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 ﴿ ِبْسِم الّلِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ﴾
 

نَساَن ِمْن  ﴾١﴿ اقْ َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  َخَلَق اْْلِ
الَِّذي َعلََّم  ﴾٣﴿ اقْ َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرم   ﴾٢﴿ َعَلق  

نَساَن َما َلْم يَ ْعَلمْ  ﴾٤﴿ بِاْلَقَلمِ   .﴾٥﴿ َعلََّم اْْلِ
 

 ﴾ اَلعَِظيَم َصَدق لْلَاّ  ﴿

 



 

 شكر وعرف ان:

 نجاز ىذا العمل المتواضع.أشكر اهلل تعالى عمى توفيقو في إ

 ل االحترام والتقدير إلى األستاذ المشرفأقدم شكري الخالص مميء بك
البحث، وارجو  السند والمدد لي طيمة مسار سميم كرام الذي كانالدكتور 

 . من اهلل أن يحفظو ويسدد خطاه

شكر كل األساتذة األفاضل الذين قدموا لنا يد العون كما ال يفوتني أن أ
 .ة المسار الدراسيطيم

 زييم جميعا عني أحسن الجزاء.امن المولى عز وجل أن يج وأرجو
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     مقدمة:      

زعفدددلعمل  دددخرعمل دددي اعملي ردددلعمل يخأ م  أدددر ع ددد ع  ددد علقددداع دددخدعم دددم ام عمل  ددد
قا د عم خلادد ع  د عا د  علمد  ععرخامردخ    د  عمللادخاعملمدلعمقد  عامالدخعملأد  نعفددلعر خ لدخمع

عردددددخ م  ملقددددد مةعاخ ددددد ع مل قدددددخاع خأددددد مع م ممددددد عمل  ددددد زعع ف ادددد ع مميمددددد ع  ددددد عم م دددددخ ع
 خريلخعفل خكع   زعاا ا مع    زع ارا مع    زع     ا ع مخ ا ا ...معلكد ع دخع أخا  خع  

 د ع كردد عمل  د زعملمددلعم ددم  عامالدخعمل ددي مةعمل يخأدد   ععرخامرددخ  ال  دخع دد عمل  دزعملدداا لع
 مخ اددد عع م مادددخالمميراددد عاددد ع  ددد م عم مدددخرل عفدددلع ليلددد ع ا دددقل عل لددد  عاددد مل عمل  ددد  ع

عمل   ا ع لع كر عملممخ رع خم عإلىعمل  ز.عمألفكخ عمل خ ا ؛عأل عملممخ ر

فلددلعممددخ رعم ددر عفددلعضدد عمل  دد  ع مل ممادد عم م دد  ع دد سعمألااددرع  ردد علم قددا عععععع
 الع اادد عا  عم مضددخ عرمدد فع  ددام ع  دداانعمل   دد ع مألريددخاعر ددخعمقدد  عع مل   دد رعفددلع اادد

ل  مقدد عادد ع  دد معمل ددرعام دداع لرمدد عملمخ  دد عفددلعمل أدد  عإلددىعمل قاقدد عمعامادد ع خممدد م
ع.  اسعض  ع ي مما عأ فا 

 قاعم اع د  عمل  د زعفدلعمل دي ع خأد ع ضلد اعرأد  نعمل دي عملاا لمريدا خعم دم ا عععع
مل ددي مةعفكدد نعمل ددرعمثللددلع رم ددخع دد عا دداعملأدد فا عملدد اعابيدداع  ريددخع أددرخعلدد ارمع قدداع
معمم دداع دد معمل ددرع دد ع دد  عم خأددخاعم م  دداعرددا عم خأددخاع  دد   ا عل  أدداخاعق   ادد 

 م خأخاعفم فا علري عماللفخضعململعا فلخعف  ف عمل يمزلد ع  لاد   ع د عملف  دف عمليد رع
ع ميم  خعقخاانع  خ ا عرب لعامالخع ي   .
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 ادددنعم مقمددد مع ددد عمل رخ ددد عإلدددىع  دددم رعمثرلدددخ ع ملمم دددا ع مل  دددزمعع مام دددا معفدددلع لدددكعععع
اددد عمل ي دددىعملمددد   اععمل  رخ ددد مع للددد مع أدددر عملددد  عملددداا لع أدددخعااللادددخع ل  ادددخعار دددن

اادد م ععال ماددخ  دد عمل ي ددىعملضددخ  اع مل دد  لمع ر ددخةعامددىع لددكعا ددا خععم   قددخ ملرددخ  لع
 د معمل  ود دععال مادخ "أ  نعمل ا "عليراعمهللعملي لعلا م  ع ريخاعمل  دزعملاا لم قداعافي دخع

ع:   لخع  رخر

علعرلخعملاا م .كر نعمل   زعملاا ا عململع ض -1

ل عمبي  عفا ع مل اماعملا م د ععملرقخفلع مامرخ  ع  وخعرك معلاعمل  عمانعملاا م عفل -2
عمل قاا .

 ملر نعفلعمل  عمل ي اعملمزم  امع مل   عفلعم خلاخم عملف ا ع ملااللا .عع-3

  ع ددد معملددداا م ع دددخ  ع ددد سعق ماددداعمل  دددزعملددداا لعمل ي  فددد مع  ا دددىعمل  ددد زع خريدددخعع-4
عملممخ رعمل ي ا . ي اخع مع  ز  ع ي فلعفم فلع  م امع  عك ع

عملمخلا :عمث كخلا  ر خةعامىع لكعمخةاع

عكاد عمممددىعمل  ددزعملدداا لع د ع دد  عمل ددم تع  ددخع ددا عم دم ام عمل ددخا عللدد  عمل  دد زتع  ددخ
تع لإلمخردد عادد ع دد  عمث ددكخلا عممري ددخعمل دد ل ععمل  ددزعملدداا لع ددلعمل  ددخرتعملمددلعم ددمقىع  لددخ

مأل ددم رلع دد ع مدد ع أدد عملضددخ  نعملاا ادد ع ممريلددخع م مامالددخعم فددسع ددخعملم مامددلعمل أددفلع
عا ما عاما خعملاا م ع ر خةعامىعمل   عمل ق   عامىعمل   عمألمل:

مع امالدددخعفأدددما عم راقادددا عا دددرقل خع دددا  عري ددد م ع فلددد  عر ادددنعامكددد  ع ددد ع قا ددد عععععع
مل  دددزاعفدددلعمألارععمل  دددزمع قددداعوددد عمل فلددد  عملم ددد اع مثأددد  لعلم  دددزمع   ددد نعمل ددد  ر

مل  ردلع كدد معملي ردلمع مألريددخاعملف ادد علم  زي  دزع ارلمل دد امع  دد   اماا ل معرد عريدداع لددكع
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فأددد ع   عا  ددد عا ددد م :ع ضدددخ  عمل  دددزعملددداا لمعم خ ل دددخع ددد ع  لددد عملم خأدددخاعر  ممددد ع
قددداع كز دددخعامدددىعع   دددخ  عملم دددخ ع ددد ع دددك ع ددد ع  دددكخ عمل  دددزع دددتعمليمددد ععرخامردددخ    مالدددخع
اا لمعرخامرددخ ع  عملمأدد  ع  مر ددخعم مرخ ددخع راقددخعرخلدداا عمث دد  لعم  ددخعملفأدد عملم ددخ عملدد

ملرددددخ لعفكددددخ عري دددد م ع: لاددددخاعملم ضادددد عمل  ددددزامعملدددد اعإ م ا ددددخعمق ددددا  عإلددددىعق دددد ا ع  ال:ع
مل ي  ا ع ململعمو عرا   خعمث ميخ نع ملك خا ع ملم را مع رخ ادخ:عملمفضاد ع ملمدلعمود عملمكد م ع

 ددد معملر دددنعر خم ددد ع  أدددا خعفالدددخع  ددد عمل مدددخ  عملمدددلع ع ملمددد  ا مع  م  دددخع زادددخ ع ملمقددداا مال
 م  ادد ع دد عمل أددخا ع مل  ممددتعلمكدد ا عمل ددخانعمليم ادد عللدد مععإلددىم أددم خعإلالددخع قدداعاددا خع

:ملم  اددد ع   دددخرعمل  دددزعل   ددداعكيددد م مع مألارعفدددلعملمددد منعملأددد فلعليرددداعع   لدددخملر دددنع
عمل ي عملمزم  اعمل يخأ عليراعمل  ااع ا  .مل  ي ع فخملمع ملر اخاعمأل م را عفلع

ع قاع ممل خعم م ع  عملأي رخاع  ك ع  لخ:ع

 أي ر عفل عل  عملاا م عرخامرخ  خعل  عأ فا عر م ع.ع-

كردد نعمل  ممددتع  ددخعميم ددخع قدد عامددىعا دد ع   ددتعكددخاع  عام دديرعلدد العم مرخ  ددخعر يخلمدد عع-
 ملفك نع   خعا  ع ل  عا مل عملم  دعفلعمألفكخ .

الع  ع دد  عملأددي رخاعلدد عمكدد عاددخ سعثم ددخ ع دد معملر ددنع مل ددك عمأل ادد عل  ددمخ عملفخودد عإ
ع     عمهللعملم فاسع مل اما.ع ما عك م عمل اع قخ خعام خع  ي ف عمملاكم  ع
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  :مدخل

الشـــعر عـــالم یكتنفـــه الغمـــوض، ال یبـــوح بأســـراره الدفینـــة، فلـــیس معجـــزة أن یســـتخدم 

الشاعر مجموعة من الرموز في شعره ، وعلیه فقد تجلت المصطلحات النقدیـة فـي السـاحة 

التنـــاص و فـــراح النقـــد یعـــالج ، لتكشـــف الســـتار عـــن مضـــامین القضـــایا الحساســـة  األدبیـــة،

ـــاء اإلیحـــاء واالســـتعاالنزیـــاح و  ـــة فـــي البن ـــات الفنی ارة واألســـطورة والصـــورة وغیرهـــا مـــن اآللی

ا وافـرا ًظـالرمز من بین أهم اآللیات التـي نالـت ح ویبقى للقصیدة العربیة ،والباطن الظاهر 

ف تطلعــات الــنص الشــعري العربــي اشــتك، التــي تعمــل علــى امــن الوقفــات الفنیــة والجمالیــة 

  .رونق وجمالوما بات یختزنه من المعاصر 

غیــر المباشــرة جعلــه دائــم التفكیــر  ،صــعوبة المعرفــةبإن إحســاس الشــاعر المعاصــر 

وفنیـة تمكـن مـن تعریـة مـا ُخفـّي فـي الـذات والوجـود فـي آن  ،في العثور علـى وسـائط لغویـة

 .)1( واحد

  :التعریف بمصطلح الرمز:أوال

  :لغة-1

خفیــف تصــویت   «:فــي لســان العــرب البــن منظــور علــى أنهــا" رمــز "  ةوردت لفظــ

مــن غیــر إبانــة ، كــالهمس، ویكــون بتحریــك الشــفتین بكــالم غیــر مفهــوم فــي اللفــظ  نباللســا

   )2( ».إنما هو إشارة بالشفتین،  بصوت

                                                           

دار بهاء  ،)قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر(التأویل وخطاب الرمز محمد كعوان،:ینظر -  )1(

  .10ص ،2009 ،)1(ط الجزائر، الدین ، قسنطینة،

  .119ص ،1997 ،)1(ط لبنان، بیروت، ر صادر،دا مادة الرمز، ،3مج لسان العرب، ابن منظور، -  )2(
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الدال على الحركة الناتجة عـن إحـدى ، وهذا التعریف یوافق معناه في القران الكریم 

اطبــا زكریــاء علیــه وهــذا لمــا جــاء فــي قولــه تعــالى مخ. بغــرض اإلبانــة والوضــوح ، الحــواس

بَّـكَ  َواْذُكـر َرْمـزاً  ِإالَّ  َأیَّـامٍ  َثَالثَـةَ  النَّـاَس  ُتَكلِّـمَ  َأالَّ  آَیتُـكَ  َقـالَ  آَیـةً  لِّـيَ  اْجَعـل َربِّ  َقـالَ  «: السالم  رَّ

   .)1( »َواِإلْبَكارِ  ِباْلَعِشيِّ  َوَسبِّحْ  َكِثیراً 

: رم���ز«الفراهیـــدي ولقـــد ورد تعریـــف الرمـــز لغـــة فـــي كتـــاب العـــین للخلیـــل بـــن أحمـــد

الصـــوت الخفـــي : والّرمـــز باللســـان .الـــدُّبر، والفعـــل رُمـــز یرُمــز،أي یـــنظمّ  أســـماءالّرمــازة مـــن 

ارتمز،وقــد :وُیقــال للرجــل الوقیــد. اإلیمــاء بالحاجــب بــال كالم،ومثلــه الهمــس: }الرمــز{ویكــون

ویقــال .ز بعینهــارمــازة، ترمــز بفمهــا،وتغم:یُقــال للجاریــة الغمــازة الهمــازة بعینها،واللمــازة بفمهــا

» .تحریك الشفتین:الرمز
 )2(    

  :اصطالحا-2

وســیلة مــن  «تعریــف الرمــز فقــد ورد تعریــف الرمــز بأنــه جهــودات فــي لقــد تعــددت الم

وســائل التعبیــر عــن وحــدة اإلدراك والتجربــة بــل انــه یــؤدي دور المشــجب الــذي تعلــق علیــه 

ر العــاطفي لتجربــة موضــوع المعــاني والــدالالت فضــال علــى انــه یســاعد علــى تكثیــف التــأثی

   )3(» .التعبیر األدبي

                                                           

  .41اآلیة  سورة ال عمران، -  )1(

،تح عبد الحمید هنداوي،دار الكتب العلمیة، بیروت، 2،كتاب العین،ج)ه170ت( أحمد الفراهیديالخلیل بن  – )2(

  .149،ص1،2003لبنان، ط

دار المطبوعات  ،)في البنیة الفكریة والفنیة دراسة تحلیلة( القصیدة العربیة المعاصرة، میلیا،اعبد الفتاح ك - )3(

  .598،ص2007مصر، الجامعیة،
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وتناقصـا فـي تحدیـد ، وُیعد الرمز من بین أكثر المصطلحات التـي عرفـت اضـطرابا 

تتوســل بمناهجــه للكشــف عــن ، فقــد صــارت أكثــر المــذاهب الفلســفیة المعاصــرة ، ماهیتهــا 

   )1(.الدالالت في األعمال الفنیة واألدبیة

 وبخاصـة فـي الشـعر،، یحائیة مـن أبـرز وسـائل التصـویر لذلك یعتبر الرمز وسیلة إ

، لالنتقـــال الحـــداثي مـــن  وهـــي قدیمـــة ولكـــن الشـــاعر المعاصـــر غّلبهـــا فـــي تجاربـــه الشـــعریة

فـــي ســـعیه الـــدائم وراء اكتشـــاف وســـائل ، الغموض اإلیحـــاء بـــبالغـــة الوضـــوح إلـــى بالغـــة 

بالتجربـــة الشـــعریة التـــي  فهـــو مـــرتبط كـــل االرتبـــاط، تعبیـــر لغویـــة یثـــري بهـــا لغتـــه الشـــعریة 

فالرمز الشعري یبدأ من الواقع لیتجاوزه دون أن یلغیه، إذ یبدأ مـن الواقـع  .یعانیها في واقعه

    )2(.المادي المحسوس لیتحول هذا الواقع إلى واقع نفسي وشعوري تجدیدي

. متفـــق علیـــه ءوقـــد ُعـــرف الرمـــز كوســـیلة للتعـــرف علـــى األشـــیاء وكـــدلیل علـــى شـــي

أخـر، أو یمثلـه أو یـدل  ءیقـوم مقـام شـي ءأكسفورد أن الرمـز عبـارة عـن شـي ویذكر قاموس

مـن ذلـك الحـرف المكتـوب ؛ وٕانما باإلیحاء السریع أو بالعالقة العرضـیة  ةال بالمماثل، علیه

وفـــي اللغـــة الفرنســـیة تحیـــل علـــى ، ... والرســـالة البریدیـــة والشـــكل والعالمـــة المتفـــق علیهـــا 

  )3(.ن ُیعرفقابل أل ءوسائل توصل إلى كل شي، والكیمیائیة  الرموز الریاضیة والمنطقیة

                                                           

 ،عنابة ،)2(السعید بوسقطة،الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر،منشورات بونة للبحوث والدراسات،ط - )1(

  .23،ص2008 الجزائر،

  .33،ص1984،)3(اهرة،مصر،طدار المعارف،الق الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، احمد محمد فتوح، -  )2(

 بیروت ، مؤسسة االنتشار العربي، ،)دراسات في الرموز واللغة واألسطورة(لعبة الترمیز عبد الهادي عبد الرحمن، - )3(

  .15،ص2008،)1(ط لبنان،

 الشعر، في الذاتیة مذهب أنها حیث من الرومانسیة معارضة على قام دیني ال فلسفي أدبي مذهب :لبرناسیةا(*)

 اعتبار على البرناسیة تقوم بینما الذات، عن للتعبیر وسیلة واتخاذه شعراً  الناس على الخاصة الفرد عواطف ضوعر 

 من الجمال استخراج همه موضوعی�ا فناً  الشعر جعل إلى تهدف وهي الذات، عن للتعبیر وسیلة ال ذاته في غایة الفن

  .سابقة أخالق أو فكر أو عقیدة بأي سلفاً  التقید رناسیةالب وترفض المظاهر، تلك على إضفائه أو الطبیعة مظاهر
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  :نشأة المذهب الرمزي في األدب الغربي:ثانیا 

الرمـزي وترعـرع فـي فرنسـا فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر  نشأ المـذهب

والتــــي ال تـــــؤمن إال بتقــــدیس الواقـــــع ، * فجــــاءت الرمزیـــــة ردا علــــى البرناســـــیة، المــــیالدي 

وبرقعــا یســتر ، دت الواقــع ظــاهرة حســیة زائفــة ، أمــا الرمزیــة فقــد َعــ دایــة والنهایــةبوصــفه الب

  . حقیقة الوجود فأنكرته وأنكرت قیمته وماهیته

 ، كلمــــات الخاصــــةلل هاالرمزیــــة فــــي هــــذه الفتــــرة تــــوحي بأفكــــار وعواطــــف باســــتعمالف

لـــك إلـــى ، ویرجـــع ذ وأنغـــام الكلمـــة فـــي نظـــام دقیـــق لنقـــل المعنـــى بتـــأثیر خفـــي أو غـــامض

هـو مـن  والتي كانت مهیأة للتوفیق بین مـا القرن،ذاك األرضیة التي كانت سائدة في نهایة 

 هــو مــن عــالم الــنفس والفكــر، ونلمــح فــي ذلــك مثالیــة أفالطــون ومــا، العــالم الخــارجي 

)platon(  ، وهـي فـي حقیقتهـا لیسـت ، التي تدعو إلـى إنكـار الحقـائق المحسوسـة لألشـیاء

   )1(.ئق المثالیة البعیدة عن العالم المحسوسإال رموزا للحقا

 Charles(لقــــد نمــــت بــــذور المــــذهب الرمــــزي الفنــــي فــــي شــــعر شــــارل بــــودلیر

Baudelaire(،  الـذي ُینسـج حـول ، وهي تمتاز إجماال باإلحیاء واإلیقاع والتناغم الـداخلي

  .القصیدة كلها من اإلبهام الموحي والغموض المثیر واإلیقاع الحلو

إلــى عناصــر التجدیــد والفردیــة الفنیــة فــي البیــت الشــعري ) Gotha(هغوتــ ولقــد أشــار

 إنـه وٕان لـم ینعتـق مـن الظـل الرومنطیقـي فلـه طابعـة الخـاص وأسـراره« :یقول عند بودلیر، 

                                                           

مذكرة لنیل  رمز الحب والكراهیة عند بعض الشعراء الجزائریین المعاصرین المحدثین، ، أمینة بالهاشمي:ینظر - )1(

 ،2011- 2010 الجزائر، جامعة سیدي بلعباس، قسم األدب، الماجستیر في األدب الجزائري الحدیث والمعاصر،

  .35ص
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فــال یخفــى مــا فــي شــعر بــودلیر مــن انــدفاع منطلــق » )1( .الفنیــة وصــیاغته الشخصــیة

قلمــا ینعتــق منهــا الشــعراء ،   یــة التصــوفیةومــتعطش نحــو الالنهائیــة وهــذه هــي النزعــة الروح

على ما فیه من إباحیـة فـي " les fleurs du mal"أو"أزهار الشر"الرمزیون فدیوان بودلیر 

أعطني  یـا  :علیه نزعة روحیة  قویة ، ومن هتافاته المشهورة نه تطغىأبعض قصائده إال 

   )2( .رب القوة والصمود ألتأمل قلبي وجسدي بال اشمئزاز

التـي طرحهـا شــارل )  أیقونـة إشـارة، رمـز، (رمـز بصـفته ركـن مـن أركـان الثالثیــة وال

  .)3(في تصوره للعالمة) Charles Sanders Pierce(ساندرس بیرس 

  

  :المفاهیم العربیة للرمز :ثالثا

ُیعد ابن رشیق أول مـن أشـار إلـى الرمـز فـي المصـطلحات البالغیـة والنقدیـة، حیـث 

صــل أو «المعاصــرة وهــو فــي ذلــك یقتــرب فــي التعامــل مــع الرمزیــة جعلــه مــن أنــواع اإلشــارة، 

كمـا أشـار الجـاحظ بـدوره إلـى مضـمون الرمـز ،  )4(»الرمز الكالم الخفي الـذي ال یكـاد ُیفهـم

وجمیـع أصـناف الـدالالت علـى المعـاني مـن لفـظ   «:فقـال" الداللـة"نه أطلق علیـه اسـم أإال 

ولهــا اللفــظ ثــم اإلشــارة ثــم العقــد ثــم الخــط ثــم ، خمســة أشــیاء ال تــنقص وال تزیــد أ وغیــر لفــظ

                                                           

بحث قدمته لدائرة العربیة في الجامعة األمریكیة لنیل  معالم الرمزیة في الشعر الصوفي العربي، نور سلمان، - )1(

  .50ص ،1954 بیروت، أستاذ في العلوم،"شهادة 

  .51ص نفسه،المرجع  – )2(

 ،2003، الجزائر، )1(ط رابطة اإلبداع الثقافیة، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ، نسیمة بوصالح -  )3(

  .72ص

 ،تح،محمد محي الدین عبد الحمید،دار الجیل،1ابن رشیق القیرواني،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ج - )4(

  .305،ص 1981بیروت لبنان، ،)5(ط
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،  الخــــط التــــي تســــمى نصــــبة ویقتــــرب مــــن الرمــــز اإلشــــاري ثــــالث منهــــا، اإلشــــارة، الحــــال،

   )1( ».النصبة

ــــــــة  ویتمثــــــــل فــــــــي التشــــــــبیهات واالســــــــتعارات والكنایــــــــات واإلشــــــــارة بأنواعهــــــــا الرمزی

ة ومحاولـة العـروج مـن والموضوعیة، وهي تمثل النزعة الصوفیة من شوق إلى الذات اإللهی

