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الملخص:
اإلشااة و الالتتا ااة اددة،ااهالوأ ا ااه ةالاو و داات دمةبااااق ا اابا لدااة ا اابا ل ا ادم اات اااه
اد،دمياات ادةبااااميت لااق –ةحيةنااة -ااايالو الئااةكث ةتعااد ا ،يااها اااق د ا ا بنااةغ ريااد
ادمفظيت وعق ادصب الادحدتةغ الاددقصةغ ادد،بدو الا دبان الاددبساي الا ن اةا الا ابا
لأالاء ادهتدت اه ادم ات اد،دليات ادفصاح الادم اةغ اد،ةويات اد،دليات الادم اةغ ا ن بيات ن
اددةم ااه اااه اإلااادن د ااه ت اات ادد ااةل ادااالو اادال د ا اإلااادن ا ااة الئااةكث د ااةنيت
وة،هالو دم ةن هه نف ة اه ادهتدت اإلشة ت ادبئيفت ادددن،يت الاةدعاق ااه ةن ادم ات تادا
و،بد الاي نةنب وق ادةفكيد ة،م ل أ الودسق دسق ادكادا دمد اة بق اداالو اةدل التاق
ذدك ودن ،اد يةق" الهالا اد،ةوق اشةد اي ادهتدت اإلشة ت اه اإلادن وال ادم ات ذ ن
ادد،مق ةلق ادددسق ة ال ادداةكم أ الاإلاادن ةلاق ادفكادو نا وبلابث ادحاهي ادكدواه
ادالو وحق ادةدال ل الةن خة ب رد زو ادد ة بق الهب اددةم ه ةو ادد اة مك الاد ايةق ه اة
هب ادددن،يت الهب نبالو ادد ةل ال ئ ة وزا ةه لادال ا ةا ايت اةفابق اما نظاداء ادد اةل
الةقدان الادبئيفت ادة،بيد ت دي ت ادم ت دإلبخباة ااق حةنةا اة ا ا دكاق ن اةخهو ة دمة،بياد
اق ذاا ة الاظ د هاله ادبئيفت اه ادة ،ب الاد خد ت الوة اةحب ة وق نبد الا ي الهاالا واة
ا با ل ادهتدت اإلشة ت ايدة ا،بد ل حدتةغ ا بنت إلثة و رد زو اددةم اه اا ن ادبئيفات
ادة،بيد ت دم ت اظ د وق بخدل ادنةغ اد،طاب الةي اةء اد اةء الد،اب ا فاةل الا رال ات
ادخةات ل الادبئيفت اإل ،ةي ت ن ةخها ادم ات دحاا اددةم اه اما نشاةء ا،اق واة تداة ااه
ةسةديب ا ود الاد اه الاددناةء الادةد اه الاداداي الريدهاة واق ةا،اةل تلاه واق ةن ابااا
اد،بة اغ وة ةضي ادحةل الةن كبن اددةكم اه وبلل دح دا اساةخهاا ادم ات ااه الاال
اددةم ه ام نشةء ا،ق واة .الهاالا واة ا ابا لا ادهتدات اإلشاة ت ااه اإلاادن واق اساةخهاا
ندياال ادبسااةكق اددةةحاات وااق ادحدتااةغ الا داابان الاددبسااي دحااا ادد ااة مك ام ا شااداء
ادد ااةل -الاتنةفااةث وااق ادخااهوةغ ادةااه ااهو ة الادبئيفاات ادشاا،د ت ال صااه ل ااة ادبئيفاات
ادبدريت دم ت ادةه ابحا اق ادخصةكص اد دةديت الا الليت وعق اتساة،ة و الادةشابي الا اة
ادهتداات اإلشااة ت ل اااله ادبئيفاات تعياادا ن نااق اهةدةو ااة ادةدتيااز ام ا نااةنبه اإلرااداء
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الاإلثااة و د ااالم ادد ااة مك دشااداء اد اام،ت ل،ااه ئ ااة وزا ةهااة القبا ااة الاشااب ة دمدةم ااه
إلق ةا لةدشداء الهااله احةاة اتساة،ة و الادةشابي ااه اادل ادد اةل الادةادال ل دا أ القاه
ا ااة ادهتداات اإلشااة ت لةسااةخهاا ا اااباغ ادد ااةو بخةااات اااه اد ااة لةبئيااث ل،ااي
ادف بن ادبدريت دةكبن لدعةلات السايمت ااأثيد ال ق اةث دمد اة مك الإللافةء سادت ندةديات اما
اإلااادن ا ااالم اددةم ااه بخةااات اااه ادنااةغ ا فااةل ةظاادالن ا رااةنه الاددبسااي
اددصاةحبت دإلااادن الادااهتتغ اإلشااة ت ايا التااالدك اددشااداللةغ اد ةي اات ادةااه اصااةحب ة
اددبسي ادصةبخبت وعق اإلاادن  ":شا ق وز كاة لكاق وكاةن ااق واق قمباك ااق ل ح اة
ايش دم ة " حيا لدي اد ة اه تمدةه ح ة الاد ة اه
"ادبئيفت اد بديت الاةكبن ادم ت واق ةااباغ ةال وابي ةال ةااباغ ال وابي ،باد ل اة
تااق قاابا اااق ةردالا  .اا حق ت نةحااهي د اابل شاايتةأ لااق نةحااهي دكااه نةحااهي الادهتداات
اإلشة ت رةدبة وة اكبن د ت اإلادن ةال اد ةنب ريد ادم ةنه ااه اإلاادنأ الد ات اإلاادن
دي ت ديةحهي ادد،مق ا ندة هه دمةأثيد الاإلق اةث الادبئيفات اد بديات ت اةدشا تعيادا وال
اإلادن ن ادد،مق ت ةحهي ا نداة د اه ةن بااق ساةدة لم ات اةامات وايثدو الهااله
اااةالو وااة اكاابن لة بنااةغ ادصااب اددةحدتاات اااه ادمبحااةغ اددةمفاازو الادمبحااةغ ادعةلةاات
الا دبان الادحدتةغ الاإلشة اغ الاددبسي .
الالتدتُ اإلشة و د ة النبال قه اه تعيد وق اد،مابا نَّ اة ةالاو اباااق و دات ل،اه
ادكدا الا ةخها د دل اتبخةصة أ ال ل ةا شاهء خشا ذتادهأ ةال دبياةن شاهءح ااه حةدات
حدنتأ الهه ة ضة د ت ادبك  .ال دى ل،ي ادم ب ق ةن اإلن ةن ادف اإلشة و قبق و،داات
ادم ت لق ذهب اد و د ةن ادم ت ندة نشأغ وق اإلشة و الاطاب غ ا اة شايتة اشايتة
وااق تعاادو ودة ساات اإلشااة و هااالا ةو اااه نشااأو ادم اات الةن ادم اات اااه ةاااق نشااأا ة وكاابن
شة و.
اةإلشة و ا حصد اه ة وحهالال ت ة يدأ ذ ،باد لا ادف ا الالن ال
ةن دحظ اة
لةاةبة هااة بخةدياات وااق ادد ،ا ال دياات هااالا طب ا ام ا اإلشااة و اددةال اات وعااق اإلشااة و لةديااه
الاددة الحدتةغ ةاةلل اديه ال دف اد،يق اإلشة و ادد ،ب ت الةوة التدت اإلشة و ادد ،ب ت
اةة اابث اااه تااق ندماات ح ااب اددبقااث ادااالو نااةءغ لا أ الوااق اباكاهفهة َّ
ةن د ااة اااه اد فااب ف
سحدا ً أ افُ َفد ال
ادشا،د الومحا ف أ الواق شادال ف اإلشاة وف "
ب
غ اف يدا ً له ،ة ً الهاه واق رداكا ف
ف
احتُ ادهتد فت الح قُ
اددشيد ليهه الن د ف ف اددشاة ُ ديا و ،اةه
َّن
ادبيةن ول اتبخةصة
َ
ف
لأس ا ق وااة كاابن أ ا شااة ا ُ و،ااهالالو ُ وااق اد،بااا .الدإلشااة و ةنااباث و ااة :شااة و ص اااد حت
الاضدي يت السببيت الله ،يت الاةب،ي الادعيميت الاك يت الوب دت الافخي .
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: ،اد ظد ت اإلشة ت اه ادد
 ا أ الاد ظد ات اإلشاة ت،ه وق ةقاها اد ظد اةغ ادةاه حةالدات لياةن وةهيات ادد،الا
 واة: ا ادكمدات هاب،وق اد ظد ةغ ادد دت اه ادم ةنيةغ ال دى ةاحةم هاله اد ظد ات ةن و
. اشيد دي اه ادخة
)ةاد – اد يديةء، اإلادن ادد- ادهتدت- ( اد ظد ت اإلشة ت: الكلمات الدالة
Abstract :
The signal and its multiple meanings are an important
communication tool that performs the language in the
communicative process, but sometimes performs more complex
functions through nonverbal icons such as pictures, movements,
dances, colors, music, and melodies and performs the significance
in standard Arabic, dialects and foreign languages. In the ad wants
to see the product promoted by the ad there are multiple language
functions for the same are in the reference signal reference function
is that the language. sometimes performs more complex functions
through nonverbal icons such as pictures, movements, dances,
colors, music, and melodies and performs the significance in
standard Arabic, dialects and foreign languages. In the ad he wants
to see the product promoted by the ad, there are multiple linguistic
functions of the Sun are the same in the reference signal reference
function is that language is a word of expression and a part of
thinking related to him, This factor shares the indicative
significance of the declaration with the language, since the
advertiser meets the sender or the speaker, the advertisement
corresponds to the idea because it is the subject of the speech event
that is in the promotion and it addresses the instinct of the future
which is the receiver ie the consumer and the context here is the
reference is the quality of the product and show Its advantages in a
competitive spirit that surpass the product counterparts and peers
and expressive function is not the language to tell us about our
needs, but we use them to express ourselves and show this function
in the exclamation and ridicule and associated with the tone and
toning and this is what sign indicative sign as the movements icon
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icon to stir The instinct of the recipient The expressive function of
the language is manifested through advertisements for perfumes,
women's fashion, toys, their food, and the instructional function.
We use language to induce the recipient to create an act as in the
methods of command, prohibition, hope, wish, refusal and other
actions. In a position that allows him to use the language in
pushing the receiver to create an act. This is what the indicative
sign in the Declaration makes of using all available means of
movement, color and music to induce the consumer to purchase the
product - and to benefit from the services it provides and the poetic
function. It is meant by the rhetorical function of the language that
is looking for aesthetic and literary characteristics such as
metaphor and metaphor. Because most interest focus on both sides
of the temptation and excitement to attract the consumer to buy the
product after showing the advantages and strength and marketing
to the recipient to persuade him to buy and this requires metaphor
and analogy in the presentation of the product and promotion, and
may be indicative signal Using singing voices especially in the
genre by employing some rhetorical arts to serve as a means of
influencing and persuading the consumer and to impart an aesthetic
feature to the advertisement that attracts the recipient especially in
the children's ads waiting for the songs and music associated with
the advertisement and its signifiers as well as soft drinks
accompanied by loud music such as the announcement: From your
heart about the sense of life for people "where the emergence of
anaphylaxis in the words sense and people in "We are not talking
to say anything, but talking to speak and indicative sign is often the
language of the ad or the non-language aspect of the declaration,
and the language of the declaration is not to speak only the
advertiser but Is for influence and persuasion and the function of
the colloquial is not very much in line with the declaration because
the advertiser not only speaks but wants to deliver his message in

18

1029  ) أبريل6 ( العدد

اجمللة العربية مـــــــداد

effective language influential and these are usually icons animated
images in televised paintings and paintings fixed colors and
movements and signals and music.
The significance of the sign has an old presence in many
sciences; it is a useful communication tool after speech; it is used
for the purpose of abbreviation, the thumb of something that is
feared to be mentioned, or to indicate something in a critical state,
which is also dumb. Some linguists believe that man knew the sign
before learning the language, but a group of them went on to say
that the language originated from the reference and gradually
evolved from the great practice of this reference in the origin of the
language and that the language of origin is an indicative
component .The signal is confined to a limited framework does not
change, as it expresses the understanding without noticing it as free
of meaning and mechanism This applies to physical reference such
as hand and head signal and movements of fingers and the side of
the eye Moral signal and the significance of the moral signal vary
in each sentence according to the position it came, And it is
beneficial for her to have magic in her soul, so she explained an
excellent explanation which is one of the oddities of poetry and its
salutation, and one of the conditions of the reference is "the
validity of the meaning and the good statement with the
abbreviation; because the guide is in his hand if he does not
understand what is meant by the easiest thing. A: A clear,
inclusive, causal, intelligent, follow-up, representative, inverse,
opaque and exaggerated Indicative theory in meaning It is one of
the oldest theories that tried to define the meaning of the meaning,
and the theory of the theory of important theories in linguistics and
the owners of this theory that the meaning of the word is: what
refers to abroad.
اهالو لداة ةن اة ةالاو و دات دمةباااق ا ابا لداة،سية ةالل هال ا ادبحا اإلشة و الالتتا اة اددة
 ياها ااق د ا، اايالو الئاةكث ةتعاد ا-دميات ادةباااميت لاق –ةحيةناة،ا با ل ادم ات ااه اد
بادو الا دابان الاددبساي،ا بنةغ ريد ادمفظيت وعق ادصب الادحدتةغ الاددقصةغ ادد
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الا ن ةا الا با لأالاء ادهتدت اه ادم ت اد،دليت ادفصح الادم ةغ اد،ةويات اد،دليات الادم اةغ
ا ن بيت ن اددةم اه ااه اإلاادن د اه ت ات ادد اةل اداالو ادال دا اإلاادن "القاه ذتاد
ةتب بن 1بخدس الئةكث د ةنيت دم ت:
 -1ادبئيفت ادددن،يت الاةدعق اه ةن ادم ت تدا و،بد الايا نةناب واق ادةفكياد ة،ما لا أ
الودسااق دسااق ادكاادا دمد ااة بق ادااالو ااةدل التااق ذدااك ودن ،ا اد اايةق" الهااالا اد،ةوااق
اشةد اي ادهتدت اإلشة ت اه اإلادن ول ادم ت ذ ن ادد،مق ةلاق ادددساق ةال ادداةكم أ
الاإلادن ةلق ادفكادو نا وبلابث ادحاهي ادكدواه اداالو وحاق ادةادال ل الةنا خة اب
رد زو ادد ة بق الهب اددةم ه ةو ادد ة مك الاد يةق ه ة هاب ادددن،يات الهاب نابالو ادد اةل
ال ئ ة وزا ةه لدال ا ةا يت اةفبق ام نظداء ادد ةل الةقدان .
" -2ادبئيفت ادة،بيد ت دي ت ادم ت دإلبخباة ااق حةنةا اة ا ا دكاق ن اةخهو ة دمة،بياد ااق
ذاا ة الاظ د هاله ادبئيفت اه ادة ،ب الاد خد ت الوة ااةحب ة واق نباد الا اي  "2الهاالا واة
ا با ل ادهتدت اإلشة ت ايدة ا،بد ل حدتةغ ا بنت اه ا،بيد اددادةو ادةاه ا اةم ه اما
سااد د ادشااكبتات إلثااة و رد اازو اددةم ااه ا ا ن ادبئيفاات ادة،بيد اات دم اات اظ ااد وااق بخ ادل
ادنةغ اد،طب الةي ةء اد ةء الد،ب ا فةل الا رال ت ادخةات ل .
-3ادبئيفت اإل ،ةي ت ن ةخها ادم ت دحا اددةم ه ام نشةء ا،ق وة تدة اه ةسةديب ا واد
الاد ه 3الاددنةء الادةد اه الاداداي الريدهاة واق ةا،اةل د ب ات " ةتب ابن "التلاه واق ةن
اطةل ادم ت الئيفة ة لصب و احيحت تله وق ةن اباا اد،باة اغ واة ةضاي ادحاةل الةن
كبن اددةكم اه وبلل دح د اسةخهاا ادم ت اه الال اددةم ه ام نشةء ا،ق واة .الهاالا
وة ا با ل ادهتدت اإلشة ت اه اإلادن وق اسةخهاا نديل ادبسةكق اددةةحات واق ادحدتاةغ
الا داابان الاددبسااي دحااا ادد ااة مك ام ا شااداء ادد ااةل -الاتنةفااةث وااق ادخااهوةغ ادةااه
هو ة.
 -4ادبئيفاات ادشاا،د ت ال صااه ل ااة ادبئيفاات ادبدرياات دم اات ادةااه ابحااا اااق ادخصااةكص
اد دةديت الا الليت وعق اتسة،ة و الادةشبي الا ة ادهتدات اإلشاة ت ل االه ادبئيفات تعيادا ن
نق اهةدةو ة ادةدتيز اما ناةنبه اإلراداء الاإلثاة و د االم ادد اة مك دشاداء اد ام،ت ل،اه
ئ ة وزا ةهة القبا ة الاشب ة دمدةم ه إلق ةا لةدشداء الهاله احةة اتساة،ة و الادةشابي
اه ادل ادد اةل الادةادال ل دا أ القاه ا اة ادهتدات اإلشاة ت لةساةخهاا ا ااباغ ادد اةو
بخةااات اااه اد ااة لةبئيااث ل،ااي ادف اابن ادبدرياات دةكاابن لدعةلاات الساايمت اااأثيد ال ق ااةث
دمد ة مك الإللفةء سدت ندةديت ام اإلادن ا الم اددةم ه بخةات اه ادنةغ ا فاةل
ةظااادالن ا راااةنه الاددبساااي اددصاااةحبت دإلاااادن الاداااهتتغ اإلشاااة ت ايااا التاااالدك
 – 1ةتب بنأ ادم ت الاةاد ام فيت ص56
 – 2اد ةل أ ص55-56
 - 3اي ابالو لدهبوت ادةحميق ادم بو دمخطةم اإلادنه ص" 7لةصدف"
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اددشداللةغ اد ةي ت ادةه اصةحب ة اددبسي ادصةبخبت وعاق اإلاادن  ":شا ق وز كاة لكاق
وكةن ااق واق قمباك ااق ل ح اة اايش دم اة " حياا لادي اد اة ااه تمدةاه ح اة
الاد ة اه
1
"ادبئيفت اد بديت " الاةكبن ادم ت وق ةاباغ ةال وبي ةال ةاباغ ال وابي ،باد ل اة تاق
قاابا اااق ةردالاا  .2ا ا حق ت نةحااهي د اابل شاايتةأ لااق نةحااهي دكااه نةحااهي الادهتداات
اإلشة ت رةدبة وة اكبن د ت اإلادن ةال اد ةنب ريد ادم ةنه ااه اإلاادنأ الد ات اإلاادن
دي ت ديةحهي ادد،مق ا ندة هه دمةأثيد الاإلق اةث الادبئيفات اد بديات ت اةدشا تعيادا وال
اإلادن ن ادد،مق ت ةحهي ا نداة د اه ةن بااق ساةدة لم ات اةامات وايثدو الهااله
اااةالو وااة اكاابن لة بنااةغ ادصااب اددةحدتاات اااه ادمبحااةغ اددةمفاازو الادمبحااةغ ادعةلةاات
الا دبان الادحدتةغ الاإلشة اغ الاددبسي .
الالتد اتُ اإلشااة و د ااة الناابال قااه اااه تعيااد وااق اد،ماابا نَّ ااة ةالاو ابااااق و داات ل،ااه
ادكدا الا ةخها د دل اتبخةصة أ ال ل ةا شاهء خشا ذتادهأ ةال دبياةن شاهءح ااه حةدات
حدنتأ الهه ة ضة د ت ادبك  .ال دى ل،ي ادم ب ق ةن اإلن ةن ادف اإلشة و قبق و،داات
ادم ت لق ذهب اد و د ةن ادم ت ندة نشأغ وق اإلشة و الاطاب غ ا اة شايتة اشايتة
وااق تعاادو ودة ساات اإلشااة و هااالا ةو اااه نشااأو ادم اات الةن ادم اات اااه ةاااق نشااأا ة وكاابن
َشاأغ فو ال
شة و الدالا ذهب اد "" 1اه نَشأوف ادم َ فت ادبَش فَاد فت دا نةي ات وفةالُهاة ةن ادم اتَ ن ال
اق
اتاصة فل َليالقَ ا الاداالفأ الا َ َ
غ فو ال
ط َّب َ ال
غ
اق َو الد َحمَا حت شاة ا ف
ُوك فَب حن شة ف و هُب ادالو سةالَ َا َد فمية ف
غ ف
الادبنال أ ث ُ ةبخالَ هالا اد فظة ُا اإلشة ف و َة َ َ
ط َّاب ُ ال ة ال و ةدا ًأ الا اة دةطاب ادد ةد،اةغ
لةد َي فه َ
ال ُ
غ الاشةلك و ةتغ اد َحيةوفأ الهكالا ا َ َ
ا ُق اإلشة ف و د ن الَبثح فواق
ادص ةاة ف
ط َّب َ ادةَّبا ُ
ئ بف ف
ادم فت ا ال فدي فت فدةة َح َّب َل لَ ال،هَ ذ فدك د دُ حت وكبنت وق الحهاغ ابايت ال وبي النظةا واق ادب ا
الادةداتيب أ َة َ َ
ط َّب ُ فلة ف داالحأ ال َو َل ذ فدك ئق اد ظةا اإلشة ف و وديواة د ظاةا ةو د ات وباي اة
ت اإلشااة اغُ ُوصااةحبتً
د ااة اايالو ال ادةبااااق الاااب ااايق ا اكااة الادةفااةه أ لَااق ئم ا ف
كد ا ُق َالئيفَة َ ااةأ النظاادا هدياات ادااهتتغ اإلشااة ت ام ا و ااةبى
دألاااباغفأ ا َ اهالا ُد ة الا ُ ف
2
غ وعااق اد ظد اات اإلشااة فت  .الدكااق الئ اادغ
اي اد ظد ااة ف
ادةبااااق الاتاصااةل لااديغَ ل،ا ُ
ُ
َ
ادا
ا
دمك
غ
ا
اة
ا
اإلش
ت
ا
داا
و
ت
اة
ا
اإلش
غ
اة
ا
ظد
اد
ا
ةه
اق
ا
الو
ا
ف
ف
ُو اابرةغص نه ااهو ص دة دي ا فت ادبح ا ف
ف
ُ
ُ
ادخبدو َ لايقَ اد اة ف االدواة ً الا،ميداةًأ الاإلشاة اغُ
ريد و ط ،حت اةدم ت ا ُ ُق
َ
وداا َتً و ةهاوتً َ
 - 1ةتب بنأ ادم ت الاةاد ام فيت ص56
 - 2الق ن هأ ادخصةكص 33/1
ال
-1ن ُ
ظد ا َد َن َدتَ تفةةم” “ :Michael C. Corballisاه نَ الشأو ادم َتأ وف ق شة َ وف اديَ فه د نُط ف ادفَ ف
ادب َ فه دمع َّ ةاَت الادفُ بن الاآلالامأ ادكب تأ
وةنه ُ
ا الَد َن َدتَ :وحال دبال ف
ا َددأ س الفم فمت اةدَ اد َد ال ،فداَتأ اد َد ال مفس َ
.2005
ث326:أ وة
 – 2رهال سأ الردالستأ د ت اد ه ادندت هيدنت اةدح ش يد نشد الا ادء اده ق دمطبةات الادةبي ل
أ2006ا

