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  الرَحْمَنْ الرَحِيمْ بِسْمْ اهلل
 الملخص

تتنااااوذ  اااّر الدبرابااا  الالبحاااند االلتفاااات عناااد الب ويبااايه وال ااا   را  ااا  ومنا شااات اد 
والخلوص إلى أ ميب  درابته نحويًّادويقدبم البحن من جيبه الدبراب د واإلطار النبظري ل اد  وأ مي  

ىد تعطااي  ااّا الموضااوة نااداو  معاااني النبحااو فااي جاا ء االلتفااات دوأنب درابااته علااى أبااا  المعناا
وطراو د وتك به جدب  وطراف . وخلا  البحان إلاى أنب االلتفاات عادوذ نحاويب  صاد الاه  اا به 

 مقصدا  ماد ولو بار الشباعر على أ ل الوضع ما أمه ملل القارئ أو ال بامع.
ويكاااون االنتقااااذ ماااه أبااالوع إلاااى أبااالوع عنااادما يطماااعه الشبااااعرإلى أنب عدولاااه عاااه 

له يفقد القارئ أو ال بامع ف   الن ؛ألنب القرا ه األخرى  امات علاى  رابا  المعناىد المطاالق  
 وأنب تنوة الضبما ر مه ويب  وخطاع وتكلب   ي لشخ  وا دد وإن تعددت الجمل.

 االلتفات نحويا د عبداهلل رضوان . : الكلمات الدال 
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 المقدمة: 
ظااااا ر  مااااه أالاااار  الظااااوا ر  - وفااااه ماااان ح و اااافي تحليلااااي -عالجاااات  ااااّر الدبراباااا  

الَّتي جاءت على بنه العرع في ك م  د ظا ر  التعبير عه المعنى   األبلواليب  اللغوي   التركيبي د
أوماا  اد يتر بَّاه  المراد على خ ف ما د يقتضايه ظَّاا ر البنااء التركيباي الجملاي اللغاوي الشاكليد

وجااه عاه وجااوع تحقااه  ريناا  ات ااا   متلقاي ذلاال البناااءد الظااا ر  المتج اد  العاادذ الكاا م  وخر 
أفعاله وضما رر  وتطاالق ماد في  اذ وجود القرا ه القا م  علاى  رابا  المعناى الماراد و مايتاهد 
ذلل أن متطلبات مو ف المقام القولي  ودواعيه ال يا ي   د ال ت تدعي الالضرور  اتب ا  أفعاذ 

يع ما على أ ال الوضاع وانتظام ماا وفاه البناء التركيبي اللغوي الجملي وضما رر وتطاالق ما ومج
ن ه  معياري ثاالت وير مارند و اوال إلاى تدكياد فكار  التصاا  االلتفاات الب واي المعااني النحاو 
العرالااي ومقتضااياته ال اايا ي د وإلااى أن الكاا م إذاعاادذ الاااه عااه  تلاال المطاالقاا  عاادوال   صااد الاااه 

مضيفا معنى جديدا  ل  يكه ليتحقبه لو  ا به مقصدا  ماد واعيا  ما يريد أن يو له إلى المتلقيد 
وأنااه إذا نقاال مااه أباالوع إلااى أباالوع كااان ذلاال أ  ااه تطرياا   جاااء الكاا م متب ااقا  ومتطاالقااا  د

لنشاااا ال َّااامعد وإعماااال لفكاار المتلقاايد وإطالاا  لنظااررد وإيقاظااا  لر ااغاء إليااه مااه إجرا ااه علااى 
 وأ مي  و ورا: تفات للغ  وا ط  ادالل بيا  نظري تناوذ مف وما عبر بيا يه: أبلوع وا دد

والعدوذ مه التبكلب  إلى الغيب د والعادوذ ماه الخطااع  كصور  العدوذ مه التَّكل  إلى الخطاعد
والعدوذ مه الغيب   والعدوذ مه الغيب  إلى التكبل د والعدوذ مه الخطاع إلى الغيب د إلى التَّكل د

ي  ومظاااا ررد و كاااّلل عبااار بااايا  تطبيقاااي  إلاااى الخطااااعع فضااا  عاااه دواعياااه المعنويااا  ال ااايا 
 صاااايد  ّالطبريااااه إلااااى  تحليلااااي  تمثيلااااي ألالاااار  أعماااااذ الشاااااعر عبااااد اهلل رضااااوان الشااااعري د

د الشاااعر الااّي  ثاار التَّنويااعد واالنتقاااذ مااه أباالوع إلااى  ناادانيب وطني.أوالصبااعود إلااى  كرويااه الدب
ااا اطماادنب إلااى أن عدولااه عااه المطاالقاا  لااه يفقااد القاا ؛ ألنَّ أباالوعد لمب ارئ أو ال بااامع ف اا  الاانب ب

األماار الااّي أو اال إلااى أن  القاارا ه األخاارى  اماات علااى  راباا  المعنااى و مايتااه مااه اللااب د
مخاطب  الشاعر المتلقي مر  الالغيب  البتي معنا اا النبحاويب التبحق،اهد إلاى ضاميرالمخاطب د وماا في اا 

د إلااى ضاامير الااتبكلب  ومااا فيااه مااه مااه  ضااور ومواج اا  وتشااريفد أو مااا في ااا مااه مواج اا  وتااوالي 
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مواج   و ضور وتعظي د ف ّر المعاني النبحويب  ُت ِبل على المعنى معنى مقصاودا  ومارادا  فيكاون 
 وجّاله وتفاعله. فيما عدذ إليه مه  بيل  ياد    ه الك م وبحررد وأمه ملل المتلقيد

 االلتفات لغة واصطالحاً.

 االلتفات لغ :
ُته عناااهّ. ومناااه  االلتفاااات كماااا جااااء فاااي ل اااان العااارع ّولفففااات، ف ناااا  عاااه رأياااه:  فااارففا 

 .(4)؛ يقاذ:ّ ف ن يافل ِفُت الك م لفتا : يربله على عوا نه ال يبالي كيف جاءّ (9)االلتفاتّ
 : تا ( مه الاع ضرعف رف   و )لفففتفُه( )لفف  نف   ويف   ِ ِه يفم  : اِلوفج  وجاء في المصباح المنير: ّالتافففتف

تا ( إذا  فرفف ته عنه....ّ  فرفففهُ  إلى ذات اليفميِه أو الشِّماِذد وِمن ُه يُاقفاُذ: لفففت،ُه عه رأيه )لفف 
 (3) 

ا :  فرفففه عفنفهد  اذ ّف تفه عه كف   وجاء في مفردات ألفاظ القر ن: ّلفت : ُيقاذ : لففف
منه: التفت ف ن: إذا عادذ عاه أي: تفص رِفافنفاد و  ]77: 91يون   [تعالى:ّ الوا أفجع تنا لتافل ِفتفناّ. 

 (2)ِ بفلِه الوج هد وامرأ  لفوت: تلفت مه  وج ا إلى ولد ا مه ويررّ.
و اااذ االااه األثياار: ّو قيقتااه )أي: االلتفااات( ماادخوذ  مااه التفااات اإلن ااان عااه يمينااه 

 (2) وشمالهد ف و يقبل الوج ه تار  كّا وتار  كّا...ّ
 االلتفات ا ط  ا .

ى الطريه مه الط،ر  الثب ث البتي  ي: التبكل  والخطاع والغيب د العد  وّالتَّعبير عه معن
التعبير عه ذلل المعنى الطريه  خر مه الط،ر  الثَّ ث  الشرا أن يكون التبعبير الثاني على خ ف 

 (2ما يقتضيه الظَّا ر ويتر بَّه ال َّامعّ.)

ليب الَّتااي جاااءت علااى  ااا( أنَّ االلتفااات مااه األبااا 237و ااد أوضااح الزَّمخشااري، )ت: 
(  ااذ 7بنه العرع في ك م  د فدورد ث ث  أاليات المرئ القي   اذ: إنَّ في ا ث ث التفاتات؛)

 امرؤ القي :
لُاااااااااااااااااااااااااااااااالف الاألفث ُماااااااااااااااااااااااااااااااادِ   تفطفاااااااااااااااااااااااااااااااااوذ لفيا 

 

ِلاااااااااااااااااااااااي، وفلفااااااااااااااااااااااا   تافر  ُااااااااااااااااااااااادِ    وفنفاااااااااااااااااااااااامف الخف
 

لفاااااااااااااااااااااااا     وفالفاااااااااااااااااااااااااتف وفالفاتفاااااااااااااااااااااااات  لفااااااااااااااااااااااااُه لفيا 
 

لفاااااااااااااااااااااااااااِ  ِذي العفاااااااااااااااااااااااااااا ِِر األفر مفااااااااااااااااااااااااااا  لفيا   دِ كف
 

اااااااااااااااااااااااااءفِني اااااااااااااااااااااوفدِ   وفذلِاااااااااااااااااااااااالف ِمااااااااااااااااااااااااه  نافبفاااااااااااااااااااااااا   جف  وفُخباِّر تُاااااااااااااااااااااُه عفاااااااااااااااااااااه  أفالِاااااااااااااااااااااي األفب 
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ث   اذ: ّ وذلل على عااد  افتناان   فاي الكا مد وتصارف   فياه؛ وألنَّ الكا م إذا نقال 
مه أبلوع إلى أبلوع كان ذلل أ  ه تطري  لنشاا ال بامعد وإيقاظا  لر غاء إليه مه إجرا اه 

 (7)تخت  موا عه الفوا دّ.على أبلوع وا دد و د 
 و د رأى الن،ويري،د والحلبي، أنَّ االلتفاتات الثَّ ث   ي:

ّيخاطاااب فاااي البيااات األوبذد وانصااارف إلاااى اإلخباااار فاااي البيااات الثباااانيد وانصااارف عاااه 
 (1اإِلخبار إلى التَّكل  في البيت الثَّالن على التَّرتيبّ.)

