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 ػٛحًِ حٌظّخعه حٌٕقٟ فٟ لق١ذس " أكالَ حٌفخسط حٌمذ٠ُ" ٌقالف ػزذ حٌقزٛس:

 

 حػذحد

 صح٘ش رٓ ِشْ٘ٛ رٓ خق١ف حٌذحٚدٞ

 أعظخر حٌٍغخ١ٔخص حٌّغخػذ

 و١ٍش ح٢دحد ٚحٌؼٍَٛ حالؿظّخػ١ش 

 ؿخِؼش حٌغٍطخْ لخرٛط 
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 ٌقالف ػزذ حٌقزٛس:ػٛحًِ حٌظّخعه حٌٕقٟ فٟ لق١ذس " أكالَ حٌفخسط حٌمذ٠ُ" 

 حٌٍّخـ:

 حٌظّخعه حٌٕقٟ فٟ لق١ذس "أكالَ حٌفخسط حٌمذ٠ُ" ٌقالف ػزذ حٌقزٛس ػٛحًِ

" أكيالَ حٌفيخسط طٙذف ٘زٖ حٌٛسلش اٌٝ ر١خْ حٌؼاللخص حٌظشحرط١ش فيٟ لقي١ذس فيالف ػزيذ حٌقيزٛس 

في١ش طيشحرو ػٍيٝ خخ غ حٌظؤو١يذخ ٌٙزٖ حٌؼاللخص ِٓ أػش فٟ حٌٛفٛي اٌٝ حٌّؼٕٝ، ِيحٌمذ٠ُ"، ٚر١خْ ِ

طىخًِ ر١ٕخص حٌٕـ، ِٕطٍمخ ِٓ حٌؼظزيش ح٤ٌٚيٝ ِيٓ  فٟحٌٕـ؛ رٌه أْ خق١قش ٘زح حٌظشحرو طظّؼً 

ػظزييخص حٌييٕـ ٚ٘ييٟ حٌؼٕييٛحْ، ِٕٚظ١ٙييخ رخٌز١ٕييش حٌقيياشٜ ٌٍييٓ ِز١ٕييخ حٌؼاللييش حٌظىخ١ٍِييش ريي١ٓ حٌييٕـ 

ش ٚحٌؼٕيٛحْ؛ رٌييه أْ حٌييٕـ ٠ظىيْٛ ِييٓ ٔقيي١ٓ أكيذّ٘خ ِم١ييذ ِييٛؿض  ِىؼيف ٚ٘ييٛ حٌؼٕييٛحْ، ٚح٢خيي

 ه٠ًٛ ٚ٘ٛ حٌٕـ.

Abstract 

Cohesive Devices into the Poem "Ancient Knight's Dreams" of Salah 

Abdul-Saboor 

This study aims to explore cohesive devices that applied by Salah 

Abul-Saboor into formation his poem "ancient knight's dreams", and to 

illustrate these devices impact on receipt of text meaning, and the poem 

textuality, that hang different structures of  the text related, and hold  the 

text parts in  complementary relationship state.  The study, to achieve its 

aims, handled, basically, the poem title, which is considered the first 

threshold, and analyzed the micro-structure of the poetic text. The study 

revealed the complementary relationship between the text and the title of 

the poem, as the poem consists of two texts, one, which is the title, is 

restricted, brief and intensive one, and the other, which is the text, is long.            
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ػٍٝ حٌشغُ ِٓ حٌظؼذد ٚحٌظزخ٠ٓ فٟ طؼش٠فخص حٌٕـ ػٕذ ػٍّخء ٌاش حٌٕـ طزؼخ ٌٍظؼذد ٚحٌظزخ٠ٓ 

خ ِؾظشًوخ سط حٌٍا٠ٛش حٌظٟ ٠ٕظّْٛ ا١ٌٙخفٟ حٌّذح ًّ حٌظؼش٠فخص اْ ٌُ ٠ىٓ ر١ٓ ؿً ٘زٖ  فبْ ٕ٘خن لخع

، ٘زح حٌمخعُ ٘ٛ حٌظؤو١ذ ػٍٝ خخف١ش طشحرو حٌٕـ، ٟٚ٘ خخف١ش ٔـذ٘خ فٟ حٌذالٌش ر١ٕٙخ ؿ١ًّؼخ

(، ٍّٚٔق طٛظ١فخً ٌٙزٖ حٌذالٌش فٟ طؼش٠ف ) رخسص( ٌٕظش٠ش حٌٕـ Textحٌٍا٠ٛش ٌىٍّش ) 
ٔ

، ار سأٜ 

ٙخ رزؼل، ٚٔؾذد دحخً ( طؼٕٟ حٌٕغ١ؾ؛ فخٌٕـ ٔغ١ؾ ِٓ حٌىٍّخص ٠ظشحرو رؼن Textأْ وٍّش ) 

٠ؼًّ ِخ فٟ رحطٗ ػزش طؾخره دحثُ، حٌٕغ١ؾ ػٍٝ حٌفىشس حٌظ١ٌٛذ٠ش حٌظٟ طشٜ أْ حٌٕـ ٠قٕغ رحطٗ، ٚ

٠ٚئوذ رٌه دس٠غٍش ك١ٓ ٠شٜ أْ حٌٕـ ٘ٛ "حٌمٛي حٌّىظفٟ رزحطٗ ٚحٌّىظًّ فٟ دالٌظٗ، فٙٛ ال 

٠ىْٛ وٍّش أٚ ؿٍّش أٚ ٠ؼظّذ ػٍٝ حٌطٛي فٟ طلذ٠ذ حٌٕـ رً حالوظّخي ٚحالعظمالي؛ فخٌٕـ لذ 

ِـّٛػش ِٓ حٌـًّ رؾشه حٌظؼخٌك ف١ّخ ر١ٕٙخ"
ٕ

، فىً ِظظخ١ٌش ِٓ حٌـًّ طؾىً ٔقخ ؽش٠طش أْ 

 طىْٛ ر١ٓ ٘زٖ حٌـًّ ػاللخص، أٞ أْ طىْٛ ر١ٓ ػٕخفش ٘زٖ حٌـًّ ػاللخص.

ٚلق١ذس فالف ػزذ حٌقزٛس أكالَ حٌفخسط حٌمذ٠ُ ِٓ حٌمقخثذ حٌظٟ طزذٚ ٌٍمخسة ِٓ حٌٕظشس 

لق١ذس ِفىىش طخٍٛ ِٓ حٌظّخعه حٌذحخٍٟ ِغ أْ حٌٕظش ف١ٙخ، ٚحٌظؤًِ ف١ّخ حعظخذِٗ حٌؾخػش  ح٤ٌٚٝ

ِٓ ػٛحًِ حٌظٛحفً حٌزٕٟ٘ ٠ئوذحْ خالف رٌه. ٌٚز١خْ ل١ّش ٘زح حٌٕـ ) أكالَ حٌفخسط حٌمذ٠ُ ( 

ش حطـٗ ٘زح حٌزلغ اٌٝ دسحعش حٌؼاللخص حٌظشحرط١ش ر١ٓ أؿضحثٗ، ِشوضح فٟ رٌه ػٍٝ حٌؼٕخفش حٌٍا٠ٛ

ٌز١خْ أػش٘خ فٟ ف١خغش حٌّؼٕٝ، ٚوؾف حٌّؼخٌُ حٌخف١ش ٌٍٕـ، ِٕطٍمخ ِٓ حٌؼٕٛحْ؛ ٤ٔٗ أٚي ػظزش 

 ِٓ ػظزخص حٌٕـ ٠ّىٓ رٙخ حٌٌٛٛؽ اٌٝ ِؼخٌُ حٌٕـ ٚحوظؾخف وٕٙٗ.

 حٌؼٕٛحْ:أٚاًل 

حٌؼٕٛحْ ٘ٛ حٌؼالِش حٌـٛ٘ش٠ش ٚحٌؼٕقش ح٤ُ٘ ِٓ ػٕخفش حٌٕـ حٌّٛحصٞ، كظٝ وخد ٠غظمً رؼٍُ 

ٍُ حٌؼٕٛٔش أٚ حٌؼٕٛحٔخص، ِٚٓ أوزش حٌّؾظا١ٍٓ رٙزح حٌؼٍُ ٚحٌّئعغ١ٓ ٌٗ ١ٌٛ٘ٛن فٟ خخؿ ٘ٛ ػ

 (وٍّخص ِفشدس، أٚ ؿًّ أٚ ٔـ) وظخرٗ عّش حٌؼٕٛحْ، ار ٠ؼشفٗ رؤٔٗ " ِـّٛع حٌؼالِخص حٌٍغخ١ٔش 

٠ّىٓ أْ طذسؽ ػٍٝ سأط ٔقٗ ٌظلذدٖ ٚطذي ػٍٝ ِلظٛحٖ حٌؼخَ ٚطؼشف حٌـّٙٛس رمشحءطٗ"
ٖ

. ٚلذ 

ؿشحس ؿ١ٕ١ض أسرغ ٚظخثف ٌٍؼٕٛحْ ٟ٘: حٌٛظ١فش حٌظؼ١ٕ١ش، أٚ حٌظلذ٠ذ٠ش، ٚحٌٛظ١فش حٌٛفف١ش، كذد 

ٚحٌٛظ١فش ح٠٦لخث١ش، ٚحٌٛظ١فش ح٦غشحث١ش
ٗ
. 

ٌمذ ح٘ظُ ػٍُ حٌغ١ّ١خء ح٘ظّخِخ ٚحعؼخ رخٌؼٕٛحْ فٟ حٌٕقٛؿ ح٤در١ش ٌىٛٔٗ "ٔظخِخ ع١ّ١خث١خ رح أرؼخد 

دال١ٌش
٘
دالالطٗ ِٚلخٌٚش فه ؽفشطٗ حٌشحِضس" ٚأخشٜ سِض٠ش طاشٞ حٌزخكغ رظظزغ 

ٙ
. 