18

أ.د /طلبة عبد الستار مسعود
ث وااق
اب د ا ةن اإلشااة ا ف
اكد ا ُق اد ا َق الا،ض اهُه .الوااق اد ظد ااة ف
ف
غ اا ص
غ ادم ااةني فت وااة ذها َ
3
ُ
ُ
ُ
ُ
اا َق واق حياا بي،ات ةالاافا ثدثات ةاا ةفح تبالادى .ابااااق
ةاا ف
ااق ن ادةبا ُ
ةف ادةبا ُ
د بو لةدكمدةغ الابااق رياد د ابو لةإلشاة اغ الادصاب الاباااق ودتاب ازاال لايق
ةالالاغ ابااميت وة،هالو د ب ت الريد د ب ت.4
َّن التداات اإلشااة وف قه دااتصأ الا ا ُ د ا وةال ا حت الو ،ب اتحأ اةددةال اتُ اكاابنُ لةديااه اللةدبن ا أ
اةدخبل اااه ئاادل ادد ،ا ال حة اات اد ا َّص لكااق نبانب ا وااق و ،ا
الادد ،ب اتُ اكاابنُ لا
ُ
الحةتغ نف يت الانةدةايتأالليق اد ُ ةال اد،دم َّ
و،اةن تعيادوح ا اه ذاغ
ةن اإلشة و اهل ام
ح
6
سحد ال ةي الت ةبا ُق ل اة ت ااق د ا ادبداب اي اة الو،داة اة واق تةاات اد باناب
اددحيطااات ل اااةالوق ه اااة ةى ل،اااي ادباااةحعيق لااادال و لااا ادةباااااق لاااةدد ،ا َ،ااا َق
و ُو ة فابة ً دا
ادةبا ُ
ريد ادم ابو و ة ابة ً دا ادد ،ا اد َد اةوهأ الن،ا َق ادةبااا َق ادم اب َّ
ا َق َ
غ ادم ب ات ادب يب ات
اد َد ال ،اد َد ةده الا َ الفصاي ُق ذداكَ ةن اد َد ال ،ا نداة هاب واأبخبذ واق اداهتت ف
صا فق واق ن ا ف ادم اتأ الوااة ُ ه ُوا ن ا ُ ادم ات نداة هاب ادد ،ا ادب ياابو
اَ َا أ ةو واق اد ُدة َ َح ف
اد َد ة فدهأ الت له ل،هَ ذدكَ وق وحي بخة نه شةد ُق ام اد َد ال ،ا ادم ابو ال ايث ُد ايا أ الهاب
ُ
الرياد ذدفاكَ وداة ايثد ااه اشاكي فق اد َد ،ا أ
سيةق ادحة فل الاددصةحبةغ ادخة ف نيتُ الاد َداكقُ أ
ُ
ااأامث وا ال
ااق اااااه فالق :اد َد ال ،ااا اد َد اااةده ةال ادصاااةكبأ الاد َد ال ،ااا اد َد اااةوه ةال
ااااةد َد ال ،اد،اااةا ا ُ
َ
ا ا ُق ريا ُاد ادم اابو اةو اتأ ال ااه ُبخ ُق اي ا
ادصااةوتُ أ الودااة ة ا ُ
اب د ا اد َد ال ،ا اد َد ااةوه ادةبا ُ
ً
ُ
ُ
َ
الئةكث وةبة ف َ حت ا اه ا اه اإلشاة اغُ
اإلشة اغُ الد تُ اد َ َ فه ادةه ا،ه ااها و ،ب ة ةوي ة ذا
َ
َدا ندمتً.1
الاد َح َدتةغُ الا ُ
َ،ةليد ادبن اق ادك ف
ُ
الو ،اتكةدف ليق ادد ،الاإلشة و " ال
ةن كابنَ ادمفا اد ميا ُق وشاةددً اما
و،اةن تعيادوح
ح
2
ادشا،د الومحا ف أ اللدراتص
ب
ل دةء دي ة ةال ددح حت اهل امي " الةنَّ اة ةو اإلشاة و " واق رداكا ف
ف
ُ
اددبااديأ
ادشااةاد
ا يبااتص اااهل اماا ل،ااه ادددواا الاااد فادد ااه وأ الداايس ااأاه ل ااة ت
ُ
،دف و ددً
ُ
الادحةذق
ُ
ُ
اددةهدأ الهه اه ف
تق 3نبث حوق ادكدا ددحتص الادتصأ الابخةصة الامب حح
ُ
الو ،ةه ل،ياهص واق ئاةهد دفظا " .الواق شادال ف اإلشاة وف " ااحت ادهتدا فت الح اقُ
ادبياةن وال
ف
 - 3الةحده اددةبتقأ ادد ح ادبئيفه اه ادفكد ادم بو اد،دله ا ابل الاتوةهاال ص161-161أ وكةبت
ةوةنأ اددلة أ  1أ1427ه2005 -ا
 - 4اد ةل ص150
 -- 6الق قهاوتأ ن ه ادش،د ص65-66
1
ي ادم ةنه ادَ َ،دله]341/1 :أ ال .و هو ادا أ
ا فق ريد ادمفظه اه ادةدا ف
 -ودوح وق ئةهدوف ادةبا ُو ةل نصشد لدقَ ةش ةل “نهالو س ةوةغ ادم ت الا الم اه ادب ةء اد َحضة و دألوت اإلسدويتأ ق ادم ت
اد،دليت ال الال ةأ تميت َو،ة ف ادبحه الاد،مبا اإلن ةنيتأ اد ةو،ت اإلسدويت اد،ةدَديت لدةديز ةأ الا ادة ه ه
دمطبةات الاد شد الادةدندتأ 1.أ 1421هـأ 2007
 - 2الق قهاوتأ ن ه ادش،د .65-66:
 – 3الق شي أاد،دهو.302 /1 :
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اددشيد ليهه الن د ف ف اددشة ُ دي و ،ةه اد قيد دإلشة و.
َّن
اتبخةصة
َ
 .الدإلشة و النبال اه ادةداي اد،دله ش،دا النعاداأ الةال تعياد واق شا،داء اد،دليات الال
ادشاا،داء شااة اغص اااه
اإلشااة و اااه ادة،بيااد ادااة ااهال اااه ااابادد ادخةااات الدااب،ي
ف
ُ
ااةي وااق ساادةغ ادبدرااتأ الئ ااد هااالا
ااةي الاإل
َّن اإلشااة و وااق ساادةغ اإل
شاا،ده
ف
ُ
لبلب ااه و ةقشاةغ اد اةالُ ال ن اهه ل،اي ا لياةغ .الذتاد الاق ادد،ةاز ةن اإلشاة و ااهل
4
ام تق شهء ح قأ الهه اكس ادك ة ت ادةه رةدبة وة اهل ام تق شهء قبيح.
اةإلشااة و ا حصااد اااه ااة وحااهالال ت ة ياادأ ذ ،بااد ل ا ادف ا الالن ال
ةن دحظ ااة
لةاةبة هااة بخةدياات وااق ادد ،ا ال دياات هااالا طب ا ام ا اإلشااة و اددةال اات وعااق اإلشااة و لةديااه
الاددة الحدتةغ ةاةلل اديه ال دف اد،يق ال وش اد،يق ال بخدا ادم ةن الاابنة ادفاك
دي ة اال ة ا الل ادشفةيق الاوةهاالهدة دألوةا الادةكشيد ام ا نيةم الادواةغ اد ضاب
ةال ادفااد ةال ادةصاافي ةال اإلشااة و ام ا ادكةااث ةال اتشااة و دم اادم ةال ادب،ااه ةال اد صاايد ةال
ادطب ااق ةال ادضااخ ةال ادددافاال ةال ادد ا خفي ةال اديداايق ةال ادي ااة ةال ا وااةا ةال ادخمااث ةال
ادزحةا ةال اد،هال ةال ا،ةليد ادبن ا الا هبخق اه ة اإلشة و اددةال ت.
اإلشة و ادد ،ب ت:
ةوة التدت اإلشة و ادد ،ب ت اةة بث ااه تاق ندمات ح اب اددبقاث اداالو ناةءغ لا أ الواق
1
اباكهفهة َّ
فاد ال
ادشا،د
ب
غ اف ايدا ً لاه ،ة ً " "أ الهاه واق رداكا ف
ف
ةن د ة اه اد فب ف سحدا ً أ افُ َ
ُ
َّ
قُ
اددشايد
ن
اتبخةصاة
وال
ادبياةن
الح
ت
ادهتد
ت
اح
"
و
اإلشة
شدال
الوق
الومح ف أ
ف
ف
ف
َ
ف
2
ليااهه الن د ا ف ا ف اددشااة ُ دي ا و ،ااةه لأس ا ق وااة كاابن أ ا شااة ا ُ و،ااهالالو ُ وااق اد،بااا " .
الدإلشاااة و ةناااباث و اااة :شاااة و ص ااااد حت الاضااادي يت الساااببيت الله ،يااات الاةب،يااا الادعيميااات
الاك يت الوب دت الافخي الامب ح اق د ادخبل اه لبةم ادد ،الاددل ليقَ اتس
الادفكدو الاددشة دي .
ة َّوة ادفدق ليق اإلشة و الاددوز اـ " اةإلشة و ا حصد اه ة وحاهالال ت ة ياد أ ذ ،باد
ل ادف الالن ال
ُ
اددواز اما
ةن دحظ ة لةاةبة هاة بخةديات واق ادد ،ا ال ديات ااه حايق فاة ُح
اةاميت ادة يد الادة هال الادشدبل ا ه اة،اهال واهدبتغُ اددواز لة،اهال اد ايةقةغ ادةاه ادالُ اي اة
اللةدةةده ا ب ةالس ُل وق اإلشة و اه ادة،بيد الات حةء أ داالدك ن،ما ادشا،داء ق ةااة ً خةفابن
ال اء ل ةو الا،هال وهدبتا ".3
اد ظد ت اإلشة ت اه ادد،
الا،ه واق ةقاها اد ظد اةغ ادةاه حةالدات لياةن وةهيات ادد ،ا أ الاد ظد ات اإلشاة ت واق
 - 4الق قهاوتأ ن ه ادش،د ص65-66
 – 1ةلب وبس (دمحم)أ بخصةكص ادةدتيب ال است احميميت .111
 - 2الق ةله اإلابل اد،هالانه احد د ادةحبيد اه ا ةات ادش،د الاد عد ص.200
 - 3ت،بان( دمحم ) 0اددوز الاد،دوت الاإلشة و اددفةهي الادد ةتغ .10:
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اد ظد اةغ ادد داات اااه ادم ااةنيةغ ال اادى ةاااحةم هاااله اد ظد اات ةن و ،ا ادكمداات هااب :وااة
اشيد دي اه ادخة  .قه حةالل ل،ض احه ه بي،ات اددشاة ديا ق اةا ادكادا اددخةمفات
وعق اد،م أ الا ا،ةلأ الادصفةغ الا حبالأ الاسا اد دالأ الااه هااله اد ظد ا فت ة اةن ا الل
اشايد ديا ف أ الهاالا ةضاه اددواز الاددشاة ديا أ الادعاةنه َّ
ةن
ةن و ،ادكمدا فت ةدعاق ايداة
ُ
َ
باناب ادعدثات دمبااب فل
ةطماب اد
شايد ديا أ الهاالا
ادة،بياد الواة
و ،ةهة هاب اد،دقاتُ لايق
ُ
ُ
َ
ف
1
دمدشة دي اق د ف ادفكد فو .
 .الادفدق ليق اإلشة و الاددوز ةضح وق ةن اإلشة و ا حصد اه اة وحاهالال ت ة ياد
أ ذ ،بااد ل ا ادف ا الالن ال
ةن دحظ ااة لةاةبة هااة بخةدياات وااق ادد ،ا ال دياات اااه حاايق فااة ُح
ُ
اددوز ام اةاميت ادة يد الادة هال الادشدبل ا ه اة،هال وهدبتغُ اددوز لة،هال اد يةقةغ ادةاه
دالُ اي ة اللةدةةده ا ب ةالس ُل وق اإلشة و اه ادة،بيد الات حةء أ داالدك ن،ما ادشا،داء ق ةااة ً
خةفبن ال اء ل ةو الا،هال وهدبتا ".2
ال
القه
ااةدلات د االه اد ظد ات ةواب ص وة،اهالوصأ الهاه ال اساتُ ادظاةهدوف ادم ب ات فبخاة َ اة ف
غ ادخة ني فت اددشة ف دي أ الاه ُا اضد ة تمدة ح
غ وعاق "ت"
ادم فتأ القية ُو ة له اس فت اددبنبالا ف
ال" د ا " الدكااق" ال "ةال" .ال َّن و ،ا ادشااهء ريا ُاد ذا فا ا اةدةفةح اتُ دي ا ال
ات هااه ادةفةح اتُ ن
ال
 .ةشة ال الةالناهن
الدكق ادد ،ت يت ُق.
ادةفةحتَ ايت ُق
ذ قهوة نظد ت احميميت د ،ةاد ادهتدت اه وعمع دة اددشا ب ااه تةةل داة the Meaning
 of Meaningاد ظد تَ اإلشة تَ تدة اه اددعةل اآلاه:
ادفكدو – ادددنل – اددهدبل
ادشهء ادخة نه اددشة دي  -----------اددوز – ادكمدت -اتس
ا دل هاله اد ظد ت ليق اإلشاة ت الادةصاب ت ااد ا،اه شاة ت بخةدصات حياا اضا ل،اي
ودوااح اد ةحياات ادةصااب ت ل ةنااب اإلشااة و الدك ااة اباايق ةن وحصاامت ادقاات لاايق ثدثاات
ا ةاااد اد،دقاات لاايق اد،دواات الادفكاادو وبةشاادو الهااه اةد،دقاات لاايق ادفكاادو الاددشااة دي ا
شة ت القه اكبن شب بنيت.
الاد،دقاات لاايق اددوااز الاددشااة دي ا رياادو وبةشاادو الت اكاابن ت اااق د ا ادفكاادو
دالا س بخطة وة ط،ة ليق اد،دوت الاددشة دي .
الام ا اسااةي ق ةالددااةن ام ا وااة اباااق دي ا ةالنااهن ال ةشااة ال ةالبخماات اااه ادد ،ا
– 1ةحده وخةة اددأ ام ادهتدت ص66
 - 2ت،بان(دمحم) اددوز الاد،دوت الاإلشة و اددفةهي الادد ةتغ ص.10
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ا صدا ياكها بخة نة اق ادم ت هب اددشة ةدي اداالو قاه ل اه تداة هاب الدكاق و ،اةه ة يادأ
اد ةشة الي الةالرهن ةهدد ةحه داه هاله اد،دقت اددةبةالدت ادةه ادعق ادد. ،
اكدقُ اإلشة و اه اددل لايقَ ادفكادو الادصاب و ادصابايت الدايس لايق ادشاهء الادة اديت
تدة ابد الو سبسيد اله ة الول الو سبسيد ليق اددةال ت الهه اإلشة و ُ د ادشهء لةدحدتات
ادخبل اه ئدل ادد. ،
لةدبن ةال لةديه الليق ادد ،ب ت الهب
ُ
ةشة الو سبسيد د َّ
ةن اإلشة و َ ادم ب تَ " ادل ُ ليق ادفكدو ف الادصاب فو ادصاباي فت أ الدايس
()1
ليق ادشهء الادة ديت " أ ةو ليق ادصب وف اد يكبدبنيت دمصب ف
غ اللايق ادفكادوف اددبنابالوف
اه الوةغف اإلن ةن .
َ
َّ
الهالا  ،ه ةن دفظت اإلشة وف اهل ام ادفكدوف لأتدم ة أ الادصب وف ادصابايت أ القاه
اُسةبهل وكةنَ ة اددهدب ُل الادها ُل ام ال
ةن كبنة لصي حت ااةبة يا حت 2أ الاتاةبة ياتُ ا ،اه ة َّن اة
"ت اداب ُ لهاالح ةنَّ ة ااةبة يتُ
اب
َّن ة ديس د ة امتص بي،ياتص لةدداهدبل" 3أ تاالدك ادةُ ،
اةليد ام ةكيااتص دمح ي اات ادمي ااة ام ا اددااةكم اد اابى
ادااالو ااابحه ةاااباا ُ لد،ةنيف ا أ الهااه ا،ا ص
ادطبي،يتُ 4أالدإلشة و التتغ تعيدو الوة بات دكق و،داة اة ااق د ا ادبحاا ااه ا،اهال
اتحةدااةل دمد ،ا أ الهااه له ،ياات الاك اايت السااببيت الاةب،ي ا الاضااد ي الاصااد حيت الالقاات
ادد ،الامب ح الافخي أ الل الا اةإلشة و ُ اة،هال لة،هال ادد ،اددداال اه اد،بة و.
الوااق ه ااة باادي الال ادصااب و اددوز اات ادةااه احةاابو اما ة بنااةغ ةال وخطب ااةغ ةال
اااب ةال شااة اغ لااابكيت  -ا،ةدااه و ةقشااات هاااله ا بناااةغ اماا احمياااق واازو امااا
وكبنةا ة الد ة ة ال دتز هالا ادبحا ام نةنبيق، :ةداهان اما ادةبنيا الاإلاادن اددب اه
ام اددوز اد يد ادمفظه الاددشة دي الالتتا الاد ةنب ادحدته الاددبساي ه اداالو ،ةداه
امي اإلادن ادد،ةاد الابني ادد ةقشت  ،ه صةل اكدو ةليت د اددةم ه الاإلاادن
هب ادميت ااصةديت ا ةه لهال تبيد اه ادةأثيد ام ادم ت ةلة ةال سامبة واق اإلاادن ااه
اب و ابدي ادد ةل الا ة دد،ة يد نالم ادد ة مك الدب ام ح اةم اإلبخادل لد،اة يد اداس
لااأبخدق ادد ةد،ااةغ الهب ةاا الاةالاااا الا ةدياااه  .هااالان اد ةنبااةن هدااة :و ةقشاات ادصاااب و
اددوز ت تصب و س الادةه ا ،اه ادخطا اددبن ات .و ةقشات ادصاب و اددوز ات تصاب و
قديت ودة  ،ه اسةخهاا ادصب اددقديت إلنشةء ادصب اه اصد اددقد ت الادحةسبم.
 -1ادالنةن الو سبسيدأ ام ادم ت اد،ةا ص.13
 - 2نبنةثةن لي قأ وهبخق د سيديةء اإلادا ص 11ادندت ال دمحم شيةأ ادديس ت اد ةو،يت دمه اسةغ
الاد شد 1432أ1ه2011-ا .15
 - 3ادالنةن الو سبسيدأ ام ادم ت اد،ةا ص.11
 - 4نبنةثةن لي قأ وهبخق د سيديةء اإلادا ص 11ادندت ال دمحم شيةأ ادديس ت اد ةو،يت دمه اسةغ
الاد شد 1432أ1ه2011-ا
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ةال امدةء اد،دليت ادهتدت اإلشة ت داهى تعياد واق ادشا،داء اللايق ل،اي ن اةال ادشا،د
لدة ت هث و ةت دمشك َّ
و،اةن تعيادوح ا اه اةي الت ةباا ُق ل اة ت
ةن اإلشة و اهل ام
ح
اق د ادبدب اي ة الو،داة ة وق تةات اد باناب اددحيطات ل اة .النبا ادم ب ابن دا ةن
التداات اإلشااة و اكدااق ُلاايقَ اكااد ادشااةاد الاددشااة دي ا حيااا لطاابا لاايق اتس ا الادفكاادو
الاددشة دي دي،طبا الحهو وبلبايت دمهتدت وق تةات اد بانبأ اله ة ادد صبال لةإلشاة و
اإلشاة و ُ اددةال ااتأ ة َّواة اددوااز ا اب التداات ادمفظاات ااه ساايةق ة اداالو نا ال
اةءغ لا التداات اإلشااة و
اق ندماات ح ااب اددبقااث ادااالو نااةءغ ل ا أ الهااالا ادد صاابال
ادد ،ب اات حيااا اة ااب ُ
ث اااه تا ف
لةإلشة و ادد ،ب ت.
َّ
َّ
ال
رياد
ا فقأ د َحش فه ادةأ يا فه الاإلق اةثأ ال ةدعاق نب ُ
،ةده اإلادن ام ادح ة اه ادةبا ُ
اا ُ ُ
ساب ًوة اشاكيميَّتً ةال ُو َّ
ص
خططاة ح
غ ةال
احبو
و
ب
ا
ُ
ادمَّفظهفأ اه فش ف ادصب فو ا بنيَّ فتأ الهه ُ
اااب ً ا اُباُبرداايَّاااتً ةال ادواااة ح
غ لصااد َّتًأ َ،ة فَداااهُ ف
ادح َ اااة ُ اي ااة امااا ادةَّحميااا فق َّ
ُ
اددوااازو ف
ص
ُ
و اسةخهو ادبحا ااه
كبنةاف َ ةأ التالدك اد ُ
ه وةال ٌّ
صب ح اإلش ة َّتحأ الاإلش ة َّت ند ادن ٌّ
د ُد ف
َّ
ق
اإلادن ادد ،بو ف ادالو ُداالُ و ُ صة ُل اكدوح ةليَّ حت د اد ُدةم اهأ ف
اح اة ُ ادصاب وف
ف
سية ف
َ
َّ
الح ااة ُ ادصااب فو
فأ
ال
اد
ا
د
اد
اد
ا
ري
فف
ال
اة
ا
اد
اي
ا
خط
ة
اد
ا
ل
اه
ا
الن،
عةأ
د
اب
ا
اص
ة
د
ا
س
ت
ا
ي
بن
ا
َّ
ال
ف
ف
َ ُ َّ
ف َ ً
َ
م
ةقدهاة
اصاد ادحة ُ
الاددقده وديا ادصب وف ادفبابرداايَّ فتأ َّ
ا بنيَّ فت اصب ًدا َ قديعةأ َّ
ساب ف
ُ
ل فت دمفبابرداايَّ فت ادبحة فت .التق ذدك د الال و اه اإلاادنأ واق
ف
اللداو ف ف ادة َّ ي يَّ فت اد ُد فب َ
ُ
َّ
ث ليقَ اد مل اه نديل و اةتغ ادبيال الادشاداء ااه ادة ابق اباد ادشابكت نةدنات
وع فق ادةآد ف
اه ا سباق اإلدكةدالنيتأ ااه اد،اةد تما أ الادةحمياق ادم ابو دمهتدات اإلشاة ت ااه اإلاادن
،ااه ةسةسااة ب ااه امي ااة ادبحااا نةةك ا الوااة اباااق ديا وااق ابااايةغ الوااهى اااأثيد التداات
لااة
اإلشااة و اااه ادم اات ل دياال و ااةب ةا ة ادصاابايت الادصاادايت الادةدتيبياات الادهتدياات نُ ُ ب ً
اا فت وعا فق هااالا اد ااد ف
اةنأ ة عااة تااةنَ ث ةااتً ةا فحاابا ً ا ةا ا َ،ة فالنًااةأ ُوخةةفداتً لُ ُخد َ
ل ن ااةنيَّ فت اإلن ا ف
اد ُدةدعفمَا فت لةد َّ ااة ف الادفااد ف وااق ةنا فق ُو ةداالح ُوة ااه حفا ده ا الاااه د اابو ااه وااة ااهال ةو ا
ادم بو الادع ةاه ال ،ق ادم ت هد ا الل ن ة اد ب ت الادحفةئ امي ة هب ادب ةء.1
اإلادن نابث واق ةناباث ادةباااق اإلن اةنه ااق د ا ادم ات ةال ا بناةغ لةدصاب و
ادعةلةت ةال اددةحدتت ةال اإلشة و اق د د ت اد ه لةدحدتت ةال اتدةفةاةغ لحيا بئاث
اما ةساة واق ادد،مبواةغ الاباايم ة اداه ادد اة مك اددةم اه ااه واهى يو اه قصاايد ةال
ب ق الا وة حهاله بي،ت ادد ةل الادشدتت ادد،م ت النبث اإلادنأ ال ،اه اإلاادن نشاة ة ص
ااصةدية ريد شخصاهأ الاددساةدت اإلادنيات الواة احدما واق و،مبواةغ ااق ادد اةل ادد،ماق
ا ا ا ة ااق لصااب و وبةشاادو الريااد وبةشاادو ابااد السااةكق وة بااات الق ااباغ وةخصصاات ةال
اااحث دإلااادن ا ميه ااات ةال دكةدالنياات الا ةياااات اإلااادن اتشااا ة و اماابا اتنةداااةث
 – 1سداء اةود شدس اده ق اد ،هوأ ادح ة اه ادصب و ا
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56740
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الاد ا فس الاتاصااةل لباااف وش ا د آلدة ااة ادكبياادو ا ااب نااص ذال بي،اات د ااةنيت 2.الت ،ااه
اإلادن اإلش ة و السيمت دبيل ادد ة ةغ ادة ة ت ا أ الدك ئةهدو انةدةايت اه ادد ةا
ا الل الد الئةكث وة،هالو اه قيدة ةالو ةتا ة.3
ا،بال ادبها ةغ ا الده دصا ةات اإلادناةغ "اداه ادداباال اددطبباات اإلادناةغ ادد ادالءو
ادةاااه انطم ااات واااق بخااادل اد صااابص ادةاااه اااة تةةلة اااة الا،مي اااة اماااه ناااه ان ا حياااةء
الادشاابا ث ث ا اطااب اغ الاا اال وااهاهة دمصااحث الادد اادغ الاإلذااااةغ الادةميفز بنااةغ"4
الالال اد ااي دة الدبحااةغ ادطاادق الحااه عة ص اإلنةدناات الاد بااااث ادد زدياات أ ال دناال افااابق
اإلادن ال ساببخ ااه ةذهاةن اد داةهيد اداه ااةداةاله اماه ادم ات اد ا مت الادكمدات ادد اةو
ادةااه د ااة ند ب هااة وااق اتااةغ ا فااةل الادفةيااةن بحعاابن اااق اد اام،ت ت ابة ااة لأر ياات
حفظبن ة ا ة أالتالدك اإلادن لةد دمت اد صيدو أ الاد،بة و اددايثدو الا ابة اة اددبةشاد
لةدخهوااات ةال اد ااام،ت اللةساااةخهاا ا دفاااةئ اددأدباااات.التاااالدك ،ةداااه اإلاااادن امااا ادحدتااات
الاد دات اه الاك ة الاددبسي ادصةبخبت الا دحةن ادداقصت الا دبان ادكعيدو الا ر يت.
نظةا ادة،بيد وق بخدل ادصب و اه السةكق اإلاادا ادددكيات دا ااأثيد تبياد حياا
ا ها ا ددسةكق اإلادويت ل ،ةادهة ادم ب ت الرياد ادم ب ات اةدم ات نابث واق ةناباث اد امب أ
الدي اات و اادال و،داااتأ الااايثد السااةك اإلتا اااأثيدا وبةشاادا اااه اكااب ق اد اامب ادم اابو
الاةدعق السةكق اتاصةل ودابت الا ال نت انةباةه ا ااداال أ الواق اباكا فه اإلشاة و َّ
ةن د اة ااه
ادشا،د الومحا ف أ اللدراتص ا يباتص
اد فب ف سحدا ً أ افُ ف َد ال
ب
غ اف يدا ً له ،ة ً 1الةنَّ ة وق رداك ف
ف
اةاد اددبا ُ
اديأ الادحا ُ
اةذق
اااهل ام ا ل،ااه ادددو ا الاااد فادد ااه وأ الداايس ااأاه ل ااة ت ادشا ُ
،ادف و دادً الو ،اةه
ُ
ُ
اددةهدأ الهه اه ف
تق نبث حوق ادكدا ددحتص الادتصأ الابخةصة الاماب حح
الذتاد الاقُ قهاوات ااه اتكاةدف ال ادد ،ا الاإلشاة و أ الشادح ة
ل،يهص وق ئةهد دفظا " .2
َ
لأن قةل  ":الهب ال
ال
و،ةن تعيادوح ل داةء دي اة ةال ددحا حت ااهل
ةن كبنَ ادمف ُ اد مي ُق وشةددً ام
ح
امي "3
اإلعالن المعاصر وتأثيره في اللغة
الادنل ةهديت اإلادن ادد،ةاد اه ادحيةو ادم ب ت اده اهو اباوق و ة:
 -1بي،ت اددةالو اإلادنيات الةثدهاة ااه اددةم اه الادد اة مك .الهاب ئاةهدو ودكيات الو طبقات
 - 2دمحم ادخة ق اد ص اتش ة و وةهية أ الانب ةتهأ الاديةغ اشة ةد ص 55اةد ادكةب ادحه ا ال غ
 - 3لدنة ال تةابتأ اإلش ة الادد ةدلأ ادندت س،يه لق تداال و شب اغ ادوةغ  12ص13
 - 4اد ةل ص14
 - 1ةلب وبس أ بخصةكص ادةدتيب ال است احميميت .111
 – 2الق شي اد،دهو.302 /1 :
 – 3الق قهاوتأ ن ه ادش،د .65-66:
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الو دبات الادحبا الاإلق ةث اه ادل ادد ةل.
د :
-2نبايت السةكق اإلادن الا
-1ادددنةو "ادةمفةي.
-2وباقل ادةبااق اتنةدةاه اإلادا اد ه ه.
-3اإلادن اه ادصحث ادة ميه ت اإلدكةدالنيت.
 -4اإلذاات.
-3دبحةغ اإلادن اددةمفزو الاد،ةال ت ام ادطدق الادحباك الادحةادغ الاد طة اغ
 -4اد ي دة اد ة ت الادخطةلةغ اددسديت.
-6دبحةغ اإلادنةغ الادد دغ الادكةب اددصددت.
ةنباث اإلادنةغ -و دالءو – ودكيت – و دبات.
الاةضدق هاله ا نباث ادهتدت اإلشة ت ال دياق ل،اي ادد،م ايق تساةخهاا ا فاةل
دمةاادال ل دبضااةك ،اااه اإلادنااةغ ادخةااات لحةنااةغ ا فااةل وعااق :ا د،ااةمأ الا رال اات
اددص ،تأ الادحميبأ الريدهة وق اإلادنةغ اددة،م ات لحةناةغ اد،ةكمات.1الا،دةداه ااه تعياد
و ة ادهتدت اإلشة ت تدة ةضح وق اد دةذ ادةطبي يت.
الدم ت ا ن بيات الال لاة ي ااه اد ايطدو اما ادناةغ ا فاةل الاد،ةكمات وعاق  :ادداباال
اد الاكيت حيا ة ق ادد،مق لداول ا فةل وعق لدنةول ( لبلةو) ادشخصايت ادكدابنيات أ
ادالو تةن ذا ةتق ( اد بةنخ ) ةابح قب ة ص نها ص حيا ةسةبحه ادد،مق واق لدناةول ا فاةل
ال ب ة اه ادن أ ذ ئ د اه احه اإلادنةغ فاق شادم ادحمياب ثا افةناأ لاأن ن اد
كبد لشادات الةنا ةاابح ة ابل ل،اه القات قصايد الاإلادناةغ "نباهال" دمحمياب ال"ليب اه
تبت" ال"ليبه اة ق "ال"ل كب ت" ال"شابتبتات ت اه " ال " corn flakesتاب ن امكاس"
الوعااق " baby habibyليبااه" حبيبااه لااهت وااق ةن ااة،دق حبيبااه اد،دلياات ال الغ
2
لحدالف ةن بيت
الا با ادميت اتاصةل اإلادنه ام اد ،ةاد اآلايت:
-1دفت اتنةبةه نحب اد م،ت لةدم بء د ا
-2احفيز اددربت اق د

