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راي ٌ" آدم "  دة ٌة في قصيٌ أسلىبيٌ   قراءة ٌلعمر الس 

ٌ

د مران محم  ن ع  ٌحسي 

ت , ت الترُب ُّ ت , ٠ل سمُان ,  ٛظم اللٔت الِسُب
َ
تحامِت ٟ  مداٌٗت الظلُماُه

ٌ

ٌملخص البحث

مً مىالُد  –آدم " لِمس الّظساي  ٛساءة اطلىبُت في ٛـُدة حظعى هره الدزاطت بلى مِاًىت الىف ألادبي اإلاىطىم بـ "             

اثوهى  0981بٔداد  ِهد ال٘ىىن الجمُلت للبىاث له زالر مجمُى ُس , وصح٘ي ,ومدسز , وجدَزس ي في م ُت في  ػا ػٍِست هي : طا

 7117في ال٢ٍىذ ُام  , وك٘اثس طلم ألاخصان , وطماٞئ ٛمخي , وخاؿل ُلى ؤزبّ حىاثص ؤخسها حاثصة طِاد الـباح شمً واٛٙ 

رل٣ اج٢اثه  - وٗٝ اإلاىهج ألاطلىبي .بن اؿو٘اء هرا اإلاىهج في الٜساءة والخدلُل حاء إلاا ًدظم به مً زئٍت ُمُٜت للىف ألادبي , ٟو

ُىىهت الدالالث التي ٛـد بلُه اإلاىخج . واُخمدث هره  ُلى اليظُج اللٔىي اإلادؼ٢ل مىه الىف , واكاءجه لىًاثٙ اللٔت ٟو

اث و هخاثج . الدزا  طت ُلى اإلاظاز آلاحي , مٜدمت ومظخٍى

 مً خُث الخٍِسٙ واليؼإة والاججاهاث وُالٛاتها بالبالٓت والىٜد . وفي 
ً
 مخخـسا

ً
ؤما في اإلاٜدمت ٜٗد جىاولُذ ألاطلىبُت جىاوال

ُبي واإلاظخىي الداللي . واهتهذ ه اث اهٜظمذ الدزاطت ُلى اإلاظخىي الـىحي واإلاظخىي التٟر ره الدزاطت بيخاثج زؿدث ٗيها اإلاظخٍى

 ماث التي جمخلذ ُنها ؤطلىبُت الٜـُدة اإلاىكىُت جدذ الخدلُل واإلاِالجت .  ؤبسش الّظ 

 

ٌمقدمة

٘اهُمها ؤلاحساثُت وآلُاتها حِد ألاطلىبُت اخدي اإلاىاهج الىٜدًت التي خدمذ الىـىؾ ألادبُت         ٗٝ م يذ حمالُاتها و ُّ وب

ٜا٤ للّظ اإلا٘هىم اللٔىي ٌ وألاطلىب فيالخوبُُٜت .   : " ٍو
ً
ه ابً مىٌىز ٛاثال وس مً الىخُل : اطلىب , و٠ل هٚس ممخد ٗهى ِٗس

 ٗاألطلىب " هى    (0)اطلىب " .
ً
ؤن ٢ًىن وخىاهسه , ٗهى مِان مسجبت ٛبل الوٍسٜت التي ٌِبر بها ال٢اجب ًُ ؤ٢ٗازه ؤما ؤؿوالخا

 ميظٜت
ً
 : " ألاطلىب لم ٌِد ًٗ ال٢اجب ٜٗى  (7)" .  ؤل٘اًا

ً
اثال م زبى ألاطلىب بال٢اجبٛ  , ول١ّىه ٠ل ُىـس ل١ً بُاز ححرو ٗز

١ِع ؤؿالخه , ألاطلىب هى السحل " . ٚ للٔت والري ٌِد خاؿت مً خىاؾ ال٘سد , َو
ّ
ىٌس بلى الاطلىبُت ُلى ؤّنها ُلم   (3)خال ٍو

ًهسث بىادزها في موالّ الٜسن الخاطّ  وهي الدزاطاث التي  ,هُت اللٔىٍت مظخددر ازجبوذ وؼإجه الحُُٜٜت بالدزاطاث اللظا

ًا الىٌس وهبُِت الِىاًت ُلى مجا٤ دون  وبىاء ُلى (4)ُؼس . اججاهاتها ُلى  اهٜظمذؤخس في الدزاطاث الاطلىبُت جباًً شوا

ؤما ًُ ؿلت  وألاطلىبُت الىًُُ٘ت , وألاطلىبُت ألادبُت ؤو اطلىبُت ال٢اجب . الىؿُ٘ت ,مخخل٘ت هي اطلىبُت الخِبحر ؤو  اطلىبُاث

ت البالٓت باالطلىبُت جخلخف في ؤن مىخى البالٓت مخِا٤ٍ بِىما لت ُحـٗةّن ال بالٓت ,ألاطلىبُت بال ه جخجؤلابظدُمُت في مٜاُز

 و 
ً
ا  اخخُاٍز

ً
 ًدظم بخـىز ألاطلىبُت اججاها

ً
 ػُاء" ما هي " بمىحبه حظبٝ ماهُاث ألا مِجى ذل٣ ان اإلادٞس للخ١٘حر البالغي ٛدًما

 مً خال٤ 
ّ
وحىدها , لرل٣ وحىدها , بِىما ًدظم الخ١٘حر ألاطلىبي بالخـىز الىحىدي الري بمٜخلاه ال جخددد لألػُاء ماهُاتها بال

 .م طلىبُت ؤن ألازس ال٘جي مِبر ًُ ججسبتاُخبرث ألا 
ً
  (5)ِِؼت ٗسدًا

ٌأ
ا
ل اث الدزاطت ألا ًمثل اإلاظخىي الـى  املستىي الصىتي : –ٌو  ظخمد هرا حي ؤخد ؤز٠ان مظخٍى طلىبُت للىف ؤًا ٠ان حيظه , َو

ُىاؿس ؿىجُت ًىٌمها مبدؤ الاًٜاَ  ٜاَ باُخبازه الخىاوب الصمجي اإلاىخٌم للٌىاهس اإلاتراٟبت " اإلاظخىي خُٜٜخه مً وحىد  هى ٗاإًل

 ًلاٖ مً الخازج , بل هى حصء ال ًخجصؤ ًم ( 6).الخاؿُت اإلامحزة للٜى٤ الؼِسي واإلابدؤ اإلاىٌم للٔت "
ً
 مظخٜال

ً
والاًٜاَ لِع ُىـسا

, هي ج١ساز ألاؿىاث )ال٘ىهُماث( , وج١ساز اإلا٘سداث )ؤطماء الخ١ساز بإهىاُه الازبِت  وطدخمدىز دزاطت الاًٜاَ خى٤ ( 7)الداللت .
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 ًُ الخجىِع .ِٗا٤( , وج١س وؤ
ً
ًم١ً  ىفساز في الوفي جدلُلىا لٜـُدة )آدم( البد مً الاػازة بلى ؤن الخ١ از ألاطالُب , ٗلال

ٌزبِت ؤهمان :جٜظُمه ُلى ؤ

م١ً ؤن وظمُه جساٟم ألا ج١ساز ألا -ؤ  ؤو مجمىُت ؤ ؿىاث وهى اُخمادؿىاث , ٍو
ً
 مُِىا

ً
ؿىاث بـىزة ؤٟثر مً ٓحره في الؼاُس ؿىجا

 في ازساء مىطُٜى الؼِس اللٌ٘ت ؤو الّظ 
ً
ُاٚ ٟإّن ٢ًىن طُاٚ البِذ ؤو طُاٚ الٜـُدة , وبّن لتراٟم بِم ألاؿىاث في الظُاٚ دوزا

