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 هداءاإ

ّضال...والدي ال  عزيزإلى رمز الكف اح وال

 غاليةنبراس الوف اء واإخان...والدتي الإلى  

ة تي بثي  إلى من أناضل وأكافح أجل إسعادها...اب

دي في الحياة ...إخوتي وأخواتي  إلى من هم س

 ي يد المساعدةأمّدنإلى كلّ من  

 إلى كلّ من يحمل مشعا للعلم يضيء به طريق اآخرين

  . أهدي ثمرة جهدي

 

 نّكاع سعاد

 

 



 

 شكر

ا ا ا إنجاز  ب  لّشكر ف اأولى شكر اه تعالى على ما منّ إن حّق ل ا، وأن وفق ه علي

 هذا البحث.

ان والتّقدير أستاذتي الف اضلة اأستاذة  ثّم وبعد   أقّدم خالص الّشكر واامت

ي من وقتها الّثمين حت ما بذلته من   ، وعلىالّدكتورة/ خيرة مّكاوي، الّتي م

قيقة، كما  مصّوبة دو   ناقدة ناصحة  فكانتالبحث    هذا  في توجيه دفةجهد  

اأدب العربي بدء برئيسة المكتبة  لعّمال مكتبة قسم    أيضا  الّشكر موصول

 ومساعديها،

ي حرف ا فصرت له عبدا.  كما هو موصول لكلّ من عّلم

 

 نّكاع سعاد.
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تحق ااستنا "  م التخل  ت د  اث حقيقي ته الجم ل ح لكنها يج  تك نحن فعا بحاج 

اثتنا نحن" ّبح
ب                                                                                          ايا امح ، ام د ي حم  ب9ة، صعب الع
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اسا الل ا ال ييم مي اف غ ا  بي  عل بتيا ي الع الساح اللغ

بي ،  عل ح    الغ ا اق   س نفسنا ن لن ل انج  ما  يف د ليس  لق

ا ل ا ا   ،اجت ي استيعاب ا يمكن لنا فمنتجا، فعاا   نما استق كل ما يص 

اث ا كاا  قال الح ي   ينا تص صحيح للق ه ل اه ي  ص لظ تح

ط  سمالخط ا ما  ه  ، التطبيقي ي  : ه النقاد النظ ث بامح ا  حيا الت

ساس العمي ه     ي  ا اأخي  د ه بي عل كاف حي م ا للفك الع

يا ك امست ينا ح اما  من تنش ل ادي مابي الحاض  ت ؛ حاض يمتح ا

س م ما ق   ، ائي امعاص ي  س مثل تل التمثان معي امناهج الق النق

ائي ا اأسا انطاقا من بالق بي امعاص قام ه اسا الع  غل ال

بي النقم ل الف اانتباه ب ل ال الع ي ي محا الح ي  بط بي الق

م قص  ، يق ي ي ق اعل نتا منهج ج غ الل  س الفك اإنساني عامد

 ، ل خاص ج فنت عن  د  ت  عل تنقيب ا منصب الباحثي نح الت جه

ت  ا ب ق  تحيين

، فإ    ا جليا من خا نتا  جمل اأم التحقي ب ا التمحي  ه

ا العظيم ال  ي شت اإنجا امى  مها الق ، لي عل ت ق ف امع ف العل   صن

يه الفه ل ، ، عم الفك  بي ائي الغ لتك خاص بع ظه امناهج الق

م ال ا الن لساني  ث من العل ب امح ظه لها علما الع ا ممت يت  ي  ج  

ك الت  ؛ ف اثي ا ا ت تفسي ب من ال ا  هنا تحليا  اسا امعاص  تقت

بللن  ا تماسك د    

ي هيبمن ال  النح ي  اسا اللغ ص -،  ال ج الخص ق  -عل 

ي  انص  ح لغ كب  نها  ص بني  الجمل ك من عل  دحا من ال اهتمامها 

صحاب ا ه  ا ال ق ج التحليل،  "تست مفيل "بل مثا صفي من   اتجاه ال
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ي  من ث بحث  اسا اللغ الظاه اأدبي  عن مخ يمكنها من استامال

ا اجماتيما لب عل اللغ  ان ي،من جميع الن الب ال   ،فتح عل عل ال

ا  ا يبا بام ل تق امع  ئيت انطلق بع اآ اسا الج  ناد بتجا ال

الشكلي  )لسانيا  ) اعي الجمل سعللعمل اإب ي  عل ح ق  ل مجا مع

"(" ان ج ا R.Debeaugrandeد ب غب  قيام ض(؛ ل ملح لسانيا الن ك

ان   ةالعمل اأدبيباأدبي التحليلي امتعلق بالنتا لغاي  استيفا كل الج

، فإ الن  مصطلحك محصل الق بي ط عل الساح  متص  غ

اخ ستينا الق ام ي مع  اللغ ي  ، ليحمل النق ل النقاد  ا  يب  ياللغ

سس  ، فت ي ا الط الج ب عل التهاف احتضا ه ل الغ عل الن ب

ا  ا عل مست  لمستن ، ه يا سبقت نظ م  بي عل ما الع  ، بي الساح الغ

غاب عن مجملها البيا   افب  ، ل ف شت ضا منها التفسي اضحا انشقاقها 

ب  التقيي

سيسا عل ما ت تفصيل  افق  ،ت نحن نعاين من خاض هاننا  ل   تناه 

السب الق  ل الحب  ب ي مس اثيي الع ،  ما يجس فعل التماس من الت

يه الن  امى  صح الق ل ب الق ف عل تجا ق اته ، ال ا ف عل ق ق  ال

ائ عل مست التنظي  الال ماني  ال مثا الجاح  ، من  س سكاكي  امما

جاني   لفاته من عل شاكلتهالج ل  م ثيل عل   احت،  ظاه النصي ت

، فكا منه داخل  ممن  طا النم الن  مفاهي م استخ ت صطلحا 

النصي  بعل فك الن 

ي بحثنا    ف  ننا  نه ها  االتفاالح  ل امظاه الخطابي الت عالج

اي  بالق ها،ب غي الخط  سائل  ، ث القصائ فال ي عيه   الك ين  مب

مناسب  نبفك تماس ال  ، ا بعض ببع ج تبا  ه، فضا عن ا خ ت
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همي عن   ه ا تقل  ا ، كما كان  ا للحال الت يعب عنها الشاع اأغ

ما النصي  ا الطتك من مق ي ثنايا ه ل  ضح    بكما سن

اثنا  ا مافنحن   ينا ت الباغي استق ناه دهاقاالنق  ا الت ب ج اآ

 ، اسا النصي ي قال ال اصب  اي بالنح ال تضمن دع تجا  ب

اس الجمل ل  ،د بط العاقا القائم بي ل من خا النظ  الجمل 

ني  لق مثل، سابقها باحقها اسا الق ي تجسي  الن ال م اأعل 

ل  ته  ل من خا نظ ح كل  كالق كلي للن  ل  م ا يمكن لنا فصل 

ال ه،  خ يات  ق ال تح نعن  ح مست ، ي  بي ح القصي الع ا عن 

مت بح  بي الباغيمكن لنا  نتجاهل ما ق  باب ي هاعلمافصل   الع

هاالفصل   غي صل  ب باإ  ال شيج بمعايي النصي ل من امسائل الت لها  ضاف 

جاني تمح  ي عب القاه الج ،النظ  ح نظ ي معاني النح اأم ال  ت

ا ي يت ما يحق للن نص  لنتا اأدبي، اكلي  جعل من ق يكتمل عل ي

 بيتضح

سل  ا الت  نتج تل امتص عا من فعا لق  ي عنها، ن  فنا الح

ي  اب ااصطا خاص ااضط  ، ، بع القامق بحقيق الن ابع هج  ال

ثي سي امح ا غل ال ه  م يق ب حي نلفي ثل من ال، ه  امىعلما الع  الق

م ؛ علما استخ النسي ٌ صناع الكام  اعتبا  صطلح الكام  عل ش 

، ح عن  شاكل النسي ل مط عب  مثل  جاني  ي الج الش الجاح 

ا ابن خل الق ك جاني،  شت ياه الج "ب ل  منا ا يت "امن  نظ

بي  فإ ، سبعل ما  كحا  ا الع ا للت ي  تك ي ق ا  نابع ا م

عي ا عن  ا الت اممحصي له ن الت  ،امتفحصي  اثي يمانا منه ب ام

اخ بي  التفكي الع ، ضخم الفك  ا ال ، اإنتا ه اآ ل دفاعا عن ه اعي 
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ا اهي الفقي الت  عاد ق ب ، يق  :ي كتاب عل الل ا غفا  غ الن   "

نا من العمل الجاد  الت  بع عش ق ي مجا الل ي مجالي الباغ  ، فسي بببث  غ

ا غاي  م نا من النتا اللساني ي الخطيع  بع عش ق ا  ه ا  بببيعن ه

"ب فا عن  امتمي ط بال اتيجي من ي است الج ي  بط بي الق بالتالي يك ال

ي من  كي عل اله الت  ، اهن يا ال ي ظل التح ث  ا اأص الجمالي امت

ب ا صيل الت   خا عملي ت

، فإنناا كا اأم     ما نح   باديا عل شاكل ما  ص ج ق جي نت ت

الن بكبغي دف البح  ، ص ظاه النصي  اثي ن الت ليانيت داخل ام

ح ل من خا ضبط ا اأط م عتب ه س  :ام

  ي ام اه النصي  بيالنق ظ  الع

 - هج الالق السابع    الثال الق  بي –

عي  ض ، حي ام س ا ال ص ه ل  اعي  خل ط افع جعلتنا ن د اع  ثم ب

 منها:

ف عل  -   ق ياآ  ال النح الباغي  ي  نها تمي الباح ، ا النق عل اعتبا 

خل ليا تحليلي ت ،  ب ص اأدبي ل النص ه النظ  ، يت عب طا الن ضمن 

 ، كيبي ناتها الت مك ا بنيتها،  ف شف اثي  ص الت ل باستنطا النص

ي   من ث تح اليلها   يماتهاب تاستبطا م

ا -  ا ف ،استجا مقاص  اثي سا التحليلي الت ي ثبا فاعليتها  امما

ص   ب النص  تحليلهابمقا

ا  -    حيا الت عي  يث ثبا مش صيل تح ل ،ت هن علا محا نصاني  لب

بي ي ام النق الع  بالن 
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اتي منها، فنجملها فيما يلي:   ما ال

، خاص ما تعل بالش  - ي مجا لسانيا الن ل البح  ميلنا الشخ  

اثيب  الت

ا - عاد ق ل  ، من حي محا ي بح اماجستي ليها  صلنا   النتائ الت ت

ا اأم ص كل ما ل عاق به التحقي  ل ليس التحيي  ا اأ ، فالق

 بكالثاني

ي  - غب الشخصي  صيل تفسي ال ا النق  تـ ي الت اه النصي  ظ

بي، خا فنا عل الالع ق اسا  ساد ال هلهلص بع  اأكاديمي ال

صب ج الخص ي عل  ائ  الج

هاننا جمل   ل  افع، تناه  اتي لل ال عي  ض سيس ام ا الت فا ه

ك منها عل سبيل التمثيل: ، حي ن  من اإشكاا الت تع مح البح

؟ هل ثم تجا  ل لسانيا الجمل  ما معيا تعليل اانتقا من لسانيا الن 

ا  ي ه ي السابق للسانيا الن  ثي امناهج النق ؟ث ما م ت م اشتما

؟  اثي كي نستطيع تبييئ معايي النصي الح ؟ هل حق معيا ااتسا البح

ب؟  اثيي الع م الن عن الت ي اانسجام مفه ي للن  ي امنه ما ه التح

امتلقي؟  نت تعالق بي الناص  ي هل فعا  اثيا ج ما ت امقا مفه لنا امقام 

ي ن كا للتناص تح م  ؟  ل اللن ا عن اماهي اأ هل يمكن لنا ثا ينب ؟ 

بي؟ب اثي الع سيس الت الت ف الط  لسني نصي  ي  اف نظ  استش

ج اأم منا الح  ، فيمكن الق ا است نا ي عن منهج البح خ ننا 

))طبيع ال  الجاب ب من ث بحعل   فإننا نع هي الت تف امنهج((، 

لعل  ل  ي  ين  ب النصي مستن ليا امقا ظي  ص مع ت  منهجي ال

مناقشتها التحليل ها  اه تحليل ش اثي  ا الت س اأق ا جل م ل من   ،
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ص قي ااستش ، قائم عل تحليل النص عي ض ل دق مناقش م ص  هاد، لل

ب  صح النتائ ا   اآ

ف ما يشاكل لبح لق اقتض طبيع ا  ح  تفصيل ماد اأط

ي عن  خل للح ، خصصنا ام بع فص خل   ل م ها  ي مقاص اإطا تح

ي اا  ااصطا جي  ل ي الن  لسانيال بيستم اليات من خا البح  من  هامت

الجمل ننا ،الن مثل اللسا   لسانياب لسانيا الن عاقبنا عن  كما 

 بالجمل

فق خصصناه لإمام بحيثيا عل لسانيا الن الفصل اأول ما   

ي نج في نسي من  ل  كل عل ج اتها،  ل م في  مفاهيم امع

ج علينا  نبي عاق لسانيا الن بال ،اقتباسا سابق ل  م ل عل

"باأخ  قلم امفاهي  : ان كاآتي:" لسانيا الن ق جا عن  ، 

ف ثاثبما  معايي النصي تت  ب: منها ما يتعل بالعاقا  ح  ض

تبط بامتلقي  منها ما ي اانسجام(،  القائم داخل الن )ااتسا 

ما االن    ،) ، اإعامي لي ، امقب ي يتصل بالسيا ما لثال فه االج ص)القص

جي للن التناص(الخا ي )امقام  ا التسلسل امنه ف ه الفص  انبن، 

 ، ما يالفصل الثان جاعلي  الثاث امتبقي س ا  بني:" م ي الت الن 

بيالنق  ا الفصل "، الع كا بحثا عن  :منها اأ  ثا مباحاست ه

ما ماهي الن من ال   ، اثي ه اجه الت ص  مبح الثاني فق ت في 

ساسها بنا الن   م عل  اه الت يق ي الت الظ ا النح ا ه اإج ص 

 ، اسا النصي ي قال ال ف امنظ األسن الن  ح تص  ا  ه

ما امبح الثا خاصي ااتسا  اسل،  الي ال : فاحت عل د خاصي ال
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كيب  ي نح امست الت فقها امع ي  اص تتج  ه الخ ل  ه )اانسجام(، 

الي الت هي تشكل البنا الهيكلي للنال  ب، 

ي عن الفصل الثالثما   دنا لفائف للح ف ي ا:" الن فق  امتلقي  ص 

ا  بي"، النق الت ا الفصل خاصالع ي ه اس  ي لتشمل ال ي القص

اإعامي لي  ه امعايي الثاث تهت ب ،امقب نت ل ل  ه من  منت الن 

ي ل حال تلقي  الن اثيي كا له با  ب الت مما اش في  علما الع  ،

دب ا الص  ه

اما عل   ي  الفصل الرابعمن ث كا ل ف التسلسل امنه  يتح 

ا التناص   امقام فجا كاآتي:" ثنائي للبح بي"، فقضي النق ي الت الع

قا اأدبي  بي، باا التناص  الس اثي الع ثا صطا الت من القضايا الت 

ف الط  داتها  س مح ا سنحا  ي بحثنا ه  ، اثي ن الت ي ام ا  ج

بي ما معيا امقامللسانيا الن الغ ا فشا  ،  يما اهتماما كبي فق ا ق

) ل )لكل مقام مقا يما مق دا ق ي بنا مح ا امقام تساه  تك ل  م  ،

ة امقا  بالن

دنا   يجاد  الخاتمةعل  تق ل  محا ليها،  صل  ه النتائ امت ل  ا  خي

ا اي ه حها ب اإشكاا الت ت ط ب لجمل امطال  ب ج  البح

منهجيت  ع من  ل ااعتماد، ق ح بنا طبيع البح  عل مجم

ك منها عل سبيل التمثيل: ن انب  م البح من كل ج اجع الت تخ ام  امصاد 

" ابن طباطبا،  ، "عيا الشع " للعسك ، "الصناعتي " للجاح التبيي "البيا 

ي  ، "تح ام بن جعف " لق ، "دائل  "نق الشع بي اأصبع امص " ابن  التحبي

اجع فمن جملتها: "لسانيا الن  ما ام هاب  غي جاني  " لعب القاه الج اإعجا

"التف ل انسجام الخطاب" محم خطابي،  خل  " لنهل فيصل م اعل الن 
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هابي،  التناص" محم  ، "الن  ا ااأحم ي الت لنق "الن اأدبي 

ب الباغي" ق اهي ص ب  للباح 

ص  عن   ك عل سبيل التمثيل:  اسا السابق ن ي ال معايي النصي 

بي ا الع حا عب الخال الت ا ف ل الع ،د ، ماجستي تحليل  ب2تة2،شاهي

 ، ي ض لسانيا الن ، الخطاب  ي ناع دابها، بن ي بي  قس اللغ الع

ا ه (3تة2، جامع  اه، مخط سال دكت  ب، )

ف الع ج بخال الشك  في اأخي نت ل اأستا امش اأستا  ا 

كت  اف علي "خي مكا "ال اإش ا البح  جي ه ي ت ا  ، الت  ل ت جه

د بصمي  التف ا البح  ت عل ق ا الت  ص للجن الق ث الشك م

، ث  ظا باملح ا البح س معال ه ي   الشك لكل من ساه 

 

                                                                                           

ّ.05/10/2017مستغانم: 
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 مدخل

ص ولسانيات الجملة: تجاوز أم 
ّ
لسانيات الن

 اشتمال

 .مصطلحات ومفاهيم ألسنّية املبحث األّول:

لسانيات الجملة ولسانيات الّنص في ضوء       املبحث الثاني:

 .التكامل املعرفي
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اللغة كنظام إشاري تسمح لإلنسان باالستمرارية وبناء مجتمعه، وتجسيد 

غة، فالتواصل مع غيرهيتّم هذا على إثر ، و فكاره وحضارتهأ
ّ
 ةملاعلفكر و ل مالزمة الل

أكثر الظواهر الكونية تفرعا كونها فيه، وبمحاذاة ذلك تكتس ي الظاهرة اللغوية ميزة 

حركية مستمرة إن على مستوى املفاهيم  ساحتهاتشهد  ومن هذا املنطلقفي أصولها، 

لى القائمة ع اللغوية ةن املناهج القرائيّ اء ذلك ترسانة مأو املصطلحات، ليتشكل جرّ 

ة وتحليله األدبي تاجدراسة النّ 
ّ
الصدارة ضمن هذا األفق القرائي  بذلك محتل

نظرّية و  الشكالنية، البنيوية، التحويلية النظرية التوليدية :من أشهرها ،املعاصر

 .وغيرهاالّتلقي 

سٍس وقواعد عل يجمع أغلب الباحثين على أّن هذه الّدراسات قد قامت 
ُ
ى أ

ذي تتخذ من الجملة املجال األوسع واألكبر للتحليل، 
ّ
ومع الّتطور الكرونولوجي ال

ل بذلك دفة درج مصطلح معرفي جديد حو  عرفته مختلف املجاالت املعرفية، 

ن الكلية، فكان أ االنفتاح على آفاقمن اعتمادها على الجزئية إلى األلسنية الدراسات 

رِح مصطلح الّنص 
ُ
كبديل للجملة، لينشق الدرس اللغوي إلى عهدين: عهد قديم ط

تجّسده لسانيات الجملة والجديد تمثله لسانيات الّنص؛ فما املقصود إذا بلسانيات 

 عالئق بين هذين العلمين؟.ما طبيعة الالجملة ولسانيات النص و 

وجب أن ، خرج عن فصيح الكالمتدة ومعنى ال صيغة وما صطلحاتاملوألّن 

هتمام بدراسة املصطلحات عن اال الباحث ال ينفك  ، إذبحث علميندها أّي يقف ع

يمكن أن تكون دراسة ال و دراسة علمية منضبطة األطر والتوجهات، العلمية 

ينحو نحو بيان املنهج من املدلول نحو  ،إال فرعا من فروع علم اللسان املصطلح

ة وهذا ما يوضحه الشكل سميالدال إذ )) املدلول يعرف باملفهوم والدال يعرف بالت

 التالي :
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 علم املصطلحات ---------األلسنية 

 مفهوم )املدلول( ------------- الدال

 .تسمية)الدال ( ------------املدلول 

، 1ولذا فإن علم املصطلح يهتم فقط باملفهوم والتسمية وهو جوهر العلم...(( 

بط املصطلحات وصياغة ضيستوجب منهجي لكل علم من العلوم بحث أّي س يتأسف

 املفاهيم بعيدا عن التشارك والتداخل والتضام.

ضبط في بدايته وهذا اإلطار البحثي  ضمن وجب عليناما تقّدم،  أساسوعلى 

أّن املصطلحات  على اعتبارالبحث، هذا املفاهيم واملصطلحات القائم على أساسها 

لعلم واملعرفة، وهي بهذا تمارس بطريقة ما سلطتها على املشتغل في حقل من حقول ا

إنتاجاته، وتحّدد مدى وعي اإلنسان بثقافات  تحكم قبضتها على الفكر اإلنساني و

، وعلوم الشعوب األخرى، ولذا فالحديث عن هذه املصطلحات شكال  وموضوعا

 .فاهيمها وحاملها املعرفيميستلزم اعتباطا ضبط 

إال بعد الحديث عن وال يكون االشتغال على تبيان هذا الحامل املعرفي 

املفاهيم األساس التي تنبني عليها النصوص املوازية ملثل هذه املصطلحات، والتي من 

ضمنها ندلف إلى الحديث عن الجملة والنص، حتى نستطيع اإلملام بجوانب املوضوع 

دونما الخوض في حيثيات ال تمت بصلة ملثل هذا الفقرات التي ننسج محتواها من 

 لخالص.اصلها املعرفي ا

 

 

 مصطلحات ومفاهيم ألسنية:املبحث األّول: 

                                                 
 وما بعدها. 106، ص: 2012: 1عمار ساس ي، صناعة املصطلح في اللسان العربي، األردن، عالم الكتب، ط - 1
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1 –  
ّ
 سان: تعريف الل

  
ّ
 الل

ّ
ووسيلة للبيان، وأداة للتعبير  سان جارحة في اإلنسانجعل اّلل

ِخ واالستدالل، 
ُ
فظ لداللة على عّدة معاٍن وقد أ

ّ
 :ذ الل

َسَن  :))يقول ابن منظور في كتابه لسان العرب املفهوم اللغوي: -أ         
َ
 ل

ّ
سان  : الل

 :جارحة الكالم وقد يكّنى بها عن الكلمة فيؤنث حينئذ ، قال أعش ى بآهلة :

َو         
ْ
ِسرُّ ِبَها        ***      ِمْن َعل

ُ
 أ

َ
ْتِني ِلَساٌن ال

َ
ت
َ
ي أ

ّ
  ِإِن

َ
 َس َجَب مِ َع ال

َ
ْر ْنَها َوال

َ
 خ

نثت ، يقال : فالن يتكلم بلسان قومه ، و 
ُ
قوله عّز وجّل : ﴿ وإن أردت باللسان اللغة أ

َنا
ْ
ْرَسل

َ
ْوِمهِ ِمْن  َوَما أ

َ
 ِبِلَساِن ق

 
أي بلغة قومه . وقال ابن سيده:   إبراهيم: سورة ﴾َرُسوٍل ِإال

 
ّ
سان: الرّ والل

ّ
م: اللغة، والل

ّ
َسن، بكسر الال

ّ
سالة وحكى سان اللغة مؤنثة ال غير، والل

سُن إذا كان لِسٌن ؛بّين . ون بها. ويقال رجلقوم لسٌن أي لغة يتكلم ابن عمرو:لكّل 
ّ
الل

وهكذا يتدّرج مصطلح اللسان من كونه جارحة الكالم وأداة  ،1(( ذا بيان وفصاحة

اللغة التي يتكلم بها القوم، وفي هذا يبدو تأثر علماء اللغة  ليحمل مفهوم لإلبانة

سان مفاهيم أخرى 
ّ
العربية في تخريجاتهم بالقرآن الكريم، من ثّم يحمل مصطلح الل

 كالرسالة والفصاحة وغيرها....لديهم 

ساناملفهوم االصطالحي:  -ب
ّ
في عّدة  في القرآن الكريم لقد ورد مصطلح الل

كل موضع يتخذ مفهوما وداللة تتماش ى مع الوقائع واملستجدات في مواضع، وكان 

تي ورد فيها هذا املصطلح،
ّ
 ومن بينها على سبيل املثال ال الحصر:  ال

ّ ُمِبين بِ قوله تعالى: ﴿ 
ٍ ِذي لِ .وقوله تعالى: ﴿ 159سورة الشعراء اآلية ﴾، ِلَساٍن َعَربِي

 
َساُن ال

ا ِلَساٌن َعَربِيٌّ ُمِبيٌن 
َ

ْعَجِمّي، َوَهذ
َ

ْيِه أ
َ
ِحُدوَن ِإل

ْ
ل ﴿  وقوله تعالى: .103 حل اآليةسورة الن﴾،  يُ

َن  ّ
ْوِمِه ِلُيَبيِ

َ
 ِبِلَساِن ق

 
َنا ِمْن َرُسوٍل ِإال

ْ
ْرَسل

َ
ُهْم َوَما أ

َ
  .05اآلية  ورة إبراهيمس﴾،   ل

                                                 
 لسن. : ، باب النون، مادة1994، 03ط ،13ابن منظور، لسان العرب، املجلد - 1
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سن ما يقع به اإلفصاح))في معجم الّتعريفات لعلّي الجرجاني:   وقد جاء 
ّ
 الل

اإللهي آلذان العارفين عند خطابة تعالى لهم. لسان الحق: هو اإلنسان الكامل 

م
ّ
) هو في حين يعرفه أبو هالل العسكري بقوله: )،1((املتحّقق بمظهرّية اإلنسان املتكل

 .2((كل، ويثوب بانبساطه إذا ارتجل ّن أإذا  مضغة من اإلنسان يفتر بفتوره

ما هو مرآة لصاحبه  
ّ
سان عند أبي هالل العسكري إن

ّ
مّما نخلص إليه أّن الل

وألجل ذلك يكون  ،هايفهو يعكس حقيقة اإلنسان ونفسيته في أية حالة يكون ف

سان مؤشرا على انتقال الذات اإلنسانية من
ّ
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل  الل

أّن عقل )) وذلك من خالل تجسده في الكالم ولقد ورد في القول املأثور عن العرب 

 . 3(( الرجل مدفون تحت لسانه أي هو بيان لرجاحة العقل أو خفته

          
ّ
ه ))أداة يظهر بها حسن البيان، وظاهر يخبر عن بسان ويصف أحد البلغاء الل

ّ
أن

األسماع  ، وشاهد ينبئك عن غائب، وحاكم يفصل به الخطاب،...ومله يونقالضمير

 ، وهذا القول ال يبتعد عّما جاء به أبو هالل العسكري، فبه تحصل اإلبانة4((

ة تأسيسّية يقوم عليها بناء ، فهو مادأفراد املجتمع الواحد والتواصل والتفاعل بين

 .معاملجت

سان ليس مجرد ظاهرة يرى البا وعلى هذا األساس        
ّ
حث "عمر أوكان" أّن الل

ما هو مؤسسة اجتماعية ن ))طبيعية، 
ّ
ر ياتجة عن التواضع،لذلك يعتبره سوسوإن

                                                 
ريف الجرجاني، معجم الّتعريفات، قاموس ملصطلحات وتعريفات علم الفقه واللغة  - 1

ّ
علّي بن محمد الّسّيد الش

صديق املنشاوي، دار  والفلسفة واملنطق والّتصّوف والنحو والّصرف والعروض والبالغة، تح ودر: محمد

 .161الفضيلة، القاهرة، دط، دت، ص
أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، تح: علي محمد  - 2

 .22، ص1986التجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بيروت، 
 .167، ص2012ف والتلقي، إفريقيا الشرق، املغرب، خديجة غفيري، سلطة اللغة بين فعلي التألي - 3
 .17، ص2006، 1شفيع السيد، النظم وبناء األسلوب في البالغة العربية، دار غريب، القاهرة، ط - 4
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كنزا داخليا، مخزنا، قاموسا، بصمات موضوعة في الدماغ، وليس في مقدور الفرد 

ذي يحكمه، مّما يجعله يقاوم كّل 
ّ
 تغييره أو إبداعه، نتيجة قانون املواضعة ال

تي تعبر أبدا عن جوهره
ّ
تي يحدثها الفرد وال

ّ
ذلك اآللة الفردية ، وتمام 1(( التغيرات ال

تصاغ بها النظم الكالمية لبيئة معينة بوجه مخصوص وكيفية  يوالجماعية الت

          مخصوصة.

 حين مّيز بين ما هو ملكة بشرية "دي سوسير"من خالل هذا أّن  قولهويمكننا          

سان(، وما هو نشاط فردي متعلق بالذكاء )اللغة
ّ
(، وما هو تواضع اجتماعي)الل

سان جزء هام وأساس ي من اللغة وكونه  قد كان يرمي إلى واإلرادة )الكالم(،
ّ
أّن الل

يتصف بالجماعية واملواضعة فال يحق للفرد الواحد أن يتصرف فيه أو يغّير في 

ه ال يمكن أن يتحقق الّنص في أ
ّ
 ي فرد من أفراد املجتمع.نظامه، كما أن

 ل       
ّ
سان كنظام قائم بذاته ال يمكن له أن يخضع إال

ّ
؛ وهذا ةالخاص قوانينهفالل

ه إذا ت
ّ
 ،تغييرا في النظام ككلقتض ي ذلك غّير عنصر ما في هذا النظام ييستدعي أن

سان تكون قائمة على مبداألنظمة الّتأوعليه فإّن 
ّ
ارتباط العناصر  إسيسية لل

 األفقي( واملستوى االستبداليعلى املستوى التركيبي)املحور  ))لية فيما بينها الداخ

عبارة - النظام-وهو  بالقوة )املحور العمودي( ومكان تواجد هذا النظام هو الدماغ

مع سلسلة من االختالفات عن سلسلة من االختالفات الصوتية املتزاوجة 

األفراد إذ ال يمكن أن يتجّسد في  ويكون تواجده في دماغ جماعة من ،2((التصورية

ذلك لكان ناقصا، فصورته الكاملة تتمثل في لسان  دماغ فرد واحد بحيث لو كان

ان
َ
سان ليس هو  مذهب "دوسوسير" الجماعة، ويذهب عمر أوك

ّ
إلى القول بأّن الل

 اللغة.
                                                 

 .43، ص2001عمر أوكان، اللغة والخطاب، إفريقيا الشرق، املغرب لبنان،  - 1
 .43ص، السابقاملرجع  - 2
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يف قد تكون جامعة لتعار  -ى شكل نقاطعل-ويمكن استخالص بعض التعاريف      

 ة واللغويين :النحا

سان هو قبل كل ش يء أداة للتبليغ والتواصل، وهي وظيفته األصلية. -1
ّ
 الل

سان هو مجموع من األدلة اللسان ظاهرة اجتماعية ال فردية، وبذلك يكو  -2
ّ
ن الل

 املستعملون. تواضع عليها

سان من لغة إلى أخرى من -3
ّ
التركيبي و حيث النظام الصوتي و اإلفرادي  يختلف الل

 مضمونها املادي.ا يختلف كم

سان في حّد ذاته "نظام من األدلة املتواضع عليها وله بذلك بنى ظاهرة وخفية -4
ّ
 .الل

تي يخضع لها يملك ا -5
ّ
سان منطقه الخاص به وهو مجموع األصول والجذور ال

ّ
لل

 االستعمال اللغوي السليم، وهي قوانين تجريدية ال عقلية. 

سان وضع واستعمال ث- -6
ّ
، ويعنى 1ّم لفظ ومعنى في كّل من الوضع و االستعمالالل

ذلك أّن اللغة مجموعة منسجمة من الدوال واملدلوالت ذات بنية عامة وبنى جزئية 

 تندرج ضمنها.

واستجابة ملطالب هذه التعريفات ظهر فرع جديد مستحدث في العلوم 

غويلبذلك ثورة في املفاهيم واالستخدامات ا ثاُمحِد  اإلنسانية
ّ
سان ة هو: ل

ّ
و أعلم الل

سانيات، هذا العلم 
ّ
ذي يعتبر الل

ّ
 معادل املصطلحف، املؤّسس األّول له سوسير دوال

سانيات"
ّ
م به ووفق" Linguistique"هو في اللغة األجنبية العربي "الل

ّ
ا ، ومن املسل

نا نجّد 
ّ
غوية العربية، فإن

ّ
تي تعيشها ساحة الدراسات الل

ّ
للفوض ى االصطالحية ال

سان، علم اللغة، األلسنية، امترج
ّ
ت عّدة لهذا املصطلح األجنبي من بينها: علم الل

غويات وغيرها.
ّ
 اللسانية، الل

                                                 
، 04صالح، مدخل إلى علم اللسان الحديث، مجلة اللسانيات، جامعة الجزائر، ع ينظر: عبد الرحمن الحاج - 1

 .46-28، ص1973-1974
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غة، من حيث هي لغة، دراسة 
ّ
ما هي )) الدراسة العلمية لل

ّ
 إذا فاللسانيات إن

، هذا يعني أّن دفة الدراسات اللسانية تحولت من 1مستقلة عن العلوم األخرى((

للغة تاريخيا وفيلولوجيا إلى دراسة اللغة كبنية مستقلة وليست نسقا كونها تدرس ا

 .كما أوضح دوسوسير في كتابه "محاضرات في اللسانيات العاّمة"

)) : في تعريفها للسانيات على أّنها "خولة طالب إبراهيم"وتوّضح الباحثة 

سان البشري، أي دراسة تلك الظاهرة ال
ّ
عاّمة الدراسة العلمية املوضوعية لل

سان البشري من أجله ولذاته، بهدف 
ّ
واملشتركة بين بني البشر،... أي دراسة الل

سان البشري  املشتركة اكتشاف املمّيزات العامة
ّ
من خالل دراسة اللغات  ،بظاهرة الل

 ، دونما حصر لوجه من وجوه الدراسة.2الطبيعية املختلفة  املتداولة بين بني البشر((

سانيات-لوم مستحدث ورغم أّنها فرع من الع
ّ
 أّنها لم تنشأ بمعزل  -الل

ّ
 عن إال

ق بنشأة  ذلك أّنها الدراسات واملعارف القبلية،
ّ
تفيد مّما تتراكم من معلومات تتعل

سانيات املقارنة وعلم 
ّ
غات وتطّورها، وما تراكم من معارف يمكن توظيفها في الل

ّ
الل

غة التقابلي. ف
ّ
ال تاريخية، وتعتمد املنطوق واملحكي وصفية ال معيارية، وتزامنية  هيالل

                                                 
غة املعاصر وعالقته بالعلوم االجتماعية، دار الكتاب الحديث، الجزائر/  - 1

ّ
صالح حسنين، اللسانيات وعلم الل

 . 13، ص2008القاهرة/ الكويت، دط، 
 - غوية وا

ّ
لدراسات األلسنية ذروتها مع ظهور كتاب فردينان دي سوسير " محاضرات في لقد بلغت الجهود الل

حقة تقّدما نشطا لم يسبق له مثيل، 1916اللسانيات العامة" املطبوع عام 
ّ
م، وبهذا شهذت العقود الخمسة الال

غة، و 
ّ
ساني، وعّد بذلك االتجاه السوسيري بداية علم جديد في علم الل

ّ
إلى  يمكن اإلشارةوتنقيحا أساسيا للعلم الل

تي قّدمها سوسير تعود إلى معاصريه األكبر منه سّنا، وهم
ّ
ن ا بادو أّن أغلب املفاهيم واملبادئ النظرية الرئيسية ال

دي كورتني وكروسزفسكي، بيد أّن عددا من املفاهيم قّدمت في كتاب دو سوسير"املحاضرات" بطريقة أوضح 

غة، تر: علي حاكم صالح، حسن ناظم، املركينظر: رومان ياكبسون، االتجا –وأوسع... 
ّ
ز هات األساسية في علم الل

 .29-28، ص ص 2002، 01الثقافي العربي، الدار البيضاء، املغرب، ط
سانيات، دار القصبةينظر:  - 2

ّ
 .09، ص2006، 02للنشر، الجزائر، ط خولة طالب إبراهيم، مبادئ في الل
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ها وال تقتصر على رقعة لغوية محّددة، وال تقتصر على  ِ
ّ
غات ُجل

ّ
املكتوب، وتعنى بالل

    1الفيلولوجيا تماما. وهي بذلك تخالف

ذي جاء به  املثلى  ايةوفوق كّل هذا، فإّن الغ 
ّ
من الدرس األلسني الحديث وال

حيث هي ظاهرة بشرية عامة، واكتشاف  هو: معرفة األلسنية من "دوسوسير"

غوية، وضبط سماتها الصوتية والتركيبية 
ّ
تي تحكم الظاهرة الل

ّ
القوانين الضمنية ال

والداللية للوصول إلى قوانين كلّية للغة وشرح خصائص العملية الكالمية، وتفسير 

نية لها والنفسية واالجتماعية املعرقلة ألدائها، وبناء نظرية لسا العوائق العضوية

غات وتاريخها بسرد تاريخ األسر 
ّ
صفة العموم، إذ يمكن على أساسها دراسة جميع الل

غات
ّ
غوية وإعادة بناء الل

ّ
 2األم. الل

غة  
ّ
ذي يدرس الل

ّ
سانيات هي: )) العلم ال

ّ
وفقا ملا تقّدم يمكننا القول أّن الل

النزعة  دراسة علمية تقوم على الوصف ومعاينة الوقائع بعيدا عن اإلنسانية

غة من بوتقة الحدود و  ،3 املعيارية((واألحكام  التعليمية
ّ
بالتالي فهي تسعى ألن تخرج الل

غة املكتوبة واألدبية 
ّ
التاريخية وتضييق أفق الدراسات املحصورة ضمن حّيز الل

 بصفة خاصة.

                                                 
سانيات وعلم صالح حسنين، ينظر:  - 1

ّ
غة املعاصر، الل

ّ
 .13املرجع السابق، ص الل

2- Ferdinand De Saussure: Coure de linguistique Générale, Edition Talantinkit, p12. 
La tâche de la linguistique sera : 

 a) de faire la description et l’histoire de toutes les langues qu’elle pourra atteindre, ce qui 

revient à faire l’histoire des familles de langues et à reconstituer dans la mesure du possible 

les langues mères de chaque famille ; 

 b) de chercher les forces qui sont en jeu d’une manière permanente et universelle dans toutes 

les langues, et de dégager les lois générales auxquelles on peut ramener tous les phénomènes 

particuliers de l’histoire ; 

 c) de se délimiter et de se définir elle-même  
نعمان بوقرة، املصطلحات األساسية في لسانيات الّنص وتحليل الخطاب، الم الكتب الحديث/ جدار للكتاب  - 3

 .129، ص2009، 01العالمي، األردن، ط
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 القرن  استنادا إلى ما تقّدم يمكننا القول أّن نهاية القرن التاسع عشر وبدايةو 

الحظة اآلنية ين كان إيذانا مليالد لسانيات جديدة تنزع إلى الوصف وإلى املالعشر 

سانية
ّ
دو  د، وقد كان ذلك مع مالحظات أنطوان ماييه أّوال ثّم فردينانللظاهرة الل

ذي يعتبر األب الروحي واملؤّسس الفعلي للسانيات الغربية عند أغلب 
ّ
سوسير وال

 الدارسين.

  الجملة: مفهوم – 2

غوية انطالقا من البنيةلقد دأ
ّ
 ب النحاة قديما وحديثا على دراسة الظاهرة الل

تي تمثلت في الجملة، دراسة تتضمن وح
ّ
غة وال

ّ
التأليفية، داتها التركيبية العليا لل

التراوح بين الترادف وهي كمصطلح ظل يكتنفه ، نظامها وطبيعة نسقها التركيبي

غة عموما عند  ،سات اللغويةواالنفصال مع مصطلح الكالم مذ بداية الدرا
ّ
دارس ي الل

 . على وجه الخصوصالنحاة و 

 لغة: –أ 

غوية ملصطلح الجملة من معنى االلتحام واالقتران الذي يولد 
ّ
تنطلق الداللة الل

الحبل الغليظ...  :بالتخفيف "الُجَمُل": جاء في لسان العربإذ  التماسك بين األشياء،

جماعة الش يء، وأجمل الش يء َجَمَعه عن تفرقة،  والُجملة: واحدة الجمل، والُجْملة

ْيِه قال تعالى:  1والجملة جماعة كل ش يء بكماله من الحساب وغيره.
َ
زَِل َعل نْ

ُ
 أ

َ
ْو ال

َ
﴿ ل

 َواِحَدة
ً

ة
َ
 السابق ذكرهاتحيلنا الحمولة املعرفية  .32سورة الفرقان، اآلية  ﴾الُقْرآَن ُجْمل

غوي  لجمع والضم، وأصلفي مجمله يفيد ا ةعلى أّن مصطلح الجمل
ّ
املصطلح الل

 . ارتبط بالحبل الغليظ املتماسك

                                                 
 ، حرف الجيم.2000، 01ينظر : ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان، ط   - 1
 -  من املعلوم بداهة أّن املصطلح يكتس ي داللتين: داللة لغوية وداللة اصطالحية، وهو عندما ينتقل من الداللة

غوية إلى الداللة االصطالحية باتفاق فئة معينة فهو يحتفظ بذ
ّ
ذي يجمعه بداللته الل

ّ
لك الحبل الّسري ال
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في حين يضيف صاحب تاج العروس بقوله:)) الجملة بالضّم جماعة الش يء  

... ومنه أخذ  اشتقت من كأّنها
ً
ة
َ
ًوى كثيرة ُجمعت فأجملت ُجْمل

ُ
جملة الحبل؛ ألّنها ق

، ال يبتعد تعريف 1ا لألخرى((أسندت إحداهمالّنحويون الجملة كمركب من كلمتين، 

ه أومأ للداللة
ّ
 أن

ّ
تي لحقت باملصطلح  الزبيدي عن تعريف ابن منظور إال

ّ
املختّصة ال

التركيب النحوي حيث أجمع العلماء على أّن داللة االختصاص  "الجملة"، وهي داللة

 .املتأخرين علماء النحو للمصطلح ظهرت على يّد 

 اصطالحا: -ب

ستخدام ال ا غيابالعربي يجد  لخطوط الدرس النحوي  ملتتبعا والحق أّن  

جّراء ذلك حمولة أفاهيمية حوله تختلف  نتجمّما وّحد ملصطلح "الجملة"، امل

 "سيبويه" :املصطلح عند املتقدمين من أمثالفغاب  باختالف املدارس واملذاهب،

  ال، و  2ه(175والفراهيدي) ه(180)
ّ
لح قد غياب املصط ظل في هيمكن لنا الجزم بأن

لذا فإذا ما بحثنا عن ّور مقترنا باملصطلح ضمنيا، يغيب املفهوم، فقد يكون التص

نا سنلفي فريقين: منهم من جعل الجملة 
ّ
حيثيات الوضع االصطالحي ملادة الجملة فإن

)) هذا باب : "سيبويه" ، يقول مرادفة للكالم ومنهم من فّرق بين االستعمالين

                                                                                                                                                         

األصلية، فمصطلح "الجمل" بداية وضع للداللة على الحبل الغليظ ثّم انتقل هذا املصطلح إلى مجال معرفي 

الرابط بين الّداللتين ذلك أّن التأليف الجملي  مخّتص فصارت الجملة من اختصاص النحويين، والدارس يلمس

 ل املفتول املتماسك.في تماسكه وتناسقه يشبه الحب
براهيم، إموس، اعتنى به: عبد املنعم خليل السّيد محمد مرتض ى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القا     - 1

د2007، 01وكريم سّيد محمد محمود، دار الكتب العلمية، لبنان، ط
ّ
م. 14، املجل

ّ
 ، باب الال

علم  -التراكيب النحوية  والتداولية -بنية الجملة العربية ينظر: الحميد السّيد، دراسات في السانيات العربية،  - 2

 .15، ص2004، 01النحو وعلم املعاني، دار الجامد للنشر والتوزيع، األردن، ط
 -  واملستقري لنتاجات علماء النحو على مختلف مشاربهم ومآربهم يجد أّن تعريفاتهم للجملة تنقسم إلى ثالثة

لة بالكالم والكلم كسيبويه واملبّرد وابن يعيش وغيرهم، ومنهم من جعلها مرادفا توجهات فمنهم من عّبر عن الجم

له ابن 
ّ
ملصطلح الكالم ونجد على رأسهم ابن جّني والفّراء والزمخشري وعبد القاهر الجرجاني، والتوجه الثالث مث
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مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، فمنه ة، االستقامة من الكالم واإلحال

في معرض حديثه إلى  "سيبويه"يشير  ،1ومستقيم قبيح، وما هو محال الكذب...((

مفهوم الجملة تحت مصطلح آخر "الكالم"، واملالحظ على الكتاب أّن مصطلح الكالم 

  فيه ورد بعّدة دالالت منها: اللغة والكلم وفعل القول والنثر والجملة. 

بينة للمصطلحتتبعنا  ذا ماوإ
ُ
أّما الكالم " يقول: ))ابن جّني"نجد  الخطوات امل

ذي يسميه النحويون الجمل
ّ
بن ، ا2((فكّل لفظ مستقل بنفسه، مفيد ملعناه، وهو ال

بتمام املعنى، وال  يتمّيز عن غيره من االستعماالتلكالم فاجّني هنا يورد تعريفا خاّصا 

يقابل  دى "ابن جّني"ل "الكالم" مصطلحو  لفاظ، يشترط الكم أو العدد في األ

ويستطرد ابن جّني لإلبانة عن الفروق االصطالحّية  .اةعند النح "الجملة"

فيقول: مرتكزا في ذلك على شرط اإلفادة  للمتصّورات القول والكالم )الجملة نحويا(

ه كّل لفظ َمِذل به اللسان، تاّما كان أو ناقصا
ّ
، فالّتام هو املفيد ))أّما القول فأصله أن

كان بضّد ذلك، نحو  أعني الجملة وما كان في معناه، من نحو صه، وإيه، والّناقص ما

 .3أصله(( زيد، ومحمد... فكّل كالم قول وليس كّل قول كالم. هذا

 :))هي ما وينحو "املبّرد" في كتابه  املقتضب منحى "ابن جّني"، فيعّرفها بقوله

"الجملة"  ، وبهذا يكون مصطلح4ها الفائدة للمخاطب((عليها السكوت وتجب ب يحسن

لدى الكثير من العلماء يوازي مصطلح "الكالم" مع تالزم شرط اإلفادة واالستقالل 

                                                                                                                                                         

. ينظر: عبد القادر بقادر، هشام األنصاري وغيره، وقد فّرقوا بين الكالم فجعلوه لفظا مفيدا، والجملة جزء منه

 .28-21، ص2013، 01الجملة االعتراضية في القرآن الكريم دراسة لغوية أسلوبية، دار املعتز، األردن، ط
 .139، 120، 66، 25، ص01، ج01ينظر: سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، ط -1
، دار الكتب العلمية، لبنان، 01: عبد الحميد هنداوي، املجلدتحالخصائص، الفتح عثمان بن جّني،  أبو  - 2

 .72، ص2003، 02ط
 .72، صاملصدر نفسه - 3
، 02املبّرد، املقتضب، تح: محمد عبد الخالق عظيمة، دار الكتاب املصري/ اللبناني، القاهرة/ بيروت، ط - 4

 .46و 10، وينظر ص 8، ص01، ج1979
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ما بتمام املعنى وحصول 
ّ
وغياب الكم املحّدد، فليس العبرة بالطول أو القصر وإن

ى املفاهيم املتداو الفائدة
ّ
ه تخط

ّ
لة بين العلماء ليضفي على ، واملالحظ على املبّرد أن

ا به يقول أّن أساس الظاهرة اللغوية هو 
ّ
مفهوم الجملة لديه املبدأ التواصلي، وكأن

 .املبدأ التواصلي من ثّم فقد جعله شرطا لتمام مفهوم الجملة

في تعريفه للجملة معتمدا على مفهوم البنية فينطلق "الزمخشري"  أّما

ملركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى األخرى، ا والكالم هو التركيبية فيقول: ))

 في اسمين، 
ّ

ى إال
ّ
كقولك: زيد أخوك، وبشر صاحبك؛ أو في فعل واسم، وذلك ال يتأت

في  "الزمخشري "لم يحّدد  ،1ويسّمى الجملة(( نحو قولك:" ضرب زيد وانطلق بكر،

الكالم هو  تعريفه الفارقية االصطالحية بين مصطلح "الجملة والكالم"، فقد بّين أّن 

تي تحكمها 
ّ
املركب من عالقة إسنادية، وأغلب النحاة يجمعون على أّن الجملة هي ال

العالقة اإلسنادية سواء بين اسمين أو بين فعل واسم، من ثّم يذّيل تعريفه باإلبانة 

املصطلحين وجهان  من قد جعل "الزمخشري "يكون  وههناالجملة،  عن مصطلح

ه يسواحدة لعملة
ّ
 أن

ّ
تدرك فيما بعد ويوّضح أّن الجملة أعّم من الكالم ذلك أّن ، إال

 .شرطه اإلفادة بخالفها 

 ه( أّن الكالم والجملة يحمالن686في حين يرى "رض ي الّدين االسترباذي" )

بالّتالي مخالفا من سبقه من العلماء في تعريفاتهم االصطالحية، ن، ين مغاّير يمفهوم

ال، على م كانت مقصودة لذاتها أأألصلي، سواء فالجملة عنده ما تضّمنت اإلسناد ا

 أن يكون الكالم ما تضّمن اإلسناد األصلي، وكان مقصودا لذاته، كما يوّضح املثال:
                                                 

 - سواء  على أّن الجملة هي النواة التركيبية الجملة والكالم مترادفين، مع تأكيدهه( 316لقد اعتبر ابن سراج )ت

 عالم الكتب الحديث، ،أكانت اسمية أم فعلية. ينظر: بشير إبرير، تعليمّية الّنصوص بين الّنظرية و الّتطبيق

 .26، ص2007، 01األردن، ط
، 01للزمخشري، دار الكتب العلمية، لبنان، طموفق الّدين أبي البقاء بن يعيش املوصلي، شرح املفّصل  - 1

 .70، ص01، ج2001



ص ولسانيات الجملة:                      املدخل:              
ّ
 جاوز أم اشتمالتلسانيات الن

 

 

15 

 المكــــ زيد يكرم جاره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

 .1ــــــــــــــــــــــــــــــــ جملةيكرم جاره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

( اإلسناد األصلي وقد وافق مبدأ اإلفادة، ذلك أّن )إكرام الّضيف( 1تضّمن املثال)

( الجملة فالفاعل غير جلّي وهذا ما سّبب تعمّية 2مسند لـ"زيد"، بخالف املثال)

ركيب، لهذا كانت الجملة أعّم من الكالم
ّ
 أّنها صحيحة الت

ّ
 . للمعنى إال

للمصطلح في تعريفه  ه(761)" ابن هشام األنصاري " واألمر نفسه قد أقّره

)) الكالم هو املفيد بالقصد واملراد "باملفيد": :، فيقول ومن شاكلهينهج نهج "الرض ّي"

ما دّل على معنى يحسن السكوت عليه. وبهذا يظهر لك أّنهما ليسا بمترادفين كما 

ه بعد أن فرغ من حّد يتوهمه كثير من الّناس، وهو ظاهر ق
ّ
ول صاحب املفّصل أن

، 2الكالم قال: وُيسّمى جملة، والصواب أّنها أعّم منه، إذ شرطه اإلفادة، بخالفها((

املعنى وأّدى غاية اإلفادة على خالف  تمامشرط بالتالي يكون الكالم ما استوفى و 

تي في رأّيه ال يكتنفها أّي شرط سوى توخي الّصحة
ّ
ية، وعليه تكون النحو  الجملة وال

 .الجملة أعّم من الكالم من هذه الناحية في رأّي ابن هشام األنصاري 

 من أمثال، أصبح جليا مع املتأخرينيبدو أّن اإليضاح في استعمال املصطلح 

فكلمة، أو مركبا  -يقصد اللفظ-إذ يقول: )) فإن كان مفردا "السيوطي"جالل الّدين 

،بّين 3تها فجملة، أو أفاد فذلك كالم((من اثنين ولم يفد نسبة مقصودة لذا

في معرض حديثه عن األلفاظ الفوارق االصطالحية بين األلفاظ معتمدا  "السيوطي"

ب من كلمتين في ذلك على املفهوم الداللي والتركيبي، بالّتالي جع
ّ
ل الجملة ما ترك

                                                 
سانيات العربّية، الحميد السّيد، ينظر:  - 1

ّ
 .17املرجع السابق، ص دراسات في الل

بيب عن كتب األعاريب، قّدمه: حسن جمد، أشرف عليه وراجعه: إميل  ابن هشامينظر:  - 2
ّ
األنصاري، مغني الل

 .05، ص02، املجلد2005، 02علمية، بيروت، طبديع يعقوب، دار الكتب ال
 .05، ص02جالل الّدين السيوطي، األشباه والنظائر في النحو، دار الكتب العلمية، لبنان، دط، دت، ج - 3



ص ولسانيات الجملة:                      املدخل:              
ّ
 جاوز أم اشتمالتلسانيات الن

 

 

16 

املنحى و  العالقة اإلسنادية، وقد جعلها أصغر وحدة من الكالم. مرتكزها أو أساسها

ريف الجرجاني")
ّ
ه( في كتابه معجم 816نفسه ينحوه "علّي بن محّمد السّيد الش

ب من كلمتين، أسندت إحداهما إلى 
ّ
الّتعريفات حيث يقول:)) الجملة: عبارة عن مرك

ه جملة ال 
ّ
أخرى سواء أفاد كقولك:"زيد قائم" أو لم يفد كقولك:" إن يكرمني" فإن

 بعد مجيء جوابه فتك
ّ

 .))1ون الجملة أعّم من الكالم مطلقاتفيد إال

حّتى  -الجملة–وأمر التعقيد والغموض في التعريف ال يزال يصاحب املصطلح 

لقد أحص ى الباحثون ما يفوق املائتان تعريفا للجملة، في الدراسات الحداثية، ف

ق أّن هذا التر 
ّ
ق الباحث "دي بوجراند" قائال: )) من املتعل

ّ
كيب واتجاه هذا اإلشكال يعل

األساس ي قد أحاط به الغموض والتباين حّتى في وقتنا الحاضر... ومازالت هناك 

نهائية كونها  بأّنها تعريفات –االعتراف صراحة معايير مختلفة لجملية الجملة دون 

االصطالحي حقيقة االضطراب ب الباحث قّر ، ي2أساسا لتوحيد تناول موضوعها((

تي تال 
ّ
كونها  يقصد بقوله التركيب األساس ي "الجملة"حق الدراسات منذ القدم، و وال

ذي استحوذ 
ّ
غوي ال

ّ
 .غالبية الدراسات قديماعلى اهتمام املركب الل

من خلفيات معرفية لدى  تنطلقاللغوية الحداثية  ريفاالتعيه فإن أغلب علو 

 على معايير معّينة: كالشكل أو البنية، الداللة واإلسناد وغيرها،  ينعتمدم ،الباحثين

جه بداية لومن
ّ
لتفريق بين مصطلح الكالم والجملة، على خالف االضطراب هم من ات

ذي كان ملموسا لدى القدامى، وملمح هذا املْدخل نستعرضه بداية 
ّ
االصطالحي ال

فيقول: )) الجملة أحسن نموذج يمثل  (F. de saussure)"دي سوسير"بقول 

                                                 
-  ه ما تضّمن كلمتين باإلسناد، أّما في اصطالح الّنحويين فهو املع

ّ
 وقد عّرف "علي الجرجاني" الكالم بأن

ّ
ب نى املرك

ذي فيه
ّ
ريف الجرجاني، معجم الّتعريفات، ص اإلسناد الّتام ال

ّ
 .155. علّي بن محمد الّسّيد الش

 . 70صاملصدر نفسه،   - 1
 .88، ص1988، 01روبرت دي بوجراند، الّنص والخطاب واإلجراء، تر: تمام حّسان، عالم الكتب، القاهرة، ط - 2
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 أّنها من مشموالت الكالم ال 
ّ