                                                           
 .43، ص7114، منشورات اجلمل، بغداد، بًنوت، 1روالن بارت، لذة النص، ترمجة فؤاد صفا، ط 1
1
 .712، ص1667، 131صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل ادلعرفة، العدد  
 – 7111 – 7العدد  –اجمللد السابع  –رللة الواحات للبحوث والدراسات  –سيمياء العنوان يف شعر ىدى ميقايت  –عامر رضا  3
 . 172ص
 .33ص – 7115 –اجلزائر  –شورات االختالف من – 1ط –عتبات جرار جينيت من النص إىل ادلناص  –عبد احلق بلعابد  1
ؤدي إىل التشخيص ادلطلوب أو ادلرسوم يف ذىن ادلتلقي بل يف يتنتاج الداللة إلأصبح العنوان موازيا للنص ال ميكن جتاوزه؛ فقراءة العنوان  2

عنوان  –الرؤية إىل النص عموما. مسًن خليل تأويلو ويف منوه باكتشاف الدالالت ادلخبوءة يف تنسيج العنوان، وربطها بادلنت النصي لتتكامل 
 .76ص – 7111آب  72 – 33العدد  –األديب  –احلداثية وتشطياهتا الداللية ) قراءة يف بنية العنوان ( 
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فخٌؼٕٛحْ ٠ل١ٍٕخ اٌٝ ِخ ٠ؼشف رخٌغ١خق حٌزٞ ٠غُٙ فٟ طٛحف١ٍش حٌٕـ ٚحٔغـخِٗ. ٚلذ فشف  

" ف١شع " رؤْ حٌّؼٕٝ ال ٠ٕىؾف اال ِٓ خالي ع١خق حٌٛكذس حٌٍا٠ٛش عٛحء أوخٔض ٘زٖ حٌغ١خلخص 

ٌا٠ٛش
7

لف " أٚ ِخ أهٍك ػ١ٍٗ " رخٌّش " أَ حؿظّخػ١ش، ٟٚ٘ ِخ أهٍك ػ١ٍٗ ف١شع " ع١خق حٌّٛ 

حٌغ١خق غ١ش حٌٍاٛٞ
8

، فّٓ ح٤ؿذٜ أْ طظذحخً وً حٌغ١خلخص ٚطظآصس فٟ حٌظل١ًٍ حٌٕقٟ ِغ ِشحػخس 

طٛحفك حٌٛلٛع أٚ حٌشفف
9

؛ فخ٤ِش ١ٌظ ِمظقشحً ػٍٝ ٚفف حٌظشحو١ذ ٔل٠ٛخً رً ٠ظطشق أ٠نخً 

خٌؼاللخص حٌمخثّش ف١ّخ ر١ٕٙخ، أٞ ال ٠ّىٓ اٌٝ ٚففٙخ دال١ٌخً؛ فخٌٍاش ِٕظِٛش ال ل١ّش ٌّىٛٔخطٙخ اال ر

٥ٌٌغٕٟ حػظزخس ِفشدحص حٌٍاش و١خٔخص ِغظمٍش، رً ٠ـذ ػ١ٍٗ ٚفف حٌؼاللخص حٌظٟ طشرو ٘زٖ 

حٌّفشدحص، ٠ٚئوذ " ؿْٛ ٠ٌٕٛض " ػٍٝ حٌظلذ٠ذ حٌذالٌٟ ٌٍظشحو١ذ ِٓ خالي حٌغ١خق رمٌٛٗ ٠لذد 

حٌغ١خق ِؼخٟٔ ح٤كذحع حٌىال١ِش
ٔٓ

طز١١ٓ حٌّـًّ، ٚحٌمطغ رؼذَ حكظّخي غ١ش ؛ فخٌىالَ ٠شؽذ اٌٝ 

 حٌّشحد، ٚطخق١ـ حٌؼخَ، ٚطم١١ذ حٌّطٍك، ٚطٕٛع حٌذالٌش.

٠ٚشٜ فٕذس٠ظ : " إٔخ ٔىْٛ ملخ٠خ حالٔخذحع ارح لٍٕخ اْ ٌٍىٍّخص أوؼش ِٓ ِؼٕٝ ٚحكذ فٟ 

ٚلض ٚحكذ، ار ال ٠طفٛ ػٍٝ حٌؾؼٛس ِٓ حٌّؼخٟٔ حٌّخظٍفش حٌظٟ طذي ػ١ٍٙخ اكذٜ حٌىٍّخص اال 

ّلٟ ٚطظزذد ٚال طٛؿذ اهاللخ"، فٍىً وٍّش ٌّٕؼٕٝ حٌزٞ ٠ؼ١ٕٗ ع١خق حٌٕـ، أِخ حٌّؼخٟٔ ح٤خشٜ فظح

ِؼٕخ٘خ ح٤عخعٟ، ِٚؼٕخ٘خ حٌغ١خلٟ، فخٌغ١خق ٘ٛ حٌزٞ ٠لذد ِؼٕٝ حٌـٍّش، أِخ حالعُ ف١ٛكٟ فٟ وً 

 كخٌش ِٓ ٘زٖ حٌلخالص رّفَٙٛ ِؼ١ٓ.

حٌظٟ ٠مقذ رٙخ فخْ دح٠ه ِنّْٛ  Makrostruktarٚ ٠زوشٔخ حٌؼٕٛحْ رخٌز١ٕش حٌىزشٜ  

حٌٕـ ٚطشحرطٗ رخٌخطخد. فخٌؼٕٛحْ ٔـ ِخظضي ِٚىؼف ِٚخظقش
ٔٔ

، ٌٗ ػاللش ِزخؽشس رخٌٕـ 

حٌزٞ ٚعُ رٗ، فخٌؼٕٛحْ ٚحٌٕـ ٠ؾىالْ ػٕخث١ش، ٚحٌؼاللش ر١ّٕٙخ ٟ٘ ػاللش ِئعغش، ار ٠ؼذ حٌؼٕٛحْ 

ٌىظخرش ٚحٌمشحءس ِؼخ، فظىْٛ ِشعٍش ٌا٠ٛش طظقً ٌلظش ١ِالد٘خ رلزً عشٞ ٠شرطٙخ رخٌٕـ ٌلظش ح

ٌٍٕـ رّؼخرش حٌشأط ٌٍـغذ ٔظشح ٌّخ ٠ظّظغ رٗ حٌؼٕٛحْ ِٓ خقخثـ طؼز١ش٠ش ٚؿّخ١ٌش ِؼً رغخهش 

حٌؼزخسس، ٚوؼخفش حٌذالٌش، ٚأخشٜ اعظشحط١ـ١ش ار ٠لظً حٌقذحسس فٟ حٌفنخء حٌٕقٟ ٌٍؼٕٛحْ 

                                                                                                                                                                      
السيميوطيقية  –. محداوي مجيل 33ص – 7111 –األردن  –عّمان  –وزارة الثقافة  – 1ط –سيمياء العنوان  –بسام قطوس  3

 .63ص – 1664مارس  –يناير  – 3عدد  – 72م –الكويت  –اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب  –لة عامل الفكر رل –والعنوتنة 
يطلق بعضهم على السياق اللغوي مصطلح النص ادلساعد، ويشمل كل العالقات اليت تتخذىا الكلمة يف داخل اجلملة ، وىذه  4

وىي العالقات  Pavadigatic relationعلى عكس العالقات اجلدولية  Syntagmatic relationالعالقات األفقية 
دار قباء للطباعة  –مدخل إىل علم اللغة  –االستبدالية اليت تتخذىا الكلمة مع كلمات أخرى ميكن أن حتل زللها. زلمود فهمي حجازي 

 –دار الوفاء لدتنيا الطباعة والنشر  –اف  ترمجة زلمود فراج عبد احل –معرفة اللغة  –. جورج يول 126ص –م 1665 –القاىرة  –
 .133ص  –اإلسكندرية 

 .126ص –مدخل إىل علم اللغة  –زلمود فهمي حجازي  5
يعىن بالرصف االرتباط االعتيادي لكلمة ما يف لغة ما بكلمات أخرى معينة أو استعمال وحدتٌن معجميتٌن منفصلتٌن استعماذلما عادة   6

 .41ص – م1652 –القاىرة  –عامل الكتب  – 1ط – علم الداللة –مرتبطتٌن الواحدة باألخرى. أمحد سلتار عمر 
 .21ص – م7111 –القاىرة  –مكتبة زىراء الشرق  – 1ط –الدرس النحوي  اجتاه جديد يف حنو النص –أمحد عفيفي  11
زلاضرات ادللتقى الوطين الثاين السيمياء والنص األديب  –قراءة يف كتاب سيمياء العنوان للدكتور بسام قطوس  –الطيب بو دربالة  11

و مقطع لغوي أقل من اجلملة، أو تنصا، أو . وقد عرف العنوان بأتن72ص –م 7117 –، إبريل  13، 12 –منشورات جامعة بسكرة 
 .122ص – 1652 –بًنوت  –الدار البيضاء  –دار الكتاب اللبناين  – 1ط –معجم ادلصطلحات األدبية  –عمال فنيا. سعيد علوش 
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ح٤درٟ
ٕٔ

س حٌؼٕٛحْ ٌالػظزخه١ش؛ فؼٕٛحْ حٌمق١ذس " أكالَ حٌفخسط حٌمذ٠ُ"، فٍُ ٠خنغ حخظ١خ
ٖٔ

، رً 

خنغ ٌٍّٕطك حٌذالٌٟ ٚحٌـّخٌٟ ٚحٌغ١ّ١خثٟ، ١ٌقزق ِٛحص٠خ ٌز١ٕش حٌٕـ ِٚخ طلٍّٗ ِٓ هخلخص 

٘خثٍش، ٚ٘ٛ وّخ ٔظقٛس ١ٌظ ػزخسس ٌا٠ٛش ِٕمطؼش أٚ اؽخسس ِىظف١ش رزحطٙخ، رً ٘ٛ ِفظخف طؤ٠ٍٟٚ 

ٌفه ِاخ١ٌك حٌٕـ
ٔٗ

ّذ ػٍٝ ٌفع كٍُ، وّخ أٔٗ ، فمذ حػظّذ ِٕظؾ حٌٕـ ػٍٝ ٌفع أكالَ، ٌُٚ ٠ؼظ

ؿشدٖ ِٓ ) أي حٌظؼش٠ف (، اال أٔٗ فٟ حٌٛلض ٔفغٗ أمخف ٘زح حٌٍفع ) أكالَ ( اٌٝ حٌفخسط حٌمذ٠ُ، 

فشحع ٔفغٟ ر١ٓ حٌشغزخص حٌالؽؼٛس٠ش حٌّىزٛطش ٚحٌّمخِٚش حٌٕفغ١ش حٌظٟ طغؼٝ ٌىزض ٘زٖ فخ٤كالَ 

فؼزخ فٟ حٌٛحلغ، فخٌلٍُ كً ٚعو حٌشغزخص حٌالؽؼٛس٠ش خخفش طٍه حٌشغزخص حٌظٟ ٠ىْٛ اؽزخػٙخ 

أٚ ِلخٌٚش ٌٍظٛف١ك ر١ٓ ٘زٖ حٌشغزخص حٌّظقخسػش
ٔ٘

؛ رٌه أٔٗ ِٓ حٌقؼٛرش رّىخْ أْ ٠لمك حٌؾخػش 

 حٌلٍُ حٌزٞ ٠قزٛ ا١ٌٗ ٠ٚٛملٗ فٟ ِظٓ ٔقٗ.