عالم األرض إلى عالم السماء ووسائله مستعارة من األسلوب العربـي غیـر المباشـر، ویعمـد 

   )2(.إلى الفلسفة والتصورات المذهبیة

ولــم یعــرف الرمــز معنــاه االصــطالحي إال مــع العصــر العباســي مثلمــا یــذكر درویــش 

أسـلوب یخاطـب بـه الـذین یكتفـون  فیمـا هـو زلقد اقترن عند قدامة ابن جعفر بإیجا" الجندي

من الكالم بـالتلمیح واإلشـارة، ویبتعـدون عـن الشـرح واإلطنـاب، فـارمز مثیـر بـدلیل یسـتدعي 

  .لنفسه االستجابة التي قد یستدعیها أخر عند حضوره

معنوي ال یقـع  ءحسي یعد إشارة إلى شي ءوعرف أحد الباحثین الرمز على انه شي

ئم علـــى وجـــود مشـــابهة بـــین شـــیئین أحســـت بهمـــا مخیلـــة تحـــت الحـــواس وهـــذا االعتبـــار قـــا

   )3(.الرامز

ــــه فــــ ــــر مباشــــر إومن ــــه الشــــاعر تســــمیة أشــــیاء ، ن الرمــــز هــــو تعبیــــر غی ــــب فی یتجن

تمتلكهـا  ، بمسمیاتها، ویكتفي بذكر ما یوحي بهـا ویستحضـرها عبـر أدوات لغویـة وتصـوریة

   )4(.اللغة على لسان الشاعر الموهوب

                                                           

  .26المرجع السابق،ص السعید بوسقطة، -  )1(

  .27نفسه،صالمرجع  – )2(

  .30صأمینة بالهاشمي،المرجع السابق، -  )3(

 ،2008 ،)د ط(، اإلسكندریة مؤسسة الثقافة الجامعیة، ثر القران في الشعر العربي الحدیث،أ شلتاغ عبود شراد، - )4(

  .151ص
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  :لرمزأنواع ا:رابعا

مــن بنوعیــه شــعرا و نثــر ، و تنــوع  اإلبــداعي اإلنتــاجفــي الرمــوز توظیــف قــد تعــدد ل

  : رمز أسطوري إلى رمز أدبي إلى رمز لغوي وهي كاألتي

  :الرمز األسطوري-1

شــــــیوعا فــــــي األدب العربــــــي الحــــــدیث  نــــــواعُیعــــــد الرمــــــز األســــــطوري مــــــن أكثــــــر األ

 لعربــي مــن أكثــر مــن منبــع ،إذ یحیــل علــى دالالت متنوعــة اقتبســها الشــاعر ا والمعاصــر،

فبعضــها مــن الحضــارة الیونانیــة وبعضــها األخــر مــن الحضــارة البابلیــة وبعضــها مــن التــراث 

 ، وبربــروس،سالعربــي القــدیم ، فالــذي نجــده فــي شــعرنا هــو توظیــف لرمــز ســیزیف، وأدونــی

  .أسطوریة اوكلها تعد رموزً  وأیضا عشتار وتموز،

ة بشــكل ممیــز هــي تجربــة محمــد الصــالح غیــر أن أهــم تجربــة فنیــة مثلــت األســطور 

اســتخداما فنیــا ، " ءفــي الواحــة شــي "باویــة، حیــث اســتخدم األســطورة الشــعبیة فــي قصــیدته 

وهـذه القصـیدة یهـدیها باویـة إلـى صـدیقه الشـهید ، یحس فیه القارئ بنبض الحیـاة الجزائریـة 

   )1(.ن دم الشهداء لم یذهب هدراأیطمئنه ب، البشیر بن خلیل 

  :باویةویقول 

  ... ِإَلیكَ  َأُنهِّيَ 

  اْألَْسَوارُ  َیْقَتِحمَ  َهَوى

                                                           

 ،)2(ط بیروت، دار الغرب اإلسالمي، ،"اتجاهاته وخصائصه الفنیة"الشعر الجزائري الحدیث محمد ناصر، - )1(

  ..575ص ،2006
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  ...َواقِ شْ األَ  َشاِطئ َیْبِني 

  .الرُّْمحِ  َساِهَرةُ  َأَغِنیَّةُ  َنْخَلَتْینِ  َبَقاَیا ِفي َدَهَرا 

   . اللَِّقاحِ  ومیُ  ِمنْ 

  )1(.اْلَخْضَراءِ  اْلَواَحةِ  َسَماءِ  ِفي َتَغنِّي َیْومُ 

بأن الشباب مازالت لدیهم الهمم العالیة بعـد ، مع صدیقه الشهید  یتكلم الشاعر هنا 

ویجـب أن تتحقـق كمـا تحققـت أمـال العاشـقین ، في البحث عن التطور والتقدم ، االستقالل 

، ن عاشــقین منعتهمــا الظــروف االجتماعیــة مــن الــزواج أالتــي تقــول بــ، فــي هاتــه األســطورة 

، ومعهمــــا أغنیــــة شــــعبیة تخلــــد  جــــدا میتــــینوُ فخرجـــا ذات لیلــــة خفیــــة مــــن قریــــة المغیــــر ثـــم 

مازالتــا شــاهًدا علــى ونبتــت فوقهمــا نخلتــان، والنخلتــان ، همــا، ودفنــا هنــاك حیــث وجــدا ءوفا

   )2(.حتى الیوم ذلك

وتشــــبثا ، كمـــا یكشــــف الرمــــز األســــطوري عــــن نفســـه بوصــــفه احتضــــانا للمتقــــابالت 

ـــین الـــذات  بالحاضـــر، وبـــین االســـم ، والموضـــوع كمـــا یكشـــف أیضـــا هـــذه الهویـــة العتیقـــة ب

والرمـــز بموضـــوعه فـــي وحـــدة ، بمعنـــاه  يءوالمســـمى، وتنبثـــق هـــذه الهویـــة مـــن انـــدماج الشـــ

   )3(.مباشرة

  

                                                           

  .575ص المرجع السابق، -  )1(

  .578- 576ص ص نفسه،المرجع  – )2(

د ( مصر، ، القاهرة المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، ، الرمز الشعري عند الصوفیة عاطف جودة نصر، - )3(

  .28ص ،1998 ،)ط
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  :الرمز األدبي-2

هنــاك شــعر ، مــن الرمــوز األدبیــة التــي تعامــل معهــا الشــعر المغربــي المعاصــر    

فـي البـدء "دین میهـوبي الـ ، ولنـا فـي دیـوان عـز المتنبـي وابـن الرومـي وامـرؤ القـیس وغیـرهم

  :مثاال لتوظیف الرمز الشعري في القصیدة العربیة یقول"  أوراسكان 

  ...األوراس؟ ِلَماَذا

  ...األوراس؟ ِمنَ  ِاْنَطَلقَ  ِلَماَذا       

   واإلغریقي اْلِفْرَعْوِنيِّ  الزََّمنِ  ُرموز ِألَّني ِاْرِفْض 

   اْلَمْوُبوَءةَ - َوَأْزِمَنُة اْألَْلَوانِ 

   التَُّرابِ  َراِئَحة ِمنَها َتْنَبِعثَ  َال  ِتيالَّ 

  ... َوَأْعُمقُ  ِاْكَبرْ  َرْمَزا ُاْمُتِلكَ  ِألَنَِّني إال لشئ، َال  ...َذِلكَ  ُكلُّ  ِاْرِفْض 

   )1(.األوراس ُهوَ 

ففي هذه القصیدة دعوة لرفض الذل العربي ولروح االنكسـار واالنهـزام فهـي انعكـاس 

ي إشــــارة إلــــى مــــوت الضــــمیر العربــــي الــــذي اعتــــاد االســــتكانة لنفســــیة الشــــاعر المتمــــردة فــــ

  .واالنبطاح

غیــر مــذكور  ءكنــاظر مــع شــي «:الرمــز األدبــي بأنــه) Stendhal(ویعــرف ســتاندال

یتألف من عناصر فطریة یتجاوز معها الحدود المركبة لیجسد ویعطـي مركبـا مـن المشـاعر 

 ». واألفكار
 )1(   

                                                           

  .01ص ، 1985 ، باتنة،)دط(،دار الشهاب دیوان في البدء كان أوراس، عز الدین میهوبي، -  )1(
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ظیـــت بالقـــدر األعظـــم مـــن اهتمـــام شـــعرائنا الشخصـــیات التـــي ح  أنومـــن الُمالحـــظ 

وأصـــبحت فـــي التـــراث رمـــزا لتلـــك ، هـــي تلـــك التـــي ارتبطـــت بقضـــایا معینـــة ، المعاصـــرین 

حضـاریة، ولقـد كـان  مفكریـة أ مسیاسـیة أ مسـواء أكانـت تلـك القضـایا اجتماعیـة أ، القضایا 

بعـض الشـعراء یتــأولون بعـض جوانـب حیــاة الشخصـیة التراثیـة لتصــلح عنوانـا للقضـیة التــي 

  )2(.یریدون أن یحملوها علیها

  :الرمز اللغوي-3 

أكثـــر األنمـــاط  ، ویعـــد مـــن )3(وُیطلـــق علیـــه الرمـــز الـــذي یتبلـــور فـــي كلمـــة واحـــدة

ا إیغـاال فـي الرمـز، وتظهـر بسـاطته فـي قلهـأعند شـعرائنا وهـو مـن أبسـط األنـواع و  استعماال

لتـــدل علـــى معنـــى أعمـــق مـــن داللتهـــا ، اســـتخدام الشـــاعر للمفـــردة اللغویـــة اســـتخداما رامـــزا 

وهـذا النـوع مـن الرمـوز ال یختلـف كثیـرا عـن ، عن طریق التماثل بـین الـداللتین ، السطحیة 

ألنهـا غالبـا مـا ، لیـة لمـا تحملـه هـذه الرمـوز مـن جـّدة دال استعمال القـدامى للمجـاز اللغـوي،

ووســـیلة یصـــل  بفضـــلها إلـــى تصـــویر مـــا یـــدور ، تكـــون تعبیـــرا عـــن واقـــع الشـــاعر الُمعـــاش 

   )4(.بدواخله

هو ، فصدق ما یمیز هذا النمط من الرموز فنیا هو الشاعر حمري بحري أولعل 

ه ولغته الشعریة وصور ، رتبط باألرض ارتباطا مستمرا ا قدف، برز األمثلة وأوضحها أمن 

                                                                                                                                                                                

، )1(، ط عالم الكتب الحدیث ،"دراسة في رموز السیاب الشخصیة والخاصة" رمزیةالبروج ال هاني نصر اهللا، - )1(

  .33، ص2006األردن، 

 القاهرة، ،)د ط(علي عشري زاید،استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر،دار الفكر العربي، - )2(

  .77ص ،1997

 ،)3(، ط دار العودة ،)  المعنویة وظواهره الفنیة وقضایاه  (الشعر العربي المعاصر عز الدین إسماعیل، - )3(

  .218، ص1981 بیروت، لبنان،

  .550ص المرجع السابق، محمد ناصر، -  )4(
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وكذلك العدید من قصائده تحمل هذا اإلحساس المتدفق والتي ، مستمدة من الجو الریفي 

  :من بینها

   ُأِحبُّكَ "       

وَنا َكْوُني    َوُجُفوَنيْ  ُشْفِتي َعَلى َغصُّ

   َقْمحِ  َسَناِبلِ  َوَكْوُني

   َتَباِشیُر ُصْبحِ 

ِنینَ  َال  َفَأْنتَ     ُتَخوِّ

ْدرِ  ِفي جرحُتكَ     َمرَّةَ  ونِمْلیُ  الصَّ

  اْلَعَطاُء  َفُكنَّتْ 

        )1(.السََّناِبلِ  َنْبُض  ُتَغاِزلُ 

فقـــد اســـتخدم حمـــري بحـــري رمـــوز لغویـــة متشـــابهة فـــي الداللـــة، إذ هـــي تعبیـــر عـــن 

لذلك أصبحت جزءا من الصورة النفسیة التـي یرغـب فـي ، مشاعر القلق والضیاع والضیق 

  .تجسیدها

كمـا تشـیر كلمـة ، لـى موضـوع معـین إشـارة مباشـرة وتشیر الكلمة في الرمز اللغـوي إ

ولكــن دون أن تكــون  الــذي اصــطلحنا علــى اإلشــارة إلیــه بهــذه الكلمــة ، يءإلــى الشــ" بــاب"

                                                           

  .553-552ص ص المرجع السابق، محمد ناصر، -  )1(
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التي تكون بین الرمـز الشـعري وموضـوعه ، ) عالقة التداخل واالمتزاج(هناك عالقة حیویة 

   )1(.أي بین الرمز والمرموز إلیه

نــه یشــحن إف ،...)البحــر والــریح قمــر والــنجم(  ات مثــلفعنــدما یســتخدم الشــاعر كلمــ

لكــن اســتعماله لهــا یكــون  ، قــد تكــون مشــتركة لــدى جمیــع القــراء ، الكلمــات بــدالالت رمزیــة 

مـا لـم یجیـد الشـاعر حسـن اسـتغالل اإلبعـاد الداللیـة والعالقـات الفنیـة ، تـأثیره الشـعري قـوي 

داما ال تكـون هنـاك كلمـة أفضـل وأصــلح لهـذا الرمـز، وعنـد اسـتخدام اللغـة فـي الشــعر اسـتخ

  .من غیرها لكي تكون رمزا

إضافة إلى ذلـك هنـاك رمـوز تـرتبط بـبعض األمـاكن ذات المـدلول النفسـي الخـاص  

، أمـا الرمـوز المسـتمدة مـن الطبیعـة فهـي  المحراب المئذنة، القریة، السجن ، المدینة، :مثل

   )2(.الخریف الریح، اللیل، الظالم، النهار،

لیصــــور األحاســــیس والمعــــاني ، اللغــــة عبــــر إمكاناتهــــا التعبیریــــة  اعر یســــتخدمشــــوال

المختبئة واألفكار التي تموج بها النفس، ومن األدباء من یتعامل مـع اللغـة علـى أنهـا منفـى 

فالشــعر  ، معلنــا أنهـا ال تســتطیع أن تنقــل تجربتــه ویتهمهــا بالخیانــة ، أو فــخ أو مصـیدة ، ،

  .بنیة على المجاز عالم مزدحم بالصور الم

یقــوم بهــا الشــعراء والكتــاب لمــأل الفــراغ ، واالســتعارة والتشــبیه یمثــل محاولــة مضــنیة 

 دفــالنفري یقــف عنــ؛ وقــد أدرك هــذا األمــر المتصــوفة قــدیما ، الــذي یستشــعرونه فــي اللغــة 

ه منبهـا بمعرفتـ ."لیس الكاف تشـبیها هـي حقیقـة أنـت ال تعرفهـا إال بتشـبیه"  :التشبیه بقوله 

                                                           

  .198عز الدین إسماعیل،المرجع السابق،ص -  )1(

  .74،ص1998،الجزائر،)1(،ط"شعر الشباب نموذجا"يعبد الحمید هیمة،البنیات األسلوبیة في الشعر الجزائر  -  )2(
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لطبیعــة اللغــة وأدواتهــا غیــر القــادرة ، الصــوفیة إلــى نقطــة فــي غایــة الدقــة والعمــق التحلیلــي 

   )1(.التجربة والنفاذ إلى جوهرها  بعلى استیعا

  :الرمز الدیني-4

أساسـیا فـي التكـوین الفطـري لإلنسـان، فقـد ُوجـد منـذ ِقـدم الـنفس  ایعتبر الدین عنصـر 

ــَأِقمْ  «:عــالىوعّبــر القــرآن عنهــا بقولــه ت البشــریة،  َفَطــرَ  الَِّتــي اللَّــهِ  ِفْطــَرةَ  َحِنیًفــا ِللــدِّینِ  َوْجَهــكَ  َف

 ومـذ،  )2( ».َیْعَلُمـونَ  ال النَّـاسِ  َأْكثَـرَ  َوَلِكـنَّ  اْلقَـیِّمُ  الـدِّینُ  َذِلـكَ  اللَّـهِ  ِلَخْلقِ  َتْبِدیلَ  ال َعَلْیَها النَّاَس 

 ، خـالل رمــوز دینیـة تمثــل اآللهــة وعــن كــل الُمقـدس مــن، بـدأ اإلنســان ُیعبـر عــن نفسـه  ذاك

والتــي  ، حیــث ســاهمت المــؤثرات البیئیــة والثقافیــة وعوامــل أخــرى فــي بــروز وتعــدد األدیــان

   )3(.نمت معها األساطیر و الخرافات

ویـنظم  دستور یشرع الحـالل والحـرام ، فهو أهمیة لإلنسان فقد ُخلق للعبادة ،دین لاف

وهـــذا الكـــالم العـــام والخـــاص فیـــه هـــو النظـــر إلـــى  ،ســـیر المجتمعـــات وحـــدود حریـــة األفـــراد 

فقـد كـان التـراث الـدیني فـي كـل العصـور ، ونظرة الشعراء المعاصـرین إلیـه بالـذات  الدین ،

حیــث یســتمد منــه نمــاذج ، ولــدى جمیــع األمــم مصــدرا ســخیا مــن مصــادر اإللهــام  الشــعري 

نظــرتهم إلــى الــدین  ن الشــعراء قــد تباینــتإ، إضــافة إلــى ذلــك فــ وموضــوعات وصــورا أدبیــة

، یسـتلهم  جـأ إلـى القـرآن وقصصـه ومالمـح األنبیـاء فیـهل، فمـنهم مـن  اإلسالمي والمسـیحي

وال یجـد فـي ذلـك بأسـا وال حرجـا، ، یتقمصها  أو ، ُیسقطها على الحاضر  منه رموزا خالدة

 فمحمـد صـلى اهللا علیـه وسـلم وأیـوب وعیســى؛ فـالقرآن خالـد وصـالح لكـل األزمنـة واألمكنـة 

                                                           

  .154،ص2008،)1(ط األردن، عالم الكتب الحدیث، تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیة، ، أمین یوسف عودة- )1(

  .30 اآلیة سورة الروم، -  )2(

رق األدنى القدیم دراسة حول الرموز الدینیة ودالالتها في الش( قصة الرمز الدیني بالل موسى بالل العلي، -  )3(

  .30،ص2011/2012،)والمسیحیة واإلسالم وما قبله
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، وغیرهــا ... وغــار ِحــراء وقصــة یوســف علیــه الســالم وذو القــرنین، وموســى علــیهم الســالم 

 )1(.متكأ وملجأ بعض الشعراء في إبداعاتهم وتشكیالتهم الرمزیة

  ":ألیوب اقالو  "یقول بدر شاكر الّسیاب في قصیدته 

   " اْإلَلهُ  َجَفاكَ  " ألیوب َقاُلوا

   َیْجُفو َال  َفَقالٌ 

ي، َال  ْإلیَماِن،ِبا َشدّ  ِمنْ     َتْغُفو َأْجَفاُنهُ  َوَال  َقَبَضَتاُه ُتَرخِّ

اهُ  َذا ِمنْ  َوالدَّاءُ : َلهُ  َقاُلوا    َرمَّ

  ؟ َتبَّْتهُ  َوِمنْ  ِجْسِمَك اْلَواِهي، ِفي

ولقــد وجــد فیــه الّســیاب ، فــالرمز الــدیني هنــا جلــّي یمثلــه أیــوب رمــز الصــبر والجلــد 

ل تجربتــه، وهــي تلــك المرحلــة التــي اشــتدت علیــه فیهــا وســیلته للتعبیــر عــن مرحلــة مــن مراحــ

  )2(.ه سوى الصبر على البالءإلیلم یجد ملجأ یلوذ  و وطأة المرض في أخریات حیاته ،

ن مـــیجعلهـــا تلـــج بابـــا واســـعا ، لـــذلك فـــالتوظیف الرمـــزي الـــدیني للقصـــیدة المعاصـــرة 

یعلــو بهــا  ثنایاهــا ، ، فهــو حــین یتالشــى ویــذوب فــي القصــیدة ویجــوب التقدیریــة والخطابیــة

  . عساتإلى جو روحي  بما یمنحه لها من جمالیة وا

                                                           

الرمز الثوري في الشعر العربي المعاصر،مذكرة لنیل الماجستیر في األدب،  "جمیلة بوحیرد فطیمة بو قاسة، - )1(

  .42-41،ص ص2006/2007جامعة قسنطینة، الجزائر، 

  .43ص نفسھ،المرجع  – )2(
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 مظاهر الرمز الديني: :الفصل األول

لػـ تفػؼ فيػو ع ػ  عرفت آليات التعبير الفني تطورا عظيما في عػالـ اببػعاع الفنػي   و     
ت ػػؾ ايليػػات فػػي ت امػػؿ يهع يػػا مظيػػرا  ظ ػػتبنفسػػيا عػػف ايرىػػا   إنمػػا  منيػػااسػػتفيليك  ػػؿ 

ه الفنػي دػع اتىػك لته ي ايرىا و حيػاا لناػاط أىػر    و مػف كلػؾ  ػاف ته ػي الرمػا فػي بعػع
 مظير التناص   الكي بات ُيعتبر أحع أبرا أوهو توظيؼ الرما و ىاصك الرما العيني.

 : مفهوم التناص - أوال

( أوؿ مب ػورة لمفيػـو أو مصػط ل التنػاص  فيػو Julia Kristevaُتعع هوليا  ريسػتيفا      
دتبػػاو والتف يػػع   وليػػكا ال يتع ػػؽ عنػػعىا باالنتحػػاؿ أو مػػا يسػػم  السػػردك ا عبيػػك أو حتػػ  اال

فإف دراءة نص معناه أف ُيفتل ع   النصوص ا ىر    التػي ااػتر ت فػي نسػهو وبنػاءه   
ع أثػار نصػوص سػابفك ومفػاطع ودراءة نص بمنظور تكودي يستوهب العثور في تناصّيتو م

   تسته ييا الكا رة في رواسب ما بيف النصوص.متفردك

عبػػارة عػػف لوحػػك فسيفسػػاء مػػف االدتباسػػات   و ػػؿ  وتفػػر هوليػػا بػػكلؾ أف  ػػؿ نػػص ىػػو     
(1 نص ىو تارب وتحويؿ لنصوص أىر 

.  

وليػػكا فػػإف التنػػاص يمثػػؿ حدػػور نػػص دػػعيـ فػػي نػػص هعيػػع   أمػػا فيمػػا يتع ػػؽ بػػ نواع      
التناص ففع تناوليا محمع بنيو في  تابو الموسـو بػػ  ظػاىرة الاػعر المعاصػر فػي الم ػرب 

 تي بثيثػػػك أنػػػواع ىػػػي : االهتػػػرار واالمتصػػػاص والحػػػوار  وىػػػي مفاربػػػك ت وينيػػػك    فإنػػػو يػػػ

                                                           

 .13 ص2011  بف ع نوف الهاائر  عط( عبع اله يؿ مرتاض  التناص عيواف المطبوعات الهامعيك - (1 
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ا االتيا   لكلؾ يصػبل الػنص ال ائػب نموكهػا  دوانيف مرتبك ومتس س ك ىرميا في عالالتيا وا 
(1 هامعا في النص المعاصر وتدمحؿ حيويك النصيف معا

.   

