
 
  

 

 

 

 سٌمٌاء العالمة اإلعرابٌة

 في الدرس اللغوي الحدًث 

 دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة

  على قصٌدة إلٌاذة ُعَمان 

 
 

 

 دكتور/ أمحد علي علي لقم

 

 
 
 
 



 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٖٕٗ﴾  

  

aloukam@css.edu.om 

 
عرفت الساحة النقدية ظهكر عدد مف المصطلحات المعقػد  كالمشعػع ة الشػ  
عغلت ال ػاحييف  كمػف ر را ػا مصػطلس السػيميااية  الشػ  ششطلػ  احاطػة كاسػعة 

لمامػػا ي يػػرا النظػػر الػػا  ػػ ا  ك ػػك مػػا رسػػهـ فػػ  شك يػػ   مخشلػػؼ علػػـك اللغػػة  كا 
شحػػػػاكؿ الدراسػػػػة فيػػػػ  رف شلقػػػػ  ال ػػػػك  علػػػػا  انػػػػ  نػػػػدر  الحقػػػػؿ ال يػػػػر  الػػػػ م

العالمػػة ارعرا يػػة كرير ػػا فػػ  اسػػشيعا  الػػن     دراسػػة سػػيمااية مشعلػػؽو   طػػارهك 
كلػـ رعػأ رف ركهػذ  ػ ا الشنظيػر علػا نػ  شرايػ  هػديـ   ػؿ سػعيت  ا ػدا للنظػر 

ك  العػعرية القديمػة  كلمػا ف  ن  لغكم حػدي  يمينػ  م ػارعة ركااػذ النصػ
رف  معػػتي  ػػ   النصػػك  رخػػ تي ركاصػػؿي السػػ سى فيهػػا  كردييػػر لهػػا القىػػد   كرعيػػدي 

هىفىنًػػػػا  لػػػػؾ علػػػػا هصػػػػيد  اليػػػػا  حشػػػػا كر ػػػػده فيهػػػػا النظػػػػرى   ػػػػاف  كى لمشاااا    عيمى
الش  ملؾ  ها ناصية ال ياف كصاغ منها آللػ  هلػد  هػا  الدكتو / محمد الح  ثي

لـ ي رى  ي دى السػما  ف  رد نا رفؽرا ا عها ا ال ى كمي   ف  لنحشا    يد الاماف
يل ى  رف صار يكي ػا مشللاػا مي ػياا شىايػد  اتكهػات رلىقنػا ك ىريقنػا  صػادرا فػ   ـكل

 لػػؾ يلػػ  عػػف يقافػػة اسػػالمي ة مشماسػػية يا شػػة اتصػػكؿ  كمعرفػػة لغكيػػة عميقػػة  
حاطػػة  شراينػػا ارسػػالم  كاسػػشظهار لػػ   مػػذ نظػػر  فلسػػفي   ة مشأملػػة  كااد معرفػػ  كا 

ن مشسذ   اللهػا الػا  كا  شهػا ك ى تخاليهػا هػد هيػد  عكدي ػا مػف العر يػة  ع قريشهػا كركعى
لىٍت ايشماال مي  ال  نا يؾ عف الش ديد ف  الصياغة كالع ار  كالصكر .   رف اٍيشمى

بساايمي ا المةمااع اب  ابيااع رااي الااد   الم ااو  كهػػد عنكنػػت  ػػ ا ال حػػ   
. رنعػد فيػ  العالهػة ُ َما   إليا ة تحميميع تطبيقيع  مى قصايد  د اسع الحديث: 
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 يف سيمااية العالمة ارعرا ية كالداللة العػعرية للكصػكؿ الػا عالهػة الػر ط  ػيف 
العالمػػات ارعرا يػػة كالمعػػان  كالصػػكر العػػعرية فػػ  القصػػيد  مك ػػذ الدراسػػة  

للكهػػػػكؼ علػػػػا اتيػػػػر السػػػػيمياا   يػػػػـ ارحصػػػػاا  مشياػػػػا علػػػػا المػػػػنه  الشحليلػػػػ 
فت ككرد ك للعالمػػػػػػػػػة ارعرا يػػػػػػػػػة  كهػػػػػػػػػد كظفػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػة  رنػػػػػػػػػام   ماييركسػػػػػػػػػ

Microsoft word لحصر معظـ الحريػات ارعرا يػة  معشمػد  علػا النسػخة )
ات الدراسػة ن ً كهد ري  المنعكر  اليشركنيا  مذ معال ة ما  ها مف  عض اتخطا .

السػػيماايةا ال ػػ كر كاتسػػ   األو :الفصاا  فػػ  مقدمػػة كفصػػليفن حيػػ  نػػاه  
فقػػد يػػافا دراسػػة شط يقيػػة  الفصاا  الثاا  يارعرا يػػة  كفيػػ  رر عػػة م احػػ   كرمػػا 

 علا هصيد  اليا   عيماف  كفي  م حياف.
رف مصػػطلس السػػيميا   الج  ااا ال ياا  كمػف ر ػػرا نشاا هػػا فػ   ثااا الت تمااع 

يفيػػد معنػػا العالمػػة  ك ػػك مصػػطلس  ػػار    ػػ كر  كمدلكلػػ  فػػ  شراينػػا العر ػػ   
كرف يمػة صػػلة كييقػػة  ػيف العالمػػة ارعرا يػػة كالمعنػػا عنػد النحػػا  القػػدما   حشػػا 

داللػػة العالمػػات ارعرا يػػًة علػػا المعػػان  النحكيػػة المخشلفػػة كيػػادكا رف  فػػ عٌكلػػكا 
  مػف ر ػـ ميكنػات ال ملػة عػيال كمك ػكعا  مػذ شمشػذ يهملكا  ػاه  القػرااف  فهػ

العر يػػة  مركنػػة ي يػػر  فػػ   ميػػذ ميكناشهػػا  يمػػا رف شعػػدد رك ػػ  ارعػػرا  دليػػػؿ 
علػػا اع ػػاا الػػن  كيرااػػ   كالعالمػػة ارعرا يػػة مرنػػة كليسػػت دالػػة كحػػد ا علػػا 

كفػػػ  الكهػػػت نفسػػػ  ليسػػػت ايػػػاد  لكصػػػؿ اليػػػالـ دكف داللػػػة  كللقػػػرااف   المعػػػان 
اللفظية كالمعنكية دكر خطير ف  شماسؾ  نا  ال ملة  يما رف لإلعرا    نكعيها

ف  ره  در ة اليالـ كعلٌك   كللعلمػا   هػكد  اكا حا عالهة ي رل  ال الغة كرير 
كرمػػػػا  ا  العالمػػػػة ارعرا يػػػػة.يفػػػػ  ك ػػػػذ رسػػػػ  كنظريػػػػات ياملػػػػة مخشلفػػػػة لسػػػػيم

 قصاايد  إلياا ة   فمػػف ر ػػرا نشاا ػػ  رف الحريػػات ارعرا يػػة فػػ الج  ااا التطبيقااي
لػػـ شيػػف اعش اطيػػة   ػػؿ  ػػا ت الحريػػة ارعرا يػػة دالػػة كمشطا قػػة سػػيمياايا  ُ َماا  

علػػا مػػراد المػػشيلـ  كاش ػػس ك ػػكد ارش ػػاط سػػيماا   ػػيف صػػكر  الحريػػة ارعرا يػػة 
كصػػكشها مػػف حيػػ  الخفػػة كاليقػػؿ  فالقصػػيد  شسػػشخدـ حريػػة اليسػػر  فػػ  مع ػػـ 

كحرية ال ػمة للفخػر  كالسػيكف للقطػذ الحر  كصكر   كالفشس لحرية االخشيار  
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الدراسػػػة  شك يػػػ  نظػػػر ال ػػػاحييف النحػػػكييف الػػػا الدراسػػػات  وتوصاااي رك الي ػػػات.
السيميااية  ات العالهة للكهكؼ علا رفؽ  ديد  شيػرًٌم الػدر  النحػكم الحػدي ن 
مما يفشس ال ا  رماـ ال احييف لشقديـ رطركحات ك حك  شخدـ   ا الشك    عػيؿ 

 الشام شػدعك الدراسػة الػا شسػليط ال ػك  علػا  كما رايػ  الشليػد   دم كشر طػ   ش
كى  الُمَم ِ ي  ل كرك   اتينيؼ.اليرم الرًٌ

 اف.مى اليا   عي  -السيميااية -العالمة ارعرا ية الكمم ت المفت حيع:
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Abstract: Criticism area witnessed the emergence of a 

number of complex terminology that occupied researchers, 

especially, the term semiotics, which requires extensive and 

great knowledge. This art was taken into consideration after 

being focused on by some researchers recently. The study 

of this art aims to shed light on the semiotics. I didn’t 

intend to focus on an old poem and I did not want to place 

this theoretical on a heritage text, but rather I strived to 

consider a modern linguistic text that could match the 

masterpieces of heritage texts. After collecting these texts, I 

was surprised by the Poem of Iliad Oman by the poet Dr. 

Muhammad Al-Harthi. In this poem, the poet imitated the 

heritage poems within the scope of Islamic culture in terms 

of coherence, and deep linguistic knowledge. But one 

cannot deny the innovation in wording, phrasing and 

image.  

I entitled this poem as Semiotics in Modern language 

lesson: Poem of Iliad Oman as a Model in which I study the 

relationship between the semiotics and the poetic 

significance to reach the relationship between syntax signs, 

significance and poetic images in the poem, subject matter 

of the study. I depend on the analytical method to know the 

semiotics of the syntax signs.  

This study consists of an introduction and two chapters. 

The first chapter discusses the Semiotics: Syntax roots and 

foundations. It includes four topics. The second chapter 

discusses the applied study of the poem of Iliad Oman. It 

includes two topics. 

Finally, it includes a conclusion which concludes that 

semiotics mean the sign which has roots and meaning in 
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our Arabic heritage as considered by some scientists 

including philosophers, and interpreters.  Grammarians 

think that there is a relationship between the semiotics and 

meaning to the extent that they have depended in the 

significance of the semiotics on the different grammatical 

meanings. Multi expressions of syntax evidence that the 

text and its heritage are miraculous.  

Regarding the applied aspect, some of its most prominent 

results in the semiotics in the poem of Iliad Oman are not 

arbitrary but the diacritics signs referred, in terms of 

semiotics, to the intent of the speaker. I found that there is a 

semiotics relationship between the diacritics signs and their 

sounds in terms of difficulty in and lightness of articulation. 

The poem uses kasrah (similar diagonal line below a letter 

designates a short /i/) in describing the war and its images, 

fatḥah (small diagonal line placed above a letter, and 

represents a short /a/) to refer to freedom of choice, 

ḍammah (small curl-like diacritic placed above a letter to 

represent a short /u/) to refer to the pride and sukun (is a 

circle-shaped diacritic placed above a letter) to refer to 

discontinuation.  

The study recommends the grammarians to focus on related 

semiotics to discover new horizons enriching the modern 

grammar lesson. This opens the door to the researchers to 

submit theses serving this aspect seriously. It also calls for 

shedding the light on the Omani poetry.  

Keyword: syntax - semiotic - Iliad Oman. 
  

 
 
 
 
 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َِّٗ﴾  

  

 

 
اف شحكيؿ الدر  النحكم مف منه   اللفظ  الا المنه  ال م ي ذ المعنا 

ك ك ما يعرؼ  (ُ  ك العش ة للدخكؿ للنظاـ النحكم كفهـ شريي   ف  المقاـ اتكؿ
نػػػش  يعيػػػ   عنػػػد شعكمسػػػي   ػػػػ  ال نيػػػة العميقػػػة كال نيػػػة السػػػطحية(  فػػػالمعنا المي
رعياؿ الفير ارنسان   كمف يـ ال  د مف ادراؾ ييفيػة شعػيل  علػا السػطس مػف 
خػػػالؿ رصػػػد القػػػكانيف الشػػػ  شحقػػػؽ  لػػػؾن كعلػػػا  ػػػ ا عنػػػد الشك ػػػ  للنحػػػك ين غػػػ  

ها م سػػػػد  للنعػػػػاط العقلػػػػ  النظػػػػر فيمػػػػا  ػػػػيف المفػػػػردات مػػػػف عالهػػػػات   كصػػػػف
كمصػػكر  لػػ   فاتلفػػاظ لػػـ شك ػػذ لشعػػرؼ معانيهػػا فػػ  رنفسػػها   لػػؾ رف الفيػػر ال 
نمػا يشعلػؽ  مػا  ػيف المعػان  مػف عالهػات  ك ػ    يشعلؽ  معػان  اتلفػاظ  اشهػا  كا 

يقػػكؿ ال ر ػػان ا يفػػال يقػػـك فػػ  ك ػػـ  كال  (ِ العالهػػات ليسػػت اال معػػان  النحػػك
شفيػر فػ  معنػا فعػؿ مػف غيػر رف يريػد اعمالػ  فػ  يصس فػ  عقػؿ  رف يشفيػر م

اسػػـ  كال رف يشفيػػػر فػػػ  معنػػػا اسػػػـ مػػػف غيػػر رف يريػػػد اعمػػػاؿ فعػػػؿ فيػػػ  ك علػػػ  
فػػاعال لػػ  رك مفعػػكال  رك يريػػد منػػ  حيمػػا سػػكل  لػػؾ مػػف اتحيػػاـ  ميػػؿ رف يريػػد 

 عل  م شدر رك خ رنا رك صفة رك حاالن  رك ما عايؿ  لؾي.
 ّ) 

ييػػ  ال ملػػة  ػػك ك ػػك  المعنػػا الػػدالل   كعليػػ  فالمعيػػار الػػ م يحيػػـ شر   
يقكـ المشيلـ  إنعا  العالهة النحكية الش  ش را   ا المعنا   كهػد عػغلت ظػا ر  
ً ذ النحك  كياف هد  دا ـ اسشقراؤ ـ الا رف نظـ اليلمػة  ارعرا  النحا  من  كي
ر ف  ال ملة ل  رير  ف  رف شيكف علا حاؿ معينة مف الرفذ رك النصػ  رك ال ػ

الكممع أو اقت ا ه  ب وع ممي  م  األدوات  ةمع رك ال ـا  كمف يـ ياف مكهذ 
م ػاؿ رصػكلهـ الكيانػت لهػـ فػ   ػ ا  مى أ ه  قد اكتسبت أث ا إ  ابي  ت صا   

                                                           

ع ػػد القػػا ر ال ر ػػان   دالاػػؿ ارع ػػاا  هػػرا  ا محمػػكد محمػػد عػػاير  القػػا ر   الهياػػة  (ُ 
 .َُْالمصرية العامة لليشا    

سػػػػالـ المخػػػػن   علػػػػـ المعػػػػان  عنػػػػد النحػػػػكييف كال الغيػػػػيف  كالصػػػػعك ات الشػػػػ  شكا ػػػػ   (ِ 
 /http://www.m-a-arabia.comالناطقيف  غير العر ية ااا   لؾ 

 .َُْال ر ان   دالاؿ ارع اا  هرر  كعلؽ علي ا محمكد محمد عاير    (ّ 
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كهكانينهـ  كلـ يخشلؼ النحا  ف  رف المحد  له   اآليار انمػا  ػك المػشيلـ  فهػك 
حكا علػا شسػمية  ػ   اتدكات ال م يرفػذ كينصػ  كي ػر كي ػـا  كليػنهـ اصػطل

 (ُ  ػ العكامؿ( مف حي  انها رك  ت  لؾ.
كلقػػد يػػاف ارعػػرا  كال يػػااؿ  ػػك هطػػ  الػػداار  فػػ  النحػػك   ػػ  يفشػػشس النحػػا    

… حدييهـ  كمف خالل  يشناكلكف خكا  الشريي  المخشلفة ال يشريكف منها عياا
  علػا ارعػرا   كهػد فالسمة ال ارا  للنحك رن  نحك اعرا    فهك يقـك ف  منه 

 (ِ  دا   ا كا حا من   در الشفيير ف  النحك كحشا عصرنا   ا.
كهػػد فػػشس شطػػكر الػػدر  اللغػػكم اآلفػػاؽ رمػػاـ ال ػػاحييف فػػ  م ػػاالت  يػػر  كفػػ    

مقدمة     الم االت م ػاؿ الدراسػات ال ينيػة الشػ  شمػا   ػيف حقلػيف لغػكييف رك 
رييػػر  كلمػػا يانػػت دراسػػة السػػيميا  مػػف الدراسػػات الحدييػػة الشػػ  لػػـ شأخػػ  حقهػػا 

لػدر  اللغػكم فػ  الكهػت يانت ات حا  فػ   ػ ا االش ػا  مػف ات حػا  الميريػة ل
الرا ف  كشاداد هيمة  ػ   الدراسػات ا ا امشا ػت مػذ علػـ رصػيؿ مػف علػـك اللغػة 
العر يػػػة   ػػػؿ  رك  سػػػنامها  النحػػػك(  كشش لػػػا القيمػػػة العظمػػػا مػػػف مػػػا  النحػػػك 

مػف  إلي ة  ُ َم   السيميا  ف  دراسة النصك  اتد ية الرصينة  كلعؿ هصيد  
النصػػك  اتد يػػة ال ػػدير   الدراسػػة السػػيمااية  كهػػد  ػػا ت  ػػ   الدراسػػة لشلقػػ  
ال ػػك  علػػا  ػػ ا العقػػد الفريػػد فػػ   ػػك  مػػا يميػػف رف نسػػمي   سػػيميا  العالمػػة 

 ارعرا ية. 
كيهػػدؼ  ػػ ا ال حػػ  الػػا الكهػػكؼ علػػا سػػيميا  العالمػػة ارعرا يػػة فػػ  هصػػيد    

 لها.   مذ  ياف اتير الدالل إلي ة  ُ َم  
يفشػػرض ال حػػ  ك ػػكد عالهػػة سػػيمااية  ػػيف العالمػػة ارعرا يػػة راا وا البحااث: 

 كالحقكؿ الداللية كالصكر الفنية ف  هصيد  اليا   عماف.

                                                           

 .ُٕمحمد ا را يـ ال نا  ر ك الحسيف ا ف الطراك  كرير  ف  النحك    (ُ 
محمػػػػػد ا ػػػػػرا يـ ال نػػػػػا  ارعػػػػػرا  سػػػػػمة العر يػػػػػة الفصػػػػػحا   م لػػػػػة يليػػػػػة اللغػػػػػة العر يػػػػػة  (ِ 

 http://lis24a.blogspot.com المنصكر . 
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اف القػػػػكؿ  اعش اطيػػػػة العالمػػػػة ارعرا يػػػػة فػػػػ   ػػػػا  الداللػػػػة  إشااااك ليع البحااااث:
ا كحصر ا ف   ا  النحػك هػكؿ كاسػذ االنشعػار  كمػذ  لػؾ يحشػا   ػ ا القػكؿ الػ

دراسة كاعية لما يعػعر  ػ  ال احػ  مػف ك ػكد ريػر للعالمػة ارعرا يػة فػ  شعػييؿ 
 المعنا.

يشخ  ال ح  مف سيميا  العالمة ارعرا ية كشط يقها علا هصػيد  حدود البحث: 
اليػا   عمػاف مسػرحا يحػاكؿ رف يقػؼ علػػا نشاا ػ  كي حػ  عػف ا ػافات علميػػة 

 ملمكسة ف    ا ال ا .
 حػػػ  ار ا ػػػة عػػػفا مػػػا السػػػيمااية  كمػػػا رصػػػكلها فػػػ  يحػػػاكؿ الأسااا مع البحاااث: 

الشػػػرا  العر ػػػ   ك ػػػؿ  نػػػاؾ عالهػػػة  ػػػيف السػػػيمااية كالعالمػػػات ارعرا يػػػة  كمػػػا 
 نشي ة شط يؽ سيميا  العالمة ارعرا ية علا هصيد ا اليا   عماف 

يعػػػد مك ػػػكع دراسػػػة سػػػيميا  العالمػػػة ارعرا يػػػة  يػػػرا  لػػػـ الد اسااا ت السااا بقع: 
 احػػ  اليػػ  مػػف هريػػ  رك  عيػػد اال اعػػارات فيمػػا نػػدر  كيػػؿ  -ـفيمػػا رعلػػ -يسػػ ؽ

الدراسػػات المك ػػكد  فػػ  الميش ػػات شػػدكر حػػك السػػيميا  عمكمػػا كشط يقاشهػػا علػػا 
 الم االت المخشلفة.

 كلعؿ ط يعة المك كع شحشـ رف ييكف ف  مقدمة  كفصليف  كخاشمة.
مااع وأ بمااع الفصاا  األو : الساايم  يع: الجااةو  واألساا  اب  ابيااع  ورياا  مقد

 مب حث.
  -: مطمبي   ويشتم   مى المبحث األو : السيم  يع والجةو  الت اثيع

  .المطل  اتكؿا السيمااية لغة كاصطالحا  
  المطل  اليان ا ر را اش ا ات السيمااية.  

المبحااث الثاا  ي: المةمااع اب  ابيااع المفاا ايا واألساا  ال حويااع  ورياا  تمسااع 
 -:مط لا

  .المطل  اتكؿا مفهـك العالمة  
  المطل  اليان ا عالهة العالمة ارعرا ية  شيكيف ال ملة الصحيحة.  
  المطل  اليال ا هيمة العالمة ارعرا ية.  
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 المطل  الرا ذا العالمة ارعرا ية ككظيفشها ال مالية. 
  .المطل  الخام ا مركنة العالمة ارعرا ية 

  يع المةمااع ال حويااع رااي ال حااو الم بااي  ورياا  المبحااث الث لااث: أساا  ساايم
 -أ بمع مط لا:

 .المطل  اتكؿا شأطير اتس  السيمااية للعالمات ارعرا ية  
  .المطل  اليان ا سيمااية العالمة ارعرا ية  يف القرااف المعنكية كاللفظية  
  .المطل  اليال ا سيمااية العالمة ارعرا ية مذ القرااف المعنكية  
  .المطل  الرا ذا سيمااية العالمة ارعرا ية مذ القرااف اللفظية  

المبحاااث ال ابااان: اسااات ب ط القوا اااد السااايم  يع لممةماااع اب  ابياااع وريااا  ساااتع 
 -مط لا:

  المطل  اتكؿا سيمااية العالمة ارعرا ية ف  الشرا .
  المطل  اليان ا سيمااية العالمة ارعرا ية عند المحدييف.

  .اليال ا اسشن اط القكاعد السيمااية لل مةالمطل  
  .المطل  الرا ذا اسشن اط القكاعد السيمااية للفشحة

 المطل  الخام ا اسشن اط القكاعد السيمااية لليسر .
   اسشن اط القكاعد السيمااية للسيكف. المطل  الساد ا

  وقااد جاا ا رااي الفصاا  الثاا  ي: د اسااع تطبيقيااع  مااى قصاايد  إلياا ة   ماا  
  وتمهيد ري  بي    دد  تق يبي  ومبحثي .  ت مد

المبحاث األو : الدللااع السايم  يع لمح كاا ت اب  ابيااع راي حقااو  القصاايد  
 -  وري  تمسع مط لا:الدلليع

  .المطل  اتكؿا الداللة السيمااية لليسر 
  .المطل  اليان ا الداللة السيمااية لل مة

  .للفشحةالمطل  اليال ا الداللة السيمااية 
  .المطل  الرا ذا الداللة السيمااية للسيكف

 .المطل  الخام ا مقار ة احصااية سيمااية
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المبحث الث  ي: أث  سيم  يع الح كع اب  ابيع ري الصو   الشام يع  وريا  
  -أ بمع مط لا:

  المطل  اتكؿا رير سيمااية اليسر .

  المطل  اليان ا رير سيمااية الفشحة.
  اليال ا رير سيمااية ال مة.المطل  

  المطل  الرا ذا رير سيمااية السيكف.
رف  ري الج  ا ال ي  ا كمف ر را نشاا ها الت تمع وريه  أاا ال ت  ج والتوصي ت

مصطلس السيميا  يفيد معنا العالمة  ك ك مصطلس ل    كر  ف  شراينا  كرف يمة 
نحػا  القػدما   حشػا عٌكلػكا علػا صلة كييقػة  ػيف العالمػة ارعرا يػة كالمعنػا عنػد ال

داللة العالمػات ارعرا يػًة علػا المعػان  النحكيػة المخشلفػة  كششمشػذ العر يػة  مركنػة 
ي يػػر  فػػ   ميػػذ ميكناشهػػا  يمػػا رف شعػػدد رك ػػ  ارعػػرا  دليػػؿ علػػا اع ػػاا الػػن  
كيرااػػ   كالعالمػػة ارعرا يػػة مرنػػة كليسػػت دالػػة كحػػد ا علػػا المعػػان   كفػػ  الكهػػت 

ت ايػػاد  لكصػػؿ اليػػالـ دكف داللػػة  كللقػػرااف  نكعيهػػا اللفظيػػة كالمعنكيػػة نفسػػ  ليسػػ
دكر مهػػـ فػػ  شماسػػؾ  نػػا  ال ملػػة  يمػػا رف لإلعػػرا  عالهػػة ي ػػرل  ال الغػػة كريػػرا 
كا ػػحا فػػ  رهػػ  در ػػة اليػػالـ كعلػػٌك   كللعلمػػا   هػػد فػػ  ك ػػذ رسػػ  كنظريػػات 

فمف ر را نشاا  ا  تطبيقيوأم  الج  ا ال ياملة مخشلفة لسيميا  العالمة ارعرا ية.
ػػػاف لػػػـ شيػػػف اعش اطيػػػة   ػػػؿ  ػػػا ت  رف الحريػػػات ارعرا يػػػة فػػػ  هصػػػيد  اليػػػا   عيمى

علػا مػراد المػشيلـ  كاش ػس ك ػكد ارش ػاط  سػيمياايا كمشطا قة الحرية ارعرا ية دالة
سػيماا   ػػيف صػػكر  الحريػػة ارعرا يػػة كصػػكشها مػػف حيػػ  الخفػػة كاليقػػؿ  فالقصػػيد  
شسشخدـ حرية اليسر  ف  مع ـ الحػر  كصػكر   كالفشحػة لحريػة االخشيػار  كحريػة 

الدراسػة  شك يػ  نظػر ال ػاحييف  وتوصي ال مة للفخر  كالسيكف للقطذ رك الي ػات.
الػا الدراسػات السػيميااية للكهػكؼ علػػا رفػؽ  ديػد  شيػرًٌم الػدر  النحػػكم ف النحػكيي
ال ػػا  رمػػػاـ ال ػػاحييف لشقػػديـ رطركحػػات شخػػػدـ  ػػ ا الشك ػػ   عػػػيؿ    كشفػػشسالحػػدي 

 ػػدم كير طػػػ   شرايػػػ  الشليػػد  يمػػػا شػػػدعك الدراسػػة الػػػا شسػػػليط ال ػػك  علػػػا العػػػعر 
كىل كرك   اتينيؼ. اًن  اليرم الرًٌ  العيمى
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 ولانفصم األ
 انسيًائيت

 اجلذور واألسس اإلعزابيت
 ادلبحج األول

 انسيًائيت واجلذور انرتاحيت
ف لـ  السيمااية ليست كليد  الساعة   ؿ لها   كر رصيلة ف  شراينا العر   كا 
يػ ير القػدما   ػ ا المسػػما صػراحة  اال رنػ  مػف السػػهكلة شلمػ  الركافػد اللغكيػػة 

المخشلفػة  ك ػ ا مػا نحػاكؿ الكهػكؼ عليػ  للسيمااية فػ  شراينػا العر ػ  مػف ركافػد  
 ف    ا الم ح .
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 ادلطهب األول
 انسيًائيت نغت واصطالحا

ارشػ ط مفهػكـ السػيماايات عنػد العػر   م مكعػة مػف العلمػا    السيم ا ل اع:
رمياؿ  ا ر  ف حيػاف الػ م عػرؼ  شعػدد معػار   المعرفيػة  ا  ن ػس مػف خاللهػا 

  كاهشػرف  ػ ا المصػطلس (ُ ف  شحكيؿ علـ الييميا  الا مػا عػرؼ  علػـ السػيميا 
هػػديما  طقػػك  السػػحر  ففػػ  يشػػا  ي يعػػؼ اصػػطالحات الفنػػكف للشهػػانكمي كرد 

  كف  لساف العػر ا السػكمة (ِ …يشعريؼ للسيما  علا رن  ي علـ شسخير ال ف
كالسػػيما  كالسػػيميا ن رم العالمػػة  مػػف الفعػػؿ سػػاـ الػػ م  ػػك مقلػػك  كسػػـ علػػا 
كاف فعلػػػػا  كمػػػػػف  لػػػػػؾ هػػػػػكلهـا سػػػػػمة  فػػػػػإف رصػػػػػلها كسػػػػػمة  كيقكلػػػػػكفا سػػػػػم  

 ا  عػػػؿ  القصػػػر  كسػػػيما   المػػػد  كسػػػيميا   ايػػػاد  اليػػػا   المػػػد  كيقػػػاؿا سػػػـك ا
سػػػمة  كيػػػػأنهـ انمػػػا هل ػػػػكا حػػػركؼ اليلمػػػػة لقصػػػد الشكصػػػػؿ الػػػا الشخفيػػػػؼ لهػػػػ   
اتكااف  كيقػاؿ سػػـك فرسػػ ن رم  عػػؿ عليػػ  السػػيمة  كالخيػػؿ المسػػكمة  ػػ  الشػػ  
عليها السمة كالسكمة ك   العالمة  كهػاؿ ا ػف اتعرا ػ ا السػيـ العالمػات علػا 

 (ّ صفكؼ الغنـ.
َمًة كف  القرآف اليريـ  "ِسيَماُىْم ِف ُوُجوِىِهْم ِمْن  (4)ِعْنَد رَبَِّك ِلْلُمْسرِِفنَي""ُمَسوَّ

ُجوِد" َواِصي َواْْلَْقَداِم". (5)َأثَِر السُّ   (6)"يُ ْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُىْم فَ يُ ْؤَخُذ بِالن َّ

                                                           

ـ. ََِِسػػمير ركر ػػذ  السػػيمياايات  كرسسػػها عنػػد القػػدما   الم لػػة اليقافيػػة ال اااريػػة  ( ُ 
https://thakafamag.com/?p=29600  

( الشهػػػاكن   مكسػػػكعة يعػػػاؼ اصػػػطالحات الفنػػػكف  شحقيػػػؽا علػػػ  دحػػػرك   ميش ػػػة ل نػػػاف ِ 
 .ٗٗٗ   ُ    ُناعركف  ط 

 ُُّق      ُُْْ  ّ  ط ُِ( ا ف منظكر  لساف العر   دار صادر   يركت    ّ 
– ُِّ.)     ماد  سـك

 .ّْ( سكر  ال اريات  اآلية ْ 
 .ِٗ( سكر  الفشس  اآلية ٓ 
 .ُْ( سكر  الرحمف  اآلية ٔ 

https://thakafamag.com/?p=29600
https://thakafamag.com/?p=29600


ن 
ا
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  ﴿َّٗٗ﴾  

  

 ػػالمعنا اللغػػكم المقا ػػؿ للعالمػػات  معػػركؼ  ك يػػ ا فػػإف مصػػطلس السػػيميا 
ُُِس   يُموَن" عنػػػد العػػػر  كيعػػػهد لػػػ  هكلػػػ  شعػػػالاا هػػػاؿ المفسػػػركفا  (ُ "َش   َجٌر ِفي   ِو 

 السيما  كالسيميا ا العالمة. كهاؿ العاعرا 
ُ باحلُْسِن يَاِفًعا   لو ِسيِمياٌء ال َُُشقُّ َعَلى الَبَصرْ  … ُغالٌم َرماه اَّللَّ

ْعَرى َوِف َوْجِهِو الَقَمر …كَأنَّ الث َُّريَّا ُعلَِّقْت فَ ْوَق ََنْرِِه    (2) َوِف ِجيِده الشِّ
   ا للمد  رما القصر فمن  هكؿ العاعرا 

َنت رِيَبَة َمن كاَن َسَأل … َوذَلُم ِسيما ِإذا ُُبِصُرُىم    (3) بَ ي َّ
رمػػػػا المعػػػػا ـ ات ن يػػػػة فقػػػػد فٌرهػػػػت  ػػػػيف مصػػػػطلح ا الييميػػػػا ن ك ػػػػ  العلػػػػـ 

ك ك يرما الا ما ياف يسم   (Alchemy) كعلـ رخر Chemistryالمعػركؼ 
عنػػػد العػػػر   علػػػػػـ السػػػيميا  ك ػػػك علػػػـ ييميػػػا  القػػػركف الكسػػػط   كر مػػػا سػػػمك  

للفػػظ   الخيميػػا ( لقػػر  اللفظشػػيف صػػكشا كمعنػػ   كيميننػػا رف نقػػكؿ انهػػا شحريػػؼ
العر ػػ  السػػيميا   خاصػػة الحشفاظهػػا    رؿ( الشعريػػؼ الشػػ  الامػػت المصػػطلس 
داللػػػة علػػػا رصػػػكل  العر يػػػة  كيػػػرل  عػػػض العلمػػػا  رف لفػػػظ السػػػيميا   ػػػك رحػػػد 
المعر ػػػػات الياليػػػػةا السػػػػيمكلك يا  كالسػػػػيكلشيؾ  كالسػػػػيميااية  للفػػػػظ يكنػػػػان   ػػػػك 

 (ْ   السيميكطيقا(.
لسػػػيميا  يفيػػػد العالمػػػة  ك ػػػك مصػػػطلس ا ا يسػػػشفاد ممػػػا سػػػلؼ رف مصػػػطلس ا

 اللغة الفرنسية  ك semiology  ار  ف  الشرا  العر    كيع ر عن  حاليا  ػ
 semiotic  ارن ليايػػػة  المعػػػشقاف مػػػف اللفظػػػة ارغريقيػػػة semeion ن رم
 ارعار  كالعالمة.

