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ت اللففُت   حؽىُل اإلافشدة بىائُا في املجمِى

اث ومىاحْ ِلى لفاف ِذن"  ملخمذ ِبذ الشخمً ًىوغ  "رهٍش

  هىذ ِباط ِليّ  د/

 الٗغا١، ظامٗت بٛضاص، ٧لُت التربُت للبىاث، ٢ؿم الٗغبُتت، مكاع٦ ةؤؾخاط    

 

ؿمى له ألاقُاء
ُ
غ اإلاٗجى ٖلى ول٨جها ، اإلاٟغصة لِؿذ مجغص لٟٔ ح بـ ظَى

َ
عمؼ ل

 .)0(اٖخباع ؤن اإلاٗجى مؿخ٣ل ًٖ اإلاٟغصة؛ ألن اللٛت شخيء زاعجي إلاًمىن ال٨ٟغ

 ،بهما َى ٖالم ًجّغ وعاءٍ جضاُٖاث طَىُت، واإلاٟغصة لِؿذ مجغص نىث لٛىي 

ت ال٣ضًمت في ٢هو ؤل٠  ضَا جماما ٦خل٪ ألابىاب السخٍغ سخبىا بلى هخاثج هٍغ َو

ُٞجغ اإلاغء بٗضَا بلى ٖالم مً اإلاضَكاث  ،ذ ٣ٖب ٧لمت الؿغالتي جٟخ ،لُلت ولُلت

الظي ٌؿخٗمل اإلاٟغصة في وؿ٤ زام  ،.  وال٣هت هي ال٣الب اللٛىي )3(والٛغاثب

 مً الىو الظي جغص 
 
بُٗض ًٖ بىاء اللٛت مخجاوػة الخضوص اإلاعجمُت؛ لُٛضو ظؼءا

ال٣الب البىاجي م٘ مماخٓت ؤن  ،)2(لخٓهغ صالالث جخجاوػ خضوصَا البىاثُت ،ُٞه

ؤي  –للمٟغصة واإلاٗجى ؤمغان مؿخ٣مان بًٗهما ًٖ بٌٗ؛ ألن ال٣الب البىاجي 

, بال ؤن ال٣الب البىاجي واإلاٗجى مترابُان في ؤصاء ،واإلاٗجى نىعة طَىُت ٚحر زابخت ،مغجبت جغجِبا زانا –الهُٛت 

ت ُٟت اللٍٛى  لُت.التي جٓهغ ظلُا في الىو وب٣ًاٖاجه وجضاُٖاجه الضال) 1(الْى

واإلاكهىع في ألاوؾاٍ ألاصبُت "بالؿىضباص ًىوـ" مً ألاصباء الظًً  ،وال٣ام دمحم ٖبض الغخمً ًىوـ مً ؾىعٍا

ت ٧اٞت ،بإ٢صخى صعظاث الىعي والتر٦حز ،جٟىىىا في اؾخٗما٫ اإلاٟغصة اث اللٍٛى ٞبىاء  ،وؤج٣ىىا جُب٤ُ اإلاؿخٍى

لُا ٖبر اإلاًمىن الضاللي الظي جًمىخه اإلاٟغصة ًٓهغ في ؾُا٢اث ٢ههُت واضخت وبؿُُت جخضاعى صال

خه ال٣ههُت ( اث ومىاظ٘ ٖلى يٟاٝ ٖضنمجمٖى ت حك٨ُماث بىاثُت للمٟغصاث  ،)ط٦ٍغ بط اخخىث املجمٖى

.  )2(واؾخمخاٖه بما ٌؿمى (بلظة الىو)، ؤصزلذ ال٣اعت في ٖالم الىو ،بُيذ جضاُٖاث صاللُت في الؿُا١ الىو

 ،ىاثُت ٖىض ال٣ام  ًىوـ ؾخ٩ىن الٗىىاهاث التي اؾخٗملها مٟاجُذ  ل٣هههوبط ؤعصها الخىى في الدك٨ُماث الب

ى اإلاضاع ألاو٫ في َظا الدك٨ُل.  ،الظي ٖىىن بها مًمىن ال٣هت  َو

 

 

