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

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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة]
ر
ة عن أبعاد تجسيدي  [الحقول المعجمية والحقول الداللية المعّبر

 [شاهينة دندشالباحثة:  عداد إ]

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية[]
 
 دراسات جامعية ف

 

 

 : البحث ملخص

 ابتداع مصطلح التجسيد هو اعتماده كتقنية 
ّ
ها المنهجية األسلوبية لتتآذر مع علم اللسانيات وعلم الداللة، إن

ْ
َمت
ّ
نظ

ي موقعها 
ز
ي العملية التواصلية وتوليد المعتز الجديد لتثبت فصاحة اللفظة ف

ز
واالرتقاء بها واحاللها محل البالغة ف

 . ي ي األثر األدئ 
ز
ي بفعاليتم ف  والنموذج األسلوئ 

 اثبات فصاحة اللفظة يتّم بشكل تصاعد
ّ
ي من الجرس المستساغ إىل ركنها اإلسنادي وتبيان أثرها باأللفاِظ المجاورِة فإن

 إىل تعاضد المستويات وتفسي  المصطلح بالعالقة االنفتاحية وتجسيد التجربة اإلنسانية. 
ا
 وصوًل

، وليجعل انتقاء اللفظ وتآلف الحواس من مقومات ّ لشعر ا فجاء التجسيد ليطّعم األلفاظ باإليحاء الشعوري والحسي
 األبعاد التجسيدية لأللفاظ  تقوم عىل االنزياح وصدمة 

ّ
يم قيود الهيكلية الواحدة. وعليم فإن

ّ
ي يدركها الدماغ، لتحط

الت 
َل ألفاظ الطبيعة واألسطورة ما يمكن ادراجم تحت مسىم حسن التوظيف. 

ّ
، بالمقابالت أو المصاحبة لتشك ي

 المتلق 

 المجّسدوبالتجسيد الذي يرتبط بالمفاهيم الكو 
ُ
 األلفاظ

ُ
اق  نية واألفكار النقدية يتم تغيي  واقع الثقافة العربية باخي 

ُ
ة
َ عن فكرِة   االنفتاَح الدالىلي والتعبي 

َ
للعجَز اللغوي من خالل عالقة المصاحبة والبنية الرصفية وبدمَج األسطورِة بغية

ىص الص
ْ
ستق
ُ
، وت  بالمعتز

ُ
 عىل العالقِة السببيِة، فيالوجوِد. فبإبداَع الشاعَر تجتمُع اللفظة

ُ
 القائمة

ُ
 البيانية

ُ
صبح النحو ورة

ي والتجسيد وسيلة للتجديد تحاكي تطلعاِت المجتمَع، فأفىصز إىل فكرة اإلحياء والبعث ليحّرك  نظاًما للعالِم الخارج 
ناص
ّ
ي الكونية، حيث يعي ّ الش الت

ز
 إىل المصاف

ُ
 االجتماعية

ُ
الجديد  اعر عن الواقعبواعث هذه المفاهيم، ولتسمو العالقة
 المحفز عىل التأّمل لفهم العملية اإلبداعية. 

ي دراسة األلفاظ والّصيغ
ي الخطاب الشعري لتكشف عن الخصوصيات من هنا تأئ 

ز
غوّية، المستعملة ف

ّ
تجاهات واال  الل
ي ديوانم" المرسح والمرايا"، الذي يمتاز عن سائر 

ز
ي شعر أدونيس، وعىل الخصوص ف

ز
ّية ف ز الشعراء المحالتعبي  دثي 

ي 
ز
ي والدالالت، فتوجي ألفاظم بدالالت ال نعهدها ف

 يجعلها تتفّجر بالمعائز
ا
والمعاضين باستعمال األلفاظ العربية استعماال

غوي المعروف،
ّ
ظام الل

ّ
قنيات الن

ّ
جسيد.  ومن أهّم الت

ّ
ي الت
ز
غة العربّية ف

ّ
 الشعرّية عند أدونيس هي استعمال ألفاظ الل

ي األلفاظ؟ وعليم تتمحور االشكالي
ز
: كيف تجّسدت كّل تلك الطاقة ف ي

ي السؤال اآلئ 
ز
ي هذا الموضوع ف

ز
ي طرحت ف

ة الت 
ي شعر أدونيس الندراجم تحت اإلطار اللغوي،

ز
ي ف
" التجسيد اللفظز ي

يات تعاضد المستو  و" عمدت إىل موضوع بحت 
ز كيف(.  100م، ص2011)أيوب،  النحوية والداللية فيم" ي  ليتبي ّ

ز
ت اللفظة ف

ّ
المرسح والمرايا"   ديوان أدونيس"تجل
غة العربية،

ّ
 عّما تعي ّ عنم ال بالنظر اىل فصاحتها البنيوية. فهذا الشاعر يستعمل الل

ّ
ي العادة، لتعي 

ز
د  ف

ّ
بل لتول

ي 
غة العربّية، جديدة معائز

ّ
 تلك باستخدام تقنيات خاصة بم لتفجي  معان من ألفاظ الل

ّ
ض أن التقنيات  وبالمقابل نفي 

ّية، إىل وسائل بالغية،تستند  ز فظّية، من أهمها:  وترمي 
ّ
ز المكّونات الل ورتم بي  ي سي 

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

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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

حوّية. 
ّ
ض، النابعة من الصيغ الن غوّية، من  فالتجسيد عند أدونيس، كما نفي 

ّ
عبي  الل

ّ
يعتمد عىل كل مستويات الت

ص، الصوت
ّ
فظّية، إىل الن

ّ
 بالدالالت الل

ً
حوّية،والي   مرورا

ّ
 واألبنية األسلوبية.  اكيب الن

ية، المصاحبة، المقابلة، الهيكلية.  الكلمات المفاتيح:  ز  األبنية األسلوبية، االنزياح، البنيوية، التجسيد، التناص، ترمي 

 تمهيد: 

ي    
. فقز ي يقوم عليها الحقل الدالىلي

تجمع ألفاظ الحقل المعجىمي عالقة معنوية تشبم إىل حد ما اللفظة العامة الت 
 ،  المعجىمي والدالىلي

ز ز الحقلي  ي القصيدة، والمتجّسدة باالنتقال ما بي 
ز
ز الكلمات ف المحصلة هناك عالقة جامعة بي 

ز يتّم الكشف عن األفكار ال ز الرابط فبانتشار حقل معجىمي معي  مهيمنة والحالة النفسية لدى أدونيس، وما يوجب تعيي 
ز اللفظ والسياق الذي يقوم بتثبيت النص وتماسكم من جهة، وتطور المعتز بتمايزه المجازي من خالل  المعنوي بي 

 انتشار 
ّ
قول الح الصور البيانية وتحديد المالمح الشخصية من جهة أخرى. هذا من الجهة المعنوية أما الشكلّية، فإن

ي 
ز
د عن حرية الفكر الذي نتج عنم تعدد وتباين ف

ّ
ي هيكلية نصوص أدونيس، وهو متول

ز
م التنوي    ع ف

ّ
المعجمية والداللية حت

، فالعمل عىل توظيف هذه الحقول  ما هو تنوع اصطحب الداللة وصّعد التوتر الدالىلي
ّ
البحور، ليس تنوًعا تلقائًيا، وإن

ي كحصيلة 
للتتابع الدالىلي إذ بتغيي  الداللة يتغي ّ المعجم الذي أصبح تقنية تجمع شتات والكشف عن الهيكليات يأئ 

 النص بكاملم . 

دة: -1  الطاقة اإليحائية المجسر

   "
ّ
 الشكل، فرضت انتشار الحقل المعجىمي بما يتضمنم من وحدات، وعليم فإن

ز ي حي 
ز
 الطاقة اإليحائية المجّسدة ف

ّ
 إن

يسغ إليجاد رمز معنوي  (. 314م، ص1994)حسان،  ل المفردات المستعملة"المعجم ليس نظاًما ولكنم منهج يشتم
ي شكليم الرأسي الخيظي 

ز
ي يعمد إىل الحذف ف

م نظام خقز
ّ
للتعبي  عن المعتز المتأقلم مع المجتمع المتطور، ذلك ألن

 وسيلة للغة متطورة. وهذه الطاقة االي
ّ
ي المكثف، فتصبح الكلمة متعددة المعتز حيث تعد

ية حائية هي واألفق   طاقة تأثي 
ي المعجم تتناسب مع درجة تكرار اللكسيمات

ز
ية  ف ي بدورها ليست من سمات األسلوبية ألنها تفقد الشحنة التأثي 

الت 
ي معجم الشاعر وسعيم القتناص الشعرية الكامنة بتجدد  ي عىل أنها عنرص جديد يي 

البتذالها، وإن ندرتها تصدم المتلق 
ي تخمد الجذوة الشعرية"المعجم الشعري، واالبتعا

،  د عن "الرتابة الت  ي
 (. 313م، ص2014)قنائز

 :والجسد الماءlexème) لكسيم* )-2

ية تتناسب عكسًيا مع درجة تواتر الكلمة فكلما تكررت ضعفت مقوماتها األسلوبية، وبندرتها تشكل      الطاقة التأثي 
هرمونية نصية تولد االندهاش الذي ينتقل بنا القتناص الشعرية الكامنة وراء تجدد المعجم الشعري، لذا فإن ليكسيم" 

ي الشطر ا
ز
ي قولم: الماء" الذي ورد كوحدة معجمية صادمة ف

ز
 لمركزي ف

، lexème)  م )اللكسي * ي
ي لها داللة معجمية.)المعائز

-almaany.com ،2010هو الوحدة المعجمية، أو المفردة الت 
2019) 

ي غابات الصوت  \ " أقفاص تعلو 
ز
ي األشياء  \ تعي  ف

ز
ي األفكار وف

ز
حب نوارس وال \ بارد  شتاءواألعضاء  \ ماء ألصخرة  \ ف

ي أعشاش ا \ ليليم 
ز
 (. 11)أدونيس، ص ولباس واحد" \ لموت تتناسل ف
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ا، فهو خي  المبتدأ "الصخر"، وهو الصاحب المعطوف مع األغصان والحّب 
ً
ا نحوًيا وثيق

