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 قواعد وشروط النشر بالمجلة

سانية واألدبية         
ّ
ّرحب مجلة "مقامات" للدراسات الل

ُ
ت

 والّنقدية بجميع مشاركات األساتذة والباحثين قصد نشر 

 بحوثهم ودراساتهم وفق الشروط املحددة على النحو اآلتي:

 الشروط العلمية:

تنشر املجلة جميع البحوث والدراسات األكاديمية اللسانية  .1

 العربية والفرنسية واإلنجليزية.واألدبية والنقدية باللغات: 

يشترط في البحث املقدم للمجلة أن يكون أصيال وغير منشور أو  .2

ما للنشر في دورية أو مجلة أخرى.  مقدَّ

 التوثيق والحرص على األمانة العلمية في النقول واالقتباسات. .3

تقبل األعمال الفردية والثنائية، حيث تخضع املقاالت قبل  .4

 التحكيم من قبل خبراء مختصين، إجازتها ـ للتقييم و 

 وقراراتهم غير قابلة للطعن أو االعتراض.

 األعمال املقّدمة ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. .5

ما يرد من آراء وأحكام فيما ينشر في املجلة هي تعبير عن آراء  .6

 أصحابها، وال تعّبر بالضرورة عن رأي املجلة.

 :الشروط التقنية

من حميع الجهات األربع.  1.5وعددها: يترك  حجم الصفحات -1

)على ورق صفحة  22وينبغي أال تزيد صفحات البحث عن 

A4 صفحات. 12(، وال تقل عن 

 



 

 14ـ و  16sakkal majallaنوع الخط وحجمه في العربية :  -2

sakkal majalla  لقائمة املصادر واملراجع، وفي اللغتين

ة هو :  ة واإلنجليزيَّ ( للمتن 14) Times New Roman الفرنسيَّ

سنتم. أّما  21. ويكون الفصل بين األسطر بـ : و للهوامش

، وترقيمها، دون (Gلعناوين فيضاف إليها التثخين فقط )ا

ترقيم التقديم وخاتمة املقال، وقائمة املصادر واملراجع، 

 .والهوامش.

سجل املعلومات الكاملة ) مؤسسة االنتماء، الوالية، البلد، ت -3

نوان عللباحث باللغتين العربية واإلنجليزية أسفل  اإليميل(

 املقال.

 sakkal majallaمللخص يكون باللغة العربية بحجم ا -4

مرفقا بالكلمات Times New Roman (14 )واإلنجليزية، 14

 املفاتيح، التي ال   تتجاوز الخمسة. 

 sakkal majalla  بخط تكون في نهاية البحث لهوامشا -5

 .(1)مثال:رقامها بين قوسين أبطريقة آلية و  12حجم 

خاتمة البحث ملخص ملا ورد في مضمون البحث، خاتمة:  -6

 مع اإلشارة إلى أبرز النتائج املتوصل اليها، وتقديم 

 اقتراحات ذات الصلة بموضوع البحث.

يشترط في األشكال واملخططات أن تكون بصيغة صورة  -7

  .ةوتتوّسط الّصفح
 
 



 

املخططات واألشكال املركبة أن تكون  كما يشترط في -8

 (Grouper) مجمعة

لة، القرآنية بخط  آلياتتكتب ا -9
ّ
 وتوضع بينغليظ ومشك

وتعقبها  دون استعمال أي برنامج،قوسين مزّهرين ﴿﴾،

 أسماء 

ا﴿السور وأرقام اآليات في املتن بين معقوفين، مثل: 
َ
 َوِإذ

ا َدَعاِن 
َ
اِع ِإذ  الدَّ

َ
ِجيُب َدْعَوة

ُ
ِريٌب أ

َ
ي ق ِ

ّ
ِإن

َ
ي ف َك ِعَباِدي َعّنِ

َ
ل
َ
 َسأ

ُدوَن 
ُ

ُهْم َيْرش
َّ
َعل

َ
ِمُنوا ِبي ل

ْ
ُيؤ

ْ
َيْسَتِجيُبوا ِلي َول

ْ
ل
َ
 .[186]البقرة،  ﴾ف

ل، كما  -12
ّ
 توضع االقتباساتتكتب األبيات الشعرية وتشك

 . " دون تثخينها...."بين مزدوجين: 

األسماء األعجمية بالحرف الالتيني زيادة على تكتب  -11

 كتابتها بالحرف العربي.

يجب على املؤلف عند إعداد بحثه أن يلتزم باملعايير  -12

 املذكورة أعاله والتي تعتبر عامال مهما في القبول األولي لبحثه.

 

 :للمراسلة واالتصال

 يس التحرير: د. بن الدين بخولةرئ 

 cua.makam@gmail.com اإللكتروني:البريد 

 +216111116312هاتف: 



 06املجلد:  02مدخىياث العدد:

 الصفدت الجهت املؤلف )ان( عىىان املقال الرقم

* 
أ.د الىكال  كلمت العدد

 زرارقت

املركس 

الجامعي 

 افلى
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خكيمت 

 بىشاللق

 

جامعت 
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عاصر
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 الضعىدي امل
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د.مدمد صيف 

إلاصالم 

 بـــــــــــــىفــــــــــالقت

جامعت 

 عىابت

020-001 

الاقتراض وأثره الداللي في كخب الفقه:  16

 كخاب املجمىع همىذًجا

د. مدمد بن 

عبدهللا بن 

عبدالرخمن 

 الدوغان

جامعت 
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فيصل، 

 الضعىدًت

000-000 

أثر إلاعراب ومعاوي الحروف وإلاضافت  16
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 الباجىري همىذجا
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والصالالالالاللسالواللالالالالاللاالمحالالالالالبالوالالالالالة للالامليالالالالال الاله الالالالالتهالاليالالالالال الل  الالالالاللل  الومحالالالالالبال لالالالالال الو الالالالال ل   الال الالالالال ال

"الأ ال"مقامااااا ا(الوالالالالالعتالاوالالالال  لملال ةالالالال الا  الالالال ال2222فالالالالهالألاالالالالعاال )الالالاللاالمالالالاللاال اللالالالالت  الالالةالالالاللا  

اوالالالي  التثبالالاللال ةالالال الوات ألاالالاللالال   الالالعالالالالالتأنعالوال  فالالاللالخالوأ التهيالالالذالو ةالالال الل  الالال الال   الالالعالالالالالعتال

مةالال الال  يةالال ال  االال الالخالا تزاالال الال للت الالتالالا2202لنفلالال لالانالالعالالتهو لالال لالفالالهال الال  الاالالتا الاالال ال

ل  يةيالالال الال   ةالالالال الخال لتملالالالال الأ تان الالالاللالل هالالالالللث  ال الالالال و الاةالالالت الل ت الالالالتىال  الالالالبالوالالالال  الأ الالالالتااالالالالالالن الخال

والتشلفالاتاألا االواننتللت الخالوتمل ) الا لل الوامل لت الخالو ال  الاااللاةن الل ياللااالوالال اا ال

وبتاأنالال المالادلالال سال الالعلوالألالال اللالوالالبة ال  الالبالو االال الم يةالال ال و التمل ةالال الوتنيةالال الل   ةالال الاالالتاألا اال

 وبملثالا يقاليشت كال ة الايةعالالهللث  الوال ااو  الا الالالملة ال  بالال  ةجم

 لوالالت اتة ةا لالأ التمليالالقالفالالهال أالاللاالتمصصالال لالت ي الاللالأ  ةالاللالول ت الاللالال" مقامااا "ليالال الاوالال  لملال

لالالل سالالهملثةالال الااللالالتأ الال  فالاللالاالال ال الاللىالوليالال )لالا الال الاللالالل للالخالوألدالالبالال الال و ال الال  الأ نالالل الا

ال  يةالالالالال الالرالالالالالعالأملالالالالال واالن الالالالاللالال  الالالالال الالخال الالالالال الت الالالالاللووال لالالالالالوالفالالالالالهال  الالالالال الال مالالالالال ا الاللالالالالالل ي ال  الالالالالبالالالالالالال وىال

 إلاولاة الوإلا   ية الخالوبعلواللييلالوأنةا لالواتاةا لالو    يةا لم

وأنةالاللال(الاتا الال  الوالال  ألالالمحالالباللتالال ال لف الالل ال02وتدلالال الالالالالل سالالهملثةالال الفالالهالألاالالعاالال الال  الال  )الال ال 

االالالال الالا الالالالللالالي نالالالال الال  بةالالالال الاللالالالال ت ) الفالالالالهالال%52واتاةالالالاللال يالالالال الاوالالالال يه لالايالالالاللللال الالالاله لال

ا الالالاللىال  لالوالنيالالالال الوال  الالالال الخالوألاالالالالعاال لةالالالال ال  الالالالبالاللالالالال التتوالالالال  لالال   افالالالالهالخالاالالالالعن لالل هالالالالللث  ال

 وال ااو  ال مل )ي  الفهالالتأ الال  فلم

 الالشال  الاللالال ت تال فاللالا اللىالال ااوالللالالني )ال ال) لل نالاللالألاالعاالال ال  المحالبالاللالال الاال الاالتاألا

ال ل  الوألاتاللاتاال ل لسالفهال  ل  الالش  تالاتاله الللو  مل الالت اثاللالال ل ال الل يت ال ال

ال   بال الالشالال    الال ل ال سالو م لأ الاللالأ  الالل االو لللال نةال الخالليالاللالليالال أالل وال ل الالالال ل تاالمحالالهال

)صالال الاألا يلاالال الال مل ةحالالهالوالنيالال تال ةالال الل ين الالاالالشالال  تالل شالاللم المالالل ىالا  الال تالالالحالالهالايالاللل 

ا التتنساللتىالت  ب  الالش    الخالوفهالا لىالال ااوالللالالني )ال الل   الللالاللال  تال) لل ناللال

ال الالالال  المحالالالالبال لةالالالالللالال    الالالال الفالالالالهالليالالالالل يالاصصالالالالة الل الالالالاالالالالالال ) الال لو الالالالهالالخالواالالالال الاللالالالال ت ) الال



 

لا الالالال الال الالالالوال ةصالالالال ال ل للالالالالل الال للالالالال الال  الالالالتتال)تنالالالاللوىالالالالالال ل تاالمهالالالال نالامليالالالال الالالالالاللالاالالالال الا

الل  تالفهالاوا) ال الي الال   ال الل  )ال الاللال ت تال اللوتالاليصالةمعالخاللياللال)تناللوىالال ال  الايالللال

 لتىالالفال ال   الال وا) الوالل نيلالوالل  الل  ل تاال)تنسالله  الاله االا الالل ت ) الم

 وفهالال ااوللالال لللة ال) لل نلالال   المحبالات تمللالألالا الان لال:

 الالأمل الإلام الالوا لنلالال  وفالوإلا ل  الفهالالش و الالفي ة مال0

 الالااتهلطالالص  حالالنملتتال  لل  الالنملت  مال2

 الال  ت اضالوأمل االال ل هالفهالل  الالفي مال3

 الال ة  ال  ُ  (الا الالف  الالثلثلالالالمفمال4

 )ال الوللالللة ال  الألاعاالال   الالعتاللتش فالال  ي )ي اللي ائنلال ماا اللل  ال يياللللالأ  ةال الولي

افةالال سالل ا الاللالمتلهالالال الاالال الالهالالللث  ال مالالالل )ية  الاالال الال لا الالللالالتأنةالالال الوال  بةالال الخالالالالاللألاي ال

الان مالفهالال يلالالوال هل ىالالفن تالوال   العالخالوفالهالإلاأالل المال الاال لالمحالبالوااالعالالهملالثالال   العال

و والالالال فل سالاالالالال الت الالالاللالال  االالالالنلالالالالالاله  الفالالالالهالال الالالاللىالالهمل الالالالعالل تلةالالالال الفالالالالهالال لا الالالالللالال  بةالالالال ال

 ىال  ا الل  قهالال   عالفهالال لا للالال  بة ,ال ؤ 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

مدير املجلة : ألاستاذ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

ل زرارقة
َّ
 الدكتور الوكا
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ضي  الشاغغ الخوىس ي الٌبحر غاصُ ظٍغ

ب الشػغي بهوة  ب الى الخجٍغ مٌ الخجٍغ  

Great Tunisian poet Adel Greidy  

From experimentation to poetic experimentation vigorously 

2ؤ. ص. غلي مالحي / ظامػت الجؼاثغ  

Doc_ali@hotmail.fr 

: الُوم /الشهغ/الؿيت                                  ٍش الاؾخالم: الُوم /الشهغ/الؿيت    جاع  ش الهبُو  جاٍع

 

  : ملخص

تتتتضي بٍتتتتا زهلتتتت  الشتتتتػغي  تتتتي ؾتتتتُام الخغيتتتتت  ..وكتتتخذ الضعاؾتتتتت غلتتتتى  تتتتاغغ جوىستتتت ي  هتتتتو الشتتتتاغغ غتتتاصُ ظٍغ

ت الخضازُتتت الػغ ُتتت غ ... جدؿتتن وطوضتت  بازًجتتاػ مهاع تتت لتتضًواه  تتػغي ظضًتتض مسؿتتوؽ للشتتاغ . الشتػٍغ

لهتاًٍو . وزه الخاص والاًهاع اإلاغيؼ والخػبحر الضنُو الاؾخػاعي اإلاهطوص لظاج .. غمٌ ما غغف بهطُضة ا

تب نتوي جدختاط بلتى مػالجتت جخماعت ج متؼ وظهتت و تغ قهو .. الشاغغ يبحر  ًضعى اه ججغ خ  بما قيها مٌ ججٍغ

ت بضززتها اإلاكخ ضي الشػٍغ  . وختالشاغغ غاصُ ظٍغ

 عادل ، جزيدي ، الشاعز ، الكبير ، قصيدة ، الهايكو ، ثونس .   كلمات مفتاحية:

Abstract:  

The study opens to a Tunisian poet. He is the poet Adel Greedy with all his poetic weight in 

the context of the Arab modernist poetry movement. An approach to a new poetry Diwan 

written for the poet... Its texts are characterized by sharp brevity, concentrated rhythm and 

precise, self-intended metaphorical expression. Among what is known as the Haiku poem. 

The poet is great and understands that his experience, including a strong experimentation, 

needs to be addressed in line with the poet Adel Greedy's poetry view with its open 

connotations.. 

mailto:Doc_ali@hotmail.fr
mailto:Doc_ali@hotmail.fr
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ضي ضاخَب وكـ  ػغي مكػن وظضاوُا، صا ئ الػباعاث    ، )°( غِهضوا الشاغغ غاصُ ظٍغ

ب   ي الخها ؤلابضاعي ..ومٌ ًهغؤ صًواو  :  "  زلُلي الغوح ، ؾبانا الى الايدشاف والخجٍغ

ت التي ًؿا مٌ زاللها غلى اإلاخلهي بٍا ظضاعة 1ماء لهظا اإلااء "  ) ( ًٌدشل وواقظه الشػٍغ

ًاه " عطاطه  " الشػغي ).. وشجاغت وؾمإ ت ، بما خمل  مٌ 2وِيت ، و نض  (  ؤًهووت  ػٍغ

قايهت الٍلماث ، وعٍداه اإلاػاىي ، و ما خمل  مٌ زُالء وسخغ وقُداء عوح و نوِة ضُاؾت 

 و ُاه ومجاػ ظضًض  زالم  .

ضي او  مٌ ؾاللت البلضة التي ؤوجبذ  اغغ جوىـ والػغب           ما ؤغغق  غٌ غاصُ ظٍغ

ضي او  ضاخب ملٌت وازهت ، حؿبه  3الهاؾن الشابي ) ؤبو  ( ،وما ؤملٌ  غٌ غاصُ ظٍغ

زهخ  باليكـ ، وجدغى ظظوة الشػغ لضً  عؾبخ   ي الخجضًض ،  ي وؾاثا الشػغ، بػُضا 

غٌ الهوالب اإلاؿتهلٌت ، التي ًبضو ؤنها جشحر خكُ خ  ، وهو ما ٌصجػ  غلى الانضام غلى 

ت ظضًضة ، مضاعه هت مؿاًغة مؿامغة  ػٍغ ا ألاُو اؾخكؼاػ ؾماء الشػغ ، ًي جمؿغ بؿٍغ

 للمإلوف الشػغي الػغبي والػالمي غلى خض ؾواء .

ضي ، بإه الهالب الػغوض ي  جأًا الى ؾحر            اًماه واضح لضى الشاغغ غاصُ ظٍغ

بي الجضًض : " الياقظة التي ..." )  (  وهو  4عظػت ، او هظا ما ًكصح غي  صًواو  الخجٍغ

ماعؽ الشػغ بمهاعة ؤصووِؿُت الغئٍا  )  ب ميخ غ مٌ  اغغ ًدب اإلاؿامغة ، ٍو ( ، 5ججٍغ

و شهاقت الشاغغ الػالمي ،  اإلاهووؽ بدٌمت وقلؿكت   اغغ غالمي يبحر مشا واظن خٌمذ 

ت مٌ ووع مكاعم الى صعظت الخدضي 6) ( . جدمل  شجاغخ  ألاصبُت لُخمشا عئٍت  ػٍغ

ت التي ًؿوي ملكها الى ؾحر والخمغص غلى ًا اليماطط ال ت ، بما  ي طلَ الهوالب الشػٍغ خػبحًر

 عظػت ..

ت،  مهخيؼ ًا الانخياع ؤه ججغ خ  ؤلؿذ ًلُا           ضي  ي وطوض  الشػٍغ غاصُ ظٍغ

مكهوم البِذ الخلُلي ، بما  ي طلَ ظمالُاث الهطُضة غيض اإلاخيبي وغيض الجواهغي ... ، 

، وججاوػث الاؾاع الشػغي الخّغ او الخكػُلي ويظا قٌغة يما ؤلؿذ مكهوم الؿؿغ الشػغي  

ي/ الضًيامٍُي ، وهو ز  اإلاهؿؼ الشػغي ، بما قُ  الاؾاع اليثري بةًهاغُ  الؿخاجٍُي و الخًغ

ا مٌ ووع زاص ، نوام  هظه الجما  ًترصص اه ًخدُو مٌ ًا طلَ ًي ًدبجج وموطظا  ػٍغ
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ّ
ؼة اإلايػؼلت بٌُانها ، اإلاشٍ

ّ
ت اإلاغي لت لكػائها اإلامحز ، بدُض حؿخها بظاتها ،  ي  ٍا الشػٍغ

بًهاع ميكغص بيكؿ   ، وهو اظتهاص  ػغي  ًمٌٌ اه ًضعط غمٌ ؾُام ماخضر مٌ 

ش الشػغ الػغبي ) ت  ي جاٍع ( ، وهو ما ًمٌٌ اه وخػاما مػ  ، غلى ؤؾاؽ  7اظتهاصاث  ػٍغ

ؼ ، ز ًسخلل غٌ اليبر الخهلُضي اإلاخمشا  ي
ّ
و ام البِذ ، الظي ؤِلكْخ   او  وبر  ػغي مغي

  ًٌؿغ و ام الخكػُلت ، وو ام البِذ بي ام  الػغوض ي ، لٌي  
ّ
الهطُضة الػغ ُت ..او

صزلُا هو ؾكغة مٌخملت ، ًجمػها بًهاع صزلي زاص ، جماما يما هو الشإه بالًؿبت للبِذ 

 الشػغي .

: اه وؼغت            ضي  ًضقػجي هظا اإلاونل  الى ؤه ؤججغؤ ،  ألنُو ض غيض غاصُ ظٍغ الخجٍغ

، مشضوصة الى ألاضا الظي اعاصث الخدغع مي  عؾن اإلاٍابغة  ي الخمغص التي ًخطوعها 

هت  ؤؾلو ُت ؤزغى ، حصجػيا اه وبضي وظهت  الشاغغ وكؿ  ، لٌٌ هظه الجزغت حػاوصه بؿٍغ

ي و غوا  ي هضا الخدُو ليايض او  زغط مٌ الباب وغاص مٌ الياقظة الى اليموطط الشػغ 

مٌٌ اه  ت الػغوغُت والاًهاغُت والاؾلو ُت .. ٍو الػغبي ..مؼ مماعؾت ومـ  موؾا  ي الخٍغ

 ( : 20ووضح طلَ مٌ زالُ نول  مشال  ي )الوخضة 

 "الشمػت التي ىسجذ َغْوَءها / 

 زُمت للمواغُض الخجولت /

كذ موَتها / 
ّ

غ 
َ
 ج

 زاعط ؾُاط الاغخباع "  

غي  هظه الطُاؾت ، هي نالب            لؿوي ضوحي صاُ ، مبجي غلى اإلاػجج الخطٍو

ت الٌشُكخحه ،  ت والخػبحًر الاؾخػاعي ، وهو بمشابت بًهاع صزلي مٌخما  ي اصواج  اللؿٍو

بطوعة جدههاه ماؾماه اؾخاطوا الضيخوع ضالح قػا " مػضزث الٌشاقت الخسُلُت  ي لؿت 

مٌ الوغوح الجمالُالظي ز ( ، وهووهواًهاع جسُلي ًٌن قُ  مؿخوى  8الشػغ الػغبي ") 

ًسخلل  ٍلُا غٌ بِذ اإلاخيبي : " اوا الظي و غ الاغمج الى اصبي / وؤؾمػذ ًلماحي مٌ بها 

ض الخمشُا ل   بهظا اإلاؿخوى  63ضمن ". وع ما بضث هظه الجملت اإلاغنمت  ؤيثر حػبحرا إلاا وٍغ

 الشػوعي اللؿوي اإلاخضقو : 
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ا  " بدؼنها الضا ئ / وػزاث بٍاء / ؤخبخجي / ؾُمت الطُل / " والتي ًمٌٌ ضُاؾتها لؿٍو

 وقو هظا البياء اليدوي :

" ؤخُخجي ؾُمت الطُل بدؼنها الضا ئ وػزاث بٍاء ."   

التي ًهُو قيها  :  62وهي ضُؿت طاث صزلت قػلُت ..وحشبهها  ي طلَ الوخضة الجملُت    

غ الػغاء / ؾُمت الطُل / "  والتي ًمٌييا ضُاؾتها "بضمػت صاقئت / اؾخضعظخجي / الى ؾٍغ

 وقو هظا الشٍا الاؾلوبي اليدوي :

غ الػغاء " وجمشا هظه الطُاؾت  ي   " اؾخضعظخجي ؾُمت الطُل بضمػت صاقئت الى ؾٍغ

ت ، وجمشا  ي و غوا باإلاكهوم الٌالؾٍُي الشػغي ) بِخا  ضي وخضة  ػٍغ ججغ ت غاصُ ظٍغ

ضي ًإزظ  ا ( مٌخما الضزلت، واه لن ًٌٌ غاصُ ظٍغ بػحه الاغخباع الي ام الػغوض ي ،  ػٍغ

وهو  إه   –بما  ي طلَ الوػه والهاقُت والغوي ..ألو  ٌؿخػُؼ  ي طلَ بإصواث ؤزغى  

بُت الخاضت ب   مشا الترمحز والاًداء   -ظمالي  ػغي ًإزظ ب   جما ُا مؼ وؼغخ  الخجٍغ

ض ، ؾحر اه لهظه الاؾخػاغت الاؾلو ُت ، مغظػُتها اإلاغجبؿت بهظه الجزغت الوظضاوُت  والخجٍغ

(   ، ونض جطوع  9الجضًضة التي حؿعى الى جإؾِـ بضًا  ػغي ، اؾم  :) وظ الهاًٍو ( ) 

غلى مػؼ او  ؤقلذ مٌ ؤطو  اإلاوؾُهُت  الٌالؾٌُُت مٌ زالُ اغخماص  –الشاغغ بظلَ  

ت او الظبظباث الشػوعٍت اإلاخضقهت  ي مسُالها وغاؾكتها   قٌغة الكال اث او الجما الشػٍغ

ب ، وهو ما ٌػجي اه هظه اإلاغاهيت  با صازا ججٍغ ، لٌٌ الًؿو الخػبحري ، قغع غلُ  ججٍغ

ضي ، جٌشل  بُت التي ًسوغها غاصُ ظٍغ   -غلى نوة وكؿ  الشػغي ومسُلخ   –الخجٍغ

او غاع ت  –غضم نضعج  غلى الخدغع مٌ اإلاشاُ او الاوموطط ، واه بضا ل  اه ججغ خ   مبرخت 

ؾاع / الهٍُا / اإلاشاُ . ي الخمغص غلى الا  -   

ضي؟  ..والجواب ز ز          ب غيض غاصُ ظٍغ ا مٌ  إه عوح الخجٍغ
ّ
ها ٌػجي هظا ؤويا وهل

ت الػغ ُت اإلاخجظعة  ضي بدٌن طاثهخ  الشػٍغ .. ولٌٌ مغاصوا اإلاػغ ي اه  الشاغغ غاصُ ظٍغ

مٌ الهٍُا   ي طايغج  ، لن ًخمٌٌ مٌ الخسلظ مٌ ؤلاًهاع الشػغي الػغبي ، ونض هغب

لحرؾن ليا  ىسخت ظضًضة مٌ الهٍُا  وكؿ  ، بشغوؽ ظمالُت جمُا الى الاؾغاب  ي الهُو 

مٌيجي الجؼم اه اليظ  ي مجموغ  ًدشٍا مٌ وخضاث  بضُ ؤلا اعة او الخبلُـ  ي البياء . ٍو
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ضي : اه ًا مهؿؼ هو بمشابت ظملت  ظملُت . واإلاالخظ اه ما جشحره وطوص غاصُ ظٍغ

ت وودٍو ت  ي الونذ وكؿ  ، جخػمٌ مػياها  ي طاتها ، ويإىي ب  ًؿبو ما ازتزل   ػٍغ

الخضاولُوه  ي نولهن :  اه الضزلت الٍلُت لليظ جٌمٌ  ي " مجموع اإلاػاىي الجؼثُت للجما 

(، وما 10التي جٍوو  ، اط انها جيجن غي  بوضك  بًُت يبرى او بًُت ًلُت او بًُت  املت " ) 

عنن زاص ًمشا مهؿوغت  ػوعٍت ظمالُت  هي  ي الػمو مدطلت  اه ًا  -هيا  –وغضضه 

ذ مٌ الاؾاع الػغوض ي  اإلاخػاعف غلُ  ، بضاًت مٌ 
َ
ل
َ
لبِذ  ػغي باإلاكهوم الخلُلي واه ز

الى ؾاًت الغنن ألازحر مٌ اليظ ، وهو ًغؾم  غلى ودو مٌ الدؿلؿا والاوخ ام  1الغنن 

مٌ اإلاضّووت ( مغجبؿا  ي وبره الاًهاعي  ؤي اإلاهؿوغت ألاولى 1بطوعة  ًجػا قيها  عنن 

) ؤي اإلاهؿوغت ألازحرة مٌ اإلاضووت ( ، ويإه اليظ  69والضزلي و ي امخضاصه الاؾلوبي بغنن 

وقو الترؾُمت الػغوغُت الخلُلُت . واوا غلى ًهحه اه  -مشال  -بِخا   69مٍوه آلُا مٌ 

ضي ًمخلَ الٌكاءة لُدُو ًا عنن الى وخ ضة غغوغُت زلُلُت بخضزالث الشاغغ غاصُ ظٍغ

بؿُؿت ..إلاي ومت الهُو الشػغي ..ومٌ هيا ؤؾمذ ليكس ي اه ؤظؼم باإل اعة اه الشاغغ 

ضي مكخوه باإلًهاع الخلُلي ، بشٍا ًبضو قُ  اه مكخوه بسلو ؤِظّيت طاثهت  غاصُ ظٍغ

لخاث ( والتي حشّؼ  ي  ٍا ق11ظضًضة بخػبحر اليانض اليانض الٌبحر غبض الؿالم اإلاؿضي ) 

 ػوعٍت مخضقهت  ي مضلوزتها و ي جغيُبتها و ي بيائها الطوحي ، الى صعظت اه الشاغغ ًبضو 

ت . و ي طلَ  غ مشا هظه ألاىؿام الخػبحًر يإو  ٌؿدشمغ ًا غػالج  الوظضاوُت  ي جمٍغ

ت او بضغت ظمالُت مهطوصة  ؤو  هت ًخطّوعها  هو قخيت  ػٍغ بضغاعغلى البوح الشػغي بؿٍغ

ًاه ًخبياه الغواص ألاواثا للهطُضة الخغة و ُنهن ؾلُػت مكاعن ت غلى اليدو الظي 

( والتي جبضو غلى ؾابػها انها نطُضة 12غبضالوهاب البُاحي ضاخب مملٌت الؿًبلت  ) 

ت  ت لٌنها غباعة غٌ مهاؾؼ طاث وكـ زلُلي ، ؾحر بػُض غٌ الاوكاؽ الشػٍغ وثًر

الٌالؾٍُي بٍا  ؿاغتها... وما ًبرع الٌالؾٌُُت التي ظّؿمتها  مملٌت الشػغ الػغبي 

ت : " جمخماث آزغ  ضي وكؿ   ي مي ومخ  الشػٍغ جطوعي هظا  هو ما ؤؾضاه ليا  غاصُ ظٍغ

الخُُو .." طاث اليكـ الخلُلي  ي الػمو غلى ما احؿن ب  الضًواه مٌ بًهاع وثري مبرح 
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بُا   ي ؾُام ما ج13مهطوص )  دمل  الخغيُت (  وجمشا ججغ خ  هظه باغا اؾلو ُا ججٍغ

ت الػغ ُت  ي جوىـ غلى وظ  الخطوص .  الشػٍغ

و آلُت الخهضًن         ت ،  وهو ًا غ باللؿت غٌ ؾٍغ ًخلظط الشاغغ بدشٍو  اإلاكٌغة الشػٍغ

ت الٌشُكت : "  ي لُا الوخضة / جيام  والخإزحر بوضكها مياوعة ؤؾلو ُت مٌ مياوعاج  الخػبحًر

ل " ت / ظغة الخٍغ  غاٍع

ًاه م  ٌ اإلاإلوف اه ًطوؾها هٌظا : والتي   

ت  ي لُا الوخضة ". ل غاٍع  " جيام شجغة الخٍغ

وهو الًؿُج اليدوي الؿبُعي لػباعة مشا هظه .   

ضي ًطّغ غلى ازاعجيا واصها يا اؾلو ُا  مخمشال  ي هظا اإلاؿلَ        اه الشاغغ غاصُ ظٍغ

َ ؤه حػوص ال ( 14ُ  لِـ بإصب "  ) الاؾلوبي هظه اإلاهولت : " اه ؤصبا جهغئه وز ٌؿٍغ

ب للغنظ ، مٌ زالُ ما ٌؿون  ليا مٌ عؾوماث  و ةًهاغاث مغيؼة مؿٍووت بةخؿاؽ ؾٍغ

قؿُكؿاثُت حشٌُلُت طاث مػاىي جخضلى ظظلى ،مؿٍووت بسُالء ز خضوص لها ، اؾخػاعاث 

ًالٌياًاث ، وَخْكغ  ي الضززث اإلاكػمت باإلاشاغغ  ًازؾخػاعاث ويياًاث لِؿذ  لِؿذ 

ت ، وهو ما جبضً  وبراج  الطوجُت واًهاغاج  ، يما جبضً  مكغصاج  وظمل  اإلاغيؼة الى الجُا 

خض الازتزاُ الالمدضوص   ي ووع مٌ اللػب اللػب اللؿوي غلى مؿخوى الخػاما مؼ الٍلمت 

حه الغمؼي والاًداجي ، وهو ماغّبر غي    مػغقُا   -وغلى مؿخوى ضُاؾت الجملت وغلى اإلاؿخٍو

( 15بهول  :" اللػب باللؿت  ظوهغ الػما ألاصبي " و ي ؤيثر مٌ مؿخوى   )  مدمض مكخاح -

دت التي جطيؼ اًهاغها وجخلبـ باإلاػجج الشػغي الغابؼ  ي بؿٌ الشاغغ ) ( 16،  انها الهٍغ

ض اه ًكصح غٌ  اغُت ، ويإىي ب  ًٍغ َرى بغوح ٍع
ْ
ت ..وقو آلُاث ًدؿاعع قيها اإلاضلُو وٍُ

ؤباح الاوهػاع غلى الؼمٌ واإلاٍاه والضزُو  ي لػبت مخؿلباث غطغ الؿغغت الظي 

ت ؾحر مػخاصة  ي اإلاي وع الشػغي الػغبي ًمٌٌ اه وؿلو  غليها مؼ الضيخوع مدمض  اؾخػاٍع

 (.17مكخاح : الاؾخػاعة اإلابخضغت  ) 

ؤؾمي هظا الضًواه : " الياقظة التي ..." ي مجموع مهؿوغاج  او ومػاج  ؤو ؤبُاج  ؤو         

ت خٌُمت ، مبًُت غلى الخٌشُل والاًجاػ والخٌمت  ي الهُو  ظمل   ت  مػاصزث  ػٍغ الشػٍغ
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واإلاياوعة  ي ألاؾلوب واللػب  ي الضزلت والازاعة  ي الغئٍا ،ميؿله  الازاعة و 

الخدّكؼالوظضاىي والشوعٍت  ي اإلاشاغغ والاىؿُاب  ي الخػبحر،مسبئا  ي ًا طلَ مػاوُ  

ت ، مخدغعا مٌ اإلاي ؿو الظي ًخػاما مؼ الشػغ بوضك  يُمُاء لك ُت ميكخدا غلى الشػٍغ

( ، وهو ما 18الهطُضة بوضكها يُمُاء  ػوعٍت بخػبحر اليانض واإلابضع الٌبحر ؤصووِـ ) 

ًجػا اإلاخلهي ًضزا مػ   ي مؿاظلت صزلُت غاعمت ، ًهغع قيها الشاغغ ؤه ًخداع ج الؿغص 

جن : اؾتهالى ؤنا ما ًمٌٌ مٌ اإلاكغصاث ، ، وعجابت اليثر ، والضزُو  ي مغاهيت مؼ اإلاع

هت  وجإصًت اإلاػاىي الالمدضوصة ، اإلاخوهجت واإلاشحرة واإلاشايؿت ، مؼ الخغص غلى ؤلابالؽ بؿٍغ

ججزاح قيها اللؿت غٌ اللؿت والبالؾت غٌ البالؾت ،بطوعة جخداوع قيها اإلاشاهض وألاػميت ، 

ٌِؿغ الجما الاؾمُت بػػها البػؼ ، وجخضازا ؤ ب
ُ
اه الجما مؼ بػػها ، وجخػاقغ وج

 ؤؾلو ُا مؼ ألاقػاُ والجما الكػلُت والطُـ الاىشاثُت. 

ا" غمٌ ىؿو         ها هو ًواظهيا بخػابحر مشا هظا اليمـ الاؾلوبي  : " ين ؤيغه الػٍو

 اؾخػاعي ًهُو قُ  :

ذ / ين ؤيغه الػوٍا "  " غلى ظياه الو و   / خؿذ الٍغ  

ًاه الواظب اه جٍوه الط  ت غلى هظا اليدو : و ُاؾت الؿبُػُت للؿت او الػباعة الشػٍغ  

ًاء الشػغي  ا " ، ونض خاُ الظ ذ غلى ظياه الو و ت وؤوا ين ؤيغه طلَ الػٍو ذ الٍغ
ّ
" خؿ

بًُيا و حه هظا الخطّغف  ي ؤصاث  الشػغي اإلابهغ  ، الياظن غٌ جالغب  الاؾلوبي الشػغي  

ت ، وهو جالغب م هطوص لظاج  مٌ ؾغف الشاغغ ، الظي اؾخؿاع الاقتراض ي بالظاث الشػٍغ

ؤه ًغضض مٌ زالُ آلُت الاًجاػ الضاُ ًي ًدغى قُيا الخاظت الى الخهّبا او الى عص الكػا 

(، بوضكيا مخلهحه لليبر الشػغي بالضعظت ألاولى . 19غلى اؾخكؼاػه الاؾلوبي ليا )   

ضي ، الظي  خٌُن هو هظا  الخضؽ الشػغي الظي ٌؿٌٌ وظضاه الشاغغ          غاصُ ظٍغ

ا مكاعنا للمإلوف الشػغي ،  ي  ٍا  ز ًيكَ ًضّم طايغجيا لُكّجغ قُيا بخؿاؾا  ػٍغ

( ،وهي 20ضػهت ؤؾلو ُت خاصة ًؿلو غليها الضاعؽ الاؾلوبي جهيُا اؾن اإلاشحر ألاؾلوبي ) 

ضي غباعة غٌ ؾكغاث  ػوعٍت وظضاوُت مشحرة ؾُانُا ، ز هي بالخٌمت وز  غيض غاصُ ظٍغ

ت وز اللؿت اإلاخسُلت ، انها اؾخػاعة الاؾخػاعاث اإلاٌيُت  ي مٍُاوحزمها  ٍغ هي باللؿت الخهٍغ
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الظي ًجػا منها نطُضة او اؾخػاعة مؿولت او مجموغت ميخ مت مٌ الاؾخػاعاث التي 

( جخجاوػ  ي مضاعها الضزلي اإلاكهوم البالغي لالؾخػاعة 21جسػؼ لهواوحه جغيُبُت ضاعمت " )

ت / ؤغاوهها بلؿل / وؾاصحي الياغم  / ": " ًا لُل  

ًاه ألاضوب  ي اللؿت الخؿُت  اه ًهُو :"  ؤغاوو وؾاصحي الياغمت ًا لُلت بلؿل ".    و  

با غلُيا ،وهو ما           
َ
لهض آزغ اه يهّؼ اإلاإلوف البالغي واللؿوي ، ًي جديازغ اإلاػاىي ُعؾ

 ُ اث البالؾت لضً  جسغم بهوة نواغض الهو ومهاًِؿ  اليدوٍت والطوجُت  ظػا مؿخٍو

والضزلُت لُضزا وط  قُما ًطؿلح غلُ  بػؼ الضاعؾحه ضكت" الكوض ج الجمُلت" التي 

ت مٌ ووع زاص ..) ( 22ًيدو قيها الشاغغ الى هيضؾت ودٍو  

اه الاوطُاع الى ؤمشولت يؿغ اإلاػُاع الؿبُعي للطُاؾت ، هي عؾبت ظامدت ، جخجظع           

خهّبا وضاًت اإلاهاًِـ ، بما  ي طلَ غموص  ي مسُلت الشاغغ غ ًَ ضي الظي ز  اصُ ظٍغ

 -الشػغ، وما ًخطا ب  مٌ مإزوع اًهاعي وجغيُبي ، لظلَ ز ًترصص  ي جضمحر ما ًغاه  َضَيما 

ؤو هظا ما جكصح غي  وؼغخ  ، وهو هظه آلالُت الٌالؾٌُُت للٌالم  -هٌظا ًدبضى ل  

 بالػهب ، الشػغي ، وهو ًخػّمض  ي طلَ ، ويإو  
َ

اغُت غالُت الخغوف ًػغب بغوح ٍع

يكخذ مػيا  لُػُضها الُيا مًسجمت ؤو مكٌٌت يما ٌشاء هو ، ٌشّا قُيا اإلاػجج الا اعي ، ٍو

ػت قُيا ، ختج ز ًهؼ  ي ِ غاييا ، 
ّ
غلى اإلاسؼوه الاًداجي للؿت ًي ًٌؿغ نضاؾت اللؿت اإلاخون

ل 
ُ
هي غلُ  الهبؼ ، وهو ٌػُض جغجِب وختج ز وغضض  ػوعه الخؿي / اإلاؿخهُن  ، او و

ت غلى مهاؽ : "  ػغاء الهاًٍو"  ي مخياول  )  ؿت الشػٍغ
ّ
( ، او  23اللؿت .. مهخيػا ؤه الل

إ ل  ظضز ، وهو ًسوع الخجغ ت مجّغِ ا بشٍا غمُو  ُّ ناصع غلى الخوع قيها  وهظا ما ته

ب الخضاسي الظي ضيػ   ػغاء بي زاعط الخجٍغ الخضازت وغلى  جإؾِـ وموطط  ػغي ججٍغ

ب  عؤؾهن الشاغغ اإلاخمغص ؤصووِـ الظي ٌػضه الضاعؾوه واخضا مٌ يباع عواص خغيت الخجٍغ

بُت وهضا واؾػا  ت اإلاػاضغة  والظي لهي بػض طلَ اجباغ  مٌ خغيت الشباب الخجٍغ الشػٍغ

( ،مؼ زغاء ججاعبهن ويثرة زؿاًاهن ؤلابضاغُت 24لظهابهن مظهبا واؾؼ الجضُ  ) 

ت ؤيثر زغنا والكلؿكُت و  ًاوذ  بمشابت اعهاضاث ليطوص  ػٍغ اليهضًت اإلاشحرة  . والتي 

ضي الشػغي .. الظي حؿتهٍو   ت الٌالؾٌُُت ..  ي مي وع الشاغغ غاصُ ظٍغ لألصواث الشػٍغ
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ضي مجغص ًوه هالمي،  زَءة مٌ مته  ػغي ًغاه غاصُ ظٍغ
َ
جت

ُ
ت اإلا ومؿُت الكال اث الشػٍغ

ٍا . او مجغص زؿاب مكخوح مخػضص الغئ   

"ها هو  ػغ هظا الظي وهغؤ بحه ؤًضًيا ؟؟" ، وها ًمخلَ ألاصواث اإلاػهوصة                

ت الػغ ُت وختج  ي الخجغ ت الػاإلاُت ؟؟  ..الجواب : ز  ز ز  واإلاؿلو ت  ي ججغ ديا الشػٍغ

ت ، مبًُت وقو آلُاث جطُضم الخـ اللؿوي والاًهاعي والػغوض ي  لليظ  ..لٌي  مشاغغ نٍو

ت ، بوضكها اإلاضاعالجمالي  الػغبي ، وجسلخا وانػُخ  . وز وملَ الخو ززغاظها مٌ الشػٍغ

 ألاوؾؼ .

بُت ، ؾغغ  اه ًٌؿغ           ضي الظي ًخماصى  ي جوظيهيا الى قػاءاث ججٍغ اه غاصُ ظٍغ

ب   قُيا عوح اإلاؿامغة ، مدكؼا  ي وظضاويا  الغؾبت الطازبت  ي ججٍغ
ّ

بض مٌبوجاجيا ، ٍو

ت التي   ػغي  زمدضوص ، ز وػه قُ  وز حؿلؿا وز جخابؼ وز  جغابـ  بحه الجما الشػٍغ

جدخاط  ي غوء الهٍُا الضنُو ليظ الهاًٍو اه جٍوه غلى صعظت مٌ الاًجاػ والتريحز 

والخغم اإلاخػمض إلًهاع الشػغ الػغبي ، بما  ي طلَ نطُضة الخكػُلت زن  نطُضة اليثر التي 

ٍت غغ ُت غلى صعظت مٌ الهوة مشا ؤصووِـ زن ؤىس ي الخاط ومدمض ؤصاعتها اًهوواث  ػغ 

ت  وظبرا ببغاهُن ظبرا  وؾحرهن مٌ  ػغاء الهطُضة الخضازُت اليثًر اإلااؾوؽ وزلُا خاٍو

ؼ  بوظ  زاص والظًٌ ضيػوا لخجاعبهن وظوصا عؾن اإلاغاهياث اليهضًت غلى قشلهن الظَع

ب اإلابرح غي25) ضي اه ًضًغ بحه ؤضابػ  (.  ويإه اإلاغاص مٌ هظا الخجٍغ ض  غاصُ ظٍغ

ؼ  ي بًُتها التريُبُت والطوجُت والضزلُت ، 
ّ
ت طاث الخّحز اإلادضص واإلاغي نطُضة الجملت الشػٍغ

ا 26) لت او ظملخحه مغيبخحه جغيُبا لؿٍو ( واإلاٌخملت  ي نوالب مستزلت مصخووت  ي ظملت ؾٍو

ت او نطُضة ،مدمل ا ..ٌشٍا قُ  ًا مغيب وخضة  ػٍغ ت  مولُت ، و ػٍغ ت بغئٍت  ػٍغ

مٌؿغا  ي طلَ قٌغة اليظ الشاما اإلاترامي الطكداث ، وهو ٌػلٌ بظلَ اودُاػه الى 

ا  الهطُضة الجملت / اليظ ، بدُض جمشا قُ  ًا ظملت او مهؿوغت وطا / ًووا  ػٍغ

ت ألازغى . لظلَ  مداًضا مداًشا ناثما بظاج  ، مخدغعا مٌ ع هت ؾحره مٌ الاًواه الشػٍغ

ت وقو ميؿو عنمي زاص ًػػي ا امام ين مكخوح هاثا مٌ اليطوص او الوخضاث الشػٍغ
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ت لُبرع ليا عؾبخ   ي صقؼ  –..غلى هظا اليدو  مؼ اعقام اإلاهؿؼ او الوخضة بالترظمت ؤلاوجلحًز

الخػبحري : –اليظ ودو الػاإلاُت   

(59ؼ " اليسلت / بهغؾها الظهبي / و الها ألازػغ /  ؤمي  " ) اإلاهؿ              

ًاه ًمٌٌ اه ججيء زؿُا  ي لؿت مؿخهُمت هٌظا :  ت  وهو ازتزاُ  ػغي للوخت لؿٍو  

"اليسلت ؤمي بهغؾها الظهبي و الها ألازػغ ".   

ضي  ي جمشل  الشػغي الجضًض ، جيدو الى جإلُ  وجمجُض الكٌغة          اه وؼغت غاصُ ظٍغ

اإلاٌيُت بٌشاقت ، بوضكها بضًال  الوامػت ، ومٌ زن اؾخػماُ ؤؾلوب الٌياًت  او الاؾخػاعة

 ظمالُا للوانؼ / الكٌغة ، وع ما ججلى طلَ ؤيثر وهو ًهُو : 

غ الؿغم / " .  " غلى خاقت البدغ / وؼع ضوج  جماما / ووام بهضوء / غلى ؾٍغ

هت ؾغصًت ،           ت بؿٍغ او  ٌؿدؿلن إلعاصة الؼمٌ  ألاؾؿوعٍت، وهو ًهضم طاج  الشػٍغ

غىي بالشاغغ اللبياىي الٌبحر خؿٌ غبضهللا،  وهو ًيام يما الشهُض 
ّ
،  ي مشهض  ػغي  طي

(27ًهضم نطُضج  الشهحرة : "ؤظما ألامهاث "  ي صًواو  الجمُا : "اطيغ اوجي ؤخببذ ".)  

ضي غلى ودو ؤؾلوبي مياوع، يشُل الضزلت ،واؾؼ الغئٍت ، مستُز           ًامٌ غاصُ ظٍغ

ا اليكـ ، قؿُكؿاج ي الخطوٍغ،مخجاىـ ألاصواث ، طيُا  ي ججمُؼ ظمل  الػباعة ،ؾٍو

ت  ت والاًداثُت التي ًجض قيها هٍو التي جدشٍا غلى ودو اؾلوبي ميؿه  هظه الخُا الخػبحًر

ت  ) ـ اللؿت الخهلُضًت  ي الشػغ لن حػض غغوعة ، والهالب 28ؤصاءاج  الشػٍغ ( ، اه جٌَغ

ا ، وزؿُت اللؿت لن حػض غغوعة خماص اإلاياقغة ، لظلَ ٌؿعى الى اغ الشػغي لن ٌػض غغوٍع

الاؾلو ُت  اإلاكاعنت بضعظت زمدضوصة .. الى خض ازخالم ضُـ مبالـ قيها صزلُا وجغيُبُا يإنها 

ضي غباعة غٌ  ت حػؿُيا اوؿباغا بإه ميؿو الشػغ غيض غاصُ ظٍغ موصًالث ػثبهُت لؿٍو

و مسؼوه جغمحزي  ي ؤؾلب ، وهو ما ًجػا زؿاب  بػُضا غٌ اللؿت الشاجػت او اإلاؿتهلٌت ا

اإلاخواعزت ، وهو  ي الونذ طاج  زًلهض زلل اإلاػاىي اإلاكغؾت او الاىشاثُت الؿاطظت ، وهو  ي 

ًا طلَ زًلهض زلل الػباعاث او الغموػ ، زنها ًماعؽ اوخهاثُت مكغؾت  ي الخٌُل مؼ ما 

ت صنُهت الاىسجام ؾمدذ ل  اه ًماعؽ ؾواًت  ت ًستزلها  ي ظما  ػٍغ ًخبياه جياضاث زٍغ

ي نالب هاًٍو ، مدلها بجظاطاج  الشػوعٍت الخغى التي جخدغى  ي ظؿغاقُت هُولُت الشػغ  
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اإلاػجج ، ؾحر مٌترر  ي طلَ بالجؿغاقُت  الخهلُضًت للشػغ الػغبي وختج الػالمي،  ويإو  

مٌي  ؤه ًمض ليا ًض الػوه  ض اه ًايض ليا ؤه ألاصب ٌؿخؿُؼ ؤه ًكػا الٌشحر ، "  ٍو ًٍغ

هوصوا الٍاثياث ؤلاىؿاوُت ألازغى التي جدُـ بيا . وؤه غيضما وٍوه مدبؿحه بػ مو ، ٍو

ؿاغضوا غلى الػِش ..")  (  29ًجػليا وكهن غلى ودو ؤقػا الػالن ، َو  

" ؾيكّغِؽ  ي ؤماوِيا / التي لن جولض بػض / ختج ز ٌؿهـ / قوم بهاًاوا ؾهل الشوعة ")  

(. 64اإلاهؿؼ   

ت جدبجج وؼغت اه ما جبوح ب  ؤؾلو ُت : " الياقظة الت ي ..."ًمٌٌ اه وضعظ  غمٌ  ػٍغ

اغُت ، وما جدخاظ  مٌ جإما وظُكي ، ويإىي  اغُت ،  بيهت بؿهوؽ اإلاػاصزث الٍغ ٍع

ضي ًػػيا بوظضاه مكاعم غمٌ غالن مٌ الاحجُت اإلاخسُلت ، ماصتها  بالشاغغ غاصُ ظٍغ

صاث التي جًبجي ؤؾلو ُا ، هظه اللؿت الؼثبهُت ، التي جستُز اإلاػاىي الٌبحرة  ي نلُا مٌ اإلاكغ 

اغُت (  ت ) الٍغ وقو بًهاع صزلي  ػغي مدترف ويلء ، وما ؤ ض هظه البالؾت الشػٍغ

دُتها  ي طاتها :  الخٌُمت التي جدما ؤٍع

" ًلما صغوث اللُا / ًي ؤزلو بها / ٌؿغنها الكجغ مجي / " . هظه الكغا ت ألاؾؿوعة /     

ا إلاذ بطغ ؤؾؿوعي ، ،، هظه ألاوثج / اإلالٌت/ اإلاػشونت يإنه  

ضي بػغوعة هظا البياء الشػغي ، الظي ًغاهٌ غلى مضاهمت غلُاء  لػلها نياغت غاصُ ظٍغ

غ هظا الٌُاه الشػغي الظي ًساؾب الػها الشػغي ؤيثر مٌ مساؾبت  الشػغ ، وجبًر

ًاها الجغظاىي بشٍا  ت بٍا مدموزتها الػاؾكُت  مػخمضا ألاؾلو ُت  التي ػ الظايغة اللؿٍو

: "  ، 223يشُل  ي قٌغج  الي ُت الضنُهت : " ...يُل ًؼاص  ي اإلاػجج صوه اه ًؼاص  ي اللكظ 

ًهوم قُ  اإلاػجي الاؾخػاعي غلى اإلاػجج ألاُو واإلاػجج الشاىي ، وإلاا ز اإلاػجج الشالض والغابؼ 

اح الالميخهي ، والظًًؿخؿُؼ ق30ُوالػا غ واإلااثت ..)    ( وهوما ًمٌيجي حؿمُخ  بازوٍؼ

اح  ي الشػغ وضك  زؿإ مخػمضا  ًخودى مٌ وعاث   مجاعاة ظاه ًوهٌ  ي و غج  الى الاوٍؼ

وهؼ البياء زغاصة بياث   ًًخج غي  ما ٌؿمُ  زمػهولُت الهطُضة التي ًغاها ؤؾاؾُت ) 

ضي  ي نول  :31 (و وؾػيا جلّمـ طلَ جبػا لهظا ألاؾلوب البًُوي الظي ًًسج  غاصُ ظٍغ  

ز ًبزؽ مٌ غًَُُ / ؾغوب " " الكجغ الظي /   
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ا بهظا الشٍا الضزلي :  ترظمها اوجلحًز  ٍو

 "the dawn that / doses not rise in your eyses 

Sunset » 

ضي هو وظ زها ي ، ز خضوص إلاضلوزج          خِله  غاصُ ظٍغ
ْ
اه اإلاضلُو الشػغي الظي ًس

نت غلى اليدو الشهاقُت والكلؿكُت والؿٍُولوظُت والبؿٍُولوظُت  ، وه
ّ
و طو ضكاث زال

الظي ًضقػيا الى الهُو مؼ ؤصووِـ اه الشػغ لن ٌػض مٌ وظهت الي غ الجضًضة " مجغص 

 ػوع او بخؿاؽ او مجغص ضياغت ، با اضبذ زلها ، واضبذ الشػغ هو الاىؿاه طاج   ي 

بي ..." ) اؾدبان  الػالن الغاهٌ ، وجونؼ الػالن اإلاهبا . او  زغم للػاصة يما ٌػبر ابٌ غغ 

32 ) 

حه        ضي بدّؿُ   اللؿوي والكلؿكي الهٍو ٌصجػجي هظا الاوبشام الى الاغتراف لػاصُ ظٍغ

، اللظًٌ  ٌػؿُاو  الهضعة غلى الخػاؾي مؼ ؤوؾؼ الضززث وؤبلؿها اًداء ، وهو ما ٌػجي اه 

خ  جيبشو مٌ هظا الخيامي الضزلي الظي ًخوزاه مٌ زالُ غملُت الاقػاء الش ػغي  ػٍغ

ضي بػُض . والا يُل ل  اه ًباصعوا بهظا الهُو :  التي ًاؾؿها غلى ودو ججٍغ

هت /" ..ظملت اؾمُت زؿُت ،  
ّ
" الياقظة التي /  ؤؾا منها نمغي /  ؾماء للخضاثو اإلاػل

لٌنها زالقا إلاػُاع الجملت الاؾمُت ز جسػؼ للؼمٌ الهاع ، ألنها جخضازا مؼ الخغيُت 

ُا الى قلؿكت ظضًضة  ي الدشٌُا اللؿوي الظي ًطهغ قُ  الاؾن الؼميُت ، بكػا هظا اإلا

ت  مؼ الكػا والجملت الاؾمُت مؼ الجملت الكػلُت  ي جيام حؿهـ بموظب  الضزلت اللؿٍو

ت  غلى ودو مٌ  قاسخت اإلاجاُ للضزلت الاًداثُت التي جتريب غلى ؤؾاؾها الجملت الشػٍغ

اإلالخبؿت ، قهو ًوهميا بػغوعة الاوسغاؽ  ي اإلاػجج ( وختج  ي اإلاوانل 33الخيامي الػهالىي .)

 الشػغي الػهالىي :

" اه جيطا مٌ بُاغ /  الٌكٌ/ وججّما باللوه الوعصي / ؾيهمـ زلكَ اإلاوحى / ماػاُ 

(  68غلى نُض الػِش / " ) اإلاهؿؼ   

هضم مػها مبرعاتها الؿببُت ، وهو ميؿو غهالىي  ي ه      ظه او  ًهضم الضزلت الؿببُت ٍو

ت التي جاؾـ لٌُانها مٌ زالُ اغخماص ناغضة اإلاػُاع اإلاكٌَ اطا صح اإلاطؿلح ،  الشػٍغ
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ت  ت ..وهظه وؼغت بًٍُو بمػجج جبجي الهاغضة ، مػُضا اوخاظها غلى ودو مٌ الخلخلت الهٍو

ضة  ظضًضة  ي الي ام الشػغي ليظ الهاًٍو بوظ  زاص  بضوه  َ ، ًغى قُ  غاصُ ظٍغ

لهاؾابػها الجمالي الطوحي والضزلي :جهيُت ؤؾلو ُت مشمغة   

و / ختج ًٌخما " )  " زحسخبي الشلج الى نلبي / قالبرص ًهخلجي / ين ًلؼم الؿحه مٌ خٍغ

( 30اإلاهؿؼ   

ضًت        اه الخؿاب ز ًبوح بضزلت مػُيت ، مدضوصة ، وز ًهضم ليا ب اعاث غًُُت او ججٍغ

لت ، لٌي  ٌػُض ضُاؾت وظضاويا ، ًساؾبيا بمػاه  ُّ مسبإة ، وقلؿكت لها مػاه طهيُت مخس

وخظونها ، ىؿدشػغها ، لٌييا ز ىؿخؿُؼ ؤلاخاؾت بها ،أله  ظمالها  ي وظُكتها الطوجُت 

ض ؤلاقطاح غي  مٌ زالُ ؤؾلوب اإلاواع ت والتهّغب مٌ اإلاػجج الجاهؼ الظي جهّبل   ،وقُما جٍغ

ت صوه غياء  ..او  ًخداًا  ي الخػبحر  كِصح ليا او  ز ًهضم اإلاػجج  اإلاخلهي بغوح غكٍو ُُ ، ل

هت التي اغخاص الشػغاء  ت ..بالؿٍغ الشػغي اإلاٌشوف ، زو  ًغى قُ  اوٌؿاَع الظاث الشػٍغ

البوَح غلى ميوالها ..وهو ٌػخهض  ي طلَ او  ٌؿعى الى جوؾُؼ الضاثغة الجمالُت للؿت الشػغ 

خمّيؼ اه ًػؼ بحه ؤًضًيا مكاجُذ جلهي ا ض اه ًٍوه وقو ميؿه  هو .. ٍو لخؿاب ، زو  ًٍغ

يما ٌشاء : ماؾـ اإلاػجج الشػغي الظي زًهبا الخكٌَُ عؾن ما ًسخكي قُ  مٌ صززث 

ت .  ظمالُت وكؿُت و ػٍغ

ضي وكؿ   ، مشلما ؤ غوا الى طلَ            ؾماء الشػغ عخبت بهظا اإلاكهوم بخػبحر غاصُ ظٍغ

ليطوص ؾخمشا  جدّضًا يبحرا  ي يُاه ميظ بضاًت هظه الضعاؾت ، واوا غلى ًهحه اه هظه ا

ت ، وهي مؼ خاظتها الى ازباث وظوصها ، قانها جمشا ؾكغة  ضي الشػٍغ ججغ ت  غاصُ ظٍغ

لت ، وهي يمماعؾت   ُّ ت ، إلاا جخػمي  مٌ مؿاءزث مخس ضي ام  -وظضاوُت نٍو  اء غاصُ ظٍغ

ػغي الػغبي جدخاط بهوة الى الضقاع غٌ مطضانُتها غمٌ ؾحروعة الكػا الش -لن ٌشإ  

بي نوي  والػالمي . بوضكها مغاهيت ؾحر مدؿومت الػوانب ، زه ما جخػمي  مٌ خـ ججٍغ

 ، ًجػلها غغغت إلاهاع اث  ضًضة الخؿاؾُت  صوه  َ .    

 

 هوامش هذه الدراسة واحاالتها :
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ججاوػا  لؿبُػت ما جكغغ  هظه  –مٌ باب الاؾخئياؽ الوظضاىي قهـ  ، قهض غضث  –)°( 

ضة  -اإلايهجُت الهغاءة  ضي مؼ ؤلاغالمي غلي الخمُلي / ظٍغ الى خضًض الشاغغ غاصُ ظٍغ

والظي ظاء بػيواه : "الشاغغ الخوىس ي  2019ًاووه ًياًغ  12الخبر الُوم ) مٌخب جوىـ (

ضي ؾماء الشػغ عخبت وهو اإلاياعة التي يهخضي بها اإلااغوه آزغ اللُا "   غاصُ الجٍغ

ضي/ صاع ألاؾلؿُت للًشغ ماء لهظا اإلااء ) صًواه  ػ – 1   1996جوىـ –غ ( : غاصُ ظٍغ

ضي  : عطاط  / ىشغ زاص  – 2  2009ب اعة الى صًواه غاصُ ظٍغ

ضي  – 3 جغاظؼ ؾحرة الٍاجب/ الشاغغ مٌ زالُ اإلاونؼ وقيها وخػغف غلى ؤو  مٌ  الجٍغ

ل ومي وع وكـ ظهت  الشاغغ الٌبحر ؤبو الهاؾن الشابي والبشحر ومطؿكى ومخي الضًٌ زٍغ

ضماصح والطضًو الشاغغ مدمض غلي الهاىي..الخ واإلاهن  ي ؾحرج  او  اؾن مػغوف بطكخ  

ًاه ألامحه الػام زجداص يخاب جوىـ وهو غػو خغيت  ػغاء الػالن وعثِـ ظمػُت جوىـ 

 لالبضاع والؿُدت الشهاقُت ...الخ 

و الكاٌؿبوى مٌ ؾغف الشاغغ و – 4 كؿ  وضلخجي هظه البانت مٌ اليطوص غٌ ؾٍغ

الظي انترح غلي اه ايخب لها اقخخاخُت ، او جطضًغا ، لٌٌ جإزغي  ي مغاؾلخ  صقػ  الى 

ًاه مغجبؿا بموغض مؼ اخضى صوع الًشغ ،  الالخجاء الى ؤؾخاط آزغ ، لُهوم باإلاهمت زو  

قاخخك ذ بما يخبذ وخولذ الكٌغة الى صعاؾت بضُ ضكدت او ضكدخحه صوه اه ؤغلن 

ا الػالن  ي خالت خُظ بُظ مؼ و اء الشاغغ بظلَ ، وضاصف  اه صزليا  ي الجؼاثغ ًو

ًوعووا قازخلؿذ غلي ألاموع ها اعؾا الضعاؾت للشاغغ ام اججاوػ الامغ الى اه ًطضع 

الضًواه واؾلؼ غلُ  .. لٌيجي زغظذ مٌ طلَ وغؼمذ امغي قٍاوذ هظه الهغاءة غلى 

ا  ايغ للشاغغ زهخ   ي ماًمٌٌ اه ًلخظ قيها مٌ هياث و امُت اوزالف طلَ ..واو

 شخص ي .

ًاءه ومهاعج ، يما زخ ذ او  مشضوص الى  – 5 زخ ذ مٌ زالُ جدبعي لًؿُج  الشػغي ط

ت اه ؤقغصث ل   صعظت الهوؽ بازقو الشػغي الاصووِس ي الظي ؾبو إلاجلت قطُو اإلاطٍغ

ل  ت الهُئ 1997غضصا زاضا بهظا الػيواه / اإلاجلض الؿاصؽ غشغ / الػضص الشاىي / زٍغ

ت الػامت للٌخاب   الهاهغة   –اإلاطٍغ
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ٌػغف غٌ الشاغغ واظن خٌمذ او  الشاغغ ألايثر ازاعة و ػبُت  ي الشػغ الػالمي  – 6

ٌ ، إلاا غغف ب  مٌ موانل بىؿاوُت ، مػاعغت  اإلاػاضغ ،وألايثر  ػبُت  ي الهغه الػشٍغ

ي ، يما ٌػغف غي  او  الشاغغ ألايثر بدشا وجدض ًضا  ي الهوالب للكٌغ الانؿاعي التًر

سُت  ت زاضت  ي الكترة الخاٍع وهي اإلاغخلت التي جبجج قيها    1925 - 1922الجضًضة الشػٍغ

 الوػه الخغ  ي الشػغ ، ًهوم غلى الاىسجام اإلاوؾُهي والاىسجام الطوحي للؿت.

ٌشحر ماعزو الاصب الى ظملت مٌ الا ٍاُ اإلاسخلكت التي غغقتها الخجغ ت الػغ ُت مشا  – 7

ًاه والكوما والضو ِذ والؿلؿلت واإلاوشخاث والاػظاُ والبيض والشػغ الخغ ../ اإلاوا ًاه  لُا و

ونض ضضم اؾخاطوا  342ًغاظؼ  ي هظا الشإه : ببغاهُن ؤوِـ : موؾُهى الشػغ / ص 

الجلُا غبضالؿالم اإلاؿضي غيضما ناُ : " اه الكٌ الشػغي الجضًض لُؿغف مٌ ًا واص 

/  27 – 10ػاضغ والؼمٌ اإلاػاص : غبض الؿالم اإلاؿضي /  ص ؤصاجي " :   ػغوا الػغبي اإلا

/ غضص زاص باؾن : ؤقو الشػغ / الػض ألاُو اإلاجلض   - 25او غ ص   – 16مجلت قطُو

ت الػامت للٌخاب  – 1997ضُل   الهاهغة   -الهُئت اإلاطٍغ

ت اإلاػاضغة : صيخوع ضالح قػا : ص   – 8 ًشغ صاع نباء للؿباغت وال – 33ؤؾالُب الشػٍغ

 الهاهغة  – 1998ؽ /  –والخوػَؼ 

ضي اوجي اؾخؿػذ اؾدُػاب ؤؾلب مهوزج   – 9 ؤخؿٌ ع يء  ي وطوص غاصُ ظٍغ

ت ، زالقا ليطوص الهاًٍو لطضًهيا الشاغغ ألازػغ بغيت : "حجغ  الشػوعٍت الشػٍغ

ضي  ٌؿهـ الاه  ي اإلااء "والتي يخبذ غلى اإلايواُ وكؿ  الظي ظاءث ب  وطوص غاصُ ظٍغ

ئت : وطوص هاًٍو بضُ مطؿلح نطاثض او  ػغ وظاءث  وازخاع  لها حؿمُت اضؿالخُت ظٍغ

ضكدت ، جػن ًا ضكدت مهؿػحه   110غباعة غٌ وظ مؿُو غن اليظ ألاُو ما ًكوم 

 124باؾخصياء الطكدت ألازحرة  227الى ؾاًت  1ًػن ًا مهؿؼ زالزت ؤؾؿغ مغنمت مٌ 

ؤؾؿغ  ي ًا مهؿؼ .جما ُا مؼ ما  3كؿ  التي جػن مهؿػا واخضا . ونض التزم باإلاػُاع و

ٌؿون  ؤصخاب وطوص الهاًٍو بغالمُا وغلى مؿخوى ظوظا . .. وللػلن قهض ظاءث بهُت 

اليطوص الؿخت مدضوصة الؿُو وؾحر مغنمت ، لٌنها غلى اإلايواُ وكؿ  لليظ ألاُو 

ب  ي وطوص الشاغغ ألازػغ بغيت الظي غغقخ   ا ) وطوص الهاًٍو (..  الؿٍغ الؿٍو
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ت ومسُلت غمُهت ، او  ًَخمّيؼ بشٍا  ت مهمت جضُ غلى موهبت  ػٍغ ضاخب وطوص  ػٍغ

ضاعر  ي ميديا قغضت الخهاؽ اإلاػجج الجمالي لليظ ؤوز ولٍا مهؿؼ غلى خضة ، وجبضو 

غلُ  خالت هوؽ قلؿكي وترى اإلايانشت قيها إلاهامها .  ًغاظؼ : ألازػغ بغيت : حجغ ٌؿهـ 

 غماه   2016 – 1الخوػَؼ ؽ ي اإلااء / قػاءاث للًشغ و 

ت  -  10 غلن  لؿت اليظ ، اإلاكاهُن والاججاهاث / ص . ؾػُض خؿٌ بدحري . الشغيت اإلاطٍغ

  219الهاهغة : ص  1997/   1لووجماه / ؽ –الػاإلاُت للًشغ 

هظا ما ًؿله  اليانض الٌبحر غبضالؿالم اإلاؿضي غلى مشا هظه الكلخاث الشػوعٍت  ي – 11

ػاضغ و التي ٌؿميها: "ؤظيت الظاثهت الجضًضة "  /  ػغوا الػغبي اإلاػاضغ الشػغ الػغبي اإلا

 مغظؼ ؾابو .  – 21والؼمٌ اإلاػاص  : غبضالؿالم اإلاؿضي : ص 

ىشحر هيا اًداء  وجظيحرا الى جلَ  الجماغت التي غغقذ باؾن الخغيت الؿلُػُت    – 12 

ت  ي جوىـ زالُ ؾيواث  ًاه لها  1972 – 1968التي جغجبـ بمؿاع الخغيت الشػٍغ والتي 

ت  ي جوىـ ومٌ ؤبغػ غياضغها الؿاهغ الهمامي وقػُلت  صوع  ي خغيُت الخدوزث الشػٍغ

الشابي ..وهي جمشا ظظوة غمُهت لشاغغ ؾلُعي مشا غبضالوهاب البُاحي  ي الػغام والظي 

مشا ص ًاه ل  ؤجباع  ي ًا البلضاه الػغ ُت ، ٍو ًواو  ًاه  ي مجضه الشػغي آوظاى ، ونض 

ت الؿلُػُت الشبيهت  ي اًهاغها الضازلي بيطوص غاصُ  مملٌت الؿًبلت آزغ ؾكغاج  الشػٍغ

ضي . ًمٌٌ ؤلا اعة  ي هظا الؿُام الى صًواه مملٌت الؿًبلت  ي هظا اليؿام :  ظٍغ

مٌيجي الخمشُا بهول   ي اإلاهؿؼ  1979 – 1ؽ   -غبضالوهاب البُاحي : صاع الػوصة  بحروث  ٍو

ض الضًٌ الػؿاع  ص مٌ نطُ 3عم  اإلاغيب مٌ ظملخحه ز  35ضة مهاؾؼ مٌ غظاباث قٍغ

 لي ييَذ ، قطغُث ؤوا اإلاغآة " وهو مظهب واصع  ي 
َ
ايثر  ي ؾؿغ واخض غلى هظا اليدو : " مغآة

  ػغوا الػغبي اإلاػاضغ  .  

" وما قُ  مٌ ملٌت يالؾٌُُت  – 13  ضي: " جمخماث آزغ الخُُو ب اعة الى صًواه غاصُ ظٍغ

ؾالبت غلى وبراج  وحػابحره ، عؾن مداولت الشاغغ الخدغع مٌ جلَ اليبراث .ًغاظؼ الضًواه / 

 1998 –صاع صمضوم للٌخب والًشغ جوىـ 
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ا : غبض الؿالم اإلاؿضي  ص   – 14 ؾلؿلت يخاب صبي الشهاقُت  ؤلاضضاع  324قػاء الخإٍو

 الاماعاث الػغ ُت  -صبي  – 2012ؾبخمبر   - 1ؽ  – 68

اإلاغيؼ الشها ي  –جدلُا الخؿاب الشػغي/ اؾتراجُجُت الخياص  :مدمض مكخاح    – 15

،   39، جغاظؼ لألهمُت :  ص :  41ص  - 1986 – 2ؽ   -الضاع البُػاء  اإلاؿغب  –الػغبي 

     40ص 

ضي – 16 مخدّمؿا للمػجج اليهضي الػغبي اإلاإزوع: "اإلاػجج  ي   -هيا  -ًبضو الشاغغغاصُ ظٍغ

صاع  296غلن اللؿت / مهضمت للهاعت الػغبي / صيخوع مدموص الؿػغاه ص  بؿٌ الشاغغ" /

 الكٌغ الػغبي الهاهغة 

) مغظؼ   -ًغاظؼ : جدلُا الخؿاب الشػغي / اؾتراجُجُت الخياص : ص . مدمض مكخاح  – 17

  109ؾابو ( ص 

 بحروث   2صاع الػوصة / ؽ   18ػمٌ الشػغ : ؤصووِـ  ص    – 18

ي  ي ألاضا لِؿذ الا هظا اإلايؿو الظي جمُا الُ  وطوص الهاًٍو طاث هظه اليبرة ه – 19

ألاضُو الُاباوُت اإلاػغوقت ، والتي صزلذ الكػاء ؤلابضاعي الػغبي ، والتي ًداُو بػؼ 

ػها عؾن الخجاها الواؾؼ لها  ي الوؾـ اليهضي مؼ  لها وجؿَو
ّ
اإلابضغحه جهّمطها وجمش

هها مٌ ؾغف بػؼ الشػغاء مٌ ؤمشاُ غؼالضًٌ اإلاياضغة ونض ضاصقذ  ي  مداولت حؿٍو

مونؼ صًواه الػغب مهالت بػيواه : ظمالُاث نطُضة الهاًٍو / خؿٌ التهامي اوموطظا 

ٌ الياىي / ووقمبر  29لالؾخاطة آماُ بولخمام ماعزت ًوم الخمِـ  مما ظاء  2018حشٍغ

ت نطحرة جستُز ليا عئٍت الشاغغ صوه  اندام طاج   قيها نولها : " الهاًٍو نطُضة  ػٍغ

الشاغغة ، بؿُؿت البياء جبضو  ي ظاهغها ؾهلت اإلاياُ ،  ي خحه اه الهاًٍو وظ مػؿوؽ 

ت مؿغ  كُكت ، 
ّ
نض ًبضو للوهلت ألاولى  ي جدهه  غلى الوعم مجغص بظعة خبر باهخت ؤو ػز

لٌي  ؾغغاه ما ًخكخو بكػا الهغاءة اإلاخإملت غٌ ًوه  ػغي زمخياه  ي مشهضًخ  ..جماما 

ٌالث صواثغ ماثُت مخماوظت غٌ عمي خطاة غلى بغيت ظياثًُت هاصثت غمُهت ، ومٌ زن لدش

ًماعؽ اليظ اؾخكؼاػه للهاعت مما ًجػل  ٌؿخدػغ ؾاناج  وهمخ  إلاشايؿت اليظ نغاءة 

ت ؤصبُت ؾحر ماؾؿت وهضًا  واوخاظا ..." نغؤث هظا اليظ قوظضج  مجغص مهوزث  اغٍغ
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الخػاما الػلمي مؼ هظا اليظ) الهاًٍو ( قلجإث الى لؿابػها الهالمي ، ونض عجؼث غٌ 

غ الجمالي الاىشاجي  ي ووع مٌ الؿباخت الخغة .. التي ًبضو قيها اوكػالها وحػاؾكها مؼ  الخبًر

ض الهُو اه وظ الهاًٍو ًٌخب و ي  اليظ ز ؤيثر ..واوا هيا ز اتهمها بالخهطحر ، لٌيجي اٍع

ًاجب  ع يء مٌ ختج ، زو  ًضعى او   ؾُجض وكؿ  ناب نوؾحه او اصىى امام اإلاخلهي وكـ 

ضي مغ ؿا  غموما والػغبي بوظ  زاص ، وز ؤزكي هيا اوجي ؤخاُو اه ؤظض ليظ غاصُ ظٍغ

ت ووطجا . وؤخب  ت ، ؤؾلو ا و ياء وعٍئ ابضاغُا ، إلاا قُ  مٌ نوة الخؿاب وؤصواث الشػٍغ

ضي  اغغ بمػجج غمُو ، لِـ ألو  ضاخب و ظ هاًٍو ، واوما زو  اه ؤنُو اه غاصُ ظٍغ

ت زطبت ماؾؿت ظمالُا وزًمٌٌ الا ؤه وخػاما  ًهضم  ي )  واقظج   ( هظه صززث  ػٍغ

ت .  مػها غلى ؤنها ضُؿت  ػٍغ

ًغاظؼ غلن ألاؾلوب مباصث  واظغاءاج  : صيخوع ضالح قػا . مًشوعاث صاع الاقام  – 20

  193الهاهغة ص :     1/1985الجضًضة بحروث . ؽ

ت البياثُت  ي اليهض الاصبي : صيخوع ضالح قػا : ص : و   – 21 / مٌخبت   354ٍغ

ت    1980 -الاوجلواإلاطٍغ

ت :  . جغظمت مدمض  – 22 وانش  ي هظا الشإه عوماه ًايبؿوه  ي يخاب  : نػاًا الشػٍغ

الولي ومباعى خيوه ، ما ؤؾلو غلُ   ػغ اليدو وودو الشػغ ، وخاُو اه ًهضم 

 –،صاع جو هاُ للًشغ  73،  72،  71ي للشػغ/ جغاظؼ  ، ص : زطوضُاث الًؿُج اليدو 

   1988  - 1الضاع البُػاء اإلاؿغب ؽ 

ضي جخكاغا بشٍا صنُو مؼ ًا  – 23  ي الخهُهت اه جهيُاث يخابت اليظ غيض غاصُ ظٍغ

وطوص الهاًٍو مٌ الياخُت الخهيُت وهو جكاغا جبرعه نياغخ  بهظا اليظ ، لٌٌ ما يهمجي 

ت زاضت ب  ، جدما خحزا مٌ الوغوح اإلالخبـ بؿموع هيا هو نضعج   غلى زلو لؿت  ػٍغ

ت ، وهو  إه ظمالي بدذ  ل  نابلُت غيض مخلهُ  ، والؿبب  ي طلَ نوة ملٌخ  الشػٍغ

،ونض زخ ذ هظه الخهُهت وؤوا ؤجطكذ غلى مونؼ ظوظا وماطط وطوص هاًٍو مسخاعة 

ؿالع   ي ضكدت اإلاُاصًٌ الشهاقُت  غغ ُت ومؿغ ُت وجوىؿُت ،الى ظاوب غوصحي الى اؾخ
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بػيواه : نطُضة الهاًٍو الػغ ُت بحه الغقؼ والهبُو ، اظغاه ألاؾخاط مُلوص لهاح : ًغاظؼ 

ش  غاه / ظواه  1مونؼ  اإلاُاصًٌ وذ الخالي بخاٍع  : 2019خٍؼ

Almayadeen net/essays/949607  

ب : نوؽ نؼح  / مجلت قطو  – 24 ُ  ) غضص زاص بػيواه :  ًغاظؼ : خلمي ؾالن : الخجٍغ

ت الػامت للٌخاب  1997/ ضُل  16ألاقو الشػغي( الػضص ألاُو اإلاجلض   –الهُئت اإلاطٍغ

 .  333 – 313الهاهغة ص 

ضً  ومػاعغُ  : غبض الخمُض ظُضه : مجلت قطُو ) الػضص  – 25 ًغاظؼ  ّ: اصووِـ بحه مٍا

ل  الخاص : ألاقو الاصووِس ي ( اإلاجلض الؿاصؽ غشغ /  الػضص  94ص :  1997الشاىي زٍغ

ت الػامت للٌخاب  102 – ت  –/ الهُئت اإلاطٍغ الهاهغة / ًغاظؼ ؤًػا : نطُضة اليثر والشػٍغ

 –الػغ ُت الجضًضة : خاجن الطٌغ / مجلت قطُو اإلاجلض الخامـ غشغ / الػضص الشالض 

ل   /  87 - 74ص :  – 1996زٍغ

ت   – 26  –ي الهطُض الجضًض / الؿُاب وموطظا طلَ ما  غخياه  ي يخابيا الجملت الشػٍغ

 الجؼاثغ  – 2007 1ؽ –صاع ؤبدار 

 ي نطُضة ؤظما ألامهاث جيمو عوح الشػغ وظضاوُا لخستُز عوح الاىؿاه  ي  – 27

ونض إلاؿذ هظه الا غاناث  جديامى بهوة  143ا غاناث ز خطغ لها: او غ الهطُضة ص : 

ضي  ي يشحر مٌ مهاؾػ  /  صًواه  صاع  –اطيغ اوجي ؤخببذ : خؿٌ غبضهللا غيض غاصُ ظٍغ

 الػوصة بحروث 

هظا اإلايؿو هو ما خاُو ؾدُكٌ ؤوإلااه ؾغخ   ي ؾُام صعاؾخ  للخإزحراث ألاصبُت  – 28

للؿت غيض بُو قالحري : ًغاظؼ : اججاهاث البدض الاؾلوبي/ صعاؾاث اؾلو ُت ازخُاع 

اع  –للؿباغت والًشغ  صاع الػلوم – 85، ص  83وجغظمت واغاقت  :   ٌغي غُاص ص  الٍغ

 1985/ 1ؽ –

/ ص  2011 -ألاصب  ي زؿغ :: جوصوعوف . جغظمت ميظع غُاع ي . صاع وِيوى . ؾوعٍا   – 29

:46  
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طلَ ما ًبرػه الجغظاىي بدٌمخ  اليهضًت الؿابهت ألوانها  ي قطا ؾماه :" ي اه  – 30

ت للٌالم الظي ًدخما ؤيثر مٌ مػجج واخض " ص   223يظلَ  لألهمُت ص ، او غ 221اإلاٍؼ

 1981 -بحروث  –صاع اإلاػغقت  –بالخضنُو : غبضالهاهغ الجغظاىي: صزثا الاعجاػ 

ت : ظاه ًوهٌ  – 31 جغظمت مدمض الولي ومدمض الػمغي ص  –ًغاظؼ : بًُت اللؿت الشػٍغ

 1986  - 1الضاع البُػاء / ؽ –صاع جو هاُ للًشغ  –  194

 43ص  –بو ( : اصووِـ ًغاظؼ : ػمٌ الشػغ) مغظؼ ؾا  – 32

ب  -هيا   -ًمٌٌ التروٍج مبضثُا  – 33 هخ   ي الخجٍغ ضي ل  ؾٍغ ؤه الشاغغ غاصُ ظٍغ

الشػغي الظي  ًمٌٌ اه ىؿمُ  الهطُضة الػهلُت ، وهو ماًبرػ  ي اؾخسضام  ليوع مٌ 

اض ي الضنُو  اإلاخواجغ ي بنامت موصًالث  ضًضة  -بخػبحر ؤخض الضاعؾحه  -الي ام الٍغ

ض  ي اًهاغها : جغاظؼ  هظه الكٌغة التي اؾدشمغواها بخطغف مٌ زالُ : جدلُا اليظ الخػهُ

الشػغي / بًُت الهطُضة : ًوعي لوجماه جغظمت وجهضًن وحػلُو : الضيخوع مدمض قخوح 

 الهاهغة   1995/ صاع اإلاػاعف 56ؤخمض : ص 
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ّ الدؼت الّسزدًت
ّ
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 /الكهغ/الؿىت

 : ملخظ

 
 

  ؤؾالُبهظا البدث بلى الىكف ًٖ  يهضف
 
ً  الل جغبت في تغت الؿغص

 
 اللهُبي ج

برػ   ت، م   ُ غصي وحكىالجه في عواًخه  اللهُبي قخغاٌهُفُت ا االغواث ببيُت الخُاب الؿ 

ت"، ت الحغٍ  وبما ؤنها اٖخمضث بكيل هبحر ٖلى حٗضص ؤهماٍ الحىاع وهكفذ  اإلاىؾىمت "قل 

سُت وؤؾُىعٍت؛ فلض   ؾُاؾُت وجاٍع
 
مً زالله زلافاث مغحُٗت واؾخضٖذ في يىثه عمىػا

ت التي ًبرػ فيها هظا الخ  لِؿلِ الًىء ٖلى بٌٗ ألاحؼاء الح البدث هظا  حاء ٗضص ىاٍع

غصيألاؾلىبي  ٌ في زالزت مباخث:  الؿ  ت  :اإلابدث ألاو ، واؾخٗاعة الىمىطج اللغت الغحًر

 بحن  غصلغت الؿ  واإلابدث الثاوي جدضر ًٖ 
 

غى اإلابدث واجيٗغي والغ  الخُاب الك ، ٖو

ذ وجدلُم ألاها. وجىنل البدث بلى ؤن   ظٍو في عواًت  م اللغىي الىٓااللهُبي بنى الثالث للخ 

ت" ٖلى زالزت ميىهاث ت الحغٍ  تحٗخمض ٖلى ؤؾالُب  "قل  : ألاٌو صازل الغواًت مسخلفت لغٍى

ُ   الياصخت هى زُاب الُبلت اويالٗام
 
سبىي، والثالث :ت البؿُُت، والث هى  :هى الخُاب الى 

 
 
 اث ؤو مىهىلىج الظاث.خىاع الظ
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سبىي، غاػي اللهُبي، ت الىخابت، خىاع الظاث، اخغٍ   :يتودماث مفخاخ لخُاب الى 

 فااص الُاعف، محزان الىلض.

Abstract: 

This research aims to clarify the features of the novelistic experience 

in the Saudi Arabia in general, and for Al-Gosaibi in particular, highlighting 

how Al-Gosaibi was interested in the structure of the narrative discourse 

and its formations in this novel, which is a unique novel of its kind; This is 

because it is the novel closest to the autobiographical character, which is 

known for its direct narrative construction. The research came in three 

sections: the first section is the heterosexual language between polyphony 

and discourse transformations, the second section is the metaphor of the 

model and polymorphism, and the third section is the subjectivation and the 

realization of the ego. The research concluded that the linguistic system in 

this novel is formed on three components: the discourse of social life and 

the simple vernacular class, the elitist discourse, and the dialogue of the self 

or monologue of the self. 

Keywords: Balance of Criticism, Elite Discourse, Fouad Al-Tarf, Freedom 

of Writing, Ghazi Al-Gosaibi, Self-Dialogue. 

ّ ّ:متُملّ  

برػ   غصًت، م  ت مً اإلاداوع الؿ   ُ  هظا البدث ٖلى زالز
 

هُفُت اقخغاٌ اللهُبي  اًلف

  ُ ت"، ؾٗ ت الحغٍ  غصي وحكىالجه في عواًخه اإلاىؾىمت "قل  ا للىكف  اببيُت الخُاب الؿ  مى 

جغبت . واإلاخمًٗ الفاخو لهظا مًامُنهامٗغفت ؤؾالُبها و و فيها  غواثُتال ًٖ مالمذ الخ 

غصًت التي جخسظ في جملىالتها بعهاناث لٓهىع  الغواجي ًجض لفُف  الٗمل ا مً البنى الؿ 

ت ؤقياٌ ؤهخجه  ٌكابه بلى خض هبحر ما، وهإنها حص ي ببىاء وؿُج حضًض ومسخلف مغاًغه لغٍى

اب الغواًت اإلاخإزغون ٖلى الغغم مً تتزام لالااللهُبي  مداولت هخ   ً  ببيُت الغواًت الخللُض

 .اإلاٗهىصة

" في يىء ٖغيه آللُاث الدكىُل بازخحنمضٖاة للىكىف ٖلى ما ؤقاع بلُه "بنها  

ػ ؤهمُتها في عنض َبُٗت اقخغاٌ ال غىي التي جبر 
ُّ
غصي  تالحىاعٍ   لغتالل صازل الٗمل الؿ 



 55-31 ص، (0000) 00: دعـــال/  06: لجد اإلا
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

33 

 

تمىاًَ الحىاع في مً  ابضء   غت الغحًر
ُّ
غص، واهتهاء   الل بالىكىف ٖلى واوُٗافا ٖلى لغت الؿ 

اعصة لضي  مىاي٘ الحىاع الضازلي اث الؿ 
 
 .(1)الظ

تولٗلىا هدؿاءٌ هىا ًٖ ؾبب اؾخضٖاء هظ لى افتريىا ؤن   ه ألاؾالُب اللغٍى

ملو مً وىن الغ     مفتريحن واًت طاث َاب٘ )ؾحر طاحي(،الغاوي خاٌو الخ 
 
اوٗضام  ؤًًا

ت واللغت الكٗغٍ   في  ي الخُاب الحىاع  ؤقياٌ اقخغاله ٖلى حٗضصت في يىء الىثافت اللغٍى

اٖغ  هجحهل ف. واًتالغ  
 

اوي جدُُض اللهُبي الك مؿاع حضًض للغواًت  صمجو  اللهُبي الغ 

  ؟الؿٗىصًت لم ٌٗهض الىخابت ٖلُه مً كبل

ابلت التي كضمها الحلُلت ؤهه و  ال ًمىً بإي خاٌ مً ألاخىاٌ بهياع الجهىص الؿ 

م، والتي 1930بٌٗ الىخاب كبله بٗلىص مثل: ٖبضاللضوؽ ألاههاعي في عواًخه "الخىءمان"

سُت بلى اٖخباعها مً ؤولى مداوالث الىخابت في الغواًت الؿٗىصًت. ( 2)جظهب الضعاؾاث الخاٍع

ت" مً ؤولى مداوالث اللهُبي في هخابت الغواًت، فلض جبٗها  ت الحغٍ  وبطا واهذ عواًت "قل 

نها جلضم مداواة للفترة ها ؤبٗض طلً مداوالث ٖضًضه وهخاباث مسخلفت، ولٗل ما ًمحز 

ت التي ٖاقها   ُ اوي الؼمى  نىعة قبه مُابلت للحُاة وألاخضار التي مغث في طلً  الغ 
 
ماهدت

مً ومكابهت لحُا اوي ة الؼ  خهُاث. الغ 
 

ت م٘ ازخالف وؿبي في ألاؾماء والص  ُ  (3)الىاكٗ

ُاؾُت ٖلى ألاؾماء وألاماهً  مخغلبتخلُلُت ؤغلبها  وألامىىت فاألؾماء الؿ 

اوي مؿحرة بُل الغواًت جخىافم بكيل هبحر م٘ ؾحرة  اإلاؿخٗاعة بيافت بلى ؤن   ، لظلً الغ 

اٖغ ٖبضالغخمً عفُ٘ 
 

ًياص ًجؼم اللاعت ؤنها ؾحرة طاجُت بامخُاػ. هما وان الؾدكهاص الك

. (4)صلُل ًاهض ؤنها ؤكغب بلى الؿحرة الظاجُت في بخضي ملابالجه وهى نضًم غاػي اإلالغب

مغه 1994ام في مُل٘ ٖاللهُبي عواًخه  فٗىضما هخب  ٖ با وهإهه  54م، وان  ؾىت جلٍغ

ت مً  ًغغب في جىزُم الخجاعب الىثحرة التي خٓي بها في خُاجه، زم جىالذ بٗض طلً مجمٖى

الغواًاث منها: "الٗهفىعٍت" و"صوؿيى" و"ؤبى قالر" و"خياًت خب" و"عحل حاء وطهب" 

 و"ؾلمى" و"الجىُت" وغحرها.