  ( 8)ألحصاء البدس الّؼِسي : الخُِ٘لت , الؼوس , البِذ .,جخلّ لهىدطت ما  مىاّٛ مخٔحرة؛ ألّنها جخخر 

ٛهؿىاث مُِىت زت لٜـُدة )آدم( ًلمع ُٗه جساٟم ؤبّن الٜا ما في طُا ُّ , بلى  زم الىاو , الىىن ألالٙ , والالم , والخاء , ا , وال ط

ًهس الخدلُل الـىحي وٗٝ ؤطلىب اإلاسح ؤلاخـاجي ؤن ٠ال٢اٖ والساء والُاء واإلاُم . وؤحاهب جساٟم ؤؿىاث ؤخسي ل١ً بيظب ؤٛل 

 ثا
ّ
 زم لذ وظبت ؤٟثر مً الىـٙ , وًم خالٖ ألاؿىاث اإلاجهىزة ػ٢

ّ
 ًم السهٜذ هره ألا خل

ً
حن والجهس , وزّبما ٌِىد ذل٣ ٓلبُت حىا

  ميص ىء الىفؤن  بلى
ّ
 الّظ  بىطاهت مىخ٘م زاثس . وهلمع ؤًلا

ً
  ُاٚ الخاؾ للٜـُدة حىا

ً
يهُمً ُلُه ؿىث ألالٙ الري  مىطُُٜا

ل لحن ًخمحز بإهّ   الـىث ُلى ٓحرها مًرا امِان الىٌس في دالالث الٜـُدة وطُادة ه ولهره الهُمىت داللتها . بّن , ه ؿىث هٍى

ؤن ًى٘ع ُنها ,  ؤزاد مىخج الىف بخُىن دُٜٛت بُنهما بىطاهت  اًداءها لجى ًم الحصن وآلاهاث  ألاؿىاث ً٘ض ي بلى الامظاٞ 

بىح بها , ٗاطخِان لرل٣ بىطاثل حِبحًرت وٗستها له اللٔت , ومنها ؿىث اللحن )ألالٙ(   ٍو
ّ
لذ ؤؿىاث اللحن ) ألالٙ , الىاو , . وػ٢

 الُ
ً
ُج ؤؿىاث الٜـُدة  اء ( وظبت الثلث جٍٜسبا مجخمِت ًىاطب ؤحىاء الحصن  وهرا الخىًُٙ ألؿىاث اللحن, ًم مجمَى وظ

ّ ؿىجهّ ١ٗإ مد في داخله مً ؤلم  اّم ُباألهحن لُخ٘ٙ  هما ًٗس  .ٟو

ٗاللٌ٘ت اإلا١سزة جدمل مِجى الخ١ساز ٍِست , و ألاطوس الّؼ وس الّؼِسي ؤلٌ٘ت بُِنها في الّظ  البار ج١ساز اإلا٘سداث : وهى ؤن ١ًسز -ب

م١ىىا زؿد ؤه ادة بُاهه . ٍو  حي :مان ج١ساز اإلا٘سداث ُلى الىدى آلاًازس في حِمُٝ هرا اإلاِجى وفي ٍش

ٝإلطماالخ١ساز اُس جٜىُت : مً اإلاالمذ ألاطلىبُت اإلاخِلٜت بالخ١ساز اُخماد الّؼ ج١سازالاطم  -0  ء مُِىت وظخوُّ ؤن وظخىحي ًُ هٍس

از اللٌ٘ت ألاّولى ٛـد بها طىاء ج١س  بّن  (9)ج٘اخت ( . ذل٣ ج١ساز ) وخدٞ , اُس بها , مًالّظُاٚ هبُِت الِالٛت التي ٠اهذ جسبى الّؼ 

 في مىٌىز اإلابدَ في طُاٚ ذم ؤالِىاًت باإلاخاهب إلهجاشه ؤو اٟدؼاٗه ُم -بىعي ؤم بالوعي   -٠انؤ
ً
ساز ج٘اخت ٗله و لىم . ؤما ج١ال

ُه ج١ساز مً , ول١ً ٗ خسي( الخ٘اخت الحُُٜٜت , بل ٛـد داللت ؤخسي ج٘اخت ؤلم ًٜـد مً اللٌ٘ت الثاهُت ) ألّن اإلاسطلداللخه ؛ 

ُت  . )ث, ٖ ؤ ح ة ( خُث البيُت الـىث ؿٗس

مً الخ٘اخت ٠ل ٛد ؤ –ُلُه الظالم  –با البؼٍست آدم ُل ُلى اخدي السواًاث التي ذهبذ بلى ؤن ؤبّن الخ٘اخت الحُُٜٜت جد        

بدلُل الِالمت الىـُت التي حاءث بِدها ,  –الم ُليها الّظ  –ىاء ما الخ٘اخت الثاهُت ٜٗد زمص بها بلى خالتي ههى هللا الاٛتراب منها . ؤ

ٛت الُٔاب اإلاهُمىت ُلحىاء بخ٘اخؤن ًسمص ل ولِل الري طْى إلابدَ الىف (01)وهى ٛىله : " جدمل ج٘اخخحن ... ؤخسجحن " . ى خحن ُال

ُ٘ت ؤ خسي دوزها في ٛـت خسوج آدم ًم الجىت . ؤما الخـٍسذ باطمها وج١سازه في اإلاٜوّ ألاخحر مً الٜـُدة , ٜٗد حاء لخدُٜٝ ًو

ُت دوز خى  ٛت زىاثُت الحلىز , اء هي الخإُٟد ُلى ؤهم الُٔاب في دوز الصوححن . بذ هلحٍ في مٜدمت الٜـُدة الدوز  \ولٜلب ُال

 ُلى ب خىاء , في خحن ال٘اُل آلدم في ٛبا٤ ُٓا
ً
 , ؤما آدم ٗهى ألاٟثر ُٓابا

ً
جيخهي الٜـُدة بٜلب اإلاِادلت , ٗدىاء هي ألاٟثر خلىزا

؛ ألّن الؼاُس ًلجإ بلى اللمحر اإلاخـل )ال٢اٖ( , واللمحر اإلاظختر في ) ج٢ىن , جىـلذ  مظخىي الخـٍسذ باالطم ولِع الُٔاب ال١ليّ 

 ًم الخ١ساز  -المُلُه الّظ  –, ٛلذ ( لإلػازة بلى آدم 
ً
ُا ه بالخ١ساز اإلألٝ الىطوي , وهى مجيء خظُمفي الاطم ًم١ً ح. وهلمع هى

ىله : " ًسطل٣ الّس ( 00)اللٍ٘ اإلا١سز مسة في بداًت ال١الم , ومسة في نهاًخه مّ مجيء لٌ٘ت م١سزة ؤخسي في وطوه . از حاب للىّ مثلٛ 

 .  لىب الخلاداء هرا الخ١ساز باطوح (07)از للّسحاب " .... والىّ 

ما -7 ُّ لى اُادة لٌ٘ت بُِنها ُىدما جـادٖ في ه٘ظه هىي ٌُٗل ًترهم بها ُلى اُس بالِ٘ل ) ؤزاٞ( . ًلجإ الّؼ  ج١ساز الِ٘ل , وال ط

  مىخج الىف ولِل( 03)طبُل الخ١ساز لحرسخ حسطها في ألاذهان .
ً
الِ٘ل )ؤزاٞ( بذ ٟسزه ُؼس مساث ب ما اُخجىالخ١ساز مثلبلم ٌِتِن ِٗال

