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 الملخص

ألنهججا نانججي ن  سججى أل ججبا   ؛ الشججرى ا اليم ججى قاججة جاقجج     ل ججى نسجج  
فخج   هامماجا    ،فكان من المربجذينن  ؛،وهي نىي القب اى وخاعه من طاق هاخار  ى

فجاف    الصجح اء، واذخجل الصجعاكى     قاة و ه في الصح اء باحثاجا قجن الح نجى    
وصجججاال الذحجججذ  الفجججارنى فجججي   ،وال حجججج بسماق هجججا، جججب يا، و جججاذناا لاع  

فأخل نسجج ا ح اذججه فججي هججل  اليم ججى نأنهججا  جج    ياذ ججى، فججاف خ  برىسججه  ،الصججح اء
نما اف خ  بسمذ أخيجه وج مه وذ فعه قن  ،وبقذذه وج رذه قاة اإلغار  والغزو

 ،هجل  القج ك نى اجى بجااق  ا  بجه مجن جبجل المس مج  القباجي         ونل ،ال نانا والصغام 
ولق  اح ذت هل  اليم ى قاة نل ال قر ات األ اذب ى ال جي ذسعاهجا ذرغج ل الباحجث     

ذقر جى ال فجاا    )فاذخل البحجث ،األابي، في  البحث قن  مال اذها وصذرها الب نعى
راح جى الشججكا ى  وهجي أحج  العيجججات المعسم جى فججي )قاجك ال الججى  ل را جاذها مججن ال     

وال ال ججى ومجج ا ججج رذها قاججة ذما ججخ الججرال مججن خججية العيجججات الرا جج ى ااخججل  
ولقج  ال حمجي هجل  ال قر جى بال س بجى الشجع نى، فاليم جى ذحمجل فجي           ،الرال األابي

ط اذها فك   )اله م والبراء  )المذا هجى واانحسجار ، )القج ك السجاب ى فجي مذا هجى       
 الق ك اإلنساب ى .   

ونأنجه نبحجث قجن الىج او       ،معاني هي م خ اه في يهن الشاق وهل  ال
أو الم نرى الىاضجاى المرع مجى فجي هجل  الصجح اء القاحاجى فسجاءت اليم جى         ،المىقذا

نأنهججا نشجج   الصججح اء الخالجج  قاججة مجج  الزمججان نععججي صججذر  ناماججى قججن ح ججا     
ى ق   في الصعاكى وأنها ل سي   اا محفاا؛ بل ذحمل نث   من المعاني الرب اى الم

 ظل الص اقات والى ول العبق ى في ذاخ البقعى وفي يلخ الزمان.

ولللخ اخ  ت ذراوة هل  اليم ى  بالبحث و  ن  باللن   أن هراك ام ى 
ذسمة ام ى  العسك لاعغ امجة وجج  قجال  بر جى ال فجاا بهجا األ ج اي الج ن ذر قبج           

فكانجي    ك لاعغ امجي بر جى ال فجاا فجي ام جى العسج     )ال حمن فذا  في بحث بعرجذان 
 ام ى الع   أولة بالبحث وال ر .  
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 أواًل : المقدمة 

 الالمية/ وأهميتها في الدرس األدبي 

من ق ذن الشجع  الع بجي فجي العصج  السجاهاي،        1)ذع ب  ام ى الشرى ا
ج ماءا وم أّخ نن مرهك : المبج اتت   ،ح ث ناني محل قرانى من الاغذن ن والرحا 

هـجججـت الزمخشججج ل تت  502هـجججـت وتال ب نجججزل ت  291عاججج تت هـجججـتوت ذ286
هــججججـت جلججججة  انجججج  هججججل  الشجججج و  نسجججج  أصججججحا   616هـججججـتوتالعكب ل ت538

ااخ  ارات بع  الق ن الثالث الهس ل نرعرجذن بهجا ؛ فقج   جاءت فجي ينجل األمجالي        
وخزانجججى األا  لابغججج اال  ،وفجججي مخ جججارات ابجججن الشجججس ل  ،ألبجججي قاجججة القجججالي 

نما  –ألنهك  ،باليم ى المس ش ج ن، اللنن ذ  مذها وار ذهاوذساوز ااق راء 2
و ج وا ف هجا تصجذر  م قرجى لح جا  األقج ا  فجي السزنج            –نقذة نذ ف خا جف  

 . 3)الع ب ى 

 ،أما قن   ال اليم ى ومذضذقها نرحص  في ذصذن  نىسج ى الشجاق   -
حجج  فقج  هسج  ح جا  القب اجى وال      ،و اخط قاجة ظ وفجه   ،وهذ غاض  قاة جب ا ه

نمججا اذخجل العجج و   ،واللما  المى   جى ،وقجا  مجج  الذحجذ  الفججارنى   ،بالصجح اء 
نقذة محقج ،والق اة والغزو والصب  والسذع و امل ومظاه  لح اذه المفع بى

فججي معجج ي ح نثججه قججن ام ججى العجج   :ت   ،جم ججل بجج ن  نعقججذ  ،انججذان الشججرى ا
 ،ى جلة ص ل العاطىىجص    من ارر القصام  الع ب ى بالرسب –ب أنرا  –فاليم ى 

جنها أصج ل جععجى  جع نى مجن      ،وروقى الذصف وجنساز العبار  ،واجى ال صذن 
وججذ    ،بل هي نش   الصح اء، أنش    اق  اذصف بالشجساقى  ،أغاني الصح اء

وبح  الح نى وجن أّات  ،والثقى ال ي ذ افج ال  ذلى ،وااق زاز بالرىس ،اإلراا 
  4)...  جلة  السذع والمخاط  واألهذاة )

                                                           
(1  

هجذ اابجي بججن أو  األزال الشجاق  المشجهذر مججن أهجل الجج من مجن  جع اء العبقججى الثان جى ومجن   جج   جع   هججل            
ألنه وجج  أ ج  اا وهجذ صجبي فجي برجي  جبانى بجن          ،اة الشع  باغى ق   الشماةج ،القص    المشهذر  بيم ى الع  

ولك نزة ف هك ح ة أ ج  برجذ  جيمان بجن مىج   مجن األزا ر جيا مجن برجي           ،فان مة جل هك وذعّاك قرهك لغى نس  ،فهك
قاجة برجي  جيمان    فق ت برذ  بابى هلا ال  ل بالشرى ا، ونان في بري  يمان نذاح  مرهك ...فأخل نغ ج    ، بابى

-ل-70ونق ل نث  اا مرهك وصحبه ذأبط  ج اا فجي نث ج  مجن الغجزوات وأخ ج اا ج جل الشجرى ا فجي أحج  غاراذجه  جرى             
خزانجى   ،انجذان المىفجا ات لاظبجي     ،هـــ، والشجرى ا هجذ قظج ك الشجى  ن نرظج : ذ  م جه فجي األغجاني ل صجىهاني         

 األا  لابغ اال  
(2  

ر جج   بججن  ،ر ججالى ما سجج    ،العجج   لاشججرى ل تارا ججى فججي البر ججى الاغذنججى انظجج  : ر ججالى األ ججاذ  فججي ام ججى 
 2009 ،السزام  ، امعى محم ،جس مى

(3  
، 118ص  ،طبعججى اار المعججار  ا،ت  ،انظجج  : الشججع اء الصججعال خ فججي العصجج  السججاهاي ا  نذ ججف خا ججف       

 ومابع ها .
(4  

،  ص 1996 ،العبعجى الثان جى  ،لبران ،ب  وت ،ياار الك ا  الع ب ،ذحق ج ا  أم ل ب ن  نعقذ  ،انذان الشرى ا
21-22 
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فالقص    ذصذر قالم ن :قالك القب اى بما نحمجل مجن ج جذا وذقال ج  صجارمى ذق ج        -
من ح نى الشاق  وقالك   ن : ن سجك  بالح نجى وال حابجى واانعجيل مج حايا مجن       

 أنى ج   أو ال زام .

نرىجي قجالك القب اجى بمجا نحمجل مجن جج ك وذقال ج  صجارمى وأفكجار            -فالشاق 
  قجالك الصجعاكى بمجا نحمجل مجن جج ك وأفكجار و جاذك        )لس نج   ونثبي قالمه ا ،بال ى

ال ح ر من ج ذا القب اى ؛ألنجه مجن   )فكل محاورها ذص  في مذضذع واح  وهذ 
فأنشأ جص  ذه ل كذن )     ياذ جى  قجن ح اذجه     المربذينن، 1)طامىى األغ بى السذا
قجالك   وأخل نبحث قرجه فجي  ،ف  ك األنس في قالك اإلنسان ،الس ن   ال ي ذابس بها

 الح ذان .

وأما ذسم  ها ت ام ى الع   : ن    جا جاف  ها اليم ... وهرجاك ام جات   
لك ذباغ  ه ذها مباغ ما  ،ولكن هل  اليم ات  2)أخ ا ذ نها الشع اء الساها ذن 

وذذ   ام ى أخ ا هي ام ى العسك ت لاعغ امجي ت   ،وصاي جل ه ام ى الشرى ا
 ججججج اا. فهرجججججاك فججججج ل ب رهمجججججا فجججججي  جججججمذ  والمججججج   بججججج ن اليم  ججججج ن طذناجججججى   3)

أغر ى ،وأنشذا  حران وذحٍ  لاذاج  ،والمقاص ؛ألنهاص خى و ذا جنساني،المعاني
 الصح اء ال امعى .

 ،فالقصجج    اال اججا مبر ججى قاججة ال قابججل اإلحججالي بجج ن الغ ججا  والحفججذر        
 ،وال الج  والعجار ، والم حّقجج والممكجن     ،والسجا  واإلنسجا    ،والىعل ورا الىعل

 ،األنا  وهكلا أن    ج ة الم راجفجات  سج  اليم جى    )السم  والمى ا و)اآلخ   وو
 فارذسمي خ نع ها الس رَ ى ال ي ذراُل فك  الشرى ا.

