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                         لنجوى بن شتوان أنموذجا  ( زرايب العبيد)
 
 

 طاهر محمد بن طاهر
 ثريا محمد الشفطي

 ليبيا - مصراتة جامعة

 
 

   :    مدخل
َق مةذالامددد نمددلق  ايذ ددح لاا اددذر بية،  دد، نم  ليييددد                  ي        ا            ي                               يعددا نموذددالط نمزيددلن

                                    ةيدددش ت دددخال ذدددر ظوم ددد، لدددر  دددانهل ذلاميدددد                               بهدددا ذددد،  ددداا ادددا و ليدددد نمزدددلنَ  
     وسد،   )         ادا ت ،يدح   (            دالط  يتدا  )             ي                               و،سب ذد  نموي ليدد نمتوسديتيد  تدلم  ذد،  اذدح 

َق  1 (                 او،ل اب ي،  ظزيلة                                                                نملق يعا ذر بها نمت ب نمةسد،ويد نمذسسسدد  و لد،ل نمذودانل نمزدلن
          نمعلاددد،وا                                                                مةذلامدددد ذدددر ةلدددل لةدددا نمدددوخس تمدددس ةلدددل نمالنسددد،ال نمةسددد،ويد لنال نم ا دددح 

َق نمدلق يذ دل ادا تز،لهدد، لذد،ا نمالنسدد نما ميدد مةذعوددس                                                                            نمدلق ببديا نمذودانل نمزددلن
                                                                  نمذع ذدددا  ةيدددش بسددد ذال نمو لي ددد،ر ادددا نم ،يدددد لدددر بسددد ةد ذدددر  ييدددل ذددد، نمعلدددل  
                                                                      اتي  وختل  اتي  و عدل   ،ليود، لنال ذعودس  تيد  و ذ دل نمعد،ما ذدر ةامود،  اذد، 

                                     وذا ةددح  اهددل يسدد عذل نااددلنا نمو دد،ا                                   هددا و ،ذودد، نم بددالق  اتيدد  يودد  ا  اتيدد
                                                                   نم بالق لن ح  ذ، نمزليلد نم ا يذ،لس ي ، نمذياع نميانع ليل نمةغد   

                                           ي                                 يلم  بسسال ه، ،ر نمو لي ،ر ملسيد  اياة  لوير لو د نمعلا،ر ي،مةغد ادا ذسد ايي ،
                  ةيدش نه ذدال هدل  2                                                      نمانس  انمايق  تلم  لو د نمختدل ي،ميدانع انمظيد،ل انمذعودس

  .                                         ي                                  ذو،ايل نم اياة ي ،هلة نمذلامد اذر لةا نماي مد اابةال تمس و ، ج اا غ،يد ناهذيد  نم
                                                 

1  Lakoff George, 1985, Women Fire and Dangerous Things What Categories Reveal  about the Mind, The 

University of Chicago Press.  
                                                                                        ذةذددا نمبدد،ما نميددالذلنوا  النسدد،ال و ليددد ا زييليددد اددا لةددا نما مددد نمعلادد،وا  ذت يددد لددو  نمدداير   2

  . 7     ص    9002       بخ، س  
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                                                               ايددلن اذاادداع لةددا نما مددد هددا نميةددش لددر نمذعوددس  ادد،مذعوس ذسدد مد  ددل يز 
                 ي                                ي                              يذدد، هددا انل ي،مويسدديد تمددس نمت، ودد،ال نم ددا  لدداا يعذةييددد نم ختيددل ا سددعس تمددس بان  ا دد،  

   . 3                                  ل انآلميد نم ا ي ، ي  غل انظل ذةيزح                                ذةااة  تل  ذ ل زييعد نم سا نمذخت
        ي                                                      اعةددا نماي مددد ااددق هددلير نمذو ددالير هددا نميةددش لددر نمذعوددس  اي ددلن  اسددل 
                                                          ي                     لةا نما مد نمعلا،وا ذانظل يذتوو، ذل،لي ح ي ، ي،ل ي،له،   تيل لت، َ بس،سيد  اعةا 

    4 "  و،                                         سسس متدل ذذ،لسد، و، نمالنتيدد ا ةتدا و د،ز،  "                             نما مد و ليد اا نمذلامد نم ا 
َ  ن ذدر   لي ود،  اذدر  دا  وبدل  ب سد،او، اباذغ ود،                                                                            ا،مذلا ال نم ا   تة ،  ذ دل  د
                                                                           تميح ي،س ذلنل  تلم  لةا نما مد نمعلاد،وا و ليدد ادا نمظيد،ما يذعودس بر نم بدالنال 
                                                ي          ي      ي        ي  ذا ااة انظل   لي و، يزليلد غيل ذي، لة  س ظاا آميي،ال نس ع،لييد ا بايلنال لهوييد 

َ  ن تييدددل ن ذدددر   ,                   ي    ا  ددداهل نمذعودددس انم يختيدددل         ا،مظيددد،ل هددد  ,           اذ ددد،َ ذلسدددل      ي                     ا دددا يييودددير  ددد
           ي                          ي                    تددلن لةددا نماي مدد و ليددد اددا نمذعوددس نمذ  سيداى ا ذيدد  نميوددس نم ددا   ,               و ،ذود، نم بددالق

َي، يدد ان   ذ،ليدد  بق ةادالو،               ي                                                               وس عذة ،   اميا لدر   لي ود، نم سدايد ا  ،ليود، نمخي
َذ،ر انمذت،ر  اوةر ولاا ي بوي  ل،مذو،                           ا ل ييح ا ياييدح  ا،ا دي،                                                    نم ساق اا نم

                                                                   اا نمع،ما ميسال ذس لةد يعا ، لر يعض يل ها ذ ،ي د ا دي،  بظدل   اذدر  دا 
  .5                          ا ا  و ذا تمس ببو،  ابوانع

                                                           اي دددلن  عدددا نمذلامدددد لذةيدددد لهويدددد  لددداا لةدددس ادددا ذ ذالدددد ذدددر نا دددي،  
النت، ودد، اةلت، ودد، اتوذودد، و دد،ز،ال  لدداا                                     و                                     نمذ والددد اددا بددو  ي ذع دد،  ا ات،لودد، انو
                                                                     لةددس نمذلامددد  ا،مذلامددد  امددا ذدد  نموسدد،ر ا بدد،ةيح اددا ةي، ددح ة ددس نمذدداال  ا ددا 
                                                 ي                             لذةيد لهويد  عتس نم خ،لل يير نم  ليدد نمو ديزد انمويذد،لط نمذسذ ةدد  ايدلن ا،مذلامدد 
                                                                       اددا و ددل ن   دد،  نمذااددال، ا  دد ا يانسددزد نم ددلاز نماددلاليد انمت،ايددد يددير باددلنا 

                                                 
                                                ذ،  ت خح نمذلدا ال ةدال نمدلهر   ل ذدد لخد،  ذا دا ذدر  :                                    الط  يتا   وس،  او،ل اب ي،  ظزيلة  3

                                            يد اا نموبد  نم د،وا ذدر نملدلر نمع دلير ذظ د،لنال                                      ا  ت ،ب تزو ال لةس نمو لي،ال نمةس،ويد انماا م
  .   299 ص        9009                                                                 ذعليد  نمذ ذ  نم اوسا مةعةاا انآلانب انمخوار  ييال نمةتذد   لز،ط 

  .           نمذل   وخسح  4
                                                                                 ليددا نممددح سددةيا  يويدد،ال نمذ دد،ي د اددا نمةغددد نمعلييددد ذل،ليددد ذعلايددد  انل  ايلدد،ل مةو ددل  :    يو ددل  5
  .   021  ص         9000                    نمانل نمييا،   0 ز
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                                  ،لذدى ةيددش   سدد،ا  ذااددال،ال نمذلامددد                                    ذلامددد ذعيوددد  ا،مةددااا يددير نمذلددا ال بدد
ددةذيد ايذدد، ييو دد،                                              اهددا  ددلاز ذوزليددد  تددار ي يليددل نو ذدد،  بام دد  6            ة               اةيسددال هودد،  سة

ْلامد وخس ،  ا ا اسذال هل  اا ناايي،ال نمعلا،وييد يذوانل        ا  ض   )              اْ                                            ي         ناالنا تمس نمذا
      ،                                                                     ي نم لاز نمالاليد انمت،ايد  ا عاا هل  نمو ليد تمس بلسزا نم ا  لاا الايي   (   

، ذد، ي ذد  لداا ن ذةداا ن ذدر نم دلاز نم دا يتدار ذ ذال د، ادا نآلر        ي                                                                 لةس بري ذخ اذ 
                امددديس ذدددر نمادددلالق               ات،ايددد،                                  بق يويغدددا نسددد خ،سه، نسددد خ،   تددد،ذو   "            وخسدددح ادددلالي، 

  .7 "                                                              تا،اد بق  لز آظل ميو ذا  ا  تمس نمذلامد نمذانالد مذخ اا نمذعوس
 

  :                      نحو نظرية عرفنية جديدة
لن  ا   نمذ  ذد                                                   ل م زدال و ليد،ال نمعلاودد نم دا نسد واال ادا   سيسد ، تمدس   و              انو

                                                                           زلح بلسزا اا و ليد نم لاز نمالاليد انمت،ايد  اإر نميانع يتار ذ  ،اَ ن م لن 
                                                                           نمزلح  اي،م  ذل انميا  اا ن   غ،ل لةس نمذااود ذانل نم  ليب نم ا ذ ةال  بالن 

َة لددر  (      ا ض   )                                  بس،سددي، م دد،هلة نمعياايددد  اددإر و ليددد              تظددلنط وذددالط                لدد  لدد، 
                                                              ذ ت،ذدددل معوبدددل ذدددر لو،بدددل ا دددظاص ذ  ذددد  نمعييدددا  با ادددا نمذل،يدددل ذ  ذددد  
                                                               ي   ناةدددلنلى ةيدددش   ذ ددد،ل  وزيددد،ق نم دددلاز نم دددا ن ددد لز  ، نمو ليدددد نمتوسددديتييد  

      َلنيدب  )                          ي                                        ابل ال ذع ، نمذعلاد نموس،وييد  ايلن هل يذتوو، بر واد  ذدر ظدول نملانيدد 
            امول ددلض            انمةدل ةددلن                          ا بر يتددار نمعيدا ليددان                            نم ددلاز نمادلاليد انمت،ايددد اد  (       نمعييدا

           نمةدددل  اهدددلن   (              ذةذدددا يدددر  ددد انر ) ا  (              ددد،ب نل نمعيدددا )                        ذدددر لددد،ما نملانيدددد  ظبدددي ير 
                                                                  يةيةوددد، تمدددس  بدددوي  لددد،ما نملانيدددد تمدددس ا  ال ذ سددد،ايد ذاددديازد  وزيدددق لةي ددد، 

  .                      لاز نمعياايد انمةليد
                                                 

  .   021 ص                                           ليا نممح سةيا  يوي،ال نمذ ،ي د  ذل   س،يق   6
          سدددي  نمددداير   :                                                                  آر لايدددال  ا ددد،  ذا دددول  نم اناميدددد نميددداا  لةدددا  ايدددا ادددا نم انبدددل   ل ذدددد  7

َي دداوا  نمذو ذددد نمعلييددد مة ل ذددد  ييددلاال    :                             الخدداس اذةذددا نم دديي،وا  ذلن عددد         9002                                             مزيدد  
  .   011  ص 
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         توسددد،ر
 
 

   ةل                                                     ليا                                          
 
 

     ل ،ل                 وس،                           ل ،ل                      وس،                            
   
 

                     ا مدددددددددد ذايازد                                                      
 

    اهدا   :      ي            ي                                            اي،م ي،ما يةاش نم يذ،يَ اا نمذلا ال نمدلق يلااود، تمدس سدسنمير ذ ذدير
            د انمت،ايدد                                                          ي هل يس ااا تل  ظبيد ذر  ظبي،ال نملانيد  ذي  نم لاز نمالاليي 

        هدل (            َلنيدب نمعييدا )                                                           اهل يتخا نمةخ  نمانةا م عيير ب ي،  ذظ ةخدد  اذدر ظدول نمذااودد 
  .     نمعيا  (     س،ما )                                               اا ل،مذ ، نمعيااق ها باظل اا نمعياايد ذر  ظبيد   (     ليان )       ظبيد 

                                                                ا،س لس،ل نمبخ،ال ها نم لز نملق يذتوو، ذر اا تي،و،ال ذ والد ذظ ةخد 
َيددد انةدداة اخددا  َلن ددب و ددا  ظبددي،ال ذ ددل                            اددا ذ ذالددد زلن      سدد،ما  )                                     نملانيددد الدد،ما نم

                                    ذو ذيددد مذلامددد نمعييددا  تل تو دد،   دد ل       ...(                                 دد،ب نل  بدديليد  ليدداة  الذددد  ياسدد 
َلن ددب  ايعدد،وار نمل ددل انم يةددا  اذددر بددخ،  ا بو ددا                                                        ي                    اددا ذلامددد نمعييددا ا ددا يسددتوار نم

            لوا نمس،اة                                                                 ذذةاتار  يساار نالذ،ل نمل،سيد  انمبعيد  يع،وار نمخلل  ذس عياار 
َنمال  ز،لاها معود نمعياايد  هدل  نمبدخ،ال ذ  ذعدد    عدل مذخ داا                                                                          با ذع ا ار   
                                                                   نمعياايددد ذعوددس  ايعادد ا ذزيدد  لنض اآظددل ةدد،وق ذ ذددلا  ت  تر يعادد ا ي ذدد،يَ 
                                                               لددر نآلظددل اددا يعددض نمبددخ،ال  اآظددل يةذددل بددخد ذددر بددخ،  ،  اي ددلن ادد،مذوانل 

َق ما يس ز  نم ظةا لر ذياب  ةةيل ن                                  مذعوس تمدس سدذ،ال ا ميدد  امتودح ةد،ال                                        نمزلن
           ي                                                            ددد،َا سدددتاوييد نمذودددانل نالسدددزا انسددد يانمح يلسيدددد  لنلدددا نمبدددعايد نم دددا ي ددداه، 
                                                                    نموسدد،ر اددا تة،مددد نو ذدد،  تيدد،ر ذدد، تمددس  ددوس اار غيددل  ذددر ب ودد،س نمذا دداانال  
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َق يسدد،لاو، لةددس نم عييددل لددر ةليلددد نسدد عذ،ل اتلودد، نمي ددلقي                                                                          ي ايددلم  ادد،مذوانل نمزددلن
    يدددان   Goes             اي دددلن ادددإر  ددداس  8                                       بدددويخح ا ل ييدددح مةذا ددداانال ادددا نمعددد،ما         لةدددس ذسددد ا 

                                                                     ذ اسددو  يذخ دداا نمزددلنَ  ذوة دد،  نس لسدد،ل نمابددخيد يددير بوددانع نمبددخ،ال ذددر   ددد 
                                                                       ايددير نمبددخد انا سدد،ا نمللييددد ذو دد، ذددر   ددد بظددل   ت  توددح مددا يسدد ز    دد،َا هددل  

               غيدددل بودددح ادددا 9   سددد،ل                                                   نمذوة دددد نمذ ذدددد ادددا ةدددا لن  ددد، اذة،امدددد  خسددديل هدددلن ن س ل 
                                                                          نملانيددد وددل  نمت، يددد  ددا لويددال ي،مبددخ،ال مدد ذتر نمذ ةلددا نم ذييددَ يددير نمذددالت،ال اددا 
                                                                        نمتار  ايلن اذعوس نمابخيد ذس لسل ادذر اةدان  ، نمةغايدد امتدر يوسدب ذ ي،يودد  
ذد، ذدر  ةدايل نمدا  ال نماادعيد يذد،  ل اديح                                  و                                      ذس خياة تذ، ذدر ناااد،ع نمةغايدد انو

  .           اذل،ا نملال       اسي،ق  10             ذل،با نمذ تةا
                                                            ذددر ظددول نملانيددد ي دد ذل نمابدد  نمذل دد  والدد،ر ناال  دد،ا  اهددا ذسدد مد 
ود وذدز نمعياايدد نمظد،ص                                                     ي                      نمعياايد اذس، م  ،  انم ،وا و، ص ذر ةيش  سايل نمذااي

َق )                            اها نمذتد،ر نم غلنادا نمذةدااا                              ي             اتيد  بانل نمعييدا يداذ ا ااييدلان  د و ا   (      يوغد،
                                        ذل عي، ددددح نم ذدددد،ا انمددددولص  ا،معياايددددد بوذدددد،ز                               ايذتوودددد، نملددددال بر نمعذددددل سددددة  اددددا 