                                                           

 .َُ( سكر  النحؿ. اآلية ُ 
 (. ُّٔ/ُ( ال يشاف ال ف عنقا  الفاارم  المرا ان   مع ـ الععرا   ِ 
 (. َّٖ/ٕ( ا ف منظكر  لساف العر    ّ 
  ( سعدية مكسا  السيمياايةا رصكلها كمنا  ها كمصطلحاشهاا  ح  منعكر علااْ 

https://www.facebook.com/lissaniyat/posts/2650521018312788 

https://www.facebook.com/lissaniyat/posts/2650521018312788


ن 
ا
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  ﴿َُّٗ﴾  

  

 نػػػػاؾ عػػػػد  شعريفػػػػات لهػػػػ ا العلػػػػـ شخشلػػػػؼ  ػػػػاخشالؼ الساااايمي ا اصااااطةح : 
معػػػار  العلمػػػا   كمػػػف  ػػػ   الشعريفػػػاتا علػػػـ يػػػدر  العالمػػػة كمنظكماشهػػػا يمػػػا 

. رما يػػػدر  (ُ يػػدر  الخصػػػاا  الشػػػ  شمشػػػاا  هػػػا عالهػػػة العالمػػػة  مػػػدلكالشها 
ف ياف ليػؿ علػـ مك ػكع  (ِ  عالهات العالمات كالقكاعد الش  شر طها ري ا   كا 

احيكف مك كع   ا العلـ  قكلهـا اف القاره العادم  كي لؾ ال احػ  فقد حدد ال 
ف  م اؿ ال حك  اال شماعيػة مػف حقهمػا رف يشسػا ال عػف مك ػكع  ػ ا العلػـ  

رف الشعريفػػػات كالشحديػػػدات  –علػػػا اتهػػػؿ –اال رنهمػػػا مػػػذ  لػػػؾ ي ػػػ  رف يعلمػػػا 
ت شخشلػػػؼ كال سػػػيما ا ا شعلػػػؽ اتمػػػر  مك ػػػكع علمػػػ  لػػػـ يمػػػر علػػػا مػػػيالد  كهػػػ

. كليػف  ػ ا لػـ يمنػذ العلمػػا  مػف المحاكلػة  فقػد حػدد  عػض الدارسػػيف (ّ طكيػؿ 
مك ػػػكع  ػػػ ا العلػػػـ  قػػػكلهـا العلػػػـ الػػػ م يهػػػشـ  دراسػػػة رنظمػػػة العالمػػػات ميػػػؿا 

رف نشصكر علما –ا ف –كنسشطيذ  (ْ اللغات  كرنظمة كارعارات كالشعليمات... 
لم شمع   ك  ا العلـ يعػيؿ يدر  حيا  الرمكا كالدالالت المشداكلة ف  الكسط ا

 ا ن مف علـ النف  العاـ  ك ك علـ مك كع  ال هة الش  شقشن   ها الدالالت 
كالمعػان   كمػا داـ  ػ ا العلػـ لػـ يك ػد  عػد فػال نسػشطيذ رف نشن ػأ  مصػير   غيػر 
رننا نصػر   ػأف لػ  الحػؽ فػ  الك ػكد  كهػد شحػدد مك ػكع   صػفة ه ليػة  كلػي  

 ا العلـ العاـ  كسي يف لنا  ػ ا العلػـ مػا  ػك م ػمكف علـ اللساف اال  ا  مف  
 (ٓ ارعارات  كرم هكانيف ششحيـ فيها.
                                                           

ا را يـ صدؽ  السػيمااية اش ا ػات كر عػاد  محا ػرات الملشقػا الػكطن  اتكؿا السػيميا  ( ُ 
 كالن  اتد  .

( ع ػػػد الػػػرحمف   ػػػرافا  مفهػػػـك السػػػيمياايات(  الحػػػكار اتيػػػاديم  كال ػػػامع   العػػػدد اتكؿ ينػػػاير ِ 
 ـ.ُٖٖٗ

يشا ػػػ  (  ميػػػؿ حمػػػداكم  مػػػدخؿ الػػػا المػػػنه  السػػػيمياا   نقػػػالن عػػػف  ػػػاف يلػػػكد يكييػػػ  ك ّ 
 ـ نسخة اليشركنية.ُٕٗٗ الفرنسية. م لة عالـ الفير  اليكيت  الم لد اليال  مار  

 .ّـ   ُٕٖٗ ُ( رنكر المرش ا  سيمااية الن  اتد    رفريقيا العرؽ  الدار ال ي ا   طْ 
ـ  منعػػػكرات عكيػػػدات  ُْٖٗ  ُ ي ػػػر غيػػػركر  السػػػيميا  شر مػػػةا رنطػػػكف ر ػػػ  ايػػػد ط  (ٓ 

 .ٓ يركت ل ناف   



ن 
ا
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الػػػػ م كصػػػػلشنا  عػػػػض رفيػػػػار  مػػػػف ك ػػػػالرغـ مػػػػف شعػػػػدد معػػػػار   ػػػػ ا العلػػػػـ  
ح ػػػػارات هديمػػػػة يالح ػػػػار  اليكنانيػػػػة كالعر يػػػػة  اال رنهػػػػا ظلػػػػت ح يسػػػػة اطػػػػار 

  كعلػا الػرغـ (ُ الش ر ة ال اشيػة  كلػـ شػدخؿ اطػار الش ر ػة العلميػة المك ػكعية 
مػػػف  ػػػ ا االخػػػشالؼ  يميػػػف شحديػػػد حػػػد السػػػيميا  علػػػا رنػػػ  يعلػػػـ يهػػػشـ  دراسػػػة 

االصطناعية  يما يدر  الخصاا  الش  شمشاا  ها العالمة كاللغات الط يعية ك 
   كلعؿ   ا الشعريؼ  ك اتهر  كاتف ؿ. (ِ عالهة العالمة  مدلكالشهاي

العالمػة داخػؿ السػيميا  اصػطالحاا علػـ يػدر   أ  و تمص مم  ساب  إلاى
اللغات الط يعيػة كاالصػطناعية  يمػا يػدر  الخصػاا  الشػ  شمشػاا  هػا عالهػة 

كهػد   كمك كع  ال هة الش  شقشن   هػا الػدالالت كالمعػان   االعالمة  مدلكالشه
كصػػػػلشنا  عػػػػض اتفيػػػػار السػػػػيمااية مػػػػف ح ػػػػارات هديمػػػػة يالح ػػػػار  اليكنانيػػػػة 
كالعر ية  اال رنها ظلػت ح يسػة اطػار الش ر ػة ال اشيػة  كلػـ شػدخؿ اطػار الش ر ػة 

 العلمية المك كعية  العيؿ الياف . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( الكعر مااف  مقدمة علـ ارعار   السيمكلك يا  ل ييػر  يػرك  شر مػة منػ ر عياعػ   دار ُ 
 َٗ    ُٖٖٗ  ُطال  للدراسات كالشر مة  ط 

( صدؽ ا را يـ  السيمااية  اش ا ات كر عاد  محا رات المشلق  الػكطن  اتكؿا السػيميا  ِ 
 .ٕٕكالن  اتد      
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ا
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 ادلطهب انخاَي
 اجتاهاث انسيًائيتأبزس 

شسػػػػير السػػػػيمااية فػػػػ  اش ػػػػا يف ال ينػػػػاهض رحػػػػد ما اآلخػػػػر  االش ػػػػا  اتكؿا 
يحػػاكؿ شحديػػد ما يػػة العالمػػة كدر  مقكماشهػػا  كهػػد مهػػد لهػػ ا المنحنػػا شعػػارلا 
 يػػر   رمػػا االش ػػا  اليػػان ا فيريػػا علػػ  شكظيػػؼ العالمػػة فػػ  عمليػػة الشكاصػػؿ 

. (ُ عل  مقكالت فردينانػد دم سكيسػر كنقؿ المعلكمات  كهد اعشمد   ا االش ا  
كسكسير يعرؼ العالمة  أنها ياشحاد ال ينفصـ  يف داؿ كمدلكؿ  كالػداؿ شصػكر 
سمع  يشعيؿ مػف سلسػلة صػكشية يشلقا ػا المسػشمذ كشسػشدع  الػا   نػ  شصػكرا 

رم اف القيمػػػة السػػػيمااية شيمػػػف فػػػ  العالهػػػة  (ِ   نيػػػا مفهكميػػػا  ػػػك المػػػدلكؿ.ي 
كالمػػػدلكؿ فقػػػط دكف ش اكا مػػػا الػػػا العػػػ   الػػػ م شعػػػير اليػػػ   القاامػػػة  ػػػيف الػػػداؿ

كهيمة العالمػة شعػكد لسػ  يفا اتكؿ كظيفػة العالمػة كاليػان ا رعػياؿ  (ّ العالمة 
كششػػػ لؼ العالمػػػات فيمػػػا  ينهػػػا كفقػػػان لنػػػكعيف مػػػف العالهػػػات  اتكؿا  (ْ الشعػػػا   

مػػف محػػكر  م العالهػػات النظميػػة السػػياهية. كشن ػػذ هػػدر  العالمػػات علػػا الشػػ لؼ 
 يعػػػد كاحػػػد ي عػػػؿ العالمػػػات شػػػرش ط  ع ػػػها  ػػػال عض اآلخػػػر فػػػ  مشالامػػػة مػػػف 
العالمات شنشم  الا السياؽ نفس . اليان ا العالهات االسش داليةا ك   شن ذ مف 
هدر  العالمات علا شعييؿ  ػداكؿ شػرش ط كحػدات يػؿ  ػدكؿ فيمػا  ينهػا كيميػف 

 (ٓ ؽ.حؿ محؿ اتخرلن ا ا ش دؿ السياللكاحد  رف ش
                                                           

 .ُّٔاتد   المعاصر     عير ياكر ريت  منا   النقد (ُ 
 ُ( ع ػػػػد غ الغػػػػ ام   شعػػػػريس الػػػػن   دار الطليعػػػػة للط اعػػػػة كالنعػػػػر  يػػػػركت ل نػػػػاف طِ 

 .ُِـ  ُٕٖٗس شم ر 
( فردينانػػػػد دم سكسػػػػير  م ػػػػاده اللسػػػػانيات الحدييػػػػة كعلػػػػـ العالمػػػػات الميش ػػػػة اتياديميػػػػة ّ 

َََِ  .َُٓ. 
يقاشهػػػػا. الفصػػػػؿ اتكؿا السػػػػيمياايات ( مكهػػػػذ سػػػػعيد  نيػػػػراد  السػػػػيمياايات منا ي هػػػػا كشط ْ 

 كمك كعها.
 المنه  السيمياا  علا الرا طا –( فريد امع عك ٓ 

https://www.facebook.com/1439048816313936/posts/1585964551622361/ 

https://www.facebook.com/1439048816313936/posts/1585964551622361/
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خالفػػا - ػػاخشيف( العػػالـ الركسػػ  رف العالمػػة  ات  عػػد مػػادم كاهعػػ   كيػػرل  
لدم سكسير ال م رآ ا م رد  مف رم كاهػذ حسػ  رك مػادم  كلػـ ييشػؼ  ػ لؾ -

  كال عالهػػا عػػف الشكاصػػؿ  ػػؿ هػػاؿ اف العالمػػة ال يميػػف فصػػلها عػػف اتيػػدكلك يا
اال شمػػاع   م اتعػػياؿ المحسكسػػة يمػػا ال يميػػف عػػاؿ الشكاصػػؿ كرعػػيال  عػػف 

  -كشنقسـ العالمات يالية رنكاع   ا (ُ رسس  المادية 
 العالمة اتيقكنيةا ميؿ الصكر كالرسـك ال يانية. األو :
كد ميػػؿا العالمػػة ارعػػاريةا ك ػػ  الشػػ   ينهػػا ك ػػيف مػػدلكلها شػػالـا معػػه الثاا  ي:

 داللة الدخاف علا النار.
الرما رك العالمة االصطالحية ك   ما اشفؽ علي  م مكعة مػف النػا   الث لث:

 (ِ ي نا  اصطال  معيف.
كيميػف لل احػ  رف ي ػد عالهػة كييقػة  ػيف  ػ   العالمػات كالعالمػة ارعرا يػػة 

  عمؿ رك   خر.
السيمااية شسير ف  اش ا يف ال يناهض رحد ما اآلخر   وتةصع القو : إ 

االش ػػػا  اتكؿ يحػػػاكؿ شحديػػػد ما يػػػة العالمػػػة كدر  مقكماشهػػػا  كهػػػد اعشمػػػد  ػػػ ا 
االش ا  علا مقكالت فرديناند دم سكيسر  كيدر  السيمااية كفقان ت عػاد ياليػةا 

 ال عد النظم   ال عد الدالل   ال عد الشداكل . -
ان ا فيميلػػػ   ػػػاخشيف العػػػالـ الركسػػػ  الػػػ م يػػػرل رف العالمػػػة كرمػػػا االش ػػػا  اليػػػ

 ات  عػػد مػػادم كاهعػػ  _خالفػػا _لػػدم سكسػػير الػػ م رآ ػػا م ػػرد  مػػف رم كاهػػذ 
حسػػ  رك مػػادم  ك ػػك يميػػا  ػػيف رنػػكاع مػػف العالمػػات ميػػؿا العالمػػة اتيقكنيػػة  

 العالمة ارعارية  الرما رك العالمة االصطالحية. 
 

                                                           

ك كف يلكد  يػرك  السػيمااية رصػكلها كهكاعػد ا  شر مػة رعػيد  ػف مالػؾ  ( ميعاؿ رريفي   ُ 
 .ِٕمرا عة كشقديـ  عاالديف المناصر   

( السػػػيمااية كالسػػػيميكلك يا عنػػػد  يػػػر  كدم سكسػػػير  منشػػػديات العػػػرؽ ركف اليػػػف  مكهػػػذ ِ 
 اليشركن .
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 ادلبحج انخاَي
 اإلعزابيت ادلفاهيى واألسس انُحىيتانعاليت 

 ادلطهب األول
 يفهىو انعاليت

العالمػة مفػرد  معػػ  عالمػات  كمػػف مفهكمهػا الداللػة علػػ  المعنػا  كري ػػا  
 ػػػ ا اتيػػػر الػػػ م رك ػػػد  العامػػػؿ يعامػػػؿ اال شػػػدا  فػػػ  ال ملػػػة االسػػػمية كعامػػػؿ 
الفعػػؿ فػػ  ال ملػػة الفعليػػة  ك ػػ  عالمػػات ظػػا ر  علػػا آخػػر حػػرؼ فػػ  اليلمػػة 
الصػػػػػحيحة كمقػػػػػدر  علػػػػػ  رحػػػػػرؼ اليلمػػػػػة المعشلٌػػػػػة  ك ػػػػػ  حريػػػػػات كحػػػػػركؼ  

لعالمػػات رصػػلية كفرعيػػة ك ػػ  الحػػركؼ  هػػاؿ ا ػػف  عػػاـا  ػػا  ارعػػرا  ريػػر كا
ظا ر رك مقدر ي ل   العامؿ ف  آخر االسـ المشميف كالفعؿ الم ػارع  كرهػكؿا 
لإلعرا  معنيافا لغكم كصػناع ن فمعنػا  اللغػكما ار انػة يقػاؿا يرعػر  الر ػؿ 

 نها صماشها  كاتٌيـ عما ف  نفس  يا ا ر اف عن  كف  الحدي  يال ير شسشأمر كا  
شعر  عف نفسها رم ش يف ر ا ا  صريس النطؽ كمعنا  االصطالح ي ما  ير  

فػػ  الشعريػػؼ ميػػاؿ اآليػػار الظػػا ر ا ال ػػمة كالفشحػػة كاليسػػر  ي ػػا   (ُ ا ػػف  عػػاـ
ي رال شػػػرل رنهػػػا آيػػػار ظػػا ر  فػػػ  آخػػػر يايػػػدي  ايػػده ي ك يرريػػػت ايػػػداني كيمػػػررت  ايػػدو

  ل شها العكامؿ الداخلة علي  ك  ا  ا  كررل  كال ا .
كمياؿ اآليار المقدر ا ما شعشقد  منكيا ف  آخر اليلمة نحك يالفشاي مف هكلػؾ 
ي ػػا  الفشػػاي كيرريػػت الفشػػاي كيمػػررت  ػػالفشاي فإنػػؾ شقػػدر فػػ  آخػػر  فػػ  الميػػاؿ 
اتكؿ  ػػػمة  كفػػػ  اليػػػان  فشحػػػة  كفػػػ  اليالػػػ  يسػػػر   كشلػػػؾ الحريػػػات المقػػػدر  

 (ِ اعرا   يما رف الحريات الظا ر  ف  آخر ايد اعرا .

                                                           

 (.ُِْ( ا ف  عاـ  ع كر ال     ُ 
فػ  معرفػة يػالـ العػر   دار الطالاػذ للنعػر  ( ا ف  عػاـ اتنصػارم  عػر  عػ كر الػ   ِ 

 . ِٔآٖـ ََِْكالشكايذ
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فإف هيؿا كلـ ياف ارعرا  ف  آخر اليلمة كلـ ييف ركلها كال كسطها  هيؿا 
نمػػا يػػاف  لػػؾ لػػك هيفا رحػػد مان رف ارعػػرا  دليػػؿ كالمعػػر  مػػدلكؿ عليػػ   كال ا

يصػس اهامػػة الػػدليؿ اال  عػػد شقػػدـ  يػػر المػدلكؿ عليػػ   فلػػ لؾ يػػاف ارعػػرا  آخػػرا 
 (ِ   فالعالمة    اتير الظا ر رك المقدر علا آخر اليلـ. (ُ ك ك الدليؿ 

د النحػػا  القػػدما   ػػ  رف كالصػػلة الكييقػػة  ػػيف العالمػػة ارعرا يػػة كالمعنػػا عنػػ
ارعػػرا  ييعػػؼ عػػف المعػػان  كيميػػا  ينهػػا  كمػػف مفػػا يـ العالمػػة ارعرا يػػة مػػا 
نس  الػ  الخليػؿ  ػف رحمػد رنػ  ركؿ مػف هػاؿ  ػأف العالمػات ارعرا يػة لػـ شػدخؿ 
اليػػالـ اال للكصػػؿ  ػػيف اليلمػػات كشهياػػة النطػػؽ  هػػا  كنقػػؿ الا ػػا   عػػف محمػػد 

ف العالمػػة شسػػهـ فػػ  اي ػػا  المعنػػا النحػػكم  ػػف المسػػشنير المعػػركؼ  قطػػر  ر
 (ّ ف  ال ملة  فال ملة ف  معنا ا العاـ.

كارعرا  فػ  اصػطال  النحػاً   ػك ياخػشالؼ آخػر اليلمػة  ػاخشالؼ العكامػؿ 
لفظنا رك شقديرناي 
  يقكؿ المناكما يارعػرا  عرفنػا نحكينػاا اخػشالؼ آخػر اليلمػة (ْ 

كي ػيؼ اليفػكما يعلػا القػكؿ  أنػ  لفظػ ا  (ٓ  اخشالؼ العكامؿ لفظنا رك شقديرنا.
كعٌرف  الشهانكم  أن   (ٔ  ك رير ظا ر  رك مقدر ي ل   العامؿ ف  آخر اليلمة  

ٍعػػرى   ػػ ...  ك ػػا  فػػ  المع ػػـ الكسػػيط رنػػ  يشغٌيػػر يلحػػؽ ( ٕ يمػػا اخشلػػؼ آخػػر المي
                                                           

 .ََُ ُا ف يعي  النحكم  شحقيؽا رحمد السيد رحمد  الميش ة الشكفيقية القا ر    ػ (ُ 
( محمد حماسة ع ػد اللطيػؼ  العالمػة ارعرا يػة فػ  ال ملػة  ػيف القػديـ كالحػدي   ط دار ِ 

 .ٓغري  القا ر    
 .ٕع د اللطيؼ  المر ذ السا ؽ    ( محمد حماسةّ 
 .ِْ ػ(  الشعريفات   غداد  دار العؤكف اليقافية  د.ط   ُٖٔال ر ان ا  (ْ 
   يػػركت  ُ( المنػػاكم  الشكهيػػؼ علػػا مهمػػات الشعػػاريؼ  شحقيػػؽ محمػػد ر ػػكاف الدايػػة  طٓ 

 .ٕٓـ   َََِدار الفير المعاصر  دمعؽ  دار الفير  
  ِدناف دركيػػػ   كاار  اليقافػػػة كاررعػػاد القػػػكم   دمعػػػؽ  طاليفػػكم  اليليػػػات  ها لػػػ  عػػ (ٔ 

 .ِِٕ   ُـ   ََُِ
( محمػػػػد علػػػػ  الشهػػػػانكما مكسػػػػكعة يعػػػػاؼ اصػػػػطالحات الفنػػػػكف كالعلػػػػـك  شحقيػػػػؽ علػػػػ  ٕ 

 .ُِّ   ُـ   ََِٔ  ميش ة ل ناف  ُدحرك   ط
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ي نمػا سػم  ارعػرا   (ُ ركاخر اليلمات العر ية مف رفػذ  كنصػ   ك ػر  ك ػـا كا 
ي ػػااعرا نػػ   يػػ لؾ شفصػػس العالمػػات ارعرا يػػة عٌمػػا يحمػػؿ يػػالـ (ِ ح ا لش يينػػ  كا 

المشيلـ مف معافو  كدالالت الا المشلقػ . ك ػ ا الػر ط نفسػ   ػك الػ م يػاف كرا  
 -مػػػف علمػػػا  العر يػػػة -اخشيػػػار النحػػػا  لمصػػػطلس  ارعػػػرا ( كهػػػد عػػػٌكؿ القػػػدما 
المخشلفػة يييػرنان حشػا اننػا علا داللة العالمات ارعرا يًة علػا المعػان  النحكيػة 

لن ػػد فػػػ  مػػػ   هـ  ػػػ ا ا مػػاالن لػػػي   القليػػػؿ الػػػا مػػا سػػػكا ا مػػػف هػػػرااف المعنػػػان 
لششرسػػف فػػػ  ر  ػػػانهـ علػػا مػػػٌر العصػػػكر عالهػػػةه كطيػػد ه  ػػػيف العالمػػػة ارعرا يػػػة 
كالمعنػػا فهػػ ا ا ػػف فػػار  يػػرلا يرف ارعػػرا   ػػ  شيمٌيػػا المعػػان   كيكًهػػؼي علػػػا 

رف هػػااالن لػػك هػػاؿا  مػػا رحسػػف ايػػد( غيػػر ميٍعػػر ن رك رغػػراض المشيلمػػيفن ك لػػؾ 
ٍعػػرى   لػػـ يكهىػػؼ علػػا مػػراد . فػػإ ا هػػاؿا مػػا رحسػػفى    ػػر  عمػػرك ايػػد( غيػػر مي
ايػػدناأ رك مػػا رحسػػفى ايػػده  رك مػػا رحسػػفي ايػػدو  ر ػػاف  ػػارعرا  عػػف المعنػػا الػػ م 
رراد   كللعػػر  فػػ   لػػؾ مػػا لػػي  لغير ػػا  فهػػـ ييفٌرهػػكف  الحريػػات  كغير ػػا  ػػػيف 

كيػػػػ لؾ يػػػػرل ا ػػػػفي  نػػػػ  رٌف ارعػػػػرا   ػػػػكا يار انػػػػة عػػػػف المعػػػػان   (ّ المعػػػػان .
ا ريػـر سػعيده ر ػا   كعػير سػعيدنا ر ػك   علمػػتى   اتلفػاظ  رال شػرل رنػؾ ا ا سػمعتى
ػٍرحا كاحػدان   رفذ رحد ما  كنص  اآلخر الفاعؿى مف المفعكؿ  كلك ياف اليالـ عى

  (ْ . السش هـ رحد ما مف صاح  

                                                           

دار العي رم  الل ا  ف  علؿ ال نػا  كارعػرا   شحقيػؽ مخشػار محمػد طليمػات  دمعػؽ   (ُ 
   كما  عد ا. ِٓ   ُـ   ََِٖ  ٓالفير  ط

كما  ِّٕ   ُ   ََِٖالسيكط   الما ر ف  علـك اللغة كرنكاعها  القا ر    د.ط(  (ِ 
  عد ا.

   يػػػركت  دار ّ( الامخعػػػرم  المفصػػػؿ فػػػ  صػػػنعة ارعػػػرا   شقػػػديـا علػػػ   ػػػكملحـ  طّ 
 .ّٕ   ُـ   ََِّالهالؿ  

الا ا    اري ا  ف  علؿ النحك  شقديـ عكه   يؼ  عرية الف ر العر ػ    يػركت   (ْ 
   كما  عد ا.ََِْ  َٕ يركت  د.ط   
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الا رف العالمات  مذ عالمةا كمف مفهكمهػا  طما الس ب و تمص م  الم
الداللة عل  المعنا  كالعالمة النحكية  ػ  اتيػر الظػا ر رك المقػدر علػ  آخػر 
اليلػػـ كمنهػػا مػػا  ػػك مشغيػػر  شغيػػر العكامػػؿ كمنهػػا مػػا ال يشغيػػر  شغيػػر العكامػػؿ  

 ػػػ  رف كالصػػػلة الكييقػػػة  ػػػيف العالمػػػة ارعرا يػػػة كالمعنػػػا عنػػػد النحػػػا  القػػػدما  
ارعػرا  ييعػؼ عػف المعػان  كيميػا  ينهػا  لقػد رسػه  النحػا  فػ  الحػدي  عػف 
العالمػػات ارعرا يػػة  مػػف حيػػ  نكعهػػا  سػػكا  فػػ  الحريػػات رك الحػػركؼ  فقلمػػا 
نؼ يشا ه ف  النحك  كلـ شيف ف  مقدمشػ  اعػار ه اليهػا مػف  ػ ا ال انػ   كهػد  صي

مػػػػات ارعرا يػػػػًة علػػػػا علػػػػا داللػػػػة العال -مػػػػف علمػػػػا  العر يػػػػة -عػػػػٌكؿ القػػػػدما 
 المعان  النحكية المخشلفة يييرنا  كيادكا رف يهملكا  اه  القرااف.
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 ادلطهب انخاَي
 عالقت انعاليت اإلعزابيت بتكىيٍ اجلًهت انصحيحت

ه ػؿ اليػػالـ عػف دكر العالمػػة ارعرا يػػة فػ  شصػػحيس  نػػا  ال ملػة نقػػؼ كهفػػة 
خفيفػػة عػػف مسػػ  ات  ػػ   العالمػػات مػػف ك هػػة نظػػر  عػػض النحػػا   كهػػد رطلػػؽ 
علا   ا اتمر نظريػة العامػؿ  كلعػؿ ظػا ر  ارعػرا  مػف رييػر مسػااؿ العر يػة 

هػػا كمعػػٌيؾ فيهػػا الشػػ  كهػػؼ عنػػد ا العلمػػا  كالدارسػػكف هػػديمنا كحػػديينا  ػػيف داعػػـو ل
مف حي ي داللشها علا المعنا  رك عدـ داللشها  ك    المسػألة مػف رييػر مسػااؿ 
اللغػػة ر ميػػة  ا  شقػػػكـ ر ػػكا ي النحػػػًك عنػػد النحػػا  علػػػا فيػػر  شكطٌػػػدٍت مػػف خػػػالؿ 
نظريػػػة العامػػػؿ الشػػػ  ررسػػػا دعاامهػػػا الخليػػػؿ  ػػػف رحمػػػد الفرا يػػػدم  فيػػػاف شغي ػػػر 

ر العلمػػا   حشػػا دفعهػػـ  لػػؾ الػػا اخ ػػاع ر ػػكا  العالمػػة ارعرا يػػة الفشنػػا تنظػػا
النحك اليها  مشناسيف غيرى ا مف هرااف المعنا اال ف  القليؿ النادر  كر طكا     

كيانػػػت  (ُ العالمػػػاًت  العكامػػػؿ النحكيػػػة ر طنػػػا هكينػػػا  فمػػػا مػػػف حريػػػة اال  عامػػػؿ 
لمػػا   كظيفػػة العالمػػات ارعرا يػػة كداللشهػػا علػػا المعػػان  محػػؿ  اخػػشالؼ  ػػيف الع

 د نا مف هطر  كانشها   المسشعرهيف ك عػًض العلمػا  العػر  يػإ را يـ رنػي   ا  
 علهػػا  ع ػػهـ ال شقػػكـ سػػكل  كظيفػػة صػػكشية ال عالهػػة لهػػا  ػػالمعنا  ك علىهػػا 

رغل يهـ  ات داللة هكية علا المعان . 
كال ملػة الصػحيحة لغكيػا كنحكيػا  ػ   (ِ 

  كال ملػػة (ّ ت اسػػمية رـ فعليػػة ال ملػػة الفصػػيحة عنػػد ر ػػؿ المعػػان  سػػكا  يانػػ
االسميةا    الش  ش در  االسـ  كرينا ا الم شدر كالخ ر ميؿا غ هػادر  كال ملػة 
الفعليػػةا  ػػ  الشػػ  ش ػػدر  الفعػػؿ كرينا ػػػا الفعػػؿ كالفاعػػؿ ميػػؿا هػػاـ محمػػد. ليػػػف 

                                                           

 .ٖٔ( محمكد ف اؿ  العكامؿ النحكية   ُ 
( خدي ػػػة محمػػػد الصػػػاف   نسػػػف الكظػػػااؼ النحكيػػػة فػػػ  ال ملػػػة العر يػػػة  ط دار السػػػالـ ِ 

 .ُُالقا ر    
 .ُْ( المر ذ السا ؽ   ّ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٗٗ﴾  

  

   كحػد    عض ال مؿ يشردد النحا  ف  نس شها الا الفعلية رك االسمية كال ملة
 (ُ ف   ميذ اللغات.اليالـ 

كال ملػػػة  ػػػ  ري ػػػر كحػػػد  ها لػػػة للشحليػػػؿ فػػػ  المػػػاد  اللغكيػػػة رك  ػػػ  الصػػػكر  
اللفظية الصغرل لليالـ المفيد ف  رم لغة مف اللغات  ك   المري  ال م ي يف 
المشيلـ  ػ  رف صػكر    نيػة يانػت هػد شألفػت ر اااهػا فػ    نػ   يػـ  ػ  الكسػيلة 

 (ِ ـ اللػػ    ػػف السػػامذ كشنقسػػـ ال ملػػة الػػا الشػػ  شنقػػؿ مػػا  ػػاؿ فػػ    ػػف المػػشيل
كمػػف  نػػا يميػػف ال ػػـا  عػػد هػػدر  المػػشيلـ علػػا شرييػػ   ملػػة سػػليمة دكف شحػػرم 

 العالمات النحكية كك عها ف  مكا عها.
رف ظػػػا ر  ارعػػػرا  مػػػف رييػػػر مسػػػااؿ العر يػػػة الشػػػ  كهػػػؼ  وتةصاااع األمااا 

ا علػا المعنػا رك عػدـي عند ا العلما  كالدارسػكف هػديمنا كحػديينا مػف حيػ ي داللشهػ
داللشها  كيانت كظيفة العالمات ارعرا ية كداللشها علا المعان  محؿ  اخشالؼ 
 ػػيف العلمػػا    ػػد نا مػػف هطػػر  كانشهػػا   المسشعػػرهيف  كال ملػػة  ػػ  ري ػػر كحػػد  
ها لة للشحليؿ فػ  المػاد  اللغكيػة رك  ػ  الصػكر  اللفظيػة الصػغرل لليػالـ المفيػد 

نعػػااية  كشعػػيؿ العالمػػة ارعرا يػػة فػػ  رم لغػػة كشنقسػػـ ا ل ملػػة الػػ ا يخ ريػػة  كا 
 دكرا كا حا ف  شيكيف ال ملة العر ية  ناايا كدالليا.