  ت" التي ؤزاعثبن  عواًت "قلت الحغٍ  
 

ٖلى هُاق واؾ٘ في الٗالم الٗغبي،  حضال

 في ؤهماَها البىاثُت اإلاىػٖت باهخٓام في اإلاىاَم الحىاعٍ  
 
ت حٗلذ الىلاص ٌُٗضون الىٓغ بضاًت
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الغواًت ولٗل  بٌٗ ؤحؼاء هظه اللىخاث فيبلى ألابٗاص ؤلاًضًىلىحُت التي جخًمنها  ونىال

ت الىخابت في قلت الح ت"ملاعبت معجب الٗضواوي "خٍغ في  ؤخض ؤبغػ اإلالاعباثواهذ  (5)غٍ 

 
 

م ص. ٖبضالؿالم اإلاؿضي ٖمال ا بٗىىان  جفؿحر صالالث ومًامحن هظا الٗمل، ختى كض   ً هلض

ت في محزان الىلض" زم جىالذ حملت مً اإلالاالث والغؾاثل خٌى هظه الغواًت. ( 6)"قلت الحٍغ

م. بٗىىان "في 1995م جم ٖغيه ٖلى كىاة بم بي س ي ٖا الظي ضعاميالٗمل الوكض ؤياف 

ت" نضي هبحر   ت بُل ًضعى "فااص  بنها . لهظه الغواًت اقلت الحٍغ بازخهاع جديي كه 

ً بلى اللاهغة، خُث  فغ في عخلت ٖلمُت مً ملغ بكامخه البدٍغ الُاعف"، الظي ًىىي الؿ 

ت والؿُاؾت، زم ًلخلي  خٗغف ٖلى مسخلف الخُاعاث الفىٍغ ًىاحه هىان ٖىالم حضًضة ٍو

ً  بمجمى  ، بنهم ًسخلفىن في الخىحهاث اإلاظهبُت اٖت مً الكبان في اللاهغة ؤجىا للضعاؾت ؤً

ت، وفي صازل هظه الكلت   دكيل بٌٗ جىحهاث اإلاجخم٘ وؤًضًىلىحُاجه اإلاسخلفت. جوالفىٍغ

ُاس ي والفىغي، وبهما ؾِبدث في  ولً ًيىن الترهحز في هظا الٗمل ٖلى الجاهب الؿ 

تبيُت اللغت ال  ً ؿُجوحكىال ؿغص
 
رهُب ؤو ٖلى مؿخىي الي

 
 الحىاعي  تها، بن ٖلى مؿخىي الت

اث اللغت ؾخٗاعي الا  امل جخسُى وحٗضص مؿخٍى
 

، فةطا اٖخبرها ؤن الاؾخٗاعة بمفهىمها الك

ت ، فةهىا ؾىجض في هظه ال(7)خضوص جغاجبُت اإلافهىم بلى ٖالم الغمؼ وؤلاًداء لىخاث الحىاٍع

ُف اللهُبي  مٓاهغ  ٗض ؤخض ؤبغػ ظي ٌوال يؿُج الاؾخٗاعي طلً الصاللت واضحت في جْى

ت  م في الغواًت ألاؾالُب الحىاٍع
 
في ؾحروعة صًىامُت جضف٘ عجلت ألاخضار وجخسُى ايُا

 خاحؼ الؼمً.

ًٌ في مىاَم في الغواًت اإلاًامحنومً هظا اإلاىُلم ًمىً اللٌى بن ٖمم    وام

ل وشخهُاث الغواًت الحىاع الضاثغ خٌى اؾخٗماالث اللغت بحن شخهُت البُ ؤؾالُب

ت، بحن اإلا ت واإلاخٗضصة، بحن الفهاخت واللغت الكٗبُت اإلاهٍغ الثلافي للغاوي في  ؿخىي اإلاخىٖى

 عؾاثله وحؿائالجه، وبحن الهغإ ألاًضًىلىجي اإلاخىٕى في الصخهُاث. 
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ُفه مً غغم وبال ت وجُاع  تؤلاًضًىلىحُ للىثحر مً اإلافاهُمجْى  ُ ٗىبُت واإلااعهؿ
 

والك

تؤلانالح و   ُ مىػ الؿُاؾ بحن جلً  امىكفا مداًض   دبنىفةهه ً غحرها...، وحٗاَفه م٘ بٌٗ الغ 

ت،   الهغاٖاث الفىٍغ
 
 مً ؤؾالُب الخٗضص مخسظا

 
اللغىي مً زىاثُت ألاها وآلازغ ؤؾلىبا

  .إلًهاٌ فىغجه في هظه الغواًتالؿغصي 

في  تيامىوفي الخخام فةن  هظا الٗمل هى مداولت للىكف ًٖ ؤقياٌ لغت الؿغص ال

 ٖلى بٌٗ اإلافاهُم الىلضًت في الخُاب الغواجي وؤبغػها ما هخبه الٗالم  الغواًت
 
اٖخماصا

الغغبي "بازخحن" خٌى حٗضص ؤقياٌ اللغت ومضلىالتها في الخُاب الؿغصي اإلاٗانغ وؾِخم 

 جلؿُم هظا البدث بلى زالزت مباخث:

ت  : الدؼت الؼيًر ّاسخعارة الىمىذج ّواإلابدث ألاٌو

 لفُف  بن  ال
 
اثغ بحن  الاعت لهظه الغواًت ًلحٔ ىحي الض  ٗضص اله  مً ؤهماٍ الخ 

خهُاث. بحن ألانىاث واللهجاث، بل بحن 
 

اعصة والص اث الؿ 
َّ
ت وبحن الظ  ُ ألاحىاؽ ألاصب

اعص ؤزىاء  البُل ٖىض ونفه  ٖغى نىعةاللهجت واللهجت، فالخُاب الظي ًخٗامل به الؿ 

واًت.لألخضار في غالب ألاخُان ًسخلف ٖ خهُاث اإلاخىازغة في الغ 
 

 ً زُاب الص

ً  هظا الاؾخٗماٌ كض ًدضر    ت، ولى  ُ ت وىنها ؤكغب للىاكٗ  ُ بنها جخدضر بلغت قٗب

واًت ابخضاء  مً ونٌى البُل )فااص( بلى  خاب٘ ألخضار الغ 
 
فجىة جدؿبب في حكخِذ اللاعت اإلا

ٖلُه الحمم والجهل بلىله  لًابِ في مُاع اللاهغة الظي بضاا ي خىاعه م٘مُاع اللاهغة ف

اٌ ٖىضما كاٌ: )قُاٌ ًا بُه...(   ُ ي لِ)اعح٘ آزغ الُابىع(. واهتهاء  بالك
 
ؿاٖضه ٖلى جسُ

اثم )ألاؾُى  وفي خىاعه  .(8)بًاه بـ )ؾُض اإلاىكف( االهٗىباث في اإلاُاع وانف   م٘ الؿ 

حجىب بِىه وبحن ألاؾُى م خضًثمحجىب( كىله: )قغفذ ًا به خًغجً مىحن؟( وبٗض 

: )بال ؤن خلاثم الجغغافُا لم حؿخُ٘ اكخدام الحلم اللظًظ الظي لف الؿاثم  ًلٌى

كحر "بازخحن"  .(9)العجىػ( "ألاقياٌ الخىلُفُت اإلاخهلت بةصزاٌ وجىُٓم الخٗضص بلى ؤن  َو

 صازل ما
 
سُا ؾمي بـ"الغواًت الهؼلُت" وممثلىها  اللؿاوي في الغواًت.... هي ألاهثر ؤهمُت جاٍع

ً...." وغحرهمالىال   .(10)ؾُىُىن هم فُلضوغ، ؾىلُذ، ؾتًر
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واًت بحن لغت الىخابت  مج اللغىي في الغ  والحم بن  هظا ألاؾلىب مً ؤؾالُب الض 

ت الكٗبُت في مهغ ٌٗض قىال مً ؤقياٌ الخهجحن  ُ ٗخاصة واللغت اإلادى
 
 ،(11)الغواثُت اإلا

ًمغ   خه ام 
 

واًت طاتها في صازله بٗضا جضاولُا للفاعق الثلافي بحن الص ُاث اإلاخٗضصة في الغ 

يل اللغىي ْاهغة جلض  
 

ف ٖلى البٗض  ملُهبذ هظا الك
 
ٌٍ قبه مىث واًت في اقخغا ت الغ 

 
واف

ٗضصي للغت بيافت بلى جلمو مؼصوج للصخهُاث واهتهاء  باإلؾلاَاث بحن الىاك٘  الخ 

غها في ؤبؿِ الهىع والخالي: مىً جهٍى ّواإلاخسُل. ٍو

 
 

واًت ًخٗلم باؾخلُاب الياجب  ة ؤن  "هظا اإلاؿخىي اللغىي في الغ  غي مدمض ؤبى ٖؼ  ٍو

اثف  اعؽ هي ججلُت نُغ هظا الاؾخلُاب وجدضًض الْى ت الض  ً وؾخيىن مهم  للغاث آلازٍغ

واًت ؤو مغحُٗتها ؤو  ُغ وما جدضزه مً آزاع ؾىاء  ٖلى لغت الغ  ت لهظه اله   ُ الضالل

 .(12)مخسُلها"

غىي ب
 
واًت البىلُفىهُت" والتي لم  ن هظا ألاؾلىب الل ٌكابه بلى خض هبحر ؤؾلىب "الغ 

خهُاث في  ،(13)"مُساثُل بازخحن"جٓهغ مالمدها بال م٘ 
 

ت بحن الص فهل واهذ اللغت الحىاعٍ 

اعص هي التي جدغن ألاخضار  اع؟ ؤم بن  شخهُت الؿ  عواًت اللهُبي صازلت يمً هظا ؤلَا

لوح
 
خهُاث؟ كي

 
تلخغضو ؤكغب بلى  الص الىالؾُىُت عغم حٗمضها  ألاؾالُب الحىاٍع

 اؾخسضام ؤؾالُب مسخلفت؟ 

ُف هظا الٗمل  اٍمىً اللٌى بن  اللهُبي ٌعي جمام  و  َبُٗت اقخغاٌ اللغت في جْى

يل مً ؤقياٌ الحىاع جدضًض  
 

غصي بهظا الك ىعة االؿ  ، بهه ؤقبه ما ًيىن باؾخٗماٌ اله 

اوي ت الحلُلت اإلاازلت في مغحُٗ ت اإلاخٗضصة اليامىت  الغ  هىعاث الفىٍغ الثلافُت بلى حاهب الخ 

اث ألازغي   ُ إع اإلاهغي وزلل الصخه
 

بحن بؿاَت اؾخٗماالث اللغت لضي شخهُاث الك

ُه وبزباجه، وهظا ًدُلىا ٖلى حؿاٌئ  في هفـ اإلاجخم٘، مً زالٌ بؿِ الٗمل الحىاعي َو

 الخطاب الزوائي

فهُذ-  

اإلاؿخىي الثلافي-  
هُت البُلشخ-  

 الخطاب اإلاديي )العامي(

قٗبي-  

الكإع اإلاهغي -  

 شخهُاث مسخلفت
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ٗضص؟ وهل ًمىً  عي َبُٗت ألاؾلىب الؿغصي الحىاهُف هدضص آزغ!!  في يىء هظا الخ 

ٓام اللغىي الفاعق؟  بلى هدُجت مىُلُت الخلىم  زلف هظا الى 

ت ؤزىاء الحىاع الضاثغ بحن شخهُت البُل )فااص( وبحن بن   اإلاالخٔ للبيُت اللغٍى

حن مً ؤهىإ حكيل  جضالصخهُاث ألازغي ً ف  الىٓام الؿغصيهٖى في الغواًت فخاعة ًْى

اعص  ت الا لغخه الكٗالؿ  تٍغ بلى جفؿحر الحضر ؤو  ايمً الحىاع هفؿه، وجاعة ًسغج به ؾخٗاٍع

 جلخُو اإلاداصزت. 

ٌّ ّ"سإله فااد: ًلى

ّؤبارن لً آلان؟  -

ّورد عب الزئوف بخجل:

ّمً ألافػل الاهخغار بلى ؤن ؤجخزج وؤعين -

ّؤلف مبرون مل ما- 

ّشىزا-

ّهيف عشذ خالٌ السىين اإلااغيت؟ -

ّمً كاٌ لً ؤوي عشذ؟ 

ّؤطفى على سطذ الحياة هىذ

ّالخغذ حؼيرا هائال فيً مىذ ؤسابيع.  -

الخغذ السعادة التي جإول مالمدً الشعاع الذي ال ًفارق عيييً هىذ ؤخش ى ؤن 

ّؤهىن واهما ًا فااد لم ؤعزف الحياة بال بع  عىدتها 

ربىا ًخمم بخير..."- 
(14).ّ

م، ًمىذ بٗض   ً   ااعٍ  اؾخٗ ابن  هظا الحىاع اإلاازل بحن فااص وهٍغ ، وهإن  اٖمُل   اوحىص

اعص هىا ٌٗمل ٖلى جىؿحر وخضحي "الؼمً واإلايان" في بيُت هظا اليؿُج الحىاعي  الؿ 

 الاؾخٗاعي 

ى على سطذ الحياة( 
ُ
 الّسعادة التي جإوُل مالمدً...( )ؤطف

ُ
ّ)الخغذ

ّاسخعارة الّشمً = اسخعارة مياهّيت
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اث   ُ ت الصخه  ً كابه في بَاع حٗضص
 
ٌص ي بىحىص جلاعب فىغي وجماػج ولٗل  هظا الد

م َالب ٌِٗل م٘ فااص في  ىحهاث، وال غغابت فىٍغ م وبن ازخلفذ الخ  زلافي بحن فااص وهٍغ

لت(.
 

ت في  (15)هفـ اإلاغخلت الؼمىُت وهفـ اإلايان)الك بِىما هلحٔ حغحر في البيُت الاؾخٗاعٍ 

ه ًماعؽ اللغت بىنفها ٖملُت جى 
 
اثم ألاؾُى محجىب. به انل َبُُٗت خىاعه م٘ الؿ 

خباع  ت الٗمُلت والخىثُف الاؾخٗاعي، لىىه اوبؿُُت، بُٗضة ول البٗض ًٖ الٖا ث اللغٍى

بهظا ألاؾلىب ال ٌكب٘ خاحخه اإلالحت في اؾخٗمالها ٖىض وكىفه ٖلى هظا اإلاؿخىي، فُٗمض 

الىلىج بلى طاجه لُبرع ػج البٗض الاؾخٗاعي في هظا الحىاع البؿُِ فُلٌى "بال ؤن خلاثم 

 .(16)افُا لم حؿخُ٘ اكخدام الحلم اللظًظ الظي لف الؿاثم العجىػ"الجغغ 

 
 
مً مفهىم "الًيىف وحىوؿىن" في هخابيهما )الاؾخٗاعاث التي هدُا بها(  اواهُالك

ت  غٍى
 
ٗابحر الل ًدضص الياجبان ما وؾماه بهُاغاث "اؾخٗاعة اإلاجغي" الظي ًىٓغ بلى الخ 

لخط ي صوعها ؤن ج ُت للضالالث ٍو يىن لأللفاّ والجمل صالالث جسغج ًٖ بىنفها ؤٖو

ُت للضالالث  ل ؤٖو
 
ت حكي ٗابحر اللغىٍ  ُاق ؤي بن  الخ  ؾُاكها عغم وحىصها صازل طلً الؿ 

ُاق ومً زالٌ هظا  (17).جلخط ي بضوعها ؤن ًيىن لأللفاّ والجمل صالالث مؿخللت ًٖ الؿ 

ت ما خضر بحن فااص والؿاثم وبحن جلً ال  ُ غ مىُل ت بحن اإلافهىم ًمىً جبًر بيُت الاؾخٗاٍع

اث مخٗضصة م التي خىلذ َبُٗت هٓام اقخغاٌ اللغت في الغواًت بلى مؿخٍى  فااص وهٍغ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مجرد
 استعارة 

 )حقائق الجغرافيا(
()الحلم اللذيذ  

 محسوس 
 استعارة

)تقتحم(   
) يلف (السائق   
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الاؾخٗاعة هما هي ٖىض "الًيىف  "ٖغفىت"ال ٌؿعى بلى  بدثن  هظا اإلافي الخخام فةو

ت وحىوؿىن" لانض هظه فُضها في جفؿحر مج ولىنها بال قً ،في يىء هظه ألاؾالُب الحىاٍع

ت الىاْمت لليؿُج  لغت  مؿخىٍاث وجدُلىا ٖلى فهمالغواجي، الحىاعي الفجىاث اللغٍى

الم  غصالؿ   ف فُه الغمؼ وألاؾُىعة وؤؾماء ألٖا ت في الخُاب الكٗغي الظي ًْى اإلاخىٖى

الخُاب الغواجي الىالؾُيي الظي جبرػه واكُٗت الغواًت لى ؤؾلمىا ؤنها طاث َاب٘ ؾحر في و

  .طاحي واكعي

ّ

ّبين  زدلؼت الّسّاإلابدث الثاوي: 
ّ

 :عزي والزوائيالخطاب الش

ّمشجىعيف الزّّ-

ً  ٗ   هظه غص فيلغت الؿ  ُبُٗت اقخغاٌ ل بن  اللاعت اإلاخم
 
في  الغواًت، وجدضًضا

 اؾخضٖائها ل
 
ها حكي ت ًلحٔ ؤن   ُ مىػ الؿُاؾ ت والغ   ُ س اٍع ل ْاهغة باعػة بىنفها ألؾماء الخ 

ت التي وعصث في  ي جىُلمظال اإلايىن الحياجي  ُ مىػ الؿُاؾ سُت والغ  اٍع مىه، فاألؾماء الخ 

اهغة 
 
ت، وهظه الٓ  ُ ت طاث وكاج٘ خلُل  ُ س ىء ٖلى خلبت جاٍع  ً واًت، جغوم  حؿلُِ ال هظه الغ 

 جدخاج بلى ٖمل بدث مؿخلل. 

ي  رهحز ٖلُه في هظا اإلابدث هى جلص  
 
بىنفها مىخجت  ؤبٗاص هظه اللغتوما ؾِخم الت

ت التي جدمل في َُاتها ؤبٗاص  للضالالث، بل  ت  اوىنها مىٓىمت مً الٗملُاث اللغٍى  ُ جضاول

ُفت مفاصها الىكف ًٖ  ت ًاصي بلى ْو  ُ مىػ الخُال ت، فاؾخضٖاء الغ   ً  اإلاًامحنملانض

و الغواجي، وؾىاء ؤوان الغاوي ًخدضر ًٖ مجخم٘ واكعي ؤو هو عواجي مً  ت للى   ُ الضالل

ت واؾخلهاء البٗض الجمالي لهظه يغب الخُاٌ فةن الفغق ًىمً في ا بخياع الىخضاث الترهُب 

ّ (18)الٓاهغة.

: "ؤما وان ألاولى ؤن ًخم الدلاء على عهز سفيىت مبدزة في اإلاياه الشركاء  ًلٌى

 .(19)جدمل السى باد الج ً  وؤميرة البدار بلى حشر الىاق واق"

هما هجضها ففي هظه اإلالُىٖت لم ًىخف الغاوي باؾخضٖاء "ؤؾُىعة الؿىضباص" 

ما ٖمل ٖلى اؾخ
 
ىت ؤكغب ما جيىن بلى  ضٖاءبىثرة في الغواًاث اإلاسخلفت، وبه هظا الغمؼ بلٍغ



 
غصًت  :الـــــــــعنوان المق       د. عب هللا مدم  اإلاال ين(،إسم المؤلف )       ت في عواًت )قل  اللغت الؿ 

 ت(الحغٍ  

40 

 

"بُبُٗت الحاٌ ال ٌؿخُُ٘ ؤي قاٖغ و اإلاكابهت، هما اؾخضعى ؤمحرة البداع لحبُبخه لُلى،

 بخٗضص حي لؿاوي ونىحي ؤن ًجهل جلً الٗالكت الىلضًت م٘ لغخه بال ؤهه ال
 
سُا  وحض جاٍع

ماله صون ؤن ًدُمه وصون ؤن   صازل ألاؾلىب الكٗغي أٖل
 
ٌؿخُُ٘ ؤن ًجض لظن مىيٗا

 .(20)ًدىله بلى هاع وصون ؤن ًدٌى الكاٖغ بلى زاثغ"

مت جىكف ًٖ ملمذ مً مالمذ    ُ وهظا ًدُلىا ٖلى صاللت ٖمُلت وزالنت ك

ت التي جخىاعي في هظه   ُ ت الثلاف  ُ ت الٗمُلتالخلف االلىخت الحىاٍع وي لضًه بإلاام بٗىالم ، فالغ 

ً واهذ مغهؼا للغىم وؤخض ؤهم مهاصع  الغىم في بدغ الخلُج الٗغبي طلً ؤن  البدٍغ

إحي الخ   ها لاعب والخ  اللالا في الٗالم، ٍو ماػج بِىه وبحن لُلى مً هظه الخلفُت، خُث وان حض 

  ً بإلااما  اها ؤهثر  ؤن افي صولت اليىٍذ، ماهض   اؤخض ؤبغػ الغىانحن في بدغ الخلُج وجدضًض   اؤً

  ُ ًبحن بإلاامها بهظا الجاهب في جصحُدها لفااص بٌٗ اإلاٗلىماث التي  امىكف   امىه مؿخضٖ

وان ًجهلها ًٖ الغىم ٖىضما كغؤ كهت الضاهت في كاٖت اإلادايغاث ببِذ اليىٍذ بالضقي 

 .(21)وواهذ لُلى خايغة حؿم٘

ىعٍت، بل خاٌو الغمىػ ألاؾُ ضٖاءهما بهه لم ًلف ٖلى هظا اإلاؿخىي في اؾخ

لت ؤزغي اؾخضٖاء الغمىػ اإلاٗانغة، ٖىضما َلب مً نضًله ٌٗلىب ناخب  بٍُغ

الٌ( التي هخبها ببغاهُم هاجي وغىتها ؤم ولثىم.  "ًا فاادي رخم الهىث الٗظب بغىاء )ألَا

هللا الهىي وان ضزخا مً خياٌ فهىي اسلني واشزب على ؤطالله وارو عني طاإلاا ال مع 

ب ؤمس ى خبرا وخ ًثا مً ؤخادًث الجىي وبساطا مً ه امى خدم روي هيف ذان الح

م: ًا فااصي هظه  (22)هم جىاروا ؤب ا وهى اهطىي" م ٖبض الىٍغ
 
وفي جىملت الغواًت ٌٗل

ُلب مً ٌٗلىب اإلالُ٘ الثاوي. وبهظا حٗضص  قاهُىاػ جىاصي فااص، ًخجاهله فااص ٍو

خهُاث التي حٗمل فيها ال
 

خه لغتالص
 

ُاث والغمىػ بحن البٗض ٖلى اؾخلُاب الص

ىضباص وؤمحرة البداع" واقف   ُفه  األاؾُىعي في ؤؾُىعة "الؿ  الٗمم الضاللي اإلاًمغ في جْى

و الغواجي. ُفه في الى  ّلهظه ألاؾُىعة، وبحن اؾخضٖاء اإلاىعور الغىاجي ألابغػ وجْى

ّألامىىت وألاسمىت:  عاءاسخاإلاخيدم في الزواًت ّو-
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ل اإلا
ُّ
واًت  خيلمًمث   اهام   اٖىهغ  في الغ 

 
ل همُ

 
غص ولٗل  اإلايان هىا ٌكي مً  امً ٖىانغ الؿ 

ي وبحن الىاك٘ الظي جمثله  ؤهماٍ الترهُب الاؾخٗاعي بحن الضاٌ اإلاؿخٗاع له همضلٌى خس  

واًت، بِىما واهذ قلت  ت ألاوؾ٘ التي جضوع خىلها ؤخضار الغ   ُ اللاهغة وىنها الىلُت اإلاياه

ت و   ُ ت هي الباعة اإلاياه اإلاٗاصٌ اإلاىيىعي التي لٗبذ ٖلى جىػَ٘ ألاصواع وجىُٓم الحغٍ 

لت حٗبر ًٖ زلفُاث بًضًىلىحُت مخٗضصة، 
 

الصخهُاث، وهإن  ول غغفت مً غغف هظه الك

ت هي بمثابت للُت زابخت للخلفُاث واإلاغحُٗاث   ُ ىع اإلاٗللت للغمىػ الؿُاؾ جىكفها اله 

  (23)والاهخماءاث.

و  اوي اًت بلى ؤلافهاح ًٖ َبُٗت شخهُت هما ًاصي جىٕى ألاؾالُب في الغ  مً  الغ 

ت الضازلُت وجدىٍلها بلى  (24)زالٌ ؤوؿىت ألاقُاء.  ُ فاللهُبي ماهٌغ في ونف الحالت الىفؿ

ا في بضاًت ألامغ  هىع اإلاياوي وىهه ؾىصاٍو اثُت جاصي صاللتها بامخُاػ، بهه ًدُل الخ  نىعة فحًز

غحر كىاٖض اللٗبت. ان ما ًبضٌ ألاخضار َو ٌّ وؾٖغ "عى ما جزهخه م ام جاهيا بمفزده في  ًلى

ّ
 
شعز ؤن  االؼزفت شعز بىأبت سىداء جدخل ؤعماكه شعز بالؼزبت جطدً عغامه طدى

ؤخس بال مىع جدساكط في ضمذ على  ....اإلا ًىت الجميدت ليسذ بال فزاغ هائل

 مً الىأبت التي حلبذ له افالغغفت التي صزل لُىام بها، لم جىً ؾىي قبد   (25)خ ًه"

ض   مً الخىف، )الخىف مً اإلاجهٌى والخىف مً اإلاؿخلبل( بن الٓالم الظي ًلفه في  امٍؼ

جلً الغغفت هى ْالم الغغبت الظي هى ٖضو ألامً والاؾخلغاع الىفس ي، لُخدٌى الكٗىع 

ختى اٖخاص ٖلُه وجدٌى الكٗىع  اولم ًلبث هثحر   "ًطدً في عغامه".اإلاجغص بلى ؤلم خس ي 

ً. بالخىف في اللاهغة، ب ًلٌى "ب ؤ ًػيم لى خىحن خلُلي بٗض بحاػة الٗىصة بلى البدٍغ

دً بلى وسماث الىيل الباردة" ً الخاهم في ؤػسطس ٍو  .(26)بلجى البدٍز

 

 

 

 

بعد  القاهرة =

 انطولوجي
الشقة = بعد 

 المكان إيديولوجي
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ت في  فـ البكغٍ  ُف الجمالي للميان ًدُل ٖلى َبُٗت الى  ْى والحم بن  هظا الخ 

غُحر جخغحر مٗه ألا  فياع فاللىاٖاث، لظلً ؤنبدذ جبىيها ؾُاؾت الغفٌ وبطا ما خهل الخ 

لت هي اإلاغهؼ اإلاياوي التي  -هما ٌكحر اللغش ي-اللاهغة 
 

واجي في هظه الغواًت والك "اليىن الغ 

زم جدىلذ هظه ألافياع بلى مدبت خلُلت واهخماء لألعى.  (27)اهُللذ مىه هظه ألافياع".

يا كاهزة حماٌ اللاهزة عاضمت العزب خاغزة ؤلاسالم هىاهت هللا في ؤرغه وؤم ال ه"

 .(28)عب الىاضز وضىث العزب والىػاٌ غ  الاسخعمار كاهزة ألامل"

ُف البٗض الاؾخٗاعي وىهه ألاكغب بلى  مداوالجه وال ًسلى في مً اؾخضٖاء وجْى

ت لهظه   ً ت في ؾُاق البيُت الخللُض اخاث الكٗغٍ  ٗبحري لضًه، بال بن  الاهٍؼ ٓام الخ  َبُٗت الى 

ٗغ  
 
٘ للؼمً الىكاجعي )ػمً الىخابت( هلحٔ ي هظه اإلادالغواًت ح ُف ؾَغ اوالث. وفي جْى

غصي مىخٓم   وفم الخِ الؼمني في الغواًت. ولىىه ًخجاوػ طلً اإلافهىم بلى  اَبُٗت البىاء الؿ 

: " اوىهه بٗض   ؤخذ ًدً بلى جدً مً ؤبٗاص الاؾخٗاعة طاث الاؾخٗماالث اإلاخغحرة. ًلٌى

ت اإلاميزة اإلاخخمزة ع   .(29)بر ؤلف سىت مً ؤلف رائدت ورائدت"الزائدت اللاهٍز

سُت إلاٗغفت  ت بىنفها آلت جاٍع  ُ ُاق اللبٌ ٖلى اللحٓت الؼمى وال ًمىىىا في هظا الؿ 

ٗض   ُىا ؤن  هظا الىنف ًمىذ  ب  ُ   االؼمً لٖى في جإزغه بلضاؾت الحًاعة  اٖمُل   افلؿف

ت اإلاٗخلت  الٌ باعة الاؾخٗاعة ومً ز (30.)"عبر ؤلف سىت مً ؤلف رائدت ورائدت.."اإلاهغٍ 

"جخطاًز ألاًام والبخار كبل ان ًب ؤ بمالمستها وفي ول ًىم جب و فٍز ة ؤحمل  في كىله

ه ( 31)وؤشهى وؤكزب...." ه ٌكب 
 
مً بهىعة ؤؾٕغ مما هي ٖلُه، به هلحٔ ؤهه ٌُٗض نُاغت الؼ 

غم مً ؤهىا وكٗغ  ت اإلادؿىؽ واإلاجغص. فبالغ   ُ بىثافخه، بال ألاًام بالبساع اإلاخىاعي بحن زىاث

دبسغ هما ًمط ي الٗمغ.  وفي ؤهىا ال ًمىً ؤن همؿً به فهى ًخفلذ هما جخفلذ ألاًام ٍو

"ًذهز ول لحغت مً لحغاث ذلً اليىم هيف الخليا بعي  اذان الفلجز والغالم  كىله

ًدف الذرة والجيميزة والترعت ًذهز هيف ؤكبدذ مع الػىء ألاٌو هطف طفدت وهطف 

: "مزث ؤًام وفي كىله (32)بىكار ًديم بىطف طفل وهطف رحل"امزؤة وهيف اسخلبدها 

..الحياة الطبيعيت التي .اإلاعزهت بفااد خدما لذًذا عاشه مىدشيا بيل لحغت مً لحغاجه

 .(33)"بئت بالطائزاث التي جزمي اللذائفحسير ػير عا
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ّالاسخعارةّالشمً

 (مً ؤلف )رائدت ورائدت (عبر ؤلف )سىت

 ًز()والبخار( كبل ؤن ًب ؤ بمالمستها)جخطا (جخطاًز )ألاًام

الم ًدف( الذرة والجيميزة والترعت (ًذهز ول )لحغت( مً )لحغاث( ذلً )اليىم
َّ
 )والغ

 بفااد )خدما( لذًذا عاشه مىدشيا مزث )ؤًام( اإلاعزهت

مً اإلاؿخٗاص هلحٔ اؾخضٖاء  هبحر   ٍُف إلافهىم الؼ  الت ٖلى هظا  اوفي جْى لليلماث الض 

ىء، ؤًام، خلما...( لظا الحلل مثل:   ً )ألاًام، ول ًىم، لحٓت، لحٓاث، ؤطان الفجغ، ال

ه ٌِٗل فترة 
 
ل مٗها طاهغة ألاًام وخىحن اإلااض ي، به فٗىضما هخب اللهُبي عواًخه هظه، خم 

الكباب مغجحن مغة في ٖمغه ومغة ؤزغي في عواًخه، ومً زالٌ الغواًت فلِ ًمىىه 

 بٌٗ ألاخضار التي لم جخىافم م٘ طاجه. اؾترحإ ألازُاء وبنالخها وحغُحر 

ت والدؼتزد لّسّلؼت ا - ّ:الشعٍز

غصا لغت جخدمل  الغواًاث ٕى مً في مثل هظا الى   لؿ 
 

اح هغوب   قىال  امً ؤقياٌ الاهٍؼ

ا ألاخضار فهي جخدغن باهخٓام وىنها اؾخجابت  ذ اإلاباقغ لألقُاء، وؤم  هٍغ للخلفُت مً الخ 

ىمً الٗبء ألاهبر ٖلى اللغت ؤن ٖليها مخابٗت  اع الؼمني اإلاٗهىص، ٍو الثلافُت يمً طلً ؤلَا

حظب اللغاء في ْل غُاب الحغهت والترابِ والىمى الًٗىي، ولهظا جاصي اللغت في عواًت 

اثف مخٗضصة بن ٖلى مؿخىي ؤلازباع والحىاع وهظا ًدُلىا ٖلى مفهىم باعث في  اللهُبي ْو

ٖلى مؿخىي اليؿُج الاؾخٗاعي والترابِ والىمى  ؤو الىخابت"،  ه "صعحت الهفغ مًهخاب

 .(34)الًٗىي هما طهغها.

توفي هظه اإلا اوي ٌؿغص  لُٖى ُ   الغ  ى اإلاجخم٘ الجامعي مداه ؤخضار ؤًام  اؾِىاٍع

ٌّؤماعاث السجً ومضلىالجه.  االامخداهاث ومؿخٗحر   "جفخل  وديت الحلىق شيدها  ًلى

ٌّ بلى ما ٌشبه معسىزاث الاعخلاٌ سزادكاث هائدت حؼطي ألارع وجمخ   الطبيعي وجدى

في ول اجلجاه آالف الطدبت ًزحع ون هإنهم ؤػىام حساق بلى اإلاذبذ والجى في ال اخل ًٍش  
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اإلاىكف رهبت مفدشىن ػالظ ش اد في ول ميان ًطزخىن وعلى وحىههم شبم عارم 

 (.35)ث يهزولىن بين الطاوالث"بلى اضطياد طالب لئيم مخدبس بالؼش وباعت اإلازطبا
 

 

 

 

 

 

 

 

ة  ت اإلاىكف الحانل للُالب والُالباث ؤزىاء هظه اإلاض   ُ ه ٌٗبر ًٖ خؿاؾ
 
به

ت الحلىق ألاكغب بلى بِئت   ُ ت، وهإن  فترة الامخداهاث صازل الحغم الجامعي في ول  ُ الؼمى

حن، م جً الظي جلفه اللُىص وجدانغه الهمىم وجغاكبه غالّ ألٖا ه  الس  ت  اكب   ُ جلً اليل

م فُه ألاوامغ بكيل ناعم ومهىع   كحن الباخثحن  اباإلاٗؿىغ الظي جُب 
 
ت باإلافد  ُ ؤؾاجظة اليل

ه ًدبنى عؤي 
 
ت والجامٗت. وهإه  ُ ًٖ ألازُاء والؼالث وىنها حغاثم ٌٗاكب ٖليها كاهىن اليل

ىعة في الغواًت ماهض   ؿُج الا  ا"ؤوإلاان" في هخابه اله 
 
ت اؾخٗماٌ الي  ُ ؾخٗاعي في ؤلابضإ ؤهم

  ُ واجي، ومؿخضٖ ؤكىاٌ ؤبغػ الىخاب ؤمثاٌ "ماعؾُل بغوؾذ" الظًً قضصوا ٖلى  االغ 

ً  ؤن  الاؾخٗاعة وخضها بةميانها ؤن جمىذ  ت الحاؾمت لالؾخٗاعة في ألاصب، بلىله: "ؤْ  ُ ألاهم

  ٖ   (36)مً الخلىص لألؾلىب". اهى

ت جإحي مً الل لظا  ُ ت اللغت ألاصب  ُ ت نىع "فةن  حمال ىع )وزان  ضعة ٖلى زلم اله 

ل٘ ٖلُه في هخب "ؤوإلاان"  (37)الاؾخٗاعة(".
 
عغم -وهظا اللٌى لم ًبضٖه اللهُبي ولٗله لم ًُ

ٗغ بُٗض  -غؼاعة اَالٖه
 

ه ًضعن ؤال كُمت للك ًٖ الاؾخٗاعاث وال مٗنى لإلًلإ مً  ا، ولىى 

ت ال  ُ تي جدغن ألاقُاء وجبضٌ ألاصواع غحر الهىع وال ميان للخُاٌ بال في هظه الحلٌى البالغ

اوي فًاء  عخب   هكت لضي اللاعت. ًلٌى الجغحاوي:  اوجمىذ الغ  إلاٗالجت ألاخضار وبزاعة الض 

 الجامعة سجن

 مفتش األستاذ

الصورة 

 االستعارية
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وألاحؿام الخغؽ مبِىت واإلاٗاوي الخفُت  اوألاعجم فهُد   ا"وبهً لتري الجماص خُا هاَل  

 .(38)باصًت حلُت"

ٗانغة 
 
حن بالبالغت اإلا لِؿلِ الًىء ٖلى واخضة مً مً هىا ًإحي ؤخض اإلاهخم 

  ُ ٗغ، مؿخضٖ
 

نىعة اإلاضًىت  االاؾخٗاعاث التي ؤَلم ٖليها اؾم "الاؾخٗاعة اإلامضوصة" في الك

في بخضي اللهاثض لُهف َبُٗت البيُت التي ٌٗخمض ٖليها هظا الىٕى مً الاؾخٗاعاث خحن 

اع مغجج في خاحت بلى ًض جضٖمه لخمىٗه مً كاٖغ مضًىت عوما هجب 
 
ل ال

 
. ًلٌى  ًمث لٍى الؿ 

إجه في اٖخهاعه الٗالم ؤيحى هى  في طلً: "هظا الجباع اإلاسُف الظي ًغػح الٗالم جدذ َو

بهه ٌؿخٗحر  (39)طاجه في اعججاج هدى انهُاعه ًمط ي ولضٖم هامخه يض الٗانفت ًُلب ًضي".

الهىث بضٌ اللغت والهىع اإلاىثفت وهإن الحغهت الحُت جمتزج م٘ البكغ طوي ألاعواح 

ًلٌى "اللطار مليء بالضجيج ضجيج مً  اص الظي ؤنبذ هاَلا خاله خاٌ البكغ.والجم

ت الباهيت وفي  ب مً ألاضىاث البشٍز ج ػٍز ال اخل وضجيج مً الخارج في ال اخل مٍش

ط ".الخارج ؤهثر ػزابت مً ألاضىاث ت الثليدت بالشٍز ًّ ّ.(40)...واضط ام العجالث الح ً 

ّاإلابدث الثالث: ال
ّ
ّسائل شاهيىاس()ّر اردةاث الّسّذ

ت هبري بىنفه اعصةالظاث الؿ   ىدؿبج  ُ ًىامي  اؤهم دغن الض 
 
ي جلىم ٖلُه ظالاإلا

ت وفم ما ًيسجم م٘ عئٍ بىاءكخغل ٖلى ح، هظه الغواًت ىاهغ اللغىٍ 
 
للىاك٘، ت الؿاعص الٓ

اعصةفالبدث في مٓاهغ  "ال ًلضم هفؿه بؿهىلت طلً ؤن ملىلت الظاث هي في  الظاث الؿ 

ت ولم جضزل بلى ألانل ملىل  ُ ت ؤهثر منها ملىلت ؤصب  ُ ت ولؿاه  ُ ت وهفؿ  ُ ت فلؿفُت واحخماٖ

م الاؾخٗاعة مً هظه الٗلىم". ت بال ًٖ ٍَغ  ُ ت ألاصب ُلم ٖليها البٌٗ  ( 41)خلل الىٍٓغ  ً هما 

ذ" والتي ٌٗغفها ت التي ٌٗمل ٖليها هظا خمضاوي حمُل  اؾم "الخظٍو بلى ؤن  الغئٍت الٗام 

 الىل"اإلاهُلح هى 
 

في الىكىف زلف يمحر اإلاخيلم  ىج بلى ما ٌؿمى بالخبئحر الضازلي مخمثال

 (42)."ٖلى الاهفٗاالث الضازلُت واؾترحإ الظاهغة ًدُلالظي 

ا في لغخه  اوالحم ؤن اللهُبي في هظه الغواًت لم ًىههغ اهههاع   ، طلً اإلاٗهىصةجام 

ٗ   -اهما ؤقغها ؾابل  -ألهه  ت التي لم جىً  ؤكغب ما ًيىن  امىذ الغواًت َاب  ُ للؿحرة الظاج

ختى لُلى،  خىاعاجه م٘ خُٓذ بإهثر مما خُٓذ به ٖىضماهظلً في عؾاثله م٘ قاهُىاػ 
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ت فلم جىل طلً الٗمم الىحضاوي الظي هالخه قاهُىاػ، بنها  ت والاؾخٗاٍع باجذ البيُت اللغٍى

  ُ الضازلي والخىف وؾُىُىلىحُا، ًهف الخإزغ  افي عؾاثله م٘ قاهُىاػ جمىذ  بٗضا اهُىلىح

لغت  لغت الؿغص مً لغت مباقغة بلى دٌى مؿاع لُوؿغب ٖلى اللغت لظي امً الفغاق ا

ٗغ والغمؼ
 

:الك ب  :"ؤًتها الؼاليت . ًلٌى ال ٌساوروي شً ؤهً سىف جىىهين في ًىم كٍز

ؤشهز هلجمت في اللاهزة وفي العالم العزبي وده سىف جىىن ضىرجً على ػالف ول 

جً مً هب  ول رادًى وسىف جض يء مالمدً ؤعماق ول ملجدت وسىف ًىطدم ضّى

ىني"  .43))شاشت وكتها هل سخذهٍز

غص  ؼوؿيي" بـ  في مجمله هى وبطا ؤؾلمىا ؤن  الؿ  زُاب الظاث ؤو ما ٌؿمُه "هٍغ

بهه ًخجغص مً  ي)ؤصبُت الظاث( ًمىىىا هكف َبُٗت اقخغاٌ الخُاب الغواجي ٖىض اللهُب

ٗغ ولما ا
 

فغ بلى لغت الك ٗمل ٖلى ملاومت الظاث خظع لغت اله  كتربذ طاجه مً الغواًت، َو

ت، وفي الىكذ هفؿه ال  غصي اإلادىم الظي ازخُه لغواًخه الؿحرً  اهتهان طلً البىاء الؿ 

بهه ًىتٕز هبضه التي آإلاها اٖتراف  (44)ًمخلً اللىة اليافُت إلالاومت اهدكائها ؤزىاء الىخابت.

ٗلً ؤمام الٗا لم ؤلم جلىم الهضمت التي جللاها في طلً قاهُىاػ له بٗضم مدبخه، َو

صوعها في جدلُل اإلاٗنى اإلااوعاجي للىو خُث ًىخفي اللهُبي  اللغت اإلاىكف، وهىا جلٗب 

 .باؾخسضام الاؾخٗاعة )وؾىف ًىُلم نىجً مً هبض ول عاصًى(

واهُالكا مً ألازغ الظي جدضزه الظاث في الخُاب الغواجي بىنفه زُابا جىزُلُا، 

اوي الكٗىع الظي ٌؿىً  ًدىامى طلً وهى ؤصبُت الغواًت الظي ٌكخغل ٖلى اإلادؿىاث  الغ 

ت بىنفها ؤصاة مً ؤصواث ألاصبُت، وليىنها حُٗض زلم ٖهض  البضٌُٗت والهىع الاؾخٗاٍع

ٌّ الحب والفخىة والكباب والللاء والفغاق مً زالٌ اللغت. "ؤًتها الؼاليت عى ما  ًلى

ب الذي حمعىا كبل لحغاث وكبل كزون وكفذ حؼىين في ذلً اإلاساء البعي   اللٍز

ؤخسسذ ؤهً حؼىين لي وخ ي ؤضبذ السزادق عشىا وؤهذ طائزحي الزائعت التي جط ح 

لي وخ ي وحسإليىني عً كدبي ؤًً ذهب ها هى ذا مدلى ؤمامً فخذًه بين ً ًً ؤو 

ت التي هلحٓها في يمح(45)دوس ي عديه بل ميً" كىة الكٗغٍ 
 
ر هظه الحالت هي خالت الي

اوي  اإلاخيلم ما ٌٕ مً ؤهىإ جضزل الالوعي في الخُاب الغواجي، الؾُما بطا وان الغ  هي بال هى
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في ألاؾاؽ، والظي ًثحر الدؿاٌئ ؤهثر إلااطا جغن اللهُبي لىفؿه هظه اإلاؿاخت الحغة  اقاٖغ  

اعصة متهمت بالخمغص ٖلى  اللخٗبحر ًٖ صوازل هفؿه؟ مُلل   كلمه بال قٗىع لُجض الظاث الؿ 

 ُاَت الغواًت وهمِ حكىُل لغتها، بل ٖلى زُابها. ز

ًلٌى حمُل خمضاوي: "يهُمً يمحر اإلاخيلم ٖلى مٗٓم قظعاث الغواًت قٗغا 

وجلهُضا؛ وهظا ما ًلغب هظه الغواًت بكيل مً ألاقياٌ بلى الكٗغ الغىاجي الظي ٌؿدىض 

بالغا، بل جخدٌى قظعاث هثحرا بلى يمحر ألاها ؤو يمحر اإلاخيلم الخفاجا وحٗبحرا واهفٗاال وب

ذ، واإلاىاحاة، والاهُىاء ٖلى  ت مىىلىحُت ًُغى ٖليها الخظٍو الغواًت بلى زُاباث قاٍٖغ

 .(46)الظاث، ٖبر ؤفٗاٌ البىح والخٗبحر والاهفٗاٌ والكٗىع"

ُُغة ٖلى ٖىاَفه، وكض ؤعخى  هظا ما خهل بالفٗل في فلضان اللهُبي الؿ 

غ جلً ألاخضار الحلُلُت التي ٖاف ؤًامها اإلاايُت الٗىان لللمه وطاجه زانت ٖىضما ًخظه

اٖغي. بهه اوغماؽ في  ابال ٖىصة، مجزاخ  
 

تي الك ًٖ زُابه ؤلازباعي بلى زُابه الخظٍو

اح مً زُاب بلى زُاب، وهظا وله  اؾدىُاق الظاث مً زالٌ البىح ألاصبي الغاقي، واهٍؼ

ت قاهُىاػ! وفي جهىع ؤٖمم جبضو ق  ُ اهُىاػ ممثلت للىعي الجمعي ًثحر الكيىن خٌى ماه

والهىعة اإلاجخمُٗت في الغواًت وهإهه ًساَب اللاهغة وألامت الٗغبُت في لفخت غحر مؿبىكت. 

ؤًتها الؼاليت ؤهذ ال جدخاحين بلى معه  مىسيلى وال بلى ؤساجذة ٌعدمىهً الؼىاء بلىله: "

ني ول ما عديً لل  ول ث بمىهبخً مثل البالبل التي جفخذ عيىنها على الحياة وهي حؼ

ؤن جفعديه هى ؤن جبدسمي فيضحً الىحىد طزبا وؤن حعبس ي فخبيي ال هيا ؤو ؤن جلىلي 

زكظ كدبي معه وجزكظ ال مىع في عيني"  .(47)خزفا فيركظ الىىن فزخا ٍو

 
ا
إحي مغاص ػوًٍ لُاهض ؤن  هال "، اللظًً اهخبها بلى كًُت  ٍو مً "صًياعث" و"هىؾٌغ

ىعي ألاوعوبي، اهُالكا مً الىعي بالظاث هفغص بلى الىعي الخدٌى الٗمُم الظي ؤناب ال

بالظاث هجماٖت، مً لحٓت جإؾِـ الىعي الفغصاوي الظي جإؾـ ٖلُه الفىغ اللُبرالي في 

بلى الىعي بالجماٖت الظي جإؾـ ٖلُه الفىغ اللىمي وزانت ألاإلااوي في اللغن  18اللغن 

ت في بؾلاَاجه ا .(48)"19  ُ  لظاجُت ٖلى شخهُت البُل في الغواًت، لخخطح ؤها اللهُبي حل
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 ٌ ج مً الاسخؼزاب والسزور ً رن فااد ؤن  ًلى "جخدلى شاهيىاس رسائده بمٍش

 .(49)الفىاهت جخعاطف مع خزوف الفىان وؤن روح اإلاطزبت جخعاطف مع روح ألادًب..."

عؾاثل قاهُىاػ لم حٗمل ٖلى هكف مالمذ الخإزحر والخإزغ في هظه الغواًت  ن  هما ب

ت فدؿ  ُ ب، بل بنها ؤُٖذ بقاعاث جبحن صهاء اللهُبي في الخٗامل م٘ ألاخضار الؿُاؾ

ماث  دٌى الظي ماعؾه اللهُبي في عؾاثله م٘ قاهُىاػ مً الؿ  ويبِ اهفٗاالجه. بن الخ 

ت بلى اللغت ألاصبُت، ًدلم جماػح   ُ   االاهُباُٖت بلى الؿماث الظاجُت ومً اللغت الهفٍغ  اوؿب

 لُت بحن الظاث والٗالم الخاعجي بىنفه مازغ بحن الٗالكت الخفاٖ
 
 ومثحر  ا

 
لخفجغ الظاث. لُإحي  ا

ت الؿغص  حٗلُم مدمض ٖبُض هللا في ملاٌ له بٗىىان: )حمالُاث اللهت اللهحرة قٍٗغ

ذ( بلىله ذ: ؤي الخدٌى مً اإلاىيىعي بلى الظاحي وؾىاء ؤواهذ  ومبضؤ الخظٍو "مبضؤ الخظٍو

لهت جىدى هدى الترهحز الىحضاوي والضازلي بلغت طاث الظاث للياجب ؤو الصخهُت فةن ال

ت ؤي بلغت كلبُت جغهؼ ٖلى مىاب٘ الٗاَفت".  (50)ؾماث ٖاَُت وجإزحًر

غخل  وفي نهاًت اإلاُاف ًغخل اللهُبي ًٖ اللاهغة لُىمل صعاؾخه في الغغب، ٍو

اف مٗها ؤحم ل ًٖ خبُبخه ألازحرة التي مىدها ؤغلى ما ًملً مً عؾاثل ألاصب والحب ٖو

 ٌ "ؤًتها الؼاليت البارخت عاه ث هفس ي على  اللحٓاث ووصٖها وصإ اإلادب  الٗاقم ًلى

الزخيل وع ث هفس ي ؤن ؤخمل كدبي الىاسف وؤوراقي الزاعفت وخطاي الػائعت وؤن 

بن  هظه اللغت اإلاىثفت التي بغػث مً زاللها الاؾخٗاعة في  (51)ؤرخل عً عاإلاً اإلاسحىر.."

ت  عؾاثله م٘ قاهُىاػ، جاهض ت والاؾخٗاٍع خض  بلىؤن زُاب الظاث مغجبِ باللغت الكٍٗغ

ُت والظاجُت في مفهىمها الىاكعي. هما حكحر  هبحر، وؤن الغواًت جغجبِ بالىكاج٘ اإلاىيٖى

 ٌ ت اللهحرة( جلى تراف بالله  "بن الكٗغاء ٖاصة ما  بظلً ؾىػان لىهافغ في هخابها )الٖا

ّ.(52)ً الىافظة"ًىٓغون في اإلاغآة بِىما ًىٓغ هخاب اللهت م

اثض إلاٗاًحر الىخابت لم ٌؿمذ بىلىج الؿغصًت اللغت  َبُٗت بن  هظا اإلافهىم الؿ 

توزانت  في اإلاجاالث الغواثُت، وهإن  "حاهبؿىن" لم ًىً مسُئا ٖىضما زو   الاؾخٗاٍع

ٗغ، وحٗل الىىاًت مسخهت بالىثر
 

ألن  ملاًِـ الكٗغ جخفم م٘ َبُٗت  ،الاؾخٗاعة بالك

ت فخجض  ،خٗاعة في هثحر مً جهىعاتهااقخغاٌ الاؾ  ً ا ملاًِـ الىثر في الغواًت الخللُض وؤم 
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مؿاخت الاؾخٗماٌ اللغىي اإلاهخمت باؾخٗغاى حمالُاث اللغت في يىء آلُاتها اإلاٗهىصة 

واًت بٗض ؤن جفىق  (53)جياص جيىن مىٗضمت. فةطا وان هجُب مدفّى كض عاهً ٖلى مىث الغ 

ه وان ًمثل مظهبا ؤو ٖلى الىث اوحماهحرً   ابهخاح  
 
حر مً الغواثُحن الٗغب في ػمىه، فةه

 
 

ضص مخبىحن ؤقياال ت مً الغواثُحن الج   مظهبحن مً مظاهب الغواًت اإلاخٗضصة، لُٓهغ مجمٖى

 
 
ًٖ َبُٗتها اإلاٗهىصة التي عؾمها هخاب الغواًت ؤمثاٌ هجُب  احضًضة للغواًت زالف

، وكُاؾ   ت لضي اللهُبي كض اإلاٗاًحر التي ك ٖلى طلً فةن   امدفّى ُضث جلً الكاٍٖغ

 لٓهىع ؤهىإ حضًضة وملاًِـ 
 
ب ممهضة جٍغ انهضمذ وخلذ مدلها مظاهب اهُللذ مً الخ 

ابم. وفي نهاًت هظا ألامغ ًمىً اللٌى ؤن  ا واهذ ٖلُه في الؿ  ججلي الظاث مسخلفت جماما ٖم 

ت  الؿاعصة مً  لىابٗتلُت افي اإلاىهىلىحُا الضازًخطح بكيل هبحر في عواًت قلت الحٍغ

وبهما مً زالٌ  ؛بٌٗ ألاؾماء اإلاؿخٗاعةو  ألاخضار اجه ٖلىلِـ في بؾلاَ ،الظاحي الالوعي

 مداواة الظاث واؾترحإ الؼمً اإلااض ي وزانت ألاخضار الٗاَفُت الٗاللت في الظاهغة.

ّ:خاجمت

ٓام البىاجي القخغاٌ اللغت ي الى  بازخالف  غصًتالؿ   للض ٖمض البدث بلى جلص  

واًت اٖهاؤهى  يىنها ألاكغب بلى الُاب٘ الؿحر طاحي  اإلاٗغوف ببىاثه الؿغصي ول ،صازل هظه الغ 

ة بؿبب زغوحها ًٖ الىمِ اإلاإلىفاإلاباقغ  ، بنها ؤزاعث هظه الغواًت بقيالُاث ٖض 

لى الغواًتفي جغهُبت  اؤؾاؾُ ابىنفها ميىه حملت مً ألاؾالُب الؿغصًتحؿخضعي  ، ٖو

غم مً كلت اؾخٗماٌ ت في مثل هظا الىٕى مً الغواًاث، بال ؤن اللغٍىهظه ألاؾالُب  الغ 

ت ًياص ًيىن ؤمغ   ت وؤؾالُب اؾخٗاٍع   ازلىها مً ومًاث قٗغٍ 
 

ٖىض اللهُبي،  مؿخدُال

 فلم ٌؿخُ٘ الخىهل مً وىهه قاٖغ 
 
ت في هثحر اإلاىاًَ صازل  جلً ةزفاء مالمذب ا الكاٍٖغ

 .مً زالٌ  الغواًت

وعنض ؤهم  ألاقياٌ الؿغصًت ألاهثر صاللتببغاػ داولت فلض كام هظا الٗمل ٖلى م

 . الىكىف ٖلى ؤهماَها اإلاخىىٖتومداولت  وصالالتها، اللغت مٓاهغ هظه

مىً اللٌى بن البدث في فًاء  تٍو  ً ؾالُب لم ًلخهغ ٖلى جدضًض ألا  اللغت الؿغص

بدُاء في الظي ًٓهغ  لغىي الجمالي، وبهما وان ًبدث ًٖ طلً اليؿُج الفدؿب تالكٗغٍ  
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ت وهإهه وؿُجا ممؼوحا بحن اللغت بىنفها ؤصاة مً ؤصواث  اث الىحضاهُت زان  اإلاىيٖى

تاقخغاٌ  ت وبحن الظاث وىنها حٗمل ٖلى اؾخضٖاء اله   ألاهماٍ الحىاٍع ىعة الاؾخٗاٍع

اوي الىابٗت مً الٗمم اإلاغحعي لضي  ، والتي جفصح ٖما ال ًمىً ؤلافهاح ٖىه في غحر الغ 

 . غىي اللهظا الؿُاق 

وفي يىء َبُٗت اقخغاٌ الغواًت في ٖضة مؿخىٍاث بىنفها جداوي زُاب الكإع 

وزُاب الفىغ والحىاع والاهخماءاث مً حهت ؤزغي، ًمىً الاؾخيخاج ؤن  الىٓام اللغىي في 

ت حكيل ٖلى زالزت ميىهاث: ت الحغٍ   عواًت قل 

: زُاب الحُاة الاحخماُٖت والُبلت الٗامُت ال - ن ألاٌو بؿُُت وفُه ًٓهغ الخلِ اإلايى 

بحن اللهجاث في الحىاع الىاخض ٖاهؿت نىعة زلافُت ًٖ َبُٗت الخلفُت اإلاغحُٗت 

خهُاث مً زالٌ ألاؾلىب الحىاعي، فاإلوؿان الٗامي البؿُِ ًخدضر باللغت 
 

للص

ت والغاوي ال ًدبنى حغُحر هظه اللهجت، بل ًضعحها هما هي.  ُ  الكٗب

اوي: الخُاب ال -
 
ن الث سبىي وفُه ٌؿخٗغى اإلايى  اوي ى  ت الخانت به  الغ   ُ ت الثلاف  ُ الخلف

ٗبر ًٖ 
 
ض اللغت مً الكىاثب واؾخضٖاء لغت هلُت ح اعصة ٖلى ججٍغ لخٗمل الظاث الؿ 

ت ؤو اإلاىعور الغىاجي الغاقي   ُ الحضر، وجفؿغ َبُٗت اهخماماتها بالحضًث ًٖ الغمىػ ألاصب

 َالٌ(. هما خضر م٘ فااص ٖىضما َلب مً ٌٗلىب غىاء )ألا 

ن الثالث: خىاع الظاث وفُ ف   هاإلايى  ت مْى اوي بلى آفاق قٗغٍ  ؤؾالُب اللغت  اًدلم الغ 

ت وفاسح   لىحضاهه فًاء الخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ وألاخاؾِـ، بهه ًغجلي بمؿخىي  االاؾخٗاٍع

اتها وفي هظا اإلايىن جدضًض   هىع  االىخابت بلى ؤٖلى مؿخٍى ٌِٗل خالت مً خاالث الىحىص ٍو

خه وججغبخه في الحُاة. وهظا ما ال ًخىاحض في  بإههيء خىله ول ش  هاب٘ مً اهخماءاجه وعٍئ

وىهه مجغص هاكل لألخضار بإؾلىب واكعي فيهما ال ٌٗضو  الظياإلايىهحن ألاٌو والثاوي، 

 نىعجه ألاولى.اإلاازل خياجي مبخٗضا ًٖ الغمؼ وؤلاًداء في 

ّ الهىامش:
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ؼة، الدكىُل اللغىي في الغواًت، ٖالماث، ج (1) هـ 1420حماصي ألاولى،  9، مج،33اهٓغ: مدمض بٖى

اهٓغ: الخُاب الغواجي، مُساثُل بازخحن، جغحمت مدمض بغاصه، صاع الفىغ ، و 87-79م م1999ؾبخمبر

 .م1986باَعـ،  –للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، اللاهغة 

ً الثالزاء  (2) ضة الَى ت فخدها غاػي بازخالف فضزلها هثحرون بال جغجِب ملاٌ حٍغ  17اهٓغ: قلت الحغٍ 

  .م2010ؤغؿُـ 

ت لغاػي اللهُبي، مجلت كىافل الؿٗىصًت، ٕ  (3)  31اهٓغ: ٖلي بً مدمض الحمىص، ٖخباث عواًت قلت الحٍغ

 .76م، م2015ماًى 

ت، ٖياّ، ألاعبٗاء اهٓغ: ٖلي الغباعي، ٖبضالغخمً عفُ٘ (4)   .م2015ماعؽ 11آزغ ؤبُاٌ قلت الحٍغ

ت، مجلت الىو الجضًض، ٕ  (5) ت الىخابت في قلت الحٍغ  .26م 1415طو الحجت  4و،3معجب الٗضواوي، خٍغ

ت في محزان الىلض، مجلت ؾىق ٖياّ، ٕ  (6)  .79هـ، م1417، 23و22ٖبضالؿالم اإلاؿضي، قلت الحٍغ

ؼة، الدكىُل اللغ (7)  .81ىي في الغواًت، ممدمض بٖى

ـ،  (8) اى الَغ ت، الُبٗت الخامؿت، ٍع  .26م، م1999غاػي اللهُبي، قلت الحٍغ

ت، م (9)  .28قلت الحغٍ 

 .73الخُاب الغواجي، مُساثُل بازخحن، م (10)

ٌٗغف بازخحن الخهجحن بلىله "هى اإلاؼج بحن لغخحن احخماُٖخحن في ملفّى واخض، بهه للاء في خلبت هظا  (11)

" اهٓغ: خمُض لحمُضاوي، ؤؾلىبُت ّ اإلالفى 
 
حن مفهىلحن بدلبت ؤو بازخالف احخماعي ؤو بهما مٗا ُحن لغٍى بحن ٖو

 .85م م1989الغواًت، ميكىعاث صعاؾاث ؾاٌ الضاع البًُاء 

 .82( مدمض بىٖؼة، الدكىُل اللغىي في الغواًت، م1)

هىث الىاخض في الغواًت واؾخضٖاء ( حٗمل الغواًت "البىلُفىهُت" في ؤبؿِ جهىعاتها ٖلى ببٗاص ال2)

ت. اهٓغ: حمُل خمضاوي، الغواًت البىلُفىهُت والغواًت اإلاخٗضصة  الصخهُاث واؾخجالء اإلاىاكف الفىٍغ

 م. 2012ألانىاث، ملاٌ، قبىت ألالىهت، 

ت، م3)  .425( قلت الحغٍ 

ت، صعاؾت هلضًت1)  ُ واًت الٗغاك ص ألانىاث في الغ  اث وحهت الىٓغ، ( هضًل ٖبضالغػاق ؤخمض، حٗض  صاع  في مؿخٍى

 .28م، م2016 ،1ٍ ألاعصن، غُضاء لليكغ والخىػَ٘،

ت، م2)  .28( قلت الحغٍ 

( حىعج الًيىف وماعن حىوؿىن، الاؾخٗاعاث التي هدُا بها، جغحمت ٖبضاإلاجُض جحفت، صاع جىبلاٌ لليكغ، 3)

 .33م، م2009، 2ٍ

غت الؿغص، عؾالت ماحؿخحر، حامٗت الحاج لخًغ، ( وؾُمت مؼصاوث، الاؾخٗاعة الغواثُت صعاؾت في بال 1)

 .م، م ج )اإلالضمت(2011الجؼاثغ، 
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ت، م (19)  .370قلت الحٍغ

 .58الخُاب الغواجي، مُساثُل بازخحن، م (20)

ت، م (21) ض مً الخفانُل اهٓغ: قلت الحٍغ  .359للمٍؼ

ت، م (22)  .258قلت الحغٍ 

ت، م (23)   .121-118-114قلت الحغٍ 

 .10، م2، 9ٕصاللت اإلايان في مضن اإلالح لٗبضالغخمً مىُف، مجلت ؤبدار الحرمىن، مج  ( مدمض قىابىت،24)

ت، م (25)   .31قلت الحغٍ 

ت، م (26)   .65قلت الحغٍ 

هـ 1424ًُٖت اللغش ي، الغواًت ٖىض غاػي اللهُبي صعاؾت ههُت، عؾالت ماحؿخحر، حامٗت ؤم اللغي،  (27) 

 .128م

ت، م (28)   . 18قلت الحغٍ 

 .66غح٘ هفؿه، ماإلا (29) 

غصي، مجلت فهٌى اإلاجلض (30) و الؿ  ت الؼمً في الى   ُ ُب، بقيال  .130م م1993، 2، ٖضص 12ٖبضالٗالي بَى

ت، م(31)   .139قلت الحغٍ 

 .98اإلاغح٘ هفؿه، م (32)

 .54اإلاغح٘ هفؿه، م(33) 

 .155قىغي ماض ي، ؤهماٍ الغواًت الٗغبُت الجضًضة، م(34) 

ت، م (35)  .174قلت الحغٍ 

 .84ٓغ: مدمض بىٖؼة، الدكىُل اللغىي في الغواًت )ملترح هٓغي(، ماه (36)

 .53خمُض لحمُضاوي، ؤؾلىبُت الغواًت )مضزل هٓغي(، م(37) 

 .43م، م1991ٖبضاللاهغ الجغحاوي، ؤؾغاع البالغت، جدلُم مدمىص مدمض قاهغ، صاع اإلاضوي، حضة،  (38)

 .60(، ماهٓغ: خمُض لحمُضاوي، ؤؾلىبُت الغواًت )مضزل هٓغي (39) 

ت، م (40)  .69قلت الحغٍ 

ؼة، الدكىُل اللغىي في الغواًت )ملترح هٓغي(، م (41)  .86مدمض بٖى

ش اليكغ  (42) ً جاٍع ضة صهُا الَى ذ في عواًت خلُمت ؤلاؾماُٖلي، ملاٌ، حٍغ -6-14حمُل خمضاوي، الخظٍو

 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/93030.htmlالغابِ: .  2007

ت، م (43)  .160قلت الحغٍ 

ؼة، الدكىُل اللغىي في الغواًت )ملترح هٓغي(، م(44)   .87مدمض بٖى

ت،م (45)  .160قلت الحغٍ 
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ذ في عواًت ؤلىاح زيؿاؾا، لبيؿامذ صعوَل ملاٌ مىخضي اإلافخاح (46)  الغابِ: .حمُل خمضاوي، آلُاث الخظٍو

http://www.almoofta7.com/vb/showthread.php?t=36309#.WhwoFFWWbIU 

ت م (47)  .160قلت الحٍغ

ت في الفىز العزبي وؤلاسالميمغاص ػوًٍ، (48)  الغابِ: . م2010، ملاٌ مىخضي ؤهفاؽ ًىاًغ مفهىم الؼيًر

http://anfasse.org/2012-07-03-21-58-09/2010-12-30-15-59-35/3512-2010-07-11-16-38-52 

ت م (49)   .161قلت الحٍغ

ذحماليامدمض ٖبُض هللا،  (50) ت السزد ومب ؤ الخذٍو ، ملاٌ، صاع اإلاىٓىمت، مجلت ث اللطت اللطيرة شعٍز

 .49م، م20،2003ٖالماث اإلاغغب ٖضص

ت، م (51)  .163قلت الحغٍ 

جغحمت مدمض هجُب لفخه، صاع الكاون الثلافُت، بغضاص،  الاعتراف باللطت اللطيرة،ؾىػان لىهافغ،  (52)

 .26م، م1990

ؼة، (53)   .84م ىي في الزواًت،الدشىيل الدؼمدمض بٖى
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 اإلاضوهت:

اى الَغـ،  -1 ت، الُبٗت الخامؿت، ٍع  م.1999غاػي اللهُبي، قلت الحٍغ

 اإلاغاح٘:

حمُل خمضاوي، الغواًت البىلُفىهُت والغواًت اإلاخٗضصة ألانىاث، ملاٌ، قبىت  -2

 م، الغابِ:2012ألالىهت، 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038/ 
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تراف باللهت اللهحرة، جغحمت م -5 دمض هجُب لفخه صاع ؾىػان لىهافغ، الٖا

 .1990الكاون الثلافُت بغضاص 

ت في محزان الىلض، مجلت ؾىق ٖياّ الٗضص  -6 ٖبضالؿالم اإلاؿضي، قلت الحٍغ

 هـ.1417 23-22اإلاؼصوج 

ُب، بقيالُت الؼمً في الىو الؿغصي، مجلت فهٌى اإلاجلض -7 ، 12ٖبضالٗالي بَى

 م.1993 ،2ٖضص 

دمىص مدمض قاهغ صاع اإلاضوي حضة ٖبضاللاهغ الجغحاوي، ؤؾغاع البالغت، جدلُم م -8

 .م1991

ًُٖت اللغش ي، الغواًت ٖىض غاػي اللهُبي صعاؾت ههُت، عؾالت ماحؿخحر،  -9

 .1412حامٗت ؤم اللغي،

 9، مج،33مدمض بىٖؼة، الدكىُل اللغىي في الغواًت )ملترح هٓغي(، ٖالماث، ج -10

 م.1999ؾبخمبر ،هـ1420حماصي ألاولى، 

مضن اإلالح لٗبضالغخمً مىُف، مجلت ؤبدار  مدمض قىابىت، صاللت اإلايان في -11

  .2الٗضص،9الحرمىن، مجلض 

ذ، ملاٌ،  -12 ت الؿغص ومبضؤ الخظٍو مدمض ٖبُض هللا، حمالُاث اللهت اللهحرة قٍٗغ

  م.2003 ،20 صاع اإلاىٓىمت، مجلت ٖالماث اإلاغغب ٖضص

ت في الفىغ الٗغبي وؤلاؾالمي، ملاٌ مىخضي ؤهفاؽ ًىا -13 ًغ مغاص ػوًٍ، مفهىم الغحًر

-http://anfasse.org/2012-07-03-21-58-09/2010-12-30م. الغابِ: 2010

15-59-35/3512-2010-07-11-16-38-52 

ت، مجلت الىو الجضًض الٗضص  -14 ت الىخابت في قلت الحٍغ معجب الٗضواوي، خٍغ

 .هـ1415اإلاؼصوج الثالث والغاب٘ طو الحجت 

غاكُت، صعاؾت هلضًت في هضًل ٖبضالغػاق ؤخمض، حٗضص ألانىاث في الغواًت الٗ -15

 م.2016 1مؿخىٍاث وحهت الىٓغ ٍ
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وؾُمت مؼصاوث، الاؾخٗاعة الغواثُت صعاؾت في بالغت الؿغص، عؾالت ماحؿخحر،  -16

 م.2011حامٗت الحاج لخًغ، الجؼاثغ، 
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 ألامشا٫ الكٗبُت في مى٣ُت اإلاؿُلت وصوعها في الخىمُت الاحخماُٖت
Popular proverbs in the M'sila region and their role in social development 

  slimane bouras  1طليمان بىزاض

University of M'sila 

Laboratory of theoretical and applied linguistic studies 

slimane.bouras@univ-msila.dz      

ش الاؾخالم:  ش ال٣بى٫: الُىم /الكهغ/الؿىت                                        2022/ 11/ 16جاٍع  جاٍع

ت للمجخم٘ الظي ج٣ا٫ ُٞه، وهي حؼء م ملخف : ً ألامشا٫ الكٗبُت نىعة حمُلت ٞىُت وجغبٍى

الش٣اٞت الكٗبُت الهاصٞت التي تهضٝ بلى حٗلُم الىاؽ ٠ُ٦ ًخٗاملىن م٘ ْغوٝ مِٗكتهم، ٞاإلاشل مً 

دىاو٫ اإلاجخم٘ بإ٦مله،  دىاو٫ ألاؾغة ٍو ت، ٞهى ًدىاو٫ الٟغص ٍو ت ٚني حضا بمدمىالجه التربٍى ت التربٍى الؼاٍو

ٗلم الٟالح متى ًدغ  ٗلم وهى ٌٗلم الغحل ٠ُ٦ ًتزوج و٠ُ٦ ًغبي ؤوالصه، َو ر و٠ُ٦ ًجني زماعه، َو

خه. ٗلم الخغفي ٠ُ٦ ًىجح في خٞغ  اإلاغؤة ٠ُ٦ حٗنى ببُتها وبإوالصها وبؼوحها، َو

ً طو صالالث وصعوؽ احخماُٖت هاصٞت، هدىاولها في هظه   واإلاشل اإلاؿُلي ٦ٛحره مً ؤمشا٫ الَى

بِىىا ٚنى هظه اإلاى ٤ للضاعؾحن لُثروها، ٍو بِىىن الىع٢ت البدشُت ٖس ى ؤن هٟخذ الٍُغ ٣ُت باألمشا٫، ٍو

 الضعوؽ التي جسضم الخىمُت في اإلاجخم٘.

 ال٩لماث اإلاٟاجُذ : ألامشا٫ ، الٟل٩لىع ، مى٣ُت اإلاؿُلت ،الخىمُت الاحخماُٖت .

AbstractPopular proverbs are a beautiful, artistic and educational picture of the 

society in which they are said, and they are part of the purposeful popular culture 

that aims to teach people how to deal with their living conditions. He gets married 

and how to raise his children, and teaches the farmer when to plow and how to 

reap its fruits, and teaches the woman how to take care of her home, her children, 

and her husband, and teaches the craftsman how to succeed in his craft. 

 The Al-Masili proverb, like other proverbs of the homeland, has meaningful 

social lessons and connotations, which we discuss in this research paper in the 

                                           

 
1
      slimane.bouras@univ-msila.dz سليمان بوراس  البريد االلكتروني : 
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hope that we will open the way for scholars to enrich it, show the richness of this 

region in proverbs, and show lessons that serve development in society 

 

، الظي خُىما هخدضر ًٖ ألاصب الكٗبي ٞةهىا ه٣هض  طل٪ الباب اإلاٟخىح ٖلى الش٣اٞت الكٗبُت

ٖاصاث الكٗب وج٣الُضه ومٗخ٣ضاجه وؤزال٢ه، وبن ٧ان ٌٛلب حؿمُت ٞىل٩لىع ٖلى  ٌٗغى ٖلُىا

مهُلح ألاصب الكٗبي، ٞله مهُلخاث ؤزغي منها الترار الكٗبي ؤو اإلاإزىع الكٗبي، ؤو الش٣اٞت 

ب مىه مهُلح الٟل٩لىع الظي " هى الٟىىن واإلاٗخ٣ضاث وؤهماٍ الؿلى٥ الجمُٗت التي  الكٗبُت، و٢ٍغ

الكٗب ًٖ هٟؿه، ؾىاء اؾخسضمذ ال٩لمت ؤو الخغ٦ت ؤو ؤلاقاعة ؤو ؤلا٣ًإ، ؤو الخِ ؤو اللىن، ٌٗبر بها 

 .1ؤو حك٨ُل اإلااصة ؤو آلت بؿُُت 

غوٕ مخٗضصة ٟغيها اإلااصة اإلاضعوؾت ؤو ج ،وجدكٗب مىاحي الترار الكٗبي وجخٟٕغ ٖلى وحهاث ٞو

ت في اإلا٩ان والؼماناإلاسجلت في اإلاضوهت الكٗبُت، بط "الترار الكٗبي ؤو اإلاىع  ، ور الكٗبي ؤهماٍ مخىٖى

ؾُما ٞىىن ألاصب الكٗبي مً ؤقٗاع، وخ٩اًاث  ،جىٓم في مجاالث ٖضة مً ٞىىن الش٣اٞت الكٗبُت

اصاث وج٣الُض، ومماعؾاث قٗبُت ال جؼا٫ جىٓم خُاة  زغاُٞت، و٢هو قٗبي ومالخم وؤمشا٫ وؤلٛاػ، ٖو

وألالٗاب الكٗبُت وما  ،ؾ٣ُى والٛىاء والغ٢و الكٗبيمجخمٗىا، وجازغ ُٞه وجدغ٦ه و٦ظا ٞىىن اإلاى 

ش ؤلاوؿان ٖبر الٗهىع" ، 2ًخسللها مً خغ٧اث ب٣ًاُٖت، وبقاعاث بًمائُت ٖبرث بإنالت وهضٝ ًٖ جاٍع

ٗني و ولظل٪ ٞةه٪ " ٖىضما جى٤ُ بٗباعة ألاصب الكٗبي ؤو الترار الكٗبي ٞةهىا ه٩ىن ٖلى وعي جام بإهىا

الكٗب ٞاألصب الكٗبي هى في الخ٣ُ٣ت مً نى٘ ٞغص ؤو ؤٞغاص ٌك٩لىن قٗبا  هخائج حماٖت بُنها ولِـ

 3مت".ؤ ؤو

ت وما خٓي مىه باالهخمام  ،وجغازىا الكٗبي الجؼائغي لم ًدٔ باهخمام ٦بحر في الٟترة الاؾخٗماٍع

٧ان ًغجبِ اعجباَا مباقغا بالش٣اٞت اإلااصًت الكٗبُت واٖخمضه الباخشىن ٦ماصة جهلح لل٨ك٠ ًٖ 

وعصوص ؤٞٗاله وؤهملىا بهماال جاما الُبُٗت الٟىُت لهظا ألاصب، و٧ان مً  ،٥ ؤلاوؿان الجؼائغي ؾلى 

هاالء الباخشىن ٚغيهم في الجاهب اإلاخٗل٤ بال٣ُٗضة مىه، وبهٟت  لالُبُعي في هظه الخالت ؤن سج

 4ن الظًً ؤٞغصوا لها ٦خبا وبدىزا ٦شحرة" ى زانت زهو ألاولُاء الهالخ

٫ مشل: -ر-اإلاشل مإزىط مً الجظع الشالسي: م٦جؼء مً ألاصب الكٗبي، وحضها ؤن  وبطا ؤزىا اإلاشل

بالٟخذ، قبهه وقبهه بمٗنى ٢ا٫ ابً بغي: "الٟغ١ بحن اإلامازلت  ه٨ًؿغ اإلاُم، ٣ًا٫: هظا مشله ومشل
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ضاع، ال واإلاؿاواة، ؤن اإلاؿاواة ج٩ىن بحن اإلاسخلٟحن في الجيـ، واإلاخ٣ٟحن ألن الدؿاوي هى الخ٩اٞا في اإلا٣

٣هه ٣ٟ٦هه، و٧ىهه  ض وال ًى٣و، وؤما اإلامازلت ٞال ج٩ىن بال في اإلاخ٣ٟحن ج٣ى٫: هدىه ٦ىدىه، ٞو ًٍؼ

ال١ ٞمٗىاه ؤهه ٌؿض مؿضه، وبطا ٢ُل هى مشله في ٦ظا ٞهى مؿاو له  ٩٦ىهه، ٞةطا ٢ُل: هى مشله ٖلى ؤلَا

م ؤنل صخُذ ًض٫ ٖلى مىاْغة ٢ىله: "اإلاُم والشاء والال  ؤما ابً ٞاعؽ ُٞىعص  5في حهت صون حهت".

ج٣ى٫ الٗغب: ؤمشل الؿلُان   …الص يء للص يء وهظا مشل هظا، ؤي هٓحره واإلاشل واإلاشا٫ في مٗنى واخض

٣ىلىن مشل  ٞالها ٢خله ٢ىصا، واإلاٗنى ؤهه ٞٗل به مشل ما ٧ان ٞٗله ... و٢ىلهم مشل به بطا ه٩ل ...  ٍو

 6 م٘ اإلاشا٫ ؤمشلت واإلاشا٫، الٟغاف والجم٘ مشل.بال٣خُل: حضٖه واإلاشالث ... ؤي ال٣ٗىباث ... وح

ؤبى ٖبُضة ال٣اؾم بً ؾالم ٞاألمشا٫ جمشل: خ٨مت الٗغب في الجاهلُت وؤلاؾالم وفي الاؿطالح  

ذ ُٞجخم٘ لها  وبها ٧اهذ حٗاعى ٦الهما ٞخبلٜ بها ما خاولذ مً حجتها في اإلاى٤ُ ب٨ىاًت ٚحر جهٍغ

ٌكبه به خا٫ الشاوي باألو٫ بةيٟاء نٟت ؤزغي للمشل وهى ؤهه:  غ ٍغي اإلابرص ؤن اإلاشل ٢ى٫ ؾائ، و زالزت

"٢ى٫ ؾائغ بياٞت بلى الدكبُه ٞاإلاشل ٖىض اإلابرص، خضًث ؤزغ ًٖ بٌٗ الٗغب في ؤمىع زام زم يغب 

  ٢7ُما ٌكبهه وؾائغ مىدكغ بحن الىاؽ.

ٗاوي اإلاىحؼة ألامشا٫ ٖىض "َه خؿحن"، ازخهاع ال٨الم في صعع مً اإلا هجض ؤن الخضًثالى٣ض في 

ش في ٖباعاث ص٣ُ٢ت وواضخت ت ججُض ازخُاعها ٌٗبر ، اإلاسخهغة ُٞسخهغ الخاٍع هظا ألن الىٟـ البكٍغ

ًٖ زلُتها ومل٩اتها ال٣ٗلُت ٞخجُض ال٣غائذ بما ًتر٥ و٢ٗه في الىٟـ ُٞٗٝغ َه خؿحن ألامشا٫ ب٣ىله: 

ت ٞيها حمُل "بنها ٢مت البالٚت وؤبضٕ ؤهىإ الازخهاع والازتزا٫ في خ٨مت بالٛ للؿام٘،  بعقاصت باٖع

خي، اعجبِ باإلاشل }...{ هى مؼاوج مً هصح  وختى جظ٦غة له بهىعة مً اإلااض ي، ...ومٗلىمت بدضر جاٍع

 8 وهضاًت ٖلى ٢ضع ٧ل هٟـ ما لضيها مً مل٩اث جنهل مىه ما جٟخذ هٟؿه.