                                                           
 .  ٕٕ٘: ص  ٕٕٔٓ, ٔالتشكيالت اللغوقة يف شعر اندر ىدى,عامل الكتب احلدقث ,افإردن, طقنظر هنر , د. ىادي , ادلضامُت افإنسانية و      ٔ
 . ٕٔ: ص   ٜٚٛٔ, ٔقنظرإقراىيم ,عبد احلميد, الوسطية األدبية )مذاىب وتطبيق( ,دار ادلعارف ,مصر,ط     ٕ
 . ٕٕٙقنظر  هنر , ادلضامُت افإنسانية والتشكيالت اللغوقة : ص      ٖ
 ٖٕٛ:  ص  ٜٙٙٔأقوب , عبد الرزتن , زلاضرات يف علم اللغة , مطبعة ادلعارف , بغداد , قنظر     ٗ
 . ٕٕٚقنظر نفسو: ص      ٘
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 الدؽىُل البىائي للمفشدة في الّىىهت 

ه الخإزحر ًخ٣هض ُٞ ،مىخى ٢هضي ( اهخ٣اجي ) َىًىدى ال٣ام ًىوـ في ٖىىاهاجه ال٣ههُت ؤخض اإلاىدُحن: ألاو٫ 

بط ًخًمً ٧ل ألا٩ٞاع  ،مىخى عئٍىي (اًضًىلىجي) َىالشاوي و  ٖلى ال٣اعت؛ لُجظبه بلى ٖالم ال٣هت ومدخىاَا.

ت والاظخماُٖت والش٣اُٞت التي جىُىي ٖلحها ٨ٞغة ال٣هت ض بًهاله للمخل٣ي، والغئي ال٨ٍٟغ ؿٟغ ًٖ ، وما ًٍغ َو

اث التي ًامً بها ىا في َظا اإلاىخى ٌٗبّ  ،الىٍٓغ ؤما الدك٨ُماث التي وظضهاَا  ر ًٖ زهىنُت ال٣ام بدض طاجه.َو

ت ال٣ههُت اث ومىاظ٘ ٖلى يٟاٝ ٖضن) في املجمٖى ٞهي حك٨ُماث بىاثُت للمٟغصة في خغ٧اتها وصاللتها  (ط٦ٍغ

ت ٞمجها ما ظاء ٖلى مٟغصة واخضة ؤَل٣ها ٖلى  ولم ج٨ً ٖلى وجحرة واخضة.، و٢ض ٧اهذ َظٍ الدك٨ُماث مخىٖى

تٖىىاهاث ا  ألاقاوؽ/ ألام/الىملت/ظاهِذ/٧ىابِـ. : )0(هدى، ل٣هو الضازلُت للمجمٖى

ً حك٨ُماث بىاثُت ؤ٦ثر جإزحرا ُت لخ٩ٍى ٠ ، وبًًاخا للمٗجى اإلاغاص، ٞاؾخٗان ال٣ام ب٣غاثً نٞغ ٞالخٍٗغ

حٗحن في ٢غاثً لها ؤَمُتها في بُان اإلاٗاوي التي ، وؤلاٞغاص والخشيُت والجم٘، والخإهِض والخظ٦حر ،والخى٨حر

ا في اإلاٗجى، بط بن الخُٛحر الظي ًُغؤ ٖلى اإلاٟغصة، )3(بًًاخها ٞاإلآهغ الك٨لي ، والىخاثج التي ًيخهي ٖىضَا لها ؤزَغ

ت التي ٢امذ بها اإلاٟغصة ُٟت اللٍٛى ُت ًدضص الْى ىت الخٍٗغ٠ (ألال٠  .)2(للبيُت الهٞغ ٞاؾخٗان ال٣ام ًىوـ ب٣ٍغ

ىت الاؾم هدى (ظاهِذ)، الىملت)و(، والمام) في ٖىىان ال٣هت: (ألام) خماص ٖلى ٢ٍغ والاؾخٗاهت بالى٨غة ، ؤو الٖا

٧ل طل٪  والجم٘ بحن (ألال٠ والمام) و(ظم٘ الخ٨ؿحر) في ٖىىان (ألاقاوؽ).، والجم٘ مٗا في ٖىىان (ال٩ىابِـ)

