٢٢ :  ( : (وا اا  ) ٣٢٤ا.  

)٢٣: رئ ا  ا  :  (٢٨١ .  

)٢٤ : ر ما :  (٢٨١.  

)٢٥:(  .د) ا  ادفا:  (٢١ .  

،و ا ١٦٣- ١٦٢و  ، دور ا  ا :  ١٥٢)  :د اظ : ٢٦(

 : ا ٢١٨و .  

)٢٧ : ح اإ :  (٣١٣، ٢٨٧، ٢٨٤ .  

)٢٨: ( .د) ا  ادف٢٢-٢١) ا.  

)٢٩ : ح ا٥) إ.  

)٣٠ : ر م١٩) ا.  

)٣١ان اد :  ( : ١٦٣.  

)٣٢  نن ،وروي ا : /در / و ا  (

  .٣١٩ :١٩٩٨-١٤١٩ /د./–ااب/رات وزارة اوف 

)٣٣ : ر م١٦٣) ا.  

)٣٤ : ما ان ا١٢-١١) د.  

)٣٥ : ر ما :  (١٢ .  

)٣٦ : ٣/٢٥١) ا.  

)٣٧ ( : ان ا٢٠٧د.  

)٣٨ :ان اد :  (٢٠٧ .  

  .٣٢٨) ا  اوع ، :د اظ :٣٩(

  .٣٢٨) اظ : ٤٠(

)   اان/ا  اري / : ا أ /ا :دار ٤١(

 ا ا– /.وت /د١٩٧٨ : ٣٤٩.  



  

  ) ٩٥ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 
  

)٤٢: ح اظ :  ٣٢٧،٢٧٢ ) إ٤٧١، ٢٣، ١٨،وا .  

)٤٣ : اا   (٣٣٠-٣٢٩.  

)٤٤ : ان ا٢٧٤) د .  

)٤٥ : ان ا٢٧٤) د.  

)٤٦ : ر م٢٣٦) ا.  

)٤٧ :ر م٢٣٧) ا.  

)٤٨ : ر م١٢٣) ا.  

)٤٩ : ر ما  (١٢٣.  

  .١١٦) دان وة  ارد :٥٠(

)٥١  (: ر م١١٦:ا .  

)٥٢ : ح اإ:  (٣٢٧،٢٧٢.  

  .٣٣٧،واح ا : ٣٦٠)  : اظ : ٥٣(

)٥٤ : ان ا١٠٥) د.  

)٥٥ : ر م١٠٥) ا.  

  . ٣٦٠)  اظ : ٥٦(

)٥٧   أ  ب و،    ظ أن اب ا   (

ا: ١٤/٣٠٥ .  

  . ٣٦٠)  اظ : ٥٨(

)٥٩: ح اإ :  (١٠٣،١٢٣ : ١٧،وأدب ا .  

)٦٠: ان اد :  (رد : ٤٢ا  وة ان١٣٤،ود.  

)٦١ : ان اد :  (٢٥٠، ١٨٧ .  

  . ١٨٥)  : اظ :٦٢(

)٦٣ : ا و ا   (٢١٨.  

)٦٤ ( : ا ت اراء ا  ا ٣٧٥.  

)٦٥: (و درا) ا  :  (٥٨ -٥٧.  

  .١٥٦ -١٥٤ : د اظ ) ٦٦(

)٦٧ : ان ا٣٣) د.  

)٦٨ : ان اد  (٣٣  

  ، ا ب  اب   ا . ١١٩)اظ : ٦٩(



  

  ) ٩٦ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 
  

)٧٠  ( : ر م١٠٥- ١٠٤: ا.  

)٧١ : ح اإ :  (ظ :  ٦٧، ١٥٣٥٣،وا.  

)٧٢ : ان ا١٨٧) د .  

)٧٣ : ر م١٨٧) ا.  

)٧٤ : ر م١٨٧) ا.  

)٧٥: ا  ان ط٣٤) د.  

)٧٦: ر ما:  (٣٤.  

)٧٧ : ح ا٦٨- ٦٧) إ.  

  .٥/٢٤٠٤)  اري :٧٨(

)٧٩ : ح اإ :  (٦٨- ٦٧.  

)٨٠ : ا  ان ط٢٠) د .  

)٨١ : ر ما  (٢٠ .  

)٨٢ : ح اإ : (ظ : ٢٥٨، ٢٧٨٤،وا.  

  . ٤١٧)  : اظ : ٨٣(

)٨٤: ان اد :  (رد : ٢٥٦ا  وة ان٩٣،ود.  

)٨٥: ح اإ :  (٣١٣.  

)٨٦ : ر ما :  (٣٨٣،  

  .١٠٩)  و ي: ٨٧(

)٨٨ :وا اا   ر ا   (٣٢١ ا   ر اوا ،

  .٥٤-٥٣و اآن: 

)٨٩ ( دور ا : ١٧١ -١٧٠ .  

 .١٣٣ -١٢٧ : د اظ ) ٩٠(

)٩١  ) ا :  (: (وا ا١١٥ا.  

  .٨٦) دان وة  ارد :٩٢(

)٩٣ : ر ما  (٨٧ .  

  .٤١٧)  : اظ :٩٤(

)٩٥ : ح اإ:  (٣١٥.  

  .٣٧١) اظ : ٩٦(

)٩٧: ان ا٢٥٢) د.  



  

  ) ٩٧ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 
  

)٩٨ : ر ما:  (٢٥٢.  

  . ١٧٥)دان وة  ارد :٩٩(

)١٠٠  وة اند  ( : رد١٧٥ا.  

)١٠١ : ما ان اد:  (٣٣.  

)١٠٢ : ر م٣٣) ا.  

)١٠٣ : ر م٣٣) ا.  

)١٠٤ اا ر/اا  .د : و / ر ا   اند(

٢٣- /١/١٤٢٣ا- ٢٠٠٢: ٨٩ . (ر) انا  وا،  

)١٠٥  اند( دار ا :س /ا نح :د.إو / ة– 

  .١٨٤ :١٩٧١ -١٣٩١وت/

)١٠٦ : ح اإ :  (٢٤٧ .  

)١٠٧ ( :ا : ٢٠٤. 

)١٠٨ ( : ا  دور ا :١٦٦ -١٦٥. 

)١٠٩ : ح اإ :  (٧٧.  

)١١٠ : ان ا١٤٤) د.  

)١١١ : ر ما :  (١٤٤.  

)١١٢: ا  ان ط٥٩) د.  

)١١٣ : ر ما :  (٥٩ .  

  ١٣٠) دان وة  ارد : ١١٤(

)١١٥ : ر ما :  (١٣٠ .  

)١١٦ : ما ان ا٦٧) د .  

)١١٧ : ما ان اد :  (٦٧.  

)١١٨ : ح اإ :  (٧٧.  

)١١٩: ا ا :  (٢٦٤ .  

)١٢٠ : ح اإ :  (٤٠٠ .  

)١٢١ : ان اد :  (١١٣.  

)١٢٢ : ر م١١٣) ا.  

)١٢٣: ح ا٤٠٠) إ .  

  . ٣٥) اظ : ١٢٤(



  

  ) ٩٨ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 
  

)١٢٥ : ر ما:  (١١١.  

  . ١٢٠) اظ  : ١٢٦(

)١٢٧ ( : ح اإ: ٣١٧.  

 (و). ٣/١٠٢٥ :اح : ) ١٢٨(

)١٢٩ (  ح ا٣١٧:إ. 

)١٣٠ ( : ر ما : ٣١٤.  

)١٣١ : ر م٣١٢،  ٢١٦) ا.  

    ا ا  و  أ أرن  ان. )١٣٢(

)١٣٣ (:  أدب ا: ١٧.  

)١٣٤(  : ا : ٩٥ -٩٤. 

 .١٦٧ -١٦٥:د اظ : ) ١٣٥(

)١٣٦ ( ا :   :ا٣٢١، ٣١٧ -٣١٦  : ا ٢٢٧، و.  

)١٣٧ (  :ا  دور ا : ١٧١ -١٦٩. 

)١٣٨ (  :ك اا : ادف : ٥٠٢٦ -٢٥، وا. 

)١٣٩ : ا ا (٢٥٦-٢٥٥.  

  . ١٢)  اظ : ١٤٠(

)١٤١ : ح اإ:  (١٨٢.  

  .٢٦٨-٢٦٧) اظ :١٤٢(

)١٤٣ا :  (  : ٢٥٧ا .  

)١٤٤ ( ح ا٢٨٥ -٢٨٤، ١٩٩إ ٣٢، أدب ا ٩٢، ا.  

)١٤٥ ( ٣٢أدب ا. 

)١٤٦ : ا ا:  (٢٥٨ .  

)١٤٧ : ر ما :  (٢٥٨ .  

  .٢٩٥)  : اظ : ١٤٨(

  قائمة املصادر واملراجع

    ا  ا   : /ريا     ا / أدب ا

  . ١٩٦٣/ / ٤ -/ا : ادة 

            ارزا       د ا أ / س اأ

 دار ا :ي/ا١٣٩٩ -ا ١٩٧٩.   



  

  ) ٩٩ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 
  

 /ا / ح اإ  ا و، أ:ح و

  ) /د./د.ت./٣ ذ اب (–رون/ا:دار ارف 

 ي(تد ا  ا/ ح او ج ا٤٠٠  ب ا :/(

 دار ا:و/ا وت/د–أ١/١٩٩٨.  

  ا/  / ا  ادفادار ا:-/.اد/د١٩٨٠.  

     دة/ا أ  دة/آن اا و ا ا   ر اا

   .١٩٨٥-١/١٤٠٥اردن/:- ار 

 مدار ا:ا/اا اإ/ري ار اا-/وت٣/١٩٨٣.  

 ا  ان/اا      دار ا: ا/ أ ا : / ري

 ا– /.وت /د١٩٧٨.  

       ض  : / يزا أ   ر أ / ا 

  اث اء ادار إ :ا/- /  وت٢٠٠١/ ١.  

  :ا/   ير : /در ا/ة ا  وت   -دار ا

/١٩٨٧/ ١ .  

 / ظا داإ /ا ا :ا/٥/١٩٨٤أم. 

     با :ا/ ل:/ناو ا/ ا  دور ا-

/٣/١٩٧٢. 

    أ  نم:/ا ا ح وروا ان اد :ا/ط

ا-/ة١/١٤٠٧ا -١٩٨٧.  

   اا ر/اا  .د : و / ر ا   ان٢٣د- 

/١/١٤٢٣ا- ٢٠٠٢.   

      ا  أ/ ا ا ح وروا ا  ان طد

 :ا/ه / -اام١٩٠٩.  

   دار ا :س /ا نح :د.إو / ة  انوت/  –د١٣٩١ - 

١٩٧١.   

 ا   ا      با و و ا /    /رس  أ

ا دار ا:ا/  أ:-/وت١/١٤١٨ -١٩٩٧.   

  /ا ا د.        ا : /ري اا ا أ إ  

  دار ا :ا/ ا د - / وت٣/١٤٠٧ - ١٩٨٧.  



  

  ) ١٠٠ .... (..............................................................التطور الداليل لأللفاظ عند ابن السكيت

 
  

      ا: ق /اا  ب ا رد/ اا  وة انح د

  .١٩٢٦اا/–ا أ /ا :ل ل 

   ان اح د     ي:/قا  ب ا ا/ ما 

:دار ا:ا/١٣٨٨ -١٩٦٨. 

    اد  :/ريي اا ا ج أا   / 

 اث اء ادار إ :ا/د.ت. –ا/.وت/د  

  / (و درا) ا ر ام  ا ا :ا/ ى

/د.ت.١ا/  

  دار ا:ا/وا اا  / ا –/ةد.ت.٧ا/  

     /اند ا/ رئ ا  ا     ا دار ا: وت  –ا

 /د./د.ت.

      ي ا د :/ياا أ  ا / ب ا  اد إ / و

  اا/ا: دار و ال/د./د.ت. 

 / اأ    س أ٢٩١(تا(/   دار:ر/ا ط:

  اة/د./د.ت. -ارف

 / ا و ا /دار ا: رك /ا ٢/١٩٦٤.  

  ا ظ /اب ا     :وة /ا ا :/ قا  ب

/ ونن م١/١٩٩٨.  

    / ا ت اراء ا  ا   بدار ا: ا/ ا 

ا-/.ة /د١٩٦٧ا.  

    رفدار ا:اب/اا  ني /رر اوا ا – ةا

/١/١٤٠٥ -١٩٨٧.   

 / اا ي(تا  ٣٧٩أ/ابا  نر:/(١/١٩٦٤.  

  :ر/ا  اد : / طا ل ا /اوأم ا   ا

 ا دار ا- / وت١٤١٨/ ١ ١٩٩٨.   

 بن ا/  ر    /ا:  در وت –دار/د.ت.١/ 

 ا :رك/ازن ا/ي و -/وت٢/١٤٠٦ -١٩٨٥ .  

  



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١٠١ .... (.......................................ح

 

  

  

  

  

 الكتابةِ 
ُ
ث

َ
د
َ
يف سرية األنا الكاتبة يف   ح

  ألدونيس  "الكتاب"

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

 االستاذ الدكتور

 حسن عبد عودة اخلاقاني

 املدرس املساعد

 حسن داخل كريم

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 
 



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
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 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١٠٣ .... (.......................................ح

 

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف 
ُ
ث

َ
د
َ
  ألدونيس  "الكتاب"ح

  

  

  

  

ص البحث:
َّ
                         ملخ

اب: "ول ا ا ة ام ا   أدوم اّي 

). وَُ  ض ٢٠٠٢، ١٩٩٨، ١٩٩٥ا ا (  "أ ان ان

  (، و َ ِّن اة ا  ّ ٣٥٤ أّن ا (ت 

  اّن ا  .م و ا  اة واث اأ ّ 

ّ ذا  ،اء     ث ا اي ر ، أي 

  ة ل  ث ا د   ا ّب"اا" 

ا  ، ه ا  ، ااّت :  ات، أي 

  ء؛ اّا ا  أ :ّرا ة ا  و

  ،؛ واة وا     ال، إيوا

 .ّر وا ة ا  م  ََ تو   م

 دةى إ  ا  ت اّاه ا زر ة 

  ا، و     ا  ا اى  ا اّي.

  املقدمة 

  ٌدوم   ، أاء،  "اب: أ ان ان"

 ر دو   ؛ ّ اعأم إ  صم  و

 االستاذ الدكتور

 حسن عبد عودة اخلاقاني

 املدرس املساعد

 حسن داخل كريم

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 

 



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١٠٤ .... (.......................................ح

 

    َُ ة وت وّات ور ووأ ّ دو

 ق اآ   عوا ا  تاإ  وز ةوا

  ق  "ّيا"   ا   َل واا

.أو أ  ن   

) ا  ط ا  ّم  او رةإ  ب) ما

  ّزع طه ا .وم  أدوم  ا إ ُ

  أّو ،اء اا  ن نن ر  ،ة أّ

   ّا ر١١ا  (ص)، إ ت ا  ،٣٥٤  ،

 ا. ار ، ، ذاة ا ،ي روا  ره 

 ما ا أ .ا ا َ ا ا ّص. وا وو

   ّ ة ّ صة م ، و ة ا 

  ما ا ا .  ه ا أ  . ،ّ يا

  ، ،اءةأي أّن ا ، َث اََ ّ ّا ّاة اا

      . وثا ه وو و   ب إا   

  سرية متنبي ( الكتاب )

 ّ ة ذا  ،إذا ،(با)  وا   

 و ،اء اا  ّزع ة و ،َ   ا

 ا ا  .و ا  :وا  ،مذ  ،

 ٌ ات اا :   ء ح إا  ع ا ّا

.را و  ،ٌو  

ا)   ُ ز و ،  يا  ب) أّن ا

 ا ا  يموا ا اما دة أا ارة اا

 ا  رةه ا ،(أدوم و  ا إ َُ ط ) :



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١٠٥ .... (.......................................ح

 

زه اّ رق اا او ،ذاق اا  را ة

 دا را   ة ا  و  ة إاا

.م ان اد   اوا  

   ُ  إذ : ّر أو :  ع قا ا ّو

 و ، اا     ن ااث أ  و   ا دم

 و و أ ،ب ما   ما ا ّاه. أ  و ا

    ا ا  ،ا ض أمُ يا ،(أدوم) ا

 ا ات اا و  ا .وا اف اأ  د

ا   ء   دا .ى  هي ما   

 ،ا  ة ا  دةإ أّن أ  ، ،  

 ردر ا  ا ،ة ا إ  ّم  دةإ و

اد واا وا   دام م  ،دة أو ي 

دة ، و  ا ى ا ا، و ه ا  وإ

    إ     ا ا  اف وة.

 ، و اأ  ا أ ّّدة أو ،إذن ،أ

 ن ا ا  ،ذا  ةا  ، ، و

 ،دة  اا   و اث اأ   

او ا د إ (اب)، إّمَُ   د ا و ،ُا 

  ، أن  (با)  اة ااءة ا أّن إ  ا

 و إ  ا ا ا ،ا ّ. ةه ا   

        ؟ أو(با)  ة ا  دةي إ 

  ة اا  اءة ،فا  ؟م    ا

  ،  ا ا   أل “ :    اب”



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١٠٦ .... (.......................................ح

 

 اإلثبات  -١

 رة أو   أ   ا ّوما  ر

  ولا :  ذات ّا ّومه ا ،اءةا   ير اما

دا روا اا   ا ّرر اان ١اد  موا .

.ا  

  ة ات اا  (با)  إذ ،دة اإ 

 أ ، ّا ّوما   را  ،ءا ،ةا ّ

وأاث ومص. إذ   أ  أ ا و او ور 

 دة او    اوأ ،ّي وا و ّرا  وأ

ا إ ور ،ا     ،و و اد واوة و

  َُ ا ه ا أّن إ .ا    أو إ راا

  م  ،  ،  ،    ّا ّوما

  ا  ّ ضّ  ا ا  ّ  ْ

     .ال واا :ْا  

 اإلبدال -٢

 ار   اّوم اّ ،ّ إدة ا  إال      

   ،ا  رإط  لّ م ا وا ا 

 اإ  ذج ا  .غ ا (با)  ةع ا

 : ا  م 

 ية احملضة الشعر : من الوسيلة إىل الغا -٣

 ”ّا ّوما “  ّ  ،”با “  و َا

 ا  . اه و  ّو ،ا   إّن ا  ، ّأ إ

 ا ا  و    ، م وأب ود. ا 



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١٠٧ .... (.......................................ح

 

ّ يا  ّيال اا   و ،(با)  ة ا 

  ا ا  اوم اّ، وّ ل. 

   ّ ن وإذا ، ّوظ ط  ٍزاء م ،إذن، 

: ذا    

 ج ّأ  )–ُّ يُء اا /ْ أو ، أو ،ة  /  

 ،ا   /ْا ِ ّ /َْأ  اأ : و/،ِة اُ

(.ْا   /ْا ِ٢  

أ ، ّ  ات ز“  ،  اب” ر 

: ا   يا ب ذ  ا و إم  

ّم /ٍ  َ أ  /ّا ا و ذاك،/  (أ اَن أ

ن  ،ِ- /و  

(.ُ  يء ا٣      

 دة ااء واا ّ ءة أا   الا ا  إّم

  ،ّا ّوما   م     ا  ا

  ،ّا  ، هو ّن ا  م ،أ  ات اا 

   ا ء :

 دون ر /ٍ طّ ُّ) -  دْ/ ا َ ااِء

 ودِه     وأُل  /،ّْ أّي  -أو وردٍةوأُت َي/ ء

 اََ ٍ ا أم /، ا وراءا:/ مَْأ ٍ أّي 

 اُب ا َْو/،  

  ،هو /ِرض اه ا  /،ٌُل و َْو /،

(.ُ٤ا  



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١٠٨ .... (.......................................ح

 

   ءا إ ا أ    ة ا  م 

ء ا َُ ا   وا    ،(با)  م

:   

  ُ /ْلّح: ا /ُُب أْ ٌ /  ل)

  مر/واُب

(.ٌ ٌ٥    

  و ،ذا  او ؟

 م   ،و إ  ة اا  ءا ا إّن

 ، اءةا: م ات اا م    

  َأ ا ٌِه/أ  َأ ا ٌ /ٌوأ ٌ )

 ٍ دْء،/ . . . ./  أ اَء، و أَ اَء و أَب/  

    ٦اْء)

و     أّن ا ار  و ،وره، ة اال، 

 و   إّم  ،ا   أي  وا  د ة

: ا  ا  م  

 ّي : أ  /أ و ، / َي أف أ )

(.  ْء/ وأا  ُم /ّ/،رضا ٧     

ة إ دوا ا ض ار و    ا أن  ا

 : وا  ذا ،ا أ  ،ا  ّأ  

 أ ، /اُ /. . . ِإ و  / ٌ ى)) :ُّ)

/اُ ((؟ا ٨  

    ر اا ا  ، إ  الا  

  ات اا  و ة صى م  ةا  وا



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١٠٩ .... (.......................................ح

 

 و ،ا ا  ر إود ا و ،() نو  

: إ مإم  ا و  ،ا   دون أي   

 /ٌر رب َ ُْ ُْن/ ا ْ) أ  /،ْ 

    ّ٩ا  اِ ِْ - (. ُ /ا/و ِْن؟/ 

: أو م ات اا أوا  يا   و أو  

 /ٌذ ((ِا )) /،((ْ ََْ)) ُِوآ /، ِْ )

م  وُل ىوا ْد  /، ْ /،َْ :  /.ظ

(. و ُو /،ك١٠ظ     

: ا ر  وا   إن  ّ ا و  

(أ إ رُل او ،ْت/ سُ ، اُء،/ 

 وُد ا :َنواوا.ُوا ُا َوأم /،سا ُر /  

.( ((ُ و ٌ  ط إ /    ُا ََا))١١     

 ا ار ا    ا رس اال 

  ،ء إ ا ّن ا ذ ،ود ّ   دوره

١٢ا  ،      ر ا اري، إذق ا

ال إ  د ا ا ، أ  ق ه اة ّن 

ا    ار، و ا  ارة   ارادة، 

   و يي اا ا رة إق إا ا  ر ا

  .ء و ا   ا  إذ ،ا  ا ا

  ،ن ا إذا ّم و ،ء وارة ا ارأ   او

  وب   ه  ا را و  ،ا وما

ر  لب واا  با  ّن ،وا:   



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١١٠ .... (.......................................ح

 

( ٌ اَب، ّ اروِب إ /اٌح/  أ ُِ/ أن 

  َء إٍ  آ؟/

  ١٣آِه، ٌ  آُ/ وذا اا أ  ُا / أ اُ؟)

ذ ّم رك أن  ء  ذ  و  أن   ول  

: ا إ ا  

 ) ُ  / ّ ُلُِء،/ وا َِ ُا  

 َ  يا  /، ّ لُو /،ُر ُو/،نَج ا ُا

  ١٤اانَ   ،/ أو  اَْث،/ ُ اَْ؟)

  ، رء و أّن اء  ا وا   إ  أ ا

  و ط ،ن ااق   أي م أو ى :

ُِح ا /دِهّ  ي : ُأ َوا) -  (.َُم ى، و ١٥   

  ر و دة إاء واا    وا   أ

  َُ يا ،(با)  ء اا  ة، وا  

   إ   ر ّن ،ه ا  ةص اة مو  ا

 : ر  ا    راظ ا  

   ١٦ن ذ        و ّن َ ارى

  ر رة ا ،هال أك ا ىة أو ءا

   صا   ن  ،    أ  ّ

   ، ،ا ، ءور ا     ،صأ

  را   ، اة   و   ّي :

ِا /ُ /،َر  ْأ  / ؟ّأ)  /

امرا و/.ا  :ُُر ُدم/ وُر أرٌض./ ا  –ِة 

  ١٧ف/ أرَِْ ي.)



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١١١ .... (.......................................ح

 

  يا  أ”ّا ّوما “  ا   َ

، ّن اال  أ ،ي اء ١٨ورب اب ، وا واء

 أ  : ا  

(اُ إٍ  و ،ٌِب./ ُ أُ، أ ُ أّول/ درِت 

/ُا أ ،ا  

 ُِوأ /.ِ ّ يَل اوا /ُْ وَس اا َي  –وأرج 

  ١٩واِت ًى آٌ ِ /.ٌَ،/ وُف  أِ ُُ ي.)

  ا   ور ر اة أّول ا  ،و

   : نا ا ّ الإ  ّة اا  ؟ م ّداا

 ،ْ ا   إّم ، ءاأور ط ّ ب وا 

   ،  أّن ا  ره و وده،     أ

 ،ا إ ْ   ،ر وا    و ، ن ن

: إّم  

  ُلا ُْا ر /،م اُه، و  /ر  دا)

(.٢٠و  

 و  ى  ما ا ّو ،  ن ور إ أم ّور

 ،ّا وع إّي :ا ما رٌض، أ ّولّن ا  

(ٌ أُ اا، واة  ٌه،/ واُت ٌِن،/ وارض 

 ُوا /رةّأ م /،َم َْْو  ،ض َأّم َ/.ُء 

        ٢١اٌب ْ واُء.)

  إ   ّم إ ذ و  ار، إذ   و ،ا

: ل داّ  



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١١٢ .... (.......................................ح

 

 زا   /إ أم ُد اا)–  إ ُ /،  ُّ

 ُم  /و أن ُوا ُا َأ /.و يِ ُوأ/ا

(.آ إ ٍ ٍة/ و ٍة إ /:ّا ٢٢  

   أ ا  ات اا ّ أّن ة اا  و

   ن أّن ا  او ،ما  ا ّ

وا، وا  ا ،    ّّم  ا اة 

  ا د :

 ٌ)- َا ا ُأ ْ و ،اا  ٍُِ ْ٢٣    

 ّ ”با “   و ،ذا ّ وز  ،إذن ،

 إ  ،ن ما ن إ ّ د ل، وا   ،  

وا   ، ا اّي اي  د  اّل  ات. 

 و ،ا ا ه ا أّ يي اال اا ر ذآ 

  ار اي  ّ  ت اة.   

  امق اّ إ امح امم -ب 

     إ  ات إذ ،ال ار اآ  ّ ال أا ا إّن

 وز ا ق، واوام  م ىا ءاام ّ 

 ”وامح، مء إ   وراء امء م ،ا  ن 

  ، إّم   ا  ، رو ّ ان م :“اب

ٌِ نا  :َ ُ / َو م ا )/  

/أ ء ا  ُآ /ُ ا ُُح، وأ   

   ٢٤زج  اوُ واَُب)

  ا ،ّمما  وا ّ إ   ،ودد اّ ّ  إّن ا

:  لو م لأط  رق   



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١١٣ .... (.......................................ح

 

 أ أوأ /،اَر مأ ُأ ا ) /ق أرى أي  /،اَر

  ا إم /.ْ   ا لوا/ْم لأط – /

(ْذ أو/  أ ،رضا   ٌت/أُُ  وِدا ٢٥   

    ّء امن ا ذا”ا ّوما “  

 وا  ت  ذ  وده  ه  اَ را

وا  ّ٢٦ا وم ا  مق اّ  ا  ،

 ب  أ آ، إّم وز اوع  “ اب”إّه، ّن ب 

  .ّف اوا ا ّا: وا  ط  

 و ْْء/ اذاء ا /ًى ُا /  ْو ْاذ)

/ ا ْ ارض ااَح/ و و -اوَ/ أ ااِ واْء

  ٢٧اْء.)

:  ّ  ّ ّ  إّم   

 /،أ   /ٌ َي )    ٌ /،

  / أ  /؟ ّ ِِْْ أروي /.اأ

  ٢٨أم/وأُض ي ورا؟)

    ب”أا “  ب اق واا  وراء  أ 

:ا   

َْ ُط /:ِو أ  ا  ا ُِ) ُِ و /ٌ د

ا /ّم / أاَر  /ط أم  :ُِ /.ٍَب  َق، 

/طا ا  /ِءْا ةَو   

  (.ّا ِ  ُدّ  

اود ّت، وات   اد، وإذ  ا رج 

ّم ّا  : ّا د وا إ   



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١١٤ .... (.......................................ح

 

  َقا  /.ًءوا ،درٍب/ َو   َدُه ا /ٌ)

 /،ِِ  

       ٢٩اَب ِ / و  َُت اْد.)

ام  ا امح   اث ا  (اب) اث 

  ا  ،ا مما ا  و ،ّ مماث اا

  : ّا رج ا  زار م    ،ء

:ا    ،ّمموا ا ّا ا  

  ّف ا َل ٌ)–  ُ إ / /َُُ ديا

/،ُاوا  ا ّ  ُل ٌ /.ا ُ ُا :َو– ُم /

(.ُ٣٠  

  

و ِ مِ أورَس:/ ُاكِ َ  ا ِ  –(اُد 

  درت ا؟/ 

 أرداَم ُِت ا ْرِه ا ل–  / ُا ا ُلا /

/ْات ا  

(َْب ا َُو دأ َْ /ٌءم ُ٣١وا  

ذا ؟ ّن  اد أو وأّ ،     ات 

:  و  أّي إ   و  و إ   

 /، / ّ ُل ا َْ /ّ أو /ّم ا  ،)  

   ٣٢و ل ا ُ ُة؟)

 ءه إن ام ، أو  ّأ أ    ،إذن ، ا

 من ا  ،ّيد اا وّي إَد اوزه ا  ا

م  .وء اما  ممن او ، 



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١١٥ .... (.......................................ح

 

  اات إ اّوت

 رؤ  ،ْ ا إ رؤ ا أ ات إء اام ّ 

  أم  .ّوت ورة و ذا م  ّ ، م إ

ّن ا ،ا داو  ، داد و ورةق، وات وام م

  ّ وامح.

  ا ذا”ا موا “  ّ ّو  ف م ذا

 إ ة اا ات اه ا  ر ه وأّن ،ا  و

ى ، ّن ا ِ٣٣ م  ر رت ر ل وار

 اب  ف ا. ذ ّن ا   ة  اات ر 

    اي أ ، ،اتّن او ،ا  ة  

: ود ن اإ   َُ  

  و ،  /ٍب   أ ُز  /أ ُز )

  ٣٤/  اد ا ُ ي.)– أِ إ

  ّن ا ،ّ ً و ،  ّ اتا  إّن

:  ه ة دا   ،الأ    د   اتا  

 ُا و ، ُأ  ُفأ )–  ُي، و ، /

و  ؟أم أ  /؟أ  رَي أ /:و /ُء و

   ٣٥مَ / م  م؟)

 ّ : ط ر ال إا ا ”با “  ا

 و ،رد   ،  ى ان  ردةه ا

ا:  

 ِأن أ درا أ ) ْ  /،ْه أ ُإذا/ ر إ َ

      ٣٦أي ٍء  مَ  إ اْه.)



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١١٦ .... (.......................................ح

 

    ردة أنه ا   ّات اه ا أّن 

 ن اّ  ن ،دةّ ّ ن إ أي ، ا ا

 ،ا  ّدا  ،ّر   ب اأن ا  ا

:ن إ   وّي وع أي   

( أرُ طم ، أر اّم /َ طف ا /،ِ آ ا، أو 

 َ ُ ا /ىى و /–   /،ر   /

 /أو ا ،ا ا(دا  َ٣٧   

   ،  ادا   و ات وّي  ّ ان 

 و  ا ، ر تّا ت اا   

 : اا  و  

  (ي،  َر ا ان /،ٌء ّ اوش ا ُدْت،/ 

 ا وشا ّو.م /ُ اُل ٣٨    

إّن ا اال   اة اا  (اب) ة ات اات 

ا وؤ ر   ة  ورؤا  ّ ،ّي 

 .ات أا   ،ْ ا  ةا   ،ةا أ إ  

 اإلضافة  -٤

ا  ا ا  ا . ة   ر 

  ، يا ا  الل اوإ ّا موا  

 ا ازاء ا  إم ،موا    دو  ت  فُ

 ةا  دةإ  يف ا ّا ّا  و ،

 ْذا  م إ  ذج ا  . أ 

 : ْا 

 إىل كينونة الطبيعة  -  أ
ّ
ت الشعري

ّ
 التلف

 ا   أّم و ، ّ ةظ ا  رئ 

  ،ت إا   ة  ا  .ا و آ



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١١٧ .... (.......................................ح

 

 إ     أّم ر، إد واا  و ر اأ

 ر اا ا ذ   ، و  و ،و ا

 (( :.  ط  ا اد٣٩ ات ّ ِ   ان

ا ا    ّ م ا ا  ،ن  ن  م أّن

واى، و  دون أن ا، أو دون أن   ه أم ا أو 

((  أو ّ ا م  تأ ٤٠أّم.  

 ّب”أا “   ،هَف أا ٌ م  ا 

    ى، وأ ط  ره إده أ  ، ق

  وب   ّ ة إّم . ه   ا

.روا داا  ا   

  ّا و ،ّ  ، ،ا  .ْس ،و

، وإ دم ه اة د   ا. إّن ا“ ت”

  أ وأ ر   ،ّ ا: ط ودوره.

 “” أ ا   “ذا” ا  (اب) 

ا ؤه ا وراء   ي  ءإّن ا  ،رةو وا ،

  أو،  أدّق، ي   ،  ام، اي   اة :

(اُن و َوةُ / وةِ :/ أِا  اٌق  أوج 

       ٤١ق؟)

 ا  ا ا  إ ا  ، ،ا

 اتل ام ا  فا   ،ْ .عا 

 ما-  إ   إّم ،م” ما “٤٢ Flesh of Being 

 ، را  ا  ،ا ات وا    

:    



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١١٨ .... (.......................................ح

 

 /.ِإ ُ ق  /ْن ا ،َ ) ُأ ُو

 ُت أوأ /.ُ رْق  ٌ ّو /ل ء  /َمأ

/ِ  ا / (.ْ  أو  ٤٣     

  ا   ا ا  ءا  ، ،ي

 أم   ما أّن ا  ا؟   .اتا  ق  ة

 ما   ع ءا   ،ل ل مو ،و  

     رب ل )) إّم ، اتا  َُ

 أ  ا و ،اا  و دء اا

دا  ا اي ّ، . و ّن و ق ٤٤اك))

:  ا  اداا   ا إ ،ا   

 ُُْه وَْو ْ /ِ  ا ْأ)–  اُل   /

(.ُْ٤٥    

:  آة  أن   يا  ا ا  

  /رم ُ ُ).ِ أى ا٤٦    

   م   أن ات ا  يا  أّم 

و    -و رق  –ا ااّل  ،ّم    داع ن 

–   ا  ، ،ّا ،ر أ ا  ث أ يا ا أّن

ا  حا  ةه ا ذج  ه .ما  : ا 

:  (با)  

 /  رّ ه اا /.ٍ ق / ْ )

  ْ ْ٤٧، اًء)

  



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
ُ
ث

َ
د
َ
  ) ١١٩ .... (.......................................ح

 

ا /ّْم)   ُرا ّ /ُ َ رف ا /،ن

(ْا رؤوس  /،ٍ٤٨  

 ما إ  ،ت  ا اظ ي إ  ّن او

:  ر يا  ت  ، رض  د  ،  

(.اَء  ء  / /ُا)٤٩  

 ام     و ،ي ، ،  و

وا ا  ةدة ا او (با) غ ا ؟ 

ا:  

(. أّم َ  ٌِء:/ أ ُدا)٥٠     

  أن  يا ذا ا  .لء و ،إذن ، ما

   وا ا  ّ  ّي رام  ٌد داء. ا

:  و  ما    اء أو  

 ْأ  /و ،ِا  /ُأ /،َُ اُت ْم ا كا)

(.اْ ُ٥١أ    

وإدراك، ا و  ر  ٌ ّم اءا   ،، ءا 

: ا ا  ر   ّ  .ا   ّ اد وو   

(اُت   ال وَل اِت ُد/ أوراََ  : ُاٌت،/ 

 أ ءْت/ إ /أ ِ ،ا  ،ُل ا  /ٌتُُ 

(٥٢   

 اا  لا اء وا  ر  ، ّ 

: أ  

(.ٍ ِِْ  ُو  /،ا َ ،ُّل اا)٥٣    

 م   .ْ   .ا  ،إذن ،ا

  إ  ء وا ا را    ّو ،ءا 

د:    



  

 الكتابةِ  يف سرية األنا الكاتبة يف "الكتاب" ألدونيس
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  ُرض./ أا  ُءول ا  /،ُوأ ُْ :ة ْأ )

 ا  ، /ُّ يا ذ  َاأ–   /،مُ ُ ، ّأ

 َِر  أ إّم /:ةّ ْأ  /.درٌب ما ْء،/ وا 

  ٥٤ء، وإَِِْ  اْء.)اِ/ إ  ا

 الشاعر يف مواجهة الفقيه -ب 

ا ذج آ  ا  إ  ة ا  (اب)، 

 إ  ا ا موا    وا ا  اا 

  اة، و ،ذا ا ؟

 ، ،إّن ا  ه  يا ا ّا ّا  ر

 ا ا  ،ء ّ طوا  را ّ ا ُا

:  ُْ   ل  َ و ،   ء  ا  

ُ  ُفأ /،ا دةوأم ،لا  فأ ُ) ،ي ُ

/،ِ ُو  

و ُح ، و وأّم،/ وأف َ ار اُ ُس 

 /َُ ُّ /ِِت ا أ ُ  /،ْاَن واوا /،َ  

(.ْأ ا أو ، ا ِ٥٥  

ع ّ  ا  أْن   ّن ا ا إّم ي  إطر ا

 ا  ،ا  ّ  وإ ا  م  ن

ّد  و  ط ،  و  امل أف ط وار  ن 

  اظ ،ا  ا أ ا ه إّم ،و  

 ّأ  ا: ا و أم    

 )-  وا / ِ  ا  ُقا –  /ٌ ؟ أذّرو

ّوا ؟/     وا-    ُلا  أّم /ُْ  ، ؟أ

    ٥٦ال/ وأمْ َ؟)
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 ،ء ّ ن و  ،ا ا ا ا    

 ة ادا  وج ُ   ّو    بر ،ةوا

: وا  

 /:َُْق ذو /،ِ  ا ر  /  :ََب، اار)

 /َُْ   ُ  

    ٥٧وى   اه أ /.ٌل  /: ٌا ر ٌٌن.)

 وب آ ط  ،ات اا م  ، ّا ا ا

   ّ : ا ، ا ن اء م  : ب :

 ْ   /ْ َر أنِ  /ْب  /: ي طَ ٌ ل)

 اء اا ا َأ  /.ٌقْت طُ   /اٌبى أا /،

   ٥٨،/ ارُخ دو  /: ْب.)

 ا  اطب ا  يا  رّيا ّوع اا ا

: وا  

(ل  م/ إّم اّ اُ اُ/ و ح ا اد، 

  وامُ ادُل/

آ ،َ أ ه،  : ٌ اٌل و /.ُ ذا  و

 ٌَ كو /،م  /،ا ُا َوأم ،َ /،ُا

   ُ٥٩؟)

 ا ز ،ّا ّا ا  لوره، ا ،اطا او

  اّ ا ، ا َ ا واء :

وم /وط   ُزه(موم ،ََ اِبِ ،ِْ ؤوس /ُ  

 ٌ إ / اَسّ  ن–   ،ْأ /. ُ ُر، أو /

 ِن اأ / اا را ا– (.ٍدر َ ْوار /ْ٦٠   
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 إ ،ّوا ّا   يا ،ا  عا ا إّن 

: و  ي ةإرادة ا أ ،إرادة ا   

  لو /ّر أو / ّو ،أ ُّ /ُرا إّم)

 /.ُُ َ  

 ُُ ،ُُ ،ُت ةه  –او /.ٌ أو ٌ / إ ّ  /

(.ّو  ُ٦١ا     

   اءة إ ا  ؟ ّا ا  ى ا  ،و

 اءات ّدة ، إّمّ د  ّ ُ أد ة، و أل 

  اا َن،  اد اى ة :

ن/  ) ٍ  ا اءة ظُ  / إ ا ،ذا/ ُل إذ

      ّ٦٢أ   /ِ  ارض اِ / ؟)

 ا أّم  ن ا أن  ّل  ء،  أد أى 

د   در، وام أى ّ   إ ، أد 

:و و ن ا   ّ  

 أن )    ُق /:و  ِأ  /،ُا ّأ  ،َ

 /و  

 ِوو والا ِو /:ا  ُاو /،و    ُو

(.ْا ِ /َء اْ ّ أن  /،ْ٦٣ا    

 ا   دةا  ات ا ّن أو  ل ا

 : ا  وا ا   رّدة  ؤلا   

)-  ،ِا  /ُوا /،ُ  و ،ٌ ِتا   /،ٌأ

  أاُر طس؟

 /-  ّ ا و /،ْر ا  وُحج ا /ٌأ

ِ؟/ أٌ أّم  أ /ٌ ا ُ  -ام؟/ 

  ٦٤و؟)
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  رك ا .ا  ا  ا  ا ّ  إّن

ا ا  اء واء، وااغ ا اي   اء، 

  أ ا ُ  اء وأ ، ا ،، إ ار :

) /،ِا  َُف أّن /اوم ، َءأ  /ًءأ ُف إم 

  و أُه/ 

 ُأ  :ُ  ! ف أو /،ا ّ ف ٌ كأ /

  ن، 

    ٦٥و ُء/ ا ؟)

   ا ، م ا ، أّن ا اّي أو ا، اي 

 رة  و ،ا ة إة وا   ،ا ُا  زع

   ا ،ّ ّ رهو ،   إّم ،م

  اّي :

  و  /ُْن، و ،/ وُ  إ / د زا:/  –(أّي 

رة ا أو ِرة ا ه ر أو /،ن– ،َ ن أنا و /

 /،َّ أو  

(.  /،ُا أ ٦٦     

 و  ءا   ّو ا ه ا رك ا  

:  ا  

 ُ و   /،ٌْو ذاك ْ  /، ةه و ْ )

    ٦٧)اَرى.

*       *       *       *        *  

   اي  ا   ا ا و  ؟ 

 ،   ر ا ب”إما “  ” وما 

ّا“   رّو ا   أي أم ،م ا   و
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      اة اا وظ أ ،ق. وما

اد اي   ان  إمم ؟ أو، رة أى، أ  أن 

 ّاة اا  "ّد " ؟ م  

إّم   أن مّ إ أّن اة اا  (اب) إّم  ة 

”“  و”ّد“   اثأ     ةا ،

 .ا   ق، وال واما ا ،  دي إ

ء اا  (با)  ةه ا  ا رات  ري، ا

 وظ ّا  ،أ  ،و ور ر اأّن أ  ، و

 ، رأ د، إّمّ ف د إ و ّد  دي دة، وّ

 ّ أّن ”با “  ا  رة  إ  ن 

   ُا  و ،ا   ى    ،

  اَ ووزه، ور ،  م و ار. 

 ّ      ،رد    إ  ةا   أّن

 ا   ،  نا  ،دةّ  ذا دا   و

 ث ا وا ، ا ا ا وزه إ  ،ذا 

   أ (با)  ة ا ّن او ،  أن  يا

ادة، و  ادة ا  م   م ة 

دة اا : ّدة اا  ،م  و ،د: ّ  

  /ى ٌء /(َنُّ ُءن واّوا) :ّ ْتأ)

 /ِ  

 /ك ا :َل ُ / ِْ /ُجأ ُ  ّأ َ  

  َا َآ ُ /دِه َ /اءى ُُم :َل 

  وى/
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  ُ ا ا م(.ٍ٦٨  

 ض ا  ي ا إن –   ّه ا   ّا

 أّن ا   ،د اّ هو  ،   ولو

   دن او ، و  ن اا    هو

ك، ن،...إ ،(ّن ؛ ّن    ل        ( 

ا  ا اا ا. ام  ه ادة ا ع 

اة  ادة  ا ،   ادة  ّن 

  . ن   

      : ثا  (با)  ةا   آ  

  اد  در وّ  ار ،ا اء   اة ا

: ا ا   

( اي ُ اُْ واُف؟ أُل اَ/ ُدرٍْ، وأر ا ااَل  

/،ّرا   

 ُاأط ُوأ  /ُوأرى و ِ  اهّأ /إ  ُذا اُ

 وأِ  

   /،ْءا ُ  / ،ا ُ  ُ  وأرى /،َُاوأ

،ِإ ُأ  

  َأ ِ /َُمأ ُ  ْء،/ وأرى  يء اأ 

ُ /،ردْها  

   ٍُ ٦٩ واَِْه.) 

 و ،ده وأ ّ ءد ا  ّ ،ذا ّ   

  ّ ة     ،  د إّ  و

.ات وا ره و : ا  
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   أ ّدّ م  ،دّ ا“   اب”إّن     

 ى أّن ام إّم  ،ا و ا ط  ا ّد  ّ 

: أّن م   او ،  (؟أم ) م  ّا ؤو  

 ة رضا إ أن أرد /ُ .ِ ُأط  /؟م ْ َِ)

 اأ– /  

 َْ /:م أْن أ /ُو /،دة و ٌ   /ٌ رُضا

  أم؟ وذا؟/ 

 ْ َِ /.د  ُق  /ٌ ؟ ٌََ ا َُ

  ٧٠م؟)

 ّن او ،ّ   ،ّد  ُ  ،إذن ، ةا

 أّم  ّ ا ، ّ ، ،ا  . و 

ا وب   ذمه  ّ ا ار   دة 

ق ادّي      ا  اال :  ذا 

  اي  ؟ 

 ة  ل ان :   ث ا ا   إدة

  ا  (اب) ؟

  اء  ادر   دةاءة اا   ،ى أّول 

     َا ا ا  )): ر ما ا

(( ذات ر   ن وإن  ا  أن ذي ٧١  .

 أ  ا  أن  م م  ّ :  ا  

    ،ا   ّا ّرات اا   ن وإن

 و  هو ،دا ٌ )) م و ،ا   ا 
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د ل  ءأو ا ،ل داا  ءأ   ض ت

((ّر  مّ ٧٢ا.  

  إ ى أّول   ا ى  “”و إمج 

أ    ا  ا اا : ااث امء 

وا  .د ه ا  اّ و ال وال؛ در 

ا ا ّن ، ل إ م ام    أم  

  ، ،اث ا ،درو اا م ا مق اآ أ

   ، لام ،ر ، إ ؤوام ،   ض

ام   م ول دون  ر     امل 

ا    و م  ا إ أدوم  ا إذ .ورة

  ، م  لما  ا   ر م   ّم

.وا ا    ، ّ زاء نم  

    ط (با) إّن َُ ن إذا ل إما  ا  ًء

  َُ ا      ؛أدوم و 

 ض، أي أّن اَ  عر ا أ  ء م وو

 أّن ا  ّاإ م و ،ّاإ    ،ّ  

   ا   ا ر  ، إّم ر ا

    ، .٧٣Gillesف اار  دوز 

Deleuze.ف مى ا  د  ار  ، ،إّن ا ،  

Abstract 
This paper deals with the biography of the writing self in 

Adonis's poetic work  " Al- Kitab" in its three volumes (1995 , 
1998 , 2002). A work wherein Al- Mutanabi is supposed to be its 
author, hence; the poetic autobiography is his own which he tells 
himself. The paper doesn’t interest in the events and phases of 
the autobiography in its own right, but it concerns itself with the 
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event of writing from which it comes out, i.e. how the 
significance of the event of writing manifests itself through the 
autobiography of Al- Mutanabi in Al- Kitab. The paper points 
out three strategies which  the event of writing consists in: 
Bringing and confirming some elements of Al-Mutanabi's 
historical biography, Replacing other elements and relations in 
that biography and Adding new elements and relations which are 
not found the famous historical biography. These three strategies 
cooperate with each other to reveal the significance of the 
rewriting of Al-Mutanabi's biography and then the  whole 
meaning of the act of writing at this level. 

 هوامش البحث
  

١ -  ر ،اءةت اا ره، ووأ ا  أوردت در اا  ة

  ( ( ا  ر ) ذ ٦٦٠او ، ا ا (ت

ّوم اّ ا ، أو ا أ اّ وأو وأد : إذ 

ا مأ   ّا  ّد، وء وآراء ادص اوم 

 د    ،تا أ  فوا  لا ة واا

 ان اد  ام ا ا ت. وال وار واا  ادر

 يا ر  و أ ب ا  در وأز  را 

  و و  ،دا ان اان. ظ: در ا  

 ،ظ أ ،وا  ظ أ  ،و أ ب ا ة٢٠١٢، ١ا 

 :٩٩ – ٢٩ .  

  ١/٧٨اب :  - ٢

  ٣/٢٤٢.ن :  - ٣

  ٣/٢٥٨.ن :  - ٤

 ٢/١١.ن:  - ٥

  ٢/١٢.ن : - ٦

  ٢/١٣.ن :  - ٧

  ٢/١٢.ن:  - ٨
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  ٢/٣٤٦.ن :  - ٩

  ٢/٣٤١.ن:  - ١٠

  ٢/٣٣٤.ن : - ١١

١٢ -  : ان ا٢٠٦ظ: د 

  ٢/٣٢٥اب : - ١٣

  ٢/٤٤٥.ن: - ١٤

  ٢/٤٤٧.ن: - ١٥

١٦ -  : ان ا١٠٩د  

  ٣/٧٩اب : - ١٧

١٨ -  : ان ا٣٣٤ظ : د  

 ٣/٢٠٨اب :  - ١٩

  ١/٢٩٨.ن: - ٢٠

  ٣/٣٦.ن : - ٢١

  ٣/١١.ن: - ٢٢

  ٣/٢٨٦.ن:  - ٢٣

  ٢/٤٢٩.ن:  - ٢٤

  ٢/٤٠١.ن: - ٢٥

٢٦ -  : ان اد : ُ٣٥٦ .  

  ٢/٣٨٧اب: - ٢٧

  ٢/٣٩٠.ن:  - ٢٨

  ٢/٣٨٨.ن : - ٢٩

  ٣/٦٨.ن: -٣٠

  ٣/٣٧٣.ن :  - ٣١

  ٢/٦١٢.ن:  - ٣٢

 .٣٥٣، ٣٢٩، ١٦٨، ١٦٣ا ،ُ :  : دان  - ٣٣

  ١/١١٨اب: - ٣٤

  ١/١١٩.ن: - ٣٥
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  ٣/٢١٠.ن: - ٣٦

 ٢/٤٣٨.ن : - ٣٧

 ١/٢١١.ن : - ٣٨

٣٩ -   : ان ا٤٢٠ظ : د .  

٤٠ -  ، ، رفدار ا ، ط ، ا ٢٩١، د.ت :١٣  

  ١/١٩٣اب: - ٤١

٤٢ -  ر ،وا دي ، -ظ: اا ا  و  ، م

 ،وت ،  ا ٣٧١: ٢٠٠٨، ١ا  : أ ُو ،The Merleau-

ponty Dictionary , Donald Landes, Bloomsbury , London, 2013:83  

  ٣/١٥٤اب: - ٤٣

٤٤ - : وا ١٨٨ا  

  ٢/٩١اب: - ٤٥

  ١/١٩٠.ن: - ٤٦

  ٢/٣٤٦.ن: - ٤٧

  ٢/٣٤٨.ن: - ٤٨

 ٣/١٦١.ن:  - ٤٩

  ٣/٢٥٥.ن: - ٥٠

  ٣/٣٥.ن: - ٥١

 ١/٢٢.ن : - ٥٢

  ١/١٤٧.ن: - ٥٣

  ٣/١٤٥.ن: - ٥٤

  ٢/٢٠٧.ن: - ٥٥

  ٢/١٩٣.ن: - ٥٦

   ٢/١٩٠.ن: -٥٧

  ٢/١٩٢.ن : - ٥٨

  ٢/١٨٦.ن:  - ٥٩

 ٢/٢٠٣.ن: - ٦٠
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  ٢/١٨٨.ن: - ٦١

  ٢/١٩٦.ن: - ٦٢

 ٢/١٩٥.ن: - ٦٣

  ٢/١٩٤.ن: - ٦٤

  ٢/٢٠٢.ن : - ٦٥

 ٢/٢٠٤.ن: - ٦٦

  ٢/١٨٣.ن : - ٦٧

  ١/٩.ن : - ٦٨

  ١/١٠٦.ن : - ٦٩

  ٣/١٥٩.ن : - ٧٠

71  - Derrida, Heidegger, Blanchot: Sources of Derrida’s Notion and Practice 

of literature, Timothy Clark, Cambridge University Press,1992:147. 

72  -  Ibid :134 

اار   ((اف  ))، أي اف ّر  أي   دوز - ٧٣

 وّي  أن ّده إّ د  داّ   أ   ال 

 ا ،ن ءد. و  ،زدو  ،ارف واظ : ا . ا

 ا ا ،رج ز .د ،وت ، ٨٥ -٨٤: ٢٠٠٩، ١.  

  قائمة املصادر واملراجع

-  ،رج ز .د ا ،ن ءد. و  ،زدو  ،ارف واا

 ،وت ،  ا ٢٠٠٩، ١ا.  

-   ،و أ ب ا ةا  و و  ،دا ان اد

 ،ظ أ ،وا  ظ ٢٠١٢، ١أ.  

، ٢٠٠٦، ٢) ١ن: (ج –اب: أ ان ان، أدوم، دار ا ،وت  -

  .٢٠٠٢، ١) ٣، (ج١٩٩٨، ١) ٢(ج

-  ر ،وا ا- دي ، اا ا  و  ، م

  .٢٠٠٨، ١ ا ،  وت،

-  ، ، رفدار ا ، ط ، ا ١٣.  
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    - Derrida, Heidegger, Blanchot: Sources of Derrida’s Notion and Practice 

of literature, Timothy Clark, Cambridge University Press,1992. 
- The Merleau-ponty Dictionary , Donald Landes, Bloomsbury , London, 
2013. 
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  أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان

  يف التعبري القرآني 
  

  
  
  
  
  

   
  
  
  

  
  
  

  

  

  

 األستاذ الدكتور

 رياض كريم عبد اهللا البديري

 الباحث

 مؤيد عبد املنعم موسى الشميساوي

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 
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  أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

  

  
  
  

  

  

  

  مقدمة:

ارط و  مة  ا، و   ان  اي 

ول اة اب   أد ا  ا اي، ا   

ا  ا ا ل  إدراك ا ا ، (ذ) ل      

     ل (اذ)ل، ول أو اا  ()و ،ا 

 ف.  

          دة ز د  ا دوات أنا   او و

         ا  ن ،ن اا  ل  م ،ط(إذا) ا

         ب ووف اظ  دون  ،  

  ةا  ت ،(إْذ) ا ن، وا  ا  

    و ،ة  ا إ ا إء، وأوا و اا

        ا     لإ  ،ا ا  ل  

.و و ث اا و ،ا  

ا إدراك ا  ا اّ م ،ب اأ و 

     ض   ا ()  ء ن ،ا   

    أم  ،اه   إذ ،وا  رع أو ،

 األستاذ الدكتور

 رياض كريم عبد اهللا البديري

 الباحث

 مؤيد عبد املنعم موسى الشميساوي

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 



  

  ) ١٣٦ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

ا    و    ق ال اي  اال      

 ا    وات ا  ل،  دا  ا ، أو 

وا  ،ل أن ا ا  اى ة إ أد       

ا ا ل  ز ، أ  د  درة  إء  

       ،(ن) ل، وا   د ا او ، ز د

 ا ة     ا  أن ل إم  ض  ،د  

    و ،ا  ل   ، ض ز  دا ب، وا

       اا م ذ و ،ا  قطا  ار، أوا  ل

. وا را  

         ا    :ده ال  اب  ا او

ا  ا    د ط ،آن اا   و ي اا 

ا ا ل؟ أو ط ة ة إ د أداة ، أو      

  ظف، أو أداة ؟

ا  ول ا م را  ا اان (إذا) اط، و(إذ)    

ب او(أ ،ا (ن)و ،ا   ،()و ()    (

     ا ن او ،ا  ن طوار موا وا

.ا آمص اا   

  بني يدي البحث:

  و ه، وو ا ت ام  نا وف أنا 

  ).١ا  أد اب(ا    اا واا ذات 

ون  دة  ا ا  ت دة، وه ات 

     ا  او ،ا  د  ا أ    ّإ

)(ا ا) ٢       ق ا  ا ن د أن ّوإ ،(



  

  ) ١٣٧ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

ذ دوات ا ف ا إ د ز   ()      ا، و

         ب أو ،   د ت ا إذا ا

)٣و.(  

    ) مّو  رعن ا فو أن ا ا  ٤و ،(

د     اا ا ء ان (ا ،) و، وك       

ز ذة  ا ا ،ء ا وار، واث   

         ّ  او ،و ا   ة  ى اا

)(ا ا)  ٥ا.(  

و ل آ   اة وا     أده        

أي د و     فوا ،ا     ،ا   

       ،ا  ط ا رت اوف واا ط 

          ،ا ا  ا إذا را ه او ،  مو

      و ا ء اإ  ا را ا ا م   

)٦ا.(  

وا أس   ارس ا ا ّ، وا أن اق     

       و ،ا  ا ا   يا  وا ا 

  ).٧ا   (ا اي)(

: داللة (إذا) على الزمان يف سياق احلال:
ً
  أوال

)،  أن ن ظ      ٨ات ة(  ذ اة  (إذا)   

    ، ا  دا ا  : M F E D C B A

O N M L K J I H G L
و أن د  ، )٩(

     :Mi h   g f L
)١٠( ، و : M    " !



  

  ) ١٣٨ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

$ # L
)١١( ،    ،ة (إذا) ن أن و : M c b a `

e d L
)١٢( ،    ط إن ا أم  ز ا  و

         ن ط ن (إن) ف ،ا  ط  آذم

)١٣.(  

         د  و ،ط ن أن ا ا   وا

ال أ    ا؟  ّل  ال، أ  ا؟ و ق    

  د ا؟

  داللة (إذا) على املاضي يف سياق احلال: -أ

 )ا  ن أن ط(إذا) ا  ١٤ا   ط ن وإن ،(

     ،ا ا     : M D C B A

F EL
)١٥( ،   ود ،ا    ط ن و

 ا   ل، وإ  (إذا)  و ،أ  ا

       م ا رت اوف واا ط ز 

  ب.

          ،ا ا   را ا اه او :

M   N M L K J I HL
ط  وا  ا ا أن  ، )١٦(

(رأوا)  ء  ا ، واة ا  إ أن ا إن     

 ا  ا د م ، ط و-        -  أن إ

       إ داا وذ ،ا  ا  ٌ  (ضما)و (ؤا)

    ا را اا)ا ١٧   ؤا   ّن ،(

       ا  ل ا و ،ا ول ام   ضموا

  م ، وف ا ل اق ا  ،(إذا)  ط اا



  

  ) ١٣٩ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

)، وق ١٨اوف ا  ا  د ا ا أرادت( 

ة اا   ا  و ا ا ا  ا 

     ، ف ا (إذا) أّن د ي، اروث اا  

     ا اا ر ا ا وأن ، د  ةه ا ّ

  ).١٩ار    ان(

ل اا و          ا  (إذا) ود  ط و ا 

      ، ز  ا أ  : M £ ¢ ¡ � ~ }

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ L
)٢٠( ،  ه ا م :

  ب اأ   -   وآ  ا -   إ  أرادوا ا

و ،م روا  د، وي   اا  أ   م :

    د ّ أن ا  و ،ّ اأ ذ   و ،ور

ا   ه ا ،ن (أك) ط، وا  () أو   

)، و  ه ال  ء  ا،  ٢١(ا)   اال(

ف ز (إذا)  ي  ول اق ا ن ة؛ و ا إ 

   ع  ااث  ز ، زدة  ات     

     )ول ام  اث وه ا ت أنذ ا ر٢٢ا   ،(

.ا  (إذا) دا     اأ و  ا  

 -إذا   د-    أن  ا ا  ا ذ

  ،را  تى اا  ا ،رت اا  

)ا ا    أ  را اا م ٢٣وط.(  

  إ  ا أن ة وا ا  ي و دا

      ا ا  ا   ز د إ  ا  د

)ن ا (إذا) ءا  أ ف او ،ا ٢٤.(  



  

  ) ١٤٠ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

      ة ا تآ ا ا  ب اا  ء و

    ا م ا  (إذا) دا       ر   ا ا

    ال : Me d c b a `    _ ^ L)٢٥( ،  : و 

 M    ¾ ½ ¼ » º      ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ¯

Æ Å Ä Ã Â      Á À ¿ L
: و ق ذ آل ن ل  ، )٢٦(

M'& % $ # " ! L
)٢٧( ،رت اه ا-  و- 

         را ا ّل ذ ،ة نأز  ا اأ  

          (إذا) ق  و ل اا ل، أنق ا رة ُ يا

  طأ ا رت ا داا ا  د 

. رت ا  (إذا)و ،آمص ا  

 - ا-    أن ا  رة ا ث  ل ن   وذ

       ا   ما ا ّوأ ،وم   ز  و ،و

                أن و ،ن إ نن ا   

  ا  (إذا) ت، وزا ر   ل أو ض      ء ض 

أن ذ ال دٌر  رأس ا  ا  أ وأ  مول      

    ) ل  نا م  ا؛ ٢٨ا    إرادة ا و ،(

           ث ا او ،( ام )  ن  ء  م ا

   و ،ن و  روس     اا  ا 

. ز  ل و ،وا  

  داللة (إذا) على الزمن املستمر يف سياق احلال: -ب

    دت اأ  ، ء ا   ا (إذا) ا 

ا  ء ق ال، واات ار ا أ  إدة   



  

  ) ١٤١ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

  ارت      ا) ه اأ  او ، رل   ٦٨٨ا  ( 

)،    ٢٩ا ل  ادات وا، ول   اار(     

   : M :9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

H   G     F  E D   C B A @     ? > =  < ; L
ن ، )٣٠(

وا، إّم   اع ء ا ا اا اة   

    اا ة، واا ا   (ا  عا)

        ا  ار اا ل دق ا  ،و ا

)وا ٣١وا     ،رج ا   ٌا أو ،(

وأم ،ر او ،ل ا ر   دون ز  إرادة ذ   

آ، و  ت  ادة واف، وا م : زٌ إذا ث          

: ل أو ،و ق، وإذا و  

  وإذا ا اوف  ا

  

  )و ه  وف٣٢(  

ح  ن ا  ن و وف  واء؛ م  ق   

:ل ا او ،  وفا او ،  

 ا  ُ ٌلأ ُو  

  

      )ُأر و ُْ  ا  ٣٣إذا(  

         سا ّ  ء أن  م ،ارا  (إذا) أ د

 ع زوام ،ول اا ا  ام با    (إذا)

. ا  

    د  لق ا  ة آم تءت آ الا ا و

   ارا  : M X W V U T S R Q

[Z Y L
  ق ذ ه ال اة ا  رق       ، )٣٤(

   د  رض، وا  دا ا ذ   ارا :



  

  ) ١٤٢ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

Mw v u t s r q p o nL
)٣٥( ،  ل أ ا و

): ((امن ، وا أن اي أ ا  ال         ٧٤٥ن (ت

 )((    ا إ را  ٣٦داو ،( :M ¤

«ª © ¨ § ¦ ¥ L
)٣٧( ،       با  يض ان ا

 وم      ،ن اد ن، ومى ا ة ةظ  نما 

  ن   و، أو  ،  ا   ق        

       واق ا    ،را  ا ظه، و دون ز 

  ).٣٨واار(

      ا   و اروا وادة ان إ أدل  و ر، و

    : MML K J I H G L
 ر ل  ، )٣٩(

    إ ا  ل ا او ،م إن أ  نإم   نما

)ر ر ٤٠     ) د ا   ا وا حل ا٤١)، و ،(

ا إ د ز ،   و   ات   أ ٌ اة أو

     واا  ل، أوا  أو ،ا  ةظ آ  م اء

       ا  ت ب، وت ا   ار، إوا

        دات اا  ا   ،اق اا  ةال اا

 ز د إ  ا.  

  داللة (إذا) على التكرار يف سياق احلال: -ج

    أم أ ،ا  ء آمت اا  إذا ا

    ا  يا ا  د   ،(إذا)  ارا

  ذ و ،ا : M Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑL
ون إدة  ، )٤٢(



  

  ) ١٤٣ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

اار  اان   ط مول ات  ا  ،ل  

  ا  ، ا  إذا  ن: ((و ل أ ،كذم رة

              أو أم ا   ن ذ اء ،ارا  

)((ا  لن أ٤٣او ،(    إ (لا )   ن 

    ا  ، ا ا و ، ا ا 

             اه ا    ،ا  ارا دإ ار أا

          ا   ارد اط ، ن ذ  إذ ، ا اا

.ا  

   ا   زدقل ا أروع و-    وآ  ا -     وأ

  ا  ظر (إذا)  ار:

  أز أز  ث إذاا   

  

  ) سى، واا ُأ ُ٤٤وا(  

م- ا -         س   ام  أو ت أزا 

     ذا ،ى وأ       أن  ،ا   ،ارا  ةظ 

       ه ا   (إذا) و د   ابا  ا ا ))

((ن ا ق، وإا إ ا 
 )٤٥(.  

) على الزمان يف سياق احلال:
ْ
: داللة (إذ

ً
  ثانيا

   ان، وم  ا ع  اة اء أن (إْذ) ظف 

        و ، (إْذ) لا ذ  ي اا  ا  لا

): ((و     ١٨٠ض  ، ل  (ت 

)((٤٦ا      أن))  ،ا  (إْذ)  ا   ا و ،(

 ا     ص و ق   ر   (إذ) إّم 

        ، ق  و إ م  د ااط  ، اف وظ

   ّل ق  وردت  (إذ)  و إ ا ا أدى و



  

  ) ١٤٤ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

    ا : Mî í ì     ë ê é   è ç æL
)٤٨()))٤٧( ،

  ّاز   ا  ا اي (ت         و  أوا  م

٥٤٢)(ت  ٤٩)  وا ،(٦٧٢     إذ)) : ل: ((و إذ (

)) ا  (إْذ) ا  (إذا)  إدة ال، و ال      

)((ا أ  ا   ،٥٠.(  

 ،(ز ٦٨٨ا اادي (ت  و ا   ا ال

)ا  ادي (ت ٥١وا (٧٤٩)، و(٥٢  وا ،(

)،  (٥٣ ار   و ( ٧٦١امري (ت

  ).٥٤)(٩١١و اط (ت 

     ن))  (إْذ)  از إ ا ا  وذ

وات     رات  رك  ا، و  اد

)، وا أ  إ ذ  ٥٥ اق، و إ اب))(  

      ،   ب ات اآ  ا  ة ورود ،هل وا

   دا و-    ء ا إن-    ةظ دة   ، وإ  

       وإذا ، أو ا و ،ذ    م نل، وا

  وا ا ، ا اة.

   ط  ز د   (إْذ) إ أن  أن ا و  إن

ف   ات ار، واوف ا  أ م، وه او    

       ن ْن ،(إْذ) ا د   ث اا  رد ا

     ه ا  ،دون آ ز   نظ وا    ا

 ان ا      و ،ا ا   لق ا أو ا

 عا ا ن، أوا ا      وإّم ،آمب اا 

.ا  ق ء أو ق أي  ا  ل  



  

  ) ١٤٥ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

        (إْذ)  ء و : M t s r q p o

{ z y x w v u L
)٥٦(.  

 ذ ا ر إ أن ا (أ)  (إْذ) ل  ال، 

اة و ، إ أم ى أن ا   أن (إْذ)  ر 

 إد ، ن اال ا ذ ا ار  ؤ          

     ياب اا رؤ و ، وا ، ا  ا

       إ ، ب اب أا و ، ت اق ا 

   ول ام     ة، وا  ر و

    ا ا  ا ج اإم    لق ا 

ا
)٥٧(.  

 و   أ ا ا و : M :  9 8 7 6 5 4

 I HG F E D C B A @ ? > = < ;

 V U  T S R Q P ON M L K J

\[ Z Y X W...L )٥٨(.  

          ء وإن ،ا  ن م  ((ل إذ))  لا 

  ا  ا ،ث اا   وذ ،(ل) ا

              يأب ا   دةا  ،ا     ا

 اب (و وا)، وا وح اس، و اس، و 

          ىأ  و ،  ا ،ىا ا و ،وا

     أ     ا     ارى إذ أ

    ،ما   ا  ر رى إا و ، وا ،ا

    ا ول ام    ا      وذ عون وا أ و ،



  

  ) ١٤٦ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

)ا  وإن ورد ،ا  ل٥٩ا.(  

  ( إذ)و ،(إذ أ)و ،(ل إذ) أن را ا   وا

      أر أم أ  دل  (ل إذ) أن إ ،ا  وردت 

 ( إذ)و ،(إذ أ) وأن ،ا     و ،ا ا  اد

    ا  ر دأ إ ج اإم رة وا ا ا 

) ا ا  ٦٠أو.(  

و   أن   (إذ ) ورد  ا (ارع)        

      ) ا  وردت ا  نق ا  أم  و(إذ (إذ أ

)، و(إذ  )،  ء (إذ ج ا) أ  ارع    

          و ،ما   م  ا  د يا ق ما  أم 

  ز ض إذا   إ ال (إذ ل).

      أر أم إ ،أ   ز  ا  وإذن وردت 

         او ،ا  وأر ، ىأ  ووردت ،ا

ا  أن ال ا   ا   اق ا  ى 

اا، وأم  اا  ا ض م  ل  اق       

ا إ ل    ا، و أ ٌرك  رج ا  ،ل 

  ).٦١آ  ه(

        ا ا ا   و ا  ا أن ا 

         ()  ٌ سوح ا (ا) وإن ،ا د أ 

  (ا ) م ؛ا ()  ز  (ا)و ،ب واا

       ه   ة  أن   تر اإظ  ا 

ا، و   اب وا، وا إاء   ء  ، إاج           

ا- اف واا -      ت واات واا   



  

  ) ١٤٧ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

.ا     يا  

: داللة (كان) على
ً
  الزمان يف سياق احلال: ثالثا

           اأ   ،ا  ل (ن) أن  نا ا

   ،ا  ه ع أوما  (ن)  ل  ،ا ا 

و اا  د  اث،    دون اث،        

   ة إ م أو ،م َُْ ا    ةا  با ا

  ا ، ار ا م  م؟

    ذ  ن أد)) إّم أم    ل  و

)((ت ٦٢) يا وذ ،(د  ٥٣٨و  رة ن)) أن إ (

  و ،ا   ض نز  ءا   و    د

)، أي أم  م  ة  ى ا        ٦٣ امع طرئ))(

        ا إ  ،و أ إ  يو أن او ،ا

 (: ((د ن ٦٨٨ت ، وا  ه ا (ت  

 ود ،ن: وأي ا ث اا    :ن اا  ا

)((٦٤    ا اا إ  ا ا   ُُ أي ،(

ار  د اظ و، وا  ل   ي ل،        

)ا وط ا ف أ    ٦٥و.(  

  ّل اا   م أ  ّل  م ،(ا) 

)، أو ار إ اب، ا      ض،   ٦٦اث(

      )ء أما    ٦٧و       نا و ،(

)ذ  ا٦٨أ.(  

و  ا  ا  ات ا  (ن)  ء   

ا ا      ،اا       يل اق او ،



  

  ) ١٤٨ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

إ  د -   ال -و  إ ا أن (ن) 

ا  ا ا ا ز ا ا، و  ة      

          ،(ن) ا ا  ا  دة   

اة أا، وا  أر إ ا اادي  ا ا ن          

  ا   ا إ د  أي ،  ا د

   رء ا  و ،طص اا وإدراك ط ،ا

.و طو ِط   

  (ن) إن -       -ا ا  و  أن ود

           و ،ا    إ  م ، ا 

)ا ٦٩ر   ن ذ أ  ،( : M  y x w v

¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z L
 ااب ، )٧٠(

    ا   ن  (ن)  ،ى ا )٧١ا  و ،(

           ر: ((و ل ا ،ّ اأ ذ  ر، و  ن

          ا  (ن)     ا  ن  ا أ

)، ٧٢ اف     و اع  اد))( 

 إ أن  (ن)  ّل  و  ز  وا ،ا  ر 

            ،ارهى ا نو ،ا ا ار ض دو ،

)را ول ام  نا   ٧٣.(  

    ا ا  ل ن  رةو : M # " !

* ) ( ' & % $ L
ه اة واة،  ، )٧٤(

، وإن م  و  ت ه ات      وة اال واود 

)   و ام أم إ ل ٧٥  ل ا  ،(



  

  ) ١٤٩ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

     ك د ا  أم ،طل ا  رم ء

أ   ا ا أوا  أب اة، و  ا     

)، و  اة واال   ٧٦، وأا  ا(ام  اب

       أن ا ل، وا   وا أن   م د؛ووا

     و   و ،و  ةب اأ  نما ُ

  أ ،ا م (ن) دا  امع.

 اف  د ر، وذ    و ل (ن)  دة دة

    :  ،وا ق اا    M Á        À ¿ ¾

 Ç Æ Å Ä Ã ÂL
و  ذ اق أن    ، )٧٧(

    ،مود ن دأ اا و موا ا ن و 

  ا د   ،مر  دة م ي     وأما (ن)   رع

¸ M º ¹ : )، و ٧٨   اد وار اث(

          Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã    Â Á À ¿ ¾ ½¼ »

 Î Í ÌL)ر    ، )٧٩ق موا ،ا ا ا ا ن

      وذ ، واأ  ا ا أنو  وأم ،

ء ذ ا وإمره،   أم  اوا و اا وأموا  

ات واا  ودأا    أم ا  ة واة،       

  إ ذ ا ا اي اره،  اا ذ ااب     

   ، و،   اّي، و     ا وق 

          ،ما  (ا) ا ه ا   ام أم  

      ، توا اع اأم وار ، ما   أن و

      مدار ا  أ  ء    ا ن ، رادع و
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دو ٨٠(ا(.  

         اروا واأو ا ا ا  (ن) ل و

    ا ا   (لق ا) ل، وا   ق  ورود

:ا ا   

  داللة (كان) على املستقبل يف سياق احلال: -أ

ظة   ت اق وظو ا ، أن  (ن)  

    وذ ، و ّا  ل ا   ا ا

  : M0 / .      - , + L
  أ  اس أن  ، )٨١(

    و ،ا  دا ا ه ا  (ن)  ا ا ا

) ا ل  أن اف        ا  ، د) ن       

          دةز ،  يا ا ر إ إذ ا ، ء

 )زا (ا)  آن اا ّ  ٨٢ذ    ذ  رة إ ،(

.ا      ا إو ،ره ووام ا  

)  ال (ن) وإرادة (ن)   ٨٣)(٦٠٦وءل اازي (ت 

   آن اا  : M × Ö Õ Ô ÓL
وا أّم أراد   ، )٨٤(

      ا او (ا ن)  ا   أم   ا

           ،ا  وا ا    ه، إذّو روح ا  ا

  وا وا      ا روا و ،  ا ا ء ذا 

        أّم إ ،ا ة أو اا    ته ا  أّم آما

  ازل وأال ذ ا ،ن اماف ا      ر أال اس

.ا  آٍت و   

   ا ا  و        يل اق او ،

  :  ،س ام    دةز و ،آ  M o
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z y x w v u t    s r q p L
 - ا، )٨٥(

     ا ا   -      رادة ()و ،ظ ا  

        اأو  ام  و ،ا     او ،  ب اأ

)ما ا ا أ مآن  ٨٦ا أورد ا ،نا    ،(

           أم ا ،(إن م)  ِت و ،م     ا ()

.ر   ا و ،ا  را  ام  

  تمرار يف سياق احلال:داللة (كان) على الدوام واالس -ب

  (ن)  ا ة  اآن ا ، اوا واار 

          ي و كما  ر     ت او

) أم (ن)     ٥٠٢اه، و  اا ام (ت     

)ز٨٧ رك و ت ا  وذ ،()٨٨  ذ   ،(

)ا  ل   (ل ) ادف٨٩.(  

        ،آن اا  ا ة تآ ا ا  ءت و

 :M Ë Ê É È Ç ÆL
M y x w v u t و، )٩٠(

zL
)٩١( ، و : Mm   l k j i L

ي ، وغیرھ���ا ف)٩٢(

   مة ا تآ آن ادت   ا ،و  ت ا (ن)

      ،راو  فا   وذ ،زار واوا واا

        ول أن   ته ا أن ا  ن ا وأن

  ت، ووا زا  (ن)   ،زا  أي ز 

 ا  .ةه ا دتأ  ،ف آ  

       ،م (ن)  آ  زوا وادة ان إ ذ  ء

        و ،اوأ ، ت ا  ر ت  ذ ُ

) ((أن  ٦٨٨ن م  ، ذ ا اادي (ت 
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    د ارا         ا  ن ا بو 

)،  ل  أن ق ال  اي   ا  ٩٣(ن)))(

  (ت   ٧٤٥د، و   ا ااد، وذ أ ن (ت        

    وإن ذ ،واار واا  ود (ن)    ا

  ده إ تا        ه ا أن )) : ،فال اص أ

)((ا و    رج د   نزا   
٩٤(.  

: داللة أسلوب التحضيض على الزمان يف سياق احلال:
ً
  رابعا

  )أر  ةا ٩٥ذ ()و (أ)و ()  أدوات (

ا   ادوا ،()و   ا  ،جوإز  

)وا  ط  يض ا٩٦ا.(  

       وف ا ى تل، و ا  م وإذا

     ) أو  إ ا  أم ٩٧   )ا أو  ٩٨)، إ ،(

)ل ا  ٩٩وذ:(  

    أ ا  ونّ  

  

    ا ّا  ،ىط  

أي  د ف ا   ، وأ ّ (أدوات        

.ا ا  ل (ا  

   ا إن و ()   أدوات ا ن أنا  و

ا   م  و، وإن و  ا ن  

)١٠٠وا   ا  عا ا  ا ا أن  او ،(

     أم ق ا   ن ،(أو ا ،ا) ا ذ 

    ،ا   يا ا  وإن ، و و 

.  

  را ا إن ا و     تاا أو  ّ ن ا
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    إّم أو ا ،ن ا ؛ق اا ب إة ات اا

         د   ،ب طأ ا رت اوا ا  رك

.و  ظا  

      ا  رع دا ة آن اا   ءت و  

 : M       ± °  ̄®¬ «  ª © ¨   § ¦ ¥ ¤

³ ² L
)١٠١( ،  و : M 65 4 3 2 1 0 /

< ;  : 9 8 7 L
)١٠٢(.  

)، و( ون) ظان  ١٠٣و : ( )(ف���ق

)ر،  ١٠٤اا و ،  ما م   وا ،(

  ،ا  ه إذ    رع، إا  ء  ا   أن ا

          ا ن ؛ا إ  ا  أن د

     إ ،رع، أا   و)) :ل ا ،و

  )(( أن  ن   وا ١٠٥ا     ن ا  دةو ،(

   ا أو ق ال. وظ

        أّو و ،ا ا  () ءت أّم 

         وذ ، واع ا : M ± °    ̄® ¬ «

¸ ¶ µ  ́³ ² L
 ذ ا  (ت   ، )١٠٦(

 ) إ أن (أ)  و ارع اال  ا ه  ٦٧١

  )ض واا إ اوام ،١٠٧ا   وا ا و ،(

ا  ا  ا ا إ أ ق ال و ال 

.ّو زا  ا ا ر   

و  آ  ا، وار ق ال   أده،      
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 وام، وا اع  ا اآم  ا           و  ف 

ء ا  دون اة، و   ا  اة ا إن          

 ء ا.  

: املكي واملدني وعالقتهما بالزمان يف سياق احلال يف التعبري 
ً
خامسا

  القرآني:

    )موا ا  نط ١٠٨،(      و ، :أ

     و)) ، :موا ،  ض   و ،وا

    ورد    م  د   و ا  ءا و

)((١٠٩م.(  

وا اع ا  ا  ط ا، ورم  ل     

   وا  ا أ  ا ا)) إذ ،- ا-      

       ا اوا ،موا ت اوا ،ا ا

 ار وات ا وام، و اا واا دة ، أو     

)((ا ا  ١١٠.(  

  ا   ا   أن  و   ما ا  موا 

اي    ا  ا ا ب،    

   و   ا   اط ،ءً   

  زن م إن آما ا ز  فا   ي، ووا ا

  أ ات  ء        اة أو ، و ا ا

)موا ا   ١١١ا.(  

)، ١١٢ إن ة    وام   ا واخ( 

       ا خ، وا  ز  إذ ا ،ز  إ  و

  ).١١٣إ اون وان(
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 ءا و ل       وو ء أن م  ا اا  

 - ا -اط  ما أو م، ذ أن أ  ما     

   وآ  ا  ة ا  ، ا ام  م

)، -  ) ١١٤ ا -و ،ف أ ا إذ ما  

 ا م     ت  أ ط الت ا و آمت ا

 - ا  -ا واة و ، وأ أ ا  ،ن        

            ق اة اظ و ،ا ا إ 

) ءإ إ ي دا ا ، ١١٥ا.(  

اا ا  اء   ر رة ل   وه 

اط  ا   ا  امر واد،  () دع،        

   أ ل ا    و ،ء وما و (سا أ )و

   ،د ذنوا اود واا  ر اا  ز ا

)م   ةا  م أم  ّل ١١٦آ.(  

وإم  ا ار ه ا ا  اب، وات     

       ،ون مو ا   ذ   ،موا ا  ،ا

      ذ و ،آما ا ز  ا أ    نا 

  ا ا    طن وان واأن ا  و ،ا

  .)١١٧(ياق

  اخلامتة:

  أ   ا  م ا ا   :إن 

-   ،   ا ا  ل أن    طإن إذا ا

   ،ل أ و   قوأن إط ،ال اأ 

.ا   ل  ا ا  د   

-    د  فا أر  ل إذاق ا لإ ا   أم ا



  

  ) ١٥٦ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 

إذا اط، وإذا  ا ق ال  ا ا  (إذا)، ن     

     ا  لق ا       ،دو  يا و ا ا 

رة  (إذا) دا  ا   (إذا رأوا رة أو ا اما       

.(وا ا ء م إذا) :    ا  أو ،(إ  

-          ار، أو رار أو اا  ن دا  طأن (إذا) ا ظ

     ف  ، ذ م ق ال          د

. ز د   درا  إذ ،و  

-         لا  (إذا)  نا د   لق ا  

(ن) و  ال ا أو ار ،ن إل ات    

ءا ّ ا .ط     ،ا ا  ا  

-        لق ا ا  إذا ا  ل أن  (إذ) أن ا

      ل او ،(را  اى إذ و و) :  

  ا   وه.

 د ز          أن أداة ا  درة د أن    -

     ، ث ات ا ل وق ا ددون ا

ن ارع     : (  امن...) ن    

           ا  ن او ،ا    ، ل لا

  دأ و ا. لق ال، وق ا  

  امللخص باللغة العربية

 ظوف ال   -ا ا و ن أ ق ال  

و-    روف اء ا  دهأ ن، وا  ا 

.آما ا  ، ا  

   ذج اا  ول ا ي،  وا ا  ن

 (إذا) اط، و(إْذ) ا، و(ن) ا، وأب     
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  ا، وا وام  اح ا، و ن.

         ل طل إن (إذا) اا ا   أم ذ و

         ،ةل ا ظ   ادااط ا     ا  ل مأ

         ،و آمب اوف ا ل اق ا م ا

      ،وردت أ ا     ،(إذ) ا و

.ث ات ا داا ا  ل نا  

ن   د  وا   (ن) ا ، ا أ  

        ز د إ   در لق ا ن ، إ داا

      تد  ي و (ن) ا    ،ة

.ا   

   د  دة ة و   إذ ،ب اأ و

أو ا ا  و إذا    ا إ أدوات ا  ارع ا

           ،ا  ّا  م ، وف اا ا

      ،ث اا ا  ز د   ة و ا

   إن ق ال وق ال طان ا ا  ا اي.

أ ا وام  ا     ، اف  و

       بن ا  و ،وا ا و طوف اظ

  أا وط و ، ذ  ز اب    

         ق ا  او ،ا  ز  ا  مور  إذ ا ل

.آما ا  نا  ن ا    

  

Abstract 
This research studies the temporal sense for "If" clauses, and 

ad verbal, verb to be and, excitation expression, to be studied for 
according to physical context and spotlighted the effect of the 
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situational context in the meaning of temporal sense in syntactic 
structures, the ignore situational contact understanding of may 
load to miss-understanding. 

This doesn't mean "If" clause is un ad verbal for coming time 
sometimes refers to the past with the ad verbal time and ad 
verbal cannot be always referred to the past, sometimes refers to 
the future with the help of situational contact. 

And the verb may refer by its farm to limited sense to the 
other sense, the meaning is the same with the excitation style 
cannot be used in general basic, that is according to the speech. 

  هوامش البحث

  

 . ٦ ارس اي ا، ) ظ:  م اق ١(

)٢ ،و  ا ١٠٤) ظ: ا . 

)٣ ،ا م :٢٦٧: ٣) ظ . 

)٤ ،ا  :١٥٩-١٥٨: ١) ظ . 

)٥ ،ق، اا ٥٢٠: ٢) ظ: د . 

)٦ ،ا ا  ا ١٠٤) ظ: ا . 

)٧،ا ا  يا ٥٧ ) ظ: ا . 

