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 الكامنة كراء الدالالت النفسيَّةييدؼ ىذا البحث إلى بياف  ممخص البحث:
في محاكلة ربط  ؛يكسيؼسكرة  فيالمباشرة كغير المباشرة  بيريَّةلميمكًٌنات التعا

 –السمكؾ  –)األفكار  ةالمخرجات المغكيَّة بالدالالت النفسيَّة الداخميَّ 
الرئيسة ىذه الميمكًٌنات  ؛ إذ تخبر، بحسب ما كردت فيو مف سياقاتاالنفعاالت(

مف الدالالت النفسيَّة الضمنيَّة أك  طائفةعف بمساعدة ممكًٌنات مساعدة، 
 الكامنة كراءىا.

 ذاتاالسميَّة كالفعميَّة، التعبيرات المغكيَّة  :التعبيريَّة كيقصد بالممكًٌنات
ة ؛ فثمَّ سياقاتياالممكًٌنة ليذه الدالالت في ك  ،الضمنٌي النفسيٌ  الدالليٌ  التأثير

 امثيرن  عد  ي تعبيرمٌ كؿَّ ممكًٌفو  ألفَّ  ؛ىذه الممكًٌنات تج مفتستنأبعاد نفسيَّة داخميَّة 
 السامع. مف لدفنفسيَّة  ةنتج عنيا استجابتؿ المتكمًٌـ بى مف قً 

الميمكًٌف  –الميمكًٌنات التعبيريَّة  –الداللة النفسيَّة  الكممات المفتاحية:
 الممكًٌف الفعمٌي. –االسمٌي 
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Abstract: This research aims to explain the psychological 

semantics which behind Expressive Momakkenat Direct 

and indirect in Surat Yusuf, in an attempt to link the 

linguistic outputs with the internal psychological 

semantics )Thoughts - behavior – emotions), according to 

the contexts contained in it. It tells about a bundle of 

psychological semantics which behind it. 

     Expressive Momakkenat mean: the nominative and 

active linguistic expressions that have a psychological 

semantics effect, and enable these semantics in their 

contexts. there are internal psychological dimensions that 

can be deduced from these Momakkenat. Because every 

Expression is considered an excitement by the speaker that 

results in a psychological response in the listener. 

Key words: Psychological significance - Expressive 

potentials - Nominal Empowerment - Actual 

Empowerment. 
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 مةمقد  
يحاكؿ الباحث في ىذا البحث )الدالالت النفسيَّة لمميمكًٌنات التعبيريَّة في سكرة 

من خالل اسخدام مناهج البحث المغويَّ التي تتواءم وطبيعة البحث، –يكسيؼ( 
إبراز ىذه الميمكًٌنات التعبيريَّة الرئيسة  -كالمنهج التداولي  والمنهج الوصفي  

 مف دالالت نفسيَّة عميقة. كالمساعدة، كبياف ما يكمف كراءىا
تصاغ الشحنة الداخميَّة النفسيَّة صياغة لسانيَّة، مف خالؿ أضالع المثمث: ف

 تعف دالال الممكًٌنات التعبيريَّة تتمخَّضإذ المخاًطب كالخطاب كالمخاطىب؛ 
ينتج عنيا ممكًٌنات تعبيريَّة )استجابات( المتكمًٌـ،  عند )مثيرات( كامنةنفسيَّة 

 الخطاب. في أثناء، دالالت نفسيَّة عند السامعتفصح عف 
كشائج كثيقة بيف عمـك المسانيَّات كعمـ النفس، تمخَّضت عف فرع مف  كثمَّة

)عمـ النفس المغكٌم(، كما تمخَّضت عف فرع مف فركع عمـ  ىكفركع عمـ النفس 
العمماف يصبَّاف في  فىذاك )عمـ المغة النفسٌي أك المسانيَّات النفسيَّة(،  ىكالمغة 

كالفكر اإلنسانٌي  كيَّةالمغالمخرجات بكتقة كاحدة مفادىا كجكد ترابط كثيؽ بيف 
 ر عنو مف مكامف شعكريَّة كحسيَّة.كما يعبًٌ الداخمٌي 

، كال سيَّما كقد حمَّت إرىاصات عمـ النفس في مكاطف كثيرة في النٌصً القرآنيٌ 
قىصص القرآنٌي، كمف ذلؾ ما كرد في سكرة ما كرد في لغة األسمكب الحكارٌم في ال

 مكضع الدراسة. يكسيؼ
في أنَّو ييدؼ إلى بياف  السابقة اتعف الدراس كيختمؼ البحث الحاليٌ 

، ىي: )المباشرة أقساـكىذه الممكًٌنات أربعة ، كًٌنات التعبيريَّةملممالدالالت النفسيَّة 
أحادية  – )قبميَّة، كبعديَّة( الرئيسة كالمساعدة –االسميَّة كالفعميَّة  -كغير المباشرة 

دة الداللة(.  كقد سابقة.إليو الدراسات الكىذا لـ تتطرَّؽ  الداللة كثنائية الداللة كمتعدًٌ
 : أربعة مباحث، ىيفي البحث جاء 

ل:  .األسمكبيَّة التعبيريَّة كاألفعاؿ الكالميَّة المبحث األوَّ
 .المباشرة لمممكًٌنات التعبيريَّة الدالالت النفسيَّة المبحث الثاني:
 . غير المباشرة لمممكًٌنات التعبيريَّة الدالالت النفسيَّة :المبحث الثالث
 دالالت.الة كتعد د نة الدالليَّ المياد المبحث الرابع:
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ل  المبحث األوَّ
 األسموبيَّة التعبيريَّة واألفعال الكالميَّة

 و، كما أنَّ (شارل باليـ)ل (سموبيَّة التعبيريَّةاألـ)ب ىذا البحث يرتبط مكضكع
؛ إذ تكشؼ كؿ  كاحدة منيما (نجون أوستـ)ل (األفعال الكالميَّةـ)ب كثيؽ الصمة

 في جانب مف جكانبيا عف كشائج بيف الممكًٌنات التعبيريَّة كالدالالت النفسيَّة.
مف المعاني كالحاالت و نفسا في مَّ عاإلنساف  إفصاحالتعبير: بيقصد ك 

، كاإلشارة كمالمح الكجو الكالـك ،بشتَّى كسائؿ التكاصؿالنفسيَّة المعيَّنة 
  (ُ)ألذىاف تصكيرنا بارزنا ال غمكض فيو.اكتصكير 

فثمَّة عالقة كطيدة بيف عمـ المسانيَّات بقطاعاتو المختمفة كعمـ النفس، 
تبرزىا الممكًٌنات التعبيريَّة في مكاضعيا كسياقاتيا؛ كألجؿ ىذه العالقة نشأت 

 .بكجو عاـالمسانيَّات النفسيَّة 
لكاليات المتحدة األمريكيَّة، في اعالـ المسانيَّات النفسانيَّة م ظيرتقد ل

لى الكالـ اإلنسانٌي كما لو مف صالت نفسيَّة كعقميَّة داخؿ الكياف إبالنظر 
دراكو، كالمكاقؼ الذىنيَّة  ؛البشرمٌ  أم الحاالت النفسيَّة إلنتاج الكالـ كا 

َـّ اتَّضحت (ِ)كالعاطفيَّة تجاه حدث مف أحداث التكاصؿ. عمـ ىذا ال معالـ ث
 (ّ).استقالالن تامًّا في النصؼ الثاني مف القرف العشريف كاستقؿَّ 

                                                           

التعبير القرآني كالداللة النفسية، محمد عبد هللا الجيكسي، دار الغكثاني ( انظر: ُ)
 .ّٕ، ّٔ، صـََِٔ، ُلمدراسات القرآنية، دمشؽ، ط

المغة النفسي بيف األدبيات المسانية كالدراسات النفسية، عزيز كعكاش، مجمة عمـ ( انظر: ِ)
كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد السابع، 

 .ّـ، صََُِجكاف 
عمـ المغة النفسي، عبد العزيز بف إبراىيـ العصيمي، جامعة اإلماـ محمد بف ( انظر: ّ)

 .ِٓـ ، صََِٔ، ُسعكد، ط
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التي  التعبيريَّة بياف الممكًٌنات -ذلؾ الحيفمنذ -ني كف اكقد بدأ المس
 الكامنة كراء األبعاد النفسيَّة استنتاجتتمخَّض عف دالالت نفسيَّة مف جية، ك 

 مف جية أخرل.الممكًٌنات  ىذه
، كىك معنى أساسي دالليَّ أك معجميٌ المغة ليا معنى فالكممة في 

مكضكعي عاـ مشترؾ بيف أىؿ المغة جميعنا، غير أفَّ بعض كممات المغة ليا 
  (ُ).آخر عاطفٌي أك كجدانٌي أك نفسيٌ معنى 

فالبعد الداللٌي النفسٌي العميؽ يكمف في الكجو اآلخر مف الممكًٌنات 
المعجمٌي السطحٌي الظاىر في الكجو التعبيريَّة؛ إذ يتجمَّى المعنى الداللٌي أك 

ؿ.  األكَّ
شارؿ ك كجسبرسف، فندريس، كفيجكتسكي، كبالمر،  العمماء، مثؿ: قد بيَّفك 
أم طيَّاتيا دالالت نفسيَّة؛ ، أفَّ الممكًٌنات التعبيريَّة الكالميَّة تحمؿ في بالي

مكاضعيا داخؿ تكمف الدالالت النفسيَّة في الممكًٌنات التعبيرٌية الظاىرة، في 
اإلنساف يفصح عمَّا في نفسو مف أفكار عقميَّة كعف مشاعره ألفَّ  ؛الجممة

 .يذه الممكًٌناتكأحاسيسو كانفعاالتو كعكاطفو ب
–ـ ا فحسب؛ بؿ يتكمَّ ـ ليصكغ أفكارن اإلنساف ال يتكمَّ أفَّ  إلى فندريس ذىب

ة فكرة التعبير عف أيَّ ف، و كمشاعرهسأحاسير عف ر في أمثالو كليعبًٌ ليؤثًٌ  -اأيضن 
جممة قيمة انفعاليَّة،  كؿٌ لأكضح أفَّ كما ، (ِ)ا مف لكف عاطفيٌ ال يخمك مطمقن 

َـّ فإفَّ معرفة كممات الجممة كتحميؿ عناصرىا النحكيَّ  ة ليس معناه كمف ث
  (ّ)مكنكناتيا؛ بؿ يبقى بعد ذلؾ تقدير قيمتيا االنفعاليَّة. استخراج كؿٌ 

                                                           

( انظر: عمـ الداللة )عمـ المعنى(، محمد عمي الخكلي، دار الفالح، عماف، األردف، ُ)
 بتصٌرؼ. ّٕ، ِٕـ، صََُِ

المغة، ج. فندريس، ترجمة: عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص، تقديـ: ( انظر: ِ)
 .ُّٖ، ُِٖـ، صَُِْفاطمة خميؿ، المركز القكمي لمترجمة، مصر، 

 .ُٖٓالمغة، فندريس، ص( انظر: ّ)
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بر عف نفسيا عمى كجو العمكـ بصكرتيف: باختيار المغة تعًٌ ة في كاالنفعاليَّ 
المغة  كعائيص ليا في الجممة؛ يعني أفَّ الكممات كبالمكاف الذم يخصَّ 

  (ُ)االنفعاليَّة األساسييف ىما المفردات كالتنظيـ.
؛ حيث فندريس كبذلؾ اتَّضح التفسير النفسٌي لمحقائؽ المغكيَّة بعد مؤلفات

َـّ باالتَّجاه المسانٌي الخاص بالمسانيَّات التأثيريَّة؛ فقد عالج المغة مقتنعنا  إنَّو اىت
الحدث ليس مجرد تقرير، ألفَّ ىذا بأفَّ كؿَّ حدث كالمٌي يحمؿ أثرنا انفعاليًّا، 

   (ِ)كلكنَّو تعبير خاص بانفعاؿ معيَّف.
 التحميالت المغكيَّة المعيكدةعمى تعبيرات المغكيَّة تحميؿ ال كال يقتصر

لهما ،يفيكتمؿ مف خالؿ شقَّ  ، إنَّمافحسب  :بقطاعاتو التحميؿ المسانيٌ  :أوَّ
التحميؿ الداللٌي النفسٌي وثانيهما: الصرفٌي كالصكتٌي كالنحكٌم كالداللٌي، 

 الممكًٌنات.الضمني الكامف كراء ىذه 
ا  الداللة النفسيَّةكبذلؾ تعد   كىي ال تتنافى مع  ،فركع الداللةميمًّا مف فرعن

تبكح بيا األلفاظ كالنصكص المغكيَّة، بؿ يمكف عدَّىا التي الدالالت األخرل 
جانبنا مكمًٌالن مف جكانب الكشؼ عف المعنى.
(ّ) 

ظر إلى األجكاء العاطفيَّة كالنفسيَّة التي ترافؽ استعماؿ األلفاظ يكشؼ االنك 
ال تجميو طرؽ األلفاظ،  ىذه يختبئ خمؼجانبنا ميمًّا مف جكانب المعاني 

   (ْ).كالداللة المركزيَّة البحث األخرل عف المعنى
 

                                                           

 .ُٖٔالمغة، فندريس، ص( انظر: ُ)
( انظر: اتجاىات البحث المساني، مميكا إفيتش، ترجمة: سعد مصمكح ككفاء كامؿ، ِ)

 .ُِّ، صـَََِ، ِالمجمس األعمى لمثقافة، ط
عبد، مجمة القادسية في اآلداب  ( انظر: الداللة النفسية في سكرة مريـ، عقيؿ عكمكشّ)

 .ٖٔـ، صََِٕ(، ٔ) (، المجمدْ -ّكالعمـك التربكية، العدداف ) 
 .ٖٔ، صالداللة النفسية في سكرة مريـ( انظر: ْ)
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أفَّ ىذه الداللة  ثمرتيا كثيرة الداللة النفسيَّة تعريفات ممعنى النفسٌي أكلك 
 منتكجات الممكًٌنات التعبيريَّة.إحدل 

؛ دالالت عند الفردنو المفظ مف ما يتضمَّ بأنَّو:  أحمد مختار عمرو فقد عرَّف
جاه األلفاظ كالمفاىيـ تكضكح حيث تنعكس المعاني الذاتيَّة النفسيَّة ب

ة، كال بالتداكؿ بيف األفراد ز بالعمكميَّ ال يتميَّ ، معنى ذاتيٌ ؛ فيك (ُ)المتباينة
    (ِ)جميعنا.

ـ  بدراسة السمكؾ المغكٌم لإلنساف، كالعمميَّات بأنَّو  العصيمي وعرَّفك  عمـ ييت
  (ّ)النفسيَّة العقميَّة المعرفيَّة التي تحدث في أثناء فيـ المغة كاستعماليا.

المقصكدات النفسٌية لإلنساف تكمف في ىذيف التعريفيف أفَّ يتَّضح مف 
تعبيريَّة استجابات  انتج عنيت لدل المتكمًٌـ مثيرات تعد   تي، اللممكًٌنات التعبيريَّةا

 أخرل. سيَّةنف التدال لدل السامع يكمف كراءىا
؛ إذالمتكمًٌـ نفس في فاأللفاظ تعبر عمَّا  ميَّات عم وتقـك في نفس مف معافو

ؿ إلى كممات عقميَّة أك  فتقكـ في نفسو  ؛أذف السامعتنتقؿ إلى نفسيَّة، تتحكَّ
  (ْ).مكازية نفسيَّة ةعمميَّات عقميَّ 

ف، ىما: االتًٌصاؿ تيف مستقمَّ مغة كظيفتيلمف أفَّ  فيجوتسكيكىذا ما بيَّنو 
 كىكالخارجي مع األتراب مف بني البشر، كما يعادؿ ىذا في األىمية 

  (ٓ)االستخداـ الداخمٌي ألفكار المرء.

                                                           

 .ّٗـ، صُٖٗٗ، ٓ( انظر: عمـ الداللة، أحمد مختار عمر، عالـ الكتب، القاىرة، طُ)
 .َُّعمـ المغة النفسي، لمعصيمي، ص ( انظر:ِ)
 .ِٕعمـ المغة النفسي، لمعصيمي، ص( انظر: ّ)
حضكر الدرس النفسي في المسانيات، سمية جاليمي، مجمة اآلداب كالمغات، ( انظر: ْ)

 .ِٖـ، صََِٗجامعة قاصدم مرباح، كرقة، الجزائر، العدد الثامف، مايك 
المصرية الييئة  ( انظر: التفكير كالمغة، جكديث جريف، ترجمة كتقديـ: عبد الرحيـ جبر،ٓ)

 .ُُْـ، صُِٗٗالعامة لمكتاب،
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حكما  إلى  تبيف عمـ النفس كالمسانيَّات أدَّ  قكيَّة عالقة كجكد بالمر كضَّ
مميَّات محاكلة تفي ـ الع ىكإلى المغة  ظيكر المسانيَّات النفسيَّة، فالمدخؿ النفسيٌ 

 (ُ).ـ كالسامعالمتكمًٌ التي تمر  بيا المغة عند 
جسبرسف أفَّ األلفاظ قد ترتبط بالدالالت في بعض الحاالت النفسيَّة  ذكرك 

ح الصمة كالكممات التي تعبًٌر عف الغضب أك النفكر كالكره ، كىذا ممَّا يكضًٌ
األلفاظ التعبير عمَّا يجكؿ في يدؼ ف ؛(ِ)الكثيقة بيف األلفاظ كالدالالت

 (ّ)نفسٌي. عبًٌر عف مدلكؿو كٌؿ لفظ يأم ؛ األذىاف

مكضكعيا: ؛ ألفَّ شارل باليالتعبيريَّة لسموبيَّة األكىنا تنبغي اإلشارة إلى 
كؿَّ فكرة تتحقَّؽ في المغة ؛ فاسة المضمكف الكجدانٌي كالعاطفٌي لمتعبير المغكمٌ در 

مَّا عند السامع ضمف سياؽ كجدانٌي تككف مكضع ، (ْ)أىمية إمَّا عند المتكمـ كا 
كما أفَّ النظـ القاعديَّة النفسيَّة ىي التي درست العالقات بيف الشكؿ المسانٌي 

 (ٓ)كالتفكير.
لهمانكعيف مف المعنى، ؽ بالي بيف فرَّ لقد  الصريح  المعنى المفيكميٌ  :أوَّ

كجعؿ  ،الكجدانيَّة التأثيريَّةالقيـ المعنى التعبيرٌم؛ أم  آخرهما:و ، أك المباشر
ميمَّة عمـ األسمكب دراسة نماذج ىذه القيـ التأثيريَّة الكامنة في المغة بكصفيا 

. كىذا يقكد إلى قضيَّة عالقة المغة بالفكر؛ ذات كجكد نظامٌي اجتماعٌي حيٌ 

                                                           

الدالالت النفسية لمحكار القرآني في سكرة يكسيؼ عميو السالـ، محمد ىاشـ ( انظر: ُ)
 .َُ، ٗ، صـَُِٔ يكنيك د.ف، كميد شفيع،

ـ، ُْٖٗ، ٓ( انظر: داللة األلفاظ، إبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، طِ)
 .َٕ، ٖٔص
التعبير القرآني كالداللة النفسية، ك  ،ّٕداللة األلفاظ، إبراىيـ أنيس، ص( انظر: ّ)

 .ُُ، َُص، لمجيكسي
، ِمنذر عياشي، مركز النماء الحضارم، ط :( انظر: األسمكبية، بيير جيركا، ترجمةْ)

 .ٔٓ، ْٓص ،ـُْٗٗ
 .ٖٓ( انظر: األسمكبية، بيير جيركا، صٓ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُُِْ﴾  
  

كتثير  فالجكانب التعبيريَّة تكشؼ عف حركات الشعكر لدل المتكمًٌميف،
َـّ فاألسمكبيَّة التعبيريَّة عند بالي تعتمد (ُ)ل المخاطبيفاالنطباعات لد ، كمف ث
 (ِ)األسمكبٌي. الطابع العاطفيٌ 

األبعاد النفسيَّة  استنتاجىك ك كىذا عيف ما يرتكز عميو البحث الحالي، 
–لمممكًٌنات التعبيريَّة عند المتكمًٌـ، كأثر ذلؾ نفسيًّا عمى السامع؛ الذم يصدر 

استجابات تتشكَّؿ في صكرة ممكًٌنات تعبيريَّة تتمخَّض عف  -نتيجة لذلؾ
 دالالت نفسيَّة.

الي مف خالؿ قدرة المتكمًٌـ عمى اإلفصاح البعد التعبيرٌم عند ب ىذا ضحكيتَّ 
ا يعتمؿ في صدره، بحيث يطمؽ بخاره الحبيس في عف مشاعره، لكي ينفًٌس عمَّ 

التأثيرٌم في التركيز عمى مف  ضح البعدث إليو، في حيف يتَّ جاه مف يتحدَّ اتًٌ 
الكالـ ىك المفصح عف دكافع ألفَّ ؛ (ّ)يكٌجو إليو الكالـ لدفعو إلى فعؿ معيف

  (ْ)الشخصيَّة كرغباتيا.
ة التي انبنى الدالالت النفسيَّة في المغة مف األرضيَّة النفسيَّ ال تنطمؽ ك 

المتمقًٌي مف ناحية ثير النص عمى نفسيَّة أما تنطمؽ مف تعمييا النص فقط، إنَّ 
   ( ٓ)اختيار األلفاظ كبناء الكممات أك العالقة القائمة بيف الكممة كالمضمكف.

                                                           

بالي أسسيا كنقدىا، محي الديف محسب، مجمة  ( انظر: األسمكبية التعبيرية عند شارؿُ)
 .ٕٓ، ّٕصـ، ُٖٗٗ، ِع ُعمـك المغة مج

ا، محمد رشاد الحمزاكم، مجمة المعجميةِ)  ،( انظر: في األسمكبية التعبيرية الجاحظ نمكذجن
 بتصر ؼ. ِٕ – ِّـ، صُٗٗٗ، ُٓ -ُْع ،تكنس

 -المصرية العالمية لمنشر البالغة كاألسمكبية، محمد عبد المطمب، الشركة ( انظر: ّ)
 .ُُِـ، صُْٗٗ، ُلكنجماف، ط

ا، باف حميد فرحاف، مجمة ( انظر: جمالية القصة القرآنية قصة سيدنا يكسيؼ أنمكذجن ْ)
 .ّّْصد.ت، ، َُُالعدد  ،كمية اآلداب

 .َٔ( انظر: التعبير القرآني كالداللة النفسية، لمجيكسي، صٓ)
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لهما: الداللة النفسية الموضوعيَّة:كتنقسـ الداللة النفسيَّة إلى نكعيف،   أوَّ
كىي ما يمكف أف يظير مف المفظ مف دالالت ثكافو ال تقتصر عمى شخص 

ميف في ىذا المفظ أك ذاؾ؛ إذ يتممَّكيا بعينو، إنَّما تظير لغير ك  احد مف المتأمًٌ
المفظ فتككف حالة فيو عمى مستكل الصكت، كاإليحاء، كالتضم ف، كااللتزاـ، 

شارة المفظ، كداللة الفحكل.   وثانيهما: الداللة النفسيَّة الذاتيَّة:كاألسمكب، كا 
اليامشيَّة، كىي التي ينضكم تحتيا أنكاع المعنى األخرل، كىي: الداللة 

 (ُ)كالمعنى النفسٌي كالعاطفٌي.

