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ت الخلٌى الداللُت ًحاٌو هرا البحث اطخلساء 1: ملخص مً دالٌ هكٍس

از، وهى  ام حجَّ اإلاعجم الشهسي في دًىان "مهً اللظىة" للشانس اللبىاوي بظَّ

فت وإًحائُت، فالدزاطت تهدف بلى جدبو مفسداث 
َّ
خَب بلغت ُمىث

ُ
دًىان ززائيٌّ ه

الهالكاث  الدًىان، وزضدها في حلٌى دالت، وذلً إلقهاز جىىنها، وإلبساش 

ر  ت في جذحُّ ام الشهٍس الدالت في ولماث الخلل الىاحد، مو جحسي بمياهُاث بظَّ

رة نً الخالت الىفظُت. وكد اطخفدها في هرا البحث مً اإلاىهج  ألالفاف اإلاهّبِ

، مظخهُىحن باإلاىهج  ؤلاحطائي في زضد ألالفاف والىكىف نلى ؤبسش الخلٌى

ً الىضفي والخحلُلي لدزاطت الهالكاث الد اللُت وجحلُلها. وكد جػمَّ
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البحث بؾاللت طُمُائُت نلى نخبت الهىىان الطخلساء دالالجه، زم زضدها 

الخلٌى السئِظت فُه، وهي: حلل حظم ؤلاوظان، حلل الؿبُهت، وحلل 

، زم زضدها الخلىٌ الفسنُت، وهي: حلل الىحدان، حلل اإلاىث،  اإلاجٌز

م، وحلل الدًً. وكد جػمىذ هره الد  إلاعجم حلل الؿٍس
ً
زاطت ببساشا

ِمت بالفلد التي اوهىظذ 
ّ
د حالخه الىفظُت اإلاخإش الشانس اللغىي الري حظَّ

لت في  ِ
ّ
ت واليأبت واإلاخمث ت اإلاهبرة نً الظىداٍو آزازها بحػىز اإلافسداث الشهٍس

 آزاز ضدمت الفلد في ؤلم الِخرواز ووحشت اإلايان. 

لداللت، الخلٌى الداللُت، الشهس الخدًث، كطُدة الىثر، نلم ا: مفتاحية كلنات

ت. غىٍَّ
ُّ
 الدزاطاث الل

 

Abstract: Through the theory of semantic fields, this research attempts to 
extrapolate the poetic lexicon in the book “The Professions of Cruelty” by the 
Lebanese poet Bassam Hajjar, which is an elegiac book written in a condensed and 
suggestive language. The study aims to trace the vocabulary of the collection of 
poems, and to monitor it in the indicative fields, in order to show its diversity, and 
highlight the indicative relationships in the single field words, while investigating 
Bassam's poetic capabilities in choosing expressions of the psychological state. In 
this research, we have benefited from the statistical method in monitoring 
expressions and identifying the most prominent fields, using the descriptive and 
analytical method to study semantic relationships and analyze them. The research 
included a semiotic glimpse of the threshold of the title in order to extrapolate its 
connotations, and then we monitored the main fields in it, namely the human 
body, nature, home, then we spotted the subfields, which are: the 
sentiment/conscience, death, path, and religion. This study also included a 
highlighting of the poet’s linguistic lexicon, which embodied his tense 
psychological state aggravated/troubled by loss, whose effects were reflected in 
the presence of the poetic vocabulary expressing melancholy and depression 
represented in the effects of the trauma of loss in the pain of remembrance and 
the brutality of place. 

Keywords: modern poetry, prose poem, semantics, semantic fields, linguistic 
studies .  

 

 

 : اإلالدمت

ت وججدد ألاطئلت خٌى كُمتها وؤزسها ، في ًل هُمىت كـُدة الىثِر ُلى الظاخت الؼٍِس

ت مً الدظائالث اإلاهمت، ُلى اإلاؼهد الثلافيّ  وسح مجمُى
ُ
ما اللُم الفىُت التي ؤكافتها : ج



 2120مارس / 10العدد / العاشراجمللد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرحمن بوعلي، هللا العبدولي موزة عبد

 ـ 105ـ 

خدذ في ُىالم اللٔت واإلاِجى؟ الىثركـُدة 
ُ
وهل طاهمذ هره ؟ وما ألابِاد الجدًدة التي ف

ت بيل مِوُاتها الفلظفُت في حِمُم ؤلادزان هدى الراث وآلاخس  ؟ اللٔت الِبلٍس

 ًلىم ُلى 
ً
 حدًدا

ً
 ؤدبُا

ً
 مً وىن كـُدة الىثر ػىال

ً
ولِل هرا الوسح ًإحي اهوالكا

اخاتها لىم ، وفُه ٌِمل الؼاُس ُلى اهخلاء ولماجه بِىاًت فاثلت ،شخر اللٔت واطدثماز اهٍص ٍو

ثلى
ُ
ُفها في طُاكاتها اإلا  . لُخـبذ اللٔت هي حىهس كـُدجه ومفخاخها، بخًى

 مً هرا اإلابدؤ
ً
طىدىاٌو في هرا البدث مىكَى الخلٌى الداللُت في دًىان ، واهوالكا

از ام حجَّ سحّ . 1*"مهً اللظىة" للؼاُس اللبىاوي بظَّ طبب اخخُازها إلاىكَى بدثىا بلى ُٓاب وٍَ

ت في الدزاطاث الىلدًت ام الؼٍِس فإٓلب ما هخب ًُ ججسبخه ال ًخجاوش ملاالث ، ججسبت بظَّ

ٔىّي الخاؾ الري ، بِىما هى ػاٌُس ممحٌز له ؿىجه اإلاخفّسِد، ومساحِاث
ُّ
وله معجمه الل

ى ُلُه ألاكىاء وؤن جوسح خىلُه ألاطئلت
َّ
ظل

ُ
ت  خاؿت، ٌظخدم ؤن ح َُّ ت ٓى وؤنَّ لٔخه الؼٍِس

ًُ اللظىة" هي وفسة اإلافسداث . بالدالالث ومً ؤطباب الاخخُاز ألاخسي لهرا الدًىان "مه

الت التي حِىع الخالت الىفظُت الِـِبت التي مسَّ بها الؼاُس بزس خالت فلد  ىخُت والدَّ
ُ
اإلا

ص ُلُه  . لٍِص

 : ؤطئلت البدث التي خاولىا ؤلاحابت ُجهاومً 

 ؟ بسش الخلٌى الداللُت في دًىان "مهً اللظىة"ما ؤ -

اث اإلاِجى في الدًىان - َُّ  ؟ ما ؤزس الِالكاث الداللُت والٌىاهس اإلاخىسزة في ججل

وهي ، هرهس الدزاطاث الخالُت، ومً بحن ؤهم الدزاطاث الظابلت التي اطخفدها مجها

 : جدوز خٌى دزاطت الخلٌى الداللُت ُىد ػِساء مخخلفحن

وهي ، الـافُت طىاإلاُت ومسوة طلىهي، الخلٌى الداللُت في شهس ؤمل دهلل -1

 . م2019، الجصاثس، الىادي، كدمذ بلى حامِت الؼهُد خمه لخلس، زطالت ماحظخحر

اٌ، دزاطت داللُت( : الدًىان) شهس الخيظاء -2 وهي ، بىزِىت خؼاوي وهجزة خلىد حمَّ

 . م2017، الجصاثس، ؤم البىاقي، هُديكدمذ بلى حامِت الِسبي بً م، زطالت ماحظخحر

ش -3 ت، دزاطت داللُت: كطُدة "مدًح الكل الهالي" ملخمىد دزَو ، بًمان حسبُى

 . م2010، الجصاثس، كظىوُىت، كدمذ بلى حامِت ؤلاخىة مىخىزي، وهي زطالت ماحظخحر

ف بِلم الداللت والخلٌى الداللُت مًوباليظبت لبدثىا هرا فلد  َد له بالخٍِس حهت  ُمّهِ

ألاٌو ، وبِد ذلً كظمىا البدث بلى زالزت مباخث، وبالدًىان اإلادزوض مً حهت زاهُت، ؤولى
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وجىاولىا فُه ُىىان الدًىان "مهً اللظىة" وؤبِاده ، وان في "طُمُاثُت ُخبت الِىىان"

حظم : وهي جخمثل في الخلٌى الخالُت، والثاوي اهخسن في "دزاطت الخلٌى السثِظُت"، الداللُت

ٌ ، وخلل الوبُِت، ظانؤلاو ُت"، وخلل اإلاجز : وهي، والثالث جوسق بلى "دزاطت الخلٌى الفُس

م، وخلل اإلاىث، خلل الىحدان وكد جمذ دزاطت ول هره . وخلل الدًً، وخلل الوٍس

فسداث وإمياهُاتها في خلم اإلاِاوي
ُ
َل البدث . الخلٌى دزاطت داللُت للىؼف ًُ هاكاث اإلا ِ

ًّ وذُ

 . ىخاثجبخاجمت جلمُّ ؤهم ال

 : نلم الداللت والخلٌى الداللُت: الخمهُد

 بالؼيل الخالي
ً
ف الداللت لٔت ِسَّ

ُ
ٌَّ والري : "ح لَّهُ ُلى د  ًِىيالداللت مـدز مً الفِل د

 ًَدُلُّه ِء لؼيا
ً
اللت بالىظس ( ...) بلُهه دطدََّداللت اللت والدَّ ء والاطم الِدّ

َّ
ِدال

َ
ت وؤ

َّ
ِدل

َ
والجمّ ؤ

لوسًم ًدُلُّه ُلى اله دكد اٌ ولدالدلُل وابه ٌ لدلُل ما ًظخدا: "حلـدااوفي ، 2والفخذ"

 فهي ُلم ًولم ُلُه ُلم الدالالث، 3لىلت"ودُ لت َدال
ً
و"هى مظخىي مً : ؤما اؿوالخا

اث الىؿف اللٔىي  دىاٌو ول ما ًخِلم بالداللت ؤو باإلاِجى، مظخٍى  في جوىز ، ٍو
ً
فُبدث مثال

لازن بحن الخ، مِجى اليلمت فاث حاء 4."لٌى الداللُت املخخلفتٍو الداللت : "وفي هخاب الخٍِس

ووىن اللفٍ بدُث متى ؤهلم ؤو ، هي وىن الص يء بدالت ًلصم مً الِلم به الِلم بص يٍء آخس

لى حصثه بالخلمً ، للِلم بىكِه، جخُل فهم مىه مِىاه وهي اإلاىلظمت بلى اإلاوابلت ُو

لى حصثه ، ُلى جمام ما وكّ له باإلاوابلتوالالتزام؛ ألن اللفٍ الداٌ بالىكّ ًدٌ  ُو

لى ما ًالشمه في الرهً بااللتزام، بالخلمً ظعى ُلم الداللت بلى الىؼف ًُ السوابى  5."ُو َو

