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التناص في األمثال الشعبية الجزائرية
منطقة الحضنة أنموذجا.
مراد مقران
جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
اإلالخف:
في َرا اإلادازلت هلف ُىد مفهىم "اإلاشل والخىاؾ"
كدًما وخدًشا ُىد الِسب والغسب ،وهسي أن هبدأ مً
اللسوزي باإلاشل؛ ألهه أكدم وؼأة مً الخىاؾ واإلاشل
الؼِبي لم ًىحد َىرا ،وئهما وحد ُبر مساخل وجداولخه
أحُاٌ وجسحمذ هفظُاث مسخلفت ختى وؿلذ ئلُىا
وأؿبدىا وظلوها ُلى خُاجىا ،فما مً شمً أو حُل ئال
وجمحز بأمشاٌ زاؿت به ومجها ما َى فـُذ ومجها ما َى
ُامي ،وهي أؿدق ألاػُاء التي جخددر ًُ أزالق ألامت
وجفىحرَا وُاداتها وجلالُدَا وجـىز اإلاجخمّ خم
الخـىٍس.
وبِدَا هخوسق ئلى مفهىم الخىاؾ ُىد الِسب زم
الغسب ،والري ذاَ ؿِخه مىر زالزت أو أزبِت ُلىد مً
اللسن اإلااض ي ،فهى مـولح خدًث اليؼأة في الدظمُت
كدًم اليؼأة باإلاِجى ،والري للي زواحا في الِـس
الحدًث أهثر؛ ألهه هثر الحدًث والىلاغ والازخالف
خىله ،وبىاء ُلى َرا طيخوسق ئلى حمُّ اإلاـولحاث
في الترار الِسبي اللدًم واإلاـولحاث الحدًشت ليي
ًخجلى لىا الخىاؾ في ؿىزجه الحلُلُت وبرلً هىىن كد
أشلىا ؤلابهام واللبع ُىه.

أوال  -حِسٍفاث اإلاشل:
أ :اإلاشل ُىد الِسب:
أ /اإلافهىم اللغىي :أولى اللغىٍىن في ػسح
اإلاشل كظوا وافسا مً اَخماماتهم وذلً لىثرة
مِاهُه ،وألاؿىٌ التي أزرث مجها جلً اإلاِاوي
ولرلً طىرهس اإلاِاوي السةِظت فلى للمشل،
وأَم اإلاِاحم التي جىاولخه
حاء في "اللامىض اإلادُى" للفحروش أبادي
":اإلاشل بالىظس والخدسًٍ بمِجى الؼبه
والجمّ أمشاٌ...واإلاشل مدسهت :الحجت
والحدًث ...واإلاشاٌ :اإلالداز واللـاؾ".1

أما اإلاشل ُىد ابً مىٌىز فُأحي بمِجى
الؼبه والىٌحر ،واإلاشل ٌؼبه الش يء في اإلاشاٌ
واللدز وهدىٍ ختى في اإلاِجى ،واإلاشل :الش يء
َ
ًُ َ
لسب للش يء فُجِل مشل ُه.2
أما في اللسآن الىسٍم فلد وزدث لفٌت
"مشل" بمِان مخِددة ومً ذلً :اإلاشل بمِجى
الـفت كاٌ حِالى﴿:ذلً مشلهم في الخىزاة
ومشلهم في ؤلاهجُل 3أي َرٍ الـفت التي
وؿفذ لىم مً ؿفاث جباَ مدمد ؿلى هللا
ُلُه وطلم.4
وكىله حِالى ﴿:وهلل اإلاشل ألاُلى﴾  5حاء في
جفظحرَا ":ػهادة أن ال ئله ئال هللا" 6وجأوٍله
أن هللا أمس بالخىخُد وهفي ول مِبىد طىاٍ ؛
ألهه َى اإلاظخدم بالِبىدًت .وحاء اإلاشل
بمِجى الِبرة كاٌ حِالى﴿:فجِلىاَم طلفا
ومشال لآلزسًٍ﴾ 7أي ُبرة وٌُت ًخٍِ بهم مً
بِدَم مً ألامم.8
وكد ًىىن بمِجى آلاًت هلىله
حِالى﴿:وحِلىاٍ مشال لبجي ئطساةُل﴾ 9حاء في
الخفظحر بمِجى آًت .10ومً َرٍ الخِازٍف
هسي أن مادة "مشل" ال جسسج ًُ اإلاِاوي:
الؼبه والىٌحر والـفت والحجت.
 اإلافهىم الاؿوالحي :وبىاء ُلى اإلافهىماللغىي فلد وكّ ُلماء اللغت حِازٍف
مسخلفت ًخفم بِلها أخُاها وٍسخلف جازة
أزسي  ،وذلً الَخمامهم بها.
بُ /ىد اللدامـىُ :بُد اللاطم بً
ّ
فُِسف ألامشاٌ في
طالم(ث838/ٌ224م)
هخابه "ألامشاٌ"
بلىلهَ" :را هخاب ألامشاٌ ،وهي خىم الِسب
في الجاَلُت وؤلاطالم ،و بها واهذ حِازق
هالمها فخبلغ بها ما خاولذ مً خاحاتها في
اإلاىوم ،بىىاًت غحر جـسٍذ ،فُجخمّ لها برلً
زالر زالٌ :ئًجاش اللفٍ ،وئؿابت اإلاِجى،
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وخظً الدؼبُه" ،11وفي َرا الخِسٍف خاوٌ
ابً طالم أن ًددد للمشل أمىز زالزت :الؼيل
واإلالمىن والجماٌ ،وَى بهرا ًخفم جمام
ّ
طُاز الىٌام
الاجفاق مّ ئبساَُم بً
(ث )ٌ221خُث كاًٌ":جخمّ في اإلاشل أزبِت ال
ججخمّ في غحرٍ مً الىالم  :ئًجاش اللفٍ،
وئؿابت اإلاِجى ،وخظً الدؼبُه ،وحىدة
الىىاًت".12
ّ
الِظىسي
َالٌ
أبى
وُسفه
(ث1005/ٌ395م) في ملدمت حمهسة ألامشاٌ
بلىله":وإلاا ُسفذ الِسب ألامشاٌ جىـسف في
أهثر وحىٍ الىالم وجدزل في حل أطالُب
اللىٌ أزسحىَا في أوكاتها مً ألالفاي لُسف
ّ
أحل
اطخِمالها وَظهل جداولها ،فهي مً
الىالم وأهبله ،وأػسفه وأفلله ،لللت ألفاًها
وهثرة مِاهحها ،وَظحر مإهتها ُلى اإلاخيلم مّ
هبحر ُىاًتها وحظُم ُاةدتها ،ومً عجاةبها
أنها مّ ئعجاشَا حِمل ُمل ؤلاهىاب ،ولها
زوُت ئذا بسشث في أزىاء الخواب والحفٍ
مىول بما زاَ مً اللفٍ وهدز مً اإلاِجى".13
مً َرًً الخِسٍفحن للمشل وخظب الخوىز
الخازٍخي له ،هجد أن َىان مً ًسهص ُلى
الؼيل واإلالمىن للمشل وَىان مً ًسهص ُلى
أطلىبُت اإلاشل ،وَىان مً ًسهص ُلى حمالُخه،
أمشاٌ ابً اإلالفّ وابً ُبد زبه ،وَىان مً
ًسهص زاؿُت كـس اإلاشل مشل اإلاسشوقي وذلً
في كىله" :واإلاشل حملت مً اللىٌ ملخلبت"
مً أؿلها أو مسطلت براتها ،فخدظم باللبىٌ
وحؼتهس بالخداوٌ ،فخىلل ُما وزدث فُه ئلى
ول ما ًصح كـدٍ بها ،مً غحر حغُحر لُلحلىا
في لفٌها ،وُما ًىحبه الٌاَس ئلى أػباَه
مً اإلاِاوي ،فلرلً جلسب وئن حهلذ أطبابها
التي زسحذ ُجها" .14