فيبػيف  هاات  ريستيفا ليوسػعيا وياػرحيا( مف منRoland Barthesوينط ؽ روالف بارت  
  أف التناص ي وف في  ؿ نػص ميمػا  ػاف هنسػو  تبػاعؿ النصػوص  أاػيء نصػوص عارت

نصػػوص أو تػػعور فػػي ف ػػؾ نػػص يعتبػػر مر ػػاا   وفػػي النيايػػك تتحػػع معػػو... و ػػؿ نػػص فػػي 
( Gerard Ginetteليو إال نسيها هعيعا مف استاياعات سابفك(  ويػربط هيػرار هينيػت  

مودػوع الاػاعريك ىػو التععيػك النصػيك أو االسػتعيء  أف« التنػاص فيفػوؿ: بػيف الاػاعريك و
النصي الكي  نت دع عرفتو تعريفا   يا:أنو  ؿ ما يدع الػنص فػي عيدػك ظػاىرة أو ىفيػك 

   (2 » مع نصوص أىر .
 

 : من القرآن والسنة وأقوال المفسرين والعلماء أنواع التناص-1

بلياـ الاعري   التي ي ه  إلييا ُيعع النص الفرآني مصعرا ثفافيا ميما مف مصاعر ا     
الاعراء   والسبب في كلؾ ما يمث و الفرآف ال ريـ مف ثراء وعطاء متهععيف ل ف ر 
والاعور  فادتباو وتوظيؼ ايء مف الفرآف ال ريـ أو السنك النبويك في الاعر بطريفك 

ؿ كلؾ مباارة أو اير مباارة   ينع و ع   فنيك الاعر  ويمنحو عالالت هعيعة مف ىي
(3 التوظيؼ   وت ؾ ابكابك في النص الاعري الهعيع

وما ن حظو في اعر عبع اهلل  .

                                                           

لمعاصر أحمع العوادي أنموكها   عار عصاـ حفظ اهلل حسيف واصؿ  التناص التراثي في الاعر العربي ا - (1 
 .23-22 ص ص 2011ايعاء  عماف   ا رعف  

إبراىيـ عبع الفتاح رمداف  التناص في الثفافك العربيك المعاصرة  عراسك تاصي يك في بيب وارافيا المصط ل(   - (2 
 .155  ص2013 نوفمبر 5مه ك الحهاا العالميك ل عراسات ابسيميك والعربيك  الععع

ل  ات وايعاب   را نبا ىػ(  مه ك هامعك572أحمع بف عيدك الثففي  التناص في اعر الرصافي الب نسي  ت - (3 
 .05  ص2012   السنك الثالثك 7الععع  
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وىكا  العاي ىو تنوع التناصات ؛ مف تناص لفظي إل  تناص عباري إل  تناص معنوي 
ما منل النص الاعري ثراًء عالليا ومعنويا   ويم ف حصر بعض ىكه التناصات في ىكه 

 الرؤ  التاليك:

  :  لمفظيالتناص ا-أ

التناص ال فظي يمثؿ عم يك استحدار الااعر لبعض الفصص أو اباارات      
العينيك  لتوظيفيا في سيادات الفصيعة   وكلؾ لتعميؽ رؤيا معاصرة يراىا في المودوع 
الكي يطرحو   أو الفديك التي يعالهيا   ولو بحثنا عف ىكا النمط مف التناص في اعر 

ه مف المصاعر ا ساسيك التي ع ؼ ع ييا في تهربتو الفنيك التي عبع اهلل العاي لوهعنا
مارسيا   حت  إننا ال ن اع نفع ع   دصيعة مف دصائعه إال وفييا مظيرا مف مظاىر ىكا 

أو ادتباو أو إاارة أو است ياـ   سواء منيا ما  اف في  المتمثؿ في تدميف  الت ثير 
مف حواعث حياة نبي مف ا نبياء   وىكا لفظك أو عبارة   أو مدموف دصك أو في حعث 

يعوع إل  س طك الىطاب العيني ع   الىطاب ا عبي الكي ااتن  بو عمؽ الااعر با ؿ 
عاـ   مع اىتيؼ تهارب المبععيف بسبب الىاصيك الهوىريك ل نص العيني الكي يع و 

ؿ بالارح   دربا مف االىتااؿ الرائع ل معاني وت ثيفيا   مما ي ني الااعر عف التفصي
(1 وىكه الظاىرة تتماا  مع طبيعك الاعر نفسو

.  

ى كا تععع التناصات ال فظيك في اعر عبػع اهلل العاػي   فنهػعه مػثي يفػوؿ فػي دصػيعة      
 فاتحك ا بهعيك   وىكا العنواف ىو تناص مع فاتحك ال تاب ال ريـ   يفوؿ فييا:

 اهلل يا اهلل     
                                                           

  هامعك  50صاحب رايع موس  وحسيف عمراف محمع  التناص في اعر ابف سيؿ االابي ي  مه ك عيالي  الععع - (1 
 .02الس يمانيك  العراؽ ص
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 لىدراءأنرت مف أمامو أدواءؾ ا     

 فاّسادطت ع   يعيو      

  (1  ل نو...       

ّسػػػادطت ىنػػػا تنػػػاص مػػػع صػػػورة مػػػريـ ع ييػػػا السػػػيـ بفولػػػو تعػػػال :  َوُىػػػا ي ِإَلْيػػػِؾ إف فظػػػك    
 فصػػػػورة السػػػػفوط  مػػػػا أراعىػػػػا اهلل فػػػػي ماػػػػيع (2  ِبِهػػػػْكِع الَنْى َػػػػِك ُتَسػػػػاِدْط َعَ ْيػػػػِؾ ُرَطًبػػػػا َهِني ػػػػا. 

 و وعظػيـ عظمػك السػياؽ الػكي اػم يا   فمػريـ ال تفػو  ع ػ  الحعث  تتهسع في سفوط سػ
ىا النى ك بسبب آالـ المىاض   و راـ كلؾ سي وف ناوؿ الرطب وافػرا مػاعاـ وادػع الحػاؿ 

 ُينبي بالفعسيك فتتحوؿ ا لفاظ إل  ُبْعٍع نوراني تففع فيو الىصوصيك ال  ويك الفهك.

  ويفوؿ أيدا في دصيعة  ااي لـ ي ف :

 المساء الكي يتمايؿ...                  

 بيف المعارج والمنحعر                  

 الصباح لنا                  

 والمساء لنا                  

(3 والسيـ... السيـ                  
.

 

                                                           

 .09 ص2014( عماف ا رعف 1  ط ل نار و التوايع عار فداءات  عيواف صحوة ال يـ  عبع اهلل العاي  - (1 
 .25سورة مريـ االيك - (2 
 .62ع اهلل العاي المرهع السابؽ صعب - (3 
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والكي ن حظو في ىكه الفصيعة ىو أف لفظك المعارج   ىي تناص مع سورة المعارج فػي    
 ػػريـ   والتػػي تػػك ر دصػػك النبػػي محمػػع صػػ   اهلل ع يػػو وسػػ ـ عنػػعما ُعػػرج بػػو فػػوؽ الفػػرآف ال

 الُبراؽ إل  عالـ السماوات.   

وأيدػػا نهػػع لفظػػػك السػػيـ تنػػاص مػػػع دولػػو تعػػال  ع ػػػ  لسػػاف عيسػػي بػػػف مػػريـ ع ييمػػػا    
السػػيـ   حينمػػا نطػػؽ فػػي الميػػع ليبػػرأ أمػػو مػػف تيمػػك الفاحاػػك التػػي ُوهيػػت ليػػا مػػف دوميػػا 

ـُ َعَ َي َيْوـَ ُوِلعتُّ َوَيْوـَ َأُموُت َوَيْوـَ ُأْبَعُث َحي ا. يفوؿ  تعال :  َوالَسَي
  1)  

 

 التناص العباري)الجممة(:-ب

ناعت فئك مف الاعراء العرب المعاصػريف إلػ  أف تفتػبو مػف الفػرآف صػيااات هعيػعة      
مػف أيػك درآنيػك   مػع تحػوير   لـ يعرفيا الاعراء مف دبؿ ؛  االدتباو ال امؿ  يك أو هم ك 

بسػػيط أحيانػػا بإدػػافك أو حػػكؼ   مػػك   أو بإعػػاعة ترتيػػب مفػػرعات الهم ػػك  واالبػػا مػػا ي ػػوف 
ومػف أاػير التناصػات فػي العبػارات العينيػك   (2 ىكا التصرؼ مما لو عيدك بالواف الاػعري

 ما نراه في دصيعة  هفف ال ماـ  لعبع اهلل العاي التي يفوؿ فييا :

  تو   ع   تعبي أييا الّظؿف        

 وادصص رؤاؾ ع   ما تبف  مف الودت       

 فالصحو مر  ومر ال ماـ       

   ىا أنا ....       

                                                           

 .33سورة مريـ االيك - (1 
عار  نوا المعرفك  اوثي نموكها   البر  التناص في الاعر العربي الحعيث حصك عبع اهلل سعيع الباعي  - (2 

 .39 ص2009ا رعف  عماف   (1  طالع ميك
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    ؿ سري حروؼ       

  (1  ومعناي الـ...        

فعبػػارة تو ػػ  ع ػػ  تعبػػي أييػػا الظػػؿ   ىػػي تنػػاص مػػع دصػػك موسػػ  ع يػػو السػػيـ حينمػػا     
َوَما ِتْ َؾ ِبَيِميِنَؾ َيػا ُموَسػ   دَػاَؿ ِىػَي َعَصػاَي  «عرض اييك ال ريمك :ىاطبو اهلل دائي في م

» َأَتَوَ ُ  َعَ ْيَيا َوَأُىشُّ ِبَيا َعَ   َاَنِمي َوِلَي ِفيَيا َمآِرُب ُأْىَر .
 2)  

  :التناص المعنوي-ج

ال  مػات وىو ادتباو المعن  ففػط وصػيااتو ب  ػك الاػاعر   مػع اببفػاء ع ػ    مػك مػف     
ع   المصعر الكي ادتبست منو آيك أو حعيثا اريفا  ول فرآف ال ػريـ م انتػو فػي نسػ   العالك

نسػػهاـ بػػيف ابف  ول ػػك الاػػعر و آلؼ بػػيف ل ػػك الفػػر تػػآعػػف طريػػؽ ال «دصػػيعة المػػعيل النبػػوي 
 » المودوع الاعري ومعاعلك المدموف الفرآني

 3)
 

ويفػػوؿ عبػػع اهلل   ئبػػك فػػي ثنايػػا الفصػػائعال ا النصػػوص ونحػػاوؿ فػػي ىػػكا الػػعيواف حصػػر     
 العاي في دصيعة  عاؿ بفطر النع  :

  اف يسبل بيف كراعيف مف نرهو        

 ثـ ي في ع    تفي الودت أيامو          

 ويىبئ تاريىو         

                                                           

 .38ص صحوة ال يـ العيواف المرهع السابؽ  عبع اهلل العاي  - (1 
 .17االيك سورة طو  - (2 
معك  ها 6الععع مه ك   يو ايعاب  التناص الفرآني في تائيك ابف الى وؼ الفسنطيني عراسك فنيك   معاش حياة  - (3 

 .02ص  2010هانفي  بس رة 
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(1 في رماع الاماف         
. 

ل فػػػي بطػػػف ىنػػػا يتنػػػاص الاػػػاعر مػػػع دصػػػك سػػػيعنا يػػػونو ع يػػػو السػػػيـ عنػػػعما  ػػػاف يسػػػب  
 الحوت.

ومف الرموا العينيػك التػي ينػتظـ فػي إطارىػا ا نبيػاء والرسػؿ  الػكيف وهػع الاػعراء فييػا      
عالالت ىصبك لتوظيؼ الرما بىاصك ا نبياء و الرسؿ  محمع والمسػيل عيسػ  بػف مػريـ  
وأيوب و يوسػؼ و موسػ  و إبػراىيـ ع ػييـ هميعػا صػية اهلل وسػيمو  ػؿ بمػا تفػرع بػو مػف 

لك الصبر ع   البيء    مػا ينػتظـ فػي إطارىػا رمػوا إنهي يػك مثػؿ عػاار رمػا االنبعػاث عال
 ال اكب  

  ىػػػػكا فيمػػػػا (2 رمػػػػا الىيانػػػػك وال وايػػػػك  ومػػػػريـ رمػػػػا المعانػػػػاة *وييػػػػوكا االسػػػػىريوطي       
يىص التناص مع الفػرآف ال ػريـ   أمػا التنػاص مػع السػنك النبويػك الاػريفك فيػو د يػؿ مفارنػك 

ثفافػك مػف سػنك نبيػو صػ   اهلل ع يػو وسػ ـ  الكي يتثفؼ ب تاب اهلل البع لو ال ريـ   و  بالفرآف
ودػػػع  انػػػا ىػػػكاف المصػػػعراف مػػػف أولػػػ  ا صػػػوؿ التػػػي ي ىػػػك بيمػػػا ا عيػػػب  ويبػػػعو أف عنايػػػك 
الاػعراء بالحػعيث الاػريؼ ال تفػؿ عػف عنػػايتيـ بػالفرآف ال ػريـ   ففػع أسػعفتيـ أحاعيثػو ع يػػو 

اني إسػػػيميك تسػػػيـ فػػػي إاػػػراؽ عبػػػارات ىطػػػابيـ الاػػػعري   وتمنحػػػو الصػػػية والسػػػيـ بمعػػػ

                                                           

 .49عبع اهلل العاي المرهع السابؽ ص - (1 
  ولفبو سبط ييوكا وكا    أنو ييوعي أو مفأحع تيميك المسيل ا ثن  عار  ويعني أسمو   يي ييوكا ابسىريوطي *

ث توهع   ىرابك   والتي يحتمؿ أنيا  انت تفع في هنوبي الييوعيك حيني أنو رهؿ مف دريوت المك ورة  ابسىريوطي  يع
وييوكا  ) "أسممه الفريتيف . ويك ره العيع الهعيع في أا ب المرات بمس ـ الرب يسوع المسيل:  وييوكا ابسىريوطي الكي

أيدا. وأنو  اف معروًفا منك اىتيار الرب لو أنو سيس مو:  أهابيـ يسوع أليو أني أنا  مسمما ابسىريوطي الكي صار
. وكلؾ (يسممه داؿ عف ييوكا سمعاف ابسىريوطي.  ف ىكا  اف مامعا أف منكم شيطانوواحد  عار أالثنياىترت ـ 

  .بناء ع   ع ـ الرب
 .39حصك عبع اهلل سعيع الباعي المرهع السابؽ ص - (2 
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اػػرعيك الحهػػك والبرىػػاف  مػػا تم ػػؤه بطادػػك فنيػػك فيادػػك تسػػمو باػػعريك ىطػػابيـ   يػػؼ ال   
(1 وىي تنبع بفيض النبوة مف فيٍو أوتي ُهؿ هوامع ال  ـ

.  

دصيعة   ومف التناصات مع الحعيث النبوي في عيواف عبع اهلل العاي   نهعه يفوؿ في
         الثاء ت اؿ  ليؿ(ىا 

 أىاؼ اثنتيف:              

 أ وف ع   ثفك صاعدا                          

(2 أ وف ع   ثفتي  اكبا               
. 

إنيا لت تي ع   الناو ُسنوف ىعاعك يصػعؽ فييػا ال ػاكب  « يفوؿ ص   اهلل ع يو وس ـ:   
  »بدػكيا الىائف  ويىػوف فييػا ا مػيف  وينطػؽ فييػا الرو وي كب فييا الصاعؽ  ويؤتمف فيي

(3 بدك يا رسوؿ اهلل داؿ:السفيو يت  ـ في أمر العامكيديؿ وما الرو 
.
  

 و مف التناصات العينيك المعنويك  كلؾ دولو في دصيعة   سر ل يـ الدُّح    :

 ىا ىنا ي تفي الماء بالماء  -          

 ىكا نعاء            

 وكاؾ صع             

                                                           

المت ف  الوطني حوؿ النص في  بف نابت  نحو رؤيك لينساؽ الثفافيك في بائيك أبي تماـ مفاربك تناصيك(  سمير - (1 
 .2014راسات ال سانيك والنفعيك المعاصرة    يك ايعاب وال  ات لهامعتي بس رة وباتنك  ا توبرالع
 .33العيواف ص   عبع اهلل العاي  - (2 
 .162 تب حواايو محموع ى يؿ  ص  4036ردـ   أبي المعاطي   حعيث م تبك5الفاويني السنف ج  ابف ماهك(3 
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(1 ارفاتؾ مارعك               
.

 

  (2 >>َمَرَج الَبْحَرْيِف َيْ َتٍفَياِف  <<ىنا يتناص مع سورة الرحماف يفوؿ تعال  : 

و يفصع بيا أف اهلل عّا و هّؿ مرج ماء البحريف   العكب والمالل ( ي تفياف بينيما حاها 
ؿ يبف  العكب عكًبا والمالل مالًحا ب  في يط   أحعىما ع   ايىر و يكىب بىصائصو 

مع تيدييما وىنا معهاة مف معهااتو سبحانو ودع وظفيا الااعر ليؤ ع ع   ىكه العظمك 
  :و يفوؿ أيدا في دصيعة   تاء لكا رة البنفس   

  مف البئر                

(3 محط الحماـ  حت               
. 

ثور حيث  اف متىفيا عف  ـ وىو في اار   اهلل ع يو وسمف يتناص مع دصك محمع ص 
أنظار المار يف ىو و أبو ب ر الصعيؽ ردي اهلل عنو  ودع ودع الحماـ أعاااو ع   

 . ر يف مف معرفتيماالما ال ار  ولـ يتم ف 

  :و دولو في دصيعة   ألؼ ا سماء  

  آتوسُتفتل أحيمنا ببياء      

 و نعانفو عنع أبوابنا ...      

 كا تنحني و تفـو ى       

                                                           

 .26العاي  المرهع السابؽ ص - (1 
 .18االيك سورة الرحماف  - (2 
 .66العيواف ص  عبع اهلل العاي - (3 
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(1 سنابؿ أيامنا          
.

 

ـْ ِفي َسِبيِؿ الَ ِو َ َمَثِؿ َحَبٍك َأْنَبَتْت <<ىنا يتناص مع دولو تعال  :  َمَثُؿ اَلِكيَف ُيْنِفُفوَف َأْمَواَلُي
  (2 >> ُو َواِسٌع َعِ يـٌ َسْبَع َسَناِبَؿ ِفي ُ ؿ  ُسْنُبَ ٍك ِمَئُك َحَبٍك َوالَ ُو ُيَداِعُؼ ِلَمْف َيَااُء َوال َ 

، 

 ويفصع بيا الىير والحسنات المداعفك  و يفوؿ أيدا في دصيعة   تاء لكا رة البنفس  :

 ىا ىنا :                

 سوؼ أامض عينّي                

 حت  أر   ؿ ايئ               

(3 يوسؼ كىنا يتناص مع دص                 
.

 

 اء ت اؿ ليؿ ىا( :الثو يفوؿ في دصيعة   

  ىا( عنت وتعل ت               

 انياو ألفت ع   النيِر أاص              

 و إنثنت و تّولت               

(4 ليا و ما كاع سرُّ                
.

  

                                                           

 .15  صالمصعر السابؽ  – (1 
 .261اييك  سورة البفرة  - (2 
 .66العيواف ص   عبع اهلل العاي  - (3 
 .32ص  المصعر نفسو   – (4 
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ـَ <<ىنا يتناص مع دولو تعال  :  و ما   (1 >>َفَ اَف َداَب َدْوَسْيِف َأْو َأْعَن  َعَنا َفَتَعَل ُث
 أهمؿ أف يصور الااعر إحساسو في ىكا المفطع بإدتراب لحظك اببعاع أو ال تابك.

 :"يفوؿ عبع اهلل العاي في دصيعة   داع سوؼ أفتل 

 سوؼ أفتل ىكا ال تاب ..                    

 و أسري بصحرائو ...                    

 أتيه  رسائ يا في صحائفو                     

(2 و أعع  ال وا ب في أفؽ آفاديا                   
. 

ػػػَف <<ىنػػػا يتنػػػاص مػػػع سػػػورة ابسػػػراء يفػػػوؿ تعػػػال  :      ُسػػػْبَحاَف الَػػػِكي َأْسػػػَر  ِبَعْبػػػِعِه لَػػػْيًي م 
ُو ُىػػَو الَسػػِميُع اْلَمْسػػِهِع اْلَحػػَراـِ ِإلَػػ  اْلَمْسػػِهِع اَ ْدَصػػ  الَػػِكي َباَرْ َنػػا َحْولَػػُو ِلُنِرَيػػُو ِمػػْف آَياِتَنػػا ِإَنػػ

  (3  >>الَبِصيُر.

 

و ىكا عليؿ ع   عظـ ا ف إسراء و معراج الرسوؿ ص   اهلل ع يو وس ـ و ىو  كلؾ     
آيك مف آيات اهلل المعهاات ودع هاءت لفظك   أسر    مناسبك لمفاميا فابسراء ي وف ليًي 

وىو بيف الب ؿ والحمار لو وليو نيارًا حيث الس وف واليعوء و دع أسر  بو فوؽ الُبراؽ 
 هناحيف .

 و يفوؿ أيدا في دصيعة   داع سوؼ أفتل :

                                                           

 .9-8سورة النهـ  اييك  - (1 
 78المرهع نفسو ص   عبع اهلل العاي  - (2 
 .01سورة ابسراء  اييك  .- (3 
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  اف فهرا ...        

 و لـ ُتْىِؼ عّني تفاصي يا        

     امسؾ النُّير بيف أصابعو ماءه    

(1 و ارتم  في أساطيرىا     
 . 

بػيف إصػبعيف مػف  إف د ػوب بنػي آعـ   يػا <<ىنا يتناص مع دولو ص   اهلل ع يػو وسػ ـ : 
أصػػػابع الرحمػػػاف  ف ػػػب واحػػػع يصػػػرفو حيػػػث ياػػػاء   ثػػػـ دػػػاؿ صػػػ   اهلل ع يػػػو وسػػػ ـ اهلل يػػػا 

 (2 >>مصّرؼ الف وب صّرؼ د وبنا ع   طاعتؾ 
. 

