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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  رقاءز يدي بين البكاء ديوان- دنقل ألمل الشعري النتاج في الصرفية للبنى الداللية تالتجليا [

 ] اأنموذج   اليمامة

 ] السوادحة صالح السالم عبد أحمد الدكتور: الباحث دإعدا [

 ] اإلمارات والتعليم التربية ةوزار [
 

 :البحث خصمل

 الشاعر جهاأنت التي الشعرية الدواوين أهم من كواحد ،(اليمامة زرقاء يدي بين البكاء) ديوان في المتعددة الصرفية البنى البحث يتناول

 إلى إلضافةبا وأوزانها، صيغها بيان مع األفعال وكذلك الديوان، في أقسامها تفصيل مع لألسماء، الداللية التجليات ويتناول ،(دنقل أمل)

 لياتالتج وأهم الديوان، في الواردة أوزانها وبيان اآللة، اسم -والمكان الزمان اسما -المبالغة صيغ -المفعول اسم -الفاعل اسم: المشتقات

 .لها الداللية

 في دالالته ظهرت مما وغيرها واأللم، الجمود الطبيعة، مظاهر من أقسامها بيان مع الديوان، في الداللية الحقول الدراسة تناولت كما

 .الديوان

 صيات،والتو البحث نتائج وأهم الخاتمة مع الشاعر، ديوان في الداللي ونظيره الصرفي المنحى بين بالربط مشفوًعا سبق ما جاء كما  

 .المستخدمة المراجع أهمو

 .الداللة -الحقول -المشتقات -أبنية :المفتاحية الكلمات

 

Abstract 

The research deals with the multiple morphological structures in the Divan (Weeping in the Hands of 

Zarqa Al Yamamah), as one of the most important poetry collections produced by the poet (Amal 

Dunqul), and deals with the semantic manifestations of nouns, detailing their sections in the Divan, as 

well as verbs with an explanation of their formulas and weights, in addition to derivatives: The 

subject's name - the object name - the form of exaggeration - the name of the time and place - the 

name of the machine, its weights mentioned in the diwan, and the most important semantic 

manifestations of it. 

The study also dealt with semantic fields in the divan, with an explanation of their sections of the 

aspects of nature, stagnation and pain, and other indications of which appeared in the divan. 

  The above was also accompanied by the link between the morphological trend and its semantic 

counterpart in the poet’s divan, with the conclusion, the most important research results and 

recommendations, and the most important references used. 
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 :المقدمة -
 التاريخية األحداث بحكم ذلك؛ على عالمة الشعري نتاجه ويأتي مصر، في الشعري التحول عالمات من عالمة دنقل أمل الشاعر يظل

 التي األسباب لرصد األحداث في الغوص وتحاول الهزيمة، تنعي جماعية شعرية نغمة وظهور يونيو، من الخامس نكسة في تمثلت التي

 أولئك من يلج ظهور في أسهمت والتي المفاجئة، العسكرية الهزيمة تلك على ترتبت التي والجماعية الفردية النفسية واآلثار إليها، أدت

 .المأساة تلك لتناول أقالمهم سخروا الذين الشعراء من وغيرهما القاسم، سميح ل،دنق أمل: أمثال بتناولها عنوا الذين الشعراء

 .للنص ةالعام الداللة على ينعكس ما وهو المتعددة، بأنواعها الصرفية البنى عن المتولدة المختلفة الدالالت فرضية من البحث ينطلق

 حدوده ومناقشة ،(أنموذًجا اليمامة زرقاء يدي بين البكاء ديوان: دنقل أمل شعر في الصرفية للبنى الداللية التجليات) إشكالية البحث ويثير

 .الديوان في شواهده رصد -ذلك في – بما له، المميزة

 :وهي الباحث، لدى تساؤالت عدة سبق ما أثار وقد

 لألفعال؟ الصرفية بالبنى المرتبطة الدالالت ما -

 لألسماء؟ الصرفية بالبنى المرتبطة الدالالت ما -

 بأنواعها؟ للمشتقات الصرفية بالبنى المرتبطة الدالالت ام -

 بالديوان؟ الداللية الحقول أهم ما -

 :البحث أهمية
 محتوى نتجي بما المنحيين، بين التداخل مدى ويبين الصرفي، ونظيره الداللى المنحى بين العالقة يتناول كونه في البحث أهمية تكمن

ه داللي  .الصرفية البنيةب ترتبط معينة بتوجهات يتوجَّ

 :البحث منهج

 ويشيع قصيدة، في مثالًً المفعول اسم استخدام يشيع فقد المبحوثة، القضية يخدم بما حدة، على قصيدة لكل اإلحصائي المنهج الباحث اتبع 

 .منفردة قصيدة كل تناول الباحث آثر فقد ثم، ومن أخرى، في والمكان الزمان اسمي استخدام

 بالتجربة ذلك تباطار وتوضيح قصيدة، في ما صرفية بنية استخدام لشيوع المختلفة الدالالت باستنباط تاليًا؛ اطياالستنب المنهج ويأتي

 .قصيدته في للشاعر الشعرية

 :السابقة الدراسات

 :منها الباحث، منها واستفاد الصرفية، بالبنى الداللة ارتباط ظاهرة سابقة دراسات عدة تناولت لقد

 أم: حثةللبا الماجستير، شهادة لنيل مذكرة(. أنموذًجا النرد العب قصيدة: درويش محمود شعر في ودالالتها سياقاتها: الصرفية البنى) -

 .الجزائر - سطيف -عباس فرحات جامعة سهيلي، الفضل

 للشاعر لمعينا الداللي والتوجه شيوعها بين التناسب ورصد القصيدة، في الصرفية بالبنى المرتبطة الدالالت الباحثة فيه وتناولت 