غة، أفال ينجز عن ذلك أن يكون التركيب/ السياق، إال
ّ
الل

فظ/الكالم.((
ّ
يقصر دي سوسير استخدام الجملة  ،1التركيب أيضا من مشموالت الل

تي هي مستقلة عن 
ّ
ذي يعتبر فردي، شخص ي التأليف بخالف اللغة ال

ّ
على الكالم وال

 الفرد تماما وال يحق له التصّرف في قوانينها الداخلية، بالتالي فموضوع اللسانيات

ما هو اللغة املعينة، فهي ذات بناء ونظام ثابت
ّ
 .ليس الكالم وإن

ص من فكرة تمام Bloomfield)ونجد "بلومفيلد" 
ّ
( في تعريفه يحاول التخل

ل بذلك قفزة  املعنى
ّ
تي كانت سائدة في النحو الغربي، ليشك

ّ
 في تعريف الجملة وال

 قل يؤدي وظيفته دون أن)) شكل لغوي مستعلى أّنها بالتالي فهو يحّددها .نوعية

 

د "فريز" بعد 2يدخل في شكل لغوي أكبر منه((
ّ
املعنى ال تمام أّن معيار ذلك، . وقد أك

 ه.لد" في رأيّ ّيد "بلومفيؤ فيد ومناسب للجملة بالتالي فهو ييؤدي إلى تعريف مختصر وم

إلى استبعاد شرط اإلفادة  -أصحاب االتجاه البنيوي –يذهب أغلب اللغويين  

هم أّن الجملة تتّم بالنظر لبنيتها أي الشكل في تعريف الجملة، وعلى حسب رأيّ  نى()املع

فقط، وهذا ما حاول "تشومسكي" إثباته من خالل جملته الشهيرة:" األفكار الخضراء 
                                                 

لقريمادي، ومحمد الشاوش، ومحمد عجينة، الدار دي سوسير، دروس في األلسنية العاّمة، تعريف: صالح ا - 1

 .188، ص1985العربية للكتاب، لبنان/ تونس، 
 - ي أشار الباحث "محمود أحمد نحلة" في كتابه مدخل إلى دراسة الجملة العربية: إلى أّن دو سوسير لم يورد ف

ما اكتفى بأن يعتبرها النمط الرئيس ي 
ّ
، Syntagmaمن أنماط التضام محاضراته تعريفا محّددا للجملة، وإن

تي يتلو بعضها بعضا، وهو ال يتحّقق في 
ّ
غوية ال

ّ
ف من وحدتين أو أكثر من الوحدات الل

ّ
والتضام عنده يتأل

الكلمات فحسب بل في مجموع الكلمات أيضا. ينظر: محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، كلية 

 .13ة العربية للنشر والطباعة، مصر، دط، دت، صاآلداب جامعة اإلسكندرية، دار النهض
2-  Bloomfield, Language, London, George- Allen and Unwin Ltd, Museum Street, 1967, 

p170.  
“the utterance consists of three sentences. It is evident that the sentences in any utterance are marked 

off by the mere fact that each sentence is an independent linguistic form, not included by virtue of any 

grammatical construction in any larger linguistic form. In most, or possibly all languages, however, 

various taxemes mark off the sentence, and, further, distinguish different types of sentence.” 
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ون تنام خانقة
ّ
، بالتالي فوضعهم حّدا للجملة كان على أساس الّصحة "املجّردة من الل

 نب الداللي.النحوية مناوئين بذلك الجا

أّما "يسبرسن" فهو يسلك في تعريفه للجملة مسلكا مضادا للشكالنيين، 

قول بشري تام ومستقل واملراد بالّتام واالستقالل عنده أّن الجملة  فالجملة لديه:

الّتمام واالستقالل هو تمام املعنى فحاصل ، 1تقوم برأسها أو تكون قادرة على  ذلك

 كي يحصل على الصيغة االصطالحية "الجملة".أي حصول الفائدة من القول ل

غوية العربية فقد 
ّ
جاء في معجم اللسانيات أّما فيما يخص التعريفات الل

بة ترتيبا نحويا بحيث 
ّ
غوية، مرت

ّ
تعريفا للجملة على أّنها: )) مجموعة من املكونات الل

لدى  ، ونفس املفهوم نجده2تكون وحدة كاملة في ذاتها وتعّبر عن معنى مستقل((

إذ أّن الجملة لديه هي: )) مجموعة من العناصر النحوية "حسن ملخ"باحث ال

، تنطلق هذه التعريفات في تحديد 3املؤتلفة على نحو مقبول من أنحاء الجملة((

مفهوم الجملة من خاصيتين هما: األولى التركيب النحوي، وثانيا استقالل املعنى 

 فات التراثية.وتمام املبنى، وهو بذاك ينهل من التعري

 في حين يضيف الباحث "إبراهيم أنيس" في تعريفه املبدأ التداولي/ اإلفادة، 

فيقّر على أّن الجملة: )) في أقصر صورها أقل قدر من الكالم يفيد السامع معنى 

ب هذا القدر من كلمة أو أكثر((
ّ
ال يشترط في  في نظرهو، 4مستقال بنفسه، سواء ترك

فظي التر أو اصطالح الجملة 
ّ
فقد تكون كلمة واحدة  -العالقة اإلسنادية –كيب الل

                                                 
 .13املرجع السابق، ص مدخل إلى دراسة الجملة العربّية، محمود أحمد نحلة،   -1

سانيات الحديثة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، دط،  - 2
ّ
 .129، ص1997سامي عّياد حّنا وآخرون، معجم الل

 .21، ص2007، 01لشروق، عمان، طحسن خميس ملخ، رؤى لسانية في نظرية النحو العربي، دار ا - 3
غة، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة، ط - 4

ّ
 261-260، ص1978، 06ينظر: إبراهيم أنيس، من أسرار الل



ص ولسانيات الجملة:                      املدخل:              
ّ
 جاوز أم اشتمالتلسانيات الن

 

 

19 

تستوفي بأن تكون جملة تامة املعنى لذاتها، املهم وضوح املعنى وبلوغه لدى السامع 

 ، فالجملة قد تتراوح بين الطويلة جّدا والقصيرة جّدا.  جلّيةبصورة 

على غرار  ات في تعريفها للجملة على مبدأ اإلسنادجريخبعض التتعتمد  في حين

لغوي دال مكون في اللسان العربي  ما فعل القدامى، وعلى هذا تكون الجملة: مركب

ذان يظهران في نماذج الكالم 
ّ
من عنصرين رئيسيين اثنين هما: املسند واملسند إليه الل

ص
ّ
نى تتضمنها بنى تركيبية أساسية كّل منها بصورة متعّددة متنوعة بالغة الغِ  املشخ

العملية متضّمنا الجملة العربية في األساس قيام كون ي وعليه ،1يشبه الّنواة

تي هي في مجملها: 
ّ
هو املتحدث عنه وال  مسند إليه، فاملسند إليهمسند و اإلسنادية وال

 اسما، واملسند هو املتحدث به ويكون فعال أو اسما،
ّ

 يكون إال

 

 .2فضلة أو قيد وهذان هما عمدة الكالم، وما عداهما

لباحث "خليل أحمد عمايرة" هي ))ما كان من األلفاظ قائما برأسه عند اوهي   

تي جاءت في أّول هذا التعريف 
ّ
مفيد املعنى يحسن السكوت عليه. وتفيد "ما" ال

تي تحمل معنى يحسن السكوت عليه ونسّميه 
ّ
فتقول: هي الحد األدنى من الكلمات ال

ير إلى أّن اصطالح الجملة على ، وقول الباحث هنا يش3الجملة املنتجة أو التوليدية((

ما الغاية هي حصول الفائدة من القول ولو كان بأقل 
ّ
قول معّين ال يشترط الكم وإن

د من خاللها املعان لتكون منتجة/توليدية.
ّ
 قدر من الكلمات ويمكن لنا أن نول

                                                 
بناني، بيروت،  - 1

ّ
سان العربي، دار الفكر الل

ّ
، (دت)، (دط)أحمد حالطوم، اللغة ليست عقال: من خالل الل

بناني، بيروت، ط: ريمون طّحان، أيضا ينظركما . 127-126ص
ّ
، 1981، 02األلسنية العربية، دار الكتاب الل

 . 54ص
، 01ينظر: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، دط، دت، ج -2

 .14ص
غة وتراكيبها  -3

ّ
 .77، ص1984، 01، عالم املعرفة، ط-منهج وتطبيق –خليل أحمد عمايرة، نحو الل
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غويين العرب أّنها تنقسم أيضا إلى توجهات   
ّ
ما يالحظ على التعريفات عند الل

معايير محّددة، وشرط اإلفادة واإلسناد معياران سائدان لدى أغلب  رباعتبا

 الباحثين.

ص: -3
ّ
 تعريف الن

االجتماعية و يكتس ي أهمية بالغة في إطار الحياة العملية مصطلح الّنص  

تي تقوم عليها ال
ّ
ه ، فعليعالقات الّتواصلّيةلإلنسان، فهو أحد املرتكزات األساسية ال

النصوص تنظم مختلف املؤسسات ذلك أّن وتماسكه، يبنى انسجام املجتمع 

الثبات  يعة التعامل بين األفراد ما يضمنوتضبط قوانين اشتغالها، وتسّير طب

من واالستمرارية في أوساط املجتمع، ويأتي اهتمام علماء اللغة املحدثين بالّنص 

ه يمثل الوحدة الطبيعية للتواصل بين األفراد؛ و  منطلق
ّ
تي الوحدة ال هوأن

ّ
كلية ال

 تستحق التحليل.

 تبيان على التعريج من مناص بداية ال 
ّ
ملدلول النص، داخل غوي املفهوم الل

تي قد تقودنا إلى إيجاد بعض نقاط الحقل املعجمي بغية تلمس
ّ
 بعض املؤشرات ال

 االتفاق بين التحديد اللغوي واالصطالحي قبل تناول مفاهيمه املتشعبة.

الّنص: رفعك  "))ابن منظور لـ " د في لسان العرب ور املفهوم اللغوي:  -أ  

ينّصه، نّصا:رفعه. وكل ما أظهر، فقد نّص ومنه املنصة،وقال الش يء، ونّص الحديث 

ه( الّنص أصله منتهى األشياء ومبلغ أقصاها، ومنه نصصت الرجل 370األزهري)ت

إذا استقصيت مسألته عن األشياء، ومنه نّص الناقة، إذا استخرج أقص ى 

 . 1((يرها،ونصُّ الش يء منتهاه،ونّصت الظبية جيدها: إذا رفعته س

                                                 
 ، مادة نصص. 06منظور، لسان العرب، دار املعارف، مصر، ج ابن - 1
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ه:)) يفيد الرفع: فالنص  
ّ
في حين جاء النّص في أساس البالغة "للزمخشري"بأن

ه نّصا: رفعه  رفعك . فلقد كان متداوال هذا االستعمال 1((الش يء، نّص الحديث ينصُّ

ث إذا رفع سنده إلى الرسول فمعنى نّص الرجل الحدي لهذا املصطلح بين املحّدثين

 عليه وسلم.
ّ

 صلى اّلل

"القاموس املحيط" على أّن الّنص هو املنتهى ف فيوال يختلف التعري 

 وجهه واالكتمال" قال علي بن أبي
ّ

:"إذا بلغ النساء نّص الحقاق أو  -طالب كّرم اّلل

تي عقلن فيها على الحق)) الحقائق فالعصبة أولى 
ّ
اق وهو أي إذا بلغن الغاية ال

. إّن الداللة املركزية األساسية  2((الخصام. وهو يقصد بذلك اإلدراك والغاية

 للدال"الّنص" في املعاجم العربية هي الظهور واالكتمال في الغاية
ً
، وهي تؤكد جزءا

                                                 
 ، مادة)نص(.1982جار هللا الزمخشري، أساس البالغة، تح: عبد الرحيم محمود، دار املعارف، بيروت،  - 1
 .331، ص2مجد الدين محمد الفيروز أبادي، القاموس املحيط، دار الجيل، بيروت، املجلد - 2
 -   سانيات الّنصّية مقاربتهم بين حمولة النّ إّن ما يالحظ عل أغ

ّ
ص لب الدراسات الحديثة املشتغلة في حقل الل

راثّية العربّية، ومن بين هؤالء ا
ّ
لباحث مفاهيميا واصطالحا داخل بيئته األصلّية وبين ما ورد ضمن املدّونات الت

اربة من حيث املفهوم ال فهو في معرض استقصائه ملفهوم املصطلح"الّنص" يسعى إلى املق "محمد وهابي"

املصطلح، ذلك أّن مصطلح يحوي في اللغة العربية عّدة معان من بينها: الرفع، الظهور، بلوغ الش يء منتهاه 

غات األوربية "
ّ
لبحث اويعني النسج، وانطالقا من هذه الفارقية ينطلق الباحث في  "Textusوغايته، ومقابلها في الل

 .عن وجه املقاربة بين املفهومين

تي يمكن اختزالها في معاني: الضم، النظم، والّتجويد  
ّ
ولقد بحث بداية عن معنى كلمة النسج لغويا وال

  -كما ذكرنا سابقا–لكلمة "نص"  )) وبمقارنة هذا مع دالالت األصل العربي "Texteوهذا مفاد الكلمة األجنبية "

 
ّ

 لظاهرةتيني للكلمة أقرب وأدق في الّتعبير عن هذه االرفع واإلظهار ، وبلوغ الش يء منتهاه، نالحظ أّن األصل الال

ه نسيج لغ
ّ
تي نسّميها اآلن "نصا"، ألّن أول ما يتبادر إلى أذهاننا، ونحن نتحدث عن الّنص، أن

ّ
غوية ال

ّ
م وي، يضالل

تي تنتظم في مجموعة الجمل، وهذه األخيرة تنتظم بدورها في مجموعة من الفقرات...  مجموعة
ّ
من الكلمات ال

سيج في الّنهاية، عمال متناسقا منسجما. وبهذا فاالقتراب مّما تعنيه كلمة نّص العربية،
ّ
ال يتّم  بشكل يجعل هذا الن

يء غايته ومنتهاه وأقصاه"(( علما أّن كلمة نسج ونسيج قد تداولت بكثرة في طيّ 
ّ

 من خالل عبارة"بلوغ الش 
ّ
ات إال

راثّية. ينظر:  محمد وهابي، من ا
ّ
  -09، ص2016، 01، عالم الكتب الحديث، األردن، طلّنص إلى الّتناصاملدونة الت

10-  11. 
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من املفهوم الذي صار سائدا ومتعارف عليه ملصطلح الّنص في االستخدام اللغوي 

 املعاصر. 

في )) يفّصل في تعريفه للّنص، إذ أّن الّنص "ي البقاء الكفوي أب"في حين نجد  

يتعّدى بنفسه ألّن معناه الرفع البالغ ومنه منّصة العروس، ثم نقل في  أصله أن

 معنى واحدا،... والّنص قد يطلق  االصطالح إلى الكتاب
ّ

والسّنة وإلى ما ال يحتمل أال

غوي 1((أو مفّسرا  على كالم مفهوم املعنى سواء كان ظاهرا أو نّصا
ّ
، لقد دّل الل

فمن املعنى على مختلف االستعماالت ملصطلح الّنص كل حسب تصّوره  "الكفوي "

ذي يعني الرفع والظهور، إلى 
ّ
ذي يعتبر أّول استخدام اللغوي وال

ّ
االستعمال الفقهي وال

 صريح للمصطلح في ظّل الترسانة املعرفية للحضارة العربية، من ثّم يوّسع الباحث

دائرة استعمال املصطلح فيقرن )الّنص( بكّل كالم ذو معنى يفهمه املتلقي، وهو بهذا 

 .  في احتكارهم ملصطلح الّنص على كّل قول يحتمل الّتأويل  يختلف عن سابقيه

 الّنص عند الفقهاء هو)) نصكما سبقت اإلشارة في التعريف السابق، فو 

، فالّنص في علم 2((األحكام  عليه منالقرآن ونص السّنة، أي ما دّل ظاهر لفظهما 

 آنابات األصولية والفقهية هو القر الحديث هو التوقيف والتعيين، والّنص في الكت

 الكريم، أو هو مجموعة القواعد املستمّدة من الكتاب والسّنة إذ تعتمد القاعدة

 . لعقلك الّنص والرأي أو النقل و االفقهية على: أن ال اجتهاد مع وجود الّنص، وهنا

وال يبتعد "علي الجرجاني" في معجم تعريفاته عن املفهوم املقّدم، فيقول:  

اهر ملعنى في املتكلم وهو سوق الكالم ألجل ذلك  ))الّنص ما
ّ
ازداد وضوحا على الظ

                                                 
أبي البقاء أيوب بن موس ى الحسيني الكفوي، الكلّيات معجم في املصطلحات والفروق اللغوية، تح: عدنان  - 1

 .902، ص1998، 02درويش، ومحمد املصري، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط
، 1993، 01ص، بحث فيما يكون به امللفوظ نصا، املركز الثقافي العربي، بيروت، طاألزهر الزناد، نسيج الن - 2

 .12-11ص
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ذي يقرح بفرحي ويغتّم بغّمي" كان نّصا في بيان 
ّ
املعنى، فإذا قيل:"أحسنوا إلى فالن ال

 معنى واحدا، وقيل ما ال يحتمل الّتأويل(( محّبته. والّنص: ما ال
ّ

ولرّبما ،  1يحتمل إال

 عند علماء األصول 
ّ
ما يالحظ على املدونة التراثية العربية خلو مصطلح الّنص منها إال

والفقهاء دون غيرهم، وال يمكن لنا أن ننسب للباقين جهلهم بهذا املصطلح ولهذا 

 في الدراسات الدينّية دون غيرها؟. يبقى السؤال مطروح ملا ورد مصطلح الّنص 

( وفي texteأّما في اللغات األجنبية فيصطلح عليه في الفرنسية ب) 

تي تعني )textusوهو لفظ مأخوذ من اللفظ الالتيني ) (،textاإلنجليزية)
ّ
في (؛tissu( وال

(؛ نسج وقد أخذت الكلمة في العصر texéreالفرنسية أي نسيج، وجاءت من الفعل)

 نسيج أّن )) الّنص (texteإليه كلمة ) الحكاية. وما تحيلنا طوري معنى ترابطاإلمبرا

 ببعض، هذه الخيوط تجمع  نسيج من الكلمات يترابط بعضها

 .2«مصطلح نص العناصر املختلفة واملتباعدة في كل واحد هو ما نطلق عليه

 فكما تجمع الخيوط بعضها ببعض من خالل عملية النسيج تجمع الكلمات في 

( يدل داللة صريحة على التماسك والترابط بين أجزاء texteالّنص، فمصطلح نص)

 خالل معنى كلمة "النسيج". وذلك من الّنص

 )) بالّنص املقدس إذقد ارتبطتداللة الّنص في الديانة املسيحية  كما أّن  

وملا  .3((، لتحيل على النصوص املقدسة les textes الجمع وردت اللفظة بصيغة

الحاجة املاسة ملصطلح يعّبر عن القوانين والتشريعات بالكتابة، استعار  كانت

العلماء الغرب هذا املصطلح ، وهكذا تدرج املصطلح من علم آلخر حّتى وصل لعلم 

                                                 
 .203-202علي الجرجاني، معجم الّتعريفات، ص - 1
 .12، صالّسابقاملرجع علي الجرجاني،  - 2
 .18ص.2012إفريقيا الشرق، املغرب، ، خديجة غفيري، سلطة اللغة بين فعلي التأليف والتلقي - 3
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اللغة فصار يطلق على الشعر والنثر لفظ نص فقالوا:نص شعري ونص نثري= نص 

 أدبي.

  املفهوم االصطالحي: -ب      

إلى استخدامات املصطلح داخل الوسط األلسني،  بداية إلشارةجدر بنا ات  

أمريكي (، ويتمّيز االتجاه األنجلو texteعند األوربيين هو مصطلح "الّنص" ) فالشائع

أكثر املصطلحات إثارة في ميدان (، وبالتالي فdiscourseباكتناف مصطلح "الخطاب" )

هذا إطار مفاهيمي محّدد ل،وصعوبة إيجاد الدراسات اللغوية هو مصطلح الّنص

تداخلت في بنائه تصورات معرفية عديدة، ونتاج  املصطلح ترجع إلى كونه مفهوم

لذلك صار يحمل أكثر من داللة واحدة ويضّم أكثر من تعريف؛ لكل حقل من 

تي احتضنت هذا املصطلح تعريف خاص
ّ
 ، ويبقى الحقل اللسانيالحقول املعرفية ال

                                                 
 -  :يجب علينا بداية التفريق بين مصطلحي النص والخطاب، فلقد ذهب أغلب العلماء إلى القول بأن الخطاب

هو كل ملفوظ أو خطاب شفوي، في حين قال البعض اآلخر بأن الخطاب ينطبق على الرواية لذلك اصطلحوا 

ى كل ما هو منطوق و عليه بالخطاب السردي)خاص بالروايات(، أما النص فقد قال بعضهم بأنه يطلق عل

مكتوب. ومن هذا املنطلق" يمكن أن نقول بأن كل نص خطاب، ولكن ال يمكن أن يكون كل خطاب نص، في حين 

بالغة الخطاب يذهب البعض إلى تحديد مفهوم الّنص للذي تّم تثبيته بواسطة الكتابة". ينظر: صالح فضل، 

تعليمية النصوص بين النظرية والتطبيق، عالم الكتب  ، وبشير إبرير،315-295املرجع السابق، صوعلم الّنص، 

. ويقول بول ريكور في هذا الشأن:" لنسم نصا كل خطاب تثبته 87-86، ص2007، 01الحديث، األردن، ط

الكتابة، تبعا لهذا التعريف، يكون التثبيت بالكتابة مؤسسا للنص نفسه" ينظر: بول ريكور، من النص إلى 

من ثّم يرّجح .  95، ص01،2004ل، تر: محمد برادة، وحسان بو رقية، دار األمان، طالفعل، أبحاث في التأوي

الباحث محمد العبد أّن الفارقية بين الّنص والخطاب: هي كون الّنص يمثل بنية في حين أّن الخطاب يجّسد 

نا سموقفا على أّن هذا السائد في الدراسات النصّية ولكن إذا ما عدنا وربطنا الّنص بمقاصده و 
ّ
نعود وظائفه، فإن

صال، األكاديمية الحديثة : محمد العبد، الّنص والخطاب واالتونصطدم بقضية التشابك بين املصطلحين. ينظر

 . 12-7، ص 2005، 01للكتاب الجامعي، القاهرة، ط
-  ،وكبار يكتس ي مفهوم النص طابع التعقيد واإلبهام من جّراء التداخل املعرفي الذي يتسم به هذا املصطلح

فون ملصطلح النص ينقسمون إلى ثالثة أقسام: قسم يذهب إلى تعريفه املنظرين لعلم لسانيات النص واملعرّ 

مباشرة من خالل مكوناته، ويمثله"تودوروف". وقسم يذهب إلى تعريفه من خالل ارتباطه مع اإلنتاج األدبي، 
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، واملالحظ ، تلتقي أحيانا فيما بينها وتختلف أحايين أخرى لوحده يحمل عّدة تعاريف

النص عموما، في حين نجد أخرى على هذه التعريفات أّن بعضها أخذ يبّين مفهوم 

املائزة للنص، وبالرغم من ذلك  تحاول إيجاد تعريف واضح من خالل إظهار الخواص

 .لم نصل إلى تعريف محّدد لهذا املصطلح

تي تبنى يتمّيز الّنص بكيان 
ّ
ه املتفرد، فهو ال يبنى بنفس القواعد أو املفاهيم ال

الجملة، لذا فالّنص يجب أن يكون متمّيزا من"الفقرة" وكذا من وحدة النموذج  بها

لى الجملة كما ينطبق على بق عينط فمصطلح"نص" لعدد من الجمل، الكتابي

تي تحمل معنى تاما، أي أّنها تجسد 
ّ
ل صفة االكتمال واالستقالالرواية، حّتى الكلمة ال

 ككلمة "قف" فقد اعتبرها علماء اللسانيات "نصا". 

ويلغي بعض الباحثين العبرة بالتلفظ والكتابة، وعليه فال يقتصر مصطلح   

األدبي فقط، فحكم القاض ي نص، واملقال في الجريدة نص  "الّنص" على الّنص

ما يسمح  )) وهذا ،ن نصاوغيرها حّتى اإلشارة في نظر السميائيين يمكن أن تكو 

. 1((بدراسة آثار هذه اإلشارة والوقوف على مدى تأثيرها من عدمه لدى املستقبل 

 وعليه يمكنها أن تحمل خاصية النصنصة بما أّنها تحمل مفهوما متكامال وغائيا.

ساني الحديث  أّن أفكار "دو وبَم  
ّ
سوسير"تعتبر مفتاحا من مفاتيح الفكر الل

 فالبّد لنا أن ن
ّ
ه لم عّرج على آرائه من أجل التماس مصطلح الّنص عنده، واملالحظ أن

ما ورد في سياق حديثه عن الكالم املنطوق يستخدم هذا املصطلح كمصطلح 
ّ
وإن

ه يتعّين  قال: ملا الكالم )املنطوق( يفلت في أغلب )) واملكتوب
ّ
األحيان عن املالحظة فإن

                                                                                                                                                         

بطه بفعل الكتابة، ويمثله" بول ريكور". ينظر: ويمثله "روالن بارث"، ويذهب القسم الثالث في تعريفه مذهبا ير 

 .121/128، ص2002، 01منذر عياش ي، األسلوبية وتحليل الخطاب، مركز اإلنماء الحضاري، سوريا، ط
 . 11، ص2007، الجزائر، 2عبد الجليل مرتاض، في عالم النص والقراءة، ديوان املطبوعات الجامعية - 1
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، ولهذا فإّن املصطلح عندما 1((ملكتوبة...على األلسني أن يقرأ أيضا حسابا للنصوص ا

سوسير" كان من قبيل االصطالح العام والذي كان يطلق في اللغة  "دوورد في كتاب 

 الظاهرة اللغوية. الفرنسية على تجسيد

  (L.Hilamslif) في حين أّن الّنص قد حظي باهتمام كبير لدى "لويس هيلمسالف"       

ه يساهم في بناء النظرية اللغوية على ، إذ أورد له تعري1965 -1900
ّ
ف على اعتبار أن

سلسلة تتكون من مجموعة أجزاء يتحقق فيها النظام ))قوله فالّنص عنده  حّد 

الصوتي والداللي والنحوي، وال عبرة له بالطول أو القصر وال يهم إن كان مكتوبا أو 

شكلي يحيل إلى احتواء ، وهذا يعني أّن النظام اللغوي نظام سطحي أو  2((منطوقا ...

من خالل  ذلك الجزء الكلي للعناصر الجزئية من خالل تماسك العالقات وترابطها

الث
ّ
 .مستوياته الث

ما تحّركت عجلة الفكر وتط ،تعريف الّنص لم يستقر علما أّن  
ّ
 ر و فكان كل

فقد أورد كل من"هاليداي ورقية  ،للمصطلحعلى السطح جديدة  ظهرت تعريفات

 cohésion in  في كتابيهما "االتساق في اللغة اإلنجليزيةصطلح للم تعريفاحسن" 

English  " تي
ّ
إذ يتحّدد مفهوم الّنص عندهما انطالقا من البنّية الداخلية للّنص وال

 عبارة عن هو تحكمها شبكة عالئقية تضمن للّنص نصّيته، وبالّتالي فالّنص لديهما

وعليه،  بين هذه الجمل.عالقات  وجودمتتالية من الجمل تشكل نّصا، شريطة 

زان 
ّ
ينطلق الباحثان في تعريفهما من إيراد خاصية التتابع الجملي، وهما بذلك يرك

تي تربط بين 
ّ
على الكم من ثّم يوضحان العالقة القائمة بين الجمل وهي "اإلحالة" وال

 الحق.وآخر سابق  عنصر

                                                 
، جامعة 01اب في النظرية النحوية العربية، تأسس نحو النص، املجلدمحمد الشاوش، أصول تحليل الخط - 1

 .26، ص2001منوبة، تونس، 
 .70ينظر: بشير إبرير، تعليمية النصوص بين النظرية والتطبيق، ص - 2
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راعاة وذلك بم في كونه مجموعة من الجمل حصر الّنصلنا ال يمكن كما  

إذ يمكن أن يكون الّنص منطوقا أو مكتوبا،  ،بين الجملالّنحوّية الرابطة العالقات 

، فالّنص وحدة كلأن يتجّسد في أي ش نثرا أو شعرا، حوارا أو مونولوجا، يمكن

 وسيلة يحّقق بها الّنص
ّ
 كينونته ووجوده في الواقع. داللية، وليست الجمل إال

فرق بين تلمس ال، في محاولته  الّنقدّية"بارث" رؤى إلى  نشير وفي هذا املقام 

عمل وما هو نص، إظهاره للفوارق بين ما هو  من خالل املحض، الّنص والنتاج األدبي

تغصُّ بها رفوف املكتبات، في حين أّن  -على حد تعبيره-األعمال األدبية )الكتابية(ف

 
ً
 .1الّنصوص نادرة جدا

 تعريفه للّنص من املفهوم اللغوي في    Roland Barthesينطلق "روالن بارث"

ه نسيج
ّ
ه السطح الظاهري للنتاج  )) :يقول ف ،للمصطلح وامليزة البارزة فيه على أن

ّ
إن

الكلمات املنظومة في التأليف واملنسقة بحيث تفرض شكال ثابتا،  األدبي، نسيج من

ن تسلسل في األفكار فالّنص نسيج ملا فيه م .2((سبيال ووحيدا، ما استطاعت إلى ذلك

 منسجما  وتوال في الكلمات، وربط بين الجمل،
ّ
وتنظيم في األجزاء وهذا ما يعطينا كال

 الثباتية.      مترابطا، بحيث تعطيه هذه الصفات صورة

زآخر للّنص ي اتعريف وفي مقام آخر يستبحث بارث 
ّ
مبدأ الكم، كون  فيه على رك

 على أن يهلهذا املبدأ فإّن الّنص لدالّنص وسيلة تعبير لغوّية، واستنادا 
ّ
)) قد كف

 الجملة نموذجا له
ّ
ه في الغالب دفق لغوي قوي من الكلمات(( .يتخذ

ّ
مرّد هذا و ، 3إن

                                                 
، 1998، 01، تر: محمد خير البقاعي، مركز اإلنماء الحضاري، حلب، طبارث، فوض ى اللغة ينظر: روالن - 1

 .13-12ص
 .32، ص2004، 01عمر أبو خرمة، نحو النص، نقد النظرية... وبناء أخرى، عالم الكتب الحديث، األردن، ط - 2
ة الّنص، تر: فؤاد صفا، الحسين سبحان، دار توبقال، الغرب، ط - 3

ّ
 .17، ص1988، 01روالن بارث، لذ
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ذي نستنج منه الفرق بين الجملة والّنص، مبدأ الكم األمر إلى 
ّ
وهو في ذلك يقترب ال

 من رؤية هاليداي ورقّية حسن.

في بحثه عن مفهوم   T .Todorovن تودوروف""تيزفيتا ينحوه املنحى نفسه و  

من النتاجات ل تعريفه التفريق بين الّنص وغيره محّدد للّنص، إذ يحاول من خال

نفس املستوى مع الجملة )أو العبارة أو  ))مفهوم ال يتموضع في الّتواصلّية، فالّنص

تي تمثل و 
ّ
حدة مطبعية املركب...الخ(، وبهذا املعنى يجب تمييز الّنص عن الفقرة ال

لعدد من الجمل، يمكن أن يكون الّنص جملة كما يمكن أن يكون كتابا بأكمله. إّن 

مستوى النص بحيث  "تودوروف". يرفع 1((أهّم ما يحّدده هو استقالليته وانغالقه...

ه يتمّيز عن الفقرة التي 
ّ
ال يمكن أن يدرس في نفس مستوى الدراسة الجملية، كما أن

و كما سبق الذكر آنفا يمكن أن يتجلى في كلمة أو جملة أو كتاب تحددها املطبعة، فه

 بأكمله.

سه أّن الّنص منغلق على نف ى" تودوروف" لفت االنتباه إله ولعّل أهم ما يريد         

يخلق قوانينه  بذاته، ال حاجة له بالسياق وكاتبه، والّنص األدبي في نظره ومكتف

، االنقد الشكالني في تعريفه واضح تأثير بدوي وإلى مقربة من هذا .الداخلية بنفسه

ذي بدوره
ّ
تي هي في نظرهم  الشكلية فقط الناحية نتاج األدبي منينظر إلى ال وال

ّ
وال

خارجا عن  وال عبرة لهم بما يحيط أو يساهم في بناء الّنص مكمن قيمته الجمالية،

 .نطاقه

                                                 
1- Todorov, Ducrot, Dictionnaire Encyclopédique des science du langage, Editions du 

seuil, Paris, 1972, p375.(النص األصلي) 
La notion de texte ne se situe pas sur le même plan que celle de phrase (ou de proposition, 

syntagme, etc.); en ce sens, le texte doit être distingué du paragraphe, unité typographique de 

plusieurs phrases. Le texte peut coïncider avec une phrase comme avec un Uvre entier \ il se 

définit par son autonomie et par sa clôture (même si, en un autre sens, certains textes ne sont 

pas « clos ») ; il constitue un système qu'il ne faut pas identifier avec le système linguistique 

mais mettre en relation avec lui.. 
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)) تأتي كدليل على منغلق على نفسه  الّنصفكرة أّن  ذلكمن خالل لنا يتبين 

، وعلى 1القول املكتمل في داللته ((ه بذاته، وبهذا  يكون الّنص هو اكتماله و اكتفائ

تحديد داللة الّنص من خالل طبيعته الداخلية وبنائه الشكلي  يمكن األساس  هذا

 والداللي املتفرد. 

ا قّدمته الباحثة وال يمكن لنا أن نبرح حقل التعريفات دون أن نعّرج على م             

، سانينظام عبر ل))والذي تعتبر فيه الّنص  J-Kristevaالبلغارية "جوليا كريستيفا "

 عيد ي
ّ
 خبار تواصلي يهدف إلى اإل كالم  بينبواسطة الّربط ، سانتوزيع نظام الل

معه. فالّنص  ةعليه أو املتزامن ّسابقة امللفوظات الأنماط عديدة من املباشر، وبين 

 .2(( ّيةإذن إنتاج

ويعلق بعض النقاد على تعريف "جوليا كريستيفا" بأّنها أخرجت تعريف الّنص  

اإلطار الشكالني املغلق؛ ضّيق األفق إلى فضاء أوسع حيث يلتقي الّنص باملجتمع  من

 "productivité"نظام لغوي يتم من خالل عملية إنتاجية  والتاريخ، لذلك كان بمثابة

م بعملية إعادة توزيع للنظا -العملية اإلنتاجية  –إثرها لى عيقوم الكاتب أو املؤلف 

بواسطة األخرى، حيث يتم هذا  اللغوي، ويكون ذلك بالتعلق الحاصل بين النصوص

على ذلك قّدمت الباحثة من خالل مصطلح التناص  العملية التناصية، بناء

"Intertextualitéه يمكن أن نصادف
ّ
 في نص واحد "مفهوما جديدا ملصطلح الّنص بأن

ه ال يوجد 
ّ
ما هي مستوحاة من نصوص أخرى، وهذا يعني أن

ّ
مجموعة من امللفوظات إن

فكل كاتب يحمل في طيات نصوصه ترسبات من كتابات سابقة له، تكون  نص بريء،

 بصمتها حاضرة في نصوصه. 

                                                 
 . 299صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النص، ص - 1
 .02ص ،1997،2طاملغرب،  فريد الزاهي وعبد الجليل ناظم، دار توبقال،: جوليا كريستيفا ،علم النص ،تر    -  2
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تمام البعد عن للّنص  في تعريفهJack dérida "الباحث "جاك دريدا وال يبتعد 

 -السابقة  التعريفات ، فعمال بمبدأ الّتكامل املعرفي فديريدا ال يباين تعريفهسابقيه

فالّنص في نظره  -كما سبق الذكر آنفا الفكرّية واملنهجّية لتوجهاتفي ااختالف  على

سم بالتداخل وأيُّ تداخل؟ هو تداخل األفكار 
ّ
ه يت

ّ
قيمات، أي أن

ّ
نسيج من الل

حدا وجذرا واحدا، وهو بذلك لعبة منفتحة ومنغلقة يملك أبا وارات فالّنص ال والعبا

 استحالة قيام جينالوجيا بسيطة لنص ما توضح مولده.  في آن واحد مّما يجعل

يجمع بين معارف  فهوم إشكالي ألّن طابعه املتغّيرإّن مصطلح الّنص يالزمه م  

 وصفليتمّيز بال استقرار لذلك ، تمختلفة جعلت منه مفهوما متداخل االختصاصا

همفهومه 
ّ
وهذا ما عّبر عنه روالن . منزلقمفهوم و عائم دال  في نهاية املطاف على أن

، لذلك تبقى 1الّسائدة(( له: )) الّنص دوما بدعة وخروج عن حدود اآلراءو بارث بق

   ما. مسألة إيجاد تعريف شامل محّدد وموّحد للّنص نسبية إلى حّد 

 الّنص تختلف باختالف االتجاه الفكري إليه هو أّن داللة نا الخلوص وما يمكن 

ن هو يمن وجهة نظر علماء اللغة املحدث على تحديد ماهيته، فالّنص الذي يعمل

بين املتكلمين، وبالتالي يكون الّنص هو أكبر وحدة   الوحدة الطبيعية للتفاعل اللغوي 

تي  أكبر منه، فهو الوحدة اللغوية لغوية، وال يمكن له أن يدخل تحت وحدة لغوية
ّ
ال

 الّنص هووالتداولي(. ف تستدعي التحليل األلسني بكل مستوياته )النحوي والداللي

مجموعة من الجمل ترتبط فيما بينها من خالل وسائل لية تنتج عن وحدة لغوية دال

 .2داللية، وأخرى منطقية الخطاب، بعضها نحوية، وبعضها

                                                 
 .61، ص1993، 03عالي، دار توبقال، املغرب، طروالن بارث، درس السيمولوجيا، تر: عبد الّسالم بنعبد ال - 1
-، 2009، 02ينظر: عزة شبل محمد، علم لغة النص بين النظرية والتطبيق، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط - 2

 ص)ز(. -املقدمة
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ا نضّمنهأّما إذا ما أردنا أن  
ّ
 نضفي على تعريف الّنص طابع البراجماتّية فإن

ه )) وحدة لغوية حال استخدامها، ههنا فعنصر التفاعل أو التواصل 
ّ
يمكن القول بأن

مكتوبة مكونة   منطوقة أو ))سلسلة لسانية أو بتعبير آخر هو ،1أو وحدة تواصلية ((

  نحىفي هذا امل.  2لوحدة تواصلية((
ّ
، وبإضافة االستعمال بمبدأ  غوي يقترن اإلنتاج الل

نحو قارئ  موّجها نتاج أدبي يكون أي يكتمل تعريف الّنص ذلك أّن  العنصر التداولي

خالل عملية  عملية انسجام الّنص وذلك من تحقيق دور فيه ل األخير هذافمعين. 

تي يمارسها على الّنص األدبيالتأويل 
ّ
 .ال

قة بالدراسات الغربي
ّ
توجهاتها، مناهلها و ة على اختالف هذه التعريفات متعل

فهذه األخيرة ساهمت بشكل أو بآخر في خلق الفروقات بين جملة الباحثين، هذا 

رين الغر 
ّ
ة ا في أوساط الّدراسات العربيّ ب، لتزداد هذه الفوارق أكثر تباينحال املفك

غوي نتيجة 
ّ
تي تعرفه حركة الّدرس الل

ّ
لعربي إن على مستوى ا لالضطراب ال

 املفاهيم.حات أو املصطل

نا  ألفيناه لدى الغرب،ملصطلح الّنص عن ما  تبيان املتصّور ولم يشذ 
ّ
ذلك أن

الغربي ومنهم من حاول  من يسير في نفس االتجاهمن الباحثين العرب  نجد

راثية العربية وهذا ديدان بحثنا هذا وسيأتي ذكره الحقا استشفافه من
ّ
 .املدونات الت

يستقص ي مفهوم الّنص في العربية من املفهوم   بداية نجد عمر أبو خرمة 

اللغوي، وعليه فالّنص عنده يحمل ممّيزات هي: ))الظهور، وعلو املصدر، 

بناء على ما تقّدم، فإّن الّنص... صار واالستقصاء التام، والتركيب، واالقتصاد، 

                                                 
 ، )املقدمة( .نفسه رجعامل  - 1
 .17، ص-عجميةدراسة م –نعمان بوقرة، املصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب  - 2
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غوي )الصوتي/ الكتابي( الظاهر على تركيب مخصوص بنمط ترتيبي ثابت
ّ
، الشكل الل

 .1ناّصه(( بحيث يستقص ي جميع مرادات

لدى الباحث نعمان بوقرة: )) وحدة كبرى شاملة تتكون من أجزاء  والّنص 

مختلفة تقع على مستوى أفقي من الناحية النحوية، وعلى مستوى عمودي من 

الناحية الداللية، ومعنى ذلك أّن الّنص وحدة كبرى ال تتضمنها وحدة أكبر منها، ... 

 وعليه فإّن كينونة، 2ذا الفهم فإّن فهم الّنص يتحّقق على مستويين((وفي ضوء ه

تي تتضمن العالقات النحوية والداللية بين أجزاء تتجّسد الّنص 
ّ
في بنيته الكبرى وال

حتاج إلى معرفة واسعة يووفقا لهذا فإّن فهم هذه العالقات  -الجمل-النص 

 فة املنتجة له.بالقواعد املؤسسة للنص وأنماط املقامات املختل

ه، فاملفهوم األساس ي للّنص يوتختلف نظرة الباحث "محمد عّناني" عن سابق 

ى في كونه وسيلة لنقل األفكار واملفاهيم لآلخرين، بحيث يكون بكالم محّدد 
ّ
لديه يتجل

، 3ومخاطب معّين، وبعبارة أخرى هو التوصيل اللغوي سواء كان منطوقا أو مكتوبا

ه تجسيد للغة باعتباره ر الباحث الّنص أيعتب
ّ
داة للتواصل، وحقيقة الّنص أن

ي التواصلي، وعلى هذا األساس تكون املهمة األساسية للّنص ه الوسيلة املثلى لألداء

غوي بين أفراد فاعلالت
ّ
غوية هو تحسين  الل

ّ
املجتمع، وبهذا تكون غاية الدراسات الل

 األداء التواصلي.

ملفاهيم معالم نجده قد تماهى في ولعلنا حين نتصفح محمد مفتاح في ا

 من منطلقين بارزين يتجاذبان الترجمة واملفهوم وهما:  النص الحديث عن

                                                 
 .30-29ينظر: عمر أبو خرمة، نحو الّنص، نقد الّنظرية وبناء أخرى، ص - 1
 .142-141ينظر: نعمان بوقرة، املصطلحات األساسية في لسانيات الّنص وتحليل الخطاب، ص - 2
 .116، ص1997ينظر: محمد عّناني، املصطلحات األدبية الحديثة، مكتبة لونجمان، القاهرة، دط،  -3
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تيني والذي يضع فيه مفهومين متوازيين بحسب الشكل وهو أوال 
ّ
االتجاه الال

االستصناع املرفولوجي الذي يستند إلى املقومات الخارجية املنسوج منها الكالم فقال 

، أما املعطى الثاني والوجه املتوازي مع األول فقد أعطاه تصورا 1سيج((: )) النص ن

خاصية االتساق واالنسجام ى للنص، والذي يستند إل ينبني على التكوين الداخلي

تي تحكم العنوان 
ّ
مرجعا هو ))  الدال على املحتوى فكان النص نصوص، وجعل لهال

 .2النص وثاق((

ل فعال ل 
ّ
لمتصور النص ي الذي انبثق من املاهية والحق أن مفتاح قد أث

متحوال إلى فعل الكينونة العربية في أشكال وصنوف شتى؛ فكان نسيج  الالتينية

ووشاح وعقيان وغيرها من الوسومات، التي تجاوزت اآللة الالتينية وحّورت نفسها 

 جديد. نحو بلوغ مقصد عربي

د مسح التراث العربي أما في معرض حديثه عن الثقافة العربية اإلسالمية فق 

عريضا طويال من أجل سبر النصوص وتقسيم تعريفها على الطريقة األصولية  مسحا

التي تجعل من البحث عن العلة حصرا ألوصافها قصد إنتاج نصوص حبلى باملنهجية 

العليمة التي تخدم البحثي، وإذ ذاك فقد جعل للنص في الثقافة العربية ُينسج من 

د اللسان العربي عدة معاني لغوية فبالنص منصة فقال : )) ييف بدأها سبعة تعار 

من املجرد ومجمل هذه املعاني البروز والظهور وغاية  للنص يتداخل فيها املحسوس

نقطة نهاية  وإظهاره واالنتقال من نقطة بداية إلى الش يء ومنتهاه، أي إبراز ما خفي

  ية القديمة.، وهذا ما سجله في معرض ما جاء في املعاجم العرب3((

                                                 
 .16، ص: 1999، 1محمد مفتاح، املفاهيم معالم، الدار البيضاء، املركز الثقافي العربي،ط - 1
 .17املرجع نفسه، ص:  - 2
 وما بعدها. 18، ص: فاهيم معالمامل محمد مفتاح، - 3
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ولقد خصص الجانب الفقهي بتفرده في بيان املفهوم الحقيقي للنص بعيدا 

عن املواد املعجمية وهو ما أورده عند اإلمام الشافعي وإمام الحرمين الجويني، ثم 

توجه نحو بيان الفرق بين الطرح العربي القديم وما جاء في الثقافة الالتينية من 

كل فقال : )) يتبين من هذا أن هناك اختالفا بّينا بين حيث التخصيص واملاهية والش

مفهوم النص في الثقافة املتفرعة عن الجذر الالتيني والثقافة العربية اإلسالمية ، 

فالنص في الثقافة الالتينية هو النسيج الذي تولدت عنه مفاهيم عديدية 

ي فليس هو مإلسال في املجال الثقافي العربي ابالتشبيهات واالستعارات؛ وأما النص 

 .1النسيج وإنما هو البروز والظهور((

تي تسهم في   
ّ
وعلى هذا األساس نجد "محمد مفتاح" يحّدد للّنص األساسات ال

 تشكيل الّنص وإعطائه صفة الكينونة وفق مبدأ النصانية، فالّنص عنده: 

تي تساهم في الحفاظمدونة كالمية:  – 1
ّ
على  باالضافة إلى الصبغة الكتابية وال

 ديمومة الّنص، فهو أيضا ذو طابع كالمي.

إّن كّل نص هو حدث يقع في زمان ومكان معينين ال يعيد نفسه  الّنص حدث: – 2

 إعادة مطلقة مثله في ذلك مثل الحدث الّتاريخي.

 يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب... إلى املتلّقي. تواصلي: – 3

غة–الّتواصلّية  على أّن الوظيفة تفاعلي: – 4
ّ
وظائف  ليست كّل ش يء، فهناك -في الل

تي تقيم عالقات اجتماعّية بين
ّ
غوي، أهّمها الوظيفة الّتفاعلّية ال

ّ
 أخرى للّنص الل

 أفراد املجتمع وتحافظ عليها. 

تي لها بداية ونهاية، ولك االنغالق: – 5
ّ
ّنه من ونقصد انغالق سمته الكتابّية األيقونة ال

 عنوّية هو :الّناحّية امل

                                                 
 .19ص:  املرجع نفسه، - 1
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ما هو متولد من أحداث  -6
ّ
غوي ليس منبثقا من عدم، وإن

ّ
توالدي: إّن الحدث الل

.ووفق هذا الّتأسيس 1تاريخّية ونفسّية ولغوّية... وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى 

ق بتصّور الباحث حول مفهوم الّنص، يصبح الّنص لديه))مدونة حدث كالمي 
ّ
املتعل

 .2ذي وظائف متعّددة((

لباحثين نفسه لهج نّ الوينتهج الباحثان "صالح فضل" و "إبراهيم خليل"  

في  الغربيين في تحديدهم ملفهوم الّنص من خالل إبراز الخصائص النصانية للّنص،

الباحث بشير إبرير في مقال له بعنوان الّنص األدبي وتعّدد القراءات أّن حين نجد 

ص هو ما تنقرئ فيه الكتابة وما تنكتب )) النّ  يورد تعريفا للمصطلح فيكون بذلك:

على أّن فعلي الكتابة والقراءة؛ ، وبهذا القول يقارب الباحث بين 3فيه القراءة((

تي تحفظ له وجوده 
ّ
التجسيد الفعلي للّنص يتحّقق عندما يرتبط بفعل الكتابة ال

ا بالباحث يريد أن يشي
ّ
ر إلى وديمومته، من ثّم يحتفي الّنص بالفعل القرائي، وكأن

   .ارتباط الّنص بفعل اإلبداع والنقد/ القراءة

وبالّرغم من هذه االختالفات في تعريفات الّنص وتباين وجهات النظر يمكن لنا  

أن نستشف تعريف شامل موّحد للّنص حسب رأي الباحث" محمد وهابي"، فهو 

 
ّ
تي يجمع بين هذه التعاريف ليخلص في نهاية املطاف إلى جملة من الخصائص وال

ل في كون الّنص 
ّ
يتحّقق وجوده  كيان لغوي يمكنها أن تعطينا تعريفا للّنص وتتمث

ه 
ّ
غة، ثّم إن

ّ
وهذا باعتبار الكم اللغوي، متوالية من الكلمات والجمل بفعل الل

بالّنظر إلى الشبكات  الّنص نسيجوانطالقا من هذه الخاصّية يمكن لنا القول أّن 

                                                 

 .120ص ،1985دط،  التنوير، بيروت،استراتيجية التناص، دار ، خطاب الشعري محمد مفتاح، تحليل ال - 1

 .120املرجع نفسه، الّصفحة   - 2
 ت.نيبشير إبرير، الّنص األدبي وتعّدد القراءات، مقال عن األنتر  - 3

www.angelfire.com/tx4/lisan/texts/literary.doc 
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تي تحكم نظام ال
ّ
ذي يضمن له تمظهر التعالقّية ال

ّ
 الكتابة، وكّل ّنص الداخلي، وال

 هذه األخيرة تضمن لهو  1التواصلّيةهذه الخاصّيات تجتمع لتعطي للّنص صبغته 

وعليه يكون الّنص من وجهة نظر الباحث )) كيان لغوي مكتوب،  تواجده بالفعل.

بين  مترابط ومنسجم األجزاء، ومتضّمن رسالة يمكن من خاللها تحقيق الّتواصل

 .2واملتلقي(( املرسل

التي أوردناها في -وفي األخير فإّن ما تفصح عنه هذه التعاريف واإليضاحات

تها 
ّ
هو أّن أغلب العلماء اللسانيين يجمعون على القول  ،-واختالفهاالبحث على قل

تي تراهن على أّن 
ّ
بوحدة وتماسك الّنص وهو القاسم املشترك في كّل هذه التعاريف ال

تكاملة تجمع خيوطها خاصية الترابط النحوي، املكلية بال لغوّية تتصف دةالّنص وح

وهو  االنسجام /كما يقوم النظام الكلي لهذا الّنص على مبدأ التماسك الداخلي

الخاصية الداللية الجامعة للخطاب، ويضفي الجانب التداولي على هذه الوحدة 

تكلم/املؤلف في إنتاج قصد املالكلية صفة االكتمال، ليبرز الّنص غاية أو 

صورة الّنص  الّنص/الخطاب محدثا بذلك عملية التواصل بين الطرفين، لتكتمل لنا

 النهائية  باجتماع هذه الخصائص الثالث.

تي تربط بين عناصرها  تأسيسا على ما سبق
ّ
يكون الّنص الوحدة اللغوية ال

ة فيها للطول أو نحوية وداللية داخلية وتحكمها مبادئ تواصلية ال عبر  عالقات

غة هو التواصل بين أفراد املجتمع الواحد، 
ّ
القصر، ذاك أّن الغاية من استعمال الل

غوية الثالث في صورة 
ّ
ويشكل الّنص البؤرة املثالية من أجل دراسة املستويات الل

 متكاملة ومترامية األطراف.

                                                 
، 10ينظر: محمد وهابي، من الّنص إلى الّتناص، عالم الكتب الحديث، جدارا للكتاب العالمي، األردن، ط  - 1

 .41-40ص  ،2016
 .41، صاملرجع نفسه - 2
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أن  هو املوضوع الحقيقي للسانيات، )) وكل وصف للجمل يجب نفالّنص إذ  

يتضمن وصفا للّنص، وبذلك يصير نحو الجملة ليس سوى جزء من لسانيات الّنص 

نا وخالل بحثنا في األبنية الّنصية ال يمكن أن نلغي 1((
ّ
، يستلزم هذا القول أن

تي كانت محورها الجملة؛ ما دامت هذه الدراسات جزء من الدراسات 
ّ
الدراسات ال

 الّنصية.

 

 

 

 

 

ص في ضوء لسانيات املبحث الثاني:
ّ
 التكامل املعرفي. الجملة ولسانيات الن

ما يمكن مالحظته على الدراسات السابقة للسانيات الّنص أّنها كانت تنطلق  

ز على بناء الجملة و تتكّون من مجموعة من الجمل ... اللغة من مبدأ أّن )) 
ّ
الّنحو  يرك

غة لذا ومن ثّم فالنحو هو "نحو الجملة". وبناء عليه فالجمل هي املك
ّ
ون األساس ي لل

 ثمرة 
ّ

غة بأّنها تتكّون من مجموعة من الجمل، وأّن الجملة ليست إال
ّ
توصف الل

ه إذا ما قلنا "نحو الجملة" فنحن نرمي إلى دراسة  .2((للّنحو
ّ
واملأخوذ بعين االعتبار أن

 بنائها التركيبي والداللي بمعزل عن السياق.

                                                 
حسين خمري، نظرية النص من بنية املعنى إلى سيميائية الدال، منشورات االختالف/ الدار العربية للعلوم  - 1

 . 44، ص2007، 01ناشرون، الجزائر/ لبنان، ط
الكتاب الحديث،  صالح حسنين، اللسانيات وعلم اللغة املعاصر وعالقته بالعلوم اإلنسانية،دار  - 2

 ، بتصرف.112، ص 2008القاهرة/الكويت/الجزائر، دط، 
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  يجمع أغلب الباحثين
ّ
 مع أّن الدراسات الل

ّ
غوية لم تتجاوز نحو الجملة إال

لت ذروة االهتمام 1984نهايات ستينات القرن املاض ي، في حين أّن سنة 
ّ
م مث

 1( عمال.298)حوله وتحليل الخطاب حيث بلغت األعمال املنشورة  بلسانيات الّنص

قبل الولوج في مناقشة الفوارق بين لسانيات الّنص ولسانيات الجملة، و 

(، وضع فيها 1973عندما نشر دراسة له سنة )(Lang)  إلى رأي "النج" يمكننا أن نشير 

يفوق نحو الجملة على أن ال يكون نحو الّنص مجّرد  بنودا ملشروعية املطالبة بنحو

 قفزة اصطالحية، وهي:

 وجود اختالف معّتد به بين الجملة والّنص. -1

ت -2
ّ
غوية ال

ّ
ل في أّن الّنص هو تلك الوحدة الل

ّ
ي لها عالقات هذا الفرق يتشك

  حّد الجملة. ةمتجاوز تركيبية  

 يقّدم مفهوم الّنص على نحو دال على نحو الجملة، بحيث ال يمكن أن يقع  -3

 عبر الّنص. مقبول   وصف
ّ

  2للجملة إال

إّن الباحث عن الفوارق الجوهرية بين الحقلين، يلحظ اهتمام لسانيات الّنص 

ذين كانا مغّيبين عن 
ّ
تي كانت تصفبالداللة والسياق ال

ّ
 اهتمامات لسانيات الجملة ال

 أّنها أغفلت الداللة، وهذا ما حمل علماء لسانيات الّنص إل
ّ

غوية، إال
ّ
ة ى رؤياألبنية الل

غوية ما يزال مقتصرا على وصف الجملة، وصار 
ّ
مفادها أّن البحث الشكلي لألبنية الل

غوية أمرا
ّ
تي ضروريا في مختلف العلوم النظر إلى األبنية العليا والعميقة للظاهرة الل

ّ
 ال

 تبحث في ظاهرة الّنص، وكيفية تفسيرها وتحليلها 

 في نطاق لسانيات الّنص. وهذا ال
ّ

  1يتّم إال

                                                 
 .77-76ينظر: محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، تأسيس نحو الّنص، ص - 1
ين ديتر فيهيفجر، في البنية الداللية للّنص، نقال عن: سعيد حسن البحيري، اسهامات أساسية في العالقة ب - 2

 .267-266، ص2010، 02الّنص والنحو والداللة، مؤسسة املختار، القاهرة، ط
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يبّين أحد الباحثين أّن اهتمام لسانيات الجملة بالشكل جعلها تغفل القضية 

غو  مّما جعلها في حالة قصور  -املعنى-األهم 
ّ
ية وعجز عن تحليل الظاهرة الل

غوية، فمستعملو 
ّ
وتفسيرها، وعليه فإّن دراسة النصوص توصلنا إلى فهم الظاهرة الل

مون أو يكتبون ال يعّبرون بجمل فقط أو متوالية جملية، ولكّنهم 
ّ
غة حين يتكل

ّ
الل

 2يعّبرون عن موقف لغوّي حّي.