)٨ ،ا  :١١٣: ١) ظ  ،١٣١: ٢، وا .  

)٩ ،٣-١) ا . 

)١٠ ،١) ا . 

)١١ :١) ا . 

)١٢ :٢٠) ط . 

)١٣ ،١٣٢: ٢) ظ: ا . 

)١٤ ،ح ا :٤٢٤: ٢) ظ . .د : ، 

)١٥ ،١) ا . 

)١٦ ،١١) ا . 

 . ١٧٤: ١ا، ، ودرات ب اآن  ١١٠٨) ظ: اف، ١٧(

)١٨ ،ا ا  ا ١٠٤) ظ: ا . 



  

  ) ١٥٩ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 
  

)١٩ ، .د : ،ح ا :٤٢٣: ٢) ظ ،ا ١١٦: ١، و . 

)٢٠ :٩٢) ا . 

 . ٦٥٤: ٢) ان  إاب اآن، ٢١(

)٢٢ ،ا  :١٦٤: ١٦) ظ  ،ا ٨٨: ٥، وا  ،م١٥٩: ١٠، وروح ا . 

)٢٣ ،و  ا ٢٥٦) ظ: ا  ،ا ،ا ٥٣، و . 

)٢٤ ،وا ا ا :٦٣) ظ  ،ا ١١٦: ١، و . 

)٢٥ ،١٨) ا . 

 . ١٥٦) آل ان، ٢٦(

 . ١٣١) ااف: ٢٧(

)٢٨ ،ر ا٥٣٠: ١) ظ: ا . 

)٢٩ ،ح ا :د. ٤٢٣: ٢) ظ : ، . 

 . ١٥٦-١٥٥) اة: ٣٠(

)٣١ ،آن اب ا تف:  ١٧٦: ١) ظ: درا١٠٤، وظ: ا . 

)٣٢ ،ح ا ، ان أ٨٠) د . 

)٣٣ ،ط د. م ،ان ا٧٥) د . 

 . ٢٠٥) اة، ٣٤(

)٣٥ ،م (١٢ . 

)٣٦ ،ا ف،  ١٣٣: ٥) ا٤٥٨، وظ : ا ا مو ، ،١٧٩-١٧٨: ٢ . 

 . ٨٣) ااء، ٣٧(

 . ٦٩، وات،  ٤٧٧: ٣) ظ: أ اد، ٣٨(

)٣٩ :و٣٦) ا . 

)٤٠ ،آن اا  :٣١٧: ٦) ظ . 

)٤١ ،ا م :١٧٩: ٢) ظ . 

)٤٢ :٨٦) ا . 

)٤٣ ،ا ٨٤: ٥) ا . 

 . ٥١٣) دان ازدق: ٤٤(

 . ٢١٣العرب، ) الجملة الشرطیة عند نحاة ٤٥(



  

  ) ١٦٠ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 
  

 . ٢٢٩: ٤) اب، ٤٦(

)٤٧ :م٢٧) ا . 

)٤٨ ،ت اراا  ا ت ا١٨٣) ا . 

 . ٦٧: ١) أ ا اي، ٤٩(

)٥٠ ،ا ا (٦٢ . 

)٥١ ،ح ا :٤٢٢: ٢) ظ . .د : ، 

)٥٢ ،اما ١٨٨) ظ: ا . 

)٥٣ ،ا  :١٠٣: ١) ظ . 

)٥٤ ،١٢٦: ٢) ا . 

)٥٥ ،آمت اراا  ب إْذ٢٦) أ  ،آن اب ا ت١٤١، وظ: درا  ،

. و 

 . ١٦٦) اة: ٥٦(

)٥٧ ،وا ٩٦: ٢) ظ: ا  ،ر ا٢٣٥: ١، وا . 

 . ١١٠) اة: ٥٨(

)٥٩ ،ا  :ر،  ١٣٢: ١٢) ظر ا٥٩١ :٥، وا . 

 . ٢١٢) ان  روا اآن، ٦٠(

)٦١ ،ر م٢١٢) ا . 

 . ٤٥: ١) اب، ٦٢(

 . ١٨٨) اف، ٦٣(

)٦٤ ، .د : ،ح ا (١٠٢٤: ٢ . 

)٦٥ ،آن اا  (ن)  يا ١٢) ظ: ا .(مما  ) 

)٦٦ ،ا  ٣٦) ظ: ا . 

)٦٧ ،٣٦٢: ١) ظ: ا . 

)٦٨ ،ا م :١٩١: ١) ظ  ،وأ مز ٥٦، وا . 

 . ١١٢: ٤) ظ: ان   اآن، ٦٩(

 . ٣٤) اة: ٧٠(

)٧١ ،ا  :٢٥٧: ٢) ظ  ،م٢٢١: ١، وروح ا . 
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)٧٢ ،وا ٤٢٦: ١) ا . 

)٧٣ ،وا ٤٢٦: ١) ظ: ا . 

)٧٤ :٦٩) ا . 

)٧٥ ،ا م :ان،  ١٩١: ١) ظك ا٢٤٥: ٢، و . 

)٧٦ ،ر ا٥٦: ٣) ظ: ا . 

 . ١٣٧) ااف: ٧٧(

)٧٨ ،وا ٧٩: ٩) ظ: ا  ،ا ا  ا ٤٧، وا . 

 . ٢٠) اة: ٧٩(

 . ٢٩٤: ٤) ظ: أ اد، ٨٠(

 . ٧) امن: ٨١(

)٨٢  :آن، ) ظز ا  ن٣٤٤ا . 

)٨٣ ،ا  :٢٤٣: ٣٠) ظ . 

 . ١٥) ااب: ٨٤(

 . ١١٣) ااف: ٨٥(

)٨٦ ،وا ٤٦: ٩) ظ: ا . 

 . ٤٦٣) ظ: ادات: ٨٧(

 . ٢٤٥: ٢) ظ: ك اان، ٨٨(

)٨٩ ،٣٨٠: ١) ظ: ا . 

 . ٤٠) ااب: ٩٠(

 . ٢٧) ااب: ٩١(

 . ٣٧) ااب: ٩٢(

)٩٣ ، .د : ،ح ا (آن:  ١٠٣٣: ٢ا  و :٢٩٦، وظ  ،وا ،

١١٤: ١ . 

)٩٤ ،وا ٢١٢: ٤) ا  : أ  ز   ١٧٣، وظ: ا  و ،

 :ار ا١٧١أ . 

)٩٥ ،٢٤٣) ظ: ا  ، .د : ،ح ا١٣٨٦: ٢، و . 

)٩٦ :ظ ( ،ا ٢٨٩: ١ . 
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)٩٧ ،ح ا :١٤٤: ٨) ظ . 

)٩٨ :٢٤٤) ظ: ا . 

)٩٩ ،ح ا ا  (١٤٤: ٨  ، .د : ،ح ا١٣٨٧: ٢، و  و ،

 ،٢٨٩: ٢ا. 

)١٠٠ ،ح ا :١٤٤: ٨) ظ  ، .د : ،ح ا١٣٨٦: ٢، و  ،ا و ،

٢٨٩: ١ . 

 . ٦٣ة: ) ا١٠١(

)١٠٢ :ّ٤٦) ا . 

)١٠٣ ،ا ٥٣٢: ٣) ظ: ا . 

 . ٣٧٤: ١٥) ظ: اان، ١٠٤(

)١٠٥ ،ح ا (١٣٨٦: ٢ .  .د : ، 

 . ١٠) ان: ١٠٦(

)١٠٧ ،ا  :٢٨٩: ١) ظ . 

 . ٢٧٦: ١) ظ: ان   اآن، ١٠٨(

)١٠٩ ،ا  هوأ آمق ا٣١٣) ا . 

)١١٠ ،آن اا  موا ٢١) ا . 

 . ٢٠: ١، وان،  ٢٧٤: ١) ظ: ان   اآن، ١١١(

 . ١٩: ١) ظ: ان، ١١٢(

)١١٣ ،ق، اا ٤٨٧: ٢) ظ: د . 

)١١٤ ،ا  هوأ آمق ا٣١٢) ظ: ا – .  و 

 . ١٦٢: ١) ظ:  ان: ١١٥(

)١١٦(  :ر م١٦٣: ١ا . 

)١١٧ ،ق، اا ٤٨٧: ٢) ظ: د .  

  

  املصادر واملراجع: قائمة 

. ب ا ،آن اا *  

* ات ا ا  ارات ا، در   ا ام، دار  



  

  ) ١٦٣ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 
  

  ء  وا واز، اة.

  نا *   ا طا  أ  ا  ل ا ،آنا 

 ،( و وج آ ،   :رات ذوي ا،  ٩١١(ت

١٤٢٩.ما ا ،  

    ة أا  ،(دا أ ) ب اا ا إ ا د اإر *

دي اد اتا) ض     ٩٨٢ا  ، در أا  : ،(

.ا  

   لا  را ،وا وا آمت اراء ا  ب إذأ *

 ،وا وت، ا ،ا  ،١٤٠٨ ، ١٩٨٨.  

     ة ا      ا  ،يا ا ي (ت * أا ٥٤٢  ،(

   ار د  ا ، ا ة.

 ،(: ا    ٧٤٥* ا ا   ، ا  ن ام (ت  

       ،ا ا  ر زض، ا  د، اا  دل أ

   ،ا ا ر أوي، دار        اا ا  رذ اا 

 ،وا ن، ا ،وت ،ا ١٤١٣ا ، ١٩٩٣.  

 ،(: ار  ٧٩٤* ان   اآن،  ر ا ار (ت  

 ا  اإ ا ،ي ا ل ا ،ا ا  

  .١٩٩٠ ، ١٤١٠دي، دار ا ،وت، ن، ا او، ا

  ،ن  را ،آما  وأ  آن، دراا روا  نا *

 ،وا ا ،١٤١٣ا ، ١٩٩٣.  

: ا   )،  ٢٧٦* و  اآن،    ا     (ت  

 ،ما ة، ااث، ادار ا ، ١٣٩٣أ ، ١٩٧٣.  

  : ،( اوي،    ٦١٦* ان  إاب اآن، أ اء اي (     

   ا ا وؤه.

 ، مار ار، ا  ا  ا ،وا ا * ١٩٨٤م.  

 ،(  ٧٤٥* ا وا  ح ب ا  ،ن ام (ت       

.د ،اوي، دار ا  را  



  

  ) ١٦٤ .... (.....................................أثر سياق احلال يف الداللة على الزمان يف التعبري القرآني

 
  

   : ،(      ٧٧٤*  اآن ا ، ا  ا (ت  

   ،وا ا ،زوا  دار ط ،١٤٢٠ا ،  ١٩٩٩   ا ا ،

.دا  

* ا اط  ة اب، أ أوس إا ان،  اذ ار        

 ،وا زي، ا  د١٤٠١ ، ١٩٨١.  

* ا اام  وف ام، ا   اادي،  : ا وة،           

   ١٤١٣، دار ا ا ،وت، ن، ا او، اذ  م

 ،١٩٩٢.  

  * درات ب اآن ا  ، ا ، دار ا، اة.

 ،(: ار      ٩١١* ار ار  ا ر، ل ا اط (ت

ا ا   ة، اا ،وا ا ،١٤٢٤ ،٢٠٠٣.  

* ا ا  ا ا، د.   اري، اار ا او ودار        

  .٢٠٠٢ا  واز ،ن، 

* دان ازدق، ح و اذ  ر، دار ا ا ،وت، ن،    

وا ١٤٠٧، ا ، ١٩٨٧.  

* دان ا  ز اي،  وح و: د.  م ط، دار    

 ،وا وت، ا ،در٢٠٠٠.  

 د ا ب ا ا ،ما وا آن اا   مروح ا *

ار إء ااث ا ،وت،  )، إدارة ا ا، د ١٢٧٠اادي (ت

  ن.

* ا اي  ا ا، د. ل ر، دار  ا ،ن، اردن،    

١٤٢٨ ، ٢٠٠٨.  

        ي، ا   را :و درا ،ا ا  ح ا *

 ،و١٤١٧ا - ١٩٩٦دا ا ا ،.وا  دارة اا ،  

* ح ا ان أ ، درا و: ا، د.  ر من،     

  ار اا، وزارة ا، ا او ، ااث.

)  ا ا  ،ح ا *٦٤٣. ا إدارة ا ،(  
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ا ا *     ما   ،ا ت ا وا

  . ،(١٤٠٥: ار ط ،  ا ، ا او، ٦٧٢(ت

       ،زوا  حدار ا ،ا   .د ،(ا ) ا  *٢٠٠١ ،

  ّن.

 ،   ،١٤٠٣ ا، ا ا،     * ا زم وأ، د. إا اا  

١٩٨٣.ر رع ،وت ،  

 : ،( ا ١٨٠* اب ب    ،و  ن   (ت

 ،ا رون، ا ١٤٠٨ ، ة.١٩٨٨ ا  ،  

 ن او ا   فا *       ر ا ا  ،وه او  و

  : ،(ن ، دار ا ،وت، ن،    ٥٣٨اي (ت

 ،وا ١٤٢٣ا ، ٢٠٠٢.  

 ،(: ار من درو،      ١٠٩٤* ات،  اء ا اي (ت  

  .١٩٩٨ ، ١٤١٩م ، اي،  ا، ا ا

 ،ن، دار ا  .د ،و  ا ١٩٩٤* ا.  

              ن ا  ، حاءات وااذ ا هو   ا *

 : ،( اي م، د.  ا ر، د.  اح      ٣٩٢(ت

  .١٩٩٤ ، ١٤١٥، إ ، اة

 : ،(    ٥٤٦* ار ا   اب ا  ، ام (ت     

        ،ا ن، دار ا رات ،لما  ، ا  ا

 ،وا ١٤٢٢ا ، ٢٠٠١.  

ا  ،اا   را ،ا م *  ،وا ا ،ا ر

٢٠٠٧.اث اء ادار إ ،  

 ،(: أ   ٩١١* ك اان  إز اآن،  اط (ت 

 ،وا ن، ا ،وت ،ا دار ا ،١٤٠٨ا ،١٩٨٨.  

  : ،(  ٧٦١*  ا   ار  ، امري (ت

.وا ا ،  ،ان ،اندق، إدار ا ،ا  ا  

)، دار ا، ا  ٦٠٤*  ا (ا ا)،  ا اازي (  
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 ،و١٤٠١ا ، ١٩٨١.  

 ط، دار     ،(  ٥٠٢* ادات   اآن، ا ام (ت   

 ،وا ن، ا ،وت ،اث اء ا٢٠٠٨إ.  

      ،وا ا ،ا ا  .د ،آن اا  موا ١٩٩٧* ا ،

     د، اض.

 ،دا ا ،أم اد. إ ،ار اأ  *١٩٧٨ ا  ،.ا  

       از أ : ،مرا ا   آن، اا   نا  *

.ب ادار ا ،ز  

        ن، ا ،وت ،ا  ،طا  ،آنا   انا *

 ،و١٩٩٧ا.  

 ،(: أ  ٩١١ط، (ت*  اا  ح  اا ، ا  

 ،وا ا ،ا دار ا ،ا ١٩٩٨.  

  الرسائل واألطاريح اجلامعية:

   ا  ،ىا أ  ،ا ا   ردة  ق، ردة اا د *

 ،راه.١٤١٨اد ر ،  

 ، أ  ز   ا *      ر ،ا   أ ، درا

 ،وآدا ا ا  ،ىا أ  ،دا ،٢٠٠٦.  

       ، ا  ل  و م درا ،ا  هوأ آمق اا *

 ا ا ي، ان ا ور ا  ى،   اا أ  ،د

 ،ل اأ ١٤٢٩.   

  االت والدوريات:

        ، ،ارا  ،ا  ،آن اا  (ن)  يا ا *

.مما   

  ، طو ، ا  .د ،ي ارس اا  قا م  *

ا  تدرا  ، د اا ،  ،وآدا ا ٢٠١٤.  

  



  

  ) ١٦٧ .... (...................................العالمة النفسية يف الرسائل واحلكم القصار يف نهج البالغة

 

 

 

 

 

العالمة النفسية يف الرسائل واحلكم القصار يف 

 نهج البالغة

 

 

 

 

 

 

 

 االستاذ الدكتور

 كرمية نوماس املدني

 الباحث

 مرتضى شناوة فاهم العرداوي

 كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية -جامعة كربالء
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 يف نهج البالغة العالمة النفسية يف الرسائل واحلكم القصار

 

 

  

  

  ملخص البحث

 ا   م ؛ت واا أ  ا ا 

  إذ ، ا ا  ا  ،دا ا  ا

    و ا ا م   ت أنه ا ن

ات ا : أا  ات  ى ا. و ه

     اس وا   ا ا ا ا 

  إذ ،ما ا ا  ىوا ، ا ا

 ط  صاث واوراء ا  اءةء وا  إ  

  اء، وا) ا ر  ه  ،را و (

) ا  أو ت   ام و ورؤاه ا (

.رص اا  ا ت واوا  وذ م  

  املقدمة

  و ا   داءع او وا  ا  ّن

اا و  ا وا  ،ٌء ُل   ر ء 

آ ،د  او إذ  ُ ا  ات  واق 

 االستاذ الدكتور

 كرمية نوماس املدني

 الباحث

 مرتضى شناوة فاهم العرداوي

 كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية -جامعة كربالء
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 ا وا ل اا  د وذ ا دص، و

)  ا ر  م  تز ر اا و (

 د   ا ا ج ا ا ات ا

 ا  ا ا) ان ا ء ا ؛ا  نو

   ،(ا م  را ِر  واا ا  ضا

واي ه ا ا  ان ه اص اا  ،ه 

 راا    ،وا ا   أ  صا

  او  ا ال ا ااي.

 ص اا   عا ا درا  ما و 

   و ،ا وط   ءات اا 

 ا ا    ر  راا وا

.و ،ا   وط  

 ا ر  ا ا ا درا  ولا 

ا ر، اا و ا ا درا  م ما 

 إ    ءت ا و ،رص اه ا  ما

 .م   

  التمهيد

  مفهوم علم العالمات

 العالمة يف اللغة:  

   واّ ء اا  وا ت ما  رأ 

 أت ه ارات ا وا ااًء  ا أو  ا ار و

   ؛ وا أ ى اا  ا ا ور ّ

 ت اا  ا    ا ا  ،ا ا أ



  

  ) ١٧١ .... (...................................العالمة النفسية يف الرسائل واحلكم القصار يف نهج البالغة

 

ُ )) أي َا  ا أن ا   ء  ،ا  َُ

  ُ  :وا ْوا وا ا ِْ ، ىُْ  ن

  ).١ء))(

  (ا ا   ل ا إذ ٣٧٠(ت و  اي

رة ر وان واو ،رة  ر  ى، وذأ

ل ا .نا َ ِ َ :رسا َوأ))::  

َُْ ا ر  زاَل  

  

     )((روا ا ر َ ٢و(.  

)):(ل:  َ اء ، ول: ٣٩٥ول ا رس (ت  

 ب، ... وا    م رس، إذاا أ :َْ ن ء

)((َف ات٣) ة ا ٤٥٨) أ ا  ا   (

َوا ّء واّوا ّل:((ا– )((٤ا ءت او ،(

 ا إذ ل ((وُ  ا أي  )٥٣٨ اي (ت

  ّلََا ُرن ٥))(آ ؛ا   ج   و ،(

  ا آ.ا   ل ره ا  

) لُ  أو ا  :ُْر  ٦وا ه اأ  او .(

((ول   ُ اِد ا  ازل ُل :  ) ٧١١(ت

  ودق وا َو  َُِ  :ُْوا ...أا 

)((َ٧ا.(  

ام  ا  دة اا  عطا و   

 (رد ٣٩٥ن أ ل اي (ت ا رة، وا ّرة اى، ََ أ

ِ (وا وا ا) ت اه ا  : أ إن))

 ،ت ا حوا ل: ا  ن ه، و ن ءا

  ب أن ا :ّوا ا  قا .ر ال آا او
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ا ا ي ان، و   ر ن  ص، و ت

) وأ ا  اء و اي ٨( M ! "       #       Lا  و اآن

  ).٩ا ّم   ارض أا...))(

 ه ا  يا  ح يي اا ا  وا

ّوا ا)   رةوا ا   أم  (وا 

: (ت ا حوا ا)،ل أْن وا  ن:   راتأ

  ه و ،م ا و ا  ء  رةن ا؛ ا

 ا   وا ا تا ،  أن   ا

   ا: M 5 6  7 8 9 :   ;< L )د  )١٠وا

) أي ١١(.  

 صطالح:يف اال العالمة  

 ٍ،   اا اي  ت  وا و

ام إ ا وا ار ن  و إل ا ،ال

أ    ا  ام ا  ا ات 

ان ؛مم ا)) و ،  و    و  نم

أ  او  وا ،أن  ن   ء 

)((١٢ا.( ة ا  وا    او   نم

  )ة ات ا ١٣ ل ا ا و  ( ا)):

ا  راتم (System of signs) ا   ا  ر و

 وا ي ا  ء ا أو ا ،ا  ا ا

و اس ا أو ا ا، أو ات ا، أو   أ

ام، وُِ أ . و أْن َمَر   درا ة 

 ،ا ا   ءا ن ا ا  ا  تا
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 طو ا ا   ء وره وا   رات(( 

(Semiology))١٤(،   س  ا  ّمأ رأىأ  ء)) 

 فم  فل ا إ)((١٥(، ى أمرة أو) ) ء

   رة ،  ىأ ٍ  ،   ،ُْ

 عا ا   ا Interpretant   وره او ،  

ا))(را١٦، و(.  

) :ا ا  ا ا  ١٧و (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ط (س)  ا و      ز

اا   ا ، ا  وْنأو   

و ا و   ااب و ااب، و ات 

م   ي  ق إ )١٨و.(  و أنو 

رات  ا و ا  ان ا ا  ط  اأ
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ات ات ا  ا  س اي  رس 

  إا)ا ر١٩ط(.  

  ن ا او   اا    

ء   أ اال، ور   ال،   ي

)٢٠ا،(  و)ا ا ه ا ٢١(.  

  

  

  

  

  

  

ود اس ا  ار أا  ت  نأ ور

)ل ٢٢اال واا    ه  س أ .(

  .      )٢٣(،   ا اواع

  

  

  

  

  

  

 رت  وا إ م    ) ة٢٤و .(

 ا () فمود  رك ث))   ة

)((٢٥(  أم ا ا  وو  .ا د    
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 و ا   داءع ا را وا  ا و

 دت أو  ،)٢٦اا، و ا وا، و اات واد(

)م لدام   ٢٧(،     أو و

أ   ي اا إ ذ إ ى أن رة واإ)) ا

)(( ن ا تا إ ا  ٢٨.(  

ن اء   إأ (ر)  ر ا و إذ ل:((

، أي ان او  )٢٩)() ٍء   أّم  أ اذا أو إ

 ل اا   ا ن ؛ ذا   يا ا

   يدراك ا    و ، وا

.وا ا   

 وو و(wolff) أم  ء ر   ل ء)) 

)(( او  دهو  أو ل )٣٠آ ه و انو ،

.و  ا أن س إ ةم  ب  

 ا ك  (ا)  ءا   عطا و

ى اارس      ا او،  ات اى

ا  تإ     ،ا  ود ر  

وأى ، رة ن  ا  ، ه ات

رة، اا  ةو ،وا ا  ؛ورا َََا إ ا  

ه ا  ؛ ا وو  وا  ن رئا 

.ا ا  

 و ،ا  زجو ا  ا   ك

). ٣١ا  ر  ا( نأإذ ى ؛ ار دل ري

ون أن وني  وآا م  لأ ا وظ  ا وظ
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ع  ا   اب اوع ا))  و نإل 

  ).٣٢دا اص))(

ََ أن  ا و ا   ؤه ا  ا  ا

)  ظم    ءا  ْنأ(أن ا    ،  ل

ء  ف  ن د  ا ن دا  ل ، و ا

     ،وا  دون   ر و ، ا

ل   إ اذا  ْنأ ن د  دون ك، و  ك 

  ).٣٣و  ذ  ...ن  وا ء))(

و ذ  أ ن  ا م   ،ق  

 أن م    ا)  ٣٤ن او .(  ا

، و   ي  ت و وأ  و أ

 ،إذ دي اما ا م   ،    وا

ا (ا)  ْنأأي كا  ث واا   ،  

  ءإ   ا اا   )) ه ا

  ).٣٥ت))(

   ا  دون إوى ا ا  دراك  :

ص وا    ا ا ا ن   

  دون  ن ن  (اّ)  ا  و ى 

اد ا   ا و دون  او . وا ن أ

)(( ا ا وا  ا))دراك ٣٦   .(

 إ ود اإا و  ذا دا اوت او 

) ا ٣٧ ا أن آ و .(  اا  

دة اا   ا ا    اد اأ ، 
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    ا إ   ع اط)) ل ذو

  ن  رضا)((ا    اا ٣٨إ.(  

 موز و  ذ أْن م ان ا   اق 

   ا  ط ا   ا ،ت دة 

 و ، هأآ  ا  أن  ا    ْنأا 

ن إ إ)ول وك ا ن ٣٩ذا ،(  ة وب ا))

  ن ذا ،   ه، ومدة او ، :

 : أي إم إذا رت  ا إ ا  ن 

ا ا و  وذ ا   وث ؛ ا 

 وب ا    لا ا ث  ن ؛ لوا

)((٤٠.(  

 ا د   و ول  ؛ْنأ َ  ا 

 د  سأ    ،ق اأ  ا ا

)٤١ا(،  اء اا ف إ  ص اءة ا

 ، ةا  ولْنأ ة  يءل ا  ه ا

   ا وْنأا     ت أاا   و

)ق اأ  رةا ؤز ا   و م ٤٢ا .(

 ات  وا إ  ت ا   ت  و

)ى  ،)٤٣ان أو ا دا    ن 

     از، أو  أم ،  آُ  ول

  و ،وا  أر  ر  او ،آ  

ه اورة ة   و   ّ ن  مّ ، وا 

 ء اا  ن اول ((  اأار  س 
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 آ  ج إ ،ىأ   ذ إ إ  ، 

 ن ا  ا ن و ،آ و ور  ىأ  د

  اء ،ا زا م دا آ ل إو  لما

 ى ا أذ ،وى ا  ن ْنأو   ا 

 ورة أه ا  اا م  ا   ر

٤٤())ا(  

إن :ل ذو    ه ا رء اإم إ ُِ وبا

 ام س آى أم ىأ    ، سى أم أو

  ير وا  ة ءا     و 

ا إ  ر اوغ مو ،ر ا)ادة ول ) ٤٥ا 

   ن او (ا) قم  د ُ ا   ،دوا

  م  ا أو    م   ال  ا.

   ا و  ا م أن إ  ا   ا

ذا  و ره   إ إ ن ((اء  ن  او؛

  .)٤٦ء  ن ول)) (

   ا  او وا   ز، نو أ

  ،وا أن    إ  إ  و 

ا  وا دة  أود  ل اق أو ارة، 

ن،  ا  ل ا   اال وال 

  ).٤٧واع(

ا َ  م  أنمم إ ا  ا وارة   إذا أ

ا ّ و ى ا، ََ أن ا   ا ارة و

 هأ إرم ا   ض  ر (ا) رة، إذ وا
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    ،ديد اا   ءا رةا ا(ا)  ءا

ا ا  )م٤٨م.(  

   طار ط  د  رة واا))

  ةرة واإ و    إ  يء ا 

 ، ء وا إ ء أ    ق، أيما  ا 

  ).٤٩وا، و  ك و وع))(

  وان م   و زا   ة ورة واا ْنأد 

  دة ة أي   ا أ ،   

  .م ول

 العالمة النفسية  

ى ء ن ا ممك اا   ا دا  

٥٠(واك ا ا وا ،( مأم  م 

  نما   ا  يا  ا ا را

)اا و  ٥١ أ). و دا   ا  

م )  رج وا ) او مما ا ، رات ة

ا  إ، وا و،  جوء وا٥٢)()ا( 

   وا ان اأوا  ، ا   زو

)ا  و   ان   دت ٤.(  

ر وا ا  ا ا إ  إدن ا ا 

َ َز    يا و م ىأن ا ا  يأ  د

  ).٥وأاره( طت ا  ات و    ا

ا ا  وا ج إ  ا  ا و د

إ ق ط  ةدا   تا)٦(  ن و .

  یكون (یوجد)
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). و    ٧ات( م ا و  ء ْنأات 

 نإ  ْنأ).  ا  ٥٣ ا  آ ا  اد(

    ة راتإ  أد ط م    رز و

ا ا ا ا  دا  )٥٤دطو .(  ر

ن  ر  اإم اْن  ا اض ا   

رات واا )ا  ت   ء٥٥ن و ،( 

ا   ا)ى ا ا ٥٦.(  

إن ما ا  ا  و    ا و م

 ا مى وأ   دا وا ا وا   وا

)  ا اد ا)  ل  ا   ا ا

 ا ا ا أ وال اا ط  أ ب وذاث ا

 ا ا ا  ن، و ةي ظة أا  و

   اداًء وأم  ن او ما ا   وا

م ٥٧)()ا.(  

  املبحث األول

  العالمة النفسية احلسية

ُ َف ا)    ا رو وا ا  (

ت و  م  ور و ا اث واا  

ورو  ،سا  وا ر اه ا و ،  

اآن وا ت ا روا ت اا    د 

وإذا  مم إ ل ا  )٥٨ اا اس، وا ار(

) و ١٩٥٢ –١٨٦٦ا  اسا أ  (دراك إ

أس ا  ارة   ار ا، ا  (إن(ا إذ ل:
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و   ر ااز ارةا()(؛ )٥٩ن  و ا 

 ت ا ل    و مما ت ار 

 وأ ا  رة ا)رة٦٠.(  

ن ا او)   ا  ا ا   ر ن (

س و   وا     و  إ إ ان  ط اا

  ا ا ظ  را وا ا  ا 

     ت م روإظ)           ا ا و)

  رع اا ط  رفة ا()(٦١(    ن أوذ

   ا ط  اسا أ ا     فل ا إذ 

:)ت ت ومإ  ا    )()(٦٢.(  

   ر اا    ا ت اوا

   وا واوا ات اا إ  وإ 

)٦٣وا.(  

م  وا تا  عا ا إ  )  ف١٧١١ا– 

)    ار ا إ اح وا  ن رج ١٧٧٦

    ،را ا ك و    اس، وا

 و .ا  د إا  ت ات وارة ا 

 ت اا ا رات ا تم ا ن ا

 ا ت ا دت إوام ،ر اس اأ  ا

)  ت اما اام ٦٤.(  

  ب  ء و)(  ل و ا: ))ٌُِْ َمَوأ  ِ كََْم

َْ َوا ََُِا َِ ،َُُْز َِ ،نَِْ ُْ ََِِوا ،رَْم
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ِطَ َََُِِْ ،َُُْ  ْ ،ُْء َرِ ِْْء إا َِت، أَْا َِاََ

رَْ ُذر ََُِْْ()(٦٥(.  

) ر اأ إ ا ا  ( ،د ا ا 

 و وف ة    ذ ا، و ِه اوف 

ن ا  ؛() و   ارع واة ا ن ِ ات

 ن أ ت،وط ن و  ت  أم  ا

 ن أ  ل؛ و )ء ا  ء إ٦٦.(  

ا ا ا  ا  () ِه ان  ؛و

  و   وا دراك اا  ا  ا 

  ا او .ا   ا دراوا ا ا أ إ

ام  دةأو إ دا ة ا  اب وا   

  .)٦٧ا ه(

    رع، وأو ا ا ل و  او

(ان)  اي  ) و (ا ات) داٌل و٦٨ل(

 مدره ا  ز   ه أو  قة وا ،

و    وا،  آ   ،ت   ء

 اون ا  ر ا ا ار  اثا ر 

او )٦٩(؛   الدراك ا ء اا))  ن ا

)((ِ ا   ٧٠(  

  و   ت ا ا ا ل: إنم ذ

أي أن (تا ا )  نا  ا ط  رؤ 

را ا     و ا ،  د و

 و ،(ا)  ن ا ا  ا ا ا  ا

 .(ّء ر ء إا أ) و ذا ا  ا ا ا  
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)  و و( ): ل وا ا    َّذا (وَوإ

(ِ َحَا اَْ ُْا ُِ()٧١(.  

  داتر ا  ا    ُل 

) ن وا دف) اا   م ا  ،

ا طو ا  اء  ج اتا ر  وا  ا

) ا أو  ا ا و ،اْن ،ا ا  ) ذ

ا        حام ت  

  .ذا  او ما  ع  أم  ،)٧٢اان(

  ل  ء أف واا)) و  ذ  .ضوإم

 ِ  ارا  ء ... وا  م   نم ا

ِ : )(( و ا ان و٧٣ا.(  

ود اس م    ح    (ِده (ا

 ،رة اءا    ،تا     ة 

ورة أى  ة ء ااء، و ا اور (اح 

)، وا ا (ِ  اال، وال  ) ه اة 

 ر اوا طا  رة م أو    ا

 ) ا  إذ (  ءوا ا ط   

  وادة ا ا    ا اب. 

  و ا ا  ا ا  أي (اع)،

)  ا   ا ا ا ّ  ا ا  (

 د  ا  دد ا ء ا ن ؛ا ا

) ر ا ا ا ط  دا  م٧٤ا و ،(

ا  ا ا ا    اسا  ا 
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  ن وإ ا ِ  ن ا ى؛أ   ا وم

) ٧٥  نر اإم  ا  آ أ و ،(

  إذ ، د اا    اق، ووا ا 

)  د م ا   ر،    ) ا ام

ا ا ارا ا   ح؛ر  ا ا ا

ا ى ا  إ و ر، وا ار  ان 

)ى ا ا اا   ر ٧٦ .(  

):((َُء )  ت م )    (و ء 

  ).٧٧َوُُِ ٌَِ ُْه اَاُل، ْمُُِ َْ َِْ ُْه))(

) ب اأ أًء ريا (  امو ،وا 

 ا  إ  مم      إذ ا ا

) ا و  ،سا  ر اإظ  مما ءا (

 م ؛ا ر اال، واه ا يا ا  ء ا مما

) ا  ا ى ا ا ا   يا ا  (

  ا اة.  ض  اق   ا ا وا ه

وض ه ا  و اال   أ اوءة 

). و ن ا  اة ا وا امن،  ٧٨وات(

  و ت أوا ط  و م ل ا أن  نمأن ا

واة أْن   ا و  أن   امن ا ذو اوءة 

ل امن ا وا؛ ن اول  ا ا  ،ف 

. و ُ يا ما  

وا ن  (ء و  ه اال) داٌل، ُ اق 

 اي   و امن م ا  اال وا  ماه 
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 ازع ار اأ و    نما أن او ،ا اا

 ار ا  ا، وااره  اف و  اال،

ع ه ارن اث وا   وه اُ  (اع)،

ا و  نما  يا ر اا م    

 ذات دت دة  م اد  ا أو و  اد 

 ا   يا ا  دا ر وا   ا

. ا  

وا ار   ال: أن اءة ا  ر  ات 

ّم  إ  زوا دة،   ارىء د   ا، وإ

 ط   ، ا وا وءات اا ط  ا

ن ارئ   اال و  اي    اق اال؛

)٧٩ا ا  ا ا  ه او ،(  

)  ى٨٠أ.(  

و  ن ط اال  ا ا و َت م ذات دت 

  أو مق اا  د ، أن   دة

 .ا  ما ا ّا  ط  

  الثاني بحثامل

  العالمة النفسية االستبطانية

 وا ا و ٌ  اء   ان 

   أ  ا  ر  ا و إذا ت. اا

ا )٨١ا(  ا ء... وا ط  لا))  ادو

)((م  ا د٨٢ا ا ا    ،(  

  ).٨٣اء(
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  اا   ))  نا  س دو

)((را ا  ٨٤(.  

  و ا م إن  ان ى س   ا 

ا  ء ا . أن  ات  ا ار، 

أ و  ان  ،دا   إدراك  ان  

 ن ا سا  ،دا و  ء  د  سإ

)ء دا سإ ا ا  ن ا   ٨٥.(  

وك    ا ام و (ل رر) إذ ى ان 

 و  ا  ان   ا اأ ر ا  و ،م و

)ز اا  ط ٨٦.(  

 ان  :را وا ا  ن ا د  و

ا ا  ن ا اس، و وا  ن  

 ط  ،تاث واوراء ا  اءةء ول ا  ا 

). و ات ا ام ا وردت   ٨٧ط اء(

)  اُأ َم))  ل و إ   ء  (  ُِ ََ

)((َْ ِوأ ََِو كَ٨٨.(  

ا  أراد أن ا ا )      إ و (

   ن، وا أ  )) و ء ا   ر

)((ر   ه٨٩وأ(  و ، وا ،و  

ه(ال ٩٠ ا  ب  ة ن ء ن إذ .(

)((ا  و ا  )):٩١ وأ   ن  ن ؛(

)م  ن٩٢(  ط  ا  ت ما 

(أم) ا ا  ا ؛   با  ن ((ا 
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)((٩٣ا( ( أ) ال  (و ) لوا

  ى اا  ة وَ   ةه ا اق  عوا

 ما ء ال ا  ا  ا اس وا

) ة او و    ل ا ا  ا(.  

 ا   ()    ا  ىأ  و

 ار    اءة دا ت ا اءة ن ؛ا

ات   و ، وا ((أداة اء ااءة، و ذج 

  ). ٩٤))(أم  اءة دا د  ا وم

  ن إ  ، ما ت م  أ   ء و

 امري   اة و د ا  ام ل 

ُْأ َو ،ََِِْ ِ ِذلأ  ِاَ)) )((ِِدَ ِ٩٥.(  

ا ان    )    ا موى اا  ن (

  اءة ا ر اج اا و   ن ،ىة أ 

  ان م م و ،ا را   ا ا اا

)م ( ا   م  م دإر  م ن أ

ا  ض ه  رد  را  م))  اة ون اذ

)    د اأ  اعد أم ....ء ب ما  هأن ز (

)(( إ    ام أ   ٩٦ا(.  

)  ن ا،د دا  (  (  أذل ) و

  أأي أ ل، وق او  ن ا ؛مون ا  ن  ط

)ة ور  ن ا  ٩٧إ.(  

ا  زإ ا مة اا  ت ما ا  

))  ل  ه ا ما و ( أ أذل، و (
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). و )) ن  ، ول: ذل ُل ٩٨وال  اد  اواب(

)((....  ن  لوا ،٩٩ذ.(  

)ء اا  هو ا ١٠٠أ  ا ظه او .(

) ا   ا اا ة اا     (

. ت وأن مات ا  اا  

ا   (من أْن ر ا  –و أ آ إن(ال 

وإ    ط ا   ، إ ار 

) ا  و ،ا  ا ن أ ل اإ  ا (

ظ ن  إ ؛ ظ اا  يا ا ا ا

)((....ا اداتا ا  ظا))١٠١.(  

ما م   تا ا  و  )( ُا)):

)((َُُت اَْ١٠٢ا(.  

) ا أ  ا   و ،ا   (  مما

 ط من وما ذ م  ،را ول إ و  

اة ا  امن ا، و   ارة ات 

)١٠٣وِ  ع ام)) دة  )؛  ا و

 أ ُأّم وأ . ة، وة اّ ا  ا 

)((ِ١٠٤.(  

 ا   وا ا  ه  ان اوا إذ ل ااي

:)((ا و ،ه ان وأ وا ا))١٠٥.(  

  ٌاء أف واء واا)):(ا) أ  رس ل او

 أو   ءا  اجام  ل ر را وا .... ذ 

 ذ  ر مو ا أ ا ا ل أو ،ا

)((ِ١٠٦و.(  
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)ا ا  لإر دي إو   ١٠٧وا و ،(

((و ا أ  إ ): )ا ا ل ا  ادق 

 ل: ر ث أ  بوذ ،  و ،د 

)((...وء١٠٨.(  

وا ن ار ا ك امم أ وا؛ ن ((ا إذا 

ا    ز، ود  ا ا واء، وإذا أزت 

 وا زق د ن ا  و ،مواط  

)((١٠٩.(  

ما ا  إذن    ل  ا  م

،د  ا ،ن  ا ا ا  ا  و

مع ات ام  وره س، و ر   ؛

  هظ ي ام ه ا  و ، لا او  

ما ا  ، أ  ه ا  ا 

ا) وال وا  ا ما اا ط –  (تا

و (ا وامع) وا ام  ا  م ا؛ 

 مذج اا  ن ا ا  ا ااءة ار ا

)١١٠وم)  إذ ،(ت؛ ا (  ا  نما  م

 ات اة. 

   ت م    ء و   أ ما

))((ََِ َذاإ َِع، واَ إَذا ا َْ ُرواَْا)):(١١١.(  

)  ا ِ وا ا  رئا  ا إم (

ن  ، ا ج اا  ا   ،ٍة ٍظ 

  ٍ   وا د م اط ء يا ا ا 
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إ  ورد و ،مما ا ٍ ،ا  ا  

)  ادا وإ ،ا  ا ا ع وا   (

ا ا)وا َ ن إذا١١٢م.(  

ا ا ان  ا  وا ما    

  (ع ،ا)  (ع إذا ا)     دال 

)((ف واوا اع ام ا))   ،ا ١١٣ .(

  ).١١٤وا م ا ن  ا  وان    آء(

 ،ِ و ،ّا ذو ا ،ا )) أ  ادو

  وذ . ةو ،موا   و  ران

((س إت ا١١٥ا.  

واع ((ا  و م ا وا ع ع 

)((...١١٦(  ام  إ  :بل ا   ة ى او

) و رؤ ١١٧ا.( ل ا  عا  ن و)  (

ا ا    ا ان  او ،ا  و (عوا ا) والا

ا ة م د ما م    ل إذ ،ن ام

  أم ر إذا   ا ش ي  ن. 

  اخلامتة

     ا  ،يا ا ا  ا ه ا  و

          م     م و ،ا ا ل

:  إ و إ ا  

-        إ دا ا  و ا ا   

 ااث ا   اب.
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-        م ار   ت؛اع اأم أ  ا ا 

            ا ا    ؛ إذا  ت

.ى ا    او   

-       أن   ال،إذا ط  ا ا د 

.  د ا مق اا  داال اق اا ط   

Abstract 
 The Psychological signs are considered  the most important 

types of signs and complex because they rely on psychological 
analysis of the literary text in addition to understanding the 
psychological state of the speaker. If these signs will depend on 
the results of the self and the resulting emanations vital to the 
recipient . 

These signs are divided into two parts, one called the sensory 
psychological sign, which depends on the senses and the 
resulting in understanding the psychological state of the speaker 
and the other is called the psychological sign of the introspection 
as it can not be deciphered only through the inspiration and read 
the events beyond and diving in the depths of things and this is 
what we touch in the messages of the Imam and the wisdom of 
the short The objectives of the Imam and his intellectual vision 
and the emergence of psychological signs, and through the 
annotations interpretive books of those blessedtexts. 

  هوامش البحث
  

  دة (). ١٥٣ /٢ا، ااي:  )١(

  .١٩٩٠ /٥اح، اي:  )٢(

 دة (). ١٠٩ / ٤ ا، ا رس:  )٣(

)٤(  : ا ة: ا ا ،١٥٤ا. 

)٥(  ،س اي: ا٥٧٦ /١ا .() دة 

)٦(  :ا :١٥٣ /٢. 

 .٤١٩ /١٢ن اب، ا ر:  )٧(
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)٨(  ا :رة ا١٦.  

  اوق ا: ا ل اي،  )٩(

)١٠( :ا ،رة ا ٢٩. 

)١١(  :آن، اا   نا :٥٨١ /٢. 

 .٣٧ –٧٢واو ( ت رس)،  اد: ات  )١٢(

)١٣(  :ا د أ :  ،إ أ ،رو ا  ا :١٠ –٩. 

)١٤ :   : ، ن ديد ،ا ا (٣٤. 

)١٥(  ،إ أ ،ا و ا  م :ا أ :٦٨ ووا ،

 .١٢٠ ات وا، أ إ  : ،اد 

 .١٦س م : رات  اء، د. دل ري:  )١٦(

)١٧(  :ر ما:١٧. 

)١٨(  :اا اا  ،دبء او ء اا :٨١ –٧٩. 

)١٩( ،ا وم ه اا : .د  :  ١٧. 

)٢٠(  :   : ، دي ،ا ا  :٨٩ –٨٥. 

)٢١(  :ر م٨٥ا. 

، ١٧: د.  أ  : : ام ا  ،ردي، )٢٢(

،مارس اا إ  :  ، ٢١. 

 .٥٨: اه ا  م ا ا ، ار:  )٢٣(

)٢٤( ، شطد. ا ، وا ت اما :  ا ا

، ،(دا ء اا) اا طا ل  اأ   ،اا

٢٠٠٦: ٦. 

)٢٥(   :ش  ،ةا دت ا١٥٨ا.  

)٢٦(   ،  لأ  م درا وا وا ا :

ااد اي (ا واو)   .٤١٦،: ٦٢اي،  ل، اد: 

،ا ود. ا :  ٦٨. 

)٢٧( دام ،ا أ : :ل وط : ،م لت ٢٨وا ،

 ،(ذا ا ا ) وا ت اي إا ا و
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 ،ا  ،دابا  وآدا ا ا  ،   .د

 .٣٥٣: ٢٠١٥، ٢٢٦اد 

)٢٨(  أ ،ا و ا،إ  :ا أ :٤٦. 

)٢٩(  :ر م٤٧ا. 

)٣٠( ،إ أ ،ا و ا  :ا أ :٤٨. 

 : ا  اب درا رم  اء ا، د. دل ري:  )٣١(

٧١ – ٧٠. 

)٣٢(  و وع اوا اءة اار ام : ،م  ،تؤو

 .١٠٨: ١٩٩١ اب ،  اء،٥ا ، درات  أد م، ع

،  ا ا  ااث ا، د. ٧١ –٧٠اوق ا، اي:  )٣٣(

 :دي م٣٢. 

)٣٤( أط)  درا آما ا  ا : اء ا ،(راهد و

 ،ا  ،ا  ،ة اا  وان .اف د٩: ٢٠١٦.  

)٣٥(  :ا د أ : ،إ أ ،رو ا  ٤٨ا. 

)٣٦(  :ر م٤٩ا. 

 .١٠٨أ  : : ات اا ا ا و ات، )٣٧(

)٣٨(  :ا أ : ،إ أ ،ا و ٩٨ا. 

)٣٩(  :ر ما :٣٩. 

)٤٠(  :ر م١٤ا. 

)٤١(  :ر  ،ا وت اآ :٢١. 

)٤٢(  :ر ما :٢٤. 

)٤٣( ،ت واا  وا : ،إ اد:  أ  :١١. 

)٤٤( ،ط د. ا وا دوأ ا إ  ر  اا 

،ي ا ،ة  ء، ادس (اا وا ل اأ 

 :اا (د١٨٣ا. 

)٤٥(  ان .رة، دا وا ا :، ، ة ا را 

 (دا ء واا) اا طا ل اأ ٢٠٠٦: ٥ -٤. 

)٤٦(  :ا د أ : ،إ أ ،رو ا  ٦٥ا. 
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)٤٧( ط د. ا ،وا دوأ ا إ  ا :: ١٩٠ –١٨٩. 

)٤٨( : ،رةوا ا ا :( )  ان.١٠ د  عوا ا ،

،ا ا ي: ا   ٥٧. 

،  : ٢٦ –٢٥ا واوم  ا ام، أ ان ان،  )٤٩(

، رة او، او : .ر د : ٢٨ -٢٧،  : 

 .١٠( ):  د. ان  ا وا وارة،

)٥٠ :ار اا  .د ،ا ن وما : (٥٦. 

)٥١  ( ر) ر  ،ة أو د ب  ا ا : (

 .١١ -١٠: ٢٠١٤ -٢٠١٣ي،  اداب وات: 

)٥٢ :زا  .د ،ا ٣٣٢) د. 

، ٥٤) : ا  اب اي ا  ،ور ،ت، ج٤(

ة ١٤ّ ، دي ا١٧٦: ٢٠٠٤، ا. 

)٥ :ر ما : (٣٣٣. 

)٦(  :ا ا  .دب، د ا ا :٥.  

)٧(  :روا   .دب، دوا ا  :٢٢. 

 .٦٧ – :٦٥ ا  رئ ا، د. د اان:  )٥٣(

)٥٤(  ر) يا   ة ،آن اا  ازع ام  :

،( :اف .ة، د ،ا ا ، ل أ ١٧: ٢٠٠٩. 

 –١٦: د.  أ  : : ام ا  ،ر دي، )٥٥(

١٧. 

)٥٦( ، دي ،ا ا  :  :   :٣٦ –٣٤. 

 .٨٥ا  ا اآم درا ، اء ا (اطو دراه):  )٥٧(

)٥٨(  ا : :  ،آنا  ٣٧ا. 

)٥٩(  :ا  ا  .د : ،رامدل د ،ا ٥٨١  م ،

 :ا ا  .د ،را م رة ا٤٠٦ا. 

 .٢٦٣: ارة ا  ااث اي وا  اب، د.  ر:  )٦٠(

)٦١( ت اا : أ ،ا    ر ٧٩. 

 .٩٢ت او امج و ا، ط ادي:  )٦٢(
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)٦٣(  : ا ،ا    ر ت اا :٨١. 

)٦٤(  ،ا    ر ت اا : : ٨٥ –٨٣ا. 

)٦٥ :ا ٢٨ ك: ،٢/١٧٧) م.  

)٦٦ :اما ،ا ح م : (ازي ٤٤٦ /٤ا ،ا م ٥ /٤، و.  

)٦٧: ،مم ك ،ء ا : ( .د  :أ ١٠ -٥.  

ن اب، ا (ب ا   ا)،  ٣٤٤ /٧) : ا، ااي: ٦٨(

 ( ا ا).  ٣٣٥ /١١ر: 

)٦٩  د. أ ، درا مذي ا   آمد ات ا : (

،   ا، ٤٥ ا ر ا  ، إمم، ا ا، اد:

  .٢٨ اداب: 

)٧٠ا  ت اا ( دا  ا ا د  درا) ان ا

  ن،  اا ، أل ا اط  ا)، اذ:

 :اا (دا ء واا) ٨٤ا. 

)٧١:ا ١١، و١٤٤ /٢ ) م. 

)٧٢ :ا أ ا ،ا ح م : (ا٩٠ /١٥ م ،: ،  :ه 

٥٢٨. 

  . ٨٦ /١، : ا، ا ة: ١٣٠ -١٢٩ /٥ ا، ا رس:  )٧٣(

)٧٤ :ا   ا  : ،ر نرو ،درس ا : (٨٥.  

  . ٨٩)  : ات، ل  وم : ،ل اي: ٧٥(

)٧٦( ، ا :ذا ، ن   نء ا : 

 أل ا اط ام (اء  وا ،   اداب،

(دا ،ا٢٩٢ -٢٨٦: ٢٠٠٢ ا.  

)٧٧:ا ٣٠٢ ح: ،٣٨٦ /٢ ) م.  

)٧٨(  :اما ،ا ح م :٣١١/ ٥.  

)٧٩ ( طا ش، اطا  ،دا اءة ا  ا را :

 :(دا ء واا) ول١٤٧ -١٤٣ا.  
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)٨٠ ، ا : ، ر ن ،ط  ره ا : (

  ب( إ اط ت  ودرات) إاف: ا

 :ز أ  م ،٢٨٧. 

)٨١(  :ا ا  .د ،ا و ا ا  :٢٩ –٢٨/ ١، 

،ب واي: اا ا .١٤٢ د، ،ا ا  

،ا  .د. د :اا ا  ط٢٠. 

)٨٢،ا د.  ) ا:ََ  ٦٤ /١،   ،يا ا   

 ، و: ا واب وااء، روت دي ام،١٢ ا اوف: 

 .٢٧٠ –٢٦٨: د.  ن: 

ا (   وز  ت م ودة ا ،مدزن،  ب:٨٣(

  .١٣٣ -  ١٣١ط : ات، : ر

 م ادب، : ،١٠٧ت او امج و ا، ط ادي:  )٨٤(

،و ر : دل : ،وارن ١٥٤ -١٥٣ او.  

)٨٥(  :ر ما :ت١٠٨ –١٠٧وام  دب اا ا ، ،(ا) 

 .٥١ -٥٠ /٢  اب: د.

 :اع اوت درات ط ،ل رر، : د. ر  )٨٦(

 :٣٤٢.  

 .  :٢٠٢ مازع ا  اآن ا ،ة   اي:  )٨٧(

)٨٨( :ا ١٠ ك: ،١٤١ /٢ م. 

)٨٩( :ا ا ،ا ح م١٥/٧٩ 

)٩٠( ة ام : :ا ا   ،بب ا٥١ –٤٩ ،ا ح م ،

 . ٥٢٧ه: 

 .٣٧٧ /٢ة ال، ا ل اي:  )٩١(

)٩٢( :ا ا ،ا ح م ٧٩ /١٥. 

)٩٣(  :اا  .د ،ا م٦٦ /١. 

ان ح  ار)، د. ا ا ب اي (اءة ة  )٩٤(

  ،دا ا  دي ب ٤٠٤د ان، اوا اا ا ،

 /ب، د٢٠٠٤ا :٣٣. 
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)٩٥( :ا ٤٥ ك: ،٢٢٨ /٢ م. 

)٩٦(  :اما ،ا ح م١٠٤ /٥. 

)٩٧(  : اد  ،ا ل م  :٢٢ /٤. 

 .١٧٦ /٨: ا، ااي:  )٩٨(

)٩٩(  :ما اآن، اا  دات١٨٠. 

 .٩٣٨ /٣: اح، اي:  )١٠٠(

)١٠١(  :روا  .دب، دوا ا ٥٢. 

)١٠٢: ا ١٦٥ ح: ،٣٧٥ /٢) م.  

  .٣٤٧ / :٤ م ا، اازي:  )١٠٣(

)١٠٤ ح م ( اما ،٣٣٥ /٥ا. 

)١٠٥،ي:  ) اا٤٤٣ /٤ا. 

)١٠٦،ا  (  ٤٤٣ /٤س: را. 

)١٠٧(  اد  ،ا ل مظ  :: ٣٢١ /٣. 

)١٠٨(  :ر م٣٢١ /٣ا.  

)١٠٩( :ر م٣٢١ /٣ ا.  

ان ح  ( : ا ا ب اي (اءة ة ١١٠(

، ا اا وان، ٤٠٤ار)، د.  دي،  ا اد، ع

 ب، دب اد ا٢٠٠٤ا :٣٣ . 

)١١١( :ا ٤٧ ح: ،٣١٨ /٢ م. 

)١١٢( ،ا ح  م :ا ا ١٧٩ /١٨ ا. 

  اف).ب ا ( ٥١٠ /١٢ن اب، ا  ر:  )١١٣(

 .١١ح  م ا ،س ا:  ، ٢٨٤ /١: ا، ا ة:  )١١٤(

)١١٥،ا م ِ ح ( :س ا ١١.  

 ب ا ( ا). ٦١ /٨ن اب:  )١١٦(

)١١٧( :ا : ٣٣ /١.  

  املصادر واملراجعقائمة 

١. ا ا م  ه ا    ،ا ون ار، دار اا  ،ا

 .٢٠٠٩اد،
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ا، د .   ، دار   واز، ادان،     اه .٢

٢٠٠٣. 

ااد اي (ا واو )  او ا،د.، رات     .٣

،اف ،ا٢٠١٤ -ه١٤٣٥، ٢ا. 

: طل و ، ا :ل ز  ، ا، دامل م ،أ .٤

 ،وت ،اء٢٠٠٨، ١ا. 

٥.  ،ق، اآ  ،ر  ،ا وت ا٢٠٠٧، ١آ. 

٦.  ،ق، اآ  ،ر  ،ا وت ا٢٠٠٧، ١آ. 

٧.  ا  وا اد ، ا  : ، إ أ ،ت وا

 ،وت ،٢٠٠٤، ١ا . 

ه)ت: أ   ا،     ٤٦٠ان   اآن، ا ا(ت     .٨

 ،ا ا  وم ه . ١٤٠٩، ١ 

ا ة  ا ا ا ب اي، ( اء  .٩

 ،ب، دب اد ارات ا ،ض ا  د ،(٢٠٠٥ا . 

١٠.  ،ةوق، ادار ا ،  ،آنا  ا ٢٠٠٢، ١٦ا. 

١١. ،ا م  ازيت: ا ا  اث ١٤٢٢(ا رات دار،(ه

 اان ،د.ت. –ا ،طان 

١٢.          ا  د. أ ، درا مذي ا   آمد ات ا

،   ا ، ٤٥ر ا  ، إمم، ا ا، اد: 

 اداب.

١٣.    ا و اا ا أ  : ي، تل ا ل، أة ا

 .١٩٨٨ - ١٤٠٨،  ٢ا ، ،وت،، دار 

درات  ا وا، رون رت،   : ا ، اء     .١٤

 ، ،ري١٩٩٨، ١ا. 

ات ا ر    ا، أ ، رات        .١٥

 ،ن ،ت ،ا ا ف، ا٢٠٠٥، ١ا. 

د ا اد، د. ن او، د.  از، ا ا ا، اار  .١٦

 ،بء ، ا١٩٩٧، ١ا. 
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١٧.         ، ة ا را،  ان .رة ، دا وا ا

 (دا ء واا) اا طا ل ا٢٠٠٦أ. 

١٨.  رات وزارة ا ،ان ان أ ،ما ا  مووا ا

 .١٩٨١وا، دار ا ، ااق، 

اء ا وء ادب  أ ر ، د.  اا اا، اار    .١٩

 ،اف، ارات ا ، وت ، ٢٠١٠ ،١ا. 

٢٠.     ،ر ،اردار ا ،أ . د:  ،مم ك ،ء ا٢ ،

٢٠١٠. 

٢١.       ا :ذا ، ن   نء ا

 ء  واا) ما طا ل اأ ،  ،دابا،

،اا(د٢٠٠٢ا. 

٢٢. وت ا ا ط ،ا ج ومووا    ا رات ا ،ي

 ،بء، اار اا ،٢٠٠٦، ١ا. 

ات اا، (ا ا و ات) أ ، رات      .٢٣

 ،وت ،ا ا ف، ا١٤٢٦، ١ا. 

٢٤.   ) وت واا  ا اد ، ا  ،(رس ت

 ،بء، اار اا ،٢٠٠٥، ١ا. 

، ٥٤ا  اب اي ا  ،ور  ،ت، ج   .٢٥

ة ١٤ّ، دي ا٢٠٠٤،ا. 

٢٦.            ي (را   ة ،آن اا  ازع ام 

 .،(٢٠٠٩اف:د.ل أ ، ا ا ،ة، 

٢٧.      أ : ،  ا ا، إ أ ، ا و ا

 ،وت ،٢٠٠٥، ١ا 

ه)، دار ١٣٥٩ح  م ا، ا ا ا س ا (ت          .٢٨

  ،رمان.د.ت-اا . 

ه) ،: أ ا اا ،     ٦٥٦ح م ا ،ا أ ا (ت      .٢٩

ا ء ارات دار إ- ،ؤهو ا ا ١٩٦٢ .د. 
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٣٠.  ا ح م,  : ه (ت  ھ١٣٢٣ا (,       ا   : 

 ا,  مت دار ا,  وت–  ن, م٢٠١٠ , ١ ت اما .

      ل  اأ ، ا ا،  شطد. ا ، وا

 ،اا،(دا ء اا) اا ط٢٠٠٦ا. 

ه)، ٦٧٩ح م ا، ا  اام ) ل ا    ت        .٣١

 رات ،انا ، ،ه.١٣٦٢، ١ا 

٣٢.  ،وت ،ة، دار ا  ،ا ح م١٩٨٧، ٢ . 

٣٣.     ،يا  ،  لأ  م درا وا وا ا

 .٦٢ل، اد: 

٣٤.    راد ا  إ م ي(أا، ح او ج ا حا 

، ٤ه): أ  ار ار، دار ا ، وت، ن،   ٣٩٣ت 

١٩٨٧. 

٣٥.    ر .د : ،رل ر ،ط تت دراواع ا ،

 ، ،اط ، ،ب ادار ا ،رج ز .د :ا٢٠٠٥، ١. 

ا  اب، د.  ر، رات     ارة ا  ااث اي و .٣٦

 ،ن وت ،ا ا ١٩٩٢، ٣ا. 

ات ا  اان ا (درا  د ا ا  اد    .٣٧

      طا ل اأ  ،اا  ،ن  : ذا ،(ا

 وا اد) اا.ا (اء 

ا  إ ا و أد او، د. ا ط ،  ار         .٣٨

 ادس(اء وا  ي ا ،ة، أل ا او    

دا.( 

 ا  ا اآم درا  (أطو دراه)، اء ا اف .٣٩

 ،ا  ، ا  ،ة اا  وان .٢٠١٦د. 

ا  ا اآم درا  (أطو دراه)، اء ا اف  .٤٠

 ،ا  ، ا  ،ة اا  وان .٢٠١٦د. 

ار ا  واز ، ا ا  ااث ا، د.م م، د .٤١

 ،ردنا ،٢٠٠٧، ١أر. 
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 ا  اب درا رم  ا ا، د. دل ري، دار     .٤٢

 ،وت ،١٩٩٤، ٢ا  . 

٤٣.    ت ا ،يل ا : ،م و  ل ، تا 

 .٢٠٠٥، ١ ا  ، اة،

٤٤.        : ، ن ديد ، ا ا      . د :ا ،  

   ا، آق  ، اد، د ت. 

٤٥.        ا ا ،ا ا  .د ،ا و أ ا 

، ةا، وا ١٩٧٠، ٧. 

٤٦.  ا  ،ةرف، ادار ا ،روا  ،دبد.ت.٢وا، 

ه)، ت: د ي او وإا   ١٧٥ا ، ااي(ا  أ ت   .٤٧

  . ١٤١٠اا ،رات  دار اة ، 

٤٨.           وا دار ا ، اا  :ي، تل ا أ ،وق اا

وا  ، ، ةا ،ا ز١٩٧٧. 

٤٩.     ، ا  ، ر ن ،ط  ره ا

  م ، ا :افإ (تودرا  ت طا إ )ب

.ز أ  

٥٠. ،ا  ر، ما  ، اد  ،ا ل م ه.١٤٣٧، ١ 

ااءة ا واوع ا و وؤت،  م ، مار    .٥١

 .١٩٩١، ،  اء ،اب٥ا ،  درات  أد م، ع

٥٢.            ا  : ، رامي ،دل دن ِد ن إطا  ا 

ا  رات، وت ا، رف– ، ن١٩٩٨، ٦. 

ن اب :ا ر (أ ا ل ا      امري    .٥٣

 ه،د.،د..١٤٠٥) ، م:أدب ازة ، ٧١١ا ت

٥٤.  ،ا ما رد      دار ا ، أ  .د : ،ي

 ،وت ،وا ١٩٩٠، ١. 

٥٥.  ،ا ما رد      دار ا ، أ  .د : ،ي

 ،وت ،وا ١٩٩٠، ١. 



  

  ) ٢٠٢ .... (...................................العالمة النفسية يف الرسائل واحلكم القصار يف نهج البالغة

 
  

ه)، ا ٤٥٨ا، ا ة ( ا   ا اي ام ت  .٥٦

  ،ق ،ىا ه. ١٣٢٠، ١ا 

امت(ا)،د. اب،ا ا ادب ا  و  .٥٧

 .١٩٨٢ -ه١٤٠٢، ١ن،–ا رات واواز، وت 

٥٨.  ،ا م,  اا   را,   اث اء اوت   ,دار إ– 

 . م٢٠٠٧ , , ١ن 

٥٩. ب ادار ا ،ََ  .د ،ا ن، ا ،وت ،١٩٨٢م. 

 ات اد اة،  ش، اار اء، اب، وت،     .٦٠

 ،ن١٩٨٥، ١ . 

 : (     ٣٩٥ ا :ا رس (أ  رس  ز ت    .٦١

 ه،د..١٤٠٤ط وم:  ا ا ، ا  رون،

٦٢.       ر :،  ا ا ،(ت ) تا   ا

ط، ااف ي ان و ران،  درات اة ا ،ت،   

 ،ن٢٠٠٩، ١. 

ه) ٥٠٢ادات    اآن، اا ام(أ ا ا   ت .٦٣

  . ١٤١٢، ١من ااودي ، دار ا  ، ،وت،  : ان

ار ا  اءة ا اد ، اطش، ا اط اول     .٦٤

.(دا ء واا) 

٦٥. ،ام ت دياء ، روب واوا ا:    رات ،ن  . د

 ،ةا ،ا ١٩٩٨، ١. 

٦٦.       ،  دار ا ، دل : ،وارون أو ،و دب، را م

 ،دض، ا١٩٩٢ا. 

٦٧.         ( ر) ر  ،ة أو د ب  ا ا

 .٢٠١٤ – ٢٠١٣ي،  اداب وات: 

٦٨.    ا ا   و ،ا م  ط أ   ا أ

) ،وت ،دار ا ،اا ا أ  :حو  ،(١٩٨٨، ١. 

 
 



  

  ) ٢٠٣ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

   

  

  

  

  

  

يبي عند كدراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرت

  يوسف اخلال و أمحد شاملو

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حممدرضا بیگي
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  ) ٢٠٤ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ) ٢٠٥ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

  يبي عند يوسف اخلال و أمحد شاملوكمقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتدراسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ص
ّ
   :البحث ملخ

ما ح»Deviation«  ا  ا  دا ا و 

ا  دد اا ا  فق ا و ا ا ل  

س اإ تن    ا  و .ا ما  ح

 إ و ّج ام  ازه اإ  .  

  ان  ل و أا دا  ان  و را

  و ه ا ة آ ي أروا اان 

ى اا ا ، ا ، ا ، ا و ، ، ا 

 ا ا أ  رم راا   ا ا 

ا  .  

 حممدرضا بیگي

طالب الدکتوراه  يف اللغة العربیة و آدابها جبامعة ازاد اإلسالمیة فرع  
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ت مال ابراهیمي
ّ
 األستاذ املشارك الدکتور عز
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 mebrahim@ut.ac.ir 

 األستاذ املساعد الدکتور بهرام پروین
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  األستاذ املساعد الدكتور لیال قامسی

 إيران  – جرمسار -جامعة ازاد اإلسالمیة   -ابها اللغة العربیة و آدقسم 

 



  

  ) ٢٠٦ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

راه ا إن ف إ ُ أن ّه ا ات إ  ت

 و  ي إ  رئ كروح ا   ؛ وان  ب

ما حن ا   ة   ّو ، ا   مإ

ا ا  اا ا     تاإ ت

ماح ا   م. ل و أا   

ات ا ما :ح - لا  -  أ- ا – 

ا .  

 ة البحثيالكإش - ۱

 ا ارا  ا ا ا   ةّ 

 ا  زوأ  ّ ،  

 بت ادرا ّو مت اراا  ة ة وا 

  تراه ا   دل اا وا  ف 

اوا   ام يا     دبر أن ا ؛ 

وا  ط ا  ن   .  

و اء مإ  م أّن حا   (Deviation) و 

(Deviance) ناد و ، ن م   وإن ا ،

ا بّ-    Leech -   و رق   ،  

(Deviance)  (Deviation) ا أّن ط إز ع (Deviation) 

ل ا  (Deviance) ّا  إ ا  ّذةّا ا 

ا  أ ،ّا ا ي  ا  هّ   و ،ّي 

(Deviance)  را ا  ،   وظ  ي ن

 ا  ا  ّا ّوا أ  ،  ا   ا

ا ر) .ا  ،٢٠٠٩دة :١٤ (.  

، إذ إّن ه   Ecartح  أ   امامإن 

ا   أ "ا"  أ  ،ّ ا  إّنوا  



  

  ) ٢٠٧ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

  با   ،أن إ  ا ي   ا  أن

ّا يا ي ما ح   .و ّ) ،٢٠٠٥ :إذ أ) ٤٩ ، ن

 اا  روا ا  و ن امد او  

و ا اور ا را را    ّ ،   إّم

إ ر اا و  ا إ ول اان و ا و أ ك 

  دلا  ا ا و ا ام ي  ا

 ت ووا   ،  

ذ يم  ا ا م  ا   و ،    ،

  .امم  أل ار  ّور إإذ 

  )Thomas Stearnsت ّ  ال  ااء ا ن 

Eliot( ووم را )Ezra Weston Loomis Pound(  و ، ّأ

ات اّا ط ا  دل اا وا   ،و ا

       ا ا  د ا ن

أ)اا  ،٥٩: ٢٠٠٤ (.  

  رؤأ   أن  » ا دا  ا ن ون اّ

ا ن  ،  ا  ن ا ،  ءا ا  

 دون   فأن م  ت و ا .  

   ّ  ا ا ا ن»ماح ا   م

  ل و أء  »ا إذما  ا  اردةت ا

  ل و أا  ،  :   ؤ حط ا ذا  

  ؟   ال و أ ح   ر ام   : اّول

ما  : ي   ن    ل و أا  ة

  ؟  ا ادةة إاع   و



  

  ) ٢٠٨ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

  ة البحثيخلف - ۲

 ا رة إن ا  نا ّ   أم–  م –  درا

ما رم ع و يح ا  ل وأا   ؛

 ارات ا  د كر أن .    ة اعا اي 

مع ا و يح ادا روا ا   ،  و

  تراا :  

  رم رة درا ل :   ب د 

وا  ا   را ب  راوا ،  

  ،   ،  ترنمدب اا   ، ش١٣٩٤ - 

   .٧١ ص، ٦ اد 

 أ ي  ام »ر  طاو ادوم   در « 

 :دري  ،ا    ؛ ، ره  ت ؛م  

 ن د  ،د  - ش١٣٨٩ ي٢٥١ - ٢٢١ص،  ١ا.  

 أ ي  ام»از او ا    لا « 

رو :، ي  ي؛ ي ،   ؛  تم ا 

او آدا  ر ، ١٤٣٥  ةا د  -، ا٩٠ - ٦١ ص،  ١ا .  

    ان ىر «أب ازن ۀام  ن در  

 ، يمرچ يا  » و وغ اد  ال  يراگ

د  ،ت وش م اد مت  ؛  رپ ، ي؛ اا

 د  - ش١٣٩٤٢٦ –١ ص، ١٨ا.  

  ر م   مما داب واا    

 در   راگ ر د ر «ش  ان  ١٣٩٣

  .  نرا  او،  ر    ذ ا،  »ال



  

  ) ٢٠٩ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

 ال و  ح اي    ام   م و

 رة  أ  ا ، أ  ا   م

  و   درا ه   ب  اع 

 ا ق اا  جوا ا انا  ل وا 

 أ  .  

 وسف اخلال و أمحد شاملوين ية لشاعرياة األدبياحل - ۳

 ا العر والناقد - والصحفي - مجا -اعرالش؛  الا فیوس ولد

 نصا عمار قصاری وادي  یحیةساء األحیا قری يإ  م1917 نةس

ب ُ  ف   جبل سفح  نصا عمار تقع،  سوریة ا

ا  اد ا ا) ن،أ ، و) ٥٢٥: ١،ج١٩٩٦ 

 لادا   ١٩٣٦ روا ) وا )يه ا  و ، 

 ا رة أ    عو ا ح اإ  م

ا) ،٤١: ٢٠٠٤ (  ،أ ّ لا  دبا اع   و

  ام ا  ا اّة  كرم إ ،  ده 

 ١٩٤٨إ  ١٩٥٢ .  

  لون ا)١٤   دا طم   إذ ، ) م م

»ا «   أ رب ا ا       لا  

ا   ل   وام ا ا  اطإ   دبا  ،

  ة  ه ا وا زأ   وة أن  تا ّأ

  . ا  ار 

  نو ا  اة از دأ  لا  ا  

إ د ا ا ااا ا  ،ارا) ٢٧٧: ١٣٨١ (

   أ و ح و ذم و  أره ل امن و دارتو



  

  ) ٢١٠ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

   ، دأو  ُذل  ،ف أوأو ةتأن  و او ،

 ن لاأن  ي  و  ّم ن و إرادما    ّ

 و  ا ا   .  

  ا ا و ا   ال  إن 

ا  ممو  ، اد  يا م   ا ا ان ا

 ي    و د   ن اا  ن

ة واّاا اآم ك ،أن ) ١٤٥: ٢٠٠٤(ا  ،  زأ

  ه  ذا اا ي و ا  ،   

  از  ذ    از، ظ و إه 

 ا ا ا، و  ا ذ م م إ  ، ن

 ُ ل مأ  اء و ة واإت ووم را  ،

و تو ورو ، رلغ  ، و   ريا ا ل

 و  :» ه أأ أما «  :ر م٤١(ا( 

  اح األدبيياإلنز - ۴

 عد ا  ما أن  ف أوا  وج  ح 

ا  وج أو ،ا ض رإ ا  ، وساأ) 

،٧: ٢٠٠٧ و (   ن دون أم  ا   ّا 

أو  و ترو  ، ما إن  عل اا إ   ح

 دات ا اا  ار او ا   ّ 

 فد و  ّدي ا    أن  اعد وإّ   ّ

،ب وأ ةّو و)،٧: ٢٠٠٥ ( ، إذ أم ا او عا ا 

مواام  حا ر دف واا  وجا  ول ا 

م ا  ،  لب أء ا  ا ورد م 



  

  ) ٢١١ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

راي  با »د اا س إ ة «) 

 ادي إ د  اوج أو ااف  اإذ ،  )١٦: ١٩٨٦،

وأن  ي و ا ال،  اح را ل  ا اي 

»ما ح ف س إ ار«  :ر م١٦(اذات  ) و

ر إي أا ا  وسّاأ إذ ب إما ا  

 اب ظة ج  ، و ا  ة ال اي

ما  ح، و ر ّم  ش ل ا  ح 

ا ااحب ار وا  ًء و ،  اما  ح م  :  

   . وج  ال اف اع اول : 

: مع اا  ي ما ا  وج.  

 :م ١٨٠(ا (  

 ذ ومن ا  حا    ر    

و   ،ا ّ وا  ما  حا اع  ،

  ّم  حما ت أو ةّ ول  ، م  د  

اق إّ و إ أو ا أو ا  .  

مح إذن » و اّ وا  «) ،١٥: ١٩٨٦    ( 

أداة ا ا   ون أن اب  امح  إن 

 ا  ت اوا ا  رماا   

  ن رق [...]، ورا ا  تو     و

 ل وا ؤا ا را تازمه ا ء  بأ

 و ، " أد  ا  دة أا د واا وا

ا ا رما ر إ:  

   رمexplicit comparison  ا ن ا  .  



  

  ) ٢١٢ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

   رمimplicit comparison  . ا ب ا   

ت أ ة  حما   :  

 (ف ن ف و) وفى ا  حام .  

 ( ن  و) ظى ا  حام .  

 ف ف) ف حام  ، ، ي  ، (... .  

   ن   آ  و) ى ا  حام

( .  

 ا ا أ  حم ا إ ا ) وو ر ،  ،

(ا ا   ) ّء ا ى  حام . 

ء روا   وجا ( ء أو ،  .  

  ض أو ،   ة لر (اى ا  حام

 ال اى ا  حى). امأ ل إ ة

 وا.  

  ،) در اا ظ ى  حت  ام ،

ا أر، ااف ث، أا ظ ى  حام .(ا ،  .  

 ى اا  حام ا ، ا ، ا ، ا ،  .  

 إ   ح     اّدت أماع اموا 

ام ما   ، اعأم  ح إ :  

١. ماديح ا ا  :وا د ا  .  

٢. ماح ا  :وا وا رة واز واا   ...  

٣. ماح ا و :ا   رجوا تف واوا  

 ل اوا ،وا  .   

 و  ر أا ام  ما   ح :   



  

  ) ٢١٣ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

 مااح ا   و : نما دةا   ح  ،

ما  عا ا د رةا وح  رةا  وم ،

ا دةا .   

 ماح ا   و : دة اا   ر  

ا د يق ا   ل و .   

،، ٢١٠: ٢٠١٤(داؤد (  

  بييكاح الرتياإلنز -۵

  ريم و التأخي. التقد۱- ۵

،   اب   اح أط  أ أ وااإن 

م  ه زوال او  ؛أو و ،  سأ  

ماا ا  ح او   ن  ا  اءأ 

، وارات     وارات »   رات 

 ا ذا  « ا) ،٢٥٢:  ١٩٩٤و ( اءأ 

 اأو   ا ّا   إم ، ى و ت

 دا ا   ت امر اإط  ، ا  

   أاء ا  ا ا ، أي أن  ا اي

 إم ، ط  را ّ ىأ ط دون   أن  ، 

 أي  اأ   "  ،ول اوا   ا 

 ا  ظا ه ا ن ظا ا  ا  ّ

ا ن)    ،٢٠٧ (   ، ا  أ

أ   ان إنإ  ا رّواد ا ّأ   يا اما 

، ا ا   ا ر ي أن اموا ّوا ّا

اء ا ر صم م إ إدرا   ّرا  ؛ و



  

  ) ٢١٤ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

ا ا   ا ا   ه   م 

ات ا :  

   وام   ر اگ«

  

  ن و، !اپ  ي در  

  ! گب اروپ، و ، او گ    پ يور  د ز م در  

   از ا د م   م ر   ز  

  

  »زا  پو ن ش د و   

 

    :)٣٢٤(  

 إنا وا  ا   و ، إ  ث أي

  او ،وث ا راتأن ا  اه اإ ا   

  راتك ا م إذا ن إا   أن  ، ا 

   راتد او  ن إإ ا ا)  ،١٩٦-

   وا  اال  و ا اال ن )  ٢١٩

 ا» «  و نديا ا اا و ا   لا 

 رةه ا » «  » « و»ر ّ«  وإن 

 اٌد وا و ٌ   ا و   ا ا  

   و  امن:

»  و  و  ر   

 أَو؟  

 :!أ  

ود؟ و :  

!ا  ٌق  :«  

 )١٤٠(ال،



  

  ) ٢١٥ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

   ما ا  ل  ، اا  ب ا " :

 ،     ال  ، ا  ، فا وا ، ا 

  و ،  و ا ى ال و ،  إ  و

    ، أن را و ك ، أن   ء ول 

من (ا ن إ  ١٠٦: ١٩٨٩،ا (  لا  

 ذ  ت ول ا ا  و ا  أ   

ا  :ها    

»ُي ر ُتا ُ   

،ه ر يا  ري؟  

  َناي  ك، و ذا ه

م   ،ا ُ ن  

 و :ا   

 زال  و ا ُ  

 راا    . م  

ا ُرق آ   

ا ُأ  «  

  )  ٢٢٦(ال: 

 ا إن ظا    » - رق  -  

« و لا    ت وا يا   و ب اذم

  اء وا أر اآ   و ، ن ا ا  

  تا ا ان ومة ا رّ و .() ّف ا   



  

  ) ٢١٦ .... (.........اخلال و أمحد شاملودراسة مقارنة يف مجاليات اإلنزياح الرتكيبي عند يوسف 

 

  . احلذف۲- ۵

  ا  ، ا " :ب د و  ا ام ل

 ، ا   ى م ، ،ا  أ ك ا 

) و ا ء ا ١٤٦، دة (اموا  ادة أز

  أن ا  فا ا   وا  " ؛ إذ 

  رةا   اا   إإ  ف  ا  

 رة وا   ف  إم ا   و أ  

ى دأرة او ة ا   ن (أ  ،و١١١ ( د

  ؛   ، وا" :  ا ار  ذ ا اف

 ّ  ب ا ا و ،ردا   إ   ، 

 ذ  إدرا  او ،م  ى أن أ .م ا  

  ا  ارد، و اوف إذا ظ  ا ازل  ن 

، و ن  دة ّة  ا ا وفر؟، و: ز

دة ا و ز  ار وف أ ،ن ااذ  أ وأ

 ف ؛ذ  دا روف (اا ١٠٤: ٣،ج (  

»َ ّا   /ه اِا ط  و /ُ ل  و  / 

  »/ ََ  اط

  )٥١-٥٠(ال، 

 ااءأ  إ ا ؤ       ء 

 ،  ؤ    اف ا واءة اإذ  ى، 

  ا  ا وظ ا ا ا    ء

ق  ا(اد ار واا)    ذات ة ، و

ار، و دورا   روم   ا ا  و
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  ة ت هو اما ا   فو ا : 

وا   ات ارهأ   ا   :  

  ، من من هپت كوپآن «

  

  د و و رگاپ و ز  

   ، خ قپُر تپوآن چيپ    ش از  ر  و درآ«  

    :)٣١٩(  

 واا "و ت اف ا  ،ٕ ا إّن اف 

؛ أّم إذا أظ اوف ازل   ا     ا اي 

  لوة وٕوط ) اعواا ام و٣٣٠: ١،ج (  ن أ

أ  ف ا    »اش وا و  »يم» ردش يآب 

أ    »اش«ف  . و»ا«و ف «  ن

ا وا  ا  أأ:را او م   

  ، آب ردش ي ن  اش وايم    ونژگ،  ظ  ا ن غ«

   دام اش در دا و

  

      ماره گي    ن«  

    :)٣٢٢(  

  ةيب اإلنشائي.األسال۳- ۵

  ما إن ا ّ  أن ّ ل  دق أّم :

 أو  ذب ... أو ّ ق أواا  لو ... ا ب

ن  ،ّم إّ أن   إ ّ أو إمء: و و ا أن ا او

 أو  رج   أو ،رج  ن  موا ،ول اا ،

؛    اط اأس ا اي  مء  ،  امء

ر اّ  له ا   ما ه و   ؛ وإن

ا اأ  جأ إ م ز اضأ   و ، و  ن

 طاذ  ذهإم  أو ا   ؛ يا   
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،)١٠٢: ٢٠٠٥ (ما   و إم ر دو   ن

 ا  دء وإم  م ،  ،وا ب ا  ،

اء اا ، ، ّا ا أدر  و ،ّ  ن  ءما

ا  ، ءما  ا  ا : ّح وال اوأ ،  ،

 ال ) إن ٤٢٠:  ٢٠٠٣، ، واّ (ا ، وا وأظ اد

 أ ه    ب إما :  

  ل اس  ؟ ّ أن «

 واةا ّ    

ا   نا م  

 واةا  و ،  

موأ  ُء إنا «  

  )٥٤(ال: 

 وا  ،م ا  و أ  اب أ ر إذن، 

  ة:

  اة     يأ«

  ول و  

  ُ  ان  ازدرأ

  ّ   ال و ؟

  ُ ُ اق و اب أ

ما ُ أّمك ؟أط«  

  )١٠٤: ١٩٧٩(ال، 

 ا ما ُا ا    وردة ،ا ن

 ا ما راا   ا ،  ّإ ا    ،
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ا  ل ٍت  ث و   ّ ،  د  ،

ذ  ّ  را رن ا ، ب ،  ق وإ   ت

ب ان ا ب و أا  م ب (اا  

ّ و اي  » »ا  ال  و) ١٠٢: ٢٠٠٤،

  دا   م وا   ا ا  مم 

 اب اا   ن  و لن آ ا ب، 

 ا أ  ق و  .ا   

  قاعي (العروضي)ياح اإلي. اإلنز۴- ۵

  ون،   رة  وات  م اات امم

 م  ةو   م و ،  ر إ    

ة أو اا    ، ا  تاا ط إ 

ه ء اأ   اته ا ن م؛ما ا   و 

س إا   ا و ،ل ا   ا و ،

:  ل ار  ظظ  ،ز مام     واءا ،

،  ، وأس ا ا" وف أن اات  ا  دة اظ

  ةواداءا   ،ٕرموا إ  ح او   

ة ا   و أو ا ،ظظ) ا    ،٧٠: ١٩٧٦ (

  ت أن ا  ز ةره ظ ع  ور ،

ا  نا أ  عا  م إ    

ع ره  ، إذا  مم إ  ا ازن)  أ اوض(

 ما  ر إا     ،    

إإ ا ا ا ا    وا   أن  

ّ  با واا) ا  (ا)ع) و دات اا ا  
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ه  أ ا  دون  اروازن أوا  ا ، ار

ع ه إ  ال  ا ار اي ل     ان

 ا   :  

»ه ّاط    

  .  دورٍة  ال

ك  ءا  

إ ا ور داِة ر .  