المعنى النفسٌي الخاص في سياقاتو  )الداللة النفسيَّة الذاتيَّة(يتفرَّع مف ك 
النص، كيبيَّف المختمفة، كيمٌثؿ ذلؾ عتبات لغكيَّة تكمف في مكاضعيا مف 

 المخطط التالي ذلؾ:

 
المعنى الذم يعكس الدالالت النفسيَّة كالمعنى الكجدانٌي أك النفسٌي ىك 

 ؛ فينبعث، استجابة لذلؾ، معنى نفسي آخر عند السامع؛ كىك نكعاف:(ِ)لممتكمًٌـ
لهما: المعنى النفسي  العامأ ، كىك المعنى المشترؾ بيف أىؿ لغة ما، مثؿ وَّ

المصاحب لكممات أب، كأخ، ككطف، كابف، كصديؽ ... في  المعنى الكجدانيٌ 

                                                           

في القرآف الكريـ، محمد جعفر محيسف العارضي، رسالة  ( انظر: الداللة النفسية لأللفاظُ)
 بتصرؼ. ُٗ، ُٖ، ُٓـ، صََِِدكتكراه، كمية اآلداب، جامعة القادسية، 

( انظر: عمـ الداللة أصكلو كمباحثو في التراث العربي، منقكر عبد الجميؿ، اتحاد الكتاب ِ)
 .ْٔ، صـََُِالعرب، دمشؽ،
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، كىك المعنى الذم يعتمد وثانيهما: المعنى النفسي  الخاصالمغة العربيَّة، 
ة لفرد ما   (ُ).، ال يشترؾ فرد آخر معو في ىذا المعنىعمى تجربة خاصَّ

مقي أثرنا انفعاليًّا ت اتاستجابة لما يمثًٌمو المفظ مف مثير  كىذا المعنى ينشأ
مف اىتمامات ىذا الفرد كتطم عاتو معيَّننا عند الفرد، فيعكس ىذا المعنى جانبنا 

انفعاليَّة  اتاستجاب التعبير عنيا أك إخراجيا في شكؿ كانفعاالتو، فيحاكؿ
يحمميا المعنى. ككثيرنا ما يككف ىذا المعنى صدل لحالة نفسيَّة شعكريَّة يعيشيا 

عنى المتمقًٌي ال حالة دالليَّة يمثًٌميا المفظ في سياؽ استعمالو النفسٌي، فيظير الم
  (ِ)رصدنا ليذه الحالة االنفعاليَّة عمى نحك مف االنعكاس أك رٌد الفعؿ.

 تنقسـ المعاني الكجدانيَّة أك النفسيَّةفإفَّ حيث اإليجابيَّة كالسمبيَّة،  أمَّا مف
ل: المعاني النفسيَّة اإليجابية، قسميف، إلى التي تشمؿ العكاطؼ، مثؿ:  األوَّ

والثاني: الكفاء كالحناف كالصداقة كاألخكَّة كالسعادة كالسركر كالرضا كاالرتياح. 
التي تشمؿ حاالت، مثؿ: الغدر كالعدكاف كالشقاء  المعاني النفسيَّة السمبيَّة،

    (ّ)كالغضب كالسخط.
الكممة،  كقد ذكر الدكتكر إبراىيـ أنيس أفَّ أداة الداللة ىي المفظ أك

ة صمة بيف المنطكؽ مف كالكممات تترابط مع بعضيا داخؿ الجممة، كثمَّ 
األصكات كما تدٌؿ عميو مف دالالت، كليذا المنطكؽ أثر فيما يكحيو إلى 

بؿ يمكف إدراؾ العاطفة مف ، (ْ)ة كضعفنا...األذىاف مف صكر قد تختمؼ قكَّ 
  (ٓ)خالؿ الكقكؼ عمى المفظ.

                                                           

الداللة النفسية لأللفاظ في القرآف الكريـ، ، ك ّٕالمعنى(، ص( انظر: عمـ الداللة )عمـ ُ)
 .ُّصلمعارضي، 

 .ُٗصلمعارضي، ( انظر: الداللة النفسية لأللفاظ في القرآف الكريـ، ِ)
 .ّٕ( انظر: عمـ الداللة )عمـ المعنى(، صّ)
 .ّٖ( انظر: داللة األلفاظ، إبراىيـ أنيس، صْ)
 .ِٔالنفسية، لمجيكسي، ص ( انظر: التعبير القرآني كالداللةٓ)
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 في إنتاج الدالالت النفسيَّة مف خالؿ التعبيريَّة الممكًٌنات أثركلعؿَّ 
 اتاستجابمف  كما ينتج عنيا مف لدف المكمًٌـ، اتالمثير  العبارات اإلنجازيَّة أك

جون نظرية أفعال الكالم لبكثيؽ الصمة  ،كالسامع مف لدفأك فعؿ تأثيرٌم 
 .أوستن
، أك التمف ظ ة(اإلنجازيَّ )العبارات تسمَّى عاؿ الكالـ في أفالعبارة المقصكدة ف

الفعؿ التأثيرٌم الذم بفضمو  ؿ اإلنجازٌم كىك الكممة، كىناؾأك الفع ،ٌ اإلنجازم
فعؿ المخاطب، ككٌؿ قكؿ عبارة عف حدث؛ أم ىناؾ قكة إنجازيَّة  يحدث ردٌ 

ظ، ككيؼ يجب أف يستقبمو المرسؿ ؽ عند التمف  تشير إلى نكع فعؿ الكالـ المحقَّ 
ى يككف فعؿ يتعمَّؽ األمر بطمب أك تيديد أك اقتراح ... كحتَّ  إليو، كيمكف أف

ا يجب أف يفيـ المرسؿ إليو أنَّو كٌجو إليو أمره مستعيننا بالتنغيـ أك  األمر ناجحن
  (ُ)السياؽ.

 منياا مف األفعاؿ الكالميَّة، ة األفعاؿ الكالميَّة أصنافن كتتضمَّف نظريَّ 
؛ كقكاميا إرادة المتكمًٌـ التعبير عف مشاعره النفسيَّةة التعبيريَّة األفعاؿ الكالميَّ 

ا كصادقنا؛ كذلؾ ألفَّ األفعاؿ كمكاقفو كمكنكناتو السيكيكلكجيَّ  ة تعبيرنا مخمصن
ة تغدؽ عمى المتمقًٌي ة كانفعاليَّ ة ككظائؼ تأثيريَّ ة ليا قكة إنجازيَّ ة النفسيَّ التعبيريَّ 

 (ِ).كستف ىذه األفعاؿ: )السمككيَّات(ة، كقد سمَّى أمف فيكض مقاصدىا الدالليَّ 
النفعاالت النفسيَّة الشعكريَّة ىي معيار االنفسيَّة ه األفعاؿ التعبيريَّة كىذ

ة نفسيَّة بمفظ معيف يدؿ  التي يستطيع الفرد بفضميا أف يعبًٌر عف كؿًٌ حال
يؤثًٌر في شخص المتكمًٌـ فتككف  فيي تدؿ  عمى كجكد أثر خارجيٌ  (ّ)عمييا.

لديو حالة نفسيَّة معيَّنة تشكًٌؿ تأثيرنا داخميًّا كجدانيًّا يدفع المتكمًٌـ إلى التعبير عف 
                                                           

، ِلسانيات التمفظ كتداكلية الخطاب، حمك الحاج ذىبية، مكتبة األمؿ، ط( انظر: ُ)
 بتصر ؼ. ُّٗ –ُّٕـ، صَُِِ

األفعاؿ الكالمية التعبيرية النفسية قي القصص القرآني، دلخكش جار هللا ( انظر: ِ)
 .ْٖ، ْٕـ، صَُِٔ، ُٔحسيف، مجمة اآلداب العدد 

 .ْٗاألفعاؿ الكالمية التعبيرية النفسية قي القصص القرآني، ص( انظر: ّ)
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فعؿ األثر الخارجٌي كالداخمٌي المزدكج، أك ما  مكنكناتو الذاتيَّة، كاستجابة ردٌ 
ة إنتاج الفعؿ كاستجابة في حال مثيركجكد اه أصحاب المدرسة السمككيَّة: سمَّ 

 (ُ) الكالمٌي.

  :التعبيريَّة النفسيَّة إلى صنفيفاألفعاؿ الكالميَّة تنقسـ ك 
ل األفعاؿ الدالَّة ىي ك  ،األفعال الكالميَّة التعبيريَّة النفسيَّة المباشرة: هماأوَّ

؛ فالمتكمًٌـ يريد أف ينفس بيذه القدرة االت كالحاالت النفسيَّة فقطعمى االنفع
بالراحة النفسيَّة بإبانتو استجاباتو  عف ضغكطاتو الداخميَّة فيحٌس  التعبيريَّة

   (ِ)بو إلى ىذا التعبير. ذم دفعالداخميَّة لممؤثًٌر ال
األفعاؿ  كىي ،: األفعال الكالميَّة التعبيريَّة النفسيَّة غير المباشرةوآخرهما

الدالَّة عمى الحاالت النفسيَّة التي صيغت بييئات كتراكيب سطحيَّة تكجيييَّة أك 
إخباريَّة، كحممت قكل دالليَّة تعبيريَّة تمثًٌؿ الحاالت كاالنفعاالت النفسيَّة، مثؿ: 

ب كالطمأنينة كالغضب كالندـ كالحسرة ... كقد جاءت في القصص التعج  
 (ّ)القرآنٌي.

ؼذاف النكعاف في سكرة كقد كرد ى  ، كسيبيًٌف البحث ذلؾ في يكسي
 المبحثيف التالييف.

كتعبًٌر األفعاؿ التعبيريَّة النفسيَّة عمكمنا عف الحاالت النفسيَّة كالمشاعر 
كاألحاسيس، كقد أدَّت ىذه األفعاؿ النفسيَّة الكظيفة التعبيريَّة في القصص 

، الذم بيَّف المكنكنات النفسيَّة كاالنفعالية مف خالؿ الخطابات  القرآنيَّ
ممَّا أدَّل إلى  لسنة األنبياء أك األقكاـ السابقيف؛كالمحاكرات التي جرت عمى أ

إعانة المتكمًٌميف عمى التنفيس عف ضغكطاتيـ الداخميَّة لمشعكر بالراحة النفسيَّة 
 (ْ)بإبانتيـ عف استجابتيـ الداخميَّة لممؤثًٌر الدافع بيـ إلى ىذا التعبير.

                                                           

 .ٖٔاألفعاؿ الكالمية التعبيرية النفسية قي القصص القرآني، ص( انظر: ُ)
 .َٓاألفعاؿ الكالمية التعبيرية النفسية قي القصص القرآني، ص( انظر: ِ)
 .ٕٓالقرآني، صاألفعاؿ الكالمية التعبيرية النفسية قي القصص ( انظر: ّ)
 .ٖٔاألفعاؿ الكالمية التعبيرية النفسية قي القصص القرآني، ص( انظر: ْ)
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 قدر كبير مف حرارة الركح في كممات يعقكب يكجد، يكسيؼفي سكرة ف
ا في طريقتو في ؛ فيك نبي أكثر منو أبنا، كتتَّ كمشاعره ضح ىذه الصفة خصكصن

ؼالتعبير عف يأسو عندما عمـ باختفاء  ى في طريقتو في ، كما تتجمَّ يكسي
سدفع أبناءه إلى تصكير أممو حيف  كأخيو. كامرأة العزيز  يكسيؼمف  التحس 

أرغمتيا طيارة الضحيَّة كخزه الندـ، ك  ث بمغة تميؽ بضمير إنسانيٌ نفسيا تتحدَّ 
 يكسيؼ. كفي السجف يتحدَّث ، فإذا بيا تعترؼعمى االستسالـ لمحؽٌ كنزاىتيا 

اف، فيك يتحدَّث بمغة ركحيَّة محمًٌقة، سكاء أكاف حديثو مع صاحبيو أـ مع السجَّ 
م رسالتو إلى كؿًٌ بكصفو نبيًّا ي   (ُ)نفس يرجك خالصيا. ؤدًٌ
َـّ  ، كفي ة في سياقاتياالنفسيٌ  مكنكناتيا لمممكًٌنات التعبيريَّة يككف كمف ث

ة، كما ىك الحاؿ في سكرة  ر الدالالت  يكسيؼمكاضع الحكار خاصَّ التي تصكًٌ
خير  (كالفعميَّةاالسميَّة ) المباشرة كغير المباشرة المغكيَّة لمممكًٌناتالنفسيَّة 

تصكير؛ لما تحفؿ بو السكرة مف دقائؽ تعبيريَّة مكحية مؤثًٌرة، نشأت نتيجة 
انفعاالت فتمخَّضت عف دالالت نفسيَّة، كىذه التعبيرات تنكَّعت دالالتيا بيف 

كالمشاعر كاالنفعاالت كالمفاجآت كالحكادث  عكاطؼحف كالمنح كالالمً 
 كاالبتالءات ... 

الفرح ثيَـّ البشارة ك  كالقمؽ كالتكت ر كالحزف كالكمد كالشجففيناؾ الحب 
ؼ كالحيرة كالقمؽ كالصبر ثـي َّ مف قبؿ يعقكب، كىناؾ الضعكالراحة كالسركر 

ؼاألماف كالطمأنينة كالثقة كالفرح كالسركر كالحكمة كالحنيف مف قبؿ  ، يكسي
ؼالمؤامرة مف قبؿ إخكة ك كىناؾ الغيرة كالحسد كالحقد  كىناؾ الرغبة ، يكسي

 كالمؤامرة كالكيد كالمكر مف قبؿ امرأة العزيز كنسكة المدينة ...
ؼ كم يا إيجابيَّة، كليا الممكًٌنات التعبيريَّةالممكًٌنات ك    في سكرة يكسي

متيا أربعة أقساـ، شتى، صكر  نيا الجدكؿ التالي:يبيًٌ  قسَّ
                                                           

الظاىرة القرآنية، مالؾ بف نبي، دار الفكر المعاصر، بيركت، لبناف، ترجمة: ( انظر: ُ)
عبد الصبكر شاىيف، تقديـ: محمد عبد هللا دراز كمحمكد محمد شاكر، إشراؼ: ندكة مالؾ 

 .ِِٓـ، صَََِ، ْبف نبي، ط
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ل   القسم الرابع القسم الثالث القسم الثاني القسم األوَّ
 الممك ِّنات 

 التعبيري ة
غير  ةمباشر 

 ةمباشر 
 الداللة ةمساعد ةرئيس النوع

دة ثنائيَّة أحاديَّة ةبعدي   ةقبمي    فعميَّة اسميَّة  متعد ِّ
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 المبحث الثاني
 الدالالت النفسيَّة لمممك ِّنات التعبيريَّة المباشرة

كمضامينيا يخبر  االسميَّة كالفعميَّة ات التعبيريَّةإفَّ البحث في الممكًٌن
ي طائفة مف الدالالت النفسيَّة الكامنة كراء ىذه التعبيرات المسانيَّة الظاىرة فب

، الشخصيَّة المحكريَّة يكسيؼ: عمى ألسنة الشخصيَّات يكسيؼسكرة 
خكة الشخصيَّات األخرل: ك  ؼيعقكب، كا    ...مؾكالم ز، كالعزيز،ة العزي، كامرأ يكسي

تحقيؽ القكؿ في البالغة كالفصاحة  بيَّف عبد القاىر الجرجانٌي أفَّ مفكقد 
األغراض كالمقاصد كييعممو ما في نفسو كيكشؼ لو ـ يخبر السامع بأفَّ المتكمًٌ 

  (ُ)عف ضمائر قمبو.
الممكًٌنات شرة، كقد يككف بالممكًٌنات التعبيريَّة المباكىذا اإلخبار قد يككف ب

َـّ فالتعبيريَّة غير  مدار الفصاحة كالبالغة يكمف فيما  مف معؿَّ المباشرة؛ كمف ث
 –الفكر ) في صكرىا الثالثة مف دالالت نفسيَّةتحكيو الممكًٌنات التعبيريَّة 

  (.االنفعاالت -السمكؾ 
كيقـك التحميؿ النفسٌي لمحكار عمى تتبع العناصر النفسيَّة لحكار 

التي تصدر عف المتحاكريف، كالغضب الشخصيَّات؛ لمتحقيؽ في االنفعاالت 
بذلؾ ينطمؽ الكالـ مف المستكل التصريحٌي ؛ ك (ِ)كالحزف كالفرح كالحقد كغيرىا

ا  إلى المستكل اإليحائٌي الذم يعطي لعممية التكاصؿ الداللٌي تمكيننا خاصًّ
مستثمرنا ممكًٌنات المغة، كمفجرنا عبقريَّتيا بإقحاـ العالمات المغكيَّة في صياغات 

   (ّ)ديدة.ج
اتو، كينيض بيا القرآف يفضي إلى دالالت نفسيَّة تجكد بيا ألفاظو كآيف

القرآف بطبيعتو المغكيَّة مشحكف في كثير مف سكره كآياتو المقاـ كالسياؽ؛ ألفَّ 
                                                           

( انظر: دالئؿ اإلعجاز، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني )ت 1)
 .ّْىػ(، قرأه كعمؽ عميو: أبك فير محمكد محمد شاكر، د.ف، د. ت، صْْٕ / ُْٕ

 .ُُ، َُ( انظر: الدالالت النفسية لمحكار القرآني في سكرة يكسيؼ، صِ)
 .ِٕسكرة مريـ، ص( انظر: الداللة النفسية في ّ)
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العكاطؼ كاالنفعاالت التي تثير في النفس اإلنسانيَّة عكامؿ الترق ب مف بجكٌو 
   (ُ)كالتأم ؿ كاالستجابة.

ىي التي تفضي إلى دالالت نفسيَّة؛ إنَّما ال كحدىا كليست المفظة المفردة 
سياؽ مع غيرىا داخؿ التركيب، في  ىذه المفظةالنٍَّظـ؛ أم تالحـ بد مف مراعاة 

 .داللة نفسيَّةنظـ التركيبٌي التعبيرٌم ىذا الفينتج عف محدَّد؛ 
 فى فيو آثار المعاني كتيرتَّبأفَّ نظـ الكمـ تيقت الجرجانيٌ  كقد بيَّف عبد القاىر

العمـ بمكاقع المعاني في  : إفَّ ب المعاني في النفس، أك بعبارة أخرلحسب ترتٌ ب
  (ِ)ة عميو في النطؽ.النفس، عمـ بمكاقع األلفاظ الدالَّ 

 الدالالت طائفة مف عف فصحيىذا ما يرتكز عميو البحث الحالي؛ إذ ك 
، كالتي يكسيؼفي سكرة الرئيسة االسميَّة كالفعميَّة  مممكًٌنات التعبيريَّةل نفسيَّة،ال

، مع بياف أفَّ ىذه لدل السامع اتاستجاب انتج عني مف المتكمًٌـ راتمثي كانت
الممكًٌنات الرئيسة ترافقيا كحدات لغكيَّة أخرل تعد  ممكًٌنات ثانكية مساعدة في 

 إنتاج الدالالت النفسيَّة. 
ما  يكسيؼكرة في سالمباشرة مممكًٌنات التعبيريَّة النفسيَّة لمف الدالالت ك 
 يمي:

 الشوق والحنين:  -1
، الفعمٌي )آكل( الممكًٌف التعبيرمٌ تتبيَّف الداللة النفسيَّة )الشكؽ كالحنيف( في 

ؼالذم كرد مرَّتيف في سكرة  بعد دخكؿ إخكتو  يكسيؼعمى لساف  :األولى، يكسي
بعد دخكؿ أبكيو عميو  خر::واألفي جكاب الشرط )لمَّا( بعد كاك العطؼ،  عميو
 عمى الشكؽ كالحنيفنفسيًّا ؛ ليدؿَّ ئناؼجكاب الشرط )لمَّا( بعد فاء االستفي 

 .أبكيوكؿٌو مف أخيو ك ل يكسيؼمف قبؿ 
 

                                                           

 .ّٕ( انظر: الداللة النفسية في سكرة مريـ، ص1)
 بتصرؼ. ٔٓ، ْٓ، ُٓ، ْٗ( انظر: دالئؿ اإلعجاز، صِ)
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ل  جنحن مم خم حم جم هل ملُّٱ :في قكلو تعالى :الموضع األوَّ

، ٩٬/ يوُسف َّخيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن
كحنينو إلى أخيو؛  يكسيؼىي شكؽ فالفعؿ )آكل( ىنا لو قكَّة إنجازيَّة تعبيريَّة 

ؼالنفسيَّة في خمد داللة ال ىذه يؤكًٌدكممَّا  أنا إنًٌي قائالن:  أخاه أنَّو طمأف يكسي
( التأكيديَّة، ثـ أكَّد التأكيد بكركد ضمير أخكؾ المتكمًٌـ )أنا( بعد ياء ، بادئنا بػ)إفَّ
المكضع مكضع خكؼ كقمؽ؛  ، دكف أف يسبؽ فعؿ القكؿ بالكاك؛ ألفَّ المتكمًٌـ

 يحتاج إلى السرعة. الذم ال يعرفو نشر الطمأنينة في نفس أخيوف
ؼممَّا دخؿ إخكة ف عميو كرأل أخاه، شكر ذلؾ ليـ، كضمَّو إليو،  يكسي
 أدنى أخاه منو يكسيؼفؽ اإليكاء ىنا مجازنا عمى اإلدناء كالتقريب؛ طمً أي ؛ ك (ُ)كآكاه

  (ِ)ليتمكَّف مف اإلسرار إليو بقكلو: )إنًٌي أنا أخكؾ(.

                                                           

تفسير الطبرم مف كتابو جامع البياف عف تأكيؿ القرآف، ىذبو كحققو كضبط ( انظر: ُ)
، مؤسسة الرسالة، بيركت، نصو كعمؽ عميو: بشار عكاد معركؼ كعصاـ فارس الحرستاني

المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطيَّة ، ّّٕ/ْـ، ُْٗٗ، ُلبناف، ط
، ُق(ػ، تح: عبد السالـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، طْٔٓ)ت

الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه ، ك ِّٔ، ِِٔ/ّ، ـََُِ
ىػ(، تحقيؽ كتعميؽ ّٖٓالتأكيؿ، لجار هللا أبي القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم )ت

 .َّٕ/ّ، ـُٖٖٗ، ُكدراسة: عادؿ أحمد عبد المكجكد كآخريف، مكتبة العبيكاف، ط
( انظر: تفسير التحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر، الدار التكنسية لمنشر، ِ)

 .ِٔ/ُّـ، ُْٖٗ
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ؼلقد غمب الشكؽ كالحنيف  نو بالجممة ؛ فآكاه كطمأناحية أخيو يكسي
ياء قبمو )د لضمير الكصؿ كبتكرار ضمير الفصؿ )أنا( المؤكًٌ  التككيديَّة،

فقد  ثـ جاء بصيغة أخرل طمبيَّة مرادىا زيادة االطمئناف )فال تبتئس( ،(المتكمًٌـ
 بعد أف آكاه.مؤكًٌدا ما بداخمو طمأنو 

ؼاستخدـ  الموضع الثاني: الفعمٌي )آكل( بعد دخكؿ  الممكًٌف التعبيرمٌ ىذا  يكسي
 نب مب  زبٱُّ، قاؿ تعالى: ليدؿَّ عمى الشكؽ كالحنيف إلييـأىمو عميو؛ 
 َّنث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب

ع الفعؿ في جكاب الشرط كأداتو )لمَّا( المسبكقة بالفاء الدالَّة كقد كق، ٬٬/ يوُسف
عمى السرعة في االستئناؼ دكف أف تسبؽ بمعطكفات كما ىك الحاؿ مع 

ؼ الداللة أفَّ  كيؤكًٌد ىذهإخكتو،   بصيغة طمبيَّة دعائيَّة كأمَّنيـ طمأنيـ يكسي
 قائالن  مسبكقة بفعؿ القكؿ بعد الكاك ألفَّ المكضع ليس مكضع خكؼ كال قمؽ؛

 : ادخمكا مصر إف شاء هللا آمنيف. في سكينة تامَّة

مف أفعاؿ الحركة االنتقاليَّة الدالَّة عمى اإلياب، كتدكر داللة  كالفعؿ )أكل(
: ةالدالليَّ  ومالمحكاالنضماـ إلى الشيء، كمف أىـ  مادتو حكؿ العكدة كالرجكع

الحركة، كاالنتقاؿ، كالرجكع كاإلياب؛ أم الرجكع إلى مكاف آمف يحقؽ الحماية 
   (ُ)كالراحة.