ادزت ما حظمى الخوُئت ألاّولى وػٜاء ١مت . بّن ّالري ّٗجس اهخاج الٜـُدة خًٜترب مً ػِس الح , وهسي ملمىههفي هره الٜـُدة 

اطخيخج اإلابدَ مجمىُت مً الِح   ٗ  ؤلاوظان ,
َ
ل جل٣ الخجازب والِح ١ .  ١م بلى ؤوؼىدة ًدٌ٘ها الىاضم والخجازب , ومً زم جدٍى

: " وؤزاٞ خحن ال  وحىاض في ٛىله( 04).ّ ُلى الخ١سازاث مسحت ٗلظُ٘ت جـوبٕ بإلىان بدٌُِت مً جلاد " ؤزي .. ال ؤزي " وحؼُّ 

 ( 05)ؤزاٞ جساوي " .
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 ج١ساز ألاداة , ومً ؤػ٢ا٤ هرا الخ١ساز : -3

ا٤ بذن ..؟ هٜى٤ ُنهم داة الاطخ٘هام )َم ؤ - ٛا٤ : " َٗمًٛ  والخ١ساز ( 06)"...بذن ..؟ مً هدً بذن ..؟ ً( . ج١سزث هره ألاداة مسجحن 

ت والحا٤ . باالطخ٘هام حاء هىا ُلى اإلاظخىي الِمىدي , وهرا التراٟم ال١مي ألداة الاطخ٘هام ٌؼحر بلى الحلىز ال٘اُل لِىـس الهىٍّ 

 هدً( . \جمىذ ؤداة الاطخ٘هام الجهس وٛىة في الظاا٤ بحن اإلاخداوزًٍ )هم  اٟىتولِل ؿىث اإلاُم والىىن الّظ 

ٜىلى  : )ال( الىاُٗت للجيع , وٛد وزد هرا الخ١ساز في ٛىله -  ... ؤن ال طخاَز وال ٗاجدُ" ٍو
ً
ُمد بلى ج١ساز ال  اإلاسطل بّن ( 07)."  ..هن ؤًلا

 هره الهىدطت الخىُٔمُت الٜاثمت ُلى الحىاز ًُ داللت الى٘ي وجإُٟده . , ول١ُؼٙ ًُ هٍسٝامّ الىاُٗت للجيع إلزازة اهدباه الّظ 

ت الخ١ساز ألالىان البدٌُِت . اٟخجزث ٛـُدة آدم بإلىاج١ساز  -4 ُّ  مً جٜى
ً
 : , ومنها ن بدٌُِت مّثلذ هموا

ًٜاُُت خد مٜىماث البيُت الا الجىاض ؤ و " ٌِد   ,امّ والاؿٔاء بلُه الجىاض , هجد في هرا اللىن البدٌعي اطخدُاء إلاُل الّظ -ؤ

ما بذا ُٛمت اًٜاُُت  وهى ٢ًىن مّ ٓحره مً ُىاؿس الاًٜاَ الداخليّ  , الداخلت للخواب الّؼِسّي  ُّ ذاث حسض مىطُٜي آخر , وال ط

ًاهسة ابساش لل٘ٚس ُبر دزحت ٛ وًم حاهب آخس ٗةّن الجىاض هى :( 08)جم اٛترانها باًٜاعي الىشن والٜاُٗت " .  ـىي مً الدؼابه , ؤيّ " 

؛ وألّهه  -والدؼابه الـىحي  ال٘ٚس الدالليّ  –ه حِمُٝ لل٘ٚس ًُ هٍسٝ حِمُٝ الدؼابه , وُلى مدىزًٍ مخخل٘حن لل٘ٚس والدؼابه هّ ؤ

 وخّدة  –مظاٗت الخىجس  –ٟرل٣ ٗةّن ال٘جىة 
ً
 (09)" . ٟثر خلخلت لبيُت الخىِٛاث لدي الٜازت وهى ؤ ,ُٗه ؤٟثر بسوشا

ت اطخِمل الّؼاُس  ُّ ٌاهسة الـىجُت بـىزة حل ىله : " خوُئخُ , و هره ال  مً ذل٣ٛ 
َ
ت الجاهل ...  مً خوئ٣َ  ٣ ألاّولى ... ؤصح  مِٗس

ِٖ و " وؤ( 71)... "  زٍق اخواءٞ ُٗما ؤ ٗهل ابخ١سَث  َٞ  ٛساِن ؤ هـا ى بخجاُُد ا شز   َذ " خحن ؤٟدؼ٘و( 70)." .. الداحىت ؤٛواز ّ٘ لبدء اإلاخ

ُ  ؼَ٘ذ ٟ امج٘اخت ...    ىزةٍ لىالها ًُ
 
بخُ و"  (77). ..." مخ٣ البـَس ُل َٚ  ججُُد  ٣َ ٗٓس ِٚ  اخخال  اللرَة  ٣ِ ٓسبخُ  ججُُد  .. ٟما ال الـد

 
ً
َٞ ( 74)." ؟ و " َٗمً ٛا٤ بذن ...؟ هٜى٤ ُنهم ... بذن .. (73). ُنها ... " ممىىُت   (75)" ...جساوي  و " وؤزاٞ خحن ال ؤزا

همى مً الجىاض اإلاولٝ ًخىاٗٝ  ي منها الخجىِع الاػخٜاقي , وهىت ًجد ٗيها ؤٟثر مً ُىـس اًٜاعالّؼِسٍّ  بّن الٜازت لهره التراُٟب

ىاه  خوُئخ٣ , خوئ٣ , ؤخواٞء ( و ) ؤٛسان , ؤٛواز ( و )  مً ذل٣ : )( 76).  في الحسوٖ وجسجُبها مّ اػخٜاٚ ًجمِهماُٗه ٟز

بخ٣ , ٓسبخ٣ ( و ) ٛا٤ ,  اٟدؼ٘ذ هٜى٤( . اإلاخ٘دف لهرا الىَى مً الخ١ساز ًجد ؤن الاخخالٖ ال ١ًمً في حيظُت , ٟؼ٘ذ ( و) ٓز

 )ؤٛسان وؤبل م , اإلا١سز
ً
 ًُ ألاؿل ً حهت الداللت , ٗمثال

ً
ِٗا٤( , ل١ً داللتهما مخخل٘ت ٗلال ٛواز( ٟالهما حمّ ٛلت ُلى ؿُٔت )ؤ

ٗـ)ؤٛسان( مؼخٝ مً) ٛسن ( في خحن ؤن ) ؤٛواز ( مؼخٝ  وس . ول١ً ما طّس هره  ال١ثرة لهرا الىَى ًم الري اػخٜا مىه  مًٛ 

د في الٜـُدة ,بب ١ًمً في ؤزسها الجىاض ؟ لِل الّظ 
ّ
. بّن هره الخ١سازاث هي  تالسثِظالِلت هى ذل٣ ل١ً لِع و  الاًٜاعي الري جىل

ِّ , باز داللُت حصثُت  ٗالخوُئوهٜان ازج٢اش ُبى بت , والاٟدؼاٖ , ت ذ ُليها داللت الٜـُدة ,  وألاٛواز ... بلخ جلخٜي , والٔسبت , والٓس

ت لخـ ُّ ها في ػب١ت دالل
ّ
ّٜ  الِىىان ٛام بمِجى ؤّن  ب في داللت ُىىان الٜـُدة )آدم( .٠ل ذ جل٣ اإلاداوز الداللُت بىًُ٘ت جىاطلُت خل

