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 )هريمافروديتوس( لسميح القاسم االتساق واالنسجام يف اخلطاب الشعري

 )دراسة يف حتليل اخلطاب(

 ()طارق عبدالقادر اجملالي د.

تحل دددسهة ب دددخاله دددصهبددد سههنظرياااا تهدددهذه دددراهة هلة ددديه  دددتهت   دددره هطة ه
ثنخئ يهةالت خرهطةالن جخشهفيه حخط يه لصههنص يهة  لفطظهفيهة ب دخالهةس د طلعه

عنخصدلهعدصه ل درهة فشدذهعدصهه)  ل خفلطه تطس(ه لشخعله د   هة اخ دش هة شعلع
ةالتِّ خر:هةإلحخال هة نصد يهطة حدرذهطة طصدسهطة تفدلةلهطةالتِّ دخرهة  عج دي هط   دخ ه

 ثليهفيهة  ن يهة فل يه طه طضدط هة ب دخال هطة عندطةص هطة تفدلةلهةالن جخشهة نصيهة  ت
هطة  علفيهة فل يه لعخ ش.

صهةفتاددددل ه دددد ع هعنخصددددلهةالت ددددخره طبلصدددد هة هلة دددديه  ددددته صهة اصدددد هب هطةن
 دصهة تدلة  هة دهال يههطة ل   هطصعط يهتلايهة نصهةس  طلع هغ له نهدخهحااد هردهلةغه

ة لدددر صه بددده خصه  دددتطظهةالن دددجخش.هه ددصهبددد سهع ل ددديهة تفط دددس هطتفع دددسههطلهة اددخل 
ه  شهنتخئجهة  حث.هطبتشهة  حثه بخت يهتلبِّص

ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

  

                                                           

((ه  تخره شخلز هجخ عيه ؤتي هةسلهص هة فلز.ه
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Consistency and Harmony in Poetic Discourse 
(Herrmafreuditus) 

 for  Sameeh Al-Qasim 

(Study in discourse analysis) 

 

ABSTRACT 

This study aims to apply the theories of discourse analysis 
tools using the dualism of consistency and harmony in an attempt 
to monitor the spoken text in the legendary poetic discourse 
(Herrmafreuditus) for the poet Samih Al-Qasim. This is carried out 
by detecting the elements of consistency: text referrals, deletion, 
connection, repetition, lexical consistency, the harmonic textual 
mechanisms of the overall structure or the discourse topic, the 
title, the repetition, and the overall knowledge of the world.  

The study concludes that despite lacking some elements of 
consistency and connection and the difficulty to understand the 
legendary text, the poem has achieved a degree of a semantic 
connection throughout the interpretation process. Also, it activates 
the role of the reader which serve to improve the level of harmony. 
The research ends with a conclusion that summarizes the most 
important findings.  
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 مدخل

)  ل دخفلطه تطس(هه طهة   ط ديهة شدعل يهة  دل  يتف صه شفخ  يهة تلاديهفديه دراه
عددصهه  د   هة اخ دشهفديه نهدخه دصهة نصدطصهة  للاديهة تديه ادذهة ادخل ه  خ هدخهعدخج ةغه

تل ددددسه عدددد هجطةن هددددخهة  عت ددددي ه صه ددددشه شددددحره  تدددد هط  ددددتحصهرهلةتدددد هفدددديهة اددددلة به
طة تفط س هط رةهة ب خالهة شدعلعهطةحدهه دصه دراهة نصدطصهةإلشدفخ  يهس د خاله نهدخ:ه

طلؤ ددديه ن ثاددديهعنهدددخ هط  دددخه ةههفددديههط ضددد طنخغههطشدددف غههعنطةندددخغهه(ك)تطظ فددد هةس ددد طلب
ة هال  ددديهفدددطصه دددراهةس ددد طلبه دددصهةس دددخ  لهةإلغل ا ددديهغ دددلهة  تهةط ددديهفددديههة تع  دددي

ة هحخشهة نصههة شعلهة عل يهة حه ثهعلتهةسرس هط  خه ةههفيهصعط يهة تلايه  ضخغه
  ج طعيه دصهة ل دط هةس د طل يهةإلغل ا ديهة  لةفاديهة تديه  ده  هفديه عخرديهع ل ديه

 ددددراهةس ددددخ  ل هطل  هددددخهفدددديههة اددددلة بهة  نتجدددديهة تدددديهتحتددددخله  ددددتهة لجددددط هسصددددطس
ة   خر.هط نهخهفر زه طسهة نص؛هفهدطه ردلاله  دتهة نصدطصهة  لح ـ ديهة تديهةشدتلسه
عل هخهة اخ شهفيهعههه صهرصخئها ه رهجخ ه رةهة دنصهفديه فثدله دصهث ثد صهصدفحيه

عدهشهة تطصدسهه صهة ا عهة  تط   ه عه   نيهة  طةههعلتهفخ دسهة صدفحي هثدشه ب دلةغه
ايهتنخط ددد ه دددراهة اصددد هب هت فننددديه دددصهةال تلشدددخهه ددد ع ه  دددتههلة ددديهعل  ددديه دددخ 

 فطنختهدددخهةس خ ددد يه دددطظه عددد هة نتدددذهفددديه ادددخال هجدددخ  ه  نخ ددد يهحفدددسهتطر دددعه
ههطصه ة دده طةصهفدديهع ددخص ه هددراهة  عطرددخ هة الةئ دديهط ل ل ددخه ددصهةس دد خالهة تدديهتحددطسؾ

هة ت لةلهع ل يهة تطةصسه  صهة نصهطة ادخل  ه دشه جدهه نخصدخغه دصهة  حدثهعدصه هطه ة ؼ
هرلةئ دديهجه ددهبهتفددطصهرددخهلبهعلددتهة تعخ ددسه ددعه ددرةهة ددنصهة حددهةثـي.هط ددصه دد صه ط   ددخ ؼ
 ددراهة  اخل ددخ هة ناه دديه ددراهة اددلة بهة تفط ل دديهة تدديهتؾعنددته تحل ددسهة ب ددخاله ددصهبدد سه

                                                           

(هةس ددد طلب:ه ج طعددديه دددصهة حفخ دددخ هة ظل فددديهة  تطةلثددديهعدددصه ردددهشهة عهدددطههةإلن دددخن يهة حخفلددديهك)
 ضلطاله صهة بطةلرهطة  عج ة هة تيه بدتل هف هدخهة ب دخسه دخ طةرع هط  تد لهعدخ شهة ظدطة له  دخه
ف د ه دصه ن دخصهطح ددطةصهطن دخ هط ظدخ له   ع ديه عددخ شه دخهفدطرهة    عديه ددصهردطظهغ   ديهةعتاددهه

سطسه إ ط  تهدخهفتعدهه هفديهنظدلاهة  هديهت عدخغه تعدههه ظخ ل دخهة  بتلفدي.هةنظدل:ه ندسهةإلن خصهة
 .ًك هة اخ لب هصك ه فت يهع صهش س ه األسطورة في الشعر العربي الحديثهةطه ه
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ثنخئ يهةالت خرهطةالن جخش هفيه حخط يهجخـهبه تلايهة نص هطلصههنص يهة  لفطظهف  ه
نتدخلههال دطظغهال هجه دهب.هعـلهدخهتضدعهطةال تجخ يه   هطةن   دخشهة  تلاديه  تلشدهه هدخههصؾ

ه هتهعه هه هخ هط طه شل هفيه رةهة  ل رهة  عتش. هطع  خ ؼ
 ه ت ثسهفيه لةاهرط  خغههعل  خغهه اههةبتل ه تحل سه رةهة ب خالهةس  طلعه نهجخغه

ة تحخصه هةت صه خل ت صه دصه هطة هتحل دسهة ب دخال هط  دخهثنخئ ديهةالت دخرهطةالن دجخشه
علدددتهة دددنص ه دددصهبددد سهة فشدددذهعدددصه   دددخ هةالتِّ دددخر:هةإلحدددخال هههلة ددديهطت   ادددخغه

 هط   دخ هةالن دجخشهة تضدخـشهطة تفدلةل()هة نص يهطة حدرذهطة طصدسهطةالتِّ دخرهة  عج دي
ة نصددي:هة  ن دديهة فل دديه لددنص هطة عنددطةص هطة تفددلةل هة ددرعه عددـهه هةبهةت ددخرهط   دديه ددصه

يه لعددخ ش هط ددي هفدديهل  ددي هثنخئ دديهرددخهلبهعلددته هطة  علفدديهة فل ددفددر زه   ددخ هةالن ددجخش
 علفدديه ددهظهة ت خ ددزهة نصدديه ددصهعه دد ه طالغ هطةن ددجخشهة ددنصهطتفط لدد هطتفع ددسههطله

فطند ه حدهه  دشهه(ك)ة  تلايهثخن خغ ه   ئن صه  تهشدعل يهة دنصهطشدخعل يه د   هة اخ دش
شعلة هة  اخط ي هط دصه  دل هلطةههة شدعلهة عل ديهة حده ث هثدشه  دته دخه تضد ن هشدعلاه

ه هطتجل يهشعل يهنخضجي.لؤ ي صه
(هة   ن دديهعلددتهةس دد طلبهتل دديه  ل ددخفطه تطس)هطتددلظه ددراهة هلة دديه صهرصدد هب

  دط هة اددخل هبدد سهتفخعلد ه ددعهة ددنص هة درعه ددنه ه دد هة ادخل هع ددله ج طعدديه ددصه
 ة هة  نـظ ديهفدديهع ل ديهة ادلة ب هط شددخلفيهة ادخل ه ل  ده هفدديهصدنعهة  عنددت هةإلجدلة

" لجع ديهة ع دسهة فنديههفديهة دنصهفد هتفدطصههةبل دخغهه  عنته صه ص  هة اخل هعنصدلةغه
ه.(ل)  تهة  طضط  هطاله  تهرةت يهة اخل ه سه  تهةال تحخشه  نه خ"

                                                           

(؛هتدطفيهعدخشهًمًك    هة اخ ش:هشخعلهفل   نيه صه طة  هه ه نيهة  لردخ هةسلهن دي هعدخشه)ه(ك)
 صفه( ه فل   ص.هه-ي(هفيه لهبه)ة ـلة نكقل)
 هتلج يهلعدههع دهة جل س ههةلهة حدطةل هة  رر دي هنظرية االستقبالةنظل:هلط ل ه يه ط ال هه(ل)

قرررا ة الررنص ويماليررا  ؛هطةنظددلهفددر زه ح ددطههع ددخسهع هة طةحدده همقك-لقك هصلًًك
 .هل هصوًًك ه ه نيهنصل هك ههةلهة ففلهة عل ي ه التمقي
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ة حخضدلهفديهه"تجل ديه ندهغشؾهف هدخهصدط ؾهه صهتطظ ذهةس  طلبهفيه درةهة دنص
ة  خضددي هطة  خضدديهفدديهة حخضددله لتع  دددلهعددصهتجل دديهشددعل يه عخصددلب هطةن ددداخ هخه

هعند  هط ديهالهتح دسهر  ديغهشدعل يغهه(ك) اهلبهفن يهعخ  يهعلتهة طةرع" طتن ثره ن ه تع لؽ
فددديهرةتهدددخه دددسه ؿ دددخهتح لددد ه دددصهلؤظهطتشدددب صه لطةردددع.ه نهدددخه   ددد ه جدددلههرصدددصه

ن خه يهنظلبه  تهة ح خبهطتاه شهتف د له هدخ؛ه درةهطحفخ خ هغخ لبههتتطةلثهخهةسج خس هطةنه
ن دخه تصددلذه هدخهعلددتهطفدره  هط دخهتاتضدد  هلؤ تدد فخ شدخعلهاله ادده هخه دخهبهجددخ  ب هطةن

تجل تددد هة شدددعل ي ه ـ دددخه عنددديه صهج خ  ختهدددخهالهتف دددصهفددديهتطظ فهدددخه دددسهفددديه ل اددديه
هتطظ فهخ هط هظهةن جخ هخه عهة   خرهطة  عنت.

ه هطة ه ددصهنظل دديهةالـت ددخر ه ددي:هةإلحددخال  ه ددرة هفاددههطـظفدد هة هلة دديؾهب ددسؽه
 هف دددددخه)ة تفدددددلةلهطة تضدددددخـش(هطةال دددددت هةس هطة حدددددرذ هطة طصدددددس هطةالـت دددددخرهة  عج دددددي

 عهتفف هه    خ:هة  ن يهة فل ي هطة  علفيهة بلف ية تث ل ه هةت صه صهنظل يهةالن جخشه
 دددصهه نخ ددد خغهةفتادددخله دددرةهة ب دددخالهة شدددعلعه عنخصدددلهةالـت دددخر هغ دددله نددد هحادددرهردددهلةغه

ط رةه، ة تلة  هة هال ي هة رعهتحـصسهعصه ل رهة تفط سهة رعه بهشؾه  تطظهةالن جخش
هفيهة  حطل صهة ت  ص.   خه  ؾ   ؾهف  هة اطسؾ
 )هيرمافروديتوس( المحور األول: االتساق النَّصي في قصيدة

 هط دددشه فدددصه(ل) ادددهههةل ههلة دددخ هعل  ددديهطغل  ددديهفث دددلبهحدددطسه صددد ل هة ج لدددي
 لنحخبهة تبهةشه طحهه د ه  دالهتعدههه فخ   د هة هال  ديهطة تلف   دي هف دخهردهشهة  دخحثطصه

                                                           

 هعدهههالموقر  األدبري هالقناع فري القصريدة العربيرة المعاصررة بنية ةنظل:هبل سهة  ط دت ه"ه(ك)
توظيررر  المررروروث اليررراهمي فررري ؛هطةنظدددل:ه ح دددههلحخحلدددي هوه هصًًًك هن  دددخص هومم

 .ًل-يل هصيققل هع خص هك ههةلهة   لطنيه لنشلهطة تط  ع ه الشعر العربي المعاصر
والمسرانيا  المعاصررة )موموممرا اليممرة برين النحرو العربري    ت ةهبهةنظل:هطهةهه  هط ي:هه(ل)

 ختندددي هة ج ةئدددل هه- هل دددخ يهجخ ع ددي ه شدددلةذهع ددخاهفلحدددخ  هجخ عدديهة حدددخله بضددلوبنيتمررا(
 .لك-نش هصقكقله-ًققل
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هعدههةغههعلدتهةبدت ذه ندخ جهش هر.ش(هحتتهعصلنخهة حخضدل ىنم) ه ف  طصه ص
 ؾفتفدته دإ لةههتعدل ف صهةثند صه  دخه ه دخه دصهةتصدخسه علدشه لديهه(ك)ة تعل فدخ ه صهضب خغه

ه ند هعلدشهة دت خ ه صه ج دعه د صهعنخصدله لط دي هطعنخصدلهغ دله ة نصهعلدته  دخسؿ
هطة  حثهفيه خه طه لفطظهةن  رخغهه(ل)  هةع خغهه لط يه تف  لهة ب خاله طهة نصهتف  لةغه

"ع خلبهه صهة ج لي(هة رعه لظهDe Beaugrandeه طجلةنههعه صهة ج لي؛هةسطسه د)
(هة رعهرفله نهخه"تتخ عه صهعنخصلهGardnerه هطة ثخنيه د)جخلهنل(م)عصهففلبهتخ ي"

ةس لهة رعهعـ  هففدلبؽهعدهِّهة ج لديه  نديغهصدللظه  خ د يهفديهه.(ن)اطسه نتهيه  فتي"ة 
ه نخ هة نصهة ف  ل.

هة نصذهة ثخنيه ل ت نخ ه ط تهة  حخطال ه  نتاخسه هر زه"ظهل ه نر ه عه ثش
 صهة تحل سهة  اصطلهعلتهة ج ليه  تهتحل سه  طةلهة ج س هط ر زهةت ع هة اطةعهه

ثشهه(ه)ة تط  ه يهة   تبه يهفيهة نحطهة تط  هعهإلنشخ هة ج س ه تش سهرخعهبهة نص"
هة هلة خ  ههةئلب هطفخصههةت ع  هة ب خال. هتحل س ههلة خ  ه ع هتتعخ ر هة تي ة نص ي

هة نصه هظه) خ  هةعهطلر ي ه(Halliday and Ruqaiya Hasanهح صه فهطش
                                                           

 ههةلهة نهضديهة عل  ديه ل  خعديهمدخل إلى دراسة اليممرة العربيرةةنظل:ه ح طهه ح ههنحلدي ههك))
 .ككطة نشل هةإل فنهل ي هص

 ههك هة شدددلفيهة  صدددل ي ه عمرررم لارررة الرررنص: الموررراهيم واالتياهرررا هةنظدددل:ه دددع هه ح دددلع هل))
  هة  اه ي.ىًًك

 هتلج ديهت دخشهح دخص هعدخ شهة فتدالهة  صدل ي هالنص والخطرا  واجيررا لط ل ههعه طجلةنده:ههم))
 .يي هصيًًك هة اخ لب هك 

 .يينف   هصه(ن)
 هجخ عدديهة  لددزهالنصرريمرردخل إلررى عمررم الماررة ةنظددل:هفط فجددخنجه خن دد ه ددص هه تددلهف هف جددل ههه))

 .مل هصًًًك د/ًكنك هك عطهه لنشلهة عل يهطة   خ ع ه 
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" ج طعيه صهة ج سهة  تلة  يهرة هه ن هةح صهرفله  ته فهطشهتحل سهة ب خال ههرل  خغه
هةبت ذه ه ع هعه هخ  ه ص ه خ نصـ ي هعل هخ ه حفش ه ص هة  تلاي هة تيه  ت  ع ة ع ري

ط صهه(ك) شهغ لهر ز"ه شه فتط خغهه ةسشفخسهة تيه لههعل هخهة نصه طة ه فخصه ن طرخغه
ههال  ي ه صهة ج سهتشفسههة نصهطحهب هففسه تتخ  ي  ؾنجؽ هفيهشفسهج سه تعخ اي 

 هشل  يه صهتفطصه  صه راهة ج سهع رخ ه طهعلتهةسص ه  صهعنخصله راهنصخغه
ط عنته رةه صهة نصه  ثسه ج طعيه صهة ج سهة  تلة  يهطرة هه(ل)ة ج سهع رخ 

هر اله(م)ة ع ري هط طهةس لهة رعهتفتاله    هة ج لي ) ل نفل(ه  ته صهة نصههف خ
تل  ه  تهة نص هط  فصههصل لةغههتتخ عه تلة  ه صهة ج س هط صهة ج ليه طصفهخهج  ةغه

ه ط هة تفهخش  هع  ي ه ط هنا ي ه طضع هة ج   ه رة ه  فصههتحه ه هثش هتعجال  ع  ي
ه  تاـليهن   خغه هب هطؽحف هعلته نهخ طصفهخ
  صهة ج ليههطث اخغههطنلظه صه نخزهتهةب غهه(ن)

هنحطهة ج ليه شفسهج  ةغه غ لهرل سه صهنحطهة نص هط صههطة نصهعلتهةعت خله ـص
ه  ته  تطظه علته ة نصه لتف هفيه  تطةاهةسطسهعلتهة ج لي ه فـن ه تعهظه فاهخ

.هثشهطضعه)هل لل(هط) طجلةنه(ه  عيه عخ  له للطة  هة نص يه(ه)ة تلة  هطة هال يهفي
                                                           

(1) Halliday and ruqaiya Hasan, Cohesion in English, Longman, London, 
1976, p1. 