ٚلذ أمخف ِٕظؾ حٌٕـ ٘زٖ حٌٍفظش اٌٝ حٌفخسط، ٌُٚ ٠ؤص ٘زح حٌٍفع ٔىشس، ٚأّخ ػشفٙخ ) 

 رخٌفخسط ِٓ لزً، ٘زح ِٓ ٔخك١ش٤ٔٗ ال ػٙذ ٌٕخ  طف١ذ حالعظاشحق أٚ حٌـٕظ؛(، حٌظٟ رؤي حٌظؼش٠ف 

ِٓ ٔخك١ش أخشٜ، فبْ ٘زٖ ح٤كالَ ال طظؼٍك رفخسط ٚحكذ دْٚ غ١شٖ، ٚحٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه، كقشٖ ٚ

فٙزح ٘زح حٌظؼش٠ف رخٌٛفف، فٟٙ أكالَ ١ٌغض ٌىً فخسط، ٚأّخ أكالَ ٌٍفخسط حٌمذ٠ُ فمو؛ 

ِغخكظٗ حٌىظخر١ش حٌظٟ ؽاٍٙخ فٟ ر١ٕش حٌؼٕٛحْ كًّ حٌىؼ١ش ِٓ ح٦ؽخسحص  حٌّمطغ حٌٍاٛٞ ِٚغ فاش

حٌظٟ ٔغظط١غ رٙخ فظق ِاخ١ٌك حٌٕـ ٚامخءس صٚح٠خٖ حٌّؼظّش، فىؾف ػٓ ِخضْٚ دالٌٟ ػ١ّك ال 

٠ّىٓ أْ ٠ظٙش رغٌٙٛش، ف١ٛكٟ ٌٕخ رٛؿٛد فخسط، فخسٌط ١ٌظ أٞ فخسط، ٚأّخ فخسط لذ٠ُ، ار 

ء ػذ٠ذس ِٕٙخ أٔٗ خغش طٍه حٌفشٚع١ش، ٌُٚ ٠ؼذ فخسعخ فٟ حٌٛلض حٌلخمش طٛكٟ ٌٕخ ٌفظش لذ٠ُ رؤؽ١خ

وّخ وخْ عخرمخ، ٘زح حٌفخسط ٌذ٠ٗ أكالَ وؼ١شس ٠ظّٕٝ طلم١مٙخ، ٌٚىٕٙخ ِٓ حٌقؼٛرش رّىخْ أْ 

 :َ وٍّش كٍُ، ٌُٚ ٠غظخذَ وٍّش سإ٠خ، فخٌشإ٠خطظلمك، ِّٚخ ٠ذي ػٍٝ رٌه أْ ِٕظؾ حٌٕـ لذ حعظخذ

، خٌٝ، ٚلذ ٠شحد رٙخ طزؾ١ش رخ١ش، أٚ طلز٠ش ِٓ ؽش، ٟٚ٘ ِٓ هللا طؼِشحً ِلزٛرخً ٟ٘ ِؾخ٘ذس حٌٕخثُ أ

: } ٚلخي حٌٍّه أٟ أسٜ عزغ ٝ رٌه لٌٛٗ طؼخٌٝ ػٍٝ ٌغخْ حٌٍّهأٚ ِغخػذس ٚاسؽخد، ٚحٌذ١ًٌ ػٍ

خش ٠خرغخص، ٠خ أ٠ٙخ ح٥ٌّ حفظٟٛٔ فٟ أرمشحص عّخْ ٠ؤوٍٙٓ عزغ ػـخف ٚعزغ عٕزالص خنش ٚ

ٌٍشإ٠خ طؼزشْٚ {سإ٠خٞ اْ وٕظُ 
ٔٙ

، ٌٚزٌه لخي ػٍٝ ٌغخْ حٌزٞ ٔـخ ِّٕٙخ }أٔخ أٔزجىُ رظؤ٠ٍٚٗ 

                                                           
 –والنص األديب زلاضرات ادللتقى الوطين األول السيمياء  –سيميائية العنوان يف مقام البوح لـ عبد اهلل العيش  –شادية شقروش  17

 .741ص – 7111 –، تنوفمرب 4، 3 –منشورات جامعة بسكرة 
اختيار العنوان عتبة ألي تنص ال يتم بطريقة اعتباطية أو تعسفية وإمنا جيب أن يكون بينهما عالقة تناغم واتنسجام يف إطار داليل كبًن  13

عتبات  –لد ويتنامى ويعيد إتنتاج تنفسو. عبد الفتاح احلجمري يستقطب كل التمثالت والسياقات النصية، فالعنوان ىو احملور الذي يتوا
ادلركز  – 1ط –عتبات النص  –. زلمد مفتاح 15ص – 1663 –منشورات الرابطة  –الدار البيضاء  – 1ط –النص البنية والداللة 

 .47ص – 1654 –الثقايف العريب 
 –. عبداهلل أبو ىيف 31ص – 7117 –اجلزائر  –كتاب العريب دار ال – 1ط –قراءة يف النص الشعري احلديث  –بشرى البستاين  11

 –بًنوت  –ادلغرب  –الدار البيضاء  –ادلركز الثقايف العريب  – 1احلداثة يف الشعر السعودي ) قصيدة سعد بن محيدين منوذجا ( ط
 .133ص – 7117

ىـ/ أغسطس 1357 –ربيع األول  – 134العدد  –دار اذلالل  –تبسيط وتلخيص تنظمي لوقا  –تفسًن األحالم  –سيجموتند فرويد  12
 .11ص –م 1637

 .13يوسف /  13
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فؤسعٍْٛ {
ٔ7

، ٚػٕذِخ ػـض حٌّفغشْٚ ػٓ حٌظؤ٠ًٚ ِخ ػذٖٚ اال كٍّخ، رً ػذٖٚ ِٓ ح٤ماخع، 

فمخي طؼخٌٝ ػٍٝ ٌغخُٔٙ } لخٌٛح أماخع أكالَ ِٚخ ٔلٓ رظؤ٠ًٚ ح٤كالَ رؼخ١ٌّٓ {
ٔ8

. ٤ُٔٙ سأٚح 

فظخسس رمشحص عّخْ، ٚرمشحص ػـخف، ٚطخسس عٕزالص خنش، ٚعٕزالص ٠خرغخص. أْ حٌلٍُ ِخظٍو 

ٚفٟ حٌٕـ حٌزٞ أِخِٕخ ػىظ  ك، ِغ افشحس حٌٍّه ػٍٝ أٔٙخ سإ٠خ،فظٕٛح أْ حٌلٍُ ٕ٘خ ال ٠ظلم

فٟ  ؾ حٌٕـظِٕ حػظّذكالَ ٠ؼـض ػٓ طلم١مٙخ ١ٌٚغض سإ٠خ؛ ٌزٌه فمذ رٌه ٠شٜ فخكزٗ أٔٙخ أ

 ٌفع أكالَ. ػٕٛحٔٗ ػٍٝ

 حٌّظٓ:خ: ػخ١ًٔ 

ٛ " حٌزٞ ٠ض٠ذ ح٤ِش كذس ْ ٔظ١ٙؤ ٌّؼشفش ِخ ٠لٍّٗ حٌؾخػش كظٝ ٠فخؿجٕخ رخٌلشف " ٌِخ ا

ْ ٘زٖ ح٤كالَ ِّخ ٠ظّٕٝ حٌؾخػش طلم١مٗ اال أٔٙخ ال طظلمك؛ فٍٛ كشف ٌٍـضحء ٌّخ وخْ ع١مغ ٠ٚم١ٕخ أ

ٌٛلٛع غ١شٖ، ٠ٚقزق ٘زح حٌلشف ِغ كشف حٌظٛو١ذ )اْ ( ٚحٌن١ّش ) ٔخ ( الصِش ٠فظظق رٙخ 

حٌؾخػش حٌّمطغ ح٤ٚي ٚحٌؼخٟٔ ٚحٌؼخٌغ ٚحٌشحرغ ٚحٌخخِظ، ِمخهغ ٠لغذ حٌمخسة ٤ٚي ٍٚ٘ش أٔٙخ 

ش رخالخظاله، ٚرؤٔٗ ٠لٍُ أْ ٠ىْٛ ػٕقشح ِٓ ػٕخفش حٌطز١ؼش، فخٌّمطغ ح٤ٚي روش غقٓ ِشطزط

حٌؾـشس، ٚفٟ حٌّمطغ حٌؼخٟٔ ٠زوش حٌّٛؿظ١ٓ، ٚفٟ حٌّمطغ حٌؼخٌغ ٠زوش حٌٕـّظ١ٓ، ٚفٟ حٌّمطغ 

حٌشحرغ ٠زوش ؿٕخكٟ ٔٛسط، ٚفٟ حٌّمطغ حٌخخِظ ٠ظلغش ػٍٝ وٍّش "ٌٛ، ٌٚىٓ". ٚلذ ٠غظؾؼش 

اال أْ حٌّظظزغ ٌٍٕـ ٠ـذ ػٛحًِ ػذس كممض طٍه حٌؼاللش، لش ر١ٓ حٌّمخهغ ؿ١ّؼٙخ، حٌمخسة أال ػال

 أّ٘ٙخ:

 حٌضِٓ: -ٔ

ٟ حٌلخي ِغ أْ حٌمق١ذس فٟ حٌؼخدس ال طغظٕذ اٌٝ لٛحػذ حٌظّخعه حٌّىخ١ٔش أٚ حٌضِخ١ٔش ِؼٍّخ ٘

 ؤْ حٌؾخػش ٕ٘خ غٍذ ػ١ٍٗ ح٦كغخط رخٌضِٓ فخعظلخٌض حٌمق١ذس اٌٝفٟ حٌلىخ٠ش أٚ حٌمقش ف

ِمطٛػش عشد٠ش؛ ٤ْ حٌؾخػش فٟ حٌٛكذس حٌغخدعش
ٔ9

٠ؼٛد رٕخ اٌٝ ِخ وخْ ػ١ٍٗ عخرمخً لزً حٌلٍُ؛  

ف١غظًٙ حٌّمطغ رغٍغٍش ِٓ حٌظؼخلزخص حٌض١ِٕش طّؼً ِؾٙذح ِظىخِال طـشٞ أكذحػٗ فٟ ر٘ٓ حٌؾخػش 

ٚأكالِٗ، فبرح رٗ ٠غشد ِـّٛػش ِٓ ح٤صِٕش ٟ٘: حٌؾّظ، حٌفـش، حٌشر١غ، حٌخش٠ف، حٌؾظخ، 

حٔخ،  ّٚ حٌضِخْ، ١ًٌ حٌزلش. وّخ ٚظف ػٕقش حٌضِٓ فٟ ِـّٛػش ِٓ ح٤ٌفخظ ٟ٘: أسمؼض، س

حفطزإخ، ك١ٓ حعظطٍٕخ، ٔىظغٟ، ٔخٍغ، ٔؼشٜ، ٔغظلُ، ٠ذفت، ٠ذِغ، طؾشد، طزٚد، ٠ؼٛد، 

ٔنٟء، ك١ٓ ٠ؤفً حٌضِخْ ٠خ كز١زظٟ، ٠ذسن، ٠ٕطفت، ٠زؼؼٕخ ح٦ٌٗ، ٠شحٔخ، ٠ٕلٕٟ، ك١ٓ ٔؾذ ػ١ٕٗ 

ٍمطٕخ، ٠ؼـزٗ، ٠شؽفٕخ، ٠زشف، ٠زؾِّش، ٠ٛلع، ٠شطٛٞ، ك١ّٕخ ٠ـٓ ١ًٌ، ٠ٕخَ فٛق، اٌٝ ففخثٕخ، ٠

 طمٛي، خال، أوغزٕٟ، عمو فٛلٗ فٟ ِطٍغ حٌقزخ.