 
 
 
 
 
 

                                                           

دار غريػػ  القػػػا ر    ََُِحمػػد حماسػػة  العالمػػػة ارعرا يػػة  ػػػيف القػػديـ كالحػػػدي   ط( مُ 
 ّٖ  ّٗ. 

( ص رم ا را يـ السيدا لغة القرآف اليريـ  دراسػة فػ  الشرييػ  النحػكم  ميش ػة اآلدا   ط ِ 
 .ُّ   َُُِاتكلا 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َِّٗ﴾  

  

 ادلطهب انخانج
 قيًت انعاليت اإلعزابيت

العالمػػػػات ارعرا يػػػػة شسػػػػيف فػػػػ  مسػػػػر  ال ملػػػػة علػػػػا ركاخػػػػر اليلمػػػػات  
 ػػػػيف اتسػػػػما  كالعالمػػػػات امػػػػا عالمػػػػات اعػػػػرا  للرفػػػػذ كالنصػػػػ  ك ػػػػك معػػػػشرؾ 

كاتفعاؿ كال ػر ك ػك خػا   اتسػما  كال ػـا ك ػك خػا   اتفعػاؿ  كالعالمػات 
ظا ر  كمقدر  شظهر عل  ما لػي  آخػر  حػرؼ علػة كشقػدر علػ  مػا رخػر  حػرؼ 
علة لشع ر العالمة نطقا رك ليقلها ف  النطؽ كالعر  يميلكف الػ  الخفػة فاليلمػة 

ة  ػػا  مػػف اليػؿ الػػ م ال ينفصػػؿ عػػف العر يػة خفيفػػة ك ميلػػة  كالعالمػة ارعرا يػػ
 ع ػػ   كالعالمػػة لفظيػػة ظػػا ر  يميػػف يشا شهػػا فػػ  آخػػر اليلمػػات الصػػحيحة رك 
مقػػػدر  فػػػ  العقػػػؿ مػػػف غيػػػر يشا ػػػة فػػػال شنطػػػؽ كال شيشػػػ   كالعالمػػػة ر ػػػـ عػػػيال 
كمك كعا فعيلها  ميؿ حسف كك عها يايػد ال ملػة ك ػكحا ك يانػا كهػد رصػؿ 

العالمػػات علػػا اليلمػػات اتع ميػػة كال ردؿ علمػػا  النحػػك للعالمػػة حشػػا ك ػػعكا 
حشػا هيػؿ اف  عػض  (ُ علا  لؾ مػف اسػشخداـ القػرآف لػ عض اليلمػات المعٌر ػة.

اليلمات اتع مية كردت ف  القرآف العظيـ كمنهاا القسطا ا  ك الميااف كهيؿ 
 ك الق اف هاؿ  ع ػهـ  ػك معػٌر  مػف الركميػة هػاؿ م ا ػد القسػطا  المسػشقيـ 

كردت  ػػػػ   اليلمػػػػة فػػػػ  سػػػػكر  العػػػػعرا  كسػػػػكر  ارسػػػػرا   (ِ كميػػػػة ػػػػك العػػػػدؿ  الر 
ي ػػفي شىػػٍأًكيالن ٍيػػره كىرىٍحسى ًلػػؾى خى ًانيػػكا ً اٍلًقٍسػػطىاً  اٍلميٍسػػشىًقيـً  ى  ٍيػػؿى ًا ىا ًيٍلػػشيـٍ كى يكىرىٍكفيػػكا اٍليى
 ّ) 

كلعؿ غيا  العالمة ارعرا ية ييكف مؤعػرا علػا  ػعؼ اللغػة كمنػ را  هاليهػا  
هػاؿ حػػافظ ا ػػرا يـ فػػ   لػػؾا كا ػػا لهػ   اللغػػة الشػػ  رصػػ حت  ػػيف رع مػػ  ينػػادم 
 كرد ا كعر   يعمؿ علا ييػد ا  كمػف نظػر فػ   طػكف شلػؾ اليشػ  الشػ  ششػر ـ 

                                                           

يهػا  ميش ػة ( مكسا  ف محمد القلي    شحقيػؽا محمػد داككد  مع ػـ اتلفػاظ القرآنيػة كمعانُ 
 .ٔـ   ََِِاآلدا  القا ر   ط 

ا ف ييير الحافظ عماد الديف  ف ييير  شفسير القرآف العظيـ  ط الميش ة القيمػة القػا ر    (ِ 
 َُّْ. 

 . ّٓسكر  ارسرا   اآلية  (ّ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُِّٗ﴾  

  

خػػدرا  هػػد ا ش لشػػ   اليػػـك ررم  ػػ   الغػػاد  العػػرهية ك ػػ  علػػا فػػرا  مكشهػػا شنػػد 
اتهػػالـ  كسػػشرا هػػد  شيشػػ  اتك ػػاـ  كهػػد فشحػػكا لهػػا فػػ   طػػكف  ػػ   اليشػػ  ه ػػكرا  
كخاطكا لها مف شلؾ الصحؼ ريفانا  ك يأكا مف     اتهالـ رعكادا  كما  ػك اال 

  (ُ رف يين   لؾ الغر    دعكش  حشا يسرع الا  نااشها ر لها ك ك هرا شهاي.
العالمػػات ارعرا يػػة شسػػيف فػػ  مسػػر   ى أ و تمااص ماا  اااةا المطمااا إلاا

ال ملة علا ركاخر اليلمات  كالعالمة ارعرا ية  ا  مػف اليػؿ الػ م ال ينفصػؿ 
عف  ع   ف  ال ملة العر ية  ك   مذ ال ملػة يأع ػا  ارنسػاف  يػؿ ع ػك 
يػػؤدم كظيفشػػ  يػػالرر  كال سػػد  فػػإ ا انفصػػؿ الػػرر  عػػف ال سػػد ه  ػػت الػػرك  

  كالعالمػة مػف ر ػـ ميكنػات هػة كييقػة االرش ػاط  ال ملػةكماشػت اتع ػا   فالعال
  ك ػػعها يايػػد ال ملػػة ك ػػكحا ك يانػػا كهػػد رصػػؿ علمػػا  النحػػك للعالمػػة ال ملػػة

حشا ك عكا العالمات علا اليلمات اتع مية كال ردؿ علا  لؾ مػف اسػشخداـ 
 القرآف ل عض اليلمات المعر ة  كفقداف العالمة النحكية من ر   عؼ اللغة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ـ ََِٔ  ُ(  ير  ف ع د غ ر ك ايدا شغريػ  اتلقػا  العلميػة  دار ا ػف حػـا القػا ر   طُ 
 َُ,ُُ. 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِِّٗ﴾  

  

 ادلطهب انزابع
 انعاليت اإلعزابيت ووظيفتها اجلًانيت

شعيؿ العالمة ارعرا ية مدلكال  ماليا سكا  ف  رسمها رك ف  داللشها  ك لؾ 
اللغػػة العر يػػػة شعلػػػا  ػػػان يف مهمػػػيفن اتكؿا  ػػك  انػػػ  الشكاصػػػؿ  يػػػؿ مػػػا  تف

يعنيػػػ   ػػػ ا ال انػػػ   كفػػػ  ظػػػالؿ  ػػػ ا ال انػػػ  دعػػػا  عػػػض النػػػا  للشخلػػػ  عػػػف 
العالمػػػة ارعرا يػػػة تف الفصػػػحا الشػػػ  نسػػػمعها مػػػف خط ػػػا  اليػػػكـ  ليسػػػت  ػػػ  
فصػػحا الشػػرا   ا  اف  عػػض  مػػؿ فصػػحا اليػػـك مصػػكغة علػػ  غػػرار النظػػاـ 

حيـ  اللغة العامية( مذ  عض االسشينا   كل ا ك ػدت دعػكات اعمػت رف ال م ي
ارعػرا  ال هيمػة لػ  فػ  الفهػـ كارفهػاـ  كلػك يانػت لػ  هيمػة  قاايػة ت قػت اللغػػة 
عليػػ   كنحػػف مػػذ لغػػة القػػرآف كالحػػدي  كالعػػعر العر ػػ  كالمػػأيكر كالمسػػمكع مػػف 

ك ػػػػكد للشعػػػػاكف مػػػػذ العػػػػر  اتكااػػػػؿ  كالصػػػػحيس رف العالمػػػػة ارعرا يػػػػة كا  ػػػػة ال
 (ُ المظا ر السياهية اتخرل ف  فهـ المعنا النحكم.

كال انػػ  اليػػان  ال انػػ  ال مػػال  اتد ػػ   كال انػػ  اتد ػػ  يشيػػكف مػػف عػػد  
 كال ان ال م من  رفيار كصكر كرمكا كرساطير  الج  ا الدللي  كان  منهاا

اليلمػػات كعنصػػر ال نػػا  ا الػػ م منػػ  عنصػػرا اليػػالـ الرايسػػافا عنصػػرالصػػكش 
ا ال م ييكف  ا ا مف اليلمات المعر ة كلعػؿ مػا اب  اا و  ص   (ِ الشريي ية.

يهمنػػا  نػػا  ػػك عنصػػر ارعػػرا  فهػػك رسػػا  فػػ  العناصػػر الشكاصػػلية كال ماليػػة 
كعنصػػر ارعػػرا  لػػ  حػػالك  كعليػػ  طػػالك   كفيػػ   مػػاؿ ملمػػك  يلمػػ  الحريػػر 

الػػ م يشك ػػ  اليػػ  فػػ  سػػياؽ الدراسػػة  كال كمنظػػكر يػػالنظر الػػ  اللؤلػػؤ ال ميػػؿ 
 (ّ.  يميف رف ينشه  دكر العالمة ارعرا ية عند  ياف الكظيفة النحكية فقط

                                                           

 .َِّ ُّٕ( محمد حماسة ع د اللطيؼ  المر ذ السا ؽ   ُ 
ا يشا  ارعرا   ط  يركت ػ ل ناف   ِ   .َِٖ( رحمد حاطـك
كمػػػا  ُُٗـ   ََُِشمػػػاـ حسػػػاف  اللغػػػة العر يػػػة معنا ػػػا كم نا ػػػا  الػػػدار ال ي ػػػا    (ّ 

  عد ا.



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّّٗ﴾  

  

اللغة العر ية شعشمؿ علا  ان يف مهمػيف  اتكؿ  الا رف و تمص مم  سب 
ييػػكف  ػػا ا  ارعػػرا  كال انػػ  ال مػػال  اتد ػػ   كعنصػػر   ػػك  انػػ  الشكاصػػؿ

كعنصػػػر ارعػػػرا   ػػػك رسػػػا  فػػػ  العناصػػػر الشكاصػػػلية  مػػػف اليلمػػػات المعر ػػػة 
 كال مالية ف  الكهت نفس . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّْٗ﴾  

  

 ادلطهب اخلايس
 يزوَت انعاليت اإلعزابيت 

ششمشذ اللغػة العر يػة  مركنػة ي يػر  فػ   ميػذ ميكناشهػا ك ػ ا مػا  علهػا شػؤدم 
عنػػػدما ينطػػػؽ  كظيفشهػػػا  قػػػك  حشػػػا السػػػاعة  كال عػػػؾ رف المػػػشيلـ  اللغػػػة المعينػػػة

 ملػػة مػػا ينطقهػػا علػػا ك ػػ  كاحػػد محػػدد  كال ييػػكف يالمػػ  مل سػػا اال ا ا هصػػد  
كالل   ف  يالم  علا   ا الحاؿ ال ييكف مرد  الا غمكض المعان  النحكية  
 ؿ ييكف را عا الا الشكرية ال الغية رك الغمػكض فػ  المعنػ  المع مػ  لػ عض 

 (ُ  المعن  الدالل .المفردات رك غير  لؾ مف رلكاف الغمكض ف  
كال عػػؾ يػػ لؾ رف اليػػالـ الحػػ  ال ينفصػػؿ عػػف المكهػػؼ الػػ م ييػػكف فيػػ  مػػا 

كلػػي  خافيػػا رف اللغػػة العر يػػة  (ِ  يال ػػ   لػػؾ مػػف حريػػات  اليػػد كشع يػػر  الك ػػ 
الميشك ة شخلك مف عنصر مهـ مف عناصر ا ك ػك مال سػات الحػاؿ رك المكهػؼ 
الػػ م هيلػػت فيػػ   رك عنصػػر المقػػاـ اال شمػػاع  رك المسػػر  اللغػػكم  ف ػػال عػػف 

كمػػف  نػػا ( ّ فقػػدانها لعنصػػر يالنغمػػة ي ك ػػ  هرينػػة لفظيػػة مػػف القػػرااف النحكيػػة ي 
  ات مركنػة العالمػة ارعرا يػة كيميػف  معهػا فػ  نحاكؿ رف نقؼ علػا ر ػـ مسػ

 -اآلش ا
 

 ناؾ رميلػة لغكيػة يييػر  شعػددت فيهػا اتك ػ  ارعرا يػة  سػ   الحػ ؼ  غيػر 
رننا ننظػر الػا مػا هيػؿ عنػ  رف  ػ  حػ فا كا  ػا كهػد حػاكؿ النحػا  رف يلشمسػكا لػ  

  (ْ  المة ارعرا ية.ك ها  دافذ المحافظة علا هدسية الع
                                                           

ـ ُٗٗٗ  ٕ( ا ػػػػرا يـ رنػػػػي   مػػػػف رسػػػػرار العر يػػػػة  مصػػػػر  ميش ػػػػة اتن لػػػػك المصػػػػرية  طُ 
 ِِْ. 

 .ِ  ِ-ُ( ا ف  ن   المحشس  ف  ش ييف ك ك  عكا  القرا ات كاري ا  عنها ِ 
ـ ُٗٗٗ  ٕ( ا ػػػػرا يـ رنػػػػي   مػػػػف رسػػػػرار العر يػػػػة  مصػػػػر  ميش ػػػػة اتن لػػػػك المصػػػػرية  طّ 

 ِِْ. 
 كما  عد ا. ُِِ( السا ؽ   ْ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّٗٓ﴾  

  

كمما شعددت في  اتك ػ  ارعرا يػة  سػ   االخػشالؼ فػ  محػ كؼ يمػا فػ  هػكؿ 
ـٍ فىًإٍخكىانيييـٍ غ شعال  ي اًلطيك ي ٍف شيخى شرفذ ارخكاف عل  ال مير  يأنػؾ هلػت  (ُ ي كىاً 

كمػػػف   (ِ  يفهػػػـ اخػػػكانيـ ي كلػػػك نصػػػ شها يػػػاف صػػػكا ا يريػػػدا فػػػإخكانيـ شخػػػالطكف
ينمػػا   مػػا  ـٍ ٍعػػً رى ن ًالىػػا رى ًٌييػػ ن فقػػد هػػرر ا ػػف (ّ كردت  هػػا هػػرا   هكلػػ  شعػػال  يهىػػاليكا مى

ييير كنػافذ كر ػك عمػر كا ػف عػامر كحمػا  كاليسػاا   رفػذ يمعػ ر ي كركل حسػيف 
ال عفػػ  عػػف ر ػػ   يػػر كحفػػ  عػػف عاصػػـ يمعػػ ر ي نصػػ ا ك ػػ  احػػدل ركايشػػيف 

المعػػ ر   كهػػاؿا آيػػر  عػػف عاصػػـ  يقػػكؿ الفػػرا  يكرييػػر يػػالـ العػػر  رف ينصػػ كا
ػػاعىةن ًمػػٍف  القػػرا  رفعهػػا  كنصػػ ها  ػػااا  فمػػف رفػػذ هػػاؿا معػػ ر   يمػػا هػػاؿ  ًاال  سى

) نىهىارو
   كهد ك   ا ف خالكي  الرفذ ف  اآلية هااالا يفالح ة لمف هرا    الرفذ (ْ 

  (ٓ رن  رراد رحد الك هيف مف العر ية كنما     ا النكع ييير .
اف شعدد اتك   ارعرا يػة فػ  القػرآف لػ  داللشػ  الخاصػة مػف حيػ  انػ  نػ  
ميشك   كيؿ ك   مف رك ه  ل  معن  خا  هد يشرش  علي  حيـ مف اتحياـ 
العرعية كالنحا   صنيعهـ   ا يحاكلكف رف يقدمكا االحشمػاالت الممينػة فػ   ػ ا 

  نفسػػ  هػػرااف الػػن . كليػػف ادعػػا  الحػػ ؼ ال ييػػكف مسشسػػاغا اال ا ا يانػػت فػػ
  ك هػػ ا يش ػػس رف االخػػشالؼ فػػ  (ٔ شػػكم  اليػػ  فييػػكف المحػػ كؼ مػػدلكال عليػػ . 

                                                           

 . َِِاآلية  ا ( سكر  ال قر ُ 
ـ  َََِ   يػركت  دار العلػـ للماليػيف  َُة  ط( ص ح  الصالس  دراسات ف  فق  اللغػِ 

 ُِِ. 
 .ُْٔاآلية   اسكر  اتعراؼ (ّ 
  ّٓاآلية   ا( سكر  اتحقاؼْ 
دراسػة نحكيػة كصػرفية  دار اليشػ   -حمكدم ايف الديف  هرا   حما   ف ح ي  الايات  (ٓ 

 .ّٗالعلمية   
العر يػػة ككظيفشهػػا النحكيػػةا  ( ايمػػاف  عػػير سػػليماف  عػػار   العالمػػة ارعرا يػػة فػػ  ال ملػػةٔ 

دراسة نحكية كصفية شحليلية  رسالة ما سشير   امعة القرآف اليػريـ كالعلػـك ارسػالمية  
 .ُُٔـ  ََِٔيلية الدراسات العليا  



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّٗٔ﴾  

  

شقدير المح كؼ يش عػ  اخػشالؼ فػ  شقػدير العالمػة ارعرا يػة  ك ػ ا اتمػر ييػرم 
 اللغة العر ية كي علها ريير عطا  كمركنة.

الكصػػؿ مػػف الم احػػ  المعػػشرية  ػػيف النحػػكييف الكهػػؼ كاال شػػدا  رك الفصػػؿ ك 
كال الغيػػػػيف  كيػػػػنعي  الكهػػػػؼ كاال شػػػػدا  علػػػػا ميكنػػػػات ال ملػػػػة مػػػػف المنظػػػػكر 
النحػػػكم  كلعػػػؿ علمػػػا  القػػػرا ات يػػػانكا رحػػػر  النػػػا  علػػػا شحريػػػر  ػػػ ا العلػػػـ 

ي كفى ًفػػ  اٍلًعٍلػػـً فػػ   (ُ ك ػػر كا يييػػرا مػػف اتميػػاؿ. يمػػا فػػ  هكلػػة شعػػال ا يكىالر اًسػػخي
ي فقد شيكف معطكفة علا لفظ ال اللة  هكل  ش كفى ًف  اٍلًعٍلـً يىقيكليكفى عالاا يكىالر اًسخي

كهػػد شيػػكف م شػػدر خ ػػر  يقكلػػكف  كالراسػػخكف معطػػكؼ علػػا اسػػـ ال اللػػة  غ(  
كالمعنػػا انهػػـ يعلمػػكف شأكيلػػ  ري ػػا  كيقكلػػكف فػػ  مك ػػذ نصػػ  علػػا الحػػاؿ  

اا اف الراسخيف ال يعلمػكف شأكيلػ  فقيؿا الراسخكف مش در كيقكلكف الخ ر  كالمعن
 (ِ  ؿ يؤمنكف    فقد ر س الفرا  ارعرا  اليان  مسشدال  قرا   ر   كع د غ.

يعيؿ الن ر كالشنغيـ  ار مف المسر  اللغكم للمشيلـ كمشا فقد   ا المسر    
م  كميػاؿ  لػؾ فػ  فال ي قا اال االحشماؿ ال م ينش  عن  احشمػاؿ الشقػدير النحػك 

شينىا ريد ٍت ًالىٍينىػػػػػاي ػػػػػاعى ػػػػػا نىٍ ًغػػػػػ   ىػػػػػً ً  ً  ى هكلػػػػػ  شعػػػػػالاا ييىػػػػػا رى ىانىػػػػػا مى
هػػػػػالكا اف مػػػػػا  (ّ 

 (ْ اسشفهامية  كي كا رف شيكف نافية.
 
 
 

                                                           

 .ٕ( سكر  آؿ عمرافا اآلية ُ 
 ـ. ُٓٗ. ۱۹۱.   ُ( الفرا   معان  القرآف   ِ 
 .ٓٔ( سكر  يكسؼا اآلية ّ 
 ػػػ مط عػػة دار  ۱۳۹۱عػػرا  ياليػػيف سػػكر  مػػف القػػرآف  الط عػػة اتكلػػا  ( ا ػػف خالكيػػ   ا ْ 

 .َُْاليش  المصرية    



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّٕٗ﴾  

  

ك ناؾ يلمات ييير  ال شظهر عليها العالمة ارعرا ية مطلقا امػا تنهػا م نيػة 
كمعنا  (ُ ميؿ ال مير كالمين   كالمين  ال يعر  تف المين  ي ارع الم هـ 

ال فإننػا نعر ػ   ك نقػكؿ عنػ   يكن  ال يعر  رم ال شظهر علي  عالمػة اعرا يػة كا 
المكصػكؿ كيسػمي  ا ػف خالكيػ   ان  فاعؿ رك مفعكؿ   ... الف  كمف  لؾ االسـ

ك يػ ا  (ِ االسـ الناه  كال عالمة في  تن  اسـ ناه  يحشػا  الػا صػلة كعااػد
يػػؿ اتسػػما  الم نيػػة  كيػػ لؾ االسػػـ المقصػػكر ال يش ػػيف فيػػ  ارعػػرا  تف رخػػر  

كشقػػدير العالمػػة لػػي  اال مراعػػا  للحالػػة ارعرا يػػة رك للكظيفػػة  (ّ رلػػؼ مقصػػكر  
مػة كالػػر ط  ػيف  ػ   الكظيفػة كالعالمػػة ارعرا يػة  كهػد هػالكا فػػ  الشػ  شعػغلها اليل

ي  ٍي ى ًفيً   يدنل ًلٍلميش ًقيفى اف ي دلي يحشمؿ  (ْ اعرا  هكل  شعالا ي ىًلؾى اٍلًيشىا ي الى رى
رف شيػػكف فػػ  مك ػػذ رفػػذ كنصػػ   فػػالرفذ مػػف رر عػػة رك ػػ ا اتكؿا رف ييػػكف 

ا رف ييػكف خ ػر  عػد خ ػر  فشيػكف خ ر م شدر مقدر  كشقدير ا  ك  ػدل. كاليػان 
 لػػػؾ م شػػػدر كاليشػػػا  عطػػػؼ  يػػػاف كال ريػػػػ  فيػػػ  خ ػػػر ركؿ  ك ػػػدل خ ػػػر يػػػػاف. 
كاليال ا اف ييكف م شدر كفي  خ ر   الرا ذا رف ييكف مرفكعا  الظرؼ علػا هػكؿ 
اتخف  كاليكفييف  كالنص  علا الحاؿ مف  ا رك مف اليشػا  رك مػف ال ػمير 

ف ف  في   فاف  علش  حاال مػف   ا رك مػف اليشػا  فالعامػؿ فيػ  معنػا ارعػار  كا 
كمػف  (ٓ  علش  حاال عف ال مير فالعامؿ فيػ  معنػا الفعػؿ المقػدر ك ػك اسػشقر 

 نػػػا يش ػػػيف رف خفػػػا  العالمػػػة ارعرا يػػػة يسػػػا ـ فػػػ  اخػػػشالؼ شقػػػدير ا  كيظهػػػر 
 مركنة العالمة ارعرا ية.

 
                                                           

 . ْٖ( السا ؽ    ُ 
 ٓٓ   -( ا ف خالكي   اعرا  يالييف سكر  مف القرآف ِ 
 .۹۹( المر ذ السا ؽا   ّ 
 .۲( سكر  ال قر ا اآلية ْ 
 .ّاآلية  ( سكر  ال قر آ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّٖٗ﴾  

  

 عض المكا ذ يالمنادل المفػرد العلػـ  كالنيػر  ش ن  اليلمة  نا  عار ا ف  
المقصػػػكد   في عػػػؿ النحػػػػا  ليػػػؿ مػػػػف  ػػػ يف النػػػػكعيف محػػػال مػػػػف ارعػػػرا   ػػػػك 
النصػػ   فييػػكف االسػػـ فػػ  ك ػػع   ػػ ا حالشػػافن اتكلػػاا رنػػ  م نػػ  فػػ  اللفػػظ 
المنطػػػكؽ  كيراعػػػا فػػػ  رحيػػػاف رخػػػرل المحػػػؿ المقػػػدر   ػػػا  فػػػ  النحػػػك الػػػكاف ا 

رنػػ  منصػػك   فشحػػة مقػػدر  منػػذ مػػف ظهكر ػػا ال ػػمة  كيقػػاؿ فػػ  اعػػرا  النعػػتا
الش   ا ت لالش اع ك المعايلة  يف حرية النعػت كمش كعػة المنػادل  كيقػاؿ فػ  
 ػػ ا الشػػا ذ رنػػ  مرفػػكع كميػػؿ ييػػا رحمػػد المشن ػػ  هشلػػؾ غػػركرؾي  رفػػذ المشن ػػ  رك 
نصػػ    كميػػؿ يرنػػشـ  خيػػر  الػػكطف يػػػا طػػال  ر معػػكف رك ر معػػيفي  رفػػذ يلمػػػة 

  كيقكؿ سي كي ا   ا ما ي رم علا الك ذ ال علا االسـ (ُ رك نص  ر معكف 
ػػا ًمػػٍف دىا  ػػةو ًفػػ  اٍتىٍرًض كىالى طىػػاًارو (ِ الػػ م ه لػػ   مى   كفػػ  الشنايػػؿ هكلػػ  شعػػالاا يكى

ٍيً ي نىاحى يىًطيري ً  ى
فطاار مخفكض كرفعػ   ػااا يمػا شقػكؿ يمػا عنػدم مػف ر ػؿ  (ّ 
رعػػػرا  المحلػػػ  فػػػ  اخػػػشالؼ شقػػػدير العالمػػػة ك يػػػ ا يسػػػهـ ا (ْ كال امػػػرر  كامػػػرر  

 ارعرا ية  كالمركنة اللغكية.

يما شعشرؾ اتلفاظ ف  المعان  فقد شعشرؾ ف  ارعرا   كميال  ف  اعػرا   
ي  ـٍ لىػٍيًه ػكً  عى ٍيًر اٍلمىٍغ ي هكل  شعالاا يغى
ي ػكا فػ  غيػر ال ػر كالنصػ   يقػكؿ  (ٓ 

ا ال ر فمف يالية رك  ا رحد اا رف ييكف م ركر  علػا ال ػدؿ ا ف اتن ارما فأم
فػػ  ال ػػمير علػػيهـ  اليػػان ا رف ييػػكف م ػػركر  علػػا ال ػػدؿ مػػف الػػ يف  اليالػػ ا 
رف ييكف م ركر  علا الكصػؼ... ف ػرم م ػرل النيػر  ف ػاا رف يقػذ صػفة لػ  

                                                           

 .۳۳.   ( ع ا  حسف  النحك الكاف ُ 
 .ّْ-ّّ.   ُ( سي ك  ا اليشا   ِ 
 .ّٖ( سكر  اتنعاـا اآلية ّ 
 .ّْ-ّّ( سي ك    اليشا    ا.   ْ 
 .ٕ( سكر  الفاشحةا اآلية ٓ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّٗٗ﴾  

  

ف يانت م افة الا معرفة  فعدـ شحديد الم دؿ من   كعدـ شحديد ال دليػة مػ ف كا 
 (ُ النعشية ر اا     اتك   المخشلفة.

كيقػػػكؿ العي ػػػرما اف داللػػػة ال ػػػمة علػػػا رييػػػر مػػػف معنػػػا نحػػػكم يػػػدفذ الػػػا 
اخشالؼ االعش ار عند عدـ شحديد المعنا النحكم عف طريؽ هرااف رخرل  كمف 

شىٍسػًق    لؾ ما هالك  ف  اعػرا  هكلػ  شعػالاا يًان هىػا  ىقىػرى ه الى  ىليػكؿه شيًييػري اٍتىٍرضى كىالى 
ػػػػل مىةه الى ًعػػػػيىةى ًفيهىػػػػاي  ػػػػٍر ى ميسى اٍلحى
يقػػػػكؿ ا ػػػػف اتن ػػػػارما يال  لػػػػكؿي فػػػػ  رفعهػػػػا  (ِ 

ك هافا رحد ماا رف ييكف مرفكعة تنػ  صػفة  قػر   كاليػان ا رف شيػكف مرفكعػة 
تنها خ ر م شدر مح كؼ كشقدير  ال    لكؿ  فالعالمة  نػا معػشرية  ػيف الخ ػر 

 (ّ رحد ما مف اآلخر.كالنعت المرفكع كلـ شحدد 
اللغػة العر يػة ششمشػذ  مركنػة ي يػر  فػ   و تمص م  المطما الس ب  إلاى أ 

 ميػػذ ميكناشهػػا ك ػػ ا مػػا  علهػػا شػػؤدم كظيفشهػػا  قػػك  حشػػا السػػاعة  كرف اليػػالـ 
الح  ال ينفصؿ عف المكهؼ ال م ييكف فيػ  مػا يال ػ   لػؾ مػف حريػات  اليػد 
كشع ير  الك    كعلك ف  الصػكت كغيػر  مػف مال سػات الحػاؿ  كهػد ييػكف شعػدد 

مػػػف ك ػػػك  اع ػػػاا   كدلػػػيال علػػػا يػػػرا  نصػػػ   كلعػػػؿ مػػػف  رك ػػػ  ارعػػػرا  ك هػػػا
مسػػػ  ات مركنػػػة العالمػػػة ارعرا يػػػةا االخػػػشالؼ فػػػ  شقػػػدير المحػػػ كؼ  كالكهػػػؼ 
كاال شدا  كالفصؿ كالكصؿ  كالن ر كالشنغيـ  كخفا  العالمة ارعرا ية  كارعػرا  

 المحل   كشعدد ك ك  ارعرا .
 
 
 

                                                           

 .۹.   ُ( الفرا   معان  القرآف   ُ 
( العي ػػػرم  امػػػال  مػػػا مػػػف  ػػػ  الػػػرحمف مػػػف ك ػػػك  ارعػػػرا  كالقػػػرا ات فػػػ   ميػػػذ القػػػرآف  ِ 

. سػػػػكر  ّ -۱ـ  القػػػػا ر   ۱۹۹۹عطػػػػك  عػػػػكض  الط عػػػػة اليانيػػػػة  شحقيػػػػؽا ا ػػػػرا يـ 
 .ُٕال قر ا اآلية 

 .ِْ( المر ذ السا ؽ    ّ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َّّٗ﴾  

  

 ادلبحج انخانج
 حىيت يف انُحى انعزبيأسس سيًائيت انعاليت انُ

 ادلطهب األول
 تأطري األسس انسيًائيت نهعالياث اإلعزابيت

يميػػػف ك ػػػذ العالمػػػة ارعرا يػػػة فػػػ  مك ػػػعها الصػػػحيس فػػػ  اطػػػار نظريػػػة 
القػػػرااف النحكيػػػةن فػػػال نػػػدع لهػػػا مػػػا ادعػػػا  النحػػػا  القػػػدما   كال نخػػػ   ع ػػػها 

لغكيػػة شمامػػا   ػػؿ  الداللػػة يمػػا فعػػؿ  عػػض ال ػػاحييف  كال ن رد ػػا مػػف داللشهػػا ال
نفصػػػؿ القػػػكؿ فػػػ  العالهػػػات المشعػػػا ية فػػػ  ال ملػػػة كدالاػػػؿ  ػػػ   العالهػػػات رك 
القػرااف النحكيػة الشػػ  شيعػؼ عػػف  ػ   العالهػات  كنعطػػا يػال منهػػا مػا يسػػشحق  

كالحؽ رف العالمة  (ُ عف طريؽ الكصؼ المك كع  مف خالؿ النظر  العلمية 
كفػػػ  الكهػػػت نفسػػػ  ليسػػػت ايػػػاد  ارعرا يػػػة ليسػػػت دالػػػة كحػػػد ا علػػػا المعػػػان   

لكصؿ اليالـ دكف داللة نحكية ك   احدل القرااف الش  ششظافر مف ر ؿ  ال  
اللػػػ   عػػػػف ال ملػػػة  كعلػػػػا  لػػػؾ ال حا ػػػػة الػػػا شقػػػػدير العالمػػػة ارعرا يػػػػة فػػػػ  
اتسػػػػما  المقصػػػػكر  كالم ػػػػافة الػػػػا يػػػػا  المػػػػشيلـ  كيػػػػ لؾ اعػػػػرا  المحلػػػػ  فػػػػ  

ـ  كظيفػػة اسػػـ مفػػرد  تف المعنػػا النحػػكم هػػد الم نيػػات كال مػػؿ الشػػ  شنقػػؿ للقيػػا
 (ِ حدد  كاسطة القرااف اتخرل.