تحميررل الخطررا  الشررعرئ ) ناتيررة االتسرراق واالنسرريام فرري ديرروان   حررد نادد غهعددصهفتحدديهة بطة ددهب ه
 .ًك هصوققل هع خص هكلهطة تط  ع ه  ه   نيه لنشعشر كوكبًا 

 هك هة  لفدد هة ثاددخفيهة عل ددي ه لسررانيا  الررنص مرردخل إلررى انسرريام الررنص ح ددههب ددخ ي:ههل))
ه.مك هصكًًك

 .ًكنف   هصهم))
 .مقك ع هه ح لع هة  خ ر هصه(ن)
 .يهك هصنف  ةنظل:ههه))
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ي هي هطة  ا ط  ـه هة نحطع هطة ت خ زهة هال ي هطة اصه ـه هخه تحارهة نص هط ي:ه"ة ل 
ه.(ك)"طةإلب خل ي هطة  طرف ي هطة تنخص.هطاله شتل هتطفلهفخفيهة عنخصلهفيهفسهنص

  ددخهة ب ددخالهفاددهه ط تدد هة هلة ددخ هة ناه دديهعنخ دديهف  ددلب هط بخصدديهحدد صهفلردد ه
 هف خه(ل)"ب خ خغه"ن ره صهة ج سهاله ـهه صه تلة  ه فيه صنعهه  ن هط  صهة نص هفهط

ن خه" نخزهع رخ هةتصخ  يه  ن هاله تفطصه صهج سهغ له تلة  يهفيه هة يهةس ل هطةن
)ة ج ددس(هط دراهة ع رددخ هةالتصدخ  يهتددؤهعه  دتهةن ددجخشهفدديهه ل ن دخ هة صددللظه لدنص
 لددنصه عضددهخه ددعه عضددهخهة بددل؛ه لطصددطسه  ددتهب ددخالههل دد هة  تطة  ددخ هة ج لـ ددي

هع لهة تف خعسهة جخـهه  صهة   ه هط تلا   هط رةهة تفخعسهجه له صه طـحهه صه تلرهطة ؼ
ه.(م)" نتجهب خ خغه

طحهة ه لط يه   ع يه نـضهبه ـت ايه"هط ؾعـلذه ح هه فتخ هة ب خالهعلته ن :
فهددطهة  ددخهبه"هط ددرةه شدد له  ددته صهة ددنصهجدد  ػهاله تجدد  ه ددصهة ب ددخال ه(ن)ط ن ددج ي"
ه صدددد  هة ددددنصهثخ تددددخغه هحدددد صهتصددددخهذه تلا ددددخغههة تدددديهتتحددددطسهب خ ددددخغههةسط  ددددي  هطعنهئددددرؼ

ه.(ه)"طة ب خاله تحلفخغه

نتخجهخ؛ه هلة يه هظهتحاره طت ل ه    ت هعنهه عخ جيه  لهتطج  هة نصطصهطةن
ة نصـ يهفيهفث له صهةإلنتخلهةسه ي هح ثهةالن  ريهة فعلـ يهفديه غندخ هة نصدطص ه
طهبددددطسهنظل ددددخ هتحل ددددسهة ب ددددخاله  ددددتهعخ  هددددخ ه خإلضددددخفيه  ددددتهتادددده  هخهفب ددددخاله

                                                           

ه.ونك هص ع هه ح لعهك))
تلج دددديهعدددد هة دددده صه  دددد خع س هة  فت دددديه همقدمررررة فرررري نظريررررا  الخطررررا ه ددددخصه فددددهطن س هه(ل)

 .قم هصكةسفخه   ي ه 
 .للفتحيهة بطة هب هة  خ ر هصهم))
 .هم هصوًًك هة  لف هة ثاخفيهة عل ي ه  لط  هالتشابه واالختال  ح هه فتخ :هه(ن)
 هة جخ عدديهدراسررا " ه جلدديه  ناتيررة االتسرراق واالنسرريام فرري قصرريدة الوقرر  ددخ  هة لطةشددهب:هه(ه)

 .وكه هصمققل هقمه ه جلهمةسلهن ي ه 
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عندددههه هط عدددهه دددرةه  فدددصهة طردددطذه لـ دددخغه(ك)  تشدددلذه فدددخرهطجدددطها هط لدددتحشه دددعهطةرعددد 
هة اص هب.هعنخصلهةالت خرهط   خ هةالن جخشهفي

 عناصر االتساق في القصيدة:

  عندددتهة ـضدددشهطة ج دددع.هففددديهة ل دددخص هةت دددخرهة ا دددل:هة دددت ؤاههاالتسررراق لارررة،
ة ادخ طسهة  حد   هةـت در:هه.هطفدي(ل)عشدلبهط ل دعث ثهعشدلبههطةجت خع هطة تطةؤاه  لي

ه.(م)ةنتظش
ط فهددطشهةالـت ددخره" ددصهة  فددخ  شهة جه ددهبهة تدديههبلدد ه جددخسهة ناددههةسه ددي هفهددطه
  تنهه  تهة   خه هة تيهةجتلحهخهعلشهة للي ه نره صه ده  هة  دهةلسهة للط ديهة حه ثديه

ت لددطل هنظل ددخ ههشهة  ط  ددلعه)هعه ط دد ل( هثددش  ددخ ظهطل هطت لددطل هعلددته ددههة عددخ
ة ب خاله عدهه فدطسه جدههة  هل ديهة للط ديهةإلنجل   دي هطت دلرشهة  هل ديهة للط ديههتحل س

ط اصدددهه ددد هر دددزهة ت خ دددزهة شددده هه ددد صه .(4)ةس ل ف ددديهل دددخهبهعلدددشهة للددديهفددديهة عدددخ ش"
ةسج ة هة  شفليه لنصهط"ة ف ف يهة تيه حهثه هدخهة ت خ دزهة نصديه تدلة  هعنخصدلا ه

  عنط يهة اخئ يههةبدسهة دنص هط ديهعنخصدلهط طه فهطشههال يه ؾح سه  تهة ع رخ هة
 صهة  ن اخ هفخإلحخال ه  دتههتحـههاهطت نحؾ هصفيهة نَّصخن َّي.هط ش سهةالت خرهعههةغه

ه هطتف   ددخغه(5)ة ضدد خئل هطةإلشددخلبهطة حددرذهطةال ددت هةسهطة طصددسهطةالت ددخرهة  عج ددي"
                                                           

 .هلفتحيهة بطة هب هة  خ ر هصهك))
 هةعتنددته تصدددح ح ه  دد صه ح دددههع ددهة ط خالهط ح دددههلسررران العرررر ض( هككىة ددصه نظددطل ه)ه(ل)

 ش ه خهبه)ط ر(.وًًك ه  لط  هكة صخهر ههةله ح خ هة تلةثهة عل ي ه 
ة  ؤ  ديهة عل  دديه ل  خعدديه هالقرراموس المحرريطة ف لط   دخهعه) جددههة ده صه ح ددهه دصه عاددطال( هه(م)

 طة نشل ه  لط  ه خهبه)ط ر(.

عناصر االتساق واالنسيام فري قصريدة   ينيرة   نيهصخ  هة  ع دي ه"ه-ةنظله ح تهع خ نيهه(ن)
ه.ككه همكقل( هل+كة عههه)ه-هًلة  جلههه–يامعة دمشق  " ه جليلشمر  يار 

 .هك ح ههب خ ي:ه  خن خ هة نص ه هبسه  تهةن جخشهة ب خال هصهه))
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رعهة هطة اطسه ـصهة تلة  هة نصيه  صه راهة عنخصله علتهرطسه ح ههب خ يه  فصه
هطه هط ددددؤط دددد ه فدددديه ؾعددددهَّهنصددددخغه  ددددهشهفدددديهطحددددهبهة ددددنصهة شددددخ لي هطه بلددددرهة نصددددـ يهطه 

ههفدديهة حفددشهعلددتهنصددـ يهة ف صددس ة ددنصه طهالهنصددخن ت  هط صه ؾحفددشهعل دد ه فندد هنددص 
 طهتنتفددديهعنددد ه دددراهة صدددفي هط دددصهثدددشه فتادددله  دددتههط عج  دددخغههطنحط دددخغهه تدددلة  ههال  دددخغه
 تعلضددددهخهة هلة ددددي هثددددشه ددددتع هه  ددددتهلصددددهه دددديهة تدددديههطتلددددزهة عنخصددددلةالت ددددخر ه

ه)  ل خفلطه تطس(.هحضطل خهفيهرص هب
 (:Reference: اجحالة ) والً 

ةإلحخ يهع ريه صهة ع رخ هة  طجطهبهفيهة دنصهتادعه د صهة ع دخلة هطةسحدهةثه
ة  شددفِّليههطة  طةرددذ هفخ لفظدديهالهتاددطشه  ددتاـليه ددرةتهخهعددصه ددخئلهة  فطنددخ هة  طلف   ددي

هفيهعطهبؿه ع هعنخصلهة  لفطظهعلدتهعنخصدله فظ ديه بدلظ ـن خهتت ثَّسؾ ه(ك) لنص هطةن

 )بخلج (.هفيهة  اخشه عهناهل خههةبسهة نصه ط
ط دراهة ع رديهه(ل)"ة ع ريه  صهةس  خ هطة   د  خ "ه)جطصه  طن (ه فنهخهط علفهخ

   عددددديههال  ددددديهتشدددددتل هت دددددخ رهة بصدددددخئصهة هال  ددددديه ددددد صهة عنصدددددلهة  ح دددددسههرة 
سصهة عنخصددددلهة  ح لدددديهغ ددددله فتف دددديه ددددرةتهخه ددددصهح ددددثهه؛(م)ة  حددددخسه   دددد هطة عنصدددل

هة تفط س ه سهتفت الههال تهخه خ عطهبه  ته خهتش له    .هه
يهة تديهت دهشهفديهبلدرهطتؾا شهةإلحخ يه  تهنطع صهلئ   صه  خ:هةإلحخ يهة  اخ ـ د

ه،(ن)"تعررود فيرره الكناتيررا  لايررر مررذكور"تددل  هة للدديه  دد خرهة  اددخش هطهسنهددخهة ددنص؛
                                                           

؛ه ددلةطصهط ددطس ههكةنظددله ح ددههب ددخ ي ه  ددخن خ هة ددنص ه ددهبسه  ددتهةن ددجخشهة ب ددخال هصهك))
 هىًًك هتلج يه ح هه  فديهة     نديهط ن دلهة تل فدي هجخ عديهة  لدزه دعطه هتحميل الخطا 

ه.ييلص
 هك فت دديه  ددلة هة شددلذ ه هنحررو الررنص )اتيررا  يديررد فرري الرردرس النحرروئ(، ح ددههعف فددي هه(ل)

 .وككص هنققلة اخ لب ه
 .ىكةنظله ح ههب خ ي هة  خ ر هصهم))
 .لممةنظل ههعه طجلةنه:هة  خ ر هصه(ن)



722 

 

طةإلحخ ددديهة نـصددد يهة تددديهتادددطشه دددهطلهفعدددخسهفددديهةت دددخرهة دددنصه شدددفسه  خشدددل.هطتتفدددل ه
حخ ددديه عه دددي هطتتدددطفلهفدددسه لددديه   ع ددديهعلدددته ةإلحخ ددديهة نصددد يه  دددته حخ ددديهر ل دددي هطةن

ة ضدد خئلهه-) خ  ددهةعهطلر دديهح ددص(ح دداله–عنخصددلهت لددزهبخصددـ يهةإلحخ ددي هط دديه
 . (ك)ط   خ هةإلشخلبهط هطة هة  اخلني

 إحاال  الضماتر: -

 صه  دخن خ هة دنصهتعندته خ ضد خئله دصه ةط ديهةالت دخر هط  فدصهة ت   د ه دد صه
 هطة هة فدد شهة تدديهتنددهللهتحتهددخهج  ددعهة ضدد خئلهة هة دديهعلددتهة  ددتفلشهطة  بخ ددال ه

تصدددد  ه حخ دددديههةبددددسهة ددددنص.ه  ددددخهط دددديه حخ دددديه بددددخللهة ددددنصه شددددفسهن  ددددي هطاله
 ه خهفيهةت خرهة نصهفهديهتلدزهة تديه  د  هخه" خ  دهةع"ههة ض خئلهة تيهتؤهعههطلةغه

الهه(ل)"طتثن ديهطج عدخغههطلر يهح صه) هطةلةغه بلظ(هطتندهللهتحتهدخهضد خئلهة ل  ديه فدلةهةغه
    عتددد هة  ن ط ددديههتشدددفسه حدددخال هة ضددد خئلهفددديه دددرةهة دددنصه شدددفخ  يهرلةئ دددي؛هنظدددلةغه

ة   تنهبهفيهع طه خهة فؿالعهعلتهنط هطةحههط طهةإلحدخال هة نصد يه فلع هدخهة ا ل ديه
طة  عهـ ددي ه رهتتجددخط ه ددخهن دد ت هفدديه ددراهة  لح دديهة شددعل يهة ت ددع صهفدديهة  خئددي ه عددهه
 صهرخ ددد هة هلة ددديه دددخ طرطذهعلدددتهفخ دددسهة ضددد خئلهفددديهة دددنص هطلصدددههةإلحدددخال ه

عت خههة نصهعلتهة تشف سهة  صدلعهفديهة فصدسه د صه ادخ عه  تهةهج  عهخ هة تنخهةغه
غ رددد ه دددث ثهنج دددخ .ه ة اصددد هبه طضدددعهفلةغدددخ ه صدددل يه ددد صهة  ا دددعهطة بدددل هطةن

 هطنحطهث ثد صهصدفحيهطعلته رةهةس خسهجخ  هة اص هبهفيه تيهطعشل صه ا عخغه
 صهصفحخ هة ه طةص هةس لهة رعه جعسهعل هجدهةطسهة تط  دعه هدراهة ضد خئلهفديه

هبش يهةإل خ ي.ه تعرلةغههتفص ل يه  لةغهصطلبه
ه صهب سه راهة جهةطسهة ب صخ هط ع هةس ثلي:ه هط  فصه صه ج سؽ

                                                           

 .ىك ح ههب خ ي هة  خ ر هصهك))
 .ىكنف   هصه(ل)
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هفدددديه حخ دددديهه )))  ل ددددخفلطه تطس(ه لل دددد هةس دددد طلع -2 ه ددددخل ػ عنددددطةصهة اصدددد هب ههطلػ
 عظشهة ض خئله    ؛هطفديهج  دعهة  ادخ عهة  دتيهطة عشدل صه دطة ه فخند ه ل دتفلشه شه

 تهلجددديهفددديهتنط دددعهة دددتبهةشهة ضددد خئل؛ه ره ددد  لهضددد  لهه ل بخ ددداله شه للخئدددال 
عصهة طالهبهة جه هبه)   هه  ل خفلطه تطس(هة رعههة لخئالهعلتهة  ا عهةسطسه علنخغه

هط دد  لهضدد  لهة  ددتفلشهعلددتهة  ا ددعهة ثددخنيه علنددخغهه(ك)"ضددج جهة ح ددخبهة جه ددهب"ه دد 
فطند ه صدهلهة فخعل ديهفديهه(ل)"تلةنديه  ل دخفلطه تطس"هعصه)طالهبهة   دس(هفديهرط د :

ه جدفهة شدخعله  دتهة دتبهةشهضد خئلهة  بخ دالهة نص هطرضد ت هة  حطلـ د ي هثدشه عهئدرؼ
هط صخئالهطتبخرسهف  خه عه هف خهفيهرط  :   لتع  لهع خه  حـسه  ه صه حصؼ

ألنررك كنرر / ألنررك  نرر / يحاصرررك الحررزن والقحررط هيرمررافروديتوس/ يحاصرررك "
سرررتمين. وال تسرررتكين. وال ترتيررر / وال المرررص والررروبش والقاترررل المحترررر /وال ت

ه(م) تعتر 
                                                           

()ل خفلطه تطسهه  (Hermaphroditus)طتعنيهة بنثتهفيهة عل  يه)ةتحدخههة درفلهطةسنثدتهفديهه
 ل  س(هط) فلطهتددي(.ه ح تدد هة حطل دديهج ددههطةحدده(.هطتاددطسهةس دد طلبه ندد ه"فددخصهة نددخغهج دد  غه ددد)

) خ  خف س(هط فن هة ته  ه هخ.هط عهر زهفادهه د  ه نف د ه صه  دتحشهفديهة  جدلظهة درعهفخند ه
تشددلذهعل دد  هح ددثه طرتدد ه ددرلةع هخهط ل دد ه ددصهة  هدديه صه ج عددطةه  نه ددخه  ددتهةس ددهههطصه ددخه

:ه ج دددددددعهصدددددددفخ هة جن ددددددد ص.هةنظدددددددلهوصرررررررارا يسررررررردًا واحرررررررداً ةنفصدددددددخس.هفا لددددددد هة صددددددد به
Howe&Hareerه A Handbook of classical Mythbologyه

 هتلج ددديه  ددد صه ددد  ي ه ؤ  ددديهمعيرررم األعرررالم فررري األسررراطير اليونانيرررة والرومانيرررةناددد غهعدددص:ه
ه.يلم هصييًك ه صل هلة علط يه ل  خعيهطة نشل ه 

ه.ه هع دخص هصك ه نشدطلة هط ةلبهة ثاخفدي ه هيرمافروديتوس وقصراتد  خرر     هة اخ ش ههك))
 ط  شخله  ته رةهة  صهلهالحاخغ ه خ شهة شخعلهطلرشهة صفحيهفا .

 .ونف   هصه(ل)
.هة دددتبه  هة شدددل يهة  خئلددديه)/(ه لفصدددسه ددد صهةس ددد لهف دددخه دددطهفددديهقم ددد   هة اخ دددش هصهم))

 ة ه طةصهت خ خغ.
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والوهم. في الشوق لمقمح/ والتوق لمسمم.  نَ  تماديرَ .   ن  تماديَ  في الحمم،"
ه.(ك)"هذا عقابَك/ وهذا  وابكَ 

ظِّفدد هةإلحخ دديهة نصدد يه فلع هددخ: يه ددصهبدد سهضدد خئلهة ا ل دديهطة  عهـ ددهط اددههطؾ
 هطضددد خئله() ندددخ(هطة ضددد  لهة  نفصدددسه)تدددخ هة  دددتفلش هة  دددتفلشهة  تصدددليهطة  نفصدددلي

ة ل  ددددديهة   دددددتتلبهطة  تصدددددلي؛ه لتع  دددددلهعدددددصه هطةلهة ل ددددد هةس ددددد طلعهفددددديه حدددددهةثه
 (ل)ة فخعل ي.هفنجهاهفيه ا عه اطس:

طورررل كمرررو   لعمِّررري سرررميل المررروايس والنرررار/ ُترانررري هيرمرررافروديتوس . 
 اليبال. تشكمُ  في نرزوة المعيرزا . وهّبر / بري الرريُح مرن دهشرة لرتحطّ 
عمى دهشة.  رم  نمرو و نمرو بمرا/ يشرتمي الطرين والنرار. تشرمق باسرمي 

حرين تبصرر بري فري  (3)ويسمي إناث/ الطبيعة. ُياشى عمى  سرالماكيس 
ميا / البحيرة. تحممني موية السحر بين يديما/ وتصحو قمريال.. وياشرى 

  عميما

  ددـهنخهة عنددطةصه إضددخ به ددخ عيه تفف ددزهة ددنص هط اددهش هح دداله ح ددهه فتددخ  ه
ة هه" عطنيهف لظه ض  هةن جخشهة نصهطفهشه خهغ  ه ن  ه ره طهة  حطلهة رعه تطه

ه.(ن)" حههه ط يهة اص هبط تنخ تهط ع هه نتخلهنف   هطه
                                                           

 .هقم    هة اخ ش هصك) )
 .و هص    هة اخ شهل))
 ه دصهة  هديه صه ج عدطةه  نه دخه  دتهةس دهه) خ  خف س(هحطل يه ح  ه)  ل خفلطه تطس(هط ل ه(م)

 .يلمطصخلةهج هةغهطةحهةغ.هةنظله عجشهةسع ش هة  خ ر هص
نيررراز( ح دددهه فتدددخ :هه(ن)  ه  دددلط  هك هة  لفددد هة ثادددخفيهة عل دددي ه ديناميرررة الرررنص )تنظيرررر وا 

 .لى هصققًك
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ه) دخ هة  دتفلش(ه دخه تفطصهة  ا دعهة  دخ ره دصهت دعه حدخال هنصد يهفلهدخه إحخ دي
ة عندطةصه) ن دط( ه  دته حدخسه   د هطةحده ه دطههعهةهطةحهبه خ ضد  لهة   دتتلهفديهة فعدس
)  ل خفلطه تطس(هطفلهخه حخال هنص يهر ل يههطة فل يهة  حطلهة تيه نيهة نصهعل هخ

  ه طجهدددديه   دددد ه  خشددددلب هطالهعجدددداله صهتتطجدددد ه  ددددته ددددرةهة  بلددددطرهة عج ددددال ه ج دددد
) بلدطره ددصهه  دخه ند هطؾ ؿدههطالهبهغ دله   ع ديهفهدط:ط خ د   هفدسهةإلحدخال هة نصد ي ه

) ل سه دطةجسهة ندخل هط فدسههة اطبهطة ص  ين طبهة  عج ة (هف خه ن ه ح سهصفخ ه
فهددطذهة ج ددخس( هط دد هصددفخ هبخصدديه ه شدديهنختجدديهعددصهةجت ددخ هعنصددلعهة ددرفطلبه
طةسنطثددي هطةتحددخههعنصددلعه)ة  دد صهطة نددخل(هط ددخهنل حدد هفدديهفل دديهنددخله ددصه عددههغ ددله

ددددالهفددددخصه صددددهله عجددددخال " ددددخ  خف س"هه شددددلعهفدددديهتفط ندددد  هط ددددطهفتددددتهج  ددددسه ؾعجؿ
هة حطل يهة ج  ليه  .