 . واإلاِاوي وولُّ ما ٌِحن ُلى الفهم والخىاؿل

ِدُّ الِلم اللٔىي الفسوس ي اٌ) َو ؤٌو مً اطخِمل  ”Michel Breal“( مُخاثُل بٍس

( Essai de semantiqueملالت في الظُماهدًُ ) مـولح الداللت "وذلً في بدثه اإلاِىىن بــ

جي ، جدٌ ُلى دزاطت اإلاِجى "Sematologyفإؿبدذ ولمت الـ"، م1897اإلايؼىز ُام  ُُ وكد 

، بُتهرا البدث بدالالث ألالفاي في اللٔاث اللدًمت التي جيخمي بلى الفـُلت الهىدًت ألاوزو 

حن في  6."وهي ؤٌو دزاطت خدًثت لخوىز مِاوي اليلماث وكد اهـب اهخمام الدازطحن واللٍٔى

ت، هرا املجاٌ حر اللٍٔى ت ٓو وهرا ما حِل ، ختى ؤنَّ الداللت ؿازث جدٌ ُلى اإلاادة اللٍٔى

جِلها جخخف بالجاهب اللٔىي فلى فـلها ًُ ُلم ، و بِلهم ًفـل ُلم الداللت ٍو

تالِالماث ؤو الظُم وؤؿبذ الاػخٔاٌ الداللي . ُاء الري ٌؼمل السمىش والِالماث ٓحر اللٍٔى

ت واإلاعجمُت اث الـىجُت والـسفُت والىدٍى  في اإلاظخٍى
ً
 . مدـىزا
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اث ُدًدة جبدث مً خاللها ًُ اإلاِجى ت ، ولِلم الداللت هٌٍس ت ؤلاػاٍز والىٌٍس

ت والظُاكُت والظلىهُت ٍس اث حؼخٔل وفم ، والخـٍى مِوُاتها لخدلُل السوابى وولها هٌٍس

 . والىؼف ًُ اإلاِجى

ت الخلٌى الداللُت ت التي جلىم ُلحها هره الدزاطت هي هٌٍس وهلٌى في ، والىٌٍس

فها ت اليلماث التي جسجبى داللتها: حٍِس وجىكّ ُادة جدذ لفٍ ُام ًجمِها ، هي "مجمُى

وجلم ( لىن ) ِامفهي جلّ جدذ اإلاـولح ال. مثاٌ ذلً ولماث ألالىان في اللٔت الِسبُت

 مثل
ً
وليي ًفهم مِجى اليلمت ًجب ؤن ( ...) ؤبُم –ؤخلس  –ؤؿفس  –ؤشزق  –ؤخمس : ؤلفاًا

 
ً
ت اليلماث اإلاخـلت بها داللُا ت . 7."جفهم هرلً مجمُى ن مً "مجمُى فالخلل الداللي ًخيىَّ

ز بىحىد ُىاؿس ؤو مالمذ داللُت ُمؼت وبرلً . رهتمً اإلاِاوي ؤو اليلماث اإلاخلازبت التي جخمحَّ

بل بنَّ ، ألنَّ اليلمت ال مِجى لها بمفسدها، جىدظب اليلمت مِىاها في ُالكاتها باليلماث ألاخسي 

ت واخدة د ببدثها مّ ؤكسب اليلماث بلحها في بهاز مجمُى فُيىن الاطخدالٌ  8."مِىاها ًخددَّ

ة جىساز فدتى ؤن زؿد اإلافسداث ال ًمىً بال بِد ؤن جيىن ًاهس ، مً خالٌ هره اللسابت

 . مفسداث خلل مِحن بازشة في الىف اإلادزوض

وججدز ؤلاػازة بلى الجهىد الِسبُت بالترار الِسبي التي حِددث في مجاالث الداللت 

ت ولهم في ذلً الخـس والسؿد ، وخلىلها ىن في اإلاِاحم والسطاثل اللٍٔى فلد اػخٔل اللٍٔى

وهخاب ، الـفاث للىلس بً ػمُل وؤمثلت ذلً "هخاب. واإلالازباث الثراء اللٔىي اإلاؼهىد

ِد هرا ألاخحر هى ؤضخم ما وؿلىا مً ، ألالفاي البً الظىُذ واملخـف البً طُده َو

ت هىخاب خلم ؤلاوظان  مخىُى
ً
خبا

ُ
 جدىي ه

ً
دا

َّ
لّ في طبِت ُؼس ُمجل اث ٍو ، مِاحم اإلاىكُى

وإن وان للِسب الظبم في ، 9."..هخاب الىخىغ، هخاب الوِام، هخاب اليظاء، هخاب الٔساثص

احي  ؤنَّ ججسبتهم لم جىً مىخملت وممىهجت، هرا الىَى مً الخـس اإلاىكُى
َّ

وواهذ جفخلس ، بال

اث الخدًثت لخاهسها وجىٌمها وجىطِها، للمىولُت في بِم حىاهبها  . فجاءث الىٌٍس

ع) ًسي اللٔىي  ف فىدَز ت  Joseph Vendryes"( حىٍش " ؤنَّ ازجبان اليلمت بمجمُى

ٌ ، يلماث هى في ألاؿل ازجبان ذهجي  ال فالرهً ، لِع في الرهً ولمت واخدة مىِصلت: "ًلى

 بلى حمّ اليلماث
ً
 بِاثلت ، ًمُل داثما

ً
ُّ بُجها واليلماث جدؼبث داثما وإلى اهدؼاف ُسي ججم

ٌّ اإلاِجى ؤو لدلٌى اليظبت التي جمحزها" ت بىاطوت دا فىما جيىن هره اليلماث خاكسة ، 10لٍٔى

ل وفم ما جملُه الخالت الىفظُت، ومترابوت في الرهً
َّ
 في لٔت ، فهي خحن الخِبحر جدؼي

ً
وخاؿت

فت ودالت
َّ
ت التي جـبذ فحها اللٔت مىث وهما ًسي ؤدوهِع فةن الخِبحر الؼِسي هى . الؼٍِس
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ا فْس اليلمت مً شخىتها اإلاىزوزت ، مظإلت اهفِاٌ وخظاطُت وجىجس وزٍئ ًُ جدد "
ُ
فالؼاُس امل

مألها بصخىت حدًدة جخسحها مً بهازها الِادي وداللتها الؼاجِت"، ُدًتالخلل ، لهرا. 11ٍو

ت وخلىلها الداللُت في خالت ججدد وزساء مظخمس وهلُف بلى ذلً كٌى طِد . فاللٔت الؼٍِس

بنَّ ججسبت الؼاُس هي التي جددد هَى اإلافسداث اإلاِىهت إلهخاحه : "مـلىح في مفسداث الؼِساء

لها وجيؼُى ف( ...) الؼِسي 
ُّ
خل

َ
ما اإلافسداث بال الخالًا الخُت التي ًخدىم اإلايص ئ في ج

 . 12جفاُالتها"

لى كىء هره اإلافاهُم واإلاالخٌاث طُداٌو البدث جدبّ مفسداث الؼاُس في دًىان  ُو

خخاز
ُ
ىظها للخالت ، "مهً اللظىة" امل لُىؼف ًُ مدي حِالم وجسابى هره اإلافسداث ُو

 . الىفظُت

ف ب  ( : مهً اللظىة) دًىانالخهٍس

بّ ُام 
ُ
ًُ اللظىة" ه   109ًخيىن مً ، م1993دًىان "مه

ً
دد اللـاثد ، ؿفدت ُو

  23: فُه
ً
 لدالٌ ؤخذ الؼاُس وؤب الؼاُس اإلاخىفُان، كـُدة

ً
ها لرا ، ووان ؤلاهداُء مىحَّ

 . فاوِىع ؿىُث الفلد ُلى ؤٓلب الىـىؾ، حاءث اللـاثد في هلٍع مً الخإبحن والدؼُِّ

امًلٌى الؼاُ ماٌ بظَّ ر في جلدًمه أُل  : "س ُلي خلّحِ
ً
، لى وان للؼِس ؤن ًيىن ُالحا

ام في وؿف اإلالمىض خىله ، فةنَّ ذلً ًخجظد في هخاب "مهً اللظىة" الري ؤمًِ فُه بظَّ

هخبها ًُ ػلُلخه ، وكد كمَّ الىخاب واخدة مً كـاثد السزاء الالفخت. بلٔت ال حِلُد فحها

 في كلبهالتي كلذ في خادر طحر مإطاو 
ً
 ُمُلا

ً
. وفخَذ باب اإلاىاحهت مّ اإلاىث، ي جسَن حسخا

 . 13ًلذ " دالٌ" الىٌحر الؼِسي ؤو الوُف املخبب الري زافم هـىؿه ختى الجهاًت"

خاهب في ؤٓلب ، وهرا ما طُلخٌه اللازت في هرا الدًىان
ُ
بذ واهذ ألاخذ هي امل

لت جدظم ، اللـاثد ّووإنَّ هرا الدًىان كـُدة ززاثُت هٍى ختى ؤنَّ هاًم ، بالىدب والخفجُّ

الؼاُس الري هخب ًُ اإلاىث ؤهثر مً ؤي ػاُس آخس في الِالم : "الظُد ًلٌى في بظام

از . وال طُما في الظىىاث الِؼس ألاخحرة، الِسبي ُاغ في ُصلت ػبه جامت ام حجَّ هخب بظَّ

اث كلُلت اجه ال، بيلماث كلُلت ًُ مىكُى  خلله اإلاعجمي ومىكُى
ً
زا ت ألازحرةُمىّسِ َُّ . خمُم

 مً الدهؼت وهى الري فلد الدهؼت 
ً
 واطِا

ً
لىىه وان مً هرا الخلؼف والخىساز ًـىّ ُاإلاا

از بلٔت ٓىاثُت. مىر شمً  به ، شاهدة، خافخت، زكُلت، ػفافت، هخب حجَّ
ً
 خاؿا

ً
 ؿىجا

ً
مالفا
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 ُلُه
ً
ام 14."ودالا محز اللٔت ُىد بظَّ ًُ فت ودالت، وهرا ما 

َّ
اث  وىجها مددودة ومىث ُلى مىكُى

خُوت وؤخىاله الىفظُت
ُ
 . مُِىت جخداخل مّ ًسوفه امل

وطىىؼف ًُ زوابى ، مً خالٌ دزاطدىا لهرا الدًىان طىبرش خلىله الداللُت، لرا

ٔىي للمفسداث
ُّ
ً طمت الخىساز إلافسداث مُِىت ، الداللت بحن مِاوي الفلد والاخخُاز الل ُو