كلعػػؿ  عػػض القػػرااف يغنػػ  عػػف  عػػض عنػػد رمػػف اللػػ  ن تف اللغػػة العر يػػة 
شنظر الا رمف الل    اعش ار  غاية ال يميف الشفريط فيها  فإ ا ياف مف المميف 
الكصكؿ الا المعنا  ال ل   مذ عدـ شكافر احػدل القػرااف اللفظيػة الدالػة علػا 

                                                           

 .۳۳-۳۹شماـ حسافا اللغة العر ية معنا ا كم نا ا  شصرؼ     (ُ 
( ايمػػاف  عػػير سػػليماف  عػػار   العالمػػة ارعرا يػػة فػػ  ال ملػػة العر يػػة ككظيفشهػػا النحكيػػةا ِ 

شحليليػة  رسػػالة ما سػشير  ال امعػػةا  امعػة القػػرآف اليػريـ كالعلػػـك  دراسػة نحكيػة كصػػفية
 .ُِٗـ  ََِٔارسالمية  يلية الدراسات العليا  



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّّٗ﴾  

  

رينػة اللفظيػة ار ػافية   ا المعنا فاف العر  يانت ششرخ  رحيانا ف   ػ   الق
 (ُ تف رمف الل   يشحقؽ  ك كد ا ك عدم .

اف العالمة ارعرا ية  مفرد ا ال شعيف علا شحديد المعنػا   وتةصع القو :
فال هيمة لها  دكف شظافر القرااف ك عض القػرااف هػد يغنػ  عػف  عػض عنػد رمػف 

ال يميػف الشفػريط الل  ن تف اللغة العر ية شنظر الػا رمػف اللػ    اعش ػار  غايػة 
فيهػا  اف العالمػػة ارعرا يػػة ليسػػت دالػػة كحػػد ا علػػا المعػػان  كفػػ  الكهػػت نفسػػ  
ليسػػت ايػػاد  لكصػػؿ اليػػالـ دكف داللػػة نحكيػػة ك ػػ  احػػدل القػػرااف الشػػ  ششظػػافر 
مػف ر ػػؿ  ػػال  اللػ   عػػف ال ملػػة كيػػ لؾ لهػا دالالت  الغيػػة  ماليػػة ال يميػػف 

 نها. اغفالها حشا ف  حالة اسشغنا  النحك ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .۲۲۳شماـ حساف  اللغة العر ية معنا ا كم نا ا    (ُ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّّٗ﴾  

  

 ادلطهب انخاَي
 سيًائيت انعاليت اإلعزابيت بني انقزائٍ ادلعُىيت وانهفظيت

س ؽ اليالـ عف القرااف النحكية كدكر ػا فػ  رفػذ اللػ    كيميػف شقسػـ القػرااف   
الػػػا هػػػرااف لفظيػػػة كرخػػػر معنكيػػػة  فالعناصػػػر المنطكهػػػة شػػػؤدم دكرا خطيػػػرا فػػػ  
شماسؾ  نا  ال ملة  فالصيغة الصرفية لليلمػة  كم ػامة اليلمػة  كردكات الػر ط 

لميػاف الػ م شك ػذ اليلمػة فيػ  كالمطا قة الش  شلحؽ  ها  كالعالمة ارعرا ية  كا
كالنغمػػة الشػػ  شػػؤدم  هػػا يػػؿ  ػػ   دالاػػؿ كهػػرااف شعػػيف علػػا فهػػـ شحليػػؿ ال ملػػة 

كيػػػػال  (ُ كييفيػػػػة ردااهػػػػا للغػػػػرض الػػػػ م مػػػػنس ارنسػػػػاف مػػػػف ر لػػػػ  نعمػػػػة اليػػػػالـ 
النكعيف مف القرااف اللفظية كالمعنكية يشعانقاف  حي  يشكهؼ فهػـ احػدا ما علػا 

 (ِ فهـ اتخرل.
ؿ مف حاكؿ اال شماـ  قرااف ال ملة م شمعػة  ػك ارمػاـ ع ػد القػا ر كلعؿ رك 

ال ر ػػػػان  فيمػػػػا سػػػػما   ػػػػالنظـ  فشنػػػػاكؿ عػػػػددا مػػػػف القػػػػراافا يالصػػػػيغة  كاتدا   
كالش اـ  كالرش ة  كالمطا قة  كالنغمة  ك    يلها رنكاع مف هػرااف الشعليػؽ  يقػكؿ 

لػػػ م يقش ػػػي  علػػػـ عنهػػػاا كاعلػػػـ رف لػػػي  الػػػنظـ اال رف ش ػػػذ يالمػػػؾ الك ػػػذ ا
النحػػك  كشعمػػؿ علػػا هكانينػػ  كرصػػكل   كشعػػرؼ منا  ػػ  الشػػ  نه ػػت فػػال شايػػػ  
عنها  كشحفظ الرسكـ الشػ  رسػمت لػؾ فػال شخػؿ  عػ   منهػا  ك لػؾ رنػا ال نعلػـ 
عياا ي شغي  الناظـ  نظم  غير رف ينظر ف  ك ك  يؿ  ا  كفركهة  فينظػر فػ  

د منطلػؽي  ك يايػد ينطلػؽي  كيينطلػؽ الخ ر الا الك ك  الشػ  شرا ػا فػ  هكلػؾ يايػ
ايػػػدي  كيمنطلػػػؽ ايػػػدي  كيايػػػد المنطلػػػؽي  يالمنطلػػػؽ ايػػػدي  كيايػػػد  ػػػك المنطلػػػؽي  

كيميػػػف شقسػػػيـ القػػرااف الػػػا نػػػكعيفا هػػرااف معنكيػػػة ك ػػػ   (ّ كيايػػد  ػػػك منطلػػؽي 
العالهػػػات السػػػياهية  ك ػػػ  خمسػػػةا هرينػػػة ارسػػػنادن كشعػػػشمؿ علػػػا المسػػػند اليػػػ  

                                                           

 .ُْٗ( المر ذ السا ؽ.   ُ 
 .ُْٗشماـ حساف اللغة العر ية معنا ا كم نا ا     (ِ 
 .۱۱۳_۱۱۹رع ااا شحقيؽ محمد ع د المنعـ خفا      ( ال ر ان   دالاؿ اّ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّّٗ﴾  

  

شخصي ن كمنها المعية الظرفية كالشكييد كغير ا  كليؿ منها كالمسند  كهرينة ال
معنا شدؿ علي   كهرينة النسػ ة ششفػرع الػا معػان  الحػركؼ كار ػافة كار ػداؿ  
كرخيرا القػرااف اللفظيػة منهػا هرينػة العالمػة ارعرا يػة كالرش ػة كالصػيغة كالمطا قػة 

نا ر مية القرااف ف  يعؼ كمما س ؽ يش يف ل (ُ كالر ط كالش اـ كاتدا  كالشنغيـ 
 غمكض السياؽ النحكم  ؿ كالدالل . 

رف القرااف اللفظية شعػيؿ عناصػر منطكهػة شػؤدم دكرا خطيػرا فػ   والتةصع
شماسؾ  نا  ال ملة  كيال النكعيف مف القرااف اللفظية كالمعنكية يشعانقاف  حي  

رينػة معنكيػة يشكهؼ فهـ احدا ما علػا فهػـ اتخػرلن فقرينػة الشعديػة مػيال  ػ ا ه
ششطلػػ  صػػيغة معينػػة فػػ  الفعػػؿ  كلعػػؿ ركؿ مػػف حػػاكؿ اال شمػػاـ  قػػرااف ال ملػػة 

 م شمعة  ك ارماـ ع د القا ر ال ر ان  فيما سما   نظرية النظـ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .۱۹۱شماـ حساف  اللغة العر ية معنا ا كم نا ا     (ُ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّْٗ﴾  

  

 ادلطهب انخانج
 سيًائيت انعاليت اإلعزابيت يع انقزائٍ ادلعُىيت

شعيؿ القرااف المعنكية ر مية  الغة مف منظػكر سػيمياا   فالقرينػة المعنكيػة  
   العالهة الرا طة  يف الم شدر كالخ ر  كالفعؿ كالفاعؿ  رك ناا  الفاعؿ  ك ػ  
محشا ػة غال ػة الػػا عػدد آخػر مػػف القػرااف اللفظيػػة حشػا شش ػس  كمػػف  ػيف  ػػ   

شػػكافر فيػػ  هػػرااف رخػػرل دالػػة علػػا القػػرااف العالمػػة ارعرا يػػة  فرفػػذ االسػػـ الػػ م ش
 (ُ رن  م شدر  كرفذ الكصؼ    يدؿ علا رن   ك الخ ر.

ي لؾ نسشطيذ عف طريؽ العالمة ارعرا ية شحديد الفاعؿ حشا لك شأخر ف  
ػا يي  ِ ى ًمػٍف ًع ىػاًدً  اٍلعيلىمى ػا ا ػا يىٍخعى ال ملة ميػؿ هكلػ  شعػالاا يًان مى
كهكلػ  شعػالاا  (ِ 

ً  اٍ شىلى  ييكىاً  ـى رى   ي ً يىًلمىاتو ا ًاٍ رىاً ي
كنحاكؿ اآلف  ير ر ـ القرااف المعنكية الػكارد   (ّ 

 -ف  يش  النحك كعالهشها السيماايةا

الشخصػػي  هرينػػة معنكيػػة ششفػػرع عنهػػا هػػرااف معنكيػػة رخػػ  منهػػا  كالقػػرااف 
الشػػ  ششفػػرع عنهػػا  ػػ ا الشعديػػةن كشػػدؿ علػػا المفعكليػػة كالغاايػػة كشعػػمؿ المفعػػكؿ 
ت لػػػػ  كالم ػػػػارع  عػػػػد الػػػػالـ كيػػػػ  كالفػػػػا  كلػػػػف كا  ف كالمعيػػػػة كالمفعػػػػكؿ معػػػػ  

 (ْ عكؿ المطلؽ ... كالم ارع  عد الكاك كالظرفية كالمفعكؿ في  كالشكييد كالمف
كمذ رف العالمة ارعرا ية كحد ا ال شسػشطيذ رف شػنهض  الداللػة علػا هرينػة 
الشخصػػي   فرعهػػا المشعػػدد  اال انهػػا  ػػركرية  تنهػػا لػػك شخلفػػت مػػيال فػػ   ػػ ا 
الميػػػاؿ ي ػػػا  ال ػػػرد كالطيالسػػػةي  حيػػػ  نطقػػػت الطيالسػػػة مرفكعػػػة لػػػـ شعػػػد اليلمػػػة 

نما ششحكؿ الػا كظيفػ ة رخػرل  ػ  الش عيػة  ػالعطؼ  ا ا ال ػد مػف مفعكال مع   كا 

                                                           

 .۱۹۲( شماـ حساف  اللغة العر ية   ُ 
  ۲۳( سكر  فاطرا اآلية ِ 
 .۱۲ْ( سكر  ال قر ا اآلية ّ 
 .ُْٗ( شماـ حساف  اللغة العر ية  ْ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٗٓ﴾  

  

ك يػػ ا شش ػػس  (ُ العالمػػة ارعرا يػػة مػػذ هرينػػة رخػػرل لشحديػػد هرينػػة الشخصػػي  
 ر مية القرااف ف  شحديد العالمة ارعرا ية كالعي .

ااف فرعيػة  ػ ا النعػت هرينة الش عية هرينة معنكية عامة يندر  شحشها رر ذ هػر 
كالعطػػؼ كالشكييػػد كار ػػداؿ  ك ػػ   القػػرااف المعنكيػػة شش ػػافر معهػػا هػػرااف رخػػرل 
لفظية رعهر ا هرينة المطا قة  كرعهر ما شيكف المطا قة  يف الشا ذ كالمش كع  ك 

كمػف هرينػة الش عيػة الػا هرينػة النسػ ة  كهرينػة النسػ ة ك ػ   (ِ العالمة ارعرا يػة 
شخصي  كشدخؿ شحشها هرااف معنكية فرعية    معػان  حػركؼ هرينة ي رل يال

ال ػػر  فػػاف العالمػػة ارعرا يػػة فيهػػا ال ش ػػر  االسػػـ الم ػػركر  حػػرؼ ال ػػر  ك ػػ ا 
 (ّ مف يـ يحقؽ ان ػماـ حػرؼ ال ػر اليػ  كشحقيػؽ المعنػا النسػ   الػ م يؤديػ  
ة كمػػػف الكا ػػػس رف هرينػػػة الش ػػػاـ ششعػػػاكف مػػػذ العالمػػػة ارعرا يػػػة  كيػػػ لؾ هرينػػػ

 (ْ الرش ة كالمطا قة كالر ط. 
القػػػرااف المعنكيػػػة شعػػػيؿ را طػػػا يػػػر ط  ػػػيف طرفػػػ   و تماااص ممااا  ساااب  إلاااى

ال ملػػػة ميػػػؿ العالهػػػة الرا طػػػة  ػػػيف الم شػػػدر كالخ ػػػر  كالفعػػػؿ كالفاعػػػؿ  رك نااػػػ  
الفاعؿ  كشحشا  غال ا الا عدد آخر مف القرااف اللفظية حشا شش س  فنسشطيذ 

ة شحديػػد الفاعػػػؿ حشػػػا لػػك شػػػأخر فػػ  ال ملػػػة كمػػػف عػػف طريػػػؽ العالمػػة ارعرا يػػػ
 القرااف المعنكيةا هرينة الشخصي   كهرينة الش عية كالنس ة. 

 
 
 
 

                                                           

 .ُٓٗ( السا ؽ   ُ 
 .َّْالسا ؽ   ( المر ذ ِ 
 .۳۹   ۲( السيكط    مذ الهكاـ    ّ 
 .۳۱۳( شماـ حساف  اللغة العر ية  ْ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٗٔ﴾  

  

 ادلطهب انزابع
 سيًائيت انعاليت اإلعزابيت يع انقزائٍ انهفظيت

سػػ ؽ اليػػالـ عػػف القرينػػة المعنكيػػة  كعػػف دكر ػػا فػػ   يػػاف المعنػػا  
كر ميشهػػػػػػا مػػػػػػف المنظػػػػػػكر  كاآلف نعػػػػػػرع فػػػػػػ  اليػػػػػػالـ القػػػػػػرااف اللفظيػػػػػػة

السػػػيمياا   فػػػالقرااف اللفظيػػػة شعػػػيؿ ر ميػػػة  الغػػػة فػػػ  يعػػػؼ غمػػػكض 
االػػػػػة اللػػػػػ   النحػػػػػكم كمػػػػػف ر ػػػػػـ القػػػػػرااف اللفظيػػػػػة المشعلقػػػػػة  المعنػػػػػا كا 

  السيماايةا

ارعػرا  شظهر ر مية الرش ة  ك ك  ف  الهدؼ ال م علػؿ النحػا   ػ  دخػكؿ 
ف العالمة ارعرا ية    الش  كا الحريات دالاؿ علا المعان   فإاليالـ  ا   عل

ششػػػػيس الحريػػػػة للرش ػػػػة فيشقػػػػدـ مػػػػا حقػػػػ  الشػػػػأخير  كيشػػػػأخر مػػػػا حقػػػػ  الشقػػػػديـ  مػػػػذ 
يقكؿ ا ف  ن ا كال ي كا شقػديـ الصػلة كال  (ُ المحافظة علا كظيفة يؿ منهما 

ع   منها علا المكصكؿ  كال الصفة علا المكصكؼ  كال ال ػدؿ علػا الم ػدؿ 
من   كال عطػؼ ال يػاف علػا المعطػكؼ عليػ   كال العطػؼ الػ م  ػك نسػؽ علػا 
المعطػػكؼ عليػػ   كال ي ػػكا شقػػديـ الم ػػاؼ اليػػ  علػػا الم ػػاؼ  كال عػػ   ممػػا 

ا ن    ا شأصيالت سيمااية مهمة شظهر عند الدراسػة  كلقكؿ ا ف (ِ اشصؿ    
 الشط يقية ف    ا الم اؿ.

ششعاكف العالمة ارعرا ية مذ القرااف اتخرل ف  ال ملة فشعمؿ  ميعا علا  
حياـ  نااها اللغكم  كهد عقد سي كي   ا ا م سشقال هاؿ ف  ركل ا شماسؾ ال ملة كا 

اعلـ رف اليالـ مك ػعيفن فأحػد ما االسػشفهاـ ك ػك الحػرؼ المسػشفهـ  ػ   منالػة 

                                                           

 .۹۱( الا ا    اري ا    ُ 
 .۳۳ٓ   ۲( ا ف  ن   الخصاا ا   ِ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٕٗ﴾  

  

ييؼ كريف  كالمك ذ اآلخرا الخ رن معنا ا ر  فإ ا نص  االسػـ  عػد ا فهػ  
 (ُ لالسشفهاـ  كا  ا  ر رك رفذ يانت خ رية.

ال ملػػة  علػػا  ػػ ا النحػػك ششعػػاكف العالمػػة ارعرا يػػة مػػذ القػػرااف اتخػػرل فػػ 
حيػػاـ  نااهػػا اللغػػكم  كهػػد يش ػػس المعنػػا  فشعمػػؿ  ميعػػا علػػا شماسػػؾ ال ملػػة كا 
كيؤمف الل   فيشرخ  ف  احدل القرااف  كالعالمة ارعرا ية كاحػد  منهػا  كمػذ 
مػػا شؤديػػ  القػػرااف مػػف ااالػػة اللػػ   فإنهػػا شعػػيؿ دكرا سػػيماايا كا ػػحا فػػ  الػػن  

 اتد  .
ؿ ر ميػػة  الغػػة فػػ  يعػػؼ غمػػكض القػػرااف شعػػي و تمااص مماا  سااب  إلااى أ 

االػػة اللػػ   النحػػكم  كمػػف ر ػػـ القػػرااف اللفظيػػةا هرينػػة الرش ػػة  كهرينػػة  المعنػػا كا 
الش ػاـ كاتدا  كمػػذ مػػا شؤديػػ  القػػرااف مػػف ااالػػة اللػػ   فإنهػػا شعػػيؿ دكرا سػػيماايا 

 كا حا ف  الن  اتد  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .۲۹۱  ۱( سي كي   اليشا    ُ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٖٗ﴾  

  

 ادلبحج انزابع 
 نهعاليت اإلعزابيتاستُباط انقىاعد انسيًائيت 
 ادلطهب األول

 سيًائيت انعاليت اإلعزابيت يف انرتاث
شكسػػػػذ علمػػػػا  الشػػػػرا  فػػػػ  مفهػػػػـك ال يػػػػاف حشػػػػا  علػػػػكا مك ػػػػكع  الفصػػػػاحة 
كال الغػة ك علػكا داللشػػ  علػا  ياػػة مخصكصػة مػػف الحسػف مسػػشعمال فػ  سػػ يؿ 

ن  ي  لػؾ النحػك كارعػرا   ك علػكا مػف اتدكات الشػ  ي ػ  رف ششػكافر فػ  يال يػػا
كرما الكظيفة ال الغية كعالمة ارعرا   (ُ معرفة علـ العر ية مف نحك كصرؼ 

عند المشأخريف مف ال يانييف فقد هيدت  م مكعة هكاعد كهػكانيف ك ػكا ط يعػرؼ 
 هػػػػا ايػػػػراد المعنػػػػا الكاحػػػػد  طػػػػرؽ مخشلفػػػػة يقكاعػػػػد الشعػػػػ ي  ك ػػػػكا ط االسػػػػشعار  

 (ِ كالم اا المرسؿ كهكانيف اليناية.
كهد ا شـ النحػا   شعػدد رك ػ  ارعػرا   يمػا ا شمػكا ري ػا  المعػان  كرف ليػؿ  

ك ػػػ  مػػػا ي ػػػرر  مػػػف المعػػػان  الشػػػ  هصػػػد ا المػػػشيلـ  فالنحػػػا  ال يهملػػػكف المعنػػػا 
ا مػػػاال شامػػػا  كليػػػنهـ ال يهشمػػػكف  ػػػالفركؽ الدهيقػػػة فػػػ  المعنػػػا لل ملػػػة ا ا شغيػػػر 

كهػػد اسػػشعمؿ  (ّ يشا ػػ  اعػػرا   عػػض يلماشهػػا كهػػد رعػػار سػػي كي  الػػا  لػػؾ فػػ  
علما  العر ية القداما ياالشساؽي ك ك االنس اـ  كشعريف ا رف يأش  اليػالـ سػهؿ 
المسػػػػاؽ عػػػػ   المػػػػ اؽ حسػػػػ  االشسػػػػاؽ  منحػػػػدرا فػػػػ  اتعمػػػػاؿ يشحػػػػدر المػػػػا  

كمذ يكف علما  الشرا  هػد رسسػكا للسػيمااية  مفهكمهػا الحػدي  اال ( ْ  المنس ـ.
                                                           

 ( سحر مصطف  ا را يـا رفناف ال ياف دراسة شحليلية لمسااؿ علػـ ال يػاف  دار الا ػرا   طُ 
 .َُـ   ََُِاتكلا 

 .ُِ( المر ذ نفس    ِ 
 .َٖ   ِ( سي كي   اليشا    ّ 
( محػػ  الػػديف ا ػػف هػػيـ ال كايػػة  الفكااػػد المعػػكهة الػػا علػػـك القػػرآف كعلػػـ ال يػػاف  شحقيػػؽا ْ 

. ينس   عض ال احييف ُِْـ. ُْٗٗمحمد عيماف الخعت  ميش ة القرآف  القا ر   
 . يانات الط عة يما   (اليشا  ال ف النقي   كهد ر قينا 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٗٗ﴾  

  

المػة ارعرا يػة  ك ػ ا مػا يحاكلػ   عػض العلمػا  فػ  رنهـ لـ يأصلكا لسػيمااية الع
 العصر الحدي .

مػف  ػػ ا الم حػ  الػا رف العلمػا  كال ػػاحيكف القػداما يػركف لعالمػػة  و تماص
 ػ  ِّٗارعرا  ريرا ف   الغة اليالـ كمف ر را  ؤال  العلما ا ا ف  ن   ت(

هملػػكف  ػػػ  فالنحػػا  ال يُْْ ػػػ  كر ػػك حيػػاف الشكحيػػدم يتيّٖٓكالامخعػػرميتي
المعنا ا ماال شاما  كلينهـ ال يهشمكف  الفركؽ الدهيقة ف  المعنا لل ملة  كمذ 
 لػػؾ فقػػد رسػػ  علمػػا  الشػػرا  للسػػيمااية  مفهكمهػػا الحػػدي  اال رنهػػـ لػػـ يأصػػلكا 

 لسيمااية العالمة ارعرا ية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َّْٗ﴾  

  

 ادلطهب انخاَي
 سيًائيت انعاليت اإلعزابيت عُد احملدحني

العلما  المحديكف عالهػة ارعػرا   ال الغػة كريػر  فػ  رهػ  در ػة اليػالـ ر ط 
كايػػػػاد  ف ػػػػل  علػػػػا غيػػػػر   كمػػػػف رسػػػػ ا  اال شمػػػػاـ  هػػػػ ا المك ػػػػكع دراسػػػػاشهـ 
لمك ػػػػكعات شػػػػؤدم  هػػػػـ الػػػػ   يػػػػر ريػػػػر ارعػػػػرا  فػػػػ   الغػػػػة اليػػػػالـ الرش ػػػػاط 
 المك ػػػكعيف  كمػػػف  لػػػؾ ا شمػػػاـ يييػػػر مػػػف العلػػػـك اللغكيػػػة كالعػػػرعية  ػػػارعرا 
ت ميش   كمنهػا  ػركر  ارعػرا  لمعرفػة رسػرار القػرآف اليػريـ  فػالر ط  ػركرم 

كلمػػػا لػػػـ يظهػػػر عنػػػد القػػػداما علػػػـ يػػػدر  ( ُ   ػػػيف ارعػػػرا  كالكظيفػػػة ال الغيػػػة
الػػن   كي حػػ  فػػ  رسػػ ا  شماسػػي  ككسػػااؿ شػػرا ط ر اااػػ  كشالحمهػػا اسػػشدريت 

فالعالهػات الكظيفيػة  الدراسات اللغكيػة كاتد يػة فػ  العصػر الحػدي   ػ ا اتمػر 
الػػكارد  داخػػؿ ال ملػػة يميػػف رف شسػػقط علػػ  مسػػشكل الػػن  فكسػػعكا علػػـ النحػػك 

 ( ِ.  ليعمؿ الن  كي ح  ف  العالهات القاامة  يف  مل  المششالية
كهػػػد حػػػاكؿ  عػػػض العلمػػػا  ك ػػػذ رسػػػ  كنظريػػػات ياملػػػة لسػػػيمااية العالمػػػة 

مػػؿ اررادمن تف فيػػ  ارعرا يػػة كمػػف  ػػ   النظريػػاتا رف الفشحػػة شػػدؿ علػػا الع
الفػػـ عنػػد اخػػرا  صػػكيشة الفشحػػة ي شعػػداف الكاحػػد  عػػف اتخػػرل  كالػػ م ي عػػد ما 
يػػال  ع ػػالتا اتكلػػا ع ػػلة هكيػػة  ػػدا عري ػػة كغليظػػة شسػػما الما ػػغة  
كع لة يانية شساعد اتكلا ك   ال ناحية  كع لة يالية    الصدغية شساعد 

حشا يشميف الفػـ مػف العػض كالقطػذ اليانية  ا ا يال  ع الت هكية لرفذ الفؾ 
للمأيكالت  ك    العملية عملية اهفاؿ الفـ    رسا  حيػا  الر ػؿ لشل يػة حا شػ  
اتساسػػية ليعػػػي   كعمليػػػة اتهفػػػاؿ  ف ػػػؿ ع ػػالشها القكيػػػة رسػػػهؿ كريسػػػر مػػػف 
عمليػػة الفػػشس ال ػػعيفة الع ػػالتن فػػإخرا  الفشحػػة رصػػع  مػػف اخػػرا  ال ػػمة 

                                                           

ـ  دار اتمػػػاف  ََِّ( رحمػػػد المشكيػػػؿ  الكظيفػػػة اليليػػػة كالنمطيػػػة  يط اتكلػػػا  الر ػػػاط ُ 
 ََُ. 

 .ََُ( السا ؽ  ِ 
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 م للفشحػة ك ػػ  رصػع   ػػدكر ا مػف اليسػػر  الشػػ  الشػ  شقش ػػ  فشحػا رهػػؿ مػف الػػ
شقش ػػػ  انفشاحػػػا هلػػػيال للفػػػـ  حشػػػا اف صػػػكيشة اليسػػػر هػػػد شخػػػر  كييػػػاد اليفػػػاف 
ييكنػػػاف منط قػػػيف الكاحػػػد علػػػا اآلخػػػر  ك ا ا هػػػاؿ القػػػدما   خفػػػة الفشحػػػة كيقػػػؿ 
ال ػػمة كاليسػػر   اعشمػػاد ـ علػػا ظػػا ر  ال مػػاؿ الصػػكش  فػػ لؾ لػػ  رسػػا  فػػ  

ك ػػك اليػػالـ المفشػػك  يػػركؽ لمػػا يػػكح   ػػ  مػػف حريػػة كنعػػاط  رعمػػاؽ ارنسػػاف رال
راد   النس ة الا اليالـ الميسػكر كالػ م يعػير الػا الر ػكا  ك النسػ ة  كحيكية كا 

 (ُ كالشمهؿ. الا ال ـ ال م يدؿ علا الشرايـ كالشفاهـ كالسيكف كالريكد
يقيلػة  ي ػد رف الرؤيػة السػا قة شخشلػؼ عػف رؤيػة القػدما  للحريػات ال والمتأما   

ف ينما يرل القدما  ال مة    اتيقؿ يرل الديشكر غااؿ رف الفشحة    اتيقؿ  
كلعػػؿ سػػ   الخػػالؼ السػػا ؽ ير ػػذ الػػا عػػدـ مراعػػا  حػػاؿ المػػشيلـ كالسػػامذ فقػػد 
ف يانػت اتيقػؿ نطقػا  كلهػ ا ال ػد رف  شيكف الفشحة رع   كرخػؼ فػ  السػماع  كا 

لدراسػػة  ػػؿ  ػػ  مػػف ك هػػة نظػػر شحػػدد الدراسػػات اللغكيػػة فػػ   ػػ ا ال ػػا  ك ػػ  ا
المشيلـ رـ السامذ  ليش س المراد  دهة كدكف ل    كنسعا لشحليؿ     القصيد  

 مف ك هة نظر المشيلـ كالسامذ معا. 
العلمػا  المحػدييف ر طػكا عالهػة ارعػرا   ال الغػة  و مى ةلك ر لتةصاع أ 

كرير  ف  ره  در ة اليالـ كاياد  ف ل   كهد حاكؿ  عض العلمػا  ك ػذ رسػ  
كنظريػات ياملػة لسػيمااية العالمػػة ارعرا يػة حيػ  يػػرل  ع ػهـ رف الفشحػة شػػدؿ 
علػػػا العمػػػؿ اررادم  كعلػػػؿ  عػػػض ال ػػػاحييف هػػػكؿ القػػػدما   خفػػػة الفشحػػػة كيقػػػؿ 

اليسر   اعشماد ـ علا ظا ر  ال ماؿ الصكش   كشخشلؼ رؤية القػدما  ال مة ك 
للحريػػػات اليقيلػػػة عػػػف المحػػػدييف ف ينمػػػا يػػػرل القػػػدما  ال ػػػمة  ػػػ  اتيقػػػؿ يػػػرل 
الػػديشكر غػػااؿ رف الفشحػػة  ػػ  اتيقػػؿ  كلعػػؿ سػػ   الخػػالؼ السػػا ؽ ير ػػذ الػػا 

 عدـ مراعا  حاؿ المشيلـ كالسامذ معا.
 