ً
فعالقتم بما جاوره ترتبط ارتباط

كيبية النحوية إىل ارتباط معنوي ممتد عي  األسطر، فالصخر الذي  من حيث االبتداء لوجود ارتباط يتجاوز البنية الي 
ية اسي    الوحدة المعجمية" ماء" تستمد قيمتها التعبي 

ّ
ي الليونة كالماء سببم التفلت من القيود والكتم، وبالتاىلي فإن

ز
سل ف

كيب النحوي.  ي الي 
ز
 من أهميتها المعنوية ودورها ف

ز الصفات األساسي ، وتميي   الكىلي
ي سبيل تعميم المعتز

ز
كة والمختلفة لتلك اللفظة ف من  ةومن هنا تدرج الصفات المشي 

ز الصفات نسبية النزياح* اللفظ، كما تنتقل  ي ذلك الحسم بي 
العرضية، غي  أن اللغة الشعرية لدى" أدونيس" تبق 

 للداللة السابقة ببعض الصلة )االنصهار 
ّ
لتفتت ا –اللفظة" الصخر" من مجالها إىل مجال آخر آخذة داللة جديدة تمت

ا إىل الصفات وال –
ً
ي تقدمها الصوتيات والرصف االندثار...(، وذلك استناد

ي تتضمنها، وأن الحقائق الجزئية الت 
نعوت الت 

ي سياق،" فقيمة 
ز
والنحو والمعجم لفهم الكلمات المفردة ال تكشف وحدها عن المعتز الظاهر للنص إن لم توضع ف

ها المتجّسد (، ولقد جاءت اللفظة األوىل" الصخر" بمعنا84م، ص2014)عكاشة ،  اللفظ تطلبم الجملة لمعتز فيها"
ي تصاعد المعتز  -انصهر -لتحيل بتطورها إىل لفظة ثانية )تفتت

ز
 اندثر...(، تتجاوب مع االلفظة المجاورة" الصالبة" ف

ي 
ز
ا تشتمل عىل صفات عدة ال محصورة، ف ي لفظة ايحائية تنساق مع المعتز الموج ف

ً
التجسيدي ال تجميده. الكلمة اذ
ي  الجملة، فالكلمة تفيد معتز للجملة

ز
والجملة تفيد الكلمة، إذ الكلمة بحسب المخزون تغي  معتز الجملة والجملة ف
ي القصيدة. كما نلحظ لكسيم الجسد الذي 

ز
، فإن األلفاظ دائمة التجدد ف الرغبة للوصول إىل الغاية تجّسد المعتز

فسي  المجاز وتسهيل الت اصطحب معظم القصائد ذلك ألنم أقرب إىل السمع، وانتقال داللتم من األلفاظ القديمة نحو 
ص األشياء، فلغة الشاعر تعمم ألفاظ الجسد عىل 

ّ
ا غي  قصي  فخيال الشاعر شخ

ً
وهذا النوع من المجاز يعيش زمن

 انتقاء ألفاظ المعجم الشعري يدل 
ّ
القصيدة فأصبح لها جسد كجسد اإلنسان، وروح كروحم )تشخيص القصيدة( فإن

 من الدالالت عىل دراية أسلوبية وعىل خصوصية إبد
ا
ها تغظي حقًل

ّ
اعية لدى الشاعر فإذا ما تّم" رصف الكلمات فإن

. 10)عكاشم، ص تنظمم التجربة اإلنسانية" ي
ي وتاريخز

ز
ي وصوف

 (، وبحرصه بتجسيد أسطوري وفلسقز

ية أللفاظ المعجم-3   :القيم التعببر

ي األلفاظ المعجمية، وهذه     
ز
 لجأ أدونيس إىل المقابالت الثنائية ليشحن اللفظ بالمعتز الذي تجّسد بشكل مكثف ف

 يخرج بها عّما هو 
ا
ي النقد الحديث وهو استعمال المبدع للغة مفردات وتراكيب وصور استعماًل

ز
*االنزياح اصطالح ف

ي لم أن يتصف بم من 
ي ما ينبغز

ّ
تفّرد وإبداع وقوة جذب وأرس.) صالح عىلي سليم الشتيوي، معتاد ومألوف بحيث يؤد

ي شعر خالد بن يزيد الكاتب، 
ز
ي ف  م.(  2003-3-29(، 4-3، العدد)21، المجلدمجلة جامعة دمشقظاهرة االنزياح األسلوئ 

ي تعي
ز
ية أو األسلوبية، فأحرف اللفظة فيم أسهمت لعالقتها بالطبيعة ف ي يالقيمة الداللية تسىم القيم التعبي 

ز
نم، وكذلك ف
ي 
ز
ز وحشد األلفاظ ف ت اللفظة عن موقف معي 

ّ
ز عي  ي كلتا الحالتي 

السياق إعتمدت عىل سيطرة صفة عىل صفة أخرى فقز
ف المعجم بسمو 

ّ
ا، فصن

ً
ي النص الشعري صوتًيا ونحوًيا وبالغًيا وموسيقًيا؛ ومعجمًيا أيض

ز
األسطر أحدث االنسجام ف

ا من الدور الذي تؤديم اللفظة وعالقة هذه القراءة الباطنية التأويلية للكشف عن 
ً
الدالالت المسكوت عنها، انطالق

ز العالقة المعنوية فهذا الرابط جعل لكّل خطاب معجمم الخاص لعدم ثبات المعجم  ة باأللفاظ األخرى من تمتي  األخي 
ي األفكار 

 
ي األفكار وتباينها عي  مراحل حياة أدونيس الشاعر المبدع. فرف

 
ف من خاللالشعري، ولرف

ّ
ي تتكش

الدالالت  الت 
ي االستعمال العادي  -المسكوت عنها أو بتعبي  آخر

ز
ز أي السمات   -االنزياح ف ز المتلفظي  ك بي 

كان ناتًجا عن المشي 
ي 
ز
ادف عند أدونيس كظاهرة لغوية وأسلوبية وإيقاعية بسبب إعادة ذكر كلمة ف كة، لذلك نلحظ  التكرار والي  المشي 

ي سبيل مواضع أخرى 
ز
ي الحقل المعجىمي حدد االتجاهات  ف

ز
 تسلسل األلفاظ ف

ّ
، وعليم فإن الهدف اإلبداغي االنزياجي

الداللية، أو التصورات لعالقة تلك األلفاظ داخل الحقل المعجىمي ما جعل هذه الحقول تتضمن" وحدات متقاربة 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 2000 )السيد، الداللة"
ز
النص بشكليم الخيظي أو م( المتجّسدة فيها فشكلت أدوات جامعة للحقل المعجىمي ف

ي خطاب ذو أسلوب منظم يرتكز   النص األدئ 
ّ
ي بقولم:" إن ه" جاكبسون"* المشكل للنص األدئ  المكثف، وهذا ما اعتي 

ز األشكال ية والمزاوجة بي  ي jackobson: 2003) )  عىل اختيار األدوات التعبي 
ز
ابط ف ، ويرد" جورج مولينيم" ذلك الي 

ز ال ز الداللة الثانية ترجحها الداللة الحقل المعجىمي فيما بي  ز الداللتي  كلمات إىل االشتقاق، أو التوالد فالصلة ملحوظة بي 
" )أنيس، ص  ي

ي أو التكرار "نشأ عن التطور الصوئ 
اك اللفظز إذا كان البد من  (،163األوىل فالربط بينهما لمجرد االشي 

ي الحقل المعجىمي المكثف باإلعتماد 
ز
" الليل والنخل" ف ز ي المخرج  الربط بي 

ز
ز ف ز متقاربي  عىل" الالم والنون" كحرفي 

ي قول أدونيس: 
ز
 وبالتاىلي يبق  االختالف ب " الياء والخاء" وذلك ف

، \ والليل تحت جسدي ينكرس، \ " انتظر  ي جدائىلي
ز
ان ورق ك  \ أوائل الفصول...  \ عينان تقرآن ىلي  \ والمطر  \ والنخل ف

 (. 6نحوي... وقلت" )أدونيس، ص \ وقلت: هذا زمن يميل  \ ء كان قميًصا أحمر السما   \ يمتد كالغطاء  \ النخيل 

ي صورة " الليل"، 
ز
فمن الواجب حسبان كلمة " النخل"هي األصل وأن داللتها المحسوسة قد تطورت إىل داللة مجردة ف

ي مساهمتها العالئقية بالطبيعة وذلك للتعبي  عن الموقف وصالبتم،
ز
ت عن بعض األحرف ف

ّ
 وأن اللفظة" نخيل" تخل

فالمقطع الجذر هو" نل" الالم لاللتصاق والنون لالستقرار وتضاف الخاء لالضطراب والرخاوة، وذلك لخاصية 
"، ال بل اإلضار عىل تخظي  ي جدائىلي

ز
ي السياق" النخل ف

ز
 استمر باالضطراب الذي عي ّ عنم ف

ّ
االستقرار الملتصقة فيم وإًل

ي أن المشي  
ي المتباينة وليس الصعاب" الليل تحت جسدي ينكرس". ما يعتز

ي اشتمال المعائز
ز
ي هو األساس ف

 ك اللفظز

ي روسي من رواد الشكلية 1982يوليو  18-1896اكتوبر 11*رومان أوسيبوفيتش جاكبسون) ( عالم لغوي وناقد أدئ 
 
ّ
ي تؤد
 بنية اللغة هي الت 

ّ
ز عىل أن

ّ
ي تطوير المنهج الذي يرك

ز
ديناند دي سوسي  ف  يالروسية عمل عىل انجاح اعمال في 

ص الشعري 
ّ
ي الن
ز
 مستخدمي اللغة ويرى أن عنرص الرسالة هو العنرص األساسي ف

ز وظيفتها من أجل تناقل المعلومات بي 
ز الشكل والمحتوى.)ميشال زكريا،   الشعر يمزج بي 