ل( إلااى الغيبا  فااي )والاات والاتاات(د ثاا ب ونارى أنَّااه: التفات مااه الخطااع فااي )تطاااوذ ليلا
 التفت مه الغيب  في )والات والاتت( إلى التَّكل  في )وذلل مه نب   جاءني(.

وااللتفااات الثالاان ماااه الخطاااع فاااي )تطاااوذ ليلااال( إلااى الاااتكل  فااي )وذلااال مااه نبااا  
 جاءني(.

نااد وااللتفااات تاادرجح عنااد علماااء الب واا  الاايه علاا  البااديعد وعلاا  المعااانيد كمااا ناارى ع
وتبعااه فااي ذلاال  (99)د وأدخلااه االااه  تيباا  فااي الاااع ّ مخالفاا  ظااا ر اللبفاا  معنااارّ (91)ال َّااكَّاكيَّ 
اليا جيب 
وال اشميب في ّالاع العدوذ عه مقتضى الظبا ر (94)

 د وعدبار مه عل  البديع.(93)
: ّ  و أن يكون المتكل  اخّا  فاي معناى فيعادذ عناه إلاى ويارر  االلتفات عند الصَّنعانيب

ل تمام الك م ث  يعود إليه فيتمبهد فيكون فيما عدذ إليه مبالغ  و ياد    ن ّ. ب
(92) 

 و ور االلتفات بتَّ :
عدوذ مه التَّكل  إلى الخطاع؛ كقوله  تعالى:ّوما ليف ال أفعُبُدالّي ففطفرفناي وِإلياه تُار جفعاونفّ.  .9

 والمطاالق  تقتضي: ّ وإليه أرجعّ. ]44:  32ي  [
نفطاوا عدوذ مه التبكلب  .4 ارفُفوا علاى أفنا ُفِ ا   ال تافق    إلى الغيب ؛ كقوله تعالى:ّياا ِعبااديف الاّيه أفب 

مِ اهلل ّ.  والمطاالق  تقتضي: ّ مه ر متيّ. ]23:  31الزَّمر  [مه ر  
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اتافغ ِفروا رالَّكا  ثِا َّ توالاوا إلياه ِإنَّ رالباي ر اي    .3 عدوذ مه الخطاع إلى التَّكل ؛ كقوله تعالى:ّ واب 
 والمطاالق  تقتضي ّ إنب رالك  ر ي  ودودّ. ]11: 99ود   [ودود ّ.

عدوذ مه الخطاع إلى الغيب ؛ كقوله تعالى:ّرالبنا إنبال جااِمُع النااِ  لِياوم  ال رفي ابف فياه إنَّ اهلل  .2
ِلُف الميعادفّ. . ولو جاء الك م متطاالقا  )مت قا ( لقاذ: ّإنب رالبنا ال  ]1:  3أذ عمران [ال ُيخ 
 يخلف الميعادّ.

ارى الايه يادفي  ر متاه ع .2 دوذ مه الغيب  إلى التكبل ؛ كقولاه تعاالى:ّ و وفالاّي أبر بفالف الريااحف اُلش 
.  والمطاالق  تقتضي: ّوأنزذّ. ]27: 42الفر ان  [ وأن زل نا مه ال بماء ماء طف ورا ّ 

ارا يلف ال تافع بُاد .2 نا ميثاا ف الناي إب   ّ وا إالب عدوذ مه الغيب  إلى الخطااع؛ كقولاه تعاالى: ّ وإذ  أفخا
.  (92ولو جاء الك م متطاالقا  مت قا  لقاذّ ّال يعبدون إالب اهللّ.) ]73: 4البقر   [ اهللّف

 ولنا على ما بلف مه  وذ م  ظات:
 اااذ الزَّمخشااريب: ّ وألن الكاا م إذا نقاال مااه أباالوع إلااى أباالوع كااان ذلاال أ  ااه تطرياا   .9

 (92)أبلوع وا د...ّ. لنشاا ال َّامعد وإيقاظا  لر غاء إليه مه إجرا ه على

فااادي أبااالوع يعنااايت أ اااو االنتقااااذ ماااه أبااالوع خباااريب إلاااى أبااالوع إنشاااا يبت أو  اااو 
مااه خروجااه إلااى أوااراف أخاارى تف اا  مااه ال ِّاايا ؛ كدباالوع  -علااى طريااه التَّوبااع  -االنتقاااذ 

 -ى د فيلقا (97)الخبر عند ماا يُلقاى لغيار الغرضايه الر ي اييه؛ و ماا: فا اد  الخبارد وال م الفا اد 
 (97) ل بتر امد وإظ ار الضبعف والعجزد والفخر... -مث   

إلااى  (91)عناادما يخاار  عااه معنااار األ االي -األماار مااث    -وكدباالوع اإلنشاااء الطَّلبااي 
 (41) لررشادد والتَّمنيد والتَّعجيزد و... -مث    -معان  أخرى ت تفاد مه بيا  الك م؛ فيلقى 

نَّ الكا م... علاى أبالوع وا اد. ّويار مف وماه وال واضاح  وإننا نرى أنَّ العبار : ّ وأل
األبااليب الَّتاي تارتب  المعااني النَّحاود لاّا رأيناا  -  ب تقديري  -المعال د وير أنَّنا نف   من ا 

 أنَّ االلتفات ال الد مه درابته دراب  جديد د تلتصه المعاني النَّحو.
عاني أ اع كبد الحقيق د و و في رأيناا أ ارع إنَّ ال َّكباكيب عندما عدب االلتفات مه عل  الم .4

 إلى  قيق  االلتفات.
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أدخله االه  تيب  في الاع ّمخالف  ظا ر اللَّف  معنارّ ول  يوضح ماا المقصاود الااّمعنارّ أ او  .3
اايا يبد علمااا  الاادنَّ عبااار  ّمخالفاا  ظااا ر  د أو المعنااى النَّحااويبد أو المعنااى ال ِّ المعنااى الصَّاارفيب

الادنَّ المعناى المقصاود  او المعناى النَّحاوي كماا نف ماهد ويعناي الالضارور  اللف  معناار ّتاو ي 
 العدوذ عمبا يقتضيه بيا  الك م واتِّ ا ه.

ونااارى عناااد الصَّااانعانيب عااادم وضاااوح المعناااىد  يااان يقاااوذ: ّو يااال االلتفاااات  اااو أن يكاااون  .2
 يتمه.المتكلِّ   خّا  في معنى فيعدذ عنه إلى ويرر  بل تمام الك مد ث  يعود إليه ف

ونرى أن العدوذ كلما  فضفاضا د  ال  او عادوذ عاه اتِّ اا  المفاردات الصَّارفيب  )أي: 
المعاني الصَّرفيب (د أو:  و عدوذ عه م اتوى نحاويب )معناى نحاويب( إلاى م اتوى )معناى(  خارد 
ث  يقوذ: ّفيعادذ عناه إلاى ويارر  بال تماام الكا مّ. ونلحا  أن االلتفاات كماا جااء فاي تنبي اات 

أن يكون في جملتيهد والك م ال يعتبر جمل  إالب إذا أفااد معناىد والعطاف يارال  جملا   ال بيوطيب 
ي عدذ عنهت ف ن كان ذللد ف ن ما  الجمل د ث  يقوذ: ّ ث ب يعود إليه فيتمبهّ.  ل يت ب المعنى الّب

 عدذ إليه يكون جمل  تف يريب د أو جمل  معترض د و ّا ما ال ي اير االلتفات.
االلتفات عدوذ نحويبد عدذ فيه  ا له عه المطاالق  البتي بنبين ا في القارا ه مه  نانرى أن  .2

  صد اله  ا به مقصدا  ما. -النَّحويب  والمعنى 
 المعنى وأنواعه

ّإنب أمااه اللَّااب   ااو أولااى مااا تحاارص عليااه الل،غاا  ابااتعماال د وأثمااه مااا يتطلَّبااه اللغويااون 
يااادعو األمااار العاااد ا إلاااى البحااان عاااه مزياااد ماااه  تحلاااي  د وماااه ثااا  يصااابح الو اااوذ إلياااه وايااا  ال

 (49)القرا هّ.
د وإنَّ ببيله إلاى ذلال أن ينظار فاي  وإن واي  اإلن ان مه النَّظر في ن ب  و ف   النَّ ب
الع  ات المنطو   أو المكتوال د وإنَّ الع    اليه المبااني المكوِّنا  للتَّركياب ل اا الادَّور األ ا ب فاي 

الع  ااات يمكااه أن نق اام ا علااى ع  ااات مقاليَّاا د وع  ااات مقاميباا د  تددياا  المعنااىد وإنب  ااّر
فالع  ااات المقاليَّاا  تعتمااد المقاااذ الَّااّي تاانظ  الع  ااه فيااه )القاارا ه المعنويباا د والقاارا ه اللَّفظيَّاا ( 



 عبد اهلل رضوان أنموذجا   - االلتفات نحويًّا
 د. شوكت علي درويش    د. وفاء محمد القطيشات    د. مفلح عطااهلل الفايز 

471 

 

 

 ولوضوح القرا ه اللَّفظيَّ  ف نَّ مه ال َّ ل على المعرع أن يلحظ ا داخل النَّ ب وإن التب ت عليه
 (44)و ي مفردات.

اايا  مااه  ياان  وأمَّااا القاارا ه المعنويباا  ف ااي الع  ااات الَّتااي تقااوم الاايه األالااواع فااي ال ِّ
د والنبحويبد وإنَّ اتِّضاح الع    اليه الاع والااع فاي ال ِّايا  ليعتبار الّاتاه  المعنى الوظيفيب الصَّرفيب

أدلب  الف   الالن ب  لل َّاامعد  رين  على المعنىد ومه  نا كانت الع  ات الواضح  خير دليل مه 
 ومه أدلب  التَّحليل الالنِّ ب  للمعرع.