 جميل حنان: ثةللباح اللغوية، العلوم في الماجستير درجة لنيل تكميلي متطلب ،(محمود الرحيم عبد ديوان في ودالالتها الصرفية الصيغ) -

 .اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية -غزة -األزهر جامعة عابد،
 المحتوى على ذلك وتأثير واللزوم، التعدي حيث من والفعل للفعل، الزمنية لةوالدال والزيادة، التجرد حيث من الفعل الباحثة فيه تناولت

 .بالديوان الداللي

 األفعالو ألسماء الصرفية البنية الباحث فيه وتناول بيانات، بدون منشورة دراسة ،(الذبياني النابغة ديوان في الصرفية البنية) -

 .وانبالدي الداللي بالمحتوى ارتباطها ورصد والمشتقات،

 عوف بن رخض أسامة: للباحث ،(للثعالبي المنسوب العرب أشعار محاسن في المنتخب في والداللة التركيب في وأثره الصرفي البناء) -

 .م2010 والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة أدهم،

 :تعالى هللا بإذن ذكرهما، اآلتي بالمطلبين للبحث التمهيد من البد أنه رأيت وقد

 األول المطلب
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ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 دنقل بأمل التعريف

 (.دنقل أمل) باسم اشتهر. متمي ِّز شاعر ،(م 1983 - 1940( )هـ 1403 - 1359) دنقل فهيم أمل محمد" هو

 يلتحق أن لقب القرآن حفظ حيث أترابه، شأن شأنه القرية كتَّاب في األولى علومه وتلقى ،"األقصر" التاريخية المصرية المدينة في ولد

 عاصرة،الم العربية الشاعرية األصوات أبرز من واحداًً يصبح أن القاهرة إلى نزوحه من قليلة سنوات بعد واستطاع الثانوية قنا بمدرسة

" اليمامة زرقاء يدي بين" باسم 1969 عام له ديوان أول صدر. الرواد الشعراء بعد الحديث الشعر جيل من الثانية الموجة طليعة ومن

 ديوانه ثم 1971 عام صدر فقد" حدث ما على تعليق" الثاني ديوانه وأما النكسة، عشية قالها التي الديوان قصائد إحدى يمثل وعنوانه

 ذروة يمثل أنه على النقاد اتفق" اآلتي العهد" باسم 1975 عام صدر الذي واألخير الرابع وديوانه 1974 عام" القمر مقتل" الثالث

 (451ص رمضان،) للشاعر والفني الفكري التطور

 الثاني المطلب

 (اليمامة زوقاء يدي بين البكاء) بديوان التعريف

 و اليمامة زرقاء: لها يقال البصر، وجودة النظر حدَّة في المثل مضرب: اليمامة أهل من جديس، بني من الزرقاء،" هي اليمامة، زرقاء 

؛ زرقاء ، زرقاء من وأبصر: المتنبي قال. لليمامة اسم وجوً . عينيها لزرقة جو   تكان إنها: قالوا. علمي هما شاء عيناي نظرت إذا ألنني جو 

 قاءالزر رأتهم( جديس) غرو تريد جموعه أقبلت لما الحميريً  تُبَّع بن حسان أن أخبارها من وذكروا. أيام ثالثة مسيرة من الشئ تبصر

 (.3/44 ،2002 الزركلي،)" حسان فاجتاحهم يصدقوها، فلم جديًسا، وأنذرت

 تجاهلها فقد ذلك ومع م،1967 نكسة بوقوع تنذر كانت التي المعطيات على بناء العنوان هذا الشاعر اختار فقد سبق، ما على وبناء

 .مصر تاريخ في حزينًا سياسيًّا معلًما فاصبحت وقعت، أن إلى كثيرون

 أن لىع وللحرص المقطع، هذا والختيار ،(اليمامة زرقاء يدي بين البكاء) األول لديوانه افتتاحية الصغير المقطع هذا دنقل أمل وضع"

 في اإلحباط أشكال مختلف إزاء بالعجز والشعور األمل، خيبة بمرارة يلخص خطير مغزى كله لذلك ،(البداية) الديوان فاتحة يتصدر

 يقترب وهو جعله شبابال تفاؤل لكن المسافة، واتساع الطريق بوعورة يشعر حياته بداية في بالشاعر وكأني... المعاصر العربي الواقع

 ،1987 المقالح،" )مكابدة وال فيها معاناة ال لحياة معنى فأي معنى، ويعطيها قيمة لحياته يعطي الجدار ألن بالزهو؛ يشعر الجدار من

 وعلى الشاعر، على صعبة نفسية وطأة من حمله بما الديوان، فيه ُكتب الذي الصعب التاريخي بالظرف يشعرنا ما وهو ،(40ص

 .جميعًا صريينالم

 :اآلتي النحو على وذلك الشاعر، ديوان في الصرفية البنى دالالت تجلَّت وقد

 األول المبحث

 الداللية وسياقاتها الصرفية األبنية

 واألسماء األفعال أبنية: األول المطلب

 :األفعال أبنية -1

 :اآلتي النحو على متعددة اعتبارات لألفعال

                يتغير الذي هو المتصرف والفعل بئس،-ليس: مثل يتغير، ال        واحدًا شكاًلً يلزم الذي" هو الجامد فالفعل: والتصرف الجمود اعتبار (1

 .اصنع-يصنع-صنع: مثل الثالث، األزمنة على
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  :والزيادة التجريد اعتبار (2

 ماضيهًِّ أحرفًِّ بعضًُ كان ما فيه والمزيدًُ" ودحرجً  ذهبً " مثل ،(فيها زائد ً ال: أي) أصلية كلُّها ماضيه أحرفًُ كانت ما المجردًُ" فالفعل