َـّ تبرز ال  الممكًٌف ، الكامنة فيداللة النفسيَّة )الشكؽ كالحنيف(كمف ث
معو ممكًٌنات ثانكية مساعدة؛  ت)آكل(، الذم جاء الرئيس الفعميٌ  مٌ التعبير 
في )دخمكا( في اآليتيف، كالمسند إليو الفعؿ  اضيالم لفعؿبعد افجاء 

، بينما المأكم في اآلية األكلى ىك أخكه كقد طمأنو يكسيؼىك كاحد المكضعيف 
أبكاه، كقد  فيما اآلية الثانية ، أمَّا المأكم في، كأكَّد ذلؾ بمؤكًٌديفبعد أف آكاه

ا.طمأنيـ بعد أف آكاىـ  ، كأكَّد ذلؾ أيضن
                                                           

كالحركة دراسة في أفعاؿ الحركة في العربية المعاصرة في إطار المناىج  الداللة( انظر: ُ)
 .ُْٗ، ُْٕـ، صََِِالحديثة، محمد محمد داكد، دار غريب، القاىرة، 
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يفصح عف حركات  ،الرئيس )آكل( الممكًٌف التعبيرٌم الفعميٌ  كرغـ أفَّ ىذا
إنَّما  ؛عف الداللة النفسيَّة يفصح كحده الفيك جسديَّة سيميائيَّة دالَّة نفسيًّا، 

مساعدة ثانكيَّة ذلؾ بمرافقة الكحدات المغكيَّة األخرل التي تعد  ممكًٌنات  تجمَّى
 . إبراز الدالالت النفسيَّةفي 

 األسف والحزن:  -2
، حركات الكجوالصيغ الكالميَّة المباشرة، ك  فيلدالالت النفسيَّة ا تكمف

 كاإليماءات كاإلشارات الجسديَّة.
فمف يبحث عف مكقع الداللة النفسية يجد أفَّ العمميات الذىنيَّة كاالنفعاليَّة 

: أغضبني حديثؾ، أتي صريحة في الخطاب، نحكتتفاكت ظيكرنا كخفاء، فتارة ت
أم حرَّؾ فيَّ مشاعر الغضب، كتارة تأتي بطريؽ اإلشارة كىك ما يمكف 
التماسو مف مالمح الكجو أك حركات أعضاء الجسـ كاحمرار الكجو 

ال يدركيا إالَّ الحاذؽ مف خالؿ صياغة كاالمتعاض، كتارة تككف أكثر خفاء، 
 (ُ)الجممة.

نفسيَّة إلى عدة عكامؿ، منيا ما كيرجع ىذا التفاكت في إدراؾ المعاني ال
يتعمَّؽ بالمتكمًٌـ، كمنيا ما يتَّصؿ بالمتمقًٌي، كمنيا ما يتعمَّؽ بالظركؼ 

    (ِ)المحيطة.
 األسؼكيعد  الحزف كاألسؼ مف األفعاؿ التعبيريَّة النفسيَّة المباشرة؛ ألفَّ 

فعؿ تعبيرٌم داؿ عمى انفعاؿ نفٌسي، يقصد بو الحزف الشديد؛ فيك أشد مف 
ت عينا يعقكب كأصبح كظيمنا مممكءنا بالحزف ممسكنا  الحزف، كنتيجة لذلؾ ابيضَّ

زىفأمَّا عميو ال يظيره،  انفعاؿ نفسٌي يقصد بو خشكنة في  فيك الحيزف أك الحى
.   (ّ)النفس لما يحصؿ فييا مف الغٌـً

                                                           

 .َٔالتعبير القرآني كالداللة النفسية، لمجيكسي، ص( انظر: ُ)
 .ُٔالتعبير القرآني كالداللة النفسية، لمجيكسي، ص( انظر: ِ)
 .ٓٓ – ّٓص، ألفعاؿ الكالمية التعبيرية النفسية قي القصص القرآنيا( انظر: ّ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِّٓ﴾  
  

، فاألسؼ يجمع الحزف كالغضب معنا، كقد يقاؿ لكٌؿ كاحد منيما كمف ثىَـّ 
كحقيقتو ثكراف دـ القمب شيكة االنتقاـ، فمتى كاف ذلؾ عمى مف دكنو انتشر 

سئؿ ابف  مف فكقو انقبض فصار حزننا، كلما فصار غضبنا، كمتى كاف عمى
 عباس عف الحيزف كالغضب فقاؿ: مخرجيما كاحد كالمفظ مختمؼ، فمف نازع
مف يقكل عميو أظيره غيظنا كغضبنا، كمف نازع مف ال يقكل عميو أظيره حزننا 

 (ُ)كجزعنا.
ؼقد تجمَّت الداللة النفسيَّة )األسؼ كالحزف( في سكرة كل مف خالؿ  يكسي

 معُّفي قكلو تعالى:  منيا ما جاء، المباشرةالتعبيريَّة  الممكًٌناتمف مجمكعة 
 لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ

  حص مس خس حس جسُّ، كفي قكلو تعالى: ٣١ /يوُسف َّمك

، ٫٨/ يوُسف َّمظ حط مض خض حض جض مص خص

/ يوُسف َّهلخن مل خل  حل جل مك لكُّكفي قكلو تعالى: 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّٱ، كفي قكلو تعالى: ٫٩

 .٫٫/ يوُسف َّنب ٍّ

ة لدكافع معيَّنة؛ نفسيَّ عف حالة عبًٌر ت ممكًٌنات التعبيريَّة االسميَّة كالفعميَّةفالم
 الكالميَّةالتعبيريَّة  ت ىذه الممكًٌناتمادٌم أك معنكٌم، كقد كردكفقداف شيء 

، نحك: )ليحزنني يعقكبة عمى حزف الدالَّ  ةؿ اإلنجازيَّ افعمف خالؿ األ المباشرة
ت عيناه مف الحزف كا –يا أسفى  – ؛ الضٌر( –حزني  –بثًٌي  –كظيـ  –بيضَّ

 .يكسيؼعمى ابنو  حزنو العميؽليعبًٌر بدقَّة متناىية عف 

                                                           

الراغب األصفياني  ألبي القاسـ الحسيف بف محمد ،المفردات في غريب القرآف( انظر: ُ)
 ؽ كضبط: محمد سيد كيالني، دار المعرفة، بيركت، لبناف، )جبي(، يىػ(، تحقَِٓ)ت
 .ُٕ، صد.ت



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِْٓ﴾  
  

 َّهلخن مل خل  حل جل مك لكُّقكلو تعالى:  فجاء
مف غمظتيـ كفظاظتيـ كسكء يعقكب ، ردًّا عمى األبناء بعد ما رأل ٫٩/ يوُسف

 خف حف جف مغ جغ مع جعُّلفظيـ لو، في قكلو تعالى: 

دفع ىذا المكقؼ ، ك ٫٨/ يوُسف َّخك حك جك مق حق  مف
المتكمًٌـ )يعقكب( إلى سمكؾ التعبير عف حزنو الشديد النابع مف نفسو المتألًٌمة 

ؼبفقداف فمذة كبده  بفعؿ تعبيرٌم نفسٌي: )إنَّما أشكك بثًٌي كحزني إلى هللا(  يكسي
يتشكَّؿ مف التركيب الفعميَّ المككَّف مف  كىذا الفعؿ القضكم اإلنجازمٌ 

الفاعؿ المستتر( العائد عمى )يعقكب(، المحمكؿ: الفعؿ )أشكك(، كالمكضكع: )
كالفعؿ محاؿ إلى الذات اإللييَّة )هللا( كحصر شككاه بآليَّة )إنَّما(. كما أفَّ فيو 
إيحاء بقكَّة إيمانو كعظيـ صبره، كككنو قدكة صالحة كأسكة حسنة لغيره، كالفعؿ 

    (ُ)ة كىي الحزف.ىنا تتشكَّؿ حمكلتو الدالليَّة مف قكَّة إنجازيَّة حرفيَّ  اإلنجازمٌ 
ؼفممَّا أخبر إخكة  زيز مصر لـ ع مف قبؿأخييـ أسر بأباىـ  يكسي

قيـ، ك  ممَّا جعمو ينصرؼ عنيـ  القديـتضاعفت أحزانو كىاج عميو الكجد يصدًٌ
ؼانصراؼ غضب؛ فأنجز فعالن تعبيريًّا نفسيًّا، كقاؿ: )يا أسفى عمى  (؛ يكسي

ممتكمًٌـ )يعقكب( بييئتو ل تعبيرنا عف انفعاالتو النفسيَّة، كىك الفعؿ اإلنجازمٌ 
  (ِ).)يا أسفى(المباشرة 

التكلًٌي حركة جسديَّة تكحي ثـ يأتي التعبير النفسٌي المباشر )تكلَّى عنيـ(، ك 
تضييع  إثربداللة نفسيَّة ىي الحزف كاأللـ كالشجف الذم يعتصر قمب يعقكب 

ؼيأبنائو  اآلخر عند عزيز مصر؛ كلذلؾ أعرض عنيـ قكالن ، كتركيـ كسي
 ككجينا.

                                                           

 .ْٓص، األفعاؿ الكالمية التعبيرية النفسية قي القصص القرآني( انظر: ُ)
 .ّّٖ/ْتفسير الطبرم، ( انظر: ِ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٓٓ﴾  
  

 ؛(ُ)يكسيؼكجعؿ يتفجَّع عمى  ،)تكلَّى عنيـ( أعرض عنيـ بكجيو معنىف
أفعاؿ الحركة االنتقالية الدالَّة عمى الذىاب، كمف أىـ مالمحو  أحدالتكلًٌي ك 

  (ِ)الدالليَّة: الحركة، كاالنتقاؿ، كالذىاب.
يتبيَّف أفَّ ما أصاب يعقكب درجة عميا مف الحزف مع عطفو عمى كىنا 

فاستجابة المتكمًٌـ ليذا االنفعاؿ النفسٌي  ؛عمى كبتو؛ لعدـ قدرة النفس البثٌ 
     (ّ)كالتعبير عنو يمثًٌؿ الفعؿ التأثيرٌم.

نة مف قكَّة إنجازيَّة د ىذا الفعؿ اإلنجازٌم في الحمكلة الدالليَّة المتككًٌ  كيتجسَّ
 يكسيؼحرفيَّة كىي الحزف الشديد؛ فاستجابتو النفعاالتو النفسيَّة الداخميَّة لفقداف 

مدَّة طكيمة أحدثت أضرارنا بالغة في جسده، صاحبتيا تغييرات فسيكلكجيَّة 
  (ْ)بإصابة عينيو بغشاكة بيضاء غطَّت بصره مف كثرة البكاء.
ر مف أ حكاؿ يعقكب، كلكنَّيا فكؿٌّ مف ابيضاض العينيف كالتكلًٌي كالتحس 

مختمفة األزماف. كيقصد بابيضاض العينيف ضعؼ البصر، كظاىره تبدؿ لكف 
ت عيناه( دكف عميت عيناه. ك)ًمف(  سكادىما مف اليزاؿ؛ كلذلؾ عبَّر بػ)ابيضَّ
في قكلو: )مف الحزف( سببيَّة؛ فالحزف سبب البكاء الكثير الذم أحدث 

  (ٓ)ابيضاض العينيف.
َـّ فيذا  طت كمف ث اإلنجاز نتجت عنو آثار نفسية في المتمقًٌيف، نشَّ

ا  مشاعرىـ الراكدة، كحرَّكت فييـ عاطفة الغضب فاحتٌجكا عمى أبييـ احتجاجن
ب، عبَّر عنو قكلو تعالى:   حف جف مغ جغ مع جعُّغير متأدًٌ

، فيـ لـ يستجيبكا ٫٨/ يوُسف َّحكخك جك مق حق  مف خف

                                                           

 .ِِٕ/ ّالمحرر الكجيز، ، ك ِّٖ/ْتفسير الطبرم، ( انظر: ُ)
 .ُْْص، الداللة كالحركة( انظر: ِ)
 .ْٓاألفعاؿ الكالمية التعبيرية النفسية قي القصص القرآني، ص( انظر: ّ)
 .  ٓٓألفعاؿ الكالمية التعبيرية النفسية قي القصص القرآني، صا( انظر: ْ)
 .ّْ/ُّالتحرير كالتنكير، ( انظر: ٓ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٓٔ﴾  
  

كالحسد التي تمكم نفكسيـ عف لمفعؿ التعبيرٌم؛ بؿ استجابكا لغريزة الحقد 
الشديد كحزنو  يكسيؼالرحمة؛ فيـ لـ يرحمكا ما بأبييـ، بؿ لسع قمكبيـ حنينو ل

ؼ؛ ككأنَّيـ يرغبكف في أف يطمسكا في قمبو كٌؿ شعاع يذكره بعميو    (ُ).يكسي
كالحرض: ما ال يعتد  بو كال خير فيو؛ كلذلؾ يقاؿ ًلمف أشرؼ عمى 

  (ّ).فالمعنى: حتى تككف دنؼ الجسـ مخبكؿ العقؿ؛ (ِ)اليالؾ: حرض
َـّ تبيَّنت الداللة النفسيَّة مف خالؿ األمر اإلشارمٌ   بحركات الجسـ في كمف ث

: )فتكلَّى عنيـ( أم أعرض عنيـ بكجيو كجسده، كما تجمَّت الداللة قكلو تعالى
 –: )يا أسفى اشرة في الممكًٌنات التعبيريَّة المباشرةالنفسيَّة الصريحة المب

ت عيناه مف الحزف فيك كظيـ(؛ فيذه  يعقكب، الممكًٌنات تخرج مف قمب كابيضَّ
 غمبو الحزف حتى بيَّض عينيو.الذم مكمـك ال نسافذلؾ اإل
ا–ىذه الداللة تكمف ك  نا كأىمنا  :الممكًٌف التعبيرٌم الفعميٌ في  -أيضن )مسَّ

ؼالذم كرد عمى لساف إخكة الضٌر(   مي خي ُّٱفي قكلو تعالى:  يكسي

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

داللة نفسيَّة كفي ذلؾ ، ٫٫/ يوُسف َّ نب نئىئ مئ زئ رئ ّٰ
عمى ما أصابيـ كأصاب أىميـ نتيجة ما عانكه مف السفر مرات مف فمسطيف 

، كلذلؾ بدأ األسمكب التعبيرٌم باألداة )لمَّا( المسبكقة بفاء السرعة؛ إلى مصر
 يطيقكنيا. إثر حالتيـ التي كانكا ال

َـّ  (ْ).كالقحطتنا الشدَّة مف الجدب (: مسَّ نا كأىمنا الضر  معنى: )مسَّ ك  كمف ث
 .ما آلت إليو نفكسيـ إثرىذا الممكًٌف التعبيرٌم الفعمٌي الحزف الشديد  يكمف في

                                                           

 .  ٓٓص األفعاؿ الكالمية التعبيرية النفسية قي القصص القرآني،( انظر: ُ)
 .ُُّالمفردات في غريب القرآف، ص( انظر: ِ)
 .ّّٖ/ْتفسير الطبرم، ( انظر: ّ)
 .ّٖٓ/ْالطبرم، تفسير ( انظر: ْ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٕٓ﴾  
  

ؼإخكة يأتي  ؼإلى  لممرة الثالثة يكسي في ىذه المرَّة ، ك عزيز مصر يكسي
قد أثَّرت فييـ السفرات فالحصيؼ البصير ما آلمو كأحزنو،  يكسيؼالحظ عمييـ 

الثالثة المتتابعة، كما أثَّر فييـ الجدب كالفقر، كىىدَّىـ فقد أخييـ الصغير، 
بقاؤه عبدنا، كتأخ   ، كعمى تعبيراتيـ ىذا عمى مالمحيـ ر أخييـ الكبير. بدا كؿٌ كا 

عؼ، كلمَّا استرحمكه ار كالضَّ الكالميَّة؛ فممَّا كمَّمكه أحسَّ مف كالميـ االنكس
 كاستعطفكه لمس فييـ مزيدنا مف المرارة كالشككل، كعمـ مف كالميـ أفَّ الضرَّ 

؛ فقد نفدت في األبداف كالنفكس كالحياة ما بمغقد بمغ منيـ كمف أىميـ 
بضائعيـ، كقمَّت أمكاليـ، كاآلف جاءكا ببضاعة مزجاة )مخمكطة رديئة( ليشتركا 
بيا الحبكب؛ حيث لـ تبؽ ليـ بضاعة جيًٌدة. كىـ اآلف يسترحمكف العزيز 

   (ُ)كيستعطفكنو، راجيف أف يقبؿ ىذه البضاعة كأف يبيعيـ بيا الحبكب.
منكسرة تختمؼ ه المرَّة بنفكس عميو ىذ يكسيؼكممَّا يدؿ  عمى دخكؿ إخكة 

: بقكليـ وثـ يتبعكنيا العزيز( بإظيار حرؼ النداء، : )يا أي  عف سابقتييا، قكليـ
 يـ جاءكا ببضاعة مزجاة قميمة غير معتدٌ ( كعالمة ضٌرىـ أنَّ نا كأىمنا الضرٌ )مسَّ 
ليما: أف يكفي ليـ الكيؿأمريف اثن يرغبكف في ، كرغـ ذلؾبيا ، كثانييما: يف، أكَّ

ثـ أف يتصدَّؽ عمييـ. كفي ىذا تمميح ليطمؽ أخاىـ ليرجعكا معنا إلى أبييـ، 
قيف(؛يختتـ قكليـ بيذا الدعاء ؼليثيركا في نفس  : )إفَّ هللا يجزم المتصدًٌ  يكسي

ر ليا الحجارة  عكامؿ كككامف حتى يستجيب ليـ. فتعبيرات ىذه اآلية تتفجَّ
ؼ القاسية كتيتز  ليا جكانب نفس     (ِ).يكسي

دالئؿ الحزف النفسيَّة في الممكًٌنات التعبيريَّة الكاردة  كبذلؾ يتبيَّف تجمًٌي
ؼلعزيز مصر  أبنائوعمى لساف ك ألبنائو يعقكب  لسافعمى  ، كلكنَّو كاف يكسي

ـ كاالستعطاؼ، مف خالؿ عطؼ الجمؿ الفعميَّة ا بالشفقة كالترح  حزننا ممزكجن 
                                                           

 ،( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث، صالح الخالدم، دار القمـُ)
 .ِِٔ/ِ ـ،ُٖٗٗ، ُدمشؽ، ط

، ّفضؿ حسف عباس، دار النفائس، األردف، ط، ( انظر: قصص القرآف الكريـِ)
 .ّْْ، ِْْص، ـََُِ
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ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
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  ﴿ُُِٖٓ﴾  
  

نا  ، كجئنا ببضاعة مزجاة(، ثـ الجمؿ الطمبيَّة الماضكيَّة: )مسَّ كأىمنا الضر 
كم يا  الدعائيَّة المعطكفة عمى بعضيا: )فأكؼ لنا الكيؿ، كتصدَّؽ عمينا(، كىذه

 ، بجانب دالالتيا الظاىرة.كامنة دالالت نفسيَّةممكًٌنات تعبيريَّة نتج عنيا 
 :الرغبة واإلرداة الجامحة  -3

ؼة في سكرة تجمَّت داللة نفسيَّة جديد ىي )الرغبة كاإلرداة الجامحة(؛  يكسي
سكا(. -غمَّقت  –مف خالؿ الممكًٌنات التعبيريَّة الفعميَّة المباشرة: )راكد   فتحسَّ

قد تمخَّض الممٌكف التعبيرٌم الفعمٌي: )راكد( بألؼ المفاعمة في السكرة عمَّا ل
تكمف خمؼ ىذا في نفس قائمو مف معافو كدالالت نفسيَّة كمشاعر داخميَّة 

 التعبير في سياقاتو المختمفة.
ة ب  حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ، بقكلو تعالى: المراكدةدأت قصَّ
 يه ىه مه ينجه ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم
ٍكؽ إلى غرض، كأكثر ك ؛ ٣١/ يوُسف َّٰذ جيحي المراكدة تعني المالطفة في السَّ

ا– ، كتعني(ُ)استعماؿ ىذه المفظة في ىذا المعنى، بيف الرجاؿ كالنساء  -أيضن
    (ِ)منازعة اآلخر في اإلرادة، فيريد المناًزع غير ما يريد المنازىع.

قاؿ الزمخشرم: "المراكدة: مفاعمة مف راد يركد إذا جاء كذىب، كأفَّ 
المعنى: خادعتو عف نفسو؛ أم فعمت ما يفعؿ المخادع لصاحبو عف الشيء 

 ( ّ)و".الذم ال يريد أف يخرجو مف يده، يحتاؿ أف يغمبو عميو كيأخذه من
قكيَّة عمى فعؿ ما تطمبو امرأة رادة جامحة فييا إف ؛المراكدة مف اإلرادةك 

ؼالعزيز مف  ، فيي تنازعو إرادة ال يريدىا فتعتمد ألجؿ ذلؾ المخادعة يكسي
ة المراًكدة، أمَّا مف كىذا التمط ؼ يككف مف جية المرأ  كاالحتياؿ كالتمط ؼ ...

ؼامنا عمى الممانعة األقكل التي عمييا جيتو ىك فإفَّ )تراكد( يدؿ  التز  . يكسي
                                                           

 .ِِّ/ّ( انظر: المحرر الكجيز، ُ)
 .َِٕف، ص( المفردات في غريب القرآِ)
 .ِٕٔ/ّ( الكشاؼ، لمزمخشرم، ّ)
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ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم
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كمف ثـ يشحذ ىذا التعبير دالالت منيا المحاكلة كالمراكغة كاالحتياؿ عميو، 
كغير بعيد عف ىذه الداللة أنَّيا غمَّقت  ،ككأنَّيا تدكر عميو إبَّاف طمبيا ىذا

   (ُ)األبكاب كتييَّأت لو.
)راكد( عف الدالالت النفسيَّة، كيفصح الممكًٌف التعبيرٌم الفعمٌي الرئيس 

بمساعدة الممكًٌنات التعبيريَّة المساعدة في التعبير القرآنيَّ مثؿ الكناية عف امرأة 
المنفصؿ بالضمير  يكسيؼ)التي(، كالكناية عف  االسمي العزيز بالمكصكؿ

 .(ىك)
سناد الفعؿ إلى اسـ مكصكؿ كيني بو عف امرأة العزيز: )التي ىك في  كا 

؛ ألفَّ ككنو في بيتيا يكسيؼقصد ما تؤذف بو الصمة مف تقرير عصمة بيتيا(؛ ل
دة امرأة في ىذا داللة عمى أفَّ منبع المراك ك  (ِ)مف شأنو أف يطكًٌعو لمرادىا.

ؼالعزيز ك   منيا براء. يكسي
)راكد( يتمخَّض عف كىذا الممكًٌف التعبيرٌم الداؿ عمى الماضي المستمٌر 

يَّة تعبير مف ممكًٌنات  هذلؾ ما جاء بعد سيـ فيكقد أداللة نفسيَّة ىي الرغبة، 
ممكًٌنات مساعدة أكَّدت رغبة ك  كقالت ىيت لؾ(، –: )كغمَّقت األبكاب رئيسة

ؼ ءةار ب ككشفت امرأة العزيز، إنَّو  –إنَّو ربًٌي أحسف مثكام  –)معاذ هللا  :يكسي
 ال يفمح الظالمكف(. 