ً ُالكت ول ذلً باألبِاد ال، دون ٓحرها  . ىفظُتُو

 ٌ  : طُمُائُت نخبت الهىىان: اإلابحث ألاو

وفي هرا ، وهى اإلادخل اإلاىحي بإحىاء الدًىان، بنَّ الِىىان هى الِخبت ألاولى للمِجى

اإلابدث ألاٌو طىداٌو ؤن هبحن هُف طاهمذ ُخبت ُىىان الدًىان في حؼىُل اإلاِجى ُىد 

 . مىضخحن ُالكت الِخبت بوبُِت اللـاثد، اإلاخللي

ٌ وفي  ف الِخبت هلى ت ، الِخبت هي الِىىان ومدخل الىف: حٍِس و"الِىىان زطالت لٍٔى

اثف اإلاهمت ،(اإلاِىىن/الِىىان واإلاِىىن له) ؤهسافها ت مً الًى : مثل، وحب ؤن جدلم مجمُى

ُفت الخُُِيُت ؤي جددًد اإلالمىن  ساثُت الخدٍسلُت لجرب الجمهىز ، الًى ُفت ؤلٓا ، والًى

ُفت ؤلاًدلىحُت"  ًلترح هفظه ُلى . 15والًى
ً
فهره الِخبت هي" ول ما ًجِل مً الىف هخابا

هلـد به هىا ، فهى ؤهثر مً حداز ذي خدود مخماطىت، كساثه ؤو بـفت ُامت ُلى حمهىزه

ًَ الِخبت  . 16البهى الري ٌظمذ ليل مىا دخىله ؤو السحَى مىه"( بىزخِع) بخِبحر، جل

ِّسَِج ُلى الخلٌى وؤكظامها
ُ
ؼحر ب، فلبل ؤن و

ُ
 . لى ُىىان الدًىان وؤبِاده الداللُتو

ظىةِ : نىىان الدًىان
َ
ًُ الل  : ِمه

: ""اإلاهىت وكد حاء في حٍِسف، ِمهً" و"كظىة": "ًخيىن ُىىان الدًىان مً ولمخحن

ِمَل في ، وهى الِمل الري ًدخاج بلى خبرة ومهازة وخرق بممازطخه، الِمل" َُ ًَ السحُل ؤي  وَمَه

دم : "فهي" اللظىةؤما "، 17."ؿىِخِه  الٔلٌت والـالبت والؼدة في ول ش يء وحمىد الللب ُو

ب فرهبذ مىه السخمت واللحن والخؼَى، زخمخه
ُ
س ى ألامس  ،.كظاوة الللب ؤي اػخدَّ وؿل

َ
وك

الج ػدجه" ت . 18ؤي وابده ُو صاوحت بحن اللفٌخحن حاءث لخدٌ ُلى اطخمساٍز
ُ
ووإنَّ هره اإلا

 . ألالم

ت والترهُبُتوإذا هٌسها بلى الدًىان مً الىا طىالخٍ ؤن حملت "مهً ، خُت الىدٍى

 خبره مدروف) اللظىة" هي حملت اطمُت هاكـت
ٌ
فهى ٓحر ، "والاطَم ًفُد الثبىث( مبخدؤ

، ملاف بلُه اللظىةملاف و ِمَهًو، 19ملُد بصمً مً ألاشمىت فهى ؤػمل وؤُم وؤزبذ" 
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ٌّ إلاِجى ماديِمَهً و دفيلمت مفسدة إلاِجى اللظىة  ؤما، حم لرا هالخٍ ؤهه ُىدما ، ُمجسَّ

جسد) بلى اللظىة( اإلاِجى اإلاادي) ؤكُفذ مهً
ُ
ػِيل اإلاِجى( اإلاِجى امل

ُ
 . ؤ

 مِجى الدًىان
ُ
ىِثف ًُ ىِىُع ذلً ، فهى مِلُد الترهُب وُمبهِم اإلاِجى، بنَّ الِىىان  ٍو

ت الدًىان وؤبِاد م، ُلى هبُِت الدًىان وهـىؿه  ُمفسدة اللظىة جىحي بظىداٍو
ً
. ِاهُهؤًلا

 
ً
 إلخدي كـاثد الدًىان الري حاء كمً طُاق اللـُدة ؤًلا

ً
، وكد وان هرا الترهُُب ُىىاها

ًُ اللظىة ًلٌى ؟ وما ؤػيالها؟ ومً خالٌ هرا الظُاق الري حاء فُه الترهُب طىدبحن ما مه

ُذ : "الؼاُس ِىا وؤوفدها الىاخَد جل، ُؼُذ وما زؤًُذ وما زٍو ما وان الظساُب الري حمَّ َى بهَّ

وان الُباُض في ؤبـاِزها ووان في الصجسِة والجبل ووان في اإلادِن ، مهً اللظىةآلاخس بلى 

ىا، ووان الُباُض في الصخساء، والبُىث َسِكىا وُدمُى َُ ظخخَسُج مً  ٌُ ومً ألاػىاِن ، وان اإلالُح 

يِبُتها في الِبَرِن وألاخىاِق والُىابُّ
ُ
ؼبه آلاخس خحن . التي ه ٌُ ، ًدُا وخحن ًمىثووان واِخُدها 

ؼبه آلاخس خحن ٌظحُر بمفسدهِ  م ؤمامه وجخالش ى مً وزاثه، َو  ، جخلدم الوٍس
ً
وال ًتُرُن ؤزسا

ٍف ؤو مالن ِ
ّ
خل

ُ
 20."مل

 ، بنَّ اإلافازكت هىا جىمً في الترهُب هفِظِه 
ً
 مهىت

ُ
 هي ؟ فىُف جيىن اللظىة

ُ
واإلِاهىت

 ، الِمُل الؼٍسف
ً
 ؤم ُمال

ً
فا  ػٍس

ً
 ُمال

ُ
 فهل جيىن اللظىة

ً
 ؤلاحابت مً هرا ؟ دهِئا

ُ
ووظدؼف

خبرهم هُف آلذ بلُه ألامىز بِد ، الىف خاهُب فُه ألامىاث وٍُ ًُ  لظُاق وان 
ً
الري حاء جابِا

وخـس الرًً ٌِاهىن مً الفلد في مهىت اللظىة ( داللت ُلى الهباء) فجاء الظساب. زخُلهم

 
ً
فهره  ،(لت ُلى اليأبت والخىاءدال) وهاالء الِاملىن فحها ال ًسون ٓحر الُباض واللدى، َحبرا

هم فةذا ما واهذ هىان وفسة في الدمَى ، اإلاهىت جلىم ُلى اطخخساج اإلالح مً ُسكهم ودمُى

ظخجِزفت للجظد، والِسق 
ُ
 . واهذ هىان وفسة في ألالم والُجهد اإلابرٌو وهره داللت ُلى اإلاهىت اإلا

مسوالؼىن ؤهساف خادة ال ، وهاالء ٌِملىن في اطتززاَ الؼىِن 
َ
ؤي ، خُاة فحها وال ز

ها حهىد ُبثُت في شزاُت ش يء ال حدوي مىه وال كُمت  ًد ، وإجَّ
ً
واطتززاَ الؼىن طُاذي خخما

ه ىمل زطم ؿىزة باض هاالء . ؤي ختى ؤنَّ الجهد والِمل بدّدِ ذاجه ججسبت ماإلات، شاُز ًُ بِىما 

ماٌ اإلاؼخٔلحن في اللظىِة الرًً ًدؼابهىن في مٌهسهم الباجع و  ُِ هم ؤمىاثال وخالهم في . إجَّ

م وجخخفي مً خلفه  ٍم مجهٌى جخالش ى ؤمامه مالمذ الوٍس ٍس
َ
هره الخُاة هداٌ الظاثس في ه

ف ؤو اإلاالن ِ
ّ
م ، آلازاز فُىلوّ خبل الىجاة اإلاخمثل في املخل فال دلُل ًسػدهم في الوٍس

 . الٔامم واللبابّي 
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 فهي ، جخطُح لىا ؤزوان اإلاهىت، وبىاًء ُلى هره الـىزة
ٌ
ت  حبًر

ٌ
مالها هم ؤهاض ، مهىت ُُ و

ىن ُاهىا مً فلد ألاخبت  للجهد والواكِت والبياء، مىحُى
ٌ
الِسق ) وهى ُمٌل فُه اطخجزاف

 واإلاخولباث اإلاخمثلت في، فاإلالُح ًدخاُج بلى همُت هبحرة مً اإلااء لُخم اطخخساحه مجها ،(والدمَى

ججسبت الفلد ُلى ؤلاوظان فيإهه ًـىز ؤزس . ُبثُت وال حدوي مجها( اطتززاَ الؼىن)

حن بالُباض ، ومداوالجه الخثِثت في ججاوش ألالم لىجها مهىت اللظىة التي جدُى اإلاىحُى

د لإلوظان ؤن ال مفسَّ له مً هره الىخؼت والفلد املخخىم
َّ
 . واللدى والؼىن والدمَى لُخإه

 لترهُب مهً اللظىة في كـُدة ؤخسي 
ً
 : ًلٌى فحها، وذهس الؼاُُس مسادفا

 ألابىاُء كظاة "

 
ً
 والخىُفُع هى ؤًلا

 21"ؤشغاٌ اللظىةمً 

لحُّ ُلى الؼاُس
ُ
وكد بّحن ، فجاء هىا جىكُذ آخس ًاهد لىا ؤن مهىت اللظىة وفىستها ج

والخىُفع ، ألابىاء الُلظاة والِاكحن: الؼاُُس هىا ؤهىاُا ؤخسي مً ؤػٔاٌ اللظىة الٌاهسة في

 . الخاهم مً جساهم الهّم 

 ، ؤن ًلتزم اإلاسء بمخولباث الِملاإلاهىت ٌِجي 
ً
فهي جلصُم في ، فةذا واهذ اللظىة ُمال

ًإحي ، فةذا حئىا لىدلل ؤبِاد اإلاِجى وهىضح ػيل الـىزة. جوبُلها بالؼدة والِراب اإلاظخمس

 : الخـىز والخالي

 . اللظىة: اإلاهىت هي -

 . ؤلاوظان اإلاىحَى: فانل هره اإلاهىت -

همل نليها الهدف ؤو اإلاادة الخام التي - -الخىفع واطخخساج اإلالح -ؤلاوظان هفظُه : ٌُ