                                                           
(1 

وذبج أت   ،وذرقسك الصعال خ جلة طذامف : طامىى الخاعاء والشلاي: وهك أول خ اللنن ط اذهك جبجاماهك مجن حماهجا    
فهك انمثاذنها وهجي اذمجثاهك واذذ ج  صجاى ب رهجا       ،مرهك وأقاري أنهك لك نعذاوا ضمن وصان ها واذحي حمان ها

وطامىى األغ بجى السجذا : والعج   ذعاجج لىجر األغ بجى قاجة أول جخ األ جخاص مجن أبرجاء اإلمجاء السجذا أو               ،رهكوب 
 ألن امامهك ل سي ق ب ى ص نحى بل خالعها ام أ ربي   ،اللنن   ا جل هك السذاا من أمهاذهك ،الحبش ات

 جعذا جلجة جابجات يواذهجك ونىجاءذهك لاعج         والسا خ بن الساكى فهك بخج و هك   ،والشرى ا ،ومن أول خ : ذأبط   اا
الب ض أو الص حاء ومحاولى ان زاع ااق  ا  المغ   بهك نل نمثجل نىسجه .اجك طامىجى الىقج اء الم مج انن : ونجان        
القا ججك المشجج  ك بجج ن أفجج اا هججل  العامىججى هججذ الىقجج  المجج ج  .ل ىصجج ل يلججخ :انظجج    قبجج   بجج ول : الشججع اء السججذا     

، وانظج : أحمج  نمجاة    1988مصج  ا،ت  جرى    –ع بي : اله  جى المصج ى العامجى لاك جا      وخصامصهك في الشع  ال
مصج    –القجاه     –اار الك ا  الع بي لاعباقجى والرشج     ،يني :  ع  الهلل  ن في العص نن الساهاي واإل يمي

لعزنججز .وانظجج  : ر ججالى ما سجج    بعرججذان : صججذر  المجج ا  فججي  ججع  صججعال خ العجج   : قبجج  ا   1969ا، ط  ججرى 
 م 2012 ،طا ى اآلاا  والاغات ، امعى مر ذرل : جسعرع رى ،بزنان

(2  
وفجي صج ر اإل جيم ذج ك نعج  بجن زه ج  ام  جه          ،وقاقمجى وامج لء القج س    ،وط فجه  ،والرابغى ،أمثاة : قر   

 المشهذر  ت باني  عاافقابي ال ذم م بذةت
(3  

 1120نظمجي فجي غفجذن ذجارن       ،فجذن ام جى العسجك    ،جج  ج اجي جب جل فسج  اإل جيم      ،فجذيا نانجي ام جى العج       
   قام500وقا ه فذن الم   ب ن نظك ااار  ن.ذق   من ) 
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وبما أن القص    جامي قاة ال قابل اإلحجالي والثرام جات الفج نى  ج كذن     
بر جججى ال فجججاا وال ما جججخ الرصجججي  مجججن الراح جججى الشجججكا ى   )مذضجججذع هجججلا البحجججث

 ال ججى مسجج خ م ن ال ججى ال حا ججل األ ججاذبي، فججي ضججذء مرججاه   قاججذم الججرال       وال
فالعيججججى بججج ن ال الجججى والبيغجججى قيججججى ذجججأا    والبيغجججى اون الىصجججل ب رهمجججا .  

ومججن اججك نسجج    ، 1)وذأا وبهججلا صججار المعرججة وانزاجاذججه قججاميا مشجج  ناا ب رهمججا   
   سجج ذا ال  ن بججي و )الم المسجج ذا اإلفجج اال )اججك ذقسجج مه جلججة    ،ال ذح جج  ب رهمججا 

 فاألوة نه ك بعيجات ال ما خ الشكا ى، والثاني نه ك بعيجات ال ما خ ال ال ى .

 ثانًيا: التضاد /والمستوي اإلفرادي.
  2)ال جي ذرشجأ بج ن الكامجات المعسم جى      -قيججى ال فجاا  –ذساهك العيجات ال ال جى  -

فق مجى  ،  4)ه من الراح ى الشجكا ى في ذما خ الرال واذساج  3) ذاء بالقذ  أو بالىعل
ت ال فاا األ اذب ى ذكمن في نظام العيجات اللل نق مه ب ن العرص نن الم قابا ن 

؛ ولا قابل و ه ن  5)وقاة هلا فان نكذن له أل ذأا   ما لك ن  اع في ذذاٍة لغذلت
وو ه لىظجي  مجالي    ،و ه معرذل مرعقي ناة قرانى قاماء المرعج واألصذل  ن

فأضافه ابن المع جز فجي بجا  البج ن       ،واح اروا في مذضعه ،ى البيغ  نناة قران
تفالفجّ  بالكسج  والفجَ نى    وذبعه  مهذر البيغ  ن من بع  .،وقَ   محسراا معرذناا
وجج  أ جار بعفجهك جلجة ال فجاا بأنجه جج  نجمال جلجة معرجة           ،  6)المثل والمخجالف ت 

معجاٍن م ذافقجى اجك بمجا نقاباهجا      المقاباى ال ي ذعرجي تجن نجمذة بمعر ج ن م جذافق ن، أو    
  7)قاة ال  ذ   ت

                                                           
(1  

مك بجى   ،اإل جكر رنى  ،ا. قبج  الذاحج  حسجن الشج       ،ارا جى ذعب ق جى   ،انظ  :العيجات ال ال ى في ال  اث الع بي
 173هـ .ص 1419 11طـ ،اإل عاع

(2  
 –الج ار الب فجاء    ،الم نز الثقافي الع بجي   ،جلة انسسام الخعا  :محم  خعابي انظ :لسان ات الرال :  م خل

 25ص 2006، 1المغ   ط
(3  

ال فججاا هججذ ت ذججذارا زو  مججن الكامججات بالىعججل أو بججالقذ  نظجج اا ارذباطهججا بحكججك هججل  العيجججى أو ذاججخ،انظ            
 25:لسان ات الرال : محم  خعابي :م خل جلة انسسام الرال :ص 

(4  
ل  :ت اّذسججقي اإلبججل  -ذسججال : فججي الاغججى : ورا فججي لسججان العجج   ابججن مرظججذر حججذة المججاا  )و،        مىهججذم اا

واذسججال القمجج  : امجج ي     ،وا  ذ ججقي : ا  معججي ...والع نججج بأذيسجججر ون سجججر أل نيججرقظركق، واّذسججج القمجج  : ا جج ذا   
ظجذر : لسجان العج   مجاا  )و       ابن مروا  ماقه ...والذ ج ضك الشيء جلة الش ئ فااذسال هذ اان ظام انظ  :

فااذسجججال انخججج   قجججن معجججاني : اا  مجججاع واان ظجججام واانفجججمام واا ججج ذاء          380-379ص  ،10ل  مججج  
غ ججج  أّن ت أغاججج  البجججاحث ن قججج و  م صجججيا بالبر جججى   ،واامججج يء، واصجججعيحاا : قججج   ااّذسجججال ذع نىجججات م عججج ا  

نبرجاء   ،المس عماى في ذذف   ال ج ابط بج ن قراصج  ظجاه  الجرال     السعح ى الشكا ى لارال ا  ماله قاة اإل  اءات 
 العبارات والسمل وا  عماة الفمام  وغ  ها من األ كاة الب ناى.

(5  
 .  256:ص  1988 ،    ،ن ا  الراال الع بي ،ا.ط ،صي  ففل ،قاك األ اذ  مباامه وج  امه

(6  
 295  ص 1القامذ  المح ط   ،الى  وز اباال

(7  
اار الك جج    ،ا.ط ،    739الخع جج  القزونرججي )    ،البجج ن     ،الب ججان  ،ي قاججذم البيغججى ) المعججاني   اإلنفججا  فجج  

 .353   2ا.ت :  ،لبران –ب  وت  ،العام ى
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ولكجن هججل  الذظ ىجه اذقجف قرج  هججلا      ،نظهجج  حسجره الفج    -نمجا ججالذا   –تفالفج   
فيبجج  أن نكججذن  ،بجل ذ عجج اها جلجة غانججات أ جمة    ،الزخج   وذاججخ الزنرجى الشججكا ى  

  1)هراك معرة لع ف ومغزا اج ج وراء  م  الف نن في جطار واح  .

ت الججرال فججي أنججذاع  العيجججات ال ججي ذرشججأ بجج ن األلىججا          ولقجج  ذذ ججعي لسججان ا   -
واح ذت اليم ى قاة أ كاة مخ اىجى مجن ال فجاا الشجكاي بج ن األ جماء       ،المعسم ى

 واألفعاة  اهمي في ذما خ الرال وانسسامه .