ض اللٟٓت ويىخا صاللُا غاثه بالضزى٫ بلى ٖالم ال٣هت، ولجظب ال٣اعت ، ظاء لحًز لٗىىان اإلاٗحن وبن ٢هغ ا، وإٚل

٤ ًفي مجُئه ٖلى لٟٓت واخضة ًىحي بإن ال٣ام ؤعاص بًها٫ ال٨ٟغة اإلاُٗىت بلى اإلاخل٣ي بإ٢ل لٟٓ ، وؤ٢هغ ٍَغ

ت ال٣ههُت ما ٧ان ٖلى ٧لمخحن)1(وؤص١ حٗبحر اإلاى٣اع والبابا/  :) 2(هدى، . ومً الٗىىاهاث التي ظاءث في املجمٖى

 ماثض مضًىدىا/ؤخمام ظامدت.بدغ اإلاضًىت/بىاباث اإلاضًىت/ؾٟغ ومىاظ٘/٢

ُت والتر٦ُبُت ججٗل ال٣ام ٣ًىم بالخ٨ٟحر ملُا  ت الهٞغ بن الٗىىاهاث ال٣ههُت ال٩امىت في البيُت اللٍٛى

ت للٗىىان، بدك٨ُل اإلاٟغصاث ما٢خه بمًمىن ال٣هت ٧لها، ؤو البيُت اللٍٛى  ، م٘ مغاٖاة اؾدشاعة وعي اإلاخل٣ي، ٖو

التي ًىحي بها الٗىىان ، واإلاٟاَُم، والغئي، ٞةن خ٣ىال مً ألا٩ٞاع، ٖىىان ماٞٗىضما ج٣٘ ُٖىاٍ ٖلى  ،وؤخاؾِؿه

ا في طَىه ؤو٫ ألامغ ؿدشحَر .  بن الٗىىان الظي ٣ًضمه اإلابضٕ َى الٞخت صالت ٖلى املخخىي الظي جدمله ٧ل )3(َو

ت ال٣ههُت ؤخض بط لم ٌٗض الٗىىان حؿمُت مجغصة مٗؼولت ًٖ اإلاًمىن بل َى  ،٢هت صازل املجمٖى

ُا وجغ٦ُبُا مً بًداءاث وصالالث  اإلاىُل٣اث الاجهالُت ما بحن اإلابضٕ واإلاخل٣ي إلاا ًدمله حك٨ُل اإلاٟغصاث نٞغ

خه احؿم بهُمىت و  ًم٨ً ؤن ًخل٣اَا اإلاخل٣ي. ا ملجمٖى بن الٗىىان اإلاغ٦ؼي الظي ؤجسظٍ ال٣ام ًىوـ ٖىىاها مغ٦ٍؼ

اث ومىاظ٘ ٖلى يٟاٝ ٖضن ،الضاللت الجؼثُت للٗىىان الضازلي ألخضي ال٣هو ٖلُه ) بط اهخسب ٖىىان (ط٦ٍغ

ا للٗمل خه ،ل٩ُىن ٖىىاها مغ٦ٍؼ مىده ٍَى  ،وطاث ؤ٦ثر مً ظملت، ًٞما ًٖ ٧ىن الٗىىان ظملت جامت اإلاٗجى، ٍو

ُت ٧الجم٘ (وؤ٦ثر مً  ىت نٞغ اثمٟغصة ٞحها ٢ٍغ ضن) والاؾخٗاهت ، مىاظ٘)، ط٦ٍغ ىت الاؾم في (يٟاٝ ٖو و٢ٍغ