                                                           

 .ِّرحمد اتخ ر غااؿ  فلسفة الحريات ف  اللغة العر ية  الر اط    (ُ 
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 ادلطهب انخانج
 قىاعد انسيًائيت نهضًتاستُباط ان

يػرل  عػض النحػا  رف اتصػؿ فػ  الرفػذ رف ييػكف للصػؿ الػ م  ػك الفاعػػؿ 
ـي الفاعليةً  دااما يقكؿ ات  م ي ...فلما ياف اسناد الفعؿ الػا الفاعػؿ (ُ يكالر ٍفذ عل

رهؿ ككهكع  علا المفعكؿ ريير كللرفذ ريقؿ كالنص  رخؼ رعطا اتهػؿ اتيقػؿ 
كاتييػػر اتخػػؼ معادلػػة  ينهمػػا كلػػك عيػػ   لػػؾ ليػػاف عػػدكال عػػف المعادلػػة  كمػػا 

 (ِ اسشييار لما يسشقؿ ف  يالمهـ. كشريا للمناس ة كخرك ػا عػف هػانكف الحيمػة 
لػػا رف الرفػػذ ه ػػؿ النصػػ   تف الرفػػذ صػػفة الفاعػػؿ  كالنصػػ  فاتصػػكؿ شػػدؿ ع

صػػػفة المفعػػػػكؿ. كيمػػػػا رف الفاعػػػػؿ ه ػػػػؿ المفعػػػكؿ  فيػػػػ لؾ الرفػػػػذ ه ػػػػؿ النصػػػػ   
كيػػػ لؾ شػػػدؿ اتصػػػكؿ علػػػا رف الرفػػػذ ميػػػؿ ال ػػػـا  تف الرفػػػذ فػػػ  اتصػػػؿ مػػػف 
صػػفات اتسػػما  كال ػػـا مػػف صػػفات اتفعػػاؿ. كيمػػا رف رش ػػة اتسػػما  ه ػػؿ رش ػػة 

. فإف هيؿا اف الرفذ ف  اتسما  ه ؿ ال ـا ف  اتفعاؿ  ف ي لؾ الرفذ ه ؿ ال ـا
اتفعاؿ. فلـ هلشـ اف الرفذ ف  اتفعاؿ ه ؿ ال ـا  هلنػا تف اعػرا  اتفعػاؿ فػرع 

 (ّ علا اعرا  اتسما . كا  ا ش يف  لؾ ف  الفرع تف الفرع ش ذ للصؿ.
العمد  كالنص  ك ك كهاؿ السيكط ا رنكاع ارعرا  رر عة الرفذ ك ك اعرا  

اعرا  الف الت. هيؿ كك   الشخصي  رف الرفذ يقيؿ فخػ   ػ  العمػد  تنهػا 
رهػػػػؿ ا   ػػػػ  را عػػػػة الػػػػا الفاعػػػػؿ كالم شػػػػدر كالخ ػػػػر. كالف ػػػػالت يييػػػػر  ا   ػػػػ  
المفاعيؿ الخمسػة كالمسػشينا كالحػاؿ كالشمييػا كهػد يشعػدد المفعػكؿ  ػ  الػا اينػيف 

                                                           

 ػػ(  َٖٔاتندلسػ   المشػكفاا ( رحمد  ف محمد  ف محمد ال  اا  اته  ػ مه  عػها  الػديف ُ 
الحػػدكد فػػ  علػػـ النحػػك  شحقيػػؽا ن ػػا  حسػػف ع ػػد غ نػػكل   م لػػة ال امعػػة ارسػػالمية 

 .ْْٖـ   ََُِ ػ/ُُِْ - ّّالسنة  - ُُِ المدينة المنكر   العدد 
 ػػػػػ  ۱۳۹۹( ا ػػػف اتن ػػػارم  لمػػػػذ اتدلػػػة فػػػػ  رصػػػكؿ النحػػػػك  مط عػػػة ال امعػػػػة السػػػكرية  ِ 

 .۹ْ-۹۳ـ    ۱۹ٓ۹
 .ْٗ( ا ف اتن ارم  السا ؽ    ّ 
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ال نهايػػة كمػػا رييػػر شداكلػػ  فػػاتخؼ ركلػػا كياليػػة كيػػ لؾ المينػػا كالحػػاؿ الػػا مػػا 
 (ُ   ... كاتصؿ رف ييكف الرفذ  ال مة.

كهاؿ ا ف عقيؿا رنكاع ارعرا  رر عةا الرفذ كالنصػ  كال ػـا كال ػر  كالرفػذ 
ييكف  ال مة ما عدا  لؾ ييكف ناا ا عن  يما شنك  الكاك عف ال مة ف  رخك 

ػا ىليكفى كهد ك س العي ػرم  لػؾ  الميػاؿ فػ  هكلػ  شعػ (ِ  ِ ى ال ػً م شىسى الاا يكىاش قيػكا ا
ي ـى ػػا  ًػػً  كىاٍتىٍرحى
فػػ ير اف  ػػ   اآليػػة كردت فيهػػا احػػدل القػػرا ات  رفػػذ اترحػػاـ  (ّ 

ك ػػػ  هػػػرا   غيػػػر معػػػهكر . كنعػػػير الػػػا اعػػػرا  ال ػػػر كالنصػػػ  الػػػ م كرد فػػػ  
اترحػػاـ. ك ػػك اعػػرا  ي عػػؿ اترحػػاـ عطػػؼ علػػا ال ػػمير فػػ   ػػ   كفػػ  هػػرا   

ا اشقكا اترحاـ. رما هرا   الرفذ فقد ياف ا ف  ن  يرا ا هكيػة  كردلػا فػ  النص 
اي ػػا  المعنػػا  ػػرغـ عػػدـ عػػهرشها يقػػكؿا ين غػػ  رف ييػػكف رفعػػ  علػػا اال شػػدا  
كخ ػػػر  محػػػ كؼ. رم اترحػػػاـ ممػػػا ي ػػػ  رف ششقػػػك   كرف شحشػػػاطكا تنفسػػػيـ فيػػػ   

 (ْ كحسف رفع  تن  مؤيد ف  معنا .
  الشرا  ي د رنهـ يشيلمكف عف ر ط ال مة  العمػد فػ  ليالـ علما والمتأم 

ال مػػؿ كيػػ لؾ  السػػ ؽ  فيمػػا هػػالك انهػػا شػػأش  فػػ  العمػػد يالم شػػدر كالخ ػػر  ك ػػ ا 
صحيس غال ا  كي لؾ يصس هكلهـ  شقدمها تف الفاعػؿ ه ػؿ المفعػكؿ يمػا نصػكا 
عليػػ   كيػػاف العلمػػا  القػػداما يشصػػكركف رف ال ػػمة ريقػػؿ مػػف الفشحػػة  كخػػالؼ 

ض المحػػػدييف  لػػػؾ  يقػػػكؿ الػػػديشكر غػػػااؿا هػػػاؿ القػػػدما   خفػػػة الفشحػػػة كيقػػػؿ  عػػػ
ال ػػمة كاليسػػر   اعشمػػاد ـ علػػا ظػػا ر  ال مػػاؿ الصػػكش  فػػ لؾ لػػ  رسػػا  فػػ  
رعمػػاؽ ارنسػػاف رال ك ػػك اليػػالـ المفشػػك  يػػركؽ لمػػا يػػكح   ػػ  مػػف حريػػة كنعػػاط 
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 . ُ( سكر  النسا ا اآلية ّ 
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ا كمػػػػف خػػػػالؿ يػػػػالـ القػػػػدما  كالمحػػػػدييف نحػػػػاكؿ رف ن ػػػػذ فرك ػػػػ (ُ كحيكيػػػػة 
سيمااية لل مة  كنشرؾ للشط يؽ العمل  الحيـ علا صػدؽ رك عػدـ صػدؽ شلػؾ 
الفركض.  ك ػ   محاكلػة اسػشن اط الفػركض السػيمااية لل ػمة مػف يػالـ القػدما  

 كالمحدييف.
 الفرض اتكؿا الرفذ ه ؿ النص . 

 الفرض اليان ا الرفذ ه ؿ ال ـا تف اعرا  الفعؿ فرع علا االسـ.
 ذ رهكل الحريات كيسشخدـ ف  الشرايـ كالشفاهـ.الفرض اليال ا الرف

الفػػػرض الرا ػػػذا سػػػيماايا يميػػػف رف نقػػػكؿا شػػػدؿ ال ػػػمة علػػػاا الشقػػػدـ كالعلػػػك 
 كاالرشفاع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

اتخ ػر غػااؿ  مػدير معهػد ( فلسفة الحريات  ف  اللغػة العر يػة  اتسػشا  الػديشكر رحمػد ُ 
 .ِّالدراسات كات حا  للشعري   الر اط   



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٗٓ﴾  

  

 ادلطهب انزابع
 استُباط انقىاعد انسيًائيت نهفتحت 

الفشحػػػػة مػػػػف ك هػػػػة النظػػػػر الكظيفيػػػػة كحػػػػد  صػػػػكشية شيػػػػكف  ػػػػا ا مػػػػف نظػػػػاـ 
فالفشحػػػة  ات كظيفػػػة ال شقػػػؿ عػػػف رخكاشهػػػا ك ػػػ   (ُ العر يػػػة الحريػػػات فػػػ  اللغػػػة

كظيفة يميف رف شقارف  كظااؼ اليسر  كال ػمة كليػف علػا ك ػ  يراعػ  فيػ  مػا 
شعغل  الفشحة مف مساحة كاسعة ف  اللغة ف  ال مؿ كرع ا  ال مؿ  فنحف نرا ا 

ـي المفعكليػػةي مييػػا    كالحػػاؿ  كالش(ِ فػػ  المفعػػكؿ  ػػ  يقػػكؿ ات ػػ م يكالنصػػ  علػػ
كالظػػػػػػرؼ  كاالسػػػػػػشينا   كارغػػػػػػرا   كالشحػػػػػػ ير  االخشصػػػػػػا  ك عػػػػػػض رسػػػػػػالي  
الشع    كالمفعكؿ ل   كالمفعكؿ مع   كالنػدا   ك ػ ا هػد ي عػؿ كظاافهػا شصػا  

   عض الغمكض غير رن  ال يميف رف يسل ها ما يشا  لها مف كظااؼ.
رل فػ  هاؿ سي كي  فإف هدمت المفعكؿ    كرخرت الفاعؿ  رل اللفظ يمػا  ػ

ف ياف شقديـ الفاعؿ ك يانػ  ر ػـ  . كهػاؿ ا ػف  نػ  عػف المفعػكؿ  ػ ا (ّ اتكؿ  كا 
. كهػػػػػاؿ (ْ انػػػػػ  انمػػػػػا ينصػػػػػ  ا ا رسػػػػػند الفعػػػػػؿ الػػػػػا الفاعػػػػػؿ ف ػػػػػا   ػػػػػك ف ػػػػػلة 

. كميػػؿ  لػػؾ فػػ  (ٓ الامخعػػرما المفعػػكؿ  ػػ   ػػك الػػ م يقػػذ عليػػ  فعػػؿ الفاعػػؿ 
ػا كنػرل كظيفػة الفشحػ (ٔ رلفية ا ف مالػؾ  عػر  اتعػمكن   ة فػ  هكلػ  شعػالاا يًان مى
ػػا يي  ِ ى ًمػػٍف ًع ىػػاًدً  اٍلعيلىمى ػػا ا يىٍخعى
حيػػ  يقػػرر  رفػػذ العلمػػا  كهػػد   يػػر العي ػػرم  (ٕ 

                                                           

 .۱۲۱( يماؿ  عر  دراسات ف  علـ اللغة العر ية  القسـ اتكؿا   ُ 
 ػػ(  َٖٔ( رحمد  ف محمد  ف محمد ال  اا  اته  ػ مه  عػها  الػديف اتندلسػ   المشػكفاا ِ 

كل   م لػػة ال امعػػة ارسػػالمية الحػػدكد فػػ  علػػـ النحػػك  شحقيػػؽا ن ػػا  حسػػف ع ػػد غ نػػ
 .ْْٖـ   ََُِ ػ/ُُِْ - ّّالسنة  - ُُِ المدينة المنكر   العدد 

 .ّْ.   ُ( سي كي   اليش   ّ 
 .۱۳ٓ.   ُ( ا ف  ن   الخصاا .  ْ 
 . ط عة  يركت دار ال يؿ.ّْ( الامخعرم  المفصؿ.   ٓ 
 .۲ٓ۹.   ِ( اتعمكن   عر  اتعمكن .  ٔ 
 .۲۳ية ( سكر  فاطرا اآلٕ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٗٔ﴾  

  

هرا   رخرل  رفذ اسـ غ كنص  العلمػا  علػا معنػا انمػا يعظػـ غ مػف ع ػاد  
العلمػػا ن فالفشحػػة فػػ  المفعػػكؿ  ػػ  العلمػػا  دلػػت علػػا شغػػاير فػػ  المعنػػا  سػػ   

كف لػ  مػف الك ػذ غيػر مػا  ػك كظيفشها فحػيف يػأش  اسػـ غ شعػالص منصػك ا ييػ
 (ُ مرفكع.

ٍلػػدى ويكهكلػػ  شعػػالاا يالا اًنيىػػةي كىالا انًػػ  فى  ػػا ًماىػػةى  ى اٍ ًلػػديكا ييػػؿ  كىاًحػػدو ًمٍنهيمى
 نصػػ   (ِ 

الاانيػػة كالاانػػ  فػػ  احػػدل القػػرا شيف  كاتخػػرل  ػػالرفذ كفيهػػا يعػػر  االسػػـ م شػػدر  
رمػػا هػػرا   النصػػ  فقػػد هػػاؿ فيهػػا ا ػػف  نػػ ا منصػػك   فعػػؿ م ػػمر رم ا لػػدكا 

كا يؿ كاحد منهمػا  قكل  فا د (ّ الاانية كالاان  فلما ر مر الفعؿ الناص  فسر  
 منهما مااة  لد . 

مف     اآلرا  رف كظيفة الفشحة ف  ات ػكا ن مخشلفػة فهػ  رمػا شرعػد   ةحي
الػػا ميػػاف شػػأيير معػػيف فشحػػدد كظػػااؼ اليلمػػات  رك شرفػػذ ار هػػاـ  رك شعػػر  لنػػا 
ع ار  مع ػا   رك شهػدينا الػا معػارية رك مغػاير  فػ  الحيػـ  ككظيفػة الفشحػة فػ  

 عل  لالسشق اؿ  يما رنهػا ش عػؿ ال ملػة الشػ  شحشػكم علػا الفعؿ الم ارع رف ش
الفعػػؿ الم ػػارع المنصػػك  ششحػػدد عالهشهػػا مػػذ سػػا قشها علػػا ك ػػ  معػػيف ك ػػك 
ك   يع   الع ار  الصػرفية  كالفشحػة رصػع  الحريػات عنػد المعاصػريف فػإخرا  

 (ْ الفشحػة رصػػع  مػػف اخػرا  ال ػػمة الشػػ  شقش ػ  فشحػػا رهػػؿ مػف الػػ م للفشحػػة 
ؿ يالـ العلما  السا ؽ نحاكؿ رف نسشخر  الفركض السػيمااية للفشحػة  كمف خال

 يـ نشرؾ للشط يؽ الحيـ عليها.
 شدؿ الفشحة علا شأيير معيف. أول:
 شدؿ علا اتمكر االخشيارية. ث  ي :

                                                           

 .ُٓ( العي رم  امال  ما مف    الرحمف.   ُ 
 .۲( سكر  النكرا اآلية ِ 
 .۳۲.   ۲( ا ف  ن   المحشس   ّ 
( فلسفة الحريات  ف  اللغػة العر يػة  اتسػشا  الػديشكر رحمػد اتخ ػر غػااؿ  مػدير معهػد ْ 

 .ِّالدراسات كات حا  للشعري   الر اط   



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٗ﴾  

  

    رصع  الحريات نطقا رع  ها سماعا. ث لث :
 شحدد كظااؼ اليلمات.  ابم :

 شرفذ ار هاـ. ت مس :
سػيماايا يميػف رف نقػكؿا شػدؿ الفشحػة علػا الشػأيير فػ  الغيػر رك  س دس :

 الفعؿ االخشيارم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٖٗ﴾  

  

 ادلطهب اخلايس
 استُباط انقىاعد انسيًائيت نهكسزة 

يسما النحا  العمػؿ الػ م ينػش  مػف اليسػر  ال ػر  كسػ    ػ   الشسػمية نػاش  
مػػف معنػػا  ا  المقصػػكد  ػػ  ار ػػافة  ك لػػؾ رف الحػػركؼ ال ػػار  ش ػػر مػػا ه لهػػا 
فشكصػػل  الػػا مػػا  عػػد ا  يقكلػػؾ مػػررت  ايػػد  فال ػػا  ركصػػلت مػػركرؾ الػػا ايػػد  

ش  خفػػض ك هػػ ا هػػاؿ ال صػػريكف  ك  ػػ   ماعػػة مػػنهـ كمػػف اليػػكفييف الػػا شسػػمي
كفسػرك  يشفسػير الرفػذ كالنصػ  فقػالكا النخفػاض الحنػؾ اتسػفؿ عنػد النطػؽ  ػ  

لىـي ار افًة ي (ُ كميل  الا احدل ال هشيف  ر  عى  (ِ .يقكؿ ات  م يال ى
كاليسػػر  شخػػش   اتسػػما  دكف سػػكا ا مػػف اليلػػـ كاخشلػػؼ النحػػا  فػػ  طريقهػػا 

االنشعػارن فػ     ماعػة الػا رف اللغكما  ؿ  ػ  طريػؽ  ػيقة رـ رنهػا كاسػعة 
طريقها كاسعة  ك    آخركف الػا رف اليسػر  فػ  اللغػة  ػيقة  ػدا ك لػؾ حػيف 
شقػػػارف  حريشػػػ  الرفػػػذ رك النصػػػ . ك لػػػؾ تنهػػػا شخػػػش   اتسػػػما  فقػػػط  كلػػػ لؾ 
 اهت حلقشها كلػـ ششسػذ. كلقػد اخشصػت   ػا  ار ػافة فقػط ال شش ػاكا  لسػكا   

ال ر  كال ر انما ييكف ف  يؿ اسػـ م ػاؼ  كهد هاؿ ف   لؾ سي كي    ا  ا 
 (ّ ...الي 

ددد َ َ" هػػػاؿ شعػػػالا مَّ
َ
ه َمي

ۡ
ِٱل َِ ۡلَّ دددبَّ

ِ
ه ِلَّ

َحۡمدد ل
ۡ

ِِ(2)ٱل َّ  َّ ِۡ ِٱلدد ٱَّ ۡ َمي ِۡ َِ(3)ٱلددد ۡٱَّ ِٱلدددۡ َّ دددۡل َّ َۡ ِ ددديَّ هَّ
" (4)َمي

فػػػػ   ػػػػ   اآليػػػػات شك ػػػػد اليسػػػػر  فػػػػ  اليلمػػػػاتا غ  ر   الػػػػرحمف  الػػػػرحيـ   (ْ 
ا االسػػـ اتكؿ  كليػػف دخػػكؿ اليسػػر  علػػا مالػػؾ. كليػػف الػػالـ لػػـ شػػدخؿ اال علػػ

غير  يعير الا رف  ناؾ را طة هكية ي مػذ  ينهػا  ف ػؿ  ػ   اليسػر   فػالالـ هػد 
                                                           

 ۹۳( الا ا   اري ا .  ُ 
 ػػ(  َٖٔ( رحمد  ف محمد  ف محمد ال  اا  اته  ػ مه  عػها  الػديف اتندلسػ   المشػكفاا ِ 

الحػػدكد فػػ  علػػـ النحػػك  شحقيػػؽا ن ػػا  حسػػف ع ػػد غ نػػكل   م لػػة ال امعػػة ارسػػالمية 
 .ْْٖـ   ََُِ ػ/ُُِْ -  ّّالسنة  - ُُِ المدينة المنكر   العدد 

 .۲۱۹( سي كي   اليشا    ا.   ّ 
 .ْ-۲  الفاشحةا اآليات ( سكر ْ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٗٗ﴾  

  

ري شت الحمػد  كرك  شػ  لػ   كلمػا  ػر  ػ ا االسػـ اليػريـ ش عشػ  صػفات شلػـا رف 
ش ر    اتخرل  اليسر  ليشش ذ ي كت الر ك ية  كالرحمة  كالملؾ ل  شعػالا دكف 

اسػػػـ  –رك ك ػػػك  ارهػػػرار  ػػػ لؾ مػػػف المػػػر   يقػػػكؿ ا ػػػف خالكيػػػ ا اف  ػػػر  سػػػكا 
غ فػػ  يسػػر  الهػػا  فػػإف هػػدمت رك رخػػرت كالمعنػػا سػػكا   الحمػػد رك  -ال اللػػة

ي ًا و ًًِ  الحمد   يما هاؿ شعالاا يكىاٍتىٍمري يىٍكمى
ً  اٍتىٍمري ًمف  (ُ  كف  مك ذ رخر يًِ

ًمػف  ىٍعػديي هىٍ ػؿي كى
كر   ػر تنػ  نعػػت  رك  ػدؿ منػ   الػرحمف  ػر تنػ  صػػفة  (ِ 

  الرحيـ  ر تن  صفة   كمالؾ  ر تن  نعت   كعالمػة  ػر  رسػر  فػ  
علػػا النػػدا  الم ػػاؼ رم مالػػؾ يػػـك  (ّ رخػػر . كهػػرر ر ػػك  ريػػر  يمالػػؾ يػػـك الػػديفي

 (ْ الديف. كهاؿ العي رم الرحمف الرحيـ  ال ر كالنص   كالرفذ.
عظػػيـ لليسػػر  شقدمػػ  لنػػا فػػ  فهػػـ اللغػػة كشحديػػد مقاصػػد اتلفػػاظ   ك دو وا اا

العر ية الش  رنعػأت  ػ   الحريػة كاخشصػت  هػا ك علشهػا مػف مميػاات هكلهػا فػ  
حاؿ الحركؼ ال ار  كر افة فإعرا ها مما يؤيد لنا رف     اليسر  ارعرا ية هد 

ك يف ـ  دكر العلة  ينها نعأت لعلة معنكية ك   الر ط  يف ر اا  اليلمات  كيقك 
كيػػػػرل العلمػػػػا  المحػػػػديكف رف اليسػػػػر  رخػػػػؼ الحريػػػػات فهػػػػ   (ٓ مػػػػا شرمػػػػ  اليػػػػ .

شقش   انفشاحا هليال للفـ حشا اف صكيشة اليسر هد شخر  كيياد الفياف ييكناف 
منط قيف الكاحد علا اآلخر  ا ا هاؿ القدما   خفة الفشحة كيقؿ ال ػمة كاليسػر  

 مػػاؿ الصػػكش   كيميػػف رف نقػػكؿ  ػػ  اتسػػهؿ علػػا  اعشمػػاد ـ علػػا ظػػا ر  ال

                                                           

 . ُٗاآلية  اسكر  االنفطار (ُ 
 .ْاآلية  اسكر  الرـك (ِ 
 .۲ْ-۲۱( ا ف خالكي   اعرا  يالييف سكر .   ّ 
 .۲( العي رما امال  ما مف    الرحمف.  .   ْ 
( ايمػػاف  عػػير سػػليماف  عػػار   العالمػػة ارعرا يػػة فػػ  ال ملػػة العر يػػة ككظيفشهػػا النحكيػػةا ٓ 

حكيػة كصػػفية شحليليػة  رسػػالة ما سػشير  ال امعػػةا  امعػة القػػرآف اليػريـ كالعلػػـك دراسػة ن
 .َُٓـ  ََِٔارسالمية  يلية الدراسات العليا  



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َّٗٓ﴾  

  

كمػػػف خػػػالؿ مػػػا سػػػ ؽ نحػػػاكؿ رف نسػػػشن ط  (ُ النػػػاطؽ كاتصػػػع  علػػػا السػػػامذ
 الفركض السيمااية لليسر .

 شخش  اليسر   اتسما  دكف سكا ا مف اليلـ.  أول:
  ػ   ماعػة الػا رف طريقهػا كاسػعة  ك  ػ  آخػركف الػا رف اليسػر  فػ   ث  ي :

 ك لؾ حيف شقارف  حريش  الرفذ رك النص . اللغة  يقة  دا 
 لها علة معنكية    الر ط  يف ر اا  اليلمات. ث لث :
    رسهؿ الحريات نطقا كرصع ها سماعا.  ابم :

صػػعك ة اليسػػر  سػػماعيا شػػرش ط  ػػاتمكر عػػديد  الصػػعك ة علػػا ررض  ت مساا :
 الكاهذ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( فلسفة الحريات  ف  اللغػة العر يػة  اتسػشا  الػديشكر رحمػد اتخ ػر غػااؿ  مػدير معهػد ُ 
 .ِّالدراسات كات حا  للشعري   الر اط   



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٗٓ﴾  

  

 ادلطهب انسادس
 نهسكىٌاستُباط انقىاعد انسيًائيت 

يػػرل  عػػض العلمػػا  رف  عػػض اليػػالـ ريقػػػؿ مػػف  عػػض فاتفعػػاؿ  ريقػػؿ مػػػف 
يقكؿ سي كي ا كرعلـ  (ُ اتسما  فمف يـ لـ يلحقها شنكيف كلحقها ال ـا كالسيكف 

رف اتخػػر ا ا يػػاف يسػػيف فػػ  الرفػػذ حػػ ؼ فػػ  ال ػػـا لػػاال ييػػكف ال ػػـا  منالػػة 
الرفذ  فحػ فك  يمػا حػ فكا الحريػة كنػكف االينػيف كال مػذ ك لػؾ هكلػؾ لػـ يػرد كلػـ 

 (ِ يخ  ك ك ف  الرفذ سايف اتخر.
كهػػػاؿ الا ػػػا  ا ال ػػػـا رصػػػل  القطػػػذ يقػػػاؿ  امػػػت العػػػ   ك   شػػػ  ك شرشػػػ  

شػػػ  كفصػػػلش   معنػػػا كاحػػػد. فيػػػاف معنػػػا ال ػػػـا هطػػػذ الحريػػػة عػػػف اليلمػػػة  ك ام
فمعنص  ـا الفعؿ ف  المسػشق ؿ هطػذ ارعػرا  عنػ   كيػاف المػاان  يقػكؿ  هػ ا. 
فإ ا هلت ايػد لػـ يقػـ فقػد كهػذ الفعػؿ مكهعػة ال يقػذ فيهػا االسػـ فر ػذ الػا رصػل  

يخػؿ مػف رف ييػكف  كهاؿ ا ف يعي ا كلما احشي  الا ارعرا  لـ (ّ ك ك ال نا  
ركال  رك كاسػػطة رك رخػػر  فلػػـ ي ػػا رف ييػػكف ركال تف الحػػرؼ اتكؿ ال ييػػكف اال 
مشحريا. فلك  عؿ ارعرا  ركال لـ يعلـ راعرا   ك رـ  نػا   كمػذ  لػؾ فػإف مػف 
 ملػػة ارعػػرا  ال ػػـا الػػ م  ػػك السػػيكف فػػ  رخػػر اتفعػػاؿ  فلػػك يػػاف ارعػػرا  

 (ْ  يميف رف ييكف ساينا.ركلها منذ عنها ال ـا ا  اتكؿ ال
كالسػػيكف عنػػد  عػػض العلمػػا  ينػػك  عػػف رر ػػذ حريػػات ععػػر  رعػػيا ن فينػػك  
عػػفا ال ػػمة الػػكاك كاتلػػؼ كالنػػكف كعػػػف الفشحػػة اتلػػؼ كاليسػػر  كاليػػا  كحػػػ ؼ 

كيقػكؿ اتسػشا  ا ػرا يـ  (ٓ الفشحة كاليػا  كعػف السػيكف الحػ ؼ النكف كعف اليسر 
                                                           

 .۲۱    ُاليشا ا   ( سي ك    ُ 
 .۲۳   ۱( المر ذ السا ؽا  ِ 
 .۹ْ-۹۳( الا ا    اري ا .   ّ 
 .َٓ.  ُ( ا ف يعي   عر  المفصؿ.  ْ 
( العػػيف محمػػد الخ ػػرم  حاعػػية الخ ػػرم علػػا ا ػػف عقيػػؿ  المط عػػة اتا ريػػة  مصػػر  ٓ 

 .۳ْ   ۱ـ   ۱۹۲۹ ػ. ۱۳ِ۹الط عة السا عة  سنة 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّٗٓ﴾  

  

السػيكف كفحصػػنا  حػػيف النطػػؽ  السػػايف  مصػطفاا كا  ا نحػػف عػػدنا الػػا ط يعػػة
ررينػػػا رف السػػػيكف يسػػػشلـا رف ن ػػػغط الػػػنفى  عنػػػد مخػػػر  الحػػػرؼ معشمػػػد  علػػػا 
الحرؼ محشفظػة  ػ  كفػ   ػ ا العمػؿ يلفػة شرا ػا ا ا نطقػت  ميػؿ ر   رت  آ   

 (ُ كهسش  الا نطؽ  ا  شا  يا.
 كلقػػػد كردت كظيفػػػة ال ػػػـا للفعػػػاؿ الشػػػ  شػػػدؿ علػػػا عػػػدـ الشحػػػاـ فػػػ  اللغػػػة
العر ية  صكر  كافر  ك ػك مػا يميػف رف نطلػؽ عليػ  الم ػارع الم ػاكـ  السػيكف 

ػػده   ِ ي رىحى ِ ي ُفػػ  صػػكر   ات داللػػة كا ػػحة يمػػا فػػ  هكلػػ  شعػػالاا يهيػػٍؿ  يػػكى ا ( ا
ػمىدي   ـٍ ييكلىػٍد  ِالص  لىػ ـٍ يىًلػػٍد كى ػده  ّ( لىػ ـٍ يىييػٍف لىػ ي ييفيػػكنا رىحى لىػػ فن ػد السػػيكف  (ِ (ي ْ( كى

ـ  كظيفػػة اعرا يػػة فػػ  اتفعػػاؿا يلػػد كيكلػػد كييػػف حػػيف هطػػذ الحريػػة عنهػػا. هػػد هػػا
كدلنا علػا رف الفعػؿ الم ػارع يػدؿ فػ  حالػة ال ػمة علػا اتخ ػار  كفػ  حػاؿ 
الفشحػػة علػػا ارنعػػا . رمػػا السػػيكف  نػػا فقػػد دؿ علػػا دمػػ  الػػكظيفشيف فهػػك فػػ  

صػكر  ر كيػة رك  صكر  هطذ ارعرا   فا شعالص خ رنا رن  لـ يلد كلف يلد علػا
غير ا يما رخ رنا رن  لـ ييافا  رحػد كلػف ييافاػ   فالمقا ػؿ االسػش دال  للحػريشيف 
معا رعطانا حقيقة السيكف ال م هاـ  كظيفة اتخ ار كارنعا  علا س يؿ الػدكاـ 

كاالسػػػػشمرار  هػػػػاؿ شعػػػػالاا يًاٍف يىٍنشىهيػػػػكا ييٍغفىػػػػٍري 
ال  شىٍغًفػػػػٍر ًلػػػػ   (ّ  كهػػػػاؿ ري ػػػػاا يكىاً 

شى  يكى اًسًريفى ٍمًن  رىييٍف ًمفى اٍلخى  (ْ .ٍرحى

                                                           

 .۳۲لنحك   ( ا را يـ مصطفا  احيا  اُ 
 .ْ-ُ( سكر  ارخال ا اآليات ِ 
 .۳۳( سكر  اتنفاؿا اآلية ّ 
 .ْٕ( سكر   كدا اآلية ْ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٗٓ﴾  

  

    نمػا   للفعػؿ الم ػارع الػ م ي ػـا  معػاف شمشػد آيار ػا الػا فعلػيف ك لػؾ 
ا الػػػ م ال الرش ػػػاط الفعلػػػيف مػػػذ  ع ػػػهما  سػػػ    ػػػ ا السػػػيكف كشعلقهمػػػا  ػػػالمعن

 ك    خالصة االفشراض السيماا  للسيكف. (ُ يميف رف يشـ اال  هما.
 قطذ. ال ـا رصل  ال أول:
يسشلـا ال ـا رف ن غط النفى  عنػد مخػر  الحػرؼ  ك ػك مػا يعػيؿ حالػة  ث  ي :

 مف الي ات كعدـ الحرية. 
كظيفػػة ال ػػـا للفعػػاؿ شػػدؿ علػػا عػػدـ االلشحػػاـ فػػ  اللغػػة العر يػػة  ك ػػك  ث لثاا :
 القطذ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( ايمػػاف  عػػير سػػليماف  عػػار   العالمػػة ارعرا يػػة فػػ  ال ملػػة العر يػػة ككظيفشهػػا النحكيػػةا ُ 
دراسػة نحكيػة كصػػفية شحليليػة  رسػػالة ما سػشير  ال امعػػةا  امعػة القػػرآف اليػريـ كالعلػػـك 

 .ُّٓـ  ََِٔرسالمية  يلية الدراسات العليا  ا



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم
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  ﴿ّْٗٓ﴾  

  

 (1) الفصل الثاين: دراسة ُطبيقية على قصيدة إلياذة عمان
ادلبحث اْلول: الداللة السيمائية للحركات اإلعرابية ِف حقول القصيدة 

   -الداللية، وفيو مخسة مطالب:
 املطلب األول: الداللة السيمائية للكسرة.
 املطلب الثاين: الداللة السيمائية للضمة.

 املطلب الثالث: الداللة السيمائية للفتحة.
 .املطلب الرابع: الداللة السيمائية للسكون

 املطلب اخلامس: مقاربة إحصائية سيمائية.
ادلبحث الثاين: أثر سيمائية احلركة اإلعرابية ِف الصورة الشعرية، وفيو أربعة 

 -مطالب:
 املطلب األول: أثر سيمائية الكسرة.
 املطلب الثاين: أثر سيمائية الفتحة.