 حىاطاث اػخٜاُٛت بـىزة  الجصثُت
ً
  , و١ُظذ ؤبِادا

ً
٘ه م,  في ه٘ع اإلاىخجؤزسها  مً خُث  ه٘ظُت شزَ بىعّيٍ  البار نها . ولِل  ومىٛ

ه٘خذ , والخوإ ا جسة ؤدي بلى خوإوهي ألا٠ل ًم الّش ,ت الاّولى ا الترجِب والدظلظل ؛ ألّن الخوُئوا٤ في ؤزق هـه , وبهرهره الّد 

ًا  ؤٛساه ُلى ؤخواء ال نهاًت لها , وؤؿبدذ هره الخوا
ً
بت  ؤي مالشمت,  ا وس , وؤدي ٟؼٙ الٓس خه , وفي ؤي م٢ان ٛو  -له ولرٍز

ت الّظس بت في مِٗس  بلى ٓسبخه , ٗاإلو  -الٓس
ً
 ,ظان ألاّو٤ ؤؿبذ ٍٓسبا

ً
  ذل٣ وؤٗض ى  ,ومٔتربا

ّ
ُّ ه ب٠ل  ل والٜا٤ .لى الٜ

 : املستىي التركيبي : 
ا
ُب واللٔت ؤل٘اي , ش يء هى ًٗ ٛىلي ؤداجه اللٔت  بّن الّؼِس ٛبل ٠ّلِ ثانيا وهره ألال٘اي جدخل كمً جٟس

ؤهمان اللٔت  وٛد اطدثمس اإلاسطل( 77).مِحن ٌؼ٢ل في نهاًت الىف ب٢لُخه ٟما ٌؼ٢ل الجملت التي ًخلمنها الىف وُلى هدى حصجي 

ًد٤ التي جٜىم ُلى جإلُٙ حدًد للتراُٟب الىدىٍت . وهرا الخإلُٙ الجدًد ؤو ما ٌظمى بالِدو٤ , وما جإحي ُىه ًم هره ألاهمان 

 ُّ ٌومً ؤبسش ألاهمان ألاداثُت هي ,( 78)ت .ُلى خـى٤ اخخُاز في الِملُت الابداُ

ؤن ًىوبٝ ُلى ٠ل ٟالم ًاخر ًم ٓحر الىٌس الى  وهى حٍِسٙ ًم١ً( 79)الخبر , هى ال١الم الري ًدخمل الـدٚ وال١رب لراجه .-0 

 ٟالم السطى٤ 
ّ
وٛد جىَى الخبر في ٛـُدة )آدم( ( 31)ٗةّهه خازج هرا الخٍِسٙ . بِد ٟالم هللا طبداهه , وحِالى –ؾ وآله –ٛاثله بال

 : مما اٛخض ى جٜظُمه ُلى

 الٜظم ألاّو٤ :الخبر اإلاثبذ , وهى ُلى ؤكسب هي ,
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ت الاطمُت , وًم طمُت , وٛد اخخل٘ذ ؿىزجه باخخالٖ الـىز التي حاءث ُليها الجملت الخبرًّ الخبر اإلاثبذ في طُاٚ الجملت ألا -ؤ

 الـىز :ؤبسش هره 

وظاوي , ومً ؤًً حاء لظاا٤ ألاشلي ًُ ما هي الىحىد ؤلازة باالطخ٘هام , ومً هره الجمل ما ٌظخ٘هم ًُ االجملت الاطمُت اإلاـّد -

وايهام الٜازت الحُٜٜي بإّهه كًم الواث٘ت التي ججهل خُٜٜت ؤؿل ,اُس هرا الىمى في طُاٚ طاثل م٘ترق , وٛد اطخِمل الّؼ 

ٛا٤الىحىد : " َٗم  ٗالحُٜٜت ؤهذ " . بذن ً  خحران ً٘احئان الٜازت , وسان ألا الّظ  (30)..؟ َمً هدً بذن ..؟ َد الٜاثل واإلاٜى٤ ... 

ت  ٠ىنهما ًخسحاه  ودزاًت بدُٜٜت ألاؿل ., مً داثسة الاطخ٘هام ًُ ؤؿل الىحىد بلى داثسة اإلاِٗس

ُد , وهرا الىَى مً الجملت اإلاـّد الجملت الاطمُ- ُد بـ )ؤ, وٛد ؿدٛلُل في الىف الؼِسي  زة بالخٟى ّن( زث الجملت الاطمُت بالخٟى

د  (37)ٟما في ٛىله : " بّنهم اُّدٞو ل٢ي ال ه١خب ُى٣ " . ةاإلاٟا

اطخِمل الؼاُس )ال( الىاُٗت للجيع في طُاٚ ( 33)."  .." ال طخاَز وال ٗاجدُه الجملت الاطمُت اإلاـدزة بـ)ال( الىاُٗت للجيع , مثل :-

ظتر , ومً وزّٗ الؼ٢ىٞ بذ لِع هىاٞ , اإلاى١ٍسً لٜلُت ٟؼٙ الحٜاثٝ  اه٢از  ُِ  ما ل
ً
خاز .زم مىكىُا  ال جىحد ٗاجدحن لرل٣ الّظِ

وهُمىذ ُلى وظُج الٜـُدة , ولِل طُادة , خباز بهرا الىمى بيظبت ٟبحرة ألا  ثالجملت الاطمُت اإلاـّدزة باإلابخدؤ اإلالاٖ , وحاء-

ُّ هره الظمت ألاطلىبُت في   بلى مىكَى ابخداء الخل
ً
اٖ داللت مهمت ج١مً في ؤن ُوى اإلابخدؤ اإلالزم ؤ, ٜت ٛـُدة )آدم( حؼحر كمىا

 بل ملٖا بوظان في طحهرا ؤلا
ً
 ًم هماذج هرا الىمى هى ٛىله : " خوُئخ٣ ألاّولى "و لى امسؤة وهي خىاء . ره الخ٢املي لِع وخُدا

 (35)" . (ؤهَذ ) ؤّه٣َ  , وٛىله : " معجصج٣ (34).

 لِلولألطالُب الاوؼاثُت في ٛـُدة آدم خلىز كئُل , و  (36)ًدخمل الـدٚ وال١رب لراجه .ال وؼاء , هى ال١الم الري ؤلا-7

 ٓحر خاؿل وٛذ الولب المخىاَ جدـُل الحاؿل .
ً
طالُب هى ؤبسش ألا ( 37)الاوؼاء الولبي الري ُٖس بإّهه : " ما ٌظخدعي مولىبا

ت جدخه   :ومً هره ألاطالُب , اإلاىلٍى

٘هام ُلى همىذححن ٜٗى في الىفالاطخ٘هام , اٛخـس وحىد الاط-ؤ ٗهل ابخ١سَث  خ ىله : "   ٛ ً( في  حاء مسًة ـب )هل( , وجازة بـ)َم

ػسِبذ مِجى الخعجب . (هل)وهلحٍ ؤن  (38)."  ؟ها... طوىزة دخيِ اخواءٞ ُٗما ؤزٍق لخىاشي ؤ
ُ
 ٛد ؤ

بذ اٛخـس وحىده ُلى همىذححن ٜٗى ,   سي الىف الّؼِحن ألاطالُب الاوؼاثُت في ألامس هـِب ٟبحر بِٗل ألامس , لم ١ًً لِ٘ل  -ب

ىله : "وما (39)."  .. ٗالحُٜٜت )ؤهذ(.. َد الٜاثل واإلاٜى٤ َمً هدً بذن .. ؟ حاء ألامس ُٗه بمِجى الاطخِالء , ًم ذل٣ ٛىله : "  , ٛو