                                                           
 .ٕٜ, ٜٖ,ٕٗ, ٛ, ٚ:  ص  ٕٙٔٓ, ٔادلغرب , فاس , ط ،قنظر قونس , دمحم عبد الرزتن , ذكرايت ومواجع , منشورات مقارابت     ٔ
 . ٙٙٔ:  ص  ٜٜٓٔعٌت يف الدراسات النحوقة ,)إطروحة دكتوراه(, جامعة بغداد ,قنظر  انصح ,حسُت انصح ,أثر ادل     ٕ
 . ٕٛٔ:  ص ٜٜٔٔقنظر  أزتد , نوزاد حسن ,ادلنهج الوصفي يف كتاب سيبوقو , )إطروحة دكتوراه (, جامعة بغداد , كلية اآلداب ,     ٖ
 . ٜٕٕقنظر  هنر ,ادلضامُت افإنسانية والتشكالت اللغوقة : ص      ٗ
 . ٕٓٔ,  ٙٔٔ, ٓٙ,  ٕٙ,  ٕ٘, ٔٔقنظر قونس ,ذكرايت ومواجع : ص      ٘
 . ٖٖٕقنظر هنر ,ادلضامُت افإنسانية والتشكيالت اللغوقة : ص       ٙ



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  52

___________________________ 

57 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ىت ال٠ُٗ وؤلا  ت مهُمىت ٖلى  ،وجلٗب ال٣هت ٖلى اإلاؿخىي الضاللي والغمؼي  صوعا مدىعٍا ،ياٞتب٣ٍغ و٢ُمت ٨ٍٞغ

جٗل مىه ٖمامت صالت ٖلى الٗمل ،مؿخىي ججغبت ال٣ام  ،بط خاو٫ اهخساب ٖىىان صا٫ ًلٟذ اهدباٍ اإلاخل٣ي ٍو

  اٖخماصا ٖلى الؿُا٢اث الىهُت التي جٓهغ الخٗال٤ ال٣اثم بِىه وبحن الٗمل ال٣هصخي. 

 الدؽىُل في خذازت اإلافشدة  بىائُا 

ُت للمٟغصة ب٩ل نُٛها إلبضإ ؾُا٢اث ههُت مدضزت  ًغاص بهظا الدك٨ُل بم٩اهُت ال٣ام في بزًإ البجى الهٞغ

ض  ،٣ٞض ع٦ؼ ال٣ام ب٩ل ظضًت في الهُٜ التي ٌٗغى ٞحها ؤ٩ٞاٍع ،ًهٙى مجها ؤخضار ٢ههه والهىعة التي ًٍغ

ألابيُت الٟٗلُت ب٣هت واخضة ٦مشا٫ ٖلى الدك٨ُل البىاجي للمٟغصة ٞإن ؤبيُت بط ؤلُٟىا . عؾمها صازل الىو

ت، ألاٞٗا٫ في ٢هت (ألام) حها اإلاًاٖع ت وج٩اص جسلى  مً  ،٢ض اخخىث ٖلى ؾُاصة ؤبيُت ألاٞٗا٫ بىٖى واإلاايٍى

غ مكاَض ٦شحرة ومخٗضصة ت ال٣ام ٖلى جهٍى ت. َظا و٢ض ؾاٖضث ألابيُت اإلاًاٖع ٩اهذ هي ألا٦ثر ٞ ،ألابيُت ألامٍغ

ت ت ممان٣ت لخٝغ (الخاء)، ٢ُاؾا ل٨م ألاٞٗا٫ اإلاايٍى ت  ،ٞجاءث نُٛت اإلاًاٖع بط اؾخٗان بدٝغ الخاء اإلاًاٖع

ضة ٖلى  ،وهي مً ظيـ ؤلاهار ،في ؤٚلب الؿُا٢اث الىهُت لل٣هت؛ ل٩ىن ال٣هت جضوع ًٖ ألام ٞضزلذ الخاء مٍؼ

إلاا ، ٞالخاء ظاءث عمؼا للخإهِض، جتهم)، ج٣ى٫  ،جتر٥ ،: (جضٖىىٖلى الىد ،ألاٞٗا٫؛ ألظل بُان صاللت اإلااهض َىا

ظا ما ًا٦ض الهلت الُبُُٗت بحن  ؤنىاث اللٛت الٗغبُت وصاللتها.  ، ًماثم الغ٢ت وألاهىزت  َو

وهي بلخا١ الخاء في  ،ول٨ً بهُٛت مٛاًغة ،زم ٌؿخٗحن ال٣ام ًىوـ بهُٜ ؤزغي ٩ًىن لخٝغ الخاء وظىص ٞحها