 املطلب الثالث: أثر سيمائية الضمة.
 كون.طلب الرابع: أثر سيمائية السامل

                                                           

( العػػاعر العػػالـ الػػديشكر محمػػد  ػػف سػػالـ  ػػف ع ػػد غ الحػػاري    شخصصػػ  ركؿ  حػػك  ُ 
 مريا السلطاف ها ك  العػال  لليقافػة كالعلػـك  كمػدير شحريػر الم لػة اليقافيػة(  لػ  يييػر 

كالعريعة كالشاريف  كشقلػد عػاعرنا مف المؤلفات كالم ال  العلمية ف  مخشلؼ فنكف اللغة 
الييير مف الكظااؼ اردارية كالفنية ف  السػلطنة  ك ػك ع ػك نعػط فػ  ل ػاف الشكظيػؼ 
اًن   ك ػك ع ػك مشميػا فػ  يييػر مػف الل ػاف العلميػة فػ  السػلطنة  كهػد  ف  ال الط العيمى
ػاًن  المعاصػر عػف طريػؽا القػا   عارؾ  مف فرؽ عمؿ مشعػدد  فػ  شعػييؿ الػكع  العيمى

الػػػػدرك  العلميػػػػة كالمحا ػػػػرات  الفشػػػػكل كالشك يػػػػ   كاليشا ػػػػة فػػػػ  الصػػػػحؼ كالم ػػػػالت  
كالمعػػارية فػػ  الملشقيػػات كالنػػدكات  كال ػػرام   كالخطػػط  كالشصػػكرات  اللقػػا ات ار اعيػػة 
كالشلفايكنيػػػة كاليقافيػػػة  كلػػػ  يييػػػر مػػػف اليشػػػ   كال حػػػك  العلميػػػة  كالشحقيقػػػات  كهػػػد هػػػاـ 

ا عػػػة لم مكعػػػػة مػػػف المصػػػػنفات المهمػػػة  كليييػػػػر مػػػف الرسػػػػااؿ  الشػػػدهيؽ اللغػػػػكم  كالمر 
 العلمية. نفذ غي  علم .



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٗٓٓ﴾  

  

 بياٌ عددي
اف المعال ػػػة اآلليػػػة كارحصػػػااية للغػػػة فػػػ  العصػػػر الحػػػدي  ال شعنػػػ   حػػػاؿ 
عدـ شفطف القدما  لمعال ة اللغة معال ة ريا ػية احصػااية  فقػد عيػرؼ الخليػؿ 
ا ػػػػف رحمػػػػد  إحصػػػػا  مفػػػػردات اللغػػػػة العر يػػػػة  طريقػػػػة ريا ػػػػية دهيقػػػػة  كيانػػػػت 

شخدام  محاكلشػػػػ  شلػػػػؾ ركؿ محاكلػػػػة مػػػػف نكعهػػػػا فػػػػ  شػػػػاريف العر يػػػػة. ك لػػػػؾ  اسػػػػ
نظريش   الشكافيؽ كالش اديػؿ( ل ميػذ اتحػرؼ اله اايػة  النسػ ة تح ػاـ اليلمػات 
المعركفة ف  اللغة العر ية ك   اليناا  كاليالي  كالر اع  كالخماس ن مما رنػش  

(  كفػػػػػ  الياليػػػػػ  ِٕ× ِٖاحشمػػػػػاال  رم حاصػػػػػؿ  ػػػػػر   ٕٔٓمػػػػػف الينػػػػػاا  
الر ػػػػػػػػاع  (  كفػػػػػػػػ  ِٔ× ِٕ× ِٖاحشمػػػػػػػػاال  رم حاصػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػر   ُٔٓٔٗ

(  كف  الخماس  ِٓ× ِٔ× ِٕ× ِٖاحشماال  رم حاصؿ  ر   ََُْْٗ
(. يمػػػػػػػػػا رف ِْ×ِٓ× ِٔ× ِٕ× ِٖ رم حاصػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػر   ََّٕٔٗ,ُُ

ش مذ رحرؼ رم يلمػة فػ  الياليػ  رنػش  عنػد  سػت صػكر  كفػ  الر ػاع  رر عػا 
كنحػاكؿ فػ   ػ ا  (ُ  صكر  َُِكععريف صكر   كف  الخماس  مااة كععريف 

منه  ارحصا  الريا   فػ  دراسػة سػيمااية العالمػة ارعرا يػة ال ح  شكظيؼ 
ػاف مػذ االسػشعانة  نظػاـ ارحصػا  المك ػكد  ػمف  رنػام   ف  هصيد  اليػا   عيمى

ـ(. كالػػ م هػػدـ لنػػا  ػػ   َُِّ Microsoft Office  ماييركسػػفت ركفػػي 
 المعطيات ارحصااية. 

ا  ف علا الشرشي  الشال ا  ا  شرشي  العالمات ارعرا ية ف  هصيد  اليا   عيمى
 مر . ََُٔكهد  ا ت ا ماال مذ شنكينها ريير مف  الكس    أول:

 مر . ََٗكهد  ا ت مذ شنكينها ريير مف  ث  ي : الفتحع 
 مر . ََٔكهد  ا ت مذ شنكينها ريير مف  ث لث : الضمع 
 مر . ََّكهد كرد ريير مف   ابم : السكو  

 

                                                           

 .كما  عد ا ُٖٕرحمد مخشار عمر  ال ح  اللغكم عند العر   عالـ اليش      (ُ 



ن 
ا
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 ادلبحج األول
 نهحزكاث اإلعزابيت يف حقىل انقصيدة اندالنيت اندالنت انسيًائيت

اف العالهػػػة  ػػػيف اتصػػػكات كالنحػػػك فػػػ  لغػػػة معر ػػػة يالعر يػػػة رظهػػػر مػػػف رف 
يشكهػػؼ المػػر  عنػػد ا طػػكيالن لييشعػػؼ ر عاد ػػا  كاتدلػػة الشػػ  شك ػػس  لػػؾ يييػػر   
فالظا ر  ارعرا ية ظا ر  صكشية ف  اتصؿ  كظػفٍت شكظيفا نحكيا حشا ركعؾ 

كال احيكف رف ينسكا رصؿ الظػا ر  لعػد  شعلقهػـ  أير ػا النحػكم  فصػار العلما   
ارعػػرا   يػػؿ ش لياشػػ  الصػػػكشية  ا  عػػػد كاحػػػد  ػػػك ال عػػػد النحػػػكم  مػػػذ رنػػػ   ك 

 .(ُ  عػديف مشالاميف  ماا ال عد الصكش   كال عد النحكم 
لسػػػيميا  كلهػػ ا حاكلنػػػا فػػ  الم احػػػ  السػػا قة الكهػػػكؼ علػػا القكاعػػػد النظريػػة 

العالمة ارعرا يػة  كنحػاكؿ فػ   ػ ا الفصػؿ رف نػدخؿ الػا الحقػؿ الشط يقػ  فػ  
سػػػػػاحشيف ك مػػػػػاا الحقػػػػػكؿ الدالليػػػػػة  كالصػػػػػكر  العػػػػػعرية  كصػػػػػفها نػػػػػكاش  لليػػػػػر 

 الصكش .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

سمير اسشيشية  علـ اتصكات النحكم  كمقكالت الشيامؿ  يف اتصكات كالنحػك كالداللػة   (ُ 
 .ِٓـ   َُِِ  ُ  اتردف  عماف  طدار كااؿ للنعر كالشكايذ



ن 
ا
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية
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 ادلطهب األول
 اندالنت انسيًائيت نهكسزة

فيمػا يلػ   ا ت اليسر  غال ػا فػ  الحقػؿ الػدالل  الخػا   ػالحرك   كنػ ير 
رييػػر مػػف ماشػػ  مفػػرد  مػػف الحقػػؿ الػػدالل  للحػػر   ػػا ت مرش طػػة ارش اطػػا كييقػػا 

 مذ عالمة ال ر ك   اليسر ا
اوا ِ . بمساتم اِت. التاوا ِ . ال.ااِ . ضات ِا  ما لِ .   ب  ِ . شا اِ . الصو

باا لح ا ِ . الااوحِب. بجباا ِ  ماا حِ . الت ا ااِ . الح.ا اا . لمطااوا ِ . التة ااِ . 
.يااا ِ . المشااا  ِ . واماااِ . بق َيااا  األ.ِد. وكااا ُ  سااا بِ . الحقااا  ِ . الضااامِن. الج

الفسااا ِ . واثاااِ .  ااا ِ . الماااوِت.   اااَد التةصاااِ . بضااا ِا. وطماااِ . والمتااا  ِ  
وتااوِا الم  ياا . أشاادااك  مااى كاا ِّ ر سااِ . ودكِّ صي صااي. المحااِ . ك لساايِ  

الفيا لِ . التطاِا.  الم م ِا دارِ . ک ل دا ِ . ال صِ . الماز.ِ . لماوِت. ال صاِ .
الم.الِ . ب ألشاداا. المواحاِ . ساوِح الاوَ ى. سالِّ الادَم . با لجيِب. الت ا دِ . 
البح ي . التوارِ . المآ.ِ . المم  ِ . التطوِا. الموالاِ . والمضا  ِ . .اااِ . 
رساا  ِ . ب لممااا لِ . الضااوا ِ . المتااا  ِ .  اا رِ . أوتااا دِل ب لمطاا  ِ . القياااوِد. 

شااف ِ . الااااااابطولِت. بصاادِ . الضااوا ِ . الصاا يِد. البوا ااِ . مااثقةِت المااةا ِ . وا.
الفياا لِ . الحمااِ . مااوا ِ . ال قااِن. المااوَت دارااِ . وشاا اِ . قطااِن. والت اشاا . 
  سااِ . سااموِا. الحاا ِا. الباازِ  ضاا  ِ . حاا لِ . لم.الااِ . الماادِو المماا وِ . 

ال  ضاااِا المتحااا مِ . لحااا .ِ . مااا  ِ . الماااةاِا بجيشاااِ . بااا لجيوِب الفوا اااِ . 
لمبيااا   .ِ  بشااا اِ . والبوا اااِ . لم ااا ل . اجتثااا ِث الم ااا رِ . بحااا لِ . سااا  ِ . 
البوا ِ . .ااِ . وا تق ِا الطاوا ِ . ب لسايل. قبا . تبكياِ . ب  ساِ . لشا اِ . 
المفااا  ِ . الباااأِ . البيااا دِ . الجبااا ِ  الشاااوااِ . وتضاااِا مفااا  ِ . الح ا اااِ . 

ِا الماوِت.  اشاِ . التواراِ . را تِ . تا  ِ . داجيا ِت. التوا ِ . الت ا دِ . بساه
ال اااوا ِ .  قااا ِا. ضااا  ِ . وقبضاااِع. تااا  ِ . الصاااوا ِ . بطااا  ِ . ب لب ااا دِ . 
ب.ااااااِ . ساااا  ِ . ب لت اااا دِ . لممضاااا  ِ . وماااا  ِ .  اااا  ِ . الموالااااِ . ة وِ . 



ن 
ا
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جيوشااِ . ساايِل. باا لقهِ  وال صااِا. بساايل. المجااِد. البااأِ . قاا طِن. ماا حِ . 
لجحف . الشواا . الضاوا   مسا ب . با لموِت. الت ا د . البطا  ِ . حا وِا ب 

األ. ِ . الا وِح. با لبطولِت. م.الاِ . ب ل ا ِ . ب لمشا  ِ . كا ل  ا ي . الطاوا ِ . 
 والبأِ . وا قط ِع. ب لمآ.ِ .

 نيػػػت القصػػػيد  فػػػ  رساسػػػها علػػػا حريػػػة اليسػػػر  حشػػػا اف هافيشهػػػا كركيهػػػا 
 ا  فػ  اللسػاف رف القافيػة آخػر يلمػة فػ  ال يػت كرنهػا ش ػدر مػف آخػر يسر  فقد 

حػػرؼ فيػػ  الػػا ركؿ سػػايف يليػػ  مػػذ الحريػػة الشػػ  ه ػػؿ السػػايف كرنهػػا يػػؿ عػػ   
 (ُ  لامت اعادش  ف  آخر ال يت

الػػ م لفػػػت انش ا نػػا  ػػػا  نػػا مسػػػألة  ك صػػرؼ النظػػر عػػػف حػػدكد القافيػػػة فػػإف
ارعػػػاد  فػػػ  آخػػػر ال يػػػت. فالقافيػػػة مػػػف حيػػػ   ػػػ  يالامػػػة ايقاعيػػػة  ػػػيف ال يػػػت 

شعػػيؿ اعادشهػػا دلػػيال علػػا رغ ػػة العػػاعر فػػ  رف شحفػػظ  (ِ كال يػػت الػػ م يليػػ .
ك ػػك مسػػشعد فػػ  سػػ يؿ  لػػؾ الػػا رف يلشػػـا فػػ   .(ّ  هصػػيدش  كشسػػشظهر كشسػػشعاد

القافيػػة  مػػا ال يلػػـا العػػعرا  عػػاد  فيلكنهػػا  ػػشالكيف ايقاعيػػة  اشيػػة فرديػػة  فليسػػت 
ف يانػت شريػا فػ  حػد  اشهػا  القافية مػف  ػ ا المنظػكر م ػرد اهشرانػات صػكشية كا 

  كلعػػؿ ط يعػػة المك ػػكع ك ػػك الحػػدي  علػػا شػػكاشر منػػشظـ لصػػكت  عػػيؿ ميػػرر
اًنيػػة هػػد ردل  عػػف اتم ػػاد اًنيػػة كسػػيطر  عنصػػر الحػػر  علػػا اتم ػػاد العيمى العيمى

الا  لؾ  فيسر العدك رك  ر العػدك يلقػ  فػ  نفػ  المػشيلـ كالسػامذ معػا داللػة 
سيمااية شنشقؿ مف اليسر كال ر النحكييف الػا اليسػر كال ػر فػ  سػاحة الػكغا  

سػيماايا رااعػا نػش  ك ه ا ييكف العاعر هػد كظػؼ العالمػة ارعرا يػة شكظيفػا فنيػا 
 عف صدؽ خكاطر  فانعي   لؾ  دكر  علا ال نا  الفن  كالسيمياا  للقصيد .

                                                           

 .َّّ   ٓ   ُٕٗٗ( ا ف منظكر  اللسافا ماد  هفاا ط عة دار صادر  يركت ُ 
( الك ػػػاي     صػػػناعة العػػػعر عنػػػد ر ػػػ  شمػػػاـ كميكناشهػػػا فػػػ  هػػػرا   القػػػداما كفػػػ  الػػػن  ِ 

 .ِٖالععرم    
 .ّٖ( نفس    ّ 



ن 
ا
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ف ياف افشراض النحا  السا قيف يػشلخ  فػ ا اخشصػا  اليسػر   اتسػما   كا 
دكف سػػكا ا مػػف اليلػػـ  فػػيميف القػػكؿ اف  ػػ ا االفشػػراض صػػحيس  ك ػػك مػػا يػػر س 

مػػػف اتفعػػػاؿ  نػػػا  علػػػا القاعػػػد   هػػػك  القصػػػيد  لييػػػر  كركد اتسػػػما  فيهػػػا رييػػػر
القاالػػةا اف اتسػػما  رهػػكل فػػ  الكصػػؼ مػػف اتفعػػاؿ  كالشع يػػر  ال ملػػة االسػػمية 

ييػػراد  ال ملػػة االسػػمية ال ملػػة الشػػ  صػػٍدري ا ك  ري ػػت مػػف الشع يػػر  ال ملػػة الفعليػػة 
اسـ  نحكا محمد حا ر  كال ملة الفعلية    ال ملة الش  صٍدري ا فعؿ  نحكا 

كليؿٌو ًمػف ال ملػة االسػمية كالفعليػة داللػة  الغيػة  يانيػةن فال ملػة ح ر محمد  
االسمية دال ة علا الي  ػكتن لك ػكد االسػـ فيهػا   اعش ػار رف ال ملػة االسػمية فػ  
نمػػا  اعش ػػار مػػا ش ػػم نٍش  ًمػػف اسػػـ  كال ملػػة   اشهػػا ليسػػٍت دالػػةن علػػا الي ػػكت  كا 

نمػػػػا   ػػػػكف الفعػػػػؿ رحػػػػد الفعليػػػػة دالػػػػة علػػػػا الحػػػػدك  كالش ػػػػد د  كا  لػػػػؾ ًمػػػػف ً هىػػػػة يى
نمػػا هيػػؿا اف  ناشهػػان فالحػػدك  كالش ػػد د  ػػك للفٍعػػؿ  كلػػي  لل ملػػة الفعليػػةن كا  مييكًٌ
ال ملػػػػػة االسػػػػػمية دالػػػػػة علػػػػػا الي ػػػػػكت  كال ملػػػػػة الفعليػػػػػة دالػػػػػة علػػػػػا الحػػػػػدك  

 (ُ كالش د د.
كرما الخالؼ القػااـ عنػد النحػا  فػ  سػعة كانشعػار اليسػر ن فقػد   ػ   ماعػة 

طريقهػػػا كاسػػػعة  ك  ػػػ  آخػػػركف الػػػا رف اليسػػػر  فػػػ  اللغػػػة  ػػػيقة  ػػػدا  الػػػا رف
ك لؾ حيف شقارف  حريش  الرفذ رك النص   فقد  ر نت القصيد  يقينا رنها ريير 
الحريات انشعارا كسعة  كش يف  طالف الفرض القااؿ   يؽ انشعار ا  ك لؾ ف  

 حدكد القصيد .
 ََُٔشنكينهػػا رييػػر مػػف فقػػد ي ػػت احصػػاايا رفا اليسػػر   ػػا ت ا مػػاال مػػذ 

مػر . كرييػر مػػف  ََٗمػر   رييػر مػف الفشحػػة الشػ   ػا ت مػػذ شنكينهػا رييػر مػػف 
مر   كريير مف السيكف كهد كرد  ََٔال مة  كهد  ا ت مذ شنكينها ريير مف 

 مر .  ََّريير مف 

                                                           

 .ُٕٓسامراا    ( ال ملة العر يةا شأليفها كرهسامهان فا ؿ صالس الُ 
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ا
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كرمػػا الفػػرض القااػػؿا انهػػا شػػر ط  ػػيف ر ػػاا   فهػػك افشػػراض عػػاـ لينػػ  سػػليـ  
يف مع ػػـ الحػػػر  كاليسػػر   فقػػػد  ػػا ت اليسػػػر  غال ػػا فػػػ  فهنػػاؾ ر ػػػط كا ػػس  ػػػ

الحقػػؿ الػػدالل  الخػػا   ػػالحرك   كهػػد كرد رييػػر مػػف ماشػػ  مفػػرد  مػػف الحقػػؿ 
 الدالل  للحر   ا ت مرش طة ارش اطا كييقا مذ عالمة ال ر ك   اليسر .

رف اليسػر   ػا ت غال ػا فػ  الحقػؿ الػدالل  و تمص م  كةم   الس ب  إلى 
   ك نيػػت القصػػػيد  فػػػ  رساسػػها علػػػا حريػػة اليسػػػر  فقافيشهػػػا الخػػا   ػػػالحرك 

اًنيػة  يسر كركيها يسر  كلعػؿ ط يعػة المك ػكع ك ػك الحػدي  عػف اتم ػاد العيمى
اًنيػػة هػد ردل الػا  لػػؾ  فيسػر العػػدك  كسػيطر  عنصػر الحػػر  علػا اتم ػاد العيمى
 رك  ػػػر العػػػدك يلقػػػ  فػػػ  نفػػػ  المػػػشيلـ كالسػػػامذ معػػػا داللػػػة سػػػيمااية شنشقػػػؿ مػػػف
اليسػػػر كال ػػػر النحػػػكييف الػػػا اليسػػػر كال ػػػر فػػػ  سػػػاحة الػػػكغا  كيػػػاف افشػػػراض 
النحػػػػا  السػػػػا قيف المػػػػشلخ  فػػػػ  رف اخشصػػػػا  اليسػػػػر   اتسػػػػما  دكف سػػػػكا ا 
افشرا ا صحيحا  كرما الفرض القااؿ  سعة كانشعار اليسر  حيف شقارف  حريشػ  

الحريػػػات  الرفػػػذ رك النصػػػ   فقػػػد  ر نػػػت القصػػػيد  يقينػػػا علػػػا رف اليسػػػر  رييػػػر
انشعػػارا كسػػعة كش ػػيف  طػػالف الفػػرض القااػػؿ   ػػيؽ انشعػػار اليسػػر   ك لػػؾ فػػ  

 حدكد القصيد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٗٔ﴾  

  

 ادلطهب انخاَي
 اندالنت انسيًائيت نهضًت

هػػد  ػػا ت ال ػػمة غال ػػا فػػ  الحقػػؿ المع مػػ  الخػػا   ػػالفخر  كلعػػؿ  نػػاؾ 
المعػان  عنػدما ارش اط كييؽ  ػيف ال ػمة كالشعظػيـ رعػار اليػ  اتلكسػ  فػ  رك  

ػػييٍؤًشيً  رىٍ ػػران  ِ ى فىسى لىٍيػػ ي ا ػػٍف رىٍكفػػا ً مػػا عا ىػػدى عى مى كهػػؼ علػػا شفسػػير هكلػػ  شعػػالاا يكى
 يسػر الهػا  يمػا  ػك العػااذ ك ػمها « عليػ »ا  يقكؿا هرر ال مهػكر  (ُ عىًظيماني

حف   نا  هيؿا ك   ال ـ رنها  ا   ك ك   م مكمة فاسشصح   لػؾ يمػا 
فػػ  لػػ  ك ػػر  ... كحسػػف ال ػػـ فػػ  اآليػػة للشكصػػؿ  ػػ  الػػا شفخػػيـ لفػػظ ال اللػػة 

يػاف  المالاـ لشفخيـ رمر العهد المععر    اليالـ  كري ا ا قػا  مػا يػاف علػا مػا
مالاما للكفا   العهد كا  قاا  كعدـ نق    كهد سألت يييرا مف ات لة كرنا هريػ  
عهد  فشس فم  للشيلـ عف ك     ا ال ـ  نا فلـ ر    ما يسيف اليػ  هل ػ  يػـ 

 (ِ شعالا الهادم الا ما  ك خير من .ظفرت  ما سمعت كغ 
ظيـ كالشفخيـ  ك ما ععر    اتلكس  مف ك كد عالهة  يف ال ـ كالشع ولم 

مػػا نريػػد اي اشػػ  فػػ   ػػ   القصػػيد  كليػػف علػػا الفخػػر  فهػػ   رييػػر مػػف ماػػة يلمػػة 
  ا ت ف    ا الحقؿ الدالل ا 

أياادُل. كفاا ُل. حصااُ . مااوُج.  حااُ . الصاايُد. حصااوُ . أ ُا. م جااُد. قمااُ . 
. الف ُ . وهللُا. أحكُا. ومي اُث. والح ُّ. أساوُد.  ا.ا ُا. لسامط ُ ج. جاُ . أب ا زلُ 

المزيُد. سةطيُ . تميفُعج. رس  دُل. القوُ . سةلُع. جمشيُد. سامط ُ . ساميُد. 
بُ . م جُد. سميم ُ . م اوُا. م يُث. ك اُا. شمُ . أك ُا سميُ . تتماُد.  بياُا. 
سميُد. س لُا.  جمُ . تيموُ . ر ب ُ . س لُا.   لُا. تتُا. يأ ُج. ويصفُح. يطا ُ . 

قايُا. يساتكمُ . وضايُا. محماُد. قوماُ . تا.يُ . أسامُد. الشمُا. ي رُن. يزيدُل. ي
 جااُ .   اا كُا. قماا قُا. كاا اُا.  ماا ُ . وأراا ُف. شاامُ . أ فاا ُ . إيماا ُا. باادُ . 

                                                           

 .َُاآلية  ا( سكر  الفشسُ 
 (ِِٓ/ُّ( اتلكس   رك  المعان    ِ 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّٗٔ﴾  

  

األرااُ . أكتااُا. أحااةُل.  ياا ُت. شااميُا. أرااوُح.  طاا ُل. كماا  ك. مشاامولعك.  بيااُا 
. سامياك. جااُّ. جا.اُل. يقاوُد. ممهاُا. يكتااُ  . ال ا ُ . تصا ُ . مستق ُّ. را دك. ث باتك

وي تصااُ . ماا.ُ . يسااوُد. احتاا اُا. التيااُ . بااةُ . ودرااُن. و دُّ. والتجاا ُد. وكيااُا. 
 أبص  . األطي ُ . ت سُ . القوُ . ش ُل.  واقبُ .

شكظيػػؼ سػػيمااية عالمػػة الرفػػذ ك ػػ  ال ػػمة  فقػػد ر ػػط  ػػيف  أحساا  الشاا   
المفػػردات الدالػػة علػػا الفخػػر كعالمػػة الرفػػذ لمػػا يعػػعر  ػػ  مػػف يفشخػػر مػػف الرفػػذ 
كالمنالة العالية  كري ا تف الفخر يصدر ا شدا  عف ععكر  الرفعة كالعلك  فقػد 
  ػػا ت مفػػردات العػػاعر  حرياشهػػا مشسػػقة مػػف المنظػػكر السػػيماا  حيػػ  يشرسػػ 

 ععكر ف  العقؿ ال مع   يف الرفذ كالفخر  فال يفخر اال رفيذ.
يػاف الفخػػر مػف المعػان  العظيمػػة  ػا  الرفػذ هرينػػا لهػ   المعػان  غال ػػا  ولما 

ف  القصيد   كهػد صػس  نػا افشػراض النحػا  القااػؿ اف الرفػذ رييػر مػف السػيكف  
الق ليػػػة كلػػػـ يصػػػس االفشػػػراض القااػػػؿ اف الرفػػػذ ه ػػػؿ النصػػػ   ك لػػػؾ اف هصػػػدكا  

مػر    ينمػا كردت  ََٗسعة االنشعػارن فقػد كردت الفشحػة مػذ شنكينهػا رييػر مػف 
 مر . ََٔال مة مذ شنكينها ما يقر  مف 

السػ   فػ  شفػكؽ الفػشس علػا ال ػـ فػ  القصػيد  عػدـ اسػشغراؽ العػاعر  ولم   
فػػػ  الفخػػػر  كلهػػػ ا نحشػػػا  لمايػػػد مػػػف الدراسػػػات علػػػا رغػػػراض العػػػعر المخشلفػػػة 

صػػكرا رييػػر دهػػة  كصػػس افشػػراض العلمػػا   ػػأف الرفػػذ يعػػعر  ػػالشرايـ لشعطػػ  لنػػا ش
 كالاياد  فهما يحمالف معنا الفخر.
رف ال مة غال ػا  ػا ت فػ  الحقػؿ المع مػ   و تمص م  اةا المطما إلى

الخػػػػا   ػػػػالفخر  كرف العػػػػاعر رحسػػػػف شكظيػػػػؼ سػػػػيمااية عالمػػػػة الرفػػػػذ ك ػػػػ  
كعالمػة الرفػذ لمػا يعػعر  ػ   ال مة  فقػد ر ػط  ػيف المفػردات الدالػة علػا الفخػر

مػػػف يفشخػػػر مػػػف الرفػػػذ كالمنالػػػة العاليػػػة  كري ػػػا تف الفخػػػر يصػػػدر ا شػػػدا  عػػػف 
ععكر  الرفعة كالعلك  كهػد صػس  نػا افشػراض النحػا  القااػؿا اف الرفػذ رييػر مػف 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٗٔ﴾  

  

مر   كهد كرد السيكف مػا  ََٔالسيكف فال مة هد  ا ت مذ شنكينها ريير مف 
 مر .  ََّيقر  مف 

س االفشراض القااؿ اف الرفػذ ه ػؿ النصػ   ك لػؾ اف هصػدكا  الق ليػة يص ولا
سػػػعة االنشعػػػار  كلعػػػؿ السػػػ   فػػػ  شفػػػكؽ الفػػػشس علػػػا ال ػػػـ فػػػ  القصػػػيد  عػػػدـ 

 اسشغراؽ العاعر ف  الفخر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٗٔ﴾  

  

 ادلطهب انخانج
 اندالنت انسيًائيت نهفتحت

علػػا العمػػؿ اررادم   ػػا  الفػػشس فػػ  القصػػيد  رساسػػا مػػذ اتلفػػاظ الشػػ  شػػدؿ 
ك عػػض الحػػركؼ كالمعػػان  الهامعػػية  كمػػف ر ػػرا اليلمػػات الشػػ  كردت فػػ   ػػ ا 

 الحقؿ الدالل ا
تابمَج. تاألَ . راوَ . ال ا َ . اسات  َ .  ياوَ . سا  َا. أجَماى. اسرا َ . وساَط. 
ر تت َ .. م لَك. تة َل. حديَث. د   َا. ك اَا.  هَج.  ف َ . البحَ . والسف  َ . 

. رميااَت. ياا َ . سااميَد. وماا َت شااهيد ا.   يااتَ  . الصاامَت. سااقطَ ق. أقاا َا. وقاا و
. وحا َ..  لمم َك. موَسى. لمما َك. صاحَا. ةكا َا. قايَ . وا َا.  شاَت. واااو
ال  َ . استمدو. سميَت. وحشادَت. وأ قباَك.  ضا َك. حيياَت. رأيادَت. وصافقَع. 

. سامط َ . حكاَا. إثاَ . واستةَا. يم َا. أحمَد.  صَا. السةساَ . تتا َج. كتااَ 
 َجاا  حكااَا. وسااَط. حقااوَ . تحااَت. وأقسااَا. الااد َا. والهااَدق. مسااي َ . الطاا َل. 
. وا اتفَا. أشا َ . حماَو. ومحضاَ . ماو َد.  هاَج.  مجَد. ألاَ . يا   اوَ . و  و
 ر َح. تألَ . اليوَا. مستتمَع. سبيَ . ل فسَك. ال فَ . ط يقَك. جةلَ . الكوَ .

فػػ  الػػر ط  ػػيف الحريػػة ارعرا يػػة الفشحػػة كاتمػػكر االخشياريػػة   جااح الشاا   
كعلػػا ررسػػها الفشكحػػات كاالنشصػػارات الشػػ  هػػاـ  هػػا ر ػػؿ عمػػاف  كيػػأف العػػاعر 
 عؿ الفشحة الش  شصػدر عنهػا رفعػاؿ اراديػة  ػا ت  نػا لشػدؿ مػف ك هػة النظػر 

اًنية يانت عػف اراد  صػادهة  كلػـ شيػف  محػض  السيمااية علا رف الحرك  العيمى
 المصادفة.

يػػػاف النحػػػا  السػػػا قكف افشر ػػػكا رف الفشحػػػة شػػػدؿ علػػػا رمػػػكر منهػػػاا رنهػػػا  وا. 
شرعد الا مياف شأيير معيف  كشحدد كظااؼ اليلمات كشرفذ ار هػاـ  كشعػر  لنػا 

خشياريػػة ارراديػػة ع ػػار  مع ػػا   فػػيميف رف نػػشلم   لػػؾ  ك ػػك  مػػذ اتفعػػاؿ اال
الشػػ  كردت فػػ  القصػػيد   ك ػػك مػػا ي ػػر ف علػػا سػػعة رفػػؽ النحػػا  هػػديما كحػػدييا  
اًنيػػة   اًنيػػة يانػػت ريػػرا مػػف آيػػار حريػػة ارراد  العيمى فػػيميف القػػكؿ اف الفشكحػػات العيمى



ن 
ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم
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  ﴿ّٗٔٓ﴾  

  

كرمػػػا عػػػف صػػػعك ة الفشحػػػة مػػػف حيػػػ  النطػػػؽ عنػػػد المحػػػدييف فػػػيميف ر ػػػط  ػػػ   
ػاف الصعك ة سيماايا  معقة الحرك  ك   نػا  اتم ػاد  كيميػف القػكؿا اف ر ػؿ عيمى

يش عمكف الصعا  ف  س يؿ  نا  اتم اد كال يرينكف الا الدعة كاليسػؿ  كرمػا 
سهكلشها علا المسشمذ يما فسرنا   فيميف ر طها سػيماايا  ع ك ػة سػماع اليػالـ 
عػف اتم ػاد كاالنشصػارات  فػإف ات ف شطػر  لسػماع اتم ػاد كاالنشصػػارات كال 

 ف  لؾ الحدي  كلك طاؿ اليالـ.شمؿ م
رف الفػػشس  ػػا  فػػ  القصػػيد  مػػذ اتلفػػاظ الشػػ  شػػدؿ  و تمااص مماا  سااب  إلااى

علا العمؿ اررادم  كهد ن ػس العػاعر فػ  الػر ط  ػيف الحريػة ارعرا يػة الفشحػة 
ػػػاف كيػػػأف العػػػاعر  عػػػؿ  ك ػػػيف الفشكحػػػات كاالنشصػػػارات الشػػػ  هػػػاـ  هػػػا ر ػػػؿ عيمى

اديػػػػة  ػػػػا ت  نػػػػا لشػػػػدؿ مػػػػف ك هػػػػة النظػػػػر الفشحػػػػة الشػػػػ  شصػػػػدر عػػػػف رفعػػػػاؿ ار 
ف يػػاف النحػػا   اًنيػػة يانػػت عػػف اراد  صػػادهة  كا  السػػيمااية علػػا رف الحػػرك  العيمى
السا قيف افشر ػكا رف الفشحػة شػدؿ علػا رمػكر منهػاا رنهػا شرعػد الػا ميػاف شػأيير 
معيف  كشحدد كظااؼ اليلمات ك شرفذ ار هاـ  فػيميف رف نػشلم   لػؾ  ك ػك  

خشياريػػة ارراديػػة الشػػ  كردت فػػ  القصػػيد  ك ػػك مػػا ي ػػر ف علػػا مػػذ اتفعػػاؿ اال
 سعة رفؽ النحا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ن 
ا
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 ادلطهب انزابع
 اندالنت انسيًائيت نهسكىٌ

 ا  السيكف ريير ما  ػا  مػذ الحػركؼ كال ػماار ك ػ    عػض النمػا   مػذ 
 ح ؼ ييير مف الشيرار مف يير  ما كردتا

ماْ .  اْ . لاْا. وأساي رهْا. لهاْا. رماْو. قاْد. أْا. واْ . ماْ . لقاْد. ماْ . لهاْا. 
لهْا. مْ . سمهْا. لكْ .  وحْي. سميهْا. رهاْا. سادتْا. باْ . طماتْا. إْ . بيا هْا. 