 ُجي بُتٖر 
ً
ما َٞ خلٜخ٣َ مً كلِها اإلاظخدٚ في ذاٟسة الّسماِد..ٟىَذ )ؤها(.. ًىم خملَتها ٓز  (41)" .آلان.. ٗدّىائ

ٌاهسة  وٛد اهسد لدي دازس يالخٜدًم والخإخحر , طلىبُت البازشة ُلى البيُت الىـُت هى  مً الٌىاهس ألا   الخٜدًم والخإخحر ؤن هره ال

 مً الِبث .
ً
 ٠ان كسبا

ّ
 ل٘اثدة ؤو ٓسق بالغي وبال

ّ
اإلاالخٍ ُلى الىماذج الىازدة في هرا الىمى ؤنّها جدوز خى٤ هٜوخحن ( 40)ال ج٢ىن بال

  الخٜدًم والخإخحر في الجملت الِ٘لُت . وزاهيهما : جٜدًم اللٍ٘ ُلى ُامله , مً ذل٣ ٛىله : " بال ؤشزاٍز , ؤخدهما : خى٤ مدىز 
ُ
ٟ  ً  ..

 هسؤ ُلى الىف الّظ ُلى اطمها وخبرها ,  (٠ان)ٗاألؿل ؤن ًخٜدم  (47).وبال ؤطساز ٟىَذ " 
ً
ذ بمىحبه زجبت ٓحر ؤن حُٔحرا ابٝ جدٟس

اد جىبُه اإلاخلٜ, و " بال ؤطساز " ٗخٜدم ما خٜه الخإخحر , وهى الخبر , الخبر " بال ؤشزاز "   آخس  يوهرا ألاطلىب في الخِبحر ٗؤ
ً
ؤن ٟالما

ب إلاا طُ ٜه . بّن اإلاخلٜي ٌِِؽ خالت مً الاهخٌاز والتٛر ُّ إحي به اإلاسِط طُٜا٤ ٟما ؤٗاد حؼٍى ى٤ إلجمام الجملت . ومً حمال اث ل مًٛ 

ُبي ًم خ , بن البار اطخوَا ؤن ًثحر اإلاخلٜي ًم مدىزًٍ , ابٜحِن الّظ  الـُآت ال٘ىُت في الىـحِن  اح التٟر ال٤ جٜدًم ألاّو٤ : الاهٍص

 اطم ٠ان  ابٜت بىطاهتما خٜه الخإخحر , والثاوي ٟظس في زجابت الداللت الّظ 
ً
احساء الخِدًل الري ٛام به ُلى بيُت الجملت , وجددًدا

( بلى اإلارٟس )ٟىَذ   ً ( هي اخدي اطتراجُجُاث اإلابدَ في خلخلت خالت السجابت التي ٛد جوػى ُلى ؛ ألّن الخدى٤ مً مخاهبت اإلااهث )ٟ

 الجملت .

ٌ  
 : املستىي الد 

ا
ٌ:  لليٌ ثالثا

م مً جىَى ألاطالُب ُّ البُا ُلى الٓس ُّ ه ا طالُب مدددة امخاشث بخـىؿُت جمثّ مىت مً هـِب ؤت ٠اهذ اله لذ في الوٍسٜت التي جم به

 , جىشَّ هره ألاطالُب 
ّ
٘ها للى وجىً ًم  ت بلى زبى ٠ل منها بما ًدىاطب مِهاكاٗ, زحر والاٛىَا ؿى٤ بلى ؤُلى خاالث ؤلاباهت والخإُ

ت ُّ  . و٠ان مً ؤبسش جل٣ ألاطالُب : الدالالث اللمى
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اللٔاث دزاطت الاطخِازة في الِسبُت , وفي طاثس  لُل الـىز الاطخِاٍزت البد مً الخرٟحر بإّن في جد الاطخِازة , ٛبل ؤن هلج  -0

وفي الِـس الحدًث , ل٢ىنها وطُلت مً وطاثل الخِبحر ًُ اإلاِاوي ال١ثحرة , ن في اإلااض ي ألاخسي مً ؤهم ما ػٔل الدازطحّ الاوظاهُت 

وؤولى ( 43)اه بِم اإلاِاؿٍسً الخ١ثُٙ .اثُت لهرا الاطلىب بالِظحر مً الال٘اي وهى ؤخد ؤهىاَ الاًجاش الري طّم مت الاًدُبر الّظ 

ىله : " وؤحع  هره   ٛ وساث اللهار الخالٝ بِلَ  ٣َ ط٢ىه هبَم الاطخِازاث هجدها في  ٛ في هره الـىزة  (44)" . ٣ِ ...٣ مً بِلفي

ت حل لها الاطخِاٍزت م٘اٛز
ّ
ت ػ٢  ؤُُاه الخِبحر آلاحي : " وؤحع  هبّم ط٢ىهُّ

ً
ًا جسي للظ٢ىن هبم ؟ وِم ؤّهه ًـىز اوظاها هل   ٗ  " ٣

 ُالمت جدُّ ؤؿبدذ  (ٛوساث اللهارـ)مإخر ,  ٗ مىه ٠ل   ـَب ٗإخر الىَ , الخِب واللهار 
ً
ت  ل ُلى ػدة الخِب , وماػسا ُلى الحٟس

..  ُاػٜحِن  همظاِث  زُاَب  الخجَل  ىله : " ٗ٘ي البدء ٟىَذ ؤهَذ ... ُجلِبَع ٢ىن الٌاهس . زم ًخلى هره الـىزة بإخسي هي ٛفي الّظ 

 ُٕ   وجـب
ّ
ِهُ  .. ح٘ى٣َُ  باهو٘اِء  َُل الل  جلى هجمت " . ٣َ زمىِػ  ىثُِذ ب وُجسّؿِ

ً
لىخت اطخِاٍزت ٍٓسبت , وؤوحد  زطم اإلاسطل (45)جتهادي هجمت

ؤو ٓسوبها بل بظبب اهو٘اء الج٘ىحن . , ُالٛت حدًدة ؤو ُلت حدًدة لظىاد اللُل , ٗظىاده لِع بظبب ُٓاب كُاء الؼمع 

اح د ُلى ؤهمُت الراث   الاهو٘اء ؤزس الاطدبدالي خلٝ خالت مً الخىجس . ؤمخد  وهرا الاهٍص ت اإلاىخج ًٟا لُـبٕ اللُل ١ٗإّن مٜـدًّ

ـادز الىىز ال  ٢ل م  ٗ ُّ في الهداًت , ٗ٘ي الى٘ع ؤلا الاوظاهُت , ٗةْن جىّىزث جىّىز الِالم خىله , وبْن اهو٘إث ُّ جى٘  ٛبعت وظاه

ـّ   الح والاؿالح . ال

في وؼىئها وظاهُت ت الاطخِازة زطمذ ًاهسة الى٘ع ؤلالىا ؤن جٜىُوبذا جإملىا ٛىله : " ُجلِبُع الخجل زُاب همظاث ُاػٜحن " . ًٌهس 

 ألاّو٤ ٛبل اهصاٚل الٜدم في آباز الٌلماث وػهىاث الىّ 
ً
س ال٘جي في ٓاًت الّسٛت والجما٤ ؛ ألّن الخجل ًسجدي زُابا الخـٍى   ٘ع .ٗ 

ً
ػ٘اٗت

 
ً
ُٜت اػٜحن " , وهره الس   ٛز ت مصّج ٗيها اإلاسطل الىاّٛ هاٗت في اإلاؼاُس هي ؿىزُبر ُىه ـب " همظاثُ  ُّ ُت ٛبل ؤن ج٢ىن خظ ة ه٘ظ