وبِد الىٌس والاطخلساء لهرا الىم الهاةل
مً الخِازٍف ًمىً أن هلىٌ بأن َرا
اإلاجخمّ ًصزس بترار ُسٍم وأؿالت ،وٍىمً
ذلً في مظخىي ذواةه وفىسٍ وخىمخه،
وهرلً الخىاكم الحاؿل بُجهم ًدٌ داللت
واضحت ُلى الحسٍت في الخِبحر ،فاإلاشل
باُخبازٍ زالؿت ججازب ئوظاهُت ،وخلُلُت
واكُِت ،فهى ؿىزة مباػسة ألخىاٌ اإلاجخمّ
اإلاخداوٌ فُه.15
بُ -ىد اإلاددزحن:
َرا وكد اَخم اإلاددزىن باألمشاٌ بالغ
الاَخمام ،فجِلىا لها مياهت زفُِت ومجزلت
مسمىكت وؿىزة أُم وأوطّ مً اللدامى،
وأكافىا لها ُىـسا حدًدا َى الِىـس
الاحخماعي .ولِل أوٌ ما ًوالِىا مً َإالء
الدازطحن أخمد أمحن في كامىطه" الِاداث
والخلالُد" الري فللها ُلى الؼِس ،في
ؿدق داللتها ُلى لغت الؼِب لىىنها جيبّ
مً مسخلف هبلاجه أما الؼِس فُيبّ مً
هبلت واخدة وهي هبلت الؼِساء ،وذلً في
كىله" :وأمشاٌ ول أمت مـدز َام حدا
للمإزر وألازالقي ،والاحخماعيٌ ،ظخوُِىن
مجها أن ٌِسفىا هشحرا مً أزالق ألامت
وُاداتها ،وُللُتها ،وهٌستها ئلى الحُاة ،ألن
ألامشاٌُ-ادة ولُدة البِئت التي وؼأث ُجها" .16
وفي َرا الخِسٍف داللت واضحت ُلى أن
ألامشاٌ هابِت مً الؼِب وأهه َى مـدزَا
وأن اإلاشل َى ابً بُئخه.
ّ
فُِسف
أما الدهخىز زملان ُبد الخىاب
ألامشاٌ في ملدمت هخاب ألامشاٌ الِسبُت
اللدًمت" :ألامشاٌ ُىد ول الؼِىب مسآة
ؿافُت لحُاتها ،جىِىع ُلحها ُاداث جلً
الؼِىب وجلالُدَا وُلاةدَا ،وطلىن
أفسادَا ومجخمِاتها ،وهي محزان دكُم لخلً
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الؼِىب في زكحها واهدواهها ،وبإطها
ووُِمها ،وآدابها ولغاتها ".وٍلىٌ في مىكّ
آزس في هخاب ألامشاٌ الري خلله للمإزر
الظدوس ي" :ألامشاٌ مسآة جىِىع ُلحها ُاداث
الؼِىب وطلىهها وأزالكها وجلالُدَا وهي
مِحن ال ًىلب إلاً ًسٍد دزاطت اإلاجخمّ ،أو
اللغت ،أو الِاداث الؼِبُت ُ،ىد أمت مً
17
ألامم"
في الخِسٍفحن ٌِوي الدهخىز أَمُت هبحرة
للملمىن الاحخماعي ،ألن اإلاجخمّ ال ًبلغ
مسجبت ُالُت مً السقي بدون ألامشاٌ.
وَِسف الدهخىز ًىطف ُص الدًً اإلاشل
فُلىٌ" :اإلاشل َى الـىزة الـادكت لحاٌ
الؼِىب وألامم ،ففُه زالؿت الخبراث
الِمُلت التي جمسطذ بها ُبر الظىىاث
الوىٍلت مً خلازتها ،وَى الخالؿت اإلاسهصة
إلاِاهاتها وػلائها وطِادتها وغلبها وزكاَا،
هجد في هُاجه مسخلف الخغُحراث التي جمشل
خُاة مجخمِها وجـىزاث أفسادَا بأطالُب
مخىىُت وهسق مخِددة والسخسٍت الالذُت
والحىمت السادُت.18 ".
 الفسق بحن اإلاشل والحىمت:ًخمشل الفسق بُجهما فُما ًلي:
 أن اإلاشل مجهىٌ اللاةل بِىما الحىمتجيظب ئلى كاةلها
 اإلاشل ًىىن هثرا بِىما الحىمت جىىن هثرا أوهٌما.
 أن اإلاشل كاةم ُلى الدؼبُه بِىما الحىمتجلىم ُلى ئؿابت اإلاِجى.
 اإلاشل َدفه ألاطاس ي الاخخجاج بِىماالحىمت اإلاىٌُت والىـُدت.
 اإلاشل ًىىن مً ُامت الىاض بِىما الحىمتجـدز ًُ بِم الىاض حسبىا الحُاة

 اإلاشل في أهثر ألاخىاٌ ًىىن مىحصا بِىماالحىمت كد ال جىىن مىحصة.
وكد جلخلي الحىمت واإلاشل هما كاٌ أبى
ُبُد" :ألامشاٌ خىمت الِسب في الجاَلُت
وؤلاطالم وبها واهذ حِازق هالمها فخبلغ بها
ما خاولذ مً خاحاتها في اإلاىوم بىىاًت غحر
جـسٍذ ،فُجخمّ لها زالر زالٌ :ئًجاش اللفٍ
وئؿابت اإلاِجى وخظً الدؼبُه" .19وفي َرٍ
الللُت ًلىٌ أبى َالٌ الِظىسي في حمهسة
ألامشاٌ ":زم حِل ول خىمت طاةسة مشال وكد
ًأحي اللاةل بما ًدظً مً الىالم أن ًخمشل
به ئال أهه ال ًخفم أن ٌظحر فال ًىىن مشال".20
مً َرا الخِسٍف وظخيبى أن الحىمت
هىُان:
 الحىمت الظاةسة :وهي التي جىدؼس بحن الىاضفال ٌِسف كاةلها وبرلً جـحر مشال.
 الحىمت الظازسةَ :ى الري ال ًىدؼس بحنالىاض وال ًفؼى فال ٌظمى مشال.
ب  -اإلاشل ُىد الغسب:
الػً أن الغسب كد اُخىىا باألمشاٌ هما
اُخجى بها الِسب ودوهىَا ،ودلُل ذلً ما
هجدٍ في مِاحمهم ،وُىد ُلمائهم أمشاٌ
أزطوى وغحرٍ ،ومً ذلً ما حاء في معجم
 Hachetteالري ٌِسف اإلاشل بأههُ":بازة زابخت
حِبر ًُ خلُلت ُامت أو هـُدت وَى مخداوٌ
في مجخمّ ما".
Proverbe: Formule figée exprimant une
verité .
Déxperience un conseil ,et connu de
tout un groupe social.21
وَِسفه أزطوى بلىلهَ":ى الِبازة التي
جخـف بالؼُىَ وؤلاًجاش ،ووخدة اإلاِجى
22
وصحخه".
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أما آززس جاًلىز فُِسفه ":اإلاشل أطلىب
حِلُمي ذاتّ بالوسٍلت الخللُدًتٌِ ،مل أو
ًـدز خىما ُلى وكّ مً ألاوكاَ".23
ّ
وٍمىً اللىٌ ئن اإلاشل ُىد الغسبُحن ًخمحز
ّ
بساؿِخحن َما الوابّ الخِلُمي مً خُث
اإلاىكىَ والازخـاز مً خُث ألاطلىب.
وَِسف هساب اإلاشل بلىلهّ ":
ّ
ٌِبر في ػيله
ألاطاس ي ًُ خلُلت مألىفت ؿُغذ في
أطلىب مسخـس ختى ًخداوله حمهىز واطّ
مً الىاض 24".وٍلخف الِالم الظىَظسي
واٌ باهظتروم أَمُت اإلاشل في زمع هلان
هىزدَا واآلحي:25
أوال :جخددر ألامشاٌ ًُ طِادة مً ًخداولها
وًُ ػلاةه وًُ الغجى والفلس والؼسف
والخصي ،والجماٌ واللىة ،هما جخددر ًُ
اللِف والٌِمت والىكاُت.
زاهُا :ألامشاٌ مً الىاخُت الِلمُت جسٍذ الىفع
وجىاطحها ،وحسخس وجمسح زم حِصٌ في الىكذ
الري جخلمً فُه أفياز حادة.
ّ
زالشا :جللً ألامشاٌ الدزض بأطلىب مً اإلادح
الحاذق ،زم هي ملُئت بىىىش مً ألاخيام
الظلمُت والحىمت الِلمُت ،والِدالت،
واإلاؼازهت الِاهفُت ،زم السخسٍت الالذُت
الرهُت ،وئن لم جىً ولها مً َرا الوساش.
زابِا :جخىسز ألامشاٌ هفظها ُىد ػِىب
الِالم اإلاسخلفت ،وئن لم جىً مً الىاخُت
الؼيلُت مِبرا ُجها بألفاي هفظها.
زامظا :حظخلبذ ألامشاٌ السذًلت ،وحِلى مً
ػأن الفلُلت ،فهي بهرٍ الـىِت ذاث كُمت
تهرًبُت .وخظب َرٍ الخِازٍف هسلف ئلى:
 ألامشاٌ لِع لها حِسٍف واخد ،وذلً زاحّئلى هٌسة ول دازض لها.