 ثانيا:التناص األسطوري من خالل استخدام شخصيات قرآنية:

ئعىـ  يميػػؿ الاػػعراء المعاصػػروف إلػػ  التوظيػػؼ الرمػػاي ل اىصػػيات العينيػػك فػػي دصػػا     
ومػػف ىػػكه الاىصػػيات اىصػػيك عيسػػ  و سػػ يماف ع ييمػػا السػػيـ  و محمػػع ع يػػو أفدػػؿ 
الصػػػية والسػػػيـ  كلػػػؾ  ف اىصػػػيك ا نبيػػػاء اىصػػػيك انيػػػك بػػػعالالت الفػػػعاء واالستبسػػػاؿ 
والمثاليك    ما أنيا تحمؿ دعرا  بيرا مف التراهيعيا والعهائبيك   التي أارت الاػعراء بتتبعيػا 

ل عطػػػػاء وحمػػػػؿ الرسػػػػالك    مػػػػا أنيػػػػا أنمػػػػوكج لتحمػػػػؿ الم ابػػػػعة والهحػػػػوع فنيػػػػا  فيػػػػي مثػػػػاؿ 
 .(3 والعكاب

                                                           

 .77العيواف ص  عبع اهلل العاي  - (1 
تحفيؽ وتع يؽ محمع فؤاع عبع البادي . عار إحياء    60921  حعيث ردـ 8ج  الصحيل  مس ـ ابف الحهاج  - (2 

 .51 ع ت(  ص مصر  الفاىرة  ال تب العربيك 
عار المطبوعات  سك تح ي يك في البنيك الف ريك والفنيك(  عرا الفصيعة العربيك المعاصرة    امي يا عبع الفتاح - (3 

 .547ص  2007  مصر    ع ط( الهامعيك
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ومف الاىصيات التي استمعىا الاػعراء المعاصػروف مػف المػوروث الػعيني اىصػيات      
ا نبيػػػاء التػػػي تعتبػػػر اىصػػػيات نموكهيػػػك لػػػكلؾ ي ثػػػر اػػػيوعيا فػػػي اػػػعرنا المعاصػػػر   لمػػػا 

ناعػػك العامػػك بيػػا   ومػػف بيػػنيـ اىصػػيك يوسػػؼ ع يػػو تحم ػػو مػػف  ثافػػك عالليػػك دريبػػك مػػف الف
المرح ػػػك ا ولػػػ    وىػػػي مرح ػػػك التعبيػػػر عػػػف المػػػوروث مػػػف حيػػػث اػػػيوع السػػػيـ فػػػي نتػػػاج  

(1 استععائيا ليكه الاىصيك  التي أصبحت مف أ ثر الاىصيات التراثيك ع   ابطيؽ
.   

  يفوؿ عبع اهلل العاي في دصيعة  ياء السيـ : 

  اير حبريس              

 وأاير أبهعياتي             

 وأسطورة مف عـ  كٍب              

 أىطاتيا حروفي              

      وأعيع مياىي إل  نبعيا             

 وأناايع بوحي إل  صمتيا           

 .(2 وأعيع النيايك وىما إل  بعئيا            

عنعما أت  إىوتو إل  أبييـ بفميصو  ىنا يتناص مع اىصيك يوسؼ ع يو السيـ    
المدرج بعماء  اكبك ودع امتص حاؿ المايع بما ااع ع يو مف صورة ال ش و الىعاع و 

                                                           

 .77ع ي عاري اايع المرهع السابؽ ص - (1 
 .122السابؽ ص صعرعبع اهلل العاي الم - (2 
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يستثمره في لوحك مف لوحات  تابتو التي تمثؿ مرح ك مف مراحؿ الحياة و التهربك النفسيك 
 المعااك إنيا مرح ك ا تااؼ ايىريف . 

 صيات الفرآنيك  كلؾ دولو في دصيعة   مآء ابنااع   : ومف التناصات ا سطوريك ل اى

  اف يماي               

 ع   مائيا              

 يتموج في سحر ألونيا            

(1 يتطير في فيديا           
. 

َفَ َمػػا تَػػَراَء  اْلَهْمَعػػاِف دَػػاَؿ َأْصػػَحاُب  <<ىنػػا يتنػػاص مػػع دصػػك سػػيعنا موسػػ  يفػػوؿ تعػػال  : 
   (2 >>َس  ِإَنا َلُمْعَرُ وَف َداَؿ َ ي ِإَف َمِعَي َرب ي َسَيْيِعيفِ ُمو 

حيث درب موس  البحر فانف ؽ ف ػاف فػرؽ  الهبػؿ العظػيـ وعبػر موسػ  و دومػو البحػر   
 بسيـ و أراع فرعوف إتباعو ىو و دومو ل نو فاؿ في كلؾ .

 و يفوؿ أيدا مف نفو الفصيعة :  
 تيا الرسـو و الرُّسـو مح          
 أاردت           
(3 وارتعت صحوىا          

.  

                                                           

 .109  ص صعر السابؽ لما – (1 
 .62سورة الاعراء   اييك  - (2 
 .109السابؽ ص  المرهع  عبع اهلل العاي  - (3 
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سػفوط فرعػوف فػي البحػر عنػعما أراع ال حػاؽ بفػـو موسػ  و لّمػا توسػط  ىنا يروي دصػك     
البحػػر ىػػو و هنػػوعه أمػػر اهلل تعػػال  البحػػر أف يعػػوع  مػػا  ػػاف ف ػػرؽ فرعػػوف وهنػػوعه هميعػػا 

ا َأْعَرَ ُو اْلَ َرُؽ َداَؿ آَمْنػُت َأَنػُو ال ِإلَػَو ِإال الَػِكي َحَت  ِإكَ ..<<يفوؿ تعال  ع   لساف فرعوف : 
  آْيَف َودَػػػْع َعَصػػػْيَت َدْبػػػُؿ َوُ نػػػَت ِمػػػَف اْلُمْفِسػػػِعيفَ   آَمَنػػػْت بِػػػِو َبُنػػػو ِإْسػػػَراِئيَؿ َوَأَنػػػا ِمػػػَف اْلُمْسػػػِ ِميفَ 
يَؾ ِبَبَعِنَؾ ِلَتُ وَف ِلَمْف َىْ َفَؾ آَيًك  َف َ ِثيًرا م َف الَناِو َعْف آَياِتَنا َلَ اِفُ وفَ   َفاْلَيْوـَ ُنَنه  (1 >>َواِ 

.
 

 و يفوؿ في دصيعة   ح مك الباء   
 وادًفا أرتفب ...

 عنع منحعر الّدوء ....
 و أنعائيا   بيف ثنايا ال يـو 

 لـ ي ف أحع 
(2  نُت وحعي ألّوح ل فهر

. 

حينمػػا ودػػؼ فػػي م ػػاف   ىنػػا يػػك ر لنػػا دصػػك إسػػراء ومعػػراج الرسػػوؿ صػػ   اهلل ع يػػو وسػػ ـ 
 وط ػػب صػػ   اهلل ع يػػو وسػػ ـ مػػف  وىػػو السػػماء السػػابعك و وهػػع فييػػا إبػػراىيـ ع يػػو السػػيـ 

ـ فتودؼ هبريؿ ع يو السيـ ودػاؿ تفػعـ أنػت  ننػي لػو تفػعمت اػبرا الحتردػت. و هبريؿ تفعّ 
 يفوؿ  كلؾ مف نفو الفصيعة : 

  نت وحعي ُمت ً  بيف هفنيف مف عسؿ فاتٍف    
 ػو كىْب ....     

(1 نااًرا ح متي في بياض أسرارىا
.

 

                                                           

 ..92اييك   سورة يونو  - (1 
 ..19العاي المرهع السابؽ ص - (2 
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ِفييَػػا  ۞اَلتِػػي ُوِعػػَع اْلُمَتفُػػوفَ  َمثَػػُؿ اْلَهَنػػكِ <<ىنػػا وصػػٌؼ  نيػػار الهنػػك ومػػا فييػػا يفػػوؿ تعػػال  : 
ـْ َيَتَ َيػػْر َطْعُمػػُو َوَأْنيَػػاٌر ِمػػْف َىْمػػٍر لَػػَكٍة ِل َاػػاِرِبيَف  َأْنيَػػاٌر ِمػػْف َمػػاٍء َاْيػػِر آِو ٍ  َوَأْنيَػػاٌر ِمػػْف لَػػَبٍف لَػػ
ـْ ِفييَػػا ِمػػْف ُ ػػؿ  الَثَمػػَراِت َوَمْ ِفػػَرٌة ِمػػ ۞َوَأْنيَػػاٌر ِمػػْف َعَسػػٍؿ ُمَصػػف   َ َمػػْف ُىػػَو َىاِلػػٌع  ۞َرب ِيػػـْ  فَوَليُػػ

  (2 >>ِفي الَناِر َوُسُفوا َماًء َحِميًما َفَفَطَع َأْمَعاَءُىـْ 

 و يفوؿ  كلؾ في دصيعة   ماء ابنااء  : 
 تت لؽ في دوء معراهيا 

 وهييا رايك 
(3 وليا ل ك في أداصي التىـو

. 

ع يو وس ـ  كلؾ و اف علي و في كلؾ هبريؿ ع يو ىنا يروي معراج محمع ص   اهلل        
حيث  اف ع يو الصية والسيـ يتبع هبريؿ مف سماء ال  سماء و  اف يعّرفو   السيـ 

  مف الكي معؾ   فيرعُّ هبريؿ : ىكا محمع   و اف  ؿ نبّي يس ؿ هبريؿ   ب ؿ نبّي 
 الّصحو   فيفوؿ كالؾ النبّي أودع ُبعث    ويفوؿ  كلؾ في دصيعة   نوف 

 ايمك تتناثر في صحوىا            
  نت أتبع ىطواتيا             
 عنع منحعر ال يـ            
(4  انت ُت ّير ألوانيا            

.
 

                                                                                                                                                                                

 19العيواف ص  عبع اهلل العاي  - (1 
 ..47اييك   سورة محمع  - (2 
 .109العاي  المرهع السابؽ  - (3 
 .113ص  نفسو   رصعالم – (4 
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ىنا يروي ب وغ الرسوؿ ص   اهلل ع يو وس ـ السماء ا ول  وال فاء الّرباني وفي روايك أنو 
فناعاه   و إل  السماء العنيا فدرب بابًا مف أبوابيابف مالؾ ردي اهلل عنو داؿ :   عرج ب
ففالوا : ومف معؾ   داؿ : معي محمع ص   اهلل   أىؿ السماء مف ىكا     ففاؿ : هبريؿ 

يستبار بو   دالوا : فمرحبا بو وأىًي   دالوا : ودع ُبعث إليو   داؿ : نعـ   ع يو وس ـ 
فوهع في   اهلل بو في ا رض حت  يع ميـ ال يع ـ أىؿ السماء بما يريع   أىؿ السماء 

فإكا ىو في   ففاؿ : مرحبا وأىي يا ُبنّي ِنعـَ االبف أنت   السماء العنيا آعـ ع يو السيـ 
ىكا <<داؿ :  >>ما  ىكا النيراف يا هبريؿ   <<بنيريف يطرعاف ففاؿ :  السماء العنيا

 (1 >>ال وثر الكي ىب ه لؾ رّبؾ ... 
 

ف التصػوير الفنػي ىػو ا عاة المفدػػ ك فػي أسػ وب الفػرآف فيػو يعبػر بالصػػورة و لفػع  ػا      
ثػػػـ يرتفػػػي   لنمػػػوكج ابنسػػػاني والطبيػػػك الباػػػريكعػػػف االمحسػػػك المتىي ػػػك والماػػػيع المنظػػػور و 

ة فػإكا بػالمعن  الػػكىني بالصػورة التػي يرسػميا فيمنحيػا الحيػاة الااىصػك أو الحر ػك المتهػعع
كا النمػػوكج ابنسػػاني اػػاىص كىنيػػك النفيػػك لوحػػك أو ماػػيو إكا الحالػػك الىيئػػك أو حر ػػك  ع وا 

كا الطبيعػػك الباػػريك صػػحيفك مرئيػػكو   حػػي المنػػاظر ف مػػا الحػػواعث والماػػاىع و الفصػػص و   ا 
(2 فيرعىا ااىصك حادرة فييا الحياة

 . 
 

 : المستخدمةمن خالل بعض األلفاظ التناص الفلسفي -ثالثا

ف ىػػيؿ اسػػتىعاميـ لػػبعض ا لفػػاظ التػػي عرفيػػا و يتمثػػؿ فػػي مػػا يفػػـو بػػو المبػػععوف مػػ    
فيسفك المعتالك أو ايرىـ مف فيسفك العػرب   بفعػؿ مػا يحسػو الاػاعر الصػوفي والف سػفي 

                                                           

ـ  ت ح تحفيؽ طو عبع الرؤوؼ سعع   وارح عبع اهلل عار االعتصا  ( .عار الرايع 3تفسير الفراف ال ريـ ج   - (1 
 .04ص  2008الفاىرة.   طبعك هعيعة ع ييا تع يفات الايخ ا لباني  المنااوي 

مظاىر التناص العيني اعر أحمع مطر   مك رة مفعمك نيؿ الماهستير في  عبع المنعـ محمع فارو س يماف  - (2 
 .18  ص  2005ف سطيف  اب و    يك العراسات الع يا و ن  ا عب العربي



  مظاهر الرمز الديني                                                     :الفصل األول

 

 

36 

معػوال  بدنػاعياتوظيػؼ الرمػوا ب نسػاؽ مىت فػك ليحفػؽ البعػع الهمػالي   و ػكا  مف ميؿ إلػ 
البػػاطف(   الحفيفػػك/ال يب(  ع ػػ  داعػػعة التدػػاع المفاردك( لمبػػراا معنػػ  التهربػػك  الظاىر/

و  يػػا معػػاني تسػػهؿ نصػػيبا مػػف الحدػػور النصػػي  (1   الىوؼ/الرهػػاء(  ال اػػؼ/ الىفػػاء( 
 .في عيواف صحوة ال يـ

 المقام:-أ

ومف أبسط معانيو الُمعهميك ىو الم اف  وفي معناه الصػوفي الم ػاف الػكي يفطػف فيػو       
لمفػاـ يؤ ػػع ااػتمالو ع ػػ  ااػتفادات تُفيػػع اػيخ الطريفػك الصػػوفيك  فػالمعن  المعهمػػي لهػكر ا

الػػػػعواـ والثبػػػػات واالسػػػػتفرار و الفعاسػػػػك و الميابػػػػك و العبػػػػاعة و التفػػػػرغ   ابدامػػػػك واالعتػػػػعاؿ 
أنػػو عنػػع الصػػوفيك يحتػػوي ع ػػ  المعػػاني فػػي عرهتيػػا الصػػفر  وُيدػػيؼ إلييػػا  واالسػػتواء  إال

 يػػـو مهػػااي بمعنػػ  ابدامػػك م ػػاف مففيمػػا يتع ػػؽ بالم ػػاف ىاصػػك    ف المفيػػـو الصػػوفي ل
في حالك مف حاالت الس وؾ وترويض النفو ع   العباعة والتػعرج فػي س سػ ك مػف الح فػات 

إلػ  أف  ا إف يرتفي مػف مفػاـ إلػ  مفػاـ أىػرالروحيك المتااب ك   يحاوؿ الصوفي مف ىيلي
 يب غ مفاـ الفناء. 

  تاء لكا رة البنفس  : يفوؿ العاي في دصيعة

 اىر ع   السور    اف           

 ساديك عنع باب الحعيفك           

 منحعر الظؿ عنع ا صيؿ           

                                                           

ا رعف    (1ط   عالـ ال تب الحعيث ويؿ دراءة نصيك تعاوليك حهاهيك(نعماف بودرة الىطاب ا عبي ورىانات الت  - (1 
 .71  ص 276 ص2012
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 وأانيك تترعع...          

 مف أوؿ الصبل حت  الم يب          

 .(1 وفي الهسع متسع ل فاء ومتسع ل ُمفاـ         

فاـ   الكي بات ى كا ينعم  الااعر روحا وهسعا مع متسع ال فاء المفعو بفسحك الم     
يفتبو فيو نورانيك التفاء الروح بالروح   و ادمحيؿ الهسع في أبعاع دعسيك المفاـ   فمف 

(2 بيف اصطيحات الصوفيك ل ُمفاـ ىو استيفاء حفوؽ المراسـ ع   التماـ
.  

 الحضور والغياب:-ب 

واببعاع وىكه دع يرتبط مفيـو الحدور وال ياب ىنا بالفناء   ما يرتبط أيدا بالصع      
الثنائيك الرمايك تفاب يا ثنائيك الوصؿ واليهر لع  الصوفيك  فالحدور ىو حدور الف ب 
لما ااب مف عيانو بصفاء اليفيف فيو  الحادر عنعه واف  اف اائبا عنو يفوؿ النوري: 

(3  إكا ت يبت بعا واف بعا ايبتي 
   ويفوؿ العاي في دصيعة  ألؼ ا سماء : ،

 سيعوع الصباح ويس ؿ عنا                

 ولي ف ما ي وف               

 اسوؼ يهمعنا بتفاصي ن               

 سيد  نا دمر في ال ياب              

                                                           

 .25عبع اهلل العاي المرهع السابؽ ص-(1 
 .259رة  ع ط( ص محمع عبع المنعـ ىفاهي ا عب في التراث الصوفي عار اريب  الفاى - (2 
محمع  عواف  الت ويؿ وىطاب الرما دراءة في الىطاب الاعري الصوفي العربي المعاصر( عار بياء العيف   - (3 

 .406-405الهاائر   عت( ص ص    عط(
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(1 ويدئ لنا دمر أىر في الحدور             
.

 

(2 فالحدور ىنا ىو حدور الف ب بالحؽ عنع ال يبك عف الى ؽ
.

 

 الَحيرة:-جـ

ع   د وب العارفيف عنع ت م يـ وحدورىـ وتف يرىـ وتحهبيـ عف  ىي بعييك ترع    
(3 الت مؿ والف رة  وىي تنبعث مف أف ا مر يهمع بيف ا دعاع

و يفوؿ العاي في  .
 دصيعة  ىهؿ ا سئ ك :

 تر ت أسئ تي        

 بيف الحروؼ   بعيعا       

 ياؤىا ألؼ...       

(4 وحبرىا حيرة تفدي إل  حيرة       
.

 

 ف اوؽ  ووصؼ عف كوؽ فمف كاؽ عرؼ فالحيرة في اصطيح الصوفيك ىي نطؽ ع    
 أنت في حدرتو اائب وبوهوعه كائب ومف وصؼ فيما اتصؼ   و يؼ تصؼ ايئا

(5 فالحيرة تودؼ الهباف عف ابظيار  وال يرة تحهب ا بصار عف ا ايار
.

 

 الرمز:-د

                                                           

 .14عبع اهلل العاي المرهع السابؽ ص - (1 
 .260عبع المنعـ ىفاهي المرهع السابؽ ص - (2 
 .249مرهع السابؽ صأميف يوسؼ عوعة  ال - (3 
 .45عبع اهلل العاي العيواف. ص - (4 
 .312  ص 1999(  بيروت  1رفيؽ العهـ  مصط حات التصوؼ ابسيمي  م تبك لبناف  ط  - (5 
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(1 اىر ال يظفر بو إال أى وىو عنع الفيسفك معن  باطني مىاوف تحت  يـ ظ
.

 

 يفوؿ العاي في دصيعة  ىهؿ ا سئ ك :        

 تر ت إيفاعيا يح ي بي ل ك             

 عف ورعة ال وف           

 عف أسرار أىي تي           

 عف بيهك الرما           

(2 عف إاواء توريتي          
.  

 الفناء:-هـ 

لع  الفيسفك المس ميف والصوفيك أيدا هم ك مف ايراء لفع طرح مفيـو الفناء      
المتعاردك فيما بينيا   حيث تتعاىؿ مفاىيـ االتحاع والح وؿ بمفاىيـ الفناء   تعاىي هعؿ 
الععيع مف العارسيف يفولوف ب نيا مصط حات متعععة لمفيوـ واحع  والفناء تراعفو 

(3 توحيع ووحعة الايوع حاؿ الهمع وعيف ال لع  الصوفيك؛اصطيحات أىر  
. 

  يفوؿ العاي في دصيعة  الثاء ت اؿ ليؿ  ىا( :

 حاايك            

                                                           

 .411 نفسو ص رفيؽ العهـ - (1 
 .45ص ر السابؽ صعالعاي الم - (2 
 .398-392ص ص المرهع السابؽ  محمع  عواف  - (3 
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(1   ؿ ائ سيفن  ويفن ...            
  

(2 فالفناء ىنا في اصطيح الصوفيك ىو ععـ رؤيك العبع لفع و بفياـ اهلل ع   كلؾ
 . 

  ىكا ا ىير الكي ياتمؿ إدافك إل  ىكه الرموا ىناؾ رموا أىر  منيا الريل والماء  
ع    معاني ععيعة ؛  البحر والموج والنير   ففع وظؼ حفؿ الماء بماتفاتو وعوالو 
الراماة في الىطاب الاعري العربي المعاصر   حيث نهع ىكه العواؿ موظفك لتحمؿ 

  (3  السياؽ الصوفي: ال رؽ   تارب   تسفيني ال يـ  السحب  المطر...

 ة  داؼ   اؼ :يفوؿ العاي في دصيع

 مف مائو يسفيني               

 ومف إناائو يفوؿ              

 وعنع أوؿ ال يـ              

 الريل مف ىنا               

(4 ومف ىنالؾ الكبوؿ              
.

 

فالماء ىو أساو الحياة   ولواله ما عاات ال ائنات الحيك بما فييا ابنساف   لكلؾ      
    .ااعر يت ن  بو ويهع و رماا ل حياة واالستمرارنهع ال

                                                           

 .33رهع السابؽ صالعاي الم - (1 
 .259ص المرهع السابؽ  عبع المنعـ ىفاهي  - (2 
 .370محمع  عواف  المرهع السابؽ  ص  - (3 
 .102السابؽ ص صعرالعاي الم - (4 
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أما الريل فيو ُيعبر عف عالالت متعععة  التحوؿ والت ير  ما يرتبط حدوره في      
(1 الىطاب الاعري الصوفي المعاصر بالرح ك

.
 

 يفوؿ العاي في دصيعة  اوايك  اف مّع :  

  اف مّع إل  أوؿ الامو أيامو                   

  اف يفرع بوابك الريل                   

 يبعؿ حرفا بحرؼ                  

  .(2 ليفتل أبوابو                   

فالريل ىنا عاللك ع   التحوؿ وععـ االستفرار مف م اف إل  م اف وىكا يفسر نفسيك    
الفرب مف اهلل والتي تبحث عائما عف االستفرار واليعوء  ولـ تهعه إال في  الااعر الم تئبك

تباع الاىع منيها ل حياة.   تعال  وا 

 

 الخوف :  -و

  :الثاء ت اؿ ليؿ ىا( يفوؿ عبع اهلل العاي في دصيعة 
 :  اثنتيفأىاؼ                  
 صاعدا   ع   ثفكأ وف                  
(3  اكبا  وي وف ع   ثفتي                 

. 

                                                           

 .394-379حمع  عواف المرهع السابؽ ص صم - (1 
 .45العيواف ص  عبع اهلل العاي - (2 
 .33 صالمصعر السابؽ  – (3 
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 يفوؿ كو النػوف:  البع منو ميما  اف المفاـ السالؾىاـ  والىوؼ فيماير  الصوفيك أمر     
ؿ عنيـ الىػوؼ ظ ّػوا عػف الطريػؽ   فإكا اا    الناو ع   الطريؽ ما لـ ياؿ عنيـ الىوؼ 

ف  انػػت ىػػػكه التعبيػػرات فػػي مهم يػػػا  ودػػع اىت فػػت تعبيػػػرات الصػػوفيك عػػف معنػػػ  الىػػوؼ وا 
(1 تعور حوؿ ا مؿ الكي يتاوؽ الصوفّي إل  تحفيفو

.
   

