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 واصل مه املىظور االسالمياخلطاب والت
 أ.م.د. الاء احمد حسن

 امللخص

 

مـولح ١ًخى٘ه الٔمىق بظبب ٓىاه اإلاعجمي، هٌسا لدخىله في ُالٛت : التىاصل

ه في الداللت طىاء مً حُث الجروز  مًجسادٖ واػتراٞ مّ مجمىُت   أواإلاـولخاث التي حؼاٟز

، الاجـا٤، الىؿل الخىاؿل ؤلاًـا٤ىاؿل، ـولخاث الخمً هره اإلا ،مً حُث الخٜل الداللي

 الخ...او الخىاز )املخاوزة(  أو، الخحاوز او الخواب املخاهبت() أو خاهبخ، الؤلاخباز، (ؤلاباْل)

البا ماٌظخِمل أٟثر أوزطالت مُِىت جحمل مِلىمت  إخبازمِىاه البظُى بوالخىاؿل  ، ٓو

 لدؼا، و ؤلاباْلالخىاؿل لٔسق 
ً
في أحد  بحثالخىاؿل مّ بِم اإلاـولخاث ازجأًىا أن هب٣ هٌسا

 .مـولخا ٛدًماباليظبت للمـولخاث الخدًثت الري ٌِد  هره اإلاـولخاث وهى)الخواب(

ِد الخواب وطُلت اإلاخخاهبحن في جىؿُل    إلىب غي مً املخاه  الابالالٔسق َو
 
ب، املخاه

هى خواب ًخوىز  أوٜى٤ اهه الخىاؿل مً مىٌىز حدًث ٛد ه أو ،وطُلت الخىاؿلهى الخواب ٗ

 لُـل 
ً
 ٗؼِئا

ً
ألاٗساد مّ ُٜٗـد به جىاؿل أما الِام  ،مظخىي الخىاؿل الِام والخاؾ إلىػِئا

واما الخاؾ ُٜٗـد به جىاؿل الِبد مّ زبه ٗظبحاهه ًخاهب الِبد وهى مِه  ،بِلهم البِم

ب ٗهى جىاؿل  أجُب دُىة الداَ إذا دُان( في جىاؿل ُىدما ًٜى٤ طبحاهه وحِالى )إوي ٍٛس

ٝ الخواب الخاؾ  .مباػس ًُ هٍس

م ١ُٗٙ  هى مـولح بدأ مّ ِده حدًثاٗمـولح الخىاؿل الري و هصو٤ الٜسان ال١ٍس

م ) ت ُلى ًد زطىله ال١ٍس  (.٢ًىن اإلاـولح حدًثا والخىاؿل جىطّ مّ اهدؼاز السطالت الظماٍو

الخواب والخىاؿل ُالٛت بحن ألاؿالت والخدازت مً بِىىان ) يبحثهرا اإلا٘هىم بُيخه في و 

  :محاوز  تزالزاإلا٢ىن مً ( الميمىٌىز إط

٘اجه وم٘اهُمه ٛدًما وحدًثا في اللٔت  وم٘هىمه وأبسش الخواب الخاؾ والِام ألاو٤:  حٍِس

حن وألاؿىلُحن. والاؿوالح  ً واللٍٔى  ُىد اإلا٘ظٍس
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اب٘ه ومٜازباجه  املخىز الثاوي:أما  ٘اجه وحدوده.الخىاؿل وًو  وحٍِس

ت ًحملها الىف  ؤلاطالميالدًً الخواب في أما املخىز الثالث:  ُ٘ت  الٜسآويهى زطالت لٍٔى والًى

  لهرا الخواب هى الخىاؿل ُبر اللٔت. 

خاوز، واجبِخه بيخاب  جبحن الدؼابه والاخخالٖ هره امل ًبظىطبٜذ البحث بملخف أو 

 بحن الخواب والخىاؿل 

 

 املقدمت:

ألاخحرة مً املجاالث التي أؿبحذ ج١دسخي أهمُت ٛـىي هٌسا  آلاوهتأكخى الخىاؿل في 

ت :وؤلاًماءاث والخس٠اث والوٜىض  الٟدظاحه ٠ل مٌاهس الخُاة ؤلاوظاهُت ُبر اللٔاث اإلاىوٛى

حرها مً ألاػ٢ا٤ اإلاخجددة . والِاداث والسمىش والـىز،  ٓو

ّ الري ٠اهذ ال٘لظ٘ت ا : وهىبرل٣ ٌؼ٢ل الُىم )ٗلظ٘ت الِلىم الخدًثت( وهى إلاٛى

إن الخىاؿل وبهرا اإلاِجى أؿبح ؤلاهاز ألاطاسخي للِلىم ، و حؼٔله ٛدًما باُخبازها أم الِلىم

تها الِلىم ، مً خال٤ الثىزة الخ١ىىلىجُت والو٘ساث  الخدًثت وخـىؿا مّ الخوىزاث التي ُٗس

ت ؿٔحرة حُث جىدزس الِلمُت في ُلىم الخُاة وألازق وؤلاوظان حتى أؿبحىا بحٝ وِ ِؽ في ٍٛس

دا ؤلاوظان بدوزه مىدمجا في حلٜاث اجـالُت وجىاؿلُت ال  خٜلف الصمً ٓو وجىمخي اإلاظاٗاث ٍو

 ز ؤلاؿوىاُُت التي ٓصث ال٘لاء السحب.انهابُت ، وذل٣ ب٘لل الؼب١ت الِى١بىجُت وألاٛم

هه بيظٝ مً ومً هىا ًخحدد دوز ؤلاوظان ب٢ىهه دوزا جىاؿلُا بامخُاش مً حُث ازجبا

 ، ٌِدالِالٛاث اإلادؼاب١ت واإلاِٜدة التي أٗسشتها مخٔحراث الىاّٛ اإلاِِؽ ب٢ل جحىالجه الجدًدة

ت وج٘ظحر الىـىؾ والخبراث  الخىاؿل جٜىُت إجسابُت أطاطُت في ٗهم الخ٘اُالث البؼٍس

المُت و٠ل هسابٝ  ُلما وؤلازطا٤ وبالخالي ًم١ً الجصم بالٜى٤ أن الخىاؿل أؿبح  الاجـا٤ؤلُا

في آلان ه٘ظه بمثابت  وهى، اؿت وأطالُبه وأػ٢اله املخددة لهٛابما براجه له جٜىُاجه ومٜىماجه الخ

اء اإلادظّ الري حظخٜي مىه باقي الِلىم وال٘ىىن الخٜىُاث والىطابل مً أجل أجسأة  اإلاِحن والُى

 أهداٗها وجحُٜٝ ٓاًاتها التي زطمتها.
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اااااٝ ال١اااااالمإًـاااااا٤ اإلاِجاااااى إلاااااى الاماااااا الخوااااااب ٌِجاااااي  بحُاااااث جدظلظااااال ال٢لمااااااث ، ظاااااامّ ُاااااً هٍس

 و  ،بترجِب
ً
ا   ٛد ٢ًىن الخواب ػٍ٘ى

ً
ا ٍس   أو جحٍس

ً
ا ِالج مىكُى  ونآخاس  هدحاد  مً الخ٘ـاُل، و بصخي  َو

 
ً
 .بال١الم اإلاىوٚى ُىدما ًخجاوش الجملت الىاحدة هىال

ٌٍهس مـولح الخواب في الدزاطاث الخدًثت املخخل٘ت ٗهى ُملُت اجـا٤ جخم في و 

 :ً   ي إلاطار اللغى : فاألول إهاٍز
 
ت ًيخجها مسطل ٜٗد ٢ً ىن مخىالُت مً الجمل اإلا١خىبت أو اإلاىوٛى

ٌؼمل الِاداث  وإطار غير لغىي : والثانيواحد أو ُدة مخخاهبحن ٟما ًحدر في الخىاز أو ٓحره، 

ساٖ   ًخألٙ مً ُدة ُىاؿس هي )وألُا
ً
 ٟالمُا

ً
املرسل والخٜالُد وألاخالٚ، والخواب بىؿ٘ه حدزا

 
 
 في ( ٍول أو الجمهىر والرسالت أو املىضىع والهدفقب  واملست

ً
 جلُا
ً
ؤزس هرا الهدٖ جأزحرا

 ،بحن البدابل التي ًدُحها له الىٌام اللٔىي ىت ماُت اإلاسطل ُٗملي ُلُه اخخبازاث مِطتراجُجُا

ِد  ٙ إلا٘هىم الخواب ألهه اطخىفى اإلا٘هىم وؤلاجساءَو ٙ مً أدٚ الخِاٍز ، طأبحن هرا الخٍِس

 الدؼابه والاخخالٖ بحن الخىاؿل والخواب في البحث.

 

 املحىر ألاول:

 الخطاب العام والخطاب الخاص ومفاهيمه:

اااب مخاهباااات، و 
 
خو  ً ااااب  

 
و
 
هاااى ال١ااااالم بااااحن الخوااااب فااااي اللٔااات مـاااادز مؼاااخٝ مااااً الِ٘ااال  خ

 خوابهباااااه ، ًٜاااااا٤ خاهباااااه ًخاازىاااااحن
ً
إلااااااا ُٗاااااه ماااااً الخخاهاااااب ...والخواااااب ألاماااااس، إهماااااا طااااامي بااااارل٣ ا

 مساجِااات ال :املخاهباااتو الخوااااب ، ٗ(1)  واإلاساجِااات
ً
اااد خاهباااه باااال١الم مخاهبااات  وخ ١اااالم ٛو

ً
 وهماااا واباااا

اااا، و  ا(2) ًخخاهبااااان
 
وهااااى بحظااااب أؿاااال اللٔاااات جىجُااااه ال١ااااالم هحااااى الٔحاااار  ،ب  لخواااااب مـاااادز خاه

اااد ٌِبااار بااه ُماااا ًٜاااّ بااه الخخاهاااب أي ٌظاااخِمل لل١ااالم الاااري ًخاهاااب السجاال باااه ؿااااحبه  لئلٗهااام ٛو

 
 
 وهُٜله الجىاب ..وخ
 
 ب الو

ً
وبت
 
 وخ
ً
 .(3) ٛسأ الخوبت ُلى مً حلس ؛خاهب ُلى اإلاىبر خوابت

                                                 

 .304( معجم مٜاًِع اللٔت، ابً ٗازض: 1)

 . 856ا  1/855( لظان الِسب، أبً مىٌىز، )مادة خوب(: 2)

 .241- 240( بوسض البظخاوي )خوب( :3)
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؛ ٟ اللٔتُىه في  في الاؿوالحال ًبخِد ٗالخواب م٘هىم أما 
ً
هاا( 255ٜٗاد ػاسح الجااحٍ )ثحارا

ا فااي الِملُاات الخوابُاات مااالاادوز الااري ًٜااىم بااه ٠اال م هو ( املفهممو واملممتفهوم٘هىمااه مااً خااال٤ ٛلااُت )

٢ان في ال٘لل إال أن اإلا٘هم أٗلل ماً اإلااخ٘هم ًٜى٤:  ، ٗالِملُات (4)  اإلا٘هم ل٣ واإلاخ٘هم ُى٣ ػٍس

اااد اإلااااخ٢لم إبالٓهاااا املخاهاااب بىطااا  تال١المُااات اإلاخمثلااات فاااي الخوااااب جٜاااىم ُلاااى زطاااال هت ألال٘ااااي اًٍس

 . (5)اُجي اللٔت التي ً٘همها ٠ل م هما 

دزاطات الخوااب اللٔاىي م٘هاىم الخوااب اللٔاىي، ماً خاال٤  واأن ًحاددالٜادماء حااو٤  لٜاد 

ٟؼٙ ًُ ٛاىاهحن خاؿات مسج١اصة بؼا٢ل أطااض ُلاى الواٛات ال٢امىات فاي ال١االم وماً والىف والري 

ٜاات  زاام ُىااد ُبااد الٜاااهس جوااىز الخواااب  زاام، (6)ألاػااُاءُلااى  هح١مااٌظااخد٤ مااً خااال٤ ذلاا٣ ٠لااه هٍس

بهااااا الخوااااااب لُـاااال إلااااى ) ( وهااااى ُىاااادهالتممممم  يرهااااا(مً )471الجسجاااااوي ) ( إلاقنممممماعهٜوااااات اهوااااالٚ ًٟس

 لُـااال إلاااى ٛلااا وؤلاٛىااااَ ٓاًااات ٠ااال مبااادَ
ً
إلاااى اإلاخلٜاااي بد اااخحر  ىب طاااامُِه، وؤلاٛىااااَ مخىجاااه أطاطاااا

اات ُلااى ُٜٗااى٤:   اجااه فااي طاابُل جلٜااي الخباار دون جااسدد لاارل٣جمُااّ هاٛ ال ٢ًااىن إلحاادي الِبااازجحن مٍص

 :هاااحُخحنه إلااى ُىاادالخواااب  ٗاهٜظاام ،(7) ال ٢ًااىن لـاااحبتها  جااى جااأزحر  ألاخااسي حتااى ٢ًااىن لهااا فااي اإلاِ

ااات ااات باُخمااااده ُلاااى الخااادر اللٔاااىي الاااريٗبالُٓااات، و  لٍٔى ال ًاااخم لاااه وجاااىد ِٗلاااي إال بىجاااىد   اللٍٔى

حن أطاطاااااحن هماااااا: اإلايصاااااخ  واإلاخلٜاااااي ولاااااؤلو٤ دوزه ؤلاهخاااااا ي وللثااااااوي دوزه الاطاااااتهال٠ي، أماااااا اإلااااااادة  هاااااٗس

الخاكاااااِت لئلهخااااااف والاطاااااتهالٞ ٜٗاااااد ج٢اااااىن ذاث مىاؿااااا٘اث داخلُااااات، بمِجاااااى أن ٢ًاااااىن الىٌاااااس إلاااااى 