 أن ألامشاٌ خٌُذ باالَخمام كدًما وخدًشاُىد الِسب والغسب هٌسا ألَمُتها
وزـاةـها.
 أن ألامشاٌ هغحرَا مً فىىن اللىٌ ،فهيوئن دزحذ جدذ اطم واخد ئال أنها جدىىَ
وجدباًً.
ٌِد مـولح
زاهُا -حِسٍفاث الخىاؾ:
الخىاؾ مً اإلاـولحاث الظُمُاةُت الحدًشت
خُث هجد له خلىزا كىٍا حدا لدي ول
الدازطحن ،الرًً اهفخدىا ُلى الظُاكاث
الخازحت ًُ الىف ألادبي الري ّ
ُدٍ
البيُىٍىن بيُت مغللت ُلى ذاتها ،وإلاـولح
الخىاؾ دزوبا ومىِسحاث هشحرة ؿاخبخه مىر
ًهىزٍ 26لرلً طىداوٌ في بدشىا َرا أن هبحن
أَمها ،طالىحن في ذلً أكـس وأوضح الظبل
لفً غىامله.
ولهرا فان الخىاؾ أزر ُدة حِازٍف
ومفاَُم حِىع جىحهاث مِسفُت وهٌسٍت
ومجهاحُت ،27لرلً طىداوٌ في َرا البدث
جددًد مفهىم الخىاؾ في الىلد الِسبي
اللدًم والحدًث وهرلً الىلد الغسبي  ،وَل
ُسف الِسب في اللدًم َرا اإلاـولح أم له
حظمُاث جلازُه؟ وبِدَا هددد مفهىم
الخىاؾ في الىلد الغسبي الحدًث وزاؿت
الىلد الفسوس ي مىه.
الخىاؾ ُىد الِسب:
أ-
 -1لغت :لم جرهس اإلاِاحم الِسبُت مـولح
الخىاؾ ئال في جىاؾ اللىم ُىد احخماُهم
أي اشدخمىا وجسد َرٍ اليلمت في لظان
الِسب بمِجى الاجـاٌ (ًلاٌ َرٍ الفالة
جىاؾ أزق هرا وجىاؿحها أي جخـل بها،
َّ
وهلىٌ َه َّ
الى ُ
فَ :ز ْف ُِ ًَ الش يء َوه َّ
ف
ـف:
ـ ُه َه ًّ
الحدًث ًُى ُّ
ـا  :زفِه وول ما أًهس
فلد ُه ّ
ف 28واهخف :اهلبم واهخـب،
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وازجفّ ،29هما ًىزدَا ؿاخب اللامىض
ً
اإلادُى ،والخىاؾ ئذا َى اإلاىخهى والسفّ
وؤلاًهاز واإلافاُلت في الش يء مّ اإلاؼازهت
والداللت الىاضحت والاطخلـاء.
مً زالٌ ما حاء في اإلاِاحم الِسبُت ًبدو
ئلى خد بُِد أن مفهىم الخىاؾ ًلترب مً
مفهىم جدازل الىـىؾ.
وُلى َرا فلد اهلظمذ زؤٍت الىلاد
الِسب –كمً زؤاَم -للخىاؾ ئلى اججاَاث
زالر:
ألاوٌُ :مد أصحابه ئلى اإلالازهت والوسح
اللدًم للمـولحاث البالغُت الِسبُت
اللدًمت مشل :الاكخباض والخلمحن
واإلاِازكاث والظسكاث ألادبُت والدزاطاث
الىلدًت أ.دُ/بد اإلاالً مسجاق ود.مدمد
ُبد اإلاولب ،ود.ئبساَُم الظىدالوي،
ود.أخمد الصغبي.
الشاوي :اهـب فىس ممشلُه ُلى أهسوخاث
الىلاد الغسبُحن مً مشل حىلُا هسَظدُفا
وزولىن بازث وحساز حُيذ فلم ًسسحىا ًُ
ئهاز الخىٌحراث الغسبُت في مفهىم الخىاؾ،
هأُماٌ د.مدمد مفخاح ود.جىفُم الصٍدي
ود.ؿالح فلل ،ود.مدمد بىِع .
الشالث :هدا أهـاز َرا الاججاٍ ئلى جأطِع
أبِاد هٌسٍت فُه ،فساخىا ًىٌسون فُه
وٍجصةىهه أحصاء ،وَؼِبىهه ئلى أكظام
ملمىهت جازة وفىُت جازة أزسي ،مما ًجِل
خدًثهم ُىه ًخفسَ وٍأزر أكظاما مسخلفت،
ومدؼِبت هخىٌحراث د.مدمىد حابس ُباض،
ود .خمُد لحمداوي ود.ػسبل داغس.30
وال ػً أن هلادها اللدامى كد ُسفىا
مفهىم الخىاؾ -هما ًإهد حل الباخشحن-
ولىً جدذ حظمُاث مسخلفت والظسكاث
ألادبُت والاكخباض واإلاِازكت ،الخلمحن.31...

وكبل أن هبدأ ػسح َرٍ اإلاـولحاث ًجب
أن هوسح حظاؤالَ :ل لهرٍ الٌاَسة حروز في
الىلد الِسبي اللدًم؟ وما الفسق بحن َرٍ
اإلاـولحاث والخىاؾ؟ .وأَم َرٍ
اإلاـولحاث هي:
 اإلاِازكت :واإلاِازكت في الىالم اإلالابلت بحنالىالمحن اإلادظاوٍحن في اللفٍ ،وأؿله مً
ُازكذ الظلِت بالظلِت في اللُمت ،وئهما
حظخِمل اإلاِازكت
في الخلُت وفي مساهبت مً زُف ػسٍ...
وٍلاٌ ُازق الىخاب بالىخاب ،كابله به
"وُازق فالن :بازاٍ وأحى بمشل ما أحى به،
وٍلـدون بازاٍ فُه وذلً إلًهاز حىاهب
32
الىلف فُه".
-02اإلاىاكلت :وحِجي في اللغت اإلاسالفت ًلاٌ
َه َّل َ
م الفسض جىلُلا :أدلى ولم ٌظخدىم
اوِاًه ،وٍلىٌ ػاُس ػِسا ،فُىلم ُلُه
ػاُس آزس ختى ًجيء بغحر ما كاٌ ،واإلاىاكلت
في اللىٌ أن ًخيلم بما ًدىاكم مِىاٍ ،أي
33
ًخسالف.
ّ
واإلاىاكلت ًمىً ُدَا مبدشا مً مباخث
الخىاؾ؛ ألن فحها ًخجلى بىاء الىف الالخم
ُلى هف طابم أو هـىؾ طابلت ،وَى
مـولح اطخِمله الىلاد الِسب بهرا اإلافهىم
34
هفظه".
 -3الخلمحن :وَى اطخِازة الؼاُس ألاهـاف
وألابُاث مً ػِس غحرٍ ،وئدزاله ئًاٍ في أزىاء
35
أبُاث كـُدجه وَى ما ٌظمى "الخلمحن".
 -4الاكخباض :وَى أن ًلمً اإلاخيلم هالمه
ولمت مً آًت ،أو آًت مً هخاب هللا حِالى
والاكخباض مً اللسآن ُىدَم ُلى زالزت
أكظام :ملبىٌ ،ومباح ،ومسدود .فاألوٌ ما
وان في الخوب واإلاىاٍُ والِهىد ومدح الىبي
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ؿلى هللا ُلُه وطلم وهدى ذلً ،واإلاباح ما
وان في الغصٌ والسطاةل واللـف.
واإلاسدود ُلى كسبحن :أخدَما ما وظبه هللا
حِالى ئلى هفظه ،ووِىذ باهلل ممً ًىلله ئلى
هفظه وآلازس جلمحن آًت هسٍمت في مِجى
36
الهصٌ
 -5الاؿوساف :أن ٌعجب الؼاُس بِذ مً
الؼِس فُـسفه ئلى هفظه؛ فان ؿسفه ئلُه
37
ُلى حهت اإلاشل فهى"ازخالب"و"اطخلحاق"
 -6الاهخداٌ :أن ًدعي الؼاُس ػِس غحرٍ
وٍيظبه ئلى هفظه ُلى غحر طبُل اإلاشل هما
38
فِل حسٍس ببُتي اإلاِلىن الظِدي:
 -7الادُاء :أن ًدعي غحر الؼاُس لىفظه ػِس
غحرٍ ،والفسق بحن ؤلادُاء والاهخداٌ أن
الاهخداٌ أزر الؼاُس مً الؼاُس أما الادُاء
فهى طسكت غحر الؼاُس مً الؼاُس.39
- 8ؤلاغازة :أن ًلّ الؼاُس بِخا ،وٍسترَ مِجى
ملُدا ،فُدىاوله مً َى أٌُم مىه ذهسا،
وأبِد ؿىجا ،فحروي له دون كاةله .40وٍسي
كىم أن ؤلاغازة أزر اللفٍ بأطسٍ واإلاِجى
بأطسٍ ،وأن َّ
الظ َسق أزر بِم اإلاِجى أو بِم
اللفٍ ،طىاء أوان ذلً إلاِاؿس أم وان للدًم
.41
 -9الغـب :أن ًأزر الؼاُس بِخا مً ػاُس
آزس ًُ هسٍم التهدًد.42
ملحىًت :ؤلاغازة والاؿوساف والغـب ولها
ذاث مِجى واخد.
 -10اإلاسافدة :أن ٌِحن الؼاُس ؿاخبه
باألبُاث يهبها له.43
والؼاُس ٌظخىَب البِخحن والشالزت وأهثر مً
ذلً ئذا واهذ ػبحهت بوسٍلخه ،وال
ٌِد ذلً ُُبا ،ألهه ُلى ُمل مشلها ،وال ًجىش
44
ذلً ئال للحاذق اإلابرش.