ٌ . مِاٌؼت ألابىاء اللظاة، وشزاُت الؼىن،   . ؤي ؤن ؤلاوظان هى الِامل واإلاِمى

، ؤلاخظاض باالطخجزاف السوحي والجظدي: الىدُجت النهائُت لهره اللظىة -

 . وفلدان اإلاِجى، والاهخسان في الخُه واللُاَ

ُذ بلى ملمىن الدًىان وؤطاهومخخـس اللٌى ؤنَّ  لّمِ
ُ
وجسهُُبه ، للِىىان كىة بًداثُت ج

جرُب الُلّساء ًَ ب  فاِزُق والٍٔس
ُ
ثحر فحهم الدظاٌئ ًُ ماهُت اإلاهىت، اإلا ظخدعي خُالهم ٍو  . َو
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 السئِظت دزاطت في الخلٌى : اإلابحث الثاوي

ًُ زواثص طىلىم في هرا اإلابدث بسؿد الخلٌى السثِظت في الدًىان بـسف الىٌس 

 في كـاثد الدًىان، هره ألالفاي
ً
سازا

ْ
ى
َ
 وج

ً
دا ، وطىف جلخـس الدزاطت ُلى ؤهثر الخلٌى جسدُّ

 ًُ داللت هثرة وزودها
َ
 ابخداًء مً ؤهثرها ، لَخىؼف

ً
 همُا

ً
وكد كمىا بترجِب الُخلٌى جسجِبا

 
ً
  حلُل حظم ؤلاوظانفجاء ، وزودا

ً
ٌ ًلُه ، حلل الؿبُهتزم ، ؤوال  . حلل اإلاجز

الت ُلى مِجى مخلازب في الداللتوحؼي زة والدَّ ، لذ هره الخلٌى بىاًء ُلى اإلافسدة اإلاىسَّ

سه في ، فِىدما " جخىسز ولمت ؤو ؤهثر في الىف  لرلً ألامس وجلٍس
ً
ًسي فحها البالُٓىن جإهُدا

فالؼاُس ، ؤما الدزاطاث ألاطلىبُت فتري في ذلً "خدمت للىٌام الداخلي للىف، 22الىفع"

هما ٌظخوُّ ؤن ، از بِم اليلماث ؤن ٌُِد ؿُآت بِم الـىز مً حهتٌظخوُّ بخىس 

ف الداللت ؤلاًداثُت للىف مً حهت ؤخسي"
ّ
زة ألنَّ . 23ًىِث ىسَّ

ُ
سحّ ذلً بلى كىة ألاؿىاث اإلا ٍو

وؤلاًلاَ ، "اإلاادة الـىجُت جىمً فحها بمياهُاث هاثلت؛ فاألؿىاث وجىافلها وؤلِاب الىٔم

ت ، خىساز والفىاؿل الـامختوالاطخمساز وال، والىثافت ول هرا ًخلمً بمادجه هاكت حِبحًر

 . 24فرة"

 ٌ  بوبُِت مفسداث ػِسه فُلى
ً
دا خؼُتي مً الىفسة : "وهجُد ُىد الؼاُس جـٍس

 بمفسداث كلُلت"
ً
لرا فالري ًىخُب باإلافسداث الللُلت طِخخحرها ، 25والاحظاَ حِلذ مجي واجبا

يخلحها بِىاًت فها بدكت في الىف، ٍو م واجب اإلالاٌ، وطًُى ِ
ّ
ِل ُلى ملىلت ( ماشن مِسوف) وَُ

 
ً
ام كاثال بال ؤهىا هلُف ؤن ُالكت ، وبٔم الىٌس هم هخفم ؤو هخخلف مّ الؼاُس هفظه: "بظَّ

از باألمىىت ام حجَّ وبدمُمُت السواق والٔسفت واإلاجٌز والىخاب واإلاىخب والىزكت والابىت ، بظَّ

 . 26خّسهخه وطُوسث ُلى ػِسه". هًلذ حمُِها مازلت ؤمام، والِاهفت الصخـُت

د لىا في هرا البدث
َّ
خإه  في ، وهرا ما طٌُهس ٍو

ً
وابخداًء مّ ؤهبر الخلٌى وؤهثرها اهدؼازا

 : الدًىان

 : حلل حظم ؤلاوظان - 1

ُابه، مسَّ الؼاُس بخجسبت فلد لرا جسهص اإلافسداث في ، واإلاىث هى فلداُن الجظِد ٓو

لّىحهرا الخلل ُلى الُد الٔاثبت ؤو ال
ُ
ًخددر الؼاُس ًُ مفسداث الِحن مً بياٍء ، ُد التي ج

وجىدزج ُدة . ولها جىحي بدلىز اإلاىث وكىة بًداثِخه في الىف، وهٌسٍة وإٓماٍق للجفىحن

 : فىبدؤ مّ مدىز الُد، مداوز جدذ هرا الخلل
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، واهذ ًدِن تهدهد حظمي، وحدها ألاًدي، واهذ ًُدِن وحدها: محىز الُد -ؤ

ًِ ًترهىن  ًِ ، الطلُو في زاحخُ  الُِد الدافئت، وان اللفُس في زاحخُ
ُ
، ًداي ال تهخدًان، زاحت

ًِ ، ؤمدُّ ًدي، ًدان جسجبيان  ، ًداِن حهىمان نلى اإلاىج، جمدًً ًدً
ً
 وحُدة

ً
 ، جمدُّ ًدا

ُ
زنشت

 ًِ ًٌد ، لم جإدرِن ًٌد ؤبهد مً الىافرة، ًديها السكُلخحن، ال ش يء وؤهذ الُد التي جلىح، ًدً

 غا
ٌ
للُد قلها، مػت

ُ
مظً الُد ألادسي ، ًدٌّ ج

ُ
، ًدي التي ؤمدها إلاطافحخىم، ًدٌّ نلى الطدِز ج

ًُ بإًدًىا ً جمظ
َّ
ًُ بُدن، وإه مظ

ُ
ألاضابُو ، ًلىح بُدًه، ًلىذ ألابىاُء بإًديهم، ؤؾُاف ج

ٌُ اللخامِت   لىنها زداٌم مبخر
ٌ
اللمظت ، كؿسة دماء نلى ؾسف بضبو، ؤضابو جىمئ، زكُلت

 . جلمظحن، باإلضبو

ٌح  ِ
ّ
ٌّ في الىفع وظخلهم مً خالله ًُ داللت الُد، إلافسدِة الُد جىساٌز ُمل هل الُد هي ، ووك

دت السخُل، اطخٔازت اإلاىحى واء ؟ ؤم هي مـافدت الٔاثبحن، ؤم هي جلٍى هل الُد هي خىان ُو

ًُ بالرهسي ( ؟ ؤخُخه اإلاخىفاة) ألاهثى الدظائالث هره ؟ ؤو الُد هي الفىسة الِىُدة التي جخمظ

ح ؤن اإلاِجى ألاكىي في ججلي مفسداث الُد، ًجُبها الظُاق الري وزدث فُه الُد سّجِ
ُ
هي ، لىً ه

 
ً
الُد الفاُلت التي ٓابذ ، ًدها التي جـىّ وجسبُذ وتهخم، ًد ؤخخه اإلاخىفاة التي واهذ له ُىها

هسث في اللـُدة د حاءث الُ، وبمداولت جلظُم ؤدق لخمٌهساث الُد. ًُ الىاكّ ًو

ت، الخلُلُت  : والالمظت، واإلامدودة، واملجاٍش

ًِ : مثل، الُد الخلُلُت جخمثُل في ًد الجثت البازدة ألاضابُو ، ًترهىن الطلُو في زاحخُ

ٌُ اللخامِت   لىنها زداٌم مبخر
ٌ
 . زكُلت

ت فهي الُد التي جسمص للُٔاب ؤو الىخدِة ؤو الخىف ؤو الاطخٔازت : مثل، ؤما الُد املجاٍش

ًِ ، ًدان جسجبيان، هخدًانًداي ال ت  ًدً
ُ
ًِ ، ؤمدُّ ًدي، زنشت ًداِن حهىمان نلى ، جمدًً ًدً

 ، اإلاىج
ً
 وحُدة

ً
 ، ال ش يء وؤهذ الُد التي جلىح، جمدُّ ًدا

ٌ
للُد قلها، ًٌد غامػت

ُ
ؤؾُاف ، ًدٌّ ج

ًُ بُدن مظ
ُ
 . ج

ًِ ، ؤمدُّ ًدي: والتي ذهسث ُدة مساث في كىله، وؼحر بلى الُد اإلامدودة ، جمدًً ًدً

 
ً
 وحُدة

ً
 . ًدي التي ؤمدها إلاطافحخىم، جمدُّ ًدا

َمدُّ بحن ألاخُاء وألامىاث
ُ
فةذا وان مدُّ الُد للمـافدت ؤو ، وولها بػازة بلى ًد ج

فهي مداوالث ال جفط ي بلى هدُجت ، للمظاُدة ُلى الجهىق ؤو مداولت بمظان بلبلت آلاخس

 . وهي بػازة بلى ؤلاخبان، ألنَّ آلاخس ٓاثٌب 
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هسث الُد الالمظت في ُدة مىاكّللد 
ُ
ت في خُاة الؼِىب وهي، ذ ، " لها دالالث زمٍص

ومً خالٌ ُملُت اللمع ، فاإلاـافدت والِىاق حِبر ًُ دفء الِاهفت والـداكت الخمُمت

اهفت وخىان ً ججاهه مً خب ُو وخاطت اللمع حِخبر ، ٌظخلبل ؤلاوظان مؼاُس آلاخٍس

مثاٌ ، 27 ."والخب والللم والدفء والبرودة، والخىف: ؤداة فِالت في الخِبحر ًُ اإلاؼاُس

مظً الُد ألادسي ، واهذ ًدِن تهدهد حظمي: ذلً في كىله
ُ
ًدي التي ، ًدٌّ نلى الطدِز ج

ًُ بإًدًىا، ؤمدها إلاطافحخىم ً جمظ
َّ
ًُ بُدن، وإه مظ

ُ
، اللمظت باإلضبو، ؤؾُاف ج

 . جلمظحن

 ٓاثبت
ً
وجدُل مياجها مِاوي ، الدفء والخبوحُٔب مِها مِاوي ، واللمظت ُهىا ؤًلا

 . الىخدة والخىف

 : محىز الهحن -ب 

بنَّ ًهىز مفسداث الِحن والبياء لِع باألمس اإلاظخٔسب في طُاق السزاء وفي هلع 

وهلخٍ هىا ازجبان ، 28"فالِحن حِبر ًُ وحدان اإلاسء وؤخاطِظه "، تهُمً ُلُه ألاخصان

 ، مفسدة الِحن بالِحن الٔاثبت اإلاخىفاة
ً
 جيىن طاهمت

ً
 ، فهره الِحن الٔاثبت جازة

ً
ؤو ، ؤو باهُت

 حفىحها
ً
ت، الىٌسة، ُلى الِحن: وحاء الخلظُم في هرا املخىز بلى. موبلت الدمَى ، السٍئ