                                                    ي                  اب ت،ل  غيل بر  ةايا ذل عي  ، ذدر انظة د، ي عةود، ذزذ ويدير بر نمابد  ظوم د، 
        بر لدد،ما   :                                          اوةددر اددا هددلن نمذلدد،ا وخ ددلض الاددي،ال  ذو دد،11                   تددار ذل عي ددح انةدداة

                                                                         نمعياايد ذي ا مو،  ابر نمعذل يعتس هل  نمظ،بيد   يعاا بر  تدار  اديد اةسدخيد 
                                                                         اق اا  لني ، نمت يل ذر ذخ،هيذ ، اذبزةة،  ، اذعذي،  د،  يداال  يةيةود، نمعذدل    ة

النت ، مةع،ما                                                               و              اي يلو، لةس نماماط تمس  اي ح ذر ظول تالن  نم ظبي،ال مان ع ، انو
                                                                           ذر ةام ، انم عذق انظل وخاس ،ى ايتار نمعد،ما انمالن  ذي ذدير  تدار نمةغدد لن  د، 

                                                 
     0                                              ، او ،ذ دد، اددا نمو ليددد نمةسدد،ويد  انل ذةذددا لةددا  ز                             لايددق يددر ةذددااة  نمابددخيد ذخ اذ دد   :    يو ددل  8

  .   192-   194     ص    9001        اوس 
  .   919-   910              نمذل   وخسح  ص   :    يو ل  9

  .   121 ص              نمذل   وخسح    :    يو ل  10
                                                                         آر لايددددال ا دددد،  ذا ددددول  نملدددد،ذاس نمذاسددددالا مة اناميددددد   ل ذددددد ذ ذالددددد ذددددر ناسدددد، لة   11

                              ا  نمذلتدددَ نمدددازوا مة ل ذدددد  انل                                                   انميددد،ة ير يإ دددلن  لدددَ نمددداير نمذ دددااب  ذلن عدددد ظ،مدددا ذددديو
  .   100     ص    9000         سيو، لن  
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                                         اناما نمي د،ا تاو د، ذ عدااة نما مدد ا  دل ذد                                 ي ذي ذد  اها ذ،   تل ادا وذز د، نم يد
ر بي،وال لر ةليلد  ا ا ذة يسد  اهلل ياال  يلااو، تمس سدسنل                   و                                                         لم  وسييد  ة س انو
دددد،  با بر                                                                           هددددل نملادددد،ي، نم ددددا  دددداذ  ، نملانيددددد ذة يسددددد  ابر تالنتودددد، م دددد، ي ددددل ذي ذ 

َ ددح   هددل  نمخلاددي،ال نمذظ ةخددد هددا      نم ددا                                                                   ن سدد عذ،ل نمةغدداق هددا نمذددي ا امددا اددا  
          ادددا ظب، بدددح            ا ةايدددان  -                            ام دددلن ن ظدددل هدددلن نموذدددالط12                        لددداا تمدددس سدددسنل نم اناميدددد

                                                                 ولا ن  دللي ، تل ي عدل ت يدل ن ذدر نمذاادال،ال غيدل  ،يةدد مة بدوي   اهدلن   -       ناس،سيد
                                                              يدددداال  ي عددددل سددددذ،ال نمذلامددددد  زددددال م  ددددذل لدددداا ن   يةبددددس ذددددر نمذااددددال،ال  

                               و ل ن مبدلنذ ح ايعدا  لدر نمذلاودد                                             اي،م ،ما يتار نموذالط ل، َ ن لر  خسيل ة، ال
َامدددد                                                                     لودددا  خسددديل نمةددد، ال  ةيدددش بر ب دددي، و، ابةدددانش نمعددد،ما ابابددد،اح ميسدددال ذع

        االيل د،   (    لاا )                                                         يعا ، لر يعض  يل ذ خ،لةد اذ انظةد اذ  ،الة  اي لن ن  لةدال 
  .13                      و ليد نمزلنَ نموذال يد

                                    ن   بددد،ا نمذعلاددداى تل بر نمذلامدددد  :                           ةيدددش يودددال و لي  ددد، لةدددس ذيدددابير  
َير نمذاادداع اددذر ذلامددد ذعيوددد الددز يددل ناذددل يدد،مو ل تميددح                                                                        لدد  لةددس  بددوي  ا ظدد

  .14                                                          لةس بوح ذس،ل مذااال،ال ذلام ح اذظ ة  لر ذااال،ال ذلامد بظل  
                                                                   نمذيدداب نآلظددل بر نمعدد،ما نمظدد،ل ا ذيوددير اذ يتددل امدديس ل ددان ي ،  اي،م دد،ما   

                  د نمعذددااق اناالددا                                                      لذدداال نمو ليددد تمددس تسددل،ز هددلير نمذيددابير لةددس يعدداق نمذلامدد
ددةذيد ذلاميددد  م بددل تمددس بوددح ميسددال تددل نمذسدد اي،ال  عيددل   (    لاا )             ام ددلن ن  لةددال   ة                                                 سة

                      تمدددس  سددذيد ذسددد ا   ،لددداق   (    لاا )                                   لددر نمذلامدددد ي ددتل انادددا  اذددر هوددد، لذدداال 
                                                                  ي،اس،س  ةيش   لنتا اا هلن نمذس ا  نمذاادال،ال نم دا  ةذدل بدوةيد ذليد،س 

                                    يدددد نموسددد،ويد ادددا  ا  ددد، ايويودددد نم  ليدددد                                      ل،ميدددد  اهدددلن نمذسددد ا  يزيعدددح يعتدددس نم  ل 
   ي ْ  ا                                                               نمذييْوياود ي تل نس ل ،لاى بذ، نمذسد ا  نالةدس ا دا يدلنتا بدوةيد سدذد ادعيخدى 
                                                                 يةيدددش     ل،سدددا ذاادددال،ال هدددلن نمذسددد ا  سدددذ،ال ذ ددد لتد ت يدددلة  بذددد، نمذسددد ا  

                                                 
  .   102-   109 ص              نمذبال وخسح   :     يو ل  12
  .   022                                              ليا نممح سةيا  نميوي،ال نمذ  ،ي د  ذل   س،يق  ص   :    يو ل  13
  .   021              نمذل   وخسح  ص  :     يو ل  14



 1028 ديسمبر                                                  شرالثاني عالعدد                                                   مجلة شمالجنوب 

 

 

122 

 

                                                        نااوددددس اهددددا ذسدددد ا  ة دددداق   تددددلل بغةددددب ظبدددد، ص نمذسدددد ا  ايبدددد  سددددذ،ال 
                                                  ذسد اي،ال نم و دد اةادد، مغيد،ب نم لن ييدد نم دا ود،ا  ي دد،                    ي،م د،ما  دتةال نم15    ظ،بدد

                                                                   وذدددالط نم دددلاز نمادددلاليد انمت،ايدددد  اي ددددلن لدددا نمذسددد ا  ناالدددا اةاددد، مةةددددااا 
                                                                       نمب،لذد انم ،ي د  يير نمذلدا ال ادا نموذدالط نالسدزاى ار نمذسد ا  ناالدا  عةدق 

               ن ا،م ايدا نمدلق                                                               ي،ميويد نمانظةيد مةذلامد  بق يوسق نمذاادال،ال انظدل نمذلامدد  اي دل
                                                                    اذ دددح هدددل  نمو ليدددد بر ذاادددال،ال نمذلامدددد ميسدددال لنال زييعدددد وذزيدددد وذال يدددد  

َنال نموذال يددد ذددر نموذددالط                 بر ن و ذدد،  تمددس   (      ا ض   )                                               ا،مددلق يذيددَ و ليددد نمزددلن
                                                                      نمذلامد ي ا لةس بس،س اةض نمذاااع مسذد انةاة لةس نا دل انلاة ادا نمزدلنَ  

                                  مذااددال، يد لةددس بسدد،س اةددص سددذد  ع يددل                                 ييوذدد، يدد ا لمدد  اددا وذددالط نمو ليددد ن
                                                                            ةايان مةذلامدى اي،م ،ما بلزال و ليدد نمزدلنَ نمذلاودد  يذعودس بودح مديس ي،مادلالة 
                                                                  بر   ل،سددا سددذ،ال ذ دد لتدى يددل يتخددا بر يخةددص نمذاادداع سددذد انةدداة انلاة اددا 
                                                                       نمزددلنَ تددا يو ذددا تمددس نمذلامدددى ا،معو ددد يددير ذااددال،ال نمذلامددد  عتسدد ، ذ دد،ي د 

َيدددد انظةيددد  ابر نمةددااا يددير نمذلددا ال ادددي،ييدى          ل، ةيددد                                                                    بق متددل ذلامددد يويددد زلن
           اد،مزلنَ هدا  "    16                                                    يذعوس بر  ذي  لو،بل نمذلامدد     د ل  ادا نمظبد، ص وخسد ،

    17 "                                                                بااددل ذدد، يذ ددل نمذلامددد  ايعددل  لةددس وةددا تةبدد، ا يوسدديد  ددان ل  اددا نمددلتل
              نال ودانة انادةد                                                        اي لن اذلامد نمزلنَ  ا للاال لةس وةا اادخ،ض   اهدا ذلامدد ل

َيدددد ظ،بدددد ي،مذلامدددد  متدددر ةدددددددددددداااه، ذ غيدددلة يدددل غ،ذادددد     18                                                                      با لنال لو،بددل ذلت
                 ايذتووددددد، نملدددددال بر   19 (Rosch   لاا )           ي                        اهدددددا ولدددددا  ةددددداي انادددددا مو ليدددددد نمزدددددلنَ لودددددا 

                                                 
  .   021  ص               نمذل   وخسح    :    يو ل  15
  .   104 ص            ذبال س،يق                                                   ،  ذا ول  آر لييال  نمل،ذاس نمذاسالا مة اناميد    :     يو ل  16
  .   101              نمذبال وخسح  ص  17
                                                                                    امي،ا تلااال  ناوذ،زيد انمتةي،ال   ل ذد سذيد نمذتا  ذلن عد ه ،ا نمليخا  نمذلتَ نمازوا   18

  .   940     ص    9001                           مة ل ذد  انل سو، لن   اوس  
َيا ةال نمذاااع لن    19   :                              مذعلاد نمذ

-Rosch Eleanor,1979,  Principes of Categories Categorization In Cognation and Categorization, N.J Lawrence 

Erbaum Association,  pp:  162. 
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مدد   " ر ت،ودال نمةغدد نمي دليد  ل ادا نمذْلاا مد نمي ليد  انو َة مةذْلاا َنال ظ،بيد ذذي                         ْ  ا              و                              ْ  ا    نمزلن
                             ذلامددد نمعياايددد اددا نملانيددد هددا    .20 "                  ت،ذوددد اددا نمةسدد،وي،ال                         اددإر مةزددلنَ  يذددد  خسدديليد

َيدددد تة ددد،  اهدددا ذالتدددد ذدددر  يدددل          ي                               ي                             نات دددل تزيدددلنا ن اهدددا نم دددا  ذ دددل نمظبددد، ص نمزيلن
                                                                       نمذسددد عذةير  اي وسدددار م ددد،  ايدددالتار ذعو،هددد، اي  ذدددار ي ددد، بياددد،  ايتخدددا  لااهددد، 

َي  ددددد،               ي           ا ا لهددددد، بر يعدددددلي  يزلن
َنال نم ت،ذةيدددددد ا "    21         ليددددداة ادددددا                                 اميسدددددال  ددددد،هلة نمزدددددلن
َع تمدس بر  تدار ذ ي،يودد   (    لاا )                            ناوذ،زيد نمةس،ويد  الا وي دال  َنال  ود                                          تمدس بر نمزدلن
َنال نمذ ،الة                          ا                 يعا هدلن يةدق مود، نم سد،سل ذادر ذدر نمعييدا انظدل    .22 "                            ذ، بذتر ذ  نمزلن

                                ا                               نمذااود يذ ل ذلامد نمعياايد  اذار ذر ناةلنل يذ ل ذلامد نمس،اة  
  :            ذلامد نمعييا

                                                         ود ذر ذ  ذ  نمعييا ذذ ةد ةسب ال دد نو ذ،  د، مةعياايدد                  تل  ظبيد يذ ،يد لي
                                                                          يذتوودد، بر وادد  ةددا ن يددير نمذلددا ال  امدديس ذذتو دد، نل يدد،ل بر نمعياايددد  ذ ددل   ليددد 

 .                                           نة ان   اتل ذر اا تز،له،  ة ايح هل  نم  ليد
 
 
 

                               
       لياايد                                                                                                        

                                                               لن اد،مزلنَ مديس  دي ، يةبدل ادا نمظد،لط ايذ دل نمذلامدد باادل  ذ يدل    اي
                                                                       امتودددح بدددالة لهويدددد ا ،مدددب  ،ذدددا يلدددلر ي،متةذدددد نم دددا  انالدددح ادددا نمذلامدددد  ايذتدددر 

                                       ااالدد، مةيعددا ناالددا نمددلق  يو ددح و ليددد 23                                    نل يدد،ل هددل  نمبددالة يذ ،يددد ذعوددس نمتةذددد
                                                 

    949                               ناوذ،زيد انمتةي،ال  ذل   س،يق  ص  :             ايةي،ا تلااال  20
  :                                                             ة،امو،  زييق نمختلة نمانلاة لوا  ليوييلغ ا زييل ، لةس نملانيد  21

-Greenberg Joseph. H, 1966, Language Universals with Special Reference to Feature Hierarchies, Janua 

Linguarum, Series Minor.59, The Hague. Mauton, pp   : 68.  
  .   941                                             ايةي،ا تلااال  ناوذ،زيد انمتةي،ال  ذل   س،يق  ص  22
  .   107                                                    ،  ذا ول  اآر لايال  نمل،ذاس نمذاسالا مة اناميد  ص  23

                      كللللم ارسست دللللتذ  ا للللم  لللل ا 

                         اإلطت  بترضرو ة تكلن   ا لم 

               مفهنم ارعبن ية
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                        ادلا ي د ل  لةدس نا دل يبدخد                                                   نمزلنَ  ا،م  ،يح نمعد، ةا ذا داا ادا نمذلدام ير  اتدل
 24                                                                         اا نمعياايد  اما  ةذسو، نميعا نمعذااق  ا،م ا  ي لن يو ذا تمس ذلا ال ذظ ةخد

                                                              متدر ان د    لي ودد، نمةي، يدد ي  دل ةدد، ال نمظدلاط لدر نمزدد،ل الدر   ليددد 
                                                               ن ة ددددان   ايبدددديا ذخ دددداا نمظددددلاط لددددر نمعياايددددد اددددا نملانيددددد ي بددددلا،ال يعددددض 

                                       ةددداش نمت، يدددد لدددر ةددد، ال ظدددلاط مةعييدددا لدددر                             نم ظبدددي،ال لدددر  ددد،وار نمذلامدددد 
                          اهدددا ة،مددد غادددب نموسددد،ر ناسددداا   (       نميدددالق )                                 بسددي،اها ايذددد، يعدددل  لودددا نمةيييددير يدددد

                                                      ة  نمة،مد  بيب نمعيا با ناذدد ا بديا نم ظبديد ظ،ل دد لدر   25              اهي ،وح نم ايا
          ذةذدا )                                                                    تل سةزد النااد متل بذل  اذ ،ل لم  ادا نملانيدد ادا نمخبدل نمدلق لواو دح يدد

                                                                      ةيدش نمسديا يعدلب نمظ،اذدد ايع، ي د، ايذود  لو د، زخة د، ايةيسد ،  ا دالة سد،ما  (        لةا
                                                         التقط ساطورا من المطبخ واتجه ناحية السقيفة، رشققه فقي لفقل   : "                  نمعيا غيل نمذ ا عد

                                                             سالم ال يكسر مجرد باب مقفول، إنمقا يتعقدال لكسقر ك مقة سقيدل القذ     ...            الباب بقوة 
                                                      مظلاط لر نمز،ل نمذلساا مةعياايد اإر نما د،يد ذدر نمسديا                     امغلنيد نمذا   ان26 "     ألف ه

       اي ةذدل 27 "                        العبقد ركبقه البقور  يقا بقو    : "                               نمبغيل  بل لةس  تل نس   ،ر ذيزر
              يققققا عبققققد الققققنح ،    : "                                                    نمعيدددا لناددددي، نمو ددد، ج نمذ ل يددددد لةددددس ذا خدددح ذددددر   ويددددب امددداا