 وؼأة املثل الؼػبي: 

ش وكإجه وم٩اهه وألاعجح ؤن ٩ً ىن وكىء اإلاشل ٢ض جغا٤ٞ م٘ طًٕى لِـ هىا٥ مً ًدضص جاٍع

 ىٕى مهاصعه ٞبًٗها جٟغػه خ٩اًت الكٗبُت ؤو ه٨خت ال ٌٗٝغ ٢ائلها، وبًٗها آلازغ م٣خبـدال٨خابت وج

حره مما صخبهًٖ الٟهحى م٘ ما ً ا الا٢خباؽ مً جدٍغ٠ وحٗضًل وبًٗها مؿخسلو مً الترار ٚو

ًُ٘ ًىمُ ش ولٗل ال٨شحر مىه يإ ٍو ا، وما ًدى٫ صون طل٪ هى ٦ثرة مشل هظه ًا٦ض ٢ضم هظا الخاٍع
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)الخل٣اث الٗلمُت والىضواث وؤٖما٫ اإلاسابغ اإلاسخلٟت( ٌٛلب ٖلى ألامشا٫ الكٗبُت هخاحا حماُٖا، 

اإلاشل ًٞ ٢ضًم، ًهاٙ اهُال٢ا مً ججاعب وزبراث ٖم٣ُت ،  9ٞإضخذ خ٨مت ألاحُا٫ ونىث الكٗىب

لُبائ٘ ؤو ٦خابت، حٗمل ٖلى جىخُض الىحضان وا جدمل جغار ألاحُا٫ مخالخ٣ت ًدىا٢لها الىاؽ قٟاهت

ٌ خ٨مت الكٗىب و٢ض ج٣ىم في هظا اإلاجا٫ بضوع ٞٗا٫ في صٞ٘ عجلت ٗوالٗاصاث ولظل٪ ٌٗضها الب

سُت واحخماُٖت  10اإلاجخم٘ بلى ألامام باججاه الخُىع والبىاء لظل٪ ًىٓغ بليها باٖخباعها وز٣ُت جاٍع

 مفهىم املثل الؼػبي:- أ

ولُض البِئت التي ؤهخج ٞيها ؤو٫ مغة وهخاج احخماعي  اإلاشل إلاال٪ مغجاى ؤنًغي الض٦خىع ٖبض ا

ُٟت الاحخماُٖت التي ًاصيهاتٌك والٗالم الاحخماعي مشله  ،ر٥ ُٞه ٧ل ؤٞغاص اإلاجخم٘، ٦ما ؤهه ًبرػ الْى

غاٝ التي حؿىص مجخم٘ ألامشا٫ الكٗبُت  ،مشل اإلااعر ٌؿخُُ٘ ؤن ًخٗٝغ ٖلى الٗاصاث والخ٣الُض وألٖا

سُت واحخماُٖت هامت ٖلى اإلاجخم٘ الظي ؤهخجذ ُٞه، ٞهى  ألهه ٦ماصة جغازُت ًدهل في َُاجه ؤخضازا جاٍع

لت، ح٨ٗـ ما ًخهل بالخُاة الاحخماُٖت مً نغاٖاث وجىا٢ًاث  ولُض هظه البِئت وولُض ججغبخه الٍُى

ت، اهه ًخهل ب٩ل مىاحي الخُاة ؤلاوؿاهُت ٞتراه ٌٗالج الخال١ والخ٨مت والخجغبت  والخىحُه والسخٍغ

مئىان، والخٝى وألامً، ٛحوالته٨م والى٨خت وال٩ٟاهت والٛبُت وال رة والخب وال٨غه، والايُغاب والَا

  11 الؿٗاصة والك٣اء، الخهب والجظب والخغب والؿلم، والخُاة واإلاىث

ؤو  و٢ض خاو٫ ألاؾخاط "الخلي بً الكُش" جدضًض مٟهىم اإلاشل في الٗباعة الخالُت: اإلاشل حملت

ٓت ...بن اإلاشل الكٗبي ج٣ُحر ؤو جلخُو ل٣هت ؤو  حملخحن حٗخمض ٖلى السج٘ وحؿتهضٝ الخ٨مت واإلاٖى

ت ال٣هت ؤو الخ٩اًت التي ٌٗبر اإلاشل ًٖ مًمىنها خه بال بٗض مٗٞغ واإلاشل "٢ى٫ ، 12 خ٩اًت وال ًم٨ً مٗٞغ

ى ما ًمشل به الص يء ؾائغ ؤو مإزىع ٞغض ي ؤو زغافي ًخمحز بسهائو وم٣ىماث ٞهى ًض٫ في نمُمه ٖل

صون حُٛحر في اإلاٗنى، م٘ مسالٟت لٟٓه للٟٔ اإلاًغوب الظي ٢ام م٣امه ٖلى وحه حكبُه خا٫ الظي 

ٗٝغ "ٖؼالضًً ،  13خ٩ي ُٞه بدا٫ الظي ٢ُل ألحله وهظا الدكبُه باإلاشا٫ الظي ٌٗمل ٖلُه ٚحره  َو

ًٖ ٖامت الكٗب ل٩ُىن مغآة حالوجي" اإلاشل ب٣ىله: "هى ٖباعة مىحؼة لُب٣ت اللٟٔ واإلاٗنى ًهضع 

ناص٢ت له، ٌٗبر ًٖ مسؼوهه الخًاعي ووا٢ٗه اإلاِٗل وآماله وجُلٗاجه اإلاؿخ٣بلُت وهى مغجبِ ٚالبا 

ىا ٢ائله ؤم حهلىا هما"  14 بد٩اًت و٢ٗذ ؾىاء ٖٞغ
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م الىيىح الٓاهغ إلاٟهىم اإلاشل الكٗبي في ؤطهان الىاؽ بال ؤن بًجاص حٍٗغ٠ حام٘ له ْل  ٚع

ىانغ الخٍٗغ٠ واوسجامها ٖلى ؤهىإ ؤزغي مً ٞىىن ألاصب مً الهٗىبت بم ا ٧ان لخضازل ؤلٟاّ ٖو

الكٗبي، ٦ما ؤن ال٣ى٫ اإلاإزىع واللٛؼ والى٨خت وما بلى طل٪ مً ؤق٩ا٫ الخٗبحر اإلاخٟغ٢ت في صائغة ألاصب 

 15الكٗبي"

 وظيفت املثل الؼػبي:

ًإحي بإؾالُب مخٗضصة ٣ٞض ًغص ألن اإلاشل ًخمخ٘ بال٣بى٫ الكٗبي، ٞةهه الىظيفت الاجخماغيت:  -1

ت، والته٨م وم٘ طل٪ ٌؿغي في اإلاجخم٘  بإؾلىب ألامغ ؤو الىهي ؤو الخدظًغ وختى بإؾلىب السخٍغ

ُٟخه الاحخماُٖت زهىنا بط اصي ْو  16ؤخؿً مخضاولىه اؾخٗماله اٍو

٤ ه٣ل ججاعب الالاجها٫ و الىظيفت الاجـاليت:  -2 خىانل بحن ألاٞغاص واإلاجخمٗاث ًٖ ٍَغ

ٟهم نالؿاب٣ح ، ؤو الخىانل بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ، طل٪ ؤهىا هجض الىاؽ جخىانل مً زال٫ اإلاشل ٍو

ٟهم اإلاؿخ٣بل ماطا َلب مىه ، ٞدُىما ٣ًى٫ ٢ائل مشال آلزغ : ض ٍو زاح للغابت جاب   (  اإلاغؾل ماطا ًٍغ

خدضر ٖىه ، ٞةهىا هٟهم ؤن اإلاغؾل للمشل بهما ٖبر ًٖ سخُه وجبرمه مً جٟاٖل اإلا) مثيلى مً لػىاد

 في اإلاهمت التي ٢ام بها، ٞهى ؤهجؼها بهجاػا باهخا و لم ٨ًً هاجخا ٞيها هجاخا ٦بحرا 

ٞاإلاشل ًداو٫ خماًت الٗاصاث والخ٣الُض في اإلاجخم٘ مً الؼوا٫ ألنها جدمل الىظيفت ألاخالقيت:  -3

٢ض ج٩ىن ٞغصًت و  ،وما ؤ٦ثر ألامشا٫ طاث البٗض ألازالقي، هظه ألازال١ التي٢ُم ؤزال٢ُت ٖالُت وعا٢ُت

 ٢ض ج٩ىن حماُٖت ، ٢ض ج٩ىن للغحل و ٢ض ج٩ىن للمغؤة ٢ض ج٩ىن للُٟل و٢ض ج٩ىن للبيذ 

، و طل٪ خُىما ٌٗالج اإلاشل اإلاشل هى ٖباعة ًٖ ًٞ مً الٟىىن ألاصبُتالىظيفت الىفظيت:  -4

ت مدضصة ٧الخب والبٌٛ و ٚحرهما . اَٟت بكٍغ ه خالت هٟؿُت مُٗىت، ٖو ٩ىن مىيٖى  ٍو

و٢ض اؾخسلهذ ، ٚت في ٢الب ٩ٞاهيى ٞهىا٥ ؤمشا٫ ٖباعة ًٖ ه٨ذ ؤو مه ت الترفيهيت:الىظيف -5

 هبُلت ببغاهُم زهائو اإلاشل مً زال٫ مٟهىم اإلاشل في حملت مً ٖىانغ وهي:

 .اإلاشل طو َاب٘ قٗبي 

 .اإلاشل طو َاب٘ حٗلُمي 

 .اإلاشل طو ق٩ل ؤصبي 
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 .اإلاشل طو ق٩ل ؤصبي م٨خمل 

 م ؤهه ٌِٗل في ؤٞىاه الكٗب اإلاشل ٌؿمى ًٖ ال٨الم اإلاإلٝى  17 ٚع

 ألابػاد الخػليميت للمثل الؼػبي الجصائسي بمىطقت املظيلت 

خُىما هدىاو٫ ألامشا٫ الكٗبُت الخًيُت اإلايؿىبت بلى الخًىت وهض٤٢ الىٓغ ٞيها وهبدث في 

ت بلى ؤبٗض الخضوص بالضعوؽ اإلاكمىلت هجض ؤن اإلاشل ٌؿمى ًٖ  ال٨الم اإلاٛاػي الخٗلُمُت هجض ؤنها زٍغ

م ؤهه ٌِٗل في ؤٞىاه الكٗب وجغج٣ي ُٞه ال٨ٟغة بلى ؤن ج٩ىن زاصمت للمجخم٘ ٞدُىما  18 اإلاإلٝى ٚع

هبدث ًٖ ألامشا٫ الضاُٖت بلى الٗمل مشال والتي حٗلم الؿامٗحن ؤو اإلاخدضزحن زل٤ الٗمل هجضها ٦شحرة 

ًضٖىها بلى جغ٥ البُالت ولى ٧ان ٞهظا اإلاشل  .)  أخدم باطل وال جقػد غاطل  (بلى خض بُٗض ومنها ٢ىلهم:

ضٖىها اإلاشل الكٗبي اإلاؿُلي بلى الٗمل مً الهٛغ بلى ال٨بر ؾىاء ؤ٧ان الٗمل  الٗمل بال ؤحغ وال زمً، ٍو

اخدم ًا ؿغسي   (  الٗمل لخد٤ُ٣ ٚغى صًني وؤحغ ومشىبت ٣ُٞى٫ اإلاشل اإلاؿُلي : ملخدهُل عػ١ ؤ

لىمىا خُى) واخدم ًا لبري لقبري  ،لنبري  ما ٩ًىن ُٞىا الٗاحؼون ًٖ الٗمل ٩ٞان اإلاشل الكٗبي ، ٍو

ًا   اخدم)  (  ًضٖىها يمىُا بلى ؤال وٗمل ل٩ُىن ال٨ؿالي هم اإلاؿخُٟضًً ٣ٞض حاء في اإلاشل ٢ىلهم :

وخُىما ًخٗل٤ ألامغ بالٗمل الٟالحي وهي اإلاهىت ألا٦ثر جضاوال  في اإلاى٣ُت هدض مضوهت  ،الخاغع للىاغع

، وفي اإلاشل بُان ) إذا زغدث بػدث، وإذا ضببت ؿبت  (  ألامشا٫ ٞمشال منها ٢ىلهم:ألامشا٫ ٚىُت بهظه 

ىص في الٛالب ال ج٩ىن ممُغة  ىن ؤن الٖغ ت الىاؽ بىىامِـ الدؿا٢ِ مً زال٫ الخجغبت ٞهم ٌٗٞغ إلاٗٞغ

في خحن ؤن م٣ضم الًباب هى ألاماعة الهاص٢ت ٖلى ٢ضوم  ،ٖلى مً ٌؿمٗىنها بل جمُغ ٖلى ٚحرهم

جضون ٞيها لظتهم اإلاُ غ، ٦ما هجض ؤهل الخًىت مً زال٫ ؤمشالهم ًماعؾىن الٟالخت والؼعاٖت  ٍو

خإإلاىن خُىما ال ٣ًضعون ٖلى  خإؾٟىن خُىما ال ٌؿخُُٗىن ؤن ًدغزىا ؤعيهم ٍو وؾبب خُاتهم، ٍو

 اطمذ لي ًا القمذ، ما لقيت باه ما لقيت فاه  (  خهاصها ٞهاهى اإلاشل ًساَب ػعٖهم و٢مده ٣ُٞى٫:

، ٣ٞائل اإلاشل ٌؿدؿمذ ال٣مذ الباقي في ؾىابله بمؼعٖخه ٣ُٞى٫ له لم ؤحض الىؾُلت .) ما لقيت غاله

الخت وهي ٟالتي ؤخهض٥ بها ولم ؤحض الىؾُلت التي ؤه٣ل٪ بها، واإلاشل الكٗبي ًخُغ١ بلى ٢ًُت جسضم ال

بت  لى الؼواج باإلاغؤة البُٗضة وفي اإلا٣ابل ًمُلىن ب ،البُٗضة مخٗبت ٞاألعىؤن ًٟلح الغحا٫ ؤعيهم ال٣ٍغ

اعة  بت وملسا لبػيدة (  وفي طل٪ ٢الىا: لألهلختى ال ج٨ثر الٍؼ بن اإلاشل ٞٗال ًخهل ب٩ل  ،) الفالخت لقٍس

ت، والته٨م والى٨خت مىاحي الخُاة ؤلاوؿاهُت ٞتراه ٌٗالج ألا  زال١ والخ٨مت والخجغبت والخىحُه والسخٍغ
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مئىان، والخٝى وألامً، الؿٗاصة والك٣اء، رة والخب وال٨غهٛحوال٩ٟاهت والٛبُت وال ، والايُغاب والَا

  19 الخهب والجظب والخغب والؿلم، والخُاة واإلاىث

 في مجال ألاطسة 

ج٣ىم في ٞاألمشا٫  ،وبالؼواج والؼوحت زانت ،اهخم اإلاشل اإلاؿُلي طو الهضٝ الخٗلُمي باألؾغة

لظل٪ ًىٓغ بليها  ،باججاه الخُىع والبىاءهظا اإلاجا٫ بضوع ٞٗا٫ في صٞ٘ عجلت اإلاجخم٘ بلى ألامام 

سُت واحخماُٖت بط هجضه ًغؾل عؾائل جىحيهُت للغحل ٢بل الؼواج، ختى ٌٗٝغ ،  20باٖخباعها وز٣ُت جاٍع

وبهما هى مؿاولُت ٟٞي اإلاشل ٢ىلهم: الؼواج  ،ما مٗنى الؼواج الخ٣ُ٣ي، ٞهى ًبحن ؤن الؼواج لِـ لٗبت

يها ًبحن  ذ ٞغبىا ٢ا٫: هماباإلاتزوج  ؤنؾترة، ٞو ًَّ  ﴿ ؾترث ُٖىبه بالؼواج و في هظا مٗنى قغعي نٍغ ُه

 ًَّ ُه
َ
ُخْم ِلَباٌؽ ل

ْ
ه
َ
ْم َوؤ

ُ
٨

َ
و هى ؾ٨ً لهما ٦ما حاء في آلاًت  ج ؾتر للمغؤة وؾتر للغحل،اٞالؼو ، 21  ﴾ ِلَباٌؽ ل

مت:    ﴿ال٨ٍغ
ً
ْػَواحا

َ
ْم ؤ

ُ
ِؿ٨ ُٟ ه

َ
ًْ ؤ ْم ِم

ُ
٨

َ
٤َ ل

َ
ل
َ
ْن ز

َ
اِجِه ؤ ًَ ًْ آ  ِبنَّ ِفي َوِم

ً
 َوَعْخَمت

ً
ة ْم َمَىصَّ

ُ
َى٨ ِْ َل َب َٗ ْيَها َوَح

َ
ُىىا ِبل

ُ
ْؿ٨

َ
ِلد

ُغوَن 
َّ
٨ َٟ َخ ًَ ْىٍم 

َ
اٍث ِل٣ ِلَ٪ آلًَ

َ
ث الغحل في الازخُاع ٢بل  ؤنوإلاا ٧ان بهظا اإلاٗنى ٞالىاحب ،  22  ﴾ط ًتًر

هل ، ) رو غامشواج ليلت جدبي  (  بل مضي الخُاة و٢ض حاء ٢ىلهم :ة ٞهى لِـ لُلت واخض ،ؤلا٢ضام ٍو

ٞهى ًىصح باالبخٗاص في الؼواج ٨ٖـ ما  ،اإلاشل بلى ؤن ًبحن ما اإلاغؤة الجضًغة بىجاح الخُاة الؼوحُت

بتي ال بسلت ف (  ٣ًى٫ اإلاشل: ،٩ًىن في ألاعى الٟالخُت ، ٞاألعى الٟالخُت ) لفالخت لبػيدة وملسا لقٍس

الىؾائل التي ٧اهذ حؿخٗمل ٢ضًما  بلىهٓغها  زانت بطا ،وطل٪ هدُجت الؿٟغ بليها ،البُٗضة مخٗبت حضا

اعاتها  ؤمامخٗب و٢اجل للى٢ذ،  بليهاٞؿبُل الىنى٫  اإلاغؤة ٞهم ًدبظون اإلاغؤة البُٗضة ختى ال ج٨ثر ٍػ

ؤما الُىم  ،ألهلها وختى ال ج٩ىن ؤزباعها وانلت ؤهلها بطا خضر م٨غوه، وهظا ٦ما ط٦غها ما ٧ان مىحىصا

٦ما هجض ؤن اإلاشل مغاث ًمُل بلى ٚحر ما ط٦غ ٞهى ًىصح بؼواج  ل طل٪،ٞىؾائل الخىانل ؤٚىذ ًٖ ٧

ق املػلىمت ولى دازث وخىذ بيت الػم ولى بازث (  ابىت الٗم ٣ُٞى٫ اإلاشل : ، بي اؾل٪ ) خىذ الطٍس

٤ اإلاٗغوٞت ولى وحضث اٖىحاحا وجؼوج ابىت الٗم ولى ٧اهذ بائغة،  و ٌٗلمىا اإلاشل ؤن اإلاتزوج ال  الٍُغ

ً ما ًبني بيىث (  ا٫ اإلاغؤة ٣ِٞ بل ال بض مً مىانٟاث ؤزغي ٣ٞض حاء في اإلاشل:٣ًهض حم ، ) الٍص

ت، والته٨م وم٘ طل٪  وهالخٔ ٠ُ٦ حاء اإلاشل بإؾلىب ألامغ ؤو الىهي ؤو الخدظًغ وختى بإؾلىب السخٍغ

ُٟخه الاحخماُٖت زهىنا بط ؤخؿً مخضاولىه اؾخٗماله اصي ْو 23ٌؿغي في اإلاجخم٘ ٍو
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ُٗلم ؤلاوؿان ؤن مً حاء٥ زاَبا ٨ًٞ لحاء ٢ض اإلاشل مجا٫ اإلاغؤة وألاؾغة هجض ؤن  وبطا ؤزظها

حن ما  هن ٦المه ُٞةخظعا مً ٦المه ٞ ، ) الخطاب زطاب (  جمُل بلُه ٣ٞالىا: ًجٗل٪مً التر٤ُ٢ و التًز

ىاؾبت والخاَب ٞٗال ؤطا حاء ٧ان ٦المه ٧له لحن وع٢ت لحرض ى ٖىه ؤهل اإلاغؤة، وفي ازخُاع اإلاغؤة اإلا

ػىف بيىتهم،   (  بطا اجبٗذ ٧ان الازخُاع نائبا ومىه مشال ٢ىلهم : ؤمىعا ؤُٖى اإلاشل مىانٟاث وخضوصا

ً البِذ ؤهى بِذ نالح ؤم ) واخطب بىاتهم ً ؤبيها ٖو ، ؤي بطا ؤعصث الؼواج ٞاؾإ٫ ًٖ ؤم اإلاغؤة ٖو

ىذ لبىاث غلى ملاث واػسي خ  (  بِذ ؾىء ٞةن البيذ وكإث ُٞه، وع٦ؼوا في طل٪ ٖلى ألام ٣ٞالىا:

الازخُاع في قغاء  ٍذ نىعة مً ؤمها وهي مىاٍ الازخُاع ومشل طل٪ مىايٞالب ،) الخيل غلى الظاداث

ىن ٢ُمتها وهم ؾاصة ال٣ىم، ؤما الؿى٢ت ٣ٞلما ججض  الخُل ؤن حكتري مً ؤهل الخُل الظًً ٌٗٞغ

ؤو حٗؿغ الِٗل جٓهغ ٞيها ؤزال١ ؤمها  ، واإلاغؤة خحن الًٛبوال اإلاغؤة الهالختٖىضهم الخُل ألانُلت 

ال ٌعجبك هىاز الدفلت  (  ، و٢ىلهم   ) قلب البرمت غلى فمها جخسج الطفلت ألمها  (  ولظل٪ حاء ٢ىلهم:

ً الطفلت ختى حؼىف الفػاًل  ) في الىاد داًس ظالليل وال ٌعجبك ٍش

للغاخت الخ٣ُ٣ُت للؼوج وألاهل، وج٩ىن التي ال ٩ًىن بُتها بِخا ٦ما جىاو٫ اإلاشل مىانٟاث اإلاغؤة الٟاقلت 

يها ٢الىا :مًُٗت ؤٖمالها و ؤٚغايها  با مً طل٪ خحن ، ) داز اليظاء والقـػت ًابظت  (  ٞو و٢الىا ٢ٍغ

ٞالبِذ الظي ج٩ىن وؿائه ٞاقالث ولى  ،) طبؼ وظا والقسبت ًابظت  (  ججخم٘ الٟاقالث في بِذ واخض:

ت   .٦ً ؾبٗا ٞةن ٢غبت اإلااء جب٣ى ٞاٚع

ط٦غها ؤها اإلاشل ٣ًىم بضوع ٞٗا٫ في صٞ٘ عجلت اإلاجخم٘ بلى ألامام باججاه الخُىع والبىاء لظل٪ 

سُت واحخماُٖت ً والتربُت ٖلى الغحىلت وألازىة ، 24ًىٓغ بليها باٖخباعها وز٣ُت جاٍع ٟٞي مجا٫ الخ٩ٍى

ت ٞهى مغة ًبحن خغم اإلاشل الكٗبي بمى٣ُت اإلاؿُلت ٖلى ؤن ٩ًىن الغحل ٞٗال ٖلى مىانٟاث الغحىل

٣ت الخٗامل م٘ ألار و مغة ًبحن ٦ُُٟت الخٗامل م٘ ألاباٖض ٣ت الخٗامل م٘ ألاٞغاص  ،ٍَغ ومغة ًبحن ٍَغ

بحن ؤو بُٗضًً ٣ت الخٗامل م٘ ألار  ،٢ٍغ ٣ت الخٗامل في ال٨الم والخىانل، ٟٞي ٍَغ دىاو٫ ختى ٍَغ بل ٍو

مما ٌُٗي  ،الغئي ولِـ ال٣ٍغب مى٪ ٣ِٞٞهى ًبحن ؤن ألار الخ٣ُ٣ي هى مً اج٣ٟذ مٗه ٖلى ألا٩ٞاع و 

٦ما ًىص ي اإلاشل  ،) خىك مً واجاك، ماهىغ مً والاك (  مٟهىما واؾٗا لألزىة ٣ُٞى٫ اإلاشل:

ٞاألر وبن ًٚب ؤو جبرم ٞةهه ؾُإحي الُىم  ،باإلاداٞٓت ٖلى ألار والٗال٢ت الغابُت ختى وبن ٧ان الكىأن

ؤي  ،) خىك ًمضغك وما ٌظسطنؽ  ( لخحر ٣ُٞى٫ اإلاشل:هه لً ًبغي لم بال اؤالظي ججضه بلى حاهب٪، و 
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بحن اإلاشل ؤًًا  بهه ًمًٛ٪ ول٨ً لً ًبخلٗ٪ مما ًىحي بم٣ام ألازىة اإلا٨حن في ٢لب الغحل الخًني، ٍو

ؤن مً خ٤ ألار ٖلُىا ؤن هدمله ووُٗىه وبن لم ه٣ضع ٖلى طل٪ وحب ؤن ه٣ىصه لُخ٩يء ٖلُىا وال ًجىػ 

،٦ما ًضٖىها و  ) خىك اللي ماجسفدو، قىدو (  ٣ُى٫ اإلاشل في طل٪ اإلاٗنى:ٞ ،لىا ؤبضا ؤن هتر٦ه همال

اذا (  ٌٗلمىا ؤن ه٩ىن إلزىاهىا زاصمحن مهما ٧اهذ ؤزال٢هم وال ًجىػ لىا ؤن هدخ٣غ خالهم وفي طل٪ ٢الىا:

ٞاألنل  ألازغي وال حٛغهىا الٗال٢اث  ألازىةبل ًجب اإلاداٞٓت ٖلى عباٍ )  مان خىك داب ما جسلبىغ

ُٟخه الاحخماُٖت  ٞاإلاشل،  )خىك خىك ال ٌغسك ؿاخبك (  ٖىضهم: اصي ْو ٌؿغي في اإلاجخم٘ ٍو

 25زهىنا بط ؤخؿً مخضاولىه اؾخٗماله.

بإن وؿتر ٧ل ما بضا لىا مً ُٖىب الىاؽ ؤو مً مداؾنهم وال ، ٦ُُٟٞت الخٗامل م٘ ألاباٖضؤما في 

َٗلمىا ؤن بطا حٗاملىا و٢هضها للًُاٞت ؤو للمبِذ بل و  ،)اطتر ماطتر هللا  ( هٟص ي ؤؾغاعهم ٣ٞا٫ اإلاشل :

غة وال٣لىب مدؿٗت ؤنؤو ألا٧ل ٞال بض  ٞهىا٥ ؾٝى جىا٫  ،ه٣هض بِذ ال٨غام ال٨بحرة ألن اإلااوهت مخٞى

اقـد البيت النبيرة إذا ما حػؼيت جباث  (  ٖلى ألا٢ل ؤن جٟٓغ بإخضهما ٣ٞالىا: و الُٗام واإلابِذ ؤ

وعؤًذ ؤن طل٪ الباب ًٟخذ ٖلُ٪ ما ال  ،ش يء مً الخهاعم ألاباٖضن ، وبطا خهل بِى٪ وبح)للدفا

ذلالباب ال  (:و في طل٪ ٢الىا ٞاألخؿً ؤن حٛل٣ه وجىهي ؤمغه ،جغياه ذ طدو واطتًر ، )ي ًجيك مىى الٍس

ؤن جى٣ُ٘، واإلاٗاملت اإلاشلى لِـ مٗىاها ؤن ًدؿاوي اإلاىذ  وبماٞاإلاٗاملت بما ؤن ج٩ىن مخباصلت بالخؿنى 

ان هظه اإلاٗاملت جدذ ٢ىلهم : ؤها ه٣ل٪ ًا ؾُضي وؤهذ مً ال حن ول٨ً ؤن ٣ًضع الُٞغ ، ؤٖٝغ مجزلتيُٞغ

بحن ؤو بُٗضًً و وفي  ٣ت الخٗامل م٘ ألاٞغاص ٢ٍغ اؾتر ماؾتر هللا وؤال ج٩ىن  الؿتر جدذ قٗاع حب ٍَغ

ا في بُٖاء اإلاٗلىمت ختى حٗٝغ مدضز٪ ٣ٞالىا م في اللهجت ٞدٝغ اإلاُ ،)اخفظ امليم جدفظك (  مدؿٖغ

٦ً ٖامال بىهُدت و في باب الىصح وج٣بل الىصح،  ،ؤي ال ؤٖٝغ ،خٝغ للىٟي ٞى٣ى٫ ماهِل ٖاٝع

 ٪مً جغي ؤن في هصخه ب٩اء ل٪ ٞٗا٢بت طل٪ الب٩اء ٞغح وال جدب٘ ههُدت مً ًطخ٨٪ الُىم  لُب٨ُ

ً مً ؤلاوؿان )اطمؼ السأي اللي ًبنيك  (  ٣ٞالىا:ٚضا  ىصخىن بإن ه٩ىن خظٍع ال٨خىم ألهه ًًمغ   ، ٍو

 .) أغقب غلى واد هاًج وما حػقبؽ غلى واد طالت  (  ٦شحرا مما ال ٌؿغ الؿامٗحن ٣ٞالىا:

و٢ض ٩ًىن الٛغى مً اإلاشل الخٗلُمي الخدظًغ في الىلض ُٞٗلمىا اإلاشل ؤن الُٟل الظ٦غ  ًجب ؤن 

 ،) س ال جدللى ، واملهس ال ججللىالرل (  هخٗامل مٗه بص يء مً الهغامت ختى ال ًيكإ ٞاؾض التربُت ٣ٞالىا :
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ض ًٖ الخاحت و اإلاهغ بط حللىاه وؤلبؿىاه ما ًلبـ الجمل ٞةن  ٞالُٟل الظ٦غ بطا ؤُٖي مً الضال٫ ما ًٍؼ

ت ؤزغي مً الىاؽ بص يء مً  ٗلمىا اإلاشل ؤن هخٗامل في ػاٍو طل٪ لً ٩ًىن في نالح ألاب وال الٟالح، َو

لىن ذًب ال ًاملىك  (  وال الخب ًسضٖني ٣ٞا٫ اإلاشل الخظع والخُلت، ٦ما ٢ا٫ ٖمغ لؿذ بالخب 

خير  (  :، وفي الجحرة والجاع ًىنِىا اإلاشل بإن هسخاع ححراهىا ٣ٞالىا الجاع ٢بل الضاع، و٢الىا) الرًابت

وحضها اإلاشل ٚىُا حضا بظل٪، ٞهى  لألزال١، وبطا هٓغها في مجا٫ الخٗلُم ) جازك وال بدل باب دازك

وطل٪ مً ؤحل ؤن ٣ًل٘ ًٖ ال٨ظب و ) جبؼ النراب لباب دازو   (  ٨ظاب ٣ٞالىا :ًىص ي بالخظع مً ال

ُٞىا ط٦ُا وؤونىا بالخظع مً  ؤلاوؿان، وهظا ل٩ُىن ) جخغري بيه قبل ما ًخػش ى بيك  (  ٢الىا :

خاف مً جيػان اًدا ػبؼ.. وما جخافؽ مً ػبػان   (  :اإلاخٛحر بٓهىع الىٗمت ٖلُه ٣ٞالىا ؤلاوؿان

، ٞال٣ٟحر بطا اٚخنى وس ي ما ٧ان ُٞه وخؿب ؤن الضهُا ٧لها له ، ؤما مً ٖاف في الىٗمت ) ا جاعذا

٣ضها ٞهى ًب٣ى مداٞٓا ٖلى ؤزال١ الغحا٫ التي ٖاف بها ،و ًىصخىن باألصب في ألا٧ل ٣ٞالىا :   (  ٞو

  ) .لىل وفسق وال لىل ودزق 

ق   (  ٢الىا : ؤمشا٫ ٦شحرة منها ؤنهم وفي الخٗامل م٘ الىاؽ ٖمىما الؼسلت هلنت و لى مان في طٍس

الُٗام بال ماء    (و٢الىا ) ٢لل هاؾ٪ ًغجاح عاؾ٪  ( و٢الىا :) الٗىص اللي جد٣غو ٌٗمُ٪  (و٢الىا ) منت

ٞىث ٖلى الىاص الهاًج وما جٟىحل ٖلى   (و٢الىا ) يالٛىم ما حؿغح بال عاع  (و٢الىا .) مً ٢لت الٟهامت

ً اؾتر عوخ٪ وال٥ قحن اؾتر ًٞاًد٪ال٥   (و٢الىا ) الىاص الؿا٦ذ لي باٖ٪ بالٟى٫   (و٢الىا   ) ٍػ

مكى في حىاػجى  (و٢الىا ) ألاو٢اث وما ًهلِل  ٌٗٝغ  (و٢الىا ) بضلى بڨكىعو   (و٢الىا ) ٣ًخلى اإلاُذ ٍو

٣ى٫ ؾُضي ٖبض ال٣اصع ال حاث   (و٢الىا ) يغبني وب٩ى اؾب٣ني واق٩ى  (و٢الىا  ) ًلىخها ٖل٩اٝ، ٍو

ً تهغبىا ًاطا الىاؽ ال٣ُغة ال ٖاف الٗاع وال بىى   (و٢الىا )ال صًً بال بالعجحن   (و٢الىا ) مً ال٣ىُاؽ ٍو

اص خاب٪ ال٣مغ الىجىم جباٖت  (و٢الىا ) له الضاع اللي   (و٢الىا )اللبت اللؿان الخلى ًغي٘   (و٢الىا ) اٖل

ًٟنى ما٫ الجضًً وجب٣ى   و٢الىا ) غةٖلى عاي اًىىى ٖلى ٖك ًغ٢ض   (و٢الىا )بال٣ؼ  ضاهًبٖكاه ٢لُت 

ت الُضًً  ) .خٞغ
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هظه ألامشا٫ التي اهخ٣ُىا ما هي بال همىطج مً ؤمشا٫ مى٣ُت اإلاؿُلت الخًىت و ٢ض عؤًىا ٠ُ٦ ًٖ 

اإلاٛؼي التربىي الخٗلُمي ٞيها باعػ للُٗان ، ٞهي طاث ؤزغ في الخىمُت الاحخماُٖت بد٤ ،  ولى ؤهىا ؤزظها 

 ها لىلىا منها زحرا ٦شحرا باإلاٗاوي التي ٞي

غ الجامٗاث ؤن جلخٟذ بلى ٖلحن في اإلاجخم٘ و في مسابولظا ٞةن جىنُاجىا مً هظا الٗمل ؤن هىص ي الٟا

وما   ألامشا٫الٟايلت اإلابشىزت في  ألازال١هظا الغنُض الكٗبي الش٣افي الٗلمي ٞخخسظ مىه ماصة لخٗلُم 

 ؤ٦ثرها 
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 املساجؼ :

م ٞخحي، معجم اإلاهُلخاث ألاصبُت اإلااؾؿت الٗغبُت للىاقغون اإلاخدضًً الخٗايضًت للُباٖت واليكغ، ببغاهُ .1

 .1نٟا٢ـ، ٍ

ش. .2 ض، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث، لبىان، بضون َبٗت، بضون جاٍع  ابً ٖبض عبه، ال٣ٗض الٍٟغ

 5ابً ٞاعؽ: م٣اًِـ اللٛت مج .3

 ان، ص ٍ، ص ثابً مىٓىع، لؿان الٗغب، صاع ناصع، بحروث، للبى .4

 .2001ؤخمض ٖلي مغس ي، م٣ضمت في الٟل٩لىع، ٖحن للضعاؾاث والبدىر الاوؿاهُت الاحخماُٖت  .5

ىُت لل٨خاب،  .6 بىعاًى ٖبض الخمُض، ال٣هو الكٗبُت في مى٣ُت بؿ٨غة، صعاؾت مُضاهُت، اإلااؾؿت الَى

 .1986، ؾىت 1986الجؼائغ 

ت، صعاؾت  .7 اجُت حمالُت، ؤَغوخت لىُل قهاصة ص٦خىعاه، بىػٍض بً عخمىن، ألامشا٫ الكٗبُت الجؼائٍغ مىيٖى

 .٧2016لُت آلاصاب واللٛاث ٢ؿم اللٛت وألاصب الٗغبي، حامٗت اإلاؿُلت، 

ىُت لل٨خاب الجؼائغ. .8  الخلي ابً الكُش، مىُل٣اث الخ٨ٟحر في ألاصب الكٗبي الجؼائغي اإلااؾؿت الَى

ت .9 ت، ؾ٠ُُ، مضًٍغ  الش٣اٞت بؿ٠ُُ. حالوجي ٖؼالضًً، ألامشا٫ الكٗبُت الجؼائٍغ

ىُت حضًضة، صاع اإلاسُا٫، ٍ .10  .2002، 2حماهت َه، مىؾىٖت الغوائ٘ في الخ٨م وألامشا٫، بحروث، صاع َو

ت للٟىىن اإلاُبُٗت،  .11 ت، الجؼائغ، اإلااؾؿت الجؼائٍغ  .1992ٖبض الخمُض بً هضو٢ت، ؤمشا٫ حؼائٍغ

 2005، 1الٗىبي عابذ: اإلاشل واللٛؼ الٗامُان، ٍ .12

 م1979(، ؾىت 7-1، )٫1 الٗغب، صاع الٗىصة، بحروث، ٍٞااص ٖلي عيا: ؤمشا .13

، 1الٟحروػ ؤباصي، ٢امىؽ مدُِ، جغحمت، وُٗم الٗغ٢ؿىمي ماؾؿت الاهدكاع الٗغبي، بحروث، لبىان، ٍ .14

2006. 

ض: ال٩امل، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ص ٍ، صث .15  اإلابرص ؤبي الٗباؽ مدمض بً ًٍؼ

ت مً اإلاالٟحن، اإلاىعور  .16 ً الغابُت الىالئُت لل٨ٟغ وؤلابضإ الىاصي، مجمٖى  .2006الكٗبي و٢ًاًا الَى

ىُت لليكغ والخىػَ٘، الجؼائغ،  .17 ال٢تها بالٟهحى، الكغ٦ت الَى ت ٖو مغجاى ٖبض اإلاال٪، الٗامُت الجؼائٍغ

1981. 

ب للُباٖت، ال٣اهغة، ص ٍ، ص  .18  .ثهبُلت ببغاهُم، ؤق٩ا٫ الخٗبحر في ألاصب الكٗبي م٨خبت ٚغبي صاع ٍٚغ
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 .12، م 2001الاوؿاهُت الاحخماُٖت ؤخمض ٖلي مغس ي، م٣ضمت في الٟل٩لىع، ٖحن للضعاؾاث والبدىر  1

ً الغابُت الىالئُت لل٨ٟغ وؤلابضإ الىاصي، ًىٓغ   2 ت مً اإلاالٟحن، اإلاىعور الكٗبي و٢ًاًا الَى  .4، م 2006مجمٖى

ب للُباٖت، ال٣اهغة، ص ٍ، ص ث، م  3  .3هبُلت ببغاهُم، ؤق٩ا٫ الخٗبحر في ألاصب الكٗبي م٨خبت ٚغبي صاع ٍٚغ
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 دراست جطبيقيت على مططلح "محضت": ارجباط املططلح النحىي بداللته املحىريت

The association of the grammatical term with its central significance: 

An applied study on the term "Pure" "Mahda" 

 Dr. Manal Abdullatif A. Alarfaj د. منال عبداللطيف أحمد العرفج

هت والذساظاث ؤلاظالمُت باألخعاء، حامهت ؤلامام مدمذ بً ظهىد ْعم اللً ت الهشبُت، ٗلُت الشَش

 ؤلاظالمُت، ألاخعاء، اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت
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خ الاظخالم: الُىم /الشهش/العىت : الُىم /الشهش/العىت جاٍس خ الٓبٛى  جاٍس

 : ملخظ

ت َوَوْغِو  ثبدهذٍ ال دىٍَّ شة في بىاِء اإلاُاهُم الىَّ ِ
ّ
ت الـُمإز َُّ الل ئلى دساظِت الهالْاِث الذَّ

ٍى نلى اسجباؽ اإلاطؿلح الىدىي "مدػت" بذاللخه اإلادىسٍت ِِ  ،ُمْطؿلحاتَها؛ مً خالٛ الْى ل٘ش

ت، في دساظت جؿبُُٓت نلى ٖخب الت دىٍَّ ت اإلاشجبؿت باإلاطؿلحاث الىَّ َُّ الل الث الذَّ رار الىدىي. وحاء الّطِ

 بدثِفي مٓذمت وجمهُذ ومبدثحن: جىاٛو الخمهُذ الخهٍشِ بمطؿلحاث الذساظت. وجػمً ال بدثال

: اسجباؽ مطؿلح "مدػت" بذاللخه اإلادىسٍت في ٖخب الىداة. واإلابدث الثاوي:  مبدثحن: اإلابدث ألاٛو

ة هخائج؛ أهمها: أن داللت ئلى نذ بدثمجيء ٗلمت "مدػت" بمهىاها اللًىي في ٖخب الىداة. وجىضل ال

الخلىص هي الذاللت اإلادىسٍت إلاطؿلح "مدػت"، وأن الذاللت اإلادىسٍت إلاطؿلح "مدػت" وسدث في 

ت  ت، وأن ٗلمت "مدػت" حاءث بذاللتها اللًٍى باب ؤلاغاَت، وباب الطُت أو الىهذ، وباب الى٘شة واإلاهَش

ٗاث والحشوٍ.في مىاغو مخىىنت في ٖخب الىداة؛ ومنها ئؾالّ لُل "مدػت  " في وضِ الحش

ت. :يتكلماث مفتاح ُاث اللًٍى ت، الترار اللًىي، الذاللت الهامشُت، الخهٍش  اإلاطؿلحاث الىدٍى
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The study aimed to study the semantic relations affecting the construction of grammatical 

concepts and the development of their terms. By standing on the association of the grammatical 

term "Pure" "Mahda" with its pivotal significance, To reveal the semantic connections associated 

with grammatical terms, in an applied study on grammatical heritage books. The study included two 

topics: The first topic: the link between the term "Pure" "Mahda" and its pivotal significance in the 

grammarians' books. The second topic: the advent of the word "Pure" "Mahda" in its linguistic 

meaning in the books of grammarians. The study reached several results; The most important of 

them: that the significance of purity is the central significance of the term "Pure" "Mahda", and that 

the pivotal significance of the term "Pure" "Mahda" came in the chapter on addition, the chapter on 

adjectives, and the chapter on indefiniteness, and that the word "Pure" "Mahda" came with its 

linguistic connotation in various places in the books of grammarians; Including the use of the word 

"Pure" "Mahda" in describing movements and letters. The study recommended addressing other 

grammatical terms in their positions and appearances from the linguistic heritage books.  

Keywords: Grammatical terms, Language definitions, Linguistic heritage, Marginal significance. 

 :املقدمت

بذأ مو  مش اإلاطؿلح الىدىي بمشاخل مخهذدة ختى وضل ئلى مشخلت الىضج، َٓذ

وشأة الىدى في ضىسة ً٘خىُها بهؼ الًمىع أخُاها، وأخُاها أخشي ًأحي بطىسة جُخٓش ئلى 

 الششح والخىغُذ.

لٙل نلم مطؿلحاجه اإلاخُٔ نليها بحن أهله، وللمطؿلح أزش ٖبحر في َهم مهؿُاث 

حن ْذًما وخذًثا؛ ئر ئن  ذ خكي اإلاطؿلح الىدىي باهخمام اللًٍى ٚ أظشاسه، ْو ٗل نلم َو

هاجه، وهى البىابت ح ت ًشجبـ اسجباؾا وزُٓا بُهم أبىاب الىدى وجَُش هلُم اإلاطؿلحاث الىدٍى

ت الحذود  ت ئال بهذ مهَش التي ًلج منها اإلاخخظ ئلى نلمه، َال ًمً٘ َهم الٓانذة الىدٍى

 الذُْٓت للمطؿلح الىدىي. 

ولعىا هىا بطذد الحذًث نً وشأة اإلاطؿلح الىدىي، َان رلٚ مزٗىس في 

ططذ له؛ ومنها دساظت نىع الٓىصي "اإلاطؿلح الىدىي: مىغه
ُ
ه مً الذساظاث التي خ

 .(1)وشأجه وجؿىسه ختى أواخش الٓشن الثالث الهجشي"

ت مخخططت  بدثوجكهش أهمُت ال في خذود نلم -الحالي في ٗىهه أٛو دساظت هدٍى

غاَت جخػمً اظخٓشاء إلاىاغو اإلاطؿلح الىدىي "مدػت" اإلاىحىد في باب ؤلا  -الباخثت
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ت، مىز بذاًت الخأظِغ لهلم  )ؤلاغاَت اإلادػت(، وفي يحره مً ألابىاب واإلاباخث الىدٍى

ه واهتهاء بداشُت الطبان نلى ششح ألاشمىوي.  الىدى؛ بذاًت مً ٖخاب ظِبٍى

ت البدث ِفي العإاٛ الشئِغ آلاحي: ما مذي اسجباؽ اإلاطؿلح ُلاٙئشوجخمثل 

 الىدىي "مدػت" بذاللخه اإلادىسٍت؟ 

أهم الذساظاث العابٓت راث الطلت باإلاطؿلح الىدىي دساظت جامش  ومً

نبذالحمُذ مديي الذًً أهِغ، بهىىان "اإلاطؿلح الىدىي وئشٙاالث الهالْت بحن الذاٛ 

ش الشمغ، بهىىان "اإلاطؿلح الىدىي:  "، ودساظت أخمذ خػحر نباط، وخالذ خٍى واإلاذلٛى

سي نبذالىاخذ، بهىىان "ْشاءة في دساظت في نلت الدعمُت"، ودساظت نبذالحمُذ الىى 

م، بهىىان "اإلاطؿلح الىدىي:  اإلاطؿلح الىدىي الهشبي"، ودساظت ضابش خامذ نبذالٍ٘ش

حهذد اإلاذلٛى واإلآابل"، ودساظت نبذاإلاهذي هاشم خعحن الجشاح، بهىىان "اإلاطؿلح 

ذًشي، الىدىي الىص ي في الترار الىدىي الهشبي: سضذ وبُان"، ودساظت هذي هاجي نبُذ الب

 في نلت الدعمُت"، ودساظت ؾاّس بىمىد، بهىىان 
ٌ
بهىىان "جُعحُر اإلاطؿلح الىدىي: دساظت

ه". دىّي نىذ ظِبٍى ل اإلاطؿلح الىَّ
ّ
ت في حشٙ ُّ  "أزش الهالْاث الذالل

ذ جىىنذ أهذاٍ هزه الذساظاث وئحشاءاتها البدثُت، ومىاهجها الهلمُت،  ْو

شة في بىاِء اإلاُاهُم وخؿتها اإلاىغىنُت؛ َشملذ أخُاها: دساظت  ِ
ّ
ت الـُمإز َُّ الل الهالْاِث الذَّ

اللّي  َها الذَّ ِ
ّٓ ت في ش َُّ ا اإلاطؿلح ًَ ت إلآاسبت الَٓػا َُّ اِث لَعاه َُ ت مً خالٛ اظخدػاس آل دىٍَّ الىَّ

َنْبَر ئنادِة جىقُِ مُاهُم )اإلاجاص اإلاطؿلخّي( و)اإلاشتٕر اإلاطؿلخّي( و)الترادٍ اإلاطؿلخّي( 

ت  ُّ ت الٓذًمت مً اإلاىجضاث نلى ضهُذ البي و اإلاىجضاث للًٍى ت.. وأخُاها: ئبشاص مْى َُّ اللُك

ت "هدى الىظ"، ٖما  ت اإلاهاضشة، ونشغها نلى اإلاشج٘ضاث والخؿىؽ الهٍشػت لىكٍش اللًٍى

 هذَذ بهؼ هزه الذساظاث ئلى اظخهشاع مىغىم نلت حعمُت اإلاطؿلح الىدىي.

شة في بىاِء الحالي َٓذ حاءث بهذٍ دساظِت الهالْ بدثأما ال ِ
ّ
ت الـُمإز َُّ الل اِث الذَّ

ت َوَوْغِو ُمْطؿلحاتَها؛ مً خالٛ الىٍْى نلى اسجباؽ اإلاطؿلح الىدىي  دىٍَّ اإلاُاهُم الىَّ

ت، في  دىٍَّ ت اإلاشجبؿت باإلاطؿلحاث الىَّ َُّ الل الث الذَّ ِِ الّطِ "مدػت" بذاللخه اإلادىسٍت؟ ل٘ش

 دساظت جؿبُُٓت نلى ٖخب الترار الىدىي.
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ذ حاء الحالي جدذ نىىان )اسجباؽ اإلاطؿلح الىدىي بذاللخه اإلادىسٍت:  بدثال ْو

إلاالءمخه -دساظت جؿبُُٓت نلى مطؿلح "مدػت"( مهخمذة نلى اإلاىهج الاظخٓشائي الخدلُلي 

رٖش الىظ اإلاخػمً بما ًخػمىه مً جُعحر وهٓذ واظخيباؽ، مً خالٛ  -ألهذاٍ البدث

ت الترازُت بما لها مً مطؿلح "مدػت"، مو سبـ رلٚ بذاللت العُا ّ في الىطىص الىدٍى

ت واظخ٘شاٍ.  ت بداحت ئلى مهَش ُت وهكٍش ُْمت ٖبحرة جخمثل في ٗىنها مشبهت بأبهاد مهَش

وحاء البدث ِفي مٓذمت وجمهُذ ومبدثحن: جدذزذ اإلآذمت نً اإلاشٙلت البدثُت، وهذٍ 

الخهٍشِ بمطؿلحاث البدث، وأهمُخه، وئحشاءاجه، والذساظاث العابٓت. وجىاٛو الخمهُذ 

ائمت اإلاشاحو.   الذساظت. وخخم البدث بالىخائج والخىضُاث ْو

مبدثحن: حاء اإلابدث ألاٛو جدذ نىىان: اسجباؽ مطؿلح  بدثوجػمً ال

َُه ٗلمت مدػت مً حهت  بدث"مدػت" بذاللخه اإلادىسٍت في ٖخب الىداة، جىاٛو ال

هاْطا. وحاء اإلابدث الثاوي  الاضؿالح، مو اظخٓشاء مىاغهها في ٖخب الىداة اظخٓشاء

ذ خطظ ال  بدثجدذ نىىان: مجيء ٗلمت "مدػت" بمهىاها اللًىي في ٖخب الىداة. ْو

 هزا اإلابدث الظخٓشاء اإلاىاغو ألاخشي التي حاءث َيها ٗلمت "مدػت" بمهىاها اللًىي.

ذ نذٛ ال نً مىهج الاظخٓشاء الخام ئلى مىهج الاظخٓشاء الىاْظ، باهخٓاء  بدثْو

س همارج بهُنها، ألن هزه الذساظت ئهما هي دساظت جؿبُُٓت نلى مطؿلح "مدػت" واخخُا

لبُان اسجباؽ اإلاطؿلح الىدىي بذاللخه اإلادىسٍت؛ والاظخٓشاء الخام إلاىاغو هزا اإلاطؿلح 

في ٖخب الترار الىدىي ًدخاج ئلى حهىد حمانُت جػؿلو بها اإلاإظعاث ال ألاَشاد، ومً زم 

، وجؿشح بدثشع همارج مىىنت مخخاسة جالئم نذد ضُداث الله بدثال احاءث َ٘شة هز

ا ٌهالج اإلاشٙلت البدثُت ًُّ ٔ حهًذا بدث  خؿت آلاجُت:ال؛ َو

 خطت جقسيم البحث 

 .الخمهُذ: الخهٍشِ بمطؿلحاث البدث -

: اسجباؽ مطؿلح "مدػت" بذاللخه اإلادىسٍت في ٖخب الىداة -  .اإلابدث ألاٛو

 .هىاها اللًىي في ٖخب الىداةاإلابدث الثاوي: مجيء ٗلمت "مدػت" بم -

 .الخاجمت -
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 بحثالتمهيد: التعريف بمططلحاث ال

 املططلح:

ٗلمت "مطؿلح" مأخىرة مً مادة )ص ٛ ح( التي جذٛ نلى "املططلح" لغت: 

، (2)الخطالح والخىأَ . ولُل "اإلاطؿلح" ئما أن ًٙىن مطذسا مُمُا، أو ًٙىن اظم مُهٛى

ٗان خٓه أن ًٓاٛ "مطؿلح نلُه".نلى جٓذًش خزٍ الجاس واإلاجشوس بهذه   جخُُُا، و

الحالي "اإلاطؿلح" بأهه: لُل ٌشحر ئلى مهنى  بدثهٍش الٌُ "املططلح" اضطالحا: 

٘ثر الاضؿالح نلى اإلاهاوي التي ٌشُو  مخُٔ نلُه بحن أهل ًَ أو نلم أو ضىانت أو نمل، ٍو

 ج٘شاسها نلى ألعىتهم، بهذٍ جِعحر الخهبحر والُهم بُنهم.

 الداللت:

مها،  الداللت لغت:
ّ
، وهى ًذوس خٛى ئباهت الص يء بأماسٍة جخهل ُّٛ ّٛ ًُذ مطذس الُهل د

ِلُل: ألاماسة في  نلى. والذَّ
َ
ٔ. َداللت وِداللت وُدلىلت والُخذ أ  نلى الؿٍش

ً
ُذ َالها

ْ
ل
َ
: دل جٓٛى

 ُّٛ ا ِلُل: الذَّ ُّٛ به والذَّ ْعَخَذ ٌُ  . (3)الص يء، وما 

للًت ًذسط الششوؽ الىاحب جىاَشها في الشمض َشم مً نلم ا والداللت اضطالًحا:

ٔ أو ئشاسة بُذ أو  ختى ًٙىن ْادًسا نلى خمل اإلاهنى. وهزا الشمض ْذ ًٙىن نالمت نلى ؾٍش

 .(4)ٗلمت أو حملت، َهى سمض لًىي أخُاًها ويحر لًىي أخُاًها أخشي 

ها ٖما نَش-لجزس ما والداللت املحىريت )ويطلق عليها أًضا: الداللت املركزيت( 

م حبل نبذ ا في ٗل الاظخهماالث اإلاطىيت مً  -الٍ٘ش ًُّ  نلم
ً
هي اإلاهنى الزي ًخدٓٔ جدٓٓا

ِ. باخثتوال .(5)سهزا الجز  جخُٔ مو هزا الخهٍش

ُها  ذ داس خٛى حهٍش والذاللت اإلاًاًشة للذاللت اإلادىسٍت حعمى الذاللت الهامشُت، ْو

ُاث شتى؛ َٓذ َنشّ  ها الذاسظىن حهٍش
َ
َها ئبشاهُم أهِغ بأنها: "جلٚ خالٍ ٖبحر، وَنّشَ

ُب أحعامهم وما وسزىه نً  الكالٛ التي جخخلِ باخخالٍ ألاَشاد وججاسبهم وأمضحتهم وجٖش

آبائهم، وأحذادهم، وهي لذي َشد مً البِئت الاحخمانُت جىحي بكالٛ مً الذاللت ْذ ال 

ونّشَها نلي  .(6)جخؿش في رهً آخش مً البِئت هُعها؛ ألن ججاسبهما مو الٙلمت مخخلُت"
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صوًٍ بأنها: "داللت َشدًت مخخلُت مً شخظ ئلى آخش جبها للمعخىي الثٓافي والخجشبت 

واإلاضاج والهاؾُت والهىامل الىسازُت، ويالبا ما جخخلِ في الصخظ هُعه باخخالٍ 

 .(7)أخىاله الىُعُت"

سٍت للٙلمت الحالي "الذاللت الهامشُت" بأنها: داللت مًاًشة للذاللت اإلادى  بدثهٍش الَُ و 

ٔ الخؿىس اللًىي والكالٛ  جشجبـ به اسجباؾا قاهشا أو خُُا، وج٘دعب هامشُتها نً ؾٍش

 الذاللُت.

 ارجباط مططلح "محضت" بداللته املحىريت في كتب النحاة: املبحث ألاول 

أضل ٗلمت "مدػت" مّٙىن مً خشوٍ: اإلاُم والحاء والػاد )م ح ع(، وهزه 

لىص، ومً  الحشوٍ الثالزت ئرا ُوحذث في
ُ
: الخ أضل ٗلمت َان مهنى الٙلمت ًذوس خٛى

ْحُرُه، ومً رلٚ أًًػا "نشبيٌّ مدؼ"  رلٚ
َ
ُه ي

ْ
اِلؿ

َ
خ ًُ ْم 

َ
ِزي ل

َّ
اِلُظ ال

َ
خ

ْ
ْدؼ" أي ال

َ
 . (8)"اللبن اإلا

ئرن  "مدػت"؛ َخٙىن َذاللت الخلىص ئرن هي الذاللت اإلادىسٍت إلاطؿلح "مدػت"

ذ حاءث هزه الذاللتبمهنى "خالطت" في ٖخب الىداة في أٖثر مً باب هدىي؛ وهي: باب  ، ْو

ت.  ؤلاغاَت، وباب الطُت أو الىهذ، وباب الى٘شة واإلاهَش

ومً زم وعخؿُو الٓٛى بأن هزا اللُل ْذ قل مداَكا نلى داللخه اإلادىسٍت في ٗل 

ُاجه في ٖخب الىدى؛ َاإلغاَت اإلادػت هي ؤلاغاَت الخالطت، والطُت  اظخهماالجه وجطٍش

الذاللت ، َخٙىن ي الطُت الخالطت، والى٘شة اإلادػت هي الى٘شة الخالطتاإلادػت ه

 الاضؿالخُت هي هُعها الذاللت اإلادىسٍت لهزا اللُل "مدػت".

ُما ًأحي أمثلت مً هزه اإلاىاغو:  َو

َمً أمثلت باب ؤلاغاَت في ششح ابً نُٓل نلى ألُُت ابً مالٚ، ْىله: "وأشاس بٓىله 

َاإلادػت هي  ؛مدػت ويحر مدػت :ن ؤلاغاَت نلى ْعمحنأ ئلى آخشه ئلى (واخطظ أوال)

ويحر اإلادػت هي ئغاَت الىضِ  ،يحر ئغاَت الىضِ اإلاشابه للُهل اإلاػاسم ئلى مهمىله

ُا نلى ما ظيبحن -ٖما ظىزٖشه بهذ-اإلازٗىس   ،وهزه ال جُُذ الاظم ألاٛو جخطُطا وال حهٍش

 :هدى ؛ٗان اإلاػاٍ ئلُه ه٘شةوجُُذ الاظم ألاٛو جخطُطا ئن  ،واإلادػت لِعذ ٖزلٚ

ت ،هزا يالم امشأة ٗان اإلاػاٍ ئلُه مهَش ُا ئن  ذ..  :هدى ؛وحهٍش  هزا يالم ٍص
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 ِر وَ 
ُ
 هَ ُم اْظ  ي ؤلاغاَت

َ
 َُّ ِك ُْ ا ل

ْ
َٚ جِ وَ   ت  ػَ ْد َم  ل

ٌ
 ٍَّ ىِ ىَ هْ وَم  ت

ْ
 ت

وغبؿها اإلاطىِ بما  ،هزا هى الٓعم الثاوي مً ْعمي ؤلاغاَت وهى يحر اإلادػت

ٗان اإلاػاٍ وضُا أو مُهٛى  ،وهى ٗل اظم َانل ،أي الُهل اإلاػاسم (ًُهل)ٌشبه  ئرا 

َمثاٛ اظم  ؛وال جٙىن ئال بمهنى الحاٛ ،أو ضُت مشبهت ،أو الاظخٓباٛ ،بمهنى الحاٛ

ذ آلان أو يذا :الُانل ٛ  .وهزا ساحُىا ،هزا غاسب ٍص هزا مػشوب  :ومثاٛ اظم اإلاُهى

لُل الحُل ،ا خعً الىحههز :ومثاٛ الطُت اإلاشبهت .وهزا مشوم الٓلب ،ألاب ونكُم  ،ْو

ٗان اإلاػاٍ يحر وضِ .ألامل  ،ٗاإلاطذس ؛َاإلغاَت مدػت ،أو وضُا يحر نامل ،َان 

ذ :هدى ذ أمغ :هدى ؛واظم الُانل بمهنى اإلااض ي .عجبذ مً غشب ٍص  .هزا غاسب ٍص

 ال  ،أننى يحر اإلادػت ؛ئلى أن هزا الٓعم مً ؤلاغاَت (َهً جى٘حره ال ٌهزٛ)وأشاس بٓىله 

ُا ت ،نلُه (سب)ولزلٚ جذخل  ،ًُُذ جخطُطا وال حهٍش ٗان مػاَا إلاهَش سب  :هدى ؛وئن 

ْهَبِت{؛ وجىضِ به الى٘شة .ساحُىا
َ
٘

ْ
 ال

َ
 َباِلٌ

ً
 ،وئهما ًُُذ الخخُُِ. (9)هدى ْىله حهالى: }َهْذًا

ائذجه جشحو ئلى اللُل وأما الٓعم ألاٛو َُُُذ  ،َلزلٚ ظمُذ ؤلاغاَت َُه لُكُت ،َو

ُا ٖما جٓذم جخطُطا ت ،أو حهٍش  "مدػت"وظمُذ  ،َلزلٚ ظمُذ ؤلاغاَت َُه مهىٍى

 ،َانها نلى جٓذًش الاهُطاٛ ،أًػا ألنها خالطت مً هُت الاهُطاٛ بخالٍ يحر اإلادػت

 ٛ ذ آلان :جٓى ذا :نلى جٓذًش .هزا غاسب ٍص وئهما أغُِ  ،ومهىاهما مخدذ .هزا غاسب ٍص

 .ؾلبا للخُت

ٍِ بِ  "أٛ" ُل ضْ َو وَ   ُم  زا اإلاػا
َ
 ٗالجهِذ  يبالثاو ضلْذ وُ  ئْن            ْش ـــــــًخُ

 
َّ

 ْش هَ الش
 

  بالزي لهُ  أوْ 
ُ
 ِغ أ

َ
ُِ  

َّ
  ي اوِ الث

َ
ٍذ ٖ  سَ  الػاسِب  ٍض

ْ
  ِط أ

ْ
 ياوِ َج ال

 

ٛ  ،ال ًجىص دخٛى ألالِ والالم نلى اإلاػاٍ الزي ئغاَخه مدػت هزا  :َال جٓى

ٗاهذ ئغاَخه يحر َال ًجمو ب ،ألن ؤلاغاَت مىاَُت لأللِ والالم ؛الًالم سحل ُنهما.. وأما ما 

بهزا اإلاػاٍ الزي جٓذم ال٘الم َُه ْبل هزا  :أي (بزا اإلاػاٍ)مدػت وهى اإلاشاد بٓىله 

َٙان الُٓاط أًػا ًٓخط ي أال جذخل ألالِ والالم نلى اإلاػاٍ إلاا جٓذم مً أنهما  ،البِذ

ٗاهذ ؤلاغاَت َُه نلى هُت الاهُطاٛ ايخُش رلٚ ،مخهاْبان بششؽ أن جذخل  ،ولً٘ إلاا 
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أو نلى ما أغُِ ئلُه  ،والػاسب الشحل ،ٗالجهذ الشهش ؛ألالِ والالم نلى اإلاػاٍ ئلُه

ذ الػاسب سأط الجاوى" ؛اإلاػاٍ ئلُه  .(10)ٍٖض

حُر 
َ
ت أو "ي َُّ ِك ُْ ت اللَّ

َ
وخالضت هزا الىظ اإلاىٓٛى مً "ششح ابً نُٓل" أن ؤلاغاَ

هْ 
َ
ُُُذ ح ًُ ىٌم مً ؤلِاَغاَت ال 

َ
ْدَػت" ه

َ
ت ال اإلا

َ
 )ومما ًذٛ نلى أنَّ هزه ؤلِاَغاَ

ً
ِطُطا

ْ
خ

َ
 وال ج

ً
ُا ٍش

 
ُ

زلٚ وضِ  نلى الى٘شاث، ٖو
َّ
ل ئال

ُ
ْذخ

َ
" نلُه وُسبَّ ال ج : دخٛى "ُسبَّ

ً
ُا هٍش

َ
 ح

َ
َػاٍ

ُ
ُُذ اإلا ُِ

ُ
ج

ْهَبت{
َ
 ال٘

َ
 َباِلٌ

ً
ُب ؤلاغافي في ْىِله حهالى }َهْذًا  (11)الى٘شِة بالتٖر

ً
ُب ؤلاغافي خاال ، ووْىم التٖر

ِه{في ه ُِ
ْ
اوَي ِنؿ

َ
شبه اإلاػاسَم (12)دى }ز

ُ
 ح

ً
 َضُت

ُ
ػاٍ

ُ
ت: أن ًٙىَن اإلا َُّ ِك ُْ ت اللَّ

َ
(. وَغاِبـ ؤلاغاَ

ُت جٙىن واخذة مً: اظم َانل، واظم  ، وهزه الّطِ ُٛ با ْٓ ُٛ أو الاْظِخ  ِبها الحا
ً
ْىنها ُمَشادا

َ
في ٗ

، والطُت اإلاشبهت، ومً أمثلتها: ُم٘شُمىا  ِِ  -مُهٛى
ْ
ه
َ
ىِم ألا   -مٗض

َ
ى ش َعمَّ

ُ
ِش. وح

ْ
ذًِذ الَبؿ

ى  َعمَّ
ُ
ً والىىِن، وح ىٍى  الخَّ

ُ
ٍ

ْ
 وهى َخز

ً
كُا ُْ  لَ

ً
ها أَاَدث أْمشا " ألنَّ

ً
ِكُت ُْ ت لَ

َ
 "ئغاَ

ُ
ت

َ
هزه ؤلِاغاَ

طاٛ ُِ
ْ
ذًش الاه ْٓ ها في جَ نَّ

َ
ت يحَر َمْدػٍت" أل

َ
 ."ئغاَ

 ومً ألامثلت ألاخشي إلاطؿلح "مدػت" في باب ؤلاغاَت، ْٛى أبي نلي الُاسس ي في

 يحر 
ً
اث": "ومً ْاٛ: أال لُذ أًام الطُاء حذًذ، حهله ئغاَت "اإلاعائل البطٍش

ٛى ألاهباسي في "(13)مدػٍت" أظشاس الهشبُت": "ئن ْاٛ ْائل: نلى ٖم غشًبا ًىٓعم خبر . ْو

اإلابخذأ؟ ُْل: نلى غشبحن؛ مُشد، وحملت. َان ُْل: نلى ٖم غشًبا ًىٓعم اإلاُشد؟ ُْل نلى 

ٙىن اْظًما يحر ضُت، وآلاخش أن ًٙىن ضُت؛ أما الاظم يحر الطُت؛ غشبحن؛ أخذهما: أن ً

زلٚ نمشو مبخذأ،  ذ مبخذأ، وأخٕى خبره، ٖو ، ونمشو يالمٚ؛ ٍَض ذ أخٕى َىدى: ٍص

حن، ورهب  ويالمٚ خبره، ولِغ في ش يء مً هزا الىدى غمحر ًشحو ئلى اإلابخذأ نىذ البطٍش

ُىن ئلى أن َُه غمحًرا ًشحو ئلى اإلابخذأ؛  وبه ْاٛ نلي بً نِس ى الشماوي مً الَٙى

حن؛ وألاٛو هى الصحُذ؛ ألن هزه أظماء مدػت، وألاظماء اإلادػت ال جخػمً  البطٍش

ذ غاسب، ونمشو خعً، وما أشبه رلٚ، وال خالٍ  ٗان ضُت؛ َىدى: ٍص الػمائش، وأما ما 

حن في أن هزا الىدى ًدخمل غمحًرا ًشحو ئلى اإلابخذأ؛ ألهه ًخجٛز مجزلت الُهل،  بحن الىدٍى

خػمً مهىاه"  .(14)ٍو

ٗاهذ ئغاَت  ِلَم 
َ
ٓٛى ألاهباسي في جىغُذ نلل ؤلاغاَت يحر اإلادػت: "َان ُْل: َ ٍو

ذ به الحاٛ أو الاظخٓباٛ، وئغاَت الطُت اإلاشبهت باظم الُانل،  ٍس
ُ
اظم الُانل ئرا أ
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وئغاَت "أََهَل" ئلى ما هى بهؼ له، وئغاَت الاظم ئلى الطُت، يحر مدػت في هزه 

ٗاهذ ئغاَخه يحر مدػت؛ ألن ألاضل في اإلا ا اظم الُانل، َاهما  ىاغو ٗلها؟ ُْل: أمَّ

 ً ٗان الخىٍى ً غاسب، َلّما  ًذا" بدىٍى ذ يًذا" أي: "غاسٍب ٍص -ْىلٚ: "مشسث بشحل غاسب ٍص

 للى٘شة، وأّما الطُت  -ههىا
ً
حشي ضُت

ُ
ٗاهذ ؤلاغاَت في جٓذًش الاهُطاٛ؛ ولهزا؛ أ ُمٓذًسا، 

ٗاهذ ئغاَتها يحر مدػت؛ ألن الخٓذًش في ْىلٚ: "مشسث بشحل االُاإلاشبهت باظم  نل َاهما 

 ً ٗان الخىٍى ًٍ وحُهُه" َلما  ٗاهذ  -أًًػا-خعً الىحه: مشسث بشحل خع ههىا مٓذًسا؛ 

ٗاهذ  -أًًػا-ئغاَخه  ػاٍ ئلى ما هى بهؼ له، َاهما  ًُ َهل" الزي 
ْ
يحر مدػت، وأّما "أَ

ذ أَػُل مً الٓىِم" َلما  ئغاَخه يحر مدػت؛ ألن الخٓذًش في ذ أَػُل الٓىِم: ٍص ْىلٚ: "ٍص

ٗاهذ ئغاَخه يحر مدػت، وأّما ئغاَت الاظم ئلى الطُت، َاهما  ؛ 
ً
سة " ههىا مٓذَّ ًْ ٗاهذ "ِم

ٗان  ٗاهذ يحر مدػت؛ ألن الخٓذًش في ْىلٚ: "ضالة ألاولى: ضالة العانت ألاولى" َلما 

ٗاهذ ؤلاغاَت يح -ههىا-اإلاىضٍى  ًسا،  ٗاهذ يحر مدػت( لم جُٓذ ُمٓذَّ ر مدػت )وئرا 

ذ" ومّما لم ًخهّشٍ باإلغاَت؛ ألّن  ؛ هدى: "يالم ٍص
ً
ٗاهذ مدػت الخهٍشِ، بخالٍ ما ئرا 

ما لم ًخهّشٍ  ئغاَخه يحر مدػت ْىلهم: "مشسث بشحٍل مثِلٚ وشبِهٚ"، وما أشبه رلٚ، وئهَّ

 للى
ً
هذ ضُت  .(15)٘شة"باإلغاَت؛ ألنها ال جخُظ شًِئا بهُىه، َلهزا، ْو

وأما أمثلت باب الطُت َمنها ْٛى ابً العشاج في "ألاضٛى في الىدى": "رٖش الطُاث 

التي لِعذ بطُاث مدػت: هزه الطُاث التي لِعذ بطُاث مدػت في الىضِ ًجىص 

ىله بهذها: "وانلم: أهه لٚ أن ججمو الطُت وجُّش (16)أن جبخذأ ٖما جبخذأ ألاظماء" . ْو

ٗاهذ الطُت  ه: (17)مدػت"اإلاىضٍى ئرا  . ومنها ْٛى العحرافي في ششخه ل٘خاب ظِبٍى

ٗان ضُت مدػت أخعً مً الابخذاء والخبر"  .(18)"والجش وؤلاحشاء نلى ألاٛو َُما 

ت ًمً٘ الاظخذالٛ بٓٛى ابً ألاهباسي في "أظشاس الهشبُت":  وفي باب الى٘شة واإلاهَش

ٖش؛ " ِ
ّ
ٖش؟ ُْل: ئهما حاص ؤلاغماس َيهما ْبل الز ِ

ّ
َان ُْل: َِلَم حاص ؤلاغماس َيهما ْبل الز

٘شة؛ ألهه ال ٌهلم ئلى أي ش يء ٌهىد ختى ًُعش، ووهم  ألن اإلاػمش ْبل الزٖش ٌشبه الىَّ

ا غاسم اإلاػمش َانلهما؛ حاص ؤلاغماس َيهما" ت مدػت، َلمَّ . (19)وبئغ ال ًٙىن َانلهما مهَش

ٛى  ت ْو ٗان ْىله: )وأخُه( مهَش ه": "لى  أبي نلي الُاسس ي في "الخهلُٓت نلى ٖخاب ظِبٍى
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 . (20)مدػت لٙان )مىؿلٓحن( مىطىًبا"

ِشٍب  ْٓ ٛى اإلاهشبىن نلى َظِبُل الخَّ ُٓ ًَ ومنها أًػا ْٛى ابً هشام في "مًني اللبِب": "

 
َ
ل
َ
ْعأ

َ ْ
ْخَىاٛ َوششح اإلا

َ
اث َوبهذ اإلاهاٍس أ

َ
جمل بهذ الى٘شاث ِضُ

ْ
جمل ال

ْ
اٛ ال

َ
ٓ ًُ ن 

َ
ت معخىَاة أ

ت 
َ
و ِبَمْهِشَ

َ
َها أ

َ
ِهَي ضُت ل

َ
ذ مشجبؿت بى٘شة َمْدَػت َ

َ
اه

َ
ِتي لم ٌعخلضمها َما ْبلَها ِئن ٗ

َّ
ت ال الخبًر

ْشؽ وحىد 
َ

ِلٚ ِبش
َ
ل ر هما ٗو

َ
ت ل

َ
ِهَي ُمْدَخمل

َ
ْدَػت ِمْنُهَما َ

َ ْ
ْحر اإلا

َ
و ِبً

َ
ِهَي َخاٛ َنْنَها أ

َ
َمْدَػت َ

ي وَ  َخط ِ ْٓ ُ ْدى اإلاْ
َ
ت بالهامل اإلآىي ه

َ
َها ُمَخَهلٓ اٛ ِئنَّ

َ
ٓ ًُ ن 

َ
ت أ م اإلآٍى

َّ
صح ِفي الال ًَ اِوو... 

َ ْ
اء اإلا

َ
ِخُ

ْ
اه

ِعذ 
َ
َها ل نَّ

َ
ُٔ أ ِٓ ْد

ن الخَّ
َ
ْىُخم للشؤٍا حهبرون{ أِل

ُ
ِشٍذ{ و }ِئن ٖ ًُ }ُمطذْا إلاا َمَههم{ و }َهاٛ إلاا 

 
َّ
َهاِمل مً الػْهِ ال

ْ
 مهذًت َمْدَػت َصاِئَذة َمْدَػت إلاا جخُل ِفي ال

َ
اِضش َوال

َ
ٓ

ْ
ت ال

َ
ِزي هضله مجزل

جمل َهما 
ْ
ت َبحن اإلاجزلخحن... خ٘مهَما بهذهَما خ٘م ال

َ
اؾَها َلَها مجزل

َ
الؾشاد ِصَحت ِئْظٓ

ُهَما بهذ هَ٘شة َمْدَػت وخاالن ِفي  نَّ
َ
ْطً أِل

ُ
و نلى ي

َ
ْطً أ

ُ
ّى ي

َ
ذ ؾائشا َ ًْ ْدى َسأَ

َ
ضُخان ِفي ه

ٛ بَ 
َ

هال
ْ
ذ ال ًْ ْدى َسأَ

َ
هما ِفي ه

َ
ت َمْدَػت ومدخمالن ل

َ
ُهَما بهذ مهَش نَّ

َ
َٔ أِل

ُ ْ
و ِفي ألا

َ
َحاب أ حن السَّ

ا 
َ
ْدى َهز

َ
ٗالى٘شة َوِفي ه َهّشٍ الجيس ي 

ُ ْ
ن اإلا

َ
َمش نلى أيطاهه أِل

َّ
عجبِني الضهش ِفي أٖمامه َوالث ٌُ ْدى 

َ
ه

ت" ٗاإلاهَش ت  ن الىَ٘شة اإلاىضَى
َ
اِوو نلى أيطاهه أِل ًَ َمش 

َ
 .(21)ز

ذ ًُٓذ الٓانذة اإلاشهىسة "الجمل وهزا الىظ  اإلازٗىس البً هشام ًخػمً أٛو جطٍش

بهذ الى٘شاث ضُاث، وبهذ اإلاهاٍس أخىاٛ". َٓذ ُْذ ابً هشام هزه الٓانذة بٓىله: ئن 

ت بهذ الى٘شاث اإلادػت ضُاث، وبهذ اإلاهاٍس اإلادػت أخىاٛ، وبهذ يحر  الجملت الخبًر

ً٘ أن ًٓاٛ: "الجمل بهذ الى٘شاث ضُاث اإلادؼ منهما مدخِمل لهما. وخالضخه أهه ًم

ر اإلاػمىن واإلاهنى اإلاشاد" ت أو ًٌِحّ ٛ لُل الى٘شة ئلى اإلاهَش  .(22)نىذ نذم وحىد ماوو ًدِىّ

 مجيء كلمت "محضت" بمعناها اللغىي في كتب النحاة: املبحث الثاني

ت نلى الخلىص في مىاغو مخىىنت في ٖخب  ٗلمت "مدػت" حاءث بذاللتها اللًٍى

ت الىدا ٓاٛ: حاٍس ة، ومً ألامثلت نلى رلٚ ْٛى ابً ألاهباسي في ٖخابه "اإلازٖش واإلاإهث": "ٍو

لمت "مدػت" هىا مهىاها خالطت. (23)مدؼ، بًحر هاٍء، وسبما ْالىا مدػت بالهاء"  . ٗو

ٗاث )ال٘عشة والػمت والُخدت( ومً  ومثلها ئؾالّ لُل "مدػت": في وضِ الحش

ضىانت ؤلانشاب": "أما الُخدت اإلاشىبت بال٘عشة رلٚ ما حاء نىذ ابً حني في "ظش 

، ورلٚ أن ؤلامالت ئهما هي أن جىدى  َالُخدت التي ْبل ؤلامالت هدى َخدت نحن نابذ وناٍس
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بالُخدت هدى ال٘عشة، َخمُل ألالِ التي بهذها هدى الُاء لػشب مً ججاوغ الطىث، 

ت لِعذ َخدت مدػت، َ٘زلٚ ألالِ التي بهذها لِ عذ ألُا مدػت، َ٘ما أن الحٖش

وهزا هى الُٓاط، ألن ألالِ جابهت للُخدت، َ٘ما أن الُخدت مشىبت، َ٘زلٚ ألالِ 

الالخٓت لها.. وأما الُخدت اإلامالت هدى الػمت، َالتي جٙىن ْبل ألِ الخُخُم، ورلٚ هدى 

ت أًػا هىا ْبل ألالِ لِعذ  ما أن الحٖش ام وضاى، ٖو ٗاة، ودنا ويضا، ْو الطالة والض

، بل هي مشىبت بص يء مً الػمت، َ٘زلٚ ألالِ التي بهذها، لِعذ ألِ َخدت مدػت

ت هزه ضُتها، َجشي نليها خ٘مها"  .(24)مدػت، ألنها جابهت لحٖش

ومثلها ئؾالّ لُل "مدػت": في وضِ الحشوٍ، ومً رلٚ ما حاء في "ششح شاَُت 

ٗاهذ أو مىُطلت ْ لبَذ ابً الحاحب": "وهزا ماٛ أخخٚ، ئرا ْطذث جخُُُها مخطلت 

اإلاُخىخت اإلا٘عىس ما ْبلها ٖمائت ًاًء َمْدَػت، لخهزس خزَها، ئر ال جدزٍ ئال بهذ هٓل 

، ئر جطحر بحن الهمضة وألالِ، 
ً
خهزس الدعهُل أًػا ، ٍو ت ئلى مخدٕش ت، وال جىٓل الحٖش الحٖش

زا   بهذها، ٖو
ً
َجّىصوا مجئ شبه ألالِ أًػا ًُ َلما اظخداٛ مجئ ألالِ بهذ ال٘عشة لم 

ل"جٓلب اإلا ُمَىحَّ
َ
 َمْدَػت ٖ

ً
. ومنها ْٛى ابً نطُىس "اإلامخو (25)ُخىخت اإلاػمىم ما ْبلها واوا

لبذ ئلى حيعه، ولم ًبٔ لها أزش، ولعَذ 
ُ
ديمذ في اإلاُم ْ

ُ
ِ": "وئرا أ ال٘بحر في الخطٍش

ت" ىَّ
ُ
بِؿِل الً

ُ
ت. َارا ْلبتها مًُما مدػت لم ج ىَّ

ُ
ت الىىن؛ ألنَّ اإلاُم َيها ي ىَّ

ُ
 .(26)بمدخاج ئلى ي

ت مً ٖخابه "الخهلُٓت نلى ٖخاب  ومنها ْٛى أبي نلي الُاسس ي في مىاغو مخُْش

َعأة( َمخالِ للُل ؤلابذاٛ، ألن ؤلابذاٛ ألِ 
ْ
ه": "َأما لُل الخخُُِ في )ِمي ظِبٍى

ٌن حًذا" ٗان أضلها (27)مدػت والخخُُِ َُه بحن ألالِ والهمضة، والُطل بُنهما َبّحِ ، "وئن 

: )أْوٍي(، وهى غهُِ" الهمضة بمجزلت الىاو  ، "ْاٛ أبى نلي: (28)اإلادػت، َهلى هزا ًٓٛى

 مو الضاي اإلادػت في 
ً
 مو الجُم ئرا غىسم بها الضاي، ٖما جبذٛ دالا

ً
لخبذٛ جاء الاَخهاٛ دالا

ٗاهخا مً مخشج الضاي" ْىَبُه إلاا 
َ
ُٛ ز ْضُد  .(29)اْصداَن، وٍَ

ذ ًؿلٓىن ٗلمت "مدػت" في وضِ ألالٓاب، ٖما في ْٛى  العُىؾي في "اإلاضهش": ْو

اٛ ٖثحٌر مً الُٓهاء: الُٓاُط ًجشي في اللًت وُنِضي هزا ئلى الشاَعي   -سض ي هللا نىه-"ْو

: أما أظماء  شها َىٓٛى س اإلاعألت بخطٍى ه َُىطّذِ
ُ
ذ نلُه معائل

َّ
ه ئهما دل ولم ًُذٛ نلُه هطُّ
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 ًُ ى وئهما ألانالم الجامذة وألالٓاب اإلادػت َال ًجشي الُٓاُط َيها ألهه ال  ُُذ وضُا للُمَعمَّ

ذا بهمشو ون٘عه لصح ئر ٗلُّ اظٍم  ذ ٍص ُْ َعمَّ
َ
ْبَذ َ

َ
ل
َ
د الخهُحن والخهٍشِ ولى ْ ُوِغَهذ إلاجشَّ

ْهَذٛ به ئلى يحره" ٌُ ي به إلاهنى ختى ال ًجىَص أن   .(30)منها لم ًخخظ بمً ُظّمِ

ثحرا ما جأحي ٗلمت "مدػت" في وضِ اللًت الهشبُت؛ ومً هزه اإلاىاغو  ْٛى ٖو

ذ ُسوي نً ابً نباط: أٛو مً جٙلم بالهشبُت اإلادػت  العُىؾي في "اإلاضهش": "ْو

 .(31)ئظمانُل"

في ومً هزه الىطىص العابٓت ًخضح أن ٗلمت "مدػت" جأحي في بهؼ اإلاىاغو 

ٗان مهنى ًذٛ نلى الخلىص يحر أهه ال ٌعخهمل بمهىاها اللًىي ٖخب الىداة  وهى وئن 

ٌعخهمل في مىاغهه الزي  اإلاهنى الاضؿالحي للٙلمتالٍ ٖمطؿلح في هزا اإلاىاغو، بخ

 ٗاجُاّ اضؿالحي بحن الىداة. 

 "مدػت"لٙلمت  الذاللت اإلادىسٍتالتي هي داللت الخلىص بأن ومً زم ًمً٘ الٓٛى 

الهما  ٗاضؿالح، وفي بهػها ٖمهنى لًىي، ٖو أي الاضؿالحي -حاءث في بهؼ اإلاىاغو 

 ٗاها بمهنى الخلىص. -واللًىي 

 :جمتالخا

 ئلى نذة هخائج؛ هي: بدثجىضل ال

 أن داللت الخلىص هي الذاللت اإلادىسٍت إلاطؿلح "مدػت". -

أن الذاللت اإلادىسٍت إلاطؿلح "مدػت" وسدث في باب ؤلاغاَت، وباب الطُت أو  -

ت.  الىهذ، وباب الى٘شة واإلاهَش

ت في مىاغو مخىىنت في ٖخب الىداة؛ ومنه - ا أن ٗلمت "مدػت" حاءث بذاللتها اللًٍى

ٗاث والحشوٍ.  ئؾالّ لُل "مدػت" في وضِ الحش

 .لهزا اللُل "مدػت"أن الذاللت الاضؿالخُت هي هُعها الذاللت اإلادىسٍت  -

مداَكا نلى داللخه اإلادىسٍت في ٗل اظخهماالجه  "مدػت"هزا اللُل قل   -

ُاجه في ٖخب الىدى  .وجطٍش

ذ ًُٓذ الٓانذة اإلاشهىسة "الجم - ل بهذ أن ابً هشام هى ضاخب أٛو جطٍش
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الى٘شاث ضُاث، وبهذ اإلاهاٍس أخىاٛ". وخالضت جُُٓذه أهه ًمً٘ أن ًٓاٛ: 

ت  ٛ لُل الى٘شة ئلى اإلاهَش "الجمل بهذ الى٘شاث ضُاث نىذ نذم وحىد ماوو ًدِىّ

ر اإلاػمىن واإلاهنى اإلاشاد".  أو ًٌِحّ

ت ألاخشي في مىاغهها ومكانها مً  بدثىص ي الٍو  بدىاٛو اإلاطؿلحاث الىدٍى

ت  ٖخب الترار اللًىي؛ إلاا لزلٚ مً دوس أظاط في جأضُل اإلاعائل اللًٍى

 ومهالجتها.

 الهىامش:
 

 
، نمادة شإون 1( اهكش: الٓىصي، نىع خمذ، اإلاطؿلح الىدىي وشأجه وجؿىسه ختى اواخش الٓشن الثالث الهجشي، ؽ1)

اع،   .1981اإلا٘خباث، حامهت الٍش

ٓي اإلاطشي، لعان الهشب، د.ؽ، بحروث، داس ضادس، ( ابً مىكىس، أبى الُػ2) ل حماٛ الذًً مدمذ بً م٘شم ألاٍَش

 د.ث، مادة )ص ٛ ح(.

العالم مدمذ هاسون، د.ؽ، بذون مذًىت  ( اهكش: ابً َاسط، أبى الحعحن أخمذ، معجم مٓاًِغ اللًت، جدُٓٔ: نبذ3)

 ، مادة )دلل(.، مادة )دلل(. ولعان الهشب، ابً مىكىس 1979اليشش، داس الُ٘ش، 

 .12-11 ، ص1998، الٓاهشة، نالم ال٘خب، 5( نمش، أخمذ مخخاس، نلم الذاللت، ؽ4)

ت والذاللت الهامشُت بحن اللًىٍحن والباليُحن، سظالت ماحعخحر، ْعم اللًت 5) ٍض ، سها ؾه، الذاللت اإلاٖش ( اهكش: سؤٍو

نلي، مدمذ مدمذ ًىوغ، اإلاهنى وقالٛ اإلاهنى أهكمت  . و2002الهشبُت وآدابها، ٗلُت التربُت للبىاث، حامهت بًذاد، 

 وما بهذها. 177، ص 2007، داس اإلاذاس ؤلاظالمي، بحروث، لبىان، 1الذاللت في الهشبُت، ؽ

ت، 3( أهِغ، ئبشاهُم، داللت ألالُاف، ؽ6)  .173، 107، ص 1976، م٘خبت ألاهجلى اإلاطٍش

(، ص 15، )مج1990ونلم اللًت الحذًث، مجلت آَاّ نشبُت، آًاس،  ( صوًٍ، نلي، قالٛ اإلاهنى بحن الذساظاث الترازُت7)

73. 

 ومعجم مٓاًِغ اللًت، ابً َاسط، مادة )م ح ع(. .( اهكش: لعان الهشب، ابً مىكىس، مادة )م ح ع(8)

 مً ظىسة اإلاائذة. 95( آلاًت 9)

ابً نُٓل نلى ألُُت ابً مالٚ، ( اهكش: ابً نُٓل، نبذ هللا بً نبذ الشخمً الهُٓلي الهمذاوي اإلاطشي، ششح 10)

 .47-3/44، 1980، 20جدُٓٔ: مدمذ مديي الذًً نبذالحمُذ، داس الترار، الٓاهشة، داس مطش للؿبانت، ؽ

 مً ظىسة اإلاائذة. 95( آلاًت 11)

 مً ظىسة الحج. 9( آلاًت 12)

اث، جدُٓٔ: مدمذ (13) الشاؾش، مؿبهت اإلاذوي،  أبى نلي الُاسس ي، الحعً بً أخمذ بً نبذ الًُاس، اإلاعائل البطٍش

 .1/356، 36، معألت 1985
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م بً أبي 14) ٗاث نبذ الشخمً بً مدمذ بً نبُذ هللا ألاهطاسي، أظشاس الهشبُت، داس ألاْس ( ٖماٛ الذًً ألاهباسي، أبى البر

م، ؽ  .75، ص 1999، 1ألاْس

ذ مً مىاغو مطؿلح "مدػ207( ٖماٛ الذًً ألاهباسي، أظشاس الهشبُت، ص 15) ت" في باب ؤلاغاَت اهكش: ابً . وللمٍض

العشاج، أبى ب٘ش مدمذ بً ظهل الىدىي البًذادي، ألاضٛى في الىدى، جدُٓٔ: نبذ الحعحن الُخلي، مإظعت 

وما بهذها(، وأبى نلي الُاسس ي، الحعً بً أخمذ بً نبذ الًُاس، ؤلاًػاح  2/5، )1988، 3الشظالت، بحروث، ؽ

وما بهذها(، العحرافي، أبى ظهُذ الحعً بً نبذ  267، )ص1969، 1الهػذي، جدُٓٔ: خعً شارلي َشهىد، ؽ

ه، جدُٓٔ: أخمذ خعً مهذلي، ونلي ظُذ نلي، ؽ ، 1/374، 1/336، )2008، 1هللا بً اإلاشصبان، ششح ٖخاب ظِبٍى

(، الشماوي، أبى الحعً نلي بً نِس ى، ششح ٖخاب ظِبىٍه مً باب الىذبت ئلى نهاًت باب ألاَهاٛ في الٓعم، 1/380

ُي، حامهت ؤلامام مدمذ بً ظهىد ؤلاظالمُت، ج (، 353-347، )1998دُٓٔ: ظُِ بً نبذ الشخمً بً هاضش الهٍش

الىساّ، أبى الحعً مدمذ بً نبذ هللا، نلل الىدى، جدُٓٔ ودساظت: مدمىد حاظم مدمذ الذسوَش، م٘خبت 

اع، ؽ  (.185، )ص1999، 1الششذ، الٍش

 .2/27( ابً العشاج، ألاضٛى في الىدى، 16)

 .2/33( ابً العشاج، ألاضٛى في الىدى، 17)

ه، 18)  .2/359( العحرافي، ششح ٖخاب ظِبٍى

 .95( ٖماٛ الذًً ألاهباسي، أظشاس الهشبُت، ص 19)

ه، جدُٓٔ: نىع بً مدمذ 20) ( أبى نلي الُاسس ي، الحعً بً أخمذ بً نبذ الًُاس، الخهلُٓت نلى ٖخاب ظِبٍى

 .1/253، 1991، 1الٓىصي، ؽ

ب، ( ابً هش21) ام، أبى مدمذ حماٛ الذًً نبذ هللا بً ًىظِ بً أخمذ بً نبذ هللا، مًني اللبِب نً ٖخب ألاناٍس

، ومدمذ نلي خمذ هللا، داس الُ٘ش، دمشٔ، ؽ  وما بهذها. 560، ص 1985، 6جدُٓٔ: ماصن اإلابإس

م وئنشابها بح22) م سمػان، الجمل بهذ الى٘شاث في الٓشآن الٍ٘ش ن الطُت والحاٛ، اإلاجلت ( نامش، ابدعام نبذالٍ٘ش

 .18 – 1، ص ص 2016، ماسط، 6اللُبُت الهاإلاُت، ٗلُت التربُت باإلاشج، حامهت بىًاصي، لُبُا، م

 .1/587( ابً ألاهباسي، أبى ب٘ش، اإلازٖش واإلاإهث، جدُٓٔ: مدمذ نبذ الخالٔ نػُمت، 23)

، 2000، 1س ال٘خب الهلمُت، بحروث، لبىان، ؽ( ابً حني، أبى الُخذ نثمان بً حني اإلاىضلي، ظش ضىانت ؤلانشاب، دا24)

1/67. 

( الشض ي، هجم الذًً مدمذ بً الحعً ؤلاظتراباري، ششح شاَُت ابً الحاحب، جدُٓٔ: مدمذ هىس الحعً، 25)

ضاٍ، ومدمذ مديي الذًً نبذ الحمُذ، داس ال٘خب الهلمُت، بحروث، لبىان،   .3/45، 1975ومدمذ الَض

ِ، م٘خبت لبىان، ( ابً نطُىس، أبى الحعً نل26) ي بً مإمً بً مدمذ الَحْػَشمي ؤلاشبُلي، اإلامخو ال٘بحر في الخطٍش

 .442، ص 1996، 1ؽ

ه، 27)  .4/57( أبى نلي الُاسس ي، الخهلُٓت نلى ٖخاب ظِبٍى

ه، 28)  .5/11( أبى نلي الُاسس ي، الخهلُٓت نلى ٖخاب ظِبٍى

ه، 29)  .5/211( أبى نلي الُاسس ي، الخهلُٓت نلى ٖخاب ظِبٍى
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 .1/49، 1998، 1ال٘خب الهلمُت، بحروث، ؽ

 .1/26( العُىؾي، اإلاضهش في نلىم اللًت وأهىانها، 31)

 :املراجع
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 .1988، 3الشظالت، بحروث، ؽ

 .2000، 1ابً حني، أبى الُخذ نثمان بً حني اإلاىضلي، ظش ضىانت ؤلانشاب، داس ال٘خب الهلمُت، بحروث، لبىان، ؽ

ِ، م٘خبت لبىان، ؽابً نط ، 1ُىس، أبى الحعً نلي بً مإمً بً مدمذ الَحْػَشمي ؤلاشبُلي، اإلامخو ال٘بحر في الخطٍش

1996. 

ابً نُٓل، نبذ هللا بً نبذ الشخمً الهُٓلي الهمذاوي اإلاطشي، ششح ابً نُٓل نلى ألُُت ابً مالٚ، جدُٓٔ: مدمذ 

 .1980، 20طش للؿبانت، ؽمديي الذًً نبذالحمُذ، داس الترار، الٓاهشة، داس م

العالم مدمذ هاسون، د.ؽ، بذون مذًىت اليشش، داس  ابً َاسط، أبى الحعحن أخمذ، معجم مٓاًِغ اللًت، جدُٓٔ: نبذ

 .1979الُ٘ش، 

ٓي اإلاطشي، لعان الهشب، د.ؽ، بحروث، داس ضادس، د.ث.  ابً مىكىس، أبى الُػل حماٛ الذًً مدمذ بً م٘شم ألاٍَش

ب، جدُٓٔ: ابً هشام، أبى مد مذ حماٛ الذًً نبذ هللا بً ًىظِ بً أخمذ بً نبذ هللا، مًني اللبِب نً ٖخب ألاناٍس

، ومدمذ نلي خمذ هللا، داس الُ٘ش، دمشٔ، ؽ  .1985، 6ماصن اإلابإس

 .1969، 1أبى نلي الُاسس ي، الحعً بً أخمذ بً نبذ الًُاس، ؤلاًػاح الهػذي، جدُٓٔ: خعً شارلي َشهىد، ؽ

ه، جدُٓٔ: نىع بً مدمذ الٓىصي، أبى نلي الُ اسس ي، الحعً بً أخمذ بً نبذ الًُاس، الخهلُٓت نلى ٖخاب ظِبٍى

 .1991، 1ؽ

اث، جدُٓٔ: مدمذ الشاؾش، مؿبهت اإلاذوي،   .1985أبى نلي الُاسس ي، الحعً بً أخمذ بً نبذ الًُاس، اإلاعائل البطٍش
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ه، مجلت اإلاهُاس، اإلاجلذ  دىّي نىذ ظِبٍى ل اإلاطؿلح الىَّ
ّ
ت في حشٙ ُّ ، أزش الهالْاث الذالل ، 4، الهذد 24بىمىد، ؾاّس

 .620 – 603، ص ص 2020

في الترار الىدىي الهشبي: سضذ وبُان، مجلت مجمو اللًت  الجشاح، نبذاإلاهذي هاشم خعحن، اإلاطؿلح الىدىي الىص ي
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ب في امللجمىعاث اللصصُت الجالوجُت  آلُاث الخلجٍش

 ) سحدت البىاث إلى الىاس، صهُل الحيرة، ملن تهخف الحىاجش؟(

The experimenting mechanisms within the Jelawji story groups( The girls trip to fire , 

Sahil Alhira, To whom the mouths call) 

 حىُمت بىؼاللم

Hakima bouchelaleg 
 جامػت اإلاؼُلت / الجعائط 1

ت ت   مذبر الشػٍط  الجعائٍط

Hakima . bouchelaleg@univ-msila. dz 

ر الاػخالم: الُىم /الشهط/الؼىت                : الُىم                                  جاٍض ر اللبٌى جاٍض

 /الشهط/الؼىت

 

 : ملخص

ب في ا ٌػالج اإلالاٌ     إلاجمىغاث اللططُت ) ضحلت البىاث بلى الىاض، ضهُل مىغىع آلُاث الخجٍط

الحيرة، إلاً تهخف الحىاجط؟( لللاص غع السًً جالوجي، الصي اػخذسم فحها آلُت ػطزًت حسًشت وهي 

ب و  خابىا الجعائٍطآلُت الخجٍط
ُ
ن ؤًػا في ؤغمالهم اللططُت والطوائُت غلى حس ػىاء.ى التي ؤبسع فحها ه  

    
 
ب غىس جالوجي جمش ل في جىظُفه لخلىُت جسادل ألاجىاغ ألازبُت هملمح هلسي ػطزي حساسي والخجٍط

ف الشػط الفطُح في ؾُاث كططه، وهصا اللطت
 
 -ُوجسث في ؤغماله اللططُت بىثرة، وؤًػا وظ

بي  اللطُسة، باإلغافت بلى ؤن جالوجي كس جؿط ق بلى الترار الشػبي في الشالزُت اللططُت هملمح ججٍط

شػبي، وألامشاٌ الشػبُت ؤًػا.مؼخحسر والشػط ال  

بذاجمت َحَىث ؤهم الىخائج. لاٌخهي اإلاٍيو       

ب، ضحلت البىاث بلى الىاض، ضهُل الحيرة، إلاً تهخف الحىاجط؟ جسادل  :يدماث املفخاحُتال الخجٍط

 ألاجىاغ، الترار الشػبي

Abstract:  



 
 آليات التجريب في المجموعات القصصية الجالوجية :الـــــــــعنوان المق : حكيمة بوشاللق،إسم المؤلف       

 الحناجر؟() رحلة البنات إلى النار، صهيل الحيرة، لمن تهتف 

86 

 

     This intervention addresses the topic of the experimenting mechanisms within the story 

groups (The girls’ trip to fire, Sahil Alhira, To whom the mouths call?) of the story teller 

Azeddin Jelawji, who follows a modern narrative mechanism, which is the experimenting 

mechanism through which our Algerian authors have also been creative in their stories and 

novels alike. 