ت؛ ل٩ىن وؤ٦ ،آزغ الٟٗل ت واإلاًاٖع ا مً لىاخ٤ الخغوٝ التي جلخ٤ بإبيُت ألاٞٗا٫ اإلاايٍى ثر مجها ٢ُاؾا بٛحَر

لذ ،مىيٕى ال٣هت َى مً ٞغى وظىص الخاء ؤ٦ثر ٖضصا مً مشُماتها مً الخغوٝ: (٢ّضمذ
ّ
 ،بظلذ، حك٩

ما٢ت الهىث باإلاٗجى . ٞما ٖمله ال٣ام َى الجم٘ بحن الخاء ونُٛت ألابيُت في حك٨ُل واخض؛ لُٓهغ ؤن ٖ)جظ٦غث

ٞهى بن لم  ،حك٩ل مازغا ؾمُٗا واهُباُٖا له و٢ٗه ٖلى الىظضان؛ ألن الهىث في اللٛت الٗغبُت له بًداء زام

ا ًدغيها ٖلى ٢بىله ،ًض٫ صاللت مدضصة ًماثم  )0(ٞالخاء نىث مهمىؽ ،ؤو الىٟىع مىه ،ٞإهه ًشحر في الىٟـ هاٖػ

اع الىٟسخي الظي ؤعاص ال٣ام بها وي٘ ضة ووفي ال٣هال٣اعت ُٞه.  ؤلَا  ،هجض ال٣ام ًىعص ؤبيُت ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ

ضة بدٝغ واخض ،بإخىالها اإلاخٗضصة حن ،اإلاٍؼ ضة بدٞغ ؛ لخ٩ىن بىهىم ال٣هت ؤخض  ،واإلاٍؼ ضة بشمازت ؤخٝغ واإلاٍؼ

ضة بهمؼة ُٞإل٠ ال٣اعت ٦شحرا لؤلبيُت اإلاٍؼ ،الغ٧اثؼ ألاؾاؽ في حك٨ُل مىبهاث الىو التي جلؼم باالؾخجابت بلحها

ٞمً  ،ال٣ُ٘؛ ألجها ألا٦ثر اؾخٗماال، بط ٖمض ال٣ام بظل٪؛ لُجلب طًَ ال٣اعت للمٗاوي التي ًُٟضَا َظا البىاء

ض بهمؼة ال٣ُ٘ (ؤٞٗل) له ؤ٦ثر مً زماهُت مٗاٍن  ، والهحروعة ،, والؿلب،ًُٟض الخٗضًت ،اإلاٗغوٝ ؤن البىاء اإلاٍؼ

ا، ووظىص الصخيء ٖلى نٟت ،والخُىىهت حَر (وجظ٦غث ؛ (ٞإعؾلُذ لها ٢ماقا ؤبٌُ مً ؤمؿترصام) :)2(٣٦ىله ،)3(ٚو

 
 
 و٦حروؾِىا

َ
٩ي؛ )ؤجها ؤعيٗخجي ماػوجا ِ ٞضًى لٟلم ؤمٍغ ىضما ويٗىا قٍغ وؤ٢امها ولم  ،مؤل نِخه الضهُا ،(ٖو

والٟٗل (ؤ٢امها) ظاء بهُٛت الخٗضًت لىظىص  ،ؤعؾلذ) ؤٞاص مٗجى ؤلاجُان ٖلى نٟتٞالٟٗل( . ٣ًٗضَا بٗض)

 بط ناعث مغيٗت.  ،ؤما الٟٗل (ؤعيٗخجي) ٞإٞاص مٗجى الهحروعة، ؼةالهم

التي حّٗض (مً ألاؾماء ألا٢غب في ، وبط اهخ٣لىا بلى حك٨ُل آزغ مً حك٨ُماث اإلاٟغصاث البىاثُت وهي اإلاكخ٣اث

واللحن ج٩ىهان وآٞا١ جإزحر َظٍ ألاؾماء الضاللي جىدهغ في ال٣ىة ، صاللتها ٖلى اإلآاَغ الخُاجُت املخضصة واإلاُٗىت