يمكن لنا أن نجمل الفوارق بين لسانيات الّنص ولسانيات الجملة كما أجمع 

 أغلب الباحثين في النقاط التالية: عليها

ز لسانيات الّنص على الّنص كبنية كبرى وليس الجملة، وعلى هذا  
ّ
أوال: ترك

صية بناء على أن نحو النص يشمل النصوص اللسانيات الن األساس اجتذبت

النص، وسياقه، وظروفه، وفضاءاته، ومعانيه املتعالقة القبلية والبعدية، مراعيا 

 .وثقافته وأشياء كثيرة تحيط بالنصظروف املتلقي 

ثانيا: كثير من الظواهر التركيبية لم تفسر في إطار الجملة تفسيرا مقنعا،  

وربما تغير الحال إذا اتجه الوصف إلى الحكم على هذه الظواهر في إطار وحدة أكبر 

 . 3تكون هذه الوحدة هي النصمن الجملة، ويمكن أن 

تي  
ّ
 -الّنص-وحدة الكبرى استدعت النظر إلى الومن الظواهر التركيبية ال

مجاال للدراسة ضمن نحو الجملة: عالقات التماسك الّنحوي الّنص ي  بحيث لم تلق

وأبنية التطابق والتقابل والتراكيب املحورية، والتراكيب املجتزأة، وحاالت الحذف، 

في نصوص  تركيبية وتوزيعاتهاوالجمل املفسرة، والتحويل إلى الضمير والتنويعات ال

                                                                                                                                                         
ينظر: عمران رشيد، اللسانيات الّنصية دواعي التأسيس واألهمية، موقع دراسات أدبية ونقدية، من األنترنت،  - 1

 .02، ص12/07/2010
الباحث عبد السالم هارون: مؤلفا  ينظر: سعد مصلوح، العربية من نحو الجملة إلى نحو النص، ضمن كتاب - 2

 . 413، الكويت، ص1990ومعلما ومحققا، تحرير: وديعة طه النجم، عبده بدوي، كلية اآلداب، 
سانيات الّنصّية دواعي الّتأسيس واألهمّية، ينظر: عمران رشيد،  - 3

ّ
 .5-4املرجع السابق، صالل
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تي ال يمكن  ةفردي
ّ
تي تخرج عن إطار الجملة املفردة ال

ّ
وغيرها من الظواهر التركيبية ال

 من خالل وحدة الّنص الكلية
ّ

 .  1تفسيرها تفسيرا كامال دقيقا إال

الباحث داخل حقل لسانيات الّنص يلفي ظواهر تركيبية لم تفّسر في إطار الجملة ف

نظرة إلى هذه الظواهر قد تغّيرت، إذ اتّجه الوصف إلى تفسيرا مقنعا، واملرّجح أّن ال

  .الحكم عليها في إطار وحدة أكبر من الجملة

ت بسبب التداخل بين لسانياثالثا: تغّير الدرس اللساني في نظرته إلى اللغة،         

فكان ، عنصرا مهّما بالوظيفة االجتماعية للغةالّنص والتداولية، لذا أصبح االهتمام 

إلى ضرورة وجود الدور التواصلي الذي يعده علماء اللسانيات جوهر تفات االل

ة الحية العمليات االجتماعية، ومن هنا أدرك اللسانيون أن اجتزاء الجمل يحيل اللغ

عة من واملنز -وهو ما نجده في شواهد النحو والبالغة-عبارات فتاتا وتفاريق من ال

 النصية.ما يتنافى مع مبادئ اللسانيات ، سياقها

رابعا: إضافة مهام جديدة للسانيات ليست من اختصاص لسانيات الجملة، 

ومن تلك املهام صياغة قواعد تمكننا من حصر كل النصوص النحوية في لغة ما 

فاللسانيات النصية إعادة بناء  وصف لألبنية،آليات تزويدنا ب كما تقومبوضوح، 

 .2في عدد ال نهائي من النصوص شكلية للكفاءة اللغوية الخاصة بمستخدم اللغة

خامسا: يمكن للسانيات النص أن تقدم خدمة كبيرة للترجمة، حيث يرى         

قدم إسهاما للترجمة، بعكس يأن هذا العلم أنه يمكن ل "روبرت دي بوجراند"

عنى بالنظم االفتراضية ألن الترجمة من أمور األداء، وليس 
ُ
اللسانيات التقليدية التي ت

املعجم والنحو فقط كافيا للقيام بالترجمة بسبب الحاجة إلى التماسك في امتالك 

                                                 
 .33، ص1989، 01كر للنشر والتوزيع، القاهرة، طينظر: محمد العبد، اللغة واإلبداع األدبي، دار الف - 1
وينظر: أحمد عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،  .6، صالسابقاملرجع عمران رشيد، ينظر:  - 2

 .43-41، ص2001، 01مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط
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استعماالت اللغة، وذلك من املهام األساسية للسانيات النص، لذا يمكن أن يفيد 

 .كثيرا في هذا املجال في النقل من اللغات األجنبية إلى العربية أو العكس

ما معزولة عن سياقها، وهو سادسا: تقوم لسانيات الجملة بدراسة الجمل       

يجّسد استقاللية الجمل ومنآها عن الظروف الخارجية والداخلية، أّما لسانيات 

تي تخلق لذا الّنص فهي تدرس العالقات بين الجمل، 
ّ
فالنصّية تبحث في الظواهر ال

التماسك بين املتوالية الجملية داخلية كانت أو خارجية. وعلى هذا األساس فإّن طابع 

الّنص فهي بخالف لسانيات ات الجملة معياري ينزح إلى تطبيق القاعدة أّوال، لساني

 ويحّقق كينونته. أبعد ما تكون عن املعيارية إذ أّنها تدرس الّنص بعد أن يكتمل

ويورد دي بوجراند فوارق بين الّنص والجملة من خالل خصائص االستعمال 

ما تسهم  النتاج من بينها: أّن الجملة في الّنص ال تفهمو 
ّ
في حّد ذاتها فحسب، وإن

فتحديد املعنى يكون بالنظر إلى البنى الكلية وليست  الجمل األخرى في فهمها،

ذي تتفاعل من خالله املرتكزات 
ّ
الجزئية، كذا فالّنص يّتصل بسياق املوقف، ال

والتوقعات واملعارف وهذا يمثل السياق الخارجي، في حين ما يحكم البنية الداخلية 

الّنصوص  أّن إلى هذا  وما يضاف ياق داخلي وهذا ما يغيب في الجملة تماما.هو س

 تعجز عنه الجملة فال تشير إلى نصوص أخرى من خالل ظاهرة التناص، وهذا ما

 1يمكن لها اقتضاء غيرها من الجمل.

 وتضيف الباحثة "نادية رمضان الّنجار" بعض أوجه االختالف بين نحو

 ا أّن :الجملة ونحو الّنص مفاده

الجملة تنتمي إلى نظام افتراض ي "الّنحو" في حين يعّد الّنص نظاما واقعيا من  -1

 خالل االنتخابات من بين مختلف خيارات األنظمة االفتراضّية.

                                                 
 89، ص 1998لم الكتب، القاهرة، ينظر: روبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، تر: تمام حّسان، عا -1

 وما بعدها.
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 تتحّدد الجملة بمعيار أحادي " علم القواعد" من نظام معرفي وحيد "علم -2

غة" في حين تتحّدد نصّية الّنص بمعايير عّدة من مخ
ّ
 األنظمة املعرفّية. تلفالل

ر الّنص باألعراف االجتماعّية والعوامل الّنفسّية وبموقف وقوع الّنص   -3
ّ
يتأث

رات.
ّ
ر الجملة بهذه املؤث

ّ
 بوجه خاص، في حين يضعف تأث

يعّد الّنص حدثا يوّجه املرسل إلى املستقبل؛ إلنشاء عالقات متنوعة،  -4

 عالقات القواعدّية في حين الوتوصيل مضامين يعينها املنتج، وال تقتصر على ال

ل حدثا.   
ّ
 بالعالقات القواعدّية؛ ومن ثّم فهي ال تمث

ّ
                                        1تعنى الجملة إال

ومن وجهة نظر أخرى نالحظ أّن لسانيات الّنص استفادت من لسانيات 

غوية بين املتواليات 
ّ
الجملية املكّونة الجملة، وذلك من خالل ضبط العالقات الل

زت عليها 
ّ
تي رك

ّ
للّنص عن طريق روابط تماسكية نحوية، ومن العالقات النحوية ال

لسانيات الّنص ضمن األفق الجملي: الضمائر ووظائفها الّنصية، أسماء اإلشارة، 

 التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التكرار، االستدراك، التوابع، الحذف، الصلة،

خير، االستثناء، الزمن، العالقات املوضوعية، العام والخاص، الكل التقديم والتأ

 والجزء...

ب فعليا  غّيِ
ُ
ذي تقّدم فاملالحظ حقيقة أّن لسانيات الّنص لم ت

ّ
وبالرغم من ال

ق بالجملة هو األساس  لسانيات الجملة
ّ
وأوصافها ومصطلحاتها، )) بل كان كل ما يتعل

ذي اعتمد عليه االنتقال إلى ما ب
ّ
عد الجملة، فقد نتج عن إدخال عناصر ال تعرفها ال

الجملة في الوصف اتساع أفق النظر إليها في ضوء محيط أكبر، يربط بين وجودها 

 على هيئة معّينة وبين غايات ومقامات مختلفة تتيح عددا غير محدود

                                                 
، 01،1992ينظر: روبرت دي بوجراند، ولفغانغ درسلر، تر: إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد، دار الكتاب، ط - 1

 . 11-10ص



ص ولسانيات الجملة:                      املدخل:              
ّ
 جاوز أم اشتمالتلسانيات الن

 

 

43 

الفوقّية  ، فكان ما تجاوز به الّنص الجملة هو النظر إلى البنى1من التفسيرات(( 

الداللية واملنطقية واملقامات السياقية و االتصالية ثّم الوقائع  جمل والعالقاتلل

انطلقت ، وتأسيسا عل ما ورد يمكن القول أّن لسانيات الّنص قد التأثيرية في املتلقي

لسانيات الجملة إذ جعلتها ضمن نطاق التحليل الّنص ي لظواهر الّنص  بداية من

 . النحوية

، ال يمكن لنا أن نجحف أهمية علم لسانيات الجملة بالنظر إلى ما تقّدم 

التحليلي للّنص، كما ال يمكن أن نساوي بينه وبين علم لسانيات الّنص،  اإلطارداخل 

إذا كّنا نمّيز في الجملة الشفوية بين  وبصدد هذا األمر نجد تدوروف يقول: ))

نا سنمّيز في ا
ّ
لّنص مثيلها، ولكّنها ال تأخذ مكوناتها، الصوتية والنحوّية، والداللية، فإن

تي تتكون منها إذا ف، 2املوقع نفسه في الحالتين((
ّ
الّنص مكّون من نفس العناصر ال

 أّن الحديث 
ّ

للّنص ال يمكن أن يحملنا  لسانياتعن الجملة: نحوا وصرفا وداللة، إال

ية داخل لعودة إلى نحو الجملة، كما أّن العالقات القائمة بين املتواليات الجملعلى ا

إضافة إلى أّن العالقات الداللية ، الجملة لسانياتحدود  األطر الّنصية تتجاوز 

 الجملة. لسانياتوالتداولية للّنص تعتبر معّقدة وال يمكن تفسيرها داخل نطاق 

 من
ّ

منظور  وبالّتالي ال يمكن لنا أن نفّسر العالقة القائمة بين الجملة والّنص إال

غوي، فإذاالّتكامل املعرفي، ذلك 
ّ
ه حقيقة قائمة بين أوصال الدرس الل

ّ
كان الفونيم وحدة  أن

ل الكلمة
ّ
ل الجملة، من ثّم مركزّية في تشك

ّ
، تكون أيضا الكلمة العنصر الّرئيس لتشك

غة ليشمل الّنصوص 
ّ
د أّن توسيع مجال الل

ّ
تكون الجملة وحدة الّنص، وهذا ما يؤك

ك مطل
ّ
صال ال يشك

ّ
زولة: كالفونيمات أهمّية الوحدات املعقا في وتوظيفها في االت

                                                 
سعيد حسن البحيري، علم لغة الّنص، املفاهيم واالتجاهات، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، القاهرة،  -1

 . 98ص ،2004، 01ط
 .129، ص1990، 01منذر عّياش ي، مقاالت في األسلوبية، منشورات اتحاد كّتاب العرب، دمشق، ط - 2
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الجملة تمهيدا لسانيات كون وعليه ت1.واملورفيمات، واملركبات االسمّية والجمل

 الّنص. لسانياتضروريا لبزوغ فجر 

 أّن ويمكن اإلشارة إلى أّن 
ّ

البحوث الجملية تدرس ضمن نطاق الّنص ، إال

تي تستوفي كل جوانب 
ّ
التحليل إن على املستوى الّنص يبقى الوحدة الكبرى ال

علم لسانيات الجملة كباقي العلوم ، وهكذا يتجه واصليالت وأالداللي أو النحوي، 

واحدة لتقّدم املعارف والنظريات لتخدم هذا السابقة للسانيات الّنص في بوتقة 

 لسانيات الّنص أول ما اتصفت أّنها علم متداخل العلم الشامل، ذلك أّن 

  االختصاصات.

 هذ التأسيس املنهجي الذي تفيأ إلى املاهية املعرفية، تنظيرا وتطبيقا،ووفاق 

فإنه من جملة ما وقفنا عليه، يكمن في ضرورة معرفة أن اللسان نظام من األدلة 

ويكتس ي مصطلح الجملة الغموض والتعددية املتواضع عليها وله بذلك بنى ظاهرة، 

ل هذ
ّ
ا املصطلح دعائم وأساسيات املفاهيمية كغيره من االصطالحات ، وقد شك

سانيات والبنيوية 
ّ
الدرس النحوي العربي قديما والدراسات الغربية الحداثية كالل

والنظرية التوليدية التحويلية وغيرها، من ثّم فقد فتح قصور هذا الدرس النحوي 

غوية على مصرعيه لتكتنف األبحاث مصطلحا ومفهوما جديدا 
ّ
الباب في الدراسات الل

الحقول قد تباينت تعاريفه من لدن التراثيين إلى التدرج الحاصل في و النص هو 

 الكث النقدية واللسانية املعاصرة، ناهيك عن البعد اللساني الذي اتخذه

 .رسين في االتكاء على دعائمهمن الدا الكثير

                                                 
غة الّنص ي، هفولفجانج ينظر:   - 1

ّ
تر: فالع بن شبيب العجمي، اينه منه، ديتر فيخفيجر، مدخل إلى علم الل

 .07ص، 1994سلسلة اللغويات الجرمانية، جامعة امللك سعود، 
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 الفصل اأول 

بلسانيا   الّنص: أقلم امفاهي

 
ّٙهب امبح اأّول:  لسانياػ ثلّن٨: ثلبٖثياػ ڣثلتٖ

 ما قبل لسانياػ ثلن٨ب امبح الثاني:

: ٚبيغب امبح الثال  مباحن ثللسانياػ ثلّنصيغ ثلغ

ئ
 

ئ
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ٙثساػ ثإنسانيغ ڣثلّلغڤيغ      ٗ  علګ ڣجڢ ثلخصڤ٥تكت٦  ثلٖ صفغ ثلًڇثكميغ، 

ٚيغ ٕڣڗ ثائ ڣ نظ ّسس منه  ڗ يت ٛ علګ ما سبڄ ا يمكن  ڣ تنظيڇئٙتكا ه٘ث ، اًئتطبيقًث 

ٛئ ڗ يشّكل تجاڣ ّما  ٙتكاٛ  ڣ ثشتماائ ثثا ٚياػ  ي  له٘ه ثلنظ لها ڣثأخ٘ بمبإئها 

ٙتبا٭  ّنڢ علږ لڢ ث ع لسانياػ ثلّن٨  سيس له٘ث ثمنه ثلجٖيٖ، ڣثلجلّي حڤڋ نش ثلت

ٚع ٙثساػ ثللغڤيغ ڣثم٘ثهظ ثلنقٖيغ ثمعاص ئبڣثيڄ بالٖ

ٙثساػ  ئئ ّٖ كٌڇ ڣضڤحا مٸ ثل كٌڇ ما تكڤڗ تلڊ ثلعائڄ  ٙثػ ڣ شا ثّل ضّمـ 

ٙف عليڢ ثلنصّيغ مبإ ٙثساػ ثلجمليغ ، فامتعا ػ ثلٖ ّڗ لسانياػ ثلّن٨ قٖ تجاٛڣ

قطابها يعيغ، ثلسلڤكيغ، ثلڤظيفيغ، ثلتڤليٖيغ  بمختلڀ  )ثلبنيڤيغ، ثلتٛڤ

ّڗئمثلتحڤيليغ،ببب(، ڣثلقاٙ ثمت ٙڅ  ه٘ث ثلتجاٛڣ ا يمثل ثلقطيعغ  عن يٖ

ث معّينا بستمڤلڤجيغ بينها، ڣلكّن طبيعغثإ ي م ثلتطٙڤ ثلعلم تف٩ٚ مبٖ بٖ يتمثل 

ٚنا سابقا ش ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ ثصطبغ علږ لسانياػ ثلّن٨  بثلتجاٛڣ ڣثاشتماڋ كما 

ّٖ تعبيڇ تفاڗ ٕيڊتببصبغغ  ئ تٖثخل ثاختصاصاػ علګ ح

ٚڣٵ  علږ  ٚٵ من ف ّنما هڤ ف ّڗ لسانّياػ ثلّن٨  ٙيڀ علګ  غلظ ثلتعا تجمٸ 

، ڣئ ڣ ثمكتڤبغ علګ ثلسڤث ٙثسغ  ثللغغ ثلحٖين، يٖٝٙ ثلنصڤ٥ ثمنطڤقغ  ه٘ه ثلٖ

ٜث ثلن٨ ج ٚيقغ ثل تنتظږ بها  كٖ ثلط ٚتبٰ فيما بينها لتخبڇ عن ثلكل ثمفيٖ  ت ب 1ڣت

ت فمصطلح لسانّياػ ثلّن٨ عنٖه يعن  Nilsڣهڤ ما يجّسٖه مڤقڀ ثلباحن تنيلت ت

كيٖه  ، ثلشكلي ڣ ثلٖالي، مٸ ت ٕڣثػ ثلّتماسڊ ثلنپ  ٙثسغ ثلّلغڤيغ ثل تعن ب ّٖ ثل

ڣ تحليلڢ  ٙع ڣ جٕڤ خلفيغ لٖڥ ثمتلقي حيڗ تلقيڢ للّن٨  ٚڣ هميغ ثلسياځ ڣ ض علګ 

ئلڢب

ئ

ئ
                                                 

ٚع، ٭ - 1 ، ثلقاه ٙ قبا ٚيغ ڣثلتطبيڄ، ٕث ٚثهيږ ثلفقي،علږ ثللغغ ثلّنپ  بيڗ ثلنظ ب  ب35، ٥ةةة2، تينظٚ: صبحي 
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ّ-لسانيا الّنص امبح اأّول:   :-البدايا والتد

 تـعــريــ لــســانـيــا الــّنــص: -ت

سيس ثأڣلي للٖٝٙ ثلنحڤڬ قٖيما قٖ ثنبن علګ ّڗ ثلت ٙع ب  سبقـ لنا ثإشا

ٙثسغ ثلجملغ ڣكل ما يتعّلڄ بها، فبّيڗ مكڤناته ا ڣمختلڀ ثلقڤثعٖ ثّل تحكمها ٕ

ٚياػ ثلّنحڤيغ ڣثاتجاهاػ ثلّلسانيغ ثلحٖيثغڣئ  .سس بنائها، ڣعلګ ٗلڊ قامـ ثلّنظ

ٙئ فيما بعٖڣئ  ي  ػ لسانياػصا ثلجملغ علما يعجٜ عن تلبيغ حاجغ ثلعلما 

ٚع،  ٙثساػ ثلّلغڤيغ ثمعاص ّٖ ٜثما عليهږ ثانفثل ي ثلّتحليل كاڗ ل كبڇ  لګ ڣحٖع  تقاڋ 

ٜٹ ڗ ب ثللغڤيغ تثلّن٨ت علګ ثلساحغ  مصطلح فكانـ ثاستجابغ له٘ه ثلّتٖثعياػ 

ٚفّيغ، فتقاٗفتڢ ڣجهاػ من ثلّنظٚ  ، ثمع ّ ليّتضح فيما بعٖ قصٙڤ ثلًڇسانغ ش

من حين ثستيفا ه٘ه ثلڤحٖع ثلكبڇڥ  ثمفاهيميغ ثمتعّلقغ بحقل ثلجملغ عن

ٙثسغ  ٙ ثلّتحليل، ڣئڣئ ثلٖ ٚثعاع ل٘لڊ ڣبمفعڤڋ جملغ من ثلعناصٚ ثمتعّلقغ بمسا م

ٝٙ ثألسن ثمتشّعظ  ّٖ سيس ثل ٙع ت ٚڣ ٚٛػ ثلحاجغ ض ف علږ جٖيٖ ثمتٖثخل 

ڣ بـ ثصطلح عليڢ ڇجمغب تعلږ ثلّلغغ ثلّنپ تتلسانّياػ ثلّن٨ت  ًّ ي ثل ئعلګ ثختاف 

ئّنا ا نصإف          ٙځ  ٚيغ فڤث ٚيڀ لسانّياػ ثلّن٨ خافا ما  جڤه ي  هڤ حاصلي تع

ٚيفاػ ثلخاّصغ بمصطلح ٚڣٵ ثللسانيّئ ثلّتع ٚٵ من ف ، اػتثلّن٨ت، فلسانّياػ ثلّن٨ ف

ٙه ثلڤحٖع ثلّلغڤي ي غ ثلكبڇڥ، يٖٝٙ ثلّن٨ باعتبا ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ فهڤ يبڇٛ 

لګ ك كينڤنتڢ ٙتها ثلبحثّيغ  ٚكّبغ، تمتٖ قٖ نمٰ من ثلّتحليل ٗڣ ڣسائل بحثّيغ لغڤّيغ م

علګ من مستڤڥ ثلجملغ،  ثلقائمغ  عاقاػلبحين تكڤڗ ثانطاقغ بتفّح٨ ثمستڤڥ 

لګثمكّڤناػ ثلًڇكيبّيغ ٕثخل ثلجملغ ثلڤثحٖع، بيڗ  ث ثلجملغ  ما من ثّږ تنتقل  ٙڣ

ّٙجي، ب ي ثلمستڤياػ ٗثػ طابٸ تٖ بيڗ ثلّنحڤّيغ عاقاػ تكڤڗ بٖثيژها من خاڋ ثلبحن 

ٚتقي ڣئ، ثلجمل ئبلګ ثمستڤڥ ثإبا۬ي ڣثلتڤثصلي لهابعٖ ٗلڊ ت
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ّٙيغ، فه  مكمن ثختافيبڇٛ ڣههنا           ي ثلعلڤم ثمعيا لسانّياػ ثلّن٨ عن با

ّنڢ مجمڤعغ من ثلقڤثنيڗ  )) ليسـ ٙه، بل  ٙمغ ثّل تطبڄ علګ ثلّن٨ من ثلخا ثلّصا

ّٙيغ ثّل تستخل٨ من ثلّن٨ ٗثتڢ  ب ڣهڤ ب٘لڊ1((يعن مجمڤعغ من ثلقڤثنيڗ ثاختيا

ّٙيغ ثّل ڣقعـ فيها ثلباغغ من قبل ڣغيڇها من ثلعلڤم،  ينفي عن نفسڢ صفغ ثمعيا

ٚيغ  لڀ ح كٌڇ ڣعليڢ يكڤڗ لٖڥ ثلكاتظ ة ثم ٚڅ  جل ثلتح ٗ يًڇڅ للّن٨ مسافغ من 

 كبڇ، فليس هناڅ قڤثنيڗ تقّيٖه كما فعلـ ثلعلڤم ڣثمناه ثلّسابقغب

ّڗ لسانّياػ ثلتج ٙيڀ علګ  غلظ ثلتعا ٚڣٵ  علږ مٸ  ٚٵ من ف ّنما هڤ ف ّن٨ 

ٙثسغ ثللغغ ثلحٖين، يٖٝٙ ، ڣ ه٘ه ثلٖ ڣ ثمكتڤبغ علګ ثلسڤث  ثلنصڤ٥ ثمنطڤقغ 

ٜث ثلن٨ ج ٚيقغ ثل تنتظږ بها  كٖ ثلط ٚتبٰ فيما بينها لتخبڇ عن ثلكل ثمفيٖ  ت  ب2ڣت

ت فمصطلح لسانّياػ ثلّن٨ عنٖه يعن  Nilsمڤقڀ ثلباحن تنيلت تما يجّسٖه ڣهڤ 

ٙثسغ ثللّئ ّٖ ٕڣثػ ثلتّئ غڤيغ ثل تعنثل ، ثلشكلي ڣ ثلٖب كيٖه لاماسڊ ثلنپ  ي، مٸ ت

ٙع ڣ جٕڤ خلفيغ لٖڥ ثمتلقي حيڗ  ٚڣ هميغ ثلسياځ ڣ ض ڣ تحليلڢ علګ  تلقيڢ للّن٨ 

ئبلڢ

اليغ ڣ ثاّتصاليغّڗ  ّٖ ڇكيبيغ ڣ ثل ًّ ي بنا ثلّنصڤ٥ -ثلخصائ٨ ثل  -ثّل تساهږ 

ساسيغ: صلظ ثلبحن تشكل  ّڗ ثلّن٨ يتحقڄ علګ مستڤياػ ثاف  ، بمعن  ثلّنپ 

ڗ نلمح تٖثخائ  ثكبيڇئ ثمستڤڥ ثلنحڤڬ، ثلٖالي ڣثلتٖثڣلي بامفهڤم ثلڤثسٸ، ڣيمكن 

ي ثلڤقـ  ٚ ڣثأسلڤب، ڣلكّنڢ  بيڗ علږ لسانّياػ ثلّن٨ ڣعلڤم ثإٔب ڣثلباغغ ڣثلشع

ڗ ينضڤڬ تحـٗثتڢ  بى  ڬ علږ منها، ڣكما لڢ  يكتسظ لنفسڢ خصڤصّيغ فهڤ ي

ٚڥئ خ ٙجغ عن  نطاځ ثلّلغغ تٖثخل مٸ ه٘ه ثلعلڤم لڢ تٖثخل مٸ علڤم  كعلږ  خا

                                                 
ٚثڣڗ،  - 1 ، ب ٛليطي، ڣمنيڇ ثلًڇيكي، جامعغ ثملڊ سعٕڤ  ب32، ٥ث99تڣيڤڋ، تحليل ثلخطاب، تٚ: محمٖ لطفي 
ٚع، ٭ - 2 ، ثلقاه ٙ قبا ٚيغ ڣثلتطبيڄ، ٕث ٚثهيږ ثلفقي،علږ ثللغغ ثلّنپ  بيڗ ثلنظ ب  ب35، ٥ةةة2، تينظٚ: صبحي 
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ثلنفس ڣعلږ ثاجتماٵ ڣثلفلسفغ ڣثمنطڄ ڣغيڇها، ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ تّتصڀ 

ٚڥب خ يغ ڣتّتسږ بالّتٖثخل من جهغ  ثتڢ ڣمفاهيمڢ با محٖٕڣ ٚث ج ئ          مصطلحاتڢ ڣ

علږ مستحٖف يستقي مبإئڢ ّڗ لسانّياػ ثلّن٨  سبڄما احٴ من خاڋ ڣثمئ

ٛئ  عن)) ي ئ ڤمن ثلتٖثخاػ ثلحاصلغ مٸ مختلڀ ثلعلڤم، ڣه ٚث ب ٙثسغ ثلّن٨ ڣ   بٖ

ه ڣتماسكڢ ڣثّتساقڢ ڣثلبحن عن محتڤثه ثإبا۬ي ّٖ غايغ ف ،1((ثلتڤثصليببب ممّيڈثتڢ ڣح

ع للجملغ ثلڤثحٖع،  ڇثبٰ ثلّنحڤڬ ثمتجاٛڣ ًّ ڣجڢ ثل لسانياػ ثلّن٨ ثلقصڤڥ هي فهږ 

ٚها-لګ متڤثليغ جمليغ ڣ قص لڀ لنا ڣثّل  -ا عبڇع بطڤلها  ها ت نّصا مڤحٖث بٖٙڣ

ٚڣثبٰ تڤفٚ للّن٨  ٚتبٰ ه٘ه ثلسلسلغ ثلجمليغ ب ڗ ت ٕثب فمن ثلطبي۫ي  ّٖ ڣمح

الي، ڣه٘ث ّٖ ّنما هي نمٰ من ثلّتحليل  تماسكڢ ثلّشكلي ڣثل ّڗ لسانياػ ثلّن٨  يعن 

ث ثلجملغ، ي لګ ما ٙڣ ثيڇه  ٙ  شاكلژهاتڤضيح عاقغ ثلجملغ بګ ليس۫ګ متٖ ت طا ي 

كبڇب ئڣحٖع 

ٚػ ئ ث بنصيظ ڣثفٚ من جهٕڤ ثمهتّميڗ به٘ث ثلحقل  لسانياػ ثلّن٨لقٖ ثست

ّٚكبغ، تمتٖ  ثألسن كڤنها ثشتملـ علګ  ٙتهاڣسائل بحثيغ م لګ  قٖ ثلتشخيصيغ 

ث ثلج غفاڋ لملغ، مستڤڥ ما ٙڣ  غيجملمتڤثليغ لمكڤناػ ثلًڇكيبيغ ٕثخل ٕڣنما 

ٙثسغ ثلتحليليغ ثّږ ، ڣثحٖع ع بيڗ ثلجمل، ثلٖ ّڗ ه٘ث ثلعلږ للعاقاػ ثمڤجٕڤ ڣعليڢ ف

ه، ڣڣصڀ ٚڣ٭ ثاتصاڋ ثإنساني ڣقيٕڤ لګ ڣصڀ ش ٚئ يهٖف  يضا ب ځئط  ثنتظامها 

ي مجاڋ ثلبحن يضا مصطلح لسانياػ ثلّن٨  يكت٦ كما  ٕٚه  خصڤصيغ تف

ث تعاملڢ مٸثلّلغڤڬ  ّٚ ٚكيبها بن  ج ي ت ٕع يٖخل  ّٚ ثلبن ثلٖاليغ ثلكبڇڥ، ڣهي بن مج

ّنها  ّا  ٜئيغ،  ي ثلتفسيڇ، ج ٚيغ  ٙثسغ علګ ه٘ث ٗثػ ڣظيفغ جڤه ّٖ ڣمن هنا تتعّلڄ ثل

بنيژهاثلّنحڤ بتحليل ثلّنصڤ٥  ثم ٚڥ  علميغ مشًڇكغب ڣڣظائفها بمعاييڇ ختلفغ ڣ ڣي

                                                 
ٚڬ من منظٙڤ ثللسانياػ ثلّنصيغ- 1 ثٝ بن عماٙ، تحليل ثلخطاب ثلشع ّٖ ، تحڤاػ ثلخطاب ثلنقٖڬ حمٖ م

ٕٙڗ، ٕ٭،   ب495، ٥تةة2ثمعاصٚ، عالږ ثلكتظ ثلحٖين، ثأ
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ي كڤنڢ قإٙ علګ )) ّڗ مهمغ علږ ثلن٨  تتحٖٕ  ڣصڀ ثلجڤثنظ  تفاڗ ٕيڊت 

ي  حها، كما تحلل  شكاڋ ثاتصاڋ ڣ يڤ ثمختلفغ أشكاڋ ثاستعماڋ ثللغڤڬ ڣ 

ٙجي، ڣعلږ ثلّلغغ لڢ جٜ من ه٘ه ثمهّمغ،  ٚثبطها ثلٖثخلي  ڣثلخا ي ت ثلعلڤم ثمختلفغ 

لګ حٖ ما مٸ علږ ثلّلغغ ئب1(( فعلږ ثلّن٨ يتٖثخل 

ّڗ عمل عالږ ثلّن٨ ئ ٙڅ حقيقغ  مهما ثختلفـ -ڣثلّناظٚ ثمستقپ  يٖ

ي ثلّتحليل ساسا علګ  -ثاّتجاهاػ ڣثلڤسائل ڣممّيڈثتها ثّل تستخٖم  ٚتكٜ  ّنڢ ي ف

ٙجيغ لأبنيغ ثلّنصيغ بمستڤياتها ثمختلفغ ثخليغ ڣثلخا ّٖ ٗڣصڀ ثلعاقاػ ثل  ، (( 

ٙثسغ ب ٗلڊ نيغ ثلّنصڤ٥ ڣ كيفيغ ثشتغالها، ڣئيتكفل ه٘ث ثمنه ثألسن ثلّنپ  بٖ

ٕٚ تتابٸ مجمڤعغ من ثلجمل ّڗ ثلّن٨ ليس مج  من منطلڄ مسلمغ منطقيغ تقض  ب

ّنما هڤ ڣحٖع لغڤيغ نڤعيغ ميڈتها ثأساسيغ ثاتساځ ڣثلًڇثبٰ ّڗئ2(( ڣ   ، ه٘ث يعن 

لګ تحليلها هي )ثلّن٨(،حقل ثشتغاڋ لسانياػ ثلّن٨  ٚنڤ  ٜيغ ثل ي ٚك  ڣثلڤحٖع ثم

ي مناقشتڢ له٘ه ثلبنّيغ هڤ: ما هي ثمعاييڇ  ثڋ ثّل٘ڬ ينطلڄ منڢ ثلباحن  ڣثلّس

ٚڣثبٰ ثللغڤيغ ثل تجمٸ  ٙثسغ تلڊ ثل ي هيكلغ ثلّن٨؟ فٖ ٜ عليها  ٚتك ثأساسّيغ ثم

ي نسڄ ڣثحٖ ّڗ  جٜ من كّل ه٘ث ثلن٨  ٕٚ تڤثٍڋ للجمل ليس م  ثلّن٨يعن  ج

صڀ لها ئ.ٙڣ

ٙئ ثلّنپ  نلسثأ ثلّتحليل ّڗئف ثلقڤڋ، لغجمڣ  ساسا علګ ثلّن٨ باعتبا ه ينبن 

ي ثلّتحليل  ٚئيسيغ  ع  ))ثلڤحٖع ثل ّٖ ڣ ع ڣ طاڋ، ثتخ٘ شكا ڣثحٖث  سڤث قصٚ 

ڣ غيڇ  خ٨ عإڬ  ّلفڢ  ع مجااػ،  ّٖ ڣ ع ي ڣثحٖ  شكاڋ، ثنحٖٙ من مجاڋ معٚ

لڊ أّڗ مهمغ لسانياػ  شكاڋ ثلتمييڈ، ٗڣ لګ غيڇ ٗلڊ من  عإڬ ٗڣ مڤهبغ خاصغ ، ڣ
                                                 

، تتڤڗ فاڗ ٕيڊ، علږ ثلّن٨ مٖخل متٖثخل ثاختصاصاػ، تٚ ڣتٸ: سعيٖ حسن بحيڇڬ، بيڇڣػ، ٭ - 1
 بتت-ةت،٥تةة2

ٙ ث-2 ثػ ثاختافةثلٖث لګ علږ ثلّن٨ ڣمجااػ تطبيقڢ، منشٙڤ ٚبيغ للعلڤم محمٖ ثأخضٚ ثلصبيحي، مٖخل  لع
ٜثئٚةلبناڗ، ٭ ٚڣڗ، ثلج  ب59، 8٥ةة2، تناش



 أقلم المفاهيم :لسانيا النص  الفصل اأول:                                    

 

 

55 

ٙجيغ لأبنيغ ثلّنصيغ بمستڤي ي ڣصڀ ثلعاقاػ ثلٖثخليغ ڣثلخا اتها ثلّن٨ تتمثل 

ٕع أشكاڋ ثلتڤثصل ڣثستخٖثم ثللغغ، كما يتږ تحليلها  ّٖ ٚ ثمتع ٍٚ ثمظاه ثمختلفغ، ڣش

ّڗ لسانياػ ثلّن٨ علږ شامل، ا 1((ي ثلعلڤم ثمختلفغ لګ ثلقڤڋ ب ٚنا  ب ڣه٘ث ما يج

ٙثستڢ ثلتحليليغ علګ جنس ڣثحٖ من ثلنصڤ٥ب ڣئ ي ٕ  ٚ ڗ يقتص ڗيمكن   نتاه ٗلڊ 

ئبتثاختصاصاػ علږ متٖثخلتكانـ سمتڢ 

ڣ  لګ ثإجماٵغلظ ثلباحثيڗ  ڣه٘ث ما ثستٖعګ ٚيغ  ّڗ لسانياػ ثلن٨ نظ علګ 

ٚبي حٖين يستقي بٖثياتڢ من ثللسانياػ ثلڤصفيغ ڣثلنحڤ ثلڤظيفي  ثتجاه لغڤڬ غ

قاػ ثلقائمغ بيڗ ثلتڤليٖڬ، يعن بڤصڀ ثلبنيغ ثلكليغ للّن٨ ڣتحليلها ڣبياڗ ثلعا

ٜثئها ٛئ ج ي ثلنحڤ ثلعإڬحٖٕڣ ثلجملغ ثلڤثحن ب٘لڊ يمتجاڣ لڤف  مٸ  ٖع كما هڤ م

ڣجڢ ثلًڇثبٰ ڣثلتتابٸ ٚكيڈ ثاهتمام علګ تڤضيح  ٚئ ت ثللغڤيغ ثلّنصيغ ثّل  بيڗ ثلعناص

ئب تحقڄ تماسڊ ثلّن٨ ڣتناسقڢ

 :تاف وااختاف ئبي ال  لسانيا الّنصمصطلح  – 2

ٚياػ ڣثلعلڤم عامغ علګ ضبٰ مفاهيمها    جل ضبٰ منهجيژها، تعتمٖ ثلنظ من 

ي لها ڣهڤ ثمصطلح، فڤضٍڤ ثمفهڤم ڣشيڤعڢ  لګ حامل معٚ ي حيڗ تحتاه ثمفاهيږ 

، حقيقغ ثلفڤٿ  ثمصطلحيغ  من ڣضٍڤ ثمصطلح ڣعمڤمڢ، ڣمّما ا يخفى علګ ٕثٝٙ

ٙثساػ ثللغڤيغ  ٚبيغعامغ ڣئثّل تعيشها ثلٖ ٕ  –ڣثلعلږ  خاصغ، ثلع ّٖ ثل٘ڬ نحن بص

ٚبيثلبحن عن بع٬ مص ي ثلًڇثف ثلنقٖڬ ثلع  -طلحاتڢ ڣمفاهيمڢ ثّل هي مكنڤنغ 

ّنما  ٚبي فقٰ ڣ ي ثلڤسٰ ثلنقٖڬ ثلع يضا لږ يسلږ من ه٘ه ثلفڤٿ  ليس  فهڤ 

ي  ٚ ي بإ ثأم طلڄ عليڢ  ٚب فقٖ  ٚنسيغ ))يضا عنٖ ثلنقإ ثلغ ثللغتيڗ ثأمانيغ ڣثلف

لګ Grammaire de texteمصطلح) ٚنسيغ  ي ثللغغ ثلف ڬ نحڤ ثلّن٨، ليتحڤڋ   )

                                                 
ٚع، ٭- 1 يٸ، ثلقاه ٚ ڣثلتٛڤ ٙ للنش سسغ ثمختا ، تةسعيٖ حسن بحيڇڬ، علږ لغغ ثلّن٨، ثمفاهيږ ڣثاتجاهاػ، م

 بةتت، 4٥ةة2
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ي ثإنجليڈيغ)Science de texteمصطلح ) (، مّما Discoure analyses( ڣيطلڄ عليڢ 

ٚث مقبڤا م ٚبيغ  ي ثلع لګتعلږ ثلّن٨ت ٚجمتڢ  ي حيڗ تكڤڗ ثلًڇجمغ 1(( يجعل ت ب 

   حثلثانيغ له٘ث ثمصطلح هيتتحليل ثلّنصڤ٥تب ڣلقٖ تطٙڤ ثمصطلح ليصب

Linguistique textuelleٚبب غلظ ثلنقإ ڣثللغڤييڗ ثلغ ئت ڣهڤ ثمتفڄ عليڢ عنٖ 

ّنن ٚبيغ ف ٚجماػ عٖيٖع ّما علګ ثلساحغ ثلنقٖيغ ڣثللغڤيغ ثلع ا نصإف ت

ّٖ ٗثتڢ ڣمختلفغ م ي ح ٚثئّيغ مصطلحاػ مفاهيمڢڣئصطلح لسانياػ ثلّن٨  ، ثإج

ڗ تنحڤ ثلّن٨ت يقابل  نفا   Grammaire duي ثللغغ ثأجنبيغ)ڣكما سبڄ ثل٘كٚ 

texteٙثسغ ثللغڤيغ لأبنيغ ثلڤصفيغب( ڣلقٖ ثستعملڢ ثلنحاع بهٖف ثلڤصڀ ڣئ ئثلٖ

لګ ثستخٖثم مصطلح  مثاڋ لسانياػ ثلّن٨لقٖ جنح بع٬ ثلباحثيڗ   من 

ٚيٚت،تمحمٖ خطابي، تمام حساڗ ڣبشيڇ  ٚ تسعيٖ حسن بحيڇڬ،  ي حيڗب بڤ ث لهام 

ٜثلغ ڣخليل محمٖ ي ثنايا كتظ كل من صٍا  تغ ػ  مصطلح علږ لغغ ثلّن٨، ڣجا

شمل  فضل ڣجميل ٚ ثلصبيحي مصطلح علږ ثلّن٨، ڣهڤ  عبٖ ثمجيٖ ڣمحمٖ  ثأخض

ي من نحڤ ثلّن٨ ڣلسانياػ ثلّن٨ أّنڢ ا يقتصٚ علګ نڤٵ ڣثحٖ من  ثلّنصڤ٥ 

حفي  شهاٙ، ثمقاڋ ثل عاناػ،  ٚڥ ) خ شكاڋ  لګ  ه  ، ثلتحليل بل يتجاٛڣ ڣثلعلم

ّما  ي هيئغ ن٨(،  ي معاصٚ يتشكل  صبحي تڣثلفيلږ ثلسينمائي، ڣكل منتڤه ثقا

ٚثهيږ ثلفقي ڣفالح بن شبيظ ي حيڗ  تب  ، فقٖ ثستخٖما مصطلح علږ ثللغغ ثلّنپ 

                                                 
 بثت3صٍا فضل، باغغ ثلخطاب ڣعلږ ثلن٨، ثلسابڄ، ٥ - 1

 -  ٚب ثل٘ين عنڤث به٘ث ثاتجاه ثللساني ليڢ بع٬ علما لسانياػ ثلن٨ من ثلع  ٙ شا ما يمكن قڤلڢ هاهنا هڤ ما 
ٕڣثتڢ ثلنصيغ  ٚيفڢ ڣ ڬ كل ما يتعلڄ بالن٨: كتع ڗ لسانياػ ثلن٨ تٖٝٙ عمڤمياػ ه٘ث ثلعلږ  ثلجٖيٖ، هڤ 

ي حيڗ يكڤڗ مصطلح ث نڤثٵ ثلنصڤ٥ ڣغيڇها،  هٖثفڢ ثلعلميغ س ڣ ٚث ڣتخصصا، ڣ كٌڇ حص للسانياػ ثلنصيغ 
ٙسلٚ،  ٚثنٖ ٕڣ ٙڣبيڇػ ٕڬ بڤج ٕها  ّٖ ٚثبطڢ، كما ح ٙثسغ تلڊ ثإٔڣثػ ثل تكسظ كل ن٨ تماسكڢ ڣت فيهتږ بٖ

تيب ي ما سي ٕ تفصيلها  ئسنٙڤ
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ٚثهيږ خليلتثستعمل  ٚيغ ثلّن٨ت بينما  تب لګ ثستعماڋحمٖ عفيفيت ٗهظتنظ  ت 

ئتنحڤ ثلّن٨تب مصطلح

 الّنص: نشأ لسانيا - 3

ٜثمن قيام علږ لسانياػ ثلّن٨ مٸ ظهٙڤ ثلتٖثڣليغ،  ٚڣٵ  ڣكڤنهالقٖ ت ٚٵ من ف ف

ي كيفيغ ثتساقڢ ثللسانياػ، ف ٚثٛ ممّيڈثتڢ، ڣتبحن  ب ٙثسغ ثلّن٨ ڣ ه تهتږ بٖ

جامڢ ي ثلڤقـ نفسڢ، فه لږ تهمل محتڤثه ثإبا۬ي من منطلقاػ لغڤّيغ ڣثن ، ڣ

ع لساني ي نش ع ڣثلتڤثصلي، لقٖ كانـ  ٙع مجاٛڣ ٚڣ لګ ض ٚيحغ  اػ ثلّن٨ ٕعڤع ص

ي ثلتحليل ثلبا۬ي  ٜئي–تثلجملغت  ڣسٸ هڤ  -ثلتحليل ثلج ٙحظ ڣ لګ فضا  ڣثانتقاڋ 

ّڗ ه٘ث ثلتحڤڋ ثلفضا ثلّنپ  ٚثهيږت ف ب ّٖ قڤڋ ثلباحثغتخڤلغ طالظ  ، علګ ح

ٚه ثللسانياػ نهائيا  خ ي ثلسنڤثػ ثأخيڇع، قٖ  من ثألسن ثأساس  ثل٘ڬ حٖف 

ٙثساػ ثلبنيڤيغ ثلًڇكيبيغ ثّل ٛځ ثلٖ ٜػ  م ٚبٰ بيڗ  عنعج ٚع ثل بعإ ثلظاه مختلڀ 

ئبغڣثلتٖثڣلي غ، ثلٖاليغڤيثللغڤيغ: ثلنح

ٙتماڗت ع لسانياػ ثلّن٨  Hartmannلقٖ مّيڈتها ٚثحل من  غبيڗ سبع ))ي نش م

ڣيل، ثلسيميائيغ، ڣتحليل  ثلتطٙڤ ڣضعـ معامڢ هي: علږ ثلباغغ علږ ثأسلڤب، ثلت

ٚيغ ثأفعاڋ ئب1(( ثلكاميغ ڣثلباغغ ثلجٖيٖع  ثمضمڤڗ ڣنظ

كٌڇ ثلعلڤم ثهتماما  ّڗ علږ ثللغغ ڣثلنقٖ ثإٔبي من  ڗ قلنا  فا منٖڣحغ 

ي حيڗ حاڣلـ ثلباغغ ٚڗ ثأڣڋ ثميإڬ ثلتڤفيڄ  )) بطبيعغ ثلّن٨ ڣبنائڢب  ڣمن٘ ثلق
                                                 

 -  ّڗ ٚبيغ مًڇجمغ، علګ  م ع ٚبيغ  كانـ غ ي حقل لسانياػ ثلن٨، سڤث  ٙثساػ ثل تصظ  غلظ ثلٖ تجمٸ 
ٚ كثيڇث مما ))علږ  ي علڤم ثللساڗ ڣعاقاتها بالبحن ثإٔبي ثل٘ڬ ثستثم ٚعا جٖيٖث  ڣ لسانياػ ثلن٨ ف ثلن٨ 

ي كثيڇ من  ڣ علګ مستڤڥ ثلنتائٌ، ڣيبٖڣ ٗلڊ جليا  ڗ علګ مستڤڥ منهجيغ ثلبحن  ليڢ ثللسانياػ  تڤصلـ 
ٚنا نقٚه ٙسيڗ لإٔب ثمفاهيږ ڣثمصطلحاػ ثللسانيغ ثل هيمنـ علګ ثلٖٝٙ ثإٔبي ڣص ي كتاباػ كثيڇ من ثلٖث ا 

لګ علږ  ٚيٚ، من لسانياػ ثلجملغ  ب ٚيستيفا((ب ينظٚ: بشيڇ  ٙف ڣجڤليا ك مثاڋ: ياكبسڤڗ ڣبنفنيسـ ڣباختيڗ ڣبا
ٚب، بٖمشڄ، ٵ تحإ كتاب ثلع  ٙ صٖث  ب تة، 4٥ةة2، تة4ثلن٨، مجلغ ثمڤقڀ ثإٔبي، 

ٚع، ٭محمٖ ثلعبٖ، ثلّن٨ ڣثلخطاب ڣثاتصاڋ، ثأكا - 1  بث8، 5٥ةة2، تٕيميغ ثلحٖيثغ للكتاب ثلجام۫ي، ثلقاه
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ٚع ثللسانيغ ڣثلنقٖيغ لإٔب، لګ Quintilienتكڤڗ تلياڗت) فكاڗ بيڗ ثلنظ ّٚځ  ( قٖ تط

ٚشاقغ ڣثمائمغ،  ، ثلفصاحغ، ثل مسائل تتعّلڄ بالتنظيږ ثلٖثخلي للّن٨ كالڤضٍڤ

لګ هظ  ٙع ثمبٖٵ علګ ثلتصب ثلقڤڋئ ٗڣ ٚف ّڗ ثلنصڤ٥ تتفاضل فيما بينها تبعا لقٖ

ي كتابغ ثلّن٨ ئب1(( بامإع ثمستخٖمغ 

فضل نقطغ يلتقي ڣئئ ّڗ لسانياػ ثلّن٨ ڣتحليل ثلخطاب هما  ٚڥ بعضهږ  ي

ڗ يغّيڇ علږ ثلباغغ ثلڤجهغ ))  ڣعلږ ثللغغ، ڣتمثاػ ٗلڊ عنٖها علږ ثلباغغ ب

ٚڥ للغغ  ٕٚع ثلصغ ثلتقليٖيغ لعلږ ثللغغ ڣثّل تكتفي بڤصڀ ثأنما٭ ثلبنائيغ ثمف

ي حيڗ  ليها مباحن علږ ثاتصاڋ ڣثلتٖثڣليغ ڣنحڤها،  ڗ تضيڀ  ڣتحليلها، ڣتحاڣڋ 

ي نظام  ٙه ثلتقليٖڬ، ڣثل٘ڬ يتمثل  طا لګ تجاٛڣ  يقڤم علږ ثللغغ بٖفٸ علږ ثلباغغ 

لګ ثاهتمام  ڗ يكڤڗ ثلكام عليڢ، ڣما ا يجظ،  ثلقڤثعٖ ڣثمعاييڇ، فيما يجظ 

، ڣه٘ث يعن ڣجٕڤ تكامل بيڗ 2(( نظٙڤ ثللغڤڬئبامسائل ثلّنصيغ ثلكبڇڥ من ثم

تمام ثلنقائ٨ بيڗ علږ ثلباغغ ڣعلږ ثللغغ  ٚهما، ف ي  –ثلعلميڗ ثلسابڄ ٗك

ٚهږ ئڣّلٖ لنا علږ جٖيٖ هڤ لسانياػ ثلّن٨ب  -نظ

لڊ ئ ٙيخيغ لعلږ ثلّن٨ ٗڣ ّڗ ثلباغغ هي ثلسابقغ ثلتا يعتقٖ بع٬ ثلباحثيڗ 

ث علګ)) ثلصلغ ي ثمنه ثلڤثيقغ ثّل بنا ي ثلحقيقغ يختلفاڗ  ّنهما   بينهماببب، غيڇ 

ڣجڢ ثاختاف، ڣه٘ث ما ي٘هظ  ڣثإٔڣثػ ڣثلتحليل ڣثأهٖثف، ڣغيڇ ٗلڊ من 

ي ڣصڀ ثلّنصڤ٥،  خ٘ بعيڗ ثاعتباٙ تڤجهها ثلعام ثمتمثل  ٗ ي ليڢتفاڗ ٕيڊت 

ثٚ مصطلح علږ ثلّن٨ ٕع لكننا ن ّٖ ّڗ ثلباغغ ، صحيح 3(( ڣتحٖيٖ ڣظائفها ثمتع

متڢ ، فهناڅ  ّٖ ڗ نغفل ما ق ٜئيغ لكن ا يمكن لنا  ٙثسژها تحليليغ ج ثلقٖيمغ كانـ ٕ

                                                 
ٕٙڗ، ٭-1 ٙ ثمسيڇع، ثأ ي ثللسانياػ ڣنحڤ ثلّن٨، ٕث ٚثهيږ خليل،   ب85ت، ٥ثةة2، تب
 ب88نظٚ: محمٖ ثلعبٖ، ثلّن٨ ڣثلخطاب ڣثاتصاڋ، ٥ي -2
 بة2ينظٚ: سعيٖ حسن بحيڇڬ، علږ لغغ ثلّن٨، ثمفاهيږ ڣثاتجاهاػ، ٥ - 3
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ّٖ ما مٸ  لګ ح ڣ تتطابڄ  مها ثلقٖما تقًڇب  ّٖ مباحن لسانياػ ثلّن٨، مباحن ق

ي فحقيقغ ڣجٕڤ تڤثصل ّٚبما ٗلڊ يتجّسٖ من معٚ ٙع، ڣل خاڋ  بيڗ ثلعلڤم قا

ئن ثمتشابهغ بينهمابثمباح
ّ ٙب مختلفغ تجمٸ لسانياػ ثلّن٨ بيڗ علڤم ش ، ڣلقٖ ڣسمڢتفاڗ ڣمشا

ٚڣٵ علږ ثللغغ  حٖف ف ّنڢ من  ّنڢ علږ جٖيٖ متٖثخل ثاختصاصاػ، علما  ٕيڊتب

ّٙخڤث  ّٚ عليڢ بع٬ ثلعلما من ثل٘ين  ق ه، فكما  تڢ ڣتطٙڤ ي نش ٕٚ عنها  ّنڢ ينف ّا 

ه  تڢ ڣتطٙڤ ي نش ٚتبٰ  ّنڢ لږ ي ڣ ثتجاه له٘ث ثلعلږ،  ٙسغ معينغ،  ڣ مٖ ببلٖ بعينڢ 

ڗ  لڊ بعٖ  ، ٗڣ ٚڗ ثماٿ  ي سبعيناػ ثلق ي حيڗ كانـ ثلبٖثيغ ثلفعليغ لڢ   ،ٕ ّٖ مح

ٙقغ ئب1ثكتملـ مامحڢ ثلفا

ٕٚ ڣثاستقاليغ فحيڗ ه٘ث ثمنطلڄ من  سس للسانياػ ثلّن٨ خاصيغ ثلتف يت

شكاڋ ثلت))يستقل علږ ما عن  ي مناه ثلبحن ثلعلږ ثأم فه٘ث ا يحسظ من  قٖم 

ثػ ثجتماعيغ  ڣ ثلنتائٌ ثلجٖيٖع فحسظ، تي ثستجابغ لتطٙڤ ّڗ ه٘ث ثلعلږ ي بل 

ٚػ كاڗ  سسغ للجامعاػ، ڣحيڗ ظه ي ثلبنيغ ثم لګ تغيڇثػ  يضا  ها  ٕػ بٖٙڣ ٕع  ّٖ مح

ثػ ثجتماعيغ كليغ ث علګ تطٙڤ ٙثساػ ثللسانيغ عن 2((ٗلڊ بنا ٜػ ثلٖ ب فلّما عج

ٚ علږ ٛ ڣعٖم ثاحتفا به٘ث ثمصطلح ڣثمفهڤم ثلجٖيٖين ظهثستيعاب ه٘ث ثلتجاڣئ

ٚعيتڢ  ّٖ ش ٍٚ بٖيل يستم ثٚ قيامڢ بعملّيغ لسانياػ ثلّن٨ كط ڣ علګ  ٚثٹ  ّٖ ثلف س

ٙثساػ ثللسانيغ،   ي ڣسٰ ثلٖ ٚع  لتتشّكل ب٘لڊ ثنطاقغ ه٘ث ثلعلږثلنق٨  من فك

ٚه عاقاػ  ٚبٰ بيڗ عناص ّڗ ثلّن٨ بنيغ متماسكغ ٗثػ نسڄ ٕثخلي ت مفإها 

اليغ ڬ منطقيغ ڣنحڤيغ ٕڣ ّٕ ي ڣظيفغ تڤثصلّيغ ت ٜع نڤعيغ  جلـ ب٘لڊ قف ، ف

                                                 
ٚجٸ ثلّسابڄ، ٥سعيٖ حسن ثلبحيڇڬ، ٚ: ينظ - 1  بثتثم
 بتت٥ثلسابڄ، ينظٚ: فاڗ ٕيڊ، علږ ثلّن٨ ،  - 2
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ٙثساػ ثلتحليليغ،  عميٖثڗ ثلٖ ٙثساػ  متجاٛڣ ٙثساػ ثللسانيغ ثلعامغ ڣثلٖ ثلٖ

