
 

 املٜدمت

الحمد هلل زب الِاملحن ،والـالة والظالم ُلى املبِىر زخمت 

 للِاملحن وبِد : 

ألاطلىبُت مىهج هٜدي، وَٗس مً ٗسَو ُلم اللظان ،وهي وؿٙ  

للىف ألادبي، وبزباث لدوز اللظاهُاث في بلىزة م٘هىم ألاطلىبُت 

ها ٗهى ٠ّل بيُت هـُت جثحر زد ِٗل لدي الٜازت  ،وؤّما مىكُى

ُه للِمل ألادبي .ٗاألطلىب لٔت هى الً٘" ًٜا٤ :ؤخر  ،خحن جلٜ

الٜى٤ ،ؤي  )ٗالن في ؤطالُب مً  (، واؿوالًخا : 1: ؤٗاهحن مىه"

ي  ُت في خٜل بوظاو دي ،ًسمي بلى بدزاٞ املىكُى "ُلم جدلُلي ججٍس

ٞى ألالظني  ُبر مىهج ُٜالوي ١ًؼٙ البـماث التي ججِل الظل

( د لدزاطت  (،وهي2ذا م٘ازٛاث ُمىدًت"  ألحىاض ألادبُت، وجددً

اث اللظاهُت للخواب مً: ؿىث، ومٜوّ، و٠لمت، ل لمظخٍى

ُب، وطُاٚ وداللت، لرا اخترث ػاًُسا جىاٗسث في ؤطلىبه  .وجٟس

، ًمىذ  هاهـىؿ ذمخل١هره الِىاؿس، وٛـُدة ا مً ٓنًى مِسفّيٍّ

ُٛم ٟما ؤّنها اػخملذ ُلى  هاالدازض الٜدزة والّٜىة ُلى جدلُل

ت وبوظاهُت ّن  ظخدٝ الِىاًت والاهخمام، حؤخالُٛت و١ٍٗس ،ٟما ؤ

يُت  جمثلذ باطخِماله للٔت مً الؼاُس ٛد اه٘سد بإطلىبُت ج١ٍى

ٓحر جُُٜد بٜىاُدها املخِاٖز ُليها ، بل جم١ً مً الخملف منها ، 

١ّىن ؤطلىًبا خاًؿا  ُُ ٓحره ،ل ُب لٔىي حدًد ًمحزه ًُ  وببداَ جٟس

ز لٔت هـه الابداعي بدٛت ،ٗإخدر خوابه في  به وخده ،وٛد اخخا

ا ُلى مظخىي ٠ّل بِذ مً ؤبُاث ٛـُدجه  ًُ زًسا ٗى ز املجمل، ؤ ،وجمح

والخىجس  املِخاد ،مما بِث الدهؼت  في زىزجه ُلى الىمى الىدىي 
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 ال٢لماث امل٘خاخُت  ألازملت املسكِت للسؿافيالٌىاهس ألاطلىبُت في ٛـُدة 

 

 

  

م ٓ٘ىز    ٟىاٟب ٍٟس

كسم اللغت العسبيت, كليت التربيت, جامعت كسميان             

  

 امللخف  

كصيدة ألازملت املسضعت للسصافي, من أجل  حسعى هره الدزاست إلى الىكىف على الظىاهس ألاسلىبيت في 

از  جحدًد ألاطس الفنيت وألاساليب اش بها لغت الشاعس ,وألفاظه , وداللتها, وأهميتها في اسخظه ت التي جمخ اللغٍى

ت التي جضيف معنى أو جخفخه ,وجحلم معنى آخس, بناًء على ما جفسضه علينا الدزاساث  اللمحاث املعنٍى

دزاست هصىص اللصيدة  لًيا في  ف البحث منهًجا وصفًيا جحلي
ّ
لحدًثت .وكد وظ ,ليدبين اللساهيت ألاسلىبيت ا

ت أم الصىجيت, أم الدالليت, وذلك  لبنى النحٍى اش به من جحىالث سىاء في ا ت ,وماجمخ خصائص اللغت الشعٍس

ت صىجيت ,وجسكيبيت وصسفيت ودالليت, فهي  ت لغٍى حٍى مسجعيت ,أو خلفيت , جخمثل في أمىز ه اسدناًدا إلى 

لسكيزة التي ٌعخمدها البحث .ومن الظىاهس ألاسلىبيت التي زصدها البحث الخكساز بأهىاعه , ملا له من  جمثل ا

ح  ا اح التركيبي(و) الاهٍص دها , فضٍلا عن ظاهسحي)الاهٍص شأن في الخأكيد ,وسعي الشاعس إلًصال فكسة ًٍس

هيت التي  الخصىٍسي( الري جنطىي جحخه الدشبيه واملجاش والطباق البدٌعي ,وغيرها من الصىز البيا

 اسخخدمها الشاعس.

Article Info  

Received: January, 2019  

Revised:February,2019  

Accepted: February ,2019  

  

  

Keywords  

  األرملة  ، التكرار ،اإليقاع ، الرصافي

Corresponding Author  

Kawa.zangana31@yahoo.com  

    

  

  

          



 Journal of the University of Garmian 6 (4), 2019 

  
Page 170 

 
  

اح )الاهدساٖ( ؤي اهدساٖ  ُىد املخلٜي ،ٟما جمحز ؤطلىبه باالهٍص

ًُ ٛاهىن الىدى ،وهى خسوج ًُ املإلٖى في ال١الم ،والاججاه 

ل. وهرا الاججاه  هدى ؿُٔت جبِث إلاًداء وجدث ُلى الخإٍو

ني ٠ان  ًط الخ١ٍى  ذًاهسة جوبِالؼاُس و لصخـُت ا او٢ِا

ت الخِبحراث اللٔىٍت ؿىًز  خه، ٢ٗاهذب٘سدً در ال١ٍ٘س ا للحىا

 لىاِٛهالخاؿت ب
ً
الاحخماعي، والاٛخـادي  ه، وهى او٢ِاض ؤًلا

ُلى زالزت مباخث البدث ػخمل وٛدا (.3) لِـس جإلُٙ الىفو 

ٙ ألاطلىبُت لٔت واؿوالًخا  ،حظبٜها مٜدمت حٍِس جىاولذ ٗيها 

وٛاثمت بإهم املـادز واملساحّ ،  به خاجمت، ،والخدٜذ

وحاءاملبدث ألاو٤ : في املظخىي الـىحي ،واملبدث الثاوي :في 

اخاث  ُبي( ومااػخمل ُلُه مً اهٍص املظخىي الىدىي)التٟر

وجدىالث في ؤشمىت الِ٘ل،واملبدث الثالث: في املظخىي 

حرها. حاءث و  الداللي،ومااػخمل ُلُه مً اهدساٗاث داللُت ٓو

ا، وفي الـ٘دخحن )ا
ً
( مً 209-208لٜـُدة في طبِت وزالزحن بِخ

 .1953دًىان الؼاُس، الوبِت السابِت ،داز ال١٘س الِسبي،

 

اث الخدلُل ألاطلىبي  مظخٍى

ل ألاطلىبي مً جىًُٙ ألادواث  اث الخدُل جخددد مظخٍى

ُبُت ، والداللُت ، وُٗماًإحي :   الـىجُت، والتٟر

 املظخىي الـىحي: 

سجبى   ًدىاو٤ املظخىي الـىحي ألازاز الوبُُِت لألل٘اي ، ٍو

ُت ألاؿىاث ،وبيُت ال٢لمت ،ٗهىاٞ   بىُى

ثمت بحن الـىث  ا ،ج١ىن الِالٛت ٗيها ٛا ًُ ٠لماث مِللت ؿىج

 ًُ ال٢لماث الىؿُ٘ت ،ؤي الٜاثمت ُلى 4واملِنى )
ً

(،ٗلال

اهس ( ،ومً الٌى 5املدا٠اة الـىجُت ،التي جد٤ّ ُلى ٛىة ألاطلىب)

 التي خدمذ ألاطلىبُت :

 الـىاثذ ودالاللتها في الٜـُدة

 في الٜـُدة خٌُذ الـىاثذ بخـاثف مخخل٘ت ًُ الـىامذ

ول١ىنها جخمحز ًُ الـىامذ بخاؿتي  ،؛ ل١ىنها حىُٗت هىاثُـت

في اللٔت الِسبُت ،وؤٛىاها الىكىح والجهس ؛ وهي ؤهى٤ ألاؿىاث 

ا ، ًُ ها و  بطما دي بلى ػُُى جسددها في ٟثحر مً ألامس الري ؤ

طمُذ بهرا الاطم " ألنها ،ومً جل٣ الـىاثذ ألالٙ، و ال٢لماث 

املىوٝ اجإلٙ الحسوٖ ٠له  في 
ً
)وهي ؤٟثر الحسوٖ دخىال ( ،وؤّما 6" 

املازس في الىاو والُاء الـاثخان ،ٗ الىاو " ًد٤ ُلى الاهِ٘ا٤ 

املازس في البىاهً، و  الٌىاهس   وؤّما(، 7)  الُاء " ًد٤ ُلى الاهِ٘ا٤ 

في الىوٝ ب ٜٗد جمخِذ ؤؿىاث اللحن وهى٤ في ،احظاَ وخ٘ت 

،مً ذل٣ وزود الُاء والىاو الظاٟىخحن ووكىح في الجهس  ،الـى٘ع

اَهـامل٘خىح ماٛبلهما في)
َ
ى ُْ ْىُث  ا،َُ

َ
َل  ، امل ٍْ ْىب، َو

َ
ْحِن ، الث َِ وٛد ، ( ال

 بذ برل٣ ؤٟبر ٟم مً الـىجُت ،  ذخدزؤ
ً
 محِلذ منها ُىــسا

ً
ا  همـ

 ًُ احظا8َ)ٗـي حمالُاث الدؼ١ُل الـىحي
ً

لال في  الـىاثذ ٗ(

ت  الٜـُدة املخىُى  في احظاَ دالالتها 
ً
ؼِس ،ٗال٠ان ُامال

 خاٗل بخىًُٙ الحس٠اث الوىا٤ ٗـي خمـل املـؼاُس  "املِاؿس

( ّن 9املمخدة وألاخاطِع الِمُٜت"   (، وٛد اج٘ٝ الباخثىن ُلى ؤ

ٟثر التي ٌـظخىخىنها مً الحصن والصجً وألاس ى هي الدالالث ألا

ألاؿىاث الـاثخت ، وؤن مجا٤ الحصن هى املجا٤ ألاوطّ الري 

( ، ٟما ؤّن ألالم والخدظس ُلى خا٤ 10)جخخف به جل٣ ألاؿىاث 

لت ؛ لُدىاطب هى٤ ال  ٠اها طبًبا ألازملت، طخِما٤ الحس٠اث الوٍى

في ٛىله: )ؤػٜاها،  جل٣ الحس٠اث مّـ الخدظس املمخد لدي الؼاُس 

الحصن وألاس ى والخدظس هي ؤهم اها، ؤشجاها،آذاها( ٗؤكى

ج١ساز ؿىث ،  وفي ها الـىاثذ في امخدادهاتالـدالالث الخـي خمل

باالمخداد  ألالٙ الـاثخت ُالوة ُلى جىلُد إلاًٜـاَ ، بخـظاض  

)خاُٗت ،ُُىاها،مدامِها مدُاها( الري هلمع  فيٟما الـىحي 

لت بالٜ٘س الري جىلد ُىه ٠ل ُٗه بخظاًطا بامخداد املِاهاة املخمث

رل٣ ٟبحر في بًـا٤  ُلى هدى طهمذ الـىاثذ ؤ جل٣ املإس ي ،ٟو

 ًُالداخلُت بلـى املخلٜـحن،  ُس م١ىىهاث الؼا
ً

ؤنها ؤػبِذ  ٗلال

بت الؼا ٕ ؤخاطِظه وججازبه ُس ٓز  املاملت.   في جَ٘س

 الـىامذ ودالالتها في الٜـُدة

ُت خـاثـهامِسٗت  للـىامذ الـىحي ًخولب الخدلُل  الـىج

بُِىه والىٌس بلُه مً خُث   هاجدلُـل مالمـد،و  ، ٟخ١ساز ؿىث 

اٟىهه طاٟ
ً
  ى

ً
ـ جه مً خُث الجهس ؤو مخدٟس بلـى ؿ٘ا ا ، والىٌس 

حر ذل٣ مً الـ٘ ، وٛد ٌؼُّ اطخِما٤ (11اث )والهمع ٓو

ؿىث ؤو ؤٟثر مً ألاؿىاث في طُاٚ مِحن ؛ لُدمل بـرل٣ داللـت 

بسا شها ، وٛد ًخِدد ؤزس هرا ألامس،" إلدخا٤ ٌِمل الظُاٚ ُلى ب

جىَى ؿىحي ًخـسج الٜى٤ ًُ هموُت الىشن املإلٖى لُددر ُٗه 

ده الخ١ساز  ًٟا
ً
 خاؿا

ً
اهدؼاز ؿىث الساء ومً ذل٣  (12)."بًٜاُا

ا وطخحنٟسزه الـؼاُس ٜٗد ،  في الٜـُدة بـىزة واضحت ًِ  طب

مجهىز ، مسة ، وبالىٌس بلى ؿ٘اث ؿىث الـساء ًخـطح ؤهـه ؿىث 

ٜبل ؿ٘تي الخ٘خُم والترُٛٝ ،  مخىطى بحن الؼدة والسخاوة ، ٍو

  ول١ً
َ
ز بها هرا الـىث ًُ ٓحره مً ؤؿىاث ز مـت ؿ٘ت ًخمح

الخ١ساز، ًخ١ـسز هٚس اللظان للحى٣ ُىد  بذالِسبُت ، وهي ؿ٘ت 

، ومً الىاضح ؤن جل٣ الـ٘اث لـىث الساء  (13)الىوٝ به

ألامس الري دّٗ الؼاُس بلى  جـلِه ٗـي حملت ألاؿىاث الٜىٍت ؛

التي جددر ٗيها الؼاُس  بُاثج١سازه بهرا ال١م الهاثل في جلـ٣ ألا 

ل بالحصن واملأس ي ،لرل٣ صحىن امل جّى الًُ  لصمه ؿىث ٛىي ًدل

خلىز ؿىث الساء بخ١سازه في  وٛد بسشذل٣ الحصن ،ُلى مدي 

ت ؛  ػدة ذان ًدلل ُلى ُتٞر ؿدي في لا لمٌِـم ألاطوس الؼٍِس

هاة ،ٟما ؤّن ج١ساز ألاؿىاث ٌصحً الىـىؾ امل املِا ٌم  ىٛٙ ُو

ت  تها جيسجم وخٟس بواٛاث الىٔم الـىحي بـىزة ججِل خٟس

لها، ومً ؤمثلت 
ّ
١ِع ججسبت الؼاُس الاهِ٘الُت التي ػ٢ املِنى ،َو

 الخ١ساز ٛى٤ الؼاُس: 