 الحــب : -ز

 :يفوؿ عبع اهلل العاي في دصيعة   نوف الصحو  

 صرت بيف الُدح  ودياءاتيا     

 عانفتني ...     

 ارتهفُت...     

 و أْىفيُت مائي في حوديا      

 عانفتني      

(2 و أرىْت دناعي يا           
.

 

لعفػػاب ال تسػػتفيـ أمػػا الحػػب عنػػع المتصػػوفك فيػػي حػػاؿ الطمػػع فػػي الثػػواب والىػػوؼ مػػف ا   
ومػػا فييػػا وتر ػػا طمعيػػـ فػػي   ومػػف ايىػػرة    نيػػـ تهػػّرعوا مػػف الػػعنيا وعيئفيػػا   عنػػعىـ 

 ايء واحع وىو لفاء الحبيب  اهلل( . 

                                                           

المحسف بف عبع اهلل بف ه وي نظريك االتصاؿ عنع الصوفيك  في دوء ابسيـ( عار المنارة سارة بنت عبع  - (1 
 .152ـ  .ص  1991ىػ 1411  السعوعيك  هعة( 1ط  ل نار 

 .133العيواف ص  اهلل العاي  عبع - (2 
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ويػػورع لنػػا الهيػػويري فيفػػوؿ :   مهمػػؿ الفػػوؿ أف العبػػارة عػػف المحبػػك ليسػػت ىػػي المحبػػك     
  (1  ف المحبك حاؿ وال ي وف الحاؿ دااًل أبًعا  

 الغيمة :- حـ

  :يفوؿ عبع اهلل العاي في دصيعة اوايك    اف مّع  

 الغيم  أيهاخذ يدي        

 ىك ىطاي...  ىك د في        

 إل  الفهر ...       

(2 يطوي وينار ألوانو       
.

 

ومف المصط حات المراعفك ل فظ ال يـ ىي الس ر والصحو والىمرة...فيي رمٌا ل وهع 
لص ك بيف العبع و ربو ع   أساو أف ال يـ أو الس ر عنع الصوفيك الصوفي يهسع ا
والوارع ما يرع ع   د ب المؤمف مف ربو والس ر يىت ؼ عف الفناء في   مرتبطك بالوارع 

فات  وىكا الس ر   أما الس ر فيو توىـ فناء مع بفاء الصفات    وف الفناء أف تفن  الص 
فاا (3 ء ا سرار ابلييكيورث في ابنساف الطرب والبسط وا 

. 

ودػػع تبّنػػ  عبػػع اهلل العاػػي ىػػكا ا سػػ وب وأتىػػكه رمػػًاا ليػػعؿ بػػو عػػف الحػػب ابليػػي الػػكي     
ع فػػي ال ػػوف و الى ػػوع هلل عػػّا يػػععوا إلػػ  أحػػواؿ الوهػػع والسػػ ر المعنػػوي و نفػػ   ػػؿ مػػا يوهػػ

                                                           

المرهع السابؽ  (نظريك االتصاؿ عنع الصوفيك  في دوء ابسيـ سارة بنت عبع المحسف بف عبع اهلل بف ه وي - (1 
 .128ص
 .94العيواف ص عبع اهلل العاي - (2 
 .419مرهع سابؽ ص   الت ويؿ وىطاب الرما  محمع  عواف  - (3 
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دولػو : ا ورع مف أحاعيث رسػوؿ اهلل صػ   اهلل ع يػو وسػ ـ فػي بػاب تحػريـ الىمػر مفي .وهؿ
(1 >>فيو حراـٌ    ؿُّ اَراٍب أس َر  <<

  

                             :يفوؿ  العاي في دصيعة   تاء لكا رة البنفس   

 ىا ىنا :               
 بِّْع... نو  نني أعوع إل  ال            

 أُوَلُع عنع بنفسهكٍ            
 (2  ي ال يـ...تنعَ م          

 

والبنفسػػهك التػػي ولػػع تحتيػػا فػػي هايػػرة فرّبتػػو العنػػاة  حػػي بػػف يفظػػاف  كنػػاص مػػع دصػػىنػػا يت
  والدبيك وىي   يا رؤيا صوفيك.

 

 

                                                           

ـ  2008 الفاىرة   1ط  عار ال ع الهعيع اىرج أحاعيثو احمع ع ي س يماف  الموط   ج ا وؿ مالؾ بف انو  (1 
 .535ص
 .26العاي المرهع السابؽ ص - (2 



 

  ثانيـالفصل ال

  آلیات التوظیف الرمزي
  المعنویة: أوال

  االستعارة الكنایة التشبیه

  اللفظیة: ثانیا

  التكرار ـ1

  أنواع التكرارـ2

  )تكرار العبارة، تكرار الكلمة،  تكرار الحرف(

  المحسنات البالغیة: ثالثا

  الجناسـ 2 الطباق ـ1

   التقدیم والتأخیرـ3 

  ،تقدیم الفاعل على الفعل ، تقدیم الخبر على المبتدأ (

  ) تقدیم المفعول به على الفاعل

 االنزیاحـ 4
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 الـفـصل الـثـانـي:آليات الـتـوظـيـف الـرمـزي:

ـــــــــــــــت المــــــــــــــظت الـ ـت ـمـــــــــــــــ  ال  ــــــــــــــ    ــــــــــــــ  ال  لتمــــــــــــــ  إلــــــــــــــ  ال   مــــــــــــــ   ـــــــــــــــا  ـلــت  لـق
 -أوال :الـمـعـنـويـة:

تهـــن  ـــ  التلـــظعم الــــ ل      لــــن الـدـــظب العـــ     ت ــــا ـــــ ل ظ ـــــ ا  -االســـتعارة: -1
أصــم   ظ ة لـن الج  ـ  أ  منـت  ل  ـ  أ  االلـ اـ ـ " :  قتلـ   (174الج جظلن )ت  القظه 

ثـــــ    الـــــتا   غـــــت    ــــ ت    ــــام العــــتاها ـ ــــ  ألــــ  مـــــ    ـــــ   ــــم لـــــن الـتاـــــ  الـ 
ـــ  الـعـــظـ  لــن رـمـــ   لـــ  ا صـــم تمـلـــق   إلمــ  لـــقر رـمـــ  ال     مـلـ  ـــ    الـعـظــــ  أت رـم

ـ   لــن الـ هـــ   تالــد  ظ أعـــمظ  تالـعظــــ  ـ ــ  هـــ ا ا لــظ  مـجــ لـمـنـــت  هـلظلـــ  نظل ظ مــ  
ث   تجا  مل  ـظ ـــر    ــ   ــ م  لــ   جــم الـ  ثـمــ  لـن الـ تا ــ  تالـاتال  تمــلج    ــ      

ــــ  ال ر ـــظت ال ـــن مـلـععــــ ظ ال هــــ   ــــمل  ظ "    (1)هــــ ا ال ـــ ثم  ــــ  ج ـــ  هــــ   ا عمــــظ   ـت
 تاالل  ظ ة  ـقـلـ  إل  أ ـلـظ  أه  ظ :

 تهـن أ  منت  الـد   الـ  نـت  هت ال ـع    ـ . ارة الـتصريحية:االستع-أ

تهــن أ   ـــ ن  الـ ـعـ ـــ   ـــ  ااال ـ ــ   لــ   ـلـصـــب  ـ مـلــــ   أمـــا االســتعارة الـمـيـنـيـــة:-ب
تلـجــا أ  ــ ــا ا   (2)ت ـاـم  عـمـعظ  ـ  لــتا   الـعـ ــ   ــ    ـلـصـ ـ ـظ تهـن أ   ـلـلـب إلـمـ   

ـعن  ـا  ـ ـل  هـ   اآللمـ   ـنـثــ ة لــن امـتالــ  تأ ــ هظ   ــ ا مــام ــ ــ  لــتغ  ــ  الـغـ ــت  الـ 

                                                           

 ج ـ  جظ  ـ  ال ل لصـ ة  ن مـ   لـمــ     ـجــلت  ــ لـن عـ   تالـ ــام ن ا اا  الـ ـمظ ــن ألظلـمــب ــلـنــ   رــظ   هــا .(1)
 .113    3043 -ه 4122   302   الـ ـاا ال   م 

 .112  الـ ـ جـ  لـ ـل .(2)
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لـلـجــــا الـ ـعــــن مـقــــتم لــــن  الـ ـنـلـمــــ  االلـــ  ظ ةأ ــــظ الــــ   مـلنــــ  لـ لــــم  الـعـظـــــ  الـ  مــــل   
  ـصـمـاة " ـظ  لـ انـ ة الـ ـلـ ـلـج "

    ألـ ا لـظمـظلـ   ـلـظامـم  مـظ      

   ـ ـت ـن ال      

  (1) .لـقـا مـجـ ح الـدـمـ  أ ــتاهــلـظ      

ظللنم  ل  ظ ة ) لـقـا مج ح الــدم  أ ــتاهلظ( هـن إلـ  ظ ة  ــنلم   ــمث عـ ــ  الـدـمــ   ــ  
ـ ـــ   ـــظ م   ـــ  الدــــم    ـــت ن االلـــ  ت ت ـــ   صــــ    ــــ  صــــ ظ   ت  ـــ   ال عـــ    ـــ    

مقملــ   قم ــ  ا لاــ م    ــظ  تمعــ  ال    دــ    لصــ  ـ ــ  االللــظ  العــظـ   ــ   ــالتم الـد
ــ   الــج      الصت ة  ـ  مقملمـ      ـ  ظالعــظـ   ـ   ا  ــ  تجــم ـ ـ  أا   ــ   ــ اب ـت

 ته ا  ظ مجب أ  ل  ا ا  ــ ـمـ .  الـلظ   

 تمـقـتم أمـاـظ لـن  ـصـمـاة "الــثــظ   ـغـ م لمم )هظ(":

   الـ ـ ـظ  ــ ـ  تجل   الــ مــح .....)هـظ(  ـ        

 )هـظ( لـغـ   ـنـت ا  ـجـامـظت  ـ  ـظلـ ـظ     

 ت ـ لـ ـ ـ  لنـ ـ ـ ـظ الـ ـصـتم ......      

 .(2) تأــ ـت  ــتاعـمــح )هـظ(      

                                                           

 .37ــ ـا ا  الـ عن  الـامتا    .(1)

 .23     ظال صا   الل.(2)
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 ـغـــ  الـ ـ  ـمـــ  ت ـنـ ـــ  االلــ  ظ ة الـ ـنـلمـــ  لـــن جـ ـ ـــ  )تجـلـــ  الـ مـــح( لـ ـــظ أجـ ـــم أ   ـنـــت  الـ
ألــ ـــ   تأرــ ـــ  لـغـــ   لـ ـــظ لـغــــ  القــ ا   ـمـــث عـ ـــ  جـ ــــظم تلـ ـــ  هــــ   الـ ـغـــ  تألـ ـظ ـ ــــظ 

  ـظلـ ـ ـظ  تالـ ـلـ  الـ     ـقـم  ـــ ـ  تجل  ال مح  تمـقتم نـ لـ  لـن  ـصـماة مظ  الـلـر :

 تج  الـنر ...            

 ت  ـمـظ .ترـظ              

 ترـظ ـت ــد   ـ ـ ـ ظت             

   (1)تتلـت أمـظ              

 ـنـلــم   ــمث عــ   ــجــ   ـــ  الـنــر   ـظلـجـ ــظ   ة)لـ ـ ظ ة تجـ  الـنـر ..( هـن ال  ظ       
الـــ   مـصـــمب ا    ت ـــ   الـ ـــع    ـــ  ت ـــ   صـــ    ـــ  صـ ـظ ـــ  تهـن)جـــ ( أ  ــــا  

ـــ   ـــ   ا ـــا ة  ـــم  تلـ  لـعـظــــ  تهـــت مـصـــ  هـــ   الـ  ـــ   الـ ـــ  اجم  لـ ـ لـــتم صـــ   ا  ــ 
 ـ ـترـ  الـلـ ظ  الـلـظ ـ ـ  ــ    ـتاصـ   ه ا الـتص   ت ا لـج  الـعظـ  إلـ  الـ ـعـــم  لـن 

ـ ـــــا إلــــ    ـعـــــنمم الــــ  ظ ا   تهـــــت الـ ـــــلص  ا  ـــــ   لـــــن  ـعـنـــــمم الصــــت  ا لــــ  ظ م ـ  ـت
 ـعــــــم  الـ ـ ـظلــــن الـ ـجــــ اة إلـــ  صــــت   ت ـمــــ  لـظ ـاــــ   ـظلـ ـمــــظة ت ــــ  أ ث ـــ  االلـــ  ظ ة 

 مقتم ال عن لـن  ـصـمـاة عـ ـح الـنـ ـ ـظت:  الـ صـ مـ م  

 هـنـ ا مــلـ   الــت ـت أ ــر ــلــظ       

  ـثـ ـ ـظ مـلـ   الـ ـ ـا      

(1) لــ  إ ـ ـ ا ـن.        
  
 

                                                           

 .434ل ل     .(1)
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 ـــمث عـ ـــ  الـت ـــت  ظ للــظ  الــ   مـــل   أ ـــر   لـــ    الـ عـ ـــ  ت ـــ   الـ ـعـــ    ـــ        
ـــت ـــ  ا ــــ   ـظلقـــتة تالـ لـــ د  تهـــت لـــ م مـلـــ    تهـ ـــ  ــ  ظم ل ــ ل  جــظ ت هــ   ا لـــ   االل

 صـظا ـظ لـ جـ  ـ ـ  الـ ـلـم ة تالــدـتمـ ـ .   نظلظال

  ـصـمـاة تات أعـ  ـت:تمـقـتم أمـاـظ لـن 

 هـن ألـثـ  الـ ـ ت  الـ ـن ألجـ ـت نـ ـ ـظ ـن         

 هـن هـ   الـقـصـمـاة          

 .(2)أمـظ ـ ـظ  ـدـ ـ   ـ  جـ           

إلـ ـــ ظ ة  ـصـ مـ ـــم   ـمـــث صـــ ح  ـظلـ ـعـ ـــ   ــ  تهـــن ألـجـ ـــت نـ ـ ـظ ـــن  ألـجـ ـــت نـ ـ ـــظ ن هــن
 ـ ـظثـ ـ ـــظ لـغـــ   ـــ  الـ ـغـــظت إ  هـــن لـغـــ  لـلـمـــ   ـ ـــ  تهـــن الـ ـغـــ  الـ ـ  ـمـــ  الـــ ن الت ـــ   الـ ـع

 جـ ـظلـمـ   ـنـلـت الـعـظــ   ـ  الـتصـتم إلـ   ـقـظ ـظت أـ ـ . 

تهــــن ا لـ ــــتب الـثــــظلن الـ ـلـ ـ ــــ م لــــن امــــتا  الـعـظـــــ  لـم صــــا صــــت ة  -الـيـنـايــــة : -3
  ـــا جـ ـظلـــن تااللـن ت ـــ   ـ ـ مـــ ظت الـنـلـظمـــ  "ألـــ ظ لـ ـــ  أدـ ـــ   تأ مـــا  ـــ  ال    ـ ـلـــظ  ات  ـ

الـ قـمـــقن  ــ   ـــ مل  ال  ـــ ل   ـــ  إ ااة الـ ـــ ل  ا صـــ ن  ــ  الـ ـــ ل  الـ ـــ اا " لـنـ ـــ   لـ ـــ  
ج الـ ـقـــمق     الـ ـقـــمق  لـــ     ـعـــ م الـ ـقـمـــق  تالـــ جظ  تالـنـــلظم  تأ مـــا  ــ  ال    ـــ لظ    مـــ  

ــــ ج  ـقـمــــا  ــــ   ـ مـلــــ  ل ـ ـلــــ   ــــ  إ ااة الـ ـ ــــل  ا صــــ ن  ــــ   مــــ اا  ــــ   ـ ـلــــظ  ا صـ ــــن. ـت
الـ ـ ـــل  الـ ـــ اا الـ ـجـــظ  لـر ـــا  ـــ   ـ مـــل   ـظلـ ـــ   ـــ  إ ااة الـ ـ ـــل  الـ ـقـمـــقن  ـــ  الـ ـ ـــل  

                                                                                                                                                                                

 .70الــامــتا  . .  ن عــ اا  الـ ـ.(1)

 .441ل ل    ..(2)
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ــــظ  ــــظ  ـلـظـــــظ   ت ــــ (1)الـ ـجــــظ   " ا  ـ ــــل  الـ ــــعن هــــاا ا لـ ــــتب أمـــــاظ  ـنـثــــ ة تجـ ـ ــــ  لــت
لـم     ـ  ـــ  لـ ـلــ  تهــت مـجــتم  ـ ــظ لــن لـاــظ ات صـتلــم  ت ــرم  ـ ـ اجــم  مـقــتم ــ ــا 

 ا  الـ ـعن لـن  ــصـمـاة   تة الـ ـلـظلـ :

 ت لـ ـ ـمـ   ـا ا  ـ ـمـر  ـ  الـاـ       

 أ ـقـ ـ  أمـظ ـلـظ       

 تلـ ـا  لـن الـ ـظ .       

 نـمـ   ـ ـجـ   ـ  صـــ لـظ       

  (2) ت ـ ـ ـ ـ  لـن الـصـ ـت ألـ ـظؤلـظ.       

لـ ـ ــــظ ة ) إلـ ـجــــ   ــــ  صـــ لــــظ( هــــن نـلـظمــــ  ـــــ   ــــتة الـتجــــتا تلـ ـنــــت  تلـمـ ــــ  مـثـ ــــت  ـ ــــظ 
ـ  هــت عـن  صـ ــب تلـجــ   ا   ـ ـظلــ  لـمــــ ج  ــل  الـ ــظ  . ــ  ـــرم هــ ا  ا ـمـ    لـظلـصـــ

ـــــم  هـ ـــــظ  ـــــ  هـظ ـ  الـ ـقـدـــــ  نـــــل  الـعـظــــــ  ــــــ   ـ ـــــت  الـتجـــــتا ت لـــــ   ـــــ  ــــــرم صـ ـ ـم
   الـ ـ ـجـ "تالـصـــ ".

 تمـقـتم أماظ لـن  ـصـمـاة عـ ـح الـنـ ـ ـظت :

  ـظ  ـلـمـلظ لـغـ   ـ  هـ

 .(1) ـم   لن نـ ـ ظ ن ت ـ  
                                                           

 لصـت  ـ ــا ال  ـ   ــ     ـا  ــ  إلـ ظـمم الث ــظل ن اللملـظ ت   النلظم  تال  ــ م    عـ ح    ــح ـظععـ   لــم   تأ ـ.(1)
 .34  . 4990ا    ظ  القظه ة  ص  )اد( ل ما   ا

 .32  اللظ      صاال عن  الـ .(2)
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تألـعـــ   لـــ   ـصـــم لـجـــتاب  ت ـ ـــ   الـنـلظمـــ  جـ ـمـــظ لـــن جـ  ـــ  )ت ـ ـــ   ـمـــ   لـــن الـقـــا ة لــن 
  ـ ـتغ الـ ظل  الـ ت ن الـ   مـ ـ ث ــلـ  الـعـظــ   تهـت مـ ـ ج  ـ  لـ ـظ  إلـ  لـ ـظ .

  مـقـظغ :تمـقـتم أمـاظ لن  ـصـمـاة دـظعـ  لن ا

 لــ لـظ ـــ ـ  الــدـ  ـظت....        

 صــ لـظ تا ــاا        

  ــظلـت  ـلـظ ا  ــتام        

   (2)إثـظ ـ ـت ــدـتا ـلظ تهــتت        

لـظلـ ـقــــد  ا ــمــــ  هــــت نـلـظمــــ  ـــــ  الـ ــــ ب تنـثــــ ة الـ ـ نــــ   ـمــــث نـلــــ   ـ ــــ اج الــــ لتم   
ـ ــــ  إلــــ  الـلـ ــــتات الـل ــــ   ـ ـ ــــظ ة )إثـظ ـ ــــت  ــدتا ــــلظ تهــــتت ( ــلـا ــــظ صـــ   ا  ـ مـــ  تل

نــــظ  مــــر ن ا  ـــــ  تجــــم لـمل لــــ   ـــ مــــ  الـصــــرة إلــــ  ــ ــــ   ـ ــــا  ـــظ نـظلــــت ـــــ لم  
   ــ .صـرة تهـ ا الـمـم ــ   ا لـ ـظح الـعـامـا  ـ  الـ لـتم صـ ـ  ا  ــ ـمـ  تلـ ـ   ألـ   ـ

تهـــت  ـــ  أ ـــا  الـتلـظعـــم تأهـ ـــ ظ لـــن الـعـ ـــ  الـ ـــ  ن ت ـــا أــــا  ـــ  أعـــ    الـتـشـبـيـــ :-2
نـــــر  الـ ـــــ ب تلـــــم   ـنـــــت  الـ ـــــدل  تالـ ـ اــــــ  ــلـاهـــــ  " تمـ ـــــ ل    ـاا  : ـقـتلـــــ :" مـقـــــ   ـمـــــ  

ـــم   ـمـل ـــ ظ اعــ  ا  لــن   ــظ   ـ  ـ ـــ ظ تمـتصـــ ظ    ـــ ـــ  ا نـــم عـمـع  ظ .ال ــ ا  لــن أعـــمظ  مـ 
 .  (3)تا ـا  ـلـ ـ ظ ــ  صـظ ـ    ـصـ ـ ـ ظ "

                                                                                                                                                                                

 .77ل ل     ال صا  .(1)

 .79اللظ    صا  ال عن  ال .(2)

 .114هـا  رـظ   ــلن  ال ـ جـ  اللـظ     .(3)
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لـظلـ ـع ـــم  هـــت صـــت ة  ـقـــت  ــــ    ـ ـثـــمم عــن  ) ـــلن أت  ـجـــ ا(  عــن  أــــ  ) لــن      
أت  جـــ ا(  عـ ــــ ن  ظ لــــن صـ ــــ   ـلــــم  أت  ـجــــ اة أت أنـثــــ  أ ــــظ أ نـظلــــ  لـ ــــن : أ  ـ ــــ . 