اث ٓابسة , وبالبراثت ألاّولى للى٘ع البؼٍست ٛبل ؤن جدىجع باآلزام والخواًا . بن هره الاطخِازاث الجصثُت جخِاكد  اإلاالم برٍٟس

ً ؿىز ت جىاطٜذ ٗيها ألا لخ٢ٍى ُّ  ال٢ىن مّ ًلمت الّى٘ع . حصاء في حؼ١ُل ؤًٜىهت مىخدة جدظاٚو ٗيها ًلمت ة اطخِاٍزت ٠ل

ت : وهي مً ؤطالُب الخِبحر ال٘جي في الِسبُت . وٛد اهولٝ ال-7 ًّ اه بيُت بالُٓىن في ٟؼ٘هم ًُ ٗىُت هرا ألا ال١ىا ًّ طلىب مً ُّدهم ب

ه في اللٔت , ٗال ًرٟسه باللٍ٘ اإلاىكَى ل اإلاخ٢لم ازباث مِجى مً اإلاِاوي , ؤن ًٍسد الحُٜٜت واإلاجاش , وهى ُىدهم : " مداًدة بحن

 ُلُه " .
ً
جِله دلُال ٗه في الىحىد ُٗىمئ به بلُه ٍو بّن ُملُت الِدو٤ في ألاطلىب ال١ىاجي حِخمد ( 46)ول١ً ًجيء بلى هى جالُه وزد

طلىب ال١ىاجي ًخجاوز اإلاِىُان في الـُٔت اإلاِدو٤ في ألا  ّن وذل٣ ب لى ادزاٞ اإلاِجى ؤو الِدو٤ بلُه ,بؼ٢ل ٟبحر ُلى اإلاخلٜي وٛدزجه ُ

 ؤّن ادزاٞ الثاوي منها مخىٛٙ ُلى خـىبت ذهً اإلاخلٜي  ُىه 
ّ
  (47)وٛدزجه ُلى ال١ؼٙ ., , واإلاِدو٤ بلُه , بال

ما في ٛىله : " ٟىَذ جخحجج بخ٘اخٍت   مىخج الىفبّن  ُّ ٙ الاطلىب ال١ىاجي في ٛـُدجه الط
ّ
ج٘اخخحن ... ؤخٍسحن .. سي ... جدمل ؤخ ًو

ً   شاٍز بال ؤ
ُ
ٍٝ داخلي وهى آدم , وؤزاد بابّن الىاًس لهرا الىف ًلمع ؤّن الخ( 48)." ..ٟىَذ  .. وبال ؤطساٍز  ٟ لخ٘اخت التي واب مىحه بلى مخل

ً  الخإة ذاث الـدز الِازي واإلا١ؼٖى , والري ٌِلد هرا جدمل ج٘اخخحن , اإلاسؤ
ُ
ىله : " بال ؤشزاٍز ٟ ل هىٛ  ( ؤشزاز)ٗلٍ٘ , "  .. ٍو

طلىب جىحي بىحه ًم وحىه الوهازة والبراءة . وحاءث هره تر الجظم الِازي . وداللت هرا ألا ٌظ لباٍض  ؤّي  ؤو , بلى ٛمُف  اػازة 

 ُّ  بُٔاب الحجاب اإلاِىى الـىزة ال١ىاث
ً
ت , هي ؤن خلىز الحجاب اإلاادي ال ٌِجي ػِئا ٍص ي . ت بحن مٜوِحن جلخٜي داللتها في بازة مٟس

 َٞ   الحَن الحّم  في اهدىاءآِث  ومً الـىز ال١ىاثُت ٛىله : " وؤزا
ُ
اث اإلأادٍزً... وه حصاء الـىزة التي زطمها اإلاِجى الاّو٤ بّن ؤ (49)" . .. ٛس

ت هي ؤحصاء خُُٜٜت مادًت  ًّ ,ؤو ٓحر ؤن هره الـىزة مّ وحىدها الىاٛعي  –ث الٌهس جالشم ٗئت مُِىت مً الّىاض اهدىاءآ –لل١ىا

 للىؿى٤ بلى مِجى آخس , ٗاللٍ٘ ال١ىاجي ًم١ً ؤن ٌؼحر ب
ً
, لى الثٜل اإلاادي بظبب زٜل الحمل خُاجىا الُىمُت اطخِملذ حظسا

م١ً ؤن ج٢ىن داللت ُلى الثٜل اإلاِىىي بظبب الخواًا , و٠لخا الـىزجحن جدُالن ُلى خالت الّؼٜاء  وكِٙ الحامل , , ٍو

 لهره الشخـُت . ىهت الحّما٤ اإلاىدجي ًددد البِد الاحخماعي ٟما ؤن ؤًٜ. والخِاطت التي ٌِِؼها اإلاؼاز بلُه 

3-  
ً
ىا  ًم ؤالخلاد , ال ًخسج وحىد الخلاد في اللٔت الِسبُت ًُ ٠ىهه ٟز

ً
 مهما

ً
 مظلى٠ا

ً
ٓاًخه البُان , بذ ًاحى باللٍ٘  ز٠انها , وهٍسٜا

سز اللٍ٘ ؤطلىب الخلاد اإلاٜترن بالى٘ي باَ ػ (دمفي ٛـُدة )آ( 51)وكده لخٍٜسب اإلاِاوي وجىكُذ الـىز . ذ حمّ بحن اإلاِىُحن , ٟو

بخ٣ ججُد , ( 50).حؼاء .. بدظاب "  ً حؼاء ... ما ال.. تهب َم  )ؤهذ( ٣َ ؤهّ  ٟٜىله : " معجصج٣ الى٘ي ,ألاّو٤ ّم اٛتراهه ـب )ال(  و" ٗٓس

ٟما ال  ُت منها " . اخخاٚل الـدٚ ...  .. وؤزاٞ خحن ال زي بِل٣ خحن ؤزي .. ال ؤزي .. ٠ل ش يء .و" ؤ,  (57)ججُد ٓسبخ٣ اللرة ممىى

ثا٤ ألاخحر هلمع الجىاض والخلاد ؤزي( , وفي اإلا كد )ال ججُد( و)ؤزي( كد )ال حؼاء( , و)ججُد ( )حؼاء( كد )الـٗ (53)ؤزاٞ جساوي ".



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 669 

 
  

ًٌهس ٛدزة اإلابدَ ُلى البُان زاٞ جساوي " , وهرا الازجبان الحاؿل بحن الخلاد والجىاض ؤو الخلاد اإلاسجبى بالجىاض " ال ؤ

ةّن  ًلاح في ُبازة مىحصة مصج بحن لىهحن بدٌِحِن وؤلا  الىف  الخلاد بحن " حؼاء ... ما ال حؼاء ... بدظاب " هرا  . ؤما اإلاثا٤ ألاو٤ٗ 

لُت الحىاز , ٗالىف ألادبي الحاكس ًدُل ُلى هف در بأهرا الخِاهٝ خ( 54). چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ    چ حِالى :  ًخِاهٝ مّ ٛىله

 : ؤشاح طُ
ً
 ؛ ألّهه ؤوال

ً
ُا  خٟس

ً
١ٍسمت مً زُمت السشٚ بدًجي ٓاثب حِامل مِه اإلاالٙ حِامال لى طُاٚ حدًد ًيسجم مّ اٚ آلاًت ال