ئثلحٖثثّيغ كالبنيڤيغ ڣغيڇهاب

صڤڋ ه ٚڥ، فيڇڥ بع٬ ّما عن  خ ڣسا٭ علڤم  ي  ٙه  ڣ تج٘ ٘ث ثلعلږ 

ّڗئ ثلًڇثف  ثلنحڤڬ ثلقٖيږ هڤ ثأساٝ ثلفعلي ثل٘ڬ بنيـ عليڢ ثاتجاهاػ  ثلباحثيڗ 

ي  ٙ ڣئثأئثلّنصيغ، بكل ما تتسږ بڢ من تشعظ  ٙثساػ خاصغ ثلفكا مـ ٕ ّٖ ثػ، ڣق تصٙڤ

ٜث ثلجملغ ڣمتڤثلياػ ثلجمل  ج ّنها ثعتمٖػ بع٬ب ثّل يخّت٨ بها ثلظڤثهٚ  كما 

ي ڣصفها  غفالڢا ا يمكن لنا ڣمنحڤ ثلجملغب  ٚثعي  ّڗ لسانياػ ثلّن٨ ت هڤ 

لګ  ڣتحلياتها عناصٚ ي لسانياػ ثلجملغ، فه تلج  ٙثسژها  ڣ ٕ ٚثٕها  ي ٚڥ لږ يتږ  خ

لګ  ٙ ثلقڤثعٖ ثلًڇكيبيغ، قڤثعٖ ٕاليغ ڣمنطقيغ   تحاڣڋ من خاڋ تحلياتها فهجڤث

ٚثبطهاب  لّنصڤ٥ڣتفسيڇثتها ل ئتقٖيږ صياغاػ كليغ ٕقيقغ لأبنيغ ثلنصّيغ ڣقڤثعٖ ت

لغګ ٚ ثلصبيحيت حيڗ  ليڢ ثلباحنتمحمٖ ثأخض ئڣثلّافـ لانتباه هڤ ما ٗهظ 

ي ثلتحليل  ٚتڢ  ڗ نظ ّڗ لسانياػ ثلّن٨ علږ قائږ ب٘ثتڢ، ڣب ساٝ  نحڤ ثلجملغ علګ 

ڗ ثلعاقاػ  ٚع ثلتحليل ثلجملي  ٗلڊ  ثلقائمغ بيڗ مكڤناػ ثلجملغ ا تختلڀ عن نظ

ڗ تكڤڗ هي نفسها ثل يقڤم عليها ثلبنا ثلنپ  ل٘لڊ نجٖه يقڤڋ: )) ڣليسـ  يمكن 

ڣ تڤسيعا مجالها  ثللسانياػ ثلّنصيغ، كما قٖ يعتقٖ، مكما للسانياػ ثلجملغ، 

ّنما هي بنا ثللسانياػ من  ٙثسغ ڣثلتحليلب ڣ علګ ڣبنفس ڣسائل ثلٖ ليشمل مستڤڥ 

ا من طلڄ جٖيٖ مڤضڤعڢ ثلڤحٖع ثلطبيعيغ للتعامل ثللغڤڬ بيڗ ثمتكلميڗ 

ئب 1ڣهيتثلّن٨ت ((

ي ثآلياػ   ٚ يانا، ڣيستثبتڢ مڤثجهغ عليڢ ثلّنظ ٚف ٗلڊ ع  ڗ يع ٙثٕ  ڣلكن من 

ڗ  ٗ  ا يمكن لنا  ي ثلّتحليل ثلّنحڤڬ،  ثػ ثّل تعتمٖها لسانياػ ثلّن٨  ٚث ڣثإج

ٜثػ  نلغي علږ نحڤ ثلجملغ كما ٚڣحغب فامنج ي ثمٖخل من ه٘ه ثأط ٕٚنا  ف ڗ  سبڄ ڣ
                                                 

لګ علږ ثلن٨ ڣمجااػ تطبيقڢ، - 1 ٚ ثلصبيحي، مٖخل   ب٥59 ثلسابڄ،محمٖ ثأخض
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ٙثساػ ثلّنصّيغ،  ڗ نلفي ما يتطابڄ مٸ ثلٖ ّٖ لنا  ٙثساػ ڣاب ٚع به٘ه ثلٖ ٛثخ ثلًڇثثيغ 

ّنڢ  ڣ  ٙ له٘ث ثلعلږ  ٚث ڗ لسانياػ ثلّن٨ ثستم ڗ نقڤڋ  ي ثلڤقـ نفسڢ ا يمكن لنا  ڣ

ٙٝ ثللساني ثلّنپ   ساساتڢ، فمهمغ ثلٖ لګ ثلّن٨ بن علګ  ي كڤنڢ يتجڢ  تتمثل 

هٖثفا جٖيٖع لږ تكن  ٙثسما ب٘لڊ لنفسڢ  ليغّيڇ ب٘لڊ ثأهٖثف ثلسائٖع قبا 

ٚڣفغ سابقا، فتغّيڇ ب٘لڊ ثمنه كلياب ئمع

ّڗ  ڗ  ي ه٘ث ثلّش ٚعيغ  لسانياػ ثلّن٨ علږڣما يمكن لنا قڤلڢ  يستمٖ ش

ٜئّيغ كڤنڢ ٙثساػ ثلج ه للٖ سيسڢعن  قيامڢ ڣتجاٛڣ ٙثسغ ث ڣمن٘ ت ٛثڣيغ لّن٨ بٖ من 

ٚ لل ٚ ثلّنظ بنيغ ثمصّيغ نّئثلڇكيبيغ ًّئثلظڤثه ، ڣ ختلفغ كعاقاػ ثلتماسڊ ثلنحڤڬ ثلّنپ 

يغ، ڣثلًڇثكيظ  ثلتطابڄ، ڣثلتقابل، ڣثلًڇثكيظ ثمجًڈع، ڣحااػ ثلح٘ف، ثمحٙڤ

يعاتها ٚع، ڣثإحالغ، ڣثلتنڤيعاػ ثلًڇكيبيغ، ڣتٛڤ ي ثلنصڤ٥، ڣغيڇها  ڣثلجمل ثمفس

ٚهم ٙساتّيغ ن ثلظڤثهٚ ثلًڇكيبيغ ثللغڤيغ ڣثّل تخ ٙثسغ  ي حقيقژها ثمما طاٙ ٕ عن 

ٕٚعب ئثلجملغ ثمف

ٚيغ لسانيغ نصّيغئ ّنڢ يڤجٖ تحـ نظ ح ثلجلّي من ه٘ث  ئتتسّږ بالكليغ  -ڣثلڤث

ٙتباطا ڣثيقا، تتمّيڈ كل ڣثحٖع  )) -ڣثلشمڤليغ ٚتبطغ بعضها ببع٬ ث ٜئيغ م ٚياػ ج نظ

ٚڥئ ساٝ بنا  بحين عن ثأخ  ّٖ ي بنا ثمبإ ثّل تع يساهږ ه٘ث ثاختاف 

ّسس  ب يحيلنا1ثلّن٨(( ّڗ علږ لسانياػ ثلّن٨ لږ يت لګ   قڤڋ تسعيٖ حسن ثلبحيڇڬت 

ٚياػ ثلّلغڤيغ ڣثلنقٖيغ ٛخږ من ثلنظ  من ثلعٖم، فهڤ قٖ جعل لنفسڢ مكانا ڣسٰ 

                                                 
1 -  ٚ ٙ للنش سسغ ثمختا ي ثلعاقغ بيڗ ثلّن٨ ڣنحڤ ثلٖالغ، م ساسيغ  سهاماػ  ينظٚ: سعيٖ حسن بحيڇڬ، 

ٚع، ٭ يٸ، ثلقاه ئب23، ٥ةتة2، 2ڣثلتٛڤ
ٙسالغ عاماػ للباحثغ  ّڗ ثلبٖثيغ ثلفعليغ له٘ث ثلعلږ كانـ مٸ ظهٙڤ  لګ  *يشيڇ بع٬ ثلباحثيڗ ثللسانييڗ 

ٚيكيغت  ت-ثأم ٚئI. Nyeني ٗ ت ٕٚع بل تكڤڗ علګ شكل ت ڣ جمل مف تي علګ شكل كلماػ  ڗ ت ّڗ ثللغغ ا يمكن  ڥ ب
ٚبٰ بيڗ  لغ ثل ٚع، ڣعليڢ فه تناڣلـ مس ث من ثلقڤڋ ٗڬ ثلكلمغ ثلڤثحٖع ڣثنژها بامجلٖثػ ثلعش ن٨ متماسڊ بٖ

سس نصيغ ، ڣكاڗ ٗلڊ سنغ           ب2ت9تثلجمل ، ڣعاقژها ثلٖثخليغ علګ 
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ٙهاب  ٙها ڣمبإئها بعٖ ثختما فكا خ٘ ب ئڣ

غلظ  ٚجٸ  ّڗ علږ لسانياػ ثلّن٨ قٖ كانـ بٖثياتڢ مٸ ثلعالږي ئثللسانييڗ 
ٙيست ) ٛيليغ ها م Zillig Harrisثللغڤڬت ّٖ منهجا لتحليل ثلخطاب ثمًڇثبٰ  ))(* ثل٘ڬ ق

لګ  ڣ ثمنطڤځ، ثستخٖم فيڢ ثللسانياػ ثلڤصفيغ بهٖف ثلڤصڤڋ  سڤث ثمكتڤب 

ٙثستڢ ه٘ه ثلجمل ( ڣقٖ قصStructure of the  text) ثكتشاف بنيغ ثلّن٨ ي ٕ  ٚ

ٜث ثلجملغ  ج ثلڤثحٖع، ڣقٖ فصل بيڗ ثللغغ ڣثمڤقڀ ثاجتماعي، ڣثلعاقاػ بيڗ 

ي تحليا ٙكيڈتيڗ:ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ جا منهجڢ  ئلخطاب معتمٖث علګ 

يعيغ بيڗ ثلجملب-ت ئثلعاقاػ ثلتٛڤ

ڣ ثلسياځ ثاجتماعي-2 ٚبٰ بيڗ ثللغغ ڣثمڤقڀ  ئئب      1((ثل

ي ڣبه٘ث كانـ  يعيغ  ي نقل ثمناه ثلبنيڤيغ ثلتٛڤ ٙيست  ٛيليغ ها محاڣلغت 

لګ قامغ ثأقسام  ب ثلتحليل ڣ غلظمستڤڥ ثلّن٨ ٙڣ  ٚ ي نظ  ّٖ  ٰ ثلّن٨ بسياقڢ  تع

ٚه سنغ  ي ظهٙڤ لسانياػ ثلّن٨، ڣكاڗ ٗلڊ من خاڋ نش ثلباحثيڗ ثلبٖثياػ ثلفعليغ 

ئب(Discours Analysés) م بحثا بعنڤثڗ تتحليل ثلخطاب952ت

ٙبٰ تحليل ثلجمل بسياځ ثلنصڤ٥ ڣنقل ما يتصل  عليڢڣئ ٙيست قٖ  يكڤڗ تها

ثػ  بتحليل ثلجملغ ٚث ج لګ ثمستڤڥ ثلجٖيٖ للّن٨، ڣحاڣڋ بڤثسطغ  تحليا بنيڤيا 

لګ تڤصيڀ بنيڤڬ للنصڤ٥ ڗ يصل  ي   شكليغ  ٙيست قٖ تڤسٸ  ڣبه٘ث يكڤڗ تها

ٙ ثّل تعٕڤ ّڗئلګ تسڤسيڇت فه٘ث ثأخي بع٬ ثأفكا ٙع عن تتابٸ من  ڇ ٙڥ   ثلجملغ عبا

، ٚمٛڤ ٚتبٰ ثل ٜ ٕثخل ثلجملغ ي ٙم ٜ يسهږ بش  من ثمعن ثلكّلي له٘ث فكل  ٙم ّڗ كل   ڣ

 ب2بما قبلڢ ڣما بعٖه

                                                 
ٚيغ ثلعامغ للكتاب، جميل عبٖ ثم - 1 ٚبيغ ڣثللسانياػ ثلّنصيغ، ثلهيئغ ثمص ، 998تجيٖ، ثلبٖيٸ بيڗ ثلباغغ ثلع

 بتت-5ت٥
 بة3-٥29ثلسابڄ،ينظٚ: سعيٖ حسن بحيڇڬ، علږ لغغ ثلن٨ ثمفاهيږ ڣثاتجاهاػ،  - 2
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لګ ل ٙبٰ ثلجمل بعضها ببع٬ بل ٗهظ  ٙثستڢ علګ  ي ٕ ٙيست  ږ يقتصٚتها

ٙبٰ ثللغغ بامڤقڀ ثاجتماعي؛ ساعغ  بعٖ من ّٖ ٗلڊ فلقٖ حاڣڋ  ٗ اب نتاه ثللغغ 

ي ثللغغ للسياځ ثاجتماعي  ٚ ث ڥ عن  ڗ ي ڣيل ثلجمل بمن ٚيقغ ما، فا يمكن ت بط

ٕػ فيڢب ٚثنٖت) سياقها ثل٘ڬ ٙڣ ٚڥتٕڬ بڤج ي ه٘ث ثلسياځ ي ّڗ R.Dibougrandڣ   )

 ٚ ّڗ جڤه  ٗ ي ثلتخاطظ  ٙع متابعغ )) ثأنشطغ ثإنسانيغ  ٚڣ ثللسانياػ مطالبغ بض

ي  غ هڤ ثلنشا٭ ثإنسانيثللغغ ثلطبيعي ٚين  ليكڤڗ مفهڤما ڣمقبڤا من لٖڥ ثآخ

ٜٕڣه (( ئب1ثتصاڋ م

ٙثئ ػ  ّٖ ڗ ع ٚم  لګ  ڣثنطاقا مّما سبڄ فا ج ٙيست هي نقطغ تحڤڋ ٕعـ  تها

لګ مستڤڥ ثلّن٨،  ٙثساػ ثللغڤيغ علګ مستڤڥ ثلجملغ ڣثانتقاڋ  ٙع تجاٛڣ ثلٖ ٚڣ ض

(  ))مشكلغ ب٘لڊ ثتجاها جٖيٖث  ٚڗ ثماٿ  خ٘ػ مامحڢ تتبلٙڤ من٘ ستيناػ )ثلق

ٚيبا  ٚف ه٘ث ثاتجاه بلسانياػ ثلّن٨فتق ڣنحڤ ثلن٨  (Textuel linguistiques) ع 

(Texte Grammaire)  ٚغږ من تٖثخل ثاتجاهاػ ثللغڤيغ ڣثاتجاهاػ ، ڣعلګ ثل

ّڗ ثاتجاهاػ ثلّنصيغ  ٙيجيا عن سابقژها حاڣلـ ثانفصاڋقٖ ثلّنصيغ ف ئب2((تٖ

ٙفٌئ (R.Harweg)لقٖ ثعتبڇ ثمصطلح ثل٘ڬ ظهٚ بٖثيغ مٸ ثلعالږ ها
  للٖالغ

كٌڇ قابليغ لاستخٖثم، ڣبعٖ ه٘ث Textologieعلګ ه٘ث ثلعلږ ثلجٖيٖ ڣهڤ مصطلح )  )

                                                 
1 - ٥ ، لګ علږ ثللغغ ثلنپ  يًڇ فيهنيجٚ، مٖخل   بت2فڤلفجانغ هاينڢ منڢ، ٕڣ
 ب 2تحسن بحيڇڬ، علږ لغغ ثلن٨، ثمفاهيږ ڣثاتجاهاػ، ٥ سعيٖينظٚ:  - 2

  سيس علږ لسانياػ ثلن٨ ڣكاڗ ي ت ٚثئٖع  قيغ حسنت  ثل ٚٹ  ڣهاليٖثڬ ٙڣ ينڈب ٙفٌ ڣ تعتبڇ محاڣاػ كل من تها
لګ ثلعاقاػ 9ت9ت-8ت9تٗلڊ ما بيڗ سنغ  ٙتڢ  شا ٗ حاڣڋ ثأڣڋ ڣصڀ ثلتنظيږ ثلٖثخلي للنصڤ٥ من خاڋ   ،

ٚثٙ ڣثلًڇثٕف  ي ثلقائمغ ٕثخلڢ، مثل: عاقغ ثإحالغ ڣثاستبٖثڋ ڣثلتك ڣثلعطڀ ڣثلًڇتيظ، ڣقٖم ثلثاني بحثا 
ما هاليٖثڬ  ع بيڗ ثلجمل،  ي ثختياٙ صاحظ ثلن٨، ڣعاقغ ثمحاٙڣ ي ثلعڤثمل ثمتحكمغ  ثلعڤثمل ثمتحكمغ 
ي ثلنصڤ٥ ثانجليڈيغ ثلنطڤقغ ڣثمكتڤبغ، ڣقٖ  ي ڣصڀ عاقاػ ثلتماسڊ ثلنحڤيغ  ڣحسن فقٖ تمثل بحڙهما 

ٜث علګ كشڀ ثلعاقاػ ثاتس ٙصٖ ثلقڤثعٖ ثلنحڤيغ ثل تنظږ ثلن٨، ڣثل ٙك اقيغ، ٕثخل ثلنصڤ٥ محاڣليڗ 
 تجعلنا نميڈ ثلن٨ مما ليس ن٨ب 
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ي ثللغغ ثانجليڈيغ ت ) ( لصاحبيڢ Cohésion in Englishظهٚ كتاب تثاتساځ 

قيغ حسن ڬتهاليٖث ڣ ثانطاقغ Halliday & R. Hasan) ت ٙڣ سس  ( ليكڤڗ بمثابغ ثم

ئثلفعليغ للسانياػ ثلّن٨ب

ػ فكانـ كتظ تفاڗ ٕيڊت) ٙثساػ ڣتطٙڤ ( تثلّن٨ T. Van Dayakثّږ تڤثلـ ثلٖ

 Texte est contexte, Texte) ڣثلسياځتڣتعلږ ثلن٨ مٖخل متٖثخل ثاختصاصاػت 

science) ،ٖق  ٗ ي ه٘ث ثمجاڋ  ٚجا  ٚع  من خالهاثلباحن  ڣسٸشّكلـ منع ثلنظ

ٚػ  ٚها قٖ ثقتص ٙثساػ ثل سبقتڢ ڣبالتحٖيٖ ثلسابڄ ٗك ثللسانيغ ثلّنصيغ؛ فالٖ

ٙ نحڤ  ڗ يلفـ ثأنظا ي حيڗ حاڣڋتفاڗ ٕيڊت  علګ تحليل ثمستڤڥ ثلسطحي فقٰ، 

ٚثڣڗ ڣيڤڋتحاڣا من خالڢ  ٚ بحن ثللغڤييڗتب ثلجانظ ثلٖالي ڣثلتٖثڣلي، بعٖ ٗلڊ ظه

هميغ ث لګ  ٙع  جام ثلّن٨بثإشا ي ثن ه  ٙڣ ئمتلقي ٕڣ

سيس قٖ ئ ٙثساػ ثللسانيغ ثلّنصيغ ڣخاڋ عمليغ ثلت ّڗ ثلٖ ٚثنٖ  ٚڥ ٕڬ بڤج ي

ٙئيسيغ هي: ٚثحل  ّٚ بثاف م ئم

 ٙ ٚ علګ تيا ٚ ي٘ك ث ٚحلغ ثأڣلګ: تهي ثل ثنژهـ بحلڤڋ ثلستيناػ ڣلږ تكن ٗثػ  ثم

ٕٙ ٚحلغ )ثنجا ٙڣثٕ ه٘ه ثم ٚ ڣهيلمساف(بلسنيغ ثلجملغ ثلغالظ، ڣكاڗ من  ئڗ ڣبڤهل

ي نهايغ ثلستيناػ ڣعلګ ڣجڢ ثلتحٖيٖ عام  ٚحلغ ثلثانيغ:  ػ ثم ئ، حيڗ8ت9تڣبٖ

ٚٹت ڣغيڇهږ يعملڤڗ بشكل  ٙقيغ حسن ڣهاليٖثڬ ڣثينڈب بٖ عٖٕ من ثلعلما مثلت 

 ٛٚ ا لږ يح ّڗ ثتجاه ه ّا  ٙثساػ ثّل تتجاٛڣ مستڤڥ ثلجملغ،  ي مجاڋ ثلٖ  ٕٚ منف

ٚث حاسما  ٚبطها عاقاػ ث ّنها متتالياػ من ثلجمل ت لګ ثلنصڤ٥ علګ  لكڤنڢ نظٚ 

ئنحڤيغ ب

ػ عام  ٚحلغ ثلثالثغ: فقٖ بٖ ٚيغ2ث9تّما ثم يجإ نظ ٜ علګ محاڣلغ  ئم، ڣيًڇك

ي  ٙتها علګ ثلصمٕڤ  ٚياػ ثألسنيغ ثلسائٖع ڣثّل تبن عٖم قٖ بٖيلغ تحل محّل ثلنظ

اػ ثأساسيغ ثّل تستجڤبه ٙثساػ ثللغڤيغ ثمتكاملغ، ڣقٖ قام ه٘ث ڣجڢ ثلتسا ا ثلٖ
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ٙڣثٕ ه٘ث ثاتجاه: تفاڗ ٕيڊت ڣتٕڬ  ثاتجاه علګ جهٕڤ طائفغ من ثلعلما ڣمن 

ٙسلٚتڣغيڇهږت ٚثنٖت ڣتٕ ئب1بڤج

ٚع ثلتحليل ثلن ي ضڤ نحڤ ثلنصڤ٥ نظ حڤڬ يتجاٛڣ ثلتحليل ثللساني ثلنپ  

ڣغيڇها، ڣتبڇٛ مهامڢ من خاڋ بحثڢ عن ثلخڤث٥ ثّل  ثلتقليٖڬ ڣثأسلڤبي ڣثلبنيڤڬئ

ٚع  ٗث ما كانـ مضم لګ تماسڊ ثلّن٨ مبّينغ ب٘لڊ مكڤناػ ثلّنظام ثلّنصاني، ڣ ٕڬ  ئت

ٚفيغ ڣثّل تمكنڢ من ثلكشڀ عن ئڣجظ علګ ثمحلل ثكتشاف ثآليغ ثلحٖسيغ ڣثلع

ٚبٰ لتكڤين ثلبنا ثمتمّيڈب ي ثل ئثإٔڣثػ ثل تساهږ 

ّڗ ه٘ث ثانتقاڋ  هن  ّ٘ ي ثل ثسخ  ّٚ ٚ عن طبيعغ ه٘ه ثإسهاماػ، فال ڣبغ٬ ثلّنظ

ٙع ثلّتغييڇ ڣفڄ  ٚڣ ٍٚ منهۑي ا يلغي مقّڤماػ ثلجملغ، ّنما كاڗ باإجماٵ حڤڋ ض ط

ي )) يعن ٗلڊ ٚڣثبٰ ثمتجليغ   ٚثبٰ ثمضمٚ مقابل ثل ٚبٰ هڤ ٗلڊ ثل ّڗ فتيل ثل

ٚڣمها ثل ػ محاڣاػ تشكيلڢ ثلسطحي ثّل كانـ ت ٙثساػ ثلتقليٖيغ، ڣنتاه ٗلڊ جا ٖ

ٙثسغ نحڤ ٚ بٖ ي ڣقـ مبك ٙسيڗ عنڤث  ٚيغ شاملغ  مجمڤعغ من ثلٖث سيس نظ ثلّن٨ لت

شكالڢ ڣڣسائلڢ ي ثلًڇثبٰ ثلّنپ  من حين  ئب2((تبحن 

ٚئئ  ّا ڣتط ٕٙع تخ٨ ثلجملغ  ٕٙع ڣا ڣث ّڗ ثلنحڤ ثلتقليٖڬ لږ يٖٵ شا ها يلځ ڣبما 

ٙثسغ ڣثلتحليل ٜث  عن ثلبحن فيما يتخّطى ه٘ه ثلڤحٖع بالٖ ٙغږ ٗلڊ ظّل عاج من ؛ 

ڥ ثلعلما ثللسانيڤئ ٙ نحڤثلكام، ٙڣ طا ي   ٚ ٚ ثلًڇكيبيغ لږ تفس ّڗ كثيڇث من ثلظڤثه ئ ڗ 

لګ ثلحكږ علګ ي حيڗ تغّيڇػ ثلحاڋ حينما ثتجڢ ثلڤصڀ  ئثلجملغ تفسيڇث مقنعا، 

كبڇ من ٙ ڣحٖع  طا ي   ٚ ئثلجملغ ڣهي ثلّن٨ب ثلظڤثه

                                                 
ٚ ،  بيڇڣػ، ٭ - 1 ٙثساػ ڣثلنش ٚبيغ للٖ سسغ ثلع ٚيغ ثلنقٖ ثإٔبي ثلحٖين، ثم ، تثنظٚ: يڤسڀ نٙڤ عڤ٩، نظ

 ب93-92، ٥ث99ت
ٕٙڗ، ٕ٭، ٕػ،  - 2 ، ثأ ٙث للكتاب ثلعالم صيليغ سياقيغ، ٕثٙ جٖث ع ت ٚث ٚع، ثمصطلح ثللساني، ق نعماڗ بڤق

 ب٥348
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ٙثسغ ثلّنصيغ ئئ ٙ ثلٖ طا ي  ٙثساػ ثّل تعال ثلجملغ  ّڗ هناڅ كثيڇ من ثلٖ ّبما  ٙڣ

ٙثساػ ثلنحڤيغ  )) ي حقيقژها محٙڤ كثيڇ من ثلٖ بڤصفها ڣحٖع كبڇڥ قٖ كانـ 

ي  ٚثعي  ّڗ نحڤ ثلن٨ ي ي ثلتحليل ثلنحڤڬ، غيڇ  كبڇ ڣحٖع   ّٖ ثلسابقغ ثّل كانـ تع

لګ ڣصفڢ ڣتحليا ي تفسيڇثتڢ  ٙ من قبل، ڣيلج  ي ثاعتبا ٚڥ لږ تڤضٸ  خ  ٚ تڢ عناص

ڗ يقٖم  لګ جانظ ثلقڤثعٖ ثلًڇكيبيغ ڣيحاڣڋ  اليغ ڣتٖثڣليغ  قڤثعٖ منطقيغ ٕڣ

ٚثبطها ڗ 1((صياغاػ كليغ ٕقيقغ لأبنيغ ثلّنصيغ ڣقڤثعٖ ت ّڗ لسانياػ ڣ ، ڣه٘ث يعن 

ٙثساػ ثلنحڤيغ ثل كانـ تقڤم  ػ ثحتفظـ بالٖ ّنها تجاٛڣ ّا  علګ تحليل ثلجملغ، 

جل ڣصڀ ثأبنيغ ثلكليغ  لڊ من  ٗلڊ باعتمإها علګ ثمستڤڥ ثلٖالي ڣثلتٖثڣلي ٗڣ

ئللّن٨ب

سيسيغ  ّڗ ثماحٴ عنئئ ٚ عن  –ه٘ه ثمحاڣاػ ڣثلٖعڤثػ ثلت ڥ بغ٬ ثلنظ ٙ

ٚيغ ٛث حتميا  -صحابها ڣثتجاهاتهږ ثلفك ٚث ف مجمڤعغ من ّڗ علږ لسانياػ ثلّن٨ كاڗ 

ٚفيغ ڣثمنهجيغ، ڣثّل كانـ بمثابغ بحڤف ڣمناه مستجٖع  ثػ ثمع ثلتغّيڇثػ ڣثلتطٙڤ

لګ ثلفلسفغ ثلعلميغ  صڤلها ڣمستڤياتها ڣڣظائفها، باإضافغ  ٚيغ علږ ثللغغ ڣ ي نظ

ٙثساػ ثللسانيغ ثّل ٚثٛ يتشكل منهجيا مٸ ثلٖ ثئها، ڣقٖ بٖ ه٘ث ثإف  ثلكامنغ ٙڣ

ي ثلتنظ ئيږ ثلٖثخلي للّنصڤ٥بتڤغلـ 

ٙصٖ ثلعائڄئئ ّڗ لسانياػ ثلّن٨ علږ يحاڣڋ  ي ثأخيڇ يخل٨ بنا ثلقڤڋ،   ڣ

ٚكيبيغ، ببع٬ من خاڋ  ثمختلفغ ثّل تضږ ثلجمل بعضها ٛمنيغ ڣمكانيغ ڣت ٙڣثبٰ 

ڗ يتصڀ ثلّن٨ بالّنصيغڣي جل  ٙبٰ كّل  ،عال ما يتصل بامضمڤڗ خاصغ من  ثّږ 

ٙثساػ ثلّلغڤّيغ ٗلڊ بالحٖف ثلّتڤثصلي، ّٖ ي حقل ثل م  ّٖ ي ٗلڊ علګ ما ق  معتمٖث 

ٙث ڣتفنيٖثب نكا ڣ ثشتماا ا  ث  ئڣثلباغّيغ تجاٛڣ

                                                 
 بة2ت، ٥ثلسابڄسعيٖ حسن بحيڇڬ، علږ لغغ ثلّن٨، - 1
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 ما قبل لسانيا الّنص: امبح الثاني:
بٖثعا ڣنقٖث، ڣبالتالي فالطابٸ   ٚتكٜ ثلتطّڤٙ،  ٚفغ ثإنسانيغ من م تنطلڄ ثمع

لګ ثلقڤڋ  ثّل٘ڬ ي  :بـيحكږ ه٘ث ثلتّطٙڤ هڤ طابٸ تكاملي، ڣيحيلنا ه٘ث  )) ثلتطّڤٙ ثمعٚ

ٚيغ ثلّنقٖيغ  ّڗ ثلنظ لګ  ي ضڤ مفهڤمي ثلًڇثكږ ڣثلتكامل، لنخل٨  ڣثلتطّڤٙ ثلّنقٖڬ 

ّڗ ثمناه  ّڗ ثمناه ثلحٖيثغ ا تلغي ثمناه ثلقٖيمغ كما  ٚ جميعا، ڣ من صنٸ ثلبش

ي مناه ثأحٖف ا تلغي ث بعن  تجاٛڣ ڣت  لحٖيثغ، فامناه ا تمڤػ، ڣلكّنها ت 

ٚڥ(( ي ثلّاحڄ1خ ٕٙ بعضها  ٙ ڣتڤث ٜثڣه ثأفكا ٚ ثإنساني ت ساٝ  ، فميسږ ثلفك علګ 

ٚڣٹ  ثلًڇثكږ ڣثلتكامل ٚ حتم مف م ٚفغ ثإنسانيغ  ٚياػ ثمع ي، فالتٖثخل بيڗ نظ ثمعٚ

ٙضغب ڣ ثمعا ّما بالتڤثفڄ   منڢ، ڣه٘ث ثلتٖثخل 

ّسسـ عملياػ تحليل ثلنصڤ٥، ّڗ  ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ، ت  ٙ  ثلّن٨علګ ثعتبا

ّٚڅ ثم هڤ ٚ  ٗساس  لجميٸ ثاتجاهاػ ثللغڤّيغ، ثأئح ليڢ من ڣجهاػ نظ  ٚ صبح ينظ

ّ ڣ غلظ  ش خ٘ ثلحٖين عن قضيغ فتح ثلّن٨ ڣغلقڢ حّيڈث من ثاهتمام لٖڥ 

ٚياػ ثلّنقٖيغ يجٖها تٖٙڣ حڤڋ ثاف  ي محاٙڣ ثلّنظ ٙسيڗ ڣثلباحثيڗ، ڣثمتمّعن  ثلٖث

ٙڣماڗ جاكبسڤڗ تثمبٖٵ ها  ّٚ ق ساسيغ كما  ثمتلقيت، ڣلږ يكن  -ثلّن٨  -عناصٚ 

ٗ يڤجٖ  حإڬ ثاتجاه  ٚياػ  بالشكل علګ حساب  ٗثػ ثهتماممنها تّڤجڢ ه٘ه ثلّنظ

ي تڤليفژهاثمضمڤڗ  لعاقاػ ثلٖثخليغ للّن٨ تمام ثلعنايغ با ڣمنها من ثعتمٖػ 

ٜلـ ب٘لڊ ثلّن٨ عن كّل ما يحيٰ بڢ، ٚ تماما هناڅ ڣتڤثلٖ ثمعن ڣع ي ثّتجاه مغاي  ڣ

ي  عطـ للقاٙ فضا نپ ّ يماٝٙ من خالڢ سلطتڢ علګ ثلّن٨ بمساهمتڢ  من 

ٚثتڢ ه ثلّن٨نتا ئبڣفّڊ شيف

ٚ ثلحٖثثغ كانـ تڤلي ٙثساػ ثلنقٖيغ قبل عص ّڗ ثلٖ ئمن ثمعلڤم بٖثهغ، 
                                                 

ٙيغ، ٭ - 1 لګ مناه ثلّنقٖ ثمعاصٚ، ٕثٙ ثلڤفا لٖنيا ثلطباعغ ڣثلنشٚ، ثاسكنٖ ، مٖخل  ، تةبّسام قطٝڤ
 بت2-ة2، ٥تةة2
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ٙجيغ ثمحيطغ بالنتاه ثإٔبي، ڣه٘ث ما يصطلح عليڢ بـ  ثهتمامها بالظڤثهٚ ثلخا

ٙثساػ ثللغڤيغ ڣثلنقٖيغ  ظهٚ ثلتطٙڤ ثل٘ڬ لحڄ ثلٖ علګ تثمناه ثلسياقيغت، ڣقٖ 

ّٖ سڤث  ي ح ث  ڣلـ كامل قصٙڤ ٙثساػ  مام ٕ ح ثمجاڋ  ، ليف تحليل ه٘ه ثمناه

ٙثساػ عنايژها بالّن٨ ثإبٖثعي يا تمّيڈػ بڢ ثلٖ ٗ شّكل ظهٙڤ ه٘ه ثمناه ثنقابا ثٙڤ  ،

ّٖ سڤث  ٚڗ ثلتاسٸ عشٚثللغڤيغ ڣثلنقٖيغ علګ ح ئبخاڋ ثلق

: -ت  الّشكاني
ٚػ ثلشكانيغ ٚين ظه ٚڗ ثلعش ٚڣسّيغ  بٖثيغ ڣمٸ ثلنصڀ ثأّڣڋ من ثلق ثل

ي مجلتحٖف  ٜع نڤعيغ  ٙثسغ ثإٔب ڣثللغغقف ٙث كاڗ ه٘ث، ڣئاڋ ٕ ّٙڣثٕها  من خاڋ 

لګ ثلعنايغ بنتاجڢ ثلفن ٙثساػ من ثاهتمام باإٔيظ  ٚ  ، ثّل غيڇػ ٕفغ ثلٖ ث علګ 

ّٖ ثلتڤّجهاػ ثلكاسيكيغ ثّل صبغـ بطابٸ  ٕٚيغ ض ٚكغ تم ٙث كح ٗلڊ ثعتبڇػ ه٘ه ثأ

ٚع ثل ئبغطحيّئّسئثلنظ

ّسسـ  م5ت9تغ ڣمن سنغ بٖثي بقيام حلقتيڗ هما: حلقغ مڤسكڤ ثلّشكانيغ ت

شهٚ  ه ڣمّٙڣثٕهڣقٖ كاڗ من  ٚسبٙڤ ٚٛ علمائها ا تياكبسڤڗتڣ حلقغ ساڗ بط ب ن 

يخنباڣم  يس  ٚڣسيغڣئ تبٙڤ ڬ تينياتڤفتب لقٖ حّڤلـ ثلشكانيغ ثل ٙثساػ  يٙڤ ٕفغ ثلٖ

ٙ ثإٔبيغ نفسها  لګ ثلنسڄ، )) فجعلڤث ثآثا ٚع ثللغڤيغ ڣثإٔبيغ من ثلسياځ  نحڤ ثلظاه

ٚجعياػ  غفلڤث ما عٖثها من م ٚكٜ ثهتمامهږ ثلنقٖڬ، ڣ ٙثساتهږ ڣم تّتصل محٙڤ ٕ

ٕبي مستقل ثنطاقا من  لګ خلڄ علږ  ّلڀ ڣبيئتڢ ڣسيڇتڢ، ڣسعڤث  بحياع ثم

ٚيغ لإٔ ٚكغ ب، ڣبحثڤث عن  عناصٚ بنيغ ثلّن٨ ثإٔبي ڣنظام ثلخصائ٨ ثلجڤه ح
                                                 

 -  ٚيغ ثلشائعغ، ڣكانڤث يفضلڤڗ ٚڣٝ حڤڋ ثلنقٖ ڣثللغغ ڣثإٔب بالنظ ّسسها ثلشكانيڤڗ ثل ٚيغ ثّل  سميـ ثلنظ
لڊ حسظ  طلقڤث عليهږ تسميغ ثلشكانييڗ، ٗڣ ٙسغ ثمستقبلييڗت، ڣلكن خصڤمهږ  ٙسژهږ بـ ت مٖ سمڤث مٖ ڗ ي 

ٙثساػ  لګ ثلٖ  ٚ ٙثساتهږ، فالناظ ّنها تڤلي جّل ثاهتمام بالشكل علګ ثلطابٸ ثّل٘ڬ غلظ علګ ٕ ثلّشكانيغ يستڤےي 
ّڗ ثلشكل مناق٬ للمضمڤڗب  ٚفضڤڗ ه٘ث ثلتصّڤٙ ثلشائٸ علګ  ّڗ ثلشكانييڗ ي ئحساب ثمضمڤڗ، علما 

، ينظٚ:  لګ مناه ثلّنقٖ ثمعاصٚ، بّسام قطٝڤ ٚجٸ ثلسابڄ، ٥مٖخل   ب تثثم
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ٙثسغ ثإٔبيغ علګ  ب1ه٘ه ثلعناصٚ(( ٙسا ٕعائږ ثلٖ ٙثٕڣث  ّڗ ثلّشكانييڗ   ٚ ڣغايغ ثأم

ّٖ ٗثتڢ، ڣبه٘ث كاڗ بحڙهږ  ي ح ٜ ثهتمامها ثلّن٨ ڣليس ثلّنا٥  ٚك قاعٖع مستقّلغ، م

ٙثسغ ثإٔبيغ ڣليس كمثلفعليغ اهيغ ثمعن  ٙثسغ ثإٔببڤضڤٵ ثلٖ ئيفيغ ٕ

ٙفضا ئ ي مضمڤنها  ٚڣسيغ  ّٖ ثلشكانيغ ثل ٚجعياػ ثّل  لإيٖيڤلڤجياػتع ڣثم

ٚػ ٙيخيغ  سيط ٙثسغ ثإٔب ڣثّل جعلـ من ثلنصڤ٥ ثإٔبيغ ڣثائڄ تا علګ ٕ

ٙتٖثٕيغ، ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ  ٚكغ ث ي ح ليڢ  ڣثجتماعيغ تنطلڄ من ثمجتمٸ ڣتعٕڤ 

ي ثلقيږ ثلجماليغ لإٔب، ڣكانـ ثلشكانيغ بمثابغ ثلخٰ  ثبتعٖ ثلنقٖ عن ثلبحن 

عإػ ثاهتمام باڣئثلسياځ ڣثلنسڄ،  ثلفاصل بيڗ إنتاه ثإٔبي من ثلٖثخل ب٘لڊ 

ٜيغ استنبا٭ ثلقيږ ثلجماليغ ڣثلفنياػ ثللغڤيغ منڢ،  ٚم ع علګ مبإ ثل ي ٗلڊ ثٙڤ ڣ

ٚيغ ب) ينيغ ثمتصّڤفغ(() ثّل قّيٖػ ثلكلمغ ثلّشع ّٖ ، 2خضاعها للمفاهيږ ثلفلسفيغ ڣثل

ّنها جعلـ ثلقيږ ثلجم ٜػ عليڢ ثلّشكانيغ ڣعيظ عليها فيما بعٖ  ّٙك اليغ ڣكاڗ مّما 

ي ثلّن٨  حٖ مقّڤماػ ثلجماڋ  ٚحا قائما ب٘ثتڢ ڣفصلـ بينها ڣبيڗ ثمعن ثّل٘ڬ هڤ  ص

ئ ثإٔبيب 

ڣٝ سبڄ ڣبنا علګ مائ ّٚ ٙبغ ثّل قام بها ثلّشكانيڤڗ ثل ٙثسغ ڣثمقا ّڗ ثلٖ ، ف

هږ بنيغ فنيغ مغلقغ مكتفيغ ب٘ثتها،  ي منظٙڤ تنطلڄ من مبٖ ثمحايثغ، فالّن٨ 

لګ ثلڤقائٸ ثلسياقيغ تستمٖ قيمها  ثلجماليغ من عاقاتها ثللغڤيغ ثلٖثخليغ ڣا تحتاه 

ٙجيغ لتفسيڇها ٚڣف 3ثلخا ، فما يعطي للّنتاه ثإبٖثعي صفغ ثلنّصانيغ ليسـ ثلظ

ّنما يكتسظ ه٘ه ثلصفغ من تلڊ ثلڤشائٌ ڣثلعائڄ ثّل ڣ ثاجتماعيغ، ڣ ٙيخيغ  ئثلّتا

ّٚڅڣئ تحكږ ثلّن٨ ئمن ثلٖثخلب جماليتڢ تح
                                                 

ٚڣسيغ، نقا عن:  -1 ٚجٸ ثلسابڄ، ٥، بسام قطٝڤبيًڇ ستينڇ، ثلشكانيغ ثل  بتثثم
ٚڣڗ  - 2 ٚ  ،محمٖ عبٖ ثمطلظ، ثلباغغ ڣثأسلڤبيغ، مكتبغ لبناڗ ناش ٚيغ ثلعاميغ للّنش ٚكغ ثمص ثلّش

 ب ة8ت، 994٥ت، تةلڤنجماڗ،لبناڗة مصٚ، ٭
ٚجٸ ثلسابڄ، ٥  - 3 ، ثم  بثثينظٚ: بسام قّطٝڤ
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لسنيتڢ ئ ي  ّسسهما تسڤسيڇت  ٙثساتهږ بمفهڤميڗ  ي ٕ ّثٚ ثلشكانيڤڗ  ڣقٖ ت

ليڢ، ڣمصطلح ثاختاف ثّل٘ڬ  لګ ما تشيڇ  ي عاقژها  ڣهما)) عشڤثئيغ ثلعامغ 

ي ثلبن ٚمٛڤ  قامغ ثلعاقاػ ثمعقڤلغ بيڗ ثل ع يساعٖ علګ  ڣ ثلّلغڤڬ بصٙڤ ا ثإٔبي 

ّڗ ما ، ڣمن هنا ثنطلڄ 1((عامغ لګ  ثلشكانيڤڗ نحڤ تحٖيٖ هڤيغ ثلّن٨ ڣتڤّصلڤث 

ّنما  يمنح ثلعمل ثإبٖثعي صفغ ثإٔب ليس ٙجي، )) ڣ ٙتباطاتڢ بالڤثقٸ ثلخا ڣ ث ثمعن 

ٙڣ ثللغغ فيڢ هڤ ما ٚكيبڢ ٕڣ ٚيقغ ت ٕبا(( صياغتڢ ڣط ٚ 2يجعل من ثإٔب  ب ڣل٘لڊ تنظ

ٙقيغ ثّل تمّيڈه ع ٙ ثلفا ٚ ٗلڊ مفهڤم ثلّشكانيغ لإٔب بمنظا ث خلڄ علګ  ن ثلڤثقٸ لي 

ّنما هڤ عمليغ ع للڤثقٸ ڣ ي ثإٔب، فاإٔب ليس صٙڤ ٚيظ  كشڀ ثلحقائڄ ڣجعل  ثلتغ

ٚيباب لڤف غ ئثم

ٙسغ ثلشكانيغ مفهڤمها لإٔب بعٖ ثستيعاب من ئئ ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ بنـ ثمٖ

ّنڢ ا يمكن  ٙها  ٙثسغنصا ٙتبا٭ ثلّن٨ ثإٔبي  ٕ ڣحٖثتڢ ثلٖثخليغ، ّا من خاڋ ث

ڗ يخّص٨ لڢ مڤضڤٵ  ٙثسغ ثإٔب لڤحٖه يجظ  ڣلكي يكڤڗ هناڅ علږ قائږ بٖ

ٙثسغ ڣه٘ث ما جعلهږ ينإڣڗ ب ٚيغـ تللٖ ڣ شع غلظ ثلباحثيڗ   تٕبيغ  ٗ يجمٸ  ثإٔب، 

ٚ ثلشكانييڗب ّڗ قضيغ ثإٔبيغ هي ثّل ڣحٖػ ڣجهاػ نظ ئعلګ 

ّڗئئئ ٚيغ من  لغغ ثلّن٨ ثإٔبي تختلڀ عن لغغ  ينطلڄ مفهڤم ثإٔبيغ ة ثلشع

ي  ثلخطاب ثلعإڬ،  ٚ قتص ّنما ت  ي كامل ثلّن٨ ڣ  ٚ ڗ تتڤف كما ا يمكن له٘ه ثإٔبيغ 

ٙثػ منڢ، ساسيڗ هما ))  عبا لګ ثستنبا٭ مفهڤميڗ  ڣه٘ث ثمبٖ قإ ثلشكانييڗ 

ٜياٍ ڣه٘ثڗ ثمفهڤماڗ يساعٖثڗ ثلڤسائل ثإٔبيغ علګ تجٖيٖ نفسها من  ثلتنا٥ ڣثان

لګ تغييڇ  ٜياٍ  ٕڬ ثان ٗ بينما ي ٕبيغ مختلفغ،  ي نصڤ٥  خاڋ تغييڇ ڣظيفژها 

ٚثعي ثلبعٖ  ّڗ ثلتنا٥ ي ڣظيفغ ثلڤسيلغ ثإٔبيغ عن ثستخٖثمها ثلسابڄ، ف

                                                 
ٙ ث - 1 ٚيغ ثلنقٖ ثإٔبي ثلحٖين، ٕث ٚع، ٭يڤسڀ نٙڤ عڤ٩، نظ  بتت، 994٥ت، تةأميڗ، ثلقاه
ٚجٸ   - 2  ب8ث، ٥نفسڢثم
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ّسسا عليڢ(( ڗ كاڗ م ٜياٍ عّما كاڗ سائٖث من قبل ڣ يضا ثن ٚڣني ڣهڤ  ،  1ثلٖثيك

ڗ يكڤڗ ڣثحٖ ّڗ ثإٔب ا يمكن  ٙئ، فلكي ا يتصڀ ڣعليڢ ف ّنما هڤ يخضٸ للتا ث ڣ

ٕ ثل٘ثػ ثإنسانيغب ّٖ ٕث بتج ّٖ ڗ يكڤڗ متج ئثإٔب بالّنمطّيغ يجظ 

2- : بي  اأسل
ٚڣئٖمهّئلقٖ  سيغ كالّتنا٥ ػ بع٬ ثمفاهيږ ثّل نإػ بها ثلّشكانيغ ثل

ٜياٍ في ٙڋ باليتڣثان ّسسها تلمي٘ تٕڣسڤسيڇت تشا لګ ميإ ثأسلڤبيغ ثّل   بما بعٖ 

ڣلـ كامل عنايژها بالّن٨ ثإٔبي  تعتبڇئفه  ٚثئيغ ثّل  ، من ثّږ من بيڗ ثأساليظ ثلق

ّڗئ ٜع لأسلڤب ثإٔبي  ڣّجهڤث عنايژهږ للبحن عنباح ثأسلڤبيغ  ف ثلخصائ٨ ثمائ

ي ه٘ه ثمٖخاػ ليس جٖيٖث علګ ثلساحغ ثلّنقٖيغ عن غيڇه من ثأساليظ ، ڣثلبحن 

ٙثس اػ ثلبحثيغ حڤڋ جمالياػ ثلقڤڋ ڣفّنياػ ثلخطابب ڣعليڢ بل هڤ قائږ قيام ثلٖ

ٙسطڤ من خاڋ كتاب ي ثأسلڤب هڤ  ّڣڋ من بحن  ّڗ  لګ  ٙسيڗ  غلظ ثلٖث ڢ يي٘هظ 

ٚ ڣفّن تفن  ئثلخطابغتبثلّشع

ٚيڀ مصطلح ثأسلڤب لګ تع ڗ ننظٚ  ٕٙنا  ٗث  عماڋ ّما  ننا سنڇثجٸ   ، ف

ّسس علږ ثأسلڤب -تباليت  ٚع ثأسلڤب بمجمڤٵ من  ڢٙبط ي  -ڣهڤ م ٚ ظاه عناص

ّنما  ڗ يقٸ ثعتباطا ڣ ثيڇ ا يمكن  ثيڇ عاطفيا علګ ثمتلّقيب ڣثلّت ي ثلّت ثلّلغغ ثمستعملغ 

ي ه٘ث ثلّصٖٕ يحاڣڋ  ي ثلّتعبيڇ ڣ ٚثه ينحڤ منحګ معّينا  ّلڀ ل٘ث ت عن قصٖ من ثم

ٙمغ تحكږ ثللّئ ٚيڄ بيڗ ما هڤ قڤثنيڗ صا غغ ڣبيڗ ثأسلڤب فيقڤڋ: تبييڇ جيڇڣت ثلّتف

ّما ثأسلڤبّيغ فه ما  ڗ يصنعڢب  ))ثلقڤثعٖ هي ثلعلږ ثّل٘ڬ ا يستطيٸ ثلكاتظ 

ٚيڀ ث ، ڣلعّل ه٘ث ما ٕےګ بالباحن أڗ يجعل2صنعڢ(( يستطيٸ  ي ثأسلڤب  تع

 

                                                 
ٚجٸ ثلسابڄ، ٥ - 1  بثتيڤسڀ نٙڤ عڤ٩، ثم
ٙڬ، ٭ - 2 ٜ ثإنما ثلحضا ٚك ، م ٙ عّيا٧   بةت، 994٥ت، 2ةبييڇ جيڇڣ، ثأسلڤب ڣثأسلڤبّيغ، تٚ: من٘
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ٚتبٰ ٚ  ساسڢ م ٚ بڤثسطغ ڣئبالفك ي ثلّتعبيڇ عن ثلفك ٚيقغ  ثلّلغغ، فاأسلڤب هڤ ))ط

ئب1ثلّلغغ((

ي ثلّتعبيڇ عنٖ تجيڇڣت فهڤ خاف ٗلڊ عنٖ تمايكلف ٚيقغ   ٗث كاڗ ثأسلڤب ط

ٚثٛ ثلقيمغ ب ٚه تعّبڇ ڣثأسلڤب يعمل علګ  ي نظ  ب ڣمن هنا يمكن2ٙيفاتيڇت أّڗ ثلّلغغ 

ٕثع بيانڢ، ڣهڤ  ّنڢ لساني أّڗ ثلّلغغ  ّڗ ثأسلڤب حٖف يمكن ماحظتڢ:  ثلقڤڋ ب

ٚ غايغ حٖڣثڢ،  هنف٦  أّڗ ثأث ٙع ڣجٕڤ ٚڣ ٚ ض ئئب 3ڣهڤ ثجتماعي أّڗ ثآخ

ٙثساػ ثلّنقٖيغ ڣثلّلغڤيغ لقٖ  ڣسا٭ ثلٖ ي  ڣ ثأسلڤبيغ  ٜٹ مصطلح ثأسلڤب  ب

ٚڗئ ٙڋ باليت،  ي ثلق ّٖ ثلباحن ثلّلغڤڬ تشا نفا علګ ي  ٚ ثلتاسٸ عشٚ، كما سبڄ ثل٘ك

ٚئ ث عاماػ ثأّڣليغ له٘ث ثمنه ثمستحٖف من خاڋ  ّٖ ٙسا ثل لګ  ٚع ڣقٖ عمٖ  ث فك

ستاٗه تٕڣسڤسيڇت  ٙ ثا ي ٗلڊ  ّڗئبنيڤيغ ثلّلغغ مقتفيا   ٝٙ  ڣڋئ ، فما ا يخفى علګ ٕث

ي ه٘ث ثلحقل،  ٙ ٕڣسڤسيڇ  فكا منبثڄ علم لأسلڤبيغ كاڗ ثللسانياػ، ڣما جإػ بڢ 

ّڗ ثللبنغ ّٚڣثٕ ثأسلڤبيغ  ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ يمكننا ثلقڤڋ  ڣثّل كّڤنـ  -ثأساسيغ ل

سلڤبياػ مختلفغ ثلتڤّجڢ  ئب 4ڣ ثلڤسائل ڣثلتقنياػ ثللسانيغهي ثمعطياػ –فيما بعٖ 

ع ثأسلڤبيغ،    ڬت تفسيڇثتڢ حل نش ّٖ ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ يبن ثلباحن تثمس

ّڗ ثلّلسانياػ قٖ  ٚيٚ ب لګ ثلّتق بالّنقٖ ثإٔبي ڣّلٖػ ثلبنيڤيغ ثّل ثحتكـ ))ڣيعمٖ 

ٚيغ خصبا معا شع ٙيفاتيڇت، ڣلئڗف سلڤبيغ ت ڣفت ، ڣ ٙڣ نشائيغ تتٕڤ  تجاكبسڤڗت، ڣ

ّڗ ثأسلڤبيغ معها قٖ ثعتمٖػ كل ه٘ه ثمٖثٝٙ علګ  ٙف، ف ئٙصيٖ لساني من ثمعا
                                                 

ٚجٸ بييڇ جيڇڣ، ثأسلڤب ڣثأسلڤبّيغ،  - 1  ب3ت، ٥ثلّسابڄثم
ٙ ثلّنجاٍ ينظٚ: مايك  - 2 ٙثساػ ساڋ، ٕث ثػ ٕ ٙيفاتيڇ، معاييڇ تحليل ثأسلڤب، تٚ: حميٖ ثلحميٖثني، منشٙڤ ل 

، ٭  بت2، 993٥ت، تةثلجٖيٖع، ثلبيضا
ٙڬ، ٭ - 3 ٜ ثإنما ثلحضا ٚك ، ثأسلڤبّيغ ڣتحليل ثلخطاب، م ٙ عّيا٧   ب35، 2٥ةة2، تةمن٘
ٚبيغ للعلڤم، لبناڗ، بيڇڣػ،   - 4 ٙ ثلع ع  ثلنسقيغ سلطغ ثلبنيغ ڣڣهږ ثمحايثغ، ثلٖث ٚث حمٖ يڤسڀ، ثلف ينظٚ:  

ٚ ثث3، ٥ثةة2، تة٭ يغ ڣثلتطبيڄ، ٕثٙ ثمسيڇع للنش ، ثأسلڤبيغ ثلٚ بڤ ثلعٖٝڣ يضا: يڤسڀ  ب ڣينظٚ 
يٸ، ٭  بت4، ٥ثةة2، تةڣثلطباعغ ڣثلتٛڤ
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صڤا ٚفغ ثمخّتصغ ب٘ثتها  ػ منڈلغ ثمع ئب 1((ڣمناه تبڤ

ٙسها، ڣمٸ كّل ه٘ث ثلتباين تتمّيڈ ثأسلڤبيغ بتنڤٵ تڤّجهاتها ئئ ڣثختاف مٖث

ٚثئي تبقى )) ثلسمغ ثلجامعغ له٘ه ثاتجاهاػ علګ ثختافها  ثلحاصل علګ ثمستڤڥ ثلق

ٚيكا  هي تجاٛڣ ثلغايغ ّهلها أڗ تكڤڗ ش كإيمّيغ  لګ غاياػ علمّيغ ڣ ثلّتقنيغ ثلتعليمّيغ 