 عــــ   تالـ عــــ    ــــ  تأااة ال ـعــــ م  تتج  العـــ   أ ــــظ دــــ لظ  لـ ــــ ظ ال عـــ   تال عـــ    ــــ  أ ــــظ الـ
ا ااة تتجــــ  الـعــــ   لـ نــــلظ  لـقــــد  تالـ ــــ    ــــم  الـ نــــ  تالـدــــ   لــــن الـ ـع ــــم  أ  الـ نــــ  

  الـدـ لـــم  نظلـــ    لـــن مـــ ن  تجـــتا الـ ـع ـــم   ـاتلـــ  تتجـــ  الـعـــ   هـــت الـ ـــ ل  الـ ـعـــ     ـــم
ت ـــا الـ ـ ـــ م ــ ـــا ا  الـــ عن   (1) ـعـ ـــم  الـ ـ ـــظة  ـظلـ هـــ ة تالـ عـظ ـــ  لـــن  ـعـ ـمـ ـ ـــظ  ـظلـغـــ ام

ــــ    ـ مـــــ   ـ ـثـمـ ـمـــــ   هـــــ ا الـــــلتغ  ـــــ  ا لـظلـمـــــب الــــ   ظال اـعـــــمر ت ـ ـ ـعـــــ ظ  تجـ ـــــ   الم
لـ ـلـــــ ن مـقـــــتم ــ ـــــا ا  الـــــ عن لـــــن  ـصـــــماة  ـــــظ  لــ انــــــ ة ت ـصـتمـ مـــــ   ات  ـ ـــــا صـتلـــــن 

 الـ ـلـ ـلـج:

 لـلـظ هـ ـ  الـ تح لـن ــ ـقـ  الـ  ـم            

 هـ ا لـعـمـا  تهـاا   ـ ـح             

 ت ـ ـ   ـ انـ ـلـظ صـ ـتة....           

ـدـظلـظ ــ ـ  الـ ـتج  ـتح             .(2)ـت

لـ ـقـدـ  ا ــمـ  هـت  ـعـ ـمـ  الـ ـتج  ـظلـ ـتح ت ـا الـ ـــا  الـعـظـــ  الـ ـعـ ــم  لــن  ـصـمــا  ــ  لـظ 
لـمـاــــ ن ــ ـمـ ــــظ لـ ــــ  الـــمــــظم ت تلــــ  الـجـ ــــظم الـ ـلن تعـ ــــ  ــدــــظ  ــ ــــ  الـ ــــتج  ـظلـ ــــتح 

                                                           

    3007لـمـــ ة ــ ـــظ  ا  ا  ( اا  الـ ـ4مــتلـــ  أ ـــت الـ ـــات  .الـ ـعـ ـــم  تااللــ  ظ ة  ـــ   ـلـ ـــت   ـلـ  لـــ   )د.(1)
  43-47. 

 .37اللظ     صا  ال عن  الـ .(2)
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تجـــــــ  الـــــــ ن ال  ـ ـــــــ    ال ـقـــــــ ا ا تال لـظلـ ـتجـــــــ   ـ ـ ـــــــم ألـــــــ ا   ـمـــــــث عـ ـــــــ  لـ ـلـــــــ   ـظلـ ـ
 هـات  لـ ـن لـن  ـ نـ  اؤت ـ  ت ـمـ ة ااعـ ـ .

 تمـقـتم أمـاـظ لـن  ـصـمـاة جـ ـ  الـغـ ـظ :

  ـظ ـمـلـلظ . الـ ـجـ  ت ـلـظثـ .            

 ألـتال  ل   لـظم لـن صـ ـتلـظ            

 .  (1)ألـظعـمـا   ـتجـ  ال  ـلـظ             

لـ ـ ـظ ة تألـظعـمـا   ـتجـ  ال  ـلـظ  هـت  ـعـ ـم   ـ ـمـغ  ـمـث عـ ـ  ا لـظعـمــا  ـظلـ ـتجــ  الــ ن ال     
ـ ـــا الـعـظــــ  إلـــ  لـ ـ ـــ  الـ ـتجـــ  لـ ـــام ــ ـــ   ـمـــ ة ت ـمـ ـــظ  الـعـظــــ     ـلـ ـــق  تال  ـلـــظ    ـت

   لـنـلـ  لـعـم لـن إمـجـظا هـ ا الـ ـظلـ  تهــت ــظلــ  االلـ ق ا  تهـت مـ ـ ـث ــ  ــظلـ  مـلـ ـقـ  لـمـ
ـــ   ـصـ مـــ . تلـــن هـــ ا  ـررـــ  لـــن  ـنـتمـــ   تالـ ا ـــ  تالـلـنـمـــل  ت ـــا  ـثـ ـ ـــظ لـــن صـــت ة  ـلـم

   .الـصـت ة الـ ـلـمـ  لـن الـقـصـمـاة 

 تمـقـتم أماـظ لـن  ـصـمـاة "دـظعـ  لـن ا مـقـظغ":

  ـدـ  ــ ـ  الـغـظ ـظت  ـلـ ـ ـ            

 تلـظ  لـن  ـااعـقـلـظ          

 .  (2)ت ـتج  ـ  اــظ           

                                                           

 .21ل ل    صا الـ .(1)

 .13اللظ     صا الـ ــ ـا ا  الـ ـعن  .(2)
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لـ ـ ــــظ ة ت ــــتج  ــــ  اـــــظ  هــــن  ـعـ ـمــــ   ـمــــث عـ ــــ  الـ ــــتج  ـظلـاـــــظ  الــــ   مـعــــ  لــــت ا      
ـ ـــا الـعـظــــ  إلــ  لـ ـــ   " الـاــــظ " لـ ـــام ــ ـــ   ـــا   ـــ  ت ـــا ـت ـــ  لـ ـــ ا الـ ـظل ـــ  ت ـ ـام جـ أ 

جـلـا  لـ  لن  ـ ــ    ـعـ ـمـ ـظ ــ  ــ ــ  الـصــت  الـ ـصـ مـ . ـ ـ ــظ   ـظلـاــت  تالـ ـ نــ  تالـ ــت  
 تنـ ـ ـظ ــتا ـم  ـؤثـ ة لـن جـ ب ال  ظ  الـ ـ  ــقـن. 

 أ ـظ لـن  ـصـمـاة تأعـ  ـت لـمـقـتم:

 صـ ـت:هـظهـن      

 إلـن أ   تجـ ـ ـظ      

   (1)هــن  ـ ـ        

لـ ـــ ظ ة هـــن  ـ ـــ    ـعـ ـــم  ل  ــ  ا  ــااغ تنـ ـــظ   الـــقصماة  ـظل ـــ   لـــ    الـ  ـ ـــ   ـ ـثظ ـــ  
   . إل ـظ  مـصم الـعظـ  لـن أت ظت  ـ ااة ال مـلـ ـدـمـ  الـعـظــ  الـ ـتح  ـ ظ

 

 -ثـانـيـا :  الـلـفـظـيـة:

 -ر :الـتـيـرا -1

مـ ـا الـ ـنـ ا   ـظهـ ة ألـ ـت ـم   ـ ـ ـمـ ة ــظلـجـ ـظ الـلـقـظا تالـ ررـمــت  الـقـا ــظ  تالـ  ــاثم        
  ـ ــ   ظ ت ـ ــلظهظ إ ـظ لـ ـ ـتنــما أ  ل مـظاة الـ ـلــ م  أت ـــ ظ ة   تالــ ن ا  هــت إـــظاة نـ ــ   أت

تن ظ ت ا لـ  ج  الـ ـصد  ظت الــ   م  ـ ـ   لـ ن   لـ        ن  ا لـ   تمم  أت لـ   ـ ـم  أت
ألـ  ا  ـــمظ    لظصـ     ظث ــ  لــن  ـتااــ   ـــ ـــ     ــ  الـــ  م ال لــن   تالــ ن ا  هـــت ألــظ  

                                                           

 .447  اللظ   صا الـ .(1)
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ا مــقظغ  ـجـ ــم  صـت     لـلــجا  لــن الـ ـتلـمــق   ـدـ ـمــ   الـ ــظم نـ ــظ لـجــا  ألـظلــظ لـلـ ـ مــ  
 .  (1)ع  الـقـظلـمـ  لـن الـ

الـ مــ   ـت ـ ــتا ـــ  هــ   الـ ـظهــ ة ا لـ ـت ـمــ   ـمــ   تمـ ـا ا ـ   ـ ـمـ ـ   ـ  أتاعـم الـلـقــظا       
 ـ ــــ    ـمــــظ  ألـ ــــتب الـ ـنــــ ا  لــــن  ـ ــــ  لــــت  الـقــــ ا  الـنـ مــــ  نـلـت  ــــن" الـنـظلــــ ت " ت" 

 –ــ ـمــ  الـلــر   -ـ ـظلـ  ت ـ ـظلـ  ــ ــ  لـلــظ  ل ـمــ الـ  ـ ـظ  " لـ ن الـلـت ة ا تلـ  مـقـتم لـ 
ـْ  ا   اَل   ـــظدـ ـظ الـنـظلـ مـ  " ظ ِـا ت َ  َأْلـ   ْ  َتاَل *َ ْ   ا ت َ  َ ظ َأ ـْ  ـا   َ ـظ ـَ ظ ِـا   َأَلـظ َتاَل *َأ َ ـا م ْ  َ ـظ ـَ * ـَ

ظِ ا ت َ  َأْل   ْ  َتاَل  ـْ  ا   َ ظ ـَ    َنـ  َ ظ  َ   ن َ ـظ ااَل  َلِ َ     مـ   ـنـ  ت امـ   "  تلـن الـلـت ة الـثـظلـ (2)" َأ
 إ ا لـظلـ ـنـــ ا  هـــت  ـلـــظتب ا لـ ـــظ   تـاــظا ـ ـــظ لـــن لـمـــظ  الـ ـ ـ ـمـــ   ـ ـمـــث  ـعـنـــم لـغـ ـــظ  (3)"

 .(4) ـتلـمـقـمـظ مـقـصـا  الـلـظ ـ  لـن الـعـ ـ  أت الـلـثـ 

:"جـظ  ـلـــظ الـ ـــ  ة الـ ـــن أــقـ ـــت الـ ـــ ب الـ ـظلـ ـمـــ  الـثـظلـمـــ   ـ ـدـــت   ـقـــتم لـــظ   الـ ـرعـنـ      
ـــ  الـعـ ـــ     تنـــظ  الـ ـنـــ ا  أ ـــا أهـــ  هـــ   ا لـظلـمـــب لـ ـــ     ـ ـ ـــت  لـــن ألـظلـمـــب الـ ـ ـ ـم

  ـ ت ا مـ ـ ـت الـلـ ـ  ت اح عـ ـ لـظ الـ ـ ـظصـ  مـ ـنـئ ــ ـمـ  إ ـنـظ  

 .   (5) ـ ـغ أ ـمـظلـظ  ـاتاا  ـ ـدـ لـ  ال  ـ لّ  ــ  إ ـ ا "مـ

                                                           

ــــن الـعـ ــــ  الـلــــت   الـ ـ ـظصــــ .(1) ـــا لـ ـدـ ظـــــ  تال -ــصــــظ  عـ  ــــح : جـ ـظلــــم  الـ ـنــــ ا  ل الـدـ ـ ــــ  ا تلــــ   –ـلـعــــ   ل
3040-  - 42. 

 ..7-3-1-2-3لت ة النظل ت  اآلم  .(2)

 .42لت ة ال     اآلم  .(3)

 .43الـ ـ جـ  اللظ       ـصظ  ع  ح .(4)

 جـــظل ن 2ت3ال   ن جظ  ـــ   لـــن ة ال ااا  ا اب هلـــت  ا ظم ج ظلمـــظت ال نـــ ا  لـــن القصـــماة ال  ظصـــ ة  ج    لـــ  .(5)
 .30  3001جتا  
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تأصـ ـــح الـ ـنـــ ا  أ ـــا الـ ـلـظصـــ  ا لـظلـمـــ  لـ ـقـصـمـــاة لـــن الـعـ ـــ  الـ ـ ـظصـ  تمـنـــت       
 .  (1)إ ظ لـن الـ ـ ت  أت الـنـ ـ ـظت أت الـ ـ ـظ ات   لـ ـ ـاات ألـ ـظدـ  ت ـعـنـمـر ـ 

 ـواع الـتـيـرار:أن -2

ــــ     ــــ  لـجــــ      ــــ   ـ ــــلتغ  ـلـ ـمـظ  ــــا الـ ـررـم ــــت ــل ــــتاغ الـ ـنــــ ا  تاــ ـ ـ  ــــا  ـ ــــاات أل لـق
ترـمـ هـــــــظ  ـــــــ  الـ ـــــــل مظت  الـصـــــــات    ـ ــــــ ت ـقـ ـــــــم    تجـلظ  ت ـ امـــــــا   ت ا ا ــــــــجظ  

 ت   ـنــ  ة .أت  ـاـ ــ  الـ ـ ــظ ة لـ ـ ــظ الـ ـررم  الـ ن  ـام ــ ـ   ـاـ ـ  الـ ـ ـ   ـ لـظ أت  ـ
 .  (2)تألـ ـظ ـظ  ـنـ  ة

 ـنـ ا  الـ ــ  : تهــت  ـنـ مــ   ــ   تا ــا. أت  ـ لـمــ  لــن نــم لـ ـ ــ   ــ  ألـ ــظ  الـنــر   -أ
 .  (3)الـ ـلـثـت  أت الـ ـلـ ـت   لـمـثـقـم  ـمـلـعـ  الـلـدـ   ـ 

 ن  ـصـمـاة "ألـ  ا لـ ـظ ":مـقـتم ــ ـا ا  الـ ـعن لـ

 هــت أتم ألــ ــظعـلـظ               

 هـت أــ   هـ ة  ـ ـ ـح لـن  ـقـ ـلـظ                

 لـت  مـجـ ـ  ــدـتا ـلـظ               

 ثـ  مـــ ـ   ـظلـ ـجـ  رـ  ـ ـلـظ               

                                                           

ــ   لــ  ا اب الـ ـ  ـــن . جظ ـــ    ـ ـــ ا ــمـاـــ . .(1) ـــت  ا ـظم جـ ظلـــمظت الـ ـــن ا  لــن الـقـصـــماة الـــ  ظص ة     ج  اهـل
 .30   3001 ـلنـ ة الـ اا   الـثظلـن تالـثظلث . جـظلـ ن   جـتا  

 .33   3001ـظ     ــ ـظ  ا  ا    اا  الـ 4لـ ا لـظصـ  ــظعـت   الـ نـ ا  لـن عـ ـ   ـ ـ ـتا ا تمـش   د.(2)

 .34    اللظ  الـ ـ جـ  .(3)
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 .  (1)تا ـلـظلـمـ ـمـا الـصـا  لـجـ ا ـظت أصـ               

ـظ  ـمـ         مـ ـات الـ ـ نـمـ  ــ ـ   ـ   الـلـت  لـن هـ ا الـ ـقـدـ  تااـ ـظ إ  لـ ا   ـتـ 
ا  ـمـظت   ت لـ      ـ   الـلـت  هـت صـتت  ج ت  مـصـ ـب  ـ ـ لـ ـ   لـ   ـ ـلـ  

لـ ـ ا الـ    مـ  ـن    ـمـ اللـ  صـتلـمـ  أ ااهـظ الـعـظــ  تالـتا ـ  أ   ـت اــظ  مت ن إلـ  
 ـن ا  الـ ـ    ـ ـنـ    ـلـلـجـ ـظ  ـ   ـظلـ ـ  الـلـ ـلـم  الـ ـن ا ـلـ ـت  ـظلـ ـ ظلـظة  لـااللـ 

الـصـ ـ  الـتثـمـق   ـم  الـعظــ  ت ؤا  الـلـ ـلـم   ت ـ   ـم  هـ   الـن  ظت الـ ن  ـن   لـم ـظ هـ ا 
(   ـظ أاـ ـ   ـلـظلـقـظ ت ـل  االللجظ   رـ  ـ ـلـظ -ــدتا ـلظ - ـلـظ ـقـ -الـ    هن )ألـ ظعـلـظ
 تجـ ـ ـ  الـعـظــ  أنـثـ  ا   ظدظ  ظل  ل  تالاالل .–لـن أ ـمـظت الـقـصـمـاة 

 تـيـرار الـيـلـمـة: -ب 

ــــظ   تمـلـ ــــ  أمـاــــظ الـ نــــ ا       الـ ـ ــ ــــن تمـ ــــا  ــــ  أ ـلــــد ألــــتاغ الـ ـنــــ ا  تأنـثـ هــــظ عـمــت
تهـــت  ـــظ مـ ـلـــح   (2)تمـنـــت  الـ ـ ـــ  الـ ـنـــ   تثـمـــ  الـصـ ـــ   ـظلـ ـ ـــل  لـ ـلـمـــظ  الـــ   مـــ ا لـمـــ 

ا  اااا ت ـلـظ ـمــظ لـ ـقـصـمــاة لــن  ـظلــب ال  ـظلن  ـ ـصـظـــا نـ ــظ مـ ـلــح لـغـ ــظ  ت ـ نــ  إمـقـظــمــ  
 .  (3)الـلـ ـ   ـدـ ب لـ ـظ ا    ت ـ لـ  لـ ـظ

 مـقـتم ــ ـا ا  الـ ـعن لـن  ـصـمـاة " مــظ  الــلــر   "

 لــمــنـت  لــلــظ أــــ          

                                                           

 .41ــ ـا ا  الـ عن   الـامـتا  ال  ج  اللظ      .(1)

 .70الـ ـ جـ  الـلظ ـ :     لـ ـا لـظصـ  ــظعـت  .(2)

   3002الج اعـ     )اد(  اا  الـ ـجــ  ال لمـ  ا مـقظـــم  ل ـقــصماة الـ ـ ـظصــ ة لــن الـجـ اعــ ـــ ا الـ  ــ ظ   ـ   ـظلــم  .(3)
  344. 
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  ـثـ ـ ـظ  نــظ    ــ ـم  لــلــظ أتم         

 لـظلــلــر  ــ ـ  الــــ  مـ          

 الــلــر .....الــلــر .......الــلـــر          

 .(1)الــلــر ....الــلــر .......الــلــر           

 ـلـمـدـــ   لـظلـعـظــــ  ت ـــ  ــــرم  ـنـــ ا  نـ ـ ـــ  )الــلــر ...الــلـــر  ( مـ ـــظتم  ـ نـمـــا لـنـــ ة  ـــظ
ــ ـــ  ــمـظلـــ   تعـ ـــت      لـغـــ  الـ نـــ ا  لـــن الـعـــ    ـ ـــم  ـظــثـــظ لـ ـلـمـــظ لـ ـعـظــــ   ـلـغـ ـــ  

  ـتلـمـقـمـ .

 تـيــرار الـعـبـارة :-جـ 

تمـ ـ ـ ــــا هــــ ا الـلــــتغ  ــــ  الـ ـنــــ ا  ـــــ   الـ ــــلمظت الــــ ن مـ ـ لــــ   ـلـ ــــظ الـ ــــل ت  ا تم       
تالـثــــظلن تمـ ـ ــــ ا ــ ــــ  لـنــــ  ن الـامـ ت ــــ  ت اال  ـــااا  إال أ  اال  ـــااا لـمــــ  مــــنت  ــ اــــمظ 

الـ ـ ـظ ة الـ ن  ة  ـمــل ظ  ـعــنم  ـ ــت  تالـ ـج  ــ  الـعـ ـ مــ  ألـظلــظ إ  <<لـم    ل  الـغ لن 
 ـجــــ ا  ـ ـ ــــقظت لـ ـ ـ ــــم  ا لــــظ   ــــ ظ   ــــلظ  الـقـصـمــــاة .  ـصــــ ح  ـقــــم  الـ ـلظصــــ  الـ ـغـتمــــ 

 .(2) ـقـ    الـ ـ ظ ة الـ ـنـ  ة  ـ  االلـ 

 ت ـظ  لـ ـقـصـماة":مـقـتم ــ ـا ا  الـ عن لـن  ـصـمـاة صـ

 أ اـلظ هـن أل ظؤلـظ.........هن 

                                                           

 .432ــ ـا ا  الـ ـعن   الـامـتا      .(1)

   3004 ـمــــ تت  لـ ـلــــظ    ـلــــ  الـغــــ لن   ـ نــــم  ا مــــقظغ لـــن الـعــــ   الـ ــــ  ن الـ ـ ــــظص  )اد( اا  الـعــــ   .(2)
.401. 
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 صـ ـ ـلـظ هـن صـتت   اا لـن أ  للظ........ 

 هـت أ   لـلـظ...نـممـ ـئ  ـظلـم  لن  ل ظ ا  ....   نـم  ـ ـل 

 تمـــ ـن  ـ ـظ  ـ ـظ     ـ  ــ   الـ ـ  الـ ـ ـ  مـ ـا  

 ا   ـمـ ـظ ة    تنـم ل   ـ   صـ لـلـظ...هــت أ   لـلـظ... 

 .(1)هــت أ   لـلـظ

لـ ــــن ا  جـ ـ ــــ  )هــــت أ   لـلــــظ ( أاـ ــــت لـغــــ ظ  ـتلـمـقــــمظ جـ ــــمظ لـــن الـقـصـمــــاة الــــ    ـلــــح 
ــــ   ــــ    ـثـمــــ  لـــن  ا  ــــظ تا  اااا  ت لــــ   ــــظ أا ــــ    ــــ   ـلظرــــ  الـجــــ   ت ـقـتم الـقـصـمــــاة  ـلظ ـم

   ـظ  ـ  الـ ـم ة.  ـعـت ـظ تالـ ـ ـ ا ـظ أت اـ

 ـ ـ ـ ـــ  الـ ـ ـلـــلظت ا لـ ـررـــم   ـــ  أهـــ  المــظت الـ ـت ـــم   -الـمـحـسـنـــات الـبــيـيـــة :- 3
 الـ  ـ  هـت  ـظ مـ ـلـ    ـلظ ـمظ لـن الـقـصـمـاة.

  (2) تاــا  لــن لــ   م  لــتا  أنــظ  لـثــ ا أ  عــ  ا تهـت الـجـ ـ   ـم  العـن   -أتال:الـدـ ـظ :
تالـ ـدـ ــــم  تالـ ــــاظا تال نـــظلؤ نـ ــــ ظ ألـ ــــظ  لـ ـلــــ   تا ـا تهــــت ـــــ    لـظلـدـ ـــظ  تالـ ـدـظ ــــق 

ـظ :  -لــت

  ت ــا (3) دـ ـظ  ا مـجظب:تهـت  ـظ ا    لـم  الـاـاا  إمـجظ ـظ تلـ ـ ظ  ـثــم )أمقظ ـظ ت  ــتا(-ب
 ا   ـاالـ  الـ ـغـ  تا لـ ـظ  الـ ـ  ـم .جـ ـ   الـعـظــ  الـم  مـ ـظتم  ـ  ــرلـ ظ إ  ـ  

                                                           

 .27ال عن  الــامـتا    .(1)

    4999الـ ـنـ ـــ   الـ ـصـ مـــ   ـمـــ تت   4جـتاهــــ  الـ ـررـــ  لــن الـ ـ ـظلـــن تالـ ـمـــظ  تالـ ـاـــم   د أ ـ ـــا الـ ـظعـــ ن  .(2)
202. 
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 مـقـتم ــ ـا ا  الـ عن لـن  ـصـمـاة ألـ  ا لـ ـظ :

 لـمـ ـ ـ ـلظ  ـ ـ  لـن الـغـمـظب        

 تمان  لـلـظ  ـ ـ  اــ  لـن الـ ـاـت        

 هـت أتم ألـ ـظعـلظ      

 هت أــ   هـ   ـ ـ ح لـن  ـقـ ـلـظ      

 تمـ ـ ـ ـ   ـظ  ـ ـثـ  ـ  الـ مـظح       

  ـ  الـ ـ ـ  لـن صـ ـتلـظ      

 .(1)هـنـ ا  ـلـ ـلن ت ـقـت       

تالـدـــ ظ  مـ ـاـــح لـــن لـ ـ ـــ ن )الـغـمـــظب تالـ ـاـــت ( ت ــــا ألـ ـــ  لـــن  مـــظاة الـ  ـــل   ـ ـظلـــنظ 
الـعـظـــ  هــ ا ا  ـلــظ  الــ    تاللجظ ظ  ل ظ اااا  ـ ـاـح ا  ـت  ت ـظ أجـ ــم أ  مـصــت 

 مـعـ ـ   ـ  ــ  دــ مـ  الـ ـاـظا  ـمـ  ا لـ ـظ .