     The experimenting with Jelawji consists in using the literary genres intervention technique 

as a modern critical narrative feature in most of his stories. He also uses the classical poetry, 

within his stories, and the story-poem, besides addressing the popular heritage in the triple 

story as a newly experimenting feature like the popular poetry and proverbs. 

  Finally, the intervention gives the important attained results. 

Keywords: the experimenting, The girls’ trip to fire, Sahil Alhira, To whom the mouths call?, 

the genres intervention, the popular heritage. 

 

  :ملذمت .1

حؼعععععععععاى اللطعععععععععت الػطاُعععععععععت لدشعععععععععىُل دؿا هعععععععععا اإلاخميععععععععع  ػعععععععععىاء غلعععععععععى اإلاؼعععععععععخىي الف عععععععععي ؤو         

اإلاػعععمىوي، وهعععي بعععصلً لعععم جذعععطل غعععً زائعععطة فعععً اللعععظ الػعععال ي، داضعععت  ػعععس جؿعععىض مىعععا ج 

 الػلىم، والىلس الحساسي بؿطوحاجه الجسًسة.

ًفععطع جؿععىضا هععصلً  ومىؿععم الخؿععىض هععصا الععصي مععؽ اللطععت الػطاُععت فععي الععىؾً الػط ععي     

عععععتا حُعععععن معععععطث هكيرهعععععا معععععً ألاوؾعععععان بمطاحعععععل جىاهبعععععذ معععععؼ هحعععععى العععععى ي  فعععععي اللطعععععت الجعائٍط

ا في ول ما حػلم بالىاكؼ الجعائطي آهصان.  الشلافي، حُن وان حػىضها كٍى

هما جلمؼذ هصه الظىاهط  ػؼ السضاػاث الىلسًعت التعي جدبػعذ الاعـ البُعاوي لخىجعه هعصا  

جه، ووان الترهي  مىطبا غلى فترة ألاغعىام الؼعبػين التعي غىؼعذ فحهعا الجيؽ ألاز ي واهخماما

ت الخحىالث الاجخماغُت والؼُاػُت في الجعائط.  اللطت الجعائٍط
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وجخععععىالى اإلاالمععععح الجسًععععسة لللطععععت حتععععي جطععععل بلععععى فتععععرة الدؼععععػُىاث حُععععن هجععععس اللععععاص      

بععين الػشععطاث مععً  والطوائععي غععع الععسًً جالوجععي فععي مجمىغاجععه اللططععُتن جمشععل واحععسة مععً

اإلاجمىغعععاث اللططعععُت التعععي اوػىؼعععذ فحهعععا جلعععً الخحعععىالث والخكيعععراث الجسًعععسة التعععي مؼعععذ 

 اللطت ػىاء اللطت اللطيرة ؤو اللطت اللطيرة جسا

ولهصا هجس اللاص جالوجي فعي مجمىغاجعه هعصه ًىعىع فعي الؿعطص اللطيع ي، حُعن هجعسها      

ت جعععععا بععععععين اللطعععععت اللطععععععيرة جععععععسا، واللطعععععت الشععععععػٍط اللطعععععُسة(ؤو مععععععا ٌؼعععععع ي -) اللطععععععت  مٍع

                                                                                                             .باللطععت اإلاشععؿىضة والتععي جحععىي فععي ؾُاتهععا فععً اللععظ الحععسًن، وؤًػععا اللطععت اللطععيرة    

ػعيُل اإلاشعاٌ ال الحطعط وان اإلالعام ال ولهصا ػإكخطط غلى مجمىغت مً اللطعظ فلعـ غلعى 

ععععععععب لهععععععععصه اإلاذخععععععععاضاث  ًدؼععععععععؼ هىععععععععا، لهععععععععصا ػععععععععإحاٌو ؤن ؤزضغ وععععععععل مععععععععا ًخػلععععععععم بألُععععععععاث الخجٍط

 اللططُت.

 آلاحي: بالعىىاناإلالاٌ إحي ًمً هىا     

عععععب فعععععي اإلاجمىغعععععاث اللططعععععُت الجالوجُعععععت ) ضحلعععععت البىعععععاث بلعععععى الىعععععاض، ضعععععهُل  آلُعععععاث الخجٍط

 ( الحيرة، إلاً تهخف الحىاجط؟

 الخالُت:  باإلؼيالُت

 هُف جمي  الاؿاب اللطي ي لللاص والطوائي غع السًً جالوجي مً دالٌ مجمىغاجه؟

ب الحسًشت التي وظفها اللاص ؟  وماهي آلُاث الخجٍط

ب بين املفهىم الدؼىي واملفهىم الاصعالحي    .2     الخلجٍش

ب بالبحن غً آلُاث جسًسة ٌشخكل غلحها الؼ   طز الاؿا ي الجسًس اضجبـ مطؿلح الخجٍط

اإلاخملظ مً ول ماهى زابذ مً دالٌ ابخياض ؤػالُب جسًسة في ؤهماؽ الخػبير الف ي 

ب  اإلاذخلفت، وجسادل ألافياض وألابيُت الؼطزًت في الىظ الىاحس لُخحلم مً دالٌ الخجٍط

شلً الاوسجام وشلً ؤلابساع بل شلً الخملظ الؼطزي اإلاؼخحسر وداضت ما هطاه غىس 

 للاص غع السًً جالوجي في مجمىغاجه.الؼاضز وا

ب لؼت. 1 .2  الخلجٍش
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با الش يء  معجم لعان العشبجاء في - أ جّطُِب، ججطات، وججٍط ًُ جّطُِب، 
ُ
البً مىظىض كىله: نؤ

ٌب: كس غطف ألامىض  ٌب: كس ُبِلَي ما غىسه، وُمَجط  حاٌو وادخبره مطة  ػس مطة، وضجٌل ٌمَجط 

ُب  َجط 
ٌ
اخه  وجط  ها، وفي التهصًب: اإلا  ماغىسه،...، وكس جط 

َ
الصي كس ُجّطَِب في ألامىض وُغِطف

ات: مىظوهتن  .1ألامىض وؤحىمخه، وزضاهم مجط 

ُب بفخح الطاء الصي كس  معجم مخخاس الصحاحوفي  - ب َجط 
ُ
ا ي بىط الطاظي كىله:ن َجِطَب واإلا

 
 
اخه ألامىض وؤحىمخه فةن هؼطث الطاء جػلخه فاغال بال ؤن الػطب جيل  .2مذ به بالفخح..نجط 

ووضز غىس ابً فاضغ في ملاًِؼه كىله: ن الجُم والطاء والُاء، ؤضالن مخباًىان،  - جـ

: اليؼُـ ٌػلىه والىباث مً جيؼه، والشاوي: بمػ ي شِئا ًحٌى شِئان  .3فااٌو

ب باإلاػ ي اللكىي ًإدص مػ ي اإلاحاولت           اجفلذ اإلاػاجم الػطاُت غلى ؤن الخجٍط

ب ؤو الخجطات.والادخب م الخجٍط  اض، وجب ي ألافياض وفم مطاحل مػُىت غً ؾٍط

ب اصعالحا. 2. 2  الخلجٍش

ً ؤلابساع فهى ًخمشل في ابخياض ؾطاق وؤػالُب جسًسة في ؤهماؽ الخػبير      ب دٍع الخجٍط

 4الف ي اإلاذخلفت، بهه جىهط ؤلابساع وحلُلخه غىسما ًخجاوظ اإلاإلىف.

الحسًشت ٌؼاى فُه الؼاضز واللاص  لى ابخياض ؾطق وؤػالُب ففي هصه آلالُت الىلسًت     

جسًسة في الخػبيرا وشلً مً ؤجل ججاوظ اإلاإلىف والاطول غً همؿُت اإلايان والعمان ؤو 

 الصاطُاث زضاػت ػطزًت وضفُت جللُسًت.

ب وجذاخل ألاجىاط في امللجمىعاث اللصصُت. 3   مالمح الخلجٍش

لجالوجي حؼً جىظُفه للترار ألاز ي بىىغُت بن ؤهم ما ًمي  اإلاجمىغاث اللططُت 

الفطُح والشػبيا حُن هالحظ جفاغال واوسجاما في الب ي الؼطزًت للططه، هما ؤهخج 

هصا الخسادل في ألاجىاغ ألازبُعععت والشػط الػط ي الفطُح وألامشاٌ الشػبُت والشػط 

عه الؼاضز ًخمشل في اللطت الشػبي، باإلغافت بلى وجعععععععععععععىز جيؽ ؤز ي مؼخحسر وظفعععع

اللطُسة هععععععصه ألاجىاغ ألازبُت جمػذ في مجمىغاجه اللططُت ؤزث بلى اهخال هىع مً 

ت ؤػهمذ في ؤزبُت الاؿاب الؼطزي لللطظ.  الحىاٍض

 الؽعش الفصُح  .1 .3
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ت في  ػؼ        للس ؤفطز اللاص غع السًً جالوجي في زالزِخه اللططُت ملاؾؼ شػٍط

ت وفعخان الفشح"مجها  –ال الحططا مشا -كططه هصهط حُن شهط  5كصت "رًاب والجاٍص

ا للشاغط ؤ ي جمام  :6فحها ملؿػا شػٍط

 ٌ  هلل فاازن حُن شئذ مً الهىي     فما الحب بال للحبِب ألاو

ت نكِؽ      هما شهط ؤبُاجا امير الشػطاء ؤحمس شىقي التي شهطها في مؼطحُخه الشػٍط

:7لى لؼان كِؽ مذاؾبا جبل الخىاازوواهذ هصه ألابُاث غ -ولُلىن  8، ًلٌى

 ا في مهذه     وسضعىاه فىىت املشضعاــا جبال فًُ هاػُىــأً

 وحذوها الؽمغ في مؼشبها       وبىــــــشهـــا فعبلىـــا املعدعــــا

 وعلى ظفحً عؽىــــا صمىـــا        وسعُىـــا ػىـــــم ألاهــــل معـــا

ت بعُنيـــم جـل  م جضد عن أمغ إال إصبعاـت       لـــظفد ٌض جاٍص

في مػطع حسًشه غً امطؤة مىاغلت ، 9كصت " خُىط الزاهشة"هما شهط اػدشهازا آدط في 

ماضة مً ؤمام مسضػت وما الحظخه فحها مً جسضان جطابُت، وحىفُت ؤفؼسها ألاوالز 

ل وكلم فإضبحذ ال جخىكف غً الؼُاالن، واطهت مملىءة ماء ؤضبحذ حشيل مطسض اظغا

ة .  للماض 

ضفػذ العجىظ غُىحها اإلاشللخين بالؼىين وؤلاضهاق وحػب ألاًام التي كػتها في كلم      

 ودىف ببان الاػخػماض.

 10في هصه ألازىاء ػمػذ ضىث الطكاض في ػاحت اإلاسضػت ًطززون اليشُس الىؾ ي:    

  كعما بالىاصالث املاحلاث      والذماء الضاهُاث العاهشاث   

 بىىد الالمعاث الخافلاث    في الجباٌ الؽامخاث الؽاهلاثوال

 هحن جشها فحُاة أو مماث        وعلذها العضم أن جحُا الجضائش

  فاؼهذوا....فاؼهذوا...فاؼهذوا  

ومؼ ضفطفت الػلم غالُا ومؼ ضىث اليشُس الىؾ ي جصهطث ؤًام الاػخػماض الفطوس ي وما      

س، وحطق لإلوؼان وللحُىان، فخاهذ مؼ هصا كام به مً حػصًب ونهب وزماض وك خل وحشٍط

الىالم الحماس ي وجصهطث مػه هاالء الشباب الصًً ضحىا بإهفؼهم مً ؤجل ؤن جحُا 
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بلى غلم الىؾً الجعائطي مطفطفا غالُا شامذا شمىخ جباٌ  الجعائط، وجبلى مؼخللت، ٍو

مت اإلاجاهسًً -ضحمهم هللا –ألاوضاغ، وشمىخ  ضئوغ الشهساء   واإلاىاغلين.   وغٍع

اللصُذة: -اللصت. 2. 3  

اللطُسة هدُجت جطاهم الػسًس مً الىطىص اللططُت التي  -اللطت  ظهط مفهىم        

ػخبر هصا الجيؽ اإلاؼخحسر مً  جحمل ػماث جمالُت جذخلف غً اللطت الخللُسًت، َو

ها في مجمىغاجه ال ب حُن بث  فه اإلابسع جالوجي هملمح آدط للخجٍط
 
لططُت، ؤهم ما وظ

وهصا الىىع له غالكت مباشطة بشالزت ؤجىاغ ضائجت في الىلس الشػطي الػط ي اإلاػاضط هي: 

 كطُسة الىثر غلى الاطىص والشػط الحط وكطُسة الخفػُلت.

ػىز مفهىم هصا الجيؽ الهجين بلى ألازًب والياجب        ز  إدواس الخشاطَو الصي حس 

الىجاظة، الىشافت والترهي ، اًلاغُت اللكت، اللطت اللطُسة بإض ػت محسزاث ؤجىاػُت:ن 

 .11وهُمىت الؼطزن

ػُف الىاكس غبس الطحُم اجذالس ن ؤن  اللطت اللطُسة جخؿلب كسضا مً الاًجاظ ؤو  ٍو

ً الىجاظة والعهس في الحشى  غُم اإلاؼاحت العمىُت، وزاهحها الىشافت والترهي  وهي كٍط

ت الجملت والترهُب غلى الؼىاء، ؤما ؤهمها والاػهاب، وزالثها: اًلاغُت الدشىُل ومىػُلُ

في الجهاًت ػُازة الؼطزًت بإي مىاححها  -اللطت اللطُسة –وؤفػلها ولػلها اإلاػُاض، فهي 

 .12وؤشيالها ومشاض ها الافُت واإلاػلىتن

وماهى مالحظ ؤن هصه اإلاحسزاث ألاض ػت حؼخؿُؼ ؤن هذطل مجها زالزت محسزاث           

الشػطي، ؤما ضا ػها فُذظ الجاهب الؼطزي، ومحسز الؼطز هصا جذظ ألازاء اللكىي 

ب لللطت 
 
اغخبره الىاكس بزواض الاطاؽ اإلاػُاض ألاػاغ في حشىُل الىُان ألاجىاس ي اإلاطه

اللطُسة، فُما ًذظ شله ألاٌو اللطي ي، فهى ال ًطهع غلى اللطت اللطيرة لىحسها 

ل هى اإلاحيي، ػىاء في شله بل ول ألاجىاغ التي جىسضل جحذ مؼ ي جيؽ ػطزي شام

الخذُُلي والطواًت واللطت اللطيرة واإلالحمت وغيرها، ؤو في شله الىكائاي والؼيرة الصاجُت 

طز مظهط دؿا ي غير ؤجىاس ي  ر والحىلُاث والطحالث وغيرها، ؤي ؤن الؼ  واإلاصهطاث والخاٍض

 13ًمي  ضُكت جلفظ ول ؤشياٌ وؤجىاغ اإلاحيي.
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الدؼاٌئ آلاحي: هُف ًمىىىا ؤن همي  بين اللطت اللطُسة مً هىا ًمىً ؤن هؿطص     

 وكطُسة الىثر؟

لػلىا هىا هاهس ضؤي الىاكس الاطاؽ الصي ًطي بإن الؼطز اللطي ي هفُل بخمُي  اللطت    

 –اللطُسة غً كطُسة الىثر، والفطل بُجهما  شيل كاؾؼ ونهائي، فهى ًطي ؤن الشاهُت 

اللطت  –شاث بيُت مىػُلُت محػت، بِىما ألاولى مشل اللطُسة الػازًت  -كطُسة الىثر

 شاث بيُت ػطزًت. -اللطُسة

ت ًيىن ؤػاػها في البيُت اإلاىػُلُت، ؤما اللطت اللطُسة     لهصا هطي ؤن اللطُسة الىثًر

 فخيىن بيُتها ألاػاػُت في ػطزًتها ال في مىػُلُتها.

اللطُسة في  -اللطت وهجس في مجمىغاث جالوجي اللططُت جىاجس هصا الىىع مً      

ٌ  14كصت احتراق  ملذًىت"ن  :ًلى

..
ً
اَحت

َّ
 التهمت مذًىتي حبِبتي جف

 الجلشبي هزه الشجشة

 واهت الخفاحت حمشاء..

 هنهذ عزساء..

رث مذًىتي حبِبتي ظعم الخفاحت الحمشاء..
َّ
 جدز

عت..
َّ
 جمع

 جثاءبت..

ث ول عشوكها..  مذَّ

 ظلعت أظىان حبِبتي..

 لم حعلغ ودها..

 :15ًطل بلىلهبلى ؤن 

 أؼشكت الؽمغ على أظالٌ املذًىت..

غ ُسفاجً..  وأؼشكت من جضاَس

 بشاعم ظمشاء..
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 أوساق خضشاء..

 صهشاث بُضاء..

لت أظشاُب الحمائم البُضاء..
َّ
 وفي ألافم حد

 ظىبى لً..   

باب..   
ُّ
 ظىت الز

باب..     حعالت جشاجُل الشَّ

لٌى في        اس ٍو  :16كصت ألامير ؼهٍش

 ح..راث صبا 

 من صمان مض ى وباد..

ل الجذُّ وصاًاه على معامع ألاحفاد..
َّ
 سج

 كاٌ:

 هي ري هخدخىم ظاملت..

 جمّذ ُجزوسها الذافلت..

 في أعماق اللدىب الباسدة..

 :17لُطل بلىله   

 ووان للجذ حفُذ..

 عاػ في بالد الؼشباء..

خدت الحاوي..
َّ
 لم ًشضع من صذس الى

اوي..  لم جضمه إلى صذسها الذَّ

 لم ًشجى من ؼمغ الؽشوق..

 عاد حين ػادس الؽُخ وػاب..

ت..  فاعخلى عشػ اللٍش

 دون عىاء أو عزاب..

لين.. ر ظبُل ألاوَّ  وػيَّ
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 فأبذٌ باللدىب الىالب..

ُىف والحشاب..  وبذفء العُىن .. العُّ

 وأؼاع في الجمُع ..

 جائٍش ومعٍُع..

   ٌ لى  :18صهُل الحيرة في كطت ٍو

 وحذن جلجدغ ًىبا ..

 ، وهزا ألافم عذًم الدىن، ًذػذغ فًُوحذن

 ً  ؼهىة الحيرة بُضاء هزه العهٌى التي جمخّذ أمام هاظٍش

 :19لُطل بلىله   

 ٌؼمشن مىج الفشحت

 جحخضن الصخش..

 جضمه إلى صذسن..

 جمخص سحُله..

 جزوب عؽلا فُه..

 جحغ بشجدًُ جىؼشصان في سمل الؽاظئ..

عا..  ًحفش املىج جحتهما ظَش

 جدخصم بالصخش..

 ًدعمً املىج..

 جدخصم أهثر..

 حؼىص وظغ البحش..

ًُ بها..  جمع

 ًذقُّ كدبً..

 ٌؼمشن عؽمُّ البحش..

 ٌؼمشن عؽَم ظالمه..
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 حؼىص فُه..

ُف ودبُّ الجدُذ وفي كطت     :20هذٍس

ُل هخدت جامذة..
َّ
 الد

ت الهادئت..  ًىىُء بيديده على اللٍش

 ولُّ العُىن أظذلت ظخائشها..

خ َُّ  ان..وعُىان هلجمخان ؼشك

ان هلىذًليَّ محشاب..  حؽعَّ

ن بُذن..  حعىذ خذَّ

ا ًلجب..   جحغُّ لحُخً البُضاء اظخعالت أهثر ممَّ

 :21لُطل بلى   

هش والُاظمين..  ًحبُّ الىسد والضَّ

 ًحبُّ البراءة والعُىن..

 ًحبُّ الُحبَّ 

اَط أجمعين.. 
َّ
 ًحبُّ الى

 :22بلى كىله 

ح البذ
َ
ىص

َ
هش..والل  ٌعمن أجل الىسد.. والضَّ

..  من أجل الحّبِ

 من أجل البراءة في عُىِن الشَّضُع 

ماء.. ًباسهً الجمُع  .اْمِض جباسهً العَّ

ت مىظغت       وهصه اللطظ اللطائس ٌكلب غلحها الؿا ؼ الؼطزي اللطي ي بىشافت لكٍى

جىظَػا مىػُلُا دفُا، ولػل هصا ما ًاهس غلُه ألازًب بزواض الاطاؽ مً ؤن نضوص الشػط 

اللطُسة ٌؼطي فحها وامىا ودفُا ولىىه جىهطيا فهى ػط  -ط الؼطز في اللطت الصي ًذام

 –، بن هصا الطوص الشػطي ًبلى مً ألاػطاض التي جمي  اللطت 23مً ألاػطاض التي ال جفؼن

 اللطُسة زوما.
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وبلى جاهب هصه الطوص اإلاهُمىت غلى مؼخىي الشيل الػام والتي جخػلم باللُم الطىجُت لها، 

اللُم الساللُت هصلً، وهلطس هىا اًلاغُت الدشىُل ومىػُلُت الجمل هجس هُمىت 

 اللطُسة غمىما.-والترهُب في اللطت

اللطُسة واحسة مً مظاهط الىخابت ألاجىاػُت الحسازُت التي  –واالخالي حػس اللطت       

 بسؤث جخكلكل بلىة في ألافم الجمالي والؼطزي الػط ي في غططها الحاغط.

بي معخحذث. جىظُف التر 4  اث الؽعبي في الثالجُت اللصصُت الجالوجُت همدمح جلجٍش

 . الؽعش الؽعبي1. 4

بلى جاهب جىظُف الشػط الفطُح في اإلاجمىغاث اللططُت هالحظ ؤن جالوجي كس     

ف الشػط الشػبي شاث اللهجت اإلاحلُت في كطت ن
 
حُن جلاظ اللطت خُىط الزاهشة" وظ

خىويكطت جىسي ًللب  ن و ى غطاض ما كسمه الشهساء واإلاجاهسؼ غً وؾىه غل، ًسافبـالٍض

 ن غس اإلاؼخػمط الفطوس ي .ى الجعائٍط

ش ي ومحمذوفحها وضف لىػاٌ اإلاجاهسًً وجطحُاتهم، وهصا ِشهط اصحابه هما:     ، للَش

خىوي حُىما اهسلؼ الطضاص فجإة، ووضٌى كىاث الػسو للمجاهسًًا حُن  وما فػله الٍع

شكلهم ليي ًىجىا آلادطون. كام باللفع  ػُسا غً بدىجه ىِهَم الػسو َو ُُ   اإلاىاغلين ل

ا     في هصا الؼطز للمػطهت التي حسزذ بين الػسو واإلاجاهسًً شهط جالوجي ملؿػا شػٍط

 :24في شػبُا

ُهـــــــْم َسْعَبـــــت
ْ
ْن ِفي ِؼْعَبت          َداَسل مَّ

َ
ى

ْ
ج
َ
 أ

 
َ
ْبُهْم ك

َ
د
ْ
ك

َ
اْػ           أ

َ
ؼ ـــــْذ الشَّ

َ
ــــاْػ َساف

َ
ل

ْ
 ؽ

خىوي           ملً السغاء وكلب  –ًػُف الؼاضز –والٍع وان ًملً الؼالص واللىة، ٍو

 ألامىمت الطحُم وزغائها له.

إ ى     هما شبهه ضسًله في الصجاغت بالىمط في فطاػخه، واالػطغام ًلفع بين الصاىض، ٍو

ط لخلىه ؤو ًإػطوه. -الفطوؼُين -ؤن ًلترب مىه الاىاٍظ  ٍو

صهط    ا شػبُا آدط ٍو   :25الؼاضز ملؿػا شػٍط

ى ًْ ِذ ًِ ْش 
َ

ؽ ِْ ُمى ِفي الَه ًْ الَ
َ
ى    إ ُْ َحت اُسوُحى ْوَوِل

ْ
اَساث الَبع َُ  ظَ
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مذ فىق ضئوغ الجباٌ والكاباث التي جإوي        في حسًشه غً الؿائطاث التي حى 

خىوي بلى باضئها لخػ اهم اإلاجاهسًًا حُن ؤضػلذ شىاظا مً هاض وحسًس، وضػسث ضوص الٍع

مىا البُىث...كخلىا  طث وؤحطكذ ول اإلاحاضُل... وهسوا ول اإلاؿامير...وهس  الالىز ، هما زم 

ؿىا 
 
ش ي ومحمس بلى بطهت ماء زادل الىازي الػمُم، وػل ألاؾفاٌ واليؼاء...واكخازوا للَط

 غلحها الىهطااء والىالب.

 :26لُػُف شػطا شػبُا آدط    

اْه اْنَهاس
َ
 ِشي َوْضَباْب َبَح          َما اْعخ

ِشَِعِتي 
ْ
ْب          اْحِشٍْم اج

َ
ال

ْ
اُدوُهْم الى

َ
 ْوص

زان :) ال بله بال هللا محمس ضػٌى هللا.. جحُا    ولم ًبىحا بيلمت مً ػط الشىضة وواها ًطّزِ

الجعائط .. جحُا الجعائط(، وحُىما ًئؽ الظاإلاىن مجهما ؤؾللا غلحهما وابال مً الطضاص 

 واهططفىا.

ؤن ملاؾؼ الشػط الشػبي في متن  كصت "خُىط الزاهشة"جالوجي في آدط ًصهط       

اللطت هي للشاغعععطة الشػبُت ؤو اللىالععععت هما جطؿلح غلى شلً الػامعععت ن هىاضة دلىفي ن 

ت كبل الخحطض، وضضس الىغؼ  ٍط ع شػطها بين جذلُس ؤحسار الشىضة الخحٍط التي جىظ 

 27الاجخما ي  ػس شلً.

 الؽعبي.ألامثاٌ 2. 4

للس غطفذ اللطت الػطاُت مطحلت الخػبير غً الترار ومحاواجه في مطحلت اليشإة    

والخإضُل حُن اكخطط زوض اللاص غلى هلل الترار بطىضجه ألاضلُت التي كس جخكير ولىً 

زون اػدشماض إلاػاهحها في الخػبير غً الخجطات اإلاػاضطة، فهى ال ًيخ ي لظاهطة الخىظُف الف ي 

إلاػؿى التراسي بإضله واحخفاظه بساللخه اللسًمت، وغسم جفػُله ازاء زوض ضمعي الضجباؽ ا

ت حشير بلى بؾالع  بًحائي، فلس ًيىن إلغازة هخابت له، ؤو مجطز شاهس، ؤو مشاٌ ؤو ضمٍع

 اللاص وزلافخه.

 "كصتشهط غع السًً جالوجي  ػؼ ألامشاٌ الشػبُت في كططه مجها ما ؤوضزه في           

مً اإلاشل الشػبي  ،28)املىخىبت في الجبين ال جمحىه الُذًن(في كىله: خىبي" ههاهت امل
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حُن ًػطب اإلاشل في اللػاء واللسض " املىخىب على الجبين ال جىحُه الُذًن"؛ ألاضلي 

 وما هخبه هللا حػالى لػبازه.

عان الحدى ًشضع الدبؤة( هما شهط مشال آدط في    ِ
ّ
شل واإلا،29"كصت أها واللغ" كىله: ) الد

ت" الشػبي ألاضلي  بَّ
َّ
ْع الد

َ
ْشض ًَ ى 

ُ
ْحد

َ
 ل

ْ
َعان

ْ
تا حُن ًػطب اإلاشل " ل باللهجت الػامُت الجعائٍط

في ألادالق الؼامُت التي ًخطف  ها ؤلاوؼان مً جطاُت وجىاغؼ وزلافت، واحترام لىفؼه 

 ولآلدط واللٌى الحؼً والفػل الجمُل.

ػطب به في هما جذلل اللطت مشال شػبُا آدط وضز باللفظ     ًُ الػامي ؤًػا والصي ؤضبح 

حغ؟(الدشائم، في كىله: 
َّ
ذ ًا وجه الى وهصا اإلاشل ًلاٌ حين الخؿير مً  ػؼ ، 30)هم جٍش

 ألاشااص ومً جىاجسهم وما ًخمي ون به مً حؼس وغيرة مً آلادط.

ف جالوجي ألامشاٌ الشػبُت جىظُفا شػبُا ًىمُّ غً زلافخه الشػبُت التي اػخلهمها    
 
وظ

ط ججطاخه  مً بُئخه التي ٌػِش فحها، وؤلاوؼان ابً بُئخه، في محاولت جازة مىه بلى جؿٍى

 ؤلابساغُت الؼطزًت اللططُت داضت.

 خاجمت .5

هطي ؤن كطظ اإلاجمىغاث مخفاوجت في الؿٌى واللطط، وفي ؾبُػت الؼطز          

ت والحيائُت،  س مً غسمه، فخػسزث مؼخىٍاتها اللكٍى ذ مجها والصاىص، والخجٍط
 
وجسل

 كطظ ؤدطي.

هما ؤن ججطات غع السًً جالوجي غىُت باإلاىاكف وألافياض واإلاىغىغاث وألابؿاٌ      

ط هصه الشلت  ؤًػا،... ولكت الياجب ضافُت جعلت وله كامىػه الااص وهى كازض غلى جؿٍى

ت والحطهت مؼ اإلاُل بلى ا لترهي  وؤػلىاه ًخمي  باللسضة غلى الؼطز اإلاخسفم اإلافػم بالحٍُى

 والخىشُف ألامط الصي ًجػل اإلاخللي مشسوز الاهدباه إلبساغه اإلاخسفم زوما.

 : التهميش – 6
 

 
 -، زاض ضازض، بيروث 04للت، ؽ:ابً مىظىض، لؼان الػطب، ؾبػت جسًسة محجالٌ السًً محمس - 1

 ، مازة )َجَطَب(03م، مج:2005لبىان، 
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 -محمس بً ؤ ي بىط غبس اللازض الطاظي، مذخاض الصحاص، ؾبػت جسًسة ومىلحت، زاض الحسًن، اللاهطة- 2

 .66، باب الجُم، ص: 01م، مج: 2003 -هع 1424مطط، 
اء اللعوٍ ي، ملاًِؽ اللكت، جحم- 3 ، زاض 01: غبس الؼالم محمس هاضون، ؽ:ؤحمس بً فاضغ بً ظهٍط

 ، مازة )ل ض ب( 01م، مج: 1979لبىان، ،  -الفىط، بيروث
ب في ضواًاث واػُ ي ألاغطل، مصهطة اإلااجؼخير، ولُت آلازاب والػلىم - 4 ضشا غلي ؤبىشيب، الخجٍط

ً، ػىضٍا،   .10، ص: 2016-2015ؤلاوؼاهُت، كؼم اللكت الػطاُت، جامػت حشٍط
ت وفؼخان الفطص(، ص:  غع السًً - 5  .114جالوجي، ضهُل الحيرة ) كطت شًاب والجاٍظ
عي، ؽ:  -6 مطط،  –، زاض اإلاػاضف، اللاهطة 04محمس غبسه غعام، زًىان ؤ ي جمام  شطص الاؿُب الخبًر

 .253، ص: 04زث، مج: 
اع جبل الخىااز: ًلؼ في مسًىت ألافالل التي جلؼ بسوضها بلى الجىىب الكط ي مً مسًىت  - 7 الٍط

ت الكُل بَىػـ وازي اإلاكُاٌ، شهس هصا  350بالؼػىزًت بمؼافت  لؼ جحسًسا باللطب مً كٍط هم، ٍو

ت، وشلً غام دمؽ وػخىن مً الهجطة في  الجبل كطت حب كِؽ بً اإلالىص وابىت غمه لُلى الػامٍط

ىُيُسًا .  غهس الالُفت ألامىي غبس اإلالً بً مطوان، ًىظط: مىػىغت ٍو
ىُ - 8  يُسًا.مىػىغت ٍو
 .83،84غع السًً جالوجي، إلاً تهخف الحىاجط؟) كطت دُىؽ الصاهطة (، ضظ:  - 9

ا ، اللهب اإلالسغ، ؽ: - 10  .71، مىفم لليشط والخىظَؼ، الجعائط، ص: 04مفسي ظهٍط
مطط، -اللطُسةن وهطىص محخاضة، اللاهطة-الىخابت غبر الىىغُت، ملاالث في ظاهطة ناللطت - 11

ً : غبس الطحُم اجذالس، اللطت اللطُسة، وهم ججىِؽ ؤو شبلُت جىظير، ، هلال غ15م، ص: 1949

ت، ًىلُى  ت شهٍط  https://www.alkalimah.net ،63م، ع: 2012مجلت اليلمت، مجلت ؤزبُت فىٍط
 اإلاطجؼ هفؼه. - 12
 https://www.alkalimah.net غبس الطحُم اجذالس، اللطت اللطُسة، - 13
 .15احتراق اإلاسًىت، ص:  جالوجي، ضهُل الحيرة، كطت - 14
 .28، 27اإلاطجؼ هفؼه، ضظ:  - 15
 .31جالوجي، ضهُل الحيرة، ص:  - 16
 .33، 32اإلاطجؼ هفؼه، ضظ: - 17
 .51جالوجي ضهُل الحيرة، كطت ضهُل الحيرة، ص: - 18
 .54جالوجي، ضهُل الحيرة، ص:  - 19
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ُف وزب الجلُس، ص:  - 20  .65جالوجي، ضهُل الحيرة، هسٍض
 .66هُل الحيرة،ص: جالوجي، ض - 21
 .74اإلاطجؼ هفؼه،ص:  - 22
 https://www.alkalimah.net غبس الطحُم اجذالس، اللطت اللطُسة، . - 23
 89جالوجي، إلاً تهخف الحىاجط؟،ص:  - 24
 .90اإلاطجؼ هفؼه، ص:  - 25
 .90جالوجي، إلاً تهخف الحىاجط؟، كطت دُىؽ الصاهطة ، ص: - 26
 .95جالوجي، اإلاطجؼ ، ص:  - 27
 .54الوجي، ضحلت البىاث بلى الىاض، كطت ههاهت اإلاخىبي، ص: ج - 28
 .54جالوجي، إلاً تهخف الحىاجط؟ كطت ؤها واللـ، ص:  - 29
 .55اإلاطجؼ هفؼه، ص:  - 30
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. غع السًً جالوجي، ضحلت البىاث بلى الىاض، مجمىغت كططُت، ميشىضاث اإلاىخهي، 

، .2020الؼساس ي ألاٌو  

السًً جالوجي، ضهُل الحيرة، مجمىغت كططُت، ميشىضاث اإلاىخهي، الؼساس ي .غع 

، .2020ألاٌو  

.غع السًً جالوجي، إلاً تهخف الحىاجط؟ مجمىغت كططُت، ميشىضاث اإلاىخهي، الؼساس ي، 

2020.  
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.01م، مج: 1979لبىان،  -الفىط، بيروث ، زاض 01ؽ:  
غبس الطحُم اجذالس، اللطت اللطُسة، وهم ججىِؽ ؤو شبلُت جىظير، مجلت اليلمت،  .

ت، ًىلُى  ت شهٍط .63م، ع: 2012مجلت ؤزبُت فىٍط  https://www.alkalimah.net  

https://www.alkalimah.net/
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ب في ضو  . اًاث واػُ ي ألاغطل، مصهطة اإلااجؼخير، ولُت آلازاب ضشا غلي ؤبىشيب، الخجٍط

ً، ػىضٍا،  .2016-2015والػلىم ؤلاوؼاهُت، كؼم اللكت الػطاُت، جامػت حشٍط  

، زاض ضازض،  04ابً مىظىض، لؼان الػطب، ؾبػت جسًسة محللت، ؽ: جالٌ السًً محمس.

.03م، مج:2005لبىان،  -بيروث  

مذخاض الصحاص، ؾبػت جسًسة ومىلحت، زاض  محمس بً ؤ ي بىط غبس اللازض الطاظي،.

.01م، مج: 2003 -هع 1424مطط،  -الحسًن، اللاهطة  

ا ، اللهب اإلالسغ، ؽ: . ، مىفم لليشط والخىظَؼ، الجعائط.04مفسي ظهٍط  

عي .  ، زاض اإلاػاضف، 04، ؽ: محمس غبسه غعام، زًىان ؤ ي جمام  شطص الاؿُب الخبًر

.04مج:  مطط، زث، –اللاهطة   

  .ي هخاضا للطواًت الػطاُت.مىخس

ىُيُسًا.  .مىػىغت ٍو
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 /الكهغ/الؿىت

 :ملخص

 ٌ ماٌ في الفًاء ٕمىيى  البدث َظا ًدىاو ىُلم ملاعن، بُني مىٓىع  مً الفىُت ألٖا  ٍو

ه فغيُت مً
ّ
 طلً في ٌؿخىي  ٖىه، بمىإي ؤو الفًاء زاعج بهجاٍػ ًمىً فّني ٖمل ًىحض ال ؤه

 الفًاء حكىُل في اإلاؿخسضمت الخلىُاث ولىً والؿِىما، والغواًت واإلاؿغح والكٗغ الغؾم

ًّ  مً جسخلف  َظٍ والزخباع الهُاٚت. وؤؾالُب ألاصاء غق َ في الازخالف بدؿب آزغ بلى ف

 الدكابه ؤوحه في للبدث واإلاؿغح، والؿِىما الغواًت هي فىىن  زالزت ٖلى الازخُاع وك٘ الفغيُت

 ؤن اإلااهض ومً وجإزِشه. الفًاء لخهمُم اإلاٗخمضة الفىُت والىؾاثل الخلىُاث في والازخالف

ان جدّلم ت الىاخُت مً ٌؿخىحب بلُه ههبى الظي الَغ ُّ حن وفم الخضعج اإلاىهج - مخياملحن: مؿخٍى

ً الفالؾفت ٖىض الفًاء مفهىم مؿاءلت ٖلى مضاٍع جىٓحري: مؿخىي   والفً ألاصب وهلاص واإلافىٍغ

 فىُت ؤٖماٌ في حكىُله وآلُاث الفًاء ؤهماٍ جدب٘ بلى ًغمي جُبُلي: ومؿخىي - ٖامت بهفت

ٌ وؾ ؾِىماجي. وبًٗها صعامي وبًٗها ؾغصي بًٗها مسخلفت  بلُه جلىص ما يىء في ىداو

ب حام٘ جإلُفي جهىع  بىاء بلى هسلو ؤن البُيُت الضعاؾت  الخماًؼ وحىٍ مسخلف ٌؿخٖى

ُفه. الفًاء بىاء في الفىىن  بحن والخضازل   وجْى
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 .الفىىن  الؿِىما، اإلاؿغح، الغواًت، الفًاء، :يةكدمات مفحاح

Abstract:  

This research deals with the issue of space in artworks from a comparative 

interdisciplinary perspective, and it stems from the premise that there is no artistic work 

that can be accomplished outside or in isolation from space. Painting, poetry, theater, 

novel and cinema are equal in that, but the techniques used in shaping space differ from 

one art to another according to the difference in the methods of performance and the 

methods of formulation. To test this hypothesis, three arts were chosen, namely the novel, 

theater and cinema, to search for similarities and differences in the techniques and artistic 

means adopted for the design and furnishing of space. It is certain that the realization of 

the bet aspired to by this work requires, from a methodological point of view, gradation 

according to two complementary levels: Theoretical level whose orbit is on questioning 

the concept of space for philosophers, thinkers and critics of literature and art in general. 

An applied level that aims to trace the patterns of space and the mechanisms of its 

formation in different works of art, some narrative, some dramatic, and some cinematic. 

We will try, in light of what the interdisciplinary study leads to build a comprehensive 

compositional conception that accommodates the various aspects of differentiation and 

overlap between the arts in building and utilizing space. 

Keywords: Arts, Space, Novel, Theater, Cinema. 

  مقّ مة:

بها بدؿب ما ًىحض بُجها مً ازخالفاث  ًبضو ؤّن الخغم ٖلى جهيُف الفىىن وجبٍى

ه مهما جباًيذ الفىىن 
ّ
ًّ واخضة، وؤه ت كض حٗلىا هيس ى ؤو هدىاس ى ؤّن عوح الف ُّ قيل

ا فةّن َىان كىاؾم مكترهت جّٓل كاثمت بُجها. بل بّنها ؤخُاًها جخضازل  وازخلفذ ؤؾماَئ

غجبِ بًٗها ببٌٗ هما َى الكإن في حٗالم اإلاىؾُلى بالكٗغ ؤو اعجباٍ الىدذ بالغؾم  ٍو

ؤو الخضازل بحن الغواًت والؿِىما، فىشحًرا ما ٌؿخٗحر اإلابضٕ ؤصواجه التي ًيص ئ بها ٖمله مً 

ت زاعج خضوص ازخهانه.  هّىف مً الىاخُت الىٍٓغ
ُ
ت ؤزغي ج ُّ  مجاالث فى

ًّ في ؤّن الىعي بهظٍ الخلُلت ًف  غى ٖلى الضاعؽ بطا ما جىاٌو ؤّي ولِـ َىان ق

ً مً الىكىف ٖلى 
ّ
ا ختى ًخمى ُّ ٗخمض مىهًجا بُي ًّ مً الفىىن ؤن ًدبّنى عئٍت قمىلُت َو ف

ؤؾغاع الٗمل الفنّي التي كض ال جىىكف بال بخضّبغ ؤنىلها اليامىت في الخلاَ٘ م٘ فىىن 

ًّ بال بطا ج ه ال ًيخمي بلى الف دّلم فُه ما ؾّماٍ هالًف ؤزغي، فالٗمل الفّني مهما وان هٖى

: "ما aesthetic emotionبل بةزاعة "الاهفٗاٌ الاؾخُُلي" ) ى ما صفٗه بلى الدؿاٌئ ( َو

الهفت التي حكترن فحها حمُ٘ ألاقُاء التي جشحر جفاٖالجىا الاؾخُُلُت؟ ما الهفت التي 



 123 -101 ص، (2022) 02:  دعـــال/  06 لجد امل
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

103 

 

يي وآلاهُت ججم٘ بحن هىِؿت اللضٌؿت نىفُا والىىافظ في واجضعاثُت قاعجغ، والىدذ اإلاىؿُ

اث حىجى الجهُت في باصوا وعواج٘ بىؾان وبُحرو صال  الفاعؾُت والسجاص الهُني وحضاٍع

ت بحابت ٖلى َظا الؿااٌ (1)فغاوكِؿيا وؾحزان" ٍغ خىّنل بٗض طلً بلى هدُجت حَى ، ٍو

ضة التي حكمل وّل  ٗغف بالكيل الضاٌ الظي ٌّٗبر ٖىه بلىله: "الهفت الفٍغ ٌُ ل فُما 
ّ
جخمش

 . (2)ًّ البهغّي"ؤٖماٌ الف

بّن مً ؤبغػ مؿّىٚاث َغح َظا الدؿاٌئ اإلاكغوٕ ؤّن ما ٌٗىِىا بالّضعحت ألاولى مً 

ٍغ الخفّي الظي ًفّؿغ ما جشحٍر فُىا مً اهفٗاالث مدكابهت، كهُضة   َى حَى
ً
ًّ ٖمىما الف

مً الكٗغ ؤو كُٗت مً اإلاىؾُلى، ؤو لىخت ؤو ٖغى مؿغحي ؤو ٚحر طلً، مّما هُلم ٖلُه 

 الىاكض الفّني ًٖ الىٓغة  نفت
ّ

غ ؤن ًىف به بصعان الجَى
ّ
الٗمل الفني، ولّٗل ؤوهض ما ًخُل

دبنى عئٍت قاملت جبدث في الخلاَٗاث اإلاكترهت.   الجؼثُت اإلاىٛللت ٍو

في َظا الؿُاق ًخجّزٌ َظا البدث في مؿإلت )حكىُل الفًاء في الغواًت والؿِىما 

ى هما ًضٌ ٖلُه الٗىىان ًُم ذ ؤن ًيىن ملاعبت جإلُفُت بحن زالزت فىىن، وكض واإلاؿغح( َو

ماٌ الفىُت.  ا وؤخض ألاعوان الشابخت في ألٖا
ً
وك٘ الازخُاع ٖلى )الفًاء( بىنفه ٖىهًغا مكترو

، وألّنها ًمىً ؤن 
ً
تها ؤوال ُّ ولظلً بضا لىا مً الىحاَت جغهحز الّىٓغ ٖلى َظٍ الّىاخُت ألَم

ت جخىّنل بلى ُّ ا لضعاؾت بُي
ً
اؾخيباٍ اإلاسخلف واإلااجلف في ٖملُت الدكىُل  جيىن مىفظ

 الفنّي للفًاء. 

 ؤن هىُلم مً مداولت جدضًض 
ً

ه ال بّض ؤّوال
ّ
ولبلٙى ما جخلّهضٍ َظٍ الضعاؾت فةه

مىى، زّم ًيىن بٗض طلً الخُّغق بلى  مهُلح "الفًاء" هًٓغا بلى ما ًىخىفه مً احؿإ ٚو

بحن الدكىُل الؿغصي والدكىُل الضعامي  ؤهماٍ حكىُله في يىء جهيُف زالسّي همّحز فُه

 والدكىُل الؿِىماجي.

 مفهوم الفضاء: 

اجّي اإلاخجّؿض  مهُلح الفًاء مهُلح عحغاج واؾ٘ الضاللت ًمخّض مً البٗض الفحًز

ٛت 
ّ
ل ؤلاوؿان للفًاء ومداولت ججؿُضٍ بالل

ّ
م بخمش

ّ
في اليىن بلى ما َى فىغّي وجسُُلّي ًخٗل
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ا مً الىؾاثِ، ولٗ ّل ما ًفّؿغ احؿإ مضلىالث َظا اإلاهُلح اؾخسضامه في ؤو بٛحَر

ًّ بىحه ٖام. ت مشل اللٛت والٗلم والفلؿفت وألاصب والىلض والف  مجاالث مخىٖى

ت خٌى مٗاوي ولمت "فًاء" ًضوع خٌى مٗاوي  وبّن ما جمّضها به اإلاٗاحم اللٍٛى

مً ألاعى، والبلض الاحؿإ والفغاٙ، فالفًاء خؿب ابً مىٓىع َى "الخالي الفاٙع الىاؾ٘ 

ؿ٘ مً (3)اإلافط ي َى الٗغاء الظي ال ش يء فُه"
ّ
. وفي جاج الٗغوؽ َى الؿاخت ؤو ما اح

ألاعى فهى "الؿٗت ومىه اإلافًاة واإلافط ي اإلادؿ٘"
. ولىً ال ٌُٛب ّٖىا ؤن لليلمت صاللت (4)

 ٖلى مٗاوي الاجهاٌ والؿىً، فلىلىا )ؤفط ى بلى الص يء( ؤي ونله وخّل فُه، وخى 
ً
ٌ ؤًًا

طلً حاء كٌى ابً فاعؽ "بّن الجؿض ٌكبه الفًاء"، فالغحل خحن ٌؿىً بلى ػوحخه 

ه القى فًاءَا بفًاثه"
ّ
 .(5)"فىإه

ه "الفغاٙ اإلاىحىص بحن ألاحغام 
ّ
ت بإه ُّ اث ت الفحًز ُّ ّٗغف الفًاء في الضعاؾاث الٗلم وَُ

اجّي خّحز زالسّي ألابٗاص )ٌَى ٖغى واعجف ت"، فهى مً مىٓىع فحًز إ(، ٚحر مدضوص الؿماوٍّ

اثُىن بًٗضا عابٗا َى  لُه فلض ؤياف الفحًز ا، ٖو ُّ  وؿب
ً
ا واججاَا ًٗ جإزظ فُه ألاحؿام وي

 هما وٗخلض (6)ؤلاخضاسّي الؼمنيّ 
ً
ا جماما

ً
يذ الضعاؾاث الٗلمُت ؤن الفًاء لِـ فاٚع ُّ . وكض ب

ىالم الٛباع الهٛحرة وبٌٗ الجؿُماث وؤلاقٗاٖاث واإلا جاالث بل ًدخىي ٖلى الٛاػاث ٖو

 اإلاٛىاَِؿُت والىهغباثُت.

ؤّما الخهّىع الفلؿفي للفًاء، فهى جهّىع كضًم ٌٗىص بلى الخإّمل في الٗىانغ 

ألاعبٗت )اإلااء والىاع والهىاء والتراب(، وكض وان ؤفالَىن ًغي ؤن َظٍ الٗىانغ ألاعبٗت جملً 

. ؤما ؤعؾُى (7)لكيلبيُاث فًاثُت وؤّن ألاقُاء جخدّغن وجّخدض طّعاتها بدؿب حكابهها في ا

ما ؾّغ وهىه الىحىص في الخلُلت والخهّىع، "وال  فهى مً اللاثلحن بىخضة الكيل واإلااصة َو

ًمىىىا جهّىع حؿض مً ٚحر ماّصة، وول ماصة مخدّغهت، والخغهت مىضعحت في الؼمان وجخّم 

، ؤما في الفلؿفت الخضًشت فخم ججاوػ (8)خؿب ملىالث الىُفُت والىمُت واإلايان"

ت اللضًمت ًٖ الفًاء باججاٍ اللٌى بمبضب اليؿبُت، وطلً بخإزحر مً ا ُّ لخهىعاث الفلؿف

بُت ، ومً الفالؾفت اللاثلحن بهظا اإلابضؤ في جدضًض مفهىم الفًاء (9)جُّىع الٗلىم الخجٍغ

 .(10)صًياعث، والًبىتز، وهُىجً، وآًيكخاًً
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فّني وألاصبّي هجض ؤّن وبطا اهخللىا مً اإلاجالحن الٗلمي والفلؿفي بلى اإلاجاٌ ال

 ًّ سظ ؤبٗاًصا حضًضة ومسخلفت، واهدؿب ؤَمُت زاّنت بٓهىع ف
ّ
مهُلح الفًاء كض اج

ل ميّىها مً ميىهاتها الغثِؿت بلى حاهب ألاخضار 
ّ
الغواًت، بما ؤّن الفًاء ًمش

اث، وكض اؾخسضم مِكاٌ بازخحن مهُلح الىغهىجىب ) ُّ ( لدؿمُت Chronotopوالصخه

ً الؼماو اٍع ضا ؤنهما مخالخمان وال ؤلَا
ّ
ظًً جضوع فحهما ألاخضار الغواثُت ماه

ّ
ّي واإلاياوّي الل

ت ٖىض اؾتهالٌ اللهو (11)ًمىً الفهل بُجهما ُّ ، وهغي مشاال ٖلى طلً في الٗباعاث الىمُ

: "وان ًاما وان في كضًم الؼمان وؾالف الٗهغ ألاوان، في بلضة بُٗضة مً  الكٗبّي باللٌى

هجض مشله في ؾُاق الغواًت هلٌى هجُب مدفّى في عواًت اللو ؤبٗض البلضان"، هما 

والىالب: ""ٖلب مىخهف اللُل ازترق ؾُٗض الصخغاء وفي الجاهب الٛغبي مً الؿماء 

 .(12)ش يء مً اللمغ..."

ومّما ًلفذ الاهدباٍ في الضعاؾاث الؿغصًت خٌى مىيٕى الفًاء ؤن اإلاهُلح فحها 

ؿ٘، فُبضو مهُلح الفًاء ؤ
ّ
د ا إلاهُلح اإلايان، ولىً ًدؿ٘ مفهىم ًًُم ٍو

ً
خُاًها مغاصف

ي والفًاء ألاصبي  اإلاهُلح في صعاؾاث ؤزغي، فِؿخسضم للضاللت ٖلى الفًاء الىص ّ

ل 
ّ
ت جدكي ُلم ٖلى فًاءاث عمٍؼ

ُ
ا مً الدؿمُاث التي ج حَر والفًاء ؤلاًضًىلىجي ٚو

وجهيُفاجه وؤهىاٖه بىاؾُت اللٛت. ٖلى ؤن اإلاهّم في الّضعؽ الؿغصّي لِـ مفهىم الفًاء 

ت  ُّ ت اإلايان( ؤَم ض حاؾخىن باقالع في هخابه )قٍٗغ
ّ
بلضع ما هي صالالجه وؤبٗاصٍ، وكض ؤه

ت اإلاغجبُت باألمىىت واإلاىاْغ التي جل٘ ٖلحها ٖحن الؿاعص وجغاَا الصخهُاث وؤّن  اللُم الغمٍؼ

ض ححراع ح(13)جلً اللُم جخٛحر بخّٛحر هٕى الفًاء وازخالف خضوصٍ
ّ
ُىاث ؤّن الفًاء . هما ؤه

ه 
ّ
ا فهى الظي ٌُٗي الاهُبإ لللاعت بإّن الىو خلُلي وؤه ُّ في الٗمل الغواجي وبن وان جسُل

ىت مً  ُّ ه ٖ
ّ
ًدُل ٖلى ٖالم زاعجي، ولظلً فةّن اإلاىيٗت التي ججٗل الىو ًبضو وهإه

 .(14)الىاك٘

ؤما في مجاٌ الضعاؾاث اإلاؿغخُت فةّن مهُلح الفًاء ًسخو بالضاللت ٖلى 

اءًً مخياملحن َما، فًاء الٗغى الظي ًخم ٖلُه الخمشُل، والفًاء اإلاسهو فً

ض ؤعؾُى مىظ 
ّ
ا، وكض ؤه ًٗ للجمهىع اإلاكاَض، وال جىخمل اإلاؿغخُت بال بىحىص الفًاءًً م
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الٗهغ الُىهاوي ؤّن ما ٌكاَضٍ اإلاخفغج ٖلى الخكبت ميّىن ؤؾاس ي مً ميىهاث الٗغى 

ُلم ٖلُه مهُلح اإلاىٓغ  .(15)اإلاؿغحي، ٍو

ى الظي ؾّماٍ ؤعؾُى باإلاىٓغ،   مّحز بٌٗ الضاعؾحن بحن الفًاء اإلاؿغحي َو ٍو

والفًاء الضعامي، الظي ًغجبِ بالخبىت، والفغق اللاثم بحن الفًاءًً ؤّن ألاّوٌ مغجي جل٘ 

ضعهه الجمهىع،  اث ٍو ُّ ل ًهىٗه اإلاالف وججّؿضٍ الصخه ُّ ٖلُه الٗحن، بِىما الشاوي مخس

ؿّمى الفًاء اإلا خجّؿض مً زالٌ ٖىانغ الضًيىع ومالبـ وَُ  فًاء الخكبت ٍو
ً
ؿغحي ؤًًا

الصخهُاث وول ؤلاقاعاث الخىححهُت اإلاهاخبت، ؤّما الفًاء الضعامي فلىامه ٖلى الٗالم 

 
ً

ت واهفٗاال ُّ الظي جغؾمه اإلاؿغخُت مً زالٌ الخياًت التي جسلم لضي الجمهىع نىعة طَى

ا.  ُّ  حمال

ا ًخيىن وبطا اهخللىا بلى مجاٌ الؿِ ُّ ىما فةّن مفهىم الفًاء ًخدّضص في وىهه بىاء فى

ُفها ججٗلها مسخلفت ًٖ قيلها في  لت ٖغيها وجْى مً ٖىانغ ومىحىصاث واكُٗت لىً ٍَغ

اثفه  ت طاث ؤبٗاص حمالُت جسضم ٚغى الفُلم وجدّلم ْو
ّ
الىاك٘، وجلّضمها في نىعة صال

 .الخسُُلُت

مّحز اإلاخسههىن في الىلض الؿِىماجي ب حن مً ألافًُت: الفًاء الظي ٍو حن هٖى

خٗلم بمكاَض مهّىعة ًخّم  وكاَضٍ ٖلى الكاقت، والشاوي ما ٌؿمىهه بالٗغى الفًاجي ٍو

ا ًًُفه اإلاسغج  ا وهي في الٛالب فًاءاث عجاثبُت جمشل مسؼوًها جهىٍغٍّ اؾخدًاَع

 . (16)لإلًداء وجىشُف الضاللت

ا مما جلّضم ًخطح ؤن الفًاء مفهىم وا
ً
، واهُالك ؾ٘ ًياص ٌؿخىٖب اليىن بإؾٍغ

فىحىص ؤلاوؿان مغجبِ بالفًاء ووُٖه ًخدضص صازله، وما ًيخجه مً ٖلم وزلافت 

لت جفاٖله مٗه. ولّٗل الفىىن ٖلى  ٍغ وفلؿفت وفً حّٗض مٓاَغ مً جمشله للفًاء َو

ازخالفها هي ألاهثر حٗبحًرا ًٖ جفاٖالث ؤلاوؿان م٘ الفًاء، فبىاؾُت الفًاء ًداٌو 

ت وؤن ٌُٗض نُاٚت الٗالم نُاٚت فىُت جدضر ألازغ الفىا ن ؤن ٌّٗبر ًٖ عئٍخه الفىٍغ

ل. ولئن وان الفًاء كاؾًما  ُّ الجمالي في اإلاخللي وجىلله مً الٗلم الىاكعي بلى ٖالم مخس

ا الزخالف الىؾاثِ  ًٗ لت حكىُله جسخلف مً فً بلى آزغ جب ا بحن الفىىن فةّن ٍَغ
ً
مكترو
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ّ
ف ٖىض زالزت ؤهماٍ مً الدكىُل الفّني للفًاء، هي: الدكىُل اإلاٗخمضة، ولظلً ؾيخىك

 الؿغصي والدكىُل الضعامي والدكىُل الؿِىماجي.

 الخشكيل السردي لدفضاء: 

ا مً ملىماث الؿغص،  ُّ اَخم ٖلماء الؿغص بالفًاء الغواجي، بىنفه ملّىما ؤؾاؾ

لُم الٗالكاث بحن فالخياًت ال ًمىً ؤن ججغي بال في بَاع ًسخاٍع الغاوي لِؿغص ألا  خضار ٍو

ماٌ، وال ٌٗني طلً ؤن الفًاء مجّغص بَاع زاعجي ؤو  جٗلها جفٗل وجلىم باأٖل الصخهُاث ٍو

ُفخه ٖلى جإَحر ألاخضار، بل بهه ًغجبِ بٗىانغ الؿغص ألازغي اعجباَا  اء جلخهغ ْو ٖو

.
ً
 وزُلا

وكض ًلخبـ مفهىم مهُلح الفًاء بمهُلح اإلايان، فُجضع اللٌى َىا بن 

فًاء ؤوؾ٘ مً مفهىم اإلايان، "فالفًاء ال ٌٗض ٖىهغا مجؼؤ فٗلُا فهى مىػٕ في قيل ال

لت جدضًض وونف ألامىىت في الغواًاث جيىن ٖاصة مخلُٗت، ويىابِ اإلايان  ٍغ ؤمىىت، َو

 بلخٓاث الىنف، وبن حُٛحر ألاخضار ًفترى حٗضصًت ألامىىت واحؿاٖها ؤو 
ً
مخهلت ٚالبا

لغواًت، فمجمٕى َظٍ ألامىىت َى ما هُلم ٖلُه )فًاء جللُهها خؿب َبُٗت مىيٕى ا

 .(17)الغواًت("

فاجه  وكض احؿ٘ مازغا مىيٕى الفًاء في مجاٌ الؿغصًاث وحٗضصث حٍٗغ

ٗاجه، والخىٓحراث خىله، وباالؾدىاص ٖلى طلً ًمىً ؤن وؿخسلو مجها جهّىع ٖام  وجفَغ

 ٌكمل زالزت ؤفًُت هي: 

لهض به الخٗبحر  -1 ًٖ الفًاء باللٛت فهى فًاء لفٓي ًخًمً الفًاء الغواجي: ٍو

غجبِ َظا الفًاء باألخضار وجخماؾً مً زالله الغواًت.   الخهىعاث اإلاياهُت، ٍو

ا ؤخغف  -2 ى الفًاء الُباعي ؤو الخّحز الظي حكٛله هخابت الغواًت باٖخباَع الفًاء الىص ي: َو

كمل َظا الفًاء ول ما ًخهل باإلآهغ الخاعجي للغواًت  مً ٚالفها ٖلى الىعق، َو

وملضمتها وزاجمتها وجىُٓم فهىلها والخِ اإلاؿخسضم والغؾىماث التي جدُل ٖلى ؤخضار 

اعاث والبُاى الظي ًدُِ بالهفدت.  الغواًت، بل وختى ؤلَا
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ى الفًاء اإلاٗاصٌ للميان ؤو الخحز اإلاياوي الظي جخدضر ٖىه الغواًت  -3 الفًاء الجٛغافي: َو

 . (18)وجخدغن فُه ألابُاٌ

ا إلا ًٗ ماٌ الغواثُت جيىن وجب ا جىّنل بلُه ٖلماء الؿغص، فةن صعاؾت الفًاء في ألٖا

ؼ ٖلى اؾخجالء ميىهاث الفًاء 
ّ
بالترهحز ٖلى بٗضًً ؤؾاؾُحن، ألاٌو ونفي بيُىي ًغه

لي  دّضص ؤحؼاءٍ بىنفه بيُت نٛغي صازل البيُت الؿغصًت الىبري، والشاوي ؾُمُاجي جإٍو ٍو

لفًاء الغواجي مً صالالث وؤبٗاص. وجىُلم الضعاؾت ٌؿتهضف الىكىف ٖلى ما ًىحي به ا

ت لألفًُت مً مداولت جهيُفها وفم زىاثُاث يضًت ًخم ٖلى ؤؾاؾها ببغاػ ؤوحه  البيٍُى

 الخلابل اللاثمت، ومً بحن الشىاثُاث اإلاٗخمضة ًمىً ؤن هظهغ: 

الٛغفت  الاوٛالق والاهفخاح: جىلؿم ألافًُت بدؿب َظٍ الشىاثُت بلى فًاءاث مٛللت مشل -

م واإلالٗب والخلل والصخغاء، ولهظا  والبِذ وكاٖت الاهخٓاع، وؤفًُت مفخىخت مشل الٍُغ

ت الفًاء.  ُّ ُفت مهمت ألّن ألاخضار التي ججغي في الغواًت جسخلف بازخالف هٖى  الخمُحز ْو

اصة ما  - الخام والٗام: ًدؿم الفًاء الخام بالخمُمُت هٛغف الىىم واإلاإوي الخام، ٖو

ًما لخىكف الصخهُت ًٖ باَجها وحّٗبر ّٖما ًضوع في صازلها. وفي اإلالابل فةّن ًيىن مالث

ُفت احخماُٖت ألنها جمشل مجاال لللاء والخىانل بحن ألافغاص  ألافًُت الٗامت لها ْو

 والؿاخت الٗاّمت ؤو اإلاُاصًً.

ل مجاال لالهُالق وال -
ّ
مش خمّحز الفًاء الُبُعي باالهفخاح ٍو ت الُبُعي والهىاعي: ٍو خٍغ

والاؾخمخإ بالجماٌ ومً ؤمشلخه الجباٌ والخضاثم والصخاعي والبداع، ؤما الفًاء 

اإلاهىٕى فُخّهف ٖاصة بالًُم والاهدباؽ وكلت الخغهت ومىه وؾاثل الىلل مشل الُاثغة 

 واللُاع والؿُاعة. 

ماٌ الغواثُت بحن فًاءاث واكُٗت مٗغوفت - ل: جتراوح الفًاءاث في ألٖا ُّ  الىاكعي واإلاخس

بإؾمائها وزهاثهها وممحزاتها، وفًاءاث مخسُلت حٛلب ٖلحها الٛغابت والعجاثبُت والُاب٘ 

 السخغي. 

وجبرػ الضعاؾت الؿُمُاثُت زالزت مً ألافًُت، جخمشل في الفًاء الضاٌ والفًاء 

اإلاغحعي والفًاء الىُْفي، فالفًاء الضاٌ َى الضالالث التي ًىحي بها الفًاء هما ًدُل 

ل، ؤما ٖلُه الخُا ب اللهص ي، وهي مهمت ًًُل٘ بها اللاعت، الظي ًلىم بٗملُت الخإٍو
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الفًاء اإلاغحعي فهي ألاماهً الخلُلُت التي جدُل ٖلحها ألاماهً اإلاظوىعة، وجخمشل في 

تراب، فهي اإلاىاك٘  دلم لها حاهبا مً الٚا الٗالم اإلاخسُل الظي ًإزظ اإلاغوي له مً ٖاإلاه، ٍو

لتها الخانت فخىكف لللاعت جهىعا والبُىث واإلاكاَض الُبُٗ ا اللهت بٍُغ ُت التي جىجَؼ

ل ألاخضار في بَاع مٗحن،  ُفت التي جىمً وعاء ججًز ُفي فهى الْى ٖجها، وؤما الفًاء الْى

ا، ؤما الاهخفاء بميان وخُض في  فاألماهً اإلاسخلفت في الغواًت ججل ٖلى حٗضص ؤَىاَع

مغة صازلُت تهُمً ٖلحها ايُغاباث ألاكهىنت بمشل فهى صلُل ٖلى ؤنها جدبنى مٛا

 .(19)الىفـ

ب مسخلف ألافًُت في الٗمل الغواجي حؿاٖض  بّن َظٍ الخهيُفاث التي حؿخٖى

اللاعت ٖلى جبّحن ؤَم ما حص ي به وحىٍ الخلابل مً مٗاوي وصالالث فخيخلل اللغاءة بظلً 

مىً ببغاػ طلً  لي، ٍو مً زالٌ همىطج مً اإلاؿخىي الىنفي بلى اإلاؿخىي الؿُمُاجي الخإٍو

جُبُلي ؤوعصٍ الىاكض خمض البلحهض في هخابه خٌى )حمالُاث اإلايان في الغواًت الؿٗىصًت( 

ما  غ همُحن مً البُىث في مضًىت حّضة ازخاَع ف ٖىض ملُٗحن مخلابلحن في جهٍى
ّ
وكض جىك

 مً عواًت )ألاًام ال جسبئ ؤخًضا( لٗبضٍ زاٌ: 

 ًهّىع فُه بُىث الُبلت ال : ت: "بىِذ البُىث ألاؾاؾُت في َظٍ الىاخُت بىاء اإلالُ٘ ألاٌو ثرًّ

ت اإلاٗماع ؤهؿبتها مىًٓغا مخفّغصا فخىازغث همىماث حبؿُت ٖلى اإلاضازل في  ُّ ضا... خغف ُّ ح

 .(20)ؤقياٌ حمالُت..."

  اإلالُ٘ الشاوي: ًهّىع فُه بُىث الُبلت الفلحرة: "ولم ًىً َظا خاٌ ول البُىث، فلض

لت ٖكىاثُت... ووان ٚالبُت كاَىحها مً عكُلي الخاٌ نهًذ بُىث مؿخدضزت بىِذ بُ ٍغ

ت..."
ّ

 .(21)فابدىىا بُىجا زكبُت بالهفُذ ؤو بإلىاح زكبُت َك

وكض اؾخيخج الىاكض البلحهض مً َظًً اإلالُٗحن اإلاخلابلحن ؤّن "الغواًت جداٌو حسجُل 

لت الخهمُم هخّٗغف ٖلى  ٍغ خي واحخماعي، فمً زالٌ ماصة البىاء َو اإلاؿخىي واك٘ جاٍع

 ٌ اث الغواًت صازل َظٍ اإلاىاػ ُّ  . (22)الاحخماعي والخالت اإلاِٗكُت التي واهذ جدُاَا شخه

وكض ّٖضص البلحهض في الفهل الشاوي مً هخابه، ؤَّم الىؾاثل التي ٌؿخسضمها هخاب 

ا في ؤعبٗت ؤهىإ:   الغواًت في حكىُل الفًاء، وخهَغ
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 ٗخمض ؤؾاًؾا ٖلى ؤؾلىب ال ىنف وطهغ ألاؾماء )ؤؾماء ألامىىت، الدكىُل اللٛىي: َو

وؤؾماء الصخهُاث، وؤؾماء ألاقُاء( واؾخسضام الدكبحهاث والخلالُض البُئُت والخىاع بحن 

 الصخهُاث. 

  حن: حكىُالث اإلايان الضازلي بفٗل الؼمً اللهحر الدكىُل بالؼمً: وكض مّحز فُه بحن هٖى

 ٍل. اإلاخىغع، وحكىُالث اإلايان الخاعحُت بفٗل الؼمً الُى 

  الدكىُل بالصخهُت: وطلً خحن جٓهغ آزاع اإلايان في الصخهُت ؤو ٖىضما جيىن الصخهُت

لت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة.  غ اإلايان بٍُغ  مىُلًلا لخهٍى

  الدكىُل بالخضر: بما ؤّن ألاخضار في الٗمل الغواجي ججغي في اإلايان فةن جُىع الؿغص

ه بالًغوعة جىّؾ٘ في اهدكاف الفًاء وببغ   . (23)اػ مالمدهًىاٍػ

فلض خاٌو البلحهض مً زالٌ َظا الخهيُف الغباعي ؤن ًبرػ ؤَمُت اإلايان بىنفه 

ل حؼًءا مً بيُت مخياملت 
ّ
ا جخلاَ٘ مٗه حمُ٘ اإلايىهاث ألازغي، فهى بظلً ًمش ًّ ميّىها ؾغص

لها فُىدس ي ؤبٗاصٍ وصالالجه مً الخفاٖل الخانل بِىه وبحن مسخلف ميىهاتها. 
ّ
ل بدكي

ّ
 ًدكي

مً اإلااهض ؤّن ما هكفه البلحهض مٗخمًضا اؾخلغاء مضوهت عواثُت ؾٗىصًت جمّحزث و 

بالىشافت والخىّىٕ ٌّٗبر بلى خّض بُٗض ًٖ زهىنُاث الفًاء الغواجي ولىً ًجضع ؤن هيبه 

ماٌ الغواثُت مً زغاء هاجج  ب ما ًىحض في ألٖا ا ال حؿخٖى بلى ؤّن ؤهماٍ الدكىُل التي طهَغ

فذ ًٖ جضازل الفىىن وج
ّ
غث بالفىىن ألازغي واؾخفاصث مجها ووْ

ّ
فاٖلها، فالغواًت كض جإز

آلُاتها، ولظلً ناع مً اإلامىً ؤن هجض في الٗمل الغواجي مكاَض ًدبىها الغاوي مؿخفًُضا 

غوخت اإلاىؾىمت بــ  ظا ما ًمىً الخىؾ٘ خىله في ألَا مً آلُاث الخبىت الؿِىماثُت، َو

ُف -لؿٗىصًت"الخلىُاث الؿِىماثُت في الغواًت ا يذ هُف ًخّم جْى ُّ ملاعبت ؾغصًت"، خُث ب

ى والخهىٍغ واإلاىهخاج وؤلازغاج في هخابت الغواًت، وبسهىم حكىُل الفًاء  آلُاث الؿِىاٍع

ا في  ُّ ماٌ الغواثُت بلى عنض "وحىٍ الخمازل بحن حكىُل الفًاء جلى فلض كاص الىٓغ في ألٖا

ا في  ُّ لت حكىُلها ؤصب ٖالم الغواًت بفًل الخلىُاث الؿغصًت، فلم ٖىالم الؿِىما وبحن ٍَغ

هجض الغواًت ٖلى ٖؿغ بمياهاتها ؤكل كضعة مً الؿِىما ٖلى بلٙى صعحاث الضكت والجماٌ 

 .(24)والىاكُٗت التي جخاح للمسغج واإلاهىع في الٗالم الشاوي"

 الخشكيل ال رامي لدفضاء: 



 123 -101 ص، (2022) 02:  دعـــال/  06 لجد امل
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

111 

 

ا، فيلمت مؿغح في ؤنل ًلترن اإلاؿغح بىنفه فّىا مً الفىىن بالفًاء اكتراها وزًُل 

خمّحز اإلايان اإلاؿغحي ٖلى زالف الغواًت  الىي٘ مبيُت ٖلى نُٛت اؾم اإلايان )مفٗل(، ٍو

ه زىاجّي الترهُب، فةطا وان اإلاخللي للٗمل الغواجي ؤو الؿِىماجي )اللاعت 
ّ
والؿِىما بإه

ه في الٗمل 
ّ
ه ًخلّلى الٗمل بكيل بٗضي، فةه

ّ
اإلاؿغحي واإلاكاَض( ًيىن زاعج الفًاء أله

ًيىن خايًغا فُه. ولظلً مهما ازخلفذ َغق الٗغى اإلاؿغحي ؾىاء في الهىاء الُلم ؤو في 

، فةّن اإلاؿاعح ًنّممذ (25)ؾاخت ٖامت، ؤو في بىاء صون ؾلف ؤو في كاٖت ٖغوى مٛللت

 ٖلى الجم٘ بحن فًاءًً مخىاحهحن: فًاء الٗغى وفًاء اإلاكاَضة.

ؿّمى فًاء الٗغى زكبت اإلاؿغح ؤو ا ى ٖباعة ًٖ كغم ههف صاثغي ٌُ لّغهذ َو

ًل٘ في مىخهف اإلاؿغح وزلفه جل٘ ٚغف اإلامشلحن ومؿخىصٖاث اإلاالبـ والضًيىعاث، ؤما 

ً ٖىض الاكخًاء مً حجب الخكبت ًٖ 
ّ
في الىاحهت ألامامُت فُىحض ؾخاع مخدّغن ًمى

ا مً الىغاس ي الت
ً
ي جىٓم الجمهىع. ؤما فًاء اإلاكاَضة فهى ٖباعة ًٖ مضاعج جدىي نفىف

ً. ولهظا فةن اإلاؿغح فً ٌؿخُُ٘ فُه  لت جًمً الغئٍت واإلاخابٗت لجمُ٘ الخايٍغ بٍُغ

ٗغى ؤو حؼءا 
ُ
ه صازل اللهت التي ح

ّ
ـّ وهإه اإلاخللي الخىانل م٘ ألاخضار ًٖ كغب فُد

 مجها. 

ل فّني لىّو مىخىب،  ومً اإلاهم ؤلاقاعة بلى ؤّن الٗمل اإلاؿغحي َى ٖملُت جدٍى

ال في كالب لٛىي ٖىض اإلاالف زّم ًإحي اإلاسغج لُدٌى الىو اإلاىخىب بلى فاإلاؿغخُت جيكإ ؤو 

ل ؤبغػ ٖىهغ ًخمحز به اإلاؿغح 
ّ
فغحت، ولظلً ًغي الٗضًض مً هلاص اإلاؿغح ؤن الٗغى "ًمش

ًٖ باقي ألاحىاؽ ؤلابضاُٖت" فبىاؾُت الٗغى جخدلم هُىىهت الىو اإلاىخىب، "وجخدٌى 

ي   . (26)بلى ممشلحن ؤخُاء في الفًاء الغهخي"الصخهُاث الىعكُت مً الفًاء الىص ّ

ت زانت في اإلاؿغح، فهى الظي ٌؿمذ   ُّ ليّل ما ؾبم ًىدس ي حكىُل الفًاء ؤَم

ل الىو اإلاىخىب بلى ٖغى مغجي، ولئن واهذ بضاًت حكىُل الفًاء جخم ؤوال في  بخدٍى

ٌ وجخسلل الىو اإلاىخىب، مً زالٌ ما ٌؿمى باإلقاعاث الغهدُت التي جإحي في بضاًت الفهى 

دضص فحها اإلاالف الفًاء اإلادُِ بالصخهُاث اإلاخداوعة، فةّن الخجؿُض  الخىاع، ٍو

 الخلُلي لهظا الفًاء ًلىم به اإلاسغج ٌؿاٖضٍ في طلً مهمم الضًيىع. 
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وهٓغا بلى ؤَمُت ٖملُت حكىُل الفًاء اإلاؿغحي فلض ْهغ مهُلح ًُلم ٖلى 

ّٗغفها حمُ٘ الفىىن التي جخٗايض في بهخاج الٗغى اإلاؿ غافُا، َو ى مهُلح الؿِىٚى غحي، َو

ًّ حكىُل اإلايان اإلاؿغحي ؤو الخّحز الظي ًًّم الىخلت والًىء واللىن  ؤخض الضاعؾحن، بإّنها ف

والفغاٙ والخغهت، وهي الٗىانغ التي جازغ وجخإزغ بالفٗل الضعامي الظي ٌؿهم في نُاٚت 

ًّ الظي ًغؾم الخهّىعاث مً  الضالالث اإلاياهُت في الدكىُل البهغي الٗام، وبةًجاػ هي الف

 . (27)ؤحل بيفاء مٗنى ٖلى الفًاء"

له بلى مغجي، ولخدلُم ججؿُض ا -بطن-بّن ٖمل الؿِىىٚغافُا  ل وجدٍى ُّ لفًاء اإلاخس

ىضؾت  غافُا وؤلاياءة َو ت مً الفىىن الدكىُلُت مشل الفىجٚى طلً جخضازل مجمٖى

ت  اء، وتهضف َظٍ الفىىن مجخمٗت بلى بُٖاء الفًاء كضعة حٗبحًر الهىث والضًيىع وألاٍػ

صازل الفًاء ججٗله نالًخا الخخىاء ٖمل اإلامشلحن والخإزحر في الجمهىع بجٗله ٌِٗل 

ل للمؿغخُت ؤزىاء الٗغى، فخخدلم بظلً اإلاخٗض الجمالُت الىاججت ًٖ ِٖل  ُّ اإلاخس

 الخُاٌ في الىاك٘. 

لت للفًاء اإلاؿغحي، فبىاؾُخه ًخّم 
ّ
ّٗض الضًيىع مً اإلايّىهاث ألاؾاؾُت اإلاكي َو

خ اع الخاٍع ي، وخالت جدضًض مٗالم اإلايان الظي جضوع فُه ألاخضار، وؤلاقاعة بلى الؼمً وؤلَا

الُلـ، ٖالوة ٖلى واك٘ الصخهُاث وخاالتها الىفؿُت والاحخماُٖت والضًيُت والشلافُت 

م ول ما ًضزل في  ا مً اإلاجاالث اإلاٗىىٍت التي جخجّؿض في مكاَض مغثُت ًٖ ٍَغ حَر ٚو

ا مما ٌؿخسضم في جإزِث  حَر مجاٌ الضًيىع مً مجّؿماث ومالبـ وؤيىاء والفخاث ٚو

ت. الفًاء اإلاؿغحي الظ  ي ًخدٌى بلى فًاء ٖالماث مغثُت جىىب ًٖ الٗالماث اللٍٛى

ا في حكىُل الفًاء  ٍّ وجلٗب ؤلاياءة بلى حاهب ٖىانغ الضًيىع ألازغي صوًعا مدىع

اإلاؿغحي، وكض حٗاْم صوعَا في الٗهغ الخضًث بٗض ؤن اهخلل اإلاؿغح مً الفًاءاث 

لم الظي ٌٗخمض ٖلى الىىع اإلافخىخت التي حٌٗى ٖلى الىىع الُبُعي بلى الفًاء اإلاٛ

الىهغباجي، وكض اؾخفاص اإلاؿغح مً الخُىع الخىىىلىجي الىبحر، فلم حٗض ؤلاياءة مجّغص 

ا للخٗبحر ًٖ مٗاوي صعامُت وحمالُت بل  مىّمل لفًاء الفغحت، بل ؤنبدذ ٖىهًغا خُىٍّ

ا كاثما بظاجه كاصعا ٖلى ؤصاء صالالث ٖضًضة ومخىىٖت ُّ  ؾُمُاث
ً
فلم حٗض  بنها "ؤضخذ وؿلا



 123 -101 ص، (2022) 02:  دعـــال/  06 لجد امل
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

113 

 

ا إلصعان الفغحت فلِ وبهما ؤنبدذ لٛت مخمحزة لها كىاٖضَا وكىاهُجها  ا بهغٍّ قَغ

 . (28)الخانت

وجىمً ؤَمُت ؤلاياءة في وىنها حؿاٖض ٖلى الخيؿُم بحن مسخلف ميىهاث الٗغى 

ىانغ  اإلاؿغحي واألقياٌ وألالىان والضًيىع واإلاىُاج والخٗبحر الجؿضي ومالمذ الىحه ٖو

خم طلً باؾخٛالٌ ما جدُده ؤلاياءة مً بمياهُت ؤلابغاػ وؤلازفاء وبخضار الخغهت، ٍو

ؼ اهدباَه ٖلى بٌٗ الىىاحي التي جشحر 
ّ
ت، التي جىحه طًَ اإلاخللي وجغه اإلاازغاث البهٍغ

ُفها يهضف بلى جىشُف  ا، فخْى ُّ ٌّ ٖلى ؤّن لإلياءة صوًعا ؾُمُىلىح اهفٗاالجه، وول طلً ًض

 ا. الضاللت وبزغائها وحٗمُله

ُف اإلاىؾُلى واإلاازغاث  ا في الدكىُل الضعامي للفًاء جْى ًً ومّما ٌؿاٖض ؤً

الهىجُت، فهي "جلٗب صوع الىؾُِ الظي ًىلل اإلاخفغج مً ٖاإلاه الُىمي بلى الٗالم 

خم بىاؾُت اإلاىؾُلى واإلاازغاث الهىجُت اؾخدًاع الٗىانغ اإلاىملت (29)الخسُلي" . ٍو

ض لإلًداء للفًاء الضعامي باإلخالت بلى ألاح ىاء اإلادُُت بالخضر مشل اؾخسضام نىث الٖغ

بُىم ٖانف، ؤو اؾخسضام ؤنىاث الؿالح ؤو الُاثغاث الؾخدًاع ؤحىاء خغب ؤو مٗغهت، 

نضاع ؤنىاث الخُىاهاث بطا واهذ ألاخضار جضوع في ٚابت، ؤو ٚحر طلً مً ألانىاث بؤو 

فٗاٌ في حكىُل الفًاء  واإلاازغاث التي جهضع مً وىالِـ اإلاؿغح ولىجها حؿهم بكيل

 وججؿُضٍ. 

ائهم وخغواتهم والخىاع الضاثغ بُجهم ٌؿهمىن  وبيافت بلى طلً وله فةّن اإلامشلحن بإٍػ

سُت ؤو فئت  اء واإلاالبـ جدُل بكيل ؤو بأزغ ٖلى مغخلت جاٍع في حكىُل الفًاء، فاألٍػ

 
ً
ٌّ ٖلى اإلاىاؾبت واإلايان، فإحىاء الاخخفاٌ مشال ججّؿض بىاؾُت  احخماُٖت، والخغواث جض

ُئت الجؿم ومالمذ  ىت مً زالٌ الخغواث اإلاخشاكلت َو الغكو، بِىما جٓهغ ألاحىاء الخٍؼ

لت يمىُت في الىكف ًٖ  ذ ومباقغ ؤو بٍُغ ؿهم الخىاع بحن اإلامشلحن بكيل نٍغ الىحه، َو

زهىنُاث الفًاء بظهغ الاؾم ؤو جدضًض اإلاىك٘ ؤو ؤلاقاعة بلى الؼمً ؤو الخضًث ًٖ 

ُلت لم جخجؿض في الٗغى بىاؾُت الضًيىع ؤو اإلاىؾُلى ؤو اإلاازغاث الهىجُت مُُٗاث صك

ل وجإزِشه. ُّ ا مً الٗىانغ اإلاخفاٖلت في اؾخدًاع الفًاء اإلاخس  ؤو ٚحَر
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ه  ت الخفاٖل بحن َظٍ الٗىانغ مً زالٌ ٖمل جُبُلي هجٍغ ُّ مىً ؤن هبّحن ؤَم ٍو

ص ى مً جإلُف ؾامي ت مسخاعة، هي مؿغخُت ألٖا ُّ ت فىُت  ٖلى مؿغخ الجمٗان وبزغاج وعٍئ

غيذ في خفل افخخاح ؾىق ٖياّ ؾىت  ُٖ وجّم  ،30م2013فُِـ مدمض بلّىه، وكض 

خي، الظي جخٗايض مجمىٖت مً آلالُاث  ا جدضًًضا هًٓغا الهخمائها بلى اإلاؿغح الخاٍع ازخُاَع

خُاة شخهُت ؤصبُت  -هما َى واضح مً ٖىىانها-لدكىُل فًاثه. وجدىاٌو َظٍ اإلاؿغخُت 

اقذ في ؤوازغ الٗهغ الجاَلي وبضاًاث الٗهغ ؤلاؾالمي، هي شخهُت الكاٖغ اإلاكهىع ٖ

ى مً قٗغاء الُبلت ألاولى، فىُف حّؿضث اإلاؿغخُت ؤزىاء ٖغيها الفًاء  ؤٖص ى كِـ َو

 الظي ٖاف فُه الكاٖغ؟. 

خي ومداولت ججؿُضٍ بىنفه فًاء  اع الخاٍع اؾخٗان اإلاسغج في اؾخضٖاء ؤلَا

إ زكبت اإلاؿغح لخجؿُض ؾىق ٖياّ مخٗضص ألابٗاص ب ُّ ىؾاثِ فىُت مخىىٖت ومخفاٖلت، فه

ضوع الخىاع بحن الصخهُاث وجم ازخُاع  بىنفه اإلايان الظي ؾخجغي فُه ألاخضار ٍو

سُت والشلافُت والاحخماُٖت لهظا الفًاء،  الضًيىع اإلاىاؾب إلبغاػ مالمذ اإلاياهُت والخاٍع

مىً ؤن هغنض ؤَّم الىؾاثل التي اؾخٗا  ن بها اإلاسغج في الٗىانغ آلاجُت: ٍو

تهُئت زكبت اإلاؿغح ٖلى قيل فًاء صخغاوي مً زالٌ َُٛان اللىن ألانفغ ٖلى ؤعيُت  -

 الخكبت لإلًداء بلىن الغماٌ. 

ت مشل ؤشجاع الىسُل والبئر  - جإزِث الفًاء بمجّؿماث ججّؿض ٖىانغ البِئت الصخغاٍو

ت مىػٖت   في ؤهداء الخكبت. والخُمت والصخىع، وهالخٔ الىخل الصخٍغ

اء زانت جدُل ٖلى الفترة  - سُت واكُٗت ومخسُلت بمالبـ وؤٍػ بخًاع شخهُاث جاٍع

سُت التي ٖاقذ فحها.   الخاٍع

اؾخسضام قاقت هبحرة هسلفُت جخىؾِ زكبت اإلاؿغح لبث بٌٗ الللُاث والهىع  -

ى ًغهب هاكخه، ؤو  ص ى َو غ شخهُت ألٖا اإلاٗضة مؿبلا زاعج فًاء اإلاؿغح مشل جهٍى

 كهض كُُ٘ مً ؤلابل ٌكم الصخغاء. م

ص ى والخّٛني بها.  -  بث ملاَ٘ نىجُت ومىؾُلُت في بوكاص كهاثض مسخاعة مً قٗغ ألٖا

خي زغي ومخىٕى  وكض جفاٖلذ َظٍ الٗىانغ مجخمٗت لهىاٖت مكهض صعامي جاٍع

سُت وؤزغي جسُُلُت، ولىخٔ مً بُجها الفًاء بىنفه ؤَم َظٍ  جخلاَ٘ فُه ؤبٗاص جاٍع
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بغوػا وججؿًُضا للصخهُت والخضر الضعامي. ومً الالفذ لالهدباٍ ؤّن مسغج َظا  الٗىانغ 

لت التي جخدضر ًٖ قُاَحن الكٗغاء  ُّ الٗمل خاٌو ؤن ًجّؿض في مؿغخُخه الىهىم اإلاخس

في واصي ٖبلغ، فىللها مً الفًاء الىص ي اإلاخسُل ٖبر َظٍ اللغون بلى فًاء مؿغحي، 

مىهه ملهما له،  وطلً باؾخضٖاء شخهُت مسخل قُُان ص ى الظي واهىا ًخَى ألٖا

ا ؤزغي به اإلاؿغخُت وؤياف  ًّ لى َُئت مسخلفت ومىده صوًعا وىمُض اء زانت ٖو فإخًٍغ بإٍػ

سُت. وم٘ ول طلً بلي َظا  بلحها مسخت مً العجُب جدّض مً حفاف اإلاُُٗاث الخاٍع

سُت التي ُبىِذ ٖلحها فهٌى  اإلاؿغخُت. ؾىي ؤّن الفًاء بيل ميىهاجه مجّؿضا للخالت الخاٍع

اؾخسضام قاقت الٗغى الؿِىماثُت زلف اإلامشلحن لخجؿُض بٌٗ ألاخضار حاء مً كبُل 

م الظي ٌؿمذ  ُّ الخُل اإلاىهخاحُت، ولٗل اإلاسغج ايُغ بلحها ايُغاًعا لخجاوػ الفًاء الً

به الغهذ فاجًدا مً زالله هافظة للخفاٖل م٘ ما َى في الخاعج اؾخفاصة مً ٖخاص 

ظا ما ًجٗل فًاء اإلاؿغح مسخلًفا بلى خض ما ًٖ الفًاء الىاؾ٘ الخىىىلىح ُا الخضًشت، َو

 للؿِىما والفًاء ألاوؾ٘ للغواًت.