       لسدظال                ْ                            ا  آم   ا د نمذْلامد ليدل لاة اعدل نمسديا نمدلق   28  !"                  أتعصيني؟ أمسكوا به
                                         سققدد لققه السققيد العققرباه ع ققز وجحققه بمعزلققة حتققز  "  :                       ذلامددد نمعياايددد اددا لهوددح

 29 "                            سأريك كيف أن اهلل لم يخ قك بعد  !                                تتجاسر ع ز عصياني يا عبد العبيد    ...      أدمال
                                                                      تر نمذلددام ير نمعييددا اناةددلنل  لسددا ل،مذدد، ذ ي،يودد، ييو دد، ا،مسدديا يددلاض ذيدداب 

  :                              نمزلنَ ا يوا نميعا نمعذااق اإر                                      ن   لن  اا نموس،ويد  اما لاو، مو ليد
                                                 

  .   104 ص              نمذبال وخسح   24
َلنيب نمعي  25   .  29     يا  ص                         و ا  ير   انر  
  .   917              نمذبال وخسح  ص  26
  .           نمذبال وخسح  27
  .   914 ص              نمذبال وخسح   28
  .    وخسح        نمذبال  29
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                توس،ر يةب ايتل    ←                          د يتار نمعيا      
                       نمعيا توسددددددددددد،ر   ←                            د ا،مل يد نمعةي،    

      توس،ر  (     س،ما )           ايتار ي لن 
                 اتيددد  نسدددد ز،لال  (        يدددر  ددد انر )                                    نمل يدددد نمددداوي، يتدددار سددد،ما ليدددان لودددا آل 
دةذيد نمسد،يلد نم د مي  يدير نمذلد                               ا ال  ا،امخد،  نات دل نسد عذ،                     ي                             نمت، يد ذر ظدول نمسي
  .                                           مإلة،مد ها نامخ،  نم ا  اناق نمذلا ال ناس،سيد

           في الرواية                                 خصائص المقواله األساسية وتمثيالتحا  
 

 تمثيالث المقواله األساسية في الرواية المقواله األساسية لنظرية الطراز
                                  ددد  اناددق تالن  نم  دد،يح نم ذدد،ما اذددر  0

  .                  ا نم  ظيص نمسلي 
                                  تلن ت،وال نمذلامد   ذد  بو دزد اإو د،    د 9

، ذةلت ، ل،ذ ،   .                            اناق يلو،ذ  
                                  دددد نمتةذددد،ال نم دددا  انادددق ذلامدددد بس،سددديد  2

ددددد، بظددددد   اهدددددا بت دددددل ذددددد،                                تدددددار لذاذ 
  .                    يس عذل ابال ذ، ي عةا

ظيددد،ل ن  1                            و       دددد هدددا نمذلدددا ال نات دددل تاددد،اة انو
                                او دد، هددا نم ددا   دد ذل لةددس بتيددل  ددال 

  .              ذر بوةيد نمسذد

             ذ  ذ  نمعييا     . ب
 
                             ذدد، نمددلق يدداال اددا ذ  ذدد  نمعييددا    . ب

        انمس،اة
                            نمعييددددددددا اذلدددددددددا ال نمز،لدددددددددد انم دددددددددتل 

               اذ ،هل ن ة لنا
 

                            تةذددد، ت،وددددال بددددخد ذددددر نمبددددخ،ال ب ددددل 
َلددددد، يدددددير لو،بدددددل ذلدددددا ال بظدددددل                               ا

  .                    ت،وال بوةيد سذ  ، ب ل
 

                                                         ا،مبدددخ،ال نمذ ددد لتد يدددير لو،بدددل نمذلامدددد هدددا نات دددل بدددوةيد اسدددذ  ، 
د، ذدر لو،بدل ذلدا ال بظدل  ت،ودال                                بت ل  اتةذ، ت،وال بخد ذر نمبدخ،ال  َل                                      ب دل  ا

                                                              ى ا،معو،بل نات ل  ان ل ن يذ ،يدد ظ،بدي،ال  عليخيدد مةزدلنَ  اتةذد،30               بوةيد سذ  ، ب ل
  .                                                                    ان ل لتل باب،  نمعييا اسةات ا اةي،  ا  ت،ر نموص بت ل ابخ، مةعياايد

                                                 
  .       102 104                                                    ،  ذا ول  اآر لايال  نمل،ذاس نمذاسالا مة اناميد  ص  30
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   ي                  ي         ي        ي     ي             اددإري ذعيدد،ل نم بددال ملاددييد نمعيااييددد با ذعددايل نمزيددلنَ  ةبددل ذوددح  "      ايددلم  
                                                                ، دددددداة  ي، ل ذدددددد،ا لةددددددس ال دددددد،ال ن سدددددد للنل اددددددا نمعو ددددددد نم خ،لةيددددددد يددددددير باددددددلنا    نمخ

                                                             انمت، يددد  يددَل اددا سددلاه، بهددا ابااددل نمظبدد، ص نمذوذل ددد مذلامددد 31 "        نمذ ذالددد
                     ايذتووددد، ي دددلن نمذعيددد،ل      ...(                                     عايادددد   ددد،ب نل   بددديليد   الذدددد  ليددداة )         نمعياايدددد 

َيدد بت دل ابتيدل                     ا ظبديد  د،ب نل  ذ ةد                                                    بوي   ظاص نملانيد ابي ، يذ ل زلن
                             ادددا لددد،ما نمعياايددددى اددد،اال بت دددل   (     سددد،ما )                            ظبددد، ص وذال يدددد بت دددل ذدددر  ظبددديد 

 32                                                                   نس سوذ، ا يا  يان عح ييوذ، ي ذلا نآلظل لةس ان عح  يل يو لا ذر نمس،اة
                     بر نمزدلنَ ادا نملانيدد   -            اوةدر ذزذ ودار-                           يذتوو، اا اا  ذ،سيق بر ولل 
                                     ي ذيددَ يظ،بدديد ذةددااة ذددر لو،بددل نمذلامددد                                  يذ ددل  بددال ن لهوي دد، لوددا بدد،ةي ح   

                                                                      ا ظبي،ال نملانيد اا ذ  ذ  نمعييا  ذيع ،   دتل لوبدل ن ذدر لو،بدل نمعياايدد  
دد، ذ عةلددد،                                                                               امددا يتددر لسدددذ ، مددح ا بدددايله، تيدد،   ذ دديو  وذال ي ددد،  ا،ملانيددد  لددداا ذخ اذ 

  :                                                              ي،مذعوس ناال مةزلنَ نملق لسا ابال ايذتر ااع ، لةس نم تل نم ،ما
        معياايد      زلنَ ن

 
 

               
                                                              نمز،لد             نمبيل         نمظا       نمبذال    نمذع،و،ة

 
                                                                     امتا ول لب بت ل ذر و ليد نمزلنَ او يير ذبدزةة،  ،  ادإر نمزدلنَ هدا  دا 

  .                                                                        لهوا با نمظز،زد  با نمبالة نمعلا،ويد نم ا  لناق نمتةذد اذو ،   ا نمذلامد
َن  ا ة دد،ط تمددس ذلددا ال                             نمعياايددد  ذ ددل بااددل ذ دد،ل مةذل                                     امددد اهددا  عددا زددلن

  :                              يذ ة ، نمزلنَ لةس نموةا نم ،ما                           انلذد  تار لةس  تل  بالنال
                                                 

  .   011                                                                                ذةذا ب،ما نميالذلنوا  النس،ال و ليد ا زييليد اا لةا نما مد نمعلا،وا  ذل   س،يق  ص  31
                                         لبدا ايدح نمت، يدد ة،مدد ذذ،لسدد سد،ما نمعيدا   (          يعزدس ايتدا )         مت، يدد يدد                      اا نمخبل نملق لواو ح ن  32

  .                          نمةانز ذ  بةا بيو،  نمس،اة
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          (              نمبخ،ال )                           نم ذ يل نملهوا            (                  نمعياايد )                    نمزلنَ
  (                         متل  ظبيد ذر ذ  ذ  نمعييا )                        ذعلاد نمظب، ص نموذال يد 

                                                            ↓  
                   خق ذ   بالن و،                                              

َق   :                                                                      اهلن ياال  يةيةو، تمس نم لسيذد نم ،ميد نم ا  يير ذس ا  نم بوي  نمزلن
 kingdom) )                                                            لياايددددد                                          نمذذةتد 

      ↓                                                                                                               ↓    
و،ش                            تل نمةي،ة           ييض اساا ل             ((life form      و                                         تال انو

                      ↓                                                                                                     ↓  
 Genus) )                                                             بسياق باليلا   ي، ل باليليد                            نم وس       

                      ↓                                                                                                       ↓  
  ((Variety                                                       َو ا  زايل ذر  لق نمساانر                      نمخبيةد       

             ذر  ذ،ل   ،ا
                                                                  اي دددلن بةدددداش نمعلادددد،ويار ي،مذلامدددد  ةددددا   والي دددد، ادددا ذسدددد ا  ا ذودددد، مةعدددد،ما 
                                                                       اا ذودددد، مددددلان و، انمةغددددد نم ددددا و تةذ دددد،  ايعزددددا هددددلن نم ةددددال نمذ ددددلاليد م سدددد،س ال 

                   نم دا اادعال ةدااان    (        ا  ض      ( )     بلسدزا )                    لر نمذلامدد ادا و ليدد   (          ايو   ،ير )
                 امو ظددل وذددالط 33                                               اناددةد اددا ةددير بر يعددض نمذلددا ال مدديس م دد، ظ،بددد ذ دد لتد

دد، ذددر ظب، بدد ا  اتددلن نمسدد،اة                                                                         نمعيددا انمسدديا  ادديعض نمعييددا ي دد،لتار نمسدد،اة يعا 
، ذداناع، لدر نمذ ةداا َلار نمعييا يعدض بظو  دا  اسد،ما نمعيدا و دا   د ذ      لقال  "  :                                                                    يو،

                       لمقاذا تققف كاألب قه لقتطعم     ...                          إنقه جقائي يقا سقالم أال تحبقه؟  :     اخ قه           له صقوه فقي د
                                                                       مجموعة من الحمقز فيما روح طاهرة نقية تقعي لربك جوعا وأنه بوسعك نجدتحا؟

 34 "             آخر غير الطفل                      ثم لم يعد يفكر في شيء 
                                                 

  .  11                                                                                ذةذا ب،ما نميالذلنوا  النس،ال و ليد ا زييليد اا لةا نما مد نمعلا،وا  ذل   س،يق  ص  33
َلنيب نمعييا  ذبال س،يق  ص  34   .   917-   911                                         و ا  ير   انر  
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                                                                          ييوذ، و ا نمسيا يذ ل نملساة االانر نموس،ويد اا  علييح م عايادد نمظ،اذدد يدل
                                                 ورأته يربط تعويعة من يديحا بالحبل في سقف الحمام   : "           بذ،ا ليوي ،       ال،                ل لايع ،  

                                         عندما تع قين كالذبيحقة سقتتذكرين ولقن تنسقي،     ...                         وهي تئن وال تستطيي الولوف
 35 "                        بنه الك ب ستسبب لي فعيحة    ...                                     هذل ليسه المرة األولز لك أيتحا الك بة

          تددددلن ذ  ذدددد                                                      غيددددل بر ذلامددددد نمعياايددددد بلادددد،سه، ي سدددد،اار ايذدددد، ييددددو ا  ا 
َلن ددب تددل ي دديح نآلظددل يزددلق ذظ ةخددد امدديس م ددا ظ،بدديد انةدداة ذ دد لتد  اع يلددد                                                                       نم
َلن دب ه ددير يدير نمسدديا                                                                           نيودد نم ،ليدد وذددالط ذلتدب م يددل ذ،يعدا نمعياايدد   سددتر نم
                                                                       اناذددد    ت ددلش با    ليددا ن ت ددلنش يذ،اددي ،    سدد، ل نملانيددد لةددس مسدد،ر نمسدديا 

     هتدلن   36 "                                لم تشغفحا شيء معرفة شقيء ممقا يجقر         ماذا لو    : "                 لةا نير لذد ل يلد
                                                                      سددد، ل نم يدددل نم ددد،وا ذدددر ذ  ذددد  نمسددد،اة  ا عايادددد با ل يلدددد نم دددا بةيدددال نمسددديا 
                       ي                                            ال،وددال ذددر ب ةددح نمذددل ا  ليلددال نمددلل اييعددال اددا سدداق نموظ،سددد  اذ،لسددال نميغدد،  

َلنيب نمعييا ذو ةةد  سدا                      عديا ذد  نيو  د،  (     بديليد )                                                  ذتلهد  ميةز ي ، نمذل،ا اا 
                                                                  ا بو دد، ظ،م  دد،  ايذتددر بر وسدد علض  ظبددي،ال نملانيددد نم ددا ي ةة دد، ن و ذدد،      ا ددال

َلن ددب  ا،مذلامددد نمتيددل  ي،ل ددانا نمعيدددا                                                                             مذ  ذدد  نمعييددا سددان  اددا نمييدداال  با ادددا نم
َل ددد،  مخ دددح                                                                        توسدد،ر هدددا نم ددا   ذددد  بودددانع نمي ددل  ا دددلن ذخ دد،ح ا يدددق ملددديز يعيددار 

                             ا  اذلدددام ا نمعياايدددد انمسدددي،اة                                             نمذ  ذدد  الددد،ا يدددير نمعييدددا يل،سدددذ ا ةيددد،  ا ايسسددد 
                                                                       اس  اا نملانيد ي تل تييل  اميس هو،  لوبل بها ذر نمعو،بل ناظل   امدا 

                                                        نملق نس  ذل و ليد نمزلنَ اا ت ،يح نمذعوس اا نمتةذد   (     باس ر )                 ا خو، لوا لسيد 
                                                                        انمسسنل نمذتلل  تي   يتار ن سا وخسح ا ي،  ذظ ةخد   اب د،ل بر مةتةذدد ذعودس 

  .37                                          بامي،  ييوذ،  تار نمذع،وا ناظل  ذع،ر ذاسعد      وااي، 
                                                              اي،م ددد،ما يذتووددد، بر ولسدددا لو،بدددل نمعياايدددد  تمدددس ذ ذالدددد ذدددر نمعو،بدددل 

َق هددا نمعياايددد  نم ددا  ودد  ا ةددال  )                                                                    نم ظبددي،ال نمذ ي،يوددد   دد ل  اددا لوبددل ذلتدد
                                                 

  .   911             نمذبال وخسح    35
َلنيب نمعييا  ص      و ا  ي  36   .  00                        ر   انر  

37  Lakoff G., Women Fire and Dangerous things, p.19. 
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 تعنيضة - أ

                                                                     تل لو،بل نمذلامد اموذ ل هو، ييعض  ظبي،ال نملانيد  ايذتر بر يةاق نم دتل 
       نمعييا              ذي   ظبي،ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ظز،زد  يير ن  لن  لو،بل نمذ ذالد اا ذلامد نمعياايد
                                                                 سو يير  ةل، ال د  ذ ة ا مةعياايد انظل اان له،  ابر تل لوبل يت سدب 

                           ي                                بهذي ح ابااةي ح يزليلد  الي يد  ذر نموذالط تمس نا ل وذال يد
 

                ل  تدل لوبدل ذد                                                         ووة  بر ال د  ذ ةح مةعياايد يذ ة ، ة ا نم دتل وسديي،  اي د
              نمعو،بل ناظل 

  ا                 ← ط                   ← ب               ← ب
                                                                    ل  نمعو،بل ذ  يعاد ،  اال دد نو ذ، دح مةذ ذالدد يةدااه، نذد و  بتيدل    ش  ةي

  .                     ال ذر بخ،ال نمذ ذالد
لن ت،وال و ليد نمزلنَ   يا مو،  خسيل نمذي اى او ،  لال ي ر نمةااا يير    و                                                                     انو

       ايددلن     (      ا ض   )                       ،مظبدد، ص نموذال يددد  عدداض                           نمذلددا ال اددي،ييد اددا وخسدد ،  ا
                                                                        ظةددا هددل  نمو ليددد ذددر ت ددت، ال  او دد، غيددل  دد،الة لةددس ذع،م ددد نمذلددا ال نمذ عةلددد 
ِ                                                            ي،امانر  تلم  ايِبخال ي و د،  ةةيةيدد ي،سد يع،اه، نملدال يإذت،ويدد نملدال يتةيدد يعدض                 ي