ّ
، مؤسسة نعمم المدخل اىل علم اللغة الحديثويشي  إىل أن

وت،   م(. 2002للطباعة، بي 

آخر، البل بتغليب صفة عىل أخرى من اللفظة ف " النخل" ما عاد ذلك النوع من األشجار السبب االنتقال من زمن إىل 
سلة والصلبة، مقابل" الليل" المتجاور للجسد أي األفكار السيئة، أي  لتجاوره لفظة جدائىلي فاتخذ صفة األفكار المسي 
كة يعي ّ عنه

ان إىل صفة مشي  ز الليل والنخل تشي  ي كلتا الكلمتي 
ظة إىل األفكار  ا من خالل السياق لتشي  اللفالهموم فقز

ي عىل 
ي حيث تالقت المعائز

ز
ي مواضع المجاز البالغ

ز
ي ما يخّص رصد تغاير الصفات وتغليبها ف

ز
كداللة انزياحية. وذلك ف

 تقارب                        األصو 
ّ
ي الداللة، وإن

ز
اكها ف ي بعض الحروف وتقليبها الشي 

ز
اك ف ت ااختالف األصول، ولالشي 

ي 
ز
" وف ي

ي عىل اختالف األصول والمبائز
ي المعائز

 
ي تالف

ز
ي فصل عنونم" ف

ز
ي كتابم الخصائص ف

ز
ي ف
والصيغ بما تناولم ابن جتز

ي أن يجعل األلفاظ 
ي بعض الحروف يكقز

ز
اك ف  مجرد اإلشي 

ّ
" أثبت أن ي

فصل عنوانم" تصاقب األلفاظ لتصاقب المعائز
ي الداللة. 

ز
كة ف  مشي 
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :المعجم  الخيط  والمكثفإنتاجية الحقل -4

ي اعتماده الشطور أفقًيا والقافية عمودًيا    
ز
ز العروض، ف ز الحقول المعجمية )المكثفة والخيطية( وما بي  وجم الشبم بي 

 طريقة 
ّ
ي العروض" ليس إًل

ز
 ما قيل ف

ّ
ي اللفظ والبنية، تبدأ باألوىل وتنت ي بالثانية، لذلك فإن

ز
ي تكمن ف

ي تجسيد الرؤيا الت 
ز
ف

ي شكليم. 114-113)أدونيس، ص ائق التعبي  الشعري هي طريقة النظم"من طر 
ز
ي صدد الحديث عن المعجم ف

ز
( يقال ف

فكما هو التجسيد تجربة شعرية تقوم عىل تناوب القافية ، وكذلك هو التجسيد بتصاقب األلفاظ ومعانيها وتناوب  هما 
ز الشكل، وهو ماعائز منم الشاعر  ي حي 

ز
م الروي الواحد  وحت  أ لتقييد الطاقة اإليحائية ف ز  قبل تجسيده، لذلك لم يلي 

ّ
ن

القافية توالت وتناوبت لتحدث التنوع وتؤسس لقافية متحّولة تتبع بالتجربة الشعرية، فكل مقطع خاضع لنظام قافوي 
ي المقطع عىل الحقل المعجىمي بحرك

ز
ز نعي  ف ي كلتا الحالتي 

ز
م الخيطية تحّر، فقد تتكرر القافية فتكون واحدة أو تتنّوع، وف

ي 
الشتغال القافية داخل المقطع، ولتشكل خصوصيتم حيث أنها لم تعد تقنية بل أصبحت بنية تجمع شتات النص. فقز

ي قولم: أدعوك ايامي بال 
ز
لم، عيد وليمم للح \ المقفرهوهذه المسافة  \ حارسهذا المقطع الذي يحوي المسحة الثورية ف

ز من أشجاره  هتأدعوك أن  \ المثمرهمن الحني    ياليت لو ترتاح، لو  \ مرفوعةسارية األحزان  \ حض 
ي كالغ  \ تنحن 

ز
صن ف

، هذا الصدى \ نافورة والشاي  \ ،زهرةأو  \ مرثيةوها هو االبريق  \ المضمرهرياحها  ي
بة يجيئنا بالعش \ أدعوك أن تصغز

ي ا34" )أدونيس، صالمسكره
ي القافية األوىل) حارس( لتحيلنا إىل السلطة ووسائلها، وتأئ 

 )مقفره (لقافية الثانية(. تأئ 
اث الدول بشؤون الشعب ي كان باالمكان استثمارها، وتليها القافية) الثمره(  لتدعم عدم اكي 

رغم مساحاتها الشاسعة الت 
ي اصبحت 

ي تفرّس موقف الشعب من الدولة الت 
 الت 

ه(، وهذا القطاف يحّرض عىل السغي اليم، 
ب القافية )هي الثمر لتتجاوب مع القافية الموالية )تحرصز

ّ
مرفوعة( ما يتطل

( تظهر أن السغي النضاىلي ال يركن أو يستقر بل يستمر  ي
ل المشّبع بالدماء، فالقافية )تنحتز

ّ
ي تفرّس نوعية السغي المفض

الت 
ي انتجتها. 

(، خاضع منكرس دون قطف الثمار، ال بل كرس األغصان الت  ي
ة )تنحتز ي القافية االخي 

ز
 فهو وكما جاء ف

ّ
وبقلق وإًل

ظام القافوي المشكل للحقل المعجىمي الخيظي يجعل المعجم عنرًصا أساسًيا لبنيوية النص فكلماتم المهيمنة عىل فالن
 النص تؤلف خطابم. 

ي 
ي  طالما نتحدث عن القافية، أي األحرف الت 

 كل كلمة داخل الحقل المعجىمي يتناسب معناها مع تشكلها الصوئ 
ّ
لذا فإن

ي اإلي
ز
ها ف ، تتشكل منها ومدى تأثي  ي القافية، وبالتاىلي الحقل المعجىمي الخيظي

ز
ي والداخىلي وتجسيد المعتز ف قاع الخارج 

ي مجهور، عند النطق بم" يعتمد طرف اللسان عىل أصول 
ي أنقز ي نخروئ 

"، صامت انسدادي ذولق  ي
" تنحتز ي

ز
فالنون ف

ن من المرور 
ّ
م يتمك

ّ
 أن
ّ
ا عن طريق التجاويف ا األسنان العليا واللثة ويلتصق بهما فيضغط الهواء وراءها، إًل ألنفية" جزئيًّ

ي األخرى، إذ بمجملها تتضمن حرف" الراء"،" حرف صامت 119)بركة، ص
ز
ي القواف

ز
(. لتمتد الكلمة إىل الراء المجاورة لم ف

دي لثوي مجهور عند النطق بم يتذبذب طرف اللسان عىل النخاريب )اللثة(، بحيث ينتج عن اندفاع الهواء 
ّ
وترد

بات بمثابة انسدادات المزفور سلسلة   هذه الرصز
ّ
" بالصوت المكّرر، وتعد دة(، ولذلك سىّمي

ّ
د بات المتكّررة )المي  من الرصز

ا أمام الهواء المندفع  خيًّ ي هذه الحالة مسي 
ز
. ويكون اللسان ف ي

ز صوئ  لها رني 
ّ
ة متتالية يتخل )انغالقات وانفجارات( صغي 

، هذا ويتذبذب الوتران الصوتيان حال الن ز م 128طق بهذا الصوت فهو مجهور" )بركة، صمن الرئتي  ز (. ومن ثم الي 
الشاعر بحرف" الهاء" وهو صوت واسع .صامت احتكاكي حنجري مهموس ...ولدى مرور الهواء المزفور يحصل" 
ز وال يتذبذب الوتران أثناء النطق بالهاء ويكون وضع فتحة الفم كما لدى النطق بالفتحة"  ّ بركة، ) احتكاك مسموع وممي 

ي الحقل المعجىمي تجسيدية ندائية تصدر من داخل الجهاز 126ص
ز
ي عالقتها بالكلمات األخرى ف

ز
ي بالكلمة ف

(. وكأئز
ي لتنت ي منفوثة إىل الخارج، وهذا النداء الصادر من المستغيث إىل المغيث يجعل الكلمة رسالية يجتذبها  

الصوئ 
ي أو اإلحالة  ي المقام الخارج 

، ويأئ  ي
(، أي اإلماءة باللفظ إىل لفظ سابق، والمضمون (referenceطرفان: باعث ومتلق 
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي واالستدالل بم ليفرس اللفظ المرموز وذلك باالحالة النصية" ي العالم الخارج 
ز
عكاشم، ) منوط" باالشارة إىل اللفظ ف

 (. 219، ص م2014

 :الكشف عن المحذوف من ألفاظ الحقول-5

 الحديث عن كشف المحذوف من ألفاظ الحقل المعجىمي الذي هو عبارة عن ألفاظ منتقاة من السياق جّسدت    
ّ
إن

، ووضعت فيم بما يشبم حذف السياق المعلوم، وإيجازه بوضع األلفاظ المجّسدة للمعتز فيم. فبهذا  المعتز
ا، وهذا ما أسماه المحدثون المحذوف ال يقطع الكالم، من الناحية المعنوية، عما سبقم بل يجعلم 

ً
ا وتماسك

ً
أكي  تعلق

ي الحقل الدالىلي فيستكمل عمل الحقل المعجىمي بقصد القبض عىل الدالالت الشاردة، ما استلزم 
بالمسكوت عنم، ليأئ 

ي المستحدثة، وعليم يتوىل الحقالن تحديد المعتز وبناء 
استحداث البناء الجديد للمعجم الشعري ليكسبم المعائز

 المعجىمي واالستفادة من المستويات التحليلية، ألنم معتز مجازي متماسك .ما القصيدة
، من خالل تحديد المعتز

(، ومن ثّم 45ينتج عن ذلك نمذجة األسلوب "فيما يمس األصوات وصور التنغيم وقواعد اللغة االساسية" )باي، ص 
م ا
ّ
كة مع اختالفات بسيطة ترجع إىل طبقة المتكل  الشاعر أدونيس يجسد تستعمل بصورة مشي 