تدحرجً  أذهبً " مثل األصل، على زائِّداًً  (55ص ،1993 الغالييني،)"  و 

 :واالعتالل الصحة اعتبار( ج

 ".ضرب"كـ واأللف والياء الواو أعني علة، حرف أصوله في ليس ما: التصريفيين عند بالصحيح" المراد

ب: نحو علة، حرف أصوله غير في يكون أن لجواز]" أصوله في: "قال وإنما ب ي ْضرِّ " علة حرف أصوله في: بالمعتل والمراد. وضارِّ

  .(1/197 ،2004 األستراباذي،)

 (:ليلية بكائية) قصيدة في لألفعال الصرفية البنية دالالت تجلت وقد

 الوزن أصله الفعل

 والنوع

 الوزن أصله الفعل

 والنوع

 الوزن أصله الفعل

 عوالنو

 -فعل مرر ليمرً  سالم -ف ع لً  نهض ينهض مزيد-أفعل قسو أقسى

 مضعف

 -فعل كان يكن

 أجوف

 سالم-فعل قرأ قرأت سالم -فعل عرف عرفنا

 -فعل ردد ترد ً سالم -فعل غرز يغرز

 مضعف

 ناقص -فعل نسي ننسى

 -فعل ظلل تظلنا مزيد-أفعل أفلت نفلت أجوف-فعل توه نتوه

 مضعف

 -أجوف-فعل رأى تُرى سالم-فعل نضب تنضب ناقص-فعل بكى يبكي

 مجهول

 أجوف-فعل جاء تجيء سالم-فعل نظر أنظر أجوف-فعل ذاق يذوق

 -افتعل اتسع تتسع

 مزيد

 سالم -فعل سأل تسألني مزيد -فعَّل كسَّر تكسَّرت

 سالم-فعل سقط تسقط سالم-فعل ضرب تضرب أجوف-فعل غاب تغيب

    مزيد-أفعل أزاح أزيح ناقص-فعل أتى يأتي

 

 

 

 :األسماء أبنية -2
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 :مثل معينة، لداللة لالسم صرفية بنى عرالشا استخدم(: السويس) قصيدة -

 اتلينالمق أهلها لطبيعة كذلك وإشارة والسفن، المالحة حركات من المدينة به تشتهر ما على للداللة للدخان؛ منسوب اسم وهو(: الدخانية)

 .بطبيعتهم
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 .النكسة بعد السيئة المجتمعية للظروف الشاعر من إشارة ذلك وفي

 وهو استمرارها، يبرر ما لفقدان الحياة في الرغبة وانعدام المجتمع، أصابت التي العام التبلد حالة إلى لإلشارة جنس؛ اسم(: الصمت)
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 .الهزيمة ونكبة المحنة، آالم اعتصرتها
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 دالالته سياقه فعله بنيته الفاعل اسم

 باالنهزام الشعور السيف منكسر انكسر منفعل منكسر

 واالنكسار

ال ممسكا  ممسكا يزال ما وهو أمسك مفعِّ

 بالراية

 باألمل التمسك

 حتى والمقاومة

 األخيرة اللحظات

 التراب على أنا فها سال فاعل سائل

 دمي سائل

 القدرة وعدم القهر

 المقاومة على

 الكلمات تفيد ماذا بئس الفاعلة البائسة

 البائسة

 وعدم السيء الواقع

 التغيير على القدرة

 ال الرأس مطأطئات طأطأ مفعلِّالت مطأطئات
 إال يملكن

 التاعسة الصرخات

 االنكسار ذل
 الهزيمة وعالمات
 الواضحة

 

 المفعول اسم -2

 دالالته سياقه فعله بنيته المفعول اسم

 العرافة أيتها قُدَّس المفعَّلة المقدَّسة
 المقدسة

 التعظيم
 من واالحتفاء
 المحيطين

ن مفع ال مثخنا  الطعنات كثرة مثخنا إليك جئت أُثخِّ
 والجراح

 في أزحف ُكد ِّس المفعَّلة المكدَّسة
 القتلى معاطف
 الجثث وفوق

 المكدَّسة

 أعداد كثرة
 وتزايد القتلى،
 الضحايا وقوع

 الجبين مغبر اغبرًَّ افعلًَّ مغب رًَّ
 واألعضاء

 وشدة التعب
 التصارع

 بالراية ممسكا نُك ِّس المفعَّلة المنكَّسة
 المنكسة

 رغم المقاومة
 والخيبة اإلحباط
 عالمات وظهور
 الهزيمة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 على ملقاة أُلقِّي مفع لة ملقاة
 الصحراء

 وعدم الالمباالة
 االكتراث

ي المفعول المحشوً   المحشو الفم عن ُحشِّ
 والدماء بالرمال

 وسوء اإلجهاد
 المعركة نتيجة

م م المفت ع ل المتَّه   وجهي أخفي فأين اتُّهِّ
 المدان المتهم

 بالخزي الشعور
 على القدرة وعدم

 المواجهة

دون د مفعَّلون مش رَّ  مشردون وصبية ُشر ِّ
 آخر يعبرون
 األنهار

 الهزيمة، قسوة
 دالالتها وسوء

ه ه المفعَّل المشوَّ ِّ  وجهي أخفي فأين ُشو 
ها  المشوَّ

 بعدم الشعور
 عالواق مع التكيف
 المحيط

ه ه المفعَّل المموَّ ِّ  أعكر ال كي ُمو 
 األبله الصفاء
ها  المموَّ

 بصدق اإليمان
 رغم الذات
 الواقع غرابة
 المحيط

 

 :المشبهة الصفة -3

: أي" الفاعل اسم المشبهة بها معنى فاعل جر استحسن صفة" فهي ثم ومن الشيء، أو اإلنسان في الزمة ثابتة صفة على تدل كلمة وهي

 وقصد زًماال كان إن ألنه ذلك؛ فيه يحسن ال الفاعل اسم فإن إليه، بإضافتها فاعلها جر باستحسان الفاعل اسم عن المشبهة الصفة تتميز

 ،1997 الصبان،)   "استحسان فال فيه ذلك منع على الجمهور أن سبق فقد متعديًا كان وإن اسمها، عليه وانطلق منها صار معناه ثبوت

3/3.) 