   ال                                                                 نمظب، ص  اي و ،  عذل لةس ناسذ،  باادل ذدر لذة د، لةدس نااعد،ل انمبدخ،

 ريةج ـ صب                 

 ب ـ دترم 

 

   ـ عيدة
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                                                                     تلم  ابخال ي و ، غيل ذ  ،وسد  يذعوس بر نمظب، ص نموذال يد   ي  لز اي د، 
                                                                  بر  تددار ذ دد لتد يددير  ذيدد  لو،بددل نمذلامددد  اهددلن يدداال   عددل ببددة،ب و ليددد 
                                                                    نمزدددلنَ يسدددعار مول،لهددد،  اددد،  لح ببددددة،ي ، نل يددد،ل نمذلدددا ال ذ سددد،ايد ادددا زددددلنَ 

َيددد ابت                  مذدد، لةيددح نمذلامددد              ددل  ذ دديو                                                ل ي  دد،  اي ددلن  تددار يعددض نمذلددا ال بت ددل زلن
َنال َيدددد ذدددر نمددديعض نآلظدددل  ا دددا للادددال ي،مبددديغد نمذاسدددعد مو ليدددد نمزدددلن     38                                                                نمزلن

                                                                    نم ا يوال الاي  ، لةس ظب، ص ادا نمة،مدد  اا داا اةداة ةاسديد مةا مدد  ايدلن 
                                                                  ة،ا دددال نمو ليدددد نمذاسدددعد لةدددس الادددي ير اةسدددب ذدددر نمو ليدددد نموذال يدددد  ا ددداا 

َيد يير نمذلا                                                        ال انم  ،يح نمع، ةا نملق ي ذ  يير لو،بل نمذلامدد  اةدا                             يلنال زلن
                                                                     يا ا ذذ ل باال مةزلنَ  ةيش نمزلنَ  د،هلة سدزةيد   عةدق ي، سد عذ،ل اي  ةدس 

  .39                          اا بال ذظ ةخد يةسب نمذلامد
                                                                ي ددلن ة،امددال نمو ليددد بي دد،ا ظ،بدديد متددل لوبددل ي دد ل  ذدد  لوبددل آظددل  امدديس 

                                 ايذتر ااع ، اا نم لسديذد نم ،ميدد                                          لز، بر    ل   ذيع ، اا نمظ،بيد وخس ،  
  :                                              ي،ل انا بر نملذَا  ذ ل  ظبي،ال ذر ل،ما نمعياايد

                                                 ب               ط                ا            هد                    ب                
                  ا هد         هد ب                                    ب ط            ط ا                               بب             

                                يدد نم ي،ايددل انم انايدق يددير لو،بددل                                       اهتدلن يذتوودد، نسد ةانش لدداا   يةبدس ذددر لذة
 .        نمذ ذالد

                                                                                                                                                                                                      
   هد           ا                          ب        ط                    ب                                         

                                                      و ا بر  ظبي،ال نملانيدد   لد،ز  ايذد، ييو د، ادا يعدض نمبدخ،ال                ذر ظول نملانيد 
                                      ي                                نم ددددا ي دددد، يبددددو  نمعيددددا ليددددان  ا،مز،لددددد انمددددليق اسددددانا نمي ددددلة  انمبدددديل  انمخلددددل  
َلن دب  انمعذدل ادا نمذ در نمبدعيد  انمدل ص انمتدلب                                                                        ان س سدوا  انم ةدا  اسدتر نم

       ر  تدار                                                             ا  تار بخ،ال يةذة ، لوبل ذر لو،بل نمذ ذالد  متر ذر نمذذتدر ب
  .                                            بخد انةاة   عل ذر نم ظبيد  و ذا مع،ما نمعييا

                                                 
  .  14-  17                                                    ،  ذا ول  اآر لايال  نمل،ذاس نمذاسالا مة اناميد  ص  :     يو ل  38
  .   107              نمذبال وخسح  ص  :     يو ل  39
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   (:            زرايب العبيد )                       البنية التصورية لرواية 
            ي                                             يويغددددا بر وةددددايا ذ ذالددددد ذددددر نمذيدددد،ال نما ميددددد  ظددددص سددددوذد نميويدددد،ال  

َنذ، لةيو، ذعلاد نمذي،ال نم بداليد نم دا  ذ دل اال نمة،ادود                                                                                 نما ميد مةلانيد  املن م
                                                 نمذ لالد نميةدش لدر زييعدد هدل  نم بدالنال    اتيد  مود،                      مةا مد  اذر نم س،س ال 

  .40                        ا  ْ  ا  ا ْ                          ةاياه،   ا تي  و  ال  ايادْوديادوادْ  ، اتي  نل يز يعا ، ييعض
                                                              ليدددددب بر هدددددل  نم سددددد،س ال   يدددددل  اددددد،ي،  ل،ايدددددد اوخسددددديد ذ والدددددد  دددددل يز 
                                                                              ي،م  ليد  ا لاا تمس ن ل ي،ز نمذةاا مة بالنال يير نم ل،ادد انم  ليدد  نم دا    ا دا 

                                                                        ،لط تز،لهدد، نم لدد،اا  اتددل   ليددد  لبدداه، نمت، يددد   ظددل ذت،و دد، انظددل تزدد،ل انسدد   ظدد
  .                     ذر نم اذيو،ال نم ل،ايد

            ِّ          ي             ي                                  تر   ليد نملِّق انمعيااييد   ليد  ل،اييد  اها   ليد ذ  نمع،ما   ةبل ا  ا 
  .41 .                                                                 ي تل  تار نم ل،اد نمع،ذد ة،الة اي ، ي،س ذلنل م يوير نم  ليد وخس ،

َيدى نم ا                    ا،م اسع،ال نمتو، يد                                                       اا نملانيد  عا نمذعير ناس،س مة   يلنال نمزلن
                                                                             ت،وال يذ ،يد ذعير مةلناق اذس،لا ن مح م لدايا باتد،ل  اظةدق نمذان د  انااعد،ل  المد  
َنة  د،                                                                        و       تار ن س ع،لة نس ز،لال  ذ يدل بوسد، و، نم بداليد نمخلليدد انمليد،ا يذ ،ذ د، انو

        اهددا  (         يعزدس ايتدا )         تد،ذو  يدد                                  ى اخدا نملانيدد لواودال نمت، يددد ابدو  42           لدر ذسد،لن  ،
        ذةذددا يددر  )                                                             تو،يددد لددر ذذ،لسددد نمددلتال مخ،ة ددد نمةددانز  ااددا ذعددلض نذ ودد،ع  نمسدديا 

َا  ددح  الودداذال ن دد تال مةذ،  دد، اعددل بظي دد،   ،ذددال ناظددال   (       دد انر                                                            لددر ذع، ددلة 
                                                                        يلةدددب نمةدددلن  تو،يدددد لةدددس بودددح ي  ي ددد، ذدددر ايلهددد،  انمتو،يددد،ال ت يدددلة اذ والدددد انظدددل 

 43       نملانيد
                                                 

40  Myrphy. G.L and Meden. D.L, 1985, The role of Theories in Conceptual Coherence, Psychology Review, 

pp.136. 
41 Lakoff. G. and Johnson. M. 1980, Metaphors we live, by University of Chicago Press, pp.57. 
 

                                                                               ذةذا غ،ميا  نم اميا نمدا ما ادا نميوغدد انمذع دا  انل  ايلد،ل مةو دل  نمدانل نميياد،     :     يو ل  42
 .  24     ص    0274

َلنيب نمعييا  ذبال س،يق  ص  43   .      990 01 9                                         و ا  ير   انر  
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                                 وزةددق ذددر بيعدد،ا تالنتيددد  ،ذددال لةددس   (             َلنيددب نمعييددا )       ناق اددا            اذلددا ال نمددل 
                                                                      بدداله، مي ددي،   ابظددل   لدداا لةددس زييعددد نم خدد،لوال اةلت  دد، ذدد  نا ددي،   نم ددا 
                                                                       يااله،  ، ذد لةس يعا  ا يخا و، ج لر  بال نمت، يد ميةدانش  امدا يظد  يعداه، 

ال لةدددس نمذدددانزر نم دددا يبدددةا       اي ددد،                                 ي                         نمغدددلض نمدددلق يظددداا ذاادددال ،ى يةيدددش لتيددد
                                          اةددا  ا خد، لودا بةدا ابددال نملانيدد نمدلق ظببدد ح   44                       نسد عذ،ل ناغدلنض ا ا يخ د،

                                                                          نمت، يد مة،اش   ل نملاي  لةس يا نمسياى ا،مة،ا د      ،َا يذلي،س لم  نمعبل 
                                                                             ل ليا لاي   اذر  ا نس غةال نمت، يد نم ل،اد نمس، اة م  تل ةاالن ان ذد، انظدل 

                                     تالنت د، نم ةييودا ي عدل ذدر نملاديد ذبدال                                    نملانيد  اها تاو ،  سم  وبد ،  ادإر
َ لوددا نمذ ةلددا  اذددر ظددول ةلتددد نمةدداش انظددل نملانيددد نسدد ز،لال  َنَ ا لددَي             ي                                                       ن ددذ 
  :                                                                     نمت، يد بر  ليا  خ،لو  اذر نوس ،ا نمةلتد ذد  نمالن  اذدر ظدول  و دد ابدال

              نسد ز،لال  ا يد    45 (                                               نمزخل ذل،يل نمةةدا    ذةذدا   لةدا   زعدد ذود  ظ،ل د  )
                                                                    ليز نمظ،اذد ادا نمةةدا نمذعدا مةاميذدد  اسدل د نملزدز مدح  بر  ةيدل نمذ ةلدا         ة،ا د  خ

                                                                       ليددل بةددانش النذيددد اةلت  دد، ذدد  نا ددي،  ذددر ةام دد، ذسدد غةد زييعددد لدد،ما نمعياايددد 
                                                                       انمسدد،اة  م ظةددق بةددان ، يودداغا نمظيدد،ل انمان دد  ذة،امددد  ا يدد  نمة،ا ددد اددا غددلض 

                         مإلوسدد،ويد ةلذددد  ا عددلب ناا                                               ةددا اناددا  اهددا  سدداة لدد،ما نمعياايددد نمددلق مددا يلددا 
  .                                                                  ايل ل نملاي   ايت    نمسيا بر نملاي  ها ةخيا   ابر نمل يل  زعد ذوح

َنال نا ي،  توذ،   يوا ب ت،م ، نم دا يانسدز  ، يذتوود،                                                                          ا،ملانيد يذلام  ، زلن
    هل    .                                                                          ةايا بيع،ا تل يعا ذر بيع،ا ذ س،ة نمل يق  انمظب، ص نم خ،لةيد م ل  نميي د

                                                                   ا ظةل  ، نملانيد ميس ي،مالالة بر  تدار ذدر ظبيبدد نم ظبدي،ال لان  د،          نايع،ا نم
وذ، ها ظب، ص  خ،لةيد  ، ذد لةس نم  ،َ نمالنتا مةلناق ا بال  مةا ،    46  و                                                                   انو

                                                                           اةغددد نملانيددد ذ ةددال نمتيخيددد نم ددا يويددال لةي دد، نمددلنال نمي ددليد انملددالة لةددس   ايددل
                                       مددلناق نمانظةيددد  اهددا نم ددا بوزلددال نمةغددد                                             لدد،ما نمعياايددد ا  ليددد نمددلق  انم عييددل م ذدد وال ن

  .      ذا ااة                                                            ا ا  ذلة ظ،مبد مظي،ل ظببى ةيش نس ز،لال  ذ ية ، ات و ، اعو  
                                                 

44  Jackendoff. R, 1985, Information is in The Mind of The Beholder, Linguistic and Philosophy, pp.25. 
َلنيب نمعييا   45  .   914-   912 ص                             و ا  ير   انر  

46  Ibid, pp.25. 
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انيددددد ةدددداتا  ،وي دددد، ذددددر نمتيخييددددد نم ددددا  ةدددداِّا                           ِّ       ت                  ي          ِّ  ا،موسددددق نمددددلق سدددد،لال لةيددددح نملِّ
   ت                                                                 نم تبددالنال انظددل وسددلو، نم بددالق  تددلن بسدد ا ن  سدد،ق ان وسدد ،ا اددا لدد،ما نل ذددا 

  .                            نمتو،يد اا  ذ ل ل،ما نملانيد           ن س ع،لة ا 
انيددد لذدددو   ظييةي دد، ي ددد غل ايددح   ددد،َ  لن تدد،ر نمذو دددلار انموعلدد،ا لددداان نملِّ   و                    ع            ِّ                                  انو
                                          ت                            نمظي،ل  ت  بر هل  نم ذ وال ادا نالذد،ل نمسدلايتد ولنهد، ة،ادلة  ميسدال الدز لةدس 

                                             لةددس ذسدد ا  نمختددل  اليذدد، نمخعددل  اددو غددلا بر يتددار                           ذسدد ا  نمةغددد  امتددر بيادد،  
 47 .                                         مسلاق مح ذ، يل،يةح اا ذ ، ال ةي، يد ذظ ةخد         نم ظييل ن

انيدددد لدددر زليدددق ذل،يدددل ةليلدددا غيدددل نسددد ع،لقى      ت                   ِّ                                      اددد،ملتناق يسددد عيل لددد،ما نملِّ
َ ن يعذدل لةدس تيدانع ذ د،ي ،ال    داا ذ آمخدد ذ  د،الة   عزدا                                                                            ميظةق اي،س ذلنل  ةخيد

دد،  َ                                                                          م  ،ليودد، نمتاويددد يويدد،ال ذ سددلد  اةددا يعددا نمعذددل نملان ددا لذددو  مغاي دد، ظ،مب         ذوعدد
                                                                          لددر نمةيدد،ة نمختليددد ان   ذ،ليددد  امعددل ذددر و،اةددد نملددال بر نمتي،ودد،ال نمذ  ددتةد اددا 
                                                                        يودد،  نملانيددد  ةذددل ظب، بدد ، نملن يددد اددا نسدد لوميد  ،ذددد لددر يدد، ا نمتي،ودد،ال  اددد 

َو يدددد نموهيدددد نمع،ي دددد    (     الذدددد )                             نمظ،اذدددد ادددا ييدددال نمسددديا ميسدددال هدددا   (        عايادددد )                         نم
                                         ذ،لس نمةانز ذ  نيدر نمخليدح  مديس هدا  د،ب نل                               اميسال س،ما نمعيا نمذظبا نملق ي

  .                                    نمذس تير معيااي ح نمذ ةلا ييو،ال  وسح
          ي           ع                                       ا،ملانيدد ييويدال لةددس  بداعل لد،ا يوزةددق ذدر  بدال لهوددا  مديس ي،ماددلالة 
                                                                              بر يتددار ذ انالدد، ذدد  نم بددال نمددلق ي يودد،  نمذ ةلددا  بق يددير نمةغددد انمعدد،ما  انمذعلاددد 

                                           لن  انمذعلاددددد ب ددددي،   ددددل يز ايذدددد، ييو دددد،  ا  يدددد                                  ميسددددال ت  يودددد،   لهويدددد،  انمةغددددد انما
                                                                   يعا ، يعاد،  ا  يذتدر ابدة ،  اهدلن بذدل يادخا بهذيدد مةعذدل ذ د،ل ن  د غ،ل  
                                                                           ايعزيح االن  سان   لةس ذس ا  نمةغدد با نمختدل  اليذد، يةغدا نمةدا نمخ،بدل يدير ذد، 

  .                                    ها ةليلا اذ، ها  ظييةا اا ل،ما نمسلا
                                                 

                                                                             ي ةاش سد،اا  ادا نمذلامدد نمسد،يلد لدر ن سد ع،لة لةدس ا دح نمظبداص   ايذد، بر ن سد ع،لة   47
                                     لةددس نمسددلا لةددس نملانيددد لةددس ا ددح نمظبدداص                            الددا  يويودد، نمختددلة ازيلو،هدد،                      ظييددل   اتددلن نمسددلا

  :    يو ل
- Saddock. J. M, 1979, Figurative Speech and Linguistics, Ortong, pp.46. 
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                                  مةذعوددس اددا نملانيددد نم ددا  ذ ددل  بددالن                                  ا،معذةيددد نمسددلايد  ةدد،ال يودد،  بددلح
                                                                          يو، ي،  تخل يح نملناق  ا ا    ة،ال نمت   لر ل،ما نمعياايدد يلدال ذد، هدا ة،مدد 
                                         ِ                      يوددد،  مع،مذ ددد، نم بدددالق ذدددر ظدددول  ظبددديد ل ددديس يلِاددداه، بلدددانر انظدددل نمدددوص  
                                                                         ا،مةليلددد انمظيدد،ل مددا يعدداان ت ددت،   تددار نمةغددد اددا ةددا لن  دد، و دد،ز تيددانلا  اتددلن 