                                                           
 . ٕٚٔ: ص ٕٛٓٓ, ٖقنظر قدور , أزتد دمحم , مبادئ اللسانيات , دار الفكر , دمشق ,ط    ٔ
 . ٓٛيف علم التصرقف ,بيت احلمة , جامعة بغداد : ص قنظر شالش , ىاشم طو وآخرون ,ادلهذب     ٕ
 .ٓٔ, ٜ, ٛقنظر  قونس , ذكرايت ومواجع : ص     ٖ
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 ،وطل٪ اللحن ،ِٞؿخٗمل اإلاكخ٣اث في ههه ممؼوظت مٗا : لخُٗي جل٪ ال٣ىة ،)0(في ؤخىا٫ الٟاٖلحن ؤهٟؿهم)

ا( ٢لب اإلاضًىت ؤؾىص ًخسبِ  ٣ًى٫: . ًإحي ماعؽ مدخًىا يبابه وؾماءٍ الؿىصاء بضماثه اإلاؿمىمت ملضٚو

َضٙ , و(اإلاُ . 3)()اإلاُحرة
َ
ا )اؾم مٟٗى٫ مً ل   حرة ) نٟت مكبهت صلذ ٖلى زبىث ًىم مُحر ٢ض خضر.ٝ ( ملضٚو

٣ى٫ :  ٝ (قامسا ) اؾم  . )2(ؤل٠ ظىاص)ممخُُا . بهامخهقامسا (هي طي جلمؿان الخهً التي ًمغ بها الؼمان ٍو

ظاءث الهٟاث اإلاكبهت صالت ٖلى  و(ممخُُا) اؾم مٟٗى٫ مً نُٛت الخماسخي امخُى. ،ٞاٖل مً الٟٗل قمش

(جترّب٘ ٣ًى٫ :  ،٩ٞاهذ مُٗىا لل٣ام في لؼوم ٧ل نٟت لضي ناخبها، ل٨شحر مً ؤصخابهاالشبىث والضوام في ا

٠ (الكاب و،  )1()بغا٢ت ٍٖغًتالهٟداث ألامامُت بسٍُى   .)2(الظي خؿضتها ٖلُه ظمُ٘ نض٣ًاتها)الٍٓغ

ُفُا   حؽىُل في خذازت اللفٍت ٌو

ض بهظا الدك٨ُل بْهاع ٢ضعة ال٣ام دمحم ٖبض الغخمً ًىو  ـ ٖلى اؾخٗما٫ اللٛت بك٩ل ممحز ٌؿٟغ ًٖ وهٍغ

بط  ،و٢ضعة ٖلى جغجُبها  بيؿ٤  جغ٦ُبي ببضاعي  ٌكٗغ ال٣اعت ؤجها الؿهل اإلامخى٘، م٣ضعة ٞاث٣ت في ازخُاع اإلاٟغصاث

ت بال إلاخظوقي اللٛت الٗغبُت ّض َظٍ الخهُهُت  ،ومخ٣ىحها ،ًىعص مٟغاصث ٞهُدت ٢ض ج٩ىن ٚحر مإلٞى َٖ م٨ً  ٍو

هاثو  ألاؾلىبُت التي ًخمخ٘ بها ال٣ام ًىوـ بط بهه ًجُض ازخُاع ألالٟاّ التي ج٩ىن ٖالُت يمً ؤظمل  الخ

(واهُل٤ خهان ؤخمامه الجامذ  :) 3(بط ٣ًى٫  ،وال ٌٗخمض ٖلى الٟهُذ الضاعط ٞدؿب، ص٣ُ٢ت اإلاٗجى ،الٟهاخت

ذ بُٗضاَسْج٠ ٖلى  ان ٢ىي لظًظ مىٗل ،الٍغ ت)ابخجى و  ،ٞإزظٍ َٞى  وظاٍع
 
ُٛت الاؾم (َسْج٠) في ٞه .٢هغا

ا اللٛىي جُٟض مٗجى الؿ٠٣ بط ؤزظ ظؼثُت الاؾخىاء مً  ،ٚحر ؤن ال٣ام اؾخٗملها بمٗجى البؿاٍ )4(ظظَع

ت للٟٗل (بجى) بهما  ،الؿ٠٣ وؤوعصٍ في ههه بخل٪ الضاللت. وفي نُٛت الٟٗل (ابخجى) لم ٌؿخٗمل اللٟٓت اإلاإلٞى