ٚيغ ي تشكيل مامح ثلنظ با((ث فاعا  ٙڣ ي  ئب2لّنقٖيغ ثلحٖيثغ 

لګڣي ئ  ٚ ّنها صل نظ ٙٝ غ ثلّلسانياػ باإٔب ڣنقٖهب ثأسلڤبيغ علګ  فه علږ يٖ

لګ بها ثنتقل ثلٖٝٙ ثللساني ڣئ))ثلّلغغ ضمن نطاځ ثلخطاب،  ٙثسغ ثلجملغ تلغغت  من ٕ

ٙئ  لګ تا ٚ ثلّلسانياػ  جناسا ڣل٘ث كانـ ثأسلڤبيغ جس ٙثسغ ثللغغ نّصا، فخطابا، ف ٕ

ي ٗلڊ كل ب 3((ٗلڊ ثإٔب كما عّبڇ سبيًڇٛ عن قاڋ متتّبعغ  ٗ ثهتّمـ ثلّلسانياػ بما ي 

ي  ٚكيبا،  ٚفا ڣصڤتا ڣت ثنصبـ ثهتماماػ ثأسلڤبيغ حيڗ ما يحيٰ بالقڤڋ نحڤث ڣص

لګ ثستحٖثف  ّٙڣثٕ ه٘ث ثاّتجاه  ڗ تڤّصل  لګ  ڣ نماٗه ثلقڤڋ  ٚځ  ٙثسغ ط علګ ٕ

ئب مصطلح تفنّياػ ثلقڤڋت

سيسا علګ ما تّږ تفصيلڢ ي لغغ ثلّن٨ من  طلقـثنفقٖ ، ڣت ثأسلڤبيغ باحثغ 

ّڗ ثلّن٨ تنضڤڬ علګ كا  ثيڇيغ، علګ ثعتباٙ  لګ ثلصبغغ ثلت صبغژها ثإباغيغ 

لګ حالغ  ٙ من ثّږ ينتقل بامتلقي  ٙسالغ غايژها ثأڣلګ ثإخبا ثلصبغتيڗ، فبٖثيغ يكڤڗ 

ٚسالغ، ليشّكل كل من ثلقاٙ ڣثلّن٨ حا ئبلغ ثنفعاڋ ڣتفاعلثلتفاعل ڣثلتماهي مٸ ثل

سلڤبياػ ئئ ڣكغيڇها من ثمناه ثلّلغڤيغ ڣثلنقٖيغ، فقٖ جعلـ ثأسلڤبيغ لنفسها 

ي تڤجهاتها،  ٚئ مّخضـتثمفاهيږ ثّل بيڗ من ڣئعلګ ثختاف  ط
 
 غ مبٖ ثمفاهيمي ڣفڄ ثأ

ڣا أسلڤبيغ ث ٙثسغ -))  ي ميٖثڗ ثلخطابغ عنٖ ٕ ٚع، ڣخاصغ  ثلّصلغ بيڗ ثلّشكل ڣثلفك

                                                 
ڬ، ثأسلڤئ  -1 ّٖ  بت5بيغ ڣثأسلڤب، ٥عبٖ ثلّسام ثمس

ٚجٸ ثلسابڄ، ٥ - 2 ، ثم  ب8ةتبسام قطٝڤ
، ثأسلڤبيغ ڣتحليل ثلخطاب، ٥ - 3 ٙ عّيا٧   ب ث2من٘
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ي ٕٚيغ  ٚيقغ ثلف ب ثانيا: ثلط ي  ثلقٖما ٙثسغ ثلّنقٖ ثأسلڤبي، ڣهي تتمثل  ڣ ٕ ثأسلڤب 

ٚبٰ بيڗ ثلتعبيڇثػ ڣ ثلجماعيغ(( بحن ثلّصاػ ثّل ت ٕٚيغ  لګ:  ،1ثلف فاأّڣڋ يڤےي 

ٙثئٖهاب ٙڋ بالي  ٙثسغ عاقاػ ثلّشكل  ثأسلڤبيغ ثلتعبيڇيغ ڣثّل ثعتبڇ شا ڣهي تهتّږ بٖ

ڣ عن ثلحٖف ثللساني ثمعتبڇ لنفسڢ، ببب مٸ ثلتعبيڇ، ) ٙ ثلّلغغ  طا ٚه عن  ) فه ا تخ

لګ ثلبن ڣڣظائفها ٕثخل ثلّنظام ثللغڤڬ، ڣبه٘ث   ، ڣتشيڇئ2فه ڣصفيغ((فه تنظٚ 

لګ  سلڤبيغ قٖ تحيل  ي طّياتڢ متغّيڇثػ  ّڗ ثأسلڤب يحمل  لګ  ئسلڤبيغ ثلّتعبيڇ 

ڗ يحڤڬ ثلتعبيڇ ثلڤثحٖ ثاف قيږ ڣهي:  ئتعبيڇثػ مختلفغ عن نفس ثمفهڤم، ڣيمكن 

يغ، ڣثلقيمغ  ثلقيمغ ثمفهڤميغ: ڣهي منطڄ ثلتعبيڇ،ڣثلقيمغ ثلّتعبيڇيغ: ڣهي غيڇ شعٙڤ

ٚيقغ  ثانطباعيغ: لګ ط ٚجٸ تجيڇڣت ه٘ه ثلقيږ ثلتعبيڇيغ ثلثاف  ڣهي جماليغ، ڣي

ٙجغ ثلصڤػ ئب3ثللفٴ ٕڣ

ڣ ثلتكڤينيغ، ڣهي تهّتږّما  ٕٚيغ  فغ نحڤ ثأسلڤبيغ ثلف ّٖ ئثلّتعبيڇ ثلثاني فيڤّجڢ ثل

ها ))ئ نش ڣ ثمجتمٸ ثل٘ڬ   ٕٚ ٙثسغ عاقاػ ثلّتعبيڇ مٸ ثلف ڣثستعملها، ڣهي به٘ث بٖ

ٙيغ (( ٙثسغ تكڤينيغ ڣليسـ معيا سباب 4ٕ ي  ّڗ ثأسلڤبيغ ثلتكڤينيغ تبحن  ڬ   ،

لګ جانظ ثلنقٖ ثإٔبيبنشا ثأسلڤب ڣمن ثّږ فه تم ٚ   يل  فاأسلڤبيغ ثلتكڤينيغ تنظ

ع ثلخطاب ڣعاقغ ثلعناصٚ ثمكّڤنغ لڢ  للخطاب من منطلقيڗ ثأّڣڋ: يتعّلڄ بصٙڤ

ي حيڗ ينطڤڬ تحـ ثمنطلڄ ثلثاني:  ٙثسغ لعناصٚ ثلّلغغ،  ڬ هي ٕ بعضها ببع٬ 

ڣ ثلجماعغ ثمنتجغ ڣثمستعملغ له٘ث ثلّن٨ب  ٕٚ ئعاقاػ ثلف

                                                 
ّٚيغ للنشٚ، لڤنجماڗ، لبناڗة   - 1 ٚكغ ثمص ٚڣڗة ثلّش محمٖ عبٖ ثمطلظ، ثلباغغ ڣثأسلڤبيغ، مكتبغ لبناڗ ناش

 بت8ت-85ت، ٥ 994ت، تةمصٚ، ٭
، ٥بييڇ جيڇڣ، ثأسلڤبي  - 2 ٙ عّيا٧   ب ت4غ، تٚ: من٘
 ب53-52ينظٚ: نفسڢ، ٥   - 3
 بت4نفسڢ، ٥    - 4
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ثٚ،ئ ثيڇ ڣثلّت ٚ  ڣثنطاقا من مبٖ ثلّت ّث حا ثأسلڤبيغ ڣئيبٖڣ ت ٜمن ث ٙ ثل ٚڣ مٸ م

ٜ علګ ڣظائڀ  ّٚك صبح ي ّڗ  ثلبحن ثأسلڤبي  ٙثساػ ثللسانيغ، علګ  ي ثلٖ م  ّٖ بما ق

ٚسالغ ڣعناصٚ ي مخططڢ، ثلتڤثصل ڣثلّئ ثلتڤثصل ڣبنيغ ثل  نإڥ بها جاكبسڤڗ 

حضاڗ ه٘ه فقٖ ثنبجس ٙثسغ   ثلقاعٖعـ من  ثأسلڤبيغ ثلڤظيفيغ ڣثّل ثهتمـ بٖ

ي فهږ ثلّتعبيڇ، ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ  ثيڇها علګ ثلقاٙ  ٚقڢ، ڣت شكاڋ ثلتڤثصل ڣط

نما٭: تعبيڇڬ ڣثنطباعي ڣمفهڤمي، ڣمن ع ئج ئ ٚ ثأسلڤبيغ ثاف  ل للتڤثصل ضمن ثأط

ٚجعيغ للّن٨بثّږ  ٜػ ثأسلڤبيغ ثلڤظيفيغ علګ ثلڤظيفغ ثانفعاليغ ثم ئ1ّٙك

خ٘ػ حّيڈث كبيڇث من ثهتماماػ ثأسلڤبيغ ڣثلڤظيفيغ، ئئ ٜياٍ  ٚع ثان ّڗ ظاه كما 

ٕع  ّٖ ٕبيغ متع ٙثسغ نصڤ٥  لګ ٕ ّنڢ عمٖ  ڣثماحٴ علګ ثلبحن ثأسلڤبي ثلڤظيفي 

جناٝ ڣعصٙڤ مختلفغ بغيغ ثلكشڀ عن ثأنظمغ ڣثاسًڇثتيجياػ ثّل تحكږ  ٛمن 

ٚيغ منهاب كما  ٙثسغ ثلّنصڤ٥، خاصغ ثلشع ٚٵ من علږ ثلنفس لٖ فإ ه٘ث ثلف

ثيڇيغ ٕثخل ثلّن٨ ثإٔبيب ئ ثلجڤثنظ ثانفعاليغ ڣثلت

ڣ ثلعٖڣڋ، ئئ ٜياٍ  سلڤبيغ ثان يضا  ٚػ  ٜياٍ فقٖ ظه ٚ ثان ڣهي قائمغ ڣعلګ ٗك

ٜياٍ عن ثللغغ ثلعإيغ،  ّٖ ثأسلڤب كّلڢ علګ مبٖ ثان ٚيقيڗ: منهږ من ع عتمٖ فيها ط لي 

ٜياٍ، ڣنإڥ  ٚڣه ثلكّلي عن قڤثعٖ ثلّلغغ ثاعتيانصثن ي اٙ ه٘ث ثاّتجاه بالخ ٕيغ، 

ٚڥ ثمعتٖلڤڗ منهږ  ّنڢ ا يجٛڤ تجاٛڣ قڤثعٖ ثلّلغغ خاصغ ثلّنحڤيغ منها، حيڗ ي علګ 

ٜياٍ ٜياٍ ثمبتغګ عنٖهږ هڤ ثان ٚځ  ڣثان ي ط ڬ مخالفغ ثأڣثئل  ٙ ڣثمفاهيږ،  ي ثأفكا

ٚيحغثإبٖثٵ مٸ ثلحفاٱ علګ قڤثعٖ  لڤف يستثيڇ ق ٚڣه عن ثم ّڗ ثلخ  ثلّنحڤب ٗلڊ 

ب ئثإٔيظ ڣثنتباه ثلقاٙ

ة ئئ ثيڇيغ، ڣثّل تعن بحالغ ثلقاٙ ٚػ ثأسلڤبيغ ثلت ڣتٖعيما له٘ث ثمبٖ ظه

ثيڇيغ ثّل يًڇكها ثلّن٨  ثمتلقي ڣمٖڥ ٙسغ ثلصبغغ ثلت تفاعلڢ مٸ ثلّن٨، فه تهتّږ بٖث
                                                 

ٚجٸ ثلسابڄ، ٥ ثلباغغ ڣثأسلڤبّيغ، ينظٚ: محمٖ عبٖ ثمطلظ،   - 1  ب 4ةت-ث9ثم
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ٙئڢب ّڗ ثأسلڤبيغ ل ي قا ٙثسغ ثلعاقاػ ثلنحڤيغ ثّل يحڤيها ثلّن٨ كما  ږ تغفل ٕ

ّا  لګ جانظ بع٬ب  ٙصڀ ثلجمل بعضها  ي تماسڊ ثلّن٨ من خاڋ  ڣثّل تساهږ 

ٚئثّڗ ما  ٙساتي بيڗ ه٘ه تفتق ڢ ثأسلڤبيغ كعلږ قائږ ب٘ثتڢ، هڤ غياب ثلًڈثڣه ثمما

سسڢ ڣمبإئڢب لياتڢ ڣ ّڗ بها كّل جٜ قائږ ب ٚعاػ ڣك ئثلتف

ي النقدي-3 يالحرك الث  :ة البني

ٚفيغ  ٚ مع ط لګ خصائ٨ ڣ سيسها  ثنا ت ٚفيغة نقٖيغ تحتاه  ٚكغ مع ّڬ ح ّڗ 

ٙسا مبا لګ  ڬ تس۫ګ من خالها  كمنه ٕئها ڣتفعيل منهجيژها، ڣثلبنيڤيغة ثلنقٖ ثلثٙڤ

ٚع ثإبٖثعيغ ڣمكڤناتها ي ثلظاه ع تبحن  ٚث ي ثلق ليغ  ڣ  عن  ، من ثّږ ثلكشڀنقٖڬ 

ضافغ  عاقاػ ه٘ه ثمكڤناػ ڣتفاعاتها مٸ بعضها ثلبع٬، ڣغايغ ه٘ث ثمنه هڤ 

ٕ بڢ ثلبنيڤيغ هي تلڊ ثأسس  ّٚ ّڗ ما تتف ٙف ثإنسانيغ، علګ  ثلجٖيٖ لحقل ثمعا

ٙثتها ڣطبيعغ منطلقاتهاب ٕ مسا ّٖ ئ ڣثمبإ ثّل ثعتمٖتها، ڣثّل تح

ثػ ثمختلفغ، فه  ٚ ثلكڤنيغ ڣثمڤجٕڤ ڣثلبنيڤيغ كمنه علم يعن بتشّكل ثلظڤثه

 ٚ ّڗ ه٘ه ثلعناص ، من منطلڄ  ٚ ثمًڇثبطغ ٕثخل ثلفضا ثلّنپ  ٜث ڣثلعناص تٖٝٙ ثأج

ٕث ڣظائڀ ٕاليغب ڣه٘ث  ٚه عاقاػ تقڤم ب ط 
 
تشّكل نظام متكامل يحڤڬ ضمن 

ٚ ثإنسانيغ من بينه ئا ثللغغبيشمل كّل ثلظڤثه

ساسها  ّڗ ه٘ه ثلٖعامغ ڣثّل قامـ علګ  ّننا نجٖ  ٚ ، ف معنا ثلنظ ڗ نحن  ڣ

ٚڣس   ثلبنيڤيغ قٖ كانـ من بيڗ ثمبإ ثّل نإػ بها ثلّشكانّيغب فالنقٖ ثلشكاني ثل

ڬ ثلجٖيٖ لګ ميإ ثلنقٖ ثلثٙڤ ٙف٬ ثلقيږ ثلجماليغ ڣثلقڤثعٖ  قٖ مّهٖ  ثلقائږ علګ 

ٙ ثلبنيڤيغ من ثمناه ثّل تجمٸ ثلنقٖيغ ثلكاس ّنڢ يمكن ثعتبا يكيغ، ڣمفإ ثلقڤڋ 

بڤ  ت  ي قيامها علګ ثنٌڇڣبڤلڤجيغ تليفي شًڇثٝڣ بيڗ علميڗ مختلفيڗ، فقٖ ثستنٖػ 
                                                 

 -   ٚتا٩، مٖخل ي كتاباػ ثلناقٖ عبٖ ثمالڊ م لفيناه  ڬ ثلجٖيٖت ڣيقصٖ بڢ ثلبنيڤيغ، مصطلح  تثلنقٖ ثلثٙڤ
ٚب، ٕمشڄ، ٵ  ع ثلبنيڤيغ، مقاڋ، مجلغ ثمڤقڀ ثإٔبي، ثتحإ ثلكتاب ثلع ٚث  ب 999ت، كانڤڗ ثلثاني 333ي ق
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ّٙڣثٕ ثلبنيڤيغب ڣيخل٨ بنا  ٚڣےي لكل  ثمنه ثلبنيڤڬ ڣلسانياػ تٕڣسڤسيڇت ثأب ثل

ّڗ ثمنه ثلبني لګ حقيقغ مفإها  ڤڬ يمّثل مجمڤعغ من ثلتحڤاػ ڣثلتغّيڇثػ ثلقڤڋ 

ٙيغ ڣجٖليغ مٸ مفاهيمها  ع حڤث ي صٙڤ ٚفيغ ثلسابقغ،  ثّل مّهٖػ لها ثأنساځ ثمع

ئڣمبإئهاب

ٚڣٵ ثلبنيڤڬ  ّڗ قيام )) ثمش غلظ ثلّنقإ يجمعڤڗ علګ  ّڗ  علګ  -كاڗ-ٗلڊ 

ثّلقٖ ثلّتقليٖڬ  ساٝ ثنتقإ ثاتجاهاػ ثلّنقّٖيغ ثلسابقغ عليڢ، منها علګ ثلخصڤ٥

 ٙ لڀ، ڣثعتبا عطا ثأهميغ للم ي  ٕ ثنعكاٝ لشخصّيتڢ ثّل٘ڬ كاڗ يبالغ  ّٚ ثلّن٨ مج

ٚفغ  ٕثع فقٰ، مع ٙها  لګ ثلّلغغ باعتبا  ٚ ٚه، ڣثلڤثقعّيغ ثّل كانـ تنظ ڣمحيطڢ ڣعص

)) مينا للمعن ، ڣعليڢ كاڗ قّيام ثلبنيڤيغ بمثابغ نفي لأسس 1ثلڤثقٸ ڣخإما 

ئڣتقڤي٬ لهاب ثلّتقليٖيغ

قصا كّل  ّلڀ ڣ ي مڤػ ثم ڥ مّثلژها  فاځ ٙڣ خ٘ػ ثلبنيڤيغ لنفسها  من ثّږ 

ٙثسغ ثلعمل ثإبٖثعي من كڤنڢ بنيغ نسقّيغ تقڤم  ي ٕ ثلعڤثمل ثمحيطغ بڢ، ڣثانطاځ 

خ٘ ڗ ت ٚثعاع ل٘لڊ )) ا ينبغي  ساٝ بنا عاقاػ ٕثخلّيغ فيما بينها، ڣم  علګ 

ٜث ثلحقائڄ ثللسانّيغ  ج ّنها ٕثئما  ٜڣلغ بعضها عن بع٬، بل علګ  ّٕٚيغ مع ثلف

ٕ تبعا مكانڢ من ثلّنظام((من ّٖ ّڗ كّل جٜ تفصيلي يتح ي حسابنا  خ٘ين  2نسڄ كّلي 

ئ.

خٗڤ من ثلفعل ئ ّڗ ثمصطلح م ڣ ثلبنيڤيغ نجٖ  ٚيڀ ثلبنيغ  لګ تع ٗث عٖنا  ڣ

structure  خٗڤ من ثلفعل ثلّاتين ڣ يقصٖ بڢ  struereڣهڤ م ڣ شّيٖ،  ڣيعن بن 

ٚيڀ ما ڣه٘ث 3ثلهيئغ ڣثلكيفيغ ثّل يڤجٖ عليها ثلش  ي تع حٖ ثلباحثيڗ  ّكٖه  لڢ ي

نّئلل ي ثأشيا  هابنيڤيغ علګ  ي ثلڤثقٸ، ڣليس  ٚيقغ بحن  ي معناها ثلڤثسٸ، ط  ((
                                                 

لګ ثلّتنا٥، عالږ ثلكتظ ثلحٖين، ثأئ  -1  بةت، ٥تتة2، تةٕٙڗ، ٭محمٖ ڣهابي، من ثلّن٨ 

ي ثلّلسانياػ، مجّلغ عالږ ثلفكٚ، ثمجلس ثلڤطني  - 2 للّثقافغ ڣثلفنڤڗ ڣثإٓثب، غ ڣفا محمٖ كامل، ثلبنيڤيغ 
كتڤبٚ، 2٥ة، ٵت2ثلكڤيـ، ثمجّلٖ   بت22، 

ٙ ثآفاځ ثلجٖيٖع، بيڇڣػ، ٭  - 3 ي ثلّنقٖ ثإٔبي، ٕث ٚيغ ثلبنائيغ   بت3ت، 985٥ت، 3ةصٍا فضل، ثلنظ
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ي ثلعاقاػ بينها(( ٕٚيغ بل  ٙع ع، 1ثلف ّڗ ثلبنيغ عبا ٚڥ بياجيڢ  ن نسڄ من ي حيڗ ي

ّنها نظام قائږ  ّنها نسڄ فه٘ث يعن ب ٗث ما قلنا ب ثلتحڤاػ لڢ قڤثنينڢ ثلخاصغ، ڣ

ٚثئڢ مّما  ث ّڗ تساهږ تلڊ ثلتحڤاػ ثّل تحٖف ٕثخل ثلفضا ثلنسقي ب ب٘ثتڢ، علګ 

ّڗ  ٚثم ثلقڤڋ  ٙجيغ، ڣم ڬ عناصٚ خا ي غن عن  ڣثللغڤيغ  ثلڤجهغ ثلنقٖيغيجعلڢ 

ليڢ ٙثساػ ثلبنيڤيغ ڣ  للبنيڤيغ هي ثلّن٨، أّنڢ ثلحّيڈ ثلفضائي ثّل٘ڬ تنطلڄ منڢ ثلٖ

صبحـ بنيڤياػب تعٕڤ علګ ثختاف  ّڗ ثلبنيڤيغ فيما بعٖ  ئتڤجهاتهاب ٗلڊ 

ي ٕااػ ثألفاٱ ڣمعاني ٙثساػ ثلبنيڤّيغ علګ ثلجانظ ثلّلغڤڬ ڣتتعّمڄ  ّٖ ٜ ثل ّٚك ئت

كٖ بلڤمفيلٖكما  هانّئثلكلماػب  ٙثسغ شاملغ للغغ  ي تتناڣلها من جڤثنبها كافغ، بحين ٕ

ٙثساػ ثلبنيڤيغ  ٙثساػ ثلّلسانّيغ ثلسابقغ للٖ ّڗ ثلٖ ٚه-علګ  ٙثساػ ضالغ  -ي نظ هي ٕ

ٙڣف مجمڤعغ من 2سس علميغ صحيحغ غيڇ مبنيغ علګ ٕ تٕڤ ّٖ ، ڣعلګ ضڤ ٗلڊ يح

ي ضڤئها: ثلقڤثنيڗ ڣثّل قٚ ثلّن٨  ڗ ي  ئينبغي 

ٚڬ للّنقٖب -ت  ثلن٨ ثإٔبي هڤ ثمڤضڤٵ ثلجڤه

ّا من ه٘ه ثلّناحيغب -2 ٙثستڢ   ثلّن٨: نتاه لغڤڬ قبل كّل ٧  ڣا ينبغي ٕ

ٙثسژها من ثلٖثخل ڣتحٖيٖ معطياتها ثلخاصغ  -3 ثلّن٨ ڣحٖع مغلقغ يجظ ٕ

 ڣثلبحن عن قڤثنينهاب

 تٖٝٙ ثلبنيڤيغ ثلّن٨ بڤصفڢ شبكغ معّقٖع من ثلعاقاػ ٗثػ ثلٖالغ ثّل -4

ئتقڤم بينهاب

ّڗ ثلغايغ ڣثمبٖ  ّا  قسام ثلبنيڤيغ  ڣ  ٚڣٵ  ليڢ بيڗ ف ٙغږ ثاختاف ثمشاٙ 

علګ مشًڇڅ )) ليڤّحٖثڗ ثلتّڤجهاػ، فـ  هڤ ي ثمعقڤليغ، لبنيڤياػ جميعا مثل ڣثحٖ 

لګ ثلبنيغ يغ  ثلنظٚ  لګ ثإهابغ ب ٙثكڢ  ٕ ي  ٙها نظاما مكتفيا ب٘ثتڢ ا يحتاه  باعتبا

                                                 
ٚب، ٕمشڄ، ٕ٭،    -1 ، ثتحإ كتاب ثلع ي ثإٔب، تٚ: حنا عبٕڤ ٚػ شڤلٜ، ثلبنيڤيغ   ب 4ت، 984٥تٙڣب

ي ث  - 2 حمٖ حّساني، مباحن  ٜثئٚ، ّلسانياػ، ٕيڤثڗ ثمطبڤعاػ ثلجامعيغ، ثللينظٚ:   ب52ت-ت5ت، 999٥تج



 أقلم المفاهيم :لسانيا النص  الفصل اأول:                                    

 

 

79 

 ٚ ٚڥ((عناص ي تحليل ثلّن٨  1خ ٚڥ كّل ما كاڗ يعتمٖ سابقا  ٚ ثأخ ڣيقصٖ بالعناص

ّڗ ه٘ه  ي تّبن ه٘ه ثمبإ من منطلڄ  لڀ، ڣقٖ عمٖػ ثلبنيڤيغ  كالسياځ ڣثم

ي مق جبـ فنّيغ ثلّن٨ ڣبالّتالي قٖ غّيبـ ثلّن٨  عا كلمغ ثلعناصٚ قٖ  ابل 

ٙجيغب ٚ ثلخا ئثلعناص

م يئئ ّٖ لګ ما تق  ٚ ٕٚ للّن٨ خاصياػ ڣبالنظ ف ّڗ ثلّتحليل ثلبنيڤڬ  مكن ثلقڤڋ 

ئثاف ڣهي:

ّڗ ثلبنيغ تتكّڤڗ  -ت من عناصٚ ٕثخليغ محضغ بعيٖث عن كّل ثلكليغ: يقصٖ بها 

ٙجيغب ٚڣف ثلخا  مابساػ ثلظ

ٚڥب -2 ٚ ڣمن حالغ أخ  ثلتحّڤڋ: تكتسظ ثلبنيغ سمغ ثلتغّيڇ من شكل آخ

ّڗ ثلبنيغ تخضٸ أنظمغ  -3 بن ڣفقها ثلعاقاػ بيڗ ثانتظام ثل٘ثتي:  ٕثخليغ ت 

ٚبٰ بعضها ببع٬ ٚ ڣت ئب2ثلعناص

ڣسا٭  ي  ٙڣثجا  ّڗ ثلبنيڤيغ ثلشكليغ لږ تلقى   ، ڗ يخفى علګ ٕثٝٙ ماا يمكن 

ٙثساػ  ٚ للبنيڤيغ ڣهڤ ثلبنيڤيغ ثلتكڤينيغ ڣثّل ثلٖ خ ٚٵ  ٚ ٗلڊ ف ث ٚ علګ  ثلبحثيغ، فظه

ڗ نإڥ بها تلڤسياڗ غڤلٖماڗت، حاڣڋ ه٘ث ثأخيڇ  ع  ٚث ي ثلق ٚيقتڢ  ڣمن خاڋ ط

ي ظّلها عاما مغلقا علګ  يجمٸ بيڗ ثمنه ثاجتماعي ڣثمنه ثلبنيڤڬ ليبقى ثإٔب 

ٚع ثإبٖثعيغ  ٙثسغ ثلبن ثلفنيغ للظاه ّنها لږ تهمل ٕ ّا ٜڣا عن ثلسياځ  نفسڢ، مع

ّٜئ ٙك ٙثساػ ثلّلسانيغ ڣثلّنقٖيغ، كما  ٚعيغ ٕثخل حّيڈ ثلٖ عطاها ش ػ ثلبنيڤيغ ڣه٘ث ما 

ٙثسغ ثلّن٨ ي ٕ ٕخاڋ مبٖ ثلڤعي ثممكن  ئب 3ثلتكڤينيغ علګ 

                                                 
ٚيا   -1 ٚع، ٛك ٚ ، ثلقاه ٚثهيږ، مشكلغ ثلبنيغ، مكتبغ مص  ب ة3، ٥ تث9ت، (ٕ٭)ب
ٚجٸ  - 2  بة3، ثلصفحغنفسڢ ثم
سسغ ثأبحاف  - 3 ٚڣڗ، ثلبنيڤيغ ثلتكڤينيغ ڣثلنقٖ ثإٔبي، تٚ: محمٖ سبيا، م خ ينظٚ: لڤسياڗ غڤلٖماڗ، ڣ

ٚبيغ، لبناڗ، ٭  بة4-33، ٥ت98ت، 2ةثلع



 أقلم المفاهيم :لسانيا النص  الفصل اأول:                                    

 

 

80 

ڣمن ثمفاهيږ ثّل تمّخضـ عن ثلبنيڤيغ ڣثكتنفژها مناه ما بعٖ ثلبنيڤيغ ت ئ

ٗ ا يقصٖ من ه٘ين  عة ثلكتابغ،  ٚث لګ مفهڤم ثلق ٚمٜ  ثلقاٙ كاتظ ثاڗت ڣه٘ث ي

نتاه ثلّن٨ من خاڋ  عإع  لګ  ٚمي  ّنما ي ٚف، ڣ ع للح ثمصطلحيڗ ثلصڤػ ڣثلصٙڤ

ع ثلڤثعيغ ڣثمتفحّصغب ڣثلبنيڤيغ ٚث ٚ  ثلق لګ عنص بخلقها له٘ث ثمفهڤم ڣجهـ عنايژها 

ٙع  لګ ب ٙثساػ ب٘لڊ  ّلڀ، فانتقلـ ثلٖ ئفّعاڋ ثعتبڇ فيما بعٖ منتٌ ثاڗ للّن٨ بعٖ ثم

ڣيل ٚيغ1ثلتفسيڇ ڣثلّت ٜ نظ ٚتك نتاه ثلنصڤ٥، ڣه٘ث ثمبٖ كاڗ م ي  ئ، كعملياػ فاعلغ 

ة ثمتلقي، ڣهي جماليغ  ڣلـ كامل عنايژها بالقاٙ ئثلتلقيبجٖيٖع 

ئمهاد جماليا  التلقي: -4
ي بعٖها ثلتطبيقي، ا يتّږ من  ٚيغ ثلتلقي  ّڗ ثلحٖين عن نظ نــــــــٌي عن ثلبياڗ  غ 

ٚسڤمغ من  ٚڬ، ثل٘ڬ يطبٸ ثلعمل ثلتطبيقي ڣفڄ غايغ م لګ مهإها ثلّنظ   ٚ ٕڣڗ ثلنظ

ع كما يفهمقبل ثلق ٚث ٙتٚ)) ا تقڤم فقٰ علګ اٙ ڣثلن٨، ه٘ه ثلق ها جڤڗ بڤڋ سا

يضا، فه٘ه  ٙئغ،  ساسيغ ثل٘ثػ ثلقا ٙيغ ثلن٨ فقٰ، بل ڣعلګ  ٚڣ ڣ ض ساسيغ 

ي مكڤناتڢ ثمإيغ ثملمڤسغ فحسظ، بل ڣتخلڄ مڤضڤعڢ  ثأخيڇع ا تستكشڀ ثلن٨ 

ڬ حاڋ من ثأحڤثڋببب(( اثلجمالي، ڣهي تبٖعڢ، أڗ ثلن٨  بٖث ڣا يحٖٕه ب ، 2يقڤلڢ 

عبڣئ ٚث ٙجغ ثلثانيغ بعٖ فعل ثلق بٖثٵ من ثلٖ ع  ٚث ئمن ه٘ث ثمنطلڄ جعلـ ثلق

 ٚ ي نظ ڗ ثلحٖين عن ثمعن ٕثخل ثلن٨  ّٚ معنا، ف ٚث كما م ٚ ظاه ٗث كاڗ ثأم ڣ

ّڗ ثمعن ليس مجمڤٵ ثلكلماػ، بل  ثلفلسفاػ ثل سبقـ ثلتلقي تنعتڢ بقڤلها: )) 

ي مستڤڥ ه٘ث  ٗث لږ يضٸ ثلقاٙ ٗثتڢ  ڬ ٧   هڤ كليژها ثلعضڤيغ، ڣلن ينجږ 

                                                 
، بغٖثٕ، ٭ - 1 ٚ عصفٙڤ لګ فڤكڤ، تٚ: جاب ٚ ثلبنيڤيغ من ليفي شًڇثٝڣ  ٜڣيل، عص ، 985ت، تةينظٚ: ثيٖيـ ك

 بتث٥2
2
ٚڣڗ،  -  ٚبيغ للعلڤم ناش ع، لبناڗ، ثلٖثٙ ثلع ٚث ٚياػ ثلق لګ نظ ڣيل  ي، من فلسفاػ ثلت ٚيږ شٚ عبٖ ثلك

ئبت3ت، ٥ثةة2ةت٭
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لګ ، ڣه٘ه1ثلصمـببب(( ٚضڢ ثلن٨  ثلكليانيغ تشٖڅ  ٙڣٍ تجلي ثمعن ثل٘ڬ يف

بٖثعا مڤضڤٵ ثلن٨ ع  ٚث ، حين تظل ثلق ٙتٚ-ڣثلقاٙ ، ڣيصبح )) ثلن٨ هڤ  -عنٖ سا

ٜع لكل ن٨ علګ 2نفسناببب(( ثلڤسيٰ ثل٘ڬ نفهږ عبڇه ا ، من خاڋ ثلخصائ٨ ثمائ

ئن٨ب

ڗ ثلٖال ٚ ف ٕٚ غ ثلنصّيغ ثل يستتبٸ ثلقاٙ نڤثتها، ا تحّصل بمڣ جملغ ثأم ج

ٚيغ، ڣعلګ  ٚثئي ثلفاح٨ مكڤناتها ثلجڤه لګ ثمشهٖ ثلق ٚځ  ثلكتابغ ڣثلتخطيٰ ما لږ ت

ي ما عٖث ه٘ث ا يڤجٖ  نها )) عمليغ حّسيغ، ببب ڣ ع علګ  ٚث ه٘ث ثأساٝ ڣجٖػ ثلق

ځ(( ث علګ ثلٙڤ ٙڬ علن ثلڤصڀ  3سڤڥ عاماػ سٕڤ ٜياٍ ثمعيا ، ڣيعن ه٘ث ثان

ڗ ثلكتابغ سڤثٕ من  ٚين ثلكشڀ عن ٕڣڗ ثلحقيقي،  ٚمٛڤ ق ٗ تفكيڊ ثل ع،  ٚث ق

ٙئغ، ڣمن هنا يمكننا ثلقڤڋ : )) ّڗ ثل٘ثػ  ثل٘ثػ ثلقا ٜعږ  ڗ ن من ثلصعظ علينا 

ع(( ٚث ثنا ثلق ٛه ڣثحتكاڅب4تمحڤ نفسها  ئ، بل هي تما

ٚيغ ثلتلقي قٖ  ٙسـ عليها نظ ڗ ثمفاهيږ ثل  ڣيبٖڣ من ه٘ث ثلتمهيٖ ثمبسٰ، 

ٚثتيغ-ثل سبقژهاثلفلسفاػ  تـ مٸ ٚ -)ثلفينڤمينڤلڤجيا( خاصغ ثلظاه ٙت ، ڣيكڤڗ سا

ڣ  ٚػ بشكل كبيڇ ثلتعامل ثاصطاےي  ث ٚفيغ ثلنقٖيغ ثل  ٚيغ ثمع ٚث به٘ه ثلنظ مبش

ي ٕٙڗ  نغا  ٚ يابا، خاصغ عنٖما نقٚ فك ٙبتڢ  ثلفن ثلتعبيڇڬ مٸ ثلنصڤ٥ ٗهابا ڣ مقا

ي ثلڤجٕڤ من حين ثلصبغغ ثل ئجماليغ للنصڤ٥بلخاصيغ ثلتبعيغ 

                                                 
1
ٚجٸ ثلسابڄ -  ئبت3ت، ٥ثم

2
، من  -  ٙيكٙڤ ٙثساػ ڣثلبحڤف ثإنسانيغ، بڤڋ  قيغ، عيڗ للٖ ٚثٕع، حساڗ بٙڤ لګ ثلفعل، تٚ: محمٖ ب ثلن٨ 

ئب89، ٥تةة2ةت٭
3
ع،  -  ٙ ثلعٕڤ ٚ : محمٖ غنيم هاڋ، بيڇڣػ، ٕث ٙتٚ، ما ثإٔب؟ ت ئب48، 984٥تجاڗ بڤڋ سا

4
 -  ٙ ٜ  يڤئيل، ٕث ٜي لګ ثلتفكيكيغ، تٚ: يڤسڀ ع ٚثتيغ  ٙثڬ، ثمعن ثإٔبي من ثلظاه مڤڗ للطباعغ ڣثلنشٚ، ڣليام  ثم

ئب29، ٥ث98ت
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ٚيغ زثلتلقيز ح٥ٚ  ّڗ ثلعمل ثلفينڤمينڤلڤجي ثلسابڄ للنظ ڣمن ثلبّيڗ ك٘لڊ 

ٚبٰ بيڗ ثل٘ثػ  لګ ثل ٚه، كما س۫ګ  ط ٕثػ ثلعمل ثلفن بكل  ّٖ كل ثلح٥ٚ علګ مح

ڣثمڤضڤعاػ، ڣمن هنا يمكننا ثلحٖين عن ثلتمييڈ بيڗ )) ثلبنيغ ثأنطڤلڤجيغ 

ٙثڅ ڣثلفهږ ل فعاڋ ثإٕ ٙئغ ڣثمڤضڤعاػ ثلجماليغ ثلناجمغ للنصڤ٥ ڣ ٖڥ ثل٘ثػ ثلقا

ج 1عنها(( ٚثٛ ثلجڤ ثل٘ڬ ين ب ٚثٙ ٗلڊ ثتجهـ جماليغ ثلتلقي نحڤ  ږ فيڢ ، ڣعلګ غ

ٙكثلقاٙ مٸ ثلن٨ ڣيصبح مبٖعا  ، ثږ )) مجمڤٵ ثلقڤثعٖ  امشا ي بنا ثمعن

ٙع تشك ٚثحل سيڇڣ ٙكغببب ڣطبيعغ ڣم ٚثقظ ه٘ه ثمشا ل ڣثلڤسائل ثلنصيغ ثل ت

ببب(( ي 2ثمعن غفاڋ جانظ جٖ مهږ ڣهڤ ثلكيفيغ ثل تحّقڄ تٖخل ثل٘ثػ  ئ، ٕڣڗ 

ئتحقيڄ ثلن٨ب

 : م و الغاي  امفه

حصـ  ٙثسغ ثلعاكفغ علګ فتح مغاليڄ ثلنصڤ٥،  ٛمن معيڗ من ثلٖ  ٙ علګ مٖث

ٚيغ ثلتلقي ي )نظ سسـ علګ -ياٝڣ-جماليغ ثلتلقي صنڤثڗ لها ، تمثل ثأڣڋ  ( ثل ت

ٙيخيغ معينغ  ٙع تا ي سيڇڣ قاعٖع مفإها، ثإحاطغ بالكيفيغ ثل تږ بها تلقي ثلن٨ 

ٚڣ٭ خاصغ، ڣهڤ تڤجڢ قٖ ثعتمٖڣفڄ  نما تيّمږ نحڤ ليس ف ش قٰ علګ ثلفلسفغ، ڣ

ٚيغ  م ثلثاني فهڤ ) نظ ٙخـ للنصڤ٥،  ٙيخيغ ڣثاجتماعيغ ثل  ثمناه ثلنفسيغ ڣثلتا

ثيڇ ٙئ-ثلت ثيڇيغ ثل تڤجٖ ٕثخل ثلن٨ -يٜ لګ )) ثلخاصيغ ثلت ها  ( ڣثل تحتكږ بٖٙڣ

ٚيغ ڣثلنصيغ، لګ ثمناه ثلنظ ٚكها ثلبنياػ ثلٖثخليغ، مستنٖع  ڣيكمل  ڣثل تح

ليڀ بيڗ ه٘ين ثاتجاهيڗ ثمتكامليڗ ڣثمتٖثخليڗ(( ئب3ثلتعامل مٸ ثلن٨ حيڗ يتږ ثلت

                                                 
1
ي،  -  ٚيږ شٚ ع،ثلسابڄعبٖ ثلك ٚث ٚياػ ثلق لګ نظ ڣيل  ئبت4ت، ٥ من فلسفاػ ثلّت

2
ٚجٸ  -  ئبت4تنفسڢ، ٥ ثم

3
ثػ كليغ ثإٓثب ڣثلعلڤم  غانغينظٚ: فڤلف -  حمٖ بڤحسن، منشٙڤ ، تٚ:  فاځ نقٖ ثستجابغ ثلقاٙ  ،ٜٙ ي

ٚبا٭، سلسلغ نٖڣث ٙقږ ثإنسانيغ، ثل ئبتت2، 995٥ت، ت3ػ، 
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ي بعٖها  ٚغږ من ثلجٖثڋ ثل٘ڬ ٕثٙ بيڗ قطب جماليغ ثلتلقي  ڣعلګ ثل

كٖثڗ علګ ه٘ه ثلجٖليغ ثلقائمغ بيڗ  ٜٙت ي ي ڗ )) كا من تياٝڣ ڣ  ّا  ثأنطڤلڤجي، 

ڣ بيڗ ثلن٨ ڣئ ثيڇ ڣثلتلقي،  ي ه٘ه ثلت ٜڋ طٚ نڢ من غيڇ ثممكن ع كٖثڗ  ثمتلقي، ڣي

ڗ تضيٸ ثلجٖليغ نفسهاببب(( ٛييڗ 1ثلجٖليغ ٕڣڗ  نفسنا بيڗ خطيڗ متڤث ، ڣهك٘ث نجٖ 

ٛ مختلڀ  ٚث ب ع ٗثتها، ب ٚث ٚيح عمليغ ثلق قامژهما علګ ه٘ث ثلنحڤ هڤ )) تش ثلهٖف من 

ثيڇ ڣثلتلقي  ٚثفها ڣ كيفياػ تمفصل ثلت ط خالهما، ڣكل ٗلڊ يتڤجيڢ لياتها ڣحااػ 

ٙٛع(( لګ ٗلڊب2من خلفياػ فنڤمنڤلڤجيغ، ڣهيڇمنڤطيقيغ با ٚنا  ش ئ، ڣقٖ كنا قٖ 

ٚغږ من كل  نڢ ڣعلګ ثل غيڇ ه٘ه ثاجژهإثػ ثل تبٖڣ ڣمختصٚ كل ثأمٚ، ف

نها تامغ ثيڇ، بيڗ  -جماليغ ثلتلقي-ثلڤصاڋ، ف تعتبڇ منطڄ ثلتفاعل بيڗ ثلتلقي ڣثلت

، ڣيصبح ه٘ث ثأمٚ منا٭ )) تفاعل ٕينامي بيڗ معطياػ ثلن٨  ثلن٨ ڣثلقاٙ

فعالڢببب(( ٕٕڣ  ٙغباتڢ ٙڣ ٙسغ 3ڣثلخطاطغ ثل٘هنيغ للمتلقي بما فيها  ، لتصبح مٖ

صا ڣثحٖث لتڤجهيڗ عم ٚڅ  ا علګ فهږ مابساػ ثلن٨، من خاڋكڤنستانس  ثلتح

ٚه ثلكبڇڥ، ڣبتٖثخل ث ٙجي ضمن ٕڣثئ ٚڥ، ڣمحيطڢ ثلخا ٚه ثلصغ لٖثخلي ضمن ٕڣثئ

ثيڇ( ڣثلتلقي  خيڇث  ثلتكتل ثمڤض۫ي بيڗ ثلن٨ )ثلت عمل ثمحيطيڗ يتحصل لٖينا 

ٕع ب ّٖ ي مساحاػ غيڇ مح  ) ئ)ثلقاٙ

ڣ نقٖيغ ا تلغي  ٚفيغ لغڤيغ كانـ  ٚياػ ثمع ّڗ ثلنظ لګ ثلقڤڋ ب نا  ه٘ث، يقٕڤ

ّنها تضيڀ ثلجٖيٖ علګ ما سبقهابعضها ثلب ڣ   ، ّحح ثأخطا ڗ ت ّما  ب ع٬ فه 

ّڗ ه٘ه ثلعلڤم جميعا يكّمل بعضها بعضاب ڣلعّل  ّا  ٚثضڢ ثلخاّصغ بڢ،  غ فلكّل علږ 

ٚيغ شام لګ نظ ٚع ثلنقٖيغ ي ثلّتحليل ڣجظ لغ ڣفڄ ثلسبل  ّڗ تثلظاه لګ  ڗ ننتبڢ 
                                                 

1
ٚجٸ ثلسابڄ، ٥  -  ي، ثم ٚيږ شٚ ئبت4تعبٖ ثلك

2
ٚڣځ، ٭ -  ٙ ثلش ٚيغ ثلتلقي، ٕث ٚفيغ لنظ ع خضٚ، ثأصڤڋ ثمع ئبتتة5ت، ٥ث99تةتناظږ عٕڤ

3
ٕبيغ لسانيغ، عٖٕ -  ٙثساػ سميائيغ  جا، مجلغ ٕ ، تةحميٖ لحميٖثني، مستڤياػ ثلتلقي، ثلقصغ ثلقصيڇع نمٗڤ

ئبتةت٥، 992تسنغ 
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ڣ  –ٙڤ ثإنساڗ حضثإٔبيغت تجّسږ تقاطٸ ظڤثهٚ ثاف:  ڣ مسژهلكا  لفا كاڗ  م

ي ثستفإتها ڣثأخ٘ من ثمناه ڣثلعلڤم ثّل 1ڣحضٙڤ ثلكام فحضٙڤ ثلفن -ناقٖث ب ڣ

ڣ ثمعاييڇ ثّل  سبقژها  ٚع ثإٔبيغ؟ ڣما هي ثمبإ  ٚ لسانياػ ثلّن٨ للظاه كيڀ تنظ

ي تحليل ثلنصڤ٥ ثإبٖثعيغ؟ب ئتبّنژها 

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ

                                                 
ٚبيغ للكتاب، ٭ - 1 ٙ ثلع ڬ، ثأسلڤبيغ ڣثأسلڤب، ثلٖث ّٖ  ب23ت، ٥(ٕػ)، 3ةعبٖ ثلّسام ثمس
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: مباح الّلسانيا الّنص : الّي امبح الثال  غربي
ي كڤنها تس۫ګ ئئ ّڗ مهام لسانياػ ثلّن٨ تتجلګ  ٚه، ف ثستنإث علګ ما سبڄ ٗك

ڣا ڣتحليلها ثانيا،  ي بنا ثلنصڤ٥  ٚڣثبٰ ثل تساهږ  ث كشڀ ثإٔڣثػ ڣثل ٙڣ

ي تحقيڄ ثلتماسڊ » ٚڣثبٰ  ٛ ٕٙڣ تلڊ ثل ٚث ب ثلّنپ  مٸ ثاهتمام ڣيتحقڄ ه٘ث ثأخيڇ ب

ئ، ڣه٘ه ثلعڤثمل مجتمعغ تحقڄ لنا ما يصطلح عليڢ بالّنصيغب 1«بالسياځ ڣثلتڤثصل

: -ت  تعري النصي

ٙيغ من    ٚث ٜث ثمكڤنغ للّن٨ تحقڄ لڢ ثستم ّڗ صفغ ثلتتابٸ ڣثلًڇثبٰ بيڗ ثأج

ڇثبٰ  منظٙڤ نحڤ ثلّن٨ ًّ ڗ يلتمس ه٘ث ثل ٚئڣيمكن للقاٙ  ، ثلّن٨ نفسڢ ي ظاه

ٚئيغ  ثمقصٕڤڣئ ڣ ثم ڣ ثمكتڤبغ  ڣ ثمسمڤعغ  ٚ ثلّن٨ ثأحٖثف ثللغڤيغ ثمنطڤقغ  بظاه

،  ڣفقا لتسلسلها ٜمن خ٘ مٸ بعضها ثلبع٬ثل تبعا  ڣه٘ث ما يضمن لها ثلّتماسڊ ڣثلّت

ٗث ما تحقڄ لها من ڣسائل ثلسبڊ ما يجعل  ّا  للمباني ثلنحڤيغ ڣلّكنها ا تشكل نّصا 

ٙيتڢثلّن٨ محافظا علګ ك ٚث 2ينڤنتڢ ڣ ثستم

. 