 بةاْا. كأْ . مْ .

ف عالهة سػيمااية شعػير  ب ع الش    ف  الر ط  يف عالمة ال ـا ك ك السيكف لييكًٌ
ػػاف اسػػشطاعكا رف يقطعػػكا دا ػػر يػػؿ مػػف حػػاكؿ رف يعشػػدم علػػيهـ مػػف  الػػا رف ر ػػؿ عيمى

 مسشعمر كمحشؿ.
افشراض النحا   ك كد عالهػة  ػيف ال ػـا كالقطػذ فقػد صػس  ػ ا االفشػراض يمػا  وأم 

الرهػػا  فػػ  الحػػرك   رك معنكيػػا يالفصػػؿ  سػػ ؽ  كهػػد ييػػكف  ػػ ا القطػػذ ماديػػا  يقطػػذ
 ػػػيف اتفيػػػار المخشلفػػػة  كيصػػػس نسػػػ يا رف نلحػػػؽ  ػػػ لؾ الفػػػرض القااػػػؿا كظيفػػػة ال ػػػـا 
للفعاؿ شدؿ علا عدـ االلشحاـ ف  اللغة العر ية  كرما الفرض القااؿا يسػشلـا السػيكف 
 رف ن غط النفى  عند مخػر  الحػرؼ  فػيميف حملػ  علػا عػدـ الحريػة ك ػك ممػا دلػت

 سيمااية القصيد  علا صحش   كسيأش   لؾ شفصيال عند يالمنا عف الصكر .
رف السػػػيكف  ػػػا  رييػػػر مػػػا  ػػػا  مػػػذ الحػػػركؼ  و تماااص مااا  ااااةا المطماااا إلاااى

كال ػػماار كفػػ  مكا ػػذ مشفرهػػة  ات داللػػة علػػا القطػػذ كالسػػيكف  ك ػػرع العػػاعر فػػ  
ػاف الر ط  يف الي ات كالقطذ مذ السيكف لييػكف عالهػة سػيمااية شعػير  الػا رف ر ػؿ عيمى

اسشطاعكا رف يقطعكا دا ر يؿ مف حاكؿ رف يعشػدم علػيهـ مػف مسػشعمر كمحشػؿ  كرمػا 
افشراض النحا   ك كد عالهة  يف ال ـا كالقطذ فقد صػس  ػ ا االفشػراض  كنلحػؽ  ػ لؾ 
الفرض القااػؿا كظيفػة ال ػـا للفعػاؿ شػدؿ علػا عػدـ االلشحػاـ فػ  اللغػة العر يػة  كرمػا 

يسػػشلـا السػػيكف رف ن ػػغط الػػنفى  عنػػد مخػػر  الحػػرؼ  فػػيميف حملػػ   الفػػرض القااػػؿا
 علا عدـ الحرية ك ك مما دلت سيمااية القصيد  علا صحش .
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 ادلطهب اخلايس
 يقاربت إحصائيت سيًائيت

  كهػػػد  ػػػا ت الحريػػػات علػػػا النحػػػك ّْٖٔ لػػػ  عػػػدد يلمػػػات القصػػػيد  يلمػػػة
مػػر  رم  ََُٔرييػػر مػػف   ك ػػا ت ا مػػاال مػػذ شنكينهػػا الكساا   أول: -الشػػال ا

 %.ّْ معدؿ شقري ا 
مػػر  ك ػػك مػػا يعنػػ  رنهػػا  ََٗكهػػد  ػػا ت مػػذ شنكينهػػا رييػػر مػػف  ث  ياا : الفتحااع 
 % شقري ا. ِْ ا ت  عدؿ 

% ُٔمػػر   رم  معػػدؿ  ََٔكهػػد  ػػا ت مػػذ شنكينهػػا رييػػر مػػف  ث لثاا : الضاامع 
 شقري ا.

  ا. % شقريٖمر  رم  معدؿ  ََّ  كهد كرد ريير مف  ابم : السكو 

رف العػػاعر شيلػػـ عػػف يسػػر ك ػػر اتعػػدا  فػػ  الحػػرك  الشػػ  خا ػػها ر ػػؿ  أول:
ػػػاف فػػػ   ػػػ   القصػػػيد   معػػػدؿ  ػػػاف ّْعيمى % ك ػػػك مػػػا يعنػػػ  عػػػد   ػػػأ  ر ػػػؿ عيمى

ػػػاف. كشػػػدؿ  ػػػ   ارحصػػػااية  كحػػػ هـ لل هػػػاد  كيػػػ ا يك ػػػس ييػػػر  المشر صػػػيف  عيمى
عمػػػاف ممػػػا لػػػ   ػػػال  اتيػػػر فػػػ  ري ػػػا علػػػا  ػػػك العػػػد  الػػػ م ينعػػػأ فيػػػ  عػػػ ا  

شيكينهـ النفسػ  كال ػدن ن ففػ  ال انػ  النفسػ  نػرا ـ عػدادا ال يق لػكف الدنيػة كال 
ال لػػػػة  كفػػػػ  ال انػػػػ  ال ػػػػدن  نػػػػرا ـ رعػػػػدا  رهكيػػػػا  مسػػػػشعديف ليػػػػؿ ناالػػػػة كليػػػػؿ 

 مدلهمة.
ػاف فػ  المرش ػة اليانيػة  ث  ي :  ا ت اتفعاؿ اررادية فػ   ػ   القصػيد  ت ػؿ عيمى
ػػاف علػػا االسػػشقالؿ كعػػدـ الر ػػكا ِْمعػػدؿ  % ك ػػك مػػا يعنػػ  حػػر  ر ػػؿ عيمى

لمسػػشعمر كال محشػػؿ  كلعلنػػا نلحػػظ ارش ػػاط حريػػة ارراد   ػػالقك  ال دنيػػة كالنفسػػية  
فاتمػػة المهاكمػػة نفسػػيا ال يميػػف رف شصػػدر هػػرارا  اشيػػا  كال  ػػد رف شيػػكف شا عػػة 

دنيا  ال طاهػػة لهػػا لمسػػشعمر رك محشػػؿ  كيػػ لؾ الحػػاؿ  النسػػ ة للمػػة ال ػػعيفة  ػػ
 لقػػا  العػػدك دفعػػا رك طل ػػا  كلعػػؿ  ػػ ا مػػا  عػػؿ العػػاعر يقػػدـ القػػك  علػػا الحريػػة 

 كميداف الحر  علا ميداف ارراد .
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ػػاف   هػاد ـ  معػػدؿ  ث لثا : % ك ػػك ُٔ ػػا ت ال ػػمة الشػ  شميػػؿ فخػر ر ػػؿ عيمى
 مػػا يعنػػ  رف الفخػػر لػػي   ػػدفا للقصػػيد  فػػ  المقػػاـ اتكؿ انمػػا  ػػا   عػػد الشنييػػؿ
 العدك  كالسياد  كحرية القرار يـ  ا  الفخر فػ   ػ   المرش ػة المشػأخر  لي ػيف مػا 
ف  ف  ر ؿ عيمىاف مف الشكا ذ كلػيف ال انػ  مػذ غيػر المحػار يف رك المعشػديف كا 

 يانكا رعدا  علا المحشليف المسشعمريف.
الشكا ػػذ الػػ م ظهػػر فػػ  الشحليػػؿ السػػيمياا  للقصػػيد  يعػػد سػػمة رايسػػة  ولماا   

ػػاًن   ك ػػ ا الخلػػؽ عػػاد  يشيػػكف نشي ػػة يقػػة اتمػػـ فػػ   مػػف سػػمات الم شمػػذ العيمى
 هدراشها.
ػػػاف ال ي ػػػالغكف فػػػ  ٖ ػػػا  السػػػيكف  معػػػدؿ   ابمااا : % شقري ػػػا لي ػػػيف رف ر ػػػؿ عيمى

نما يلشامػكف الم ػدر ارنسػان  فػ  ا لحػرك  كالفشكحػات  فهػدفهـ الشنييؿ  عدك ـ كا 
يسػػر العػػػدك كرد  عػػف غعػػػم  كيسػػر عػػػكيش   ال هشلػػ   عػػػد  ايمشػػ   كلعػػػؿ  ػػػ ا 
ػػػاف عػػػف اتعػػػدا  الغاعػػػميف الػػػ يف ال يلشامػػػكف  الخلػػػؽ  ػػػك الػػػ م ميػػػا ر ػػػؿ عيمى

 رخالؽ الفرساف ف  الحرك    ؿ ي هاكف علا ل ريس كينيلكف  اتسير.
شيلػػػـ عػػػف يسػػػر ك ػػػر  رف العػػػاعر و تماااص مااا  ابحصااا  يع السااا بقع إلاااى

%  ك ػػػك مػػػا يعنػػػ  عػػػد   ػػػأ  ر ػػػؿ عمػػػاف  ّْاتعػػػدا  فػػػ  الحػػػرك   معػػػدؿ 
ك ا ت اتفعاؿ اررادية ف      القصيد  ت ؿ عيمىاف ف  المرش ػة اليانيػة معػدؿ 

ػاف علػا االسػشقالؿ  ك ػا ت ال ػمة الشػ  ِْ % ك ك ما يعن  حػر  ر ػؿ عيمى
ػػاف   هػػاد ـ  معػػدؿ  ا يعنػػ  رف الفخػػر لػػي  % ك ػػك مػػُٔشميػػؿ فخػػر ر ػػؿ عيمى
ػػػاف ال ٖ ػػػدفا للقصػػػيد   يػػػـ  ػػػا  السػػػيكف  معػػػدؿ  % شقري ػػػا لي ػػػيف رف ر ػػػؿ عيمى

نما يلشامكف اتخالؽ العظيمة.  ي الغكف ف  الشنييؿ  عدك ـ  كا 
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 ادلبحج انخاَي
 أحز سيًائيت احلزكت اإلعزابيت يف انصىرة انشعزيت

 ادلطهب األول
 أحز سيًائيت انكسزة

الععرية ف  م مػؿ نشػا  النقػد العر ػ  المعاصػر حقػال معرفيػا شعيؿ الصكر  
خصػ ا يحفػػؿ  عػدد مػػف الػرؤل المخشلفػػة حػكؿ مفهكمهػػا  كهػد ش اينػػت  ػ   الػػرؤل 
ش اينا كصؿ ف   عػض اتحيػاف الػا در ػة الشنػاهض  ممػا دفػذ رييػر مػف  احػ  
لػػػا القػػػكؿ  ػػػأف للصػػػكر   الػػػا ارهػػػرار  اسػػػشحالة ك ػػػذ مفهػػػكـ محػػػدد للصػػػكر   كا 

 .(ُ  يـ  عدد النقاد ال يف درسك امفا 
نمػػط الشصػػكير فػػ  الػػن  العػػعرم حقيقيػػا رـ م اايػػا  فػػالمهـ  ػػك  وأياا  كاا  

مدل هدر  الصكر  علا اريحا   مكهؼ ععكرم خا   رك ش ر ة انسانية عامة 
ش عػػؿ المشلقػػ  يشفاعػػؿ معهػػا ك ػػدانيا  محػػاكال هػػدر  هػػد  اليعػػؼ عػػف دالالشهػػا 

لك ػدان   كر عاد ا النفسية كال مالية  كال يميف للصػكر  رف شحقػؽ  ػ ا الشفاعػؿ ا
كش ػػك  لمشلقيهػػا  عػػ   لػػ  هيمػػة فنيػػة  اال ا ا اشحػػدت  ات العػػاعر مػػذ عناصػػر 
الك ػػكد فػػ  لحظػػات انفعاليػػة كش ليػػات نفسػػية  كشحيػػؿ  ػػ ا الك ػػكد  فعػػؿ مليػػة 
العػػاعر الخياليػػة الػػا صػػكر  حيػػة  ا  شػػايس السػػشار المػػادم عنػػ   كشيعػػؼ عػػف 

دا رك ساينا  يشحرؾ  ػنف  ركح  كما يميف كرا  ظا ر   فإ ا يؿ ما ن صر   ام
كشػػػػػااد الصػػػػػكر  العػػػػػعرية  مػػػػػاال كك ػػػػػكحا ا ا كظفػػػػػت  (ِ ياحساسػػػػػنا كمعػػػػػاعرنا

اليػا   هصػيد  الصػكر العػعرية فػ  ع رت سيماايا  ك  ا ما نعرع في  اآلف  فقد 

                                                           

(  عرل مكسا صالس  الصكر  الععرية ف  النقد العر   الحدي   المريا اليقاف  العر    ُ 
 .ُٗـ    ُْٗٗ يركت  

  ٓ( عكه   يؼ  دراسات ف  الععر العر   المعاصر  دار المعارؼ  القا ر   الط عة ِ 
  ِِٗ. 
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ػػػاف  فقػػػد  ػػػا ت اليسػػػر  غال ػػػا مػػػذ صػػػكر  نماشعػػػة رااعػػػة عػػػف ر عػػػاد سػػػيماايةعيمى
 العاعرا لية مف هكؿ النما   الشااليسر كال ر يما ف  

 أرى الناَر جتتاُح الفَضا باحلرائقِ 
 ا ت الحرااػؽ فػ   ػ   الصػكر  العػعرية م ػركر   اليسػر  الظػا ر ن ك ػك مػا 

 ر  سرعة لش شا  اترض كالف ا   يرسـ ف    ف القاره صكر  النار كيأنها شي 
 .المراد  ف  رسـ الصكر  الععرية السيماايةفقد سا مت اليسر  مف الناحية 

 وشدوا على الفساِق شدَة واثقِ 
 ػػا ت اليسػػر  فػػ  يلمػػة  ػػ   الصػػكر  العػػعرية لشعػػعر القػػاره  يسػػر  الفسػػاؽ 

اًني شحت الرايات ف الشصكير ف    ا لعطر يميؿ لنا شلػؾ القيػكد الشػ  أة  كيالعيمى
ػػاًني ي ػػر  هػػا دكرا مهمػػا  سػػيماا كف الفسػػاؽن فقػػد عػػيلت اليسػػر  مػػف منظػػكر العيمى
 الصكر . ف  رسـ

 وطعِن اْلماين واللها وادلخانقِ    بضرِب الطلى واذلاِم ضربَة فاُكٍ 
كا حة فقػكؿ  سيماايةف    ا ال يت ي د اليسرات شعيؿ عالمات  والمتأم 

العاعرا   رً ن يععر رف ال ر ة سػينش  عنهػا سػقكط الم ػرك  ك ػر  علػا 
اترض  ػؿ كيسػر   كسػػرعاف مػا يظهػر الم ػػرك  فعػال فػ  صػػكر  اليسػير فػػ  

  ةفاشؾو  شنكيف ليععر  مدل هك  ال ر  ا  يـ شيكف المفا أ  ف  هكل هكل ا كالهاـً 
اترض ك ػػػك منشهػػػا الم لػػػة للعػػػدك  علػػػاكمػػػا نػػػش  عنهػػػا مػػػف يسػػػر للهػػػاـ ك ػػػر  

 طعػػًف يالعػػاعر ال يػػت  عػػد كر ػػا اال رف يػػرغـ رنػػكفهـ  قكلػػ ا  ييمػػؿالغاعػػـ  كلػػـ 
 يكاللها كالمخانؽً  اتمان 

 مَن احملِق كالسيِل العرمرِم دافقِ   ودكِّ صياصي الغاصبنَي جبحفلٍ 
ار  ال كي لذ اليسر عنفكان  ف    ا ل يت ال م  ا  يل  شقري ا ميسكرا ف  اع

ن  ػػا  الشعػػديد مػػذ  شخفػػا علػػا يسػػر كا  الؿ العػػدك الغاعػػـن فقػػكؿ العػػاعرا كدؾًٌ
اليسػػػر ليك ػػػس عػػػد  الػػػدؾ الػػػ م  ػػػك مػػػف الشيسػػػير كالشحطػػػيـ  يػػػـ  ػػػا  هكلػػػ ا 

ن لي ػػيف هػػك  ال ػػي  ػػاًن    حفػػؿو فػػ  ديػػ  ك ػػر  يػػـ شػػأش  يػػؿ  ػػ   اليلمػػات  العيمى
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ػػاًن  المششا عػػة م ينػػة هػػدر  الفػػار  علػػا يسػػر ك ػػر العػػدكا المحػػًؽ يالسػػيًؿ  العيمى
 العرمرـً دافًؽ.

   ا ال يت ال م  ا ت  ميذ رسماا  م ركر الا ظر نكلن
 على حدِّ الظَبا کالغدائقِ    ُسيلُ  بيوٍم عبوٍس قمطريٍر وأنفسٍ 

فقد ظهر االرش اط كا حا  يف ما ف  الحر  مػف    يافلمما ال يحشا   واةا
 ػػر كيسػػر ك ػػيف عالمػػة ال ػػر فػػ  النحػػك العر ػػ   كيش ػػس  ػػ ا  ليػػا لػػك شأملنػػا 

كيظهػر   صكر  الدـ المساؿ علػا حػد السػيؼ ك ػك رعػ   مػا ييػكف  عمليػة ال ػر
فقػػد يشخيػػؿ القػػاره  يكرنفػػ  شسػػيؿ علػػا حػػدًٌ ياالرش ػػاط كا ػػحا  ػػيف هػػكؿ العػػاعر 

    شسيؿ علا حد السيؼ.صكر  النف  ك 
للقػػاره اليػريـ النظػر فػػ   ػ   النمػػا   خاصػة كشحليػػؿ  ػاه  القصػػيد   و تا ك
 ليش س ل  سيمااية العالمة ارعرا ية ف  القصيد .  عقؿ كاع

 ِف سفِّ الدَما بادلناشقِ 
 يسوُق إليِو واقراِت اْليانقِ 

 مفارقِ وىْم بنَي مسلوِب النَهى أو 
 البؤِس ضائقِ احلرِب ِف يوٍم مَن إىل 

 على رغِم العدِو ادلعاوقِ 
 باجليوِش الفوائقِ  على احلكِم قهًرا

 کروِر الليايل واعتقاِب الطوارقِ 
 على خوٍف هبا مثَل آبقِ 
 بسهِم ادلوِت رميَة راشقِ 

 فلوَل الصليبينَي ِف كلِّ خانقِ 
 ثالثُة آالٍف وقبضِة خانقِ 

 عمانيٍة قْد طبقْت بالبنادقِ 
 اخلصِم ماحقِ  فسبحانُو مْن قاطعِ 
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 باجلحفِل ادلتالحقِ 
 عن أوطاهنْم بالبنادقِ 

 ُراٍب بالبطوالِت عابقِ 
 ودفُع اْلذى والبأِس غرَي مفارقِ 
عػف ع ػرت الصػكر العػعرية فػ  القصػيد   أ  و تمص م  اةا المطما إلى

ظهػر ك يسػر كال ػر  لفقػد  ػا ت اليسػر  غال ػا مػذ صػكر ل دهيقػةن ر عاد سيمااية
 ػػر كيسػػر ك ػػيف عالمػػة ال ػػر  صػػكر مػػا فػػ  الحػػر  مػػف االرش ػػاط كا ػػحا  ػػيف

 ف  النحك العر  .
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 ادلطهب انخاَي
 أحز سيًائيت انفتحت

 مراعػػا ير ػػذ الػػا عػػدـ اف  لػػؾ  ا  كهلنػػافػػ  يقػػؿ الفشحػػة كخفشهػػا سػػ ؽ اليػػالـ
ف يانػػت  حػػاؿ المػػشيلـ كالسػػامذ فقػػد شيػػكف الفشحػػة رعػػ   كرخػػؼ فػػ  السػػماع  كا 
اتيقؿ نطقا  كله ا ال د رف شحدد الدراسػات اللغكيػة فػ   ػ ا ال ػا  ك ػ  الدراسػة 
 ؿ    مف ك هة نظر المشيلـ رـ السامذ ليش ػس المػراد  دهػة كدكف لػ    كهػد 

 .ارراديةاتفعاؿ ف  س ؽ كنقلنا الشأصيؿ رف الفشحة شسشخدـ 
نقؼ عند     النما   الشحليلية لداللة الفشحة علا اتفعػاؿ االخشياريػة كاآلف 

ة مػػذ اتفعػػاؿ اليكنيػػة ليػػدؿ هػػك  عػػييم العػػاعر ارراديػػة  كمػػذ  ػػ ا هػػد يسػػشخدمها
يد   الحرية المفشكحة صي در القالعاعر رف د فف  صدر القصيد  شعمٌ   العيمانييف
 اف  هكل 

 أرى ِف السَما أْم نائًرا فوَق شاىقِ    ُألَق بارقِ ُبلَج مشٍس أْم 
هكيػػػة   ػػػ ا لداللػػػة  ك الفاعػػػؿ مػػػرشيفك فقػػػد  ػػػا  المفعػػػكؿ مقػػػدما كشػػػأخر الفعػػػؿ 

ػػػػانً  ك ػػػػ ا مػػػػا فعلػػػػ   شناسػػػػ  القصػػػػيد   ك ػػػػ  رف الحريػػػػة اراد  كف مػػػػذ ييػػػػر  يالعيمى
فقد يانت اراد  الشحرير كالحريػة حا ػر  فػ  هلػك هـ منػ  ف ػر الشػاريف    رعدااهـ

  ؿ شاريخها كاالسشينا  يؤيد القاعػد  كال ينفيهػا شنعـ  الحرية عيمىاف  كله ا  قيت
شػ ل ى  شػألؽ  نػاارنا  فػكؽ( فهػ   اتلفػاظ  كلك شأملنا     الصكر اليامنػة فػ   ػ   

رف العػػػاعر شخيػػػر  ػػػ   العالمػػػات اتلفػػػاظ شحػػػكم صػػػكرا فنيػػػة ياملػػػة شػػػدؿ علػػػا 
 .ارعرا ية  عناية فااقة

ك نظرنػػػا مػػػيال لقػػػكؿ لػػػف  كهػػػد  ػػػا ت الفشحػػػة  عػػػد  لػػػؾ مؤيػػػد  علػػػا مػػػا هلنػػػا 
 العاعرا

 لقْد مألوا اآلفاَق عداًل وىيبةً 
سكا  مف الحايـ رك المحيكـ  فلك يػاف الحػايـ   رف العدؿ اراد  كاخشيار  جد

ظالمػػا كرفػػض المحيػػكـ ظلمػػ  لسػػقط الظلػػـ كعػػـ العػػدؿ  كرمػػا لػػك يػػاف المحيػػـك 
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 عػدؿ ر ػؿ يػافن كلهػ ا الظلـرف يرفذ عن   رحدمح ا را خا للظلـ فلف يسشطيذ 
مصحك ا  الهي ة الناش ة عف القناعة كارراد    عدال اخشياريا اراديا  ك ا عيمىاف 

 .حشا  لغت اآلفاؽ الهي ةكهد شساما   ا العدؿ كشلؾ 
 اكهد  ا ت الفشحة مذ فعؿ االخشيار  عيؿ صريس ف  هكل 

  ...(قَضى هللاُ حكَم اخللِق فاختاَر )مالكَ 
ف عؿ ماليا مخشارا مف ر  العالميف ك ك ما يعطيػ  العػرعية كالقػك  مػف ر  

عالميف  كف  نف  الكهت يؤصؿ لم در العكرل كاالخشيارن كهد ظهر  لؾ  ليا ال
 ف  هكؿ العاعرا 

 فانتضوا خالئَف مأمومنَي بنَي اخلالئقِ 
فقػػد  ػػا ت يلمػػة  خالاػػؼ( مفشكحػػػة ممػػا يؤصػػؿ لم ػػدر العػػكرل كاالخشيػػػار  

رف الفشحػػة  ػػا ت  وتةصااع األماا يلمػػة مأمكميف( شػػدؿ علػػا حريػػة اخشيػػار ـ  ك 
مػػػذ ه ػػػية ارمامػػػة لشػػػدؿ علػػػا حريػػػة االخشيػػػار  ك لػػػؾ مػػػف اتصػػػكؿ العػػػرعية 

 المعركفة.
( سوحَها فحَمى احلَمى  أبيِّا رضيِّا حافظًا رعى )عبُد عزٍّ
رمػػر اخشيػػارم ارادم  ال ييػػكف اال مػػف  دلػػت الفشحػػة علػػا رف حمايػػة الحمػػا

ر  ػ ا اتمػر  صػفات انساف صػاح  نخػك  كحميػة علػا الحمػا  يػـ رش ػذ العػاع
فيػػػؿ صػػػفة مػػػف  ػػػ   الصػػػفات الػػػيال  ال  ناخشياريػػػة يػػػال ا ر يًّػػػا ر ػػػيًّا حافظنػػػا

رحػػػػد علػػػػا رف ييػػػػكفا ر يػػػػا رك ر ػػػػيا رك  ي  ػػػػرششحقػػػػؽ اال  االخشيػػػػار الشػػػػاـ كال 
هػػػكؿ  حافظػػػا. كهػػػد كرد ميػػػؿ  ػػػ   الصػػػفات كايػػػاد  فػػػ  كصػػػؼ ا ػػػف عفػػػاف فػػػ 

 ...شقيًّا صادهنا ر يًّا ع قري ا مه  نا العاعرا ر يًّا
  اسعيد كمر  رخرل شأش  الفشحة ف   ا  حرية االخشيار ف  هكؿ العاعر عف

 اجليوَش ووحَد ال     بالَد وأعلى صيتَها قادَ 
فقػػد هػػاد ال يػػك   المعػػكر  كاالخشيػػار كلػػي   ػػالقهر كاالحشيػػار  ككحػػد الػػ الد 

 مف ر لها كرعلا صيشها ي لؾا   اخشيار
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شػػدؿ علػػا رنػػ  كهػػذ عػػف لالنػػدا ات فػػ  حػػ  الػػكطف مػػف العػػاعر  ثااا تااأتي
 ألااَ . ياا وَياا  وط  اا  وَياا  كوكب اا . وَياا  مجااَد. وَياا  يمػػا فػػ  هكلػػ ا  ا  ػػاراخشيػػار ال 
  َي   هَج. وَي  طيَا. ي   وَح. وَي  مو َد. . وضع . وَي  مو دَ   وَ . وَي 

ليػدلؿ علػا حريشػ  الياملػة  لفظػة يػأن   ػالفشس علػا آخر ػا وقد ك   الشا   
. كاااأ َي  كاااأ يَ هكلػػػ ا الشػػػ  شن ػػػذ مػػػف حريػػػة كطنػػػ  مػػػرات مششا عػػػة يمػػػا فػػػ   طيااا ك

. كأ َي ادُ .   أ ف ُ . كأ َي إيم ُا. كأ َي  جاك. كأ َي بدُ . كأ َي شم ك
 للقاره اليريـ     النما   كغير ا ييير م يك  ف  القصيد ا و ت ك

 ىالناَس أجناًسا وليسوا كما أرَ  أرى
 وصاِف حمبِّا خملًصا متجرًدا

 يَت إىل اإلصالِح والبِّ جاىًداسع
 للجيِش الصليبِّ أنفًسا حبيًبا وحشدتَ 

 وحرَك أسطواًل عظيًما مطارًدا
 مطَر جيَش اخلصِم بالناِر حمرقًاوأ

 رَجا حكَم عدٍل باذلَدى
 إذا كاَن شوَرى بينهمْ 

 ياُم دىرَك فاختْذ لنفسَك ردًءاإذا سادلْت أ
اخػػشالؼ ال ػػاحييف فػػ  يقػػؿ الفشحػػة كخفشهػػا رف  الػػا ماا  التحمياا  الساا ب ص مااو ت

فقػػػد شيػػػكف الفشحػػػة رعػػػ   كرخػػػؼ فػػػ    حػػػاؿ المػػػشيلـ كالسػػػامذ مراعػػػا ير ػػػذ الػػػا عػػػدـ 
ف يانت اتيقؿ نطقا  كله ا ال ػد رف شحػدد الدراسػات اللغكيػة فػ   ػ ا ال ػا   السماع  كا 
ك ػػ  الدراسػػة  ػػؿ  ػػ  مػػف ك هػػة نظػػر المػػشيلـ رـ السػػامذ  كدلػػت الفشحػػة فػػ  القصػػيد  

نيػة مػذ اتفعػاؿ اليك  علا اتفعاؿ االخشيارية اررادية  كمػذ  ػ ا هػد يسػشخدمها العػاعر
 العػاعر هصػيدش    كلعػؿ  ػ ا سػ    ػد كرن  ال يسشسلـ لنكاا  الد ر ليدؿ هك  عييمش 
   ك ا ت الفشحة مذ اتمكر الخاصة  ارمامة لشدؿ علػا عػغؼ ر ػؿ الحرية المفشكحة

  قيمش  العكرل كالعدؿ.عيمىاف 
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 ادلطهب انخانج
 أحز سيًائيت انضًت

عالمػػة الرفػػذ ك ػػ  ال ػػمة  فقػػد ر ػػط  ػػيف  سػػيماايةشكظيػػؼ  أحساا  الشاا   
 ةالصػػكر الدالػػة علػػا الفخػػر كعالمػػة الرفػػذ لمػػا يعػػعر  ػػ  مػػف يفشخػػر مػػف الرفعػػ
كهد  كالمنالة العالية  كري ا تف الفخر يصدر ا شدا  عف ععكر  الرفعة كالعلك 

% ك ك ما يعن  ُٔ  هاد ـ  معدؿ عيمىاف   ا ت ال مة الش  شميؿ فخر ر ؿ
 ػػدفا للقصػػػيد  فػػ  المقػػاـ اتكؿ انمػػا  ػػػا   عػػد الشنييػػؿ  العػػػدك رف الفخػػر لػػي  

هػػػرار حريػػػة االخشيػػػار ػػػاف  رييػػػر مػػػا فػػػ  القصػػػيد  مػػػف فخػػػر  ر ػػػاؿ كلعػػػؿ  كا  عيمى
اتعاك ن كلي  مف  ا  المصادفة رف شأش  معظـ رسما  الر ػاؿ محػؿ الفخػر 

. كهاةُ .  بها ُ . كالعرؼ مرفكعةا  .  ماي. ج  ُح. حكاك. الصمُت. تميُ . حفصك
. رةُح. سمط ُ . سميدك. حمدك. ت لدك. تميفاُع.  ميفُ . سميم ُ . ميف . طهم  ك

 جمشيُد. سةطيُ . تميفُع. سميم ُ . سميُد. أسمُد.
 رما عف صكر الفخر المرش طة  عالمة الرفذ فنشرؾ للقاره اليريـ     اتميلةا  

 ُك العلويُّ مزدحمُ الفل
 أِم اْلبعُد ادلسجوُر وىُج اخلرانقِ  أِم اْلقرُب القنطوُر مندمُج القَوى