 وتأتي غيران،تت ال ثابتتان: أي الزمتان، صفتان والزرقة فالبياض ،أزرق موجه والبحر أبيض، قلبه فالن: "كقولنا األلوان، في وتكثر

 (.1/25 ،1995 الحاجب، ابن" )وأشلً  وأعرج، أعمى، فالن: مثل العيوب، في أيضا

ً

ً

ً

ً

 (:الليل في تحدث شياءأ) قصيدة في المشبهة للصفة الصرفية البنية دالالت تتجلى

 دالالتها سياقاتها فعلها بنيتها المشبهة الصفة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 قرية حقول وفي بعُد فعيل بعيدة

 بعيدة

 عدالب صفة تثبيت

 الدوام على

 وهو واالستمرار،

 لالحا ثبات يبين ما

 في واستقراره

 القرية

 استعادت ثم هنيهة رتب فعيل الرتيب

 الرتيب نبضها

 عدب التوازن استعادة

 المسافرون سمع أن

 الرصاص طلقات

 أحمر القتيل دم حمر أفعل أحمر

 اللون

 باتالث صفة تثبيت

 بما الشهيد لدم

 بالفزع يوحي

 أخضر القتيل دم خضر أفعل أخضر

 الشعاع

 صفة تثبيت

 بما للدم االخضرار

 يف بتسببه يوحي

 ةالقري إيقاع تغيير

 الرتيب

 من إليه تسري عبر فعيل عبير

 ... هيلتون عبير

 المكان في االنتشار

 هيلتون عبير من قرب فعيل قريب

 أغنية القريب

 طروب

 وسائل اهتمام عدم

 بنقل اإلعالم

 واتسامها الحادث

 بالالمباالة

نَّة ضامرة رضع فعيل الرضيع  كالس ِّ

 تنبت التي األولى

 الرضيع فم في

 الحياة مالمح انعدام

 الشهيد جسد في

 يده بدت الذي

ن ًِّ ضامرة  كسِّ

 الرضيع

 الحقل فراش كان نشج فعيل النشيج

 النشيج يبدأ

 الذي الشديد الحزن

 القرية في انتشر

 بأكملها

 :المجموع االسم -4

 في مخصوصة بأوزان ورودها االهتمام هذا ومرجع والكثرة، القلة بجموع يعرف ما أو التفسير، بجموع األصيلة العربية المراجع اعتنت

 . والكثرة القلة به يراد مشترك، بعضها ومجيء الكريم، القرآن
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الظاهرة هذه بدراسة عنيت والتي المتعددة، المصادر في والكثرة القلة جموع هاعلي جاءت التي والصيغ لألوزان عرض يلي وفيما

 .اللغوية

  :القلة جمع (1

 :واصطالًحا لغة: القلة جمع

 :لغة

     "االستقرار خالف على واآلخر الشيء، نزارة على أحدهما يدل صحيحان، أصالن والالم القاف(: قلً )

 (5/3 ،1979 ،فارس ابن) 

 : اصطالًحا

 (  3/224 ،2001 يعيش، ابن(  )دونها فما العشرة) هو القلة جمع

 :تسمياتها

ي حيث الجمع، من النوع هذا تسميات تعددت   ."القليل العدد" و ،"األدنى الجمع"و ،"القليل الجمع"بـ ُسم ِّ

 :أمران للقلة، األربعة الصيغ هذه أن على يدل وما

 :األول

ها غير من لفظها على تصغ ر األربع، غالصي هذه أن د ً) تصغير في فيقال التقليل، على يدل الجمع وتصغير واحدها، إلى رد ِّ ( ة ًأ ْعمِّ

د ة ً)  (.أُع ْيمِّ

 :الثاني

 ختاروي جدت،و إن الجموع سائر على فيه وتختار العشرة، إلى الثالثة من المفردة األعداد تمييز في استعمالها يغلب الصيغ، هذه أن

ة) عشرة ْلم   (غِّ

ان) عشرة على ، ْلم   )1( "  استعماالًً األشهر تعد األربع الصيغ وهذه ،(ُغْلم)و ،(غِّ

 : أوزانها

انًُ" لَّةًِّ ُجُموعًِّ أْوز  قِّ  :أْرب عة ً الِّ

يحًِّ لفعل جمعا ويكون: أ ْفعُل -أ حِّ ، ص  ةً  بال مؤنث رباعي اسم أو اْلع ينِّ قْبلً  ع ال م  هًِّ و  رِّ  .ُمد ً آخِّ

ي كونًُ: أْفع ال -ب ًً و  ْمعا دًْ لمًْ ثاُلثي  ً لكل ًِّ ج   .أ ْفعُل فيه ي طَّرِّ

ل ة -ج دًُ: أ ْفعِّ هًِّ ق ْبلً  ُرباعي  ً ُمذ كَّرً  اسم كل في وي طَّرِّ رِّ ْرفًُ آخِّ  .ُمد ً  ح 

                                                           
 175شرحًالمفصلًفيًاللغةًالعربية،ًالزمخشري،ًص)( 1
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ْمع ْينًِّ وشيخة ، فِّتْي ة، مْنها أْلفاظً  في وُسمع: فِّْعل ة -د ْيخ ً لف تًى ج  ش    (.2/317 دط، أمين، علي"   )و 

  :الكثرة جمع (2

           إلى العشرة فوق ما الحقيقة بطريق الكثرة جمع ومدلول(: " المسالك توضيح) في جاء فصاعدًا، العشرة عن زاد ما على دل ما كل هو