 ن  وعا ُ :  

ام  إن  ،  

 «  

  )٣٣٦(ال: 

 أوة أي   "را ..." گ  

ج  ذرد / اگ  در  ذر زن ا گ گج  ا«

گ گ ن از ذر چ  در آ ر ون ذرد / اگ 

 جگ گ ن از ذر ون درچ  پاز د وگو   در

 ذردگ«  

،)٤٣٨: ١٣٨٢(  

اِه ران گذرگد/ در وم آز گرگيد ي وداِه مگذرگدر «

وم گرگيد ي وداِه گذرگد / در وم آز گرگيد يود

  »دآز 

،)٤٣٨: ١٣٨٢(  

ا  زن س" ياا ا ا   و ،ا  ع

 أطال  ا ، و    اوي  ان ا ، و
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ا طا أم  .ا  و ، ف ال أ ن ض 

ا اودة (وارا أو ا و و  ،٢٢٥:  ١٩٨٨ ا ) و

 زنا  نا    ع و  زنن ا وذ ،

.ا  وا   ا  وا  

مرك أأن م ا ا أّن ا  ع إذا -  ى 

""-    

 زر)ا ما  ا ما ،١٢-١١ (  

» گمر ي  /كچيپ  غ در ر سم /ُر ي 

  »اِه آبگذرگ  رواق خ ره/ آو

،)٣٣١: ١٣٨٢(  

 )ي(الصوت ياح الداخلي. االنز۵- ۵

ار اا ُُّودا ا ل إ ولر اا  او ، 

 ج إا    سوا و ،     ت ؛

ة اا  ا  دا ا   " ا و ، ّ

مارس ا وة اا ا ة  او ت أن ا ؛

ا " ،   دا ا أ .  ةا  ًإذا

دص اارس ا وا  ،ن)و٦٥: ٢٠٠٢ ( أن  ن ى

 دزن اا د ا   طا  ا  ن 

ار  ق د ه اط   اة  ا ا. و اي

ق اوا ت ا  " م وذ ،و   م إ 

    وزم دا   . "، و   ازن

 ط ا  زنا ط و رو    ة 

 ، كوا ا  ظ إ  ورا ا   
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اا  ا   ا  ا ) يا ق ا 

،   اوزان اح  اات ا ام (ا ٨٤: ١٩٨٦ ،

 و با ا  ا طب ا  ؛  أ 

    »هچ« ،  

   »ا«  و ار  ا ا او 

ا  ّ   :وا  

» دي    

 دردو د ن،ار  

و  

  گ  

   يپون چ

ازد ت  

ذردگ«                                   

،)٣٧٣: ١٣٨٢(  

م  دا ن ا اتا      وم ،

اا )(ا  و ، تد    وز   ا ن

ت اا دب اا  ِّ ،ة "و داء ان ا

ا  ا ا  ، ا     ظ 

."ن او ا   

ا)،٨٠: ١٩٨٧(  

    لا  ا ارا  رة  و مودس و رو

 ت و ان ا ّ ن دورا داّ ظا  ن م 

 لا م  ا   ة   ودس و» « يا
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 ودس وا اب   اُ ه  اه اوء و 

  و را  لا  او :رئ 

»ودس  :َ    

 :  ، اي !  

   ! !آون: 

  ودس :ن    : اء  ٌروم

  . .  :  آون

  : و  و ... ن روم

ودس ! : «                       

  )١٦٠-١٥٩(ال: 

 ودت اارت اا وا   ص  

(ا ا) إ و ا م    ؛  

  اتاا ا  ء  ودرا   ،  تراا

ام    ى ا   مو دا ا 

 وم؛    أ  ا  وودا ت روإ"أات 

دا ّ  ذا ، م ام  مو ا  ا  أو 

 و أم) آ ،١٩: ١٩٧٢( 

ات اه ا  ّ  ه   ظأ  و ا» 

،    ا  ارة، و ا ا ا   و ا« گ

 ا  و  رة ظا  »گيدر/ ز /  و

 عما اظ و اا    ا ة   :  

» / ا ران مچ انون ا  

   ده و ر كمان  چ
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 گ  

  رگيد

ز  

  

  م ره«                                  

،)٣٢٩: ١٣٨٢(  

  دي. الرتد۶- ۵

 دد   ا   ،    أن و

ا  آ   ي ما    ء  أو ،

ا)،و٤٧٨: ١٩٨٠ ( ىدأن ا ا أ ا أن "  

   ا   ا  دو  آ  

،د )٧٦: ٢، ج١٩٩٥(ا   ث وظ   :  

 وإ ا :   ز؛ وأد ا  م ا ق .   

 ما  :د د    ؛ و أدوار  ددةا ا 

 اضأ  د ق اطا  أ  .   

 ا  :  أ  ددةظ ازه ا    ؛ 

    د، و    ى ابم ور

ق ا  ، و  ن ا ا، وارة ا اة

 ا،ا) ١١٦: ١٩٩٥ (  

 »       »ّظ اد ال إن 

   :؛ و ه اّ ام  : اارة و ا ه اول

    ٍبن ارو«

 و    اّ ن  
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ُ يأ ا ُّ أو   

ل و أا  ز ؟ي  

  أم : ،رب  ُا  

 ٌح و ذروة ا  

ا   دّ و زده ،«  

  )٩٨(ال: 

 ا   ثّ ّو ووا  رد ا ا   

  اذ    ّوله ا ا»  ِ ِور چاز آ 

«  و»«   ا يا ا   ا  

ّ و   ساا ا ه   إ  ار ا:ان  

/  امُر/  پ ود و / از د يِ درپ«

ه / از آ و رِ چ  / ر / ش/ م  / /ز

  ِچ  / «  

 :)٤٢٦(  

  

  رار ك. الت۷- ۵

ا إندوات اا ار أوا ت اا   

ار اأ   م او ، وراء ذا    ءوا ،

اا وا   عا ا مى اإ إم .ا   

 يدرة واة    ،   اات ا زار اا

 اأة ) . ،٢٠١٢ :٩(   

 أو،  عا كتقریر كمة مادام،  عیا التكرار الساھي أو الغ ب  ،

ث العب إ رجو اجةا ار وزا  ما بعي  األلفاظ ترداد أن كما
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،و )٧٩: ١،ج١٩٩٨(ا أّن ا ا  ارت ا 

ا  أ اا اإ      ا 

ا يا اا ا  ب  ،ن ا ار ا ن

   اة وإ  أن     

ا اطووا  ،) .٢٠١١ :١٥٧(   

اء اء ا   إن ّ و د ا ظن ا 

 ا  ،أ   »«  ا  رّت ا:  

 ِب  پو  ا /ي  در... ران   

 /م ش م ر / آ/ در م امگر  در 

 ِب  و اا /  ِهي .ران   

 :)٣٦٩ (  

 اھتمام عن ویكشف العبارة  حساسةم  على  اء  التكرار أن

 ا اد اي   م د ذو ا ا و ، تكا

 و رس ام  ا)   ،٢٤٢: ١٩٦٥(  

 ل    :ا »ا ا ع ا  ا 

 ي ا ت اما    ،  رأ 

 ا اما  .ء«  ،)٢٠٠٣ :ث ) ٦٢و ، 

    لا " ةو م  و " ن رّ»م / « 

 اتّ ةّ إ   ودور ا ت  ؛ لا 

   ءا ل وا ز  ة  ا :اتّ أر   

»و  ءا   

 ،رة   

و م   
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وم  ن وان  

ِد اُ   ،  

ُُا ََِ  

ا و  نن  و ،  

  َن و

  ُتو  و ،   

أه ا ا   

 نأ أ«  

  ) ٢٥٠(ال،

ار م ّ   :   

 ولا :   را اا   –  م ا  – 

ا       .   

 ما ة اا :  ، ا ار إ    ،

،  ار وظ ا، وا  ارة   واو

دوات اى اا    ا   

ورة اّن ا ه؛أ   ا ا   

ا ا .  

)  ،٢٠١١  :١٦٣(  

  نتائج البحث: - ۶

، و    ا  اا ا ّ ا اّ ظة اما

  ، أن ا ا ول ءا   أ   ةه ا

 را م  ا ا    إذ ال  و

 ، ما اوح ا و  ّ   ا : 

و ا ؛    لا     ّظ اا  
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»  /   /ر ّ«  وت أي ا  وف 

  ااا  و ة ا  ، أ   ا 

ء وا  ثّ ا  ل وا  ا ا ّت و 

  أنّ ا ا    ذاة ا  .  

 ف أف و اا)   إ  ل وا   

 لف ا  فا ا نا   أ   ف

اء (اموا ( ما    (أو ّ  ،

اار، ا) ووا اع ا  ا  ل وأا 

   و ّا ا   آ  بأ ا ا ّ

 و  اد ا    ( ذ م   وا او

ا ا   ل وأا  اء    م

  و  ار ٍن واو ن ذ     ن

اا      يا ما او  ح

  رّ .  

Abstract 
"Deviation" is an important element in literary criticism. It 

means avoiding the apparent surface meaning and breaking the 
familiar in ordinary language by putting words into meanings 
that were not originally placed. And the contribution makes a 
significant contribution to the maturity of the text and 
demonstrates its miraculous evidence. Yusef al-Khall and 
Ahmad Shamlou are two great poets in Persian and Arabic 
literature whose poems contain a clear mirror of this style, which 
is at the semantic, syntactic, morphological, phonetic, and 
lexiconic levels. From this point of view we are interested in a 
comparative study of these two poets on the descriptive 
descriptive approach. It aims to embody the use of these 
techniques in their poetry and to show their influence in the 
reader's spirit; they are intended to create a new meaning that 
adds to the text. In this article we have adopted a descriptive 
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descriptive approach to uncover the intricacies of the 
biographical features in the poetry of Yusuf al-Khal and Ahmad 
Shamlou. 
Key words : Enlightenment , Youssef Al – Khal , Ahmad 

Shamlu , Synthesis , Criticism .  

  قائمة املصادر واملراجع

 )  ،ار١٣٨١أ  ا  ران ود خ؛ گش)، از پلگ  نا

. راتان: ام ،ب وزا  

 ) ،١٩٨٠ا ع ادل )، ا  و  ،ا أ  

.وا ة، ارف اا  :زي، اا  

 ) ا ا ف، ١٩٩٥ا  : ،و ا ا   ا  ،(

.وا ا ،ؤن ا ا ا ،ما ا  

 )  ،ارف، ١٩٩٥ة: دار اا ،اا   ،بء ا ،(

.ما ا  

 ) ترو ،ا ١٩٩٦ ،ة ذا و  ا دب اا أ ،(

.ث ا ما وت: ا ،ولا ا  

  ،كا ) ٢٠٠٤أ،  ل وا  ،( .وت: دار ا  

 )  ،ل١٩٧٩اا ل اا ،(.دةوت: دار ا ،  

 ) ا ،ان: ن١٣٨٤ ،در آ اا .(اهگا.  

 ) ا ،١٣٨٤ام .(ي  بان: ن كچ ،اهگ.  

 ) ا ،ان: ن١٣٨٤ ،ماهگج). در آ.  

 ) ا ،ان: ن د).١٣٨٤ ،ران س دراهگ.  

 ) ا ،١٣٨٤ ا .(ان: ن ه ،اهگ.  

 ) ا ،١٣٨٤ .(و  يك  وان: ن ، در اهگ.  

 ) ا ،١٣٨٦وار :ان ،هط و  و ا: درآ .(ا.  

 ) ا ،١٣٨٦وار :ان ،غ آ .(ب.  

 ) ا ،١٣٨٦وار :ان ،در د ج). د.  

 ) ا ،١٣٨٦د). م مو م  وار :ان ،ر نر زدر د .  

 ) ا ،١٣٨٧  .(  :ان ،ن اريچ.  

 ) ا ،١٣٨٨وار :ان ، .(ا.  
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 ) ا ،اي ١٣٨٨ .(ان: نب ،زهاهگ.  

 ) ا ،١٣٨٩ .(ان: ن ا ، و اهگ.  

 ) ا ،ان: ن١٣٨٩ ، :رآ  .(اه.گب  

 ) . ،١٩٩٣ دا ا .(» و وت: دار »أ .دا ا .

  اق.

 ) .ا ،٢٠١٢ .(»ا ما  ار اءا   ظوا 

ذ  ا ان اد اا« .وآدا ا ا   . 

 .اد اادي. اا  .تداب وا٢٠-٦ا.  

 ) ١٩٩٨ا  ،ن و اا ،(وت: دارا ،.ا   

 ازم ،١٩٦٥( ك ،( ا ،دار ا  :اد ،ا ا 

.ما  

 ) دم ،١٩٨٧ا ،ي اا ا  ء  ا ا م (

.ما ا ،ن: دار ا  

 ) اإ ،١٩٧٢أم.اا ن، ا ،وت ،دار ا ،ا  (  

  ن ،)دار ١٩٨٦ ،ا ي وا   ،ا ا  (

  ل، اار اء.

 ) وساأ ،٢٠٠٧ ة، اردن: دار اا ،و ا ؤا ا (

.وا  

 ) و  ٢٠٠٥أ ا ا ،ت ارار ا  حما (

  و ا و از، ا او ،وت. رات

 )، داؤد و ،اا د ا ء أ٢٠١٤و  درا،ح اما (

  دانا ،مما ا ،ال م 

  ٢١٠ص٢وا،اد

 ا)   أ ،ح ٢٠٠٣  احوس ا ،( : ،حا 

وت: ا ،وا اوي، اا ا.و ا  ا   

 )  ،٢٠٠٥ :د ،م   ء درامو ا ا  ،(

د ارات ا.بب اّ 
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لرواية"عدو النساء" من  يل سوسولوجيحتل

عيخائيجمموعة "أكابر" مل
ُ
  مهيل ن

  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الدكتوراألستاذ املشارك 

 (الکاتب املسوول) نعیم عموري

 »شهيد چمران أهواز«قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة

naim_amouri@yahoo.com 

 طالبة املاجستري يف قسم اللغة العربية وآدابها

 سیده فاطمه علوی حممدیان

 مجهورية إيران اإلسالمية

 قسم اللغة العرية وآدابها - »شهيد چمران أهواز«جامعة



  

  ) ٢٣٢ .... (...............................................................لرواية"عدو النساء" یسوسولوج لیحتل

 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ) ٢٣٣ .... (...............................................................لرواية"عدو النساء" یسوسولوج لیحتل

 

عيمهحتليل 
ُ
  سوسولوجي لرواية"عدو النساء" من جمموعة "أكابر" مليخائيل ن

  
   

  
  
  
  
  
  
  

  

  البحث ملخص

   أةا            و ظ  قر وا ّ

إ ّا ا أوا   ا  ل     ا ن عء ا ر

ة   و    ع  أي:    ا أ

 ي   ان وا   ان اا وا   يا ا أ

         أو درا  أن  أةا      اءة واا م

   ر اأة وم ، م     أ وأ

          و وا ا درا  ذ و اا  

     و ا  ل .ءا      إ    ة م

ر ّّم رأس      ف ا  ار ء و اي 

و أ ره اف وأ ل ا   أةا و 

   دا  ا ب وما  وام ا   مو 

        لا َو    ءا  ابا  و 

 لا ا  با ا ا روم   م

.ا  
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ت اا ا : ،  ا  واء   ، او ا ،  ،  

م .  

 املقدمة - ١

           أم  "ءو ا"   ا أ    

 ل أةرة ا  أة اه ا ،ا    و  ل   

 ا   ا  ) و ١٨٧(ه/  M(  .  -  ,  +   *  )/    L رّب اة: 

 م ا أةا ُز ر رة   ا      ام 

  يو   با  ب. إذنا     أةل ا  ةم 

   وم ذ ع  ،ز          قا   و م 

  ا  و       اأة م       ل آره.   ا

ا   ا  ة و  ار ا و اة و و 

ا ال م   و  ي أ    وا و د    أم ن   

ر اا  را .ا    

  أسئلة البحث -۱-۲

١-  ب اا  ا  أةر ا  ؟   

٢- ذا م أ   أة؟ل ا  ةم   

  ة البحثيفرض -۱-۳

١-  ةمم  إ أة مةا وا دون ر       و ذ  او 

 د  ا   تره وأت ا   ا     رهآ

  ُ  ره وآ     أن ا أ  أةا  ر    أةة دون ا 

 ة أةو ا د و       ءا       

ع ذن   و   مة    و  ل اد ِ  و 

 ةو م  .  



  

  ) ٢٣٥ .... (...............................................................لرواية"عدو النساء" یسوسولوج لیحتل

 

٢- م  أةأن ا   و ا   أن   

  ق مو ا   م  أن ا  ة

ا  أة وا  ر  ن أنما .ة   

  ة البحثيخلف -۱-۴

     أ ي    ا   و  م   

درا ل    و ادر  م     ا  اا اوم  

 ا   "أ"    م      ر مو  

 و   واا   يذ     ر١٩٧٠   و ا ٢٠١٤  

 أ ر ميو  و د اا و اا  درا 

 أ   ذج و .   

  ايولوجيالسوس -٢

ا    ا ا   »     عا 

 و ذا   أط       ا (م أو)   ي     ا

)   (ا   و إمم   را  

ا   ا   او م ...       راا) أم

ات او ا  مما  و ،    ل ة  

 در اك ان) و   يما و دة ا م ا و ،

            ا  ر ا و ا أن درا 

ا  تأ ا  ت و ا  ت ا     م

ت ارااا "م أو"   و   ي  ا   ن

  ه  ه    ا و أ و  ع أوا  ة

 إ"   م" و   . ارات اا

  ا   ع أا  ترا ،   ا
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   ا و و  م و ا    

  و     ا ا  دور ت   ور

 تت و درا      اما  ول     نمة ا

 و  اق    ا، و  ّ  ذ أ   و ا امم

  ق او ا ا   و ا ا م   ا 

ر او أ  راتو ا ،ي  ل      ) م اد اا 

  و اا إم (م ا) قم  ا  ن ا (

ا) (   ر واإط      م   

   ا و .وا ت ا     (عا ) أن   ر 

    ا  نا          رس     و ا 

 ا ا  عا  ن ا  يا  را 

ا يا  ادا  ن نإ  ت ن   

ا  ةيوا.«  ،)١٥: ١٣٩٥ (  

     عا  ن دون ا إذا   ا ا ء ب   يا

م   و ا يم و أئ  ا .ز اوا او 

   إ       ة    اع 

   ت  ص    ح ال  ه ازت  او 

ه اظ      يأن مد     ا  وظ و دور  و    

 ا    ا ورم ا م    ا إذا اد ا

   ون و  عا  ء     بب و اا  ه  ون

    و دور ا ا اوأ  ادا  او د 

 اد اأإم .ي إا ب اا  و ا و أ آ  

ا     و ذ را  رت و  دإ  ت 
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 و دوره و وظ و ا  إا و ا ن ا د  

 ه و ر    ان ب و       ت وه ا  ة

  را ذ .دا    

  اته و ثقافته)يمه (حيل نعيخائيم -۳

» وم     ن    ١٨٨٩   أ   أ   و 

  أ ةه ا  اا     ١٨٩٩. و   وا را د  

   ء اأ  وسا أم ا ذرا    و أظ    

ي ا     ر را د  كا  و ا ا

 ١٩٠٢  إ     ةا    ُدرو  دار ا 

وا ذ  و  إ  رو  م    رو  .درا ا   

   ت  ودب اا ي    و أ ا

وره او ا را     و ١٩١١ د م    إ     م   .وط

  اإ  أ و واما رس ا  و ا د  .

   ج١٩١٦ا  داب وق و ادة ا  ام  م 

إ   ٍ     أ م ءا   و د و ا ٍ    

    ر ن" وء و اا"  ع اوا و ا  ةا 

ا       و ق اا  ة م١٩١٩ در م  ا    إ 

 ام  ا  دي     ام  درس    ر     و 

 ذإ أ      ١٩٢٠  إ  ا اا    در  و  إ 

 ن وط ا.« ر٢٣٣: ١٣٨٤، ي(ام(  

  املرأة ايلمه يل نعيخائينظرة م -۳-۱

» نم و أ ا و  و    و ان م  تأ

و آراؤه ا  دا ا       ة وا      بّ ر  
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دب اا    و ا    لا    دل ا  

م ٌء :و ا ا   و ا  و ا ا ة 

 » ا و   ا. و  ٌ اداح و  ٌظ

  ) ٢٣٤: ١٣٨٤، ي(امر

   م         ذعا م ن     أةا 

 و  دا ا    م  ا     أة وا

و أ  م ن أّم  و . ا  با     ك ة

    ن ا    ةا   ا        اهم  

  ر ا"  دة    " و "   ء" وو ا" و "  

 ا   ر  أةا ا  و ذو ا ان و ا

ا و ا   م ؛ إذا          أة ول ا ؤ ةم 

  ،ء" اذو ا"   ح د ا   وا 

ء. (م ،٦٩: ١٩٩٩(  

  قراءة يف قصة عدو النساء -۴

راو ي   ا َل ِِ  يا  و ا   ن

  ر أ  ء وو ا       ا    ت وا

     و ا دا   ء و او ل وا   ،ه   

 ر  و ا  و  سو ا ا  نإ     

    و    ،ا   و ُ  ن    اء ت 

   و     ُه   إ      أ  ُام  

ا     دق اأ    ا  : ل     :ُ ل  

 وإن  إا ا و     و ذا ل م ن   

 ذ إ ُ   م ط      
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و أ زو  دأو ءت إ    رت أن أزورُه ام  ةا إ     

  ة وه ش        رأ د  و

و ر عوا          ُ  ن ا ل و  

 ا :ل إ     أ      ةا    وأم ا

     وا ل: أ .وا  وا         ر   و أم ا

ا ا  د   و أ أوال ل د :   و  .  

 للدراسة السوسيحتل -۵
ً
  ةيولوجيل قصة "عدو النساء" وفقا

  عدم الزواج -۵-۱

 ن ود  ة   اواج   يه اه ا

ا ل ا  با ا وا وا   ا  

  ن اواج   ا  اواج او ذ وا 

ا ن و  تا وظن اودرا   ا   

  او    او ه ان  ا  ه ارا    م و

  ب.

»  أم ا  أ  إذ ...وا   ُ  وج 

 ةا وق ط و  أو   ظ ،  و آ

  دا  ض  ة      م و م  أم إ    

...م « م) ،٧٠: ١٩٩٩(  

م أ م و را زواج ا  ه ا ل     ر

 ا      أم    ُء   اواج  و أ ا

 رة ا   رة     أ رة و  ي      ر   

  ء" وو ا" ان أ اان   اا ا ل      رئا

  رة ة.
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»ا اا ا  ا ا م  يا      ن  وا

اه اا   ا لا ال وا ر م      

ا يرواد ا  ن اء   ان اورگ  ا  و    ردم

ا يا   ا ء ا وا م  « 

  )١٢:،١٣٨۵گراگ(

ك ا  لء واا          ارا ن ا تا

  ا   واجا وه او ا و دا  

وا واو مب اا    إ   واجا   إ   ه

طوا  مإ  اإ س اا اا  واجيان ا   ن ا

و  اب     ر اا ن  وااه  امب و

 ف واجا إ  ان إ ا ده    اا  واجن ا

وا وا او   ق .ور ا    

  التشاؤم -۵-۲

واج اا  وا م ره ذا ن  ن   

ه واا     ا  فا  م ت ا        وج اوا 

او  اواج و   اب ل دون اواج     

  اواج. إ   ت  و

» ا  : ر ا ر  و     تا

  ت اء   ح     و  ال و او ء...أ  أ

. ا « م) ،٦٥: ١٩٩٩(  

 أن ا  ا  صه ا ل       أةا  ا

  مظِه اا... او مِِ      و م إ ِِ  و 

  اذا ا    أ أو ر  أ ا  ه
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   و ا  ر     ؛ ذ ر أ  ه

أة اا و ذ  ا اا .ُه ب   

»  ع إنا  و  رُهوأ ا     أن 

 ا ااو ا  ور ا  ا او    و 

   دا      ف و  ا  ُ

    ونا ا ه و ا .« 

  )١٣٨٦:٣٣،ف، (رم

واج اا  فا م إ و ا ز    نا   

 ا وان   ف ا ه نو ا  

  م ن     ا وا او  اه ه ور 

 ا .  

  املكر -۵-۳

  ا ل ا      ان ا       ءا  ا  

 ا اوه ا    ط     ا     ل ان ت   

وا  وا   ءنإ  ا  ا  ا 

.   

» هط   و،ا      و ،اة أ و م

، و   ا و   ان و   ا و م  ف ا   و

  ك اّ و   اّ. و  ء  أن     

 ب: "امأ ذ   ذا "ا " ا     و ه اا   ُأ

  )٧٥:  ،١٩٩٩(م ."» » ت اء

م ا ا ل ي    ءا  ا  اتك م    

  ت ا   ة و ة     ء و أو ذ  ما     
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 الش ط و أن  م ر ا  .أ   و  ي 

   نا ل ا»  و ف ا    يأ »ا  اذا  

 ح و د ،ءا  ده ا إ  إ     ءا  

أة او ا  . لا        ء وا   و  

 . د ن د ل  إن ام   أن ا 

 أةا أ    إذن . با أ    ا  دة   يا

و ا ا دو أو ة دون زوي إ .  

»ا  م م  م و ر  ، أو و ر اأ

 ء مه ا  و« )گ ،ث ،٤٣: ١٣٨٠(  

م    ا    ذ ام   و و    ل   

   ا م    ا و ا س ا ان ا ان   

 ا ا        ء وا          رب م  

.  از اه وا  

  الوحدة-۵-۴

 ها       سا  با     با    ن

    ده واا  ب وا      ا  ل اوا    م

     ون ن ه واب م وك اص 

»  و  ه وو   َ  ري         و .  إ  

 س...ااإ  و ا دا     ه     ة     

ا ا و ة و  ة وّ .نا «م)،١٩٩٩:۶۴(  

ا دون   ا و   أن   م ا ا ُ اء   

ُ   ُ إ ظ اي       أن  يُ  أ، أأن 

ا و  ا و      ة  عء ا 
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اض مأ     و م ا ا ا  ر ب؛ا ة و أ

إ  و ا دا      ه و   ا   و   دون أن ا

 .أ ُ   

» ن اذا مما      و   و     دو  

  ا ا  و          ةه ظ و ا  

 اذا  سا أن ي      و ا ا ا  و  اا

ه م.ان امرق ا  « ) ،ن٢٩: ١٣٦٣(  

  هاو ا ا ا  ا ت ا  م  

ااو ا      ك اا   م   و ا   

    . و

  االرتباط -۵-۵

 س را  واجاو ا راو اه واد   اا   ن

رك واس و واجا   سا    ن   ره اا 

. واجر ا   

»    فا  رضف أن اأا    .  .

اا  أن  اس      ن  و ن  اا أن  

ُ ت أو إُ   آه   إ.«م) ،١٩٩٩:۶٩(  

ا ا اة ا و ا     ا ن ا    ن

  واج و اا أة و اا ء ط  و   اأ    و اأ 

ا  ام سأن ا     فا  اذن رو ا ن ا

 أنو ا  و ا  واجا  أة وه ا ه د   

 و    إ   فا آ  ف او ا .  رضأن ا 

     فا أ ي      س وا  فوج ا

 و ا ّا ن اء ط    ث .  
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»ا     ق  اذن  ة ا  

 و ا  سا  م   ا    عو و 

ا   م   و  م    م  م و 

 ا   م و م  م      عوس اا

ا و أ  م م  م  و .ارون،  » ا)١٣٩١ :

 » ااب    . ا و      ده ذاامم«)٥٢

 را) ،١٠١: ١٣٧٧  واجا(   واجوا       م 

ف ا       اها   واجا  م    ون    و 

و ا اهوا راوا ض ا   و ا   

  ات ن اول  ااه      اب اا    ان 

 ل ا ا  ط م ان    و رال اا 

. ص ا  

  ريالتحق-۵-۶

ا ان    ن ا  ت ت او و  

س وه ا م  م ذي    مذس ا يا.  

» ت  ح   را ر      ر اا  و 

 ياذان ار وار و ه  ا ر       إ م  اق 

 و ر اا ا   ا      ء و ا    ا 

  )،١٩٩٩:١٨(م «ا إ ء وو   ا

ا ا ا ل ي ا    ان ا  ت ع    

    قو   ء وا    ص ال ا  ذ  ا  ي 

 ها و و ر  اط  .   

» ا ل ا  ن أأة إمان ا و  نإم  نأّي ام 

و  إ  ع ا أن  إما ا م  
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 اإ روت اا  ا  إ    و مأة وا  أو  أو 

  اأ ّ م اوم ل ا« )،١٣٨٣:٧۵ (  

 اه     ومص ده ره    ن  ان ا اذ

 وم   ض  ا     و ازع و  م وره 

اا ي .اةا  ا   

  التهكم -۵-۷

 ا     اس او     ا ا  اب ه ان 

 و  ل او ا  ل  او م ن

ا      ا        ت    ا

ا    

» ت و     ن:دد مه و     ، ا ءا  

   ماازواج و    م ره ،و   . اذ اما

 ا  و، ا    ان         واجا إ 

 ا ن ذل و او «م)، ١٩٩٩:١٨(  

  دد ا  واج وانا  ن ت ن   ا نما 

 و  واج واا   وا   ل     M  #  "  !

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

/٤٦ا   واج(و م   ر ا   واجا و 

 اراارا و    ن     ت م    ا 

  لو  ت و وإ         ل ا او   

  م ه اواج وار ل .

»ا ا ظ م   م  ءا     قا    ن  اه واا 

 ا اها ن وظ        و ل واطر ا ا
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  دا ن وظ او  او     تا

 و      لا  ا م »ر)(  ،١٢٢ه.ش:١٣٨٠م (  

 م ر و     ا ا    ره واوا ا   ذ 

  ا  وا  ي ا ذ وو   واجيا   ا

  ل و م زو  ل   . واجا  

  عدم االجناب-۵-۸

اس     ي  و  ذرا ط    و ن ا  ذران 

 ل     ااء ا ا  ط عو ا 

 . ا اه  اا  

»، د ام  ا  وفا   ن واما ، ا 

ا ي -  دوه ا   ما،و م  

  ا  م و، «م)،١٩٩٩:۴٠(  

ا ا اي او ا    و   يا  

 ا م    ا     و  ام

و   ا  م ام  ان نمن ا  را م  ب  

    ا  هه ا ا دووا   اا        تا

و  ا           بواج وان ا  ه ل  ما 

  ب      مو ه ا  ان  ا و  ا  

 ار وا واج  وا    . ه   

»   را م  ان       ا و ه واد اا 

 ز  ا ، ا و ا مه اه او  ات و 
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 ون ب ا وا  ا     اه وات اد ،  

دق ،ااء ر،نوا  ض  ا   ل

د رل (ص): وا ا ا ،ا   ة « 

)، ٢٠٠۵:٧٢م( ل اّن اان م    ول ان ر 

      ا و رواج واا  و اءة م ل  اءا

واج       او   ن     أة واطل و ر اواج ا 

   ر ا    ن ومة ا     اذا ا  ا   

   ه ورزق ا اء ود.

  جةيالنت -۶

  فا م إ :ه ا  

١- إن م     ول أن "ءو ا"  ل        و 

إ  ه ا ل  ن  ءا لر ا   ابا 

  رأس  ءا .  

٢-     ف ك أن  "ءو ا"   و "أ"  

ارئ و    إ رة ة  م ا ول   أن 

      ءا    ا   و ا ن وط    رو   و 

و ا م ر  إ        و   ش س وك ا ف وة ا

ر اا .ةا  ة  

٣- ا    ا    ا         تو أ ُد ت

ما ا  و    نء و اا"     ا  "
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م    ءا  رة    و ا ُ ا  أةأن ا 

     و  ا  و ول  ل آره و  أن  

 .ط  

٤- ن م ة رهآ      و  أةا     ما ا أن   

 ُم و رك ا اا    ٍة بما     ٍة و    

 ن       .ما  أةئ و اا  ُم ُ

ك اة اأ ي ة ا.ةا  ش و   

٥-  ل مد   ة وأن ا  ا أ  ّ فا 

 ء با    ا آ   يا ل ا

 لش ط  و م ا         فا  فا آ  

   أة و اا  واج وو ا رأن اء ط   ه و 

ا   ة. ِ    

Abstract 
Women have been oppressed in different times and in 

different ways and they have lost her rights since Jahiliyyah (the 

period of ignorance) up to now. According to great sociologists, 

this era is a new and different era of Jahiliyyah. Now, in the 

twenty-first century, there are beliefs based on ignorancein some 

cities and villages that deprive women of their right to education 

and even the right of reading and writing. Furthermore, their 

rights are violated by some authors in their works. Therefore, in 

this study, through sociological analysis and research, we realize 

that Mikhail Naimy derides woman and portrays her in a 

disgraceful way in his stories. Using descriptive-analytic 

research method, we came to conclusions,some of which are as 
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followed. The author is afraid of relationships with women and 

regards these relationships as sources of all the sins. According 

to the fact that the author had joined the Sufi sect and based on 

his philosophical thoughts, women are portrayed as if they are 

sources of man's affliction and committing sins. Finally, women 

harass men constantly. He discourages men from marrying 

women in most of his stories. 

Keywords : Criticism , Sociology, Novel , Women's Enemy, 

Mikhail Naimy . 

  

  املصادر و املراجعقائمة 

  ميالقران الكرء به يوخري مانبتد

١- )،١۴ذي  ٣٧  واا ه)ا ر١٩٧٠ ٢٠١۴ درا 

   ،اذ ا ار   اي .

٢- )، رونپ)ده ١٣٩١از د گر  اه

،١٠.م رات م،انان،طا، 

،اان (۴ر ادب ا ا١٣٨۴ ، امري،د(  -٣

   رات،ازاز چ،اان ا 

 ،اان ،طان،رات ره .١)اي زمن دا ،١٣٣۵،زا( -٤

ا وم گ)روام ا د١٣٨۶رم،رل (  -٥

،ن.١ا  رات،نان،اا، 

اردن،دار -)اه ا  ادب ا، ن،     ،٢٠٠۵ادر( -٦

  وي . زوا 

،اان ،طان،رات ٢٠٠٣) در ا  ل ،١٣٨۵رو(گراگ -٧

 د م رف

) د ور ا    ١٣٨٠رت،م،،را(گ -٨

،ن.١ رات م،انان،طا، 
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٩- )ن،ا١٣۶٣  ،و در رات  ١)روام،انان،طا،

.ر 

١٠- )، ا، زاده ١٣٧٧  ي اي وام(

،ان.٢ط  رات،انان،طا، 

١١- )ا،١٣٨٠ر،نرات ١)ازادي زمان،امان،طگ،ا.ل آذ 

١٢-  ) ، ١٩٩٩م، ١۵)آوت ،م، ن،  
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  واملراجع للبوصريياملصادر  بيبليوغرافيا

  

  
  
  

  

  

  البحث ملخص

،اا  أو  ق اع ا   تا  

ا  ،ا ،ا   ات دار اد ا ،

و   ته اي. إّن ا  اء ا ّأ  ّ

ا ل ا  ّ ي وا د ا از اأ  

 دورا  اا ا   ا  ا ان واا 

  ا ا ،و  .هو ةرة  وظ  ا

 ا م ،ا ة و راوا   ن  .ام

 او   ا اا  درا اوا ا 

يا   ت  لةا   راه ا . 

إ ّوا ا :م در اا إ م  ،اند ل 

   أ ا أي ا ّدر اا  ١٨٥٠ا وا ا،م 

   ا ان ا٢١  ا  ١٠و ل ت ور

و . وأّ أ ا ا  ّ را ٤٢ اع. و

: إن اا وادر،     ا  إ  ا

 دة دة، وّ و ق اا  عا ر  
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 دة اووو  ،ه ،،  عأو،   ،أ

  ا وإ  ا أ و  ءإم   

ا وإذا  . إم ح ازراء  ا وا و ااآن 

  وا ،   و   م  ض  ّ ،و

) ح ا . ا  م يا (   ّ  أًول

 ا أم  ) لح اا ِ (   ّو ،ا

 ا  دةت ادة. أ رةتارا دا  ّوا

 ،ود أا ان    إرات ر  ،وار

دا ا  وأ أ   ح او رت وا

، و و و رو  ل وا ذو 

 أ ّء. وأده  ا  إ يا ب اا : 

ه ا  ه ا  يل اب اوا  ه  

  واي. 

  ادة، ا ا .ا،: اي، ا ات

  املقدمة- ١

  يهالعصر ومكانة الشاعر ف أهمية

   دا أن ا إ وأد  ا    ا

 ر ا إ دراوا   ت ا  واا 

ا  ا ا إإذا و  ،ر روازد ،و

ورددوا   ء،ل ا ا  آرا ا ت ّ واا  أ

ي أوا أ   أط أدب ا  أَم ،دب اا  

ا وا ا  اع، وا   نوأَم   ء ا 

   ا  ،ّ  وا  دب اا   

 ، و     هو ذ دبر ا ة   ة 
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  يا ا زادت م ّور . ّق ار ا   ا

    ا ا نو ،ر ا أ و ،  أن 

  و ،   ًم أن م   س ،أم  

. م  ١نو اومو م    ،نما 

  مي    و ا ا  اأن ام ا 

ا    ّيأ  و م،   دة أواةاا   ا

  ه أ ذ ق وطا را اا)  أّم  ح 

 (ا أ و ه اة   تي ما ا م أّم إ

تا ا  اء، ذا  ما وا اء اا 

   ن   روا س٢ا .  

ة ا يفالتعر-
ّ
  يارهختاملوضوع وسبب بأهمي

اي   ّ أ ّاء ا ا  ّ ل ا يا إّن

   ا اا  دورا  د  أز اا ا «و

 ،و  ا ا ا  ا ان واا 

و.٣«  ه ةةوظ  و راوا  ن  ؛ام

 تي  ّ فوا ءا  ا  اس وا  

  أو أ   .إ  أن 

  الشاعر ياةنبذة عن ح-

 اد ا :   ّ   ا ف اّاي

يا٤  م ي إّما ا )  (صود  

يا  را ر ي،و  ) ال ص أّول و

 اف  ا أ وم إ  ام إ  )١٢١٢\ه٦٠٨

ذا ا  أ  س اا) ذ١٢٨٧\ه٦٨٦تا ( 

 او ، ر  )١٢٩٧\ه٦٩٧(ن. ٥ يا 

  ف ا وو ي. وا اا ّ ل ا  
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   املوضوع يدحتد_

 ا،ا  أو  ق اع ا    

ت اا  ا   ،ا ،اد دار ا ،

ت وا   ته ا .   ا ا

ا  درا اوا ا يا  لا  

 تة  .  

  البحث يةإشكال يدحتد-

  ق إم راه ادرا ا  ا اوا و

ة را  ره ووآ ا ا ا  ؟  

-  ا ة  ره؟اوأ  

-  ا اا ة ا وأ ؟ا  

_ ام     دةاءار ا؟آ  

-   ها   ا  زراء إا ا )؟(  

    أب ا  ه ا؟-

  خمطط البحث_

: ا اّول،  م إ ادر ارا  إ  ه

م اند ا    أ ا أي ا ّدر اا  ا

١٨٥٠ وا  ا اا ،ما  ٢١  ١٠و  ت ور

  را و . ٤٢ ل ا اع؛ 

  . املصادر٢

  اخلاصة املصادر-١-٢-

إّن «ا وام ا  ،ان ا ا إ د مق

يا    رة د  رهانأ  و   

  ،  رهأ ام  دام  أّم د وذا 
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ر  او: ا دار ا ا دام   د اط

. ا ١٣٢٦ا   و  ا  أّم  أدب ٢٣١١

ظ     م  و ٨٢٦ر  رو ا ام

 ار (اا : ادة، اموإّن أ  د » ّ٦اد.ام

 ح  (اا أ) دا ي، ذ   ح (ارا ،، ة 

ا، رى واا  دودج وادا وا ،فإًن ا .

وا ،ل، اح، ان، اىا ا ت أ  ي 

  . ام د

  العامة املصادر- ١-٣

  املخطوطة: أ

١-أ ) ١٢٦٧-١٢٠٢ حا ا إّن :ح وا ،(ال  ،ط

   و :أر م   ت  و

١-م ار ا ا  ر ٥٨٩٤ ، .ر٢-  م

ر اا درا   ر اد.١١٣٩ ، ٣-  م

طا ر  ر م-٤. ١٦٢٠ م  ر ٥٤٧٧ .  

٢-أ ا اي )١٣٨١ ام م   :دةح ا ،(

  . ٨ق٨٤٥ام ا يوم أ ٢٢٩ ر  و

٣ -) ط١٤٢٦-١٣٤٠ا( ان م ام  :دةح ا ، 

   دة، را ٢٢٨٩ .  

٤-ز )ريم١٥٢٠-١٤٢٠ا :دة اح ا  اة اا ،(

ا ار ا ط م    ر ٨٠٨١،  

أ م  ي ر إأ را  ر  ا ام 

١٥٣٧ م١٠ .  
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٥-)   اا ١٦٣١-١٥٨٢ا ء ا ،(  دة ح

ا.  

٦-أ ) مب اا  ١٧٣٣-١٦٥٣ا اا ،(  ح 

  . اا ار

٧- ا )ح ١٨٠٩-١٧٤٧ ،(دة: ما  ام  ط 

) ان ر٢٨١و ( ور د اا ءة ما ١١ .  

  : املطبوعةب

١-)  د ١٩٧٩ا،(   رأ  رات ا ج ذ)إّن ٥ :(

ط  ا   ادث ذ ،   اوا

ا اض وذتوا دا وا    زوا ا ا

 دص وو ٦٠٨أّول ال    يودة  إ ر وأر

 ة١٢ا .  

٢-) ا   ١٩٧٣ات ا ،(ت ج)٣  إن ا :( 

 ي؛  ح  وو و ودة اي إ ر

  ّم ر إ  ور    ي؛إ  ا قو

 ا و ا   ةه ا ١٣  ت. وذأ 

ا أروع ا   دة اا و وه ا   ط

ا ت وة ا إ ؛ ووام موا روا.  

م ا  إن : ا  أ ا وا ا  ة 

)    ادة وا (  تزا ات ودل ا

 ما ا  ّت وأء احو   ا  ا

ي و    ا إ.  
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   املراجع-٣

    الكتب- ١-٣

  املخطوطة : أ

١- حة ده، أ ،   ه ده  يي ي 

،١٥١٧٨ گ٤٤ ق، ١١٣٥(مو ، ،   ي دا (

 س ر نآ ي.  

٢-ا    ،اي ا  ه ح  ي ده در

 ،گ٤٧ق،١٣ (م وم ٢٦٠٩٢ ي) ( أ پ

  ) اد ١٣٧٧ زاي در ل  دارد، وح 

   آن س ري.

  املطبوعة: ب

): أر ا ١ع (ج اع  )، اء١٨٩٦( ون دا إدوارد-

 إ ا ا ي(أ  ح  ريا اءا اوا ( 

و أ و ،ح أ    وح دة  وا

 ) ٩٧٤ ( ا ا ح ا   ط م ا

  . ١٤ق

- نا  )١٩٢٨ت اا  ،(  رأ :وا

ن ا يا  ةأم   ذ) (دا ) وزن م

إ  قو ١٥د) ورت   وح دة ة ات

ة يأ ه و   دوج وارى  د(اا 

 ط ة ات رة  و  ة، وه اواد)

ا   رة  ن ا   ١٦وط.  
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 ادب ا: ذ ا   )، اا ا١٩٣٥(ز رك -

    رضا ا : ا  

  رم  ت  ي  

  

     وارا  ح رق أ  

  و ة يا:  

أ     ان   ي  

  

    د ي      

  سا ا    ار ا ال اّ وا إًن  

. ١٧درا ت ا وا ا    اف ،أال ام

  ن ّأ ن اا  دور   ءروا أدب ا  

 وام ا ن ،  ،اوأ اض ا ءف ارا

ل: أأ وي واا أ ،ذا يا ر إأ إًم . 

  .١٨تم رت  مة ا ادة و

-ح ا   ي ( أ١٩٦١ا اا ،(ت ج)٣ :(

)   و ّم ر ا٦٠٨أ  (ه حو   

،ي  فا  وذ و    أو  ٦٩٦

 ورئ اان. و اة؛ إم ن   ،ر أو٦٩٧

تأ ه ا ة  ء  رب اأ   دة اا و

  .  ١٩ إمد وي و

-ا  ا )١٩٢٨ا ،( ج) دبوا ب واا ١١ :(

  ةا  دة واو   ح  ل  دأ 

) او ( ) ح ا  ل  دأ (٢٠ .  

-ا  )١٩٨٤أ ،(ن ا ج)٩ :(ا   ،تا 

ة  دةذوا و    ء ا  إ ا

إ  أ إ٢١ا.   
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 ا إ م )، ار١٩٨٣طام ( گ  آ ر-

  اس  هادة و ة  ): إّن ا ١٤(ج

 اءا أ   دواوأ  ه أ ح او ،ر

ةا ء او ا أ٢٢ .  

): ادب ا (ادب ا )، ا  ر١٩٨٦ اري (-

  و ّم ار اأ ر و  )١٢٩٦-ه٦٩٦ (

 دة وه ا أ  ة ذاتو وا   ١٦٢ ، 

 يإن ا  ه ّ اهض ا ة  ما  د هو

   و    ذ و (دةا)٢٣أ.   

-)  اد١٩٨٨اء ا أو أدب ا ،(  ) (جا)٤ :(

ا ء إر  اءا   ذج ا ذ ا ) (

وأر إ  أو ر  أدب ا اده. و  و

ه) ٦٩٥ه أو ٦٩٤( ه) وو ر٦٠٨( يودة ا ر

 ءووا  دةا و  ر إوأ  م وزن 

  ) ا م : ح ا ( و اةد 

  ر مءا  

  

  ٢٤ طو اء   ء  

): أر ا إ ٥ادب ا (ج )، ر١٩٩٥ون (رل -  

ا ي   ا   رس١٢١٣أ    شو

س واا  ات، ر تو   ه. ٦٩٤ و  

د ب  ا ا  ا و  ه ول٦٩٦ه أو ٦٩٥

 ر أم دة اا ي، وا ا ةا  

 و ز  و٢٥ا.  
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-)  د ١٩٩٦ا اا ،( م   :ا ا

  ا ب إا ا  راازد ا رهي واما 

و د أ  وا ا واإ اب  و

اي   ياب. و ظ ا اال  ا و ّ ا

م  رى واا د د  رموا   و 

ةا ا   ذ ومة ط  ّو  

رى واا  دودج واد(ا ، د) .(٢٩: ١٩٩٦ (

ول ايو  ات ا ذ  د و  دا اتا

   ٢٦.  

-  ) ر١٩٩٩ ،(   :(ا ا) دب اا

ّف ا ا   ا   ا    د 

من، ا ،.ا  ذم ا يا  د  إ

  بد ا ل ن و : ر د إو وو ،

 ةأ  م ةإّم  ،ه  زقا  ا إ ا و

 أ أّم ذ ر، وا ا   اح اا  اول

ه، ام ا     ازراء وااء و ب

ا  ة إا ا    روأإ    ا

ا    أ ،و ن ما ا م ، 

أ  أر م ه  .  او  ء اال 

أ ر  ا اث اا : ا ة اوا 

ادة ا    تا  ا  ا، و

ا روناء ا رودي واوا ا ٢٧و .  
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- ا )رل ٢٠٠٢اا  اس ا ا ،(

ا  ءوا وا  ر٦(ج ا ذ :( ) ده) ٦٠٨و

) ٦٩٦وو  (ه ول اأ ، د ان  ه وأ 

  أ) دة وانا رو  ( ي ،ون 

وا ):و  ر مءا د م رضة) و 

 إ)  (ل ات٢٨ .  

-أ  درم )٢٠٠٣اء ا أ  (    :يا

 أع وأروع  م  ي ا (ح   (اا ار

ا  اءا .يا ا يوأم ا :ّأ و   

 أر دوو مو  ح ا ِل ):و (  

  ر مءا  

  

      ءا وط  ء٢٩  

  و ا ا   أ        و

ا و   :و  

و يا  تء  

  

  ٣٠و ان ٍ وء     

  - ريا   أ )٢٠٠٤  ا ا  ت ،(

 ا :موا  وم ا اا إ ما ا 

ا  ر إو أ ود ء ووا ر   ن ّن 

ل وايا  ن   لح اا   ا ن  

ا   رّي   فواا ا،  ه ّول مأن ا

 وة ا ون لة او   مل، وأن اة اي 

  ن اي ا اب ا   أّول  ا ا 

  و دة و رحا دة ود اإم   

 دب اا   ا   ت. سو  
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 ا دة ارض ويا و تأ  ر إوأ ا 

ا و  إ و ا ٣١  .  

-  )٢٠٠٧ر ،(  راتول واا ) دب اا

 اء ا واف واا  يا ): إًن ا ٧ج

 رةا  ر إأ  ة وة أو وم ر ا 

.وو دو  

وأ  ادب  ي ،(دة ا٢٠١١ار  ً ا ح (-

ا ا : دة ا يا ا از اأ   ا

 دورا ا  ا  ان واا  ا ا  ا 

، و  ا و ا  .   با ا

ودرا م   و أاب و ؛  اب اًول ط

 و ل  ا  دةا  ّ مب اا ًدة أا

 وأ ّ ب اا أا ا ا  دةا   

  ،  اءا  ةأ م  دةا ن ايا 

. ا  

- اي وا )٢٠١٣ب ا ،(   ما  ا

  ية ا  ة رة ا ذ  :ّمما ا

 :ل» ُوا ف ا ا ّي   ة.  ٦٠٨ِْ

ا ى  سا ََوا ِْو وا آن  و َ ِْ

ا،  وة  ١٨٠   أم  إ ِ ْْ ِ َن

 ا أَي  ا ) ّا (َْ ِ مََ ه  أ ّ را

َْا ْ، ا ا ِْ َِ  ُم َََض َِ  ذ  ا



  

  ) ٢٦٥ .... (............................................................املصادر واملراجع للبوصرييبيبليوغرافيا 

 

 وام اد   و ُناِة   يُُ اُْ َُدة،

   »ُ٣٢ه.

-ار إا ا  ر ،(د.ت)ءا  أ  اث (دراوا

ا ا ا ا ر ء   :(ا   با 

 ؛ إّن اأذ  ه ا  إ ل اس ا  

دة ا إ  ن اا  يا   ١٨٨٠-١٨٩٠، 

 »ة دة طأًن ا  ات و ١٨٨٢ ، ١٨٨٤ا أ ،

 أ ز ١٨٨٦  ، ي، ط   ا١٨٨٥ ز

١٨٨٦ا ، ١٨٨٨ا ، ١٨٨٨ ا ١٨٨٧.٣٣، أ«   

م إن ا :ا ا  ام ر   و دو 

ا رة   ّةو. إًم أروا إ   إع  ر

  وار و   رهآ  دة وااه  ا 

 َ ا ،»و ا از ظأ  د  و  ا

ا ا ا إ ا  و ا ا  و  

 و وا ا   ز أ او . دة و لأ

 اا و ّوا ت اداإم ء. وا٣٤و   

 ا   ت. و ا   رم   ا

دة ارض ويا و تأ وا    و  ا

ا و ا و .  ه ىإا ا أ ح  ي 

 ررى  ي،اا  دودج واد، اا د،ذو وا 

ا ت .ه   

  املقاالت-٣- ٢-

-  )١٣٦٧ ،(  ه ي  رده:  يق 

 إ ةا يا دا مو  رةة و  ح 

 .دةا  



  

  ) ٢٦٦ .... (............................................................املصادر واملراجع للبوصرييبيبليوغرافيا 

 

-  آل ، ) دل ١٣٧١ر ،(ه ي  رده:  ي 

  با  ا ا وا ءوَ ة 

 دةيا .أدب ا   

ا  ( ا):  أ ،(  اء١٣٧٦ ر زاده (-

ا يد  ) ا.(  

ر   و  :يا ،( ف ا١٣٧٧َ ر زاده (-

د(ه) ٦٠٨( و ٦٩٧ووا ان ا ره) وأ    ًأ م

ا ي   ،ه اضأ َأ و  زر  ،ز أرض

  ه  ادة، ه  ادة.

- أ )١٣٨٢ ،( رب در أ  نامق: إ 

 نا    دة اا و ا   بر اأ

   روأ ،وا دة اي   ا 

  ارض.

-  ير ا ١٣٨٥ور(پز ،(  از پ   در

ه يز ي  إن ا :  ) ا ل  (

ة   دة ،ز يا  و ا ِ .ا  

-ا  د ،ن طم د ) ١٣٩٢زادهر ،(ه 

و    ي درم ا دوره  ي  يآن   :ا

 سا ا اا  ا  ا ا ء  او

 اءا  ا   ذج ذ ي ا و 

ا  ا ا  رودي وأوا.ا ا ِ   

در ا  واج)(إاء  )، ر١٣٩٤ ( ا ز، ا-

 ييم ر مريو :س  ا يا   روا



  

  ) ٢٦٧ .... (............................................................املصادر واملراجع للبوصرييبيبليوغرافيا 

 

 ) ح ا ي)، إًن ا  آ ت  آنا

  .م  (  وً ار ح ا ) و

- ديروح ا اد،ژن ا اي )ده ١٣٩٥ ن در  ،(يه 

يدة ا ي: إًن  ا  با  وأروع أ 

ا ن وأم ف يا يا  ً و 

)(  ؛ أن م    رف   رهأ  نا

،  إًم   ء ا دا  و د  نا 

 رت ا ؛  إًم و  ا  وا

.د  

-ا أ أ وز  ) ري١٣٩٥ار ،(   ا

اندر د يم ي مس: و  ا   يا اا

   ور  .نو  وم دان اي

م   ي تإن ا :ا اس ا ي  رآ 

اء ا  اًلو     إ   د ً رهأ

 اء وإًمس ام،  و ا أ   ا ِ يا

.ا  

   يةالرساالت اجلامع- ٣-٣

-  ) ا ٢٠١٥-٢٠١١ (ة ا   وب ا يا

  در ا ة   ًا وا ا ام

ا دب اا    داباا ا ، توا  وآدا

  جا  – :   إ ةا دة وا   د

أ  نوا  نمو روّي ا  ء   وزن  وم

؛ا م دارت ا   ا :ا، ا  



  

  ) ٢٦٨ .... (............................................................املصادر واملراجع للبوصرييبيبليوغرافيا 

 

ه  ي  ا ،ح ا ،ااو، ا  

ّ واة؛ و  ةاآن ،ااء ،ااج ،اد وام ا

أّن ا  ي  د م  ما  ء رض؛ا ا

ا  ذا  رضا ا ذ ن ايا زن واوا 

 .ا  زادم و يا ا اا   ت

ه و ر اآ  ا وا  ن ا  اء أن

أظ    اا ا ين ا    و ا

ا  ّظ ّمو  ه ا ارك ت، و  أن ا

 ا و  اه٣٥ .م  إ   ه ا :ا

ة يا   دةة ا  .دبوا ا  وأ  

  البحث:  نتائج

ّوأ إ  ا ا أ   ا ا   

:  

- اإن ا د م در ا٤٢وا   عا  ،

ودة  و دة   ر اق ا وّ دة،

 اوو  ،ه ،،  عأو،   ،أ

  ا وإ  ا أ و   ءإم  

  .ا  وا واآن 

-   أًن ا  نصا دو ،إ ام   رو

ا   و ،س اا أ ة  ١٤٢  

أ ا اذ. إًم ش  ات  اس؛    ت

 ر،ا إ  ا  وأم   آنا وا 

  ا رو  إ ر ّ ،ك دة  ا  



  

  ) ٢٦٩ .... (............................................................املصادر واملراجع للبوصرييبيبليوغرافيا 

 

 م وأما وا ا ى    و ،ا

 ا إ ر روا  ٦٣٣  ه  دآن وإما

م إ ا .  

- دةأّن اة ا ر ورواأ  را ت  وأ–  أو 

 – ر ا  تأ. ودت اراا  دةت اأ 

 أا ان    إرات ر  ،واّ وار

  . ا اد وأ ،ود

  ض  و،  وا ا وإذا    اإًم ح ازراء  -

  م  ) ح ا ّ ،و(   م يا

. ا  

- ه  أ  إ يا ب اا :  ه 

 . وأوزان اظ اا  و و  ه 

ا  ،ظب ا ،وا ا ه ا وم .

وا موا وا رأ ت اا     ة

ال:    ا ءأ وااار وااء  ه،

 ر ،و      ا ةاار   أب

ا  () ا    اا ا  ء   

 .  

Abstract 
Bibliography is a collection of technical methods to verify, 

organize, and evaluate the basic information of books such as 

author, edition, publishing house, number of pages. The Bosari is 

one of the most important poets of the era of the Mamluk 

especially in the field of the Prophet's prophecies and is 

considered to be one of the most prominent cultural phenomena 



  

  ) ٢٧٠ .... (............................................................املصادر واملراجع للبوصرييبيبليوغرافيا 

 
that played a dangerous role in influencing the conscience and 

cultural awareness in the Arab and Islamic world in the East and 

West, both in the past and in the modern era. Good for research, 

study and a jar to distract me. This research therefore includes 

bibliography of the sources and references of the famous poet in 

order to obtain new information from his life. This study is 

divided into two parts: the first section, which is divided into 

private sources, namely the poet's literature and then the public 

sources, ie the books written before 1850 and the second section, 

which includes 21 books and 10 articles and a message on this 

subject. Representing 42 sources and references. The most 

important findings in this study can be summarized as follows: 

References and sources dealt with the subject in different ways 

and in multiple sections, but usually include the date of birth of 

the poet and his death, birth, reason for naming him, his living 

conditions, his teachers, his ordeal in Eastern His poetry and 

other works refer to the establishment of a library for the 

teaching of the Qur'an and its sanctities and the designation of 

the mosque in its name. The first to open the door of Nabawi in 

the Mamluk era is the Buzari, especially in his poem known as 

the cold. Al-Burda has influenced literary, religious and 

historical studies. The authors have proven their historical and 

religious references, and their influence on the literary 

movement is also crystal clear, including its incorporation, 

marginalization, breeding, adaptation and opposition with a wide 

range of people. His style in his poetry is divided into two parts: 

the easy style of his poetry and the style of poetry that the poet 

has limited to his religious and prophetic poetry. 

Key words: Bousséri, Bibliography, Burda, the Mamluk era 

  :هوامش البحث



  

  ) ٢٧١ .... (............................................................املصادر واملراجع للبوصرييبيبليوغرافيا 

 
 
  

١ ) . ، د١٩٩٦ .ا ا م  يا ادار ١). ا :د .

١٠، صا.  

٢ ) . ،زاده د ١٣٧٧ري. ا   .يا ف ا  .(

٤  .٣٩. 

٣ ) .ا   ،ح٢٠١١ .ا دب اا  ي وأدة ا .(١ .

ا وت: دار ا٥، ص.  

٤ ) .أ ،ا ٢٠١٠ا و اا ي أن: ). اا  .دة

ّا ١، صا.  
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٥  ) .أ  ،٢٠٠٣درم وت: دار و .يا اء ا أ  .(

  .٣٥٣، صال

٦ ) . ،زاده ١٣٧٧ري. ا   .يا ف ا  .( د

٤  .٣٩.  

٧  ) .ا   ،ح٢٠١١ .ا دب اا  ي وأدة ا .(١ .

ا وت: دار ا ،٢٠٤-٢٠٣.  

٨   :ر م٢٠٧-٢٠٦ا.  

 .٢١٣ر م: ا ٩

١٠  :ر م٢٢٠ا.  

  .٢٢٩- ٢٢٦ر م: ا ١١

 .(رات  ا  أر  ذ. ١٩٧٩ا ، ا  اد. ( ١٢

ا  :ه٤٣٢، ص.  

١٣ ) .   ،در١٩٧٣ا وت: دار .تات ا .( ،٣٨٢، ص ٣ج.  



  

  ) ٢٧٢ .... (............................................................املصادر واملراجع للبوصرييبيبليوغرافيا 

 
  

 ی  پاچب اء اع   ع، ک) ١٨٩٦( ،یکادوارد ون دا ١٤

  .٢٨٨، ص١.ج١۴٠٩ا   پاچ،  ،یو

 .٦٠٥، ص ١ار م: ج ١٥

  .١٣٠٩، ص ٣ار م: ج  ١٦

١٧ ) .رك، ز١٩٧١.ة: دا .دب اا  ا ا١٨٣، ص). ا-

١٨٦.  

١٨   :ر م٢٢٦-٢١٦ا.  

١٩ ) .أ ح ا ،ي١٩٦١ا .ت ا٢). اوت: دار ا . ء

اث ا١١١، ص٣ج، ا.  

٢٠ ) .ا  ،١٩٢٨ا.وت: د .دبوا ب واا  ا .( ،

  .٣٤٨ص

٢١ ) . ،١٩٨٤اأ  وت: ط .ن اأ .(٣١٠-٣٠٣، ص ٩، ج.  

). ار إ م ا .وت: ط ١٩٨٣طام  ،. ( گآ ر ٢٢

 .٦، ص١٤ج،  م وي وا وي

٢٣ ) . ،ري١٩٨٦ا .(دب اا) دب اا ر  ١). ا .

وت: دار ا ١٠٤٧-١٠٤٦، ص.  

، . وت: دار ا١ا (ع). ). أدب ا أو اء  ،١٩٨٨اد. ( ٢٤

  .١٢٧-١٢٢ص

، . اة: دار ارف .(٣ر ادب ا . ١٩٩٥ون، رل. (  ٢٥

  .٩١-٨٥ص

٢٦  :ر م٣٦ا.  

٢٧ ) .  ،١٩٩٩ .(ا ا) دب اا ر .(١ :د .

  .٦٨٤-٦٧٤دار ا، ص 

٢٨ ) ا  ،ر٢٠٠٢ا  ءل واا  اس ا ا .(

 .وا ٥ا وت: دار ا .،  ١٣٩، ص ٦ج.  



  

  ) ٢٧٣ .... (............................................................املصادر واملراجع للبوصرييبيبليوغرافيا 

 
  

٢٩  ) .أ  ،٢٠٠٣درم وت: دار و .يا اء ا أ  .(

  .٣٥٧، صال

٣٠  :ر م٦٢ا.  

. وت: دار ١١). ت  ا ا وام٢٠٠٤ . أ ،ي. ( ٣١

 ٢٦٧-٢٦١، ص ا.  

). ب ا ا  ام  ا ٢٠١٣ا ،، واون. (  ٣٢

  :ان .ّممان پاچاإ ي در ب ٧٦، صوم. 

٣٣  ا ا  أ  اث (دراء واا ر .(د.ت) .اإ ،

موت: دار ا .(ا  ءا درا ٤٧٨، ص.  

٣٤ ) .ا   ،ح٢٠١١ .ا دب اا  ي وأدة ا .(١ .

ا وت: دار ا٥، ص. 

٣٥  ا) . ،٢٠١١ ما  وب ا يا ة ا ر .(

 جا  : .ا وا ٢٦٨-٢٦١، ا.  

  املصادر واملراجعقائمة 

 ر گآ   ) .  ،ام١٩٨٣ط      وت: ط .ا م إ را .(

   م وي وا وي. 

 ) . ،١٩٨٤ا.أ  وت: ط .ن اأ .(  

 ) .ا  ،١٩٢٨ا..وت: د .دبوا ب واا  ا .(  

  ) .ا أ ، ان   ١٣٩٣أي در دم ا  ر  .(

  .٢٣-١ . ١٥ي وم .وش م ي أدت  اد 

 ) .  ،١٩٩٩ .(ا ا) دب اا ر .(دار ١ :د .

.ا  

 ) .رل ،نو١٩٩٥  .دب اا ر .(رف.٣ة: دار اا .  



  

  ) ٢٧٤ .... (............................................................املصادر واملراجع للبوصرييبيبليوغرافيا 

 
  

 ) .أ ،ن  ١١٣٥ي آ م .ي ده ي ه ي   .(ق

  .١٥١٧٨.  اد  س ري: و  ي

  ) .   ،ي١٩٩٥ا       ا  و  : .انا .(

  ا وأوده.

  ) . ،ا٢٠١١   ما  وب ا يا ة ا ر .(

. جا  : .ا وا ا  

  ، ،ا) .ون٢٠١٣وا      ا  ما  ا ب ا .(

  :ان .ّممان. پاچاإ ي در ب وم  

     ) .دا  ا  ،١٩٧٩ا    .ذ  رأ  ا  رات .(

 .ا  :ه  

  ) .ا  ا  ،ا١٣٧٧  .(ده.  ت.و ه ي  ي 

  .٢٦٠٩٢م ي آن س ري: و  زاي. اد 

 ) .أ  ،٢٠٠٣درم   وت: دار و .يا اء ا أ  .(

  ال. 

 ) . ،زاده د ١٣٧٧ري. ا   .يا ف ا  .(

٤  .٤٣-٣٨.  

 _______).د ١٣٧٦ي. ا   .(ا )  اء أ  .(

٢  .٢٨-٢٦.  

 ) ا  ،ر٢٠٠٢ا    ءل واا  اس ا ا .(

 .وا ٥ا . وت: دار ا .  

  يپر) .ا   ،١٣٨٥ورز  .(  از پ  در 

  .٢٣-١٣. ٧ه ي زي  . ادت ر اد 

 ) .نإ  ،ج ١٩٢٨ .وا ت ا  .(١..ه: د .  



  

  ) ٢٧٥ .... (............................................................املصادر واملراجع للبوصرييبيبليوغرافيا 

 
  

  ) . ،زي      ١٣٩٤م ا در (اجاء وإ)  ر  .(

 .رير مي و  دا . ٢ي أدب  .٢١-٩.  

     ا ا  أ  اث (دراء واا ر .(د.ت) .اإ ،

 .موت: دار ا .(ا  ءا درا   

 ) .اد ،١٩٨٨ .(ع) اء ا أو ١). أدب ا .وت: دار ا .  

 ) .ي ،أ ٢٠٠٤    .موا ا ا  ت .(وت: دار  ١١ .

. ا  

  ) .أ ح ا ،ي١٩٦١ا .ت اء ٢). اوت: دار ا .

 .اث اا  

 دي نژ) .١٣٩٥اد، روح ا  .ي ده ي ن در   .(

 .ن إ د٧٤. ص ٤٨ا.  

 ) . ،٢٠٠٧     .( ،راتول واا ) دب اا ر .(١ .

 .اث اء اوت: دار ا  

 ) .نم ،١٣٩٢ط  و    ي درم ا ر  .(

  . ٥١-٣١.  ١٠ي آن  دوره ي ا . أدب . اد

 ،ا   ) .ن:        ٢٠١٠أا  .دةا و اا ي أا .(

.ّا ا  

 http://www.albayan.ae/economy/2010-07-02-1.261096. 

 ) . ،ري١٩٨٦ا  .(دب اا) دب اا ر  ١). ا .

.وت: دار ا  

 ) .ا   ،ح٢٠١١ .(    .ا دب اا  ي وأدة ا١ .

 .ا وت: دار ا  

 ،وخ ) .٢٠٠٦ .دب اا ر .(٧. وت: دار ا .  

 ) .   ،در.١٩٧٣ا وت: دار .تات ا .(  



  

  ) ٢٧٦ .... (............................................................املصادر واملراجع للبوصرييبيبليوغرافيا 

 
  

 ) . ،١٣٦٧     ه ي    .(     .  .ده ي ر

  .٢٣-١٥.  ٣٦اد 

 ) .رك، ز١٩٧١..ة: دا .دب اا  ا اا .(  

 ) . ، د١٩٩٦    .ا ا م  يا ا١). ا  :د .

.دار ا  

   ) .أ ،١٣٨٢      امإ  ب در رأ   .(   ي م  .ن

  .٦٠-٤١.  ٤ار. اد پ

 بک) ١٨٩٦( ،ی��کادوارد ون دا ءع،    ا   عپاچا   ی 

  .١۴٠٩ا   پاچ ، ،یو

  



  

  ) ٢٧٧ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

  

  

  

  

  

  

  اللغويون ومقاربة املعىن يف اخلطاب القرآني

( ت ) واألخفش هـ ٢١٠تأبو عبيدة ( 

 هـ )٢٠٧(ت والفراء هـ ) ٢١٥
ً
  مثاال

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

 االستاذ املساعد الدكتور

 عبد احلسن جدوع العبودي

 املساعد الدكتوراالستاذ 

 عادل عباس النصراوي

 كلية الرتبية االساسية -جامعة الكوفة   
 



  

  ) ٢٧٨ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ) ٢٧٩ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

) هـ ٢١٠تأبو عبيدة (  اللغويون ومقاربة املعىن يف اخلطاب القرآني

 هـ )٢٠٧(ت والفراء هـ ) ٢١٥( ت واألخفش 
ً
  مثاال

  

  
  
  

  

  
  

  ملخص البحث

  ث اا  آن اا م راجا  يا ا ُ

 ّ با ّ ة   أدوات  ّم لا ا   ّم 

اًء أن  أ آم و ل أو اا  ا أو ان ،    

     نا   يل اا  ا م ا   و أ  

 ا  ت وزوإ      ل ا  ُ 

  .اّص

 ا اآم ِ   در  ُا ا  اراج 

 آم  ا  ادر ّ ٍ   ُتوا ا

 اء وا آنا م  و ، مو ا   

وب ز اآن  ة ، و  ّ وأ ا وا ودة 

   با. آن ودا م ن   

  مدخـــل

 ث اا  آن اا م راجا  يا ا ُ

  ،با  ة   أدوات  ّم لا ا 

   م ل أو اا  ا أو ان .

 االستاذ املساعد الدكتور

 العبوديعبد احلسن جدوع 

 االستاذ املساعد الدكتور

 عادل عباس النصراوي

 كلية الرتبية االساسية -جامعة الكوفة   
 



  

  ) ٢٨٠ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

  م أ آن اا و    م ؛ه ا ي، و

وزن و ورة      إ   ا اان. 

   ا ،  ا   ا   ،ل واا وأ

ن أن م ا     ا و ا ، ا ن اآ

 ا–   –   إذ  دا  يا ب أو اا 

ام م آ    ا أو ا أو ا أو وع أّي 

مع  أماع ا  ، وإن  ْ م وارا ر  مع 

دف   اة ذا اي   ا ان ا اي ا اا

  أن ما اآن ا    م ، وأن أّي م ي 

ن ودا ود   و  ،  أن مرن  اآن 

  ا وه  اص ؛  ود م  اس.

  أو ا ا  مإّن ا ز وا ا   أو 

   ءا أن م   ول ءاتإ  دا

  ىأدوات أ ج ا ا ّ ،  تد   و ا

 ى اا ا   ا  ا  ، ما

ا  ُِا. م و آما   

  ذ  ن دا لا ا   دا نا ّ 

ا  ا اي  ا اآم ، أو  ره أو آ أو 

را، و  ودا ، ن   ذ  د و إذ 

دات اا ا   أو ام ر  و و  

د ا  د آ أو  أ  ر  ا  ازن 

 ت ات أو   ُّ    ر   ن

. آن اا   اءإ ّأ  



  

  ) ٢٨١ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

  ا  ا ا     ل وا ا  ي

 ءا وا ر  ن أّن ذ م ركا ب اأ  

 ر ا و ، ا  ة ر وا ة اا 

ل ه ار   اآن ا   و دة 

 ا    أتا:   إ و ، وا ا  

 مراقبة اللحن أو اخلطأ األعرابي واللغوي . - ١

   ا  اا   إ اإ   ف اُ 

وُ ف    ا ا إ  ا اب 

 و ، إذ     ا اى أء ات ا

 ع ا    و.  ااوو ار اود دم

رب وء ا  ا    ١و .  

 ت اا  ن ره إذظ ر و ا ر و

ل ار  ا ا او ) ن ا(رووا  ٢ و  ،

) أّن ا )) " : ل    ر  (ا  م وا أر

ّ " ... وُروي ّ   ( ر ا  )  اا اي أأُه 

  ُ :  ال ا  " ِور ا  يٌء ىء " إّن اا

" ور  اد   ا  ا ، م ذ  "  رل

( ٣ر اوإ  ا ا   ٤، و .  

    ب وء ا    ا ُِ و

 ا واة و   ا ،  ا   ا إذ ( 

  م ُ  " ل ا  ُ رة اأ ا اةا 

 " ا–   ء –  ن إن أّم ل : أ ا    

( ا َُ إّم ل :   ٥وان و  ا  هأ  را و ،



  

  ) ٢٨٢ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

م  ،    أ ) ( دا ج  ٦اأن ا وروي أ ،

  . ٧ن أ : " إّم  ان ن "

وظ ا  ط ا ، و اء  اال وار ،  

  ب اأو ا ا  م أو أم ا  م 

) ة ا ،ت ماد ا (   ّ وفرج ا

  ا  و د اي ، وزن ا   َِا و ، 

، أ  ا ا   ٨زد ، و ااء   ُ اس

 اف اع وار ا ِْا   ن  و ،ٌ  ُ

، ورّ ذ  إ أن وع ا  اآن ٩ أ   ، ت

ا ن ادا م امء ا  ي  ، ّن ما 

 آن اا  رج ذام  ، أ  مو ون ا

 طا م  ، و تّ إذا :  ل أ ) : آنف ا

  با  و  ا :   تا  أ ّم

أ ز وا ، وأ ة ، وم ، وت  ء ااب 

 و ، ا أو اء إّي ، واي واوا ا روا 

( ١٠و .  

  ، ا   ا اث اا  ٌ أ 

و ُ و  ا وا  اس ، ون د ا اد 

اُ  ض   اء  اآن ا ، و  ّ ّة 

و ب   (  أوُل  أ  ا اي ،١٨٩ا ( ت 

( ا    ) ١١ه  :   ء و ، رون ا و و

 و ، ُوم ُ : لُ و  َُوَم ،  ُت : لو )

 :  ل ا ،با  ا .  ََن ، و ن ََمM R    S 



  

  ) ٢٨٣ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

T  L١٢  "M ½ ¾ L "١٣  ََمْن أَرْدُت أْن أإ ُِْم َُْ َو "

" ْ١٤ (ل : َذْر ١٥و ) : ل أُه، و   و ، ُُل : َوَذرُ و . ُْوَد ،

 :  ل ا . ُُْوَدM 1 2  3 L ١٦  ل و:  ، ُُ

( ُُ ١٧و .  

القرآن الكريم أو تبديلها االمتناع عن تفسري بعض ألفاظ من  - ٢

ف الو
ْ
 وع يف خطأ االستدالل على املعىن قخو

  ،  آنا   رص واى ا  ُّ اورو 

( َّوأ ََِو)  ١٨)  أ   أّم "  ا ر " ا 

  ب ا  ُ إذا  وأّي أرض  ِء ل : أّي . با 

 ه ا أ أم : "  ا ب " را   و (    َ 

:  ل :  ا  .   اّب ؟  َر  َم ه  ، ول

،   ؟ ا  ا ا ، و   ا أ ّ أن  ري  اب

ن اآن   ١٩ل : اا     ا اب ، و  ه )

.  ا 

      آنا  لا  ا نّ ام أّن ا أ و

 م و اءة،  إإذ    ل اا   ء  ّن

" أّم أ " إذ ( ّ  "  ٢٠م   ، م (َوطَُْ ٍد  )

 " ّ لء ، وا  اءّوا ،  " د وط "   "

" ٌَِ َُط ْ٢١َوَم  :   ؟ ن ا   أو ّ لو ،

، َل ذ   ٢٢أّ ه ؟ ل : آي اآن  ج ا و ل )

ا   وا آن اا م  ص اا وا   

  ذ اص   م دا وأظ ، إذ ن 

  ، ا   عا   ا ذ  نّ ءا



  

  ) ٢٨٤ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

 ، (  روي أم ن  أن  ّ رل ا ٢١٦ا ( ت 

)آنا ّ أن   (،و  ) لل ا   : (

  ل ؟ أ   . أم أ و ا أ ء أ  . أ

   ن ّ    :  ُ ،   م  

"  ََم ٌَِ َ "       أ  ) أي  ٢٣

  ي ّم م ٢٤    ا  ص اا  ا

  .  اوز  ا اآمأ ا  دت اظ و

 والتابعني الصحابة نخفاء بعض معاني األلفاظ ع - ٣

 اظ اآم  ن  ال    ا ن

 ن ااب اد ا ا   ا م ،ما 

 . 

  و   ّ : ا  ) طا ة ، وم ظأ م

ر   راا  ريم  :  رأّن ا م ا أ 

(   َ٢٥ا وذ م  M ¥  ¦ § ̈© L٢٦ .       

( ل : ٠٢٧      : M * + , L وروي أن 

(     س ا  ٢٨    أ  وُم

 أظ اآن ( ل :  اآن أ إ أر "  " و " م " و 

( " ٢٩" أّواه " و " ا.  

 ) آ   م طأّن ا ٣٠  بس أ أن ا (

 (م  مو) : ر) : أم : زرقا  م  

 ب ذف ا و :م  ل (م   أ ل : م ؟ 

  ط  ا ل: 

  ُنأ ا ُ م      َْ أ ر أ  



  

  ) ٢٨٥ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

الشعر من اىل معرفة معاني القرآن الكريم توجيه بعض الصحابة  - ٤

  العربي

   ا ا ن اا ا  ُ س  ا  ن

 ي أمآن اا  فا   ذا بان اد ل : ( ا

(  ذ   امد ا ب را  ٣١ا  أ و ،

ا ، ل أ  :  ن  م ن ُل  اآن  إ( 

( ا   ٣٢ .  

وا ا رة ا وة  ذهاب علماء العربية اىل البوادي - ٥

 َ قء أ ، ما ء ول واطاه اأ ن وا

 ا  ُي ( ت  ٣٣اا أ  ا  ١٧٥ (  

 ٢١٦) وأ ز امري ( ت   ١٨٥و  ة ا ( ت 

  مو ا    ، و ر ذ  اوأ ، (

آن ا  ا.  

************  

 ت ه اد   ا اآم ارك ض   

ن دو م  و ، ن اي وان اا  ظت أ

 آن اا م ُ تو   ده ا ُّ 

وم    ء ا وا  أ ة  ،و ا اي

(     ة )   ز اآن وا ٢١٠ ا ( ت 

  ٢٠٧ زد اّاء ( ت  )   م اآن وأ ز ٢١٥ت 

 يا ا  وادا  ء نو ، آن أا م   (

. ا آما ي درس اا  



  

  ) ٢٨٦ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

 (  أ ٢٠٦و أ ب م اآن ب  ا ( ت 

 ة  ا  ء أ  ، ة ا   بٍة و

    (  ( ا اّ ، وذ ا ٢٢٤ ( ت 

  (  أّن    ذ أ   ١٨٢م   ( ت

 ب ، وذ أ أّن ؤا ، و  ا أ ٣٤م اآن 

  . ٣٥م اآن

   م ُ  وأّن   ه ا أن أ أ   اع ام

ط  ا وان  ا وارس وا        ااي 

واوا  ا  

 واملنهج :. املعىن إشكاالت –كتب معاني القرآن وجمازه 

 م  ّ ا را ت ا أول ا  زهآن وا

اآم درا  ا وان ا   م اآن وطق 

     ة ةظ مز   و  لا

 ،  ه وراا ا   ءا  ا ي اا ن ا

ا ، ُ      ا  ُُ ا  وا 

  ت ما   ن ُر ، رات أو   ظ  إ

.  س د  زرقا  

   ا ا ن دا آنا م  ا  ها ا

 ه اآن  ن  ا ا م   ذ ان 

ا   ، ا ل اد  ا  ا ا

  ما  ا ا  ٌ ج ا  ن، 

 ا  يا ر ان ا ا ا ا  ن ة أ 

ا  هو واا  ر  ول وب ات أو أواا

ل ا  ا ن    آماك إم ا ،  أّن  اأو



  

  ) ٢٨٧ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

    بأّن ا أ   آما ما م  ار

 و ،   م ن ا ا  ءا  هة و

 د ا ود ا اا ا و ا أداة ب 

 أ اوات  ا واأن ا اآم  ، ما ون 

وأّن ا   و ج ا   ، و ذ ما 

 واا  ه اا ا ك ن اطا ّ ا  ن

. و  

ّن أز  م اآن وزه م   ز اآن  إ  

 ) وم اآن ّاء ٢١٥ ) وم اآن  ( ت ٢١٠ة ( ت

 ) ، و ّب أ ة  أ وذ أّن ا   ٢٠٧(ت 

 ب أ أ ) أم ما  أ ذ  ،  و  ده وأ

 : ل أ ،   لوأ  وزاد    آنا  ة

ّي ء ا اي َ ،  أف  أم أ أ ة ؟   : أ

   يا ا  ، ة ل: أء  بل : ا .

، ا ُل   أ ة  ا   ٣٦أ و  أه )

  ا     أّن ا  ، زهآن وا م

 و وا رما ا ْإ  ذه رهاد وام ا 

   اءّا و ، آنا م   ٣٧ا .  

  ن درا اىء   ، وا ا  ة 

 .  وا ا ز  اء ، أيّا  

ل ) ـــ جماز القرآنيف ( أبو عبيدة 
ّ
استدراج املعىن من نقاء اللغة وتعق

  :النص

 لّ  ( آنز ا )   ا   ة أ ّ 

  ا وا ا   إذ ام ،  ب ا 



  

  ) ٢٨٨ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

 ا م داة اا  ل ا  آن ا ا

 ر ا  أن دي ا ّ  ا  لّا او ،ا

    ا را ما  عو دي ا ا ا 

. وا ا  اعر ا  وذ ، ور   

    ّة و ب أم       

  وا ت اا ا ه ا  و وا

رج وّ ق  ه اا واا اة وا وا واا

  .  ذ      ا ا آماك

ا ا   ة أ ّ    أن إ ر ام ا

  و وا ا وا ا  ن آنا م 

  اا   َُ  لا   او ، ٣٨ا   ،

ن   ان  و را اآن ا "   ، ز 

  با  رو  زّ ، ا ا   " آنا

ن  أظ أ ل : ( ام  ل  ذ  اآن ُ ل أ

مل اآن ن  ،  ّ ز أن   ا  أ ال 

( ...٣٩   ا أن   ،  ف ذ .  

و  أ ة  ( ز اآن ) رت ة   ن 

 – ز–  م أ رأ  ؛ا   اء واّ ه

  اآن  اّاء وا ) ل  :  اّاء ل 

ُِ  :  إ أ ة    ب از ، ول ازي 

:  أ ة أّن ا   ُ ب از آن وأم ل : 

 ُ( أ ٤٠ذ   ل يا ما  ه أ أ و ،

 ّ ّء أ ن و ،  أن  ُ  ب آن : ( أّمز ا



  

  ) ٢٨٩ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

 أن أأه  ا و ن أن أَب  أن  ّ أن أأه 

(٤١   رّد    ة أّن أ  ،ِ رّدا     

ا وو ا ن  ٤٢وه ( و    ،

  ، ذاك  ن  وال : أم ا ل اإذا أراد ا ا

( م   ة ٤٣أ.  

  ارج وأي ا ل ة أ أ  َُِر و و ، ذ

 ُأ ٌإ و ّر رضا    ) : ل  ا ذ ذ

،   ٤٥، و ن ى رأي ا  ٤٤ ا  أ ة )

  ارجر اأ  آن وإن از ا  ّ  أّن ذ

  أ  أ ا   ، ز واوا وا ا 

 ه ا  أ ّور ، آما ا   الا ط  او

   وؤونا  آراء ا  ا   ا 

   ع   ل  ل م ا ه ا   آرا

 إ . ال أا  وا 

   و وا ا   اا ا   زا 

 ا ا ا  ة ن أو ، ل إوا ا رؤ  ا

آما ا  ط  ا  ذ ا   يي اا ّ

ط   قا  ، ذن ، ذ   ا ا 

 ، ا   نا   آما ا م راجا  وا

 تإذا ا ، ا ل اا ّن و  ةو   

. ةا  

ة ا ك أ   ر ك أن ا أ كو 

ا   ا اآم وا  ُ  ،   اارج و

. ى رأ ّم لا  



  

  ) ٢٩٠ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

 ام  زّ ز  يو  َ ن ق أما   

 داإ ق اا  ا ت اا  َضّآن اا

  را   M I J K  L M L٤٦  ا ا

م  آن ، وا  ل رأ  د اM ) 

*   +   ,  -     . /       0 Lرة  ٤٧ز ا إذ ا  : ل إذ دون ا

( و م و ، و ا ََل : َمُ )٤٨ .  

    ، إذن  ت اا    ة رؤ

  ى اّ    ا   و   ، إ ُ

 م ا و   غَُ  اءات اا  ا أ ان اا

ء واا   ه   ه ا ارج ، وأّنا  ء

أم   ا  ، ه ي٤٩ا   ا ،  هو

ن .وآ  

  سبب تأليفه كتاب جماز القرآن

 م  ا   اٌل ارا  نأذ در إ 

اآن آماك و م دت ا اآم وا ا و أّن اآن 

  ّ ال ، ا   ا  ام با ن م

  ي ٍف   ن  آنت اد   ا ا 

  إدراك ا  ا ن  اا  رّا ا  ، ُ غَُ

ا ال اود ب وا ة ارت اّ  ا  ى

 ؤوا  ا    رو و دا ا

 ا أ ّو  او ،  نا   ا ا ت اا

ى اء آماك ا ا أّن ك  د ة  أن 



  

  ) ٢٩١ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

 دٌر وأّم آما ا   راتا  ة ج دام

. ب ذا  در ا  ا ا وأّن ا ا  

ّن امق  ا وإ   وا  م ّ  وإ    

 ا ل وا ّو ،و ا ا  ء  

ا  مو ذ  ّم ىا ا  آما  

.   ا   و ، ر ا ا دا  م  

     وأ  نو آما ا   ه اا ا ة

  إذ ( آنز ا )    ة ا أ  قو ،م

 ة اا  زا ا أن ا  ا  ا زا 

ك  اد     دة اء وااء وازراء آما

 و ،  إ ُ ل : ( إم زا  ا  اا

 ل ا : ل ، ت :  ، ّإ أن أ  ذنأ ، ٍ  َ

 و ّM o p           q r  s L "٥٠ وا ا  وإّم   د

 فٌ  او  ف :   ر  با  ا  إّم

يء ال ا َ ٥١، أ :  

  ّوا أ  

  

  الوّ رزق مب أ   

  وا ا  وا ن أ  ّو ،  ل .  واِْوأ  ل

  ُتوا ، ا َُوا ، ذ ا َ ان ا ذ

  ،   ج ا و ، َُا وأ   آنا   أ

ة  ن أ ، ٥٢رُ ا اة  ُ اي ُ " از " )

  ا  اا ا ا دا  آما ا   ام 

  (  ر  با  ا  إّم )  ل ا 



  

  ) ٢٩٢ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

  داا ا  ذ  او ،    ا ا 

.  ا زاَل و  

 ، با   ة   اكآم ل اا  ّا ا

   أو واا و ّا  ا  ة ا أ  

  (  ا ا   ا ٢٠٤ ا ا ( ت 

 آم٥٣ا .  