)ض  لهة  تفلش(هة رعه عطهه  تهة ل  ه خ ت خ زهة نصي هطرـلسه صههط اهه  هش
فلصهة تفط س؛هسصه رةهة ل  هفخصه تحهثهعصهنف د ه  خشدلب ه طصدف هطالهبهجه دهب ه

هطة طالهبهة جه هبهت تهعيهطرفيهطةضحيهإل لة ه ثل خهطهطل خهة حضخلعهة تي.

هئددال هط اددطشهة ددلةطعهة علدد ش ف دخهنجددهاهفدديهة  اددخ عهةسب ددلبه  ددتبهشهضدد  لهة لخ
ح ددالهة  فهددطشهة لطةئددي ه عددل هجدد  ه ددصه دد لبهة   ددسه  ل ددخفلطه تطسهطتضددح خت ه

ه(ك):ة عظ  ي هف اطسهعن 

/ اسرتنزفته   ينرا الحكيمرة تكّبد  ربرا  وهرم شرديد الخسراتر. كابرد  ويراع إسربارطة 
فرري سررخط طررروادة الصررابرة/ وراود رومررا وقرطرراص/ مالرر  لرره  صررومان وباررداد/ لررم 
يترك الشرام فري شرانما/ اسرتممم المنرد والسرند والصرين/ مرّر  عمرى بالره القراهرة/ 
ويررازل إيميررا  مررن بررا  صرريدون/ صررّمى لرامررة  شررواقه/ ارتررا / فرري حضررن عكررا. 

                                                           

 .مم    هة اخ ش هصه(ك)
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يورررى عمرررى/ سررراعد الناصررررة/ لررره الميرررد والرّيرررد وينرررى لارناطرررة فررري المسرررا . و 
ه"هيرمافروديتوس

ه دددؤثلهفددديهلاه ندددخه)ة لةطع/ة شدددخع صهة   دددسهةس ددد طلع هف دددخهصدددـطله (هعنصدددلػ
ة عخ ش هط تفخعسه عه حهةث  هط لت  ػه ـ  دخهةلت دخ ه خإلن دخصهطة  فدخصهفديه درةهة فدطص.ه

 ش.ه ـنهددخهة صددطلبه لب ددلهطنشددلهة  دده ه ح ددخغهطحضددخل خغهه ن ددخن خغههطف ددخه ظهددلهفددخصهل دد ةغه
ه  خه جلعه صهحط  .هط تفثلةغههة  ثلتهة تيه فطصهعل هخهة   سه ؾؤـثلةغه

دددطهؾهضددد خئلهة ل  ددديهة   دددتتلبهفددديهةسفعدددخس: )تفـ ددده هفخ دددهؽ هلةطهؽ ههط ادددههشدددفَّسهعؽ
ه)  ؾ(ه  خ خغههة تلهش ه ـل  هغخ س هصـلت هةلتخ  هغـنت ه غفت ه خعهؽ(هطة ض  لهفي

فيهض  هة ت خ زهة نصي هطة   خ  يهة فعل يهفديهصدنعهةالت دخرهة نصدـيهفديهه ت نخغه
ة  ا ددع ه ددصهبدد سهةإلحددخال هة نصدد يهة  عه دديهة تدديهتح ددسه  ددته لفددطظهطةحددهه تددفبله

)  ل ددخفلطه تطس(ه  ددخه  ددهشهفدديه ضددعخذه دد طبهة تشددت  هط  ددخهبهههةبددسهة ددنصه ددط
ةت ددخرهة ددنصهطتلة  ددد ههفخعل دديهة ع رددخ هة هال  دديه ددصهبدد سه  دددخ  تهخهة فعخ دديهفددي

هة شفليهطة هال ي.ه

هة نص  -7 هفي ه حهطه ه فـن  هحضطلػ هة  اخ  ي ه إلحخ ي ه ا ع صههفخص هفي هطله   ر
ه  ته هة   تع لي هة لفظي هتح س ه  اتضخ خ هة تي ه"ةس فخظ ه نهخ: هطتعـلذهعلت ةثن ص 

 (ل).هط صهةس ثليهعل هخهرطسهة شخعل:(ك)ة شي هة  طجطههفيهة بخلل"
متى يقر ون نقوش الصخور القديمة / متى يقر ون بشكل صحيح نقوش  

الصخور القديمة/ متى يعمنون نبو اتمم / متى يرفعون خطاهم إلى الطرق 
                                                           

 هتدطنس هجخ عديهالنحويرة العربيرة صول تحميرل الخطرا  فري النظريرة ةنظله ح ههة شدخطا:ههك))
ه.هلك هصكققل هك ه  لط  هلك نط ي هة  ؤ  يهة عل  يه لتط  ع ه 

 .يك    هة اخ ش هصهل))
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المستقيمة/ متى يتقنون الصالة عمى الحي والمي . كي ينعموا بالحياة/ 
طالما/ رسو  في قيود  وبالمو . كي يوصموا بعض  صواتمم لألعالي. ويا

  ضيض دهورا. وضاع  بال   ر لميريمة/ متى يبد ون / متى يبد ون الح

نلحظؾهفيهة  ا عهة  خ ره صهة عنصلهةإلشخلعهة  لفد عهتفدـطصهبدخللهة دنص هطتعدطهه
ة ج خعددددي( هه)طةطهعل دددد هعنخصددددلهةإلحددددخال هة  تعخر دددديهة  ت ثلدددديهفدددديهضدددد  لهة ج ددددع

عدصه ه تد ههعله تبل خغهعصهة  تحهث؛هة رعهة تحضلاهة شخهفخ  ا عه شه اـهشه نخهش ئخغه
؟ه شه سه لا هفهسهة  تفلشه طهة شخعلهنف  ة شعل ي ه  خه طرعهة اخل هفيهح لبه صه 

 دددطهة دددلةطعهة علددد ش؟ه دددسه دددطهة فل ددد  نيهة دددرعه عدددخنيه دددصهة دددت اله ط تددد هطتخل بددد ه
لؽد ه  عدخهةغه ه ن دخن يه فثدلهشد طالغههطتلةث ؟ه شه دسه دطهةإلن دخصهة درعه دصهة   فدصه صهنح ِّ

ةإلن ددخصهة ددرعه شدخ هه ثددخلهة دده خل هط ظددخ لهه دصهةس عددخههة ط ن دديهطة اط  ديهطة رةت ددي 
ة ا عهطة تعر اله شعاله ض هههطط صه دل ال؟هثدشهتتفدلله  دئليهتحل ضد يه شدلطعيه
 بلظه خ شهةال تفهخشه) تت(ه صه ثس:هعلته صه عطههض  لهة ج خعيهفي:ه ال طص ه

  دده طص؟ه ددصه ددشه ددؤال هة ددر صه ددشه اددل طةه علنددطص ه لفعددطص ه تانددطص ه نع ددطة ه طصددلطة ه
ة ناددطاهة اه  ددي هط ددشه علنددطةهعددصهن ددط ةتهش هط ددشه تل  ددطةهة  ل ددرهة   ددتا شهة طةضدد ه
 عه؟ه  ؾشه  نخ هة ط صهة عل يهة ر صهتبخر طةهعصهنصلبهشعاله حتس؟ه شه سه دشهفئديه
 بصصددديه عن ددديه خالنضددد خشه  دددتهصدددفطذهة  ظلدددط  ص؟ه شه دددسه دددشهةسعدددهة هة دددر صه

" تدتهت ده ههفيهة ظلشهطة عهطةص؟هطفدسه دراهةسفعدخسه دصه جدسهغخ ديهطةحدهب ه ديهت خهطة
  ددددتهضدددد  لههطرددددههة تفدددد هة شددددخعله  ددددلط  خغهه(ك)ة عخصددددفي/ه تفددددنسه ددددخعختنخهة طةرفددددي؟"

 ددصهضدد  لهة  ددتفلش؛ه   دد صه صهرة هة  ددتفلشه دديهضدد صهة ددرة هه)نددخ(ه ددهالغههة  تفل دد ص
حخ دديه اخ  دديهتؾفهددشه ددصهة  دد خر ه) ددخعختنخ(هة تدديهتح ددسه  ددتهج خعدديه ع ندديه هة ج ع ددي

 عههتطرذهة   صهفيهحخ يهةال ت د شهطة لفدطصه  دتهة ضدعذهطعدهشهة  طةجهدي.هطعلدته
                                                           

 .هك    هة اخ ش هصه(ك)
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ة لغشه صه ـصه رةهة نط هرل سهفيهة نص ه اله ـن ه  هشه  تهحهِّه ع ههفيهةـت دخشهة دنصه
ه دددصهة ل دددط  هح دددثه ـصهة بدددلطله حدددطسه دددرةهة دددنص ه تطردددذه صدددطلبهه لؤ دددي شدددي ؼ

ـصه  دددئليغهفهدددراهتفدددت هفضدددخ ه هدددشهفؾنددد ؿهة  ؾحدددخسه  ددد هشهبدددخللهة دددنص.  خ ددد يهعلدددتهف طةن
هفخندد هرددهه  دده  هفدديه صف ة تفط ددسهعلددتهن ددخرهطة ددع؛هسصه ددراهةإلحددخال هة  اخ  دديهطةن

ه  هة هة نصهغ له نهخه شهت هشهفيهةت خر ه شفسه  خشل.ه

ه ب لةغه -2 هعلتهه ت  ص هحخ   هة نص ي هةإلحخال  ه ص هة ض خئل  ه إحخال  ه تعلر ف  خ
هة ل  ه ه   الهتاهش هة نص  ه ل هعلت هره هةإلحخال هة ا ل ي هط ص ة نص الهةسف ل 

  خهجعسهه(ك)ةس  طلعهفيه ع هة  اخ عهفخسطسهطة ثخنيهطة  خ عهطة لة عهطة عشل ص
هةالهة نصه ت خ فخغه هطع ل هعلتهتاط ي ت خرهة نصي ه صهح ثه حخال هة ض  ل 

حتتهفيهة  اخ عهة تيه شه رفلهف هخهة ل   ه عل نخهة    ره نهخهتح سه    هضؿ ن خغ.ه
هطتح سه هفيه عل هة تحل  هطة ناه  هة نصه ال هفي هتؽلهف هفلش هة  اخ  ي هةإلحخ ي   خ
هط لهةنهش؛ه هط ه خنهش هجن  ختهش هةبت ذ هعلت هةس ي ه ج ط  ه  ت هة  تفل  ص ض خئل

ه"تفطصه حثهشهطتلغ  هشهفيهة  ا هة  ظلط  ص هعنه خ خط ي هط اخلعيهةسعهة  هطنصلب
 ب خ شهعلتهة  لرهة   تا  ي"هح الهرط  .

 اجحالة عن طريق  سما  اجشارة: -

ه  ددد خ هةإلشدددخلبه ددديهة ط ددد ليهة ثخن ددديه دددصهط دددخئسهةالت دددخرهةإلحخ  دددي هط دددر ال
فددرهه" خ  ددهةع" ة ظلف دديهط"لر دديهح ددص"ه  ددته صه نددخزهعددهبؽه  فخن ددخ ه تصددن فهخ ه  ددخهطؽ

ه)رةز هتلدز..(هطة ادلاله) ندخ ه ندخز(ه طهطفدرهة  عدهه..(ه طهة  فدخصة   خن يه)ة صهغدهةغه
ه.(ل)) رة ه را..(

                                                           

ه.لم هكك هو ههةنظلهعلتهة تطة يهة صفحخ :هه(ك)
 .ًك ح ههب خ ي هة  خ ر هصهل))
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طتاطشه   خ هةإلشخلب ه طصفهخه هةبهةت دخر ه دخ ل  هة ا لديهطة  عدهعهط ديه در زه
 صه عنتهة طحدهبهه.هطتعت ههعلتهة جخنالهة   خري(ك)ت هشهفيهةت خرهة نصهطت خ ف 

ة ف   دي هفهديهة ع رديهة اخئ ديه د صهة  تحددهثه طهة ادخئ  صه ع ل ديهة تحدهث هط د صه ددخه
ه.(ل) تحهثطصهعن هفيه نخ  خ ه ع ني

ط  حددظه صهة ددنص ه طضددعههلة ددتنخ هرددههةشددت سهعلددتهعشددل صه طضددعخغهطله ه
ف خهةشدت سهعلدتهعنخصدلهه(م)ف  ه   خ هةإلشخلب ه ي:ه رة ه را ه نخ ه نخز ه نخ ز

طفخصه صهة  فتدل ه صهتع دسه  د خ ههظلف يه حهطهب:هطلة  ه  خش ه طش ه ع ه هرل ال.
ةإلشخلبهة  طجطهبهعلتهع ل يهة تلة  هة نصي هغ له نهخهتب ِّدالهظدـصهة  تلاديه  دخه هدخه
 ددصهتع  دديهطغ ددط ه ددصهة نخح دديهة هال  ددي ه  ددخه ددهفعه  ددته ددرسهة جهددهه ؾل دديهة تفط ددس.ه

ه(ن:(   خ هةإلشخلب هرط  ط صه طةضعه

هيرمافروديتوس.. وتعشقني/  سالماكيس . فميكن  يَ مِّ لعهيرمافروديتوس.  هو  نا
ما يريد لي العشق. تواحتان هنا. وهنالك تواحة. والينان هنا وهناك اليناُن. 
/ والنوِر يافرُة الناِر والخصِ . قاتمٌة في الزمان. وشاهدٌة في المكان.  وآلمة الح ِّ

فميكن ما يشاُ  لنا العشُق في الدورة الدموية/ في كوك  األرض. نعطي إذن 
وناخُذ. عمد الريال وعمَد/ النسا / عمى سنة الدورة الدموية. في ما تؤول إليه 

 الدما .
                                                           

 .ًك ح ههب خ ي هة  خ ر هصه(ك)
 هتلج ديهع دخسهصدخهرهة ط دخال ه لةجعديه طئ دسهع  د  هوالمعنرى والسرياقالمارة جدطصهال ند :ههل))

 .منل هصىيًك ه لهةه هكهةلهة شؤطصهة ثاخف يهة عخ ي ه 
 هول هنل همل هلل هكل هلك هقك هً هى هو ههةنظددددددل:ه دددددد   هة اخ ددددددش هة صددددددفحخ :هه(م)

 .هوم ههم هكم
 .ى    هة اخ ش هصهن))
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 ددصهرةتدد هع ددلهةإلحخ دديهه  ددهطهضدد  لهة  ددتفلشهفدديه  ددتهسهة  ا ددعه) نددخ(ه تحااددخغه
هع( هثشه ه هفيهة تشفزه صهحا اديهرةتد )ة   سهةس  طلههة نص يهة  عه يهة  حخ يه  ت

(؛هسندد هطةرددعه دد صهحا ادديهفطندد هج ددهةغه  ه طهفطندد هج دده صه لتح دد صهفدديهطةحددهةغهه) علِّدديؽ
)فل فصهه.هففخصه صهةنصخ ه لعشره طالغهج ههطةحه ه ج عهصفخ هة رفطلبهطةسنطثيه عخغه

 حخ ديهه) ندخ(هالحادخغهفديه خه شخ ه يهة عشر(هثدشهةـتحدهؽهة جن دخصه دخ  طةلههفديهة ضد  ل
ر ل يه   ه خهةالثن صهفيهرط  :ه" دخه شدخ ه ندخهة عشدر"هفديهة دهطلبهة ه ط ديهة   دت لبهفديه

 صهنحدههه دخه شد لههة جل خص هطه  ط يهة ح خبه فسهة فخئنخ هة حـ دي.ه در زهصدخله ده غه
هة هال يه) نخ(هة  حخسه  دتهفطفدالهه    هة شهةإلشخلب ) نخز(ه عهه صهتففهنخه صه اخ ل ؿ
)ج دددددهةص(هعلددددتهةسل ه  اتضدددددته حفدددددخشهة عشدددددر هه دددددخهتفخحتدددددخصةسل ؛ه ددددر زهفه

تفخحددديهطةحدددهبه) ندددخز(ه عهفددديهة  ددد خ  ه شدددهخهبه  هددديههطةنصددد خعه خهسطة دددلا ه فنه دددخ
هة حالهة اخئ يهفيهة   خصهطة شخ هبهعلتهة  فخص.ه

 صه رةهة تشفزهطعهشهة طثطر ي هفإن هلضخه  ت لالهة عشدرهة درعههة لغشعلتهطه
 دددخ  خف س"؛ه دددرةهجدددخ هة دددشهةإلشدددخلبه) ندددخ(ه حخ ددديهنصددد يه"ه ج دددعه  نددد هط ددد صهعخشدددات 

) ندخز(ه حخ دديه اخ  ديهتدهلزه ددصهه عه ديه  دته)فطفددالهةسل (هف دخهجدخ هة ددشهةإلشدخلب
ه.هة   خرهط هعشه  خه اخ لهخههال  خغه

) ددرة(هط) ددرا(هفدديه طةضددعه تفلرددي هف ددخههف ددخهة ددتبهشهة شددخعلهة دد يهةإلشددخلب
ه(ك)فيهرط  :

 هنا نقطة البد .  صل الحدود. و ولى المسافا . من سّر/ هيرمافروديتوس يكون 
 .النشو  العظيم 

                                                           

ه.ً    هة اخ ش هصهك))
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طرهه ع  هع  يهه) نخ(هرهه  هطه ؾضلِّ غه طه جهطالغهه صهةال شهةإلشخلعهة  فخني
فدديه دددراهة ج لددديهطة ج لتددد صهة  حاتددد صههع  ددديهة طردددذهة فخ دددسههطلةغهه)ة نا دددي(هة تددلر ش

هفيهة  د خر.هغ دله صهة  دهررهاله لادتهة لت صهحرذه نه خه ة  خهةإلشخلبهط ا خه اهَّل صؿ
فيه  جخهه خهتح دسه   د ه  د خ هةإلشدخلب ه رةه دخهعلفندخه صهنا ديهة  هة ديهطة نشدط ههعنتخغه

ة عظ شه طهفيهطجطهه  ل خفلطه تطسهة رعه عـههنا يه خل ب هطةن  ريهفطن يهجه هب ه
بله عددها هط ددطه ددصهةإلحددخال هة نصدد يهطعل دد ه فددطصهة ددشهةإلشددخلبهرددهه ح ددسه  ددته تددف

هة  عه يهة تيه خعه هفيهةت خرهة نصهطت خ ف .ه
 اجحالة بالمقارنة:  -

 ع ِّددلةغهعددصهر  دديهعخ  دديههطتعددـهه نددخ ه لط ددخغه"هط دديهة نددط هة ثخ ددثه ددصه نددطة هةإلحخ ددي
علدددددتهعددددخ ؽ  صه صدددددنعه خه رةتددددد  هه هطتشدددددف لهخهةعت ددددخهةغهلؤ دددددخا ددددهظهة   ددددده ؛ه تادددده شه
ط اصدهؾه هدخهطجدطههعنصدل صه ه"(ك)عصه ليهة  عندتهة  فشدطذ"هط اه ه خه  تلا  ه ع هةغه

ه ثدسهطصدذه  اخلصهة نـصه  نه خ هطتنا شه  تهة   خ ايهطة تشخ   هطتتفد هعلدته  فدخظؼ
ه طه  خثلد ه طه طة  د  ه عضدهخه ادطشهعلدتهة  بخ فدي؛هفدفصفه هة شي ه فـن ه ش  هشد ئخغه بدلؽ