أطاطاااها ٗت التاااي اهولاااٝ م هاااا الجسجااااوي الىاحُااات البالُٓاااأماااا ، (8)مىاؿااا٘اتها باااالىٌس إلاااى ذاتهاااا ٜٗاااى 

اااات  اااات الااااىٌم، وبمااااا أن البالٓاااات هااااي دزاطاااات ألدواث الخِبحاااار اللٍٔى ُُ٘اااات إهخاجهااااا للمِجااااى مااااّ   هٌٍس ٟو

                                                 

 .1/11( البُان والخبُحن: 4)

اااث اللظااااهُت والبالُٓااات وألادبُاات ُىاااد الجااااحٍ ماااً خااال٤ البُاااان والخبُاااحن،   الـااأحر 5) ( الىٌٍس

 . 72هباحي: 

 .  1/39( =: ألاح٢ام في أؿى٤ ألاح٢ام، آلامدي: 6)

 .199( دالبل ؤلاعجاش: 7)

 .  149ٛلاًا الخدازت ُىد ُبد الٜاهس الجسجاوي:   ُبد اإلاولب:  (8)



 

 

 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الثالج 

 "التعايش السلمي بني االديان عرب التاريخ " 
ملحق بالعدد السابع والعشرون  اجمللد الثاوي 0202حزيران   

 

664 

 

  

ِهااااا فااااي محاااااوز البالٓاااات الثالزاااات: اإلاِاااااوي والبُااااان والباااادٌّ  ن أ، ٗااااىالحٍ (9)الاحخ٘اااااي ل٢اااال أداة بمٛى

ااااات والبالُٓااااات ٛاااااد جىحااااادج  ل خاااااا البيُااااات الخوابُااااات،ا و٠ىهالىااااااحُخحن اللٍٔى
ً
ُباااااا دؼااااا٢ل ماااااً م٢ىهاتهاااااا جٟس

 ج
ً
ظااااامى )مااااً خاللاااااه خحااااادد خوابُااااا ( هاااااى ألاماااااس املقمممماممالمااااح الخوااااااب وحالااااه  وحاااااا٤ الخواااااب.. َو

الخاؿل للمخ٢لم ُلاى أن ًاىزد ُبازجاه ُلاى ؿاىزة مخـىؿات دون ألاخاسي 
الجسجااوي ٛاد أولاى و  ،(10)

ً ألاو٤ )وهاااااى أهاااااساٖ الِملُااااات الخوابُااااات  للكمممممم م ( ُىاًااااات خاؿااااات بىؿااااا٘ه الىاكاااااّ )املمممممت لوالاااااٟس

الظااامّ ومااا ًيااخ  ُااً هااره بااحن اإلاااخ٢لم و  ( فااي الِالٛااتهااا595ٛااد بحااث ابااً زػااد )و  ،(11)(واملؤلممل لممه

ٗااال١الم لااِع ػااِئا أٟثاار مااً أن ًِ٘اال اإلاااخ٢لم ِٗااال ًااد٤ بااه املخاهااب ُلااى الِلاام الااري فااي الِالٛاات   

الِلااام الاااري فاااي ه٘ظاااه، وذلااا٣ ِٗااال ماااً جملااات  ه٘ظاااه، أو ًـاااحر املخاهاااب بحُاااث ًى١ؼاااٙ لاااه ذلااا٣

ٖ التهاهىي الخواب بأهه    .(12)أِٗا٤ ال٘اُل  د ُس  ّ ُلُه اإلاٜـاىد باه إٗهاام ماً اللٍ٘ اإلاخىاك  ٛو

اإلاىاكِت وباإلاخىاكاّ ا)بواحترش ًُ الخس٠اث وؤلاػازاث اإلا٘همت  (اللٍ٘ا)حترش باٗ ،هى مخيه  ل٘همه

ٗهاااام ُاااً ٟاااالم لااام ًٜـاااد باااه إ (اإلاٜـىد باااه ؤلاٗهااااما)بااااحتااارش ماااً ألاٛاااىا٤ اإلاهملااات و  ( لالحتاااراشُلُاااه

...ٗالخواااب إمااا ال١ااالم اللٌ٘ااي أو ال١ااالم الى٘سااخي اإلاىجااه هحااى الٔحاار اإلاظااخمّ ٗاهااه ال ٌظاامى خوابا

 .(13)  هاملئلٗ

ٖ الٔصالاااااي الخوااااااب بأهاااااه  ر اإلاىجاااااه هحاااااى الٔحاااااال١اااااالم أماااااا الخوااااااب ُىاااااد ألاؿاااااىلُحن، ٜٗاااااد ُاااااس 

اٝب م٢١٘ا هره الِىاؿس اولئلٗهام، وجىاو٤ ُىاؿس الخ الىجهات اإلاٜـادًت اإلاِبار ُ هاا، أي  ُلى ٗو

ااااااٝ اإلاااااااساد مااااااً الخواااااااب باإلٗهااااااام وبحالاااااات  الخواااااااب ُىاااااادهٜٗااااااد ازجاااااابى أمااااااا ال١٘ااااااىي    ،(14)ُااااااً هٍس

٘اااه للخوااااب  ،املخاهاااب ُىاااد جىجُاااه ال١اااالم هاااه ال١اااالم اللٌ٘اااي باااا  أوهااارا ماااا ذٟاااسه ال١٘اااىي فاااي حٍِس

                                                 

 . 4( البالٓت الِسبُت ٛساءة أخسي،   ُبد اإلاولب: 9)

 . 33( جىاهس البالٓت في اإلاِاوي والبُان والبدٌّ، احمد الهاػمي: (10

 . 271( =: دالبل ألاعجاش: 11)

 . 345ابد الجابسي، مؤل٘اث ابً زػد: ال١ؼٙ ًُ مىاهج ألادلت في ُٜابد اإلالت   ُ (12)

 .2/175( ٟؼاٖ اؿوالحاث ال٘ىىن، التهاهىي: 13)

 .148 - 1/57( =: اإلاظخـ٘ى في ُلم ألاؿى٤: 14)
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وااااااٚس ؿاااااااحب اإلأجااااااي إلااااااى ٛلااااااُت أخااااااسي جخِلااااااٝ بهااااااا وج، (15)  الى٘سااااااخي اإلاىجااااااه هحااااااى الٔحاااااار لئلٗهااااااام

 أو مِجااى، (  الح اًمت)
ً
ٗالصااخيء إهماا ًُ٘ااده ال١ااالم اإلاظامَى حتااى  ااح أن ًجِال ذلاا٣ ح٢اًاات لاه لٌ٘ااا

ٗلاااِع اإلاِخبااار ب١ثااارة الِ٘ااال أو ٛلخاااه   (16) ن ٢ًاااىن املخ٢اااي مثاااا٤ الخ٢اًااات ؿااأُتوذلااا٣ الًإاااح إال باااا

ااان الخوااااب الىاحاااد ٛاااد جلااامً إزادة الِ٘ااال ماااً جماااُِهم ٗهاااى بمج لااات وإ هماااا اإلاِخبااار اإلاِجاااى، ٗااائذا ٠ا

 ، (17)الخواب ال١ثحر الري ًخف ٠ل واحد م هم 

إماااا خوااااب   والخوااااب ُىااادهم الخوااااب الؼاااسهي ُىااادهم لٜاااد اهاااخم ُلمااااء ألاؿاااى٤ بو 

( )( وإماا خواااب السطااى٤)  ِت )أهااداٗها(  ماا خواااب ألاماات )ؤلاجماااَ( واهخماىاإو بمٜاؿااد الؼااَس

اا ىهااه بأهااه خواااب ٜااد ا الخ١اام الؼااسهي ٗوهااي مٜاؿااد الخواااب، وزبوااىا ألاح٢ااام بمٜاؿاادها وأم  ُٗس

 أو وكاِ  اإلاخِلٝ بأِٗا٤ اإلا٢ل٘احن اٛ
ً
 خلااًء أو جخُحارا

ً
بىن(  (18)ا

 
اً أطااض فاي  ٗااإلا٢ل٘ىن )املخااه ٟز

ااٙ، ٗاادزض الٜ٘هاااء أحااىا٤ الخ١اام الؼاسهي  ااهارا الخٍِس ظاام ُلماااء  ُٝلااى ٗو اخااخالٖ املخاااهبحن، ٛو

حن  وهاااي مولٜااات ُامااات جخاااخف بالخوااااب  مقاصمممد ةليمممتفممماألول: ألاؿاااى٤ مٜاؿاااد الخوااااب إلاااى هاااُى

تهااُمً ُلاى الااىف الخااؾ جحاادد  مقاصممد ئيةيمتوالثماني: الؼاسهي جملات، وهااى مواسد فااي ٠ال أبىابااه 

، ولٜد زاهى ألاؿىلُىن ألاؿاىاٖ فاي جٜظاُم الخوااب إلاى  هاره (19)ملمىهه، وجسطم مجا٤ جوبُٜه 

حرها  ً: بالِىاؿس ٓو  اُخباٍز

ٜـاااادون باااااإلا٘سد ماجااااد٤ ُلُااااه م٘اااااسداث : فاالعتبممممار ألاول  - ااااب فااااي الخواااااب، ٍو دزاطاااات اإلا٘ااااسد واإلاٟس

ب ماجد٤ ُلُه الِبازة ٢ٟل مً خال٤ ُالٛاث ألال٘اي ببِلها.   ألال٘اي في حالت التراُٟب وباإلاٟس

خبازاث جمُِا مً أو٤ وكّ الىاكّ إلى آخس ٗهم الظامّ: والاعتبار الثاني - ؤلاحاهت بااُل
(20)  . 

                                                 

 . 194( ال٢لُاث: 15)

 . 7/105اإلأجي مً أبىاب الخىحُد والِد٤ )خلٝ الٜسان(: ( 16)

ُاث(: ( 17)  .  17/78اإلأجي مً أبىاب الخىحُد والِد٤ )الؼُس

 . 55=: مباحث الخ١م ُىد ألاؿىلُحن،   طالم مر٠ىز: ( 18)

جي: 19) ّ ؤلاطالمي في الظُاطت والخ١م، ٗخخي الدٍز  . 12( خـابف الدؼَس

 .  34=: مسآة ألاؿى٤، دزز طِاداث:( 20)
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 اهااخم ألاؿااىلُىن و   
ً
بالظااامّ أو الٜااازا فااي ُملُاات دزاطاات الخواااب الؼااسهي ٗالٜااازا أو أًلااا

اإلاظااااااخمّ وهااااااى ًخااااااابّ الٜااااااساءة ٌؼاااااأله الخواااااااب جملاااااات ٗاااااائذا جىالااااااذ ألال٘اااااااي واإلا٘ااااااسداث بحس٠اتهااااااا 

ـىؿاااات ُلااااى الظاااامّ ازحظاااامذ اإلاِاااااوي اإلا٘ااااسدة مااااّ وظاااابت بِلااااها إلااااى  بِاااام فااااي الاااارهً، ومتااااى املخ

بت المحالت ، وبارل٣ (21)حـلذ اإلا٘سداث مّ وظبها املخـىؿت في الرهً حـل الِلم باإلاِاوي اإلاٟس

: ٓاااامم أو خ٘اااي، والثممماني: واضاااح فاااي مِىااااه، ألاول  حن:الخوااااب باُخبااااز الظاااامّ إلاااى ٛظااام ٛظااامىا

ٙ ُلااى  وال١ًخ٘ااي ألاؿااىلُىن ، (22)(ظمماهر( و )نممصالخواااب إلااى ) ىاٛظاامومااً حُااث الىكااىح  بااالٛى

ه   وملاامىهه   وأٛظااامه   هااىم الخواااب الؼااسهي مااً حُااث حُٜٜخااه  م٘ إلااى ُىاؿااسه  وجحلُلااه   ومىكااُى

اث،  اااات اإلا٢ىهاااات لااااه مااااً مخخلااااٙ اإلاظااااخٍى اااان اللٍٔى ى ُلاااا مُلااااى مظااااخىي الىاكااااّ لل٢لماااااث أطااااىاء أ٠ا

ُلاى مظاخىي الظاامّ لهاا، بال إنهام ًدزطاىن الِىاؿاس الظاُاُٛت واإلاٜامُات فاي  ممظخىي اإلاخ٢لم بها، أ

ن ألال٘ااااااي الجثباااااذ ُلاااااى مِاهههاااااا التاااااي وكاااااِذ لهاااااا إذ للماااااخ٢لم الخاااااٝ فاااااي أن ٌظاااااخِمل ، أل الخوااااااب

لاااااى ن ٌظااااخِملها أألال٘اااااي ُٗماااااا وكااااِذ لاااااه، و  اااات للظاااااامّ ُو ىاهُ هاااااا اإلاِسٗو ااااٝ أطاااااالُب اللٔاااات ٛو ٗو

 .(23)اُٛت واإلاٜامُت دوزها الىاضحظُواإلاخل١م، إذ في ًلها ًخم الخىاؿل، وهىا ٢ًىن للِىاؿس ال

اااات التااااي حظااااخِمل فااااي طااااُاٚ الااااىف مااااً ًااااٖس اإلاااااخ٢لم ِٟالماااااث      وه١اااارا جٌهااااس لىااااا الٜااااسابً اللٍٔى

ات بااإلاخ٢لم اإلاىاخ  للخوااب وباإلاظاخمّ  هادٗت إلى الىف اإلاساد، ل١ً هره الٜسابً إن لم جإخبها مِٗس

 اإلاىجه إلُه الخواب، وبالٌسٖو الاجخماُُات التاي جحاُى بالخوااب، وبيُات الخوااب؛ ٗظاٌُل ٗهام

 ًُ جحدًد اإلاِجاى اإلااساد ماً الخوااب
ً
اابٙ ، أل اإلاظخمّ ٛاؿسا ات الًى اب ماً مجمُى ن اإلاِجاى ٠الم مٟس