 الخشكيل السينمائي لدفضاء : 

ا مً ألاصب   ًً ب، فهى ًىُلم ؤً
ّ
ًّ مغه ًلخلي فً الؿِىما م٘ فً اإلاؿغح في وىهه ف

ىفخذ ٖلى فىىن ؤزغي مشل الغؾم واإلاىؾُلى والضًيىع  وؤلاياءة، هما بن بهخاج الفُلم  ٍو

م ٖمل مخيامل ًخإلف مً اإلامشلحن واإلاسغج والجهاػ الفّني الظي ٌؿاٖضٍ  ىجؼ بىاؾُت فٍغ ًُ

ا. ولىً الفُلم الؿِىماجي ًسخلف ًٖ اإلاؿغخُت في  حَر غ والهىث وؤلاياءة ٚو في الخهٍى

لت الٗغى، فهى ال ٌٗخمض الٗغى الخّي اإلاباقغ بدًىع الجمهىع في فً اء الخمشُل هما ٍَغ

 للفًاء. 
ً
ؿخسضم الكاقت بضًال لت بٗضًت مسجلت َو  َى الكإن في اإلاؿغح بل ٌٗغى بٍُغ

لت الٗغى َى الظي ًمىذ الٗمل الؿِىماجي بمياهُاث  بّن َظا الازخالف في ٍَغ

ؼ 
ّ
غيه، بط ًخاح للمسغج ؤن ًخهّغف في الفًاء وؤن ًغه فىُت ؤوؾ٘ في حكىُل الفًاء ٖو

ه في ؤؾاؽ ٖلى ؤصق جفانُله 
ّ
م مً ؤه لى الٚغ وؤن ًدىّلل في ؤعحاثه بيّل ؾهىلت: "ٖو

ا ٖلى ٖضص  ُّ الفًاء الؿِىماجي ًىحض فًاء مؿغحي فةّن الفًاء الؿِىماجي ٌؿدىض جلى
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 مهّما في جىنُل مدخىي 
ً
هبحر مً الىؾاثل الؿِىماثُت واليامحراث مشال، التي جلٗب صوعا

 .(31)ة"الخضر للمخفغج مً زالٌ جلىُاتها اإلاخٗضص

ت مّٗلضة، فهي وبن واهذ جىُلم مً  ُّ بّن ٖملُت حكىُل الفًاء في الؿِىما ٖمل

ٍغ هما َى، ولِؿذ مهّمت اإلاسغج ؤن ًىلل الٗالم  فًاء واكعي بال ؤّنها ال جىخفي بخهٍى

للمخفّغج، وبهما صوعٍ ؤن ًدّىٌ الفًاء الىاكعي بلى فًاء فّني لُّٗبر بىاؾُخه ًٖ الغئي 

دّل  م للمخفغج اإلاخٗت الجمالُت اإلايكىصة، لظلً ًغي ًىعي لىجمان ؤّن "الفًاء وألافياع، ٍو

ت الىٓغ  مله وػاٍو الفُلمي ًغجبِ في بىاثه باللٛت الؿِىماثُت اإلاغجبُت بالخلل وزاعحه ٖو

 . (32)وألالىان وؤلاهاعة والضًيىع والصخهُاث"

ل مً مج
ّ
اث اللٛت الؿِىماثُت ؤّن الفًاء الفُلمي ًدكي ُّ ت مً ومً ؤؾاؾ مٖى

م  ى اإلاىخىب بلى ؾلؿلت مً الهىع اإلاغثُت ًٖ ٍَغ الللُاث اإلاهّىعة التي جدّىٌ الؿِىاٍع

ٖملُت اإلاىهخاج التي جلىم بدىًُض الللُاث وبٖاصة جغجُبها وزلم الاوسجام بُجها خؿب 

ت،  الغئٍت الفىُت التي ًىُلم مجها اإلاسغج، وهي عئٍت ًدّضصَا اججاَه الفّني، وزلفُخه الفىٍغ

. وبهغف الىٓغ ًٖ الخلفُاث اإلاىحهت لٗمل (33)اإلاضعؾت الؿِىماثُت التي ًيخمي بلحهاو 

غ اإلاكهض الؿِىماجي ال ًخم مً الىاخُت الفىُت صفٗت واخضة، بل ًسً٘  اإلاسغج فةّن جهٍى

خّم ٖغيها  إلابضب الخلُُ٘ وطلً بالخإلُف بحن للُاث حسّجلها اليامحرا مً ػواًا مسخلفت ٍو

م اإلاك لت جَى ه ًغاَا مباقغة هما هي ولِـ بىاؾُت اليامحرا. بٍُغ
ّ
 اَض بإه

مّحز الضاعؾىن بحن ؤهىإ مسخلفت مً الللُاث، وليل هٕى مجها زهىنُت في هلل  ٍو

ؼ ٖلى الجؼثُاث والخفانُل، ومجها الللُت 
ّ
بت التي جغه الفًاء وحكىُله، فمجها الللُت اللٍغ

بُٗضة وحؿمى ؤًًا الللُت الٗامت وهي اإلاخىؾُت التي جٓهغ حؼءا مً اإلايان، والللُت ال

، وبدؿب الخفاوث في مىك٘ اليامحرا ًدّؿ٘ الفًاء ؤو ًًُم (34)جبرػ الفًاء بيامله

غ وكاج٘  ماٌ التي جلىم بها الصخهُاث، فخهٍى بُٗت ألٖا اث ألاخضار َو لُدىاؾب م٘ مجٍغ

اإلاداوعة خغب ججغي بحن حِكحن مشال ًدخاج بالًغوعة جىؾُ٘ بَاع الهىعة بِىما ججغي 

م.  ُّ  بحن شخهِخحن في بَاع ي

لت اإلاسغج  ؿخسضم هّلاص الؿِىما مهُلح "الىي٘ في مكهض" واإلالهىص به ٍَغ َو

ظا اإلاهُلح في  في حكىُل الفًاء وبٖاصة نُاٚت البِئت التي ًخدغن فحها اإلامشلىن، َو
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فُلم مً الاؾخٗماٌ الؿِىماجي ٌٗني "الضاللت ٖلى ؾُُغة اإلاسغج ٖلى ما ًٓهغ في بَاع ال

خغهت وامحرا وخغهت ممشل وصًيىع وبهؿؿىاع وبياءة، بيافت لؿلىن الصخهُاث، 

ً الخغوي لللُت" . ومً الىاضح مً زالٌ َظا الخٍٗغف ؤن الىي٘ (35)وبالخالي حمُ٘ الخيٍى

 في مكهض هي ٖملُت حكىُلُت جفاٖلُت جىحهها عئٍت اإلاسغج الجمالُت. 

 لٗباعة الخغهت )( مغاصCinemaوإلاا وان مهُلح الؿِىما )
ً
( فةّن الفًاء Movieفا

خجّؿض طلً بىاؾُت خغهت اإلامشلحن واهخلالهم مً  الضعامي فًاء مخدغن ولِـ ؾاهًىا، ٍو

غ، وبىاؾُت الخالٖب  م جىلل اليامحرا وحُٛحر ػواًا الخهٍى ً ٍَغ ميان بلى آزغ، ٖو

هاع وؤلازفاء، والخهغف في حجم الهىعة وؤبٗاصَا، ُف ول ما  باأليىاء وجخالي ؤلْا وجْى

ل الللُاث اإلاهىعة بلى ؾلؿلت مترابُت مً اإلاكاَض.   ًدُذ جدٍى

ولظلً فةّن الفًاء الظي جلّضمه الؿِىما ًخهف بالضًىامُىُت والخدّىٌ مما 

لىم باهدكافه هما لى  ه ًدىّلل فُه ٍو
ّ
كٗغ ؤه ل، َو ُّ ًجٗل اإلاكاَض ًىضمج في الفًاء اإلاخس

ه ًلىم بجىلت في الفًاء الىاكع
ّ
ه "خُىما ججٌى اليامحرا في مىك٘ جسخلج نضوع ؤه

ّ
ي، فةه

 .(36)اإلاخفغححن بمكاٖغ ؤقبه بخلً التي ًدّؿىنها ٖىضما ٌؿحرون َم ؤهفؿهم في ؤعحائها"

ُف الغمىػ وشخجها   فىُا ٖلى جْى
ً
ٗخمض ناوٗى ألافالم في حكىُل الفًاء حكىُال َو

ل وحؿاٖضٍ ٖلى ج ُّ لّلي مًمىن الفُلم وصالالجه، بالضالالث التي جضف٘ اإلاكاَض بلى الخس

ت وزلافُت، هظهغ ٖلى  ومً الغمىػ ما ًيىن حاًَؼا ومٗغوفا بما ًدمله مً صالالث خًاٍع

ت هغمؼ للىالًاث  ـ، ؤو بخًاع جمشاٌ الخٍغ ؾبُل اإلاشاٌ اؾخضٖاء بغج بًفل للضاللت ٖلى باَع

ىُت، ؤو نىعة مىت لإلًداء باإلاٗاوي الضًيُت، ولىً اإلا ا عمىػٍ اإلاخدضة ألامٍغ ًً سغج ًسلم ؤً

ؼ مشال ٖلى نىعة 
ّ
ت، هإن ًغه ا، وحٗلها صالت ٖلى مٗاوي عمٍؼ الخانت صازل الفُلم بخىغاَع

ت والاوٗخاق، هما ًمىً ؤن  ىّغع ٖغيها فُيىن طلً بًداء بمٗاوي الخٍغ هافظة مفخىخت ٍو

ت مً زالٌ الترهحز ٖلى نىع ألابىاب وألاكفاٌ. ولّٗل  ًجّؿض مٗاوي السجً وفلضان الخغٍّ

َظا الثراء الضاللي للهىعة الؿِىماثُت َى ما حٗلها مدِ اَخمام الضاعؾحن للغاءتها كغاءة 

 .(37)ؾُمُاثُت ومٗالجتها بىنفها ٖالمت ؤًلىهُت



 
  :الـــــــــعنوان المق                                 إسم المؤلف )ين(،      

118 

 

ى فُلم كهحر  مىىىا في َظا الؿُاق ؤن وٗالج مؿإلت الفًاء في فُلم )لىبا( َو ٍو

غة ، (38)للمسغج الؿٗىصي مدمض الكاَحن مٗالجت ؾُمُاثُت فإخضار الفُلم جضوع في حٍؼ

ً قغق الؿٗىصًت، وجغوي كهت قاب ؾٗىصي في مغخلت ما، ماجذ خبُبخه في خاصر  صاٍع

ا  م لُجم٘ مهَغ ت الٍُغ ا لظهغاَا، ًبُ٘ اللىبا ٖلى كاٖع ُّ ؤزىاء ٖىصتها مً الدّج، فّٓل وف

م ما ًىاحهه مً جىّمغ والضٍ.  هما َلبذ مىه كبل ؤن حؿافغ ٚع

ت وبطا هٓغها بلى  ه ًخمحز بالٗفٍى
ّ
الفًاء الؿِىماجي الظي قيله اإلاسغج هالخٔ ؤه

ىت واكخهغ ٖلى اإلافابلت بحن زالزت فًاءاث  والبؿاَت، وزال مً الضًيىع ومً مٓاَغ الٍؼ

ؤؾاؾُت: البدغ الظي ًٓهغ في بضاًت الفُلم ونهاًخه، والصخغاء التي جضوع ٖلحها ألاخضار، 

م بىنفه فًاء وانال فانال جد بضو الفًاء بميىهاجه َظٍ والٍُغ ىلل فُه الصخهُاث. ٍو

ه مجغص بَاع خايً لألخضار. ولىً بطا هٓغها بلُه مً مىٓىع 
ّ
فًاء واكُٗا مداًضا هإه

لي جبّحن لىا ؤهه ًؼزغ بالضالالث، فهى فًاء مالثم لٗغى كهت عوماوؿُت  ؾُمُاجي جإٍو

مىىىا ؤن هلف ٖلى ؤعبٗت مداوع صاللُت جبضو مٗبرة  ىت، ٍو  ًٖ عئٍت اإلاسغج: خٍؼ

البؿاَت: بط جسلى الصخغاء وهظلً البدغ مً مٓاَغ الخٗلُض فهما مياهان َبُُٗان  -

ٓهغ اإلاُل بلى البؿاَت بكيل واضح في اليىر  مؿُدان جمخض فحهما الغئٍت صون خىاحؼ، ٍو

م، هما  ت الٍُغ اإلاهىٕى مً ؾٗف الىسُل الظي اجسظٍ ؾلىم مياها لبُ٘ اللىبا ٖلى كاٖع

 ا مً مالبـ الصخهُاث، وفي همِ ِٖكها. ًٓهغ ؤًً

م الصخهُاث باإلايان وفي الاهُالق مىه الؾخٗاصة  -
ّ
ٓهغ الخىحن بلى اإلااض ي في حٗل الخىحن: ٍو

ً مساَبا ؾلىم: "ما قاء هللا ما قاء هللا، ؾٗف وزكب...  اث، ًلٌى ؤبى صاٍع الظهٍغ

."...  مياهً ًا ولُضي ًفخذ الىفـ، طهغجىا بإًام الؿٗف ألاٌو

ت، فال وحىص لضًيىع واإلاىاْغ َبُُٗت جىللها اليامحرا هما ال - ت: ًىحي الفًاء بالٗفٍى ٗفٍى

ت جامت، والٗالكاث بُجها جبضو ؤكغب ما  هي، وهظلً هفؿُت الصخهُاث حِٗل خُاتها بٗفٍى

ا جللاثُت حٗبر ٖجها باإلخؿاؽ والهمذ ؤهثر مما جلىلها  جيىن بلى الفُغة، ومكاَٖغ

 بالىالم.

خغاء والبدغ مياهان ٖمُلان ال خضوص لهما ًدخفٓان باألؾغاع في حىفهما الٗمم: فالص -

وجلً هي الؿمت اإلامحزة لصخهُاث الفُلم، وزانت شخهُت ؾلىم فهى كلُل الىالم ًمُل 
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ا  م فٓل ًيخَٓغ بلى الهمذ، ولىىه ًستزن في حىفه مإؾاة مً فلض خبُبخه بؿبب الٍُغ

م.  ت الٍُغ  ٖلى كاٖع

فًاء بهظٍ الضالالث لم ًىً مداًًضا بل وان مّٗبًرا ًٖ ومً الىاضح بطن ؤن ال

ب اإلاسغج في بًهالها بلى اإلاكاَض، وكض حاء َظا الفًاء  الضالالث ألاؾاؾُت التي ًٚغ

 مخىاًٚما م٘ ؤخضار اللهت وميسجًما م٘ الخالت الىفؿُت للصخهُاث. 

 خاثمة: 

 بحن الفىىن، ف
ً
هى ًمشل عهىا عثِؿا في ًخطح مما ؾبم ؤن الفًاء ٌّٗض كاؾًما مكتروا

ول ٖمل فني، وؤلابضإ الفني َى بىحه مً الىحٍى بٖاصة زلم للفًاء، وحكىُل له ٖلى 

 .  هدى مسهىم ًجٗله مّٗبًرا ًٖ عئٍت اإلابضٕ وؤفياٍع

وكض الخٓىا ؤن آلُاث حكىُل الفًاء جسخلف مً فً بلى آزغ بازخالف الىؾاثِ وألاصواث 

ا بىاؾُت اللٛت مخفاٖال م٘ الؼمً الفىُت اإلاٗخمضة، ففي الغواًت ً ًّ دكيل الفًاء ؾغص

ا مً زالٌ زكبت اإلاؿغح وما جًُفه  ُّ وألاخضار والصخهُاث، وفي اإلاؿغح ًدكيل صعام

اء ومىؾُلى ومازغاث نىجُت، ؤما الدكىُل الؿِىماجي  غافُا مً صًيىع وؤٍػ بلحها الؿِىٚى

لىم ٖلى الخإلُف بحن الللُاث اإلاهىع  ة والخهغف فحها وبصزاٌ اإلاازغاث فُٗخمض اليامحرا ٍو

 الًىثُت والهىجُت ٖلحها. 

ولئن ازخلفذ آلُاث حكىُل الفًاء بحن َظٍ الفىىن فةنها جلخلي حمُٗا في هٓغها في زالزت 

 ؤمىع ؤؾاؾُت: 

ؤولها: ؤّن ٖملُت حكىُل الفًاء هي في ألاؾاؽ ٖملُت فىُت لِـ ملهضَا مداواة الىاك٘  -

 بٖاصة زلله ٖلى هدى حمالي. وهلله هما َى بل جغمي بلى 

ىانغ  - زاهحها: ؤنها ٖملُت حكىُلُت ؤي ؤنها خهُلت جفاٖل وجضازل بحن مسخلف ؤصواث ٖو

 الٗمل الفّني.

٘ الفًاء لُجٗله مّٗبًرا ًٖ عئٍخه  - ُٗت فاإلابضٕ ٌٗمل ٖلى جَُى زالثها: ؤنها ٖملُت جَُى

ا.  ُّ  الفىُت ولُدلم بىاؾُخه فًاء صالل
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 . 178 :ًىعي لىجمان، مضزل بلى ؾُمُاثُت الفُلم ((32
لت حٗاَحها م٘ ( (33 مً اإلاٗلىم ؤّن اإلاضاعؽ الؿِىماثُت جسخلف بازخالف البلضان والخجاعب، هما ؤّنها جدىٕى بدؿب ٍَغ

ا، ومً ؤقهغ اإلاضاعؽ اإلاٗغوف: اإلاضعؾت  الخُاٌ والىاك٘، فمجها ما ًيخمي بلى الاججاٍ الىاكعي ومجها ما حٛلب ٖلُه الفىخاٍػ

يُاث، والى  ت ألاإلااهُت، الغوؾُت في الٗكٍغ ُاهُت، واإلاضعؾت الخٗبحًر ت الفغوؿُت، والؿِىما الخغة البًر اكُٗت الكٍٗغ

ل، والىاكُٗت الجضًضة ؤلاًُالُت.   والؿِىما الجضًضة في البراٍػ
 . 77، 76 :مُساثُل عوم، ؤخاصًث خٌى ؤلازغاج الؿِىماجي ((34
 . 453 :َاعق الجبىعي، البىاء ؤلازغاجي ((35
 . 460 :هفؿه ((36
خى بًيىمهٓغ: اا ((37 ت:  ،بًر   .28-27ؾُمُاثُاث ألاوؿاق البهٍغ

غى في بغهامج "ؤفالم ؾٗىصًت" في اللىاة الؿٗىصًت ألاولى  https://youtu.be/E64EuL3Y8uQعابِ الفُلم :  38 ُٖ الفُلم 

ش   م.10/1/2019بخاٍع
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 The presence of Andalusia in contemporary Saudi poetic discourse 

- Pause with the visions of the critic Hassan Al-Warkli - 

ــ ــــــ ـــــ ــــــوفــ ـــ ــــتد.محمد سيف ؤلاسالم بــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ــالقـ

mouhamed saif alislam boufalaka  

غاث،
ُّ
غت الػغبُت وآصابها، ولُت آلاصاب والل

ُّ
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ش الاؾخالم:  : الُىم /الكهغ/الؿىت                                            م12/2022/ 09جاٍع ش اللبٌى  جاٍع

 

للىاكض ،واإلافىغ ؤلاؾالمي  « ألاهضلـ في طاهغة الكاغغ الؿػىصي»ٌػض  هخاب  : ملخص

الضهخىع خؿً الىعاهلي أخض أهم الىخب الىلضًت التي خللذ بػمم ججغبت مجمىغت مً 

بضاغاث مكغكت غً البالص ألاهضلؿُت قػغاء اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت الظًً هخبىا إ

ؿعى    إلى  ،  ويهضف هظا البدث إلى جلضًم ُمػالجت جدلُلُت   لهظا الىخاب الؼاهغة ، َو

إبغاػ الهىعة التي عؾمها غً خًىع ألاهضلـ في الخُاب الكػغي الؿػىصي اإلاػانغ، 

ػىص جغهيزها غلى عؤٍخه  إلى ُحملت مً ألاؾباب،فغؤٍخه جدؿم بالػمم، و  وكض    الكمىلُت،َو

حاءث صعاؾت الضهخىع الىعاهلي غىُت في أفياعها ، وؾلؿت في أؾلىبها ، وحضًضة في 

مًامُجها ، فاإلاؿابل التي أحلذ غجها الغمىى حػلتها صغامت ألبدار الخلت ،  وفحها ًلفي 

كبؼ فًىله. ٌُ  الباخث ما 

 ألاهضلـ، الكاغغ، خًىع، اإلاػانغ، الخُاب.  :يتكلماث مفتاح

Abstract:  The book “Andalusia in the Memory of the Saudi Poet” by 

the critic and Islamic thinker Dr. Hassan Al-Warkli is one of the most 

important critical books that deeply analyzed the experience of a 

group of poets in the Kingdom of Saudi Arabia who wrote bright 

creations about the prosperous Andalusian country. This research aims 

to provide an analytical treatment of this book. To highlight the image 

mailto:saifalislamsaad@yahoo.fr
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he drew of the presence of Andalusia in the contemporary Saudi 

poetic discourse. 

  

Keywords : Andalusia, poet, presence, contemporary, discourse. 

  :مقدمت  

  ،  ال ًسخلف ازىان في أن ألاهضلـ جدخل مياهت مخميزة في أفئضة الكػغاء الػغب              

ش ألاهضلـ ،   دلباث مخميزة اػصهغث فحها الحًاعةًؼزغ ب -غلى امخضاصه وغىاه-فخاٍع

 للخللم، وؤلابضاع ألا  وهظا ما أجاح للفىغ ، والشلافت
ً 
 زهبا

ً 
جدخل  و ، ، وؤلابضاع صيي مجاال

 في الػُاء الحًاعي ؤلاوؿاوي
ً 
 مخميزا

ً 
 والػالمي...  ،  ألاهضلـ الػغبُت مىكػا

ب فُه هى أن ألاهضلـ واهذ                ،وؾخظل لها مياهت مخميزة   ،وماػالذ والظي ال ٍع

ضاء مً كلىبهم» لضي و ما  ، ض وان فلضان ألاهضلـولل ، اإلاؿلمين كاَبت مؿخلغها الؿٍى

 وجفٌُ لها ، ،وؾُظل فجُػت لضي اإلاؿلمين كاَبت جئن لها غلى مغوع ألاًام أفئضتهم ًؼاٌ

 ،أغُجهم. ،غلى اهُىاء اللُالي

لهظا وطان لم جىً ألاهضلـ لخغُب غً وحضان أبىاء ألامت ؤلاؾالمُت َغفت غين             

انهم ، وهىبىا اؾدُلظذ ، وال أكل مً طلً...، وغىضما فجؼ اإلاؿ لمىن في صًاعهم ، وأَو

بين خىاًاهم الظهغي اإلاؤإلات التي ججلذ في فغصوؾهم اإلافلىص ، وألهبذ لضيهم مكاغغ 

 الصجاغت ، والخطحُت في الظوص غً هُانهم الػلابضي ، ووحىصهم الحًاعي.

ث هما هجض غىض وكض جبلىعث جلً اإلاكاغغ في صًىان الكػغ الػغيي،وؤلاؾالمي الحضً          

وكض اؾخدًغ غضص هبير مً قػغاء اإلاملىت الػغبُت          . (1)  «قىقي، وإكباٌ، وغيرهما...

فاللاعا لكػغ غضص غير كلُل مً  ، الؿػىصًت ألاهضلـ،وحؿضوها في أقػاعهم الغكُلت

الخظ غالكتهم  ، قػغاء اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت لفي قغفهم بالبالص ألاهضلؿُت ، ٍو ًُ

 مً عؤاهم اإلاخىىغت غً ألاهضلـ التي   أعؾذ صغابم خًاعة باطزت ا
ً 
لىقُجت بها اهُالكا

، حػاٌكذ فحها ألاحىاؽ، وألاصًان ،و جشاكفذ فحها اللغاث والشلافاث ، واهههغث فحها 

 جدللذ لإلوؿان فُه ، 
ً 
،مبضغا

ً 
،مخفاغال

ً 
 خُا

ً 
الُاكاث غلى جىىغها ، فلزمغث مجخمػا

خه ، وخلىكه ، وزمً ؾػُه، وغُاؤه ، ولػل أبغػ حىاهب  هئوؿان هغامخه ، وهفلذ له خٍغ
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هظه الحًاعة كُمت وإقغاكا ، ما ًخػلم بمؿللت الدؿامذ الظي ؾاص ألاهضلـ ؤلاؾالمُت ، 

اع ألاوؿب للخفاغل الحًاعي  فلض هُلث الحًاعة ألاهضلؿُت ، مىظ مغاخلها ألاولى،ؤلَا

تؤلاًجايي ، والؿماخت، وجيافؤ الفغم في اإلاجخمؼ ؛فلض اهضمج الجمُؼ في حى مً الحٍغ

ؿهمىن في البىاء صون غابم، أو غلضة، وهى ألامغ الظي  ألاهضلس ي الجضًض؛ ًخػلمىن  ، َو

خللضون مىانب غلُا في ؤلاصاعة  ً مجهم ًدظىن بمياهت  غالُت، ٍو حػل الىشيًر

ت الػلُضة ألامً والاؾخلـغاع في صولت ؤلاؾالم ًخمخػـىن بد والؿُاؾت،فلض غاف الظمُىن  ٍغ

ت،  وكـض مىعؽ الحـىاع بين مسخلف غىانغ الكػب  والخػبض مىظ الفخذ ؤلاؾـالمي إلًبيًر

لذ  ألاهـضلس ي َـىاٌ غهىع اإلاؿلمين في ألاهـضلـ في أػمىت الؿلم ،وأػمىت الحغب،وكض
ّ
قي

ت  ا للحـىاع ،والخفـاغل بين ألاصًـان الؿـمـاٍو ا إوؿاهُا ممخـاػ ً  الشـالزت،الفسحت ألاهضلؿُت خّيز ً

وكض بضا ألاهضلؿُىن في ألاغين مىهفين بلّم فًابل اإلاضهُت، فًُلت الدؿامذ اإلاُلم، 

والحىاع والخفاغل مؼ الػىانغ ألازغي لضعحت أزاعث  إعجاب ألاغضاء كبل ألانضكاء غلى 

 (2)  هدى ما طهب إلُه غىؾخاف لىبىن 

 لـ لضواع قتى،لػل أبغػها:للض اؾخدًغ قػغاء اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت ألاهض        

صاع مىيىعي:  ووػني به ما وان الىاكؼ الػغيي ، وؤلاؾالمي غغفه  ، وزانت بػض -أ»    

الغاعة الهلُبُت الكغؾت غلى أكُاعه ، وبلضاهه ، مً ألىان الترصي، و الانهُاع غلى غير ما 

، ومجهم ألاصباء مؿخىي مً مؿخىٍاث الحُاة ، ألامغ الظي خمل اإلاخىىعًٍ مً أبىاء ألامت 

والكػغاء  ،  غلى البدث غً وؾابل إلنالح هظا الىاكؼ  ، وحغُيره ،  فغأوا في اؾترصاص 

ػمم في  ٌُ ت ، والشلافُت غىض أبىاء ألامت مً ألاحُاٌ الهاغضة ما  الىعي بالظاجُت الحًاٍع

  هفىؾهم الكػىع بالىُان الحًاعي اإلاؿخلل ،  وؤلاخؿاؽ بالصخهُت الشلافُت اإلاخميزة

ش ألامت ؤلاؾالمُت ، بلػمىخه الؿػُضة ، واإلاجضبت ، وشخهُاجه  ،  وعأوا في اؾخضغاء جاٍع

ت، ما ًًؼ  غه في أغمالهم الكػٍغ الهاصًت، والًالت ، ووكاةػه اإلافغخت ، واإلادؼهت ، وجهٍى

جدذ أبهاع ألامت وبهابغها هماطج مً الاؾخىاء ، وأزغي مً الاغىحاج ، حؿترقض باألولى 

م للبػث الحًاعي والشلافي،  وجخداش ى بالشاهُت مؼالله ، وغثراجه...في ؾلىن ا م اللٍى  لٍُغ
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غي:  ووػني به ما غمض إلُه الكػغاء  ، وزانت أصحاب كهُضة -ب         صاع فني جهٍى

ت  مً الجىاهب   الخفػُلت مً جىظُف للغمؼ ،  وألاؾُىعة في حكىُل لغتهم الكػٍغ

ت  ، واإلاػغفُت مً حهت ، وإؾلاٍ الترهُبُت ، والضاللُت ، وطلً  ل ٍغ بلىعة عؤاهم الخهٍى

اإلااض ي غلى الحايغ،إقاصة  أو إصاهت ، بلهض نُاغت هظا ألازير  ، وفم ما بغا به ألاٌو  

 مً آلافاث  ، مػافى مً الػاهاث ، إلى ملانض أزغي...
ً 
 ، وقفي ؾلُما

ت هظا الضاعي وطان غىض ألاصًب ال            ػغيي ما بضأث اإلادافل وكض ؾاغض غلى جلٍى

خي  ، والحًاعي ،   ت حكهضه مىظ اللغن اإلااض ي مً إخُاء للترار الخاٍع ألاصبُت والفىٍغ

ش أمتهم   وألاصيي، والفىغي ، ويػذ بين أًضي ألاصباء ، والكػغاء مكاهض مخػضصة مً جاٍع

 . (3)   «،بلػمىخه ،وأمىىخه  ،  وشخهُاجه... 

 ي:ألاندلس في ذاكرة الشاعر السعود

مً زالٌ هظه الىعكت وؿعى إلى إبغاػ مىظىع الباخث اإلاغغيي اإلاخميز الضهخىع            

خؿً الىعاهلي ، اإلاػغوف باهخماماجه بلًاًا الترار ألاصيي ألاهضلس ي ، لحًىع ألاهضلـ 

في طاهغة الكاغغ الؿػىصي،  فالضهخىع الىعاهلي ًداٌو أن ًلضم كغاءة حضًضة  ،  

مم والضكت ،  وجمُِ اللشام غً آلالُت التي حػامل بها قػغاء اإلاملىت ومىهجُت جدؿم بالػ

الػغبُت الؿػىصًت مؼ ألاهضلـ ،  فهى ًىكف لىا الدكىُالث الشلافُت ،  والجمالُت في 

 ههىم الكػغاء الؿػىصًين الظًً اؾخدًغوا ألاهضلـ بلىة في إبضاغاتهم الكابلت.

ألاهضلـ في » اهلي صعاؾخه اإلاخميزة اإلاىؾىمت ب:ٌؿتهل الضهخىع خؿً الىع                  

بمجمىغت مً ألاؾئلت الباعػة: ما إؾهام الكاغغ الؿػىصي في «طاهغة الكاغغ الؿػىصي

خهُلت ألاقػاع  ،  والغخالث  ،  واإلاؿغخُاث التي هخبها الىخاب الػغب ،  وحؿضوا مً 

ش ألاهضلـ ؟  وما الظي عنضه الكاغغ الؿػىصي في  ش زاللها جاٍع إبضاغاجه مً أػمىت الخاٍع

ألاهضلس ي  ، وأمىىخه ؟  و ما وكف غىضه مجها ،  وما اؾخىكف؟ وما اؾدىُم مً 

؟     
ً 
شخهُاجه ؟  وما اؾخلهم مً وكاةػه؟    وما وظف مً ألاكىػت الغامؼة ألولئً حمُػا

، وما أبيى؟    وما أبهج  ،  وما أقجى؟    وبماطا جىؾل في زُ
ً 
ابه ما أضحً مجها حمُػا
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ألاهضلس ي مً ملىماث الؿُاق     ؟    وما غىـ في عؾالخه مً عؤي له   ،   -الكػغي 

 وجهىعاث..؟

ت  -بػض البدث والاؾخلهاء -للض جبين للضهخىع خؿً الىعاهلي           أن اإلااصة الكػٍغ

التي هخبذ مً لضن قػغاء اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت بىحي مً ألاهضلـ ،  واؾخلهام لها ، 

خبر ،  باللُاؽ إلى ما غغفه مً هظابغها غىض غيره مً قػغاء ألاكُاع الػغبُت ألازغي  ،   حػ

ت، وغىُت  ،   وطلً ؾىاء غلى مؿخىي الخىىع في مًامُجها  ،   أو الخػضص في أقيالها.  زٍغ

فباليؿبت إلى اإلاؿخىي ألاٌو ،  فلض غالج قػغاء اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت           

سه ، ووكاةػه ،  اإلاىيىع ألا  هضلس ي  ،  مً زالٌ أػمىخه ،  وأمىىخه ،  وشخهُاث جاٍع

وأبغػوا أمجاصه ،  وجغصًاجه  ، ومً حاهب آزغ ججؿض وحضانهم الفغصي  ،   ووحضان أمتهم 

 الجماعي.

ومً خُث اإلاؿخىي الشاوي ، جىؾل الكاغغ الؿػىصي في جلً اإلاػالجت الفىُت               

ت بلىال ٍغ غابم مخىىغت  ،  فلض هخب الىشير مً قػغاء الؿػىصًت الخهٍى ب مسخلفت ، َو

كهابض غمىصًت ، وغير غمىصًت ، وهىان بػٌ اللهابض هخبذ بُغابم مُىلت غلى قيل 

لت اإلاؿغح الكػغي ، أو الكػغ اإلاؿغحي ،  ومً الكػغاء  ملحمت ، هما هخب البػٌ بٍُغ

غغب ، ومدمض خؿً فلي ، وخُضع  مً أفغص هظا اإلاىيىع بالىاخضة ،  مً مشل: خؿين

 الغضًغ.

هما أن هىان مً زو ألاهضلـ بجملت مً الىهىم ،  مشل:  مُلم الشبُتي ،              

في خين أن هىان مً اهخفى بسُفت غاحلت في هظا الىو ، أو طان ، مً مشل: نالح 

، وهىان مً   الؼهغاوي ،وأخمض نالح الهالح ، وغبض الغخمً الػكماوي ،  وػاهض ألاإلاعي 

 أَاٌ مً غير هؤالء،مً أمشاٌ:مدمض هاقم عقُض.

وكض لفذ اهدباه الضهخىع خؿً الىعاهلي ما هخبه الكاغغ غبض هللا بلخير،خُث           

أما اإلاٌُى مً الىو الكػغي ألاهضلس ي،فلض اهفغص به الكاغغ غبض » ًلٌى في هظا الهضص: 

،غغفىا 
ً 
 َىالا

ً 
بتمجها زالزت ، أوالها كهُضة)هللا بلخير الظي أوكل ؾبػا ( ، وهي جلؼ في كَغ

( ، وهي جخللف مً غغهاَت وكهىع الحمغاء هدى أعيػت غكغ ومابتي بِذ ، وزاهُتها كهُضة)
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اص ازىين وأعيػين ومابت بِذ. وزالثهما كهُضة) ( ، وغضص أبُاتها ازىان وأعيػىن َاعق بً ٍػ

، فُما يمجها ، وزانت ومابت بِذ.  وهظه الشالزت الُىاٌ  يمجها الكاغغ 

بت ( ، و)َاعق  كهُضحي)  مً  كَغ
ً 
( ، مكاهض مً ؾير كاصة الجهاص ، والفخذ ، ونىعا

بُىالتهم  ،  واهخهاعاتهم  ،  وما وان لها مً آزاع إًجابُت غلى ألاهضلـ  ،   وهظا هى ما 

 ، وهظه الشالزت الُىاٌ ألاهضلؿ
ً 
 ملحمُا

ً 
 غً َىلها ، َابػا

ً 
ُت في قػغ أيفى غلحها  ، فًال

ش  غبض هللا بلخير جضلىا ، ومشلها ، بال قً ، ألاعيػت التي لم جهضع بػض ، غلى هُمىت الخاٍع

ؤلاؾالمي بلػمىخه ، وأمىىخه ، وشخهُاجه ، ووكاةػه ، مكغكُت ومغغبُت ، غلى هفـ 

 (4)  «الكاغغ  ،وزُاله... 

هخبه الكاغغ خؿين هما هبه إلى هو مٌُى مً الكػغ الؿػىصي ألاهضلس ي              

ش ومغوٍاجه غغام والصة)الؿغاج، بػىىان: لت الاججاه الغوماوس ي ، الخاٍع ( ، اؾخلهم فُه بٍُغ

غً كهو اإلادبين الكهيرة ، فيان له أن حؿض مً زالٌ وكاةؼ مؿغخُخه ،  وشخىنها 

 مً خُاة ألاهضلـ الىفؿُت ، والكػىعٍت ، والؿُاؾُت ، ول طلً في ؾُاق قػغي 
ً 
،  ألىاها

م.  احؿم بالبراغت ،  والدكٍى

ت التي أبضغها قػغاء اإلاملىت الػغبُت             وكض الخظ الباخث أن اإلااصة الكػٍغ

الؿػىصًت جميزث بخداوع اإلااض ي ، والحايغ ، وهظا ما ًظهغ بلىة ، إلى صعحت أهه ًمىً 

إلى  اللٌى بلهه ما مً هو قػغي ؾػىصي َاف باألهضلـ ،  إال ووان ناخبه ًىظغ بػين

مشل  ش ألامت ؤلاؾالمُت هىان ، وبلزغي إلى ما ٌصخو ،  ٍو ما مط ى ،  واهلط ى مً جاٍع

سها في آلاوهت الغاهىت ، وهظا ما ًؤهض غمم إخؿاؽ قػغاء اإلاملىت الػغبُت  مً جاٍع

ت ، واإلايكىعة   ش  ،  وجضفله في خُاة ألامت ، بفهىله اإلاٍُى ان الخاٍع بما » الؿػىصًت بجٍغ

 ، ومً هىا هضعن الؿغ خىث هظه وجلً 
ً 
بيي هشيرا  إلاغآها ، ٍو

ً 
مً مكاهض ًطحً اإلاغء كلُال

 آزغ ،ًاةؿت شجُت ، هلهما هظه 
ً 
 قظًت  ،وهي،خُىا

ً 
في جباًً وغمت هظا الىو ، فهي خُىا

وجلً مً إفغاػاث خاالث قػىعٍت مخػضصة جخلبـ هفؿُت الكاغغ ، وجلىن زُابه بللىان 

امًت أزغي ، مً اهلباى ٌػخهغه...   ، ًفىغ بالكػغ فاجدت مً اوكغاح ٌغمغه جاعة ، وغ
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في ماى أهضلس ي أفل بغغهاَت ، وخايغ أهضلس ي ًمشل في واكؼ اإلاؿلمين خُشما واهىا مً 

  «.مكغق ألاعى  ، ومغغبها...

 ثنائيت الانشراح والانقباض:-أ     

اح هغؽ الضهخىع خؿً الىعاهلي اللؿم ألاٌو مً صعاؾخه إلًً                 

ش «الاوكغاح والاهلباى»زىابُت ،وهي الشىابُت التي ظهغث في مجمىغت مً اإلاكاهض في الخاٍع

مكاهضه الؿُاؾُت ، والاحخماغُت ، وألاصبُت ، ففي اإلاكهض »ألاهضلس ي ، فلض ججلذ في

( ، وفي اإلاكهض الاحخماعي حؿترعي هظغن الىخضة والفغكتالؿُاس ي جُالػً زىابُت)

مت، وفي اإلاكهض الحغيي حؿخىكفً زىابُت)( البظر والكظفزىابُت) ( ، ووان الىهغ والهٍؼ

( ،  وغيرها ،  اوػياؾاث إًجابُت ، وأزغي ؾلبُت غلى نىعة ألاهضلـ بما الشىابُاثلهظه)

 ؾُؼ مً مالمدها ،  وما بهذ  ، وما سحغث به ألاغين مً طلً ، أو هفغث به ألاهفـ.

ش ؤلاؾالمي (وما وان لالشىابُاثومً هبؼ هظه)           ها مً آزاع ، ومػُُاث غلى الخاٍع

( مً حهامه في وحضان الكاغغ الاهلباى( بهِبه ، و)الاوكغاحباألهضلـ جضفلذ زىابُت)

 ، بػًها جمجُض ، وإقاصة ، 
ً 
الؿػىصي لخيبجـ  بين أهامله ، وجىضلم مً مدبرجه أقػاعا

 ويػًها جبىُذ وإصاهت.

ألاهضلس ي يغوب مً الخمجُض ، -كػغي الؿػىصيوهىظا جُالػىا في الخُاب ال           

 إال فازغث به ، غلى أن هظه الهىىف 
ً 
 إال جباهذ به ، وال نىفا

ً 
ونىىف لم جضع يغبا

جلحها ، وهى ما ًمىً  والًغوب مً الخمجُض ًمىً حمػها في إَاع واخض ٌؿػها ، ٍو

 مً فػل الجهاص ألاهبر ،  و ما هجم غىهالفػل الحًاعي حؿمُخه ب)
ً 
مً مػُُاث  ( بضءا

للجهاص ألانغغ في مجاالث الفػل ؤلابضاعي اإلاسخلفت  ،  واإلاخػضصة.  وول فػل مً هظه 

ه   ألافػاٌ ٌكف  ،  مً حهت، غً حماع الخالٌ الىفؿُت ،  والخهاٌ الػللُت غىض مىجٍؼ

 (5) «،  ومً أزغي  ،  غً جىهجهم به في طاهغة الؼمً  ،  وزلض الضهغ...

ى الفػل ألاٌو  ،  الظي هى فػل الجهاص  ،   والظي بفًله جم فخذ قبه باليؿبت إل           

ت ، وجم فحها وكغ الضًً ؤلاؾالمي الحىُف ،  وهى فػل خًاعي ، خُث إهه  غة ؤلاًبيًر الجٍؼ

ت ، وغىضما ًظهغ الجهاص حؿخضعي  ًجيء في الخهىع ؤلاؾالمي غلى عأؽ ألافػاٌ الحًاٍع
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ىصًت الؼاهغة الىشير مً ألاؾماء ،  وفي ملضمتهم فاجذ طاهغة قػغاء اإلاملىت الػغبُت الؿػ

ظهغ الضهخىع خؿً الىعاهلي أن أٌَى وكفت جمجُض ظفغ بها  اص ، ٍو ألاهضلـ َاعق بً ٍػ

اص في الخُاب الكػغي الؿػىصي هي جلً التي زهه بها الكاغغ  اللابض الفاجذ َاعق بً ٍػ

خاٍ فحها بصخهِخه مً مسخلف غبض هللا بلخير في مُىلخه التي أوكلها فُه  ، وكض أ

 الجىاهب ، وألابػاص ؤلاًماهُت ،والخللُت ،  واللُاصًت ، ومً طلً كىله:

 وصوي ألاطان غلى مكاعف صخغة الـ        فخذ اإلابين هلهه اؾدىــاع

 فئطا الجحافل خٌى َاعق جمأل الــ            مُضان فحها الىهغ وألاههاع

 فاهتزث  آلاوام  و ألاشجاع        نلى فىبرث الجمىع وعاءه        

 وجال فلمىذ الهفىف هلنها                 سحب حػالى غضها اإلاـىاع

 (6) وصغا فغصصث الهىاعم واللىا الخــ             أمين جغوي عحػها ألاغىاع

وفي مكهض آزغ ًغؾم الكاغغ الؿػىصي غبض هللا بلخير مجمىغت مً الهىع التي جبرػ       

:خؼم َاع  مخه الفىالطًت،فُلٌى اص،وغٍؼ  ق بً ٍػ

 أللى غلى الفغؾان هظغة فاعؽ             والهلغ أكىي زلله ؤلابهاع

 وعمى بػُيُه الفُالم خىله                 فئطا بها مشل الجباٌ هباع

 وأحاٌ في الغاًاث َغف مداعب                فئطا الؿهٌى أؾىت وقفـاع

 فحها وبين نفىفها نلــاع                 ًسخاٌ ما بين الهفىف هلهه 

 والًفخان غلحهما الفغؾان في                  ػعص الحضًض هلنهم  أكمــاع

 .(7) وغلُه مً هظغاث جحفله الىال                  والحب وؤلاحالء وؤلاهـباع

ً زالٌ وكض الخظ الضهخىع خؿً الىعاهلي أن جمجُض فػل الجهاص ، والفخذ م           

شخهُت َاعق  لم ًىفغص به الكاغغ بلخير ، بل قاعهه في طلً غيره مً قػغاء اإلاملىت 

ت مخميزة في  الػغبُت الؿػىصًت ، خُث إن جمجُض هظا الفػل ، و ما هخج غىه مً آزاع خًاٍع

 بين  مجمىغت مً الكػغاء مً بُجهم الكاغغ خؿين 
ً 
 مكتروا

ً 
خُاة ألاهضلـ ،  وان كاؾما

 شجاغت َاعق ،  وحىضه: ؾغخان، الظي
ً 
 ًلٌى مهىعا

 ها كض أعاوي والؼمان غلى مضي            والكمـ جؤطن في الهباح بكاعق 
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اص فىق أصًه                 والؿفً بين مدغق أو غاعق   وهخِبت ابً ٍػ

 وعها إلحهم زم أعؾل نُدت                هىغاء طاث خفابظ  وقلابم

 غً كابل أو ؾامؼ غً هاَم              أغظم بلهغم ما صغا مخللف    

 ومكىا هما جمص ي الغواةـ مً غٍل            وهلنهم ًُؤون فىق هماعق 

 ظل الغغاب الىاغم
ً 
 أصباعه                       مخفُئا

ً 
 .  (8) ومط ى الػضو مىلُا

ذ  ، وغلى هظا اإلاىىاٌ زاَب الكاغغ أخمض غبض الغفىع غُاع حبل الفخ                 

ت  وأقاص بكمىزه الظي نىعه غلى أهه ٌؿخمضه مً غؼم ، وشجاغت َاعق ، وإعاصجه اللٍى

:  ، وهىه بدؿابم حىىصه الصجػان إلى مُضان الىغى ، خُث ًلٌى

 كغث بصخغن مً إعاصة َاعق              عوح قمسذ بها وغؼم مفػم

                  لم جبخظٌ وهل 
ً 
غة فاجدا ئ الجٍؼ  ًظٌ الًُغم؟مً ًىم أن َو

 الظٌ ًسص ى بلؽ كىم آمىىا                    بػلُضة جفضي وعأي ًضغم

ًغم اعق ًظوي               الحماؾت في الىفىؽ ٍو  .(9)ًدؿابلىن إلى الجهاص َو

يبه الكاغغ الؿػىصي مدمض خؿً فلي في كهُضجه التي وؾمها             في ظالٌ »ٍو

برػ اوػياؽ آزاعه الػمُلت غلى البالص « ألاهضلـ إلى اإلالهض الحًاعي مً فخذ ألاهضلـ ، ٍو

:  ألاهضلؿُت ، خُث ًلٌى

 حئىا إلحهم عخمت وهغامت                ًمص ي أمام حُىقها الترخُب

 لىلهىا هىا مىاٍ عحائهم                 في أن جؼوٌ مظالم وهغوب

 .  (10)أجاهم بالكفاء َبِب       وهلنهم واهىا لفٍغ بالئهم         

ت التي           ؿخدًغ الكاغغ الؿػىصي مُلم الشبُتي حملت مً اإلالانض الحًاٍع َو

ض»جخػلم باألهضلـ ، في كهُضة غىىنها ب :«غُض في مضٍع  ،فُلٌى

ت               ًلىصها ها هىا الغغ الهىاصًض ض ألٍى  واهذ لىا في عيى مضٍع

ؼعغىن ػهىع الحب في زل ش مدمىصٍو  ت                وفػلهم في طعي الخاٍع

ض                )البرهُت(عوهلههىع أفاى غلى  .  (11) وغاػلخه وهامذ فُه مضٍع
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برػ مً             هما ًخُلؼ الكاغغ الؿػىصي اإلاػغوف خؿين غغب إلى حبل الفخذ ، ٍو

لت جمجض  ساَبه بٍُغ لخفذ إلُه ،  ٍو اص ، ٍو صوعه الػظُم الظي زالله همت َاعق بً ٍػ

:  ، فُلٌى
ً 
ش ، وظل زالضا  ؾُغه للخاٍع

 وما الُىص إال همت َاعكُت                   أخاَذ بلؾغاع اللغون اللىاصم

ش مػنى الػظابم  وما هي إال طعوة غغبُت                      حسجل للخاٍع

 غاقم فُا َاعق اهظغ إن في ول مىكف                َىاعق جدمي الغاب نىلت

 جىهبذ بين الكغق والغغب طعوة                حػلم فحها الُير نهب الجماحم

ش ول غظُمت                    جفؿغ لألحُاٌ مػنى الػظابم  .(12) وؾُغث للخاٍع

وفي ؾُاق الفػل الحًاعي ،  فلض الخفذ الىشير مً قػغاء اإلاملىت الػغبُت                 

غ الؿػىصًت إلى حىاهب مخى ىغت مً مىجؼاث الػلماء ،  وألاصباء ، والكػغاء ، فلامىا بخهٍى

فلىا ٌػبرون غً إعجابهم  الحللاث الػلمُت الؼاهغة التي واهذ في البالص ألاهضلؿُت ، َو

باإلاجالـ ألاصبُت الغفُػت ، هما كامىا بخجؿُض غلماء ، وأصباء ، وفلهاء ألاهضلـ في 

غبض هللا بلخير ، غىضما حؿض  الؿػىصي اإلاخميز أقػاعهم الغكُلت، مشلما فػل  الكاغغ 

لضم إيافاث ابً عقض)شخهُت غالم ألاهضلـ الحىُم ( ، ونىعه وهى ًؤنل للػلىم ، ٍو

كخه الباعغت نىعة حمُلت غبض هللا بلخيرغلمُت مخميزة ، هما عؾم الكاغغ هفؿه) (بَغ

بت الكهير ، وقاغغها) يكضهم مً  ( ، وهى ًلغا َالبه مً غلىمهابً خؼملفلُه كَغ ، ٍو

:  أقػاعه ، خُث ًلٌى

 ًلغع ما أقجى الللىب وما ؾبى             (طاع في الضعؽ نىجهابً خؼم)عأًذ

 حػالى فلنػى الؿامػىن فسلذ ما                 حػالى انهماع الغُث أعوي وأزهبا

 ًدف به َالبه فهى بُجهم               ًغصص ما أفط ى به وجلهبا

 ىق حبِىه                  ًفىح بػغف مً جلاه مُُباٌكؼ حالٌ الػلم ف

با  و ًيكض مً قػغ الجماٌ َغابفا                ًبل بها ًبـ الللىب مَغ

 ًغف بها كلب نب وغاقم                    بُل مً الحب الُهىع جهببا

جلي غً ألابهاع ما جحجبا غوي بها أنضاء ول بهيرة                    ٍو  ٍو
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 فلعوي به مً وان أظما وأؾغبا                  (شجىهَىق الحمامت)ع فيجًى 

 .  (13)وأؾبغ فُه مً َُىف زىالج الىــ                 فىؽ نفاء بالؿماح مكغبا

مشلما اوكغح الكاغغ الؿػىصي » للض  جبضي للضهخىع خؿً الىعاهلي أهه                  

غح إلاىجؼي هظا ، وطان مً اللاصة ، والػلماء ، للفػل الجهاصي ،  والحًاعي  ، واوك

وألاصباء ، فلفاى غلى ول مً اوكغاخه َُىب زىاء ، وفُىى خباء ، ألفُىاه ًيكغح 

اث مىجؼيها   لألمىىت التي اخخًيذ ، وال ًؼاٌ بػًها ًدخًً آزاع جلً ألافػاٌ ،  وطهٍغ

 عهب إلحها  ،فمً وحض الغاخلت والؼاص زف إلحها خُث هي ، ومً لم ًجض عاخلت
ً 
، وال ػاصا

...  حىاح  زُاله ، زم وكف غىضها هما وكف ألاٌو

غلى أن الاوكغاح غىض الكاغغ الؿػىصي بما سحغ غُيُه ،  وأزظ بلبه مً             

مكاهض للفػل الحًاعي التي أهجؼها آباؤه ، وأحضاصه غلى أعى ألاهضلـ  ،  ؾغغان ما 

ص إلُه وغُه ، فُىدكف أن ول ما اوكغح له غضا جؼوٌ غىه خين ٌػىص إلى وغُه ، أو ٌػى 

 بػض غين ،  فما هي إال أن جشىع في هفؿه مكاغغ الحؼن ،  والحؿغة ،والاهخئاب حػغوه 
ً 
أزغا

...اهلباى، بؿببها ،  خاٌ)
ً 
ا  ، وكىَى

ً 
 .(14) «(ًىفث كلمه بللىانها اللاجمت  ، وهى ًخلىي ًلؾا

الت الاهلباى في أهفؿهم مً الخمؼق ،  ومً بين الكػغاء الظًً نىعوا خ            

 بلؿان 
ً 
والدكدذ الظي ؾاص البالص ألاهضلؿُت ، الكاغغ خؿين ؾغاج الظي ًلٌى مخدضزا

 (:غغام والصة)أخض شخىم مؿغخُت

 إن الؿُىف أعاها الُىم هابمت             وخاملىها لهم في لهىهم صخب

 (جغجلباللٍى)هم وغُىن فلعيهم مؼكذ بين الُىابف مً                 أجباغ

 هظا غلى حاعه إلب وطان غلى               أزُه خغب يغوؽ ما لها ؾبب

 مضًىت جلى أزغي بئؿما َلبىا                  (ًجتز أعيهمككالت)وملً

 أحل ؾُلحي ػمان كض جلام به                غلى مػابضها ألاحغاؽ والهلب

 .  (15) خاٌ مً الظٌ وألاًام جىللب        وؾىف هُغص مً هظي البالص غلى         

برػ إخؿاؽ الكاغغ غبض هللا اإلاػُاوي باالهلباى ، وألالم ، وهى ٌكاهض ما آلذ       ٍو

 إلُه ألاهضلـ مً طٌ بػض غؼ ، في كىله:



 .. -.. ص، (2022) 02: ددعـــال/   06 جلداإلا
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

135 

 

 قاهضتها زىلى ججػض وحهها             وبضث غلحها كؿىة آلاالم

 وبىذ مؿاحضها غلى ؤلاؾالم زضقذ هغامتها ومؼق زىبها                

 فغحػذ أصعاجي أهؿغ خؿغة               واصث جؤجج أيلعي بًغام

 مً خؿغحي ومالمي
ً 
 وألفذ زىب الظٌ فىق مساصعي                  مخًابال

 .(16)وجغهتها زىلى قجى أهُجها                       وجىىح في نمذ بغير هالم

شبُتي ما جلبؿه مً اهلباى ، بُغابم حؿخػُض اإلااض ي هما ًهىع الكاغغ مُلم ال       

: خظهغ مضًىت غغهاَت الجمُلت ، إط ًلٌى الٌ ، ٍو  الخلُض ، خُث إهه ًلف غلى ألَا

 غغهاَت هل ٌػُض الغوح إوكاصي            لللهغ ، لللمت الكماء ، للىاصي؟

خي وأمج  اصي؟للللػت واهذ ألامجاص حؿىجها               أمجاص كىمي وجاٍع

ف إلاً               واهىا غلى البػض آباةي وأحضاصي  للؼزغفاث،لجىاث الػٍغ

 (للىاصي؟أبى الحجاج)وهل حػىص إلى الحمغاء بهجتها؟                  وهل ٌػىص

ىثر الػُغ في بهى الؿىا الهاصي دان عوهله                 ٍو  وهل ٌػىص إلى الٍغ

 واهذ مغاحؼ غؼالن وآؾاص؟             وللؿهٌى التي جمخض باؾمه         

 (ابً غباص( ًىما و)ابً غماع)وهل حػىص غغوؽ الكػغ عاكهت              بين

 .(17) وهل حػىص إلى ألاغهان هًغتها              ختى ٌغني غلحها َيرها الكاصي؟

 ثنائيت اإلااض ي آلافل والحاطر اإلااثل:-ب     

اإلااض ي آلافل )عاهلي في اللؿم الشاوي مً صعاؾخه زىابُتصعؽ الباخث خؿً الى              

: الاوكغاح والاهلباى( ، وهى ٌػخبرها هدُجت لشىابُت )والحايغ اإلاازل » ( ، خُث ًلٌى

(غىض الكاغغ الؿػىصي ، وهى ًخلمل الؼمان ألاهضلس ي ، الاوكغاح والاهلباىأفًذ زىابُت)

أزغي جىاػغه َغفاها في غير ما إقفاق ،   والفػل ألاهضلس ي ، واإلايان ألاهضلس ي إلى زىابُت

 (.اإلااض ي آلافل والحايغ اإلاازلوال عأفت، جلً هي زىابُت)

إن ما اهخاب ألاهضلـ مً يػت بػض عفػت ، وما غغا أهلها مً طلت بػض غؼة ،                

(مً ماٍى آفل اهُىي مؼ اهُىاء ألاهضلـوما أناب عاًتها مً اهخياؽ بػض زفلان ، هلل)

للغون إلى خايغ مازل في واكؼ ألامت ؤلاؾالمُت ، مً مكغق أعيها إلى اإلاغغب ، ًهبذ ا
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مس ي فيروغه ما عاغه في ماض ي ألاهضلـ آلافل مً غي بػض  غلُه الكاغغ الؿػىصي ، ٍو

عقض ، ويالٌ بػض هضي ، وفغكت بػض وخضة ، و إطا به ال ًملً إال أن ًضًً فغكت 

انهم ، فهظا غبض هللا بلخير ٌصجب واكؼ اإلاؿلمين وزالفهم ، وهى ما مىً  لػضوهم في أَو

 ألاصواء التي 
ً 
اإلاؿلمين اإلاترصي في ماض ي ألاهضلـ آلافل ، وخايغها اإلاازل ببلضانهم مػضصا

 .  (18) «هسغث هُانهم مً اهدغاف غً الجاصة، وفغكت في الهف ...

ؾدؿالم،والانهؼامُت التي وهظا الكاغغ خُضع الغضًغ ٌػبر غً إصاهخه إلاىاكف الا              

جدبضي في خايغ اإلاؿلمين اإلاازل مً زالٌ إصاهت والضة أيي غبض هللا الهغير آزغ ؾالَين 

:  بني ألاخمغ ، النهؼامُخه ، واؾدؿالمه ، فُلٌى

 أها الفاعؽ اإلافجىع فُما نىػخه                  وأهذ هػاب في إػاع مىػم

 أيػخه      
ً 
 وما نيخه غً غفت وجىغم           أال فابً مشل الغُض مليا

 أال مذ والصجػان في خىمت الىغى              وأهغكذ لإلؾالم غالُت الضم

 و مىجً في الحمغاء غغؽ أخبه               وعفت وػمى والغخُم اإلاسخم

ض في فمي  والؼغاٍع
ً 
                 ونغث وكُضا

ً 
 ولى مذ ملضاما إلاذ مسلضا

 (19)  هدمؼة                 وهفىذ في بغصًً غؿلذ بالضم وزلضث بين اإلاؿلمين

أما الكاغغ أخمض نالح فهى ًظهب إلى أهه ال ًهلح خايغ ألامت اإلاازل للػُان           

( ، نلغ كَغل)بترصًاجه ، إال بما نلح به ماض ي ألاهضلـ بترصًاجه ألاولى ، وطلً بسغوج

 ًدمل الىهغ والفخذ:

 ًسغج مً أنالب أمُت

ل نلغ   كَغ

 ًسغج هبذ ألاعى زُىال

 جدمل هم اللضؽ

 وخؼن الىاؽ

 وجدمل أغلى حِل

 
ً 
با  ًلحي ههغ هللا كٍغ
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 ًلحي الفخذ

 (20)  ًلحي مشل َلىع الكمـ

وغىضما ًضزل الكاغغ الؿػىصي مُلم الشبُتي إلى مضًىت غغهاَت                

حؿخضعي جلً اإلاكاهض الجمُلت،ًظهغ مايحها آلافل ، ػمً الاهخياؽ ،  ويمىع الخىهج ، و 

كػغ بصجً غمُم غلى ما ًدهل في البالص ؤلاؾالمُت ، وفي  خايغ أمخه اإلاازل، فُخللم ، َو

 
ً 
ً الػغيي مً فؿاص ، فُهُذ مؿخجهًا ( ، مً ؾالَين بني ههغ الظًً أبا الحجاج)الَى

: ت اإلاؿلمين في ألاهضلـ ، فُلٌى  كاومىا الهجماث الهلُبُت، وصافػىا غً هٍى

 ووان الهمذ ًلبؿها              هلهني بين وؿان وغباصوكفذ فحها 

 إلاغجاص
ً 
 فما عأًذ أبا الحجاج ٌػمغها             وما عأًذ بها بهىا

 (21)  هاصًخه وغُىن اللىم جغملني       انهٌ فلض غار فُىا الغاقم الػاصي 

 الرؤى الشعريت واإلاستوياث الفنيت:

عاهلي في اإلابدث ألازير مً صعاؾخه غلى إبغاػ للض عهؼ الضهخىع خؿً الى              

ت التي هخبذ غً ألاهضلـ  ت،واإلاؿخىٍاث الفىُت للىهىم الكػٍغ زهابو الغؤي الكػٍغ

ً ازىين:أولهما  مً كبل قػغاء اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت ، وكض أقاع في البضء إلى أمٍغ

اث الفىُت. ت، وزاهحهما حػضص اإلاؿخٍى  جىخض الغؤي الكػٍغ

غي ، والفىغي ، فهي             ت ، والؾُما في بػضها الخهٍى : فُما ًخػلم بالغؤي الكػٍغ
ً 
أوال

غحؼ الباخث هظا ألامغ إلى أن اهخماء الكػغاء الػلضي واخض ،  عؤي إؾالمُت اللحمت ، ٍو

هما أن مغحػُتهم الشلافُت واخضة ، وهالهما هابؼ مً كُم ؤلاؾالم ، ومشله ، هما حاءث في 

ً في غُىن اللغآن الىغ  فت ، ووفم جلً اللُم جخطح عكػت الَى ت الكٍغ ٍم، والؿىت الىبٍى

 الكػغاء ،لدكمل مجمىع البالص ؤلاؾالمُت مً أكهاها إلى أكهاها.

ت التي ًهضع غجها الكاغغ                ٍغ غي الضهخىع خؿً الىعاهلي أن الغؤٍت الخهٍى ٍو

فلباهذ غً التزام ناخبه  زُابه الكػغي ألاهضلس ي ،» الؿػىصي كض اوػىؿذ غلى

بلًاًا أمخه ؤلاؾالمُت ، وهكفذ غً الخدام وحضاهه الفغصي بىحضان أمخه ، ولػل في 

(الىشير مً ألامشلت في أقػاع قػغاء اإلاملىت الػغبُت اإلااض ي آلافل والحايغ اإلاازلزىابُت)
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ش ألا  هضلـ في الؿػىصًت ،  هما أن جىظُف قػغاء اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت لغمىػ مً جاٍع

أقػاعهم ،  هما ججلى هظا ألامغ غىض نالح الؼهغاوي ، وأخمض نالح ، ومُلم الشبُتي ،  

ش ؤلاؾالمي ، والظاهغة الشلافُت ؤلاؾالمُت  هى مً أزغ هظه الغؤٍت في جىحُه الىظغ إلى الخاٍع

 
ً 
 المخُاح الغمىػ مً شخهُاتها ، ووكاةػها ، وأمىىتها ، والقً أن هظه الػىانغ ، مًافا

  «إلحها غىانغ أزغي معجمُت ، وصاللُت ،وجغهُبُت بلىعث عؤٍخه هظه بما ال ًدخاج إلى بُان

(22) 

وباليؿبت إلى اإلاؿخىٍاث الفىُت في ألاقػاع التي هخبذ غً ألاهضلـ مً كبل                   

اث مخػضصة ، ومخفاوجت في  الكػغاء الؿػىصًين ، فالباخث الىعاهلي ًظهب إلى أنها مؿخٍى

ت ، والخُالُت ، وؤلاًلاغُت ، ففي بػٌ  خظىظها مً غىانغ ؤلابضاع ألاؾلىبُت ، واللغٍى

يكِ الخُاٌ ، وتهُمً اللغت الجمالُت بيل خمىلتها  غ  ، ٍو ألاقػاع ًلىي غىهغ الخهٍى

ت الؿػىصًت مً  اإلاعجمُت ، والترهُبُت ، والضاللُت ، هما أفاصث بػٌ الىهىم الكػٍغ

ىيىع طاجه ،أو ماله به نلت ، وبظلً فلض جىانلذ ؤلابضاغاث الىو آلازغ ، خٌى اإلا

ت التي هخبها غضص غير كلُل مً قػغاء اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت غبر ؾُاكها  الكػٍغ

ألاهضلس ي بجملت مً الىهىم ، مجها ما هى جغاسي له إًداءاث، وظالٌ في الفًاء 

 ألاهضلس ي. 

 خــــاجـــمـــت:       

« ألاهضلـ في طاهغة الكاغغ الؿػىصي»وفي الخخام بلي أن هلٌى إن هخاب                    

 مً أهم الىخب الىلضًت التي خللذ بػمم ججغبت مجمىغت مً قػغاء اإلاملىت 
ً 
ٌػض واخضا

الػغبُت الؿػىصًت الظًً هخبىا إبضاغاث مكغكت غً البالص ألاهضلؿُت الؼاهغة ، خُث  

م الجمُلت ، والؿاخغة ، وازخُاع الضهخىع خؿً خلل اإلاؤلف باؾخفايت ،  وصكت أقػاعه

ئت وشجاغت  الىعاهلي لضعاؾت ججغبت قػغاء اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت ، حػض زُىة حٍغ

 ، وجُلبذ مىه الضأب ، والهبر ، والغوٍت، وكض اهتهذ جلً 
ً 
 هبيرا

ً 
بظٌ مً زاللها حهضا

ىصي ، وألاصب ألاهضلس ي  ،  الجهىص إلى جلضًم زضمت حلُلت للباخشين في مُضان ألاصب الؿػ

فلض حاءث صعاؾت الضهخىع الىعاهلي غىُت في أفياعها ، وؾلؿت في أؾلىبها ، وحضًضة في 
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مًامُجها ، فاإلاؿابل التي أحلذ غجها الغمىى حػلتها صغامت ألبدار الخلت ،  وفحها ًلفي 

كبؼ فًىله. ٌُ  الباخث ما 

خض مً الضعاؾاث الىلضًت الشمُىت التي إن هظا الىخاب ًمىً أن هضعحه يمً  وا           

ؾلُذ الًىء غلى ججغبت قػغاء اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت ، وما ججضع ؤلاقاعة  إلُه هى 

 أن هظا اإلاىيىع ما ًؼاٌ ٌؿخدم الىشير مً الضعاؾاث ، وألابدار.

 

 الهىامل: 
 

 
ش، جُىان ،اإلاغغب ألاكص ى  ( 1) ص.خؿً الىعاهلي: ألاهضلـ في طاهغة الكاغغ الؿػىصي،ميكىعاث مُابؼ الكٍى

 .1م ، م:2000-هـ1421،

ًىظغ:ص.إبغاهُم اللاصعي بىحكِل:اإلاغابُىن وؾُاؾت الدؿامذ مؼ ههاعي ألاهضلـ،همىطج مً الػُاء الحًاعي  ( 2)

ىظغ:ص. بىمضًً 22م،جىوـ،م:1994هـ/1414،عحب11:ألاهضلس ي،مجلت صعاؾاث  أهضلؿُت،غضص ،وما بػضها، ٍو

 16،و15،و14هغوم:مالمذ الحىاع الضًني في الحًاعة ألاهضلؿُت ، أغماٌ اإلالخلى الضولي الحًاعة ؤلاؾالمُت باألهضلـ،أًام:

 ٌ ل4،و3،و2هـ/1428عبُؼ ألاو ما بػضها، و  21م،م:2008م،ميكىعاث اإلاجلـ ؤلاؾالمي ألاغلى بالجؼابغ،2007أفٍغ

ىظغ:ص.ؾػض بىفالكت :خىاع الشلافاث في الغغب ؤلاؾالمي،مجلت اإلاىاع الجضًض،غضص  ٍو

 وما بػضها. 53م،اللاهغة، مهغ،م:2005،نُف،زٍغف31/32مؼصوج

 .8-7ص.خؿً الىعاهلي: ألاهضلـ في طاهغة الكاغغ الؿػىصي ،م: ( 3)

 .11،م:هفؿهص.خؿً الىعاهلي: اإلاغحؼ  ( 4)

 وما بػضها. 15،م:هفؿهاإلاغحؼ  ( 5)

 غً ص.خؿً 196ًىظغ:مدمىص عصاوي: غبض هللا بلخير قاغغ ألانالت واإلاالخم الػغبُت وؤلاؾالمُت،م:  ( 6)
ً 
، هلال

 . 17الىعاهلي: ألاهضلـ في طاهغة الكاغغ الؿػىصي،م:

  والهفدت هفؿها. ،هفؿهاإلاغحؼ  (7)

 غً ص.خؿً الىعا117ًىظغ:صًىان الُابغ الغٍغب،م:(8)
ً 
  .  18هلي: ألاهضلـ في طاهغة الكاغغ الؿػىصي،م:، هلال

 غً ص.خؿً الىعاهلي: ألاهضلـ في طاهغة الكاغغ الؿػىصي،م:31ًىظغ:صًىان الهىي والكباب،م: ( 9)
ً 
 . 18، هلال

 غً ص.خؿً الىعاهلي: ألاهضلـ في طاهغة 422،م:01ًىظغ:صًىان مدمض خؿً فلي)ألاغماٌ الياملت(،ج: ( 10)
ً 
، هلال

 .19ػىصي،م:الكاغغ الؿ

 غً ص.خؿً الىعاهلي: ألاهضلـ في طاهغة الكاغغ الؿػىصي،م:78ًىظغ:صًىان أهضلؿُاث،م: ( 11)
ً 
 .19، هلال

 غً ص.خؿً الىعاهلي: ألاهضلـ في طاهغة الكاغغ 227،و236،م:2ًىظغ:صًىان الكاغغ خؿين غغب،ج: ( 12)
ً 
، هلال

 .20الؿػىصي،م:
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بت ؤلازىِىُت،ج: ( 13)  غً ص.خؿً الىعاهلي: ألاهضلـ في طاهغة الكاغغ 114،م:1ًىظغ:كهُضة كَغ

ً 
، هلال

 .26الؿػىصي،م:

 .31ص.خؿً الىعاهلي: ألاهضلـ في طاهغة الكاغغ الؿػىصي،م: ( 14)

 غً ص.خؿً الىعاهلي: ألاهضلـ في طاهغة الكاغغ الؿػىصي،م:73ًىظغ:مؿغخُت غغام والصة،م: ( 15)
ً 
 .33، هلال

 .35،م:ص.خؿً الىعاهلي: اإلاغحؼ الؿابم ( 16)

 غً ص.خؿً الىعاهلي: اإلاغحؼ هفؿه،م: 88ًىظغ:صًىان أهضلؿُاث،م: ( 17)
ً 
 .34وما بػضها، هلال

 .37ص.خؿً الىعاهلي: اإلاغحؼ الؿابم،م: ( 18)

     .42،م:هفؿهاإلاغحؼ  ( 19)

 غً ص.خؿً الىعاهلي: اإلاغحؼ هفؿه،م: 56ًىظغ:صًىان اهخفط ي أًتها اإلالُدت،م: ( 20)
ً 
 .43وما بػضها، هلال

 غً ص.خؿً الىعاهلي: اإلاغحؼ هفؿه،والهفدت هفؿها.78ًىظغ:صًىان أهضلؿُاث،م: ( 21)
ً 
 ، هلال

 

 وما بػضها. 47،م:هفؿهاإلاغحؼ  ( 22)

 قائمت اإلاصادر واإلاراجع:     

 الكتب:-أ

بىمضًً )هغوم(:مالمذ الحىاع الضًني في الحًاعة ألاهضلؿُت ، أغماٌ اإلالخلى الضولي الحًاعة   -1 

ٌ  16،و15،و14األهضلـ،أًام:ؤلاؾالمُت ب ل4،و3،و2هـ/1428عبُؼ ألاو م،ميكىعاث اإلاجلـ 2007أفٍغ

 م.2008ؤلاؾالمي ألاغلى بالجؼابغ،

ش، جُىان ،اإلاغغب -2 )الىعاهلي(خؿً  : ألاهضلـ في طاهغة الكاغغ الؿػىصي،ميكىعاث مُابؼ الكٍى

 م.   2000-هـ1421ألاكص ى ،

 اإلاجالث:-ب

:اإلاغابُىن وؾُاؾت الدؿامذ مؼ ههاعي ألاهضلـ،همىطج مً الػُاء )بىحكِل(إبغاهُم اللاصعي  -1

 م. 1994هـ/1414، جىوـ،عحب11الحًاعي ألاهضلس ي،مجلت صعاؾاث  أهضلؿُت،غضص:

، 31/32)بىفالكت(  ؾػض   :خىاع الشلافاث في الغغب ؤلاؾالمي،مجلت اإلاىاع الجضًض،غضص مؼصوج -2

  م.2005،اللاهغة، مهغ، نُف،زٍغف
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 كخاب امللجمىع همىذًحا: الاكتراع وأثزه ال اللي في كخب الفله

Borrowing and its semantic effect in the books of jurisprudence 

ان   Dr. Mohammad Abdullah Aldoghan ص. مدمض بً ٖبضهللا بً ٖبضالغخمً الضٚو
 mdaldoghan@gmail.com ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، حامٗت اإلال٪ ُٞهل، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.

اناإلاؤل٠ اإلاغؾل:   ص. مدمض بً ٖبضهللا بً ٖبضالغخمً الضٚو

mdaldoghan@gmail.com AldoghanDr. Mohammad Abdullah  

ش الاؾخالم: الُىم /الكهغ/الؿىت  ش ال٣بى٫: الُىم /الكهغ/الؿىتجاٍع جاٍع

 :ملخظ

يهضٝ البدث إلى صعاؾت ألالٟاّ اإلا٣تَريت في ٦خاب اإلاجمٕى الظي ٌٗض مً ؤوؾ٘ ٦خب ال٣ٟه، 

جُب البدث  حن ٖليها، ٍو بحن ٦الم اللٍٛى ؤنلها في اللٛت التي ا٢تريذ منها، ٍو ًبحن مٗىاَا، ٍو

 
 
م٣تريت مً اللٛاث اإلاسخلٟت؟ وما ؤ٦ثر  ًٖ ألاؾئلت الخالُت: َل ُوِحض في ٦خاب اإلاجمٕى ؤلٟاّ

لٛت ْهغث ؤلٟاْها اإلا٣تريت ٖىض ال٣ٟهاء في ٦خبهم؟ وفي ؤّي شخيٍء جغ٦ؼث َظٍ ألالٟاّ؟ و٢ض 

م إلى م٣ضمت، وجمهُض، ومبدثحن،  ّؿِ
ُ
اؾدىض البدث إلى مىهج ونٟي في البدث والخدلُل، و٢

 الخٍٗغ٠ بٓاَغة الا٢تراى، وما له
ً
ا مً ؤزٍغ ٖلى زغاء اللٛت في مٟغصاتها، وزاجمت، الخمهُض: ؤوال

: الخٍٗغ٠ ب٨خاب اإلاجمٕى قغح اإلاهظب، واإلابدث ألاو٫: في ألالٟاّ اإلا٣تريت مً اللٛت 
ً
وزاهُا

 الٟاعؾُت، واإلابدث الثاوي: في ألالٟاّ اإلا٣تريت مً اللٛاث ألازغي، والخاجمت.

، ٞا الكدماث املفخاخيت:  عسخي.الا٢تراى، اإلاّٗغب، الضزُل، اإلاجمٕى

Abstract:  
The research aims to study the words borrowed in the book of the Total (Al Majmo’o), which is 

one of the widest books of jurisprudence, showing their meaning, originating in the language from 

which they were borrowed, showing the words of linguists. The research also answers the 

following questions: Did the book of the Total find words borrowed from different languages? 

What is the language whose borrowed words appeared to jurists in their books? and in what way 

were these words concentrated? The research was based on a descriptive approach to research and 

analysis, and was divided into an introduction, and two main sections, and conclusion. The 

definition of the phenomenon of borrowing, and its impact on the enrichment of the language in its 

vocabulary, second: the definition of the book of the Total – the explanation of Al Mohathab in 

which the words were borrowed from the Persian language and the conclusion includes the most 

important results of the research. 

Keywords: Borrowing, Parsed, Intruder, The total book, Persian  
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 املل مت:

لى  الخمض هلل عب الٗاإلاحن، والهالة والؿالم ٖلى ؤقٝغ ألاهبُاء واإلاغؾلحن ؾُضها مدمض ٖو

 آله وصخبه ؤحمٗحن.

ل٣ُذ ٢ًُت الا٢تراى اٖخىاًء واَخماًما بها مً ٖلماء الٗغبُت مىظ ال٣ضًم؛ بؿبب ؤَمُتها في 

ت ٞهُذ ألالٟاّ وصاللتها ويبِ ؤ٢ِؿتها؛ إط وحضهاَم ٌكحرون  إلى ألالٟاّ اإلا٣تَريت مٗٞغ

اإلاٗغب منها والضزُل في اإلاٗاحم الٗامت، زم ؤٞغصوا مٗاحم زانت بخل٪ ألالٟاّ، وؤ٣ٖب طل٪ 

 ً ْهىع مّٗغب ال٣غآن والخضًث بخأل٠ُ مؿخ٣لت، زم الاَخمام بضعاؾت اإلاٗغب والضزُل في صواٍو

 الكٗغاء.

 
ً
ت لم جمأل، ومهضعا ا صون ٖىاًت َى ٦خب  وؤمام َظا الخىٕى مً الخإل٠ُ وحْضُث ػاٍو لٛىًٍ

ت في ٧ل ٖهغ؛ ٞال٣ٟه منهاج خُاة، ًخٗامل م٘ ما َى   واضخت لأللٟاّ اللٍٛى
 
ال٣ٟه، ٞهي مغآة

 باأللٟاّ 
ً
قاة٘ ومٗغوٝ؛ لُضع٦ه الجمُ٘ بك٩له اإلا٣هىص؛ ولظل٪ ٧اهذ ٦خب ال٣ٟه ٚىُت

 اإلا٣تريت.

ظي ٌٗض مً ؤوؾ٘ ٦خب وازخاع َظا البدث مُضان الضعاؾت ؤن ج٩ىن في ٦خاب اإلاجمٕى ال

 مؤلٟحن في ٖهىٍع مسخلٟت.
ُ
 ال٣ٟه، واقتر٥ في جإلُٟه زالزت

حؿلُِ الًىء ٖلى همىطج مً ٦خب ال٣ٟه التي اخخىث ٖلى  ه ف هذا البدثمً َىا ٧ان 

حن ٖليها.  ؤلٟاّ م٣تَريت م٘ بُان مٗىاَا، وجإنُلها في اللٛت التي ا٢تريذ منها، و٦الم اللٍٛى

 م٣تريت مً اللٛاث ًٖ ألاؾ ويلجيب البدث
 
( ؤلٟاّ ئلت الخالُت: َل وحض في ٦خاب )اإلاجمٕى

اإلاسخلٟت؟ وما ؤ٦ثر لٛت ْهغث ؤلٟاْها اإلا٣تريت ٖىض ال٣ٟهاء في ٦خبهم؟ وفي ؤّي شخيٍء جغ٦ؼث َظٍ 

 ألالٟاّ؟ 

في البدث والخدلُل، اججه ُٞه إلى مالخٓت ألالٟاّ  مىهج وضفيو٢ض اؾدىض َظا البدث إلى 

 ج٣ضًم جٟؿحٍر اإلا٣تريت في ن
ً
حن ٖليها، مداوال ىعَا اإلاسخلٟت، م٘ بُان مٗىاَا، و٦الم اللٍٛى

ـٍ ٖلى يىء مالخٓـاث ال٣ـضامى واإلادضزحن مً ٖلماء اللٛت.  مؤؾ

ىض البدث ًٖ  هو لضعاؾت  دراساث سابلتٖو
ُ
في اإلاىيٕى لم ؤحض قًِئا مً الضعاؾاث ز

بإلٟاّ ال٣ٟهاء، ٞى٢ٟذ ٖلى صعاؾت  ٦خب ال٣ٟه، ووحضث صعاؾاث جىاولذ اإلاٗاحم التي اَخمذ

اإلاعجم والضزُل في اإلاهباح اإلاىحر للُٟىمي صعاؾت ومعجم، وكغث في مجلت مجم٘ اللٛت بٗىىان: 

الٗغبُت ٖلى الكب٨ت الٗاإلاُت، وهي صعاؾت إلاعجم مسخو في ؤلٟاّ ال٣ٟهاء، ول٨نها لم جسخو 

 ب٨خاب ٣ٞهي مدضص.
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الٗغبُت صعاؾت في جاج الٗغوؽ للؼبُضي، وهي  وصعاؾت ؤزغي بٗىىان: اإلاعجم والضزُل في

صعاؾت إلاعجم ٦بحر مً مٗاحم اللٛت َى جاج الٗغوؽ للؼبُضي، ول٨نها ٚحر مسخهت بما َى مخٗل٤ 

 بال٣ٟه، وإن اخخىث ٖلى ٦ثحر مً ألالٟاّ التي اؾخسضمها ال٣ٟهاء.

 و٢ض حاء َظا البدث بٗض اإلا٣ضمت مً جمهُض، ومبدثحن، وزاجمت.

ذ ُٞه بٓاَغة الا٢تراى، وما لها مً ؤزٍغ ٖلى زغاء اللٛت في مٟغصاتها.الخمهُض: ؤو 
ْ
: ّٖغٞ

ً
 ال

ذ ُٞه ب٨خاب اإلاجمٕى قغح اإلاهظب. : ٖٞغ
ً
 وزاهُا

 اإلابدث ألاو٫: ألالٟاّ اإلا٣تريت مً اللٛت الٟاعؾُت.

 اإلابدث الثاوي: ألالٟاّ اإلا٣تريت مً اللٛاث ألازغي.

 الخاجمت: حكخمل ٖلى ؤَم هخابج البدث.

 وؤجبٗذ طل٪ باإلاهاصع واإلاغاح٘.