 ويلخ قاة الرحذ ال الي : 

  2)  ذفاا قكسي)  )نعاذ   نسىل  نذع العيجى تقيجى ذفاات 17رجك الب ي )-

 ذفاا قكسي )  )ن و    نغ و  قيجى ذفاا 18)-

 ذفاا قكسي )قيجى ذفاا    ) ّ     خ   19)-

  ذفاا قكسي)قيجى ذفاا  )اقا  أ ا    -29

 ذفاا حاا ))الصب    الشكذا  قيجى ذفاا -35

   ذفاا قكسي)أ  لي    مّ   قيجى ذفاا  ) -38

  ذفاا قكسي))ذب  س   اغ بعي  قيجى ذفاا 45

  ذفاا قكسي)  نقظة  قيجى ذفاا  )ذرام47

  اذساهي)قيجى ذفاا   )ذح ي   قل-49

 قيجى ذفاا قكسي   أحىة   أن عل ) -50

   ذفاا قكسي))أق م   أغرة  قيجى ذفاا - 52

 ذفاا حاا )قيجى ذفاا     السن   اإلنس)- 60

   ذفاا قكسي))أوا    أخ ا   قيجى ذفاا  - 66

ا قاججة المسجج ذا الشججكاي، و ججاء )ال فججاا العكسججي    لقجج  ذرذقججي أ ججكاة ال فججا -
ويلخ ألّن القص     ،مس ع اا قاة األ كاة األخ ا ح ث ذ اا )جح ا قش  م  

ناني ن  سجى أل جبا  خار  جى ذ  ج  جلجة جب اجى الشجاق .اك  جاء )ال فجاا الحجاا            

                                                           
(1  

مم سجى   ،انظ  : قاك الب ن  :ارا ى ذارنخ ى وفر ى ألصذة البيغى ومسامل الب ن  ا  بسج ذني قبج  الى جا  ف جذا    
 136 مال1998، 2ط  ،المخ ار

(2  
ال جك نمثجل رججك الب جي فجي اليم جى اجك )نعاجذ   نسجىل   رصج  ال فجاا فجي الب جي اجك ب جان نجذع العيججى ) ذفجاا                  

 قكسي   
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وذجك ذذظ جف بر جى ال فجاا ضجمن       ،مج   واحج      م ذ ن و اء )ال فجاا ااذسجاهي  
ونذنججه مججن أهججك وأبجج ز العيجججات فججي     ،لشججع نى ال ججي نع شججها الشججاق   ال س بججى ا

و جار مج  األغج اي المخ اىجى لاقصج   ، فسجاء فجي  ج ال         ،اإلفصا  قجن المعاني 
نمجا أ جار بعجض     ،وفي ذثبي مرظذمى القج ك اإلنساب جى ونىجي القج ك السجاب ى      ،الىخ 

معججاني جلججة و ججذا ال رججاجض بجج ن األلىججا  ل ذضجج      -الزمخشجج ل مججثيا -الشجج ا 
 اليم ى .

 التضاد/ وسياق الفخر -أ

  1)ومن أمثاى يلخ جذة الشرى ا :-1

 فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطٍل :. لما اغتبطت بالشنفرى قبل أطول -45

 تنام إذا ما نام يقظى عيونها :. حثاثا إلى مكروهه تتغلغل -46

 إذا وردت أصدرتها ثم إنها :.  تثوب فتأتي من تحيت ومن عُل -47

حر أن العيججات المعسم جى المصجاحبى بج ن هجل  المىج اات ا ج  قي بعفجها         ني-
ف ب س:)ذحزن  ا ج  قي مانعابقهجا وهجذ )الى   فجذيا حزنجي الحج          –البعض 

وأذججي   2)ال ججذم لىجج ال الشججرى ا جناهججا فعالمججا ف حججي جبججل يلججخ بمزاول ججه جناهججا،    
ذ مجانقذا  ا جك لاحج  ، وهج     أم جسجعل )باأللىا  ال ي ذعب  قن هجلا المعرجة مجن    

 ون    ال فاا، فهذ نعزا الح   ب ح اه قرها .  

هجي فجي نذمهجا نقظجة      ،أما لىظجى )ذرجام  ذسج  قي لىظجى )نقظجة  تألّن السرانجات      -
تفأصحا  السرانات ح نصذن قاجة الج مكن مرجي لجللخ فهجك فجي غانجى         3)ق ذنهات

ح جة جنهجك جيا ججامذا فجذن ق جذنهك ذظجل نقظجة باحثجى قرجي           ،ال قظى وال  بال بي
و جاء ال فجاا    4)وفي هلا مبالغجى ذبج ن  ج   البحجث قرجه وطابجه ت       ،م  ص   ليو

وال حمي مج  بر جى   ،قاة مس ذا األفعجاة المفجارقى، ل بج ز لرجا ح ذنجى الصج اع      
 ال ك ار ل أن   المعرة اللل ن ن  الشاق جنصاله لام اقي .

وبمججا أن الشججرى ا نر قججل مججن مكججان جلججة مكججان لجج س أمامججه  ججذا الصججح اء          -
مجن خجية      ى باذساهاذها المخ اىى  اءت لىظجى )ذح جي  ل سج  قي )العاجذ    الم  ام

 لىظى ت قلت 

                                                           
(1  

 81لبران ص –ب  وت –ام ى الع   تنش   الصح اء لشاق  األزا) الشرى ا   مرشذرات اار مك بى الح ا  
(2  

م  ص 2008العبعجى األولجة :    ،ىرجي، مك بجى اآلاا   ا  قبج  الحاج ك ح   ،ام ى الع   لاشجرى ا :  ج   وارا جى   
24 

(3  
، 1،  41مج    ،مساجى معهج  المخعذطجات الع ب جى     ،    ام ى الع   لا ب نزل : ا  محمذا محم  العجامذال 

  166ص 
(4  

 25ا  قب  الحا ك حىري، مك بى اليم ى ا  محمذا حىري ص  ،انظ  : ام ى الع   :     وارا ى
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فــججـ )ذح ججي  ذصججغ   )ذحججي  وقججل: مججن العاججذ ونسجج عمل بىجج   الججيم ونسجج ها   -
 وضمها وناها بمعرة من مكان قاة . 

وا   ع الىعجل الماضجي )ورا  مانراجفه)أصج ر  وهجل  المصجاحبات المعسم جى       -
 ججذاء بالىعججل، أو بججالقذ  قاججة المسجج ذا الشججكاي،      )ال فججاا ذجج بط ب رهججا قيجججى  

 وانخىي ماب ن األلىا  من قيجى اال ى خى ى نى ضها الس ال العام لارال .

فاأللىجا  ال جي    ،نامجا صج فها قرجه ذعجاوا      ،فالشاق  فجي صج اع اامجك مج  الهمجذم     
 ولجللخ  ،و  ت من خية قيجى ال فجاا ذجذحي بقج   الهمجذم مرجه وجحاط هجا بجه       

ونللخ أطاج لىجر )العاجذ  ل شجمل نجل      ،ذحي   ل ذحي بميصق ها جنا )صَغ  لىر
  1)األمانن الم ذىعى قَما ذح ه .

فسججاء ال فججاا ل خجج م هججلا المعرججة ونرزنجج  مججن ذما ججخ الججرال مججن الراح ججى الشججكا ى  
 وال ال ى.

  60ومن ال فاا الحاا أنفاا )اإلنس والسن   اء في الب ي )-2

 (2)أَلْبَرُح َطارًقا :. وإن يُك إْنًسا ماَكها اإلْنُس َتْفَعُل  فإْن َيُك من ِجٍن-

وجذله :تفذن نخ من  ن جلج  : ا جك نجخ ضجم   نعجذا قاجة العجارل المىهجذم مجن          
،فذن نان اللل أغار قا هك من السن فهذ أ ج    3)والعارل اللل نأذي ل يا  ،المقام

س اذسج ع   أن ذىعجل   وجن نجان المغ ج  مجن اإلنجس : فجاإلن      ،مغ   بالا ل وأب قجه 
فهك في ح    ب ن أن نكذن  ر اا أو جنس اا توأصل ص غى الشع  األوة : جن  ،يلخ

  4)نكن من السن لهذ أب   طارل بمعرة أقظك طارل.

 التضاد / ومنظومة القيم  -ب

 ونأذي الشاق  بال فاا ل ب ز لرا الص اع رأل الع ن في مرظذمى الق ك .-1

 :ومن يلخ جذة الشرى ا - 

 َوَيْسُفـُل  َيْعُلـو  :. َيَظـُل به الُمَكـاُء فــؤاَدُه   َكـَأَن  َواَل َخـِرٍق َهْيـٍق -16

 َيَتَكَحـُل  داهنـًا :. َيـُروُح َويْغـُدو ُمَتَغــِّزٍل  داِرَيــٍة  َخاِلــٍف  وال -17

                                                           
(1  

 السابج .
(2  

 84ع   تنش   الصح اء لشاق  األزا) الشرى ا   ص ام ى ال
(3  

مساججى  امعججى األز  :  اسججاى العاججذم اإلنسججان ى      ، جج   ام ججى العجج   لابغجج اال ت محمججذا محمجج  العججامذال       
 80ص   A ))1، الع ا 13، المسا  2011

(4  
  30    اليم ى ا  قب  الحا ك حىري :ص 
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 (1)أْعـَّزُل  ا ُرْعَتـُه اْهَتـاَجأَلَف إذا مَخْيـِرِه:.   ُدوَن  َشـُرُه  ِبَعـٍل  َوَلْسـُت-18

ا  عاع الشرى ا من خية بر ى ال فاا أن نظه  لرجا القفج ى الكبج ا وهجي أن     -
وانخججا   ،الشججرى ا لجج س  شججعاا لاععججام ولجج س نال  ججاة الميزمجج ن لزو ججاذهك)

 ظيم الصح اء ألنه ألىها  وجام ال فاا في جب از الصذر  البيغ ى .

وهذ ا ك لاذجي من زواة الشجمس جلجة الا جل والغج و     ت وال وا  نق ض الصبا  -
ونسججذز أن  ،نقجج ض الجج وا   ...ونجج و  ونغجج و حججاان مججن الفججم   فججي م غججزة 

وهجذ نرىجي قجن نىسجه صجىات المخرثج ن         2)نكذنا في مذض     نع اا لما جباهما ت
ال ججي ذ مثججل فججي هججل  المظججاه  مججن قجج م مزاولججى العمججل وال ىجج   لمغازلججى الرسججاء  

  3)ن في اإلاهان وال كحل وال شب ه به

، فشج     4)وال قج ن  انحجذة  ج ل ب رجي وبج ن خ ج ل       ،فش   مب  أ واون خب   -
ونثبججي لهججا  ،فهججذ نرىججي قججن نىسججه ال ىاهججى والفججعف والسججاب ى  ،أججج   مججن خ جج  

  5)ضمراا قكس هل  الصىات .