ي يحمله النَّ ب أنواة مختلف :  والمعنى الَّّ
 من ا المعنى الحقيقيب؛ أي: ما وضع اللَّف  ال  ا ه أ ال د و و ما يتكفَّل اله )عل  المعج (. -
د الاّي تجااو ت اللبغا  فاه ذلال ال - د فاباتعملت اللبفا  ومن ا المعنى االباتعماليب معناى األ اليب

 في ويرر؛ على ببيل المجا د أو الكناي د و ّا ما يتكفل اله )عل  البيان(.
فاي  -الما ل ا مه معنى  قيقيد أو ابتعمالي  -ومن ا المعنى الوظيفيب؛ و و ما تؤديه الكلم   -

 اي كون اا ) ادث ا أثناء تركيب ا ماع وير اا ماه )وظيفا ( ماه أجل اا اباتخدمت فاي  اّا التَّركيابد و 
 ادر ا عه ذات( أو: )فاع  (  در عنه الحدثد أو : )مفعوال ( و ع عليه الحدثد أو: )تمييزا ( 
لمب    بل اد أو: )ابتثناء( مه  ك  باالهد أو: )شارطا ( لحكا  ال اهد أو: ويار ذلال ماه معاان  

ي يتكفَّل ال ّر المعان ي الَّتي بميت الالمعاني النَّحويب  وظيفيب  ال تف   إال عند التَّركيبد والعل  الَّّ
 (43) و )عل  النَّحو(.

والنَّحاااو ال يتخاااّ لمعانيااا  مبااااني ماااه أي ناااوة إالب ماااا يقدماااه لاااه الصَّااارف ماااه المباااانيد 
 والصبرف ي تعيه الاأل وات أيضا د ث  يقدم العنا ر الصَّوتي  إلى النَّحو الاعتبار ا عنا ر  رفيب .

(42) 
د والنِّظااام وللغاا  العرالياا  الفصااحى أنظ ماا  ُلغويباا   ااي: النِّظااام الصَّااوتَّيد والنِّظااام الصَّاارفيب
النبحويبد ولكل نظام مبانيه ومعانيه.
 (42) 

  و النَّظام النَّحويب. - نا -وما ي منا
 النِّظام النَّحويب 
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النَّحو: ّ عل  الد وذ يعرف ال ا أ واذ أواخر الكلم  في التَّركيب؛ والتَّركيب إمبا الن ب  
 (42يب ؛ فجمل د أو: وير إبناديب ؛ فتقييديبد أو: ال  ن ب ؛ فمزجيبّ.)إبناد

 وينبني  ّا النِّظام على األب  اآلتي :
 طا ف  مه المعاني النبحويب  العامب ؛ كالخبر واالنشاءد و... .9

 مجموع  مه المعاني النَّحويب  الخا َّ ؛ كالفاعليب د والمفعوليب د والحاليب د و... .4
  ااات البتااي تاارال  الاايه المعاااني الخا َّاا د وتكااون  اارا ه معنويباا  علي ااا  تااى مجموعاا  مااه الع .3

تكاااون  اااالح  عناااد تركيب اااا لبياااان الماااراد من اااا؛ كع  ااا  اإلبااانادد والتَّخصاااي د والنِّ اااب د 
 والتَّبعيب .

مااا يقدمااه علمااا الصَّااوتيات والصَّاارف لعلاا  النَّحااو مااه المباااني الصَّااالح  للتَّعبياار عااه معاااني  .2
عد وتلاال الصَّااالح  للتَّعبيار عااه الع  اااتد فلاي  للنَّحااو مااه المبااني إالب مااا يقدمااه لااه األالاوا

 الصَّرف.

القي  الخ فيب  أو المقاال ت اليه أ د أفراد كلب عنصر ممَّا ببهد واليه القيب  أفرادر؛ كدن نرى  .2
مد أو: المتقادبم رتبا  فاي مقاالا ّب ل المتادخرد الخبر في مقاالل اإلنشاءد أو: المدح في مقاالال الا

 و ل ب جربا.

 ّر المقاال ت ّالقي  الخ فيبا ّ ضاروريب  لف ا  المعناى و ّ أماه اللَّاب ّ وال يمكاه أن 
نتصااور أداء اللبغاا  لوظيفت ااا الاادون اد و ااي أ اا ، الكثياار مااه الع  ااات الرَّاالطاا د وإنَّ  ااّر الع  ااات 

 (47)تعببر عه تشاالهد و ّخوف اللَّب ّ يدتي مه التَّشااله.
 ااااو الغايااا  الَّتاااي ي اااعى النباااااطه )الماااتكلب ( إلي ااااد وكااااّلل  -كماااا أبااالفنا   - ااا  والف

الكاتاابد أو القااارئد وإنب باابيله إلااى الف اا  أن ينظاار الع  ااات المقاليَّاا  البتااي تاانظِّ  الع  ااه فيااه 
 ّالقرا ه المعنويب د والقرا ه اللبفظيَّ ّ.

 القرا ه المعنويب 
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الاواع فااي ال ِّايا  ماه  ياان المعناى الاوظيفيب الصباارفيب  اي الع  اات الَّتاي تقااوم الايه األ
 االبنادد والتَّخصي د والنِّ ب د والتبعيب د والمخالف . والنبحويبد و ي:
 القرا ه اللبفظيب 

 و ي: الع م  اإلعرااليب د والر،تب د والبني د والمطاالق د والرَّال د والتَّضامد واألدا د والنبغم .
 ن  المطاالق .والّي يعنينا  نا  ي  ري

فالمطاالقاا  تاات ب فااي الل،غاا  العراليَّاا  الاايه المبتاادأ والخباارد ومااا كااان أ االه المبتاادأ والخباارد 
وأناااواة ماااه البااادذد  -الاباااتثناء عطاااف النَّ اااه ف نباااه يعتماااد األدا   -والفعااال والفاعااالد والتَّواالاااع 

اليه الم ند والم ند  والحاذ المفرد و ا بهد ويمكننا القوذ: إنب المطاالق  تت ب في  ال  اإلبناد
إليهد وكّلل تت ب الايه الوا اع علي اا  كا  وا ادد وفاي  الا  وا اد  ماه  ااالت التخصاي د وماا 
دام الضَّمير يلعب نف  دور االبا  فاي الجملا  العراليبا  فيقاع مبتادأد وفااع  د وابا  إنبد ومفعاوال  

 الهد ال د وال يكون إالب معرف د فقد كان له دور فعباذ في المطاالق .
وأخاااا ب الضَّااااما ر أعرف اااااد فضاااامير المااااتكلِّ  أخاااا ب مااااه ضاااامير المخاطاااابد وضاااامير 
المخاطااب أخاا ب مااه ضاامير الغا اابد وذلاال لقلاا  االشااتراخد وإذا اجتمااع األخاا ب ووياارر  ُولِّااب 
األخ ب تقدم أو تدخرد فيقاذ: أنا وأنتد أو: أنت وأنا فافعفل ناد وال يُقاذ: فافعفل ُتما. وأنت و ود أو: 

 عفل ُتما. ال يقاذ: فافعف . و وأنت فاف 
ومتى أمكه اتِّصاذ الضَّامير لا  يعادذ إلاى المنفصال لقصاد االختصاار الموضاوة ألجلاه 

 الضبمير.
 وتت  المطاالق  في الحاالت التَّالي :

 الشبخ ؛ ويُعببر عن ا الا )التبكل د والخطاعد والغيب (. .9
 العدد؛ ويُعببر عن ا الا )األفرادد والتَّثني د والجمع(. .4

ّكيرد والتبدنين(.ا .3  لنَّوة؛ ويُعببر عن ا الا )التَّ

 التَّعييه؛ ويُعبَّر عن ا الا )التَّعريفد والتَّنكير(. .2

(47) الع م  اإلعرااليَّ . .2
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فبالن اااب  للشَّاااخ  فيعببااار عن اااا ضاااما ر الرَّفاااع المتَّصااال  فاااي الفعااال الماضااايد و اااروف 
 المضارع  في المضارةد أما فعل األمر فللمخاطب فق .

العاادد فيعبباار عن ااا داللاا  الضَّااما ر فااي األفعاااذد وع مااات تثنياا  األبااماء والصِّاافات أمااا 
وجمع ا؛ ففي الماضي يتبيَّه العدد في إبناد الفعل إلى تااء الماتكلِّ  المضاموم د وتااء المخاطبا  

ّكبرد وإلحاا  تااء التَّدنيان ال َّااكن  للمؤناند   اّا المفتو   والمك ور د واالبتتار في الغيبا  للما
 في االفراد.

ّكَّر والمؤنان فاي  اا( للما أمَّا في التَّثني  فيتبيبه في ابناد الفعل إلى )نبا( للماتكلِّ د و )ُتمف
 الخطاعد و )ألف االثنيه( في الغيب .

ّكَّرد و )تُااهَّ(  وأمَّااا فااي الجمااع فيتباايَّه فااي إبااناد الفعاال إلااى )نفااا( للمااتكلِّ د و )تُاا ( للماا
 و الجماع ( و )نون النِّ و ( في الغيب .للمؤنن في الخطاعد و )وا

 أمبا الالنِّ ب  للمضارةد ف نب  روف المضارع   ي الَّتي تحدِّد العدد.
أمبااا فااي األبااماء والصِّاافات فيتحاادَّد الاااأللف والنبااوند أو: الياااء والنبااون للمثنَّااىد والااواو 

ّكَّر ال َّال د أو: األلف و   التَّاء لجمع المؤنن ال ال .والن،وند أو: الياء والن،ون لجمع الم
أمباااا النَّاااوة فيظ ااار الع ماااات التَّدنيااان فاااي األباااماء والصِّااافات؛ كتااااء التَّدنياااند واأللاااف 

ّكَّر مه  ّر الع مات.  المقصور د وال مز  العد األلف القا م د ويخلو الم
 أمبا في األفعاذ فيظ ر في تاء التَّدنيند ونون النِّ و .