ؼاااامل طااااُاٚ الخااااا٤ هاااارا ُىاؿااااس ٟبحاااارة جخـاااال  اااات َو  ُااااً طااااُاٚ الخااااا٤ ٓحاااار اللٍٔى
ً
اااات ٗلااااال اللٍٔى

 .(24)باإلاخ٢لم واملخاهب، أو الٌسٖو اإلاالبظت والبِئت

                                                 

 .  1/67=: املخـى٤ في ُلم أؿى٤ الٜ٘ه، ٗخسي الدًً الساشي: ( 21)

 .68 – 1/67=: م. ن: ( 22)

 . 116=: الخواب الٜسآوي دزاطت في الِالٛت بحن الىف الظُاٚ: ( 23)

 .119=: م. ن: ( 24)
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ااااااااب، وال١ًخ٘ااااااااي ُلماااااااااء ألاؿااااااااى٤ بالدزاطاااااااااث الجااااااااادة  اإلاخِلٜاااااااات بلٔاااااااات الخواااااااااب، وباملخاه 

 
ً
اب، مبادُا ب، وباُخبازها جمُِا حؼ٢ل ز٠ابص أطاطُت بىجاىد الخخاهاب، حُاث ٠اان املخاه 

 
 واملخاه

 لؤلح٢ااام  وأ
ً
  وأميؼاائا

ً
ااب مخلُٜااا

 
  وأللخواااب  ٠ااان املخاه

ً
 وأبامخثااا٤ أوامااسه، واجخىاااب هىاهُااه،  م٢ل٘ااا

وشون جلا٣ الدزاطااث إلاى دزاطااث أخاسي جخِلاٝ بماا ٠اان الخىاؿال إهماا مهاخم بلٔات الخوااب، بال ًخجاا

حرهاا اُم أخالُٛات، وهٌام اجخماُُات وطُاطاُت ٓو ، (25)ًحُى الخوااب ماً ٛلااًا دًيُات وزٜاُٗات، ٛو

حن  :وما ًحُى بالخواب ًم١ً أن ًٜظم إلى مظخٍى

اااب إلاااى الخوااااب، وهاااى مااااًسجّ إلاااى زباااىث الاااىف وكااابوه ببُاااان جااااٍز   مسمممتىي  ممماصفممماألول  - ٍٛس

خابخااه وأطااباب هصولااه، أًهااىزه و  حاار ذلاا٣ ممااا أهلااٝ ُلُااه و دواز جمِااه املخخل٘اات، ٟو ُلماااء  ٛساءجااه ٓو

ِت مىر الٜسن الظادض الهجسي مـولح ُلىم الٜسان.   الؼَس

  مسممتىي عمماموالثمماني  -
ً
، وهااى ماااًسجّ إلاااى  بُِااد ُاااً الخواااب ًاااهسا ول١ىااه الشم ل٘همااه ٗهماااا

ً
دُٜٛااا

ااات ٟااارل٣ بالبِئااات البِئااات الِسبُااات اإلاادًااات، أزكاااها: بجبال ُِانهاااا وطاااماملها الخ...واإلاِٗس هاااا و اااخازمها ٛو

ااات   وجااااٍز  مِاااسٖو وهٌاااام أطاااسة أو ٛبُلااات أو ل٢ااال ماجدظاااّ لاااه هاااره ال٢لمااات ماااً مااااق  الِسبُااات اإلاِىٍى

  .(26)...ح٢ىمت

واهااخم ُلماااء ألاؿااى٤ أًلااا بهاادٖ الخواااب ومٜـااده، ٗاائذا ُااٖس مااساد اإلاااخ٢لم باادلُل مااً   

وألال٘ااي لام جٜـاد لارواتها، وإهماا هاي أدلات ٌظاخد٤ بهاا ُلاى ماساد اإلااخ٢لم،   ألادلت وجب إجبااَ ماساده

ٜاات ٠ااان، ُماال بمٜخلاااه، طااىاء ٠ااان إػااازة أو ٟخاباات، أو بئمااازة، أو  ٗاائذا ًهااس مااساده ووضااح بااأي هٍس

 
 
َ س دة ال ًخحل 

 
ىت حالُت أو ُادة له مو  .  (27) بها داللت ُٜلُت أو ٍٛس

مااااًحُى بالخوااااب الٜسآواااي، وأزاااازوا الخااادًث حىلاااه فاااي  اهاااخم اإلا٘ظاااسون أًلاااا بدزاطاااتٟماااا و  

ىه، ومااا اٗخخحاااىا بهااا  طاااحرهم بااه، بااال هجاااد ج٘امٜاادماث ج٘اطاااحرهم، ولااىال ػاااِىزهم بلااسوزجه مااااهٛس

ن أمً أٗسده بالدزاطت والخألُٙ وأهىب ُٗه بخِداد أهىاَ ٟثحرة مخـلت به وذلا٣ ألنهام زأوا جمُِاا 

                                                 

 . 122=: الخواب الٜسآوي دزاطت في الِالٛت بحن الىف والظُاٚ: ( 25)

 . 312- 307=: مىاهج ججدًد في البالٓت والخ٘ظحر وألادب، أمحن الخىلي: ( 26)

 . 187( بحىر في أؿى٤ الخ٘ظحر،   لو٘ي الـباْ: 27)
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بااات ماااً الخوااااب   أن ًخٜااادم لدزاطااات الخ٘ظاااحر ماااالم ًىااال  مثااال هاااره الدزاطااات الٍٜس
ً
ماااا ًيبماااي مولٜاااا

اااات مااااً آلاًاااااث (28)حٌااااه م هااااا  ٜـاااادون بالخواااااب جلاااا٣ البيُاااات الداللُاااات التااااي جـااااب ٗههااااا مجمُى ، ٍو

بخلاااااٗس مظااااخمس ُبااااار مخىالُاااااث ٛااااد جواااااى٤ أو جٜـااااس، وحظااااب ماًخولباااااه الخواااااب مااااً إًجااااااش أو 

ِبر اإلا٘ظسون ًُ مىكاَى (29)إهىاب أو ػسح... ماً خاال٤ جحلاُالتهم وج٘ظاحراتهم التاي  الخىاؿال، َو

 .ًمازطىن الخ٘ظحر وجىد هرا اإلا٘هىم في أذهانهم وهم ج١ؼٙ ًُ

هاره  إذ ذٟاسث (الحدًث والقمىل الخواب ٗهها بمِجى )ٜد وجدها الخدًثت ٗألادبُت أما اإلاِاجم 

٘اثاإلاِاجم  ت مً الخٍِس اٝ ال١االم مجمُى بحُاث جدظلظال  ،م ها: إًـا٤ اإلاِجى إلاى الظاامّ ُاً هٍس

 و  ،ال٢لماااااث بترجِاااااب
ً
ا   ٛااااد ٢ًاااااىن الخواااااب ػاااااٍ٘ى

ً
ااااا ٍس   أو جحٍس

ً
ا ِاااااالج مىكااااُى مااااً الخ٘ـاااااُل، بصاااااخي  َو

  ونآخس  هدحد  و 
ً
 .(30)بال١الم اإلاىوٚى ُىدما ًخجاوش الجملت الىاحدة هىال

مااا ًٌهاااس فاااي الدزاطااااث الخدًثاات املخخل٘ااات ٗهاااى ُملُاات اجـاااا٤ جاااخم فاااي  أمااا مـاااولح الخوااااب ٟو

 :ً اا ي إلاطممار اللغممى : فمماألول إهاااٍز
 
اات ًيخجهااا مسطاال ٜٗااد ٢ً ىن مخىالُاات مااً الجماال اإلا١خىباات أو اإلاىوٛى

ٌؼاامل الِاااداث  وإطممار غيممر لغممىي : والثممانيواحاد أو ُاادة مخخاااهبحن ٟمااا ًحاادر فااي الخااىاز أو ٓحااره، 

 ًخاألٙ ماً ُادة ُىاؿاس هاي )
ً
 ٟالمُاا

ً
ساٖ والخٜالُد وألاخالٚ، والخوااب بىؿا٘ه حادزا املرسمل وألُا

 
 
اااااااال أو الجمهممممممممىر والرسممممممممالت أو املىضممممممممىع والهممممممممدفقب  واملسممممممممت  فااااااااي ( ٍو

ً
 جلُااااااااا
ً
ؤزس هاااااااارا الهاااااااادٖ جااااااااأزحرا

 ،(31)بحن البادابل التاي ًدُحهاا لاه الىٌاام اللٔاىي ىات مااُت اإلاسطل ُٗملاي ُلُاه اخخباازاث مِطتراجُجُا

ٙ إلا٘هىم الخواب ألهه اطخىفى اإلا٘هىم وؤلاجساء. ِد هرا الخٍِسٙ مً أدٚ الخِاٍز  َو

 

 

                                                 

 .  309( مىاهج ججدًد في البالٓت والخ٘ظحر وألادب: 28)

 .180( =: لظاهُاث الىف مدخل إلى او جام الخواب واحظاٚ الىف،   خوابي: 29)

ت:  127( =: معجم اإلاـولخاث ألادبُت، إبساهُم ٗخخي: 30)  .114و=: معجم اللظاهُت، بظام بٟس

 .90( =: اه٘خاح الىف السواةي، طِد ًٜوحن: 31)
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ِد  دظم الخواب  َو ب ٍو
 
ب إلى املخاه وطُلت اإلاخخاهبحن في جىؿُل الٔسق الابالغي مً املخاه 

ت واحدة مخما ب مً وحداث  ٗأؿل الخواب ، (32) ط١ت ألاجصاءبأهه ٟخلت بيٍُى مٌهس هحىي مٟس

ىه الداخلي ٛابلت للخىمُى والخُِحن  ت أو م١خىبت ًخلّ لٜىاُد في حؼ٢له وفي ج٢ٍى ت ملً٘ى لٍٔى

ٗدؼ١ُل الخواب اللٔىي ًخولب  ،(33) ون الجيع ألادبي الري ًيخمي إلُهخاكِا لؼس  بما ًجِله

 
ً
 ٌُُما

ً
بها ًٜىم البار ب إذفي حؼاب٣ ُىاؿسه الداخلُت والخازجُت  جهدا اخخُاز أل٘اًه زم ًٟس

ٜ  ٗو
ً
 ل ا

ً
ت مظخحلسا دزجه لِع ُلى ٗهم  لمِاًحر اللٍٔى لخٌت حؼ١ُله مٜخضخى حا٤ املخاهب ٛو

ٙ   (34)ُلى جبجي ملمىنها بخ٣ُ١٘ ُىاؿسهاؤلابالُٓت ٗحظب بل و السطالت  واإلابدَ في ذل٣ ًًى

جل الازجٜاء باللٔت، إلى مظخىي بالغي ًخجاوش ُٗه لٔت الىف أو ماوظمُه أهاٛاجه ال٘ىُت مً 

باللٔت ألاولى، إلى مظخىي اللٔت الثاهُت وهرا ًسجبى باإلاظخىي ال٘جي الري ٢ًىن ُلُه اإلابدَ 

َِخمد اإلابدَ ُلى الخواب البالغي في جىحُد أحاطِع و  ،(35) خجسبت التي ٌِاٌؼهاومظخىي ال

ت اإلاولٜت في الازجٜاء بالخواب البالغي،  اإلاخلٜي، والظُوسة ُلى اهِ٘االجه والبد مً إُوابه الخٍس

لُـل إلى اإلاظخىي اإلاولىب في همى الـىزة، والدّٗ بها باججاه الخ٘اُل الخُىي بحن الىف 

ت أال١الم ُلى الخواب مً ١ٗسة م٘ادها هرا ٍىوبٝ ، و (36)واإلاخلٜي ن ٠ل خواب مىجه زطالت لٍٔى

  جأخر مِىاها 
ً
ت اإلاخلٜي في إهخاف الىف ٌِجي أن هىاٞ ج٘اُال  ُلى ٗهم مؼتٞر لٗمؼاٟز

ً
٢ل ، ٛابما

 ،(37) م هما

                                                 

اااااال٤ ( 32) ااااات )دزاطااااات حاااااى٤ اإلاِجاااااى ًو ٍص وؿااااٙ اللٔااااات الِسبُااااات داللُاااااا فاااااي كاااااىء م٘هاااااىم الداللااااات اإلاٟس

 .45 :اإلاِجى(،   ًىوع ُلي

اث و=:  217( ُلااااام الداللااااات أؿاااااىله ومباحثاااااه فاااااي التااااارار الِسباااااي، مىٜاااااىز ُباااااد الجلُااااال: 33) مظاااااخٍى

، 2الااىف الؼااِسي، خلُاال ُااىدة، مجلاات جامِاات الىجاااح )الِلااىم ؤلاوظاااهُت( َالخواااب البالغااي فااي 

1999 :426-427. 