 -11الاَخدام أو اليسخ :وَى الظسكت فُما
45
دون البِذ
 -12الىٌس واإلاالخٌت :وذلً خحن ًدظاوي
اإلاِىُان دون اللفٍ مّ زفاء ألازر ،أو ئذا
46
جلاد اإلاِىُان ودٌ أخدَما ُلى آلازس
ومً الىٌس "ؤلاإلاام" وَى أن ًخلاد
اإلاِىُان ،وٍدٌ أخدَما ُلى آلازس.
 -13الازخالض أو الىلل :وَى جدىٍل اإلاِجى مً
47
غسق ئلى غسق
 -14اإلاىاشهت :أزر بيُت الىالم فلى.
 -15اإلاىازدة :أن ًخفم الؼاُسان ،دون أن
ٌظمّ أخدَما بلىٌ آلازس ،بؼسن أن ًىىها
في ُـس واخد.48
 -16الالخلان والخلفُم أو الاحخراب والترهُب:
أن ًإلف البِذ مً أبُاث كد زهب بِلها
مً بِم ،وبِلهم ٌظمُه :الاحخراب
والترهُب.49
 -17هؼف اإلاِجى :وَى جىكُذ اإلاِجى اإلاأزىذ
وئبساشٍ.50
َىرا هما زأًىا كد ُسف الِسب مفهىم
الخىاؾ كدًما ،ولىً بدظمُاث جسخلف ًُ
َرا اإلاـولح فلى .أما ئذا حئىا ئلى هلادها
الِسب اإلاددزحن واإلاِاؿسًٍ ،فانهم أطهبىا
فُه ئطهابا هبحرا ،واطخلبلىا َرا اإلافهىم بيل
ؿدز زخب ،فخىىُذ آزاءَم فُه ،وحِددث
جسحماتهم له ومً بُجهم:
 أ.د مدمد مفخاح :فهى ٌِد مً بحن الىلادالِسب الرًً واهذ زؤاَم زؤي غسٍبت إلافهىم
الخىاؾ ،فهى مً أصحاب الاججاٍ الشاوي،
خُث خاوٌ في هخابه(جدلُل الخواب
الؼِسي -اطتراجُجُت الخىاؾ) أن ًبحن
مفهىم الخىاؾ مِخمدا في ذلً ُلى
أهسوخاث (هسَظدُفا و بازث ،وزٍفاجحر
وحىِذ) ،خُث ُسق في مفهىمه للخىاؾ
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مفاَُم َإالء الىلاد وغحرَم زم جىؿل بِد
َرٍ اإلافاَُم ئلى مفهىم حامّ للخىاؾ وَرٍ
اإلافاَُم هي "الىف":
*فظُفظاء مً هـىؾ أزسي أدمجذ فُه
بخلىُاث مسخلفت.
*ممخف لها ًجِلها مً ُىدًاجه وبخـُحرَا
ميسجمت مّ فلاء بىاةه ،ومّ ملاؿدٍ.
*مدىٌ لها بخموُوها أو جىشُفها بلـد
مىاكلت زـاةـها وداللتها أو بهدف
51
حِلُدَا
ومِجى َرا أن الخىاؾ َى":حِالم(الخدازل
في ُالكت) هـىؾ مّ هف خدر بىُفُاث
مسخلفت.52
زم ًبحن بِم اإلافاَُم الِسبُت اللدًمت-
اإلاِازكت ،الظسكت ،اإلاىاكلت -لحربوها بهرا
اإلافهىم الغسبي.
مً َىا هسي أن الخىاؾ ُىد أ.د مدمد
مفخاح ًاَسة لغىٍت مِلدة حظخِص ي ُلى
اللبى والخلىحن 53ئذ ٌِخمد ُلى زلافت
اإلاخللي.
وهسي أن الخىاؾ ُىدٍ ُلى هىُحن
(اإلاداواة الظازسة "الىلُلت" ،واإلاداواة
54
اإلافخدًت اإلاِازكت).
والخىاؾ ُىدٍ ًددر ُلى ػيلحن بدظب
اإلاسحّ أو ؤلاخالت وَما :جىاؾ دازلي ،وجىاؾ
55
زازجي
وٍرهس في هخابه (دًىامُت الىف) مفهىما أو
56
حظمُت أزسي للخىاؾ هي الحىازٍت
واهولم مً مظلمت جفُد أن مظألت الحىاز
ال حظلم مىه (الُد ألاولى) وال(الُد الشاهُت) وال
هف(الدزحت ألاولى) وال(الدزحت الشاهُت) فال
ازتراَ هلي وال ابخداء هلي ،وبىاء ُلى ذلً،
فان الؼاُس لِع ئال مُِدا إلهخاج طابم في