اَهـا
َ
ٜ

ْ
ل
َ
ُذ ؤ

ْ
ى
ُ
 ٟ ِىـي َما

َ
د ُْ ُُتها لَ ِٜ

َ
ْد              ل

َ
ي َوٛ ْمص ِ

َ
ُٚ  ج َل إلاْمال

َ
ٜ

ْ
ز
َ
ؤ

اَهـا
َ

  َمْمؼ

مساث ، والُاء والخاء   خمع مساث ، واملُم خمع 
َ

ٜٗد ج١سز الٜاٖ

ا للـىزة الظمُِت  ًُ  ؿىج
ً

ؤزبّ مساث ، وهرا الخ١ساز ًل٘ي حؼ١ُال

املخلٜي) (، ٟما ؤّن جىًُٙ ؿىث الهاء في 14،وؤزًسا في ه٘ع 

 
ً

 بلى جخُ٘ٙ )لُٜتها،ؤلٜاها، ممؼاها ،ُُىاها مدُاها( ،٠ان طبُال

ُه مً اوسجام مّ   ٗ خالت ألاس ى التي هُمىذ ُلى ألازملت ،،ملا

رل٣ جخُ٘ٙ خالت ألاس ى التي هُمىذ  الىٔم وزاخت في الى٘ع،ٟو
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ُلى الىف، ٗالهاء خسٖ خلٜي الًدخاج بلى حهد ُللي ُىد 

املخخالُت ُبر جسدًد هرا  هوٜه ،ُِٗمد الؼاُس الى ج٘سَٕ آهاجه 

ا باأللٙ )الحٖس ،وبخاؿت بذا ٠ان 
ً
( ،ولخ١ساز ؿىث 15مسدوٗ

الهاء طمخان في الٜـُدة ،ج١مً ألاولى في ج١ساز الهاءاث داخل 

ألابُاث التي حؼ٢ل املىطُٜى الداخلُت وهي بدوزها ج١ثٙ الداللت 

ؤماث جخىاشي مّ  وحِمل ُلى حِمُٝ الاًٜاَ الى٘س ي وخلٝ 

ا  ًٍّ الخازجي للٜـُدة ،والظمت الثاهُت بىؿ٘ه زو ومجساه الاًٜاَ 

 ّ ا اوسجم  م ًُ ا بًٜاُ ًِ ال٘خدت ٛد جىشَ ُلى ؤحصاء البِذ جىشَ

ًولبها) التي  ( ٗجاءث 16املِاوي والدالالث، وزوخُت الٜـُدة 

الِالٛت ؿمُمُت بحن الؼِس واملىطُٜى التي جمثل الىشن 

والٜاُٗت، وملحزة الحسوٖ الهجاثُت ًُ بِلها باللٍ٘ والىٔمُت 

مّ الالٙ املولٜت ،حاء للخىِ٘ع ،واطخِما٤ خٖس السوي الهاء 

ًُ مِاهاة الؼاُس وخصهه في وؿٙ خا٤ ألازملت . وؤّما ؿىث 

في ألابُاث مخخالُت ،لُيسجم ذل٣ مّ خالت  ال٢اٖ ٜٗد اهدؼس 

ا مٜهىًزا ، ٗهرا الـىث حاء لُّ٘جس 
ً
الؼاُس الري ُاغ م١بىج

هه في وؿٙ  ؤخاطِظه ،اه٘جاز ؿىث ال٢اٖ لُِبر ًُ ؤآلمه وؤخصا

، خا٤ ج في ) ٟىذ ، ب١ذ، ٠الىزض ،٠ان، ّٟس، ٟإهه  ل٣ املسؤة 

املهمىض ٜٗد وزد في  ٠الٔـً( ،وؤّما ؿىث الظحن السخى 

الٜـُدة ازيخحن وزالزحن مسة ،واهدؼاز هرا الـىث بهرا الؼ٢ل 

ا ًيسجم وخالت املسؤة 
ً
ى ا وخٍص

ً
،ؤك٘ى ُلى الٜـُدة وؿ٘ا هادث

ً، مً ذل٣ )الىحه الري اؿبذ ) ٠الىزض( ومىٌسها الحٍص

،ومىٌس )الباض(، و)لظِت( البرد لها ،و)طماحت( املٌهس و)مّع( 

الب٢اء. و  ١س ل٠ان اللس و)الظهس( مّ   تز ألاؿىاث بيظب مخ٘اوجاخ

 دوز بازش في تهُئت ألاطلىب الؼِسي ل١ُىن 
ً

ًِ  خٜال للخِبحر  اواط

ه ،ًُ الاهِ٘االث والِىاهٙ    سي بذ 
ً

ؿىث"املُم" ١ًثر ُىدما  مثال

املسؤة ومِاهاتها الؼدًدة ،ٟما في ) إلامالٚ، آال  ث ًًُحدال م 

 الدمّ، املىث، الهم ،الٔم ،طمج، الظٜم ،الُخم، مـِبت( واملُم

، هجماٍَد٤ّ ُلى الا ،مخىطى الؼدة ؤو السخاوة. و  مجهىز

الؼ٘ت ُلى الؼ٘ت مّ خٖس املُم ًمازل ألاخدار  ٗاهوباٚ

هرا الـىث  (،ٗجاء17:)الوبُُِت التي ًخم ٗيها الظّد والاؤاٚل

،ل٢ي ًجظد الاهلمام والاهجماَ لالخدار الوبُُِت، ٟما في 

املسؤة ،التي ٠اهذ ٛد كمذ وؤٓلٜذ الباب ُلى  وؿٙ جل٣ 

ها وهمىمها ،وطٜمها و٠ل مـاثبها ،ولم ججد هره  ها ودمُى حُى

ّد   ُىدما ؤخّع الؼاُس بهمىمها، وبادز مل
ً

بال ا للخسوج 
ً
املِاهاة مى٘ر

د في ٓلٝ الباب ُلى الهمىم ًد الِىن لها .ٗهى جج ظُد ٍٗس

ومٜازهتها بٔلٝ الؼ٘خحن واهدـاز الـىث بُنهما .ٟما وزد ؿىث 

ا وخمظحن مسة، للخِبحر ًُ ػدة  ًِ )الباء( ب١ثرة ،بذ ج١سز طب

مِاهاة املسؤة مً خظسة وخصن وؤطٙ مً ذل٣ )ب١ذ ، بالٜ٘س 

ْى لبلد وهى مجهىز ػدً ،الباض، ؤبلى ،البرد ،ذبلذ( ،ألّن الباء

ىحي باالهبثاٚ والٌهىز ما هى ؤؿلح مىه  ،بذ لِع هىاٞ املِنى، ٍو

لخمثُل ألاػُاء وألاخدار التي جىوىي مِاهيها ُلى الاحظاَ 

٘ه الؼاُس للخِبحر ًُ جل٣ املِاهاة 18)والطخامت 
ّ
( ،لرل٣ ًو

 بىكىح.

 

ً الخواب    دوز املٜاهّ في جلٍى

ت للمٜوّ ؤهمُت بازشة في الخدلُل اللٔىي،ألهه  ًمىذ الحٍُى

 ً املٜاهّ الـىجُت له دوز" في جلٍى لل٘ىهُماث ،واطخخدام 

الخواب بإلىان مخخل٘ت باخخاٖل اهٌمتها مً خُث الخ١ساز 

( ، ملِاهاة ادٛت الىؿٙ  بّن (، و 19والخجاوع وإلاًٜاَ " ملسؤة 

ٝ ً ًُم١ً ٛساءتها وؤطاها وخصنها ، الدؼ١ُل املٜوعي هٍس

ٚ ،ممؼاها(، مال ألا ، اهما، ؤلٜا،  )لُٜتها ي ٛىله:فٟما ألبُاث، ل

ًُ وجإًُٟد ، ٛد اٟدـظبذ ؤهمُـت وحداهُـتو   ا ه٘ظ
ً
ا ب٘لل هى٤ ا ُمُٜ

داللت (، 20)ا ( ، ) ال ( ما ( ، ) هاملٜاهّ )  وللىٖٛى ُلى 

التي طُوس  ، لؼاُسُلى ا ثاطخخدام املٜاهّ والحالت الى٘ظُت 

 : بِذلاا زؤي الباخث ؤن ًدص ي مٜاهّ هر

/  ٤َ /      ق   ي     /  ُث /   ها   /  لي   /  َث /  وي/   ما    /  ًٟ   

 ُث / ا٤ /   ٛا  /  ها   

ؾ ح/ ؾ ح ح /ؾ ح/ؾ ح ح/ؾ ح ح/ ؾ ح/ؾ ح ح/ ؾ  

 ح ح/ؾ ح ؾ/ؾ ح/ؾ ح ؾ/ ؾ ح ح/ ؾ ح ح.

   /     ُٚ ْل    / بم   / ال  /  
َ
َٚ   / ل جم /   ش ي  / َو   / ٛد   /ار   / 

 مْم  /    ػا  /   ها

ح  ؾ ح ؾ/ؾ ح ح/ؾ ح/ؾ ح ؾ/ؾ ح ؾ/ؾ ح/ؾ 

 ؾ/ؾ ح ؾ/ؾ ح ح/ ؾ ح/ؾ ح ؾ/ؾ ح ح/ ؾ ح ح.

ا ،وهالخٍ  ًِ ؼسون مٜو ٢ٗاهذ الىدُجت ؤّن ُدد املٜاهّ طخت ُو

اخخاز وشا ؤن الؼاُس
ً
ٟثحرة املٜاهّ في خا٤ هدوثه  جُِ٘الث ذا ه

( رل٣ في خا٤ الىؿٙ  ا ٠ان الٔسق مً 21وط١ىهه ،ٟو
ّ
( ،ومل

َب  ول
َ
الٜـُدة وؿٙ خالت احخماُُت ألزملت ٜٗحرة ، ٜٗد ج

حظلُى اللىء ُلى ألامس هدوًءا وط١ُىت في هسح املؼ٢لت ،لرل٣ 

حاءث ألابُاث ذاث مٜاهّ ٟثحرة  . وؤّما ُدد املٜاهّ ٜٗد بلٔذ  

املٔلٜت  التي بلٔذ  ا، بخاٖل  ًِ امل٘خىخت منها زماهُت ُؼس مٜو

ن  زماهُت مٜاهّ ٜٗى، واللجىء بلى جل٣ املٜاهّ امل٘خىخت ٠ا

لإلٗـاح ًُ مِاهاة  جل٣ املسؤة، ومداولت إلاهوالٚ في ال٘لاء 

املخاُب ، وٗخذ آٗاٚ ألامل  ،لخمهُد الظبُل لها للخخلف مً جل٣ 

 ؤمامها. 

 ىطُٜى الداخلُت للٜـُدةدوز الجىاض في امل

هس املىطُٜى ىاٛفالض اجىال  : ٌِد مٌهًسا مهًما مً مٌا

ؤمت  الداخلُت ،بذ الخمازل والدؼابه بحن ال٢لماث ٌظ٘س ًُ خلٝ 

هى ؤن مىطُُٜت جادي دوزها في الخإزحر في املخلٜي، والجىاض :

ن ؤًخخلٙ اللٌ٘ان املخجاوظان بدٖس مٜازب في املخسج طىاء  ٠ا

ؤ جٜازب مخازج  ؤّن في وال ػ٣ (،22ر )حخم الىطى ؤم ألا في ألاو٤ 

د مً الىٔم الحسوٖ بحن ألا ل٘اي املخجاوظت ٌِني بك٘اء مٍص

ا للخجىِع الخام الري ًخ١سز ُٗه حسض ألن ُٗه حؼابًه ،الـىحي 

( ؤوحِها١ٗإهىا ؤمام ججىِع جام بحن لٌ٘تي ) ،اللٍ٘ ذاجه

ٗهما مً  ٘اءوال ىاو ( بظبب ٛىة حؼابه هوٝ خسفي الؤٗجِهاو)

ًس الحسٗان في اللٌ٘حن   (23) لؼ٘ىٍتحسوٖ اال ٜٗد حٔا

د  ٗحًز املخجاوظحن ، لِؼ٢ل الجىاُض املىطُٜى الداخلُت في البِذ 

 ُلى 
ً

ت التي جل٘ي حماال د الٍِ٘ى إلاًٜاَ جىاطٜا وجىاطًبا ،وجٟا

 مىطُٜى الؼِس.
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هى احخماَ اللٌ٘حن املخجاوظحن في ؤؿل : حىاض الاػخٜاٚ

ظمى املٜخلب) الاػخٜاٚ، ت 24َو ( .ولالػخٜاٚ دوز بازش في جٍٜى

،ٟما في )باُٟت ملب٢اها ( ) حؼ١ى لؼ١ىاها( )جدمل  زهحن ألال٘اي

( )اطدبٜي بٜاًاها () جسمي زماًاها(.وجىًُٙ جل٣ –
ً

خمال

ت مِاهيها، مً ذل٣ ٛى٤  الاػخٜاٛاث حاء لخإُٟد ملامُنها ، وجٍٜى

 الؼاُس:

ْظَس  ُِ ْدِمُل ِبال
َ
ي َوج ْمص ِ

َ
َوِلَُدَتَها ===ج   ي 

ً
ا ىَم ُُ ْدِز َمْد َـّ ى ال

َ
ل َُ  

ً
َخْمال

اَهـا
َ
ْمى ُُ  ِب

دِدز ،خلٝ الجىاضًخالُُب باألل٘اِي، بذ ال ًُ ٍَّ  هوما  ً بًٜا ِم

ؼدُّ ِمً ؤشِزه وبّن ما،  مىطُّٜي   بِِذ في هرا الُم ِج١ساُز خٖس امل،ٌَ

،  طذ اح  ِٖ اهٍص ١ساُز الحس ، وج  ًُ الا مّساثٍّ
ً

اح  ٗلال ٟرالهٍص
َ
ُبيٌّ ت

"، ُلى املِ٘ى٤ِ بالِظسي ِػبَه الُجملِت " م ًّٜد الري جمثل في ج

" ٝ
َ
ول

ُ
 "امل

ً
ِالِن  خمال ِ٘ ت. وحاَء ال ًّ  جإُٟد

 
ُ٘ت ِٝ ًو

َ
ول

ُ
وللمِ٘ى٤ِ امل

ْدِمُل )
َ
ي َوج ْمص ِ

َ
.ه٘ظه ُلى الىشِن (ج ٍَّ ُمىاطبٍّ ىلُِد بًٜا

َ
ًخالءم  ، لخ

  مّ ماؤخدزه الجىاض مً اًٜاَ مخىآم.