اء فقاا  دون الصِّاافات واألفعاااذ؛ ألنب )أذ( ال تلحااه الالفعاالد وإذا أمَّااا التَّعياايه فل باام
لحقت الصِّف  الصَّريح  ف ي ضمير مو اوذد ولي ات أدا  تعريافد فاالفر  الايه النَّكار  والمعرفا  

  ي )أذ(د علما  أنَّ معاني )أذ( تتعدَّد اليه التَّعريف والمو وليَّ .
 تَّواالع.أمبا الع م  اإلعرااليَّ  فتظ ر جليب  في ال

وال شاالَّ أنَّ المطاالقاا  فااي أيِّ وا ااد  مااه  ااّر المجاااالت الخم اا  تقااوِّي الصِّاال  الاايه 
المتطاااالقيهد فتكااون  ااي  ريناا  علااى مااا الين مااا مااه ارتباااا فااي المعنااىد وتكااون  ريناا  لفظيباا  علااى 
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ركيااب الَّتااي الباااع الَّااّي يقااع فيااهد ويعباار عنااه كاالب من ماااد فبالمطاالقاا  تتوثَّااه الصِّاال  الاايه أجاازاء التَّ 
 تتطلب ا.

أنَّ القا ااال عااادذ عاااه المطاالقااا  لفوا اااد  -االلتفاااات نحويًّاااا  -وبااانرى فاااي الحثناااا 
 في موا ع ا. -إن شاء اهلل  - بنبيِّن ا
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  صيد  ّالطبريه إلى وطني.
 أو

 الصبعود إلى  كرويه الدبندانيبّ
 (41عبد اهلل رضوان)

 ال ويًّا
رعد فانتقال ماه أبالوع إلاى أبالوعد ألنب  ذلال نوَّة الشَّاعر في خطااله على عاد  الع

. وإيقاظ ل  غاء إليه مه إجرا ه علاى أبالوع -طربى إليه: أ بل -أ  ه تطري  لنشاا ال َّامع.
 وا د.
 نحويبا  

 نوَّة شاعرنا عبد اهلل رضوان في الضَّما ر فانتقل مه ضمير الغا ب في:
 ّوطني...

 ءوين د، الجدار الصَّعب في تداخِل األشيا
 ا ا ا ا ا 
 ا ا ا ا ا
 ا ا ا ا ا

 ويدان ذااللتانّ.
 ألنب الجمل  في  وَّ  ضمير الغا ب.

 إلى ضمير المتكلِّ 
 ّأيهف ن يُت  لبيتّ

 ا ا ا ا ا 
 ا ا ا ا ا
 ا ا ا ا ا
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 يجرد مه نف ه شخصا   خر في دله الضمير المخاطب
 ّأيه تمضيتّ

 ا ا ا ا ا
 ث  يعود إلى ضمير المتكلِّ 

 ا خفيفا  ّوتم ني م ًّ 
 أتجاو  الزَّمه المحطب 
 يقودني أمل عجيب

 ويحملني التَّجوذ في  مان...ّ
 ا ا ا ا ا 
 ا ا ا ا ا
 ا ا ا ا ا

 ث  يعود إلى ضمير الغيب 
 ّإن   يتكاثرونّ.

 وشاعر تتوالد الكلمات مه جنبيه مثل النبار
 إن   يتكاثرونّ.

 ث  يعود إلى ضمير المخاطب
 ّوأنت و دخّ.

 ا ا ا ا ا
   يعود إلى ضمير المتكلِّ ث

 ّمه يرجع القلب المعّع للغناءت
 .....أناّ

 ث  يعود إلى ضمير المخاطب ردًّا على ّأناّ ضمير المتكلِّ 
 ّويملؤخ التفاؤذّ.
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 ث  يعود إلى ضمير الغيب 
 ّ ّي خيوذ األ ب  ترب  في الوجه  ّا

 ال ؤاذ..ّ 
 ث  يعود إلى ضمير المخاطب

 ّويفجؤخ الر،عبّ
 ا ا اا ا 

 ا ا ا ا ا
 ث  يعود إلى ضمير المخاطبد ولكه  نا مخاطب  الميت.

 ّ يا دم البحر أ مر.
  ّي خطاياخ

 يا  دم الّنب أعظ  منِّي
 ا ا ا ا ا
 ا ا ا ا ا
 ا ا ا ا ا

 يا دم الحل  يكبر
 ا ا ا ا ا

 يا  دم الحزن يكبر
 ا ا ا ا ا
 ا ا ا ا ا

 يا  دم البحر والشِّعر والحل 
 تشتعل...ّ يا  دم الحرع

 ث  يعود إلى ضمير الغا ب
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 ّ ا دمي  بل  ال بنب ت العجاف
  ا دمي  بل  األونياء

  ا دمي
  ا دمي  مز  الو ل للفقراءّ.

 ا ا ا ا ا
 ا ا ا ا ا

 ث  يعود إلى ضمير المخاطب
 ّ ويشتد   فل الاب  اليتامى.
 ث  يعود إلى ضمير الغا ب
 ّ كرويهّ دعاني إلى ّاللغ ّ

 لمتكلِّ ث  إلى ضمير ا
 ّ د عرَّشت فو   لبي  مام  عشه

 تقود خطاي إلى جنب   دميب ّ.
 ث  يعود إلى ضمير الغا ب

 ّو يدا  بتبقىّ
 ث  يعود إلى ضمير الغا ب المفرد

 ّشاعر طوةّ
 ث  إلى ضمير المتكلَّ 

 ّ وأفتح  دريّ
 ث  إلى ضمير المتكل  النون العظم 

 ّنبني ال داّ 
 شباعر نف هيخاطب ال -ث  ضمير المخاطب 

 ّأت رع مه و ح الموتتّ
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 ث  يعود إلى ضمير المتكلِّ 
 ّ أالني شموباّ 

 إلى ضمير المخاطب 
 ّيحملل ال  بّ
 فضمير المتكلِّ 
 ّتيممت بيفيهّ
 ث  مخاطب  الميت

 ّفيا ّااله محمبدّ  ّي ال د تنوء الحمل الدِّماء.
 وكانت تنوء

 ويا ّااله محمبدّ نيران عصرخ تكت ب فينا
 دّ.الوجه جدي

 ث  ضمير المتكل  الا ّناّ العظم د و ّنونّ المضارع 
 ّوإنبا نجدد ع داف 

 ونشرة  لما  
 لنشته ورالا  جديد ّ.

الكا م ّإذا نقال ماه أبالوع إلاى أبالوع كاان ذلال  -كماا أبالفت   -يرى الب ويبون 
ت ب أ  ه تطري  لنشاا ال َّامعد وايقاظا  لر غاء إلياه ماه إجرا اه علاى أبالوع وا ادد و اد تخا

 (31)موا عه الفوا دّ.
 فماذا نرى في  ّا النبقل مه أبلوع إلى أبلوع نحويًّات

ّإنب النَّحااو ال يتخااّ لمعانيااه مباااني مااه أي نااوة إال مااا يقدمااه لااه الصَّاارف مااه المبااانيد 
والصَّااارف ي اااتعيه الاأل اااوات أيضاااا د ثااا  يقااادم العنا ااار الصَّاااوتيَّ  إلاااى النَّحاااو الاعتبار اااا عنا ااار 

 (39) رفيب ّ.
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فالدِّراباا  الل،غويباا  تتاادرَّ  مااه علاا  األ ااوات إلااى علاا  الصَّاارف إلااى علاا  النَّحااود وعلااى 
م توى النًّطه مه الصَّوت إلى الكلم  إلى الجمل د والجمل   دف الدِّراب ؛ ففي ا يتحقه الف   

لاى ماا يقدماه علا  واالف امد والما أنَّ النَّحو يدتي في  م  تلال الدِّرابااتد ف نَّاه ال الادَّ أن يتَّكال ع
د والمادد واإلعاا ذد واإلالاداذد واإلدوااامد إلاا .  (34)األ اواتد وعلاا  الصَّارفد فيدخااّ الحركااات

د وماا يعبار عاه  (32)د ومعااني التَّصاريف (33)مه نتا ح الدِّراب  الصَّوتي د كما يدخّ معاني التَّق اي 
اللَّفظيبا د والغايا  البتاي ت اعى إلي اا ذلل مه المباني مه النِّظام الصبارفيبد و اّا ماا يعارف الاالقرا ه 

درابا  النبحاو  اي أن تنظار فااي الع  اات لاتف   ال اا الانب د وال يمكااه النبظار إلي اا إال ماه خاا ذ 
القرا ه النوعي ا المعنويب 
د واللبفظيب  (32)

(32( )37). 
لا  يادت  اّا التَّناوة عاه ويار  صاد ماه الشبااعرد  يان نارار يناوة فاي توظياف الضااما ر 

 مه:فينتقل 
ضاامير الغا ااب ّوين اادب الجاادار الصبااعب فااي تااداخل األشااياء ّألنب الجملاا  فااي  ااو  ضاامير  .9

ي يفيد التَّحقبه. -الغا ب   الّب
ي يفيد الحضور والمواج  . .4  إلى ضمير المتكلِّ  ّأيه ن يت  لبيت ّ الَّّ

وعندما يجرِّد مه نف ه شخصاا   خار لي ادله الضامير المخاطاب ّأياه تمضايتّ الاّي يفياد  .3
ضااور والمواج اا ؛ إمبااا مااع الااّاتد وإمَّااا مااع الجماعاا  الالو ااد د وان ااحاع الفاارد علااى الح

 الجماع .

إلاااى ضاااامير الماااتكلِّ  ّوتم ااااني... أتجاااااو د يقاااودني... يحملناااايّ الباااّي يفيااااد الحضااااور  .2
 ومواج   نف ه أو الجماع .