بنت الاددبسي

الادحدتت الادمبن.

ادهتدت اإلشة ت.

 - 1اد ةل ص 17
 - 2اي لدهبو أ ادةحميق ادم بو دمخطةم اإلادنه ص 13أ 2013
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 -3وخة بت ا حةسيس النالم اددشةهه
-4اتق ةث.3
من خصائص الداللة اإلشارية في اإلعالن:
 -1حضب هة ام شةشةغ ادةمفزو الاإلذااةغ الادصحث.

 -2ااةدةالهة ام نالم اددشةهه الاق ةا لبسةكق وة بات ادصاب و ادحدتات ادمابن ا ر يات
اد صيدو اددبسي اددصةحبت دم دق ادد ةو.
الداللة اإلشارية األيقونية في اإلعالن:
اصث ادد ةل الت ا م أ ابيق وديزاا أ اة ةالي حهالاله ادددكيات -.ادساخ ااه ذهاق
ادد ة مك لباف ة ودعمت دمد ةل 1الادةمك ا صد اإلثة و الاد ةذليت الاإلق ةث أ اة،ةده اماه
ادحدتاات الادصااب و الت اددبسااي ه اددصااةحبت أ ااايظق ادد،مااق ةن اسااةخهاا ادم اات اد،ةوياات
اي ة كبن ةتعدا ة سدةث اددبسي ه النةذليت دمد ة مك.2
الات بنةغ اددمبنت الل،اي اد،دواةغ اد ايدةكيت الادصاب و اددوز ات ااهال لشا يت
ادشداء ادةه الدههة اإلش ة بخةات اه اددبلت ندبذنة وق نداةذ ةبخادى .ةوعمات ادناةغ
امه اسةخهاا ادفصحه اادن و اد حابل شاداء ا ن ازو ادك دلةكيات الال ال ايا  " :نحاق
اماااه اساااة،هاال دشاااداء ا ن ااازو ادك دلةكيااات ادد اااة،دمت  "3الات بناااةغ اددمبنااات الل،اااي
اد،دوةغ اد يدةكيت الادصب و اددوز ت اهال لش يت ادشداء ادةه الدههة اإلشا ة بخةاات ااه
اددبلت ندبذنة واق نداةذ ةبخادى2 .ةوعمات ادناةغ اماه اساةخهاا ادفصاحه اادن و اد
حااابل شاااداء ا ن ااازو ادك دلةكيااات الال ال ايااا  " :نحاااق اماااه اساااة،هاال دشاااداء ا ن ااازو
ادك دلةكيت ادد ة،دمت "4