وانهمججى مججانهك أخذانججه مججن   ،والشججاق  الصججعاذك اامماججا ن حاججة بسججعى الهمى    –2
ن البحججث قججن الغرججة والىقجج ؛ ألنججه جيا جصجج  همججه قاججة يلججخ ربمججا    الصججعال خ مجج

ارذك  ال يامل من أ ل  معه فهذ ن  فج  قجن هجلا السجاذك؛ لجللخ  جاء )ال فجاا        
الغرجي  وأنج    )أرققِ مر  : وهجذ الىقج  نعكسجها    )العكسي  ب ن الىعل المبري لامسهذة 

   51لب ي رجك )بأن ل س همه جف ى الغرة والىق  فهما انعر انه نما  اء في ا

 (6)ُذو الُبعدِة اُلمَتَبِّذُل الغنىأحياًنا وأْغَنى وإَنما :. َيناُل وُأْعِدُم -

 ونمن  هلا المعرة الب ي اللل نا ه: 

 (7)أتخَيُل والَمِرٌح َتحَت الغني:. جّزع من خَلة ُمَتَكَشٌففال -

   فرىي السزع من الىق  قن الشجاق  نسعجل الم اقجة نس حفج  فجي يهرجه )الصجب       
والثبججات وقجج م الىجج   والغجج ور  ججاقى الغرججة وناهججا صججىات ذبجج ن نبججل صججاحبها   

فججي الىقجج  نسعاججه نظهجج    ،و ججمذ نىسججه .فججالىق  والغرججة لجج س لهمججا  ججاعان قا ججه   
وا الغرة نسعاه نىج   ونخ جاة وهجلا الثبجات نج قذ جل جه جذلجه ذعجالة فجي           ،ضعىه

                                                           
(1  

 73-72ام ى الع   تنش   الصح اء ت ص 
(2  

 25الع       الزمخش ل ص  ام ى
(3  

 14ام ى الع       ا  قب  الحا ك :ص 
(4  

 26ام ى الع       الزمخش ل: ص 
(5  

 14ام ى الع       :قب  الحا ك :ص 
(6  

 82نش   الصح اء تص ام ى الع   ت
(7  

 82السابج : ص 
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ْم َوَلا َتْفَرُحوا ِبَما َآَتاُكْم َوالَلُه َلا ُيِحُّب ُكَل ِلَكْيَلا َتْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُك ذر  الح ن  ))
 (1)ُمْخَتاٍل َفُخوٍر((

   ونأذي الب ي ال الي ل كمل الاذحى )مكارم األخيل-

 (2)والُأرى :. سؤواًل بأعقاب األقاويل ُأْنِمُل األجهال حْلميوال َتّْزَدهي 

فاأل هجاة    حامجي )وب ن   الم  ر  ب ن )األ هاة  فرام  ال فاا المعرذل)الخىي-
واألنججا  وال ججما  : فهججذ حاجج ك    الحاججك):  مجج   هججل ن جج  الحمججج والسججىاهى نقاباهججا   

ولج س المج اا  جماة     ،وهذ ن عىف قن  ماة الرجا   ،انس خىه السهيء والحمقة
بقصجج  الرم مججى وجاججار    ،وجنمججا المجج اا األ جج ار واألحاانججث ل رقاهججا  ،مججافي أنجج نهك

  3)قه .فهلا ل س من خا ،الى ن

و جاءت بصج غى السمجج  ل عبج  قججن ذعج ا الصجىى واباذهججا فجي نىججس الشجاق  وهججي        
 بل م أصاى في نىسه . ،ل سي حالى قارضى قا ه

وبما أن ب  ى الح ذانات صارت ب نيا قن الب  ى العب ع ى لاشاق  نس   نجذازن  -3
  فالشججاق،بجج ن نىسججه وبجج ن الججلما  ف بجج ز )ال فججاا الحججاا  إلبجج از الحالججى الرىس ى  

نذازن ب ن نىسه وب ن اللما  فحالهما واح ؛ ألنهما نحمين ب اخاهما م ار  األلك 
وانسجج ان  ججذا الصججب  قاججة هججلا القجج ر المح ججذم .نقججذة      ،مججن السججذع والسهجج  

 الشرى ا :

 أجمُل وللَصْبُر إْن لم َينفع الَشْكُوَشكا َوَشَكْت ُثَم اْرعَوى بعُد واْرعوْت:. -34

 (4)وكُلها :. على َنَكٍظ مَما ُيكاٍتم ُمْجمُل  دراتباوفاءت  وفاء -35

نعابقهجججا   الصجججب ) جججاء ال فجججاا الحجججاا بججج ن ا جججم ن مجججن حقجججل معسمجججي واحججج    
أورا الشاق  نل مش قات الكامى ل حمل معرة الشكذا الممزو  بجاأللك   الشكذا)

 الشاق  واللم  معاا.)لكيهما 

ولكرهمجا لجك نسج ا نىعاجا فكىجا       ، فالشكذا : جظهار حالهما بالعذاء واأللك والفس  
  5)ولسأ نيهما جلة الصب  . ،قن يلخ

                                                           
(1  

 23الح ن  
(2  

   83ام ى الع   تنش   الصح اء تص
(3  

  27 ام ى الع   ا  قب  الحا ك حىري : ص
(4  

 77ام ى الع   ت نش   الصح اء ت ص 
(5  

 20ام ى الع   : ا  قب  الحا ك حىري :  ص 
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و اء الشع  الثجاني نالحكمجى ومفجمذنها )أن الشجكذا مااامجي ا ج وا مرهجا        -
تو ججاء الججيم فججي تلاصججب ت ليب جج اء وأ مججل خبجج       فالصججب  خ جج  مرهججا وأ مججل 

  1)والش ط مع  ي وأن الش ط ى جيا ذعقبها لك نان السزم باك ابها ت

ومجن   ،و)اارت  بمعرة : مسج قات ،ونس  ال فاا الخىي ب ن )فاء  بمعرة ر  -
والججركر :  ،هرججا  ججمي القمجج  ل اججى أربعججى قشجج  بجج راا ألنججه نبججاار الشججمس بعاذقججه 

 ونقاة الركر : الف ج والش   .  2)نقاة  اءنا نظاا : أل مس عسيا ،العساى

مجن واجج  الب  جى    و اء ال فاا الخىي ل   ك لرجا الصجذر  األاب جى ال امعجى     
لمشه  اللما ، وأ جاذ  ح اذهجا مذازناجا بج ن نىسجه وب رهجا : فهجذ بعج  نأ جهن مجن           
الحصذة قاة طعام واضع ارهن جلة الصجب  وال حمجل ر عجن  م عاجا نسج قن      

ولكرهن  م عاا نحمان الم ار  واأللك من السجذع والسهج  وال جأ ،     ،نل جلة مأوا 
  3)من الحكمى وحسن الصر   ت وهلا ،وم  يلخ نك ك نل مرهن مانعان ه

ويلجخ   ،نسجهك فجي الرصجّ ى    ال فجام ى وا خ أن وروا مثل هل  العراص  
لإلضافات ال ي ذفج ىها لاجرال قاجة مسج ذا المعجاني مجن خجية العيججات ال جي          

قاججة المسجج ذا  ال فججامباإلضججافى جلججة الجج ور الججلل ذاعبججه قراصجج     ،ذذ جج  ب رهججا
  4)الشكاي والبرامي لارالت

 لّشراح التضاد / وا-ج

الزمخش ل مثيا  في   حه ت أقس  العس ت –وج  ناسأ بعض الش ا  ليم ى -
 جلة الح نث قن ال راجض لب ان المعرة وجنصاله لام اقة في نسٍ  واون ذعق  .  5)

 12 اء جذله في الب ي رجك -1

 المتون يّزينها :. َرصائُع نيَطت إليها ومْحمُلالُملس  هتوف من-

 6ى  : أل أن هلا القذ  ماسجاء اققج  ف هجا واخشجذنى ت    )والميمسى ض  الخشذن
 فهذ نلن  الف  إلب از المعرة .

  52)وجذله في الب ي رجك-2

 من خَلة ُمَتكِشٌف :. والَمرح تحت الغني أتَخَيُل جّزع فال
                                                           

(1  
 50    ام ى الع   لازمخش ل: ص 

( (2
 51    اليم ى لازمخش ل: ص 

(3 
 20الش   اليم ى ا  قب  الحا ك حىري: ص  

(4 
صججال   جذه : مساججى  ،اج جهام ال فججام فجي ذما ججخ الجرال الشججع ل القج نك معاقججى ط فجى بججن العبج  أنمذي ا       انظج :  
 229ص 2015السزام   ، امعى محم  خ ف 23الع ا  ،األا 

(5  
 ا، ت،   ،العبعى الثالثى قاة نىقى محمذا أحم  برظار  األ غاة بمص 

(6  
  20    اليم ى تأقس  العس  في     ام ى الع   :لازمخش ل ص 
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  1)السزع نق ض الصب  ... اأ زع قر  حا  ي وا أذكب  قر  غرامي ت

   54وفي الب ي رجك )-3

 يصطلى القوس رُبها :. وأقُطَعه الاَلتي بها يتنَبُل سَنْح وليلة

وااصجعيء أن ذقا جي حج     ،الرحس ضج  السجع  : والجرحس البج ا ولجه أراا هاهرا     
ونصجعاي   ،الرار و  ذها نقاة اصعا ي بالرجار وذصجا ي بهجا ...والجذاو واو ر     

وهجل  اإل جارات     2)نعي لا اى أل مصجعاة ف هجا وأجععجه مععجذ  قاجة القجذ        
وذبجج ن أنفاججا   ،ن وقججي الشججار  بألىججا  اليم ججى ومججا ذحججذل مججن يخججام  لغذنججى ذبجج 

 اج  ار  في جب از المعاني الغامفى قن ط نج هل  الظاه   البيغ ى. 