 ـ ددخه ددصه نظددطلهةالت ددخر ه"هخفس ه طه فضددسه طه ف ددله طه ج ددس.تاددطسه ؾضددخـهه طه عدد
فهيهالهتبتلذهعصهة ض خئلهط   خ هةإلشخلبهفيهفطنهخهنصـ يهط نخ غهعل  هفهيهتاطشه

ه.(ل)" ثسهةسنطة هة  تاـه ي هاله حخ ي ه طظ فيهةـت خرـ يهفطنهخهتبهشهة نص ي
ط  دددل هةس ثلدددديهعلددددتهة  اخلندددديهفدددديه دددرةهة ددددنصهةعت ددددخهاهعلددددتهتان دددديهة تنددددخصه

 تشدددخ هيهرخل هدددخهط  دددا هخه ادددهلبهفن ددديههةس ددد طلعهة تددديهة دددتهعته دددصهب  هدددخهل دددط ةغه
عخ  يهعلته  عخههة تجل يهة  عخصلب هطة اض يهة فل   ن يهعلتهطج هة بصطص ه درةه

                                                           

 .ووة  خ ر هصهفتحيهة بطة هب هك))
 ,Halliday andruqaiya Hasan, Cohesion in English, Longmanةنظدل:هل))

London, 1976, p1.هه
 .ًك.هطةنظله ح ههب خ ي هة  خ ر هصىونا غهعصهفتحيهة بطة هب هة  خ ر هص
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تشددددخ هيه دددد صه  ل ددددخفلطه تطسه ددددصهة  اخلنددددخ هة  هفددددخصه ددددصهة  ددددهط يه صهنؽعاددددههفث ددددلةغه
"ط  لددحهحف تدد هة صههطةإلن ددخصهة فل دد  نيهة  اددخطشهطة   ددخ ش هط ظهددله ددرةهفدديهرط دد :

فددد)ة ص(هظددلذه  ددخصهحددـهههه(ك)طعلضددخ"ه  ل ددخفلطه تطس.ه ضددلالهفدديهةسل ه ددطالغه
هةفت دددخسهحف ددديهة ل ددد هةس ددد طلعهفددديه حظددديهحخضدددلبه  دددخه ؤفدددهه نددد ه تحدددهثهعدددص

صه ثددسه ددرةهة تشددخ  هفددخصهعنصددلةغهه)  ل ددخفلطه تطس  هةت ددخر خغههنصدد خغهه/ة فل دد  ني(.هطةن
ه.هط طذه فطصه  ههطلاهة تفط ليهط ثلاهة طةض هفيهع ل يهةن جخشهة نصهالحاخغه

رةهفخندد ه ددراه دديه ط ددته شددخلة هة  اخلنددي هفددإصهة ددنصهرددـهشه نددخه ج طعدديه ددصه طةن
ه(ل:( هفيهرط  ة  اخلنخ هة ل  في هط نهخه راهة  اخلنيهة   ن يهعلتهةالبت ذ

"ط ددد سهة  لدددخبه دددهـعه دددطظهحخشددد  ف/هطفهفددديهرصدددلع/هطرصدددلعهر دددلع/هطر دددلعه
ه  لع/ه  تهنبلتيهة حـلبهة حـ يهة  خر  ف"

 ح ددسهضدد  لهة  لف دديه) ددخ هة  ددتفلش(ه حخ دديهنصدد يهر ل دديه  ددته  ل ددخفلطه تطس ه
يهن ددتنتجهخه ددصهة  دد خرهطفدديهة طردد هنف دد ه ح ددسه  ددتهة ل دد هة  عخصددله حخ دديه اخ ـ دد

ة ددرعه ظهددله اخلندديهةبددت ذهع  ادديه دد صه فددخن ص هط  ددخهعلددتهة ددلغشه ددصهةبت فه ددخ ه
 اله نه خه فخنخصه   فخصهعنههة شدخعل:ه)ة فهدذ(هط دخه تصدذه د ه دصهضد ر هطةنعدهةشه
ة تهط دددي هطةحتجدددخالهة شددد سهطةإلضدددخ ب هطعدددهشهتدددطفله ددد سهة لةحدددي ه ضدددخفيه  دددته نددد ه

 فا ددلب هطعخ دديهة نددخسه ددصهة  عددط  ص هة  فددخصهة ددرعه ددفطعه   دد ه  نددخ هة   ادديهة شددع  يهة
)ة اصددل(هة ددرعه ل دد ه  ددتهفددسه ظددخ لهة عددـ هطلغددههة عدد اهطة ثددلة هطة  ددل يههط اخ لدد 

ه  ددلةغه هطة  نعددي هط ددطفله ؾدد سهةس ددصهطة لةحدديه  ددخفؿن .هط فـننددخه ددصهبدد سهة  دد خرهنت ددـ صؾ
؟!هط ندخهتف دصهشدعل يه درةهة  د له بلهح صه ثلهة شدخعله صه جعدسه دصهفهفد هرصدلةغه

                                                           

 .لك    هة اخ ش هنف   هصهك))
 .ينف   هصه(ل)
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شددعلع هعندده خه عدد اهة  ددطة صهة شددل ذ هف ددخه عدد اه  نددخ هشددع   هط ت نددته ففددخل شهة 
  ددخه ح لدد ه ددصههط ح  هددشهطرضددخ خ ش ه ددر زهفدد هغلة دديهفدديه صه فددطصهة فهددذهرصددلةغه

هطر شه خ  ي هثشه لدهطه درةه)ة اصدل/ة فهذ(هر دلةغه ههالال ه ن خن يهع  اي هطتضح خ ؼ
)ةال تشدهخههه  خه هة ط ن دي؛هسصهة ا دلعصهة هعلتهة   ط يهطةال تشهخهههفخعخغههشخ هةغه

يهبهحـ دد)نبلديهحددلـههفديه دد  سهة   دخه (هغخ دديؾهة  دؤ صهة حا ادديهة  تشددطرهطة  تلهدذه  ددت
ه (ه  ددلَّ  خر ددي(هط  ددصه دديهتلددزهة نبلدديه صه ددشهتفددصهفدديهة جنددي؟!هعندده خه صدد  ه)ة ا ددلؾ

هة  نخضل صهةسحلةله  تهجنيهة بلطههطة نع شهة  ا ش.ه

ةإلحخ دددديهة نصددددـ يهة   ن دددديهعلددددتهة  اخلنددددي ه دددديهفدددديههطة طرفدددديهةسب ددددلبهفدددديه ددددرا
ه(ك)رط  :

ستخرُص عن َسمِ  من يشبموَنك عظما ولحما/ وويًما وصوتًا. وال يشبمونَك  
روًحا وحمًما. سُياضبك السابقون. ويابُطك الالحقون. سُيعَيُ  َمن يمدوَن 

 وَمن/ُيوَلدون .
فيهة  ا عهعههه صهة ض خئلهة تيهشفل ه حخال هنص يه عه يه رفلهة  ؾحدخسه
    هفيهنهخ يهة  ا ع هف خه  فصهعـه خه حخ يه اخ  يهتفهشه صهة   خرهطحخسهة  اخش ه
 ددطهطـجهنخ ددخه  ددتهة   ددسهةس دد طلعهة  عخصددلهة  اصددطهه ددصهة ب ددخاله لـ تدد  هط فددصه

؟هط إلجخ يهعصه راهةس ئليهطلؤ يغهفلةغه ؽصه شهة ر صه ش هطن هشف غ هط بتلفطصهعن هف
ههال  ددديغهطةضدددحيغهتفشددديه دددـلهة ل دددط  ه  دددخه نهدددشه ؾشددد هطنؽ هنجدددهؾه  صه نخ دددزه ؤشدددلة ؼ

صددخئ ي هفدديهنظددلع؛ههلؤ ددي هط دديهج ددهةغهطشددف غهطن دد خغهط لدديغ هط بتلفددطصهعندد هلطحددخغه
 ه خ  ددددخه ـصهلؤظهسصهةنت ددددخالهج خعددددخ هة نددددخسه  ددددته لط دددديهطةحددددهبهاله عندددديهشدددد ئخغه

ط  هةذهط ح شه عضهشه بتلفيػ هط رة ه طهةس شهطةسفضسهطة هةئش.هط   الهةبت ذه
                                                           

 .هل    هة اخ ش هصهك))
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)ة  دددددخ ا ص(ه فدددددلةهةغهطهطالغ هطة  نخضدددددل صههطة هدددددهذه ددددد صهة فدددددل ا ص:هة  تبدددددخر  صهة لؤ ددددي
)ة  حا ص(ه ؿـ صه شهعلتهنهج  هط تفطصه  لت ه ثخله عجخالهةسج خسهة اخه يهة تيه

هط تاتفيه ثلا.ههههه تتلـ شهب خا ه
هة ضددد خئله ه ثدددسه ددراهة  اخلندددخ هعلددتهةت دددخرهة ددنص ه ثل دددخهتفعددسؾ لدد ف ط اددههع ؿ

 نهددخهرددهه حددخسهعلددتهفدد شه ددخ رهفدديهة ددنص ه طههط  دد خ هةإلشددخلب هططجددهنخه صه عضددخغه
 نهخه حخسه  تهة   خرهة  ح  ه خ نصهعلتهصدطلبه حخ ديههف شهالحر هف خه صهج  ةغه

ه اخ  ي.
 والحذ :االستبدال :  انياً 

ةال ددت هةسهطة حددرذهعنصددلةصه ددصهعنخصددلهةالت ددخرهة نصددي هطجعلته ددخهتحدد ه
عندددطةصهطةحددده؛هسصهة حدددرذهاله بتلدددذهعدددصهةال دددت هةس ه طصدددف هع رددديهةت دددخره دددصه
جهدددي هثدددشه فطنددد ه تحادددره طجدددطههعنصدددل ص:ه دددخ رهطالحدددر ه اله نه دددخه فتلردددخصه دددفصه

فدديهحدد صه صهة حددرذهعنصددلهةال ددت هةسه ؾشددفِّسؾ ه طجددطههعنصددل  ؿ هع ردديهحضددطل ه
 شفس ه إ لدخ ه حدههعنصدل   هع رديهحضدطلهطغ دخالهفديه صهطةحده؛هحضدطلهة   دهسه

"ه عه صه"ع ردديهةال ددت هةسهتتددلزهصددفل خغهه ندد هطغ ددخالهة   ددهس هط ددر زه دد يه"ة ددت هةالغه
 ه ه  ن خهع ريهة حرذهالهتبلذه ثدلةغه(ك) هط ثل خه طهطجطهه حههعنخصلهةال ت هةس ثلةغه

 ههعهة اخل هالفتشخذهة عنصلهة  اهله طهة  ؤطس هه ايه ؤشلةغهط هرةهفإصهة   ت هسه 
  خه  خعهاهعلته ههة فجطة هة تيه حهثهخهةال ت هةس هطةس لهعلدتهبد ذه درةهفديه

ـسه حسهة  حرطذه عهشي " .هط صهةس ثليهعلدتهةال دت هةس هط ديه(ل)ة حرذ هف ه حؿ
ه(م)رل ليه اخلنيه فنطة هة حرذ هرط  :

                                                           

 .قنلةنظل:ه لةطص ه طس هتحل سهة ب خال هصهك))
 ,Halliday and ruqaiya Hasan, Cohesion in English, Longmanةنظدل:ه(ل)

London, 1976, p144.ه
 هك ههةلهر ددخ  ه عمررم الماررة النصرري بررين النظريررة والتطبيررقنادد غهعددص:هصدد حيه  ددلة  شهة فاددي ه

االتسررراق واالنسررريام فررري سرررورة .هطةنظدددله ح دددطهه دددطه دددتي:هلقل هصل هلقققله ة ادددخ لب
 هل دددخ يهجخ ع دددي ه شدددلةذهة  دددع هه ددددخهذ هجخ عددديهة حدددخله بضدددل ه ختندددي هة ج ةئددددل هالكمررر 
 .لً هصًققل/يققل

 .ه    هة اخ ش هصه(م)
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طول المآسي/ التي ستكون، إلى يبل الحزن، تكسو  وردا حورية الكم  تحمل  
 وعشبا/ وتاسمه بحمي  الازالْة/ وطير اليبال تصمي لنسل إلمين .

 اددههتفـفلدد هحطل دديهة فهددذ هط ددراه ددصه هخ هددخهةس خ دد يهةس دد طل ي ه  ددخعهبه
ة نخس ه ر زهنجه خهتؾشفرهعلدته درةهة  فدسهطتت ندخاه دتحفظه د هحدرهة ح دخب.هط فدصه دخه

) فددددسهة    ددددي(ههنيهفدددديه ددددرةهة  دددد خره ددددطهةال ددددت هةسهةال دددد يه دددد صهفل تددددية ددددتطرف
؛هسصه هطة ت خ ددزهثخن ددخغهفدديهة ددنصه طالغههة لؤ دديط)ة تددي(هط ددطهة ددت هةسه اصددطهه ع ددره

فل دديه)ة  فددس(هفدديهة عل  دديهرددهه  ددتطعهف هددخهة  ددرفلهطة  ؤنددثهطة ج ددع.هففدديهة تن  ددسه
ة ددر صه ددشه ظهددلطةهعلددتهعددطلة ه" طهة  فددسهه.هطف دد (ك)"...هثددشه بددلجفشه فدد غ"هة ع  دد :
عهط لحلديه دخه)ة  فدس(ه  شد له  دتهة نصدذهة درفطلههفخ تبهشهة   ت هسه ن ه(ل)ة ن خ "

هطر ددسهةال تاددخ ه ددد" خ  خف س"هثددشهة ددت هسه دد هةال ددشهة  طصددطسهر ددسهة تدد ةطلهطة بصددال 
)ة تددي(ه  شدد له  ددتهة نصددذهةسنثددطع هفنددط ه ددصهة   ددخطةبه دد صهة جن دد صهة لددر صهةتحددهةه

فددديه)  ل دددخفلطه تطس(ه طهة تادددخ ه)  دددل  سه ففلطه ددد (ههطةحدددهةغههشدددف هج دددهةغهطههالحادددخغه
عل دد  هتددفتيهطظ فدديهةال ددت هةسهفدديهع ل دديهة ت خ ددزهة نصددي هطلتددرهه ددـ خص.هطتف   ددخغه

هة فجطة هة  حت لي.

ه(م)ط صهر ز هرط  :

ه"ط خرةه لةهه  هفيهة ل طالهة فث في.هفي/هغخ يهة بلر.ه خرةه لةهه ه ل خفلطه تطس؟"

 حخ ديهنصد يهه) د ؾ(ه)ة هخ (هفديهفيه حخ يهض  لهة لخئالهخغهايهاله لاتهعنتفخ  تل
ه ددرةهتفددلةلهة ج لدديهثخن دديه  ضددخغه .هط فددصه ؿددشؽهرددـهشه عه دديه  ددته  ل ددخفلطه تطس هط عدد ِّ ؾ

                                                           

ه.ىو طلبهغخفل:ه  يهه(ك)
 .كم طلبهة نطل:ه  يههل))
 .ه    هة اخ ش هصهم))
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 دصهةال دشهة ظدخ ل؟هط ؿدشؽهة دت ه  ه دد)  (هة  تادهشهعل د ؟ههة ض  لهة رعه طه ردـسهتعل فدخغه
ه دخه ب د ه)  ؾ(هفشذههفيهل  ي ه صهة ض  ل  ج ة غه صه عخنخبهة ل   هة رعهاله علذؾ

 دصه حدهةثهطتحدطسهج دهع؛هسند ه)فديهة ل دطالهة فث فدي(هه  هة ل اله طهة اهله  دتا  غه
)غخ يهة بلر(هف خه صهة ل طالهطة لخ يه ش لةصه  تهة ل دط هطة حجدال هط  دخه صههطفي

ه رةه ـ خه حصدسه عدهؾ هفدخصه دصهةسجدهظهتاده شهضد  لهة لخئدالهة درعه نخ داله د خهفؾتدالؽ
  هفيهة ل ال هثشهة ت هسه  هةال شهة ظخ له عههتحطر ؿ هطتشـفلؿ هطتحـارؿه خه ل هه  هفيه
هعخ شهة  جهطس.هف خهظهلهةال ت هةسهفيه شفخسه تعدههب؛هفدفصه  دتهلزهة شدخعلهشد ئخغه

"تؾادددخسهة اصدددطل.هه: بدددل هفاط ددد  ه ددث غهه هط دددطه اصدددههشدد ئخغهشددي  نددد ههفهدددشؽه  فددصه صه ؾه
دددددحهخهة شردددددلفخ هةسن ادددددي"رصدددددطلهة  لدددددخبه دددددصهة عدددددخشهطرـ دددددهاؾهفددددديهحدددددهطهه(هك)تطشِّ فبصَّ

صهةبتلفددد ه عددد هه  ددد طل خغههة  اصدددطه.ه طه صه  دددت هسهل ددد ةغه   دددخه دددطهفددديه عندددخا هطةن
ه ه طهرط د :(ل)")  خلفديهف ندطس(ه"  خلفديه فلطه د ه هفاط د :هالالت هةس د طل يه ح خندخغه

هطة ل دد ةصهةس دد طل خصهرةته ددخهتال  ددخغهه))) دد هة  جددهه  لفطل ددطس(ه دد هة  جددهه  ددل  س"
ه.(م)فيهة نصطصهةس  طل ي

هعل دد ه  ددخهة حددرذهةصدد  حخغه  هفهددطه صه ؾحددرذهجدد  ػه ددصهة ج لدديهة ثخن ددي هط ددهسر
ط طه صهة ع رخ هة هةبل يهة  هـ يهة تيهت هشهفيهت دب لهه(ن)ه  سهفيهة ج ليهةسط ت

                                                           

 .ى هص    هة اخ شه(ك)
 .ككنف   هصه(ل)
()دددددطه  ددددد هة تجدددددخلبهعندددددههةإلغل دددددر هةنظدددددل:ه عجدددددشه عددددد شهةس دددددخ  لهةإلغل ا ددددديهه  لفطل دددددطسه 

 طة لط خن ي هة  خ ر.
 .ككنف   هصه(م)
عص:هص حيه  لة  شهة فاي هه.هنا غهCrystal, the Cambridge Encyclopedia,p:119ه(ن)

ه.يية  خ ر هص
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ة  خرخ هة تع  ل يه للي ه ره ؾعـهه حخ يهر ل ي هط طه صهة ع رخ هة تيهالهتتلزه ثلةغهفيه
نـصخنـ يهة نَّص؛هسصهع ل يهةال تهالسهعل  ه ن خهتعت ههعلتهج ليه خ ايهعل   هط درةه
فهطهاله ع دسهعلدتهةت دخرهة دنصهطتلة  د  ه ـ دخه عنديه ند هاله تدلزه ثدسهةسثدلهة درعه

ردددههت ددده ه دددصهحدددرذهةال دددشهطة فعدددسهطة حدددلذهه؛ ددد ه ن دددخ ه بتلفددديطهه(ك) تلفددد هةال دددت هةس
لر ديه" خ  دهةع"هط"ه  خهفيهة ل خن خ هة  عخصدلب هفادههرفدله(ل)طفر زهة ج ليهط خهفطرهخ

ح ص"هث ثيه نطة ه لحرذ ه ي:هة حدرذهةال د ي هطة حدرذهة فعلدي هطة حدرذههةبدسه
هطلهةإلحخ دي؛هسصه.هط رة هفإصهة حرذه ادطشه دهطلهةت دخري ه بتلدذهعدصه(م)ش  هج لي
ط طهرطه"   عيه لجع يههسثلهة  حرطذه اله خهرخشهعل  هه  سه صهة   خر.هف  هغ خ خغه

الهفدخصهضدل خغه تفدطصههط ح خندخغهه(ن)جشه خ ل دال" دصهة دلـهه خ اي ه شل هة علشه خ  حرطذ هطةن
 لجع تدد هبخلج ددي هط ددراهتعت ددههعلددته دد خرهة حددخسهة ددرعه  طهنددخه  عددخلذهط علط ددخ ه

لهطة تفط س ه فن هفيه راهة حخ يهاله  فصهعـهاه صهعنخصلهة ت خ دزهت هشهفيهة تف  
 دسه طجدههعلدته  دتطظهة ج لديههة نصي هفطن هاله ل  ه  صهطحدهة هة دنصهة  بتلفدي.