ي يفيد التَّحقبه. .2  العد ذلل يعود إلى ضمير الغا ب ّإن   يتكاثرون...ّ الّب

ي يفيد الحضور والمواج  . إلى .2  ضمير المخاطبد ّوأنت و دخّ الَّّ

ي يفيد الحضور والمواج   واالعتزا . .7  ث  مه ضمير المتكلِّ  ّأناّ الّب

ي يفيد الحضاور والمواج ا  ّويملاؤخ التفااؤذّ وفي اا محاولا  لِا ف  .7 إلى ضمير المخاطب الّب
  و مملوء الالتفاؤذت.
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ي يفيد التَّحقه.إلى ّ ّي خيوذ األ بَّ  ترب  في ال .1  وجه  ّا ال ،ؤاذّ ضمير الغا ب الَّّ

ي يفيد الحضور والمواج  . .91  إلى ضمير المخاطب ّويفجؤخ الربعب ّالَّّ

إلى ضمير المخاطبد ولكنب ا التفات  ذكيب د في مخاطب  الميتد فقاد رجاع ماه الغياب إلاى  .99
ألمتاه إذا  اروا  -  البى اهلل علياه وبالب  -المخاطب د فقاد اباتجاع شااعرنا لتعلاي  رباولنا 

يار مه المؤمنيه والم لميهد وإنا إن شاء اهلل الك   القبور أن يقولوا: ّب م عليك  أ ل الدِّ
(37)ال  قوند ير   اهلل الم تقدميه منَّا ومنك  والم تدخريهد ن دذ اهلل لنا ولك  العافي ّ

 

   الموتى.إلى مخاطب - لَّى اهلل عليه وبلب   -فقد التفت الرَّبوذ الكري   

 و اذ أالو الع ء المعريب يرثي فقي ا  نفيًّا: 

 كياااااااااافف أ اااااااااابحتف فااااااااااي محلاااااااااال العاااااااااادي
 

 (31) ياااااااااااا جاااااااااااديرا  مناااااااااااي الح اااااااااااه افتقاااااااااااادِ  
 

د   فقد التفت إلى مخاطب  المرثيب

مه الخطاع ّيا أدم البحار أ مارد ياا  دم ... ياا  دم.. ياا  دم... ياا  دم... ياا  دم..  
 يا  دمّ

ي يفيد التَّحقبه ّ ا دمي  بل  ال بنب ت العجاف...ث  يعود إلى ضمير الغا .94   ب الَّّ

ي يفيد الحضور والمواج   ّ ويشتد   فل الاب  اليتاميّ .93  إلى ضمير المخاطب الّب

ي يفيد التَّحقبه. .92  ث  يعود إلى ضمير الغا ب الّب

إلاااى ضااامير الماااتكلِّ  الَّاااّي يفياااد الحضاااور والمواج ااا  ّ اااد عربشااات فاااو   لباااي...د تقاااود  .92
 ...ّخطاي

ي يفيد التَّحقبهّ و يدا  بتبقىّ .92  ث  مه ضمير الغا ب الّب

ي يفيد التَّحقبه. .97  ث  مه ضمير الغا ب المفرد ّشاعر طوةّ الّب

ي يفيد الحضور والمواج  . .97  إلى ضمير المتكلِّ  ّوافتح  دريّ الَّّ
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لتبكلياف إلى ضمير المتكلِّ  النون العظم  ّنبي الا دا ..ّ الَّاّي يفياد الحضاور والمواج ا  وا .91
 والتَّعظي .

إلى ضمير المخاطب ّ أت رع مه و ح الموتّ الَّاّي يفياد الحضاور والمواج ا د ِإمباا ماع  .41
 الّاتد وإمبا مع الجماع  الالِو د د وان حاع الفرد على الجماع .

ي يفيد الحضور والمواج  . .49  إلى ضمير المتكلِّ  المفرد ّأالني شموباّ  الَّّ

ي يفيد الحضور و المواج  .إلى ضمير المخاطب ّيحملل ال  .44   بّ الّب

ي يفيد الحضور والمواج  . .43  إلى ضمير المتكلِّ  ّتيممت بيفيهّ الّب

 إلى مخاطب  الميت ّفيا ّااله محمبدّ  ّي...د ويا ّااله محمدّ نيران...ّ .42

ويخت   صيدته الضمير الماتكلِّ  الاا ّنااّ العظما د و ّناونّ المضاارع د الباّي يفياد الحضاور  .42
 لعظم  ّوإنا نجدد ع دا د ونشرة  لما د ولنشتهب درالا  جديد ّ.والمواج   وا

ااا رأى أنب القاارا ه  فلاا  ياادت الااالك م مت اااو  ا ّمتطاالقاااّ  فعاادذ عااه  ريناا  المطاالقاا  ّلمَّ
األخااارى  امااات علاااى  رابااا  المعناااىد ولندخاااّ ماااث   ماااه المقطاااع األخيااار؛ كياااف جااااء الشبااااعر 

 الالتفاتاتهد  اذ:
 بيدتوند

 الهد شاعر طوبة الحرف واألونيات...كل بيدتي يدثق
 فقير يطارد أوني  في ال َّحاعد

 وبرع  بايا
 وافتح  دري للرِّيح والحرعد

 والحبد
 نبني ال دا  جديد د

 أت رع مه و ح الموتت
 أالني شموبا  لكي أتقدم.

  ا بافر القلب مه أبر  ناو   
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 ورد  الجرحد
 يحملل ال  ب نحو البعيدد

 تيممت بيفيهد
 ع الشَّعبدبيفا  م

 بيفا  يعود إلى الخلفد
 يشطر ذاكر  البحرد

 ّ مدانّ  رم 
 ا ا ا ا
 ا ا ا ا

ماء  فيا ّ االه محمبدّ  ّي ال د تنوء الحمل الدِّ
 وكانت تنوء

 ويا ّ االه محمبدّ نيران عصرخ تكت  فينا
 الوجه جديد.

 ّإذا النَّار ضا  ال ا  ند ا
 فف حت ا في فرا  الزِّنادّ

 ...وإنبا نجدِّد ع دا  
 وُنشرة  لما  

 لنشتهب درالا  جديد .
 ولو جاء الك م مت او ا د لقاذ:

ّشااعر طااوة... وفاتح  اادرر... الناى الاا دا ... أف فارفعف مااه و اح المااوت... الناى شموبااا ...  ملااه 
 ال  ب...  اذ الاله محمبد... جدَّدنا ع دا ... شرعنا  لما ... اشتققنا درالا  جديد ّ.
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وضااع فااي ت اااو  )تطااااله( األفعاااذ والضَّااما رد فلااه ياادمه أي : إنااه جاااء علااى أ اال ال
الشباااعر ملاال لااو القااارئ أو ال بااامعد فالقااارئ يمكااه أن ي اارح فكاار  فااي أماار ماااد فيقاادِّر مااا فاتااه 
 راءتهد دون  اج  إلى معاود  القراء  مر  أخارىد وكاّلل ال باامع؛ ألنَّاه عاايش مناّ الصِّاغر  اّا 

اله األفعااذ والضَّاما رد ماع جمااذ  اّا األبالوع أ ياناا   وتطاا -أبالوع أ ال الوضاع -األبلوع
 كثير .

ولكه الشباعر  ثر التَّنويعد واالنتقاذ مه أبلوع إلى أبلوعد لمبا اطمدنب إلى أن عدوله 
؛ ألنَّ القاارا ه األخاارى  اماات علااى  راباا   عااه المطاالقاا  لااه يفقااد القااارئ أو ال بااامع ف اا  الاانب ب

ه ويب  وخطاع وتكلب   ي لشخ  وا د وإن  تعددت الجملد كما المعنىد وأنَّ تنوة الضبما ر م
 ااال:  ااذ  -رضاي اهلل عن ماا -ف   اإلمام النَّاوويب ماه  ادين أالاي باعيد الخادريبد وأالاي  ريار  

 :- لبى اهلل عليه وبلب  -ربوذ اهلل 
 (21)ّالعز إ اررد والكبرياء رداؤرد فمه ينا عني عّالتهّ.

للعل  الاهد وفياه  -تعالى -مير في ّإ ار  ورداؤرّ يعود إلى اهلل  اذ اإلمام النبوويب: ّالضب 
 (29): مه ينا عني ذلل أعّالهّ.-تعالى -محّوف تقديرر؛  اذ اهلل 

فعندما الدأ الضمير الغيب  أراد أن يخبرنا عه مدى المعانا  الَّتي ال ا ا  تبى  قَّه وجودر 
علي ااد ثا  انتقال إلاى ضامير الماتكلِّ  لماا فياه شاعرا   ام   لواء الكلم د واعيا  أثر ا فاي الانف  و 

ماااه الحضاااور والمواج ااا  للااانَّف  وللخااارد ويبااايه للمتلقباااي مااااذا يرياااد ماااه فاااتح الصَّااادرد للاااربيحد 
والحاارعد والحاابد فاختيااارر الصَّاادر فيااه المواج اا  والتبحاادبيد والصَّاادر ظااا ر للعياااند الاادال  مااه 

 ال الالقلبد وذلل أ وى اإليمان.القلبد مختارا  التَّغيير الاليد )الصَّدر( 
 ما ال دف مه  ّر المواج  ت 

ال دف اليبه واضاح فاي ّنبنايّ ضامير ماتكلِّ  يفياد الحضاور والعظما د إمَّاا عظما  نف اه 
وإمبا مخاطب  الجماع  مواج   لما ل ا مه أثر في الانبف د والبنااء؛  ال  او النااء  ضااريب فكاريبد 

د النااء الا د جدياد د فا  الادَّ ماه األماريه معاا د لاّلل ي ادذ أو: الناء  ضاريب معماريبت ما دام يريا
الابااتف ام ابااتنكاريبد والضاامير المواج اا  ّأت اارعّ  تبااى يااؤثبر فااي الاانَّف د ألنب الكاالَّ  ااادر علااى 
الم ا م  في البنااء الجديادد والمواج ا  الجماعيبا  تبعان الحميبا د وال تتارخ مجااال  للتَّاردبد باواء 
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خاِطاابد أم نفاا  المخاطفااب الم ااتمع أو القااارئد ثاا  يعااود إلااى ضاامير أكاناات نفاا  الشباااعر الم
المخاطابّ يحملال ال ا ب...ّ المتكلِّ  المفرد ّأالني شموبا ...ّ أفكارا د  يماا د ثا  إلاى ضامير 
 تى على المدى  -عند اآلخر- ويبقى الشباعر م كونا  الال  ِّ؛  ل ُت  ي  ّر األفكار  بوال  

ااالحف ي حاااب أن يااارى أثااار إ ااا  هد ولكاااه الشَّااااعر تااايمَّ  بااايفيهد أ اااد ما ماااع البعياااد؛ ألنب الُمص 
واآلخاار مااع الحضااار   -مااع المعا اار  -الحاضاارد ّ الشبااعب البااّي يعايشااه ويواج ااه ويخاطبااهّ. 