 ًُ ذل٣ ّٓحر مً ؤٗٝ جىّٛ اإلاخلٜي بدرٗه للٌ٘ت 
ً
لهمخ٣ ألازكحن ... خُاة.. ودٗىا ه : " خحن ؤ)بٔحر( . ؤما ٛىلالىف اإلاخىاؾ , ٗلال

." 
ً
ٟما ألاولحن داثما ٘ي ( 56).ٗهرا الخلاد مً هَى الخلاد باإلاِجى , وهى ما ُٖس ُىد البالُٓحن بـ " ايهام الخلاد " .(55)... وُلمخ٣  ٗ

ٌت )الحُاة( , وبّهما جيء ب ( ل٢ُىن كد ل٘
ً
 ـالىف لم ًاث بلٌ٘ت )مىجا

ً
ٗىا ٌت )خُاة( باإلاِجى دون اللٍ٘ )د  ( ل٢ُىن كد ل٘

ً
اطدىادا

ُوى الخلاد وٗٝ هره الـىزة داللت لم ج١ً لخخىاٗس ُٗما  ٠ان الخلاد حاء باللٍ٘ واإلاِجى بلى ؤن اإلاىث ًادي بلى الدًٗ . وٛد ؤ

 . 
ً
 مِا

 
ً
ا ُّ  جىاؿ

ً
ظدؼٙ بِدا ٌت )الـاؾ في الخِبحر ًُ اإلاىث بالدًٗ ؛ أل بٜاهىن الامخ َو ت ّن ل٘ ت اإلاخُ٘س دًٗ( جدُل ُلى الٜـت الثاهٍى

ُٙ وّٛ ٛابُل وؤٛـد ٛـت ٛخل ه -ُلُه الظالم –مً ٛـت آدم   , ٟو
ً
ابُل في الححرة لدًٗ ؤخُه ختى بِث هللا ُّص وحل ٓسابا

لى٘اذ مى٣ ... ٗإزػده بلى ُُٟ٘ت الدًٗ , وال ًخ٘ى ما لهرا الاًداء مً ؤهمُت في ُملُت الخداعي . ؤما ٛىله : " وؤزاٞ في ؿِىبت ا

هىلت , هل مِىُان مخلادان ُبر ُنهما بلٌ٘ي الـِىبت والّظ ٗهى جلاد باللٍ٘ واإلاِجى , ٗالـِب والّظ  (57)وطهىلت الى٘اذ بل٣ُ " .

  
ّ
لُـل بلى احخالء ؤن ًخإمل الخلاد الحاؿل بُنهما وهما لٌ٘ان دالان داللت مباػسة ُلى مِىيهما , وال ًدخاج اإلاخلٜي اشاءهما بال

ت جخِاهٝ وهي مىاهٝ مدددة في  ىداء ,م في ُلم ال٘ل٣ بالثٜىب الّظ ما ٌِٖس الُى  اإلاِجى اإلايؼىد , بّن داللت هره البيُت الخلادًّ

ت بليها , واطخدالت جل٣ ألاحسام ؤلا ال٢  ٗالث منها . ىن جمخل٣ حاذبُت هاثلت في سحب ألاحسام الظماوٍّ

ٌ

ٌالنتائج

ٌبما ًإحي :ًم١ىىا احما٤ هخاثج هره الدزاطت 

ٙ اليظُج الـىحي للٜـُدة ؤؿىاث الجهس واللحن -0 س ًو  بٜـد جـٍى
ً
 ُٛم جىًُ٘ا

ً
سا  . الحصن وألالم وآلاهاث جـٍى

ً
 طُمُىهُُٜا

  ابىؿ٘ه في الٜـُدة الخ١ساز ج٘ص ي ًاهسة ٟؼ٘ذ الدزاطت ؤن-7
ً
 ؿىجُا

ً
 .مٌهسا

ً
ا ُّ  حمال

ً
 وبِدا

ت امخاشث البج-3 ُّ بُت بدالالث كمىُت اٟدظبتها مً طُاٛاتها اإلاٜال  . ى التٟر

ت .هُمىت الجملت الِ٘لُت ُلى الجملت الاطمُت , وهره الهُمىت ؤٟظبذ الٜـُدة ال-4  خجدد والحٟس

ُبي . جٜىُاث الخِبحرؤًهس الخدلُل ألاطلىبي الخىَى في -5   ُلى اإلاظخىي التٟر

ما الاطخِازة و  ُلى  ٛـُدة آدم بذ ؤج١إ الخِبحر الّؼِسي خـاثف بسشث في اإلاظخىي الداللي -6 ُّ س البُاوي والط ت ؤهمان الخـٍى ًّ ال١ىا

,  
ً
 .وهره الاهدساٗاث الداللُت مىدذ الٜـُدة زساًء داللُا

ً
ا ُّ  حمال

ً
 وبِدا

ٌالهىامش

 . 7157 \ 4:  مادة ) ض , ٤ , ب (لظان الِسب , ؤبً مىٌىز , هبِت داز اإلاِاٖز الٜاهسة  -0

 78 : 0990,  8ألؿى٤ ألاطالُب ألادًبت , م١خبت النهلت اإلاـٍست , الٜاهسة , ن ألاطلىب دزاطت بالُٓت جدلُلُت  -7

ص الاهماء الحلازي  -3  . 47:  0994,  7طىزٍا , ن  –, خلب ألاطلىبُت , بُاز ححرو , جسحمت مىرز ُُاغ , مٟس

  03:  7113بزبد و  مىس ى طامذ زبابِت , داز ال١ىدي , الاطلىبُت م٘اهُمها وججلُاتها , -4

 45:  5ًىٌس ألاطلىبُت والاطلىب , ُبدالظالم اإلاظدي , ن  -5

 51م ,  داز الؼسوٚ , الٜاهسة : 0998 -هـ 0409هٌٍست البىاثُت في الىٜد البىاجي , د.ؿالح ٗلل ,الوبِت ألاّولى   -6

ت , حىن ٠ىهحن  -7 , ًىٌس بيُت اللٔت الّؼِسٍّ , جسحمت  مدّمد الىلي , مدّمد الِمسي , داز جىبٜا٤ لليؼس , الداز البُلاء , اإلأسب 

 37: 0986,  0ن 

 741 -731:   0967ميؼىزاث م١خبت النهلت , الوبِت الثالثت , ٛلاًا الّؼِس اإلاِاؿس, هاٞش اإلاالث١تًىٌس  -8

ت للخـمُم والوباُت , بٔداد ,  0ػِس ُمس الّظساي , ن ,للدزض ٜٗى ,  -9-07   08و 07م :  7100, الصاٍو
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ًىٌس حسض ألال٘اي وداللتها في البدث البالغي والىٜدي ُىد الِسب , د.ماهس مهدي هال٤ ,داز السػُد لليؼس , وشازة الثٜاٗت  -03

الم و بٔداد ,    750م : 0981والُا

 09-07دًىاهه :  -07 -04

 007م :7100ميؼىزاث اإلاجمّ الِلمي ,  خـاثف ألاطلىب في ػِس البدتري , د. وطً ُبداإلاىِم ًاطحن الصبُدي ,-08

ت , د. ٟما٤ ؤبى الدًب و ماطظت الابدار الِسبُت ,  -09   017م :  0987,  0ن غ.م.م  بحروث ,في الّؼِسٍّ

 09 - 07:دًىاهه  -71-75

في اإلاِاوي والبُان والبدٌّ , الظُد ؤخمد الهاػمي , كبى وجدُٜٝ د. ًىطٙ الـمُلي , اإلا١خبت ًىٌس حىاهس البالٓت  -76