ٚع ثلتماسڊ، ڣهي    ٚيفاتهږ مصطلح ثلّن٨ علګ فك ي تع غلظ ثللسانييڗ  يلح 

ها خاصيغ ثلًڇثبٰ، ڣيقڤم ثلّنظام ثلكلي  ّٖ ّڗ ثلّن٨ ڣحٖع متكاملغ تش ٚثهن علګ  ت

ي ثلخاصيغ ثلٖاليغ ثلجامعغ للخطاب ثّل يعن  للّن٨ علګ مبٖ ثلتماسڊ ثمتمثل 

ي ضڤ لسانياػ ثلّن٨بثلتحليل  ئثللساني بڤصفها  ڣتحٖيٖها 

كبڇ منها، ڣه٘ه  ّڗ ثلّن٨ ڣحٖع كبڇڥ شاملغ ا تضمها ڣحٖع  ڣعلګ ثعتباٙ 

ٜث مختلفغ تقٸثلڤحٖع ث ج من ثلناحيغ ثلنحڤيغ علګ مستڤڥ )) لكبڇڥ تتشكل من 

ڬ، يتكڤڗ ثمستڤڥ ثأفقي)ثلشكلي(  فقي، ڣمن ثلناحيغ ثلٖاليغ علګ ئمستڤڥ عمٕڤ

                                                 
ٚيغ ڣثلتطبيڄ،  -1 ٚثهيږ ثلفقي، علږ ثللغغ ثلنپ  بيڗ ثلنظ ب  ب ت٥5ثلسابڄ، صبحي 
لګ علږ لغغ ثلّن٨، ٥  -2 ٙسيلٚ، مٖخل  ٚثنٖ، ڣڣلفغانغ ٕ ٚػ ٕڬ بڤج ٙڣب  بةتينظٚ: 
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ٚبٰ بينها عاقاػ ثلتماسڊ ثلٖاليغ ثمنطقيغ 1((من ڣحٖثػ نصّيغ ت

.
ئ

ٙئ  ٙلسڤڗت) ػڣلقٖ صڤ ڗ تكڤڗ ثلكلماػ Garlsonتجا ( خصيصغ ثلًڇثبٰ ب

ٚڥ احقغ، فڣثلجمل متعالقغ فيما بينها ڣئ خ يجظ  :))قڤڋئتتحيل كل سابقغ علګ 

ٚڥ  خ ٕٙ علګ  ٙث جّيٖ ثلتكڤين، حين تكڤڗ كل كلمغ ڣكل جملغ هي  تخيل ثلّن٨ حڤث

ٚڥ احقغ لها ي ثلڤقـ نفسڢ مثيڇع أخ ي سابقغ لها، ڣ ّ يصبح لٖينا  ب ڣهك٘ث ح

ٜثئڢ بعضها ببع٬ ج ٙثب تتعالڄ كل  ٗث ما 2((ثلنهايغ حڤث ٙلسڤڗ  ، ڣمن ثّږ يٖعڤنا جا

ٚثبٰ ن٨ٍّ ما  ٚفغ ت ٙ ه٘ه، فكڤڗ كل كلمغ لها تعالڄ ٕٙنا مع علينا تخّيل لعبغ ثلحڤث

ٙ فيما بينهاب ّنها تقيږ عاقغ حڤث ٚه  ي نظ ڣ بعٖها يعن ه٘ث  ئبما قبلها 

ٚ ثللغڤيغ ٕثخل ثلّن٨، ڣمن ئ عن علږ لسانياػ ثلّن٨ بتفسيڇ ڣتحليل ثلظڤثه

ٚع ثلًڇثبٰ ثلّنپ  ثّل تعتمٖ علګ تصٙڤ يجمٸ بيڗ ع))ه٘ه ثلظڤثهٚ ٚ نحڤيغ ظاه ناص

ي ثأصل  ٚ تستقى من علڤم متٖثخلغ مٸ ثلنحڤ  ب تعتبڇ ثلنصيغ 3((تقليٖيغ، ڣعناص

لڊ من خاڋ تحليل سهاماػ علږ لسانياػ ثلّن٨، ٗڣ هږ  ٚف بمعاييڇ   من  ما ع

ڣهي تلڊ ثلڤسائل ڣثإٔڣثػ ثّل تجعل من ثلّن٨ كّا (،  Norm of textualityثلّنصيغ)

ها خاصيغ ثلًڇثبٰبمڤحٖث متماسكا ڣبنيغ  ئٕثلغ ا تجميعا محضا بيڗ ثلجمل تعٛڤ

                                                 
 ب 8ةتسعيٖ حسن بحيڇڬ، علږ لغغ ثلّن٨، ثمفاهيږ ڣثاتجاهاػ، ٥ - 1

 - ي ثلتحليل، ڣيمكن ثلقڤڋ ٚيغ ڣثحٖع  ّڗ علږ لسانياػ ثلن٨ ا يعتمٖ علګ نظ ثنطاقا من ه٘ه ثلخاصيغ، ف
ٙثجٸ ، ڣلعل ه٘ث  ٜئيغ تحتيغ تستڤعظ كل ثلتحليل ثلنپ  ڣ ج ٚڥ  ٚياػ صغ لګ نظ ٚٵ  ٚيغ كليغ، تتف نڢ يضږ نظ  ب

ٚڥب ٚف بها ه٘ث ثلعلږ علګ خاف ثلعلڤم ثأخ ي ثل٘ڬ ع  لسمغ ثلتٖثخل ثمعٚ

 ي بحڙهما ثمڤسڤمت قيغ حسن  ي ه٘ث ثمڤضٸ مٸ ما جا بڢ هاليٖثڬ ٙڣ ٙلسڤڗ  ي ثللغغ  -تفڄ جا ثاتساځ 
ٙج -ثانجليڈيغ لګ نڤعيڗ: خا ٕثع ثاتساځ )ثإحالغ(، ڣقّسما ثإحالغ  ي مع٩ٚ حٖيڙهما عن  لڊ  ثخليغ، ٗڣ يغ ٕڣ

تي من ثلبحنب تي تفصيل فيما سي لګ: قبليغ ڣبعٖيغب ڣسي ها تنقسږ   ڣثلثانيغ بٖٙڣ
ٚبيغ ڣلسانياػ ثلّن٨، ٥ -2 ئ، نقا عن:ةثينظٚ: جميل عبٖ ثمجيٖ، ثلبٖيٸ بيڗ ثلباغغ ثلع

-  Garlson, Dialogue games, Deride publishing company, London, 1982, p148-149.  
 بةتتسعيٖ حسن بحيڇڬ، علږ لغغ ثلن٨، ثمفاهيږ ڣثاتجاهاػ، ٥ - 3
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ٙسڤث بٖثيغ ئ ڣلګ علما ثللسانياػ عنايغ خاصغ بالبنيغ ثلنحڤيغ للجمل، فٖ لقٖ 

ي لګ ثلعاقاػ ثلقائمغ  عاقغ ثألفاٱ  ي نطاځ ثلجملغ ثلڤثحٖع، ثّږ ثلتفتڤث  ما بينها 

ٚڣ٭  ي بيڗ ثلجمل، بعٖها ڣجهڤث عنايژهږ بالنصڤ٥ بل بش ثستخٖثمها ڣسماتها 

طاٙ بيئتڢ ثّل  ي  يضا، ڣعليڢ فلسانياػ ثلّن٨ تٖٝٙ ثلّن٨  سياقاػ مختلفغ 

ئنّصبتڢ نّصا ڣشهٖػ لڢ بالّنصّيغب

ڣ ئ ٚيڀ ثلّن٨  ي تع ٚثٕها  ي ٙيڀ ثّل تّږ  ّڗ ما ياحظڢ ثلباحن ثمستقٚ للتعا

ٙثستڢ  ّڗ ثلسمغ ث -لسانياػ ثلّن٨–ثلعلږ ثل٘ڬ يخت٨ بٖ ٙٛع فيها هڤ يجٖ  لبا

ڣثبٰ  ٜثئها عاقاػ ٙڣ ج ّڗ ثلّن٨ ڣحٖع لغڤيغ مبنيغ؛ تجمٸ بيڗ  جماٵ ثلعلما علګ 

لګ غائيغ ثلّن٨  جما، باإضافغ  ٕع، ڣه٘ث ما يجعل من ثلّن٨ كّا مًڇثبطا من ّٖ مح

ئثلتڤثصليغب

ّڗ ه٘ه ثلعڤثمل مجتمعغ تعطي للّن٨ صفغ خاصغ ئ سيسا علګ ما سبڄ، ف ڣت

ڣهي مقڤماػ (، La textualitéلما لسانياػ ثلّن٨ مصطلح تثلّنصّيغت)يطلڄ عليها ع

ڣ ثلًڇثبٰ  ڗ يمّيڈ ثلّن٨ عن ثلّان٨، ڣثلّنصيغ  ڣ ثلباحن  ٙثكها يستطيٸ ثلقاٙ  ٕ ب

ي ثلتحليل،  طاٙ ثلجملغ ثلڤثحٖع  هږ ثلظڤثهٚ ثللسانيغ ثّل تتجاٛڣ  ثلّنپ  من 

ئڣبالتالي فه تمثل قڤثعٖ صياغغ ثلن٨ب

ٕٚ ببنيغ خاصغ، ئ ّنما هڤ بنا مهيكل، متف ّڗ ثلن٨  لګ ثاستنتاه ب نا ه٘ث  ڣيقٕڤ

ٚبٰ ثلحاصل يكڤڗ ٕثخل ثلجملغ  قامغ عاقاػ ٕثخليغ بيڗ مكڤناتڢ، ڣثل تقڤم ب

ٚثػ ڣبيڗ ثلّنا٥ ڣمتلقيڢ ڣح  ع جمل ڣح بيڗ ثمقاطٸ ڣثلفق ّٖ ثلڤثحٖع، ڣبيڗ ع

ٌ فيها، ڣبالتالي فكل نت 
 
خاصيغ كڤنڢ نصا يطلڄ عليها  ))ن٨ يحتڤڬ علګ ثلبيئغ ثل 

ڗ  )ثلنصيغ(، ه٘ث ما يميڈه عّما ليس نصاب فلكي تكڤڗ أڬ ن٨ سمغ ثلتماسڊ ينبغي 

 يعتمٖ علګ مجمڤعغ من ثلڤسائل ثللغڤيغ ثّل تخلڄ ثلّنصيغ، بحين تساهږ ه٘ه
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ي تكڤين ڣحٖتڢ ثلشاملغ لګ ، ڣلقٖ ٗهظ علما ثللسانياػ ثلنصيغ 1((ثلڤسائل 

فكاڗ منها ما يخّت٨ بالتكڤڗ ثلٖثخلي للّن٨، ڣمنها ما هڤ  تحٖيٖ معاييڇ ثلنصيغ

ٙجي عن ثلّن٨ب ئخا

2- :  معايير الّنصي
ٛ ما يمّيڈ ثلّن٨ عن ثلّان٨ هڤ ٗلڊ ثلتماسڊ   ٚث ب ّڗ  ٚ من خاڋ ما تقٖم  يظه

ّڗ ه٘ث  ب علما  ٜث ّ يبٖڣ قطعغ ڣثحٖع متناسقغ ثأج ٜثئڢ، ح ج ثلًڇثبٰ ثلشٖيٖ بيڗ 

ٚثفڢ ا ط ٜث ثلّن٨ ڣ ج ٕڣثػ منها ما هڤ  ثلقائږ بيڗ  ّا بڤثسطغ  ڗ يتحقڄ  يمكن 

ئلغڤڬ ڣمنها غيڇ ثللغڤڬب

لګ تحٖيٖ معاييڇ       ٙسلٚت  ٚثنٖت ڣتٕ ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ ثنطلڄ كل منتٕڬ بڤج

يجإ قڤثعٖ إنشا  ي  ٙيس ڣثلتحڤيلييڗ  ّڗ محاڣاػ ها ّيهما  ي ٙ ثلنصيغ، ڣلقٖ كاڗ 

حا من  ڗ تحٖٕ مڤقفا ڣث لګ ثلفشل، أّنها لږ تستطٸ  لـ جميعها  ثلنصڤ٥ 

ي ٕثخل ثلّنصڤ٥ ثلّنصڤ٥ غيڇ ثلنحڤيغ ڣمن ثختاف ثأسال ئفلكي تكڤڗ لكل )) يظ 

ڗ يعتمٖ علګ مجمڤعغ من ثلڤسائل ثللغڤيغ ثل تخلڄ ثلنصّيغ، ئن٨ نصيغ ينبغي 

ي ڣحٖتڢ ثلشاملغ ئب2((بحين تساهږ ه٘ه ثلڤسائل 

ڗ تكتسظ  )) ڣله٘ث       ساسا للّنصّيغ ٕڣڗ  ثقًڇحا بع٬ ثمبإ ثلعامغ ثّل تصلح 

نشا ثلّنصڤ٥، ه٘ه ثمبإ صفغ ثلقڤثني ي  ٚثػ مهمغ  ش ٕ م ّٚ ٙمغ؛ هي مج ڗ ثلصا

ئ:ئڣه٘ه ثمبإ هي

ڣ ثلتناسڄ : * ڣ ثلسبڊ         Cohésion-                                               ثاتساځ 

ڣ ثلحبڊ*    جام  ئ     Cohérence-                                       ڣ ثلًڇثبٰ ثلٖالي: ثان

                                                 
ٜئ - 1 ٚك جام ثلخطاب، ثم لګ ثن ٚبة لبناڗ، ٭ ينظٚ: محمٖ خطابي، لسانياػ ثلن٨ مٖخل  ٚبي، ثمغ ي ثلع ، 2ثلثقا

 ب24-22، ٥تةة2
ٚجٸ ثلّسابڄ -2  ب 3ت، ٥محّمٖ خّطابي، لسانياػ ثلّن٨، ثم
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ڣ ثمقصٖيغ: * ئ     Intentionalilité-                                                                    ثلقصٖ 

   Situtionalité-                                                                              *ثمقاميغ: 

 Intertextualité-                                                                             ثلتّنا٥:*

ڣ ثإعاميغ:ث* ٙيغ           Informativité-                                                                 إخبا

ڣ ثاستحساڗث *         Acceptabilité-                                                    1((مقبڤليغ 

: -ت ئCohésion-ااتسا

ٚع،  ٜث بنيغ ثلّن٨ ثلظاه ج ٚيقغ ثّل بڤثسطژها ثلتحام  يقصٖ بڢ تلڊ ثلط

ٙثػ ڣما يتعلڄ بهاب  ٚبٰ ثلنحڤڬ للجمل ڣثلعبا ٚ هڤ ثل خ ئبتعبيڇ 

قيغ حسن–يڤلي ثلباحثاڗ ئ كبيڇ ثاهتمام بخاصيغ ثاتساځ، فلقٖ  -هاليٖثڬ ٙڣ

ي ثللغغ ثانجليڈيغت فالباحثاڗ حيڗ كانا يبحثاڗ عن  كاڗ بحڙهما مڤسڤمات بااتساځ 

ي نفس ثلڤقـ عما يمّيڈ ثلّن٨ مّما ا ليس  ڣسائل ڣخصائ٨ ثاتساځ كانا يبحثاڗ 

ي  بيڗ ثلكل ثمڤحٖ ڣبيڗ ثلجمل غيڇ ثمًڇثبطغب ففي  بحڙهما ثنائيغ ))نصاب ڣله٘ث ڣضعا 

ڗ  ڬ مقطٸ لغڤڬ كّا مڤحٖث ڣيطلڄ عليڢ مصطلحتن٨ت يجظ  ٚهما لكي  يشكل  نظ

                                                                                                                                                             
-  ٚجمغ مصطلح ٚبيغ، فقاڋ بع٬ ثلباحثيڗ ڣثمًڇجميڗ بًڇجمغ  (Cohésionثاتساځ)لقٖ ثختلفـ ت ي ثللغغ ثلع

ما ثمصطلح  ڣ ثلنحڤڬ، ڣمنهږ من قاڋ ثلًڇثبٰ ثلسطحي،  ڣ ثلًڇثبٰ ثلشكلي  ڣ ثلسبڊ  لګ ثاتساځ،  ثمصطلح 
جام ) ڣ Coherenceثلثاني ثان ڣ ثلٖالي  ڣ ثلًڇثبٰ ثمعنڤڬ  جام  لګ ثان ٚجږ  ثلحبڊ، فال٘ين قالڤث بـ (، فقٖ ت

جام، ثلًڇثبٰ ثلٖالي ڣثمعنڤڬ(، كانـ  ڣ ثلنحڤڬ(، ڣمصطلح)ثان )ثاتساځ، ثلًڇثبٰ ثلسطحي، ثلًڇثبٰ ثلشكلي 
ما ثل٘ين قالڤث بمصطلح ثلسبڊ ڣثلحبڊ فكاڗ  ٚثئڄ ثلتحليل،  ٚع ثنطاقا من ط ي ٗلڊ ڣصڀ ثلظاه ٚجعيژهږ  م

ڗ ثمٖڣنغ   ٙ ٚثثي علګ ثعتبا ع يمكن منطلقهږ ت ٚبيغ تحڤڬ ه٘ين ثمصطلحيڗ، ڣبه٘ه ثلعٕڤ ڗ  -ي ٙيهږ-ثلًڇثثيغ ثلع
صحاب  ٕٚ علګ  ٗث كاڗ لنا حڄ ثل ٚبيغ، ڣلكن  ٚفيغ ثلع نبتعٖ عن ثلفڤٿ  ثاصطاحيغ ثل تمأ ثلساحغ ثمع

ڋ هنا ماٗث عن ثم ي ثلًڇثف، نتسا ٕث  ڗ مصطلح ثلسبڊ ڣثلحبڊ قٖ ٙڣ صطلحاػ ثاتجاه ثلثاني: علګ ثعتباٙ 
ي فصڤڋ احقغب ٕٚ عليڢ  ٚ ٗلڊ ڣثل تي ٗك جام؟ ڣسي ي ثلًڇثف مثل ثان ٕػ  ٚڥ ثل ٙڣ   ثأخ

ٚيغ ڣثلتطبيڄ، ٥ - 1 ٚيٚ، تعليميغ ثلنصڤ٥ بيڗ ثلنظ ب  ب24بشيڇ 
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ي غيڇها  ي ثلنصڤ٥ ڣا تڤجٖ  ٚ فيڢ خصائ٨ معينغ تعتبڇ سمغ  ، ڣأجل 1((تتڤف

ي ثلتخطيٰ ثلتالي تڤضيح ٙجڢ  ٚحهما نٖ                                           :ط

 خصائ٨ ممّيڈع                                             

  

ئ                                               

ئ

 ٕڣثػ ثاّتساځ                                              

                                                    

 

 ؟         ئ

 

ئ      ؟                                                   

ڣثّل٘ڬ يمّثلڢ مصطلح ثلخصائ٨ ثممّيڈع  ڣيتمثل ثلًڇثبٰ ثلسطحي للّن٨         

ي ثمخّطٰ ٕڣثػ ثاّتساځ(  ٚثػ لغڤيغ، مثل عاماػ ثلعطڀ ڣثلڤصل  ) ش ي م

ٚيڀ  ٕڣثػ ثلتع ٙع ڣ سما ثإشا ٚثٙ ڣثاستبٖثڋ، ثلًڇقيږ ڣك٘لڊ  ڣثلفصل ڣثلتك

ٚثبطغ ثّل  ٚ ثل ٜماڗ ڣثمكاڗ، ڣغيڇ ٗلڊ من ثلعناص بنيغ ثلحاڋ ڣثل ڣثأسما ثمڤصڤلغ ڣ

ّنما تڤجٖ  عن لسانياػ ثلّن٨ بتحٖيٖهاب ڣه٘ه ثلعاماػ  ثمستڤڥ  علګ ))ت 

ٚ علګ مستڤڥ تتابٸ ثلكلماػ ڣثلجمل، ڣثلڤسائل ثلسابڄ  ثأفقي)ثلسطحي( للّن٨ تظه

ٚبٰ علګ ثمستڤڥ ثلسطحي هي ڣسائل لغڤيغ ٗثػ ڣظيفغ  ٚها ڣثّل يعتمٖ عليها ثل ٗك

ئب   2((مشًڇكغ

                                                 
جام ثلخطاب،   -1 لګ ثن  ب 2ت٥ثلسابڄ، ينظٚ: محمٖ خطابي، لسانياػ ثلن٨، مٖخل 
 بتتت-ةتت٥ثلسابڄ، ثلن٨ ثمفاهيږ ڣثاتجاهاػ، ينظٚ: سعيٖ حسن بحيڇڬ، علږ لغغ  -2

 تمقطٸ لغڤڬ 

ٚسل  ثم

 2مقطٸ لغڤڬئ جمل غيڇ مًڇثبطغ ا ن٨

 كل مڤحٖ ن٨
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ي عملياػ       ، ڣتساهږ  ي ثلتحليل ثلّنپ  ٜيا  ٚك ٚع ثاتساځ مڤقعا م تكتسظ ظاه

ثنا عمليغ بنا ثلّنصڤ٥  فسيڇ،ثلفهږ ڣثلت لڊ من خاڋ ثلٖٙڣ ثل٘ڬ يقڤم بڢ  ٗڣ

ع كل مڤحٖ، ڣتنظيږ بنيغ  ي صٙڤ فيكسظ ثلكلماػ ڣثلجمل صفغ تتابٸ لتبٖڣ 

ڗ يكڤڗ مقتصٖثب ئثمعلڤماػ ٕثخلڢ، كما يسمح للكاتظ 

ي  ي ثلّن٨ مّما يساعٖ ثلقاٙ  ٙيغ ثلڤقائٸ  ٚث لګ كڤنڢ يحقڄ ثستم باإضافغ 

ٚكغ عبڇ ثلّن٨، ڣثّل تمكن من ملت متابعغ  خيڤ٭ ثلًڇثبٰ ثلناقصغ ثّل ثمتح

ع ڣثمعلڤماػ ثلناقصغ ٜث ثمفقٕڤ ڣ ثأج ي ثلّن٨، ڣلكّنها  ثلفجڤثػ  ثّل ا تظهٚ 

ي فهمڢ ڣتفسيڇه ٙيغ  ٚڣ ئب1ض

ٛنياڅت       ٙڣ ٛتيسيساف ڣ فڢ كل من ثلباحثيڗت  ّٚ ّنڢ تشكيل  -ي حيڗ يع من قبيل 

يفهږ تحـ ثلتشكيل ثللفظي للّن٨ مجمڤٵ ثلعاقاػ بيڗ : ))فيقڤاڗ -٨لفظي للنّئ

ي ن٨ ما ٚيكاتڢ ثاسميغ  ي تعالڄ 2((ثمحمڤاػ ڣش ، ڣكما كانـ ثمحمڤاػ تساهږ 

يضا ڣحٖثػ بنا ثلّن٨ ثأساسيغب    ّٖ لګ خڤث٥ تكافئها فه تع  ٚ ٜث ثلجملغ بالنظ ئج

ّڗ ثلّن٨ بنيغ فه٘ث يعن          ٚ  ڣبما  ڣجٕڤ عاقاػ متنڤعغ ڣمتٖثخلغ بيڗ عناص

جام* فالّن٨ ٜثئڢ، ڣه٘ه ثلعاقاػ يعّبڇ عنها بااتساځ ڣثان ج لڀ  ))ثلّن٨ ڣ ٗث يت

من عٖٕ من ثلعناصٚ، تقيږ فيما بينها شبكغ من ثلعاقاػ ثلٖثخليغ ثّل تعمل علګ 

ٜمانيغ  ٚڣثبٰ ثل جام ڣثلتماسڊ بيڗ تلڊ ثلعناصٚ، ڣتسهږ ثل يجإ نڤٵ من ثان

ٚكبغ متماسكغ ٗثػ  ّڗ ثلّن٨ بنيغ م ي تحقيقها بببڣيعن ٗلڊ  ٚڣثبٰ ثإحاليغ  ڣثل

ئب3((ڣحٖع كليغ شاملغ 

                                                 
ٚيغ ڣثلتطبيڄ، -1 ٜع شبل محمٖ، علږ لغغ ثلن٨، ثلنظ  ب٥99 ثلسابڄ،ينظٚ: ع
سسغ  - 2 لګ علږ ثلن٨، مشكاػ بنا ثلن٨، تٚ: سعيٖ حسن بحيڇڬ، م ٛنياڅ، مٖخل  ٙڣ ٛتسيساف، ڣ

ٚع، ٭ يٸ، ثلقاه ٚ ڣثلتٛڤ ٙ للنش  بت4ت، 3٥ةة2، تثمختا
ٚع، سعيٖ  -3 ٚځ، ثلقاه ٚث ثلش ٛه ي ثلعاقغ بيڗ ثلبنيغ ڣثلٖالغ، مكتبغ  ٙثساػ لغڤيغ تطبيقغ  حسن بحيڇڬ، ٕ

 ب98، 999٥ت
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ٜم ثمحلل ثلڤثصڀ حيڗ       كحا علګ ما سبڄ يل ڗ يسلڊ  ٙڣ ڣصفڢ اتساځ ثلّن٨ 

ٚيقا خطيا ٙثصٖث ط ّ نهايتڢ  ٙجا من بٖثيغ ثلّن٨ )ثلجملغ ثلثانيغ منڢ غالبا( ح ، متٖ

ٚ ڣئ ٙثػ ثمحيلغ ڣغيڇهابثلضمائ ئثإشا

 :  *أدوا ااتسا

قيغ حسن –لقٖ ثتجڢ ثلباحثاڗ  ٕڣثػ ث -هاليٖثڬ ٙڣ لڊ لګ تحٖيٖ  اتساځ ٗڣ

ٕڣثػ ڣهي كالتالي: من خاڋ ي خمسغ  ٚثها  ئبحڙهما ڣقٖ حص

ڣ ":Référenceالحال "-ت        ٙثبٰ بيڗ ثلكلماػ  ّڗ هناڅ  يفهږ من ه٘ث ثمصطلح 

ٗث  ٚع، فه  خ ڣ مت عاقغ قائمغ بيڗ ثأسما )) ثأسما سڤث كانـ متقٖمغ 

تحيل ثللفظغ ثمستعملغ علګ لفظغ  بمقتضاها ثلعمليغ ثّل ڣثمسمياػ، فه تعن

ب٘ثتها من حين  متقٖمغ عليها، فالعناصٚ ثمحيلغ كيفما كاڗ نڤعها ا تكفي

ڣيل ئب1((ثلت

ي          مجمڤٵ ثإحااػ  ))ڣيعن ،ثللغغ ثأمانيغ بالتضافٚ ثاسمڣيصطلح عليها 

ي ثلكلمغ من معن هي ظڤثهٚ نصّيغ ٕثخليغ، ڣمن ثّږ هي  بيڗ ثأسما بكل ما 

ڬ أفعاڋ ثلتعلڄ ثلٖثخلي بما  ٙجيغ،  ثنعكاساػ نصّيغ أفعاڋ ثإحالغ ثلّنصّيغ ثلخا

ٙجي  فالّتعالڄ بيڗ ثلكلماػ يقٸ علګ مستڤييڗ: ثأڣڋ ما يتضّمنڢ ثلسياځ ب2((هڤ خا

ٚئ ثمتڤثليغ ثلجملّيغ،  ثلّلغڤيغ، ڣهڤ ما يضمن ثلتتابٸ ڣثانضبا٭ ٕثخل ثلٖثخلي للعناص

ٙجي، ڣه٘ث ثأخيڇ يضمن حسن  ّما ثلّثاني فهڤ يضمن عاقغ ثلّلغغ بالسّياځ ثلخا

ٙجاب ليڢ خا بٰ ثلّلغغ بما تحيل  ئثلّتفسيڇ ٙڣ

                                                 
ٚع،  -1 ي لسانياػ ثلن٨ ڣثلخطابنعماڗ بڤ ق  بت٥8ثلسابڄ،، ثمصطلحاػ ثأساسيغ 
لګ علږ ثلن٨،  - 2 ٛنياڅ، مٖخل  ٙڣ ئب23ت٥ثلسابڄ، ٛتسيساف، ڣ
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ٜڋ عن ثلسياځ ثلّنپ  ثل٘ڬ       ڗ نفهمها بمع فاإحالغ من ثإٔڣثػ ا يمكن لنا 

خٚ، ڣبه٘ث يجٖ ثلقاٙ  ي ثلفهږ علګ ٧   ڗ نستنٖ  ّٖ لنا ٕثئما  ٗ اب ٕػ فيڢ  ٙڣ

ڣيلڢ-نفسڢ مجبڇث علګ ثلبحن عن معناها  ڣ ت ٚ  -حيڗ عمليغ فهږ ثلّن٨  خ ي مكاڗ 

ڣ ب ّما قبلها  ٚ هي ثلكلماػ ثّل يكڤڗ معناها ٕثئما ي ثلّن٨ ڣيكڤڗ  خ عٖها، ڣبتعبيڇ 

تمام معناهات ڣكلماػ ثإحالغ من جل  لګ غيڇها من  كٌڇ ڣسائل  ناقصا ڣتحتاه 

ٙع ڣثأسما  سما ثإشا ٚ ڣ ٚبيغ عٖيٖع تٖخل فيها ثلضمائ ي ثلع ٚبٰ شيڤعا، ڣهي  ثل

ٚڥ من قبيل: نفس، عي ثمڤصڤلغ ٚ ثمعجميغ ثأخ ئڗ، بع٬بببثلختبڣبع٬ ثلعناص

ث علګ ما سبڄ بمثابغ عاقغ ٕاليغ ٗثػ صبغغ ثسًڇجاعيغ  ڣتكڤڗ ثإحالغ بنا

ٚكغ  ي ح ي ثلّن٨ ليبقى ٕثئما  ع للمعن ثإحالي  ٜم ثلقاٙ ٕثئما بالعٕڤ ٚجعيغ تل ڣ م

ثنا بحثڢ عن  ٙيغ ثمعن  ٚث جل ثستم لڊ من  ياب ٕثخل ثلن٨ ٗڣ ثلعاقاػ ٗهاب ڣ

ٙئيسييڗ هما ثإحالغ ثمقاميغ ڣثإحالغ ثلنصيغڣتنقسږ ثإحاليغب  لګ نڤعيڗ  ، ثإحالغ 

ڣئ حالغ قبليغ  لګ  ها  ٚٵ ثلثانيغ بٖٙڣ ٚسږ ثلتالي:  ڣتتف ي ثل ئبعٖيغ نجسٖها 

 الحال                             ئ

  ()النصيّ             ()امقاميّ       

 إحال إلى داخل النص                            إحال إلى خا النص                         

 

 بعدي         قبلي                                   
 )تحيل إلى احق(        )تحيل إلى سابق(                                  

                                                 
 -كٌڇ من نڤٵ ڣثحٖ فجعلڤث منها: ثإحالغ ثلشخصيغ، هناڅ من ثلباحثيڗ ثل لګ  لغڤييڗ من قسمڤث ثإحالغ 

٥ ، ٚث ٚثنٖ، ثلن٨ ڣثلخطاب ڣثإج ٙڣبيڇػ  ٕڬ بڤ ج ٙثجٸ:  ٙنغ،  ٙيغ، ڣثإحالغ ثمقا ٜع 345-299ڣثإحالغ ثإشا ب ڣع
٥ ،  ب 24ت-ة2تشبل محمٖ، علږ ثللغغ ثلنپ 
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ڗ يكڤڗ لكل مضمٚ  ڣ عنصٚ مفًڇ٩ يكڤڗ ڣيشًڇ٭ ڣجڤبا  مفّسٚ يحكمڢ 

 ٚ ع فه٘ث يستٖعي ڣجٕڤ ثلعنص ٚيقغ ما، فما ٕثمـ ثإحالغ مڤجٕڤ متطابڄ معڢ بط

ي مكاڗ ما ليڢ  ٚفغ ثلش  ثمحاڋ  ٜثما يجظ مع ّما 1ثمفًڇ٩ ثل٘ڬ يستجاب لڢ، ڣل ب 

ي نظٚ قيغ حسنتعن ٕٙڣ ثإحالغ ثمقاميغ فه  ي خلڄ ثلّن٨، ت))هاليٖثڬ ٙڣ تساهږ 

ي ثتساقڢ بشكل مباشٚلكڤئ ّنها ا تساهږ  ّا  ٚبٰ ثللغغ بسياځ ثمقام،  ، ڣلكّنها 2((نها ت

ي ثتساځ ثلّن٨ ڣل٘لڊ يڤليها ثلباحثاڗ  لګ مستڤڥ مساهمغ ثإحالغ ثلّنصيغ  ګ  ا تٚ

ئهميغ كبيڇعب

همّيغ          ٚغږ ما تحملڢ ثإحالغ ثمقاميغ من  حا بينهما، ف ٚځ ڣث ڣمن هنا يبٖڣ ثلف

كٌڇ م ّڗ ثإحالغ ثلّنصيغ  ٚبطڢ ٕثئما بمقامڢ، ف ي ثتساځ ثلّن٨؛ بحين ت ساهمژها 

ٚبٰ بيڗ ثلجمل  لڊ أّنها تقيږ عاقاػ ثل ي ثتساځ ثلّن٨ ٕثخليا ٗڣ ٗ تساهږ  هميغ 

ٚڣثيغ ڣحللژها( فالضميڇ  ڣبيڗ عناصٚ ثلجملغ ثلڤثحٖع، ڣمثاڋ ٗلڊ:) قٚػ ثل

ٜعنا ه٘ث ثلضميڇ اختل ثمتصل)ها( يحيل علګ ثلكلمغ ثلسابقغ ّننا ن )ثلقصيٖع( فلڤ 

 ٙٚ ڗ نك ٚٙنا  ڗ نحن ق ٚهما ڣ جام بيڗ ثلجملتيڗ ثلسابڄ ٗك ٚبٰ ڣغاب ثان نظام ثل

ئثللفٴ لكاڗ ه٘ث سيخل بامعن ڣيثقل علګ ثلسمٸب

ي ثتساځ ثلّن٨      ٜنإت منڤها عن ٕٙڣ ثإحالغ  ٛهٚ ثل يكتمل  :))يقڤڋتثأ

ٚڣثبٰ تختلڀ  ڣثبٰ ثإحاليغ ڣه٘ه ثل ّٚ ه باعتمإ ثل ٜث ج ثملفڤٱتنّصات عنٖما تًڇثبٰ 

ٚها  ٚبٰ عناص ي حٖٕڣ ثلجملغ ثلڤثحٖع ي من حين مٖثها ڣمجالها؛ فبعضها يقڀ 

ي ثلّن٨ فيڇبٰ  ٚ ثلجمل  لګ سائ ثلڤثحٖ منها باآخٚ، ڣبعضها يتجاٛڣ ثلجملغ ثلڤثحٖع 

ٚ منفصلغ ڣمتبا ئعٖع من حين ثلًڇكيظ ثلنحڤڬ؛ لكن ثلڤثحٖ منها متصلبيڗ عناص

                                                 
جام ثلخطاب، ٥ينظٚ: محمٖ خطابي، لسانياػ ثلن٨ مٖخل  - 1 ٜع شبل  محمٖ، علږ ثللغغ ثتلګ ثن ب ڣع

٥ ،  ب9تتثلنپ 
ٚجٸ ينظٚ:- 2  بثت، ٥نفسڢ محّمٖ خّطابي، ثم
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، فاإحالغ عامل يحكږ ثلّن٨ ّٖ ثاتصاڋ من حين ثلٖالغ ڣثمعن ش ئبما يناسبڢ 

ٛ مٸ ثلعامل ي تڤث ٜمن كاما  ئب1((ثلًڇكيب ڣثلعامل ثل

ٚ فقٰ بل هناڅ ڣسيلغ من ڣسائل ثإحالغ ڣهي           ي ثلضمائ  ٚ ڣثإحالغ ا تنحص

ّنها تحيل علګ  ّما  ٚفيغ(:تثآڗ، غٖث، بببتڣ ٜماڗ)ثلظ ّما علګ ثل ٙع ڣتحيل  سما ثإشا

ٚب  ڣ ثلق ڣ ثلبعٖ  ڣلئڊببب(  ا ڣ ڣ تكڤڗ ثنتقائيغ )ه٘ث ڣه ثمكاڗ)هنا، هناڅببب( 

كٌڇ ڣغيڇهاب)ٗثڅ، تلڊ، ڣه٘ه(،  ٙنغ مثل: نفس،  ئّما ثلنڤٵ ثلثالن فهڤ ثإحالغ بامقا

ٕڣثػ ثاتساځ ڣهڤ يتږ ٕثخل ثلّن٨ ڣيكڤڗ باستبٖثڋااستبدال:-2    ٕثع من 

خٚ، بحين ا تكڤڗ ثلكلمغ ثمستبٖلغ ضميڇ،  ي ثلّن٨ مكاڗ عنصٚ  عنصٚ 

ّنڢ يختلڀ عنه ّا  ڗ ثإحالغ  نڢ ش ي ثمستڤڥ ي كڤنا )) ڣثاستبٖثڋ ش ڢ عاقغ تتږ 

ي  -ثلنحڤڬئ ٙثػ، بينما )تكڤڗ( ثإحالغ عاقغ معنڤيغ  ڣ عبا ثمعجم بيڗ كلماػ 

ي ثتساځ  ساسيغ تعتمٖ  ٚڥ، ڣسيلغ  خ ثمستڤڥ ثلٖالي، ڣيعتبڇ ثاستبٖثڋ من جهغ 

ئب2((ثلّن٨ 

ڬ          غلظ حااػ ثاستبٖثڋ تكڤڗ قبليغ،  ڗ  ّنڢ يقٸ ّڗ ما يمّيڈ ثاستبٖثڋ هڤ 

ّڗ  ٚثهيږ بيڗ ثاستبٖثڋ ڣثإحالغ علګ  ب ٚځ خليل  ٚ قبلي ڣيف خ ٚ معجم ڣ )) بيڗ عنص

ّڗ ثاستبٖثڋ يكڤڗ  ي حيڗ  يقڤناػ معّينغ،  ي  ٚ غيڇ لغڤڬ  خ ثلثاني يحيل علګ ٧  

ه،  لڊ ثل٘ڬ يجاٙڣ ٜيإع ثلصلغ بيڗ ه٘ث ثللفٴ ٗڣ خٚ، ل بڤضٸ لفٴ مكاڗ لفٴ 

لڊ ثللفٴ يٖڋ علګ ثلش  ٚه ٗڣ م ٗك ّٖ ئب3(( ثل٘ڬ تق

                                                 
ي ما يكڤڗ بڢ ثملفڤٱ نصا،  -1 ٜنإ، نسيٌ ثلن٨ بحن  ٚ ثل ٛه  ب24ت٥ثلسابڄ، ثأ
ٚجٸ ثلّسابڄ، ٥لسانياػ ثلن٨، محمٖ خطابي،  - 2  ب9تثم
ٚثهيږ خليل، ثأسلڤبيغ  -3 ٙثساػ ڣثلنشٚ، بيڇڣػ، ٕ٭، ب ٚبيغ للٖ سسغ ثلع ٚيغ ثلّن٨، ثم  ب38ت، ٥ث99تڣنظ
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ّڗ ثلكلمغ ثلبٖيلغ يكڤڗ لها نفس ثلڤظيفغ         ڣتحكږ ثاستبٖثڋ قاعٖع عامغ ڣهي 

قتن  ڗ  س  جٖ مثلڤمغب يجظ  ٚڥ حإع(بڣثحٖع ثلًڇكيبيغ مثاڋ ٗلڊ:  )ف ، 1خ

ي  ّٜ ثلعشظت ڣبالتالي فااستبٖثڋ يساهږ  لغ ج ٕػ ثستبٖثا لـ:ت فكلمغتڣثحٖعت ٙڣ

ٚع ليڢ ف٩ٚ سيط ڣ ثمتحٖف من  ثلجملغ ثأڣلګ علګ ثلجملغ ثلثانيغ، ڣيلج  ثلكاتظ 

ٚثٙ ّنڢ من قبيل ثاقتصإ ثللغڤڬ، كما جل تجنظ تك ، نفس ثلتعبيڇ، ڣيعن ه٘ث 

ٚڥب   خ ٚع  عإع ثلكلماػ م لګ  ڗ يلتج  ٚع ٕڣڗ  ي ثل٘ثك ٙ ثمعن  ٚث ئيحافٴ علګ ثستم

اع ااستبدال:   ساٝ ثلڤظيفغ  -نت ثاستبٖثڋيقّسږ تهاليٖثڬ ڣحسأن علګ 

ٚ  ثاستبٖثڋ ، فعلي -ثلنحڤيغ ثّل يقڤم بها عنص نڤثٵ: ثستبٖثڋ ثسم ئ لګ ثاف 

ئڣقڤليب  

- : : ڣتعبڇ عنڢ ثلكلماػ ثلتاليغ  (Nominal substitution)ثاستبٖثڋ ثاسم

ي ثانجليڈيغ بالكلماػ) خٚبببثلخ( ڣيكڤڗ  ( one, ones , same)ڣثحٖ، نفس، ٗثػ، 

ڗ  My axe is too blunt. I must get a sharper oneمثاڋ:  ّٖ مثلڤمغ، ڣيجظ  س  ج ، )ف

ٚڥ حإع (ب خ  قتن 

ڣيعبڇ عنڢ بالفعل ثلبٖيلةثلكنائي  ))(: Verbal substitutionثستبٖثڋ فعلي)-ب

(pro-verb(ي ثانجليڈيغ ثلفعل ڣ حٖف do( )فعل(، ڣيقابل  ٙث لفعل  ضما تي  (حين ي

ٙع ثللفظيغ ثأكٌڇ  ٙيغ محتڤڥ ثلفعلة ثلعبا ٚث ٙع فعليغ، ليحافٴ علګ ثستم ڣ عبا معيڗ 

)هل  .You think Jean abready knous ? I think evry bady doesمثاڋ: 2((تحٖيٖث 

                                                 
ٚجٸ ثلسابڄ، ٥ - 1 ٚيغ ت2-9تينظٚ: محمٖ خطابي، ثم ٜع شبل محمٖ، علږ لغغ ثلن٨ ثلنظ ، ڣينظٚ: ع

 ب5تت-3تتڣثلتطبيڄ، ٥

 -  ٕڣثػ ثاتساځ ه ثلباحثيڗ ثللسانييڗ من  ّٖ ٙ ثمقصٕڤ هاهنا ليس هڤ ثل٘ڬ ع ٚث ٙ ثل٘ڬ ثلتك ٚث نما هڤ ثلتك ڣ
ي ثأسلڤبب ٙتباڅ  ٙكاكغ ڣث  يكسظ ثلن٨ 

ٚيغ ڣثلتطبيڄ،  -2 ٜع شبل محمٖ، علږ لغغ ثلن٨ ثلنظ  ب4تت٥ثلسابڄ، ع
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خ٨ يفعل(ب حّل ثلفعل )يفعل ّڗ كّل  عتقٖ  ّڗ جڤڗ يعلږ مسبقا؟  (  doتعتقٖ 

ئمحّل ثلفعل )يعلږ(ب 

ٕٙ ي نّصڢ ثلڤث ٚبيغ  ئ:لقٖ نقل مصطفى صٍا قطظ ثلفعل كما هڤ للغغ ثلع

ّڗئ )) خ٨ يفعلب فكلمغ  هل تعتقٖ  ّڗ كل  عتقٖ  ٙحڊ بالحقيقغ؟  حمٖ ا يصا

ٙحڊ بالحقيقغ(  ڗ يحل محلها ڣهڤ)ا يصا )يفعل( ثستبٖلـ بكام كاڗ يجظ 

ّڗ ثلفعل )يفعل( غيڇ  ٚع، ڣڣثلحقيقغ  ٚبيغ ثمعاص ي ثللغغ ثلع كٌڇ منڢ ثاستعماڋ 

ئب1ثستعماا هڤ ثلفعل تيقڤمت((

ٕٚثػ مثل: -ه      ٕٚع من ثمف ڣ ثلجملي: ڣيكڤڗ بتعڤي٬ جملغ بمف ثاستبٖثڋ ثلقڤلي 

 ٝٙ ٚ محمٖ ثلٖ جل، ڣيمكن ثلتمثيل علګ ٗلڊ كاآتي: حّض يضا، ا، نعږ،  ك٘لڊ، 

تب ٚ عبٖ ه ثلٖٝٙ ٚث، ڣعبٖ ه ك٘لڊب نابـ ثللفظغ)ك٘لڊ( عن تحّض ئباك

ڗ نغفل حقيقغ معن ثاستبٖث ّٖ قڤڋ هاليٖثڬ ڣحسنڣا يمكن لنا  ئڋ علګ ح

ڣ ثألفاٱ ثّل يتږ بها ثاستبٖثڋ ڣثّل هي من  ٗ ا يمكن تفسيڇ ما تعنيڢ ثإٔڣثػ 

ع  "soأو doأو oneقبيلت  ّا بالعٕڤ ٚ مستبٖلغ ا يمكن فهمها  ڣ غيڇها فه كعناص

ٚ ثمستبٖڋ قبلياب ئللعنص

ف:-3          ٗ يتږ ٕثخل ثلّن٨، ڣهڤ الح ٕڣثػ ثاتساځ  يعتبڇ ثلح٘ف كغيڇه من 

ي ثلّن٨ فيڢ ٕالغ علګ  ))عنٖتهاليٖثڬ ڣحسنت  هڤ ثفًڇث٩ عنصٚ غيڇ مڤجٕڤ 

ٚ سابڄ عليڢ ّڗ ثلح٘ف ينش عاقغ قبليغ، ڣهڤ 2((عنص ، ڣيستٖڋ من ه٘ث ثلقڤڋ 

ت ثستبٖثا بالصفٚت ڣيعن ٗلڊ  ّٖ ّڗ ثاستبٖثڋ يًڇڅ يختلڀ عن ثاستبٖثڋ أّنڢ يع

ٚ يهتٖڬ  ش ٚ ثلبٖيل كم ٙع ثمستبٖلغ، فيبقى ثلعنص ٚث يستٖڋ بڢ علګ ثلكلمغ  ثلعبا ث

                                                 
ٙ ثلبيضا ة بيڇڣػ،  - 1 ٚبي، ثلٖث ي ثلع ٜ ثلثقا ٚك ٙثسغ لسانيغ نصيغ، ثم شكااػ ثلن٨ ٕ ٚيږ،  جمعاڗ بن عبٖ ثلك

 ب354، 9٥ةة2، ت٭
ٜع شبل - 2 ٚيغ ڣثلتطبيڄ،  ينظٚ: ع  ب8تت-5تت٥ثلسابڄ، محمٖ، علږ لغغ ثلن٨ ثلنظ
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ّڗ ثلح٘ف يختلڀ عن  ي حيڗ  ٚ ثمستبٖڋ،  ي بحثڢ عن ثلعنص ڣ ثلقاٙ  بڢ ثمتلقي 

ي ثلجملغ يهتٖڬ  ث  ٚثٹ مڤجٕڤ ، فيبقى ثلف ڬ ٧  ٗ ا يحل محّل ثمح٘ڣف  ه٘ث، 

ي ثلجملغ ثلسابقغبليڢ ثلقاٙ   ٕ لګ ما ٙڣ تڢ  ئبعٕڤ

ڗ نفهږ ثلح٘فئ ٚيڀ تمام حساڗ فنجٖه  يقڤڋ :)) ا ينبغي  ئڣه٘ث يتفڄ مٸ تع

ه، ڣلكن ثمعن ثل٘ڬ  ي ثلكام ثّږ ح٘ف بعٖ ڣجٕڤ ث  ٚث كاڗ مڤجٕڤ ّڗ عنص علګ معن 

ٚٙثػ ثلّنظام ثللغڤڬ ڣبيڗ  كلمغ ثلح٘ف ينبغي يفهږ من ٙځ بيڗ مق ڗ يكڤڗ ثلفا

ئب1((لظ ثلسياځ ثلكامي ثاستعماليمطا

مثلغ ثلتناڣب       ّٖ ثلح٘ف من  ئئ(Trade off)يمكن لنا ع ٚعغ ›› بيڗ ثإيجاٛ ڣس

ٚڬ للّن٨  ه ثلعالږ ثلتقٖي ٚبٰ نمٗڤ كبڇ ل ي ثلح٘ف جهٖث  ثإتاحغ، ڣيتطلظ ثإيغاڋ 

ع، ڣڣجٕڤ ثلح٘ف  ّٖ ي ثلڤقـ ثل٘ڬ يقتطٸ من ثلبنيغ ثلسطحيغ بش بعضڢ ببع٬ 

م كل منها مٸ ثلّن٨ ڣثمڤقڀ  ٙجاػ مختلفغ يتا ، فالح٘ف ثل٘ڬ يتږ علګ 2‹‹بٖ

ٜ  مستڤڥ ثلبنيغ ثلسطحيغ ٚك يغ، ڣلږ ي ڗ لږ تتصڀ بامحٖٕڣ ٚثغاػ نحڤيغ  يخلڄ ف

ّڗ  ، ڣثنطاقا مّما سبڄ ف خاڋ بامعن لګ  ٕڬ  ٚع فقٖ ت لڀ علګ ه٘ه ثلظاه ثم

لڊ  ي بنا ثلّن٨ ٗڣ جل مساهمتڢ  كبڇ من  مكانيغ  عن  ))ثلح٘ف يعطي للقاٙ 

ٙكغ فعليغ ي ه٘ث مشا ٚيڄ ثلبحن عن ثمعن ثمخبڤ بيڗ ثأسطٚ،  ي ط  للمتلقي 

لڀ عمٖث من3ثلعمليغ ثلتڤثصليغ (( ي ثلّن٨ قٖ يًڇكها ثم ٚثغاػ ثل تكڤڗ   ب فالف

ٙ ثلّن٨ب   طا ٙيغ ضمن  ٚث ي ثلبحن ڣثاستم ٙغبغ ثمتلقي  ٙع  ثا ئجل 

ٚٙه علما لسانياػ ثلن٨ -ڣينقسږ ثلح٘ف          قسام:  -حسظ ما ق ئلګ ثاثغ 

                                                 
ٚع، ٭ - 1 ٚبيغ معناها ڣمبناها، عالږ ثلكتظ، ثلقاه  ب298، 998٥ت، 3تمام حساڗ، ثللغغ ثلع
ٚثنٖ، ثلن٨ ڣثل - 2 ، ٥خٙڣبيڇػ ٕڬ بڤج ٚث  ب345طاب ڣثإج
جام ثلخطاب محمٖ خطابي، - 3 لګ ثن ٚجٸ لسانياػ ثلّن٨ مٖخل   بت2ثلّسابڄ، ٥ثم
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اّئ-ت : ڣهڤ ا يقٸ  خ٘؟  ثلح٘ف ثاسم ٚيقيڗ ست ّڬ ثلط ي ثأسما ثمشًڇكغ ڣمثالڢ: 

 ثأسهلب ه٘ث هڤ

ٚكظ ثلفعلي مثل: فيما كنـ تفكٚ؟ -2  ثلح٘ف ثلفعلي: ڣهڤ ثل٘ڬ يكڤڗ ٕثخل ثم

ب  قتن ّٙ ي ثمشكلغ ثّل   ٚ فك  ٚ ب ڣثلتقٖي قتن ّٙ ئثمشكلغ ثّل 

ٙث، - 3 ٚڣڗ ٕينا ڣثلتقٖيٚ ثمنڢ ثلح٘ف ٕثخل شبڢ ثلجملغ مثل: كږ ثمنڢ؟ عش

ٚڣڗ ئعش

ٙث ٗث كاڗ معن ثلجملغ تاّما، كما ا يمكن ثلبحن عنڢ ٕثخل  ب ڣا يتږ1ٕينا ّا  ثلح٘ف 

كٌڇب ّنما يتّږ علګ مستڤڥ ثلجملتيڗ ف ٚ ثلجملغ ثلڤثحٖع، ڣ ئ                                                      عناص

صل:-4          ٚيقغ منتظمغ،  ال ٚ سابڄ، بط ٚ احڄ بعنص ٚتبٰ بها عنص هڤ عاقغ ي

ڣ ثلڤصل ٚبٰ  ٕڣثػ ثل ي ثلًڇجمغ-ف هي ڣسيلغ بنا لتفسيڇ ما  ))-علګ ثختاف 

ي عاقتڢ بما سبقڢ  ، يختلڀ ثلڤصل عن ڣسائل ثاتساځ ثلسابڄ 2((سيقٖم 

ي ثلّن٨ ڣصا مب ٚتيڗ  ڣ فق ڣ مقطعيڗ  ٚها، فهڤ يصل بيڗ جملتيڗ  ٚث، ڣمّا ٗك اش

ٚڥئ ئثاستبٖثڋ ڣثإحالغ-ثختلڀ عن ثإٔڣثػ ثأخ

ٚثب،  -ڣغيڇها ٙثڅ، ڣثإض ٚين ٕثڋ: كالعطڀ، ڣثاستٖ ئڣيتږ ثلڤصل )) بڤثسطغ عنص

ٚف  ڣثلتعليل، ٚ٭، ڣثلظ ئب3((ڣثلش

ي خٰ تعاقب  همّيتڢ كڤڗ ثلّن٨ متڤثليغ من ثلجمل تسيڇ  يكتسظ ثلڤصل 

ٙبٰ يسميها بع٬  ٕڣثػ  ٜمڢ  ئهاليٖثڬ-ثللغڤييڗ ت ثإٔڣثػ ثمنطقيغت، ڣلقٖ ثعتمٖ يل

ٚ لتقسيږ -ڣحسنئئ ٙبعغ عناص ٚبٰ فكاڗ منڢ: علګ  ٕڣثػ ثل لڊ لتنڤٵ  ئثلڤصل ٗڣ

ي- ٙثكي-                         additive ثإضا ئ adversativeثاستٖ

                                                 
ٚ ثلصبيحي،  - 1 لګ علږ ثلّن٨، محمٖ ثأخض ٚجٸ ثلّسابڄ، ٥مٖخل   ب93ثم
ٚجٸ ثلّسابڄ، ٥، ينظٚ: محمٖ خطابي - 2  ب23-22ثم
ٚمغ،  - 3 بڤ خ  ٚ ٚڥ، عم خ ّٚيغ ڣبنا  ٚجٸ ثلّسابڄ، ٥نحڤ ثلّن٨ نقٖ ثلّنظ  ب82ثم
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ٜمن - ئcausalثلسبب -                          temporalثل

ي  :))ئي*ثلڤصل ثإضا ٚبٰ ثأشيا ثّل لها نفس ثلحالغ، فكل منهږ صحيح  ي

م( ڣ،  يضا، ك٘لڊ،  ليڢ بڤثسطغ ثإٔڣثػ )ڣ،   ٙ ب ڣا 1((عالږ ثلّن٨ ڣغالبا ما يشا

ي ه٘ه ثمجمڤعغ ي  ٕڣثػ ثلڤصل ثإضا ٚڥ ضمنڢ  تنحصٚ  خ ٙه مقڤاػ  ٗ تنٖ

ٚبٰ بيڗ ثلجمل بڤثسطغ تعبيڇ من نڤٵ: بامثلبببب،  مثل:)) ي ثل ثلتماثل ثلٖالي ثمتحقڄ 

ي  خٚببب، ڣعاقغ ثلتمثيل ثمجسٖع  ، بتعبيڇ  عن ٍٚ، ڣتتږ بتعابيڇ مثل:  ڣعاقغ ثلش

ئب2((تعابيڇ مثل: مثا، نحڤ

ٙسلٚ بمصطلح ئ ٚثنٖ ٕڣ ٙثكي: ڣيعبڇ عنڢ ٕڬ بڤج ڣ ثاستٖ : *ثلڤصل ثلعك٦ 

ٚع ڣثأسما Contrajunctionي٬ت )تڣصل ثلنق ٚبٰ بيڗ ثلكلماػ ثمتناف (، ڣيتږ بال

ٚغږ من، علګ  ٕڣثػ مثل: )لكّن، مٸ ٗلڊ، علګ ثل ثمتعاكسغ ٕثخل ثلّن٨، ڣيكڤڗ ب

ي نفس ثلڤقـ(، ڣلكن ثإٔثع ثّل تعّبڇ عن ثلڤصل  ٚڥ،  خ يغ حاڋ، من ناحيغ 

ٚ هاليٖثڬ  ڣحسن هي: لكن) ي نظ  ، ئ(بYetثلعك٦ 

: هڤ ثالن نڤٵ ڣيمكننا *ثئ ئلڤصل ثلسبب ٙثڅ ثلعاقغ ثمنطقيغ بيڗ » ٕ من 

ڣ ، ڣيعبڇ عنڢ من خاڋ ثلكلماػ ثلتاليغ: )له٘ث، به٘ث، ل٘لڊ، أّڗ(، 3«كٌڇ جملتيڗ 

ي  ليها تعبيڇثػ مثل: )نتيجغ لـ، بسبظ( مثاڋ ٗلڊ: لږ تكن حياع سعيٖع  ڣيضاف 

ٙحلـب ئمٖينژها، ل٘لڊ 

: هڤ ئ ٜمن كٌڇ، *ثلڤصل ثل ڣ  ٛمن تحٖف بيڗ جملتيڗ  ٙع عن عاقغ تتابٸ  عبا

ٚبيغ ڣباانجليڈيغ) بسٰ تعبيڇ عن ه٘ه ثلعاقغ هي ثإٔثع: ثّږ بالع  (، مثاڋ ٗلڊThenڣ

ٕخل ثمفتاٍ)) ، ثّږ  ضا ثلنٙڤ ٜمنيغ بيڗ ثأحٖثف  ت ٚبٰ ثلعاقغ ثل ٗ ت ي ثلقفلت، 

                                                 
1 -  ، ٙسلٚ، علږ ثللغغ ثلّنپ  ٚثنٖ، ڣڣلفجانٌ ٕ  بتث٥ثلسابڄ، ٙڣبيڇػ ٕڬ بڤج
ٚيغ ڣثلتطبيڄ،  - 2 ٜع شبل محمٖ، علږ لغغ ثلن٨، ثلنظ  بتتت٥ثلسابڄ، ع
ٚجٸ ثلّسابڄ، ٥لسانياػ ثلن٨، محمٖ خطابي، - 3  ب23ثم
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ي  ڬ ثلتتابٸ  ٜمن  ڗ تسيڇ 1((قيل محتڤڥ مامن خاڋ عاقغ ثلتتابٸ ثل ، ڣه٘ث يعن 

ٛمن ڣثحٖ ما يضمن له ڣ خٰ  ي ثأحٖثفب اثلجمل علګ ڣتيڇع ڣثحٖع  ئثلتسلسل 

ٚها كل من ااتسا امعجمي:  -5ئ ق خٚ مظهٚ من مظاهٚ ثاتساځ ثّل  هڤ 

ي  ٙسلٚت، ڣهڤ يختلڀ عن با ٚثنٖ ٕڣ ڬ بڤج قيغ حسن ٕڣ ثلباحثيڗ تهاليٖثڬ ٙڣ

غ جميعها، ڣقٖ قٖمڢ ثلباحثيڗتهاليٖثڬ ڣحسنت كعنصٚ من ثمظاهٚ ثاتساقي

ي ثلن٨   ٚ خ  ٚ ٚ بعنص ٙتبا٭ عنص ي ثتساځ ثلن٨، ڣيكڤڗ با ٚ ثل تساهږ  ثلعناص

ٚٙعب ئمن خاڋ عاقغ ثلظهٙڤ ثمشًڇكغ ڣثمتك

خٗڤ ّڗ ئ ، فمصطلحڢ م ٙبٰ يتږ علګ ثمستڤڥ ثمعجم ثاتساځ ثمعجم هڤ 

ٚبٰ  من ثلڤظيفغ ثّل يقڤم بها، ؛ فيكڤڗ كالخيٰ ثل٘ڬ ي ٙيغ ثمعن ٚث ٗ يتږ عبڇه ثستم

ٚئيسيغ ثل يٖٙڣ حڤلها ثلن٨،  ٚع ثل ٚه ٕثئما بالفك ڣا يمكن  ))ٗهن ثلقاٙ ڣي٘ك

ٚ سابقا،  ٚ ثمفًڇ ٩ كما هڤ ثأم ٚ ثمفًڇ ٩ ڣثلعنص ٚ عن ثلعنص ي ه٘ث ثمظه ثلحٖين 

ي ثلن٨ ٚبٰ بيڗ عناصٚ  ، ڣينقسږ ثاتساځ 2((ڣا عن ڣسيلغ شكليغ)نحڤيغ( لل

لګ نڤعيڗ هما: ئثمعجم 

ٚثٙ)- ت ئ(.Collocationثلتضام)-Réitération)             2ثلتك

ٚثٙ      ئ ّما  : ))فالتك ٚثٕف  ڣ شبڢ م ٚثٕف لڢ  ڣ م عإع عنصٚ معجم  يتطلظ 

ٕڣ ٚتبطغ بعاقغ ما  ثلتضام: فهڤ ٙڣ عإع 3((ٛڣجيڗ من ثلكلماػ م ٙ هڤ  ٚث ٗث فالتك  ،

ٚبٰ ثمستمٚ بيڗ ثلجمل ڣثمعلڤماػ ثلسابقغ  ي ثل ٚع للكلماػ ڣبه٘ث يساهږ  مباش

عإع كلماػ محٖٕع تساعٖ ثلقاٙ علګ فهږ ٚعغ ڣثستيعاب  ڣثلاحقغ، ڣ ثمقصٕڤ بس

                                                 
ٜع شبل محمٖ،  - 1 ّٚيغ ڣثلّتطبيڄ، ع ٚجٸ ثلسابڄ، ٥علږ لغغ ثلّن٨ بيڗ ثلّنظ  ب2تتثم
ٚجٸ ثلّسابڄ، ٥لسانياػ ثلّن٨، محمٖ خطابي،  - 2  ب24ثم
يٸ، عماڗ،  - 3 ٚ ڣثلتٛڤ ٚ للنش ٚي ٙ ج ي ضڤ ثلتحليل ثللساني للخطاب، ٕث ، ثلًڇثبٰ ثلنپ   ٚ ثلبطا٧  خليل بن ياس

 ب53ت، 9٥ةة2، ت٭
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كيٖث علګ معنا معيڗ، ڣبڤثسطتڢ يتږ  ثلقضيغ ثأساسيغ ثل يتحٖف عنها ثلن٨؛ ت