هة طةحهب هالهعلته  تطظهة ج سهة  تلة  ي.
هطرههظهلهة حرذهفيهعههه صهة  طةضعهفيهة نص ه نهخ:ه

                                                           

.هطةنظدل ه ح دتهع خ ندي ه  نديهة  ع دي هة  دخ ر هلل-كلةنظل:ه ح دههب دخ ي هة  دخ ر هصهك))
ه.ولهص

 دد( هلًم)  دطهة فدت  هعث دخصه ه    هه صهة تط عهفيهة نحطهة عل ي:هةنظدل ه دث غ هة دصهجنديهل))
 هل هللققل ه  دددلط  هل هتحا دددر هع هة ح  دددهه ندددهةطع ههةلهة فتدددالهة عل  دددي ه الخصررراتص

 .قنكص
 .لل ح ههب خ ي هة  خ ر هصهةنظل:ه(م)
 .ينك هصلةنظل:ه ح ههة شخطا هة  خ ر هله(ن)
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ردسه ديهب دخزه"ه(:(كةنتشله ثسه رةهة ندط هفديهة دنص هنحدطهرط د هحذ  االسم:
ةسب ددلبهتفتددت هة  خ  دديف/هطتافددس...ه ل ادديه خئ ددي"هط ددصهة  ددهط يه صهناددهلهة  حددرطذ ه

"ط  دددددددفسهه(ل) ددددددده  سهنصددددددديه دددددددخ ره دددددددطه)ب دددددددخز( هطرط ددددددد هفددددددديه ا دددددددعه  خثدددددددس:
  ل ددددخفلطه تطس.ه  ددددفسهبخ ادددد هعددددصه صدددد ل/هط  ددددفس.ه  ددددفس"هطرددددههحددددرذهةال ددددش/ه

ه(م):طرط د ه  ضدخغههعصهةإل حخ هفيهة  دؤةس.ه ه  سه خ ره  طغهة حرذ هتع  لةغههة فخعس 

"شي ه  حهث هشي هغل اله  حهث"هطردههحدرذهة نعد هفديهة ج لديهةسط دت ه ده  سه
هالحر.

  خه طه  حظهفإصهة حرذه شه اتصلهعلتهة فعسهطحها ه سهرهههحذ  الوعل:
 هطعلدته درةهردهه شدتلزه درةه ح خندخغه تعهةاه  تهحدرذهة فخعدسه صدعط يهة فصدسه  نه دخه

 ظالٌم يحر   (ن):عصه ع ه فلهةتد ه عهةعترةلعة نط ه عه خهر ل .هط صهر ز هرط   ه
ه)ة ظدد ش(هفحددرذهةال ددشهالظررالم، ويررنِكُح  خررَ  الظررالم، وُ مَّ الظررالم  ويح رروالظررالم، 
ه.(ه)) نف (ه ه  سه خ ره طَّغ هطة فعس

 اددددههفددددخصه هددددرةهة حددددرذهةسثددددلهة ف  ددددلهفدددديهةالت ددددخرههحررررذ  يممررررة  و  ك ررررر:
ه(و)ة هةبلي هنحطهرط  :

يا  يمل الكاتنا ، ويا  يمل الكاتنا .  قم قدوة الرو  في/ الحماة السافمْة/ وفي  
.هفف خهنلحظه صهة حرذهطرعهعلتهج ليهالحاي هتاه ل خهفسهرع   ديالما القاتمْة 

                                                           

 .هل    هة اخ ش هصه(ك)
 .ىكنف   هصه(ل)
 .كك هلل هقل هي هى هه.هط    هه صهةس ثليهةسبلظ هةنظلهة صفحخ :هنكنف   هصه(م)
 .قل    هة اخ ش هصن) )
 .نك هصمكةنظله  ضخغ:هنف   هصهه))
 .ًكنف   هص(هو)
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ط طه ـثهة لط هفيهة ج ه ه  نع ه صهه خه  اهخ ه ه  سه خ رهطـض هة   لطالهفعل  
هةلتفخالهة شلطلهطة ثخش.

ط صه نخهتتض ه    يهة حرذه فنطةع هفيهةت خرهة نص هط هظه  خ  ت ه عه
ط ددخئسهةالت ددخرهةسبددلظهفدديهة ت خ ددزهة نصددي هطاله اددسه ثددلاهط    تدد هعددصهغ ددلاه ددصه

ه.(ك)ة ط خئس هطر زهسصهة  حرطذهفخ  رفطله رةههسهعل  هه  س
 الوصل::  ال اً 

 عـههة طصسه صه  شهة ع رخ هة تيه تحاره هخهةالت خره طه دطهع رديهةت دخر يه
  خ ددد يهفددديهة دددنص هة دددرعه تشدددفسه دددصه ج طعددديه دددصهة ج دددسه طهة تلةف دددالهة ف   ددديه

 ه  خه جعل هفيهحخجيه  تهعنخصلهل  ه تنطعيهتصسه د صهة ج دس هة  ت خ ايهب  خغه
ةس دد خاله دد صه تطة  ددخ هة ج ددسه ددصه   هددخهحددلطذهة ع ددذ هة تدديهتع ددسهعلددتهتاط دديه

ة  شدفليه لددنص هطجعلهددخه ت خ ددفيغ هفهددطه رصه حدـهههة  ل ادديهة تدديهتتددلة  ه هددخهة ج لدديه
ه نـظشههةبسهة نص هطر زه صهبد سه هطة هة دل  ه ة  خ ايه عهة ج ليهة  حايه شفسؼ
ة  تعددههب هة تددديهتدددهبسهعلددتهة ج لددديه طهعدددههه دددصهة ج ددس هعلدددتهةعت دددخله صه"ة ج لددديه

 هتحف هخهع رخ هةاللت خ هطة ل  هطةالنفصخسهطةحهةغهه  يهتؤهعه عنتههال  خغهطحهبهتلف 
"ة لليهنظخشه بضعه ع رخ هنحط يهطهال  يهط  خر ي ه  ثلديههط ؿطصذؿهه(ل)فيهة   خر"

هف هددخ(م)فدديه  ن دديه لط دديه ددصه   هددخهة ج لددي" .هف ددخه(ن)؛هفت ددهشهفدديه فددخهبه عنددتهجه ددهؼ
                                                           

  هطغ ل خ.كك هلك همك هصنك ل   ه هةنظل:هصه(ك)

 هة شلفيهة  صل يهة عخ   ي هنظام االرتباط والربط في تركي  اليممةةنظل:ه ص فتهح  هب هه(ل)
ه.ينك هصىًًك هة اخ لب هك طنج خص ه 

 هتلج دديهطتادده شهطتعل ددر:ه ح ددهههلط ددا هة ه ئدديهة عخ دديهبنررا  لاررة الشررعرةنظددل:هجددطصهفددط ص:ههم))
 .هوك هصقًًكة ثاخفي ه صل ه فتط ل ه اصطله

 ههةلهة هددد س هالموصرررل فررري اجعررررا ةنظدددل:هة   بشدددلعه)  دددطهة اخ دددش ه ح دددطهه دددصهع دددل( هه(ن)
 .مقن هصمققل  لط  ه
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 لطحددديهفددديهغ دددخاله هطة هل ددد هنحط دددي ه  فنندددخهة حصدددطسهعلدددته" دددراهة ع ردددخ هة  
ط عتددددلذه" خ ددددهةع"هط"ح ددددص"ه ـصهة تدددديهت لددددزهرددددطبهة تددددلة  هفدددديهة طةرددددعه دددديهة ع ردددديه

ه.(ك)ي"ة  عنط يهة ض ن 

)  ل دددخفلطه تطس(ه طجدددهنخه  دددف يهعلدددتههط دددطهتت عندددخه   عددديهة دددل  هفددديهرصددد هب
 خ ددتثنخ هغخ دديه ددصهةس   ددي هط دديه صهة ددنصهفدديهج لتدد هرددههةفتاددله  ددته هطة هة ددل  ه

فدديهههةبل ددخغهه دد صهج لتدد صه تتددخ  ت ص ه طهل  ددخغههحددلذهة ع ددذه)ة ددطةط(هة ددرعه ـهظهل  ددخغه
هن خرهة ج ليهة طةحهب.ه

 )هيرمافروديتوس( وعدد مرا  التكرار يدول إحصاتي يوضح  دوا  الربط في قصيدة

  ط ثش  عس  طظ الشهةس ل  رص  فص ة فخ  ة تعل س ة طةط نوع الرابط
 ك م م م ن ي لك مل لن هلم المرا  عدد

 ( حالة ربط في القصيدة424الميموع:  )

ه صهب سهة جهطسه ت ـ صه خه لي:

تنط هحلطذهة ع ذ هطة تفخط هفيهة تبهةشه   خ هة طصس ه عه   نيهطةضحيه -2
هة ع ذ هفيهه حلذ هفد)ة فخ ( هةإلضخفي هة طصس هحلطذ ه خئل هعلت )ة طةط(

ه هة ثخ ثي هة  لت ي هفي هجخ   هة تي هة تلت الهة اص هب ه تف ه هة تعل س ه هطة   عه
هة تبهةش ه ص ه عني ه خ ه ل  ههطة تعا ال  ه ع هة ج ع؛ ه  لر ه ل   هفخص )ة طةط(

هة نص.ه هفي هنف هخ هة  فخني هط ه خ ه  نه خ  ه خ ج ع ه فثل ه ط ه طهصطلت ص ش ئ ص
 ط راه يهة طظ فيهةس خ  يهطة شخئعيهفيهة ل  .

هة تعل -7 ه ؾـ  ته خ ل  هة    يه ط هة  اهلهفيهةنتشلهفيهة نصه خ  ليهة ظخ له ط
هة   خره صهب سه هطة ه تنطعيهفيهة ج سهة     يهفد:هالشهة تعل س هفي ه رص

                                                           

 .ًللةنظل:ه لةطصهط طس هة  خ ر هصهك))
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هط)عـس(ه ه عـس هة شعل(  هفي هة  عتخه هغ ل هعلت ه لة  هث خني هة تبه   )ة تي
  حرذه)ة  ش(هة تطف ه ي هف خه اطسه فثلهة نحخب.

  صهش ئ صه ه خهنفسهة رعه ل  ههطلههل  هةال تهلةزه د) فص(هةثنتيهعشلبه لب  -2
 ة  فخني هط فنه خه  هطةصهغ له ت ا صههةبسهة نص.

ةحتل هة لطة  هةسل عيهعلتهة تطة يهفيهة جهطسهة  لت يهةسط تهفيهة نص ه  خه -2
  خهعهة خهفلشه شفسهظخ لبهالفتيهفيهة نص.

هة تلر ش -2 هع  ي هفإص هطة ض ني هة  عنطع هة ل   ه بصطص هفخن هه  خ )ة نا ي(
ه  خ  ي هل   ههع  ي هعلت ه ال ه عثل هط ش هة نصه فف ل ؛ هفي  طضع صهطح هب
 ههحخ يهطِّه ؾههة رعهرهة  ا عهة تخ يههط صه ر صهة  طضع ص  ه لفخصليهفيهة اص هب

 (ك)فيه ثسهرط  :ه سه هظهة اخل   صهة لَّه
/ وفي ل اة العاممهْ ألنك في النمر. في الريح. في القمح. في شا  النممة  

/ وفي الماتمةالطول. في حكمة الشيخ، في وردة الحّ . في/ لبدة األسد 
   الصخر. في الرمل.

 دددصهه لحدددظه صهة شدددخعلهردددههفصدددسه ددد صهة ج دددسه ع  ددديهة تدددلر شه)ة نا دددي(ه دددهالغه
)فدديهحف دديههة ددتبهةشه)ة فخصددلي(ه طهة ددتبهةشه)ة ددطةط( هثددشهفصددسه دد صهشدد هيهة ج لددي

 خه  اله درةهةالبت دخلهة  صدلعهفديههعطاله هلهه خ فخصلي.ة ش خ(هط)فيهطلهبهة حال(ه
)ة نا ددي(هة  ح ددلبهفدديهرط دد هة ددرعهفدددخهه صهه ددرةهة  طضددعه خ ددرة .ه طهفدديه ثددسه ددرا

ه صه هطة هة ل  هة لفظ ي:  بلطؽ
ه(ل)

 وتقبررل كينونررة إ ررر كينونررة. تتمشررى الماررا  عمررى قشرررة/ األرض. بررين دبيرر  
تن./ يم ررُ  ترروُق القررر  لمحيرراة ويررذوئ النِّمررال وبررين هررزيم الرعرروِد. تضرر   المرردا

                                                           

 .ًل    هة اخ ش هصه(ك)
 .مك هصنف  هل))
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ررر  ُس  ن يسرررتطيب سررربياًل إلرررى كشررر  سررررِّ / هيرمرررافروديتو لصرررايرًا فقيررررًا. يؤمِّ
ه"الويود/ ومعنى الخموِد. وُيحَبُط. ما من سبيل/ إلى ما يخبئ سّر الويود

)ة نا دددي(ه حدددسهة فخصدددليهف  دددخه ددد ر هط فدددصه دددخهة  ددد الهة دددرعه دددـطغهه ادددههحلـددد 
)ةسل (هط) دد صهه  ددالهة ـن ددخس(؟ه ددسه ددراهة ع  دديهت   ن دديه شههة فصددسه هددخه دد صهفل ددي

رةه دخهتلفندخه دراهة ع  ديهة نحط ديهطة هال  دي هطعؾدهنخه  صه هخه خه  طغهخهفديهة  د خر؟هطةن
  ددتهة  دد الهفدديهرلدديهة ددلطة   ه طجددهنخه صهة  ا ددعهحددخطسه صه لددتا ه نددخه ج طعدديه ددصه

ه دددهه ادددذهة ادددخل هة صدددطلهةس ددد طل ي هة تددديهنج ددد هعدددصهف نطنددديهجه دددهب هطعصدددلهج
)طالهبهة   ددس(هة ددرعه دد فطصهه  خ د ه نه شددخغه ن هددلةغ هط ددطه شددخ هه درةهة حددهثهة عظدد ش

  ه ثلاهف  خه عه ه دصهبد سهةسفعدخسهة  ضدخلعيهة ـهة ديهعلدتهة حلفدي:هتا دس هتت شدت ه
تضددـج ه لثددح ه ؤ ددس ه  ددت  ع ه حدد   ه ب دد  هة تدديهتاتضدديهة تلف دد هفدديهفددسهصددطلبه

طسه لتف دددسه دددعه)  ل دددخفلطه تطس(ه لطصدددطسه  دددته دددـله دددصه دددراهة صدددطل هططرفددديه  ددد
هة طجطههط عنخا هط فصه خه صه   س.

 هط ظهله صهة نصهرههةفتاهه  تهفث له ه شه فصهحضطله هطة هة ل  هفخف خغهط ب لةغه -6
هة   طله هطعهه هة للط ي  هة لطة   ه ج ط  ه  ص هرخلنَّخ ه خ ه رة ه هطة هة طصس   ص

هطب  يغهطه ه  لةغهشعل خغهة شعل يهة تيه لل ه ل عؽ خئيؼ  ه خه عنيه صهة نصه  ع صؽ
ةشت سهعلتهلطة  هض ن يه ـه ه  ته ضعخذهة ت خ زهة نصي هطةفتاخهاهج  ةغه
ه   خ ه ه الهط ي هة تفط س ه بلظه  هخش هتنه ه   يػ ه ص ه ـه ه ر زهال هةت خر ؛  ص

 ةالن جخش.ه
 التكرار والتضامّ  : االتساق المعيمي:رابعاً 

ةالت ددخرهة  عج دديه ظهددله ددصه ظددخ لهةت ددخرهة ددنصه ددل  ه دد صهج لدد ه ددهطصه
ن ددخه ددصهبدد سهة ع رددخ هة  عج  دديهة اخئ دديه دد صه فددلهة هة ددنصه طصددسه طه حخ ددي هطةن
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ه(ك)ططحهة ه صهج ل  هط حااهدخهة تفدلةلهطة تضدخش هف دخه دلظه" خ  دهةع"هط"لر ديهح دص"
 اله رةهه نصدد خغههثددسه عددهةغهطعلددته ددرةهفددإصهة  فددلهبهة  عج  دديه ع ط دديهعددصهة  دد خرهالهت 

ةبتخل دددخه ندددتجهة دددنصه طصدددفهخهفل ددديه ن دددج يه دددعهة  عندددتهة  اصدددطههفددديهة ج لدددي ه
دد يغه ددعهة هال دديهة جخ عدديهفدديهة ددنصهة تدديه لغددالهة   دده هفدديه  صددخ هخه لاددخل .ه ط تنخ ؿ

هصةنهطه.ه(ل)" ددطهة  عجددشهط دخه اددطشه دد صهطحهةتدد ه ددصهة ع رددخ "هفع دخههةالت ددخرهة  عج ددي
ن ددخه فددطصههة طحددهبهة  عج  دديهال تح ددسهفدديهرةتهددخه ددخه ددهسهعلددتهر خ هددخه هددرةهة ددهطل ه"طةن

ط ددطهنددط ه ددصهةالت ددخرهة عددخشه لددنصه ددل  ه دد صهه(م)ر ددزه ح دداله طرعهددخهفدديهة ددنص"
 دراه ظدخ لهطةضدحيهيهفخ تلةهذ هطةالشتلة هطة تضخههطهفل خت ه ط خ يهلطة  ه عج  

هفيهتحا رهةالت خرهة  عج يه  صهعنخصلهة نص.
 التكرار: -ه 

نخصدلهة للط ديهفديهج لديه دصهعة تفدلةلهفديه عدخهبهعنصدله طهعدههه دصهة  ت ثسه
ج دددسهة دددنصه ع نددد  ه طه  لةهفددد  ه طهعنصدددله  لدددره طهعدددخشه لدددل هة تفف ددده.هط دددلظه
 ح ددههب ددخ يه صهة تفل ددله اددطشه ددخ ل  ه طهة ج ددعه دد صهف  دد ص هف ددخه اددطشه طظ فدديه

 صه هددرةهة فدد شهه لفدد ه  دد خ هة  تلادد صه  ددت"هعنهددخهفدديهة ب ددخاله  ضددخغهه عـ ددلتهةط  دديه
ه(ه)" صه فددطصهطث ددرهةاللت ددخ ه ددخ  عنتهة عددخش"هط ؾشددتل ه دد ه(ن)    دديهاله ن لدديه غفخ هددخ"
هح الهنخ زهة   ئفي.