ٚ٘ٛ حٌضِٓ حٌمخرً ٌٍمغّش اٌٝ ِخك  –خخفش حٌضِٓ حٌّٛمٛػٟ فخٌضِٓ فٟ ٘زح حٌٕـ ر

خك، ٚكخي، ِٚغظمزً. : ِ٘زح حٌضِٓ فٟ ػالػش أهٛحس ٠ذخً –ٚكخي ٚحعظمزخي ٚفمخ ٌٍلظش حٌفؼً 

 ٠ٚظؾىً هٛس حٌّخمٟ ِٓ كذع حٌّؼ١ش، ٠ٚظّؼً رٌه فٟ لٌٛٗ :

                                                           
 .12يوسف /  14
 .11يوسف /  15
 بىن منتج النص قصيدتو على وحدات سبع، وىي ما يعرف باسم ادلقطع. 16
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 حٌؾّظ أسمؼض ػشٚلٕخ ِؼخ

حٔخ ٔذٜ ِؼخ َّٚ  ٚحٌفـش س

 ِٕٚٙخ لٌٛٗ:

 ٌٛ إٔٔخ وٕخ رخ١ّظ١ٓ ؿخسط١ٓ

 ٚ ) ٌٛ إٔٔخ وٕخ ؿٕخكٟ ٔٛسط سل١ك (.

فٟ كٍّٗ، ٠ٚظّؼً رٌه ر١ّٕخ ٠ظؾىً هٛس حٌلخي فٟ حٌٍلظش ح١ٔ٢ش حٌظٟ ٠ؼ١ؾٙخ حٌؾخػش ٚ٘ٛ 

 فٟ لٌٛٗ :

 أعٍّٕخ حٌؼٕخْ ٌٍظ١خس

 ٠ذفؼٕخ ِٓ ِٙذٔخ ٌٍلذٔخ

أِخ هٛس حٌّغظمزً ف١ظؾىً ف١ّخ أفخد حٌؾخػش، ِٚخ ٠ظّٕٝ فؼٍٗ طـخٖ ِخ خٍفظٗ ح٠٢خَ فٟ 

 ٔفغٗ، ِٓ رٌه لٌٛٗ:

 ٚك١ٓ ٠ؤفً حٌضِخْ ٠خ كز١زظٟ

 ٠ذسوٕخ ح٤فٛي  

 ٠ٕٚطفٟ غشحِٕخ حٌط٠ًٛ رخٔطفخثٕخ.

 لٌٛٗ:ِٕٚٗ 

 ٔٛد ٌٛ ٔخٍؼٗ 

 ٔٛد ٌٛ ٕٔغخٖ

 ٔٛد ٌٛ ٔؼ١ذٖ ٌشكُ حٌل١خس

ٚلذ حعظطخع حٌؾخػش ِٓ خالي ػٕقش حٌضِٓ أْ ٠ؼ١ذٔخ اٌٝ حٌٍلظخص حٌغخرمش، ٌلظخص أْ 

وخْ ِلخسرخ فٍزخ، ٚفخسعخ ّ٘خِخ، لزً أْ ٠ُزي وزش٠خإٖ. ف١ؼٛد فٟ حٌّمطٛػش حٌغخدعش حٌظٟ وخْ 

٤ْ ٘زٖ حٌّمطٛػش رضِٕٙخ حٌّخمٟ  –كغذ سأ٠ٟ  –ٝ ٠ـذس رٙخ أْ طىْٛ ٟ٘ حٌّمطٛػش ح٤ٌٚ

أػخدطٕخ اٌٝ ِخ وخْ ػ١ٍٗ حٌؾخػش لزً أْ ٠زي وزش٠خإٖ، ٚرخٌظخٌٟ فمذ لخدطٕخ اٌٝ حٌغزذ حٌزٞ ٌـؤ ِٓ 

 خالٌٗ حٌؾخػش اٌٝ حٌلٍُ ٚحٌظّٕٟ.

ٚوّخ سرو حٌؾخػش ٘زح حٌلٍُ رؼذد ِٓ ح٤صِٕش، فمذ سرطٗ أ٠نخ رؼذد ِٓ ح٤ِىٕش ِٕٙخ ؽو 

ٚلذ ٌـؤ حٌؾخػش اٌٝ حٌّىخْ ٌٍظؼز١ش ػٓ ِىخِٓ ٔفغٗ، ٚدٚحخٍٗ ٚطقٛسحطٗ ٌٍل١خس  ، شحٌزل

ٚحٌٛؿٛد، فٙٛ ٠ؼ١ؼ ف١ٗ ٠ّٚخسط طى٠ٕٛٗ ٚأكالِٗ ٚػؾك ِٚشحسحطٗ ٚكش٠ظٗ ٠ّٚٛص ف١ٗ، ٚلذ 



  الجزء السابع  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

- 152 - 
 

حوظغٝ حٌّىخْ ل١ّظٗ ربدخخٌٗ فٟ حٌٕظخَ حٌٍاٛٞ أٚ ِخ٠غ١ّٗ ٌٛسطّخْ رٕظخَ حٌّٕزؿش ح١ٌٚ٤ش، فخٌٍاش 

اٛٞ ٠لٛي حٌؼخٌُ اٌٝ أٔغخقٔظخَ ٌ
ٕٓ
. 

 حٌّغظٜٛ حٌقٛطٟ: -ٕ

ٌٓ ٠ئدٞ حٌقٛص حٌذٚس حٌّٕٛه رٗ اال مّٓ ع١خق طشو١زٟ ِغ أْ ٌىً وٍّش ِفشدس فٛطخ 

فؼ١ٍخ ٠غُٙ فٟ طلذ٠ذ دالٌظٙخ، اال أْ حٌىٍّش ارح ِخ سوزض ِغ وٍّخص أخشٜ أٔظـض ِـّٛػش ِٓ 

طشط١زٟ ٌٍـًّ، ِٚٓ ٕ٘خ ٠قزق ِخ ح٤فٛحص طٛؿٗ ِؼٕٝ حٌٕـ، مّٓ حٌغ١خق فٟ ٔظخَ طشو١زٟ ٚ

ٌمذ كًٍ حٌٍا٠ْٛٛ حٌّلذػْٛ ح٤فٛحص حٌىخِٕش ػٍٝ أٔٙخ "ٔزٗ ػ١ٍٗ س٠ٕٟ ١ٌٚه أِشح ِّٙخ، ٠مٛي: 

ػٕخفش أٌٚٝ رحص دالٌش وّخ أْ ربِىخُٔٙ أْ ٠لٍٍٛح حٌٛكذحص حٌقٛط١ش حٌّؼ٠ٕٛش ح٤ٌٚٝ، ٚحٌٛكذحص 

ػٍٝ غشك ِؼ١ٓ، رً أٙخ هشحص  حٌٕل٠ٛش؛ فخٌـٍّش ِؼال ال طٛفف فمو رؤٔٙخ ٔطك ِمقٛس

"طشط١ذ حٌىالَ
ٕٔ
. 

ٚرّخ أْ حٌٍاش فٟ ظخ٘ش٘خ أفٛحص طؼزش ػٓ ِؼخْ، فبْ فىشس حٌٕـ لخثّش ػٍٝ دسحعش 

حٌؼاللش ر١ٓ ػٕقشٞ حٌٍفع ٚحٌّؼٕٝ؛ ٤ْ وً ِؼشفش ال طؼذٚ أْ طىْٛ أفىخسح أٚ ِؼخٟٔ طلٍّٙخ 

سِض فٟ حالطفخق ػ١ٍٗ ر١ٓ ح٤هشحف  ح٤ٌفخظ؛ فخٌٍاش ٔظخَ ِٓ حٌشِٛص حٌقٛط١ش، ٚطىّٓ ل١ّش وً

حٌظٟ طظؼخًِ رٗ، فخٌٍاش طؾىً رخٌذسؿش ح٤ٌٚٝ أدٚحص ح٦رالؽ ر١ٓ حٌزؾش، ٌزٌه ال رذ ِٓ حٌظشو١ض 

ػٍٝ ِالكظش ٘زٖ حٌٍاخص فٟ ػٍّٙخ ٚٚففٗ رىً دلش؛ فخٌٍاش ِٕظِٛش ال ل١ّش ٌّىٛٔخطٙخ اال 

ظزخس ِفشدحص حٌٍاش و١خٔخص ِغظمٍش، رً ٠ـذ رخٌؼاللخص حٌمخثّش ف١ّخ ر١ٕٙخ، أٞ ال ٠ّىٓ ٥ٌٌغٕٟ حػ

 ػ١ٍٗ ٚفف حٌؼاللخص حٌظٟ طشرو ٘زٖ حٌّفشدحص.