 ججلُاث الخ١ساز ُىد الؼاُس في الٜـُدة: 

 ًُ 
ً

للخ١ساز ؤهمُت في جدُٜٝ اليظٝ إلاًٜاعي للٜـُدة ،ٗلال

ُد املِنى ، ًُ ٗل ؤهمُخه في جٟى ُ٘ت مصدوحت لظاه ُد ًو َ لخٟى ا جخ٘س

ُ٘ت ؿىجُت ، ُد وإلاؿساز ُلى  بلى ًو ُ٘ت داللُت وهي الخٟى وًو

١ُع  دوز في  ه مًوللخ١ساز ؤهمُت في الؼِس ملا ل ى،املِن ز بًها

مِحن .. ججاه مىٛٙ  الؼِىز  نأل ، املىٛٙ الؼِىزي والاهِ٘الي 

ٗةن الؼاُس ًلح ُلى  ، ؤحل اطخٌهازها ، ومً ًٌل ٓاثبً  به

  ،خ١سازال
ً
جدّٗ بلى  ، وؿدي وداللت اٗخ١ىن جل٣ الخ١سازاث ؿىج

اهجراب ال ػِىزي هدىها، مما ًادي بلى خدور جسابى بحن 

امل١سزة وطُاٛ الى٘س ي وألاطلىبي مما ًخدم وخدة اللٌ٘ت  ها 

والٜلُت ) ،  ) 25املىكَى  ٌِني: " ٟسز الص يء ج١ساًزا  والخ١ساز لٔت 

اللٌ٘ت  : "ؤن ١ًسز املخ٢لم (،واؿوالًخا26ؤُاده مسة بِد ؤخسي ")

) الىاخدة باللٍ٘ ؤو املِنى د ( 27" رهب ُُاش ي بلى جددً ، ٍو

ت  ُ٘ت الخ١ساز بإنها خدمت الىٌام الداخلي للىف، واملؼاٟز ًو

ز بِم  همت ألّن مُٗه، "وهره ٛلُت  الؼاُس ٌظخوُّ بخ١سا

ُّ ؤن  ال٢لماث ؤن ٌُِد ؿُآت بِم الـىز مً حهخه ٟما ٌظخو

(،  ١ً28ؼٙ الداللت إلاًداثُت للىف مً حهت ؤخسي " )

  مان ُدًدة للخ١ساز منها:واػخملذ الٜـُدة ُلى ؤه

 الخ١ساز الاػخٜاقي -1

في)جب٢ي( التي  الٜـُدة ٟما  ٜٗد حاء ج١ساز ٠لماث بُِنها في 

ج١سزث ؤزبّ مساث، و)ب١ذ(، و)باُٟت( ج١سزث مسجحن ،)ومب٢اها( 

ز  مسة واخدة ،وهرا الخ١ساز " ًخم بحن ال٢لماث املؼخٜت مً الجر

اه املخلٜي بلى ذل٣ (،وذل٣ مً ؤحل ل٘ذ اهدب29اللٔىي ه٘ظه" )

حزه ُلى داللت اللٍ٘ للمِنى املساد بًـاله ،ٗالؼاُس  الجرز مّ جٟس

امل٘سدة واػخٜاٛاتها ،ؤزاد بًـا٤ خصن املسؤة  ٝ جل٣  ًُ هٍس

ومِاهاتها للىاض الطخجداء ُو٘هم وزخمتهم بها ،ٗخازة ٌِبر 

بِ٘ل الب٢اء ،وؤخسي  بالِ٘ل امللاَز الري ًد٤ّ ُلى الاطخمساز 

املاض ي ،وزالثت بـُٔت ا ملاض ي)ب١ذ( الري د٤ّ ُلى الاهٜواَ في 

باطم ال٘اُل للداللت ُلى ؤّن الب٢اء خادر ومخجدد ،وؤخحًرا 

باملـدز املجسد مً الصمً في )مب٢اها( ،ٗالؼاُس بِدما اطخىفى 

ُى اللىء ُلُه  ٠ّل ألاشمىت ُمد بلى ذٟس الحدر مجسّدا لدظل

مِاهاة ألازملت. وألامس  ه٘ظه مّ الِ٘ل )جمص ي الري والخإُٟد ُلى 

ج١سز زالر مساث ( ،و)ماػُت( ،و) ممؼاها(،ٗالؼاُس ًـٙ 

.  املص ي املخثاٛل للمسؤة وهُئتها مً ػدة الجَى

 الخ١ساز اللٌ٘ي-2

ت مً ال٢لماث ،وج١ىن مسجبوت   ووِني به ج١ساز ٠لمت ؤو مجمُى

باملِنى الِام ،ٜٗد ج١سزث لٌ٘ت )الىاض( خمع مساث، وج١ثُٙ 

سدة في نهاًت ألابُاث ، حاء بِدما ؤخّع الؼاُس بخُبت هره امل٘

دم مباالجه لحا٤ جل٣ املسؤة  ًلم املجخمّ ،ُو ؤمل ٟبحرة في 

ه ٌظخوُّ ؤن ًىحه 
ّ
ًدا لِل ،ٗبِدما ٠ان ٟالمه جلمًُدا ، ؿاز جـٍس

مِاهاتها ،وهى ًـٙ خ٢اًت خالها بٜىله) مَّ ؤهٌاز الىاض بلى  َُ ْى 
َ
ل

اِض 
َّ
اَن  (، )في الى

َ
ْو ٠

َ
اِض  ؤ

َّ
(،زم لخِمُٝ هره الداللت ُىد في الى

في ٛىله: ) مسادٗاث هره اللٌ٘ت ٟما  َع املخلٜي ، ٜٗد ُمد بلى  ِْ َولَ

ْخَساَز 
َ
ى ألا

َ
ل َُ ى 

َ
٘

ْ
خ اِم (،) ًَ

َ
ه
َ
ى ألا

َ
ْول

َ
(. وًم ؤمثلت هرا الخ١ساز ؤًَلا ؤ

لٌ٘ت )واًها( ٜٗد ج١سزث مسجحن ،وج٢اد ٠لمت ) واه( جىٜلب 

ى اطم ؿىث ، ملا في الهاء مً هسد بجسطها مً اطم ِٗل، بل

الى٘ع مً الـدز بزادة للخخلف مً لاالم وألاوحاَ ،وما مً 

حِبحر مىاطب إللٜاء ما في الى٘ع مً الهم والثٜل ؤٗلل مً 

لٍ٘ )واه(،ملا ٗيها مً داللت هبُُِت جدُم داللتها الِسُٗت ،ٗهي 

هه جد٤ّ بجسطها ُلى ما جد٤ّ ُلُه بىكِها .وج١سازه الػ٣ في ؤ

د مً الساخت وبلٜاء الهمىم خازحا بخسوج جل٣ الصٗساث مً  ًٍص

 و  الـدز،
ً
ىت الىابِت ًم ٛلب مالذ  الطخخساج آهاجه الحٍص

ً
ا ؿادٛا

 .مليء باملأس ي وألاخصان

 ج١ساز الِبازة -3

البالُٓحن الٜدماء بلى ج١ساز الِبازة بإهه ُُب  م مً هٌسة  ُلى الٓس

ادة ت ) بالغي، ال ٗاثدة جسججى مىه في ٍش (، 30املِنى لألبُاث الؼٍِس

الِبازة " مىبًها، ًدُذ للرهً الخىٛد والخىبُه  ١ساز  ٗةهىا هسي في ج

(، ٜٗد ج١سز خٖس 31ألهمُت املِاوي التي حاءث ٛبله وبِده" )

ز  مساث ، وهرا الخ١سا الىداء )ًا( مّ املىادي في )ًاؤخُذ( زالر 

ا ًملاه الِوٙ،  ًُ ا شج ًُ ا ؤم ًُ ل حسًطا وبًٜا
ّ
والخخُ٘ٙ ًُ ػ٢

(،ٗالىداء هىا حاء لخمهُد 
ً
خالت املسؤة ،في ٛىله: )ًاؤخذ مهال

ٝ ٓحر مباػس ،زم ٟسز  بوٍس في ُسق املظاُدة  ال١الم مِها 

َىي َتْهِمِظحَن ِبَها)
ْ
١

َ
ُذ ػ

ْ
خ

ُ
ا ؤ ًَ ُذ  ِْ الخ١ساز ٌظمى الخ١ساز  (،وهراَطِم

الى٘ظُت بدُث جـبذ  اًخه ج١ثُٙ الحالت  الالػِىزي ، ٓو

دالِبازة ا  مل١سزة مِا
ً

٢املهال ، ٢ٗان طبب جٜدًم  للحدر ب

ا 
ً
املظاُدة مً لدن الؼاُس ،ؤهه طمِها تهمع بداحتها،وجخُ٘٘

ر  ا ل١سامتها ،زم ٟسز الثالثت بـ) هل حظمذ ألاخذ( مً ٓح
ً
لها وخٌ٘

ب املظاٗت التي ٠اهذ ج٘ـله ُنها داللت ًاء الىداء  ًاء الىداء لخٍٜس

الؼاُس بلى هدٗه إلاوظاوي  الري ًُ٘د هداء البُِد، ختى وؿل

مِىهخه لها بٜىله: )  بِد مداوالث خثِثت إلٛىاَ املسؤة بٜبى٤ 

مِها  وٛلذ ًاؤخذ ؤزحى مى٣ ج١سمتي( مداوال اطدبدا٤ الدوز 

إنها هي مً ج١سمه بذا ما ٛبلذ مىه جل٣ املظاُدة.  ،ٟو

) ُبي   املظخىي الىدىي )التٟر
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ء الجمل، وؿُٕ حؼُِد الىف، وبىا "ًبدث املظخىي الىدىي في 

ألاِٗا٤، وشمنها، ووًاثٙ اللٔت في الىف، وألادواث 

ت اث 32")الىدٍى (، ٗالٜـُدة اػخملذ ُلى حملت مً املظخٍى

اح الري  ُبُت جمثلذ بالخدىالث ودالالتها ،٠االهدساٖ ؤو الاهٍص التٟر

ٜت الِادًت ًمثل " اهدساٖ ًُ الىمى املُِازي، ؤي: مخال٘ت الوٍس

 ( 33" )الخِبحرؤو املخىِٛت في 

 جدىالث ألاِٗا٤ ومثحراتها الظُاُٛت وؤبِادها الداللُت في الٜـُدة

اػخملذ الٜـُدة ُلى ًاهسة الخدى٤ في ألاِٗا٤ ، وٛد زؿد 

 الخـًسا، للىٖٛى ُلى الخِلُل الىدىي 
ً

البدث ؿىزجحن مثاال

ُب   ًُ الخِلُل البالغي والخدلُل البُاوي ،لسبى التٟر
ً

لهما ٗلال

دم باملِنى و  دالالث ؤشمىت ألاِٗا٤ في الظُاٚ ،ُو الىٖٛى ُلى 

الاٛخـاز ُلى الداللت الـسُٗت لألِٗا٤ خازج الظُاٚ، ٗالـىزة 

، في ٛى٤ الؼاُس:  ألاولى :الخدى٤ ًُ املاض ي بلى امللاَز

اَهـا ===
َ
ٜ

ْ
ل
َ
ُذ ؤ

ْ
ى

ُ
ِىـي َما ٟ

َ
د ُْ ُُتها لَ ِٜ

َ
ُٚ   ل َل إلاْمال

َ
ٜ

ْ
ز
َ
ْد ؤ

َ
ي َوٛ ْمص ِ

َ
ج

اَهـا
َ

  َمْمؼ

( ب ن الخدى٤ ًُ الِ٘ل املاض ي)لُٜتها(بلى الِ٘ل امللاَز )جمص ي

ه ؤمس مؼاهد 
ّ
إه ًُٜـد به اطخدلاز الـىزة للحدر املاض ي ،ٟو ،

بازش للُِان ، وهرا الخدى٤ الخازج ًُ اليظٝ الِام للظُاٚ 

ت  مخمثلت في الِ٘ل ،ًىلد داللخحن بازشجحن في الظُاٚ ،داللت هدٍى

الصمً الح اكس ؤو الاطخٜبا٤، وداللت طُاُٛت امللاَز الدا٤ ُلى 

مخمثلت في إلاػازة بلى الصمً املاض ي، وذل٣ بالِوٙ ُلى املاض ي 

ؤو مجُئه بِده، ٗالداللت الظُاُٛت جٜخط ي ملُه والداللت 

ت للـُٔت جٜخط ي اطخدلازه، ُٗجمّ بحن الداللخحن  الىدٍى

َ  املاض ي الحاكس، بهه لُٜا٤: ع( هى"امللاز ؤو بِبازة )ٗىدَز

(،ُٗ٘ه سحس 34، الري ػَا اطخِماله في الح٢اًت )ٍخيالخاز 

 ً ِبحًرا وؤبلٕ ،ُٗجِل املىٌس ًدُا م خاّؾ ،ٗالحاكس ١ًىن ؤٟثر ح

اللحٌت التي داز ٗيها  حدًد ؤمام ُُني الٜازت، وٍسحّ بال١٘س بلى 

حن ٌص ي بهما الظُاٚ:  الحدر، ٟما ؤّن لهرا الخدى٤  داللخحن ؤخٍس

ما٠ان واضًحا في وؿٙ املسؤة  داللت الخلوٙ في الخواب وهرا

رل٣ ججدد الِ٘ل واطخمسازه ،وهرا بدا واضًحا في طعي  ،ٟو

 ألازملت باطخمساز لظاا٤ الىاض وهلب املظاُدة.

والـىزة الثاهُت :الخدى٤ ًُ الِ٘ل امللاَز بلى املاض ي في ٛى٤ 

 الؼاُس:

َهـا ===ج ُِ َظ
ْ
ل ًَ َماِزَها َوالَبْرُد 

ْ
ه

َ
ي ِبإ    ْمص ِ

ْ
ٜ َُ ُه 

َّ
ه
َ
إ
َ
اَهـٟ

َ
ـْذ ُشَباه

َ
ال

َ
 ا   َسب  ػ

ػالذ(، دالالث جدخمل  -ولهرا الىَى مً الخدى٤ ٟما في)ًلظِها

ؤٟثر مً وحه وبدظب الظُاٚ ،ٜٗد ُني البالُٓىن باإلباهت ًُ 

املاض ي  الخدى٤،ٜٗد ذٟس الِلىي:" ؤّن بًثاز  دالالث هرا الىَى مً 

( ٗجري 35)والخدى٤ بلُه ًد٤ّ ُلى مبالٔت في الثىابذ والاطخٜساز" 

هرا الِمىم الٌظلم له ،ألن الظُاٚ هى الري ًددد الداللت 

املاض ي طابٝ  لى املاض ي ُلى ؤّن  املىاطبت ،ٜٗد ًد٤ّ الخدى٤ ب

للملاَز في الخدٜٝ ،والحـى٤، ٜٗد ؿىز الؼاُس الاخظاض 

س لظِت البرد، لُم١ً املخلٜي مً جخُل  الِٜسب ٛبل جـٍى بلظِت 

د في ألاؿل مإخىذة مً لظِت ٛظاوة املؼهد ،ألن لظِت البر 

بت خُُٜٜت في حُِٔب مِاهاة املسؤة، وطلٞى هرا  الِٜسب، وهي ٓز

بت في اهٜواَ الِ٘ل وحُٔبه.  الخدى٤ ٠ان إلًهاز جل٣ الٓس

اح  ت  الاهٍص  ؤو )الاهدساٖ( وداللخه في جساُٟب الؼاُس الؼٍِس

ت والدال راث الىدٍى اح ألاطلىبي في زؿد املخّٔحِ لُت جإحي ؤهمُت الاهٍص

ا، التي جوسؤ ُلى الجمل وامل٘سداث مً هاخُت جماط١ها وجأل٘ها  ًِ م

دُّ بدٝ بخدي الواٛاث  َِ ٌُ الؼِسي و":  وجلاٗسها في ُملُت الخلٝ 

ت"، هًٌسا ملا جددزه هره الواٛت مً  َدّسٟت لألدبُت "الؼٍِس
ُ
امل

ت ووؼان داخل الىّف ألادبّي".) (  ،وهالخٍ ؤن الدٟخىز 36خٍُى

اح، ألهه ُّد ٠ّل خسوج زحاء ُُد ٛد م صج مـولح الخدّى٤ باالهٍص

ُ٘ت  ي ًو ، ًاّدِ
ً
اًخا ؤو جدّىال ٔىّي املظمىح به اهٍص

ّ
ل ًُ الىٌام ال

اح هى" 37داللُت في الىّف الؼِسّي، ) (  ،،وٍسي ٟىهً ؤّن الاهٍص

 " ا للمُِاز الِام املالٖى
ً
ا  والموابٜ ًً ا والُاد ًِ ٠ل مالِع ػاج

اخاث الخِب38) ت التي بسشث في الٜـُدة،الخدى٤ ( ومً الاهٍص حًر

البيُىي الداللي ، ٜٗد بدؤ الؼاُس ألابُاث بظلظلت مً الخدّىالث 

ُب الىدىّي، ُبر جخالي الجمل الاطمُت  ٣ التٟر ت، في جدٍس الخِبحًر

املخىاشجت ُٗما بُنها، واملصاوحت بحن املِوىٗاث، بإػ٢ا٤ مخأل٘ت 

الىف ،وجدٜٝ جماط١ه ، والتي حِ ١ع ٗاُلُت ،حؼد ؤواؿس 

الخ١ثُٙ والِمٝ  الخدى٤ ال٘ىُت في بٟظاب املىٛٙ دزحت مً 

هابِها إلابداعي  بِها الى٘عي بلى  خسج اللٔت مً ها
ُ
وإلاًداء، وج

 ،وهرا ماح١ِظه طلظلت املخخالُاث الاطمُت في ٛى٤ الؼاُس:

َها === َِ ْوَح
َ
ُس ؤ

ْ
ٜ

َ
َهـا َوال٘ َِ َج

ْ
ٗ

َ
ْىُث ؤ

َ
َها   امل

َ
َدل

ْ
ه
َ
اَهـاَوالَهمُّ ؤ

َ
ْكى

َ
مُّ ؤ

َ
 َوالٔ

ِسَهـا ===
َ
ٌ

ْ
ُهىد  ِبَمى

ْ
ُس الُحْصِن َمؼ

َ
ٌ

ْ
َمى

َ
ُسون  ِبَمْسآَهـا  ٗ

ْ
ُض َمْسآُه َمٜ

ْ
 َوالُبا

َباَءَتَهـا === َُ ى 
َ
ْبل

َ
ْد ؤ

َ
ٛ ًِ

ًْ سُّ الَجِدًَد
َ
َهـا ٟ

َ
ال ُْ َ

َّٝ ؤ َ
ؼ

ْ
َها َواو

ُ
ل
َ
ْط٘

َ
َّٝ ؤ َ

ؼ
ْ
او

َ
ٗ 

التي وؿلذ ٜٗد حاء الخِبحر ًُ خالت الحصن والٜ٘س ، والباض 

التي ج٘ظس بِلها  امل٘سداث  بليها املسؤة ،ُلى وٗٝ مىٌىمت مً 

بًِلا لخجظد جل٣ املؼاهد. ومً الخدىالث التي هجد لها ؿدي 

 ّ ا في الٜـُدة ،اُخماد بيُت الظاا٤ الري ًخمحز ب٘اُلُت جىَى ٛىًٍ

م  ظه خسج الجمل مً خحز الخٜسٍس والثباث ،َو ًُ الداللت ،ذل٣ ؤهه 

الؼِسي بُ٘م مً الدالالث وإلاًداءاث  في شحً املىٛٙ

في ُبازاث الؼاُس) مُّ في ،وخـىًؿا ُىدما ًخ١سز،ٟما 
ُ
ُّ ألا ىَ ـْ َ

َما ج

ِتَها 
َ
ل
ْ
ْسِبِِب ِه٘

َ
ْذ  ؟ ،ج

َ
ُبل

َ
ْد ذ

َ
ا َوٛ يَه ِٗ ِتي 

َ
ا ِخُل ى٤َ ؟ ما َم

ُ
َي ه

ْ
ا َوه َه

ُ
َبال

 
 
ت َُ

ِٟ ِل َبا
ُْ اِهُسَه ، ؟اللَّ

َ
ػ

ُ
ي ؤ ِ

ّ
و
َ
ُذ ِلي ؤ

ْ
خ

ُ
ْظَمُذ ألا

َ
؟( ،ٗالخـُِد  اَهْل ح

ت في  املخىالي واملخ١سز لـُٕ الظاا٤ ،ٌظهم في ج٘جحر الحٟس

١ظس خاحص السجابت والظ١ىن الري بدث ُليها  املؼاهد ،ٍو

رل٣ الالتزم  بخٜىُت  ت . ٟو ٍس الِبازاث الخٍٜس الٜـُدة في جل٣ 

ُى به، ألّن  الىداء املخخالُت ،١ُظذ جإمالث الؼاُس ُٗما ًد

ً الىداء في خُٜٜخه  جد ٜه ١ًىن شح ً هٍس ى٤ واه٘خاح ،ُو

في ج١ساز الىداء  ى 
ّ
الدٜٗت الؼِسٍت ب١ثاٗت ُالُت ،وهرا ما ججل

ًخ١سز ٗيها جخـاُد خدة الخىجس ،وجسجّ٘  خمع مساث، و٠ل مسة 

ا  ًِ شحىخه الداللُت للخِبحر ًُ وؿٙ خا٤ السكُِت وألازملت م

َبنٍّ ،ٟما في ) 
َ
 ل

َ
ْٞ ِبال ُر

ْ
ت
َ
، ال ج ا َزّبِ ًَ ى٤ُ 

ُ
ٜ

َ
ْد  ، ج

َ
يَها َوٛ ِٗ ِتي 

َ
ا َزّبِ َما ِخُل ًَ

ْذ 
َ
ُبل

َ
ِني َزُحل  ، ذ

َّ
 ِبه

ً
ُذ َمْهال

ْ
خ

ُ
ا ؤ َىي َتْهِمِظحَن ،  ًَ

ْ
١

َ
ُذ ػ

ْ
خ

ُ
ا ؤ ًَ ُذ  ِْ َطِم

ِسَمِتي، ِبَها
ْ
١

َ
٣ِ ج

ْ
ْزُحى ِمى

َ
ُذ ؤ

ْ
خ

ُ
ا ؤ ًَ ُذ 

ْ
ل
ُ
 ًُ الخٜدًم  َوٛ

ً
(، ٗلال

ما ًٜى٤  والخإخحر الري هى اهتهاٞ لىٌام السجبت في اللٔت ،ؤٟو

الٜاُدة التي جمع جسجِب ال٢لماث") اح ًُ  ( 39ٟىهً : " الاهٍص

الخازحر ،واػخملذ الٜـُدة  ت في  لٔسق حمالي ًمىذ املبدَ الحٍس

اح، ًم ذل٣ ج١ساز جٜدًم الجاز  ت مً هرا الاهٍص ُلى ؤهمان مخىُى
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الؼاُس )جمص ي وجدمل وامل جسوز ُلى املِ٘ى٤ به ،ٟما في ٛى٤ 

 ًُ البِد 
ً

، ٗلال دتها( ،ٗ٘ي الخٜدًم ُبِد بًٜاعّيٍّ بالِظسي ولُ

الى٘س ّي ،ٜٗد ؤُوي الاهخمام للجاز واملجسوز مّ الظابٜت 

)جدمل(،لُخم الىٖٛى ُلُه للِىاًت ،ول٘ذ الاهدباه لحالت ألام، 

ب في ٌظساها،  ًمىاها ،وهرا ٗهي لم جدمل السكُِت  بِدما حِبذ   
ّ

ال

ل الري ٛوِخه في طاا٤ الىاض،  ٝ الوٍى ألامس ًدلل ُلى الوٍس

ها ٗاها(و )حؼ١ى بلى زبها ؤوؿاب  رل٣ في) ج٘خذ لي مً حُى ٟو

دهُاها(و)اطترض ي به هللا(، ٗ٘ي هره ألامثلت الثالزت ،ؤٗاد 

م  م١ىىا جىحُه ماحاء في جٜدً الخٜدًم الاخخـاؾ والحـس ،ٍو

( ، هللا به اطترض يملجسوز )به( ُلى لٍ٘ الجاللت )هللا( في )الجاز وا

ا ٠اهذ 
ّ
باآلحي ،ٗال٘اُل املخِلٝ بالِ٘ل بذا جٜدم ؤٗاد الحـس ،ومل

ز واملجسوز،  الٔاًت بزكاء هللا طبداهه وحِالى دون ٓحره ،ٛدم الجا

اًت 40ولى ؤزاد بزكاء ٓحره مِه ٠ان ُلُه جإخحرهما)  ًُ ُز
ً

(،ٗلال

جٜدًم )به( الدؼا٠ل الـىح  ٝ ي ،ومىاطبت إلاًٜاَ  املخىلد ًُ هٍس

ُلى )هللَا( الري ًمثل ٗاؿلت مبيُت ُلى خٖس )الهاء( امل٘خىح 

الري بىِذ ُلُه ٗىاؿل الٜـُدة حمُِها ،وبخاٖل ذل٣ لى 

 ً  في إلاًٜاَ . وم
ً

جإخس خٖس الهاء امل١ظىز في بِه ،ألخدر خلال

ُلى ال٘اُل )ختى بدا  ؤمثلت الخٜدًم ؤًًلا جٜدًم الجاز واملجسوز 

 مً ػٜٚى الثىب ًمىاها(. 

 الجملت الخبًرت :

ت بإنها جدخمل الخـدًٝ والخ١رًب في ذاتها  وحِٖس الجملت الخبًر

ن ًىؿٙ بالـدٚ ؤو ؤ ، ٢ٗل ٟالم ًصح س ًُ ٛاثلهاٌبٔم الى

(، وجٜظم ُلى 41،مّ اُخٜاد املخبر له ؤو ُدمه)ال١رب ٗهى خبر

زاطتهما هى جددًد داللت ٠ل منهما: اطمُت وِٗلُت ،والهدٖ مً د

برش دوزها ؤٟثر في الخِبحر ًُ  الىف ،ٍو ُت  ٗالِ٘لُت جد٤ ُلى خٟس

 ، املىاٛٙ والحاالث وجىَى الظُاٛاث ،والاطمُت جد٤ّ ُلى زبىتها 

والِ٘ل ، ؤّن الِ٘ل ًد٤ّ  في ال٘ٚس بحن الخواب باالطم  وحاء " 

( 42والثبىث ") ُلى الخجدد والحدور ،والاطم ًد٤ّ ُلى الاطخٜساز 

 ،وُٗماًإحي :  

دة في الٜـُدة:-1 ت املٟا  الجمل الخبًر

ُد :  ّٗ ؤي جىهم ٛد ًدمله الخٟى جابّ ًرٟس في ال١الم املُ٘د لد

د( في  ده )املٟا ُد ما ًٟا دبّ لٍ٘ الخٟى ال١الم بلى الظامّ ،ٍو

 ًِ ُد في الٜـُدة 43)اا وحًس ا وهـبً إلاُساب زٗ  ( ومً ؤهىاَ الخٟى

ُد ال-ؤ لٌ٘ي: وهى ج١ساز اللٍ٘ الظابٝ بىـه ،ؤو مسادٗه ٟما الخٟى

بمىٌسها ()مسآه مٜسون بمسآها()جمص ي  –في)مىٌس الحصن 

جب٢ي(،لٜد ٠ان للؼاُس ٓاًت في –جمص ي وجدمل( )جب٢ي  -بإهمازها

وهي جم١حن الظامّ مً بدزاٞ لٍ٘ لم ٌظمِه ؤو  بُادة اللٍ٘ ،

ّ ملِاهاة املسؤة ، ِٗمل ُلى ػّد اهدباه الظامطمِه دون اهدباه 

املخلٜي ،ٗتراءث له مِان حدًدة .ولامها. وبلىز الـىزة في ه٘ع 

 ٟـىزة املسؤة والسكُِت.

ُد بـ )بّن( : وٗاثدتها لخإُٟد ملمىن الجملت ،وهي هاثبت  -ب الخٟى

س الجملت مسجحن) ب 44مىاب ج١ٍس ؤٟد حملت )بّن ٍز ٗالؼاُس    ، )

لمبالٔت في بُا ن ٛظاوة الصمً ُليها خّد الدهس زوُها( بـ ) بّن( ل

سق املظاُدة  د بـ)مهال بهني زحل( الطدُٜاٗها ُو التروَّ ،زم ًٟا

ُد  بخه الؼدًدة في ذل٣،زم ُاد بِد ذل٣ بلى جٟى ُليها ،وبُان ٓز

 ، ّد ًد الِىن لها حملت،)ؤوي ؤػاهسها(،)بةوي(إلؿسازه ُلى م

 ومؼاهستها مافي ًده.

ُد بٜد: وجُ٘د الخدُٜٝ في املاض ي)-ج (،ومثا٤ ذل٣ ٛى٤ 45الخٟى

ْتها بإَهدام ممصٛت( ٗ٘ي دخى٤ ٛد ُلى الِ٘ل 
َ
ّمو

َ
الؼاُس)ٛد ٛ

داللخه وهُئخه ،ٗجاء الخإُٟد ُلى هُئت ذل٣  )ٛموتها( ،خٜٝ 

 ، املمٚص الري ل٘ذ اهدباه الؼاُس، ػ٢له ومىٌسه الظمج  الٜمان 

لت الباض والحسمان في مخُلت في الِحن، ٗهرا املىٌس جٞس دال

 الؼاُس ًُ جل٣ السكُِت.

ت املىُ٘ت-2  الجملت الخبًر

حِخمدها ؤداة  ه٘ي ،ٗخى٘ي ال١الم املثبذ وجدىله  وهي الجملت التي 

ت في  ا ،لِع ..،ولها ؤمثلت مخىُى
ّ
:ال ،لً ،لم، مل بلى ه٘ي، وؤدواجه 

 الٜـُدة ، مً ذل٣:

ي جى٘ي الحا٤ لدخىلها ُلى الجملت املىُ٘ت بـ)ما الىاُٗت( :وه-ؤ 

، ٗ٘يها مِنى الخإُٟد، ه في الى٘ي  الِ٘ل امللاَز وٛد حِلها طِبٍى

( لـ )ٛد( ،١ٗما ؤّن )ٛد(ٗيها مِنى الخإُٟد ،١ٗرل٣ 46حىاًبا )

ا ُلى ٛى٤ ؤو ماهص٤ هره 47ماحِل حىاًبا لها.) (،وٛد جإحي زدًّ

 (،لرل٣ ٠ان لهاحع مىٌس ألازملت وّٛ ػدًد ُلى48املجزلت )

 ّ الؼاُس ، ٗإخر ًلصم ه٘ظه مهمت مظاُدتها ،وجسدًد الِ٘ل م

ه ماًيس ى ؿىتها وهي حؼ١ى ٜٗسها وخصنها بلى زبها.
ّ
 ه٘ظه ،ؤي اه

املىُ٘ت بـ)ال الىاُٗت( :وجدخل ُلى الِ٘ل امللاَز ،ٗال -ب الجملت 

ـه 49جُٜده بصمً ُلى ألازجح ) (،والىداة ًسون ؤنها جخل

وس ى( ،وؤزي داللخه  (، ومثا٤ ذل٣ ٛى٤ 50لالطخٜبا٤) الؼاُس )الؤ

ه٘ى الؼاُس ًُ ه٘ظه اليظُان في  ُلى الاطخٜبا٤ ؤزجح ، ٜٗد 

الحا٤ بخىًُٙ )ما( ،ول٘سن حِلٝ مىٌساملسؤة في ذهىه ،ٜٗد حاء 

 ً بإداة دالالتها ُلى املظخٜبل ؤٛىي ،وألاداة هي )ال(،ٗم

 الاطخدالت وظُانها ال في الحاكس والفي املظخٜبل. 