 اآم  ا   ذ ا ا  ا اه  و

 رج ا  ام  أّن ا آن " إز ا "  ة أ إ

آما،   م اكآم ر   ها او ،  اَُ ن وإن

إ   أّم  ، لا ة ادا  جء ا   

ا، و  ص أدى إا ا  ي   ا  

    وذ ، اوا ود ا ا  ا ُ يا ،

أن ن ا ا م آن ا   أزا واخ ، إذ 

، وأّن ا  م ل : ( إّم إ م  م ََ اب ب 

 ُ ل اأم   ةو ّل مم   ب ٌ  ب ، وإ

( ُ٥٤ . آما ا  ا  اء   ا و ،  

  و   ا  ّددا ا  ها ا ّا ّ

ن وا ) و ال  ، وا ادد  ُ  ا ( اآ

ا ٥٥ ك ا أن  ، أ  ه ا ّا 

 و ات اه اا ّا ُ  او ، ا 

.   ّا  

     وأ  َ ية ا ده ا يا آما  

  ذ  رأ و ، ات ا    توآ



  

  ) ٢٩٣ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

 ُد د ا ا    ن  إذ ،  أو ر 

واوا و    ذا ل  ادة   ، ن د ار 

ة واّه اُُ  او ، آما ا    أن   ار

. وا ا   

  م ا  ران  اءةه ا ل   ، إذن

  ا ا  ا أي وا ط    ق ط

 أ  يا آما ا واا  ط و ، ا   ة

وا  ذ  ا وإن ا   ا اه ، إذ  ال 

ف   ا اي ه اأي ،     ا ام إ

. آما ا   نا  

 ا  ا ا ا ا   نان ا 

 اآم  ء ء  ر اه ا أي وا  ا ، 

  ت  ا ا وما  وا ظ  ة أ أ

 اآن و  ا  ه   و و اء ا ؤ

ي وا و  ٥٦  زاو آرا  ة ات اإذ م ،

 أم  ، آن اا  وردت ا و ظ اا  

   أّم  اا  ا   اآن .

أ   و آن أّمز ا  ة  ر ي   

ّم أ   و    ا ار ا وا ، إذ 

  "  "     ة اا ر ، ر اط  م

   وا      إ وا رز وأ ن

 ب ه  أ  اه اا ا   ، ون آو

زمن ا وأ ا  ا، إذ  ٥٧أ ، رو إ   



  

  ) ٢٩٤ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

اء اّا  إ ا ا   ا را  لا ايو 

ا ا   ا ى و ( آنا م ) أ   

  ر  ة ن أ ،      ز ة أ

 د أد اارس ا ا  ُ   و

  وا    أ ٌ أن   رة أو ى .

أو ادوات ا   ٥٨اواأُ    اد  ا  وف 

ا    م ٥٩أ وفا    أو   ىأ

ا أ  م،   ا ط ا  ن ر ن ذ

   ا وا ي   ٌد   أاه اط  و

 ثّ  ا  َُّو  أ  ء ، ت ا 

أ       اي ا ،  أّن ء اب و

 ظ وطل اا    ضُ  دإا  م اد

أو ه  ن مط اُ  ل ذا ا ه ا ا اإا إذ 

  آنز ا  ة أ  ن ا ،ا   م   م

أ ،   ، آما   ا  يي اا اا ظ

 ا  ىوأ ا  ة (  ) داةا  بأن ا و

ّن  ط  ال ،  اي ون ا   ا  أ

   أن  ل رات ل ه ا ، آنا  با 

 ما اإا ذ  بوا "  با  رف  ره 

"   ٦٠إذا    بوا " ب ، ول ارة " وو ،

  ل  زدة اوف  ا اي أم إ   .، وا ا ٦١ا "

 ا  أ  ا ك ا ا ا  ة أ 

 ا   ت را و ، آن اا   



  

  ) ٢٩٥ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

     ام اآم وم أّن آن ا  اي 

  ا  رط  آنأو أّن ا ،   با أ 

 و ا ا ول إ  ا اظن م إذ ا  

 آن اّن ا رضع ا  رء واما ر   ا

 ي وه  مق اّ اي ارأى   اُ  ا

      ا ا  أو ا أو ا ا  ء

 ّو  در اات ا    رّأو ط اا  د

أ  ن  ال أدوات ا وو إذ ا ُه ادوات 

أ ا أ  م ٦٢  ا آمت ات ا  ،

 ظ    أ ا و وف ا  وردت 

 ل وا ق وا   ودرا  ادا  

و أ،   ءت ارد اا أ  ة ه أ   او 

( ْا وعُُ ِ َََْو) م  ذ  ، وفل  ٦٣ا ،

( وع ا  : ه ) : ة ٦٤أ  "  ا "  "  أي ،

  ا ن  ا اء ، و ةا " إ را رادة ا

  ءت "  " أّن   با  ّ أّم وذ ا  

و  َء اا  عت  ٦٥ا ) را ٧٩٩، وا 

 "  " ن   ا ا  م (د  ٦٦ ا ن ا

 وم دا  وع ا و أت دا ور  ل 

وع أ  " ل و ،  د  مو ا  هأ أ 

ا     دا ن ر " ٦٧ا .  

 إ ذ   دواته ا آمل ان ا ، إذن

اب  د ا ف اا إذ ن ا   اآن 



  

  ) ٢٩٦ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

 دون اا ا ص اا  ىه  وا 

  وال .

  كد أوا     آنز ا  ى

 إذ م ، ا أ  ناء أ ا  أن  ة أ

   ، آما ا  ا   يا ا ا 

 ا    ل    رة أو أو أّي آ  

 ا د  يا ا    دها   إذ ، ا

   ء   ن  آما  زه إأ رةم

 ّ ، ا  ا  ل اأ جز أو أا  ظ

ا   ا     و   ا أو 

( ِا َِْ ٌتََدَر ُْ) م   ،  اه   أو ٦٨ا 

  ، زل  ل : ( أّي ذ   نزه ا أراد 

در  ::  ل ا ، تط  :  ا  ت  

    ُن ن أر  

  

   ا أ درُج ال  

    ُ ا ر لُل . ودرج ا   أ : 

( ُدْر أ  لُو ،  : و ، ٦٩در ن أا او 

م ءُ    يا  ة  ، ا د 

ا  ا    يا ا ،  أّم 

ا ا ا  اآم     ا اى 

 وأّن أ ، آما ا  ا ذا  ، ا رك ذُ ن ة

 ا    و ، ا   أ ا  ق

  ا ا ذ ء أو   آما ا د  داء



  

  ) ٢٩٧ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

   ض او  و  و  و ا  

   اآم.  ا اب 

   ة أ أ   يا ي اا  ن ، إذن

  أ ز  ، اا ام اآم  زه اء أم م

ّ  ن ذو أ   ا  ا   ا 

  ا  و ا   ا  ا ُ ّن ا

 ت ا و  ا و  ا  ا ن 

  ق  ذ  راو    ة أ  

،  . زه  ا  دأ أّم   

وا ا   )آنا م( – ا ا  راج ا

 وا:  

 ر أ ة ََ ا و راج ا "   ز اآن " 

 ،  ا  ة ( ا   ا ٢١٥  ( 

ا و ا ا   ا ( م اآن ) ، ن 

 ، وا ا  يا رة ا ا   ا

أّم  ،    أ رزا  م ا ا  ور  

  ء     أ   ول أن  ،   ذه

  .مُ ف      ل  و اي 

ى ا ورة ار ا  ا اء أما أة و

ش  ا أ ط  اّ ا ا اب ، إذ إّن اار وا

 ا ما رات اص ذات اا   ما اا  ا

ا ُ ا ،  أن  دة   اء و  ا ذات 

. مة ا  ة را ن أن ا ا  



  

  ) ٢٩٨ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

 ه ن م ا ع ا ه و إن    ن 

ا رة ا  ا ا  ى   أ ا

  ا وا واا  د اا   ، مراج اوا

 ة ا ار ، ء ا   ل اا   

  ن م ود .اي م   ا و

  خ ا  و   ا ن روي أن ا 

 (  : ( ون ل ل ...  ٣٥١زم ، ل أ ا اي ( ت 

أم ازم ل : ن ا أ اس  ، وأ ل ، 

 و ِْ أ  نو( ٧٠   أ     ّأ و ،

 ب اأ  ا ُو را  ا أمز  ،  ما

  . ٧١وُ ال

  م "  ل  ا    وا ه اى اا م

         ل  ناء أ وز واا  ّ آن " إذة  اا 

   ٍوا  زال ه نّ  ، ا ما أ ا   ه

 ّا ا ا  ه تُِر و ، آما ا  ه اا

از ا     ا و ول ا  ، وا  

ف ، وه  ا      أ    ظ ا و او

 . ما  لا  ا  

       ا إ ا ا ا أ  ُ را  ّو

ن م  إذا  اس ، وأا ا ، و أّول  ا و

  ، ة ز أ  ور    اظ ال اا  ٌوا

   آن اا  و  أم   ، ا  ا م

ّا:       وو  زع او  أم و ) : طل ا ، با  وه



  

  ) ٢٩٩ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

  ّن ا  ل إ إ إذا      إإّمُ  اب واآن ه  و  

ا  ، ا  ل وذ،  

( ٧٢    ل دي ا زأّن ا  اا و ،

  و    اب وو ٌ م  وأّن ، و ذات ا

  . ٧٣ن    ز

اآم أو  اُ  ا  اظ   أنا و  

    ن وأن ا   ا    ت ُ أّم

 أو م ده  ذ  أو    اهأن م   رة

، و  ٧٤وا    ا و  م : (َْ ِِِْ ٌَْء )

 ذاك و ا  مت وا قا ل ان ا

 ا ّ و ، ات اا  ته ا  ر  ىا 

ّ ه ا ا ء ا  م  ر ت وه ا ا

  ، ُ ٧٥ اات ا   م : (اََْى إ اَِء  )

 ا س ظأ   ا ب ن اا  

 ،ُه ا  ،  أن ااء ا اء  د ود ّ اي

 ، ل ا   ا ا و ف ارة وٍف َّ و

   اء : ( أّن ذا   و ، ُّلَ رك و ا 

 ل ا  ،  اقا أ  ن ا " : ل  ،  

(  ل ُُ إّم ، ا ٧٦أ   ام  ن ا 

ا ا ّ اات ا ا ا ا  اّد ن أو 

. ات اا   رض  او ،    ن ، وإّم  

  ى ام  زيا ل اوا ا و ن إذن

 روإظ ا .ا  ا ود م  



  

  ) ٣٠٠ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

   و وا ن ا م ء ا  زا  و

        ذ  ،   وم  ا و ر ا ىأ

 مM I J K  L M L٧٧    ءا إذ ا ،

  ، ن از   اح        ا  از أ و   

 ( ى أن ا   ٢٧٤ا اب  ،  ن ا  ( ت 

،  ٧٨ب ا و ذ ن ا  أ  ا وم َ از  

     ا  ُ " أّن ( " ا ّو ذ  ى ا ن  

           إ أو  ، ا  ،  ن  و ،  ا 

(٧٩         ا  وآ ،     ا ا   ،

 دو أي م ، ا        أن م  و ، و م ا   

أّول ا  ب ا    زا ن       اه     

        ذ ا  ا ّ و ،  ا  ت اع اا 

         و  ذ ز ، و   أم   ا  ا

  َِ َُ ُا ََو " و  ل ا ل : ( وأ ، الل اأ

 "(    ا  زب ا  ٨٠ اه أ  ل 

     ل ا : ا ل أ ) : ل  ا ا

اة    ، وإذا أ ن  ،   أن   ة   

 ( وا ا  ، ء آ   او  ٨١أو  ،    ن ا 

وا     اس اي و  م ا ا ا أي        

ات ا  أن  ُ ا ا وا ازي اي  



  

  ) ٣٠١ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

          ول ا رة أو زل ا ن ذ و ، ا إ ْأ

  ى ، ورة أاا ا  در   فا   تد

         زي ارس اا اا  أن ا  او، دإ 

 و د با  رة   اا ا ٨٢ .  

 م  أ و M ́ µ ¶  ̧¹º » ¼ L٨٣   إذ إّن ظ

        م  ف او ،  ا ا را ا م ا ُ ا

M1 2       34  L٨٤   ّو ا ظ ا   ،  ) :

 ( ا وا : أّم٨٥   أ      د  ام  ورد  ، ا 

 ل : ( وM Á Â Ã L٨٦      " ا ي ن ل : " إّن  ،

أي : أو ا ، و ن    ٨٧" M C D E L أي : م ، ل : "

" ا "  وه ، ل "  ي اار  " ّ : ا ، و ار          

  ورد   از    ظ . ٨٨ان )

 ال از  ه اص ،    أن أ اّ  ن   

      ، ا  مو ا  ون ، ا  نو

  أ  نوا ء ا   لّ يي : ( ال ا ، ا

      دا ا   ، ا م  ر " ا " أم  نا

و           ،  أ  وإ     ، ا   

 ، وا  ،   ا وا   ا         دا  ار

            ، ا   ر ل ، و  

 ر أم(   ٨٩ذا ت ا  ن ا ،     ، 

 ( ٌءَْ ِِِْ َْ) ل  ّن ا دا  را ا .  



  

  ) ٣٠٢ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

و       ا  ا  ا     نإذن ،  ا

     و  ، ا م  ُ هو آما ا  

 ا   إ    و إ ا ، ق ال ا  د ا

  ىأ    ا نو ، ل إ أو ا ا و 

  لا ٩٠ .  

            لا  دي اّا ده ا ّر ى ا ا ّ

      ماء أ ة اأو ا  ا   أ ،   أ 

         ا   ول أن       ه

          با  ا ل ا   ََْأ   أو  ََْ

              أ   رأى رأ    ء   

 دوام اس دن ا        يا اا  ا ، إ

  وأ ا   ا د اوا ا  س و 

( ا  ا ) ٩١ ا  ،  ا  دام ا

  :س

  .    ّ از وع أّن -١

ر ارع   ا    اب و        َّه  -٢

.  ا  دا ا 

٣ -   أر  ء   ا  فا  ازأ . 

 س ء ا  ا  اْ  ن . -٤

٥- .   وا ا  

، وّ     ٩٢ ا ا وا  ا و ي     

ج  ه ت اا ءا   ةظ ّ ا ،    إذ

 ر  اارس ا  ام وا ا اوا   



  

  ) ٣٠٣ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

إ،  ا  ا   ا    وا ا 

وا أ ا  ذ   اي   ّ من     

  . ٩٣اع

 ّور ، رس اا  ة د أر  ا  ّا ا

  ذ  اا  ا ُّ٩٤  ، ذ و    رأن ا

    ة  يا  ا      ةأ اّو ،ا ر

ض ٩٥وا ، وي ا را   ذ اذ ا   أن ا

وا ا    ، أ  ا ا  م  ه     

 ا ٩٦           رء ا  أ أم  ه دم  ُّ  او ،

 ا .ا  

   او ، ا ا    ذه ا  إّن

      ، رد اا  را َُ ، ىأ  ادهوام  ا 

ه   وا ا، ص   اا ام ارًء  ا إو

.   ا  

 ب اّ، و      ه  َْ ا ذ وّو    ك

          ا  ،   أ   ا ذ 

        ءة ا   ء إّم ( آنا م )    واّ

   ذه را  رووا – . ا  أي  

  سبب تأليفه كتاب معاني القرآن :

   إن  دة اء وااء وازراء أن ا اء  

       رأو ا دأو دو   دةض ا

 ا أو       ء ا ر ن ، نارا  

 ، ه ا  اول  ءأّن   ا  ن اد ا ا



  

  ) ٣٠٤ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

  در أما  إذ ، ل: ا       ، ا  ُ ، اد ُأ )

ذا   ااء وا وا ان ،  ، ٍ   ب ،   

 ،  اَّ ،   ُ  ا أ أم ،  لو ،   ؟

: م ،  وم وأ إ  ، ول : أِّ أن ّدب أودي        

( ُُ ، ٩٧.  

  ، ا ة ادا  ءا ن أن م  َأو  او

 وا  ،  ذهأ   ا در ذ  ا 

 ، ىأ   إذ ا ا  ة ام  ن ا

ا  وا  ام   ، ا  ما ذ و

ا ،  ل ار ي او   ا اء اي 

   ىوام ، ب ا  ا ا  ) : ا

  وط    اا  ُ  د  ا 

  درا ن أ  راأ إ ا او ا

٩٨)ا.  

 ا  ء اا ا ا ء    عا 

وا واا  أذم َّه و ةا ؛آم ا ّن ا ن ك

 آ  رُ  يا ا   ن ل ، إذّا اك ا

  ب ( م اآن )   وا وا أو  ، ا  أّم

ظ أ ا وا  د ا  وااره واق ط أ

، غ ذ أيوا ا  ا  ) ل ، ع ا 

  أن أؤ -   أي–     ، آنا م  

   ءام ،  إ ، و    ام ، و اا

(  ٩٩ذ    ذا م   ب ا ن إذ ، 



  

  ) ٣٠٥ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

  ي ، إذا ا  ن ّ ا أّم إ ،   ن

 وأ م  ا ُّ  ا. ا ا   

  ا  آن ا يا ل أّن ا  ا ا

 م    ُِ  ا   ، اكآم دة اا

ح ار ا  وّد ا د أ ة  ز 

   ء ا ا ا ا رح اآن ، وا

ة ااد ا . آنا م    

    ن   اك ان   ات ا

 وا ا اا   ا  إذ ا   ا

    ،  ا ا   ول وأب اوأ وا

ا   آماءات اا أ  ا  ا  

  . ١٠٠ا  ا َرَووا 

  آنا م  ا أ ظ وا  ا د و

 ي ( اا   ، ه ُ ا آمت ارا٣١٠ ا 

ا م ل اآن " اا م "  تإذ ذ (ي   "  ا

 أم إ  " آنا م " ب  ٌلم  ة " إي ا 

أ   ا  دة م ه ا أن وا ، ا

 ا   م و ،   ه إذا م ذ أ  ءا

 إن  ُم  و وأر  ا   ١٠١ 

دون أن    ، ١٠٢ذ  اب  ذ " م اآن " )

اب  ، در  ذ  ادة واا ، و ا أوا 

وه ء  أد   ١٠٣ا )إ اج  )  م اآن و

وا وا ا  آرا   و   ،  آنا 

    اه .ء   ا ود آرا



  

  ) ٣٠٦ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

استدراج املعىن من النحو وعادة العرب الفراء يف (معاني القرآن)ــــ 

  : يف كالمهم

  ا  فا   اءد از   ز أ  

 ك ا يا ا  ا  وا ء ا  هو

 اا  اه ، ا  رهّط    رو ذه اأ و

اي اي  ا ا ، وذ أن ا ا َو  أس 

ا  قما و و ا   س ا ا

   طا وا ا     ُ ا ا

 أ ى اا ا  ا أ  اّ ب ، وإة اا

 ،  أو ا  ن ااا   ا ا  اءا

 و ، ا  ه  ا ا    أّن ا وذ ،

  ا  ا وا  اّ  ، رة ره ّر 

   أن   عوا وما   ا  ن أن ُّ

.ا  راتات واا  

ا  ا ا س أن ا ّت ورا  أ  ب

أظ ل اا ا َ يا ا   ت، أو  ل اا

 ه أأ وا ا نا ّ  ، اس وا   

  أل ا و واء   ،  ا ا 

ا ع اا  .ذ  ى  

 ا     نول ان أن 

ا  ، ا ا   ص   ن  اه 

 أ    نو ا  واب اا  واوأ ا

 ا   َُ   و ا وأ و ، ا 

  ن " ق " ا  ا ، ةا  ن ا١٠٤ .  



  

  ) ٣٠٧ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

 ذه اأ  أ   ذ  ا ا اءا َ و

 ، ر  ب ن وه ور ة اا  ه   و

 ،ذ  ُ  أم   أ ه واو ا ا أ 

  ا ا ا ي زآن " اا م "   ذ

د  ا إاي ، و    اا و

. ا     با     آماءات اوا  

ا َّا رو آ  آما ما اا  ذا  اء ا

را  ا اا   ا ن إذا أراد  ،او

 ، مو ا آ ّ آما ا  و اوا ا ا

ر ن ا وااءات   ا أو ااءات اآم ، و

اآم و ع ا ، و ن ه اا    اآن 

  و ، ا ظ  ا    إ   ، ا

ذ  أو  رة  ا وا اي   ل اارات 

ات اظاء واء واا   اكة آم م ا 

وازراء ، ون اء  ا او إذ ن د ود اء ، ن 

.  ةاا اه ا    

    ه و    و ا م أن ااء ذ

   ه ورؤاه إ  ّم َُِو و ، ا ا

١٠٥ا. 

 و  دذ م   اه : M @ A B C D 

E F G  L١٠٦    "  " ن ) : ل  ،

ص ا و ا ، وَْ َِ  اء  ص ز 

 "  " و "  " ز أن ن ء دون اص 



  

  ) ٣٠٨ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 

، ا ّل  أّن ا   أ آد  ١٠٧وص دون اء )

 تض ا  ، تا ا    ا  

) د   أي أّن ا ،  ا او ،  ّ  را (

اا   ات و ءا ا  ،و إ  ا وذ

اأي  أول ا ا ا اه إذ ل : ( وذ أّم ز أن 

، وا ا  ا   ١٠٨ : أر آد  أْن وا(  َن و

  ل   أم  ا ا و أ را ّ أ  ل 

  ا ل : إّم١٠٩  و ، اه ا  اا  ا او ،

ا ، ال لا ا ب اذ    َْ  اءا 

. ا    مإ ا  ا ل  

 ي  دا ا ا اءإى ا ل وورة ا 

 ّ   م ، ركا آما ا  ا  ا  ّ

 ، ّن ا    اي وطا ا  ا  ام

 ا اآم   ،  ودا وراُ   ااد 

 ، غ ارات    ا  ره، ارج 

 ّ ، آمدة ا اا ود اّ ل  ا  ا

اّ د أو اا   م  :  اُّ  د

M ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹  L١١٠  "   اء : ( إنل ا ،

 ا أّول    وإن ، م ا " من   ، 

ل اىء ا:  

      ُمَ ب وَ  ُ

  

  َْكِة رى اأ ِ ِ  

   (ري) ا و ،  و   : ل ا ، ا

 ، اب واا و ،  ضزاة  َُ ا  (١١١ ،

. وا د اّ ابا دت أوّ   
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 م  أ وM *  + , L١١٢  َُِر ّم ) : اءل ا إذ ،

 "  ن م ب " أنا "  إذا أردت ، و  وُم و 

ذ " ن اى   ر م   " ذ " َم  : ذ ًى 

   " ًى " أ ه ر "  ر  "  وإن ،  

  "   ر  إن : ا   و و ... ، "  ر

اف ّ ...    ا  أ ا ن  " اب " 

ا  ة اًى " م " ن ا  " ًىُ "  " ذ " 

 ّ  ، ؛  ن د  ةّن ا وإن ،  

 ) :  َم "  " و ء اا  ا  " ًى " م 

( د   ١١٣ .  

: م أ  و M / 0 1 2   3 L١١٤   ) : اءل ا ،

ردت : ذ  رة ا ر ُر ، و ا ، وإن أون : إن 

   : أردت( م ُا و ، ا ا رة ١١٥   أ  ،

،  دا ً  و  و ، اا و  

 : م  أ وM ¦ § ̈  © Lى  ١١٦ ن  ،

ااء   (  )  ااب ل : (  "  " ر ّم ل : 

 و  ا ُ "  "    وأن .  ُ و  

(   ُ١١٧   ف اا اب أّدى اف ا ،

. ا ا  

 ب وا اول أن و إذ ( آنا م )  اء اا 

اء ا ا  ا ا إ  او اا ا و

. اا  
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  آمي اا  وفا  ل  أ اُء ارج اوا

 : م  M 5 6 7 8 Lل  ١١٨ " اب " إذا  فُ و

ااء ( ل ا : وأ اب " إذ " وُِ  َ ؟ و   اآن 

 إر "  –وا وا أ ٌ-  او و اب  ظٌ ؟ 

( "  أو " إذ " وا إذ ام١١٩واذ  م  أ وM Q R     

S T  Lل : ،  ١٢٠ ، د اّ ر وّا اء اا  د

 ّ ن  َ ن أن و َن اُ ا ل : وُ )

، ّر   ١٢١ُه ، وُل :  اُ مُ اُ  ااء )

  ، ( مُ )  ا  وف اا   ق اا 

  ّ د ا وف ّ د ا ار . ىاآم أ

 م  أ وM Ñ Ò  Ó Ô   Õ Ö × 

ØL١٢٢   م ا أ ن أو اء وا إذ ذ ،

: ( ل :  ،    ل :  " وأ  اول ، 

 ا  ء ا ،   ن اط " ن–  و و– 

إ أ و  بما ك أن ا ذا –  أ وا وا-   :

 ( ن و   ١٢٣ .  

اءات اآم  ا  ا اآم ور ان ااء 

ُ ّ نو ، آماءات ا ا  اده ١٢٤وذ  ،

 أ   ،  أ  اءاتا  ك ،   ُ ن م

 و ، ا      رأإ   و ، 

 ا  وا  ، ا   ا م أو ر   

  ا  م إذا  رّد ّور ، م  ا  و إن  أ
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إذا م ا ا اي ، ون ااء ول أن  و اي ، 

 و آماءة اا   َِوا) : م  ذ  ، با

(  َِا ََِ١٢٥  " ا  وا " ا  اءة و ) : ل ،

 ،   ُو ،   ُوأ  اأ ُل : أ بوا

:   لو ،  و M < = >  ? L "١٢٦   ّداإ َْ ُِْْ " و

"١٢٧ ( ا ن ءا  ن ١٢٨، و .  

 :  ل ،     آ ً اء أا و

، ل ااء : ( و اءة  ا " ا  ١٢٩(َُِت ِمٌَت )

   تو ا  " ام" ُا َِ َِ " : و ، ١٣٠ 

  أن  ا   أزوا  ت هو ،  اءةا

( ا  ي  ت :  ّم ، وا ١٣١ا .  

 ا ّا   ا اا  اءا  ة قك طو

ا  ا ظا ود  ه وّي أي اا 

.  ي وردتا   او  

  مصادر دراسته يف معاني القرآن

 ، آن اا م  ه ء اا   اءا  

 اده   ادر ا ، و ّ  اآن ا إذ ن 

ُ م ا  ازم ىت أ آمت اا    

  ن  او ، و ىأ آ   ظ   داا 

   اآن آن .

   را  م إذ آماءات ا ا  ن أوا

 ا    اي إذ ن  أ   ٌح ا إ
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  ، ا ا   ن و ، اءة ا أم أن ا

 و و ، وإّن ة ااء  ن و ااء ار

 ا  ة  ورن  ال   ا او

  ا  ُ  اءأا و.  ب طاب ا  

  ا ا  ها    ا إ موا د آرا

ا ا  ا اآم ، و أ أ اار ا د 

 ا اءا ا ت اا  )  ٨٨٩  ا   (

 ا  م و ، ١٣٢ا .  

 ،  واج ا رة م ّن ا ، ذ  ا و

  ن ذو ،  ا اا و  وا ا  نو

 ( ل : أ او اا ا ا ، و م ا   د 

–  ل : و اار  –ان  ُ أر اب  اُج 

  إن :    أ  رن ا  ، ه ا  د

، وا ّل  ا  ١٣٣ا ا ه ، ج  ار )

 ن ا  رهوام  ا ا    را

 د ا  ، ه  ا ا ا ا  رأ و ا

 ُأ ا أ ّ  ) : ل ،  ا ن ا  

  .  ١٣٤ أ اة )

 ة او  دوا ا  ل اإ أّدى و 

ع او ا ل اا وأ سا  ا ا   و ا 

 ١٣٥  ة ا  اءا  ا  ا ىم  ا،

ا  ه إذ ن ا   را و  ، إ أّن 
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ص اا   ورة  ا   عح اوط 

. وا ا  عا    م  

 ي اا ا قا  اءن ا إذن   

لا    ظت اود ر او  اتا و أدوا

ا  اي    ا  ة  ا  اءة

 اءول او وأ م وا آما أن ّ  ل  ا

 و وا ا ت أدواا  رّا  ا ن

 ا   ا   ، ّا ظ  دا  ا ام

ا وت اا  ّو  آمظ اا   

   ذ  و ، آمت اا  راتوا ،  ا  

 إ   َُو  و وآ را آما  ا ن ط

ه ا اة  أ ا اع و  او وّد 

.ت اا  

  اخلامتة

  ك أن ر اء اء ا ت ُ أن 

 و  اه ا   ول أن ّن ا ،   ا

اما  ا  ول اآن ا ا و ، أ أ ة 

   ،   زه    ا  و وا ا

  أ اء وا  ء  ، ا ي اا   

   اراج م اآن .

 ة واا ا  وا ء ا  ا  اإذن م

  ام  ، ّ  أو وا   وا   اّ

  اء وا   طاب اا   در درا
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ر او ا  ا ا و ،  ان وب ا ، 

  و ،  ةا آماءات اوا آن ا ما  

   ن ا    ا اما  ى آوم 

. ي اا  

 ، د ا ا ا و ، موا ا  ا ا ا

وا ااو   اس وأا ، و ا ا ، وا اي 

 ول   اّ ،  ذ  ا ا إامب  اة 

 ط  وا   ، آن اا م ا ء أنء ا

واة و  وا و  وا ،   ٍ طا  ااب 

 أو د  ً  َُ أن ُ ىاأ.  

وم اآن  ه اب وُّ ت  ز اآن  ة

 ُ  آن ودت اآ م    اء أوا 

 ه ا م آن ا ت اا أ ا أ ا

  وا ء ا   ء   نا ا را

ب ا ا ؤا  ء  أأاي واري وأ  و

   ط ا وا وان  ه .  و

Abstract 
The linguistic research in the lure of the meanings of the Holy 

Quran is accurate research in this area because it uses tools that 
have a direct relationship with the written text, every text 
whether human or Quranic means of communication or 
communication is the language or tongue, They have a lot of 
problems, but they have gone beyond it to what is good by 
looking at these texts. 

I have studied in this research how to draw the meaning of 
the Koranic text by the linguists and chose three books that 
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represent the beginning of the era of the establishment of a 
Quranic interpretation based on the science of language and its 
arts, a book the meanings of the Koran to the fur and obscurity 
and the Koran book of the Koran of Abu Obeida, and showed 
their curricula and the impact of language and grammar, Their 
words in the statement of the meanings of the Koran and its 
implications. 

  

 هوامش البحث

  

١-    : اب / اآداب ا ر : ٢٣٧/  ١ظ     ا  يا ا  ،

  ١٠ا / د .  ري دي : 

٢-  وا د ااوي :  ظ : اس ا دل . د / ما  ا ٣٩ 

- ٤٠  

٣-  :  أ / ١٠/  ٢ا 

٤-               ُم  كع وا  ا  آما ا    

 ا  ت اروا 

٥-  : ا / ن وا٢٠٥/  ٢ا 

٦-  ر م٢/٢٠٥ا 

٧٧- رم٢١٨/  ٢:  ا 

٨-    : ا / ن وا٧٢ – ٧١/  ١ظ : ا   ا  وا د اظ : ا ،

 ٤٠ ام / د . دل س ااوي : 

  ٨١ – ٦٢، ا / م  :  ٢٣٧/  ١اب / اا :  ظ : ر آداب -٩

١٠-  : طا / ٢٥٦/  ٢ا   : اا اد . ا / ارس ا٢٠ – ١٩، ا 

  و ّ و  د. رن  ااب -١١

١٢-  ن / ا رة١٤ 

١٣-  ة / ارة ا١٥٢  

١٤-  د / ا رة٣٤  

١٥-  : ا / ا   ١٠٣ 
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١٦-  ا / رة ا٣ 

١٧- ا    : ا / ١٠٥ 

١٨-  ا /  رة٣١ 

  ٧٠٥/  ٤اف / اي :  -١٩

٢٠-  ا / ارة ا٢٩  

٢١-  اء / ارة ا١٤٨ 

٢٢-  :  ن /اي :  ٤٩٥/  ٩اف  / اآن    ٤٥٩ ٤، ظ : ال : آي ا )

  ُ ج ا وُّ ل )

٢٣- ا / رة ا ٦ 

/ و م اط أ أى ّ ج       ٩٩ م اء / ا امري :      -٢٤

 ذ  هو ا  

 : طا / ٣٢٨ - ٣٢٥/  ٢ظ : ا 

٢٥-  : طن / ا٢٦٥/  ١ا 

٢٦-  ا / رة ا٣١  

٢٧-  ا /  رة١٣  

٢٨-  :طن / ا٢٢٩/  ١ا 

٢٩-   : ٢٣٠/  ١. ن 

 ٢٤٤/  ١ . ن :  -٣٠

٣١-  :طن / ا٢٤٢/  ١ا  

 ٢٤٣/  ١ . ن :  -٣٢

  . ن . -٣٣

٣٤-  واة / اه ا٧٧/  ٤ظ : إم 

 ١٠٧/  ٤ظ :  . ن :  -٣٥

 ٧٥ - ٧٤طت ا / اي :  -٣٦

 ٣٦/  ٢، إمه اواة / ا :  ٧٠ظ :  . ن :  -٣٧

٣٨- ا  : ت : ظ / ء١٥٦/  ١٩د 

 ١٧/  ١ز اآن / أ ة :  -٣٩
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  ٨٧، م اء / ا امري :  ١٥٩/  ١٩ . ن :  -٤٠

  ١٩٤طت ا / اي :  -٤١

 ١٥٩/  ١٩ظ :  ادء / ت :  -٤٢

 ١٦٠/  ١٩ . ن :  -٤٣

  ١٥٦ . ن :  -٤٤

٤٥- : طة / اا  : ٢٩٥ ٢ ظ  

٤٦-  ء / ارة ا١٦٤  

  ٢٣ - ٢٢رة ا / ان  -٤٧

 ٢٧٨/  ٢ظ : ز اآن / أ ة :  -٤٨

 ٩٥٠/  ٣ظ : ا / اد :  -٤٩

٥٠-  ت / ارة ا٦٥  

٥١-  :  اء / ال ا ت٨٣/  ١ط  

 ١٥٩ - ١٥٨/  ١٩،  ادء / ت :  ٨٧ – ٨٦م اّب / ا امري :  -٥٢

٥٣-  : ا / رج      ١٨٠ – ١٦٢ظ : ا / ا إ آن اا إ  ،

 : ا٢٠٦ - ١٧٥ط 

٥٤-  : ا / ١٨١ا 

٥٥-  : ز أ  د . م / : ا ١٢٩ظ : ا 

  (  ا ) ١٧/  ١ظ : ز اآن / أ ة :  -٥٦

 ١٠٨ظ : م اء / ا امري :  -٥٧

 ١١/  ١ظ : ز اآن / أ ة :  -٥٨

  ١٤/  ١ظ :  . ن :  -٥٩

 ٩٨،  ٩١،  ٧٠،  ٦٥/  ١ظ : ز اآن / أ ة :  -٦٠

 ظ :  . ن -٦١

٦٢-   أ م  ىأ م دواته ا  ا   ك ا 

       يا د اُ يا  قوأّن ا ، وف ا  ا ذ ُو

ا  ا و  اء وذ أن ء ا  ون أّن اف   
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   رج ا ذا  ُدرج  م   ًه ، ا ّول ء          

  ا أو  ر   زا  أ

٦٣-  ا / رة ط٧١  

 ١٤/  ١ز اآن / أ ة :  -٦٤

،  ٣٢٣/  ٦، ا ا / أ ن :  ٧٨ – ٧٧/  ٣ظ : اف / اي :   -٦٥

 : ما  ا / ا اا 

٦٦-  : رن / ا١١٣/  ٤ظ : ا 

٦٧-   : ي : ظا  . د / و آن اا  ١٥٩    د اا ،

  ٣٦٣ - ٣٦٢وا  ا  ام / د . دل س ااوي : 

٦٨-  ان / ا رة آل١٦٣  

 ،و دان ا .١٠٨ – ١٠٧/  ١ز اآن / أ ة  :  -٦٩

٧٠- أ / ا ا  : يا ٨٠ا –  : طة / اا  : ٥٩ ١ظ 

 ٩٦ - ٩٥ظ :  . ن :  -٧١

٧٢-  : طان / اك ا٢٤٦/  ١ 

 ٤/  ١ظ : ااز / اي :  -٧٣

٧٤-  رى / ارة ا١١   

٧٥-  ا /  رة١١ 

٧٦-  : آن / اا م٦٢/  ١ 

٧٧-  ء / ارة ا١٦٤ 

٧٨-  :  آن / اا  و : ٨٢ظ    ا  ي وااث اا :  ،

 ٣٥٢/ د . و ب : 

٧٩-  : آن / اا م٢٧٠/  ١ 

٨٠-  :  ا / ٤٥٦/  ٢ا 

  . ن -٨١

 ٣٥٦ظ : ااث اي وا  / د . و ب :  -٨٢

  ٦٤اة / ا رة  -٨٣

٨٤-  رى / ارة ا١١  
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٨٥-  : آن / اا م٢٨١/  ١ 

٨٦-  ة / ارة ا٦٤ 

٨٧-  رة ص / ا٤٥ 

٨٨-  : آن / اا م٢٨٤/  ١ 

 ٨/  ٢ااز / اي :  -٨٩

٩٠-  : آن / اا م : ١٨ – ١٦/  ١ظ ( ا  ) 

 ٥٩١/  ١:  اة / اط : ظ  -٩١

  ١٠٨ – ١٠٦ظ : مة ا / ا ا اوي:  -٩٢

 ١٠٨ظ :  . ن :  -٩٣

 ٨٠ظ: ا ا / أ ا اي :  -٩٤

٩٥-  :   . د / ارس ا٩٦-٩٥ظ:ا 

٩٦-  : وي ا . اد / د  يرس ا١١٢ظ : ا 

 ٥٩٠/  ١، ظ :  اة / اط :  ١١٢ا ا / أ ا اي  :  -٩٧

 ١١٧ . ن :  -٩٨

٩٩-  : طة / اا ٥٩٠/  ١ 

 ٤٢ظ :  ا وااء   م اآن / د .  اظ اي :    -١٠٠

 ،٥٣،  ٥١ 

١٠١- : آن / اا م : ٥٢/  ١ظ ( ا  ) 

 ٧٠١ - ٦٤٧/  ٢ظ :  . ن :  -١٠٢

 ٣٢/  ١ظ :  . ن :  -١٠٣

 ١٣٥ - ١٣٤ظ :  . ن :  -١٠٤

١٠٥-  : طة / اا  : ٣٣٣/  ٢ظ  

١٠٦-  ة / ارة ا٣١ 

 ٢٦/  ١م اآن / ااء :  -١٠٧



  

  ) ٣٢٠ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 
  

١٠٨-  :  ا / ٤٢/  ١ا 

 ظ :  . ن -١٠٩

  ٣٥ا رة اة /  -١١٠

 ٢٧ – ٢٦/  ١م اآن / ااء :  -١١١

   

١١٢-  ة / ارة ا٢ 

 ١٢ - ١١/  ١ . ن :  -١١٣

١١٤-  اف / ارة ا١٦٤  

 ٣٩/  ١ . ن :  -١١٥

١١٦-  ء / ارة ا١٢٦  

 ٢٩٠/  ١م اآن / ااء :  -١١٧

١١٨-  ة / ارة ا٥٠ 

 ٣٥/  ١:  م اآن / ااء -١١٩

١٢٠-  ة / ارة ا١٨٤ 

   ١١٢/  ١م اآن / ااء :  -١٢١

١٢٢-  د / ا رة١١٧  

 ٣٥٥/  ١ . ن :  -١٢٣

 ظ :  . ن : -١٢٤

١٢٥-  ء / ارة ا١٥  

١٢٦-  ا /  رة٢٧ 

١٢٧-  ا /  رة٨٩  

 ٢٥٨/  ١م اآن / ااء :  -١٢٨

 ٣٤ا  رة اء / -١٢٩

١٣٠-  ء / ارة ا٣٤ 



  

  ) ٣٢١ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 
  

 ٢٦٥/  ١م اآن / ااء :  -١٣١

 ار م   أذ ا واف   د ا ااء  -١٣٢

      ، (  جا ااء و آنا م تح أ ) ب آنا م 

  ّ    رس       ، را  ء  و ،  ا و

 و ظأ    ا  ّو 

١٣٣-  :  ا / ٣٨٨/  ١ا 

  . ن -١٣٤

  ١٣٦ظ : مة ا / اوي :  -١٣٥

  قائمة املصادر واملراجع

          ،ز أ  م ،ا ا و ا ا   ا ا

 ،ن ،وت ،بء، اار اا ،٢٠٠٧، ١ا. 

   واةه اإم-  ا–  اا ا أ  –  ب اوت. –دار ا 

 آنا   نا-        را ا   ر ا –     

  اإ او –أ ن  –ت–   ا ا–  وا ١٤٢٥ –ا - 

٢٠٠٤. 

    ةوا ت اط  ةا -       طا ا ل ا 

ا –    ا وه      –  أ ا إا–   ) ٩١١(ت

 و١٣٨٤ –ا - ١٩٦٥.  

 ن واا-   ا   و ن –   رون ا حو – 

 ا اا . –دارا–  وت 

  ف اء

  بآداب ا ر–     ادق ا –      ن   رات–  دار

 ا وت  –ا–  ن– اوا  – ١٤٢١ - ٢٠٠٠. 



  

  ) ٣٢٢ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 
  

   و آنري (ت      –اا     ا   ٢٧٦  (– 

 ا  اإ ر وو  –  ا وت  –دار ا–   ن– 

١٤٢٣ – ١ - ٢٠٠٢ 

    آنا   نت       –ا) ا ا   ا ٤٦٠  (–  ءا

ا   –ا   –ااق   – ا ا أرك اام ّ       ا  –اول 

 ١٣٧٦ –ا - ١٩٥٧. 

     يدس  ان  اا  م   ا   يوا  اث اا–   د.و

  .١٩٨٥ - ١٤٠٥ –  –او  –دار ا  –اب 

  ا  وا د اا ما –    اويي ا س دل.د– 

  ا ا ا ا–   را وا  اداق  –اا–  ا

 .٢٠١١ - ١٤٣٢ –اف 

  ا اح ا  ا اا–    من ا  ا–      و 

 ا  ا–  – اان  –ن ا  ١٣٨٨ –ا.   

    دي ري  .د /ا ا  يا ا –  را

 اا–  وا وزارة ا–   ١٩٨٠ –دار ا. 

  ف اء      

  ا-   ن ا أ  -  را   - وزارة ا 

 اد  -وا ا ون ا١٩٩٠ -دار ا .  

        ا إدر    /ا–       .ود ّا ا .د 

 ا –  وت–  ن–  ا دار ا–  وا ١٤٢٦ –ا - ٢٠٠٥  

      توا ا  تدرا) ا  (وا-       ن  –  إ م

 – ا      –اة  –ا و وس  ار ا ار 

 رف ادار ا – ١٣٧٠ - ١٩٥١. 



  

  ) ٣٢٣ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 
  

  وا ت اي (ت    –طا ا    ٣٧٩  (–   

 .١٩٥٤ - ١٣٧٣ – ١ –ا   ا–   ا  أ ا إ

  اءل ا تط–   ا   –         د  أ أه و

 –   دا ا ما – . ةا  

  زا  و ار ا ّاز اا–    ا ة    ا  

      (     ت) ي اا اإ   –      و و ا

  ا–  ا وت  –دار ا–  ن– ١٤١٥ – ١ - ١٩٩٥.  

  را  ا–  ا ا–   –  ة١٣٥٣ –ا.  

 ن او ا   فا    ا أ ،وه او  و

 ،( د.  ازاق اي، دار إء ااث  ٥٣٨اي اارز(ت 

 ،ن ،وت ،١٤٢١، ١ا/٢٠٠١.  

  ا   –  ) ة ا   ا ١٨٩ – ١١٩  

  و ان اا       اراتي / إا   .د / 

 ٢٠٠٨)  ا / ااق / ١اداب (

  ت)ا ا   ة أ  ،آنز ا٢١٠     و  ر ،(

 ،ن ،وت ،ا  ، اد  .د ١٤٠١، ٢/١٩٨١ 

 د . ا / ارس اردن ،     ان، ا دار ا ،وا ا ،اا ا

١٩٧٨.  

  ارس اا–   –   رف١٩٦٨ –دار ا .  

    ي(تا ا أ / ا ا٣٥١       ،اإ ا أ   ،(

  م ، اة. 

 ا /اوأم ا   ا طا –     ، د ا  ح و

 –ا ا–  وت  –ا  –و أ ا إا، و اوي   

١٤٠٨ - ١٩٨٧.  

 آنز اإ  انك ا-   ا ل ا ا أ ا 

  ا) ا طا  ٩١١أ (–  أ ر و ّو 

 ا –  وت–  ن– ا دار ا  



  

  ) ٣٢٤ .... (........................................................خلطاب القرآنياللغويون ومقاربة املعىن يف ا

 
  

   ءدا -  يت ا–  ١٤٠٠ –دار ا- ١٩٨٠.  

  اء(تد از   ز آن، أا م٢٠٧      ،  ا  ،(

 و  ار، دار اور، (د.ت).   

    ت)وا ة ا   ا آن، أا مى    ٢١٥  ،(

،ةا ،ا  ،ا ١٤١١، ١/١٩٩٠. 

  مة اا ، ا إ آن اا إ –   ارج ط–   دار ا

   .  ٢٠١١ –ا ام– ن  -وت   –

  ء مدت اط  ءا–     ا  ل ا تا 

   ري (تم٥٧٧ا ( –    اا ار اا –  ما – 

  .١٩٧٠ – ام  – – ٢اد 

   ةا أ رو ة اوي  –ما  ة  –ارف ادار ا– 

. ا ا 
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 األستاذ املساعد الدكتور

 اجلبار زاير عادل عبد

 املدرس املساعد

 حممد عبدالرضا حميسن الكناني

 كلية اآلداب –جامعة الكوفة 
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ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  اإلحالة النص

  
  

  

  

  املقدمة:

  ا مرس اا  ا ا  ا ا  ظ

ان ا، و أ   امل   ا إ ت 

 و ،ا  ىي اا طة او  ،ا 

 ا)  أ   اءاتت واا  د  ا

ا  ا ّ و ّّا س اأ  يا (ّا ،ّموا ّ

وّ ا  أ و ا اّ ا ا ان  ا 

 ،ا  صا  راام ا اا أ   ،لا

 ،رمدوات ا رة، واء ا وا ، 

 ،ء ا وا    ه ا أ و

 ا أد  ّا      ا 

  :مفهوم اإلحالة

   ا اي   ا  ، ن 

اب: (( َل اَُ ُل ََ ل   إ  ... ول 

 ُُء ما)(( ََ نو اََ ن : َْ لَُج ١ و ،(

 األستاذ املساعد الدكتور  

 عادل عبد اجلبار زاير

 املدرس املساعد  

 حممد عبدالرضا حميسن الكناني

 كلية اآلداب –جامعة الكوفة 
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:  أو أَل اَ  .َُُل  ِل إ ل:  اوس: (( أَل اء

).  وال وم اء إ ه و َ٢َل  ٍء إ ٍء ))(

 ،      إ أى   إ  ظ ود 

   ّا ه دا ، إ     ا 

 ، أو    ، و ن ا  ء  رج 

  ت ، أوء واا    ط  ذ و ،ّا

  و ا)٣. (  

  ا )) :م ام ت ديرو   حا  ّوأ

 إ  يا را ا  اء واا و   راتا

" م: (( ا اW.Kallmeyer )، و"  ٤ارات ))(

 " "   ي   "ا "   و

)((٥ )) :م  ر أا ّ رس اا  و ،(

   أظ ّ و  إ  أء أو ن أو ا ل 

 ظ اا و ، ا  ل ق ، أوا  ىرات أ 

  رة ، واا وا ا : ، ا  ط  

ال ... (ا) . إذ  ه اظ إ أء  أو  ،ت 

)((   أو  ا رات أو ى أوظ أأ ط ٦ .(

 ))  ُ "ا ا" أن د إما زا و  

اظ   د  ،  د   أو  أى رة 

   و  ، ّا  دو  ، با  ىاء أأ 

   ذ  ر   و   هذ    أ ا

)(( ٧آ ا "را ا"  و ،(  أم إ  

ا ا ، و   ))  إ ذات أو  أو ز إرة 
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 َْ ريا ا  ،  أو  ىرة أ   أو

)، و ا ا ٨ا   ، أو إدرا  ه ))(

 ا  د ا ا    ،  ا را

 دون ا  ا   ري ؛ إذا ا  

  أو  أن و ،  ا و و  يري اا

  أ إ دت ا اذا م ؛ إ ا   وا 

)ّا اب ، وا  ف ري٩إ  ا و  .(

 ل إ    ه     ط :

       ،  ُِد ق اب .

  بو و ، د   ،  د ا  و

ا)ل إا وا ا ا  ت ار ١٠ا و ،(

أ ا  إ (( أن ا أد  ااول   ا ، إذ 

  دو ض ا ت ا او   إم

)،     ١١ ))(اط  ال    اا

  فو ،  ا   طو   وم او

) ذات  طا  أن ت ١٢ا   ل .(

وت    امت ا  ا ا  ؛ ا 

 ما  ّ    ت اا إ وا ، ت ا

) . و ١٣اب وز ر ات ا  اء ض(

. ق ا    ا ا أي أنا ا   

)    ا أن   ١٤و:(  

١(  ، أو ا أراد .ا  إ ا  يه او 
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ا ا ، وا ا ا  أن  إ ظا أو  )٢

. أو دا ّرج ا آ ه إا  م يا و ، را 

٣(  . أو دا ّرج ا إ و ، ل إا 

٤( ، ل إوا ا ا  ا   ن ا ض أنو

. ا  

: ا ا  و  

١( . ( ... ،  ،  ،  ،  ، أم ، أم ) :ا 

٢( . ( .... ، أو ، ء ، ذ ، ه ، ا ) :رةء اأ 

٣( . ( ... ، أ ، أ ) :رمأدوات ا 

٤( ا ، ي ، اا ) :تا. ( .... ،  ، َْ ،   

         )وا ا  اي ور ا ١٥و ف إوأ ،(

  ) .١٧)، وأر  از امد أ(١٦روت دي ام ات(

  أنواع اإلحالة:  

   اي ور   ا ا  ا 

 م) ١٨ر:(  

١( :   ور و ، ( ّا دا إ ) ّّا ا 

 إ  (  ا ) .  ) أ

 إ  (  ا ) .  ) ب

٢( . ( ّرج ا إ إ ) ا ا  

           نم  هو ا ا  ى اا و

) ١٩ا:(  

١(   ةاا ى ا  ا ، ى اذات ا ا

.وا ا ا 



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٣١ .... (............................................................. اإلحالة النص

 

٢(   ةأو ا ا ا  نو ، ى اذات ا ا

ّء ا . 

ة: - ١
ّ
ي
ّ
اإلحالة النص

)، و  ر أاء اّ ٢٠و ا إ  وارد  اظ(

 ا  أ  اي ور  ا ل؛ وو  

)٢١ا) را ا٢٢)، وا: و .(  

   
ّ
ةاإلحالة القبلي

إ ا ا  و  ، ا ا ا   

)((  ا    د )) ٢٣  ا  عا او ،(

). و أ  اآن ا  : ٢٤ا   اّ اي(

M ̀ a   b c d e f g h      i j   k l mn 

o p q rs  t u  v w x y z {  | 

} ~ � ¡   ¢ £  ¤ ¥ ¦     § ̈  ©    ª « ¬  

®    ¯ ° ± ² ³   ´  µ ¶ ̧ ¹  º »    ¼  ½ ¾ 

¿ À Á ÂÃ  Ä Å Æ Ç    È É Ê ËÌ Í  Î   Ï Ð 

Ñ Ò Ó Ô Õ  L )٢٥ ( ةن ام ) ا أن  إذ ،(

 ، ّأول ا  را ( تا )    إ  ر يا

 و  ةا إ ( ََُْْ )  ا  تى ا ع وا

 ا آ ب ا   )) : ل ه ا و .( َِز )

)(( ا و   ن  أ  ٢٦   ،(

ا  أ  ا  عت مه ا ط ّة اار و

 :  و . اِِ َِ)اء (ت٢٧ا  ،(٢٠٧ ه) إ



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٣٢ .... (............................................................. اإلحالة النص

 

إن اء ا  ""   : إ ا  ى ا ))  ّل

 )،  ا  اا ا إ  :٢٨اى ))(

Mà á   â ã ä åæ L )٢٩، (  ود ا ى ا او

  ااة إ    آت .

   - ب
ّ
ة:اإلحالة البعدي

ون  ا  ا ))  ، د   إري 

)((  و ّا   رن ٣٠ ي أو   إذ ،(

  تم أو ، ّا   ل آ     ة  ة

  أن ا   )) و ،  ةُِ ن ا 

)(( ا   ررة اا  ٣١  عا ا و .(

ن ؛ ةا أم  ا  )) ا    هُ 

 ، ا ذ ذ  ا ق م  ،   وا أو ن

ا  ن أو وه ،  ادا  را ٣٢()) إ(.  

و  ا اع  ا   ارة إ  ا اي 

ه)  اا ا د ٧٦١ا ، و  ث  ا  (ت

 ا : و ،     

أ : : ، إ  و ،  أو   ن ا أن

  "ِمَْ ر زٌ"، و"َْ ر ٌو" ...

ما :  م َْا زول ا  ن أن:  

 َء، إّما ُأ و مَ  

  

   )ُُِ   ٣٣... (  

  ا :: ه ه  ا ن أن M 3 4    5 6    7 8 L )٣٤ ،(

م  ه  إ       ا )) :يل ا .
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 ّن ا ، ةا  "َِ" و  ما َََُ ة إإن ا :وأ

)(( و  ّل٣٥... ، (  

اا : : ن واا  ٌَأ ُا َُ ْ)٣٦ :و ، (M a 

b  c d  e    f       L )٣٧... ،(  

ا :  و م   و ، اُ "رب"   أن

   :وب ن ه ا ، وم  دا ،ول

  ُت إْد ِ ُُر  

  

  ُرُث اَ دا ِا  ...   

  أن ن   ا ا" ،   زا" ...: ادس  

َب : اَ"   ل ُهُو ،    ن أن

)... ، "از ُ٣٨.(  

٢ -  
ّ
ة:اإلحالة املقامي

 ر(و  ا ام ت ديرو ٣٩ و )) ،(

 ا  د ي  ريإ   ي إ  إ

  ، ا  ذات  دا ا   ن ، را

)(( ذات ا  ي  ريإ  ي إ  ٤٠ ،(

ا اع  ا أم إ   ا   ، وج 

وإح  ، وو ا  اي اي  واد رج 

 ارات اوا ، را ق أو ا ه  نو ، ّا

)٤١  ا   رأ )) إ   ك  )، إذ رات

) . و اي  ٤٢ ا  (م) اّ أو اب ))(

 ،   ّق اا    ا ا أن إ  ور

إ أم    ،     اّ واق اي ل 

)٤٣. (  
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 راتاث إا  كو ا  و ، ا 

   ا    ار    اول 

 :  و ،  د يا ا M p  q r s t 

u v wx y  z { | L )ل ٤٤ا ا  ن ،(

 ، (م)  ا وا ، (ي)  ا وا ، (َْ)

ه)  ٥٤٨و إ   مول ا ،  ذ ا (ت

  ا  م أم  ل ااش ر  ت 

)٤٥ ر   . ( ق ار و ، ا   م

  ا   اول .

و  ا ا   اط و   ت 

 را  ،ّ  )٧٩٤ت (  ولب اأ 

)) :ا إ ا ا  قا  ل أن ا  

 :  "رضر "اM ' ( )  * + , L )٤٦ :و ،(M 

O P Q R L٤٧))م ا  ا ٤٨). و   ل: وانو ،(

)(( ّا  ّل وا ،  ذ ّ  ،ذ ٤٩  و .(

 : M ! " # $ % L )وي ٥٠ل ا ،(ت)ه): (( ٦٨٥

  ا   دة ذ   ره  آن ا

)(( ٥١ا. (  

 ، ّا ء ا  ذ  ا ا  ولو

 ا أد   ذج ذ  :و ،  

  اإلحالة بالضمائر:  -  أ

 أ  ا ا   ا   اوأ اع اأم

)ّء ا٥٢ ، ود  ، ا ّاء اأ    ،(
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دا ور ،  و     ،  أو رة أو 

) ة أو ٥٣ أ  ّا ر  وظ   ن ،(

ا  ة ل يا ا إزا  دور   ، زر وا

ه): (( وإّم أ ات ٦٤٣دون  ا ، ّل ا  (ت

ّ از  ، ٌّم  . ٍب  از ، وااًزا  اس 

ا ن ذ ،  ا  اف ا   ٍءُْ ُف

 ذا ، اكا ة ةء اّن ا سا ّوأ ، ا" : ٌز

ٌز " ُّ ز أّن ، "ٍول " زا ُ أّم مء . ا و

 إذا ا  ق اٌلة أا .     َسا ُ وإّم

ا اأ، ُت" :ازَّا وا ، ا ٍ رت ."

   مال اّن ا ت ؛ا  ْ ، َْ  اُتوا

  ) . ٥٤ ات ))(

         :  ا و  

١(   إ ...  ،  ،  ،  ، أم ، أم : دو 

  .ذ

٢(  إ ...  ،  ،  ،  ،  :  

. ذ  

و   ا ع إ  : ، أو ط ، أو 

 ، واء أم ا ود أ  ن ا اا أو 

   إ ط أو  إ ا ، أم  ،ّرج ا ء

 ا ط  و ، ّرج ا ذات  ق م ،  أو

     م ، أو أم ، أو أم ، أم ل ا ا
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 ُ م با  ّوأ ، ّرج ا أ  ، سا–  -  

  ).٥٥دا ا  )ّء

وع ا  ا  ل  ار  ا أو اب 

    ع : إ  ، با ر وا 

 ط ث ، وإا ري وا ا    ر إا 

 رو ا ذ      ّو ، ا و ، 

 ا إ  وم ، و اد إ  ل  د ، أو 

 وز ا   ر ا با  ّوأ ،  أو ، 

  اب ، وا    ر أا  ، دوا

ا و)ا   ر٥٦ص ا.(  

ا أد   ن و   ّا   ا ا

 و  ّا ت داإ ماء أ ،  ت اا ط

أ ر  ،  ظ مع ا   ق اء 

ا   يا ، و  ب )) :بأ   

و ، أم إ إ  ا  : ،  ءا   :  ّر

 ... ء وا أ  ، ّر  د   إذا ، ا

 ، ب و وا َا ا  مب اوا : ا ا

 .وا ، ما  ا  ب ا :  ارز ا

)، وه اب  أ ى    ّ ا ٥٧ووا ))(

اّ ، وا  أ د )) ر اا ا ، و اّ اي 

 و ، دا ى ا  ى أ   أن 

   أو  د   ا وة د  ى 

)((  ٥٨أ  ءء ود  ولب ا ،( با وأ ،
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 م  أن  او ، ءء ، و ط  وا ما

ا ا و ، ب ودا       

 . ا  ر أوا  ن ، ىا ه ا ىو  

و ن اء : (( ط ادم   ا   اع 

)(( م٥٩وا ط  ءا  ا را ا ن ،(

 ات،  ن  ( ماة اّ اّا وا وإ  أ

   ير اا )) ّا ا   يا ( ّس اأ ) أو (

  ّا ا و   ط     ّا  

)(( ا ط   ا ا  و ،وا ٦٠ا ،(

    ََِْو ا ََِِْ ْأ ّمإ ُا )) : ءد 

  ٍء، َوَذلَ   ٍَََء ، َوَْ  ِ َتَْ ا ٍِِء ، َوَْ

ٍِِء ، َوَ  ِ َْ ا ِوٍََُِء ، َوَ   َُ  ا ِ

ٌَء ، َوََِِ اَ ْت َ ٍء ، َوُِِم اي َ  ٍَء ، 

َوَِْ ا ََْ ِء َ ٍء، َوِِْ اَْ  أْرَن َ ٍء 

ِ ي أا ٍِِِء ،َو  ُ َءي أا َْو رٍُِء ، َوَ 

)((٦١ ، إ ا   ن ذ (ُا)  ءأ ا ،(

) ةب ا  ا٦٢و  با   ه او ،(

ا ، ون  )، و  إ٦٣ ت ماء ا   اء(

 آ  ا ا د  و .  ّوإ ا ّإ  ا

  يا ا ل أد م ،أ إم ل: (( ا إذا ا أن ا

  ذما   . و  ت اوا ء اا

، ا ا آ  )((    ا ام٦٤إ  ّ و .(

  ّ يا ( أ إّم ) ول ، وري اا ا (ا) ا



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٣٨ .... (............................................................. اإلحالة النص

 

 ، مري اا ا :اّا  إ را  ا 

  ا إ  يا أو أ ّاة ام   ا ا

 ا  رظ اّا  ءاء ان ا و . أو ا 

  ا أ  و ،  ّّموا وا ا  ل يا

)، وا  داب اء ، ءت ٦٥أب ا وأرب ان(

ا ا   (أ) ا  ا ال إا  د ر

  ه اّذات ا  ا ّّا   يا ،ا

  ب اف ا ا ا  ، ولا ج إوا ا

  ءّ .ا   ى اذات ا ا ّّا 

   ره  ا أن اّا و ،(( أم )) :ل   ،ا

)،      ر دي ٦٦(ْْ َم ْْأن ن ر 

وأز ذ : (أم)، إذ ((    -و   ا  –وي 

 ف إ ه   م إ وأ "و "أم "إّم"   ان ا

  ّّمت اوإ ، ه ا  ط م ؛ م     دو

 :  ، ا أ  

   ُأذَم  ُ إذا  ُِ :ْ  

  

  )(( َُذم ِِ سُ  ٌدك َذم٦٧و(  

   )  ( أم )  اا   يع امل ا  او

. ة ا  ( ء   

 ت ا الا   (ا) ا  ءأ ا أن و

 ا ا أ ة إا:  M C D E F GH L 

)٦٨ ى ا ا و ، ا لا   ن ا ،(

  و ( ٍء  ُ َءي أا َْو رَُِو ) : إ  

 ا اّّ ا ذات اى ا ، إذ ّ ا  ا ار 
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ا ا  و إ ، ا   وا ، ّأول ا  د

 .  ات ّ أن ا    

 إ  ت اا ط  اته ا  ا  و

 اى  اة م، إ إ ة اى د  اة اة 

ِِِ اي أَ ِ ٍء )  ا  ،ّ ال   ( َو

  ىا ا ا ّا  (أ) ا  ا ا

  ا   ، (ِِِ))  ِِِ(  ىذات ا ا ّّا 

 ف اب اة ،  ه اة  ط ا  ذات اري 

  ت اا  ط  ّا  و ، (ُا) ّا

 ،   ا اا  م ، ّّا ارا  ا

:ا    و  

  اُ      ...................      َوِِِ اي أَ ِ (  ) ٍء  

                                                                                 ّم إ                         

   اى

  إ م  ّة اى                                   
         

   أن ب مر أو اا  د   ظ او

ا ا    اب ار ( اا وا ) وردت 

  ب أوع ا   با ا ر ، وا 

ا ا  اء  ط ا  ، وا أ  اى ، 

: (( اُ اِ ِْ اُمَب اَِْ  اََِ ، اُ اِ ِْ اُمَب 

ا ، ََا َُُ َب اُما ِ ِْا ُا ، َُل اُْ ا  ِْا ُ

 َُء ، اَُل اُْ َب اُما ِ ِْا َُء ، اا َُِْ َب اُما

)(( ... ُْأ ََ َو، ُُْْذَمأ ٍَذْم   ِْ٦٩ا  ء ،(
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ا ا  )  يا مب اب  اا ا  وو ، ( وا

    دا أو ، ( ة   ) ا ءا  ن  أم

 وا ، ا ن ا ،له ا   نما ن ، با

  ) .٧٠ا   ا  ار(

  ي ا ا و ُِ ُُ ِ كَُِأ إّم ُا )) :د

إُْ ُ ُت ِ، وأَُِك  وِْ ُ َمُ  أُ ،وأَُِك 

)(( َِِ  ِ َُ َ ِ ََْأْم ا ن ٧١ و ،(

را  ا   ،ر أا  وا ا

أَُِك  –أُ  –وُ  –أَُِك  –إ  –ادة  ( أَُِك 

–  ََْري  –أْمذات ا   ( َِِ  بف ا ) :و ،

 إّم )  دةا ب ) ، واء اك  –وَُِأ  ا ا– 

 ُُ–  ُتُْ–  كَُِأ  ا ُت  –او-  َم–  ُأ– 

   ( َُ ااَ–  ،  –ا ا  أَُِك 

ه و ا  (إّم) اي   ار ا ، وا  د

ق اء ، وأّ ا اى و: ( ا ا "أم" ، وء 

  ا ّّا   ، ( "َ"و "َم"  ءوا ، ا

  ا)إّم ( ا إ () و (  )  ءا إ   ،

 إ (اّ) ، و م ال () ، و () ا رت 

 ا   ا ار ام  اط ، و ن 

    ى ، وا  ا ى ، واا  تا 

 . اأو م ّس اأ إ  ارهوا ّا     

و أد اب ا (  ا  ام )  أ ع          

ا  ار   اب  ا ار ام س 
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 ،رََِ َْو ُْ ُا )) :د   ،  ن ا إذا ّا

َِ ( ْلََِْ ) اَر َوَِ َََِْْوأ ،ْزر َِِق طزَْْ ،رَِ َ

َِ، َوأَْ َِِْ َْ أِْم، َوأَََِ َْ َِ َََ، َوأْمِْ َ َوَراِء 

َ  َ مإ ،َِْء َواْا َِو ِ َِذ)(( ٌِ ٍءْ٧٢  و ،(

 ، وا ا  م رزةة، وارزة واا ا  ا

 ْزر )  فا ا –  َِ–  ا   و ،( مإ

  رةوا زق وات ا أر  ا وإ  ا

و ، . ا د إا     ت أنأ ا (َْمأ) ا 

 ََِ )  ءا و ،  ا ا  مه ا  و

–  ِمْب  –أ أ اا  إ ا  وا ، ( َََِ

ا ّج . وأوا ا ،(ْلَُْ ) و (ُْ)  م ةا 

  ء واا  ت اا أ و  ،  ا 

أَََ ) ، و  –أَْ  –أََِْْ  –وا ا (أم)  ( أَْْزَق 

و ،اا  إ ا  د    ذت اأظ

   أ     ه ا م . ت إأ ل اا

  أ د ا أ  ن ،  ط  ّا ار ظا

   اّ اي.

و ، ا  ءن او ، ا  د ا و 

 او د  او ،   ط و ،ا  ل ذ

  ل    ،اريا اوا ل اأ م 

  و ، ا  راتت واا    ل  ، 

    ا  أن ا    أن  داا 

ا در  أن  إ اد ا  ح   أاف ال 
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   لا    ا  ل ، وا وو

)    و ، ال ٧٣ا ار ذا رو .(

  ا  ن زت إ   ل    

   را  إذا را  ا وا  و ، را

   ، آ د و  يا ة ، ات اا 

) ح   إ ا ا  لم٧٤ا. (  

 : M W X     Y                Z [ \    ] ̂ _ ̀ a b c 

d e f  g hi j    kl m      n o        p  q r L )٧٥   وي(

: ا M � ¡ ¢ L )ول ٧٦ا ،ا  ن  ،(

 ا  موا ،   ن ا ،اا 

  ا  ، ا   ا  ءت ان آل آ أن

    ول ، وب اأ   ُ  اء . وما 

)ه ا٧٧  ا ءت ا  ، يا ق ا   ،(

  ا د و ،   ا (ُا) : ا 

 ء دا  ا ق ا  ءت إن ر اا  (ا)

  د ما ق ا  ءت وإن ، ا  ا 

ه)  ات  أم ٧٩٠ا ا . و  اط (ت

ء ا ء  )) :و ،  ء أوا ء  مر... وا

 و ،اا   أو ذ أو ذ ، واا   ح أو 

  رأو ا ، اا  با و واا  ا  ابا

)(( اا  ا  أو اوا وا ،واا  ٧٨ا.(  

  ل ا ا و َْو ََُم َ يا ِ َُْا )) :د

 َِْ ا َ ٍَُ ِأ ِْ ََ يا ِ َُْا ،َِن اُ َُْ
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 ، سي اِْأ  َُْ ْه َوَِ  ْزر َََ يا ِ َُْا ، ِوآ َُْا

)(( سا ََْ ََْ َْو َِرَْ َََ يا ِء ورد ٧٩ا أن  ،(

 ول ، وب اا أد   اظ و ، ا 

  ءما إ ا ل ا ب اا ل إ

اا ، و ل إ ط  اق ا ار   ل 

زق ، و ط    اق اء ،   أد ط ا

 (ا) ا   ا و ، ا  روده يا

 َ )  ةا  ، ا –   َُْ–   ََ–   َََ–  

 َُْ–  َََ-  َم )  وا ( ََْ ْ َُ–   ه ) أَِ

      . ا  إ مو ، ا ّّا  

و ا اب  ا  أد اب اول  ق 

 رة ا و    أو ا اا ت ا  ا

ا ا   ، ءد  ن ، ر  يا 

اُ ((  :اط   اب ،   ا ا  دء اح

 َِِِ ِا ْا َِ َحََو ، ََِ ُِ حَن اِ ََد َْ 

ّوارا ِا َُْ ََْوأ ،َِِْ  َْء اِ ََََْو ، ََِِ ِدَ ِ

 ََو ، َِِْ ََِمُ َْ َهَََو ، ِِاِ ِِذا َ َدل َْ  ، َِِ رُِ

 َْ َََُو ،نُاِت اَ ِْ َبُ َْ  ، ِِِّْ ََُِ َْ ِتَ

ذا م  ا ة . )٨٠))( اُُن ، َو ِ َََِن َْ أْن ََن

  ا ) ا ا ) ااء ا  اء ، ن وء

 زا  ن ، اقن ا  ) حَن اِ ََد – ْا َِ َحَ 

ِّوار  – اا ِا َُْ َْأ ( ...  رةا    او ، 

)ه ) . أم ،را  با     ءا  ن 
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 و ا  ن ،    دة  ، ّدراك اا  م

 ا   بل اا ) (ؤهد ذ أ و ، )) : 

 َُ َْأ َو ،َُ إ َُ َْ َو ،َُ إ َُ  َُْ  َْ  ،َُ َْ  َُ

إ ،َُ  َذا اَل َواا واَل واْم ،  َذا اُِ َواَِت ، 

ا اِ َواِِْء ، َواََِ َواََُوِت ، َُ  َ ُت ،  َ َْ  َذ

 ََ َْ  ،َََ َُِ َْ  ،ََ َُِ َْ  ،َرَ َ َْ  ،َ

ُِا ِِ ُ  َْ  ،َََ )(( ...٨١. (  

 و دا ا   ا  رجء ان ا 

 ( ا ط  ) د  ، ء اا   ر اما إ

  و ،وا م  م ء ؛ا  اّا 

ا  رج و ، ( ا  ) ة ر مإظ  م ،ر

 ا طا  إ ا   ا  با   ا

   ذ  ا ول إا  ،رزا طا  إ دا

  با  ت ، وا ا  ؛  

  ، اض ن ا ر إا)٨٢ا:ا ا و ،(  

  (( اََُْ ََِِِْ َْ  ُ اُِْمَُن ،

     وَن،                               اُُْع اََ ِِمْإ إ َْ َو

ا  

  .َوََُِْ ِِِ َْ  اِطَُن    

   ، ٍ َُِْْ  َْمأ   

     ا                                      ، َ وٍبَُ  َجَ 

ا طا  

                                          ، ٍ ولَُْ  َنَْ   
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    ٍط جُْ  َِ .  

   ، َِو ٍَْء َرَْ  َِْي َوا َْمأ  

   ، َْ َِِْم  قَْ ِ َََ يا َْمَوأ  

   ، ِِِ ِْ ُْه أَُ يا َْمَوأ  

   َأ َُُْي َرا َْمَوأ   ا                                ، َِِ

  اط ارز 

    ت إا                              ، َِِْ ِْ َُُؤُه أْي إا َْمَوأ

ا  

  َوأْمَ اي َوَِ اَِ ُْ ََِِه ،   

   ا َْمُه ،َوأْأ َْ ِ  َُْ  ي  

  ) .٨٣َوأْمَ اي ِ  َُ ِب َ َُْه ))(   

 أ م ةا  ا ّا ا   نا و

د  ا اة ،  ( ة ا ) ا  أ 

ااو ، ا   ا (( أ   ارات إ ادب 

    َُ  و اط ... زا  ال رات 

 ا  ان إ ا وم   ة ، وا ا

     )، و   أن ر٨٤ واار ه ))(

 ة إدة اا ا  ًء  أن   ير اا

  دبا ن ، وا اف ات واة اا دبا

)طا   او ةظ ٨٥أ ا  إ  او .(

ب اد أ يا  ج ؛وف إمظ   ، ّّا ب و

اب ،    ، و ا    ار أو 

. ا    
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اإلحالة بأمساء اإلشارة:   - ب

    رة ، وا ا أ ا ا و 

   د إ   ا  ار ور  اثا

)،    إ  ورزة إذا  رن ه  ٨٦ار(

 ،اء اأ  اا   ر وز إذ ، ا ا

   ت اا    ّى ا   ادا إ

 ) تم إ ا ي ٨٧موا ا   و .(

)اأ ور ّق اا    و ،ا ٨٨ و ،(

  رةا ا د  ن إن ار اأ  ،  لا

)ا ٨٩وظ ر و  رةا ن اا   ،( 

)، ٩١). وُ    إ إذا ر  ُ إ(٩٠ا أ(

و ا     ذه ا    ء ا ارة، إذ 

  إ   م وذ ،  ََ رةا ا  ل: (( إ

ال  ذ ا. واء   دا ا ،ذا ب ز

و  ، و ن ا  ز  و ،  ر  ا اي 

  ّ ا  ،ذ   ا  و ،ٌظ ّ إذا  ُ

)((  ء ا و ، ء ا و ّ ،ل ل دون٩٢ .(

ن ادي (تواا ٦٨٨ ، ا ا ن  و ه) أ

 رة اا  اد رة أنء اأ  ا أن  ث 

 ،  س إ  ن أ )) ة أو :   ِ

َا )٩٣إن أ و ،  هِ ،(    إ 
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 و إ:  ُا َُِذ )٩٥) ))(٩٤ ذ  ا و .(

  ،  رةإ ر إ  ن  رةا ا )) :

موا ، ا  رةا ر   :  ز ، وذ

  رة ارة اا ا  ، ا    ، زا

إذن، أ ،  عا )ذ ( ج إ ، ا  ، هو

 إ را  ن ، ر إ  ، ُ س أو ، ُ ر

)((  ت٩٦)  ذ  نرة ١٨٠) . وا ا    (ه

   ات ، و :ا ، وان ، وه ، ون ، وا

 و ، و و ، وأو ، ِو ،ِمو و ، وذاِم ء ، وذو

ه)  ٣٦٨)، ول اا (ت٩٧، و وّ ، و أ ه اء(

ب ا   وإم )) :  ب  مو ،  

)، و أدرج ار ّ ن أء    ُ٩٨ اب ))(

    ؛ ان وا  ا  ء ارة واا

)وا ا    ت٩٩. (  

  طا  ين اه أو اا  ظ رةا أن و 

)    ١٠٠ ا  ب أو اى ا  و ،(

 ،رةء ال أا  ن  ، :)و، ١٠١ وذ ،(

ه) أن أ ا ن إ أن رة ث ا ٩١١اط (ت

ذو ا و ، د. ووا و ،  )) : ذو ى وُف . و

)(( ف وا١٠٢ا طا وا اض اا   و ،(

 ، ا   ر ،ا  رةء اأ ر أا  

  ةا  أو ، ء اا و ،اض: اه ا و
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ا ء اا ، ب واا  ر إل ا نة ، و

 ذ  إ ، ط ف ، واوا وا ، وا

  ) .١٠٣ ااض(

)) :و ، مأر ا رةء ا ا و  

 ا     =        

    طا     =     ر 

    =   ر إ  (    ّ و ) رجا  ءا 

 . ؤرة أي أأداة ا     =     ر 

  ) .   ١٠٤ذا ات ه ارن وّ ااء  ارة ))(

 رةء ا ا  ا و حء اد  )) :

َ َِم زِه أِ ِإ َِِ لِِ ُ(()ن ١٠٥ت أرا و ،(

و ا  ا )  اا ( م ا و  را و ،

و ر إوا ، و )  َِم زأ(  دوا ،)) :  وسا

 ب ارام اا إ  ا ، وااف  اع وار

،و إ م (  ه  ( ، وم ا  ارة)١٠٦))(

  ةا  أو ، ء اا   و ،  ى ذات

اء ا اة ، و رت  ه اة  اء ل 

 إ و ، م أز إ  و ، اا  ر  ر ّ

ّ إ  ا  ،د ه و ،  ن   ض 

و أن ه (( ، )١٠٧(أه إ ا م و ّ  ة وة

ذ  اضا    ،   و ،  ر واا 

)((١٠٨ .( و )) : ِهَِو ، ََِْوَر كَِ َُدَرأ ِء ُذُمِْه أَِو

 َِوَرأ ِ ِبَ إ َُو ِا ِاْرة١٠٩())أا ا  ،( 
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 أء امب، و  اا ذم (  ااف   ( )ه  (

ور ا     ى  ن او  ّ و ، 

 ورأ ا  إ د   ))ا  ١١٠))( أ( ،

 ، ء اا  ء اا   ن أرن او

ا ا  ورد و ،  م إ و  قا ا  :

 )) س إا   أراد ا  وا  :   وا أن

  بمو ،)((١١١( ، ا  ض ا و ،

َْ ا َِ ُا مزِِ َ ِء اى َو )) : ِ َِِل

  ، َوِْ ِْ ُ َِ اِى َووُْ ِْ َِدِت اىا َواْم

(()١١٢ ى اا   ،     ّم إ و ،(

 ، إذ إن(ا(  ا ا وه ، و  د ا ارة

 ))ّإ  ،ح اا رة إا إ   ٌ أو  ل 

)((١١٣(ا ا  ورد  ، ءا  حب ا  و ، 

   إ   و  ا      وا )) :

)((١١٤. (  

  ه  رةا  ت اا و  : ءد 

)،  أن  َ ١١٥(( وا ُ َُ   اواُت وارُض ))(

 َو َُِو مِء اَ ِْ  َْ َْ َُْ َوأْم )) : 

)(( ِأ َ ِهرا ِْ  يٌَْء١١٦َ ِذ أن َ )) :ل ،( 

)(( ُُُ ٌ ، ُؤُهَ ٌَ ، َُُ ٌ وٌهَُ١١٧َو  ل ،(

ا  (ء ام و)  ارة (ذ) ،  وإن ن 

  ء ، وإن وا    ، ا  مأ مأ ن إما  

 ل ، أدم :  َُْ َاِب اََُدوَن ا ْدَماِب اََا َِ َُُِْو
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)، و ذ    ال ا اء ا ا ١١٨(ََُِْن

 ا   ءة اء ا ا      ،

م رم  اء ،ل: (( َْ  وام و  ،رة

 ُوََُو ُُُ ُلَ ٌءَ ََُو َِ ِهرا عُو لُِة َوِِء اَِ ِا

 ، ََِو َِِوام َِ َْ ُن إ  ُمِ ِِْأ َْ َُُ َو َُُ

)، و ز اور ا َ١١٩ا ُ َُ  َ اواُت واْرُض ))(َو

 و   ةء ا أن  ، ل ذ ن  رةا 

س، أر   (ا) وأم  ا ،  وا .  ل 

: M ! "   # $ % & ' (  L )ل:)، ١٢٠و M | 

} ~ � ¡ L )١٢١. (  

و ات ات ة  _و ات ا أ  ارة 

_  ورد   َْاْر ُا )) :آن ، وا   ل اأ 

 َواْرُز ، َْ   َِ ِْ ََْواْر ، َْْأ  اَأ َ ِكَِْ

 ،ََْ  ِِ ِ  َْوا ، َّ ُْ  ا َُْ

اُ َمْر ََ ِِِي ،  .ْرُز أْن اَُْه َ اْ اي َّ ُْ َوا

 َ ِِ مَو ، مََ ِِ ََِْْْوا ، مِ ِِ ِْطري، َوأَْ ِِ ْحََْوا

َْمأ إ ُُ  ُإم، َِْ َِّوأ ، ِذ )(( َْمأ إ َإ  ،١٢٢ ط  .(

ر ا ك  أا ، وأن      ، وا  أو 

  ن  ا  ره حو ، إ  ر ادة مز

 وا ل ا    و ، و ،مة ا

ت اق واا  ا ما  وا ، م

    وا ، اءآن ووة ا م قإط  ، ما

)١٢٣أ و ، ذا  نما  ى   ته او .(
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 لا أ نو ، و ا  ل إة ا رةا  

  رت إر وأه ا ار  أن أ م ، (ذ)

 و ، د  رةة واا   ا    ا و

        . آن اا ب ذأ  

و   ا ار  اق  اي  ن 

 ا  ف ّرج ا ا ا    و ، 

 ذ أ و ،اوا  ّا  و ،  لا

: (( اُ إنُ ِء اَُ ْ َْا طَِ ، َوََْا َ ، َوَمُا دؤه

)، ن  (ء)  ١٢٤اََْ )(( َُِْ، اُ اِْْ ِدَء

ا رج اّ ، و ف  اق اي   اء ، 

م ، ةا أ  دن او  أ  ر ةا َِ 

  ت ، ور أر  ، او وفا ا ام  

) . ١٢٥ااب ، و  ذ دّ ،  ر   ا اء(

د  و ِْء اُ ْاَمْظ ََْ ةَا َُِْ  مإ ُا )) :

ِ اَََْو ُِْْ ََْا َّ ، ِِ  ِْ ، ََا َََُْو ، ، ّ

)، ن اد  (ُِء اْ) أ ا  ١٢٦َوُُِ ْا َْي ))(

  أ ا أ  :ا ، وأ و د  

)ا ّرة ١٢٧ا  ا ا  ىا ا و .(

  ََْوا ، عَْا َِوا ،رَُْا َِْا َرب ُا )) :د 

 َِ واََُم َِء اُ َ َا ْأ ،رَِْب اَِوا ،رُْا

ا َِْ ََْأ  ا أَرَو ، ِْرَُوراَء ظ)(( َْ اُُّ ُ١٢٨  ،(

 ا  ،  ة  ،   رون  يروى ا

 ل: أن مأ ، ا  أ  دقا    ن
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). و   ه اد أن ا ا ١٢٩اارج وذ اء(

(ء) ، و ل  اآن ا  اوف  م  ارة 

) ا  ر إا ذ ١٣٠ ق ا   و ،(

  د  أد   ّ م ، ده ا  ي وردتا

ا .  