النسكة،  كرالفعمٌي عمى لساف امرأة العزيز في حض مٌ التعبير الممكًٌف جاء ىذا  كقد
 نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ُّّٰفي قكلو تعالى: 

ر، ثـ ١٣/ يوُسف َّمث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  تكرَّ
 مل خل حل جل  مك لك خك حك جكٱُّقكليا في قكلو تعالى: 

، كالفرؽ بيف القكليف أنَّو في اآلية ٨٣/ يوُسف َّمم خم حم جم هل
ية فميس فييا إالَّ مؤكًٌد كاحد ، أمَّا اآلية الثان(كقد الالـ) ، ىمااألكلى مؤكَّد بمؤكًٌديف

                                                           

 . ٖٗمعارضي، صل( انظر: الداللة النفسية لأللفاظ في القرآف الكريـ، ُ)
 .َِٓ/ُِ، التحرير كالتنكير( انظر: ِ)
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)أنا كالتاء(؛ إذ قالت: )أنا راكدتو عف نفسو( كلـ تقؿ: )راكدتو  ىك ذكر الضميريف
ا كىي تنبع مف عف نفسو(، كالفرؽ بيف المكضعيف أنَّيا في المرَّة األكلى قالتي

دة ميعكاطفيا كرغبتيا كأحاسيسي تيا كبطشيا ا، قالتيا متكعًٌ دة تريد أف تظير قكَّ دًٌ
كلذا أقسمت: )كلئف لـ يفعؿ(، كلكنَّيا في اآلية الثانية كانت  عيا ليستجيب ليا؛كترف  

نَّو لمف اعترالذلؾ شفَّعت في معرض االعتراؼ كاإلقرار بالحقيقة، ك  فيا بجممة: )كا 
 ( ُ)صدقو بمؤكًٌدات كثيرة.أكَّدت فالصادقيف(؛ 

كد يعني معاك ك  ؛ اإلرادة، كالمراكدة بيف اثنيف فعؿ الشيء مرَّة بعد مرة، كمنو دةالرَّ
ؼإرادة أحدىما ما ال يريده اآلخر. فامرأة العزيز أرادت شيئا لـ يرده  أم ، قاؿ يكسي

ؼ، ككذلؾ إخكة ١٣/ يوُسف َّمث نبىب مب  زب رب يئُّٱتعالى:   يكسي
/ يوُسف َّحط مض خض  حض جض مص خص ٱُّٱ ليـ، ه أبكىـيريدكف شيئنا ال يرضا

   (ِ)، فيـ يكد كف شيئنا ال يكد ه أبكىـ.٩٣
ر : (ّ)عف نفسوالحقيقة مدافعنا  يكسيؼفي قكؿ  مٌ بير التع ىذا الممكًٌف ثـ يتكرَّ

ؼ، قاؿ ٣٩/ يوُسف َّٰىريهب ين ىن نن منُّ كممتو الصريحة ىذه؛ أم  يكسي
، كىذا ييفيـ مف قكلو: )ىي أردت السكء، بؿ ىي التي أرادت ذلؾلست أنا الذم 

تيف.راكدتني(    (ْ)حيث ذكر الضمير العائد عمييا مرَّ
، في ومع يكسيؼإخكة  حكارالممكًٌف التعبيرٌم بصيغة مضارعيَّة في  ىذا ثيَـّ يرد

أم: سنخادعو عنو ؛ ٩٣/ يوُسف َّحطمض خض  حض جض مص خصُّقكلو تعالى: 
نَّا لفاعمكف ذلؾ ال محالة ال نفرط فيو كال  كسنجتيد كنحتاؿ حتى ننتزعو مف يده. كا 

 (ٔ)، أك "سنحاكؿ أف ال يشح بو".(ٓ)نتكانى

                                                           

 .ِْٕ، ِْٔفضؿ حسف عباس، ص، ( انظر: قصص القرآف الكريـُ)
 .ّٖٗفضؿ حسف عباس، ص، ( انظر: قصص القرآف الكريـِ)
 .ِِٕ/ّالكشاؼ، ( انظر: ّ)
  ُّٗ( انظر: قصص القرآف الكريـ، فضؿ حسف عباس، صْ)
 .َِّ/ّ( انظر: الكشاؼ، ٓ)
 .ُْ/ُّ ،التحرير كالتنكير( ٔ)
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: )سنراكد عنو أباه(، كلـ يقكلكا: بيذا الممكًٌف التعبيرمٌ  يكسيؼر إخكة عبَّ لقد 
قالكا قبؿ ذلؾ: )يا أبانا ما لؾ ال تأمنَّا(؛ كىذا كٌمو مف أجؿ كما )سنراكد عنو أبانا(، 

ؼأف يبيًٌنكا ل دىـ، كأكَّدكا ذلؾ بقكليـ: أفَّ األمر ليس يسيرنا، لكنَّيـ سيبذلكف جي يكسي
نَّا لفاعمكف(.   (ُ))كا 
ة إحضار أخييـ ؛ لتقرير حقيقمع إخكتو أسمكب الترىيب يكسيؼدـ لقد استخ

 خصُّ :أسمكب اإلقناعاعتمدكا  ؛ كلذلؾليـ عنده كيؿمعيـ، فإف لـ يأتكه بو فال 
، كاإلقناع في استخداـ )سنراكد( الذم ٩٣/ يوُسف َّحط مض خض حض جض مص

مقدار ما سيبذلكف مف جيد كمعاناة في إقناع أبييـ بإرساؿ أخييـ معيـ. يشير إلى 
ؼكقد أظيركا ل ،لكنَّيـ جاد كف في المراكدة كاإلقناع حرصيـ عمى إحضاره  يكسي

نَّا لفاعمكف(.   (ِ)بقكليـ: )كا 
في إبراز بعديَّة كيتبيَّف أفَّ الممكًٌف الرئيس )سنراكد( تساعده ممكًٌنات ثانكيَّة 

بعد الفعؿ  الدالالت النفسيَّة، كىذه الممكًٌنات ىي المؤكًٌدات الكاردة في سياقات اآليات
نَّا لفاعمكف( ؛ إذ تأكَّد الكالـ)سنراكد( ؛ ممَّا بأكثر مف مؤكًٌد )إفَّ + الالـ( في جممة )كا 

 .النفسيَّة المستنتجةيسيـ في إنتاج الداللة 
ؼفإخكة  كقد ضغطكا عميو ، ييـأخب اإليتاءفي العزيز  يخبركف أباىـ برغبة يكسي

بػ)إفَّ كالالـ( في  مؤكًٌديف ذلؾ ،كيتعيَّدكف بحفظونفسيًّا ليكافؽ عمى إرسالو معيـ، 
نَّا لو لحافظكف( جممة:     (ّ).)كا 

اإلرادة ك كمف ثىَـّ يتمخَّض تعبير المراكدة عف داللة نفسيَّة كامنة ىي الرغبة 
ؼة العزيز في مراكدتيا امرأ  عند، الجامحة ؼإخكة عند ك ، يكسي في مراكدة أبييـ؛  يكسي

 بإرساؿ أخييـ معيـ. وقناعإجؿ أمف 

                                                           

 .ّّْ( انظر: قصص القرآف الكريـ، فضؿ حسف عباس، صُ)
 .ُٖٗ/ِ ( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث،ِ)
 .ُِٗ، ُُٗ/ِ كتحميؿ أحداث،( انظر: القصص القرآني عرض كقائع ّ)
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ا-كتكمف ىذه الداللة النفسيَّة )الرغبة كاإلرداة الجامحة(  الممكًٌف كراء  -أيضن
 يم  ىم ممٱُّٱ)كغمَّقت األبكاب( في قكلو تعالى:  :الفعميٌ  التعبيرمٌ 
 .٣١/ يوُسف َّٰذحنخن جن

حكؿ الغمؽ كاالستعصاء عمى الفتح؛  المعاجـيدكر معنى الفعؿ )غمؽ( في 
 َّٰذ ىم ممٱُّٱيقاؿ: غمؽ الباب كأغمقو كغمَّقو فيك ميغمىؽ، كمنو قكلو: 

يح يدؿ  عمى فالغيف كاالـ كالقاؼ أصؿ كاحد صح (ُ)أم أغمقتيا.؛ ٣١/ يوُسف
 (ِ)يقاؿ: أغمقت الباب فيك مغمؽ. ،نشكب شيء في شيء

أفعاؿ الحركة التي تنتيي إلى ثبات كاستقرار؛ إذ تدكر  أحدكالفعؿ )راكد( 
مالمحو الدالليَّة الحسيَّة حكؿ معاني الحركة، كاالنتياء إلى ثبات كاستقرار، 

حكاـ سٌد منفذ محٌدد.   (ّ)كالمكضعٌية، كا 
ىذا النظـ  ،بير القرآنٌي محكمنا غاية اإلحكاـ، كيدؿ  عمى ذلؾالتع جاء
العيف دكف غيره مف األلفاظ  مضعَّؼغمَّقت( الفعؿ ) البائف في مجيء البديع

يييمف عمى ينبئ عمَّا  ةصيغتو )فعَّؿ( مثؿ )أغمقت(، فالفعؿ مضعَّؼ العيف
مف باب تضعيؼ ، وهذا (ْ)يصكًٌر ما في نفسيا أفضؿ تصكيرك  امرأة العزيز،

 (ٔ)؛ كقيؿ: كانت سبعة أبكاب.(ٓ)المبالغة ال تضعيؼ التعدية
يدؿ  عمى رغبة المرأة )غمَّقت( الـ تضعيؼ أمَّا مف حيث البعد النفسٌي فإفَّ 

ؼالداخميَّة في  ا، كلـ تغمؽ  يكسي كحٌبيا لو؛ كيؤكًٌد ذلؾ أنَّيا لـ تترؾ الباب مفتكحن

                                                           

 لساف العرب )غمؽ(.( انظر: ُ)
ىػ(، ّٓٗمعجـ مقاييس المغة، ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )ت( انظر: ِ)

 ـ، )غمؽ(ُٕٗٗتحقيؽ كضبط: عبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر، 
 .ّٓٔ، ّْٔالداللة كالحركة، ص( انظر: ّ)
 .ّٖٗحسف عباس، ص فضؿ، ( انظر: قصص القرآف الكريـْ)
 .ِِّ/ّ( انظر: المحرر الكجيز، ٓ)
 .ِٕٔ/ّ( انظر: الكشاؼ، ٔ)
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بابنا كاحدنا؛ إنَّما غمَّقت األبكاب كمَّيا، كقد أكَّد ىذه الداللة كىذا الشعكر النفسٌي 
يمي ذلؾ مف ممكًٌنات مساعدة، كىي: الحركة، كالكناية، كالصكت، ما الداخمٌي 
 كالحذؼ.

في لفظ: )كراكدتو( )بألؼ المفاعمة الدالَّة عمى ىذه الداللة(، فالحركة  
كالكناية باسـ المكصكؿ )التي ىك في بيتيا( عف ذكر اسميا؛ ألفَّ مثميا ال 

ة دكف تمميح أك ضحيذاع لو سٌر، كالصكت المكجكد في دعكتيا الصريحة الكا
 تعريض: )ىيت لؾ(، كالحذؼ في جممة: )معاذ هللا(.

كدعتو  ،بدأتو ىي؛ إذ غمَّقت األبكاب يكسيؼفثمَّة حكار بيف امرأة العزيز ك 
إلييا بألطؼ أساليب اإلغراء: )ىيت لؾ(. فظير ما في نفسو مف إنكار ككره؛ 

إنَّو ال يفمح  -م ي أحسف مثكاو ربًٌ إنَّ  -إذ استخدـ تعبيرات: )معاذ هللا 
داللة نفسيَّة، ىي الرفض كاإلنكار الداخمٌي ، كىك ما يفصح عف (ُ)الظالمكف(

ؼكالخارجٌي مف قبؿ   .يكسي
بالرفض كشدة اإلنكار؛ فالحذؼ في قكلو: )معاذ هللا(،  يكسيؼكيكحي رد  

لتفكير في عرض امرأة ا(، يدؿ  عمى أنَّو لـ يطؿ اكاألصؿ: )أعكذ با معاذن 
نكاره طمبياالعزيز، كلذلؾ أكَّد   - ي أحسف مثكامبمؤكًٌديف: )إنَّو ربًٌ  رفضو كا 

ع نفسو عف الكقكع فيما من حرصو عمى يؤكًٌدإنَّو ال يفمح الظالمكف(، كىذا 
ما أكصاىا بو زكجيا عند شرائو قائالن: )أكرمي معنى ب ذكَّرىا كقد؛ دعتو إليو

حتى تعكد إلى رشدىا كتترؾ ما دعت إليو ىا إليقاظ ضمير  ؛ في محاكلةمثكاه(
  (ِ)النفس األمَّارة بالسكء.

تبيَّنت الداللة النفسيَّة الكامنة )الرغبة كاإلرداة الجامحة( في بنيتيف  لقد
في الممكًٌف التعبيرٌم الفعمٌي )راكد( بألؼ المفاعمة  األولى:مختمفتيف: صرفيَّتيف 

ىذه عمى الرغبة كاإلرداة  الصرفيَّة عمى كزف )فاعؿ( الذم يدٌؿ نفسيًّا بصيغتو

                                                           

 .ُٓ( انظر: الدالالت النفسية لمحكار القرآني في سكرة يكسيؼ، ص1)
 .ُٔ، ُٓ( انظر: الدالالت النفسية لمحكار القرآني في سكرة يكسيؼ، ص2)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِْٔ﴾  
  

في الممكف التعبيرٌم الفعمي )غمَّقت( بتضعيؼ العيف عمى  والثانية:الجامحة، 
قكَّة الرغبة كاإلرادة كزف )فعَّؿ(، كىذه الصيغة المضعَّفة العيف تدؿ  نفسيًّاعمى 

د ذ ا، كعضَّ لؾ الخالفة التعبيريَّة )ىيت لؾ(، كغيرىا مف الممكًٌنات الجامحة أيضن
 التعبيريَّة المساعدة.

ا  في كقد انكشفت ىذه الداللة النفسيَّة )الرغبة كاإلرادة الجامحة( أيضن
سكا( عمى لساف يعقكب  مٌ ف التعبير مكًٌ الم الفعمٌي الطمبٌي مضعَّؼ العيف: )فتحسَّ

 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّفي قكلو تعالى: 

 يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم

 ٪٫/ يوُسف َّجيحي

س(: الحركة، كالمكضعيَّة، كالخفَّة،  مف أىـ المالمح الدالليَّة لمفعؿ )تحسَّ
دراؾ الشيء أك كصفو.  (ُ)كا 

س يعني شدَّة الطمب ك  س الذم يعني  ،كالتعٌرؼالتحس  كىك أعـ مف التجس 
سكا(: استقصكا كنقًٌركا كأمعنكا (ِ)الطمب مع االختفاء كالتست ر ؛ فمعنى: )تحسَّ

البحث مف خالؿ استعماؿ الحكاس بدقَّة كذكاء؛ ألفَّ التحس س ىك طمب الشيء 
ي بالحكاس مف البصر كالسمع كيستعمؿ في الخير كالشر، كلكنَّو غالبنا يككف ف

ؼ؛ أم: اذىبكا فابحثكا عف (ّ)الخير كأخيو بحرص كانتباه، كتعرَّفكا عمييما  يكسي
كـ، فاإلحساس يعني المعرفة.   (ْ)كاطمبكىما بحكاسًٌ

                                                           

 ،ّْْالداللة كالحركة، ص( انظر: ُ)
 .ْٓ/ُّ، كالتنكيرالتحرير ( انظر: ِ)
قصص القرآف الكريـ، فضؿ حسف عباس، ، ك ِْٕ/ ّ( انظر: المحرر الكجيز،ّ)

 .ِْْص
القصص القرآني عرض كقائع ، ك ُّٗ/ّالكشاؼ، ، ك ّْٖ/ْتفسير الطبرم، ( انظر: ْ)

 ، ِِّ/ ِكتحميؿ أحداث،



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٔٓ﴾  
  

َـّ فإفَّ  سكا( استخداـ التكامؿ كمف ث مضمكف طمب يعقكب مف أبنائو )تحسَّ
ي )الحكاس كٌميا( في البحث؛ أم البحث بجميع الحكاس: السمع كالبصر  الحسًٌ

 كأخيو. يكسيؼكغيرىما؛ رغبة في إدراؾ 
بعاطفة  يـخاطبرغـ سكء تعبير األبناء مع يعقكب كغمظتيـ في مخاطبتو ك 

ؼة، طالبنا منيـ التحٌسس مف مكدَّ برفؽ ك األبكَّة،  ؛ كلذلؾ أعقبو (ُ)كأخيو يكسي
قكلو: )كال تيأسكا مف ركح هللا(، ثـي أكَّد عدـ اليأس باستخداـ أداة التأكيد باشرة م

( في قكلو  )إنَّو ال ييأس مف ركح هللا إالَّ القكـ الكافركف(. تعالى: )إفَّ

سكا(  كالممكًٌف التعبيرمٌ   ،حيث أزيزىا الحالـداللة صكتيَّة؛ لو )تحسَّ
، كىذا نتيجة التقاء حرفي السيف متجاكريف ؛كنغميا الرقيؽ ،كصكتيا الميمكس

م نفس المعنى. فممفظة السينيَّة ما يتناسب مع  ال تحقًٌقو كممة أخرل تؤدًٌ
 خفيفة.  تتمكىا سيفمشدَّدة سيف التقى فييا ثالث سينات،  حيث (ِ)المعنى.

في بحث أبنائو )الرغبة كاإلرادة( مف قبؿ يعقكب  ةكيؤكَّد ىذه الداللة النفسيَّ 
يـ  يكسيؼعف  س( الممكًٌف التعبيرمٌ بجانب – كمًٌيابحكاسًٌ السيني،  )تحسَّ

 مظٱُّقكؿ القرآف عمى لساف يعقكب:  -عمى ذلؾ مضعَّؼ العيف، الداؿٌ 

 حك  جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع

(، يكسيؼريح ))أجد( مع  الممكًٌف التعبيرٌم المساعدفاستخدـ ، ٬٨/ يوُسف َّخك
ي ؼ(، كىذه داللة عمى تأكيد رائحة )تكامؿ حسًٌ ة أفَّ  يكسي دكف شؾ، كخاصَّ

يعقكب أصابو الضٌر فيك يعمـ طبيعة مف يتحسَّس خطاه كسط الظالـ فيككف 
 في أعمى درجات التركيز.

 كبذلؾ يمكف القكؿ: إفَّ الممكًٌنات التعبيريَّة الرئيسة ال تقؼ مفردة في إبراز
الدالالت النفسيَّة، إنَّما يساعدىا في ذلؾ ممكًٌنات مساعدة، منيا: التأكيد، 

 كالصكت، كالحركة، كالحذؼ ...
                                                           

 .ِِْ، ِِّ/ ِ( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث،ُ)
 .ُٔمعارضي، صلالداللة النفسية لأللفاظ في القرآف الكريـ، ( انظر: ِ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٔٔ﴾  
  

 العاطفة الخجمى والشعور بالذنب:  -4
ت االسميَّة كالفعميَّة المباشرة، تكمف ىذه الداللة النفسيَّة خمؼ الممكًٌنا

دة اآليات؛ كىذه الممكًٌنات  سياقات في متبكعة بممكًٌنات مساعدة تأكيديَّة متعدًٌ
 –تعبًٌر عف االعتراؼ تارة، كعف االعتذار تارة أخرل، نحك: )حصحص الحؽ 

نَّو لمف الصادقيف  ف كنَّا لخاطئيف  –كما أبرًٌمء نفسي  –كا  إنَّا كنَّا  –كا 
 خاطئيف(. 

، يكسيؼمف ذلؾ ما كرد في اآليات بعد أف شيدت النسكة المراكدات ببراءة 
ا، كمزجت اعترافيا اعترفت  ا ببراءتو أيضن امرأة العزيز أماـ الممؾ اعترافنا صريحن

 خض حض جض مص خصُّبإشارات كتمميحات مقصكدة، في قكلو تعالى: 
 خك حك جك حقمق مف خف حف جف  مغ جغ مع مظجع حط مض
  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك
 - ٨٣/ يوُسف َّهي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

ؼ، فقد اعترفت مف أجؿ ٨٣  (ُ)ا با إلى ذلؾ االعتراؼ.، كدفعيا إيمانييكسي

، كقد عبَّرت عف يكسيؼاستعصاـ تقر  بفينا تعترؼ امرأة العزيز بالمراكدة ك 
زىكىا كانتصارىا بقكليا: )فذلكفَّ الذم لمتنَّني فيو كلقد راكدتو عف نفسو 

: )اآلف حصحص قائمة أقرَّتعا الممؾ النسكة فبرَّأنو، ، كذلؾ لمَّا د(ِ)فاستعصـ(
  (ّ)أم: ضاؽ الكذب كتبيَّف الحؽ.الحؽ(؛ 

تكجَّيت إلى هللا كلـ تبٌرئ نفسيا، ك  يكسيؼكفي نياية اعترافيا برَّأت 
 خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل ملُّ: باالستغفار، ائمة

                                                           

 .ُِٕ، ُُٕ/ِ ( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث،ُ)
 .ُّْ، ُّّ/ ِ( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث ،ِ)
 .ْٖ/ ِ( انظر: معاني القرآف، لمفراء،ّ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٕٔ﴾  
  

تغيير كىذه مكضكعيَّة كبيرة، ك  ،٨١/ يوُسف َّىه مه جه ين ىن
 (ُ)إيجابٌي.

ا–ىذه الداللة النفسيَّة تكمف ك  )لقد يرٌم الفعمٌي التعبالممكًٌف كراء  -أيضن
 مئ  خئ حئ جئ يي ىي نيُّآثرؾ هللا عمينا( في قكلو تعالى: 

 ٬٣/ يوُسف َّجبحب هئ
مؾ هللا ؛ ف(ِ)العطاياك التفضيؿ  أنكاع يعـ  لفظ )آثرؾ( جميع المعنى: لقد فضَّ

فَّ شأننا كحالنا  عمينا بالعمـ كالحمـ كالفضؿ كالتقكل كالصبر كسيرة المحسنيف، كا 
ديف اإلثـ.أنَّنا كنَّا     (ّ)خاطئيف متعمًٌ

بعد  يكسيؼعمى لساف إخكة مؤكَّدنا بمؤكًٌديف الممكًٌف التعبيرٌم كقد جاء ىذا 
عميو؛ فالسياؽ سياؽ اعتذار كاعتراؼ بالخطيئة  ـما عرفيـ كعرفكه إبَّاف قدكمي

ؼييقابؿ بتسامح عاؿو ال يصدر إالَّ عف ذكم النفكس الكبيرة ككذلؾ  ، فيأتي يكسي
)آثرؾ( في ىذا السياؽ حامالن شحنة مف العاطفة الخجمى إزاء كـر النفس 
كالصفح الجميؿ. ك)آثرؾ( ىنا يستقدـ )يجتبيؾ( التي كانت عمى لساف يعقكب 

، كما عمى التأىيؿ كاالصطفاء الرساليٌ ؛ فكالىما يعطي الداللة يكسيؼخطابنا ل
زه السياؽ يكحي استعماؿ فعؿ اإليثار بالندـ كطمب المغف رة كذلؾ ما يعزًٌ

ؼالقرآنٌي؛ إذ دعا ليـ   هب مب خبٱُّبالمغفرة، في قكلو تعالى:  يكسي

 ،٬٣/ يوُسف َّجخ مح جح مج مثحج هت مت حتخت جت
كأجمؿ ما يكحي بو )آثرؾ( التينئة كالغبطة كالتكؽ إلى األكمميَّة كاألفضميَّة 

                                                           

 .ُٕٓ/ِ أحداث،( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ ُ)
 .ِٕٕ/ّ( انظر: المحرر الكجيز، ِ)
 .ِِِ/ّالكشاؼ،  .ّٖٔ/ْتفسير الطبرم،  ( انظر:ّ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٖٔ﴾  
  

فال المغفرة  يَّة التي كانت سببنا في الحسد كالكيد، ثيَـّ صارت سببنا فييكسي
 (ُ)كالحب.

ا–كما تبيَّنت ىذه الداللة النفسيَّة  في الممكًٌنات الكاردة عمى لساف  -أيضن
ؼإخكة   ىي مي  خيُّفي قكلو تعالى:  بعد معرفة الحقيقة، كذلؾ يكسي

ز ذلؾ استجابة أبييـ ليـ ٪٬/ يوُسف ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ، كيعزًٌ
 مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َُّّبعد أف طمبكا منو المغفرة؛ قاؿ تعالى: 

 ٬٫/ يوُسف َّرب يئ ىئ نئ

َـّ فيذه طائفة مف الممكًٌنات التعبيريَّة الرئيسة تساعدىا ممكًٌنات  كمف ث
تتمخَّض عف داللة نفسيَّة ىي العاطفة الخجمى كالشعكر  ثانكيَّة )قبميَّة كبعديَّة(

ؼبالذنب كاالعتراؼ بالخطأ مف قبؿ امرأة العزيز تجاه  ، كمف قبؿ إخكة يكسي
ؼ  كتجاه أبييـ مرَّة أخرل. ،ةـ مرَّ تجاه أخيي يكسي

 
 

 
  

                                                           

 .ّٗمعارضي، صلالداللة النفسية لأللفاظ في القرآف الكريـ، ( انظر: ُ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٔٗ﴾  
  

 المبحث الثالث
 الدالالت النفسيَّة لمممك ِّنات التعبيريَّة غير المباشرة

 :واالستعطاف الحنان  -1
كلى أكاالستعطاؼ  كالقرب منو استمالة القمبالحناف ك ك  الحبٌ  داللة انبعثت
في سكرة غير المباشرة  يَّةالتعبير الممكًٌنات مضاميف مف  نفسيَّةالدالالت ال

ؼيعقكب  حبًٌ  تتمخَّض عف داللةالتعبيرات ف؛ يكسيؼ ه كأبناءه اكأخ يكسي
، كأكسطيا يكسيؼأعالىا منزلة حبو ف؛ متفاكتةىذا الحب  درجات اآلخريف، لكفَّ 

 ه، كأدناىا حبًٌو أبناءه اآلخريف.احبًٌو أخ
 ىك التعبير الندائيٌ النفسيَّة يتمخَّض عف ىذه الداللة  مٌ تعبير ممكًٌف كأكَّؿ 
 حط  مض خض حض جض مص خص حصُّ: ( في قكلو تعالى)يا أبتً 
فكاف ىذا ، ٨/ يوُسف َّحفخف جف مغ جغ مع جع مظ

في عنو استجابة  تنتج، (يكسيؼ)مف قبؿ المتكمًٌـ داٌؿ نفسيًّا مثيرنا  الممكًٌف
( نيٌ )يا بي  ، ىك(يعقكب)مف قبؿ السامع داٌؿ نفسيًّا  ندائٌي آخرممكًٌف تعبيرٌم 

 يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّفي قكلو تعالى: 
ؼممَّا أفصح ، ف٨/ يوُسف َّجه (، ردَّ عميو أبتً يا عمَّا بداخمة بالممكًٌف ) يكسي

ا عمَّا بداخمو يعقكب  (.نيٌ بي يا بالممكًٌف ) مفصحن
، سطحٌي ظاىر :أحدهماعداف، بي  لو ممكًٌف التعبيرمٌ كبذلؾ يستنتج افَّ ال

 .كامف عميؽ نفسيٌ  :واآلخر
فيذا الممكًٌف التعبيرٌم )يا أبًت( يفصح عف أبعاد نفسيَّة تتمركز في عاطفة 

 (ُ)الحٌب كالرفؽ كالحناف كالميف كالقرب مف القمب في مكاضعو القرآنيَّة الثمانية.