 . والبياء

ًِ ، حظخؿُو آلان ؤن حغمَؼ نُيًُ، في نُىحن زاحلخحن: ُلى الِحن -1 هل ، ؤغمض ي نُيُ

 بالسكِت 
ً
ًِ ، ؤغمػذ نُىا غمػحن نُيُ

ُ
 . ح

ٌُّ ُلى الىىم ًيىن بٓماُق ، وفي طُاق الخدًث ًُ اإلاىحى، بنَّ بٓماق الِحن ًد

الق فُه ؿىزة للٌالم والِخمت "فاطخخدام الٌالم مّ ، الُِىحن داللت ُلى اإلاىث وهرا ؤلٓا

 ًُ الفىاء والجهاًت والاؤالق والسخُل 29."الِحن ٌِبر ًُ الخصن واللُم
ً
ِبر ؤًلا  . َو

 نىدها، الظاهم، طاهمت: الىٌسة -2
ً
ؤبهُد الىكساث ، ؤشباح في الىكسة الثابخت، جترن هكسة

كان في ألاؾُاف الهازبت، هجبل زلج ًِ ، نُىان جحّدِ  . ؤهكُس بلُ

، الىٌسة الظاهمت والخددًم في ألاهُاف داللت ُلى الؼِىز باللُاَ والؼسود

م باإلااض ي وؤهُافهوالخِ، وؿِىبت ججاوش ؿدمت الفلد وهىا جخجلى فىسة الُٔاب وآزازهُ 
ُّ
 . ل

ت -3 ً هما ًسي الهمُان: السٍئ  نً نُىهىم التي جسي ، جٍس
ً
 ، ؤكظم بهُدا

ً
جمدًً ، هساه مبخهدا

ًِ وال ؤزاها ً، ًدً ًِ ، ؤمدُّ ًدي وال جٍس
ُ
 وما زؤًخ

ُ
 . ليي ؤزاِن كبل ؤن جرهبي، هكسث
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ت داللت خظُت" ت بالُٔاب ، 30بنَّ "فلد السٍئ والابخِاد وهلخٍ ؤن الؼاُس ًلسن السٍئ

ت ت اإلاىحى ، الري ٌِجي اوِدام السٍئ وختى ، هى فلٌد خس ي -بِد دفجهم –فعجصه ؤمام زٍئ

 ٌ ت فُلى ً هما ًسي الهمُان: ألامىاث ال ٌظخوُِىن السٍئ ً، جٍس  وفي كىله. ؤمدُّ ًدي وال جٍس

ًلـد ؤنَّ اإلاىحى ًدزوىن ما ًددر في ؤزق الىاكّ وهم ُلى دزاًت ( التي جسي  ُُىهىم)

 . احِت التي ٌِِؼها الؼاُسبالف

ًِ ، الدمىم ؤنمم مً نُيًُ: الدمَى والبياء -4  ، ملح دمه
ً
مُاه ال ، الدمُو ملخا

 . ال هلخلي بال بذا بىُىا، ؤبيي لشدة ما ؤنسف، جحص ى في نُىيها

 ُلى ُمم ، في ُدة مىاكّ( ؤخخه اإلاخىفاة) هالخٍ ؤهه ؤػاَز بلى بياء
ٌ
وهره داللت

ِها ُلى هرا الفساق اإلافاجئ الِالكت بُجهما وجىكِه  جفجُّ
ً
وهى هىا كد ػازَن ألامىاَث ، جخُال

هجد ؤن فِل البياء هى خبل الىؿل بحن  ال هلخلي بال بذا بىُىا"وفي كىله "، فَِل الُبياء

 ُلى فىسة الؼاُس في ؤن ألامىاث ًبيىن ، ألاخُاء وألامىاث
ً
 . وجإهُدا

 : محىز الطىث -ج

 : ت ؤػياٌجدىَى مفسداث الـىث في خمظ

 هرلً الجسض، الظىُىت: ؿمذ موبم -1
ً
 ، ًكل ضامخا

ً
ٌغؿىن ، ضداه مىخىما

 . ضىحي بشساشف دهىاء

 . والهدوء والِصلت، هرا الـمذ اإلاوبم داللت ُلى خىاء اإلايان

 فال ًؿلُو ضىث: ؿىث الىداء -2
ُ
ًِ ، هادًذ  وما وحدج

ُ
هادي نليَّ وي ، هادًذ

 . ؤطدُلل

 ُهىا ؤن الىداَء 
ُ
ٌَ هلخٍ ولب مجهم هداءه، فال ُمجُب، ملوى  . فهى ًىادي اإلاىحى ٍو

 ، ًتهامظىن : ؿىث الهمع -3
ً
 ، ما ال ًلاٌ بال همظا

ً
 وغمغمت

ً
البياء  ،؟ؤحظمو همظا

 . الخافذ

بنَّ الهمِع والتهامع ًدخل كمً ؤحىاء الِصاِء التي ًخُم ُلحها الىحىم والهدوء مّ 

 . ؤؿىاث اللُىف الرًً ًتهامظىن 

 . ًصفس في ؤنماق غائسة، طهاٌ دفُف، ألاهفاض، الخنهد: جىفظُت ؤؿىاث – 4

والخجهد والصفحر ، بنَّ الاهدباه لهره ألاؿىاث الدكُلت ًدٌ ُلى الهدوء الري ٌِم اإلايان

ىت واإلاىيىبت ماق الٔاثسة داللت ُلى الىفع الخٍص  . في ألُا
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 : فِل ؤلاؿٔاء -5
ً
ؤن فِل  هلخٍ. ؤطمُو ضىجً، ًبخهُد الطىث، ؤطمُو ضىجا

 بالخىهم
ٌ
وهي ُبازة ًُ اطخرواز لـىث اإلاىحى ، فهره ألاؿىاث ولها ُمخخُلت، ؤلاؿٔاء مسجبى

 . الساخلحن

ٌم ُلى مفسداث الـىث ِ
ُّ  ُمخ

وولها ، فهى ؿمٌذ وهمٌع وججهٌد وهداٌء ملوَى، بنَّ الخصنَّ

 . جدخل كمً آزاز الُٔاب والىخؼت واوِياض خالت الفلد ُلى اللٔت

 : الىىممحىز  -د 

 ، ؤداف ؤن جىامي، مىند هىم ألاوالد: فِل الىىم -1
ً
 وبهُدا

ً
الىىم ، وان هىمً شاغسا

ع، الهمُم
َّ
 ، هىمً ٌظخغسق ول هرا الىكذ، الىىم اإلادو

ً
ًِ هادئا ماشلِذ ، هل وان هىم

ًِ ، وان الىىم مملىتها؟ هائمت  مى
ً
ًلُلىن نلى ، ؤغفى، ًيُمه ألازق ، ؤحد هىمي دالُا

 . الىىباث

 . هادي نلي وي ؤطدُلل ،؟هل نهػِذ ، ًىككه ألازق : فِل الاطدُلاي -2

ًِ : مفسداث الىىم -3  . ألازق ، ُطهاد، الىهاض، الىطً، ؤغمض ي نُيُ

، مّ ًهىز لثىاثُت الىىم والاطدُلاي، جدلس مفسدة الىىم في الىثحر مً اللـاثد

وت اللىء ُلى لرا حاءث الجمل والـُآاث ، ففىسة هىم ألامىاث حظُوس ُلى الؼاُس ِ
ّ
مظل

ل وألابدي الري ال ٌِلبه اطدُلاي، هىم ؤخخه اإلاخىفاة وإٓماٌق لُِىحٍن ال ، الىىم الوٍى

ت بِد خادزت ، اهفخاَح بِده
َ
ِلل

َ
لوِسبت والل

ُ
هاد ٌِىظان خالت الؼاُس اإلا وهجد ؤن ألازق والظُّ

 . الفلد

ًٌ مٍسؼ، الظهاٌ ٌغمى نلُه: محىز اإلاسع –هـ  ال ، الخهبال ، الػىء مظ

ُه هىزم السؤض واهخفاخ ألاحفان، الىباء، الُظهاٌ
ُ
 . حمى الجبحن، حملخ

 بلى مفسداث اإلاسق
ً
ِا ؼحر طَس

ُ
لىً لها ، والتي وان لها خلىز هفُف في اللـاثد، و

لِف كدزة الاخخماٌ، داللت جىاطب ؤحىاء اللـاثد  آلاالم ٍو
َ
د وهإة فهرا ، فاإلاسُق ًٍص

 . افله اللِفالىهً بًداٌء للخصن الري ًس 

 : حلل الؿبُهت -2

فالؼاُس ٌظخلهُم مً ؤػياٌ ، بنَّ الوبُِت ومفسداتها لها خلىز واضح في الدًىان

اللها لُِىظها ُلى الىف الخٍ ؤهه ٌظخِمل الوبُِت ، الوبُِِت وبدازها وصخازحها ًو ٍو

ت  بمفسداتها اإلاإطاٍو
ً
وول ذلً ، وفي البدس الٔسق ، ففي الصخساء هجد اللٍُ والظساب، ٓالبا
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 بفاحِت الفلِد في هفع الؼاُس
ٌ
لذ املخاوز في هرا الخلل في. مسجبى

َّ
، مدىز الصخساء: وجمث

 . مدىز البرودة، مدىز الٌل، مدىز البدس

، ألاشىان، الخص ى، الُباض في الصخساء، ؤمُاٌ مً الىثبان: محىز الصخساء -ؤ

 ، الغباز، كُل الهخبت، الظساب
ً
 وكُكا

ً
سبي حاف، ًصزم اللفس ضبازا

ُ
 بيامله في ، ك

ً
وإنَّ كفسا

ً آلان باللُل، حىفً  . حشهٍس

وخلىزها كاض في الجفاف واللدى والؼىن ، للصخساء خلىٌز في اللـاثد

ت الخُِه في الظساب، والخص ى حِبحرا ًُ خالت اللُاَ التي حِىظها ججسبت ، وحاءث زمٍص

وهرا الاحظاَ طبٌب في ، الاحظاَحِجي "فهي ، وججدز هىا ؤلاػازة بلى داللت الصخساء. الفلِد 

ح الِؼب ؤمام ازجفاَ خسازتها ، فهي اإلايان املجدب الري جـِب فُه الخُاة، الجدب فُـىَّ

ُّ الظبل بها"، هما ؤن احظاُها مدُاة إلهالن طالىها، وكلت ُٓثها وهرا ما ُىظخه . 31فخىلو