ّ
المعتز  الجتماعية، فإن

، متشّعًبا  ، مؤدًيا الغرض الجماىلي والدالىلي ي
ز
 لتدوير القواف

ا
ي الحقل المعجىمي الخيظي مكمًل

من خالل جسد النص، فيأئ 
ز التعبي   ا مضمونية ورؤيوية، فجمع ما بي 

ً
لت خطوط

ّ
ي شبكات داللية شك

ز
ي صنفت ف

بتشّعب الحقول المكثفة الت 
ي هذا البناء غي  المنفصل ضمانة  والشعور،

والمضمون والحالة، فالمعجم يقوم بدور الرصف وتركيب الجمل، فقز
؟ ف الشاعر الحقول المعجمية العائدة لعناض الطبيعة واألساطي 

ّ
 الشتغال اللغة وحيويتها. فكيف وظ

 الطبيعة  -أ

ا بالحقول المعجمية ا   
ً
ي ديوانم اهتماًما بالغ

ز
ي بنية النصوص العتلقد أوىل أدونيس ف

ز
قاده لعائدة إىل الطبيعة، ووظفها ف

ي ديوانم 
ز
ا مهًما ف زً ها بنية متشظية تشكل تركيبة خاصة داخل القصيدة الحديثة، فشغل الحقل المعجىمي للماء حي 

ّ
أن

كة  –حيث انقسم إىل حقول فرعية، وتشكل من الليكسيمات التالية )البحر   –ث الغي –الغدير  –السيل  –الثلج  –الي 
 بم ومن دونم تنقرض. تنوعت أشكالم فما يسقط  –النبع  –الموج   -الماء 

ّ
النهر( الماء سائل، عنرص ال تكون الحياة إًل

ي حقل خاص تحت اسم حقل 
ز
ا أو بحًرا... وقد جمعت هذه األنواع ف

ً
ل محيط

ّ
ا، ومنم ما يشك

ً
من السماء كان مطرا أو غيث

ي عدة مواضع ومعظم عن
ز
ي قضية تخظي الموروث الماء حيث ذكره ف

ز
ز خاصية الشفافية ف فت بقصد تبيي 

ّ
اضه وظ

 والواقع الذي يسوده االتباع والجمود فكان عنرص الماء وسيلة للتغيي  والتجديد. 

 :
ا
  ديوانه بير  الماء والشتاء قائًل

 
 فلقد جمع أدونيس ف

ي غابات الصوت  \ " اقفاص تعلو 
ز
ي األشياء  \ تعي  ف

ز
ي األفكار وف

ز
حب نوارس وال \ واألعضاء شتاء بارد  \ ء ألصخرة ما  \ ف

ي أعشاش الموت  \ ليليم 
ز
 (. 11ولباس واحد" )أدونيس، ص \ تتناسل ف

ا. 
ً
نو إليم أيض  لتشكل الصخرة ما هو جامد، والماء ما ستصبو إليم، وكذلك األعضاء بأحاسيسها وأفكارها إىل ما سي 

ز النهر والينبوع:  -  بي 

ي مجامر العيون  \ " تبدأ من جنازة امرأه 
ز
 \ ون أيام قاسي \ تبدأ من جنازة امرأه  \ مدينة أحن من مدفأة  \ تصعد كالقربان ف

ز كون  \ أبدأ من جنازة امرأه  ي األوىل حني 
ي  \ رأيتها تجري، \ وانحفرت كالنهر  \ تطاولت، \ ضخت 

ل من  \ رأيت صوئ  ز ييز
، \ ينبوعم

ا
 (. 15-14ص، )أدونيس لدهر" يقرع باب ا \ مهاجًرا، \ نحيًل
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي واقع تشحنم األحزان والتقاليد ثّم تحّولت إىل نهر ممزوج بما 
ز
ا من جسد اإلنسان )العيون( ف

ً
فعنرص الماء يبدأ مبطن

ية.   صدر من داخل الشاعر وأساليبم التعبي 

 بير  البحر والمطر:  -

ز  ي حضنها وعشت  \ وهي تبكي وتجري مع الرافدين  \ " شهدت جثة الحسي 
ز
 ف
ّ
ايينها ونبشت  \ مت كلمات   \ وطمرت رسر

ء  ي ء  \ المخ  ي
ء  \ سفر معتم خطوات تىصز ي وجهم البظي

ز
ي البحار الدفينم \ كلمات سفينم   \ الزمان المهرول ف

ز
ز نار  \ ف بي 

ي حيث  \ الدفينم \ تحت رقص الجذور \ الغموض ومزماره، الدفينم
ي وتمىصز

ي وتمىصز
ي  \ مطًرا هاذًيا  \ تمىصز

لهًبا  \  وتمىصز
"  \ هاذًيا  ي

 (. 19 -18)أدونيس، ص  وتمىصز

ي هذه القصيدة شخصية تاريخية ودينية وسياسية أرفقها بفكرة البعث وعنرص الماء ما يؤيد مضمون 
ز
لقد ذكر ف

ي تحدثت عن الموت ثّم البعث. 
 األساطي  الت 

ة عن تلك المزاوجة فيز  ى النهر والمطر، الثلج والدم ، الدم والماء والمطر، الفرات والموج والماء، النهر والماء األمثلة كثي 
ي الديوان. 

ز
تها ف  والساقية... ولن نعرضها لكي 

 عنارص طبيعية أخرى -ب

بفعل التجاور عىل مختلف المستويات النحوية والبالغية اختار" أدونيس" مجموعة عناض من الطبيعة تصاحب      
ي قولم: عنرص ا

ز
 لماء كالنار والحيوان ف

ز يكون الماء  \ ياجسد الكالم  \ " لونك لون الماء  ا أو نار  \ حي 
ً
ة أو صاعق ا وصار  \ خمي 

ً
 \ واشتغل الماء وصار صاعق

ة ونار، ي  \ نيلوفًرا  \ خمي 
ة األرسار  \ يا نهر الكالم  \ ينام  \ يسأل عن وسادئ  ي خمي 

ز
ز ف ، جمعتي  ز نلتقط  \ سافر مغي يومي 

ا وابنوًسا  \ ، أو نستكشف المحار البحار 
ً
 السحر  \ نمطر ياقوت

ّ
 \ ترفض انتعشق غي  البحر  \ جنّية سوداء  \ نعرف أن

عن \ تمطر  \ سحابة حمراء  \ عن صدف يموت كي يصي   \ وأسأل مغي يا نهر الكالم  \ سافر مغي واظهر هنا وغب هنا 
ه  عن نجمة \ واسأل مغي يا نهر الكالم  \ تسي  أو تطي   \ جزيره  ز شباك الماء  \ أسي  ه  \ تحمل تحت ثديها  \ بي  أيامي األخي 
عن حيوان المسك، عن يمامة من  \ عن موجة يولد منها الصخر  \ عن حجر ينبع منم الماء  \ واسأل مغي يا نهر الكالم  \ 
ي شبك الديجور  \ نور 

ز
ي القاع، \ واهبط مغي ف

ز
لبحر" ا قصيدة تلبس وجم \ وليكن الكالم  \ حيث الزمن المكسور  \ ف

     (22-21)أدونيس، ص

 اللحمة بينها ناتجة عن حسن 
ّ
ي تربطها، ذلك ألن

ز هذه الوحدات المعجمية لطبيعة العالقة الت  فلقد زاوج الشاعر بي 
ي السياق البنيوي هي 

ز
كيب، فالوحدات المعجمية ف التجاور اي المصاحبة اللغوية، إذ هي عالقة انزياح تستوج من الي 

ي أفضت إىل اال 
 بعد الت 

ّ
ختيار والتأليف، وهذا ما نحاول تسويغم مستثمرين معارف اللغة، فالشاعر ال يرصف الكلمات إًل
اكيب الخاضعة ألسس المجاورة ومختلف المستويات  أن يختار المفردات من رصيده اللغوي، ثّم يقوم بتنظيم الي 

ت إىل 
ّ
 الوحدات المعجمية عىل عالقة سببية أد

ّ
ي أن
ي بتعاضدها، ما يعتز

توالدها دون تناسي تعاضد المستوى الصوئ 
ي 
ز
، فجاءت التوظيفات الداللية لمختلف الليكسيمات لتجّسد مفهوم ومعتز العواطف والحواّس، فقد جرت ف المعجىمي

ي 
ز
 ف
ا
 سياقات انفعالية وأطروحات ثقافية دينية جعلت الشاعر يرسح متأمًل

ي بتز ع
ز
ن بها الشاعر وحداتم اللغوية، كون هللا ومخلوقاتم، وعليم لقد غاصت الحقول ف

ّ
ميقة ميتالغوية إيحائية بط

ي رصف الوحدات 
ز
واكسبت النسيج النىصي فرادة أسلوبية نسميها التجسيد، حيث تداخلت الحقول المعجمية الطبيعة ف
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز عوالم  ي بتز عميقة، تنقلت بي 
ز
األسطورية والفلسفية والصوفية والتاريخية، فغاصت الحقول المعجمية كلها ف

ر لإلنسان من ميت
ّ
الغوية ايحائية ابتعدت عن الدالالت المعيارية، وجاء التجسيد األسطوري كنتيجة التقصي  لما ال يتوف

ي الكون، فبالتجسيد يتحقق الخالص الفكري. 
ز
 معتز ف

:األسطوريمات*-6  
  :الربط الضمن 

ي تماسك األبيات أو األسطر، وهنا 
ز
ي إطار الحديث عن الروابط األساسية ف

ز
ي هذا اإلطار ف

، فقز ي
المقصود الربط الضمتز

نتحدث عن األسطورة والرمزية والرومنسية كروافد استقاها أدونيس، وشحن لغتم الشعرية بها. إضافة إىل الروافد 
 األسطورة، تعمد إىل استمالة عناض النص اإلبداغي 