مؤمنااا  أنب البناااء الحضاااريب ال الاادب لااه مااه التبااراث والعثااه  -مااع التااراث -القيمتي ااا الفكريباا  والماديباا 
 ا ر  والجديدد مع الج اد في االثنيه معا . لنشتهَّ درالا  جديد ّ.واالبتفاد  منهد والمع

والشَّااااعر  اااد التفااات بااابع التفاتاااات ويبااا د لماااا في اااا ماااه التَّحقباااهد الينماااا التفااات ت اااع 
ألنَّ أخ َّ الضَّما ر أعرف ا فضمير المتكلَّ  أخ ، مه  -التفاتات تكلب د وت ع التفاتات خطاع 

و ّر الم اوا  اليه التَّكلب  النون  -طب أخ ب مه ضمير الغا بضمير المخاطبد وضمير المخا
 ما يفيد ال َّعي معا  لتحقيه ما نصبو إليه مه اشتقا  درع جديد . -العظم  

 

 الخالصة

عاادب جاالب الب ويبااايه االلتفااات مااه علااا  البااديعد و اااّا يعنااي أنبااه تااازييه أباالواليبد وعااادبر 
 ارع إلاى  قيقا  االلتفااتد ألنب علا  المعااني ألصاه ال َّكاكيب مه عل  المعاانيد و او فاي رأياي أ

 الالنبحو.
إن اتب ا  الك م وتطاالقُهد أي: ما جاء على أ ل الوضعد  د ي ربة فاي ف ا  المعناىد 
ف و لي  الحاج  إلى إعماذ فكرد وإطال  نظرد ولّا  د يف   ال باامع المعناى ال ارع د ولكاه إذا 

 -و اّا بارب العادوذ - با  مخاطبا  الشباخ  الوا ادخر  المتكلب  مه االتب اا  والمطاالقا  والخا
مر  الالغيب  البتي معنا ا النبحويب التبحق،هد إلى المخاطب د وما في ا ماه  ضاور ومواج ا  وتشاريفد 
أو ما في ا مه مواج   وتوالي د إلى الاتبكلب  وماا فياه ماه مواج ا  و ضاور وتعظاي د ف اّر المعااني 

 قصودا  ومرادا .النبحويب  ُت ِبل على المعنى معنى م
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ولّا ف نبنا نرى أنب االلتفات:  و عدوذ عه المطاالق  عدوال   صد اله  ا به مقصدا  ماد 
واعيا  ما يريد أن يو له إلى ال بامعد وأنباه يضايف معناى جديادا  لا  يكاه ليتحقباه لاو جااء الكا م 

 (.24)متب قا  ومتطاالقا . 
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 البحث: هوامش

 * القر ن الكري 
 ؛ ماد  لفت.4/72ه منظور؛ دار  ادر اليروت؛ ل ان العرع؛ اال .9

أبااا  الب واا ؛ الزَّمخشااريب )جاااد اهلل أالااو القاباا  محمااود الااه عماار(؛ دار المعرفاا  للطِّباعاا   .4
 ماد  لفت. 4/72والنَّشر؛ اليروت؛ 

وأباارار الب واا ؛ اإلمااام عبااد القااا ر الجرجااانيب؛ شاارح وتعليااه د. محمبااد عبااد الماانع  خفاااجي؛  
 ؛ ماد  لفت.299م ص 9172- ا  9312؛ 4لقا ر  المصر؛ االنباشر مكتب  ا

اااد الاااه علااايب المقباااريبد  .3 د أ ماااد الاااه محمب المصااباح المنيااار فاااي ورياااب الشَّااارح الكبيااار للربافعاايب
 ؛ ماد  لفت.4/222اليروتد  -المكتب  العلميب  

د الاادَّار الشباااميب د اليااروتد ا  .2  - ااا 9292؛ 9مفااردات ألفاااظ القاار ن؛ الرباوااب األ ااف انيب
 .723مد ص 9112

المثل ال َّا ر في أدع الكاتب والشَّاعر؛ تدليف أالي الفاتح ضاياء الادِّيه نصار اهلل الاه محمباد  .2
؛ التحقياه محمَّاد محاي الادِّيه عباد  اله محمبد اله عبد الكري  المعروف الاااله األثيار المو اليب

 .3ص 4اليروتد جا -الحميد؛ المكتب  العصريب ؛  يدا 

وتطور اااا؛ تااادليف د. أ ماااد مطلاااوعد مطبوعاااات المجماااع معجااا  المصاااطلحات الب ويبااا    .2
 .412د ص9مد  9177 - ا 9217العلميب العرا يب؛ 

الكشباف عه  قا ه التَّنزيل وعيون األ اويل فاي وجاور التَّدويالد تادليف: أالاي القابا  محماود  .7
د تحقيااه: عبااد الاارَّ َّا  الم ااديبد دار إ ياااء التبااراث ال د الااه عماار الزَّمخشااريب الخااوار ميب عرالاايب

د الياااروت  و  22د ص 4م جاااا4119 - اااا 9249د 4لبنااااند ا -مؤب ااا  التبااااري  العرالااايب
941. 

 .22المرجع نف هد ص  .7
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ن اي  األرع في فناون األدعد تادليف: شا اع الادِّيه أ ماد الاه عباد الو بااع النباويريبد و ار   .1
د المؤبَّ اا  المصاااريب  للتباادليف والتَّرجماا  والطب  ااافر الثَّقافاا  واالرشاااد القااوميب باعاا  والنَّشاارد ال ِّ

 .997ال باالع؛ ص 

؛ تحقيااه ودراباا : أكاارم   و  ااه التوبباال إلااى  ااناع  التبرباالد شاا اع الاادبيه محمبااد الحلباايب
( الجم وريباا  العرا يباا د و ار  72عثمااان يوباافد دار الربشاايد للنَّشاارد بل اال  كتااب التبااراث )

 .422(؛ ص 9171الثَّقاف  واإلع م )
د القا ر د مفتاح العلومد أالو ي .91 مد 9137 - ا  9322عقوع يوبف اله أالي الكر ال بكباكيب

 .411ص 

 اااا( دتحقياااه ال ااايد أ ماااد 472تدويااال مشاااكل القااار ن داالاااه  تيب دعباااداهلل الاااه م ااال  )ت .99
 .443م د ص :9122 قردالقا ر  د 

مجماوة األدع فااي فناون األدع دنا اايف الياا جي د ترتيااب لبياب  ردينااي دطباع المطبعاا   .94
 .73م دص:9122د94يروت دااألمريكاني  دال

 .421ع431دص:94جوا ر الي و  في المعاني والبيان والبديع دأ مد ال اشمي دا .93

 .9/417معج  المصطلحات الب ويَّ ؛ مرجع بااله؛  .92

-431د ص :  94جاااوا ر الب وااا  فاااي المعااااني والبياااان والباااديعد أ ماااد ال اشااامي/ ا  .92
421. 

 .941و  9/22الكشَّاف؛ مرجع باالهد  .92

 الخبر: إفاد  المخاطب الحك  الّي تضمنفُته الجمل . فا د  97

  اهف ال ياباِ  والتاداليرد يحلُاُ  فاي مواضاع الِحل ا د  -رضاي اهلل عناه  -مثل: كان معاوي  
 ويشتد في مواضع الشِّدب .

 ال م الفا د : إفاد  المخاطب أنب المتكلِّ  عال  الالحك . -
 لقف بو  والعقاع.مثل: لقد أدالت النفِيل الاليِّه والر فه ال الا
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الب و  الواضح ؛ البيان والمعاني والبديعد تدليف: عليب الجارم ومصطفى أميه/  قاو   -
 - اااا 9372الطبباااع والنَّقااال محفوظااا  لشااارك  مكمااا ن اللنااادن؛ عالطَّبعااا  التباباااع  عشااار د 

 .927 -922مد ص ص 9122

 االبتر ام؛ مثل:  اذ إالرا ي  اله الم ديِّ يخاطب المدمون:97 
اااااااااااااااااااااااِنيع اأف   تي اااااااااااااااااااااااُت ُجر م اااااااااااااااااااااااا شف

 

اااااااااااااااااااااااااااااالُ    وفأفن اااااااااااااااااااااااااااااتف ِلل عففااااااااااااااااااااااااااااااِو أف  
 

ااااااااااااااااااااااااه    ففاااااااااااااااااااااااا ن  عفففااااااااااااااااااااااااو تف ففمف
 

ذُ    وفإن   افتافل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتف فافعفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 
 

 إظ ار الضَّعف والعجز؛ مثل: -
 إنب الثَّماااااااااااااااااااااااااااااانِيهف وفالُالِّغ ُت اااااااااااااااااااااااااااااا

 

ِعي ِإلاااااى تُرُجماااااانِ   ااااام  ااااات  بف وفجف   فاااااد  أف  
 

 الفخر؛ مثل:  اذ أالو فرا  الحمدانيب: -
اااااارمي  ُد الن،جاااااوِم ومفنزِلااااايوفمفكف  عفااااادف

 