 (.  2/1378 ،2008 المرادي،" )له نهاية ال ما

 : الكثرة جموع أوزان

انًُ" ةًِّ ُجُموعًِّ أ ْوز   :ي أتِّي ما ومنها, كثيرة ً اْلك ثْر 

دًُ: فُعُل -أ ْصفً  كل ًِّ في وي طَّرِّ ء أوًْ أ ْفع ل على و   .ف ْعال 

ْصفً  كل في ويطرد: ف ْعل ى -ب يل على و  ْفعُولً  بمْعنى ف عِّ ع ً أو هالك على د ال ً , م  جُّ ي ُكونًُ: ف ع ل ة ت و  ًً و  ْمعا ْصفًِّ ج   وزن على عاقل ُمذ كَّر لو 

ل  .الالم صحيح فاعِّ

ء -د دًُ: فُع ال  يل ع ل ى, ع اقِّلً  لمذكر وصف في وي طَّرِّ ْعنى ف عِّ ل، بِّم  ال مضعَّف، غ ْيرً  الذم، أو للمدح ُمفيدً  فاعِّ  .الالمًِّ ُمْعت ل ًِّ و 

نًْ مِّ ةًِّ ُجُموعًِّ و  انًِّ الكثيرة اْلك ثْر   :يأتي ما اْلكالمًِّ في الدَّور 

دًُ: فُع ل ة -أ ل، على عاقل، لمذكر وصف في وي طَّرِّ ، ُمْعت ل ًِّ فاعِّ اة ً ضاةكقًُ الالَّمِّ  .وُغز 

دًُ: فُعَّل -ب ْصف في وي طَّرِّ لً  ع ل ى و  ، أوًْ فاعِّ ل ة  ي فاعِّ يح  حِّ م كْركَّع الالَّمًِّ ص   .وُصوَّ

ً ُكت اب مثلًُ الالم، صحيح, فاعل على عاقل، لمذكر وصف في ويطرد: فُعَّال -ج اس   .وُحرَّ

الء -د دًُ: أ ْفعِّ ، وْصفً  في وي طَّرِّ يل على لعاقِّل  لً  بمعنى ف عِّ ، ُمْعت ل ًِّ فاعِّ عَّف، أوًْ الالَّمِّ ثْلًُ ُمض  دَّاءً  أغنِّياء مِّ  .وأشِّ

ج نحوًُ فُع ل ة، على الْسمً  جمعا ويكون: فُع ل -هـ ْصفً  أوًْ, وُمدًى لُج  ن ثًِّ فُْعل ى على لو   .وُصغ رً  ُكب ر ن ْحوًُ, أْفع لً  ُمؤ 

ًً وي كونًُ: فِّع ل و ْمعا ثْلًُ فِّْعل ة؛ على ج  س ر مِّ  .ونِّق مً  كِّ

، ص حيح ف ع ل، على السم جمعا وي كونًُ: فِّع ال -ز ب ال، مثل الالمِّ يل ةً  ولِّف عيلً  جِّ ثْلًُ كُرم، باب من وْصف ْين وف عِّ ام مِّ ر  افً  كِّ ر   .وظِّ

ًِّ غ ْيرً  اْلفاءًِّ ُمث لَّثً  اْسماً، لفِّْعل وي كونًُ: فُعُول -ح ي  ، واوِّ ثْلًُ اْلعْينِّ ل؛ على والْسمً , وُجنودً  وقُُرودً  قُلُوب مِّ ثًْ ف عِّ  مين،أ علي)" ونُمورً  ُكبُود لًُمِّ

 (2/318 دط،

 :(الليل في تحدث شياءأ) قصيدة في للجموع الصرفية البنية دالالت تجلَّت وقد

  

 دالالته سياقه مفرده بنيته المجموع االسم

 في الحليب وانعقد ضرع فُعول الضروع

 الضروع

 للصوت الفزع

 سمعه الذي المفاجئ

 المسافرون
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 دهابع األشياء فكفَّت الشيء اللفعاء األشياء

 الوجيب عن

 خيم الذي الصمت

 عدب المسافرين على

 صوت سماع

 الرصاص

 الوطني النشيد كان برنامج فعالل برامج

 منهيًا المذياع يمأل

 المساء برامج

 عند الترقب حالة

 المساء برامج انتهاء

 تلبس والطرقات الجورب الفعالل الجوارب

 السوداء الجوارب

 بدأ الذي الظالم

 الشوارع على يحل

 والطرقات

 روح الظالل وتغمر الظلً  الفِّعال الظالل

 القاهرة

 على الظالم حلول

 يضب ِّب بما القاهرة

 الرؤية

 التي الشمس الدودة الفِّعالن الديدان

 الديدان ستأكلها

 يلف الذي الظالم

 بخطوط الشمس

 تشبه التي الظالم

 الديدان

 تُنشر عليه خيط الدمعة الفُعول الدموع

 الدموع

 من المنبعث الحزن

 استشهاد مشهد

 الشهيد

لة آشعة  آشعة في تجف كي شعاع أفعِّ

 الصبح

 موجة انحسار

 وجفاف الحزن،

 طلوع مع الدموع

 الصبح

 النبيل وجهه وكان الجائع الفِّعال الجياع

 يقسم عليه مصحفا

 الجياع

 شرارة اندالع

 وقوع عند السخط

 واندالع الشهيد،

 لتذمرا من موجة

 سوء بسبب

 المعيشية األوضاع

ل المطابع  المطابع وكانت المطبعة المفاعِّ

 تلقي السوداء

 الصحف

 المصداقية انعدام

 النقل في
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ترام في وصاحبان نتيجة فعائل نتائج