اْ أ٠ش دسحعش ٌٍاش ال رذ أْ طغؼٝ اٌٝ حٌٛلٛف ػٍٝ حٌّؼٕٝ حٌزٞ ٘ٛ حٌّآي ٚحٌٕظ١ـش ٚحٌمقذ 

ِٓ أظخؽ حٌىالَ ٌٍغٍغٍش حٌىال١ِش رذءح ِٓ ح٤فٛحص ٚحٔظٙخء رخٌّؼـُ، ِشٚسح رخٌزٕخء حٌقشفٟ 

 حػذ حٌظشو١ذ، ِٚخ ٠نخف اٌٝ رٌه ِٓ ِؼط١خص حٌّمخَ حالؿظّخػ١ش ٚحٌؼمخف١ش.ٚلٛ

ٚال ؽه أْ فالف ػزذحٌقزٛس لذ سرو ر١ٓ أفٛحص ٘زح حٌٕـ ٚر١ٓ ِؼخ١ٔٗ، ٚلذ ٚفك فٟ 

رٌه أ٠ّخ طٛف١ك، ٚلذ طلمك رٌه فٟ حخظ١خسٖ ٌىٍّخطٗ، وٍّخص ٠ٍظفض ا١ٌٙخ حٌمخسة ف١ؼظمذ أْ ٕ٘خن 

 ٗ، ِٓ رٌه لٌٛٗ فٟ حٌّمطٛػش ح٤ٌٚٝ:طٕخلنخ طخِخ فٟ طٛظ١فٗ ٌ

 حٌؾّظ أسمؼض ػشٚلٕخ ِؼخ

ًٚ٘ حٌؾّظ طُْشِمُغ؟ أٙخ ال طُْشِمغ ٚأّخ طَْشَمُغ فٟٙ طّظـ حٌّخء فظزخشٖ، ٠ٚزمٝ حٌغئحي 

َُ حعظخذَ ٌفع أسمؼض؟   لخثّخ ٌ

 ٌمذ ٚسدص فٟ حٌّؼخؿُ حٌؼشر١ش ٌفع سمغ ػٍٝ حٌٕلٛ ح٢طٟ:

ٗ، أٞ: عمظٗ، فٟٙ  َسِمَغ حٌقزٟ سمخػخ ٚسمخػش، أٞ ِّ ِـ حٌؼذٞ ٚؽشد، ٚأسمؼظٗ أ

 ِشمؼش رفؼٍٙخ. ٠ٚمخي حٌشمخػش ِٓ حٌّـخػش، أٞ ارح ؿخع أؽزؼٗ حٌٍزٓ ال حٌطؼخَ.

                                                           
 .13ص – 7111 –الدار البيضاء  –دار الثقافة  – 1ط –السياق والنص الشعري من البنية إىل القراءة  –علي آيت أوشان  71
12
 .115، ص1667، مكتبة األجنلو ادلصرية، 1كرمي زكي حسام الدين، الداللة الصوتية، ط 
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رٙزٖ حٌّؼخٟٔ ٔذسن أْ حٌشمخػش طذي ػٍٝ حٌلٕٛ، ٚحٌؼطف، فٟٙ دحٌش ػٍٝ ِزذأ حٌل١خس، 

ٚ٘زح ِخ أسحدٖ حٌؾخػش فؼال، أسحد أْ ٠ؼزض ٌٕخ دٚسس حٌل١خس، ٚأْ حٌل١خس ال طظً ػٍٝ كخي ٚحكذ 

فمو، ٚأّخ ٟ٘ ِظمٍزش ال ِلخٌش، ٕٚ٘خ ٠ىّٓ ح٤ػش حٌٕفغٟ ٌٍؾخػش، ٚ٘ٛ ِلخٌٚش حٌظخف١ف ػٍٝ 

 ٌٚىٓ ٘زٖ حٌل١خس ك١خس ِٓ، ١ٌغض ك١خس حٌؾّظ ٚأّخ ك١خس حٌاقٓ، ٠ٚذي ػٍٝ رٌه لٌٛٗ:  ٔفغٗ،

 ٌٛ إٔٔخ وٕخ واقٕٟ ؽـشس 

 حٌؾّظ أسمؼض ػشٚلٕخ ِؼخ

 ٚحٌفـش سٚحٔخ ٔذٜ ِؼخ

 ػُ حفطزإخ خنشس ِضد٘شس 

 ك١ٓ حعظطٍٕخ فخػظٕمٕخ أرسػخ.

طٛكٟ رخٌل١خس، "أسمؼض،  فمذ رغ ٌٕخ حٌؾخػش فٟ ٘زٖ حٌّمطٛػش ِـّٛػش ِٓ حٌىٍّخص حٌظٟ

ٜ، خنشس، ِضد٘شس، حعظطٍٕخ، حػظٕخق، ٠غظلُ، ٠ذفت". ِّخ ٠ذي دالٌش ٚحملش أٔٗ ٠ؾ١ش اٌٝ  ّٚ س

 حٌذٚسس حٌطز١ؼ١ش ٌٍل١خس، ٚػذَ حعظمشحس٘خ، فًٙ ال طظً ػٍٝ كخي ٚحكذس، ٚأّخ طظمٍذ طزؼخ ٌٙخ.

ػش أْ ٠ٛظف ح٤ٌفخظ ٌٕٕٚظش اٌٝ حٌز١ض حٌؼخِٓ فٟ حٌّمطٛػش حٌؼخ١ٔش، فٍمذ حعظطخع حٌؾخ

 طٛظ١فخ كغٕخ ٌخذِش حٌّؼٕٝ، ٠مٛي ػزذ حٌقزٛس:

 ٌٛ إٔٔخ وٕخ رؾو حٌزلش ِٛؿظ١ٓ

 فف١ظخ ِٓ حٌشِخي ٚحٌّلخس

 طٛؿظخ عز١ىش ِٓ حٌٕٙخس ٚحٌضرذ

 أعٍّظخ حٌؼٕخْ ٌٍظ١خس

 ٠ذفؼٕخ ِٓ ِٙذٔخ ٌٍلذٔخ ِؼخ

 فٟ ِؾ١ش سحلقش ِذٔذٔش

 طؾشرٕخ علخرش سل١مش

 ١مشطزٚد طلض ػاش ؽّظ كٍٛس سف

 ػُ ٔؼٛد ِٛؿظ١ٓ طٛأ١ِٓ

 أعٍّظخ حٌؼٕخْ ٌٍظ١خس

 فٟ دٚسس اٌٝ ح٤رذ
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 ِٓ حٌزلخس ٌٍغّخء

فٍٍٕظش اٌٝ حٌز١ض حٌغخرغ ٚحٌؼخِٓ " طؾشرٕخ علخرش سل١مش"،  " طزٚد طلض ػاش ؽّظ كٍٛس 

سف١مش"، لذ ٠ظٓ حٌمخسة ٤ٚي ٍٚ٘ش أْ ٕ٘خن طٕخلنخ ٚسد فٟ ٘ز٠ٓ حٌز١ظ١ٓ، فٍمذ ٚفف حٌؾخػش 

٘زٖ حٌؾّظ طز٠ذ ٘زٖ ش ِغ أٔٙخ طؾشرٗ أٞ طخف١ٗ، اال أٔٗ ٚففٙخ رؤٔٙخ سل١مش، ِٚغ أْ ٘زٖ حٌغلخر

كٍٛس، ِٚغ رٌه سف١مش أ٠نخ، فخٌشفك ِخ وخْ فٟ ؽٟء اال صحٔٗ، ِٚخ  خٔٗ ٚففٙخ رؤٔٙحٌغلخرش فب

صحي ػٓ ؽٟء اال ؽخٔٗ، فخٌؾّظ ٕ٘خ كٍٛس رشفمٙخ. فخٌّؼٕٝ ػاللش ِظزخدٌش ر١ٓ حٌٍفع ٚحٌّذٌٛي، 

ػاللش ٚحملش فٟ أرغو حٌّٛحلف أٞ ٠ل١ٓ طىْٛ ر١ٓ ٌفع ٚحكذ ِٚذٌٛي ٚحكذ، أِخ حٌّٛحلف ٟٚ٘ 

 ظظنّٓ أٌفخظخ ػذس ٌّذٌٛي ٚحكذ ِٚذٌٛالص ػذس ٌٍفع ٚحكذ.فحٌظٟ طظقف رخٌظؼم١ذ فٟ ٘زٖ حٌؼاللش 

ُٙ فٟ حٌزٕخء حٌذالٌٟ ِٚؼّشح ٌٍؼ١ٍّش حٌظٛحف١ٍش، ٚلذ أعٌمذ ؿخء حٌقٛص فٟ ٘زح حٌٕـ غ١ٕخ 

ٌٍقٍش حٌمخثّش ر١ٓ حٌقٛص ِٚخ ٠ذي ػ١ٍٗ، أٚ ر١ٓ حٌشِض ٚدالٌظٗ فٟ ر٘ٓ حٌّظىٍُ ٚر٘ٓ ٌٍٕـ 

حٌّخخهذ، ٚحٌزٞ حػظّذ ػٍٝ ِزذأ حالخظ١خس، ٚح١ًٌّ اٌٝ أفٛحص دْٚ غ١ش٘خ؛ فخٔظمٝ ٌزٌه أٌفخظخ 

طغخػذ كشٚفٙخ ػٍٝ حٌظٛحفً ٚحالٌظمخء ٔظ١ـش حٔغـخَ ٘زٖ حٌلشٚف ٚطالإِٙخ ِٓ حٌٕخك١ش 

زح حٌظآٌف ٚحٌظٕخعك ٘ٛ حٌزٞ ٠ـؼً حٌٍفع عٙال ػٍٝ حٌٍغخْ ِٓ ؿٙش، ٚػٍٝ حٌغّغ حٌقٛط١ش، ٚ٘

ِٓ ؿٙش أخشٜ، ٚلذ عّٝ حٌـخكع ٘زٖ حٌخخف١ش "حٌمشحْ" ٟٚ٘ طشطزو رز١ٕش حٌٍفع حٌقٛط١ش حٌظٟ 

 طظّؼً فٟ حٔغـخَ ح٤فٛحص حٌّىٛٔش ٌٗ ٚطآٌفٙخ.

فٛط١خ أعّٙض فٟ ؿّخ١ٌظٗ،  ٠ٚزذٚ أْ ٘زح حٌٕـ لذ كمك ٘زح حٌٙذف، فىخٔض ر١ٕخطٗ ِٕغـّش

ٚحٌزٞ ؿخء فٟ فٛحفً ٔٙخ٠ظٙخ، فمذ حٔظٙض حٌّمطٛػش ح٤ٌٚٝ ػٍٝ عز١ً حٌّؼً رخٌظخء حٌّشرٛهش 

حٌظٟ طظلٛي ٘خء عخوٕش ػٕذ حٌٛلف، وٍّش " ؽـشس، ِّخ ٠ذي ػٍٝ حٌٛكذس ٚحٌّؾخسوش، أٞ ِغ أّٔٙخ 

"، ٚفٛص حٌْٕٛ ِغ أٌف غقٕخْ اال أّٔٙخ فٟ ؽـشس ٚحكذس، ٚفٛص حٌؼ١ٓ ِغ أٌف حٌّذ " ِؼخ

حٌّذ " رذٔخ"، "كٕٛٔخ"، ٚلذ ِذص أفٛحص ٘زح حٌّمطغ ١ٌؼٍٓ ٌٕخ حٌّشعً حٌّؾخسوش حٌٛؿذح١ٔش ر١ٓ 

 حٌّظىٍُ ٚحٌّظٍمٟ.