 الخمهي :

: ظاهزة الاكتراع في الدغت
ً
 أوال

اإلاغاص باال٢تراى اللٛىي َى اإلاٟغصاث اإلاّٗغبت والضزُلت التي ؤيُٟذ إلى ال٣امىؽ مً 

ٛىي ْاَغة قاةٗت بحن اللٛاث ٞهى ًمثل إخضي الىؾابل 
ّ
مٟغصاث لٛت ؤحىبُت، والا٢تراى الل

لثروة اللُٟٓت؛ والخ٣اعى مً ٖىامل زغاء اللٛت في مٟغصاتها، ومً زم ٢ُل: اإلاهّمت التي جىمى بها ا

ا ، طل٪ ؤّن ؤًت لٛت ال ًم٨نها ؤن جخُىع صون مضص زاعجي مً (1)إن ه٣اء اللٛت لضلُل  ٖلى ٣َٞغ

لٛاث ؤزغي، ومً اإلاخٗظع ؤن جٓل لٛت بمإمً مً الاخخ٩ا٥ باللٛاث ألازغي، وما مً لٛت طاث 

٣ت   إلاثل َظا الخباص٫ اللٛىي، ألهه ال قإن وخًاعة ٍٖغ
ً
سُت ؾامُت إال ٧اهذ ٖغيت وم٩اهت جاٍع

ًم٨ً ؤن جخم ٖملُت جباص٫ خًاعي صون جباص٫ لٛىي في الى٢ذ طاجه، ٟٞي اللٛت الٟاعؾُت ما 

م ٌؿخسضمىنها ٧اؾخسضامهم لأللٟاّ  ض ٖلى زلث ؤلٟاْها مً اللٛاث الٗغبُت والتر٦ُت، َو ًٍؼ

ٛاث ألاحىبُت وما اللٛت ، (2)ألانلُت
ّ
َػث بخضازلها م٘ الل الٗغبُت إال إخضي َظٍ اللٛاث التي ٖؼَّ

ا في مجاالث الخُاة، ٟٞي و٢ذ مب٨غ، خهل لها  ًُ ا ووُْٟ ًُ ا وز٣اٞ ًُ ٢ضعاتها الخىانلُت مٗٞغ

 ؤحىبُت 
ً
ت، وا٢تريذ ٢بل ؤلاؾالم وبٗضٍ ؤلٟاْا ؤؾباب الاخخ٩ا٥، وزًٗذ لهظٍ الؿىت اللٍٛى

الٗغب في حاَلُتهم باألمم اإلاجاوعة لهم ٧الٟغؽ وألاخباف والغوم ؛ خُث اجهل (3)٦ثحرة

م، وجباصلىا مٗهم البًاة٘ وما ًدخاحىن إلُه مً مىخجاث ػعاُٖت ؤو  حَر ان والىبِ ٚو والؿٍغ

ا ًٗ ، ولم ًجض الٗغب ال٣ضماء في َظا (4)نىاُٖت، ٞاخخ٨ذ الٗغبُت بلٛاث َظٍ ألامم حمُ
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ا  بلٛتهم التي ؤخبَى
ً
 .(5)واٖتزوا بها ًٚايت ؤو يحرا

غث وؤ٢غيذ، إال ؤنها امخاػث بٓاَغة ؤلا٢غاى ؤ٦ثر 
َّ
و٦ما ؤن الٗغبُت جإزغث وا٢تريذ ٣ٞض ؤز

ا الخام، ووؿُجها الظاحي، وميكئها ألانُل ىامل جخٗل٤ بجَى ، (6)مً الا٢تراى؛ ألؾباب ٖو

لٗغبُت ؤيٗاٝ ٞهظٍ اللٛت الٟاعؾُت التي حٗض ؤ٦ثر لٛت ؤزغث في الٗغبُت، جإزغث مً حاهبها با

 .(7)طل٪، ٞإ٦ثر مً ؤعبٗحن في اإلاابت مً لٛتهم ٖغبي

في -وؤَم شخيء ًٓهغ ُٞه َظا الخ٣اُعى ما ًخٗل٤ باإلاٟغصاث؛ إط جسً٘ ال٩لماث اإلا٣خبؿت 

لألؾالُب الهىجُت في اللٛت التي ا٢خبؿتها، ُٞىالها ٦ثحر  مً الخدٍغ٠ في ؤنىاتها،  -الٛالب

٣ت ه٣ُها مما ًبٗضَا ًٖ ن ٍغ  .(8)ىعتها ال٣ضًمتَو

ى ما ٖٝغ ٖىضَم  و٢ض جيبه ٖلماء الٗغبُت في و٢ذ مب٨غ إلى وحىص َظا الخإزغ في لٛتهم، َو

باإلاّٗغب والضزُل، ؤو ألالٟاّ ألاعجمُت، و٢ض حٗضصث آعاء الٗلماء في بُان مٗجى اإلاّٗغب 

٤ بُنهما، ولٗل مً ؤوضخها ٖىض اإلاخ٣ضمحن ما ؤوعصٍ لؿان الٗغ  ب في ماصحي والضزُل، والخٍٟغ

)ٖغب( )وصزل( خُث ٣ًى٫: "حٍٗغب الاؾم ألاعجمي: ؤن جخٍٟى به الٗغُب ٖلى منهاحها، ج٣ى٫: 

ا" ًً َغبخه ؤً ْٖ َ
َبْخه الٗغب، وؤ ٣ى٫ في ماصة صزل: "٧لمت صزُل: ؤصزلذ في ٦الم الٗغب، (9)ٖغَّ ، ٍو

إلانهاج الٗغب  ٞالضزُل ٖىضٍ ؤٖم مً اإلاّٗغب؛ إط ٌكتٍر في اإلاّٗغب ؤن ًسً٘ ،(10)ولِؿذ مىه"

غي  ٠ الجَى ٣تهم في ال٨الم، بِىما ال ٌكتٍر طل٪ في الضزُل، ووا٣ٞه ٖلى َظا الخٍٗغ ٍغ ، (11)َو

حٍر  .(12)ٚو

ب بإهه: ه٣ل اللٟٔ  وحٗل بٌٗ الٗلماء اإلاٗغب والضزُل بمٗجى واخض، ُٞٗٝغ الخٟاجي الخٍٗغ

 .(14)، ووا٣ٞه ٖلى َظا اإلادبي(13)مً العجمُت إلى الٗغبُت

ِغص وؤما ًٖ مهُل ًَ خضازل مٗهما، ٦ما  ح ألالٟاّ ألاعجمُت ٞئهه ٣ًترن باإلاهُلخحن الؿاب٣حن ٍو

ا لهما في ٦ثحر مً ألاخُان
ً
 .(15)مغاصٞ

ا مً زبرتهم بإلٟاّ  ىن ْاَغة الا٢تراى وويٗىا لها م٣اًِـ اؾخيبَُى و٢ض اؾخ٣غؤ اللٍٛى

غاب٤ جإل٠ُ خغوٞها  ، ومً َظٍ اإلا٣اًِـ:(16)لٛتهم، َو

ىن ؤّن بٌٗ ألانىاث ال ججخم٘ في ٧لمت دكدمتالبييت الطىجيت ل .1 : ٣ٞض الخٔ اللٍٛى

 ال ججخم٘ الجُم 
ً
ٖغبُت ؤلبخت، وبًٗها ال جخىالى بترجِب مٗحن في ٧لمت ٖغبُت، ٞمثال

ٗٝغ بها ما لِـ مً ٦الم الٗغب. ٌُ  والهاص في ٧لمت ٖغبُت؛ ٞاجسظوا مً طل٪ ٖالماث 

ً ؤوػان الٗغب صلُل  ٖلى ٧ىن َظٍ ٞما زغج مً ألالٟاّ ٖ البييت الطزفيت لدكدمت: .2

ا بإهه  ًُ ؿم( لِـ ٖغب  ٖلى ٧ىن لٟٔ: )إبَغ
ً
َيت مً لٛت ؤزغي، ٞاؾخضلىا مثال اللٟٓت م٣ترَّ
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ُت لِؿذ ٖغبُت ٞلِـ في ؤوػان الٗغبُت )إُٞٗلل( بال٨ؿغ.  بىِخه الهٞغ

ن : ٞاأللٟاّ الٗغبُت جخمحُز بإنى٫ جىدضع منها، وجخٟٕغ ٖنها؛ ٞدحأضل اشخلاق الكدمت .3

 ٖلى ٧ىهه م٣تَرًيا مً لٛت 
ً
هجض اللٟٔ ال نلت له باأللٟاّ الٗغبُت ٩ًىن طل٪ مؤقغا

ت   إلاٗٞغ
ً
ٍت مىه ٞهظا ٌك٩ل مؤقغا ٍٜ مكخ٣َّ

َُ ؤزغي، و٦ظل٪ إطا لم ٣ًبل اللٟٔ ؤزظ ِن

 ال ًم٨ً ؤن ج٣بل الٗغبُت مىه اؾم اإلاٟٗى٫، والٟاٖل، 
ً
اإلا٣تَرى، ٞلٟٔ )إهجُل( مثال

 لت، واؾم الؼمان واإلا٩ان، وبٌٗ اإلاكخ٣اث ألازغي.ومبالٛاجه، واؾم آلا

ُخىا عجمت اللٟٔ، ٞدحن ٩ًىن املىؼ مً الطزف:  .4 ىن بهظٍ الٗالمت لحَرّجِ اؾخإوـ اللٍٛى

 ٖلى ٧ىهه م٣ترًيا، ٢ا٫ الؼبُضي في لٟٔ 
ً
ا مً الهٝغ ٩ًىن َظا صلُال ًٖ اللٟٔ ممىى

ُ٘  )ماعوث(: "وصلُُل  " ُعْجَمِخه َمْى ٝغ َظا اإلا٣ُاؽ ب٣ىٍي ٖلى ٧ىن اللٟٔ ، ولِـ (17)الهَّ

الم، وهي ٢لُلت.  م٣ترًيا؛ ألهه ًسو ألٖا

إطا حٗضصث اللٛاث في اللٟٔ ٧ان َظا مؤقًغا ٖلى ٧ىهه م٣تَرًيا حػ د الدغاث في الدفظ:  .5

٣ًى٫ الجىال٣ُي: "ججض الٗغب إطا و٢٘ إليهم ما لم ٨ًً مً ٦المهم ج٩لمىا به بإلٟاّ 

 .(18)مسخلٟت"

: الخػزيف
ً
 بكخاب امللجمىع شزح املهذب: ثاهيا

ِ٘ ال٨خب في ٣ٞه  ى مً ؤْحَم ٦خاب اإلاجمٕى مً ؤَم وؤقهغ مؤلٟاث ؤلامام الىىوي، َو

َـ(، واإلاهظب مً ؤقهغ 476الكاُٞٗت، قَغَح به الىىوي ٦خاب )اإلاهظب(، ألبي إسخ٤ الكحراػي )

به: "َظا ٦خاب ٦خب ال٣ٟه في ٞغوٕ مظَب الكاٞعي وجٟهُالجه، ٣ًى٫ الكحراػي في م٣ضمت ٦خا

، ؤط٦غ ُٞه ؤنى٫ مظَب الكاٞعي بإصلتها، وما جٟٕغ ٖلى ؤنىله مً اإلاؿابل اإلاك٩لت  مهظب 

ب اإلاخ٣ً، ختى ٧ان الىهُج الظي ؾل٨ه الكحراػي في (19)بٗللها" مخاػ ٦خاب اإلاهظب بالخبٍى ، ٍو

حن في ال٣ٟه الكاٞعي ِٟ  اخخظاَا مً حاء بٗضٍ مً اإلاهى
ً
 .(20)ج٣ؿُم ؤبىاب ال٨خاب ٢ضوة

بٗه في الكغح، ومىه 
ّ
و٦خاب اإلاجمٕى َى ؤَم قغوح اإلاهظب، و٢ض بّحن الىىوي مىهجه الظي اج

الٗمل ٖلى حٍٗغ٠ اإلاهُلخاث ال٣ٟهُت الىاعصة في ألانل ؤو في قغخه، وجبُحن ألاخاصًث 

ت، الىاعصة في ألانل ؤو في قغخه، والخٍٗغ٠ بالغواة  ٖى الصخُدت، والخؿىت، والًُٟٗت، واإلاٞغ

 ؾهاب في بُان ألاخ٩ام بٗباعة ؾهلت.زم ؤلا 

و٢ا٫ الىىوي ًٖ اإلاجمٕى في م٣ضمخه: "واٖلم ؤّن َظا ال٨خاب، وإن ؾمُخه قغح اإلاهظب، ٞهى 

ش،  ه، بل إلاظاَب الٗلماء ٧لهم، وللخضًث، وُحَمٍل مً اللٛت، والخاٍع ِ
ّ
َب ٧ل

ْ
قغح  للَمظ
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 .(21)وألاؾماء"

ًّ ؤلامام الىىوي لم ٨ًمل قغح اإلاهظب، ونل في الكغح إلى ٦خاب الغبا في حؿٗت  ول٨

َـ( وؤ٦مَل مً باب الغبا إلى باب الخٟلِـ في زالزت 756زم حاء الخ٣يُّ الؿب٩يُّ ) مجلضاث،

اة، وب٣ي قغح الؿب٩ي بضون إ٦ما٫ ختى حاء مدمض هجُب اإلاُُعي مً  مجلضاث، وؤصع٦خه الٞى

ً ٞإجم قغح اإلاهظب في زماهُت مجلضاث  .(22)اإلاٗانٍغ

، ٢ا٫ الظَبي: "إهه في ٚاًت الخؿً و٢ض ؤزجى ال ٗلماء ٖلى جإل٠ُ الىىوي في ٦خاب اإلاجمٕى

ُمل لم ٨ًً له هٓحر  في بابه"؛ ٞئهه ؤبضٕ ُٞه (23)والجىصة"
َ
سه: "إهه لى ٦ ، و٢ا٫ ابً ٦ثحر في جاٍع

، والخضًث ٖلى ما ًيبغي، واللٛت،  حٍر وؤحاص وؤٞاص وؤخؿً الاهخ٣اص، وخغع ال٣ٟه في اإلاظَب ٚو

، و٢ا٫ الٗثماوي )٢اضخي نٟض(: (24)ت، وؤقُاء مهمت ال ؤٖٝغ في ٦خب ال٣ٟه ؤخؿً مىه"والٗغبُ

 .(25)واقتهغ ًٞله" -ؤي الىىوي–.. وبه ٖٝغ ٢ضٍع ."إهه ال هٓحر له، ولم ًهى٠ مثله

 املبدث ألاول: الاكتراع مً الدغت الفارسيت:

، وما وؿب مً (26)اعؾُتحكحر الضعاؾاث إلى ؤّن ؤ٦ثر اللٛاث إ٢غاًيا للٗغبُت هي اللٛت الٟ

ٗلل الباخثىن طل٪ بإّن   بما وؿبت إلى اللٛت الٟاعؾُت، َو
ً
ؤلٟاّ إلى لٛاث ؤزغي ٢لُل  م٣اعهت

ت ال ٖهض  ُمّض الٗغب بإلىان مسخلٟت مً ؤؾباب الخُاة الخًاٍع
َ
اللٛت الٟاعؾُت لٛت خًاعة ج

وز٤ُ بالٗغب ٢بل للٗغب بها، و٢ض ٧اهىا مجاوعًٍ للٗغب، و٢ض ٧ان للٛت الٟاعؾُت اجها٫ 

٤ ؾُُغة الٟغؽ ٖلى بٌٗ البلضان الٗغبُت، ٧الخحرة،  ٤ الخجاعة، ؤو ًٖ ٍَغ ؤلاؾالم ًٖ ٍَغ

ً، ٦ما ٧ان لىحىص ؤٖضاص ٦بحرة مً الٟغؽ في خىايغ الٗغب، واهسغاَهم في  والُمً، والبدٍغ

ُىن، ومن ضون في الخُاة الٗامت ؤزغ  في طل٪، ٞمنهم الجىاعي والخضم، ومنهم الباٖت والخٞغ هم اإلاجىَّ

ت،؛ حِل الضولت  جخهل بخل٪ الجىاهب الخًاٍع
ً
ا ٖلى طل٪:  ٞاؾخٗاع الٗغب ؤلٟاْا ًً وؾاٖض ؤً

حن الٗغب مً اللٛت الٟاعؾُت،  ًُ ٦ثحٍر مً اللٍٛى ُّ
هبٙى ٦ثحر مً ؤبمت الٟغؽ في لٛت الٗغب، وجم٨

ت ؤنى٫ جل٪ ألالٟاّ، بسالٝ ما هجضٍ في الل  .(27)ٛاث ألازغي ألامغ الظي ؾاٖضَم ٖلى مٗٞغ

ت في ٧ل ٖهغ؛ ٞال٣ٟه منهاج خُاة، ًخٗامل م٘ ما  و٦خب ال٣ٟهاء مغآة واضخت لأللٟاّ اللٍٛى

 باأللٟاّ 
ً
َى قاة٘ ومٗغوٝ؛ لُضع٦ه الجمُ٘ بك٩له اإلا٣هىص؛ ولظل٪ ٧اهذ ٦خب ال٣ٟه ٚىُت

 اإلا٣تريت مً اللٛت الٟاعؾُت.

ظٍ ههىم  مً اإلاجمٕى اخخىث ٖلى ؤلٟاّ م٣تريت مً ا لٟاعؾُت م٘ بُان مٗىاَا، و٦الم َو

حن ٖليها.  اللٍٛى

 إلابزيسم:
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غ غ، ؤو الثُاب اإلاخسظة مً الخٍغ غ الخالو، ؤو ؤخؿً الخٍغ ؿم: الخٍغ  .(28)ؤلِاْبَغ

ىن ؤّن َظا اللٟٔ م٣ترى  مً الٟاعؾُت، وصللىا ٖلى ٖضم ٖغبِخه بإّن بىِخه  غي اللٍٛى ٍو

ُت لِـ ٖغبُت؛ ٞلِـ في ؤوػان الٗغبُت )إٞ ، و"وؤنله في الٟاعؾُت: (29)ُٗلل( بال٨ؿغالهٞغ

غ الخام ٢بل ؤن  ه بًٗهم بالخٍغ غ، و٢ض زهَّ ى ٌٗجي: الثُاب اإلاخسظة مً الخٍغ كم(، َو )ؤبَغ

 
ً
خسظ زىبا ًُ"(30). 

ْىِب 
َّ
ٌُ الث ْٗ اَن َب

َ
ِئْن ٧

َ
اَن  وبهظا اإلاٗجى حاء في اإلاجمٕى ٢ىله: "ٞ

َ
ِئْن ٧

َ
ًىا ٞ

ْ
ُ

ُ
ُه ٢ ًُ ْٗ َؿم َوَب إْبَغَْ

ْبغَ  ِ
ْ

ٍُ ؤلا  َوَؾَضا
 
ْخَمُخُه ُنٝى

ُ
ّؼِ ل

َ
خ

ْ
ال

َ
لَّ ٧

َ
٢

َ
اَن ؤ

َ
ِدلَّ َوِإْن ٧ ًَ ْم 

َ
َر ل

َ
ث
ْ
٦

َ
َؿُم ؤ َْ " َؿم  َخلَّ ُ٘ (31)إْبَغَْ ْمَى

ُ
، و٢ا٫: "وال ج

، ؤو ٦خاٍن، ؤو  ًٍ ، ؾىاء  ٧ان مً ٢ُ
ً
ت، وإْن ٧ان ع٣ُ٢ا

َ
ْهُبٚى

َ
ُاِب ٚحِر اإلا ِ

ّ
، (32)إْبِغََؿم" مً ِخَؿان الث

ؿم( ؤعجمي، ول٨ىه لم ًظ٦غ مً ؤي اللٛاث ألاعجمُت ا٢ترىوهو ٖلى ؤّن لٟٔ )ؤلا   .(33)بَغ

 إلابزيم:

٤، ٞاعسخي   ، مثل ال٩ىػ، و٢ُل َى ال٩ىػ، وحمٗه ؤباٍع ىم  ٤: إهاء  لـه زَغ  .(34)مّٗغب ؤلابٍغ

ُبىَبِت 
ْ
ه
ُ
ًْ ؤ ٌَ ِم َم ًْ َم

َ
ْن ج

َ
، ٢ا٫: "ِبإ وبهظا اإلاٗجى طي ألانل الٟاعسخي اؾخسضمه ٦خاب اإلاجمٕى

رى منها (35)إْبِغ٤ٍٍ" 
ُ
، وواضح اإلاٗجى الض٤ُ٢ لهظا اللٟٔ اإلاٗغب في مٗىاٍ ألانلي في اللٛت التي ا٢ت

.٤ ىم ؤلابٍغ ُبىَبت( الظي َى زَغ
ْ
ه
ُ
 الظي ًٓهغ في ٢ىله )ؤ

٤ ؤنل ٖغبي ٞهى بمٗجى الؿ٠ُ البرا١، وال٣ىؽ ٞيها جالمُ٘، واإلاغؤة الخؿىاء  ولإلبٍغ

اى الٗغبُت مً الٟاعؾُت باؾخسضام اللٟٔ في الٗغبُت ، ٟٞي َظا اللٟٔ ًٓهغ لىا ا٢تر (36)البرا٢ت

 بمٗىاٍ في الٟاعؾُت.

 ألاجزهج: 

ج
ْ
ُغه

ُ
ت، وفي لٛت يُٟٗت ج ُغحَّ

ْ
، الىاخضة ؤج

 
 مٗغوٞت

 
: ٞا٦هت ُغجُّ

ْ
ج
ُ
، واللٟٔ م٣ترى  مً (37)ألا

 .(38)الٟاعؾُت

 
ُ
٧
ْ
إ ًَ  ال 

َ
٠

َ
ا٦َِهت ٞإ٧َل وبهظا اإلاٗجى الٟاعسخي للٟٔ حاء في ٦خاب اإلاجمٕى ٢ا٫: "وإْن َخل

َ
ُل الٟ

ماَن ؤو  ىَب، ؤو الغُّ ِٗ ََب، ؤو ال َدَىث ِبَها الغُّ
َ
َها زماُع ؤشجاٍع ٞ ، ألنَّ

َ
ىَث ؤو الَىَب٤َ خَىث .. .ألاجغهَج ؤو الخُّ

َؿاء،  ِ
ّ
َمِت الي

ْ
ًُ ٚل  مؿ٨

 
ج ٢ا٫ في ال٣امىؽ: خامًت

ْ
ُره

ُ
َجت والت

ْ
ُره

ُ
ت والت ُغحَّ

ْ
ج
ُ
ُغجُّ وألا

ْ
ج
ُ
ج وألا

ْ
ُغه

ْ
ج
ُ
وألا

 
ُ
ْجل ْىؽ"وٍَ ْمَى٘ الؿُّ ًَ اب  ُِ ِ

ّ
ُغٍ في الث

ْ
ْىن وال٩ل٠، و٢ِك

َّ
 .(39)ى الل

ٞاؾخسضم اإلاجمٕى َظا اللٟٔ اإلا٣ترى مً الٟاعؾُت، وؤجب٘ الاؾخسضام بظ٦غ مٗجى ال٩لمت 

بالغحٕى إلى معجم ال٣امىؽ؛ لُبحن لىا ؤّن َظٍ اللٟٓت اإلاؿخسضمت في ٦الم الىاؽ لها َظا اإلاٗجى 
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 في اإلاعجم.

 الَبخاحي:

الج ا ذ: ؤلابل الخغاؾاهُت جيخج مً إبل ٖغبُت ٞو
ْ
-وهي ؤلابل ٚحر الٗغبُت التي لها ؾىامان-لُبس

ِتيِّ (40)
ْ
ت وللظ٦غ ُبس َُّ ِخ

ْ
٣ا٫ لألهثى منها ُبس ىا١، ٍو لت ألٖا ٗت الؿحر ٍَى مثل  -، ومً نٟتها ؤنها ؾَغ

 .(41)، زم ًجم٘ ٖلى َبساِحي، بالخس٠ُٟ والخث٣ُل-ُعْوم  وُعْوِمّيِ 

، وآلازغ ؤهه ٖغبيوط٦غ ال اِحي( عؤًحن ألاو٫ ؤهه م٣ترى 
َ
 .(42)جىال٣ُي في ؤنل )الَبس

ىن اإلادضزىن ٞحري بًٗهم ؤهه ٖغبي ، وبًٗهم ًغي ؤهه م٣ترى  مً (43)و٦ظل٪ ازخل٠ اللٍٛى

 مً )بلخ( وهي مً مضن (44)الٟاعؾُت
 
غي مد٤٣ ٦خاب اإلاّٗغب ؤّن لٟٔ )البساِحي( مإزىط ، ٍو

 .(46))بازغ(، وبالٟاعؾُت ال٣ضًمت )بازتري( (45)ت زغاؾان، واؾمها بالٟهلٍى

ْن 
َ
ِت ؤ َُّ ْضِخ

ُ ْ
ْجِؼِا ِفي ألا

ُ ْ
 اإلا

ُ
ْغٍ

َ
اِحي( في ٖضة مىاي٘ منها ٢ىله: "ق

َ
وط٦غ في اإلاجمٕى لٟٔ )الَبس

 ِ
ْ

ِٕ ؤلا َىا
ْ
ه
َ
ُ٘ ؤ ِلَ٪ َحِمُ

َ
َىُم َؾَىاء  ِفي ط

َ
ٛ

ْ
ُغ َوال

َ
َب٣

ْ
ِبُل َوال ِ

ْ
اِم َوِهَي ؤلا َٗ

ْ
و
َ ْ
ًْ ألا ىَن ِم

ُ
٩ ًَ ًْ اِحّيِ  ِبِل ِم

َ
َبس

ْ
ال

َغاِب" ِٗ
ْ
٤ِ (47)َوال ُْ ِخ َٗ الَهِجحِن وال

َ
ـٍ ٧

ْ
ًْ ِحي اِن َم َٖ ْى

َ
َض ه َٖ ْم  ، و٢ىله: "وإن جبا

َ
ِب ل ُْ ِتي والَىِج

ْ
والُبس

ْجِؼ" ًُ(48). 

 الترغت: 

ت ٖر
ُ
اهُت، والتّرإ  :الت ت: الباب بالؿٍغ بالًم الباب ٦ما ط٦ٍغ ناخب اإلاّٗغب، ٣ٞا٫: والتٖر

ت حكبيًها لها بالباب، ، (49)البىاب ا صزلذ الٗغبُت ؤياٞذ لها الٗغب مٗاوي مجاٍػ
ّ
ت إلا والتٖر

ٞاؾخسضمذ بمٗجى مٟخذ اإلااء خُث ٌؿخ٣ي الىاؽ، والضعحت، والغويت في م٩ان مغجٟ٘، وم٣ام 

ت الجضو٫  َى ت (50)الكاِعبت ٖلى الخىى، واإلاغ٢اة مً اإلاىبر، ٞو
َ
ْغٞ

ُ
اث مثل ٚ َٖ ُغ

ُ
َغٖت وج

ُ
، والجم٘: ج

 
َ
ُغٞ

ُ
ت بمٗجى ال٣ىاة اإلاابُت ٢ا٫: "(51)اثٚو ٓهغ اإلاٗجى َظا في اؾخسضام اإلاجمٕى للتٖر  ، ٍو

َ
ًْ خل٠ وم

ْدُمىصًت، ٞئّن ِإياٞتها إلى 
َ
ِت اإلا ٖغ

ُ
ت، ؤو ج ىباعٍّ ت الىُّ ٖغ

ُ
كغُب مً نهغ الىُل ٞكغب مً ج ٌَ ت ال  ال  ٖر

ُ
الت

ْدَىث" َُ ُل؛ ٞ لم ب٩ىنها إخضي َعواٞض الّىِ ِٗ  .(52)ًمى٘ ال

 الجىهز:

ُغ ا ََ ُخه :لَجْى
َّ
ُغ ٧ل شخيء ما زل٣ذ ٖلُه ِحِبل ، (53)٧ل حجٍغ ٌؿخسغج مىه شخيء  ًيخٟ٘ به، وحَى

ىض الجىال٣ُي: "الظي ًسغج مً البدغ ما ًجغي مجغاٍ في الىٟاؾت مثل: الُا٢ىث،  ٖو

 .(54)والؼبغحض"

ظا اللٟٔ ٞاعسخي مٗغب غ()گ، مإزىط مً (55)َو ، ومً مٗاهُه: اللؤلؤ، والَدَجغ (56)َو

 .(57)مال٨ٍغ
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ْن  ّىِ
َ
ل ًُ ْم 

َ
ْى ل

َ
غ( في اإلاجمٕى في ٖضة مىاي٘ منها: "َول ََ ل٣ًا و٢ض وعص لٟٔ )الَجْى

ْ
ُه ُمُ َٖ غ َوَبا ََ َجْى

ْ
 ال

ُه"
َ
اَع ل َُ  ِز

َ
: ال ي ُخَؿْحن  اضخِ

َ
٣

ْ
ا٫َ ال

َ
ْحُروَػًحا ٢

َ
ْو ٞ

َ
٣ًُ٣ِا، ؤ َٖ ُه  ىُّ

ُ
ٓ ًَ ِري 

َ
ت
ْ

ك
ُ ْ
 .(58)َواإلا

 الخز:

َسُج 
ْ
ي
ُ
ٕ  ِمً الثُاِب، ج : هى ؼُّ

َ
، وحمٗه زؼوػ الخ ٍٝ وَخِغٍغ، ُمٟغص  ى ٞاعسخي(59)َمً ُنْى ، (60)، َو

غي  ، ؤو زىب مً ٦خان ميؿىج بئج٣ان، ؤو زىب  (61)مإزىط مً )زاػ(، ومً مٗاهُه: ٢ماف خٍغ

غ  .(62)ميؿىج  مً الخٍغ

ـُ  ْب
ُ
ُجىُػ ل " وحاء في اإلاجمٕى ٢ىله: "َوٍَ

 
َى َخِغٍغ  َوُنٝى َُ ا١ِ َو

َ
ٟ ِ

ّ
ّؼِ ِبااِلج

َ
خ

ْ
 ، و٢ىل(63)ال

َ
ال

َ
ٍِ ؤ ْغ

َ
ك

َ
ه: "٦

 
َّ

ـَ إال َب
ْ
ل ًَ  

َ
ْو ال

َ
 ؤ

َ
َهِغََؿت

ْ
 ال

َّ
َل إال

ُ
٧
ْ
إ ًَ " ؼَّ

َ
خ

ْ
 .(64)ال

 ال والب:

ب: بٟخذ الضا٫ ويمها آلالت التي ٌؿخ٣ى بها اإلااء ٖلى ق٩ل الىاٖىعة
َ

ْوال  .(65)الضُّ

ىن إّن َظا اللٟٔ م٣ترى  مً الٟاعؾُت  .(66)و٢ا٫ اللٍٛى

غي ؤصي قحر: ؤّن ؤنل َظا اللٟٔ  في الٟاعؾُت مغ٦ب مً )صوال( بمٗجى: ؤلاهاء، ومً )آب( ٍو

 .(67)ؤي: اإلااء

ْن  وحاء لٟٔ الضوالب في اإلاجمٕى
َ
َر٥ِ ؤ

َ
ت
ْ

ك
ُ
ْهِغ اإلا ُجىُػ في النَّ ًَ في ٖضة مىاي٘ منها ٢ىله: "ال 

و 
َ
َمِل َعحى، ؤ َٗ ِر٦ِحِن َب

َ
ت
ْ

ك
ُ
َخُض اإلا

َ
 ؤ

َ
َخَهّغٝ  (68)صْوالب" ًَ

ْ
ِغّي، ، وه٣ل ا٢ترايه مً الٟاعؾُت ًٖ ال ََ َجْى

حٍر ْو (69)ٚو
َ
ْطِح، ؤ ا َما ُؾ٣َِي ِبالىَّ مَّ

َ
 في اإلاجمٕى بهُٛت الجم٘ ٢ا٫: "َوؤ

ً
، وحاء لٟٔ الضوالب ؤًًا

ْو 
َ
ِء، ؤ

َ
ال ي  الّضِ ِٟ

َ
ِؿِه ٞ ْٟ اُء ِبَى

َ ْ
ا اإلا ََ ِضًُغ ًُ ِتي 

َّ
ىَعِة َوِهَي ال ُٖ ا ْو ِبالىَّ

َ
ُغ، ؤ

َ
َب٣

ْ
ا ال ََ ِضًُغ

ُ
ِتي ج

َّ
َواِلُِب َوِهَي ال الضَّ

ِغ"َح 
ْ

ك ُٗ ْ
 ال

ُ
ِه ِهْه٠ ِٗ ِمُ

(70). 

ا ٞئنهم 
ً
ىن ؤّن الٗغب إطا ا٢تريذ لٟٓ ى بهظا الاؾخسضام ًُب٤ بك٩ل ٖملي ما ًبِىه اللٍٛى َو

كخ٣ىن مىه. ٗاملىهه ٧اللٟٔ الٗغبي ألانُل، ُٞجمٗىهه َو  ًدىاؾىن ؤنله ألاعجمي َو

 ال يباج:

غ، والّضبج: الى ٍِ الخٍغ ى ُُ ُ
َباج: زىب  ميؿىج  مً ز ًْ

جم٘ الّضِ ً به، ٍو حن، واإلاَضّبج: اإلاؼٍّ ٣ل والتًز

ج ُْ ج، وَصَباِب ُْ اِب ًَ  (.71)ٖلى: َص

ً ؤنله ٖىض الٟغؽ (72)وجخ٤ٟ اإلاٗاحم ٖلى ؤن َظا اللٟٔ م٣ترى مً اللٛت الٟاعؾُت ، ٖو

، وطَب الؼبُضي إلى ؤهه ؤنله (73)طَب ؤصخاب ٦خب اإلاّٗغب إلى ؤهه )صًىباٝ( ؤي وؿاحت الجً

ّغِب بئبض
ُٖ اصة الجُم الٗغبُت)صًباي( و غب بٍؼ ، (74)ا٫ الُاء ألازحرة ِحُما، و٢ُل ؤنله )صًبا( ٖو
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ظا  ت )صًبا٥( َو وطَب مد٤٣ ٦خاب اإلاٗغَّب إلى ؤن ؤنله بالٟاعؾُت الخضًثت )صًبا(، و بالٟهلٍى

  .(75)َى ؤنل اللٟٔ اإلاٗغب

َما٫ُ  ْٗ ُحِل اْؾِخ ى الغَّ
َ
ل َٖ : "ًدغم  ًَباِج" وحاء في اإلاجمٕى ب٘ اؾخٗماله لهظا اللٟٔ باإلقاعة ، وؤج(76)الّضِ

ًَباُج  ْؿِغ  -إلى ؤهه لٟٔ عجمي مٗغب، م٘ بُان اللٛاث ُٞه، وخاالجه في الجم٘ ٣ٞا٫: "َوالّضِ
َ
ِب٨

ْخِدَها 
َ
ا٫ِ َوٞ ج وَصَباِبج" -الضَّ ُْ ب  وحمٗه َصَباِب َى َعَجِميٌّ مٗغَّ َُ َصُح، َو

ْ
ٞ

َ
ْؿُغ ؤ

َ
٨

ْ
اِن، ال

َ
ُهىَعج

ْ
َخاِن َمك

َ
ٛ

ُ
 .(77)ل

 ن:ال يىا

ضة الخؿاب، زم ؤَل٤ ٖلى الخؿاب، زم ؤَل٤ ٖلى مىي٘ الخؿاب، ومجخم٘  َىان: حٍغ ًْ
الّضِ

ما٫ وألامىا٫ ٘  لخٟٔ ما ًخٗل٤ بد٣ى١ الؿلُىت مً ألٖا  .(78)الصخ٠، ومىي

رى  مً الٟاعؾُت
َ
ىن ؤن َظا اللٟٔ ُم٣ْت غي اللٍٛى ّخاب  (80)قُاَحن :، وؤنل مٗىاٍ(79)ٍو

ُ
ؤي ٦

 .(82)و)آن( ٖالمت الجم٘ ، و)صًى( الكُُان،(81)َمٌكبهىن الكُاَحن في هٟاط

ُذ ال٩لمت إطا يبُتها و٢ُضتها؛ ألهه 
ْ
َىان( ٖغبي، مً صّوه ًْ حن ؤّن لٟٔ )ِص غي بٌٗ اللٍٛى ٍو

٘  جًبِ ُٞه ؤخىا٫ الىاؽ وجضّون   .(83)مىي

ظا  ً مً الخًاعة الٟاعؾُت، َو والغؤي ألاو٫ ؤ٢غب للصخت؛ ألن الٗغب ؤزظوا ٨ٞغة ا الضواٍو

 ؤنهم ؤزظوا ال٨ٟغة م٘ اللٟٔ.  ًغجح

 في ِصًىاِن الُؿلُان مً حُىف 
ً
با وفي اإلاجمٕى حاء لٟٔ الضًىان في ٢ىله: "وؤما مً ٧ان ُمْغجَّ

ت"
َ
َض٢ ْىَن مً الهَّ

َ
ُ ْٗ ٌُ هم ال  ، وؤجب٘ الخ٨م ال٣ٟهي بخبُحن ؤنل لٟٔ )ِصًىان( (84)اإلاؿلمحن ٞئنَّ

ُهىِع، َوُخ٩َِي واللٛاث ُٞه، والخالٝ في ؤنلها ٣ٞا٫: "َوالّضِ 
ْ

ك
َ ْ
ِهُِذ اإلا

َ
ٟ

ْ
ى ال

َ
ل َٖ ا٫ِ  ْؿِغ الضَّ

َ
ًَىاُن ِب٨

" ِغٍب 
َ
َى ٚ َُ ، َو َغِبيٌّ َٖ ، َو٢َُِل  ب  غَّ َٗ يٌّ ُم اِعسخِ

َ
َى ٞ َُ ُروَن، َو

َ
ث
ْ
٦

َ ْ
ْنَمِعيُّ َوألا

َ ْ
ٍُ ألا َغ

َ
٨

ْ
ه
َ
ْخُدَها، َوؤ

َ
ٞ(85). 

 الزبزح : 

ُمغط ٣ا٫ له الؼُّ ، ٍو
 

ُغوٝ ْٗ غ  َم  .(86)الؼَبْغَحض: حَى

ظ ٖنهاط٦غ 
ُ
ز

ُ
، وط٦ٍغ الخٟاجي واإلادبي في (87)الجىال٣ُي ؤهه ؤعجمي، ولم ٌكغ إلى اللٛت التي ؤ

 
ً
 ولم حكغ اإلاٗاحم الٗغبُت إلى ؤنله مً ؤّي لٛت.  ،(88)٦خابيها ًٖ الضزُل ؤًًا

 
ً
دَضزىن ٞحرون ٞاعؾُت َظا اللٟٔ وؤن ؤنله ٞيها )ػبغحض( ؤًًا

ُ
ىن اإلا  .(89)وؤّما اللٍٛى

ؤ وحاء في اإلاجمٕى ل
ُ
ْؤل

ُّ
 في الل

ُ
٠

َ
ل ُجىُػ ٖىِضي الؿَّ ًَ ٟٔ )الؼبغحض( في ٖضة مىاي٘ منها ٢ىله: "ال 

َبْغَحِض" وال في  ـَ (90)الؼَّ ْب
ُ
ٍُ ل َغ

ْ
٦

َ
 ؤ

َ
ِء" ، و٢ىله: "َوال

َ
ال َُ ُ

خ
ْ
ِٝ َوال َغ ًْ ِحَهِت الؿَّ  ِم

َّ
ْو َػَبْغَحٍض إال

َ
ىٍث ؤ

ُ
ا٢ ًَ(91). 

 الطيدسان:

َؿان: يغب  مً ألا٦ؿُت ًل٣ى 
ُ
ل ُْ

َّ
ُالؿت، صزلذ ُٞه الُ ٖلى ال٨خ٠، وحمٗه َُالـ، َو
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ْؿذ، 
َ
ل ُْ

َ
ُ

َ
ْؿذ، وج َِ لْ

َ
 ُٞه، و٢ض جُ

 
الهاء في الجم٘ للعجمت؛ ألهه ٞاعسخي ألانل، والُالؿان لٛت

، ومً مٗاوي اللٟٔ الٟاعسخي ؤًًا: عصاء، وهٕى مً (92)وؤنله الٟاعسخي جالكان، ؤو جالؿان

ؾٟل
َ
 .(93)ٖهاباث الغؤؽ طاث َضٍب ًجز٫ إلى ألا

َؿان( في خالت الاؾمُت والٟٗلُت ٢ا٫: "وان ٧ان مً 
ُ
ل ُْ

َّ
ووعص في اإلاجمٕى اؾخسضام لٟٔ )الُ

ِه  ُْ َ٘ إل
ِٞ ـَ ُص َ

ل ُْ
َ
َؿان" ٖاصجه ؤن ًَخُ

ُ
ل ُْ

َ
َؿان( ٞبحن ق٩له (94)الُ

ُ
ل ُْ

َّ
، وفي مىي٘ آزغ بحن اإلاغاص بـ)الُ

َخِمل به الغح
ْ

َؿان( َى الّغِصاء ٌك
ُ
ل ُْ

َّ
ْض وؤهىاٖه ٣ٞا٫: "٢ىله )الُ

َ
ْهِغٍ، َو٢

َ
ِؾِه ْو

ْ
ِه وَعؤ ُْ َ

ِخٟ
َ
ُل ٖلى ٦

ًعا" ىَّ
َ
 .(95)٩ًىُن ُم٣

 الاؾم، ٞاؾخسضم ،ٟٞي َظ اللٟٔ اإلا٣ترى هجض اؾخسضام اإلا٣ترى بهىعٍ اإلاسخلٟت

ى والٟٗل،  ٣ًى٫  ل٣ىاٖضَا، ؤزًٗخه اللٟٔ ؤزظث إطا الٗغب ٞئّن  لال٢تراى، ٖملي جُب٤ُ َو

 ٦ما الى٨غة ألاعجمي مً اقخ٣ذ الٗغب ؤّن  طل٪ ؤ٦ضٍو ٖلي: ؤبى "٢ا٫ الخهابو: في حجي ابً

 .(96)٦المها" ؤنى٫  مً حكخ٤

 املسك:

 به، وصواء ُمَمّؿ٪ ُٞه ِمْؿ٪
 
ىب  ُمَمّؿ٪ مهبٙى

َ
، وؤنل (97)اإلِاْؿ٪: يغب  مً الُُب، وز

ُ٘ في ؾغع صّواب ٧الّؿىاهحر  .(98)اإلِاْؿ٪ صم  ًجخم

ه في الٟاعؾُت (99)اإلاكمىم ولٟٔ اإلاؿ٪ م٣ترى  مً الٟاعؾُت، و٧اهذ الٗغب حؿمُه
ُ
ْنل

َ
، وؤ

 .(101)، ومً مٗاهُه الُُب(100))مك٪(

 ٌِ
ُْ ًْ الَخ ِؿُل ِم

َ
د
ْ
ٛ

َ
ْذ ح

َ
وحاء في اإلاجمٕى لٟٔ )اإلِاْؿ٪( في ٖضة مىاي٘ منها: "وان ٧اه

 ًْ  ِم
ً
ْغَنت

ُ
ٞ 

َ
ظ

ُ
ز

ْ
إ
َ
ْن ج

َ
َها ؤ

َ
ْؿَخَدبُّ ل

ُ
اإلا

َ
م" ٞ َغ الضَّ

َ
ز
َ
َ٘ ِبَها ؤ خدب

َ
مَّ  ، ومنها: "وِإْن (102)اإلِاْؿِ٪ ٞ

َ
ْىَع ؤو  ق

ُ
اٞ

َ
ال٩

ُمىم"
ْ

ك
َ
٤ ٖلُه اؾُم اإلا

َ
ل
ْ
ُ ًُ ه ال  هَّ

َ
 أل

ْ
ُدَىث ًَ ْم 

َ
ْىَض٫ ل ْو الهَّ

َ
ْىَص ؤ ُٗ  .(103)اإلِاْؿَ٪ ؤْو ال

 النرد:

 الجرصقحر)
ً
ؿمى ؤًًا ب به، َو َٗ ْ

ل ًُ ْرُص: ال٨ٗب الظي 
َّ
ى م٣ترى  مً لٟٔ )هغص( 104الج ( َو

ى في الٟاعؾُت )هغص(105الٟاعسخي) ى مً و (106)(، َو ي٘ ؤعصقحر بً باب٪؛ ولهظا ؤي٠ُ إلُه ، َو

ٍ٘ مً (107)٣ُٞل: الجرصقحر َبهذ ب٣ُ
ُ

ْرِص ق
َّ
ُ٘ الج ، ومٗىاٍ الٟاعسخي ألانلي: حظٕ الصجغة، ٨ٞإّن ٢َُِ

جغة
َّ

ِٕ الص
ْ
 .(108)ِحظ

دغم اللٗب بالجرص  الجرص  لِـ -وحاء في اإلاجمٕى لٟٔ الجرص م٘ ط٦غ ؤهه لِـ بٗغبي ٢ا٫: "ٍو

٩ىن ُٞه ونىعجه: ؤن ٩ًىن ز -بٗغبي  ٖكَغ، ٍو
َ
مؿت

َ
 م٘ ٧ّلِ واخٍض مً الالٖبحن ز

ً
الزىن بْىض٢ا
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 .(109)زالر ٦ٗاب مغبٗت"

 املبدث الثاوي: امللترع مً الدغاث ألاخزي.

في َظا اإلابدث ؤط٦غ ألالٟاّ اإلا٣تريت مً اللٛاث ألازغي ٚحر الٟاعؾُت، ؤو التي ازخل٠ 

 الٗلماء في لٛتها ألانلُت التي ا٢تريذ منها.

اهُت، وؤزغي ًىهاهُت، وؤزغي ٚحر طل٪ مً اللٛاث اإلاسخلٟت، ٞىجض ؤل ا ٢ُل ٖنها ؾٍغ
ً
ٟاْ

ا ازخل٠ في ؤنلها َل َى ٞاعسخي ؤو ٚحر ٞاعسخي.
ً
 وؤلٟاْ

 مً َظٍ ألالٟاّ إلى اللٛت الٟاعؾُت، وؤزبذ البدث 
ً
و٢ض وؿبذ اإلاٗاحم الٗغبُت ٦ثحرا

م في طل٪ ٤ اللٛت الخضًث ؤنها مً لٛت ؤزغي، وللٗلماء ال٣ضامى ٖظَع ؛ ألنها ه٣لذ إليهم ًٖ ٍَغ

 الٟاعؾُت.

 إلاهلجيل:

ل: ال٨خاب اإلاجز٫ ٖلى ِٖسخى ٖلُه الؿالم ُْ ِج
ْ
 .(110)ؤلاه

اوي ، والظي ٖلُه اإلادضزىن ؤن ؤنله (111)طَب ابً ألازحر إلى ؤن ؤلاهجُل اؾم ٖبراوي ؤو ؾٍغ

ى )إوهجُلُىن( ومٗىاٍ زحر بكاعة، وبكغي ٞغح  .(112)ًىهاوي َو

اهِخه، ؤهه ال٨خاب اإلا٣ضؽ ٖىض ولٗل الظي حٗل ا خه ؤو ؾٍغ َِّ ْبراِه ِٖ بً ألازحر ًظَب إلى 

اهُت ؤ٢غب اللٛاث لهم، ًٞٓ َظا، ولم ًد٣٣ه.  الىهاعي، والٗبراهُت والؿٍغ

ُـّ الخىعاِة  ُمْدِضِر م
ْ
ُجىُػ ِلل ًَ ُهَما" وحاء في اإلاجمٕى ٢ىله: "

ُ
ِل وَخْمل ُْ ِج

ْ
ى ًبحن (113)وؤلِاه ، و٢ىله َو

َؼ٫َ ٠ُ٦ ًدل٠ الىهغ 
ْ
ه
َ
ُه ِباهلل الظي ؤ

َ
ٟ

َ
ْخل

َ
ا ؤ ًُ ْهَغاه

َ
ان ه

َ
سخى" اوي: "واْن ٧ ِْ

ِٖ ى 
َ
ل َٖ ِجَُل 

ْ
 .(114)ؤلِاه

 البسخان:

ه الخض٣ًت طاث الصجغ والىسل
ّ
، و٢ض ازخل٠ الٗلماء في َظا (115)الُبؿخان: ٌٗغَّٝ البؿخان بإه

؛ ٣ٞا٫ الّٟغاء إهه ٖغبي ، ؤم م٣تَرى   مً  ، و٢ا٫ الجىال٣ُي(116)اللٟٔ َل َى ٖغبي 
 
مإزىط

 .(118)و٢ا٫ بًٗهم إهه م٣ترى  عومي ،(117)الٟاعؾُت

ٗجي  ى في الٟاعؾُت )بىؾخان( َو حن اإلادضزحن ًغون ؤهه م٣ترى  ٞاعسخي ألانل، َو وؤ٦ثر اللٍٛى

ى مغ٦ب مً ٧لمخحن ٞـ)بى( حٗجي: الغابدت الُُبت، و)ؾخان( م٩ان، ؤو مىي٘،  الغابدت الُُبت، َو

 .(119)ُبت٩ُٞىن اإلاٗجى: مىي٘ الغابدت الُ

 
َ
ظا ََ ْىُخَ٪  ََ ا٫َ: َع

َ
الُبْؿَخاَن ؤو  و٢ض وعص َظا اللٟٔ في ٖضة مىاي٘ في اإلاجمٕى منها ٢ىله: "إن ٢

" ًِ
َْ َجُغ والِبَىاُء ِفي الغَّ

َّ
َل الص

َ
اَع َصز ٍِ الضَّ  .(120)َظ

 الِبيػت:
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٘، و٢ُل ٦ىِؿت اليهىص َُ ت: ب٨ؿغ الباء: ٦ىِؿت الىهاعي، وحمٗها ِب َٗ ُْ ىال٣ُي ، ط٦غ الج(121)الِب

 .(122)ؤهه م٣ترى  مً الٟاعؾُت

اهُت، وؤنله )بُٗخا( التي جض٫  ىن ؤّن َظا اللٟٔ م٣ترى  مً الؿٍغ
ُ
غي ٖلماء اللٛت اإلادَضز ٍو

 ٖلى ق٩ل 
ً
َبت بَّ

َ
في ؤنل ويٗها ٖلى البًُت، وؾمُذ اإلاٗابض ٖىضَم بظل٪؛ ألنها ٧اهذ ُم٣

 .(123)البًُت، ٞجاءث إلى الٗغبُت بالًاص، وخىلذ إلى الٗحن

اوي: )بٗضجا(، وهي مغ٦بت مً )ب(  ت الؿٍغ َٗ ُْ ىا٥ مً اإلاْدَضزحن مً ًغي ؤن ؤنل ِب بمٗجى -َو

 .(124)و)ٖضجا(، ومٗىاَا: مجم٘ و٦ىِؿت -في

اهُت ؤولى بال٣بى٫؛ ألهه مً ألالٟاّ الضًيُت الىهغاهُت، والتي  و٧ىن )بُٗت( م٣تريت مً الؿٍغ

.
ً
ان ٚالبا ا الؿٍغ  ٧ان مهضَع

اَن و٢ض حاء لٟٔ البُٗت 
َ
٧ ٍ٘ ْسِجِض ِفي َمْىِي

َ ْ
ُجىُػ ِبَىاُء اإلا   في اإلاجمٕى في ٢ىله: "َوٍَ

ً
ت َٗ ُْ  ؤْو ِب

ً
ِىَِؿت

َ
٦

 َصَعَؾْذ"
ً
ْو َم٣َْبَرة

َ
 .(125)ؤ

 الخاج:

اُج: ؤلا٧لُل غ(126)الخَّ ى ما ًهاٙ للملى٥ مً الظَب والجَى  ،، والجم٘ ؤجىاج وجُجان(127)، َو

ج َحُه ٞخخىج .والٟٗل الخخٍى ىَّ
َ
٣ا٫ ج بؿه.... ٍو

َ
... وعحل جاِبج طو جاج ٖلى .ؤي ؤلبؿه الخاج ٞل

، وازخل٠ في اللٛت التي ًغح٘ إليها، ٞبٌٗ (128)... والخاج الًٟت.اليؿب ى لٟٔ م٣ترى  ، َو

حن حٗله ًٖ )جا ٝغ الضً٪، گ( اللٍٛى الٟاعسخي، وله ٖضة مٗاٍن ٖىضَم منها: إ٧لُل، و٢بٗت، ٖو

حن ًجٗل ؤنل(129)وػٍىت ؤٖلى الباب اهُت )جىٚى(، وبٌٗ اللٍٛى  .(130)ه مً ال٩لمت الؿٍغ

ا  مَّ
َ
ْصَخاُب إْن  و٢ض وعص َظا اللٟٔ في اإلاجمٕى في ٢ىله: "َوؤ

َ ْ
َخاِوي َوألا

ْ
ا٫َ َناِخُب ال

َ
٣

َ
اُج ٞ الخَّ

غْ  ُٟ َماِء الْ
َ
ٓ ُٖ ُه ِلَباُؽ  هَّ

َ
؛ أِل َدَغام 

َ
ٞ 

َّ
ْبُؿُه، َوِإال

ُ
ًَّ ل ُه

َ
ُمَباح  ل

َ
ْبِؿِه ٞ

ُ
َؿاِء ِبل ِ

ّ
 الي

ُ
اَصة َٖ  . (131)ِؽ"َحَغْث 

 الخىراة:

ىَعاة: ال٨خاُب الظي ؤهؼلـه اللـه ؾبداهه ٖلى مىسخى ٖلُه الؿالم  .(132)الخَّ

ٗت،  (133)ولٟٔ الخىعاة م٣ترى   ، وقَغ  مً الٗبراهُت، وؤنله )جىعٍ(، ومٗىاٍ: حٗلُم 
 
٢ُل مإزىط

( ؤْي وّضح، ومىه )مغي( بمٗجى اإلاٗلم ى مكخ٤  مً )ًٍغ  .(134)َو

ُـّ و٢ض حاء َظا اللٟٔ في اإلاج ُمْدِضِر َم
ْ
ُجىُػ ِلل ًَ ْىَعاِة  مٕى في مىاي٘ ٖضة منها ٢ىله: " الخَّ

ُهَما
ُ
ِل َوَخْمل ُْ ِج

ْ
ُم (135)"وؤلِاه

ْ
٣ُْغآِن ُخ٨

ْ
ًْ ال ُه ِم

ُ
َوج

َ
ُؿىِر ِجال

ْ
ي
َ ْ
ُم اإلا

ْ
ْىَعاِة" ، و٢ىله: "َوُخ٨  .(136)الخَّ

 الجّظ:
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جىػ ُٞه الٟخذ، ما ًبجى به، والجهانت: ألا : ب٨ؿغ الجُم، ٍو جىن، الظي ًُبش ُٞه الِجوُّ

ـ
َّ
 .(137)الُحن والدجاعة، ُٞهحر حًها، إطا ج٩ل

ىن إهه لِـ بٗغبي؛ ألّن ال ًجخم٘ الجُم والهاص في ٧لمت ٖغبُت ى م٣ترى  (138)و٢ا٫ اللٍٛى ، َو

 .(139)مً الٟاعؾُت، مّٗغب )٦ج( بالجُم الٟاعؾُت، وال٩اٝ ألاعجمُت التي ال حكبه ٧اٝ الٗغب

حن مً ًغي ؤهه  ى ؾلٟاث ال٩لـ ًُلى بهgypsosمً الُىهاهُت )ومً اللٍٛى  .(140)(.... َو

ْو 
َ
َغاب  ؤ

ُ
ُِه ج ِٞ غَِح 

ُ
( في ٢ىله: "َوِإْن َ ُِه  وحاء في اإلاجمٕى لٟٔ )الَجّوِ ِٟ

َ
ُر ٞ حُّ

َ
ٛ َؼا٫َ الخَّ

َ
ِحوٌّ ٞ

ِن"
َ

ْىال
َ
٢(141). 

خْ 
َ
ِجُِم َوٞ

ْ
ْؿِغ ال

َ
ِجوُّ ِب٨

ْ
، ٢ا٫: "َوال  و٢ض بحن في اإلاجمٕى ؤّن الجّو م٣ترى 

 
ُغوٝ ْٗ َى َم َُ .. .ِدَها َو

" ب  غَّ َٗ َى ُم َُ ( بًم الخاء(142)َو ِت )ُخْغى  َُّ َغِب َٗ ْ
ه في ال

ّ
 .(143)، وط٦غ ؤه

" ىن ٣ٞا٫ ابً ؾُضٍ في اإلاد٨م: "الُخْغى( الِجوُّ ى (144)وما بِىه في اإلاجمٕى ط٦ٍغ اللٍٛى ، َو

حن  .(145)٦ظل٪ ٖىض ٖضص مً اللٍٛى

 ال رهم:

م: اؾم للمًغوب اإلاضوع مً  ََ ْع خذ (146)الًٟتالّضِ ل ب٨ؿغ الٟاء ٞو
َ
ل ْٗ ِٞ غَّب، وػهه  َٗ ى ُم ،َو

مذ الخباػي ناع 147الالم) ا،.... وصَع م بٟخذ الهاء ٦ثحَر ََ (، والجم٘ صعاَم وصعاَُم، وعحل مضع

 .(148)وع٢ها ٧الضعاَم

 مً )صعم( 
 
ىن مً ؤًً ا٢ترى َظا اللٟٔ، ٞحري بًٗهم ؤهه ٞاعسخي، مإزىط وازخل٠ اللٍٛى

اصة الهاء  ر بٍؼ ّحِ
ُ
 له بهُٛت ٞٗللٞٛ

ً
 مً اللٟٔ الُىهاوي (149)إلخا٢ا

ً
، ومنهم مً ًجٗله م٣تريا

 
ً
 ؤًًا

ٍت ووػن  ًّ ى ه٣ض  ٞ  .(150))صعزمي(، َو

 ِمْنَها 
َ
ظ

َ
ز

َ
إ
َ
اٍء ٞ َٖ ْحِر ِو

َ
م في ٚ َِ ُه َصعا َٖ ْوَص

َ
م ٢ىله: "وإْن ؤ ومما حاء في اإلاجمٕى مً اؾخسضام الضَع

 ًَ ًما َيِم ََ ضَّ  ِصْع َٗ َ
ُه ح هَّ

َ
م أل ََ ْع ًُ الَباِقَي"الّضِ َم ًْ ًَ ِه َوال  ُْ ِٞ ي 

(151). 

 ال يز:

اع ًّ غ: نىمٗت الغاَب، والجم٘ صًىعة وؤصًاع، وناخبه صًغاوي، وص ًْ  .(152)الضَّ

ب َظا اللٟٔ، وؤوعصٍ اإلادبي في ٦خابه ًٖ الضزُل  لم جخٗغى مٗٓم اإلاٗاحم الٗامت إلى حٍٗغ
اهُت (153) ى م٣ترى مً الؿٍغ ، والٗغب ٌؿخسضمىن dor(154)، ومٗىاَا مؿ٨ً، مً dayro، َو

الضاع بمٗجى اإلاؿ٨ً ؤًًا، مما ًىحي بإن ؤنل اللٟٓحن واخض، وؤن الٗغب إلاا ؤزظوا اللٟٔ 

اوي زهٍى بمٗجى زام مً اإلاؿا٦ً، َى نىمٗت الغاَب، ٞخمحز بظل٪ ًٖ اللٟٔ الٗغبي:  الؿٍغ

 صاع.
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ىا ل ٨م ٖلى ؤهٟؿىا و٢ض حاء في اإلاجمٕى لٟٔ )الضًغ( بمٗىاٍ الخام في الٗغبُت ٢ا٫: "وقَغ

 عاَب" ؤن ال هدضر في مضًىدىا وال ُٞما خىلها 
َ
 وال ٢الًت وال نىمٗت

ً
َؿت ِْ ِى

َ
ًغا وال ٦ ًْ ، و٢ا٫: (155)َص

ُغ وال٣الًت مخٗبضاتهم، حكبه الهىمٗت" ًْ  .(156)"الضَّ

 ال يىار:

غ ٦ثحر الضهاهحر ِ
ّ
اِهْحر، وعحل مضه

َ
َىاع: ه٣ُض طٍَب، وحمٗه َصه ًْ

 .(157)الّضِ

ىن ؤ  .(158)ّن َظا اللٟٔ م٣ترى  مً الٟاعؾُتًغي اللٍٛى

ه م٣ترى  مً الالجُيُت )
ّ
حن اإلادضزحن ؤه غي ؤ٦ثر اللٍٛى (، و٧ان في ؤنل ويٗه مً denariusٍو

ٍغ ٧ان حن  (159)الًٟت، زم جىؾٗىا في اؾخٗما٫ الضًىاع بمٗجى الى٣ىص مً ؤي ؾٍٗغ وحَى ومً اللٍٛى

 .(160)(denariusمً ًغي ؤّن لٟٔ الضًىاع م٣ترى مً الُىهاهُت )

 
َ

 ِبال
َ
ت َٗ ُجُم

ْ
َغ٥َ ال

َ
ًْ ج ْؿَخَدبُّ إلِاَ ٌُ وفي اإلاجمٕى حاء اؾخٗما٫ لٟٔ الضًىاع في ٖضة مىاي٘ منها: "

ْو ِهْه٠ِ 
َ
١َ ِبِضًَىاٍع ؤ َخَهضَّ ًَ ْن 

َ
ٍع ؤ

ْ
ظ ٪ (161)ِصًَىاٍع" ُٖ

َ
ِؿَ٪ َول ْٟ ْهَغ ِلَى

ُّ
َؿان  َنّلِ الٓ

ْ
ُه إو

َ
ا٫َ ل

َ
ْى ٢

َ
، و٢ىله: "ل

يَّ 
َ
ل َٖ  

َ
ًَىاَع"ِصًَىاع  ٞ ْؿَخِد٤ُّ الّضِ ٌَ  

َ
ُه، َوال

ُ
ج

َ
ُه َنال

ْ
ج
َ
ْحَؼؤ

َ
ِت ؤ َُّ ٍِ الّىِ ا ِبَهِظ ََ َّ

 .(162)َهال

 الزخزف:

ً، والؼزٝغ الظَب، والؼزاٝع ما  َغٝ الغحل جٍؼ
ْ
َغٝ، وجَؼز

ْ
ىت، وبِذ مَؼز : الٍؼ

ُ
ُغٝ

ْ
الؼُّز

باث جُحر ٖلى اإلااء طواث ؤعب٘ مثل الظباب  .(163)ًؼزٝغ مً الؿًٟ، والؼزاٝع صٍو

ىع( و  ب )ٍػ ه حٍٗغ
ّ
ىن ألا٢ضمىن إلى ا٢تراِى َظا اللٟٔ و٢ا٫ بٌٗ اإلادضزحن: إه لم ٌكغ اللٍٛى

ىت بالٟاعؾُت ٓهغ لي ؤّن الهىاب (164)ؤي: ٍػ ظا ال٣ى٫ بُٗض؛ للبىن الكاؾ٘ بحن اللٟٓحن، ٍو ، َو

ه آٍث مً الُىهاهُت )ػو( ؤي: خُىان، و)ٚغاٝ( ؤي: الغؾم وال٨خابت، ٩ُٞىن مٗجى ال٩لمت في
ّ
 ؤه

حن بغؾم الخُىاهاث زانت حن صون (165)ألانل َى التًز ، ٞلما صزلذ الٗغبُت جىؾٗذ لدكمل التًز

 جسهُو.

ْبَىاُبَها 
َ
ها وؤ

ُ
ت خُُانها وُؾ٣ُْىٞ َُّ اِزل في الىِن وحاء في اإلاجمٕى اؾخسضام اللٟٔ في ٢ىله: "ٞالضَّ

ِهال بها ِمً  ان ُمخَّ
َ
ْيَها، َوَما ٧

َ
ل َٖ ْىُهىَبت 

َ
َها و  اإلا ِٞ ُغ

ْ
ْحِل ، و٢ىله: (166)َصَعِحَها"ُػز

َ
 أل

 
٠

ْ
ا َو٢

َ
ْىَضه ِٖ  

ِصحُّ ًَ "ال 

ْو 
َ
٣ِْل َمْسِجٍض ؤ

َ
ِخِه" ه

َ
َغٞ

ْ
 .(167)َػز

 اللار:

اُع: شخيء  ؤؾىص جُلى به ؤلابل والؿًٟ ًمى٘ اإلااء ؤن ًضزل، ومىه يغب  جدصخى به 
َ
ال٣

 .(168)الخالزُل وألاؾىعة، و٢ّحرث الؿُٟىت َلُتها بال٣اع، و٢ُل َى الّؼٞذ
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حن ؤّن لٟٔ )ال٣اع( و)ال٣حر( م٣تريان مً الُىهاهُت، وؤنله )٢حرف( وط٦غ   .(169)بٌٗ اللٍٛى

اوي  ِلي بال٣اع، واللٟٔ الؿٍغ
ُ
ّحر( ؤْي: َ

ُ
اهُت )٢ِحرا( ومً )٢ وؤعحٗه بٌٗ اإلادضزحن إلى الؿٍغ

 .(170)بضوعٍ مإزىط مً الُىهاهُت، وؤنله الُىهاوي )٦ِحروؽ( ومٗىاٍ: الكم٘

َه 
َ
: "ه غ  وحاء في اإلاجمٕى ًْ ُ

َخْىَخِم، َوِهَي ِحَغاع  ز
ْ
اِء َوال بَّ ِدَباِط ِفي الضُّ

ْ
ًْ الِاه َٖ َى .ى  َُ ِر، َو حَّ

َ
٣
ُ ْ
ِذ َواإلا

َّ
َؼٞ

ُ ْ
.. َواإلا

ذ  ِِ (171)وال٣اع" اإلاُلي بالٞؼ  ٧الّىٟ
ً
اَغا

َ
ِضًها ْ ْٗ اَن َم

َ
" ، و٢ا٫: "وان ٧ ى٥ 

ُ
اِء َمْمل

َ
اِع ُٞهَى ٧اإلا

َ
 .(172)وال٣

طار:
ْ
 الِلى

اع: مُٗاع  
َ
٣ا٫ ؤل٠ ومابت صًىاع، و٢ُل مابت ال٣ِْىُ ، ٢ُل وػُن ؤعبٗحن ؤو٢ُت مً طَب، ٍو

ً ؤبي ٖبُض ؤل٠ ومابخا ؤو٢ُت، و٢ُل ؾبٗىن ؤل٠ صًىاع، و٢ُل هي حملت  ال، ٖو كغون َع ٖو

ا٫(173)٢ىاَحر م٣ىُغة :٦ثحرة مجهىلت مً اإلاا٫، ومىه ٢ىلـهم َٗ ْى ِٞ  .(174)، ووػهه 

ي ازخالٝ ال٣ضماء في ؤنل ُ٘ الؿَُى ْجَم اهُت  وٍَ دهٍغ في الغومُت والؿٍغ َظا اللٟٔ، ٍو

٣ُت ت وؤلاٍٞغ  .(175)والبربٍغ

ْدضزىن ؤهه الجُجي 
ُ
ىن اإلا غي اللٍٛى ؤي  centumمٗىاٍ: مئىي، مإزىط مً  centnariumٍو

اوي (176)مئت ، ومنهم مً ًغي ؤن الٗغبُت لم جإزظٍ مً الالجُيُت مباقغة، وإهما ؤزظجه مً الؿٍغ

 .(177)إلى الُىهاهُت زم الالجُيُت )٢ىُحرا( الظي جغح٘ ؤنىله

" وحاء في اإلاجمٕى ٢ىله: "
ً
جىػ ؤن ٩ًىن (178)ال٣ىُاع ًجىػ ؤن ٩ًىن َنضا٢ا ؤي –، و٢ىله: "ٍو

ًَّ ٦بحًرا ل٣ىله ٖؼ وحل  -الّهضا١ ُه ًٰ ُخۡم ِإۡخَض ِۡ اٗعا{ }َوَءاجَ
َ
ال٣ىُاع  ٢ا٫ مٗاط عضخى هللا ٖىه: ( 179)٢ِىُ

 ومابخا ؤو٢ُت"
 

 .(180)ؤل٠

 الكىيست:

َبان قبه ال  ًْ ُ
٢ 

ً
ُل٤ ؤًًا ٖلى مخٗبض الىهاعي، وال٨ىِؿت ؤًًا ٨ِىَِؿت مخٗبض اليهىص، ٍو

ؿختر به، والجم٘ ٞيهما  ل٣ي ٖليها زىب ٌؿخٓل به الغا٦ب َو َىصج، ٌٛغػ في اإلادمل ؤوفي الّغخل ٍو

 .(181)٦ىاةـ

، وازخلٟىا في ؤنله ٣ٞا٫ بًٗهم إهه ٞاعسخي، وؤن ىن ؤّن َظا اللٟٔ م٣ترى  له ط٦غ اللٍٛى

ى مٗبض الىهاعي (182))٦يكذ(  .(183)، ومنهم مً ًغي ؤّن ؤنله )٧لِؿا( َو

ى )٦ىىقخا(، ومٗىاٍ الجماٖت  اوي، َو حن اإلادضزحن ؤّن ؤنل اللٟٔ ؾٍغ غي بٌٗ اللٍٛى ٍو

ى مإزىط مً ؤنٍل ًىهاوي بىٟـ اإلاٗجى  .(184)واإلادٟل، َو

 مً )٦ىِؿِذ(
 
، مإزىط ىا٥ عؤي آزغ بإن ؤنل اللٟٔ ٖبري  َظا ؤ٢غب آلاعاء إلى ، ولٗل (185)َو

الهىاب؛ ل٣غبه في الى٤ُ مً اللٟٔ في الٗغبُت، وألن ألانل في الٗغبُت ؤن ًُل٤ لٟٔ ال٨ىِؿت 
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 ٖلى مخٗبض اليهىص.

 ِفي 
ُ
ة

َ
ال ٍُ الهَّ َغ

ْ
٨

ُ
ِىَِؿِت" وحاء لٟٔ ال٨ىِؿت في اإلاجمٕى في ٢ىله: "ج

َ
٨

ْ
 .(186)ال

ٗغبُت؛ إط هي مكخ٣ت مً ؤنل ٖغبي وؤّما ال٨ىِؿت باإلاٗجى آلازغ الّضا٫ ٖلى قبه الهىصج ٞ

 (.187)ٞهي ُٞٗلت مً ال٨ىىؽ، ومىه ٦يـ الٓبي: صزل في مإواٍ

ىِب 
ُ
 ِفي ُع٧

ً
ِضًَضة

َ
 ق

ً
ت َّ٣

َ
ْى َوَحَض َمك

َ
 لٟٔ ال٨ىِؿت بهظا اإلاٗجى ٢ا٫: "َول

ً
وحاء في اإلاجمٕى ؤًًا

ِه   ِفي َخ٣ِّ
َ
ِرٍ

ُ
ت
ْ

ق
ُ
ْدِمِل ا

َ ْ
ا" اإلا ََ ْدُى

َ
 َوه

ُ
ِىَِؿت

َ
٨

ْ
 .(188)ال

 :الياكىث

ى٫، الىاخضة ًا٢ىجت، والجم٘ الُىا٢ُذ ُٖ ا
َ
ْىُث: مً الجىاَغ، ٖلى وػن ٞ

ُ
ا٢ َُ  .(189)ال

، ولم ًخٗغيىا ألنله، وط٦ٍغ ناخب اللؿان ب٣ىله: "٣ًا٫:  نغح ٖلماء الٗغبُت بإهه م٣ترى 

 .(190)ٞاعسخي مٗغب"

ً ، ومنهم م(191)وازخل٠ اإلادضزىن في ؤنله ٞمنهم مً ٌٗضٍ في ألالٟاّ الٟاعؾُت اإلا٣تريت

 
ً
اهُت(192)ًجٗل ؤنله ًىهاهُا ، ولٗل عؤي مد٤٣ ٦خاب اإلاّٗغب (193)، ومنهم مً ًغحٗه إلى الؿٍغ

ًجم٘ َظٍ آلاعاء التي ٢ُلذ في َظا اللٟٔ، ٞبٗض ؤن ه٣ل ؤّن اؾمه بالٟاعؾُت )ًا٦ىض( والُا٢ىث 

ى هٕى مً ألاحجاع  مٗغبه، ٢ا٫: َى صزُل ٖلى الٟاعؾُت مً الُىهاهُت وؤنله )َُا٦ىثىؽ( َو

اهُت ا غ، ومىه )٣ًىهضا(، و)ًا٢ىهضا( بالؿٍغ ُل٤ ؤًًا ٖلى يغب مً الَؼ مت ؤػع١ اللىن، ٍو ل٨ٍغ

اهُت بدظٝ الىىن   .(194)بمٗجى الُا٢ىث، والٓاَغ ؤن اللٟٔ اإلاٗغب مإزىط مً الؿٍغ

 ًْ َواِوي ِم
َ ْ
َما٫ُ ألا ْٗ ْدُغُم اْؾِخ ًَ  

َ
َجىَ  وحاء في اإلاجمٕى ٢ىله: "َوال

ْ
ىِث َوَؾاِبِغ ال

ُ
ا٢ َُ

ْ
ى ال

َ
ل َٖ َِؿِت  ِٟ

ِغ الىَّ َِ ا

" َصّحِ
َ ْ
ـَ (195)ألا ْب

ُ
ٍُ ل َغ

ْ
٦

َ
 ؤ

َ
ِء" ، و٢ىله: "َوال

َ
ال َُ ُ

خ
ْ
ِٝ َوال َغ ًْ ِحَهِت الؿَّ  ِم

َّ
ْو َػَبْغَحٍض إال

َ
ىٍث ؤ

ُ
ا٢ ًَ(196). 

 الخاجمت:

ت اللٛت ألانلُت  ، إلاٗٞغ بٗض َظٍ اإلاداولت لضعاؾت وجدلُل ألالٟاّ اإلا٣تريت في ٦خاب اإلاجمٕى

حن ال٣ضامى واإلادضزحن منها، ٞئهجي ؤقحر إلى مجمل الىخابج التي لها، والتي ْهغ ٞ يها مى٠٢ اللٍٛى

 جىنل إليها البدث ُٞما ًلي:

  ٛىي ْاَغة قاةٗت بحن اللٛاث؛ ٞهى ًمثل إخضي الىؾابل اإلاهّمت التي
ّ
الا٢تراى الل

 إخضي َظٍ اللٛاث التي ّٖؼػث بخضازلها م٘، واللٛت الٗغبُت جىمى بها الثروة اللُٟٓت

ا، ٞإزظث ٧لماٍث ٦ثحرة  ًُ ا ووُْٟ ًُ ا وز٣اٞ ًُ ٛاث ألاحىبُت ٢ضعاِتها الخىانلُت مٗٞغ
ّ
الل

ت  .مً جل٪ اللٛاث، ل٨نها ؤزًٗتها ل٣ىاهُنها اللٍٛى
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  ،ت في ٧ل ٖهغ؛ ٞال٣ٟه منهاج خُاة ٦خب ال٣ٟهاء مغآة واضخت لأللٟاّ اللٍٛى

؛ ولظل٪ ٧اهذ ًخٗامل م٘ ما َى قاة٘ ومٗغوٝ؛ لُضع٦ه الجمُ٘ بك٩له اإلا٣هىص

 باأللٟاّ
ً
 اإلا٣تريت. ٦خب ال٣ٟه ٚىُت

  ً٧ل ألالٟاّ اإلا٣تريت في اإلاجمٕى جمثل ؤؾماء ألاقُاء اإلااصًت الخؿُت التي لم ٨ً

للٗغب ٖهض  بها مً ٢بل؛ ألّن َظٍ ألاقُاء لم ج٨ً في بِئتهم ختى ًُل٣ىا ٖلُه ؤؾماء 

 ٖغبُت.

 مً اإلادؿىؾاث، مثل 
ً
: صوع الٗباصة، وال٨خب ألالٟاّ اإلا٣تريت قملذ ٖضصا

ىت،  ت، وألاما٦ً الٗامت، والخُىاهاث، والجىاَغ، والى٣ىص، واإلاالبـ، والٍؼ الؿماٍو

حر طل٪.  وألاواوي، والُٗىع، وؤصواث اإلاالهي واللٗب، ٚو

  ؤ٦ثر اللٛاث إ٢غاًيا للٗغبُت هي اللٛت الٟاعؾُت، ألّن اللٛت الٟاعؾُت لٛت خًاعة ولها

٧ان لىحىص ؤٖضاص ٦بحرة مً الٟغؽ في خىايغ الٗغب، ٦ما  ،اجها٫ وز٤ُ بالٗغب

ا ٖلى طل٪: هبٙى ٦ثحر مً ؤبمت  واهسغاَهم في الخُاة الٗامت ؤزغ  في طل٪، ًً وؾاٖض ؤً

حن الٗغب مً اللٛت الٟاعؾُت ًُ ٦ثحر مً اللٍٛى  .الٟغؽ في لٛت الٗغب، وجم٨

 مً ألالٟاّ إلى اللٛت الٟاعؾُت؛ أل 
ً
نها ه٣لذ إليهم ًٖ وؿبذ اإلاٗاحم الٗغبُت ٦ثحرا

٤ اللٛت الٟاعؾُت، وؤزبذ البدث الخضًث ؤنها مً لٛاث ؤزغي.  ٍَغ

  مٗٓم ألالٟاّ اإلا٣تريت مؿمُاث ألقُاء ال جيخجها البالص الٗغبُت، ٞى٣لذ إلى

 الٗغبُت م٘ ؤؾمائها.

ىصخي البدث بئًجاص معجم زام باإلا٣ترياث في ٦خب ال٣ٟه، وبخىحُه الضعاؾاث البدثُت  ٍو

ت إ ت ٞيها، وعبِ الٓاَغة اللٍٛى لى ٦خب ال٣ٟه اإلاسخلٟت، وجسهُو صعاؾاث للٓىاَغ اللٍٛى

ت بالٓاَغة الضاللُت ٟٞيها ألازغ ال٨بحر ٖلى ال٣ىاٖض الٗغبُت، مً هاخُت الخإنُل،  اللٍٛى

 والخىيُذ والخبُحن.

 

 :زاحؼالهىامش وامل
 

 
 -ٌ ٢٥٤٣، 1صمك٤، ٍ –ٝ. ٖبض الغخُم، صاع ال٣لم ) ت ولهجاتهامعجم الضزُل في اللٛت الٗغبُت الخضًث (1)

 .7م( ٣١٢٢
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 .)و(م( 1997، 1( اإلاعجم الٟاعسخي الٗغبي اإلاىحؼ )مدمض ؤلخىهجي، م٨خبت لبىان هاقغون، 2ٍ)

ت (3)  .109م( 1978، 6ال٣اَغة، ٍ -مً ؤؾغاع اللٛت )إبغاَُم ؤهِـ، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

 ال٣اَغة، -ال٣اَغة، الىاقغ: م٨خبت الخاهجي -)عمًان ٖبضالخىاب، مُبٗت اإلاضوي ( ٞهى٫ في ٣ٞه الٗغبُت4)

، )اإلاٗغب والضزُل في اللٛت الٗغبُت: مىاٝ اإلاىؾىي( 99، 34، مجلت اللؿان الٗغبي، ٖضص 358م( 1994 ،3ٍ

ما في همى اللٛت الٗغبُت )مىسخى ٖؼالضًً ٖلي ًىؾ٠، بدث ج٨مُلي للماحؿخ حر، حام٘ اإلاٗغب والضزُل وؤزَغ

 .22-17م( 2018 –ٌ 1439الؿىصان  -الىُلحن

 .109( مً ؤؾغاع اللٛت 5)

 .349-348م(. 1989، 12بحروث، ٍ -٣ٞه اللٛت )نبخي الهالح، صاع الٗلم للمالًحن ( صعاؾاث في6)

 م( )َـ(.1998الُبٗت ألاولى،  -ٞاعسخي )مدمض ؤلخىهجي، م٨خبت لبىان هاقغون -( اإلاعجم الظَبي ٖغبي7)

 .253-252، ص. ث( 9ال٣اَغة، ٍ -ٖلم اللٛت )ٖلي ٖبضالىاخض وافي، صاع نهًت مهغ (8)

٣ي، صاع ناصع (9)  .1/590بحروث، الُبٗت ألاولى، ص.ث.( ٖغب  -لؿان الٗغب )مدمض بً مىٓىع ؤلاٍٞغ

 .11/241اإلاغح٘ الؿاب٤ صزل  (10)

ض ٖبضالٟٛىع ُٖاع، صاع الٗلم جاج اللٛت وصخاح الٗغبُت )إؾماُٖل بً خماص الجىَغي، جد٤ُ٣: ؤخم (11)

 ٌ(.1399، 2، ٍبحروث -للمالًحن

( ًىٓغ: اإلاعجم الىؾُِ )مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة، ٢ام بئزغاحه: إبغاَُم مهُٟى وآزغون، اإلا٨خبت 12)

 1/14بحروث، ص.ث.(  -َهغان، صاع إخُاء الترار الٗغبي -الٗلمُت
ّ
 -ض في الٗغبُت )خلمي زلُل، صاع النهًت، واإلاىل

 .202م( 1985 -َـ 1405، 2بحروث، ٍ

ًىٓغ: قٟاء الٛلُل ُٞما في ٦الم الٗغب مً الضزل )ؤخمض الخٟاجي، ج٣ضًم وجصخُذ: مدمض ٦كاف، صاع  (13)

 .33م( 1998 -َـ 1418، 1بحروث، ٍ -ال٨خب الٗلمُت

ثمان الهُجي، ًىٓغ: ٢هض الؿبُل ُٞما في اللٛت الٗغبُت مً الضزُل )مدمض ألامحن اإلادبي، جد٤ُ٣: ٖ (14)

اى، ٍ -م٨خبت الخىبت  .1/105م( 1994 -َـ 1415، 1الٍغ

 .1/53م٣ضمت اإلاد٤٣  ،( ًىٓغ: ٢هض الؿبُل15)

ًىٓغ: اإلاٗغب والضزُل في الٗغبُت صعاؾت في جاج الٗغوؽ للؼبُضي )ًدحى إبغاَُم ٢اؾم، ٖالم ال٨خب  (16)

 . 47-40م(2015إعبض،  -الخضًث

إؾماُٖل بً خماص الجىَغي، جد٤ُ٣: ؤخمض ٖبضالٟٛىع ُٖاع، صاع الٗلم جاج الٗغوؽ وصخاح الٗغبُت ) (17)

 َغث. 5/141 ٌ(1399، 2بحروث، ٍ -للمالًحن

ي،  (18) غ في ٖلىم اللٛت وؤهىاٖها )ٖبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ، حال٫ الضًً الؿَُى ًىٓغ في اإلا٣اًِـ: اإلاَؼ

، واإلاٗغب والضزُل 1/213م( ٢٩٩١ -َـ ٢٥٢١، 1بحروث، ٍ –جد٤ُ٣: ٞؤاص ٖلي مىهىع، صاع ال٨خب الٗلمُت 

 .56-40، اإلاٗغب والضزُل في الٗغبُت لُدحى ٢اؾم 27-25في اإلاهباح اإلاىحر 
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 -( اإلاهظب في ٣ٞه ؤلامام الكاٞعي )ؤبى اسخا١ إبغاَُم بً ٖلي بً ًىؾ٠ الكحراػي، صاع ال٨خب الٗلمُت19)

 .1/14 بحروث، ب ث(

ػي وؤزٍغ في ال٣ٟه ؤلاؾالمي )مدمض ٣ٖلت ؤلابغاَُم، عؾالت ٖلمُت، ( ًىٓغ: الكُش ؤبى إسخا١ الكُش الكحرا20)

 .120 م، م٨خبت الجامٗت ألاعصهُت(1978إقغاٝ: ٖبضالٛجي مدمض ٖبضالخال٤، 

ا مدحي الضًً ًدحى بً قٝغ الىىوي، صاع  (21) اإلاجمٕى قغح اإلاهظب، م٘ ج٨ملت الؿب٩ي واإلاُُعي )ؤبى ػ٦ٍغ

 .1/6ال٨ٟغ، ص ث( 

 .530م( 2003، صاع الىٟاةـ، ٖمان، 1مظَب ؤلامام الكاٞعي )ؤ٦غم ًىؾ٠ ال٣ىاؾمي، ٍ اإلاضزل إلى (22)

اإلانهل الٗظب الّغوي في جغحمت ٢ُب ألاولُاء الىىوي )قمـ الضًً ؤبى الخحر مدمض بً ٖبض الغخمً بً  (23)

ضي، صاع ال٨ٟغ ض اإلاٍؼ  .م(2005 -َـ 1426، 1بحروث، ٍ -مدمض السخاوي، جد٤ُ٣: ؤخمض ٍٞغ

البضاًت والنهاًت )ؤبى الٟضاء إؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦ثحر ال٣غشخي البهغي زم الضمك٣ي، جد٤ُ٣: ٖبض هللا بً ( 24)

الن، ٍ  17/540 م(٢٩٩١ -َـ ٢٥٢١، 1ٖبض اإلادؿً التر٧ي، صاع هجغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ وؤلٖا

 .26( اإلانهل الٗظب الّغوي 25)

اب ٖؼام(، مجلت ًىٓغ: نالث اللٛت الٗغبُت واللٛاث ؤلاؾال  (26) مُت، الٟاعؾُت والتر٦ُت وألاعصًت )ٖبضالَى

، 122، واإلاّٗغب والضزُل في الٗغبُت لُدحى ٢اؾم 319صعاؾاث في ٣ٞه اللٛت ، 230 7مجم٘ اللٛت الٗغبُت ٖضص 

130. 

 .122، واإلاّٗغب والضزُل في الٗغبُت لُدحى ٢اؾم 32ًىٓغ: اإلاٗغب والضزُل في اإلاهباح اإلاىحر  (27)

نهاعث بُتر آن ُصوِػي، 1/2بغؾم، واإلاعجم الىؾُِ  12/46ٓغ: لؿان الٗغب ًى (28) ، ج٨ملت اإلاٗاحم الٗغبُت )ٍع

الم، الجمهىعٍت  ُمي، حما٫ الخُاٍ، وػاعة الث٣اٞت وؤلٖا َٗ ض َؾلُم الى ل٤ ٖلُه: مدمَّ ه٣له إلى الٗغبُت ٖو

خامض ناص١ ٢ىُبي، صاع الىٟاةـ ، و معجم لٛت ال٣ٟهاء )مدمض عواؽ ٢لٗجي، 1/67م( ٣١١١، 1الٗغا٢ُت، ٍ

، و اإلاعجم الٗغبي ألؾماء اإلاالبـ في يىء اإلاٗاحم 19م( ٢٩١١ -َـ ٢٥١١، 2للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ٍ

والىهىم اإلاىز٣ت مً الجاَلُت ختى الٗهغ الخضًث، )عحب ٖبض الجىاص إبغاَُم، صاع آلاٞا١ الٗغبُت، 

 .26م( ٣١١٣ -َـ ٢٥٣٤، 1ال٣اَغة، ٍ

: الصخاح جاج اللٛت وصخاح الٗغبُت )ؤبى ههغ إؾماُٖل بً خماص الجىَغي الٟاعابي، جد٤ُ٣: ؤخمض ًىٓغ (29)

بغؾم، ولؿان الٗغب  5/1871م( ٢٩١١ - َ ـ٢٥١١ ،4بحروث، ٍ –ٖبض الٟٛىع ُٖاع، صاع الٗلم للمالًحن 

 بغؾم. 12/46

 .26اإلاعجم الٗغبي ألؾماء اإلاالبـ  (30)

 .4/436اإلاجمٕى  (31)

 .18/189ٕى اإلاجم (32)

 .4/437ًىٓغ: اإلاجمٕى  (33)



ــال/  06لجد امل  173-141ص، (2022) 02: دػـ
  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: / ISSN : 
 

161 

 

 

 
الٟخذ هانغ الضًً بً اإلاُغػ، جد٤ُ٣: مدمىص ٞازىعي  )اإلاٛغب في جغجِب اإلاٗغب: ؤبى 1/70( ًىٓغ: اإلاٛغب 34)

بض الخمُض مسخاع، ض ٖو  بغ١. 18 -10/17، لؿان الٗغب 120 م(1979، 1خلب، ٍ -م٨خبت ؤؾامت بً ٍػ

 .1/320( اإلاجمٕى 35)

 بغ١. 1119 بحروث، ص.ث.( -)مدمض الٟحروػآباصي، مؤؾؿت الغؾالت ُِ( ال٣امىؽ اإلاد36)

ب الكغح ال٨بحر )ؤخمض اإلا٣غي الُٟىمي، اإلا٨خبت الٗلمُت37)  1/74بحروث، ص. ث( -( ًىٓغ: اإلاهباح اإلاىحر في ٍٚغ

 جغج. 2/218جغج، واهٓغ لؿان الٗغب 

غ 38)  . 1/220( ًىٓغ: اإلاَؼ

ىٓغ مٗجى ألاجغ 18/68( اإلاجمٕى 39)  .182ج في ال٣امىؽ اإلادُِ ، ٍو

ب الخضًث )ؤبى مدمض ٖبض هللا بً مؿلم بً ٢خِبت الضًىىعي، جد٤ُ٣: ٖبض هللا  .30ًىٓغ:  (40) ٍٚغ

 ٞلج. 346، ولؿان الٗغب 1/353ٌ( ٢٤٩١، 1بٛضاص، ٍ –الجبىعي، مُبٗت الٗاوي 

َُضي البهغي، جد٤ُ٣: ًىٓغ: ٦خاب الٗحن )ؤبى ٖبض الغخمً الخلُل بً ؤخمض بً ٖمغو بً جمُم الٟغا (41)

ب الخضًث 4/241مهضي اإلاسؼومي، إبغاَُم الؿامغاةي، صاع وم٨خبت الهال٫، بحروث، ب.ث(  ، والنهاًت في ٍٚغ

 -وألازغ )ؤبى الؿٗاصاث اإلاباع٥ بً ألازحر الجؼعي، جد٤ُ٣: َاَغ الؼاوي ومدمىص الُىاحي، اإلا٨خبت الٗلمُت

ب الخضًث )ؤبى 1/37بسذ، واإلاهباح اإلاىحر  2/9، ولؿان الٗغب 1/101م( 1979 –ٌ 1399بحروث،  ٍغ ، ٚو

 .1/57ٌ( 1405، 1بحروث، ٍ -الٟغج ٖبضالغخمً بً الجىػي، جد٤ُ٣: ٖبضاإلاُٗي ٢لٗجي، صاع ال٨خب الٗلمُت

 .83ًىٓغ: قٟاء الٛلُل  (42)

اء للُباٖ (43) ت واليكغ ًىٓغ: ألالٟاّ اإلاٗغبت في معجم الٗحن صعاؾت جإنُلُت )مهُٟى إبغاَُم ٖلي، الٞى

 .165م( 1988

 .23م( 1998، 2ًىٓغ: معجم اإلاٗغباث الٟاعؾُت: مدمض ؤلخىهجي، م٨خبت لبىان هاقغون، ٍ (44)

مظان وماء  (45) هلت اؾم ٣ً٘ إلى زمؿت بلضان وهي: ؤنبهان والغي َو ت: لٛت ميؿىبت إلى ٞهلت، ٞو الٟهلٍى

الخؿً ألانٟهاوي، جد٤ُ٣: مدمض ؤؾٗض  تهاوهض، وآطعبُجان. ًىٓغ: الخىبُه ٖلى خضور الخصخ٠ُ )خمؼة بً

 .23م( ٢٩٩٣ -َـ ٢٥٢٣، 2بحروث، ٍ –ٖبض اإلاٗحن اإلالىحي، صاع ناصع  -َلـ، عاحٗه: ؤؾماء الخمصخي 

 .172ًىٓغ: اإلاّٗغب  (46)

 .8/393اإلاجمٕى  (47)

ىٓغ: 15/142 اإلاجمٕى (48)  .19/47، 5/426، 5/419، ٍو

 .227ب ( اإلاٗغّ 49)

ب في يىء ٖلم اللٛت اإلاٗانغ )ٖبضاإلاىٗم ال٩اعوعي، مُبٗت حامٗت  ٕ، وجغ  912( ال٣امىؽ اإلادُِ 50) الخٍٗغ

ىم، ٍ  .139م( 1986، 1الخَغ

.  74/ 1 ( اإلاهباح اإلاىحر51)  جٕغ
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 .18/75( اإلاجمٕى 52)

 حهغ.  152/ 4، لؿان الٗغب 3/389( الٗحن  53

 .237( اإلاٗغب 54)

 حهغ. 4/152، لؿان الٗغب 237ًىٓغ: اإلاٗغب  (55)

، معجم ألالٟاّ الٟاعؾُت اإلاٗغبت )ؤصي قحر ال٩لضاوي، م٨خبت 1/441، ٢هض الؿبُل 238اإلاٗغب  ًىٓغ: (56)

ابُل هسلت الِؿىعي، مؤؾؿت زلُٟت للُباٖت، صاع 46م( 1990بحروث،  -لبىان ، ٚغابب اللٛت الٗغبُت )ٞع

 .224م( 1986، 4اإلاكغ١، ٍ

 .263ًىٓغ: اإلاعجم الٟاعسخي الٗغبي اإلاىحؼ  (57)

ىٓغ: 12/98ٕ اإلاجمى  (58) ، 19/334، 13/120، 13/113، 12/98، 10/118، 8/497، 6/194، 6/75، ٍو

19/339 ،19/389. 