وو جذا الكامججى و ا  حفججار نق فجها الغامجج  جلججة الجرال لججه أاجج ق فجي  ججَ  الرسجج       
 الرصي، وربط الم اقي بمعاني اليم ى .

 ستوى التركيبي ثالًثا :التضاد/ والم

 األنا/والنحن في السياق القبلي  -أ

بما أن ذس بى الصعال خ ت ذس بى جنسان ى في المقام األوة وهي جابات و ذا في -
نميي روحي امن نهج   ف جه     3)مقابل نىي و ذا؛ فالصعاذك لسأ جلة الصعاكى 

 ه وباا من جنكار القب اى و حذاها له

فعل الحفذر نقاباه   الىعل ورا الىعل) فرال الشرى ا نر ظك من خية الف نى-
ب ج  أنق ط فجي العيججى     ،فعجل الغ جا  قاجة المسج ذا الىج ال والمسج ذا السمعجي       

ونرح جل قا جه ؛ جي نحفج      ،ف سج  قي أحج هما اآلخج     ،ال قابا ى محكذمجان بالسج ة  
 بق نرى غ ابه 

 وا  عبااق....   ،جفقارق، وجياةق)فالع   األوة : قالك اإلنسان -

                                                           
(1  

 60    اليم ى ت أقس  العس  في     ام ى الع   ت الزمخش ل ص 
(2 

 61السابج:ص  
(3  

وذصجعاكي   ،وجج  ذصجعاخ   ،هـ  في تالمحكك والمح ط ت: ت والصعاذك : الجلل امجاة لجه   458جاة ابن      )ت 
اإلبججل : خ  ججي أوبارهججا وانسجج ات : انظجج  : أبججذ الحسججن بججن ا ججماق ل بججن  جج    الم  ججي : المحكججك والمحجج ط          

 ،لبرججان–ب جج وت  ،اار الك جج  العام ججى  ،ب فججذنمرشججذرات محمجج  قاججة   ،ذحق ججج : قبجج  الحم جج  هرجج اول   ،األقظججك
جمجا بم لذلجه المبا ج      ،  وفي هجلا نج ا أن المعرجة المبا ج  لاصجعاكى هجذ الىقج         416، ص 2م،  2000 رى 1ط

ونجللخ فجذن    ،وذصجعاخ اإلبجل هجذ ذس اهجا مجن أوبارهجا       ،ألن الىق  في اإلنسان هذ ال س ا من الغرة ،وهذ ال س ا
 ها من الفخامى نجأن نفجم  أقيهجا ....ونمكجن را نجل هجل  اا ج عماات جلجة معرجة الىقج            صعاكى الث ن   ذس ن

معجاب    ،مرهسجه وخصامصجه   ،وااار  من ضمذر وهزاة ونحذ يلخ ت.انظ  : قبج  الحاج ك حىرجي :  جع  الصجعال خ     
 18-17ص  ،م 1987ا، ط  ،اله  ى المص نى العامى لاك ا 



   طبل اجلواد عبد رجب ابتسام/د                                                                   2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

....  ؛ فق  ضال الشرى ا  ،ذكاملق ،ذعاض ق ،ألىىق)ع   اآلخ  قالك الح ذان وال-
وجذان ن  ،رفض العصب ى القب اى)بل طاقها ايااا  ،واار ،ف م قا ،يرقاا بق ك القب اى

 ؛ معاراا ان ما   جلة ج ك قالك الح ذان .  القبا ى

الشججرى ا جلججة قججالك  فججالق ك الرب اججى ال ججي ارذبعججي ذارنخ اججا ببرججي اإلنسججان نرسججبها     
 ون ا ضال ه في العب عى البك  ال ي لك ذاذاها ن  اإلنسان . ،الح ذان

وبما أّن اليم ى      ح ا  لاشرى ا الم م ا قاجة ججذان ن القب اجى نسج  حفجذر       -
في الرال حفذراأ نث ىاا جيا ماجذن بحفذر اآلخ  اللل نشكل ققبى في انعيججى  

 .وذح ر 

   الرصجججي : ضجججم   الشجججرى ا المسججج    )أنجججا  ايااجججا ن عجججاور قاجججة هجججلا الرسججج-1
وضم    الم صل باا ك والىعل والح   )ناء الم كاك  اار ج ن    1)وقش نن م   
وضم    الم صل بالىعل )ذاء الىاقجل الم ح نجى  خمجس قشج         2)وقش نن مَ  

  3)م   

وضججم   الغامجج  الم صججل باا ججك والىعججل )ـــــــججـه  المقصججذا بججه الشججرى ا نىسججه 
وضجم   الم كامج ن الم صجل     5)وا مه الصج ن  )الشجرى ا  مج ذ ن    4أرب  م ات 

، وضججم   الغامجج  المسجج     6)بالىعججل )نججا  المجج اا بججه الشججرى ا وصججحبه مججّ ذ ن   
والحصجج اى حفججذر الشججرى ا )ايااججا  ، 7))هججذ  المقصججذا بججه الشججرى ا نىسججه مججَ   

ذزااا  ،فوهلا حفذر نث  ،و بع ن م    في نال مملف من امان ى و   ن ب  اا
اال ه نثافى جيا ما ج َنا  بالصىات واألحذاة واألخبار والصذر ال ي أ همي فجي  

 ذصذن   خص ى الشرى ا الشع نى.

: فججي و ججذا اليم ججى جاطعججى    أمججا قججن اآلخجج  )القب اججى   القججذان ن اا  ماق ججى   -2
واانسججيع قججن نظججامهك اا  مججاقي     ،الشججرى ا وامججه وب جج  العيجججى مجج  يونججه   

                                                           
(1  

اأن عججل،  ،أمثججل، أحىججة ،أجعججة ،أبجج   ،أطججذل ،أذحججّذة ،أ جج فر ،أيهججل ،أضجج   ،أم  ججه ،وأغجج و، أانججك ،لججك أنججن
 الف، أق ة . ،أنمل ،أذخَ ل، أرا ،أ  ا ، أفعل، أق م، أغرة

(2  
 ،فجذني  ،جمجا ذ نرجي   ،قّري و هي ،قاَة، ل ّل، بي صحب ي ،مرا مي ،جني نىاني ،أنري ،لي ،لع اذي ،فذني ،أمي
 حذلي، نأنيري . ،اوني ،رل، مّريا ا ،حامي

(3  
 ،ألحقججي ،أبجج أت، فقاججي، نصججبي، جعع ججه   ،اقسججي، أَنمججير، أن مججي، قجج ت   ،أصجج رذها ،ولسججي ،ولسججي ،لسججي
 وّل ي،   ،هممي

(4  
 قق  ذه، مك وهه، ذعذا . ،لحمه

(5  
 و) أنا  جلف همذم )أنا  ط ن   رانات في )أنا   زع وا)أنا  م  ق

(6  
 فقارا، واب  رنا

(7  
 ام  ن
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بل هذ نره  نهساا ه وب اا جلة  ،ذ انقف من المس م  مذجف اليجبذة فحس ...فه
  1)العب عى خش ى األيا 

ونظه  نىي اآلخ  قن ط نج الع ا  الص ن   وال عذنض قجرهك نمجا  جاء فجي     -
  نقذة الشرى ا :4-1مق مى اليم ى )األب ات 

 أقيموا بني أمي صدور مطيكم :. فإني إلى قوم سواكم ألميل -1

 قد حمت الحاجات والليل مقمر : . وشدت لطيات مطايا وأرحل ف-2

 وفي األرض منأى للكريم عن األذى :. وفيها لمن خاف القلى متعِّزل -3

 وهو يعمل . راغًبا أو راهًبالعمرك ما باألرض ضيق على امريء:. سرى -4

ذ حقججج ارام ججى الهجج م  ،والججرقض وال عججذنض ،وفججي قما ججات العجج   واا جج ب اة-3
قاة المس ذنات الرص ى المخ اىى من المعسمي جلجة   ،براء من مرظذر الشرى اوال

من قالك الذحذ  نرعك ف هجا    )وبراء رابعى   ن    الَ الي )ه م ال ابعى األها ى
 باا  ق ار واألمان ب اا من الح مان والرك ان والربل من جبل القب اى .

مرججأا الكجج نك، نشجج ان   -)الىجج الونسجج  بجج ن هججل  األب ججات ال قابججل اإلحججالي بجج ن    -
نقاباهججججا قاججججة الرقجججج ض     ، اإلراا  ،الح نججججى، البجججج ا   ،الحجججج  ،الح نججججى،األمن

     الخرذع ،الف ج،الك   ،الخذ  ،األيا ،مس ق  الا  ك، الف ك،اا  ماقي)

ونظهجج  قما ججى ال عججذنض وال ىفجج ل فججي الشجج نحى الرصجج اى ال ججي ذبجج أ مججن       -4
   9 -5)الب ي

ات ان ما   الس ن  وهذ ان ماء نغلنه الذهك ؛ألنه نبحث قن ميي ح ا في هل  األب 
  2)أمري   ن  ن نن جل ه ونرعك باا  ق ار ف ه

  3):وذ  نز هل  العيجى ال قابا ى في األب ات ال ال ى 

 4َجْيـَأُل :. َوَأْرَقُط ُزْهُلـوٌل َوَعْرَفـاُء َعَمَلـٌس  َوِلي ُدوَنُكْم َأْهُلـون: ِسيـٌد-5
 :. َلَدْيِهْم َواَل الَجاِني ِبَما َجَر ُيْخـَّذُل األهل ال ُمْسَتوَدُع الِسـِر َذاِئـٌع ُهـُم-6
 وكُل أّبي باسل غير أَنني :. إذا عرضت أولى الطرائد أبسُل -7

