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  Ambiguities" and their Significant” 
 Semantic in the Fahd Askar Poetry Moutlak

Mohammed Mubarak Almrashad Abstract

The research stylistic connotations produced by the main 

ambiguities (Pronouns, reference names, hyphenated) in the Fahd 

Askar Poetry, A common feature that pursued in one field are 

characteristic ambiguities and the need for explanation and 

clarification through related in context, pretexting or a posteriori 

referral in pronouns and names of reference. 

We have addressed in the study of pronouns vague stylistic 

connotations that campaign; where varied between the Commons and 

the assertion and customization and optimization and Alaina’s and pay 

attention, but the referral conscience did sometimes play by removing 

the ambiguities, they are referred Mqamah out of the text, or because 

the assignee vague in itself. 

As use the poet hyphenated in semantics are also different 

stylistic, according to the context in which they were received, and 

that description and interpretation of the Commons and the 

customization and metonymy, in addition to these ambiguities based 

inter related to clean up the ambiguities, they have not sometimes play 

this function assigned to it; as the inter relevant are vague in itself as 

well 

The poet has shown the ability to use and functions as in 

determining the significance and the removal of the ambiguities and 

the evacuation of sense, and makes the names of these bridges and 

loops link between its predecessors and posts them. 
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  المشكدددض الفيددد ر  الاش ددد   الدددذاس الب، ددد    الم دددش   2  طلساااات اخنصلااا  محمدددذ بيددد      -1

 .19-16  ص 2006
   )م دة حول(.2003  داس ص دس   ،شوث  لساننصلعربا ن منظوس   -2
هدددد   1401  1  ححي،ددددب: لبددددذ ط النيددددشاط  طصلتعريااااإلنالص  اااا  السدددد،،ع   لبددددذالشحمن   - 3

 .50منشوساث كع،ت الذلوة اإلسالم،ت  طشا عس  ص 
معجاااابنصلثاااااتا  نلعااااعرصينصلعرت نااااحنعاااا نصل اااارت  نصلتا اااا ن عاااارنانظددددش: مةمولددددت مدددد ل  ،ن   - 4

  ج 2008  م سسددددت لبددددذالاضاض سدددداود البدددد  ي،ن لك ددددذا  الشدددداش   ال واددددج  1  طالصلععااااري 
 .584-583  ص 14
   م دة ) ،م(.لساننصلعرب - 5
  ححي،ددددب: محمددددود بدددد طش  م خبددددت لبندددد   ن  ددددشو   مختاااااصنصل اااا ا أ ددددو   ددددش  الددددشاص    - 6

 .1/37  1995 ،شوث  
   م دة )ضمش(.لساننصلعرب - 7
  جصيييحيت وجعلييييق:  شررركافية ارررافحاررر فح  ة ررر ففف محمدددذ  دددن الحسدددن ا سدددخش  د   الرضيييي  - 8

 .2/401يىسف حسن عمر  د. ت  
  م خبدددددت 1  ج3سدددددالو هددددد سو   ط  ححي،دددددب: لبدددددذ الصلكتاااااابسددددد،بوار  لمدددددش  دددددن لفمددددد     - 9

 .6و  ص 1988الخ نة   الي هشة  
 .84  ص 2جشر نكاع حنصت نصل اجة،ن - 10
  مةمددددل الع ددددت الاش ،ددددت مجلااااحنمجلاااا نصلليااااحنصلعرت ااااحالنةددددذ   لعدددد   لرعسدددد ت ال ددددم،شل   - 11

 .24 -23  ص 20  ج 1966 مصش  
حسددن ح مددذ  منشددوساث    ححي،ددب: أحمددذأ اارصصنصل  اا ا ددن كمدد ل    دد   أحمددذ  ددن سددع،م     - 12

 .173داس ال  ش  لم    د. ث  ص 
  5  طأالضااالنصللساااالأنفلااابنألا اااحنصتااا نمالاااأا دددن هشددد و  لبدددذط  دددن هشددد و ا نصددد س    - 13
 .83و  ص 1979  داس الة،ل   ،شوث  1ج