د  ، رة ظا  ا ن ا و إ )) : 

 ِْ ََِو ، ُاِث ُرُؤوْى اََ ِْ ةَُْ ، ةُ اةُ كِْ ذاإ َْاْر

 ِْ َِوذا ، ُرمْأ َِِا اعأ ِْ ََِو ، ُُُو َِاِب اُ

ُا لِ ََِو ، ُِ َِة اِ نُُِ ُِ َِدَو ، ُمُ 

)(( ُءاَْْن ١٣١إ را َ ِا َِ ُْمأ ََُ  إ )) :ود ،(

)(( ارْا ِاُ ِْ ُِ ُِْ ْ١٣٢ ْ َن ْنإ إ )) :ود ،(

َْو َأ َدم  ََِو ْإ ِْمِ اَفِِْا ََُ ْ ََ ِْ ُِْ

 ِ ِْ ُلَْأ َْ ََْ ْنَوإ ِِ ِْ ْوأ َْ َتَْ ْن ، ََِ

)(( ُِ ُ١٣٣اا   إ ا ()  دوا .( 

: ل ، M ! " # $ % & ' ( )  * + , - 

./ 0 1      2 3 4     5 6 7  89 : ; < = > ? @    A 

B C L )ت١٣٤) من ا ل أ  ه): ٧٤٥)، و

 ا ذ  ن . أي: و ن ا فظ ()و ))

() ارة إ ان ا ، و  )؛ ن ا١٣٥ اون ))(

  ):١٣٧)، ل اه اودي(ُ١٣٦ر  ن(

ََْو ْظَ ُرذا اوإ  

  

  كَ َن أَ اََعُ     

ه) أن (ك)   ان ١٧٨وم  ا ا (ت  

)، وو أن ارة إ ان  ر ، : ١٣٨و () ان(
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( َوَُِ ََِ اَُِْن ) إرة إ ن اء  إ ان 

). و اق ا  و  ا اع  ا ، ١٣٩وه(

  ه ا ّا   ت      

 . ا و ، ا 

  اإلحالة بأدوات املقارنة:  -  ج

 وّ اي ور   ، ّق اا   ا ا 

  ،   ىا اع اأم   ا دئ ما ا أنوذ

 و  م ن ذات إ ،رةء اوأ ا   

) ن ذات إ  ،١٤٠: و .(  

١(   و :ا رما :ع إو ،   را  

ا: و ل    ا ، و "م" و   ) أ

. "و" 

 ا: و     ا ، و" " و "" .  ) ب

اف: ون ل    ا ، و" :"   ) ج

. "" و 

٢(  ،      رما    و :ا رما

)ظه ا ا  ا ا ت ١٤١و   ،(

:ع إو . م دي ا أن  

 : و  : ( أ، وأ ، وو ...  ) .  ) أ

 ، وأ ، و  اء ...  : ون  : ( أ  ) ب

)(١٤٢ . ( 

 ، رمأدوات ا إ دوات ا ت ا  أن و

 :   ا  رم   " " :

. ّاء اأ  ّا ا  أ ط   ، "" 
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 وردت و  ا؛ و    ات م رمت ا

 ، ا   ّ   إ  أن طا  ذ ا

)ا و  ن و ن   ١٤٣و  أ و .(

 :  آن ااM b c d e f g h i   jk l m 

n o p q    r s t  L )١٤٤    "أ"  ءت  ،(

 و ، ء آ رم إ ء أن ا  م ؛   

 ّاء اأ  ذ ط   ،ا    ع إ

أدرج ا  ،ا   نا  و .ا   ن

اء ءا ا   ف   (أدوات ا) ، و اف 

:  ، وا ا    و ن وو M u 

v    w x  L )١٤٥ :و ،( M ¦ §     ¨ © L )١٤٦ ،(

:و ءَا َِ ُهََمء أَ َْمِة اََا ََُ َمإ )١٤٧ وإن ظ ،(

)ب ا  ل ووا ق ام   ١٤٨ا. (  

 ا أد  رمدوات ا ا  و  و ،

 ُ ُرَُىُء ارا ُِا ُا إ َإ  )) :ؤهد ا   أ

 َُ ، َُا َُا ََُو ْرضواِت َواا ِ  ُ َُُ ُُْء اْا

)، ُ١٤٩ِدُ ، َوَُِ  َوُ ازُمُ ))( اُ اَُر  َدَْ  ََُِْء

 ، رمأدوات ا  ّ  ظ اا  "ازن" دل" و" 

 أد  ظ اورود أ   و ، ا ا  أ و

ا   او ، ا     ءت ت أم

: ((  َْا  ا ، م ُ  ا ، و ل

،  ). و رت  ه ا  ادَ١٥٠َمَ ْ  ُُه ))(

َإ  ، َِِ ِْ َُِْ َءَْ  ِةمُذو ا َُا ُا إ َإ  )) :د  إ
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 َُا ُا إ َإ  ، ِِِ َِِ َ َ َُل ، ُذو اُِد اَُْا ُا

)(( َُِْ َءَْ  ِهْأ َ ُِا َُ١٥١ا  ن ا و ،(

ْا ُا َْمأ َُأ  )) :د  َْو ُْ َْو َِْ ْ ، َُا َُُد ا

 َْمأ ُْو  ، َ َِْو ِمَُو را ُا َِ ْ ، ٌَا ا  َْ

َ )، ود: (( ا ُ إَ إ أْم١٥٢وَْ  ٍُْء َوَْ َِْ ٌء ))(

 ٍْء، َوأَْ  َ يا َُِِد اْا ََِا ِِاا ِِْ ْأ

)، ور ل أن ه ات ِِْ١٥٣ اِْد اي َْ َُِْ ٌء ))(

ن   ب اف، ن ااب أن اف   ال أ

؛ إذ   ن ك  ااك  ا ، و ل  اري 

  و اء ،    ا   ه ات، 

: (( إن ا رك و    ِ و ورد  ا ادق

 ا  و ّ ، و   ، و  و  ا ء 

). ١٥٤ق ، وا   ء ، رك اي   ء ))(

 ى ام و   )) : ، أد  ا ا  

)(( َُْو َاِمُ ُه َوُ َءَْ َو ، را ُا إ َ١٥٥إ   :أي ،(

م و ) ١٥٦. (  

 ِذ  َتَْ )) :ؤهد ا  وردت ا رمت ا و

 ِْ ََُا ِِ ََ ِ ٌُِْ َو ، ِْ ِْ وُفَُْا َو ، ِ ا

)(( ِمَْوإ كِ١٥٧  ات  رما  و ،(  أ ة

 ََََْو كَِْ ََْ كرِ َُ اكُأ ، ّي َوَرََو إ  )) :

)((  ...  َِْ ِْ  َِْ ى١٥٨اْم م ا  و ،(

و  و )) ا  ض م ا ، ده  

  أن  ّ  ذا ، رم    موإ ا   ل
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     ا ، ابا   أم أ ، ا ا  ن

)((  و ، ا ١٥٩  ات  رمه ا  ّ ،(

 :(آم ص)  ءاM ~ �        ¡ ¢    £ ¤¥  ¦ § L )١٦٠ .(

  )) ن  ، ّى ا  دا د  أن  رمه او

  ا أو   ، مو  رف ، ا   ق 

 ا   ، ا ط  رج     إ وم

)((١٦١ اق أ  ،( ولم    ّرج ا رم

)١٦٢ا. (  

 ََْ ْ ُؤه: (( اد ا ذات ا ت ا و

 ، َ َْ ََْوَد ، َ ْتََََو ، َِر َْ ْ ، يازَا َ

،أ َْن اُ َََْو  َِ َا  ِْ َْ َْ إ ِذ َََْو

 َا ظأ َو ، ُْا  عُ ََِ ْنا إ ، ْا ِ َِو ، لُا

)(( ل  َ ِِ ََُْوا ، َُْرج ١٦٣   ()  ،(

ف اط  روا ق اا ع إ إ  و ، ّ

ه ا نو ،   م يا ا . إ   

 َْ اَلُ ْأ ّمإ ُؤه: (( اف دا   ا و

إََ َْع ِِْ َْ َُْ  ، َوأََ  َُْ ُدَء َرِ، َوأََُع 

 ، ُْ ََِا ََ يُؤوُف اا َْمَوأ ، ُِِذُم ِْ ٍِ َلِْا ْإ

َت آُْ َوَُْْ أَُِْ ِْت اان َواار، َِِ َ ْر

 ِ َُِْ َِْ  َُْم َ ، َ َُ ْظََ ْ ، ُْْرزاوأ

)(( َِْ١٦٤ رق اا  إ (ِتَُِْ ْأ) :  ،(

رض ، وات واا  ا   س اف أا   

إرة   ط إ  ا  ر ؛ ن ه (اادث) 
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   ة ك وأن ،  او د م و  ي ا

)وا ا أ  ا  ف  و ، ١٦٥. (  

إ ؤه: (( إد أ  ا رما ّوأ َِْ  ََُ َن ْن

)(( َِأ َِر َِْ  َُ ْ ، ََ َِ١٦٦ط  إ و ،(

 ط  نما    رم و ،  ا ا ر

  رمه اى ، وأ   ء ار  أ  و ،   ا

 نما أ ا  ورد ء ، وف واا   )) :ل مأ

ُل اَُل َر :ََو َركََ َل ا : َُِْأ َ َنَِا َِ 

 َُْْما أَُْوا وأََُْا  ُْم ، ِاََِ ََمََْ ِا- أ َُْرَْ-  ِ

ََِد ُِما َِ ِ ََِِ َْ ََُدَِ ْ َِْدَُ َِ َِن ِِْي 

 ِْي ، وارَِ ِ ُِت اََرا ِوَر ، َِ ِ ِوا ، َِاَ ِْ

، وَُْ ِْا، وإُْ  اََِ ِ ا، نَِ ََِِْ ا 

َرَِْ َِْ َذُْ ِرُْ ، وَُُُْ َ رَْاِم ، وَ ُُُِْ ََِِْي 

(( ََُْ َِِو ُِا َُْا ا َمأ م ،)١٦٧.(  

 ، ِِ َرَزُا َْ ْذإ ُْ ََ ؤه: (( إى دا ا و

 َََو ُْ َ ُتْذا َذإ مأ إ ، ِِ َُِا َْ ْذإ َذْم ََُو

)(( اِمْر ََ َِْ ِْ  َُِت اََْو ، اِم١٦٨ و ،(

ل ال ر وإّم ،ء آ  رم س   ما و ا

   إ ام و ا  إ   ،ذر أ  )) :ذر أ إ

)(( ه ١٦٩  ما او ،   ا ا أن إ ،(

، ور ا   رن  و  ل و  )) :د 

 ٌَ َُ ْنَوإ َذْم نِ ِ َ ِِ ََُْوا ، ِِمَوأ ِِِ َ ِِ َُْا

)(( ََِِْر َِْ ٌَ ََ ْنَوإ ُِْه ، َوَ َِْ ١٧٠. (  
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ا ذ  ا ن ا و :  َُأ َُْو َر ))

)(( َُْت َوأَِا ُْما َُِِه َوا َُْ ُِه َوُُ١٧١ا ،(

 ٍُُِْء َوَْ  َُُو ، ٍُِء َوَْ  ُِ َُأ َُوا )) :ود

)((١٧٢أ  رمظ اأ أن و ،( ا ارا   

ا  رما ا   و ،ّ وا   ذ ء، ووا

 ر  ا  ن ز إذا إ   ا إذ إن ، دا

  و م ا  ل او ،  ك   ة ووا

اق،  م  اود واود، و ل ا ز  ا

ا  اس رك س ، و  ا ت )) :  ذن

)(( ا  ء ا  ،١٧٣ ، أ   رم  أ  ،(

  ّ ا ن  ا (( د  أن  ا   ّ ا

 أن   و ،    دةا  م دة ، وإنز  وا

 ن د  ّا  ذا ا ،  ودة  ّا 

  ه و   ادة ، وز  ا  ارا ا 

)((  ط١٧٤وا م و ا ن  ء أي أن  او ،(

     ر ذ و ، وا س واا إ 

 ه ا  ن ، ه   فأو ا ،   طا

. رما  ءا   أ ظ اا او  

اإلحالة باألمساء املوصولة:   -  د

 ج إ ،  د   ا ظ اا  أ و

)ّا  رة ىأ  أو ،١٧٥ ا  كو ،(

 و ،  ه ّ  ل ، تا  أم  رةء اوأ

    ا ) ه ١٧٦ا  ل ،(  ))

   ه ،إذا ءا و  ل ١٧٧))( ا(.  
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 ق اأو ا ، اء اأ  ا ت وظدي او

)  أ ١٧٨  ا ا ا    و ،(

   ّا    ا  ّا  أو ،   

 ا أد أ   يا ا .  ّّت اا  ،

 نَُا ونَُْا ِِْ ْ )) :ؤهل دا  ا

 ذ  َََُ يا ،ُا ِا ْا،  ، َِْو ِِ  َْ

)(( اَأ ُِْ ُجَُْي ١٧٩ا ( ِِْ )  لا ل اأ  ،(

 إ ط ( ُا ) ّاة ام   هذ ا ا  

ا ا  ، ىة ا ا  ا ا  ل

 ات ارة   ت ارة  ه ، ون 

  ه ا  رت و ،و ا   ي اا  نا

 ء اا ؤه اد  ،   ى ، وأ أد

)١٨٠ا)ا  ؤه١٨١)، ود ؤهود ،(   جا ط

  ) .١٨٢اة(

و أ ا ا  ال دؤه  اء: (( 

 م ِ َلََم ، ْزقا َِ َْ َُُْ يِ ، مَوُدْم ِد َ َُو َُ

َْ ،ُِِْ ُْ َِِ َ ُرَِ  ٌَ  َِْأ ْ ، ََُ ِدِا َ

)(( ُّا َ اُنْا َِ ذا ، ِكَا َ اُنْل ١٨٣اأ و ،(

 ا  ذ  ه ، و رةزق اا   لا ا

 :   ،ا  وأر  ُلََُوْزء رَا َ )١٨٤ ،(

)((  م ، ا ))  زق١٨٥    ا ذ و ،(

  ذ ت ، وا   ر اوا ول ام  ا اام

)رة ا آن١٨٦ا ا  ، تا   او ،(
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ا  ا ، و ل اا  اء ، م ا ق 

. ا  ا  زق ، وا إ () ول ا ق  

  ّا ر  ل أا  ا  نو

َِ ِْ ىَي َمِا ََو )) :د  ، را َِرْ ِْ ُ ََُْوَم ، 

 ، َُْ ُرَمَْْت أََُو ،ُِْ َ َََ ََو ،ِمُ َِ ِْ َُِوَم ،

)((ُْأ َََُْو َََْ ِبُُُر اُُ ََْو ، ُُدوَم َُ ََْ١٨٧َوِاْم و ،(

  إ    ، نء ا إ ّء ا  ا 

 ا  (( أ ه   أ م اش ، و ذرأ 

  رضا ّ و ، و   واتا  و ، ا

)(( را و ا ط ء ، ر١٨٨ا : ل .(  ِ نإ َ

  ) .١٨٩(اََواِت َواْرض َواِِْف اْ َواَرَ ٍت ْوِ اَِب 

  اخلامتة:

:و ، ا إ  ا ا أ و  

١-    ا   أ ي اا ا   ا

 ا أد  ن و ، ّّت اراّا  

 ،  ا ّ )) :     ط 

     ،  ُِ ل إ    ه

  )) . د ق اب

٢-  ا أد   ن  ل  ّا   ا ا

 و  ّا ت داإ ماء أ ،  ت اا

أ ر  ،  ظ مع ا   ق اء 

ا  ر أوا  ن ، و . 

٣ -   ا   ا  رجء ان ا  

. ء اا   ر اما إ دا 



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٦١ .... (............................................................. اإلحالة النص

 

٤-    إ  ، ا  ل ا  رةء ا ا 

ل  ا، وا  ا ،  إ  ل  اب ، 

و. إ   ا   ا 

   ا ار  اق  اي  ن   -٥

  ف ّرج ا ا ا    ، ا

. اوا  ّا  و ،  لا 

٦-  أد  رمدوات ا ا  ا   ا 

و رج    ا ، و ا ، و اف 

 و ، ّ و ، ّ    رج و ا رموا ،

. ّا    ،ّا    أ 

٧-  أ  ا ت وظدي ا ق اأو ا ، اء ا

  ا ا ا    و ،  أ 

  ّا  أو ،      ّا   

 ا أد    يا ا . ا . 

Abstract 
The textual linguistics emerged as a new direction in the 

modern linguistic lesson. It concern to move from the analysis of 
the sentence to the analysis of the text as the main 
communication unit among the speakers. It was based on a 
number of concepts and procedures. The most important of these 
is the concept of textual cohesion , The distinction between text 
and non-text, and the reference is one of the most important 
means of textual consistency adopted by researchers in this field, 
it is one of the most widespread linguistic phenomena in the 
texts with its various elements, such as reference by pronouns, 
demonstratives, comparison tools, and relative names , all of 
which contributed to, the cohesion of the text in the supplications 
of Imam Ali 
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  ملخص البحث 

  ا ا  ظ ا مرس اا  ا ا

 إ ا   لما   أ و ،ن ات ا 

 و ،ا  ىي اا طة او  ،ا 

 ا)  أ   اءاتت واا  د  ا

 أس ا اّّ وّ  ا  اّ وامّ، اّ ) اي 

و ا  أ و ا اّ ا ا ان  ا 

 ،ا  صا  راام ا اا أ   ،لا

رة، واء ا وا ،  ،رمدوات ا 

وا     ه ا أ و ،ء ا

أد  ّا  ا

  هوامش البحث:

  

 ، دة (ل) . ٣/٤٦٨) ن اب ، ١(

 ، دة (ل) . ٢٨/٣٦٦) ج اوس  ا اس ، ٢(

 . ١١-١٠) : ا   اّ ، ص٣(

  . ١٧٢) اّ واب وااء ، ص٤(

)٥ا  ا    تص ) درا ، ٩٨وا .  

  . ١٣-١٢) ا   اّ ، ص٦(

 . ١١٨) م اّ ، ص٧(

  .  ١١٦-١١٥) ا م ، ص٨(

  . ١٠٠-٩٩) : درات    ا  ا وا ، ص٩(

 . ١٧)  :مت ا ّ إ ام اب ، ص١٠(

 . ٧٤ ا ، ص) اب و ا١١(

 . ٥٧٢و ص ٣٥٩)  : ا ا  امت اظ ، ص١٢(
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)  : درا  ب:  ار ،  ر  ب (مت ١٣(

  .   ١٨٨-١/١٨٧اّ و اب)، 

  . ١٦) : ا   اّ ، ص١٤(

)١٥م : (ب ، صا ام إ  ّت ا١٧ . 

 . ٣٢و  ، و ا ص ٣٢٠) : ا واب وااء ، ص١٦(

 . ١١٨) : م اّ ، ص١٧(

. و اّ اه   ١٧)  :مت ا ّ إ ام اب ، ص١٨(

 . ١١٧ ارس اي، ص

)١٩ : (ص ، ّا ١٢٤-١٢٣م  .  

 . ١١٨) : ا م ، ص٢٠(

 . ٣٥٠) : إت اّ ، ص٢١(

 .   ١٨)  :مت ا ّ إ ام اب ، ص٢٢(

 .  ١١٨) م اّ ، ص٢٣(

ا  ، ّ . وم ١١٩. وم اّ ، ص ٣٥١) : إت اّ ، ص٢٤(

 . ٨٤ص

)٢٥ ( :ر/ ارة ا٣١ .  

  . ٢/٤٦٢) ان   اآن ، ٢٦(

)٢٧ :ا / مرة ا (٤٦  .  

  .  ١/٣٣٥) م اآن ، ٢٨(

)٢٩ :ا / مرة ا (٣٥  .  

  . ١١٩) م اّ ، ص٣٠(

 .  ٣٢٧) اّ واب وااء ، ص٣١(

-ّ١٠٦٧ اآم () ، ص  ا) ا  ودور   اا٣٢(

١٠٧٠. 

  )   وف . ٣٣(

)٣٤ :ا / مرة ا (٢٩  .  

  . ٣/١٨٢)  اف ، ٣٥(
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)٣٦ :ص / ارة ا (١  .  

)٣٧ :ء / امرة ا (٩٧  .  

)٣٨ ، را   ا  (٥٤٩-٥/٥٣٣    

 . ٣٣٢وااء ، ص) : اّ واب ٣٩(

 . ١١٩) م اّ ، ص٤٠(

  . ١٠٥) : درات    ا  ا وا ، ص٤١(

 . ٣٣٢) اّ واب وااء ، ص٤٢(

  .   ١٧)  :مت ا ّ إ ام اب ، ص٤٣(

)٤٤ :ة / ارة ا (٢٠٧  .  

)٤٥ا  : ( ، ن٢/٤٥  . 

)٤٦ :ا / ط رة (٤٥  .  

)٤٧ :ا / رة ا (٢٦  .  

)٤٨ ، ا و اا  ، ح ا : (١/١٥٤  .  

  .  ٤/٢٠) ان   اآن ، ٤٩(

)٥٠ :ر / ارة ا (١  .  

)٥١ ، ( وار اوأ ار اأم ) ويا  (٤/٤٣٧  .  

)٥٢ ، () ّا  ء   ر ا ا  ا ا : (

 .  ١٧١ص

)٥٣ ، وا ا  ّا ا  : (١/١٣٧  . 

)٥٤ ، ح ا (٣/٨٤  .  

.  وا   اّ ،  ١٨ا ّ إ ام اب ، ص)  :مت ٥٥(

 . ٢٤-٢٣ص

  . ١١٧) : م اّ ، ص٥٦(

)٥٧ ، ا  (٣/١١٩  . (د) دة ، 

  .  ٧٥)  ا  ّا ات ، ص٥٨(

 .  ١٢) ّة اّا ، ص٥٩(

)٦٠، وا ا  ّا ا  ( ١/١٦٦ .  
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  .  ٥٨٤) ح ا ، ص٦١(

 .  ١٠٤) أاء  دء  ، ص٦٢(

 .  ٣/٢١٢. و ا وا ،  ١/٣٤٤)  : اف ، ٦٣(

  .  ٢١٠) ا ا ، ص٦٤(

  .  ٣١) ح دء  ، ص٦٥(

)٦٦ :ا / رة ط (١٢  .  

)٦٧  ح  رار اص) أ ،  ءح د ، ا أ ٥٣م  .  

)٦٨ :اف / ارة ا (١٨٠  .  

  . ٥٨٤) ح ا ، ص٦٩(

)٧٠ ا ا ذ  ا  ، ا    نما    بر واا (

.  

)٧١ ، ا أ  ا ح م (٢٠/٣٤٨  .  

  .  ٣٤٨-٣٤٧) م ا ، ص٧٢(

 .  ٣٤) : آق ة  ا اي ا ، ص ٧٣(

. واا اط   ١٨) : اا ااري  ااول ام ، ص٧٤(

 . ٢٩٢ا ا وااوت ا () ، ص

)٧٥ :ان / ا رة آل (٢٦  . 

  .  ٣٥/ ا (  :رة ص٧٦(

)٧٧ ، اآن وإا م : (ن ،  ١/٣٣١ا ٢/٢٠٨. و  .  

)٧٨ ، ل اأ  تا٣/١٥٥) ا  . 

)٧٩ ، ح ا (١/١٩٣  . 

  . ٩٤/٢٤٣) ر امار ، ٨٠(

  . ٤٧٢. وا ا ، ص ٤٩٤) ا ا وارع ا ، ص٨١(

)٨٢ : ( ، انا   ن٣/٢٠٦ا .  

)٨٣ ، ا أ  ا ح م (٦/١٨٠  . 



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٦٦ .... (............................................................. اإلحالة النص

 
  

و أر ار  إ ا .  ٢٤١) ان واان أو ا ا ، ص٨٤(

اب إذ ل: (( ن ادب  ا دون اب ))، ان   اآن 

 ،٣/٢٠٥  .  

. واات اب ،  ٢٠٧- :٢٠٦ إ اا ا ، ص) ٨٥(

  . ٣٧١ص

  .  ٣٧)   : اّ واب ، ص٨٦(

  .  ٢٤١) : ظا   ت أ ن اي ، ص٨٧(

 .  ٤٤)  : ا ّ ا وا ، ص٨٨(

)٨٩ا  ت : ( ، دبوا ١٩٩-١/١٩٨  .  

.  ١٩١-١/١٩٠. وح ا  ،  ٣/١١١٦) : ارف اب  ن اب ، ٩٠(

 ، اح ا  اا ٢/١٨و . 

 .  ١١٨) : م اّ ، ص٩١(

)٩٢ ، ح ا (٣/١٢٦  . 

)٩٣ :ا /  رة (٦٣  .  

)٩٤ :ا / م رة (٣  .  

)٩٥ ( ، ا  ح ا٢/٤٧٢ . 

)٩٦ ، م ٢/٤٧٩) ا   . 

)٩٧ ،  ب : (٧٨-٢/٧٧  .  

)٩٨ ،  ب ح (٢/٤٠٥  .  

 .  ١١١-١١٠) : ا ا  و ، ص٩٩(

  . ٣٩٢)  : ا ا  امت اظ ، ص١٠٠(

)١٠١ ،  ح ا : (١/١٢٩  . 

)١٠٢ ، اا  ح  اا  (١/٢٦١  .  

)١٠٣ ، ا م  (ص ٨٣-١/٨٢ ، ا ٢١٠ -٢٠٠. و . 

  . ٢/١٠٦٣) أل  اب ، ١٠٤(

 . ٩٤/٢٤٥) ر امار ، ١٠٥(

  .  ١٥٨) ح دء اح ، ص١٠٦(
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  .  ٢٦٤-٢٦٣) : أاء  دء اح ، ١٠٧(

  .  ٣٤٣) ح زل ا ، ص١٠٨(

 . ٩٤/٢٤٥) ر امار ، ١٠٩(

  .  ١٩٦) اوق ا ، ص١١٠(

)١١١ ، ل ا٢/٤٠٤) أ  .  

 .   ٩٤/٢٤٥) ر امار ، ١١٢(

  . ١٣٧) ح اح وح اح  ح دء اح ، ص١١٣(

)١١٤أ ( ، ٢/٤٤٦ل ا  . 

  .  ٥٨٦) ح ا ، ص١١٥(

 .  ٥٨٦) ا م ، ص١١٦(

 . ٥٨٦) ا م ، ص١١٧(

)١١٨ :ة / ارة ا (٢١  .  

 . ٥٨٦) ح ا ، ص١١٩(

)١٢٠ :ء / امرة ا (١  . 

)١٢١ :ا / رة ا (١  .  

)١٢٢ ، ل ا٢/٥٤٢) أ  .  

)١٢٣ ، ل اح أ : (٣٨٦- ١٠/٣٨٥  .  

)١٢٤ ، دن او وج ا (٢/٢٨٢  .  

)١٢٥ ، م ا : (٢/٢٨١  ، ا و رك ا٤٤٩/ ٣. و  .

 ، ا رك م  دةا ٦/٢٩١وم . 

 .  ١/٢٧٧) ارد    ا  اد ، ١٢٦(

)١٢٧ ( ، ا رك م  دةا م :٢/٥٥٤ . 

 .  ١٢) ب اد ، ص١٢٨(

)١٢٩ ، ا رك م  دةا م : (٦/٣٣٧ . 

 .  ٣٢٦) : ادات  ، ص١٣٠(

)١٣١ ، ح ا (١/٤٢٧  .  

)١٣٢ ، م ١/٤٢٨) ا  . 
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)١٣٣ ، م ١/٤٣٠) ا  . 

)١٣٤ :ا /  رة (٧٨  .  

)١٣٥ ، ا ا  (٧/٤٥٨  . 

)١٣٦ ،اا  ح  اا  : (٢٧٠-٢٦٨/ ١  .  

  .  ٩١) دان اه اودي ، ص١٣٧(

  . ٢/٩٨٢) : ارف اب  ن اب ،١٣٨(

)١٣٩ ، ا م : (١/٨٦  .  

 .  ١/١٢٩، ) : أل  اب ١٤٠(

)١٤١ ، ا  ح ا : (٣/٤٤٧  . 

. و  اّ ا  ١٩)  :مت ا ّ إ ام اب ، ص١٤٢(

  . ١٢٤وا ، ص

  .  ٩٢) : ا اّّ وأ    اّ اآم () ، ص١٤٣(

)١٤٤ :ا / مرة ا (٧٨  . 

)١٤٥ :ا / رة ا (٥  .  

)١٤٦ :ا / رة ا (٥٨  . 

)١٤٧ :ا / م رة (٢٤  .  

  .  ١٨٣-١٨٢)  : ا ا ا وا، ا ، ص١٤٨(

  .  ١٩٧-١٩٦) اروع اا ، ص١٤٩(

 .  ٣٩) م ا ، ص١٥٠(

  .  ٢٣٦-٢٣٥) اروع اا ، ص١٥١(

)١٥٢ ، ل ا ل٢/٣٦٢) ا  .  

 .  ١٨٦) اروع اا ، ص١٥٣(

 .  ١٠٢) ا ، ص١٥٤(

  .  ٢٣٤) اروع اا ، ص١٥٥(

 .  ١٠/٣٦٦)  : ان ، ١٥٦(

 .  ٥٨٧) ح ا ، ص١٥٧(

 . ٥٨٥) ا م ، ص١٥٨(



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٦٩ .... (............................................................. اإلحالة النص

 
  

 .  ٣٧٧) أاء  دء  ، ص١٥٩(

)١٦٠ :ة / ارة ا (١٨  .  

  . ٤٢٨) أار ار  ح  م أ ا ، ح دء  ، ص١٦١(

 .  ٣٦٧. وأب مول اآن اي ، ص ١٨/٦٢٥)  : اي ، ١٦٢(

)١٦٣ ، ا أ  ا ح م (٢/١١٩  . 

)١٦٤، رع اوا ا ١٨٨ص ) ا  .  

  و  .  ١/٣٣) : ات ، ١٦٥(

)١٦٦ ، ل ا ل٣/٢٩٧) ا .  

)١٦٧ ، ل ا٢/٧٧) أ  .  

  . ٤٣٥) ا ا وارع ا ، ص١٦٨(

  .  ٧٧٧) ا  ، ص١٦٩(

  . ١٥٩) ا ا وارع ا ، ص١٧٠(

)١٧١ ، ا ١/١٦٩) د .  

  .  ١٤٦) ا ا وارع ا ، ص١٧٢(

)١٧٣ا  (  ، ارز٢/٧٨ .  

)١٧٤ ، ل اح أ (٤/٣٠ . 

  .  ٢٧) : ا   ا ، ص١٧٥(

)١٧٦ ، ح ا (٣/١٥٠  .  

)١٧٧ ، ا  ح ا (١/١٤٨ .  

 .  ١/٢٠٠) ت  ا وادب ، ١٧٨(

  .  ٩٣ا ، ص) ح ا١٧٩(

)١٨٠ ، ل اأ : (٢/٥٤٧  . 

 .   ١٩٥)  :ح ا ، ص١٨١(

 .  ٤١٩)  :ر اق ، ١٨٢(

)١٨٣ا  با ا ( ١٥٤، ص .  

)١٨٤ :ا /  رة (١٣  .  

 . ٤/١٥١)  اف ، ١٨٥(



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٧٠ .... (............................................................. اإلحالة النص

 
  

 .  ١٤٣) : ان  ء أ اآن ، ص١٨٦(

 .  ٢٢٥) م ا ، ص١٨٧(

)١٨٨ ، ا أ  ا ح م (٩/٢٢٥  . 

)١٨٩ :ان / ا رة آل (١٩٠  .  

  املصادر واملراجعقائمة 

 . القرآن الكريم

 طا ل ا ، آنا   نه٩١١ت( ا ، ( : ا أ 

  . ٢٠١١ إا ، ا ا ،ا، وت،

 د ،  داتن. ا   )٢٠١١ت (، )ة ،) ، ١ا ، ا  

٢٠٠٧.  

 ّا  ء   ر ا ا  ا ا  )  ت

ذف أار واا  د)  ا ، . ا   ، نن ا  الم

ا ، ، ةا ،  د ١٣/، دار٢٠١٠ ،٣/، ا .  

 أ ، آما ّا    وأ ا ا .  ،  ا

  . ٢٠١٢ ،١٦/ا، اا، اد

    ودور  ا ، إ  م ، آما ّا  اا

ة، ا زا  /د،  ١٣١ ا)B) ،2011 .  

 د ،ّا   ة ،. اا  ، دار ا  ،  ت. د( أ. (  

 من ا ب ، أن ا  بف اه٧٤٥ت( ار (، :د . ر

، ن )١ (، ، ةا ، ا  ، ١٩٩٨ . 

     ا أ ا ا د ، اا  ا    درا

،  آل ا  ا ) ١( ،) ه٤١٣ت(  ان اَُي اادي

   . ١٩٩٥ ء ااث ، وت ، ن ،

 ياا أ   ا آن ، أول اب مه٤٦٨ت( أ (، : ا

، أ )١( ، ، اث اء اإ  ب ا١٩٦٩ ، دار ا 

.  



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٧١ .... (............................................................. اإلحالة النص

 
  

 ، يا ظ  ديا ، بت ااا )١ ( ب ادار ا ،

، ، زي ، ة٢٠٠٤ ا.  

 ب  ت ااووا ا ا  طا ات ( ااوا

ل اا  (ا أ ، ) ،ردن ) ٢ا ، إر ، ا ا  ،

، ٢٠١٤ .  

 ، أدواري ا ، ماول اا  اريا اا )ن ، ) ١دار ا ،

 ، ا،اف، ا٢٠١١ رات ا .  

  ا ا آ،  ءح د، ا أ م  ح  رار اأ

 ، ا   :، ا ا ا )د ،) ١رات ا ، 

٢٠٠٩ .  

 ، ا ن ، ّت اإ )ض) ١ ددي اا ،  ا وا

  . ٢٠٠٩ ا ، اار ء،

 ب ا   ا، ل اه٣٢٩ت( أ( ، :   

  . ٢٠٠٩ ا ، دار اف ت ، وت ، ن،

 ، وشا  ، با  لأ )١ ( وا ، م،   ،

 ّا،م ، ز ٢٠٠١ .  

 ، ا  ا  ، حء اد  اءأ )وت ، ) ١ ، اءدار ا ،

  . ١٩٩١ ن ،

 ، ا  ا  ،  ءد  اءأ )اد ،) ٣ ، ١٩٨٧ . 

 ) ،  د أ .د ، ي اا ا  ة ق١آ  ، ( دآبا

   .٢٠١١، اة ، 

 ووسط       ا ر ا ، ل ا لا 

،  ا ا  ) ٢( اد ا ام ، :، )ه٦٦٤ت(

، ا  زة ا ه١٤١٩ ا  .  

 ، ما  ات ا ، تا ، ا   ا  

)ن ، )٧ ، وت ، زوا وا  ة٢٠٠٦ ،ا .  



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٧٢ .... (............................................................. اإلحالة النص

 
  

 ا ا    أ ا ، ه٤٦٠ت( ا ( ، : اد

 ١٣٨٠ ، دار ا ا ، طان ، إان ،) ١( اي و أ اري،

  . ش. ه

 ر اا   ر ، اطا ر ارر أ ار اه١١١١ت( م (، 

)ن ،) ٣، وت ، اث اء ا١٩٨٣ ، دار إ .  

 را ا   ر ا ، آنا   نه٧٩٤ت( ا ( ، :

  . ٢٠٠٦ ، وت ، أ ا إا، ا ا ، ا 

    ا    اإ ا  ا ، رع اوا ا ا

ا ه٩٠٠ت( ا(، )ن ،) ١ ، وت ، ت ا  ، 

١٩٩٧ .  

 آن ، دا ء أ  نة ، . اا، ا دار ا ،  حا

، ١٩٩٨ .  

  ءي ، اا ا   س ، اا ا  وسج ا

 ، ونوا د: ا .، ا، وزارة ا ، ا  د 

١٩٩٣ .  

 من اّ أ، ا ا  )ه٧٤٥ت ( ، : دل أ ا

د واا ، ض   )ن،) ١ ، وت ، ا دار ا ، 

١٩٩٣ .  

 ويا   )وار اوأ ار اأم  (  ا  أ ا م ،

،  ا ت ) ١) ، (ه٦٨٥ت(    اازي اوي

  . ١٩٩٠، ن، ، وت

 ا  ، مار ار، ا ا ا  ،١٩٨٤ وا .  

 يا     ي ، أا  )ه٣١٠ت ( ، :د .  ا

،ا ا )١(، ، ةا ، ٢٠٠١ ، دار .  

 ا ا ا  ، ا ه٧٥١ت( ا ( ، :أو   ، ويا

 :، ن ، وت ، ا دار ا ، ا   )ت. د. (  



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٧٣ .... (............................................................. اإلحالة النص

 
  

 يا ر ا ا أ ف ، اا  )ه٥٣٨ت( ، : 

،  ا )ن ، )٤ ، وت ، ا ٢٠٠٦ ، دار ا .  

 أ   ر أ ، ا  يزه٣٧٠ت( ا ( ، ء اا ، :

  ) .ت.د( ا ار و  ار، اار ا  وا ،. د

 ا   ا      وق أّا ا ، ا 

 ، ،  ا ا) ٩( ا  ا اام ، :، )ه٣٨١(

  . ه١٤٢٧  ا إان،

 د ، اا  ،،  أ   )٤ (و  ،  ، ةا ،

، ١٩٩٦ .  

 ، ا أ ، ّا ا ب وا )ف ) ١رات ا ،

  . ٢٠١٠،  ،اا، واار اّ مون، وت ، ن

  تددرا ، وا ا  ا    .، ي   )١ ( ،

  . ٢٠٠٥  اداب ، اة،

 ووسط       ا ر ا ، اروع اه٦٦٤ت( ا  ( ،

 :، انإ ، ا  ، ا ا  ، ما اد ا )د .

  ) .ت

 ا ا   نا  أ ا ، ا ه٣٦٣ت( د ( ،

 :، ، ةرف ، ادار ا ،  أ   ١٩٦٣ آ .  

  ، وديه اان اد: د .، ا  )ن ، ، )١،وت ،در دار 

١٩٩٨.  

  ء ،  ح ايا اما ا   ا ه٧٦٩ت( ا ( ،

 :وت ، ا ا ، ا ا   – ، ا ٢٠٠٢ .  

 رامزما   ، ل اح أ )ه١٠٨٦ت ( ا رات ا ،

  ) .ت. د(، طان ، إان، 

   ، ح ا  ا   ل ا، ا و اا

ما ما  ا ا )ه٦٧٢ت ( ، : رقوط ،  درا 

، ا  )ن ،) ١ ، وت ، ٢٠٠١ .  



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٧٤ .... (............................................................. اإلحالة النص

 
  

 ، يزا ا   ا ، ا  ح ا )ه٩٠٥ت ( ، :

 ،دن ا  )ن،) ، ٢ ، وت ، ا ٢٠٠٦ دار ا  .  

 دياا ا   ا ر ، ا  ّح ا )ت :

ه٦٨٦(و  ، :مر  ،    ،١٩٧٨ .  

    ا  ا  ، ح ا )ه٦٤٣ت ( ، ا ا

، )ت. د.(  

 واريدي ا ُ ، حء اح د )ه١٢٨٩ت ( ، :،   )١ (

  . ٢٠٠٧ ،  ار ا ،وت ، ن ،

 واريا ا  ا ،  ءح د )ه١٣٢٤ت ( ، :  

، م )١ ( ، مآ ،، ١٣٨٧ . 

 اا  أ ،  ب ح )ه٣٦٨ت ( ، : ،   أ

،   و )وت) ١ ، ا ن،،  ، دار ا ٢٠٠٨ .  

 مزاق اا ل ا ، زل ا ح )ت : ه٧٣٠ ( ، :

،ار  )٣( ،ار رات ، ،ه١٤٢٧ ا .  

 ا أ ا ، ا ح م  )ه٦٥٦ت ( ، :، اإ ا أ  

)ن ،) ١ ،وت ، ١٩٨٧ ، دار ا .  

 ي ، دن ا ت أ   اي،. ظ   )١ ( ،

، ، ةداب ،اا  ٢٠٠٦ .  

  اة اّا   أ ، ح اه٨٤١ت( و ( و  ، :

،ي اا أ )ان،)١إ ، ب ا١٩٨٧ ، دار ا .  

 د ، وا ا  ّا ا  .، ا اإ  )ء ، ) ١ دار ،

 . ٢٠٠٠ اة ،

 د ، وا ا ّا   .،   ة )ة ) ١داب ، اا  ،

، ٢٠٠٧ .  



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٧٥ .... (............................................................. اإلحالة النص

 
  

 ب ، دوا ّا   .  ورس ا  ،رن ار دم

، ، را ، ز٢٠١٣ وا . 

  ، ن دا ، تا ا  ّا  :ي . د  

، )٢( ، ، ة٢٠٠٥ ، دار ا .  

 يل ا أ ، وق ا٣٩٥ت( ا  ( ، : دار ،  اإ 

، ، ةا ، وا ت. د( ا. (  

 ا  با ا ، :آل ا  )ا  ( ء

  . ٢٠١٠ ء ااث،)  ا( ،  آل ا) ٢( ااث،

 يا   ا سا أ د ، اب ا ) ن اا أ 

،  آل ا  ا ء ااث ،  ا ، ) ١( ،)اي

  . ه١٤١٣ إان،

 ا أ ، ظت اما  ا ا ،   )رات ) ١ ،

  . ٢٠١٣ اف ، اا، ورات ف ، وت ، ن ،

 َ  ن  وَ  أ ،  ب )ه١٨٠ت ( ، :  ا

  ) .ت. د( ، دار ا ، وت ، ن ، ) )١رون،

 ر (ت ب ، ان ا٧١١  : ، (ه  ي دي و ن أ

(د.ت) . ا ،  ، ةا ،ا ا ،  

 د ، ا ان أو ان واا .ا ط ) ،١ ( ا ا ا ،

  . ١٩٩٨ ،اار اء ، اب،

 با ام إ  ّت ام  ،،   )٢ ( ، ا ا

 . ٢٠٠٦ ا ، اار اء، اب ،

 د ، و  ا ن،. اّ  )٥ (، ، ةا ، ا  ، 

٢٠٠٦ .  



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٧٦ .... (............................................................. اإلحالة النص

 
  

 ا ا  ا  أ ا ن ، اا  )ه٥٤٨ت (، )١ (

 ، زوا وا  ةن ، ،ا ، ٢٠٠٩وت .  

  ،ور رج ، ا اا إ  :ي ،. د   )١ (

، ،ةق ، ااء از  ، ٢٠١٤ .  

 ديا   ا   ا أ ،دن او وج ا 

ا ا ، وت ،  ،) ١( ل  ،: ، ا  ورا)ه٣٤٦ت(

  . ٢٠٠٥ ن،

 ري اا  زا ، ا و رك ا )ه١٣٢٠ت (، 

)اث ،) ٣ء ا ا  آل ا  ، ١٩٩١ .  

 ووسط       ا ر ا ،اح ا )ه٦٦٤ت (، 

)١(  آل  ،ا )ا  (،انإ ، ا  ، اثء ا ه١٤١٧ .  

 ا ا    أ ا ، ح ا )ه٤٦٠ت ( ا  ،

،ا  )ن،)١،وت ، ا  ، ١٩٩٨ .  

 اءد از   ز آن ، أا م )ه٢٠٧ت ( ، :   ذا

  . ٢٠٠١ ار وآ ، ا ا ا ب ،

 جّي اا  اق إإ أ ، اآن وإا م )ه٣١١ت ( ، :د .

  . ٢٠٠٥ ا ه ، دار ا ، اة،

 د ،ا م .، اا   )٢ (ردن،، دار ان ، ا ، 

٢٠٠٣ .  

 ريما  ا ، را   ا  )ه٧٦١ت ( ، :د .

،ا  ا )١(، ن ، اوا  طا ٢٠٠٠ ، ا .  

    إ ح ، اء اح د  حح اح وح ا

، ط ،  ) ه١١٧٣ت(   ء ا  ازمرام   ر

ان ، رإ ، رى اا  :١٢٨٩ .  



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٧٧ .... (............................................................. اإلحالة النص

 
  

 دب ، دوا ا  ت .، نّ  )ة) ١ا ، ا ،  ،، 

٢٠٠٦ .  

 ا  ، ارز )ه٥٦٨ت ( :،ويا  ا )ار ، ) ١أم

  . ه١٤١٨ اى ،  ا، إان،

 ا ا ق ، را ر  )يدس ان اا أ   ( ،

،ا ، ا  )ت. د. (  

 طق اإ أ ، ل اأ  تاه٧٩٠ت( ا ( ، : ا ا

  . ١٩٧٥ ، دار ا ا ، ، )٢( دراز،

 ي ، درس اا   ها ّا  .، أ )اء ) ١ز  ،

، ، ةق ، ا٢٠٠١ ا.  

 د ، وا ا  ّا  . ،  ب ، دارد ا أ 

،،ة٢٠١٥ ا . 

 ب  درا  :ب  ،را   ) و ّت ام

، ر ا ،ث ا او اول  مت اّ و  ) اب

 ،ز ا  ، با و ّت ام ا ب ، اا

، ا ا ،دأ ، مما داب واا )ن ،) ١ ،ز ا دار ، 

  . ٢٠١٣ اردن ،

  ، دما َزا ، ّظ ما  ن    ، ّا م )١ ( ا ا ،

  . ١٩٩٣ ا ، وت، ن،

  ، ام ت دياء ، روب واوا ّن ،. د:  ا  )٢ (

  .٢٠٠٧ ، ا ، اة ،

 ّا  ج ،. ، د م أ  )٢ (، ، ةداب ، اا  ، 

٢٠٠٩ .  

  ا ا ا  ا أ ره اا  ع و ، ا م

ط أ   ا أ ا أ   يا  وا م  ،



  

ة يف أدعية اإلمام علي
ّ
ي
ّ
  ) ٣٧٨ .... (............................................................. اإلحالة النص

 
  

ا ر :د .، ا  )ة ، دار  ، دار) ٤ي ، اب اا

، مب ا٢٠٠٤ ا .  

 ، ا رك م  دةا ديما   ه١٤٢٧ت( ا (، )١( 

  . ه١٤١٨ ، وزارة ا وارد ا ، إان،

 طا ل ا ، اا  ح  اا  )ه٩١١ت ( ، :د .

، ، ةا ، ا  ،   لا ٢٠٠١ .  



  

  ) ٣٧٩ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اهللا)-رسالة 
ُ
 - يف وجه انضمام اهلاء من قوله تعاىل  ( عليه

 - احلرمني قاضي-حممد بن عبد الوهاب اهلمداني-لـ 

)-دراسة وحتقيق  )هـ  ١٣٠٥(ت :  
َ
 اهللا

ُ
  -إعراب (عليه

  

  

  
   

  

 املساعد الدكتوراالستاذ 

ايل
ّ
 حيدر كريم كاظم اجلم

 كلية الرتبية االساسية -جامعة الكوفة 

 



  

  ) ٣٨٠ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  ) ٣٨١ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

 اهللا)-رسالة 
ُ
-لـ  - يف وجه انضمام اهلاء من قوله تعاىل  ( عليه

  قاضي- حممد بن عبد الوهاب اهلمداني

 -هـ ) دراسة وحتقيق   ١٣٠٥(ت :   -احلرمني
ُ
)إعراب (عليه

َ
  - اهللا

  

  

املقدمة

  ة وان واوا وا وا ا أ  ُا

 وا و ا و ، اا  وأ ،  موا ا 

  ن إ   ا ر  ا ا إن.ا

اة ، و  إب ا ؛ م أ أ ا  اء 

 ت ا و ، وا ف ا    وأر

 أ   ،ع ارض  ،   أ ة.  ت 

   طت  ، ق اف  ، و اث    ام

. ه ا ا ا  

و ا  إا د ء ب و  ت 

    ا ا ا   ا ن رهظ ،

ا  فر  زال اب ، وا   . اإ   ت

  ا ءدي اأ  و    صا 

 ا ص ، وا   اأ ،ا ام رة ا

 ا م اوو ،ا   ا ا ل إ

اطت آة ر ا  ر د ة ا ا واه. و

 االستاذ املساعد الدكتور

ايل
ّ
 حيدر كريم كاظم اجلم

 كلية الرتبية االساسية -جامعة الكوفة 



  

  ) ٣٨٢ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

 ا ا أو، ودوا ، دو      إ

 ا   اا   ،ريوا رث اا ر ذإظ

  و   ا  ااد واء واء.

إرث  د ا ،  و ا ا  د ذات   

 ، مما ف ا   ،ط ق ا أم  جا

 .  ا ا    وز  إذ ، ر اا إ   و

امداود ا  با    إم- ا و ظا- 

 ن ١٣٠٥(-ال ار  ، ا  ا ا  ، (

  ت، وطدور ا   ت .ة ا  اا

   ا  إ ه ا  ا  و ، ا ر طأم

رة ا  اردةا ((ا ُ))ابإ  وا  ا ، 

اة،    و ام اء  ا ا .ب 

ي ي    ،ن ات ا .ءت  اع ، 

 ام  ل ال أ ءت  ردا ، ي ، ي  ذات

ود ، ود اء  ا ا   ، و ات ، 

 ء او .ه ا  ءال اأ  و ، بأ أ

  : ولا :  و ، راول: اا :  

 ،  ، ه ،رهآ ، ، ،،  ، ا :،ا

.و  

 ،  راا  موا و و،وم ،ام

ا  ةوا وا روا ،ا  و ، ا-

. راا أرد .رة  

 ا وذ ، ا  و :ا  ما ا  

.ه ا  رظ ا      



  

  ) ٣٨٣ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

وا رادر ا   أ  و  نأن أ آ ، 

 إ ا ا      اد.  ووا ه او و إ

 ، طا ه ا  لا  نا      ا

: و ،    دمأ  

 ا ا/ ا اد ا ظ ا ،أ  ا

 ،ا  زي ديا  ا  ذف، واا ا

واخ ا اذ ا أ أ ا، واذ ا ار 

  - ا ، وا  ا-دق زي دس .

ت اا(ا  ،اما،ا ) :  

  القسم األول 

  الدراسة 

  :: حياته الشخصيةأوال 

 امسه ولقبه وكنيته: - ١

 ا زا    اب  ن اام ، اي، 

((ا إ ))ب و ،ا   ،ظ١ا.  

 و اا زا   ؛  أنا ا     أن ا

- :٣،إذ ل٢أر أ  ا ا اا ام ( ا ن)

ا-  

  وَ ا ُهِ  

  

   ُ ا  ُا   

    ٍ َ و  

  

    َ را  م  

    ا َرىا   

  

  ا   ارى      

     ا واا ِ   

  



  

  ) ٣٨٤ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

ر  لو  

  

   َِ اش اى   

   ا  نا  رخ ت ، اه ا و – اا

ما-   و ت اا   ءه   اا إ أر

 –ا ل  -إا٤ا  :- ا-  

    ا أو  

  

  ظاد ا    

    اه دا أن  

  

        َا داود إ 

   ا  امل او–ا-  

ا ا ل إ  

  

    طان اََ   و  

   م ان   

  

  ا ان  آل داود   

  ٢- :دو او ، دو إ   در اا ُ  هذ 

 ا   و ،  ر  ه  زا 

 و ،  ار ذ ام ا ، ر   ا  ا

 و ، م ا   مأ و ، دب و ر ،

 ٥ا   اض

٣ -  :   ، رخ ،، ،أ ،  ، أد :  

َ ، ،،ي ،ي  ،ا  ، ةا 

 ،   ، ، ،  ا  ا  ُ ، ا

 ،ر،ا اذ ، واا أ  داب وادرس ا

اط  ا ، را   ااء واك ، واة ، 

     ه٦و   

:ذته وشيوخهأسات - ٤

   اما م ت اا  ذ٧ .  



  

  ) ٣٨٥ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

 -)ه ١٢٨١( ت :–ا  امري 

 .-)١٢٨٣( ت: -ا     ا اي اي

ما ما    ١٢٨٤ (ت:-ا(- 

 اما   ا  ١٢٨٦(ت: –ا  (- 

 .-)ه  ١٢٨٧(ت: –ازا     ام اي 

 ا   را ١٢٩٠(ت: –ا   (-. 

مي اا    ا أ ١٢٩٠(ت: -ا  (-. 

 ا  ا   ١٢٩٠( ت: –ا(- . 

ا   ظ   ا أم١٢٩٢(ت: -ي ا(- 

ا   زا ر١٢٩٣(ت: -ا (- . 

  .-) ١٢٩٣( ت:–ا ز ا  ا اط اي 

ذ  –  ر    اذ :تالمذتــه -٥

ءأ-ا ع ادة اء ا  ر٨:  

   ياا  ا -  : ١٣٢٢(ت( - . 

   ما ي اا ر ا ا  را ا ا

ظ١٣٣٧( ت : – ا(-  . 

         ا  ف ا ا  د ا  ت:  – ا )

١٣٣٨(_ . 

.ما        ا 

 ا.روا  جا    

ل  ب ا ا )) : مُ  ام           : تهمؤلفا

م  ، ور وه ،   ه ، ر آُل ازمرام ، وُت        

  ((ا ُا ٩ . -ا ر-     ا و ،ّ اث



  

  ) ٣٨٦ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

أ در اا   أ و ، ه وذ و أو ا ،  

ا         ،  أر  أ  ر   

  ت ، وطا ا  و  ت ا   رآ

 ب ور  ، ا و زال   ان ال  آر       

نا ن و١٠.   

:أ ١و-.ا   ه اذ   ا ّ ح  

  ا ا  ااب ا ا اودة  از.-٢

٣-    ((ا ُ ))   ءا ّ و   اب ا-  و

ار ا-.  

٤- و ا ا   با .اب   ا   ر و

   / ت ا   ،زا   :  ا

 ،٢٠١٦ا.  

 اوس    اس  ح ات ا ، ون           -٥

.ا  ا 

٦--.اص ام  اص ا ، ع ، ط .و  

ا  اا ا    ر و ،            :وفاته   

) و ا ا  ا ،  م         ١٣٠٥)، و(١٣٠٤) و( ١٣٠٣(

       ، ا ر   ا ا  ظ   را

        ز  يي ، اا  ل ا و   ل ،

)١٣٠٥(١١.  

  :ثانيا :نسخ املخطوط ، وعملي يف التحقيق

١- :ا ة ،  و م  ه ا   تا

ا ا   دة-س- ا   ،فا ا 



  

  ) ٣٨٧ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

 ) ت ، وط٣-١٠٠٤ا-ا /(آ.ن   ا

ا :ذب ا ، ا  زي ديا  دو

)٧   و ،   ان، وا  ا، (

) ت٧-١ا ،  إْذ) ، و  ا ا 

     ا و وا ا آ  

  ات.

     )   ا و٢١ ( ) اا ا  تا ١٣-١٢ (

س ا أ ،   )٢٠,٥- ١٥ و ، (ِْ  و ، وا 

 ،( م) ، ف أو م دو  و ، را ا  و

 – ُام ،  ى  أ  ا ا ( إاب 

ا- .(  

   م رن  ( ٢٣ور  ١٢٧٠  (-  

ا آ ا- ه او-ار ا-    

 ) ا  امت ا١٠٠٠/٤ ه اأدب، و( 

 ، ت أرط:ا    

١- .ا  ا  ّ ، با  

٢- .  ا  ح 

٣ - رة ا  (ا ُ) ابإ 

 ن أ ( ن) . -٤

 ي ا ولا : أ  ه ا  وا ره ا و

 ) ا و و (ويا    ) و ، ا أ  

    ا  ،  ا ام ء  أ) ، ١٣٥٤

)راا) ٢٦٣١٢:ر((٢٠/٤/١٩٧٧  ا ور ،



  

  ) ٣٨٨ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

)١٠٠٤ آ  : و ، ا أ  ي ا ن وا ، (

) فا ا  ا ا ١٣٧٧ا) ا و ١٠٠٤) و. (  

       ر أ ا وا ا  –ا -   ا ))

 ا ه ، واا و   لإ ه وأ و  م  يا

 و ،((...اهء واا -  ... ))  آ 

ر  اة واوا وإ  ر  ّ ّ يا 

.((... وآ     : و  

١-.وا و  إم  

٢- .  ُْم  

٣ -   و ،  را و ، و أم ، تاشٍ  و 

  ار اة. 

٤-- أ  ىا ا  ، ا ا    دو

 .ا–  وز -.  

٥-...ا ف أو أو      ة، و رقا  

٦-  دأ  م  ّد، وأاد ا ِْ–  ه

طت ا  اد-.  

  ادر ا م   ان     ونسبته املخطوط عنوان -٢

 وان ا ا        ا ل ا ور م  ،

        وا را    ا ذ  .ع ا

  رة ا     ءا ام و ))م ا 

(((ا ُ)١٢    زا   ه اي ذا ان ذاا او .

  ط ل: (اب ا          ذ ت ا

     ((رة ا  (ا ُ))   ءا  ١٣و وذ .



  

  ) ٣٨٩ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

  امرك ا ا را - ا ١٣٨٩( ت: -ر   أم: ( 

((ا ُ) ابإ ) انه     ١٤  وا را    او ،

ان ا، واد   ا ا      اِ أي: 

  س-ا- ،فا ا -إ مأ و- .  

ا اُ اان ا اي اه ا ، واان ام اي ذه      

.ا ا   و ،امرك اآ  

أدم   دون ه وا ث          أ م ا   دون  

  .-–  ، وأرت إ ذ ادر ا  ره 

أم اب  ل   ام –      –ذم بناء الرسالة-٤ 

((ا ُ) )ةا ا رة ا     ء١٥ا   ،

       :ان  ن ولا ال : اا ا اب  ا

       ل وا    ا      ل ا 

    د ، وا   وأ ، او ، أ: ا 

   ،ورا ا ا : ه و  ي    إي اا

          ،  اد أوا ى دوأ إ  دة   

ه  ذا ا ل إ   إ  ا ا اول ،          

  ،اب ا إ ا ا بأ م ؛ ا ا  لأط و

 تا   با ا  ذ و      

         يب اا      ا ا

          ، ا  ا      وا ، ا

          ال ا  اب ّ ا ا ب ، وت ا 

.ما ا   ن يا  



  

  ) ٣٩٠ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

      أ و    :؛أي أوراق ا  ا ا  ا  ا 

         و  ن،ا أورا   أوراق   رب

.   

اي و  -ا ام : ون ان:   اب ا اال 

م ا ، وء  أ   أوراق ا :أي ور و     

را-        ا   ت اا و اءةه ا    ث

اول ، و  أت  اب ، و ى  ، وان ه ااءة   

     رأ  ا ا  ىاءات آ  ،  و 

   اءة ووه ا    و ، رئ   وأو ا  

          مو ،  ((ُ)) ء  اءة ووه ا ابإ  ا ا

       و ا   ا   إ اا   ة  

   ا.   

ات  ا  ا اة ا  عملــي يف التحقيــق-٥

  ا            ،فا ا  ا ا

   ا ا ا و  ا أن أ و ، ا ا

    م ،    ن  إ  ص ، وا 

:  ا  

١-  ا  ا –ة م ر-. 

٢- .: أي :.ا م 

٣ -      )  م و ،  وراق، إذ إما أوراق،  ٧ (

)٧/٧،..٣,٢,١  ور    ر ور   و.(

وراق اا 



  

  ) ٣٩١ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

٤-  ، م  ،ا  اردةاءات اوا،. ، آمص اا ُ

. وردت در اا  صا و 

ا  م ، و اص اى ُ  ات  -٥

  ادب.

ت اص ا ا ا ، ((...   ))   ذت  -٦

. أ رت إأ در اا 

٧- .  لإ دو ، ا  اردةا ا     

٨- ر   اتا   ا  : ز 

  ا= إ آه.

.أ= ا  

.=  

.ا ره=ر  

.ا=ا  

.=  

.=  

  =ُل.

٩ -     ا ن   تا  ر   تا 

      ، ء وااو واة واا ر ة،وا

 ا ن ا ،ةا       ا أ  رفا ا إ 

. ا 

١٠-    تا    مأ ا ت اا را

. ا ا  ظ ، وردتأ 

١١-      اج اإ   لا ت ا  ءأ  ا

                                           ا 



  

  ) ٣٩٢ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

 الورقة األولى من المخطوط األضامیم

  
  الورقة األخیرة من المخطوط



  

  ) ٣٩٣ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

  خامتة الدراسة:- ٦

١-  ا –  -  ، امأ  ر    أن

.ذ  د ُ    أ  ا  و 

٢-  ا  و ،  ة م  أ ، ّ اث ذو

 ا  ا و ،وا ، ل ،واوا ا   ،

.مما 

  ت ر ي را ب .ن  رُ   

   إ م، ،ل ا اء.

٣ -   لا  ر   ،ا  اداا أ 

 إ ه.

ظر  وا  ل ول ا وا  ات  -٤

 ا واات ا وا ا ث.

٥-    ،ا  ة ،ا  ة وا ا 

،ا اا.ا  ن  ر، وم  إ 

ه    ت ا  ، ، وف ، وت،  -٦

 ب واء اراء ا   ،إ ذ  ،ود

 دو آرا   ىوأ ، إ  ة ،ما ا 

.   ،رة إإ 

٧-  تا   ا را   و ا  

. و  را و أن او 

  اط ل    ارات ، وا دأب  -٨

.ا ذ  تطا 



  

  ) ٣٩٤ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

  :القسم الثاني: التحقيق

  رسالة

 -    ءا إم و (ا ُ )   -  

  -امب اا    -ا  -  

 - )  ١٣٠٥ت( -

 -(ا ُ) ابإ -  

 ا ا ا   

ا ُ اي  م َ، و أَه ، و إَل   ، و اَه، 

 ُا ُوا،   ،ا    أو   ،اهء و اا

  اْ ا ه، وم ا  ااِه.

–) ١٦ل ا إ ا ادود ، اوف  أ (ا داود

إن َب ا اؤوِف،  -أم ا اب و ّ اَر اب

 واِاا ِ َْ ِف١٧ا ِما أ ب ١٨. و.

م١٩ا  ه– ٢٠ات وا ه ووأ ا -  أ .

ّ-و الا لل واة ا ا ٢١   ،لا

روا، ااص واا  م وا   ء 

 ِرة –وا     (ءا) أم و  َأْن أ

 ((ا ُ))٢٢ا.  

 ُّأْن أ ُ ُنما   ُنا ُّ  ه ا ٢٣و  إ

 ٢٤أْن ُ َ رن ، و  ُ دت ان وامت

،  ُ ااب    اب؛ ادا   ا اّان

  ، وإ ا اُل واُب.ْ٢٥  ذ اب



  

  ) ٣٩٥ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

     الا ا  اَبأن ا ْإ–لا  ُّ- 

: َر   

 :يف تبيني حال الضمري لكن ال كما يف الضمري بل على 
َ
 األول

َ
املقام

  اإلمجال وبه يتحقق السؤال :سبيل 

،إ ٌّع أو ٢٦: إّن اَ َْ -و ا ال–ل 

 وا  وا وٌر، و ٌب، أو٢٧  ، ٌ أو ٌ ّإ

٢٨وا  ن ا  ،٢٩.  

م ه  أماع ، و وا  ه اماع ا ن 

 ٣٠)  وا ّ ّن أو ٢/٧؛  أو  ن أن ّإ (

  ط ، و وا  إّ أن ن ٍد أو  أو ع .

 م ه ،ًم أو  ن أن ّإ  ٍوا و،   ه

 و ، ط و ، ِ  :  ،ا  ،

  ه  ٌ ٣١   وا ا  اأ ،

 ا و ،  طوا طا و ،  اك ا ، ظأ

 عر ا رةن اا ا  ن > <٣٢  

  م٣٣.  

ا ا اع اما    ئِْأ  ٣٤وأّول  :وأ،

 ،َِْ ،ََُْ ،ََُْ ،َََْ ،ََََ،ََْ،اََُ ،ََ ،َبََ )

(ْ ،ُْ، َّْ ،٣٥.  

   ، و ام  أ ٣٦ >أر <وه ارات   

 اك اا ؛–َ -٣٧.  

 ،ُأم،َأْم، ُ ،  ،ُْ ،ُ ، ) :ُُوأ ، ع اا ُ

(،أم،ُّأم،ِأْم ُ٣٨أم ،َََُ ،ََُ) :وأ ،ب اا ُّ .



  

  ) ٣٩٦ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

 َ ، ،َ،َ ،َ ،َُ َِ،

(ََ ، َ،ّ،٣٩.  

ُّ ا ، وأ  ا  زدة ( إّ)  ،: ( إُّه، 

(مّي،إّإ،ِّّك،إّإ ،ّإ ، ّإ ،كّإ ُّّإ،ّإ ،ُّإ، ّ٤٠إ.  

وا ا  ه ا  ُم ا و ّ  

ما  ةا  َا أراد و ،  ٤١ا  .  

 ور اا و  واأ ب اا و  ا  ُّ

ب اا  هور  ٤٢؛ن ا با  ُا أ ،

ا  ل٤٣ ا  ا ّور ، وإن ا ب  

 – -)    ن  ّ ق ؛   ٣/٧ (

 ا     وم ، ا ََس أن م  ؛ا ا

. ال ا َ ، وا  

:  ور اا ل:إّن ا  

 ب ، ر ،ر، ر ،ر ):ُوأ ،  ور

       ر ،ر، ِر ،ر، ر ، ر ،ّر

       ،،ّ ،،  ، ) وأ ، َف ا ور بو ،( ر،

( ،  ، ،ِ، ٤٤    ا...، ،،) : و   ، وإ ،

( ا    ...،، ، و ، ا... وإ ، ٤٥وإ    أم  و .

        ا  واأ  ، ة   اعمه ا  ل  ا

  ا ا أرادوا         ٤٦  أم  .ندة وا  او

د واا ب اا َدي  و  ،موا ا :و ، 

       ( اوا) ا ( )و (): و ، ا ع اا ا

 أن اس اف ، م ()-      ن   إّه  ل امل  



  

  ) ٣٩٧ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 

  ه (واو)، وآ ا-  ر اا  و   ٤٧إ 

ي ج إ  ا ، و  أف . ف ُئ      ؛أي: اار ا

واف  ،  وف   ، وف   اأ  واف  

، و ل ال  ن ء  و ُ  ة اوف    

) و   ، ا ء(   ٤٨، ه ؛ما إ اس ار  

            أ و  ا   ء و ،     ا

      َ   :  ا  ،ا  ا ل ا()ر

٤٩        ،   ه ه أو أن ّ ا ذ  أن م و ،

   ٥١ و ظ، و إ ام  و اس  ا ٥٠إ اول

) ٤/٧( ٥٢أ،وذ أن ه إذا َو اة  (واوه) ء ن اء    

 ّ ف٥٣          َْو  او اا  نو ،    إذن  ،

           . ءا  ؛ (ءا) ْتو(ء)  ةا

  ما ؛(أ)  ()  ٥٤       و ، أ   .

،  ٥٥اء ؛ () ، وأ  ()  ّا ءه أ طدا ب     

          و .(ءا) ْ ()  اوا ا  أم وا

  :  

  )  ن أن إ  ل:إم.   : ولأو ا  (ء

ة ، م إن ن  أ ،زن ن  ، ون   

 و ، ()و(ُ)ف         ٥٦ (ءا) أن    ؛ ووم

   ْ ةا َْو او ان ا ،    إذن  ، 

(ء) وت (اء) ؛ اء  ، و  ا أن (اء)   

-،  ا  ، (اء) ُ٥٧ ا    اء

ء      ؛ -٥٨ة أو ا ءوا ا  ءة أو اا 
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من ٥٩ة  ٦٠اا  وجا و  ذ  و .

          ن إذا  ، ا و ،  ء  ن إذا  ، ا

    ءا  ، ءا  ن ا وإن ، ا ا ة إ 

إ   أ  أن م    وا         ٦١ق 

      :، موا ، ؛ أي : ا وا وا اا  وم

     ا  إ (  )،(  ) ،()، (ِ)٦٢   ، وا او .

 ،   ا ا  نا وم٦٣.  

 و  :ل:إن اف اا  اء         ٦٤ام :  إع 

 ٦٥إ أن ن  أو  ، ن ن   ار إع    

     (واو) و ا   ، (ُ)و (ُ)و(ِِو (ِِ)  ءا 

 زونّ بو   و (ء)ف    ٥/٧( ا عا از  (

ااو و اء  ار  ء  اء و  ( ِ) وُُ) ؛      

  .  ٦٦ ا ، وّزون  اء

 ٦٧:  

    ُُرأ َا ِى ا ِ  

  

  نرأ ْ نُ اَيَ٦٨و  

   زومّ سو٦٩؛أي:ا       ورة ا و ، ا

   ف ان ا اء عك ا ر  ن را ، وإنا

  ّ ف ءن  ا؛ (ِْ )  ه أو (َْ )و (َْ )   ف–  

-  ا م ن ذا ا٧٠    ء م  إذ ،    ُ  

إذا َوَ ا  ام  ل       - ا ا ا -    ( رّد) 

 (رد)–-          ز م الا و ،ا ا  و ،  

٧١ ٧٢، وا   و (ُ)و ()  ٧٣ .

           ن أن  ذ   ّ م ء ،وإنل:  ا
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           ا    ن وإذا ،  ء  وف اا

(( ء  وف اا  ٧٤  .ّ  

 
ُ
  فيحصل

       و  ر ءة أو اا  يا ء ا  إن

، وا   أُ و او     ٧٥ وو أر ت   وا

 أ ٧٦وا.  

ا او: اء   و ء ( ِ) و(ِ)، و  اء        

أ  ُ اة؛ن  اول  اء ا، ن اء 

.  ٌ  

و  :ما   أ ا  و ،(َْ )و () ء 

  .- ذم- اء

.(ُ)و (ُ) واو  ءا :ا  

. (ُ )و (ُ) اوا  ءا :اا  

إ و: ٧٧   ، و  ّا   ءا 

 ا– ا ب  -را   ته ا  ئ و

٧٨ا.  

  تتمة

) ا ف    ( ٦/٧ أن َُ أم إذا   َء (

َ) ، و() أو و ،  (ِ) و(اُه) ز إع  اء 

وف ارا ك   ا،وز ا ارا  ا

ى ا  اءء إن از إو ، ر  ٧٩ ،

 .   
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ذا   ذمه   ال ا   اال   

،وه أّن ل      :أن اف اا  ء ا إذا ن  

)) رة ا     ()  ء وا   ء ََْو

َُِْ َا َُْ َََ َِ ْوأ ًَِ اًْأ ِ((-)١٠ (- ء - أن 

 ءا- )) رة ا     ءا وِمَْمأ ََو  إ

   ا  ذ؟!.-٦٣-))اُْن

 الثاني  
َ
  : يف حتقيق اجلواب عن سؤال ذلك اجلناب.٨٠املقام

    ر الا ا ل: إّن     أ  اولل، وا أ 

   ُأظ ارد ، ون از  دا  ُدأ أم  ، لا  لا

     ن ،!لء ا  وأ ، ا  ُوأ ، ا

         إ ذ  يل ، وإ   ومّال ، وا ا اب

 ّ  ال .اا  ا   طإ ل ، وا  

 إم ا   ال  أاه اّل :إّن ء ا ذا  

    ذ  ا أّن ل ، وا ا   ، را ن أن  لا

ّن ذ  ، و  و ٌ ٌ ال ، ا أ  ٨١>أال<ت ، و

    ا  ا  ل، ته ا ا، تا  

             همذ دت، وو ()   ن، ز

       أدم ُ    ُءب        ٨٢ا    ئ إم  و

    ًءء إا  : ، ا  ا – واو - )؛ ٧/٧ (

 ء اا   مإ  ن–  -    .  

    اءة٨٣و ((ا ُ ))٨٤((ُمام ))واو – ٨٥، و - 

ا  ه ا، و اءات أ رة   ات          

 اا ا رة ا٨٦ا      ا   أ أ  م ،
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   . ذ     اءةز ا ذ   ،  ا 

  ل٨٧و          ُ)  :؛أي  ءا   ، ءا ّ  

   يء اا   :؛أي ام     (ُموأم) (ا  

و–ّ -    ٍْ   ف   اء ؛م  ق 

.  

   ا  أن  إن ذ :ا   لو

٨٨ا      وا ، ا    ءت ا  إذ ،

أ  ٨٩ا  اءة  ((ا ا)) هوم– ا ٩٠-     ، و

ا ن  ا ا ا ، و (      ٩١ن اة    ارج 

أممُ) ، و ْت  اء  ن وء و ذ  ت          

       و ،    يا ا ة، وا  تة ، و

      ر و ،   همذ           وهذ   أن م 

م ٩٢ا أ و  ل   ٩٣ .  

  ،وإ ،  ر     يا  ُ- ُّوا ةوا

وآ ٍ ر   

   و ااُغ      ا داود

    و   رن

  ١٢٧٠ []٩٤  

Abstract
The search is an investigation of the Hamdani script, which 

dealt with the meaning of the verse ((God be upon him)), which 
appeared in Surah Al-Fath tenth verse, the author sought to raise 
the distraction in this place. And the message is based on a 
question of the question of the sign of Hamdani on the problem 
of lifting the distraction in the text of the Holy, and address the 
answer without the extrapolation in the grammatical linguistic 
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style quoted in the languages of the Arabs in this place, The 
author used the words of the Arabs and scholars, and sources of 
the Koran and Arabic poetry, and the words of the Arabs, has 
been submitted to investigate a study in which I mentioned the 
author and the letter, of his biography and personality, as well as 
the letter title, copied, and attributed, and built, so many sources 
to clarify and stand it, Including Vaidh.tm study reinforced a set 
of results, including the author and encyclopedic erudition and 
wisdom of his style, and integrative approach in which to reach 
goals only answer liquid 

هوامش البحث

  

١ - : ا ل:  ٥/٥ظ ت : أرف ا ٢/٣٥٤و  :ن ا٩/٣٩٤، وا وأ ،

ء-ا٢٣٦/ ١٧: -اا  ،-- :٣/٤٧٢  : ٦/٢٥٨، ا .

، و  ٧( ا):- -ر -و اب   ااب

 ّ ا  ه اب . 

٢ -با - ر- :٨ا ،  اص ا  م– 

- :٨- ٦.   

  ن.- ٣

   ن.- ٤

 ١١( ا):-زا    -ر-  اب   اابظ:   - ٥

٦ -  اص ا :ظ–- :١٣-١٢ : ا ل:  ٥/٥،أرف ا ٢/٣٥٤و 

وا ، :ن ا٩/٣٩٤ا ء-، وأ٢٣٦/ ١٧: -اا  ،-

- :٣/٤٧٢  : ء: ٦/٢٥٨، ا  اء٣/٤٨.  و  با و،

  و اب اا-  ر-  -:(ا )٧ 

٧ - ا ر ا دةا   ا كو. 

٨ - ن ا،  :١٧: ظ 

٩ -  ا ظا  :٢/٢٦٧ظاء اا  :وظ ، :٧/٥. 

 .و  واف. ٢٥: آره،-ر -ظ:  اب - ١٠
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١١ - : ا أ  :٥/٦ظ:ا ال :٢/٨٦٢،وارف ا٢/٣٥٦، و ،

 :ن ال: ٩/٣٩٤وأا ٤٣٣، و :ر٥٠و١٣/٣٠، ١٩و١١/٤. ا 

 :ظا  ا٢/٢٦٧وظاء اا  ،:٧/٥٠ و .

 .٢٦ا:-ر-اب

١٢ -.وا را ا  

 . ١٨ا:-ر-  اب - ١٣

  . ٥/١٨٥ار:-ظ- ١٤

١٥ -  َِْْق أْ ِا َُ ََن اَُُِ َمإ َمَُُِ َِا نإ))  :ه ا    

ًَِ اًْأ َُِِْ َا َُْ َََ َِ ْوأ ََْو َِِم َ َُْ َم ََم َْ 

 ((ا-)١٠ (- 

١٦ -  با    م   .امداود ا 

و (ر) . ٦/٢١٦اا  : ، واد  ار،ظ: ن اب :  - ١٧

: ٦/٤٠١ا.(ر ) 

  (م) .١٤/٣٠:ن اب: ام : م ، واد  امن ، ظ - ١٨

١٩ -  ، ر  و.ا:ا  ء–وب اأ- 

https://ar.wikipedia.org/wiki.  

٢٠ -  ا   ا   أ  أ    ا   أ 

 ا ا   ت) ١٢٣٧ا (   ، ءا   ةأ أ و ،

.. وا، ة، وارة، واا  ا  : م ): ظ ت.

 :ن ادب: ٨/٤٤٧أوا ل ار  ،١٣/٣٧٢،  ٣/١٧٢ و ،

  ).٣٣/ ١٣طت اء: 

امل ا     : .ة ا واان ، واد  ا ة - ٢١

:٥/٢٢٢ا. ( )  

٢٢ - :١٠ا  َِْْق أْ ِا َُ ََن اَُُِ َمإ َمَُُِ َِا نإ)) :  .

َُْ َََ َِ ْوأ ََْو َِِم َ َُْ َم ََم َْ  اًْأ َُِِْ َا

.((ًَِ  

  ( ف) .٦/٤٢٣ا  ا.ظ:ن اب:  - ٢٣
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٢٤ - :ا  : .ءف ا .نا ا   ٤/٦١٨( )  

٢٥ - .ا  ا ما :  

٢٦ -  :    ل ا١٥٤/ ٣ ا  ء أن ا )) :

ح ا :وظ   ((...ا-٧/ ٣:-ا : ح ا١/٧٧، و و،

:اا  ح ا١/١٩٤او . 

 .اب: اع و - ٢٧

  : اور. - ٢٨

٢٩ -:ل ا٣/١٣ ورا ؛و و  ن إ أن ا ا )) ن ا

  ن ، رو ،  ه ، أوَس وا  ا    

ورا ا   ورا . وإو و   ، مذ  ن ا ، 

 اي ن ء ا  ،  ء ا اّو  ء ا ه 

    و ظ: ا (( وروا  ا    و

 ١/٨٧و ا  أ ا :٣/١٥٤،وح ا:١٦٣ااب :

 :اا ١/١٩٤،و.  

٣٠ - :ح ا:  ا ل ا١/١٢ :-اب  اإ   -

 ، ورب وع و ور ((ووا، و  بع وا

 ،  أماع : اول :(َُ ) و(ُُْ) إ (َََْ) و (َُْ) و 

إ  وام:( أم)، إ ( )، وا : (ََ) ، إ (َََُ) ، واا: (إي)

 إ()و () وا ، (إ)  ل او ،((.() و– ر

 م ن ، اع امه ا  وا و ... )) : ا ا ل ا

 وا و ،  أو ط أو  ن أن ّإ ،  وا  ن؛ً 

و ،  رت، ع أو  د أو ن أن إ ه ا    وا

 ،  طو ،   رت ، م أو  ن أن إ ا

 :ظ :  ا ،((... ١٦٣و :ح ا ،٣/١٥٦  ا  ،

 : ا ١/٨٨أ:اا  ،١/١٩٧ .  

٣١ - .إي : ا 

  اود.ة)) م ))  ا  ا واب - ٣٢
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٣٣ -:    ل ان  ١٤-٣/١٣    او ... ))

 اا  ك (ََُ)ف ، (ْ)و (ُْ)  رةا ما  

ا وام (ْ)،  ار : ا ا، وا ام ،واع ا و 

 مع، ان ا ، ه ن أو دا ّموا ا  ا  ا وإّم .

 (م) و  و ا  ُار ق ؛ وإا   ةا  

 طا   ا  ، واوا و ، أ  وا و ()  و

َام ٌا ّ ن ، و   :   إذا أم  ،   آ  إ

(أم) : أم  ز ، وأم  و ، وه  ا...ا و اماع 

 و ،  طو ،   أّن ى أا ا ر ا

ً  م ،  ة  عر ا ، :ح ا :وظ.((

١٥٧-٣/١٥٦:اا ١٩٥/ ١، و.. 

٣٤ -  ل ا ا م٣/١٤  عن ا )) :ل اا   و ،

((...أ م، ا   ه، وا  ح: و ظ

:٣/١٥٧ا :اا ،١/٢٠٦. 

٣٥ -   ل ا ا مو ظ ١٤ /٣ :١٦٣: ا :ح ا ،٣/١٥٦  ،

 : ا أ  ١/٨٨ا:اا  ،واٍف.١/١٩٧   . 

٣٦ - اد وارى أما  و  ((  ة أر )) بوا ا  ا

 . مع ل ا.ن رة ا ل  اماع  أو اظ   ا

٣٧ - :  ل ا  ذ ٣/١٤إ ر اع اما ه و )) :

ا اى أ أّن   وط  و  ،  ر 

 :ح ا: وظ ((   م  ة  ع٣/١٥٧ا .و .- 

 -و  ذه

  ظ :  ن.- ٣٨

٣٩ -: ح ان ، و :٣/١٨٩ظ و.  

٤٠ - :ا   ن  ،و .  :١/٩٢ظ :اا ١/٢١١،و . 

  اة ،     ى ب  اب   ااب،           - ٤١

: ا      و ا ر   اة و  واٍف ، ظ:    
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، وح ا  ٣/١٣، وح ا:  ١٥٤ /٣ح ا:،و١٦٣ااب :

:١/٣٨.: ا أ  ا ١/٨٧و  :اا ١/١٩٤،و.  

٤٢ - :    ل ا٣/١٦٢    َ ُِا  ب اا ا ّوأ )) :

 ْتَا رة، وإا  ُرو ، ا  ورور    اب واا  

((.ا   ن أم ل ، أا   نا  ا  

٤٣ -:ل اب ،       ٣/٢٣ا و  ا ، عا و  ا   )) :

.(( ا  ّوا ، وا  تا  ن ا  

  ا  ب ا اور : ُ  .(( ، ))رد - ٤٤

((ن اور  ن ا   وف ا وا ))ح       - ٤٥

:٣/١٦٩ا . 

ا  ا و  اء إذ ا  ا أن   ()ف ب(أل).     - ٤٦

 ا ا  :ظ.ز ذأ  ة: و١/٢٢٦ا ا ود ،

  أ :١٠٧:  با ا د  ا وأزا،– س أ

.و  (:  وا  ، وا در) و أز(        ١٤٠: -اد

(...  ر وأ ، سر ، و ي ، واوا ، را 

٤٧ -:ل ا٣/٢٤          ، ا ا  ب اا ا أرادوا و و )) :

      ()  ءاو واا  ا ، ا ع اا  د واا

و ()ا ء() أ ،ر  ()ن  ا إذا َو اُ ،  واوه   

ا ا ، هم  ، ( ) (ء): ح ا :و ظ.(( مس ا٣ /

١٦٦  :ا ١/٩٠:اا ١/٢٠١، و .  

٤٨ -    ا   ك وا  ا ا ا  اا أ 

ن ا  أن أ ف  إة "ا  أ  و   ك" أي 

ك و. ف   

اف اك : إذا ن اف  أو  أو را .. م ا اف          ،

         ن ..  فن ا ن أو فا  ن إذا : ف اا .

   فا .  ح ا :ظ- ١/٢: -ا    اا  حادي -، وا-

:٢/٨٨٤   
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٤٩ -        ،يِ  ،َِْ  ) : ل أن  ز ء ا إ دى اا إذا أ

 ح ا :َي)ظَِْ  ، اَ  ، ََْ  ،اََْ–١/٣٥٦:-ا    ح او   ،

:١/٤٥٠. 

 : اف.- ٥٠

٥١ - .  ه :  

: (( اء ف س ن أ      ٢/٢٠٣اب: ل ا     ا  - ٥٢

  و وزاا)).

: إ أن اء ف ٨٢٨/ ٢أي : .وذ ا    أاب اان :  - ٥٣

   ،و   زُو ، ا أ  ج ، س ، ّ

 ر   اُ  ز  ، وا ُ  ء. ول أ   

(( ف   ّت ا          ٢٣١٥/ ٣ا اة :

.((  

٥٤ -  :ل ا٣/٢٤ إذا و ا  ن () ر ، أ ()ء او... )) :

     مس اا ا، هم ؛ () (ء) واوه ، إذن ا ...

 ،    ن ااو ا و اة أو اء ، (ء) ،         

         : ح ا  :و ظ ((. ءا ، ءت اح  ١٧٦/ ٣و ،

ا- : ١/١٢٨ا    :اا ،١/٢٠٢       ه  ل او.

 ُ  ِ وُ  و   و  :أو أر   ا  ز أم : ((ا١/٣٥ان : 

 ا  أن   ه  و     اء    ،   ل    ،  :  ا و

ا  ءة أو اا  ءء و اا  ا م  وف و ا 

   ءا  ، ا    ءا      ةء  أو اا   

 اع  ا  اع  ك  و ، ان م اء أو ة اء وا

ن ا ءف ا  ذا ن ا  وف ن ا ن  ا 

ء ا ءا ،  م   وا    ا    ) ( و  ُُ و  ُ ،   

ََ     )ّدُر(    أ  َو إذا ا َ  َا    مل  ،ا :ُرد ، 

   و   ا و ،ا  الا م ز  و أ   أ 
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   ن أن  ذ    م إن و، اء ل ،اء أ و

  ل ن ذا  ء  ا ا وف

 .)) ء  ا اوف    ا   ن ك

٥٥ -  :اا  :١/٢٠٠ظ. 

٥٦ -   قب اا           ب و و  .زا  

.و وا  

٥٧ - ل ا : ابا    ٢/٢٠٣((...بأ ا ء إا )) : 

٥٨ -            ء، واا  ة ، وا    أن  : 

 أ    وأ ، و ، وا  از ، و ن ن         

  . ١/٥٧، و ااءات:٢/٢٩، وا: ٧٤مل  اآن ا.  ظ: اف:

( ) :   ١/٤٠٥ام . ل أ ر    ا ا اة:       - ٥٩

( ا     و ، ات اا  ت أو أ ار )) 

٦٠ -  : ل اة ،      ٣/٢٤ أو (ء)  ن أن إ ، ء ا و)) :

       (ُ)و ((ُِ )) نو ،  نُ زا  ، أ  ن ن

و وم ؛ و أن اء ف ،  إذن    ؛ ن   

ا و او اا  . ءا  ءت او ، (ء)  ، ءة أو ا

  :اا  :وظ ((...  ءا  ءا  ن ا ٢٠٣-١/٢٠٢وإن 

 و  ذه  .– ١/٣٥، و  واٍف. وظ:  ان :

٦١ -  :ل ا٣/٢٤   ، ءا  ن ا وإن ... ))       إ ،  ءا 

      ، وا وا اا  وم وا    أن م  أ 

:اا و ، ((.  إ (  )و (  )و ()و (ِ)٢٠٢/ ١   و.