                                                           
( (1

 انظ  : مقاات في الشع  الساهاي : نذ ف ال ذ ف  
(2 

انظجج  : ر ججالى ان ججذرا  بعرججذان : الخصججامال األ ججاذب ى فججي  ججع  الصججعال خ ) الشججرى ا أنمذي اججا  لاباحججث :     
 112م ص 2016 ، امعى وه ان ،السزام  ،ح  اول  ماة

(3  
 9لبران ص–ب  وت –بى الح ا  نش   الصح اء لشاق  األزا ) الشرى ا  مرشذات مك  ،ام ى الع  

(4 
واألرججط : الرمج  الجلل فجي      ،والعماجس : الجلم  القجذل السج       ،والسج   بكسج  السج ن :الجلم      ،أهاذن :  م  أهل 

و  جأة : ا جك لافجب    انظج  :  ج         ،والزهاذة األماس، والع فاء : الفب  العذناى العج    ، ا   ب اي و ذاا
 9ص  2008مك بى اآلاا   ،ب  الحا ك حىريواا ى ام ى الع   لاشرى ا ا  ق
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 وإن ُمدت األيدي إلى الّزاد لم أكن :. بأعجلهم إذا أشجع القوم أعجل -8
 وكان األفضل المتفضل  وماذاك إال بسطة عن تفُضل :. عليهم-9

وذباججغ أو  ان مالهججا فججي  ،ذأخججل العيجججى ال قابا ججى بعجج ها الحجج ل الذاضجج   
في هج م ال ابعجى األها جى وجنشجاء رابعجى   نج         ،ذسا ى الى ل بج ن ط فجة الثرام جى   

 نقذم ف ها الذح  بالصىات اإلنسان ى قاة أ ا  ال عاطف وال كامل وال عاض  .
نسجج  أن الشججرى ا ا جج ب ة باألهججل يول الق بججي أهاججذن وهججك   وجيا ذأمارججا ال عب جج  -
الع فجاء  أهجيا بلاذجه نجاميا األها جى المحققجى فجي  مج  نثج ل          )أرقجط  و)الس    و)

وقاجة يلجخ نجأذي أ جاذ  القصج  ؛ جصج  الصجىى قاجة المذصجذ  )هجك            ،المعرة
 ال هط  ذحق قاا لمعرة الكماة ف ها من ح ث األها ى والق   .

ل رزناه هل  الذحذ  الثياى مرزلجى    األهاذن)قاة هل  الذحذ   وأطاج الشاق 
 األهل الحق قي .وض  هلا مابع   

 خاط  به أهاه  ،ال ىات من الغ بى جلة الخعا   )ولي اونكك
 ،نقذة  )اذخلت هل  الذحذ  أهيا ب اا مركك ؛ألنها ذحم ري  من األق اء

ذه، وفي أنهك احمانى لهك نهل  وهلا ذع نض بعش   ،واذخقللرري في حالى الف ج
ولقج  بج ن انحسجار األها جى فج هك اون مجن قج اهك مجن اإلنجس بقذلجه             1) الح ذانات

  2) )امس ذاع الس  جلة اخ  ، أل الس  المس ذاع قر هك غ   يام 
وبعجج ما أ مججل الشججرى ا فججي مسججألى ال عججذنض والبرججاء الس نجج  نىّصججل يلججخ فججي      -

 م  معرة اخ  غ   اللل أراا  الشاق .   ح ة ان ذهك السا21-10األب ات )
 نقذة الشرى ا : 

 ُمَتَعَلـُل  ُقْرِبـِه  وال  في  :. ِبُحْسَنـى َمْن َلْيَس َجاِزَيًا َفْقَد َوإّنـي َكَفاِني-10
 َعْيَطـُل وأْبَيُض إْصِليٌت َوَصْفـَراُء.: ُفـَؤاٌد ُمَشَيـٌعَثـاَلَثـُة أْصَحـاٍب: -11
 َوِمْحَمـُل :.َرَصاِئُع قد ِنيَطـْت إليها َتِّزيُنـها الُمُتـوِن لُمْلـِسَهُتـوٌف ِمَن ا-12
 (3)َوُتْعـِوُل  َعْجَلـى ُتـِرُن  إذا َزَل عنهاالَسْهـُم َحَنـْت كأَنـها:. ُمـَرَزأٌة -13

م نز هل  الش نحى الرص ى في بر ى صغ ا م نزها ضم   المج كاك الجلل نمثجل    
وقاججة هججلا الم نججز ذقججذم قيجججى الىاقا ججى        نىججاني) الشججرى ل فججي فعججل الكىانججى   

وا   ِبحرسقريججججـة  ميججججنق ليجججج قسي  ياِزنيججججاا  نيىيججججاِني اياججججى أصججججحا  فقجججج  ):والمىعذل ججججى 
 مر يعيَاـلر   جر قِبـِه  في

فما نى ق   الشرى ا ونع حه نعذضه فاقل الكىانى )اياى أصحا   اللل نسج ذا  
وبهجججلا ن فججج  أن ط فجججة ال قابجججل: همجججا جعبجججا )الىاقا جججى   ،ضججج اا لجججه وبججج نيا مرجججه

                                                           
(1  

مساجى   ،هـــجـ  ذحق جج : محمجذا محمج  العجامذال     1093    ام ى العج   لعبج  القجاار بجن قمج  البغج اال )ت       
 48  ص (1A، الع ا 13، المسا  2011 امعى األزه  بغز   اساى العاذم اإلنسان ى 

(2  
 49السابج ص 

(3  
 71ام ى الع   تنش   الصح اء ت ص 
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)والحفذر  ،والمىعذل ى  الم عّ ران في قيجى ذقذم قاة ذقابل )الَسا  واإلنسا  
فالحاض  في الرال هذ ط   الىاقا ى المذ جذا والغامج  هجذ طج        ،والغ ا  

ة ومججن ااخججل هججل  العيجججى ذسجج ل اإلحالججى مججن واحجج اهما جلجج    ،المىعذل ججى المىقججذا
  1)اآلخ  .

ن حج ث هرجا    ،وجيا نان ذح ث في القسك السابج قن اياجى ح ذانجات قجا  معهجك    -
وجذ  جذنججى ،و جج ف حججاا صججق ل ،جاجج  ح نجج ل)هججي -أنفاججا –قججن اياججى أ جج اء 

  مك ماى
فهذ ن ح ث قن ياذه ألنه نم اخ جاباا ح ن ناا انها  المذت نما نم اخ  يحاا حاااا 

ه؛ فالشجرى ا نرعاجج مجن ا جعذر  ونحجاوة أن      وهلا السي  هذ ام ج اا لشخصج    
وهججلا  ،نقرجج  نىسججه أنججه نر مججي جلججة و ججذا جنسججاني   نجج  هججذ نىسججه أو  خصجج  ه     

  2)ااج راع هذ نذع من ال عذنض الرىسي قن ان مامه السابج لاقب اى 
وفجي   ،وهل  المذا هى من الىج ال جلجة السمعجي فجي صج غ ي المخاطج  والمج كاك       

ارام ى )اله م والبراء  اللل بج ور  نسجاهك فجي ااذسجال     هلا الص اع ال ام  ذ حقج 
 الرصي، ل ذف  ج امن انسسام الرال.

 :التضاد /والحقل الداللي  -ب

ن ا ال ن ذر قم  محمج  العالج  :ت أن المعسجك الشجع ل السجاهاي انخ اجف فجي        
بججل هرججاك حقججذة أ ا جج ى نمكججن     ،المىجج اات المعسم ججى لاحقججذة الّ ال ججى الكبجج ا   

  3)حاور نش  ك ف ها أغا  الّر ا  الشع ّل لللخ العص اق بارها م

 قيجى الشاق  الصعاذك بالعب عى والح ذان والربات -

و جعي مجن أ جل الحصجذة      ،وف  ون  ،قيج ه باإلنسان وأحذاله من خ   و  -
 قاة القذت .

 ذعامل الشرى ا م  الق ك والمع ق ات.-

 ،اق  وأهاجه قيججى ذقابا جى   ونشكل المعسك الشع ل القجامك قاجة الصج اع بج ن الشج     
 ،فالحقججل الجج الي لقعجج  األهججل نحمججل المجج ار  واأل ججة ونكجج ان السم ججل واأليا  
ب رما نحمل )جع  الجرىس  جج ك نب اجى مجن قاجذ الهمجى و جمذ الجرىس وذ فعهجا قجن           

                                                           
(1  

مساجى   ،انظ  : بحث ام جى الشجرى ا ال قابجل اإلحجالي فجي قيججى الحفجذر والغ جا  ا  ناصج ف محمج  ناصج ف           
 ، 2016  3  الع ا )38 اساى اآلاا  والعاذم اإلنسان ى المسا  ) – امعى ذش نن لابحذث وال را ات العام ى 

 158ص 
(2  

 115نمذي اا  ص انظ  : ر الى الحصامال األ اذب ى في  ع  الصعال خ ) الشرى ا أ
(

 
(3

قم  محم  العال  مرشجذرات اذحجاا   ا قز  وذ  الرال الشع ل )ارا ى في ذحا ل الرصذص األاب ى  انظ  :
 49ص :  2000الك ا  الع   امشج 



   طبل اجلواد عبد رجب ابتسام/د                                                                   2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

الفغام  .ونجللخ حقجل القج ك اإلنسجابي نقاباجه مرظذمجى القج ك الم فذضجى مجن جبجل           
 الشاق  .