ذ ُلُه
َّ
 . ألالفاي ودل

شوزق ، جىفع اللُهان، إض الغسقىحدًثي ً، ؤغسق ، ؤداف الغسق : محىز البحس -ب

م شزكخه، البحس في ول اججاه، ًداِن حهىمان نلى اإلاىج، الىاححن  ًدلً بلى ، البحس ًٍس
ً
حبا

مساهب ، صخىز الشاؾئ، ؤنشاب بحس، السمل، اإلالح، هىم نائم، حلدي حساشف، البحس

 . بائهى الظمً، اإلاسفإ اللدًم، ضُد

، وهي مفسداث جدٌ ُلى ملاومت اإلاىث، الِىم، بنَّ مفسداث البدس حؼحُر بلى الٔسق 

والسمل واإلالح ، وخلىز البدس حاء مّ ول ميىهاجه الدكُلت، ملاومت ألاخصان واليأبِت 

ت واإلاىج واللاَ ؼاب البدٍس وهي حظاُد في بًـاٌ ُمم ؤلاًداء الري ، والصخىز وألُا

الؼِساء " ف، ًجظده البدس في هفظُت الؼاُس الباخث ًُ الخالؾ في ؿىز اليىن 

ت   ألخالمهم الؼٍِس
ً
ت؛ لُـبذ البدس في ػِسهم ملجإ ٌظخىخىن مىه ُىاؿس ججسبتهم الؼٍِس

ت"  لسطاالتهم الفىٍس
ً
 .32وخامال

خفاُلىن مِه صخـىن البدس ٍو ٌُ لازهىن بحن ، وهجد ؤن ػِساء الِـس الخدًث "  ٍو

 لِاإلاهم الىفس ي وجإمالتهم 
ً
هم مخخرًً مىه زمصا الفلظفُت ؛ لُِبروا خاالجه املخخلفت وهىاُش

ت مىثفت ومىخُت" ، مً خالله ُلى ججسبتهم وهمىمهم وزئاهم فىا البدس بسمٍص وهرا . 33فًى

ام ًإض ، ؤداف الغسق : خحن اطخلهم مً البدِس زىاثُت الٔسق والىجاة، ما وحدها ُلُه بظَّ
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في  وهما ًسي الٔازُق ، فالؼاُُس ٌُِِؽ ججسبت هفظُت حؼبُه الٔسق . شوزق الىاححن، الغسقى

 في ول اججاهالبحُس في ول اججاه؛ : مأطُِه 
ً
 . فالهمىُم ؤًلا

، في قاللهم ًبتردون ، ؤطىىخم قاللىم فيها، الكالٌ السائلت: محىز الكل –ج 

للد قلها، جددل في قاللها
ُ
 ألاطىَد مً ول ، قهحرة واؾئت وقالٌ، قلٌّ لً، ًد ج

ُ
حمهذ

 ؤكف ، دفت الكل، الكل ؤهاكت، قلً الشاوي، وال زحبذ بي الكالٌ، الكالٌ
ُ
هىذ

 ؤزي الكل، والكل
ُ
الكل ًفسد بسودجه نلى ، الكل الري ٌظخلُُم نلى الجداز، هىذ

م، قلٌّ دفُف، قلٌّ بمفسدهِ ، الباحت  . قل الؿٍس

 ، جياد ال جخلى كـُدة مً مفسدة الٌل
ً
 ٓاثبا

ً
 ًيىن شخـا

ً
 ، فالٌلُّ ؤخُاها

ً
ؤو بػازة

 البرودة في الصخازي الخازةوؤخُاها ؤخسي ، بلى الىخدة والفساْ
ُ
الٌلُّ ، ًيىُن الٌلُّ هى مالذ

 للِصلت ، هى فىسة الاخخباء والخخفي
ً
 ًُ ألاكىاء ماثال

ً
وججسبت الفلد ججُِل اإلاسء مبخِدا

 في ًالٌ الخصن والىخمان
ً
 اهلىث جدخه ؿىز الىحىد ، ومخخبئا

ً
ا  ػٍِس

ً
"وباث الٌل زمصا

ت مثل اإلاىث والُإض وألالم وفل : وفي وظبت الٌل لىفظه هلىله، 34دان الخُاة"الظىداٍو

 ؤكف والكّلِ 
ُ
ت في جسهُبها هىذ  35."" فـىزة الٌل في الصخـُت زمص للٔمىق والظىداٍو

ملطىزة ، البرد، ًترهىن الطلَُو في زاحخًُ، بسودة الجثت: محىز البرودة -د

 ، الكل ًفسد بسودجه، ضلُو الصحاج، الطلُو
ً
، مؿلي وبازددىاء ؤملع ، ليي جبترد كلُال

 شخاءً 
َ
 . مهىكت وبىماء وبازدة، ؤبهُد الىكساث هجبل زلج، ًىخئُب لُىىن

وبسودة الؼاُِس في بِم اإلاىاكّ ، للبرودِة داللُتها اإلاىخُت والخصن والسوىد والجفاء 

ٌهس في بِم الاطخِماالث ؤن البرودة ، مظخىخاة مً بسودِة الجثت هي  -هبرودة الٌل –ٍو

دتبسودة مبخٔاة   في الساخِت والظِادِة بِد ، ومدببت ومٍس
ً
بت  وٓز

ً
ووإجها جدمُل في داللتها ؤمال

 . خّسِ الخصِن وكظىة اليأبت

3-  ٌ  : حلل اإلاجز

 ٌّ وهى ما ًاهد اطخلهام الؼاُس إلافسداث اإلاجٌز بِىما هى ، للمجٌز ومفسداجه خلىٌز ُمؼ

 ؤخخه اإلاخىفاة واز ، في ُصلخِه واهىفاثه ُلى خصهِه 
ً
جبان ألازاِر وألادواث واإلاظخلصماث مظخرهسا

اث اإلاىثفت . الخاؿت بها فىن هٌام اإلالوُى ت اإلاِاؿسة "ًًى فؼِساء الخجازب الؼٍِس

واُخماد ؤٓلب الؼِساء في ؿُآت هـىؿهم ُلى ، واإلاسهصة والاكخـاد الؼدًد في اللٔت
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وخاؾ في  ولجىء بِلهم بلى ججظُد ما هى ًىمي وحصجي( ...) اإلافسداث الُىمُت والؼاجِت

ام، 36خُاجىا الُىمُت"   في هرا الخلل، وهرا ما ُمل ُلُه بظَّ
ً
 . وخاؿت

وهسي ؤن مً طماث هرا الخلل السثِظت "الترهحز ُلى الخفاؿُل الـٔحرة لـىاُت 

ومىخفُت بإكل الللُل مً الِىاؿس اإلابخرلت البظُوت التي ، كـاثد خالُت مً الطجُج

الُىمُت هي مً ؤهم مسجىصاث اللـُدة " فيّل ججسبت  وهره الخُاة، 37جـىّ الخُاة الُىمُت"

 ...هى الىٌس بلى الىاض في واكِهم( اللـاثد) وؤخد مسجىصاث، ال بد لها مً مِحن حظخلي مىه

ىِىُع ذلً في ، فؼيل اإلاإلىف والُىمي هى مىولم وهلوت جدسن وازجياش في اللـاثد ٍو

ت الخازحُت  ؤو الداخلُت اإلاظدىدة بلى بـحرة الخفاؿُل واإلاؼاهداث واإلاالخٌت البـٍس

 . 38الؼاُس"

ٌ : وجدذ خلل اإلاجٌز جىدزج ُدة مداوز وهي مدىز ، مدىز ألازار، مدىز ؤحصاء اإلاجز

مدىز ، مدىز اإلاالبع وألاخرًت وؤلاهظظىازاث، مدىز الوِام والؼازب، ألادواث اإلاجزلُت

 . مدىز اللُىف والٔسباء والخؼىد، الِاثلت

ٌ  -ؤ ، السواق، الهخبت، ؤبىاب مىضدة، بكسعي الباب، ألابىاب: محىز ؤحصاء اإلاجز

ػاء، شحاج الىافرة، ؾالء حداز، حدزان نالُت، ؤبُؼ الجدازان، الجداز
ُ
افر ج ، الىى

بالي
ُ
ذؿئ، الىافرة ال ج

ُ
هل ، دلف الىافرة، ؤبهد مً الىافرة، الىافرة ددنت، الىافرة ج

 . ًاحي مً ًفخح الىافرة

 في هرا املخىز بنَّ ؤهثر اإلافسداث 
ً
فالباب جسكب ، هى الباب والجداُز والىافرة، جىسازا

، وألابىاب الىفظُت هي ألابىاب اإلأللت التي جبلى فحها ؤُمم الهىاحع وألاطساز، هسق لً ًإحي

 ٌ هره ، ؤما الجدزان فهي داللت الـمذ اإلاوبم وإػازة بلى خمُمُت الؼاُس مّ جفاؿُل اإلاجز

ؤما الىافرة فإٓلب الظُاكاث التي ، اجه وحؼهد ُلى اهىظازاجهالخفاؿُل التي حؼازهه لُى

بالي، فالىافرة خدُت، حاءث فحها واهذ جىحي باألمل الري لً ًجيء
ُ
 . والىافرة ال ج

ت مً مفسداث ؤدواث اإلاجٌز وؤزاثها وؤدواث ، ؤما املخاوز اللادمت فهي مجمُى

ازجبان الؼاُس باإلاجٌز الري  وولها جاهد فىسة، الاطخِماٌ الُىمي ؤو ألادواث الصخـُت

اث  : ؤما برهسه ؤدواث ومالبع اإلاىحى الساخلحن فهى ًاهد اػدُاكه والخُاُه، حظىىه الرهٍس

البالؽ ، ؤزار هره الغسفت، الؿاولت، ألادزاج، السفىف، الخصاهت: محىز ألازار -ب

س، هىباث، الطىاعي  . ألازاحُح، الظخائس، طٍس
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ش: محىز ألادواث اإلاجزلُت -ج دزاز ، ببسة، الخُـ، مالءاث شاغسة وملظاء، مذدة َز

ت، مؿسش  ؤغىاء ، هحاض ألاواوي، فسشاة ؤطىان، ؤنلاب طيائس، ؤضظ الىباث، مصهٍس

ىت  . شمىم، الٍص

، الؿهام الظادً، مائدة، همع اإلاىائد والصخىن : محىز الؿهام والشساب -د

 ، فىاححن اللهىة، الىهً اإلاثلج
ً
ر وإطا

ُ
 . شحاحت هىهُان، هىب ماء، هإد

ًِ ، طترة الطىف: محىز اإلاالبع وألاحرًت وؤلاهظظىازاث -هـ  ، كمطان هىم

، كفاشاث الظاجان، كبهت فسو ، ألازىاب الصاهُت، كمطاهً، ٌغظلىن مىادًلً، مالبع

 . حرائها الخشبي، حرائن اإلالمو، حلُبت الُد، الخلائب

 ٌ  ؤنَّ ؤٓلب اإلافسداث جدوز خى
ُ
فها هم ، الؼلُلت الساخلت ؤما مدىز الِاثلت هلخٍ

 بػازة بلى ذهسي شواحها، ؤبىائها/ ؤوالدها ًدلسون في الظُاق
ً
ووزود مـولح ألاػلاء ، ؤًلا