ىُ٘ت بـ )لِع (:  جدخل ُلى الجمل الاطمُت ٗخى٘يها الجملت امل-ج

، وج١ىن للمط ي ) ( ،ٟما في 51،وج١ىن لى٘ي الحا٤ ُىد الاهاٚل

ٛى٤ الؼاُس:)ولظذ ؤُلم ؤي الظٜم آذاها(،ٗالؼاُس هىا ًىٜل 

لىا خ٢اًت ًُ خا٤ املسؤة ،ُٟٙ ؤنها جى٘ي ُلمها  بىَى الظٜم 

 م حّمت.الري آذي ابىتها ،ٗإوحاُهم ٟثحرة ومـاثبه

الجملت املىُ٘ت بـ )لم (:  وهي ؤداة جى٘ي الِ٘ل امللاَز وججصمه -د

(، وهىا ل٘خت حمُلت لداللت )لم(، ٜٗد 52،وجٜلب شمىه للماض ي)

ما،زم  ؤي اهخ٘ى خدور الِ٘ل في وٛذ  ا  ًِ ١ًىن الى٘ي بها مىٜو

 (،ووظخوُّ جلمع جل٣ الداللت في ٛى٤ الؼاُس: 53اهٜوّ الى٘ي )

اَن في 
َ
ْو ٠

َ
 ؤ

 
ت  َوَمْسَخَم

 
اٖ ـَ ْ

اِض ِبه
َّ
          الى

ً
ا
َ
٢

ْ
 َكى

 
ت

َ
ْزَمل

َ
٣ُ ؤ

ْ
ؼ

َ
ْم ح

َ
ل

اَهـا َُ
ْ
   ِبُده

ٗلّما ٠ان إلاهـاٖ واملسخمت مىحىدًً ،لم ١ًً إلاوظان بداحت 

بلى الؼ١ىي ،ول١ً باهٜواُهما ،اهٜوّ الى٘ي ٗلجإث املسؤة بلى 

 الؼ١ىي.

بسشث بـىزة و  اضحت في وؤّما ؤطالُب إلاوؼاء الولبي، ٜٗد 

ٙ هرا الىَى 
ّ
ها ،ٗالؼاُس ًو دالاللت الٜـُدة ،والبدث وٛٙ ُلى 

ت  مً التراُٟب إلاوؼاثُت ، الػخمالها ُلى إلام٢اهاث الخِبحًر

ت.   والخإزحًر
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وإلاوؼاء الولبي: "وهى ماٌظخدعي مولىًبا ٓحر خاؿل وٛذ  

(،وؤٛظامه: 54الولب المخىاَ جدـُل خاؿل")

(،وُٗما ًإحي 55لخمني،والىداء..)ألامس،والىهي،والاطخ٘هام ،وا

 ج٘ـُل ٠ل ٛظم: 

الِ٘ل ُلى وحه الاطخِالء –ؤ   ًُ 
ّ

الىهي: "هى هلب ال١ٙ

( وٛد 56،وؿُٔخه واخدة ،وهي امللاَز املٜسون بال الىاهُت" )

اهصاح الىهي في ٛى٤ الؼاُس ُلى لظان املسؤة)ًازب الجتٞر بال لبن 

بإن ًسشٚ ؿٔحرتها  هري السكُِت( بلى مِنى الدُاء والخلَس هلل

 وؤن ًسخمها وبًاها. 

"هلب إلاٛبا٤ بدٖس مً خسوٖ الىداء،  مِىاهالىداء :  -ب

ا، وهُا، و  مل٘ىي به ؤو مٜدم و" خسوٖ الىداء :ؤ، وؤي، ٍو

ب ؤن ج١ىن بـ )الهمصة ؤو ؤي( 57وا،") ( وألاؿل في مىاداة الٍٜس

١ٌُِع ألا  دعى ،وفي هداء البُِد ؤن ١ًىن ـب )هُا ،ؤًا(ـ ،وٛد  ُُ مس ٗ

لّى املدُّى ،هدى ًاهللا") ُِ ب بدُاء البُِد لٔسق بالغي ٟ ( 58الٍٜس

ٙ الؼاُس لاداة )ًا( 
ّ
، ومثا٤ ذل٣ ٛى٤ الؼاُس: ًازّبِ ، ٜٗد ًو

ب ٌظمّ  بُالًء لؼإن املدُى ولِع لداللت البِد ،ذل٣ ؤن هللا ٍٛس

 دُىة الداعي.

لم ١ًً الاطخ٘هام : هى " هلب ال٘هم ،ؤي هلب الِلم بص يء -ج

جه  الخـدًٝ ( هل) ـٍولب ب( ،و 59)"مِلىًما بىطاهت ؤداة مً ؤدوا

مخىّ مً ، ؤي مِسٗت وَٛى اليظبت،  ٜٗى ها، ٍو ز ١ساجُدم وُٛى

د٤" ) ( 60املِا (،مً ذل٣ ٛى٤ الؼاُس:) هل حظمذ ألاخذ ؟ 

 ًُ وزود ؤدواث ؤخسي لالطخ٘هام وهي )ما( في ٛى٤ 
ً

ٗلال

ألام في جسبِب ه٘لتها ؟ (،وؤي الؼاُس: )مابالها ؟( ، )ما جـىّ 

لرل٣ هجد ؤن ؿُٔت الظاا٤  الاطخ٘هامُت )ؤي الظٜم آذاها؟ (،

ت، ألنها  ؼاُس ُىد ال س بيُىّي ُلى ٗاُلُت هـىؿه الؼٍِس ِ
ّ

ماػ

ً بخظاض الؼاُس، للخِبحر ًُ بىاهىه الى٘ظُت؛  جدخل في ج١ٍى

والٜلٝ في ػِسه بال  ٗما هرا الحلىز الواغي، الهدؼاز الظاا٤ 

ْدَلس. هد
َ
ْظخ ٌُ ى ؤو 

َ
دع

َ
ْظخ ٌُ  وال 

ً
ُجت ِٗل او٢ِاس ي، ًخداعى جلٜاثُا

؛ بل هى 
ً
ما

َّ
ٌ

َ
، ُمى

ً
ا ُاٍز وهرا ٌِني ؤّن مىٛٙ الؼاُس مىه لِع اخخ

ً باهنّي   .في خُٜٜخه او٢ِاض لخ١ٍى

 املظخىي الداللي  للٜـُدة 

ت ،هى  بّن املـدز السثِع مً مـادز الدزاطت ألاطلىبُت الخِبحًر

( ،ل١ً بدزاٞ الاطخِما٤ 61الري ًـِب ال٢لماث )حٔحر املِنى 

ه الًٜىم 
ّ
م مً ؤه املجاشي الًخإحى بال بالسحَى بلى الظُاٚ ُلى الٓس

 ُلى جدىٍس مِنى ٠لمت واخدة
ّ

ًُ ،  بال  ٗالظُاٚ وخده هى الري 
ّ
ً م١

ال٢لمت املعجمي، وما هسؤ  الظامّ مً املٜازهت والسبى بحن مِنى 

س ) لذ الٜـُدة في هرا املظخىي ،وٛد اػخم (62ُلُه مً جدٍى

جمثلذ بالدؼبُه واملجاش والوباٚ البدٌعي  ُلى ؿىز بُاهُت 

لى ألاكداد والترادٖ، وُٗماًإحي بُان ل٢ل  ،واملٜابلت والجىاض ُو

 منها:

ذ ٓحرها في ؿ٘ت ؤو ؤٟثر"  الدؼبُه : "بُان ؤّن ػًِئا ؤو ؤػُاء ػاٟز

ُه،  (واػخملذ الٜـُدة ُلى اهىاَ الدؼبُه ُلى و63ٝٗ،) هٗس

 مً ذل٣ :

ٞز هى ؤو مادجه -1 هسٗا الدؼبُه خظُان: واملساد بالحس ي ماًد

بةخدي الحىاض الخمع الٌاهسة ،وٛد ١ًىهان مً املبـساث 

 ( ،ٟما في هرا البِذ64)

اَهـا............................                َُّ ًْ ُحىٍَّ ُمَد الَىْزِض ِم
َ
سَّ ٠

َ
   َواْؿ٘

اها( بيباث الىزض  ٜٗد ػبه الؼاُس هىا ُّ وحه ألازملت )مد

 والجامّ بُنهما الـ٘سة.

=== 
ً
ا
َ
ِج٘

َ
الَبْرِد ُمْسج ْظُمَها ِب َدا ِح

َ
ى ٓ ْذ   َختَّ

َّ
١

َ
ِذ َواْؿو ٍ في الّسِ  ًِ

ـْ ُ
الٔ

َ
٠

اَها ًَ ا
َ
ى
َ
  ز

رل٣ هىا ،هسٗا الدؼبُه خظُان ،وهى ما ًدٞز بالبـس مً  ٟو

ا في حؼبُه الجظم في  لبرد بالٔـً في الحس٠اث وماًخـل بها ،ٟما 

ذ ،ٗالجامّ بُنهما الازججاٖ.   الٍس

ْذ ===
َ
ُبل

َ
ْد ذ

َ
يَها َوٛ ِٗ ي  ِت

َ
ا َزّبِ َما ِخُل ِث  ًَ ُْ ُد الَٔ

ْ
ٜ

َ
ْوِق ٗ َصْهَسِة السَّ

َ
ٟ

َماَهـا
ْ
ً

َ
 ؤ

ؤًًلاهىا هسٗا الدؼبُه خظُان ٜٗد ػبه الؼاُس )الو٘لت( بـ 

 )شهسة السوق( والجامّ بُنهما الربى٤ الري ؤؿاب ٠ليهما .

البرد( ،  -2 هسٗا الدؼبُه مخخل٘ان : الوٖس ألاو٤ هىاُٜلي وهى) 

مّ بُنهما ػدة اللظِت  الثاوي خس ي وهى الِٜسب( ،والجا والوٖس 

مثل ذل٣ ٛى٤ الؼاُس:  ،ٍو

َهـا === ُِ َظ
ْ
ل ًَ َماِزَها َوالَبْرُد 

ْ
ه

َ
ي ِبإ ْمص ِ

َ
اَهـا  ج

َ
ـْذ ُشَباه

َ
ال

َ
َسب  ػ

ْ
ٜ َُ ُه 

َّ
ه
َ
إ
َ
ٟ 

رل٣ في ٛى٤ الؼاُس:   ًْ َحَىاِهِدَهـا ===َو ٟو َساثٍّ ِم
َ
َسَحْذ َشٗ

ْ
خ

َ
ِز  ؤ ا

َّ
الى

َ
٠

اَهـا
َ

ْخؼ
َ
ِٚ ؤ َما

ُْ َ
ًْ ؤ ُد ِم َِ ـْ َ

 . ج

ٗةّن هسفي الدؼبُه مخخل٘ان ،ألاو٤ ُٜلي والثاوي خس ي ،واملِٜى٤ 

هى املؼبه)الصٗساث ( ،واملدظىض هى املؼبه به )الىاز(واملِنى 

هسي ٓسق الؼاُ الحسازة الؼدًدة.  س مً جىًُٙ الجامّ بُنهما 

َس خا٤ املؼبه ،وجثبُخه في ه٘ع الظامّ  جل٣ الدؼبيهاث ، جٍٜس

ت ػإهه لدًه ،ألن ألاطىاد بلى املؼبه ًدخاج بلى الخإُٟد  ،وجٍٜى

 (65وإلاًلاح باملثا٤.)

ىت  املجاش:هى" اطخِما٤ اللٍ٘ في ٓحر ما وكّ له لِالٛت مّ ٍٛس

املِنى الحُٜٜي")  ٙ الؼ66ماوِت مً بزادة 
ّ
ش (،وٛد ًو اُس املجا

الِٜلي : "وهى اطىاد الِ٘ل ؤو مِىاه بلى مالبع له ٓحر ماهى له 

ل" )  (ٟما حاء في :67بخإٍو

َزَزَها ===
ْ
ْهِس، ِمئ َل الدَّ ٍْ ْهُس ، َو  الدَّ

َٚ ْىِب  َوَمصَّ
َّ
ِٚ الث ى

ُ
ٜ

ُ
ًْ ػ ى َبَدا ِم َختَّ

َباَهـا
ْ
 َحى

اح هىا لُىلد في ذهً املخلٜي امل٘احأث، ٗ٘ي  هرا ٜٗد حاء الاهٍص

ٝ بلى الدهس ،مّ ؤّن الدهس في خُٜٜخه الًمٚص  البِذ ؤطىد الخمٍص

ٝ بلُه هى بطىاد لٔحر ٗاُله الحُٜٜي  لى هرا ٗةطىاد الخمٍص ،ُو

،ألن الري مٚص مئززها الحىادر واملـاثب التي خدزذ في الدهس 

 ،ٗاملجاش هىا ُٜلي ُالٛخه الصماهُت

 الخٜابالث الداللُت

ت ممحزة ، ِٗلم الداللت ًدزض الخٜابل الداللي ًاهسة لٔ ٍى

مّ بِم داخل  التي جيؼإ بحن ال٢لماث بِلها  الِالٛاث الداللُت 

ت 68الىخدة اللٔىٍت) (،واملخدبّ لىف الٜـُدة حظخىٛ٘ه الحٟس

ُه الجما٤  ظتُر ت وألاطلىبُت التي ًمىج بها الىف ،َو اللٍٔى

د ،ٗالىـىؾ اػخملذ ُلى   اللٌ٘ي والابداعي، بىف بالغي ٍٗس

ت الِٜلُت الِىُ٘ت في هٌم مً ُٛم  ت مخمثلت بخل٣ الحٟس مِىٍى
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املخٜابلت ،جخٜازب زم جدباُد في ُسق خس٠ي  امل٘سداث والجمل 

ّ مبني ُل ٛىة بدزاٞ الِٜل للص يء بلده ،لُيخج ٛىالب  طَس

بالص يء مٜابلت : »( ، والخٜابل لٔت69لٌُ٘ت حمُلت) ٛابل الص يء 

 
ً
 (70")ُازكه ، وٛباال

خان جدمل ٠ّل واخدة منهما كّد املِنى الري لٌ٘واؿوالًخا: " 

خسي، ٠الخحر والؼّس، والظالم والحسب
ُ
(،وهىاٞ مً 71")جدمله ألا

ا مصدوًحا ،ٗالوباٚ مٜابلت الص يء بلده ،وهرا 
ً
ٌِّد الخٜابل هباٛ

( ،بمِنى مٜابلت ش يء واخد بأخس ٜٗى 72ما ؤػاز بلُه الجسحاوي)

ً ؤو  ؤّما الخٜابل ٗهى مٜابلت ػِئحن ؤو ؤٟثر  مٜابل ػِئحن آخٍس

 ؤٟثر. واػخملذ الٜـُدة ُلى ؤهىاَ الوباٚ ،ومً ذل٣:

هس: حن مخخل73وهى الجمّ بحن لٌ٘حن مخٜابلحن في املِنى ، ؤي مخلادًً) الوباٚ الٌا إحي ُلى ؿىز ،١ُٗىن اللٌ٘ان مً هَى واخد ،ٟإن ١ًىها اطمحن ،ؤو ِٗلحن ،ؤو خسٗحن ،وؤما ؤن ١ًىن بلٌ٘حن مً هُى  (، ٗمً امثلت اللٌ٘حن الاطمحن :74٘حن.)( ،ٍو

 موىاها(-)ميؼسها

ـتٍّ 
َ
ٛ ْهـَدامٍّ ُمَمصَّ

َ
ْتَها ِبإ

َ
و مَّ

َ
ْد ٛ

َ
ُسَها َطْمج     ===      ٛ

َ
ؼ

ْ
ْحِن َمي َِ في ال

َىاَه 
ْ
 ـاَوَمو

 ؤُالها(-)اط٘لها

ـا  َباَءَتَه َُ ى 
َ
ْبل

َ
ْد ؤ

َ
ٛ ًِ

ًْ سُّ الَجِدًَد
َ
ٟ     === َّٝ

َ
ؼ

ْ
َها َواو

ُ
ل
َ
ْط٘

َ
َّٝ ؤ َ

ؼ
ْ
او

َ
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َهـا
َ
ال ُْ َ

 ؤ

 بُمىاها( -)بالِظسي 

ْظسَي َوِلَُدَتَها === ُِ ْدِمُل ِبال
َ
ي َوج ْمص ِ

َ
   ج

ً
ىَما ُُ ْدِز َمْد َـّ ى ال

َ
ل َُ  

ً
َخْمال

اَهـا
َ
ْمى ُُ  ِب

 زىاها( –)واخدة 

  
ً
ِس َواَخـَدة

ْ
ٜ

َ
َِبُتَها ِبال٘ ـِ ْذ ُم

َ
اه

َ
اَهـا   ===  ٠

َّ
ى
َ
ِم ز

ْ
خ ُُ  َوَمـْىُث َواِلِدَهـا ِبال

 لٌ٘حن بذا ٠اها ِٗلحن  ومً ؤمثلت ال

 ؤػٜاها( -)ٌظِدها

ُدَها === ِِ ْظ
َُ ْدِميَها َو ًَ اَن 

َ
ِس   َماَث الري ٠

ْ
ٜ

َ
ِبال٘ ِدِه  ِْ ًْ َب ْهُس ِم الدَّ

َ
ٗ

اَهـا
َ
ٜ

ْ
ػ

َ
 . ؤ

ا  الوباٚ الظلب: " وهى مااخخلٙ ُٗه اللٌ٘ان اللدان بًجاًب

ى٘ي الثاوي ، والخمني للخىبُه والى٘ي ،  ُثبذ ألاو٤ ٍو وطلًبا ،ٗ

ه لٜيها و٠ان ًخمنى ُدم  مالٛاتها ،ل٘سن 
ّ
ٗالؼاُس ًيبه ُلى ؤه

 ، جإزسه بدالها وخا٤ ولُدتها ،ختى ؤّن مىٌسهما لم ً٘اٚز خُاله 

ا في ؤبُاث جدمل ؤٛىي املِاوي لرل٣ ؤخر ًـىز مِاهاتهم

 ماٟىذ ؤلٜاها(  –(،ومثا٤ ذل٣ ، )لُٜتها 75إلاوظاهُت .)