 / في مواحهة معجم النفس  معجم األهل-أواًل

  2)ب ن جعب ن ناآلذي :   1)وهكلا نر ظك اليم ى ناها في ذقابل جحالي

 جع  ))مس م  الرىس  )+   -جع  ))مس م  األهل   )

 ،ونكججج ان السم جججل  ،والجججبغض ،األيا
 ،والسججزع ،والفجج ك ،والّركجج ، والىسججاا 

 ،والسبن، والبيا  ،والسش  ،والخ يء
 ،والسهل ،العسزوالَ خث، و ،والخذ 
 واألنان ى  ،والامم

ون مججان السجج ، والعىججذ   ،والعقججل ،الكجج م
 ،وال ىفجججججل  ،والبسجججججالى  ،قجججججن الجججججلن  

وا  رججججا  الججججَلام، والح نججججى،   ،واإلججججج ام
والحجججزقم،  ،والسججج قى، والحاجججك، والججج أل

والعمجججججججججججججل، والغرجججججججججججججة، والقجججججججججججججذ ، 
 ،والصب ،والشجججججججججججساقى، وال عاضججججججججججج 

وقاججججذ  ،والعىججججى ،واإلنثججججار، وال سججججام  
وال  ُفجج  قججن الَ نَ ججى،  ،ى، والعمججذ الهَمجج
 والكيّ  

 ونالحظ من هّذين الحقلين مايلي :

نشججكل هججلا الرججذع مججن ال فججاا  وال قابججل اإلحججالي ذحججذات وم غ جج ات اال ججى    -1
ذمال الة ذشابخ   اجات الرال قن ط نج ذفاف  البر جات القاممجى قاجة ال فجاا     

  3)ن م نز ب ور  في الجرال الشجع ل   الظاه  والخىي، واللل ،والم  ر   )الحاا
ونم ز  الىعا ى م  اا م ى في ذشابخ االي في ذح نخ ال  ن بجات ااخجل الجرال    

 الراذ  .

                                                           
(1  

اإلحالى في لسان ات الرال ذع  رابعاا مهما يا اور فعاة في اذسجال الجرال وربجط أ زامجه بعفجها بجبعض وهجي        
ذخفج  لق جذا اال جى وهجذ و جذ  ذعجابج الخصجامال ال ال جى بج ن العرصج  المح جل             وجنمجا  ،اذخف  لق ذا نحذنجى 

اار  ،ال ج ابط الرصجي فجي ضجذء ذحا جل الاسجان ات لاخعجا         ،والعرص  المحاة جل ه انظ  : خا ل بن نا ج  البعجا   
 165، ص 2009، 1قمان ط ،األران ،  ن  لارش  وال ذزن 

ى وماذش   جل ه من أ  اء أو معان أو مذاجف ذ ة قا هجا قبجارات أخج ا فجي     فاإلحالى قيجى معرذنى ب ن ألىا  مع ر
 ،وذاخ األلىا  المح اى ذععي معراها قجن ط نجج جصج  المج كاك : انظجز: أحمج  قى ىجي        ،أو ن ة قا ها المقام ،الس ال

 9-8ص :  ،ا، ط، ا، ت ،مص  ،القاه   ،نا ى اار العاذم ،اإلحالى في نحذ الرال
(2  

حث ام ى الشجرى ا ت ال قابجل اإلحجالُي  فجي قيججات الحفجذر والغ جا  : ا  ناصج ف محمج  ناصج ف :           انظ  :ب
ا ج ىاا الباحجث مجن هجلا البحجث        2016  3  العج ا ) 38المساج )  ،مساى  امعى ذش نن لابحذث وال را ات العام ى

 في جن اا الس اوة  
(3  

 ،امشجج  ،ارا جى مرشجذرات اذحجاا الك جا  العج        ،قصام   ذ  ،نرظ : ظذاه  ا اذب ى في  ع  ب ول السبل
2005  :53 . 
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جن نسججق ى ال فججاا أخججلت بججال عمج فججي ففججاء الججرال فججي ااات قماججي قاججة   -2
ذرا   العيجات قاجة أنثج  مجن محجذٍر ف  قجاط  وذا قجي وذ صجاام، ل غرجي الجرال          

 ل شكل في الرهانى الصذر  الشع نى القاممى قاة المىارجى .  1)ب ع ا ال الى ف ه

اذ ح ا صذر  الشرى ل الشع نى الم خّ اى بجالق ك اإلنساب جى فجي الحقجل الج الي      -3
بل ذ ذسك أنفاا بذصىها نق فاجا لاقج ك الَسجاب ى فجي      ،لــــ))مس م  الرىس   وحس 

بالص اع ب ن جج ك الحقاج ن ؛    الحقل ال الي لـــــ))مس م  األهل   ونك مل ذشكاها
 وفي حرميَ ا الص اع ب ن القعب ن ذر ظك نس   الَاام ى .

 معجم القيم السلبية /في مواجهة القيم اإليجابية  -ثانًيا

من الممكن ذقس ك معسك الق ك الم م ز جلة محذرنن أ ا  ن : أخيجي وا  ماقي -
ها أهك المحاور ال ي اار ونشمل هلان المحذران مسمذقى من الق ك نمكن اق بار

 في فاكها  ع  الشرى ا :

 –المشج     –الحسجرة   –البسجعى   -الكج نك  –مس بسجل  –)أبي  المعجم اإليجابي-1
-م غججّزة -ااارنججى -اخججالف -اخجج ل –مجج   بع  ججه  -أنهججة –لسججي بمه ججا  

 –الحجزم   -مسمجل  –الصجب    -نىساا مجّ    -لسي بمح از -لسي بعّل -ن كّحل -ااهراا
  الخ  

  ذان  م ع ا  مرها :  ولق   كل محذر الق ك الىاضاى )اإلنسابي

 -الججذرا–أبججي مس بسججل   –البسججالى وقبجج  قرهججا بألىججا  م عجج ا  أهمهججا )الكمججي     -أ
 اخ ل الرىس الم  ...  -المشب 

  البسعى -ق اضى ،جّني لحاذ -أنث ت)السخاء والععاء نما في - 

ألىاظججه غزنجج اا بمعان ججه واااذججه   الذراقججى : ورا حقججل العىججى والعهجج  ا ناججا ب   - 
ونمكن ذصر ف ج ك العهار  والعىى جلة صرى ن ف ها مان عاج بالشاق  ياذجه ح جث   

ذ  ف  قن الّ نانا ومرها  ،ذأنف الف ك وذأبي القه  والقس  ،ناني نىسه أبّ ى قى ىه
  ...وهي ألىا  اخ جار ف هجا   -ن ّكحل -اخالف ام غّزة ،ااارنى، ام   بع  ه)

 قى الرىّي ط ن

ولك نق ص  المعسك الق مي اإلنسجابي قاجة ما جبج بجل نسج   ج ذقاا ل لىجا  ال الجى         
 قاة الصب  وال  ذلى واألمانى، والذّا وغ  ها من األخيل السام ى .

 الّف ج   -األيا -الحىّي –رب  فماال  -ذقاي –خمال ) المعجم السلبي-2

                                                           
(1  

الشرى ا من خية الثرام ات الف نى في ام ى الع   )ارا ى في ضذء الق اء  األنث وبذلذ  جى   قاجة   نرظ  :
هجـ.      1395العج ا الثالجث والعشج ون رب ج  وصج ف       ،مساى ارا ات في الاغى الع ب ى وااابهجا  ،أنب  نذر     

 م 2016
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 ولق   كل هلا المعسك ق   محاور :
العاب  الّسابي ناني أنث    ذقاا في  ع  ، وذذظ جف الشجرى ا لهجا     الق ك يات -أ

وماهذ  ،انعري اإلج ار بها؛ ب قان رففه الّ ام لها . وذرقسك جلة ماهذ ا  ماقي
 أخيجي . 

أما اا  ماقي نأذي  في مقّ م ها )الىق  ومان ور في فاكه من خمجال وظمجأ    - 
 مان و ظف الع    .جي أّن ذس بى الشاق  م ن   يال ف ها الح 

ومججن األلىججا  ال ججي ذجج ة قاججة الىقجج  ومججا نججرسك قرججه مججن ذججأا  ات  ججاب ى قاججة    - 
 ، ج ا  ،  جاع الع جل   ،أجاجي  ،ظمجأ خمجال  )اإلنسان من  جذع وقعج  وغ  همجا    

نكجر، رججى    ،م مجل  ،القذت الزه  ، طاوناا الهجافي  ،ذ   األري ،أ  ف ،السذع
وهي ألىا  ذكشف قن الحالجى    زاةالخاى   المك شف،  عار، اله ،ا أذرعل ،أق م

  1)المزرنى ال ي قا ها الشاق ، ورفاجى   اء الىق  والّركر.

من خية هل    ونظه  ال قابل اإلحالي في مرظذمى الق ك ب ن )السابي واإلنسابي-
 األب ات 

 ـُلإذا َعَرَضْت ُأوَلى الَطَراِئـِد أْبَس  :. َأِبـُي َباِسـٌل َغْيـَر أَنِنـي َوُكـٌل-7

 أُكـْن:. َبَأْعَجِلِهـْم إْذَأْجَشُع الَقْوِم َأْعَجُل َوإْن ُمـَدِت األْيِدي إلى الَّزاِد َلْم-8

 (2)الُمَتَفِضـُل َتَفُضـٍل:. َعَلْيِهـْم َوَكاَن اأَلْفَضـَل َعـْن َبْسَطـٌة إّلا َوَمـا َذاَك-9

 ،ا ها نامراذه الذحشج ى وذ ذارا ق ،يلخ أن هل  المقذمات ال ي ذيِسكر مس م  الغا -
فااحاضج  مرهجا فجي الجرال نرح جل       ،ذ ار قاة أض ااها في مس م  بري أّم الشرى ا

فالشجرى ا   ،جلجة اامج   الحفجذر    ،أو نس  ق ه بال فجاا  ،قاة مرقاباه الغام  هراك
ف  خججلها مججيياا  الججلل نر مججة جلججة مس معججه البش ا  ارىسججه فججي )جنسججان ى الغججا   

  واانب ججات ؛ جي ن مجج أا فججي صججذر نامرججات العب عججى     ل عّذضججه حام  ججا مججن الىقجج   
ونّ ح  بها في طبامعها المفج وبى قاجة البسجالى واإلبجاء بجل ربمجا نجان         ،الذحش ى