 376: 0999, بحروث  –الِـٍست و ؿُدا 

اح  -77 , ماحظخحر , اػساٖ : ؤ. د . بهجذ في دًىان ؤوؼىدة اإلاوس للظُاب دزاطت ٗىُت , طِدون مدظً اطماُُل الحدًثي الاهٍص

 50:  7113بٔداد , ٠لُت الِلىم الاطالمُت ,  , حامِتباٛس الحظُجي 

 56:  0994,  0داز هىباز للوباُت , الٜاهسة , ن وألاطلىبُت , د.مدّمد ُبداإلاولب ,البالٓت  -78

ت , د.م , د.ًىٌس ألاطالُب الاوؼاثُت في الىدى الِسبي , ُبد الظالم مدّمد هازون , م -79  9م :  0959ن , وبِت الظىت اإلادّمدًّ

, 0ن    واليؼس , بٔداد , ًىٌس البالٓت الِسبُت اإلاِاوي والبُان والبدٌّ , د. ؤخمد مولىب , ماطظت داز ال١خب للوباُت  -31

 77م : 0981

 07,  08دًىاهه :  -30-35

٘اجي ,  وُب الٜصوٍجي , ػسح ,مً الخٓت , حال٤ الدًً مدّمد بً ُبدالسخالاًلاح في ُلىم البال  -37و36 د. مدّمد ُبداإلاىِم الخ

 777:م 0973, 3لبىان , ن -داز ال١خب اللبىاوي , بحروث , 

 71,  08,  07دًىاهه :  -41 -38

 735:  0994بٔداد , د.ن  –ًىٌس الجملت الِسبُت جإلُ٘ها وؤٛظامها , د. ٗاكل ؿالح الظامساجي , ميؼىزاث اإلاجمّ الِلمي  -40

 08دًىاهه :  -47

ص الثٜافي الِسبي ,  ال٘ىُت في الترار الىٜدي والبالغي , د.حابس ُـ٘ىزالـىزة  -43  745:  بحروث , الداز البُلاء  , الىاػس اإلاٟس

 09و  08دًىاهه :  -44-45

 015دالثل الاعجاش , الامام ُبد الٜاهس الجسحاوي , الخاهجي :  -46

 .الوبِت ألاّولى  ؤخمد ٗخخي زملان الحُاوي ,, مىكىُاتها ودالالتها البالُٓت ًىٌس ال١ىاًت في الٜسآن ال١ٍسم  -47

 09و  08 -07دًىاهه :  -49 -48

 775: , ميؼىزاث اإلاجمّ الِلمي ًىٌس ٗىىن بالُٓت البُان والبدٌّ , د. ؤخمد مولىب  -51

 09 -07دًىاهه :  -50-53

 707آلاًت  \البٜسة  -54

 71دًىاهه : -55

 484ًلاح في ُلىم البالٓت : ؤلا  -56

  09دًىاهه :  -57

 

ٌمصادر البحث ومراجعه

  .الٜسآن ال١ٍسم  -

ت , د.م , د.ن ,  -   . م 0959ألاطالُب الاوؼاثُت في الىدى الِسبي , ُبد الظالم مدّمد هازون , موبِت الظىت اإلادّمدًّ

  .0990,  8النهلت اإلاـٍست , الٜاهسة , ن ألاطلىب دزاطت بالُٓت جدلُلُت ألؿى٤ ألاطالُب ألادًبت , م١خبت  -

ص الاهماء الحلازي , خلب  -  .  0994,  7طىزٍا , ن  –ألاطلىبُت , بُاز ححرو , جسحمت مىرز ُُاغ , مٟس
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 . 7113الاطلىبُت م٘اهُمها وججلُاتها , مىس ى طامذ زبابِت , داز ال١ىدي , بزبد و  -

 . 5ن ألاطلىبُت والاطلىب , ُبدالظالم اإلاظدي ,  -

اح في دًىان ؤوؼىدة اإلاوس للظُاب دزاطت ٗىُت , طِدون مدظً اطماُُل الحدًثي , ماحظخحر , اػساٖ : ؤ. د . بهجذ  - الاهٍص

 . 7113باٛس الحظُجي , حامِت بٔداد , ٠لُت الِلىم الاطالمُت , 

د. مدّمد ُبداإلاىِم الخ٘اجي ,  مً الحوُب الٜصوٍجي , ػسح ,ّمد بً ُبدالسخالاًلاح في ُلىم البالٓت , حال٤ الدًً مد -

 م .0973, 3لبىان , ن -داز ال١خب اللبىاوي , بحروث , 

ت , حىن ٠ىهحن , جسحمت  مدّمد الىلي , مدّمد الِمسي , داز جىبٜا٤ لليؼس , الداز البُلاء , اإلأسب , ن  -  0بيُت اللٔت الّؼِسٍّ

 ,0986. 

 . 0994,  0ز للوباُت , الٜاهسة , نداز هىبا وألاطلىبُت , د.مدّمد ُبداإلاولب ,البالٓت  -

 م .0981, 0البالٓت الِسبُت اإلاِاوي والبُان والبدٌّ , د. ؤخمد مولىب , ماطظت داز ال١خب للوباُت واليؼس , بٔداد , ن -

حسض ألال٘اي وداللتها في البدث البالغي والىٜدي ُىد الِسب , د.ماهس مهدي هال٤ ,داز السػُد لليؼس , وشازة الثٜاٗت  -

 م . 0981ُالم و بٔداد , والا 

  . 0994بٔداد , د.ن  –الجملت الِسبُت جإلُ٘ها وؤٛظامها , د. ٗاكل ؿالح الظامساجي , ميؼىزاث اإلاجمّ الِلمي  -

حىاهس البالٓت في اإلاِاوي والبُان والبدٌّ , الظُد ؤخمد الهاػمي , كبى وجدُٜٝ د. ًىطٙ الـمُلي , اإلا١خبت الِـٍست و  -

 0999,  بحروث –ؿُدا 

 م .7100وطً ُبداإلاىِم ًاطحن الصبُدي , ميؼىزاث اإلاجمّ الِلمي ,  خـاثف ألاطلىب في ػِس البدتري , د. -

 دالثل الاعجاش , الامام ُبد الٜاهس الجسحاوي , الخاهجي  -

ص الثٜافي الِسبي , بحروث , الداز البُلاء  الـىزة ال٘ىُت في الترار الىٜدي والبالغي , د.حابس ُـ٘ىز  -  ., الىاػس اإلاٟس

ت , د. ٟما٤ ؤبى الدًب و ماطظت الابدار الِسبُت , غ.م.م  بحروث و ن -  م . 0987,  0في الّؼِسٍّ

 ٗىىن بالُٓت البُان والبدٌّ , د. ؤخمد مولىب , ميؼىزاث اإلاجمّ الِلمي . -

 0967ؼىزاث م١خبت النهلت , الوبِت الثالثت ٛلاًا الّؼِس اإلاِاؿس, هاٞش اإلاالث١ت ,مي -

 ال١ىاًت في الٜسآن ال١ٍسم مىكىُاتها ودالالتها البالُٓت , ؤخمد ٗخخي زملان الحُاوي , الوبِت ألاّولى . -

ت للخـمُم والوباُت , بٔداد ,  0للدزض ٜٗى , ػِس ُمس الّظساي , ن -  م . 7100, الصاٍو

 اإلاِاٖز الٜاهسة مادة ) ض , ٤ , ب ( .لظان الِسب , ؤبً مىٌىز , هبِت داز  -

 الٜاهسة الؼسوٚ , داز  م , 0998 -هـ 0409الوبِت ألاّولى  د.ؿالح ٗلل ,هٌٍست البىاثُت في الىٜد البىاجي , 
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