ر ت،وال نس ع،ليد اا يو،  ، اإو ،  تدار بت دل تيانليدد ذدر مغدد        ا ذو، م                و                                                          ،  ا،ملانيد انو
َق )       نمةليلد                        اييلس نمخدلق يدير نميدانع   (                                            اةا  بالو، ت ،ي، يت ب لر نمعياايد اا يوغ،

                                             يةيش مدا  عدا  اديد نمبداق انمتدلب يعدال لةي د،  يدل   48                          انم ،ليخ تذي ، اميس والي ،
                                      ح نمعذددل نمسددلاق  ابدداق نم لنتيددب نما ميددد      ي             ت             نمذعددايل لةيددح هددا نم تبددال نمددلق يلاذدد

                                                                           نمةغايددد ى يددل تر  بددالنال نمذدد تةا اة، دد،ال نمذ ةلددا با نمذسدد عذل مةددوص هددا ذددر يةتددا
  .49                                                                     باق نملايد ذر تلي ،  ا ا  عا ب،ا د با ت،ليد ذااالي، اا نمع،ما نمان عا

                                                                      ا،مسلا انملانيد نمذ غي،ة م ذ، نملالة لةس ظةق ان ع ،  اذر ظوم د، يسد زي  
                                                                            نمذ ةلا ا ا   ليد نمعياايد  م بديا ان ع د، لذيل د، يةداش  غيدلن ادا نموسدق نم بدالق 
                                                   ي                    مذااددال ، نمددلق يلدداا لةيددح و دد،ز نمذ ذدداع  اددو ذددلن  اددا بري  غيددل ن يةةددق ي،موسددق 
                                                                      ي    نمعد،ا ايإالنتود، انمذااداع نمدلق  دسزل   ادد،م غيلنال نم ل،ايدد هدا ذدر  داظل  بددايلنال 

ظخ،    .            نملايذد ذو ،                              و     ظييةيد  اياة  ذة،امد لاا انو
  ي                                                             تويدددددو، بذدددد،ا لذددددل  ظييةددددا   ي ددددا نمةغددددد اةسددددب امتوددددح بانة ميويوددددد نموسددددق 
                                                                          نم بالق الو ، و،  انم يا ال نم ا يداظة ، نميدانع  ذة،امدد م غييدل ذد، هدا ان عدا  

                         ناذل نمدلق ي عةود، ولدل 50                                                      اي،متيخيد نم ا وال  ي ، نملا،ي،  اليذ، نمع،ما ذر ةامو،
                                                    انم  ددد،ي ،ال انمذ ددد،الة نم دددا سدددةت ، نمدددوص انمدددانلاة  ذ ددديو                    ذزذ ودددير بر نمعو ددد،ال 

                                                                          مة بدددالنال نم ظييةيدددد توذددد، ي ةددداا تالنت ددد، اتيخيدددد نم ع،ذدددل ذع ددد، توذددد، ي يددد  نموسددددق 
                                                                        نم بددالق نمعدد،ا  ايددلن يتددار نمعذددل نم ظييةددا  بددالي، اددا زييع ددح  انمذعوددس تددلم   

  .           ، انسع، ايح                                                         ا تار با يد نمسلا  ،يع، موسق  بالق ذعير يتار نم ظييل  ،وي
                                                 

48  Ortony. A, 1979, Metaphor, Amultidimensiol Problem, Cambridge University Press, London, pp.1-2. 
َ يددد   ةدداش لددر ن سدد ع،لة انمتو،يددد ا ددا                   يويغددا ذوة ددد بر نمت  49                                                             ددب نمذس علاددد اددا هددل  نم 

                                                                                   زيلو،هددد، لةدددس نمسدددلا نملان دددا ي،ل دددانا  لذدددو  ظييةيددد، ية لدددا ذددد  نميوغدددد  اة،اموددد،  زييدددق لسيدددد 
  .         ذل   س،يق  Information is the Mind of the beholder   :                 ،تواا  اا ت ،يح

50  Lakoff. G. and Johnson. M., Metaphors we Live, Op.cit, pp.146. 
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  :                          التصور وبناؤل داخل الرواية
                                                                 نمذ ةلددا مةلانيددد انمعذددل لةددس ا ددح نمعذدداا يددال  بر ذيدد،ال ة،تذددد مةعو ددد  

                                                                        نم باليد يس وا لةيح ن س،ق يعا، ذدر نموسدق نم بدالق  نمدلق يداال  يدسزل بوسد، ، 
النتيدى ا،مذي،ال نم باليد انظل نملانيد   ب  ي،معذاذيدد    انادق                  و                                                             الليد ذعلايد انو
                                                                     ا  سددددق ذدددد  ناوسدددد،ق نمذعلايددددد انمالنتيددددد انمةغايددددد  نسدددد ز،لال   ايددددا  لنيز،  دددد، 
                                                                 ي،سدد ذلنل ذددر ظددول يويددد ناةددانش الو ددد نم ظبددي،ال اظةددق اادد،  ، نمةدد،اق اددا 
                                                                   َذدددر  ددد،ليظا ذعدددير  اهدددا يدددلم   ظةدددق وسدددلي  ، نم دددا  وددد  ا  ة  ددد، ذيددد،ال  ةددداا 

                            ذاا  ا،ملانيدد نوزةلدال ذدر وسدق                                               نمعو د نم باليد الو   ، ي،اوس،ق نمانمد لةس نمع
                                                                             ل،ا ذذ ل اا نمعياايد ا انويو ،  متو ، ت،ر م ، وسل ، نمظ،ص ذ واع نما مد  اوسق 
َلن ددب                                                                        نمعياايددد لغددا تاوددح لتددب لةددس وسددق اللددا ذعددير يبددال ةيدد،ة نمعييددا اددا نم
َ  ا                                                                           انمعو ،ال نمييويد انظل ذ  ذعح  الو   ا يذ  ذ  ناةدلنل  اآميد،ال تسدي ا مدل

َليددد نم دا يعي دار اي دد،  ادإر هدل  نمة،مددد انمااد  يذتددر بر        انم                                                                       ة،مدد نموسد،ويد نمذ
           ا،متةيدددد ادددا   ‘                                                       يتدددار ذوزيلددد، لةدددس ذسددد اي،ال بظدددل  ادددا ذ  ذعددد،ال ا ل،اددد،ال ذظ ةخدددد

  .                                           نموسق يت،ا يتار ز،يع، مة بال نموسلا مةلانيد
                 ي                                            مدددا  تدددر ناسدددس نم بدددايليد نم دددا نويودددس لةي ددد، نمدددوص ت  ذامدددا ن مةدددا  ال   

                                                                  بر هددل  نم بددالنال مذ  ذدد  نملانيددد اهيددال نمعذددل تذت،ويددد بر يلدديا  لنيزدد،ال       يذعوددس 
  .                 بر يو  ذ ، ذر  يل  (         نمعياايد )                            باليد  ما يتر مةوسق نمع،ا 

                                                               نسدد ز،لال نملانيددد بر  ظةددق ذيدد،ال وددل تر تمي دد،  مدديس ذددر زيع دد، نمظددلاط  
    ا دا                                                                      لر نموسق نمع،اى يل اا ذ ذةح ذاناق مح  ايلن نس ز،لال بةدانش نملانيدد بر  

َار نمةدد،اق مةعو،بددل نم ددا يو  ذ دد، نموسددق  ذذدد،                                                                         معو،بددله، نمذ ددتةد زليل دد، مةذظدد
                                                                    عدددل مةلانيدددد ذع ذددد، ظ،بددد،  ليذددد، يسددد زي  نمامددداط لدددر زليدددق نمعو،بدددل نمو،  دددد 

اظ،م دددد، نموسددددق نمعدددد،ا  معددددل بام دددد، لوددددانر نملانيددددد              تددددلن لوانودددد،ال   (             َلنيددددب نمعييددددا )  و                                            انو
                                  اي يال نمذل عيد نم ل،ايد  لةدس سدييل                                            نمخبال نم ا يل يز يعا ، ييي د نموسق نمع،ا

                                                         أنققا خققيط وهققو حققيط، وتمققر األصققابي، ساسققي يققأتي وسقققاوة تققذهب، عبققد    : )      نمذ د،ل
                                                               وجمققل وغيققاب، دكققاكين حميققد عبققدل لجققاب اهلل وتعويعققة لسققالم، يعطقق  ويكقق ، 
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                                                         تمددس  ،وددب  ا يدد  نم ددعل نم ددعيا انمغودد،    بددال يددح ذ دد،ها نمخدددلح      ...(       البققور 
َر انامدددا اخدددا ماةددد                                                 د النذيدددد  لسدددا بادددق ة،متددد، مذبددديل نمعييدددا نازخددد،ل اهدددا                     انمةددد

                                                                         يسيلار ةخ،ة للنة يسا  ا نمل ،ل نمغدو  نم دانا  ميسدلزان زع،ذد، مةغليد،ر  يبدال 
َ  لدددددر ذانبدددددةد نمسددددديل انظدددددل   (     يا ددددد، )     ة،مددددد                                                       نمزخةدددددد نمذظ زخدددددد ذددددد  بظي دددد،  ال ددددد

                                                           التفتقه بولقا ألخيحقا، رأه الغربقان تسقتدعي بععقحا وتحقط ع قز رأسقه   : "       نمبةلن 
                                                                          وتنقبه حي ا، بينما هم يبتعدون، أغمعه لحا عينيحا فتاة سوداء من لبي ة أخرى، 
                                                                امتناعققا عققن رؤيققة مققن يمققوه مققنحم حتققز وهققم يموتققون مث ققه فققي جققزء لققادم مققن 

  .                                  الطريق ق كان ذلك أحد طقوسحم ل عزاء
َق  (     يا ، )     ب،لال    :                                                         اا تيله،  يتا تةذ، سذعال نمذلست،اق ي يا يلالة نل لةس نمل

                      سققخر خزره عين الدامي    ...                 الق ل طير لسامي         يققا خقق
 51 "                     زول عزيز انشااهلل نطولة    ...                             يا خالق ل قققطير سبقققققولة 

                                                            ا،ملانيددد نم دددا غددداال تي،وددد،  بدددالي، ذسددد لو ان  لةدددس تيددد،ر  بدددالق آظدددل  
  :                لةس نموةا نم ،ما

                نمعياايدددد تتيددد،ر                       نسددد و ، يد       نمعو دددد                                               نمعياايدددد تيددد،ر ذسددد ةاش انظدددل نملانيدددد 
  .         الق  ل،اا   ب
                                                             اذددر ظددول نملانيددد وسدد زي  نمابددال تمددس نسدد و ، ،ال  ذ ددل   ددل نموسدد،ر   

                                                                    يش يتلنذ دح  انو  د،   سدا  اآاذي دح  انسد عي،ا  ذدر ظدول ذع،ود،ة نم ظبدي،ال      انمع
،  نمل ،ل ِ  ا         تمس  ،وب نس ي،ةد نموس،  اِظبا                                  تل ن س و ، ،ال  ذي ل،ما نمعياايد      ...                          

                                                                           متو ،  ت سب ذعو،ه، ذر ظول نم ل،اد نمس، اة ادا نملدلر نم ،سد  ل دل ايانيدد نملدلر 
  .52       م باليد                                  نمع لير  اها ذو  ذد انظل بوس، و، ن

َذددد اددا  دد، ذددر نمظبدد، ص نمو                                                             ذددر ظددول هددل  نمذعدد،ييل يذتوودد،  ةايددا يعا 
             ي                                                         نمذيددد،ال نم بدددايليد نملددد، ا لةي ددد، نمعذدددل  اذسددد مد ن زدددلنا نمدددلق يذتووددد، ذدددر ابددد  

                                            نمعياايددد تتيدد،ر  بددالق  لدد،اا  انمعياايددد تتيددد،ر    : )                     ي   نمعو ددد يددير تيدد،وير  بددايلير
                                                 

َلنيب نمعييا  ص  51     010                               و ا  ير   انر   
52  Eco Umberto, 1976, Theory of Semiotic, H.K.dian University Press, p.145.  
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                                 ذ،لا نم لد،اا  اانظدل وسدق ذعدير                         نمعياايد اا بال ، ن  (                ذس ةاش انظل نموص
ذت،ويد نذ و  نمظب، ص  (      نمسلا ) دالا يح يعدا   .  و                    انو                                ي  ا ي      ا،معياايد تتي،ر انمسدلا توذدالط بي

،  ا،معو د نمل، ذد يدير نمتيد،ر انموذدالط  هدا لو دد ذ د،ي د   .                                                                           لذو  نس ع،لي ، ظ،مب 
                                                             ابدددالة نا دددظ،ص ادددا نمتيددد،ر  ابدددالة نم دددظص ادددا نموذدددالط  لددداا لةدددس لو دددد 

                                                                 دى ا،متيدد،ر تتددل نمعياايددد  ا ددظاص نملانيددد  ذ ددل تي،ودد،ال  لدداا لةددس ذيدددات      ذ دد،ي 
َذويدددد مظةدددق  َا تةدددانش  لنيزدد،ال ااددد، يد با سدديييد با                                                                         نمذ دد،الة  ناذدددل نمددلق يسددد ة
                                                                       نموذالط  اوةر بذ،ا وسلير يلاا ناال لةس تيد،ر ةليلدا ذةذداس هدا نمعياايدد ادا 

                 متدا  ظةدق نمت، يدد   ا    .             ة دح نملانيدد                                               ذيانو ، نمةليلا  انم ،وا نمعياايدد تتيد،ر وذدالط ذ
دد،ى اإوودد، ولنهدد، سدد،متد ذ دد، ال  يوددا ذددر ظوم دد،                                                                             ل،مذ دد، نملان ددا ايسدد لل تي،و دد،  ، ذ 
  َ                                                                     بدددلح ذ  ذع ددد، يلددداا لةدددس ذيددداب لو دددد نمسددديب ي،مذسددديب انمخعدددل ي،مذوخدددل  انم ددد

                                 بسي،ب لاياة  عةال ذدر اعدل نمعياايدد    .                                         ي،متل  انمال،  ي،مذة ا   انمذ،م  ي،مذةتيد
دد، اددا ت يددل نمذ  ذعدد،ال  انااعدد،ل نم ددا  بدد،ةب هددلن نمذ دد،ل  سدد وا اددا  ا                                                                      عددو   ، ذ 

َن  نملانيددد يتة دد،   َهدد، تمددس ذوخددلير  اهودد،  لو ددد يذتددر بر  ابدد  يعو ددد ب دد                                                                        نو ،
  َ َذودددد اابددد  يدددل يز نم ددد                                                             اتدددل لوبدددل ذدددر لو،بدددله،   ظبدددي،ال اااددد، نال اب

                يذة ددا  مددح  ددلازح                                                     ي،متددل  انة ، ددال مبدداغ ذة انهدد، تمددس الدد،  هددا  ددتل نملانيددد 
  .                                                            نا و،سيد نمظ،بد  ايذ،م  يذ ة  هلن نمذو َ  ها نمذسمخد يتةي  ،

دالق متي،ود،ال نسد ز،ع نمدلناق بر يذ دل ي د،                                ي                                      ما  لا نملانيدد ت  لةدس يود،   بي
                                            اددوةر و عددل  لةددس نمددوذز نمسدد، ا مةعياايددد ذددر  (      نمظيدد،ل  +         نمةليلددد  )            تي،ودد،ال بظددل  

                                    ددد نمل، ذددد يددير باددلنا نمذ ذالددد  اذددر                                  ظددول  ظبددي،  ،  اذددر زددلق نمعدديا انمعو
َلن ددب اييداال نمسدد،اة  اذدد، ي عددل نمذ ةلدا ذوسدد ذ، ذدد  نمسددلا                                                                        ظدول نمعدديا انظددل نم
                                                                           يل ذ ذد و مدح  هدا تدار نم دتل نملد، ا مةعذدل ناايدا يلديا  لنيزد، يدير لد،ما نمعياايدد 

  .                      ايير  ذ ووح اا نملانيد  (         نم  لييا )                اا يعا  نمةليلا 
َق وذ،لط ذظ ةخد مةد، ال                     يذتر بر ولبا ذر ظول                                            ذ، يعل  ي،مسةا نمزلن