ضة للٟٗل للضاللت ٖلى ظ  ؼثُاث مخٗضصة في طل٪ ال٣هغ .اؾخٗمل الهُٛت اإلاٍؼ

ت ًإل٠ لضًه وعوص ؤلٟاّ ٞحها محزة صاللُت ظضًضة بل مشحرة ٞلل٣ام ًىوـ م٣ضعة  ،وال٣اعت لىهىم املجمٖى

وعبما ًم٨ىىا ؤن وٗؼو ؾبب طل٪ بلى ، مد٨مت ٖلى بًغاص ال٨شحر مً ال٩لماث بيؿ٤ ظضًض ًمىدها خضازت صاللُت

غ  ًخمىؾ٤(و٢٘ زُىاث اإلاُغ : )5(٣ًى٫  ؿبب ؤؾٟاٍع ال٨شحرة.حٗضص اللهجاث اإلاخٛاًغة التي ؾمٗها ب م٘ نٍغ

: ًخمىؾ٤ الظي لم هإل٠ له عجماث ال٣ُاع). بط  ،ؤن ًاصي صاللت بًداثُت التزامً ،ٞما ؤعاصٍ مً الٟٗل اإلاًإع

ؿخٗحن ال٣ام بمٟغصاث هي مً  جدضر اإلاىؾ٣ُى خحن جتزامً ؤنىاث خباث اإلاُغ م٘ عجماث ال٣ُاع. َو

ضَاالضاعظت ٞىجض  ،حؿٟغ ٖما ؾمٗه مً اللهجاث الضاعظت في البلضان الٗغبُت ،؛ لًُٟي ٖلى الىو ه٨هت ًٍغ

ت وؤزغي جىوؿُت وزالشت مٛغبُت ًٞما ًٖ بلضٍ ألانلي وػاع الٗضًض مً  البلضان ألاوعبُت  ،مغة لهجت ظؼاثٍغ

ا مغاث ٖضًضة  بٌٗ اإلاٟغص ،والؾُما ٞغوؿا التي ػاَع
ّ
(٢لىا  ٣ًى٫: ،اإلاخىن ال٣ههُتاث الٟغوؿُت صازل وو٠ْ

                                                           
 . ٕٓ٘هنر, ادلضامُت افإنسانية والتشكيالت اللغوقة : ص      ٔ
 . ٕٔذكرايت ومواجع :ص  قونس ,     ٕ
 . ٖٔ-ٕٔنفسو : ص      ٖ
 ٖٔنفسو : ص      ٗ
 .ٕٕنفسو : ص      ٘
 ٘٘دلصدر نفسو : ا     ٙ
 . ٙٙٛ/ٔقنظر لسان العرب , ابن منظور : مادة سجف , و ادلعجم الوسيط :      ٚ
 . ٛٔقنظر  قونس , ذكرايت ومواجع :  ص      ٛ
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ًٗىن الضٞٝى و والُىقت مً الضاعظت الؿىعٍت البلض ألانلي لل٣ام. .)0(؟)الُىقتاهخٓغي ... ماَظٍ  (ٍو

ت وحٗجي الٟاؾضة .)3()الخامجتواإلاٟغ٢ٗاث اإلالىهت . جّبا للبىلُد٩ُا  ٣ى٫  . )2(والخامجت مً الضاعظت الجؼاثٍغ ٍو

تمؿخٗحرا بٌٗ اإلاٟغصاث الٟغوؿُت  بُاء بالبىلخ٩ُا  :)1(يمً الضاعظت الجؼاثٍغ (قاجماث ؤػواظهً ألٚا

مىظىصة في الضاعظت ، Politique حٗجي الؿُاؾت ،ٞالبىلخ٩ُا مٟغصة ٞغوؿُت ألانل ،)ًضًىلىظُا الخم٣اءوؤلا 

ت ٣ى٫ ؤًًا بط اياٞىا ٖلحها الُاء وألال٠. ،الجؼاثٍغ جخم٘ (ٞخدذ مجلت (باعي ماحل) .. ؤزباع ؾُضاث امل : )2(ٍو

٧اهذ مكهىعة ظضا في املجخم٘ ، Paris Match ٞال٩لمخان "باعي ماحل" َما اؾم مجلت باللٛت الٟغوؿُت، املخملي)

 الجؼاثغي وفي املجخمٗاث الٗالم ألازغي الٛىُت.