 تمـقـتم أمـاظ لـن  ـصـمـاة "لـصـم هـم مـقـتم":

  اهـم لـن مـلـظ ـمـ ـ ظ      

 لـن الـ ـاا  الـاـ ـ       

 .  (1)تا  ااا ا صـمـم      

                                                           

 .41 -   الـامـتا  ال عن   .(1)
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 الـاـ ـ .تا صـمــــم( هــــن دـ ــــظ  ت ــــا أ اا الـعـظـــــ لـ ـ ـ ــــ  االل ـــاا   تاال  ـــااا تنـ الــــ  )

 ـ ــــ   الـ ـقـظ ـ ــــ  الـ ــــتح  ـظلـلــــ  الــــ   مـلـنــــ  لـ ـلـمـ ــــ  الـ ـ ـ ـظعـ ــــ   رــــ   ــــ  ات الــــــت  الــــ ن 
  ـنـلـت ألـ ـظ  امـتالـ   تلـن  ـجـظت  الـ ـ ـ ـمـ  ا ـلظ  لـ ـ  تالـلـجظ  ال ـ ل .

 ن  ـصـمــاة " ا  لـ  مـنـ ":تمـقـتم أماظ لـ

 الـصـ ـظح لـلـظ........تالـ ـلـظ 

 لر ........ــ   صت ـلظ ـر ......اللـلـظ...تالل 

 .(2)ال ـلنل 

ــــظح تالـ ـلــــظ  ت ــــا الـ ـ ـ ــــم الـعـظـــــ  هــــ   الـ ـ ـظ  ــــ   تمـ ـاــــح الـدـ ــــظ  لــــن لـ ـ ــــ ن الـصـ 
 تالـنـ ـظ ـ  تنـم هـ ا لـمـ  إال  ـ جـ ـظ  لـ ـظ مـات  لـن  هـلـمـ ـ . لـمـ ـلـ  لـلـظ لـ ـ ـ  ا  ــااغ

الـدـ ـــظ  الـلـ ـ ـــن: تهـــت  ـــظ اـ  ــ  لـمـــ  الـاـــاا  إمـجـظ ـــظ تلـ ـ ـــظ   نـــ   مـؤ ـــن  ـ ـ ـ ـمـــ   -ب
  لـ ـــ ا الـدـ ـــظ   تلـقـــا نـــظ   ـت ـمـ ـــ(3)  ــ ـــ  ( -أ ـاهـ ـــظ  ـثـ ـت تا ــــ   ـلـ ـــن  ثـــم ) ـ ـ ـــ 

  ـ ـمـم جـاا.مقتم ال عن لن  صماة " ا  ل  من ": 

 لـ  مـنـ  رـظعـ ـظ

 نـظ  مـلـنـ   ـم الـ  ـظا

                                                                                                                                                                                

 .97اللظ     صا الـ ال عن  .(1)

 .73اللظ    صا الـ  ال عن .(2)

 .317   ال ـ جـ  اللـظ ـ      مـتل  أ ـت الـ ات   ـاــم إلـ  الـ ـررـ  الـ ـ  ـمـ.(3)
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 تمـلـ ـخ لـن جـ ـ ة الـ ـلـ ـ ـ 

 .(1)نـظ  مـ لـت ــ ـ   ـ ـ هـظ

 ــــن تـاثـ ــــظت تهــــ ا نــــظ  ( هـلــــظ لـ –تمـ ـجـ ــــ  الـدـ ــــظ  الـلـ ـ ــــن هـلــــظ لــــن ــ ــــظ ة )لــــ  مـنــــ    
ألـ ـــ  لـــن  ـ ـظلـــ  الـ ـ ـلـــ  تالـلـجـــظ  الـ ـ ـــ  ت ـلـظلـقـــ    ـمـــث أ ـــا الـقـصـمـــاة  ـ ـــاا جـ ـظلـمـــظ 

 تمـقـتم نـ الـ  لـن  ـصـمـاة " ـظ  ا لـعـظا ": تااللـمـظ لـن لـ ـ  الـت ـت  

 لـ  أنـ  تاهـ ـظ         

 نـظ   ـت ـن رـلـظ         

 تنـلـت الـمـ ـن إلـ  لـجـ ـ          

 .(2)لـدـ ـت  ـ  ت ا  الـلـجـت         

تنـظ  ( تهـ ا  ـظ  ـ ـ  الـقـصـمـاة  ـلـظ ـمــظ تا  ـااا  –تمـنـ ـ  الـدـ ـظ  لـن ــ ـظ  ـن ) لـ  أنـ    
ـ  ت ـــ ـ ـ ـ .  جـ ـ ـ  مـ ـ ـح الـقـصـمـاة ــ ـ  أ ـ ـظا االلـمـ   ـ ـلـت

تمـقـصـــا  ـــ   ـعـظ ـــ  الـ ـ ـ ـمـــ  لـــن الـلـدـــ    تاــ ـرلـ ـ ـــظ لـــن الـ ـ ــــل    -ـمـــظ : الـجـلـــظ :ثـظل
ـــــــ  أ   ـــــــ ت  ألـ ـظ ـــــــ  مـــــــنت   ـ نـمـ ـ ـــــــظ  ـــــــ  جـلـــــــ   تلـ ـــــــب هـــــــ   الـ ـلـ ـمـــــــ  مـ ـــــــتا إل

ــــ   تمـلــــ   نـ الــــ  الـ ـجـلـمــــ  تالـ ـجــــظلل    ت ـ ـلــــظ  أ  مـ ــــا(3)تا ــــا ث  ـجـظلــــ  أ   ـعـظ 
 . ـمـ  نـ ـ ـ ـمـ  لـن الـلـدـ  تمـنـت   ـ ـلـظهـ ظ  ـــ ـ ـ ظ

                                                           

 .74ــ ـا ا  الـ ـعـن   الــامـتا      .(1)

 .440اللـظ ــ       صا الـ ال عن   .(2)

 .377    مـتل  أ ـت ال ـات     ـاــم إلـ  الـ ـررـ  الـ ـ  ـمـ    ـ جـ  لـظ ـ  .(3)
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 تمـقـلـ  الـجـلـظ  إلـ   ـلـ ـمـ  هـ ـظ :

ـ ــــظ  -4 الـجـلــــظ  الـ ــــظ : تعـ دــــ  أ   ـ ـ ــــ  ـــــ ت  الـ ـ ـ ـ مــــ  لــــن ــااهـــــظ ت ـ  ـمـ ـ ــــظ تلــت
ألـاــم ألــتاغ الـجـلــظ   ت ــا ت ـ ــ  الـعـظـــ  لـمـتاــح جـ ـظلـمــ   تاـ ـدـ ـظ  تهـ ا الـقـلـ  هــت

ا ل ــــظ   لـــــن  ـجـظلـلـ ـــــظ  ـ ـمـــــث  ـ ـ ـــــث ــ ـــــ  االللــــجظ  تالـ ـ ا ـــــد   ـ ـــــظ  ـ لـــــ  لـــــ  ا    
 مـقتم ـ ا ا  الـ عن لـن  ـصـماة "لـ  لـغم  الـاـ ـ ": .(1)ت ـدـ ب لـ  الـلـ ـ 

  ـظح الـلـا لـن صـ        

 م   م لـ ـ ـظ  ـ ـظتج        

 لـا إلـ ـ ـظغ الـاـ ـ ــ       

  ـ  رـمـ  تأت ـ        

 .  (2)نـظ   ـ   ـ  الـ مـح ت ـ  الـصـا        

تالـجـلظ  مـ ـاح لــن الـ ــ  اات ) الــلا    الــصا    الـاــ  (  ــظ  ــلح الـقـصــماة  ـلـظرــ ظ 
   الـلـ   ت ـدـ ب لـ  ا     ت ــا لـظهـ  نـ الـ  لـن ا لـ ـظ  ت ـلـظلـقـ ـظ. ـتلـمـقـمـظ  ـ ل  ل

الـجـلــظ  الـلـظ ــ : أت الـجـلــظ  الغـمــ  الـ ــظ  تهـــت  ـتالــ   نـلـمــ  لــن الـ ــ ت  ت ـ  ـمـ ـ ـــظ -3
 .  (3)ات  أ  مـجـ ـ ـ ـظ اع قظ 

                                                           

ــــام رــــ  الـ  ـ ـ ــــتا أ ـ ــــا  ـلــــ  الـ ـ ارــــن   لــــن الـ ـر.(1) ــــ تت    3د   اا  الـلـ ـاــــ  الـ ـ  ـمــــ   ـ  ـمــــ   ـــــ   الـ     ـم
4999       409 – 440. 

 .73   ــ ـا ا  الـ ـعن   الـامـتا  .(2)

 .237ن ال  ظلن تال مظ  تالـ ـامـ  ال ـ جـ  اللـظ ـ   ررـ  لأ ـ ا ال ظعـ ن   جـتاهـ  الـ .(3)
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 مـقـتم الـعـظــ  لـن  ـصـمـاة " جـ  الـصـا ":

 ـاأ  ــلــ ـظ الــنــر   ـ        

 ت ــ ــ   ــظ لــلــر مــ نــ لـن         

 .(1)لـن جــ ــت  الــ ــر         

ألـــ  ت  الـــ ر  (  تنـــ  ظ –ر  الـــل –ر  ـظ  لــن ا لـــ ظ   اآل مــ ) الـــنتمـ ـــاح الـجـلــ     
 لإلمـقظغ. لن ا  ااا الـقـصـماة ت ـلظ ـم ظ ت ـلظر  ظ تل  ه ا

 تمـقـتم أماظ لـن  ـصـمـاة "ــجـم ا لـعـ ـ  ":

  ـ نـت إمـقـظــ ـظ  مـ ـنـن  ـر لـغـ              

 ــ  ت اة الـنـت             

 ــ  ألــ ا  أــمـ  ن             

 ــ   ـ ـجـ  الـ  ـ             

 ــ  إرـتا   ـت مـ ـن            

 .(2)ـت ألـعـ ـ ـن ــ نـ             

                                                           

 .37ـتا     ــ ـا ا  الـ ـعن   الــام.(1)

 .13ل ل   .(2)



                                                                                          آليات الـتـوظـيـف الـرمـزي                                          :الـفـصل الـثـانـي

 

 

65 

تلـ ـ ــــ   أ  لـ ـ ـــ  ) أــمـ ـ ـــن   ـــت م ن   ألـعـ ـ ـــن (  ـ ـثـــم جـلـــظ  أاـ ـــت ــ ـــ  الـقـصـمـــاة 
   ظ  ت تلـقـظ.

 -الـتـقـديـم والـتـأخـيـر: -3

 ـ ـــ  تمـ ــاث الـ ـقـامــ  تالـ ـ ــمـــ   ــ  ــــرم دـ مـقــ  لــن الـ  ـــد   ـمــ  الـــاتام  ـ ـاـ ــظ  ـ   
ـــ  الـ ـقـــ ات  ت ـــ  الـ ـ ـــ ت  أ   ـ نـمـــب الـ ـ ـــظ ة  لـــن الـ ـ ـــظ ة الـتا ـــاة أت لـــن الـ ـ نـمـــب  ـم
ا ا ـــم  ــظ ـــ   تالـعـ ـ مــــ  ــظصـ .مـــ ـ ـــ  ـــــ   ـ نـمـ ـــ ظ لـــن الـنــــر  الـ ـظا  أتلـــن الـلــــث  

ــمـ مــ  إلــ ااا ت ـ نـمــ ظ  ــ  نــم  ـمــ ة أت  ـمــ   الـ ـ ـ ن . ـمث  ـنـظا  ـــ ـت نـ ـ ــظت هـ مــ  ا 
لـ لـ  لـجــا الـ ــ ظ ة ا ا ــم  أت الـ ـ نـمــب ا ا ــن  ـظ ــم    مـ ــ م لــن نــم ـــر    جـ ـظلـم   

 ـــ  ــر ـظ ـــ   م ــظ جـ ـظلـــم . لـظلـ ـ ـــاغ الـ ـــ  هـــت  ـــ  مـ ـ ـــ   الـقـــا ة ــ ـــ   ـعـنـمـــم الـ ـغــــ  
 .  (1) ـظلـمـظجـ

تنـمـ  مـؤث   ل  لن الــ  ل    ثـمــ ا  لـظلـ قـامـ  تالـ  ــم  مـل   إل  ــ   عـ   ا لـلـ          
 ظلغــظ    ـــمث م نــ  أ  لـــل ـ      ــظ لـــ   أ  أ   ـغـــم  لــن الـلـ ـــظ  الـ ـ نـمـــ ن لـ ـجـ ـــ   

 .(2) ـ   ـل ت  إل   ـلـ ت  أــ مـ ـ  ـب ــ ـمـ   ـظلا ت ة  ـغـم  الـاالل  تالـ ـقظل ظ 

 تـقـد يـم الـخـبـر عـلـى الـمـبـتـدأ: -1

 لـن صـ ـظ ـن   تلـن  هــ  أرـلـمـ ـن مـقـتم ــ ـا ا  الـ ـعن لـن  ـصـمـاة"  ـنـ ـ  الـ ـظ " :

                                                           

   4أ ـ ا    ـا تمـ    االل مظح )  ــ   ـ ــدت  الا الــظت ا لـ ـت ــم  (  ـجــا الـ ـؤلـلــ  الـجـظ ـ ـمــ  لـ ـا الــظت   د .(1)
 .430      3003-هـ 4137لـ ـلـظ   – ـمـ تت 

ــــم     ـنـ ــــ   .(2) ــــا الـ ـدـ ـب الـ ـررــــ  تا لـ ـت  ــــظ  الـعـ نــــ  الـ ـصـ مــــ  الـ ـظلـ ــــم  لـ ـلـعــــ   د ـ ـ ــــا ــ    4999  4لـ ـل
 239.. 
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 .(1))لـن( لـجـ    )لـن( جـ ـ  الـ ـ ـظلن  ت)لـن( صـ ـا

ـ  الـجـ ــــ   جــــظ  ت ـجـ ت )لــــن( ـــــ  الـ ـ ـ ــــاأ  ـااللــــ  ال   ـمــــث  ــــا  الـــ ــــ  الــــتا ا عـ ـــ    
عـــ    الـ ـ ـنـمــ   ــ   ــظب االل ــظ   اـ ــ  تجــتب  ـقـامــ  الـــ ــ  ــ ــ  الـ ـ ـ ــاأ ت تا الـــ ــ 

جـ ـــ     لـ ـــ   )لـــن( عـــ   جـ ـــ    ـ ـنـــت   ـــ   ـــ   الـجـــ  الــر  تـالـــ   ـجـــ ت  تهـــت مـــظ  
 تمـقـتم نـ لـ  لـن  ـصـمـاة " ـظ  لـ انـ ة الـ ـلـ ـلج": نـ ـ  ) (.الـ ـ ـ

 أـــ   ـظ لــت  مـ ـقـ        

 لـلـظ هـ ـ  الـ تح        

 .  (2)لـن ــ ـقـ  الـ  ـم       

ـ  لـ ـن ــ ظ ة لـلـظ هـ ـ  الـ تح . ـا  الـــ ـ  الـتا ا عـ ـ  جـ ـ   )جــظ  ت ـجــ ت (  ـ ـنــت   ـ    
الر  تلـت  الـجـ ـظــ  لـ ـ ـ ـنـ ـ ـمـ  الـ ن  ـ ـتا ــ ـ  الـاـ ـم  )لـ ـ ( ت لــ   ــ  تجــتب  ـقــا 
ــــب لـ ــــت    أ ــــظ  ــــ   ـمــــث  ــــ  جـ ـ ــــ  (  هــــ ا  ــــ  جـظل ــــ  الـــ ــــ  ـــــ  الـ ـ ـ ــــاأ)ت ا  عـ  م

 لـاال  ــ   االل ـظ الـ ـ ـل   لظلـ ا   ـظلـــ ـ  لـن هـ   الـقـصـماة  هـ ـم   ا

 -: تـقـد يـم الـفـاعـل عـن الـفـعـل-3

 مـقـتم ــ ـا ا  الـ ـعن لـن  ـصـمـاة "  تة الـ ـلـظلـ ": 

                                                           

 .34-30اللظ        صا الـ  ال عن .(1)

 .77    ل ل   صا الـ .(2)
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 تا صـم لـن هـ   الـجـ ـ   أت  ــت أعـجـظ لــظ ت ـقـامــ  الـ ـظـــم ـــ  الـ ـ ــم  (1)أعـجـظ لـظ أت  ـت
ـــاام ــــ     ـــظ هـــن لـظــــم  ـقـــا  تأت  ـــت مـنـ ـــ  لــن ات   الـ ـــ   ال ـ ـقـمـــ  ا  ـــم . لـ عـجـظ ل
ـ  تال ظ  ل   لمث.  لـ ـم  ـظاـن  ــؤ

 تمـقـتم لـن  ـصـمـاة " ا  لـ  مـنـ  ":

 تا صــــم لــــن الـجـ ــــ   مـ ـ ـظمــــم الـ ــــلظ  .تجــــظ ت الـ ــــلظ  لـظـــــم (2)الـ ـلــــظ  الــــ   مـ ـ ـظمــــم
مـنـ ــ  لــن  ـظ ت لـ ـم  ـاـظ غ  ـ لـتغ ت ـقـامــ  الـ ـظـــم ـــ  الـ ـ ــم ـقـا  لـن  ـم  مـ ـ ـظمـم ج

أهـ ـمـــ   الـ  ـظلـــم  لـــ  اا الـعـظــــ  إ ـــ ا    ـــ  الـ ـلـــظ  أنـثـــ   ـــ  الـ ـ ـــم الـــ    ـــظ   ـــ  تهـــت 
 الـ ـ ـظمـم.

ـ ـصـمـاة لــ  لـغـمـ  الـاـ ـ  "تمـقـتم نـ لـ  لـن    .  (3)تالـ ـاـظ  مـ ـا مـاا عـ لـظ ـ   ـعــ 

ـــ   تمــاا  ـ ـ ـــتم  ـــ       لـقـــا جـــظ ت لـ ـ ـــ  الـ ـــاظ  لـظــــم  ـقـــا  تمـ ـــا لـ ـــم  ـاـــظ غ  ــؤ
 تأصــم الـجـ ـــ   مـ ـــا الـ ـاـــظ  مـــاا  ـمـــث  ـــ   ـقــا مـــ  الـ ـظــــم ــــ  الـ ـ ـــم  تمـــام ــــ   ات   

لـعـظــــ  إ ـــ ا   ـنـــظ  الـ ـاـــظ   تنـمـــ  مـقـــا  مـــا الـ ـــت  لـ ـــ  الـ ـ ـــظم لـــن الـ ـ ـــل  لـقـــا أ اا ا
 مـ ـ ـظجـ .

 - ـقـامـ  الـ ـ  ـتم  ـ  ــ  الـ ـظــم : -3

   مـقـتم ــ ـا ا  الـ ـعن لـن  ـصـمـاة " ـمـ ة الـ ـ ـلـ ":

                                                           

 .32     اللظ  صا  الـ عمن   ال .(1)

 .73ل ل       صا الـ .(2)

 .14اللظ      صا الـ ــ ـا ا  الـ ـعن  .(3)
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   غ الـ ـمـم ألـجـ ـ       

 لـن ـــدــظلـظ......      

 .  (1)لـجـ   الـ ـلـلـنب ت مـ  أعـتا ـلظ      

ـ  تأصـــم الـجـ ـ ـــ         ـمــث جـــظ ت لـ ـ ـــ  أعـتا ــلظ  ـ ـ ـــتم  ـــ   ـقـــا    تلـجــ   لـظــــم  ــؤ
 ت مــــ  لـجــــ   الـ ـلـلـنــــب أعـت ــــلظ  لـ ـقـامــــ  الـ ـ ــــ تم  ــــ  ـــــ  الـ ـظـــــم مـنـ ــــ  لــــن أهـ ـمـ ــــ  

ـــ    مـــ  ا عـــتا    تهـــت ا  ـــ  الـ ـظلـغـــ  لـــن الـ ـ ـلـــ  لـظلـعـظ ـــا أ  مـ ـــ   العــن  ال ــــ  مـ م
 الـ ـ ـ   ـ ـم الـ ـظــم )الـ ـجـ ( الـ  ـلـ ب لن  ـ مـمـل ظ.

 تمـقـتم نـ لـ  لـن  ـصـمـاة " ج  الصا ":

 تأــتا إلـ  أتم ال .........

 .  (2)مـ نـ لـن ت ـ ـ   ـظلـلـر 

ـ  الـ ـظــــم    الـ ـ ـ ـــتم  ـــ  ت ا اـ ـمـــ ا  ـ ـصـــر  ـظلـ ـ ـم)مـــظ   ـمـــث  ـقـــا  الـ ـ ـ ـــتم  ـــ  ـــ
الـ ـ ـنـ ـــ  ( لـظلـــ    ـــظ   ـظلـ ـ ـــم هـــت الـ ـظــــم الـ ـ ـ ثـــم لـــن )ت ـ ـــ ( تالـــ   ت ـــ  ــ ـمـــ  لـ ـــم 

لـ ــ  جــتا ات  ـقـامــ  الــ ن  ـ ــتا ــ ــ  الـعـظـــ .  الـ ـظــم تهـت الـ  ـ ـتم  ــ  )مــظ  الـ ـ ـنـ ــ  (
 الـ ـ ـ ـتم ــ  الـ ـظــم تت تا ) ـ ـ ـتال  ـ ( اـ ـمـ   ـ ـصـر  ـظلـ ـ ـم.