ط فددطصهة تفددلةله لحددلذ هطة فل ددي هطة ج لددي هطة  ا ددعهة شددعلع.هطة تفددلةلهشددفسه
 دصه شدفخسهةالت دخرهة  عج ديه ت لداله عدخهبهعنصدله عج دي ه طهطلطهه دلةهذه دد  ه

هفيهة نصهةسه ي.هعخ خغهه ه طهة  خغه  لاخغهه ش  ه لةهف  ه طهعنصلةغه طه خه
                                                           

 .هلةنظله ح ههب خ ي هة  خ ر ههك))
 .يمك هصكة شخطا هة  خ ر ه جهل))
 .قهف هف جل:هة  خ ر هص(هم)
 .ًىكةنظل:هب خ ي هة  خ ر هصه(ن)
 هميًك ه  دلط  هى ههةلهة علدشه ل   د ص ه قضرايا الشرعر المعاصررةنظل:هنخ زهة   ئفدي هه(ه)

 .ونلص
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ط اددطشهة تفددلةله تاط دديهة  عنددت هطتفف ددها ه  ددخه  ددخعههعلددتهتفه دديهة  عنددت هط ددرةه
 لتشددت هطة تففددزهة نصددي هطة بدد صه ددصهعنددخ هه فثددله لهال ددي هطةن عددخهةغهه عندديهطضددطحخغه

عصهعنصلهة تفلةلهفيههة تفط س هطة  حثهعصهعنخصلهةن جخشهفيهة نص.هط طه حثنخ
ظددخ لبه  ددلط  يهها هط  فددصهعددهـهة اصدد هب ه طجددهنخه صه دد   هة اخ ددشهرددههةتفددفهعل دد هفث ددلةغه

الفتديهفديهة دنص.هط دصه شدفخسهة تفدلةلهة دطةلهب:هتفدلةلهةال دش هطتفدلةلهة فعدس هطتفددلةله
ه.ة ج لي

 تكرار االسم:
فديه درةهة دنص هعلدتهة دلغشه دصهتعدهههصدطلاهه  خ  خغهه  ثسهتفلةلهةال شه ل حخغه

ط شفخ   هط اهه ن  هج  عهة  اخ عهعلتهتفلةلهة عنصلهةإلشخلعهة  لف عهطة  حطلعه
ة شددددعل يههلؤ تدددد ة ددددتطحته ندددد هة شددددخعلهه  دددد طل خغهه)  ل ددددخفلطه تطس(ه طصددددف هل دددد ةغه

  تعخ ره ع ه)  ل خفلطه تطس(هة  عخصل.هط اههتفلله رةهةال شه لفظ ؿهفيه فثله صه
 ثدد صه ددلب ه ددخه ددهسهعلددته    تدد هفدديهتشددف سهة ددنص هطةن ددلة هةسهطةلهة  تنطعدديهة تدديهث

هنه ه هخ.
 صهتفلةله رةهةال دشهعنصدله هدشهعد  ه دصهتدلة  هة ج دسهفديهة  ا دعهة طةحده ه
ف خهع سهعلتهتاط يهعنخصلهةالت خره  صهة  اخ عهة  تيهطة عشل ص.هفلطهحخط ندخه صه

خرههةبددسهة ددنصهفدديهة  اددخ ع ه طجددهنخه صهن تطضدد ه ثددلهة تفددلةلهفدديه نتخج دديهةالت دد
 هط طه طسه شخلبهت تلعيهةنت دخاهة نصه علصهعصهنف  ه خ عنطةصهة رعه فتنخط  هالحاخغه

ة  تلاددي؛ه ددرةهفددخصه ددصهة  تطرددعه صه تطجدد هر ددصهة اددخل ه  ددتهة ل دد  هعدد طبهعلددته ددخه
ةه  بله  هة نصه صهةإلحخال هة نص يهطة  اخ  يهة تيهتاطعه صه رةهة تطج هنحطه در

)ةفتددلة هة تدد ةطلههةال ددش؛هفددخ  ا عهةسطسهفددخصه لحدده ثهعددصهة   ددس هطة ت ه ددهه  ج ئدد 
لضخع  هطفيه طة بصال(هططالهت  هطة بلطله  تهة ح خب هطعنخ يهحطل خ هة فهذه  هطةن

 صهة لخئالهفديهة  ا دعهةسطس ههة ثخنيه ع صهة   سهعصهنف   ه ض  لهة  تفلشه هالغه
هنف   هط دخه تصدذه د ه دصهردطبهطصد  يهفهدططحصط  هعلتهة  علفيهة تيهعلذه هخه

) فددسهفهددطذهة ج ددخس(هط)تشددفل هفددخصه ددصهندد طبهة  عجدد ة (هثددشهة حدده ثهعددصهع رتدد ه
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.هف خه) خ  خف س(هطة تهعخ ه راهةس  طلبهةإلغل ا ي هف خه نطض هالحاخغهه  ح ط ت 
ه(ه  ظهدله ندخهة   دسف ط دخغههة تبهشهة شخعلهة اف بهة   ن ي هطةبتصخلهةسحدهةثه)ط ط دخغه

  نتادسه  دتهع رديهة ل د ه خ  لدخب هطة  دطصههلش رهة ب طة ...هج   غههفت خغهه عه خهرط خغه
ة شخ عه  صه خه اطشه  هة ل  ه صه  طال هط  ثلهح  هبهط خه اط طصه د ه دصه ع دخسه
شددل لب.هطعلددتهة ددلغشه ددصه ع ددخسهة   ددسهة  شددلفيهط  طالتدد هطتضددح خت هة نددخهلب هفإندد ه

 هط دددصهةسعدددهة  هففدددخهطةه ددد  هطحخصدددلطاه  دددته صهرةرهةس دددل ص هف دددخه ادددخس ه دددصهرط ددد
 تعرود إلرى كمورك ةنتهد هة اصد هبهعندهه ا دعه دؤثله نهخ ديه درةهة لجدسهة شدجخ ه دفصه

اليبمي وحيدا... وحيدا تعيش. وحيردا تمرو . وحيردا تمرو  وحيردا تمرو . وداعرا 
ط  خهع ره ف خبهة   سه رةهة تفلةلهة  طجعه  ج طعيه صهةسحدطةسهه(ك)"وداعا وداعا

هة  فلهب هط  فخظهة طحهبهطة  ط .
 تكرار األفعال:

 دددؤهعهتفدددلةلهةسفعدددخسه  دددتهتج  دددعهة عنخصدددلهضددد صهطحدددهة ههال  دددي هف دددخه نددد ه
 ددصهلطةفددههة ددنصه فاددخغهطثددلة غهطع ددخ غ.هطعنددهه عخ ندديهةسفعددخسهفدديهه  خ دد خغهه صدد  هلةفددهةغه

ة اصدد هب هنجددهه صهة فعددسهة  ضددخل هرددهه دد  صهعلددتهة نددطع صهة بددل صه  دد الهةلت ددخ ه
 خ هال ددديهة تددديهتن ثدددره دددصهة دددنص؛هط دددصهةس ثلددديهعلدددتهر دددز ه جدددي هة فعددددسههة لؤ دددي

 طهنحددطهه(ل) نددخل""ثددشه ن ددطهط ن ددطه  ددخه شددتهيهة  دد صهطةهة  ضددخل ه لتع  ددلهعددصهة تددهلل
 لهال يهعلدتهه(ن)  فسه  فس"هال يهعصهة   خ ليهفيهة  شايهط"ه(م)"ط تعاله تعال"هرط  :

 حخصدددددلزهة ح ص... حخصدددددلزه"ه طةصدددددليهة  حدددددثهعدددددصهة  علفددددديهة طجطه دددددي هطرط ددددد :
                                                           

ه.وم    هة اخ ش هنف   هصهك))
ه.ونف   هصه(ل)
 .هطتفلل ه لبه بلظه خه ع ره صههال يهة فعس هط اطعه ثلا.نمنف   هصهم))
 .ىكنف   هصهن))
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ضددد ره دددزهةسل ه"ت ت  دددخصه دددهظهة ضددد رهة نف ددديهة دددهةبليهطة بدددخلجي هطه(ك)ة لدددص"
فددسه تعلاددخ ههفحددرذه(ل)  ل ددخفلطه تطس" فدد هطشدد بخهعجددط ة.هتضدد ره ددزهةسل ه

 هطفديهج  دعهةسحدطةس هطتطف دههة فعسهفيهة ج لديهة ثخن ديه  ؤفدهه صهة ضد رهفدخصهعخ دخغه
ث خت هف خهفي: ه(م)""طح هةهتع ا.هطح دهةهت دط .هطح دهةهت دط هطح دهةهت دط هة  عنتهطةن

بدد سهة تفددلةلهطحددرذهة نا دديهة تدديهتفصددسه دد صهط ث دد ه ددصهه)تعدد ا( هفحددرذهة فعددس
ة فعل صه طصفهخهع  يهتطرذ هنهخ ديهة   دس هطبخت تد هة  فجعدي ه  طتد هة  حادرهفديه

هنهخ يهة   لهةسب له صهة اص هب.
 تكرار اليممة  و  يزا  منما:

 ددخه لحددظهعلددته ددرةهة ددن  هة تفددلةلعه ندد هةتفددفهعلددتهصدد حه ع نددي هفخال ددتفهخش ه
طنفدددديهة جددددنس هطفـلهددددخهصدددد حػهتددددلت  ه خ لؤ دددديهة شددددعل يهة  نفعلدددديهطة تعل ددددس هطة نهددددي ه

ة  تددطتلبهة تدديهتع ددلهعددصهحخ دديهة شددزهطة ح ددلبهطةالضدد لةالهطة الددر هط حخط دديهتث  دد ه
مرن القرادمون مرن الميرل والرريح  (ن)"ه ادطسهة شدخعل:هة رة هطةن ةحيهة بلهة  بخ ذ.

مرن القرادمون  وال م  في عربرا  الايروم / مرن القرادمون عمرى صرموا  الريروم /
لتقررويض نسررمي/ وصررمبي عمررى بررا   همرري/ مررن القررادمون بطوررل كطومرري/ مررن 

 . القادمون
؛هسنهددخهتتعلددره صهتفددلةلهةس ددئليهة تدديهعلضددهخهة   ددسه دديه  ددئليه ل فدديهحاددخغه

   دددسهة هط دددي؛هفهدددؤال هة ادددخه طصه ل دددهطصهةحدددت سهة دددط ص هطرتدددسهةس ندددخ  هطتددده  له
                                                           

 .قمص    هة اخ ش هنف   هه(ك)
 .ولنف   هصه(ل)
 .ومنف   هصهم))
 .لم هصنف  ن) )
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طس ه ددددخه عندددديهة  دددد  لبهعلددددتهةإلن ددددخصهةسل  هطتجف ددددذهةسنهددددخل هطتجل ددددذهة حادددد
)تجل ددددذ هتجف ددددذ ههطة  فددددخصهطة ح ددددخب هف ددددخهتضددددخ  ه فددددلهة ه ددددصهحاددددسهة تدددده  ل

تادط  (هتفددلل ه دعه) ددخ هة  لف دي:هحالددي ه فلدي هنهددلع هن دلي ه  لددي(هفديهتح ددسه
)ة ل س هة ل   هه  تهة   سهة  عخصل هط اخ لهخه  فخظهتشعله خ بطذهطة  جهطس ه ثس:

هجطش(.ة ثلج هصهطة هة له

ه(ك)) تت(هفيهة  ا عهة عخشل هف اطس: دف خهتفلل ه ع هة ج سهةال تفهخ  يه

متى يعمنون نبو اتمم/متى يرفعون خطاهم إلى الطرق المستقيمة/ متى يتقنون 
كي يوصموا بعض  بالحياة وبالمو . كي ينعموا الصالة عمى الحي والمي .

  صواتمم لألعالي... متى يبد ون متى يبد ون 

ة  ا عهة  خ رهحـثهطتال عػهط طشػهغ له بـصصه جهيه طهج خعيه رةتهخ هففيه
  دخشهة عدهطهه فصهة   خره ح ل ه  تهة علالهة ر صهتبـلطةهعصه رةهة   س هتخلف  هطح دهةغه

ة لخصددال ه جخ دد هة  ددط هطة دده خل هف ددخهتفددلل ه فددلهة ه عج  دديهتددرفله ددؤال ه ددفنهشه
هطتحدثهعلدتهة  اخط ديهطة جهدخه هنحدط: عدهطةص هة صحخالهعا هبهط  دخه هتن درهة ظلدشهطه

)ة ص ب هة هعخ  هةال تاخ ي هة نع شهفيهة هن خهطة بلب( هطتحادرهة نصدلهة  طعدطهه صه
ه.ه ه طةهحاخغه

ط صهةس ثليهعلته رةهة نط ه شهههبتخ يهت دهسه عدهاه دتخلبهة اصد هب ه تفدلةله
اهة  تلاددي ه)الهة نخف دديه لجددنسهطة دد هخ ه ددعهةإل اددخ هعلددتهب ل ددخه دديهة فت ددخص ه  اددهله

 سرالماكيس / وال نرار. ال نرور. ال  تعود إلى كموك اليبمي وحيدا. فرال  (ل) اطسهف  
                                                           

 .يك هص    هة اخ شه(ك)
 .وم هصنف  هل))



222 

 

ال/ حررّي. ال عرررس. ال شررمس. ال قرردس. ال فرري . ال  نسررل. ال  رض. ال يرررس.
 شي  هيرمافروديتوس. وداعا . ضو . ال شي . ال

هة  حنيهة تيهةنتهته   هخهة   دسهعدصه  ل درهةنتفدخ ه ؾظهلهة  ا عهة  خ رهع رؽ
ة جنسهعصهةس  خ هة  رفطلب هة تيهشفل ه صهب سهة تضخشه ج طعيه دصهعنخصدله

ة  فدددخصههة فدددل  هة ح دددخب:هة حدددال هة ن دددس هةسل  هة  لةعدددي هة شددد س هة ندددطل هة ندددخل.
ة  اهس هف خهتضخ  ه فلهة ه تضخهبهفخ ضط هطة في ههال يهعلتهةنتفخ ه دخه جعدسه

  فدلهبهشددخ ليه لع ددطشه)شددي ( ه ددرةه هظهة تفددلةلههة ح دخبه  فنددي هة تدديه ـبصددهخهج  عددخغه
فددديهه هثدددشه  اخع دددخغه هالههال  دددخغههطلاهةالت دددخريهفددديهل ددد ه دددراهة  فدددلهة هة  تندددخثلبهشدددفل خغه

ه عضهخ هة تيه  ه  هفيهت خ زهة نصهعلتهطفرهلؤ يهة شخعل.
 تكرار التشكيل البصرئ:

فـل  هفيه طضعهخه).(هط يهع  يه  خ  يهتفلل هفيهة نصههع  يهة تلر شهة نا ي -
ة  نخ اله لت طهه خ نفسهة ضلطلعه  طةصليهع ل يهة الة ب هطجخ  هفيهغ له فخنهخه

هطفر زهعطضخغههح نخغه ه شفخ  يهه بل  هطـ ه ه  خ هة ج لي  هفيهل  ه ج ة  عصهة فخصلي
رلةئ يه ضعف هة ت خ زهة نصيهفيه راهة  طةضع.هطفيهتاه لع ه صه راه)ة نا ي(ه

ه يه الهتع  لهعصهحهبهة  تطتلهطةالنفعخسهة  تصخعههة رعهالهع ريه  ه طظ فيه خ
 ة نا يهةس خ  ي.ه

تفددددلةله اددددخ عهتشددددت سهعلددددتهةسعددددهةهه ددددصهصددددفله  ددددتهث ثدددديهطفتخ تهددددخهلر ددددخغه خ للدددديه -
ةإلنجل   دددددددي هعلدددددددتهة صدددددددفحيه شدددددددفسهع دددددددطهع ه دددددددلبه تلت دددددددالهتصدددددددخعهع هط دددددددلبه

 (ك) بلظه تلت الهتنخ  ي ه فرة:
  0 /1 /2 /3/ متى يبد  العد/ 3/ 2/ 1/ 0 متى يبد  العد/ 

                                                           

 .هفتخ يهة  ا عهفيهة ه طةصهتبتلذهع خه ث ت هفيهة  تصه لخ خ هفن ي.ههك    هة اخ ش هصهك))
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 دصهةس دئلي ه ؿدشؽه درةهة تفدلةلهط دخهطظ فتؾد هة هال  دي؟ههط اههط هه رةهة تفدلةلهعدههةغه
هلردشه  د لهفخ دس هعل دخغه صهة  دطةههردههغ دته  دخحيهف  دلبه دصهة دطلره هةنفلههفسر ط ؿشؽ

هفيه عظشهة  اخ ع؟ه

 ت ثددسهفدديهه صهج لدديه) تددته  دده هة عددـه(هج لدديهتح ددسهفدديه  ختهددخه عنددته ضدد لةغه
  خ  يهة شخعله دصهة  بدخ   صهفديه ادخ عه دخ اي ه صه  خشدلطةه خ ع دسهة حا اديهفديه

ه(م)هة  دددؤة لبهطة نصدددلبهطة دددهفخ هعدددصهة دددط صهة  حتدددس؛ه دددرةهفخنددد هة  هة ددديه دددعهة عدددهه
  ن  ردديهة جه ددهب هط ددرفلنخه ددرةه دد ع ه ددهة خ هةس عددخالهة ل خضدد يهالن دد ره شددخلبه

يهعفددسهةسلرددخش هطففندد ه اددطس:هة  هددشه صهت دده طة هط ددطهة  دده  هثددشه تحا ددره ددراهةس ن دد
  تهة نهخ ي.ه فصهة تفلةلهة ثخ ثهفديهنهخ ديهة اصد هب ههفخصه صه لحليهة صفلهةن  رخغه

/ وداعررا.. 1/0/ 2/  3وداعررا/ه(ك)"هط عدهه ددهبه  ن دديه ددصهة تفددلةلهةسطس ه ده ه فددرة:
 وداعا.. وداعا.. 

هطصه نخصددل هط د هردلةله حددهه هه فدرةه نتهديهة صدلة ه ددفصه  ادتهة   دسهطح دهةغه
)صدددفل(هة دددرعه دددطهفددديه دددرةهة  طضدددعهع  ددديهةنتهدددخ هالهع  ددديههط نتهددديه دددعهة دددلرش

ح ددخ ههال  ددخغه ؛ه  ددخهعددـ  ه ددصه طةصددله خغهط صددلههةن دد رهفخ  ددخ ر هطع  دديهة ت دد شهطةن
)..(هط دخهتح لد ه دصهتدطتلههعؾلظهة ت خ زهة نصي.هثشهتفلةلهع  يهة تدلر شةالت خرهطه

 خغه ت لالهطرفيهح  نيه  طس هطنحصهنطه ه رةهة   س هلغ يهفيهة  اخ ه ع ه حظيه
هة تطه عه ف له هبه  فني.ه

 ) ناتيا  التآل ، والتعارض( التَّضام:  -هال
  ددتهةلت خ ه ددخهه"تددطةلهه طله ددصهة فل ددخ ه خ فعددسه طه ددخ اطبهنظددلةغههة تَّضددخشه عنددي

 حفددشهع ردديه ددصهة ع رددخ  هطة ع ردديهة تدديهتحفددشه ددرةهة تدد ةطلهفدديهب ددخاله ددخ ه دديه

                                                           

 .ومص    هة اخ ش هه(ك)
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 ددخه حددههههة جدد   هطغخ  ددخغهه-ة تضددخهه طهة فددسهطة جدد   ه طهة جدد  ع ردديهة تعددخل  ه طه
علددتههتتدلة  هف دد هة عنخصددلهة  عج  ديهةعت ددخهةغههر دزهحددهسهة  تلادديهة درعه بلددره دد خرخغه

ف ددددخهتاددددطشهع ردددديهة تضددددخشهعلددددتهة ددددتل سهة  خرددددخ هه(ك)"ثاخفتدددد هط علفتدددد ه خ  عددددخني
ةإل حخئ ددديه لفل دددخ هطة ظددد سهة تددديهتلا هدددخهعلدددتهة  عدددخنيهة  عج  دددي هبه ددديهالت دددخره
ة نص هط نخ ه راهة ع رخ ه تشف سهة  ن يهة فل يه لنص.ه  خهفيه رةهة دنصهة   دـطسه

ب ه فتفدته درفلهفاههظهدل ه ج طعديهف  دلبه دصهة  فدلهة هة  عج  ديهة  ت  فديهطة  تندخفله
هعل ه نهخهف خهطله ه عههن عهخه صه  خرهخ:

 ه(ة ل طال/ة لخ دددددددددي)ه (عشدددددددد خطلهة/)ه (ة ت ةطل/ة بصددددددددال)هالترررررررررآل :  ناتيررررررررا  
ه (ة ادددددددط )ة فلش/ه)ة ل  /ة ه دددددددطال( ه )ة  لردددددددخ /هة له دددددددخ (هج ددددددد ي( ه خ ددددددد ي/)
ه( ة فؤطس/ة ددددددددددددددددهطةلر)ه (/ة  هددددددددددددددددل)ة ب له (ة  ل /ة ضددددددددددددددددل )ه (ة حاددددددددددددددددس/ة ا  )

ه(غخ س/لةطه)ه (ة هبخص/ة ل خل)ه (نهل)ن ع/ه ( فل س/ خري)ه (ة ط   ي)ة حفلي/
ه (ة ه ط /ة دددددددددده خ ) ه(تصددددددددددلي/تلني)ه (رل  /فث ددددددددددلة)ه: ناتيررررررررررا  التعررررررررررارضه
رل دددس/ه) ه(ة جندددطص/هة هدددهظ) ه(ة ندددطل/هة ظددد ش) ه(ة اددده ش/هة جه ددده) ه(ة اصدددل/ة فهذ)