ّ
ي نستشفها من خالل الحقول المعجمية، وال نغفل أن

البيئية الت 
ابط العضوي لدرجة التشابك، إذ تعمد إىل بكاملها، فال   يمكننا أن نفصل مكوناتم عن المكونات األسطورية، بسبب الي 

ي  
، والنص بدوره يعمل عىل إعادة تركيب األسطورة وفق تصور جديد، ال يلغز دفع النص نحو األمام، وإىل االمتالء الدالىلي

ي البناء،  كونها أسطورة، وعندما يغيب هذا التضافر ويغلب أحد الطر 
ز
ص أو األسطورة فينتج عن ذلك خلل ف

ّ
، إّما الن ز في 

ي صدد الحديث عن األسطورة توظيف بعض األساطي  وتغييب 
ز
ص، و ما يثي  االنتباه ف

ّ
كأن تهيمن األسطورة عىل الن

 الشاعر وجم األسطورة، كما يريد داخ
ّ
. والواضح أن ي

يق  ز ز عىل الجانب الميتافي  كي 
نصوصم،  لالجانب الثوري فيها، والي 

، وهذا ما يالئم الشاعر القلق  ي
يق  ز ي بعدها الميتافي 

ز
وشحنها بكفاءات داللية ال نهائية، تكون خالقة مع كل قراءة. خاصة ف

ي العالم يحّرض ويقلق"
ز
ي ف
 مكائز
ّ
ف وانت : عالم األجوبة. إن

ّ
ي العالم الذي توق

ز
المتسائل  فهو الذي قال:" ال مكان ىلي ف

  

ي هي األسطوريمات تخصب الرؤية الشعرية وتمدها  ل المعجىمي للقرائن(. الحق م2000)أدونيس، 
األسطورية والت 

 هذا 
ّ
ل قناعات أدونيس الفكرية. إن

ّ
ي تمث
ي الرؤية المستقبلية الت 

بأرسار جديدة، ال تفرغ من داللتها المتناسلة، وتغتز
 
ّ
ي أك
ي الموضوع يدفعنا إىل بحث عن آراء أدونيس حول عالقة الشعر بالواقع، الت 

ز
ي للواقع ف

ز
 إطار د فيها رفض النقل الحرف

مقوالتم األساسية عن الكشف والتجاوز والنبوءة والمستقبل، أليس هذا ما دفع الشاعر إىل أن يعود إىل األسطورة 
ه،  ز اإلنسان ومصي  ز جديدة لعرص مختلف؟ تجيب عن اسئلة وجودية وأن تقيم صلة سيطرة بي  لينقب فيها عن مضامي 

ز اإلنسان وا  عىل ذلك أسطورة الفينيق وأدونيس بي 
ا
، ومثاًل لكون، وهذا ما يسّوغ سبب توظيف أدونيس لبعض األساطي 

ي بعدها الثوري. فالشعر "الجديد واالبداغي هو ما يناقض الواقع، ألن الموقف 
ز
ي ال ف

يق  ز ي بعدها الميتافي 
ز
أو الرحيل... ف

ي الشعر ف " إذا   (.  لذا241م، ص1994)أدونيس،  الشعري الراجح هو الذي يفّعل النقيض" 
ز
رفض أدونيس الواقعية ف

 الفن الحديث الذي هضم الصوفية والرسيالية والجدلية هو فن 
ّ
كانت الكالسيكية هي فن تصوير الهارب الغائب فإن

 االعتبار لإلنسان كطاقة متنامية كاشفة"
ّ
ز نقرأ بعض (118م، ص1986)سعيد، القبض عىل المتحّرك وهو رد ، وحي 

يقيا، يتبتزّ قصائد أ ز  ميتافي 
ي توجهها للتغيي  فيتخذ هذا البحث منخا

ز
ا لرؤية االنسان ف

ً
 مختلف

ا
دونيس نتابع فيها تشكًل

ي واقعّيتم، أو مدى 
ز
 جوهر العمل الشعري وقيمتم ال يكمنان ف

ّ
بعض الرؤى الفلسفية كالرفض والهدم...والمحّصلة أن

ي القدرة اإلبداعية  ع
ز
ىل جعل اللغة تقول ما لم تعتد قولم، أو أكي  مما تقولم عادة، وعىل خلق ارتباطم بالحقيقة، وإنما ف

ز اإلنسان والعالم، ، هو عزوفم عن توظيفها بشكل منّبم،  عالقات جديدة بي  ي توظيف الشاعر لألساطي 
ز
وما يثي  االنتباه ف

 التشكل الدالىلي قائم 
ّ
 فالقارئ يحتاج إىل وقفة استقصاء للقراءة، وحفر، ليتأكد أن

ي تنتىمي 
*األسطوريم وحدة معجمية لحقل معجىمي أسطوري توجز معتز األسطورة وحيثياتها بأحداثها وأشخاصها الت 

اف أ.د. الدكتور مختاري خالد،الجزائر، جامعة األسطورة عند أدونيسإليها.)كريدات حورية،  ، أطروحة دكتوراه، إرسر
 كلية اآلداب والفنون(.   -أحمد بن بلة

 اللفظ عىل  العمق األسطور 
ّ
، ألن ي

يها اللفظز
ّ
 عىل بعض الجزئيات منصهرة داخل نسيج النصوص، ال عي  تجل

ي، فيعي 
ي النص، 

ز
األسطوري منترسر داخل بنية نصوصم عىل قاعدة تفتيت الشاعر لألسطورة" إىل مجموع أسطوريماتها يبثها ف

ا"
ً
ا عن حضور األسطورة رغم غيابها لفظ

ً
،  فيصبح األسطوري معلن ي

 . (2006 )البوعمرائز
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أ( أسطوريم الفينيق: -6

ه من جديد فلم يبق عليها، بل عمد إىل ظالل أسطوريمات     ، فالشاعر يخلق أساطي   األساطي  غابت كحضور نىّصي
ّ
إن

" الفينيق" طائر لكنم ال يوظف كلمة طي  بحد ذاتها بل يستعي  كلمات تأخذ مكان الطائر فيعتمد 
ّ
األسطورة ومن بينها أن

هم الحقل المعجىمي الذي يتضمن هذه األسطوريمات يجب العودة إىل أسطوريم" اليمامة والدجاجة والعصفور... " ولف
ا، 
ً
ا ووعد

ً
األسطورة وفهم الغاية من توظيفها داللًيا وحرصها ب "الموت ثّم البعث"، فيكون العصفور بذلك لغة وطريق
ي يقصدها الشاعر من خالل ربطم باألسطورة، ويمكننا الحديث عن

فعيل ت فأسطوريم العصفور يؤدي الداللة الت 
ي شعر أدونيس ألن  النص األسطوري غائب، وبقيت امتداداتم، وغاب" فينيق" وبقيت الطيور" اليمامة 

ز
األسطورة ف

ي جزء من أجزائها ليدل عليها كالجناح أو الريش: 
 والدجاجة والعصفور"، وإذا غابت الطيور بق 

 . (162)أدونيس، صأجنحة للصّب"  \ "نسجت من معارّج  

ي معانيها المعجمية، كما ترد وبذلك تأخذ هذه ا
ز
لكلمات دالالت جديدة مستوحاة من األسطورة ، وال يمكننا أن نقرأها ف

اق وهو أسطوريم عائد اىل أسطورة الفينيق يوظفها الشاعر لتغّيب األسطورة بأحداثها،  بعض الدالالت المتولدة كاالحي 
  النار أو الجمر ... وكأنها سلسلة  متوا

ا
ي هذا التوليد ويبق  االثر مثًل

ز
ا ما يشتغل الشاعر ف ً لدة من األسطورة األم، وكثي 

ي بناء الجملة، فالنار أصبحت جمًرا باعتبار ما سيكون 
ز
ي سنتحدث عنها ف

بإعتماد المجاز كأحد االساليب البالغية الت 
ي ثنايا القصائد بإعتباره أسطوريًما مهًما 

ز
ا ما يتكرر الجمر والرماد ف ً ا، وكثي 

ً
ي أسطورة الفينيوأصبحت رماد

ز
اح ف ز ق، فتيز

 االنزياح ناتج 
ّ
داللتم المعجمية إىل داللة أسطورية تحيلنا عىل التجدد والميالد، فتنبثق الحياة من رماد الفينيق، أي أن

ي اطلق عليها تسمية اللكسيم تارة أو األسطوريمات 
ي الجملة، أو الوحدات اللفظية الت 

ز
ي الذي تجّسد ف

عن التوارد اللفظز
ي التج

ز
ها عملية الحرق، وتمثل قداسة الموت ف

ّ
ز الجثث والرماد إن سيد األسطوري تارة أخرى. العالقة واضحة بي 

د، وب  هذا ينوب األسطوريم عن أحداث األسطورة، فالشاعر يوظف سلسلة من الكلمات من 
ّ
م رماد التجد

ّ
واالنبعاث ألن

كان   -رماد  –الجمرة  –خالل الحقل المعجىمي للنار" الحريق  ر –الي  الجحيم ..." ثم يجعل كل كلمة تتوالد  -الرسر
 فيم المعجم األدونيسي ومنهلم األسطوري الذي عمد الشاعر عىل تفريعم، وال يمكننا أن نفهم دالالتها 

ز ّ وتتناسل ليتمي 
 دون ربطها بمصدرها. 