 زؼ.  1/231زؼػ، واإلاعجم الىؾُِ  656( ًىٓغ: ال٣امىؽ اإلادُِ 59)

 . 285ب اإلاٗغّ ، ٢1/475هض الؿبُل ( ًىٓغ: 60)

 .122ًىٓغ: اإلاعجم الٟاعسخي الٗغبي اإلاىحؼ  (61)

 .66، ومعجم اإلاٗغباث الٟاعؾُت 54ٟاّ الٟاعؾُت ًىٓغ: معجم ألال (62)

 .4/449اإلاجمٕى  (63)

 .9/364اإلاجمٕى  (64)

، و اإلاسهو )ٖلي بً إؾماُٖل بً ؾُضٍ، جد٤ُ٣: لجىت إخُاء الترار 41/239ًىٓغ: تهظًب اللٛت  (65)

ٓم )ؤبى الخؿً ٖلي 2/463م٨ت اإلا٨غمت، ص. ث(  -الٗغبي، صاع الباػ بً إؾماُٖل بً ، و اإلاد٨م واإلادُِ ألٖا

، 9/336م( ٣١١١ -َـ ٢٥٣٢ ،،1بحروث، ٍ –ٖبض الخمُض َىضاوي، صاع ال٨خب الٗلمُت  ؾُضٍ اإلاغسخي، جد٤ُ٣:

م اللؿان )ابً َكام اللخمي، جد٤ُ٣: خاجم نالح الًامً، صاع البكابغ ، 1بحروث، ٍ -و اإلاضزل إلى ج٣ٍى

ِؿ ، و 373م( 2003 –ٌ 1424 ْٟ ُب ِفي ج
َ
ظ ْٗ ْؿَخ

ُ
ُم اإلا

ْ
ٓ ِب )ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض بً الىَّ

ّ
ِّ اإلاَهظ ا

َٟ ِب ؤلْ حر ٍٚغ

ت  -مدمض بً ؾلُمان بً بُا٫ الغ٦بي، اإلاٗغوٝ ببُا٫ جد٤ُ٣: مهُٟى ٖبض الخُٟٔ َؾاِلم، اإلا٨خبت الخجاٍع

 .1/150 م(٢٩٩٢م٨ت اإلا٨غمت، 

جد٤ُ٣: ؤخمض مسخاع  ًىٓغ: معجم صًىان ألاصب )ؤبى إبغاَُم إسخا١ بً إبغاَُم بً الخؿحن الٟاعابي، (66)

، 2/59م( ٣١١٤ -َـ ٢٥٣٥ال٣اَغة،  -ٖمغ، إبغاَُم ؤهِـ، مؤؾؿت صاع الكٗب للصخاٞت والُباٖت واليكغ

ب ؤلٟاّ اإلاهظب ، 43واإلاٗغب ، 9/336اإلاد٨م ، و 125/،1والصخاح  ، 1/150والىٓم اإلاؿخٗظب في جٟؿحر ٍٚغ

ا مدحي الضًً ًدحى بً قٝغ الىىو  بحروث،  –ي، جد٤ُ٣: إًاص ؤخمض الٛىج، صاع ابً خؼم ص٢اب٤ اإلانهاج )ؤبى ػ٦ٍغ

 .55ص. ث( 
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ض ؤّصي قحر، صاع الٗغب (67) ُّ ، معجم جُمىع 65م( 1988، 2ال٣اَغة، ٍ -ًىٓغ: ألالٟاّ الٟاعؾُت اإلاٗغبت )الؿ

َـ، جد٤ُ٣: ص٦خىع خؿحن هّهاع، صاع ٢٤٥١ال٨بحر في ألالٟاّ الٗامُت )ؤخمض بً إؾماُٖل بً مدمض جُمىع 

 .3/308م( ٣١١٣ -َـ ٢٥٣٣ 2مهغ، ٍ –والىزاب٤ ال٣ىمُت بال٣اَغة  ال٨خب

ىٓغ: 15/248 اإلاجمٕى (68)  .11/264، 5/462، ٍو

 .5/462ًىٓغ: اإلاجمٕى  (69)

 .5/462اإلاجمٕى  (70)

 صبج. 1/268صبج، واإلاعجم الىؾُِ  239صبج، وال٣امىؽ اإلادُِ  2/262ًىٓغ: لؿان الٗغب  (71)

 صبج. 312/  1صبج، الصخاح  2/262ب لؿان الٗغ  ،2/97( النهاًت 72)

 .2/43 ، ٢هض الؿبُل144 قٟاء الٛلُل ،291( اإلاٗغب 73)

 صبج. 37/  2جاج الٗغوؽ  (74)

 .مً حٗل٤ُ اإلاد٤٣ 291( اإلاٗغب 75)

 .4/435( اإلاجمٕى 76)

 .4/435اإلاجمٕى  (77)

ُت والىالًاث الضًيُت صون، وألاخ٩ام الؿلُاه 1/204صون، واإلاهباح اإلاىحر  13/166ًىٓغ: لؿان الٗغب  (78)

 .199م( 1978 -َـ 1398بحروث،  -)ؤبى الخؿً ٖلى اإلااوعصي، صاع ال٨خب الٗلمُت

 صون، و.13/166لؿان الٗغب  ،2/150( اهٓغ النهاًت 79)

ال٣اَغة،  -( جٟؿحر ألالٟاّ الضزُلت في اللٛت الٗغبُت م٘ ط٦غ ؤنلها بدغوٞه )َىبُا الٗىِسخي، صاع الٗغب80)

 .229ب اللٛت ٚغاب ،30م( 1989

 .317( اإلاٗغب 81)

 .84( معجم اإلاٗغباث الٟاعؾُت 82)

 .2/49، و٢هض الؿبُل 144 قٟاء الٛلُلًىٓغ:  (83)

 .6/211اإلاجمٕى  (84)

 .6/212اإلاجمٕى  (85)

 ػبغ. 1/250ػبغ، واإلاهباح اإلاىحر  3/194باب الخماسخي مً الجُم، ولؿان الٗغب  6/210ًىٓغ: الٗحن  (86)

 .357اإلاٗغب  (87)

 .2/80، ٢هض الؿبُل 168 قٟاء الٛلُلًىٓغ:  (88)

، صعاؾاث في اإلاعجم الٗغبي )إبغاَم بً 93، ومعجم اإلاٗغباث الٟاعؾُت 76ًىٓغ: معجم ألالٟاّ الٟاعؾُت  (89)

 .102م( 1987، 1بحروث، ٍ -مغاص، صاع الٛغب ؤلاؾالمي

 .13/120اإلاجمٕى  (90)
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 .4/466اإلاجمٕى  (91)

 714وال٣امىؽ اإلادُِ  ،2/23َلـ، اإلاٛغب  2/375لـ، واإلاهباح اإلاىحر َ 6/125( اهٓغ: لؿان الٗغب 92)

 .113,معجم ألالٟاّ الٟاعؾُت  2/247َلـ، و٢هض لؿبُل 

( الا٢تراى اإلاعجمي مً الٟاعؾُت إلى الٗغبُت في يىء الضعؽ اللٛىي الخضًث )عحب ٖبضالجىاص إبغاَُم، 93)

 .196م( 2002، 1م٨خبت صاع ال٣اَغة، ٍ

 .13/291 ( اإلاجمٕى94)

 .19/410اإلاجمٕى  (95)

ت الٗامت لل٨خاب، ٍ (96)  .1/359، ب. ث( 4الخهابو )ؤبى الٟخذ ٖثمان بً حجي اإلاىنلي، الهُئت اإلاهٍغ

 مؿ٪. 1230مؿ٪، وال٣امىؽ اإلادُِ  10/487لؿان الٗغب  (97)

ب الخضًث )ؤبى إسخا١ إبغاَُم الخغبي، جد٤ُ٣ ؾلُمان الٗاًض، حامٗت ؤم ال٣غي  (98) ت اإلا٨غمت، م٨ -ٍٚغ

 .2/566َـ( 1405، 1ٍ

 .598، واإلاٗغب 272مؿ٪، وقٟاء الٛلُل  4/1608الصخاح  (99)

غابب اللٛت ٢2/467هض الؿبُل  (100)  .353، واإلاعجم الظَبي 136، وصعاؾاث في اإلاعجم الٗغبي 245، ٚو

 .58( ألالٟاّ اإلاٗغبت في معجم الٗحن 101)

 .2/187اإلاجمٕى  (102)

 .18/72اإلاجمٕى  (103)

 هغص. 411هغص، وال٣امىؽ اإلادُِ  3/421، ولؿان الٗغب 8/22ٓغ: الٗحن ( ًى 104

ب الخضًث البً الجىػي 5/38، والنهاًت 605هغص، واإلاٗغب  3/421ًىٓغ: لؿان الٗغب (  105 ٍغ ، 2/401، ٚو

  .151معجم ألالٟاّ الٟاعؾُت ، 296هغص، وقٟاء الٛلُل  411وال٣امىؽ اإلادُِ 

 .151معجم ألالٟاّ الٟاعؾُت  ،73جٟؿحر ألالٟاّ الضزُلت  (106)

 هغص. 411ال٣امىؽ اإلادُِ  (107)

 .177معجم اإلاٗغباث الٟاعؾُت  (108)

 .20/245 اإلاجمٕى (109)

ش )مٓهغ اإلا٣ضسخي، م٨خبت الث٣اٞت الضًيُت (110)  .121-4/120ال٣اَغة، ص. ث(  -ًىٓغ: البضء والخاٍع

ى ٦ظل٪ في: ٢هض الؿبُل 5/22ًىٓغ: النهاًت  (111)  .1/215، َو

غابب اللٛت 5ًىٓغ: جٟؿحر ألالٟاّ الضزُلت  (112)  -، و الؿامُىن ولٛاتهم )خؿً ْاْا، صاع ال٣لم254، ٚو

، ومعجم اإلاؤهثاث الؿماُٖت الٗغبُت والضزُلت )خامض ناص١ ٢ىُبي، صاع 130م( 1990 –ٌ 1410، 2صمك٤، ٍ

 .123م( 1987-ٌ 1407، 1بحروث، ٍ -الىٟاةـ

 2/70اإلاجمٕى  (113)

 .20/217اإلاجمٕى  (114)
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 بؿذ،  1/48حجن، واإلاهباح اإلاىحر  99/  13( ًىٓغ: لؿان الٗغب 115)

 .165( ًىٓغ: اإلاٗغب 116)

 165ًىٓغ: اإلاٗغب  (117)

 بؿذ. 1/48( ًىٓغ: اإلاهباح اإلاىحر 118)

 .30( معجم اإلاٗغباث الٟاعؾُت 119)

ىٓغ ٦ظل٪: 13/228( اإلاجمٕى 120)  .11/358، 11/322، 11/26، 9/291، 9/287، 5/575، 5/283، ٍو

 بُ٘. 911بُ٘، وال٣امىؽ اإلادُِ  8/26، واللؿان الٗغب 2/265ًىٓغ: الٗحن  (121)

 .207ًىٓغ: اإلاٗغب  (122)

م( 1950لبىان،  -ًىٓغ: معجمُاث ٖغبُت ؾامُت )ألاب مغمغجي الضومى٩ي، مُبٗت اإلاغؾلحن اللبىاهُحن (123)

اهُت والٗغبُت )175، ٚغابب اللٛت 111 اٚىاَُىؽ ٣ٌٗىب الثالث، ، البراَحن الخؿُت ٖلى ج٣اعى الؿٍغ

بحروث،  -صمك٤، الضاع الكامُت -، ٦الم الٗغب مً ٢ًاًا اللٛت الٗغبُت )خؿً ْاْا، صاع ال٣لم54م( 1969

 .29م(1990 –ٌ 140، 2ٍ

 .16ًىٓغ: جٟؿحر ألالٟاّ الضزُلت  (124)

 .2/180 اإلاجمٕى (125)

 .جىج 233( ال٣امىؽ اإلادُِ 126)

 .1/62( النهاًت 127)

 جىج 219/ 2( لؿان الٗغب 128)

ىٓغ: معجم اإلاٗغباث الٟاعؾُت 139الا٢تراى اإلاعجمي  (129) غابب اللٛت 41، ٍو ، واإلاٟهل في ألالٟاّ 221، ٚو

 .20م( 1978-َـ، 1398، 1إًغان، ٍ -الٟاعؾُت اإلاٗغبت )نالح الضًً اإلاىجض، اهدكاعاث بيُاص ٞغؾ٪

اهُت في  3/331 23جلض م م1948جمىػ 1 -ٌ 1367قٗبان  24مجلت اإلاجم٘ الٗلمي الٗغبي  (130) ألالٟاّ الؿٍغ

 .اإلاٗاحم الٗغبُت )ماع اٚىاَُىؽ اٞغام ألاو٫ بغنىم(

 .6/40 اإلاجمٕى (131)

بحروث،  -ًىٓغ: اإلاُل٘ ٖلى ؤبىاب اإلا٣ى٘ )مدمض البٗلي، جد٤ُ٣: مدمض بكحر ألاصلبي، اإلا٨خب ؤلاؾالمي (132)

 .1/285م( 1981 –ٌ 1401

 .1/353ًىٓغ: ٢هض الؿبُل  (133)

ا وا٦تهالها )ألاب اوؿخاؽ ماعي ال٨غملي، م٨خبت 19ٓغ: جٟؿحر ألالٟاّ الضزُلت ًى (134) ، وكىء اللٛت وهمَى

 .68الث٣اٞت الضًىت، ص. ث( 

 .2/70اإلاجمٕى  (135)

ىٓغ: 2/70اإلاجمٕى  (136)  .15/328، 15/326، 4/649، 3/23، ٍو
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ض، صاع ناصع (137) بٗت صابغة اإلاٗاٝع الٗثماهُت بحروث، مهىعة ًٖ َ -ًىٓغ: حمهغة اللٛت )ؤبى ب٨غ بً صٍع

ه، جد٤ُ٣: مدمض 1/89ٌ( 1345بدُضعآباص الض٦ً،  ، و جصخُذ الٟهُذ وقغخه )ٖبضهللا بً حٟٗغ بً صعؾخٍى

لى للكؤون ؤلاؾالمُت  بضوي اإلاُٗىٝ، مغاحٗت: عمًان ٖبضالخىاب، صاع لجىت إخُاء الترار في اإلاجلـ ألٖا

ت ، 10/241، وتهظًب اللٛت 3/7، ومعجم صًىان ألاصب 291ٌ( ٢1419لُىب،  -بال٣اَغة، مُاب٘ ألاَغام الخجاٍع

 .3/1032والصخاح 

 1/456ًىٓغ: حمهغة اللٛت  (138)

 .252، واإلاعجم الٟاعسخي الٗغبي اإلاىحؼ 291ًىٓغ: جصخُذ الٟهُذ  (139)

غابب اللٛت 20ًىٓغ: جٟؿحر ألالٟاّ الضزُلت  (140)  .257، ٚو

 .1/133اإلاجمٕى  (141)

 .2/583اإلاجمٕى  (142)

 .2/583اإلاجمٕى ًىٓغ:  (143)

 .3/125اإلاد٨م  (144)

ًىٓغ: الخ٨ملت والظًل والهلت ل٨خاب جاج اللٛت وصخاح الٗغبُت )الخؿً بً مدمض بً الخؿً  (145)

، ولؿان الٗغب 4/65الهٛاوي، جد٤ُ٣: ٖبض الٗلُم الُداوي، وآزغون، مُبٗت صاع ال٨خب، ال٣اَغة، ب. ث( 

 .خغى 640خغى، وال٣امىؽ اإلادُِ  7/135

 . 1/286( اإلاٗغب 146)

. 1/193 اإلاىحر ( ًىٓغ: اإلاهباح147)  صٍع

م، ولؿان الٗغب  1429 اإلادُِ ( ًىٓغ: ال٣امىؽ 148 م.  199/  12صَع  صَع

ب ال٩لمت ألاعجمُت )ؤخمض بً ٦ما٫ باقا ػاصٍ، جد٤ُ٣: خامض ناص١ ٢ىُبي، صاع 149) ( ًىٓغ: جد٤ُ٣ حٍٗغ

، معجم ألالٟاّ الٟاعؾُت 145، وقٟاء الٛلُل 2/24، و٢هض الؿبُل 44-43ٌ( 1411، 1بحروث، ٍ -الجُل

62 . 

غابب اللٛت 27( ًىٓغ: جٟؿحر ألالٟاّ الضزُلت 150)  .258، ٚو

 .14/191( اإلاجمٕى 151)

 صًغ. 506صًغ، وال٣امىؽ اإلادُِ  1/205واإلاهباح اإلاىحر  صًغ، 4/300، ولؿان الٗغب 1/301اإلاٛغب  (152)

 .2/45ًىٓغ: ٢هض الؿبُل  (153)

 .82غابب اللٛت والبراَحن الخؿُت ًىٓغ: ٚ (154)

 .398/ 19 اإلاجمٕى (155)

 .19/414 اإلاجمٕى (156)

 صهغ. 503صهغ، وال٣امىؽ اإلادُِ  4/292ًىٓغ: لؿان الٗغب  (157)

 .2/47، و٢هض الؿبُل 290ًىٓغ: اإلاٗغب  (158)
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لم الىمُاث )ألاب اوؿخاؽ ماعي ال٨غملي، صع اإلاهغي  (159) للُباٖت، ًىٓغ: الى٣ىص الٗغبُت وؤلاؾالمُت ٖو

غابب اللٛت 30، ص. ث( 2ال٣اَغة، ٍ -وم٨خبت الث٣اُٞت الضًيُت  .278، ٚو

 .84معجم اإلاٗغباث الٟاعؾُت  (160)

 .4/591اإلاجمٕى  (161)

 .3/289اإلاجمٕى  (162)

. 9/132، ولؿان الٗغب 4/388ًىٓغ: الٗحن  (163)  ػزٝغ

 .93، ومعجم اإلاٗغباث الٟاعؾُت 77ًىٔ: معجم ألالٟاّ الٟاعؾُت  (164)

، و ؤزغ الضزُل ٖلى الٗغبُت الٟهخى في ٖهغ الاخخجاج 131، والؿامُىن ولٛاتهم 88ًىٓغ: ٦الم الٗغب  (165)

 .268( 1993، 2صمك٤، ٍ –)مؿٗىص بىبى، مؤؾؿت الىىعي 

 .15/505 اإلاجمٕى (166)

 .15/362اإلاجمٕى  (167)

 .٢حر ٢601حر، وال٣امىؽ اإلادُِ  125-5/124، ولؿان الٗغب 5/206ًىٓغ: الٗحن  (168)

 .242، وقٟاء الٛلُل 510، واإلاٗغب 2/376ًىٓغ: ٢هض الؿبُل  (169)

غابب اللٛت 510ًىٓغ: اإلاٗغب  (170)  .200، ٚو

 .566/ 2اإلاجمٕى  (171)

 .11/290اإلاجمٕى  (172)

 ٢ىُغ. 600، ٢ىُغ، وال٣امىؽ اإلادُِ 119-5/118ًىٓغ: لؿان الٗغب  (173)

 ٢ُغ. 2/508ًىٓغ: اإلاهباح اإلاىحر  (174)

ي، جد٤ُ٣: مدمض ًىٓغ: اإلاهظ (175) ب ُٞما و٢٘ في ال٣غآن مً اإلاٗغب )حال٫ الضًً ٖبضالغخمً الؿَُى

 .80( 1995 –ٌ 1416، 1بحروث، ٍ -ؤلخىىدي، صاع ال٨خاب الٗغبي

غابب اللٛت 59ًىٓغ: جٟؿحر ألالٟاّ الضزُلت  (176)  279، ٚو

 .516ًىٓغ: اإلاٗغب  (177)

 .16/326 اإلاجمٕى (178)

 .4/20اليؿاء  (179)

 .16/322اإلاجمٕى  (180)

 .٦3/234يـ، واإلاٛغب  2/542ًىٓغ: اإلاهباح اإلاىحر  (181)

 ٦يـ. 6/199، ولؿان الٗغب 2/234ًىٓغ: اإلاٛغب  (182)

ب ال٩لمت ألاعجمُت  (183)  .259، وقٟاء الٛلُل 69ًىٓغ: جد٤ُ٣ حٍٗغ
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اهُت(، جٟؿحر ألالٟاّ الضزُلت  1/6 25ًىٓغ: مجلت اإلاجم٘ الٗلمي الٗغبي مجلض  (184) ، 95)ألالٟاّ الؿٍغ

 .110ومعجمُاث ٖغبُت ؾامُت 

(185)  

 .3/158اإلاجمٕى  (186)

م( 1960 -َـ 1380بحروث،  –، و معجم متن اللٛت )ؤخمض عيا، صاع م٨خبت الخُاة 2/234ًىٓغ: اإلاٛغب  (187)

5/110. 

 .7/67اإلاجمٕى  (188)

 ٣ًذ. ٣ً209ذ، وال٣امىؽ اإلادُِ 2/109ًىٓغ: لؿان الٗغب  (189)

 .318، وقٟاء الٛلُل 648، واإلاٗغب 95ٍىٓغ: اإلاهظب ٣ًذ، و  2/109لؿان الٗغب  (190)

 .188معجم اإلاٗغباث الٟاعؾُت  (191)

 .145، وصعاؾاث في اإلاعجم الٗغبي 76ًىٓغ: جٟؿحر ألالٟاّ الضزُلت (192)

 .90ًىٓغ: البراَحن الخؿُت  (193)

 .649اإلاٗغب  (194)

 .445/ 4اإلاجمٕى  (195)

 .4/466اإلاجمٕى  (196)

 املطادر واملزاحؼ

، 2صمك٤، ٍ –ل ٖلى الٗغبُت الٟهخى في ٖهغ الاخخجاج )مؿٗىص بىبى، مؤؾؿت الىىعي ؤزغ الضزُ .1

1993.) 

َـ 1398بحروث،  -ألاخ٩ام الؿلُاهُت والىالًاث الضًيُت )ؤبى الخؿً ٖلى اإلااوعصي، صاع ال٨خب الٗلمُت .2

 م(.1978 -

حب ٖبضالجىاص الا٢تراى اإلاعجمي مً الٟاعؾُت إلى الٗغبُت في يىء الضعؽ اللٛىي الخضًث )ع  .3

 م(.2002، 1إبغاَُم، م٨خبت صاع ال٣اَغة، ٍ

ض ؤّصي قحر، صاع الٗغب .4 ُّ  م(.1988، 2ال٣اَغة، ٍ -ألالٟاّ الٟاعؾُت اإلاٗغبت )الؿ

اء للُباٖت واليكغ،  .5 ألالٟاّ اإلاٗغبت في معجم الٗحن صعاؾت جإنُلُت )مهُٟى إبغاَُم ٖلي، الٞى

 م(.1988

ش )مٓهغ اإلا٣ضسخي، م٨خ .6  ال٣اَغة، ص. ث(. -بت الث٣اٞت الضًيُتالبضء والخاٍع

البضاًت والنهاًت )ؤبى الٟضاء إؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦ثحر ال٣غشخي البهغي زم الضمك٣ي، جد٤ُ٣: ٖبض  .7

الن، ٍ  م(.٢٩٩١ -َـ ٢٥٢١، 1هللا بً ٖبض اإلادؿً التر٧ي، صاع هجغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ وؤلٖا

اهُت والٗغ  .8  م(.1969بُت )اٚىاَُىؽ ٣ٌٗىب الثالث، البراَحن الخؿُت ٖلى ج٣اعى الؿٍغ



ــال/  06لجد امل  173-141ص، (2022) 02: دػـ
  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: / ISSN : 
 

169 

 

 

 
جاج الٗغوؽ وصخاح الٗغبُت )إؾماُٖل بً خماص الجىَغي، جد٤ُ٣: ؤخمض ٖبضالٟٛىع ُٖاع، صاع  .9

 ٌ(.1399، 2بحروث، ٍ -الٗلم للمالًحن

ب ال٩لمت ألاعجمُت )ؤخمض بً ٦ما٫ باقا ػاصٍ، جد٤ُ٣: خامض ناص١ ٢ىُبي، صاع الجُل .10  -جد٤ُ٣ حٍٗغ

 ٌ(.1411، 1بحروث، ٍ

ه، جد٤ُ٣: مدمض بضوي اإلاُٗىٝ، مغاحٗت:  .11 جصخُذ الٟهُذ وقغخه )ٖبضهللا بً حٟٗغ بً صعؾخٍى

لى للكؤون ؤلاؾالمُت بال٣اَغة، مُاب٘  عمًان ٖبضالخىاب، صاع لجىت إخُاء الترار في اإلاجلـ ألٖا

ت  ٌ(.٢1419لُىب،  -ألاَغام الخجاٍع

ب في يىء ٖلم اللٛت اإلاٗانغ )ٖبضاإلاىٗم ال٩ .12 ىم، ٍالخٍٗغ  م(.1986، 1اعوعي، مُبٗت حامٗت الخَغ

 -جٟؿحر ألالٟاّ الضزُلت في اللٛت الٗغبُت م٘ ط٦غ ؤنلها بدغوٞه )َىبُا الٗىِسخي، صاع الٗغب .13

 م(.1989ال٣اَغة، 

ُمي،  .14 َٗ ض َؾلُم الى ل٤ ٖلُه: مدمَّ نهاعث بُتر آن ُصوِػي، ه٣له إلى الٗغبُت ٖو ج٨ملت اإلاٗاحم الٗغبُت )ٍع

الم، الجمهىعٍت الٗغا٢ُت، ٍحما٫ الخُاٍ، وػ   م(.٣١١١، 1اعة الث٣اٞت وؤلٖا

الخ٨ملت والظًل والهلت ل٨خاب جاج اللٛت وصخاح الٗغبُت )الخؿً بً مدمض بً الخؿً الهٛاوي،  .15

 جد٤ُ٣: ٖبض الٗلُم الُداوي، وآزغون، مُبٗت صاع ال٨خب، ال٣اَغة، ب. ث(.

، جد٤ُ٣: مدمض ؤؾٗض َلـ، عاحٗه: الخىبُه ٖلى خضور الخصخ٠ُ )خمؼة بً الخؿً ألانٟهاوي .16

 م(.٢٩٩٣ -َـ ٢٥٢٣، 2بحروث، ٍ –ٖبض اإلاٗحن اإلالىحي، صاع ناصع  -ؤؾماء الخمصخي 

غي، جد٤ُ٣: ٖبضالؿالم َاعون، وؤخمض البرصووي،  .17 تهظًب اللٛت )ؤبى مىهىع مدمض بً ؤخمض ألاَػ

ت للخإل٠ُ والترحمت، ص. ث(.  الضاع اإلاهٍغ

بحروث، مهىعة ًٖ َبٗت صابغة اإلاٗاٝع الٗثماهُت  -ض، صاع ناصعحمهغة اللٛت )ؤبى ب٨غ بً صٍع .18

 ٌ(.1345بدُضعآباص الض٦ً، 

ت الٗامت لل٨خاب، ٍ .19  ، ب. ث(.4الخهابو )ؤبى الٟخذ ٖثمان بً حجي اإلاىنلي، الهُئت اإلاهٍغ

 م(.1987، 1بحروث، ٍ -صعاؾاث في اإلاعجم الٗغبي )إبغاَم بً مغاص، صاع الٛغب ؤلاؾالمي .20

 م(.1989، 12بحروث، ٍ -٣ه اللٛت )نبخي الهالح، صاع الٗلم للمالًحنٞ صعاؾاث في .21

ا مدحي الضًً ًدحى بً قٝغ الىىوي، جد٤ُ٣: إًاص ؤخمض الٛىج، صاع ابً خؼم  .22 ص٢اب٤ اإلانهاج )ؤبى ػ٦ٍغ

 بحروث، ص. ث(. –

 م(.1990 –ٌ 1410، 2صمك٤، ٍ -الؿامُىن ولٛاتهم )خؿً ْاْا، صاع ال٣لم .23

 ؾحر ؤٖالم الىبالء  .24

ٟاء الٛلُل ُٞما في ٦الم الٗغب مً الضزل )ؤخمض الخٟاجي، ج٣ضًم وجصخُذ: مدمض ٦كاف، صاع ق .25

 م(.1998 -َـ 1418، 1بحروث، ٍ -ال٨خب الٗلمُت
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الكُش ؤبى إسخا١ الكُش الكحراػي وؤزٍغ في ال٣ٟه ؤلاؾالمي )مدمض ٣ٖلت ؤلابغاَُم، عؾالت ٖلمُت،  .26

 ٨خبت الجامٗت ألاعصهُت(.م، م1978إقغاٝ: ٖبضالٛجي مدمض ٖبضالخال٤، 

 -صخاح الٗغبُت )إؾماُٖل بً خماص الجىَغي، جد٤ُ٣: ؤخمض ٖبضالٟٛىع ُٖاع، صاع الٗلم للمالًحن .27

 ٌ(.1399، 2بحروث، ٍ

الصخاح جاج اللٛت وصخاح الٗغبُت )ؤبى ههغ إؾماُٖل بً خماص الجىَغي الٟاعابي، جد٤ُ٣: ؤخمض  .28

 م(.٢٩١١ - َ ـ٢٥١١ ،4روث، ٍبح –ٖبض الٟٛىع ُٖاع، صاع الٗلم للمالًحن 

 ، ص. ث(.9ال٣اَغة، ٍ -ٖلم اللٛت )ٖلي ٖبضالىاخض وافي، صاع نهًت مهغ .29

ابُل هسلت الِؿىعي، مؤؾؿت زلُٟت للُباٖت، صاع اإلاكغ١، ٍ .30  م(.1986، 4ٚغابب اللٛت الٗغبُت )ٞع

ب الخضًث )ؤبى مدمض ٖبض هللا بً مؿلم بً ٢خِبت الضًىىعي، جد٤ُ٣: ٖبض هللا الج .31 بىعي، ٍٚغ

 ٌ(.٢٤٩١، 1بٛضاص، ٍ –مُبٗت الٗاوي 

ب الخضًث )ؤبى الٟغج ٖبضالغخمً بً الجىػي، جد٤ُ٣: ٖبضاإلاُٗي ٢لٗجي، صاع ال٨خب الٗلمُت .32  -ٍٚغ

 ٌ(1405، 1بحروث، ٍ

ب الخضًث )ؤبى إسخا١ إبغاَُم الخغبي، جد٤ُ٣ ؾلُمان الٗاًض، حامٗت ؤم ال٣غي  .33 م٨ت اإلا٨غمت،  -ٍٚغ

ٍ1 ،1405.)ٌ 

 -ال٣اَغة، الىاقغ: م٨خبت الخاهجي -ه الٗغبُت )عمًان ٖبضالخىاب، مُبٗت اإلاضويٞهى٫ في ٣ٞ .34

 م(.1994، 3ٍ ال٣اَغة،

ال٣امىؽ اإلادُِ )مجض الضًً ؤبى َاَغ مدمض بً ٣ٌٗىب الٟحروػآباصي، مؤؾؿت الغؾالت للُباٖت  .35

 واليكغ والخىػَ٘، بحروث، ص ث(.

ألامحن اإلادبي، جد٤ُ٣: ٖثمان الهُجي، م٨خبت  مضفي اللٛت الٗغبُت مً الضزُل )مد ُٞما ٢هض الؿبُل .36

اى، ٍ -الخىبت  م (.1994 -َـ 1415، 1الٍغ

٦خاب الٗحن )ؤبى ٖبض الغخمً الخلُل بً ؤخمض بً ٖمغو بً جمُم الٟغاَُضي البهغي، جد٤ُ٣:  .37

 مهضي اإلاسؼومي، إبغاَُم الؿامغاةي، صاع وم٨خبت الهال٫، بحروث، ب.ث(.

، 2بحروث، ٍ -صمك٤، الضاع الكامُت -ت الٗغبُت )خؿً ْاْا، صاع ال٣لم٦الم الٗغب مً ٢ًاًا اللٛ .38

 م(.1990 –ٌ 140

٣ي، صاع ناصع .39  بحروث، الُبٗت ألاولى، ص.ث.(. -لؿان الٗغب )مدمض بً مىٓىع ؤلاٍٞغ

ا مدحي الضًً ًدحى بً قٝغ الىىوي، صاع  .40 اإلاجمٕى قغح اإلاهظب، م٘ ج٨ملت الؿب٩ي واإلاُُعي )ؤبى ػ٦ٍغ

 .ال٨ٟغ، ص ث(

ٓم )ؤبى الخؿً ٖلي بً إؾماُٖل بً ؾُضٍ اإلاغسخي، جد٤ُ٣: .41 ٖبض الخمُض  اإلاد٨م واإلادُِ ألٖا

 م(.٣١١١ -َـ ٢٥٣٢ ،،1بحروث، ٍ –َىضاوي، صاع ال٨خب الٗلمُت 

م٨ت اإلا٨غمت،  -اإلاسهو )ٖلي بً إؾماُٖل بً ؾُضٍ، جد٤ُ٣: لجىت إخُاء الترار الٗغبي، صاع الباػ .42
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 ص. ث(.

م ال .43 بحروث،  -لؿان )ابً َكام اللخمي، جد٤ُ٣: خاجم نالح الًامً، صاع البكابغاإلاضزل إلى ج٣ٍى

 م(.2003 –ٌ 1424، 1ٍ

 م(.2003، صاع الىٟاةـ، ٖمان، 1اإلاضزل إلى مظَب ؤلامام الكاٞعي )ؤ٦غم ًىؾ٠ ال٣ىاؾمي، ٍ .44

ي، جد٤ُ٣: ٞؤاص .45 غ في ٖلىم اللٛت وؤهىاٖها )ٖبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ، حال٫ الضًً الؿَُى ٖلي  اإلاَؼ

 م(.٢٩٩١ -َـ ٢٥٢١، 1بحروث، ٍ –مىهىع، صاع ال٨خب الٗلمُت 

ب الكغح ال٨بحر )ؤخمض اإلا٣غي الُٟىمي، اإلا٨خبت الٗلمُت .46  بحروث، ص. ث(. -اإلاهباح اإلاىحر في ٍٚغ

بحروث،  -اإلاُل٘ ٖلى ؤبىاب اإلا٣ى٘ )مدمض البٗلي، جد٤ُ٣: مدمض بكحر ألاصلبي، اإلا٨خب ؤلاؾالمي .47

 م(.1981 –ٌ 1401

 م(.1990بحروث،  -م ألالٟاّ الٟاعؾُت اإلاٗغبت )ؤصي قحر ال٩لضاوي، م٨خبت لبىانمعج .48

، 1صمك٤، ٍ –معجم الضزُل في اللٛت الٗغبُت الخضًثت ولهجاتها )ٝ. ٖبض الغخُم، صاع ال٣لم  .49

 م(.٣١٢٢ -ٌ ٢٥٤٣

 .م(1998الُبٗت ألاولى،  -ٞاعسخي )مدمض ؤلخىهجي، م٨خبت لبىان هاقغون -اإلاعجم الظَبي ٖغبي .50

اإلاعجم الٗغبي ألؾماء اإلاالبـ في يىء اإلاٗاحم والىهىم اإلاىز٣ت مً الجاَلُت ختى الٗهغ  .51

 م(.٣١١٣ -َـ ٢٥٣٤، 1الخضًث، )عحب ٖبض الجىاص إبغاَُم، صاع آلاٞا١ الٗغبُت، ال٣اَغة، ٍ

اء للُباٖت واليكغ  .52  م(.1988معجم الٗحن صعاؾت جإنُلُت )مهُٟى إبغاَُم ٖلي، الٞى

 م(.1997، 1الٗغبي اإلاىحؼ )مدمض ؤلخىهجي، م٨خبت لبىان هاقغون، ٍ اإلاعجم الٟاعسخي .53

 م(.1998، 2معجم اإلاٗغباث الٟاعؾُت: مدمض ؤلخىهجي، م٨خبت لبىان هاقغون، ٍ .54

، 1بحروث، ٍ -معجم اإلاؤهثاث الؿماُٖت الٗغبُت والضزُلت )خامض ناص١ ٢ىُبي، صاع الىٟاةـ .55

 م(.1987-ٌ 1407

لٗغبُت بال٣اَغة، ٢ام بئزغاحه: إبغاَُم مهُٟى وآزغون، اإلا٨خبت اإلاعجم الىؾُِ )مجم٘ اللٛت ا .56

 بحروث، ص.ث.(. -َهغان، صاع إخُاء الترار الٗغبي -الٗلمُت

َـ، جد٤ُ٣: ص٦خىع ٢٤٥١معجم جُمىع ال٨بحر في ألالٟاّ الٗامُت )ؤخمض بً إؾماُٖل بً مدمض جُمىع  .57

 م(.٣١١٣ -َـ ٢٥٣٣ 2غ، ٍمه –خؿحن هّهاع، صاع ال٨خب والىزاب٤ ال٣ىمُت بال٣اَغة 

معجم صًىان ألاصب )ؤبى إبغاَُم إسخا١ بً إبغاَُم بً الخؿحن الٟاعابي، جد٤ُ٣: ؤخمض مسخاع ٖمغ،  .58

 م(.٣١١٤ -َـ ٢٥٣٥ال٣اَغة،  -إبغاَُم ؤهِـ، مؤؾؿت صاع الكٗب للصخاٞت والُباٖت واليكغ

ـ للُباٖت واليكغ معجم لٛت ال٣ٟهاء )مدمض عواؽ ٢لٗجي، خامض ناص١ ٢ىُبي، صاع الىٟاة .59

 م(.٢٩١١ -َـ ٢٥١١، 2والخىػَ٘، ٍ

 م(.1960 -َـ 1380بحروث،  –معجم متن اللٛت )ؤخمض عيا، صاع م٨خبت الخُاة  .60
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 م(.1950لبىان،  -معجمُاث ٖغبُت ؾامُت )ألاب مغمغجي الضومى٩ي، مُبٗت اإلاغؾلحن اللبىاهُحن .61

)ًدحى إبغاَُم ٢اؾم، ٖالم ال٨خب اإلاٗغب والضزُل في الٗغبُت صعاؾت في جاج الٗغوؽ للؼبُضي  .62

 م(.2015إعبض،  -الخضًث

ما في همى اللٛت الٗغبُت )مىسخى ٖؼالضًً ٖلي ًىؾ٠، بدث ج٨مُلي  .63 اإلاٗغب والضزُل وؤزَغ

 م(.2018 –ٌ 1439الؿىصان  -للماحؿخحر، حام٘ الىُلحن

بض الخمُض  اإلاٛغب في جغجِب اإلاٗغب )ؤبى الٟخذ هانغ الضًً بً اإلاُغػ، جد٤ُ٣: مدمىص ٞازىعي .64 ٖو

ض مسخاع،  م(.1979، 1خلب، ٍ -م٨خبت ؤؾامت بً ٍػ

، 1إًغان، ٍ -اإلاٟهل في ألالٟاّ الٟاعؾُت اإلاٗغبت )نالح الضًً اإلاىجض، اهدكاعاث بيُاص ٞغؾ٪ .65

 م(.1978-َـ، 1398

 ملخ٤ ؾحر ؤٖالم الىبالء .66

ت مً ؤؾغاع .67  .م(1978، 6ال٣اَغة، ٍ -اللٛت )إبغاَُم ؤهِـ، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

 بحروث، ص.ث.( -مً حىاَغ ال٣امىؽ: مدمض مغجطخى الؼبُضي، ميكىعاث صاع م٨خبت الخُاة .68

اإلانهل الٗظب الّغوي في جغحمت ٢ُب ألاولُاء الىىوي )قمـ الضًً ؤبى الخحر مدمض بً ٖبض الغخمً  .69

ضي، صاع ال٨ٟغ ض اإلاٍؼ  م(.2005 -َـ 1426، 1بحروث، ٍ -بً مدمض السخاوي، جد٤ُ٣: ؤخمض ٍٞغ

ي، جد٤ُ٣: مدمض ؤلخىىدي،  اإلاهظب .70 ُٞما و٢٘ في ال٣غآن مً اإلاٗغب )حال٫ الضًً ٖبضالغخمً الؿَُى

 (1995 –ٌ 1416، 1بحروث، ٍ -صاع ال٨خاب الٗغبي

 -اإلاهظب في ٣ٞه ؤلامام الكاٞعي )ؤبى اسخا١ إبغاَُم بً ٖلي بً ًىؾ٠ الكحراػي، صاع ال٨خب الٗلمُت .71

 بحروث، ب ث(.

 م(.1985 -َـ 1405، 2بحروث، ٍ -لُل، صاع النهًتاإلاىلض في الٗغبُت )خلمي ز .72

ا وا٦تهالها )ألاب اوؿخاؽ ماعي ال٨غملي، م٨خبت الث٣اٞت الضًىت، ص. ث(. .73  وكىء اللٛت وهمَى

ِب )ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض بً مدمض بً ؾلُمان  .74
ّ
ِّ اإلاَهظ ا

َٟ ِب ؤلْ ِؿحر ٍٚغ ْٟ ُب ِفي ج
َ
ظ ْٗ ْؿَخ

ُ
ُم اإلا

ْ
ٓ الىَّ

تبً بُا٫ الغ٦بي، اإلاٗ م٨ت  -غوٝ ببُا٫ جد٤ُ٣: مهُٟى ٖبض الخُٟٔ َؾاِلم، اإلا٨خبت الخجاٍع

 م(.٢٩٩٢اإلا٨غمت، 

لم الىمُاث )ألاب اوؿخاؽ ماعي ال٨غملي، صع اإلاهغي للُباٖت، وم٨خبت  .75 الى٣ىص الٗغبُت وؤلاؾالمُت ٖو

 ، ص. ث(.2ال٣اَغة، ٍ -الث٣اُٞت الضًيُت

ب الخضًث وألازغ )ؤبى الؿٗاصاث ا .76 إلاباع٥ بً ألازحر الجؼعي، جد٤ُ٣: َاَغ الؼاوي النهاًت في ٍٚغ

 م(.1979 –ٌ 1399بحروث،  -ومدمىص الُىاحي، اإلا٨خبت الٗلمُت

 ال ورياث:

 م.1953 7مجلت مجم٘ اللٛت الٗغبُت ال٣اَغة، الجؼء  .1

ٌ/ 1439، عبُ٘ ألاو٫ 15، الٗضص 5مجلت مجم٘ اللٛت الٗغبُت ٖلى الكب٨ت الٗاإلاُت، الؿىت  .2
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مبر ً الثاًًصٌؿمبر، ح-هٞى  م(.٧2017اهىن ألاو٫  -كٍغ

 .3/331 23م مجلض 1948جمىػ 1 -ٌ 1367قٗبان  24مجلت اإلاجم٘ الٗلمي الٗغبي  .3
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 حاشية الباجوري نموذجا - أثر إلاعراب ومعاني الحروف وإلاضافة في الشروح الفقهية

The effect of syntax and the meanings of letters and addition in 

jurisprudential explanations: Al-Bagouri's footnote - Hashiyah - is a model 

 mimair@kfu.edu.sa د. محمد بن إبراهيم العمير

mimair@kfu.edu.saAomir -Dr. Mohammed Bin Ibrahim Al 

ٗش اإلاعاِذ  دى والفَّ  اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت. -حامّت اإلال٤ ُ٘فل  -١لُت آلاداب  -ٜعم اللٕت الّشبُت  -أظخار الىَّ
Assistant Professor of Syntax & Morphology, Department of Arabic Language, Faculty of Arts, King Faisal University, Saudi Arabia. 

        Dr. Mohammed Bin Ibrahim Al-Aomirد. محمد بن إبراهيم العمير :)باللٕخحن( اإلاإلٚ اإلاشظل

 mimair@kfu.edu.saؤلاًمُل: 

خ الاظخالم: الُىم /الؽهش/العىت                خ الٝبى٥: الُىم                                  جاٍس جاٍس

 /الؽهش/العىت

 :ملخظ

شاب ومّاوي -يهذٗ َزا البدث ئلى دساظت مذي ئ٘ادة الٙٝهاء مً الذسط الىدىي  مخمثال في ؤلِا

في ؼشح الّباساث الٙٝهُت، وجِعحر ٘همها، واجخز مً خاؼُت  -وؤلالا٘ت أ٥ وخشوٗ الجش والّىٚ

فلحن، وخاجمت، ِّشٗ الخمهُذ الّالمت الباحىسي همىرحا للذساظت، واؼخمل  ِلى: مٝذمت، وجمهُذ، ٘و

بمتن أبي شجاُ ومإلٙه، وؼشخه البً ٜاظم ومإلٙه، وخاؼُت الباحىسي ِلُه ومإلٙها، ودسط الٙفل 

اإلاّاوي وؤلالا٘ت في أسبّت مباخث، اإلابدث ألاو٥: أزش أ٥ اإلاّّش٘ت، والثاوي: أزش خشوٗ  ألاو٥: أزش خشوٗ

ل  شاب، وجـى الجش، والثالث: أزش خشوٗ الّىٚ، والشابْ: أزش ؤلالا٘ت، ودسط الٙفل الثاوي: أزش ؤلِا

ذستهم ِلى جىبُٝه ِلى الىفىؿ الٙٝ هُت، البدث في خاجمخه ئلى: جم٢ً الٙٝهاء في ِلم الىدى، ٜو

وئ٘ادتهم مً الذسط الىدىي في ؼشح الّباساث الٙٝهُت وجىلُدها، وأن الباحىسي وبٞ رل٤ ِلى متن 

ٚ مّىاٍ في ؼشح الّباسة  ٌى ، ٍو أبي شجاُ وؼشخه البً ٜاظم؛ ٣٘ان ٌعخذ٥ بالعُاٛ ِلى هُى الخٗش

اجه ومىفىباجه ومجشوساجه وجىابّه  ِى شاب بم٘ش ش الخ٢م الٙٝهي، وأ٘اد مً ؤلِا في رل٤ أًما، وجٍٝش

ا ٠خب الىدى، وأوص ى البدث بّمل  وألاٗ مّاوي حذًذة لخشوٗ اإلاّاوي ًٝخميها العُاٛ لم جز٠َش

ٙذ في ٘شوُ الّلم اإلاخخلٙت. ِ
ّ
  دساظاث مؽابهت لهزٍ الذساظت، جبرص أزش الذسط الىدىي في ال٢خب التي أل

mailto:mimair@kfu.edu.sa
mailto:mimair@kfu.edu.sa
mailto:mimair@kfu.edu.sa
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شاب، مّاوي، خشوٗ، الجش :يةكلمات مفتاح  .الؽشوح الٙٝهُت ،ؤلِا

Abstract: 

This research aims to study the extent to which the jurists benefit from the 

grammatical lesson: represented in the syntax, the meanings of Al ( the), 

prepositions, connectors (conjunctions), and addition, in :explaining 

jurisprudential phrases ,and facilitating their understanding, The preamble 

is the text of Sheikh Bagouri an example for this study. It contains: An 

introduction ,Preface,Two chapters ,And a conclusion  . The preface 

introduces Abi Shuja text, and its author. It also introduces: its explanation 

by Ibn Qasim and its author. Moreover; the footnote of al-Bagouri, and its 

author. The firs studies: The effect of Al (the), which specify the noun. The 

second one studies the effect of prepositions.The third: the effect of 

connectors (conjunctions: i.e. (and). The fourth: the effect of addition. The 

second chapter studies: the impact of parsing. The outcome of the research 

in its conclusion: the ability of the jurists in the science of grammar, and 

their ability to apply it to jurisprudential texts, and their benefit from the 

grammatical lessons in explaining and clarifying jurisprudential phrases, 

Also, one of the outcomes is hat: Al-Bagouri applied this on Abu Shuja text, 

and its explanation by Ibn Qasim. He takes the context, as a proof on the 

type of letter: (for example a preposition). He employees its meaning in 

explaining the phrase and deciding the jurisprudential ruling, and benefited 

from the parsing with its predicates, and its dependencies in that, as well. 

He adds new meanings to the letters of meanings which the context needs 

them; even though the grammatical books don't mention them. This 

research recommends that similar studies to this one, should be done. In 

order to clarify the effect of grammatical lesson on the books which are 

written in various knowledge branches  .  

Keywords: Expression, meanings, letters, preposition, jurisprudential 

commentaries. 

 مقدمة:

لى آله  الخمذ هلل سب الّاإلاحن، والفالة والعالم ِلى أؼٗش ألاهبُاء واإلاشظلحن، ظُذها مدمذ ِو

 وصخبه أحمّحن، .... وبّذ؛ 
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٘ان الص يء ٢ًدعب أَمُخه مً الٙاةذة التي ًإديها، ٘ال حشم أن ًدخل ِلم الىدى الزسوة في 

خمحز الٙاِل مً اإلاّٙى٥  ، والفٙت مً الخبر، والاظخٙهام مً ألاَمُت؛ ئر به ًٙهم الخىاب، ٍو

 الخعجب.

اةذة الىدى ال جٝخفش ِلى ال٢الم مً خُث َى خىاب بحن مخخاوبحن ٘دعب، بل جمخذ للّلىم  ٘و

ٞ اللٕت، وال ًم٢ً للٕت أن جٙهم ئرا  ؤلاوعاهُت ٜاوبت؛ ئر ال ًم٢ً لها أن جيخٝل ئال ًِ وٍش

شاب.  خلذ ًِ الىدى وؤلِا

ذ أدٟس ِلماء اإلاعلمحن  ُت؛ ٘لم ًجحزوا الخىك في ِلىم ٜو دوس الىدى في ٘هم الّلىم الؽِش

زا ما حؽهذ به مإلٙاتهم. ا ئال لّالم بالىدى مخًٝ له، َو حَر  الخٙعحر والخذًث والٙٝه ٔو

لم الخذًث ًٝٚ مْ أ٠ثر ال٢الم ٘فاخت بّذ  ئن ِلم الخٙعحر ًذوس خى٥ ٠الم هللا اإلاعجض، ِو

لم الٙٝه ما َى ئال خالـ ت لهزًً الّلمحن، واظخيباه ألخ٣امهما؛ مما حّل الٙٝهاء الٝشآن، ِو

ُٙذون مىه ال في ٘هم ال٢الم ٘دعب، بل وفي حّله وظُلت ؼشح  ، ٍو ًٝذسون لّلم الىدى ٜذٍس

ٝا لخبعُي ِباساث الٙٝهاء للىالب  خاـت -للمعاةل الٙٝهُت، واجخزوا مً ئِشابه ومّاهُه وٍش

 .-اإلابخذب منهم

ِذد مً الؽشوح والخىاش ي الٙٝهُت؛ مما حّلني أبدث ًِ واخذة مً  َزا ألازش للىدى واضر في

ا اهدؽاسا ألحّلها همىرحا أدسط مً خالله َزٍ الٍاَشة، ٣٘اهذ خاؼُت  أؼهش الخىاش ي وأ٠ثَر

شاب وؤلالا٘ت وخشوٗ اإلاّاوي ما ًمثل َزٍ الٍاَشة.  الباحىسي، و١ان أزش ؤلِا

ؼشح الّباساث الٙٝهُت، وججُب ًِ ألاظئلت ئن َزٍ الذساظت تهذٗ ئلى بُان أزش الىدى في 

ت؟  ىالخاث الىدٍى ل ١اهىا ًذس١ىن الـا الخالُت: َل ١ان الٙٝهاء مخم٢ىحن مً ِلم الىدى؟ َو

ٙىا رل٤ لؽشح الّباساث وجىلُدها؟ ل ٌو  َو

ُت،  ت والؽِش وج٢دعب الذساظت أَمُتها مً ١ىنها سبىذ بحن ِلمحن مً أَم الّلىم اللٍٕى

 ن َزًً الّلمحن في ئًفا٥ اإلاّلىمت وجىلُدها.وأوضخذ الخ٣امل بح

ت، زم وصِتها ِلى ما ًىاظبها  ذ ٜمذ بٝشاءة خاؼُت الباحىسي واظخخشحذ منها اإلاعاةل الىدٍى ٜو

ٞ اإلاىهج  مذ ببُان أزش رل٤ ِلى الّباسة الٙٝهُت، وظشث في رل٤ ٘و مً ٘فى٥ ومباخث، ٜو

ٙي الخدلُلي خُث أـٚ الٍاَشة، وأٜىم بخدلُلها.  الـى

ت.  ولم أحذ في الذساظاث العابٝت ما ِني بهزا الجاهب مً الذساظت الٙٝهُت الىدٍى
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ئر ٠خب الباخث الىّیم مدمذ مً حامّت العىدان للّلىم والخ٢ىىلىحیا بدثا بّىىان: )أزش 

یت(، لىُل دسحت اإلااحعخحر،  الّالٜت بحن أـى٥ الٙٝه وأـى٥ الىدى في اظخيباه ألاخ٣ام الؽِش

 ً ِىىاهه ٘اهه ٌّنى بجاهب آخش مخخلٚ ِما حّنى به َزٍ الذساظت.و٠ما َى واضر م

دى في  و٠خب الذ٠خىس مفىٙى ال٣ٙي مً حامّت أم دسمان ؤلاظالمُت مٝاال بّىىان: )أزش الىَّ

ى ًذوس في ٘ل٤ ٔحر الٙل٤ الزي هذوس ُ٘ه. ىلُت والٙٝهُت(، َو  اظخيباه اإلاعاةل ألـا

عمذ الذساظت ئلى: مٝذمت، وجمهُذ، ٘و  فلحن، وخاجمت، زم ٜاةمت باإلافادس واإلاشاحْ.ٜو

 خففذ بالخمهُذ: الباحىسي وخاؼِخه وأـلها مً متن وؼشح.

 ودسظذ في الٙفل ألاو٥: أزش خشوٗ اإلاّاوي وؤلالا٘ت، مٝعما ئًاٍ أسبّت مباخث.

با معاةله جشجِب ٠خب الىدى. ِ
ّ
شاب، مشج  ودسظذ في الٙفل الثاوي: أزش ؤلِا

ُاث. زم ١اهذ الخاجمت لبُان  الىخاةج والخـى

 ثمهيد: في التعريف بحاشية الباجوري:

ًمثل الٙٝه ؤلاظالمي بمزاَبه ألاسبّت مىسوزا ِلمُا وزٝاُ٘ا وظلى٠ُا ضخما لهزٍ ألامت، 

ذم ٘ٝهاء ١ل حُل ئظهاماتهم الجلُلت ال٠خما٥ َزٍ الّلم وهمىحه،  جىاسزخه حُال بّذ حُل، ٜو

لٙٝه الصخابت والخابّحن لهم باخعان؛ ئر ٌّذ ١ل ئمام مً  ولم ج٢ً اإلازاَب ألاسبّت ئال امخذادا

ّذ له ٜىاِذ،  ل الّلم الزي جلٝاٍ ِنهم في أـى٥، ٜو ـّ ، أ جا ألةمت ظبٍٝى ألاةمت ألاسبّت خٍش

وهٝل رل٤ ١له ألصخابه وجالمزجه الزي جلٝىا بذوسَم َزا الّلم وهٝلٍى إلاً بّذَم، ٘ألخى 

 مخ٣املت ألاس١ان. ٘ٝه ١ل ئمام مً ألاةمت ألاسبّت مذسظت

وهدً في خذًثىا ًِ خاؼُت الباحىسي أمام هخاج ٘ٝهي إلازَب مً اإلازاَب ألاسبّت َى 

مزَب ؤلامام الؽا٘عي، ومً زم ٘ال ًم٢ىىا الخذًث ًِ َزٍ الخاؼُت ئال مْ الخذًث ًِ 

ٚ ِىذ زالزت مفىلخاث مً مفىلخاث الخألُٚ، هي: اإلاتن،  ىا ًجذس بىا أن هخٜى أـىلها، َو

 شح، والخاؼُت.والؽ

ٚ في ِلم مً الّلىم، أو ً٘ مً الٙىىن، ًجمْ ُ٘ه مإلٙه معاةل رل٤ 
َّ
٘اإلاتن ٠خاب ًإل

الب َزٍ اإلاخىن ج٣ىن مخخفشة لِعهل ِلى الىلبت خٍٙها،  الّلم بؽ٣ل مِعش لىالب الّلم، ٔو

ىا ًأحي همي آخش مً الخألُٚ َى ؼشوح  مما ًجّلها جدخاج ئلى ؼشح وبعي في الّباسة، َو

مُٚ له ما ًخمم اإلا بعي ِباسجه، ٍو خىن، ُّ٘خني الؽشح بمتن مً اإلاخىن، ًىضر ٔاممه، ٍو

 ٘اةذجه.
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ٚ، وألن اإلاعاةل جخجذد، وألن ١ل حُل ًمُٚ ِلى مً ظبٝه ُوِحَذث مشخلت  وألن الّلم ال ًخٜى

ي -زالثت مً الخألُٚ هي مشخلت الخىاش ي، ُ٘ٝىم مإلٚ الخاؼُت 
ّ

أو مً ًىلٞ ِلُه اإلادص 

ادة جىلُذ ِلى الؽشح، وحّلُٝاث ج٢مل حىاهب الٝفىس ُ٘ه التي ال ًخلى ِنها  -اخخفاسا بٍض

 ِمل بؽشي.

٘ٝبل خذًثىا ًِ خاؼُت الباحىسي هجذها مدخاححن لإلؼاسة ئلى الؽشح الزي ولّذ 

بل رل٤ ئلى اإلاتن الزي َى أـل رل٤ الؽشح.  َزٍ الخاؼُت ِلُه، ٜو

بً أخمذ، الٝاض ي ؼهاب الذًً أبى  ٘أبى شجاُ ـاخب اإلاتن: َى أخمذ بً الخعحن

ٙهاوي: ُ٘ٝه مً ِلماء الؽاُّ٘ت، ولذ ِام عمى  533الىُب ألـا ب، َو َـ، مً مإلٙاجه: الخٍٝش

ذ اؼتهش بمتن أبي شجاُ-)ٔاًت الاخخفاس(  ىُه الخاَ٘ -ٜو َِ ا٥َ 
َ
، وؼشح ئٜىاُ الٝاض ي اإلااوسدي، ٜ

َبْفشَ 
ْ
ش، دّسط ِبال َْ َ٘شاد الذَّ

َ
َى مً أ َُ ي:  ِٙ

َ
ِعي، وجىفي ِام العل ِ٘ ا

َّ
ب الؽ ََ ْ

حَن ظىت ِفي َمز ِّ ْسَب
َ
ذ مً أ ٍص

َ
ِة أ

593 ٌ(1). 

ذ لٝي ِىاًت ٠بحرة مً ٘ٝهاء  ومتن أبي شجاُ أخذ أَم ال٢خب اإلاخخفشة في ٘ٝه الؽاُّ٘ت، ٜو

الؽاُّ٘ت، ٘ىٍمٍى لِعهل خٍٙه، وؼشخٍى بؽشوح ال جدص ى ٠ثرة، ما بحن مخخفش ومخىظي 

 .(2)لؽشوح خىاش ي ٠ثحرة، بلٕذ الّؽشاثومىُل، وولّىا ِلى َزٍ ا

وابً ٜاظم ؼاسح اإلاتن َى: مدمذ بً ٜاظم بً مدمذ بً مدمذ، أبى ِبذ هللا، ؼمغ 

ّٗش بابً ٜاظم وبابً الٕشابُلي: ُ٘ٝه ؼا٘عي، ولذ ووؽأ بٕضة ِام  َـ،  859الذًً الٕضي، َو

، م حٍر ش ٔو ب اإلاجُب في وحّلم بها وبالٝاَشة وأٜام بهزٍ، وجىلى أِماال في ألاَص ً ٠خبه )٘خذ الٍٝش

ب( ٌّٗش بؽشح ابً ٜاظم ِلى متن أبي شجاُ، و)خاؼُت ِلى ؼشح  ؼشح ألٙاً الخٍٝش

ٚ الّّضي، و)خىاػ ِلى خاؼُت  الخفٍشٚ(، ِلٞ بها ِلى ؼشح العّذ الخٙخاصاوي للخفٍش

ُ في ، وؼشخه َزا أ٠ثر ؼشوح أبي شجا(3)918ٌالخُالي( في ؼشح الّٝاةذ اليعُٙت، وجىفي ِام 

 .(4)٠ما ر٠ش رل٤ الخبص ي-ِذد الخىاش ي 

والباحىسي ـاخب الخاؼُت َى: ئبشاَُم بً مدمذ بً أخمذ الباحىسي الؽا٘عي، ؼُخ 

ش، ولذ في الباحىس  ُت بمفش-الجامْ ألاَص ت اإلاى٘ى ش  1198ِام  -ئخذي ٜشي مذًٍش ذم ألاَص ٌ، ٜو

ت ِلى الٙىاةذ  ٘خّلم ُ٘ه، مً جفاهُٙه: خاؼُت ِلى الؽماةل للترمزي، الخدٙت الخحًر



 .. -.. ص، (2022) 02: ددعـــال/   06 جلدامل
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

179 

 

ىي في الىدى، ٘خذ الخبحر اللىُٚ ؼشح هٍم  الؽيؽىسٍت في الٙشاةن، ؼشح ِلى مىٍىمت الّمٍش

ىذًت في البُان، وجىفي ِام   .(5)1277ٌالخفٍشٚ، وخاؼُت ِلى متن العمٜش

ا ِبذ  ولخاؼِخه َزٍ أَمُت ٠بحرة؛ ختى ئنها اخخفشث أ٠ثر مً اخخفاس، وممً اخخفَش

 .(6)ٌ 1316، ومدمذ بً ِمش الجاوي اإلاخىفى ظىت ٌ 1305بُاسي اإلاخىفى ظىت الهادي هجا ألا 

 الفطل ألاول: معاني الحروف وإلاضافة

ا في ٠خبهم، ٘ال هجذ ٠خابا مً ٠خب  مّاوي الخشوٗ مً ألامىس التي يهخم الىداة بز٠َش

ت، ومّاوي )ئن وأخىاتها(  ز٠ش مّاوي )أ٥( في باب الى٢شة واإلاّ٘ش في باب الابخذاء، الىدى ئال ٍو

ومّاوي خشوٗ الجش في الباب اإلاخفق لها، ومّاوي خشوٗ الّىٚ ِىذ الخذًث ًِ الخىابْ، 

٢زا. ، َو  ومّاوي الىىاـب والجىاصم التي جذخل ِلى الّٙل اإلاماُس

ا بالخألُٚ،  بل ئنهم إلاا سأوا أن ر٠ش َزٍ اإلاّاوي أزىاء ٠خب الىدى ال ًٙي بالٕشك أ٘شدَو

ٚ اإلاباوي في ؼشح خشوٗ اإلاّاوي خُث ًز٠ش أن ظبب جألُٙه ما وحذ مً ٠ما ّ٘ل اإلاالٝي  في ـس

، ُ٘ٝى٥: "٘ىحذث منهم مً أٔٙل بّمها وأَمل،  اء بهزا اإلاىلُى ٜفىس ٠خب الىدى ًِ ال٘ى

، و٠زل٤ اإلاشادي في الجنى الذاوي في (7)ومً حعامذ في الؽشح وحعهل، ومً اخخفش منها وأظهب"

ِلى اخخالٗ -أَمُتها ُ٘ٝى٥: "٘اهه إلاا ١اهذ مٝاـذ ٠الم الّشب  خشوٗ اإلاّاوي، ٘ىجذٍ ًبحن

ه ت حملتها -ـى٘ى ذ الهمم ئلى جدفُلها، ومّ٘ش ا ِلى مّاوي خشو٘ه، ـ٘ش  أ٠ثَر
ً
، مبيُا

 .(8)وجٙفُلها"

ومً خال٥ ٜشاءحي ؼشوح ال٢خب الٙٝهُت وحذث ؼشاخها يهخمىن بالخىفُق ِلى مّاوي 

؛ لِعاِذوا بزل٤ اإلاخلٝي ِلى ٘هم الّباسة الٙٝهُت بؽ٣لها الخشوٗ في الّباساث التي ٌؽشخىنها

وحذجه ًش٠ض  -ألٜذمها همىرحا لهزا الاَخمام-الصخُذ، وبؽشوعي في دساظت خاؼُت الباحىسي 

اث  ِلى ر٠ش مّنى أ٥، وخشوٗ الجش والّىٚ بؽ٣ل واضر، مما حّلني أخق َزٍ اإلاىلِى

زت مباخث مشجبت بترجِب ٠خب الىدى التي جز٠ش الثالزت بالذساظت في َزا الٙفل، ٘ذسظتها في زال

 .(9)أ٥ في اإلاّٗش باألداة، زم خشوٗ الجش في اإلاجشوساث، زم خشوٗ الّىٚ في الخىابْ

ٝشب مً ِىاًت الباحىسي ببُان مّاوي َزٍ ألاهىاُ الثالزت مً الخشوٗ ِىاًخه ببُان مّاوي  ٍو

حر اإلادمت، ٘جّلذ اإلابدث ال  شابْ في َزا الٙفل إلاّاوي ؤلالا٘ت.ؤلالا٘ت بٝعميها اإلادمت ٔو

 املبحث ألاول: )أل( املعّرفة:
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ىلٞ ِلُه أًما: اإلاّٗش باألداةاإلاّٗش بـ ، واإلادلى (10))أ٥( أخذ أهىاُ اإلاّاٗس العخت، ٍو

ه: "وأ٥ حّٗش الاظم (11)بـاأللٚ والالم ذ ا٠دعب الخٍّشٚ مً دخى٥ )أ٥( ِلُه، ٜا٥ ظِبٍى ، ٜو

 .(12)في ٜىل٤: الٝىم، والشحل"

ا ئلى ِهذًت  ذ أظهب الىداة في ر٠ش )أ٥( اإلاّّش٘ت وأٜعامها ومّاهيها، ٘ٝعمَى ٜو

ٚ الجيغ ، والٙٛش بُنهما ًىضخه ابً (13)وحيعُت، بمّنى أنها ج٣ىن لخٍّشٚ الّهذ، ولخٍّش

ت" َُّ ع
ْ
 ِ٘جي

َّ
ْهذًت، وئال َِ ّيٍ أو ِلِمّيٍ ٘هي  ِ

هَذ َمْذلى٥ مصخىبها بدمىس ِخس ّ ُِ  .(14)مال٤ بٝىله: "٘اْن 

ا ِلُه بحن  ا: أي جٝذم في ٠الم ظابٞ، أو رَىُا: أي مخّا٘س والّهذ ئما أن ٣ًىن ر٠ٍش

ى ئرا  اإلاخخاوبحن، أو خمىسٍا: أي خالشا أزىاء جخاوبهما، والجيغ ئما أن ٣ًىن لالظخٕشاٛ: َو

ْ أ٥، ٘ان لم ًصر رل٤ ٘خ٣ىن أ٥ لخٍّشٚ اإلااَُت  .(15)صر أن ًْٝ لَٙ )١ل( مٜى

ت داللتها ًم٢ً ٘هم ال٢الم الزي جشد ُ٘ه ِلى مّىاٍ وبادساٟ )أ٥( اإلاّشّ  ٘ت، ومّ٘ش

الصخُذ ووحهه الذُٜٞ، وألحل رل٤ هجذ الباحىسي يهخم بخىلُذ مّنى )أ٥( أزىاء ؼشخه 

ها في العُاٛ الزي جشد ُ٘ه، واإلاّنى الزي ًترجب ِلُه.  الٙٝهي، ُ٘ز٠ش هِى

ا٥ "زم اإلاُاٍ ِل ، ِلٞ (16)ى أسبّت أٜعام"٘لما ج٣لم اإلافىٚ في أخ٣ام الىهاسة ٜو

ا" ، ٘ز٠ش هُى )أ٥( َىا (17)الباحىسي بٝىله: "و)أ٥( في اإلاُاٍ للّهذ الز٠شي أي اإلاُاٍ اإلاخٝذم ر٠َش

ا ٜبل رل٤.  بىاء ِلى العُاٛ؛ خُث جٝذم ر٠َش

، (18)و٠زل٤ في ٠المه ًِ اإلااء اإلاخىجغ: "أو ١ان ٜلخحن ٘خٕحر، والٝلخان خمعماةت سول"

ما، ٘أ٥ ٘يهما للّهذ الز٠شي" ًٝى٥: "والٝلخان: أي ما اظخدٞ (19)اإلاخٝذم ر٠َش ، ٘لخٝذم ر٠َش

ما وؤلاؼاسة ئليهما. ٚ بأهه ِهذ ر٠شي، أي جٝذم ر٠َش  الّهذ الزي أ٘ادجه )أ٥( أن ًـى

ا  ذ جدخمل الّباسة أن ٣ًىن الّهذ ر٠ٍش ًىفٗش ئلُه -، أو رَىُا -أي: إلاا جٝذم ر٠ٍش-ٜو

ى ما ًٝشس -الزًَ دون جٝذم ر٠ٍش ٍ الباحىسي في ؼشخه الّباسة الخالُت: "وجذْ٘ الض١اة ئلى ، َو

ض" م هللا حّالى في ٠خابه الٍّض ىاٗ الثماهُت الزًً ر٠َش ؛ خُث ًٝى٥: ")ٜىله الض١اة( أي (20)ألـا

هىدة في الزًَ ِىذ ، ٘الض١اة مّ(21)اإلاّهىدة ُ٘ما جٝذم ٘أ٥ ٘يها للّهذ الز٠شي، أو الزَني"

وئن لم ًخٝذم لها ر٠ش، ول٢ً إلاا جٝذم ر٠ش الض١اة صر لىا أن هفٚ  )أ٥( ٘يها للّهذاإلاعلمحن، ٘ــ

 )أ٥( بأنها للّهذ الز٠شي أًما.
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ذ  ُت ًىلٞ ِلُه الباحىسي الّهذ الؽشعي، ٜو زا الّهذ الزَني في ألالٙاً الؽِش َو

؛ خُث (22)ر٠ٍش في ِذة مىالْ منها ِىذ ٜى٥ الؽاسح: "والفالة ظىنها ٜبل الذخى٥ ٘يها ؼِئان"

 َى الفالة اإلاز١ىسةٜا٥: 
ً
ا  .(23)٘أ٥ في الفالة للّهذ الؽشعي، واإلاّهىد ؼِش

، ٘ٝذ ِلٞ ِلُه (24)و٠زل٤ ِىذ ٜى٥ اإلافىٚ: "ٜفُش الفالة الشباُِت بخمغ ؼشاةي"

، وهي اإلا٢خىبت أـالت، ٘أ٥ للّهذ الؽشعي"
ً
ا  .(25)بٝىله: "ٜفش الفالة: أي اإلاّهىدة ؼِش

ى ٌّذد اإلاُاٍ التي ًجىص الخىهحر بها: ومما جذ٥ ُ٘ه )أ٥( ِلى الجيغ ٜى٥ اإلاف ىٚ َو

ىضر رل٤ الباحىسي بٝىله: "وأ٥ في البئر للجيغ؛ ِ٘ؽمل ١ل بئر وئن ٠ٍش (26)"وماء البئر" ، ٍو

، ٘الخ٢م الزي ٌعخُٙذٍ ٜاسب َزٍ الّباسة الٙٝهُت مً: حىاص اظخخذام ماء (27)اظخّما٥ مائها"

 ال ًم٢ً ٘همه ئال بالىٍش ئلى أن )أ٥( َىا للجيغ. -وئن ١ان بئرا م٢شوَا ٠أبُاس أسك زمىد-البئر 

ٜا٥: )أ٥( ُ٘ه للجيغ  (28)و٠زل٤ ِىذ ٜى٥ الؽاسح: "وهي أي ـالة الُّذ س٠ّخان"

، َ٘دْمل )أ٥( ِلى مّنى الجيغ ًُٙذ أن ٠ال الُّذًً حؽمله ألاخ٣ام (29)ُ٘فذٛ بالُّذًً

 الٙٝهُت اإلاز١ىسة في رل٤ اإلاىلْ.

ى ما ًىضخه الباحىسي ِىذ ؼشخه للخٍّشٚ ومً دالالث )أ٥( الجيعُت:  الاظخٕشاٛ، َو

ُت الّملُت" ىالحي للٙٝه بأهه "الّلُم باألخ٣ام الؽِش ، ُ٘ٝى٥: أ٥ في )ألاخ٣ام( (30)الـا

ُت.(31)لالظخٕشاٛ  ، وهي ما ًصر أن ًدل مدلها ١ل، ٘الٙٝه ٌؽمل ١ل ألاخ٣ام الؽِش

عل ا خُث ٜا٥:  (32)لىحه"و٠زل٤ في ؼشخه لٙشوك الىلىء ِىذ ٜى٥ اإلافىٚ: "ٔو

زا الخ٢م (33)")أ٥( في الىحه لالظخٕشاٛ، أي: حمُْ الىحه، ٘ال بذ مً اظدُّابه بالٕعل" ، َو

 الٙٝهي اإلاعخٙاد مً الّباسة العابٝت ال ًذس٠ه ئال مً أدٟس أن )أ٥( َىا لالظخٕشاٛ.

ذ جدخمل )أ٥( في بّن الّباساث أ٠ثر مً مّنى، ١لها ًدخملها العُاٛ، مما ًجّل  ٜو

ا مالءمت للمّنى الّام، مثل )الخمذ هلل( التي وسدث في مٝذمت ال٢خاب، خُث ِلٞ  الىٍش في أ٠ثَر

ِليها الباحىسي بٝىله: "وأ٥ في الخمذ ئما لالظخٕشاٛ أو للجيغ أو للّهذ، والالم في هلل ئما 

 لالظخدٝاٛ أو لالخخفاؿ أو للمل٤، وألاولى أن ج٣ىن أ٥ للجيغ والالم لالخخفاؿ، ٘اإلاّنى

لضم مً اخخفاؿ الجيغ اخخفاؿ ألا٘شاد؛ ئر لى خشج  خُيئز: حيغ الخمذ مخخق باهلل، ٍو

٘شد منها لٕحٍر لخشج الجيغ في لمىه، ٘هى في ٜىة أن ًّذعي أن ألا٘شاد مخخفت باهلل؛ بذلُل 

اخخفاؿ الجيغ به، ٘هى ٠ذِىي الص يء ببِىت، ٘الذِىي هي اخخفاؿ ألا٘شاد، والبِىت هي 
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، ٘دتى جُٙذ الّباسة ١ل َزٍ اإلاّاوي سأي الباحىسي أن اإلاىاظب لـ )أ٥( أال (34)اخخفاؿ الجيغ"

ٚ اإلااَُت.  جدمل ِلى الّهذ وال ِلى الجيغ اإلاُٙذ لالظخٕشاٛ، بل ِلى الجيغ اإلاشاد به حٍّش

 املبحث الثاني: حروف الجر

ت واخذة، هي: حش ما  ُٙت هدٍى ت مً الخشوٗ حؽتٟر في ٌو )خشوٗ الجش( ِىىان إلاجمِى

زا الاخخالٗ في اإلاّنى ٜذ ٣ًىن ختى في الخٗش الىاخذ  بّذَا، ول٢نها جخخلٚ في مّاهيها، َو

ل َزا الخّذد في اإلاّاوي ل٣ل خٗش ِلى ظبُل الخُٝٝت، أم ل٣ل  بىلّه في ظُاٜاث مخخلٙت، َو

خٗش مّنى خُٝٝي وال ًُٙذ اإلاّاوي ألاخشي ئلى ِلى ظبُل اإلاجاص؟ ًجُب ابً َؽام ًِ َزا 

م الدعاؤ٥  اط، َوَما أَو َُ ِٝ ً بّن ِب َِ مَها  ّْ ُىىب َب ًَ  
َ

َجّش ال
ْ
ن أخٗش ال

َ
َبفِشٍحن أ

ْ
ب ال ََ ْ

بٝىله: َمز

ي بزل٤  ذَّ َّ ل مّنى ّ٘ل ًَخ ّْ
ِٙ
ْ
ا ِلى جممحن ال َ، َوِئمَّ ْٙ ِوٍال ًٝبله اللَّ

ْ
أ
َ
ا مإو٥ ج ْىذَم ِئمَّ ِِ ُهَى 

َ
ِل٤ ٘

َ
ر

َشي، 
ْ
خ

ُ
ً أ َِ ا ِلى ؼزور ئهابت ١لمت  َخْشٗ، َوِئمَّ

ْ
٠ثر ال

َ
ْىذ أ ِِ له 

ُ
َباب ١

ْ
َى ُمجمل ال َُ خحر 

َ ْ
ا ألا

َ
ز ََ َو

ِل٤ ؼارا، ومزَبهم أٜل حّعٙا
َ
ىَن ر

ُ
ل َّ  ًْج

َ
ً، َوال ٍش ِ

ّ
خ

َ
َخأ

ُ ْ
حن َوَبّن اإلا ُّ ِ٘ ى

ُ
٣

ْ
 .(35)ال

ىن أن اإلاّنى الخُٝٝي لخٗش  ٘ارن في اإلاعألت خالٗ بحن الىداة، ٘ٙي خحن ًشي البفٍش

ُىن  الجش واخذ، واإلاّاوي ألاخشي جشد ئلُه ًِ ٞ اإلاجاص أو الخممحن أو الؽزور، ًشي ال٣٘ى وٍش

ً أهه ٜذ جخّذد اإلاّاوي لخٗش الجش الىاخذ ِلى ظبُل الخُٝٝت لى ٠ال (36)وبّن اإلاخأخٍش ، ِو

ذ ًخّذد اإلاّنى لخٗش الجش الىاخذ: ئما خُٝٝت ِلى  الشأًحن ٘ان مّاوي خشوٗ الجش مخخلٙت، ٜو

حن. ُحن، أو مجاصا ِلى سأي البفٍش  سأي ال٣٘ى

ذ ١ان إلاّاوي خشوٗ الجش خمىس واضر ِىذ الٙٝهاء في ؼشوخهم وخىاؼيهم، وفي  ٜو

ى خاؼُت الباحىسي-همىرحىا الزي هذسظه  ما ًمثل رل٤، ٘ٝذ ر٠ش مّاوي بّن خشوٗ  -َو

 الجش بما ًدىاظب مْ العُاٛ الزي وسدث ُ٘ه، ٠ما ر٠ش لبّمها أ٠ثر مً مّنى.

ى ًٙعش مّن-٘مً رل٤ ما ر٠ٍش الباحىسي  ى الباء في ٜىلهم: ٘ان لم ًمىْ ئوالٛ اظم َو

ش -(37)اإلااء ِلُه، بأن ١ان حّٕحٍر بالىاَش ٌعحرا، .... ٘هى مىهش لٕحٍر : "ٜىله )بأن ١ان الخ( جفٍى

ى أٌهش"  .(38)لٝىله: لم ًمىْ الخ، أو الباء للعببُت َو

اإلاٝفىد ٘الباء َىا جدخمل مّىُحن ًخالءم مّهما العُاٛ الزي وسدث ُ٘ه، ٘اما أن ٣ًىن 

ش اإلاعألت الٙٝهُت بهزٍ الفىسة: وهي أن ٣ًىن حٕحٍر بالىاَش ٌعحرا، أو بُان ظبب َزا  جفٍى
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ذ اظخٍهش مّنى  الخ٢م، ٘العبب في أهه لم ًمىْ ئوالٛ اظم اإلااء ِلُه ١ىن حٕحٍر ٌعحرا، ٜو

ش.  العببُت َىا، وسجخه ِلى مّنى الخفٍى

ش الزي ر٠ٍش الباحىسي َىا لخٗش ال باء لم ًز٠ٍش الىداة ُ٘ما ر٠شوٍ مً ومّنى الخفٍى

ً وخىاؼيهم ِلى ٠خب الخذًث والٙٝه والىدى  .(39)مّاوي الباء، وئهما هجذٍ في ؼشوح اإلاخأخٍش

م ًىضخىن حىاص الخُمم ِىذ العجض ًِ اظخّما٥ اإلااء-و٠زل٤ ٜىله ِىذ ؼشح ٜى٥ الٙٝهاء   -َو

ش، : جفى (40)"بأن ًخاٗ مً اظخّما٥ اإلااء ِلى رَاب هٙغ أو ِمى" ٍش للخّزس، ٘الباء للخفٍى

ه دخمل أنها للعببُت، واإلاّنى ِلُه: بعبب خ٘ى ، ٘ٝذ ر٠ش للباء َىا مّىُحن ًدخملهما (41)ٍو

العُاٛ، ٘ٝذ ٣ًىن ٜفذ الٙٝهاء أن ًفىسوا خالت مً خاالث العجض ًِ اظخّما٥ اإلااء بهزٍ 

ذ ٣ًىن مشادَم ر٠ش ظبب ش، ٜو ىذ رل٤ ٣ًىن مّنى الباء الخفٍى العجض ًِ  الجملت، ِو

 اظخّما٥ اإلااء؛ ٣ُ٘ىن مّنى الباء العببُت، و٠ال اإلاّىُحن ًدخملهما العُاٛ.

ى في زالزت  ذ وسد ِىذ ر٠ش العىاٟ في ٜىلهم: "َو و)مً( خٗش حش مخّذد اإلاّاوي، ٜو

ر الٙم مً أصم" ىضر مّىاٍ الباحىسي بٝىله: "أي مً أحل (42)مىالْ أؼذُّ اظخدبابا: ِىذ حٕحُّ ، ٍو

بحن مّىاَا اظخّان باإلاّنى الىدىي (43)( حّلُلُت"أصم؛ ٘ـ)مً ، ٘دتى ٌؽشح الّباسة الٙٝهُت ٍو

ى الخّلُل.  لخٗش الجش )مً( َىا َو

ٝى٥ في مىلْ آخش مّلٝا ِلى ٜىلهم: )والٕعل مً أحل ٔعل اإلاُذ( "وأؼاس الؽاسح  ٍو

ْحل( ئلى أن )مً( حّلُلُت"
َ
ِٝب )مً( ًىضر ، ٘ٝذ ر٠ش أن الؽاسح بخٝذًٍش )أْحل( (44)بخٝذًش )أ

 . -وئن لم ًفشح بهزا -أن مّىاَا َىا الخّلُل 

زا ما ًٍهش في َزٍ الّباسة الٙٝهُت ِىذ ال٢الم ِلى ٔعل  ذ ج٣ىن )مً( بُاهُت، َو ٜو

ى٥ اإلااء" جب ئصالت ما جدتها مً وسخ ًمىْ ـو ا٘ش: "ٍو عل ألٌا ، (45)الُذًً في ٘شوك الىلىء ٔو

ى ما أؼاس ئلُه الباحىسي بٝىله: "مً  .(46)وسخ: بُان إلاا جدتها" َو

خشج مً الٙشج زالزت  ذ وسدث بهزا اإلاّنى في َزا العُاٛ: "ٍو ومً مّاوي )مً( الابخذاء، ٜو

 .(48)، وألحل رل٤ ؼشخه الباحىسي بٝىله: أي خشوحا مبخذأ مً الٙشج، ٘ـ)مً( لالبخذاء(47)دماء"

ُل في خٗش الجش )ئلى( َى اهتهاء الٕاًت، ور٠ش الىدا ة مّاوي أخشي جخشج ئليها )ئلى(، واإلاّنى ألـا

ى ما أ٘اد مىه الباحىسي ِىذما ؼشح ٜىلهم في ٘شوك الىلىء: ٔعل  منها: مّنى اإلاُّت، َو

ٝحن
َ
ا"(49)الُذًً ئلى اإلِاْش٘ ُّ

َ
ٕ
ُ
 .(50)، خُث ٜا٥: "٘الى بمّنى )مْ(، والٕاًت داخلت في اإلاـ
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إلاإلٚ أن ًبحن أن َزا وإلاا ١ان خ٢م ما بّذ )ئلى( ال ًذخل في خ٢م ما ٜبلها، اخخاج ا

َىْذ )ئلى( مّنى )مْ(، وأهه بهزا الخممحن ـاس ما بّذَا داخال في خ٢م ما  الخ٢م حٕحر إلاا ُلّمِ

 ٜبلها.

ذ ًخشج ئلى مّاوي أخشي ًذ٥ ِليها العُاٛ،  ُل لخٗش الجش )ِلى( َى: الاظخّالء، ٜو واإلاّنى ألـا

م ًز٠شون ؼشوه الخٙحن اللزًً ًجىص  اإلاسر ِليهما: وأن ٣ًىها مما ًم٢ً مثل ٜى٥ الٙٝهاء َو

، ٘ٝذ وضر الباحىسي مّنى )ِلى( َىا بٝىله: "ِليهما: أي ٘يهما؛ ألن اإلاص ي (51)جخابْ اإلاص ي ِليهما

واسجباوه ب٢ُُٙت مُّىت خا٥ اظخّماله في -؛ ٘ىبُّت الخٚ (52)٘يهما ال ِليهما ّ٘لى بمّنى )في("

ُت.ًىضر أن الاظخّالء ٔحر مٝفىد َىا، وئهم -الٝذم  ا اإلاٝفىد الٍ٘ش

، لم جأث (53)و٠زل٤ في ٜىلهم: "٘الخُن َى الخاسج مً ٘شج اإلاشأة ِلى ظبُل الصخت"

لى حّلُلُت بمّنى الالم،  ى ما ًىضخه الباحىسي بٝىله: "ِو )ِلى( بمّنى الاظخّالء أًما، َو

 .(54)٢٘أهه ٜا٥: ألحل الصخت"

له  بمّنى خٗش آخش، أو جممحن ومً الخشوٗ ما ال ٣ًىن مخالةما مْ ظُاٜه ئال بخأٍو

ى ٌؽشح الّباسة الخالُت: "ور٠ش اإلافىٚ  ى ما أ٘اد مىه الباحىسي َو مخّلٝه مّنى ّ٘ل آخش، َو

شوك الىلىء ظخت أؼُاء" ، ٘ٝا٥: ")في ٜىله( أي بٝىله، ٘ـ)في( بمّنى (55)الٙشوك في ٜىله: ٘و

ش( مّنى: أ٘اد وأودُ
َ
٠

َ
ممً )ر ا ٍو  .(56)الباء، أو جبٝى ِلى ٌاََش

ُت ٘م ال ًخالءم في َزا العُاٛ مْ الّٙل )ر٠ش(؛  -الزي ًُٙذٍ خٗش الجش )في( -ّنى الٍ٘ش

مما حّل اإلاإلٚ ًز٠ش اخخمالحن ًم٢ً مّهما ٜشاءة الّباسة ٌؽ٣ل صخُذ، ألاو٥: أن جٝشأ )في( 

٣ىن الخٝذًش: ر٠ش اإلافىٚ الٙشوك بٝىله ...، أو أن هٙهم الّٙل )ر٠ش( ٠ما  بمّنى الباء، ٍو

فحر الخٝذًش: أودُ اإلافىٚ الٙشوك في ٜىله ... .هٙهم ال  ّٙل )أ٘اد، أو أودُ(، ٍو

ىذ خذًث الٙٝهاء ًِ خشمت اظخٝبا٥ الٝبلت ِىذ ٜماء الخاحت ر٠شوا أن رل٤ خاؿ  ِو

 ٠َبِِذ 
ً
 أوال

ً
بلت ِٜ بال٢ّبت؛ ألنها الٝبلت آلان، وأِٝبىا رل٤ بٝىلهم "وخشج بٝىلىا: )آلاَن( َما ١ان 

ذ بحن الباحىسي مّنى ال٣اٗ الجاسة بٝىله: (57)ه واظخذباٍس م٢شوٍ"اإلاٝذط؛ ٘اظخٝبال ، ٜو

، ٘ٝذ اهخٝى مً مّاوي ال٣اٗ (58)"وال٣اٗ اظخٝفاةُت؛ ألهه لم ٢ًً ٜبلت ظابٝا ئال بِذ اإلاٝذط"

ما جىاظب مْ واْٜ العُاٛ الزي ر٠ش ُ٘ه، مْ أن َزا اإلاّنى لم ًز٠ٍش الىداة في مّاوي خشوٗ 



 .. -.. ص، (2022) 02: ددعـــال/   06 جلدامل
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

185 

 

ذ الؽشاح واإلادؽحن أزىاء ؼشخهم ِباساث ال٢خب، ور٠ٍش ال٢ٙىي في الجش، وئهما هجذٍ ِى

ِل٤ اظخٝفاةُت"
َ
ْدى ر

َ
َى ١الّعل والذبغ َوه َُ ْىله: 

َ
اٗ ِفي مثل ٜ

َ
٣

ْ
 .(59)ال٣لُاث بٝىله: "َوال

وحّلُٝا ِلى ٜى٥ الؽاسح: "زم اظخىشد اإلافىٚ لز٠ش ما خٝه أن ًز٠ش ُ٘ما ظبٞ في 

ي: "ٜىله )لز٠ش ما خٝه أن ًز٠ش( أي ألحل ر٠ش الزي ، ًٝى٥ الباحىس (60)٘فل مىحب الٕعل"

 .(61)خٝه أن ًز٠ش الخ، أو ججّل الالم بمّنى الباء واإلاّنى بز٠ش ما خٝه أن ًز٠ش الخ"

ُل لالم، والثاوي:  ى اإلاّنى ألـا ٘ز٠ش َىا مّىُحن لالم ًدخملهما العُاٛ، ألاو٥: الخّلُل، َو

ذس مّ لى ٠ال أن جخشج ًِ مّىاَا ئلى مّنى الباء، ٜو نى الّباسة الٙٝهُت ِلى ٠ال الاخخمالحن، ِو

ً هجذ رل٤ اإلاّنى ًخالءم مْ ظُاٛ ال٢الم.  الخٝذًٍش

 املبحث الثالث: حروف العطف

 ِٗ ُٟ له في ئِشاِبه: بىاظِىت أخِذ الخشو
ه، اإلاؽاس

َ
ا ٜبل

َ
ُْ إلِا ٌّشَّٗ ِىٚ اليعٞ بأهه: "الخاب

 ، ٘ىجذ أن خشوٗ الّىٚ أظاط في َزا ا(62)الّؽشة"
َ

لىُى مً الخىابْ، ٢٘ما ًٝى٥ ال٢ّبري: "ال

" ًِ
ْحَرًْ

َ
ا ٔ

َ
اه

َ
١ 

ْ
٥ ئر اِوي باألوَّ

َّ
، ٘ل٣ىن اإلاّىٗى ٔحر (63)بذَّ ِفي ِىٚ اليعٞ مً خٗش ًْشبي الث

ى ما ٌعمُه الىداة خٗش الّىٚ.  اإلاّىٗى ِلُه وحب وحىد خٗش ًشبي بُنهما، َو

ت  ُٙتها الىدٍى ذ حّذدث خشوٗ الّىٚ مْ اجداد ٌو ٤ ما بّذَا مْ ما  مً–ٜو حؽٍش

شاب ٙهم ٜفذ اإلاخ٣لم -ٜبلها في ؤلِا ًُ ؛ الخخالٗ مّاهيها، وبىاظىت اإلاّاوي اإلاشجبىت بهزٍ الخشوٗ 

ِلى وحهه الصخُذ، ولزل٤ هجذ اَخمام ؼشاح ال٢خب بخجلُت مّاوي خشوٗ الّىٚ واضخا، 

 ٘زل٤ مّحن لهم ِلى ؼشح الّباساث أيُّ مّحن.

ف ا ِلى ر٠ش مّنى خشوٗ الّىٚ أزىاء حّلُٝه في خاؼِخه، ومً َىا هجذ الباحىسي خٍش

 وهجذٍ أخُاها ًشي أن ٔحر َزا الخٗش أولى مىه لخأدًت اإلاّنى الذُٜٞ للمعألت الٙٝهُت.

وألن َزٍ الخشوٗ ٜذ ٣ًىن لها مّان ٔحر الّىٚ ٘ىجذٍ ًبحن رل٤ أًما؛ لئال ًلخبغ ألامش ِلى 

 الٝاسب ًٍُ٘ ما لِغ بّىٚ ِىٙا.