 .223( =: ُلم الداللت أؿىله ومباحثه في الترار الِسبي: 34)

اث الخواب البالغي في الىف الؼِسي:  (35)  . 427مظخٍى

 . 427=: م. ن: ( 36)

(37 ) :  .  297اطخٜبا٤ الىف ُىد الِسب،   اإلاباٞز
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لااى ٗالخواااب ال ًأخاار مِىاااه إال مااً خااال٤ الظااُاٚ، ٗااال ًم١ااً الاٟخ٘اااء باااإلاِجى الخـااسي لل٢ لماات ُو

ااات الخوااااب  ااان الازجباااان باااحن الخوااااب والبالٓااات ُلاااى اُخبااااز أن هىااااٞ ماااً ُااادها هٌٍس هااارا الىحاااى ٠ا

ّاإلاٜى  
سج١ص مؤو٤ الخواب ُلاى وجاىد ذاث )(38) م،  ٍو ( الاري مهادٖ إلاى خلاٝ  اخىت داللُات باملخاط 

ِلاا  ًباارش خااىاؾ هٌااام ج١٘حااره ٗو
ً
 ومُٜاادا

ً
 ماادز٠ا

ً
 ٟالمُااا

ً
ه الِٜلااي داخاال ُٟااان الخواااب لُـاابح ِٗااال

الهااادٖ إلااى إزااازة زدود خوابُاات، وإًجاااد خااى داللااي مخىاؿاال ًحٜااٝ ٓااسق الخٜاباال والخىاؿاال 
؛ (39)

ل إلُىاااا ُبااار خاااال٤ اإلا١خاااىب أو اإلاىواااٚى الاااري ًـاااٗالخوااااب ًمثااال البيُااات الظاااوحُت اإلاخجلُااات ماااً 

 ٗاااااإلاخ٢لم الًيااااخ  جمااااال، وإهمااااا ًيااااخ  خوابااااا هٌااااام جملااااي متاااارابى ومدؼااااا٠ل ُلااااى أطاااااض الخواااااب 

، لاارا هجااد أن الخواااب هااى ٟااالم مخـاال ًىٜاال زطااالت ٟالمُاات (40)خاكااِا لىٌااام الجماال فااي أي لٔاات 

خولاب الاجـاا٤  ات  ببيُاتمترابوت مي جمت مً اإلاخ٢لم أو ال٢اجب إلى الوٖس اإلاخلٜاي ٍو ُبُات ولٍٔى جٟس

 ل٢ي جحٜاٝ زواباى الخوااب اإلاخِلٜات بِىاؿاس الخىاؿال الخااؾ بااإلباْل ،مىٌمت
ً
، (41)ومِجى مدظٜا

اات جخمثاال فااي )الخوااابوجخمحااىز ُملُاات الخخاهااب ُلااى أزبِاات ُىاؿااس جىه ااب، ٍس
 
خاه
 
ااب، امل ، املخاه 

 .(42)الظُاٚ(

 املحىر الثاني:_

 :صط حلغت والا في الالتىاصل مفهىم 

 ؤلاباْل وو الجمّ و الالخئام و الـلت و الاجـا٤ و الخىاؿل لٔت مً الاٛتران 

Communication  المو  أؿل ٠لمت الخىاؿل في اللٔت ألاجىبُت التي حِجي إٛامت ُالٛتو ، (43)ؤلُا

                                                 

 . 181=: مٜاالث في ألاطلىبُت، مىرز ُُاشخي: ( 38)

ه: ( 39)  . 193البحث الداللي في ٟخاب طِبٍى

 . 21مىهج الىٜد الـىحي في جحلُل الخواب الؼِسي، ٛاطم إبساهُم: ( 40)

=: الخوااااااب الٜسآواااااي دزاطااااات فاااااي الِالٛااااات باااااحن الاااااىف والظاااااُاٚ مثااااال ماااااً طاااااىزة البٜاااااسة، خلاااااىد ( 41)

 . 10إبساهُم: 

: =: وؿٙ ا( 42)
ً
 . 135للٔت الِسبُت داللُا

 .5/576لظان الِسب مادة )وؿل(: 43-
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وهرا ٌِجي أن هىاٞ حؼابها في الداللت واإلاِجى ، (44)وإُالمإخباز و جباد٤ و جسابى وإزطا٤ و جساطل 

 بحن م٘هىم الخىاؿل الِسبي والخىاؿل الٔسبي. 

الخبراث  جباد٤و الخجازب و ُلى ُملُت هٜل ألا٢ٗاز  حٍد٤ م٘هىم الخىاؿل في الاؿوال و 

ٍخأطع الخىاؿل ُلى ُىاؿس هي بمثابت و  ،(45)الجماُاثو ألاٗساد و اإلاؼاُس بحن الرواث و اإلاِاٖز و 

ت حتى ًخم وهي اإلاسطل  حُث ًخ٘ٝ في حظيُ ها ٠ل مً اإلاسطل  ،(46)الؼ٘سةو اإلاخلٜي و أز٠ان كسوٍز

ِٖس الخىاؿل أًلا ى، واإلاِجالسطالت وظخيخ  مما طبٝ أن هىاٞ حؼابها في الداللت و اإلاظخٜبل و  َو

ت، حر اللٍٔى ت ٓو طىاء أ٠ان هرا الخباد٤ ٛـدًا أم  بأهه هى:   جباد٤ اإلاِلىماث والسطابل اللٍٔى

وبالخالي، ال ًٜخـس الخىاؿل ُلى ماهى ذهجي مِسفي ، بل  (47) حر ٛـدي، بحن ألاٗساد والجماُاثٓ

ًخِداه إلى ماهى وجداوي وماهى حسخي حس٠ي وآلي. أي إن الخىاؿل:  لِع مجسد جبلُٕ اإلاِلىماث 

د  ٜت خوُت أحادًت الاججاه، ول١ىه جباد٤ لؤل٢ٗاز وألاحاطِع والسطابل التي ٛد ج٘هم ٛو بوٍس

ٜت مً هٖس ٠ل ألاٗ ومً هىا، ، (48)د اإلاخىاجدًً في وكُِت جىاؿلُت ساالج٘هم بى٘ع الوٍس

ت مً ألاٗساد والجماُاث ًخم بُ ها جباد٤ اإلاِاٖز  ٗالخىاؿل هى ُبازة ًُ ج٘اُل بحن مجمُى

حر لٌُ٘ت. ٜت لٌُ٘ت ٓو  الرهىُت واإلاؼاُس الىجداهُت بوٍس

ٙ  ًٌهس محٜٝ و جىهس الِالٛاث ؤلاوظاهُت  ىن الخىاؿل هإلىا مً خال٤ هرا الخٍِس

ٙ الخىاؿل بأهه: جباد٤ اإلاِلىماث و ىزها. جو د في حٍِس ت و هىاٞ مً ًٍص ٓحر و السطابل اللٍٔى

ت طىاء أ٠ان هرا الخباد٤ ٛـدًا أم ٓحر ٛـدي، بحن ألاٗساد  وبالخالي ال ًٜخـس والجماُاث اللٍٔى

برل٣  ىٗه ،وآليحس٠ي  حع ىما هو وجداوي  ىذهجي مِسفي ،بل ًخِداه إلى ما ه ىالخىاؿل ُلى ماه

ٜت مً هٖس ٠ل و السطابل التي ٛد ج٘هم و ألاحاطِع و جباد٤ لؤل٢ٗاز  ٛد ال ج٘هم بى٘ع الوٍس

                                                 

-44 Ducorot (Oswald) et Todorov (Tzvetan), Dictionnaire encyclopédique des 

sciences du langage, Seuil, Paris, 1972 

 .35: إلادازض اللظاهُتالؼاوغ ) (، طىطىز وألالظيُت، كمً أهم ا 45-

 .99، ؾ1زومان جاٟبظىن: بحىر في اللظاهُاث الِامت، ف 46-

 .1/111اإلاـدز ه٘ظه:  - 47

48 - Bloomfield (Leonard), Langage, Payot, Paris, 1970. 
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ث الالحٜت مً هرا هرا ما طٖى أدزطه في اإلاباحو  (49)كُِت جىاؿلُتو ألاٗساد اإلاخىاجدًً في 

 :(50)، الًم١ً أن ًحدر الخىاؿل إال إذا جىاٗسث ػسون أهمهاالبحث

خحٜٝ ذل٣ لى أن جٜىم الِملُت الخىاؿلُت ُ - هٜل اإلاِلىماث مً مـدز إلى هدٖ، ٍو

ت مً ألاٗساد  .بحن ٗسدًً أو مجمُى

ت ُىاؿس هي: اإلاسطل والسطالت والٜىاة والؼ٘سة أو  - ُملُت الخىاؿل حؼمل مجمُى

 الظجن واإلاسجّ. 

ُمي.  -  ُملُت الخىاؿل جحدر مً خال٤ اجـا٤ ٗسدًً )ػساٟت( في سجل مِسفي ٛو

 باث أٗسشث ُدة هماذف جىاؿلُت.الخىاؿل: ًاهسة خلِذ لِدة مٜاز ُملُت  -        

ابٙ بازشة ًم١ً إجمالها في  :(51)وللخىاؿل زالر ًو

 Echange. الخباد٤: 1

 Transfert. الخبلُٕ:2

 Impact. الخأزحر:3

 وظاةل التىاصل:   

ُ٘ت ألاطاطُت للٔت لدي جاٟبظىن هي الخىاؿل ابٙ أخسي (52)الًى ، ٓحر أن هىاٞ ًو

جخ٘اُل ُٗما بُ ها، أو تهُمً إحداها ُلى ألاخسي حظب خـىؿُاث  الخواب . ه١را ًـدز ٠ل 

ُ٘ت خاؿت به.  واحد مً ٗىاُل الخىاؿل ًو

ت: -1  الىظيفت التعبيًر

                                                 
ت ألالظيُت ُىد زومان جاٟبظىن  -49  الىٌٍس
 .43ؾأو٠ان )ُمس(، ، مدخل لدزاطت الىف والظلوت - 50
ت ألالظيُت ُىد زومان جاٟبظىن،  – 51 ت )ٗاهىت الوبا٤(الىٌٍس  .57، بٟس
 .1/99حىر في اللظاهُاث الِامت،زومان جاٟبظىن: ب -52
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ُ٘ت جخمحىز حى٤ اإلاسطل )أو اإلاخ٢لم( أي حى٤  ُ٘ت الاهِ٘الُت؛ وهي ًو ولٝ ُلهها مازحي الًى ٍو

٘ه ججاه اإلاىكَى اإلاخحدر ُىه ذاث الخلٍ٘ )أو الراث اإلاخحدزت(، ح ُث ٌِبر ٗهها البار ًُ مٛى

محاوال أن ٌِوُىا اهوباُا باهِ٘ا٤ مِحن )ٓلب، اطخٔازت، طسوز، إلخ( ؿادٚ أو ٠اذب، ًُ 

ّ، بويء، مسجّ٘، مىخ٘م، إلخ(، أو الخىُٔم والىبر، بما  ٝ الىوٝ )طَس ٝ الخعجب أو ًُ هٍس هٍس

ً الـىحي ًىلد اخخالٖ اإلاِجى  ت أن الخلٍى إلى دزجت أن ٠لمت واحدة ًم١ً أن جؤدي حاالث حِبحًر

 مخخل٘ت.

ُُ٘ت ؤلاٗهامُت: -2  الًى

جخمحىز حى٤ آلاخس الري ًخلٜى الخواب، وبىاطوتها جأخر السطالت ُٛمتها الخداولُت، ٟما ًخجلى 

ت وؤلاوؼابُت ُمىما. ولىأ خر ذل٣ في الىداء أو ألامس أو الاطخ٘هام أو الخمجي أو في ألاطالُب الخبًر

ألامس مثاال ُلى ذل٣، ٗجملت ألامس ال ًم١ً أن ًٜا٤ لٜابلها إهه ؿادٚ أو ٠اذب، بل هي جخولب 

ت، إكاٗت إلى أن ِٗل ألامس ًخخر دالالجه اهوالٛا مً اإلاخلٜي الري  إهجاشا بخالٖ الجمل الخبًر

 ًحدد الاطخلصام الخىازي للخواب: دُاء، إلصام، الخماض، أو ٓحر ذل٣.

ُ٘ت اإلاسجِ -3  ُت:الًى

ُ٘ت اإلاسجُِت، أو الخمثُلُت للٔت، حى٤ اإلاسجّ أو الظُاٚ. ٗهي ججظد الِالٛت بحن  جخمحىز الًى

الدلُل واإلاىكَى الخاز ي )الري همل٣ ُىه ؿىزة ذهىُت وه٘ظُت ٌظمهها طىطىز بالخـىز(. 

ُ٘ت ألاطاطُت، باُخباز أهىا هخحدر ٓالبا لىخبر و  ابٙ، إن لم هٜل إنها الًى هبلٕ وحِخبر أهم الًى

 ووِلم، لهرا اُخبرها ٓحرو ٛاُدة ٠ل جىاؿل.