خدود مً الحسٍت طىاء أوان ذلً ؤلاهخاج
57
لىفظه أو لغحرٍ
أما الىاكد مدمد بىِع فلد اكترح مـولحا
حدًدا للخىاؾ أطماٍ بـ(الىف الغاةب) ُلى
اُخباز أن َىان هـىؾ غاةبت ومخِددة
وغاملت في أي هف حدًد.58
وٍخابّ ئبساَُم زماوي مدمد بىِع في
وَِسفه":بأهه
الغاةب)
حظمُخه(الىف
مجمىُت مً الىـىؾ اإلاظخترة التي ًدخىيها.
مفهىم الخىاؾ ُىد الغسب:
ئن مـولح الخىاؾ َى جسحمت للمـولح
الفسوس ي  intertextخُث حِجي ولمت  interفي
الفسوظُت الخبادٌ ،بِىما حِجي ولمت ()texte
الىف وأؿلها مؼخم مً الفِل الالجُجي
 Textereوَى مخِد وَِجي (وسج) أو(خبً)
وبرلً ًـبذ مِجى  Textereالخبادٌ الىص ي
وكد جسحم ئلى الِسبُت بالخىاؾ الري ٌِجي
حِالم الىـىؾ بِلها ببِم .59هما ًسد
مـولح  intertexuelوكد جسحم ئلى
الخىاص ى أو اإلاخىاؾ وَى ماًفُد الِملُت
ومـولح
الخىاؾ،
في
الىؿفُت
( ) intertextualiteوكد جسحمه الىلاد الِسب
ب(الخىاؿُت أو الىـىؿُت).60
مً َىا هسي أن َرٍ الترحماث جخفم ئلى
خد هبحر مّ اإلاـولحاث الِسبُت اللدًمت
والحدًشت.
ومً َرا اإلاىولم طىف هداوٌ ُسق
مفهىم الخىاؾ مخبِحن في ذلً حروزٍ ألاولى
ُىد أبسش الىلاد الرًً جددزىا ُىه وهٌسوا
له ،وكبل أن هلج في اإلاىكىَ هوسح حظاؤال- :
متى ًهس الخىاؾ بـىزجه ألاؿلُت؟ وإلاً ٌِىد
الفلل في جددًد َرا اإلاـولح؟ .
مً اإلاِسوف أن الؼىالهُحن السوض َم
أوٌ مً جىاولىا َرا اإلافهىم وباللبى مّ
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َّ
(ػلىفظيي) الري فخم الفىسة ،زم أزرَا
ُىه(بازخحن) الري ّ
خىلها ئلى هٌسٍت خلُلُت،
حِخمد ُلى الخدازل اللاةم بحن الىـىؾ ،زم
أزرجه(حىلُا هسَظدُفا) لخمط ي أػىاها
واطِت في دزاطتها الىلدًت وزاؿت السواةُت
مجها.61
وفي بدشىا َرا طىلف ُلى مجمىُت مً
اإلافاَُم إلاـولح "الخىاؾ" في الفىس الغسبي،
وما داز خىٌ اإلاـولح مً زؤي ومىاكف،
طالىحن في ذلً أكـس الظبل لفً غىامله،
زغم اإلاىِسحاث والدزوب التي ؿاخبخه مىر
ًهىزٍ ومً أَم الدازطحن في ذلً:
 -1بازخحن والحىازٍت:
ًسي بازخحن أهه مهما وان مىكىَ الىالم
فان َرا اإلاىكىَ كد كُل بـىزة أو بأزسي
وَِد الخىاؾ ُبِدا كسوزٍا وحىَسٍا في حمُّ
أهىاَ الخواب ،اإلادادزت الُىمُت ،اللاهىن،
الدًً...غحر أن دوزٍ ًخلاءٌ في الِلىم
الوبُُِت ،وكد ُد الخىاؾ مفخاخا للساءة
الىف وفهمه ،مّ كسوزة الخأهُد ُلى
اطخسساج اإلاـادز الالواُُت للىف.62
 -1الخىاؾ ُىد حىلُا هسَظدُفا :حاءث
حىلُا هسَظدُفا في بداًت الظخِىُاث مً
اللسن اإلااض ي لخلّ مـولح الخىاؾ بِد أن
اطخلهمذ أفيازَا مً ؤلازر الىٌسي الري
جسهه بازخحن ،فأمظىذ زأض الخُى لخخابّ
زؿد َرا اإلاـولح في مإلفها الالمّ" ُلم
الىف" خُث أهللذ ُلى الحىاز الري جلُمه
الىـىؾ فُما بُجها مـولح "الحىازٍت"
ّ
وُسفخه بأهه ":الِالكت بحن زواب آلازس
وزواب ألاها ،زم باطم ُبر الىـىؾ
الخصحُفُت
Transtextualiteزم
 Paragrammatismeزاهُا ،زم ًهس ُىدَا
مفهىم الامخـاؾ زالشا ،وذلً في كىلها":ول

هف َى امخـاؾ أو جدىٍل لىفسة مً
الىـىؾ ألازسي ،لتهخدي بِد ذلً ئلى
اإلاـولح الراتّ الـِذ في الىلد اإلاِاؿس
وألاهثر خدازت وَى مـولح الخىاؾ".63
ففي ُام 1969م هخبذ هسَظدُفا ":في
أبدار مً أحل جدلُل طُمُاتي" أن
الخىاؾَ":ى جلاهّ ُبازاث مأزىذة مً
هـىؾ أزسي ،وَرا الخلاهّ ال ًلخـس
ُىدَا ُلى اللفٍ أو الِبازة بل ًخِلم ختى
ًخدازل ألاحىاض ألادبُتاإلاسخلفت".64
والخىاؾ ُىد حىلُا هسَظدُفا" لِع
وسخت مىسزة بما كاٌ به بازخحن ،بل َى
اطدشماز لجهىد دازطحن ومِسفت خدازُت كاٌ
65
بها حان دزٍدا والوان".
 -3الخىاؾ ُىد زوالن بازث :أػاز بازث في
هخابه"لرة الىف" ئلى مفهىم الخىاؾ ُلى أهه
ًخمٌهس في طُاكاث اللساءة التي جلىم بها.66
وٍلىٌ بأن ":ول هف لِع ئال وظُجا مً
اطدؼهاداث طابلت ...وٍخددر بازث ًُ
الىف بىؿفه حُىلىحُا هخاباث وٍـسح ُلى
ئهخاج اإلاِجى في مِسق خدًشه ًُ الخىاؾ في
ً
هخابه(لرة الىف) َرا َى الخىاؾ ،ئذا
اطخدالت الِِؽ زازج الىف الالنهاتي وطىاء
وان َرا الىف بسوطذ أو الصحُفت الُىمُت
أو الؼاػت الخلفصٍىهُت ،فان الياجب ًلّ
67
اإلاِجى واإلاِجى ًـىّ الحُاة".
وئذا حئىا ئلى حِسٍفه للىف وَى مً
الللاًا الىبري التي داز خىلها الجدٌ
والازخالف ذلً ألن الىلاد طئمىا فىض ى
اإلافاَُم وطادث ملامُجهم ،وفي َرا الـدد
ًلىٌ ":ئن مفهىم الىف ماشاٌ ًبدث ًُ
ذاجه ،فلد اجسر مىر البداًت مِجى سجالُا
وخاولىا ملابلخه مّ مفهىم ألازس الري بلي
وحؼىٍ ،ومّ َرا فال أُخلد أن بامياهىا خالُا
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جددًد ولمت هف ،ئذ أهىا طسُان ما هجد
68
أهفظىا ُسكت للىلد الفلظفي للخِسٍف"...
 -4الخىاؾ ُىد ححراز حىِذ:
ًسخلف جىاوٌ الخىاؾ ُىد حىِذ في
هخابه"أهساض" و"مدزل لجامّ الىف" ًُ
مىٌىز هسَظدُفا فُِسفه":بأهه الىحىد
الفِلي لىف في هف آزس ،وٍسد مـولح ما
فىق الىـُت ُىدٍ وَى ُالكت الىؿف
69
الىص ي التي جلسن الخدلُل بالىف اإلادلل
أي هلد الىف َى جىاؾ أًلا.70
الخى ـ ـ ـ ـ ـ ــاؾ في ألامشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٌ الؼِبُت الحليُت:
ئن ألامشاٌ الؼِبُت بمىولت الحلىت
هجد الىشحر مجها كد جىاؿذ مّ اإلاىزر الِسبي
اللدًم ،ئما مّ اإلاىزور الدًجي (اللسآن
الىسٍم) و(الحدًث الؼسٍف) ،خُث جمسهصث
في البإزة ألاولى؛ ألن اإلاىزر الدًجي ٌِد اإلاجهل
الِرب وكوب ألازر لظيان اإلاىولت ،خُث
وحد في الىف الدًجي أهه ًصود الخجازب
الفسدًت والجماُُت وٍلفي ُلحها هابّ
الجماٌ ودوام الخألم ،لرا هجد أن اإلاجخمّ
ًخللى َرٍ ألامشاٌ بـدز زخب ،وأنها مىدؼسة
ُلى غساز ألاػياٌ الؼِبُت ألازسي واأللغاش
والحياًاث وغحرَا.
وئما اإلاىزور ألادبي الِسبي اللدًم مً
ػِس وهثر ،هرلً ٌِد بإزة الخىاؾ باليظبت
لهرٍ ألامشاٌ الؼِبُت ففحها ججازبهم
ومِاهاتهم ،وأن ججازب ؤلاوظان الِسبي واخدة
وال جىفـم ُساَا ،وأن ألامشاٌ ججازب ألهاض
طابلحن ،لرا جىاؿذ ألفاًها أو مِاهحها مً
ذلً.
لرا هجد أن َرٍ ألامشاٌ كد جىاؿذ مّ
اإلاىزر الِسبي اللدًم ئما مّ لفٌه أو مّ
ملمىهه ،ولرا كظمىا َرا الفـل :الخىاؾ