 ه(ة لط /ة ج ددده)ه(ة حدددلال/هة  ددد ش) ه(ة ج دددخ /هة تب دددي) ه(ت دددتهج/هتفتئدددال) ه(فث دددل
ه...(تع ا/هت ط ) ه(ة حضطل/هة ل خال) ه(ة ح خب/هة  ط )ه ( لة/هجهلة)

رةهفخصهة  حثهفيهة تضدخشه دطه حدثهفديهع رديه لط ديهتندتجهتف د لةغه ه(ل)طلؤ دخهطةن
ه(م) صهنتطرذهعنههع ريهة ـتضخشهفيه ا عهطةحه ه صهرط  :هفخصه  ة خغه

 تظل منزهة حونة الما  عن سطوة القرش في ما يتيح المحيط/ منزهة عن 
 فاعي البحار ومستنقعا  السباخ الرهيبة. ال/ حونة الما  تدرئ وال حونة الما  

                                                           

ه.هلةنظل:هب خ ي هة  خ ر هص(هك)
 .قنجخصهفط ص:ه ن يهة لليهة شعل ي هة  خ ر هصل) )
 .نل    هة اخ ش هنف   هصهم))
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ترضى. كوتما مموحة/ محنتما القاسية/ لماذا إذن تزدريما الضوا ، ويستنك  
اآلتية/ وما شانما حونة الما   الموص عنما. وتنبذها المية العاتية/ وتنكرها الايمة

بالويضان المدمر، ليس  هناك. ولم تنخرط في انميار السدود. وال في ايتيا  
 الحدود. ولم تستبح لقمة اآلدميين. لم تكتسح عم  الماشية 

 ن ندديهة  ا ددعهة  ددخ رهعلددتهتطظ ددذهة ل دد هة بددخصهة ددرعهة تفددلاهة شددخعله ددصه
ففديههصدطلت صه تادخ لت صهط تعخلضدت ص؛هفديه عج  هة بدخص هط ت ثدسه دد)حفنيهة  دخ (

ة صدددطلبهةسط دددتهت دددهطهحفنددديهة  دددخ ه  دددخ  يه ت دددهظه دددرةه دددصهبددد سه دددخه  ثددد ه  حدددخ ه
 ج طعيه صهة  فلهة هة  عج  يهة  صخح يه هراهة صطلب:هة ناخ هطة  عههع دخه لطثهدخ ه

)ة اددلاهط فددخعيهة  حددخل هطة طرددط هفدديههة ضددعذهطة الددي هةال تعددخههعددصه فددخ صهة ب ددل
 هلفضددددهخهة ددددهبطسهفدددديه فخ ددددهاع هة  ددددلة بهطعددددهشهة علددددشه  ددددخه ب دددد ه هددددخه ددددصهة   ددددتن

ه.(صلةعخ هالهتتعلره هخ هطةالفتفخ ه     هخهط ح ةنهخهة اخ  ي

طفدديهة صددطلبهة ثخن ددي هت ددهطهحفندديهة  ددخ ه ضدد ههب هط ظلط ددي هط حتلددي ه ددر زه
 د ه دصههجخ ه ؤة هخهةال تنفخلعهة  تفللهة رعه ث له شخعلهة ح صهطة  لةلبه  دخهتاخ دس

ه هعلتهة دلغشه دصه عد صهة دتنفخل خهط لة تهدخط  تا  غههة هلة هطة تهخنيهطع  يهحخضلةغه
سحدهههط دشهتفدصهفديه دطشهبصد خغههطرتدسهطتجط دع ه صهفدسه دخهحصدسه لعدخ شه دصهه دخل 

 نهدددخهصدددطلبهفل ددد  صه)حفنددديهة  دددخ (هط دددخهتطةجهددد هفددديه دددرةهة عدددخ شههفددديه دددرةهة عدددخ ش.
ه سهطة ت  خص.ة  تطحاه صهظلشهطعهطةصهطتهج لهطةحت

ط عه هفإصه راهة هلة يهطرف هعلته ع هعنخصلهةالت خرهة نصي هطةبتدخل ه
ن خرلههةـ ي هرههتع يهففلبهعصه راهة عنخصل هطرههت  صه صهة دنصه فتادله  دتهفث دله
 ددددصه   ددددخ هةالت ددددخر هعلددددتهة ددددلغشه ددددصهحضددددطلهفث ددددله نهددددخهفخإلحددددخال هة نصدددد ي ه

يه صهتدنه ه   دخ ه بدلظه لتدره عد هطة طصس هطة تفلةلهطة تضخشهطغ ل خ ه  دخه عند
ة فجدطة هفديهة ددنص هعلدتهةفتدلة هعددهشهتحادرهةت دخرهة ددنص هطةفتدلة هعدهشهطجددطهه
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نصه ن جشه رةت ؛ه رةه فتيههطلهة   تطظهة بل هط طهة   تطظهةالن دجخ ي هطهطله
هة اخل ه تحا رهة نصهعلتهة   تطظهة هال ي.

 هيرمافروديتوس(: ) المحور ال اني: انسيام الخطا  الشعرئ

.هطفدديهةالصدد   ه ددطه ج ددط ه(ك)ةالن ددجخشه لدديه ددطهضددشهة شددي ه  ددتهة شددي 
علدتهفه د ههة   خ ه طهة ع ل خ هة ظدخ لبهطة بف ديهة تديهتجعدسهردخل هب دخاله دخهردخهلةغه

هطتفط ل  هط نخزه ج طعيه صهة   خه هطة ع ل خ هة تيهت هشهفيهتحا رهةالن جخش.

ة رعه تشفسه صهع رديهة دنصه خ ادخل  هط دراهط صه راهة   خه :ه  ه هة   خره
ت فنددد ه دددصهتحه دددههظدددلطذهة اضددد يهط  خنهدددخهط فخنهدددخ هط  ددده هة تفط دددسهة  حلددديهة دددرعه

 هفنعددلذه طضددط هة ددنص هطة اددلةئصه ددلت  ه اددلةئصهة ددنصهة تدديه ددؤطسه عضددهخه عضددخغه
طة ع رخ هة تيهتل  ه  صهعنخصلا هط  ه هة تشخ  هط تشهعدصه ل درهتشدخ  هة دنصه دعه

بلظهفيهة اض يهة تيه اخل هخ هط  ه هة تلل  ؛ه عهة  طضدط هة دلئ سه طهنصطصه 
ه.(ل))ة نطةب(هة تيه ت حطلهحط هخهة ب خالهة  هلطس

طفددديهةالن دددجخشه  دددل ههطلهة ادددخل  هطجهدددهاهة تدددفط ليهة دددرعه  ر ددد ه دددل  ه جددد ة ه
 ددهة تهخهلصددههة ع  ددخ ههفددطصت ه"طر ددزه خ تددهللهفدديه ن دديه علف دديهفل دديهة ددنصههال  ددخغه

 ت خ زهة طحهة  هفخ  تلايهة   ه ه  ههطلهف  لههة بف يهة تيهتجعسه صهة نصهنصخغه
ه.(م)فيهة حفشهعلتهةن جخشهة نصه صهعه  "

ط نددخ هعلددتهر ددز هفددإصهعنخصددلهةالت ددخرهة  ددخ ايهفدديهة ددنصهة ددرعه  خ نددخ هرددهه
فددشهعلددتهة ددنصه هفدديهت خ ددزهة ددنص هطالهنعنددي ه نددخ هة حنجحدد هط ه ههطل ددخهن دد  خغه

                                                           

 ة صه نظطل ه  خصهة علال ه خهبه) جش(.هك))
 .قوب خ ي هة  خ ر هصه(ل)
 .لمفتحيهة بطة هب هة  خ ر هصم) )
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 ه ددخ جطهبه طهة ددلهة ب ه اله نهددخهرـصددل هفدديهتحا ددرهة ت خ ددزهة نصدديهطة تددلة  ه ح خنددخغه
طناصدتهخه عدد هة عنخصددل؛ه  دد اله ددطسهة ددنصهة ددرعهغ ددته  ددخحيهث ثدد صهصددفحيه
فيهة ه طةص ه خهجعسهةإل  دخزه عنخصدلهةالت دخرهع ل ديهصدع ي هطةس دلهة بدل ه صه

ه  دد طه ه  لجع ددخ هطل ددط ؼ ل ي هتحتددخله ددصهة اددخل ه  ددتهثاخفدديهطهل دديه ددرةهة ددنصه ةبددلػ
ههط هخلبهفيهتلايه ثسه رةهة نط ه صهة نصطص.

فاددهه  دده  هة   ددخه هة  ددخ ايهفدديهتحا ددرهه- طضددط هة هلة ددي-  ددخهفدديهة ددنصه
ع ل دددخ ه  خ ددد يه دددخعه هفددديه ندددخ هةالن دددجخش هط دددصه هطة هتحه دددها:هة  ن ددديهة فل دددي/ه

هبلف ي. طضط هة ب خال هطة عنطةصهطة تفل ل هطة  علفيهة 
 البنية الكمية/ موضوع الخطا : 

 اصددددهه خ  ن دددديهة فل دددديه صه فددددطصه لب ددددخالهجددددخ عػههال دددديهطرضدددد يػه طضددددطع يه
 ت حطلهة نصهحط هخ هط حخطسهتاه  هخه فهطة ه تعههب ه نهخه فهدطشهحه ديه فتدل ه

.هف دخه نهدخه"ةس دخسهفديهفهدشه(ك)  عتهة  تلايه  تهتاه   هطتج د هاه فهطةتد هة بخصدي
 صهة طظ فيهة تيه اطشهعلدتهتفه تهدخ هفهدطه رصه هةبه جلةئ ديههطةن جخ  هةن  رخغهة نصه

.هط لظه)فخصههة ز(ه" صه فسه(ل)ط ن يههال  يهتبت سهةإلب خلهة هال يهطتنظ  هطتصنف "
طعل دد هفددإصهنددصه دد   هة اخ ددشه ددرةهه(م)ب ددخاله ن دديهفل دديهتددلت  ه هددخه جدد ة هة ب ددخال"

تد هةس خ د ي؛ه دخههال ديهة عندطةص؟هطةن دته عهحدهه ث لهج ليه صهةس ئليهة تيهتشدفسه ن 
ة شدددخعل؟هط دددخرةه ل دددهه صه ادددطس؟ه  دددخرةهة دددتهعتهةس ددد طلبههلؤ دددخة دددت خ ه صه ح دددسه

                                                           

قصيدة الوقر  ألدونريس،  ناتيرة .هطةنظل:ه خ  هة لطةشدهب ه"ونةنظل:هب خ ي هة  خ ر هصه(ك)
 همققل هتشدددل صهةسطس هم هة جخ عددديهةسلهن دددي هة عدددهههدراسرررا  " ه جلدددياالتسررراق واالنسررريام

 .للهص
 .لنةنظل:هب خ ي هة  خ ر هصهل))
 .ونب خ ي هة  خ ر هصهم))
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ط عدد هل ط  ددخهةس دد طل ي؟ه ددخهة ع ردديه دد صهة ل دد هةس دد طلعهة ادده ش؟هطة ل دد هة ددرعه
  ددد لاهة اخ دددشهفددديهة ب دددخال هط  دددا هح ط تددد هة ثاخف ددديهطة تخل ب ددديهعل ددد ؟هط دددسهطفدددره

ة  عخصلب.هفسه راهةس ئليهطغ ل خههلؤ ت ة شخعلهفيهتطظ ف ه لتنخصهطة ل  ه ح سه
هت هطه شلطعيه لاخل .

ةشدددتلسهة شدددخعلهعلدددتهرضددد يه  خ ددد ي هن دددت  عهتل دددسه عخ  هدددخهعدددصه ل دددره
 هط دطهينًك صهش خسهفل   صهة  حتليهعدخشه علفتنخهة بلف يه خ شخعل هفهطهشخعله

هط تخ عددي حددهه  ددشهشددعلة هة  اخط دديهة فل دد  ن ي هطة  تصددف ه  ج ددسه نتخجدد هة شددعلع ه
ه صهتجل ت هة شدعل يهة  ط لدي هطةرتلةند ه صده ا هة شدخعله ح دطهههلط داه تطصدسه  دت

حدطسهة اضد يهة فل د  ن ي هعلدتهة دلغشه ند ه دشههة شخعلهفيه راهة اصد هبه دتهطلففلبه
يهة شعلهة حهةثيهة رعه بره ن لره  تهعدطة شه رفل خهفيهة نص هط رةه  له ف طذهف

حهةث ددي هتنددفظهعددصهة   خشددلبهة تع  ل دديهطة ب خ  دديهف ددخهفدديهة شددعلهة ادده ش؛ه ددرةهطظددذه
 صه  خ هشدعلهة حهةثديه تحا درهشدعل يههة شخعلهةس  طلبهطة فل خ هة  طح يهطفث لةغه

هة نص.

 خ  يهفديهط عهه نخ ه راهة فلض ي ه  فصهةال  ئنخصه  تهة اطسه صهة اض يهةس
ة اصددد هبهتف ددددصهفددديهة عنددددطةص/ه  ل دددخفلطه تطس ه ددددرةهة فدددخئصهة  تشددددفسه دددصهفددددخئن صه

ط صه راهة ففلبه  فصهة عثطلهعلتهضط هبخف هفيهعت ديهه(ك)طف خن صهفيهج ههطةحه
هنفرهة تفط سه ل حثهعصههال يه خ.

)صددلة هة هط ددي(ه  فددصه صهنن لددر هسصهة اصدد هبه  ن دديهعلددتهه ددصه ددراهة ففددلب
ط ن لديه صه تن د هة ادخل ه هطففل دخغههطه ن دخغههخهطة بلهة  حتدسهطة  بتلدذهثاخف دخغهثنخئ يهةسن
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فيههفخ لؤ ي هة  تي  ته صهة شخعلهاله نخراه  ف يهة ط صهة  ه سه طه  ف يهة تجن سه
 رصه نهدخه  دف يهصدلة ه ف دل هه ه دسهتح دسه  دخغه   ردخغهة نصهالهتتعلدره هدرةهة جخنداله
ة فخعددددس(هط حتددددسه) خ ددددشهة  فعددددطس(هطرضدددد يه) خ ددددشههططجددددطه ه ث ددددخ هطنفددددي ه حتددددس

ة فل ددد  نيهة عل ددديهط دددطه طةجددد هة  لدددخبهطة  حتلددد ص هط تعدددل ه  دددته دددؤة لبهة تهط دددهه
طتت حددطلهة ففددلبهة لئ  دديهة تدديه  فددصه  دداخ هخهعلددتهة اصدد هبهحددطسهه.طة تهج ددله ط  ددخغه

ه  فخن ددددديهةتحدددددخههة شدددددعالهة فل ددددد  ني ه ر دددددزهة تصدددددطله  شدددددلط هعددددده ـيهفخشدددددسه ظدددددصر
فدديههط دديه   ددطبيهخ هشدد خسهفل دد  ص ه ددعههط دديهةالحددت سهة صدده طنيهط بخصدديه  ندد

هة رعه عخهسه)ة عاش(. رةهة  بلطره)بنثت(ههتح سهصفخ هة رفلهطةسنثتهعلته  ئي

ه؟هعخ جهدددخه ندددره صهة دددتهعتهل ددد ةغهط فددصهف دددذهعدددخ جهة اخ دددشه دددراهة ففدددلبهشدددعل خغه
اله ددددطه خ ددددرفلهطاله ددددطه ددددخسنثته)  ل ددددخفلطه تطسههثخ ثددددخغهه(هطجن ددددخغه) ج نددددخغهه  دددد طل خغه

ة بنثدددت(هنت جددديهحخ ددديهة تددد ةطلهةس ددد طلعه ددد صه)  دددلط  س(هط) فلطه ددد (هط ادددههتن دددفه
ة شخعل/هة عـلةذه هرةهة  ط طههة   هطله)ة  تطله خ بصال( هط نرهة لحظديهةسط دته دصه

يه   ع ديه) فسهة    ي(.هفدإ ته عهحدـهه  فدصه هدرةهة فدخئصه صه اد شهع رده ن ه  فطص
 ددددعهة بددددل.ه صه طضددددط هة ب ددددخاله رصه ت حددددطلهحددددطسهث  دددديهة هط دددديهة فل دددد  ن ي ه
طة صدددلة هة ادددخئشه ددد صهف دددخن صهط دددط ت ص:هة ف دددخصهة فل ددد  نيهط ط تددد هة عل  دددي هطف دددخصه
صدددده طنيهةحت  ددددي ه حددددخطسه  ددددسه ط دددديهةسطس هط ددددلهاه ددددصه لضدددد .ه ددددسه  ددددعته

ه فلضهخهعل  ه خ اطب.

ةضدحيه حدـسه درةهةإلشدفخسهة ادط يهة ف  دله تفدط صه رة هةن ثاد هلؤ دخهة شدخعلهة طه
ف ددخصهطةحددهه ضددشهة ف ددخن صهفدديهج ددههطةحدده ه عددهه صهتددط  ه دد صه)حددالهة لنددخ هة ادده ش(ه

 نهدديه ف ددخبههطعددهشه دد خع ه) ضددج جهةسغددخنيهة جه ددهب( ه فددصهة شددخعلهنجددهاه ب ددلةغه
ه هفيهصطلبهلةفضيه آلبدله الهفديهة  د خرهة درعهل ا ة   سهةس  طلعهططهع هطح هةغه



272 

 

ط ددطه دد خرهة تعددخ اه هددط ت صهطعددلر صهطجن دد صهفدديهط ددصهطةحدده ه حتضددصهة ج  ددع ه
هطتت ثسهف  هر شهة  ح يهطة عهة يهطة   ش.ه

 العنوان والتكرار:

)  دددطه ددددطز(ه حددددهه ؤ  ددديهعلددددشهة عنطندددديهة  عخصددددل هه دددطلهه)ج ن دددد (هتعل ددددذ
ه" صهة عنددطةصه  نددتهطشدددي ه لعنددطةصهطة ددرعه ددط يهف دد هة اددخل ه    ددديهرصددطظ هف اددطس:

فديه علدتهه هط  خه ن هفر زهفاههظهلهة عنطةصه خل ةغه(ك) صنط ه لل هة تلايهطة تفط س"
   لهط بد ه  دطههعدل   هطفديهفل ديهطةحدهب ه  دخه شدفل ه درةهة ل د ههة نصه تفلهةغه

ة  حددطلعه ددصههال دديهشددفل يهط طضددطع ي هفخندد هفددسهة عنخصددلهطة ع رددخ هطةإلحددخال ه
هعصهة اض يهة جط ل يهفيهة ب خال.ة نص يهطة  اخ  يهتتطج ه    ؛هسن ه ع له

رةهتطجهندددخه  دددته ادددخ عهة دددنص ه دددطذهنجدددهه صهة عندددطةصهردددههتفدددلله فثدددله دددصه طةن
ث ث صه لبه رفلاهصلةحي هثشهتطجه ه    ه عظشهةإلحخال هطة ضد خئلهط هطة هة دل  ه

 دددخعههفددديهع ل دددخ هة دددل  هطةالت دددخر؛هف ددده  هة اصددد هبههة دددرعطة طحدددهة هة  عج  دددي ه
)ضدج جهة ح دخبهة جه دهب(هطتشدفلر ه دصه)ند طبهه خ   س هطةإلع صهعصهطالهتد هة  ه شدي

ة تطردددعه هدددرةهة فدددخئصه صه هطهطعـهخ ف ددد  ه دددعهة تن دددؤه ددد ه  صددد لهة  عجددد ة (هثدددشهت ددد  ت
تلت  ه  هتصليه  هة ج خس هط صهتلعخاهحطل خ هة فهذهة تيهتحالهع سهة ب ل هف خه

ل ددط ه  دد طل يه بددلظ ه   دده هلحلتدد هفدديه ددراهة ح ددخبه) دد هطضددط هطالهطجهددي(ه  لددخ له
) دل سهة هدطةجسههط  خفلهط حخلالهط  خ شهط اخطشهط صه بط ه صخعالهة ح خب هفهدط

                                                           

(1 )ه Genett,G.1988.: Structure and Functions of the Title to The Title in 
Literature". Critical Inquiry 14.pp.692-693. 