ٚلذ ػّذ حٌؾخػش فٟ حٌّمطغ حٌؼخٟٔ اٌٝ أفٛحص أخشٜ ؽخسوض رؼل ح٤فٛحص حٌغخرمش، 

وٕش، ٠خء حٌّذ، حٌالَ حٌغخوٕش، فؼّذ اٌٝ فٛص حٌْٕٛ، ٚفٛص حٌشحء، ٚفٛص حٌذحي، حٌّٙضس حٌغخ

 فٛص حٌالَ، ٌظذي ػٍٝ حٌّؾخسوش حٌٛؿذح١ٔش ك١ٕخ، ٚحٌظفخػً حٌل١ٛٞ، ٚحٌؾؼٛس رخٌّغئ١ٌٚش.

ِّٚخ ال ؽه ف١ٗ أْ ٘زح حٌظزخ٠ٓ فٟ حٌمخف١ش، ٠ؾ١ش اٌٝ حٌلخٌش حٌٕفغ١ش حٌظٟ أسحد حٌؾخػش أْ 

ّخ ٟ٘ ِظمٍزش ٚال طذَٚ ػٍٝ كخي ٠زؼٙخ أال ٟٚ٘ ػذَ حعظمشحس حٌٕفظ حٌزؾش٠ش ػٍٝ كخي ٚحكذس، ٚأ

ٚحكذس، ِّخ ٠ـؼً ح٦ٔغخْ ٠زلغ ف١ٙخ ػٓ ِظٕفظ، ٚ٘زح ِخ حعظطخع أْ ٠ٛظفٗ حٌؾخػش رخػظّخدٖ 

 ػٍٝ فٛص حٌٙخء " حٌظخء حٌّشرٛهش" حٌغخوٕش.

 ح٦كخٌش: -ٖ

ح٦كخٌش ٟٚ٘ ِٓ ح٤دٚحص حٌظٟ طغُٙ ِغ غ١ش٘خ فٟ طلم١ك طّخعه حٌٕـ ٚحطغخلٗ، فٍٙخ دٚس 

أؿضحء حٌـٍّش حٌٛحكذس ِٓ ٔخك١ش، ٚسرو ػذس ؿًّ ِغ رؼنٙخ حٌزؼل، ٌظىْٛ  أعخعٟ فٟ سرو

ٔقخ أٚ خطخرخ ؽخِال، ٠ٚئوذ "١ٌٛٔض" رٌه، ار ٠ؼشف ح٦كخٌش رؤٔٙخ حٌؼاللش ر١ٓ ح٤عّخء 
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ٚحٌّغ١ّخص
ٕٕ

، ٚ٘زٖ حٌؼاللش ٟ٘ ػاللش دال١ٌش طمظنٟ حٌظطخرك ر١ٓ حٌؼٕقش حٌّل١ً ٚحٌؼٕقش 

حٌذال١ٌش؛ رٌه أْ حٌؼٕخفش حٌّل١ٍش غ١ش ِىظف١ش رزحطٙخ ِٓ ك١غ حٌّلخي ا١ٌٗ ِٓ ك١غ حٌخقخثـ 

حٌظؤ٠ًٚ رً طىظغٟ دالٌظٙخ رخٌؼٛدس اٌٝ ِخ طؾ١ش ا١ٌٗ؛ فخ٦كخٌش ػاللش ر١ٓ ػٕقش ٌاٛٞ ٚآخش ٌاٛٞ 

أٚ خخسؿٟ رل١غ ٠ظٛلف طفغ١ش ح٤ٚي ػٍٝ حٌؼخٟٔ، ٌزح فبْ فُٙ حٌؼٕخفش ح٦كخ١ٌش حٌظٟ ٠ظنّٕٙخ 

ّخخهذ فٟ ِىخْ آخش دحخً حٌٕـ أٚ خخسؿٗ، ٚطظلمك ح٦كخٌش ٔـ ِخ ٠مظنٟ أْ ٠زلغ حٌ

 رخٌنّخثش رؤٔٛحػٙخ، ٚأعّخء ح٦ؽخسس، ٚحٌّمخسٔش ٚحٌّٛفٛالص.

ٚلذ فشق حٌزخكؼْٛ ر١ٓ ح٦كخٌش حٌخخسؿ١ش ٚح٦كخٌش حٌذحخ١ٍش، ٠ٚمقذ رخ٦كخٌش حٌخخسؿ١ش رٌه 

غُٙ فٟ خٍك حٌٕـ حٌٕٛع حٌزٞ ٠ٛؿٙٗ حٌّخخهذ اٌٝ ؽٟء أٚ ؽخـ فٟ حٌؼخٌُ حٌخخسؿٟ؛ ١ٌ

وٛٔٙخ طشرو حٌٍاش رغ١خق حٌّمخَ، أِخ ح٦كخٌش حٌذحخ١ٍش، ف١مقذ رٙخ حٌٕٛع حٌزٞ ٠لخي ف١ٗ حٌّخخهذ 

ػٍٝ ػٕقش ٌاٛٞ دحخً حٌٕـ
ٕٖ
.

 
 

ٚػٕذ طظزغ ٔـ " فالف ػزذ حٌقزٛس" " أكالَ حٌفخسط حٌمذ٠ُ"، ٔـذ أْ حٌٕـ لذ غٍزض 

٠ظىشس فٟ حٌمق١ذس وؼ١شح، ٚوؤٔٗ ِالصِش ػ١ٍٗ ح٦كخٌش رخٌنّخثش، خخفش حٌن١ّش " ٔخ" حٌزٞ 

ٌٍٕـ رؤوٍّٗ، فال ٠ىخد ٠خٍٛ ِمطغ ِٕٗ، ٠ّٚىٕٕخ طٛص٠غ حٌنّخثش وّخ ٚسدص فٟ ٔـ فالف ػزذ 

 حٌقزٛس ػٍٝ حٌٕلٛ ح٢طٟ:

حٌّمطغ     

 حٌنّخثش

حٌّمطغ 

 ح٤ٚي

حٌّمطغ 

 حٌؼخٟٔ

حٌّمطغ 

 حٌؼخٌغ

حٌّمطغ 

 حٌشحرغ 

حٌّمطغ 

 حٌخخِظ

حٌّمطغ 

 حٌغخدط

 ٔ 9 ٖ ٖٔ ٙ ٔٔ ٔخ

 ٔ ٗ  ٕ ٔ ٕ ٔلٓ

ٟ٘ ٕ ٔ   ٔ ٔ 

     ٗ  ّ٘خ

ٛ٘   ٔ ٙ   

   ٕ    ـٗ

  ٖ     ٘خ

ٞ     ٕ ٔٗ 

 8 ٔ     ص

ُ٘      ٕ 

 9      أٔخ

 ٕ      أٔض

ٚوّخ ٠الكع ِٓ حٌـذٚي أْ حٌنّخثش حٌذحٌش ػٍٝ حٌـّخػش، ٟٚ٘ مّخثش حٌّخخهذ، خخفش  

حٌن١ّش "ٔخ"، طظشوض فٟ حٌّمطغ ح٤ٚي ٚحٌؼخٟٔ ٚحٌؼخٌغ، ٚطمً فٟ حٌّمخهغ حٌؼالػش حٌزخل١ش، ٚفٟ 

٘زٖ حٌّمخهغ طمً مّخثش حٌا١زش ٚخخفش حٌنّخثش حٌّفشدس، ٚطظشوض ٘زٖ حٌنّخثش ) مّخثش حٌا١زش 

ش حٌّفشدس( فٟ حٌّمخهغ حٌؼالػش حٌزخل١ش؛ ٚرٌه ٤ْ ِخ ٠ظّٕخٖ حٌؾخػش، ِٚخ ٠لٍُ رٗ، روشٖ فٟ ٚخخف

 حٌّمخهغ ح٤ٌٚٝ.

                                                           
 .113، ص7111، مكتبة زىراء الشرق، القاىرة، 1أمحد عفيفي، حنو النص ) اجتاه جديد يف الدرس النحوي(، ط 77
 .14، ص7113، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب، 7مدخل إىل اتنسجام اخلطاب، ط  – زلمد خطايب، لساتنيات النص 73
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ٚأّخ ٠ذي رٌه ػٍٝ حٌؾذس، ٚحٌٛكذس ٚحٌظـّغ، ٚ٘زح ِخ طّٕخٖ حٌؾخػش، أْ طزمٝ لٛطٗ ٚؽذطٗ 

ْٛ حٌٕٛسط أٚ ِؼٗ ٚطقخكزٗ، ٌٚؼٍٙخ لٍض فٟ حٌّمطغ حٌشحرغ، ١ٌغظؼ١ل ػٕٙخ رخٌٕٛسط، فال ٠ى

 حٌطخثش اال رـٕخك١ٗ، وّخ أْ حٌفخسط ال ٠ىْٛ اال رمٛطٗ.

ٚلذ لٍض مّخثش حٌّخخهذ حٌـّغ، ٚخخفش " ٔخ" ٚ" ٔلٓ" فٟ حٌّمطغ حٌغخدط، ر١ّٕخ صحدص 

مّخثش حٌّفشد، خخفش " حٌن١ّش " ص"، ٚ" ٞ" فٟ ٘زح حٌّمطغ ) حٌّمطغ حٌغخدط( ١ٌذي ػٍٝ ِخ 

 فك رٌه ِخ أٚسدٖ حٌؾخػش فٟ ٔقٗ.ٚفً ا١ٌٗ حٌؾخػش ِٓ مؼف؛ ١ٌظٛح

 حٌظىشحس: -ٗ

ٚوّخ ٘ٛ ِؼٍَٛ فبْ حٌز١ٕش حٌؾؼش٠ش رحص هز١ؼش طىشحس٠ش طٕظظُ فٟ ٔغك ٌاٛٞ، ار ٠ؾ١ش 

ٌٛطّخْ اٌٝ أْ حٌز١ٕش ح٤عخع١ش ٌٍز١ض ٟ٘ حٌظىشحس ِئوذح رزٌه ٚظ١فظٗ حٌزٕخث١ش؛ ٤ْ حٌز١ض ٌزٕش 

أعخع١ش فٟ حٌّؼ١خس حٌؾؼشٞ
ٕٗ

طؼز١ش٠ش ٚطم١ٕش ف١ٕش رخٌاش حٌم١ّش فٟ حٌٕـ ، ٚحٌظىشحس ٚع١ٍش 

حٌؾؼشٞ خخفش ارح طلىُ ف١ٗ حٌّزذع رٕخء ػٍٝ كخؿش حٌغ١خق حٌٕٙذعٟ ٚحٌٕفغٟ ٚحٌـّخٌٟ
ٕ٘

 ٛ٘ٚ .