ُ٘ت الاهدباهُت: -4  الًى

جخِلٝ بٜىاة الخىاؿل، وتهدٖ إلى إٛامت الخىاؿل والخ٘اي ُلُه )أو حتى ٛوِه(، والخأٟد مً 

اػخٔا٤ دوزة ال١الم، وإزازة اهدباه اإلاخلٜي )أو الخأٟد مً اهدباهه(. وجدخل في هرا ؤلاهاز ُبازاث 

حرها مما أطماه املجاملت وألا  دب، وألاطئلت ًُ الإخت والوٜع، والخحُت والظالم، ٓو

مالُىىٗظ٢ي  بالدؼاٞز الاهدباهي ؛ حُث الخواب ال مهدٖ إلى ؤلاباْل )ومً هىا ٗلِع ٠ل جىاؿل 

إبالٓا(. ٗاملخخىي هىا ال ٌِبر ًُ مِلىماث بل ًُ ُالٛاث اجخماُُت و خـُت )وحتى زٜاُٗت 
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ت( ج٘هم مً خال٤  ٢اٍز ُ٘ت خاؿت باإلوظان، بل هجدها ٟرل٣ ٗو اإلاٜام وال١الم، ولِظذ هره الًى

بت في إٛامت  ُ٘ت ألاولى لدي الو٘ل، حُث الٓس لدي الخُىاهاث الىاهٜت )الوُىز مثال(، وهي الًى

الخىاؿل )وجمدًده( حظبٝ، لدًه، الٜدزة ُلى إؿداز زطابل حاملت لؤلخباز )وهرا ٌِجي أن اللٔت 

 الو٘ل مىر الـٔس ٟما أٟد ٢ُٗىحظ٢ي بخالٖ بُا ي الري ألٔاها ُىه(. الجماُُت مىجىدة لدي

ابٙ ألازبّ ٠اهذ مىجىدة ٛبل جاٟبظىن. ٗالثالزت ألاو٤ مً وكّ بىهلس، والسابِت  وهره الًى

ابٙ جخِلٝ بما هى خازف لظاوي؛ أي إنها خازف الخواب؛ في ححن أن  وكِها مالُىىٗظ٢ي. وهي ًو

ُ٘خحن اإلاخبُٜحن هما د  .ِلٜان بما هى لظاوي محماخل الخواب، أي إنهما جخالًى

ُ٘ت اللظاهُت الىاؿ٘ت: -5  الًى

ُ٘ت مخمحىزة ُلى الظجن، وحظمح للمخخاهبحن بالخأٟد مً اطخِمالهم الظجن ه٘ظه. وحتى  هي ًو

حر  ت، ًيبمي الخمُح  في اللٔاث الوبُُِت ٓو ُ٘ت اللظاهُت الىاؿ٘ت، أو الخ٘ظحًر ه٘هم الًى

اللٔت اإلاىكَى واللٔت الىاؿ٘ت. ٗاللٔت اإلاىكَى هي التي جخحدر ًُ ألاػُاء، في الوبُُِت بحن 

ححن أن اللٔت الىاؿ٘ت هي التي جخحدر ًُ ال٢لماث؛ إنها لٔت ًُ لٔت. أي هي لٔت زاهُت جخالٝ 

ت التي هي دلُل ًخ٢ىن مً دا٤ ومدلى٤، وجخالٙ اللٔت ؤلاًح ٍس ابُت التي ًـحر ٗهها اللٔت الخٍٜس

ُ٘ت اللظاهُت الىاؿ٘ت دوزا هاما لدي اإلاىاهٜت، وفي الخُاة الُىمُت، وفي ، ُالالدا٤ دل وجلِب الًى

حِلم اللٔت واٟدظابها )اللٔت ألام أو اللٔت ألاجىبُت(. وهي جمازض في ٠ل مسة ًلجأ ٗهها أحد هسفي 

بظىن الخىاؿل )اإلاسطل أو اإلاخلٜي( إلى الخأٟد مً اطخِمالهما الظجن ه٘ظه. ومً هىا ُٖس جاٟ

ُ٘ت اللظاهُت الىاؿ٘ت.   الخبظت  ب٢ىنها ٜٗدان الٜدزة ُلى جحُٜٝ الًى

ت: -6 ُ٘ت الؼٍِس  الًى

ت، أو الجمالُت، أو البالُٓت؛ هي اإلاخمحىزة حى٤ السطالت، مً حُث هي زطالت،  ُ٘ت الؼٍِس الًى

ت  ُلى السطالت أي إنها مظتهدٗت في ذاتها ولراتها باُخبازها زطالت. إنها بِبازة أخسي الىبرة اإلاىكُى

ت ُلُه، وجخمح  هره  ت للمدلى٤ أو مخ٘ٛى لخظابها الخاؾ، حُث حِوى أهمُت للدا٤ مىاٍش

ُ٘ت بئطٜان   الخمازل ملخىز الاخخُاز ُلى محىز الخألُٙ مبدأالًى

 المحهر الثالث:
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 :الخطاب في القران الكريم
 مفههم التهاصل من المنظهر اإلسالمي: 

بت ؿادٛت  ًحُل م٘هىم الخىاؿل في اإلاىٌىز ؤلاطالمي ُلى الخ٘اُل ؤلاًجابي الىابّ مً ٓز

اإلاىولٝ للىؿى٤ إلى الخٝ باطخِما٤ حىاض الخىاؿل .ًٜى٤    ىهو في خلٝ الخ٘اهم مّ آلاخس 

د هللا أكرمكم عن إن التعارفه قبائل و شعهبا جعمناكم و أنثى و ) يآيها الناس إنا خمقناكم من ذكر )حِالى
مت جرٟحر الىاض بىحدة أؿلهم (( أتقاكم إن هللا عميم خبير ٌظخ٘اد مً خال٤ هره آلاًت ال١ٍس

هبُِت ؤلاوظان الاطخخالُٗت في  -1مً دواهي الخىاؿل :و ما ٌظهل ُلههم ُملُت الخىاؿل.ى هو 

جعل لكم السمع و كم ال تعممهن شيئا هللا أخرجكم من بطهن أمهاتو)) ألازق ًٜى٤   حِالى
 األفئدة لعمكم تشكرون.(( و األبصار و 
ً له و حاجُاث ؤلاوظان ؤلاجخماُُت: و هبُِت  -2 حِبحره و جخمثل في حاجاجه للؼِىز بخٜدًس آلاخٍس

 ًُ جٜدًسه لهم.ٗهىاٞ ُملُت ج٘اُل.

 كىابوه: و ُٛم الخىاؿل 

ُت ُٛم  -1زت أٛظام: جىجه الىىاًا وهي زال لُحٜٝ الخىاؿل أهداٗه ًيبمي أن ًىلبى بُٜم ػُس

ُٛم جح١م مٜـد  -2 وحظً الًٌ به (جلو  ُص)حؼمل إخالؾ الىُت هلل و : جح١م اإلاخىاؿل

والظلم اإلاخىاؿل: أي ًيبمي أن ج٢ىن للمخىاؿل مٜـدًت مثل الخِاٖز مً أجل وؼس ُٛم الخحر 

ً و لخىاكّ او ألاماهت و حؼمل الـدٚ و ُٛم جح١م ِٗل اإلاخىاؿل: -3، بحن الىاض ٝ باآلخٍس الٗس

 الخلَى للخٝ.و 

م ٟالم و   اإلاعجص بىؿ٘ه زطالت ( )  الٜسان ال١ٍس
ً
ت جؤدي ٓسكا ١ٍس ت دًيُت ٗو  طماٍو

 
ً
 ًُ محا٠اجه أٛالمهم جص أ خاب البُان وال٘ـاحت، ٗعجصثأبدُخه الٜدزة ؤلالهُت لخع إوظاهُا

م مً  ٝ طجن أُلى الٓس لى ٗو هص٤ بلٔت الِسب ال٘ـُحت ُو
 
ت لدمهم ٗخاهب هه ا الخواب اإلاِسٗو

 وهما ٓاًخان مخباُد ،برل٣ الِامت والخاؿت
ً
اهخم باملخاهبحن  جان ُىد الىاض، ٢ٗان بحٝ خوابا

لى ٝ هرا جلى   وأحىالهم، ُو  ٗو
ً
ه إلههم الخواب ألحىا٤ ألاٛىام الرًً جىج   ن الخواب وجىَى جبِا

ذ مساجب الخواب، ٛا٤ الجاحٍ ٗخ خسف ال١الم مخسف أب الِسب إذا خاه(  )   ٗئنىُى

 ،(53)م ِله مبظىها ًوشاد في ال١ال وإذا خاهب بجي إطسابُل وح٢ي ُ هم ج ،ؤلاػازة والىحي والخرٖ

وىخه حا٤ جٜخضخي مساُاجه بئًجاش الٜى٤، أما ٓباوة الظامّ ٗخٜخضخي جىجُه  ٗر٠اء املخاهب ٗو

                                                 

 .1/64( الخُىان، أبى ُثمان ُمسو بً بحس الجاحٍ: 53)
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 ُىدها ط٢ُىن ال١الم م-في بِم ألاحُان-ال١الم باإلهىاب وؤلاهالت
ً
إلاا هى ُلُه، ٗالِسب  وابٜا

اإلاِجى واحد، ول١ً ٛد و ٠ي والٔبي ٗمح وا بحن ألاطلىبحن ٛد جحدزىا ًُ أحىا٤ مخاهبت الرٛدًما ً

ولِلىا ٛد هٜٙ ُلى حٍِسٙ ػامل لِمىم الخواب  ،(54)ًـاْ ؿُآخحن مً اجل إٗهام الازىحن

للخواب ه، ٗان وجحلُل ويالٜسآوي ل٢ُىن لىا حجس ألاطاض لالهوالٚ هحى دزاطت الخواب الٜسآ

 زس أ
ً
سا ا ق وألاهداٖ في الخواب في ج٢ىن ألاطلىب، وجىىَّ اللمابس وهسابٝ الخواب، وحِدد ألٓا

٠ل هدٖ م ها ًجد ؿداه ًتردد داخل الىف في بىِخه وجساُٟب م٘سداجه وأطلىبه الٜسآوي، و 

ت التي جخجظد في الىف الٜسآوي جخحدد مّ  ،(55)وأؿىاجه وبداءجه وجىاؿله وان الواٛاث الخِبحًر

ت، وهرا بالوبّ ًجِل الىف الٜسآوي ًخخاز  جاث خوابُت مخىُى اخخالٖ الخواب مؼ٢لت جدٍز

 ًُ ٓحره مً 
ً
، ٠ل ذل٣ جِل الخواب الٜسآوي مخمح ا خواباث مُِىت جدىاطب وهبُِت اإلاىكَى

 ًمىح مخلُٜه 
ً
 م٘خىحا

ً
 جدًدة هابِت مً أُماٛه التي الجحدها حدود، آالخواب بىؿ٘ه هـا

ً
ٗاٛا

ت مترابوت لها مِجى، حُث حؼ٢ل آلاًاث الداخلت في خلم  والخواب الٜسآوي في حؼ١الجه، بجى لٍٔى

ت ٗا   ٗاآلًت جبدأ مً مِجى وجدوز حىله زم حِىد إلُه مسة أخسي   ، (56)الخواب بيُاث دابٍس

هم وأشمىتهم لِمىمُخه ٗال بد الخواب الٜسآوي هى إباْل ًخاهب الىاض ف  سٗو ي جمُّ أحىالهم ًو

بإلى  مً أن ٌؼحر ـلح ل٢ل شمان ٠ًامل م٘ـل  حِدد اإلاِاوي بخِدد اإلاىاٛٙ أي اهه مظخُى

وِم إن الٜسان ٠له خواب لِمىم الىاض في جمُّ أحىالهم ولِع ل٘ئت مُِىت ٗهى  ،(57)ن وم٢ا

ٗالخواب الٜسآوي  ٔجي والٜ٘حر والههىدي والىـساوي ًخاهب اإلاؤمً وال٢اٗس واإلاؼٞس واإلاىاٗٝ وال

ٜـد هداًتهم ٢ٗان ال بد أن ًخاهب للم ٌِسق لخاؿت أهل الِلم وال١٘س بل للىاض ٠اٗت 

                                                 

 - 13( =: مبدأ الىكىح والٔمىق في ال١٘س البالغي والىٜدي ُىد الِسب، د. هاؿس حالوي: 54)

15. 

 .131الىف والظُاٚ: ( =: الخواب الٜسآوي دزاطت في الِالٛت بحن 55)

اث الخوااااب فاااي الٜـااات الٜسآهُااات، أهسوحااات دٟخاااىزاه، ٗاااابصة   محماااىد اإلاؼاااهداوي، 56) ( =: مظااخٍى

 . 25: 2004بئػساٖ الدٟخىز: ٗابٝ مـو٘ى احمد، مٜدمت إلى ٠لُت التربُت،جامِت اإلاىؿل،

م، زطاااالت ماجظااخحر، ( 57) ماااساد حمُااد ُباااد دالالث الخواااب اإلاىجااه ألهااال ال١خاااب فاااي الٜااسان ال١ااٍس

  ُلااااي الِباااااد= =   مٜدمااااات إلااااى ٠لُااااات آلاداب جامِااااات البـاااااسة، بئػااااساٖ الااااادٟخىز ُااااادهان ُباااااد 

م جمِت،   .123م: 2005-ها1426ال١ٍس
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اتهاُٜىله ــه ، (58) م جمُِا ُلى اخخالٖ مظخٍى وخوابه ًـلح ل٢ل شمان وم٢ان ٗخِالُمه ٛو

ب جمُّ ألامىز ال جخخ  ؿل الخواب أأٗ ف بصمان، وحظخُى
ً
د  ن ٢ًىن وازدا ُلى جهت الخُِحن ٛو

الخواب الٜسآوي ُما ٛسزهاه مً حُث وال ًبخِد ، (59) إلى ٓحر ذل٣ لُِم ٠ل مخاهب به ٌِد٤

خٔلٔل بـىزة  الخأزحر ومخاهبت الِاه٘ت للىؿى٤ إلى مبخٔاه ٗىجده ًخاهب الىجدان والؼِىز ٍو

ب الٜسآوي ًخاهب الِاه٘ت ًُ ٗالخوا  ظخحىذ ُلهها مً دون طابٝ إهرازعجُبت إلى ألاه٘ع َو

جلب  ٝ الخع ٍو ٜىّ الِٜل ًُ هٍس ٝ الؼِىز ٍو ، وه١را ألاطماَ والٜلىب بالخِبحر ال٘جيهٍس

 :أمىز ُامت هيًم١ً جمّ هره الِىامل وحـسها في زالزت 

 (60) ؤلابداَ ال٘جيف. ؤلاٛىاَ الِٜلي .ب الخأزحر الى٘سخي.أ

ت مّ املخُى الخاز ي، ٓحر اهه الًم١ً لِملها أن  إن داللت الىف جخجه إلى إٛامت ُالٛاث بيٍُى

ً٘ظس إال مً داخل الىف ه٘ظه، والٜسان ٌظمح بىٌام الخباد٤ اإلاظخمس بحن البيُت مً جهت 

 وال١الم بىؿ٘ه 
ً
 والخدر مً جهت أخسي، وبحن اللٔت بىؿ٘ها هٌاما

ً
، والٜسان بىؿ٘ه ٟالما اهجاشا

 ُلى ٛابله، 
ً
 ُلى ذاجه ودالا

ً
(61)ًلّ ه٘ظه في ٛلب الخىاؿل اللظاويدالا

. 