مّ اللسآن الىسٍم وهرلً الحدًث الىبىي،
والخىاؾ مّ الؼِس والىثر.
ولللُام بهرٍ الدزاطت وللخىكُذ أهثر ازترها
أن جىىن ُلى ػيل ُىاؿس:
(أ) اإلاشل الؼِبي :اإلارهىز في اإلاالخم الترجِب
ألالفباتي أو اإلاىكىُاحي
(ب) الحفسٍت الشلافُت له :أي اإلاسحُِت التي
جدىاؾ مِه.
(ج) الخىاؾ :ئما لفٌا أو مِجى.
(د) اإلاسحّ - :ئما مً اللسآن ،أوالحدًث
الىبىي ،أوالؼِس أوالىثر.
 زكم اإلاشل الؼِبي وجسجِبه ألالفباتيوالترجِب اإلاىكىُاحي.
أوال -الخىاؾ اللسآويً :دبادز ئلى أذَاهىا
ُىدما وظمّ بِم ألامشاٌ الؼِبُت ئلى
مِاوي اللسآن الىسٍم ئما لفٌا أو مِجى،
وهرلً مفاَُم أزسي لها ُالكت وجسابى بما
وظمِه ،ومً َىا طىدلل بِم ألامشاٌ
الؼِبُت فىأحي باإلاشل زم باإلاىزر أو الخلفُت
الشلافُت له:
َ َْ َ ْ ْ َ ْ َ ْْ
اُت َزِّبي.
أ -اإلاشل :هاُت الىال ِدًً مً ه
ب -الحفسٍت الشلافُت له :كاٌ هللا حِالى﴿:
َو َك َط ى َزُّب ًَ َأ َّ ْال َح ِْ ُب ُدوا ئ ٌَّ ََا ئ ًَّ ُاٍ َوب َ
الى ِال َد ًْ ًِ
ِ
ِ
ِ
ً
ِئ ْخ َظاها ﴾
ُ
ََ ْ َ ُ َ
َ َ
وكىله حِالى ":فال جل ْل ل ُه َما أف َوال ج ْج َه ْس َُ ْما
ُ َ
َ ً َ
َوك ْل ل ُه َما ك ْىال ه ِسٍْ ًما ".
ج -الخىاؾ لفٌي :الىالدًً أي أن هللا كسن
زكاٍ بسكاَما.
د -اإلاسحّ - :طىزة  :ؤلاطسا  -مً آلاًت23 :
ث،أ - 461 :ث،م66:
ق هللا َو ْ
أ -اإلاشلَ :أ ْز ْ
اط َِت.
ََ َ ُ
ب -الحفسٍت الشلافُت له كىله حِالى﴿:أل ْم جى ًْ
َأ ْز ُ
ق هللا َواط َِ ًت َف ُت َ
اح ُسوا ِف ْح َها﴾.
ه
ِ
ِ
ِ
ي
ج -الخىاؾ :لفٌي مِىى .
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د -اإلاسحّ - :طىزة :اليظاء - .مً آلاًت.97 :
ث،أ - 39 :ث،م07:
َ ْ ّ
ُب ْو َز ّبي ًْج ْ
اللي في الج ْ
ُب.
ِ ِ
أ -اإلاشل :مد ِ ِ ِ
َّ
حِالى﴿:ئن َ
هللا
ب -الحفسٍت الشلافُت له كىله
ُ َ َ َّ ْ ُ ُ
َ ْ
السشاق ذو الل َى ِة اإلا ِخ ْحن﴾.
َى
ج -الخىاؾ :مِىىي ،أي أهفم مما ُىدن
وٍسلف هللا ُلُه.
د -اإلاسحّ - :طىزة :الرازٍاث - .آلاًت.58 :
ث،أ - 961 :ث،م245:
ُ ْ ُْ
ّ
ََّ
اللي في ُُ ْم ُسو ُم َّدة ما جڤخلىا ػدة.
أ -اإلاشلِ :
َ
َ
ب -الحفسٍت الشلافُت له :كاٌ حِالى ﴿:ئذا َح َاء
َ
َ َُُ َ ْ َ ْ َْ ُْ َ َ َ ً َ ْ َ ْ
اُت َوال ٌَ ْظخل ِد ُم ْىن﴾.
أحلهم ال ٌظخأ ِزسون ط
ج -الخىاؾ :مِىىي ،أي ئذا أجذ اإلاىث ال
جإزس وال جلدم..
د -اإلاسحّ - :طىزة ًىوع آلاًت49:
 ث،أ - 809 :ث،م33:زاهُا -الخىاؾ الحدًثي:
َ ْ َ َ ْ ْْ ْ
 .1أ -اإلاشل :الجاز وص ى ُ ِلُه الى ِبي.
ب -الحفسٍت الشلافُت له :كاٌ زطىٌ
هللا ؿلى هللا ُلُه وطلم":ماشاٌ
حبرًل ًىؿُجي بالجاز ،ختى ًىيذ
أهه طُىززه" زواٍ البسازي.
ج -الخىاؾ :مِىىي.
د -اإلاسحّ - :أخمد بً ُبد اللوُف
الصبُدي :مسخـس صحُذ البسازي،
ؾ.450

-1

 ث،أ186 : ث،م543:ََ َ
َ
اط ْل َو ْح ُه َباإلا ْسڤـت.
أ -اإلاشل :ك ِ
ب -الحفسٍت الشلافُت له :كاٌ الىبي
ؿلى هللا ُلُه وطلم":ئن مما أدزن
الىاض مً هالم الىبىة ألاولى :ئذا لم

حظخذ فاؿىّ ما ػئذ" زواٍ
البسازي.
ج -الخىاؾ :مِىىي.
د -اإلاسحّ - :مسخـس صحُذ
البسازي ،ؾ.454
 ث،أ592: ث،م206:َ ُ َ ْ َ
 .2أ -اإلاشلَ :م ْد اإلاا ًَا ل ْى وان أ ُْ َمى
ب -الحفسٍت الشلافُت له :كاٌ زطىٌ
هللا ؿلى هللا ُلُه وطلم":ال جمىِىا
فلل اإلااء لخلِىا به فلل الىؤل"
زواٍ البسازي.
ج -الخىاؾ :مِىىي.
د -اإلاسحّ - :مسخـس صحُذ
البسازي ،ؾ.235
ث،أ - 964:ث،م246:
َ
الٌ َال ْم َما ًْ َس َو ْح َط َالمْ.
 .3أ -اإلاشل:
ب -الحفسٍت الشلافُت له :كاٌ الىبي ؿلى هللا ُلُه
وطلم":الٌلم ًلماث ًىم اللبامت" زواٍ البسازي.
ج -الخىاؾ :مِىىي.
د -اإلاسحّ - :مسخـس صحُذ البسازي ،ؾ.241
ث،أ - 478:ث،م151:زالشا -الخىاؾ مّ الىثر الِسبي الفـُذ:
َ ْْ ْ
الاك َد ْاز َج ْف َجى ْ
الاُ َم ْاز.
أ -اإلاشل :بِد
َ َ َ َ َ
لاءُ
ب -الحفسٍت الشلافُت له" :ئذا خان الل
َ َ َ َ
كاق الفل ُاء.
ج -الخىاؾ :مِىىي ،أي ئذا حاء ألاحل فال
ًصٍد طاُت وال ًخلدم طاُت أزسي.
د -اإلاسحّ - :اإلاُداوي :مجمّ ألامشاٌ ،ؾ.60
ث،أ - 117:ث،م10:
ْ ُ ُ ْ
أ -اإلاشلُِِ :ؽ حؼىف
ب -ب -الحفسٍت الشلافُت له :مشل :ئن حِؽ جس
ما لم جسٍ.
ج -الخىاؾ :لفٍ مِىى