ٙثڅ ثلكلماػ ثمفاتيح لتسهل عمليغ ثل ٚثٙ:ٕ ٚع ثلتك لګ ثلن٨، مثاڋ عن ظاه ئٖخڤڋ 

تهڤتكسهل للغايغ ›ئ ، ثلتسلڄ، ثلعمل، ثلش  لګ ثلقمغ  }ثلصعٕڤ ي ثلصعٕڤ  ٚعـ  )ش

ٚثٕف  ي ثلجملغ ثأڣلګ، ڣتثلتسلڄت م عإع لنفس ثلكلمغ  تتعتبڇ  ( فالكلمغ تثلصعٕڤ

تڣيضيڀ ثلباحثيڗ ع يضا ثأسما ثلعامغ مجمڤعغ صغيڇئ -هاليٖثڬ ڣحسن-تللصعٕڤ

حالغ معممغ مثل:ت ثسږ ثإنساڗت، تثسږ ثمكاڗت، تثسږ ثلڤثقٸت،  من ثأسما لها 

ٚجل، ثمٚع، ثلطفل، ثلڤلٖ، ثلبنـ،ببب(ب ڣما ئشابهها)ثلناٝ، ثلشخ٨، ثل

ڣ  ٙتباطڢ بحكږ ه٘ه ثلعاقغ  ٚث ا ڣ بالقڤع نظ ّما ثلتضام فيتحقڄ بالفعل 

ي كل ڣقـ ڣحيڗ؟ ثلبناػ ا تتلڤڥ( تفالڤلٖ  تلڊ، مثاڋ ٗلڊ)ما له٘ث ثلڤلٖ يتلڤڥ 

ّڗ  ليڢ نفسڢ، ڣمٸ ٗلڊ ف ڗ يكڤڗ لٖيهما ثمحاڋ  ڣثلبناػتليسا مًڇثٕفيڗ، ڣا يمكن 

ي ثلّنصيغ ي خطاب ما يساهږ  هما  ٕڣ ئب1ٙڣ

ٚڥ، كعاقغ ثلتعا٩ٙ مثل: جلس، ڣقڀ،  خ لګ ٗلڊ هناڅ عاقاػ  ضافغ  ڣ

ٚڥ مثل: ثلكل ثلجنڤب، خ ، ثلجٜ-ثلشماڋب ڣيڤجٖ عاقاػ  ب ڣيستطيٸ -ثلجٜ ثلجٜ

ڗ يتجاٛڣ ه٘ه ٚفتڢ ثللغڤيغ  ٚ  بفطنتڢ ڣمع ثلصعڤبغ بخلڄ سياځ تًڇثبٰ فيڢ ثلعناص

ي تصنيڀ ثلكلماػ ٙم نتبعڢ  لي صا ٚ علګ مقياٝ  ننا ا نتڤف ئثمعجميغ، ڣه٘ث)) يعن 

ڣ تلڊ لګ مجمڤعغ  ٚب  ق ئنما يكڤڗ ٗلڊ ثعتباطي طبي۫يبب ڣ2((ڣجعل كلمغ 

ٕها ثلباحثيڗ        ٙڣ ٕڣثػ ثاتساځ ثّل  قيغ حسن-ه٘ه هي  ڣيجمٸ  -هاليٖثڬ ٙڣ

ٚغږ من  غلظ ثلباحثيڗ ثللغڤييڗ مٸ بع٬ ثلتقسيماػ ثإضافيغ، ڣلكن علګ ثل عليها 

ٗ تكفل للن٨  كبيڇ ثاهتمام ثل٘ڬ تكتسبڢ  ، ي ثلتحليل ثلّنپ  ٚع ثاتساځ  ظاه

ٚثبطڢ ڣتسهل للقاٙ متابعغ ثلخطاب ڣفهمڢ،تماسكڢ  فمسژهلڊ ثلن٨ ثمنطڤځ  ))ڣت

                                                 
ٚجٸ ثلّسابڄ، ٥لسانياػ ثلن٨، ينظٚ: محمٖ خطابي،  - 1  ب25-24ثم
ٚجٸ   -2  ب 25، ٥نفسڢثم
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ٚڣثبٰ، ڣعاقاػ ثلتضام بيڗ  ٙثڅ ثل ٕ ي تفاعلڢ مٸ ثلكام علګ  ڣ ثمكتڤب، يعتمٖ 

لګ مل ثلفجڤثػ ثل ٜثئڢ، ڣه٘ث ثلتفاعل يقٕڤ  ٜث ثلن٨، ڣته لڢ  ج ج تتخلل 

ه ثلكلي  ي 1((حضٙڤ ّنها تبقى ٕثئما  ّا  لګ ما يكمل تلڊ، ثلجڤثنظ ثلناقصغ،  حاجغ 

؟ب ٙبٰ باإٔڣثػ ثلشكليغ، فماٗث عن ثمعن ئفااتساځ هڤ 

يئ ٗث لږ يكن يحڤڬ  ڗ يكڤڗ أڬ كام فائٖع  نڢ ا يمكن   من ثمعلڤم بٖثهغ 

لياػ ثلتماسڊ ثلنپ  علګ  ي  ٚ ثلبحن  ڗ يقتص ااػ، له٘ث ا يمكن  طياتڢ معاڗ ٕڣ

ٚها ثلباحثاڗ ثإٔڣثػ ثلنحڤيغ ثل قيغ حسن  – ٗك ّنما يتعٖڥ  –هاليٖثڬ ٙڣ فقٰ، 

ٙسلٚب  ٚثنٖ ٕڣ ٚڥ كما حٖٕها ٕڬ بڤج خ لګ جڤثنظ  ٚ ه٘ه ثلڤسائل ثلشكليغ  ئثأم

 Cohérence- اانسجام:-2

( لڤصڀ عاقغ ثلجمل فيما بينها علګ Cohésionثستعمل مصطلح ثاتساځ )

جام  ي حيڗ جعل مصطلح ثان ٚڥ(،  مستڤڥ ثلبنيغ ثلسطحيغ)ثلبنيغ ثلصغ

(Cohérence)  ي ڬ ڣصڀ ثمستڤڥ ثلعميڄ  للتعبيڇ عن ثمستڤڥ ثلٖالي 

( Texture، ڣلقٖ ثستخٖم ثلبڇيطانيڤڗ مصطلح تثلّنصّيغت) 2ثلّن٨)ثلبنيغ ثلكبڇڥ(

ئغبللتعبيڇ عن ه٘ه ثلخاصي

لګ تحٖيٖ نڤٵ ثلٖالغ ثّل  جام يحتاه  ّڗ تحليل ثان ڣيعتبڇتفاڗ ٕيڊت 

ٜڋ عن  ستمكننا من ڣ ثلقضايا بمع ّڣڋ ثلجمل  ننا ا ن ڬ  ٗلڊ، ڣهي ٕالغ نسبيغ 

ڣياػ )) ثلجمل ڣثلقضايا ثلسابقغ عليڢ،  ٕع باعتباٙ ت ّٖ فالعاقغ بيڗ ثلجمل مح

جل 3نسبيغ(( ڣيل من  ّڗ هناڅ محل، ڣڣجٕڤ محل للت جام ثلّنصڤ٥ ه٘ث يعن  ئثن

ئ
                                                 

ٙثساػ ڣثلنشٚ، بيڇڣػ، ٕ٭،  - 1 ٚبيغ للٖ سسغ ثلع ٚيغ ثلن٨، ثم ٚثهيږ، ثأسلڤبيغ ڣنظ ب  بت3ت، ٥ث99تخليل 
ٚبيغ للعلڤم  - 2 ٙ ثلع ثػ ثاختافة ثلٖث لګ سيميائيغ ثلٖثڋ، منشٙڤ ٚڬ، ثلن٨ من بنيغ ثمعن  ينظٚ: حسن ثلخم

ٜثئٚة لبناڗ، ٭ ٚڣڗ، ثلج  ب49 -48، ٥ثةة2، تةناش
ٚجٸ ثلّسابڄ، ٥لسانياػ ثلّن٨، مٖ خطابي، مح - 3  ب34ثم
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تڢ ثلنهائيغب عطائڢ صٙڤ جام ثلّن٨ ڣ ي ثن ڣ ثمتلقي يساهږ بڢ  ئللقاٙ 

ي             جام  ي بحڙهما فاان ٚثڣڗ ڣيڤڋت مناقشتڢ  ڣه٘ث ما حاڣڋ كل من تب

ٚهږ ي ثلخطاب، ينبغي ثلبحن عنڢ للعثٙڤ عليڢ  ))نظ ث  ڣ مڤجٕڤ ليس شيئا معطى 

ّنما هلهڤ ٧  يبن ڣفڄ ما  ڣ ي ڣثقٸ ثلخطاب  ي جام  ثمتلقي أڗ يكشڀ بعٖ ثان

ٕځ ليس هناڅ ن٨ ٙع  ي ٗثتڢ  ڣ ثلن٨ بعبا جږ  ڣ غيڇ من ي ٗثتڢ  جږ  من

ڣيل  ڣئب1((باستقاڋ عن ثمتلقي جام ثلت ّڗ ثأساٝ هڤ ثن ي ه٘ث منطلڄ يعتمٖثنڢ 

جام ثلخطاب ٗلڊ أنڢ يحكږ ثمعن ڣليس ثلجمل ثمًڇثصفغ ب ئڣليس ثن

ڗ آليا اانسجام: *      جام ثل يمكن  لياػ ثان ٙثسغ  لقٖ قام علما ثللغغ بٖ

ٚثعاع ثاختاف بيڗ ثلعلما–تڤجٖ ٕثخل ثلّنصڤ٥ ڣحٖٕڣها كالتالي  ئ: -مٸ م

ّڗ ثلّن٨ يح *أوا الترابط      ٚثبٰ ٕالي بيڗ ثلجمل، : ڣمفإه  يعن ه٘ث تڤڬ علګ ت

ي ثلجمل تكسبها صفغ ثلتتابٸ كما  ّنڢ تڤجٖ عاقغ ٕٙع  بيڗ معاني ثلكلماػ ثلڤث

ي  ٕٙث  ڗ يكڤڗ نفس ثمڤضڤٵ ڣث ڬ  ڗ يكڤڗ هناڅ نڤٵ من ثلتطابڄ ثإحالي  يشًڇ٭ 

ٜئ ستل ي ثلجملغ، كما ي  ٜمن لأحٖثف ثل طٚ ٚثعاع ثلًڇتيظ ثل ٚثبٰ ثلڤقائٸ مٸ م م ت

كملڢ مثاڋ:  ڣ ح ثلن٨ ب ٚڬ ٕثخل ثلجملغ ثلڤثحٖع،  ٙث، )) تج مس كاڗ ثلطقس حا

ٜمن ڣعاقغ  ٚ٭ ثلتتابٸ ثل لګ ثلشاطئ(ب ڣلكن قٖ تحًڇم متڤثليغ جمليغ ش ل٘ث ٗهبنا 

ّڗ ث ڗ تكڤڗ مًڇثبطغ مثاڋ: حلمـ  ٙ جًٖث، ف٘هبـ ثلسبظ ڣثلنتيجغ ٕڣڗ  لطقس حا

ٚڣ٭ تعالڄ ثلڤقائٸ فكّلما كاڗ  لګ حٖ ش ثلشاطئ، ڣتعتبڇ عاقغ ثلسبظ ڣثلنتيجغ من 

ٕ ثفًڇثضاػ  ّٚ ٚطا كافيا للناتٌ، كانـ ثلڤقائٸ متعالقغ، ڣتبقى ه٘ه مج ثلسابڄ ش

ئب2((نسبيغ

                                                 
ٚڥ، ٥ - 1 خ ٚيغ بببڣبنا  ٚمغ، نحڤ ثلن٨، نقٖ ثلنظ بڤ خ  ٚ  ب92-ة9ينظٚ: عم
جام ثلن٨، ٥ - 2 لګ ثن  ب34-ت3ينظٚ: محمٖ خطابي، لسانياػ ثلن٨ مٖخل 
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ٚثبٰ مڤضڤعي، فالّن٨ ثل٘ڬ ا تٖٙڣ          ّڗ ثلّن٨ يحكمڢ ت ڣيتبّيڗ مّما سبڄ 

ٚػ علګ  ڗ تڤف ّ ڣ ٙڣثبٰ بينها ح يجإ  مجمڤعغ جملڢ حڤڋ مڤضڤٵ ڣثحٖ يستحيل 

ڗ تتصڀ ثلنصّيغ، ڣبالتالي تكڤڗ ثلجمل  ٚڣثبٰ ثلنحڤيغ، نتاه ٗلڊ ا يمكن  ثل

حٖثف مضبڤطغ  ي ثلّن٨ ٕثلغ علګ  ٕٙع  ڗ ثلتسلسل ثلڤث ڣمقّيٖع، فمن ثلبٖيه 

ٕعب ّٖ ي معالجغ قضيغ معينغ ڣمح ڗ يصظ  ئللجمل يجظ 

جل بنا ڣحٖع مڤضڤعيغ للّن٨،ئ  ا يمكن ثاكتفا بالًڇثبٰ ثلشكلي من 

ي  ))تكڤڗ ڣحٖتڢ ثمعنڤيغ متممغ ما سبڄ، ڣعليڢ  ٚبٰ حقيقيغ  ڣبه٘ث تكڤڗ قڤع ثل

ٙع ڣجٕڤ مثل ه٘ه ثلعاقاػ  ٚڣ ي ض ثلعاقغ ثمعنڤيغ ثمضمنغ بببڣلن يختلڀ ثثناڗ 

ٚ فهمڢ فهما منطقيا ئب 1((ثمعنڤيغ ٕثخل ثلخطاب لكي يتيس

حٖثف،  * ثانيا ترتي الخطاب:        ڣ  ّڗ ثلخطاب يحتڤڬ علګ ڣقائٸ  ڣيعن ه٘ث 

ٜثما علګ ثلكاتظ ة  ع متناسقغ، ڣل ي صٙڤ ٚه ه٘ه ثلڤقائٸ ڣثأحٖثف  ڗ يخ لڀ   ))ثم

ي متتاليغ معينغ يخضٸ لًڇتيظ عإڬ تحكمڢ مبإ مختلفغ  ٙڣٕ ه٘ه ثلڤقائٸ  ڣڣ

ٚفتنا للعالږ ي عمليغ 2((علګ ٙسها مع ٚفغ مسبقغ تساعٖه  ب فالقاٙ يل ثلن٨ بمع

ڣ تفسيڇه،  ڣيل ثلّن٨  ي ثلّن٨، ڣئ ))ت  ٚ ٚث فالتماسڊ ا يحف ي جهٕڤ ثلق  ٚ لكن يظه

ي ثلّن٨ ٕثخل كل متماسڊ  ئب3((لبنا ثمعن ڣتڤحيٖ ثلتفاصيل 

ڗ تكڤڗ ه٘ه ئ ٙڬ  ٚڣ حٖثف فض ّڗ ثلجمل تٖڋ علګ  ڣمن منطلڄ مسلمغ 

جام ثلّن٨، ڣئئثلجمل ٗثػ ٕالغ منتظمغ، ي ثن ساس   عليڢ يقڤم ثلًڇتيظ بٖٙڣ 

ٚتيظ ثمتڤثليغ ي ت ٚثضا  ثلجمليغ ڣكّلما حٖف تغييڇ  غ ڗ يحقڄ ه٘ث ثلتغييڇ  ٕڣڗ 

جماب ئمعينغ، ڣتكڤڗ محٖٕع سلفا كاڗ ثلخطاب غيڇ من

                                                 
ٚثڣڗ ڣيڤڋ، تحليل ثلخطاب، - 1  ب٥234ثلسابڄ، ب
ٚجٸ ثلسابڄ، ٥ - 2  ب 38محمٖ خطابي، ثم
ٚيغ ڣثلتطبيڄ، - 3 ٜع شبل محمٖ، علږ لغغ ثلن٨، ثلنظ  ب84ت٥ ثلسابڄ، ع
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           : ڗ يتڤفٚ ثلّن٨ علګ خصيصغ  *ثالثا التد ٙڬ  ٚڣ ّنڢ من ثلض ڣيعن 

م كاڗ متعلقا بامڤضڤٵ ٚ خاصا بالجمل )ثلناحيغ ثلنحڤيغ(،  كاڗ ثأم ٙه سڤث   )) ثلتٖ

ن ٙهبببب هڤ ما من ش نڢ فالتٖ ٙث معينا، ڣ ڗ للن٨ مسا ڗ يجعل ثلقاٙ يحس  ڢ  

تي  يتجڢ نحڤ غايغ محٖٕعب ڣيجعلڢ ٚثحل ثلّن٨ ما سي ٚحلغ ما من م ي م ئيتڤقٸ 

ئب1((بعٖها

        ٜ ٚتك ٚكيغ ثلّن٨ ت ڗ مستڤڥ ح لګ ثلقڤڋ ب ي٘هظ ثلباحنتٕڣمنيڊ منقينڤت  

لګ  حيانا  ڗ ثلكاتظ قٖ يلج  ٙهتب ٗلڊ  ٚثٙ ڣثلتٖ ٚتيڗ هامتيڗ هما:تثلتك علګ ظاه

ٙبٰ ثلسابڄ  ي محاڣلغ منڢ  لڊ  ٕػ سابقا، ٗڣ ٚ بع٬ ثأحٖثف قٖ ٙڣ ٙ في٘ك ٚث ثلتك

لګ معلڤماػ  ئب 2جٖيٖعبالاحڄ، ڣممهٖث لانتقاڋ 

ابعا الخطاب التام والخطاب الناقص: ڣ تمامڢ لږ يلقى  * نقصاڗ ثلخطاب 

هميغ   ٙ ظها ّڗتفاڗ ٕيڊت حاڣڋ  ّا  كبيڇ ثاهتمام من قبل علما لسانياػ ثلّن٨، 

ٚه ي نظ جام ثلّن٨، ڣ ي ثن ّڗ ثلڤقائٸ ثمشكلغ  مساهمتڢ  ا يڤجٖ خطاب تام ٗلڊ 

ي ثلّن٨ للخطاب ڣثّل تصڀ مقاما ما غي ٕٙع  ڇ قابلغ للحصٚ، ڣعليڢ فامعلڤماػ ثلڤث

ٚيٖ ثلكاتظ  ٙيغ ڣثّل ي ٚڣ ّا ثمعلڤماػ ثلض ، فنحن ا نجٖ فيڢ  تخضٸ لعمليغ ثنتقا

ٙهاب  ئظها

ٚيح ڣثلتضميڗت،ئ ڬتثلتص ٕتٕيڊت تمام ثلخطاب ڣنقصانڢ ثنطاقا من مبٖ ّٖ ئڣيح
ٗث قيس بخطاب ثللغغ )) ڣ قل فخطاب ثللغغ ثلطبيعيغ،  ٚيح  يغ، يعٖ غيڇ ص ثلصٙڤ

ئ–ضمن مما يٖفٸ ثمخاطظ  ي بع٬ ثأحياڗ،  ثلقاٙ لغ ثاستٖاڋ،  لګ ثستغاڋ 

ڣيل ثلخطابب كما  ئلفهږ ڣت

                                                 
لګ علږ ثلن٨ ڣمجااػ تطبيقڢ، - 1 ٚ ثلصبيحي، مٖخل   ب ٥83ثلسابڄ،محمٖ ثأخض
ٚجٸ  - 2  ب83، ٥نفسڢينظٚ: ثم
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ي كل ثلنصڤ٥، فهڤ يخضٸ لنڤٵ  ٙث ثابتا  ّڗ تمام ثلخطاب ڣنقصانڢ ليس معيا

جل بلڤغڢ، ل٘لڊ يبقى ه٘ث  ثلّن٨ ڣثلهٖف ٚ ثل٘ڬ يسمڤ صاحظ ثلن٨ من  ثلعنص

ّٖ ما لګ ح ٜئي ڣنسب  لګ جعل ثلخطاب ثلتام هڤ ثلخطاب 1((ج ب ڣقٖ ٗهظ فاڗ ٕيڊ 

ب ٚيح، ڣثلخطاب ثلناق٨ هڤ ثلخطاب ثلضمن ئثلص

ع الخطاب:  ض ٚع عامغ تٖٙڣ حڤلها   *خامسا م ڗ يكڤڗ للّن٨ فك يعن ه٘ث 

ّڗ ))ثلڤقائٸ؛  ڣ ما يقٖمڢب  ڣ ما يقڤلڢ،  ٙع ثلناٝ علګ هڤ ما يٖٙڣ حڤلڢ ثلخطاب،  قٖ

ع  ٚث ڣسنا بعٖ ق ي ٙ ّڗ ما نحملڢ  كٌڇ من غيڇها، قٖ يكڤڗ ٕليا علګ   ٚ ٚ عناص ت٘ك

ٚ ثّل تمثل مڤضڤٵ ثلخطاب ، فقاٙ ثلّن٨ يجمٸ حڤصلغ 2((ثلّن٨ هي تلڊ ثلعناص

ساسيغ  ٚع  ي ثلّن٨ ليحصل لٖيڢ ب٘لڊ فك ٙها  ٚث ٙ ثل كثيڇث ما تّږ تك عن تلڊ ثأفكا

ئي مڤضڤٵ ثلخطاببللمڤضڤٵ تكڤڗ ه

ٗ يسمح بتشكل ئ ي فهږ ثلّن٨،  ساسيغ  ٙكيڈع  ڣبالتالي يعتبڇ مڤضڤٵ ثلخطاب 

ي ثلّن٨ من  ٕٙع  ي ٗهن ثلقاٙ تسهل عليڢ عمليغ فهږ ثمعلڤماػ ثلڤث ٚع شاملغ  نظ

ث ه٘ث  مكنڢ ثلتكيڀ مٸ طبيعغ ه٘ث ثلّن٨ ڣفهږ ثأهٖثف ڣثلغاياػ من ٙڣ ثّږ ي 

ئ.ثلعمل

:سادسا اأبني ا*ئ ليغ  لعليا والبني الكبر ڗ يقٖم  لقٖ حاڣڋتفاڗ ٕيڊت 

ٚثئيغ، يمكن من خالها ثلكشڀ عن ثأبعإ ثلٖاليغ ثّل تتضمنها  ج علميغ 

ثلنصڤ٥، ڣقٖ ثصطلح عليها بمصطلحت ثلبنيغ ثلعليا ڣثلبنيغ ثلكبڇڥ ڣثلبنيغ 

هږ ثمفاهيږ ڣثاصطاحاػ ثّل قٖمها تفاڗ ٕيڊت، ڣت ٚڥت، ڣه٘ه  عٖ ه٘ه ثلصغ

لګ ٕالغ ثلّن٨  جل ثلڤصڤڋ  ٚثئيغ يستعيڗ بها محلل ثلّن٨ من  ج ثمفاهيږ ڣسائل 

ڣ ثلكليغب ئثلعامغ 

                                                 
جام ثلخطاب، ٥ -1 لګ ثن  ب 42-ة4ينظٚ:محمٖ خطابي، لسانياػ ثلّن٨ مٖخل 
ٚيغ ڣثلتطبيڄ،  -2 ٜع شبل محمٖ، علږ لغغ ثلّن٨، ثلنظ  بت9ت٥ثلسابڄ، ع
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ٕ ثلنظام ثلكلي لّن٨  ّٖ ٕٚ ثل٘ڬ يح ڣثأبنيغ ثلعليا: هي)) نڤٵ من ثمخطٰ ثمج

ٚفتڢ ثإٔبيغ بخڤث٥  ، فا1ما(( ڗ يل ثلّن٨ ٕڣڗ تڤظيڀ مع يمكن أڬ محللةناقٖ 

ليها ه٘ه ثلنصڤ٥،  ع مثا: تصبح  ))ثأجناٝ ثّل تنتم  ٚث ي ق ٚٵ  فعنٖما نش

ٚ مختلفا  ٚڣثيغ، مّما يجعل ثأم ئثمكڤناػ ثل نتڤقعها خاضعغ لطبيعغ مفهڤمنا عن ثل

ڣ مقالغ(( ع قصيٖع  ٚث ي ق ٚٵ  ّڗ ثلبنيغ ثلعليا هي، ڣع2عنٖما نش ئليڢ يمكننا ثلقڤڋ ب

ٚهب ط ٙجي ثل٘ڬ يحكږ ثلن٨ ڣي ڣ ثلشكل ثلخا ئثلهيكل 

ي ئ ڣبالتالي ثلبنيغ ثلعليا من منظٙڤ بع٬ ثلباحثيڗ، من ثإٔڣثػ ثل تساهږ 

ٕ ثلنظام )) خلڄ نصيغ ثلن٨ علګ ثمستڤڥ ثأعلګ، ٗلڊ  ّٖ ٕثع تنظيميغ تح أنها 

ّڗئ ٜث ثلن٨، ڣمٸ  ٚث   ثلكلي أج ّنها تساعٖ ثلق ّا  شكاا مختلفغ للبن ثلعليا،  هناڅ 

ع نصيغ منظمغ ڣمتماسكغ ٚث ٚجڤع بما يخلڄ ق ، 3((علګ تڤقٸ ثمعلڤماػ ثلنصيغ ثم

ٙ ثمحٖٕ للن٨ب ئفتكڤڗ ب٘لڊ ثلبنيغ ثلعليا بمثابغ ثإطا

طلڄ علګئ
 
ٚڥ: فقٖ  ٜث  ))ّما مصطلح ثأبنيغ ثلصغ بنيغ ثمتتالياػ ڣثأج

، ڣثنطاقا من ثلعاقاػ ثلٖاليغ ثل تحكږ 4((ثلن٨ ثلجمليغ ثل يتكڤڗ منها

لګ ثلبنيغ ثلكبڇڥ للن٨ ڗ نصل  ڣ مڤضڤٵ  ثمتڤثليغ ثلجمليغ )ثلن٨( يمكن 

                                                 
 ب 2ت٥2ثلسابڄ، فاڗ ٕيڊ، علږ ثلن٨ مٖخل متٖثخل ثاختصاصاػ،  -1
 ب ٥254ثلسابڄ، ينظٚ: صٍا فضل، باغغ ثلخطاب ڣعلږ ثلن٨،  -2
ي بنا ثلن٨ ثلنٌڇڬ، مكتبغ ثآئ -3 يغ منهجيغ  ٚيغ علږ ثلن٨ ٙ ٚه، نظ حمٖ ف ٚع، ٭حسام  ، تةٕثب، ثلقاه

 ب ث5ت، ٥ثةة2
ٚجٸ ثلسابڄ، ٥ -4  ب 255صٍا فضل، ثم

 -  طلڄ عليهاتفاڗ ٕيڊت مصطلحتثلقڤثعٖ ثلكبڇڥت، يلج لګ ثلبنيغ ثلكبڇڥ، ثمغ قڤثعٖ  ڗ يصل ثمتلقي  جل  من 
ي ثلح٘ف ڣثاختياٙ ڣثلتعميږ ڣثلًڇكيظ ڣثلبن : فالح٘ف هڤ ليها ثمحلل استخا٥ ثلبنيغ ثلكبڇڥ، ڣتتمثل  ا

ٙ ا يختلڀ كثيڇث عن ثلح٘ف أّنڢ يعن ثانتقا  ٙجغ ثلقصڤڥ، ڣثاختيا لګ ثلٖ ٜث ثلن٨  ج ٙ ثمتتالياػ ڣ  ثختصا
ٚث ڣثحٖث مهما، ڣثلتعميږ يعن بڢ ح٘ف بياناػ متعٖٕع ڣثلتعڤي٬ عنها بڤثحٖ فحسظ،  ٚ متعٖٕع عنص من عناص

ٚيقغ تعتمٖ علګ ٕمٌ تفصيائ : ط ٚجٸ نفسڢ، ڣثلًڇكيظ ڣثلبنا ي بنيغ ڣثحٖعب ينظٚ: صٍا فضل، ثم ٕع  ّٖ ػ متع
 ب 259-ت٥25
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ڬ بنيتڢ  ثلخطاب، ڣبه٘ث تكڤڗ ثلبنيغ ثلعليا هي شكل ثلن٨ ڣهٖف مڤضڤعڢ 

لګ ثلفصل ثلقٖيږ بيڗ ثلشكل ثلكبڇڥ، ڣهي تتصل بمض ٕڬ ه٘ث  أننا مڤنڢ، ڣا ي

ٙ ثلًڇكيظ ثلبنيڤڬ ثلٖثخلي للن٨ طا ي  ئب1نعمل 

 : L’intentionnalitéالقصدي -3

ٚيٖلكل ن٨ هٖف، ڣلكل نا٥ غايغ  ڣ نيغ ي ٙثكها،  ٕ لګ  تجسيٖها من  يس۫ګ 

ي  حٖ ثمقڤماػ ثأساسيغ ثل تساهږ  نتاجڢ للّن٨، ڣله٘ث تعتبڇ ثلقصٖيغ  خاڋ 

ي ثأساٝ )) نتاه ثلنصڤ٥،  ّنها  فاللغغ ليسـ نظاما من ثلعاماػ فحسظ، بل 

حٖثف ثلتڤثصل ڣثلتفاعل 2((نشا٭ تڤثصلي ّڗ غايغ ثلحٖف ثلكامي ثأڣڋ هي  ، ڣبما 

ٚثٕ ثمجتمٸ، فا ف ٗث كاڗ لكامڢ قصٖ بيڗ  ّا  ڗ يتكلږ مٸ غيڇه  متكلږ ا يمكن لڢ 

ئڣغايغب

ٚثنٖت فهڤ  ليڢ تٕڬ بڤج ّڗ ڣه٘ث ما ٗهظ  ٚڥ  ڣث بالّن٨  بلغيغ يثلقصٖفعل ي ش

ي مساٙ ثلّنصڤ٥ ڣئبعيٖث ّنڢ مبٖ يتحّكږ  ٚكّيغ  تنش ئ، ٗلڊ  ٕثخلڢ نڤعا من ثلح

ّنڢ )) يتضمن مڤقڀ  خلڄ يتساهږ  ع تماسڊ ثلن٨،  منش ئ ثلن٨ من كڤنڢ صٙڤ

ڗ ّڗ  ثللغغ، قصٖ بها  مثل ه٘ث ثلن٨ ڣسيلغ تكڤڗ نصا يتمتٸ بالسبڊ ڣثالتحام، ڣ

لګ غايغ بعينها ڗ يحّقڄ ب3((من ڣسائل متابعغ خطغ معينغ للڤصڤڋ  فالّن٨ ا يمكن 

ڗ نعتبڇ ثلّن٨  ڗ صّح ثلّتعبيڇ يمكن لنا  ي طّياتڢ هٖف منشئڢ، ف غايتڢ ما لږ يحمل 

ّلڀبكيا ٙڣحڢ تنبثڄ من قصّٖيغ ثم ڬ  ئڗ صٙڤ

سلڤبڢ، ئ ي ثلن٨ ڣ ثيڇث  ي ثناياه ت ّڗ ثلقصٖ يحمل  سيسا علګ ما سبڄ، ف ڣت

ٕع فهڤ يس۫ګ  ّٖ ٙ لنصڢ شكا معينا ڣيستخٖم ڣسائل لغڤيغ مح فالكاتظ عنٖما يختا

                                                 
 ب 9ة2ينظٚ: فاڗ ٕيڊ، علږ ثلن٨ مٖخل متٖثخل ثاختصاصاػ، ٥ -1
لګ علږ ثلن٨، مشكاػ بنا ثلن٨، ٥ -2 ٛنياڅ،  مٖخل  ٙڣ  ب25تٛتسيساف، ڣ
3- ٥ ، ٚث ٚثنٖ، ثلن٨ ڣثلخطاب ڣثإج  ب3ةتٕڬ بڤج
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ّڗ ثلكاتظ يسيڇ ڣفڄ  لګ تحقيڄ قصٖه ڣغايتڢ، ڣكل ه٘ث يٖڋ علګ  ث ٗلڊ  من ٙڣ

ٚثبطڢبخطغ م ٚ تماسڊ نصڢ ڣت ٙسمها مسبقا تجّسٖ قصٖه، ڣتساعٖه كي يظه ئعينغ 

ّڗ ثحتڤث ثلن٨ علګ خلل  لګ ٧  مهږ، ففي ٙيڢ  ٚثنٖ ثلعنايغ  ڣيلفـ ٕڬ بڤج

ڣ جام،  ي ثاتساځ  ٗث كاڗ ثلخلل ثلحإف ثان لګ فقٖثڗ ثلن٨ للتقبليغ،  ٕڬ  ا ي

ّڗ للقصٖ  لګ قصٖ معيڗ، ڣمعن ه٘ث  سلڤبڢ، ڣه٘ث يتجڢ  ي بنيغ ثلن٨ ڣ ثيڇث  ت

هن  ليڢ ثلكاتظ ليثيڇ ثنتباه ٗڣ ه من قبيل ثإيهام ڣثلتضليل ثل٘ڬ يلج  ّٖ يمكن ع

ب ئثلقاٙ

لي- 4  :  Acceptabilitéامقب

لڀ عنٖما ينتٌ نّصا ما فهڤ يقصٖ  ّڗ ثلكاتظةثم بٖثيغ مّما اشّڊ فيڢ 

ٕث، ڣبه٘ث ّٖ ٙئاةمتلقيا مح ٛم ثمقبڤليغ  قا ّڗ للكاتظ قصٖث ثلتا فعل ثلقصٖڬ، فبما 

ٚث ه٘ث  ڗ  يكڤڗ لڢ مڤقڀ ج ڣ ثمتلقي  نتاجڢ للّن٨، فمن حّڄ ثلقاٙ  ث  من ٙڣ

ڣه٘ث))  حين ثستجابغ ثلقاٙ للّن٨ ڣقبڤلڢ لڢبثلحٖف، ڣله٘ث تتحقڄ ثمقبڤليغ من 

ٛث ڗ تكڤڗ  يتضمن مڤقڀ مستقبل ثلّن٨  ع ما من صٙڤ ثللغغ ينبغي لها  كڤڗ صٙڤ

ئب 1((مقبڤلغ من حين هي ن٨ ٗڣ سبڊ ڣثلتحام

ٙيغ ڣثلٖيمڤمغ من خاڋ تفاعلڢ ثلٖثئږ          ٚث فالقاٙ يمنح ثلّن٨ صفغ ثاستم

ٕع  ّٖ ثتڢ ثمختلفغ ڣثمتج ٚث ّڗ معڢ، ڣق ثلّن٨ يكتسظ حياتڢ من خاڋ  ))ٗلڊ 

فقڢ ڣمع ٚه ما فيڢب ڣيتڤقڀ ٗلڊ علګ ثقافتڢ ڣ ٚتڢ، ڣيستخ ٗ يفڊ شف ٚفتڢ ثمتلقي، 

 ٙ فكا ي ثلّن٨ من  ٙثڅ ما  ٕ بعالږ ثلّن٨ ڣسياقڢب ٗلڊ ثأفڄ ثل٘ڬ يمكنڢ من 

ٚ ٗلڊ ثلّن٨، ڣعلګ  ٚثٹ ثلكامن بيڗ عناص ڣمبإ ڣجمالياػ، كما يمّكنڢ من مل ثلف

ي ثلّن٨ ّنا بالقاٙ  ب2((ڣجڢ ثلخصڤ٥ ما يتّصل بح٘ف ثلعٖيٖ من ثلعناصٚ  ڣك

                                                 
ٚثنٖ، ثلن٨ - 1 ، ٥ ٕڬ بڤج ٚث جامب4ةتڣثلخطاب ڣثإج  ب ڣيقصٖ هاهنا بمصطلح ثالتحام: ثان
ثيڇ ڣثاتصاڋ(، مجلغ فصڤڋ، ٵ - 2 ٚيغ ثلت ي ثلن٨ )نظ ٚثهيږ، ثلقاٙ  ب  ب3ت2، 984٥ت، تنبيلغ 
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ٚصيڀ معاني ث ي ٗهنڢ ليحصل قبڤڋ يقڤم  بعملّيغ بنا ڣت تها  ّ تكتمل صٙڤ لّن٨ ح

ٗ ا يمكن للعقل تقّبل ثمعاني ثلناقصغب ئثلنتاه ثإٔبي، 

ٙئئ ّڗ مسا ٚع ثمقبڤليغ  ڣعليڢ، ف ٚع، متّجڢ فك ّڗ ثلفعل نحڤ ثمتلقي مباش  ٗ

 ٚ هاػ ثمتلقي ڣثّل تضمن لڢ ثلظف ڣ ثلّتكميلي للمعاني يعتمٖ علګ م سي٦   ثلت

ٛثع ٗلڊ يتحّقڄ  ي نهايغ ثمطاف، ڣبمڤث ڣ  ))بمكنڤناػ ثلّن٨  ٚفغ جٖيٖع  ئثكتسابڢ مع

ئقيامڢ بالتعاڣڗ لتحقيڄ خطغ ما، ڣيستجيظ ه٘ث ثاتجاه لعڤثمل من مثل نڤٵ ثلّن٨

ٚغڤبيغ ثأهٖثفثلثقا ڣثمقام ئب1((ي ڣثاجتماعي ڣم

ٚثٹ ثل٘ڬ يًڇكڢ ثلكاتظ متقّصٖث  ّڗ ثلف ڣثنطاقا مّما تقٖم يمكن ثلقڤڋ 

يستطيٸ ثلقاٙ مأه من خاڋ تقبلڢ للّن٨ ڣثلتفاعل معڢ، ثّږ ثلس۫ي مل ه٘ث 

 ٙ ظها نتاه ثلّن٨ ڣ ي عمليغ  ڣيلڢ للّن٨، ڣبه٘ث تكڤڗ مساهمتڢ  ث ت ّٚ ٚثٹ ج ثلف

تڢ للّن٨ يصنٸ تماسكا من نڤٵ مختلڀ ما  ))حغ ڣفعالغ،تماسكڢ ڣث ٚث فالقاٙ بق

جل تفسيڇ معلڤماػ جٖيٖع لكي  ٚٙه علږ ثلقڤثعٖ، حين يقڤم بعمل سياځ من  يق

ٚثه ثمعلڤماػ  ي ثستخ ٙع ثلقاٙ  ي ثلّن٨، ڣتعتمٖ قٖ ٙيغ  ٚث يصنٸ ثلتماسڊ ڣثاستم

ٚفغ ثلعالږ ڣثلقصٖيغ  ٙيغ علګ مع ٚڣ ٚثف ڣعمل ثاستنتاجاػ ثلض ع مجڢ ڣ ثلكتابغ، ٕڣ

ٚفها بالفعل ٙكها من ثلخطاب مٸ ثمعلڤماػ ثّل يع ّڗ 2(( للمعاني ثّل يٖ ب ڣه٘ث يعن 

نتاه ثاڗ للّن٨،  ّنڢ يقڤم ب ع للّن٨ فه٘ث يعن  ٚث ڣباستعانتڢ ثلقاٙ عنٖما يقڤم بق

ي ٚ من خالڢ ثمعلڤماػ ڣبه٘ث يساهږ  خلڄ  بعلږ ثلنحڤ يقڤم بخلڄ سياځ عام يفّس

ئغ ثلّن٨بنصيّئ

                                                 
ع  - 1 ٙسلٚ، ثلهي ٚثنٖ ٕڣ ٚيغ ٕڬ بڤج لګ علږ لغغ ثلن٨ تطبيقاػ لنظ ٜثلغ، ڣعلي خليل حمٖ، مٖخل  بڤ غ لهام 

ٚي  ب ت3، 999٥ت، (ٕ٭)غ ثلعامغ للكتاب، ثمص
ٚيغ ڣثلتطبيڄ، ٥ - 2 ٜع شبل محمٖ، علږ لغغ ثلّن٨، ثلنظ  ب  25-24ع
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لګ         ي ثمتلقي، ڣثل تٖفٸ بڢ  ٚع  ث ٛ ثلعڤثمل ثم يجا لقٖ حاڣڋ بع٬ ثلباحثيڗ 

ئتقبليغ ثلن٨ ڣهي كالتالي:

ٚفغ من هڤ ثمنتٌ؟ب -ت ٚفغ ثمتلقي بنڤٵ ثلّن٨،ڣمع ئمع

ڬ ٕالغ ثلن٨ ثلعامغ، ثل ڣسمهاتفاڗ  -2 ٚفغ ثمتلقي لقصٖ ثمنتٌ،  مع

 ٕيڊتبـتثلبنيغ ثلكبڇڥتب

لګ متلقيڢبتعتمٖ   -3 هميغ ثلّن٨ بالنسبغ   نسبغ قبڤڋ ثلّن٨ علګ مٖڥ 

ّ يتمتٸ بها  -4 ٚيغ ڣثإيٖيڤلڤجيغ ثل تعتمٖ نسبغ قبڤڋ ثلن٨ علګ ثلخلفياػ ثلفك

ئمستقبل ثلّن٨ب

ّ يتمتٸ بها ثمتلقي، ٗلڊ  -5 تعتمٖ نسبغ قبڤڋ ثلّن٨ علګ ثلخصائ٨ ثلنفسيغ ثل

ي ثلحالغ ثل٘هنيغب ّڗ ثلحالغ  ٚ ث 1ثلنفسيغ ت

 

ي  ٚتيڗ تساهماڗ  ّڗ ثلقصٖيغ ڣثمقبڤليغ بصفژهما ظاه يتبّيڗ مّما تقٖم 

ٚتبٰ كل منهما باآخٚ ثعتباطيا، ڣه٘ثڗ تڤثصلي   كڤنهما حٖف تماسڊ ثلّن٨ ، ي

ٚع  ٚسئ فك ّكٖثڗ ت ئثإنتاه  ثاثيغثلفعاڗ ي لڀ، ثلّن٨، ثلقاٙ ئ(ب)ثم

ئ :Situtionalité امقامي-5    

ٚ ثلنصيغ،  تعتبڇئ هږ عناص ٚ ثمقاميغ من  ٗلڊ بما تحڤيڢ من مساهمغ كعنص

نشا ثلّنصڤ٥،  ي  ٙثسغ ثلن٨ لن تكڤڗ كافيغ بالڤقڤف عنٖ بنيتڢ  ))فعاڋ  فٖ

ٙثستڢ علګ مستڤڥ ثلخطاب، ڣه٘ث  ّٖ من ٕ ڣ ثلٖاليغ ثلٖثخليغ، بل ا ب ثلنحڤيغ ، 

                                                 
ي بنا ثلّن٨ ثلنٌڇڬ، ٥  -1 يغ منهجيغ  ٚيغ علږ ثلّن٨ ٙ ٚه، نظ حمٖ ف  بت5-55ينظٚ: حسام 

 -  ٚيغ تهتږ بامتلقي ٚها نظ ث سسـ علګ  ٙثساػ ثللسانيغ ثلحٖيثغ، ت ڣسا٭ ثلٖ ي  هميغ كبيڇع  لقٖ ثحتل ثمتلقي 
ٚيغ ثلتلقي، ڣلقٖ كاڗ من  ا ڣهي نظ  ، ٚڗ ثماٿ  ي ثاثيناػ ثلق نتاه ثلنصڤ٥، ڣكاڗ ٗلڊ  ي عمليغ  ڣمساهمتڢ 

ڗ ثمعن ڣثمبن ينتجاڗ عن تفاعل ثلن٨ ٚٛ مبإئها  ا  ب ڗ ثلن٨ لږ يكتظ  ي ثلعمل ٗلڊ  ٚيكا  بالقاٙ ب٘لڊ ش
ٙئا ضمنياب  عنٖما ڣجٖ ثلقاٙ ح لڤ كاڗ ه٘ث ثلقاٙ قا
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ٙئي٦  1((ثلّن٨ بااهتمام ببنيغ ثلسياځ ڣثلعاقاػ بينها ڣبيڗ ، يقڤم ثلسياځ بٖٙڣ 

ٚفغ ثلسياځ ثل٘ڬ تستخٖم فيڢ لګ ثلقصٖيغ ڣثمقبڤليغ فمع ح  بالقياٝ  ثللغغ يڤ

ٚ ثلّن٨ علګ  ٙع تڤف ٚڣ كٖ جل علما لسانياػ ثلّن٨ علګ ض ثمعن ثلڤظيفي للغغ، ڣي

ٚيٖ ثلكاتظ)) ڣبما  -ثلبعٖ ثلتٖثڣلي-سياځ ثمڤقڀ ٙسالغ معينغ ي يصالها  ّڗ لكل ن٨ 

حٖ معاييڇ ثلحكږ علګ ثلّن٨ للم ّڗ  ٚڣف معينغ كما  ي ظ ّڗ ٗلڊ يتږ  تلقي، ڣ

ٕٚ فيڢ متڢ للسياځ ثل٘ڬ ي ئب2((بالقبڤڋ هي مٖڥ ما

ي ڣصفڢ  ڣعليڢ فكما يتڤفٚ ثلّن٨ علګ عاقاػ ٕثخليغ تحكمڢ ڣتساهږ 

غفاڋ  ڣ غيڇ ثمباشٚ، ڣ  ٚ ٚبطڢ بمحيطڢ ثمباش ٙجيغ ت يضا عاقاػ خا بالّنصيغ، لڢ 

لګ حٖ ٕڬ  ڣ تجاهلها ي ي  ه٘ه ثلعاقاػ  ي ثلڤحٖع ثلكليغ للّن٨ ڣضعڀ  خاڋ 

ئتماسڊ بنيتڢب

ٚكيظ  ي ت ٕٚع  ي يتجّسٖ من خاڋ معن ثمف ّڗ ثمعن ثلسيا ٚڥتفاڗ ٕيڊت  ي

ٙه ثلًڇكيظب ڣثلسياځ عنٖه  جملي ما، ڬ خا ڣبه٘ث فهڤ يختلڀ عن معناها ثمعجم 

ي  ٚفغ ثلعالږ ڣتتمثل  ٕٚ من خاڋ ڣثقٸ هڤ مع مجمڤٵ ثلخبڇثػ ثّل يكتسبها ثلف

ليها ّڗ ثلّن٨ ينبثڄ من بيئتڢ ليعٕڤ  ڬ قاٙ يل نّصا ما 3حياتڢ ثاجتماعيغ، ٗلڊ  ،ف

ٙجيغ عن ثلن٨ تكڤڗ  ٚفغ خا ٚيئا، فٖثئما يحمل معڢ مع ڗ يكڤڗ ٕخڤلڢ ب ا يمكن 

ڣ ثمحيٰ ثل٘ڬ كتظ فيڢ ه٘ث ثلن٨، يقڤڋ بييڇئ لڀ  ّڗ : )) غيڇڣ متعلقغ بام

ي سياقها ثلغمڤ٩ ثل٘ڬ يلڀ ٜڣڋ حيڗ تڤضٸ  ، 4((ثلعامغ ثمتعٖٕع ثلٖااػ ي

                                                 

لګ علږ ثلن٨ ڣمجااػ تطبيقڢ، ٥ - 1  ٚ ثلصبيحي، مٖخل   ب99محمٖ ثأخض

ٚجٸ  - 2   بث9، ٥نفسڢثم
3 -  ، ٙ قنين ي ثلخطاب ثلٖالي ڣثلتٖثڣلي، تٚ: عبٖ ثلقإ ينظٚ: تڤڗ فاڗ ٕيڊ، ثلن٨ ڣثلسياځ ثستقصا ثلبحن 

ٚب، ٕ٭،  ٚځ، ثمغ ٚيقيا ثلش  ب259-258، ٥ةةة2ف
، ٕ٭، ٕػ، - 4 ع، ٕثٙ ثلثقافغ، ثلٖثٙ ثلبيضا ٚث لګ ثلق ٚڬ، من ثلبنيغ  ڣشاڗ، ثلسياځ ڣثلن٨ ثلشع يـ  علي 

 ب٥39
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ٚفغ سياقها ثل٘ڬ  فكثيڇث ما نصإف ملفڤظاػ يصعظ تحٖيٖ ّا بمع معناها بٖقغ 

ٕػ فيڢب ئٙڣ

ٚڣف ثلسياقيغ ثل        ٚثعاع ثلظ ڣ ثلخطاب يجظ عليڢ ٕثئما م فمحلل ثلن٨ 

ػ ه٘ث ثلن٨ ڣبنا  ڗ يتسٸ مجاڋ ثلتحليل ليشمل نش علګ ٗلڊ فضلت فاڗ ٕيڊت 

ضافغ ه٘ث:)) ثأبعإ ثلتٖثڣليغ، ڣيعلڄ محمٖ خطابي علګ ه٘ث ثاقًڇثٍ قائا  ڗ 

عإع بنا جٜ ثمقتضياػ ثل تجعل ثأقڤثڋ مقبڤلغ تٖثڣلياب ئثمستڤڥ سيمكن من 

لګ ثلسياځ ثلتڤثصلي ثل٘ڬ تنج  ٚ ٚ مناسبژها بالنظ خ ڣڣبتعبيڇ  ئٜ فيڢ، ڣه٘ث ثفًڇث٩ 

ضافغ مستڤڥئ ئب   1((ثالن ڣهڤ ثمستڤڥ ثلتٖثڣلي يتعلڄ بتڤسيٸ مجاڋ ثلڤصڀ ب

ٙ ثلتحليل ثلّنپ  ا يكتفي بتحليل ثلبنيغ ثلٖثخليغ)ثلنحڤيغ ڣثلٖاليغ( ئ   ڣما صا

حٖ مقڤماػ ثلّنصّيغ،  ٙ ثلسياځ يحتل مكانغ ك ٚڥ، صا خ لګ عاقاػ  ها  )) ليتجاٛڣ

ٚجٸ  ڣ فهڤ ثم ٙثڅ مإع ثلقڤڋ ڣيكڤڗ لفظيا  ٕ ليڢ ثمتلقي كي يتمكن من  ثل٘ڬ يحاڋ 

ٍٚ ثللفظي خ٘ بعيڗ 2((قابا للش ڗ ي ٜما ب صبح محلل ثلّن٨ مل ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ 

ّڗ بع٬ ثأشكاڋ ثللغڤيغ ا يمكن فهمها  ٙ ثأبعإ ثلسياقيغ للّن٨، خاصغ ڣ ثاعتبا

ع لسياځ تلفظهاب  ئّا بالعٕڤ

 : Informativitéالعامي-6

ٙث    ّڗ كل ن٨ يحڤڬ قٖ حٖ معاييڇ ثلّنصيغ، ڣمّما ا شّڊ فيڢ  تمثل ثإعاميغ 

نها ح ثلجلي  ٚ فالڤث خ لګ  ٙجغ ثإعاميغ من ن٨  تحكمها  من ثمعلڤماػ، ڣتختلڀ ٕ

ي مٖڥ ثلتڤقٸ ثل٘ڬ تحظى بڢ ڣقائٸ ثلّن٨  ))نڤعيغ ثلّنصڤ٥، ڣيتجلګ مڤضڤعها

                                                 
جام ثلخطاب، ٥ينظٚ:  - 1 لګ ثن  ب29محمٖ خطابي، لسانياػ ثلن٨ مٖخل 
ٚبي،   - 2 ي ثلع ٚكٜ ثلثقا ٚيغ ڣتطبيڄ، ثم ٚيحيغ، نظ لګ ثلتش عبٖ ه ثلغ٘ثمي، ثلخطيئغ ڣثلتكفيڇ، من ثلبنيڤيغ 

ٚبة لبناڗ، ٭  بتت، ٥تةة2، تةثمغ
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ي ٚڣ٩  ي مقابل ثمجهڤڋئمقابل  ثمع ڣ ثمعلڤم  ٚ 1((عٖم ثلتڤقٸ،  ّڗ كس ، علما 

عاميغ ثلّن٨، لګ  ٕڬ  فكّلما كاڗ هناڅ ثبتعإ عن ثلتڤقٸ ڣتجنظ ثمعتإ   ))ثلتڤقٸ ي

ع ثإعاميغ ٛثٕػ ثلكفا لڤف،  ي ه٘ث تطابڄ2((ڣثم ٚيغ ثلتلقي  ب ڣ ػ بڢ نظ مٸ ما جا

فڄ ثلتڤقٸب  ٚ ئي كس

ي فاأسلڤب ثلبسي        ٚيعغ  ٰ ثمعتإ يساعٖ ثلقاٙ علګ ثمعالجغ ثلسهلغ ڣثلس

لګ جعل ثمعالجغ تحّٖيا مثيڇث يجعل ثلقاٙ ٕثئما لڤف  ٚڣه عن ثم ٕڬ ثلخ  حيڗ ي

ٙع تماشيڢ مٸ معاني ثلّن٨ فڄ ثلتڤقٸ( ڣه٘ث ما يضمن صيڇڣ  يعي٤ حالغ ثنتظاٙ)

جظ سًڇها  ئب لكشڀ 

ّا         لڤف يكتسظ صفغ ثلتعقيٖ  ٚڣه عن ثم ّڗ ثلخ ٚغږ من  ّنڢ يصبح ڣعلګ ثل

ٗث تّږ جمعڢ مٸ  ٚ مقبڤا  خ لګ  ٙجغ ثإعاميغ من متلڄ  قصٖيغ ثلكاتظ، ڣتختلڀ ٕ

ٙجغ ثستقبالهږ للّنصڤ٥، لڊ  بحسظ ٕ ّڗ  ٗڣ ٕڬ )) ي حيڗ  ضعڀ ثإعاميغ قٖ ي

ٙف٬ ثلّن٨  لګ  ڣ ثلحقيقغ ثلبٖيهيغ  ي بع٬لګ ثملل، بل  ثأحياڗب ڣقٖ يقڤم ثلتڤقٸ 

كٌڇ  ٚ م ئب 3((عاميغ بٖٙڣ ثنطاځ لتڤكيٖ 

مامنا ڣقائٸ        ٙجغ عاليغ عنٖما نجٖ  ننا نعٌڇ علګ ثإعاميغ بٖ يفهږ مّما سبڄ 

ي ٗهنڢ، ڣبالتالي  ٙثػ ثّل يضعها ثلقاٙ  ٙجغ عن قائمغ ثاختيا تكڤڗ للڤهلغ ثأڣلګ خا

ٗث فاإعاميغ تكڤڗ شبڢ منفصلغ   ، ڗ يفاجت ثلقاٙ ڣقـ ما شا يستطيٸ ثلكاتظ 

ٙع )تمهل(؛ ڣثقعغ من عن تلڊ ثلخطاباػ ثّل تحتمل  ڣ ثلتنب مثاڋ ٗلڊ عبا ڣيل  ثلت

ٚف ثمتلقي ڣا تختلڀ  ٙجغ ثأڣلګ، فه تتصڀ بالڤضٍڤ ڣمستڤعبغ كليا من ط ثلٖ

ڣسا٭ ثلعمليغ ثإعاميغب                                              ي   ٚ ٙجغ ثستيعابها بيڗ ثمتلقيڗ، له٘ث يكڤڗ حظها غيڇ ڣثف ٕ                                                                                  

                                                 
ٚيغ ڣثلتطبيڄ، ٥ - 1 ع شبل محمٖ، علږ لغغ ثلن٨، ثلنظ ّٜ  8تع
ٚجٸ  ، ينظٚ: - 2  ب8ت، ٥ نفسڢثم
 ب9ت، ٥نفسڢ - 3
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ئ : Intertextualitéالتناص-7      

ّڗ غالبيغ ثلباحثيڗ  ٙئ ظهٙڤ مصطلح ثلّتنا٥ ف ٕٙنا تحٖيٖ تا جمعڤڗ يٗث ما 

، ڣميإ ه٘ث ثمصطلح كاڗ  ٚڗ ثماٿ  ي ستيناػ ثلق ٚ ف 
ّنڢ مصطلح جٖيٖ ع  علګ 

ّٙيغ ت علګ يٖ ّڗ مصطلح ثلّتنا٥ ثلباحثغ ثلبلغا ها ف ٚيستيفات ڣمن منظٙڤ جڤليا ك

ڣ تحڤيلببب ڣهڤ عّينغ ڣ مًڈثمنغ ڣهڤ ثقتطاٵ  لګ معن )) نقل ثلّتعبيڇثػ سابقغ  ئيحيل 

ليڢ(( ڣ ثّل٘ڬ يحيل  ٚكيبيغ تجمٸ لتنظيږ نپ ّ معطي بالّتعبيڇ ثمتضمن فيڢ  ئ ب1ت

ڗ ثلتنا٥ محٙڤ ثلبحن ئ  ٙ ئحڤڋ ثلعاقغ ثلقائمغ بيڗ ثلنصڤ٥ علګ حٖباعتبا

ڣ ّڗ ثلّتنا٥ يساهږ بشكل  ڗ ثلكام يعإ لنفٖ، نجٖ  نڢ لڤا   ٚ ي ثأث ئتعبيڇ ما جا 

 ٚ خ ٚع ثلنصيغب تفسيڇ ثلنصڤ٥، بنا علګ ما عملّيغ يب ئ تشتغل عليڢ ظاه

ننا نجٖ ئ  ٚيڀ ثلتنا٥ علګ ڣجڢ ثلٖقغ ڣثلتحٖيٖ ف لګ تع ٙجعنا  ٗث  ما  

ٚيڀ ٚيغ علګ مستڤڥ بنا ثلتع ٛ ثمفاهيم  ڗ ،ثختافاػ جڤه  ڣئعلګ مستڤڥ ثلجها

 ّ ٚيڀ، فنجٖ ح ٚفيغ ثل ينطلڄ منها كل من تصٖڥ له٘ث ثلتع ثلقاعٖع ثمع

هږ عنصٚ من  نڢ  ي علګ ثعتباٙ  ٚبطانڢ بالسياځ ثلثقا ٙيسلٚ  ي ٚثنٖ، ٕڣ ٕيبڤج

ٚ ثمحققغ للنصانيغ ڣعاقغ ه٘ث  ڣ قبڤلڢ، ثلًڇث)) ثلعناص نتاه ن٨ بعينڢ  بٰ بيڗ 

ٚڥئ خ ٙكڤ ثلتڤثصل عن نصڤ٥  ٙف ثل يملكها مشا ٙفت  ّما ب  2((ڣبيڗ ثمعا ٙڣاڗ با ت

يفقٖ ثل٘ڬ  ٚه  ٙع عن ٗك ّڗ ثلّن٨ عبا ڥ  نسيٌ من )) كتابڢ ت ل٘ع ثلن٨ت، ٙڣ

ئب3((ثاستشهإثػ

                                                 
صڤڋ ثلخطاب ثلّنقٖڬ، ٥  - 1 ي  ٙتن،  ڣف، با ٙڣ ٚع، ثلّتنا٥ ڣثلّتلقي، 2ةتتٕڤ ب نقا عن ماجٖ ياسيڗ ثلجعاف