 ،الم ىفججججل ،نىذجهججججا فججججي بعججججض هججججل  الخصججججاة الم شججججارنى ؛ فهججججذ )األففججججل
فهذ مجج  الشججساقى الىامقجى لهججل  الذحججذ  جا أنججه أبسجل مرهججا فججي معججارا    األبقسجلر  
  3)س الى ام

  

                                                           
(1  

 142انظ  : ر الى الخصامال األ اذب ى في  ع  الصعال خ )الشرى ا أنمذي اا  ص 
(2  

 70ام ى الع   : نش   الصح اء: ص 
(3  

 10انظ  :     ام ى الع   لاشرى ا ا  قب  الحا ك حىري ص 
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 خامًسا :الخاتمة ونتائج البحث 

غابجي قاججة اليم ججى مذضجذع الىخجج  وججج  ذفجّمن اياججى أهجج ا  : األوة ذأن جج     -1
الثاني مراط بالثأر مجن أبرجاء    ،يات الشاق  الصعاذك وجذذه وبعذل ه في غزواذه

جلجة الخصجك والعج و ل هجا   جانبهك       -ضجمر اا –والثالث مذّ ه  ،القب اى والر ل مرهك
  عذهك .ونخا  من 

اح ذت اليم ى قاة صذر با غى وصااجى قن ح ا  القهج  والىقج  ال جي قا جها     -2
 الشرى ا من   اء معاناذه م  ظ و  جب ا ه ال ي  اب ه ح ن ه وا  ق ار  .

قكسي اليم ى ح ا  الشرى ا في ب   جه الصجح اونى وصج اقه مج  الح ذانجات      -3
 الم ذحشى والمى   ى .

و عاجه   ،ا ج عاع بذا جع ها ذذ  جه الم اقجي     ، ىاا فر ااوظف الشرى ا الاغى ذذظ-4
فهجذ ن نج  أن نذ جه     ،ن رك المعرة بكل ح نى ؛ فعر ما ا  خ م ال  ن   البيغي

ونما ن صذرها ؛ألن الخعا  الشع ل هذ جذ   ،جلة الم اقي ر الى نما ن  ها هذ
 ذأا  نه في جنصاة المعرة واإلبانى قره .

ال س بجى الحسج ى ح جث ذ ذسجك صجذر المحسذ جات       ا  م  الشرى ا معان ه من -5
ونكثىججه فججي يهججن  ،ل  مثججل المعرججة ،اججك بعجج  يلججخ نقجج ك العيجججات ب رهججا  ،فججي خ الججه

الم اقججي بع نقججى فر ججى اج قججى ممججا نحجج ث أنبجج  األاجج  فججي نىسججه إلجراقججه ب س ب ججه     
 الشع نى .

ا جج عاع الشججرى ا  مججن خججية هججلا الججرال ان نبجج ز الثرام ججات الفجج نى نسجج ا    -6
ل عب  قن الص اع واللل بج ور  نسسج  الرسجج الفج ل  فجي       ،اح ا  ال ي نع شهال

 ،رفض ذىاص ل ال ه  وذراجفاذه

لق  ذساي ظاه   ال فاا وال قابيت ال ال ى  في ام ى الع   لاشرى ا قاجة   -7
وقاة مس ذا األفكار وقاة مس ذا  ،وقاة المس ذا ال الي ،المس ذا الشكاي

 ال  نى .
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 لمصاد والمراجع خامًسا: ا

  مصحف الم نرى المرذر  . ،ب وانى حىال قن قاصك ،الق ان الك نك

 ،القاه  ،معبعججججى اار الك جججج  المصجججج نى ،األغججججاني أبججججذ الىجججج   األصججججىهاني-1
  1952هــ  1371

أبججذ البقججاء العكبجج ل، ذحق ججج : محمجج  أانجج   ،جقجج ا  ام ججى العجج   لاشججرى ا -2
 م 1984 ،لبران العبعى األولة ،ب  وت ،المك   اإل يمي ،قب الذاح 

انججذان المىفجججا ات: المىفجججل الفجججبي، ذحق جججج : أحمججج   جججان  وقبججج  السجججيم  -3
  ،ت   -)  ،العبعى الساا ى ،مص ،اار المعار  ،هارون

 ،ب جج وت ،اار الك ججا  الع بي،ذحق ج ا  أم ججل بجج ن  نعقججذ   ،انججذان الشججرى ا -4
   ،  1996 ،العبعى الثان ى،لبران

طبعى اار المعجار    ، خ في العص  الساهاي ا  نذ ف خا فالشع اء الصعال-5
 ا،ت 

الشع اء السذا وخصامصهك في الشع  الع بي قب   ب ول :  : اله  ى المص ى -6
 ، 1988مص  ا،ت  رى  –العامى لاك ا  

قبججج  الحاججج ك حىرجججي،  معجججاب  اله  جججى  ،مرهسجججه وخصامصجججه ، جججع  الصجججعال خ-7
   1987ا، ط  ،المص نى العامى لاك ا 

أحم  نماة يني اار الك ا   ، ع  الهلل  ن في العص نن الساهاي واإل يمي-8
 . 1969مص  ا، ط  رى  –القاه    –الع بي لاعباقى والرش  

ا  قبج  الحاجج ك حىرجي، مك بججى    ، ج   ام ججى العج   لاشججرى ا :  ج   وارا ججى   -9
  م  2008العبعى األولة :  ،اآلاا 

مساججى معهجج    ،  محمججذا محمجج  العججامذال  جج   ام ججى العجج   لا ب نججزل : ا -10
 ،1،  41م   ،المخعذطات الع ب ى

    اليم ى تأقس  العسج  فجي  ج   ام جى العج   :لازمخشج ل العبعجى        -11
 ا، ت،  ،الثالثى قاة نىقى محمذا أحم  برظار  األ غاة بمص 

ا. قبج  الذاحج  حسجن     ،ارا ى ذعب ق جى  ،العيجات ال ال ى في ال  اث الع بي-12
 هـ .1419 11طـ ،مك بى اإل عاع ،اإل كر رنى ،ش  ال

 ،ن جا  الرجاال الع بجي    ،ا.ط ،صجي  ففجل   ،قاك األ اذ  مباامجه وج  امجه  -13
   ، 1988  
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قاك الب ن  :ارا ى ذارنخ ى وفر ى ألصذة البيغى ومسامل الب ن  ا  بس ذني -14
 1998، 2ط  ،مم سى المخ ار ،قب  الى ا  ف ذا

الم نججز   ،مجج خل جلججة انسججسام الخعججا  :محمجج  خعججابي    لسججان ات الججرال :  -15
 2006، 1المغ   ط –ال ار الب فاء  ،الثقافي الع بي

 ،العبعججى الثالثججى  ،لبرججان ،ب جج وت ،اار صججاار ،لسججان العجج   ابججن مرظججذر  -16
 م 1994

الخع جج  القزونرججي   ،البجج ن  ،الب ججان ،المعججاني)اإلنفججا  فججي قاججذم البيغججى -17
    لبران –ب  وت  ،ك   العام ىاار ال ،ا.ط ،   739)

مرشجذرات اار مك بجى     الشرى ا)ام ى الع   تنش   الصح اء لشاق  األزا-18
 لبران–ب  وت –الح ا  

 ،ابجججن  ججج    : ذحق جججج : قبججج  الحم ججج  هرججج اول ،المحكجججك والمحججج ط األقظجججك-19
 ججرى 1ط ،لبرججان–ب جج وت  ،اار الك جج  العام ججى ،مرشججذرات محمجج  قاججة ب فججذن 

 م، 2000

 الدوريات العلمية 

 ،ج هام ال فام في ذما خ الرال الشع ل الق نك معاقى ط فى بن العب  أنمذي اا-1
 2015السزام   ، امعى محم  خ ف 23الع ا  ،صال   ذه : مساى األا 

الشججرى ا مججن خججية الثرام ججات الفجج نى فججي ام ججى العجج   )ارا ججى فججي ضججذء    -2
مساجى ارا جات فجي الاغجى الع ب جى       ، قاة أنب  نذر  ج     الق اء  األنث وبذلذ  ى

  م 2016هـ.     1395الع ا الثالث والعش ون رب   وص ف  ،وااابها

هـــجـ  ذحق جج :   1093    ام ى الع   لعبج  القجاار بجن قمج  البغج اال )ت      -3
مساججى  امعججى األزهجج  بغججز   اسججاى العاججذم اإلنسججان ى     ،محمججذا محمجج  العججامذال 

    1A، الع ا 13، المسا  2011

ام ى الشرى ا ال قابل اإلحالي في قيجى الحفذر والغ ا  ا  ناص ف محمج   -4
 اسججاى اآلاا   –مساججى  امعججى ذشجج نن لابحججذث وال را ججات العام ججى      ،ناصجج ف

 ، 2016  3  الع ا )38والعاذم اإلنسان ى المسا  )

 الرسائل الجامعية 

ر جججالى  ،نجججىاأل جججاذ  فجججي ام جججى العججج   لاشجججرى ل تارا جججى فجججي البر جججى الاغذ-1
 2009 ،السزام  ، امعى محم ،ر    بن جس مى،ان ذرا 
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 ،أحمجج  قى ىجي، ر جالى ما سج      نا جى اار العاججذم     ،اإلحالجى فجي نحجذ الجرال    --2
 مص  ،القاه  

 ،الشرى ا أنمذي اا ر الى ان ذرذجه )الخصامال األ اذب ى في  ع  الصعال خ -3
 م 2016 ، امعى وه ان ،السزام  ،لاباحث : ح  اول  ماة

 ،قب  العزنز بزنان،صذر  الم ا  في  ع  صعال خ الع   : ر الى ما س   -4
 م2012 ،طا ى اآلاا  والاغات ، امعى مر ذرل : جسعرع رى