 االنزياح : -4

                                                           

 .37  ل ل  صا الـ .(1)

 .77  اللظ    صا الـ   .(2)
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ـــ   ـــ  الـ ـتاهـــ  ا لـ ـت ـــم  الـــ ن دـغـــت ــ ـــ  الـعـ ـــ  الـ ـامـــث تالـ ـ ـظصـــ .         مـ ـ ـ 
لـ ـ لــت  لـمـ ــتم الـ ــ اغ الـ ــغ   ــ ظ لـمــ ظ  ــ  ــظص  ــ ـ   ـلـ ـت  الـ ـغـ  تهـت ــ تج ــ  ا

ــ   ـلــظ   الــ ظا    ألـ ـظ  ت ـ انـمــب ت ـ ظ ــم  رمـ  ـظامـ   تمـلـ ــ   ـــ  الـلــ  الـ ـغــت  ـت
لـ لــ  لظالل مـظح مـ ـ  ــ   ــ   ـ ـنـمــ  الـت ــاات الااللـم  تـاــظا ــ ظ إلــ  أصـ ــ ظ الـنــر ن تهـــ ا 

  (1)ـ ـ ـ ـــم  الـعـ ـ مــ   أت الـلـــ ام   ـ ـثـظ ـــ  ــ ـ ــم  الـ ـــا   تـاــــظاة  ـلـظعـ ــظ  ـــ  جـامـــالـمـج ــم ال

 لـ الــ  مـ ـــا  ت  ـمـ ــ  لـلـمـــ  تجـ ـظلـــم   لـ ــت ــــ   لـ ـ ـ لـــت  لــن الـلـمـــظ  الـ ـلـظلـن مـلـ ـ ـــم  
الـــاام ال لــن  ـ ـمـــ ظ ت ـلـ ـ ـــملظ  ـ ــــ   ت ـظعـــ  الـ ـــتا   ــظـ ر   ـ ـقـقظ ـ ـــظ ت ـجـ ـــم  ـــ 

  (2)  ـجـظت  لـ   ـت ـمـ    ـغـظمـ ة.

تلـ لــــ  مـ ـ ـ ــــ  االل مـــظح  ـصـدـ ــــح ـلـــم  الـ ـ جـ ــــ   لــــ  رـمــــ  ثـظ ــــت لــــن  ـ ـصــــت         
ـ ـ ـــظت  ـامـ ـــ  لـ لـــ  لـــ  مـ اـــ   ـــ  نـثـمـــ   ـــ   تاا الـ ـلـظلـمـــظت تا لـ ـت ـــم  تتاـ ـــتا  ـصـد

ــلـ    لـ ـ ـ   االل مظح مـ ـنـ  أ  لـصـدـ ـح ــ ـمـ ــظ ــ ــظ ة الـ جــظت  أت  ــا ل مـن لــ  الـ ـ ـ ــ  
الـ ـ  ــم  الـــ ن الــ     ظ الـ ـررـمــت  لـــن لـمـــظ   ـ ــاا هـــن ــ ـــظ ة الـ ــاتم أ ـــظ  ـــ  الـلـظ ـمـــ  

نـ ـ ــــظ  ـصــــ    ـلـ ـ ـ ــــم الـ ـغــــ  لــــن هـمـظنــــم االال ـ ــــظ أت الـ ـ ـ ــــم  مـ ـ ـ ــــ  ا لـــ ت م  ألــــ  
أعـنـظم  ـ انـمـ ـ ـظ  ـ ـظ مـــ ج ـــ  الـ ـ لــت  ال قـم نـر ــ   ــ  الـلـ ــ  ا ــ ـظ مــ  إلــ  الـلـ ــ  

 .(3)ا لـعـظعـمـ 

                                                           

 .214     4910(   اا  ا لـظ  الـجـامـاة  ـمـ تت  4صـرح لـاـم  لـ ـ مـ  الـ ـلظعـمـ  لـن الـلـقا ا ا ـن  )د.(1)

ـ ـا ــمـاـ  جـظ ـ    ـ    ـ  ل ظاة لـ ـ ـ    االل مظح تالـ  ـظ  ـ  لن ــلظتم  الـعـظــ  " ــثـ ظ  لـتصـم  "  ـجـ   ال .(2)
 .412     3009 ـلـنـ ة   الـ ـاا الـــظ ـ    

    3007   ـــم تت  لـ ـــلظ     (3 )د ــ ــا الـلـــر  ال لــا   ا لـ ت م  تا لـــ تب  اا  الـنـــ ظب الـجــاما الـ ـــ  اة.(3)
  431   433. 
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مــ ا  ـ ـصــر  ـظلـ ـ ــم )مــظ   ـمـث  ـقــا  الـ ـ ـ ــتم  ــ  ـــ  الـ ـظـــم    الـ ـ ـ ــتم  ــ  ت ا اـ ـ
الـ ـ ـنـ ـــ  ( لـظلـــ    ـــظ   ـظلـ ـ ـــم هـــت الـ ـظــــم الـ ـ ـ ثـــم لـــن )ت ـ ـــ ( تالـــ   ت ـــ  ــ ـمـــ  لـ ـــم 

الـــ ن  ـ ـــتا ــ ـــ  الـعـظــ  لـ ـــ  جـــتا ات  ـقـامـــ   الـ ـظــــم تهـــت الـ  ـ ـــتم  ـــ  )مـــظ  الـ ـ ـنـ ـــ  (
  ـ ـصـر  ـظلـ ـ ـم. ـ ـظــم تت تا ) ـ ـ ـتال  ـ ( اـ ـمـ الـ ـ ـ ـتم ــ  ال

 مـقتم ــ ـا ا  الـ ـعن لـن  ـصـمـاة  ـظ  لـ انـ ة الـ ـلـ ـلـج " 

 لـلـظ هـ ـ  الـ تح لـن ــ ـقـ  الـ  ـم          

 هـ ا لـعـمـا  ت ا   ـ ـح          

 ت ـ ـ   ـ انـ ـلـظ صـ ـتة         

 .(1)ــدـظلـظ ــ ـ  الـ ـتج  ـتحت          

ـدـظلـظ ــ ـ  الـ ــتج  ــتح ( تهــت ـــ تج ـــ  الـ ـ لــت         تمـ ـاـح االل مظح لـن جـ ـ ـ  )ـت
مـــأض فىـــأ    ت ــــا جـ ـ ــــ  الـعـظـــــ   ـلـظـــــظ مـلـ ــــ   ـ ــــظ أ ــــت ا ال مـلـ ـدـمــــ  الـ ــــتح  ـ ــــظ تهــــ ا

اة لـ ــ  ال ـل ـ ــمم أ  مـــدــت ا لـلــظ  ــ ــ  الـ ــتج ت ــا ت ـ ــ  جـ ـظلـم  لـلـمـ  ـــ   الـقـصـمــ
 الـعـظــ  ل ـااللـ  لـ ـلـمـ   ـ ـم  ـظجـ ا أ ـظ  إ ـااــظ   تنـ ـظ ـظ ـ .

 تمـقـتم أمـاـظ لـن  ـصـمـاة " جـ ـ  الـغـ ـظ ":

 لـ ـتنـ  ــ ـ   ـ ـ ـن أمـ ـظ الـ ـم          

 ؤا  ــ ـ   ـظ  ـ ــقـ   ـ  الـت ـتتأ ـصـ             

                                                           

 .37اللظ      صا الـ ــ ـا ا  الـ ـعن   .(1)
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 .  (1)لـظلـصـ ـت  ـ    ت ـ  الـغـ ـظ          

تمـنـ ــــ  االل مـــظح لــــن ــ ــــظ ة )لـ ـتنــــ  ــ ــــ   ـ ـ ــــن أمـ ــــظ الـ ــــم ( تأ اا الـعـظـــــ  أ         
ـــ  تهـــت الـ ـ ـلـــ  الـ ـــن الـ ـ ـمـــ  مـــــ ج ا لـ ـــظ   ـــ   ـ ـلـظهـــظ ا صـــ ن إلــ  أ ـ ـــا  ـــ   ل االل

 لـمـصلـ  الـجـ ـظلـمـ   ـ  ــرم ــ   ألـ   ـت ـ  القظ ئ. 

                                                           

 .21  اللظ       صا الـ .(1)
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 خاتمة:

 ددد ل ابعدددمه سةا دددف سةددهن   وددد  هنددد سن  ددد    سة دددنم  بعدده هددددر سةهاستدددم سةتددد  ت  دد ا       
  خت هم اغم سة قص سةدي  س بعض ج س بهم،  هدر اهم سة تمئج سةُ ت  ل علنهم:

 ةقه ُ جه سةا ف  ج ه سة فس سةبشانم، بل  تى ع ه سةن  من. -1
  ظنف ا  ف خم م به.  هار  عمة ه و  ت  ةكل شمعا إن مئ سةا ف  ع ى  -2
سة فعدددم سة ددد ونم هددد  سةقدددمها  علدددى كشدددف  دددم نددده ا وددد  سةددد فس س  تدددم نم  تاج دددم  -3

 اهس  تجته سةف مء و   ب سةدس  س ةهنم. بمعتبماهمخبمنمهم 
سةا دف سةددهن    ع دى بددمط    اسء  ع ددى تدط   نهددهف إةددى سةت تدك بمةعددمةم سةا  دد   -4

 ةل   ل إةى سة قنقم سة طلقم.
سن ع ه عبه سهلل سةعش  ة م   ونم ، نث ستتخهم سألتد مء سةجم ده  ة م ع  سن سةهن   -5

 سةت  تهل على سةثبم  ةنؤكه  به سةخمةص هلل تعمةى.
سةشعاسء ةلعهنه  ن سة  سهث سةتمانخنم سةُ قه دم بطداح ولتدف  علدى غداسا  دم  ستتث ما -6

   سةتالم قمم به سةعش  و  س ت مص ا نق سةا لم سة  اس نم سة عاسجنم ةلات ل علنه سة ال
 و  هدس سةع ل.

سةا دددف سةددددهن   ع ددده عبدددده سهلل سةعشدددد  نقددد م علددددى ج مةنددددم سةت دددمص سةددددهن    سةفلتددددف   -7
  ددددها إثدددداسء ةتجابددددم سةشددددمعا سةهن نددددم ك ددددم ا ه ددددم هةنددددل علددددى  تددددت سر سةفكدددداي  بمعتبماه ددددم
  سةثقمو .

سةشددددمعا سةددددهن    سة دددد و   نتددددعى هسئ ددددم ةكشددددف  قددددمئق سةعددددمةم سةا  دددد  سة طلددددق  -8
 سةعمةم سةا   . إةىمجس سةفاسا  ن سةعمةم سة مهي ونتك ه ه
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ن دددم ل سةشدددمعا سةدددهن    سة ددد و   وددد  ةج ئددده إةدددى سةا دددف ت ظندددف ة دددم سة  ددد ض  -9
  سةتل نح  ع سةبعه عن سة ض ح    سةت انح.

ن تلددك شددعاسء سة ت دد وم  تددمئل  جةنددم  نلجدد ن بهددم سةعددمةم سة طلددق   ددن بددنن هدددر   -11
 سةتشبنه وه  ب ثمبم  مجف ا  ق مع نتدتا بده سة د و  ا د اس سآلةنم   جه سالتتعما   سةك منم 

 قه تخ ه ن ه كت م هم عن سةعمةم سةدي نعنش ونه.
تط دى سةا د ف سة د ونم بكثموددم ود  سةدهن سن  قده ت  عدد   ب د ا  و ندم   تعدم تاتددمح   -11

 ةهم سة فس،  قه ستتع ل سةشمعا ا  ف سةطبنعم ةنلج بهم إةى سةدس  سةعلنم  سةف مء و   بهم.
 ظف عبه سهلل سةعش  ابعمه سةشعا سة  و  ت ظنفم ج مةندم و ندم  ندث جعلهدم ا د فس   -12

ةل ب  ج مل سةدس  س ةهنم، ةدةك اعطى هدر سةا  ف سة مهنم سة  ت تم ُبعدهس ا  ندم نتدبح 
 و  وضمءس  سةف مء سة طلق.

م عدن نك ن هدس سةب ث قه اتهم  ة  بقلندل ود   د ح ة  د ان اخناس  ةنس جخاس  أ ل        
سةشدددعا سةعابددد  سة عم دددا اال  هددد  سةا دددف سةدددهن   ، وددد   ددد ح شدددمعا م عبددده سهلل سةعشددد   دددم 

  ددم ال  اخدداد تتدده سةدد قص سةدددي بدددا   ددم ةكدد  نكت ددل  س تظددماودد   سالهت ددممنتددت قه  ددن 
سةت  ا ة  طلح سةا ف سةهن    ابعدمهر ود  سةق دنه  سةعابندم سة عم دا   دع سةعلدم ان هند سن 

 .اكثاهنثم  ن تمج إةى هاستم   قهنم      سة نم قه  ها  
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1 

 ملحق:   

 نبذة عن حياة الشاعر عبد اهلل العشي:

 شاعر وأكاديمي جزائري ميتم بقضايا النقد والنظرية األدبية والفكر الفمسفي.

 م.2991الشيادات: دكتواره دولة في النقد األدبي ونظرية األدب عام 

جامعات الجزائرية الدرجة العممية: أستاذ التعميم العالي )بروفسور بجامعة باتنة(،درس في عدد من ال
والعربية، شارك بأوراق بحث في عدد من المؤتمرات الوطنية والعربية والعالمية في مجاالت األدب 

 والفكر.

 عضو في لجان عممية عمى مستوى الجامعة ووزارة التعميم العالي. -
 عضو اتحاد الكتاب الجزائريين. -
 عضو في عديد من الجمعيات الثقافية. -
 من المجالت األكاديمية. عضو خبير في عدد -
 خبير في لجان الدراسات العميا وترقية األساتذة وتأىيميم. -

 ومن أعمالو:
 كتاب زحام الخطابات، مدخل تصنيفي ألشكال الخطابات الواصفة.

 اسئمة الشعرية، بحث في آليات األبداع الشعري.
 جمالية الدعاء النبوي، بالغة النص الجديد.

  األسماء )شعر(،صحوة الغيم )ديوان شعر(.مقام البوح )شعر(،يطوف ب
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 قائمة المصادر والمراجع:

 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 
 .الحديث النبوي الشريف 

 أوال:المصادر:

، 1،شرح احمد عمي سميمان،دار الغد الجديدة ،القاىرة،ط  1ابن انس مالك،الموطأ،ج-1

2008. 

احياء الكتب  دار تح محمد فؤاد عبد الباقي، ،8ج الصحيح، ابن الحجاج مسمم، -2

 القاىرة مصر، دط ، دت. ة،العربي

دار الكتب  تح عبد الحميد ىنداوي ، ،2،ج كتاب العين الفراىيدي خميل بن احمد،-3

 .2003 ،1ط العممية، بيروت، لبنان،

 .2014 ،1العشي عبد اهلل ،ديوان صحوة الغيم،دار فضاءات،عمان، االردن، ط -4

عتصام،تح طو عبد الرؤوف ،دار الرشيد،دار اال3ابن كثير،تفسير القرآن الكريم،ج -5

 .2008سعد، طبعة جديدة ، القاىرة، 

 . 1985مييوبي عز الدين ، ديوان في البدء كان أوراس، دار الشياب، باتنة ،دط، -6
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،تح محمود خميل، مكتبة 5ابن ماجو  أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني،الُسنن،ج -7

 .1984، الدوحة ،5أبي المعاطي، ط 

  ، مادة الرمز،3أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف، لسان العرب،مج ابن منظور -8

 .1،1997صادر ، بيروت،لبنان، ط

الكناية  منصور عبد الممك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري، وأب -9

 .1990تح عائشة حسين فريد،دار قباء، القاىرة ،مصر،دط، والتعريض،

 ثانيا:المراجع:

دار  الشعر العربي المعاصر)قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية(، ن ،إسماعيل عز الدي -1

 . 1981 ،3ط العودة ،بيروت ،لبنان،

البادي عبد اهلل سعيد،التناص في الشعر العربي الحديث:البرغوثي نموذجا،دار كنوز  -2

 .2009 ،1المعرفة العممية، عمان ، األردن، ط

العربي المعاصر،منشورات بونة لمبحوث بوسقطة السعيد،الرمز الصوفي في الشعر  -3

 .2008 ،2ط والدراسات ،عنابة، الجزائر،
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بو صالح نسيمة، تجمي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، رابطة اإلبداع الثقافية،  -4

 .2003 ،1ط الجزائر ،

بوقرة نعمان،الخطاب األدبي ورىانات التأويل)قراءة نصية تداوليو حجاجية(،عالم  -5

 .2012 ،1ط لحديث،عمان، األردن،الكتب ا

تبرماسين عبد الرحمن،البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة في الجزائر،دار الفجر، دط  -6

،2003. 

 خفاجي عبد المنعم،األدب في التراث الصوفي،دار غريب،القاىرة،مصر،دط،دت. -7

د محي الدين ،تح محم1ابن رشيق القيرواني،العمدة في محاسن الشعر وادابو ونقده،ج -8

 . 1981 ،5ط عبد الحميد ،دار الجيل، بيروت، لبنان،

زايد عمي عشري،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،دار الفكر  -9

 . 1997العربي ، القاىرة،مصر،دط،

سارة بنت عبد المحسن بن عبد اهلل بن جموي،نظرية االتصال عند الصوفية في  -10

 .1991 ،1ط ار المنارة،جدة، السعودية،د ضوء اإلسالم ،
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، 1شرتح عصام،جمالية التكرار في الشعر السوري المعاصر،دار رند لمطباعة، ط -11

2010. 

شمتاغ عبود شراد،اثر القرآن في الشعر العربي الحديث،مؤسسة الثقافة الجامعية،  -12

 .2008االسكندرية ،مصر،دط،

 صوفية،المكتبة المصري، القاىرة، مصر ،عاطف جودة نصر،الرمز الشعري عند ال -13

 .1998دط ،

 .1999 ،1ط العجم رفيق،مصطمحات التصوف اإلسالمي،مكتبة لبنان، بيروت، -14

أبو العدوس يوسف،التشبيو واالستعارة من منظور مستأنف،دار المسيرة، عمان،  -15

 .2007 ،1األردن، ط

ي،عمم البيان،عمم البديع(،دار مدخل إلى البالغة العربية)عمم المعان ......، -16 

 .2007 ،1ط عمان،  األردن ، المسيرة،

العمي بالل موسى ، قصة الرمز الديني)دراسة حول الرموز الدينية ودالالتيا في   -17

 . 2011الشرق األدنى القديم والمسيحية واإلسالم وما قبمو(،مصر،د ط،
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ية، عالم الكتب الحديث، عودة أمين يوسف ، تأويل الشعر وفمسفتو عند الصوف -18

 . 2008، 1األردن ،ط 

الغرفي حسين ، حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر،دار الشرق، بيروت،  -19

 .  2001لبنان،د ط،

عبد الفتاح كاميميا،القصيدة العربية المعاصرة)دراسة تحميمية في البنية الفكرية  -20

 .2007والفنية(، دار المطبوعات الجامعية،مصر،دط،

فتوح أحمد محمد ، الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر،منشورات بونة  -21

 . 2008 ،2ط لمبحوث والدراسات ،عنابة ، الجزائر،

، 1فضل صالح،نظرية البنائية في النقد األدبي، دار األفاق الجديدة، بيروت، ط -22

1980. 

اصر عاشور،التكرار في شعر محمود درويش،دار الفارس، عمان، االردن، فيد ن -23

 .2009، 1ط

كعوان محمد،التأويل وخطاب الرمز)قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي  -24

 .2009 ،1ط المعاصر( ، دار بياء الدين، عالم الكتب الحديث،قسنطينة، الجزائر،
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ة، مكتبة لبنان،الشركة المصرية العالمية، البالغة واألسموبي محمد عبد المطمب، -25

 .1999 ،1لونجمان، ط 

 مرتاض عبد الجميل ، التناص،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون، الجزائر ، -26

 . 2011، 1ط

المسدي عبد السالم،األسموبية واألسموب،دار الكتاب الجديد المتحدة،بيروت،لبنان،  -27

 . 2006، 5ط

، دار النيضة العربية، -عمم البديع-حمد حسن،في البالغة العربيةالمراغي محمود ا -28

 .1999 ،2بيروت، لبنان ، ط

ناصر محمد،الشعر الجزائري الحديث،اتجاىاتو وخصائصو الفنية،دار الغرب  -29

 . 2006 ،2ط االسالمي ، بيروت، لبنان،

بة العصرية، الياشمي أحمد ،جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع، المكت -30

 .   1999 ،1بيروت، ط

 عبد اليادي عبد الرحمان،لعبة الترميز)دراسات في الرموز والمغة واألسطورة(، -31

 . 2008 ،1ط مؤسسة االنتشار العربي، بيروت، لبنان،
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عالم  ىاني نصر اهلل،البروج الرمزية )دراسة في رموز السياب الشخصية والخاصة(، -32

 .2006 ،1ط ردن،الكتب الحديث،عمان، األ

ىيمة عبد الحميد ،البنيات األسموبية في الشعر الجزائري:شعر الشباب نموذجا،  -33

 .1998، 1الجزائر ،ط 

واصل حفظ اهلل حسين ، التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر :أحمد  -34

 .2011العواضي أنموذجا، دار قبداء، األردن،د ط،

منظور الدراسات األسموبية، مجد المؤسسة الجامعية  االنزياح من ويس أحمد محمد، -35

 .2005 ،1لمدراسات ،بيروت، لبنان،ط

 

 ثالثا: المجالت والدوريات والمتلقيات:

الثقفي احمد بن عيضة، التناص في شعر الرصافي البمنسي،مجمة االنبار لآلداب  -1

 .2012والمغات،عدد السابع،السنة الثالثة،

في القصيدة المعاصرة،مجمة قسم األدب العربي،جامعة دىنون آمال،جماليات التكرار  -2

 .2008بسكرة،العددان الثاني و الثالث،جانفي/ جوان،
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رمضان إبراىيم عبد الفتاح، التناص في الثقافة العربية المعاصرة)دراسة تأصيمية في  -3

س بيبموغرافيا المصطمح( ،مجمة الحجاز العالمية لمدراسات اإلسالمية والعربية،العدد الخام

 .2013،نوفمبر،
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  :ملخص

يھ��دف البح��ث المعن��ون بأبع��اد الرم��ز ال��ديني ف��ي ش��عر عب��د � العش��ي لرص��د ھ��ذه       

ا(بع��اد م��ن خ��'ل الوق��وف عل��ى كيفي��ة توظي��ف الش��اعر العرب��ي المعاص��ر للرم��ز ال��ديني 

  .اللمسة الفنية على النصوص الحاضرة إضفاءالصوفي ومدى مساھمة ھذا في 

ھذا ا(ساس قسمت ھذا البحث إلى فصلين تسبقھما مقدم�ة وم�دخل، أم�ا الفص�ل  وعلى     

ا(ول فق��د تض��من مظ��اھر الرم��ز ال��ديني، والفص��ل الث��اني ق��د ُخص��ص 6لي��ات التوظي��ف 

  .  ة البحثخ'صالرمزي الموجودة في الديوان الشعري، وانتھى البحث بخاتمة كانت 

 

 :Abstract 

The research entitled dimensions of religious symbol in the poetry of 

Abdellah Alachi aims primarily at tracing these dimensions through 

analyzing the way followed by the contemporary Arab poet in the 

use of Sufi religious symbol  and the latter's aesthetic contribution to 

the present literary texts. 

       In this context, this research is divided into two main chapters 

preceded by a general introduction. As for chapter one, it deals 

largely with aspects of the religious symbol. Concerning chapter 

two, it is allocated to discuss the mechanisms of symbolic 

instrumentalization in poetry. Lastly, the research is concluded with 

a general conclusion that sheds light in detail on the research main 

results. 