264

2018

د -اإلاسحّ :اإلاُداوي :مجمّ ألامشاٌ ،ج،1
ث،أ - 517:ث،م918:
ْ
َ
ْ
أ -اإلاشلَ :ل ْح ِد ًْ ْث ْك َُ ْ
اض ِف ُْه الفلت ْو ِفُه
ْ
الى َد ْ
اض.
ب -الحفسٍت الشلافُت له :مشل :ئذا وان
الىالم مً فلت فالظىىث مً ذَبٌِ .جي
الظىىث أفلل مً الىالم.
ج -الخىاؾ :مِىىي.
د -اإلاسحّ :مدمىد ئطماُُل ؿُجي وآزسون:
معجم ألامشاٌ الِسبُت ،ؾ.45
ث،أ - 723 :ث،م293:
ْ
 .02أ -اإلاشلْ :ج َس َاَا ًَا َ
ؿ َُ ْاد الى َِ ْ
ام.
ب -الحفسٍت الشلافُت له :مشل :هما جصزَ
جدـد أي الحث ُلى ُمل الخحر والخدرًس
مً ُمل الؼس.
ج -الخىاؾ :مِىىي.
د-اإلاسحّ :مدمىد ئطماُُل وآزسون:
معجم ألامشاٌ الِسبُت ،ؾ.45
 ث،م140:ث،أ159 :
زابِا  -الخىاؾ مّ الؼِس الِسبي الفـُذ:
َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ ْ
أ -اإلاشل":مىث الفسطان وال خُاة
-1
َْ
مي ِس ي".
ب -الخلفُت الشلافُت له :كاٌ اإلاخىبي:
ُؽ ُصٍصا أو مذ وأهذ هسٍم بحن
هًِ اللىا وزفم البىىد.
ج -الخىاؾ :مِىىيً ،مىث ؤلاوظان
بالظُف وَى ُصٍص أفلل له مً أن
ٌِِع ذلُال مهاها.
د -اإلاسحّ - :اإلاخىبي ،الدًىان ،داز
للوباُت واليؼس ،بحروث،1983 ،
(د.ن) ،ؾ.21
 ث،م312:ث،أ996 :
ـ َاهًْ
أ -اإلاشلْ ":ل َظ َاه ًْ ْخ َ
-02
ؿ َاه ًْ ْوَ ْال ََ ُىخى ََ َاهًْ.
ـ ْي ُخى َ
َل ُ

ب -الخلفُت الشلافُت له :كاٌ
الؼافعي:
اخفٍ لظاهً أيها ؤلاوظان
ال ًلدغـىً ئهه سِب ــان
هم في اإلالابس مً كخُل لظاهه
واهذ تهاب للاةه ألاك ـسان.
ج -الخىاؾ :مِىىي ،أي أن اللظان
ئذا خفٌخه خفًٌ وئذا أهللذ له
الِىان آذان.
د -اإلاسحّ-:الؼافعي أب ُبد هللا
مدمد بً ئدزَع،الدًىان،داز ألازكم
للوباُت واليؼس
والخىشَّ،
(د.ض)،
بحروث،لبىان،
(د.ن)،
ؾ.116
ث،أ - 739 :ث،م294:
أ -اإلاشلَ ":ه ْث َرة َل ْ
ص َح ْ
اب ْج َى َد ْز َأ ْز َُ ْاز َُمْ.
-03
ث -الخلفُت الشلافُت له :كاٌ الؼافعي:
وهىذ
ئوي صحبذ الىاض مالهم ُـدد
أخظب أوي كد مؤلث ًــدي
والدَس في الغدز
إلاا بلىث أزالتي وحدتهــم
لم ًبلىا ُلى أخد
ئن غبذ ُجهم فؼس الىاض ٌؼخمجي وئن
مسكذ فسحر الىاض لم ٌـِد
وئن زأووي بسحر طاءَم فسخـي وئن زأووي ب َؼسّ
ِ ِ
طسَم هىــدي.
ج -الخىاؾ :مِىىي ،أي أن هثرة ألاصحاب
ُىد اللُم ال ججد مجهم أخد.
د -اإلاسحّ - :الؼافعي ،الدًىان
ؾ.58
 ث،م778:ث،أ614:
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ىض ُىد أم غص ْ
أ -اإلاشل ":و ْل زىف ْ
اٌ.
-04
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ب -الخلفُت الشلافُت له :كاٌ
الؼاُس:
ول امسب خظً في ُحن والدٍ
والخىفظاء حظمي بىتها اللمسا.
1
ج -الخىاؾ :لفٍ مِىىي ،أي ول
ولد حؼىسٍ أمه.
د -اإلاسحّ - :هماٌ زالًلي ،معجم
والحىم الِسبُت،
مىخبت لبىان،
بحروث( ،د.ض)،
(د.ن) ،ؾ.155
ث،أ632:
ث،م734:

-

وزخاما جىؿلىا ئلى أَم الىخاةج و هي واآلحي:
مدازبت اللظان الِسبي مً كبل الاطخِماز في
همع الهىٍت مً ُاداث وجلالُد لىىه باء
بالفؼل.
ئن ألامشاٌ الؼِبُت حِد وُاء الشلافت ألي
مجخمّ؛ ألنها هي الراهسة الحُت له.
ئن اإلاشل الؼِبي ًدخل مياهت مسمىكت مً بحن
أػياٌ ألادب الؼِبي ألازسي؛ ألهه ًمخاش
بمحزاث زاؿت به دون غحرٍ ،وَِبر ًُ خاالث
اإلاجخمّ مً فلس وغجى وفسح وطسوز ،..لرا
هجد ألامشاٌ في ؿدوز أفساد اإلاجخمّ.
ألامشاٌ الؼِبُت ال جسخف بوبلت مً هبلاث
اإلاجخمّ ،وئهما جىاولذ حمُّ الوبلاث،
واخخىث ُلى مجمىُت هبحرة مً اإلاىاكُّ
اإلاخىىُت(جسبُت-حِلُم -ججازة  -ؿىاُت.)..
ألامشاٌ في مىولت الحلىت جدخىي ُلى كدزهبحر مً حاهب الللاء واللدز وهرلً اإلاسأة،
وَرا دلُل ُلى أن ئوظان اإلاىولت مخمظً
بدًىه ،أما ًُ اإلاسأة ،فؤلن ئوظان اإلاىولت
مهخم بها اَخماما بالغا ،وذلً لخأزحرَا في