اَهـا ===
َ
ٜ

ْ
ل
َ
ُذ ؤ

ْ
ى

ُ
ِىـي َما ٟ

َ
د ُْ ُُتها لَ ِٜ

َ
اَه   ل

َ
ُٚ َمْمؼ َل إلاْمال

َ
ٜ

ْ
ز
َ
ْد ؤ

َ
ي َوٛ ْمص ِ

َ
 اج

ا مً ألاؿباْ جد٤ 
ً
هباٚ الخدبُج : وهى ؤن جرٟس في ال١الم ؤلىاه

ؼ خٝ مً الدًباج ،وله في البالٓت مىّٛ ُلى املدح والرم ،َو

ده خالوة ) ٍص  (،ومً ذل٣: 76ٌُُم ،١ُٗظب ال١الم بالٓت ٍو

 اؿّ٘س( –)اخَمّسث 

َها === ُِ ْث َمَداِم اْخَمسَّ
َ
س ٗ

ْ
ٜ

َ
ًَ ال٘ ْذ ِم

َ
ًْ ُحىٍَّ   َب١ الَىْزِض ِم

َ
سَّ ٠

َ
َواْؿ٘

اَهـ َُّ  اُمَد

 ، حاء اطخِما٤ اللىهحن جىزٍت ؤو ٟىاًت ًُ مِنى ٛـده الؼاُس

البِذ جٜابل  ا ،وفي هرا  ُّ َد
ُ
امل املدامّ ،وؿ٘سة  ٗوابٝ بحن خمسة 

، ٜٗد حاء الخٜابل  بحن ؿىزجحن: ألاولى ب٢اء ألازملت  ؿىزي ؤًًلا 

مِها ، وفي مٜابل هرا  ٢ائها ؤخمسث مدا مً الٜ٘س ،ول٘سن ب

الؼاخب الري جـبٕ باللىن  الاخمساز، هجد ؿىزة الىحه

 ألاؿ٘س، ٟىباث الىزض هدُجت الجَى الؼدًد.   

ُحن، ًـل الخاٖل الخلاد:  "هى ُبازة ًُ ٠لمت واخدة ذاث مِى

م باَ بمِنى: باَ واػتري" بُنهما بلى خّد الخىاٛم. ٟٜىله

َباَءَتَهـاومثا٤ ذل٣ ٛى٤ الؼاُس: )(77) َُ ى 
َ
ْبل

َ
ْد ؤ

َ
ٛ ًِ

ًْ سُّ الَجِدًَد
َ
ٟ )

ز )الجد ِني اللُل والنهاز ،بّن اخخُاز الؼاُس للمـد ًدًً(،َو

ا  ًُ امللِٙ واللٌ٘ت في)ّٟس الجدًدًً(،ٛد ؤخدر جىآًما مىطُٜ

،لم ١ًً لُبرشه ٣ُّٗ إلادٓام مّ )اللُل والنهاز(  ،ليظخمّ للبِذ 

 
ً

د ؤبلى ُباءتها(،ُٟٙ ًددر خلال وهى ًبدؤ بـ) ٟسُز اللُل والنهازٛ 

ز في إلاًٜاَ ،ٟما ؤّن د حؼحر بلى اطخمساز ج١سا اللت الخلُِٙ 

 في حِاٛب اللُل و النهاز .     
ً
 املإطاة ، مخمثال

"هي الجمّ بحن املخلادًً و:  الخلاد بمِنى املٜابلتٛد ١ًىن و  

موىاها( ×،مثل) ميؼسها ( 78) ؤي مِىُحن مخٜابلحن في الجملت".

ى جاّدي ألاكداد بلو  ؤُالها(×)ؤط٘لها واػٜاها( ، ×)ٌظِدها 

ت الداخلُت، وبهخاج الدالالث املولٜت  خُىما  ألهىا "جـُِد الحٟس

ّ ؤن جخلىها ٠لماث ؤخسي 
َّ
ه١خب ٠لمت، ؤو هىوٜها، ؤو هٜسئها، هخىٛ

ن مخخالُت، ٟالمُت جدخىي ُلى لٌ٘حن (لُل/ نهاز) : مثل ا ١ًّىِ ، ممَّ

 الوٖس ألاو٤ في املٜابلت ، ٗدُىما ًرٟس  ( 79")ؤو ؤل٘اي مخٜابلت،

ُب ًد٢ي ٛـخه، زمَّ ًإحي  ًخلىه الثاويجٟس   الوٖس 
ً

، وبُان له مٜابال

 ذل٣ في ٛى٤ الؼاُس:

ُدَها == ِِ ْظ
َُ ْدِميَها َو ًَ اَن 

َ
ِس  َماَث الري ٠

ْ
ٜ

َ
ِدِه ِبال٘ ِْ ًْ َب ْهُس ِم الدَّ

َ
ٗ

اَهـا
َ
ٜ

ْ
ػ

َ
 .  ؤ

الخلاد  ت ،ٛاثمت ُلى  ٍس بّن بىاء البِذ ٛام ُلى م٘ازٛت جـٍى

الـُآت ،والى  شن ، والداللت ،هسٗها ألاو٤ الصوج والخىاشي في 

مِاوي السوخاهُت، والدٖء والٌل،  ى ،ب٢ل ماًسمص بلُه مً 
َ
املخىف

حر، الحماًت ،والظِادة ،وهسٗها الثاوي الدهس ب٢ل  وألامان ،وجٗى

ماًسمص بلُه مً مِاوي املادًت ،والٜظىة ،والٜ٘س ،والحصن وألاس ى 

م مً ؤنَّ ؿىث ، لى الٓس  هى ألاالوسٖ ألاو٤ ، ُو
ً
ٟثر ازج٘اُا

ـ بما ؤٟظبه الؼاُس مً هبراث  وٖس الثاويا، ٗةّن ؿىث الوبسوًش 

  الٜ٘س وألاس ى والحسمان ،
ً
، وألاٛىي جإزحرا

ً
 ًٌّل هى ألاٟثر ُمٜا

 بازًش الامل٘ازٛت والخلاد في  ُىـسادي وه١را ً.
ً
ا في ٜـُدة، دوزا

دم جىاٜٗه مّ  الىحداوّي ُو ال١ؼٙ ًُ ؤشمت الؼاُس وجمّصٛه 

املخلادةُامل ٝ هره الثىاثُاث  ا  ه الىاّٛ، وذل٣ ًُ هٍس بًجاًب

 وطلًبا.

الترادٖ: جخِدد ؤػ٢ا٤ الِالٛت بحن اللٍ٘ واملِنى ،ومً هره 

ألاػ٢ا٤ ُالٛت الترادٖ، والترادٖ ُىد ؤوملان " ؤل٘اي مخددة 

ٜظم 80املِنى وٛابلت للخباد٤ ُٗما بُنها في ؤي طُٚا ") (،ٍو

الىَٛى ،وبلى ؤهـاٖ ؤو ؤػباه الترادٖ الترادٖ بلى جام وهى هادز 

 ، خِمالها في الظُاٚ الىاخد دون جمُحز بُنهما  التي الًم١ً اط

وهرا ٌِني وحىد حاهب مً املِنى في ٠ل لٍ٘ الًىحد في 

ت  في هٌٍس لاخس،وهي جمثل ال٘سوٚ التي حؼبه املمحزاث الداللُت 

ني) طخِِمل الترادٖ بهرا املِن81الخدلُل الخ١ٍى
ُ
 ى ٟثحًرا ،(، وٛد ا

َٝ الى جىكُذ املِاوي ؤو جإُٟدها وجز٢ان الٗ خؼد  ًُ هٍس

 ،مً ذل٣: ألال٘اي املخٜازبت للمِنى الىاخد

)والهم ،والٔم ،والحصن( " الهم :هى ال١٘س في بشالت امل١سوه ، ولِع 

١ىن  هى ًم الٔم في ش يء..والٔم: مًِنى ًىٜبم الٜلب مِه ،ٍو

١ى   ً ن، والحصن: ج٢ازٙ الٔم لىَٛى كسز ٛد ٠ان ؤو جىّٛ كسز
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لٌه" ) ( ،ٗهره الثالزُت ٛد مثلذ خالت ألازملت ،ُىدما 82ٓو

ج٢ازٙ ٓمها هدُجت الحصن الؼدًد بِد ٜٗد شوحها،وهرا كسز 

ٛد مّس بها ،وهي جخىّٛ كسّزا ؤٟبر ًيخٌسها وهى الٜ٘س والحاحت 

بولب املظاُدة  امل١سوه  ج١٘س، ٗهمذ إلشالت هرا  للىاض ، وؤخرث 

للخالؾ مً جل٣ املِاهاة، ومً الترادٖ ؤًًلا  مً الىاض 

ا
ً

اؿو١ذ(،والازججاٖ ١ًىن للجظم  -اطخِما٤ )مسجج٘

ت الوُِت لدي الؼاُس  والاؿو٢اٞ ١ًىن لألطىان، ٗالثروة اللٍٔى

هه املىاطب.ومً ذل٣  حِلخه ًخ٘جن في جىًُٙ ٠ل لٍ٘ في م٢ا

س مسؤي( وال٘ٚس بحن الىٌس والسئٍت ،ؤّن الىٌ –اللٌ٘خحن)مىٌس 

هلب الهدي ، والؼاهد ٛىلهم هٌسث ٗلم ؤز ػًِئا ، ومِىاه هٌسث 

ي  هي بدزاٞ املسج بلى الص يء ؤي جدبِخه ببـسي وبن لم ؤزه. والسئٍت 

خه ببـسي، ٗجاء الجمّ بحن ؿىزجحن  ؤي زؤًذ الص يء ؤي ادٟز

خظُت ومادًت ٗالحظُت جمثلذ بمىٌس الحصن واملادًت بهُئت املسؤة 

الؼاُس ، ٜٗد حّظد جدبّ هٌسه الباُثت ُلى الحصن  ول ٘سن جإزس 

السئٍت   ٙ
ّ
الحصن ،ول١ىه ُىدما ًو ًس ٓحر مىٌس  في املسؤة ، ل١ىه لم 

 ً حّظد زئٍخه للمسؤة  وؤدٞز ؿىزتها في ؿىزة الباض. وم

(: وػوس الص يء هـ٘ه ،وؤما  –الترادٖ لٌ٘خا)ؤػاهس  ؤػاٞز

ت لاخس ٜٗد ١ًىن ب٢ل ش يء،لرل٣ اطخِمل الؼاُس  مؼاٟز

ت مّ الىاض ل٢ي ًخ٘ٙ ُنها ذ٤ ّالظاا٤ ، ألن املإلىٖ املؼ اٟز

مّ الىاض ،ول١ىه ُىدما ادٞز  ت ٠ل مالدًه  ُىد الؼاُس مؼاٟز

اُتزاش املسؤة بى٘ظها وزٗلها ملظاُدجه ُمد بلى مؼاهسة مالدًه 

ا بٜبىلها مً ٓحر ؤن حؼِس بر٤ّ الظاا٤.  ًِ  مِها هم

ى ٠ل مآوى الثىب وهم بمِنى واخد وه –مئززها  -ُباءتها

 ً املسادٗاث وجلٍى الجظم وطتره، ٢ٗان طبب ؛اللجىء بلى ٠ل جل٣ 

الخواب بها ،والخمُحز بحن جل٣ ألاطماء ألن اطخِماالث الىاض لها 

 مخخل٘ت ،وان ٠اهىا مخٜ٘حن في املِنى الِام لألل٘اي. 

اح ؤو الاهدساٖ الداللي :  الاهٍص

ُىاؿس الدزاطت  بن حُِحن الاهدساٗاث ؤو مساٛبتها جـبذ مً ؤهم 

، وبن زؿد ًىاهس الاهدساٖ في الىف حِحن ُلى ٛساءجه ألاطلىبُت

ٛساءة اطدبواهُت جبخِد ًُ الٜساءة الظودُت والهامؼُت، وجٜدم 

 ً للىف ؤبِاًدا داللُت وبًداثُت. والاهدساٖ هى : "خسوج ُ

املإلٖى ،ؤو ماًٜخلُه الٌاهس، ؤو هى الخسوج ًُ املُِاز، لٔسق 

خ٢لم ،ؤو حاء ُ٘ى الخاهس ،ل١ىه ًخدم الىف ٛـد بلُه امل

(،وُٗماًإحي هماذج  83بـىزة ؤو بإخسي ،وبدزحاث مخ٘اوجت" )

 إلهدساٗاث وزدث في الٜـُدة جمثلذ في:              

 ُبازة الؼاُس          )ٛد ذبلذ(. 

.) ً الجَى  املدلى٤                 )كِٙ السكُِت م

 ١ًىن للىباث(. الاطخِما٤ املإلٖى     )الربى٤ 

بًن جىًُٙ الربى٤ الري هى مً ؿ٘اث الىباث خـًسا ،ُٗه داللت 

بًداثُت ججمّ بحن الىباث والسكُِت ،ُٟٙ ؤّن ؤخدهما ذبل مً 

 ٜٗد الُٔث ، ولاخس مً ٜٗد الحلُب .

 ُبازة الؼاُس      ) البرد ًلظِها (. 

 املدلى٤          )ػدة البرد الري حِسكذ له(. 