                                                           

  .َُِ، كالصافاتِٔ، كالقصصْٓ، كْْ، ّْ، ِْ، كمريـ، ََُ، ْيكسيؼ (1)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿َُُِٕ﴾  
  

 
 يكسيؼ محاكرةفي ولى: األ سكرة، المرَّتيف في  رد ىذا الممكًٌف التعبيرمٌ لقد ك 

ؿ السكرة،  أباه   مض خض حض جض مص خص حصٱُّتعالى:  في قكلوأكَّ
اختير ، ك ٨/ يوُسف َّحفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط
يا  – )يا أبي شائعال التعبيردكف لندائٌي في ىذا المكضع ا مٌ التعبير  الممكًٌف ىذا
؛ (ُ)ستَّة مكاضعفي  مع أبييـ يكسيؼفي حكار إخكة القرآف  الذم عبَّر بو(، أبانا

ة مفادىا الحناف لما يتمخَّض عنو  الممكًٌف المذككر مف داللة نفسيَّة خاصَّ
 كاالستعطاؼ.
ؼفحيف أراد  ، كىذه مخاطبة )يا أبًت( ناداه: قٌص رؤياه عمى أبيوأف ي يكسي

 تمخَّض عف رقيؽممكًٌف تعبيرٌم سطحٌي ظاىر ، استيخدـ فييا رقيقةتعبيريَّة 
كىذا ، كاستمالة القمبىي الحب كاالستعطاؼ عميقة كامنة داللة نفسيَّة 

جكًّا نفسيًّا  يعقكب(؛ فأنتجعنو استجابة المخاطىب ) تنتجمثيرنا  يعد   الممكًٌف
ينبئء عف  ممَّاخاللو طرح رؤياه عمى أبيو؛  يكسيؼلعاطفيًّا مناسبنا يمكف 

ؼبيف  المتبادؿ الحبٌ حاسيس ك المشاعر كاأل استمالة  ؛ مف أجؿكيعقكب يكسي
  . عميو رؤياه قبؿ أف يقٌص ، كعقمو كفكره ككجدانو كعاطفتو قمب أبيو

ؼبدت نفسيَّة  بالحيرة كاالضطراب كالضيؽ  مفعمةفي ىذا الحكار  يكسي
النفسٌي؛ إذ عيرضت عميو رؤيا النبكَّة كىك في أشدًٌ الحيرة بيكؿ ىذه الرؤيا؛ 

ف الشعكر؛ فمجأ إلى أبيو يستشيره في رؤياه، كألقى عميو ما يكتمو في كجدانو م
 لككنو أقرب الناس إليو. 

                                                           

 .  ٕٗ، كُٖ، كٓٔ، كّٔ، كُٕ، كُُيكسيؼ (1)
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ترتاح لو  جميؿه  فه ليًٌ  : )يا أبًت( صكته التركيب الندائيٌ ىذا في سمع يي ك 
 ت استجابةجاءف أبيو، مخاطبةبالحناف فى  يكسيؼممَّا يدؿ  عمى شعكر األذف؛ 
 مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّتعالى:  قكلوفي  لويعقكب 
 ( ُ).كيعقكب يكسيؼشعكر متبادؿ بيف فال؛ ٨/يوُسف َّيمجنجه ىم

ؼ /كىذا التعبير الندائٌي مع ككف المنادل حاضرنا )يعقكب  (، يينًزؿ يكسي
المخاطىب منزلة الغائب المطمكب حضكره؛ فيكحي بطمب إحضار الذىف 

ا بالخبر الذم سييمقى عمى المخاطىب. اىتمامن
(ِ )  

ىذه بصيغة الماضي )رأيت(، ممَّا يدؿ   يكسيؼكقد أفصح القرآف عف رؤيا 
قبؿ أف يقص رؤياه  في بداية األمرزمنيَّة رؤياه مدَّة أمر كتـ  يكسيؼعمى أفَّ 

ه كاتـ سرٌ ، فمجأ إلى أبيو بكتمانياإالَّ أنَّو أصبح ال طاقة لو  أبيو؛عمى 
ل الرؤل األخر مستكدع أسراره؛ لمخركج مف ىذا المأزؽ؛ بينما عبَّر القرآف عف ك 

  مح جحٱُّتعالى:  في قكلورؤيا السجينيف بصيغة المضارع )أرل(، مثؿ 
 َّمقمض خض  حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ

 حط مض خض حض جضُّ: كرؤيا الممؾ في قكلو تعالى، ١٩/ يوُسف
 يكسيؼفي رؤيا بينما ، ٨١/ يوُسف َّمغهل جغ مع جع مظ

  ( ّ).جاء في صيفة الماضي
ؼيعقكب عمى  خشيلمَّا ك  مف الرؤيا أفَّ  استشؼَّ إخكتو؛ ألنَّو  كيد يكسي
الحكمة، كيصطفيو لمنبكَّة، كينعـ عميو ك  العمـ هللا مبمغنا مف سيؤتيو يكسيؼ

َـّ نياه عف ( ليميٌ نى )يا بي  :ناداه ؛(ْ)داريف، كما فعؿ بآبائوبشرؼ ال فت انتباىو، ث

                                                           

 .ُّ، ُِ( انظر: الدالالت النفسية لمحكار القرآني في سكرة يكسيؼ، ص1)
 بتصر ؼ. ُِِ، َِٕ/ُِ( انظر: تفسير التحرير كالتنكير، 2)
 .ُِ( انظر: الدالالت النفسية لمحكار القرآني في سكرة يكسيؼ، ص3)
 .ِٓٓ/ّ( انظر: الكشاؼ، ْ)
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ؿ بذلؾ غؿَّ صدكرىـ، فيسعكا إلى شعً أف يي  خشية ؛مى إخكتوع هرؤياقٌصً 
 (ُ).إبعاده عف أبيو

ؼفممَّا استعمؿ  )يا أبًت(، صار ىذا الممكًٌف الندائٌي الممكًٌف التعبيرٌم  يكسي
)يا  صكرة الممكًٌف التعبيرٌم الندائيٌ في مثيرنا نتجت عنو استجابة يعقكب، 

ص رؤياؾ عمى إخكتؾ  بينٌي(، كبعد اف ناداه نياه خائفنا عميو قائالن: )ال تقصي
 فيكيدكا لؾ كيدنا(.

نة؛ فكممة )كيدنا(  كجاءت  ،عمى التعظيـ كالتيكيؿ دؿَّ التنكيف نفسيًّامنكَّ
  ( ِ).رؤياه عمى إخكتو مف قٌص  يكسيؼزيادة في تحذير 

قى عندما الت أخرل( مرَّة الندائٌي )يا أبتً الممكًٌف التعبيرٌم ىذا  جاءثيَـّ 
 ىثٱُّ في قكلو تعالى:آخر السكرة، ، هرؤياو كأخبرىما بتحقيؽ أبكي يكسيؼ
 ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث
تتجمَّى الكحدة المكضكعيَّة مف خالؿ ىنا ، ك ٣١١/ يوُسف َّمخمننن زن رن مم
ؿ السكرة ال ء كرا الكامنةالنفسيَّة كالمشاعر ، كتتجمَّى الداللة كآخرىاربط بيف أكَّ

 ىذا الممكًٌف التعبيرٌم.

أنَّو ، كعجيزىاسكرة ال( في صدر )يا أبتً  ىذا الممكًٌف التعبيرمٌ  مف يستنتج
ؼالحكار المباشر بيف  مكضع في كرد ىذا تضمَّنو يكأبيو؛ كذلؾ لما  يكسي

 بمفظالقرآف  عبَّر يكسيؼكجكد إخكة مف دالالت كذكريات، بينما في الممكًٌف 
 َّحطخص حص مس خس حس جس مخٱُّٱ)أبي(، قاؿ تعالى: 

ممَّا يبرىف عمى كجكد داللة كلـ يقؿ: )فألقكه عمى كجو أبًت(؛  ،٬١/ يوُسف
ة تسحضر في الخطاب المباشر ى  ؼبيف نفسيَّة خاصَّ كأبيو مف خالؿ  يكسي

  .ةمحبَّ ال عرل؛ لما بينيما مف )يا أبًت( الممكًٌف التعبيرٌم الندائيٌ 

                                                           

 .َِِ/ّلمحرر الكجيز، ( انظر: اُ)
 .ُِّ/ُِالتحرير كالتنكير،  (ِ)
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و: )فألقكه عمى كجو في قكل التعبيرٌم عند ىذا الحٌد؛ ألفَّ  كلـ يتكقَّؼ األمر
بياء المتكمًٌـ دكف  ؛ فأضافو إلى نفسوالمتكمًٌـ بكممة )أبي(ياء أبي( اتَّصمت 
 يؤكًٌد الداللة النفسيَّة، كلـ يقؿ: )فألقكه عمى كجو أبينا(؛ ممَّا سائر إخكتو

ؼبيف  ة كاالرتباط المتيفكىي المحبَّ  الكامنة، جميعنا، األىؿ مع ، أمَّا كأبيو يكسي
ؼ ةيـ إلى إخك تنسبقد عبَّر القرآف بف  حضُّٱفي قكلو تعالى: ، يكسي

 ٬١/ يوُسف َّمضحط خض
ؼالجانب النفسٌي في حكار ف تحت بو السكرة افتي  جميٌّ  مع أبيو كاضحه  يكسي
يظير القمؽ الشديد الذم شعر بو يعقكب في  تيالكنَّو في بدايتمت بو، كاختي 

فمسطيف، بينما في نيايتيا أدرؾ تأكيؿ الرؤيا في مصر؛ فمـ يعد في حالة قمؽ 
كاضطراب، بؿ كمَّمو مرتاح الفؤاد ساكف الباؿ، كفرح بنعـ هللا عمى ابنو. 

 عندإيجابيَّة ت حيف الرؤيا عكَّض عنيا بمشاعر فالمشاعر السمبيَّة التي تكاجد
ا، كىذا األسمكب مف ال محكار التمييزيَّة ل السماتمقاء؛ فيي تكمؿ بعضيا بعضن

   ( ُ).يكسيؼفي سكرة 
بيف يعقكب  كمف الممكًٌنات التعبيريَّة التي تتمخَّض عف دالئؿ الحبٌ 

ا، رٌد فعؿ يعقكب لمَّا ترؾ أبناؤه  يكسيؼك  ىـ الثاني عند عزيز مصر؛ أخاأيضن
ؼإذ أعرض عنيـ كأسؼ عمى   خس حس جسُّ، في قكلو تعالى: يكسي

س بدأ ب، ٫٨/ يوُسف َّمظ خص  حص مس  يكسيؼكحينما طالبيـ بالتحس 
 َّحي حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ثـ أخيو، قاؿ تعالى:

 ٪٫/ يوُسف

 يكسيؼك  يعقكب بيفالحناف كاالستعطاؼ كاستمالة القمب  داللة قتصرتكال 
صر في السكرة عف كجكد أكا المسانيَّة الممكًٌنات التعبيريَّة فحسب، إنَّما تفصح
ىذه الداللة النفسيَّة تتفاكت لكفَّ ، بيف يعقكب كأبنائو جميعنا ىذه الداللة النفسيَّة

                                                           

 .ُّ( انظر: الدالالت النفسية لمحكار القرآني في سكرة يكسيؼ، صُ)
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تيا فقدفي الدرجات بيف يعقكب كأبنائو،  يرات الكالميَّة بيف في التعب بمغت قكَّ
ؼيعقكب ك  و الثاني شقيؽ بنالمرتبة الثانية بيف يعقكب كافي جاءت  َـّ ، ثي يكسي

ؼي  .في المرتبة الثالثة بيف يعقكب كأبنائو اآلخريف َـّ ، ثي مف أمو كأبيو كسي
الحناف كاالستعطاؼ كالحب داللة فصح عف ت يَّة التيالممكًٌنات التعبير  فمف
 ىل مل خلٱُّٱفي قكلو تعالى:  ما كردف يعقكب كابنو الثاني بي األبكمٌ 
 كفي قكلو ،٩٨/ يوُسف َّىهجن  يم ىم مم خم حم جم يل
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت متُّ: تعالى
 مف عاىد عمى حفظ أحد كتأمينو أحبَّو.ف؛ ٩٩/ يوُسف َّزن اكلك يق ىق يف

عمى المباشرة الممكًٌنات التعبيريَّة بعض تمخَّضت  كفي الجانب اآلخر
ؼإخكة  لساف  في قكلو ،(كأخيو يكسيؼ)ب كابنيو ك عف داللة الحب بيف يعق يكسي

 َّمل يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رثُّ تعالى:
كتعم قو  ليماكأخاه يخبر نفسيًّا عف حبًٌ يعقكب  يكسيؼفحسدىـ ؛ ٫/ يوُسف
 بيما.

 ىن نن منُّ الكاردة في قكلو تعالى: كما تفصح الممكًٌنات التعبيريَّة
عف  ،٪٩/ يوُسف َّجخ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين

ا أمينناليـ كاف فبيف يعقكب كأبنائو،  عرل المحبَّة ؛ كمف خشية عمييـ؛ ناصحن
 نصح إنساننا أحبَّو.

الحناف كاالستعطاؼ كاستمالة القمب كالحب )كمف ثىَـّ فالداللة النفسيَّة 
كارات احمفي اليَّة االسميَّة كالفعميَّة الممكًٌنات التعبير قد تمخَّضت عنيا ، (األبكمٌ 

مف خالؿ األساليب الدالَّة نفسيًّا، مثؿ أسمكب النداء،  بيف يعقكب كأبنائو جميعنا
بٌي، كأسمكب النفي،  ر، كأسمكب االستفياـ التعج  كأسمكب النيي، كأسمكب التحس 

ترتَّبت في ثالث درجات، أك في ثالث مراتب أعالىا  لكفَّ ىذه الداللة
ؼبيف يعقكب ك الممكًٌنات التعبيريَّة  أسفى عمى  يا –ال تقصص  –)يا أبًت  يكسي
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سكا مف  – يكسيؼ ؼفتحسَّ الممكًٌنات التعبيريَّة بيف ، كأكسطيا كأخيو( يكسي
ؼابنو شقيؽ يعقكب ك  ؼل –لف أرسمو معكـ  –)ىؿ آمنكـ عميو  يكسي كأخكه  يكسي

)يا بنٌي ال تدخمكا مف  أبنائو اآلخريفإلى أبينا منَّا( ، كأدناىا بيف يعقكب ك  أحب  
 .(كادخمكا مف أبكاب متفرًٌقة – باب كاحد

 ب والخديعة:ذِّ الك    -2
ىي عف داللة نفسيَّة )أكمو الذئب( الفعمٌي  مٌ تعبير الالممكًٌف تمخَّض 

؛ ألفَّ الكذب خالؼ الحقيقة، ككذلؾ مضمكف ىذا الممكًٌف )الكىًذب كالخديعة(
 الممكًٌفىذا  التعبيرٌم يخالؼ الحقيقة؛ ألفَّ يكسؼ لـ يأكمو الذئب، فكركد

 ىذا التعبير يعقكب؛ ألفَّ نفس ر في داللة نفسيَّة كأثَّ  و أنتجفي سياق التعبيرمٌ 
ؼأمؿ في عكدة  يقطع كؿَّ  ؛ كلذلؾ لـ يقؿ ذلؾير في د التفككفي مجرَّ  يكسي

ما اختار )فافترسو الذئب( أك )فخطفو الذئب( أك )فنيشو الذئب( ... إنَّ  :فالقرآ
ؼأثر للفظنا يدؿ  نفسيًّا عمى عدـ كجكد   اإليجابيَّة ؛ كمع ىذه الداللةيكسي

ؼيعقكب عمى يقيف أفَّ  كاف يكسيؼالمقصكدة مف إخكة   ،ال يزاؿ حيًّا يكسي
 . اآليات التاليات في س كجكدهظؿَّ يترقَّب عكدتو كيتحسَّ ك 

َـّ فعندما عرض إخكة  مخضبنا  يكسيؼعمى أبييـ قميص  يكسيؼكمف ث
قيـ، كرغـ كاف يعمـ ذلؾ لـ يكشؼ ليـ أمر كيدىـ، ك  بالدماء الكذب لـ يصدًٌ

يككف ذا شأف يستحٌؽ معو كسسيبمغ مبمغ الرجاؿ؛  يكسيؼرؤيا أفَّ المف تفسير 
أف يخضع لو الناس، كأف يسجد لو أحد عشر كككبنا كالشمس كالقمر؛ كمف ثـ 

 مك لكُّ: وحزنأشدًٌ  ففيال يمكف أف يككف الذئب قد أكمو؛ كلذلؾ 

 َّخن حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل
ؼ؛ أم يعمـ أفَّ ٫٩/ يوُسف  (ُ)حٌي. يكسي

                                                           

البياف في ركائع القرآف دراسة لغكية كأسمكبية لمنص القرآني، تماـ حساف، عالـ ( انظر: ُ)
 .ّٔٓ، صـُّٗٗالكتب، القاىرة، 
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ظـ في النٌصً القرآني أنَّو يسير في حمقات محكمة مترابطة؛ كمف بديع النَّ 
 األولى:، مترابطات مرَّات متكالياتثالث  يكسيؼفي سكرة  التعبيرإذ كرد ىذا 

  مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ: في قكلو تعالى عمى لساف يعقكب
 ، فالداللة النفسيَّة٣١/ يوُسف َّمك لك خك حك جك مق حق

ي حزف يعقكب، تكمف فالذم تنكَّع بيف الماضي كالمضارع،  ليذا التعبير الفعميٌ 
(كلذلؾ  ي إنًٌ قاؿ ) :في قكلو عبَّر القرآف بالتعبير الصريح المباشر المؤكَّد بػ)إفَّ

 .حزنني(لي
و يقكؿ فكأنَّ معيـ مكرىنا؛  يكسيؼكقكؿ يعقكب ىذا يخبر عف أنَّو أرسؿ 

معكـ ليس تخكيننا لكـ، كلكف لعدـ صبرم عمى  يكسيؼعدـ إرسالي  ليـ: إفَّ 
فراقو، فيك ال يطيؽ مشاؽ الرعي، كال مالحقة الماشية، ثـ صكر ليـ خشيتو 
عميو، كخكفو أف يأكمو الذئب كىـ في حالة غفمة؛ أم سترعكف الماشية 

تيو ذئب مفترس كتالحقكنيا كقد تغفمكف عف أخيكـ الصغير كال تتنبيكف لو، فيأ
  ( ُ)فيأكمو.

استجابة لممثير الذم يمثًٌمو قكؿ  الممكًٌف التعبيرمٌ جاء ىذا  لثانية:اوالمرَّة 
مكضع خسراف ليـ الفعمٌي  مٌ التعبير الممكًٌف ىذا  يكسيؼإخكة  يعقكب؛ إذا جعؿ

 جم هل مل خل  حل جلٱُّ قاؿ تعالى: إف كقع كىـ عصبة،
 .٣٨/ يوُسف َّممجن خم حم

تنجح  كييخشاه كيتكقَّعو؛ ما  عف ذىنو ردًّا يبعد أبييـفجاء رد ىـ عمى 
ذىاب في حتى يأذف ليـ  أباىـ يراكدكفيـ ف (ِ)خطَّتيـ المضمرة في نفكسيـ.