.. الكسول العودة

 جنتائ في يختصمان

 الكرة

 والتسطيح الالمباالة

 بإن تلقي في الفكري

 الحادث

.. الصباح وفي السمع األفعال األسماع

 الوطني والنشيد

 كان.. األسماع يمأل

 يبدأ الحقل فراش

 النشيج

 الحادث تجاهل

 دون وتمريره

 التفات

 األصوات وكانت الصوت األفعال األصوات

 جنائزية القرى في

 اإليقاع

 الذي الشديد الحزن

 القرية أهل أصاب

 في الموال ورحلة القلع-الضلع الفُعول القلوع -الضلوع

 تفرد الضلوع

 القلوع

 بالحكاية التغني

 مما صارت حتى

 األلسنة على يجري

 على مقتول أدهم المرج الفُعول المروج

 المروج كل

 وكأنه القتيل ظهور

 شعبي بطل

 

 :والمكان الزمان اسم -5

انًِّ"  وهما ُصوغانًِّ اْسم  ْصد رًِّ من م  مانًِّ على للد اللةًِّ اْلم  كانِّهًِّ أوًْ الفِّْعلًِّ ز   .م 

نً  ويُصاغان  ْفع ل" وزن على الثالثي مِّ ها، أوًْ اْلع ْينًِّ مفتوح المضارع كان أوًْ ناقصاً، اْلفِّْعلًُ كان إذا" م  ْضُموم  ل" وْزنًِّ وعلى م  ْفعِّ  إذا" م 

عِّ، في العين مكسور اآلخر صحيحً  اْلفْعلًُ كانً  ارِّ ثاالًً ك انً  أوًْ الُمض  حيحً  مِّ ، ص  رِّ اغ انًِّ اآلخِّ  اسم" وزن على                 الثالثي غير منًْ ويُص 

  .(60ص دط، أمين، علي)" المفعول

 (:والظهيرة الليل بكائية) قصيدة في الصرفية البنى دالالت وتتجلى

 الداللة السياق البنية الفعل األبنية

 تلمع بالقطرات مفاعل نبت منابت
 شعرها منابت في

 المحلول

 والرغبة اللهو
 معابثة في

 اآلخرين

ل جلس مجلس  زلنا ما ونحن مفعِّ
 في أمنيات أشبح

 األموات مجالس

 على الوقوف
 ببين الحدود
 والموت، الحياة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تُجه ل بحيث
 الوجود ماهية

 التكرار المصاعد سأم في مفع ل صعد المصاعد
 في والروتينية

 ما الحياة إيقاع
 الصعود بين

 والهبوط

ل عرض المعارض  الثمينة والصور مفعِّ
 المعارض في

 الزيف انتشار

 مظاهر وشموله
 الحياة

 على والنقوش مفع ل عبد المعابد
 المعابد

 على أحكامنا تأثر
 األشياء حقيقة
 عمًَّ الذي بالمسخ

 مظاهر كل
 حياتنا

 

 :اآللة اسم -6

 .اليومية حياتنا في آالت من نستخدمه ما: أي وينقل، به يعالج ما اسم" هو

ْفع ل ع ل ى واآللة: "أوزانه ْفعال مِّ ْفع ل ة، ومِّ حًْ ومِّ ْفتاحًِّ ل بًِّكاْلمِّ ة واْلمِّ ْكس ح   (.307ص الزمخشري،" )واْلمِّ

 

 :(أيلول) قصيدة في اآللة السم الصرفية البنية دالالت تتجلى

 

 داللته سياقه فعله بنيته اآللة اسم

 في عنه يخلع قلنس فعنلوة قلنسوة
 قلنسوة السجن
 اإلعدام

 ما لحظات قسوة
 اإلعدام، قبل

 لمواجهة والتهيؤ
 الموت

 سترته من تسقط ستر علةفًِّ سترة
 األرقام الزرقاء

 السجن مرارة
 واإلحساس

 بالعجز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وقفنا أن ليلة درج فعالت درجات
 درجات على

 الحجرية القصر

 والترقب التراصً 
 أمر الستطالع

 هام

 إن: لنا ليقول عصو فعله عصاه
 الجالس سليمان
 فوق منكفئًا
 مات قد عصاه

 المرض شدة
 بسليمان ألمًَّ الذي
 السالم عليه

ل ما  علما فرفعاناها علم فعل عل ما ع 

 ووقعنا..  علما
 الروم أسر في

 االستغاثة
 المنقذ وانتظار
 بأمجاد والتغني
 العروبة

 حتى وحملتك قبر مفعلة مقبرة
 في واريتك
 دمشق مقبرة

 عودة انتظار
 األمجاد زمن

 بالفائدة

 من تجعل أرغل األفعول األرغول
 عظام تجويفات
 قصبات الموتى

 األرغول

 الضحايا كثرة
 نغمة وشيوع
 الحزينة االنكسار

 كل من لكنَّا ضرح فعيل ضريح

 ننتظر.. ضريح
 الريح

 رياح انتظار

 لتبديل التغيير
 مأزوم واقع

 

 الثالث المطلب

  اليمامة زرقاء ديوان في الداللية الحقول

                           

 ،1979 فارس، ابن" )قاربه وما األرض وهو واحد، أصل والالم والقاف، الحاء،"و ،(حقل) اللغوي للجذر اللفظ أصل يعود: لغة الحقل 

2/87 .) 