 ب( أسطوريم الرحيل:  -6

ير بري، ويخرج من دمم     ز ي منها أنم إلم يقتلم خيز
ي تعاملم مع األسطورة عمد أدونيس إىل تفتيتها إىل أسطوريمات، الت 

ز
ف

ي عليم البعد األسطوري، 
ي ثنايا قصائده، فعندما يذكر الدم يضقز

ز
ع هذه الركاز األسطوريمية ف

ّ
شقائق النعمان، ووز

ي  ويخرج من داللتم المعجمية ليسهم
ز
 تفكيك األ  ف

ّ
ي ال يمكن فهمها إًل

سطورة. ثم تتولد عنها سلسلة من األلفاظ الت 
بإعادتها إىل البؤرة الداللية المركزية ، فالرحيل الذي يريده الشاعر هو الرحيل األسطوري، ألنم يحقق ذاتم من خاللم 

ي معناها المعويرفض الثبات والجمود، فهو رحيل التنقل الذي فيم التجدد، وال يمكننا قراءة كلمة الرحيل 
ز
جىمي بل ف

ي مدلولها األسطوري ، وقد تتوالد من هذه الكلمة سلسلة من الكلمات كالطريق والبحار واألمواج 
ز
علينا قراءتها ف

ي النص الذي هو أرض الضياع الوجودي، الرؤى تصبح بحًرا 
ز
والسفينة... وهو رحيل وجودي يقوم بم الشاعر أدونيس ف

ي نصوص أدونيس من خالل ألفاظ تفرعت من األسطورة األم عي  سلسلة والشعر ربانها، وكأن كل أسطورة 
ز
تتناسل ف

 . ي النص الشعري بنوعيم المكثف والخيظي
ز
ي ف
 متوالدة، وهذا ما نذهب إىل تسميتم بالحقل المعجىمي المتشظز
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اف  بدور الحقل المعجىمي الذي يؤدي معتز يخدم تجسيد األسطورة أو الفلسفة أو الصوف
أو التاري    خ،   يةوبالتاىلي االعي 

ي تجسيدها للمعتز من خالل ألفاظ تحيلنا عىل مجمل 
ز
كما تظهر أسطورة نرسيس لتدعم األساطي  األخرى ف

 أسطوريمات األصل كالمرآة والماء والوجم والظل فتغيب األسطورة كنص ويبق  األسطوريم كقولم: 

ي مداري"،" سألت، قبل الغصن  \ شمس  يا شجر األيام أيّ  \ " احتضنت الينبوع والجمانة البيضاء والمرايا: 
ز
لبست ف

ي طري \ وحرسة البحار، والمرايا  \ موج، ووجم العالم المرايا  \ وقيل: وج ي  \ المغّظ بالنا، عصفور 
ز
ي وجئت، والعالم ف

 \ ق 
  (. 170-162)أدونيس، ص حي  وكل خلجة عباره" 

  :ج( توالد األسطوريمات-6

ي هي الماء، ولكنم ما رأى الجمال، بل رأى سيالن العمر وانقضائم  (Narcissus)استعار الشاعر من نرسيس    
مرآتم الت 

ز جديدة  ي ينفخها بمضامي 
ي التنويم بمرونة األسطورة إذ لكل عرص رؤياه لألساطي  القديمة أو الكالسيكية، الت 

وهنا" ينبغز
ي مرآة الماء، كما وردت م(، فخلق أسطورة جديدة أبق  فيها حدث" الن2006)شعبو،  أو يجددها من الداخل" 

ز
ظر" ف

ظاهرة التوالد األسطوري بجمع أكي  من أسطورة داخل النص الشعري، وهذا الخلق الجديد لألسطورة كان نتيجة 
ها من األساطي  دون ذكر إسمائها فقد اكتقز باإلشارة إىل  ز أسطورة أدونيس وأسطورة أورفيوس ونرسيس وغي  الجمع بي 

ك أسطوريمات األساطي  وتداخل ها بالحقل المعجىمي لعناض الطبيعة الماء والنار... وذلك الكتشاف القاسم المشي 
ي قولم: (Adonis) بينها، فلقد وردت قرائن أو أسطوريمات تحيل عىل أسطورة أدونيس 

ز
 ف

ي الهواء صار عطًرا  \ " الجسد العاشق، كل يوم 
ز
ي مياهها،  \ يدور، يستحرصز كل عطر...  \ يذوب ف

ز
يجهل و يجهل أن يظّل ف

 (. 186)أدونيس، ص  العبور"

ي تدمج المعتز التجسيدي حيث ينفصل فيها رأس الشاعر:  (Orpheus)أما أسطوريمات أسطورة أورفيوس 
 الت 

 (169)أدونيس، ص  كانت بال رأس وال وسادة تنام"  \ وأرضنا صبّية \ ينام  \ " البطل الساهر مثل موجة موجة 

ك بينهما هو التضحية فأ د األرض، واورفيوس يقطع رأسم ليستعيد حبيبتم، وليمأل والقاسم المشي 
ّ
 دونيس يموت لتتجد

د منها الشاعر سلسلتم الداللية هي 
ّ
ي ول
ي تنصب فيها معظم األساطي  الت 

بالغناء الطبيعة، ويبدو ان بؤرة الداللة الت 
د، وكأنها األسطورة الجامعة. وللحقول المعجمية الفرعية الخاصة بالطبيعة دور 

ّ
تجسيدي داعم للمعتز التجد

دي، فجاءت
ّ
 المعتز المجازي هو الذي يربطها رغم عدم تواجد  التجد

ّ
ي النص، ألن

ز
ألفاظ الحقل المعجىمي لتصف، كما ف

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

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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  لفظ المعجم-7
 
 :إيجاز السياق ف

ي المعج   
ز
 المجازي هو الذي يكسب اللفظة معناها الجديد ال كما هي الحال ف

ي السياق،المعتز
ز
لذا  م، فيتعدد إلسقاطم ف

ز  ي اكساب اللفظة معناها المتجّسد، وتطوره بتطور السياق، والتفريق بي 
ز
 فصاحة المركب عائدة إىل دور السياق ف

ّ
فإن

ي المعجم، ف " كلمة المعجم تفهم منعزلة عن السياق، وهي متعددة 
ز
المعتز المتجّسد والجامد كما هو الحال ف

ي الحقل المعجىمي 323، )حسان، ص باألنظمة الصوتية والرصفية والنحوية"االحتماالت لها صلة 
ز
ا ورود األلفاظ ف

ً
( إذ

ي بناء 
ز
ي ألفاظ متجّسدة، ويتم تفحص هذه الحقول بوسائل أسلوبية كالتوازي والمساهمة ف

ز
مم السياق فهو إيجاز لم ف

ّ
حت

ي التوازيات النحوية واالصطالحية 
ز
 متواليات شعرية متوازية تتجسد ف

ّ
ل والصوتية والعروضية والداللية، وعليم شك
الحقل المعجىمي تقنية مركبة ذات فائدة بالغية ولغوية تحتاج إىل دراسة وتأمل لتحليل مكوناتم، وكيفية تشكلم 

ف 
ّ
ي )مكث

( تماشت مع ثقاف –وحركيتم للوقوف عىل جماليتم، وقد وظف الشاعر هذه الحقول بشكل ثنائ  تم خيظي
ي معالجة الحقل المعجىمي للطبيعة عىل الماء والنار لتمثلهما الحياة والموت  المتنوعة، وثراء تج

ز
ربتم فحرصنا اهتمامنا ف

ف اللكسيم الذي يتضمنم الحقل المعجىمي بداللتم عىل 
ّ
كقضية وجودية وأسطورية ورمزية ورومنسية، فيصن

 ، فالجنوح بالوحدة المعجمية ليسالتوظيفات االجتماعية والدينية، والتوظيفات االسطورية والرمزية والرومنسية
ا من الشاعر،  فالعرب نسجت عىل هذا المنوال، 

ً
ابتداًعا، وكذلك الجنوح بالطبيعة إىل هذا المعتز ليس ابتداًعا وتفرد

. والخروج  ي الحقل المعجىمي
ز
ي وتوالد ف

ي تعتمد تشظز
المهّم هو انصهار المعرفة وفق الرؤية الشعرية الجديدة الت 

ي  -ن اللكسيم العائد لعناض الطبيعةبحصيلة مفادها أ كيت 
السطر  -الماء: الفرات النهر األمواج...وعىل المستوى الي 

 لم وظيفة داللية مركزية وذلك الرتباطم بما جاوره بعالقة نحوية وثيقة.  -الشعري

  السياق األسطوري-7 
 
 :أ( توظيف الطبيعة ف

 ما يحدد التوظيف الدالىلي لعنرص الماء      
ّ
 -قيثارة -لفرات هو وجودها ضمن مجموعة وحدات خيطية" منارةا -إن
ي 157)أدونيس، ص تاري    خ" -قرص -جرح -الطيور"، والوحدات المكثفة"هبطت–الحياة 

ز
(، وهي وحدات رصفت ف

ي هذه 
ي أسطورة أورفيوس، فقز

ز
تنظيم تتابغي يتيح المجال أمام تصورات أسطورية جديدة، حيث أعاد الشاعر التأمل ف

 الطقوس الهبوطية عن إتمام وغي الحاالت الرفيعة المستوى، ويكمل الرسد بالحديث عن الوحدات 
ّ
المكثفة تعي 

ئة بقولم" التاري    خ مثل خرقة" غرقت  ي زمن الخالفة المهي 
ز
زّ ف الهبوط إىل باطن األرض والحلول فيها حيث الجرح ييز

ي القرص"،أّما العودة إىل النور" منارة" الوارد
ز
ة ضمن الوحدات الخيطية تمثلت بغناء أورفيوس" بالمادة" سجادة ف

ي صعوده حياة أخرى" 
ز
قيثارة"، فقد أبق  أدونيس هذه الوحدة كأسطوريم محوري يجّسد أسطورة أورفيوس الذي ف

ز أسطورة أرفيوس وأسطورة الفينيق  الحياة"، فيتطّهر الجسد" يجرفها الفرات" ليعود ويصعد، حيث جمع الشاعر ما بي 
(Phoenix)  " ت محّل الفينيق، وتنصهر رؤية الموت واالنبعاث، رغم غياب النص األسطوري بقيت

ّ
ي حل
طيور" الت 

ي النظم، 
ز
 سيميم الفرات معتز خاًصا من خالل موقعم ف

ّ
ف حيث استمد

ّ
امتداداتم عي  الحقل المعجىمي الخيظي والمكث

ي حّور الشاعر األسطورة بفكره رفض ا
يق  ز ي سياق ميتافي 

ز
الحدث  -لثبات والجمود من خالل الموت فقد جرت الكلمة ف

د األرض والرحيل أو 
ّ
د، وهذه التضحية من خالل موت" أورفيوس" لتتجد

ّ
ي فيها التجد

الذي أبق  عليم من األسطورة الت 
ي البنية العميقة لليكسيم الفرات إىل عالم 

ز
ان نحو السماء فيم البعث الذي اتممم الطائر الفينيق، وب  هذا نغوص ف الطي 

ي بطن بها الشاعر ميتال
ي يبتعد بها عن الداللة المعيارية العائمة ببنيتها السطحية هذه الطاقة الداللية الت 