ت التي ًحملها الىف ثل اإلا٘ظسون م٘هىم الخواب جماما ٗولٜد جم  سأوا في السطالت اللٍٔى

ُ٘ت الخىاؿلُت للىف ب ( املرسلخوابا مً ) ىؿ٘هالٜسآوي خوابا مخ٢امل ألاجصاء، وهٌسوا في الًى

(( إلى الِباد )ُبر ٛىاة الاجـا٤ وهي اللٔت، وهره السطالت جحمل ملمىها هى املرسل إليهو )

 له أهداٗ حُٔحر في حُاة املخاهبحن، إكاٗت إلىمىكَى الخواب، وتهدٖ إلى إحدار 
ً
أخسي،  ا

ه مً ًىاهس  الٛت أجصابه وجىاطبها أو ماٌِتًر وهٌسوا ٟرل٣ في جسجِب الخواب وجىٌُمه ُو

ً (62)طُاُٛت  )( من سهرة البقرة:43)ج٘ظحر الوبري لآلًت وإذا هٌسها إلى، ومً هؤالء اإلا٘ظٍس
نَب رْوَب مِيثَبقَكُمْ وَزَفَعْنَب فَىْقَكُمُ الطُّىزَ خُرُواْ مَب آتَيْنَبكُم بِقُىَّةٍ وَاسْمَعُىاْ قَبلُىاْ سَمِعْنَب وَعَصَيْوَإِذْ أَخَ}

                                                 

م، د. التهامي هٜسه: 58)  .475( ط٢ُىلىجُت الٜـت في الٜسان ال١ٍس

لااىم حٜااابٝ ؤلاعجاااش، ًححااى بااً ُلااي59) بااً إبااساهُم الِلااىي:  ( الوااساش اإلاخلاامً ألطااساز البالٓاات ُو

3/261  . 

م: 4)  .424( ط٢ُىلىجُت الٜـت في الٜسان ال١ٍس

 .  14( =: الخواب الٜسآوي دزاطت في الِالٛت بحن الىف والظُاٚ: 61)

  .181-180: اإلاـدز ه٘ظه( =: 62)
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خسف زأًىاه ًٜى٤   (وَأُشْسِبُىاْ فِي قُلُىبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْسِهِمْ قُلْ بِئْسَمَب يَأْمُسُكُمْ بِهِ إِميَبوُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِني{

إن ابخداء ال١الم ن ذل٣ ٟما وؿ٘ىا مً ئالخبر ًُ الٔابب, بِد إن ٠ان الابخداء بالخواب, ٗ مخسف

إذا ٠ان ح٢اًت ٗالِسب جخاهب ُٗه, زم حِىد ُٗه إلى الخبر ًُ الٔابب, وجخبر ًُ الٔابب زم 

ً اطخحلاز املخاه(63)املخاهب ١ٗرل٣ في هره آلاًت ...  جمّ بِم اإلا٘ظٍس دابما في ػسح   ب، ٍو

ٛد بحن هرا هرا الخواب ب٢ل أبِاده واخخالٖ داللت الىف باخخالٖ املخاهب, ولِل الوبري 

 وبؼ٢ل واضح, 
ً
ت مً الخالٝ إذ جماما إلى املخاهبحن ( )وضح هبُِت الٜسآن و٠ىهه زطالت لٍٔى

ُلى اخخالٖ أهىاُهم, ًٜى٤ في مٜدمت ج٘ظحره: إن  أبحن البُان بُاهه وأٗلل ال١الم ٟالمه و... ٗان 

اهب, ٠ان مِلىما املخ ٠ان ٟرل٣ و٠ان ٓحر مبحن مىا ًُ ه٘ظه مً خاهب ٓحره بما الً٘همه ُىه

 مً خلٜه إال بما ً٘همه املخاهب , وال ًسطل إلى أحد 
ً
اهه ٓحر جابص أن ًخاهب جل  ذٟسه أحدا

 بسطالت إال بلظان وبُان ٗهمه اإلاسطل إلُه 
ً
م هم زطىال

(64) . 

ن املخاهب اإلاسطل إلُه  إن لم ً٘هم ما دوز الخواب وأزسه وهدٗه ُٜٗى٤:  أل  وضح الوبري:و 

بل مجيء السطالت إلُه وبِده طىاء أو لم ٌِده خىهب به, وأز  طل به إلُه ٗحاله ٛبل الخواب ٛو

، و  
ً
 ٠ان به ٛبل ذل٣ جاهال

ً
 أو  -ئل ذكره تعالى-الخواب والسطالت ػِئا

ً
أن ًخاهب خوابا

ن ذل٣ مً ِٗل أهل الىٜف والِبث إلُه أل  ًسطل زطالت ال جىجب ٗابدة إلاً خىهب أو أزطلذ

( مً 21ُىد الصمخؼسي في ال١ؼاٖ في ج٘ظحره آلاًت )الحٌىا و  ،(65)٣ مخِا٤ و  حِالى ًُ ذل

 " أَيُّهَب النَّبسُ اعْبُدُواْ زَبَّكُمُ الَّرِي خَلَقَكُمْ وَالَّرِيهَ مِه قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُىن{}يَب :طىزة البٜسة ٛىله حِالى
إلاا ُدد   حِالى ٗٚس اإلا٢ل٘حن مً اإلاؤمىحن وال١٘از واإلاىاٜٗحن, وذٟس ؿ٘اتهم وأحىالهم ومـاٖز 

ت مما  .(66) ...ٌظِدها... أٛبل ُلههم الخواب أمىالهم, وما اخخـذ به ٠ل ٗٛس

ٝ مىهجُت مِإن الظُاٚ اللٔىي للىف ٌظحر ُلى  اث ىُٗو ت ًساهي ٗهها حظلظل اإلاىكُى

ٜا لٔسق الخواب, وان جباًً ألاطلىب والٔسق في أي مسحلت مً مساحل ؿحروزة الخواب  ٗو

ٝ ماٌِسق خى طحر الخواب  ِمُٜت إلى زاه الصمخؼسي, وجدبدي هٌسة الصمخؼسي الُلى ٗو

                                                 

س الوبري: 63)  . 1/269( جامّ البُان في ج٘ظحر الٜسآن، ابً جٍس

 .  1/5(جامّ البُان في ج٘ظحر الٜسآن: 64)

 .  1/5:  ه٘ع اإلاـدز( 65)

 . 182و=: لظاهُاث الىف مدخل إلى او جام الخواب:   88( ج٘ظحر ال١ؼاٖ: 66)
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ن أالخواب في ػسحه لظحر جسجِب آلاًاث ألاو٤ مً طىزة البٜسة ٗهى ًسي مظألت جسجِب 

د أؿِب بترجُبها م٘ـل البالٓت, ٗىجب حظً الىٌم  ٤:اٛزابِت, زم  , والػ٣ أن لترجِب (67)ٛو

اةّ وألاحدار في  ها في الخازف )في الالٛى ُى ( أهمُت في او جام الخواب ىاّٛالخواب حظب ٛو

 ماًؤدي جداخل الترجِب في خواب ما إلى ُدم او جام الخواب, ولٜد زاهى 
ً
ثحرا وجىاٜٗه, ٟو

 بترجِب الخواب
ً
 مُِىا

ً
خه اهخماما ٝ الخىاؿل اإلا٘ظسون ٠ل  مً شاٍو , ٗم هم مً اهخم ًُ هٍس

ماث (68)ً اهخم بظبب جسجِب الخوابب٘ابدة ٛلب الترجِب, وم هم م ، ٗالخىاؿل في الاًاث ال١ٍس

ن .  بح 

ًٜى٤:  هرا ال١الم خواب بالٜىم خىهبىا به  أما ُبازاث الساشي في هرا اإلاٜام ٜٗد الحٌىاه 

 }حِلُٜه ُلى آلاًت:  وفي، (69) ()ٛبل ٓحرهم، ُٜٗل لهم: الج١٘سوا بمحمد
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ة [ 110]البٜسة : اليَّ

ذ الخواب ٛالىا: إهما جاء الخاهب في  : الٜابلىن ٛا٤ بأهه الًجىش جأخحر بُان املجمل ًُ ٛو

 ، زم ١ًمل حدًثه...(70)()( بِد أن ٠ان الىبيڭ  ڭٛىله)

اث  -ُلى ألاٛل-الساشي ٠ان ًخـىز الىف الٜسآوي  أنهرا ٌِجي ٗ طىزة البٜسة  مىكُى

ٜت مٜـىزة مً خال٤ جرٟحره اإلاظخمس  ، بل إن الساشي ًلح  جخىاؿل في مابُ ها خوابُت مسجبوت بوٍس

خوابُت ححن ًيخهي مً ج٘ظحر ماحِلٝ بهرا اإلاىكَى جىاؿلُت و ن آلاًاث مىٌمت في مىاكُّ أُلى 

لدي الساشي مي جم مترابى, أو ذاٞ مؼحرا إلى اإلاىكَى الالحٝ, مِجى هرا أن الخواب الٜسآوي 

 
ً
ُا  ومىكُى

ً
 مىوُٜا

ً
 .(71)مسجب جسجِبا

 اػىز ًخسف ًُ الساشي ححن ابً ُوال٢ًاد 
ً
هره الظىزة مترامُت  ٛدم طىزة البٜسة ٛابال

أهساٗها, وأطالُبها ذاث أٗىان ومٌِم أٓساكها ًىٜظم إلى ٛظمحن ٛظم ًثبذ طمى هرا الدًً 

ٛبل الؼسَو في الخ٘ظحر ًٜدم الظىزة ُلى ٠ان ً ُاػىز ، ٗاب(72)جباُه وإؿالح مجخمِهم... ال

                                                 

 . 37( ج٘ظحر ال١ؼاٖ: 67)

 . 183( =: لظاهُاث الىف مدخل إلى او جام الخواب: 68)

 .3/42( الخ٘ظحر ال١بحر )م٘اجُح الُٔب(: 69)

 .3/42( =: م. ن: 70)

 .181( =: لظاهُاث الىف مدخل إلى او جام الخواب: 71)

س: 72) س والخىٍى  .  1/203( الخحٍس



 

 

 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الثالج 

 "التعايش السلمي بني االديان عرب التاريخ " 
ملحق بالعدد السابع والعشرون  اجمللد الثاوي 0202حزيران   

 

644 

 

  

حن ُامحنػ٢ حر ٠لما دُذ الخاجت إلى ذل٣, إلى ل١ىه ال ًٜٙ ُىد هرا الخد, بل ٠ان ٌؼ ,ل مىكُى

اث الـٔسي التي جخدزف كمً مىكَى ُام , مثا٤ ذل٣ ٛىله ٛبل الؼسَو في ج٘ظحر  اإلاىكُى

ٌت ا4)آلاًت ً مً أهل ال١خاب ( مً طىزة البٜسة  اهخٜا٤ مً مُى ٌت ال٢اٍٗس حن إلى مُى إلاؼٟس

س  
ْ
ٟ م ذ  ٜد 

ٌت ال٘ٚس اإلاخ  وحدهم مً هٚس  ولم ١ًً اإلا٘ظسون وألاؿىلُىن  ,(73) هاوبرل٣ جخم مُى

 في ٟخبهم ومؤل٘اتهم بل اهلم إلههم 
ً
أمثا٤  أ خاب إعجاش الٜسآنباب الخواب واٗسدوا له ٟالما

صخي  صخي ًٜظم الظُىهيٗ٘ي مىكَى مخاهباث الٜسآن الظُىهي الصٟز ،الخواب (74)والصٟز

رٟس أٛظاما ُدة للخواب, وان هىاٞ مً الخواباث ما ال ًـلح إال لىبي ، ٍو  بحظب اإلاىكَى
ظم لهما ظم ال ًـلح إال لٔحره ٛو ُٗه أي  ٗىٌس ال١خاب الؼِساء إلى ما، ٛا٤ الظُىهي:  (75)ٛو

ً في , وبدٌّ الىٌم وحظً الظُاٚ, واإلابادا الٜسآن مً جصالت اللٍ٘ واإلاٜاهّ, واملخالف, والخلٍى

جأمل خواب الٜسآن ججد مل٢ا له  : ومثل هرا ما وجدها ُىد ابً الُٜم الجىشي، (76)الخواب  

اإلال٣ ٠له, وله الخمد ٠له, ألامىز ٠لها بُده, ومـدزها مىه, ومسدها إلُه, واهه لً ًىا٤ احد ذزة مً 

ألحبابه ألوٙ ُخاب  د مً خواب ُخابهالخحر إال ب٘لله وال ذزة مً الؼس إال بِدله, وحؼه

ده ولههم ومىالهم وهـ رهم ٗىِم اإلاىلى ووِم حوالساّٗ ُ هم والىاؿس وال١ُ٘ل واإلاىفي بُى

 .(77)الىـحر... 

ًًخضح لى ت  ا مما طبٝ أن اإلا٘ظٍس , وزأوا في السطالت اللٍٔى
ً
ٛد جمثلىا م٘هىم الخواب جماما

 مخ٢امل ألا 
ً
ُ٘ت الخىاؿلُت للىف الٜسآويالتي ًحملها الىف الٜسآوي خوابا  جصاء, وهٌسوا في الًى

 مً اإلاسطل ) بىؿ٘ه
ً
( ولٜد خلـىا إلى أن الخواب الٜسآوي البشر( إلى اإلاسطل إلههم )خوابا

اث, و   وان اإلاىكَى السبِع للظىزة ًخَ٘س إلى مىكُى
ً
ت جدا ٜت محبٟى ن هره أمبجي بوٍس

اث جخخـف ٠لما جٜدمىا داخل الىف ٗالٜسآن  .اإلاىكُى

ً اهتهىاهخلف إلى مً هرا ٠له   ،أن الخواب والخىاؿل ٠ل  مىحد مخجاوع مسجبإلى  أن اإلا٘ظٍس

ولخحُٜٝ هرا الخىحد والخجاوع والترجِب والاهخٌام والاو جام والخماط٣ أو الاحظاٚ الداخلي أو 

                                                 

 . 1/269( م. ن: 73)

 .  63/ 3و=: ؤلاجٜان في ُلىم الٜسان: جال٤ الدًً الظُىهي:  362(=: البرهان في ُلىم الٜسآن: 74)

 . 3/63( =: ؤلاجٜان في ُلىم الٜسآن: 75)

 . 2/71( م. ن: 76)

ت: ( ال٘ى 77) ، ابً ُٛم الجىٍش  .34ابد اإلاؼٚى
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د اهخم اإلا٘ظسون بأهىاَ هره الِالٛاث التي ًسون أنها ٛابم ت بحن الخاز ي البد مً ُالٛاث , ٛو

آًاث مخجاوزة أو مخباُدة وهي ُالٛاث ًخجاوش الىٌس إلى الازجبان الؼ١لي إلى ما هى أُمٝ ومً 

الِالٛاث التي ٌؼحرون إلهها, ُالٛت البُان والخ٘ظحر, وؤلاجما٤ والخ٘ـُل والِمىم والخـىؾ 

 .(78)وؤلاهالٚ والخُُٜد...