أعٍٛد طؼز١شٞ ٠قٛس حمطشحد حٌٕفظ، ٠ٚذي ػٍٝ طقخػذ حٔفؼخالص حٌؾخػش ٚحٌّفظخف حٌزٞ 

. ٚحٌٍـٛء اٌٝ حٌظىشحس فٟ حٌؾؼش ٠ٕؾش حٌنٛء ػٍٝ حٌقٛسس الطقخٌٗ حٌٛػ١ك رخٌٛؿذحْ ٚح٦كغخط

حٌّؼخفش غشمٗ اػشحء حٌفنخء ًِٚء حٌّىخْ ٌخٍك حٌلشوش ح٠٦مخػ١ش دحخً فنخء حٌٕـ، 

١ٌٚىغذ ففش ؿّخ١ٌش طٕزغ ِٓ طٍه حٌلشوش ٚ٘ٛ اٌلخف ػٍٝ ؿٙش ِّٙش فٟ حٌؼزخسس ٠ؼٕٝ رٙخ 

٠ٕزاٟ أْ ٠لخفع ػ١ٍٗ حٌؾخػش أوؼش ِٓ ػٕخ٠ظٗ رغٛح٘خ ففٟ وً ػزخسس ٔٛع ِٓ حٌظٛحصْ حٌذل١ك حٌزٞ 

حٌؾخػش
ٕٙ

، ِٚٓ أرغو ح٤ِؼٍش ػٍٝ رٌه، طىشحسٖ ٌىٍّش ٔخٍغ، ٠ٚؤفً، غشرش ... ٠ٚمخرٍٙخ فٟ حٌظىشحس 

 .ٔىظغٟ، ٔنٟء، أٔظ ..."

 ٚلذ أدٜ ٘زح حٌظىشحس فٟ ٘زح حٌٕـ ٚظخثف ػذس، أّ٘ٙخ:

ٌـٍّش حالعظّشحس٠ش: ٚلذ ٔزؼض طٍه حالعظّشحس٠ش ِٓ طىشحس " ٌٛ إٔٔخ" فمذ الصِض ٘زٖ ح -ٔ

حٌٕـ ِٕز رذح٠ظٗ، كظٝ حٌّمطغ حٌخخِظ، رً أٔٙخ طىشسص فٟ حٌّمطغ حٌخخِظ ػالع 

ِشحص، ر١ّٕخ طىشسص وٍّش " ٌٛ " ٚكذ٘خ عزغ ِشحص، ٟٚ٘ ِالصِش ٌٍٕـ، ٠ظّٕٝ ف١ٙخ 

حٌؾخػش أْ ٠زمٝ فٟ ػٕفٛحْ لٛطٗ، ٠ٚظخٍـ ِٓ مؼفٗ، ِٚغ طىشحس وٍّش " ٌٛ " أػطض 

 غ حٌخخِظ، ففٟ لٌٛٗ:حٌٕـ ِؼٕٝ ؿذ٠ذح، خخفش فٟ حٌّمط

 ٌٛ إٔٔخ

 ٌٛ إٔٔخ 

 ٌٛ إٔٔخ ٚآٖ ِٓ لغٛس ٌٛ

                                                           
 .33ص – 1662 –القاىرة  –دار ادلعارف  –ترمجة زلمد فتوح  –حتليل النص الشعري بنية القصيدة  –يوري لومتان  71
 1 – 7 – 1العدد  –الكويت  –رللة عامل الفكر  –من النقد ادلعياري إىل التحليل اللساين الشعرية البنيوية أمنوذجا  –خالد سليكي  72
 .114ص – 1661يوليو
 – م 7113 –القاىرة  –دار الفجر للنشر والتوزيع  - 1ط – البنية اإليقاعية للقصيدة ادلعاصرة يف اجلزائر –سٌن اعبد الرمحن تربم 73
 .716ص
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 ٠خ فظٕظٟ ارح حفظظلٕخ رخٌّٕٝ والِٕخ

٘زح حٌظىشحس طّٕٝ ف١ٗ حٌؾخػش " فالف ػزذ حٌقزٛس" طالصِٗ ِغ لٛطٗ، ٚأْ ٠زمٝ ل٠ٛخ ؽـخػخ، 

 فخسعخ ّ٘خِخ، ر١ّٕخ فٟ لٌٛٗ فٟ حٌّمطغ ٔفغٗ:

 خ رؤٕٔخ ٕٔىش ِخ خٍفض ح٠٤خَ فٟ ٔفٛعٕ

 ٔٛد ٌٛ ٔخٍؼٗ

 ٔٛد ٌٛ ٕٔغخٖ

 ٔٛد ٌٛ ٔؼ١ذٖ ٌشكُ حٌل١خس

 ٚلذ طّٕٝ حٌؾخػش فٟ ٘زح حٌظىشحس حٌظلشس ِّخ خٍفظٗ ح٠٤خَ ف١ٗ ِٓ مؼف.

ؽذ حٌٕـ رٙزح حالعظّشحس، فمذ أعُٙ رٙزح حٌظىشحس فٟ سرو حٌٛكذحص حٌٕق١ش حٌىزشٜ،  -ٕ

س وٍّش "كز١زظٟ"، رخٌٛكذحص حٌقاشٜ، فخٍك أعخعخ ِؾظشوخ ر١ٕٙخ، ٚلذ رشص رٌه رظىشح

ٚوٍّش "ؽـشس"، ٚوٍّش " ٔـّظ١ٓ"، ٚوٍّش " ِٛؿظ١ٓ"، ٚ " ؿٕخكٟ ٔٛسط سل١ك"، 

 ٚرٙزٖ حٌظىشحسحص ٠ئوذ ٌٕخ " فالف ػزذ حٌقزٛس ِخ أسحد أْ ٠زشصٖ ٌٕخ فٟ رذح٠ش حٌٕـ.

 حٌخقخثـ ح٤عٍٛر١ش ٌٍٕـ: -٘

عظؼّش ح٤ٌفخظ ٌمذ حعظفخد فالف ػزذ حٌقزٛس ِٓ حٌخقخثـ ح٤عٍٛر١ش ٌٍاش حٌؼشر١ش ك١غ ح

حٌّظمخرٍش، فٟ رٕخء ٌلّش حٌٕـ ٚر١ٕظٗ، ٚلذ أٚؿذ ػاللش اعٕخد٠ش ر١ٓ ٘زٖ ح٤ٌفخظ فٟ عز١ً طى٠ٛٓ 

حٌـٙخص حٌٍاٛٞ ٌٙزٖ حٌشعخٌش؛ ف١ًٕٙ ِٓ كم١مش ٘زٖ ح٤ٌفخظ ِٚٓ ِـخص٘خ فٟ طٕخعذ ٚطٕخعك 

طظمخرً ٚكذحص  ٠خذِخْ ٘زح حٌخطخد؛ فؤلغخَ حٌظمخرً ٠ّىٓ أْ طٕذسؽ طلض ِفَٙٛ حٌظٕخعذ، ك١غ

ِؼ٠ٕٛش ِغ ٚكذحص ِؼ٠ٕٛش أخشٜ، ٔلٛ لٌٛٗ طؼخٌٝ: }ف١ٍنلىٛح ل١ٍال ١ٌٚزىٛح وؼ١شح{فخٌنله 

 ٠ظٕخعذ ِغ حٌزىخء، ٚحٌمٍش طٕخعذ حٌىؼشس.

ٚلذ حعظؼًّ فالف ػزذ حٌقزٛس ح٤ٌفخظ ٘زح حالعظؼّخي، فٟ ِؼً لٌٛٗ فٟ حٌّمطغ ح٤ٚي فٟ 

 حٌز١ض حٌغخدط ٚحٌغخرغ:

 ١خرٕخ حٌٍّٛٔشٚفٟ حٌشر١غ ٔىظغٟ ػ

 ٚفٟ حٌخش٠ف ٔخٍغ حٌؼ١خد، ٔؼشٜ رذٔخ

 ٚٔغظلُ فٟ حٌؾظخ، ٠ذفجٕخ كٕٛٔخ

ٔٙخ فٟ حٌٕـ حعظطخػض أْ طظٕخعذ ٚطظٛحفك فٟ ح٤ٌفخظ طظٕخلل ف١ّخ ر١ٕٙخ، فبِٚغ أْ ٘زٖ 

عز١ً حٌىؾف ػّخ أسحدٖ حٌىخطذ، ٚفٟ حٌظؤػ١ش ػٍٝ حٌّخخهذ رظّىٕٗ ِٓ حٌٍاش، فؾىٍٙخ و١فّخ أسحد 

 ح٤ٌفخظ حعظؼّخال ِظمخرال ِشحػ١خ لٛحػذ حٌٍاش حٌظؼز١ش٠ش.ٚحعظؼًّ 

اْ ٘زح حٌق١ٕغ ٠ؼًّ ػٍٝ طلش٠ه حٌذالٌش ٚطل٠ٍٛٙخ، ِّخ ٠ـؼً ٌٍـٙخص حٌٍاٛٞ لذسحص 

طؼز١ش٠ش ٚآفخلخ ٚحعؼش ٌٍىؾف ػٓ حٌّظقٛسحص حٌز١ٕ٘ش ػٓ هش٠ك ٘زٖ حالعظؼّخالص؛ فٍمذ حعظؼًّ 
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ِشحٚغش حٌٍاش ِٓ خالي اػطخء ٘زٖ ح٤ٌفخظ دالالص  حٌىخطذ أٌفخظٗ حعظؼّخال ارذحػ١خ ٠ؼظّذ ػٍٝ

ؿذ٠ذس ػٓ هش٠ك طـخٚص٘خ ٚطٛص٠ؼٙخ دحخً حٌٕـ؛ فؤفخد فٟ طؾخوً حٌـًّ ف١ّخ ر١ٕٙخ ٌظلمك 

حٌظٛحفً ِٓ خالي حٌؼالثك ح٦عٕخد٠ش حٌظٟ أٚؿذ٘خ حٌىخطذ؛ ٤ْ حٌٍفع لذ ٠لًّ أوؼش ِٓ دالٌش ٌؼذَ 

 حسطزخهٗ رغ١خق ٚحكذ.