 - 3دمحم اددلي،تأ ادم ت الاتادن ص" 2لةصدف "ودتز اددمك ابه هللا 1434/ 5/ 13-12
– 1ابه هللا لق دمحم اد دنه د ت ادخطةم الاتادن ادة ة و ادمبحةغ اتادنيت ندبذنة ص1
 - 2ال دمحم سةد دمحم ا ويق ادح ة اه ادبدرت ادد،ةادو ص 166أ الا ادكةةم اد ه هو اددةحهو -1
2001ا
 - 3ال س،يه نبة أ ادةخييق الل ةء ا ن ةق ادهتديت ص 141أ ت ت دم شد الادةبي ل اد ةهدو  2013ا
 -- 4ال اي
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هناااا سااايدةكيةغ رياااد د ب ااات وعاااق اد،دوااات ادشاااديت الادالالقيااات الاد اااد،يت الادبصاااد ت
الاد،دوت ادبصد ت (ا بنت) هه ادصب و الاد،دوت ادبصد ت رياد ادم ب ات (ا بنات) د اة
ادقت وبةشدو لةدخطاةم اإلادناه ت ا اق ااق اد،دوات ادم ب ات ادفبنيداةغ الادحادالف ااه
ةالاء ادميت ادةباااق .الةحيةناة ُ اادال ا بنات ادةاه ،داق اي اة ادد،ماق اما اددحةتاةو لي داة
اللاايق و ة ااةا الا ا ادميااةغ ا ياات الا ياات اةاادالال هاااله ادصااب " ا بنااةغ " و حداات اااه
ادتيااب ادااهالال ال ،اادف هااالا ا نااداء لااةدةمف ا اابنه""6الوااق ه ااة اةدخطااةم اإلادنااه
ادم ةنه الهدة وةدالطةن اأو ادوات ت د اةنيت
ا بنهأ الاد
ةشكق وق ن يق :اد
ا،دق اه وضدبن ة ادوت د ةنيتأ الوق ث ت ا،ه اد،دوةغ ريد ادم ةنيت وكدد دم،دواةغ
5
ادم ةنيت ا أ لق هه نزء ت ة زة و ة
اصب و نق ةال اودةو ول اطد دي ت و دال اب و إلن ةن ثأ ةال اوادةو ا اةم هأ
ندة هاه ا،بياد ااق اداي وبال اقأ الا اب لاد ه ددضاةويق ادشابةم الاد ابو دمدناق ةال
اددشةقت الادصحت الاد دةل لةد ابت دألنعا الاة امق اماك اددضاةويق دا ت الااه اددةم اه /
اددشةهه حة اصق د و ط ت ادد ،ادخدااه اه ذه ةال تدة قةل لة غ ايشةدو ديهبخق
ةال ااهبخق اااه ااةد اد دااةل ا نعابو ةال ادااالتب و لداة تااةن ذداك هااب اد اد ال اء اتنااهاةث
الالن وز ه وق ادةفكيد دشداء تاق اوادةو ةال ناق اطادا واة حةا الدا دا اكاق اكحةا ااه
ادد ةبى اددةبقل.1
القه ت كبن دداكحت اد،طد ةثد تبيد قاه ةدتاز ادد ،ا ااه ةهديةا اسا اد،دوات ادة ة ات
"اددة تت "الش دا ة أ ةال اس اددنق ادباقاث ةال اددادةو ادد اةم يت ل ةناب اد،طاد أ اله اة
ة ضة وبي سيدةكيت اه ة بناةغ ادصاب اصا ل اددضاةويق ادةباااميت ادةاه ااهال دمشاداء
اد ا وااق ةنااق احااةدل وكةنة ااة اددك اات ل ياابده (ا نااة) اااه اااةد ادخداااات ادااالو ص ا ،
اإلش ة أ التالدك ادد،ةنه اإل حةكيت اةبده وق ادهتدت اد يةقيت اه اد ص اإلشا ة و الادهتدات
اد يةقيت ادضد يت ةه وكبن دمةصب اغ اداله يت دمصاب و اإلشا ة ت الوحفاز د اة الدمصاب
اتسة،ة ت الةشه ةنباث ادةحفياز ا بناةغ اددمبنات 2الا شاكةل ل،اي اد،دواةغ اد ايدةكيت
ال ذا تةنت ادضب و اددوز ت اهال لةا ةه اإل حةء الادةدوياز ااق د ا ادم ات الادد ،ا واق
بخاادل اددسااةدت ادةااه ة يةهااة ادد،مااق ا ا ن اددسااةدت ادم ااةنيت اااه ادصااب اإلش ا ة ت الاااه
 – 6اد ةل ص3
 - 5وداةل ابه اد ميقأ ادد ة نت اد يدةكيتأ و مت ا الالاغ الادم ةغ ث 7ة ةال 2- 1ا ص نةو،ت قةاهو
ودلة أ اد زاكد
 - 1ابه هللا لق دمحم اد دنه د ت ادخطةم الاتادن ادة ة و ادمبحةغ اتادنيت ندبذنة ص1
 - 2اد ةل ص1
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و ة نة ة لةددسةدت اددوز ت ا با ام الئيفةيق الئيفت اإل سةء الالئيفت اإللهال الاشاكدن
ةسةسة قب ة اه تق ادميت ح ةني .3 .
وق ةنباث ادهتدت اإلشة ت اإلشة و ادصد حت الامك ادةه اكبن اي اة اإلشاة و ااد حت ايداة
اشيد ديا أ الد اة ناالال اداثيات ااه ادشا،د اد،دلاه الد اه ا اةالل اد اةال نةنباة و اة لةبلايح
ةسابةم القبا اة تداة نااةء ا اه ةلاه نابا أ الهااب َّ
ةن ا وايق لاق يلياهو قااةل دا وادو  :هااق
4
اص ُل ش،دا ً ت قةايت َ د ؟ قةل ن ،أ الا ا ق ذ قةل :
ولقد قلتُ للمليحة قولي  .......من بعي ٍد لمن يحبك " :إشارةُ قبلة "
فأشارتْ
بمعصم ثم قالتْ  .........من بعي ٍد خالف قولي " " :ال ال "
ٍ
ً
َّ
فتنفستْ ساعة ثم إني  ...........قلتُ للبغل عند ذلك " " :امش "
غ ادشافت . 1الالالاح َّ
ال
ةن سايا َل ادحبيبات شاة و ص دا
نةءغ هاله اإلشة اغُ لةدي فه اللحدتة ف
قبمااتأ ال شااة ا ُ ة لد،صاا ح شااة و ص د ا اداادايأ الاتنصااداف شااة و ص داا و،دا ا فت نبا فل ااة
الاد ةا فت ل .
ث اطب ا ود اه التدت اإلشة و الالئف ة ادم ب بن اه ا ةات د ت دمصا الادابك
الح ت ة ههاا ة اه اد،دميت ادة،ميديات التاالدك ااه اإلاادا ادددكاه ادةمفاةي الالئف اة اإلاادا
ابئيفاة ا ة اة دةاه لحاة تبيادا اما اد اباغ ادفضاةكيت الاإلذااات الادصاحث الادد اادغ
الاإلادا اد ه ه ادالو ةحهي ثب و ادنيت اة ةالي تق ادد،ة يد ا بخدقيات الاد اي الاد،اةالاغ
الادة ةديه الةابح اإلادن و ةت و ةا ة د،دميات اتاصاةل ادم اةنه لاق افابق اميا ااه تعياد
وق اددباللأ ن ت يوق لةدد،ة يد الةن ريد وكمثأ لق هب اادن و اةنه ااه و،ظدا
ت ةن ،ةدااه ام ا ادةاادال ل اد،ااةدده الاطااب ابئيااث ادهتداات اإلشااة ت الةااابحت ح ااد
ادزاال ت ا سةساه دةصادي نديال اإلادناةغ لدخةماث ةنباا اة الااة غ ا بنات الاددواز
الوة ،دف لةد ايدةكيةغ رياد ادم ب ات وعاق:اد،دوات ادشاديت الادالالقيات الاد اد،يت الادبصاد ت
الاد،دوت ادبصد ت (ا بنت) هه ادصب و الاد،دوت ادبصد ت رياد ادم ب ات (ا بنات) د اة
ادقاات وبةشاادو لةدخطااةم اإلادنااه .الةحيةن اة ُ ااادال ا بناات ادةااه ،دااق اي اة ادد،مااق ام ا
اددحةتةو لي دة الليق و ة ةا القث ادميةغ ا يت الا يت اةدالال هاله ادصاب " ا بناةغ "
2
و حدت اه ادتيب ادهالال ال ،دف هالا ا نداء لةدةمف ا بنه
– 3دمحم سةد دمحم ا ويقأ ادح ة اه ادبدرت ادد،ةادو ص 166أ الا ادكةةم اد ه هو اددةحهو
2001أ1ا
 - 4الق شي أ اد،دهو 310 /1
 - 1وصطف اةالق ادداا،هأ اة خ الام اد،دم .241 /3
 - 2اي ابالو لدهبو أ ادةحميق ادم بو دمخطةم اإلادنه ص3
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وااق اد دااةذ ادةطبي ياات :ادهتداات اإلشااة ت اااه ااادن ادشاابتبتات افااه ااادن دمشاابتبتات
ةخها ادد،مق ة بنت اشب سد دا اما شاكق حبات شاكبتات هبواة ادال دا حياا اظ اد
اواادةو ح ا ةء احدااق حباات ادشااكبتات الا ااه اااالالق ة ادشااكبتات ام ااه ل ف ا ة ام ا اد ااد د
ادشبي لحبت ادشكبتات الاحهي ةابااة ا ه ادةالالق "ودد " هكالا ال شة اغ لحدتاةغ اأبخاال
شااكق اد ط ا ل،ااهال لااباالاغ تعياادو وااق اسااةها و ادشاافةيق وااداغ وةكااد و "الاال الاال الاال"أ
التالدك شاة اغ التديات لحدتاةغ ةااةلل ادياه ق ا،بياداغ اابحه ل اهاء ادد اة مكأ ن هااله
ادحدتااةغ اندااة هااه التتغ شااة ت ريااد د ب اات اد،دواات ادالالقياات الاد،دواات اإل دةكياات هااه
اباوق وكدمت دم،دوت ادصب و.1
الهاله ادصاب الواة اشايد ديا ادحدتاةغ ا،ةداه ااه اد،صاد ادحةلاد اما ادةطاب
ادة ه الادةأثيد ادصباه الوة ضفي ادمابن واق التغ شاة ت و دات وعاق ادمابن ا حداد ةال
ا بخضااد الا ااافد الريااد ذدااك وااق ةداابان الاما اةامية ااة الاد ااه و اما ادةااأثيد الاإلق ااةث
الذدك لةدةدتيز ام لداي ادد ةل الويزاا .
من العوامل المهمة في الداللة اإلشارية أن تكتمل عملية االتصال ألنها ال تتشاكل إال مان
خالل هذه العوامل وتتكون من:
-1المرسل وهو أساس أي اتصال أكان لغويا أو أيقونيا غير متلفظ.
-2المرسل إليه وهو األساس الثاني المستقبل للعملية االتصالية
-3الرساااالة وتتمثااال فاااي أغااارا الماااتكلم أو مساااتخد الصاااورة و ا اتاااه التاااي يرياااد
تحقيقها.
-4الشفرة أي الرمز ويشتر في زء منها أو في الرسالة كلها المرسل والمرسل إليه.
-5السياق أي المر ع الذي تحيل إليه الرسالة وهو سياق يمكن للمرسال إلياه أن يدركاه
ويكون إما لفظيا أو قابال ألن يكون كذلك.
الاةديز ادهتدت اإلشة ت لةدة،بيد ةتعد وق اد بل لةدمف ااه ل،اي اددباقاث الهاه
وق ادبئةكث ادد دات ااه د ات اإلاادن ال ظ اد الال هااله ادبئيفات ااه ادة ،اب الاد اخد ت
الاتسةف ةا الوة صحب ة وق ا ي اةاه ةال هةل الامب ق اباه اه اد بد الادضا اما
قدت ادد طلأ الاظ د ااه ادناةغ تعيادو أ افاه اادن قاةك اداال و اظ اد ااب و ا ا
الام الن ة التدت شة ت ادههشت الادة ،اب اددباةدف ايا الادددسابا اما حدتاةغ ادبنا
وق سدات احضيد ال ة ة ادطفمت ادفطب ادالو ةكبن وق قةك ادال و الادحمياب الا اث ا ا
اةردو اةهة اه انههةش ا يب! تيث ا احضيد ادفطب اه سادات ساد ،ت التياث ا اةالل
فم ة ادط،ةا لشداهت الش يت وفةبحتأ حيا الئث ادد،مق ادهتدت اإلشاة ت لهقات دةخة اب
اة فت اددةم ه الاههش الاعياده الا ،ا لاةدد ةل الةن اإلاادن وبنا دمطفاق اداالو ت فطاد
 - 1اي
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الت شدم ادحميب ابةحة ت ل،ه ا ةء ثا اتقةصاةال ااه ادبقات الادطفاق ااه هاالا اددبقاث
ااز دمااالهةم د ا ادده سااتأ اةد،دواات ةقاابى اااأثيدا وااق ادة،بيااد
حةااة تااق القي اات حة ا
لةدم تأ اه هاله ادحةل.
اةدم ت اه اإلادن اةديز لةن اة ةالاو ااصاةلأ النظاةا واق اد،دواةغ ،باد ا اة اإلن اةن
وق ةاكة " "1أ الاد،دوت احةبو ام الال الوهدبل الو ةل ال اسة ة هاب اد ايدةكيت اداه اما
اد،دوةغ الاد يدةكيةغ دكاق ادهتدات اإلشاة ت اايالو ادبئيفات ادةباااميت الالن ادحةنات دم ات
اااه ادةاادال ل دمد ااةل الا ااة د باية ا الاددبقااث ةال و ااد ادحااهي ادةباااامهأ "الاإلادنااةغ
ةاكة ه اةكبن قةال و اما ادباابل
ا ه دفكد اإلن ةن الان،كة د الدخيةتا الهه ا
2
د ذهق اآلبخد ابدو نظده الا ة ق و ة د اكده الاسةي،ةل ".
اةدهتدت اإلشة ت ادااه ث ةات اددةم ه ن ادد اة هف دةادال ل ادد اةل اللي،ا ال اهف
اإلااادن ادا لااا سااةكق الاق،ياات وبحااهو دا ةاااهاال تبياادو وااق اد ااة ال صااه لةددسااةكق
ادباق،ياات ادةااه بع ااة ادد،مبوااةغ ادةااه بادهااة اااق ادد ااةل اددااداال لي ،ا الاق ةا ا لشااداك
الابايد و،مبوةغ ا الا هف ادهتدات اإلشاة ت ادا ناالم انةباةه اددةم اه الاثاة و اهةدةوا
ا ه بخطةم ريد د بو الال الد بخصباية الةهديةا ااه اتساةعدة اتقةصاةالو لبااف ة
السيمت وق السةكق اتاصةل ادةه اضدق دمةةند ليل ادد ةل الاح يا ا لاة الاصاق ادهتدات
اإلشة ت ادةه ادعق دب اإلادن ادالته ادد ل لةددةم ه الاةدعق اه ةشكةل وة،هالو اةكبن اه
ادصااحث اديبوياات ادة ميه اات الاإلدكةدالنياات الادةمفااةي التااالدك اددااال ةث الادداةااةغ ادد،داللاات
الاإلادا ادشبكه الام الان ةغ اددحدغ الادديس ةغ ادة ة ت الادحةادغ.
الاه ادن بخاد دمشاكبتات اةكابن ادشاكبتات واق قط،ةايق ابل ادد،ماق " دباحاه واش
تث يق" ةو اد ط،ةةن ل ،د قط،ت الاحهو الهه دشخص الاحه شة و د ،د ة ادمال ال اداالو
ت ااةالا الوخة بااة شا يت اددةم ااه وبااديا وزا ااة ادد ااةل واال ئ ااة حدتااةغ ادشاافةيق الا ااه
ادةاااالالق الا ااااباغ ادصاااةال و وااال ادةاااالالق الادواااةغ اد ااادال الاتلة اااة امااا ادبنااا
الحدتةا .
ذ ام،ب ادهتدت اإلشة ت الال ا و دة اه اإلادناةغ ادخةاات لة ي اةء الةالالاغ ادز ات
بخةااات امااك ادةااه اةدةاال لااأدبان اددوااةالو الادماابن ادب ف ا ه الادااب الو الهاااله اإلادنااةغ
وبن ت دمددةو اخة ب ةنبثة ة اة بنات اشايد لاهتتغ شاة ت ا االم ادد اة مك ددقة اةث
لةدشداء وق بخادل حدتاةغ اإلثاة و الادياق اددادةو ادد،م ات دا ابخةياة ادبحاهاغ ادصابايت
ادددق ت ن وق بي،ت ا نع ادديق دمةدقي ربت ااه ادةدياز الاادى ااه هاالا وظ ادا واق
 – 1الق ن هأ ادخصةكصأ33/1
 - 2اي ابالو لدهبو أ ادةحميق ادم بو دمخطةم اإلادنه ص7
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وظةهد اددقه اتنةدةاه الادصاب و ادااا ادكمدات ااه اإلاادن حةا "ال ن تةنات ادكمدات
لةإلن ميز ت ا ن ة سةدرب اه اسةخهاا هاله ادكمدةغ ا ن بيت اه حيةا اة لداة ةن اة سةكة اب
اق د ة بخصبايت الافدالا النباة وق ادد،دات الادع ةات".1
ال بدي الال ادهتدت اإلشة ت اه اإلادنةغ ادةاه اةخها اي اة ا فاةل دمةادال ل دمبضاةكل
اااه اإلادنااةغ ادخةااات لحةنااةغ ا فااةل وعااق ا رال اات اددصا ،ت وعااق ادبطااة س ادد مياات
"شيب ه" ةال اداال و اددحدصات "ايشاة " الادحمياب الادمابق ال"ادب اكب ت" الادكبااياق "ليباه
اة ق" الاد،طب الادداباال اددط ادو دأل فاةل الادخةاات لد اةحي اد ايق الريدهاة الاظ اد
التدت اإلشة و اه اسةخهاا ا فاةل الابئياث ادباداءو اة ما ااه ةساد و،ةني اة اددد ب ات
اه ا فاةل ااه د،اب ااه ادةادام لاةدةدام حياا اة اخ ودلاس ا فاةل ال دتاز ادد،ماق
ام قبو ادد حبق لةبئيث ادد ة نت ليق ةا ا اةخها ادد احبق ادد،ماق ا ا الةا ةبخادى ت
ا ة،دم نداة ا اة،دق و احبقة بخاد الاظ اد ادد،م ات هةالكات رياد وبةديات لةنة اة ادددلاس
اةدد حبق ضه اما ادب ال اددة اخت ل ابو الساداتأ الةواة ا ا ا بخادى اةظ اد رةلابت
ادوااةغ اد ااخ الهاااله ادهتداات اإلشااة ت وااق بخاادل ادبناا الد ةاا ن ادد ااحبق ادااالو
ا ة،دم ل،يث د ازل ادب ال الت اتنة اة أ لي داة اظ اد ادهتدات اإلشاة ت وال ادد احبق
اد بو ااه ةن ا ا اةاد فم اة م،اب لحد اتأ الاشايد ادهتدات دا ةن ادد احبق هاب اداالو
لدق ح ادم،اب دمطفاق م،اب ااه ادطايق الادةادام الرياده واق اداههةنةغ واةالاا اتنة اة
الادب ل ةود ل اله اد بدت اد وةنل حبل ليق ادطفق الادم،ب.
ت كد ادهال ادالو ا با لا ادهتدات اإلشاة ت ااه اإلاادن حياا ا ثاد ادبالاح دمةادال ل
دمخهوةغ ادخةات الاد مل دمد ة مك اد،دله ادالو ا ة ب ا دابان الا لاباء الاإلادناةغ
الادة ةاس اأاابح ادةدتياز ااه اللا ،ة ااه وباقال و دات وعاق شاة اغ اددادال الاددياةال ق
ادكبدى حيا اإلادنةغ ادص يدو وميتت لة دبان الوضيتت ديد "الل،ض ة ابة و اق شةشت
ةبهل اي ة اإلادن ليق ادفي ت الادفي ت الاأبخال لمب اد ةك تدة ا الم اددة و".1
استخدا الداللة اإلشارية في غير موضعها:
ه ة ادنةغ ابئث ادهتدت اإلشة ت اه ريد وبل ،ة الذدك وعاق اادن ااق نابث
وق ادشكبتات تله وق ودااةو ادةفكيد اه ا ميت اددةم ه الوخة بة لداة ف ا الاسةشاة و واة
مفاات انةبةه ا الاإلااادن اااق شااكبتات "ةا ةنااه ةوااز" ناابث و،اادالف اااه ةود كااة الن ااق
اإلادن ا هنة اإلاادن ابل ةن ةا ةناه ةواز ااالالم ااه اداك الدايس ااه اه ه اة ادهتدات
اإلشة ت وبن ت د ادد ة مك ا ود كه "الادد ة ه ة لة ال ت االالم ادشكبتات ااه اهه
لةدف،ااق دك ااة اااالالم اااه ادا دمااالاذا ة الن،بوة ااة ةوااة ادهتداات اإلشااة ت ا ااهنة اشاايد دا ةن
 - 1اي ابالو لدهبو أ ادةحميق ادم بو دمخطةم اإلادنه ص10
– 1دمحم اددلي،تأ ادم ت الاإلادن ص 3