ثندد ص هه هةالكلله ه  د ذ ه هالعنرروان فري شررعر عبردالقادر الينررابيناد غهعدص:هنل  ددخصهة  خضدي ه
ه.هكقل  ت  ل ههى
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)ف ددخه شددتهيهة  دد صهطة نددخل(هط ددخهةتحددخهه ددر صهة عنصددل صه الهعلددتههطة نددخل( هط ن ددط
طة جدص هثدشه تنالندخه ادخ عهالحاديه  دتهع رتد هف نطنيهعج  ي هتج عه  صهعخ شهةإلندسه

ه دددد) خ  خف س(هتلدددزهة حطل ددديهة ج  لددديهة تددديهتفتدددتصه ددد  هطتج دددعه ددد صهةإلثدددخلبهطة شدددهطب 
ط لشددتهعل هددخهعندده خهل تدد ه  ددتحشهفدديهة  ح ددلب هح ددالهةس دد طلب هفتددهعطهة  هدديه صه

لهةسنثدطعه هطةالنتصدخ تحهةهفيهج ههطةحهه تتشه  خلفيهة  هيه خ  طةلهطةالتحخهه  ضدخغه
هعلتهة رفطلبه ل له لةهبه ن  ه سه إلةهبهة  هي.هثشهتتفشذهة اص هبه تع دلهع دخه ا تد 

 هحدد صهطت خ ددفخغههططضددطحخغهه) ددخ  خف س(ه ددصه صددخعال هفظهددل هة للدديه فثددلهةنفشددخفخغه
 دددل تهخهة حدددلطالهرلةع هدددخهة ندددخع ت ص هطعطضدددهخه جلدددسهةس دددصهعنه دددخه دددرلةع صه دددصه

ه عهصهاله صه .

)ة نشط هة عظ ش(هر خشهة هط يهط) هلجخصهة تعدهه(ههس(ه ظهطلطتفت سهرصيه)ة   
( هط ددددرةه  ثددددسهعنفددددطةصهفجدددد  غهه)علددددتهة دددده لهجدددد  غههط)ة  اددددطسهة   خلفددددي(هطةاللتاددددخ 

 ه فدصهةالفت خس ه تن لرهفخعل يهة بصاله  صه ط ت صه تعخ شدت ص هط تصدخلعت صه عدخغه
 ددصه  هدديهة ل ددالهنت جدديه ط خ دد هة  شددل ي هف ددخههة  ف ددخبهتف ددصهفدديه اددخ هة   ددسه ن ددطرةغه

ويحرربط، تنبررذ آلمررة الايرر   وهامرره البشرررية، ينبررذ  "هن ددراهة ه  ددطصه  دد اله  ط  تدد :
ليررذبل ياسررا. وخوفررا. اآلدميررون: ال. لسرر  منررا. ومررا كنرر  منررا. ومررا  نرر  منا...

 ش(ه هط هةل هةس خشه د هظهل دخ هف دخه ت دهظهة صدلة ه د صهثنخئ ديه)حدخلالهط دخ(ك) وحزنا
)رختددسهطرددخطش( هط دد سه ه دد هب ددخل.هفهددطه شددت هة ددر صه دد صهغضددالهة  ددخ ا ص ههطنددهة 

ه)ة علال هة تخل خ هة حضخلب هة تدلةث..(هف دخهندلةاه ط عدخغههطحاله  خ هةسغخنيهة اه  ي
ط  سههلؤ ي) ثليهة  فس(هةسففخلهة جه هب هط)حف يهة ش طخ(هط خهتع لهعن ه صهه  ص

                                                           

ه.نك    هة اخ ش هصهك))
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 فدسهصدطلهة عدهطةصه الهعلدتههردلةلهثخ د  هطلةفضدخغههطصههطح دهةغههب ص ه  نتهيه ب لةغه
ه.(ك)  خسه صهتعخ اهة هط ت صهفيهط صه لج  ع

 الخموية المعرفية:

ة بلف يهة  علف يه هةبه صه هطة هةن دجخشهة ب دخال هتدتلبصه دفصهة ادخل هح ن دخه
  علفتد هة بلف دي هط اصدهههفهرةهة ب خال هاله ـهه دصه طةجهتد ه  دتع نخغهه طةج هب خ خغ 

 هخهثاخفيهة اخل  هط فطنختد هة  علف ديهة تديه  دتهع هخه لنهدط ه تفط دسه درةهة ندط ه دصه
ة ب خ دددخ هة شدددعل ي هط ادددهله عددد صه دددصهتصدددطلةت هة ر ن ددديهحدددطسهة  طضدددط  ه ضدددخذه
   هخه ج ط هب دلة هة  تلاديهة تديهةفت د هخهفديهة ح دخب.هطفدر زهة شدخعلهفإند هاله ادهشه

علدته دخه  تحضدلاه دصهبلف تد هة  علف ديهطة ثاخف دي هطتجل تد هة شددعل ي.ههنصد ه اله ندخ غه
طنت جيه رةهفإصهة  شتلزهة ثاخفيه  صهة  نتجهطة  تلايه دطهةس دخسهة درعهت ندتهعل د ه

ه   خ هةالن جخشهطة تفط س هنختجهعصه راهة  علفيهة  شتلفي.
صهة ادددخل ه هدددرةهة دددنصهاله دددهه دددصه صهتتج دددعه ه ددد ه علط دددخ هعدددصهةس دددخ   لهطةن

ة  طنخن ي هطة لجط ه  دته عدخجشهةس دخ  له لتعدلذه  دتهة  لجع دخ هة تديهة دتاته نهدخه
ة شددددخعلهنصدددد  هط ددددهظهةتفددددخرهة شددددخعله طهةبت فدددد ه عهددددخ ه ت دددد صهة ع رددددخ هط ددددهظه
ةال تفخهبه صهة  لجع خ هة  خ اي هطة تب صهة هالال هة  تطرعيه نهخ.هطاله ـ  خه صه

 طل يهة تدديهاله  فددصه ل تلادديهفددزهشددفلةتهخهة ددنصه  بددله عددهههطةفددله ددصهة ل ددط هةس دد
ه هخ.لة تفط ل يه اله خال   هع

خاه صهة اددددخل هحدددد صه تنددددخطسه ددددرةهة ددددنصهفإندددد ه   ددددتهعيه ددددصهة ددددرةفلبه ددددخه دددد ـه
ي(هة تددديه تندددخطسه نهدددخه دددخه دددطهندددخفعه لتفط دددس ه ددددد)ةس لهة  علفـ ددده(Minskyه) ن دددفي

هلةجهددخههةإل ددخلط  فددصهط  ددت عهه نهددخه ددخه ددطهغ ددلهضددلطلع ه  ددصهت ث ددسهة  علفدديهطةن
                                                           

 ةنظل هع لهش خني هة  خ ر.هك))
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ضددددد صهن دددددره دددددصهة ع ردددددخ ه ددددد صهة  طضدددددطعخ هطةسحدددددهةث.هط  فدددددصه دددددصهة تدددددرفله
 هسننددخهنتطرددعهنتطرددعه دداط هة   ددله  جددلهه دد خ هصددط هة لعددههطةال ددتلجخ هطة تطرددع؛

 دخه حفد اهعلدتهة ادلة بهه (ك)ة   لهطة لعههطة ظل يهطة ل خسهة فث ذهضد صه  دخلهطةحده
ة   دده هفدديهة ددنص ه  ددخه ضدد ف هعل دد ه ددصهتصددطلة ههخلفخغهة طةع ددي هف فددطصهعندده خه شدد

ه علف ي.ه

ط ت عه درةه علفتندخه خ شدخعل ه د   هة اخ دش هط دخهةتصدذه د هشدعلاه دصه د خ ه
 هطة  طضطعخ هة  حطل يهفيهشعلا؛ه ره صهة  عدلطذهعدصهظلؤهفن ي هط خه ح ل ه صه

ذه دصهطظـده    هة اخ شه ن هشخعلهرطهثاخفيهطة عي هط  هتجل يهشعل يهحهةث يهثل ي 
ب سهثاخفت هة ل ط هطةس  طلبه  خه بهشهتجل تد  هطةالن  دخ ه فنطةعد  هط دل هفديهل دشه

عل ددد ههطة دددتهعخ هرصددديهن ددديهة ه ط دددذ هطة دددتبهشهتان ددديهة تندددخصهة صدددطلبهة شدددعل ي 
فددديه دددرةههطة  فدددلهة هة  طح ددديهفددديه هدددخلبهط لةعدددي هط دددرةه دددخهنجدددهاه  دددتث لةغههة  ددد ش 
ه راهة هلة يه صهن   هة اطسهف  .هه  سه  اهطلنخهفيهط طه خة نص ه
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 الخاتمة:

هبلص ه راهة هلة يه  ته ج طعيه صهة نتخئج هنج لهخهف  خه فتي:ه

فهدخه)  ل دخفلطه تطس(هططظـههصه صهة نصه صهة شخعلهرههة تهعته  د طلبت  ـه -2
؛ه تح ددددددسهلؤ تدددددد ه لطةرددددددعهة عل دددددديهطة فل دددددد  نيهعلددددددتهطجدددددد هح ددددددنخغههتطظ فددددددخغه

 صلة هة هط ي.ه  ف يهة بصطص هط خه تعلره  ه ص
طةضددد هفددديهل دددشهبل  ددديهة دددنصهة الةئ دددي هعدددصه ل دددرههفدددخصه لعندددطةصههطلػهه -7

 .ةإلحخال هة نص يهطة  اخ  ي
يهة تددديهةعت ددده خهة شدددخعل ه فنطةعهدددخ:هفخنددد هة ضددد خئله فثدددلهة دددلطة  هةإلحخ ـ ددد -2

 هخهفدددديهة  اددددخ عهةضدددد خئلهة  ددددتفلش هطة  بخ ددددال هطة لخئددددال هطتنددددط هة ددددتبه
 ة شخعل.هلؤ خ ح اله

  صهة نصه ت خ زهعصه ل رهةإلحخال هة  تعههب هطة عنخصلهة  ح لي.هت  ص -2
)ة نا ي(هع  يه تفدللب ه د سهفديهنهخ دخ هة ج دس ه دسههفخن هع  يهة تلر ش -2

فيهفث له صهة  طةضعههةبسهة ج لديهة طةحدهب ه  دخه طردعهة ادخل هفديهة تع  ديه
 ة هال  ي.

ة تددديه  ددده  هفددديهت خ دددزهه عدددههة حدددرذهطةال دددت هةسه دددصهة دددلطة  هةإلحخ  دددي -6
 ة نصهطةت خر  ه عهةالبت ذهة  ف ذه  نه خ.

عنصدددله دددصهعنخصدددلهةالت دددخر هط   ددديه دددصه   دددخ هه دددط هظهة تفدددلةل هة دددرعه -2
 فشدفخ  ههفيهت خ زهة دنص ه طضدعهة هلة دي؛ه رهفدخصهحخضدلةغههةالن جخشههطلةغه

فخندد ه ة  تنطعددي ه ددخه  ددهشهفدديهتددلة  هة طحددهة هة  عج  دديهف  ددخه  نهددخه ددطة ه
  ت خعهب.ه شخطلبه تج

فدددخصه   دددخ هةالن دددجخشههطلهطةضددد هفددديهتعدددط  هة دددناصهة دددرعه دددشهتحااددد ه -2
  هطة هةالت خر.
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ة شددخعله لعددخ شهعددصه ل ددرهتطظ ددذههطلؤ ديةن لدرهة ددنصه ددصهففددلبه حطل ددي ه -2
ة تددديهتتعلدددره   دددف يه ث دددخ ههة لؤ ددديةس ددد طلبهة تددديهح لددد ه ضدددخ  صه دددراه

 ددددط ت صه  ددددل ي ه دددد صهة هط دددديهة ط ن ددددي هطتادددده شهتصددددطله ن ددددخنيه لتعددددخ اهة
ط ت دد صه ددصهة ددنصه صه ددرةهة تصددطله شددلط ههط ددصهطةحدده.ه تصددخلعت صهعلددت

 .)بنثت(ه عخهسهة عاشهت خ خغههفخشسهغ لهرخ سه لح خب هط طهعلته رةهةس خس
ه
ه
ه
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 قاتمة المصادر والمرايب
 .ن الكريمآالقر  .1
ه توظيرر  المرروروث اليرراهمي فرري الشررعر العربرري المعاصررره ح ددههلحخحلددي  .ل

ه.يققلهة   لطنيه لنشلهطة تط  ع هع خص  ههةلهك 
 ه فت ديهك( ه )اتيرا  يديرد فري الردرس النحروئ نحو النص ح ههعف في ه .م

 .نققل  لة هة شلذ هة اخ لب ه
 ه فت يهعد صهشد س هك ه األسطورة في الشعر العربي الحديث نسههةطه ه .ن

ه.ة اخ لب
ة تل فدي ه هتلج يه ح هه  فيهة     ني ه ن لهتحميل الخطا  لةطص ه طس ه .ه

ه.ىًًكهجخ عيهة  لزه عطه 
هتحا دددددر هل هلالخصررررراتص دددددد( هلًمعث دددددخصه ه)  دددددطهة فدددددت  هة دددددصهجندددددي .و

ه.لققل ههةلهة فتالهة عل  ي ه  لط  هلع هة ح  هه نهةطع ه 
 هتلج يهطتاه شهطتعل ر:ه ح هههلط دا هة ه ئديهبنا  لاة الشعره جطصهفط ص .ى

ه.قًًكهة عخ يه اصطلهة ثاخفي ه صل ه فتط ل 
 هتلج ددديهع دددخسهصدددخهرهة ط دددخال هالمارررة والمعنرررى والسرررياقه ال نددد جدددطصه .ي

 . ههةلهة شؤطصهة ثاخف يهة عخ ي ه لهةهك لةجعيه طئ سهع    ه 
 هة  طردددذهبنيرررة القنررراع فررري القصررريدة العربيرررة المعاصررررةبل دددسهة  ط دددت ه .ً

ه.ًًًكه   خصنه وممهعهههةسه ي 
ة ددده صه هتلج ددديهعدد هك ه مقدمرررة فررري نظريررا  الخطرررا ه ددخصه فددهطن س ه .قك

ه   خع س هة  فت يهةسفخه   ي.
ه ك هتلج يهت خشهح دخص ه النص والخطا  واجيرا   لط ل ههعه طجلةنه .كك

ه.يًًكهة اخ لب هعخ شهة فتالهة  صل ي 



272 

 

هةلهه هتلج دددديهلعددددههع ددددهة جل س نظريررررة االسررررتقباللط ددددل ه دددديه ط ددددال ه .لك
ه.لًًكهة  رر ي هة حطةل 

 ههةلهفرري اجعرررا  الموصررل)  ددطهة اخ ددش ه ح ددطهه ددصهع ددل( ههة   بشددلع .مك
ه.مققل  لط  هه ة ه س

 ه جلدديه ناتيررة االتسرراق واالنسرريام فرري قصرريدة الوقرر ه  ددخ  هة لطةشددهب .نك
ه.مققل هقمه ه جلهمهلة خ  هة جخ عيهةسلهن ي ه 

 هقصرريدة الوقرر  ألدونرريس،  ناتيررة االتسرراق واالنسرريام ددخ  هة لطةشددهب ه .هك
ه.مققلس ه هتشل صهةسطهمه جليههلة خ  هة جخ عيهةسلهن ي هة عهه

ة شدددلفيهه ك ه عمرررم لارررة الرررنص: الموررراهيم واالتياهرررا   دددع هه ح دددلع  .وك
هة  صل ي.

 ه نشددددطلة هط ةلبهك ه هيرمرررافروديتوس وقصرررراتد  خرررر  ددد   هة اخ دددش ه .ىك
ه.هلكقلة ثاخفي هع خص ه

 ههك ه عمرم المارة النصرري برين النظريرة والتطبيررقصد حيه  دلة  شهة فادي ه .يك
ه.قققل ههةلهر خ  هة اخ لب هلل
) ناتيرة االتسراق واالنسريام فري  تحميل الخطا  الشرعرئفتحيهة بطة هب ه .ًك

ه.وققله ه   نيه لنشلهطة تط  ع هع خص ك"ه   حد عشر كوكباً  ديوان
 هة ح دددددخب ههويرررررة سرررررميح القاسرررررم فررررري صرررررراع الكيرررررانينع دددددلهشددددد خني ه .قل

ه.مكقلفخنطصهة ثخني ههنة ج عي ه
 هك ه المارة النصريمدخل إلى عمرم  هفط فجخنجه خن  ه ص هه تلهف هف جدل .كل

ه.ًًًكض/ًكنكجخ عيهة  لزه عطهه لنشلهة عل يهطة   خ ع ه
 هة  ؤ  ديهالقاموس المحيطة ف لط   خهعه) جههة ه صه ح هه صه عادطال( ه .لل

 .)ط ر(هة عل  يه ل  خعيهطة نشل ه  لط  ه خهب
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ة  لفد هه ك ه لسانيا  النص مدخل إلرى انسريام الرنصه  ح ههب دخ ي .مل
ه.كًًكهة ثاخفيهة عل ي 

ه  صررول تحميررل الخطررا  فرري النظريررة النحويررة العربيررةه  ح ددههة شددخطا .نل
ه.كققل هة  ؤ  يهة عل  يه لتط  ع هك)ه. ( هل

نيررراز ديناميرررة الرررنصه  ح دددهه فتدددخ  .هل  هة  لفددد هة ثادددخفيهك ه( )تنظيرررر وا 
ه.ققًكة عل ي ه  لط  ه

ة  لفدددد هة ثاددددخفيهة عل ددددي ه  ددددلط  هه التشررررابه واالخررررتال ه  ح ددددهه فتددددخ  .ول
ه.وًًك

 هتلج دديه  دد صهل ه األعررالم فرري األسرراطير اليونانيررة والرومانيررةمعيررم  .ىل
ه.ييًك   ي ه ؤ  يهة علط يه ل  خعيهطة نشل ه صل ه

 ههةلهة نهضددديهمررردخل إلرررى دراسرررة اليممرررة العربيرررة ح دددطهه ح دددههنحلدددي ه .يل
ه.ة عل  يه ل  خعيهطة نشل هةإل فنهل ي

جخ ع دي هل دخ يهه االتساق واالنسريام فري سرورة الكمر ه  ح طهه طه دتي .ًل
ه شددددددددلةذهة  ددددددددع هه ددددددددخهذ هجخ عدددددددديهة حددددددددخله بضددددددددل ه ختنددددددددي هة ج ةئددددددددل 

ه.ًققل/يققل
هةلهه ك ه قررررا ة الرررنص ويماليرررا  التمقررري ه ح دددطههع دددخسهع هة طةحددده .قم

ه.وًًكه ه نيهنصل هة ففلهة عل ي 
 هة شدلفيهك ه نظام االرتباط والربط فري تركير  اليممرة ص فتهح  هب ه .كم

ه.ىًًكة اخ لب هة  صل يهة عخ   ي ه طنج خص ه
 هةعتندددته تصدددح ح ه  ددد صه ح دددههلسررران العرررر ض( هككى)ه  نظدددطلة دددصه .لم

 ههةله ح ددددخ هة تددددلةثهة عل ددددي ه  ددددلط  هكع ددددهة ط خالهط ح ددددههة صددددخهر ه 
ه.شوًًك

 ههةلهة علددددشه ل   دددد ص هى ه قضررررايا الشررررعر المعاصرررررنددددخ زهة   ئفددددي ه .مم
 .ميًك  لط  ه
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 ه  ددددد ذ هالينرررررابيالقادر العنرررروان فررررري شرررررعر عبررررردنل  ددددخصهة  خضدددددي ه .نم
ه.هكقل  ت  ل ههى هثن صةإل هكلله ه
هاليممرررررة برررررين النحرررررو العربررررري والمسرررررانيا  المعاصررررررةطهةهه  هدددددط ي:ه .هم

) فهط هددددددخهط ن تهددددددخ( هل ددددددخ يهجخ ع ددددددي ه شددددددلةذهع ددددددخاهفلحددددددخ  هجخ عدددددديه
ه.قكقل-ًققل ختني هة ج ةئل هه-ة حخله بضل

فررري  عناصرررر االتسررراق واالنسررريام  نددديهصدددخ  هة  ع دددي هه- ح دددتهع خ ندددي .وم
(هل+كة عددههه)ه-هًلة  جلددههه–"ه جلدديهجخ عدديهه شددر  ينيررة لشررمر  يررار قصرريدة
 .همكقل
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