 حٌخخطّش:

٠ٕزاٟ لٌٛٗ اْ لذسس حٌىٍّخص ػٍٝ أدحء ٚظ١فظٙخ ال طظؤػش رلخي ِٓ ح٤كٛحي رؼذد ِّٚخ 

حٌّؼخٟٔ حٌّخظٍفش حٌظٟ لذس ٌٙخ أْ طلٍّٙخ. فخٌٍاش رّخ أٔٙخ ٔظخَ ػالِخص طخذَ ا٠قخي أفىخسٔخ، رؤْ 

طٛكٟ ٣ٌخش فٛس ح٤ؽ١خء حٌّف١ِٛٙش حٌظٟ طظؾىً فٟ أر٘خٕٔخ، فخٌٍاش لخدسس رطش٠مش ِزخؽشس أٚ 

 ِزخؽشس أْ طلًّ ؿ١ّغ حٌّؼخٟٔ حٌظٟ ٠ش٠ذ حٌفشد ٚحٌّـظّغ أْ ٠ؼزش ػٕٙخ. غ١ش

حٌمشحءس أْ ٘زح حٌٕـ ِخ ٘ٛ اال ٔظ١ـش طفخػً ر١ٓ حٌؾخػش ٚٚحلؼٗ، فمذ أٔظؾ  ٚلذ أػزظض ٌٕخ ٘زٖ

ٌٕخ ٔقخ رح ف١خغش ف١ٕش ِلىّش، ٌٚذص ٌلظش ؿّخ١ٌش فخثمش حٌظشو١ض، ٚلذ وخٔض حٌؼاللش ر١ٓ حٌؼٕٛحْ 

ش طىخ١ٍِش، فخٌٕـ ٠ظىْٛ ِٓ ٔق١ٓ ٠ؾ١شحْ اٌٝ دالٌش ٚحكذس فٟ طّخػٍّٙخ، ّ٘خ: ٚحٌٕـ ػالل

 حٌٕـ، ٚػٕٛحٔٗ، أكذّ٘خ ِم١ذ ِٛؿض ِىؼف، ٚح٢خش ه٠ًٛ.
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 حٌّقخدس ٚحٌّشحؿغ:

 –ِىظزش ص٘شحء حٌؾشق  -ٔه –ٔلٛ حٌٕـ حطـخٖ ؿذ٠ذ فٟ حٌذسط حٌٕلٛٞ  –أكّذ ػف١فٟ  -ٔ

 َ.ٕٔٓٓ –حٌمخ٘شس 

 .98٘ٔ -حٌمخ٘شس  – ٔه –ػخٌُ حٌىظذ  –ػٍُ حٌذالٌش  –ػّش  أكّذ ِخظخس -ٕ

خْ  –ٚصحسس حٌؼمخفش  – ٔه –ع١ّ١خء حٌؼٕٛحْ  –رغخَ لطٛط  -ٖ ّّ  . ٕٔٓٓ –ح٤سدْ  –ػ

 –دحس حٌىظخد حٌؼشرٟ  – ٔه –لشحءس فٟ حٌٕـ حٌؾؼشٞ حٌلذ٠غ  –رؾشٜ حٌزغظخٟٔ  -ٗ

 .ٕٕٓٓ –حٌـضحثش 

دحس حٌٛفخء ٌذ١ٔخ حٌطزخػش  –فشحؽ ػزذ حٌلخفع طشؿّش ِلّٛد  –ِؼشفش حٌٍاش  –ؿٛسؽ ٠ٛي  -٘

 ح٦عىٕذس٠ش. –ٚحٌٕؾش 

حٌّـٍظ حٌٛهٕٟ ٌٍؼمخفش  –ِـٍش ػخٌُ حٌفىش  –حٌغ١ّ١ٛه١م١ش ٚحٌؼٕٛٔش  –كّذحٚٞ ؿ١ًّ  -ٙ

 .997ِٔخسط  –٠ٕخ٠ش  – ٖػذد  – َٕ٘ –حٌى٠ٛض  –ٚحٌفْٕٛ ٚح٢دحد 

ِـٍش  –ؼش٠ش حٌز٠ٛ١ٕش أّٔٛرؿخ ِٓ حٌٕمذ حٌّؼ١خسٞ اٌٝ حٌظل١ًٍ حٌٍغخٟٔ حٌؾ –خخٌذ ع١ٍىٟ  -7

 .99ٗٔح١ٌٛ٠ٛ  - ٕ -ٔحٌؼذد  –حٌى٠ٛض  –ػخٌُ حٌفىش 

، ِٕؾٛسحص حٌـًّ، راذحد، ر١شٚص، ٔسٚالْ رخسص، ٌزس حٌٕـ، طشؿّش فئحد ففخ، ه -8

ٕٓٔ7. 

حٌذحس حٌز١نخء  –دحس حٌىظخد حٌٍزٕخٟٔ  – ٔه –ِؼـُ حٌّقطٍلخص ح٤در١ش  –عؼ١ذ ػٍٛػ  -9

 .98٘ٔ –ر١شٚص  –

 –ػٕٛحْ حٌلذحػ١ش ٚطؾط١خطٙخ حٌذال١ٌش ) لشحءس فٟ ر١ٕش حٌؼٕٛحْ (  –خ١ًٍ ع١ّش  -ٓٔ

 .ٕٗٓٓآد  ٕ٘ – ٖٙحٌؼذد  –ح٤د٠ذ 

 –دحس حٌٙالي  –طزغ١و ٚطٍخ١ـ ٔظّٟ ٌٛلخ  –طفغ١ش ح٤كالَ  –ع١ـّٛٔذ فش٠ٚذ  -ٔٔ

 َ.9ٕٙٔ٘ـ/ أغغطظ 8ٕٖٔ –سر١غ ح٤ٚي  – 7ٖٔحٌؼذد 

 –حٌزٛف ٌـ ػزذ هللا حٌؼ١ؼ ع١ّ١خث١ش حٌؼٕٛحْ فٟ ِمخَ  –ؽخد٠ش ؽمشٚػ  -ٕٔ

، 7، ٙ –ِٕؾٛسحص ؿخِؼش رغىشس  –ِلخمشحص حٌٍّظمٝ حٌٛهٕٟ ح٤ٚي حٌغ١ّ١خء ٚحٌٕـ ح٤درٟ 

 .ٕٓٓٓ –ٔٛفّزش 

 .99ٕٔ، ٗٙٔفالف فنً، رالغش حٌخطخد ٚػٍُ حٌٕـ، ػخٌُ حٌّؼشفش، حٌؼذد  -ٖٔ

 –لشحءس فٟ وظخد ع١ّ١خء حٌؼٕٛحْ ٌٍذوظٛس رغخَ لطٛط  –حٌط١ذ رٛ دسرخٌش  -ٗٔ

،  ٙٔ، ٘ٔ –خمشحص حٌٍّظمٝ حٌٛهٕٟ حٌؼخٟٔ حٌغ١ّ١خء ٚحٌٕـ ح٤درٟ ِٕؾٛسحص ؿخِؼش رغىشس ِل

 َ.ٕٕٓٓ –ارش٠ً 

ِـٍش حٌٛحكخص ٌٍزلٛع  –ع١ّ١خء حٌؼٕٛحْ فٟ ؽؼش ٘ذٜ ١ِمخطٟ  –ػخِش سمخ  -٘ٔ

 . ٕٗٔٓ – ٕحٌؼذد  –حٌّـٍذ حٌغخرغ  –ٚحٌذسحعخص 

 – ٔه –ّٕخؿ ػظزخص ؿشحس ؿ١ٕ١ض ِٓ حٌٕـ اٌٝ حٌ –ػزذ حٌلك رٍؼخرذ  -ٙٔ

 .8ٕٓٓ –حٌـضحثش  –ِٕؾٛسحص حالخظالف 

دحس  –حٌز١ٕش ح٠٦مخػ١ش ٌٍمق١ذس حٌّؼخفشس فٟ حٌـضحثش  –ػزذ حٌشكّٓ طزشِخع١ٓ  -7ٔ

 َ.ٖٕٓٓ –حٌمخ٘شس  – ٔه –حٌفـش ٌٍٕؾش ٚحٌظٛص٠غ 

 –حٌذحس حٌز١نخء  – ٔه –ػظزخص حٌٕـ حٌز١ٕش ٚحٌذالٌش  –ػزذ حٌفظخف حٌلـّشٞ  -8ٔ

حٌلذحػش فٟ حٌؾؼش حٌغؼٛدٞ )  –ػزذهللا أرٛ ١٘ف . 8ٔؿ – 99ٙٔ –ِٕؾٛسحص حٌشحرطش 

 –حٌّاشد  –حٌذحس حٌز١نخء  –حٌّشوض حٌؼمخفٟ حٌؼشرٟ  – ٔلق١ذس عؼذ رٓ ك١ّذ٠ٓ ّٔٛرؿخ ( ه

 .ٕٕٓٓ –ر١شٚص 

دحس  – ٔه –حٌغ١خق ٚحٌٕـ حٌؾؼشٞ ِٓ حٌز١ٕش اٌٝ حٌمشحءس  – ػٍٟ آ٠ض أٚؽخْ -9ٔ

 .ٕٓٓٓ –حٌذحس حٌز١نخء  –حٌؼمخفش 

 .99ٕٔ، ِىظزش ح٤ٔـٍٛ حٌّقش٠ش، ٔوش٠ُ صوٟ كغخَ حٌذ٠ٓ، حٌذالٌش حٌقٛط١ش، ه -ٕٓ
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، حٌّشوض ِٕذخً اٌٝ حٔغـخَ حٌخطخد، ه  –ِلّذ خطخرٟ، ٌغخ١ٔخص حٌٕـ  -ٕٔ

 .ٕٙٓٓاشد، حٌؼمخفٟ حٌؼشرٟ، حٌذحس حٌز١نخء، حٌّ

 .987ٔ –حٌّشوض حٌؼمخفٟ حٌؼشرٟ  – ٔه –ػظزخص حٌٕـ  –ِلّذ ِفظخف  -ٕٕ

 –حٌمخ٘شس  –دحس لزخء ٌٍطزخػش  –ِذخً اٌٝ ػٍُ حٌٍاش  –ِلّٛد فّٟٙ كـخصٞ  -ٖٕ

ٔ998.َ 

دحس  –طشؿّش ِلّذ فظٛف  –طل١ًٍ حٌٕـ حٌؾؼشٞ ر١ٕش حٌمق١ذس  –٠ٛسٞ ٌٛطّخْ  -ٕٗ

 .99٘ٔ –حٌمخ٘شس  –حٌّؼخسف 

 

 

 