 .304ٗازض:  ( معجم مٜاًِع اللٔت، اب1ً)

 . 856ا  1/855( لظان الِسب، أبً مىٌىز، )مادة خوب(: 1)

 .241- 240( بوسض البظخاوي )خوب( :1)

 .1/11( البُان والخبُحن: 1)

اث اللظاهُت والبالُٓت وألادبُت ُىد الجاحٍ مً خال٤ البُان والخبُحن،   الـٔحر هباحي: 1)  . 72( الىٌٍس

 . 1/39( =: ألاح٢ام في أؿى٤ ألاح٢ام، آلامدي: 1)

 .199( دالبل ؤلاعجاش: 1)

 . 149ٛلاًا الخدازت ُىد ُبد الٜاهس الجسجاوي:   ُبد اإلاولب:  (1)

 . 4( البالٓت الِسبُت ٛساءة أخسي،   ُبد اإلاولب: 1)

 . 33( جىاهس البالٓت في اإلاِاوي والبُان والبدٌّ، احمد الهاػمي: (1

 . 271( =: دالبل ألاعجاش: 1)

 . 345ال١ؼٙ ًُ مىاهج ألادلت في ُٜابد اإلالت   ُابد الجابسي، مؤل٘اث ابً زػد:  (1)

 .2/175( ٟؼاٖ اؿوالحاث ال٘ىىن، التهاهىي: 1)

 .148 - 1/57( =: اإلاظخـ٘ى في ُلم ألاؿى٤: 1)

 . 194( ال٢لُاث: 1)

 . 7/105اإلأجي مً أبىاب الخىحُد والِد٤ )خلٝ الٜسان(: ( 1)

ُاث(: ( 1)  . 17/78اإلأجي مً أبىاب الخىحُد والِد٤ )الؼُس

 . 55=: مباحث الخ١م ُىد ألاؿىلُحن،   طالم مر٠ىز: ( 1)

جي: 1) ّ ؤلاطالمي في الظُاطت والخ١م، ٗخخي الدٍز  . 12( خـابف الدؼَس

 . 34=: مسآة ألاؿى٤، دزز طِاداث:( 1)

 . 1/67=: املخـى٤ في ُلم أؿى٤ الٜ٘ه، ٗخسي الدًً الساشي: ( 1)

 .68 – 1/67=: م. ن: ( 1)

 . 116=: الخواب الٜسآوي دزاطت في الِالٛت بحن الىف الظُاٚ: ( 1)

                                                 

، و=: الخواااب الٜسآواااي 180( =: لظاااهُاث الااىف ماادخل إلااى او ااجام الخواااب واحظاااٚ الااىف: 78)

 .64دزاطت في الِالٛت بحن الىف والظُاٚ: 
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 .119=: م. ن: ( 1)

 . 122=: الخواب الٜسآوي دزاطت في الِالٛت بحن الىف والظُاٚ: ( 1)

 . 312- 307=: مىاهج ججدًد في البالٓت والخ٘ظحر وألادب، أمحن الخىلي: ( 1)

 . 187( بحىر في أؿى٤ الخ٘ظحر،   لو٘ي الـباْ: 1)

 .  309( مىاهج ججدًد في البالٓت والخ٘ظحر وألادب: 1)

 .180( =: لظاهُاث الىف مدخل إلى او جام الخواب واحظاٚ الىف،   خوابي: 1)

ت:  127معجم اإلاـولخاث ألادبُت، إبساهُم ٗخخي: ( =: 1)  .114و=: معجم اللظاهُت، بظام بٟس

 .90( =: اه٘خاح الىف السواةي، طِد ًٜوحن: 1)

ااال٤ اإلاِجااى(،   ًااىوع ( 1) اات )دزاطاات حااى٤ اإلاِجااى ًو ٍص وؿااٙ اللٔاات الِسبُاات داللُااا فااي كااىء م٘هااىم الداللاات اإلاٟس

 .45 :ُلي

اث الخوااب البالغاي فااي و=:  217( ُلام الداللات أؿاىله ومباحثاه فاي التارار الِسباي، مىٜاىز ُباد الجلُال: 1) مظاخٍى

 .427-426: 1999، 2الىف الؼِسي، خلُل ُىدة، مجلت جامِت الىجاح )الِلىم ؤلاوظاهُت( َ

 .223( =: ُلم الداللت أؿىله ومباحثه في الترار الِسبي: 1)

اث الخواب البالغي في الىف الؼِسي:  (1)  . 427مظخٍى

 . 427=: م. ن: ( 1)

(1 ) :  .  297اطخٜبا٤ الىف ُىد الِسب،   اإلاباٞز

 . 181=: مٜاالث في ألاطلىبُت، مىرز ُُاشخي: ( 1)

ه: ( 1)  . 193البحث الداللي في ٟخاب طِبٍى

 . 21ُم: مىهج الىٜد الـىحي في جحلُل الخواب الؼِسي، ٛاطم إبساه( 1)

 . 10=: الخواب الٜسآوي دزاطت في الِالٛت بحن الىف والظُاٚ مثل مً طىزة البٜسة، خلىد إبساهُم: ( 1)

(1 ) :
ً
 . 135=: وؿٙ اللٔت الِسبُت داللُا

 .5/576لظان الِسب مادة )وؿل(: 1-

-1 Ducorot (Oswald) et Todorov (Tzvetan), Dictionnaire encyclopédique des sciences 

du langage, Seuil, Paris, 1972 

 .35: إلادازض اللظاهُتالؼاوغ ) (، طىطىز وألالظيُت، كمً أهم ا 1-

 .99، ؾ1زومان جاٟبظىن: بحىر في اللظاهُاث الِامت، ف 1-

 .1/111اإلاـدز ه٘ظه:  - 1

1 - Bloomfield (Leonard), Langage, Payot, Paris, 1970. 
ت ألالظيُت ُىد زومان جاٟبظىن  -1  الىٌٍس
 .43ؾأو٠ان )ُمس(، ، مدخل لدزاطت الىف والظلوت - 1
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ت ألالظيُت ُىد زومان جاٟبظىن،  – 1 ت )ٗاهىت الوبا٤(الىٌٍس  .57، بٟس
 .1/99حىر في اللظاهُاث الِامت،زومان جاٟبظىن: ب -1

 

 .1/64( الخُىان، أبى ُثمان ُمسو بً بحس الجاحٍ: 1)

 .15 - 13مبدأ الىكىح والٔمىق في ال١٘س البالغي والىٜدي ُىد الِسب، د. هاؿس حالوي: ( =: 1)

 .131( =: الخواب الٜسآوي دزاطت في الِالٛت بحن الىف والظُاٚ: 1)

اث الخوااااااااب فاااااااي الٜـااااااات الٜسآهُااااااات، أهسوحااااااات دٟخاااااااىزاه، ٗاااااااابصة   محماااااااىد اإلاؼاااااااهداوي، بئػاااااااساٖ 1) ( =: مظاااااااخٍى

 . 25: 2004جامِت اإلاىؿل، مد، مٜدمت إلى ٠لُت التربُت،الدٟخىز: ٗابٝ مـو٘ى اح

م، زطالت ماجظخحر، مساد حمُد ُبد   ُلي الِبد= = ( 1) دالالث الخواب اإلاىجه ألهل ال١خاب في الٜسان ال١ٍس

م جمِاااات،  م: 2005-هااااا1426  مٜدماااات إلااااى ٠لُاااات آلاداب جامِاااات البـااااسة، بئػااااساٖ الاااادٟخىز ُاااادهان ُبااااد ال١ااااٍس

123. 

م، د. التهامي هٜسه: ( ط1)  .٢ُ475ىلىجُت الٜـت في الٜسان ال١ٍس

لىم حٜابٝ ؤلاعجاش، ًححى بً ُلي بً إبساهُم الِلىي: 1)  . 3/261( الوساش اإلاخلمً ألطساز البالٓت ُو

م: 4)  .424( ط٢ُىلىجُت الٜـت في الٜسان ال١ٍس

 .  14( =: الخواب الٜسآوي دزاطت في الِالٛت بحن الىف والظُاٚ: 1)

  .181-180: اإلاـدز ه٘ظه( =: 1)

س الوبري: 1)  . 1/269( جامّ البُان في ج٘ظحر الٜسآن، ابً جٍس

 . 1/5(جامّ البُان في ج٘ظحر الٜسآن: 1)

 . 1/5:  ه٘ع اإلاـدز( 1)

 . 182و=: لظاهُاث الىف مدخل إلى او جام الخواب:   88( ج٘ظحر ال١ؼاٖ: 1)

 . 37( ج٘ظحر ال١ؼاٖ: 1)

 . 183( =: لظاهُاث الىف مدخل إلى او جام الخواب: 1)

 .3/42( الخ٘ظحر ال١بحر )م٘اجُح الُٔب(: 1)

 .3/42( =: م. ن: 1)

 .181( =: لظاهُاث الىف مدخل إلى او جام الخواب: 1)

س: 1) س والخىٍى  . 1/203( الخحٍس

 . 1/269( م. ن: 1)

 . 63/ 3و=: ؤلاجٜان في ُلىم الٜسان: جال٤ الدًً الظُىهي:  362(=: البرهان في ُلىم الٜسآن: 1)

 . 3/63( =: ؤلاجٜان في ُلىم الٜسآن: 1)

 . 2/71( م. ن: 1)

ت: 1) ، ابً ُٛم الجىٍش  .34( ال٘ىابد اإلاؼٚى
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الٜسآوي دزاطت في الِالٛت ، و=: الخواب 180( =: لظاهُاث الىف مدخل إلى او جام الخواب واحظاٚ الىف: 1)

 .64بحن الىف والظُاٚ: 

  اتمت:

ب،  -1
 
ب إلى املخاه ٌِد الخواب وطُلت اإلاخخاهبحن في جىؿُل الٔسق الابالغي مً املخاه 

ٗالخواب هى وطُلت الخىاؿل، أو ٛد هٜى٤ اهه الخىاؿل مً مىٌىز حدًث أو هى 

 لُـل إلى مظخىي الخىاؿل
ً
 ٗؼِئا

ً
 .الِام والخاؾ خواب ًخوىز ػِئا

ُ٘ت ألاطاطُت  -2 ابٙ أخسي جخ٘اُل ُٗما بُ ها، أو هي اللٔت لخىاؿللالًى ، ٓحر أن هىاٞ ًو

تهُمً إحداها ُلى ألاخسي حظب خـىؿُاث  الخواب . ه١را ًـدز ٠ل واحد مً 

ُ٘ت خاؿت به  .ٗالخواب مـولح ُام والخىاؿل مـولح خاؾ ٗىاُل الخىاؿل ًو

ت ُلى ُىاؿالخىاؿل مـولح ًخأطع ُىدما  -3 هي اإلاسطل س هي بمثابت أز٠ان كسوٍز

ٗبالخالي ٗان مـولح الخواب ٠ان اإلاِحن ألاٟبر الري اطخٜى مـولح  واإلاخلٜي والؼ٘سة

ىاجه الداخلُت والخازجُت.الخىاؿل مىه    ج٢ٍى

ابٙ بازشة الخباد٤ -4 الخواب الٜسآوي ًخاهب الِاه٘ت  ،الخأزحر، ٕالخبلُ ،وللخىاؿل زالر ًو

جلب ألاطماَ والٜلىب بالخِبحر  ٝ الخع ٍو ٜىّ الِٜل ًُ هٍس ٝ الؼِىز ٍو ًُ هٍس

ىامله هيال٘جي،   الخأزحر ؤلاٛىاَ وؤلابداَ. ُو

م هى مً ًحدد هره الُٜم  وهدٗهكىابى جحدد مِىاه و للخىاؿل ُٛم   -5 والٜسان ال١ٍس

ٝ الخواب الٜسآوي ًُ الخ٘اُل مّ اإلاخلٜي، لى واللىابى ًُ هٍس ٝ هرا جلى   ُو ن ٗو

 
ً
ذ مساجب الخوابه إلههم الخواب ٗخألحىا٤ ألاٛىام الرًً جىج   الخواب وجىَى جبِا ، ىُى

ـل الى هدُجت مّ اإلاخلٜي.  لُخحٜٝ الخىاؿل ٍو

اإلاىٌىز اللٔىي في اطدُِاب اللٔت ُىد ؤلاوظان اإلاخ٢لم، ٗئن ما ًخحدد الخواب مً  -6

ًجسي ُلى لظان اإلاسء مً أِٗا٤ ٟالمُت ٌِد خوابا مهدٖ إلى جىؿُل زطالت إبالُٓت 

مِىُت جثحر ال٢ىامً اللٔىٍت وال١٘اًت الخوابُت ُىد اإلاظخٜبل الري ًسبوه الخُى 

 الخ٘اُلي وال١٘سي باإلاسطل.