الحُاة الِامت للبؼسٍت ،وهي أطاض ألاطسة،
وهي مً جلّ ُلحها اإلاظإولُت.
جمشل ألامشاٌ الؼِبُت لدي ئوظان
اإلاىولت الِمىد الفلسي باليظبت للجاهب
الاكخـادي (ججازة  -ؿىاُت .)...
ئن حِازٍف ألامشاٌ الؼِبُت حِددث
مِاهحها بحن الدازطحن في اللدًم
والحدًث.
ئن ألامشاٌ الؼِبُت خىم الِسب في اللدًموالحدًث.
ئن الخىاؾ حِددث مفاَُمه واألمشاٌالؼِبُت وَرا زاحّ ئلى البداًاث ألاولى له.
أن مـولح الخىاؾ حاء هسلفُتللمـولحاث الِسبُت (الظسكت ،الاكخباض)...
ولِع هاكدا لها.
أن مـولح الخىاؾ مـولح غسبي اليؼأةًهس مّ الِاإلات والباخشت حىلُا هسَظدُفا.
 حِد ألامشاٌ الؼِبُت مً أَم فىىن ألادبالؼِبي؛ ألنها جمخاش بـفاث ال ججدَا في
غحرَا ،هما أنها تهخم بأفياز وُاداث وجلالُد
أفساد اإلاجخمّ ،فهي زلافخه ولظاهه.
اله ـ ـ ـ ـ ـ ــىامؽ:
-01الفحروش أبادي :اللامىض اإلادُى ،اإلاىخبت
الخىفُلُت اللاَسة ،ج ،4مادة"مشل"( ،د.ث) ؾ
ؾ.56/55
 -02ابً مىٌىز :لظان الِسب ،جدلُم :مهدي
اإلاسصومي ،ئبساَُم الظامساتي( ،د.ن) مادة"مشل".
 -03طىزة الفخذ ،مً آلاًت .29
ُ -04بد الظىد خظً ًمامت :جفظحر الوبري ،جدلُم
ُ:بد هللا بً ُبد اإلادظً التروي ،ن 1داز هجس،
اللاَسة ،ج ، 2001 ،21ؾ.327
 -05طىزة الفخذ ،مً آلاًت .29
 -06مدمد ُلي الؼىواوي :الفخذ اللدًس ،ن ،4داز
اإلاِسفت ،لبىان ،2007 ،ؾ.788
 -07الصزسف ،مً آلاًت .56
 -08جفظحر الوبري ،ج ،1ؾ.62
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 -09الصزسف ،مً آلاًت .59
 -10حالٌ الدًً الظُىهي :الدز اإلاىشىز في الخفظحر
باإلاأزىز ،جدلُمُ:بد هللا بً اإلادظً التروي ،ن،1
مسهص هجس للبدىر والدزاطاث الِسبُت وؤلاطالمُت،
اللاَسة ،ج ،2003 ،13ؾ.223
 -11زودلف شلهاًم :ألامشاٌ الِسبُت اللدًمت ،جسحمت:
زملان ُبد الخىاب ،مإطظت السطالت ،بحروث،
 ،1971ؾ.23
 -12أبى الفلل اإلاُداوي :مجمّ ألامشاٌ ،جدلُم:
مدمد مخي الدًً ُبد الحمُد ،داز الللم ،بحروث،
اإلالدمت ،ؾ.06
 -13أبى َالٌ الِظىسي :حمهسة ألامشاٌ ،جدلُم:
مدمد أبي الفلل ئبساَُم وُبد اإلاجُد كوامؽ ،داز
اإلاِازف بمـس ،1964 ،اإلالدمت.
 -14الظُىهي :اإلاصَس في ُلىم ألادب وأهىاُها ،داز
ئخُاء الىخب الِسبُت ،ج ،1د،ث ؾ.486
 -15كاطمي ههُىت :ألامشاٌ الؼِبُت بمىولت اإلاهحر-
دزاطت جازٍسُت وؿفُت ، -زطالت ماحظخحر ،مسوىن،
حامِت اإلاظُلت  ،الجصاةس ،2009 ،ؾ.75
 -16أخمد أمحن :كامىض الِاداث والخلالُد والخِابحر
اإلاـسٍت ،هبِت لجىت الخألُف والترحمت واليؼس،
اللاَسة مـس ،1953 ،ؾ.61
 -17أبى فُد مإزج الظدوس ي :هخاب ألامشاٌ ،جدلُم:
زملان ُبد الخىاب ،داز الجهلت الِسبُت ،بحروث،
 ،1983ملدمت اإلادلم ،ؾ.05
 -18مدمىد ئطماُُل ؿُجي وآزسون :معجم ألامشاٌ
الِسبُت ،ن ،1مىخبت لبىان ،بحروث ،1992 ،اإلالدمت.
ُ -19لي بً ُبد الِصٍص ُدالوي :ألامشاٌ الؼِبُت-
مىولت الجلفت همىذحا ،-ن ،1داز ألاوزاطت الجلفت
الجصاةس ، 2010 ،ؾ.44
 -20أبى َالٌ الِظىسي :حمهسة ألامشاٌ ،اإلالدمت
Hachette, ed 2005, sous la responsabite ,
21- P:1317.
 -22مدمىد ئطماُُل ؿُجي وآزسون :اإلاسحّ
الظابم ،اإلالدمت.
 -23اإلاسحّ الظابم ،اإلالدمت.
 -24فخذ هللا بً ُبد هللا :البيُت اللغىٍت في أمشاٌ
اإلاىلدًً ،أهسوخت دهخىزاٍ ،مسوىن ،حامِت أبي
بىس بللاًد جلمظان ،الجصاةس ،2006 ،ؾ.23

 -25اإلاسحّ هفظه ،ؾ ؾ.24/ 23
 -26مدمد مفخاح :جدلُل الخواب الؼِسي
(ئطتراجُجُت الخىاؾ) ،ن ،4اإلاسهص الشلافي الِسبي
اإلاغسب ،2005 ،ؾ.120
 -27اإلاسحّ هفظه ،ؾ.121
 -28ابً مىٌىز :لظان الِسب ،مادة الىف ،داز
اإلاِازف ،اللاَسة ،ج( ،6د.ث) ،ؾ.4441
 -29مجد الدًً الفحروش أبادي :اللامىض اإلادُى،
ؾ.364
 -30ئبساَُم مـوفى مدمد الدَىن :الخىاؾ في
ػِس أبي الِالء اإلاِسيُ ،الم الىخب الحدًث،
ألازدن ،2009 ،ؾ ؾ.18/17
 -31فُـل ألاخمس :معجم الظُمُاةُاث ،ن ،1الداز
الِسبُت للِلىم هاػسون ،بحروث لبىان،2010 ،
ؾ.153
 -32هىز الدًً الظد :ألاطلىبُت وجدلُل الخواب ،داز
َىمت ،الجصاةس ،ج ،2ؾ.118
 -33الفحروش أبادي :اللامىض اإلادُى ،ج ،2مادة
هلم ،ؾ.396
 -34هىز الدًً الظد:اإلاسحّ الظابم ،ؾ.118
 -35اإلاسحّ الظابم ،ؾ.118
 -36بدوي هباهت :الظسكاث ألادبُت ،ؾ.163
 -37اإلاسحّ هفظه ،ؾ.53
 -38هىز الدًً الظد :اإلاسحّ الظابم ،ؾ.54
 -39اإلاسحّ هفظه ،ؾ.55
 -40مدمد مـوفى َدازة :مؼيلت الظسكاث في
الىلد الِسبي -دزاطت جدلُلُت ملازهت -مىخبت ألاهجلى
اإلاـسٍت ،1958 ،ؾ.100
 -41بدوي هباهت ،اإلاسحّ الظابم ،ؾ.56
 -42مدمد مـوفى َدازة :مؼيلت الظسكاث في
الىلد الِسبي ،ؾ.100
 -43بدوي هباهت :اإلاسحّ الظابم ،ؾ.57
 -44اإلاسحّ هفظه ،ؾ.58
 -45مدمد مـوفى َدازة :اإلاسحّ الظابم ،ؾ.100
 -46بدوي هباهت :اإلاسحّ الظابم ،ؾ.100
 -47اإلاسحّ هفظه :ؾ.59
 -48اإلاسحّ هفظه  :ؾ.60
 -49اإلاسحّ هفظه :ؾ.61
 -50مدمد مـوفى َدازة :اإلاسحّ الظابم ،ؾ.101

267

2018

 -51مدمد مفخاح :جدلُل الخواب
الؼِسي(ئطتراجُجُت الخىاؾ) ،ؾ.121
 -52اإلاسحّ الظابم ،ؾ.121
 -53أخمد هاَم :الخىاؾ في ػِس السواد -دزاطت،-
ن ،1داز آلافاق الِسبُت ،اللاَسة 2007 ،ؾ.43
ً -54ىٌس :اإلاسحّ هفظه  ،ؾ.122
 -55اإلاسحّ هفظه ،ؾ ؾ.125/124
ً -56ىٌس :مدمد مفخاح :دًىامُت الىف-جىٌحر
واهجاش -اإلاسهص الشلافي الِسبي ،اإلاغسب ،2006 ،ؾ182
وما بِدَا.
ُ -57بد اللادز بلش ي :الخىاؾ في الخواب الىلدي
والبالغي-دزاطت هٌسٍت وجوبُلُت ، -ئفسٍلُا الؼسق،
(د.ث) ،ؾ27
 -58أخمد هاَم :اإلاسحّ الظابم ،ؾ.44
 -59اإلاسحّ هفظه ،ؾ.19
 -60اإلاسحّ هفظه :ؾ.20
 -61حماٌ مبازوي :الخىاؾ وحمالُاجه في الؼِس
الجصاةسي اإلاِاؿس ،ؾ.38
 -62خـت البادي :الخىاؾ في الؼِس الِسبي الحدًث-
البرغىسي همىذحا ،-ن ،1داز هىىش اإلاِسفت الِلمُت
لليؼس والخىشَّ ،2009 ،ؾ ؾ.14/13
 -63حماٌ مبازوي ،اإلاسحّ الظابم ،ؾ ؾ.42/41
 -64مجلت الِلىم ؤلاوظاهُت ،حامِت مدمد زُلس
بظىسة ،الجصاةس ،2008 ،13:َ ،ؾ.213
 -65اإلاسحّ هفظه ،ؾ.214
 -66زوالن بازث :لرة الىف ،جس :مىرز ُُاغ ،ن،1
مىخبت ؤلاطىىدزٍت ،د.ث ،ؾ ؾ.28-23
 -67أخمد هاَم :الخىاؾ في ػِس السواد ،ؾ.29
 -68زوالن بازث :دزض الظُمُىلىحُا ،جسُ :بد
الظالم بً ُبد الِالي ،ن ،3داز جىبلاٌ لليؼس،
الداز البُلاء ،1993 ،ؾ.49
 -69اإلاسحّ هفظه ،ؾ ؾ.42-40
 -70اإلاسحّ الظابم ،ؾ42
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