د، ذوخدلا ن يخ د  بذدل ن ذ د لت ، ليذد،                                                                               نمعياايد  اتل وذالط ذر نم ظبي،ال يذ دل وذال  
                                                                        يتار انةا ن ذر نمزدلنَ نم د،ذ  اهدا نمعياايدد  اتدل وذدالط يدل يز يو يدل مدح ادذر 
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       اةاي دح -             لودا  ،توداا                                                 ذ ذالد   تل اا ذ ذال د، نمزدلنَ   سدذس هدل  نمعذةيدد 
  :53              انلا نم اناق  -           لر ن س ع،لة

                                                                                                                                                                                                      
   هد           ا                          ب        ط                    ب                                         
 
دد، ذددر  ظبدي،ال نملانيددد توذدالط مسةسددةد ذددر                                                                  ذ دل نمظز،زددد نمسد،يلد يعا 

                                                                              نم لنيز،ال يةيش   تل وسل ،  ع،ملي ، يل يز يلانلا نم اناق  ا د،ال بياد، لةدس  ةايدا 
  :                                                     وال تل وذالط اذ،  ليا نمت، يد ذر ا  ال ذر وذال ح اذ و       ذ ي
   اها وخس ،55ذلييد اذ لاد لةس ل يلد  54الا لتله، تزلنَ مةعياايد( بيليد) .ب
 .  الةي ذ،  لاا بةانش نملانيد      بيا،  ( ل يلد)نمظ،اذد ل يلد نمسيا  ابا نيو ح  (  عاياد)
َوداط غيددل سداييد   ع، ددل نمل دد،ل                 عداه، وسدد،  (     ل يلددد )            بددايلد  بد،ةب   (     ااذدد )   . ب                 ي               نم

                              بغيلة  زايةد ل يلد    يدا اودار                        ذغويد لليد نمباال  (      الي،تد )             ا  لب نمظذل  
  .56                                     نمخلنا   غوا نمذلست،اق   س،لا نمذة ،ط

                                                                 وذالط مةعيدا نمذزيد   متودح ي دال بةي،ود، لةدس سد،ا ح  مدح ذان د  توسد،ويد   (     س،ما )   . ط
    57                            ة،ا دد سدل د نمةةدا ا  دل نملادي                                         ةسب مدح  ا دا يزدل نمت يدل ذدر نمذان د  ادا

  .                                   ليا ذظبا  يوخل بانذل سيا  يتل ةلايد
                                                               ليا ذس تير ملال   يذد،لس لد،اة نم ةدلا ي،مخ يد،ال نمبدغيلنال ذدر يود،ال  (        ،ب نل )   . ا

َلن ب نمعييا   عاي  نملانيد ليا سيئ نمظةق  58                               ي                        وسح  يليا اا 
َلن ب نمعييا    د غل يذ ودد نم  (     لياة )   . ه                              غسديل  ا   يَد نمعدلن س انمزديخ                                          َو يد  ليا اا 

  .                                                                               اا نمذو،سي،ال ن   ذ،ليد   عذل لوا نمس،اة   ةذةال ذسساميد  لييد ل يلد ان ل و،  ي ،
                                                 

53
 Lakoff. G., Women,fire, and Dangerous things, Op,cit, p.100. 

َلنيب   54   .  91         نمعييا  ص                     و ا  ير   انر  
  .  27              نمذبال وخسح  ص    55
  .   001       002       000      22      24              نمذبال وخسح ص   56
  .   974                           اتلم  ابل نمظل د انمالايا ص     979-   912               نمذبال وخسح  ص   57
  .   000-  11-  11              نمذبال وخسح  ص  58
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َودداط   عةددا اددا نملسدد،ميد نميز،ميددد  يعذددل   (            ياسدد  ذاسددييا )   . ا                                                     وذددالط ذظ ةدد  مة
َلن  ، اذ ل ذ ،  يل اق نمذويس نمالو يد  يذ ل نم يل نم ،وا معييا نم   . ب                                                                      ذذلا 

                                                                       ا،ميويد نم باليد بة،مال لةس ب ي،   ،يةد مة عيير  تاو ، لنال ا مد يلال  ،  
                                       ي                         لةدددددس  ذ يدددددل تيددددد،ر آظدددددل  يدددددل تر نموذددددد،لط نمذلايذدددددد نت سددددديال نملدددددالة لةدددددس ةذدددددل 
َة  َيد، يود ج لدر نمذيد                           ي                                                  نمذعةاذ،ال ا يةيغ ،  ما ظةلي نو ،ب  انلا ن  خد،ق ادإر ظةدو ذان

                                       نذد، بر  ةداق نميويدد  ذتو د، ذدر ابد  بوسد،ق                                      نم ذ يةيد مةتيد،ر نموسدلا  امدلن تد،ر مَ 
  .                           نم اناق ايتار م ، النيد ي ،

                  انمتيدد،ر نم ذ يةددا    (         نمعياايددد )                                           اةددا  عددا نمةلدد، ق نمذ، ةددد يددير نمتيدد،ر نم بددالق  
                                                               وزي،ق هل  نم ةا ال نموسليد متي،و،ال  ا     انادق ادا نماسدز ايعدض           نا لنا،    (        نملانيد )

                                      تار  وزي،ق نم ةا ال نم ا  ع دلق نموذدالط                                نمظب، ص  ا،معو د لو د ذ ،ي د  ي
                                                                          ي،ل دددانا  تي،و ددد، ان   لةدددس تيددد،ر آظدددل  امتدددا ودددال  نم ددديح با نمذ ددد،ي د يدددير نمتيددد،ر 
                                                                          انم ذ يددل  نمعياايددد تتدد، ر ن  ذدد،لا انم ذ يددل اددا نملانيددد  امتددا  ةدداش نمذ دد،ي د  

     ذددالط                                                                   وخ دلض ا داا وذال يدد  ذ دل تي،ود، و عدل  ذدر ظومدح تي،ود، آظدلى ا،متيد،ر نمو
                                                                                    اها نمعياايد انملانيد ي،ل داناه،  ذ ديو ذ د،ي ،  اةتدا  تدار نم ،ويدد وذال د، ميامدس يويغدا
                                                                          بر يتار هو،   ع،مق  اناانة نمذس ظاذد ها نم ةايل  امتا  ذ،لس نملانيدد االهد، 
َنذ، لةي ، بر  ا   ذياب نمةدل  لةدس سدةا   ظبدي،  ،  ا  د ل                                                                         نم ةايةا ت،ر م

            ابددخد م ظبدديد   (         نمعياايددد )                     نةدداة ذددر سددذ،ال نموذددالط                       نم ظبدديد ةيودد، اددا سددذد ا 
                                                                        بظل  م و  ا هل  نمسدذ،ال نمذظ ةخدد م  دتل ادا ذ ذال د، نمسدذ،ال نمع،ذدد مةوذدالط  
                                                                  ايدددلم  ادددإر بيددد، ذدددر  ظبدددي،ال نملانيدددد  تدددار ذل يزدددد يعو دددد ذ ددد،ي د  لددداا يدددير 

    نيدد                                       اما ن  بلال لةس سدذد انةداة  ايدلم  ا،ملا   (                  نملانيد انمعياايد )                نموذالط انمتي،ر 
                                                                        نمل، ذدددد لةدددس نمذ ددد،ي د يدددير نموذدددالط انمتيددد،ر  هدددا نمدددلق يخسدددل موددد، لذةيدددد نميدددانع 
                                                                          ا  اا  اا نموذ،لط  اظةق بوس،ق  اياة موذ،لط ذ ،ي د مةتي،ر نمدلق   يوخد  ييدَل 
ر مددا يتددر نموذددالط مددح ذدد، يل،يةددح اددا لدد،ما                                  و                                      ذددر ظددول نموذددالط نمددانل لةيددح ة ددس انو

  .59                                          عي  ، متاو ، انلاة اا  ل،اد اذالاش نمذ  ذ                                 نمان    يل تو ،  تسب ا م  ، يان 
                                                 

 .Jakendoff, R, 1978, Grammar as Evidence for Conceptual Structure, Op.cit, pp.202 -                 :    يو ل  59
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                       ايويد نمدوصى ادإر بق  (            َلنيب نمعييا )                                 اما  ا خو، لوا نمظز،ب نملان ا اا  
                                                                  لوبل ذر لو،بل نملانيد ت،م ظبي،ال اناةانش انظة ، يذتدر بر يتدار لوبدلن 
                                                                         ذتاو، مةتي،ر ناس،سا  ا ذيع ،   تل ذ  ذد  نملانيدد  ا،معياايدد متدا   ةلدق  يدا 
َلن دددب  َلييدددد ذدددر                                                                    ذددر ا ددداا لييدددا اسدد،اة  اااددد،   ددداال ايددح ناةدددانش   دددا يتددار 
َق  اهتلن  خسا نملانيد مةعو،بل ذ  ذعدد                                                                                نمعييا  با يي  ، اظذ ، ذر يياال س،اة يوغ،
                                                                       بر  لددداا نمسدددذ،ال نم دددا   عدددل ذدددر نملانيدددد نموذدددالط ذل يزددد، يتيددد،ر  لددد،اا  ددد،ليظا  

ددددالنال نم ددددا  دددداذ ، نمددددوص هددددا نم ددددا يسيددددلال                           مةذ ةلددددا نم عددددل  لةددددس نمتيدددد،ر        ي                               ي  ا،م بي
                                                              ناس،سدددا ذدددر ظدددول نمعو،بدددل  ا بدددوي  نمتي،وددد،ال انظدددل نمةلدددل  اولبدددا يدددلم  
                ي                                                       نمعياايد ت دتل  ايذدح نمعذدل  ليذد، يذتدر بر يتدار وذال د،  معياايدد ذظبابدد مذد، 
َق  امتر هلن   يذو  ذدر ذعلادد نمةلدل نمعد،ا نمدلق  و ذدا تميدح اهدا                                                                          ةاش اا يوغ،

                                                  اق انظةددح ذ ذالددد ذددر نمتي،ودد،ال  يذتددر  ذ ية دد، يذ ذالددد                     نمعياايددد تةلددل لدد،ا يةدد
                                                                       ذددر نموذدد،لط  اذددر ظوم دد، ي اددا مودد، نمذخ دداا نمددلق يلدداا لةيددح ةلددل نمعياايددد  اددا 
                                                                          لو ددد نمعياايددد اددا  ددذ،ل باليليدد، يغيلهدد، ذددر نموذدد،لط نمل، ذددد مةعياايددد اددا بذدد،تر 

  .                ذ خل د ذر نمع،ما
  :  ية                                        الداللة المعجمية والبعد المفحومي في الروا

                               نمذعةاذددد،ال  نااميدددد ناس،سددديد نم دددا  "                           يودددالط ذبدددزةا ذخ ددداا ادددذر تزددد،ل  
   60 "                                                              ذتوو، ذعلاد نم ا   اها ذعةاذ،ال  ،يةد مة اس  انموذ،  ي،س ذلنل

          اددإر بسدد ةد   (             َلنيددب نمعييددا )                                              اي، و ود،   لةددس نمذااوددد انمعددااة معوددانر نملانيددد  
                      ظدلط لدر تاو د،  بدالن                                           تي  يو ل نموةدا نمعلاد،وا مةا مدد  ابو د،    :           زلح ذو ،

                                                                   ابر نمذتاودددد،ال نمةغايددددد معيدددد،لة نمعوددددانر تة دددد،  بددددالنال  وةددددس اددددا ذ ذة دددد، بدددداب 
                                                                    نم انادد  ن بددزوةا نمةسدد،وا  اهددلن يدداال  يةيددل نمذ ةلددا تمددس ذ ذالددد نمذعدد،ل  
                                                                   نمذ ةبددةد ةددال ذتاو،  دد، نم لتيييددد  بذددو اددا اادد  ةددااا م بددال  تددا يسسددس مددح 

  .       تي،و،  
                                                 

                 َ نمو ددل نم دد،ذعا                                                                    ليددا نمسددوا ليسدد،اق  نايعدد،ا نم  ايةيددد انمذخ اذيددد مةا مددد نمذع ذيددد  ذلتدد  60
  .   090     ص    9002       ذوايد  
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َاووددد، نم لددد،اا انمةسددد،وا مةبددد،ل نمعودددانر                       ا دددل  دددو ا ذع،لاوددد، نم دددا                                                    وسددد لي ، ذدددر ذظ
                        اس وح انظل ا مد وةااه، 

                                                             تر تدددل ذددد، يلددد،ل   يبدددل بر يعيدددل لدددر ةليلدددد نملانيدددد نم دددا  ذ دددل ةليلدددد 
َلييدددد اهدددا ذ ددد لد ذدددر نمخعدددل  َلن دددب  ذددد   لابا  )                                                    نمعذدددل نمذ، دددل  ا،م             نمدددلق يليددداو،   (  ا ا ا َا

َلييددد "            انمعيدددا 62              اة يدددلة نمذ، ددديد                    اهدددا ةخدددلة نمبدد، ا 61 "                         َلب مةذ، دديد لذدددل م ددد، 
  .63                          يذعوس ل يق  ا  ذ  لةس لييا

   ،              ع                                            ةيةو، اادق  بداعلو، تمدس ذتد،ر  ااد  ايدح نمذ، ديد  ا تدار ذل ع د  (      َلييد )      اتةذد  
                                                                                 مةعخاود  اوذال ، مةخااس  اتي  ي،  ل   تدار بدال  ، يعدا  عليخ د، يإاد،اد نمعييدا م د، 

َاوود، نمةغداق ا ل،ا ود                                ، ةدال نما مدد نمذع ذيدد     عداا                                                 توح لغدا ذد،  دا  يدل اذد،  اذدح ذظ
  .                                                لةس بالة ذ،  متوو، ذة ، ار تمس ة،اَ مي  ل نمذعوس                       بر  تار ذعةاذ،ال ذل،ذيد 

                                                                 اذال نمت، يد ذدر ظدول نم لتيدب نموةداق  سدل ن مولدل نمذعةاذد،ال نم دا ذدر    
  :                                                                  ظوم ،  ظةق نم بالنال  ات،ر ن ت،سه، لةس نمذلتب ن سذا نملق يةاق انظةح

َلنيب                        نمتا         َلييد           نم            ذ  
                           َلنيددددددددددددب نمعييددا                     نمذ،اة               

                                                              ا،ما مددد اددا نم لتيددب ن سددذا ا مددد ذذ دداة اددا نمذتدد،ر اهددا لو ددد نو ذدد،   
                          تمس  سا ذر نما اا نمخا، ا

َق        يوغ،
↓  

             اا،  نملانيد
↓  

               سا ذر نما اا
↓  

َق                               َلنيب نمعييا لةس  انزئ يوغ،
                                                 

َلب .     ا 2                                            نمذع ا نماسيز  ذ ذ  نمةغد نمعلييد  نمل،هلة ز  61   .          ال ذ،اة 
  .           نمذل   وخسح  62
  .                     نمذل   وخسح  ذ،اة ليا  63
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                                                   ناال تمدددس ااددد،  نملانيدددد نمذتدددار انمةددد،اق اةدددان  ، اتةذدددد             اهدددا نمذس دددل 
َلن ددددب م دددد، ةددددااا ذعةاذددددد  ا ،يةددددد مةعددددا   (      َلنيددددب )                                                               ةيةودددد، تمددددس ذتدددد،ر ذةددددااا  ا،م

َلن ب مر يتار نه ذ،ذو، ذوبي ، ت  لةس لاا ذةدااا                                                                          انمةبل  غيل بر اا ان   نم
         نيدددد  اهدددا                                                              ذو ددد، نم دددا   دددغة ،  ظبدددي،ال نملانيدددد  اهدددا ةدددااا لسي وددد، مذ  ذددد  نملا 

                                                                           يددااله،  ددل يز ي،مذ دد،ل نااسدد  نمذا ددااة ايددح  اهددا ذدد، ي عةودد، وذيددل تمددس بر نمت، يددد 
َلنيدب  َلييدد ا يخدد نم                                                                              ت،ر ظةل د، مذ  ذد  نملانيدد  بدايلي ، ية  د،  الةدس هدلن وسدوا مة

             امدلن تد،ر  ( (Semantic Structural              نميويدد نمظيليدد  (        و د،تل )                      ذ  ذعد  اهلن ذد، يسدذيح 
َنذدد،                        بر  سدديل نملانيددد ااددق  ( Cognitive Process )                           ملانيددد ااددق نمذسدد،ل نمعلادد،وا         اددا سدديل ن         م