 (.2/87 ،1979 فارس، ابن)" الخبرة من معين مجال عن يعبر اللغوية المادة من متكامل قطاع" هو :اصطالًحا اللغوي الحقل

 كلمة أو ،ومعنى لفظ عالقة ليست الداللة" أن وهي الداللة، في( سوسير دي) يرأ على بناء البداية في– الداللي الحقل فكرة تكونت وقد

 مكونين نم يتكون الداللة علم موضوع هو الذي اللغوي الدليل أنًَّ ذلك للمعنى؛ ذهنية بصورة للفظ ذهنية صورة بين عالقة ولكنها بشيء،

 .(57-32 ،2014 مجدي،: راجع" )اآلخر عن أحدهما فصل كنيم ال واحدة لعملة وجهين بمثابة وهما والمدلول؛ الدال هما اثنين

ل يرجع وبذلك،  ،(بريال ميشال) الفرنسي اللغوي بها قام التي تلك وهي ،19 القرن أواخر إلى بالداللة خاصة علمية لدراسة ظهور أوَّ

 .م1897 سنة وذلك" السيمانتيك في مقالة" بعنوان بحثًا كتب حيث
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ومؤلف" 1930 عام روما في المبادئ ظهور األخيرة السنوات في أيضا شاهدنا فقد ذكره سبق مما العام اللغة علم في نشر ما وبعد

"  م1933 عام نيويورك" اللغة"بلومفيلد األستاذ ومؤلف ،1932 عام باريس" الفرنسية واللغويات العامة اللغويات"بالي األستاذ

 (.1950 فندريس،)

 كثيًرا تأثر دق بريال وأن الداللية، الحقول نظرية عليها سارت التي األولى المرحلة كان التاريخي داللةال علم أن إلى السابقة الفقرة وتشير

 .المستقل الداللي اللغوي لمنهجه يؤسس أن واستطاع ،(سوسير دي) بأفكار

  :وأهميته الداللي، للحقل الحديث المفهوم

 أو ،"الحقل يحدد عام مفهوم تحت تندرج مفاهيم على تشتمل التي يةالمعجم الوحدات من مجموعة" هو: الداللي( الحقل) المجال

 (.  22ص ،1985 عمر،" )يجمعها عام لفظ تحت وتوضع داللتها، ترتبط الكلمات، من مجموعة"

 أدَّى اإذ داللي، حقل في كلمتان وتتكون المعجمي، والجانب المفهومي،: أي التصوري، الجانب: هما جانبين، من يتكون داللي حقل وكل

 مفاهيم اكهن إذ: منها نوعين بين نفرق أن وينبغي الداللية، الحقول بناء في أساسية، فالمفاهيم مشتركة، مفهومية عوامل إلى تحليلهما

 قول،الح لهذه الداخلية بالبنية تزودنا ومفاهيم إلخ،...اإلدراك الملكية، الحركة، القرابة، اللون،: مثل الداللية، للحقول بالنسبة مركزية

    (.370ص ،1986 الفهري،" )والشخص والعلة، والكم، كالفضاء،

 ديدةج عرى اكتشاف إلى الكلمات، جميع إلى دائما يميل فالذهن. منعزلة واحدة كلمة الذهن في ليس(: " فندريس) يقول الصدد، هذا وفي

 التي يةاللغو األصوات بواسطة أو تميزها، التي لنسبةا دوال أو المعنى دال بواسطة لغوية بعائلة دائما تتشبث والكلمات. بينها تجمع

 تتميز بذاتها قائمة عائلة تكون إلخ،" ...معطى معط، عطاء، عطية، إعطاء،: الكلمات بأن نشعر فنحن. ذلك من أكثر ال منها تتركب

 (. 232ص ،1950 فندريس،" )المشتقات معاني تنوعت مهما" ي ط ع" األصل هو مشترك، بعنصر

 إال نعقله ال (رجل) لفظ" فإن له، بمضاد يبرز المرادف فإن المعنوي، بضده تعريفه خالل من إال -كذلك– الكاملة داللته اللفظ بيكتس وال

 الداللي بالمعنى يعرف ما وهو(. 294ص ،1985 الدين، حسام(" )بارد) بلفظ بمقارنته إال يفهم ال( حار) ولفظ ،(امرأة) للفظ بإضافته

 . المعنوي بمضاده اقترانه عند الداللي الوضوح واكتسابه الداللي، لحقله انتمائه خالل من وذلك ا،وضوحًً ويزيده للفظ،

 فمثاًل، أخرى، كلمات من يجاورها وما الكلمات، بين القائم التراص وهو الداللية، الحقول نظرية عليه تتأسس مما آخر، أساس وهناك

 شأنه نم هذا ألن ؛(شجاع) لفظ إليها نضيف أن -بحال – يمكن ال وبالتالي، أللوان،ا لحقل تنتمي...( أصفر-أخضر-أسود–أبيض) ألفاظ

 (1981 ريمون،)" الحقل مفردات مجموع في يؤثر اضطراب" بواسطته يحدث أن

 : وهي أسس، عدة على -بذلك– الداللية الحقول وترتكز

 .معين لحقل تنتمي المعجمية الوحدة إن -

 .هاتخص حقول إلى تنتمي الوحدات كل -

 .اللغوية الوحدة فيه ترد الذي السياق إغفال يصح ال -

 (.1990 لوشن،.  )الحقل مفردات دراسة في النحوي التركيب مراعاة -

 يةالدالل الحقول خالل من البشرية، واالهتمامات التوجهات، استقراء الداللية الحقول خالل من يمكن أنه إلى السابقة الفقرة وتشير

 . البعض بعضها وربطها التها،معد وتحديد المستخد مة،
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 بعد جودات،المو تصنيف" -بواسطته– يمكن مما المختلفة، الداللية الحقول لمفردات تصورية مشتركات وجود نظرية االتجاه هذا ويتبنى

 أو لشكل،ا أو ،الحجم أو الوظيفة، أساس على التصنيف هذا ويبنى بنا، يحيط الذي الواقعي العالم في الموجودة لألشياء بتجريدات قيام

  (.96ص ،1985 عمر،" )اللون

 النحو على صنيفهات ويمكن الداللية، الحقول وأنواع تصنيفات تعددت وقد لالستبيان، فعالة كوسيلة الداللية الحقول تقسيمات أهمية وتبرز