ألاخحرة مً املجاالث التي أؿبحذ ج١دسخي أهمُت ٛـىي هٌسا  هتآلاو أكخى الخىاؿل في  -7

ت :وؤلاًماءاث والخس٠اث  الٟدظاحه ٠ل مٌاهس الخُاة ؤلاوظاهُت ُبر اللٔاث اإلاىوٛى

حرها مً ألاػ٢ا٤ اإلاخجددة .  والوٜىض والِاداث والسمىش والـىز،ٓو
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ؿا مّ الخوىزاث إن الخىاؿل وبهرا اإلاِجى أؿبح ؤلاهاز ألاطاسخي للِلىم الخدًثت وخـى  -8

تها هاجه الِلىم ،مً خال٤ الثىزة الخ١ىىلىجُت والو٘ساث الِلمُت في ُلىم الخُاة  التي ُٗس

ت ؿٔحرة حُث جىدزس وجىمخي اإلاظاٗاث  وألازق وؤلاوظان حتى أؿبحىا بحٝ وِِؽ في ٍٛس

دا ؤلاوظان بدوزه مىدمجا في حلٜاث اجـالُت وجىاؿلُت ال نهابُت ،  خٜلف الصمً ٓو ٍو

 ز ؤلاؿوىاُُت التي ٓصث ال٘لاء السحب.اب٘لل الؼب١ت الِى١بىجُت وألاٛم وذل٣

ًخحدد دوز ؤلاوظان ب٢ىهه دوزا جىاؿلُا بامخُاش مً حُث ازجباهه بيظٝ مً الِالٛاث  -9

 اإلادؼاب١ت واإلاِٜدة التي أٗسشتها مخٔحراث الىاّٛ اإلاِِؽ ب٢ل جحىالجه الجدًدة.

 املصادر:

 

   الاججاااه الِٜلااي فااي الخ٘ظااحر، دزاطاات فااي ٛلااُت املجاااش الِٜلااي ُىااد اإلاِت لاات، د. هـااس حامااد

س للوباُت، ن د، داز الخىٍى  م. 1982، 1أبى ٍش

 ( د.ن ، جحُٜااٝ: احماااد 467ؤلاح٢ااام فاااي أؿااى٤ ألاح٢اااام، الخظااً ُلاااي أبااى ُلاااي الاماادي ،)هاااا

 . ألاٗاكل، مؤطظت الخلبي، الٜاهسة،د.ن، د.ث

  (  ااااع الؼااااٗ ي أباااى ُباااد هااااا(، جحُٜاااٝ: ُباااد الٔجاااي ُبااااد 204أح٢اااام الٜاااسآن:   باااً إدَز

 ها . 1400الخالٝ، داز ال١خب الِلمُت، بحروث، لبىان، د.ن، 

  (505إحُااااء ُلااااىم الاااادًً: أباااى حامااااد   الٔصالااااي )هاااا(، داز ال١خااااب الِلمُاااات، بحااااروث، )د.ن

 م. 2003

  ( إػااساٖ ُبااد الااسحُم 538أطاااض البالٓاات: جاااز   أبااى الٜاطاام بااً ُمااس الصمخؼااسي ،)هااا

ان، مـس الٜاهسة، ن  م. 1953 -ها 1373، 1محمىد، موبِت أوالد اوٗز

  ،اإلاؤطظااات الِسبُااات للدزاطااااث واليؼاااس، بحاااروث ، اطاااخٜبا٤ الاااىف ُىاااد الِاااسب،   اإلابااااٞز

 م. 1999 -ها  1420، 1ن

 لُب البالٓااااات، د. مجُاااااد ُباااااد الخمُاااااد هاااااا ي، اإلاؤطظااااات الجامُِااااات ألاطاااااع الى٘ظاااااُت ألطاااااا

 م . 1984 -ها 1402، 1لبىان، ن -للدزاطاث، بحروث

  ،ص الثٜافي الِسبي، الداز البُلاء  م. 1989اه٘خاح الىف السواةي، طُِد ًٜوحن، اإلاٟس

 ُه. دلخىغ جاز   حظاً دشه ي، موبِات زون، الظالُماه ت البحث الداللي في ٟخاب طِبٍى

 م.2004)د.ن( 
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  ( دزاطااات وجحُٜاااٝ: 745البحاااس املخاااُى،   باااً ًىطاااٙ الؼاااهحر باااأبي حُاااان ألاهدلساااخي ،)هاااا

، 2الؼااااُ  ُاااااد٤ احمااااد ُبااااد اإلاىجااااىد والؼااااُ  ُلااااي   مِااااىق، داز ال١خااااب الِلمُاااات، بحااااروث، ن

 م . 2007-ها 1428

  ( )د.ث(.بحىر في أؿى٤ الخ٘ظحر:   الـباْ، اإلا١خبت ؤلاطالمي، بحروث )د.ن 

 ( ث: ُباد أُلاى  584البدٌّ في البدٌّ في هٜد الؼاِس، أطاامت باً مسػاد باً ُلاي باً مىٜار )هاا

 م. 1987 -ها 1407، 1مهىا، داز ال١خب الِلمُت، بحروث، ن

  ت ت اإلاـااااٍس اااات، الؼااااٟس لاااام الااااىف، د. ؿااااالح ٗلاااال، طلظاااالت ُااااالم اإلاِٗس بالٓاااات الخواااااب ُو

  .م1992، 1الِاإلاُت لليؼس، ن

   ت الِاإلاُاااااات، لليؼااااااس ت اإلاـاااااٍس البالٓااااات الِسبُاااااات ٛاااااساءة أخااااااسي، د.   ُبااااااد اإلاولاااااب، الؼااااااٟس

 م. 1997، 1لىهجمان، داز هىبان للوباُت، الٜاهسة، ن

 م. 1968ها( ، داز ال١٘س للجمُّ، بحروث، 255، أبى ُثمان الجاحٍ )نالبُان والخبُح 

 هاا( داز ال١خاب الِلمُاات، 606لااساشي )الخ٘ظاحر ال١بحار أو م٘ااجُح الُٔااب، ؤلاماام ٗخاس الادًً ا

 لبىان )د.ن( ،)د.ث(. –بحروث 

   اال، أبااي الٜاطاام جاااز اال فااي وجااىه الخأٍو ُااىن ألاٛاٍو اال ُو ج٘ظااحر ال١ؼاااٖ ُااً حٜااابٝ الخجً 

-هاااا1426، 2لبىاااان، ن -هاااا( داز ال هلااات، بحاااروث538  محماااىد باااً ُماااس الصمخؼاااسي الخاااىازشمي )

 م. 2005

  ،أطظااه وجوااىزه إلااى الٜااسن الظااادض )مؼااسَو ٛااساءة(، حمااادي الخ١٘حاار البالغااي ُىااد الِااسب

 م. 1981حمىد، ميؼىزاث الجامِت الخىوظُت، جىوع 

  تهاارًب اللٔاات ألبااي مىـااىز ألاشهااسي جحُٜااٝ: احمااد ُبااد الِلااُم الباارودي، مساجِاات ألاطااخاذ

ت، موابّ سجل الِسب، د. ن، د. ث .   ُلي   البجاوي، الداز اإلاـٍس

   ًاال الٜااسآن اإلاظاامى )ج٘ظااحر الوبااري(، ؤلامااام ال١بحاار أبااى جِ٘ااس   باا جااامّ البُااان ُااً جأٍو

اااس الوباااري ) لبىاااان،  -هاااا(، كااابى وحِلُاااٝ: محماااىد ػااااٟس، داز إحُااااء التااارار الِسباااي، بحاااروث310جٍس

 م . 2001-ها1420، 1ن

 وهباااات،  خـااااابف التراُٟااااب دزاطاااات جحلُلُاااات إلاظااااابل ُلاااام اإلاِاااااوي،   أبااااى مىسااااخى، م١خباااات

 ها.1400، 2الٜاهسة، ن

   ،خـابف الخِبحر الٜسآوي وطماجه البالُٓت، الدٟخىز ُبد الٌُِم اإلاوِجي، م١خبات وهبات

ت، الٜاهسة، ن  م.1992-ها1413، 1ػاَز الجمهىٍز
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   الخواااااب الٜسآوااااي دزاطاااات فااااي الِالٛاااات بااااحن الااااىف والظااااُاٚ مثاااال مااااً طااااىزة البٜااااسة، خلااااىد

 م.2005 -ها 1426ألازدن ،  –د الِمىغ، ُالم ال١خب الخدًث، ازب

   ،م. 1984دزاطاث في البالٓت،   بس٠اث حمدي أبى ُلي، داز ال١٘س، ُمان، د.ن 

 هاااا 1399، 1دالالث التراُٟاااب، دزاطااات بالُٓااات،   أباااى مىساااخى، م١خبااات وهبااات، الٜااااهسة، ن-

 م.1979

 هااا(،  466لبااي )طااس ال٘ـاااحت، أبااى   بااً ُبااد   بااً   طااُِد أبااً طااىان الخ٘ااا ي الخ

، 1جحُٜااااااااااٝ: ُبااااااااااد اإلاخِااااااااااا٤ الـااااااااااُِدي،   ُلااااااااااي ؿاااااااااابُح وأوالده، مُاااااااااادان ألاشهااااااااااس، الٜاااااااااااهسة، ن

 م.1953ها1372

   ،)م.1998طلوت الىف، ُبد الهادي ُبد السحمً، )د.ن 

  ،اااق، د.ن ؿاا٘اء ال٢لماات مااً أطااساز الخِبحاار الٜسآوااي، ُبااد ال٘خاااح الػااحن، داز اإلاااٍس ، الٍس

 م. 1983-ها1403

 لاااااىم حٜاااااابٝ ؤلاعجاااااش، ًححاااااى باااااً حمااااصة باااااً ُلاااااي باااااً  الوااااساش اإلاخلااااامً ألطاااااساز البالٓاااات ُو

 م.1914ها(، موبِت اإلاٜخوٙ، مـس، 749إبساهُم الِلىي )

 ( لاٝ ُلُاه: 456الِمدة في محاطً الؼِس وآدابه وهٜده، ابً زػُٝ الٜحرواواي هاا( حٜٜاه ُو

 م.1981-ها1401، 5لبىان، ن -  مخي الدًً ُبد الخمُد، داز الجبل، بحروث

    ًٛوااٙ ألاشهاااز فااي ٟؼااٙ ألاطااساز، جااال٤ الاادًً الظااُىهي، جحُٜااٝ ودزاطاات، احمااد باا

اٖ والؼؤون ؤلاطالمُت، ٛوس، ن  م. 1994-ها1414، 1بً   الخماًسي، وشازة ألاٛو

  ال١ؼاااااٙ ُاااااً مىااااااهج ألادلااااات فاااااي ُٜاباااااد اإلالااااات   ُاباااااد الجاااااابسي، طلظااااالت التااااارار الِلماااااي

ص دزاطاث الىحدة الِسبُت، ن الِسبي، مؤل٘اث ابً  م. 2001لبىان، -، بحروث2زػد، مٟس

  ( ااااااؽ و  اإلاـااااااسي، 1094ال٢لُاااااااث، أبااااااى البٜاااااااء أًااااااىب ال١٘ااااااىي هااااااا(، إُااااااداد ُاااااادهان دزَو

 م. 1975دمؼٝ، د.ن، 

 (ٜااااي اإلاـااااسي هااااا(، داز ؿااااادز، بحااااروث، 711لظااااان الِااااسب،   بااااً م١ااااسم بااااً مىٌااااىز ألاٍٗس

 م. 1955-ها 1374د.ن، 

   ااص الثٜااافي الِسبااي، الااداز لظاااهُاث الااىف ماادخل إلااى او ااجام الخواااب،   خوااابي، اإلاٟس

 م. 2006، 2البُلاء، اإلأسب، ن

 (اااات، 505اإلاظخـااا٘ى فاااي ُلاااىم ألاؿاااى٤، اباااً حاماااد   اباااً   الٔصالاااي هاااا(، اإلاوبِااات الامحًر

 ها. 1324الٜاهسة، د.ن، 
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 ُ ًًبااد الااسحمً الظااُىهي، كاابوه وحٜٜاااه: مِتااٞر ألاٛااسان فااي إعجاااش الٜااسآن، جاااال٤ الااد

 م. 1988-ها1408، 1احمد ػمع الدًً، داز ال١خب الِلمُت، بحروث، ن

 ( جحُٜاااٝ: ُباااد الظاااالم   395معجااام مٜااااًِع اللٔااات، أباااى الخظاااً احماااد باااً ٗاااازض ،)هاااا

 ،ّ  م. 1979 -ها 1399هازون، داز ال١٘س للوباُت واليؼس والخىَش

   هاا(، جحُٜاٝ: حمادي 360بً أًىب أبى الٜاطم الوبراوي)اإلاعجم ال١بحر، طلُمان بً احمد

 م. 1983-ها1404، 2بً ُبد املجُد الظل٘ي، م١خبت الِلىم والخ١م، اإلاىؿل، ن

 .)ت، الٜاهسة، )د.ث  اإلأجي في أبىاب الخىحُد والِد٤، الٜاضخي ُبد الجباز، الداز اإلاـٍس

  ( موبِاااات مـااااو٘ى البااااابي الخلبااااي وأوالده، 626م٘خاااااح الِلااااىم، أبااااى ٌِٜااااىب الظاااا٢ا٠ي )هااااا

 م. 1937 -ها1356، 1مـس، ن

  ،م.1990مٜاالث في ألاطلىبُت دزاطت، مىرز ُُاشخي، ميؼىزاث اجحاد ال١خاب الِسب 

    ،ااااااث اللظااااااهُت والبالُٓااااات وألادبُاااااات ُىاااااد الجااااااحٍ مااااااً خاااااال٤ البُاااااان والخبُااااااحن الىٌٍس

اث الجامُِت الجصابس، د.ن،   م. 1983الـٔحر هباحي، دًىان اإلاوبُى

 

 

 

 

 