 مفاااااااادوفى الِكاااااااارام ومناااااااازذ األضاااااااايافِ  
 

 .927-927المرجع نف ه؛ ص ص  -

 عاألمر؛ طلب الفعل على وجه االبتع ء.91 

 .971المرجع نف ه؛ ص 

 عاالرشاد؛ مثل؛  اذ اأُلرَّجانيب:41

ااااااااِور  ِباااااااوفاخف ِإذفا نفاالافت ااااااالف نفا ِبفااااااا     شف
 

ااا  م اااا وإن  ُكن اااتف ِماااه  أف    ِل المشاااورفاتِ يافو 
 

 971-971المرجع نف ه؛ ص ص 
 التَّمني؛ مثل؛  اذ أالو الع ء: -

اااااااا    يفااااااااا ف ذفِميمف ُت ُ ر  إنب الحف  فافيفااااااااامفو 
 

ااااااااِ ذُ   ااااااارفِخ  ف  وفيفاااااااانافف ُ  ِجااااااادِّي ِإنب دب  
 

 التَّعجيز؛ مثل: -
اااااوفاد ا مفاااااات ُ اااااز ال  لفعفلَّنِاااااي  أفريِناااااي جف

 

لَّااااااااااااا   داأفرفى مفااااااااااااااتفري هف أو  الفخاااااااااااااي   ُمخف
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 .972المرجع نف هد ص    
م د 4112 - اااااا 9222الر،خصااااا  النَّحويَّااااا ؛ د. شاااااوكت علااااايب عباااااد الااااارب مه دروياااااشد  ع49

 .927ص
 .972عالربخص  النَّحويب ؛ المرجع نف ه؛ ص 44
عالبحن النَّحويب عند األ اوليِّيه؛ د. مصاطفى جمااذ الادِّيهد دار الرَّشايد النَّشارد منشاورات 43

؛ ص ص 9171(؛ 447الجم وريب  العرا يَّ ؛ بل ل  دراباات ) -  واإلع م و ار  الثَّقاف
7-1 . 

م؛ ص 9173عالل،غ  العراليب  معنا ا ومبنا ا؛ د. تمام   بان؛ ال يع  المصريب  العامب  للكتاع؛ 42
977. 

 .421-922عاللبغ  العراليب  معنا ا ومبنا ا؛ مرجع بااله؛ ص ص 42

 422-922اله؛ ص ص والرخبص  النَّحويب ؛ مرجع با

؛ لل اايبد  اادر الاادبيه الكنغااراويب االبااتانبوليب؛ شاار ه التعليقااات ع42 المااوفي فااي النَّحااو الكااوفيب
ااااد ال جاااا  البيطااااارد مطبوعااااات المجمااااع العلماااايب العرالاااايب  توضااااح ووامضااااه ومقا اااادر محمَّ

 .91الدمشه؛ ص 

 .977د وص 37-32عاللبغ  العرالي  معنا ا ومبنا ا؛ مرجع بااله؛ ص ص 47

 .971-921ربخص  النبحوي ؛ مرجع بااله؛ ص ص وال 
 .499عاللبغ  العراليب  معنا ا ومبنا ا؛ مرجع بااله ؛ ص 47

 .441والربخص  النبحويب د مرجع بااله؛ ص  
م ديااوانّ أرى فر ااا  فااي المديناا  4119 -م 9177عاألعماااذ الشبااعريب ؛ شاا ق  مااه وبااار؛ 41

اااااا9172ي اااااعىّ  ااااااند أمانااااا  عمب ؛  322-322د ص ص 4119ند ؛ عباااااد اهلل رضاااااوان؛ عمب
 .4119الكنديب للنَّشر والتبو يع؛ األردن؛ 

 .9/22عالكشبافد مرجع باالهد 31
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 .977عاللبغ  العراليب  معنا ا ومبنا اد مرجع باالهد 39

 عمه أ وذ العراليب  الدبالل  الالحركات على المعاني.34

ّ مبنا ا:  ور  الضَّمير ّ وّ ومعنا اّ: اإلضم33  ارّ.عفالع م  ُّ وف
      .ّ ّ مبنا ا:  يغ  ّفافعفلفّ ومعنا ا: ّ الفعليَّ  والمضيب  الع م  ّضفرفعف
 والع م  ّالكتَّاعّ مبنا ا: االب  ِّفعفاذّد ومعنا ا: االبميَّ . 

ّكير واإلفاااراد 32 د ومعنا اااا: التبااا ّ مبنا اااا: ّ اااور  ضااامير الرَّفاااع المنفصااال ُّ اااوف عفالع مااا  ُّ اااوف
 والغيب .

ّ مبنا ا:  يغ  الفعل )فافعفلف( د ومعنا ا: االبناد للغا ب.الع م  ّضفرف    عف
 والع م  ّالكتاعّ مبنا ا ّأذّ على اط   اد ومعنا ا: ّالتبعريفّ 

 .72-74ع اللغ  العرالي  معنا ا ومبنا ا؛ مرجع بااله؛ ص ص 32

و اي البتاي تتعلباه  - عالقرا ه المعنويب : و ي المعاني البتي ترال  اليه المعاني النَّحويب  الخا َّ 32
الااالمفردات؛ كالمبتاادأ والخباارد والفاعاالد ونا ااب الفاعاالد الاا .  تااى تكااون  ااالح  ألداء 

 المراد من ا عند تركيب ا؛ كاإلبنادد والتبعدي د والغا ب د والظبرفيَّ د ال .

مااه األ ااوات والصباارف للنبحااو مااه معااان   ااوتيب  أو  اارفيب ؛37   عالقاارا ه اللبفظيباا : و ااي مااا تقدب
 كالبني  الصَّرفيب د والع م  اإلعرااليب د والمطاالق د ال .

 .971-921عالربخص  النَّحويب د مرجع باالهد ص ص 37

اااا  الاااه م ااال  القشااايريب 31 عالجاااامع الصَّاااحيح؛ تااادليف اإلماااام أالاااي الح ااايه م ااال  الاااه الحجب
دار التبحرياار النبي اااالوريد ُ ااوِّرت  المطاااالع شاارك  اإلع نااات الشباار يب د )مؤبَّ اا  الطبباعاا  لاا

د 3لل جر د جا  9341للطببع والنبشر( القا ر  مه طبع  ابتانبوذ المحقبق  المطبوع  عام 
 .22-23ص ص 

؛ 9122الياروت؛  -عبق  الزبند؛ ألالي الع ء المعاريب؛ تصاحيح إالارا ي  الازباله؛ دار الفكار 21
 .99ص 
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 .92/973عشرح  حيح م ل ؛ للنَّوويِّ 29

قااراءات القر نيباا ؛ د. شااوكت علاايب عبااد الاارب مه درويااش؛ منشااورات عااللتفااات نحويااا  فااي ال24
 .421-431د ص ص 4117أمان  عماند 
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 المراجع والمصادر

 القر ن الكري . –

أبااا  الب واا ؛ الزَّمخشااريب )جاااد اهلل أالااو القاباا  محمااود الااه عماار(؛ دار المعرفاا  للطِّباعاا   –
 والنَّشر؛ اليروت.

الجرجانيب؛ شرح وتعليه د. محمبد عبد المنع  ؛ خفااجي؛ أبرار الب و ؛ اإلمام عبد القا ر  –
 م.9172- ا  9312؛ 4النباشر مكتب  القا ر  المصر؛ ا

م دياااوانّ أرى فر اااا  فاااي المدينااا  4119 -م 9177األعمااااذ الشباااعريب ؛ شااا ق  ماااه وباااار  –
د الكناديب للنَّشار والتبو يااع؛ 4119؛ عباد اهلل رضاوان؛ عمبااند أماناا  عمبااند 9172ي اعىّ 

 .4119ان؛ عم

االلتفات نحويا  في القراءات القر نيب ؛ د. شوكت عليب عبد الرب مه درويش؛ منشورات أمان   –
 .4117عماند 

البحاان النَّحااويب عنااد األ ااوليِّيه؛ د. مصااطفى جماااذ الاادِّيهد دار الرَّشاايد النَّشاارد منشااورات  –
 . 9171(؛ 447)الجم وريب  العرا يَّ ؛ بل ل  درابات  -و ار  الثَّقاف  واإلع م 

 - ااا  9377الااديع القاار ن؛ االااه أالااي األ اابع المصااريب؛ تحقيااه د. محمااد شاارف؛ القااا ر   –
 م.9127

؛ نشااادت ا  – أثر اااا؛ إعاااداد: علاااي أالاااو  ياااد؛ عاااال   -تطور اااا  -الباااديعبيات فاااي األدع العرالااايب
 م.9173 - ا9213؛ 9الكتب؛ اليروتد دمشه؛ ا 

تاادليف: علاايب الجااارم ومصااطفى أماايه/  قااو  الب واا  الواضااح ؛ البيااان والمعاااني والبااديعد  –
 - ااااا 9372الطببااااع والنَّقاااال محفوظاااا  لشاااارك  مكماااا ن اللناااادن؛ الطَّبعاااا  التبابااااع  عشاااار د 

 م.9122
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الب ج  المرضيب  في شرح األلفيب ؛ لرمام ج ذ الدِّيه محمبد اله عبد اهلل اله مالال؛ ال اامش  –
لكتب العراليب  أل احاال ا عي اى الباااليب شرح االه عقيل على األلفيَّ ؛ طبع المطبع  دار إ ياء ا

 الحلبيب وشركار؛ مصر.