 : التالي

 ،اللغوي مضادها خالل من معناها تكتسب وكونها الواحد، الحقل مفردات بين العالقة هذه أهمية -سابقًا أوضحنا وقد :والتضاد الترادف -1

 صحته، من نتأكد ما، حكًما نطلق فعندما والمنطق، التفكير عملية في النقيض يستدعي النقيض" أن أساس على التصنيف هذا بُني وقد

  (.34ص ،2010 شلواي،" )المتناقضة الحقول تنشأ هنا، ومن يعاكسه، آخر حكم من بنيته وتماسك

 من أكثر يةالعرب اللغة في يتضح ما وهو واحدة، صرفية لصيغة انتمائها بحكم الكلمات، قرابة على تعتمد التي وهي: شتقاقيةاال األوزان -2

 .غيرها

 -منزل: )مثل المكان، على( مفعل) صيغة تدل" حين في ،(الخماسية المصادر) لعائلة تنتمي( اشتراط-استماع -اجتماع) ألفاظ: فمثاًلً

  (.64ص شاكر،(" )مربد

 الرمحو والسيف استخدام، عالقة بينهما -مثاًلً – والملعقة فالطبق معان، من يلزمها وما الكلمات، تنتظم التي وهي :التركيبية الحقول -3

 . وهكذا القتال، عالقة تنتظمهما

 : اآلتية الكلمات بدراسة اهتم إذ الحقول، هذه درس من أول( بورزيج) وكان

  عين – يرى                يقدَّم -امطع                 نباح -كلب

  أذن – يسمع               يتقدم – يمشي              صهيل -فرس

   (.81-80ص ،1985 عمر،) " شعر – أشقر               سيارة – ينتقل               تفتح – زهرة

ج،متد على الدالة الكلمات تنتظم التي الحقول وهي: الداللة متدرجة الحقول -4  ًمامفهو تكون وقد وهكذا، ،... علقة– مضغة – نطفة: مثل ر ِّ

ا -96ص ،1981 ريمون،) ("السفلية األطراف-العلوية األطراف-البطن-الصدر-الرأس: )مثل صغيرة، مفاهيم إلى وينقسم يتجزأ"  عامًّ

97)  

 باإلضافة قات،والمشت واألفعال األسماء استيعاب على قادرة وأنها اللغة، أللفاظ الداللية شموليتها إلى السابقة الداللية الحقول أنواع وتشير

 . اللغوية للعائالت ينتمي مما وغيرها وحركة، سكون من المختلفة، المدلوالت إلى

                

 

 :التالي النحو على( اليمامة زرقاء يدي بين البكاء) ديوان في الداللية الحقول وجاءت

 (األخيرة سبارتكوس كلمات) الطبيعة مظاهر على الدالة الصرفية البنى

 نوعها الصرفية البنية

 جامد مزيد مفرد اسم الرياح
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 جامد مزيد مفرد اسم الصباح

 مزيد جنس اسم المساء

 وزن على جمع اسم الجذوع

 تكسير جمع –" فُعول"

 وزن على جمع اسم الشجر

 تكسير جمع -"ف ع ل"

 مزيد مفرد اسم الربيع
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 على ممدود مفرد اسم الصحراء

 فعالء وزن

 

 :(السويس) قصيدة في واألماكن المباني على الدالة الصرفية البنى

 نوعها الصرفية البنية

 الثالثي من مكان اسم مقهى

 (مفع ل) وزن على

 وزن على مزيد مفرد اسم شارع
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
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atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف
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ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
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للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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 (:ظمأ) قصيدة في والطيور الحيوان على الدالة الصرفية البنى

 نوعها الصرفية البنية

 مجرد مفرد اسم فرس

 مزيد مفرد اسم الببغاء

 بحرفين

 مجرد مفرد اسم القط
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 مجرد مفرد اسم كلبك
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 
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 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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 جمعيًّا احسًًّ يعكس بما الشاعر، لدى المستخدم األول المقام في الجموع وجاءت الديوان، قصائد في للمشتقات الصرفية البنى تنوعت -

 .الديوان قصائد أغلب عليه دارت ما وهو حساسة، بقضية لقيتع

 البدائل إيجاد يف ورغبته المعيش، للواقع رفضه من الشاعر، لدى نفسي بصراع المفاعيل وأسماء الفاعلين ألسماء الصرفية البنى تعلقت -

 .الفرار أو

 رفيةالص البنى ال لألحداث، التصويري الرسم طريق نع للمبالغة الشاعر ميل يعكس ما وهو المبالغة، صيغ من تقريبًا الديوان خال -

 .للمبالغة

 البنية ةدالل بين المزج إلى الشاعر ميل يعكس بما والقلق، التوتر حقل سوى يطغ فلم الشاعر، لدى باالتزان الداللية الحقول اتسمت -
 وحدها، الصرفية ةالبني داللة على يعتمد ال فهو م،ث ومن للقارئ، توصيلها يستهدف التي الداللة لصياغة التركيب؛ في وبراعته الصرفية،

 .لديه التركيبية بالبنية يمزجها بل

 :التوصيات

 :اآلتية بالتوصيات يوصي فإنه الباحث، إليها توصل التي النتائج استعراض بعد

 .ريالمص المجتمع لدى عديدة واجتماعية نفسية تحوالت يرصد باعتباره النكسة؛ فترة تال الذي الشعري اإلنتاج بدراسة االهتمام -

 .دنقل أمل الشاعر أعمال غرار على للشعراء الكاملة الشعرية األعمال بإصدار االهتمام -

 .الشعري نتاجهم خالل من وأبرزوها الوطن، بهموم عنوا الذين الشعراء كبار تقدم التي المطبوعات إصدار -
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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