899

العدد (  ) 6أبريل 1029

اجمللة العربية مـــــــداد

ادشكبتات االالم ااه اه ادد اة مك قباق ةن اصاق دا ادا دحادا و اد اب الساخبنة ""1ااه
ادهالل اد،دليت الريد ذدك وق اد دةذ ادكعيد.
الام،ب ادهتدت اإلشاة ت ادصاد حت الال ا و داة ااه ادةادال ل داب،ي شادتةغ اصادي
اإلادنةغ الا ةاة ة "حيا ادى وبيو تبيدو اه دبحات ادنيات لاخدت ثا اه قادال ادةاه
دي ة اه ادمبحت ادةةديت د ة وبةشدو ث د شدو اددابي ا ا شاة و دا ةن اد ادال ادة د اة ا،ما
نديل ادال ق درببن اه اصدي ادنةغ وصددت لهقت السادات اةك ات ،ةداه اما شادتة ة
ا فال وة د ه ادةدال ل دد ة ل ا ةن اه ادةصدي السدات ةسدث وق ادة ةا اد دال اددبي."2
ه ة ادن اظ د اي ادهتدت اإلشة ت ل دء حيا اصاحب تمدات "وزواز" ادناة
اق وشدالم رةيو ام ةن اددشدالم ل،يه تق ادب،ه ااق اددزوازو اةدف،اق وزواز دزواز
وزوزو الو اددزو الهاله ادكمدت ل،يهو اق اددشادالم اد اةيو الدكاق ادهتدات اإلشاة ت اي اة
اشيد د اددةةث ل الا اددشدالم الا اب ادف،ق وزوز ا ابة ة الثي ة ل الا اددشدالم الانةشاد
انةشة ا الاس،ة اه اادن ادةمفةي الاتاةةغ ادطدق الادمبحةغ اما ادحاةك الاد اية اغ الواة
تااةن ذدااك تااالدك داابت ابئيااث ادهتداات اإلشااة ت وااق قبااق ا ا ةات اإلااادن ا ااب خة ااب
وشةاد ادد ة مك دييثد اي ال عيد ش بو ادشادام ا اهه ال ،ا لةدشاداء اساةخهوت ادهتدات
اإلشة ت ه ة اه ريد وبل ،ة.
اه ل،ي اإلادنةغ اددةمفزو ادةه ا ةخها ا يات ادفياه ب تمياب ظ اد اإلاادن وز اة واق
ادصب اددةحدتات الاددبساي ادصاةبخبت ااه وشا ه ادعيماه ايا اإلراداء الاإلثاة و دم داكاز
دةبنيااا ادد اااة مك دمشاااداء اةدهتدااات اإلشاااة ت ادتاااز ااااه وخة بة اااة ادد اااة مك رداكااازه
الحةنةا الاصب د ادد ةل ام نحب ش،ده لضدال و شاداك حةا ةدةال لدزا اةه الاباكاههأ
افه ادن د،طد ن ةكه ردله ن ق د اد،دليت ن ق وق د ة ا ن بيت د اد،دليات اد،ةويات
لباف ة د ت ادنيت الاد هف وق ن ق ةو ادن ةن به دا اد،دليات اادال ل دمد اةل الةق اةث
دمد ااة مك ل ا الد ااق اإلااادن وااق د ة ا د ا د اات ةبخاادى ةليااةغ تعياادو "و ااة ةن ا ااباد
اصدي ادن نه ه لةدم ت اد،دليت دمد ةل اددداال لي ،اةد،دله ةال ادد ة مك وق الالل اد،اةد
ادعةدا ع اه ادد ةل اد دله ال حدص ام شداك ةتعد وق ادد ةل اددص بث اه لمهه."1
وق ةسبةم د بء اإلاادن دمهتدات اإلشاة ت ةن اإلاادن اد دلاه خة اب و ةد،اة خةماث
اق ادد ةد،ةغ اد،دليت اه ادع ةات الاد اي الاتا ةهاةغ الاد،اةالاغ الادة ةدياه "الن اق اإلاادن
اد دله لم ة  ،ه ن ق ث ةات اد ه ااه حدتةاا الدبةسا الرياةم ا بخادق ادفةلامت ايكابن
اإلاادن الساايمت واق السااةكق بخما ادحةنات دمد ااةل الادةضااميق ذ ن اددةم اه ةااأثد لااةإلادن
ال سااةكم اإلشااة ت الساايظ د ةثدهااة اااه اصااداةا الا،ةوم ا واال اآلبخااد ق الاااه تعيااد وااق
 – 1دمحم بخضد اد ثأ وةذا د ه ادم بو وق اإلادن ص1
– 2اد ةل ص "11لةصدف"
– 1ال اي لدهبوتأ ادةحميق ادم بو دمخطةم اإلادنه ص17

898

أ.د /طلبة عبد الستار مسعود
نبانب حيةا ."2
الداللة اإلشارية السببية ودورها في اإلعالن:
الا،ه وق ةه ةناباث اإلشاة و الالتتا اة دمةادال ل دمد اةل الهاه ال
ةن كابنَ ااه اإلاادن
سبب الو ببص دمةدال ل لةدهتتغ اإلشة ت ادةه د اة النابال ااه ادةاداي ادشا،د اد،دلاه ااه
3
نديل اد،صب و ال اد،صد اد ةهمه اه ليت اد ةل ت :
سب
بالريحان يو َ السبا ِ
ِرقا ُ
ق النّعا ِل ،طيّ ٌ
ب ُ ُجزاته ْم  ..............يُحيّونَ ّ
َّ
ص
الادخصث كبنُ ددق دشاه أ الال َّل
ومب
ن
د
ن،ة
بخصث
اها
د
ادشةاد
ةشة
ف
ُ
ُ
ف
َ
يب ح زااف ام افةف أ الادح زو ُ ادبس ة اال ةنَّ شهالن ةي ه اما افا حت أ الةن ا
ُ
ُ
ً
حيبن لةدد حةن با ايهه الهب با اد بةسب أ الوع ُق هالا ت ده ُ ل اد ابقت اضاد ااق
اددمب  .1الد دمت هاله ا سبةم ةضه سيةق اددبقث وة ها ايا واق افا حت الناةه السامطةن
بخصث ن،ة فد حيا النبال اد بب ئةهد وة ه اي وق ن،ي .
اها
هاب د
ف
ف
2
الال الغ ادهتدت اإلشة ت اد ببيت قبل لشد لق ةله بخةيا :
ّ
ب
صر ُمحْ ِل ُ
َ .
أشار بهم لَ ْم َع األص ِ ّم فأقبلُوا ...............عرانينَ ال يأتيه للن ِ
َّ
ايد د ا ا ا ا لأاااب،ك بخةااات اااه ادحاادالمأ الهاااله
ا
اش
اك
ا
ن
ة
ا
ا
ا
ال
ادد صاابالُ لمدا
ُ
يش دي بمبا و دايق امدة ً َّ
ةن اد،بنَ ت أاي ت واق ل اه ادا
ها اد ف
اإلشة و ُ ا،بالُ د و ف
ال
نةءغ اد،دقت ليق اددشة الهب سيه اد با الاددشاة ديا
 3نَّ ت صده ا نةنب أ اله ة
اله قبو الوهدبل اإلشة و ه ة احةداا اد با د يهه .
نااةءغ ادهتداات اإلشااة ت اد ااببيت لبلااب اااه ةالال اات اااد ادضاا،ث اد ااه اااه لها اات
ا ود ل بب اها بخهش ادحيةء اه ادد ةد،ةغ اددحةاظت وعق اادن ابادي ايا بخيدات رياد
و صبلت الا أو ا با ادخيدت القه انةصب ادبالهاة ادادكيس شايتة اشايتة ثا ا اة ي و ةصابتأ
الةثد اددف،بل هالا  24ساةات هكاالا ال الغ ال ابا انةصاةم ادخيدات ة ل،اة الاشاد ق ساةات
الت ا ها الت اداخهأ اله ة ادن بخد ةدعق ااه وةاات لدساةيكيت اكابن واهتو الو عيا
ا ااأو ا ااة ي الا ةصااب سااد ،ة اااه شااة و ت احةااة شاادحة الت وز ااه ابلاايح ت دكااق ةن
اهبخق هاله ادهتدت اإلشة ت احت ادهتدت اإلشة ت ادصد حت دكق وعاق هااله اإلادناةغ اآلن
اق ادض،ث اد ه اد حت ا ،ق اإلن ةن طه الن بخ اد بخةاات ذا تاةن لصاحبت
ةسدا الاه ا د الا ه.
تدة ظ د الال ادهتدت اإلشاة ت ااه ادناةغ ا ي اةء دكاق لةدم ات اد،ةويات تداة ااه هاالا
 – 2اد ةل ص" 11لةصدف"
 - 3اد ةل ت ادالليةنهأ ال بان .34
 – 1ةلب هدل اد ،كدوأ الادص ةاةيق ص .110
– 2لشد لق ةله بخةياأ ال بان لشد لق ةله بخةيا.
 – 3اد ةح أ ادحيبان .461/4
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اإلادن ادكبيد الاي اظ د اةةو اة لت ةي ةء ا بل " ه ة شيةتةه" ال بخد"دك ةنةاه" الااه
ادهتداات اإلشااة ت اااه ا بناات اااه اإلااادن وااة اي ااة وااق ادةاابالال الوخة باات اة فاات ا نع ا
دمةأثيد الاد ةذليت نةقت ادزو اد ةكه الالقت اصديد أ ال ادنةغ ةبخدى لةد،ةويت ام،ب اي اة
ادهتداات اإلشااة ت الال ا وبااديا وعااق اإلااادن  " :رياادال وةادلاابش " ال بخااد "احب ا يو
ا يك" التةنت هاله اإلادنةغ حةومت ة بنةغ د ب ت دد ة ةغ اداال ادةادال ل د اة واق بخادل
ئ اة وااة ديزهااة اااق ريدهااة اااه ا ااةاس قابو الساابةق اااه لااداي ا اضااق حيااا اإلثااة و
الاد ةذليت الاإلق ةث وق وخة بت حاب ا نةقات دألنعا .الابخاةد ادم ات ادفصاح لةد،ةويات ةال
ادم ت ا ن بيت الادهتدت اإلشة ت و،ة اه اإلاادن ادباحاه دا ةهديات تبيادو الذداك ن ادم ات
اضافه اما اإلاادن شايتة وااق اتدةازاا حةا ال ن تةنات د اات ةن بيات ن ادم ات واق ةقاابى
ادبسةكق اد ف يت الةقه هة ام اد يطدو ام ا اكة الن ةطيل ةن نةبايق ذداك ااه اإلاادن
ادة ة و ادالو ةابح اديبا ا ة ة ه د ادم ات ال ةخاالهة السايمت كي ات دمباابل دا ا اق
ادد ة مك .الا با ادم ت لبئيفت سمبتيت و دت تنةشة السةكق اإلاادا اددة هوات الاطاب ااق
اإلادن ادة ة و الاإلادن و ةشاد ااه ادصاحةات الاإلذااات ادد ادبات الادددكيات لداة اي اة
ادفضةكيةغ الادشبكت اد ،كببايت ا الا اإلادا هب ادالو دال دبيل اد مل الادد ة اةغ تداة ةنا
ص ل اددةو اد،ةا الابن سمب ادد ةد،ةغ.
الوااق ه ااة دكااق اد اابل لااأن ادهتداات اإلشااة ت اضاافه ام ا اإلااادن قبااق ادن ا وااق
و هوةغ ةال وة صةحب وق حدتةغ سد ،ت دإلشة و ددزا اة و دات دم ام،ت التاالدك وبساي
اةبخبت الةدحةن اقصت الةدبان وة بات تعيدو التمدةغ و ةو حبل ادد ةل ادد،مق د الاما
النااا ادخصااابص ذا تاااةن ااااق ةد،اااةم ا فاااةل ةال واااة ة،مااا ل ااا التاااالدك اد،طاااب
الو ةحضداغ ادة ديق الا ي ةء اد ةكيت الوة ة،م لةدددةو.
الابدي ادهتدت اإلشاة ت ااه ادناةغ دداباال د ب ات ذاغ التتغ اداس ادحياةء اتنةداةاه
اي ة شهء وق ادخدات الادديبات الاخاهش اداالالق اد،اةا أ داالا تاةن تلاه واق اساةخهاا التدات
اإلشة و وعاق اادن حداق تمداةغ " الدال " الا بنات و،ا ا،باد اداة ت خفا اما ةحاه
التالدك تمدت " وخدخ " الا بنت ادوز التمدت " اخششت" الادةدتيب " بخد وازا  "1الواق
ه ة ا ن ادد،ماق اةعدد ةقاةغ ادم ات الا بنات ااه احد اك ويابل ادد اة مكيق ال رباةا
لةا ااةه ادد ااةل اااه ااادن وااهابا لااةإلرداءاغ الاإلثااة و الاتاةةااةن حة ا ا ح اااه ق ااةث
ادد ة مك لشداك اةدم ت اه اإلادن اةديز لأن ة ةالاو ااصةل النظةا وق اداهتكق الاد،دواةغ
،بااد ادااة دإلن ااةن وااق ةاكااة الاد،دواات احةاابو ام ا الال الوااهدبل الو ااةل ال اسااة ة هااب
اد يدةكيت.2
الاشكق ادم ت اه اإلادن الحهو قةكدت لالاا ة د ة ةابد ة الوباالهة الا ة الةس ا ة الهاه
– 1دمحم بخضد اد ثأ وةذا د ه ادم بو وق اإلادن ص14
– 2ايصق ا حددأ و ،اد يدةكيةغ ص75-70أ ادها اد،دليت دم،مباأ د ةن أ2010ا
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ودابطت لةدم ت نظةوة وةكةود لةد،ةالاغ الاددفةهي اتنةدةايت الاتقةصاةال ت بئف اة ادد،ماق
اااه ادن ا دم اات الة ااةء ادةبااااق واال ادد ااة مكيق ال بخبااة ه اااق و ة ا الذتااد ل،ااي
ادد،مبوةغ ا الوديزاا  .الادم ت ا ق افةغ ادد ةل الوة ديزه اق ريده التالدك ا بنات
ادبصاد ت اة بناات ت ا اق ادد ااةل دك اة اصااف الاباايق ويزااا الهااه ل االا اة ااةالي ادحااهالال
ادددكياات دمد ااةل األ بناات ادسااخ اااه ذهااق ادد ااة مك لةاةبة هااة ادددعماات دمد ااةل الدمااال ق
درببن اه شداك ال فضاق ةن اكابن ا بنات وعيادو النالالات وايثدو ادةماك ويازو اإلق اةث
تااااأن ااااةخها ةحااااه ادد،م اااايق حااااهى ادشخصاااايةغ ادكدابنياااات اددحببلاااات وعااااق ادااااهم
()winnyة بنت ودعمت دد ة الهب اد،صايد الابخةياة هااله ادشخصايت ناةء دشا دا ة ال ن
اإلااادن خة ااب اتاات ا فااةل وااق ادد ااة مكيق الاسااةخهاا هاااله ادشخصاايت لأحااه ادبااداول
ادةمفز بنيت اددحببت دي سيبده ا هه اددربت اه ادشداء .1
وااق ادد،ااة يد ادد داات اااه ادهتداات اإلشااة ت ةن ااايالى لطد اات ا ااةالا ااازالف اد ااة اااق
ادشااداء ةال ااادابخي اي ا الادكاايق ادةااةند وااق ا ااب و ة ا اللي ،ا واال الناابال نةااة بخااد
زاحد ودة ح د ادك ب اددةالو الي ةالو اإلنةة .2
الداللة اإلشارية العكسية:
وق لاةم ادفاأل ةن اد،ادم اةفاةءل لةإلشاة و لاةديد اللةدشايا لةإلشاة و لةدي ادىأ الو ا
3
صيَّرتِني فِي شمالك
قبل ادشةاد :أبْيني أَفِي يُمنى يَديك َ عَلتني  ......فأفر َح أ ْ َ
ةشة لةديديق د اددلة اللةدشادةل دا اد اخ " ."4الاإلاادن اه ااه ا ساة اما
ادة ااةاس اااه ادد ااةل وااق حيااا اد اابالو الاثبااةغ اددزا ااة الوااة ديااز ادد ااةل اااق ادد ة ااةغ
ا بخدى حيا شيد شة اغ ذاغ التتغ اك يت اق لا،ث ادد اةل ادد اةاس افاه اادن
اق وبيه حشدو اةا ظ د ادد ةل ادد ةاس ةن ريد قةاق الةن ادحشاداغ ت اكةادي لا
الت اخةا حيا ابلح ادصب و اه ادد ةل اد ةاق ااب و ادصاةا ت اال ادشادا و اددبنابالو
ام اد،مبت هالا اددبياه ادحشادو تأنا ااه قباا شاب ادصا ،ت ادك دلةكيات ةال ادشادا و ادةاه
افةك لةدحشدو القه ئ دغ هاله ا بنت ثةلةت ام اد،مبت لي دة ئ دغ اه اإلاادن اددةمفاز
وةحدتت قب ت اةةتت ا ةاق ادحشاداغ حياا ادهتدات اتشاة ت اد،ك ايت ااه "ادةطاب ادة اةنه
الادةأثيد ادصباه الادمبنه الام وهى اةامية ة القه ا ة ام ادةأثيد الاتق ةث".
التدت شة ت اةب،ي  :الد ة ةاق اه ادةاداي اد اهو اد،دلاه السادةهة ل،اي اد اةال ادة اةالي
وعق ةن د ه ادشةاد ذتاد ادشاهء اية اةاليه ال االتد ةثاده ااه ادبااث الواة شايد ديا ااه
– 1ال اي لدهبوتأ ادةحميق ادم بو دمخطةم اإلادنه ص6
ادد شد ةحأ ةسس ام اد فس ادد ةخهوت اه اإلادن ادة ة و اددةمفز اه سب ة ال است ويهانيت
-2
احميميتأ سةدت وةن ةيدأ اد ةو،ت اد،دليت اددفةبحت ص37أ 1أ 2010ا
 - 3الق ةله اإلابل اد،هالانهأ احد د ادةحبيد اه ا ةات ادش،د الاد عد .216
 - 4ةلب اد،بة أ ابه هللا لق دمحم ادد،ةز لةهلل :ادبه ل اه ادبه ل .101
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1
الاحه
ادد ،الادهتدت امي ال باهال هاالا ل ادء ااه قابل اوادوء اد ايس صاث اوادةو :ال ض ف
الك اَ البقَ فاداش ة* نَيُ ال ُا ادض َح دَ ال ا َ ة فَط ال َا الق اَفَض فق
ادد ف
اَةيتُ ف
ثةنأ القبد د ال ا طا ال
ا بد ال ضح اةيتُ ادد فك اةب صل ةاللأ القبد نيالا ادضح اةبل ح
ادشاةاد ال
اادف هااله اددادةو ل بدا نايالا ادضاح أ
صاث
ةن
اق افضق اةبل ثةداا .الة االَ
ُ
َ
َ
2
ال
ال ل ةء اةيت ادد ك ابقَ ادا فش الد ا ط دةخها نف ة ا،بَّاد لاالدك ااق ر ةهاة الادا اة
ادشةاد وق لميفح د ةلمف .
دية ةاليَ
ُ
:
3
سؤا ِل ِه  .....أفَانِينَ َ ْري ٍ َ
ان
القةل اودت اد يس على َهي َك ٍل يُ ْع ِطيكَ قب َل ُ
غ ِ
ير ك ٍ َّز َوال َو ِ
اةل
ندا َل ادشا ُ
اةف اد اابالوف ل بدا ةاااةنيقأ اللااالدك نفا ا ا اتن با َ
اةاد اااه اد فس ا ةالاا َ
الادفةااب َ ا اامب ااافةغَ اد اابحف وااق اااها اتن يااةال الاةااةلل اد ااهويق الاتسااةدبخةء أ ودااة ن،م ا
الناةءغ دفظاتُ ةااةنييق الاداتً
ال
ب الت ح ح
ا الهالا تدةل ادباث" "4أ
الالن م ح
دو افبا ً وق ف
،
ام ندم حت وق اددباافةغ دب ابد اق ريدهة تحةة د ةدفةئ تعيدو
ال ةلق هاالا اإل ،ةي ات ادةاه ا ابا اما ادشا ديحاا اددةم اه اما نشاةء ا،اق اما نحاب واة
ديخة ب اة فت اددةم ه بخةاات اد اةء تقة اةء اد،طاب الشاداك ة ال بئاث ادد،ماق ادهتدات
اإلشة ت لصب و احيحت دةطاةل ادهتدات واة اشايد ديا ااه حاا ادد اة مك اما ادشاداء
الاتنةفةث لةدخهوةغ ادةه ا هو ة و ةلق الال اددةل .التالدك ظ د ادن ااةةة وط ،اظ اد
اب ادبنبةغ الامي ة ش ادط،اةا الاالالقا الئ اب هااله اد،باة و شاة تبنة اتحةفاةل دحاا
ادد ة مكيق ام حضب ادحفق الالتدت ادكدا الادط،اةا و ةناة لد ةسابت اتاةةاة التدات اما
اد خةء الدفت ادد ة مك دا ةثاد ادط،ا ةال ادشا لةدداكحات بخةاات اد،طاب الةالالاغ ادز ات
الو ةحضااداغ ادة ديااق دم ااةء .الادد،مااق اااه هاااله ادهتداات اإلشااة ت ادةب،ياات ةحاادى ادهقاات
الاتبخةصة الاإل ةي ن تةن اإلادن د ةنية دفظية اللاب اد،باة و ن اد ة ات هاه ت اب
د ت د الل أ الوق وظةهد اإل ةي ااه ادوات ادشا ةال اد دمات ادم ب ات
ث ت اددةم ه لأل
ادب ي طت ادددتزو اللب اد،بة و الس بدة ة القصدهة وخةات ادبقبث اه اتدةبة اداالو قاه
احهث ادةداتيب اددطبدت الاسةخهاا ادد،ةنه اد ةهزو اددبلبات اه ايف ت ة دم دي اة
ادشك ةال ادظق.1
الداللة اإلشارية بالمغايرة :ادد ة دو" هه وه ادشاهء ل،اه ذوا أ ةال اك ا " ( ،)2الو ا