عائيـ الحرص عمى لومعيـ، كىنا تظير مخادعتيـ  يكسيؼ ؼ، كادًٌ ، يكسي

                                                           

 .ٖٗ، ٕٗ/ِكقائع كتحميؿ أحداث، ( انظر: القصص القرآني عرض ُ)
 .ٖٗ/ِ( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث، ِ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس
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  ﴿ُُِٕٕ﴾  
  

، كيتعيَّدكف إعادتو لو سالمنا؛ يكسيؼكيزيمكف مخاكؼ يعقكب عمى تقصيرىـ في 
  ( ُ)عمى ذىابو معيـ. أبكىـفيكافؽ 
 لوكقد بيَّف ذلؾ قك ، أبييـ إقناع آليَّات طرحكاتيـ بإحكاـ خطَّ  ي ينفًٌذكاكلك
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثُّ تعالى:
؛ إذ تقتضي ٣٣ – ٣٣/ يوُسف َّجعمظ حط مض خض حض جض مص

   ( ِ).يكسيؼفي جية  المضمرةإرادتيـ أبييـ آلية األكلى عمـ ا
يو؛ حتى يزيمكا ما في قمبو باليجـك عممع أبييـ كالميـ  إخكة يكسؼ بدأ

نَّا لو لناصحكف( :قائميف أكَّدكا لو نصحيـ أخاىـمف شؾ؛ كلذلؾ  َـّ  ،)كا  ركا فسَّ  ث
َـّ أكَّدكا : )أرسمو معنا غدنا يرتع كيمعب(، بقكليـ ىذاقكليـ  حرصيـ عمى ث
نَّا لو لحافظكف(، كلكنَّ ، كحفظيـ لو أخييـ دكا يـ في الجممتيف المتيف أكَّ فقالكا: )كا 
نَّا لو كحفظيـ لو يكسيؼحرصيـ عمى  فييما نَّا لو لناصحكف( )كا  : )كا 

 ( ّ)بيف في تأكيدىـ.ذلحافظكف(، كانكا كاذبيف في كالميـ، ككا
عمى كذب إخكة  في اآليات المساعدة التأكيديَّة الممكًٌنات التعبيريَّةدلَّت لقد 
َـّ ؛ ؛ فال ىـ ناصحيف لو، كال ىـ حافظيفيكسيؼ النفسيَّة فالدالالت كمف ث

 الممكًٌنات التعبيريَّة دالالت عكسيَّة.المستكحاة مف 

َـّ يرد التعبير نفسو في   يكسيؼة ؛ ألفَّ إخك التبريركمعو  المرَّة األخيرة،ث
 ٰى ٰر ٰذ يي ىيٱُّ قاؿ تعالى: كترككه عند متاعيـ؛ ذىبكا يستبقكف

 يئ ىئ نئ  مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

                                                           

 .ٔٗ، َٖ/ِ( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث، ُ)
 .ِِّ/ّ( انظر: المحرر الكجيز، ِ)
 .ٔٗ/ِ ،( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداثّ)
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  ﴿ُُِٕٖ﴾  
  

"كمعنى )فأكمو الذئب(: قتمو كأكؿ منو، كفعؿ ، ٪٣/ يوُسف َّزبمب رب
 ( ُ)كالمراد بعضو". ،األكؿ يتعمَّؽ باسـ الشيء

كاف عمى يقيف  ذلؾأثرنا حزيننا في نفس يعقكب، كرغـ  قكليـ ىذا ترؾكقد 
ؼنفسٌي أنَّيـ كاذبكف، كأفَّ  لت ليـ أنفسيـ أمرنا،  يكسي لـ يأكمو الذئب، إنَّما سكَّ

 يف  يثىف ىث مثنث زث رث يت ىت نتٱُّقاؿ تعالى: 

ر ذلؾ أ، فمـ يي٣٫/ يوُسف َّلكمك اك يق ىق س أبدنا، كقد كرَّ

 حئ جئُّ مرَّة ثانية بعد أف ترككا أخاىـ الثاني عند عزيز مصر، قاؿ تعالى:

 هت مت خت حت جت مبهب خب  جبحب هئ مئ خئ

 .٫١/ يوُسف َّمخ مثحج

 قاؿ تعالى: ،يبككف عشاء أباىـ جاءكااإلخكة عندما  حاؿاآليات تسجؿ 
كتبريرىـ ما جرل ، ٣٩/ يوُسف َّخيمي حي جي  يهُّ
ؼل عائيـ أكميكسي دراؾ يعقكب كذبيـ، و الذئب، كادًٌ ؼ، كأفَّ كا  في محنة،  يكسي

 (ِ).ه أمر كلذلؾ سمَّـ 

 حي جي يهُّفي قكلو: الممكًٌف التعبيرٌم الفعمٌي )جاءكا( كيشترؾ 

 زتمت رت  يب ىب نبُّ، كفي قكلو: ٣٩ /يوُسف َّخيمي

نات الدالليَّة األخرل في إنتاج الداللة النفسيَّة عمى ، ٣٫/ يوُسف َّمك مع المككًٌ
حتى العشاء كجاءكا يبككف؛  ؛ فقد تعمَّدكا التأخير في المجيءيكسيؼكذب إخكة 

ألفَّ في ذلؾ الكقت ينتشر الظالـ الذم يخفي المالمح، كلكفَّ كذبيـ كاف 
ا كتبر  ا كحيمتيـ كاف يرىـ كاضحن مكشكفة، فمـ يحسنكا الكالـ كال كانت مرفكضن

                                                           

 .ِّٕ/ُِتفسير التحرير كالتنكير،  (ُ)
 .ُٖ/ِ( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث، ِ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
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ُ
  سورة يوس
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  ﴿ُُِٕٗ﴾  
  

التبرير؛ ألفَّ أباىـ حذَّرىـ في الصباح مف أكؿ الذئب لو، فادَّعكا في المساء 
عائيـ،  أنَّو أكمو! فتسرَّعكا في ارتكاب جريمتيـ، كتسرَّعكا في كالميـ كادًٌ

ميصو، بعد أف تسرَّعكا في كتسرًٌعكا في اتًٌياـ الذئب، كتسرَّعكا في إحضار ق
ؼتمطيخو بدماء أخرل غير دماء   (ُ).يكسي

كيكحي تصكير قدكميـ بالتعبير الفعمٌي: )جاءكا( بالتكاني كالتمي ؿ مع 
شيء مف الخكؼ كالرىبة، كعدـ االىتماـ بما حدث كتيكينو، كممَّا يصاحب 

أنَّو لك أكؿ الذئب أخاىـ لرجعكا ميركليف نادميف غير أنَّيـ  تصكيرىـ بالتكاني
ؼلمَّا كادكا ل اختير فعؿ المجئ ليصؼ إخبارىـ أفَّ )أكمو الذئب( كذب  يكسي

التمي ؿ؛ رغبة في التدليس ىذا مف جية، كمف جية ثانية أنَّيـ أظيركا التكاني ك 
، فيككف تصكير الرجكع ـى أخييـ، أك تعبكا مف لعبييـ اغتمكا عمعمى أبييـ.بأنَّ 

فجاءت الداللة عمى ذلؾ مف طريؽ  ى كذبيـ؛عم شاىدناعمى ىذه الحاؿ 
  (ِ)األنسب إلظيار ذلؾ. اإلشارة كاإليحاء بالرمز المغكمٌ 

لكف(  -إشارة  –حركة  –)صكت كبذلؾ يتجمَّى إسياـ الممكًٌنات المساعدة 
النفسيَّة الكامنة، كىذه الممكًٌنات  مع الممكًٌف الرئيس في إبراز الدالاللة

اني كالتمي ؿ، كصكت بكاء إخكة المساعدة ىي: حركة المجيء التي تتسـ بالتك 
يماءات الكجو كتعبيراتو، كلكف ظالـ الميؿ كقت مجيئيـ.  يكسؼ، كا 

َـّ  نفسيَّة ظاىرة يكمف خمفيا دالالت المسانيَّة ال فالممكًٌنات التعبيريَّةكمف ث
 التي أفصح عنيا التعبير الفعميٌ  ذه الدالالت )الكىذب كالخداع(عميقة، كمف ى

ؼ)أكمو الذئب( الكارد عمى لساف إخكة   :، كقد اتَّخذكه مف قكؿ أبييـيكسي
 .أخاؼ أف يأكمو الذئب كأنتـ عنو غافمكف()ك 

 
 

                                                           

 .َُّ، َُِ/ِ( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث، ُ)
 .ُِٖمعارضي، صل( انظر: الداللة النفسية لأللفاظ في القرآف الكريـ، ِ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
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ُ
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  ﴿َُُِٖ﴾  
  

 المكر:الحسد و الكيد و   -3
ة كالفعميَّة االسميٌ  ةيَّ التعبير  اتالممكًٌنبعض  تكمف ىذه الداللة النفسيَّة كراء

أسمكب مؤكَّد الذم جاء في  )ضالؿ( غير المباشرة، كمف ذلؾ الممكًٌف االسميٌ 
كرد معطكفنا  : )اطرحكه( الذمالممكًٌف الفعمٌي الطمبيٌ بقرائف تأكيديَّة، ككذلؾ 

ؼ)اقتمكا  ، ىك:آخرفعؿ طمبٌي عمى   (.يكسي
لها:، ثالث مرَّات : )ضالؿ(كرد الممكًٌف التعبيرمٌ  عمى لساف إخكة  أوَّ

ا في مخاطب :وثانيهافي حديثيـ عف أبييـ،  يكسيؼ ، ىـاأب تيـعمى لسانيـ أيضن
ف في الممكًٌ  ككراء ىذا، في حديث نسكة المدينة عف امرأة العزيز وآخرها:

 .كالمكر داللة نفسيَّة ىي الكيد كالحسدمكاضعو تكمف 
 ىث نث مث زث رثُّفي قكلو تعالى:  الممكًٌف التعبيرمٌ ىذا  جاء
 ،٫/ يوُسف َّيكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
ؼ كأخاه : إفَّ أبانا في المعنىك  بعد كاضح عف طريؽ الصكاب؛ نتيجة حبًٌو يكسي

يثارىما عمينا بيذه المحبَّة.  (ُ)كا 
في التدبير لمعيش، ال في الديف د بػ)الضالؿ( إخطاء مسمؾ الصكاب فيرا
عدكؿ عف العدكؿ عف الطريؽ المستقيـ، أك كؿ   أك يراد بو، (ِ)كاالعتقاد

 مهُّٱ، كمف ذلؾ قكلو تعالى: يسيرنا كاف أك كثيرنا ،المنيج عمدنا كاف أك سيكنا
في يعقكب،  سب إلى نبي هللاني ، كقد ١١/ يوُسف َّمي خي حي جي ٰه
كشكقو  يكسيؼإشارة إلى شغفو ب ؛أكالده: )إفَّ أبانا لفي ضالؿ مبيف( قكؿ
 (ّ).إليو

ؼنفسيَّة مفادىا أفَّ إخكة  بداللة ف التعبيرٌم ييشعرممكًٌ كىذا ال يكيدكف  يكسي
يـ إلى اجتماعيـ كغركرىـ بعصبتيـ، مضمرن في نفكسيـ، دفع كيدنالو 

                                                           

 .ُِِ/ّالمحرر الكجيز، ، ك ِّّ/ْ ، كتفسير الطبرم،ِٕٓ/ّر: الكشاؼ، ( انظُ)
 .ِِِ/ُِ التحرير كالتنكير، ر:( انظِ)
 .ِٖٗ، ِٕٗر: المفردات في غريب القرآف، ص( انظّ)
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ُ
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ؼكاتًٌياميـ أباىـ أنَّو حاد عف الصكاب نتيجة حبًٌو   كأخاه، كىذا أمر نفسيٌ  يكسي
نفسو في  ف التعبيرمٌ الممكًٌ كا ميغشاىـ مف داخميـ، كدليؿ ذلؾ أنَّيـ استخد

 خل حل جل مك لكُّ، في قكلو تعالى: أخرليـ مرَّة مخاطبة أبي

ا في محبتؾ ؛ أم: إنَّؾ لفي ذىابؾ عف الصكاب، قدمن ٬٨/ يوُسف َّهل مل
ؼ    (ُ)كليجؾ بذكره كرجائؾ لقائو. يكسي

ا–الممكًٌف التعبيرٌم ىذا كرد كقد  في حديث نسكة المدينة عف امرأة  -أيضن
 حم جم هل مل خل حل مكجلٱُّالعزيز، في قكلو تعالى: 

/ يوُسف َّخيمي حي جي ٰه مه هنجه من خن جنحن مم  خم
لفي خطأ مف أك ، (ِ)كاب؛ أم: إنَّا لنراىا في خطأ كبعد عف طريؽ الص١١

ٍكرو عف قصد السبيؿ،    (ّ).كاضح لمف تأمَّمو الفعؿ، كجى
ة المدينة المرأة العزيز؛ نسك مضمر في نفكس مكر كيد ك عف  بثؽكىذا ين

الحقيقة، كيؤكًٌد ىذه الداللة النفسيَّة أنيفَّ  صدركف حكميفَّ قبؿ معرفتيفَّ أ ألنَّيفَّ 
ؼبعد رؤيتيفَّ  مغايرنا أصدرف حكمنا آخر  مهُّٱ، كىذا ما بيَّنو قكلو تعالى: يكسي

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 .١٣/ يوُسف َِّّ ُّ

كبذلؾ تسيـ الممكًٌنات المساعدة في تعصيد الداللة النفسيَّة التي تمخَّض 
 بممكًٌفو مباشراإليتاء  عنيا الممكًٌف الرئيس، كىذه الممكًٌنات المساعدة، ىي:

 )  .مرادؼ لمداللة النفسيَّة بمفظو كمعناه )الكيد كالحسد كالمكر( )بمكرىفَّ

عف داللة  يتمخَّض، االسمٌي في السكرةيتبيَّف أفَّ ىذا الممكًٌف التعبيرٌم 
نفسيَّة مف خالؿ عنو داللة  تكانت مثيرنا نتج، في عقؿ المتكمًٌـ كامنةنفسيَّة 

                                                           

 .ِّْ/ّر: الكشاؼ، ( انظُ)
 .ِٕٔ/ّ( انظر: الكشاؼ، 2)
 .ّْٖ/ْتفسير الطبرم، ( انظر: 3)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
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ُ
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  ﴿ُُِِٖ﴾  
  

كقد ساعد عمى ىذه الداللة ممكًٌنات  استجابة السامع، في الممكًٌنات الكاردة
، ، ككذلؾ مف الممكًٌنات المساعدة  –مساعدة مباشرة مثؿ )مكرىفَّ  كيدىفَّ

ائيَّة الضديَّة في حكـ النسكة عمى يكسؼ قبؿ رؤيتو كبعد رؤيتو، كمف الثن
ا حاسة البصر المستخدمة في رؤية يكسؼ )فممَّا رأينو  الممكًٌنات المساعدة أيضن

 أكبرنو(.
ا-)الكيد كالمكر كالحقد كالحسد( ىذه الداللة النفسيَّة  كمنتكقد   في -أيضن
 ام يل ىلُّفي قكلو تعالى:  )اطرحكه( تعبيرٌم الفعمٌي الطمبيٌ ال الممكًٌف
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 ٬/ يوُسف َّميني

طرح فحكؿ معنى الرمي؛  المعاجـالفعؿ )طرح( في ىذا تدكر داللة مادة 
و يطرحو طٍرحا: رمى بوبالش يء كطىرىحى

مف أفعاؿ الحركة االنتقاليَّة ، كىك (ُ)
)الحركة، كاالنتقاؿ(، ز ىذه األفعاؿ اشتراكيا في مممحي المطمقة، كأىـ ما يميًٌ 

رة التي تحدث دفعة كا (ِ)ثـ تأتي المالمح الدالليَّة األخرل لحركة غير المكرَّ
بعاد الشيء إلى مكضع محدَّ   (ّ)د، كعف مكضع محدَّد.كاحدة(، كا 

عف داللة  ف تكشؼالممكًٌ في ىذا الصريحة ىذه الرمي كالطرح داللة ك 
ؼمفادىا ما في نفكس إخكة كامنة نفسيَّة  حتى  ،الحسد كالكيد كالمكرمف  يكسي

بات اـ اإللقاء في غي، ثالطرح القتؿ، ثـ كصؿ بيـ األمر إلى أف تقترح نفكسيـ
 .؛ كغاية ذلؾ: أف يخمكا ليـ كجو أبييـالجبٌ 

                                                           

لساف العرب، ألبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر، دار صادر، ( انظر: ُ)
 د.ت، مادة )طرح(.بيركت، 

 .َٕالداللة كالحركة، ص( انظر: ِ)
 .َُّ، َُِالداللة كالحركة، ص( انظر: ّ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِّٖ﴾  
  

تضمَّنت دالالت تعبًٌر عف نكبة صرع جامحة الفعؿ )طرح( مادة ف
مف ىذا الفتى الصغير؛  ضيا كيطفئ نارىا إالَّ بالخالصلمنفس ال تجد مف يركًٌ 

  ( ُ)الطرح. ت فكرةفكان
يحة صر  :األولى ،داللتاف )اطرحكه(الفعمٌي الطمبٌي ممكًٌف كلذلؾ فمم

الحسد نفسيَّة كامنة خمؼ ىذا الممكًٌف، كىي  واألخر:: كاضحة ظاىرة مباشرة،
َـّ  –، مف خالؿ البدائؿ: القتؿ كالكيد كالمكر الطرح كاإللقاء في غيابة الجٌب، ث

َـّ فالدالالت النفسيَّة التي تتمخَّض عنيا  استقر رأييـ عمى اإللقاء؛ كمف ث
 الممكًٌنات التعبيريَّة في سكرة يكسؼ دالالت إيجابيَّة.

 وحسن المآل: النفسي  االطمئنان   -4
االطمئناف النفسيَّة )الفعميَّة عف الداللة تتمخَّض بعض الممكًٌنات التعبيريَّة 

)يجتبيؾ رب ؾ(،  الفعمٌي المضارعيٌ الممكًٌف كمف ذلؾ ، (كحسف المآؿ النفسيٌ 
 مي خي حي جي يه ىه مهٱُّٱفي قكلو تعالى: 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي
 ٩/ يوُسف َّمب مئنئ زئ

يقاؿ: جبيت الماء في الحكض أم معنى االجتباء في المغة: الجمع؛ ف
راج  بيت الخى جمعتو. كيسمَّى الحكض الجامع لو: جابية. كمنو استعير: جى

ؿ لي ـتخصيصو إياىاألنبياء ًجباية. كاجتباء هللا  منو أنكاع  ـبفيض إليٌي يتحصَّ
)ككذلؾ يجتبيؾ  يكسيؼكمنو ما كرد في سكرة  ؛مف النعـ بال سعي مف العبد

  ( ِ)رب ؾ(.

                                                           

داللة األلفاظ التي انفردت بيا سكرة يكسيؼ في ضكء كحدتيا المكضكعية، جياد ( انظر: ُ)
 . ٕ، صَُِْمحمد فيصؿ النصيرات كأحمد حسيف إسماعيؿ حسيف، د.ف، ـ

 .ٖٖ، ٕٖص ،القرآف( انظر: المفردات في غريب ِ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِْٖ﴾  
  

)يجتبيؾ رب ؾ(  معنى االجتباء االختيار كاالصطفاء؛ كلذلؾ فمعنىك 
مرَّ  اتبعد ابتالء تحقَّؽ، كقد إليٌي مستقبميٌ ، كىذا اجتباء (ُ)يختارؾ كيصطفيؾ

ؼ ابي يفيض بالداللة عمى االشتياؽ كالرغبة كحسف  الفعؿ ؛ ممَّا يجعؿيكسي
 (ِ)المآؿ.

فيذا الممكًٌف التعبيرٌم الفعمٌي يفيض بدالالت نفسيَّة عند المخاًطب 
نبكَّة بشارة ب الرؤياالداخمٌي كمعرفتو أفَّ  يعقكب فرحيتمخَّض عف إذ ؛ كالمخاطىب

ؼ َـّ أيكسي  باجتباء خبره؛ كلذلؾ نياه عف قٌصً رؤياه عمى إخكتو خشية الكيد، ث
تماـ نعمتو عميو  هللا لو، كما يترتَّب عمى ذلؾ مف تعميمو تأكيؿ األحاديث كا 

  كىي النبكَّة كما أتمَّيا عمى أبكيو مف األنبياء قبمو.
كه بذلؾ منذ أف أخبره أب يكسيؼترؾ ىذا الممكًٌف أثرنا نفسيًّا طيًٌبا في  كما
اف إلى حسف ؛ كما نتج عف ذلؾ مف دالالت بعثت في نفسو االطمئناالجتباء
 المآؿ.
 ذاتيانفسيَّة الداللة الالطمبٌي )أكرمي مثكاه( عف  الممكًٌف الفعميٌ  يتمخَّضك 

عمى لساف عزيز مصر مخاطبنا كرد  ؛ إذ(االطمئناف النفسٌي كحسف المآؿ)
 حج مث هت مت خت حت جتُّامرأتو، في قكلو تعالى: 

  مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح  جح مج

فس بعث في ن؛ ف٣٣/ يوُسف َّمق حطمظ مض خض حض جض
الصريح  المساعد، الممكًٌف التعبيرمٌ يؤكًٌد ىذه الداللة ، ك اطمئناننا كبيرنا يكسيؼ

 عمى التمكيف )مكنَّا(. المباشر الداؿٌ 
)أكرمي مثكاه(: اجعمي منزلو كمقامو عندنا كريمنا حسننا مرضيًّا؛ أم فمعنى 

تفقَّديو باإلحساف كتعيَّديو بحسف الممكة؛ حتى تككف نفسو طيًٌبة في صحبتنا، 

                                                           

 .َِِ/ّ( انظر: المحرر الكجيز، ُ)
 .ّٕمعارضي، صل( انظر: الداللة النفسية لأللفاظ في القرآف الكريـ، ِ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٖٓ﴾  
  

، كىذه فراسة العزيز في معاممة يكسيؼ؛ إذ سيقت ممكًٌنات (ُ)ساكننا في كنفنا
ؼ السكينة ك   الطمأنينة. تعبيريَّة كالميَّة تزرع في نفس يكسي

ـ عزيز مصر في يكسيؼ خيرنا، فمـ يعاممو معاممة الرقيؽ كباقي  لقد تكسَّ
ة، كلو فيو فراسة صادقة، كذكاء لمَّاح، كليذا  العبيد، إنَّما نظر لو نظرة خاصَّ

 (ِ)أكصى امرأتو بإكراـ إقامتو في بيتو.
ركيسيـ في إبراز ىذه الداللة الممكًٌف المساعد )التكرار(؛ إذ   يكسيؼ كرَّ

كصيَّة العزيز، قاؿ تعالى: ىذه القكؿ عندما راكدتو امرأة العزيز ليذكًٌرىا ب
ما يدؿ  عمى األثر كفي التكرار  ،٣١/ يوُسف َّٰذ جيحي يه ىه مهٱُّٱ

 .كالسكينة كاالطمئناف كالحفظ كالحماية كالرعايةو مف يكحي بكما ، النفسيٌ 
بعث في ؛ إذ الفعميٌ  التعبيرمٌ لقد ظيرت التجميَّات النفسيَّة ليذا الممكًٌف 

ؼنفس  مجمكعة مف المشاعر الداخميَّة، ككأنَّو بشارة لما سيؤكؿ إليو أمره  يكسي
 َّمقجض مص خص حص مسُّ؛ كلذلؾ جاء بعده: المستقبؿ في

َـّ كاف ، ٣٣/ يوُسف  رت يب  ىب ٱُّفي قكلو: ، مف قبؿ الممؾ تمكيفالث
 اإلليٌي عاقبتو حسف المآؿ. ؛ فاالجتباء٨٩ – ٨٨/ يوُسف َّلكمت زت

ت الداللة النفسيَّة التي تمخَّض عنيا الممكًٌف رى كثمَّة ممكًٌنات مساعدة أثٍ 
الرئيس، كىي: تكرار الممكًٌف الرئيس )أكرمي مثكاه( بمعناه دكف لفظو )أحسف 

)مكنَّا( مرادفة لمداللة النفسيَّة مثكام(، كاإليتاء بممكًٌنات مساعدة مباشرة  
 اطمئناف كحسف مآؿ. فالتمكيف

ا–كقد تبيَّنت ىذه الداللة النفسيَّة   في الممكًٌف التعبيرٌم الفعمٌي الطمبيٌ  -أيضن
ا  ىي مي خيُّ: )أفتنا( في قكلو تعالى: الداؿ عمى االجتباء أيضن

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي

                                                           

 .ِٔٔ/ّ( انظر: الكشاؼ، ُ)
 .ُُُ، َُُ/ِ ،عرض كقائع كتحميؿ أحداث ( انظر: القصص القرآنيِ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٖٔ﴾  
  

ؼل ممكيٌّ  ، فيك اجتباء٨٩/ يوُسف َّنبمئ زئ دكف غيره لتأكيؿ رؤيا  يكسي
 االطمئناف النفسٌي، كحسف المآؿ. واالجتباء يبعث في نفسالممؾ؛ كىذا 
رشاد إلى اإلٍشًكؿ، أك اإلفتاء: اإلخبار بالفتكل، كاإلخبار بإزالة مي كمعنى 
ؼ: )ـقكليدؿ  كلذلؾ ؛ (1)إزالة حيرة في  تيـثقعمى أي يا الصديؽ أفتنا(  يكسي
تعتمد يعادؿ الفتكل التي أصبح ذلؾ  إذالرؤيا؛ في تعبير  يكسيؼصدؽ 
 (2).اليقيف

يؽ( يكسيؼكقد كصؼ الساقي  ؛ ألنَّو عرؼ صدقو في تأكيؿ رؤياه بػ)الصدًٌ
ألنَّو جرَّب صدقو في غير شيء كىك ، ك (3)كرؤيا صاحبو؛ تأكيالن  طابؽ الحقيقة

  (4)بناء مبالغة مف )صدؽ(.

ؼقد كاف ل في عفَّتو ك صادقنا في كٌؿ شيء، في تأكيؿ الرؤل،  يكسي
بنفس األلفاظ  يكسيؼفي حديثو، كقد قصَّ الساقي رؤيا الممؾ عمى ك كطيارتو، 

ا؛ ألفَّ أٌم تصر ؼ في األلفاظ  التي نطؽ بيا الممؾ؛ ليككف التعبير صحيحن
بزيادة أك نقصاف، قد يؤثًٌر عمى استيعاب المعٌبر ليا، كمف ثـ قد يؤثًٌر عمى 

، كفي تبميغ حسف تأكييا كتعبيرىا، كليذا كاف الساقي أميننا في النقؿ
   ( 5)الرسالة...