غوي إيحائ 
ت وحداتم واكسبت نسيجم فرادة أسلوبية.  ز ي مي 

 ليكسيم الفرات هي الت 

ا 
ً
ي رصالنهر واألمواج: الذي يتوجب تحديد وظيفتم الداللية من خالل مجاورتم  –ومن عنرص الماء أيض

فت الوحدات الت 
ي 
ا" يغتزّ  خيطيًّ

ّ
ي نظم تتابغي يصور تأثر الشاعر باألسطورة، وهذه الوحدات تمتد

ز
 -تنور -كسورالم -النهر -أورفيوس -ف
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ف" سمع
ّ
ر -الجمر"، وكذلك بالشكل المكث

ّ
(. تعّمد أدونيس اإلبقاء عىل 96)أدونيس، ص األمواج" -حطام -رأس -تذك

ي ستنّبم القا
رئ ليخرج من النص إىل األسطورة، فبدأ القصة بعد هبوط أورفيوس إىل عالم الموئ  هذه الكلمات الت 

ي ربيع العرص ضيعة" 
ز
ي خبت جذوة حياتها وهي ف

ما أتيت سعًيا وراء عروسي الت 
ّ
ليستميل أرواحهم ويستعيد زوجتم:" إن

؟"، "216م، ص1992)عكاشة،  ي
قم:"هل سمعتم يغتزّ

ّ
تذكر أورفيوس؟" )أدونيس، (، وهو الذي استطاع بغنائم أن يحق

 الشاعر 96ص 
ّ
ز غائبون عن المكان أو الوجود، وأن ي والمضارع يجعلنا نتوقع أن المستمعي 

ي الزمن الماضز
ز
( فالتساؤل ف

ة دوًما تخرج من ماضيها لتعاضنا، وهذا الغناء حصل بعد هبوط أورفيوس إىل باطن األرض  مقتنع أن األسطورة حاضز
يقيا يتبتزّ بعض حيث حطام الزمن ورؤية أد ز  ميتافي 

، فيتخذ منخا ي التغيي  والبحث عن إمكانات جديدة للتغيي 
ز
ونيس ف

ي 
ز
اق ف  تطهر الجسد والصعود استدغ "التنور" أي الوحدة المتولدة من االحي 

ّ
الرؤى الفلسفية كالرفض والهدم...وأن

ي تحيل إىل أسطور  -تنور أسطورة الفينيق يوظفها الشاعر لتغّيب األسطورة بأحداثها ويبق  األثر:"
ة الفينيق ال جمر" الت 

ما عي  أثرها الذي يسغ الشاعر إىل خلقم من جديد والمنترسر داخل بنية النص بظاللها، وكأنها 
ّ
، وإن ي

يها اللفظز
ّ
عي  تجل

ي هذا التوليد باعتماد المجاز المرسل "غضب األمواج" 
ز
لذي اسلسلة متوالدة من األسطورة األم، ولقد اشتغل الشاعر ف

د من هذه األسطورة كلمات أخرى احتوت عنرص الماء" النهر
ّ
، وإن األمواج" -أصبح "جمًرا" باعتبار ما سيكون، ولقد تول

لم نعد داللتها إىل أسطورة الفينيق فال يمكن أن نفهم احتفاء الشاعر بعنرص الماء الداخل كوحدات متشابكة مع 
اح داللتم المعجمية  ز د والميالد فتنبثق الحياة من الجمر، الوحدات األخرى حيث تيز

ّ
إىل داللة أسطورية تحيلنا عىل التجد

ير بري وتلّون النهر بلون دمم، فتتوالد كلمات عنرص  ز ما يذهب بنا اىل تعامل الشاعر مع أسطورة أدونيس الذي قتلم خيز
ي الربيع و 

ي الماء من الدم ومن الماء يأئ 
د. ومنالماء من اسطورة أدونيس أي من الدم، فيأئ 

ّ
ي من الموت التجد

 بالتاىلي يأئ 
ها قرائن  –النهر  –خالل الحقول المعجمية الخيطية والمكثفة المتضمنة لعنرص الماء )الفرات 

ّ
ي سنعد

األمواج( الت 
ة أدونيس الشاعر والناقد بسبب  ي تأويل أحداث أسطورة" أدونيس" وتقارب  ها مع بعض جزئيات سي 

ز
ي تعتمد ف

نصية، والت 
ز التشابم بينه ي وبي 

ز
ز نص ابالغ ورة المقاربة بي  ة، وهذه القرائن، ولرصز ما حسب ما ّضح بم الشاعر وقرائن التشابم كثي 

ي نمط رسدها، 
ز
ي أسلوب صياغتها، وال ف

ز
 كنم األسطورة ال يكمن ال ف

ّ
نص أسطوري، تعتمد كعالمات داللية، ونشي  إىل أن

ي تركيبها النحوي. فاألسطورة كالم يتوصل المعتز ف
ز
 يم إىل اإلقالع عن األساس اللغوي. وال ف

ي رصفها ضمن الوحدات المعجمية الخيطية" البدايم 
ز
 – الحصاة –بال حياة  –لذا جاءت وظيفة عناض الطبيعة ف

ي الوحدات المكثفة" التاري    خ  –كالم   –الفرات  –عنكبوت  –الرعايم 
ز
 –اء الم –رسير  –جسد  –مسدود  –الجرس"، وف

ي الهبوط إىل 151)أدونيس، ص  نجمة" –صحراء  –حي   –العاضي 
 التأّمل فيها، فقز

ُ
عيد
ُ
(، لتصور مجاالت أسطورية وت

ي 
 لكل الموجودات بدايات، وحت  التاري    خ الذي يبدأ مع كل حاكم" التاري    خ والبدايم"، ما ينقز

ّ
األرض دليل وتأييد لفكرة أن

ي الموجودات فتتحّول الكائنات إىل" حص
ز
ي غادرتها الحياة.أّما المتوافدون وجود الحياة " بال حياة" ف

اة" كاألجساد الت 
 كال " عنكبوت"، والذين يخيطون مملكتهم بخيوط متوارثة 

ّ
عىل السلطة والمتوقع الحصول عىل الرعاية منهم فما هم إًل

ي    ح عىل األرّسة جمع" رسير"، الممثل ألحداث  -فالفرات ما أبق  عليم الشاعر من أسطورة أدونيس  والشعب يسي 
ي أبعاده المكانية )الماء  -ألسطورة ومغزاهاا

ز
 الفرات( لتشمل المنطقة كلها، ف ي  –العاضي  –هو بقاء لم دور أساسي ف

 " ي
ز
د وذلك التجديد يعتمد" الكالم" كخظ ف

ّ
ي حّور فيها الشاعر بفكره كل ما هو ثابت وجامد سعًيا نحو التجد

الوحدة الت 
يلة "الجرس" الذي يعي  فيم الشاعر من الثابت إىل المتحول، ومن صحراء"، وهذه الخظ ترسم بالحي  وهو الوس

الموروث إىل اإلبداع. فلفظة الجسد هي إحدى الوحدات المتوالدة من كلمة أو اسطوريم" جثة" الدالة عىل األسطورة 
 
ّ
ي الموت، وهنا نؤك

 أن لكسيم الماء يلغز
ّ
ي الجسد بدون روح، وتحيلنا إىل كلمة الموت، إًل

م ألمر ضز األم، وتعتز
ّ
وري د أن

ز الجسد والمرايا ليست  ،"وهكذا فالعالقة بي  ي
ا أن نفهم لغة أدونيس ومصطلحاتم وصوره، عىل ضوء الفكر التناسخز

ّ
جد

ع،  ( هذا ما يمكن تأويلم أسطورًيا وما 89م، ص1987عالقة ضدية بل عالقة مصاحبة: مالزمة الجسد الواحد"  )الرسر
د، أمّ 
ّ
ا وقد تشابكت المعاجم مع وحدات متوالدة من فعل الكتابة فيمكن تأويل" الجسد" تهدف إليم األسطورة من تجد
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

م الدال أو اللفظ التجسيدي الذي يخرج من إطاره اللغوي والمعجىمي إىل المعتز 
ّ
، إن ي تحوي المعتز

بالمادة اللغوية الت 
 األسطوري والتناسخ الفكري الخالد. 