تدوياال مشااكل القاار ن داالااه  تيباا د عيااداهلل الااه م اال  دتحقيااه ال اايد أ مااد  ااقر دالقااا ر   –
 م.9122د
التَّحف  ال َّنيب  الشرح المقدبم  اآلجروميب د تدليف محمبد محي الدِّيه عبد الحميد؛ تحقيه د.  –

د 4الرِّياااف؛ ا -لر،شااد ناشاارون؛ المملكاا  العراليباا  ال بااعوديب  شااوكت علاايب درويااش؛ مكتباا  ا
 م.4113 - ا 9249

اليروت؛ لبنان؛  -التَّعريفات؛ للفاضل الع بم  عليب اله محمَّد الشَّريف الجرجانيب؛ مكتب  لبنان –
 م.9177

تلخااي  البيااان فااي مجااا ات القاار ن؛ تاادليف الشَّااريف الرَّضااي؛ تحقيااه وتقاادي : علاايب محمبااد  –
؛ منشورات دار مكتب  الحيا  مقب   م.9172لبنان؛  - ب

اااا  الاااه م ااال  القشااايريب  – الجاااامع الصَّاااحيح؛ تااادليف اإلماااام أالاااي الح ااايه م ااال  الاااه الحجب
النبي ااااالوريبد ُ اااوِّرت  المطااااالع شااارك  اإلع ناااات الشبااار يب د )مؤبَّ ااا  الطبباعااا  لااادار التبحريااار 

 .3لل جر د جا  9341ق  المطبوع  عام للطببع والنبشر( القا ر د مه طبع  ابتانبوذ المحقب 

 . 94جوا ر الب و  في المعاني والبيان والبديعد أ مد ال اشمي/ ا  –

؛ تحقيااه ودراباا : أكاارم  –   ااه التوبباال إلااى  ااناع  التبرباالد شاا اع الاادبيه محمبااد الحلباايب
ر  ( الجم وريباا  العرا يباا د و ا72عثمااان يوباافد دار الربشاايد للنَّشاارد بل اال  كتااب التبااراث )

 (.9171الثَّقاف  واإلع م )
الدِّرابات الصَّوتيَّ  عند علماء التَّجويد؛ د. وان   ادبوريب أ مادد دار عمَّاار للنَّشار والتَّو ياعد  –

 م.4113 - ا 9242؛ 9عمباند ا 
دال ل اإلعجا  في عل  المعاني؛ تادليف اإلماام عباد القاا ر الجرجاانيب؛  احح أ اله ع بمتاا  –

بااتاذ اإلمااام محمبااد عباادرد واألبااتاذ الل،غااويب المحاادِّث الشبااي  محمبااد المعقااوذ والمنقااوذ األ
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محماود التَّركاازيب الشباانقيطيبد وو اف علااى تصااحيح طبعاه وعلبااه  واشاايه ال بايد محمااد رشاايد 
 م.9172 - ا 9212لبنان؛  -رضا؛ دار المعرف د اليروت

 م.4112 - ا 9242الر،خص  النَّحويَّ ؛ د. شوكت عليب عبد الرب مه درويشد  –

 .9122اليروت؛  -بق  الزبند؛ ألالي الع ء المعريب؛ تصحيح إالرا ي  الزباله؛ دار الفكر  –

شّا العرف في فه الصبرفد األبتاذ أ مد الحم ويبد شرك  مكتب  ومطبع  مصاطفى الباااليب  –
 م.9122 - ا 9372؛ 92الحلبيب المصرد ا

هلل الاه مالال؛ طباع الطبعاا  دار شارح االاه عقيال علاى األلفيبا ؛ لجمااذ الاادبيه محمباد الاه عباد ا –
إ يااااء الكتاااب العراليبااا د أل اااحاال ا عي اااى الباااااليب الحلبااايب وشاااركارد الحاااوار بااايبدنا الح ااايه 

 المصر.
الكويت؛  -99-شرح اللمع؛ االه الر ان العكبريبد تحقيه د. فايز فار د ال بل ل  التبراثيب   –

 م.9172 - ا  9212؛ 9ا 
 روت.الي -شرح المفصبل؛ االه يعيشد عال  الكتب –
 م.9173؛ 9الضما ر في اللبغ  العراليب ؛ د. محمبد عبد اهلل جبرد دار المعارفد ا  –
اااعر و داالاااه ونقااادر؛ تااادليف أالاااي علااايب الح اااه الاااه رشااايه القيروانااايب  – العماااد  فاااي محاباااه الشِّ

األ ديب؛  قبقاه وفصَّاله وعلباه  واشاايه؛ محمباد محاي الادبيه عبااد الحميادد دار الجيال للنَّشاار 
 م.9174؛ 3طبباع ؛ اليروت؛ لبنان؛ اوالتبو يع وال

الع م  االعرااليب  اليه ورش و ف ؛ د. شوكت عليب عبد الارب مه دروياش؛ دار يافاا العلميبا ؛  –
 م.4112 - ا 9247؛  9عمبان؛ المملك  األردنيب  ال اشميب ؛ ا 

ماود الكشباف عه  قا ه التَّنزيل وعيون األ اويل فاي وجاور التَّدويالد تادليف: أالاي القابا  مح –
د  د تحقيااه: عبااد الاارَّ َّا  الم ااديبد دار إ ياااء التبااراث العرالاايب الااه عماار الزَّمخشااريب الخااوار ميب

د اليروت   م.4119 - ا 9249د 4لبناند ا -مؤب   التباري  العراليب

 ل ان العرع؛ االه منظور؛ دار  ادر؛ اليروت. –
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 م.9173العامب  للكتاع؛ الل،غ  العراليب  معنا ا ومبنا ا؛ د. تمام   بان؛ ال يع  المصريب   –

 اللبمع في العراليب ؛ ألالي عثمان اله جنبيد  قبقه: فايز فار د دار الكتب الثبقافيب ؛ الكويت. –

المثل ال َّا ر في أدع الكاتب والشَّاعر؛ تدليف أالي الفاتح ضاياء الادِّيه نصار اهلل الاه محمباد  –
؛ التحقيا ه محمَّاد محاي الادِّيه عباد اله محمبد اله عبد الكري  المعروف الاااله األثيار المو اليب

 .4اليروتد جا -الحميد؛ المكتب  العصريب ؛  يدا 

؛ رتبااه علااى نماا   – مجماوة األدع فااي فنااون العاارعد تادليف: الشبااي  نا اايف اليااا جيب اللببناانيب
 م.9122؛ 94جديد األبتاذ لبيب جريدينيب؛ طبع في المطبع  األمريكانيب  في اليروتد ا

 اليروت. -الكر اله عبد القادر الربا يبد دار الكتب العلميب  مختار الصبحاحد محمبد اله أالي –

اااد الاااه علااايب المقباااريبد  – د أ ماااد الاااه محمب المصااباح المنيااار فاااي ورياااب الشَّااارح الكبيااار للربافعاايب
 .4/222اليروتد  -المكتب  العلميب  

معاااني النبحااود د.  ااالح فاضاال ال َّااامرا يبد و ار  التبعلااي  العاااليب والبحاان العلماايبد جامعاا   –
 م.9177د 9172الغداد؛ 

معج  المصطلحات الب ويب  وتطور ا؛ تدليف د. أ مد مطلوعد مطبوعات المجمع العلميب  –
 .9مد  9177 - ا 9217العرا يب؛ 

معجااا  المصاااطلحات العراليبااا  فاااي الل،غااا  واألدع؛ مجااادي و باااهد وكامااال الم ناااد د مكتبااا   –
 م.9171اليروت؛  -لبنان

دار الشبؤون الثَّقافيب   -أ مد مطلوع؛ و ار  الثبقاف  واإلع م معج  النَّقد العراليب القدي د د.  –
 م.9171؛ 9العامب د الغدادد ا 

المعج  الوبي د  ام ال خراجه إالرا ي  مصطفىد وأ مد   ه الزَّيااتد و اماد عباد القاادرد  –
 ومحمَّد علي النبجارد وأشرف على طبع  عباد ال َّا م  اارون؛ مجماع اللبغا  العراليبا  الالقاا ر ؛

 المكتب  العلميب  ط ران.
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مغني اللببيب عه كتب األعاريبد لجماذ الدبيه االه  شاام األنصااريب؛  قبقاه وعلباه علياه د.  –
د دار الفكار  د 2الياروت؛ ا  -ما ن المبارخد ومحمبد عليب  مد اهللد مراجع  بعيد األفغانيب

9171. 

د القا ر  –  م.9137 - ا  9322د مفتاح العلومد أالو يعقوع يوبف اله أالي الكر ال بكباكيب
د الاادَّار الشباااميب د اليااروتد ا  –  - ااا 9292؛ 9مفااردات ألفاااظ القاار ن؛ الرباوااب األ ااف انيب

 م.9112
؛ لل اايبد  اادر الاادبيه الكنغااراويب االبااتانبوليب؛ شاار ه التعليقااات  – المااوفي فااي النَّحااو الكااوفيب

 العراليب الدمشه.توضبح ووامضه ومقا در محمَّد ال ج  البيطارد مطبوعات المجمع العلميب 

د 3؛ ا3؛ جااا 3؛ ا 4د جااا2؛ ا 9النبحااو الااوافي؛ عبااا    ااهد دار المعااارف المصاار؛ جااا –
 .4؛ ا2جا

ن اي  األرع في فناون األدعد تادليف: شا اع الادِّيه أ ماد الاه عباد الو بااع النباويريبد و ار   –
د المؤبَّ اا  المصاااريب  للتباادليف والتَّرجماا  والطبباعاا ااافر الثَّقافاا  واإلرشاااد القااوميب   والنَّشاارد ال ِّ

 ال باالع.

 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااا

The Syntactic Shift of Point of View: 

Abdalla Radwan as an Example 

This study deals with the shift of point of view (Al Eltifat) as 

studied and overviewed by rhetoricians. It discusses rhetoricians' 

notions and concludes that studying the point of view syntactically 

is essential. The research presents a method and an approach for the 

study. Studying the point of view on the meaning level gives some 

interest and novelty to the subject. 
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The research finds that the shift of the point of view is a 

syntactic alternate in which the poet conveys intent with which 

monotony is avoided. Shifting from one style to another happens 

when the poet contends that his replication will not forbid the reader 

from understanding the text for the clues maintain the meaning and 

the multi personhood of the first, second and third view points 

actually represent one character despite the multitude of sentences. 

Keyword: Al Eltifat. Abdalla radwan. 