  شييير ة الربيعيييار لل  ييير  5  ط هرررلفح ر:ررراكهفواةرررر ف شررررك فاألنصيييارع  عبيييداا   رييييا    - 14
 .227م  ص 1997 والحى يع  الكىيث 

  ححي،ددب: لبذالحم،ددذ حمددذ الددضو   صللتنثاا نعاا نشاار نصلللاا الا بددش   لبددذط  ددن الحسدد،ن   - 15
 .197  ص 1منشوساث ج مات ق س اونس   ن  ص   د. ث  ج

 .119  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 16
 .167  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 17
 .268  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 18
 .233  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 19
 .128  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 20
 .138  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 21
 .132  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 22
 .121  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 23
   )م دة وكذ(.لساننصلعرب - 24
جم لدددت مدددن الاعمددد      دددشا    ضدددبير وصدددححر صلتعرياااااخالةشجددد ن   لعددد   دددن محمدددذ   - 25

 .71و  ص 1983  داس ال خب الاعم،ت   ،شوث  1الن  ش  ط
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)ماةددددم ردددد  المصددددديعح ث وال ددددشو  الع وادددددت(   صلكل ااااااخال  ددددو   أاددددو   دددددن موسدددد    - 26

  ص 1998  م سسددددت الشسدددد لت   ،ددددشوث  2ححي،ددددب: لددددذن   دسوادددد ص  ومحمددددذ المصددددش   ط
267. 
  1  ححي،ددب: صددد حب أ ددو جنددد    طصلسجااااج شاار نجلاا نا ددن لصدد وس  لعددد   ددن مددد من   - 27

 .1/262و  1999ل لم ال خب   ،شوث  
 .276ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره،ن - 28
 .228  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 29
 .270 -269  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 30
 .127  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 31
 .238  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 32
 .121  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 33
 .265  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 34
 .128  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 35
  شيييرحع وعليييق عليييييع ووضيييع فهارسيييع: محمييييد     دالئرررإلفحاز ررررة فالجرجييياني  عبيييدال ا ر     - 36

 .113و  ص 1995   دار الكحاب العربي  بيروت 1الح جي  ط
 .111 -108  دالئ نص  جازانظش:  - 37
 .128  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 38
 .273  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 39
 .266  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 40
 .266  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 41
  ضدددبير وكخدددب هوامشدددر ولعدددب ماتاااا نصلعلااا    اوسدددن  دددن محمدددذ  دددن لعددد   السددد  ك  - 42

 .221و  ص 1987لاعم،ت   ،شوث    داس ال خب ا2لع،ر: نا،م صسصوس  ط
 .228  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 43
 .129  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره  -44
 .265  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 45
   م دة )أنس(.لساننصلعرب - 46
 .224  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 47
 .119  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 48
 .277  ص تهنالشعرهعهذنصلعسكر:نح ا - 49
 .163  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 50
 .179  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 51
   م دة )ل ج(.لساننصلعرب - 52
  داس ال  ددددش الاش دددد    ،ددددشوث  أ اااال بنصاللتااااااخنعاااا نصلث  ااااحنصل ر ت ااااحطبددددل  حسددددن   - 53

 .24  ص 1998
 .179  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 54
 .137  ص ح اتهنالشعرهعهذنصلعسكر:ن - 55
 .224  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 56
 .469  ص 2  جصللتث نع نشر نصللل  - 57
 .126  ص 3  جشر نصللا   - 58
 .2/471  شر نكاع حنصت نصل اجة - 59
 .122  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 60
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 .132  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 61
 .266  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 62
 .132  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 63
  ححي،دددب: صلعلاااذجنعااا نم ا ااا نصلعاااعرنال دصتاااها دددن س ددد،ب  الحسدددن  دددن س ددد،ب الي،شوانددد    - 64