 - 1الق شي اد،دهوأ .313/1
 – 2الق س ةن ادخفةنهأ سد ادفصةحت .230
– 3اودت اد يسأ ال بان 154
– 4الق قهاوتأ ن ه ادش،د ص65
 - 1دمحم ادبدهأ لدرت اإلش ة ص7لدق تةةم اسةدااي يةغ ادةبااق اإلش ة و ل كداالأ س،يهأ الا
ادحبا أ سب ة  1أ2010ا
 - 2اد ةشدهأ ةحده لق لداهي لق وصطف أ نباهد ادبدرت اه ادد،ةنه الادبيةن الادبه ل ص313أ ال .أ
اددكةبت اد،صد تأ ليدالغأ ال .غ.
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قبل ة دق لق بخد اه لشد:2
فلو أعطا بشر ألف ألفٍ  ...........رأى قا ً عليه أن يزيدا
وأعقب مد تي سر ا ً خلنجا  ...........وأبيض وز انيا ً عقودا
فإنا قد و دنا أ بشر  ............كأ األسد مذكارا ً ولودا
اةاد دا اددااه لةدة اةهه اااه اد ابال ااه ادبياات ا الل الادعاةنهأ الةا ااهه اااه
ةالواأ ادشا ُ
ادبيت ادعةدا ذ ةشة ال
ةن ن،ق ةو الدبالا ً أ الاد ة و د،بن ام َّ
ةن نةة ادحيبانةغ كابن
ةا د.3
الهاااله ادهتداات اتشااة ت الئف ااة ادد،مااق دكااق اااه و ااةل ادة ااةاس لاايق و ة ا الادد ة ااةغ
ادد ةا ت حة ظ د وزا ة و ة حي دة ظ د شيتة وق ايبل اد اةل ت ااه ادةصا يل ثا ةنا
قااةا لةح اايق ادصاا ةات الاااة اد داات ال ،ااه اإلشاا ة الساايمت وااق السااةكق اددعةقفااتأ ناا
ةحضد نظةوة وق اد،ةالاغ ادةبااميتأ وة ةاليا ل،هه ادةباامه ادةهاالدهأ اباد اد ايةقةغ
ادضااد يت ا ااب ت ،كااس ث ةااات اددش ا د ال ،بااد اااق و ةاااهه .الاإلااادن لةدهتداات اإلشااة ت
ويااهان بخصااب د اايدةكيت ادم اات الاااهاالدية ة حيااا اااهبخق اااه حداادغ ادةع يااث ادصااحه تااأن
اظ ااد اااب و وااد ي لةد ااد ةن الادةباياات الاظ ااد اددنااق ادصااحيح الابئااث ادااهتتغ
اإلشااة ت لةدبقة اات وااق سااد ةن اددكاات الادقةا لةدةااهبخيق .4الاخااق ادااهتتغ اإلشااة ت اااه
ادةع ياااث ادبيتاااه الادةدلااابو الاددااادال و الا و اااه الحدااادغ ادةبايااات دمبقة ااات واااق الواااةن
اددخه اغ الابايت اد ةشتت الادشبةم*.
ادهتدت اإلشة ت الاإلادن اد يةسه اه ادحدمت اتنةخةليت:
انز ة ادهتدت اإلشة ت وق اإلادن ادة ة و د اد يةسه الديق ام اطاب ااه اإلشا ة
لااق ا بناات ادةااه احدااق اااب و ادددشااح ال واازه ال شااة اغ وز اات دبدنةو ا اتنةخااةله
حيا حيعيةغ رميةن سيةسه ا ةا ه ن ا ود ة،م د ت ب سيةسه التق لدناةول دتاز
ام اد بل لةتقةصةال دةبايد ادبئةكث الاة وبلبث اإلشا ة ت اةكد ادبضاةكل الاا
اإلشاا ة ندياال ا حاازام اد يةساايت الةااابح لةإلوكااةن اإلشاا ة لةدددشااحيق الاااب ه
الة اااه بدبنيةا حةااا انة ااا ل ااابث واااق اداااةدقح لااايق اإلشااا ة الاد يةسااات لااادق ادميااات
ادةبااق ل،ه ان حدق اتش ة شكق ادخطةم اد يةسه لب،ه ادم ةنه الا بنه.
اله ة ا ة ل ليق ويهان اتادن ادة ة و الريد ادة ة و ليق اإلش ة لد دما الامابا
ادم ااةن ابطبي،اات ذدااك ادة ااة ل حااهي ه ااة ا ااةيث ا اه اتبخةصااةص الادةدعيااق  ،اا ةن
اإلش ة و ة،ةوق ول اد ص ادم ةنه الة بنةغ ادصب و اإلش ة ت الادم اةنه اد ةقاه اهوةن
ن ااها احميميااة وااق اد ااةحيةيق ادةهاالدياات الاد اايدةكيت دا ص اتشا ة الا بنةاا ال ةبدااه اااق هاااله
 -3الق قهاوتأ ن ه ادش،د ص.73
– 4هاله اإلادنةغ وأبخبذو وق ادددتز ادطبه اد ةو،هأ وكت اددكدوت.
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ادة ااةيث ا اابو تبياادو هااه ادد ااةات وااة لاايق ادخطااأ الادصاابام الهااه ادفاادق وااة لاايق اد ااق
الادد،دات الهه ادضه ت وة ليق اد،م الادك ب اددةالو"1".
الداللة اإلشارية عن طريا التمثيلياة :وتقاو اإلشاارة علاى التهويال والتشابيه التمثيلاي
لتشير إلى المعنى المقصود كما ورد عن بعض العرب *:
يرعش.
الكأس تّى كأنّما  ....به فال ٌج من دائِها فهو
فتى صدمتْه
ُ
ُ
23
اكده  ،التأنَّا لا
الادكااأ ُ ت اصااه ُا أ الدك ا ةشااة َ ل ااالا ادةدعيا فق شااة و ً ح ا تً دا سا ف
ادا،ش .الواق هااله اإلشاة اغ ة ضاة ً "
ودل ةا هه حباس وق ودل هاالا ادكاأ ف ا اب
ص
ُ
ً
ً
اداالكب قا ا نداة ةشاة َ دا اشابي
اددانز
قبل
ق هاق ة اتَ
ُ
َ
صث دب اة وداالالقة الناة َء لداال ح
ف
3
َّ
ب " وعاق هاالا ادةشابي التتغ شاة ت اباهال
ن اددة َء
دبن
تمابن اداالك ف
َ
رمب امي اصاة َ
ف
ا ه ادةدال ل دد ةل ايظ د وزا ةه النبالا وعق قط،ةاه شاكبتات ل ا،د قط،ات الاحاهو الةداال
الهةاةن اد ط،ةةن دباحه ا وبش تث يق الةدال ه ة واق ادد اةل اد اةل ةو اد ط،ات ادباحاهو.
الابهال ادهتدت اإلشة ت لبلب اه قبل اددة به :4
ثار ِبسا ِل ِم
َوذِي ل َج ٍ
ب ال ذُو ال َجناحِ أما َمهُ  .....بِناجٍ َوال َ
ش ال ُم ُ
الو ْ ُ
ٌ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُس القَشا ِع ِم
ؤ
ر
ين
ب
ن
م
ه
ع
ل
ُطا
ت
.....
ة
ف
ي
ع
ض
ي
ه
و
س
َّم
ش
ال
ع َل ْي ِه
ت َ ُم ُّر َ
ْ ُ َ َ ِ
ُِ ِ َ ِ ُ ٍ
6
الحاش
اةكد الت
اله ة ةالوأ ادشةاد د ادد ،ا أ دا ةن هاالا اد ايش ت ام و ا
ص
ص
ادطيد ةوةو أالل،ههة ةشة َ دا
اةخطث
نَّ ايةال وةهد5أ الاد ،بةن وداف،ت ابق ا ة ده
ُ
َ
َّ
دس ادد امي ل،يفتً أ اطةد ،وق ليق فش اد ب أ الل الا اساةح َ هاالا
قبا
لأن ادش َ
1
ت اضق ادة ها .الهاله التدت شة ت اصب قبو اد يش الو ةلةا التأنا وشا ه حاه اق
ادبي ف
دياك اد اايش ل بدالاا اللطشا ن ااد ح ي يااة الهاالا وااة الئفا ادد،ماق اااه اصااديد ادنااةغ
الئث اي ة ادهتدت اإلشة ت اه اددبيه ادحشادو الاا ،ادحشاداغ اا ،ة ساد ،ة الد ديال
ادحشداغ ادزاحفت الادطةكدو ل الا اددش ه ادالو درب اه شاداء ادد اةل حياا اددزا اة ادةاه
ح ة ااة التتغ شااة ت ادعيمياات اااه ت اات ادحشااداغ ابااةال الاة ااةق ااادا ت حاادا د ااة
الهااالا وااة ا اابا ل ا اإلشااة و ادةدعيمياات ريااد ادم ب اات اااق د ا ادصااب و الاد اايديةكيت ريااد

– 1ال ابه هللا لق دمحم اد دنهأ د ت ادخطةم الاإلادن ادمبحةغ اإلادنيت ندبذنةأ ص 10-1
– 2الق قهاوتأ ن ه ادش،د ص.50
 – 3بة بة اد،مبوأ لداهي أ اية ادش،د ص201
 - 4اددة بهأ ال بان ص.210
 – 6الق قهاو أ ن ه ادش،د ص225
 - 5الق اُب َّ َنت ادبدالندالوأ دمحم لق َح َدهأ ادفةح ام ةله ادفةح ص11أ اح :ابه ادكد ادهنيمهأ 2أ
الا ادشيالن ادع ةايت اد،ةوتأ ل هاال – اد،داقأ 1117ا.
 - 1الق ا ثيدأ اددعق اد ةكد اه ةالم ادكةاب 214/3
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ادم ب ت.2
ادهتداات اإلشااة ت اددب داات :الد ااة ةااابل اااه ادةااداي ادشاا،دو اد،دلااه الهااه
ا اق الاكبن إلبخفاةء شاهء و ا الااةالو واة كابن اد ابب ااه اإلل اةا ادخابف واق القابث
ا ذى وعااق قاابل اداادلق ةلااه لي،اات :أشااارت بطاارف العااين خيفااة أهلهااا .......إشااارة
محزون ولم تتكلم
أنَّ
الر ي ِل فعلتُ ما لم أفع ِل
يو
.....
م
ك
ُ
د
عه
ر
آخ
م
أعل
القةل ند د :3لو كنتُ
َ َّ
ِ َ
ِ ْ
ُ
ةبيق وق ادبيت َّ
ةن اد ةو َل ت ،دف د ةو شهءح ةشة َ وق ةا،ة فد اه قبدا " :ا،مات واة
دا ةا،ااق " الة اال " ا ااب بكا ذا حمااباأ هةكداة اما الن ا تدااها حز ااة أ ةال ةااب ،ذا
سة الاأ ةال د  ،واق اددضاه اما ازوات اددحياقأ ةال أبخاال وا شايتة ةاالتده لا أ ةال
هال دي شيتة ةال  .الن ل أ ةال ريد ذدكأ ودة بي ال
ةن ف،م اد،ةش ا ه ااداق ةحبةا أ
3
ام بق اق ردل الةحب اد ةول د ةن أد ادة ة اال ا،م ا ه حيم " .
الئااث ادد،مااق ادهتداات اإلشااة ت اددب داات ا اه ادةاادال ل دمد ة ااةغ ادد داات نااها اااه ثدثاات
و ةتغ اد ية اغ حيا ظ د اددة تت ا ةال اد،دوت ثا خفاه اد اية و ثا ظ دهاة ل،اه
ش د ق وعق اادن ااق ساية و اداي "وبال اق"  2020قباق لها ات  2020لخد ات ةشا د
بهة اإلادن ل ئ ة اددة تت ا وعق دكز أ ودسيه أ تاةودو ...الرياد ذداك الادد اةل
اآلبخااد ا ي ااةء اد ااةكيت اصااب و نااق ن ا تاادالو ةال ودعااق وش ا ب ةال ا ةناات تبياادو ةال
‘اة لت ةي ةء اخفه ادطداي "اددبال اق" اةادو يو يات ثا اظ اد ل،اه ذداك ااه اادن ةن اة
افضام هاب ا ا الةواة ادد اةل ادعةدااا ا اب اد،طاب أ اظ ااب اوادةو وال اطااد دايس و اادال
اب وأ ندة هب ا،بيد الا اب لاد هأ إلئ اة ةنبثات اددادةو ال شاةقة ة ال قة اة لةد ابت
دألنع لةد بت د "تالاه اددةم ه اددشةهه" حة اصق د و ط ات ادد ،ا ادخداااه ااه
ذهق اددةم ه1أ ايشةدو س ادخداات الالن ةن ،دف شيتة اق ادد ةل الهالا هاب اإلل اةا ااه
ادهتدت اإلشة ت اةدد،مق صه د هاالا ادصا يل قصاها الهاب شا ة و،ادالف ااه اا ةات
اإلااادن الاصااديد أ ال لدااة تااةن هااالا ادطااداي اإلن ااةن ادخدااااه هااب اد ااد ال اء اتنااهاةث
الالن افكيد دشداء تق اودةو ةال نق اطادا واة أ حةا الداب دا اكاق اكحةا ااه ادد اةبى

 -- 2نبنةثةن لي قأ وهبخق د سيديةء اإلادا ص 41ادندت دمحم شية ادديس ت اد ةو،يت دمه اسةغ
الاد شد 1432أ1ه2011-ا
 - 3ند دأ ال بان .367
 - 3ةلب هدل اد ،كدوأ ادص ةاةيق .33
 - 1نبنةثةن لي قأ وهبخق د سيديةء اإلادا ص 41ادندت دمحم شية ادديس ت اد ةو،يت دمه اسةغ
الاد شد 1432أ1ه2011-ا
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اه ةهديت اس اد،دوت ادة ة ت"2اددة تت"