 خماريقُ  حياميُم ِف اذليجا أساوُد ِف اللقا
 أعاجيُب  أشاوُس ِف سوِح الوَغى أسٌد ذلمْ 

 )جناُح بُن عباٍد( عزيُز ادلرافقِ 
 )احلواريْ رماُه  رمى )حكٌم( و )الصلُت( و )ابُن اذلزبِر( ما

 أِو الصلُت جدّّ باعٌد غرُي الحقِ  خليُل بُن شاذاَن بِن صلِت بِن مالٍك(
 وما حفٌص و )راشُد( حفٌص(و)

 سواَنُو  وما الدىُر إال اخلرُي والشرُّ فانتهزْ 
( عليُّ القدِر مث )معمٌر(   )عليّّ

 )سليماُن( و)كهالُن( )نبهاُن( )مظفُر( بعدهُ 
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 )مظفُر( )طهماٌس( )فالُح( الفرائقِ  والنَدى وأعقبُو )سلطاُن( ذو البأسِ 
  )عراٌر( و )خمزوٌم( ومْن ِف سبيلهمْ 

 قراُع العوايل واصطالِم البيادقِ  أساوُد آساٌد أجالُء دأهبمْ 
 وىذا مرٌب بالفضائِل واذلَدى

 أئمُة عدٍل قدَس هللاُ سرىمْ 
 ميزقُو وادلوُت فتكُة حانقِ 

 وفيِو لُو قٌب ُقدَس ُربةً 
 يٌف( وىَو ِف ذروِة العاَل وهلِل )س

 دتوُج حباُر اذلنِد منُو كأهنَا
 لقْد متَّ أمُر القوِم وهللاُ غالبٌ 

 حصوُن جالٍل ىدمتَها معاولٌ 
 و)ماجُد( فيهْم آمُر البحِر ملْ يزلْ 

 عماٌن ُداعْت كلها بالتفارقِ 
 إِذ اْلمُر فيهْم قاطٌع للشقاشقِ 

 و)سلطاُن( ما سلطاُن ُلَك جواذرٌ 
 البحريِن مْن غادٍر بَغى وَقى قننَ 

 وأمَّا )سعيٌد جنُل سلطاَن( فهَو ال
 عماٌن وإفريقيٌة دانَتا لوُ 

 وإْن حكَم اْلرضنَي أبناؤُه فهمْ 
 ففي زجنباٍر )ماجٌد( مثَّ )برغٌش(

 أُى )محٌد( مثَّ ادلؤيُد )خالٌد(
 فساندُه اْلعياُن وانتصروا لوُ 

 ساللُة قاضي اليعربينَي )راشُد( 
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( وأ  والَىا )خليفُة( بعدهُ )عليّّ
 ف  )عبُد اإللِو( مثَّ )مجشيُد( خامتٌ 

 فاإلماُم فنجلوُ ُعَمان  وأمَّا
 و)ماجُد( ما أحراُه بالسبِق صادقًا

 أيا ابَن رزيِق قصُة الصلِح قصةٌ 
 سالطنُي عزُّوا الحًقا إثَر الحقِ 

( الصفائقِ   )خليفُة( يتلوُه )عليُّ
 )سليماُن( مرىوُب السطَا ذي العالئقِ 

 مسابِق!)سعيُد( ادلوايل يا لُو مْن 
 وكلّّ وِفّّ خملٌص حتَت حكموِ 

 وأقسَم ىذا الشعُب يرفُع بعدهُ 
 يعُب عنُو أسعُد جنُل طارقِ 

 ويَا للشهِد يقطُر ِف فِمي –عماُن 
 ُغرُد فيِك الفتُخ والرقُط والقما

 رياُت كَما غَّنَّ احلماُم 
 يقوُد رؤاَىا ملهُم الفكِر حازمٌ 

 ٌت ىادياٌت وموقفٌ لُو نظرا
 حكيٌم أمنٌي حازُم الرأِي حاسمٌ 

 غفوٌر شكوٌر راحٌم ناصٌح قَفا
 على سنِن ادلاضنَي ماٍض عليهمُ 

 ربيُب ادلعايل مستقلُّ السوابقِ 
 إذا قيَس فرٌد ثابٌت غرُي نازقِ 

 سليٌم مَن اْلحقاِد جمُّ اخلالئقِ 
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سيمااية عالمة  العاعر هد رحسف شكظيؼ أ  إلىو تمص م  اةا المطما 
ال ػمة  فقػد ر ػط  ػيف الصػكر الدالػة علػا الفخػر كعالمػة الرفػذ لمػا  الرفػذ ك ػ 

كالمنالػػػة العاليػػػة  كري ػػػا تف الفخػػػر يصػػػدر  ةيعػػػعر  ػػػ  مػػػف يفشخػػػر مػػػف الرفعػػػ
 كلعػؿ رييػر مػا فػػ  القصػيد  مػف فخػر  ر ػػاؿ  ا شػدا  عػف عػعكر  الرفعػة كالعلػػك

ف شأش  معظـ رسػما  الر ػاؿ محػؿ اتعاك ن كلي  مف  ا  المصادفة رعيمىاف 
ال رن ري قصيد   عاةا حس  توييل لسيم  يع  ةمو  نالفخر كالعرؼ مرفكعة

 م   يو  الشم  الم بي الحديث.
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 ادلطهب انزابع
 أحز سيًائيت انسكىٌ

السػػيكف كالصػػكر العػػعرية   فػػ  الػػر ط  ػػيف عالمػػة ال ػػـا ك ػػ باا ع الشاا   
ػاف  الدالة علا القطذ كالي ات معان لييكف عالهة سيمااية شعػير الػا رف ر ػؿ عيمى

ف مسػػػشعمر رك يعشػػػدم علػػػيهـ مػػػ رفيقطعػػػكا دا ػػػر يػػػؿ مػػػف حػػػاكؿ  اسػػػشطاعكا رف
ػػاف  % شقري ػػا لي ػػيف رف ر ػػؿٖكهػػد  ػػا  السػػيكف  معػػدؿ   محشػػؿ ال ي ػػالغكف عيمى

نمػػا يلشامػػكف   رخػػالؽ الفرسػػاف فػػ  الشعامػػؿ مػػذ رعػػدااهـ فػػ   الشنييػػؿ  عػػدك ـ كا 
كهػػػد سػػػ ؽ   ال هشلػػػ   عػػػد  ايمشػػػ  غعػػػم العػػػدك كرد  عػػػف عػػػكية فهػػػدفهـ يسػػػر 

قاْد.  لهاْا. رماْو.رف السيكف ياف ريير اسػشعمال  مػذ الحػركؼ ميػؿا الا كرعرت 
 لكْ . كْا. لْا.  ْ . اْ . مْ . أْا.
يانػػت الحػػركؼ غال ػػا ال يظهػػر معنا ػػا اال فػػ  السػػياؽ فقػػد دؿ  لػػؾ  ولماا  

 ػػك  ااتكؿ نفػػ  القصػيد اعلػا رف المعنػا العػػاـ للسػيكف يػدكر  ػػيف رمػريف ظهػر 
كالقطذ  دكر  هد ييكف ماديا ميؿ هطذ الرها  ف   الحريةنعدـ  االقطذ  كاليان 

 ف معنكيا ميؿ هطذ العاد   فف  هكؿ العاعراك الحرك   كهد يي
 ىجوَم البوائقِ  -كما كانتْ -ختاُف    أرى البحَر رىًوا والسفائَن ملْ ُعدْ 

ي يف هطذ حالة الخػكؼ الشػ  يانػت هػد شحكلػت لعػاد  فقكؿ العاعرا لـ شعد  
اسػشخدـ ف نالحػاؿ كعػـ اتمػاف فػ  ال ػر كال حػر كلـ ش دؿ  ػ    االعشيادمف يير  

 ك ك هطذ العاد .عف القطذ المعنكم شع ير العاعر سيمااية السيكف لل
 اكمف الدالالت علا السيكف هكؿ العاعر

 حديُث سقطَرى ملْ يزْل عاطًرا
الحدي  سيف عند سقطرل كلـ يشحرؾ  عد ا ح ا كعػغفا  ك ػ    عػض  ركأ 
 .شفرؽ  يف السيكف المادم كالمعنكمالش  اتميلة 

 .)معنوي( والزْم طريقهمْ 
 .)مادي( وحاصرىْم ِف مسقٍط وأذاقهمْ 
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 .)معنوي( شخصْت أبصاُر راجيَك رغبةً وقْد 
 - القطػػػذ لسػػػيكفسػػػيماايات ا عػػػض ي مػػػذ العػػػاعر فيػػػ   ػػػيف   ػػػديذميػػػاؿ  ااااةاو 

 االسيكف(
 وسلْم  ُئدْ اوال ُبتأْس مْن كيِد مْن كاَد و 

 ف  هكلػ ا  مذ العاعر  يف المعنييفن اتكؿ القطذ  كالمراد هطذ اليأ  وقد
ـٍ  لش قػػػػا كاشاػػػػدٍ   كاليػػػػان  السػػػػيكف فػػػػ  هكلػػػػ ا كال ش شػػػػأٍ   سػػػػاينشاف  اليلمشػػػػاف كسػػػػل
 .واةا أم    يع ري الدقعالامشاف 
ع   رف ي مذ العاعر  يف لفظة القطذ كعالمة ال ـا ف   يت كاحػد  وم 
 ...تقطَنج.لومْ  لْا يج دْ ف  هكل  

 ُقطَع ِف أمِّ الفاَل والرساُقِ   ومْن ملْ جيرْد مثَل )راشِد( جيشوُ 
عالمػػة ال ػػـا فػػ  اتمػػكر الشػػ  شحشػػا  الػػا هطػػذ رف العػػاعر اسػػشخدـ و جااد 

 امعنكم ري ا رك  ـا ف  القكؿ ف      ات يات
 فقْد باَء بالوزِر الذي ملْ يفارقِ  ومْن ملْ يوافْق مثَل )حفٍص( صنيعوُ 

 ومل يسَع لإلصالِح سعَي مسابقِ  ومْن ملْ يسلْم ك  )اخلروصيِّ راشٍد(
 ك  )خنبَش( ملْ يظفْر بنجٍح مالحقِ  ومْن ملْ يكْن باحلزِم والعزِم آخًذا

 ك  )موسى( ميْت بالطوِّ ميتَة واثقِ  ومْن ملْ يقدْر أو يسايْس زمانوُ 
 ُفتُو العوايل لو ُرقَّى لشاىقِ  ومْن ملْ يصابْر ك  )احلوارْي بِن مالٍك(

كابنِو )مالٍك( إىل ال       معاقِل قبًضا ملْ يعْد بالدوانقِ  ومْن ملْ يبادر ْ
 ِف مسقٍط وأذاقهمْ وحاصرىْم 

 وأسيافهْم ِف احلرِب أصدُق ناطقِ 
  فػ  الػر ط  ػيف عالمػة ال ػـا ك ػ  ػرع العػاعر أ  ا إلاىماو تمص م  اةا المط

السيكف كالصكر الععرية الدالة علا القطذ كالي ات معان لييػكف عالهػة سػيمااية شعػير 
ػػاف  الػػا رف ر ػػؿ يقطعػػكا دا ػػر يػػؿ مػػف حػػاكؿ رف يعشػػدم علػػيهـ مػػف  اسػػشطاعكا رفعيمى

 محشؿ  فقد دؿ  لؾ علا رف المعنا العاـ للسيكف يػدكر  ػيف رمػريف ظهػرا كرمسشعمر 
        عدـ الحرية. والث  ي   عقي  المادم كالمعنكم  ك القطذ األو ا  ف  القصيد
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 .وانتىصياث أهى انُتائج اخلامتت وفيها
 -ال ي  : ت  ج الج  ا أاا أول:    
  شعيؿ القرااف اللفظية ر مية  الغة ف  يعؼ غمػكض المعنػا كمػف ر ػـ

 كاتدا .القرااف اللفظيةا هرينة الرش ة  كهرينة الش اـ 
  حػػاكؿ  عػػض العلمػػػا  ك ػػذ رسػػ  كنظريػػػات ياملػػة لسػػيمااية العالمػػػة

كعلؿ   الفشحة شدؿ علا العمؿ اررادم  ع هـ رفارعرا ية حي  يرل 
هكؿ القدما   خفة الفشحة كيقؿ ال مة كاليسر   اعشماد ـ علػا  آخركف

 ظا ر  ال ماؿ الصكش .
  للحريات اليقيلة ف ينما يػرل القػدما   عف المحدييف شخشلؼ رؤية القدما

رف الفشحػة  ػ  اتيقػؿ  كلعػؿ   عػض المحػدييف ال مة  ػ  اتيقػؿ يػرل
 لسامذ معا.س   الخالؼ السا ؽ ير ذ الا عدـ مراعا  حاؿ المشيلـ كا

 -أاا  ت  ج الج  ا التطبيقي:ث  ي :      
  اليسػػػػر   ػػػػا ت غال ػػػػا فػػػػ  الحقػػػػؿ الػػػػدالل  الخػػػػا   ػػػػالحرك   ك نيػػػػت

 كلعػػؿ ط يعػػة المك ػػكع ردت القصػػيد  فػػ  رساسػػها علػػا حريػػة اليسػػر 
يلقػػػ  فػػػ  نفػػػ  المػػػشيلـ كالسػػػامذ معػػػا الػػػا  لػػػؾ  فيسػػػر العػػػدك رك  ػػػر  
 فػ  سػاحةالنحػكييف الػا اليسػر  كال ػرداللة سيمااية شنشقؿ مػف اليسػر 

 اف اليسػػر  شعنػػا  اتسػػما  دكف اصػػس افشػػراض النحػػا  القااػػؿ  ك الػػكغا
مػػػف خػػػالؿ الدراسػػػة ارحصػػػااية  كش ػػػيف  طػػػالف الفػػػرض القااػػػؿ  غير ػػػا

 .  يؽ انشعار اليسر  ف  حدكد القصيد 
  ا ت ال مة غال ػا فػ  الحقػؿ المع مػ  الخػا   ػالفخر  كهػد رحسػف 

شكظيػػؼ سػػيمااية عالمػػة الرفػػذ  فقػػد ر ػػط  ػػيف المفػػردات الدالػػة العػػاعر 
علػػا الفخػػر كعالمػػة الرفػػذ لمػػا يعػػعر  ػػ  مػػف يفشخػػر مػػف الرفعػػة  كهػػد 
صػػس افشػػراض النحػػا  القااػػؿا اف الرفػػذ رييػػر مػػف السػػيكف  كلػػـ يصػػػس 

  االفشراض القااؿ اف الرفذ ه ؿ النص .
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  عػػػػدـ  اير ػػػػذ الػػػػ السػػػػ   فػػػػ  شفػػػػكؽ الفػػػػشس علػػػػا ال ػػػػـ فػػػػ  القصػػػػيد
 ا  الفػشس فػ  القصػيد  مػذ اتلفػاظ الشػ    ك اسشغراؽ العاعر ف  الفخر

فػػػػؽ شػػػػدؿ علػػػػا العمػػػػؿ اررادم  كهػػػػد ن ػػػػس العػػػػاعر فػػػػ  الػػػػر ط  ػػػػيف  ككي
الحريػػػة ارعرا يػػػة الفشحػػػة كالفشكحػػػات كاالنشصػػػارات الشػػػ  هػػػاـ  هػػػا ر ػػػؿ 

 عماف.
 لشػػدؿ  ػػا ت ارراديػػة الشػػ  فعػػاؿ كاتالفشحػػة  ر ػػط العػػاعر سػػيماايا  ػػيف

اًني علا رف الحرك   ة يانت عف اراد  صادهة. العيمى
  ػػرع العػػاعر فػػ  ر ػػط الي ػػات كالقطػػذ  السػػيكف لييػػكف عالهػػة سػػيمااية 

ػاف  شعير الا رف ر ػؿ اسػشطاعكا رف يقطعػكا دا ػر يػؿ مػف حػاكؿ رف عيمى
صػػس افشػػراض النحػػا   ك ػػكد   كهػػد كمحشػػؿريعشػػدم علػػيهـ مػػف مسػػشعمر 

 عالهة  يف ال ـا كالقطذ.
 ك ػك ّْعف يسر ك ر اتعدا  فػ  الحػرك   معػدؿ  العاعر يلـش  %

 ػػا ت اتفعػػاؿ ارراديػػة فػػ   ػػ   يػػـ   مػػا يعنػػ  عػػد   ػػأ  ر ػػؿ عمػػاف
 % ك ػػك مػػا يعنػػ  حػػر  ر ػػؿِْالقصػػيد  فػػ  المرش ػػة اليانيػػة  معػػدؿ 

ػػاف  ػػػاف  ك ػػا ت ال ػػػمة الشػػ  شميػػؿ فخػػر ر ػػؿ  علػػا االسػػشقالؿعيمى عيمى
يـ   ن  رف الفخر لي   دفا للقصيد % ك ك ما يعُٔ  هاد ـ  معدؿ 

ػػاف  % شقري ػػا لي ػػيف رف ر ػػؿٖ ػػا  السػػيكف  معػػدؿ  ال ي ػػالغكف فػػ  عيمى
 كشقطيع .الشنييؿ  عدك ـ 

 الصػكر العػعرية فػ  القصػيد  العالمػات ارعرا يػة سػيماايا عػف ع رت  
رحسػػف العػػاعر   كهػػد فقػد  ػػا ت اليسػػر  غال ػػا مػػذ صػػكر اليسػػر كال ػػر

ال ػػػمة  فقػػػد ر ػػػط  ػػػيف الصػػػكر الدالػػػة علػػػا الفخػػػر شكظيػػػؼ سػػػيمااية 
رييػػػر مػػػا فػػػ    ك ةكعالمػػػة الرفػػػذ لمػػػا يعػػػعر  ػػػ  مػػػف يفشخػػػر مػػػف الرفعػػػ

ػاف  القصيد  مف فخر  ر اؿ  ػرع العػاعر فػ  الػر ط كهػد اتعػاك ن عيمى
 . يف عالمة ال ـا كالصكر الععرية الدالة علا القطذ كالي ات معا
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 :التوصي تأاا 
الدراسػػة  شك يػػ  نظػػر ال ػػاحييف النحػػكييف الػػا الدراسػػات السػػيميااية  ات  توصااي

م الدر  النحكم الحػدي ن ممػا يفػشس ال ػا  يرًٌ يي العالهة للكهكؼ علا رفؽ  ديد  
رماـ ال احييف لشقػديـ رطركحػات ك حػك  شخػدـ  ػ ا الشك ػ   عػيؿ  ػدم كشر طػ  

ػاًن الدراسػة الػا شسػليط ال ػك  علػ تاد و كم  شراي  الشليد   اليػرم  ا العػعر العيمى
كل كرك   اتينيؼ  .الرًٌ
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  ٕ  مصػر  ميش ػة اتن لػك المصػرية  طم  أس ا  الم بيعا را يـ رني    .1
 ـ. ُٗٗٗ

  محا ػػرات الملشقػػا الػػكطن  الساايم  يع اتج ااا ت وأبماا دا ػػرا يـ صػػدؽ   .2
 اتكؿ السيميا  كالن  اتد  .

مط عػػة ال امعػػة السػػكرية  األدلااع رااي أصااو  ال حااو لماان ا ػػف اتن ػػارما  .3
 ـ.۱۹ٓ۹ ت ۱۳۹۹

 ػػ  ۱۳۹۱الط عة اتكلػا  - إ  اا ثةثي  سو   م  الق ق ا ف خالكي ا  .4
 مط عة دار اليش  المصرية.

 .َُٕٗ  شحقيؽا محمكد الخ يرم  القا ر   المب   ا ف سيناا  .5
  شحقيؽا البي   الفوا د المشوقع إلى  موا الق ق  و ماا ف هيـ ال كاية   .6

 ـ.ُْٗٗمحمد عيماف الخعت  ميش ة القرآف  الط عة اتكلا  القا ر   
   دار صادر   يركت  عدد الم لدات.لس   الم اا ف منظكر  ماؿ الديفا  .7
   دار العقيد . ما التةو ر ك ادري  محمد  ف ع د الفشا ا  .8
  الب  ا واب  اا: المب ا ري  م  ر ك ال قا  ع د غ  ف الحسيف العي رم .9

 ـ. ََِٖ  ٓشحقيؽ مخشار محمد طليمات  دمعؽ  دار الفير  ط
  التم يفاا ت ػػػ  ُٖٔر ػػك الحسػػف علػػ   ػػف محمػػد  ػػف علػػ  ال ر ػػان ا .11

  غداد  دار العؤكف اليقافية  د.ط.
  شحقيػػؽ كعػػر ا البياا   والتبيااي ر ػػك عيمػػاف عمػػرك  ػػف  حػػر ال ػػاحظا  .11

للط اعػػػة كالنعػػػر كالشكايػػػذ  ع ػػػد السػػػالـ محمػػػد  ػػػاركف  ميش ػػػة الخػػػان   
 .ُٖٗٗق /  ُُْٖ  ُ    ٕالقا ر   ط 

ر ػػك محمػػد ع ػػد غ  مػػاؿ الػػديف  ػػف يكسػػؼ  ػػف رحمػػد  ػػف ع ػػد غ  ػػف  .12
  ش ح شاةو  الاةاا راي مم راع كاةا الما ا عاـ اتنصارم المصرم  

 .ََِْدار الطالاذ للنعر كالشكايذ  
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ااات و مااا  القااا   ػػػػ  َّٕر ػػػك منصػػػكر محمػػػد  ػػػف رحمػػػد اتا ػػػرما ت  .13
 ـ.ََُِ  ّ  شحقيؽ نكاؿ  نت ا را يـ  طال حويي  ريه 

  دار اآلفػاؽ ال ديػد    يػركت  الفا و  راي الم اعر ك  الؿ العسػيرم   .14
 .ُِّٗ  ْط 

فػ  اللغػة العر يػة  مػدير معهػد  رمسفع الح ك ت رحمد اتخ ر غػااؿ   .15
 الدراسات كات حا  للشعري   الر اط..

ـ  ََِّ  يط اتكلا  الر ػاط يع وال مطيعالوييفع الكمرحمد المشكيؿا  .16
 دار اتماف.

   يػػركت ل نػاف عػػرية المط كعػػات للنعػػر كتاا ا اب اا اارحمػد حػػاطكـا  .17
 ـ.ُِٗٗ ػ/ُُِْكالشكايذ 

  القا ر   عالـ اليشػ   ُ  ط: د اسع الصوت الم و رحمد مخشار عمر .18
  ميش ة الخري    ُ  طاألصوات الم ويع  كالخكل   محمد عل   ُٖٔٗ
ُٖٕٗ. 

  رفريقيا العرؽ  الػدار ال ي ػا   سيم  يع ال ص األدبيرنكر المرش ا   .19
 ـ.ُٕٖٗ ُط

المةمااع اب  ابيااع رااي الجممااع الم بيااع ووييفتهاا  ايمػػاف  عػػير سػػليماف  عػػار    .21
  رسػػالة ما سػػشير  ال امعػػةا  امعػػة ال حويااع: د اسااع  حويااع وصاافيع تحميميااع

 ـ.ََِٔالدراسات العليا  القرآف اليريـ كالعلـك ارسالمية  يلية 
  ها لػػػػ  عػػػػدناف دركيػػػػ  كمحمػػػػد الكمياااا تريػػػػك   ػػػػف مكسػػػػا اليفػػػػكما  .21

 ـ.ََُِ  ِالمصرم  كاار  اليقافة كاررعاد القكم   دمعؽ  ط
م ا اج ال قاد األدباي المم صا  د اساع راي األصاو  والمةماح  عير ياكريريت   .22

 .ََِٖيشا  . الهياة المصرية العامة للوابشك لت ال ي يع والتطبيقيع
  دار ا ػػػف حػػػـا ت  ياااا األلقااا ا المممياااع يػػػر  ػػػف ع ػػػد غ ر ػػػك ايػػػدا  .23

 .ََِٔ  ُالقا ر   ط
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  منعػػػػكرات ُ  شر مػػػػةا رنطػػػػكف ر ػػػػف ايػػػػد ط الساااايمي  ي ػػػػر غيػػػػركرا  .24
 ـ.ُْٖٗعكيدات   يركت ل ناف.  

 ـ.ََُِ  الدار ال ي ا   الم ع الم بيع مم  ا  ومب  ا شماـ حساف   .25
  شحقيػػؽا موسااو ع كشا ل اصااطةح ت الف ااو الشهػاكن  محمػد علػػ ا  .26

 ..ُعل  دحرك   ميش ة ل ناف ناعركف  ط 
  القػا ر   د.ط الم.ا  ري  موا الم ع وأ وا ها  الؿ الديف السيكط ا  .27

ََِٖ   ُ 
  نقػػالن عػػف  ػػاف يلػػكد ماادت  إلااى الماا هج الساايمي  ي ميػػؿ حمػػداكم   .28

 لد اليال  مػار  يكيي  كيشا    الفرنسية. م لة عالـ الفير  اليكيت  الم
 ـ نسخة اليشركنية.ُٕٗٗ

  شحقيػػػؽا محمػػػد م هااا ج البم ااا ا  وسااا اج األدبااا احػػػاـا القرطػػػا ن ا  .29
 .ُٔٔٗالح ي   ف الخك ة  دار اليش  العرهية  شكن  

  شحقيػؽا محمػد رحمػد المف دات ري   يا القا ق الراغ  اتصفهان ا  .31
 خلؼ غ  ميش ة اتن لك المصرية.

أر اا   البياا   د اساااع تحميميااع لمساا     ماااا سػػحر مصػػطف  ا ػػرا يـا  .31
 ـ.ََُِ  دار الا را   ط اتكلا   البي  

ا رصػػػػػػػكلها كمنا  هػػػػػػػا السااااااايمي  يعسػػػػػػػعدية مكسػػػػػػػا عمػػػػػػػر ال عػػػػػػػير   .32
 كمصطلحاشهاا  ح  منعكر علاا 

  كرسسػػػػها عنػػػػد القػػػػدما   الم لػػػػة اليقافيػػػػة لساااايمي  ي تسػػػػمير ركر ػػػػذ  ا .33
 ـ.ََِِال ااارية  

منشػديات العػرؽ  – والسيميولوجي    د بي   ود  سوسي السيم  يع  .34
 مكهذ اليشركن . –ركف اليف 

   يػػركت  دار العلػػـ َُ  طد اساا ت رااي رقاا  الم ااعصػػ ح  الصػػالسا  .35
 ـَََِللمالييف  
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ي  ل ع الق ق  الك يا "د اسع ري الت كياا ال حاو ص رم ا را يـ السيدا  .36
 َُُِميش ة اآلدا   ط اتكلا 

  محا ػػػػرات المشلقػػػػ  يم  يع  اتج ااااا ت وأبماااا دالسااااصػػػػدؽ ا ػػػػرا يـا  .37
 الكطن  اتكؿ السيميا  كالن  اتد  .

  دراسػػة مقارنػػة مػػذ السػػيميا   مااا الدللااع   ااد الماا اعػػادؿ فػػاخكرم   .38
 ـ.ُْٗٗ ِالحديية  دار الطليعة   يركت ط 

  القػا ر  ميش ػة الخػان   رصاو  راي رقا  الم اعع د الشػكا   رم ػاف   .39
اليشػػا   شصػػرؼ عػػف يشػػا  اللغػػة العػػع ية  ـ  نقلػػ  صػػاح َََِ  ٔط

 كاللغة اتد ية ف  ال اير  العر ية القديمة.
  شقػػديـ ابيضاا ح رااي  ماا  ال حااوع ػػد الػػرحمف  ػػف اسػػحاؽ الا ػػا  ا  .41

 .ََِْعكه   يؼ  عرية الف ر العر     يركت  د.ط  
ع ػد الػرحمف  ػف محمػد  ػف محمػد  ا ػػف خلػدكف ر ػك ايػد  كلػ  الػديف الح ػػرم   .41

ديوا  المبتادأ والتبا  راي تا  يع الما ا والب با  وما   ػ َٖالمشكفاا  ارع يل 
   المحقؽا خليؿ عحاد .  ص اا م  ةو  الشأ  األكب 

مفهااااااوا الساااااايمي  ي ت  الحااااااوا  األكاااااا ديمي ع ػػػػػد الػػػػػػرحمف   ػػػػػػرافا  .42
 ـ.ُٖٖٗ  العدد اتكؿ يناير والج ممي

ـ ا شحقيػػػؽ محمػػػد ع ػػػد المػػػنع: دل ااا  اب جااا .ع ػػػد القػػػا ر ال ر ػػػان  .43
 خفا  .

  دار الطليعػػػػة للط اعػػػػة كالنعػػػػر تشاااا يح الاااا ص –ع ػػػػد غ الغػػػػ ام   .44
 .ُِ.ُٕٖٗس شم ر  ُ يركت ل ناف ط

إمةا م  ما  با  العي رما ر ك ال قا  ع د غ  ف الحسيف  ف ع ػد غا  .45
  شحقيػؽا ا ػرا يـ ال حم  م  وجول اب  اا والقا ااات راي جميان القا ق 

 ـ القا ر . ۱۹۹۹الط عة اليانية  -عطك  عكض 
  ش ليػػات االنهيػػار فػػ  عػػعر المشن ػػ   دار اساات ط   الاا صعيػػد  ل ػػذا  .46

 الكفا   ط اليانية.
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ا سليماف دنيػا  دار المعػارؼ  القػا ر   ط ممي   المما  تحقي الغاال ا  .47
   د ت.ِ
 مبااا دل المسااا  ي ت الحديثاااع و ماااا المةمااا ت فردينانػػػد دم سكسػػػير   .48

 الميش ة اتياديمية.
ِ  علا الرا طاالم هج السيمي  ي –عك فريد امع  .49

https://www.facebook.com/1439048816313936/posts/

1585964551622361/ 

  شر مػػة ع ػػد مح ضاا ات رااي  مااا المساا   الماا افيردنانػػد دم سكسػػير   .51
 ـ  رفريقيا العرؽ  الدار ال ي ا .ُٕٖٗ  ُالقادر هنين  ط 

  القسػػػـ اليػػػان   دار المعػػػارؼ د اسااا ت راااي  ماااا الم اااعيمػػػاؿ  عػػػرا  .51
 .ّ مصر  ط 

  ل ييػر  يػرك  شر مػة : مقدمع  ماا ابشا     السايمولوجي مااف الػكعر .52
 .ُٖٖٗ  ُمن ر عياع   دار طال  للدراسات كالشر مة  ط 

 ـ.ُٗٗٗ   يركت  د.ط  الم عمقدمع لد اسع رق  محمد ر ك الفر ا  .53
ح شيع التض    مى اب   قيا   المطبماع األ.ا ياع محمد الخ رما  .54

 ـ.۱۹۲۹ق. ۱۳ِ۹  الط عة السا عة  سنة بمص 
المةمع اب  ابياع راي الجمماع باي  القاديا محمد حماسة ع د اللطيؼا  .55

 .  ط دار غري  القا ر والحديث
  ف ااو  والممااواموسااو ع كشاا ل اصااطةح ت المحمػػد علػػ  الشهػػانكما  .56

 .ُِّ   ُـ   ََِٔ  ميش ة ل ناف  ُشحقيؽ عل  دحرك   ط
  شقػديـ علػا : المفص  ري صا مع اب ا اامحمكد  ف عمر الامخعرم .57

 .ََِّ   يركت  دار الهالؿ  ّ كملحـ  ط
  يشػػػا  ابتكااا   الفكااا  ال حاااو   ماااى الحاااديث واألثااا محمػػػكد ف ػػػاؿا  .58

 سي كي   ط اتكلا.

https://www.facebook.com/1439048816313936/posts/1585964551622361/
https://www.facebook.com/1439048816313936/posts/1585964551622361/
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ا

 سيمياء العالمة اإلعرابية يف الدرس اللغوي احلديث: دراسة حتليلية تطبيقية عىل قصيدة إلياذة ُعَم

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َّٗٗ﴾  

  

  شحقيػؽ التوقيل  مى مهم ت التم  يلالمناكم  محمد ع د الرؤكؼا  .59
   يػػركت  دار الفيػػػر المعاصػػػر  دمعػػػؽ  دار ُمحمػػد ر ػػػكاف الدايػػػة  ط

 ـ.َََِالفير  
. الفصػؿ اتكؿا السيمي  ي ت م  ايجه  وتطبيق ته مكهذ سعيد  نيراد   .61

 السيمياايات كمك كعها.
  شر مػة ع أصوله  وقوا دا السيم  يميعاؿ رريفية ك كف يلكد  يركا  .61

 رعيد  ف مالؾ مرا عة كشقديـ عاالديف المنا
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