كىنا تسيـ الممكًٌنات المساعدة فيما تمخَّض عنو الممكًٌف الرئيس مف 
يؽ(،  الدالالت النفسيَّة، كىذه الممكًٌنات ىي: الكصؼ )كصؼ يكسؼ بالصدًٌ

)نقؿ الساقي رؤيا الممؾ كما ىي  زيادة أك تغييرنقص أك لفاظ دكف كثبات األ
 .دكف نقص أك زيادة أك تغيير(

                                                           

 .ِٖٕ/ُِ، التحرير كالتنكير( انظر: ُ)
 .ِْٔفضؿ حسف عباس، ص، الكريـ ( انظر: قصص القرآفِ)
 .ِِٗ/ّ( انظر: الكشاؼ، ّ)
ر الكجيز( انظر: الْ)  .ِْٗ/ّ، محرَّ
 .ُٕٓ، ُٔٓ/ ِ( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث ،ٓ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٖٕ﴾  
  

ف التعبيرٌم الطمبٌي )أفتنا( يناسب السياؽ؛ ألفَّ الرؤيا صادرة الممكًٌ كما أفَّ 
مف الممؾ، فال بدَّ مف فتكل؛ ألفَّ المقاـ ال يقبؿ االجتياد كال التأكيؿ؛ إنَّما 

ف، يستدعي الفتكل القاطعة  يَّة المصدر. يكسي
فممَّا عمـ السجيف الناجي )ساقي الممؾ( بعجز المأل عف تأكيؿ رؤيا الممؾ، 

ؼ(، كتذكَّر عممو الصادؽ بتأكيؿ الرؤل، فجاء  تذكَّر صاحبو السجيف )يكسي
ؿ رؤيا الممؾ التي أشغمت الناس، فقصَّ  إليو في السجف ككٌمو أمؿ كثقة أف يؤكًٌ

ؼ ؼ الرؤيا كأٌكليا يكسي   ( 1).عمى يكسي
ؼ يستفتيو في تأكيؿ رؤيا الممؾ يكشؼ كلعٌؿ  كركد ساقي الممؾ إلى يكسي

ؼ ليككف  عف ىذه الداللة النفسيَّة )االطمئناف النفسٌي(؛ نتيجة اجتباء يكسي
 مصدر اإلفتاء في تأكيؿ رؤيا الممؾ.

ؼ مباشرة دكف تقديـ ما يبيًٌف  رىا يكسي كلمَّا جاء السجيف برؤيا الممؾ فسَّ
اء عميو بالرؤيا ىك السجيف الناجي الذم تحقَّؽ فيو عممو بذلؾ؛ ألفَّ مف ج

 تأكيؿ رؤيا يكسيؼ مف قبؿ.
 كمف حكلو بتأكيؿالداخميَّة عمى قناعة الممؾ داللة  االجتباءفي ىذا و
كلذا استخدـ القرآف ىذا الممكًٌف التعبيرٌم لما لو مف داللة يقينيَّة، ككأفَّ ؛ يكسيؼ
ىك مصدر الفتكل في تفسير الرؤل آنذاؾ، بعد أف أيقنكا عممو بذلؾ  يكسيؼ

ر رؤيا السجينيف  .مف قبؿ عندما فسَّ
 مغجف جغٱُّ: التعبيرمٌ  فممكًٌ ال تفسير رؤيا السجينيفكقد كرد في 

ثقتيـ في األخير عمى كرد )أفتنا( فدؿَّ  ؛ بينما في رؤيا الممؾ١٩/ يوُسف َّمق
ا. وتأكيمكفي  يكسيؼ في المرَّة األكلى لـ  يكسيؼكما أفَّ  الرؤل تأكيالن صحيحن

ر رؤيا السجينيف مباشرة، إنَّما أراد أف يثبت ليـ عممو بتأكيؿ الرؤل، قاؿ  يفسًٌ
 هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جكُّتعالى: 

                                                           

 .ُٔٓ/ ِ ( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث،ُ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٖٖ﴾  
  

، ثيَـّ بيَّف القرآف بعد ذلؾ صدؽ ٪١/ يوُسف َّهئ حنخن جن مم خم جمحم
ؼ  إذ كيمو كالفتكل التي تؤخذ مف أىميا؛تأ كعممو في تفسير الرؤل، كجعؿ يكسي
ؼالقرآف في نياية تأكيؿ  عبَّر بالممكًٌف )تستفتياف( في قكلو  رؤيا السجينيف يكسي
 ٨٣/ يوُسف َّهب مب خب حب جب هئُّ: تعالى

ؼكبتفسير  رؤيا الممؾ زرع مشاعر نفسيَّة داخميَّة تفصح عف دالالت  يكسي
 خئُّٱبثقة الممؾ فيو كقناعتو بو كبعممو، فطمب رؤيتو، قاؿ تعالى: عميقة 
، قاؿ إالَّ أف يخرج بريئناأبى  يكسيؼلكفَّ ، ٨١/ يوُسف َّجبحبحص هئ مئ
 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خبُّٱ تعالى:
 ٨١/ يوُسف َّحص جخمخ مح

 ة، كىيالمساعد اتكممَّا يسيـ في إبراز ىذه الداللة النفسيَّة الممكًٌن
كاستخداـ ممكًٌف مساعد مباشر )مكيف أميف( مرادؼ لمداللة النفسيَّة )التكرار(، 

 بمعناه دكف لفظو. 
ر يكسؼ ةبراءلو تبيَّنت  الممؾ مف قصة المراكدة،  تحق ؽأف بعد ف ، فكرَّ

ره بالتمكيف كاألماف،  األكَّؿكزاد عمى طمبو،  أنَّو أراد أف يستخمصو لنفسو، كبشَّ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي  مي خي حي جي يهٱُّقاؿ تعالى: 
 ٨٨/ يوُسف َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
بعد الشيادات الصريحة المؤكَّدة مف نسكة المدينة كمعيفَّ امرأة العزيز ك 

ؼازداد الممؾ إعجابنا ب رَّة لـ يقؿ: )ائتكني في ىذه المك  ،كشاؽ إلى لقائو يكسي
ما أجمؿ )ائتكني بو أستخمصو لنفسي(، فقاؿ بكؿًٌ صراحة ، بؿ بو( فحسب

يحاءاتو كأسراره النفسيَّة كالبيانيَّة في كركد  تعبيراتو النظـ القرآنٌي في كا 
  (2)أم أجعمو مف خمصائي دكف غيرم. ؛(1))أستخمصو( في مكضعيا

                                                           

 .ِْٖ( انظر: قصص القرآف الكريـ، فضؿ حسف عباس، صُ)
 .ّٔٔ/ ْتفسير الطبرم، ( انظر: ِ)
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الذىاب إلى الممؾ، يكحي بمشاعر الخركج مف السجف ك  يكسيؼض فٍ كرى 
كا عجابو بعممو كحكمتو في تعاممو مع المكاقؼ،  يكسيؼالممؾ احتراـ نفسيَّة ىي 

في  المككث ولمبشير: )ارجع إلى ربًٌؾ ...( كتفضيم يكسيؼكما أفَّ قكؿ 
االطمئناف السجف، دكف أف يذىب معو قبؿ نصكع الحقيقة، يكحي نفسيًّا ب

ل ،، مف خالؿ الممكًٌنات التعبيريَّة الثالثة  لالجتباءكحسف المآؿ النفسيٌ   :األوَّ
اجتباء إليٌي )يجتبيؾ  والثاني:اجتباء مف قبؿ عزيز مصر: )أكرمي مثكاه(، 

تتمخَّض  الرئيسة اجتباء ممكٌي: )أفتنا(، كىذا الممكًٌنات الثالثة :واألخيررب ؾ(، 
 االطمئناف النفسٌي كحسف المآؿ.  كاحدة ىي: عف داللة نفسيَّة

كيسيـ مع ىذه الممكًٌنات الرئيسة في إبراز الداللة مجمكعة مف الممكًٌنات 
المساعدة، كالتكرار، كاستخداـ ممكًٌنات مساعدة مباشرة مرادفة لمداللة النفسيَّة 

 مكيف أميف(. –بمعناىا دكف لفظيا: )مكنَّا 
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 المبحث الرابع
 وتعدُّد الدالالتة المهادنة الدالليَّ 

 الداللية النفسيَّة:المهادنة   -1
أك ازدكاجيَّة الداللة النفسيَّة قصد بالميادنة الدالليَّة الثنائيَّة الضديَّة يي 

 .اسميًّا كاف أك فعميًّا الكامنة كراء الممكًٌف التعبيرٌم الكاحد
 الفخر:و  االختيال-أ

عف )كنحف عيصبة( غير المباشر التعبيرٌم االسمٌي  الممكًٌف تمخَّضي
 .االختياؿ كالفخر ىي داللية نفسيَّة ازدكاجيَّة كامنة أك دالليَّة نفسيَّةميادنة 
في محاكرتيـ  يكسيؼكرد ىذا الممكًٌف التعبيرم مرَّتيف عمى لساف إخكة لقد 
 يف ىف يث ىث نث مث زث رثُّفي قكلو تعالى:  :األولىأباىـ، 
 خل حل جلٱُّفي قكلو تعالى: : واألخيرة، ٫/ يوُسف َّيقمل ىق
 ٣٨/ يوُسف َّممجن خم حم جم هل مل
تماعٌي عيصبة( عمى التكافؽ النفسٌي كالفكرٌم كاالج)ىذا الممكًٌف  يدؿ  

 ،كالقدرة العالية ،كتكحيد الكممة ،اإلشارة إلى االرتباط كالكحدة كالتعاضد؛ إذ فيو
  ( ُ)كالعـز عمى بمكغ المراد.

كقد تباينت أقكاؿ العمماء في عدد العيصبة مف الناس؛ فقيؿ: ىـ العشرة 
، كالعصبة في المغة (ِ)فصاعدا، كقيؿ إلى خمسة عشر، كقيؿ إلى األربعيف

                                                           

( انظر: األبعاد النفسية لأللفاظ في القرآف الكريـ دراسة تحميمية داللية، مجيب سعد 1)
، ُِٖ، صـَُُِالكرعاكم، مركز دراسات الككفة، جامعة الككفة، العدد العشركف، 

ُِٗ . 
زياد الفراء معاني القرآف، ألبي زكريا يحي بف ، ك ِّّ/ْتفسير الطبرم، ( انظر: ِ)

، ِٕٓ/ّالكشاؼ، ك  ،ّٓ/ِـ، ُّٖٗ، ّىػ(، عالـ الكتب، بيركت، لبناف، طَِٕ)ت
ِٖٓ. 
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بة المتعاضدة؛ فمعنى )نحف عصبة( نحف جماعة  ىي الجماعة المتعصًٌ
 ( ُ)متعاضدة.
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رثُّقكلو تعالى:  كتفسير
نقـك  عصب بنا األمكر،كنحف عشرة رجاؿ كفأة تي  ، ٫/ يوُسف َّيقمل

التي تضٌر  ،(ِ)لفضمنا بالكثرة، فنحف أحؽ  بزيادة المحبَّة منيما، بمرافؽ أبينا
  (ّ).كتنفع، كتحمي كتخذؿ؛ فتنبغي المحبَّة لنا، دكف غيرنا

ؼإخكة يتبيَّف مف كركد ىذا الممكًٌف في سياقاتو أفَّ  يختالكف ألنفسيـ؛  يكسي
ؼتفاخرنا بكثرة عددىـ، كفي الكقت ذاتو يفخركف عمى  كأخيو؛ لقمَّة  يكسي

 ف التعبيرٌم الكاحد.مكًٌ دالليَّة كامنة كراء الم ةعددىما، كىذه ميادن
 هل مل خل حل جلُّفي قكلو تعالى:  نفسوتفسير الجاء ك 
لئف  قائميف: ألبييـ أقسمكايـ ، ف٣٨/ يوُسف َّممجن خم حم جم

ؼالذئب  أكؿ عشرة رجاؿ، بمثميـ تعصب األمكر كتكفي مف بينيـ كىـ  يكسي
    ( ْ)إذا لقكـ خاسركف.الخطكب إنَّيـ 
كف برابط اإل يكسيؼككاف إخكة  ا قكيًّا كقكَّة إحساسيـ يحس  خكَّة بينيـ إحساسن

ؼبغربة  صبة(، كيجعمكف ىذا الكصؼ يصفكف أنفسيـ بمفظ )عي فكأخيو؛  يكسي
ؼ مقابالن  ؼ، ك ةكأخيو مرَّ  يكسي     ( ٓ)ة أخرل.مرَّ  كحده يكسي

ف قكليـ: )كنحف عيصبة( تتَّصؿ بسمكؾ م كىذه الداللة التي تشع  
    (ٔ)ىك الغركر كاالتًٌفاؽ عمى الشرًٌ كمحاكلة الفتؾ.اجتماعٌي، 

                                                           

 . ّّٔ( انظر: المفردات في غريب القرآف، ص1)
 . ِٖٓ، ِٕٓ/ّ( انظر: الكشاؼ، ِ)
 .ُِِ/ّ( انظر: المحرر الكجيز،ّ)
 .َِٔ/ّ( انظر: الكشاؼ، ْ)
 .ٕٗٓ، ٖٕٓالبياف في ركائع القرآف، ص( ٓ)
 . ُُِمعارضي، صل( انظر: الداللة النفسية لأللفاظ في القرآف الكريـ، ٔ)
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صبة( في المكضعيف يفصح لممكًٌف التعبيرٌم االسمٌي )كنحف عي اكمف ثىَـّ ف
ل:ة نفسيَّة كامنة يَّ داللازدكاجيَّة عف بطريقة غير مباشرة  اختياؿ  طرفها األوَّ

إخكة يكسؼ بكثرة عددىـ؛ الذم كاف األحرل أف يككف دافعنا لالستحكاذ عمى 
ؼ كأخيو نتيجة  وطرفها اآلخر:القدر األكبر مف حبًٌ أبييـ،  فخرىـ عمى يكسي

قمَّة عددىما، كىذه الداللة تكشؼ عف رغبتيـ الداخميَّة في إبعاد يكسيؼ عف 
، كىي رغـ ؿ أك الطرح أك اإللقاء في الجبٌ أبيو؛ فكانت اقتراحاتيـ الثالثيَّة: القت

كا عمى إلقاء يكسؼ في الجبٌ  كي  ذلؾ داللة نفسيَّة إيجابيَّة؛ حيث إنَّيـ استقر 
 ارة.متقطو بعض السيَّ ي

ككانت ىذه الداللة النفسيَّة )االختياؿ كالفخر( مثيرنا نتج عنو استجابة 
 مق حق مف خف حف جف مغ جغ معُّيعقكب، في قكلو تعالى: 

فعكست االستجابة داللة نفسيَّة ، ٣١/ يوُسف َّمك لك خك حك جك
ؼمفادىا حزف يعقكب كخكفو عمى   ؛ كلذلؾ عبَّر عف حزنوكيد إخكتومف  يكسي

)إنًٌي ليحزنني أف تذىبكا بو(، ثـ خاطبيـ بما يخشاه:  بممكًٌف مباشر ىك
حيف جاؤكا  أفصحكا عنوقد صدؽ خكفو فيما )كأخاؼ أف يأكمو الذئب(، ك 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيٱُّ/ عشاء يبككف قائميف

 ٪٣/ يوُسف َّمب ّٰرئ ِّ ُّ
 :الرغبة واإلنكار-ب

 :ضديَّة، مثؿثنائيَّة أك تحمؿ ميادنة دالليَّة نفسيَّة  ثمَّة ممكًٌنات تعبيريَّة
فال الذككرمٌ  كاإلنكاراألنثكيَّة الرغبة  الفعمٌي  مٌ التعبير  ، كمف ذلؾ الممكًٌفيٌ يكسي

 مث زث رث يت ىت  نتٱُّ)كاستبقا الباب( في قكلو تعالى: 
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  ىفيف يث ىث نث
 ٣٨/ يوُسف َّزن رن  مم ام
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الفعؿ )استبقا( مف أفعاؿ الحركة االنتقاليَّة السريعة، كتدكر داللة مادتو 
مة في الجرم كفي كؿًٌ شيء، كمف أىـ مالمحو الدالليَّة:  حكؿ داللة الميقدًٌ

   (ُ)االنتقاؿ، كالسرعة، كالتنافس، ككثرة دالالتو المعنكيَّة.الحركة، ك 
الفعؿ تضميف ك  عمى حذؼ الجارٌ ، تسابقا إليو استبقا الباب(معنى )ف

ؼأمَّا فمعنى )ابتدرا(؛  (استبقا) مف  فارًّافقد نفر منيا كأسرع يريد الباب  يكسي
فقد أسرعت  العزيز مرأةكأمَّا ا و فزجره عنيا،ا رأل برىاف ربًٌ الفاحشة لمَّ  ارتكاب
  (ِ)ه إلى نفسيا.كي تمنعو مف الخركج كتردَّ كراءه 

؛ إذ موضع واحدفي  ضديَّة دالليَّة نفسيَّة ثنائيَّةيذا الفعؿ يحمؿ كمف ثىَـّ ف
التي تبدَّت في أفعاليا المرأة العزيز،  األنثكيَّة الرغبة الداخميَّة يتمخَّض عف

كغمَّقت األبكاب( كاألقكاؿ: )كقالت ىيت لؾ(،  –كأقكاليا، فاألفعاؿ: )كراكدتو 
فكاإلنكار ال رفضالكنقيضيا:  : الذم تجمَّى في أقكاؿ يكسؼ الداخميٌ ٌي يكسي

 إنَّو ال يفمح الظالمكف(. - إنَّو ربي أحسف مثكام -)قاؿ معاذ هللا 
 :بح والوسامةالق   -ج

، ىي نفسيَّةدالليَّة ضديَّة ثنائيَّة الممكًٌنات التعبيريَّة عف  تتمخَّض بعض
 مكجلُّفي قكلو تعالى: )فتى(  االسميٌ لممكًٌف اذلؾ ف القبيح الكسامة، كم

 ١١/ يوُسف َّمي جنحن مم  خم حم جم هل مل خل حل

مف إشارة إلى  بمنظار النسكة عمى لسانيفَّ )فتاىا( الممكًٌف ىذا ال يخمك ف
 وكيشيد بيذا اإليحاء أنَّيفَّ ما رأين ،مكلى( –و )عبد نَّ أل ؛همنظر قبح  يفَّ عتكق  
الكاعي  ؿ الحيٌ دؿ  عمى الفطرة كالتمث  ي بمنظار آخر فيذا الممكًٌف أمَّا قبؿ.مف 

لمَّا رأينو، قاؿ  تكقعيفٌ  كذب لذلؾط االجتماعيَّة كالحياء كاألمانة؛ ك لمضكاب
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهُّٱ تعالى:

                                                           

 .ِٕٖ، ِٖٓصالداللة كالحركة، ( انظر: ُ)
المفردات في غريب ، ك ُِٕ/ّالكشاؼ، ، ك ّْٔ، ّْٓ/ْتفسير الطبرم، ( انظر: ِ)

 .َِّالقرآف، ص
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أعظمنو كىبفى ذلؾ الحسف الرائع كالجماؿ ، أم: ١٣/ يوُسف َِّّ ُّ  َّ ٍّ
سياؽ مراكدة امرأة العزيز لو، في قكلو تعالى: كىذا ما تضمَّنو الفائؽ، 

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّ
عمى يمحظ في ىذا السياؽ ميادنة دالليَّة بيف القبح ف؛ ٣١/ يوُسف َّٰذحنخن

 ،  يمايطمب المتيف كالبياء الكسامةالداللة عمى ك لساف النسكة إثر كيدىفَّ
   (ُ).الكاقع
كالثنائيَّات مف الميادنات الدالليَّة النفسيَّة  يكسيؼتخمك سكرة  كمف ثَـّ ال 

في الممكًٌنات التعبيريَّة االسميَّة كالفعميَّة، نحك: الدالليَّة النفسيَّة الضديَّة 
 كالكسامةقهبح الك )كنحف عيصبة(، االختياؿ كالفخر في الممكًٌف التعبيرٌم االسمٌي 

فالرغبة األنثكيَّة كاإلنكار الذككرٌم الك (، فتاىافي ) في الممكًٌف التعبيرٌم  يٌ يكسي
 .)كاستبقا الباب(الفعمٌي 

  

                                                           

الكشاؼ، ك  ،ُٔٓمعارضي، صل( انظر: الداللة النفسية لأللفاظ في القرآف الكريـ، ُ)
ّ/ِٕٖ. 
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: تعدُّد الدالالت  -2  النفسيَّة لمممك ِّن التعبيري 
دة مف الدالالت  يتمخَّض الممكًٌف التعبيرٌم الكاحد عف مجمكعة متعدًٌ

، بحسب كركد ىذا التعبير في سياقات دالالتتصؿ إلى ثالث ، النفسيَّة
 مختمفة. 

كيشيد لذلؾ أفَّ المفظ الكاحد يقع مقبكالن في مكضع سياقٌي كيقع مكركىنا في 
مكضع سياقٌي آخر، فالكممة تركؽ الناس كتؤنسيـ في مكضع سياقٌي، ثـ ىي 

فيككف لمكممة في مكضع  ،نفسيا تثقيؿ عمييـ كتيكحشيـ في مكضع سياقٌي آخر
ا مف الثًٌقؿ عمى النفس كالتنغيص كالتكدير، أضعاؼ ما يككف ليا في مكضع م

آخر مف الركح كالخفَّة كاإليناس كالبيجة؛ أم تككف الكممة مقبكلة حسنة تفرع 
السماؾ في مكضع، كضعيفةن مستكرىىة تالصؽ بالحضيض في مكضع 

   (1)آخر.
يا كممات مفردة؛ إنَّما فاأللفاظ ال تتفاضؿ لككنيا ألفاظنا مجرَّدة، كال لككن

ف  الفضيمة تكمف في مالئمة معنى المفظة لمعنى التي تمييا. فالكممة تحسي
المزيَّة كالشرؼ مف خالؿ المجاكرة مع أخكاتيا في النظـ ال في ذاتيا  كتستحؽ  

ـ كحسف مالئمة ظٍ مكاف المفظة مف النَّ أىمية ل؛ ألفَّ ثمَّة (ِ)كال عمى انفرادىا
مَّى يتجاإلعجاز  ؛ كذلؾ أفَّ معناىا لمعاني جاراتيا كفضؿ مؤانساتيا ألخكاتيا

كلى الثانية كالثالثة األالكممة مالقاة  فيك  ،في ارتباط الكمـ بعضيا ببعض
  ( 3).احصؿ مف مجمكعييتناتج ما بينيا ك في فالفضؿ  ؛بالرابعة
تعدَّدت الدالالت النفسيَّة لمممكًٌف االسمٌي )قميص(؛ فيك حمَّاؿ دالالت كقد 

أكثر نفسيَّة بحسب ما كرد في مف سياقات كمالبسات اجتماعيَّة؛ إذ كرد في 
؛ فكاف لو أكثر مف داللة نفسيَّة مف لدف المتحاكريف، مف خالؿ ما من موضع

ة أك بعديَّة تعد  ممكًٌنات يجاكره مف الكممات أك ما يتقيَّد بو مف كحدات قبميَّ 
                                                           

 .ْٕ، ْٔ( انظر: دالئؿ اإلعجاز، ص1)
 بتصرؼ. ْٖ، ْٕ، ْْص( انظر: دالئؿ اإلعجاز، 2)
 .ْٓ، ْْ( انظر: دالئؿ اإلعجاز، ص3)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٗٔ﴾  
  

مساعدة لمممكًٌنات الرئيسة، تسيـ في إبراز الدالالت الكامنة كراء الممكًٌنات 
 .التعبيريَّة

لها: ثالث آيات، يكسيؼكاف في قميص  كاف دليالن ليعقكب عمى كذب  أوَّ
 ألقاه وآخرها:حيف قيدَّ مف دبر،  يكسيؼكاف دليالن عمى براءة  وثانيها:أبنائو، 

   (ُ)ا.البشير عمى كجو يعقكب فارتدَّ بصيرن 
 ضميرأضيؼ القميص إلى الحزف كالشجف، إذ  األولى: النفسيَّة لداللةا

 زتمت رت يب ىب نبُّ، كعميو دـ كذب، في قكلو تعالى: يكسيؼ

 ؛ فانبعث منو حزف يعقكب.٣٫/ يوُسف َّمك
)بدـ كذب(: بدـ ذم كذب، أك ىك مف باب الكصؼ بالمصدر  معنىو

  (ِ)كأنَّو نفس الكذب كعينو، كالزكر ذاتو. لممبالغو،
ؼإخكة قاؿ  . كىـ ذبحكا جدينا كلطَّخكا بدمو يكسيؼألبييـ: أكؿ الذئب  يكسي
أك غمسكه فيو، كزؿَّ عنيـ أف يمزًٌقكه؛ فأخذه يعقكب كتأمَّمو فمـ  يكسيؼقميص 

فاستدؿَّ بذلؾ عمى كذبيـ؛ كقاؿ: ما رأيت ذئبنا أحمـ مف  ؛ير خرقنا كال أثر ناب
ىذا، أكؿ ابني كلـ يمزًٌؽ قميصو؛ كركم أنَّو قاؿ: لقد كاف ىذا الذئب رفيقنا 

  (ّ)بابني، مزَّؽ جمده كلـ يمزًٌؽ ثيابو.
مكاف المفعكؿ )مكذكب( ألنَّو بمعناه؛ أم جاء قد يككف المصدر )كذب( ف

، كالعرب (ْ)الحقيقيٌ  يكسيؼبدـ مكذكب، إٍذ ىك دـ حقًّا لكنَّو دـ جدم كليس دـ 

                                                           

 .ِِٕ/ّ، كالمحرر الكجيز، ِّٔ/ّ( انظر: الكشاؼ، ُ)
 .ِّٖ/ُِالتحرير كالتنكير،ك  ،ِِٔ/ّ( انظر: الكشاؼ، ِ)
 ِِٕ/ّ، كالمحرر الكجيز، ِّٔ/ّ، كالكشاؼ، ّٖ/ِلمفراء، ( انظر: معاني القرآف، ّ)
التحرير ك  ،ّٖ/ِ، كمعاني القرآف، لمفراء، ِِٕ/ّ( انظر: المحرر الكجيز، ْ)

 .ِّٖ/ُِكالتنكير،



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٕٗ﴾  
  

تقكؿ لمكذب مكذكب، كلمضعؼ مضعكؼ، كليس لو عقد رأم كمعقكد رأم؛ 
  (ُ)فيجعمكف المصدر في كثير مف الكالـ مفعكالن.