د يتجىل بتنق
ّ
يب القارئ للمعتز التجسيدي حيث تتفجر األبجدّية بقولم: " أخض البحر عنرص الماء ذلك العنرص المجد

–  "
ْ
، أو ابجديم ْ ي  سفينة، وبقاياَي انفجار يخ 

 (. 152)أدونيس، ص موئ 

ق ي الرسر
ز
ي وكذلك عمد أدونيس  والذي يسكن حضارة تموت ف ت 

ّ
ي والرسالة الثورية للن

د مسكون بالفرح الكوئز
ّ
بينما التجد

ي سقراط حت  إىل اإلستضاءة بتعالي
ز حيث استحوذ جسده األسطورة بالقول: " من شفت  * فهذه جثة الحسي  م الغزاىلي

" )أدونيس، ص ز  (. 144جثة الحسي 

ي عرصنا، فهو
ز
ز الذي تحول إىل جثة، والجثة تحّولت إىل رماد، ومن الرماد خرج الشاعر ف ل من  فبمقتل الحسي 

ّ
المفض

ل الحبيب آدم" )أدونيس،
ّ
(، وب  هذا حاول الشاعر حمل رسالة تصعد باألّمة إىل النور 141ص أبناء آدم" لكنك المفض

 بقولم: 

يل  \ المعراج  –" ها هو بيت المقدس  ي جي 
، يجيئتز  ىلي

ّ
يل وابتدأنا \ يمد ي جي 

تز
ّ
ي أدراج" )أدونيس \ ...ولف

ز
، نصعد ف

 (. 127 – 126ص

ي الهبوط إىل باطن األرض عودة إىل األرض، فيتطّهر الجسد، ليعود ويصعد، 
ز
ي الصعود حياة أخرى وعودة إىل وف

ز
وف

ي 
ّ
: تجىل ي

ي هجرة\ وأحسن قبض عىل النور \ لكي اتقىص مداه، \ النور: " سأقول لذائ 
ز
اُرنا" جسدانا وأحالمنا د \ أنا والنور ف

 (. 78م، ص 2006)أدونيس، 

ي تأثر بها الشاعر، إىل جانب االنطباع بالفكر التنا
، و وهذه الفكرة تؤكد فكرة الموت واالنبعاث، الت  ي

عمد الشاعر إىل سخز
ة شعرية أو أسطورية سابقة عىل محاولتم 

ّ
ي الحديث لم يعد يترصف بقدر من الحرية مع ماد إيقاظم" فالشاعر العرئ 

ل بعض معانيم
ّ
(، 178م، ص2006)داغر،  الشعرية وحسب، بل بات يصوغ هذه المادة صياغة حرة، لدرجة أنم كان يبد

ي توظيفم هذه األس
ز
ي بنية نسيج نّصم فلم تعد تفاصيلها،واستطاع الشاعر ف

ز
ا داخلًيا، يترّسب ف

ً
 طورة، أن يجعلها نبض

ب ف ي استعارة فرضها توارد األفكار اتخذت مسار التشبيم واالستعارة، حيث تنازل الشاعر عن قول 
ّ
مجّرد استعارة ترك

م يمثل السحر، وهذا ما كان يريده من الشعر، ال
ّ
عر، واستبدل الغناء بم، ألن

ّ
سحر واالدهاش، وهكذا حاول الشاعر الش

ي ومضات شعرية موجزة. 
ز
 توظيف بعض األساطي  ف

 ( ي
ز
ي وفقيم وفيلسوف وصوف

م(،عرض لمسائل الوجود 1111 -م 1058*أبو حامد محمد الغزاىلي فارسي مسلم الهوئ 
ا ل
ً
ل التصّوف مدد

ّ
ب عىل لفلسفة والتغولما بعد الطبيعة، كان لديم القدرة عىل تجريد الذهن من قيود المألوف، وشك

ّ
ل

ي عن دارالغرور واألنانية إىل دار الخلود...وأن 
ز
الذات ولقد عّرف الغزاىلي التصّوف" قطع عالئق القلب عن الدنيا بالتجاف

ء وعدمم"، كما يرى الوهم وحده الذي يخلط الوجود تاأبدي والوجود  ي
يصي  القلب إىل حالة يستوي فيها وجود كل سر

ي ليناقض الفالسفة
ا قبل الزمان.  الزمتز

ً
ب زمان

ّ
ا رسمدًيا ال يتطل

ً
 الزمن أبد

ّ
ي مشكلة القدم والحدوث حيث يعتي  أن

ز
عباس (ف

 م(2012، مرص: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، فلسفة الغزاىل  محمود العقاد، 

ي رصفها ضمن الوحدات المعجمية الخيطية" المائدة 
ز
 لوظيفة عنرص الماء ف

ا
ا  –واستكماًل

ً
 –خروف ال – الضيوف –غرف

اب    –لحم  –الكتاب". والوحدات المعجمية المكثفة" يتصايح  –البائدة  –المائدة  –يطوف  –الرسر
ا
 ساحًرا  –جبًل

فة الذهبية  (. فلقد صّورت الوحدات المجال األسطوري منذ مرحلتم 71)أدونيس، ص وجم" –وجم يبيد  –الرسر
لذين يتصايحون حول ما يأكلون" الخروف "فهو "لحم"، أي الهبوطية إىل األرض، حيث الموائد والغرف والضيوف ا



   
   

                                                    المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  العدد  – السابعالمجلد 

 
  البحث ال – الثان

 
ين ا  – 15                                                               (   -  46 31) ص:  ثان   تشر

 
  م 2020 – لثان

 

45 
ةالحقول                                                                                                     دندش     

ر
ة عن أبعاد تجسيدي  المعجمية والحقول الداللية المعّبر

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ت، لينتقل الشاعر إىل عنرص الماء،  " ال بل تجي ّ
ا
ة. وتضخمت أطماعهم" جبًل

ّ
الوحدة المتولدة من األسطورة األم الجث

 المعجىمي لها وهو الوحدة المتولدة من الماء
 لم يكن ماءا صافًيا فالشاعر يصوغ المادة ويبدل المعتز

ْ
وأسطورة  وإن

ي 
ز
ل ما يشبم السحر، وب  هذا وظفت األسطورة ف

ّ
م يمث
ّ
ه بالطوفان أن . فاستبدل الشعر وتأثي  ي يحدث بها التغيي 

أدونيس الت 
ي التشبيم. فالشاعر كالساحر حيث كان 

ز
ومضات شعرية موجزة، ولم تعد تفاصيلها مجرد استعارة حذف منها أحد طرف

ز ما يع بوا أنفسهم بالمؤمني 
ّ
ي قبة المائدة"، وبتغيي  يطوف من لق

ز
فة الذهبية  ف ي موضع المائدة" عىل الرسر

ز
يد النظر ف

باد األوجم بفعل وجم الشاعر، أي المركز األساس للفكر الحّر 
ُ
ز ت المكان الذي يطوف حولم من شّبهوا أنفسهم بالمؤمني 

ي يسمو ليطال الكتوالذي يسغ إىل تجديد الشعر من القصيدة إىل الكتابة " وجم الكتاب"، والتجسيد الل
ب فظز

، وكرس قيود اللغة الجامدة.  ي
يق  ز ي المعتز الميتافي 

ز
 المقدسة من حيث االرتقاء ف

 الخالصة 

ت عنها األلفاظ بانتقالها من       ي عي 
ز بمجملها عىل األبعاد التجسيدية الت 

ّ
ك ي هذا الفصل فوائد متعددة تي 

ز
طالعتنا ف

ي المعجمية إىل رحاب جديدة، وذلك عي  
اتم، وهي حاالت  المعائز  عن تأثي 

ّ
تضمينها دالالت تعكس حال الشاعر وتعي 

ه إىل التفكي  بما تحفل بم من تجديد 
ّ
، بحيث تشد ي

ي المتلق 
ز
ا ف ً  تأثي 

تبعث عىل التأّمل الرتباطها بمفاهيم تجعلها أكي 
ي الجملة تبًعا للحالة النفسية ا

ز
ّم لمعي ّ عنها. ومن أهناجم عن التغيي  الذي لحق بهذه األلفاظ عي  انزياحها ف

ي هذا الفصل: 
ز
ت ف

ّ
ي تبد
 االستنتاجات الت 

 المعجم الذي هو منهج يشتمل عىل المفردات المستعملة 
ّ
ت مفرداتم مع أدونيس حدود ما هو مكرور  –إن

ّ
تخط

ية تصبح معها الكلمة وسيلة للغة متطو  ي بما تحفل من شحنات تأثي 
ة ر وشائع، إىل التعبي  عن إيحاءات تصدم المتلق 

ية، من ذلك ما الحظناه مع لكسيم الماء والجسد والصخر...   غنية بالطاقة التأثي 

ي مواضع متقاربة لتبيان االنزياح االبداغي الناجم عن 
ز
ي شعره ظاهرة المقابالت الثنائية والتكرار بذكر الكلمة ف

ز
وتبدت ف

ة عن مراحل حياتم وت ي األفكار المعي ّ
 
، وإثبات رف ز ز اللفظتي  ك بي 

 أدونيس أوىل،أثراتم. المشي 
ّ
ز لنا أن ي ديوانم،  وتبي ّ

ز
ف

ا، من ذلك الحقل المعجىمي 
ً
ا هادف

ً
ي بنية النصوص توظيف

ز
اهتماًما بالحقول المعجمية العائدة إىل الطبيعة، ووظفها ف

رتبط بالماء ت للماء )الغيث، الغدير، النهر الموج، النبع...(، وأردفم بمجموعة عناض: النار والحيوان والنبات، باعتبار أنها 
ي أفضت إىل االختيار والتأليف، 

 الوحدات المعجمية الت 
ّ
بلحمة ناجمة عن التجاور، أو باألحرى، المصاحبة اللغوية، ألن

ي سياقات انفعالية وثقافية ودينية، جعلتم أكي  
ز
ي توظيفها لتجسد مفهوم العواطف والحواس، ليرسح ف

ز
أبدع الشاعر ف

ا بالكون، وبالخالق عىل
ً
تائج دراستنا ومن نوجم الخصوص، وبالتجسيد لمفاهيم الخلق الروجي والخالص الفكري.  ارتباط

د فيها رفضم 
ّ
ا أن طروحاتم جاءت غنّية بالقناعات الفكرية المرتبطة بالرؤية المستقبلية، وهي رؤية أك

ً
ز لنا أيض لشعره تبي ّ

ي مقوالتم عن الكشف والتجاور والنبوءة والمست
ز
ي للواقع ف

ز
ي األسالنقل الحرف

ز
طورة قبل، وربما هذا ما دفعم إىل التأمل ف

ي تراوده، وتفرس صلة اإلنسان بالكون 
ة الت  ز جديدة تجيب عن التساؤالت الكثي  الستكشاف ما تحفل بم من مضامي 

 والكائنات. 
ي تتمحور حول واقع الثقافة

ي شعره، لبث األفكار النقدية الت 
ز
ف األسطورة ف

ّ
 الشاعر وظ

ّ
ا أن
ً
ز لنا أيض ي ا وتبي ّ

لعربية الت 
م دعا إىل تغيي  واقع هذه الثقافة عي  كتاباتم الغنية بمقومات التجدد واالبداع. 

ّ
          يستبد بها اإلتباع والجمود. كما أن
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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