    وا ا  ءا  ...ا أ ء ا )) : ، دا 

   زا و، ا  و، زا   را  ز

 ، ول أ : أ   اة))

٦٢ - .أي : ا : 

٦٣ - .ا ظ: ا  
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٦٤-    أي   ،   ف   ا م  دةا 

 ثت اظ : ا . ت أواوأن ا ،  ا عا ا  

 ات  اا–ب ا   ٣٣٢:-درا.  

٦٥ - )را ا   ِ٤ُذ (– -      إذا     ))

  ا . (َُ  اء  ، وإ  إع  (ُ ا) و ( َمَُه

٦٦  -  :ل اء  ٣/٢٤  ل : م ، و  عإ  ا ّوأ )) :

ا : ن  و اك ، أ ،  ( ِ) و(ُ) و() و)ُ) و( 

ُ) و  (ُ) ا واو، و ا ء. و   وب 

 ءا  ء  راك اا   ءاو واأي ا ،ف ا زون

: اا  :وظ ((...ء أا  زونو ، (ُُ) و ( ِ) ١و /

٢٠٣-٢٠٢ . 

ا    ا ، و   ال ازدي     ااب  - ٦٧

:٢/٧٢٧ح ا ،-:دب: ٣/٢٥اا ام٢٦٩/ ٥، و )) : وا ،

  ل او.ورة ا (ُ)  او ، واف ا  () 

 :مإن ١/٢٧ و ،روي ا و ، (( اةأزد ا   هو )) :

ى ا يْأ  ن  ورة؛ ا  ظ: ا . اءإ 

 :٢٦٧، ٣٩/ ١ا : ١/١٢٨، وا :ا ا١٢٤، و.  

٦٨ -   اي ، ا    أي أم ...أ ا ى ا ُِ وى

 ذ ف إّ ا ا  ظ أم  : وا .ا و ، 

ر -/٣طا ، وه ن إ ذ. ظ: ا :اب  أن ن 

٣٧٢ -ا.  

و  اع    ا   ل إ  ط  ؛أي:  - ٦٩

 إا  ا   أن ا  ذ ، و   ازن.  عاا

  .٣٢٩:-ا   ب ادر- . واات ا٢٢ظ:  ات: 

٧٠ - : ل ا٣/٢٥ ن ا  ف ،  ء ا وإن و )) :

(َْ ) أو ه  (ِْ) ر إس ا ، أي: ك ا ، ن اء 

إذا و : ((  ١/٢٠٢ ا :ف ... ّم ا ن )) ول اط
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 ،أ، ()و (ِْ)   ن اء ، ا  ،   ءا

 ّ ،  ا ّد ، وا رأي او .()و (  ) :  ف أو

 ّن . أ ره أع . واه ا  ل : او . ف ا ذ 

 ا .(( ع إا   

٧١ - )   ذ ن وا   ل ا ا م٥٠.ا (  

٧٢ - )  ه ،  رئ أ ا را ا   ا  ٤٥و (

)  ١٢٠ووآماءات اا  : ظ (-٢٣-١/٢٢:-ا. 

٧٣ - ا  :ظ:آماءات ا١/٢٨  ء ، و  ()  أ ا )) :و ،

اءة ا   ، وأ ا أ إق  () اء وو او، 

.((.(ِ)  ءة ا م وا  

٧٤ - :  م  ا ة - ١٢٣/  ١رة ا  ما ا   - ))

  )) .(( أر ا   ءء ا  ا و  ء   ء 

 ن ن    ءا او و ووا    : م 

ووا ا   :وأ)  يأ( ووا   :) ( و)( 

  ءا  ان ا ا  ءة اوا ا  ءوا  

ا م  وف ا و   ءا : ا   ءا  

 ةء اوا  وا ءة ا ءوا م نرا وذ 

 اع وا ا عا را  ا عل اا و أ 

ء وأن ا ءوإن ا م    ذ  ن ان   

  ا  وان اء وان واد ااء   ء  ا ا وف

 ن ذا ا اد و  ااء  ن وان واد ااء  ا وزن

 ن   ا    وفا ا  ء . :وظ .((

:ح ا٣/٢٥ . 

٧٥ -:  ه اذ   ا ا٣/٢٥و   :وظ ،:ا٢٠٣-١/٢٠٢ا 
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٧٦ -.و  ت  هذ       

٧٧  -    ا اا  ةوا ا     ا  ا

ج  ،  ا أّو ء   ا  ّء   اة . أو 

  ّا رة إا :اءاتا  ظ . و  غإ ١/٣٢.  

٧٨  -  :ل اا،  ٣/٢٥ ... )):ء  ،ءة أو اا  يا ء ا 

 ،وأ أ ت، وا أر :وو وا ،و  ر

  ء أا  ء، و و   ءا  :وول اا  م ا 

  و ،()و () : ء و   :موا ،ء اا 

 ،(و ،) : ،واو  ءا  :وا ،مذ  ،ءا   أ ا

ُ) : اوا  ءا  :اوا م إذا  و ،و ،(  ا 

 ء ا  ف وإن ، و  ،ا   ءا  إ و ،

  إعه): ز ُف  :   و أو و) :  ، وأ

اء، ارا ك   ا، وز ا، ارا  اوف 

و ،ر  ،ءن از إاءإ     ئ و ى ا 

(( ب اا 

٧٩ - :  ه اذ  ا م١/٢٦  ف ء ا  ف وإن )).

 :  و أو و :  ، وأه: ز إع  اء، ارا 

و ،ا   ك ،ر  وفا  راا ،ز ا

و ى ا  اءء، إن از إب وا    ئ 

ا(( 

٨٠ -   ال ا   ا و ا ا  ما ا

.ا  

٨١ - ا  ورد  بوا ، ا  ا)را ٦/٧ أ  ((اأ )) :(

.ا  

٨٢ -) :را   ورد ا ٦/٧و  أن  ل إن ا  )) :  (

 و   إ ا  ، ا ا   اءة ت ، وإن ()
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 ا   اء–-  ا  ذ ت ، ووا  ل –دون 

-  ()  ون–أو ال آ -  ((ذ  أو 

 يو  اروي ، و ا    اُْ  ن ازدي ااد - ٨٣

) ال  و ، ي ااءات :٢٤٦اا  :ظ. (٢٢/ ١ 

٨٤ - ُ...))روا  قإ أ وا  ي واوا    أ

 ((ء –اا –  :ظ .ا   ا و ، ا 

:ط١٦/٢٦٨ا :اءات:١/٣٠٤، واا  ٦٧٢،و : م٢٦/٩٧،روح ا  ،

  .٩/٤٨و ااءات:

 وا  وا أ مو وا    وا ة واو  و وا 

  ا-  وا ا إق و وا ((...ِ ا))  اء

:طا  :ء. ظورة ا وا ، ١٦/٢٦٨ا :ر ١/٣٠٤، واا ،

:ن: ١٣/٤٤٣ار اا١٦١/ ٦،و اا ٩/٤٨ءات:،و.  

  ((ا ُ  )) قإ أ أ او– ا  – و م أن 

   ا. ظ: 

:ن: ١٣/٤٤٣ار ااءات:١٦١/ ٦،و اا ٩/٤٨،و. 

٨٥ -  ا   نوا ، وا  زرق وورشأ او ا  أ ا

، و ١٥٤/ ٥، ا ر: ٤٢٢،  ااءات :٦/١٤٧ا ا:  . ظ:

  .٢٥٥/ ٥ااءات:

 ((ُمأم و ))    أء –وا   ن ا ؛ ءا 

:ا ظ: ا .ّ٦/١٤٧ا: اءات: ٢/٣١١،و اا  ،ن: ٤٢٢ر اا ،

٤/٤٧١ا اءات:،و٥/٢٥٥.  

  وأ ،    وأ ، ة واو وم  و وا أ أو

   ، ء   ن ء، وذا  ((َمأم و)) ب وو

 :ا ظ:  ا .  اءات :٦/١٤٧ا  ،٤٢٢ :  ،

٢٦٦ ا ، :راءات:١٥٤/ ٥ا ٢٥٥/ ٥، و.  

   أ  ع ا ((إ مأم و )) ا    أ او

 :ء ا فء. ظ: إ٢٩٢ا:اءات:١/٣٠٥، اا  ،٥/٢٥٦.  
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 ٥/١٦٦ظ: زاد ا :وا ا   ((... أْمِمِ))  ا وا   اء.

  . ٥/٢٥٦، و ااءات:٤/٤٧١،وار ان:

٨٦ - .  ذ  

٨٧ -  ا  ورد :را )٧/٧ ( - وا-)) :   ل

إن اءة  (ُه ا) ّ ٍ،  اء ‘ا  أن مل : 

 و ،  ل اا    () ء أإن إ :. ا 

إا ء و ن واردا  ل : ا َ ٌُ ُّ. إ أم  أ 

وإ     آناءات ا ن  و ، ا ه أ

وا ا  ا ،ل  ))أم    (أممُ)   ، و   ه.  

:اما ٧/٤٢٨  مل أم ا  ادرهم  ز أ أم )) :

: ا أ  

       اََ َِرا ص أي:ان رؤد   وىو ((ََ ُْ ُُّ ا١٨٦  

                     ِْ ُ رواط         ا ٍرا ص أي  

  ا أ  و ، و  سوا ،  و ُ )) :  وا

  ، وا ا  ))اء ا اح   أ

٨٨ -  ا  ورد :را  )٧/٧(  ه ا  ن ا أ )) :

 ا ن ا؛ ا  ا  ا او ،  ٌ م، ا

ون ا  أ ،  أ  ف ان ، وأ ا   ان ،

  ر أ   : راةا  ء اب ، وأا  ن أد أن 

     أم  ل و ، م  ر  نمن ا و ، 

((.ا  ا أد ن  

ه ا ، و  . ظ : و ل    اف ،   ا - ٨٩

  .٦٦ات:

)) ا ُ إَ إَُ  اَ اُ*ا  (( ٢-     ١رة آل ان / - ٩٠

 ((ا آ )) أ ا )).–ا  ة وإ ا -  ا  وذ

ء ا وا، وا ، و ، ا   ةا  مو ،

  ةا   ا  أن ا اء إا وذ ، ا ُ ت اِ
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 ج اا ن ،  وذ أ ي ، وره اوأ ،  أ

، ٣/٥ا  ااءات: ١/٢٢، م ا: ١/٩ ا، ظ: م ااء: 

 :ج: ٢٠٠اا م ،ف:١/٦٦١/٣٠٩، ا :ح ا .٩/١٠٤ ا ،

 :اءات: ٢/٢٧٤اا  ،١/٤٣٩ ))   و :ؤاا  أ  أو.

 ((ا ِا– ء ، و ا ََ  ي أما وذ ، ا  

: ا  :ظ. ف: ١٩١/٣٠٩، وا :ا ٣٧٤/ ٢، ا و ،

: ح ا٢/٢٢٦     ...أ ا ز اوأ )) :

د  اد    اب اي أه   اع ... )) ظ: 

 :ا م١/٢٢ .  

  أو ،  د روا  او ،    أ  ا روا 

 ، وا  وأ ،  وأ ، وا وا   وو وا

 ((أ ْأ )) ؤاا - م :ظ .ا   ا و ، ن ا

، ٣/٣٨٨، ان: ٤/٥:- ار-، ا٣٧٣/ ١، م اج: ١/٩ااء: 

،  ااءات: ٢/٣٧٤، ا ا: ٢/٦، ٢/٦،  ان: ١/٣٠٩اف:

١/٤٤٠.  

٩١ - .ا أي : و  

٩٢ -)را  ا  ٧/٧ورد)) :  ( ا   اءةل ان مإ  

 ا ا   ،   أن ا  :  ا أي 

  ا او وأا، ُ  اطا   ئ  ا إذا و 

  ءا ّ لأو م، ا   ََد و،   : فا ل أ

 أ ا  م  ءأن ا  (ا )ز و ، ا :  

أ  ن ء إذاا(( 

ل  -  ذ  اة-  ب(أ) ا  أ ااي - ٩٣

:مروح ا  أ: (( ١٩/١٩٣ار وا } َِْ {  ءا   

ا و   ،   :و ا ء أم  و   

ذ    و ، وو ا ء را او  إ ا وو  ن إذا 

 ة   رتو   لما  ا إ ا ، و ا 
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 ا ا  إ   ا ا  أ ا ا  ا ، 

ء وأإ   ن  ء  وإ و م ، و  ا  

ا وأم       ا و ا   أَ   

إ   تظ  ََِْ وا  ديا إ     ، أو ا   .

وم  .وا   .وروح  .وز   }  { ن .   لو ((

 ا رة ) ا٠  )ُ : (٢٥اا  ا وا اة : 

 ع  ن ) (ف   ك أ   ر ا 

 ُ أن أو ا   ا ي وان ا  ل وا و 

  تن ا ا  ُ دي إ   ا  راد ا 

م أن  و  ا    ا   ُ  

ة ا .وا مأن ا ا  ت أق ا او ا  

د أا م ا  تء ا  تا  د أا((. 

٩٤ - .وأ ،ا    

  و املراجعصادر قائمة امل

- -آا.ن ا 

إف ء ا  ااءات ار  ، ا أ اط اء           -

 ) ط  ا  (د.ت).١١١٧(ت

-   أزا       ،ا د، دار اا س أ ،ا د  ١ا  ،

 . ٢٠٠١وت،

- -  ات اا–ب ا   ة   -دراان، دا ةا  ك

  ،ا ت، اراث وا٢٠١٢، ١ا. 

- ،  را ا  ،وت ١٥ا ، ٢٠٠٢،، دار ا. 

  ، ( ا ، دار ١٣٧١أن ا، ا  ا، (ت -

  .١٩٨٣ارف، وت ،

، (١ : ا،     ١١٠٤أ ا  ،  ا ا ا، (ت   -

 ..١٣٨٥ ام ،اد ، و ا اف، 
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- - أ  ) ا ت ا ) من ا أ    (ن٧٤٥  ، (

 ، ١٩٧٨، ٢د ار ا. 

)   ٣٩٣ج ا وح ا(اح) ، إ  د اي( ت: - -

 ،ن وت ، ر ، دار ا را  أ :  ،١٩٨٤، ١. 

-  ) ،آن، اا   نء  ٤٦٠ادار إ ،امرك ا آ  (

 ااث ا وت(د. ت).

 ( د:   ظ،      ١٣٥٤ أ ا ، ا  ار ( ت  -

  .٢٠٠٨و ا اغ ، ومن اغ، دار ارخ ا ، وت 

ا   أ اط (ت   ، -   اط–ا  اان  -

٦٧١ ،ا  ،ور ا ا  : ، (٢٠٠٦، ١. 

 : ،( ال        ٣٧٠ا  ااءات ا ،ا   (ت   -

، وقدار ا وت ،٢،ط ،١٩٧٧ . 

-         ، را  أ ، اء ا ا     و  ر ا 

، اث ندار ا ط ، ١ ،١٩٨٧، د. 

 ، (  ١٠٩٣ام ادب و ب ن اب ، ادر اادي (ت -

، ، ما  ، رون  ١,١٩٨٦ا.  

، دار اون ا  : ، (   ار ٣٩٢ا،ا  (ت :  -

 ، اد  ١٩٩٠، ١ا  . 

-      (   ت ) ا ا  ،نب اا   نر اا

 ،وت ،ا ض ، دار ا١٩٩٤، ١. 

-  ،ا ب، دار ا  إ ،ا ا وت، ١د،٢٠٠٤.  

، ٢ؤ  اّج :  و  ارد ، دار اق اة ، وت ،    دان ر -

١٩٨٠. ٥ 

ار ا م ا  ،  ا  (أ رك اام )  ( ت:            -

  .١٣٦٦)، طان، ١٣٨٥
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-         ا  ا :ما وا آن اا   مروح ا

: ، ( ا ا ، دار إء ااث ا ، وت ،    ١٢٧٠(ت

١٤٠٤،  ٢. 

-   ا زي ،ما     ا  ،ا   زاد ا

، ١٩٧٨،  ٤ا    

 ، ( : ٣٢٤ا  ااءات : أ  أ     (ت        -

 ، ةرف ، ادار ا ،  ١٤٠٠، ٢. 

     ، (      ٣٩٢ ااب، ا (ت:    -

  ،ا دار ا ،وت١إ ،٢٠٠٠.  

-      (ح ا) ح ا       يا   ا  ،

  ، ( ا ، وت، (د.ت).٦٤٣(ت

-       ،  ا أ ا ا  ، ا ،  ا أ  مح ا

         ، ن ، وت ، ب ادار ا ، ا  ا   : ١ ،

١٩٥٥. 

-    ر  ا  ح اذي (تا ٦٨٦ا  ، ر ام   (

 ، وت ، ا دار ا ، ا  ا  ٢٠٠١، ٣و. 

-      ، اثء اوي، دار إ  ،  ا أ   ح ا

 .١٩٩٩، وت،١

- - ح ا- )  ، ذيا ٦٨٦ا  ، (   ،و ا وو 

 ،ا ب، دار ا  وت.١٩٩٨، ١أ ،  

-        ،دي ا ن ، ء  اءف    ١ا داب ، اا  ،

،١٩٦٩.  

 ، (: ا إا ، دار ٦٦٩ا ا  ، ر ا (ت  -

  .١٩٨٠، ام ،  وا

-      ، امرك ا آ :ا ت أ١ط    ،اث اء ادار إ

  .٢٠٠٩وت،
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-  اص ام  اص ا–    :ت ) امب اا  ١٣٠٥  (

  . ١٣٠٠، ،اان ،

-   س ا ا ،ا ء ا الأ  ا ات ا) 

 .، (١٣٨٥ : م ي ،  ن ب، طان ،١٣٥٩:

 ،(  وح:   ٢٨٥ب ا، اس   اد ( ت:   -

  . ١٩٩٤ا ،  أء ااث  وزارة اوف ا ، اة، 

او  وه او ي       اف   وا ا ون  -

)و اش ، ر و   ا  ، دار ا        ٥٣٧(ت: 

 ، وت ، ١٩٥٥، ٢ا. 

-        ا  سا ، ن اوا ا ما  ظا  ا

  .٢٠١٠اغ ، دار ا ، وت 

:  ا ل ا    ر ا اي ،            ن اب   -

 . ٢٠٠٤،  ، ٣) دار در ، وت، ٧١١(ت

-    ) ا ا  ان ، اا  نا ٥٤٨  ا ا (

 . ١٩٥٨ اا ا ، دار ا ، اة ،

- ا ا ،،ا ، ر ة،اا ١ ، ،٢٠٠٨. 

-           ، ما   ا    ، ب اا   ر اا

   ، وا ، اإ ل اا  ري ، واما اإ  ا  : 

١٩٨٤، ١. 

- ب ا  آناذ ا ت) ا ا  أ ،  ا ، ٣٧٠ (

 ،  ، ما ا ، ا ه١٩٣٤م. 

) درا   ٤٣٧ إاب اآن ،     أ ط ا (ت       -

     ، وت ، ا   ، ا   را : ٢و ،

١٩٨٨. 

-    لا       ا ، و م ، امرك ا ل ، اا  ُ

 ، وت   ٢ا ، ١٩٨٨، دار ا.  



  

  ) ٤١٩ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 
  

-  )ز ا  ء ، ادء واا ا  لرف ا١٣٦٥  ، (

   ا  ، ا ا  رات ، ز ا   : 

،١٤٠٥.  

-  ) ،اءد از   ز  آنا مر ،      ٢٠٧ا   : (

 ،وت ،ا ا  ،   ١٩٨٠، ٢وأ. 

 (   ٢١٥م اآن  ا او    ة ا ا (ت     -

 ،رس ، دار ا :١٩٨١، ٢. 

 : ،،(  ا  ٢٤١وإا ، أ إق اج  (ت :  م اآن -

، ا  وت، ١، م،١٩٨٨.  

- - ا ،ت اراث واا  ،يا ت ،د : را 

  اد، ١ا ،٢٠٠٧ .   

ا وا ،(       ١٠٨٥ ا ،ا  ا ا(ت      -

 ، ،ا ١٤١٤. 

- -      ،وا  ا  دار ،ا ا : اءات ، دا ٢ ،

 ،٢٠٠٩د. 

-           ، ا  ،  ر  ، ا ا  ا ا 

 ، ١٩٦٠د. 

 : ار    ، دار  ا   ااب ، اي ،  - -

 ، وت ، ل١٩٩٣، ١ا . 

- -     )من ا   ا أ  ا  ا ٧٤٥  : (

      ، زوا  ا ا ،ءا أ ر، ود إدرا :د

١،٢٠١٥، ار.  

-  اءات اا  ري (ت  ا ا ا    ، ٨٣٣ (

 ، د ، ا  ، ند   : ١٣٤٥. 

     - اا  ح  اا –   لا :  ،طا ل ا

  ،ا ،ة.  ٢٠٠١ا ،  



  

  ) ٤٢٠ .... (.............................................................................يف وجه انضمام اهلاء-رسالة 

 
  

  الرسائل واالطاريح اجلامعية

-      ،امب اا    ،ابوا ا   با 

زا  ظ- ر-         ا  ،ت ا  ،ا 

 ،٢٠١٦ا.   ،  

-  و :وما اء–اب اأ- https://ar.wikipedia.org/wiki  



  

  ) ٤٢١ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

  

  

  

  

  

  

سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة 

  ريا" القصرية حملمود شقريكشا

  

  

  

  

  
   

  
  

 األستاذ املساعد الدكتور

 سیدة اکرم رخشنده نیا 

 جامعة کیالن -مجهورية إيران اإلسالمية 

rakhshandeh1982@yahoo.com  

 



  

  ) ٤٢٢ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

  
  
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ) ٤٢٣ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

  ريا" القصرية حملمود شقريكسخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شا

  

  

  
  

  البحث ملخص

 دب ا   ا اا  رة ن أن ا

ده ا وا وار واد   ،ن ادب اء اي 

   مة  و  م ا ه امة وإد ل 

  و  ر أن ا ةا ب اّ نما  ا

وا أ وأ ات امم   و ا ا وأن 

رس ا يا  د ص واء اه ا و اا 

ا ،ل ا  و ا ،ت ات و ات واا  

 و روا  ،أد ا و ا و ا ، ب م

  .  ا اة

“  رةا”ان أي   رت و ا 

٢٠٠٣ و   إذ ا اا    ا ا  

وا    ب   ت اا  ارا  أ  و

  و ه ا  و  أ“  ااام ” 

 ا  تو ا ا م  و  م   .

ن إ أم  و ا   أ آ م    م

ت اا  و  ت، ا ا   ا و

  ...و ون و روم.  

 األستاذ املساعد الدكتور

 سیدة اکرم رخشنده نیا 

 جامعة کیالن -مجهورية إيران اإلسالمية 

rakhshandeh1982@yahoo.com  

 



  

  ) ٤٢٤ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

 ا ا  ال  وا ا  و-   رسم ا

 رة"ي    ا" ا     ا

  و  و ر  اا ا   أم راا م

  اا  ات وا  إم ،ا دا  ة  إ

  .س وة ا  

ات ا رة" ، د ،اتا ،ا :"ا  

  املقدمة - ١

      ة اا     أو ،ا ط ّ  

، ّ   ٦٧ا واع،   ا  ّب ان  

       ت ا ّوإن ا ا ة ا ،  

  داتت وارة، واّت ال، وات او ،ا

د ال ا  اّ ،       اا  ن 

        ّ موأ ، ة ترو ،ط 

و  ،    ا ا، و، و   ات، وت 

         ،ا   د  دا  دص اا  أ

ا و      أ ل، و وأدب ا  رة اا  

وا  أن د  ن !       د   "ورد ا" رة ا 

 ا ا  وا  اوا "ا " وا  

      ا ،ا  ا م  أ دب ودوره.. و   رأن أ

 ." اة "رة ا

        ا ا اإ    د ا ّ

 و  وا   ل   ،ب    

ا وارات ا، وإ وء وار ات اد اة    



  

  ) ٤٢٥ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

د  ه، و   ا     ّ ا، واب و

، دون أن  ُا ا ا ّّد ا وام و  أب  

ا ا  أ ا اب  ى ا، وا مذا        

         ا  د وظ ه.وو ذ ا

ا"و"ا  ماا"أ ّظ و    ا"رة

    و د  ات اا ر مإط  ا ا  ا

         إ  ن   ا م  ا و ،و او

 ) تا  ا  ت و  ا إآ  ب وا  ،

.ا رد إا   ،(و ا ،دا ، 

     ا ا  أو ف م    د ا م

و، و"  رومو" و " ن  " و"ن     

         "ا" و رة"ن" و  ة ا"س" ورا

 ردو"!!        ءوا وا ا  زع ءأ  م  و

  ،  ست ا  ا ل اا و ،وا  

          ،ا  ا دة اى اا   

       ة اا ا    جم ل إما     

   ل، و  ل اا   أن  أي ،ا ا

وت أن    و  ب وا  ه ا ،م ك  

        ا مموا ت اا و ا ا   

 .  اب  ال

   ا ا او رة" را "     ءت ا  ا

        و       يا ا ن ا ،

أ  ا    ،.  



  

  ) ٤٢٦ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

 :ال اص اد اا   ذا؟ و ه ا  

ا     ا: اص د   ه ا اة   

  ا(اا)  ا   اات(ا) أ

ا اأرض ا  ررات وامدي   يواو   ردا 

  و ده إ ا  ذا و  ود ا  اات.

 ااء    ث و درات  ل ا  ك: خلفية البحث 

  درات ل أدب د    و ادء اون ان و أ  

ص اا  ا "    ا ا     »  

  ام ا  ا ، اا د     ّص ا  »رومو

ا دا ،و آدا ١٤ ١٤٣١،ا١٩-٣٦، ا    ا  و

   رة"   د "ا ،    ،ر ر     و وأدب ا 

 ،ب اا ا ،و أ٢٠١٤وت آراء م          

اوم  ة آراء ممو   اتا    رة"  

ا" اة ا    و      رس  ة 

  ان.

  السخرية       - ۲

- 
ً
 لغة و اصطالحا

     ورد   ّب«ان ا« :» اَْ و  َََ

     ُْو ِْو ةَُْو  اُْو آَْو اََو:     ا ) يَءَ

  و.( دة ،ر»س اا«  »   و  َََ ،َح

 واُ اَْ    ا و َََا وَُة وََْا وُاَ :يَء 

 .)٤٧، ٢واْي (اوزآدي،  : ج



  

  ) ٤٢٧ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

ا و ا   ب اد  ّا ا ا و    

مع  ا اد او اب ا اي   أس امد        «

   ،ّوا  دا ،مما ّت و او ا ذاّ  

          و أ ل و   ي ، اأو ا ًا  م

ّا  ّاو ا ،      ّ ةُ  أو ،ر  ّ او ،

ذ   ب اا    ّا ورا  فن ا

 ،ا).ّّا ل و ا٥١: ٢٠٠٣ا.( 

    ،  اا   ة ، أوا م    ف ا

و  ال ، و ا ،  وا ا أو ا ، أ أ  

     و ، ا  ءا إ    ور وا

         و ،ن ذاما    ر ، وإا اظ   

 و" ،  ةوم ،    ، ا ّ يا ا ا

  أر  ،ق"(ادوموا ا   أن ٤٠: ١٩٧٧   و .(

    ،  ا سا إ  ، ر أ ذ

     ، م  ى ، وأ مأ  غو ، مأ

  دا و ،  ةّو    ااف ، وطد ا  ة

   ،) ،رط  د  ِّأن ا   .ط٢٥: ١٩٩٥م و (

       ا  و ، ا ء ، وا إ ا  فا  ج

         ا  ا إن ا ":  إذا م و . اال أو ا 

إذن   ا     ).١٢: ١٩٩٦ا اة و"(اا، 

   ،اي او ا ء وا  إ ا    وز

.  ا رة اا   و  



  

  ) ٤٢٨ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

  ن اا   توظ   دا ة   اظ 

ا ووز  إ    ب ن إ ا      «و

 ب  .اأ إ   أول أد ،ا  ،نن طو

         ،ه   د درو   ه  و ،ا

 ار ازوم ا    ب، و ا اي    

    و ،را    ه   أ   ،  ،

 ا":  (»و رة" و  د :٢ا(  

  القصة القصرية انته يفكمحممود شقري و -٣

   و١٩٤١د   ا  ا/ اس     حیاتھ:

      د   عوا  م ١٩٦٥   ،ة ذا)

اوام و      ١٩٦٧وم  .(ب ان    ا د 

   ء او رن اوا     أو   

 دة ا ة  دا ب امه ا  ، لا 

         وا ا  ا ،ا     ، ت

ا ""   " ر"ا  ،ود" اا" و

...وا أد  ال  ال...وا  ض ل     

  ).٤: ٢٠١٠(ات،  ١٩٦٩وا  ز 

        ا، و ةا ة، واا ا  أد  د

 طا ل، ورواطوأدب     ا ،ما وا ،وا ،ل وا

ات، واد اي   م اا  ،  م اء   

ك "ص"  و     ة طل، و ت    

   ،وا ر      و وا 

ا أو    ا ا وا ص اأن ا  ،



  

  ) ٤٢٩ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

        ،وا ر   ظ  ا. و    

    او ،ا ر رؤو   وا ،ا ا ا ا 

   را ا  ل «     وا  د ،ة  (اا

 :ر       ٣اأ ،دي وان اا ،ن اا ا  و (

       ) "ط ور" اا    ت أر ٢٠٠٢ (

و"ات  (2004) ") و"ا  موا٢٠٠٣و"رة ا" (

) "٢٠٠٦ط.(  

  :رياكجمموعة صورة شا- ۳

إى ات ا ص د       ،رة ا" ان 

) ا  رت ٢٠٠٣و  و (      و   و 

          ل و ممدي اا ا م ة، إا اا

أط     اة "رة ا"  رأ  ا   

   ، ا ا  إرات    اان ا  مع 

      وا وا ء واز ار     ا

   ا  بل اف أ و ،وا ا او وا

       ،طس، وإوا ،طو ،ب أمء ا ت ا

            ر  رةا و ،و  ، اء زا ،

ا :) .ةا ام  دوا ا اا      ا 

  ).٢٠١، ص٢٠٠٥، 

    ا د إ ةا  ة أن إ  ا  ١٩٨٢و ،

 إ   ة وت   م   اا و كو ،اا

وا،  ن أ ااط اب،  ا ا ،ن رت        

)،س ا             ونو (ه ا  لا  



  

  ) ٤٣٠ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

      ا  رأى  .وت  ي  ن إ    ،

 ا إ  ر     ر أن ،ا ن، وا و ،

را    :“   ،ة  أن أ   ،اكآم

  ار ار ا أم ا  :ر، ود، ودر      

          ةا ودة إ  و ،ا   ور ، 

  ).  ١٩٩ ار: (م .” أى

و  امه ارئ ا ا  ، اة، ر         

    ا ا  ى اا  ورة و ت

ا رومو وا ا ن أ ، وّ د ه     

 س اا   ا ا  تّت اّ ّو د

 .وإ   د 

      أم ر تل ا  ؤدد أ ت  ا

    وا زا   ،أم ر ، ءا س وة ا 

ورة ات،  ا   د  ه اة: إم  ه  

    ة، أو ب أ  ة، أو   ث واع و 

 ن  ر وو أن ن  ، أو    ر،   

      إم : ذ  دون أن ، ست اا ر  درا و

داء    ، و ارة،  وإن  إ ا ا  

           ، ر اث اة واء اع ا و ،ا 

 رة   اي  أز ، و  ه اء      

         ر ،   أن ،  و ر ذانق ا ا

. ن  أم  ر   



  

  ) ٤٣١ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

   ه ا        ى   ت ر   ةا

و   ة ا ا ن  ز ات،     

      ء  ،ا    (ا)ات و ،مموا

ا   .رئ ، أو    ا، أن ن  

اث اورو  ()، و( أمن)، و(راس (ا) و(رومو

       ار اام  مإ ر ار وز يا ،ا ط

امت ك، وا ا ام ا  ردو، و       

  ! ن، ا ار  اة ا ا؟

  ء        اثأ    ه ، و ا ا  ون

ا ا  أء، وّظ  او، وات اّة 

         ص ا ة   ،ّوا ا  

   . و  ر  ا ا  ال

  ريا"القصريةكسخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شا -۵ 

  رونالدو/السخرية من أحالم الذات البسيطةمقعد  -١-٥

 ظ أ  وا " وروم "   د أ

 ث أو   ء ت ، ا  يا ا ر  يا 

ا   أ  ث و. ء  ين و  ة  ا

 ا  .ة ا   ظ "وروم " ا  وا

 ا ك اة، ورة أ  ظ  .ازو اروم

 ا   إ ا  و    ،ووم زا

 ":ا)"  د ون روم أ  ظ رة، ،ا

٥: ٢٠٠٣.(  



  

  ) ٤٣٢ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

    م  زوا    ظ ت  سا  

 ا  ا و ،ز ءا   ا 

مو)  و ات    أء ارة ن (مو أو 

ا   ا رومو  ا ه، وأن ظ  اك 

 ظ  ازا   أ " م ن  ج ،وط

 ظ ) و؟م ا ا  ؟ أوط زو  ؟ أ

   وول  ا دون وى) و   ؤ

،ر:  واا م)"او  ا  ٦ ا  و (

  و و  خار وّا ّ إ  دا  ،ا ا 

 .ام ،؟ إو  وم ا  " : ر  افا ذ 

 أن مو  ). ظ ا ا  ٨مو ا؟(م ار: 

.ظ ى   و ،اّ رةا   ه  ل ظ 

    ن ا ارة وا ا أأ ،ء اف أام "موا

ان ا أ ، ون اه مو در ارة م  وغ 

).  ر زو، و  اح د ٩  اح"(م ار:

 ا  س ّو أ  با  .رةّ   او

  ا، مه ظ : ا ا ز ومو.  

  إن ا    اوف ال ا اءا  ه ا ن 

ا ا م او:ا اظا     قا أ  و

و أن او :أ ده.م أ ذج و رومو ا  أ و امم

ا   د و  يا   و    سا ا؟و    ن ا 

ل اوا طا وا:نا)٢ د و أ (    م وروم

ا  اا ا ا  م ار ا و زار    د ،ا)



  

  ) ٤٣٣ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

ا و ا ة ا :٤.( ف ا    طار  اضأ

وا     : ،ا   ء ا ع   ا ا 

 و ال اا إو ا  و.   ا اطأن ا   ا

 أن ا  ا  ذت ا)ل و ان ا 

  ).٦ه: ١٤٣١و آون، 

      ةرة ا  : ا و"واروم "  

    و ،رز و  و ،ا  ه ا

؛ ث   أو   يع  ، ؛ إ  ا د    م

          وا ،ا ا ت   را  ،نّ ا ..ازا

  ا  ..لا ا  ا مإمل اأن ا ا وا

 ل       ا  ا، و ا دي إ أ ر    

ب ا    أ، و ول اما   ذج،           

    يء، ي.

 رومو" رب م  ا اداء ا   اة  

  ا و ، و ز رح  ظ  ا :ذا    

 اط ول  ث       ة   أن   

    أ  و ا ا      ،ووم

     إّ ر   ة ؟ 

    ت  ىأ  و ،ه ا   د أن

       ا    وا  ا   ،آ  

      اطار اءة إإ   م ا و ،ا ا 

   ت او أ ّظ و ا أ   ّا  ا

ا  . ا ام ا  ة ا  و   



  

  ) ٤٣٤ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

  يا--   إم .ا ل وأدواا  ات ا وراء

  ا ت ا وأ ،ا ل ا ا ما

ا إ و م ا  اا  و  ا  . 

 و«وروم «          با وأ ع ا و ه ذام 

ا    ض ن، .و٢(ا    .(  

      ا  د اا  ّم و  »   ا 

      ،ا   د اا  ر إد    اا  ة

ا، إم  اا   ة اس و. و اس   

اء   ،ن إن  ا "رومو"  اة   

  ا   را ا ن" ا " أو ا .ازا

 أن ا  .ا وا   دا  ا  أ

ا  أن م وم   ا. و ر م ال إن       

ا اء واد ان إ إم ة، وة  اار دون    

      .دمو   دهو  ة رد ادا  قأو ام  اثا

  ).١٠١. ص ٢٠٠٥، (ا»ا وااع ا ط ا  ان

    وا :ا   ا رة إا    ن كو

      ة، و ا  ة ان ا ن   أم

ا  ،  ل ا أ :ف  ذ  ا، وف  

        فت، ووا    ن ف .ارا  د، وا  ه

        أن  در و ،ا   ها  ا 

.     

  ريةكسون يف حينا/السخرية من بساطة الذات الفكل جاكماي-۵-۲

 و را و و(  ١٩٥٨-  ٢٠٠٩ز ن (

مأ ت ور ج وت و ل وأ  ور وم -



  

  ) ٤٣٥ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

 أ   بوا) .(ةا ا ،  

 ه ا  قّم   (ّ  ن )   و 

  "و أ    إ   ن  ن

  ّ ،ا أ    دا ّو  ء إ ن

ا أ)"ة أ رة، ،١٠: ٢٠٠٣ا.(  

و ا أن    ّل     أن    

   ،أ  ةّو دارة اا   أ إ    

 د ا ا     امل  إ ز   اا!" ا

          ل إم .ا  ر   ،ة ر أ  د 

،ّ ،ا      :را م)اا    ١٠إ   اا و .(

   ا  يا ا  ن  م عا دة؟ إما

اب ا. م ا    ن أ  دوي اات وا ومح 

ا   ،     دة ا ام   د  

ن إر أن   ن  بو   إن  با! ا "

  أ  يّأ  ،ا  ء ن  :ل 

ّ م  و ا        ا ء اا ظ اء رؤ

   ،إر  أم اموا  أ  ه :ل .  دم

ن   إ  ن   أن ن إر"(م ار:     

١١.(  

    ن  ر اا   ة  ا

 س         أ  ه" بر ن أ 

واام أم  إر و ض اس  و ن، وب    

 ز ل" ن  .وا ا  ات اا



  

  ) ٤٣٦ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

د را   إرل طة  مع  .م أدرك أن ف      

و اى    اذى إن     ، أج    ا

      ب ،ة ر ر م  ،ا عم   

 ا           ).١٤اس  رأس  ا" (م ار: 

    .ا ا ز ا ا اا  

ا أ "   ن  ،" ن       ف ن  

ا  أن  د،  أن زار ات اة ا  دورة    

       ن ا و ،   ان، و 

       وا .ك أا  ر يا ،ا /اا

 ا  و ،ر اما   ر امت واوا 

     ا ا : م    ا  ص

  . ان، وا ار  مس ات

  لون        ":و س ا وح ا  ا و

. و ا ا ، أ ، ا  ا وا  ل

    ام  ا ، اتا  ا  ،و م 

     ء، ووا اه ا  ا  وذ ،ات وأا

 ة وروح    اد ق أر" و ا اد         

ا        د  ام  ،ا ء إن ا 

  اءة وا    ،ةرات اوا ممت اا

   ر   ا اء ا ،وم مف إم م ا

ا :) امق وأ إ و   ا  ،٢٠١: ٢٠٠٥.(  

     لا م رة " ّ  ن "  

   ود وه،    ت  طس           



  

  ) ٤٣٧ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

     رةو أ     اه  ، ن

 ا  ة اا  م رّ  ؛   ءا ل، و

 ت أت   ا ا   ظة (ات  

        .با  تا  ا و .و (ا 

 ء       ء ن  توا ا  وق اا  

     ا ن ا" :با ر   ، ا ا و

        )" ن اا  م ، م آ  م  رة ،

 ،١٢: ٢٠٠٣ا  ز"(ما   ا" ذ  اويا و (

    اه ا    ةت ا ا ذع ا م ر) وا

ا ت ادون ا.   

أ ات ل ر  أم "امت م   ر،    

ر،  ة ة  ا أر و   ا اواج... 

  ،ا  ن ت ث      د  و  و إم ر

 ".  ،را ب ١٢(م  أ  إذا .(  

     ا ة ام ا أ  دون أن ا م تو

   و رو           ات أو ،  ه 

   ا ن أ    ا أن ا  ذ  ل

 أم. وا   ا وام ا ا   اان 

   ا  ةا دون و  ىء واا    وء واا

ا.  

  عيون موراتينوس /السخرية من وهم الذات-٣-٥

ّ  (ن راس)  د  ّا ، اب،  

     ث اس(ارا ن  ّ    و   ط ورو



  

  ) ٤٣٨ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

   ار اام  مإ ر ار وز يا ،ا

    ا "ا را  ا  ،ور ا( ك تما

      ّو ا  ام ا ،ر ا ا أن   ا أ

)"أ    د ر،  ة ،٢١: ٢٠٠٣ا    ا ا و.(

          ب وأوا ا  ث  اى طوم ،ا  دك ا

.ّا 

          "  "سرا ن"     ن ا

). ٢١ه اة إ اس ف   دون و" (م ار:     

 ا أ   .ا ا  ثا و ا   ة

         ت وامض ا  يوي اا ا و ر

  ور ا و .ما    ا ا و

    ا اوي   ا  امت.

إن راس ي و  ن: أرز      أ ن ل اس ل: "

و و وت" وآون ددون " ا د ااء  وح          

ش... داري  رون، وأودي ا  ا ف  ه         

         صا دد أ  ا   س" ورا ل

 أم  ارءة او :ا ا وا     أ

  ).٢١رطمس" (م ار: 

       س، ام " ا و   ْ ،ح ا ر

    .  سراو  ي     م) " ةا  

) وا ح ر ا اوي. ظ  رات          ٢٧ار: 

ا. زدت اء.  ر ا ر ..ح        ارع 



  

  ) ٤٣٩ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

  وز ا راتا  ..ا س ررا ش !ةا

  ).٢٨ و  إ    إ ا" (م ار:

    ا ه ا       صر اء واما  نة ا

     و  ات      أان  

       ة و را  :ل ر  تا  ة واا

و  ه أ    أن  راس ث         ا اوي.

          اد ا او ،ا    ورود اا

ود     ،أي أ  م ا أ  أرادوا ...ا 

       ون ان ون ون و ...ن  أم

    م ،ا ذ    سرا   ة... واذاا

ا    ورة ىأ  را  در نم ة

     ظا ا ن ،ظ   وت روم  واذا ...ذا

.ر وروم   آ   آ ا  

             ّ أت ا ا ا  د  ّه ا 

(وت) ا ،اء  ات، أو  ا  اى،     

ا ا ي ا  ار  ات.  ت راس،     

ّو ،ود   تو ،  ّ  و  ةا إ 

مو وا ا ا.   

  املذكرة إىل كويف أنان/السخرية من هواجس الذات و رغباتها-٤-٥ 

 ار ا ا  ار... و ر أن ار     

ا   اءات أ وزارة اا اا  اس،  

ا  ال... أا  ام ا    ة  أم 

ار وار ومن ا أ ار وآون... وة اة 



  

  ) ٤٤٠ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

    ام  ير. اا ان   ،را  ن  ا

     ا ا ات اا  دا       دة  هإ  

ارا ادرة ا أ... و ن ار   اة  

.ب اا    ا أ  ه 

"ب ة،   اء ا   ال طق    

    ّ ءت إع وون ام   اا     و !  دئا

 )"بح ام    لل ا   را رة ،

 ،٣٥ا           ة ا .نأم  ة إا    .(

  ...ا ب اا    ن  ا ا أ

     ا ا ءت ا ب ر و       ، دئا

) ه  ارة ا ال!   ٣٥ال ط أى(م ار:  

و   أن  و  ء، ن ا   اه      

        سان ا" :  ا ر ا     ،آ

ا  ا  در دوا !"ل  

و ور ار   ا   ، وا ح          

     ق ا  ...با ا  ة اا مما ر 

ع ا ام، وآ   اا  و زو أء      

     ار وور ا و ا ا  ح وا     ء اأ  تا 

    ي أن اوم ا   نأم  ءورة ا ل

       أر  دد و  ن ذاتطا  أن   

        م  ت ع و  ل  بح اأن م  ،وا

ا أ  ،كا    و       م   همورة ا



  

  ) ٤٤١ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

"وا ،ذا ح   ار؟"م ة      !!ء م  اك

  ).٣٨إ ا ا  ، و  ه اب(م ار، 

 ه اوى ق ان ا  ن م... و ن          

ه   ل أ  "ل ام ،           ا ، ر

   ا ، و ان، أي  ا ى.  ان واه ه  

         أم  و !ا  ه ام  ،ن! أو  ،

   )" ه ، ""ل أي   ل ام  ٣٥ (

 أم  و  ،ا  ن  أن  ل إم  

   ا ة دا ا ح أن   أ أن ذ  و

  ). ٣٩ا"د، م  ر مه  إ ا"(م ار: 

       ء ا : ل وأم ،ا   رآه أ أم  نم أ 

  ن... وأن  ن ن     ت           

      ،ا    ،ا  رحا إم ،ن م أ  " ا

        و (را م)" م   ف ن و 

 ا  أن ى، اوأ   تت و ث ر أن

مح اب  ، دون ا    ا، وون         

 .  !، و اب ود اح

         ا   صم و ،و صه م ل إنم  

   وح، وق اأ و ،ا ا  لا  يا ا

أا  اص ا  رات و      مص أ أ و

       .ا اا  رضا د، و دوس طا  

   ،مما ور او اس وا أ  ا ط

        ،د  ا  ... د     او



  

  ) ٤٤٢ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

  و    رة أ و ...أ  ء و و ،

.مما ا  ءا ل، وا    ا  

  كالب برجييت باردو/السخرية من ثنائية الذات-٥-٥

     و .  اث أأ   ا  ت

   م ار  ا  ات. اب ة    

     بوا ،(ردو  )و (نأم  ة إ) ّ 

        ،و  و   ر ّ بب و و ،(عا)

ب وب.  و  

   وا ا     ا طا  با-   ا ط-    ّ

           حوا   ّا إ ذ و ،ة اّ

       رّا    ن، ون ا ا   ا

 (نأم ) ا ا ة إ          ا   

ا  وا ن ا ا   ب، وا .   

            ة ر ر إّا   "ردو  " 

( ردو) ا ام ا     امت     

ا ا        ا ا  أت  مة، و  

اب  ذ ا ا "ردو ّرت ا إ  ار      

          و ة ا  أر .ر  رز إ ود

 ا، وأم    ، وذ  أ ف وا : إع     

)"ا با  ّن را  رة ، ،٦٢ا .(  

         و ر  را  د "اويا  ي  ّأ ا

ام (ى " () و  د  ار  ٦١"(م ار: 

       إ ا ء رأ  ،ردو   ّ ا ،م  .ر



  

  ) ٤٤٣ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

    م :  .ا  وأو ،ا      را

      م)"ا  إ  ى  ،   ات أم 

  ار).

        إ   دون ا ...  ّ ص اتأ ا ّ

      ا .رّا ن، وم ،ّه ا     أ ر واا 

     (نأم    م ،را  م إ أ ) نم

    ر، داا  " وا  ر واا  ك ا

      ،  م  وا  ّا و ،ك ا  ّ ر

      ا   أ و        .نم أ ر، واا 

         أ ز  ّا  ا ن إاا دم  ،

  ار"(م ار).

مل  ا  اص أ ر أن مّق  مأ، أو         

ّا      .م  وم ،ّأ ام م را  قّم  إم و  ر

   ل أمف واا   ا  ب او  ّا  

 م رؤو  أ دب، و !.  

   إن ا وا  ، ب ا   ":را  ل

ا وآ : ل؟ أ  ن .وا ب أا  ا أم

 م  ن ، ا  ا  رأ أم  

 أم    ،ُ  ه  ن و ،اا   

  أ ، وأم  و أن   ن ا ار!  ار 

  ).  ّ ٦٢ق ا ا"(م ار: 

 ا راا أ ا  ،تا   دب و ا

          ة  ،ك .ا       با



  

  ) ٤٤٤ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

ا  " ا ش  . ن  ار  ة  

    ا :ا  وا أ  ا   و    ب(ما  

ة إ  ن"، ا  ن  ("    ٦٥ار: 

            رئ أنا  ك  ب و ،ا  باء ا 

  ا  ال.

    و ا  وى   ر "ردو  م 

        و  ا     قب واا   عا  

           رع ير اا ؛!!! ا    ال ؟  ط 

  "نأم  ة إ"   بح ام   .!   

  ا ا    د اا ا و   ّ

»       ا اج ام     ة اا ا إن ا

     ا ا  بأ ل، وا  نا  يا

ا  وبا   ،ااح ا      هما   وإ ،

    ا اا  ااف  أ  ق امن      

ا و   ،ا ا و ،ا اد -واا-   

         ،م ا   و ،  نو ،و ا 

   : ا( ا اوام  و إاء 

،٢٠٢: ٢٠٠٥ا.( 

  ريا/السخرية من موقف الذات ضد العدوكصورة شا-۵-۶

       ا    .ف ا ان  إ م

      وا ا  زج اا   "" ا  ا

ا        ،ر ر )ا  "ات"  ٢٠١٤ :

١٥ اا اوزارة ا  س اء اة أم ا ُو (



  

  ) ٤٤٥ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

        .و وا ا   ا ا و أ     

      و ا ا  ات، و  ، د  

   ات،     ا ا، ود   

  ا ا، و   م   ذب     

ل(ات ا ى رهأ  وا ،١٠٢: ٢٠٠٥.(  

      ،" / /" ا ر  ،"ا رة"  

و     ه، م ةا ّ د اح اري واا اا ر

   ،ى ا  أ  ."ا" ف أم ،ه ا 

 أن ا ط       ا ا ا   ذاو .ا   

  ا إ   ، و، وأن ا ،ى أن 

       ،  أن  ؟اوا ا  و ،ّا ا

  ادي. وإ  ا ا ا ، أن ُم اس.

          و ،ا   د م (ا رة) ّ

  اروا ال اأ  ا  ّو ،ا هما

     ي ل، وات ا  ا 

   .أر  أن   وا  ات

         اوزارة ا  إ ة اّ ات ب طا ّ

        م ط .ا   وم ا و  ،سا 

ا  فا       .ورا  با  وز  ،اا  ،ر

   ض أوراق  ّ (اإ)   ات و

 ،دي ارس  ط (ات)، و ا  إن ن      

 آ   م هو ، إ م ة ط  ،ا ف 

  . أر   أط وت



  

  ) ٤٤٦ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

     ات رد ط :ا   " ارس اا 

        ا  رسق ا ...ات ط أم ،م ،ل: ما   ا

       ةوا إم ا؟... ط ف  !ات :  ، 

) "ت ا رة ، :٤٩ا.(  

     ار و اع ةأ   "ط" م  و 

       ا  اط   ا ا ا  رسا ط

 ر  ثا و .ت ا  ةوا إ ار و

 ر ا ا ا "إن  ا اول  إ  ات وأم

 ا  إ   ارث اي  وا ،ر اة 

) وااع  ا    ٥١إ ن، وك، َ دم" (م ار:      

 ار ا و  اس ا  ن اس "رددوا 

 ،زا   ا وا أم ز"(ما  ذوأ ر 

  ار)

     ()   ا   يح واا  هوا 

   و ،و را ّ (ا) ن  اا  .رأ  ّ

         إ  يا ا ()   ع ا   ّ

 ن، وأ        ّ و ،ّ أن   ّوجو  أةك إ

 إ أ أ(.(را م)ا ك أو ،(  

          ّ ا (ا) ل رةا أ    ط وا 

  و  نا     نت ا  ريا 

  ه و و  ع يا ا .  

        روم) ء اا  إ ّا  ط ا ا ا) 

       (روم) اه و إذ ط   .ا رس اا. 



  

  ) ٤٤٧ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

 .د  : روم ، روم، و روم   ا ات   

 ّ  ر:       أدونا م )  روم و ،ت أ ّ ،روم  

٥٦   .(  

  وا  ر اّ "موا وا  داة ةم 

 روم؟     و آر ّ ة ت:   أدون روم؟

ا( م     روم؟ ا وا أن روم   ، ه أيّ    

اّ و روم ّ (را:    ،ا ربأ  ؟ ذا"

  م؟   :  اور، أم   (م ار).

ذا ى  ا؟ ال اس  أ ّ أء ع رة        

      ،ا ا ّأ ،ا  ا   أم مأ  :اويل ا

     ا إ مأ   ى وة أّ (روم) رسا إ 

ا  ا(م ار). و  م  ااط           ا

         ارس اا وا  ا  .بظ واا

 و   ه ا     وط   أن  

.ا    

 ان ا   ا ا ا         رات إا

 ا   ف و ء واز ار     

   طوا ب امء ا ا  ا  بل اأ

ة   أن اص  أد اا اب ا   .واس

 اءن اأذ  ا .  

  و ،طأ و (روم) ور  ا  ات وط

     ام  أ  ل إم . ران  ر و (ا)

ر م   ، أن ن       و ال. و واه اي و



  

  ) ٤٤٨ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

ا  ا ، و  ا  ،   ث  

        ات اأ ا .ت    ا  ن س، إذاا 

ط  ا رد، وا و  ،ا:  

  م د         ت ة  ا ااز، و "

       ا ا  ل راج ا  ، .ا   ذات

ا  ر ار   ،ا ا  ى  واة.    

     م) " اداا   ظ راح   ا أ

  ).٥٣ار:

: او -وا  س،       ":يأيا أ  أن ا  دا

        رة از إ مإ إ ذ :ل    ل!" م )

  )٥٤ار: 

ون ا ا  ، إ أال   ك ا، ن        

:"     :ا أ   إ  ،م إ ا   

 ا ا  ن .ذ  ا  ر  و أم 

  ه، و  ان ن  ا ظ م...." (م ار).

    أ   ا ا  ،  ، ا ا ا

 د    ت "رة ا" أ . (رة ا)       

       ،اا ما واوا ،اا  ة ام 

       ء ا أ ...ا ا  د  ءأ أ ا

م إ ا (ا) رون  ، أن أه ُ، و ال       

     ى ا    ..لا .          ا ا   

  "رة ا"       ادة  اس.



  

  ) ٤٤٩ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

" إن ظة ا و رومو   إ  أ ا ،ر    

        و م  د وا ا  يا ا إ إ رإ

        ب   ا دة، واا  را

      ما ج إ  ىأ  ب  وذ ،

      ء ا ة    أم  د. أما ا وا

  ج واا ا  ،و     ر ام

وا         يا  اا و ،دل او 

  و ا   إ د ا ،ء ا ءأ  ا

  ام ا وا ، ا   ا أو  ا

          )"آ  !  ا  :رل اا ا :    

،ا ٢٠٢: ٢٠٠٥.(  

ط  ل   ا      م با  ا ؤا

    ر رة زا  ان   و.  رة  

     ل ا       ا ، اا اا  

او اا  دا طاء او ،  ا      م  

ا و ا اي ار      وه و     اب ا أن دق 

وط  وا ا. ": ل    ار ا مأ      

)"أ رة ، :٥٦ا .(  

و   ا ا وا   ا  ا 

رر از ا ن       ا وط  اءا     

ما ون و  و و  .ا    ّن”   رةا”  

ذ  دون أن    د دا  ح ا؛     

ءه إ ا : ا     ،ا ل: ٢٠٢: ٢٠٠٥ (” إن



  

  ) ٤٥٠ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

ا ا    ة اا   يا ا اج ام

 ل،وا  نا  ا  بأ    ا    

  و إ ،ا  وبا   ،ااح ا   هما  

   ا اا  ااف  أ ق امن       

واا ا  و،ا ا  ا و  ، – دا-  

     ،م ا    و ،  ن و ، و ا 

و  مو اا اءاإ ”  

  النتيجة

   ه ،وست، واا ،اء اما ،ا

  رى آو ،وا ا  سا   ا اوا

  ةّا ى ا    أ ّ  ا ا

   . وا ما ن، وإدارات اّوا ،اا

، واوا ا أم اة  اب ت اس، وا

ا ، ا  ا، وا، وال ا، وار ى 

  وان.

  ا م د  "ا رة"  ر 

ة   ااع اي  ان   ًت 

 ظ  ا    ولا ،  مل اا

ا  ا اا   موا ،وا ا 

ا   ام اة وا، و  آ  ظ 

  لول ا ا ء وا ا ا 

  ات اا  ظ داة   ء 

  .ات



  

  ) ٤٥١ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

   ا م ى ام ا  و ،زمى ا

   أ   .لاب ا  ت ار 

 روح ا اد، ور ا  اة ود اى، 

،ا و ح وااح اا  در  ا  

  د  اان وا ا   م اا، ال.

   ،ا   د اا  ر إا ا 

ة  اد ا، إم  اا   ة اس 

 ءس اا و .و.  

 ،وس، رومرا ،ا ،ن   ن و 

  .ء واوا ا   ا ء ذاردو. أ

د  إ  اا ، إ وا اس  ن 

  .ا   ب واراح ا أ ا  تو 

  املراجعصادر واملقائمة  

  -وا ا ،اث اء و اوت،دارا،بن ا،ر ا،١٩٨٨.  

    -  ، ا  ، اردار ا ، ا  ّ ، ١٩٧٧أدوم ٠  

  -           ،وما  د  ،"ا رة" و  د :دل ،ا

                   . راء اة ام  

-    ،وما  د  ،ة اا وا  د :دل ،ا

. راء اة ام  

- پرور، ر    ا  ،    رة   د ا   و وادب ا  ،

 ،ب اا ا ،٢٠١٤وت.  

ات، ، أد ا واد دا  ،ًد  اوم، مة         -

آراء م .  

- وما د  ،ة ذا ا اا:   

http://mahmoudshukair.com/ar/modules/wfchannel 



  

  ) ٤٥٢ .... (....................سخرية الذات يف جمموعة قصص"صورة شاکريا" القصرية حملمود شقري

 

- داب ،ان و ادارا،ا،(ة رؤ)وا ا:ا ،

وا ،٢٠٠٣.  

-  رة :د ،ا ا، ا ،ت وارا ا وت، ا ،و  

  .٢٠٠٥، ،٨٣د: ا   ا ، ا، را ا، اد  -

-  ، د ، دار ا ، ا ا ،دل ، ا١٩٩٥ا  

-،ظ ؛  ؛ وز يچ :   ا ا     »  

   ام ا  ا، اا د    ّص ا   رومو 

ادا ،و آدا ١٤ ١٤٣١،ا١٩-٣٦، ا.  

- ا،ديوزآوت ا،س اب،ا د-

  ن،دارا،()،(ت)

-   د.س ارس ا  د :ن، راا-   - :٢٦ا 

   .٢٠١٠من اول 

ا ى ده  أ، ا  …ا : ،رة ا-

  ٢٠٠٥، ٤٠٨اد، د، اد 

   (ا اة).و -

-          ، أدب ا  درا ،ِل واْا  ن ا ،  ، ى  ١دار ا ،

 ، د ، وا ١٩٩٦  

  

  

    



  

ي
ّ
بِ املتنب

ّ
ةِ يف شعرِ أبي الطي

ّ
 النشأةِ الكوفي

ُ
  ) ٤٥٣ .... (...................................................أثر

 

  

  

  

  

 أ
ُ
  النشأةِ  ثر

ّ
بي أ يف شعرِ  ةِ الكوفي

 
ّ
  بِ الطي

ّ
  ياملتنب

  

  

  

  
   

 االستاذ املساعد الدكتور

 
ّ
 ار عبد اهللا جاسمست

  -جامعة الكوفة 
ّ
 ة اآلدابكلي



  

ي
ّ
بِ املتنب

ّ
ةِ يف شعرِ أبي الطي

ّ
 النشأةِ الكوفي

ُ
  ) ٤٥٤ .... (...................................................أثر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ي
ّ
بِ املتنب

ّ
ةِ يف شعرِ أبي الطي

ّ
 النشأةِ الكوفي

ُ
  ) ٤٥٥ .... (...................................................أثر

 

 أ
ُ
  النشأةِ  ثر

ّ
 أ يف شعرِ  ةِ الكوفي

ّ
  بِ بي الطي

ّ
  ياملتنب

  
  

  

  

  

  

  ملخص البحث

ّا ا ة أم أ  ا إ ا ا  ،ه  

 أم  ا   ،  ا  أوا ان اا اي 

    ة ا و    ه.    أن 

، واع  ظ ذ    ا و واه 

 ا اا  أن ا  ا ا أ  اءإ 

  ا   م ه ا م ، ا وان 

ى ل، و أن م  ه ا  ه ا  تا ذا

 ار  (تا)   .ترت واا  

  ه و ا ة أ  ة اا ي أا إن ا

وا ا ، ا اي و،  ام  أ ا اري 

، ا وا ، .ا وا  

 أوان م ا أ   ر  ن ره ا )ا (  ،

وا ا     ر  ن  و و ، دراك وا

 ا   زال  ي ، وا   ر  ن   ا 

.ا  

 االستاذ املساعد الدكتور

 
ّ
 ار عبد اهللا جاسمست

  -جامعة الكوفة 
ّ
 ة اآلدابكلي



  

ي
ّ
بِ املتنب

ّ
ةِ يف شعرِ أبي الطي

ّ
 النشأةِ الكوفي

ُ
  ) ٤٥٦ .... (...................................................أثر

 

 وأن  أ ا   ا  ا ة أإمى 

    او مإم ا أ   ات اا

أ ا   اى  ُ َُ  أن  ادة و اة.

. ا   سا  

  توطئة

   أّن   ا دادو ،  ا ا نإم  وة ا

 إ ا ا  ف لا ا ، و نما ا ن إذا ا

.     

ول ا درا ذ و و ار  مة أ أز اء 

 ا اي م وع   ا و أز أ و أ ا

 (ا)  ا ن اا   ، ورا ا  و

 .ا  

  . أو : ا  أوا ان اا اي

  .م : ا اري 

   : ا اي .

ا ا :را .  

ا ا :  .   

ا ا : د .  

و ، راا ا ز مأ   ا رو  رة إا

   اء  - اة ا- ه ا  ة أ ا  أّن

.و  إ  ت اراة ا  ا     



  

ي
ّ
بِ املتنب

ّ
ةِ يف شعرِ أبي الطي

ّ
 النشأةِ الكوفي

ُ
  ) ٤٥٧ .... (...................................................أثر

 

 أ  را  أم ه ارا او  ا اي 

  ا  ره  و  ا  م   ا

  اى. 

 أوال : الكوفة يف أوائل القرن الرابع اهلجري

  ا ا  ى أ  ا را اا  ا 

 ، ا  و     ه ا تظ ١٧و)١ ،(

 ط أ   ا ا  ا أ  ا ا مو

) ()    ا  ٣٦  ورد ٤١  ))و (

 ط أ   ن ل رد    وى  و  

) :ل ا  فإذا أ (  

      ُُ ا 

  

    و  اء أرٌض  

   ا  ْ)((٢.(  

   ل اام   )) إذ ذ      ا 

)((ف ٣ وا ا اما  ا ا نو ،(

 ان اا   ا را ت ا دوا ا اما

زدر  ا وا )، اي ن  در   ا٤اي(

  وادب. 

 ه ا  ا ا  أ و ا ا أ و

)   (ا)٣٠٣(ةِ)  ل   (  ا ُ )) و

      م ة    م (يا)  ل مأ

   ( ) و   اا  لم  ا  

)((   ( ان)   ٥وأ.(  



  

ي
ّ
بِ املتنب

ّ
ةِ يف شعرِ أبي الطي

ّ
 النشأةِ الكوفي

ُ
  ) ٤٥٨ .... (...................................................أثر

 

 يا ان اا أوا  ا م  ا  ةد

ا وا وا واد   ، ت ا واارس 

ا   ا وا م و ف ا  وا ر

) رواج  نن وار٦ا .(  

 ا رزد ه ا  ا ا ة أم م ،ي وا

 ، دوا ، ا او ، وا و م ّأ  ذ ،

  و ،    ، رؤى واا  أ و  .

،     اإ  ا أ ورة أ  ، أّن

 ا مما ا  اء ،ا  ي.أا ا   

 ثانيا : األث
ُ
  ر

ُّ
الثوري  

    يا ان اا   ا   ؛

 ووظ مو   ؛ وا ا  ر   م إذ

 طا  م و ، ت ارات وا   و

ن ا ا)دا م نن وا٧.(  

 و وم إدارة  رة ا اوام اب اإن ا

ال اا   ا ؤى اب او ر  أدى إ 

 م ا ا ا و ا ن أأ ، وأ ء إ و 

    ا ذ  ة او ا  م

      ، ةع اوا   ر ُ

ل اب، و  ون او و إ اادة   أ

 . رة واا  

 ول ارس ا أو    ه و  ن 

 ا  رة     وى و ، ا  ط  ه وا



  

ي
ّ
بِ املتنب

ّ
ةِ يف شعرِ أبي الطي

ّ
 النشأةِ الكوفي

ُ
  ) ٤٥٩ .... (...................................................أثر

 

وم  ا ، ذم أ  رأ إ م  وة  ا ذ أّم

  ل)ل إر ،!ةه ا أ  : *ا  ا ٨(  

  َُُْ  اََةَُ َّ ى   

  

  ََُْرة اََْ َ اِلْ     

    ةََْ َُِْ ً َ  

  

  ّ ِْ ََُ َوا اَلْ   

   :   زا   م ن ا  إن  

 ا  هو   ا أ م  س  ريا إن ا أ

  . س او  ن ا  ا  در

 وأمة وإدة م وإ ء ب  إن ا ا  ِت م إاد 

ا ل  ى  أ ا  اوع ر وا ا

ا ا ن م ا    اار وااب 

  وجا  ا اهوام ا.  

   ا ات ي    ود إ  ا ؛ إذ إن 

و   ن ن ا ب أوز ا ،وا 

أ ا  ه ارة اة إ رة  أن ا ء 

  ).٩اء  ر  ال  ار ا وا ااق(

 أا  ا   ان ان  أ   ا    إّن

 ّ  ا  و ب اا  اءة إن واا

  وارة.

و ا     ا  ن  ا  ا 

 ري و   ادا  يا اا  رةوا ا إ 

 ا   رة ،) ذ ه:١٠  (  

ُْ ّيز  َأْم  أّي إ        ٍة َوإَِ  َ َو  

َوإََْ َُْ  اِّف    

  

   ُ َ ّلّا َُو َُْ  

  



  

ي
ّ
بِ املتنب

ّ
ةِ يف شعرِ أبي الطي

ّ
 النشأةِ الكوفي

ُ
  ) ٤٦٠ .... (...................................................أثر

 

  ٍَِ َْو  َِوا ِْ  

  

  ا  ا  ا  َتى ا  

 و و   ه ا  إم ءل م و

 ر  ت آت ،ء     ا  ءب وا ، 

 . ذا ن  اف  ا   أ ن  ن آ  ال

وا    نب ا م  ن ه ا  

و  أ ا أن    ا  عم   ،

 ا ظ ا  ن ا ل اا  ما

ا  د ت اا و و .   

   إ اا و مه ا  دا  ا وأ

  ):١١و  زال   ا( و ل

ٌ ََوأم ُْ أْو ا ِْ  

  

  ََ طْ اَ َوَ اُُدِ    

   َْ َُأْذ حَّؤوُس اُ  

  

  ِ َوأَ ِّ ر ادِ      

     ٍَ َ ََِ     

  

    ِ َْ ُ ُ وإذا  

  طِ ا  ِّ َوَدع اّل     

  

  َو َْن ِ ن ادِ     

وا أن أ ا   ه ات و   ت  اوح   

  ا وإ م ب إا  و  ز ا إن  را

واان ا ن وول أن  وا  ... ا وا وال 

. ءأ  رةروح ا  و سا أ   

ا،  أ ا  أ  ن  اا اري اي  إّن

ا اص  و رإط   ة أو    ؛ وإ  رةا م

 ا  مو   ةال اى ا ير اا ، 

   اماذد  ا ة ط  )ا   ١٢و و ،(

) ١٣ذ :(  



  

ي
ّ
بِ املتنب

ّ
ةِ يف شعرِ أبي الطي

ّ
 النشأةِ الكوفي

ُ
  ) ٤٦١ .... (...................................................أثر

 

  ا ا أّم َُْ َ  

  

   نَّوِف اُ ْتََي اّد  

  أَم اُ اِء أَم اُ اءِ      

  

  أم اُ ان   أم اُ اابِ    

      اا ُا أَم ا ُا أَم  

  

   نا ُا أَم وجا ُا أَم  

  طُ اِد طُ اِدِ    

  

   نا ُِة طا ُط  

  َُ اِظ َُ اِظِ   

  

    نَا َُ ا َُ  

    ُُِ ِدِا َََ َْ  

  

     نَر  َُّم ْْإ  

  ََى َُه ِِت اِب  

  

  أَرام  ٍةََْ  ُ إذا  

    سّا  َ ََُْ  

  

   م مِ َُْ َبَم َْو  

 اء ، إن  أ ا اة ذ  ه ات   

  ن ، اا ي ؛ أا ا  لا   إذ م

  وظ  دا ا  ة ، و   أ  ا

 وا وا اوا وا وا  را اط

... .ذ إ و  

 
ُ
  اللغوي ثالثا األثر

    اأن ا  ا  واج وا ا ا

ا وا ، وذ و   وز أ وة ت ارس 

  ر رظ إ ا و  ، ذ إ و ... راودور ا

ر  يا من اا  ما ا  وا ا 

 .ا  

و ا أن  أ ا ا  أ  ا  اء 

  ا  ى  ي ، ن ا أن أ   إذا 

 در إ وا ء واى ا    رة 



  

ي
ّ
بِ املتنب

ّ
ةِ يف شعرِ أبي الطي

ّ
 النشأةِ الكوفي

ُ
  ) ٤٦٢ .... (...................................................أثر

 

 وي ا را   ا ه) (ر أن أ  ا أ

 ا ، ء: أ و)) :ا   ةا    ذ

ا ا  ، ن  ا وم     اات 

وا   ة أ امد و ،اماح د  أ ا 

ا   ذ ،ا إم :  إذ ا د أ  و ، 

  و ا ادر ا أ أ م ؛ ا  ذ

 ان اون ، وط ّا ا  ه  راي 

)((١٤ .(  

 وا   ( ا ر)) ا ى أن أ ، رؤ   )

  ج، وأق اإ   ا  أ دب اأ 

  وأ ...  بأ   ،ا ا اج ، وأا 

   اء ب ود ، وب ا  ، ا ا  ا

 و ، وذ  ض  ن ا ا و ،ت ا

)((أ  هأ   نو ،  ١٥ .(  

 ورد  ار و ( ا ر) ض  ذ   أي ا

 : ا   زل : (( أ اء ، إذف ا ف  ... ا إ

:   ااء وَن{إرادة اَُ ءَُ ُْمأ ُ َْمة}أ٨٥ا 

)١٦)  ا   ء ، و  ادا : وا ،(١٧ :(  

  ر ِ  زت ي  

  

    م ِ و ِام ّ  

  )ا  ا إ  ن١٨و.(  

 أ  لا   ور اا  ا ا و

 ا)ل ا١٩:(  



  

ي
ّ
بِ املتنب

ّ
ةِ يف شعرِ أبي الطي

ّ
 النشأةِ الكوفي

ُ
  ) ٤٦٣ .... (...................................................أثر

 

     م  ِإ ُ  

  

 ا ِ اَض      

ِن   ازه اأ  ل، و ف إف واا   

)ورة ا٢٠.(  

ا و) ىا ٢١:(  

    دَته وامو   

  

  وأٌ إذا ُْ  وا دُ   

   ()  ا ا  (ه)  دون    

) و ،٢٢ا:(  

 ُوو َ  ن  

  

     وهُ    

   ()  نا ع وا ا ا  (و)  

 و ()  نا  (ه) و ، ا   

 وا و ن ذز اأ و)٢٣.(  

) ا  ه  ىا ا ٢٤و:(  

 ََْ    ََُُه    

  

    ْدَ َم  ْ أو  

   و ، أ و ا رف (أن) ا ، ه أراد : أْن

) ٢٥ذ:(  

    ُُرأ  ده  ى و 

  

    لَْا  ُ  ِ ُو  

   ا ا   ،نا  و اماح د ل أ

 روى و  روا  وأ ،  ،ى أن  :أراد))

)(( م ،  و ،٢٦.(  

أ ار  أ ح   إ  ذ إ ار 

 ول : ، اا   رةا   وإ ، راه إم  

 را    ا )) :ل ا   إم

)((وا ا  ا  ا ٢٧وا،(  :  و



  

ي
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ّ
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ُ
  ) ٤٦٤ .... (...................................................أثر

 

(( وا أم     أن ا ن  ذ  أ إء 

)((ه ا٢٨ا   ح ر أا  ذ   .(

 ا ر  ى  إم )) :   و ا   

   تا  ا ا   و ا 

  و ا   اا ا و   اّ 

)((٢٩ا .(  

)ل ا رد ا ا ٣٠و:(  

   ا إ ما وا إ  

  

      ُا    يع ا  

  ) دة ن ، ع  و ا  (    هو

 ، وا أا) نا اء و نا ٣١.(  

)ا ل أ أ ا ٣٢و:(  

    ض    َتَِ ِْإ

  

   ا    دأ م  

   (أََ)، ا  ا (أد)  ا اي   

و   ان وأ ان  اان  اض وااد؛ 

 أ مان(ا٣٣.(  

 ا ذ  ن ا إن   ا ع ا و

 ا ءت ا أ إ أ  ا   آراء ا

 ا  ن  أن ذ  يا إ  ذ   ،   

.وا ا    ه و ،ا  ر مآ  اأ  

   ا  ا ة أ يا أن ا رة إر ا و

ا  رها ا  اة ااا إ ى ذ  ،

  ب إ ا)) در أن اوي ا إذ ،ا د أو

ا ا و  قاف ا ن  دروس ا وأ



  

ي
ّ
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ّ
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ُ
  ) ٤٦٥ .... (...................................................أثر

 

)((ا٣٤وإ دو ا   نو .( ،     وا

    و اا ره  اا و ، ي وا ا 

 ظ ،.وأ  و  

 
ُ
  رابعا: األثر

ُّ
  الفلسفي

ِ  أ ا ا  ن ه  م  دروس ا ا 

ذ إ ا ... وو و  ،ا  عا   ن   )) ا

 إ     و و ،   ا ا ف إأ

)((وا ا    أ و ، ٣٥ا أ  نو ،(

 و ؤ ا و در ا   ا  م

ف ا     ه ق و و وا دب وا

  وا وا وا و   ه.

 ا ت ة و  م ا ر ا ا  ت

  يا ان اا : ،ا   إذم   در تز

 ا ارا وا وا را   ت درس ودو

)ل اان ا٣٦ م م ا أ  أن   ،(

ا  نا ا إ ا    ،  م  ول ا

 ء  اء   ه، و ا و وا    ازا

  ه أ  ء اى ا .تى ا  

و ا ا ل  ه   أوان م  ا ه 

) ح ا   ة  ت٣٧ا :(  

  اََْ َا ا َّأ   

  

       ِت أذاِت ذي ا 

ََ    ُُِ ِ َََ ٌرُم  

  

  َ    َُْ ْ  َِ َُُْد   

     َ َإذا َم  ََو  

  

      َََ أْن ِ ُ ّ   
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    ٌَِم أّم َّوأظ ٌُِْ أَم  

  

   ََْن َْ ِ َُْ؟      

      ُإّم  َّ ُنَِا َُ  

  

   نِا َِ ََُِر اَََ  

     ، ا)و وا ظ ا  تأن ا وا

ا ، ات، ار ، ات ، ا ، ا ،  ا  أن 

أ ا  ذ ا  زال  م  إ ا و ن 

.ا  رسا  

  ىا ا و) ح ه أ ٣٨:(  

  ُرِه ََ ِء اََُْ ْقٌ  

  

        ََم  َّا ِ َا َ ْ  

       ِ َُ َدْتَ يا ا َُ  

  

    َا ََُْ َْق إو ِْ  

  ....  

  رُْ  َوِ اْرُض  د 

  

  ظُّ َرُ إذا َرأى  ٍَء    

    نظ وإزاء أ إم  ذ  ما  ا م إذا إ 

     ، را) ت ما  ،  و ع ا

ا ، ا ل (ء  )) ء   ء...) و  ، 

 ظ اأ  هو ،)((  ل٣٩وا.(  

  ):٤٠و ذ أ   ه(

     ِ ُ  

  

    ماري وإإ  ىا   ي  

   ا م وا   ه  ا أ م  و  ا 

ن ، اار ، اا) ذ و ظوا اا ن)) وا ، 

 . اء ذا   إذ (م )  ا  

) ح ه أ   ىا ا ٤١و:(  
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  ِِمََز  ٍُُء َرأُْ ُأ ً  

  

   ُأُي أّا ُُ ْيٍءَُ أ  

  .....  

  ٍ ّ ْ َِْ  ٌ  

  

  أَُل اََاِت اََّ عُ   

  َُ اُّ اْ ُِ  ِرِه  

  

    ُِْ َِْه َورَّ  ُقَََْو  

    ،  إزاء ف و إزاء أم  ته ا  إن

ظ اأ  و (يءء ، اا)  ا ولا ا 

  يوح اآراء ا  ى   أن ا  أراد وا

 ا  أ ، و ذ رأم  ا  ء س إآراء ا 

 ( ا)  ا  و (ع ، تا ، لأ) ظأ  ما

)ا  ا اا  ت وا ٤٢ ،( ا ا و

 ، وا ان ا ل اا    ظأن ا م

 ، ا ، ا ، ) ا ا  ظا إ و   و

 ، ُره ، ق ، ر ، )، و ذ   ا إم إزاء 

  و  ح   أن  م ز و ،  أد

 .ا  را ا ا     ا ا  

 أدرك أ ا  ه ة ات وو وول أن  ا 

 ذ إ و ... وأ وأز اأ   ا دراك إوا ا

 ن ذ إذا   ه  اح ، وة ادا   ة 

  ):٤٣ ا   ه ح أ ا ع ازدي ل(

لزََ ُْأ َُْم َِأ َأ  

  

      ََُْ  َاُب ا اَأ  

       ََْ ِْ ََو ْمّا  َْم  

  

    ْمّا َََُُْ اََّ ْ  

    ا ةَِا ةَِا َأ  

  

  َُوا اَُز ََ  َوَ ا   
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    ِِْ ُءَق ا َ ّ   

  

    َُّ ٌ اُهَ ىََ   

  ٌُْس إذا ُمدوا ْن َُْ ا    

  

    ُُ ٌلَ ُْ َأّن ا  

    ٌُِس َمُت آٍت َواْ  

  

  ََْوا َُْا َِْ َِ  

   ِب َوا  َُْ َْو  

  

     َُرْوَم ِْء َوََِو ّدةَُْ  

    ِِاِ َْ َ َِْ راََ  

  

  ِْ ُت َِء َ أَقُ     

   ا ا إن ا أ    ن  ت را 

  ا   ه و      اك ا   

 اى ا     ى ا  تة ا اول

 .ا   ا  ةه ا أ  ،  

 
ُ
  خامسا: األثر

ُّ
  االجتماعي

  يا ان اا  ا  ع اواب اإن ا

أدى إ ء اال ا  ماح   ،ء ز اوة ، 

ا ارو اا  ابوا ، ا دة موز ق ا

)٤٤ا  و ذ ّا أ ّ ،(  ه   و

  ):٤٥ه ، ل  إى ه(

    َِ  َْْأ ا ا   

  

     َ َو ْرمَِوا لا ِِ  

  َ  َُو مأَرى أ  

  

   ِا  ٍُد وُ ََوِذ  

    ِِوَءُُ ِْ اِ ل َوَرب  

  

       ُُا َ ىَْأ   ُْ  

  ارة ة وإس  اا ا اي   

  أم ى ، ّه ا      وءة وطح ووءة 

ا  ارب اال أوا و اء   اوءة وا ،ا 

  اب أ  م ت اا    هو ،
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    ات  د ا مر ا ت؛ إذأز 

 د وا م إن  ، ا ول أو اا ءة أو اا 

و ر ادا إ  وا  ن ن رده ادي ، أ

) ا أو   مار، وا  ٤٦  ان  )، و

.   ا أ م  

ا ا ه و    ن إذ ، ا أ     

  ):٤٧دا  ي ا را اش ا ا ل(

  إذا ُ  ْ  ا َا    

  

  ْ واطِ اء اي ُ اا     

   م  إن ه ا ا اا   ن ا و

  ذ  و ،   يا ا  ى  و  ،ام

) ذ ه ، و ا٤٨:(  

 ُاا َُِ  اٌد  

  

     ُ ٌُْو ُا ََُ  

  وَدٌْ مُُ مٌس ِرٌ     

  

     ُِ ٌَُ ْ ْم وإْن  

    َ ُُِْ أم و  

  

   ُا َُِّن اَِ ْو  

ر إ     اس    إن ه ات   أن  

 ا))   ء ،ارأ وس وا وا ر

 ،  اده  م  ، و  د ا ون اأ

 ول ار     طوا ،ر ادهوا ، ا 

)((ء وا ء إن واأو ا ا ا إ  ٤٩ا ،(

ره   أء  أو    ا   ااد 

  ام اة.
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ا او را إ  إ   و   

ا   ءمل ا    ل ا    س

  ):٥٠ا ، ل(

   إ  رض    

  

      ا  دا   

  ......  

  ا ار أ  أم  

  

     ٌ دِ    

   ا ا ّ إم  ا   ءما    م

.ر  ر  

   ا أ   ادث و  أن إ  و 

     ا وامد  إذ ورد ،  زال ّ  ه   

  ):٥١زاه ُّن اس  ه(   ذا وأ

   َُُِْذ اَا ََْأ ْ  

  

    َْا ََ َا َأ  

    يََِوا مَُِه اََر  

  

  َوَُه َِْ َِْ اََبْ      

  ِ ُْ ّا ُّا  

  

     ْا ُ ّ َ  

   َِِ ِْ َن ََوأ  

  

  َْمّا  َ ِ ّن  

    ا إن أ ه ا   ا  ى ر

 ا    ا ،ا  ،    ن أم

 وا  را     ن ن أوو

   وا ، ا ا  ، وانوا ا ه ، ودو

 ا و (اذ ام رك  ل اا ا ا أ

أ ، ا ، ا   ّ ّ ،  ا ،  ه ،ا

 أ  ر  إزاء مو (...  ن ،اأ.  
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ُ
  سادسا : األثر

ُّ
  الديني

  أن   د     ا ام  ان 

أ ا   أ أّن: اول اي، ّ ذ ا  ماح ة 

) ط أ   ا و ،  وط وا ل ام  (

) ا   ا ا ث ذ  عوا د ر  (

)، و ا ا ا  أ ٥٢رو و أ   ء(

 . ا   

ة ا ذ ف إ تا  رس وت او 

 ا   رس ن و ، ؛ ا  ز ن ا  ذ

ا ب ذو    كا و ل، وا  ه إ 

  ة ا و  : وا آن اا  سا

ف ، و  أن أ  وارا     وااي ا

ا  أء وده  ب أاف ا   أاء  اآن 

)، و  ٥٣ا ون  أ    ا واي(

  ):٥٤م اي، ن    و ل(

   بّم   

  

     إ  و  

      و ، ا ه  ازم تا ا  م

   و م    ، ذ  و  ا ه إأ و

ال  ا م و ، وا  ا ر  د أن 

 أ و ، ) ل ال ا   ا :  (

 .و وا (ْو ْا)  

)م ط ا  ه و   أ ذ ُ ٥٥و:(  

   ِ و  وا   

  

  ا  ا  ا  َتى ا  
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   ان أورة ا   :ا ادي اا  ،

    موا ،  تن ا ا  انا 

 .ا    

  أن أ ا أ    ا ا ه و ذا 

 آن اظ اا  ذ  ء وما   ،  و

ما    د   ء ، اا  ه . و ذ 

  ): ٥٦ إق( ا ر ات 

  وّمَََْ ُ َ  ِذُهُ 

  

  وّن َزَر َُُْ اُرُ     

  ُ   ٍَُّ ّبَ ََُإ  

  

  أْن ََُْما وَُ ٌَُّورُ   

  ُرَُ َْ ةٍ  أْو َُْا   

  

    ُِوَم ٌُْ  ُهَّ  

     ُُِْ ُدُ َْ إذا ٌَم  

  

  َ َُْل اِِد ُُُر  

  .....  

  َْ أَمُِ وُُ ُّرُ 

  

  َُِ ُُّه وَُِ ََْو  

  َِْ ُْ و ا َّاُرهُ     

  

    ُرا َُْ  ِْا  

  )   ا ذ ُ ولا ا   م وا (

)    أ   ه داأن ذ  ،زرز (ر  

)     ما ا  ت ، أ أن  (إ إ 

ن ا ام )ه  ورظ ٥٧اد اا  ا أ و ،(

 ذ)  وم ، آل . اآم ام م  ات اى 

  اد،  ، ار). 