                                                                 ظزددد نم ذدد  نمذعلاددا ماادد  ةددا مة ددا  نمذابددا  تددا  سدد،لا نمذ ةلددا اددا يودد،  
                                                                      نم بال  اتلم  ذااع  ، اا ذ ،ل ذ، يذتر نمذ ةلا بر يس اليح ذر ذ ،ل لسيد 

                      ن ذ،اي د،  تدلن يذتدر بر                                                         ظبي،ال نملانيد  اذ، يلاا يح نملناق  مي عدل مةخاد،  ا داا  
                                                                         يبل ي،متةذد نمعي،لة تمس ذس ا  ذر نم  لياى ميظةق نموص بالة ل،ذد ذو ،    ق 

   (.            َلنيب نمعييا )                    نمليذد نما ميد موسا 
                                                 ِّ    ي     امعدددل نمذسددد ا  نم  ليددداق موسدددا هدددا نمدددلق ياددد  نمزددد،ل مةةددداِّ نم يبدددالق  

           مت ةدد ن سدا                                           ذسد ا  نم  ليدا اذسد ا  نما د،   نم دا  سدواه،  :                  نملق يةاق ذس ايير
َلنيددب )                                                                 ى امددلن سددعال نملانيددد  ،هدداة تمددس  ةايددا ذ،هيددد نمت ةددد اددا ذ ،هدداة ت،ذةددد  (       نم

َلن ب                 ستر مةعييا  لةس   :                                                         م ذ  ذظ ة  ذتاو،  ، ا ةايا نما ،   نمذوازد ي ،  ا،م
َق    ذددد  مةذةدداوير  ذ  ذددد   ددد، ا يلن دددح ذ ودداع  ايدددح نمعددد،ذةار يددد،مذ ر                                                                           دد،زئ يوغددد،

     ...                   يذ ،َ ي،مخلل               ازخ،ل نملللير                        نمبعيد انمل،سيد  ذةيئ ي،
َلييددد  تددار  َلن ددب اددإر نما دد،   نم ددا  ساي دد، تددل  لن ذدد،  اغةودد، انظددل نم   و                                                                انو
                                                                     ذظ ةخددد لددر ناظددل   ا ددا ةيودد، ذة لددس مةع دد،ق  اهددا ذظيدد  مذدد، يدد ا سددل  ح  ةيودد، 

              اذددر ظددول ذ ذدداع     ...                                                  آظل اي دد،  ظيدد  ناسددلنل  ايلسددا ناذددل  ايع، ددب نمبددغ،ل  
َلن دب تت ةدد  يعدل                نما ،   نم ا                                                              ساي ، نمذتاو،ال ذ  ذعد  ي عل اسا نمعذل ي،م

                                                                     تيخ ددد، اتذ ددد، اوال ددد،  يعدددا بر  ذدددال تاددد،اد نمعييدددا م ددد،  اهدددا ذددد، بسدددذ،   و ددد،تل 
  .reflection function) )                   ي،ما يخد ن وعت،سيد 
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                                   ذت،ود،  مدح ةدااا  ايذتدر لدا   اذة،امدد   (             َلنيدب نمعييدا )                 تلم   عل نمعوانر 
َي، ا نم بالق ذدر ظدول نملانيدد  ا دا يدلم                   سايل  اا نملاني                                                           د ي،ة س،ب يعا  نمخي

 . (Stereotype).                              عزا ذ، يعل  ي،موذز نمذ سددا
 

  :                                                        الفعاءاه الذهنية ودورها في تنشيط األطر الداللية في الرواية
َط ليدل ااد، ير ااد،  لهودا با ليدل تزدد،ل                                                                   ان دج بةدانش نملانيدد ا  ذد،

                                            خ، دددح ابيوي دددح نم لتييدددد  اإودددح اار  ددد  نل ذدددا ادددا                             ا مدددا  ادددإر تددد،ر نمدددلناق بو ددد  بم
                                                                 بددداغ ، لةدددس ااددد، نال ذظ ةخدددد   ظ ةددد  يددد،ظ و  ذتاو،  ددد، نمذعلايدددد  انسددد ذاال 

                                       ايوددال ةت،يددد لاني  دد، لةددس نل لدد،ا لنسددخ                                     نمت، يددد لمدد  ذددر ا دد،   ةليليددد ا ظييةيددد
  ،                                                                ي       يا اا هل  نمذذ،لس،ال ذدر ظدول نم ل،ادد نمسد، اة  اذد، يد ا  و، ةدح  االيذدال بداغ 

                                                                    نملان ددا لةددس الاددي،ال ذةسددايد  اهددا ا دداع نم ةددا  انمعسدد  نمعوبددلق  انسدد عي،ا 
                                                               نموسدددد،ر اظيددددح نموسدددد،ر  اسددددلق نم  ددددا انمعددددلق  الغيددددد ذددددر نمددددلناق ااددددا هددددل  
                                                                نمذذ،لسددددد،ال  ا بدددددايله، ليدددددل يعددددداه، نموسددددد،وا نمذ ذ دددددل ادددددا نموسددددد،ر نمذغةددددداب 

                 سدددا  اتيددد  يذتدددر بر                                                      انمذل دددال  ادددا ذل،يدددل نموسددد،ر نمذ تيدددل نمذ  يدددل نم ددد،ما نمل،
     ة،مدد  )                                                                  ي ذ  ظيز نموس،ويد ييو ،  اتي  يتار نمعيدا سديي، ادا اذد،ل سديا  انمعتدس 

                                                                   عاياددد ال ددل ، مةسدديا ذةذددا يددر  دد انر اذدد،  ل ددب لةددس لمدد  ذددر ذبدد، ب مةسدديا 
                                         تددل لمدد  يدد ا ليددل  ظييددل ذةتددا  ةيددش نموسددج  (                         اذدد، ةددل ي،اذددد ذددر ايددل ا يددال

َذر  ادددا                                  نمذددد لر مةلانيدددد    ي ددد،  ميةدددانال انم                                     ظبدددي،ال اناذتودددد  ذددد   ولدددب يددد،م
                                                                       ظزدد،ب  ببددا ذدد لر  اذسدد،لنال نملانيددد مدديس م دد، ن  دد،   ا   ع ذددا  ل يي دد، ظزي دد،  
                                                                          انم ،يال اا ذس،ل نملانيد ها نم ا  ناتيل نمابال اها تمس نمو ،يد  ا ذ ل ولزد 

  .                                                    ن وزوق انمابال ذس،لن انظةي، يعذل تاس، ز مةابال مة ا 
                                               مةامددداط تمدددس نملانيدددد  ادددإر ذددداظل نمزددد،ل با لةدددا ا مدددد                 امياددد،ح  ذو  وددد، 

  .64                                                         نمز،ل تذ،  اذح ايةذال  او ليد نمخا، نال نملهويد لوا ااتويا
                                                 

                                                                      لخدد،  ذا ددا  اال نمخادد، نال نملهويددد اددا  و دديز نازددل نما ميددد مةغددد  اددذر ت دد،ب    :     يو ددل  64
  .   141-   142                         ت لن  ليا نمسوا ليس،اق  ص                                            ا،ي، نمذعوس اا نم ختيل نمةس،وا انمخةسخا 
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                                                                    يذتددر  ذ يددل نمعياايددد ي،ل دداناه، ذلامددد  عددل  يوياي دد، ي و دد، و دد،ا ن  ذدد،لا  
ددل  اددا ةي، ددح  ت  بر  عليخدد،  ذاسددع ،  ةيددل تميددح               ي              ي                                            يةددق مإلوسدد،ر  ذيةدد  توسدد،ر انم بي

                    نمسددديا  نمعيدددا  ناذدددد     : )                                              ذالدددد نمذعددد،ل  نمذاسدددعد ذدددر ةاموددد،  ليزوددد، يدددح  ذ دددل ذ
                                                                              نمسياة  نمسظلة  بذد،تر ت ،ذدد نمعييدا  بذد،تر ت ،ذدد نمسد،اة  ييد  ا دلن  نمعييدا  سداق 
َانط  نمعو ،ال نم وسيد يير نمس،اة انمظ،اذ،ال  ل،انال نمعييدا                                                                               نموظ،سد  لذةي،ال نم

                                      لق يةيددل تمددس ت يددل ذددر نمددا  ال نمة،اددد اددذر        ناذددل نمدد     ...(                  اددا نااددلنح انا ددلنح
  .                                                                         لو،بل نمز،ل نملق  و ذا تميح  ة  نمةخ د  اها ناذل نملق يسزل مةلانيد ا م  ،

 
  :                           المناويل الذاتية عند الراو 

                                                               معددل نمذوددانل نمزدد،لق ذدد  ذوددانل نمخادد، نال يذ دد،َ ي،مزدد،ي  نمددلن ا  ا ددا   
                       يدددداه، نوزو  دددد، ذددددر نايعدددد،ا                                             لنال زدددد،ي  للادددد،واى يذعوددددس بر نمخادددد، نال  ددددا  ددددا  ةا

                                 ي                                       نم  ليييدددد م ظبدددي،ال نملانيدددد  تذددد، بري م ددد، ز،يع ددد، بذ دددا    يذعودددس بو ددد، مدددر  تدددار 
                                                اذو ، نس ز،لال نمت، يد ظةق لانمذ ، نمذذتود  نم ا   65                         ذ ذ، يد ذ  نمع،ما نمظ،ل ا

                                                                         ب ،ذ  دد، لةددس بر ااددعي،ال لدد،ما نمعياايددد نم ددا لسددذ  ، نمت، يدددد   ةدداا نوزو دد، ذددر 
َلن دب           ذ ،ي   ،                                                                   نمعد،ما نمدان عا  اهدا نا دلنض ا داا ةليلدا معد،ما نمعياايدد  اا داا 

َق  ا ذ،لسدان اعدل نمعياايدد                                                                               مةعييا  اتاو ، ذا ااة اعو   ابر  ذع، ذر   ،ل يوغ،
ددد، ذدددر نمذةددداوير  دددا  دددا ن  و،بددد ا ذدددر      اذدددر   (     يلودددا )    اذدددر   (           يدددل نمسددداانر )                                         ابر  ذال 

ر ما يتر ذا اان لةس نمةليلد     (...      ،ا )                               ت  بوح يوالط اذر لدانما نمذذتدر       و                            ة س انو
َن ي، ودد،                                                                              نمدلق بلزددس نمخلبددد مةت، يددد بر   دديا مةذ ةلددا اظددال نملانيددد اهددا يذيددَ  ذييدد
                                                                            يير نمع،ما نمان عا ذر   د انمعدانما نمذذتودد ذدر   دد بظدل   امدلن ادإر نمذ ةلدا مدر 
                                                                       يلهق وخسدح اييةدش لدر  ةلل د، ادا لد،ما نمان د   امديس نمذزةداب بر  تدار نملانيدد 

  .                                           نالد ملغي،ال نمذ ةلير  با ة س ة،م  ا نملهويد   ذا 
                                                 

65  Lakoff. G., Women, firem and Dangerous Things, What Categories Reveal about the Mind, Op.cit, 

pp.125. 
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َق نملق يةيل نمذ ةلا لةس ت ت،ل اةسخا   دا ن  دلنح                                                                      امةظلاط ذر هلن نمذ 
                                       ي،ل ددانا  يويددد للا،ويددد    ل بددل لةددس اادد،    66 (        ااتدداييوا )                  نمخادد،  نمددلهوا لوددا 

وذدد، تيدد  ي ذ ددل نمددلهر نمان دد  ذسدد وا ن اددا لمدد  لةددس َيدد، ا نمظدد،ل ا  انو                               و                                             نمان دد  نمخي
                                                                   ااددد، نال بظدددل   عدددير ب دددت،  بظدددل   ذ دددل نملغيدددد تر ت،ودددال ذدددر  يدددل نمت، يدددد  با 
                                                                          نملغيددد نم ددا امدداه، لوبددل نمذيددل انمةددب يددير نمسدديا انمظ،اذددد  انل لدد،ا تةي ذدد، بوددح 
                                                                   ب،ل لهو ، مآلظل  ا  يذتر بر يس غوا بةاهذ، لر نآلظل  اببيةال ناةانش با 

                              نم ددا بابددة  ، تمي دد، نمت، يددد                                            نمااددعي،ال نم ددا ابددةال تمي دد،  ظبددي،ال نملانيددد با
                                                                    نم دددا يدددااله، لسدددظال ادددا لهدددر نمذ ةلدددا اذدددر  يةدددح نم ظبدددي،ال نمخ،لةدددد انمذ تةذدددد 
َذددد،ر  امدددا  تدددر بيع،اهددد،                                                                       ادددذر بةدددانش نملانيدددد   ةددد  ناةدددانش ذعةاذدددد نمذتددد،ر انم

َيليد اغيل ذةااة نمذع،ما   .                              ذي ،اي
        ال تمددددس                                                       امتدددا ودددد ةذس نمزددد،ل نمددددلق ااددددع ح نمذسمخدددد ملاني  دددد،ى اإو ددد، م دددد 

                                                                       ذ ذالد ذر نمذخ،هيا نم ا   سسال لةدس  ذةدد ذدر نمذعد،ل  نمذيويودد انظدل و ،ذود، 
   ي                                        ي                       ي          نم يبالق  اذة،ام  ، نمذذ،ه،ة يير نمذعوس انم يبال  اتلن نم بالنال انم ياناميد ادا 

           يودددالط انظدددل          لهويددد،                                                              سددي،ق نمذلددد،ا انمسدددي،ق  امدددا يعدددا نمسدددي،ق لودددا نمت، يدددد ت  سدددي، ،  
                                     ي        مذااع ، ها ناس،س  يذعوس بر نم لتيدب نميةسد،وا                             نم بال  ابر  بال نمت، يد

                    تيخيد   ساو، اا هدلن   ,                                                         يعاا بر يتار   ايو  مة بال  انم ا يااله،  وي  ذر  ل،ا و،
َبوددد، نملانيدددد ي،ل ي،لهددد، 67                                          نمعددد،ما  اتيددد  امددداال يويددد،ال ذلاميدددد لودددا نمت، يدددد                                   امدددا ن  

               زد،ل نمدلق لسدذ ح                               ي                      ذ ذالد ذر نمذع،ل  انظل و ،ا  بيالق  ذعدا  ما داو، بر نم
                                                                       نمت، يد ذر ظول بمخ،  ، ظا  ما يخد لمد  نمةخد  اذا عدح انظدل نم  ليدد نمظ،بدد 
                                                                      انظل نمذعوس نمخوا  انملق ما يعا نمةايش لر  دلاز نمبداق لق  داا   ي،ل دانا 
ودد م  ليدد نمت، يدد ميسدال ت                                                     ي                          نمذخ،هيا ذ  لتد يير نمذ تةذدير  امدلن ادإر نازدل نمذتاي

                                                      ل   ليدددد ن  ذ،ليدددد  سدددايد نسددد  ذلال اي ددد، آميددد،ال نمظيددد،ل نم دددا                     والددد،    لييي ددد،  ذ ددد
َ  ن ذدددر                                                                       دددتةال لسيدددد نمت، يدددد ليدددل يوددد،  ذلا   ددد،  ةيدددش ذلدددا ال نمت، يدددد  ذ دددل  ددد

                                                 
66  Fauconnier Gilles and Tunner Mark, 2002, The Way we Think conceptual blending, Basic Books. 
67  Fillmore Charles J, 1982, Frame Semantics in Linguistics Society of Korea, pp.111. 
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                                                                       لي  دد،  الذةيددد بددي،غ  ، مددا  تددر لذةيددد للةيددد ظ،مبددد  دد، ال و ي ددد نمذعلاددد  
َ  ذدر نم  ليدد نمدل         ق  وبدل                                                                امتر نمذلا ال نمذس ظاذد ها ذ،اة نم  ليد  اهدا  د

                                                                            تمي ،  سا نمت، يد ا ختيله،  املن ميس ذوبخ، د تذ، لودا نميويدايير بر و غ،ادس لدر 
                                                     ي         ي              اال نمت، يد اا تو ،ط ا م  د،  ا دالة ظي،م د، لةدس ظةدق نم يبدالنال نماينمدد  ابر وسدوا 

  .                                                  مة ،وب نمعلا،وا نماال ناتيل اا تو ،ط نمذعوس ا ةليح
                              ل مدا يعدا ذ دلا ن تذد، ادا نمو دلة           ى ادإر نمعلد68                            اااق نمو ليدد نمةاي دد مةعلاودد 