وؤزحرا بن حك٨ُل اإلاٟغصة ٖىض ال٣ام ًىوـ لم ٨ًً مخ٩ىها مً َُئت مٟغصاث وخؿب بل ٧اهذ ٧لماجه مىٓىمت 

ُت م ،هدى م٣هىص ًجٗل الظًَ متر٢با لٌُٟ اإلاٟغصاث التي ًىعصَا مغجبت ٖلى ؿخُٗىا ب٩ل الدك٨ُماث الهٞغ

٢ت.
ّ
 اإلاٗهىصة في اللٛت الٗغبُت؛ لُٓهغ في الجهاًت هها مخإل٣ا مً اإلاٟغصاث طاث اإلاٗاوي الخما

 اإلافادس : 

 .0645, مهغ , ببغاَُم , ص.ٖبض الخمُض ,الىؾُُت ألاصبُت ( مظَب وجُب٤ُ ) , صاع اإلاٗاٝع  -0

 . 0622َـ) ,  لؿان الٗغب , صاع ناصع , بحروث , 400ابً مىٓىع, ؤبى الًٟل ظما٫ الضًً دمحم بً م٨غم ( ث   -3

ه ,(ؤخمض , هىػاص خؿً ,  -2  . 0660بَغوخت) , ٧لُت آلاصاب , ظامٗت بٛضاص , اإلاىهج الىنٟي في ٦خاب ؾِبٍى

 .0633اإلاٗاٝع , بٛضاص .  ؤًىب , ٖبض الغخمً ,مداْغاث في ٖلم اللٛت , مُبٗت  -1

 . 0652,  2َـ )  البُان والخبحن , م٨خبت الخاهجي , ال٣اَغة , 322ٍالجاخٔ , ٖمغو بً بدغ(ث   -2

 .0651,  0الؿامغاجي , ص. ٞايل نالر ,مٗاوي ألابيُت في الٗغبُت , ظامٗت بٛضاص , ٍ   -3

 ص , بِذ الخ٨مت , ص.ث . قماف , ص. َاقم َه , وآزغون ,اإلاهظب في ٖلم الخهٍغ٠ , ظامٗت بٛضا  -4

 . 3115,  ٢2ضوع , ؤخمض دمحم , مباصت اللؿاهُاث , صاع ال٨ٟغ , صمك٤ , ٍ  -5

 . 3101مهُٟى , ببغاَُم , وآزغون ,اإلاعجم الىؾُِ , مجم٘ اللٛت الٗغبُت ال٣اَغة , صاع الضٖىة , ال٣اَغة ,    -6

ت ختى جهاً  -01 م خؿحن ,ؤزغ اإلاٗجى في الضعاؾاث الىدٍى ت ال٣غن الغاب٘ الهجغي , ( بَغوخت ص٦خىعاٍ ) , هاصر ,ص. ٦ٍغ

 .  0661ظامٗت بٛضاص , ٧لُت آلاصاب , 

ت في قٗغ هاصع َضي , ٖالم ال٨خب, ألاعصن ,   -00  . 3102جهغ, ص.َاصي , اإلاًامحن ؤلاوؿاهُت والدك٨ُماث اللٍٛى

اث ومىاظ٘ ٖلى يٟاٝ ٖضن , ٢هو ٢هحرة , ميكىعاث  -03 م٣اعباث لليكغ  ًىوـ , ص. دمحم ٖبض الغخمً ,ط٦ٍغ

 3103, 0والهىاٖاث الش٣اُٞت, اإلاٛغب ,ٞاؽ ,ٍ

                                                           
 . ٖٖقنظر قونس , ذكرايت ومواجع : ص     ٔ
 .  ٘ٔقنظر  نفسو : ص     ٕ
 .  ٖٕقنظر  نفسو : ص     ٖ
 ٛٗقنظر نفسو : ص     ٗ
 . ٖٔنفسو : ص قنظر     ٘