 املإلٖى  )اللظِت للِٜسب(.الاطخِما٤  

، وهى بُان  ٟرل٣ جىًُٙ اللظِت للبرد هى خسوج ًُ املإلٖى

 لؼدة البرد الري حِسكذ لها املسؤة، ختى ؤػبهذ بلظِت الِٜسب.

 

 ُبازة الؼاُس  )ازٜل إلامالٚ ممؼاها(.       

          . ) ت وزٜلها هدُجت الجَى  املدلى٤     ) كِٙ الحٟس

( ًـِب املِدة(.         الاطخِما٤ املإلٖى )إلامالٚ)الجَى

، ول١ً الىهً الري ًـِب        ٗالري ًثٜل املص ي لِع الجَى

 الصخف بظببه،ألن الجَى ًـِب املِدة ال الٜدم.

 

 ُبازة الؼاُس        )مٚص الدهس مئززها( 

لت في املص ي وطاا٤ الىاض (   املدلى٤               )املدة الوٍى

ٝ ١ًىن مً ُمل ألاشخاؾ(.  الاطخِما٤ املإلٖى    ) الخمٍص

ل الري ٛلخه  ٝ للدهس ٟىاًت ًُ الىٛذ الوٍى بّن جىًُٙ الخمٍص

 املسؤة وهي جيخٜل في طاا٤ الىاض.

٘ها الؼاُس في الٜـُدة
ّ
 الحٜى٤ الداللُت التي ًو

الحٜى٤ الداللُت في ال١ؼٙ ًُ هبُِت ألال٘اي التي ج١ثر حظهم 

 ُىد الؼاُس و 
ً

 ًُ ُالٛاث ؤل٘اي ٠ل خٜل، مما داللتها، ٗلال

املِنى،  ، ألال٘اي ممثلت لجىهس املِنى د حِ بذًٜخط ي بلى حىهس 

٣ ُلى إلا في كىء ١ًىن  ل٘ايألا واخخُاز  دزاٞ لوبُِتها، وجإزحر ذل

را في مجاوزة ألال٘اي لبِلها لا   خس.ال١٘سة، ٟو

ر والحٜل في الاؿوالح : هى" ٛواَ مخ٢امل مً املادة  ت ،ٌِب اللٍٔى

ً الخبرة " )  (84ًُ مجا٤ مِحن م

ت مً  ٝ ٗهم مجمُى امل٘سدة ًُ هٍس م١ىىا مِسٗت داللت  ٍو

بدو هرا واضًحا في  داللُت داخل الحٜل ،ٍو امل٘سداث بُنهما ُالٛت 

هسي  الداللُت التي دازث في ٛـُدة ألازملت املسكِت. بذ  الحٜى٤ 

بم٘سداث خٜل إلاوظان ،ٗمً امل٘سداث التي جخـل به  الاهخمام 

مباػسة )ألازملت، ألاخذ املسؤة، ألام(، )السكُِت ، ابىتي، الىلُدة، 

الو٘لت(، )الىاض،ألاخساز، ألاهام، والدها ،(، ٗهره امل٘سداث مثلذ 

ألاٛواب الثالزت التي ٛامذ ُليها ١ٗسة الٜـُدة)الىاض ،وألازملت 

بمظمُاث مخخل٘ت ،وداللت ٠ل مظمى جخخلٙ  ،والو٘لت( ،ول١ً 

ا في ه٘ع الؼاُس و١ٗسه ، هخج 
ً
ا ٠ان الـساَ ُىُ٘

ّ
ًُ ألاخسي ،ومل

جه ، ٜٗد خاو٤ جبدًل املظمُاث ،ل٢ي ٌِوي  ًُ ذل٣ اكوساب ذا

 في ُالٛت مّ اللبن الري 
ّ

بال شخًما للظُاٚ ،ٗلم ٌظخِمل السكُِت 

َبنٍّ ===جسكِه في طُاٚ البِذ) 
َ
 ل

َ
ْٞ ِبال ُر

ْ
ت
َ
   ال ج

َ
ت َِ ِكُ َهِري السَّ

ٙ )الو٘لت( في مىهً الخٖى واللِٙ، ٗهي جدخاج (،بِىما و 
ّ
ً

اها ُٜٗى٤ الؼاُس)   بلى ٟبحر ًُس
ً
ـت َُ ـْذ ُمَسوَّ

َ
 َباج

ً
ـت

َ
ل

ْ
(،وهرا ألامس ِه٘

 ٣ رل ًـدٚ ُلى )ألازملت(التي طمُذ بمظمُاث ُدًدة ٟو

)الىاض(، وزبما ٌظخىٛ٘ىا طاا٤ ًُ طبب ادزاج )الىالد( في 

بدو  خٜل )الىاض( الرًً  حٔاٗلىا ًُ مؼ٢لت ألام والسكُِت ؟ ،ٍو

ًت في ه٘ظه، ٜٗد ؤزاد  ؤّن الؼاُس كمه بلى خٜل الىاض لٔا

ز  الخلمُذ بلى ٠ل مً ٠ان طبًبا في ػٜاء املسؤة وه٘لتها ، ٗـا

ر  الصوج حصًءا مً ؤولئ٣ الىاض ،وبن ٠ان مىث الصوج مً ٓح

 اخخُاز مىه  . 

ٙ ٓحر لٌ٘ت واخدة في خٜل الحُىان
َ
ىً

ُ
 خٜل الحُىان : لم ج

 وهي : )الِٜسب(.
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خٜل ؤحصاء الجظم: )الِسحل ،ُُىاها ،مدامِها، مدُاها ، حىباها 

،حظمها، الـدز، زدًاها ،ٗاها ،الخد ،ٛلبي، ًدي حىاهدها 

 ،ؤخؼاها ، ًمىاها، الِظسي(  

ؤحصاء الجظم ُلى الحٜى٤ ألاخسي  الحٜل الدا٤ ُلى ىهػ لٜد

في وؿٙ ألاحصاء الدُٜٛت مً  ،ولِّل الري ً٘ظس مبالٔت الؼاُس 

بخه امللحت في ججظُد الـىزة املاملت لها ،مً  حظم املسؤة ، ٓز

بخمساز مدامِها ،واؿ٘ساز مدُاها ...، ٗلّما ٠ان ذٟس ؤحصاء ألام 

ها ؤٟثر ،وألاكساز التي وِٛذ ُليها   ُلى ؤن مِاهات
ً

ؤٟثر، ٠ان دلُال

ِني ال٘م  ىما لم ًرٟس مً ؤحصاء السكُِت ٓحر )ٗيها( َو ؤػّد، ِب

ه ،وؤّما ما ًخف ،أل  ن ُحّل اخخُاحاث السكُّ ًخمثل في طّد حُى

زس مِاهاة املسؤة  الؼاُس ٜٗد جمثل في لٌ٘تي )ٛلبي ، ًدي(،ٗلّما ؤ

في وحدان الؼاُس وؤخاطِظه ،او١ِع ُلى ؤِٗاله ٢ٗان مىه ؤن 

 مّد ًده في حُب ملح٘خه ،وؤخر دزاهم وطاُدها .  

زها، ؤهدام، حُب خٜل امللبىطاث: )ُباءتها، ؤزىابها، مئز

... ، ٛد  ملح٘تي، ؤهمازها(بّن ججظُد الثىب البالي واملئزز املمٚص

ِّسي الٜ٘حرة ،ٗبروش حىبيها ججظُد لبروش  ٌُ ُّسي املجخمّ ٛبل ؤن 

ؤمساق ذل٣ املجخمّ ،املخمثل بالٜ٘س ، والحسمان  والخخلٙ. 

ان ماٛدم  ٗجاء حظلُى اللىء ُلى جل٣ املؼ١الث ،زم طُس

 ًِ حا هاح
ً
ًت جمثلذ في ُال ا،بخىحُه ؤهٌاز املجخمّ لها ،وبمبادزة ٗسد

 اللٌ٘ت التي خـذ الؼاُس ،وهي مّد الُد في)حُب ملح٘خه(. 

خٜل الىباث:)الىزض ،الٔـً، شهسة السوق(،بّن كِٙ 

 السكُِت وزٛت خا٤ ؤمها مظخىخاة مً زٛت هره الىباجاث . 

ٜي( خٜل امل٢ان:)خىلها، ٗلىاث، دهُاها، ؤط٘لها، ؤُالها ،  هٍس

ا في ؿىّ الِمل ألادبي،ألّن امل٢ان" ٌؼٔل  ًٍ اجخر امل٢ان بًِدا كسوز

ا في  ًُ ، بًِدا اطتراجُج به ًدُا إلاوظان ٗهى ًخإزس خُاة الىاض بذ 

خ١ُٙ مِه، ولرل٣ ٗة ازس ُٗه، ٍو ا في ا ٟبحًر خحًز  هه ًدخلٍو

ألهه  حاء جىًُ٘ه، ومً هىا (،85) "الاطخِما٤ اللٔىي املادي

ًُ ًِد بُ  اُس ي الؼٌؼٔل لد ه٘ظ  ؤبُاجه ،، وهرا ما جىضحه اا ٟبحًر ا 

،  ألام١ىتذ كمٜٗد  ُٙ ًُ املسؤة  ا بلى الخخ٘ ًُ امل٘خىخت ، طِ

بخىًُٙ ٗلاءاث واطِت جبِد ُنها كُٝ الِِؽ و كى٣ 

 طخٜساز.ُدم الساخت والا بحن الىاض ،و  ألامانان ٜٗدالحُاة، و 

مساث ، واللُل وٛد ، وبِد(   خٜل الصمان :) الدهس وٛد ج١سز ؤزبّ 

ت  ثججاوش دالالث مِىٍى داللتها الصمىُت بلى  امل٘سداث   ٟـهره 

)اللُل( ٗاللُل لحٌت شمىُت جسجبى بالهمىم، وألاخصان واملِاهاة 

السكُِت ُٗه، وؤّما)الدهس( الى٘ظُت  ،لرل٣ هسي ٛد ججظد ب٢اء 

جظُد هى٤ املِاهاة 
ُ
لت التي ج ،ٗةهه ًمثل املدة الصمىُت الوٍى

رل٣ ٠اهذ مِاهاة ألازملت بِد ٜٗد شوحها .   ،ٟو

خٜل الال٘اي الدالت ُلى الحصن ولاآلم: )الٜ٘س، الجَى ،املىث، 

م، مـِبتها، الهم، الٔم، الحصن، الباض، الُلّس، الظٜم، الُخ

ا ٠اهذ مِاهاة ألازملت ٟبحرة ومؼ١التها 
ّ
ا( ،مل

ً
بالًاها، ػ١ىي، كى٢

ت ، ُحمِْذ ٠ل جل٣ الدالالث في هرا الحٜل، للمبالٔت في  مخىُى

ج٘خُم جل٣ املِاهاة ،ولدظلُى اللىء ُليها ، والػ٣ في ؤّن بزساء 

ّع  ت هُِت، وخ الىـىؾ ب٢ل جل٣ الدالالث ، ًيبى ًُ زسوة لٍٔى

وػِىز ؿادٚ ؿدز مً الؼاُس ،ومسح لام جل٣ ألازملت مسهٙ 

 ،وؤخصانها. 

سمص الِددان بلى ؿىزة  خٜل ألاُداد  : )واخدة ،  وزىاها( ٍو

ت ٗىُت حمُلت ججظدث بالثىاثِخحن املخمثلخحن باألم وابىتها  ػٍِس

ى  الري ُاو ا بُنهما بخىًُٙ الٜ٘س 
ً

،والخمع الؼاُس ٛاطًما مؼتر٠

ان ماحمِذ بُنهما  مىه ألام والابىت ُلى الظىاء ،ل١ً طُس

ا.   ًِ  مـِبخان هما مـِبت الٜ٘س ومـِبت الٜ٘د الري ؤؿابهما م

 خٜل اللىن :  )ؤخمّس، ؤؿّ٘س ( 

ذ، الُٔث، البرد(،دالالث ٛاطُت جخالءم  خٜل الوبُِت : ) الٍس

 ًُ داللت 
ً

وواِٛهما)ألام والسكُِت(، مً ٜٗدان الدٖء، ٗلال

ٜٗدان الُٔث الري ًسمص للخحر  والخـب، ل١ً ٜٗداهه حّظد 

مت لهما.   الصوج ،وألاب الري ٠ان ًىٗس ألامان والحُاة ال١ٍس

 الخاجمت

 في احظاَ دالالتها -1
ً

بن احظاَ الـىاثذ في الٜـُدة ،٠ان ُامال

 ً ت، وحاء جىًُٙ الـىامذ لصحً الىـىؾ بواٛاث م املخىُى

 ًُ الجىاض الري خلٝ ؤمت مىطُُٜ
ً

ت الىٔم الـىحي، ٗلال

 ؤدث دوًزا في الخإزحر ُلى املخلٜي. 

ُبُت والداللُت في خواب  - البيُت التٟر جىاولذ هره الدزاطت 

السؿافي ، للىٖٛى ُلى لٔت الخواب الؼِسي في ػِسه بهدٖ 

ت والُٜم التي ًدملها ذل٣  ال١ؼٙ ًُ امللامحن الخِبحًر

 الخواب .

- 
ّ
بى بس ًو ئٍت ٙ الؼاُس التراُٟب الِ٘لُت والاطمُت وهي جسج

الؼاُس الخاؿت، والحاالث الى٘ظُت وطُاٛاث ُامت ًدؼ٢ل مً 

 .خاللها الخواب

- 
ّ
مً الىداء والاطخ٘هام ؤبسش التراُٟب إلاوؼاثُت في هره  ل ٠ّل ػ٢

ُت ، الٜـُدة  وجىًُٙ هرا ألاطلىب ًإحي لحاالث وحداهُت وه٘ظ

 .ٟما جسجبى بسئٍت الؼاُس بالراث إلاوظاهُت والحُاة

الٌىاهس ألاطلىبُت الحدًثت ،التي لجإ اليها  الخ١ساز مً ؤبسش-

ن  د الىؿى٤ بلُه وجإُٟده ،ٗاطخِا ما ًٍس الؼاُس ،مً ؤحل بزباث 

ببِم ألاؿىاث املجهىزة التي جىحي بالٜىة والـسامت ،وببِم 

 ًُ ج١ساز 
ً

ألاؿىاث املهمىطت التي جىحي باللُىهت والسٛت ،ٗلال

  ال٢لمت والِبازة .

ذ ُد٠اهذ هره الٜـ- ة ملُئت باالهدساٗاث ألاطلىبُت، التي جىُى

التي ٛدمتها  املِاوي  الِسق، وشٍادة في   ختى ؤكاٗذ بلى  زوُت في 

ٝ في الىؿى٤ بلى ال١٘سة، واطدُِاب امللمىن.ّ   الدؼٍى

منها زسوة  ذوٗسة الخٜابالث الداللُت في الىـىؾ الخوابُت حِل-

ت للباخثحن السآبحن في البدث ًُ مـادًٝ ا طلىبُت لٍٔى
ُ
لسئٍت ألا

ُت، وب
ّ
ؤبيُت الخٜابل الداللي وؤزسه في  خاؿتالحدًثت للىـىؾ ال٘ى

ُت ـّ ً الدالالث الى  .ج١ٍى

جدىالث ألاِٗا٤ في الظُاٚ هي مً ؤبسش الٌىاهس ألاطلىبُت في -

ت، لرل٣ ؤبِاد بالُٓت، ومٜاؿد بُاهُمً لها ،ملا  دبيالخِبحر ألا 

ٙ الؼاُس ؿىزجحن منها ، للىٖٛى ُ
ّ
لى الخِلُل الىدىي لهما ًو

 ًُ الخِلُل البالغي ،والىٖٛى ُلى دالالث ؤشمىت ألاِٗا٤ 
ً

، ٗلال

 في الظُاٚ، وهما الخدى٤ مً املاض ي بلى امللاَز وبال١ِع. 
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 الهىامؽ مّ املـادز

: ،داز ؿادز، بحروثمدمد بً م١سم ابً مىٌىز،لظان الِسب  (1)

1/ 474. 