 .1/621و  1994  ميبات ال  حب الاش    دمشب  2محمذ قشقضا   ط
  ححي،دددب:  ددد كش أتااا صصنصلرت ااا نعااا نأتااا ص نصلثاااذي المدددذن   لعددد  صدددذس الدددذان  دددن ماصدددوو   - 65
 .6/31و  1969  ميبات النام    النةن  1  ش  ط ه د 
 .132  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 66
 .122  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 67
 .163  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 68
 .134  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 69
 .134  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 70
 .121  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 71
 .219 -218  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 72
 .226  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 73
  ححي،ددددب مي ااا نصللث ااااةن ااا نكتاااةنص  اصياااةا دددن هشددد و  لبدددذط  ددددن هشددد و ا نصددد س    - 74

  المةعدددددس الدددددوطن  لعفي ردددددت وال ندددددو  وا دا   ال وادددددج  1و دددددش : لبدددددذالعي،ن الخي،دددددب  ط
 .2/349  و2000

ك قددددول طشرددددت  ددددن الابددددذ: )سأاددددج  ندددد   بددددشا    ان شونندددد  و  أهددددل  هددددزا  ومددددن رلدددد - 75
   دددش  ا لظدددم الشدددنخمش   ححي،دددب: دسادددت ديااا صننةرعاااحنتااا نصلعثاااذالِيدددشاِ  الممدددذد(. انظدددش: 
و  ص ٢٢٢٢  داس الفي ردددت وال ندددو   الم سسدددت الاش ،دددت   ،دددشوث  ٢الخي،دددب ولي ددد  الايددد ل  ط

٢٢. 
  1  ححي،دددب: لعددد  محمدددذ البةددد و   طعااا نف ااارصبنصل ااار ننصلتث اااانالا بدددش   أ دددو البيددد     - 76

 .1/10و  1992داس إح،   ال خب الاش ،ت  الي هشة  
 .223  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 77
 .121  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 78
 .277  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 79
 . 477  ص 2  جشر نكاع حنصت نصل اجة - 80
 277  ص ح اتهنالشعرهعهذنصلعسكر:ن - 81
  ححي،ددب: حور،ددب ال ،ددل ولبددذالعي،ن ليددن صلتث اااننعاا نصلث ااانالي،بدد   الحسدد،ن  ددن محمددذ   - 82

 .54و  ص 1986  ميبول ث ج مات ال واج  ال واج  1ط  ط
 .213  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 83
 .213  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 84
 .129  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 85
 .123  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 86
 .119  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 87
    ط  كع،دددت داس الاعدددوو ج مادددت اليددد هشة    حددد   ص حالاااحنعااا نت ااا نصلااا  ل ، ددد   أحمدددذ   -88
 .43ص 
  حشجمدددت: حمددد و حسددد    لددد لم ال خدددب  صلااا  نالصلخااااابنالص جااارصيد   وجشاندددذ  سو دددشث   -89

 .327 و  ص1998الي هشة  
 .633  ص 2  جصللتث نع نشر نصللل  - 90
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و  1986  داس اليعددددم   ،ددددشوث  صلك صكااااةنصلذصيااااحالحيدددد    محمددددذ  ددددن محمددددذ الشل،ندددد    - 91
 .69ص 
 .634  ص 2  جصللتث نع نشر نصللل  - 92
 .222  ص صلل رب - 93
  ححي،ددددب و ددددش : هلاااا نصله صماااا نعاااا نشاااار نجلاااا نصلج صماااا السدددد،وط   جددددالل الددددذان   - 94

 .295  ص 1و. ج1977س لم م شو  داس البحود الاعم،ت  ال واج  لبذالا ل 
   م دة )وصن(.لساننصلعرب - 95
  ححي،دددب: محمدددذ ص عدددول سدددالو  جااا هرنصلك اااسا دددن ا ،،دددش  نةدددم الدددذان أحمدددذ  دددن إسدددم ل،ل   - 96

 .71منشأة الما س   اإلس نذسات  د. ث. ص 
لنةدددد س  داس ال خدددد     ححي،ددددب: محمددددذ لعدددد  اصلخ ااااائ ا ددددن جندددد   لفمدددد    ددددن جندددد    - 97

 .1/321الاش     ،شوث  د. ث  
 .127  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 98
 .227  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 99

 .119  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 100
 .274  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 101
 .230  ص عهذنصلعسكر:نح اتهنالشعره - 102
 .4/447  ةمي  نصللث ةن  نكتةنص  اصي - 103
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