اددةبقلأ حيا ةدتز ادد،
الداللة اإلشارية التفخيمية:
واااق ةناااباث اإلشاااة و ادةفخاااي قبدااا ا،اااةد " :القارعاااة ماااا القارعاااة وماااا أدرا ماااا
القارعااة" 3أ ال ،ااه ادةكاادا ُ نبااة ً وااق ةنااباث ادبااه ل أ الهااب اكاادا ُ ادمفظا فت ادباحااهوف لااةدمف
الادد ،ا د اادل ادة ب ااق الادبايااه  1أ الهااه اابا اد يةواات د،ظداات ةوااده ال نَّ ااة "ا اادث
اد مبم الازا ة لأهباد ة ".2
ادة ط ااة اإلااادن ابئف ااة ادد،مااق اااه ادةاادال ل دمد ااةل اااق د ا ا بناات الادمبحااةغ
اددةمفزو ام ادطدقةغ الادديةال ق الادمبحةغ ادكبدى اددضاةءو ادةاه ا االم اددشاةهه ال اأاه
ادةفخي اي ة ل،دل ادصب لةكدا اب و ادد ةل ال لداي وزا ةه الاتتةفاةء لةدصاب و ا ا
ةال ئ ة ادصبغ وصةحبة دمصب و الذدك وعق اإلادن اق نبث وق ادبطة يق ول ئ ة
ل،ااي ا شااخةص القااه اضااة ااابة و ادباادال ل ةل ااة ادضاادال اااه ا بناات ادااداش
ال اااها ةاااباغ "اةكةااك" الااادا،ش الادباادال ة ااةق امااي الا ااه اسااة،دةد ادبطةنياات
الادةحااةق ل ااة شاا،دالن لةدااهفء النااةءه ادااهفء وااق حيااا د ا حة ااببا اصااةحبا لةس ا
اد،دوت ادة ة ت دمبطةنيت "سة ا ابنة" "سة ا ابنة" "سة ا ابنة" ادبطةنيت لطةنيات "ساة
ابنة" .الذدك لةكدا ادد ةل الافخيد الهالا  ،ه ةن ت لطةنيت ريد "ساة ا ابناة" الاكادا
ئ ااب ا ااةق ادباادال الادعمااب الاتدةحااةف ل ااالا اد اابث وااق ا رطياات الالن رياادو واال ابااة و
"سة ا ابنة ادبطةنيت" اي ا ب ق الاضخي ال ال واق قيدات ادد اةل الادةم اث دشاداك التأنا
ادحدة ت ادبحيهو وق ادبدال اليو د ده.
الداللة اإلشارية بالتلويح عن بعد:
الهه قد بت وق ادك ة ت الدكق اخةمث ا ة اه اد ةنب ادهتده حيا اشيد ادهتدات لاةدةمب ح
اه اإلادن ام اد بالو الادةديز دم م،ت اددداال ادةدال ل د اة الادك ة ات ااه تعياد واق نبانب اة
ت اشيد ت د اها اد بايح الذداك تداة الااف ة الاق قهاوات 3وال هاالا ادا اة تعياد واق اد اةال
اكعد اي اة ادبساةك ُ لاد ا،اد يأ ايكابن ادفضاة ُء ادفةاا ُق لايق ادد ،ا اددك اه
لأن ة "ت ة ت ُ
ا الادد ،ادحداه تبيدا .السديت لةدةمب ح ادفةا ُق ليق
ادد ،اددك ا الادد ،ادحداه تبيادا الساديت لاةدةمب ح ن اة ا ابا اما اتشاة و واق
ل،ه"" 1الد ة ةابل اه ادش،د اد،دله اد ه وعق قبل ادشةاد:
 - 2ال ابه هللا لق دمحم اد دنهأ د ت ادخطةم الاتادن ادة ة و ص7
 - 3اد ة ات اآل ةةن 1ال 2
 --- 1ادكفبوأ ادكميةغ ص.217
 - 2اةي أ ابه اد،ز زأ ام ادبيةن ص226أ ال .أ الا اد ضت اد،دليت دمطبةات الاد شد الادةبي لأ
ليدالغ – دب ةنأ  1406هـ  1112-ا.
 - 3الق قهاوتأ ن ه ادش،د ص65-66
 -- 1دمحم ةحده قةس أ الوحيه اده ق ال بأ امبا ادبدرت ص241
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الوة ك اه ايب ا نه  .....نبةن ادكمب و زالل ادفصيق
حيا اإلشة و وق ل،ه د ةن بخةل وق اد،يابم وعاق ادبخاق ةال واة شاةل واق ايابم ت ةنا
نبق تمب وق ةنس ادضيبف الهزل اصيم دكعدو وة اللح ال حد اللالل ادمبق دمضايبفأ ا اق
ادمبق  2التالدك قق اهال اد بق الوة تةن ذدك تاالدك ات دكعادو ادبنابه الذداك التدات اما شا دو
اد اةحت لاةدكدا الدم،ادم اهةداةا لاةد بق اددعمياةغ د اباا ةتعاد و اة و اواب ه لةإللاق الهاالا
ادص يل ةو اد حد يالو اد ادا ة اق ادطبةكخ ادةه ا مب تعدو ادضايةات 3ادةاه ا اةبنب
ذدك.
سيطدو ادصب و ام ادخطةم اإلادنه الاهدية ة اه انشاةء ادد ،ا دماهالال ادم اةنيت حةا
ه ت ة ادد ة مك الدةأثيدهة اي الددة اضدده تالدك وق ال،ةال ا حةكيت اه هو الوةشا،بت رةدباة
وة اة ةالي نطةق ادةدةثق اددةالو الوة حهي اه ادهتدت اتشة ت لةدةمب ح اق ل،ه انداة اعياد
شداهت ادشداء ا ه ادد ة مك ا ه اشيد د بث وق اد،صايد وحباب داهى ا فاةل اة بنات
لةإلشة و ااق ل،اه ت ا اق ادد اةل دك اة اصاف الهاه ل االا اة اةالي ادحاهالال ادددكيات دمد اةل
الادالو دكق اسة ةةن ه ة ان ات بنت ادسخ اه ذهق ادد ة مك الدةأثيدهة اي .
األخطاء اللغوية في اإلعالن باللفظ واأليقونة:
د ت اإلادن ادداه ت د ت حبم لة بخطةء اإلودكيات الاد حب ات الادم ب ات الاد ط يات الهاه
ةبخطةء شةك،ت ايالو اإلادنةغ دةعبية ة ااه ةذهاةن اددةكمدايق ن ادم ات اساة،دةلأ الادهتدات
اإلشة ت الاإلش ة اه اإلادن لةد،ةويت الوة حهي وق ردابل اما ادادر واق ةن الال
ادهتداات اإلشااة ت ا د ااب ادد ،ا الابلاايح اإلش ا ة حيااا ،ةدااه اإلش ا ة ام ا اد،ةوياات
اددحميت وبة،ها اق ادم ت اددشةدتت ادةه ف د ة وةبس ادع ةات وعق ادل النبت ليةزا ااق
د ا بنت ث د نبا هة اد ص اآلاه" ال ا وة اكبدهة شبو" الاد ص صاه دداةذا
ت اشااةدو ادح ا ادكبيااد ادحااةده وااق "ادبيةاازا" لةد اا،د نف ا نمح ا ان ا اسااةخها ةساامبم
اتسةف ةا التمدت ال ا اه د ت ن ه ا،بد اه اتسةخهاا اددحمه ااق اتساةف ةا " دداةذا؟"
ول شهء وق اتسة كة ةال ادة ،ب ح ب ادد ةا دكق وةم ه اإلاادن اداالو ت ،ادف د ات
ن ه سيةبه ةن "ال ا " ا ،ه ئدف اددكةن ال اء وضةاة اد تةف اددخة ب الةوة تمدت"
شاابو" اااة قدم دمدةم ااه سااي دةهة ام ا ةن ااة شااباء ن اإلااادن اااق النباات ،ااةا ال ذا
اسةطةث ةن ف اإلاادن اما ااب ا ادد صابالو ا اه اددشا د اةداالو ساي ،ي اما ا ا
اإلادن ا هاب اد ةناب ا ابنه ااه ادصاب و الواة ادم و ،اةه ادهتدات اإلشاة ت حياا
اب وشكمت التدت "ال ا " اةد ت ابحا اق حق الهكالا اه تق ادن اش ة و ن ه ةدفةئاة
وحميت و دقت اه وحميت ادبدال ادةه دعم ة اإلش ة ظق اددةم ه اد،دله ريد اددحماه الاكداة
بحااا اااق اف اايدهة ادم ااةنه الالن نااهالى الداايس ةوةوا ت ةن ااة،يق لأ بنااةغ ادصااب و
 - 2الق شي أ اد،دهو 311/1
 - 3اد كةته أ 406وفةة اد،مبا ص406
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دةف يد ادهتدت ادد ة م ت اه لمهه اد،دله ةال اه لمه ادله بخد.
الاه ادن بخاد و ادق ااه اددحميات ااه احاهى اداهالل اد،دليات دابت ادهتدات اإلشاة ت واق
بخاادل ا بنااةغ د ا ف ا اددةم ااه وااة د ااه اإلااادن أ اااةإلادن دشاادتت ااصااةتغ الالدياات
النص ":احهي تب يةه" ت ف و صبال اإلادن ت واق تاةن واق الالل ادد ادم اد،دلاه
هالا وق اد ةناب ادم اةنه ةواة ادهتدات اإلشاة ت ااق د ا ا بناةغ الاإلشاة و دكاق ا ا
و صه اإلادن أ الاإلادن د ه ةن بل احهي احهثه تدة اد اه ةال اد اه ق لدبماف وحاهال
لاااد حاااهالال الادف،اااق ل يةاااه ل،اااي الالل ادد ااادم الادشااادةل اإلاد اااه اااة،دمبن ادف،اااق
اددضة ث لصي ت اددينا ددخة بت ادالتد الا نع ام حه سباء اد بدبن دمدالتد تةبت
لفةح ادةةء دمدالتد التةبت لك د ادةةء دمدينا نداة بدابن تةبات لك اد ادةاةء ااه وخة بات
اددالتد الاددينا ول شبةث ادك دو حة اصيد ةء ال كةببن ة اةء اةكابن تةبات تةبةاه ااه
وخة بت اددالتد الاددينا هالا اه ادم ت اد،ةويت اه تعيد وق الالل ادد دم اد،دله أ الااه
هالا اإلادن وشةتق د ةنيت اةسةخهاا ادكةف ول ادف،ق ل يةه قه ةالى د حاهالي ا يياد ااه
اي ت ادف،ق وق "اب ه" د "ل يا"< الدب ةاهنة تةةلت ادا ص الاا واة ناةء ااه وداحاق
لها ت ادةدتيب تب يةه احهي تب يةه لدة تةن احهي تب يت لك د ادةةء ت ادو قصايدو
رياد وشاب،ت ثا تاةن اب اه لاهل ل ياات اكةنات اد دمات احاهي تةب اه ةال تةب ايق ادصااب و
ادم ةنيت ا الد اصق تةف ادةشبي ااق ادف،اق ال بلال ل،اههة واة اددباابدت  :احاهي تداة
اب ه ةال اب يق .
ةوة اإلادن لم ت ةن بيت اه ادهالل اد،دليات الهاالا اها اآلن لكعادو اما ادادر واق اد ةداب
ا اظ ا ت ،اادف ادم اات ا ن بياات وااق ادشاا،بم الادديس ااةغ اددةساادةديت ادكباادى د ا ا،ااه
احةااة اااه تعيااد وااق ادنةا ااة ةن اكةااب لم ااةغ ادشاا،بم بخةااات اااه اد اامل ادةااه اخااص
ادددةو وق اد،طب الةالالاغ ادز ت الو ةحضداغ ادة ديق الادددلس الا ي ةء دديق اددادةو
د ا حااب اددقااه الادةحضااد الاااةالو وااة افضااق ادداادةو هااالا اد اابث وااق اإلادنااةغ اصااد
ادشااادتةغ ادكبااادى هاااالا اد ااابث واااق اإلادناااةغ لم اااةغ ةن بيااات احداااق وضاااةويق ادع ةاااات
اددةساادةديت ادد يد اات ال لدااة ا ااة ه اااق اد،بااة اغ الاكةفااه لةساا "اددة تاات" ادة ااة و
اللم ة ة ا ن بيت ة ضةأ دي،بد هب اق نف اله ة بطق الال اددةم اه دابت ادهتدات اإلشاة ت
ا،ه ه ة ادد اال اداالو ف ا واق بخادل ا بنات ااب و اددادةو ادةاه ا اةم ه ل ةناب قاة ال و
اد،طد ةال ةن ة اشيد لبلل و ةحضداغ ادة ديق ام ةنزاء وق ق دةغ ادبن الادشافةيق
ةال اةدة ق لحدتةغ شة ت دمهتدت ام اإلا اةم لداة اداه ا واق ةي اةء ةال ودلاس اخةاةل
اه اددشاه لط د ات ام،اب اي اة ادهتدات اإلشاة ت الال ا لاة يا ا اه ادةواة ااق ادةدندات ةال
اد ةنب ادم ةنه اه اإلادن .الاه هالا بخطب و ام ل ةء ادم ات اد،دليات ااه اإلاادن حياا
ايالو ادهتدت اإلشة ت وة ا با ل ادةداتيب ادم ةنيت اد،دليت الاحق ادم ات اإلن ميز ات الااةالو
ادفدن يت اه ادنةغ اخص اد ةء الا فاةل ا االا ادال دم ات اد،دليات ايالو دا وحبهاة
الانةعةث ااة وااق ويااهان ادةبااااق اإلادنااهأ الاسااةخهاا ادم اات ا ن بياات ةال اسااةخهاا ل،ااي
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اددفدالاغ ا ن بيت ااه اإلادناةغ ادةاه اكابن لةدم ات اد،دليات ايالو دا شايبث اددفادالاغ
ا ن بيت الانةشة هةأ الاه ادد ةلق ل،ث ادم ت اد،دليت الانح ة هة.
الدم اات الال و ا اااه ادةبااااق الةا ااه ه ااة ادم اات اد،دليااتأ الادم اات ةالساال ودااة شااة ق ل ا
اد حاابو ةال ةخيم ا أ اةدم اات ومكاات ة ااة اد ،ااق ادبشاادو الهااه و،دااات لشااد ت التدااة ذتااد
ادفة اله ةن ادم ت ا شئ ةالالاغ امبو ة الوق ذدك اما ادم اةن" "1الهاه ةااباغ ةال وابي
،بد ل ة تق قابا ااق ةردالا  2أاةدصابغ ادد طابق السايمت دإلاادن دمةباااق ال لاداي
اإلادن الحبالا دبتةن ادصبغ ادم بو وق د ت ادد ةدل ادالو ،دل اي اإلاادن ن تاةن
،دل دم،دم ايكبن لةدم ت اد،دليت أالوق ادضدال و لدكةن وق ادكيق اددمكت ادم ب ت ا ه
تةةلت اد ص اإلش ة و الريده وحةتةو ادد ةال ق ادم ب ت ام د ات اد،ادم ااه ةساةديب ة
الةندة بخطةل ة اةكبن ادالاتدو ا الليت وصه ادةم ه الو ط اددحةتةو أ ن بي،ت اإلادن
الادهتداات اإلشااة ت افااةح اماا ادم ااةغ لااةم ادة ااةاس الحاادم ادم ااةغ داا ا،ااه ادشاادتةغ
اددةسدةديت ادكبدى اه حةنت دإلاادن لم اةغ ادشا،بم اة بنات الادهتدات اإلشاة ت اايالو
الئيفت ادم ت وق نةحيت وخة بت وشةاد ادد ة مك لأو د ت تاةن اإلشا ة لةدم ات اإلن ميز ات
ةال ادفدن يت ةال اد،دليت اصح ةال اةويت اله ة وكدق ادخطد ام ادم ات اد،دليات الةن ن ابت
اإلااادن لةدم اات اد،ةوياات ةتعااد و ة ناات لدااة ،مااق لةدم اات اد،دلياات ادفصااح ادخةدياات وااق
ا بخطةء.
ا بخطةء اه اإلادن لةد،ةويت:
حيا اد،بة و اه اإلادن (له اكبن اظيل بخميك ام بي،ةك) صاه ادد،ماق ادةاأثيد ااه
ادد ة مك ال ق ةا لشداء ادد ة مك وبئفة اد اة ااه حادف ادكاةف لايق ادكمدةايق بخمياك
ال بي،ةك الو ح اد ة اد،باة و ةااة وبساي ية ئ ادغ لا اد دمات تأر يات قصايدو اكابن
لدعةلت السيمت اق ةث دمد ة مك الهالا اإلادن اق وشدالم رةيو .الوعق اادن ااه ئاةهده
ةن لةدم ت اد،دليت ادفصح ( :لة ه اي ة تق وة ةسبك) دكق لةات حادف ادباةء دا ادف،اق
ةبخدن ة واق ادفصاةحت دا اد،ةويات ذ ن حادالف اد اد ت ااهبخق اما ا ا،اةل الادصاحيح
(ا ه) التالدك اسةخهاا ل،ي اددوبي الل،ي اددفدالاغ ا ن بيت اه اإلادن وعق اإلادن
اااق الئيفاات " دسااق اددة ااها ) (cvهااالا ابخةصااة دمةدتيااب اإلن مياازو curriculum
))vitaeأ ال  ،ه اد يدو ادالاايتأ التةن ل وكةن ادد،مق ةن بل :دسق اددة ها د ادبئيفات
سيدا ادالاايت الاسةخهاا اددصاطمح ا ن باه  cvااه اإلاادن سايز ه واق اادص حصابد
ام ا اد،دااق .الاإلااادن ادد اادالء( :حدااةا ساابةحت ايبااد نااد )أ ا ااه نااةء اااه ادةدتيااب
ا ن بااه ) )fiberglassلحاادالف ادلياات ال  ،ااه ا ديااةف ادزنةنياات ال ن ادد ااةل ردلااه
ادصا ل حدااق اساادة ةن بيااة الواال ةن دا و ااةلد اااه اد،دلياات ت ةن اددةااهاالل هااب اددصااطمح
– 1ادفة اله(ةلبنصد)أ ادحدالف اهقي وح ق و هوأ الا اددشدق ليدالغ 1177ا
 – 2الق ن ه (ةلب ادفةح)أ ادخصةكص/3
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ا ن بااه التااةن ل وكااةن ادد،مااق ةن بئااث اإلااادن لباااف ةالاو ابااااق واال ادد ااة مك
ااةاهه اااه اتة ااةم ادم اات ديعباات اددصااطمح اد،دلااه ال ،م ا اددةااهاالل لاايق اد ااة لااهل
اددصطمح ا ن به ت ةن ادهتدت اإلشة ت اددصاةحبت لةددصاطمح ا ن باه دحداةا اد ابةحت
ةالغ اد اادل الهااب ادةبااااق واال ادد ااة مك الريااةم ا وااق ادم اابو اددةدعااق اااه وداقباات
اإلادنةغ د ب ة وق قبق و ةشة ق د ب يق دمددان،ت ال بخضةث اإلادن اددخاةدث د باااه
ادم ت القباني ة دم ،بلةغ تدة اف،ق ا و ادةه ا ة ام د ة ة الهب ة ة وعق ةددةنياة الادن اة
الاسبةنية الاديةلةن.
اإلادن وق اددصةال ادم ب ت ادد دت –حةدية-تتة ةم ادم ت اتة ةلة ةلية ةال سمبيةأ الد ات
اإلااادن د اات نف،ياات وبن اات راادال ا ااب يت ح ااب اااد امةفاات د ا اد ااباحه اد دةدياات
الادبدريت اه د ت اإلادن ال ن النه ل،ض ة تةن ردال ادال ل ادد ةل.
لةتساة،ةنت لةد ةناب اإلحصاةكه ااه اد اهالل ادةاةده سا ث اما و،اهل اساة،دةل ادااهتتغ
اإلشة ت الةنباا ة الاسة،دةد ة الو ة نت ة ة ةتعد اسة،دةت الفصحى والعامية واالنجليزياة
فااي اإلعااالن فااي التلفاااز والراديااو والصااحافة وإعالنااات الحااوائم والطرقااات واإلعااال
الشبكي فيس بو وتويتر ويوتيوب:
نوع اإلعالن
إعالنات
تجارية
مالبس نسائية
وعطور
ألعاب األطفال
وأغراضهم
الشكوالتة
المبيدات
الحشرية
أدوية الضعف
الجنسي

الداللة
اإلشارية
التفخيمية

الداللة
اإلشارية
الصريحة

الداللة
اإلشارية
السببية

الداللة
اإلشارية
التمثيلية

الداللة
اإلشارية
العكسية

الداللة
اإلشارية
بالتلويح عن
بعد

89

889

88

18

88

898

%88

%89

%8

%88

%8

%88

%88

%88

%8

%88

%8

%88

%88

%18

%9

%88

%88

.....%88....