                                                                              نم لةيايد  اةةخعل بسس  سايد  انم ا يدااله، باظةدال بيعد،ا نمعلدل نمظي،ميددى اد،مذعوس 
                                                                            نمددلق  و ددا  نملانيددد ذ عةددق يذدد، هددا انل ي،موسدديد مةت، يددد اي،ما دد،   نم ددا   اظ،هدد،  
                                                                     ا،معياايدددد  سدددا ذختدددل ايدددح  اي،مزليلدددد نم دددا ي ددد غل ي ددد، انظدددل ذةيزدددح يعدددا ذلتدددَ 

                                                                           لنسد  اا ل نم ذيَ يير ل،ما نمةليلد انمع،ما نمذسلز  باظةال نمت، يد مغدد انبدخد    نما
                                                                      ة ددس  يسددل موخسدد ، نمابددال تمددس ذلنذ دد،ى تل بدد،ل يذلددااله، نمةددايش لددر نمذعةاذددد 
                                                                       نملهويدددد با نميويدددد نم بددداليد مظةدددق ل،مذ ددد، نمذسدددلز  انسددد ز،لال نمدددليز يدددير لددد،ما 

                                 ذ  ذد  نملانيدد ظ،ملدد  دتو ذدر ب دت،ل                                         نمعياايد نمةليلا انمع،ما نمذسلز ذدر ظدول
  :                  ذر ظول ذة،ال بليعد .                                     نم و، ل يير نمع،مذير ااق سي، ،ال ذعلاة

  (        نمعياايد )                  د نمع،ما نمةليلا 0
  (       نملانيد )                د نمع،ما نمذسلز    9
  (                                                  ذ،  ةذةح نمت، يد ةال ذااال ، ذ  ذو نمةليلد انمظي،ل )                    د نمذعةاذ،ال نملهويد    2
 69 (                       يذ، اا لم   لوي،ال نمسلا         نمبي،غد )                  د نمعي،لة نمةغايد    1
 

  :       النتائج
َق مةذلامد يعا لذ،ا نمالنسد نما ميد نم ا  لور لو د نمعلا،ر ي،مةغد   .                                                                                د نموذالط نمزلن
َ   تييلن ذر و ،ذو، نم بالق   .                                                                             د نمظي،ل ها  اهل نمذعوس انم ختيل  اها نملق ييوير  

                                                 
                                                                              ددالط  يتددا  اذدد،ل   اوسددار  ن سدد ع،لنال نم ددا وةيدد، ي دد،   ل ذددد ليددا نمةذيددا  ةخددد  انل   68

                                                             نمانل نميياد،   ايو دل ي،مظبداص   لدايا نم ل ذدد نم دا  عدا ذداظو        9002     9                ايل،ل مةو ل  ز
  .             مالنسد نمت ،ب        ذ ذ،  

َيدددا نمذعةاذددد،ال يو  69 َنق يودددال    :    دددل                  مذ                                                            لنق  ،توددداا   لةدددا نما مدددد انمعلا،ويدددد   ل ذدددد ليدددا نمدددل
  .  20     ص    9000                                          نمذلتَ نمازوا مة ل ذد  انل سيو، لن   اوس  
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              ذ والددد اددا بددو                                                        ددد نمذلامددد لذةيددد لهويددد   لدداا لةددس اددا ذ ذالددد ذددر نا ددي،  نم
  .                                                              ي ذع ،  اتلن تالنت، و، اةلت، و، اتوذو، و ،ز،ال  لاا لةس نمذلامد

                      و ليددد نم ددلاز نماددلاليد  )                                                  ددد و ليدد،ال نمعلاوددد نم لةيايددد نمذسدد واة لةددس اتددل بلسددزا 
  .                             ما  عا  ،الة لةس  خسيل نميانع  (         انمت،ايد

       ذ ذالدد                                                               د نس لس،ل نمبخ،ال ها نمدلق يذتوود، ذدر ادا تي،ود،ال ذ والدد ذظ ةخدد ادا 
َيد انةاة  َلنيب )             زلن                 ا ظبي،ال نملانيد  (             ل،ما نم

  .                                                     د نملانيد ذةل ن   غ،ل سةتال اا ذل عي،  ، نم ذ،ا انمولص
                                                                       ميس ي،مالالة بر   ل،سا نمذلامد سذ،ال ذ  لتد  يل يتخا بر يسا نمذااداع سدذد 

َلنيب )                      انةاة انلاة اا نمزلنَ    (                          ذس مد بخ،ال ا ظبي،ال نم
  .                                                لامد  ايعل  لةس وةا تةب، ا يوسيد  ان ل  اا نملتل                           د نمزلنَ ها باال ذ،يذ ل نمذ

                                                                   ددددد ذلامددددد نمعياايددددد اددددا نملانيددددد هددددا نات ددددل تزددددلنان  اهددددا نم ددددا  ذ ددددل نمظبدددد، ص 
َيد تة ،   .             نمزلن

  .                                                                       د تل  ظبيد يذ ،يد ليود ذر ذ  ذ  نمعييا ذذ ةد ةسب ال د نو ذ،  ، مةعياايد
  .                     ه،  ة ايح هل  نم  ليد                                                  د    ذ ل نمعياايد ال د نة ان   امتر تل ذر اا تز،ل 

                                                                   نمزدددلنَ مددديس  دددي ، يةبدددل ادددا نمظددد،لط ايذ دددل نمذلامدددد باادددل  ذ يدددل  متودددح بدددالة 
   .                                                     لهويد ا ،مب  ،ذا يللر ي،متةذد نم ا  انالح اا نمذلامد

  .                                                         د تل  ظبيد ذر نمعييا ي  ل  لةس نا ل يبخد ذر بخ،ال نمعياايد
                   ، يعددل  يدد،ميالق اهددا                                                 ددد ةدد، ال نمظددلاط ذددر نمزدد،ل اددا وذددالط ن  دد غ،ل  ذ ددل ايذدد

  .                             ة،مد غاب نموس،ر ناساا اهي ،وح
                                                                   د ميس هود،  لوبدل بهدا ذدر نمعو،بدل ناظدل  ادا نمذلامدد  ا  د ل  نمعو،بدل ذد  
  .                                                                     يعا ،  ايةاا ال د نو ذ،  ، مةذ ذالد نذ وت ، بتيل  ال ذر بخ،ال نمذ ذالد

              ل نمت، يد لم       نس غو )                                                          د   ليد نملق انمعياايد   ليد  ل،ايد  اها   ليد ذر ل،مذو،  
  (                          اا ة،ا د ذل ل نمزخل نملاي 

َنال نا ددي،  نسدد ز،لال يودد،  ب ددت،م ، نم ددا يانسددز  ، بذتوودد،                                                                             ددد نملانيددد يذا ة  دد، زددلن
  .                                   ةايا تل يعا ذر بيع،ا ذ س،ة نمعييا
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                ي                                                                  د مغد نملانيد ذ يدةال نمتيخيد نم ا يويال لةي ، نملنال نمي ليد  انملالة لةس   ايل لد،ما 
                                                لق  اهدددا نم دددا بوزلدددال نمةغدددد  ا دددا  ذدددلة ظيددد،ل ظبدددب ةيدددش                   نمعياايد ا  ليدددد نمددد

  .                                 نس ز،لال  ذ ية ، ات و ، اعو ذا ااة
                                                                 ددد نملانيددد يوددال لةددس  بددال لدد،ا يوزةددق ذددر  بددال لهوددا  مدديس ي،ماددلالة يتددار 

  .                                                           ذ انال، ذ  نم بال نملق ي يو،  نمذ ةلا  بق يير نمةغد انمع،ما
  .                      ا  ظييةا اا ل،ما نمسلا                                              نملانيد بمغال نمةا نمخ،بل يير ذ، ها ةليلا اذ، ه

               لد،ما نمعياايدد                                        تخدل يدح نمدلناق  نمدلق   يةد،ال نمت د  لدر                              نملانيد ذ ةدال  بدال ن يو، يد،  
  .                                                                   يلال ذ، ها ة،مد يو،  مع،مذ ، نم بالق ذر ظول  ظبيد ل يس يلااه، بلانر

                                                                        ددد ظةلددال نملانيددد ان ع دد،  اذددر ظومددح يسدد زي  نمذ ةلددا ا ددا   ليددد نمعياايددد م بدديا 
                                                             ، يةدداش  غييددلن اددا نموسددق نم بددالق مذااددال ،  اي،موسددق نمعدد،ا ا دداظل           ان عدد، لذيلدد

ظخ،  نملايذد ذو ،   .                                و                  بالنال  ل،ايد  اياة  ة،ال لاا انو
                                                                           د نميانع يويد وسليد  باليد يةد،ال  غييدل ذد، هدا ان عدا يتيخيدد ودال  ي د، نملاد،ي، 

  .        ذر ةامو،
                 نم بداليد الو   د،                                                            د نملانيد بوعال وسلي  ، نم ا  و  ا  ة  ، ذي،ال  ةاا نمعو د

                                                                            ي،اوس،ق نمانمد لةس نمعذاا وسق ل،ا نمعياايدد ا انويو د،  اوسدق اللدا ةيد،ة نمعييدا 
َلن ب َلن ب  انمعو ،ال نمييويد انظل ذ  ذ  نم   .                                               اا نم

                                                                     دددد نم بدددالنال ادددا نملانيدددد هدددا نمذامدددا مةدددا  ال انظدددل نملانيدددد  مددديس مةوسدددق نمعددد،ا 
  .                    تذت،ويد و ذ ، ذر  يل  (         نمعياايد )

                                                                    ظلط نملانيد ذر نموسق نمع،ا ناذل نملق ذوة ، ذع ذ، ظ،ب،  يداب ذدر لودانر      د    
  .                                    نملانيد ابسذ،  نمخبال  ا ا ي  نم لنش

                                                                        د نملانيد تي،ر  بالق ذس لل انل لةس تي،ر  بالق آظل  يذعوس نمعياايد تتي،ر 
            نمعياايددد اددا   (                نمةليلددد انمظيدد،ل )                            نملانيددد تتيدد،ر وذددالط ذسدد ةاش                 بددالق  لدد،اا ا 

  .                                     نمةليلا نم  لييا  ا ذ و  ، اا نملانيد      يعاه، 
                                                                     ددد بذتددر ذدددر ظددول نملانيدددد نمابددال تمدددس و دد، ج  ذ دددل نمعياايددد ادددا   لهدد، مإلوسددد،ر 

  .                                    انمعيش يتلنذ ح  انو  ،   سا  اآاذي ح
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َق يإذت،ودح لبدا نموذد،لط نمذظ ةخدد مةد، ال نمعياايدد  اتدل وذدالط ذدر                                                                            د نمسةا نمزلن
                                        بذددل ن ذ دد لت ، ليذدد، يتددار انةددان ذددر نمزددلنَ                                   نم ظبددي،ال يذ ددل وذال دد، ذوخددلان يخ دد 

  .                   نم ،ذ  اها نمعياايد
                                                                         دد  خسددا نملانيددد نمذ دد،ل مةعو،بدل ذ  ذعددد بر  لدداا نمسددذ،ال نم دا   عددل ذددر نملانيددد 

  .                                وذال ، ذل يز، يتي،ر  ،ليظا  ل،اا
                                                                    د نم بالنال اا نموص ها نم دا سد ةال لةدس نمذ ةلدا نم عدل  لةدس نمتيد،ر ناسد،س 

  .                        بوي  نمتي،و،ال انظل نمةلل                 ذر ظول نمعو،بل ا 
                   اهددا يدداال  يةيددل                                                          ددد لوددانر نملانيددد ااددق نموةددا نمعلادد،وا   يظددلط لددر تاوددح  بددالن  

  .                                                                           تمس ذ ذالد ذر نمذع،ل  نمذ ةبةد ةال ذتاو،  ، نم لتيييد  اها نملق يسسس نمتي،ر
                                                                  نم لتيدددددب نموةددددداق مةعودددددانر  ددددداا  سدددددلن مولدددددل نمذعةاذددددد،ال نم دددددا ذدددددر ظوم ددددد، وظةدددددق 

   (.      نمذ،اة  +   ا    نمت )         نم بالنال 
                                                                         ددد نم لتيددب نمةسدد،وا اددا نملانيددد   يعدداا بر يتددار  دد ايو مة بددال نمددلق يدداال  ي يدد  

  .                                    نم ل،اد  اتيخيد   ساو، اا هلن نمع،ما
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                 المصادر والمراجي
 

  :       المصادر       أوال  
   َلنيب نمعييا  انل نمس، ا  ييلاال   .    9001                                                 و ا  ير   انر   
 

  :                         المراجي العربية والمترجمة         ثانيا  
  ا ددد،  ذا دددول  نم اناميدددد نميددداا  لةدددا  ايدددا ادددا نم انبدددل   ل ذدددد           آر لايدددال                                                        :  

َي داوا  نمذو ذدد نمعلييدد   :                                       سي  نماير الخاس اذةذا نم يي،وا  ذلن عد                              مزيد  
  .              مة ل ذد  ييلاال

  آر لايددال ا دد،  ذا ددول  نملدد،ذاس نمذاسددالا مة اناميددد   ل ذددد ذ ذالددد ذددر                                                                 
                         ذلن عددد ظ،مددا ذدديوا  نمذلتددَ                                            ناسدد، لة انميدد،ة ير يإ ددلن  لددَ نمدداير نمذ ددااب  

  .    9000                             نمازوا مة ل ذد  انل سيو، لن  
 ذددد،  ت دددخح نمذلدددا ال ةدددال نمدددلهر    :                                    دددالط  يتدددا   وسددد،  اوددد،ل اب دددي،  ظزيدددلة                            

                                                        ا         ل ذددد لخدد،  ذا ددا ذددر ت دد،ب تزددو ال لةددس نمو ليدد،ال نمةسدد،ويد انماا ميددد اددا 
       مةعةددداا                                                             نموبددد  نم ددد،وا ذدددر نملدددلر نمع دددلير ذظ ددد،لنال ذعليدددد  نمذ ذددد  نم اوسدددا 

  .    9009                                    انآلانب انمخوار  ييال نمةتذد   لز،ط 
  الط  يتا  اذ،ل   اوسدار  ن سد ع،لنال نم دا وةيد، ي د،   ل ذدد ليدا نمةذيدا                                                                    

    .    9002               نمانل نمييا،        9                          ةخد  انل  ايل،ل مةو ل  ز
  َنق يودال  نمذلتدَ نمدازوا                                                                          لنق  ،تواا   لةا نما مد انمعلا،ويد   ل ذد ليا نمدل

    .           انل سيو، لن         مة ل ذد  
  لايددق يددر ةذددااة  نمابددخيد ذخ اذ دد، او ،ذ دد، اددا نمو ليددد نمةسدد،ويد  انل ذةذددا                                                                     

    .    9001        اوس      0      لةا  ز
   اميدد،ا تلااددال  ناوذ،زيددد انمتةيدد،ال   ل ذددد سددذيد نمذتددا  ذلن عددد ه دد،ا نمليخددا                                                                      

  .    9001                                         نمذلتَ نمازوا مة ل ذد  انل سو، لن   اوس  
  اددا نمةغددد نمعلييددد ذل،ليددد ذعلايددد  انل  ايلدد،ل                               ليددا نممددح سددةيا  يويدد،ال نمذ دد،ي د                                           

      .                 نمانل نمييا،  0 ز        مةو ل 
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  ليا نمسوا ليس،اق  نايع،ا نم  ايةيد انمذخ اذيد مةا مد نمذع ذيدد  ذلتدَ نمو دل                                                                          
  .    9002                نم ،ذعا  ذوايد  

  لخددد،  ذا دددا  اال نمخاددد، نال نملهويدددد ادددا  و ددديز نازدددل نما ميدددد مةغدددد  ادددذر                                                                
                                             ادددددا نم ختيدددددل نمةسددددد،وا انمخةسدددددخا  ت دددددلن  ليدددددا نمسدددددوا                     ت ددددد،ب   اددددد،ي، نمذعودددددس

                                                            ذةذددا نمبدد،ما نميددالذلنوا  النسدد،ال و ليددد ا زييليددد اددا لةددا نما مددد         ليسدد،اق  
  .    9002                                  نمعلا،وا  ذت يد لو  نماير  بخ، س  

  ذةذدددا غددد،ميا  نم اميدددا نمدددا ما ادددا نميوغدددد انمذع دددا  انل  ايلددد،ل مةو دددل  نمدددانل                                                                      
  .    0274         نمييا،   

 ال .     ا 2                                     ماسيز  ذ ذ  نمةغد نمعلييد  نمل،هلة  ز        نمذع ا ن .  
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