  ):٥٨و     اح(

 د وأا   ُو  

  

   ن أمر ُ مح محُ     
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   ) حم ا م وحرة ا     (

 . ةو  

)أ ذ  ٥٩و:(  

   ٌرا را  أم و  

  

  وأ ة إ   

   M Ô Õو  أ ا    رة ااب   

Ö L )٦٠(  

 ا ا ءه  ا ن أ لا    دا    و

 ة  أم أد اة وا ال   إزاء ا  وه 

 :   زا  

١ أ )) : ل أم  ا  ا   ر ا أ ذ 

  ل إ ا   

إ  رض  د        وا  ا   

......  

  ا ار أ  ِد))(       أم   ٌ ٦١(  

وا أن أ ا  ا  ل  ل  امء 

  ء إما     ن ذ   و ا

.   م ا  

٢ وا وا وا   )) أم ا أ  فُ 

 ذو ة إ )، ٦٢وامء و  واة وات))(

 ذ اوم    ال أنا  ل   

  دء اط  ادء اة.إ  ا ا

٣)  ا   ة   ا أن أ    يا (

  ):٦٣امء وا ، و ذ   رء   إق(

 ٍ ب أ   

  

  أن ما و ٌور    
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)  ا وا ( )   ودة ( ) ٦٤ا.(  

  و    ه ح    ا اي: 

    ه ا ا   

  

    أو ا ا  أّم  

       )    دا وا . (  

 ٤ه ا ن   ابا   ء مدوا  ؛  مز أ

 ا أ  ا و أ و و ا ا  ؛ 

 ور وا ا ا إ  ث إذ إن أ  ا ، و

.  و ا ا وا إ  

  اخلامتة:

   ة اا أ)      أا   ( ا

 :   زا  ا    

١ ا   ا ا أ  اءإ  ا إ  إن 

  زال  و  ه ن ه ، إذ   ا ذ ن ، ووا

 ح ال و ى ا ذا  ا  ه  ا 

أن   ُه  ه ا  (ات )  ار 

  ات وارت. 

٢  روح اا     ن  ه إذ و ا ة أ

أاث  وم     وم ، ت ك 

ا  ا  ابا ا ن ريت   ه  ت ،

  وا ه .، واح إ ا ، واو ، ارة 

٣ّأ  أ   يء اا  ءا     ا ا  ت

 ه و     ا ا ي ، وأا  اءو ا
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 ذ  نا ء اإ   ا ى أن أ  

  ا ا و ذ   ى أم  و ، ا ا

  ةوا م د إ أا  ى أن وا ، ا ا

  أن اة ا  ا أت   ه.

٤  ا  ا و ، و  درا   ا ن أ

 ذ  ادةوا   و ؛ ا ا  ه ء ا

ز ا    وا و    ا  إن 

  ا  أ ا   و وف . 

٥ال اا م إ ا أ  ا  د :  ة احم 

وازدد م ا ، ، ز اوة  اوا ا ، وء 

 م  هو  ا أ   ا   يا  ، أ  ء وإ

ا   نح ، و : دا ا ق ، أ  نو

و  ا ن  إ ، ا  وا ا  ا، ااد 

 . ض اا  

٦ د   ا  ا  ا ا أ    ،

  اءأ  ، راا رس وت او ا او

 آن اا ، ا   ذ إ و ...وا ودرس ا ،

ّو ا  ه   ره وأ  إ ب ذ ، و

 .  ا  ا أورد ا  

ا اد اة ، وى أم أ    ا أا  ادء ن ٧

  ه وو  إزاء ا   ط ءة اد  ا أ

أ   أ ،ادء  إ أم ى ا (ا)  ا

ا   ل   .ءم  

٨ مه إم  أ  ا ن أ رؤ ا  اوأ  او

و ،  اة : وم ،  ادة : أو ،  ات
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 : ا  وا ر، م  ة ، إذوا وا ا واّ 

   ا     ، وأدب ، و ، رف ، وو

.   

ُ  ذ  ىا ا ة أ ا أَ أن   

.ا   سا  

Abstract 
This research studies the effect of the Kufi rise on the poetry 

of Abul-Tayeb Al-Mutanabi who lived there for more than 
fifteen years. This rise had a great effect on different aspects of 
the poetry of Al-Mutanabi which this study attempts to reveal. 
These aspects could be summarized as following:- 
Firstly:- the revolutionary effect 
Secondly:- The linguistic effect 
Thirdly:- the philosophical effect 
Fourthly:- the religious effect 
Fifthly:- the social effect 

            It is obvious that the first rise of any poet, or even any 
Man, has a great effect on his life and on his achievements, 
especially if he was a poet, in addition to the natural 
characteristics that formed, with the environment, the individual 
character. 

        This research attempt to exhibit an effective aspect in the 
poetry of Abul-Tayeb which his first rise in Al-Kufa.  

  هوامش البحث
 
  

 . ٢/١١٧ظ: ر ا واك:  ١)(

)(٢   ا ،:١٤٠. 

)(٣   :ن ا١/١٢٦أ. 

 ظ: ارة ا  ان اا اي  ٤)(

)(٥   : ت ا  وج٢١ا. 
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)(٦   :ا  ة ا :٢٢٩ظ. 

  .٢١ظ: ا وارة :   ٧)(

 *ا  :ن ارس

)(٨   ، ا ا ان أد با   :٤٥ا. 

)(٩   : ، ١٨٣ظ: ا. 

)(١٠  : ا ، ا ا ان أ٤٨د . 

)(١١   : ا ، ا ا ان أ٥٢د. 

)(١٢   : ا   مو ١٥١ظ: ا ١٥٢. 

 . ٦٠اان:   ١٣)(

)(١٤   :وا ا درا  و ا ر٩٠. 

 .٩١.ن:   ١٥)(

 . ٨٥اة :   ١٦)(

)(١٧   : ا ،ان٧٩ا. 

)(١٨   : ح ا٢/١٦. 

)(١٩   : ا ، ان٩١ا . 

)(٢٠  ظ: ا  ، فا   ف٦٠م . 

)(٢١   :ا ، ان١٧٤ا . 

 .ن.  ٢٢)(

)(٢٣   : مح ا٣٣١٩. 

)(٢٤   : ا ، ان١٠٦ا . 

 . ١٢٧.ن:   ٢٥)(

 .٤٨/ ٢ان  ح اان:   ٢٦)(

 .٣٧ا وا ا ( ) ارد :   ٢٧)(

 .ن: ص. ن  ٢٨)(

 .٣٨.ن:   ٢٩)(

 .٧٠اان:   ٣٠)(

)(٣١  ا :  ، فا   ف٧٠م . 
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 . ٦٢اان :   ٣٢)(

)(٣٣    ، فم١٦ظ: ا.  

       ا وا رد :  ظ: اا ()٣٨. 

 .١/٣٨٢ام ادب :   ٣٤)(

 .٧٩ا وا  اب:   ٣٥)(

)(٣٦  ا ظ: ا   أ : ا ا ٤٩. 

 .٤٧اان :   ٣٧)(

 .٤٩اان :   ٣٨)(

)(٣٩   :  ، ١٨٩ا. 

 .٧٨اان:   ٤٠)(

 .٥٩ ٥٨اان:   ٤١)(

)(٤٢   :  ، ١٨٩ظ: ا. 

)(٤٣   : ا ، ان٥٦ا. 

)(٤٤   :أ واان اود ب ا :١٦٧ظ. 

)(٤٥   : ا ، ان٦٤ا. 

 .٥٩ظ: اب و ااب :   ٤٦)(

)(٤٧   : ا ، ان٦٧ا. 

)(٤٨   : ا ، ان١٠٧ا. 

)(٤٩   :  ، ١٩٤ا. 

)(٥٠   : ا ،ان١٠٧ا. 

)(٥١   : ح ا ، ان٢٤٩/ ١ا. 

)(٥٢   : ا  ة ا :١٩٧ظ. 

)(٥٣   : ، ا ا ٤٢ظ: أ ٤٣. 

)(٥٤   : ا ، ان١٥٧ا . 

)(٥٥   :ا ، ان٤٨ا. 

 .٨٧.ن:   ٥٦)(

)(٥٧   :٢٣١ظ: ا. 
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)(٥٨   :ا ، ان٨٦ا. 

 .٥٥.ن:   ٥٩)(

 .٤٢ااب :   ٦٠)(

)(٦١   : ا ١/١٦٠.  

        : ا ، انا  ن٥١وا. 

)(٦٢   : ا   ا ٢٦٧ا. 

)(٦٣   : ا ،ان٨٧ا. 

)(٦٤   :٢٣١ظ: ا.  

  املصادر واملراجع:قائمة 

  ـ القرآن الكريم 

  درا ، ا ا وزارة أ ، ما اإ : ، ، دا را 

وا ا ، د ،د ا١٩٧٥ر.  

 ، وت ، رفدار ا ، ا  :  ، ا  ، ن اأ ٥،١٤١٨  

١٩٩٨ .  

ا ريمت اا ف ، أا   فم ا   : ، ا 

،ة ، ٢١٩٥٣، ا.   

  ، ( أ ا إا ، دار ارف  ٣١٠ر ا واك ، اي (ت

 ، ١٩٧٢، ٢ .  

   ان  ح اان ، اي،  :  ا وآ ، د.ت. 

رة اا  ، وت ،ب ادار ا .  ي ، آدا ان اا  

 ، ن١٩٦٢، ٢ .  

 ة ا  ا إ م ان ام ة ، د.  ، دار اب 

  .١٩٦٨ ١٣٨٨ا ، اة ، 

،  :  ا رون ،   ام ادب و ب ن اب ،  ادر اادي

  . ١٩٦٨اة، 

  . ١٩٧٨ دان أ ا ا :  ،  اب ا ، دار ااء ، وت ، 

 ، رع ، دار اا   ،ا ا  ح ، ا ا ان أد 

  . ١٩٩٥وت  ن، 
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   ، ١٤٠٤ ا ، اار ا ب ، م ،  ا وم   ا

١٩٨٤ .  

 ، ون ادار ا ،  ل د ، ا ا  ابا ب وا 

 ، اد٢٠٠٨، ١ .  

ا ا  ،ن ، دار ا ، إ أ  .د ، ا   

 ، ردن١٤٢٠، ١ا  ٢٠٠٠.  

) ما ، مح ا ٩٠٠ ا  ، ا  ا   :  ، ( 

 ة ، ٢ا١٩٣٩، ا .  

 ،( ا ا ، اة ، (د.  ٦٤٦ح ا     ،  (ت

  ت).

  . ٢٠١١، ١د.  من، دار ز ، د  ،  ا وا  اب،

 اوج  ت ا  ، اد ان، دار اون ا ا ، اد ، 

  ااق ، (د.ت). 

 ، ( : د. ر ر ، دار ٣٩٢ ا ا ، ا  (أ ا أو ح دان 

 ، د ، ١٩٩٢، ١ا.   

  .  ١٩٨٧ ١٤٠٧ ا ، د  ،   ا ، اة ، 

 ، وت ، ا ي ، دار اا رة ، إموا ا ١٩٩٢، ١ .  

   ، وي ا .د ، وا ا درا  و ا ر 

 ، ، ا ١٣٧٧، ٢ا  ١٩٥٨.  

  :  (  ا  ٤٢٩ ا   أ ا ، أ ر ا (ت

 ، ةدة ، اا  ، ا ١٩٥٦، ٢.  

  البحوث : 

  (ا وا ا ) ، د.  أ ح ،  ارد ، ا ادس ، 

د : ا١٩٧٧:  ا.  

 



  

  ) ٤٨١ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

  

  

  

  

عناصر اخلطاب السردي يف رواية 

  (الوداع) لنبيل فاروق

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األستاذ املساعد الدكتور 

 علي خضري 

  إيران –بوشهر  –جامعة خليج فارس 

 األستاذ املساعد الدكتور

  حسین سلیمي 

 إيران  -بوشهر –جامعة خليج فارس 

 األستاذ املساعد الدكتور 

 امحدنور وحیدی

 إیران -سراوان -جممع التعلیم العالی 

 الباحث حمسن مصلی جناد 

  إيران -ر بوشه -يف جامعة خليج فارس طالب ماجستري 
 



  

  ) ٤٨٢ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ) ٤٨٣ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

  عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع) لنبيل فاروق

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :البحث ملخص

           ؛دن اا ّأ  ديب ات   یااإ

 یأدّ دة أ ا وا وارة و ذ، و إل   

  َ ا ا م ا وا وا اة،  د  

    (داعا) اءة روا ؛ و،م ّو ک    ي ما ا

ّ ديب اا   روقل  ی اور أ وا ؛

 ا و ا   دة، وّ تک   ،رار

    واا  وا  تظ ه ا ّا     ّر ون ک

.راه ا را  

    ل  دا ا درا  ا ا   فا

 األستاذ املساعد الدكتور 

 علي خضري 

  إيران –بوشهر  –جامعة خليج فارس 

 األستاذ املساعد الدكتور

  حسین سلیمي 

 إيران  -بوشهر –جامعة خليج فارس 

 األستاذ املساعد الدكتور 

 امحدنور وحیدی

 إیران -سراوان -جممع التعلیم العالی 

 الباحث حمسن مصلی جناد 

  إيران -ر بوشه -خليج فارس  يف جامعةطالب ماجستري 
 



  

  ) ٤٨٤ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

 و-           روق م اا ّول درا فو ،

اص وان وان واار واار وا  روا (اداع).      

  ّ إل  و ا یم         عت واع اأم  م

ا   ، أ  ان ّده       کان اي أر  ال

ا ا اج  ک   أاث اوا. وّ  أن ال    

      ا  جا  دو ،واا ط  جا  أ 

اا . و اار  اوا   ّ ااث      

            اا ام ء عم  ا ا ع ام ّأ ،ا

 .  

 ت      دي، مب اا ، ،ا دب اا :

  روق، روا اداع.

  املقدمة

ا  بة اا د  ا ا ا ت ا

     .ا  ا ا  ا ا دو   ،ا ط 

)  ا، و (Discourse   ام، و( Discoursاب دل ( 

    ا ا ی        أ  رو ا ا ه اّ

 دًدا ص    یا  م  ن  دا أ

دوإن ١ا ، ن آن اا  تث آ  بورد ا و .

      طع اإ و وا ا و  م٢     ا  وا

ل ٣أو م  ن أما ٤یو.  

    ّ ، رئا ّو  اويا روا  بد اّ

   وادة اي ا ال، وا   ذا ّ  لا  ا 

ی        ّ ه ن ون واوا (ا) وا (ا) ثا



  

  ) ٤٨٥ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

واا ا   ا اد ا٥ا.  

 با  ل  دا ّت أا ض   یوأ ا 

 ّم »      ّ يا ا ا   ظ، واا  م

ا  اب م  ی. و»  ٦مّ ه  اه 

، وج ام    اول رج  م ا وام، و ا اد    «

           و ،ت اق ا  رج ا 

وح  زم اب  ا     ».٧ا اة، و اب

 : ديا»      ث أو   يا أو ا ل اا 

   ،ا  بب اّ ا ااث. وأ      د، وا  ّو

ول  و ف م  » ٨و ا  م  إ ارئ

ی   ا و  ،ه  هّ تإ  با درا  فأن ا

 ی      ب دونا درا    ،اا م إ

  اأو ا را ک.  

أ   (اد)   اد اوان ووا ات     

  اد  أم  ا  ات ا ول أن         

      ّ م ا  .»   ّو ،أو أ  ّ ب

أم اّ   د ،     ا   و ا وا ،ى

ود ّ    »٩و إمج  ود   اا وااث

اد  وورة  ث    «اق  و اث ادي 

      أزرق وا وا رد أا : إّن م .. أو أ  أو

   ،اقا   ،آ م ث، .. و أي ّ  أّم دا ط

           ط دا ّ ،ا   ،با ا  : ن م

 ا ا١٠«      ورةو  ن أن  ه د إًذا ،



  

  ) ٤٨٦ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

 ا  واث       «و، ول ء  ن إّن اد    

ن و   صأ  ن تن »١١و او ،

اوا  ر إ   أ ، اد أو ا أو     

  ا و اب.

د أو ا      «و  روا أو  إ و  اد، 

   أو   و ،ا  ياوي اا     ،با 

 وا موف اا  دا و-  وا اا-     ا

 .د  إمج  ّ ااوي دور ا، واوي  دور  

ا، واب دور ا ا. و ا  ااوي واوي     

 ا ل ا  دا    ولا  ة اا ة و

      ا  ما  أو ، ما   

  »١٢أو  ا    اول.

 اب؛     یورد  ح   ادي أب إل

وم      ،»  ة رات  مًا ظ ا د     

  .»١٣ث  ذي وظ دة

         دي، أب اا  ب واا آراء ا م ه

      ر   د ا واا ول ا يا ا ا

ا ان (اداع) و أن مّ ا ا وا  ء        

، وام   اب ادي و ا  اب ادي 

     ه ا زأن م ون، ون واوا ار واار واوا

  اوا    یور  اوا و ا ا ل إل  

     وأ  ازوإ (ي أد) و واا   از

، و  أن ن  اب اط اي ي ده دون أن       اة



  

  ) ٤٨٧ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

ّدد  واة، وو أ أن م  اا ا ه    

        ااث وا رةوإ  أ واا  دا ا

د  اف ا یا اّ ر ا  روا (اداع) ل إل

 ر اام یو .طة ا   طا  

ّ ا ا ّا ال     یوأ تول روا  ک   ا ا

  ا    اة  ا اوا  ل ال     

     ه، ووم ط    رب   ،ا

  دب، وا  عا ا ا ل ادب ا ت مدرا

         اب ادي  اوات.

           ّأ   :و ة أ   أن و ا ا  وإّم

؟   ا  روا  ک اب ادي ا  ظ ال      

ه ا ا وکا ّدت ا؟ کّومّا      

  خلفية البحث

    ا أدي وب ا تم  بد اا  ول

 م اد « ا ال، ى  ا    ان   

 ول و م أو ا  اد ور   »و اب

ا اد»  ل ا وا، وأ   ان      

واا  ديب اوا«    ا  تدرا)   تُِم  

 و(ا (دا ا)  راا ا  (وآدا ب ا

   : أ  ا ن ا  (ديا

 (اد) اي   ُ ا ا د، و     

   (ا) اي    ُ اب ادي.

             ديب اا  ازإ  بّد وة م  و



  

  ) ٤٨٨ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

واا  رة وق إل     یت اّ رة وا ی     

       ،وا ا و ا ي وا  

ا  ا ض   مت   (اا اد) ان  

» ديب اا ق      یق از  ظ، درا «   

     (قق از) وا ديب اا   از 

    تدرا)   تون ُم وي دم   ظ، وأ

د ا   اب اات اءة       «ا ا وآدا (ان   

   ا  ا روا  م«  درا ان    ، وأ يا  

»ت ااا  ر ،نأا روا  بن »ار و ، 

  ان دّ»  .. ا اط روا  واا ت ا

ا اط« .و  

و ّه اث ا ّ   ا ا ب         

وات م روق. و و   اا ا درا       ادي  ر 

 ا (داعا) روا  ا  رة إدي واب اا 

.ل اع أدب ام  رج  

  نبذة عن حیاة الكاتب

      ا   ج روق ١٩٨٠م     ريل اا ا .

  أ إًم)      ١٩٨٤د م    ى  ا

  ل ا   ا ا ا   (ا

    أ    زو (تا أ) روا  ر١٦٠  ،

         ،ةا ا    ّول روا ا ا  توم 

     ء أ س)   اع أة إ  أ 

س  ا)، وأًا   ة او ا  أدب  



  

  ) ٤٨٩ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

) ادرة   ١٨-ال ا   أ وًا   (س     

   يدب واا  عا ا دف اا و ،اد اا  ن

و  م أدب در أم   ُ١٤.  

    (با)   ت ا  روق ا م 

          ركو ،(ا ر  ت) ان  ا 

  ة ا م  اًوأ ،()و (ة اا) 

 و ،ا ا  ١٠٠١ر    أ   ،

         ان ا ة ا  م ّ ،(ا) ا ا

  .١٥اار، و أ   إذا ان (مر ومر)

  نبذة عن سلسلة (رجل املستحيل)

      ا ر   را   م

   ١٩٨٤ًدا، ر أّول د (اء ا)     ١٦٠روق

          ا ي أما (داعا) د اا  ا ا  ً

٢٠٠٩    دو اد اا  ف  ،١٤     اول م وا

    ت رروا   (ي أد) تا ا  م

ا، و  إمت (ا ا ا) ّ  ة  

روات   - ب وا  ا ان  

.  

   )  ي ات  ات وي اي  و أد (

  ا ،ا (أد ي) اات ارات  

ا وار اّ د ه   ،ات ف أرء ارض،   

    ً وأز أ () و(ري).

 أّم ا    م روق :(أد ي)  اا وال



  

  ) ٤٩٠ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

ا    ا ر ی     ا  ء دراأ 

      ا  وا ا  و       عا ا  إ د

       ا ذ  يوا ذ  ه ا  دب، وا

      ا   ت  تا  ا  لات  اا

ا.    

  الشخصية -١

    أد  ّي ا ا أ  ا 

  ،دا ع ان م»        ا ا ّأ  ا ّ

واي اي ّد  ء     اور ا    ی اء ا؛ مًا إل    

         ور ا  كّ ت    دو  إذ ،ا

١٦ «      ،ا  ث واا  إّن ا ،موز م رإط 

أى  أن  ، ّم اان ان  ا، وات  

و م  ور ا .مو ر :  

  الشخصية الرئيسية -أ 

 ا از ّي   و ن اة  أول         

 م اث إا»   ر   ا 

       ة اا دي، وو    د واث واا

  أّ ات ا    ، ومض »١٧ا   اادث

:واا   

):   ان ا إدة ّ، و ّ     أد ي (

 ،  ويل اا  قّا  ّ ا و  ا

وّ ة أماع  ا و ا  أما و أدوات    

  ة وا م ف وت ا  دةإ إ  ا ه



  

  ) ٤٩١ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

      ًرا مُِ  كّو   ن ًم ا 

     أ ل، و١٥ردود ا        إْن و   أ 

ه ا اءّ   ت اا  أ      نإم أّم  ،

وطً ا   ام ا   من   ن  

.اث اأ  ةداء ا  اد وا     

:( )   وزو  و ّ   (ي أد) ز

     أّم إ (داعا)   رما  أ و     إ  

وأت ا (أد)  إا وأد إ  آ د ص ر  

.ا ر   

  .):  (أد ي) اّ و  او اري(

  الشخصية الثانوية -ب 

 ا ا  ء ا ا وإن م   اور     

 ا            ا  ّو ا

     م ا ل ،ةا ا أ ّاث وإن «ا

١٨ا           ّ   و ، ةا  يا 

ى ا ا  ط  ّ  ا اي  ور            

.١٩ا«  

  ات ام  ّه اواّ: و أز

)ا م   (ي أد) اءأ أ  و ا اا :(

، و ا وًا؛ ّ ّ      ٨٣و  ٨٢وو   ااة  ااد  

    أ  (م) و .ا    (م)و (أد) 

 ا ، أّم ر ال، و  ا     ات ا ظت 

.طا أ و ا  و    



  

  ) ٤٩٢ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

)رو دوم.(ي أد) و ا ز :(  

 یل    ی): ز ا او اي ن    أ رف( 

یأ .ا  ح  

  الزمان - ۲

 ن واث    إّن زأ  ور انن اا  ن ا

  ، ت أّيو»      ، و ر اإط  كّ ث

  اي  ج . »٢٠اث إّ ك ا  إطر ان وان

  أشكال الزمان يف السرد اخلطابي

  الزمن التعاقبي –أ 

  أو ا ا ا  د ا ض «ا و

و  » ٢١ااث و  ز  ث و ً وًدا   

         ا (داعا) روا  اهوم ،ا ا   د ث أو

      (ي أد) و ا ا  دارت اث ا

و ،رو ه إ  ،ا    ا ا أن ا أي –ا

  اوا وا  ط      -ا ا ث  

         ةوا ح وك اإ  اءا  ُِ  ا

.واا   اث ،ا  

          ا  أن ا واا  وم    رة

ص ا  ،ً  ا      یا  » اث 

 ،ا ارة إل   »٢٢اإ ی       ،روب وزوال اا و

  رة  ذ ا د  ز اد.

      ا  ثّ واأّول ا  (داعا) روا  ت ا و

 ،ا)و (أد)  ّ  ي وزق اا ی  ،خا  (



  

  ) ٤٩٣ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

    ا»..  اخ، و (ري) ا 

  م (أد ي) ..

.. ا ر ٢٣م«  

   ا  د ا  ،(ي أد)  واأّول ا  أ

  »    ا  ا أّن        ،وا ا اه ز  ،ا

  ا اّول  ه ااث .. ی م    ، ادة إل

  اا ،.. ا ا .. یأو إل

  »٢٤ر اداع ..

ااث ا،   ی أ ا  ا ا دة إل   

 ا، وور ااث     ز  یو ز اع، وم إل  

 ،ا ا  واإل یا إل    ی مو م ة خا ی 

ااث  ا ا ،ع ا أن     یز ا وال

           ر ن م  ة وو  وا ن اا 

  ذاك اح؟ ون ه ا؟ و ف  مذ ا

        وا اء تا   رئا ذ  ةّ تؤا

  وااءة ا رئب اا   ل أّن اا  ،ا

  آ. یإل

  الوقف –ب 

       ثا إّن ز  ؛ا ا  »    ول

د       یإل اّ   ن ا  ،ًم  يا ا

وا ه اع اّ، وا         یات واؤ 

     ًم ث اك ا  ،ا      »٢٥ و ، 

ل وأا ا  ّ (داعا) روا  ا ا ا :ا  



  

  ) ٤٩٤ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

»     أم  ،ا ر  ،(أد)  ا   

  اوا دو  رق اّة..

..ة وّوا  

.. وذ  ة، وأ اد هوا   

.. ..ا أ  ٢٦و«  

    ا  ودة و اثا  واا إ  و 

       وااث ا    اد أ  روق م 

         اا  ا إ ا و ،و (ي د) 

     وظ وأ ،  ا وا اث اا  رئ ذ

 ت ا رئا  ا ا.  

  االسرتجاع –ج 

  ر، وق واا ز ًأ  ُ»     ّ د 

، وا  ه  »٢٧إاد ث   ا ا  اد 

      ه أ ا ا  همذ  إ  ،(داعا) روا

  ا م) ح       يا ا    (

 :  ف مة       «و    وو ،أم و م إّم

  »  ،٢٨ ظوف  ، أو   ا...

  االستباق –د 

  اف، وا ًأ  ُ»      ث ادإ  ّ د 

، وا ا  مع   امر      »٢٩إ   آٍت وارة

 یوا      (م) ا ا م  واا  ا لرئ، وا

 :  »      ق اأول م  م و ، د 

     ة ا ة ذات ،رة رإ   ، ز ا ،



  

  ) ٤٩٥ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

      ،رإ و ،م  ،ك ة اا  ر أنو

اا ط   ،ومإ  بح   »٣٠و  إّن ا ،

     ق  وارئ ا  ،ن ا  ث 

   اءة اوا.ول إ ااث، و ا   ا

    ّ رات اا  ا زا   أدوات ا أ

       ر لوأ رو  لأ  ل اا

          ًاا ا ا  رعا أّن ا م  ف، وإنو

.وا اء  لا  

إّن  أّ ا اّم ب ادي ي ان وان،  

  اوي إل   یا  ی     ً ر ،ثا 

، ٣٢؛ ّن ا  ً ن ، واُ ن ن ٣١وري

ّدوات ا     یووا اا ا ا ا  نوا ا 

ا وار وال، أو ا اوف      -ّد ار ال   

م٣٣ا         أ : موف اوا ،.. وا وأ ن واا :

    و ، ق وو یو   یا    اف أما

ّ  یا       ا  إّم  ؛ اّت، واا  دة ا

 ّو  ّ ة، و ّ رإط   ّدة، ا٣٤ا.  

  املكان - ٣

  ء وا واا ا  ُ»    ا ن أو اا

 واث اوا اا–  ء ا-       د، وت او

و  ا أو ت ا      أن ّدي دورا ّ  اد، 

 أن ن دا وّدي وظ  و أو ن أداة        

٣٥«   ،(داعا) روا   م ا ا م و ،



  

  ) ٤٩٦ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

  ا ا اد  و     أّن       

ا  نا ا  حء ا ن ن أ او ل إ

ا، و أ ن د أاث اات  (أد ي)     

  وأا  امرات ودل إطق ار.

       وا ،ب ا ما ا ا أ  نا ُّو

اوي إل   یا  ث، إذ    یا ط        يل اا 

  ت  ،اث ایأ  ی      رؤ  ت، أول اإ

      ا اوا ، يا مما  ل  د يرد اا

   ٣٦ا      ث ا ء  نوا ،»     ك ا

  .»٣٧ ورس اث  إطره

  ه املكان يف الروايةأوج

 ا أن م ا  دون  ن    «ى ار  أّن  -أ 

، وا د  روا (اداع)؛   (إن    »٣٨اث

     ح اا ي اا ا وا ا (ر» را

    .. رّا ا  أزرار  ي ي   أا ،ا ا

 ا  أن ا د  ر      » ٣٩ ان وه..

    اوا  م.کإ أّم  ُي

ّ  اوا ء وا  ،    «ول  زم:    -ب 

       ا ا  و آ ن إ  د، »٤٠اا 

ث روا (اداع)   ن إ ن  ا    أا

     ا  دا ن أد اثا ا  ،(ي أد)

.ا    رو إ   ا  

ّ  اوا ء د واة، أو رة «و  زم  -ج 

    ءات  أة، أو      ًدا  و ،وا و  دة
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ا أدم  ات اّم ء، اء مّ د ت       

ً و رئ أا  قط ل٤١ا«   ب مأ  أ ،

روق  اوا أّمّ  ان رة ّأة؛ ن  روا (اداع)     

 ه ّ  اث ر دّ م  أن  ن ا ،

  ذ و إ واا   َُ  ،   وا

 نیا         ا  ن؛ا  ّدة وال ا أو ،ا

ص ا  ،  ا اا    یا«اّول 

، »  ٤٢ء () ... ودا ذ اخ      ا، ا

  دا و  ند اّو ا  اء  ن

  خ   ااء.

  احلوار - ٤

      وم ا  ت أوا    ور   ارا

 و ،دا أو ا ،ا ک   ً ً ًءا ل    ،ا  

   ا ّ يا و ،ا ط ّ ّمث   ک رة ا

      ّ ار وظو ، ت وا و ،م و

    اوا راع اا  از ل  ث اار اأ

  از ات، وإا د ا  یار     اا ز أو ،

      رإط  ا ت از ا يا ا م 

    ذا  ّ ين، وام ز  ل أّما و ،وا ا

ور ًإل٤٣ذا ج     ی، ومو ،  ارا ج ود

    و ا.و ا اي ور 

  الديالوج -أ 

   أ   ار ا  جیا ّو ،واا ی 

اار ار ا أو او و اي   أو أ  إطر      
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  ا دا ا ا  ة.

 ط اوا و روا اداع  أّن اج أ  امج؛ 

     وال ا   أّي   ،ل اأدب ا روا م 

 ،جیا   (ي أد)  ي دارار اّول اا ا 

)یو     (ر) هو وا ا ز (فر أ)و (»  وا

  ّا ا (فر أ): ،ذا  

-   در ل: إّم ی    ، ا زق   صا

  وّ ة أّ اي.

  وا (أد ي) ة ّ، ... و ل:

-.ّ و  

: ،ّو   رأ (فر أ) ّ  

 ن    یو  أّم     ر ء ّ أ  ، أ ان،  -

.ا    ،ً  

) ی:... ،  (  

-.   إّم  

: ،...(فر) إ م  

-...  د  ٤٤إم«  

   ً ن ج أّن اا ا  یم  ز ا أن

ّ ا  ا    ا   يا ا ّث و

ذ ارئ و ات ا ّ ،    ی ا إل

( رف)  س ّذ   وه، أّ (أد ي)   

) ّا، أًأ  اتي اّ ّم يّ ة ای (ی  ا

  وس. ثّ  
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     و     إّن ا  ل أن  ّن ا

 ُ  س  يا وأّن ا ،ایأ    ّأ ،ي واّا إ 

. ثّو   ا  

  و ا اج:

»ة أّ  دل: یو و ،(أد)   

- ،ر.ار ةوا   كأ   

:ّ  ه   

-   صا م  ذای        ا وم ،رأ

.ا ّة أوا  

:...  ل و ،و  أ (أد) ر  

-.    ا أ ن ّر  

 و ، (فر) ر:...      

-     ، ب   ا ر .. (ر)  ا وأ

   ار  (أ رف).

  ر آ : ی ا إل

   ا  ء؟-

   ا آ ... و ل:

-.ا ّأ  تأ ٤٥«  

      ن د أن ل اا  جا ا  

ّث (و ل) ه ا اّ ر ّ  ّ ث    

    وم ،ّ   ا ر اث   یّ   ّ أّن

   ؛ ( رف) ّث  ومة  ا    

         ا) ّأ ،ّو أد    ثّ (ه)و ،ا
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  ً تأ ) : ز وا  ط ثّ (ا  ا

          را و م  وا  ثّ (أد) ّأ ،(ا ّأ

  آ   ّوه في، و    ر  داعا):(فر)

  اات اي).

  املونولوج -ب 

امج  ار ا  م واّث إ، و ار    

        ّو  ّ ّ  ظ إذ  طة اا  ّ دي

   و ، ا إزاء  ی     ناث واا   

ا ذ  ً ً م ٤٦.  

 ج وموا»      ثّوا ا   

   ر وأ  دا    ف  ،و ا 

و ق ّ وّ  ، ّ اا وااط واات     

وراء  ٤٧ا«  

اا ا   ا اار ام اه      یوإذا مم إل

 دة  آ ا  ا  اوا وّ  ارئ  ااءة  

   ب اا ط  طأّن ا ّ ،ةاث اا و

   ال و ه ةن ا د أنّ يّدي إل  ا ط  ةی 

     (راءول) ر ا  اد  يل اا   ،

 د میا        ااف إأ  ّ ا ا م  جا

:»،اا  أد  ا د   .. ا     

 ،... اف إی   ض وطأم..  

   اق ..

  ا .. یّات ة  إل
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.. و  

.. دور ا  أن  ة و رأت أن أ ، وإزاء  

..  و ا  

،  او  

..  ،دور ا و  

..   ا و  

.. ّة ا  ًدو ظ   

   نإل ا یم .. ا م  

.. ا   

،  ا اج  ا »٤٨و  ذي  ذ ح ..

 اإ ار       ی   (راءول) و ّ ا ن ا

 یاي  ك  أ-   م وّث إ، وا اار ادي 

- ة ا  ّ   أّم و اا ا  ّ ا 

 اّق واة ن ن  وّ   ق   ون  

          ّ  رإظ م ار  ع اوا ،ة ا

        و ،ا ل إا  صا  ا

 ذ ارئ؛ ص  (أد ي)  اث واف  ااث

    ،ا ي أظا ا ذ  ف اإن ا  ا

.ا ا لط  ث أا أّن ز وم  

         و  وأّم س وا   ا ا وف أّنا و

 و ،أ أ      (راءول)  ل إّنأن م م

 د اح ا ا  إطر اار ام، وا  ا ا    

         ّ ثّا  ا ا   ّم ارا  عا
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.ر د ر دونأ  ّ ق  

  التكرار - ٥

 اا  ةار ظا   ّو ا   تد  ا

       ذ  ة واا  موا اا  إّم  ؛ ويا

     د ،دل ا و ا ا ا  رئ، وا

  دل ات ا  ّ ارا أ  ،د  أو م

وذ ّن اء  ل   ء أو           اة، 

ار  اظ أو  ار أو  ارات ب       یإل

٤٩: ،  

أّن ا   ا  واّ، أو  إّم  اي          -أ

ار اي  ّ    ّ ، وا ّ   أظ ، ا     

   وا ،-   أن  إذا-    ًرا،  یأط ا

یو .ًرا آط  و ،م ًراط  ا  

أّن ط اع ا  ار ن وأر  ،ظ   -ب

. د ا  و  

 اي، ر اي ن   ا ّ      ، -ج

واّ اي ض أن ن   أ  ام، و ا          

         ا  فو ا   ّن ا إ ذ و ،...

      ،ّدد اه ، رات    ،ما وو

اأ د لأ  دد   اا واا ی  ،

زو ر   دة أو از  ز٥٠.  

اار د  «ول  زم  ّ ار اث:   

     دا ا   و ،ر ادا  ا واا
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، وا  ٥١ا ا، وّدي اط اط دة  اطر أو 

       رّ (ل و)  ؛(داعا) وم ا واا  ه 

   وأ ،ّ و ا  ا ز وُ  واا

      ا   ا  أ  (ة  ه ام)   أّن  وا

   ي وّ   واع ا ّنو ، أّدت وظ ه ا

   ةّ  ا  ًت داا  ّا  اع ا 

.ا  ث أوّا  

م ًیأ      ا؛ً رّ (.. وأ ،.. ) 

 تا   :  ،ال وا»    ى دوأ ن ر

:  ل و ،  (راءول)  ا  

  ذا  ه اّة أّ اا؟

  أ (راءول)  وء:

  أن  ا ال.

:د    

  أّي ل؟!

:ا  أ  

   ،هي أل اي.ا٥٢ا«  

 :آ  ة:«وّ  ل ر  

.م  ّ فو د ّو  

: ا  ،(راءول) أ  

  ا   أن م  واة .. ّ  أن أم ًرا.

  ّ  ة:

  إ أ؟
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:  ل ل (راءول)، وا  

.()٥٣«  

 :مز  »ة  ا ت  ّ ارا  ٥٤« 

وا    ا دة ت اوا  ل ز ت            

         (ر أو  أو  أو ّ أو د ) دةّ

          ا ن ا  ابا  ًا ا و ،ا

      دي  ن      ه ّو ( أو ا أو  وء أو )

  ت وت دة ت  ن أو ن.

         ا  نما و  رزا ا  ن اا  وأ

     ،ا   یا         (ه ّا)  رّ ا

ّأو ا  ر ا     (ه )و ،أو ا ا 

      وا ا  ن أو ر ای     و ، ء

           ل، ول ا ُ  (ل و)   نن ا دة

       ما، وإذا رً رّ ًأ (ة ه ور ق وا) ت

 نل اإلأ ن         ی  ة؛اا وا دة درا 

   ت اا ت، و ت ااز اإ   

           تا ّأ  أن م  وا واا  اً رتّ

.(طو خ وو و ) و ا  

  العجائبية - ٦

 ا    واا  ث ا ء ال وااث واا 

 ،وات ا   ض      «أو اُ ل اأ   و

    ا اا ام رض ة ام تا ٥٥  و ،

 مج ال، و  ارئ م ً اّدد ه ل ا اء أو      
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٥٦ر.  

    :م إ ا   

  مع ا، ور  ات ء اا  . -أ 

، ٥٧مع ام، اي  ا  ، ارق وا  -ب 

وا اع و  ال ا  ، أي روا  روات           

       عا ا  ل اه      ا  ل أّنأن م و ا

 إ   ج   یام ً  و اث اا

ارة وا ا ف إ ا و ا. و ازدت     

:  زإ ا، وإ   ن اا   

١ –    طل ا ور       ح وت واوا وا

  اء ...

٢ –       ع ال واطوا ارة واا ا  اور أ

...  

٣ –   اأ   أن  ،وا ا   رئّدد ا

        اا  ة ّ ، اأ  ّ ّن ا ؛ا ،

  ٥٨ور دة.

        ،ا ا : ا  نم ا ا  وم

  (ل اا)  رت إّ ا ا واScience-Fiction 

ا ا ور وا ،ا و٥٩ا.  

   ،ا  ا     (داعا) روا أن م و  

      ور اث ؛  و ا ا  رج

      ّ و ا ا  رج ات، وأا 

.را راو ا   
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   و (داعا) ل روا    اد   یوأ  د

  اث اوا ا  ا ر      ا  و ،

 اب د   اب اب اءة  اة دة    

          ة أّن ا رة  أ  و ،روا  ا  

   در ا أو ا یا    ن اء اا د

    ر  ّو ، وا     أّن ا ا 

أاث وا  و  ا ا  ، أاث  أو  

   ر  أن ه ا د  ا و ،وراء ا  اثأ

  در اق وا. یوي ه إل

یوم  (داعا) روا  ا -ل أأن م وّ-  حا 

و ً د اّ يا ؛      یا ل ات اا

   ّی     دًرا ن ف حا ای    ة اا

ی      واا  حا ا ّول ذ ، یا    (فر) ن

:»-ا ّ   أن  ...  و ،وا وا 

ی أ  ا دیا    ،را ا  ،رضا  ح

أ ً یوأ .. ا  ٦٠ر«  

 أ  ی  ن أ رضا  حی  ،ا  ر

أ ا  رئ أم  أن ول ای   ا  ح  أ ،

یأ    ء و  و و ا  یر       اء، وی 

إّ  م ة ّ  أرواح ا و ا امم ،ّن إت    

 و اف  اس،      یاك ا اح اي ج إل    

 آ     یإع ا وإ اة،    یل إل

  : ل ر  (راءول)   واا» درح ای...ا 
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ّ ا .. اي م ا  اب ،      ید إل

  . رضوا  .. ك ا٦١وا«    راا     

ك ا      ا     ا   یا أو  اات إل

! رة اوا  

        ب واوا  ّ يا (ي أد) دور ا  و

        و  ،ح اا ذ و ّاء وا   ا

ّ وّم  اي      ی ا ا ي ذ اح و   یإل

 ذ ا  ا    ة  ،حیا      ه، و  ا

  ا ا  اث اذروة ا»     (فر)  ّا   ...

..! د  أ  ا  قّ و ،آ   

..  خا و ،  

  ؟! ..

  دو:ًخ ال،  (أد)،  اة 

-        و  أ ،ا   ت  .. !ا؟  ذا 

  »ّ ٦٢ر أّم ! یإل

 یم           (فر)و (أد)  ارا ا  ا

(وّ ق  ا  أ  د !..)؛   ة     

 ) و ر اا  (أد)    و ،اه أ نف) اأّن  یر

(أد)   ة وّن ه ار  ا ا ء    

  دّي.

        ي اع حا  د اّ يا ا (أد) و

و رل (رف)   ا ا ي اح،   دون    

 ا دوأّدا م  میإل ی »  ّي دا ،ر اما



  

  ) ٥٠٨ .... (.............................................................عناصر اخلطاب السردي يف رواية (الوداع)

 

..  ا  

..   ّ هّد  

..  ٦٣و«  

      ؛واا  ا ء اح اا  یو  أ

(ا) ..    ، ي   ّة         «

   ،(أد) یو  ا وً   و  أن ا، وً

    درا ،(آي ر)و ،ّو ی         و ّاق أا

..ا   و ،إ  

.. ت ر  اتّو  

  وش     ال ..

.. وا ر  ا ّو  

  »٦٤(أد ي) ..

 بن ا ا  ءهدون إ  ّي ر ا   ز

      يا ء اا ظ  ا ا ا  ّأ ،واا

 اب ز ذ، و ا(ا)  اء ا  ا         

 یاّ اوا   م أن اا اوم  إل     

رة ا امم ّ ا      یّ  ق      ارة واء  

  (ا) أ  (أد ي) م  وذءه.

و  اء ا اي  أ  وأ ا(ر آي)         

اي  أ (أد) وأ ر  ا، وّ ات  ت  

 ور ّ  أ  ا ّو ،   شو ف ا  

 ،(ي أد) و وا یر   ی      وا ّن ر ا

ه ا ّ ةّا  ويی .ا  
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أن        یوم مذ و ،اوأ (ي أد)  تاا  ا

    اً  ا    وراء ا  ر ر  واا

     قّو ،وا ي ا ّدي، و نإم  ی     اءهأ

        ل ارات واا  تاا   ا  ،وذ

  ة ؛واا  ی    ا  تاه ا 

     ا    قّم و ،(أد) ل     یور (م) صّ 

و ام ر اص  اف، ن اف        «(رف) 

.. ا  

  یو .. ٦٥ا«  

   ندة او ، صّا ر ر  ا (أد)

   رة اا  ان أ      ّ ق (أد) رة و ،

    ع أنرات وایا    ،ر ا  ا»  

     ، ب طو ،   ،ةا  (أد) و

  »٦٦(م)،  ،.. ور  ّ ة

 ا  ة           إرة رة (أد) ا و

وْب ط  أن  ا ا  ق إ   أاء          

 :  ما  

»       ة أّ  (أد) ن ،  ور   یواء، وا 

ل م  ،    رل (رف)، ا اا    

 یأن  ه     ی ا   أم و  ، ور

  »٦٧ارض ..

          واا  ت أّناه ا   ا و

یأن م    ة أّ   أم   ة وأ ر ی 
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 ا ة وأ ، و رل (رف)، وّر  ا  

          اء ورا  ل م دار   (أد) أّن   

  ه  أن  لء ا  ل  یاه ا ،رضا

   أن م  ا ا  عم ّ تاه ا   راتوا

      رات واا  رات ؛(اا ا)     أن  

   ّم  ّن ومیا    رة ا  س، وا

 ،مأو ا  رر ا قّ دون أن  اا 

   ررة اا  أ  ت   اا ا و

 ر ا:  

»             م ّنو ،   كّ (أد) ن 

  »٦٨.. ، وّة أ، و ، ووم ال

      ؛ا ا  اأ ا (أد)  ته ا

   ا  وب  اص أو ا  رل       

 أن  ین رّ ّ ة، وا     (رف)، واّة  

  ّ  كّا    وم أ ، و اع أ

ن   ّ وا ،  أن مل إّن ه    

     ّ ّ أ إ   (ي أد) ا  ّ ت اا

         ا  ا يا  رة اا ی 

  ااء.

  النتيجة

 أن م    ا ا اا ل اب ادي         

      ا ت رروا   (داعا) روا  دا وا

:  روق ر ما   
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 ان ّع  اوا، و ع ا  اا     رأ أّن  -

ا،   یإل ی  ادة ّة أ     ی ان   إل

  ان   . یورأ أّم  إل

-    وااث اأ    دّ ن ا نا  أ

  رةا و و  ّ اثا   رئا ذ

.ا  

-          ا ط  ما  أ واا  ار اإّن ا

ّم  أدب ال ا د أاث ة وّ؛ ت         

  م  د؛ ومم  ور أن  أ   ور واأّي  یا

 ور.ا   

-      دو  مار اأّن ا میو     اا ا

.ا 

-        د ا ،اث اا   واا  ار ظإّن ا

  ا   ت  اث.

-      وإن ،  زت واا  وراء     إّن ا  اثأ 

   ط ر اثأ   ،(ما)    أو ا

        اا ام رض ة ام ا   ا

 ر و یا  إ .  

Abstract 
The narrative dialogue is one of the most important literature 

arts; it is an art which open a gate to the literature inventories, 
starts by fiction, enthusiastic and mythic etc…, till it reaches to 
its modern paradigm that we know it today as romans or short 
stories, it has special values and feature manners. While starting 
reading the “farewell” roman, we’ll find the narrative dialogue 
elements so obviously, in which you’ll find that the events is 
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rolling on many different characters, also you’ll find the 
extraordinarily and repetitive elements, therefore the common 
definitions of this roman is obviously indisputable. 

The aim of this thesis is studying the narration elements 
through a descriptive and annalistic manner, trying to answer the 
question about that how Nabil Farouq used the characteristic, 
chronicle, locality, conversation, repetitive, and extraordinarily 
elements in “farewell”.  At the end of this paper we reached 
some conclusions about the types of the characters and the 
chronicle element variety, on the other side, the element of 
locality was carefully selected because of its importance in the 
roman’s events, the dialogue of the conversation element in this 
roman is more than the monologue because of the nature of the 
roman itself, in which the monologue almost banded on the inner 
thoughts of the character. The repetitive element was attractive 
because it’s different events, but the type of the extraordinarily is 
the type of the realistic one. 

Key words : Contemporary Arabic literature – Egypt - 

narrative dialogue - Nabil Farooq – Elwadaa 
  

  البحث هوامش

  

١  ديب اا  ،ض ا ق،  یق از  ظ، درا 

  .٢٠٧ اا اد، ص 

٢  رة ص، ا٢٠. 

٣  رة ص، ا٢٣. 

٤  ا ،رة ا٧٣. 

 .٢٣رة ف، اب ادي  ب  ود  ا ر او، ص  ٥

٦    نة أ  ي دراب اا  ،ض ا 

 .٥٣ ا ا، ص 

 .٩٠را ش، ا و اب، ص  ٧
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  .٨٩ زم  ،ت م اوا، ص  ٨

 .١٢٢ا م ،س ادت، ص  ٩

 .١٢٣و ١٢٢ا م ،س ادت، ص  ١٠

 .٢٤٧ء  ن،  اب ادي،  ت، ص  ١١

 .١٠٥ زم  ،ت م اوا، ص  ١٢

 . ١٢٠ح،  اب اي اا اص، ص  ١٣

  ).٦/١٢/٢٠١٥، ( http://nabilfarouk.com/nabil.html م روق؟،  ١٤

١٥ .ر ما  

( ا) اآم (درا  ی  ،  ي زن،  م س ١٦

 .٣٣د ،( ا امم او، ص 

 .١٢٦ص   ش،  ات اد اة، ١٧

١٨ .ما ا  

 .٨٥ا م ،س ادت، ص  ١٩

 .٦وز ف،   ا اآم، ص  ٢٠

 .٩ار م، ص  ٢١

  .٥م روق، اداع، ص  ٢٢

 .١٢ار م، ص  ٢٣

٢٤ .ر ما 

  . ١٧ف،  اب ا  اآن ا، ص  ٢٥

 .٧٥و ٧٤م روق، اداع، ص  ٢٦

 .٨٦م ا، ص  ی ازو ،  ، إل ٢٧

 .١٧٤و ١٧٣م روق، ار ا، ص  ٢٨

 .٧٦ار م، ص  ٢٩

 .١٧٤ار م، ص  ٣٠

 .٢٦رة ف، اب ادي  ب  ود  ا ر او، ص  ٣١

 .١٦ ا زا ، ا ود، ص  ٣٢

 .٥٨رة ف، ار ا، ص  ٣٣
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 .١٦ ا زا ، ا ود، ص  ٣٤

 .١٨٢ا م ،س ادت، ص  ٣٥

رة ف، اب ادي  ب  ود  ا ر او، ص  ٣٦

٢٧. 

٣٧ ،ر م١٤ص  ا. 

 .١٢٨ زم  ،ت م اوا، ص  ٣٨

 .١١٤م روق، اداع، ص  ٣٩

 .١٢٨ زم، ار ا، ص  ٤٠

 .١٢٩ زم  ،ت م اوا، ص  ٤١

 .٥رة ف، اب ادي  ب  ود  ا ر او، ص  ٤٢

٤٣ ص ا ،٨٧ر م. 

  .٧و ٦م روق، اداع، ص  ٤٤

 .٨و ٧ار م، ص  ٤٥

،  أث  ا اار    ممن ن اون،  ٤٦

 .٢٠٨وص ٢٠٣ا، ص

 .٨٠، ص ي ًمة ارة،  ٤٧

 .١٦٨و ١٦٧و ١٦٦م روق، اداع، ص  ٤٨

٤٩  ديب اا  ،ض ا ق  یز  ظ، درا 

 .٢١٠اق،  اا اد، ص 

٥٠ .ر ما 

  .٦٠ زم  ،ت م اوا، ص  ٥١

 .٤٤م روق، اداع، ص  ٥٢

 .٦٩و ٦٨ار م، ص  ٥٣

٥٤ واا ت م  ،مز  ٦١، ص.  

  . ١٤٦ش،  ات اد اة، ص  ٥٥

٥٦  ،  ذأ  ي أةزاق، اا  ءو   ا  ،

 .  ٩١، ص
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٥٧ .ر اش، ا   

  .١٥٩و ّ ١٥٨ا، اوا ا ، آق ا، ص  ٥٨

 .١٥٩ار م، ص  ٥٩

 .١٠م روق، اداع، ص  ٦٠

 .٦٩ار م، ص  ٦١

 .٢٦١و ٢٦٠ار م، ص  ٦٢

 .٢٧٥ار م، ص  ٦٣

 .١٤و ١٣م روق، اداع، ص  ٦٤

 .١٥٣ار م، ص  ٦٥

٦٦ .ر ما  

٦٧ .ر ما 

                                                          .١٥٤و ١٥٣م روق، اداع، ص  ٦٨

   قائمة املصادر واملراجع
  القرآن الكریموخیر مانبتدىء بھ 

 أث  ا  اار    ماون، من ن،  -

       ،اد ااق، اا ،ا  ا ا  ،ص ٢٠١٣ا ،

٢٢٠ - ٢٠١.  

م ا، د. ،م: اار ام     یازو ، ، ، ، إل -

  ، د.ت.

-   ا ،إ ا  ،تدس ا ،ا ،م     :ةا ،وا 

  .٢٠٠٣ وات، 

.ق/  ١٤٢٥، ال ٥٤ن، ء،  اب ادي  ت، ة، ج  -

 ٢٠٠٤د.  

  ش، را، ا و اب، د. : ،رات  ر، د.ت. -

-  ،  ،و   اذأ  ي أةزاق، اا  ء  

  .١٠٨-٩١، ص  ٢٠١٢، ااق، اد ادس، 

  .١٩٨٨زا ، ا ، ا ود، د.، اار ا ب،  -

زم  ، ،ت م اوا، ا او ،ن:  ن         -
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  .٢٠٠٢مون، 

-  ،اا ،.د ،آما ا   ،وز ،ف٢٠١٠. 

-  ،وت: دار ا ،ما ا ،ًم ي ،ة ،ارة١٩٧٩.  

-١٥٧، ص ٢٠٠٠،   ّ٤٣٦ا ،، اوا ا  آق ا، اد          -

١٦٦.  

ت اد اة، ا او ،وت: دار اب   ش،  ، ا -

 ،م١٩٨٥ا.  

-         ا ا ة: اا ،.داع، دا ،ا ر  ،روق، م

 ،زوا وا ء ٢٠٠٩ا ،١٦٠.  

  . http://nabilfarouk.com/nabil.htmlروق، م  ، م روق؟ -

، د.، اب ادي  ب  ود  ا ،ر اوف، رة،  -

 ،٢٠١٣.  

-  ،اا ،.آن، دا  ب اا  ، ،ف١٩٩٧. 

- ا  ،ا  ،ض        نة أ  ي دراب ا

  .١٩٨٦، وت: دار اا  وا، ی ا ا، ا اول

-  ،ا ،ض ديب اا ق یق از  ظ، درا  

  ، د.ت.٢٢٠-٢٠٧ اا اد، ص 

-  ، ،ح   ولا ص، اا اي اب اا وت: دار  ی ،

 ،وا  ١٩٨٥ا.  

( ا) اآم (درا     ی ، ، زن،   ،م س         -

  .٥٣-٣٣، ات ٢٠١٢/١٤٣٣، ١٩د ( ا امم او، اد 
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  ات االغرتاب يف شعر معروف الرصايفيجتل

  

  

  

 الدكتور

 عباس یداللهي فارساني

 أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها.

جامعة الشهید چمران.األهواز.إیران
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  ات االغرتاب يف شعر معروف الرصايفيجتل

  

  

  

  ملخص البحث

       ا طوأ دراب وة اظ درا ول ا

ا اا ا  ،   اب را م .وف ا  

  ،دا ،وف اا  را  ،ب اا 

ا وا       ا ا ادإ  ا ا .اا ا  

 ا ا ا  ر       اً اب ا ا

 ا ددر اا  د    .يا ام    ل   

  ا  ن اإ ان      ا  اب ا ا

واوا ووا مدي موا        اا  ّأ  

اّ و   أّن ال وار    ا  ا إً   ت وأزت.أ و

ت ورات و  أّ اب ا أ أ إ را  م

  ابا ي   اًّ ه ء ،ا وا ا.ع  

ا  ا اا اب، اا:ت ا رل، اا ،

ع وا

  املقدمة

ا  اا ا ا  امن  وطّ           ظة 

 ا زارض وا     ا ا  ا. و    وا 

 الدكتور

 عباس یداللهي فارساني

 أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها.

جامعة الشهید چمران.األهواز.إیران
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  ا ن إإم     .تدر واا و ن آإم  و ذا

ا ور  ةه ا   م ّدب اا ي   أّم     

   ّة اااإ   نوطوا ل واطا و

 وا  فوا   ء   را م ر .   و  اءا  

  اوذاار  يا ّاء اّا  ّا ا ُّ .أ  

: ه  ابداد اَ   

 أَرإّن ا،ُ ار   ٌ و إّم ُ أ   

     ، ن إّم ،َر أ  

  

  )١( ٍ  م   ُو 

    دب اا  ةه ا      ب اوا اا إ 

 ل ا    أء ا إذ ول ا ار إا ف 

ا ا     نمة امو ممع اووا ا  د رة 

ا   ا تع واوا د واوا  

  ردود اووا اا  بما   ام خأو ا   

  ،اثه ا   . ا وا   دبا ه    ي 

دب اا   ةا       وفظ  ان اا   اًم 

 وا     أداة ط ر ااء وت ام 

  ن اما مق واوا ا  و  ابا

 وادئ  ا ودت  ً و ً اي  ان أمو

 در واا   ت أ ر اّ ،ا ا  ت. ام

  ا ا  وًدا و    وا وا ت ا   

ا ة ورة وا ل ر ا  وا  رع وام   ر د

.مما ا  ت اا  ا إذا د  ا وا 

ا دب اا ام  ط  ابا   اءأ      ،
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ا  ا   اءد ا  وف اء ظة و  ّم،ة

 ام  أ ّوا  نّ     ا ت ا  ي   ّ  .  

اظو  رةا و  ن ا      اًاب رة، وا اًر 

ا اوا ّو ان أمر اان ووا  اّو   . ً

     اء أما و    رتام ا ا 

ا إا ا مما واواا أو  .ة   

  سابقية البحث

ا  زوا  وف ا  نب وا     امو 

  درا و      أّم ه، إ  ا ن إا 

وأط ا   ا و  درا       درا ااب، دره

اث وارات ا   ّ ر إ  ا  ا ال. 

  م:ا    

١-    وي دراوا ا أد  دّة اظ  م .ازم 

  .٢٠٠٧داود . ر . اد.

٢-     ا وف   طا ّ   درا

.ا        .وآدا ا ا .زام وي

  .١٤٣٣ ١٤.ا ا.اد 

٣-     درا دا ا ا  أةا  ان ا ة.  .م

  .٢٠٠٨. ٤٧آداب اة. اة.اد 

٤-  ا رت ا     اني أو وف ا 

(درا رم).أ  زامس و. ث  ادب     

  .١٣٩٣. ١٦ه.ا اا.اد  -ارن. رازي
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٥- ا اارة زر .وف ا     درب و

 وا ا. .وآدا ا ا .ي د٣.ا .

٢٠٠٦.  

٦-          ،وي، وااق (ااء ا ر  وآدا را ا

   .(ًذ ياوا ،وا     ا ا .ه دان

ا دا.وآدا ا  ام٢٠١٢. ٢٢.  

  أسئلة البحث

   ااد اب  ادب ا  ر ا وا؟ -

٢-    أدت إ ب اا       اا ا  ابة اء ظم

ا؟ ر ا و  رة   

٣-  بدر واا  را ؟ا  ع وا  

٤- أ وا خ اا   ررة ا  ؟ يا  

٥-   وم اا  ض اّ ؟  

  أهمية البحث

  ا أ  اءا   ا    ي واا

  وا وف ا   ا طدره وأ ،اب   ّ 

         ذ  .وا  را  ّ    م ،

 ًدب اا  اباًت اراا  ا  ل   

ا   ً  ،ع وا وت اا   أ  

.اا ا   ّ  

  عند الرصايف مصادر الشعور باالغرتاب

      اً ضأن م    ا  ابا    

    ،ي واا ما  ابا    ل إا    
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 وف ا   اً م    ا دب اا  ًرا وً. 

ة اب ا  ا  ام اي   ل إن ا  د

ق ا       ابت ا دتو  ،ابا      

اوا       وام وت اد وال واع واوا   ر

.مما ا  وا ا ا

  االغرتاب من منظور اللغة واملصطلح

  يا  أّن  ابا   ّ أ  ا    داتا 

ت واا  او توا  ت ا ا 

  .مما       أ م ة ا فد و   

ا م ت   الا ر  ض وا    ،اوا

  ا مًو ًم ذ .ا     ن ن   اب

  ،وم «و :ب اا    ّوج إو ،اا      ،رأ 

ا و وا أي  اا :ا اا ُّوج ا  هء و

] وااب: ال  ا. أراد       ا  د [أي و

ا إّو   ءا  اا    دو أ ّم ،ربر  ٢»( ا .(

ا ا  ورد :»      بر ا  ابا ّأ    ب  ُب

 ل وا    ّوج :ن بوا ِوَم ّوا طا  حم 

٣(»ربا.(  

  ّأ     ا  الم نمر ا    ا 

   ر و ء اوأ ا   و  »     وا ا  

و ا       حن واوا ان ا  فر اات أو اع ا

ا ا  ادة واوا«)٤ ،ا ا  .(ا ا 

 ي واا»   سا  دا ا وًوا ً 
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 أو« )٥ .( ا        اوح ة اظ  ر ت ا

  ا اح اإ أ  درة واا     ب أومن أو ام 

ع واا.  

  معروف الرصايف : 

 ااء از اأ  ا ّ      رًزاو  دورا  يا 

 ا اا ر ااو    وا دت اما    .ا 

   شاد و و   ١٩٤٥- ١٨٧٥   و ا  وم   ك 

     د و اا ا    ا  و ي ا وم 

  ا  ارة وإدام ااد  ار    

د  ة ن أه      ام.ع ا  أة  ال.   

 ام  ك ّ »رة٦(»ا .( ن  ً   ،ةا 

     ت  تر واا و   و    ا   

            ةأ    ط  وا وأ وا

ر  ام وام   ا  .( ة  ا أ ٧ال(

   وا ب اا  إ  و د دار  ًذاأ   ا  د إ   

اد و    اتّ  ابّا   اً رف واما  ً 

 .اأ م    رة١٩٣٦ و  وا وا ّ ح

ل اا  و م   يء ا  رتّ وا 

   وا ا و م      ا إّن ا.ع وا

 ر          ا   ّ  ا ل ا

إ  و   ّ ًدار اوا وا   .  

  ات االغرتاب عند الرصايفيجتل

  ل     و أن ا  ة ذا ةو 

 وا و  أدي إ  او ،اا ا   ءأ  إم   ر أد
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أ  فا ّو رات اوا دت اا  ا  إذا.

    ا أ       ا   طأ  دت اوا ا 

ي ار اا.ا م   

  االغرتاب االجتماعي

 ر اطا  ابا  ا ا  يا طي وا

  ره  ام  أ  م قآ   ف

 .ا    ا ا  عّا  لا ا  ا  ّ

ا  ةاف اوا.اا     ل ا  ه  ر 

واد اّ دون  .  

   ل اام  ّاب ا ادا    أو ا  نم

  و ّّا ا  أو  ةاف اوا ا  أو ا

ؤ وا و ي     ذ  ار  واة وااق أو      

ن أ إّن اّر     .)٨(   أو رة أو م وّد     

 ،ّدأو ا ّا   ّأ  ن    با    ا  ابا 

ا اّ ااّ وا   ن ااء ون إ  «اا ا و 

   وم      اظ ا ط  )٩(.     ام

  م  ّ ج ا ا ، أّن ا اب  

      ر ووا و ظ  دا ووا ا ذ ع وار  ه

ة إ    ض اض واا       اا ا  د

ا .  

   اب را ي     ن واا   ا

    ء اّن أ إ  اا  م   و    ذ 

 اف ورأ  او    ر ا ّط 
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 ف واا   ق ا .اراء واا  ربو  ل ا

   ط  م م ه ا    وا ااء و

أ ا وا .  

 ّدهو ا   ا  س إذا :ل  

ا   دأ ة ّم  

  

   ا ُ   وق 

اا      ط   

  

     َي ا ٌسأم   

     اَد  ذي اوة  و  

  

    إ ِأ    )م١٠      (

       را ٍ ُ  

  

   ّ وناش ا  

     ً   ُ  

  

  اق ا ازدرادي ُ  

    رور  اً       ا   ُوأ 

)ا                   (  أ   واةا   

  

    اط   لط    

   اّة إّم  اوأ  

  

  ا  إ  ّ  يأر  

   ري وإنرة   

  

     لط   م   

  ًا   أطق ذا  أرا  

  

  أوا  )ُب أو أرم  ١٢(  

   أّن ا ه ا ل   ول ا    وجا  

ادات واا    ةا وا را       

أة، ااا ات واا  دّوا    وو  

  أ  طإا ا ال وما : نما 

.اا  ا ّو ا    و أّم  ّن 

 طء اأ ّ رومّ ه و م    رت ّ  ،

ث  أّ  د أاء ر  ادا مق وارة و

وإ  اهم.ا ا   ّ يا  ا  عم ا

وامر اي.  
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    ا ّ يل اا   و ب اا 

ا اوا ا  ده       سوا ا      م

 ا  م وا   ّ  ،ذا   اب داا 

وذ ،دا    ا اأّن ا  ا أن 

 رهءت أ.  ان ام ريا ّا ّ ذا  اً

 اً  وا وت ازا  ا   ا م     ا ّظ  دا 

ذ أ .ا    ريا    رة ه ر ا  

وا وا ا.دةا   

      وا وف اا  رأّن ا ا  

 اا    ب اوا اا ّأ  ن    ق ا 

 وا  را ا  لمع وا  دوا  وا 

    سا      عو ا  .  »  ا د

 ل موا يل اا م م  ا وو   

ه ا   ضا   وا  دت ة ا«)ي ١٣ .(

امة ا ا أ              ه ا ا  ط

ا  أسا و   ذ ّ ا وا زا ّ   

   وا  ر اا      ا دا ّ ٍت

، ا ،ر، ار، ازدراد واا: ااء، ام

ا .ءء واا ،ا ،  ّ ا ا ا  ا م

اا   وا م.   

ا  ه ل أسا  أو    ا ور اا

وا وا ا   س   ح وأي إ  أو    ي  

 م و   يا ع وا     و ة ا   اد 
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 يء  ظ .نوا م ّ  لا 

       يا ا رط  روا ا    ابت ااء دإ

ي  له ا ،ا   ا ا ا مر اّ    ّو 

اا  .وت اموا ت ام  

  ر        ا وا وت ا ّا أّن ا 

      و  ازا  ،اا ء اس وأا  ل   ه م

      م و ا ت   اا  »       إذ ، سر ام  ً

    ةأم  و ...        إ ا  ه ا م

ا ة«)١٤.(  

  انيكاالغرتاب امل

اب ا ادا م          ام ن إمب ا ا ا

ا ا إن راود و   ه ا .ء اأا   مم 

 دّوا  و د إ      ،وا   اءأ م

   . ار اب ا     إم ااب ا يوّ  أد

و   ا ّ   وط   ا م  ة   و 

ا ّم،ن ا  م.ء واما   

    ت اوا ا  ا يإذا أ   أّم  ا

 و ،م ا  وا   طر ا  ً أ ي 

 ا     وا وت اما      .ا ا

  با طا   نإ   ،   ا    دع وا

 .ابوا اب ان اّراء  يا د  ا

ا ارب او ا  ا       ة  ،دو 

  و    ء اأ    إ  ّ  اا  
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واط ا وا و ا  ا  ة  دوا م

اطو ، ة واا  ء أ   اط  ء.

ه ر و أ  .طو   

    إ ا ا م  ا     وا  ا 

:ً ح ،وإ اا   

   لخ اٌد أم   

  

   ل ا ّأ ِِ  

         ّ    ُ

  

      ا ؟     

    رزاءا  طأم ّ    إ   ِ  اً  أن  

      أظ    ُ و  

  

    وة اوح ُ أ  

  اُ إّم  ك ا ُ أدرا    

  

  د ا  ا   

   ٌءوا    

  

     ِ  يٍء أو   

   را اد زورة  َُزر ا  

  

  د أ َ ِ َم  

       ا  با   

  

   ر ن زر  اِ  

   أ  ر   

  

      ِ َ  

   ا ا  اء    

  

    ا َِّدِ   ر  

  ك  َء م  ُءّد ا  

  

       أ  وأط ِ  

     ّ ُسما ّم  

  

    ّ)َ  و١٥(  

ا .خ: أأم) ر ا : ان.ا   رأ اا :  :رزاءا.ا

:ر. اوا ا:ا.اوا ا    .ا. ط  

وا.ء   اطل  اق ا.اد: ا  :   ار 

 :ن     جء وأا ا . : ا .و 

ا.(ةا :اض.ا قرة ر :ر. اا:و  
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  أسا  أّن ا ه ا ل         ن

 ك   ًراآ     ءت ردودو ا م   .دا 

 ادب اا      ا  أم و ا    

  سا ا وأّر   ا ا   ًي  ا

 زا وظ     د ا اا    ر و وا. ماه 

 أّن ا .وا     دات و  د و و   

ول ادة اازن  أ ا اطت     م ذ ، إز

 رّم ت ااوا.  

  ،ا ا  ام   ه ي      ا ام    

 لوام و ر     ّ        ول ا و   ل

 ابا  ا  ت     ّن ،ازن اوا ا »  رةا

  وا   ي     ا  اا   و ،ا  م  

 و و  وإ ،أو إ  أو ظه«)١٦.(  

  يا ا  اب اأّن ان م   ه  ة

  اا       ، اوا ما  هو را وا  

ره ا ربوا دا ا ل  وم   اب وا  ،ع

 وزادت او  ّن ،ء اأ    و ا    

دئ واا ا ا مما .وا دة اوط  ام  

   ا ا ا  إّن ا ر أ   ره أّن 

اوف ا واد ا        ارة وا     إ يوامال أّد

  ّاال ا ت    ّ      ن  أ ا اا و  

    ض واا  طا   ّ و .   ه ن ر مّ  ذ    ا

و و و  ي      ر  ة  ا     روا
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وا.د  ة با ا          و و   اا 

اوا   ن. ووا   را     

  ادوس اد.  ذً  إ ا اد

  االغرتاب الروحي

ذ ودي أو ااب ا ادا   ا  دل واما 

وا ودئ اوا     رتّ ا    ا  ن ومن ا  ن

          ه ا ه رةوا د واا أ   الما ا  .

       ب اوا اا  وا ه ا     

      ا ا  ّأ  ر وت واا     نما  

    امن اي  اا امن اب «و

 أ     :ممد ا ن ا  ة وا

اة«)١٧ .(  

         أّم  ت اوا ل ا  ّ

     ول د وا  ّا       ،مما ا  ن و

رت او أدرة وا ة ا ا  ي      ءو وا

 دا ّ  ا     وا ة ادا   م وو او

       ّوأ ا ت ووطا  و    ق أ لا 

 إ   اا ة.دا       ا ا ّ ّؤل اا    

.  

 ا وول   و ا ددا   اد، وا  

 أن ط   وا   اءا   أ ت 

وا ا  وا   م»  امو و دون ي  ،

   دا وا ظو ،م     ّز ا م 



  

  ) ٥٣٢ .... (...........................................................جتليات االغرتاب يف شعر معروف الرصايف

 

 ا ّ  ،ةز ات ا لة وظه ا  ه ت ا

 ي نإم «)١٨.(  

ه  ي ا اب  ااب داء ودي    ا

 اا ا  ره، إذو  أو ذا    ث  هو 

 م    ط   ا.و ء ا م      وا   ذا و

ام ّ ا دا راا .واغ ا  رة    

  ابا ا ذج :ل  

  ُتا أ  ة  

  

   زداَد إ  ةي  

  َ را أ ا   و

  

  إرّرق اا    

     ُّ  أّم  

  

  ُر َع ار)ا ١٩(  

   اا َ َ أ أ

  

   إ ّ أ ؟ام   

   ٍء إ  أ دا  

  

   د إو و ء؟  

  أ  ود  اءٌ    

  

  إ   ء؟ا  دو  

   ظ  ُي  

  

   أ و ورا؟     

       ُز ي ة  

  

  ا م سءوا  

  ذِه ا ّي أ  

  

  )٢٠وُب ا  ُء(    

   َم؟أ   أ إ أ  

  

   أّي و     )يم ٢١(  

   ت اؤا  ابا  ا ا     ول ا ّ 

     ارهأ د وا ا  ّدي إ   ابا  روا

     واب اا م .ا م  ع     تل ا  

واط  دة ات اا    ا  ة أّد ي    ا ا

إ ت اؤوح وااب ا  ّ رو  ءم     دّ  ّ ،ة

      ولا   ااد واد ار، ووا وب ا  
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وات اا   ست ا ا    قّوا وا 

وا ا     ،اع ا  تل واا 

 ا و ح مام .ت ا    ،ا ا  

  إ ذ  دا     ا ا أّن» ا ا   زّج ا 

و  يا ا ا  ا  سا وذ  ،ةع ا  ّن

ا    إ  ا يا  اتا      ه ا   

ا  سا أيا وأو «)٢٢  اء واا ام .(   ا  ون

ا ا ا   تّا ة ا  وأ 

، و ءن  اوح و و أ اد و  وراا 

اا    واف    و أّن ّ ا  ا ا    اد واء.

  دا ا  ا ا ذ.  

  يا  ا ا  وا ان اأّن ا   ّ 

 وا اا اوا     و ،دب اا  اردةا 

 وا اب اأ ام ّا   ت  اوظ ان ا

 قآ  ر ا ا ا        او ،  

   إ  ا   ا دب اا   ادب اوا  رة 

ا  اع   رة  ي و       ا .

ا ّا ا لي ا تم ا   او دب اا  

 أ        رم    الموا ا   ه 

 و وا ا اا  د ،ردئ اوا » ّأد يو 

أن   اق، إ      أزه ا ا   وا ر   ا 

 أر أو ّوأ ًإ    ت رؤو  ور اث ا   
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 تأ ووا دا اء ،ةّو  ر  ي ره 

ه ا  نما مإم ورؤ  ه ذا رة و«)٢٣.(  

  وازدادت وا  إ ّا ، و و 

و اا  تو . و أ  ة ا  ا

وة ا ت اه  يب وما ا ّ    ة  

 ا إ ك      ، طأ ت اؤوا     ط ر مّ 

 يا    ا اة واّا   ا ا  ّز ذروة  

 ا و  م         ، ااع ا   ا. ات  رأ 

وا  ن وموا ت إا  د .آ م  ة   ة

  ا   اب.

 اه دام       ت ا ءا وا  ا  ول ا

   وا   ا     ّا ممّص واا اا   

 ه ا   ا  دة ات ان وا   ا  رة

اد      إ  ي   ،ر ل   وامر 

ا ّ.وا  ل  ًاا ا  ة      ءا  

  ا وار ة م اوا وا  ا اّة وإذا 

ت أ وا   .   ا ّ إ  ة     ًرا   تا

     ،ءوا ه    و.ة  

    م و أّن ا   ف    تا  

وا دة ات اره ا أ ووا أدر ي ،  

    اا ا  تما  وره او ا ا  م

ا.  
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  اسيياالغرتاب الس

 ا رة ا ا  ّ  وا ا ا 

 ّه   ت اا امم ّ           . ا ا و

 أداة        اق وا ا اث ا.ا 

  ووو ن ا   ا        ابت ا 

ا ااا اا ا  إّن ا.  دبا  أّن   ا 

 ًدا ااء اا  ا  ًدا ا     عل ا  

  و و ف وإن ات ورّص اا وم طا  

ا اوا ا أّن ا إ ، .ّا    

  اب ا را م   ي       يا ر اا إ ا

ا  اا ب ايأ ا اعوا ا     اءوا 

   را أ  ا ا       ي اا ّر ا.ع اوا 

ي   اا اا  و ا  م  ي 

ا اا   ا    بء واوا ي  

وا وا ر وااا و ا      وا 

 در اوات واا وم ر اا.   

  أط رّي أّن اه ا ل      ق وا   

 درا ا ل م  ّ      ف وف اه ا د وأذا

  ا اب.إذا أن واا  اا ا  وف اا

ة مه ا أّن  ي» اقا ثا و     هو  

اال    ام ا  وارب و امت اة واب    

ظا ا    و اا  وا وظا    ا أ  ام  

ة مّ  أ ا ا   اام وإن واا وأ ار  
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   د ا ً اقا وأ  وا «)رت    ٢٤   .(

ؤوا    أّم  اة و  ان وأام        آ ذ«اب 

 و    ا  إذ ،ء وا    ل وا   

 أو   روح و وا رة واروح ا ا او ...

  ).٢٥(» واع وااا

   رئ   وف اا  ا   ة زا  ا   ة

ا        ا  نما ّ درةا ا ما ا و 

  .اارك  و ا اا  ّ ا 

 ا م    وم  يا واط، و 

 ذ   ا ّ  اط م و ا اب  ار.

أدراج ا      ا وا وت ازا ز  ح

خ ال واة اوط وا      وا ا وم ا 

  اان ا    ام ا رم ا.ماه  ا ال 

ا  اا د ا ة، و وا م    ا أّن ا   

و ادة ا ،ا    ا .وط  ه ا ام 

 و    اهم.ع و    طا أ  ل   ل 

ور      وا طي واه اّ ا   طر ا ،

وا.ي  

ن  ا م     ر واآ     ا م    

 اي ّ أر  ر ات  ه ا اا ااا و

 ت ات واووا اهة وم  ّ   ة اع و

 ا واات ا  ا   ا ام إ يو.أّد

 اة وام وا    ن ا  أ ّ إ اي 
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  ر ازرع ا  ا ه او .ل اا  

  اب.م  

 ا   إّن ا أّن ا       ه ل ث

 ا  او اا ل اي طن اوا      اا  آ ًو ّ

ا  ،  ر ان ا    ا ور ا   

  ا وا    من ن ا اا  و ال،  

 كا ود اط اب، ر    ت اع واّد. وو

ااطو   إ   ا  وا ا ا  ت وا

 واد اد واا  ن اهم.:ل  

 ا ّأن  أ  ّ  

  

   أ     ا  ره  

  ن ًاه  أن وأ  

  

  ما   أ ً  ا  يا  

  اوطن س  ن  إذا   

  

  ا  را ي  

     وطم  

  

    ا  إذا أما  

    إذاا ط ا   

  

   ا   ا طو ً  

  ّ أا إّم ِ   

  

    و ّأو  ا    

   أموا  ُفأ   

  

    ُأ أُوأ   

   ُلأ ُل وأ    

  

  ا: ّ ف   أن   

   يو  ّ  

  

  ٌب، و ّ    

    ُه وُو  ّ  

  

     ُرُج زَ   

    نو  ٌط   

  

    وظّ  

   ُرا ُطوا   

  

  ا وا  ف  ) ٢٦(  

  



  

  ) ٥٣٨ .... (...........................................................جتليات االغرتاب يف شعر معروف الرصايف

 

   و   ا ي    إ ّا   ار اا  

 إ د    اب.اد واا      ّن ا 

      اء اا ا  ات ووا ا   اّ   ت 

    ه ا ل  ،داره     ا ما    وا 

ا  آ  مموا ل ا  ر ير ا.  

  ا االقتصاديةياالغرتاب عن القضا

    راد واا   ة   وا ا    ه

اف اوا  ادهأ   واتا ات وم ا  اً

   د، وإوا ت واا م  ت  اع اام 

    و وا ا ام  اا   وا ا  ه

  ،اا  ااث اه ا ز .ا ن ا

ا ا ار       يي وم اوات  ا ا اد

  روا  را  أ   يا ا ،اا ن ا

ي  ًإ ا وا  .ديء امع وا  

ا دوف ا إّن ا اا   أّن  ا

ا ن وواوا     ب اوا اا ّأ  ةا 

ق ا  ،دياب اا      م        سا

 .ءس واوا ا ا  ر أّن ا  ّ»   اًوا

 ا ء اأ    أر ودة اا  مو      ا     

 ا زه، و  نأ وا ٢٧(»ة وو   ء .( 

   ر ا ّن ،ا   ابا   دا ي   ا ن

ا رً ً .ة اه ا ما  
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دي اا ادة أّن ا    ل  ا اا ّأ  

ذ أ و ،ا    ا أ إ      ّ ا ا اد ا

   اا ا  ف ت ات وااا أ  رة وا

، »ا وا.»   أّ ا ا ا ءت  :    كآما

»ا« ،»ا ا « ،»ا و» المخدوع»ا ّأ«  ه ا ا

  ا  ام  ا اعال واا  

  ت اوا   و ؤا وا اا    

وا مماب اا  رت ا دة ا    روح  مة إم

  ا ا ودون   امن ا   .ه او     

 ، ار ا ا وا دا و م ّ ه   

  .او

 اا     ه ا ا    ول ا  ل ظ

ا    دا  ت   .توا اا     ابن ا

 ة ا ا ا  ا م  إ ا ي ياد

     ا  ،روا أداة  ه ا   .ة   ه ا 

  يا »  ت ا ت   وم     ّ... ةا 

ا ات    د ا٢٨(»ل .(  

ّ ا اا وم         إّن ه ا ادي وادي  

ا  با   ا او     و ا  ه   .ء 

  ا او  أّن ا و  .طء اه أ  

ل د      ي أّن اا ام       ّأ  

  اوب  ا ان ا   أ  ا  ة ا  ا وان و 

      م  .ل اا م ا ا  اً هأن م 
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اا أ  م   ازنوا     .ا  س اا 

 اوا ه ا »    ام  رة إّم  د

  مما  ، اط  مم    

 ي ن واوءة واا  «)٢٩.(  

   ذج   ورد:

 و س وا   

  

   ت اء و ذمب      

  زً أ اي ّه    

  

     ذو وأ ب  

        ا وإن  

  

   ا ذو ا وإن   

    ر ُوذو ا   

  

   ِ ُوذوا  و  ٌ)ُ٣٠(  

 ذي  يّ ذي   يأر  

  

  أً  ره  ً  ا  

   و ا إ   وإ   

  

     وح  ه ره  

   ا     و  

  

   ارهه ًرا و  

   ا ّ أزر ا    

  

     إ ا و )ره  ٣١    (

                    أ ش و  ٌه  

  

   ِد ك   ذا   

   ء  اَء        وا  ُء اس أ يأر  

    ا ن  ٌس ر وم و ا  

  

  )٣٢و  َ  ار   ادس(       

  
           وت اا  ب اأ  ا ه ا   ر

 و ل اواا  ن واارة و  ع  ء ا   

ا ر وا    ا  ءو    اء إن اّ     أداة

ا  اهم.دت ات وا     ت اه ا  

 ا اس  و ،داد    ا ءل  ا وماو

م وو  ان  ا ذج اه ا.ت آ 
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         ا اا  ةا س وار ا  ا ر

واا   ّ       ضو ق أر ان اما و 

.اا   ا ا  

        ا  ا ل ا  ّ    وا اا

 ا ا موا    ر او      اا ار او  

  ابوا دا أ   رو ط   اا

    ًءا دياب اا ا أو وا دي اا

  و ا م ّ .ا ا ا     ه ا ل

 ا أن .ديا اا ا    

 ا ا ا  ا      ت ااء وذوي اوا 

 ا    .خ اوا ط ا  اا  ّة و

  ّ  ابا  ا ا    ، اوب ا  ً 

  ًرا نا  ًوا ع وا  ة     اا ا 

 وا ا .ةا   دياب اي اي    ا 

وذ وا م    ا ات وا  رما 

  .اا  وا ا       اا  رة وا ت ا

      اع اا     و ب اأ  ء اأ

 ا ا :ء ا   را  ا إ م ت ا

 اء اوا ا وا ، ّ    وا  

    ابا م  .روا رة وموا  و إ     د ا   

 نو  .  ه وأ ّا و   م    

 اا   و مة ا ا ل  ا ،اب  و

  ة إ    .  ا رت و   وار  م  ر   

 ل د        اي أّن اا ام  ا  ت ن وا  

 ا  ّر إ اا ام ّ ا مموا طا  
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   و طا   يم      ًوا و ًز   طر اا 

ا  .عوا   

  امياالغرتاب عن اد الضائع وسالف األ

غ ذ ت ا  ،با ان او وا ا 

 د   ا  ا       ا ا.دا طوا 

رّدة  أ  ااب ا ا ّ         ااب 

غ ال وا  ا  دةت اا.  