 : والؼلُلاث جإهٌُد ُلى كسابت الؼاُس لهره الفلُدة

ًلىذ ألابىاء ، جحلمحن باألوالد، مىند هىم ألاوالد، ألابىاء كظاة: محىز الهائلت –و 

ىا، ؤشلاء، نُىا ؾفلت، بإًديهم نُد شواحً
ُ
 . شلُلاج

هثرة وفىد ، وهىا هالخٍ وزود ؿىزة حمّ مً الىاض والخؼىد وهى مً ؤػياٌ الِصاء

 : الٔسباء واللُىف

في صخبت ، الصائس الري ًىكل السواق: محىز الػُىف والغسباء والخشىد -ش

ب، مالذ الغسباء، غسباء ب، ؤيها الغٍس حىكت وظاء ، ةحىكت زحاٌ ؾبالحن وحىا، ؤحى الغٍس

 . حمُو وأبٍت ًإدرِن ِمجي، حشٌد مً اإلاىحى، ألامىىت حغظ بسحاٌ ووظاء، وهىاطس

 داللت اليأبت، حمُو وأبٍت ًإدرِن ِمجي: وؼحر بلى كىله
ُ
ىثف ًُ فاليأبت حاءث ، هجدُه هىا 

 
ً
ظبب، ى مجاٌش ُمسطل لِالكٍت ُمظببتوه، خؼدا

ُ
هس فحها اإلا

ُ
ساد( اليأبت) ذ

ُ
 لىً الظبب هى اإلا

 . وهرا ًىحي بإزس فاحِت اإلاىث والفلد في لٔت الؼاُس ،(اإلاىث)

ؼيُل كلُت الؼاُس ألاولى وهي ؤزس الفلدان 
ُ
هجد ؤنَّ مفسداث هره الخلٌى السثِظت ح

ت ،(خلل حظد ؤلاوظان) فالجظُم في ُٓابِه ، في هفظه  في ؤػيالها اإلاإطاٍو
ُ
خلل ) والوبُِت

ٌ ) ؤحصاثه وؤزوكخِه وؤدواجِه والرهسي اإلاالشمت للمجٌز في ( الوبُِت  ( . خلل اإلاجز
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 الفسنُتدزاطت في الخلٌى : اإلابحث الثالث

ُت  ها مهمت في ؤلاباهت ًُ هدىاٌو في هرا اإلابدث الخلٌى الفُس التي لم ًخم اطخثىائها ألجَّ

فجاء ، وجم جسجُبها خظب هثرة وزودها. الـىزة الِامت للخالت الىفظُت والِمُلت في اللـاثد

  الىحدانحلل 
ً
م، حلل اإلاىثًلُه ، ؤوال  . وحلل الدًً، فحلل الؿٍس

 : حلل الىحدان – 1

 في اللـاثد( والىخؼت والُٔاب) ًهسث مفسداث الخصن وآزازها
ً
دت ه ، ؿٍس الخٍ ؤهَّ

ُ
واإلا

م مً ؤحىاء اليأبت اإلاظُوسة ، ًهسث مفسداث جدٌ ُلى البهجت والفسح والاخخفاٌ، ُلى الٓس

فازكت
ُ
ة بالُخصن ، وهىا جىمً اإلا . ؤن ًرهس الؼاُس مفسداث البهجت في كلب اللـاثد اإلاظىدَّ

مدىز ، مدىز الخصن ، مدىز الىخؼت، مدىز الُٔاب: وجسد جدذ هرا الخلل ُدة مداوز وهي

 . مدىز البهجت، الخىف

د للفساْ الري ، داللت الُٔاب ًاهسة في خالِت الفلدبنَّ  ِ
ّ
بدلُل خلىزها اإلاخىسز واإلااه

دُل اإلايان ت وخصن كاجم، بلى وخؼت ًُ وهرا ما جىضخه املخاوز . وألاخاطِع بلى طىداٍو

 : الخالُت

 ، جصوٌ ألاشُاء، دىاء ؤملع، مترون، شاغٌس : محىز الغُاب -ؤ
َ
 البُىث

َ
، هجسن

ًِ آلان بهُدة، الؿُف اإلالُم
َّ
ًِ ، به  ووغُب ،؟ماذا حدر في غُاب

ً
 واحدة

ً
 وإطا

ُ
لظِذ ، هإدر

ًِ الغائب، بذُّ آلان وحدي، ُهىا ًِ ًترائ مً بهُد، ؤإلاُع وحه  ل
ٌ
، هحُا في الغُاب، ؾُف

 ًِ
ُ
 وما زؤًخ

ُ
 . هكسث

 ألادزاج، وحشت البئر اإلاهجىزة، غىاحي كلبي مىحشت: محىز الىحشت -ب
ٌ
، مىحشت

ىميها الىحشت، وحشت الظماء ووحشت ألازع
ُ
 هي الىحشت، ليي ال ج

ً
 ؤًػا

ُ
 . الظسوة

 ، الىحىه الىئِبت، ٍت حمُو وأب، اليأبت: محىز الخصن  -ج
ً
 وحُدا

ُ
، ًإض الغسقى، هىذ

 ، ألالم، ُمهمل
ً
 ، مىخىما

ً
 . قلً الشاوي، حائسا

 ؤداف: محىز الخىف -د
ُ
، ندًجي ؤهً في الدجسة الػُلت وحدِن لً جذافي، هىذ

 ًذاف
ً
 وزحال

ُ
 جذاف

ً
 امسؤة

ُ
 لخىفي، هىذ

ً
 طببا

ُ
 ؤن جىامي، ما ؤدزهذ

ُ
ؤبيي لشدة ما ، ؤداف

 . ؤدافؤنسف ولشدِة ما 
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 : ًلٌى في الخىف

ه خىف مىاحهت اإلاىث هى خىف الِِؽ في خىاٍء ، وخىف ؤلاكدام ُلى الخُاة، بهَّ

له ججسبت اإلاىث التي ، ًىاحه فُه خلُلت الفلد والُبِد ُُّ  في جخ
ً
ل الخىف ؤًلا

ُّ
مث

َ
وهجد ج

صة ُلى هفظه) ًخىكها اإلاىحى خُفت التي ( ؤخخه الخبِبت والٍِص
ُ
ز الىخدة امل ججابهها وجـىُّ

اض. فلُدجه في كُم اللبر  خظَّ
ٌ
تراف بالخىف اُتراف ؤن ٌِترف اإلاسُء بلِفه ، والُا

هبت الخلُلُت ؤمام اإلاط ي هدى املجهٌى ، وهؼاػخه تراف حاء جدذ وهإة السَّ وهرا الُا

والىخؼت التي اهدسخذ اإلايان والسوح؛ ففاحِت الفلد ؤخالذ الخالت الىفظُت مً 

 . الاهمئىان بلى الجَص

 نً ، جاوع ألامظُت، ضخياث، الطخً الىثحر: محىز البهجت -هـ 
ً
جىكفي مسة

ىت اإلاُالد، الطخً ىت والاحخفاٌ، ٍش  . حظدُلل اإلاظساث، ؤكُُم الٍص

ساز مفسدة الاخخفاٌ ومفسدة الطخً
ْ
ى
َ
اث الظُِدة ، هالخٍ ج ٌَ للرهٍس ووإجها اطترحا

فذ بؼيل م، في وطى هره املخىت ِ
ّ
ِتوهي وِخبرها مفازكت ًو  . مخاش وحاءث وىملاث طَس

 : حلل اإلاىث - 2

 ؤن مفسدة ، بذا ما اُخبرها ؤن حىهس الدًىان هى الخدًث ًُ الفلد واإلاىث
ُ
فىلخٍ

 
ً
فه اإلاىث مً وخؼٍت ، اإلاىث لم جخىسز هثحرا

َّ
وإهما واهذ ؤٓلب اإلافسداث جدوز خٌى ما خل

باِض وؤًاٍد جلّىِح وؤُحٍن جبيي دٍى وٍَ
َ
ُاٍب وك ؤن وزود مفسداث اإلاىث في هُاث لىً هاهد ، ٓو

 
ً
 ودالا

ً
 . اللـاثد حاء ُمىثفا

ل في ألامىاث : وظخوُّ جـيُف مفسداث اإلاىث بلى كظمحن ِ
ّ
مدىز اإلاىث اإلاخمث

ل في اللبر وهلىطه، وألاهُاف ِ
ّ
 . ومدىز الِخمت اإلاخمث

، معجم اإلاىحى، ححن ًمىث السحل الري ؤدره اإلاىث، مالن مىث: محىز اإلاىث -ؤ

، ؾُف لي، ؤؾُاف، اإلاىحى هم ؤهلً، الطفطاف بذا هىذ ال جذاؾب بال اإلاىحىؤيها 

 معي زفاجه، الؿُف اإلالُم، ألاؾُاف الهازبت
ُ
، ٌشُُو وحىدهم، ؤكحىاهت هي اللبر، حملذ

 . الظىطً الري ٌشُو بىفسجُاجه

لىً وؼحر بلى ألاهُاف ، حاء اإلاىُث وهلىض الدؼُِّ وهى ؤمس مإلىف في طُاق السزاء

فرهسه للوُف حاء بؼيل ، والرهسي التي ال حُٔب لهرا الجظد اإلافلىد، التي جصعج بميىثها

 . الؿُف اإلالُم، ألاؾُاف الهازبت: كلم ومجزعج
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فالؼاُس اطخلهم مىه ؤحىاء الٌلمت ومفسداث دالت ُلى ، ؤما في ؤلاػازِة بلى اللبر

لىا بدزاج مدىز ، الظىاد والِخمت والاؤالق  ُلى ولهرا فلَّ
ً
الِخمت جدذ خلل اإلاىث داللت

 . ُخمت اللبر

 ألاطىد مً ول الكالٌ، الدجسة الػُلت: محىز الهخمت -ب
ُ
حهخادًً ، حمهذ

ً هما ًسي الهمُان، اللُهان، البئر اإلاهجىزة، هفم مكلم، الهخم ًِ اإلاغمػخحن، جٍس ، نُيُ

فض ي مً نخمت وقالٌ ًُ ، الكالم اإلاكلم، زدام مبخرٌ اللخامت، الهخمت السمادًت، هفم ال 