89

%18

%8

%8

%8

%8

%88

%8

.%18

%88

%88

%88

ن اهال ادهتتغ اإلشة ت ادةه ا ااههة الاحميم اة ااه اإلادناةغ بخد ادةكت التدات
بخدل سةت ش ب وق بخدل وةةل،ة ة ااه ادددناةو "ادةمفاةي" الادداال ةث الادصاحث الادد ادغ
الدبحةغ ادنةغ ادطدق اه اد ةهدو الاإلسك ه ت النهو الادد ةل الا ادا ادشبكه.
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ال الغ ادهتتغ اإلشة ت اه ادنةغ و،ي ات الدا اادال ااه نديال اإلادناةغ حةا
اااه ادنااةغ وباقاال ادةبااااق اتنةدااةاه نااةءغ اااه ادةمفااةي و ظداات ةظدهااة ا فااةل
الاد ةء ت دمشداء ا لق وةالو و ميت و ة اةرت حةا ال ن تاةن اإلاادن لم ات ةن بيات اا ن
ادهتتغ اإلشة ت اكت اد دبل داهو واق ت ،ادف د ات اإلاادن أتداة ناةءغ اداهتتغ
اإلشااة ت اااه ادصااحث ادة ميه اات الاتدكةدالنياات رةدبااة و ظداات اااه ةساافق ادصاافحت ةال ام ا
نةنب و ة دمد ةل ادددال د ادد،مق ا ا ااه حايق ااأاه وةصاه و ااه لها ات ادصافحت واق
ةام ةال اه وكةن وديز اه افحةغ ادةباااق اتنةداةاه اايس لاب ااب ةد بايابم ااه
ادبها ت الادةدال ل د ة الاكدا اإلادن لايق ادفي ات الادفي ات واداغ الواداغ نظادا د مات ادةكمفات
اددةدياات الهااالا وااة اديااز لا ااادن ادااهتتغ اإلشااة ت اااه تعيااد وااق نبانبا حةا ادةاادال ل
دإلادن كبن قميق ادةكمفت بخةات اه اإلادا ادشبكه الدبحةغ ادطدق الالسةكق اد ق ا دالا
تةنت ادة ة و لةبئيث هاله اإلشة اغ ا بنيت ريد ادمفظيت ةتعد الانة ال سادات الاباةالت
دم اامل لاايق ا قطااة ام ا و ااةبى اد،ااةد وااق ةقصااةه د ا ةقصااةه الذدااك لفضااق ادااهتتغ
اإلشة ت ادةه ا ةاه اه ا اإلادن اق د ا بنت ااه ةو وكاةن واق اد اة اغ الالن
ادحةنت دم ةغ لي د الالن ا ،يه ةال حباكق .
تشث ادةحميق اإلحصةكه دإلادنةغ ادد ةخهوت دمهتتغ اإلشة ت ةن ة اشاكق بخطادا
ام ادم ت اد،دليت بخةات اددصحبلت لة بنت الادم ت اكعيدا وة اكابن ادم ات اإلن ميز ات ةال
احااهى اد،ةويااةغ اد،دلياات اااه ادنااةغ ادددنااةو الادصااحث الوباقاال ادةبااااق اااه اإلااادا
ادشبكه تداة دكاق اساةخهاا هااله اداهتتغ اإلشاة ت اددصاحبلت لةدم ات ااه اساةخهاا ادم ات
اد،دليت اه اإلادنةغ ادة ة ت ادكبدى اه ادصف ةغ ول ةن اإلادن ها دشدتةغ ةاداةل
ادليت الدك ادةزدث دإلن ميز ات اله اة ظ اد ريبات اداباه ادم ابو داهو اددابا ق اد،دلاه
التالدك ريةم اكدو ا وق ادم بو دمحفةئ ام اد ب ت.
الخاتمة والنتائج :
ادم ااةنه الة ل لكااد اااه و اايس ادحةناات
 .1ادااهتتغ اإلشااة ت لااةم الاساال اااه ادااه
تسةخهاو اه ا،مي ادم ت اد،دليت د يد اد ة يق ل ة الهالا وة ن صاه ديا ااه ادد اة بق
اللهةغ اه اطبي هالا اددشدالث اه ق ا،مي ادم ت ادد ةب يق ا الل الادعةنه.
 .2ةال ادم ب بن اد هاو الال ادهتتغ اإلشة ت الذهب اد ا وا دا ةن اة ةقاها ااه
ادةبااق وق ادم ت الهه ةسة ادم ت الن ادم ت لهةغ لدكبن شة و.
 .3الواال الو سبساايد لاايق ادهتداات اإلشااة ت اددةال اات ادةااه اةدعااق اااه اإلشااة و د ا ادشااهء
ادخابل ااه ئادل ادد ،ا الةن
لةدبن ةال لةديه الليق ادهتدت اإلشة ت ادد ،ب ت الهاه
ُ
التدت اإلشة و ت ةبا ُق ل ة ت اق د ادبدب اي ة الو،داة اة واق تةاات اد باناب
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اددحيطت ل ة.
 .4ا اابا ادااهتتغ اتشااة ت ل دياال ادبئااةكث ادةااه ايال ااة ادم اات اددةدعماات اااه ادةبااااق
الاد،بياااد الات ،اااةي الادبئيفااات اد بديااات التاااالدك ادبئيفااات ادبدريااات ااااه ابخةياااة اد داااق
اد صيدو ادد ةو الاددبسي اددصةحبت دإلادن
 .6وق شدال ادهتتغ اتشة ت احت ادهتدت الح ق ادبيةن الاإل ةي الةن ايالو اد اهف
اه ادال ل ادد ةل وق الالن ااةبة دمد ةل.
 .5ةثبت ادبحا اد،دقت ليق اددوز الاتشة و حيا ة اددوز لةدشادبل الادة ياد الادة اهال
الا،هال وهدبتا لة،هال اد يةقةغ ا ب ةالسل وق اإلشة و الوق ه ة اةإلشة و ا حصاد ااه
ااة ثةلاات وحااهالال ت ة يااد تدااة اااهل ادااهتتغ اتشااة ت اماا ادفكاادو الادصااب و
ادصبايت.
 .7اااه ادبحااا اتكااةدف لاايق اإلشااة و الادد ،ا ال ةدعااق هااالا لااةن كاابن ادمف ا اد ميااق
وشةدد ام و،ةن تعيدو ل دةء دي ة ةال ددحت اهل امي .
 .1واااق بخصاااةكص اداااهتتغ اتشاااة ت ااااه اإلاااادن حضاااب هة امااا شةشاااةغ ادةمفااازو
الاتذاااةغ الادصاحث الااةدةالهاة اما ناالم اددشاةهه الاق ةاا ااق د ا ادصاب و
الادحدتت الادمبن.
 .1اشدق اإلشة و تعيدا وق اد يدةكيةغ ريد ادم ةنيت وعق حدتت اتنث ا ه ادشا اد،دوات
ادشديت الاد،دوت ادبصد ت اه قداءو ا،بيداغ اد،يق د ت اد،يبن.
 .10داايس تااق ادااهتتغ اتشااة ت اااةدحت اااه الئيف ااة اادنيااة ادااق ادااهتتغ اتشااة ت
ادد ةخهوت اه اإلاادن ادهتدات اتشاة ت اد،ك ايت الاد اببيت الادةضاد ي الادةصاد حيت
الادةمب ح الادةفخي أ الام هالا اةإلشة و ُ اة،هال لة،هال ادد ،اددداال.
.11اكدااق التداات اإلشااة و اااك ُلاايقَ اكاادو اتااادن الاددشااة ديا ادد ااةل حيااا اداادل لاايق
اتس الادفكدو الاددشة دي دةح ي اد ة ت الهه ادةدال ل النالم ش يت اددشةدو.
 .12ودة ة ب ادا ادد ،ا ادد اةوه ادةباااق رياد ادم ابو اةوات ال اهبخق ايا اإلشاة اغ
الد ت اد اه ادةاه ن،اه اااها ثادا قاه ا اه اإلشاة اغ الادحدتاةغ الا،اةليد ادبنا ااق
اد ةنب ادم ةنه.
 .13حة ايالو ادهتتغ اتشة ت الال هة تله وق ودااةو ث ةات اددةم ه حة باا ساةدة
لدااة ة ةسااب واال اااةالاغ ادد ةداال الثبالة ا الا ةديااهه حة ا ة بااق ادد ااةل ل باابل ح ااق
ال  ،نةهها دشداك  .حيا ق تعيد واق اإلادناةغ واق اداهالل اد دليات ادا اداهالل
اد،دليت اددحةاظت الهالا اي اسةخهاا ادهتدت اتشة ت اه ريد وبل ،ة.
 .14ادةدتياااز امااا ودلاااس اد اااةء الو ةحضاااداغ ادة دياااق الادز ااات الاد،طاااب الدااابايا
ا فةل الاردال وق اد،ةم الارال ت الو ةحي اد يق.
 .16وق ادد،ة يد ادد دت اه ادهتدت اتشاة ت ان اايالى لطد ات ا اةالا اازالف اد اة ااق
ادشداء اال ادابخي اي .
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 .15ا با اإلشة و ادهتديات لاهال هة وال ادم ات ادفصاح اال اد،ةويات اال اإلن ميز ات اال لاهالن ة
اااةد دل هااب ادةاادال ل دمد ة ااةغ دبي ،ااة الن حاات ادااهتتغ اتشااة ت اااه وخة باات
ادش،بم اد،دليت لةدم ت ا ن بيت بخةات اه و ةتغ و،ي ت قه نص ادبحا امي ة.
 .17ااةده ادبحا ادةحميق اإلحصةكه ادالو انة اد ان ادهتدات اتشاة ت ادصاد حت ةتعاد
ةنباث ادهتتغ اإلشاة ت اساةخهاوة مي اة ادهتدات اتشاة ت لاةدةمب ح اةدهتدات اتشاة ت
ادةفخيديت الادهتدت اتشة ت ادةدعيميت اةدهتدت اد،ك يت الادهتدت اد ببيت ةقم ة اسةخهاوة.
 .11اشاااكق اداااهتتغ اإلشاااة ت لكةاااات ةنباا اااة بخطاااب و امااا ادم ااات اد،دليااات ادفصاااح
الاسااة،دةد ة اااه اإلاااادن ا ااه ا ااابا ل د ااةء الال ادم ااات الاسااةخهاو ة ااااه تعيااد واااق
اإلادنةغ.
المصادر والمرا ع :
-1ا حددأ ايصقأ و ،اد يديةكيةغأ ادها اد،دليت دم،مباأ دب ةن أ2010ا
-2ا واايقأ دمحم سااةد دمحمأ ادح ااة اااه ادبدراات ادد،ةااادوأ الا ادكةااةم اد ه ااهو اددةحااهو
2001أ1ا
-3الق ا ثيد ليةء اداه قأ اددعاق اد اةكد ااه ةالم ادكةااب الادشاةادأ ااح :ةحداه ادحابايقأ
لهالو بةلتأ ال .أ الا ن ضت وصد دمطبةات الاد شد ادةبي لأ ادف ةدت ـ اد ةهدوأ ال .غ.
-4الق ةله اإلابل اد،هالانهأ ابه اد،ظي لق ادباحه لق ئةادأ احد د ادةحبيد اه اا ةات
ادشاا،د الاد عااد الليااةن ا ااةي اد ااد نأ اااح :ادااهتةب حف ااه دمحم شاادفأ ال .أ اد د ب اات
اد،دليت اددةحهو -ادد مس ا ام دمشتبن اإلسدويت -د ت حيةء ادةداي اإلسادوهأ ال .غ.
-6اواادت اد اايسأ ال اابان اواادوء اد اايسأ لاابط الاااحح  :وصااطف ابااه ادشااةاهأ الا
-5
ادكةااااب اد،مديااااتأ 6أ لياااادالغ  /دب ااااةنأ  2004وااااـ 1426/هااااـ.
ادبحةاادوأ ال اابان ادبحةاادوأ لاابط ابااه اداادحدق ةا ااهو ادبدقاابقهأ ال .أ وطب،اات ه ه اات
لدصدأ  1221هـ1111/ا.
-7لدنة ال تبتأ اإلش ة الادد ةدلأ ادندت س،يه لق تداال و شب اغ ادوةغ 12
-1لدهبوتأ اي ادةحميق ادم بوأ ودتاز اددماك اباه هللا اداهالده دخهوات ادم ات اد،دلياتأ
اد هالو ادهالديت اق ادم ت اد،دليت الاإلادن غ وق 1434/ 5/ 13-12
-1لشااد لااق ةلااه بخااةياأ ال اابان لشااد لااق ةلااه بخااةياأ ا ااه لةح ي ا  :ال .ااازو ح ااقأ ال .أ
الوش أ 371هـ.1150/
-10لي ااقأ نبنعااةنأ وااهبخق داا ساايديةء اإلااادا ادنداات دمحم شااية ادديس اات اد ةو،ياات
دمه اسةغ الاد شد 1432أ1ه2011-ا
-11اد ااةح اداادال لااق لحااد لااق وحباابم ادك ااةنهأ ادحياابانأ 2أ الا ادكةااب اد،مدياات –
ليدالغأ  1424هـ.
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-12نبة أ س،يهأ ادةخييق الل ةء ا ن اةق ادهتديات ال سا،يه نباة أ ادةخيياق الل اةء ا ن اةق
ادهتديت ص 141أ ت ت دم شد الادةبي ل اد ةهدو  2013ا
-13ند دأ ال بان ند دأ ال .أ الا ليدالغ دمطبةات الاد شدأ  1405هـ  1115 /ا.
-13ابه اد ميقأ ودااةلأ ادد ة نات اد ايديةكيتأ و مات ا الالاغ الادم اةغ ث 7ة اةال 2- 1ا
ص نةو،ت قةاهو ودلة أ اد زاكد
-14ادخة قأ دمحمأ اد ص اإلش ة و دمحم ادخة ق اد ص اتش ة و وةهية أ الانب ةتهأ الادياةغ
اشة ةد أ اةد ادكةب ادحه ا
-16ادداا،هأ وصطف اةالقأ اة خ الام اد،دمأ ال .أ الا ادكةةم اد،دلهأ ال .غ.
-15اددلي،تأ دمحمأ ادم ات الاإلاادنأ ودتاز اددماك اباه هللا اداهالده دخهوات ادم ات اد،دلياتأ
اد هالو ادهالديت اق ادم ت اد،دليت الاإلادن غ وق 1434/ 5/ 13-12
 17الق شي أ اد،دهو اه وحةسق ادش،د ال الالا أ ةلاب اما ادح اق لاق شاي اد يدالاناه
ا يالو (غ  453هااـ)أ اااح :دمحم وحيااه ادااه ق ابااه ادحديااهأ 6أ الا اد يااقأ  1401هااـ -
1112ا.
-11اد ،هوأ سداء اةود شدس اده قأ ادح ة اه ادصب و ا بنياتأ و مات سايدةكيةغأ
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56740
ادد مه 5أ اهال3
-11اد كةته ةلب  ،بمأ وفةة اد،مباأ لابط أ لابط  :ن،اي ي يال أ 2أ الا ادكةاب
اد،مديتأ ليدالغ – دب ةنأ  1407هـ  1117 /ا-.
-20الق س ةن ادخفةنهأ سد ادفصةحتأ ةلب دمحم ابه هللا لق دمحم لق س،يه لق س ةن ادخفاةنه
ادحمبه (غ 455هـ)أ 1أ الا ادكةب اد،مديتأ 1402هـ1112/ا.
-21ادشة به لداهي لق وبس أ اددباا ةغأ اح :ةله ابيهو وش ب لاق ح اق ل سامدةنأ
1أ الا الق افةنأ 1417هـ1117 /ا.
-22شااد ةحأ ا ادااد ةسااس ام ا اد ا فس ادد ااةخهوت اااه اإلااادن ادة ااة و اددةمفااز اااه
سب ة ال است ويهانيت احميميتأ سةدت وةن اةيدأ اد ةو،ات اد،دليات اددفةبحات ص37أ 1أ
2010ا
 -23بة بة اد،مبوأ اية ادش،د ةلاب ادح اق دمحم لاق ةحداه لاق دمحم لاق ةحداه لاق لاداهي
بة بااة اد،ماابو (غ 322هااـ)أ اااح :ابااه اد،ز ااز لااق نةاااد اددااةنلأ ال .أ اد ةشااد :وكةباات
ادخةن ه – اد ةهدوأ ال .غ.
-24ةلاااب اد،باااة أ اباااه هللا لاااق دمحم ادد،ةاااز لاااةهللأ ادباااه ل ااااه ادباااه لأ 1أ الا اد ياااقأ
1410هـ 1110 /ا.
 26اةيااا أ اباااه اد،ز ااازأ امااا ادبياااةنأ ال .أ الا اد ضااات اد،دليااات دمطبةاااات الاد شاااد
-25اد ااثأ
الادةبي االأ لياادالغ – دب ااةنأ  1406هااـ  1112-ا.
دمحم ادخضااد وااةذا د ااه ادم اابو وااق اإلااادنأ ودتااز اددمااك ابااه هللا ادااهالده دخهواات ادم اات
اد،دليتأ اد هالو ادهالديت اق ادم ت اد،دليت الاإلادن غ وق  1434/ 5/ 13-12ه.

888

أ.د /طلبة عبد الستار مسعود
-27ا ةدوأ ال بان ا ةدوأ ال اسات الاح يا دمحم سا،يه وبدابوأ اددكةاب اإلسادوهأ نةو،ات
-21اد ثأ دمحم ادخضاد
اد ةهدوأ .1154
وةذا د ه ادم بو وق اإلادنأ ودتز اددماك اباه هللا اداهالده دخهوات ادم ات اد،دلياتأ اد اهالو
ادهالديت اق ادم ت اد،دليت الاإلادن غ وق  1434/ 5/ 13-12ه.
-21ادد ةحده وخةة أ ام ادهتدتأ 6أ الا ادد،داتأ .1111
-30ادد لاق ةلاه لي،اتأ ال ابان اداد لاق ةلاه لي،اتأ ال .أ الا اد ما أ ليادالغ  /دب اةنأ
ال.غ.
-31راهال سأ الردالساتأ د اات اد اه ادنداات هيدنات اااةدح شا يد نشااد الا اادء ادااه ق
دمطبةات الادةبي ل أ2006ا
-32ادال ةن الو سبسيدأ ام ادم ت اد،ةاأ ادندت ال .بكيق بساث از ازأ وداااةو ادا ص
اد،دله ال .وةدك بسث اددطمبهأ ال .أ اةق ادليتأ .1116
-33الااق اُب َّ َناات ادبدالناادالوأ دمحم لااق َح َدااهأ ادفااةح اماا ةلااه ادفااةحأ اااح :ابااه ادكااد
ادهنيمهأ 2أ الا ادشيالن ادع ةايت اد،ةوتأ ل هاال – اد،داقأ 1117ا.
-34قةسااا أ دمحم ةحداااهأ دمحم ةحداااهأ الوحياااه اداااه ق ال ااابأ امااابا ادبدرااات ادباااه ل الادبياااةن
الادد،ةنهأ 1أ ادديس ت ادحه عت دمكةةمأ دالمس – دب ةنأ  2003ا.
-36الق قهاوتأ قهاوت لق ن،فدأ ن ه ادش،دأ 1أ وطب،ت اد باكب -ق ط طي يتأ 1302ا.
-35اد دنهأ ابه هللا دمحم د ت ادخطةم الاإلادنأ ودتز اددمك ابه هللا ادهالده دخهوات ادم ات
اد،دليتأ اد هالو ادهالديت اق ادم ت اد،دليت الاإلادن غ وق 1434/ 5/ 13-12
-37ت،بان دمحمأ اددوز الاد،دوت الاتشة و الاددفاةهي الادد اةتغأ اددمة ا اداب ه اددالال
الاد يديةء الاد ص اتالله.
-31ادكفبو ة بم لق وبس ةلب ادب ةء ادح فهأ ادكميةغ و ،اه اددصاطمحةغ الادفادالق
ادم ب ت.
-31اددة بااه ةلااب ادطياابأ ال اابان اددة بااهأ ال .أ الا لياادالغ دمطبةااات الاد شاادأ 1403هااـ
1113/ا.
-40و اااهوأ اااادا أ ودواااح واااق ئاااةهدو ادةباااااق و اااةل نصشاااد لااادقَ ةشااا ةل “ناااهالو
س ةوةغ ادم ت الا الم اه ادب ةء اد َحضة و دألوت اإلسادويتأ ق ا ادم ات اد،دليات ال الال اةأ
تميت َو،ة ف ادبحه الاد،مبا اإلن اةنيتأ اد ةو،ات اإلسادويت اد،ةدَديات لدةديز اةأ الا ادة ه اه
دمطبةات الاد شد الادةدندتأ 1.أ 1421هـأ 2007
-41ةلب وبس أ دمحمأ بخصةكص ادةداتيب الا ست احميميت دد ةكق ام ادد،ةنهأ 7أ وكةبات
الهبتأ ال .غ.
-42اد ةل تأ ال بان اد ةل ت ادالليةنهأ شد الا،مي  :ال .ح ة نصدأ 1أ الا ادكةاةم اد،دلاه
أ1411هـ 1110/
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-43اد ةشاادهأ ةحدااه لااق لااداهي لااق وصااطف أ نااباهد ادبدراات اااه ادد،ااةنه الادبيااةن
الادبه لأ ال .أ اددكةبت اد،صد تأ ليدالغأ ال .غ
-44ةلب هدلأ ادح ق لق ابه هللا لق س ق لاق سا،يه لاق حيا لاق و ادان اد ،اكدو (غ
نحب 316هـ)أ ادص ةاةيق اح :امه دمحم ادب ةالو الدمحم ةلب ادفضاق لاداهي أ ال .أ اددكةبات
اد،صد ت – ليدالغأ  1411هـ.
-46ادبدهأ دمحمأ لدرات اإلشا ة لادق تةاةم اساةدااي يةغ ادةباااق اإلشا ة و ل كاداالأ
س،يهأ الا ادحبا أ سب ة  1أ2010ا
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