  ا إّن ا    ون  د وا وا ا 

إ أّد  د ا إ  آ ،وا ا وا   ا 

 وا ا اا      ع اذرف ا ا ا 

    ا و.أ  اث اا  ا      ا 

 ا ا اب ا    ول.وا ب وا و    

ا  اإ ا ا     وا ا ل ا  

    ه .ا  رزدرة وا ا و    ّ 

  يا ا ا   و ا ّ       ا ،ا ا  ه. ام

ب اا اإ   ا و ا  »     ةوط  قم و

  ،ا اا   و ،ا    ء أّنا       

 ّم     إ  وب ً   ٣٣(»ا م .( أن   ل إّنم

ء إا وأ ء اا قا  در اب واا 

ااب واما    ول ا ا .ره  

ر،ّن  ا واّق     ر اا او ًرا  وام

إ ا   يا امق اا   ا       ةا ط 

     ق واا.وا و
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   ذج   ورد:

ر    ًمز او  

  

   ّ نا   

   أ   ا ا    

  

   ظ    س أنا   

   أم ِ  َد ا   

  

     ن ااذر ِ  

    آه ا    

  

  )٣٤آه  د زن اف(     

    ا  ا   

  

   ُأزا ءا   

   إّن ام  رد  

  

  وُه وان  واّا  

    ًوا   ب اخ ا  

  

  اه  و   ذ   

   ه  ي ذو  

  

  )٣٥(ن ا وان رو  

    ً ًآ   ف  ن  

  

   أ  ي  ُِا   

  ما وُ ا     ُ أ  

  

     ُُ ا  ُبإذا ا  

  را ّا أمرة يا و  

  

    ق واا ُ  

     نر ا    

  

  أ  وّ د  امت   

    ً ءأ  دّب ا  

  

    اّل    

)أظ(            ابه ا ّ أّن ا ا ه ا  

ا إ ر و   ّأ و ا اوا     بر ا

  ا رة اة واا  ا زإ ّ ،  إ و  

   ه ذات ط ا اا)       وا  

وا ،واو ( إ      نا  يا  

  ا ا أ.و      دئ اا  

 تظ د اة اظ   يد اا وا اا ا 

ة إات اا .  
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 ع إا ا ن را   صا ول ا   با

ا و  أّم  ،ا   س    دةا ه ا    اهوم

إ   لوا ومء اب وإا وا   ّا ر ا

 اي : ا اّ  أارم    إدة واء.  

ا   وا ا ا  ّ     ب.أرادان او ،

 ّا رمه ا ل  ا   ا      را  

 ء.اوا ا  و  ،ا      ا  ابا ا ّ

      ا وا  ، ا    وااع ا اي  

إ  ا اأ ا ّا  آلإ   أن اًم ا  

ة ا وا  .ة       موا  ر اه ا را 

    إ ا ا  وب  و إ     ن     ط   

   ءة واا زا  دةوء وو      و  ر اا

. ء اا و ا  

       أّن ا ا ا ل ا     إ   و

     أّم  ا  ا     .ا  ا  ثّ   

           ل  ول ا .ا   ح وا ا 

ا   ل    ا وً ّا       ه ا ا ظ

       رات وامة ام  ح     يا وا ا 

ا  وبا  ً ء إس وا ا  .قموا 

 ا  رت ا ) ا وا   (ن  ب

ة  اا  ا  رًا د واخ وااز ق ا      و

   ء ا  موإم دو أز  اًّ دوا .ت

      ل واء ا  ا  و ات ا   ه ا م
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 ّز م  م  ء اوا ا   ت   ا  

 ّوا .ا اا  

  أّن ا ا ا  ّم  ول       ا 

 ا     ا ا    ا  أ    ا و

   اا  اا ب اأ  إّن.ا ة ااث ووطر ا

      م  أ  هّو   ط ت ازوا    و ا

    ا   اب رت ا م  ّوا   

 ا.ا   ارة وا اا ا ّ  ا ا  أ  

 ت اا  قمع واما  ةدا  صا  ر ر

  ةة واا ا ز  أ  وا و 

  ّ    .ا ا  ّم    د وا  ه     ّ

ا  ا    بوا      ّ  و ،ا   و

ّ  ه.ا ّن ا ر رًا ه و اي   ا و

 ا ت إا      ازندة اإ  ابل واذ  ءا

وا طام   ءوا ت ا    اتر اوام

ا ؤ ّاة وما  دةت ا.ة ا  

  جةيالنت

رة إا  : ا  

١-   ابا     ر ا ر إّو  تد

و ،وا  رة   ّ      نمل ااء ام ،لما

ا     دب اا  ةه ا أت .اتا  أو    

 اًأ ًو   اوأم  دتو ّا وً  

 ً أ  .روا ا ا   ّ  
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٢-   اا ا ّأ        ا ا وا  ف ابا

 اّ د ا ااب  از    و أداة ط

وان ا ،  ا  ا اث واا ة ا

ا امو اا    .ء اأ  

٣-          ر ال واأّن ا ل ا      ً ن

ر ابء ا ًاد       يوا و ظ     ،ا

         ّ ،وا وره ا  دع ا اا ا

ذ         ا  واّو ووا ا ازم  .ع وا

ذ    موا وا دوف اا  را ،   ر ا

وا.  

٤-     ا ت اي    ح، اا ،ط ا   قوا 

وا ا  ةا ،.ا وا   

٥- ّ ابا ي  ،ط   كا  و     

وا ا وا ا       ه ل م .دوا 

 ابا  وب اا    ا وا وت اؤا  ّ

 ّ ا وا  ره ع وا.ده ا  

٦-     ابا  يار   ا  ا    ا مور ا

ا  ّارف إا  ا و ا اث اوا   و  

 . ءت   اا ا اّة وادة و موع أ

   ت وا  وا  م موا  إ ت.إ  ذ ،

  ه ا ار    ا ً توأ ار ا    ّ 

ا  ا ت اوا     ّ .اا ا ّ
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  ان ا  ًمو       سا ،وا ا و  

.ا وا ،ا  

٧- وا ا م ي ا  اا        ّ 

   و ،وم ع و  ّ ه  تا 

.ازن واا و ة اّ  زاد  ،لوا  

Abstract 
The present paper deals with the subject of nostalgia, its roots 

and different manifestations in the poetry of the Iraqi 
contemporary poet, Marouf Rosafi. Relying on the descriptive-
analytic method and the contemporary literary resources 
especially his complete poetical work, the author has analyzed 
these different manifestations. Scrutinizing the complete poetical 
work of this poet, the author has reach to different forms of 
nostalgia such as social, place, spiritual, political, economic 
nostalgias which are all emerged from the crises afflicting Iraq. 
Finally, the paper came to this conclusion that occupying 
homeland, public disorder, sedition and chaos are among the 
reasons which have had a great effect in formation of nostalgia; 
therefore, his odes are indicative of alienation and destruction.  
Keywords: Nostalgia, Contemporary  Poetry of Iraq, Occupation, 
Ruin and destruction.      

  

  هوامش البحث

١- يا،١٩٨٩ء ا،٣٥٦  

  ا ر،د.ت، دة ب.-٢

   وآون، د.ت،دة ب.أم -٣

٤-  ،٢٠١١ ،٢٤   

٥- ا ،٨٥، ١٤٣٠  

٦-  ،١٩٢٣ ،٦٩  

٧-  ،١٩٩٤،٢٥  
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٨- ،٢٠٠٠،١٥١  

٩- ،ا١٩٦٠،١٩٩  

١٠- ،١٩٥٧ا ،١٤٥  

١١-  ،١٧٦م  

١٢-  ،٤٥٦م  

١٣-  ،م١٩٤٧ط ،١٢٥    

١٤-  ،ر م٤٩ا  

١٥-  ،ا ،٤٢-٤٣-٤٤ا  

  ٢٠١، ١٩٧٨إن،  -١٦

١٧-  ،٢٠٠٨ ،١٢٩  

١٨-  ،ل ١٩٨٢ ،٣٩٢  

١٩-   ،ا ،٢٩٩ا  

٢٠-  ،١٣م  

٢١-   ،١٨٦م  

٢٢-  ،ا ،م٥٥ط  

٢٣-  ،ر٢٠٠٣ ،٣١٩  

٢٤-  ،م ٢٠٠٤،٩٥  

٢٥- ا،١٩٧٣ ،٣٢  

٢٦-  ،ا ،٤٦٠ -٤٦١ا  

  ٥٠. أم: طم، ا، ٢٥٠، د.ت،  -٢٧

٢٨-  ،ا ،١٤٥  

  ٤٠٤، د.ت،  -٢٩

٣٠-  ،ا ،٥ا  

٣١-  ،٣٧م  

٣٢-  ،٥١٣م  

  ٨٨، ١٩٨٠ب،  -٣٣

٣٤-  ،ا ،٦٦-٦٧ا  

٣٥-  ،٢٠٨ -٢٠٩م  
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٣٦-  ،٤٠٠-٤٠١م 

  قائمة املصادر واملراجع

    ،ر ا ،در ب، دارن ا ، ،د.ت.وت  

 أماإ ،ا ون، اوآ ل، اإ ،   وا  ا 

  ، د.ت.واز

  يء ارث  ا   ،    ،ريا   ،انوت، دار ١،ا ، 

١٩٨٩، ا.  

     ا ،ا ا ت اس، ا ،نإ      طا ا ،

  .١٩٧٨ن واداب، وا

 ر ،  ، ا ة، اا ،اق اا  يدب اا ،

١٩٢٣.  

 إ ، ن ر أم وف ا ، ،وت، دار ا ،ا 

١٩٩٤ .  

     ا اا ا  رهو ا  ،، ) ١٩٠٠-١٨٢٥ ،(

  د، دار اون ا، د.ت.ا

 وف، د ،ا ،ان ا وت، دارا  ،ة١٩٥٧.  

      ،يا ان اا ا ا  ابة،ا،دار ١،د ، 

٢٠٠٠، ا.  

         اق وا  أد درا وف ا ،وي أ ،مط ا   

دة، واا  ،اد ،١٩٤٧.  

 ا،    ، ّو ا ّّرات اّّا و أ ا ّاا ّا ،

  .١٩٦٠، ارف ، دار

 --------ا دب اا  ،ت،اث و  ا ا  ،ب

١٩٧٣ .  

 ا ، ،ل  ا دا ،١ ، ،دة١٩٨٢وت، دار ا.  

 ر ،أ ،ا ا ا  ،وت، دار ا.د.ت ،  
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 ر ا ،ل ،م  ا ا  م  اقا  دي اا  

إ     ا ء ا  درا ما ب اا  ،اد، ١ ،   ،أ

٢٠٠٤ .  

 ح، إا،ا ،ممد اا   ،ت ادار ا ،ر

٢٠٠٨.  

  ،ا ا  ا  ،ط ،برف، ١ة، دار ا١٩٨٠، ا.  

 ا ا س، ا ،ر) ١٩٧٠  ١٨٠٠  ،(ا   و 

ح، ا ة، دارزوا وا   ،٢٠٠٣.  

  البحوث املنشورة

  ، ،»  اباي وأدة ا« ا ،د   ،٢٧ ،

  .٢٠١١ام،  -اد اول

 ا ،   ،»ا   ابا«   رد، اا  ،٣٦ ،

١٤٣٠وزارة ا،  ، ااق،٢اد
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ّ
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 املدرس الدكتور

 عبد الرضا علي مشعب الكناني

 كلية الفقه -جامعة الكوفة 

 



  

دصورة جسد احلسني (
ّ
  ) ٥٥٢ .... (...............................................)من النمطية إىل التفر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

دصورة جسد احلسني (
ّ
  ) ٥٥٣ .... (...............................................)من النمطية إىل التفر

 

د()صورة جسد احلسني 
ّ
  من النمطية إىل التفر

  مقاربة نقدية يف شعر الرثاء احلسيني احلديث واملعاصر

  

خص البحث
ّ
  :مل

 ا ا ُ ) ا  رة()  إ ا 

وا ا ء اا   م ر  دّا(  ر إ

 ا ا  رة رّ() اًءا ،ء اا   

 ذ ا او  رو ا  ّم ا، اي 

   و  ،ه و    وا رال ا

.ا م  ذرو إ داء، وا  ر؛ا  

و ا إ أّن رة ا ا  اروث اي 

  و ا ات ا  زرة ر إ   ،ا

  .وا    ذاة ال

  د اوا   ن ان ا  ،ا ا  أ

ان ا، اارا ب ا  ذ اداء،  وت 

  أّم رة، إا  م    ربا  ودة

 روث رؤوي اا رإط   كا .ّو  

وت  أوا ارت  ان ا وا   ااي، 

 ا واّل رة ا ا و   ارة 

) آ(  ا ا  ة  رة  ر ا

 املدرس الدكتور

 عبد الرضا علي مشعب الكناني

 كلية الفقه -جامعة الكوفة 
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 وذات ا ة أوا ا ا  را ذ  ،اورؤاه آ

  ذ  ارة  ا ا آا رات ة وات أى.

  املقدمة:

ّ أول  ا ارئ   اء ا  و ،رة      

     او ،ار َلط  زو ، ّ ا ، ا ا

            يي، اداء اا ذ  إ ا د  ،ءا ذ

    ة اا  ي اروث اا  ِ ا 

      ا إ ذ  و ،ا اا  ا ا أ

    ا ا  و راار ا ن ا  وا ا     

واف    ذ ارة و ارة، ن در اّر   

  اي ه ذ اداء.

      ا ا  ا ا  ما  أّم إ  رةر او

: ،ور و   زع اص، وا ر  ا  

 رة :ولر اا ا() .يروث اا   

ا  رة :مر اا() .ا ا ا   

ا  رة :ر اا() .ا ا ا   

        ا إ   أ    إ  ورا  

.ا ا و .م   

  مدخل:

ا َ        ،رة، وااا ،وم  ا  ،يا ُ

   ىره ا ود ،مو ،ن، ومد اآة و  ،وا

   ،ا ا))        ىا و"ا ،"ا "  ا

"م١))(ا(   يا ا  دو  إذ ،) نمر   )ا و
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        ما ُِ ر دا ا و ،ه ا ) دا

  .)٢))(إّن ود امن ود ي(( : ،)ون

وّ  ا ُل ات ا، ورات ا اي،     

    ا     ))    وا ،"ا" إ "ا"  

 مم ك د   ٣))(ا(    ه ا  ،

 :أو : )ما ا(  ًء ر ا  يا ،

         ،ا د و ،ا إ ا  لّا  ،ده

 :وآ)ا د )ا ا ي أا ،  إذ ام ،ا ا

   ا  إ   ي ار اا  

٤(ا(     دة، و ت إ ّ ا  و ،

         ، ا   ،اتوا ا  حمد، واّوا 

     ،م  او ،ر    اتا   ٌء د

  .)٥))(  ا و   م وده((

  ،و راو ام داد ا ،ا ّوا ،ا ا و

         ا  نا  ي وا ،ا اا   و

))   ،و ار        و ،و م  ،وأر 

اوإ وم )((٦(  ارا ك))     وة ات وا أ 

  .)٧))(وارة  اال

   ءوا  ّي ان اّا ا ُتدت ا و

  ،اوأم طدت أ  ،يا س  اّوا ،وا ّما

       تّ ا ،ّوا ّاوا ،وا ّروا ،ّموا

       وا ا ورؤا ،طوا اماء اِت اإ

  وا  ،ا اد.
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           ،را ا ا    ُ ا  ع ّو

ا ُ ل. إّموا ، ا ا ،ا ،ا) ا ا( ،

) (ل اا k        ي دّوىا  ا ا  ا ا ذ ،

، ٦١( (()  ره  مج ااء اب،  اده  

ف، وا  ، ةا ظ ا، إذ     آل ا  م

.اءة واا  ،ا  

  يف املوروث الشعري: ()احملور األول:صورة جسد احلسني 

 ا ُ ّ()    اء ا   ا ّا ا ،

  ُو ،ا أور ،ا ا وا  او ا ،اا

ااءة أو  اذج،  أّن رة ا ا   ،ى       

    ،وا ا   اء؛ا إ  ،ر ،يا ط

و  ز  ل ا   ،عرار اوا ،ا طا 

  :)١٢٦ت(اي

 ا ِ ٌ  آل   

  

    ُُِِ       

     آل  ا ُو  

  

    ا ُا ذاك ا ٨(ُبأ(  

   ا ل ا٢٠٤ت(و(:  

  ٌّنذ ٍُ ُ  

  

     ُ نرِء ا ٌ)٩(  

   اا   ل د ٢٢٠ت(و(:  

  ّ َا ِ  !ُطأ  

  

     م َت اِت و  

  ا ِ ه إذن !ُط  

  

      ا َد ِوأ

  :() ر ا ا٢٣٦( ت(ول د اّ ا  )١٠(اِت

  ُ أ  ا ِّز

  

واأُس أ  اِد    

)١١(  
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  :)٣٣٤ت(ول ا اي

 ُ ا  َْ  

  

  ُ ماِء   

   ّ َْا ِ  

  

   ِّءِب و )١٢(  

    ا ا ()  ،       ج  ،ا ذج اا

و  ذ ،ّ ً ع اأس، وو ا  ااب.    

       ا  ا رة ا ز  ىم   الت واه ا و

     ،ا اا  اره لط ، ،   ،ا

   ، ا وا   ذم  و  ان وا.ا

و ا  ا اي ار   ، اء  

     ،ى اّ ،ةا  ،َآ اُى، وأ   ،ا

   ا ا ء، ون وارة اوإ ،وز اي    ورض، اا 

         أ ة اا ما و ،أ  وا  اء ا د

إ ا   ارة ا  ا، إم   إظر        

          ا أ ّ رس يا ،أ  وا ا ا)( 

   ذ راء، و        جوا ر واا 

.وأ ا  

      ، ا رة اا  ّ ّج ظا أّن ذ إ

     ا   ،رإ  تا ا ا ا   وا

ا  ا و أم رز ات ا ا، اة،  ذات    

()     أو ،ا  و وا ا ،ا ة، اا

)وأر ،ا*.(  

  ا  ن  ()   اً ،ي اروث اا 

     و ،ا   ، ، ، ،ّ ،
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  او ، ا و  دا ،وا ا  داّ و 

.راو ورؤى ا ،رود ا  

  ، يف الشعر العربي احلديث:()احملور الثاني: صورة جسد احلسني 

: روا رة اا و ا ا  أ  

و ا ا ا، و  ان ا  ادي، مى    

        روا ا رة ادة اا  ونُّ اءا

 ا()    ذ  ف أوا ، وو ،ا 

     ،ا ا  ،ىد أء أا  ،ا   

     ،ا وا  ،ي أ  در و  عُ يا ا  ا

      ر ا ا ل ا  )١٣٠٤ت(    ر م  ،

     اء، ذا وا ل (ص)، وآل ا  ّا  

: رة ،ور ا  

  ُ (اُ)  اى 

  

    َْ ْى طِا ُ  

   ُ)ّآُل أٍ(  

  

    ا ِ إ ظ  

    را  ُور  

  

  ّ َِر ط ٌ)١٣(  

   ا   ا ١٣٣٣ت(و(     ،أ أ ر 

    ا ا و ،ا   ازما إ()  رةا م ،

       ،ا ا ا ِأ رة، اا  ،ا  روا

واو  ا ا ، ، ٍ  ،ل اأس، ّل          

  ا، إذ ل:

  ا ،ر( ا)ّن

  

    ٌ )ا(   

   ّ ُُ َُّن  

  

  ا، و أم    ن   
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  رأَ رأ   ُُ   وّن

  

     ا ِ   

  ّا ُوِ ُ ح  

  

      ِ َو )١٤(  

 ا   مى  ن أ، ود ، م  ارة              

ا ا ا  ،ا  روأ  ا ،اأ  ،ا

 )( إ   ،)ا ( إ ذ و ،) رأ

،   ارة ا(   ا(، و  إ )ال

    ،ّو ،ى ا  .ُ م و ، ا 

     ،صا وإ ،دا ِ  ،وإ ،ا

      ا  و  لا ا   ا أ و  أي ا  ا

و أ )ا م١٥)(ا(     ،  ح، وم ُ ا ،

   ،))         ي    ّ ا ١٦))(ا(  ،

. ،ا    

      ما اء إا   ن اا  ولا ا و

      ا  ةا رة اا  ؛مداء اا () ،

    رةا  رأّن إط َ ،ثارا   ، وز

      أ  ،و ا رؤ   ،ة،  ااا ر ،ا

        ر ا ل ا  ردم ذ و ،ّاع واا  ،وا

  :)١٣٦٢ت(اي

 ا   ْ

  

    ا ِة ا ا)١٧(  

  ا ا وإْن اماح   رو اي  ء ارة    

ا  ،أن      ا   أّم إ ، ا ا ف، و

 داة ا وان، وظّ ط ، ،ي  )ا)ج  

   اف را ،ة.
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          ، رة اا  يا ر ا ّ وإْن أ

 ّم ،دا ا و ،ي اا  ةا  دد  

            ،ا  رإظ  م

:وا  ن ق  ،ا  

 ّ ِا  ِ دا  

  

   ُءُه ا َن  

  ّ ُو ُب اَ ٍ  

  

  ْت   ُن ا  وّد  

      ِب ا َق أ   

  

      ارهأم  ُه  

   اَب  ان وإمّ    

  

      نق ا  ا١٨(ر(  

أظ ر(     ،ّ ، ١٣٧٤ت(و ا  ا ازري   

      أّم ة، إا ،ا د ذاأ و ،ا رة ا ر 

          ي أوا ،ما روث، وار ا   ن

  ارة، و َم، إذ ل:

  وة ار إ َن   

  

  ّ ٌ ِفا  )١٩(  

   : زريا ى ا ا  أدري ) فا  ّ ٌ

( وة ، ن  !ذا  ؟ ف؟اب ا ّ ار، و

      ت ؟ ا ذار... وس أو اب أو اا  

       !إ  زن  ،  ءت   و    ،قا ا

              ّ ، ا  ي اب اا   ن ا و

؟ وذاه  زاّ ، م ،د، ُ  اون، و ت   ااب

 :ا و ،ا))       إ ا  ةدة وا ت إأرى ا  ّم

)((٢٠(        ،ا إط  ارع ا ي آا و ،

 ّوا))ّا ّ ت)((٢١(.  
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 زريول او       ب  رك أن ا  

) ا ما(    درا ،ا   ،ا ذات ا  ا

ذاة ات واب، ا اة وار  ا/ اات، اي        

       د ،انل واا  م   ار، زاا  اه دّوى

     ة ورو   ارة اا  )٢٢( أّن ا إ ، 

  ة اا ذا تا  ى إة أ دو  

       وا ا  ا  ازمض ا ،ا  اّ ،را

           إ آ و ،م  وأ أ  الأ  ، ا

   م  ا ا آل إ و ،ل ار      ُ ،آ 

  اوال ا ا  أس وا، إذ ل:

     ْو م ك  

  

  ّأ      

  ٍ م َد ّ  وّب  

  

  ط ََت ا   

    َُْب را َ  

  

    ُهَ َن رأ  

    ن)ِ( و  

  

       ا ُُد  

     َ ًم      

  

  َق ا )اُ(اأ   

   كى أ ُر وا   

  

      تا  ما  

    ٌ وك  كو  

  

  ِة دى ا  أ  

    َأ    إذا ما  

  

     إ ما َ أن  

   ّ اءا ِ ا  

  

        أ  ا )٢٣(  

           اب أا ،ا ّم  ولْزري وا ا  و

 ذات ا()  اءأ  أ وا ،)  ّا م(   ،ه اّ ،
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 غ ذ او،    اروث،  ل دون اان اات        

  ا  ا)ا(    ا ت اا  ا يا

       ا   ،   ،وا ا  دا ،ر

   ء  ت ومت م ة.

  واهري وقيامة اجلسد:ب ـ عينية اجل

 ارت  ان ا، ر ا ازدد  ااء   

   و ا رأ  و ، ّا ما ط  ،ا

    ا ا  ى أذ()   ه  ع ا ؛ذ و ،

ا ر ا  َ يا ،ا   ك رؤوا ،ي وم

     ا أن  أ د، اّوا موا   ة

ا، أو ى أن َج  ذ اُ إ وات أر، ورؤى 

     ،و ،ا  ،اا م  ٍت أو ،أو

.داوو  

 أ ّو        ،وأد ، أروع رّو ،ما   ّ

        ا ذا   ياا  ا )   ُآ(    أ 

  ء  ١٩٤٧ا         ار  ا    ا ، 

   ت ام ا   ع  رة ا  و ،ء اا

          ا  لّ إذ  هوا ،ؤا  ،روثا رإط  ظ

ا ،ا ،ا ؤا     ،ما ،ا ما ّر ا ،

      ت دأ ا ،ا ،ورا ،دا ؤا إ ، ا

.وا ،وا ،اض، واا  

:ة ما  و  

وّ ُت اا ُ ي  

  

   َح ّع ى و  
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    ا ُ  ُُو  

  

    و ِ  ٢٤(ِة(  

          ا  ،  م  ،  رة م إّم

  )ىّا ّ(، و)ا ّا ؛      )ا ّو ،ا ا  ،

      ،ي واا  ،مره ا َ) ع (   ،

) (.  

   و        ا ا   ورع اا  ار أّن

   ،دا إ ،ار اا د   ،ا   او

  اات، وة إراد  ،ا  ا واب،   

       ا َأ  ُتن ا ن ،وا()     ّم ،ةا  

         :ا ا  دف ا (ر) ر  ت ،دا

))       ا ا  وا ،ممة ا ا ّا 

  .)٢٥))(د

       ،ي ااا   رة ا أّن إ  رةر او

  ،رة اا  لما      ،دا زال 

     ُ م  رَس   ،ةا ا ؤ اُ ورَد أّم إ

  )٢٦(        و ،  ، رة   ،

.روث ومت اإ  ا   

      ُ ،ة ما  اا  ياا ُو

 ا()     ،ء، واا  ،    ،ا

و)ا(: ،  

  ا  وراِء ا   ّن

  

   ا رة اَء ح  

  ُ    إ  

  

    ق ذي وا ععُ  
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ّ أط ٍ    

  

    ُ أو ُ ٍُ   

    ا َ ُ َلُ  

  

   عُ ٍ َ ر  

  َس اي ا َو  

  

   أ  إ  ٢٧(َر(  

             ،ام ،م ،  ،ا ه ا  

     ة، و هّ ،عا ،ا ،َا ا ُق ذ ،تا ر

، )اء(ا ت م ا اط   )ا(اَد،  َرة 

، )ُّ ،ّل،    (، و ا   )رة ا  (و اة  

ا أءت  ا   ا  ود  اَن ٌع            

 ا ا، وّ  اس اُر، َب  اء     

.ا  

ة   ا ا ،رس  ا، وارة، وا ول و

أن  ّ ذ ا، و م، و  ،ّه اة،  َرة  

)  ا ا(       ممده اأ   ،رث اا   ،

  ران ا ا      ((ا، إذ َُف  ااي، أم ن  

مت إمد  ثا   ٢٨())إ(.  

      َث، وا ُ   ا م   و  د يا

      ،ُ قو ، ده، ور أ  ،ُ   

و ا   ااء اا  ،ة       ((اع إ اره،   

   ء  .       ما  أ اال، ن اث،

     ،دا  اهو   اه ،ث و   ، أ .ا

     ّم ،لاء ا  ام ْن . دو ،  إّم 

٢٩))(ا(ا، و اا إ   ،)   (     ، رم 

    وا ا  يا  ،وا ،اوا ،ا
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      ا ي اا  ر  رة، وأداًءو  ،دّوا

          د رة  ،ا  ن و أن    ير، اا

 ) يس اوا  ا *    و ،ّ ا ؤوا ،(

 قوأ ذ  أدّل        ا  و ،ة ما  

 "ذا  أن       )٣٠("ا  طا ا ،ا  ذ إوا ،

، ا  و،    )٣٢(، و" اِاع  اع"  )٣١(أزاح "ِطء اون"

:ا    

  و  رٍة  أرعْ 

 

  أروع و  َ  

 
  أأروُع  أن    وذا! 

  

    ِا  و ُ َن  

             ي  دون   وأْن  

  

   ا  كع  

     ا َ َتا َُِ وأْن  

  

  ا إ "َا"  ن )٣٣(  

     ا رة ا إّن) (      تا آ  ا) َِه   )ا 

           ا    ا و ا رة اا  ،تا

 ا ا ، ذا، وا  ّ ً اع  

.د أِه، وأ  ي أطء اا  ّ ،رموا  

  ن ،رة آمي ااا    ُو  ا ،ر 

    ،ي اا إدرا ْو ،ا   ،ا  ورؤ ،إ

إطره اوي اارث، ما إ ه ا، إ  ا، وه        

.ا ممه او ما  

  يف الشعر العربي املعاصر: ()الثالث: صورة جسد احلسني  احملور

   اقا  ا ا  قام  أي  ا ا ا و

١٩٤٧   ا ا ا لّ  ا وا ،()  ، آة إ
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)  ا ا ا ا ا ا      *وأب اآة( 

أ اء اب ا ا، وّ أدوم  را ا اه،و 

  ا   و او ، و ، ّدا) حا

اوا(   ا ا  آو م  أورَد ا ،()  ،

 ، ا إ اء      )آة اأس (ا اول  اي ء  ان  

ا ث، ورا   ديار:اض او ،  

ُر ،ُ )  

ِم  ُ  

ُُزوا ُ  ّ ُأ  

.ُو  

  م زو ماْر

   َُب اار:

   أو، أط ،َ؟

   أي

ل ا ، ِ  

    أ ،َ، أْ؟

...أ   

.ْا   

ْا َ و  

  وْأو م ُ أو ُط   

(...ا َ إ  

  .)٣٤(وت مار

ا، ا وردت  ا ا      )اأس (ورئ أن  ّرة  
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   :ط ر  ذأ ا  آة ر 

   ّ  :وا ،ة او ،واموا ،ّا    أ

ا وا و امم  ، اا ،ّدة  ا، أي       

دا      اف زو ا   ،     )مار(

         َُو  ا ا. وأ  عا و ، لمر، واوا

 د اث واورة   ،  أج ث درة مار       

  داء اا ذ    ،ا رج ذ ،زو  و

ّوا ع اع ا ،يا .ن وا   

وإْن ول ا أدوم  مّ ا، أن  َ م ن     

    ،ا ذ  ،ا رة اّ رظ ،وا ر )  آة

،   ر ط(     آة ا(، ُه  م ا )اأس

  ر ا واؤ   ،:آّ ة ا

ْا ِ  ُحت اّا و  

ْا  واّز  

ٍم ّ ُلا ِودا  

ْا    

ْا ُ و ُوا  

ْا   ََ ّ ُرأ  

ْا ِ  ُ ٍةز ّ ُرأ  

ََم ّ ُرأ  

ْزِة ا  ُ)٣٥(.  

 ُ  )م(   ا ا   ةوا()   

  ا ا ا  ٌ  ُ  ، ّأو ر ،ر أو ط 
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       ،ًُ ر دا   ،او  ا   ،يا

ا   ًُ ،و  رة ا ء دة، اا ط

        ا  تا ا  ت ا ،ا ،روا ا ا

     ُ   د رة  وم  ا ا ول وا

    ،ا م دس وا ا  ام ا ،وا 

ؤ ا اة و، وول إت اة  ات،            ر

 ا  ابوا ا) ة، مز ،(    ،ا   ،

   اا ؤا  رةُ)ُرأ(   اق، واداة ا  ،

)(  رعا   ،)    ، ،(  ما    ا 

      ّمو ،ا دا اوب أو ، اروا ،ا 

:ا طا  ،وا ،ات، وا ،   

      ُرأ            ََ ّ       ْا   

     ُرأ              ُ ٍةز ّ        ِ ْا  

     ُرأ               ُ ََم ّ        ْزِة ا   

و أّن أدوم   أ ا، واطر ا اروث رة 

    م   آم را ا ا  ،ا ا ا

    ُ ،ة رؤ و  اءا  ءر    ا ط  ِ

     ّّم ،   م ا  و ا ،ا))   وورؤ ّ

 ا ا  ق اا    ،أ )  اثا ( ،

 امح   أو، إّن ا  ا ا اا  وز          

٣٦))(دا(.  

  و   ق اد، وّا  ٍ وز، وا 

    ا  ا ر ن ،اء اى ام ،و
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          ا ،ا ورؤا ،اا  مُّ ،ا

    طر ا ُ ّ ا ا   ولا أ ،ا ،

    ا وذ ،ّا ذخ، واا د  (واة/ اا(   

  ،  مأ  اص ا:)ا/ اات(

اا ّ أراك  

  .)٣٧( ٍة  ء

  .)٣٨(ط ِ  ا ُؤ زورد

     دِ ا  اى

  رض أوا  رىإُ٣٩(ا(.  

 عّ ٍ ٌ  

  .)٤٠(  مِ اى

ُ   ت  

  .)٤١(وا   ُى

 اص ا ا  ا آ   ااء إر      

        دوا  رهاد"، أو إظة ا"  ّل ز  وذ ا

 ،         در ذا  ا    أو ، أو ،أو و ،أو د

 و أ ،ا  يوي، اا رط ّا ا را

       ،ق، وأو ،ّ   ّ ،آ   ،ح ا

.موإم  

()       أ أب اه ا ،ّم  ا   ا 

     م ا ،وا اا ام آة  انوا ا ور ذا

       ا  اا ل ا   ، 

  :١٩٦٧، ا  )ا واى(
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ا ُنا ُا ُا  

  ق  اف

  أسفوا ر  ٍب ٍب إ  

 ا ّ ّ   

اُق ا يا َع او  

 وُح وأ ا  

.ط  أسا ا ٤٢(وراء(.  

       ،  ،ة ءت  ،هأ  أسوا ا 

ت ا، وإ وا، وا، و ات ا ،ا  ذا 

مر، وامر، واّق، واع، و اس ا اي أب   

 و  ، اّ          ١٩٦٧ أ م ان 

  ا ا  ،ا ا  روا ورة اا 

وأ ط  ز ة اة،      اان اأ ّ  ُِ ،ات

           ،رء  ،ا ا  ضّ ا ،وا وا

     قّو ا ّرة ا ا    ،و ،اأ

       أر   و  وا مي اأ   

ا  دادوا  أس ا .()    ر إ   ا ا 

  و   وا ،آ إ    َي ِطا ، أس

   ،ة اأ ورو ،ا طه، و أس إدة ا  وأ

  ، و أ طل ا وال.) ط(ذ اأس 

 ن ا وإْن        حّ  ،ا م   ا 

    ا ا  و ،ا()   آة ر عا ورأ ،

   أ َرو ذار ، ح ابا  ّن ا ،ا 
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:وا ،وا ، ن ق  هإ ط ،ا   

أ ُ  

  ّم  ء ال

م ا أ ذر و  

  ُف أ ق اح...

... ُف أ  ورأُس  

ود ا   

  وءة

 ٤٣(وا(.  

     يا  ا و) ا ظ  (  

      ا   اُ ،اتا  إ ا () و ،

          ودا اا اد، واا ا  ا ام ،اوا

 ي اا دا  ،ات اا)ل:)ا إذ ،  

اا ّا  مّ  

د   

وُر ام ٤٤(و(.  

   )اّ (إ رأس ا   ر  )ك(و ة 

 اّ  أ أء ا ا         )ا (اا  اادي، و 

      ا .و ا ل ا  آة رأ  ار اأ 

 َ  يا ،ا م ر ا  َُل د ،مو ،ُ

)ن ء(  د اا ا  ن ومة ا ركُو  ،

ا ،ردا ذ   إ د ،م  إع ا ل         

 ّا و ،)آ، ي(       و ا ا  ّ  ددا ا



  

دصورة جسد احلسني (
ّ
  ) ٥٧٢ .... (...............................................)من النمطية إىل التفر

 

: ،تا  

   ان ك  م  

  

    

و  ن ٍء د ن  

  

    

 ٍد  ام ك  

  

    

  م   ا  ت  

  

    

ُز  ..دار أ  ..   

  

    

 قّ ِو  .. أذان  

  

    

    .. ..  

  

    

    ..ٍ  مِ  

  

    

 ُِف دٌح وم  أم  

  

    

ن ِآ  ٤٥(و(  

  

    

 ا )ُا(  ّي اا ا )ك(        ي اا 

          ُ يَس اا ا  إذ ،رزا ّم م  تأ   

      ،بوا ج اإم  ي اّس اوا ،ا 

  ءو ا  ء(أّن اا(   أن م   و ،

  ) ءا ظي اا(    ، ن ء  يا ،

     ا)ّ(   ا ا()       سن أ ا 

 )ن ا  (اء و  وط  ا، و  ان:  

:   ،ن ةا  

  عا َ ةم   

  

    

  )٤٦(َن ا نْت 
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و(ن امء)، ا ُذا  ء وظ م أا رام ح    

:ه ا  ا  

   ُم تامء ا   

  

    

ن   وا   

  

    

    اُذ ُ ءما  

  

    

   انا  ُؤي د)٤٧(  

  

    

  ا  ا واع: )امنن (و

 َّق ا                وَن   ِ  

  

    

  َء   امن  

  

    

 ِم ُت ُو   

  

    

ند  ُتا او ..)٤٨(  

  

    

  ، ا وت  اماُر وا(:ُن ا اة(و

ّ َِا َ نَم  

  

    

  نوا ِا ُ را٤٩(م(  

  

    

   ،   هن، وا   ا  ن او

  وأ    اة:

 ّ ن  ا    

  

    

  نا  ُم )٥٠(  

  

    

 ء ا،    ، اة، اة، و م(    ن أظ اة(و

   اف، وق اق:

  ٌا و ظا ُ   
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 ِء رواما  ُم٥١(و(  

  

    

ان  أ  ان اة، ا ووزا،    )ن ا(و

      :ا  و ،ا وأ ،و)(  ا() ؛

   واون  ذا:ل 

  ن ىا ر  َي  

  

    

نو ٍ  ن  

  

    

)...(      

   ا  ا ناو  

  

    

   م  ك ا٥٢(و(  

  

    

     ا  زل َلي اا ي اء اا ذ  

  ،اج امل واا  :روا ،اا    

 نُ   َي  

  

    

ن   اي٥٣(و(  

  

    

     ،اديا  أّن ا إ  أْن م ، ا و

    ،ا  رة ااء اا إ ،ا   ا

 ةة ااا       ءا أّن ذ  .و س   ّ

         ،ا ؤ   ا ،وإ ،ذا  

   ت(ااا(      ؛ا و ،ا   ا

     ّ  ،رئى ا ء اا)  ة اذا( و ، 

       أس ا    اء ،رو ،ات و،  

:   ،رق ا أن  ،ا ا و  
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   َق ر لا َرأ   

  

    

  ٍء ُ ان  أّي

  

    

      ؟رك  ؟ أ   

  

    

  )٥٤(ِ. أ  ا؟ م ن؟!  

  

    

أ    ا و  ّ  ات اة،  ان   

        ة ا ،  رة  ا ّ دة، اوا

      دد و ، اثأ  ا  ر    ،وا

  اق:

   ِّة واِت اا    

  

    

   أْت  ان   ُف

  

    

رأ َ ُل ذا أردَت  

  

    

ن ُد ُ ُنو  

  

    

  وارة ا إذ ُر  او   

  

    

ّ ح  رانا ِة ذ  

  

    

    ا ِا ودةو   

  

    

  ا  َقنا )٥٥(  

  

    

   ا ا       م ،و أر ،مرة ز ،ا

)ا(:و ،ا ّ ،  

    َن وأم   ا  

  

    

ن َأ ْم ..ِ)٥٦(  
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  اخلامتة:

:ا ا  ا وأ  

١   إ ي اروث اا  ،ا ا رة ا   

    وا ، و ا ات ا ، زرة ر

.و ،ٍب د ل؛ة اذا  ،ا   

٢         ، ديا  ن ان ا  ،ا ا ا  أ 

  ا  ،ا  روا رة اا     ل أ

    ول ن اا  ود اا و ،ا ا

    رة اا    روثا   اء اا

   أّم إ ،أ إ ط  ؛ّ ر ظ ّ أو ،م 

   ،رة اا   كا   ،ارثا  أو

.  و  

٣        ،ج اوا ،ا ا و ن اا  ترا و 

      ما ط  ،ياا رأ و اء اا ّ ازداد

ا ّ، و   اء ا ،اح  ارة      

  ا.ات واا  وام ،ّدا و أو ،  

٤    ،ح ا أ إ ا ل اّ ،ا ا ا و 

    ُ ّ ا   ولا أ :  و ، آةو

   وأ .ّا ذخ، واا وا ،طر ا    ا ه اا

     ، ،   أّم  ، ،  ا ُا

     و ،ت او ا  ّ ن  ،روثا  

.ّا  

Abstract 
Our research entitled "Body picture of Al-Hussein from 
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typical to uniqueness critical compatibility in modern and 
contemporary" goes to shed light on the development of the 
picture of Al-Imam Al- Hussein's body (peace be upon him) 
fallen in lamentation, starting with his own poetic patterns in the 
past and in our modern age where we stood presenting and 
analyzing, describing the field of study and research, following 
the features of evolution for that performance reaching its climax 
in modern poetry. 

The study concluded that the picture of Al-Hussein's  Body in 
Arabic poetry was nothing but a symbolic wailing picture which 
belongs to that group who tried to symbolize it and keep its 
details in the memory of the generations. 

While in modern poetry it has the 19th century and the first 
three decades of the 20th century the continuity of ancestor's 
style in that performance with a limited number of attempts and 
experiment to change the mechanism of that picture, but they 
weren't able escape its frame of tragedy in herited in both vision 
and direction. 

In the latest 40's of the past century, it appeared on Al- 

Jawahiri's approach the renewal features and transformation of 

the Body picture Especially in his poem "I believed in Al- 

Hussein" which draws anew picture for the Body connected to 

the revolting spirit firstly and the poet's spirit and vision's 

secondly, to keep the evolution picture of on the track of modern 

poetry taking new tracks and other directions. 

  

 هوامش البحث

  

)١ (     ل، ا ،اما  ،ةا ا واا  ذج  ت ا

  ر ،اد اا ، دسص١٩٩٨ا ،٨١.  

  .٥امو ا واا   ،ب ، ص) ٢(
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  ا ،    ا وا وا، درا م  أل   ) ٣(

  .٤١٦، ص٢٠٠٣،  و ٦٢اي، ل، اد 

 و .  :٤١٦.ن، ص) ٤(

 .٢٤ا وارة واس  ا ، اا، ص) ٥(

 .١١ب ا   اا، د.  ا ل، ص) ٦(

  .ن، ص.ن.) ٧(

)٨ (  ا ت ا ح   اإ  ش أر أ  ،يا ز

  .٨٥ا ، د. داود ، ود.مري دي ا، ص

  .٢٤دان ا ا، ا   ا اوي، ص) ٩(

)١٠ (      و و  ،اا   ان دد  و      ا  : 

  .٩١ا ار، ص

  .٦١دان د ا ، وأ : د. أ ب، و ا اري، ص) ١١(

)١٢ ( اء ا أو أدب ا()ّ اد ،ج ،١٩، ص٢.  

)*(  ا  واة واا  ل() :))       هُو ِ   را ُرأ 

 م وإْن ،  أر وأ  وأّ لا  ّ      

ّ ى إذاف اام         نُ ...  ن و ،ا 

 ااد ا   إ ه و ل :" َل و ة إ            مّ 

"(( ا  .() ّا    ،فا   ف      

ووس اط    ٦٦٤(ت(٧٠، ص. 

  .١٣٠-١٢٩، ص١دان ا ر ا ، د.  ن ا، ج) ١٣(

)١٤ (    ، ة م ،وا  ءان ،ا   ان اد

 أ و و  ،ا  ا دار زا  :ور

  .٤٢٥-٤٢٤ا، ص
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 .٧ت ا، ااب ظا، ا ا، ص) ١٥(

  .ن، ص.ن.) ١٦(

  .٤٢دان ا ر اي اي، ص) ١٧(

  .ن، ص.ن.) ١٨(

)١٩ ( اء ا أو أدب ا()ج ، اد ٧٨، ص١٠، ا.  

 .٢١٨، ص١٤ د، ج ، ر١١٥، ص٣ا ا، ج) ٢٠(

 .ُ٤٠ اان، ا  ا، ص) ٢١(

)٢٢ (  اء ا أو أدب ا :() ج ، اد ٧٨، ص١٠، ا  و

. 

  .٧٩.ن، ص) ٢٣(

  .٢٣٣، ص٣دان ااي، ج) ٢٤(

  .٩٦م :  ا  أر ا، د. ء درة، ص) ٢٥(

)٢٦ ( :ص ،اا  : ،ا ٧٩   ريا و  أ ،

 .٦٨ا، د.  ادي أ اط، ص

  .٢٣٤، ص٣دان ااي، ج) ٢٧(

)٢٨ (ّوا ا ر       ي  :ب  رة ي، درادي ا ،ل

ّأ ،ت مي، دراااّا   ص ،اب ا٣٥. 

)٢٩ (  ،ر اا  رة ا، درا اا إ ،وا وا ا

 .٤٥ص

)*(      او ،س اسو    ياي ا  ى 

   ّاع واا  ،روثوا ،ا        ياا  دا ا د، و

     : مو اا ا  ))       ةا ا   ل 

ا اذة ا ا          إ ا... وإنّ 
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ّو  وإدراك  ةمو ، اسو    ذ إ و ،  رة 

اج، و اراة ا  و    ،  ا وا، و ا

. م :  ا  ااي، د. إا        ))إم رة  ا وااع   

ااص ،ر ا١٨١، ا. 

 .٢٣٦، ص٣دان ااي، ج) ٣٠(

  .ن، ص.ن.) ٣١(

 .ن، ص.ن.) ٣٢(

  .ن.، ص .ن.) ٣٣(

  د ود  اع  ا ،مّ       اّ ا ا )اآة(و )*(

ّد اا   ى أن  ا  و ، رة أ  

    ا رة ذا  ،رة  ا، وز اآة مّ       ا؛ ّم

م  أن  ُ وا، وأن  اء،       أو   اع 

واص،    اع إ  ، وار ت     

 .١٦٠أذ .: ات ا ا ا، إن س، ص

  .٨٣اح واا، ص) ٣٤(

  .٨٤.ن، ص) ٣٥(

)٣٦ (ا  اا  : ص م ،  ل ،ا ٧٥ا.  

  ( اف  اوات وارض،  ااب، ة رة  ب     ) ٣٧(

، إاد و : ارة،   ) اء،  إ ا اء ا وب

  .٢٣٩ص

  .٢٣٩ا ا، اا ا  ،ر، .ن، ص) ٣٨(

)٣٩ (ي، صمي ا ، ُتا َُُْ ٨٥.  

  .٦٣، ص)  اء( ا، أد  ،ة رة  ب ) ٤٠(
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، و  : أ:  ٧٦اش ا  ار  ، ُ ي اي، ص) ٤١(

  .١٧ص ، ن ا اي اي اول،١٧م وظ  ،ر،ص

)٤٢ ( ا ل اص١٩٧٥-١٩٦٤ا ،١٥.  

  . ٥٥ اء، إاد و : ارة، ص) ٤٣(

  .٩٥ا أمِ، ص) ٤٤(

  . ٢٥٠ اء، ص) ٤٥(

  .٢٥١.ن، ص) ٤٦(

  .٢٥٢.ن، ص) ٤٧(

  . ن، ص.ن.) ٤٨(

  .٢٥٣-٢٥٢.ن، ص) ٤٩(

  .٢٥٣.ن، ص) ٥٠(

  .ن، ص.ن.) ٥١(

  ص.ن.، ن، ) ٥٢(

  .ن، ص.ن.) ٥٣(

  .٢٥١.ن، ص) ٥٤(

  .ن، ص.ن.) ٥٥(

  .ن، ص.ن.) ٥٦(

  املصادر واملراجع:قائمة 

  أ ـ الدواوين الشعرية واملختارات:

١.  اء ا أو أدب ا()   ، ان اا  يول ان اا 

  .١٩٨٨اد ّ، دار ا ،وت، ن، 

٢.   ل اا ١٩٧٥-١٩٦٤ا    ، دار ا ، ا  ،

  .١٩٨٥اد، 
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٣.       ا  ،بو ا اء ا إ  ،ءا  ،

 ،ةاق، اودة، اا ٢٠١٤، ١وا.  

٤.   ،وي، دار اا ا  : ا ،ا ان ان،   د ،وت

٢٠٠٥، ٣.  

٥.    اد. إ :ط  فوا و  ،اريي ا  ،ياان اد

    رش، ا ور ،اد ا  .ود ،وي ا .ود ،اا

 ،ادا دا  ،وزارة ا ،ا١٩٧٤ا .  

٦.  ر ا ان ا١٣٠٤ت(د(    ا  ،ن ا  .د : ،

 ،ن ،وت ،ت٢٠١١، ١.  

٧.   : و ي، راا  ا : ،يي اا ر ان اد

 ،وت ،اءي، دار اا ا  ١٩٨٨، ١د. ا.  

٨.  ،ا   ان اد       ، ة م ،وا  ءان

زدا ا : ا ، و و  ور :ّ ار 

 ، دار ا ،وا وزارة ا ،اا را ،١٩٨٠ا.  

٩.      و  ّو و  ،اا   ان دد ا  :

 ،داب، اا  ،را ١٩٦٢ا.  

دان د ا ، وأ ّ: د. أ ب، و ا اري، دار     .١٠

  .)د.ت(ا ،وت، ن، 

١١.  ،.د ،ي، وزارة اا  ،ِأم د.ت(ا(.  

 أ رش أ  إا ا  ،ح ت ا ا ز اي،  .١٢

       ا  ،ا  ،دي ا ريود. م ، د. داود :

 ،وت ،١٩٨٦، ٢ا.  

١٣.  اح واوت، ١٩٦٧-١٩٦٠ا ،دابدار ا ،١٩٨٨، أدوم.  

١٤.          ،ا  ،ولي اي اا ن ا   دار ،ت ادرا

 ،ء، ا٢٠٠٤، ١ا.  

١٥.  ،ادا دا  ،ر  ،وظ ١٩٨١م.  

١٦.  ،ن ،وت ،يي ا ، ُ  ار  ش ا٢٠١١، ١ا.  
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١٧.          ا ا ،زوا  في، أطي ا  ُتا  ٌم

 ،د٢٠١٥، ١ا.  

  ب ـ الكتب:

١.    طا ا ،ا  ،س ند. إ ،ا ا ت اا

 ،داب، ان وا١٩٧٨وا.  

أ  و اري  ا، د.  ادي أ اط، دار    .٢

 ،اد ،ا ون ا٢٠١٣، ٢ا.  

٣.       ا ، ب  : ،نو دا ،اوا ا ام

 ،وت ،ت وارا ١٩٩٧، ٢ا.  

٤.  : ،  وفا ،ا ا   ا أ ،د  ر

  .١٤١٥ن،  ي، دار ا  وا واز ،وت، 

  .١٩٩٩ا وارة واّس  ا، د.  اا، أ اق،  .٥

٦.    ،وت ،دار ا ،  ل ،ا ا ا  اا ٢ ،

١٩٨٦.  

٧.        ،ل درا  .ت، دا   اءة ،اا   ب ا

  .٢٠٠٥، ١ا، اة، ارة 

ت ا، ااب ظا، ا ا ، ا واز، اار     .٨

 ،ء٢٠٠٠، ١ا.  

  .١٩٩١ ا : ،  ، اا، دار ل، اب،  .٩

، د. ء رة،     ا  أر ا ،ت ا وأ  رة ا .١٠

 ،ب، دب اّد ارات ا٢٠١٣.  

  .١٩٥٠/ُ١٣٦٩ اان، ا  ا، ا ار، ا اف،  .١١

١٢.   فأ ،اب اّا   ّأ ،ت مي، درااي ا 

  .١٩٦٩ا، إار :دي اي،  ان، 

١٣.  ا  ي :و  ،اما أ  ن  أ ،ا ا

 ،اث اء ادار إ ،د.ت(، ٢ا(.  
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١٤.  ا ()           ،فا   ف ّا ،

 ووس اط  ٦٦٤(ت( ا  ،     ،ن ،وت ،ت

١٩٩٣، ١.  

  ج ـ الدوريات:

  .٢٠٠٣،  و ٦٢ل، اد  .١

٢.  ر ،اد اا ، دسا ل، ا١٩٩٨.  
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التماسك النصي يف قصيدة 

  (بغداد) للشاعر أمحد الوائلي

  

  

  

  

 املدرس املساعد

 
ّ
رضية عبد الزهرة كيطان اإلبراهيمي
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  للشاعر أمحد الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) 

  

  ملخص البحث :

    اقا    ة  اد ة اا أ ا م

)١٩٦٠    رة ةا م اكرة آم عوا مو ( 

  ول او ،رع اوا      ا أدوات ا  دةا

ا  ا ا واة ا    وا  اة        

    ا وأدت أدوات ا  ء ارة واء اأ ووظ

          ً د دوًراوا (ا د وما ا )  ا و

ا 

مة
ِّ
املقد

درا  ا و درا    اع اء اب     

ما  أ ة ، وما ن أ ت   درا اء 

ار ا  :       اً أو       ا  ا    أن

 أوإ  اد  أا ا   قا وأ     وول   أب م

ا   ر ط  آوذ تو أا   ء   أدا  و

       ق وف وط  ا  اردةا ا اا  ف

 وو ذ وا ة او   ا     ل ( ا ذ و ، د

 ت) (٣٩٢)) : (إ ّمإن اِو  ةة وا َُ   

 م ل     ؛ وارج ال      َ ا إا ااة ، و

  ف وأال وأأ )(( ل ا  ل١. (  

 املدرس املساعد

 
ّ
رضية عبد الزهرة كيطان اإلبراهيمي
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 و ارات ا ا  ا  ا ، اه اول   

    ام و ، ذا ا ط   أي م  ى أن ا

          أ ى أن ا ولا ا : أ   أيا ا نا

    أن ا ا ى ا  ، ًا دًاه أ موا  ، 

 أن م  و ، وا ا     د أوأن و ،

         ر أ ى أن ا مه اا أ ،د او  

       ،   ا    يا  

   ا ٢(  و( .  

         اا ر أا  (اد) ة  ريا و و

م ا ) اق رةع اول ا١٩٦٠( )٣( .  

 اا و د  ة ةا را  ا ا 

. ا وا ا  

  ا أدوات ا و ود   ا و

اال  أدوات  و و ادوات ا ا و

    ا ي و ور  ر   يا ف واوا

واد وول ا وا ، أ ادوات ا  اار     

. ول او وا  

 
ً
  :  أدوات التماسك النحوي ووسائله -أوال

   اإلحالة-١

    و أ  )) ص وا  ًراام أدوات ا أ و

 اcohesion)  ءةا  ل   ا ا ا  و (

    راتا  دة واا ا أ  ا  ا

(( ت اا ا اردون ا )٤( .  

 ا  م ر : إ  وإ م وا     و

    ا أ ، ق واا و رج ا إ إ  ا



  

  ) ٥٨٩ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

      ا إ : م   وا ا دا إ إ  ا

ارة وات   ( ) وإ إ  ( ) وو : أء     

٥(  وا( : ا  ذ  و ،  

                                     

  

  

  

  

  

  
وى اي ور  أّن ا ا  دور   ا ؛        

    ،   ق اا  ُ  أم ا ق ا ا  ّم

 أق اا  ل دور  ا ٦( ا(      

  ا   -و أ

           دي دوًرا ّم ة ؛ا  وا  ا 

        ،  ار  م ا  ا و ا ر

    و ار اا س وما وم ا     دي ذ  

     د او )) ، ا   و اف اأط  ا

 (( دورام ا و أ م  ا  ًرا ن ا 

، و  ا أّن ((ن ذات ا    ا او   )٧( 

((  أو ا  )ه  )٨ة ذات      ، وء ظأ ً ن اا

        ج ا د ل )٩(      و وظ ا  ن)) ؛

       ا  ا  ل د  اط  او ا ا



  

  ) ٥٩٠ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

    ((   ل ا أن  ا ا او  )١٠(    َُو ،

 ا ل      م   و ا   :نط ا 

 َ ُه أمَ َداُووُد َوظ ، و   ّ:  )١١( ار  ن

 )١٢(  ، ا  داود  داود أ وظ ا  نطا   ،

          ا   ن و ول مداود ا  ماود ا دوا

( ام و  ا ، و وردت ا ا ة  اة       

١٣(  :  

  الضمائر املتصلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ) ٥٩١ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

ا ظ أن   ز  د   ة ا  

        وأ ، و   ًراا أ )) أم  ا ا

((ا  )١٤(     إ و ا   ا ا أ  ،

    ا و ا  أو : ا  د م ؛ وذ   ،

 .  لوا ا  مو  

الضمائر املسترتة 

: م  ا ا  ةا إّن ا  

١- . ا     ر ، وا وا 

٢-  ا    ر ، وة ا )١٥(. 

 ى ا٦٨٦(تو (   ؛ ا ا :ا أ))أّن : ّم

       أ م ر ؛ ف ا  رزا ا  ، أ

، وُ ا ا رة  )١٦( ا ،  ا  ر ال))

          ا ا ا  و   وم ا ر  ا

   ءا  و ا إ هوو  ١٧( و( .  

          ّم ا  د  أّم  ا  ا إّن ا

اظ  ، وُ  ا ا و ؛ ّن ا   اوف       

   ظ ن ه أم وفا أ ،  قد اا   ُ 

ك وأ   )١٨( .  

   وظ ا ا ا ة  اة ، ل :

   ! اد     ت  

  

    ك   ء١٩(  د(  

  
    ًاذ ِ ْت  

  

    ت وا رواأ   

  
  م ودا َ دتوأ  

  

  زت ومأ   

  
   زو   تو  

  

  ور  ً   

  



  

  ) ٥٩٢ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

 ور ا     او أ َل اََ  

ٌ ذ   ووراَء    ا و َا   

 و  و    ذ ر     

 نا  أن  َو؟!    أ وذ ًأ م م  

     ا  ل اا  اً ًدا ه ا  ا وظ

   ا  ا ا ة وما      ا ت اا ط  

أ ا  اة  ال "  ، ت ، ت ،   

  م ،  ،  ،  ،  ،ز ، ت ، وادت ، دا

"  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

        و ا  ة أدى إا ا  اا ا أن

  ا    ا ي ، وأدى اا ا  ا ا

  ل اأ و ، ا  د ا راتار ا  زا و

ا ا ا و وا     ات ود واا 



  

  ) ٥٩٣ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

      ب ا  ًاد  ، وأ  ا ا إ ر

     اند او ، راُ اد و   ا ه ا

  ا و ا اا  ا ا  ( م ، )

   واع . 

  اإلحالة بأمساء اإلشارة  -ب

ع ا   أن ن م اي  وًا ًا  

ًا ظ أدوات ا   إ ه ، و أء ارة      

أى ه ادوات واوا ا    ا و اة     

ا  ا ))و ،وا       يار ادي از ووا

، و أء ارة    )٢٠(  ا و  وُ إ اب ))

       و ا و  : ا   ةا  )ء   )٢١وأ ،

         ا ء دا إ  م ب ؛ا     رةا )

ر  أن أء ارة   إ        وى ي و )٢٢

ك ..." أو امء  –ًا..." أو ا ام"   –ا ام "ان 

  . )٢٣(  ..." واب" ه ، ا..." -ء ..." أو ا "ذاك  –" ا 

 وا ا  رةء اأ ا ا و ي أي أم

 ًءا  ء  ، وز ا ارة اد   ي       

ور  "ا ا  "ر  ا إ   أو        

  )٢٤(    .  

 :   ، ة ا  اً وردت و  

ا  ا  رةو  

  

    ل أا ط   )٢٥(  

  ك    اى    

  

     ا  ٌ كو  

    م  اُم و  

  

     ا أ  كو  

    



  

  ) ٥٩٤ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

  ى إم ك رازيو  

  

    ك إو  

   ك اوك   

  

    ك او ا ر

     ا ( ك ، ) رةا ا ت اا  ا وظ

ُر  إ ان ُ ()ر  إ ان ا و(ك ) إ ان     

ا ٢٦(  ا(     را ا أ و ، ا ر

     أراد ا رة ااف اأط  ا :  ًراأ ي ووا

           ل ، وا    ا اد ا اقرة ا  م

       اك ، واد آم ريوا ع اا  إ

 ا ، وك ا اد  اد آماك  ا ا وا

    أ ماس ه و أ ام   ان     

    ،ن اا  الرة اا ا ا ا ا؛ و  ا

و   اف وان  ، وً ً   ا     

    و ، ا  دة ً     ا ط  ر  رةإ اا ا

 ا ازي ، أوا  رب اوا ا ا ف إوام

    رة اإ  ا ا  أ ، ق اإ   ط ا 

  ا   )٢٧(  ا ا ا ذو ا اي    مر

       رتو  و  ء وذ  ا ا  ز ن  

  ل ا ا آماك أ م اد    ً ارض .

         يا (ذ) را ا ا وظ و

أ  أرادت ا ت اوا ت اا  اد ا 

:   ،اتاا  ه ً اً اد  ،  

 روا ل ك تو  

  

   ا و ي ا )٢٨(  

    ادام  ر   

  

    اأ   او  

     أ و  

  

       

  



  

  ) ٥٩٥ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

    ابا ر     

  

  ا لا   وأ  

     ا دون ذً ِ  

  

  و ًر  ِو  

        اات وطاا  را  د  ( ذ) رةا ا 

  رة وا ا   با  ا  ل ا   

   أن ا (ذ)ظ  ًأ وأراد ا ، ز واا ا 

اد    ه ااات وا وأن ا اف  ه       

       و  ذ و  أ  ه   و   اتاا

 ً اً اد    ))، ا أًة و ا ا   ن ا

إن  ا واب ا  اء ارة  ط  ق          

  . )٢٩( ا  ...  ااًم دة  و اب ))

        د وا ا ا ا و  ا و

م  ل :  ا ،  س وما   ة را   

     ت  ! اد  

  

   ك   ء٣٠( د(  

 ًاذ ِ ْت  

  

     وا رواأ  ت  

   م ودا َ دتوأ  

  

  مأ  زتو  

    زو   تو  

  

    ور  ً   

      ٌ ذ   ووراَء  

  

     ا و َا   

 ا ا رة أء ارة  ا  أاء ا اة     

      أ  ًوا ر  ور      ك ، ا 

          وا ا   ت  (اذ) ل إوا ()لا

وا ا ا   اا  ه ات ف        

      وم أ  ءاد وا   وا   (ذ)ظ ، ا

   ااب وط ا   . ه ات 



  

  ) ٥٩٦ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

  األمساء املوصولة  -ت 

          ءأ  رةء اوأ ل ا  ء اا

   و  يض اا و و ا   ج ا

 )  ل ا ،   أو  أ ه او  له٦٤٣تا: () 

ا   ذا ا    ه  ا و    ل أن

 (( ء اا    ن ه  )٣١(      رى او ،

ن أن ا ل  (( ط ا  أول ا أو اق  

  ((   أ  ا )ال ا )٣٢ا و ،  ل

          ظ اا  ء اب ، واا ذاك ا  ثو

         رة ىا  أو  د إ   د   ا

           ا وظ ا ء اا ب ، وا  ىاء أأ

 :   ()   

ا  رةو ا    

  

     ل أا ط   )٣٣(  

   أودى  ر ِرو   

  

   و ًر    

     ا  ، ا  ى ا  () لا د اإن و

     إ و  إ  ولا ا  و  إ  ولا

  ا ا أ و  إ  ما ا  إ ، (ا) إ

  ا  آ  و (ال)

أن ا ظ ات    ه م   رة       

ااق و ، ء ا ال  ()وًزا ود ا دي      

ع و   ً م ا  ا  أن      وة ا

. (وط ا) ا   ا ف ا  ا  



  

  ) ٥٩٧ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

       ا ا و ا  ا  إ  ما ا  أ

 ا ا (أودى)

  النعت  - ٢ 

    أم أي اا  ا ُ    ا)) اا 

      ((  دوا اا    ركا  )ى    )٣٤ن إ و

  و ، ا ا ١٨٠ت( و (      توا ا

اا ق   )٣٥( ا و وا وا ا أن  ى او ،

 وا ، و ذ  إ أّن ا ن ((ا وا اذ ل:

  ، ِ :      ل ن وا ، ""و "رب"  "ط"

ُ ا  "رج"وم رئ ل و:    ل ف ، و

، وا ا    )٣٦ت ، و اول  ف وت)) (    

ا   ق       ، اوة و ا  ا  ظوا 

و ا إ )) ّ مة أو ازا ااك رض   ، أو         

((  أو ،  أو ، ح ، أو ذ )٣٧( .  

:   ءا   ا ُو  

، و   )٣٨(  م :   اال ((    م ات))   

     موا وا وا اب واا  توا ا

  ا ن وا وا اد وا٣٩(   وا(. 

            ه ء    ل يا))  : ا ا

، ومل  ا ا  ا     )٤٠(  وار ت ))

ا          ا :  تا  د    نه و ر

  ارؤه ، و ا ا  ات  ت        

وا اب وا٤١(  ا(   عا ا ن ا او ،

 . ا ا   ً اًأ  ا 



  

  ) ٥٩٨ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

     وم ، ا و  ن   د ن  وا

ا   أن ن ات مة و   ا أن ن         

  . )٤٢(  و   ت ظًا او ًرا 

  ، ة اا    دة ا ا ا وظ و

: ل  

 ُ ُِت و ذا    

  

   او ًا مًا وً  )٤٣(  

   ِِ ب  اكأ  

  

     و ًر اً ِور  

      ا دون ذً ِ  

  

    و ًر  ِو  

    ، ًر ، ًم  : ا   ًدا ًم ت اا  

م  ً أً-      ا ، ًا ، –     رً أ  ات 

ا وات  واًا ، و  آ ظ ا ا اد ؛     

  ااق ، ل :   ا ا ت  رة

و  إ   

  

      أ  ر ٤٤( ر(  

    ر ٌعٌ    

  

      َءَءت و  اً  

     ا و  و  

  

    ا ل او  

   ًاذ ِ ت  

  

   وا رواأ  ت  

   زو   تو  

  

     ور  ً   

        ر  " ا   تا  ا أورد ا– 

–    "  ًاذ ً   –ا ا  -ر ع

 ا ا ت  ا اا ور  ه  

       توا ا  وم ،  إ وو  ا

   دل او  م أراد ا رة اا  أدى إ

  ا ا    . اقا   



  

  ) ٥٩٩ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

  و  آ  اة ظ ا م ا اذ ل :

 ا  ا  رةو  

  

    ل أا ط   )٤٥(  

  ك    اى   

  

    ا  ٌ كو  

    م ََّ اك ُمو  

  

     كو ا أ  

     و  

  

   ا و ا   

    ،  .. رة ا   ت اا  ا رك م

     ..  ، ا ..  ،  .. ّام ،  ..  ،  .. 

   ل    ،   م ّم ؛ ا  ا د

       رة  ث ا م ا ا  ، 

       ا وا ا وا ا ا  رةه ا ، لا

. ط    يا ا ًأ و ، وم  دة  

  أى  م  ا :و أت 

    ن و  

  

  ا َ   )٤٦(  

  ، رى اَ و  

  

     دةر ، وا   

    أ ا   وأذّل  

  

    ا  دن   

   : ا  م ا   

م  "   ا اول وات "  + "  ار   -١

. " ت " أوا ا ا   "  " توا 

٢-       ا + دة توا  +  توا د "ا م

 .  توا 

       ا  يا  توا ا  دا ا

        اق أم ا ا   با ا وأو



  

  ) ٦٠٠ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

        رو ظ    رة ور ء اول إ

ا   ة ال   ااب ، و اد اة           

ى ا. رب ا    

  من أدوات التماسك  املعجمية  –ثانيا 

  الطباق " التضاد"

      ا ل ، وا  فا و ا ا ا ا ا

      ا ))  يق اا  ا   اءا  ا

   ه   ، ً طرة  ارء ، وإا  رو ، 

امل ، و ا ا وا  ارة واث  ل  

((  و  ا ا ا  )٤٧(  .  

        ُوط ... ز ء  :  وا ، اا  قوا

 و وا   : ا(( ا ا  وأ  )٤٨( .  

       أي دا  ا ))  : حا  قوا

(( ا  )أو    )٤٩  أو ا ع وام  نم ّن إوا ،

م   أو   )٥٠( .  

    وا  قب وطق اط  قا دو٥١( ا(  ،

    يا  أو ، ر اظ  حُ يا  : بق  اوط

ً أو ًان اا    )٥٢(  :    ،     َْأ  ُوأم

ْ(٥٣ ) وأ        وا  وا   ا  ق اوط

و م ٥٤(  أو أ(    ،:     َن واَْ ي ا َْ ْ

،  إ طق ا اد  : (( أن   ا أم      )٥٥(  َْ َن

((   أم   )٥٦( : اا د ل ا و ،  

   ر  ُ     

  

    ِأ ُا   

          ا م  ّ ا  ا    ا إن

 .ا  رهوام ة ا   ء أا   



  

  ) ٦٠١ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

ا  اقو   ) ا) : ،ىت أ ٥٧(  ،

و (ا )د ( ٥٨( ٥٩)، وا ّ( ٦٠)، وا (  ٦١)، وا وا ،(

٦٢ ( )٦٣، وا( )٦٤، وا ) ٦٥)، وا وأ ، (

ا  ًات اقا ا   و ا .  

  مContradiction  (و ارس ا ا اد (  

 ا ا ) ٦٦"ا(Collocating       ا    ا

 أ أن ذ  ! دو  )) دةظ ا ،ا

(( ا ذ   )٦٧( .  

        ا أ زا   ن  ن را و

( زا) ا ا آً ا ٦٨( ا(.  

   رى اة    ودا ا ا   دان ا ا

  ، و   ان مره  ا ا :)٦٩( اار

  

  ا ا                      أ                            أد 

   

ا أا                     

  أ           أد                                                 

   ا ظ واأ ي ، ض  ااد 

         ا ا  ره  ادوا ، ا ا   أن  ًرأ

 اض رأً دون ار  ا ، م طن ان         

   ا   ن ط ن  ر ارة اا

  . واب

  و وظ اا اق    ا ، ل :  



  

  ) ٦٠٢ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

روا ل ك تو  

  

   ا و ي ا )٧٠(  

  و ادت أو  

  

    اأ و    

    ر  داما    

  

      اأ   او  

    أ و  

  

         

         ابا ر     

  

      ا لا    أو  

    ا دون ذً ِ  

  

     و ًر  ِو  

   ِور ا لا و   

  

   و   و  

ث ا  ه ات  ااب ا ظت  اد آماك    

      ت أ ت اا    ا ت اا و

 ا و  ابا  ر وا  آرا  ع 

ا ، ً ا  ااب وا ّ ا ا واّاب         

  ا (ا ) واّل  (اى) ، و(اى  اّاب ، 

     ه ، و و ا   ا  ، (ا  لوا

  : ا  ذ   

 اب  ×اّاا =  

  

  اى = ا ×اّل 

وا اع  ا ُ  ا ا اّ و ا اي     

((  إ ا اّي وإم إ أب ا وه.  ن 

          ر كا ا    ا اج اإ  

 )((ّّا ا  ّا  ٧١( .  

 ا  ّم ت ؛ا   ّاب واّا  دا أ

        داد و و   وا ،  اء وا 



  

  ) ٦٠٣ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 

    أرادت أن ت اا  و  ً اً  ابا و

    ا  ته ا ً ا أ   م  ،ر

 (اّل ، اا) و ا         )٧٢( اف   ي   

.  ب او ( و وآ  ا ) ا  

  :  و ذ ل ا و  و ا  اد

ن وا       ردت او ٧٣(  دور ا(  

         ات ااا   ( دت ، )  ا 

. ر  ا  ن اد ا   

 :  ، ًء أا  يا ا و  

  و  إ   

  

    أ  ر ٧٤( ر(  

       ن و

  

    ا َ   

  ٍا  نا  

  

       نِوا

         ا  اقا  ا ا ر ّا 

  مة   وا ظ ا و ب .

Abstract 
The peot Ahmed Al-Waeli has poem "Baghdad" in 1960 

during a very hard time of Iraqi history. This poem was a real 
embodent  of these miserable situations. The poet has applied the 
grammatical coherence tools such as (relative and implied 
pronouns) that occupied a wide range within the poem. The poet 
also has employed the demonstratives and relative clauses in 
addition to the lexicographical tools such as (adjectives and 
contrast ) that have played an important role cohesion.   

 هوامش البحث

  
 )١(  راا   :  ،  :٣٣١/ ٢ .  



  

  ) ٦٠٤ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 
  

)٢ ت ام :ظ  (  :   ، ا ام إ ١٥ .  

م    : ا (     ه اوع  م اع ا اا اذ ٣(

ول انا ا   ما ا ا ،  ا  ا ن ا

ا        ر ا ذ وم ،  ا  ءا وم ن ا

. ا  اا ن ا ديا 

)٤( اا     د. أ ، ) :٧ -٦. (  

 )٥(  ت ام : ١٨-١٧: ظ ا م  ،    زا ، ًظ ما  ن   

  .  ١١٩-١١٨:  امد

  )٦(  : ت ام : ١٨-١٧ظ .   

 .  ٢٢٩ن :  د. ،درا  وا  اآم  ) ان  روا اان ٧(  

 )٨( ا ا ، و  .ن :  د ١١١ . 

 . ١١١:   . ن) ظ : ٩(

  . ١١١:   . ن) ١٠(

)١١وا ا  ت (ن دب  . ١٩٦/ ١:  ، د . 

)١٢( ا  : ٢٤ ص .  

)١٣(   ةا  د   

 )١٤اا ا (       س ، دةا ة اة ، واة ا ر   :١ /

٢٧٣ . 

 )١٥ ح ا : ظ (  ١/٨٣:  ، ا . 

 )١٦ا  ح ا ( وفا  ا ا   ، ا ا  ح

  . ٢/٢٢٧ااذي : 

)١٧(   :اا ٢٢٠ -٢١٩/ ١ظ : ا. 

  . ٢١٩/ ١:   . نظ :   )١٨( 

 )١٩اان اد ( اا ٣٥٠ -٣٤٩:  ، د. أ .  

 )٢٠(    :   أ   . د ، ما    درا   اا 

٢٠٨ – ٢٠٧ . 



  

  ) ٦٠٥ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 
  

 )٢١ : من ، اا  : ٢٣٢/ ١) ظ  اا  .د ، ا م ،  :١ /

٨٤ .  

)٢٢ : ا   ٢٤) ظ : ا . 

)٢٣ : ت ام : ١٩) ظ . 

 )٢٤.  : ١٩ن :  ) ظ . 

 )٢٥( اان ا٣٤٥:  د .  

  . ١/٣٢٨ا اا :  ) ظ :٢٦( 

 : ٨/١٩ ()، ا ر : ) ظ : ن اب ٢٧(  

 )٢٨(  : اان ا٣٤٧د .  

 )٢٩ : اا  (٢٠٣ .  

   )٣٠ (اان ا٣٥٠ -٣٤٩:  د . 

 )٣١ح ا (  يا  ١٣٨/ ٣: ، ا .  

  . ٢٠٠/ ١) ت  ا وادب : ٣٢(

)٣٣اان اد (  :٣٤٨،  ٣٤٥ .  

 . ٨٣/ ٣)  ان : ٣٤(  

)٣٥  ب ( ، :٤٢١/ ١ .  

 )٣٦( ح ا :٢/٢٣٢.  

ا   ا أ، ظ : ح اط   ٢١٩/  ١ر : ا ، ) اب٣٧(

ا ا   ات ا   ا ا  ات 

 ز ا٣٨٥: وا  :ا م ،١٥٧/ ٣ .  

  )٣٨ا ا ( . ان ، دس زا  . د ،  ر د . أ ،  

ا    :٤٩٦   

 .٤٩٧:   . نظ :  )٣٩( 

 )٤٠ : اا ٤٥٢/ ٣) ا . 

  .٤٩٧:  ، ا ا ٤٥٢/ ٣:   . ن) ظ : ٤١( 

 )٤٢(  : ا م : ١٦٦/ ٣ظ . 

 )٤٣ : اان ا٣٤٧ -٣٤٦) د .  



  

  ) ٦٠٦ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 
  

  .٣٥٠ -٣٤٧:   . ن) ٤٤( 

  . ٣٤٥:   . ن) ٤٥( 

  . ٣٥٠ – ٣٤٨:   . ن) ٤٦( 

 )٤٧ا ا  اع اإ (   ا  . د ، ي أ   :٦٩ . 

) ب ا ، ا  أ ااي ،  : د. ي او ، د . ٤٨(  

 : اا ا١٠٩ – ١٠٨/ ٥إ  ( ط) : بن ا : ٢٠٩/ ١٠، ظ . 

 )٤٩ا  (ا   ح    : وا ا ، ن واوا م٣٤٨ا . 

،  ات ا  ا وادب ، ي و ،  ٣٤٩ -٣٤٨:   . ن) ظ : ٥٠( 

 . ٢٣٢ اس : 

  )٥١ظ : ا ( : ا   حد  ٣٥٠ .د ، ا  ا ا   ،

 اا  ٦٨: أ ة ، ا رؤ  ا ا  دروس ، ز

 .  ١٧٤- ١٧٣د  :  اّم

  )٥٢ا  ، ا ا  : م) ظ –  نا–  :  ا  .د ، ٤٩٧ا . 

  )٥٣ : ٤٣) ا .  

  )٥٤ظ : ا ( : ح٣٥٠ .  

   )٥٥: ا  : ٩) ا.  

  )٥٦  ( من  –اا–  :  ا  .د ، ٤٩٨ا .  

  )٥٧ا ظ : م (   ا جا ١٤٧:، أ  ب ا ،    وا ا

  ا وآدا ومه ، ا ر        ، اة ٣٠٧: ، أ ل اي  

وام٢/٥:  ا. 

، إاع ا   ٥٣٨:  ااث ا ، د . دي م : ا اّ  ) ظ٥٨(  

ّا ٦٩:  ا. 

  . ٥٥: ، ا ام  ) ظ :  ات٥٩(  

 )٦٠ : ح ٣/٦٢) ظ: اد       ، ا  إ ، ح او ج ا

  . ٢/٤٤٨: () اي 

 . ١/٣٦: اح: ()  ظ )٦١(  

 )٦٢ : ب ا : ة : ٣٣٧) ظ٢/١٥، ا . 



  

  ) ٦٠٧ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 
  

 )٦٣ : ب ا  : ٣٧١) ظ. 

  )٦٤ : ا ا   :   ،  ن ، ا  :١٩) ظ ، ا  ،

: ا ا   :  ، ١٠٩. 

 )٦٥ا ظ : ا  ( : و  ٢١٧ – ٢١٦ .  

، أ  ١٠٧ا  ا ا وامت ا ، د.   ا :  ظ : )٦٦( 

ظوا ا   ا ا   : ا   . ١٩٦، د .  

  )٦٧ : ت اموا ا ا  ظ :  ١٠٧) ا ،ت ام   :١٣٢. 

 )٦٨(  : و  ا ٢١٧ظ : ا.  

 . ٣٥٦: ، د .   ا ) : ظ : ا ا اءة أى٦٩(  

   )٧٠ : اان ا٣٤٧ -٣٤٦) د .  

  . ١٠٢:  ،  ادي اا (  اب  ات٧١( 

  )٧٢(  ))  يا و  ّيا ا  ّد ا  لا 

 . ٩٨ ك   ذ . ((  اب  ات :

 )٧٣ ( : اان ا٣٤٧د .  

   ٣٤٨:   . ن) ٧٤( 

  قائمة املصادر واملراجع

 : الكتب
ً
   أوال

  مالقرآن الكري

           دار ، ا  را ،  ي أ    ا ا  اع اإ

  . ١٩٨٨،   ، ١ –ارف ، اة 

   ظوا ا   ا ا أ       ، ا   .د ،

 ة ،  _ا١٩٧٧ –ه ١٣٩٧ا.  

    ا  ا   حا  ، ن واوا م       وا ا   

 ن ، (د .ت ) . –) ، دار ا ا ، وت ٧٣٩(ت

  ة اا ، ا   را ، ت اموا ا ا  ا

  .١٩٩٨ا ب ، 



  

  ) ٦٠٨ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 
  

  رى ، ااءة أ ا ا ، ا   ا ا ا- 

 .١٩٩٧، ١اة ، - ن 

          ، ن  را ، آما  وأ  آن  دراا روا  نا

 ا –  ، ة١٩٩٣ -ه١٤١٣،  ١ا.  

  نا – و  ا أ  مح ا   أ ،  اح ا

 ت) ما      ر ام ٩٠٠ا      ط :  ، (

 اّؤف  ، ا ا ، اة ، (د.ت) .

  ت)   ن ا أ ، ر ، دار      ٣٩٢اا   :  ، (

ة ، اا ، ا (د.ت) .ا ، ا   

        رات ا ، ادي اا  ، تا  با 

 ، م ، م١٩٨١ا .  

         أ   . د ،  ما    درا   اا  ،

 ، ةا ، و ١٩٩٦ –ه ١٤١٦،  ٤.    

  ا  دروس ة ، ا رؤ  ّماا د ز   ا ا ا ،

   .١٩٩٢،  ١م–  ، وت ، ا ،    –واز ، اار اء 

         ،رضا   : ح و ، اا أ ر اا ،اان اد

وا وا  غا  وت ، ز–  ، ن٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨،  ١.  

    ،  ح ا  ا  ب و  ا أ   ح ا

) ،  ٧٦٩ء ا  ا   ا  ا   اام ، (ت         

   .٢٠٠٥ – ١٤٢٦اة ،   :  ا  ا ،  دار ااث ، 

 :و  ، ا  ح ا   ر  رات ،   

 م– ، ١٩٩٦،  ٢. 

  ا ا ا  ا أ  طح ا ت اا  

 ز ات واا  ا ا   ،:  ا أ   

  دار ا ،-  ، ة٢٠٠٠-١٤٢١،  ١ا. 

 ي (تا    ا  ا  ، ح ا٦٤٣ ادارة ا (

  ا ،  ،(د.ت) .



  

  ) ٦٠٩ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 
  

 ي (تد ا  إ ، ح او ا ج ا ح٣٩٣ا  (

  .١٩٩٠، ٤ن، –  :أ  ار ر، دار ا ،  وت ، 

           رات ا ، ا ا   :  ،  .أف . آر ، ا 

  . ١٩٨٥ا ،  ال ا ، اد ، 

 ا   :  ،  ن ، ا   ظ ،    ، ا 

  .   ،  ١٩٨٠ اة ، 

     أر ، دار ا ، دي م را ، اث اا  ا ا – 

 ،ردن١٤٢٧، ١ا - ٢٠٠٧.   

  ا ، ر  ا  ه ، أوم ، وآدا ،ا   ةُا ، وام

ن  –  :  ، ( ا  ا ، دار ا ، وت ٤٥٦ازدي (ت

 ،١٤٠١،  ٥ - ١٩٨١.   

   دار ا ، اا  د أ را ،  ا   ا ا 

 ، وت ، ١٤١١،  ١ا - ١٩٩١.   

 ا   ا ا  م–  نا–  دار ا ، ا  را ، ا

  ا ، وت، (د.ت) .  

         ت )  ا   ن  و  أ ،  ب١٨٠    ، (

 ،  ، ا  ، رون  ا  : ح١٤٠٢،  ٢و - ١٩٨٢.   

    ب ا          ا  ل ا ا ، وا ا

  :  ، ( اوي ،  أ ا إا ، دار  ٣٩٥اي(

 ،  ، ا ء ا١٣٧١،  ١أ – ١٩٥٢.   

   ي (تاا أ  ا ا  أ ، ب ا١٧٥ :  ، (

ار ي او ، ار إا اا ،  دار اة ، إان ،   

١٤٠٩،  ٢ .  

         ر ا ا    ل ا ا ب ، أن ا  يا 

  در ، وت ، (د.ت) .) ، دار ٧١١(ت

            ، ارس ر أي ، اب اا    ت ام

 أر ، ا ا–  ، ردن٢٠٠٧،  ١ا.   



  

  ) ٦١٠ .... (.....................................د الوائليالتماسك النصي يف قصيدة (بغداد) للشاعر أمح

 
  

     ، ةا ، ا  ، ن  را ، و  ا ٥ا ،

١٤٢٧ - ٢٠٠٦.    

  را ، ا م     وت ، اث اء ادار ا ، اا  – 

 ، ن١٤٢٨،  ١ - ٢٠٠٧.   

 ت) ما ا ا    ، تا ُ٨١٦ - ١٤١٣  ، (

   .٢٠٠٤ودرا  :  اوي ، دار ا ، اة ، 

 ا  ت اا   ن  ، سا  ، ي و ، دبوا

 ، وت ،١٩٨٤،  ٢.  

   ، دبوا ا  ت را.     ا  ، ن -  ، ة١ا  ،

  .٢٠٠٦   -ه١٤٢٧

 ر (ت  وفا    ، بر    ٦٦٩اا  أ :  ، (

 ، ريا ا  ، اري١٣٩٢،  ١ا - ١٩٧٢ . 

 ا ا  ،ار  ،  ر ر.أس اا . انز  ،

 ،   ، ٤ا ،- رات ذات ا   ا   .ار

 . ١٩٩٤  -ه ١٤١٤

   دار ،  س ، دةا ة اوا ، ا  ر  اا ا

 . ١٩٧٤،   ، ٣ –ارف 

  ا ّم -ما زا ، ظ ما  ن      ا ا د ، ا- 

 ، وت١٩٩٣،  ١. 

 أ ، ا تم)   ا جا ٣٢٧    را : و  ، (

 ن ، (د.ت) . –ا  ، دار ا ا ، وت 

ا 
ً
  :(الكتب والبحوث املنشورة يف االنرتنت)ثاني

   ، ا   ر. أ اا       

www.kotobarabia.com    
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