 . ألاملع الىثُف لهخمٍت هي الللب

فِه ( الٌالم) ومً مسادفاث الِخمت ( ...) هى ذهاب الىىز وخالف الىىز : "وفي حٍِس

 وظخخلُف ؤن لهرا الٌالم داللت ، 39."والِسب جلٌى للُىم الري جللى فُه ػدة ًىم مٌلم
ً
بذا

ت  ت جىحي بلظىة الخجسبت ووأبت الىفظُت وطىداٍو وذلً في كىله بدكت هفظُت ، الخُاةمجاٍش

هى : "وحاء ذلً في طُاق ًُ ؤزس الُبِاد في الُد وإلاظتها. الللبلهخمٍت هي : وهثافت داللُت

م في ألاملع الىثُف لهخمٍت هي   حظسي مثل الخهاٍز
ُ
 باإلضبو ؤهملها السنشت

ُ
اللمظت

لاٌ ؤملع ؤو  الللب" ُع ٍو
ْ
ل
َ
ٌُ : "اإلا ا

َ
ل ًُ الِم 

َّ
 الٌ

ُ
ِخالن

ْ
 : بخ

ُ
َخِلى

ْ
الِم وذلً خحَن ًخ

َّ
َع الٌ

ْ
ُخه َمل ِْ

َ
ج
َ
ؤ

ْسٍف 
َ
حَر ً  ٓو

ً
ْسفا

َ
َمُل ً ِْ ْظَخ ٌُ  الٌالُم 

ُ
خخلى ْزِق ٍو

َ
فهره الِخمت املخخلوت في الللب  40."اللُُل باأل

 ودامظت واللُل
ٌ
 . وهي ُخمت ألاخصان واليأبت، هثُفت

م - 3  : حلل الؿٍس

م مدىزان م، حاء في خلل الوٍس  : ز فِل الظحرومدى ، مدىز الوٍس

م -ؤ م الىجاة: محىز الؿٍس  ؾٍس
ُ
م الغسقى، ال ؤنسف حاوشوا اإلاىحدز والظهل ، ؾٍس

م مً ؤمامه وجخالش ى مً ، اإلاظافت بهُدة، طبل ؤدسي هىان، والشهاب جخلدم الؿٍس

 . وزائه

، ؤمش ي، الظحر باججاه اإلاغُب، الظحر ًخهبجي، ٌظحُر بمفسدهِ : محىز فهل الظحر –ب 

 . جبخهدًً، دؿىاحي

م وفِل الظحر ٌؼتروان في خالت اللُاَ هفظها واإلاط ي هدى ، هجد ؤن مفسداث الوٍس

 
ً
والخُه ال ًيخهي ختى بِد ؤن ، وهره اإلاظافت البُِدة جخُِب الظاثَس فحها، املجهٌى مىفسدا

احخُاش اإلاىددزاث والظهٌى والؼِاب وبِد كوّ ألازاض ي بال حدوي وال وؿٌى ووظدؼهُد 

ٌٍ كالهُ  ام في دًىان آخس لىىه ٌؼسح فلظفخه في الظحر بلى ٌ ، بظَّ  في كلبي ال في : "ًلى
ُ
اإلاشلت



جملة فصل اخلطابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراسة داللية، سوة" للشاعر بسَّام حجَّارالحقول الداللية في ديوان "مهُن الق  

 ـ 124ـ 

م اللُاَ ، وجخمدىز خىلها، هره الفىسة التي هسي ؤن حمُّ الخلٌى جاهدها، 41"الؿٍس

ر جدذ وهإِة آلاالم وفاحِاث  السوحي في ميابدة الخُاة ومؼلت الللب في الخدمل والَخـبُّ

 . الفلد

 : حلل الدًً – 4

 ( : اإلاظُحُت) محىز اإلافسداث الدًيُت -ؤ 
ً
 مبازهت

ً
، اللدادٌع، ألاحساض، مُاها

لت لخُت ، الىىِظت، الهخمت السمادًت لىِظان، آلاحاد اإلاخبلُت لشهس هِظان، آلاحاد الؿٍى

م، الياهً  . بذىز مٍس

 مً هلىض الىىِظت وفي طُاق الخدًث ًُ ػهس 
ً
وزدث اإلافسداث الدًيُت اطخلهاما

وب هِظان 
ُ
 مً الولىض مثل الخ

ً
ُاد اإلاظُدُت التي جخلمً ؤػياال لام فُه ألُا

ُ
وهى ػهٌس ج

 في ؤًام ألاخد
ً
الفصح الٌُِم اإلالدض  ؤحد \الؼِاهحن  ؤحد) والـلىاث والاخخفاالث وخاؿت

" ألاحد، "ُُد اللُامت" الثاوي بِد الفصح "خامالث  ألاحد، ألاٌو بِد الفصح "جىما السطٌى

لت: ذلً في كىله وهجد، 42( الوُب" آلاحاد اإلاخبلُت لشهس : وخاؿت ػهس هِظان، آلاحاد الؿٍى

 . الهخمت السمادًت لىِظان، هِظان

لٌى كمً الظُاق، فالؼاُُس ضجٌس ٌِدُّ ألاًام اإلاخبلُت  : ٍو

لت    " ال حهسف ماذا جفهل باآلحاد الؿٍى

 . 43غحر الظحر باججاه اإلاغُب"

 
ً
لٌى ؤًلا  : ٍو

 " طىف جحُا مً بهدي  

 لخُت واهً 

 . 44ونُىا مساهم في ؤوادس الخمظحن"

فلخُت الياهً ، فالؼاُس ٌظخىحي هرا الطجس لُخددر ًُ فىسة مىجه وجهاًخه

 ٌ فهى كد طإم مً ، -مىجه الخلُلي واملجاشّي  -والؼاُس ًخيبإ بجهاًخه ، واإلاساهم طحهسم، طخوى

خاؿسجه آلاخاد والولىض وها هى ٌظحر هدى اإلأُب بِد ؤن ، الخُاة التي جىسز هفظها

 . الخافلت

ت الؼاُس الىفظُت َُّ ُت جاهد كل وحظاهُم في بزباث ، بنَّ مفسداث هره الخلٌى الفُس

ىخئب، ؤبِادها في هفظه
ُ
لى مظخىي اإلاىث ( خلل الىحدان) ُلى اإلاظخىي الىحداوي اإلا ُو
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خمت اللبر اإلاىخؼت خُِب طاثسه ،(خلل اإلاىث) وؤؿداثه ُو ًُ م الخُه الري  خلل ) وهٍس

م  ( . خلل الدًً) والطجس مً الولىض الدًيُت والاخخفاالث الجماُُت( الوٍس

 : الخاجمت

مىً زؿدها في الىلان الخالُت، جىؿلىا في هرا البدث بلى حملٍت مً الىخاثج  : ٍو

بنَّ ؤطع الخلٌى الداللُت طاُدث في الجمّ والخـيُف وجسجِب ألالفاي في خلىلها  .1

 ، اإلاىاطبت
ُ
 . طاُد في اإلاالخٌِت والىؼف ًُ السوابى الداللُت وهرا الخـيُف

از معجمه اللٔىي الري حظد خالخه  .2 ام حجَّ ؤوضخذ هره الدزاطت الداللُت في ػِس بظَّ

 . وذلً مً خالٌ دًىان مهً اللظىة، الىفظُت اإلاخإشمت بالفلد

ت .3 ءث فجا، اوِىظذ آزاز الخالت الىفظُت اإلاسجبوت بفاحِت الفلِد ُلى اإلافسداث الؼٍِس

ت واليأبت ومخمثلت بأزاز اإلاىث وؤػياٌ اللُاَ  للظىداٍو
ً
 . اإلافسداُث ماثلت

بمِجى مبهم وطىداوي ًاهد ُبثُت اإلاهىت التي ( مهً اللظىة) ؤوخذ ُخبت الدًىان .4

 . وطخادي هخاثجها بلى الاطخجزاف السوحي وفلدان اإلاِجى، ًالشمها الِراب واإلاؼلت

 زثِظت وهي .5
ً
وخلل ، وخلل الوبُِت، ل حظم ؤلاوظانخل: جلمً الدًىان خلىال

 ٌ ت وهي ؤزس الفلدان في هفظه، اإلاجز ، وهره الخلٌى السثِظت حِبر ًُ كلُت الؼاُس الجىهٍس

ت، فالجظُم في ُٓابِه   في ؤػيالها اإلاإطاٍو
ُ
والرهسي اإلاالشمت للمجٌز في ؤحصاثه ، والوبُِت

 . وؤزوكخِه وؤدواجِه 

ٌ حاء خلل حظم ؤلاوظان في اإلاسجبِت ألا  .6 وؤهد هرا الخلُل فىسة ُٓاب ، ولى بحن الخلى

ذ الُد ، الجظِد وخلىز اإلاىث
َّ
 في دالالجِه فخجل

ً
ا  وجىُى

ً
ومدىز الُِد وان ألاهثُر ٓصازة

ت واإلامدودة والالمظت  . الخلُلُت واملجاٍش

ىت ومدفىفت بمخاهس الٔسق ، ًهسث مفسداث الوبُِت بؼيلها اإلاإطاوي  .7  خٍص
ُ
فالوبُِت

ت اإلاخفاوجت بحن الخخفي والاهصواء ، والخُِه والٌمإ  بدالالجه السمٍص
ً
وحاء مدىز الٌّلِ ُمدمال

ت وبحن البرودة اإلابخٔاة واإلاالذ اإلاسججى  . والِىخدة الظىداٍو

ٌَّ خلل اإلاجٌز ُلى خمُمُت ازجبان اإلايان وؤدواجه برهسي الِاثلت وؤفسادها الٔاثبحن .8  . د

ُت ُلى كلُت الؼاُس الى .9 دث الخلٌى الفُس
َّ
لُح ُلُه ، فظُتؤه

َ
ومؼيلت الُٔاب التي ج

 . وكد طاهمذ هره الخلٌى في بزباث ؤبِاد الفلد في هفع الؼاُس، وجدؼُِب في ؤفيازه

وفي اإلالابل ، في خلل الىحدان مفسداث الُٔاب والىخؼت والخصن والخىف سثًه .10

في خلل اإلاىث حاءث وؤما في . حاءث مفسداث البهجت بؼيٍل مفازٍق في ؤحىاء اليأبت اإلاظُوسة
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واطخىحى الؼاُس مً ًلمت اللبر مفسداث الِخمت ، اإلافسداث بؼيل كلُل لىىه مىثف وداٌ

 . والٌالم

ذ فىسة اللُاَ السوحي في خلل الوٍسم .11
َّ
والطجس مً الولىض والاخخفاالث ، ججل

 . الدًيُت في خلل الدًً
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