ؼإخكة كمجيء  ا بدـ غير حقيقيٌ  يكسي ، كشؼ كذبيـ بالقميص ممطخن
؛ فاستدرككا قائميف: )كما أنت ميوألبييـ، كقد أدرككا أفَّ حيمتيـ لـ تنطؿ ع

  (ِ)بمؤمفو لنا كلك كنَّا صادقيف(.
)دـ كذب( عمى أنَّو ال يتناسب مع زمف كقكع  التركيب الكصفيٌ كيدؿ  

ة صادقنا لكاف الدـ قد يبس كليس الحدث المنقكؿ افتراء، فمك كاف ما ينقمو اإلخك 
دمنا طريًّا. فجاء استعماؿ ىذا المفظ مناسبنا لمقتضيات الحدث كالسياؽ 

   (ّ)االجتماعٌي الذم يشغمو الكذب.
 داللة نفسيَّة عمى يعقكب؛ إذ أصابو الحزف كاليـ  عف لقميص يتمخَّض ا

ا بالدماء، كلـ  آهعندما ر  كالغـ   ؛ ألنَّو كاف يكسيؼكف بسبب أكؿ الذئب يممطخن
كقد ردَّ عمييـ ، أضاعكه يكسيؼ ألفَّ إخكةإنَّما  حيٌّ؛ يكسيؼعمى يقيف أفَّ 

 يت ىت نتُّ بأسمكب حكيـ يعد  ممكًٌننا مساعدنا في إبراز الداللة النفسيَّة:

 َّلكمك اك يق ىق يف  يثىف ىث مثنث زث رث
 .٣٫/ يوُسف
 )قميص( لممكًٌف التعبيرمٌ إذ كاف ا ؛القناعة بالبراءة الثانية: النفسيَّة الداللة

ة كاضحة في براءة  امرأة العزيز؛ ألفَّ قطع قميصو مف  مراكدة مف يكسيؼحجَّ
لـ يفعؿ شيئنا، إنَّما  يكسيؼدبر ترؾ أثرنا نفسيًّا في كؿًٌ مف رأل القميص بأفَّ 

كاف ىذا القميص المقطكع مف الدبر دليالن عمى براءتو، كلو أثر نفسٌي عمى 
 مث زث رث يت ىت  نتُّٱيز. قاؿ تعالى: زكج امرأة العز 
كلذلؾ تكالت األحداث بذكر  ؛ ٣٨/ يوُسف َّزن ىفيف يث ىث نث

                                                           

 .ّٖ/ِ( انظر: معاني القرآف، لمفراء، ُ)
 .َُّ/ِ( انظر: القصص القرآني،ِ)
 .َِّمعارضي، صل( انظر: الداللة النفسية لأللفاظ في القرآف الكريـ، ّ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٖٗ﴾  
  

 زي ٰىري ين ىن نن منٱُّالقميص المقطكع، فجاء بعد ىذه االية، 
  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
 مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 حك جك مق مفحق خف جفحف  مغ جغ مع جع

، كالقميص ىك ىك متَّصؿ بالضمير العائد ٣٬ – ٣٩/ يوُسف َّخكلك
، يكسيؼة قميص قيدَّ مف دبر أيقف مف براءالفممَّا رأل العزيز . يكسيؼعمى 

تو: )إنَّو مف كيدكفَّ إفَّ كيدكفَّ أكأدرؾ حقيقة التيمة الباطمة؛ فقاؿ مخاطبنا امر 
 .الخاطئيف(استغفرم لذنبؾ إنَّؾ كنت مف ك : )إلى االستغفار ، ثـ دعاىا(عظيـ

جاءت داللة الفرح كالسركر كطرح الحزف لتككف داللة نفسيَّة  الداللة الثالثة:
ر ب وممكًٌف التعبيرٌم )قميص(؛ إذ بمل أخيرة ؼارتدَّ يعقكب بصيرنا، كبيشًٌ ، قاؿ يكسي
 َّجضحط مص خص حص مس خس حس جس مخٱُّ/ تعالى

ؼ، كالقميص ىك ىك مضاؼ إلى ضمير المتكمًٌـ )٬١/ يوُسف  ( في ىذهيكسي
ؼالداللة، بعد أف كاف مضافنا إلى ضمير الغائب )  ( في الداللة األكلى.يكسي

الذم كاف آية  ا( يدؿ  عمى أنَّو أعطاىـ قميصو،فقكلو: )اذىبكا بقميصي ىذ
حٌي في مصر؛ حتَّى ال يظف  أفَّ  يكسيؼعمى تعجيؿ المسرَّة ليعقكب، كيفيد أفَّ 

دعكة قدكمو إلى مصر مكيدة مف ممكيا، كما كاف إلقاء القميص عمى كجو 
يعقكب لقصد المفاجأة بالبشرل؛ ألنَّو كاف ال يبصر مف بعيد، فال يتبيَّف رفعة 

  (ُ)القميص إالَّ مف قرب.
عنو القرآف يعقكب ريدَّ إليو بصره، كىذا ما عبَّر  بإلقاء القميص عمى كجوك 

 َّ ىميمحي مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱفي قكلو: 
 ٬٩/ يوُسف

                                                           

 .ُٓ، َٓ/ُّ ،التحرير كالتنكير( انظر: ُ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ُُِٗٗ﴾  
  

؛ أم (ُ)الرجكعحركة، كاالنتقاؿ، ك كمف أىـ المالمح الدالليَّة لمفعؿ )ارتدَّ(: ال
ر بعاد إلى ما كاف قبؿ ذلؾ، بعد أف  ؼبيشًٌ حيف كجد ريح قميصو، قاؿ  يكسي

 مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ ُّٱتعالى: 

الفرح  في ىذه المرَّة مبعثكاف القميص ؛ ف٬٨/ يوُسف َّ خك حك  جك
  كالسركر.

قميصو  –)قميصو الكاحد ممكًٌف التعبيرٌم تتعدَّد الدالالت النفسيَّة لمكمف ثىَـّ 
فَّة العالبراءة ك بقميصي(، فتارة يبعث في النفس حزننا كشجننا، كتارة يدٌؿ عمى  –

كذلؾ مف خالؿ الممكًٌنات كالسركر كالبشارة، كالطير، كتارة يكحي بالفرح 
 كىذا كجو مف كجكه اإلعجاز المغكٌم في القرآف الكريـ.المساعدة، 

 
 
 

  

                                                           

 .ُُٔالداللة، ص( انظر: ُ)



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ََُُّ﴾  
  

 نتائج البحث
أكَّد البحث الكشائج بيف عمكـ المسانيَّات كعمـ النفس؛ فالممكًٌنات التعبيريَّة  -

 –)األفكار  حمَّالة شحنات مف الدالالت النفسيَّةيا ألنَّ لفكر اإلنسانٌي، ا مرآةي 
، مثؿ: فندريس، كثيركف مماءعنظَّر لو كىذا ما ؛ االنفعاالت( –السمكؾ 

  .لمر، كجسبرسف، كشارؿ باليباكفيجكتسكي، ك 
ؿ البحث إلى تقسيـ رباعيٌ  - لمممكًٌنات التعبيريَّة التي تتمخَّض عف  تكصَّ

االسميَّة  -الدالالت النفسيَّة المكنكنة، ىي: )المباشرة كغير المباشرة 
ة ة الداللة كثنائيَّ أحاديَّ  – )قبميَّة، كبعديَّة( الرئيسة كالمساعدة –كالفعميَّة 

دة الداللة(.  الداللة كمتعدًٌ
الدالالت اإلنساف الداخميَّة؛ فبأفكار بيَّف البحث ارتباط المخرجات المغكيَّة  -

الممكًٌنات  ىذه استعماؿ، مف خالؿ لممكًٌنات التعبيريَّةالنفسيَّة تكمف كراء ا
ؼاستخداـ  كمف ذلؾ، غيرىا مف البدائؿفي مكاضعيا دكف  )أبًت(  يكسي

 )بيني( بدالن مف )ابني(.يعقكب  بدالن مف )أبي(، كاستخداـ
كؿ في داخمو مف ا يجيعبًٌر بالممكًٌنات التعبيريَّة عمَّ بيَّف البحث أفَّ المتكمًٌـ  -

ىذه الممكًٌنات مثيرات ينتج عنيا استجابات نفسيَّة  ، فتصيرانفعاالت نفسيَّة
المقصكدات النفسيَّة  تعبيريَّة تفصح عفصكرة ممكًٌنات  ؿ السامع فيبى مف قً 

  ألطراؼ الحكار.
في أك فعميَّة،  تاسميَّة كان ،المباشرةلمممكًٌنات التعبيريَّة المباشرة كغير  -

يا االنفعاليَّة، كىذا ما بيَّنو أكستف قكَّة إنجازيَّة تتمحكر في قيمت يكسيؼسكرة 
 نظرية األفعاؿ الكالميَّة. في

ما بيف الداللة النفسيَّة كالدالالت األخرل؛ إنَّ  يَّةتعارضالال أكَّد البحث فكرة -
ا.ي  كمؿ بعضيا بعضن

لممكًٌنات المباشرة في تفصح عنيا اأربع دالالت نفسيَّة استنتج الباحث  -
الرغبة كاإلرادة  –الحزف كاألسؼ  - ؽ كالحنيف، ىي: )الشك يكسيؼسكرة 

أخرل ، كأربع دالالت العاطفة الخجمى كالشعكر بالذنب( –الجامحة 



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿َُُُّ﴾  
  

 –لممكًٌنات غير المباشرة، ىي: )الحناف كاالستعطاؼ تتمخَّض عنيا ا
االطمئناف النفسٌي  –الكيد كالمكر كالحقد كالحسد  –الكذب كالخديعة 

، كىذه الدالالت النفسيَّة التي تتمخَّض عنيا الممكًٌنات كحسف المآؿ(
ؼالتعبيريَّة في سكرة   كم يا دالالت إيجابيَّة. يكسي

 الممكًٌناتحتكيو تاستنتج الباحث أفَّ الدالالت النفسيَّة قد تكمف فيما  -
ف حركة كاضطراب كعدـ استقرار أك عدـ تمكضع، مالتعبيريَّة المباشرة 

نا  –آكل  –)راكد  :كما ىك الحاؿ في الممكًٌنات الحركيَّة ، كقد تكلَّى( -مسَّ
 )غمَّقت(. :يبدأ بحركة كينتيي باستقرار كما في الممكًٌفما تكمف في

ؼالممكًٌنات المباشرة لمدالالت النفسيَّة في سكرة  تنكَّعت - بيف االسميَّة  يكسي
لدالاللتيا عمى الحركة المناسبة  عجَّت؛ الممكًٌنات الفعميَّة كالفعميَّة، كلكفَّ 

 –، نحك: ) آكل الذم يسيـ في إنتاج المعنى كالطمب كزمف االنفعاؿ
سكا  –تكلَّى  –ليحزنني  نا ...(. –راكد  –تحسَّ  مسَّ

ؿ البحث إلى أفَّ  - القطاعات المسانيَّة )الصكتٌي، كالصرفٌي،  أفَّ  تكصَّ
ثراء المعنى، كدليؿ ذلؾ  كالنحكٌم( تسيـ بقدر في إنتاج الدالالت النفسيَّة كا 

العاطفة الخجمى كالشعكر ) نتج عنيا داللةالممكًٌنات التعبيريَّة التي  أفَّ 
 إثراءليا دكر في تفعَّؿ(  –فعَّؿ  –صيغ صرفيَّة )فاعؿ ، كمَّيا (بالذنب

)راكد(، كتضعيؼ الممكًٌف زيادة ألؼ المفاعمة في ب ، كذلؾالداللة، نحك
سكا(. الممكًٌف )غمَّقت(، كتكرار السيف في الممكًٌف العيف في  )تحسَّ

ؿ - ال تفصح كحدىا عف  الرئيسةحث أفَّ الممكنات التعبيريَّة الب تكصَّ
تسيـ في الدالالت النفسيَّة؛ إنَّما يككف ذلؾ بمساعدة ممكًٌنات مساعدة 

كاإليماءات ، مثؿ: التأكيد، كالصكت، كالحركة، الكامنة إبراز ىذه الدالالت
 ... ، كالتكرار، كالمكف، كالحكاسكالحذؼالجسديَّة، 

البعديَّة  كثيرنا في الكحدات تتركَّزالممكًٌنات المساعدة  أفَّ  استنتج الباحث -
دة المؤكًٌداتتأكيديَّة؛ ال ؛ ممَّا يككف لو أثر في إنتاج الداللة النفسيَّة، متعدًٌ
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نَّا لو لحافظكف حكن نَّا لصادقكف  –: )كا  نَّا لفاعمكف  –كا  إنَّا كنَّا خاطئيف  –كا 
فٍ  –   .كنَّا لخاطئيف( كا 

خمؼ ثالثة ممكًٌنات فعميَّة تعبيريَّة  (االطمئناف كحسف المآؿ)تكمف داللة  -
لها:، يكسيؼلعاقبتيا حسف المآؿ يا اجتباءات كمٌ  غير مباشرة )يجتبيؾ(  أوَّ
، اجتباء مف قبؿ عزيز مصر)أكرمي مثكاه(  وثانيها:، اجتباء إلييٌ 

 )أفتنا( كىك اجتباء ممكٌي.   وثالثها:
ؼتحفؿ سكرة  - أك الثنائيَّات الدالليَّة النفسيَّة يادنات الدالليَّة النفسيَّة بالم يكسي

نحك: االختياؿ كالفخر في  التعبيريَّة غير المباشرة،الضديَّة لمممكًٌنات 
الرغبة األنثكيَّة كاإلنكار الذككرٌم ك  )كنحف عيصبة(،االسمٌي: الممكًٌف 

فال رغبة يتمخَّض عف  ؛ الذم)كاستبقا الباب( :الفعميٌ ٌي في الممكًٌف يكسي
في كغمَّقت األبكاب( ك  –أنثكيَّة المرأة العزيز، تبدَّت في أفعاليا )كراكدتو 

ف)كقالت ىيت لؾ(، كنقيضيا: الرفض كاإلنكار الأقكاليا:  ٌي الذم تجمَّى يكسي
 إنَّو ال يفمح الظالمكف(. ،إنَّو ربي أحسف مثكام ،في أقكالو: )قاؿ معاذ هللا

 حمَّتا مفحسب؛ إنَّ الداللة النفسيَّة أحاديَّة مكًٌنات التعبيريَّة ليست ملا -
تتجاكز  قدك ، في المرتبة الثانية الدالليَّة أك الثنائيَّة الدالليَّة النفسيَّةالميادنة 

في سياقاتو ة لمممكًٌف التعبيرٌم الكاحد الدالالت النفسيَّ  ذلؾ إلى تعد د
دة ؛ هدك كر تعدَّد الذم  )قميص(؛ الرئيس: الممكًٌف االسميٌ  نحك ،المتعدًٌ
؛ )المتكمًٌـ كالمخاطىب( لدف المتحاكريفمف المرجكَّة نفسيَّة ال تودالال فتعدَّدت

المرَّة األولى: أك بعديَّة، ففي كانت قبميَّة الممكًٌنات المساعدة،  كذلؾ إثر
أفصح عف براءة  المرَّة الثانية:انبعثت منو داللة الحزف كالشجف، كفي 

ؼ ر ب وتمخَّض عف فرح يعقكب إذ ب المرَّة األخيرة:، كفي يكسي ؼبيشًٌ  .يكسي
  



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿َُُّّ﴾  
  

 المصادر والمراجع
األبعاد النفسية لأللفاظ في القرآف الكريـ دراسة تحميمية داللية، مجيب سعد  -ُ

جامعة الككفة، العدد العشركف،  الكرعاكم، مركز دراسات الككفة،
 ـ.َُُِ

اتجاىات البحث المساني، مميكا إفيتش، ترجمة: سعد مصمكح ككفاء كامؿ،  -ِ
 ـ.َََِ، ِالمجمس األعمى لمثقافة، ط

األسمكبية التعبيرية عند شارؿ بالي أسسيا كنقدىا، محي الديف محسب،  -ّ
 .ـُٖٗٗ، ِع ُمجمة عمـك المغة مج

منذر عياشي، مركز النماء الحضارم،  :األسمكبية، بيير جيركا، ترجمة -ْ
 .ـُْٗٗ، ِط

هللا األفعاؿ الكالمية التعبيرية النفسية قي القصص القرآني، دلخكش جار  -ٓ
 ـ.َُِٔ، ُٔلعدد حسيف، مجمة اآلداب ا

 -، الشركة المصرية العالمية لمنشرمحمد عبد المطمبالبالغة كاألسمكبية،  -ٔ
 .ـُْٗٗ، ُلكنجماف، ط

البياف في ركائع القرآف دراسة لغكية كأسمكبية لمنص القرآني، تماـ حساف،  -ٕ
 ـ.ُّٗٗعالـ الكتب، القاىرة، 

محمد عبد هللا الجيكسي، دار الغكثاني ير القرآني كالداللة النفسية، التعب -ٖ
 ـ.ََِٔ، ُلمدراسات القرآنية، دمشؽ، ط

تفسير التحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر، الدار التكنسية لمنشر،  -ٗ
 ـ.ُْٖٗ

ىذبو كحققو  تفسير الطبرم مف كتابو جامع البياف عف تأكيؿ القرآف، -َُ
الحرستاني، بشار عكاد معركؼ كعصاـ فارس كضبط نصو كعمؽ عميو: 

 ـ.ُْٗٗ، ُمؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط
التفكير كالمغة، جكديث جريف، ترجمة كتقديـ: عبد الرحيـ جبر، الييئة  -ُُ

 .ـُِٗٗالمصرية العامة لمكتاب، 



نات التعبرييَّة يف مكِّ
ُ
ف الدالالت النفسيَّة للم

ُ
  سورة يوس

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿َُُّْ﴾  
  

ا، باف حميد فرحاف، أنمكذجن  يكسيؼجمالية القصة القرآنية قصة سيدنا  -ُِ
 ، د.ت.َُُالعدد  ،مجمة كمية اآلداب

حضكر الدرس النفسي في المسانيات، سمية جاليمي، مجمة اآلداب  -ُّ
كالمغات، جامعة قاصدم مرباح، كرقة، الجزائر، العدد الثامف، مايك 

 ـ.ََِٗ
عميو السالـ، محمد  يكسيؼالدالالت النفسية لمحكار القرآني في سكرة  -ُْ

 .ـَُِٔيكنيك  د.ف، ىاشـ كميد شفيع،
في ضكء كحدتيا  يكسيؼرة داللة األلفاظ التي انفردت بيا سك  -ُٓ

المكضكعية، جياد محمد فيصؿ النصيرات كأحمد حسيف إسماعيؿ حسيف، 
 ـ.َُِْد.ف، 

، ٓداللة األلفاظ، إبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، ط -ُٔ
 .ـُْٖٗ

الداللة النفسية في سكرة مريـ، عقيؿ عكمكش عبد، مجمة القادسية في  -ُٕ
 .ـََِٕ(، ٔ(، المجمد)ْ -ّالعدداف )اب كالعمـك التربكية، اآلد

الداللة النفسية لأللفاظ في القرآف الكريـ، محمد جعفر محيسف  -ُٖ
 ـ.ََِِالعارضي، رسالة دكتكراه، كمية اآلداب، جامعة القادسية، 

الداللة كالحركة دراسة في أفعاؿ الحركة في العربية المعاصرة في إطار  -ُٗ
 ـ.ََِِريب، القاىرة، المناىج الحديثة، محمد محمد داكد، دار غ

دالئؿ اإلعجاز، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد  -َِ
ىػ(، قرأه كعمؽ عميو: أبك فير محمكد محمد ْْٕ / ُْٕالجرجاني )ت 

 .شاكر، د.ف، د. ت
، ار الفكر المعاصر، بيركت، لبنافالظاىرة القرآنية، مالؾ بف نبي، د -ُِ

عبد هللا دراز كمحمكد محمد ترجمة: عبد الصبكر شاىيف، تقديـ: محمد 
 ـ.َََِ، ْشاكر، إشراؼ: ندكة مالؾ بف نبي، ط
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عمـ الداللة )عمـ المعنى(، محمد عمي الخكلي، دار الفالح، عماف،  -ِِ
 .ـََُِاألردف، 

عمـ الداللة أصكلو كمباحثو في التراث العربي، منقكر عبد الجميؿ، اتحاد  -ِّ
 ـ.ََُِالكتاب العرب، دمشؽ، 

 .ـُٖٗٗ، ٓمختار عمر، عالـ الكتب، القاىرة، ط عمـ الداللة، أحمد -ِْ
عمـ المغة النفسي بيف األدبيات المسانية كالدراسات النفسية، عزيز  -ِٓ

كعكاش، مجمة كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد 
 ـ.ََُِخيضر، بسكرة، العدد السابع، جكاف 

صيمي، جامعة اإلماـ محمد عمـ المغة النفسي، عبد العزيز بف إبراىيـ الع -ِٔ
 ـ.ََِٔ، ُ، طبف سعكد

ا، محمد رشاد الحمزاكم، مجمة  -ِٕ في األسمكبية التعبيرية الجاحظ نمكذجن
 .ـُٗٗٗ، ُٓ -ُْع ،تكنس ،المعجمية

، ّفضؿ حسف عباس، دار النفائس، األردف، ط، قصص القرآف الكريـ -ِٖ
 .ـََُِ

دار  الخالدم، القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث، صالح -ِٗ
 .ـُٖٗٗ، ُ، طالقمـ دمشؽ

الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ،  -َّ
ىػ(، تحقيؽ ّٖٓلجار هللا أبي القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم )ت

، ُكتعميؽ كدراسة: عادؿ أحمد عبد المكجكد كآخريف، مكتبة العبيكاف، ط
 .ـُٖٖٗ

، دار محمد بف مكـر بف منظكرماؿ الديف لساف العرب، ألبي الفضؿ ج -ُّ
 صادر، بيركت، د.ت.

لسانيات التمفظ كتداكلية الخطاب، حمك الحاج ذىبية، مكتبة األمؿ،  -ِّ
 ـ.َُِِ، ِط
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محمد القصاص، ك عبد الحميد الدكاخمي  :المغة، ج. فندريس، ترجمة -ّّ
 ـ.َُِْتقديـ: فاطمة خميؿ، المركز القكمي لمترجمة، مصر، 

ق(، تح: ْٔٓالكتاب العزيز، البف عطيَّة )تر الكجيز في تفسير المحرَّ  -ّْ
، ُعبد السالـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

 .ـََُِ
ىػ(، عالـ الكتب، َِٕمعاني القرآف، ألبي زكريا يحي بف زياد الفراء )ت -ّٓ

 .ـُّٖٗ، ّبيركت، لبناف، ط
معجـ مقاييس المغة، ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا  -ّٔ

ىػ(، تحقيؽ كضبط: عبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر، ّٓٗ)ت
 ـ.ُٕٗٗ

ألبي القاسـ الحسيف بف محمد الراغب  ،المفردات في غريب القرآف -ّٕ
ؽ كضبط: محمد سيد كيالني، دار المعرفة، يىػ(، تحقَِٓاألصفياني )ت

 .د.ت بيركت، لبناف، )جبي(، 
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