هٜد ألادب  ألاطلىب وألاطلىبُت( 2) هدى بدًل ؤلظني في 

، جىوع -الداز الِسبُت لل١خاب: لُبُا، ُبدالظالم املظدي ،

  .33:  م1977

ُلم اللٔت والدزاطاث ألادبُت، دزاطت ألاطلىب، البالٓت، ُلم (3)

جسحمت مدمىد حاد السب، الداز ال٘ىُت لليؼس  اللٔت الىص ي، 

اق،   .58 -55 :م 1987والخىشَّ، الٍس

ُت الىؿُ٘ت ؤو ؤطلىبُت الخِبحر ، ححرو بُحر، جسحمت ( ألاطلىب4) 

 .326م : 1991، مـس ،  4، 3، الِددان ،  9مىرز ُُاش ي، مجلد 

(5 ، ( ألاطلىب ،دزاطت بالُٓت جدلُلُت ألؿى٤ ألاطالُب ألادبُت 

ت ، مـس،  8ؤخمد الؼاًب ، ن م 199، م١خبت النهلت املـٍس

:194. 

 .٥٩/427: لظان الِسب( 6)

لي رًب( ته7) ت للِالً ز املٜدمت اللٍٔى ، ؤطِد ؤخمد ُلي، دا

 .64:  1985، 3الظاا٤ للوباُت،ن

الهُئت  ،ىٌس : ه١را ج٢لم الىف ، مدمد ُبد املولب ( 8ً)

ت الِامت لل١خاب   . ٦٨٧:  ٫٭٭٥،املـٍس

ُت في لٔت الؼِس الِسبي الحدًث، مـو٘ى 9) ( البيُاث ألاطلىب

ت   .37:الظِدوي ،ميؼإة املِاٖز ،الاط١ىدٍز

الدؼ١ُل الجمالي في الؼِس ال٘لظوُني ،ُبد الخالٝ 10) ( ًىٌس: 

اث وشازة الثٜاٗت ،ن  ىيزُت ، و 249:  2000، 1الِٙ، موبُى

 1، ن الدواز داز،جامس طلىم ،  الِزبي الىٜد ٗي ٤والجما اللٔت

 .51:  ٬٧٭٥، ظوزُا ، الالذُٛت

اث دزاط ،ٌس : الخدلُل ألالظني لألدب ، مدمد ُصام ( ًى11)

ميؼىزاث وشازة الثٜاٗت في الجمهىزٍت الِسبُت ،هٜدًت ُسبُت 

 .٥٧٦: 1994،الظىزٍت 

( مٜاالث في ألاطلىبُت ،مىرز ُُاش ي ،ميؼىزاث اجداد ال١خاب 12)

 .82:  1990الِسب ،

ت ،ببساهُم ؤهِع ،م١خبت ألاهجلى 13) ( ًىٌس ألاؿىاث اللٍٔى

ت ،ن  .60،الٜاهسة : 4املـٍس

 .82ألاطلىبُت:  ( ًىٌس مٜاالث في14)

املِاؿس: 15) ( ًىٌس : الدؼ١ُل الجمالي في الؼِس ال٘لظوُني 

248. 

ميؼإة  ٗىشي ُِس ى لىف الؼِسي وآلُاث الٜساءة،( ا16)

، مـس، د. ن ،   .441 : 1997املِاٖز

هيها، خظً : ًىٌس(17) خـاثف الحسوٖ الِسبُت ومِا

 .71 :1998ُباض،ميؼىزاث اجداد ال١خاب الِسب، 

 .99 ًىٌس: املـدز ه٘ظه :( 18)

 .132( الخدلُل ألالظني لألدب :19)

ت اللٔت والجما٤ في الىٜد الِسبي :20)  .40( ًىٌس: هٌٍس

بساهُم ؤهِع _ م١خبت ألاهجلى ( ًىٌس: 21) مىطُٜى الؼِس ، ب

ت _ ن  .175: ٫٭٭٥_الٜاهسة _  ٫املـٍس

 الِمدة في مداطً الؼِس وآدابه وهٜده، ابً زػُٝ( ًىٌس: 22)

م٘خاح  ،٪٥/٧٦: ٩٩٭٥، ٦، مـس، موبِت الظِادة، نلٜحرواويا

ِٜىب ، ٥داز ال١خب الِلمُت، بحروث: ن الظ٢ا٠ي  الِلىم، ؤبَى

 . ٭٨٦: ٬٧٭٥

ابً حني، جدُٜٝ  طس ؿىاُت إلاُساب، ُثمان ( ًىٌس:23)

مـو٘ى الظٜا، مـس: موبِت مـو٘ى البابي الحلبي وؤوالده، 

 .1/69:  1954، ٥ن

 .٨٧٤: ( ًىٌس:  م٘خاح الِلىم 24)

( ًىٌس:ػِس الخىازج ،دزاطت ؤطلىبُت ،حاطم مدمد 25)

 . 188 – 187 :2010، 1الـمُدعي ،داز دحلت ،ن

 .521: 1980، 1( املعجم الىححز ،مجمّ اللٔت الِسبُت ،ن26)

( خصاهت ألادب ولب لظان الِسب :ُبد الٜادز البٔدادي ،جذ: 27)

ت الِامت لل١خاب ، ن،  ُبد الظالم مدمد هازون ، الهُئت املـٍس

1997 :1 /361. 

،   1، داز هِىىي ،نمىرز ُُاش ي ،ألاطلىبُت وجدلُل الخواب( 28)

2015  :73 . 

في الؼِس الِسبي املِاؿس،خظً 29) ُت إلاًٜاَ  ( خٟس

ُٜا الؼسُٛالِسفي  .92:  2001ن (، ، بحروث،لبىان، )د ت،بٍٗس

في ػِس مدمىد30) الخ١ساز  دزوَؽ ،ٗهد هاؿس ُاػىز  ( ًىٌس: 

:100. 

( ٛلاًا الؼِس الِسبي املِاؿس ،هاٞش املالث١ت ،ميؼىزاث 31)

 .235: 1962، 1م١خبت النهلت ،ن

( ألاطلىبُت مً خال٤ اللظاهُت، ال١٘س الِسبي املِاؿس،ُصة 32)

 .93-92م، 1986، بحروث،38آٓا،ُدد 

بد ( الاججاهاث ألاطلىبُت في الىٜد الِسبي الحدًث،ببسا33) هُمُ 

 .112ألازدن: -الجىاد ، وشازة الثٜاٗت ،ُمان

ع ،جسحمت ُبد الحمُد الدواخلي 34) ( ًىٌس: اللٔت ،ج. ٗىدَز

ص الٜىمي للترحمت ،الٜاهسة ،  .138: 2014،ومدمد الٜاؾ ،املٟس

لىم خٜاثٝ إلاعجاش ،ًديى 35) ( الوساش املخلمً ألطساز البالٓت ُو

/ 2: 1914خوٙ ،مـس، هـ( موبِت امل745ٜبً خمصة الِلىي) 

75. 

بّ ، 36) ًت الٜسن السا ( م٘هىم ألادبُت في الترار الىٜدي بلى نها

دي ،ن  .117: 1987،الداز البُلاء  2جىُٗٝ الٍص

ُُد زحاء مىٌىزاث مِاؿسة، الٜى٤ الؼِسي ( ًىٌس: 37)

،)د.ث(: ت ،ميؼإة املِاٖز  .196-195 ،الاط١ىدٍز

ت ،حان ٟىهً ،جسح38) مت :مدمد الىلي ،داز ( بيُت اللٔت الؼٍِس

 .16: 2جىبٜا٤ لليؼس ،ن

 .10( املـدز ه٘ظه : 39)

مساجي ،ن40) مِاوي الىدى، ٗاكل الظا ٣ 2( ًىٌس:  ت الِاج ، ػٟس

 .141-140: 2003للوباُت واليؼس، 

ُبد السخمً مدمد بً إلاًلاح في ُلىم البالٓت،  ( ًىٌس:41)

الِلمُت، ال١خب ز دا الٜصوٍني ، ميؼىزاث مدمد ُلي بُلىن،

،والجملت الِسبُت جإلُ٘ها وؤٛظامها 26:  2003 ، 1بحروث، ن

 .170:   2007، داز ال١٘س ،ألازدن، 2،ٗاكل الظامساجي، ن

 .162( املـدز ه٘ظت : 42)
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ص ألاهسام ن43) / 1( ًىٌس:الىدى الِـسي، طلُمان ُٗاق، مٟس

1995 :1 /165. 

ً ( ًىٌس : ػسح امل٘ـل للصمخؼسي ، ملىٗٝ الدًً ب44)

ت:  .59/ 8ٌِِؽ،هبّ ووؼس بدازة الوباُت املىحًر

في املِاوي والبدٌّ،اخمد الهاػمي، 45) ( ًىٌس:حىاهس البالٓت 

ت ،ؿُدا بحروث ، ن  .169: 1999، 1امل١خبت الِـٍس

ه ُثمان بً ٛىبر ( ًىٌس:46) جدُٜٝ ُبد  ،ال١خاب ، طِبٍى

 .1/460: ٬٦٭٥،الٜاهسة  ،٦ن ،م١خبت الخاهجي  ،الظالم هازون 

( ًىٌس: الاجٜان في ُلىم الٜسآن،حال٤ الدًً الظُىهي 47)

 .1/176:  1951، 3،موبِت البابي الحلبي ،ن

 .165/ 4( ًىٌس: مِاوي الىدى:48)

 .4/176( ًىٌس: املـدز ه٘ظه : 49)

ه:50)  .   1/460( ًىٌس: ٟخاب طِبٍى

ت الِاج٣ ،ن51) مِاوي الىدى، ٗاكل الظامساجي ، ػٟس ، 2( ًىٌس 

2003 :4 /163. 

ه :52)  .460/ 1( ًىٌس: طِبٍى

 . 4/162( ًىٌس: مِاوي الىدى: 53)

 .135: إلاًلاح في ُلىم البالٓت( 54)

( الِسبُت مِىاها ومبىاها: جمام خظان ،ُالم ال١خب،الٜاهسة 55)

 .124:  1998، 3،ن

( ألاطالُب الاوؼاثُت في الىدى الِسبي،ُبد الظالم 56)

 .  14:  1979، 2هازون،م١خبت الخاهجي بمـس، ن

( دزاطت في ٛىاُد الىدى الِسبي، خاشم ُلي ٟما٤، م١خبت 57)

 .300لاداب :

 . 18-17( ألاطالُب إلاوؼاثُت  : 58)

 .18( املـدز ه٘ظه : 59)

الِدوض،داز املظحرة  ( مدخل للبالٓت الِسبُت ، ًىطٙ ؤبى 60)

 .74:  2007، 1،ُمان ، ن

( ًىٌس:ألاطلىبُت الىؿُ٘ت ، ححرو ، بُحر ،جسحمت مىرز ُُاش ي 61)

 .327:  1991، مـس،4-3الِددان  9،ٗـى٤ ،مجلد 

خىلُاث الجامِت ،البالٓت الِامت ،ُبد الٜادز املهحري ( ًىٌس: 62)

  . 219 :م 1971،  8الخىوظُت ،ُدد 

ص ُخُٝ، داز النهلت ،بحروث، ( ُلم البُان63) ُبد الٍِص  ،1985 :

62. 

 .67( ًىٌس: املـدز ه٘ظه :64)

 .108( .ًىٌس: املـدز الظابٝ :65)

ثمان بً بدس الجاخٍ)66) هـ(،داز ال١خاب 255( الحُىان،ؤبُى

 .28-27/ 5: 1969، 2الِسبي ،بحروث، ن

 20: إلاًلاح في ُلىم البالٓت( 67)

ن الًجز ، ميؼىزاث ،٠لُت لاداب ( ًىٌس: ُلم الداللت ،حى 68)

 .95: 1980،حامِت البـسة ، الِساٚ، 

(69 ، ( الخٜابل الداللي ،هىا٤ بيذ ببساهُم بً مدمد الحلىة

جوبُُٜت في طىزة اليظاء ،اململ١ت الِسبُت  ت  دزاطت هٌٍس

 . 2006الظِىدًت ،مجلت ُلىم اللٔت ،الِدد الثاوي : 

 . 540/ 11: لظان الِسب( 70)

الصمس، ؤخمد هـًُٙاه( 71) في طىزة  الخٜابل الداللي   سة 

 . 90م: 1988، بدث ميؼىز في مجلت السطالت إلاطالمُت، الجىابي

( ؤطساز البالٓت ،ُبد الٜاهس الجسحاوي ،داز ال١خب الِلمُت 72)

 .25: 2001/ 1،بحروث ،ن

( ًىٌس: خصاهت ألادب وٓاًت ألازب، ؤبى ب١س مدمد بً ُلي 73)

 .1874مـس ،بىاٚل ، -الجمىي ،الٜاهسة

( ًىٌس: ؤطالُب البدٌّ في الٜسآن ، الظُد الحظُني ،ماطظت 74)

 .260هـ :1432، 2بىطخان لليؼس ،بًسان ، ن

 .260( ًىٌس: املـدز ه٘ظه: 75)

 .437( ًىٌس: الوساش :76)

خُت وؿُ٘ت، كاحي ُبد الباقي ، 77)  ( لٔت جمُم دزاطت جاٍز

ت، مجمّ اللٔت الِسبُت،  الهُئت الِامت لؼاون املوابّ ألامحًر

 .  596: 1985الٜاهسة، 

( إلاًلاح في ُلىم البالٓت، الخوُب الٜصوٍني، داز ال١خب 78)

 .  353/  1: 1،1985الِلمُت، بحروث، ن

، مدمد "تراجُجُت الخىاؾجدلُل الخواب الؼِسّي "اط (79)

س للوباُت واليؼس، بحروث،   .61: 1ن، 1985م٘خاح ، داز الخىٍى

 ،طدًُ٘ ؤوملان _ جسحمت ٟما٤ بؼس  ( دوز ال٢لمت في اللٔت ،80)

 .109:  ٦٪٭٥ ،م١خبت الؼباب 

 . 112( ًىٌس: املـدز ه٘ظه : 81)

 .152/ 1( ًىٌس ال٘سوٚ في اللٔت : 82)

والخوبُٝ، ًىطٙ ؤبى الِدوض ،داز ( ألاطلىبُت ،السئٍت 83)

ىٌس:  180: 2007املظحرة ،ُمان الازدن ، ت ، ٍو مً مٜا٤ الىٌٍس

مجلت  84ـ 74:ألاطلىبُت في الىٜد ألادبي ُبد الظالم املظدي 

ً ألاو٤ ـ ؤٟخىبس 3الٜلم، جىوع، الظىت   .1977ـ حؼٍس

( ُلم الداللت ،اخمد مخخاز ُمس ،ُالم ال١خب ،الٜاهسة 84)

  .79: 1998، 5،ن

في الِسبي ،الداز 85) ص الثٜا ( دًىامُت الىف جىٌحر اهجاش ،املٟس

  .      69: 1999/ 2البُلاء ،املٔسب ن

 

 

 