ى هللا ِلى  ٘مما ًدخمل
َّ
ل حن ـو

َ
اإلا َّ حَرٍ الىاُو في َزٍ اإلاٝذمت: "الخمذ هلل سّبِ ال  ٔو

َ
الّىٚ

ى هللا الخ( أحى بالّاوٚ َىا (64)ظُذها مدمذ الىبي"
ّ
ل ، ٘ىجذ الباحىسي ٌّلٞ ِليها: "ٜىله )ـو

ا ئوؽا
ً
 لٍٙ

ً
ت  مً الجملخحن خبًر

ً
ما ًٍهش الّىٚ ئرا حّلىا ٠ال

ّ
 ئلى ِذم الاظخٝال٥، وئه

ً
 ئؼاسة

ً
ةُت

ا 
ً
 لٍٙ

ً
ت ا ومًّنى، وحملت الفالة خبًر

ً
 لٍٙ

ً
ت مًّنى، بخالٗ ما لى حّلذ حملت الخمذلت خبًر
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 مًّنى: ٘اّن الصخُذ ِذم حىاص ِىٚ ؤلاوؽاء ِلى ؤلاخباس ٢ّ٠عه، ٘خجّل الىاو 
ً
ئوؽاةُت

 .(65)لالظخئىاٗ

الىاو  ٘هىا حّل اخخمالحن للىاو في َزٍ الّباسة، خعب جٝذًش الجملخحن اللخحن ج٢خىٙان

ت اللَٙ وئوؽاةُت اإلاّنى ٘خ٣ىن  ما حملت الخمذلت والفالة، ٘ان ٜذسجا مخىابٝخحن في خبًر َو

الىاو خٗش ِىٚ، وأما ئرا لم ًٝذس َزا الخىابٞ ٘خ٣ىن الىاو لالظخئىاٗ؛ مشاِاة للصخُذ مً 

 .-الزي ال ًجحز َزا الّىٚ-ٜىاِذ الىدى 

زا ما ًيبه ئلُه وخشوج الىاو ًِ الّىٚ ئلى الاظخئىاٗ ًخ٢شس ٠ث حرا ِىذ الٙٝهاء، َو

، خُث ًٝى٥: "الىاو في رل٤ وفي (66)الباحىسي في حّلُٝه ِلى ٜىلهم: "وحلىد اإلاُخت جىُهش بالذبآ"

شوك الىلىء الخ، وهىاٜن  هٍحٍر لالظخئىاٗ، واإلافىٚ ٌعخّملها ٠ثحرا ٠ما ظُأحي في ٜىله: ٘و

٢زا" عا٥ اإلاعىىهت الخ، َو  .(67)الىلىء الخ، وألٔا

ُٙت  ٘هزا اإلاّنى مً مّاوي الىاو ٢ًثر في الّباساث الٙٝهُت ٠ثحرا، وبه جخشج الىاو ًِ ٌو

ُٙت أخشي، ٘ز٠ٍش الباحىسي َىا، وظاٛ له ِذدا مً ألامثلت؛ ختى ٣ًىن الٝاسب  الّىٚ ئلى ٌو

ذٟس ِىذ رل٤ أن ما بّذ َزٍ الىاو ٔحر مشجبي في الخ٢م بما ٜبلها،  ِلى دساًت بهزا اإلاّنى، ٍو

 هم الّباساث الٙٝهُت بمّىاَا الصخُذ.ُ٘ٙ

عخذٟس ِلى اإلاتن أزىاء حّذادٍ للفلىاث اإلاٙشولت أهه ِىٚ الّفش ِلى الٍهش بالىاو  َو

ئؼاسة ئلى أهه ال  -بالٙاء اإلاُٙذة للخُّٝب-بأهه: "١ان ألاولى أن ًٝى٥: ٘الّفش  (68)٘ٝا٥: "والّفش"

 .(69)٘اـل بُنهما"

ذ ًدخمل خٗش الّىٚ أ٠ثر مً مّ زا ما هجذٍ ٜو نى؛ بىاء ِلى العُاٛ الزي ًشد ُ٘ه، َو

ُْ ِمُاٍ: ماُء العماِء، وماء البدش،  ٍُ التي ًجىص الخىهحر بها ظب في ؼشح الباحىسي َزٍ الّباسة: "اإلاُا

": خُث (70)وماُء النهش، وماء البئر، وماء الّحن، وماء الثلج، وماء البرد، زم اإلاُاٍ ِلى أسبّت أٜعام

م( هي لالظخئىاٗ، أو للترجِب في الز٠ش وؤلاخباس: أي بّذ أن أخبرج٤ بأن اإلاُاٍ ًٝى٥: "ٜىله: )ز

 .(71)التي ًجىص الخىهحر بها ظبّت أٜعام أخبٟر بأنها جىٝعم جٝعُما آخش ئلى أسبّت أٜعام"

٘ىجذٍ ر٠ش مّىُحن مدخملحن لـ )زم( في َزا العُاٛ، ُ٘صر أن ج٣ىن لالظخئىاٗ وجٙهم 

٠الم حذًذ معخأهٚ ال ِالٜت له بما ٜبله، أو ج٣ىن للترجِب، ول٢ً لِغ الّباسة خُيئز أن َزا 

، وئهما جشجِب ر٠ش َزا الخ٢م وئخباس اإلاخلٝي به، ولزل٤ اخخاج أن ًٝذٍس بما ر٠ش. ُى  جشجِب الٜى
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ىذما ِّشٗ الاظدىجاء بأهه: ئصالت الخاسج الّىجغ بماٍء أو حجٍش، وّضر مّنى خٗش الّىٚ:  ِو

حن مجضب وخذٍ ولى مْ جِّعش آلاخش، ولِعذ ")أو( في ٜىلىا: بم ْ، ٘أخذ الّىِى اٍء أو حجٍش للّخىَى

 .(72)للّخخُحر؛ ألّن الجمْ حاةض"

ا الىداة لـ)أو( ر٠ش أن اإلاّنى الزي ًخالءم مْ  ٘بّذ أن ر٠ش ازىحن مً اإلاّاوي التي ًز٠َش

ْ ألن الخخُحر ًٝخط ي ، وأن الخخُحر ٔحر مٝفىد َىا؛ (73)الخ٢م الٙٝهي في َزا العُاٛ َى الخىَى

 ِذم حىاص الجمْ، ولِغ َزا َى الخ٢م الٙٝهي لهزٍ اإلاعألت. 

عا٥ اإلاعىىهت: "والٕعل لذخى٥ م٢ت  وفي مىلْ آخش ِىذ حّلُٝه ِلى ٜى٥ الٙٝهاء في ألٔا

: "أي أو بهما، أو مىلٝا، ٘ـ )أو( لِعذ ماوّت حمْ، وال ماوّت خلى؛ لجىاص (74)إلادشم بذج أو ِمشة"

 .(75)مّا، ولجىاص ؤلاخشام مىلٝا ؤلاخشام بهما

ذس في ال٢الم ما  ٘بحن َىا مّنى خٗش الّىٚ )أو( بما ًدىاظب مْ الخ٢م الٙٝهي، ٜو

م٢ً له أن  ؛ ئر ًم٢ً للمدشم أن ًدشم بأخذ اليع٢حن: الدج أو الّمشة، ٍو ٍهٍش ًىضر رل٤ ٍو

م٢ً له أًما أن ًدشم ئخشام ا مىلٝا دون أن ًجمْ بهما باخشام واخذ ٠ما َى ؼأن الٝاسن، ٍو

ى ما  ٌّّحن أي واخذ منهما، وفي ١ل َزٍ الفىس ٌعخدب له الٕعل ألن معمى ؤلاخشام ٌؽملها، َو

 ِبر ِىه بٝىله: )أو( لِعذ ماوّت حمْ، وال ماوّت خلى.

وفي ظُاٛ آخش حاءث )أو( ماوّت خلى، ورل٤ أزىاء بُان أهه ال ًجىص دْ٘ الض١اة ئلى: "الٕني 

ذ(76)بما٥ أو ٠عب" هبه ئلى رل٤ الباحىسي ٘ٝا٥: "أي ب٣ل منهما، أو بهما مّا؛ ٘ـ)أو( ماوّت  ، ٜو

، ٘الٕنى ٜذ ٣ًىن باإلاا٥ إلاً ًمل٤ الثروة وئن ١ان ِاحضا ًِ ال٢عب، أو (77)خلّى ججّىص الجمْ"

ذ ٣ًىن را زشوة وم٢دعبا، ٘ـ)أو( َىا لم  بال٢عب إلاً ١ان ٜادسا ِلُه وئن ١ان ال ًمل٤ اإلاا٥، ٜو

الجمْ، ول٢ً ًمخىْ مّها الخلى؛ ئر ال ٌعمى مً ٘ٝذ الثروة والٝذسة ِلى ال٢عب ًمخىْ مّها 

 ٔىُا، وبىاء ِلى رل٤ ٣ًىن معخدٝا للض١اة.

زا الخٙفُل في مّنى )أو( لِغ مز١ىسا في ٠خب الىدى، وئهما اظخٙادٍ الباحىسي مً  َو

باسة، ولبي الخ٢م الظخجالء اإلاّنى الذُٜٞ للّ -٠ٕحٍر مً الٙٝهاء-، ووٌٙه (78)ِلم اإلاىىٞ

 الٙٝهي اإلاٙهىم منها.

 لم 
ٌ
 ٔحَر حملٍت، ٘ان جالَا حملت

ً
ها مٙشدا

ُ
ن ٣ًىَن مّى٘ى

َ
و)بل( ج٣ىن خٗش ِىٚ بؽشه أ

 لإللشاب ؤلابىالي، أو ؤلالشاب الاهخٝالي
ً
 ابخذاٍء ُمُٙذا

َ
، بل ج٣ىُن خٗش ِٚ ، وما بحن (79)ج٢ً للّى

حن مً ؤلالشاب بىن ؼاظْ في اإلاّنى،  ه ِىذ َزًً الىِى مما حّل الباحىسي ًىق ِلى هِى
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حّلُٝه ِلى َزٍ الّباسة التي حؽشح الخُامً مً ظجن الىلىء: "أما الّمىان اللزان ٌعهل 

، ٘ٝا٥: "ٜىله )بل (80)ٔعلهما مّا ١الخذًً ٘ال ًٝذم ألاًمً منهما، بل ًىهشان دّ٘ت واخذة"

 .(81)ًىهشان ئلخ( ئلشاب اهخٝالي ال ئبىالي"

أن حٕحر )بل( في ِباسة الؽشح الخالُت ئلى خٗش آخش ٣ًىن ألفٞ باإلاّنى واٜترح الباحىسي 

ٞ -اإلاٝفىد في العُاٛ، ٘بّذ ٜى٥ الؽاسح  ى ًبحن حىاص ئخشاج حضء مً البىاء مىّلٍ ِلى الىٍش َو

ل مىخفبا" ْ بدُث ًمش جدخه اإلااس الخام الىٍى ىت ِذم لشس اإلااسة: "بل ً٘ش ِلٞ  -(82)ؼٍش

هش أ ش لّذم الخمشس، وال مّنى لإللشاب الباحىسي: "١ان ألٌا ْ الخ؛ ألهه جفٍى ن ًٝى٥ بأن ً٘ش

)أن( أوعب في َزا العُاٛ مً )بل( التي لإللشاب؛ ألن ، ٘ـ(83)َىا، ئال أن ًجّل ئلشابا اهخٝالُا

ُه  ى ؤلالشاب ؤلابىالي-أخذ هِى ال ًدىاظب مْ َزا العُاٛ، والمشب الاهخٝالي ال ًإدي اإلاّنى  -َو

ش اإلاعخٙاد مً )أن(.بالذٜت التي ًإد  يها الخفٍى

 املبحث الرابع: إلاضافة

حر مدمت، ور٠شوا أن ؤلالا٘ت اإلادمت ج٣ىن ِلى  ٜعم الىداة ؤلالا٘ت ئلى مدمت ٔو

، وأن ٔحر اإلادمت ٢ًثر ٘يها أن ج٣ىن للبُان، أو مً ئلا٘ت (84)زالزت مّاوي: الالم، أو مً، أو في

 .(85)ىجهاإلاىّىث ئلى وّخه، أو ئلا٘ت الىّذ ئلى مىّ

ذ أ٘اد الباحىسي مً َزٍ الخٝعُماث، واِخنى بز٠ش مّنى ؤلالا٘ت في الّباساث الٙٝهُت  ٜو

 التي ٌؽشخها ٠ما دلذ ِلُه في ظُاٜها:

"، ٌؽشخه بٝىله: "أي (86)٘مً رل٤ ٜىلهم: "وال ًجىص اظخّما٥ أواوي الزَب والٙمت

، (87)٠ما في ٜىلهم خاجم خذًذ" ألاواوي اإلاّمىلت مً الزَب والٙمت، ٘اإللا٘ت ِلى مّنى )مً(،

 ٘ٝذ أ٘اد مً مّنى ؤلالا٘ت في ؼشح َزٍ الّباسة.

دشم ؤلاهاء اإلامبب بمبت ٘مت" ؛ خُث ًٝى٥: "أي (88)و٠زل٤ هجذ في ؼشخه لٝىلهم: "ٍو

وإلاا  ، ٘ٝذ ؼشح الّباسة بما اٜخماٍ مّنى ؤلالا٘ت.(89)بمبت مً ٘مت، ٘اإللا٘ت ِلى مّنى مً"

فٚ ؤلالا٘ت بأنها ِلى  .(90)لا٘ت ِلي مّنى )مً(، أي: اإلااء الىابْ منهار٠ش )ماء البئر( ٜا٥: ؤلا  ٍو

، (92)بٝىله: أي ـالة في اللُل، ٘اإللا٘ت ِلى مّنى في (91)مّنى )في( ِىذ ؼشخه لفالة اللُل

ا لهزٍ الفالة د٥ ِلى أن َزٍ ؤلالا٘ت ِلى مّنى )في(. ومثل رل٤ ٜا٥ في ـالة  ٣٘ىن اللُل ٌ٘ش
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ذ اسجٙاُ الؽمغ-ة الىاّٜت في المخى المخى: أي الفال  ى ٜو ، ٘اإللا٘ت ئلى المخى لّٙلها -َو

 .(93)ُ٘ه

وبالىٍش لهزٍ اإلاّاوي ومىاءمتها للعُاٛ الٙٝهي خ٢م بأن ؤلالا٘ت في الّباسة الخالُت لِعذ 

، ٜا٥: (94)بُاهُت، وئهما هي ِلى مّنى الالم، ٘بّذ أن ر٠ش ِىىان الٙفل: اظخّما٥ آلت العىاٟ

خُث حّلها بُاهُت؛ بىاء ِلى أن  (95)ِلى مّنى الالم ولِعذ بُاهُت، خال٘ا للمدص ي ٘اإللا٘ت

، ولِغ ٠زل٤، بل اإلاشاد به الاظدُاٟ الزي َى اإلاّنى الؽشعي  ٠ما -اإلاشاد بالعىاٟ الّىد وهدٍى

ىلٞ العىاٟ أًما ِلى ما ٌعخاٟ به-ِلمذ ذ٥ لزل٤ ٜى٥ الؽاسح: ٍو ، ٘اإلادص ي لـّما (96)، ٍو

َىا بأهه الّىد خ٢م بأن ؤلالا٘ت بُاهُت؛ ألن اإلاعمى خُيئز ظ٣ُىن مما٘ا ٘عش العىاٟ 

ىذةز ظ٣ُىن الخٝذًش: آلت للعىاٟ، ٘خبحن أن  لالظم، ول٢ً مشاد الٙٝهاء َىا: الاظدُاٟ، ِو

 ؤلالا٘ت َىا ِلى مّنى الالم.

ما، مْ جىحيهه ١ل مّنى بما ًىاظبه، ٘ٝذ  وألن الّباسة الخالُت جدخمل اإلاّىُحن ٘ٝذ ر٠َش

ُْ الّؽش" ، ٘ٝا٥ (97)ٜالىا في الض١اة: "وما اظخخشج مً مّادن الزَب والٙمت ًخشج مىه سب

الباحىسي مّلٝا: "واإلاخبادس أن اإلاشاد باإلاّادن ألاما٠ً التي ٘يها الزَب والٙمت، ٘الا٘ت مّادن 

دخم ل أن ئلى الزَب والٙمت خُُٝٝت ِلى مّنى الالم، أي ألاما٠ً اإلايعىبت للزَب والٙمت، ٍو

 .(98)٣ًىن اإلاشاد باإلاّادن الزَب والٙمت اللزًً ٣ًىهان في جل٤ ألاما٠ً، ٘خ٣ىن ؤلالا٘ت بُاهُت

خشج مً الٙشج زالزت دماء: دم  وج٢ثر ِىذ الٙٝهاء ؤلالا٘ت التي للبُان، مثل ٜىلهم: "ٍو

الخُن، والىٙاط، والاظخدالت؛ ٘الخُن َى الخاسج مً ٘شج اإلاشأة ِلى ظبُل الصخت مً ٔحر 

، ٘ٙي َزٍ الّباسة حاءث ؤلالا٘ت زالر مشاث ١لها للبُان، ٠ما ًىضر رل٤ (99)ظبب الىالدة"

الباحىسي أزىاء ؼشخه ئر ًٝى٥: )دم الخُن( أي دم َى الخُن ٘اإللا٘ت للبُان، .... )ِلى 

ىله: مً ٔحر ظبب الىالدة: أي  ظبُل الصخت( أي ظبُل َى الصخت ٘اإللا٘ت للبُان، .... ٜو

 .(100)دة ٘اإللا٘ت للبُانظبب َى الىال 

 ، ٗى ومً الّباساث التي ٜذ جلبغ ما ١ان ٘يها ئلا٘ت بحن اظمحن ١ان أـلهما ـٙت ومـى

ى ٌؽشح  ى ما هجذٍ ِىذ الباحىسي َو مما ٌعخذعي ججلُت رل٤ وئًماخه لحزو٥ رل٤ اللبغ، َو

ا له: ٘ى ل مـى  الّباساث الخالُت التي ألُٚ ٘يها الاظم ئلى ما ١ان في ألـا

، أي: الشخمت والشلىان )ـبُب  ٗى الشخمت والشلىان( مً ئلا٘ت الفٙت للمـى

ىلهم ًِ س٠ً الجلىط بحن السجذجحن، "وأٜله ظ٣ىٌن بّذ خش٠ت  .(101)اإلافبىبحن ٜو
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: أي (102)أِماةه" ٗى ، ِ٘ؽشح رل٤ بٝىله: ")خش٠ت أِماةه( مً ئلا٘ت الفٙت ئلى اإلاـى

الٗ الخش٠ت؛ ٘انها ال جّخفٚ أِماةه اإلاخدّش٠ت؛ ألنها هي التي جّخفٚ بالع٣ىن، بخ

 .(103)بالع٣ىن 

ل ـٙت له، مثل حّلُٝه ِلى معألت خشوج الىاط  و٠زل٤ ما ألُٚ ئلى ما ١ان في ألـا

لفالة الاظدعٝاء بثُاب مخىالّت: )بل ًخشحىن في زُاب بزلت( أي زُاب مبخزلت، ٘هى مً 

ٗى ئلى الفٙت  .(104)ئلا٘ت اإلاـى

، وئلا٘خه ئليها، مما ًخىلب  ومً الّباساث ما ًدخمل بٝاء الفٙت ِلى ٗى جبُّتها للمـى

، (105)جىلُذ رل٤، مثل ٜىلهم: "واإلاسر ِلى الخٙحن حاةٌض في الىلىء، ال في ٔعل ٘شك أو هٙل"

ىله: )٘شك أو هٙل( بذ٥ مىه،  ً، ٜو ُّ٘لٞ الباحىسي ِلى رل٤ ٜاةال: ")ال في ٔعل(: بالخىٍى

ً، وئلا٘خه ئلى ما بّذٍ  صر ٜشاءجه بال جىٍى ٗى ئلى الفٙت مً-ٍو  .(106)"-ئلا٘ت اإلاـى

 الفطل الثاني: إلاعراب

ٝا مهما لٙهم ال٢الم، ٘بادساٟ الٙاِل واإلاّٙى٥، والخمُحز بحن الفٙت  شاب وٍش ٌّذ ؤلِا

ل العامْ ئلى مٝفىد اإلاخ٣لم، و٠زل٤ الخا٥ بحن الٝاسب  ت الخمُحز والخا٥: ًخـى والخبر، ومّ٘ش

سب أمام ٜىّت حامذة ج٣ىن خالُت مً المبي بالؽ٣ل واإلاٝشوء، بل َى مً باب أولى؛ ألن الٝا

شابي للمٙشداث  ْ ؤلِا ُم في ٠ثحر مً ألاخُان، ٘بادسا٠ه للمٜى ٔالبا، خالُت مً ِالماث التٜر

 والجمل التي ًٝشأَا ٣ًىن بذأ في ئدساٟ مّنى الىق اإلاٝشوء أمامه.

ذ ٘ىً الّلماء  في -بهم ظُٝشأَا ئلى َزا ألامش، وأن ٠خ -في ؼشوخهم لل٢خب الّلمُت-ٜو

شاب الصخُذ إلاا ًٝشؤوهه؛ مما ًإدي  -٠ثحر مً ألاخُان ولبت ِلم مبخذةىن، ٜذ ال ًذس١ىن ؤلِا

ىا ِلى أن ٌّشبىا ما ًدخاج ٘هم  ٝت ٔحر صخُدت، ٘دـش بهم ئلى ِذم ٘هم الّباسة، أو ٘همها بىٍش

شابي أًما ئ٘ادة في ؼشوخهم ت ئِشابه، ٘أ٘ادوا مً الذسط ؤلِا  .الىق ئلى مّ٘ش

ُت،  شاب ٘يها ٠خب الٙٝه؛ ئر هي مشجبىت باألخ٣ام الؽِش ومً ال٢خب التي جضداد أَمُت ؤلِا

ُت  ودون ٘هم الّباساث بؽ٣ل دُٜٞ ٜذ ًٙهم الٙٝه ِلى ٔحر وحهه، ٘ال جفل ألاخ٣ام الؽِش

.  بؽ٣لها الزي ٜفذ ئلُه الؽُش

شاب لؽشح الّبا ذ ِني ؤلامام الباحىسي في خاؼِخه باإل٘ادة مً ؤلِا ساث الٙٝهُت، ٜو

ؼأهه في رل٤ ؼأن ٠ثحر مً أصخاب –وئًفالها ئلى ٜاسب ال٢خاب باإلاّنى الزي أساد مإلٙه 



 .. -.. ص، (2022) 02: ددعـــال/   06 جلدامل
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

191 

 

زا ما ظأظلي المىء ِلُه في َزا الٙفل -الؽشوح والخىاش ي الزًً ٌؽشخىن ٠خب الٙٝه ، َو

اث زم  ِى ٝا إلاا سجبه الىداة مً البذء: باإلا٘ش ٞ ر٠ش بّن ألامثلت، وظأسجب َزٍ ألامثلت ٘و ًِ وٍش

 ؼُت.اإلاىفىباث زم اإلاجشوساث زم الخىابْ، ولِغ خعب وسودَا في الخا

ٍهش رل٤ في ئِشابه الّباسة الخالُت: "وحلىد اإلاُخت ١لها جىُهش  ٘ىبذأ باإلابخذأ والخبر، ٍو

" حٍر : )ظىاء( خبر مٝذم، و)مُخت مأ١ى٥ اللخم (107)بالذبآ ظىاء في رل٤ مُخت مأ١ى٥ اللخم ٔو

حٍر ظىاء في رل٤ ل: مُخت مأ١ى٥ اللخم ٔو ( مبخذأ مإخش، وألـا حٍر لت ، ٘لما ١ان في الجم(108)ٔو

 الاظمُت جٝذًم وجأخحر ٜذس ال٢الم بّذ ئِشابه، ور٠ش أـله؛ ل٣ُىن واضخا أمام الٝاسب.

ومً الجمل التي أِشبها الباحىسي لخٙهم ِلى اإلاّنى الصخُذ، وال ًلخبغ ٘همها بمّنى ٔحر 

ْ ِلى أهه  (109)مٝفىد: "وأٜل صمً جدُن ُ٘ه اإلاشأة حعْ ظىحن" خُث ٜا٥: ")حعْ ظىحن( بال٘ش

؛ لئال ًلضم أن الذم الخاسج ٘يها خبر )أٜل( ولى ٜبل جمامها بما ٌعْ -، ال بالىفب ِلى أهه ٌٗش

ى ٘اظذ -خُما ووهشا  .(110)خُن، َو

شاب واإلاّنى، ٘لَٙ )حعْ( ًدخمل بادب الىٍش أن  ىا هلخَ الاسجباه الىزُٞ بحن ؤلِا َو

ا مىفىبا، ول٣ل منهما مّنى مخخلٚ ًيبني ِلى ئِش  ا، أو ٌ٘ش ِى ابه؛ ٘باِشابه خبرا ٣ًىن خبرا م٘ش

٣ًىن الخُن َى الذم الخاسج بّذ جمام حعْ ظىحن، ولى خشج ٜبل رل٤ ال ٌّذ خُما، وباِشابه 

ا ج٣ىن العىت الخاظّت مً أولها مُٝاجا ـالخا لخشوج الخُن؛ ٘لى خشج الذم في أزىائها  ٌ٘ش

مما لضم مّه  ،-٠ما ر٠ش الباحىسي–ُّ٘ذ خُما، ول٢ً اإلاّنى الثاوي ٔحر مٝفىد، بل َى ٘اظذ 

شاب الصخُذ، ختى ال ًٙهم َزا اإلاّنى ٔحر اإلاٝفىد. ه ئلى ؤلِا  الخىٍى

اةذة ٘خٕحر  زٍ ِباسة ١ان لها ئِشاب في متن ال٢خاب، ول٢ً الؽاسح جفٗش ٘يها لٕشك ٘و َو

ئِشابها، ٘ز٠ش الباحىسي ئِشابها في اإلاتن، وئِشابها في الؽشح مْ ئًماح الٕشك مً َزا الخُٕحر، 

 أؼُاء: ما خشَج مً العبُلحن، .... ومغُّ ٘شج آلادمي والّباسة 
ُ
ت هي: "والزي ًىٝن الىلىَء ِظخَّ

باسة الؽاسح: "ومغ خلٝت دبٍش (111)بباوً ال٢ٚ، ومغ خلٝت دبٍش ِلى الجذًذ"  -أي آلادمي-، ِو

ذ أِشبها الباحىسي: ")ٜىله ًىٝن(: ٌاٍَش أهه خبر ًِ ٜىله (112)ًىٝن ِلى الٝى٥ الجذًذ" ، ٜو

ذس له خبرا؛ لخ٣ىن معألت معخٝلت؛ ألحل الخالٗ ٘يها، )مغُّ  (، ٘جّله مبخذأ ٜو خلٝت دبٍش

اَش اإلاتن أهه ِىٚ ِلى ما ٜبله" ت (113)ٌو ( مّى٘ى ، ٘اإلاخأمل في ِباسة اإلاتن ًذٟس أن ١لمت )مغُّ

ِلى ما ٜبلها، ول٢ً الؽاسح بالا٘ت ١لمت )ًىٝن( بّذَا ٜىّها ِما ٜبلها وحّلها حملت 

ا  معخٝلت، م٣ىهت شله بزل٤ أن ًمحَز (، وخبر َى حملت: )ًىٝن(، ٔو مً مبخذأ َى ١لمت: )مغُّ
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ِما ٜبلها بجملت حذًذة؛ ألن َزا الىاٜن مخخلٚ ُ٘ه، ولِغ مخٙٝا ِلُه ٠ما ظبٝه مً 

 الىىاٜن.

حن، خفش اإلابخذأ في الخبر، وخفش  ى ِلى هِى والجملت الاظمُت ٜذ ًذخلها الخفش، َو

ى ما ًخطر في َزٍ الّباسة التي الخبر في اإلابخذأ، ومّنى ا حن، َو ل٢الم ًخخلٚ بحن َزًً الىِى

ى: اإلااء اإلاؽمغ" ش م٢شوٍ، َو : ٘جملت )َى اإلااء( حملت (114)جز٠ش أخذ أٜعام اإلاُاٍ: "واَش مىّهِ

اظمُت م٣ىهت مً مبخذأ وخبر، ًٝى٥ ِنها الباحىسي: "مً خفش الخبر في اإلابخذأ، ٘ال ًىافي ٠شاَت 

، ولى -٠ما جٝذم الخىبُه ِلُه-ة والسخىهت، واإلاُاٍ التي ٔمب هللا ِلى أَلها ٔحٍر ٠ؽذًذ البرود

"  .(115)حّل مً خفش اإلابخذأ في الخبر الٜخط ى أن ٔحٍر ال ٢ًٍش

ىا بحن مّىيي الخفش، مما ًٝخط ي جدذًذ الىُى لُٙهم مً خالله مّنى  ِّ ا ب ٘هىا هلخَ ٜ٘ش

ى ما ّ٘له الباحىسي، ٘دذد هُى الخفش، واإلاّنى الصخُذ اإلاٙهىم  ال٢الم بىحهه الصخُذ، َو

شك بّذ رل٤ للمّنى الزي ًٝخمُه الىُى آلاخش للخفش، وبحن أهه ٔحر مٝفىد َىا.  مىه، ِو

ومً ألاخ٣ام التي جز٠ش في اإلابخذأ والخبر وحىب جىابٝهما، مما حّل الباحىسي ٌّشك 

ل ما لخٝها مً لبغ، ٍض ٘ٝا٥ مّلٝا ِلى  لجملت اظمُت لم ًٍهش ٘يها َزا الخ٢م واضخا، ٍو

 أؼُاء"
ُ
: َى وئن ١ان مٙشدا لٍٙا ل٢ىه في ٜىة (116)الّباسة الخالُت "والزي ًىٝن الىلىَء خمعت

اإلاخّذد؛ ألهه ِام مّنى، ٘لزل٤ صر ؤلاخباس ِىه بٝىله خمعت أؼُاء، ٘اهذْ٘ ما ًٝا٥: )لم 

أخذ خمعت  ًخىابٞ اإلابخذأ والخبر مْ أهه ًجب جىابٝهما(، ِلى أهه ِلى جٝذًش مماٗ، أي

ً، ألاو٥ منهما ساحْ ئلى (117)أؼُاء" ، ٘اإلابخذأ والخبر َىا مخىابٝان ول٢ً مْ الىٍش ئلى أخذ اِخباٍس

ى٥ في ٜىة اإلاخّذد، ٘اإلخباس ِىه بمخّذد ال ًٝخط ي ِذم اإلاىابٝت،  اإلابخذأ، ٘هى اظم مـى

خباس الثاوي ساحْ للخبر؛ ئر ًم٢ً ُ٘ه جٝذًش مماٗ مٙشد، مما ًٝخط ي اإلا ىابٝت بحن اإلابخذأ والِا

 والخبر أًما.

، خُث ًٝى٥ (118)و٠زل٤ هجذ في َزٍ الّباسة: ")وأٜل الخُن( صمىا )ًىم ولُلت("

ى مماٗ َىا ئلى  ى بّن ما ًماٗ ئلُه، َو الباحىسي: "اِترك بأن )أٜل( أّ٘ل جٙمُل، َو

ى حثت أي: راث ال مّنى، ٣ُ٘ىن )أٜل( حثت أًما؛ ألهه بّن -الخُن  الخُن ومّىاٍ الذم، َو

وال ًخبر باظم  -مْ أهه اظم صمان-، ٢ُ٘ٚ ًصر ؤلاخباس ِىه بٝىله )ًىم ولُلت( -الزي َى حثت

الضمان ًِ الجثت؟ وأحُب: بأهه ِلى جٝذًش مماٗ، أي: وأٜل صمً الخُن ئلخ، ٠ما أؼاس ئلُه 
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ن ، ٘فاس أّ٘ل الخٙمُل مما٘ا للضمً؛ ٣ُ٘ى -٘هى جمُحز مدى٥ ًِ اإلاماٗ-الؽاسح بٝىله: صمىا 

صمىا؛ ألهه بّن ما ًماٗ ئلُه ٠ما جٝذم، وخُيئز ٣ُ٘ىن في ٠الم اإلافىٚ ؤلاخباس بالضمان ًِ 

 .(119)الضمان

٘بهزا الخىحُه أوضر الباحىسي أّن )أٜل( مبخذأ خبٍر )ًىم(، وأهه أخبر في َزٍ الجملت 

ت في رل٤.  بضمان ًِ صمان، أي بما ًخىا٘ٞ مْ الٝاِذة الىدٍى

ذ ١ان للمىفىباث بأهى  ٗش واظخثىاء وخا٥ وجمُحز ٜو اِها اإلاخخلٙت مً: مّٙى٥ مىلٞ ٌو

٘مً رل٤  خمىس ُ٘ما أِشبه الباحىسي مً ِباساث ٘ٝهُت؛ بُٕت ئًماخها وحعهُل ٘همها.

َْ مشاث" ش ظب ٕعل ؤلاهاُء مً ُولٓى ال٣لب والخجًز ، ٜىله: )ظبْ (120)حّلُٝه ِلى الّباسة الخالُت: "وَُ

 .(121)مبحن لّذد الٕعل مشاث( مىفىب ِلى أهه مّٙى٥ مىلٞ

و٠زل٤ ئِشابه إلاا ر٠شوٍ في حٍّشٚ الىجاظت مً أنها "١ل ِحن خُشم جىاولها ِلى ؤلاوالٛ 

ُت، أي في خالت  (122)خالت الاخخُاس مْ ظهىلت الخمُحز" بٝىله: )خالت الاخخُاس( مىفىب ِلى الٍ٘ش

 .(123)الاخخُاس

ِخباس ئزباث حملخه وهٙيها، ور٠ش واإلاعدثنى َى ما ًْٝ بّذ أداة الاظخثىاء، وله أٜعام: با

اإلاعدثنى مىه وخز٘ه، وفي َزٍ الّباسة هجذ ٜعما مً أٜعام الاظخثىاء َى الاظخثىاء الخام اإلاىٙي: 

 )ما( أي ش يء )ال هٙغ له 
َّ
")وال ٌّٙى ًِ ش يء مً الىجاظاث ئال الِعحر مً الذم والُٝذ، و( ئال

ّلٞ ِليها الباحىسي بٝىله: أؼاس (124)ظاةلت(" الؽاسح بخٝذًش )ئال( ئلى أن ٜى٥ اإلافىٚ )وما ال ، َو

ىله )أي ش يء( بالجش جٙعحر  هٙغ له ظاةلت( ِىٚ ِلى الِعحر، ٘خ٣ىن )ئال( معلىت ِلُه، ٜو

لـ)ما( اإلاجشوسة اإلادل بالّىٚ ِلى الِعحر، اإلاجشوس ِلى البذلُت مً )ش يء( في ٜىله )وال ٌّٙى 

جىص الىفب ًِ ش يء مً الىجاظاث(؛ ألن الاظخثىاء مً ٠ال  م جام مىٙي، واإلاخخاس ُ٘ه ؤلاجباُ، ٍو

 .(125)ِلى الاظخثىاء"

ها الباحىسي أزىاء ئِشابه َزٍ الجملت ٜبل أن ًفل  ت مخّذدة وٜش ىا هجذ معاةل هدٍى َو

شابي، ٘لما ١اهذ  ئلى ئِشاب اإلاعدثنى، منها اؼتراٟ اإلاّىٗى مْ اإلاّىٗى ِلُه في الخ٢م ؤلِا

 ِلى )ا
ً
ى واْٜ بّذ )ئال(-لِعحر( الىاو في )وما( ِاوٙت اٜخط ى رل٤ جٝذًش )ئال( ٜبل )ما(؛ ألنها  -َو

ًجىص ُ٘ه هفب -معلىت ِليها ٠دعلىها ِلى اإلاّىٗى ِلُه، والاظخثىاء َىا اظخثىاء جام مىٙي 

، ُ٘جىص في )الِعحر(: الجشُّ ِلى ؤلاجباُ؛ ألن -اإلاعدثنى، وئجباِه لخش٠ت اإلاعدثنى مىه ِلى البذلُت

شابُان  اإلاعدثنى مىه زان الىحهان ؤلِا ل في الاظخثىاء، َو جىص الىفب ِلى ألـا )ش يء( مجشوس، ٍو
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ت ِلى الِعحر، زم ر٠ش معألت أخشي، هي: )أي(  ًىىبٝان أًما ِلى مدل )ما(؛ ألنها مّى٘ى

اإلاٙعشة التي حّىي ما بّذَا ئِشاب ما ٜبلها، ٘لما ٘عشث )ما( بـ)ش يء( حاص الجش والىفب ُ٘ه 

ر٠ش في ئِشاب اإلاعدثنى أن اإلاخخاس ُ٘ه  -التي أؼاس ئليها الباحىسي-ّذ َزٍ اإلاعاةل جبّا لـ)ما(، وب

شاب الزي ًخخاٍس الىداة ى ؤلِا  .(126)ؤلاجباُ للمعدثنى مىه، مْ حىاص الىفب، َو

ى ألا٠ثر-و٠ما ٣ًىن الاظخثىاء مخفال  ٘ٝذ ٣ًىن مىٝىّا، والّباسة الٙٝهُت الخالُت  -َو

حن بدعب  ى ما ظٍُهش في جدخمل َزًً الىِى جٝذًش مدزٗو ٘يها أو ئبٝائها دون جٝذًش، َو

حّلُٞ الباحىسي ِليها، والّباسة هي: "والعىاٟ معخدب في ١ل خا٥ ئال بّذ الضوا٥ 

، ٘ٝذ ِلٞ ِليها الباحىسي بٝىله: "وفي ٠الم اإلافىٚ خزٗ، والخٝذًش: وفي ١ل (127)للفاةم"

، وبهزا  صمان؛ ألحل الاظخثىاء الزي ر٠ٍش بٝىله )ئال بّذ الضوا٥ الخ(، ٘هى اظخثىاء مً مدزٗو

، ٘الباحىسي ًز٠ش (128)الخٝذًش ًفحر الاظخثىاء مخفال، وئن لم ًالخَ رل٤ ٘هى اظخثىاء مىٝىْ"

ا بّذ  أن الاظخثىاء َىا ًدخمل الاجفا٥ والاهٝىاُ خعب حّاوُىا مْ الجملت، ٘ان ٜذسها مّى٘ى

٘ٝلىا:  -الزي َى صمً-َى: )بّذ الضوا٥(  -نىًذ٥ ِلى الضمً لُدىاظب مْ اإلاعدث-)في ١ل خا٥( 

)في ١ل خا٥ وفي ١ل صمان ئال بّذ الضوا٥( ٘االظخثىاء مخفل؛ ألن اإلاعدثنى ظ٣ُىن بّما مً 

اإلاعدثنى مىه، وئرا لم هٝذس رل٤ وأبُٝىا ال٢الم ِلى ٌاٍَش ٘ان الاظخثىاء مىٝىْ؛ ألن اإلاعدثنى 

 لً ٣ًىن بّما مً اإلاعدثنى مىه.

الخالُت ٜذس الؽاسح الخا٥ في ِباسة اإلاتن، زم ـشح الباحىسي باِشابه في  وفي الّباسة

ى( أي والخا٥ أهه ماء )دون  ( حٕحر أم ال، )َو
ٌ
ذ ُ٘ه هجاظت

َّ
ى الزي خل الخاؼُت: ")َو

ى الخ( الجملت خالُت (129)الٝلخحن(" ىله -٠ما أؼاس الُه الؽاسح بٝىله: والخا٥ أهه الخ-: )َو ، ٜو

ْ ِلى أهه خبر )أن()أهه ماء( باإلاذ وال ى دون الٝلخحن"، والؽاسح إلاا أساد أن (130)٘ش ، ّ٘باسة اإلاتن "َو

ٌؽشخها أؼاس ئلى أن الىاو واو الخا٥ وأن الجملت في مدل هفب خا٥ بما ٜذٍس بٝىله "والخا٥ أهه 

ى ما ـشح به الباحىسي بّذ رل٤ بٝىله "الجملت خالُت".  ماء"، َو

ذ ًلخبغ ـاخب الخا٥؛ مما ًٝخط ي  ى ٜو ٙهم ال٢الم بىحهه الصخُذ، َو ًُ ئًماخه ختى 

ا ٜفذ الص يء مٝترها بّٙله ؛ خُث ًٝى٥ (131)ما هجذٍ في ٜىلهم ًِ الىُت: وخُٝٝتها ؼِش

خان َما: (132)الباحىسي: )مٝترها( خا٥ مً الٝفذ ال مً الص يء ؛ ٘لما جٝذم ِلى الخا٥ مّ٘ش

 ًلخبغ اإلاّنى ِلى الٝاسب.ٜفذ الص يء، والص يء، أوضر الباحىسي أيهما ـاخب الخا٥؛ لئال 
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في الّباساث الخالُت: "والٝلخان خمعماةت سول  -مْ ما ًدمله مً داللت-وهجذ الخمُحز 

با" ب خمعماةت سول (133)بالبٕذادي جٍٝش ل: جٍٝش با( جمُحز مدّى٥ ًِ اإلاماٗ، وألـا : ٜىله )جٍٝش

٘باِشاب َزا  ،(134)بٕذادي، أي: مٝشبها بمّنى ما ًٝشب منها؛ ٘ال ًمش هٝق سول أو سولحن

ا الباحىسي.  اللَٙ، وجدذًذ هُى الخمُحز وجٝذًٍش جذاِذ َزٍ اإلاّاوي الذاللُت التي ر٠َش

 ما بحن مىابذ ؼّش الشأط ٔالبا، وآخش 
ً
ٍ وىال ىلهم في بُان خذود الىحه: "وَخذُّ ٜو

ٍ ِشلا ما بحن ألارهحن ز ، ٘أِشبه الباحىسي: )وىال( مىفىب ِلى الخمُح(135)اللخُحن .... وخذُّ

ل: وخذ وىله، و٠زا ًٝا٥ في ٜىله )وخذٍ ِشلا( ، أي: وخذ (136)اإلادى٥ ًِ اإلاماٗ، وألـا

 ِشله، ٘هى جمُحز مدى٥ ًِ اإلاماٗ ٠عابٝه.

ت في باب ؤلالا٘ت-ومً الجمل التي أِشبها الباحىسي  ما وسد في  -وهي جشحْ ئلى ٜاِذة هدٍى

، ٘ٝذ أِشبها: "بجش (137)بغ الخٙحن"مذة اإلاسر ِلى الخٙحن: "وابخذاء اإلاذة مً خحن ًدذر بّذ ل

)خحن( بدش٠ت ٌاَشة، أو ببىائها ِلى الٙخذ في مدل حش؛ إللا٘تها للجملت الّٙلُت، ٜا٥ في 

بل ّ٘ل مّشب أو مبخذا * أِشب ومً بنى ٘لً ًٙىذا ، ٘ىجذٍ ر٠ش للَٙ )خحن( (138)الخالـت: ٜو

ت في ئِشاب ما ًماٗ ، واظدؽهذ  ئِشابحن ًدخملهما؛ بىاء ِلى الٝاِذة الىدٍى ئلى الّٙل اإلاماُس

 .(139)ِلى رل٤ بىق مً ٠خب الىداة

ولم جخل خاؼُت الباحىسي مً ؤلاؼاسة ئلى ِمل اإلافذس، ورل٤ في حّلُٝه ِلى ٜىلهم في 

، خُث ًٝى٥: "وؤلالا٘ت ُ٘ه مً ئلا٘ت (140)هىاٜن الىلىء: "إلاغ الشحِل اإلاشأة ألاحىبُت"

، أو مً ئلا٘ت اإلافذس إلاّٙىله ِلى ٢ِغ -ة مّٙىالئن حّل الشحل ٘اِال واإلاشأ-اإلافذس لٙاِله 

ه له َى الخٝذًش، (141)رل٤" ، ٘هزٍ الجملت ًفلر لها أ٠ثر مً ئِشاب ًخىا٘ٞ مْ اإلاّنى، واإلاىّحِ

ىفب مّٙىال، ول٢ىه  ْ ٘اِال ٍو غ( اإلاخّذي الزي ً٘ش
َ َ
غ( مفذس ٌّمل ِمل ّ٘له )إلا

ْ َ
٣٘لمت )إلا

بٝى آلاخ شابُت الٍاَشة، و١ل مً الشحل ًماٗ ئلى أخذَما ُ٘جٍش لٍٙا، ٍو ش ِلى خش٠خه ؤلِا

واإلاشأة ًدخمل الٙاِلُت واإلاّٙىلُت دون أن ًخخل اإلاّنى؛ ٘ىٝن الىلىء بهزا اللمغ ًدفل 

ظىاء ١ان الشحل َى الالمغ أو اإلالمىط، وبىاء ِلُه ًصر أن هىىٞ َزٍ الّباسة ٘ىٝى٥ )إلاغ 

( ٘ى٣ىن ألٙىا اإلافذس ئلى ٘اِله وأ
َ
صر أن هىىٝها )إلاغ الشحِل اإلاشأة بُٝىا اإلاّٙى٥ مىفىبا، ٍو

ا، وئلى َزا ٌؽحر الباحىسي  ِى ( ٘ى٣ىن ألٙىا اإلافذس ئلى مّٙىله وأبُٝىا الٙاِل م٘ش
ُ
الشحِل اإلاشأة

 باِشابه العابٞ.
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ىٚ، وبذ٥،-وهجذ ئِشاب الخىابْ  خالشا ُ٘ما ٠خبه الباحىسي  -مً: ـٙت، وجى٠ُذ، ِو

 في خاؼِخه مً ؼشح وحّلُٞ.

٤ ٜى٥ الباحىسي مّلٝا ِلى ِباسة الؽاسح في ٘شوك الىلىء: ")الترجِب ِلى ما( ٘مً رل

، خُث ًٝى٥: ")ِلى الىحه الزي(: أؼاس به ئلى أن )ما( اظم (142)أي ِلى الىحه الزي )ر٠شهاٍ("

ى الىحه" ٗى مدزٗو َو ى ـٙت إلاـى ى٥ بمّنى الزي، َو ، ٘الباحىسي َىا ٌّشب )ما( (143)مـى

ٗى  ىلت: ـٙت إلاـى  مدزٗو جٝذًٍش الىحه.اإلاـى

وهجذ الؽاسح ًٝذس ـٙت جىضر ِباسة اإلاتن بٝىله: ")و( الٕعل )للىىاٗ( الفادٛ 

ىضر ٘اةذتها بٝىله: "الفادٛ ـٙت (144)بىىاٗ ٜذوم وئ٘الت ووداُ" ، ُّ٘شبها الباحىسي ٍو

 .(145)للىىاٗ، ٘مىلٞ الىىاٗ ؼامل ألهىاِه الثالزت"

ا َزٍ  حَر الّباسة: "والزي ًبىل الخُمم زالزت أؼُاء: ما ومما ًدخمل في ئِشابه الفٙت ٔو

ا بما ًلي: ")ما (146)أبىل الىلىء" شاب الجاةضة ٘يها بىاء ِلى جٝذًَش ، ُ٘بحن الباحىسي أوحه ؤلِا

ى٥ والجملت  أبىل الىلىء( أي الزي أبىل الىلىء، أو ش يء أبىل الىلىء، ٘ـ)ما( اظم مـى

ت والجملت ـٙت" ٘ى عحرها لـ)ما( اإلادخملت أ٠ثر مً جٙعحر ، ٘دعب جٙ(147)ـلت، أو ه٢شة مـى

ى٥ ٘خ٣ىن الجملت بّذَا  شاب؛ ٘ان ٘عشهاَا بأنها اظم مـى ٣ًىن اإلاّنى الزي ًترجب ِلُه ؤلِا

ُٙت، وئن ٘عشهاَا بأنها ه٢شة ٘خ٣ىن حملت )أبىل( بّذَا ـٙت  ـلت، وجخشج خُيئز ًِ الـى

 لها.

 
َّ
عبٝها اإلاإ٠ ذ، وظُّشك الباحىسي في حّلُٝه و١لمت )١ل( مً ألٙاً الخى٠ُذ اإلاّىىي، َو

خالفى مّه مّنى آخش ٔحر مٝفىد،  شاب )١ل( بما ٌؽشح اإلاّنى اإلاٝفىد ٍو ِلى الّباسة الخالُت إِل

ْ: جى٠ُذ للجلىد، ولِغ بالجش  (148)ُ٘ٝى٥ مّشبا: "وحلىد اإلاُخت ١لها جىُهش بالذبآ" ")١لها( بال٘ش

ى ٜىله ) ("جى٠ُذا للمُخت؛ لئال ًخ٢شس مْ ما بّذٍ َو حٍر ، (149)ظىاء في رل٤ مُخت مأ١ى٥ اللخم ٔو

ى )حلىد(، وأوضر ِذم اسجباوها ب٣لمت  شاب َو ذَا الزي جدبّه في ؤلِا
َّ
ها بمإ٠

َ
( َسَبى ْ )١لُّ ٘٘ش

ِذمذ مّه الٙاةذة. ُِ  )اإلاُخت( اإلاجشوسة، التي لى اسجبىذ بها ألدي ئلى ج٢شاس ال٢الم، و

بحن اإلاٝفىد منها، ٠ما هلخٍه وئِشاب اإلاّىٗى وسبىه باإلاّىٗى ِلُه ٌؽشح الّ باسة ٍو

في ئِشاب الباحىسي للّباسة الخالُت في ٘شوك الٕعل: "وئًفا٥ اإلااء ئلى حمُْ الؽّش 

خُث ًٝى٥: "أي وحمُْ البؽشة ٘هى ِىٚ ِلى الؽّش، ولَٙ حمُْ معلي  (150)والبؽشة"
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رل٤ وحىب ، ٘بّىٚ )البؽشة( ِلى )الؽّش( ا٠دعبذ ئلا٘ت )حمُْ( ئليها؛ ٘أ٘اد (151)ِلُه"

ت ِلى )حمُْ( لم ًخدٝٞ َزا اإلاّنى.  ئًفا٥ اإلااء لجمُْ البؽشة، ولى اِخبرها )البؽشة( مّى٘ى

ْ ٘يها البذ٥، و١ان لىحىدٍ ٘اةذة ِني بها الٙٝهاء لبُان الخ٢م  ومً الجمل التي ٜو

ما وباونهما بماء حذًذ" ، ومً زم (152)الٙٝهي ٜىلهم في ظجن الىلىء: "ومسر ألارهحن ٌاََش

ما وباونهما( بالجش: بذ٥ مً ألارهحن إل٘ادة الخّمُم"أِش  ، ٘بابذا٥ (153)بها الباحىسي: ")ٌاََش

ىٚ باونهما ِلُه ًدٝٞ مّنى الخّمُم الزي ٜفذ ئلُه الٙٝهاء بهزا  ما مً ألارهحن ِو ٌاََش

 الخّبحر.

م٢ً في بّن العُاٜاث اظخخذام  ذ ٣ًىن لبّن ألادواث أ٠ثر مً مّنى هدىي، ٍو ٜو

ذسوا ال٢الم بما ًخالءم  جل٤ ألاداة ا في مّنى مّحن ٜو بأ٠ثر مً مّنى، ٘ىجذ الٙٝهاء اظخخذمَى

ى ما هجذٍ مْ  مْ رل٤ اإلاّنى، زم أِشبىا ال٢الم بما ًىضر رل٤؛ لٕشك حعهُل ئًماح اإلاّنى، َو

، خُث وضخه الؽاسح بٝىله: "ولى ١ان (154))لى( في ؼشح ٜى٥ اإلاتن "وحلىد اإلاُخت جىُهش بالذبآ"

، ّ٘لٞ الباحىسي ِلى َزا الخىلُذ: "ٜىله )ولى (155)هجًعا ٠زٛس خمام ٠ٙى في الذبٖ" الخٍشٚ

ى ٜىله )٠ٙى في الذبٖ(، ولى حّلها ٔاًت ل٢ٙاٍ،  ١ان الخ( حّلها ؼشوُت، ولزل٤ ر٠ش لها حىابا َو

ذ التزوج )الخمغ ولى خاجما مً خذًذ(، ل٢ً ٜفذ الؽاسح  -ـلى هللا ِلُه وظلم  -٠ٝىله  إلاٍش

، ٘لما ١ان َزا اإلاّنى ًىضر الّباسة بؽ٣ل أ٠ثر آزٍش الؽاسح في (156)ذ للمبخذي"الخىلُ

ذ ألامش ولىخا. ذس ال٢الم ِلى أظاظه، زم أِشبه الباحىسي بما ًٍض  الاظخّما٥، ٜو

 الخاثمة:

شاب ومّاوي الخشوٗ وؤلالا٘ت في خاؼُت الباحىسي-وبّذ َزٍ الذساظت   -ألزش ؤلِا

 ٘ان مجمل الىخاةج هي:

 لٙٝهاء في ِلم الىدى، واوالِهم ِلى معاةله، وئدسا٠هم مفىلخاجه، جم٢ً ا

ذستهم ِلى جىبُٝه ِلى ما بحن أًذيهم مً هفىؿ.  ٜو

  شاب وخشوٗ اإلاّاوي وؤلالا٘ت-أ٘اد الٙٝهاء مً الذسط الىدىي  -مخمثال في ؤلِا

 في ؼشح الّباساث الٙٝهُت وجىلُدها.

 خُث ظبٝها ؼشح ابً -لُٚ جمثل خاؼُت الباحىسي مشخلت زالثت في َزا الخأ

بله متن أبي شجاُ  ، ٣٘اهذ جخمت إلاا ٜبلها، وئلا٘ت ِلى ما ظبٝها.-ٜاظم ٜو
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  ها، وأ٘اد اظخىفى الباحىسي أ٠ثر أهىاُ أ٥ اإلاّّش٘ت، واظخذ٥ بالعُاٛ ِلى هِى

ش الخ٢م الٙٝهي.  مً مّىاَا في جٍٝش

 ى جىبُٞ للّهذ ا ا مً أهىاُ الّهذ َى الّهذ الؽشعي، َو لزَني ًدبادس ألاٗ هِى

ُت.  للمعلم مٝترها باأللٙاً الؽِش

 .١ان ًخخاس مً مّاوي الخشوٗ التي ًدخملها العُاٛ ما ١ان أ٠ثر مالءمت للمّنى 

  ا ٠خب ألاٗ الؽشاح وأصخاب الخىاش ي لبّن خشوٗ الجش مّاوي لم جز٠َش

ش للباء، والاظخٝفاء لل٣اٗ.  الىدى؛ ألن العُاٛ ًٝخميها، مثل الخفٍى

 اإلادخملت ًجّله ًٝذس أ٠ثر مً جٝذًش؛ لُخالءم ١ل جٝذًش مْ اإلاّنى  وحىد اإلاّاوي

 الزي ًذ٥ ِلُه.

  ِٗىذ اظخخذام الؽشح أو اإلاتن خشو٘ا ال جىاظب العُاٛ ٘اهه ًٝترح الخشو

 البذًلت مْ بُاهه العبب.

  ا الىداة ّ٘فل في مّنى )أو( بخٙفُل دُٜٞ اظخٙادٍ مً ٠خب اإلاىىٞ، لم ًز٠َش

 في مّاوي )أو(.

 خىفى أهىاُ ؤلالا٘ت اإلادمت، وأ٠ثر أهىاُ ٔحر اإلادمت، وأ٘اد مً العُاٛ في اظ

ها، ومً اإلاّنى الّام في ِىذ اخخمالها أ٠ثر مً مّنى.  جدذًذ هِى

  اجه ومىفىباجه ومجشوساجه وجىابّه في حعهُل ؼشح ِى شاب بم٘ش أ٘اد مً ؤلِا

 الّباسة.

 بب الخامل له ِلى رل٤.ًبحن جفٗش الؽاسح ئرا ّٔحر ئِشاب اإلاتن، مْ بُان الع 

  ْشاب جبّا للمّنى، م شاب اإلاىا٘ٞ للمّنى الصخُذ ِىذ اخخالٗ ؤلِا ًبحن ؤلِا

شاب آلاخش مً مّنى ٘اظذ.  بُان ما ًترجب ِلى ؤلِا

  ب مخخلٙت ٘اهه ًز٠ش ١ل ئِشاب ِىذ حّذد اإلاّاوي الصخُدت اإلاترجب ِليها أِاٍس

 ذَا ٘اهه ًخخاٍس جبّا لهم.وما ًذ٥ ِلُه مً مّنى، وفي خا٥ اخخُاس الىداة أخ

الاهىالٛ مً َزٍ الذساظت ئلى دساظاث مؽابهت، جبرص أزش الذسط الىدىي في  ثوضية:

ٙذ في ٘شوُ الّلم اإلاخخلٙت. ِ
ّ
 ال٢خب التي أل
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 الهوامش:
 

 
بذالٙخاح الخلى، هجش 771ج الذًً العب٣ي )اإلاخىفى: ( وبٝاث الؽاُّ٘ت ال٢بري: جا1) َـ(: مدمىد الىىاحي ِو

الم: خحر الذًً بً مدمىد الضس٠لي )اإلاخىفى: 15/ 6َـ )1413للىباِت واليؽش والخىصَْ، الىبّت: الثاهُت،  (، ألِا

 .(117-116/ 1م ) 2002أًاس / ماًى  -َـ( الىاؼش: داس الّلم للمالًحن الىبّت: الخامعت ِؽشة 1396

ذ ر٠ش ٠ثحرا مً جل٤ الؽشوح والخىاش ي الخبص ي في حامْ الؽشوح والخىاش ي: ِبذهللا الخبص ي، اإلاجمْ 2) ( ٜو

بي -الثٝافي  .(1269-1260/ 1م )2004-َـ1425 -ؤلاماساث -أبٌى

الم للضس٠لي )3)  (، واهٍش: المىء الالمْ ألَل الٝشن الخاظْ: ؼمغ الذًً السخاوي )اإلاخىفى:6-5/ 7( ألِا

خ ) –َـ(، ميؽىساث داس م٢خبت الخُاة 902  .(286/ 8بحروث، بذون وبّت وجاٍس

 .1262/ 1 :( حامْ الؽشوح والخىاش ي4)

بحروث، بذون وبّت  -بحروث، داس ئخُاء الترار الّشبي -( اهٍش: معجم اإلاإلٙحن: ِمش سلا ٠دالت، م٢خبت اإلاثنى 5)

خ ) خ الٝشن الثا84/ 1وجاٍس َـ(، خٝٝه: مدمذ 1335لث ِؽش: ِبذالشصاٛ البُىاس )اإلاخىفى: (، وخلُت البؽش في جاٍس

 (11-7م )ؿ: 1993 -َـ 1413بهجت البُىاس، الىاؼش: داس ـادس، بحروث، الىبّت: الثاهُت، 

 1265-1264/ 1( حامْ الؽشوح والخىاش ي 6)

ٚ اإلاباوي في ؼشح خشوٗ اإلاّاوي: أخمذ اإلاالٝي، جدُٝٞ: أخمذ الخشاه، داس الٝلم7) دمؽٞ، الىبّت  -( ـس

 (98-97َـ )ؿ 1405الثاهُت، 

َـ(، اإلادٝٞ: ٘خش الذًً 749( الجنى الذاوي في خشوٗ اإلاّاوي: بذس الذًً خعً بً ٜاظم اإلاشادي )اإلاخىفى : 8)

م  1992 -َـ  1413لبىان، الىبّت: ألاولى،  –مدمذ هذًم ٘الل، الىاؼش: داس ال٢خب الّلمُت، بحروث  -ٜباوة 

 (19)ؿ: 

َزا الترجِب ظاس ابً مال٤ في ألُٙخه، وجبّه ؼشاح ألالُٙت واإلادؽىن ِليها، وهي مً أ٠ثر ٠خب الىدى ( ِلى 9)

 جذاوال واؼتهاسا.

َـ(، اإلادٝٞ: د. 672( اهٍش: ؼشح حعهُل الٙىاةذ مدمذ بً ِبذهللا بً مال٤ الىاتي الجُاوي )اإلاخىفى: 10)

الن، الىبّت: ألاولى،  ِبذالشخمً العُذ، د. مدمذ بذوي اإلاخخىن، الىاؼش: هجش  للىباِت واليؽش والخىصَْ وؤلِا

 (253/ 1م )1990 -َـ 1410

ت ٠الم الّشب: حما٥ الذًً ابً َؽام )اإلاخىفى: 11) َـ(، اإلادٝٞ: ِبذ 761( اهٍش: ؼشح ؼزوس الزَب في مّ٘ش

خ )ؿ:  –الٕني الذٜش، الىاؼش: الؽش٠ت اإلاخدذة للخىصَْ   (194ظىسٍا، بذون وبّت وجاٍس

ه( )اإلاخىفى: ( ال12) الٝاَشة،  -َـ(، اإلادٝٞ: ِبذالعالم َاسون، م٢خبت الخاهجي٢180خاب: ِمشو بً ِثمان )ظِبٍى

ى٥ في الىدى: أبى ب٢ش ابً العشاج )اإلاخىفى: 226/ 4م ) 1988 -َـ  1408الىبّت: الثالثت،  َـ(، 316(، واهٍش: ألـا

خ ) –اإلادٝٞ: ِبذالخعحن الٙخلي، الىاؼش: مإظعت الشظالت، لبىان   (174/ 3بحروث، بذون وبّت وجاٍس
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َـ(، ٜذم له: الذ٠خىس ئمُل بذٌْ ٌّٝىب، 643( اهٍش: ؼشح اإلاٙفل: ٌِّؾ بً ِلي بً ٌِّؾ )اإلاخىفى: 13)

 (349/ 3م ) 2001 -َـ  1422لبىان، الىبّت: ألاولى،  –الىاؼش: داس ال٢خب الّلمُت، بحروث 

 (257/ 1( ؼشح الدعهُل )14)

ب: ِبذ هللا بً ًىظٚ ابً َؽام )اإلاخىفى: ( اهٍش: مٕني اللب15) اٍس َـ( اإلادٝٞ: ماصن 761ِب ًِ ٠خب ألِا

(، َمْ الهىامْ في 73-72م )ؿ: 1985دمؽٞ، الىبّت: العادظت،  –مدمذ ِلي خمذ هللا، داس ال٢ٙش  -اإلاباٟس 

َىذاوي، اإلا٢خبت َـ(، اإلادٝٞ: ِبذالخمُذ 911ؼشح حمْ الجىامْ: ِبذ الشخمً حال٥ الذًً العُىوي )اإلاخىفى: 

خ ) –الخىُُ٘ٝت   (309/ 1مفش، بذون وبّت وجاٍس

ٙهاوي، )اإلاخىفى: 16) ب، أو ٔاًت الاخخفاس: أخمذ ألـا َـ(، ِني به: 593( متن أبي شجاُ = متن الٕاًت والخٍٝش

 (51َـ )ؿ1432مدمذ ِشبؾ، داس اإلانهاج، الىبّت الثاهُت 

خ ( خاؼُت الباحىسي ِلى ابً ٜاظم الٕضي: ئبشا17َُ) م الباحىسي، مىبّت داس ال٢خب الّشبُت، بذون وبّت وجاٍس

(1 /28) 

 (52( متن أبي شجاُ )ؿ 18)

 (36/ 1( خاؼُت الباحىسي )19)

 (90( متن أبي شجاُ )ؿ 20)

 (281/ 1( خاؼُت الباحىسي )21)

ّٗش بؽشح22) ب = الٝى٥ اإلاخخاس في ؼشح ٔاًت الاخخفاس )َو ب اإلاجُب في ؼشح ألٙاً الخٍٝش ابً  ( ٘خذ الٍٝش

َـ(، بّىاًت: بعام الجابي، الجٙان والجابي 918ٜاظم ِلى متن أبي شجاُ(: مدمذ بً ٜاظم الٕضي )اإلاخىفى: 

م  2005 -َـ  1425لبىان، الىبّت: ألاولى،  –للىباِت واليؽش، داس ابً خضم للىباِت واليؽش والخىصَْ، بحروث 

 (79)ؿ: 

 (159/ 1( خاؼُت الباحىسي )23)

 (73)ؿ ( متن أبي شجاُ 24)

 (202/ 1( خاؼُت الباحىسي )25)

 (51( متن أبي شجاُ )ؿ 26)

 (27/ 1( خاؼُت الباحىسي )27)

ب اإلاجُب )ؿ 28)  (102( ٘خذ الٍٝش

 (225/ 1( خاؼُت الباحىسي )29)

ب اإلاجُب )ؿ: 30)  (22( ٘خذ الٍٝش
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 (19/ 1( خاؼُت الباحىسي )31)

 53( متن أبي شجاُ ؿ 32)

 (48/ 1( خاؼُت الباحىسي )33)

 (12/ 1ؼُت الباحىسي )( خا34)

ب )ؿ: 35) اٍس  (151-150( مٕني اللبِب ًِ ٠خب ألِا

شي، 36) ذ بمممىن الخىلُذ في الىدى: خالذ ألاَص ذ ِلى الخىلُذ = الخفٍش ( اهٍش في رل٤: ؼشح الخفٍش

ر (، أوض637/ 1م )2000 -َـ1421لبىان، الىبّت: ألاولى -بحروث-َـ(، الىاؼش: داس ال٢خب الّلمُت 905)اإلاخىفى: 

َـ(، اإلادٝٞ: ًىظٚ الؽُخ مدمذ البٝاعي، 761اإلاعال٤ ئلى ألُٙت ابً مال٤: حما٥ الذًً ابً َؽام )اإلاخىفى: 

خ )  ( مً حّلُٞ اإلاد18ٞٝ/ 3الىاؼش: داس ال٢ٙش للىباِت واليؽش والخىصَْ، بذون وبّت وجاٍس

ب اإلاجُب )ؿ: 37)  (26( ٘خذ الٍٝش

 (32/ 1( خاؼُت الباحىسي )38)

لخذًث التي ر٠شث رل٤: ُ٘ن الباسي ِلى صخُذ البخاسي: مدمذ أهىس ؼاٍ ال٢ؽمحري ( ٘مً ؼشوح ا39)

 -َـ  1426لبىان، الىبّت: ألاولى،  –َـ(، اإلادٝٞ: مدمذ اإلاحرجهي، داس ال٢خب الّلمُت بحروث 1353)اإلاخىفى: 

ل٣ي )اإلاخىفى: (، ومً خىاش ي الٙٝه: خاؼُت الذظىقي ِلى الؽشح ال٢بحر: مدمذ الذظىقي اإلاا469/ 3م )2005

خ )1230 (،  ومً خىاش ي الىدى: خاؼُت الفبان ِلى ؼشح 110/ 1َـ(، الىاؼش: داس ال٢ٙش، بذون وبّت وجاٍس

-َـ 1417بحروث، الىبّت ألاولى،  -َـ(، داس ال٢خب الّلمُت 1206ألاؼمىوي أللُٙت ابً مال٤: مدمذ الفبان )

 (23/ 1م )1997

ب اإلاجُب )ؿ: 40)  (50( ٘خذ الٍٝش

 (90/ 1ؼُت الباحىسي )( خا41)

ب اإلاجُب )ؿ: 42)  (30( ٘خذ الٍٝش

 (44/ 1( خاؼُت الباحىسي )43)

 ( 80/ 1( خاؼُت الباحىسي )44)

ب اإلاجُب )ؿ: 45)  (32( ٘خذ الٍٝش

 (51/ 1( خاؼُت الباحىسي )46)

ب اإلاجُب )ؿ: 47)  (60( ٘خذ الٍٝش

 (107/ 1( خاؼُت الباحىسي )48)

ب اإلاجُب )ؿ: 49)  (32( ٘خذ الٍٝش

 (51/ 1اؼُت الباحىسي )( خ50)

ب اإلاجُب )ؿ: 51)  (47( ٘خذ الٍٝش
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 (84/ 1( خاؼُت الباحىسي )52)

 (62( متن أبي شجاُ )ؿ 53)

 (108/ 1( خاؼُت الباحىسي )54)

ب اإلاجُب )ؿ: 55)  (31( ٘خذ الٍٝش

 (46/ 1( خاؼُت الباحىسي )56)

ب اإلاجُب )ؿ: 57)  (37( ٘خذ الٍٝش

 (64/ 1( خاؼُت الباحىسي )58)

ت: أًىب ال٢ٙىي، )اإلاخىفى:  ( ال٣لُاث59) َـ(، اإلادٝٞ: ِذهان دسوَؾ 1094معجم في اإلافىلخاث والٙشوٛ اللٍٕى

خ )ؿ:  –مدمذ اإلافشي، مإظعت الشظالت  -  (755بحروث، بذون وبّت وجاٍس

ب اإلاجُب )ؿ: 60)  (64( ٘خذ الٍٝش

 (115/ 1( خاؼُت الباحىسي )61)

زٌي )اإلاخىفى: ( الخذود في ِلم الىدى: أخمذ بً مدمذ البجاتي 62) َـ(، اإلادٝٞ: هجاة هىلي، الىاؼش: 860ألابَّ

 (470م )ؿ: 2001َـ/1421 - 33العىت  - 112الجامّت ؤلاظالمُت باإلاذًىت اإلاىىسة، الىبّت: الّذد 

شاب: أبى البٝاء ِبذ هللا ال٢ّبري )اإلاخىفى: 63) َـ(، اإلادٝٞ: ِبذؤلاله الىبهان، داس 616( اللباب في ِلل البىاء وؤلِا

 (416/ 1م )1995 -َـ1416دمؽٞ، الىبّت: ألاولى،  –ل٢ٙش ا

 (49( متن أبي شجاُ )ؿ 64)

 (14/ 1( خاؼُت الباحىسي )65)

ب اإلاجُب )ؿ: 66)  (28( ٘خذ الٍٝش

 (37/ 1( خاؼُت الباحىسي )67)

 (64( متن أبي شجاُ )ؿ 68)

 (124/ 1( خاؼُت الباحىسي )69)

 (51( متن أبي شجاُ )ؿ 70)

 (28/ 1( خاؼُت الباحىسي )71)

 (61-60/ 1( خاؼُت الباحىسي )72)

( جىلٞ ٠خب الىدى ِلى َزا اإلاّنى: الخٝعُم، ٠ما هجذ في: جىلُذ اإلاٝاـذ واإلاعال٤ بؽشح ألُٙت ابً مال٤: 73)

َـ(، ؼشح وجدُٝٞ : ِبذ الشخمً ِلي ظلُمان، الىاؼش : داس 749بذس الذًً خعً بً ٜاظم اإلاشادي )اإلاخىفى : 

(، و ؼشح اإلا٣ىدي ِلى ألالُٙت: ِبذالشخمً اإلا٣ىدي 1008/ 2م )2008 -َـ 1428: ألاولى ال٢ٙش الّشبي، الىبّت 
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ت، بحروث  807)اإلاخىفى:  ، 2005 -َـ  1425لبىان،  –َـ(، اإلادٝٞ: ِبذالخمُذ َىذاوي، الىاؼش: اإلا٢خبت الّفٍش

ْ أي لبُان ألاهىاُ وألاٜعام:227بذون وبّت )ؿ:  ٝى٥ ِباط خعً: )أو( للخىَى الىدى الىافي: ِباط  (، ٍو

، الىبّت الخامعت ِؽشة )1398خعً )اإلاخىفى:   (606/ 3َـ(، داس اإلاّاٗس

ب اإلاجُب )ؿ: 74)  (45( ٘خذ الٍٝش

 (81/ 1( خاؼُت الباحىسي )75)

 (90( متن أبي شجاُ )ؿ 76)

 (285/ 1( خاؼُت الباحىسي )77)

ر مً الخٙفُل، واهٍش في رل٤: العلم ( ٘ٝذ ج٣لم ِلماء اإلاىىٞ في مبدث الٝماًا وأخ٣امها ًِ رل٤ ب٢ثح78)

اإلاشوهٞ في ِلم اإلاىىٞ: ؼشح هاٌمها ِبذالشخمً ألاخمشي، جدُٝٞ: أبىب٢ش الجضاةشي، داس ابً خضم، بذون 

خ )ؿ  (86وبّت وجاٍس

ت، ـُذا 1364( حامْ الذسوط الّشبُت: مفىٙى الٕالًُنى )اإلاخىفى: 79) بحروث،  –َـ(، الىاؼش: اإلا٢خبت الّفٍش

 (248/ 3م )1993 -َـ 1414ثامىت والّؽشون، الىبّت: ال

ب اإلاجُب )ؿ: 80)  (35( ٘خذ الٍٝش

 (58/ 1( خاؼُت الباحىسي )81)

ب اإلاجُب )ؿ: 82)  (176( ٘خذ الٍٝش

 (374/ 1( خاؼُت الباحىسي )83)

َـ(، جدُٝٞ:  745( اهٍش: اسحؽاٗ المشب مً لعان الّشب: أبى خُان مدمذ بً ًىظٚ ألاهذلس ي )اإلاخىفى: 84)

 (1800-1799/ 4م )1998 -َـ 1418ثمان، م٢خبت الخاهجي بالٝاَشة، الىبّت ألاولى سحب ِ

 (41-40/ 3( الىدى الىافي )85)

 (52( متن أبي شجاُ )ؿ 86)

 (40/ 1( خاؼُت الباحىسي )87)

ب اإلاجُب )ؿ: 88)  (29( ٘خذ الٍٝش

 (41/ 1( خاؼُت الباحىسي )89)

 (27/ 1( خاؼُت الباحىسي )90)

 (66 ( متن أبي شجاُ )ؿ91)

 (133/ 1( خاؼُت الباحىسي )92)

 (134/ 1( خاؼُت الباحىسي )93)

ب اإلاجُب )ؿ: 94)  (29( ٘خذ الٍٝش
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٠ما –َـ(، ٘له خاؼُت مؽهىسة ِلى ؼشح ابً ٜاظم 1106( ًٝفذ باإلادص ي: الّالمت ئبشاَُم البرماوي )ث:95)

 (2/ 1)خاؼُت الباحىسي: -ر٠ش رل٤ الباحىسي في مٝذمخه

 (42/ 1( خاؼُت الباحىسي )96)

 (89( متن أبي شجاُ )ؿ 97)

 (276/ 1( خاؼُت الباحىسي )98)

 (62-61( متن أبي شجاُ )ؿ 99)

 (108-107/ 1( خاؼُت الباحىسي )100)

 (10/ 1( خاؼُت الباحىسي )101)

ب اإلاجُب )ؿ: 102)  (78( ٘خذ الٍٝش

 (154/ 1( خاؼُت الباحىسي )103)

 (232/ 1( خاؼُت الباحىسي )104)

ب اإلاجُب )ؿ: 105)  (46( ٘خذ الٍٝش

 (82/ 1( خاؼُت الباحىسي )106)

ب اإلاجُب )ؿ: 107)  (28( ٘خذ الٍٝش

 (38-37/ 1( خاؼُت الباحىسي )108)

 (63( متن أبي شجاُ )ؿ 109)

 (113/ 1( خاؼُت الباحىسي )110)

 (55( متن أبي شجاُ )ؿ 111)

ب اإلاجُب )ؿ: 112)  (40( ٘خذ الٍٝش

 (71/ 1( خاؼُت الباحىسي )113)

 (51( متن أبي شجاُ )ؿ 114)

 (29/ 1ت الباحىسي )( خاؼ115ُ)

 (55( متن أبي شجاُ )ؿ 116)

 (66/ 1( خاؼُت الباحىسي )117)

ب اإلاجُب )ؿ: 118)  (61( ٘خذ الٍٝش

 (110/ 1( خاؼُت الباحىسي )119)

 (61( متن أبي شجاُ )ؿ 120)
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 (105/ 1( خاؼُت الباحىسي )121)

ب اإلاجُب )ؿ: 122)  (55( ٘خذ الٍٝش

 (99/ 1( خاؼُت الباحىسي )123)

ب اإلاج124)  (57ُب )ؿ: ( ٘خذ الٍٝش

 (103/ 1( خاؼُت الباحىسي )125)

َـ(، اإلادٝٞ: مدمذ 769( اهٍش ؼشح ابً ُِٝل ِلى ألُٙت ابً مال٤: ِبذهللا بً ُِٝل الهمذاوي )اإلاخىفى : 126)

 -َـ 1400الٝاَشة، داس مفش للىباِت، الىبّت: الّؽشون  -مديي الذًً ِبذالخمُذ، الىاؼش: داس الترار 

 (212/ 2م )1980

 (53بي شجاُ )ؿ ( متن أ127)

 (43/ 1( خاؼُت الباحىسي )128)

ب اإلاجُب )ؿ: 129)  (27( ٘خذ الٍٝش

 (34/ 1( خاؼُت الباحىسي )130)

ب اإلاجُب )ؿ: 131)  (31( ٘خذ الٍٝش

 (47/ 1( خاؼُت الباحىسي )132)

 (52( متن أبي شجاُ )ؿ 133)

 (37/ 1( خاؼُت الباحىسي )134)

ب اإلاجُب )ؿ: 135)  (31( ٘خذ الٍٝش

 (49/ 1)( خاؼُت الباحىسي 136)

 (58( متن أبي شجاُ )ؿ 137)

 (86/ 1( خاؼُت الباحىسي )138)

( البِذ الزي اظدؽهذ به الباحىسي: مً ألُٙت ابً مال٤: مدمذ بً ِبذهللا بً مال٤ الىاتي الجُاوي 139)

خ )ؿ: 672)اإلاخىفى:   (37َـ( الىاؼش: داس الخّاون، بذون وبّت وجاٍس

 (55( متن أبي شجاُ )ؿ 140)

 (69/ 1ي )( خاؼُت الباحىس 141)

ب اإلاجُب )ؿ: 142)  (33( ٘خذ الٍٝش

 (53/ 1( خاؼُت الباحىسي )143)

ب اإلاجُب )ؿ: 144)  (46( ٘خذ الٍٝش

 (81/ 1( خاؼُت الباحىسي )145)

 (60 -59( متن أبي شجاُ )ؿ 146)
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 (94/ 1( خاؼُت الباحىسي )147)

ب اإلاجُب )ؿ: 148)  (28( ٘خذ الٍٝش

 (37/ 1( خاؼُت الباحىسي )149)

 (56( متن أبي شجاُ )ؿ 150)

 (76/ 1( خاؼُت الباحىسي )151)

 (54( متن أبي شجاُ )ؿ 152)

 (56/ 1( خاؼُت الباحىسي )153)

 (52( متن أبي شجاُ )ؿ 154)

ب اإلاجُب )ؿ: 155)  (28( ٘خذ الٍٝش

 .(38/ 1( خاؼُت الباحىسي )156)

 قائمة املطادر واملراجع:

َـ(، جدُٝٞ: سحب ِثمان  745ى: اسحؽاٗ المشب مً لعان الّشب: أبى خُان مدمذ بً ًىظٚ ألاهذلس ي )اإلاخىف 1

 م 1998 -َـ 1418مدمذ، الىاؼش: م٢خبت الخاهجي بالٝاَشة، الىبّت: ألاولى، 

ى٥ في الىدى: أبى ب٢ش ابً العشاج )اإلاخىفى:  2 َـ(، اإلادٝٞ: ِبذالخعحن الٙخلي، الىاؼش: مإظعت الشظالت، لبىان 316ألـا

خ  –  بحروث، بذون وبّت وجاٍس

الم: خحر الذً 3 أًاس /  -َـ( الىاؼش: داس الّلم للمالًحن الىبّت: الخامعت ِؽشة 1396ً بً مدمىد الضس٠لي )اإلاخىفى: ألِا

 م 2002ماًى 

خ672ألُٙت ابً مال٤: مدمذ بً ِبذهللا بً مال٤ الىاتي الجُاوي )اإلاخىفى:  4  َـ( الىاؼش: داس الخّاون، بذون وبّت وجاٍس

َـ(، اإلادٝٞ: ًىظٚ الؽُخ مدمذ البٝاعي، ٥761 الذًً ابً َؽام )اإلاخىفى: أوضر اإلاعال٤ ئلى ألُٙت ابً مال٤: حما 5

خ  الىاؼش: داس ال٢ٙش للىباِت واليؽش والخىصَْ، بذون وبّت وجاٍس

َـ(، ؼشح وجدُٝٞ: 749جىلُذ اإلاٝاـذ واإلاعال٤ بؽشح ألُٙت ابً مال٤: بذس الذًً خعً بً ٜاظم اإلاشادي )اإلاخىفى:  6

 م2008 -َـ 1428الىاؼش: داس ال٢ٙش الّشبي، الىبّت: ألاولى  ِبذ الشخمً ِلي ظلُمان،

ت، ـُذا 1364حامْ الذسوط الّشبُت: مفىٙى الٕالًُنى )اإلاخىفى:  7 بحروث، الىبّت:  –َـ(، الىاؼش: اإلا٢خبت الّفٍش

 م  1993 -َـ  1414الثامىت والّؽشون، 

بيأب -حامْ الؽشوح والخىاش ي: ِبذهللا الخبص ي، اإلاجمْ الثٝافي 8  م2004-َـ1425 -ؤلاماساث -ٌى

مدمذ  -َـ(، اإلادٝٞ: ٘خش الذًً ٜباوة 749الجنى الذاوي في خشوٗ اإلاّاوي: بذس الذًً خعً بً ٜاظم اإلاشادي )اإلاخىفى:  9

 م 1992 -َـ  1413لبىان، الىبّت: ألاولى،  –هذًم ٘الل، الىاؼش: داس ال٢خب الّلمُت، بحروث 

خ خاؼُت الباحىسي ِلى ابً ٜاظم 10  الٕضي: ئبشاَُم الباحىسي، مىبّت داس ال٢خب الّشبُت، بذون وبّت وجاٍس
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َـ(، الىاؼش: داس ال٢ٙش، بذون وبّت 1230خاؼُت الذظىقي ِلى الؽشح ال٢بحر: مدمذ الذظىقي اإلاال٣ي )اإلاخىفى:  11

خ  وبذون جاٍس

بحروث،  -داس ال٢خب الّلمُت َـ(، 1206خاؼُت الفبان ِلى ؼشح ألاؼمىوى أللُٙت ابً مال٤: مدمذ الفبان ) 12

 م.1997-َـ 1417الىبّت ألاولى، 

زٌي )اإلاخىفى:  13 َـ(، اإلادٝٞ: هجاة هىلي، الىاؼش: الجامّت 860الخذود في ِلم الىدى: أخمذ بً مدمذ البجاتي ألابَّ

 م2001َـ/1421 - 33العىت  - 112ؤلاظالمُت باإلاذًىت اإلاىىسة، الىبّت: الّذد 

خ الٝشن الثالث ِؽش: ِبذالشصاٛ البُىاس )اإلاخىفى: خلُت البؽش في جا 14 َـ(، خٝٝه: مدمذ بهجت البُىاس، الىاؼش: 1335ٍس

 م 1993 -َـ  1413داس ـادس، بحروث، الىبّت: الثاهُت، 

ٚ اإلاباوي في ؼشح خشوٗ اإلاّاوي: أخمذ اإلاالٝي، جدُٝٞ: أخمذ الخشاه، داس الٝلم 15 دمؽٞ، الىبّت الثاهُت،  -ـس

 َـ1405

العلم اإلاشوهٞ في ِلم اإلاىىٞ: ؼشح هاٌمها ِبذالشخمً ألاخمشي، جدُٝٞ: أبىب٢ش الجضاةشي، داس ابً خضم، بذون  16

خ  وبّت وجاٍس

َـ(، اإلادٝٞ: د. ِبذالشخمً العُذ، د. 672ؼشح حعهُل الٙىاةذ مدمذ بً ِبذهللا بً مال٤ الىاتي الجُاوي )اإلاخىفى:  17

الن، الىبّت: ألاولى )مدمذ بذوي اإلاخخىن، الىاؼش: هجش للى  م(1990 -َـ 1410باِت واليؽش والخىصَْ وؤلِا

شي، )اإلاخىفى:  18 ذ بمممىن الخىلُذ في الىدى: خالذ ألاَص ذ ِلى الخىلُذ أو الخفٍش َـ(، الىاؼش: داس 905ؼشح الخفٍش

 م2000 -َـ1421لبىان، الىبّت: ألاولى -بحروث-ال٢خب الّلمُت 

ت ٠ال  19 َـ(، اإلادٝٞ: ِبذ الٕني الذٜش، 761م الّشب: حما٥ الذًً ابً َؽام )اإلاخىفى: ؼشح ؼزوس الزَب في مّ٘ش

خ  –الىاؼش: الؽش٠ت اإلاخدذة للخىصَْ   ظىسٍا، بذون وبّت وجاٍس

َـ(، اإلادٝٞ: مدمذ مديي الذًً 769ؼشح ابً ُِٝل ِلى ألُٙت ابً مال٤: ِبذهللا بً ُِٝل الهمذاوي )اإلاخىفى:  20

 م 1980 -َـ  1400الٝاَشة، داس مفش للىباِت، الىبّت: الّؽشون  -الترار  ِبذالخمُذ، الىاؼش: داس 

َـ(، ٜذم له: الذ٠خىس ئمُل بذٌْ ٌّٝىب، الىاؼش: 643ؼشح اإلاٙفل للضمخؽشي: ٌِّؾ بً ِلي بً ٌِّؾ )اإلاخىفى:  21

 م 2001 -َـ  1422لبىان، الىبّت: ألاولى،  –داس ال٢خب الّلمُت، بحروث 

َـ(، اإلادٝٞ: ِبذالخمُذ َىذاوي، الىاؼش: اإلا٢خبت  807ى ألالُٙت: ِبذالشخمً اإلا٣ىدي )اإلاخىفى: ؼشح اإلا٣ىدي ِل 22

ت، بحروث   ، بذون وبّت2005 -َـ  1425لبىان،  –الّفٍش

بحروث،  –َـ(، ميؽىساث داس م٢خبت الخُاة 902المىء الالمْ ألَل الٝشن الخاظْ: ؼمغ الذًً السخاوي )اإلاخىفى:  23

خبذون وبّت و   جاٍس

بذالٙخاح الخلى، هجش للىباِت 771وبٝاث الؽاُّ٘ت ال٢بري: جاج الذًً العب٣ي )اإلاخىفى:  24 َـ(: مدمىد الىىاحي ِو

 َـ1413واليؽش والخىصَْ، الىبّت: الثاهُت، 

ّٗش بؽشح ابً ٜاظم ِلى  25 ب = الٝى٥ اإلاخخاس في ؼشح ٔاًت الاخخفاس )َو ب اإلاجُب في ؼشح ألٙاً الخٍٝش ٘خذ الٍٝش

َـ(، بّىاًت: بعام الجابي، الجٙان والجابي للىباِت واليؽش، داس 918متن أبي شجاُ(: مدمذ بً ٜاظم الٕضي )اإلاخىفى: 

 م 2005 -َـ  1425لبىان، الىبّت: ألاولى،  –ابً خضم للىباِت واليؽش والخىصَْ، بحروث 



 

 208 -174 ص، (2022) 02/ العـــدد:  06 املجلد
                  مجلة مقامات

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          

 

208 

 

 

 
َـ(، اإلادٝٞ: مدمذ اإلاحرجهي، داس ال٢خب 1353ُ٘ن الباسي ِلى صخُذ البخاسي: مدمذ أهىس ؼاٍ ال٢ؽمحري )اإلاخىفى:  26

 م 2005 -َـ  1426لبىان، الىبّت: ألاولى،  -الّلمُت بحروث 

الٝاَشة، الىبّت:  -َـ(، اإلادٝٞ: ِبذالعالم َاسون، م٢خبت الخاهجي180ال٢خاب: ِمشو بً ِثمان )ظِبىٍه( )اإلاخىفى:  27

 م 1988 -َـ  1408الثالثت، 

ت: أًىب ال٢ٙىي، )اإلاخىفى: ال٣لُاث معجم في اإلافىل 28 مدمذ  -َـ(، اإلادٝٞ: ِذهان دسوَؾ 1094خاث والٙشوٛ اللٍٕى

خ –اإلافشي، مإظعت الشظالت   بحروث، بذون وبّت وجاٍس

شاب: أبى البٝاء ِبذ هللا ال٢ّبري )اإلاخىفى:  29  –َـ(، اإلادٝٞ: ِبذؤلاله الىبهان، داس ال٢ٙش 616اللباب في ِلل البىاء وؤلِا

 م1995 -َـ1416ّت: ألاولى، دمؽٞ، الىب

ٙهاوي، )اإلاخىفى:  30 ب، أو ٔاًت الاخخفاس: أخمذ ألـا َـ(، ِني به: مدمذ 593متن أبي شجاُ = متن الٕاًت والخٍٝش

 َـ1432ِشبؾ، داس اإلانهاج، الىبّت الثاهُت 

خبحروث -بحروث، داس ئخُاء الترار الّشبي -معجم اإلاإلٙحن: ِمش سلا ٠دالت، م٢خبت اإلاثنى  31  ، بذون وبّت وجاٍس

ب: ِبذ هللا بً ًىظٚ ابً َؽام )اإلاخىفى:  32 اٍس مدمذ ِلي  -َـ( اإلادٝٞ: ماصن اإلاباٟس 761مٕني اللبِب ًِ ٠خب ألِا

 م1985دمؽٞ، الىبّت: العادظت،  –خمذ هللا، داس ال٢ٙش 

، الىبّت الخامعت ِؽشة1398الىدى الىافي: ِباط خعً )اإلاخىفى:  33  َـ(، داس اإلاّاٗس

َـ(، اإلادٝٞ: ِبذالخمُذ 911َمْ الهىامْ في ؼشح حمْ الجىامْ: ِبذ الشخمً حال٥ الذًً العُىوي )اإلاخىفى:  34

ُُٝت  خ –َىذاوي، اإلا٢خبت الخ٘ى  .مفش، بذون وبّت وجاٍس



 