ٕٙڗ، ٭ ٙ ثلكنٖڬ، ثأ ، ٕث ٚ ثلعباس  ي ثلّشع ٙثساػ   ب2ت-تتب ٥ 3ةة2، تةٕ
ٚبل ٕثغاٙ، ثلتنا٥ سبيا، مجلغ فصڤڋ، مٌ - 2 ٚئت، ٵتتش  28ت، ٥ثث9تع، ، ثلقاه
ٚيغ ثلعاميغ للنشٚ، مصٚ،  - 3 ٚكغ ثمص ٚجاني، ثلش ٚ ثلج ينظٚ: محمٖ عبٖ ثمطلظ، قضايا ثلحٖثثغ عنٖ عبٖ ثلقاه

ٚجٸ ثلسابڄ، 49ت، 995٥ت، ت٭ لګ سيمسائيغ ثلٖثڋ، ثم ٚيغ ثلّن٨ من بنيغ ثمعن  ٚڬ، نظ ، ڣحسن ثلخم
 ب٥253
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ڣ تعالڄ ثلنصڤ٥،  ي حيڗ نجٖ محمٖ مفتاٍ ينعـ ٗلڊ بتٖثخل ثلنصڤ٥ 

، ڣه٘ث ثلتعالڄ يكڤڗ 1((هڤ تعالڄ نصڤ٥ مٸ ن٨ حٖف بكيفياػ مختلفغ)) : فيقڤڋئ

ٚڥ تڤےي بتڤثلٖ ثلنصڤ٥ب خ كاستخاصاػ ڣئ من صميږ ثلكتابغ ڣمتعلقڢ نصڤ٥ 

ّنڢ  ٕها ف ٙڣ ٚيفاػ ثلخاّصغ بالّتنا٥ ثّل  ليها ثلباحن من خاڋ جملغ ثلتع يتڤّصل 

ئيقًٍڇ مقّڤماػ تناصّيغ ڣهي: ))

ٕمجـ فيڢ بتقنياػ مختلفغبفيسفسا  -ت ٚڥ  خ  من نصڤ٥ 

جمغ مٸ فضا بنائڢ، ڣمٸ  -2 ممّت٨ لها يجعلها من عنٖياتڢ ڣبتصييڇها من

 مقاصٖهب

ڣ بهٖف  -3 الژها  ڣ تكثيفها بقصٖ مناقضغ خصائصها ٕڣ محّڤڋ لها بتمطيطها 

 ب2تعضيٖها((

ثيل  اػ من صميږ ثلبحن عن ت ٍٚ  تسا نڢ يط ٚتا٩ ف ما عبٖ ثمالڊ م

يغ مٸ ثل٘ثػ ڣثلكتابغ ثل تنطلڄ من ه٘ه ثل٘ثػ،  صطلحثم ڣتبياڗ عاقتڢ ثمحٙڤ

ڋ قائا:  بٖثٵ متڤلٖ عن  هل ثلكتابغ ثنبثاځ من ))فيتسا م هي  صميږ ثل٘ثػ؟ 

ثڅ؟ ٜيٌ من ه٘ث ٗڣ م هي م شكاڋ 3((شتاػ ثلغيڇ؟  ، ه٘ث ثلجمٸ ثلحاصل من 

ڣ ثلتٖثعي علګ ثلنصڤ٥  ٕٙ بحسظ ثمفهڤم ثلًڇثثي،  ڣ ثلتڤث مختلفغ من ثلنصڤ٥ 

ي ٗهن  ي ثمڤجٕڤ  تى من ثلثقافغ ڣثلًڇثكږ ثمعٚ ٕٙ يت جل تكڤين ن٨ ه٘ث ثلتڤث من 

ثيڇثػ ثمڤسڤعيغ ثمقًڇنغ بالعملب                     ئثلكاتظ، ڣثلت

ڗ يحٖف عن  ڣهنا ا بٖ    ما  ڗ ثلتنا٥ بيڗ جملغ ثلنصڤ٥  لګ  ٙع  من ثإشا

ڣ ما يحٖف  ڣ ثاستشهإ ٕڣڗ ثاقتباٝ،  ڣعي ثلكاتظ ڣقصٖه، علګ سبيل ثمناقشغ 
                                                 

ٚڬئمحمٖ مفتاٍ،  - 1  بت2ت، ٥ تحليل ثلخطاب ثلّشع
ٚجٸ نفسڢ - 2  بت2ت، ٥ثم
ٚب، ٵ - 3 ٙ ثلنصڤ٥؟ ثمڤقڀ ثإٔبيبٕمشڄ، ثتحإ كتاب ثلع م حڤث ٚتا٩، ثلكتابغ  , 998تة ة33عبٖ ثملڊ م

 بت٥2
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ٚڥ،  خ ٜث ثلن٨ مٸ نصڤ٥  ج عن غيڇ قصٖة من تٖثخل بع٬ ثأفكاٙ ڣتاحږ 

ٕبي هڤ حا ّڗ كل ن٨   ٙٚ كٖه عبٖ ه ثلغ٘ثمي حيڗ يق لغ ثنبثاځ عّما ڣه٘ث ما ي

ي جنسڢ ثإٔبي ڗ يقٸ ثلتنا٥ 1سبقڢ من نصڤ٥ تماثلڢ  ، ڣهڤ هاهنا يشًڇ٭ علګ 

ئ بيڗ نصڤ٥ من نفس ثلنڤٵ ثإٔبيب

ع من  خٗڤ قڤثڋ عٖيٖع م ي فضا ثلن٨ تتقاطٸ  يقڤڋ محمٖ عبٖ ثمطلظ: )) 

ٚ ڣنقضڢ(( ٚڥ، مما يجعل بعضها يقڤم بتحييٖ ثلبع٬ ثآخ خ ب فالّسمغ 2 نصڤ٥ 

ڣثلق ٙضغ  ّما علګ ڣجڢ ثمعا ي تقاطعڢ مٸ ثلّنصڤ٥   ائږ عليها مبٖ ثلّتنا٥ 

.ثمناقضغ
ئ

ٚيٚ يحاڣڋ ثلتڤفيڄ ما بيڗ كل ه٘ه  ب ڗ بشيڇ  سيسا علګ ما سبڄ، ف ڣت

لګ قڤلڢ:  ثاصطاحيغ ثلعناصٚ ٚڣه من ٕڣثمغ ثلجٖڋ  نما ثمقصٕڤ  ))ڣثلخ ڣ

ڗ ثلنصڤ٥ ثلسابقغ تشكل خبڇع لتكڤين نصڤ٥ ا حقغ ڣثلكشڀ عنها،  بالتنا٥ 

سس ثلنصڤ٥ ثلّاحقغ  ها  –ڣت تي بعٖها  –هي بٖٙڣ ٚڥ ت خ ئب 3((لنصڤ٥ 

ٙف ئ ٙڣاڗ با ڣ كما يعبڇ عنڢ  ڗ صح ثلقڤڋ  ٚڬ  نڢ ا يڤجٖ ن٨ ب ه٘ث يعن 

نڢ ا يڤجٖ ن٨ ٚه ثلكاتظ  ب ٙ ڣڋ، فلكي يخ فكا ڗ تكڤڗ لٖيڢ مجمڤعغ  نصڢ يجظ 

                                                 
ٚيحيغ، ٥ - 1 لګ تش  ب2تعبٖ ه ثلغ٘ثمي، ثلخطيئغ ڣثلتكفيڇ، من ثلبنيڤيغ 
ٚجان  - 2 ٚ ثلج ٚڣڗ، ٭محمٖ عبٖ ثمطلظ، قضايا ثلحٖثثغ عنٖ عبٖ ثلقاه ٚعةبيڇڣػ، مكتبغ لبناڗ ناش  ب تي ، ثلقاه

  ٚقغت، علګ لګ مصطلح تثلس ٙضغ ڣثمناقضغت باإضافغ  لګ ه٘ين ثمصطلحيڗ تثمعا ٙ ثلباحن محمٖ مفتاٍ  شا
ڇثثي،  ًّ ٚع ثلّتنا٥ خاصغ فيما يتعّلڄ بالجانظ ثل ٚئي٦  لفهږ ظاه ّنها من بيڗ ثمفاهيږ ثّل تشّكل ثمٖخل ثل

ٙضغ ت لګ ثلّنقٖ فامعا ي ثلصنٸ ڣنقل ثلّلفٴ  ٚ ڣهڤ ثلحاكاع  خ ي ثلسيڇ، ڣلڢ معن  ٖڋ لغڤيا علګ ثمحاكاع ڣثمحاٗثع 
ٗ يقصٖ بڢ  ٚ محمٖ مفتاٍ  ٙضغ حسظ ما ٗك ٚ للمعا ّما ثمناقضغ فهڤ ثمعن ثآخ ٚيغ،  ليّٖڋ علګ ثمحاكاع ثلّشع

ٚين ڣجها لڤج ٚيقڢ سائ لفيڗ ط ي نقطغ معّينغ ڣهڤ ثلّنقيضغب ينظٚ: بع٬ ثلّنقإ ثتخاٗ كّل من ثم ڗ يلتقيا  لګ  ڢ 
ٚڬ، ثسًڇثتيجيغ ثلّتنا٥، ٥  ب22تمحمٖ مفتاٍ، تحليل ثلخطاب ثلّشع

ٚيغ ڣثلتطبيڄ، ٥ - 3 ٜع شبل محمٖ، علږ لغغ ثلن٨، ثلنظ  بث9ع
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ي ثلڤعي ٙ للڤعي ثمكمن مشكلغ ن٨،  تتخمٚ  ٚه ه٘ه ثأفكا ثلفعلي لٖيڢ من ثږ تخ

ٚجعيغ ه م خٚب  ليكڤڗ هڤ بٖٙڣ ٙث لكاتظ  فكا ئڣ

قساما متعٖٕع، فجعلڤث منها أقسام التناص:  لګ تقسيږ   ))قام ثلباحثڤڗ 

ٙجي، فالٖثخلي يكڤڗ مٸ نصڤ٥  ٙجي ثلٖثخلي ڣثلخا ٚ نفسڢ، ڣثلخا ڣ ثلشاع للكاتظ 

ٙڬب  ٙڬ ڣثاختيا ٚڣ ٚين، ڣثلض ٜئي ڣثلتام، علګ قٖٙ ثأخ٘ من ثآخ مٸ غيڇها، ڣثلج

ع علګ ٙڬ متابعغ ثأساف، ڣثاختياٙ ثٙڤ ٚڣ قسام 1((تقاليٖهږ فالض شهٚ  ب ڣمن 

ئ                       ثلتنا٥:                                                                        

يضا تثلتنا٥ ثمباشٚت، ڣيعن ثجًڈث قطعغ من  التناص الشكلي:   ڣيسم 

م مٸ ثمڤقڀ ثاتصالي ثلجٖيٖ ڣمڤضڤٵ  ڣ نصڤ٥ سابقغ تجعلها تتا ن٨ سابڄ 

، 2ثلبسيٰ من ثلتنا٥ ثل٘ڬ يتحقڄ بنقل تعبيڇ من غيڇ تغييڇ ثلّن٨، ڣه٘ث هڤ ثلشكل

ڗ يكتشڀ  خ٘ من  ه٘ثيمكن للقاٙ  ّڗ ثلّنا٥ قٖ  ثلنڤٵ من ثلتنا٥ بسهڤلغ ٗلڊ 

،  ڣلعّلئ ئه٘ث ما يكسظ ثلعمليغ ثلتناصيغ ضعفا ب ثلّن٨ ثأصلي ثللفٴ ڣثمعن

ني:  يضا بـتثلتنا٥ غيڇ ثمباشٚت، ڣيستنبٰ من  ڣيصطلحالتناص امضم عليڢ 

ٙيخيغ  )) ثلن٨ ثستنباطا، ٚع ثلتا ڣ ثل٘ثك ي،  ٚڣ ثلثقا ڣ ثمق لګ تنا٥ ثأفكاٙ،  ٚجٸ  ڣي

فهږ من تلميحاػ  ڣ لغژها، ڣت  ٚفيژها  ڣ بمعناها، ا بح ٚڣحها  ٚ تناصها ب ثل تستحض

ٚميڈث ٚثتڢ ڣت ثتڢ ڣشف يما  ب3((تڢثلّن٨ ڣ

 ٚ لګ تنا٥ مباش ڣ ثلّتنا٥  لګ طبيعغ ثأخ٘   ٚ ي حيڗ يقّسمڢ ثلبع٬ بالّنظ

ٚئ خ ٙ نماٗه  ڣ لګ ثستحضا  ٚ ڣ ثلّشاع ٖ  فيڢ ثلكاتظ  ٚ هڤ ما يعم غيڇ مباشٚ؛ )) فامباش

ڣ تناصّيغ ڣيكڤڗ ه٘ث  ٚيږ  يىـ ثلقٚڗ ثلك ٕ بها كااستشهإ ب ثلّتنا٥ بلغتڢ ثّل ٙڣ
                                                 

ٕٙڗ،٭ - 1 ٚڬ،عالږ ثلكتظ ثلحٖين،ثأ ، تةحمٖ مٖثٝ، لسانياػ ثلن٨ نحڤ منه لتحليل ثلخطاب ثلشع
 بتث، ٥ثةة2

ٚيغ ڣثلتطبيڄ، ٥ - 2 ٜع شبل محمٖ، علږ لغغ ثلن٨ ثلنظ  ب9ثينظٚ: ع
ٚجٸ نفسڢ، ٥ - 3  ب9ثينظٚ: ثم
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بياػ  ّ ڣ ح ٚيڀ  ي حيڗ يكڤڗ ثلّنڤٵ ثلّثاني  ثلحٖين ثلّش ڣ غيڇه،   ٚ غيڇ –من ثلّشع

ٙع عن  -مباشٚ ي((عبا ٚڣ ثلّثقا ڣ ثمق  ٙ ٚ 1تنّا٥ لأفكا ، ڣعليڢ يكڤڗ ثلّتنا٥ ثمباش

ٗ ا  ي ٗلڊ ثلّنڤٵ ثلّثاني من ثلّتنا٥  معاڗ ثلّنظٚ، ڣيباّينڢ  لګ  ئجلّي للعياڗ ا يحتاه 

ٙع علګ ثاستنبا٭ ّطاٵ ڣقٖ ڗ لږ يكن للمتلّقي سعغ  ئيمكن ثاستٖاڋ علګ مڤثطنڢ 

ٚث مكنڤناػ ثلّنصڤ٥ب ئڣثستق

ڗ يقڤم ل ّما  ي ثأخيڇ علګ عاتقڢ تحقيڄ مهام ڣظيفّيغ، فهڤ  يحمل ثلّتنا٥ 

ّٜيغ ا حٖٕڣ  بمهّمغ ٙم سياقيغ يٌڇڬ من خالها ثلّن٨، ڣيمنحڢ عمقا، ڣيشحنڢ بطاقغ 

ّما  ٛٙع ثلّن٨  ث ڣ م  ، ٚسئ معن ڣ ت كيٖ مڤقڀ،  ڣ ت لهاببب ڣقٖ يكڤڗ تڤثيڄ ٕالغ، 

ڣ تضمينا ٗث كاڗ ثلّنا٥ ، ڣقٖ يغّيڇئ2تلميحي  ڥ ثمتلقي حڤڋ ن٨ّ معّيڗ   ثلّتنا٥ ٙ

ثهب ڣ تفنيٖ ٙ لګ نق٬ ثم تنا٥  ئيهٖف 

ڥ حڤلڢ-ڣيبقى ثلّتنا٥ ئ ٚفيغ تعًڇڬ  -علګ ثختاف ثلٚ ٚع مع ٕبيغ ڣظاه حقيقغ 

نڤثعها كّل ثلّنصڤ٥ شكالها ڣ ي علګ ثختاف   ّٖ ڗ يحٖف )) ثعتباطا يعتم ّما  ، فهڤ 

ٚع ثم ٙثستڢ علګ ٗثك ّنڢ قٖ ٕ ڗ يكڤڗ ڣثجبا يڤجڢ ثمتلقي نحڤ مظانڢب كما  ّما  تلقيب ڣ

ٜيجا بينهما(( ڣ م ٚع  ڣ ساخ ٙضغ مقتّٖيغ  ليغ بالّتالي يكڤڗ ، ڣئ3يكڤڗ معا ثلّتنا٥ 

ثبٰ بيڗ ثلّثاثيغ تجمٸ تڤثصل  ، ٙڣ ٚ ڣثماٿ  ثمشّكلغ للعمليغ ثإبٖثعيغ: بيڗ ثلحاض

ئ  ثلّنا٥، ثلّن٨ ڣثمتلقيب

ّنڢ بنا ڣثستنباطا ئ ٛثڣيغ  ّڗ لسانياػ ثلّن٨ ا تنظٚ للّن٨ من  مّما سبڄ، ف

ڣسٸ من ٗلڊ ڣهڤ سياځ ثلّتفاعل ثلحاصل بيڗ  ي نطاځ  ّنما يٖخل  لغڤڬ فحسظ، ڣ

                                                 
ٕٙڗ   -1 ٚيا ڣتطبيقيا، مكتبغ ثلكّتاني، ثأ ، ثلّتنا٥ نظ عب ّٜ حمٖ ثل  بتت، ٥(ٕػ)، (ٕ٭) ،ينظٚ: 

ٕٙڗ، ٭  - 2 ٙ ثلكنٖڬ، ثأ ، ٕث ٚ ثلعباس  ي ثلّشع ٙثساػ  ٚع، ثلّتنا٥ ڣثلّتلقي، ٕ ، 2ةة2، تةماجٖ ياسيڗ ثلجعاف
 بتت٥

ٚڬ،   - 3  ب32ت٥ثلسابڄ، محمٖ مفتاٍ، تحليل ثلخطاب ثلّشع
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ثملقي ڣثمتلّقيب ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ بّيڗ ثلباحن ّصٍا فضلت جملغ من ثلّنقا٭ 

ٜ عليها لسانياػ ثلّن٨ ڣهي  ٚتك ئكالّتالي:ثلّتحليلّيغ ڣثّل ت

ثخلّيغ  -ت ّٖ ڣثبٰ ثل ّٚ لګ بياڗ ثل ڣصڀ ثلّن٨: ڣفيڢ تجنح لسانياػ ثلّن٨ 

ٚ ككّل متكاملب صاڋ ثلّن٨ ليظه الّيغ، ڣهي ثّل تجمٸ   لغڤّيغ ٕڣ

ڣثبٰ  -2 ّٚ ٙجّيغ من خاڋ ثاهتمام تحليل ثلّن٨: ڣيتّږ فيڢ بياڗ ثل ثلخا

ي تماسڊ ه  ٕ فيڢ ثلّن٨، ڣثّل٘ڬ يسهږ بٖٙڣ  ثلّن٨ ڣفهمڢب بالسّياځ ثّل٘ڬ ٙڣ

3-  ٌ نت 
حڤثڋ ثم  ي ثلّتڤثصل؛ ڣفيڢ يقڀ ثم حّلل علګ  ٚثعاع ٕٙڣ ثلّن٨  م

 ڣثمتلّقي للّن٨ب

ٚضڢب -4 ئ 1تحٖيٖ نمٰ ثلّن٨ ڣغ

بعٖ ه٘ث ثلتتبٸ ثمنهۑي ثل٘ڬ ٕلفنا من خالڢ جّڤثنيغ ثلبحن ثللساني ضمن ئئ

كٖ لٖينا ثاختاف  ٚيڀ ثللسانياػ ثلنصيغ، ڣمعاييڇها، ت ي محٙڤ تع ٚبي  ڣثلتباين ثلع

ٚجمغ ثمصطلح ما بيڗ علږ لغغ ثلن٨، علږ  ٙ ت طا ي  ٚبي مڤحٖ  صياغغ مصطلح ع

ڗ ه٘ث  ٚڥ، كما  ٚيغ ثلن٨ ڣنحڤ ثلن٨، ڣغيڇها من ثلٖااػ ثأخ ، نظ ثللغغ ثلنپ 

ٙيجيا، ڣمن معاييڇه ثل ثعتمٖها: ثمقبڤليغ،  ثلعلږ قٖ ڣلٖ خلقا بعٖ خلڄ تٖ

ئبڣغيڇهابثإعاميغ، ثمقاميغ، 

                                                 
 ب248-بث٥24ثلسابڄ، ينظٚ: صٍا فضل، باغغ ثلخطاب ڣعلږ ثلّن٨،   - 1



 في التراث النقدي العربيبنّي الّن                         الفصل الثاني:                  

 

 

123 

       الفصل الثاني

ئفي التراث النقدي العربي بنّي الّن

 

 بثلفعلي ڣثممكڜبيڗ  ::   ثلن٨امبح اأّو      

ٚثثيبثاتئامبح الثاني:         ساځ منظٙڤ ت

     : جامامبح الثال ٚجعيغ ثان ئبثلًڇثثيغ ثلٖالغ: م

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ
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ي مقڤماػغ ثلنقٖيئ غلعمليئث تتغيا ڣثستكشاف  غثلنصڤ٥ ثإبٖثعي  ثلبحن 

حاطغ بالقيږ ثلجماليغ للنئڣله٘ث يعتبڇ كنهها،  ٚځ بنائڢ، ثلفعل ثلنقٖڬ  ٕبي ڣط ٨ ث

ڗئ سلڤب، ي  يبحن ثلنقٖ ڣمفإ ٗلڊ  ٚ ثلكام ڣمقڤماػ ثلتعبيڇ ڣث مڜ ثږ ڣئعناص

صڤڋ ثلت تقاٝ بها قيمغ ثلتعبيڇ مڜ ثلناحيغ ثلفنيغع٩ٚ  ٚياػ ڣث ثلباحن ڣئ  بثلنظ

ي  ع مع٩ٚ تعبٖ ه ثلغ٘ثميت  ٚث ڗ ثلق لګ  نڤثعها يشيڇ  ع ڣ ٚث حٖيثڢ عڜ ثلق

ڣڋ ما تخضٸ لثلڤثعيغ  خيڇ قٖ تنضڤڬ تحتڢل٘ڣځ ثلجمالي، تخضٸ  حااػ  ڣه٘ث ث

ثتڢ ثلقاٙ ثلنفسيغ ڣثلثقافيغ، ڣثلت  بما تطبٸ تصٙڤ ي ثلحكږ ثلنقٖڬ ٙڣ ثٚ  ت

1بطابعها

. 

ٕب سابڄ عڜئ ڗ ث  ٙ ننا نفهږثلنئ ڣعلګ ثعتبا خاڋ مصطلح ت ثلنقٖ  مڜ قٖ، ف

ٕب هڤ ميٖثڗ ثلنقٖ  ڗ ث ٕبيت  ٚڅ ضمڜث ٚه ڣمڤضڤٵ ثشتغالڢ ثل٘ڬ يتح )) ، ط

ٕبا ڣنتاجهږ، ي ث نڤثعڢ، ڣ ٕب ڣصناعتڢ ڣ ي ث ٚث  فهڤ يبحن  ي مميڈثػ ثلشع ڣ

سلڤب ثلفن 2((ڣثلكتاب ي خصڤصياػ ث ٕبي علږ يبحن  ڗ ثلنقٖ ث ، ه٘ث يعن 

ڣ ثلنٌڇئ  ٚ ي ثلشع ڣ ثلهن سڤث كاڗ ٗلڊ  ٜثيا  ي ثم ٚ علګ ثلنتاه اػبحثا  م ٚ ث ، ڣا يقتص

نفسهږ ب ٚ حت ثمبٖعيڗ  م نما قٖ يطڤڋ ث ٕبي فقٰ ڣ ئث

ٚ ڣئ معنا ثلنظ ٕبي  يٗث ما  ٚبي ث ڣلګ ثلع سيسڢ ث نئم٘ بٖثياػ ت ڗ  ا، ف نلمِ 

ٚځ ـ تكان ٙث ثلنقإ ي حلغ  نتاجهاڣكيفيغ  ثلنصڤ٥ سبڊٚڣم ثلكشڀ عڜ ط

ڗئ ،متكاملغ ڣمتناسقغ ٕبيغ ٙ ث مٸ ثلعلږ ب ساسا لعملياػ ثلنقٖيغ كانـ تنبن بڤثٕ

ڣ كاڗ يبحن اػ ه٘ه ثمڤثجهمڜ خاڋ ئثمتلقي، علګ ثمڤثجهغ بيڗ ثمبٖٵ ڣثلناقٖ 

ساساػ يمكڜ لڢ مڜ خالها ثلحكږ علګ  ثلت ثإبٖثعيغ ثلناقٖ عڜ ثلقيږ ثلفنيغ ڣث

                                                 
ٚبي،  تكفيڇئينظٚ: عبٖ ه ثلغ٘ثمي، ثلخطيئغ ڣثل  -1 ي ثلع ٜ ثلثقا ٚك ٚيغ ڣتطبيڄ، ثم ٚيحيغ، نظ لګ ثلتش مڜ ثلبنيڤيغ 

ٚبة لبناڗ، ٭  ب ة8، ٥تةة2، تةثلغ
2
ٚبيغ، بيڇڣػ، ٕ٭، ٕػ، ٥ -  ٙ ثلنهضغ ثلع ٚب،ٕث ٕبي عنٖ ثلع ٙئ ثلنقٖ ث ٜ عتيڄ، تا ٜي  ب5عبٖ ثلع
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ٚث ڣثمفاضلغ بينهږ، ڣقٖ ٙث ثلنقٖيغ ـ غالبيغثتصف بٖثعاػ ثلشع  ه٘ه ثآ

ٜئيغ ڣثلائبا ئتعليلب اعتباطيغ ڣثلج

حكاما لقٖ تضمئ ٙث ثلنقٖيغ ثلقٖيمغ  ثلبنا ڣثلشكل ثلعام  شملـنـ تلڊ ثآ

ڗ  ڬ ناقٖ  ٗ ا يمكڜ  حكام ثلنقٖيغ ثمتضمنغ ٕثخل ثلحكږ ثلكلي،  فضا عڜ ث

ٙث نڢ بطبيعتڢ يتجاٛڣ ه٘ه ثآ حكام، ٗلڊ  كل مالڢ عاقغ ڣصلغ بصناعغ ل مياڋ ڣث

ٙع، ڣكيڀ يتږ تڤصيل ثمعن ل٘هڜ  ؛ثلشعٚ ٜثلغ ڣقڤع ثلعبا مڜ حين ثلفصاحغ ڣثلج

ي )) ثمستمٸةثمتلقي ڣمڤثفقغ ثلقڤڋ مقتض  ثلحاڋ،  ٚث بقڤع  حين كاڗ ثإسنإ حاض

ٚڣثع سانيٖ ثل ٚحا ڣتعٖيا بحسظ ثلطبقاػ ڣ ٚڣثع ج ٚفغ ثل حكام ثلنقٖيغ ڣمع ، 1(( ث

ٚئ ساٝ قام ثلنقإ ثلقٖثمى ب ٕ ثلكثيڇ مڜ ثلقصائٖ ثلت ڣجٖڣث فيها ڣعلګ ه٘ث ث

ٚڣقغ ڣثمعاني ثمنحڤلغب لفاٱ ثمس  ث

ڋ عڜ تعاماػ ثلنقإ  ،ا سبڄم اڣڣفقئ ٛ لنا ثلتسا ثلقٖثمى مٸ ڣثلباغييڗ جا

ي تحليل ثلنصڤ٥؟  ٚثئي ثل٘ڬ ثعتمٖڣه  ٕبي، فما ثمنظٙڤ ثلق هل يمكڜ ڣئثلن٨ ث

قڤثلهږ ڣتحليا ڗ نستشڀ مڜ خاڋ  ٚع حڤڋ كليانيغ ثلن٨ بامفهڤم  تهږلنا  نظ

سڤث علګ  ٗلڊ ما نٕڤ ثلبحن فيڢ ڣثستجا نصڤصيغ ثلن٨ منڢ،ثمعاصٚ؟ 

ڣ تلڊ ثلت  مستڤڥ ثلبنيغ ثلًڇكيبيغ للجمل ثلت تصنٸ ثمطابقغ ڣثمقابلغ ڣثمغالبغ، 

ٛ علګ ما  تشمل ٕااػ ثمعاني ڣثمباني، عجا ٕ ث  تقٖمها،مڜ مثل ثلعك٠ ڣثلتبٖيل ٙڣ

خيڇ ڣثلً ٚصڀ متڤثلياػ  لي ثل٘ڬ يعنثڣئڇثبٰ ثلٖالي ڣثلتٖڣ مڜ مثل ثلتقٖيږ ڣثلت ب

ي ه٘ث ثلفصل، ڣقٖ  ،نحڤ متمايٜڣسبكها علګ  ثلجمل، ٗڗ تڤجهنا ثلعام  ٗثڅ هڤ 

                                                 
1
ٙئ -  ٙيخيغ، بيڇڣػ، ٕث ٚ ثلجاهلي ڣقيمژها ثلتا ٙ ثلشع سٖ، مصإ ٚ ثلٖيڜ ث  ب8ت2، ٥ت99ت، 8ةثلجيل، ٭ ناص
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ٚ بقليل مما ٕلـ عليڢ صفائحهږ ي تصفِ ثمٖڣناػ ثلًڇثثيغ علنا نظف  نجٖ سبيلنا 

ئبهږڣصحائف

كيٖئ ٚثثيغ ڗ مصطلح ثلن٨ يعتمٖ علګ معاني مڜ ث الظهٙڤ ك ت

، ڣكلها مصطلحاػ تش  بنڤٵ مڜ ثلٖالغ ثلبانيغ  ڣثلكشڀ ڣثلتقپ  ڣثمنته

ثػ  ٚڥ بمتصٙڤ ثلن٨ ثلحٖثثيمتصٙڤ خ ڣ ب ٚيقغ  ٚتبٰ بط ي ه٘ث ثمقام ڣئ، ت ٚ بنا  جٖي

ي قڤلڢ:  ٛيٖت  بڤ  ٍٚ بڢ ثلباحن تنصٚ حامٖ  لګ ما ص ڗ ثلبحن عڜ ڗ نشيڇ  ((

نڢ بحن عڜ  ي ثلًڇثف، ڣلكنڢ فڤځ ٗلڊ،  ٚيغ  ٙحلغ فك  ٕٚ مفهڤم ثلن٨ لي٠ مج

ي ثلًڇثف(( اػ هي: ،1ثمفقٕڤ  ث تحقيڄ ه٘ه ثلغايغ ڣثلت تنبن ڣفقا لتسا  ڣسعيا ٙڣ

ڥ ثلن٨  يكڤڗ ثنبناكيڀ  ٚبيثلًڇثثيغ  غثلنقٖيڣفڄ ثلٚ يمكڜ لنا علګ هل ڣئ؟ غثلع

ي ثلًڇثف؟بساٝ ه٘ه  س٠ مفهڤم ثلن٨  ڗ ن ڥ  ئثلٚ

ئ

ئ

ئ

ئ

 

 

 
                                                 

ي علڤم ثلقٚڗ،  - 1 ٙثسغ  ٛيٖ، مفهڤم ثلن٨، ٕ بڤ  ٚب، ٭نصٚ حامٖ  ٚبي، ثمغ ي ثلع ٚكٜ ثلثقا ، 5ةة2، تةثم
 بةت٥
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: الّن   :الفعلي واممكنبي امبح اأّو
غلظ ئ ي حقل ثلًڇثف ثللئ ٙثت٘هظ  ٚيڜ ڣثمشتغليڗ  ٚب ثمعاص سانييڗ ثلع

ڗ ثلنقإ ثلقٖثمى قٖ كاڗ لٖيهږ تصٙڤ حڤڋ  ،ثلنقٖڬ ٚع ثلكليغ ثلت  علګ  ثلنظ

ٙع غياب ثمفهڤميتشكل بها ثلن٨  ٚڣ ٕبي، فغياب ثمصطلح لٖيهږ ا يعن بالض ڣ  ث

ٙسغ ٚثثي عڜ ثلن٨  ، ڣله٘ث نجٖهږ قٖ تحٖثڤثغياب ثمما ڥ ڣفڄ بمنظٙڤ ت ثلٚ

ٚع  لڊ حسظ ثمنطلقاػ ثلت  علګثمعاص حيانا، ٗڣ ثػ ڣثمفاهيږ  ي ثلتصٙڤ ثختاف 

س٠ عليها ٚئ يت ڬ تڤثصل لغڤڬ ا  ب لكل ناقٖ ثلنقٖڬ ثلفك ڗ  فمما ا شڊ فيڢ ))

ٗ هي جڤهٚ ثللغغ ثلطبيعيغ ثلعإيغ ڣلظ ثللغغ  ا بامفاهيږب  يتحقڄ بيڗ ثلناٝ 

)) ٚځ بيڗ ٧  ڣ٧  ئب1ثلعلميغ ڣثاصطناعيغب ثمفاهيږ هي ما يجعل ثإنساڗ يف

مثاڋڣئ ليها بع٬ ثلباحثيڗ مڜ  ٚيجاػ ثلت تڤصل  تمحمٖ مفتاٍ  مڜ بيڗ ثلتخ

حمٖ حٖثثي  ڗ ثلن٨ كمصطلح ڣمفهڤم، ڣمحمٖ ثلعبٖت ڣغيڇهږ ڣنهلغ فيصل ث

لګ عٖع ثستعمااػ  ٛيغ لهمايحيل  ٚبيغ ثلًڇثثيغ ٕثخل ثمٖ مڤث مثلغ ما ڣنغ ثلع ڣمڜ 

ليڀ، سيٌ، نكام، نجٖ ثلن٨:  ثلباحثڤڗئ ڢقًڇحث كٖ نظږت ما ٗلڊ ببببثلخ، ڣما ي

                                                 
ڣيل ڣثق۫ي، ثلسابڄ، ٥ - 1  بتةمحمٖ مفتاٍ، ثمفاهيږ معالږ، نحڤ ت

 -   ٚڬ ڣثمنهۑي مصطلح لسن ثلنپ  يلحٴ غياب ثلتصٙڤ ثلنظ مفاتيِ ثلعلڤم مصطلحاتها، ڣثمتتبٸ للحقل ث
ا مفإه ماٗث تږ نقل ثمصطلح ٚحڤڗ تسا ي  Texteثلن٨، فالكثيڇ مڜ ثلباحثيڗ يط لګ ما يقابلها  جنبيغ  مڜ ث

ٚبيغ تنحص ڗ ٕالتڢ ثلع ٚغږ مڜ  ٚبيغ تن٨ت، علګ ثل ي: ثلن٨ ڣثيقغ، ثلن٨ جسٖ، ثلن٨ نسيٌ، ثلن٨ ثلع  ٚ
ٚبيغ نجٖ مصطلح ثلكام يحمل ثلٖالغ نفسها: فالكام نسيٌ، ڣثلكام جسٖ،  ي ثلع ما  كام، ثلن٨ كتابغب 

٥ ، حمٖ، ثلتفاعل ثلنپ  ٚڥ مڜ 38-32ڣثلكام ڣثيقغ، ڣثلكام كتابغب ينظٚ: نهلغ فيصل ث خ  ٚ ب ڣمڜ ڣجهغ نظ
ي حٖ ٗثتڢ كما قٖ ٙڣثٕها ث لباحن محمٖ مفتاٍ فالن٨ عنٖه يحمل ٕالغ ثلكتاب، ڣقٖ يكڤڗ ثلن٨ كاما 

ڗ ثلن٨ يحمل معن ثلظهٙڤ ڣثلبياڗ  ي ٗلڊ  ڣ ثلجسٖبببثلخ، فامهږ  ڣ ثلصياغغ  يحمل ثلن٨ ٕالغ ثمنصغ 
ڣيل ڣثق۫ي، ٥ڣه٘ه ثمصطلحاػ تحيلنا علګ ثلٖالغ ٗثتهاب ينظٚ: محمٖ مقتاٍ، ثمفاهي ب ث2-ثتږ معالږ نحڤ ت

ي ثمٖڣنغ ثلًڇثثيغ مڜ خاڋ ڣصڀ ثلنقإ ڣثلباغييڗ  ٚثهيږ صٖقغ فٖالغ ثلن٨ عنٖه تتجسٖ  ب ما ثلباحن 
ي ثلًڇثف ثلنقٖڬ ڣثلبا۬ي، ٥ ٕبي  ٚثهيږ صٖقغ، ثلن٨ ث ب ٕبيغ ڣتشكلهاب ينظٚ:  ٚځ بنا ثلنصڤ٥ ث -59تلط

ئب   289 –ئ3ت2
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ٕ حمٖ  تڢٙڣ ٚئصحغ  مثبتغثلباحثغ نهلغ ث ٚع ڣهي ڣجهاػ ثلنظ ڣ فك صناعغ ت :مقڤلغ 

ڗ ، تڣ ثلن٨ علګ شاكلغ ثلنسيٌ ثلكام ٚع فاملحڤٱ  ٕٙػ قٖ ه٘ه ثلفك ثلكثيڇ  بيڗتڤث

 ٚ ٚجاني ڣعبٖ ثلقاه ٚيڀ ثلج مثاڋ ثلجاحٴ ڣثلش ٚجاني، مڜ ثلعلما ثلقٖثمى مڜ  ثلج

ٚجاني عنٖما شبڢ  ڗ ثلج ي ٗلڊ ببيئتڢ،ڣيبٖڣ  ٚث  ث فلقٖ  ثلنظږ بالنسيٌ كاڗ مت

ن٘ثڅ ٚػ  ٕٛه ي بلٖه ڣث ئب1شاعـ صناعغ ثلنسيٌ 

:النّ تجليا مفهوم -*   عند الجاح

ٚينا ٕڣثڣيڜٗث  ، ث لٙثئٖلفيناه  ڝ(255)ثلجاحٴ ما ثستق سي٦  ٗلڊ لنقٖ ثلت

ڣثئل ثل٘يڜ ثهتمڤث بقضيغ ثلتٖڣيڜ نڢ ي ثهتمامڢ به٘ه ، مڜ ث  ثلقضيغ ٕليل علګڣ

ٚځ تشكلها، ڣمڜ بيڗ ثمصطلحاػ ڣثمفاهيږ ثلت كاڗ ثلجاحٴ  عنايتڢ بالنصڤ٥ ڣط

ي  ٚځ ثلتڤثصل ڣثلت هي   :نصڤ٥ تڤثصليغ  حقيقژهايستعملها للتعبيڇ عڜ ط
                                                 

ٚع، - 1 ، ثلهيئغ ثلعامغ لقصٙڤ ثلثقافغ، ثلقاه ٚيغ ڣثمنه حمٖ، ثلتفاعل ثلنپ  ثلتناصيغ ثلنظ ينظٚ: نهلغ فيصل ث
كمل،محمٖ مفتاٍ، ثمفاهيږ ت3-34ب ٥ ةتة2، تة٭ ليڄ ڣث بكما ينظٚ تفصيل ٗلڊ ڣتحليلڢ علګ ثلڤجڢ ث

ئبث2لګ غايغ ثلصفحغ ة2معالږ،٥
-  ليها ثلجاحٴ ٕثئما ڣثلت تقًڇب ٚثػ ثلت كاڗ يشيڇ  ٙث ثلجاحٴ ضمڜ مٖڣناتڢ، يلتم٠ تلڊ ثلتبص ڗ ثمتتبٸ آ

ڗ هناڅ بع٬  ينا مسبقا  لګ حٖ ما مڜ ثمباحن ثللسانيغ ثلحٖثثيغ، ڣيشمل ه٘ث ثلقڤڋ مفهڤم ثلن٨، ٙ
نڢ ما ت ڗ ثلباحثيڗ ثللسانييڗ ثمحٖثيڗ قٖ ميڈڣث ثلن٨ ب ي ه٘ث ثلش فا٩  ږ تثبيتڢ بالكتابغ، ڣنجٖ ثلجاحٴ قٖ 

ٚنما يفڤځ قبل  ٚ ق هميغ ثلتٖڣيڜ ڣتثبيـ ثلنصڤ٥ بالكتابغ، فالجاحٴ قٖ  ،مضـ اٙبعغ عش حيڗ بيڗ مٖڥ 
لګ  ٚحلغ ثلنقل ثلشفڤيغ  ٚبيغ ثإساميغ مڜ م مغ ثلع ٗ ثنتقلـ ث ٚ بٖثياػ ثلتٖڣيڜ ڣكاڗ ثاهتمام بڢ كبيڇث  عاص

ٚحل ٚيغ ڣثلتطبيڄ، م ٚيٚ: تعليميغ ثلنصڤ٥ بيڗ ثلنظ ب لګ ثلعاميغب ينظٚ: بشيڇ  ڬ مڜ ثلعاميغ  غ ثلتٖڣيڜ بالكتابغ 
ڣلګ 39-ث٥3 حا، فقٖ  نتاه ثلن٨ يبٖڣ ڣث ٚځ  ڗ ثهتمام ثلجاحٴ بط ساٝ يمكڜ لنا ثلقڤڋ  ب ڣعلګ ه٘ث ث

ٕڥ بڢ ٗلڊ  لفڢ ثلبياڗ ڣثلتبييڗ، ڣ هميغ كبيڇع ضمڜ م لغ ثلتبليغ ڣثلت يتږ عبڇها ثلن٨  لګ ثلحٖين عڜ 
لګ ثإبانغ عما يختل ثلنف٠  ي حاجغ ٕثئمغ  ڗ ثلناٝ  لغ ثلبياڗت، ڣه٘ث كلڢ لعلمڢ  ٚه ت ي نظ ثلتڤثصل، ڣثلت هي 
ي كتابڢتثلبياڗ  لغ ثلباغغ ڣفنڤڗ ثلخطاب قٖم ثلجاحٴ  ڗ يكت٦  ثإنساڗ  جل  ڣثلتڤثصل مٸ بعضهږ، ڣمڜ 

ٚثعيا ڣثلتبييڗ نتاجڢ للخطاب م ثنا  هږ ثلڤسائل ثلت يعتمٖها ثمتكلږ  ڗ يكت  ڗ  ڗ ڤئب٘لڊ ثمتلقي ڣكل مالڢ ش
نتاه ثلخطابب  ي   ٚ ث  لڢ 


ي تحليلڢ  -  ٚٛ ثآلياػ ثلت يعتمٖها ثلناقٖ ڣثلبا۬ي  ب ٕبي ڣثلباغغ معا، كڤنڢ مڜ  يعتبڇ ثمصطلح حياع ثلنقٖ ث

ئ ٕبي، ڣثلب٘ٙڣ ث ٚ ثلتٖڣيڜ، يقڤڋ ثلجاحٴ:للعمل ث ڣلګ لعص ڣهږ  )) ڣلګ لاهتمام بامصطلح كانـ مٸ ثلبٖثياػ ث
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ٚ ثلجاحٴ  يتمثل ه٘ث ثمصطلح :ثلصياغغ ٕبي بكل جڤثنبڢ، لڤصڀ كي نظ لعمل ث

ساسي اػثمقڤممڜ ڣهي  ي غث نتاه ثلن٨ ڣتتمثل  ع ثلسبڊ  ))ي  صحغ ثلطبٸ ڣجٕڤ

ٚ ص نما ثلشع ٚب مڜ ثلن ڣثلتصڤيٚعانف ٚيڀ ثلجاحٴ علګ 1((غ ڣض ، يشتمل تع

نتاجيغ ثلن٨ مصطلحاػ تٖڋ ع ، فه٘ه ثمصطلحاػ ڣثلسبڊ الصياغغ ڣثلنكلګ 

ها  ٚ ڣتبايڜ حٖٕڣ ليڀ ثلتنضڤڬ تحـ ٕالغ علګ تغاي مڜ  نيڣثمعاألفاٱ ثمتضمڜ لت

ٚها ليغ تثلتصڤيٚت،يضڣئ بڣلها آخ ٕبي  يڀ ثلجاحٴ  ثلت تضفي علګ ثلعمل ث

ليڀ، ي ثلت تڢ ثلنهائيغ  ٚ تسنِ للمتلقي  صٙڤ لڀ فتقنيغ ثلتصڤي ٙ ثم فكا ثاطاٵ علګ 

هنياتڢ، ڣبه٘ث  ڣصاڋٗڣ ح ثلغايغ ،ثمعانيبيڗ ،يتشكل لٖينا ن٨ متكامل محكږ ث  بڣث

ما مائ يضاٍ ثمعاني فـ ڣ  ثلبياڗ ثسږ جامٸ لكل ٧  كشڀ لڊ قناٵ)) يتعلڄ ب

 حقيقتڢ، ڣيهجږ علګ لګ ، ڣهتڊ ثلحجاب ٕڣڗ ثلضميڇ، حت يفض  ثلسامٸثمعن

                                                                                                                                                             

سما ڣهږ ثصطلحڤث علګ تسميغ ما لږ  ٚب تلڊ ث لفاٱ لتلڊ ثمعاني، ڣهږ ثشتقڤث لها مڜ كام ثلع تخيڇڣث تلڊ ث
ٚب ثسږ ي لغغ ثلع ٚ ثلجاحٴ، ثلبياڗ ڣثلتبييڗ((يكڜ لڢ  ٚڣ بڜ بح بڤ عثماڗ عم ٙڣڗ، مكتبغ ب  ، تِ: عبٖ ثلسام ها

ٚع، ٭ ٚ 39ت، ٥تة، ه998ت، ثةثلخانۑي، ثلقاه ي ڣضٸ مصطلحاػ لڤصڀ ثلشع خ٘ ثلجاحٴ  ب ڣلقٖ 
ٚ عنٖ ثلجاحٴ بل تڤثلګ م ٚغږ مڜ ٗلڊ فقٖ  ڣباغتڢ، ڣلږ يتڤقڀ ث عنٖ غيڇه مڜ ثلنقإ ڣثلباغييڗ، ڣلكڜ علګ ثل
ي ثاستخٖثم ٚثبا  ٚيڜ ثضط ٙيخيغ  ))ثاصطاےي، ڣه٘ث احٴ ثلنقإ ثمعاص سبابڢ ثلتا ٚثبٸ، ڣله٘ث  ٚڗ ثل بعٖ ثلق

ڣ  قاصي٨  ٚڥ كالخطابغ، ڣسجٸ ثلكهاڗ، ڣث خ قٖم علګ غيڇه مڜ فنڤڗ ثلقڤڋ ث ڣثلفنيغ، ببب فالشعٚ كاڗ 
ٚػ مصطلحاػ تٖثڣلها ثلنقإ: كالصٖځ ڣثلك٘ب ڣثمبالغغ  ٚ ڣسبل نظمڢ ظه ٚب بالشع ساطيڇ، ڣمٸ ثهتمام ثلع ث

ي ڣثم ٚڥ، ڣ خ يجإ شبڢ بينڢ ڣبيڗ فنڤڗ ثلقڤڋ ث ٚب بنظمڢ ڣمعناه حاڣڋ ثلنقإ  ٜ ثلع عج ٜڋ ثلقٚڗ ڣ جاٛ، ڣما ن
ٚػ مصطلحاػ جٖيٖع مٸ ثلجاحٴ  ٚ ما يسم بعلږ ثلباغغببب، ڣمعڢ ظه خضږ ه٘ث ثمعًڇڅ ثلنقٖڬ ڣثلقٚني، ظه

ٚجاني، ڣهك٘ث تط ٚ ثلج ٚماني ڣثلخطابي ڣعبٖ ثلقاه ٚ ڣثبڜ قتيبغ ڣثل ٚ بجانظ ثلباغغبببب، ڣظه ي قڤڋ ثلشع ٙڤ ثلنقٖ 
ٙثساػ، ببب ڣعليڢ كاڗ ثختا٭ مصطلحاػ ثلنقٖ بالباغغ ٚ مصطلحاػ مٸ تطٙڤ ثلٖ ب ينظٚ: محمٖ ((ي نقٖ ثلشع

ٙف للنشٚ، مصٚ،  ع ثمعا ٚڬ، منش ٚ هج ٚڗ ثلعاش لګ ثلق ٚڗ ثلخام٠  ٙئ ثلنقٖ ڣثلباغغ مڜ ثلق ٛغلڤڋ سام، تا
 ب  55 -٥53 ،2ة، هةةة2، تة٭

يٸ، عماڗ،  -1 ٚ ڣثلتٛڤ ٙ صفا للنش ٚبي، ٕث ي ثلًڇثف ثلنقٖڬ ثلع ميڗ بن عامٚ، مامِ حٖثثيغ  ينظٚ: عاصږ محمٖ 
 ب 9ةت، 5٥ةة2، تة٭

 -  ڗئ ا  ٚبي  ٕبي ثلع ٜيغ للن٨ ث ڗ ثلبياڗ م ي كتابڢ ثلبياڗ ڣثلتبييڗ علګ   ٚ ق ڗ ثلجاحٴ قٖ  ٚغږ مڜ   علګ ثل
ٛثڋ يكتنفڢ ثلغمڤ٩، ڣ))مڜ هناڅ بع٬  ي ثستخٖثماػ ثلجاحٴ ا  ڗ ه٘ث ثمصطلح  ٚحڤث ب ثلباحثيڗ مڜ ص
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ٚڬ ثلقائل ڣثلسامٸ،  محصڤلڢ كائنا ما كاڗ ٚ ڣثلغايغ ثلت يج م ٙ ث ڗ مٖث ٗلڊ ثلبياڗ؛ 

ڬ ٧   ، ف٘لڊ هڤ نما هڤ ثلفهږ ڣثإفهام؛ فب حـ عڜ ثمعن ڣ بلغـ ثإفهام ڣ

ي ٗلڊ ثمڤضٸ ڗئف ،1((ثلبياڗ  مل له٘ث ثلن٨ يجٖ  لګ حٖ ما ايق ثلجاحٴ امت ٙب 

ڗئحٖثثيثلن٨ مڜ ثمنظٙڤ ثل مفهڤم بقڤلڢ ڗ يخًڈڋ  ، ٗلڊ  ي قالظ ثلبياڗ ا يمكڜ 

ي، ل٘لڊ يمكڜ ثلقڤڋ مڜ ثلتعبيڇ محٖٕ لغ ثلبياڗ قٖ تتجسٖ  ڣ  ڗ  كلمغ 

ٚ لي٠ ثلك صيٖعبببثلخبق م يضاٍ ثمعن ڣحٖڣف ثلتڤثصل فغايغ ث نما  بيڗ ثمتكلږ ږ ڣ

حغ ڣثلسامٸ ٙسالغ محٖٕع ڣڣث لڀ عبڇ  ٙ ثم فكا الن٨ عليڢ فڣئ ب، تكشڀ لڊ عڜ 

ڣ غيڇ لغڤيغب تثلجاحٴتعنٖ  ئڣحٖع تڤثصليغ لغڤيغ 

ٚه ثلثاقظ ڣنقٖه ٗڗ  تثلجاحٴتٙث  تنبئ ڗ علماعڜ فك ، علما   ثمتمٝٚ

ٙثئهږ ثلنقٖيغ   ئيثلسيميا لسانياػ ثلن٨ ٗڣڣث ثلتڤجڢ ٙساتهږ ڣ ي مما ٚڣث  ق ڗ قٖ 

ي حٖ ٗثتها تن٨ت،  ٙع  لګ ه٘ه ثلنقطغ نجٖ ل٘ث ثإشا  ٙ شا مڜ ثلجاحٴ نفسڢ قٖ 

ٚځ ثلتڤثصل  ،قبل ڗ ط ٙع ڣثلعقٖ : تڤثخمسغ عقٖها فيما يليفبيڗ  صل باإشا

لګ ثللفٴ، ڣمڜ ڣئ حاڋڣثلخٰ ڣثل تصٙڤ تضح ينطلڄ ه٘ث ثمثلنصبغ باإضافغ 

ٚيقغ  ساسڢ ط ي   ٕالغتڤقڀ عنٖ للتڤثصل، فهڤ ا يثلجاحٴ للن٨ ثل٘ڬ هڤ 

يثلكام فقٰ،  جملها  ٙع، ڣقٖ  ه ثلنقٖڬ ليشمل ثلتڤثصل باإشا نما ڣسٸ منظٙڤ ئڣ

                                                                                                                                                             

لګ  نڢ يختلڀ مڜ مڤضٸ  ٚفغ ٕقيقغب  ٚفغ ٕالتڢ مع لګ حقيقغ تثلبياڗت عنٖ ثلجاحٴ ڣمع ثلصعظ ثلتڤصل 
ل  ٚ حيانا ينظ ي ڣجڤه كثيڇع منڢب ف ٚڬ  ٚثثڢ ثلنقٖڬ ڣثلبا۬ي، ڣيج ٚ مڜ ت خ ث مڤضٸ  ٚع شاملغ عامغ، ڣطٙڤ يڢ نظ

جل تحقيڄ ثلتعاملب ڣل٘لڊ  ٚځ ثلت يسلكڤنها مڜ  نڤثٵ ثلط يجعلڢ ڣسيلغ مڜ ڣسائل تعامل ثلناٝ فيما بينهږ، ڣ
ٚ يتحقڄ ثلتعامل نفسڢ ثل٘ڬ يتحقڄ باللغغب خ ٚځ  لګ ميإيڜ ڣط حيانا مڜ مجاڋ ثللغغ  ٚه  ئيخ

ٚيفڢ لڢ بقڤلڢ))ڣثلبياڗ ثسږ جامٸ ببببماكاڗ ٗلڊ ثلبياڗ(( ڣتتضح عمڤميغ مصطلح تبياڗت عنٖه مڜ - خاڋ تع
ساليظ تثثلجاحٴ، ثلبياڗ ڣثلتبييڗ، ٥ ڗ ثلبياڗ عنٖ ثلجاحٴ عام ڣشامل، ڣلي٠ خاصا ب ب يتضح مڜ هنا 

ي ثلًڇئ ٕبي  ٚثهيږ صٖقغ، ثلن٨ ث ب نڢ مبن علګ ثنائيغ ثلفهږ ڣثإفهامب ينظٚ:  ثف ثلنقٖڬ ثلتعبيڇ ثللغڤيغب ڣ
ئبتتت-5تتڣثلبا۬ي، ٥

ٚ ثلجاحٴ، ثلبياڗ ڣثلتبييڗ، -1 ٚڣ بڜ بح  بتث٥ ثلسابڄ، بڤ عثماڗ عم
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ٚهاب ئثلٖااػ ثلخم٠ ثلسابڄ ٗك

 ٚ م يحمل ما ٙيناه سابقا مڜ خاڋ  تثلجاحٴتڗ معن ثلبياڗ عنٖ ڣجملغ ث

لن٨ت، ڣعڜ ٗلڊ تعلڄ ثلباحثغ ضٍڤ حالڢ حاڋ ثمفهڤم ثللغڤڬ تلـمعن ثلظهٙڤ ڣثلڤئ

ٚڗ  ي ثلق ٚيغ ثلبياڗ ه٘ه عنٖ ثلجاحٴ  ڗ نظ حمٖتقائلغ:))ثلحقيقغ  تنهلغ فيصل ث

ٚڬ ثلتاسٸ ثميإڬ ٚيغ شاملغ معن ثلن٨ لي٠ فقٰ تكإ تكڤڗ نظ ،ثلثالن ثلهج

، ٚبيغ لتتشابڢ  كبياڗ ڣڣضٍڤ ي ثلثقافغ ثلع ڣلكنها تتجاٛڣ ثمعن ثللغڤڬ ڣثاصطاےي 

ٚيفاتڢ خاصغ  ٚياتڢ ڣتع ي كثيڇ مڜ نظ تن٨ت  ٚبي حڤڋ معن نتجڢ ثلفكٚ ثلغ مٸ ما 

ئب1ثلحقل ثلسيميائي((

ٚڬئتيعلڄ ي حيڗ  ٚثٕه علګ مفهڤم ثلبياڗ عنٖ ثل تمحمٖ ثلعم ي جاحٴ بعٖ 

ٚيفاػ للبياڗ مجمڤعغ  قڤثڋ ثلت يع٩ٚ فيها تع ڗ، يكتابڢ ثلبياڗ ڣثلتبيئ يمڜ ث

لګ ثلفهږ ))قائا: نڢ ثلعمليغ ثمڤصلغ  ڬ  ٚثئي؛  ج مفهڤم ثلبياڗ عنٖ ثلجاحٴ مفهڤم 

ي كتاب ثلبياڗ ڣثلتبييڗ هڤ ثلفهږ  ٜڬ ثلثابـ  ٚك ي حالغ ثشتغالهابببفالش  ثم ڣثإفهام 

ٙيغ ثلخاصغ ڗ 2((ڣثإفهام بالڤسائل ثمختلفغ: ثلڤسائل ثللغڤيغ ڣثإشا ، ه٘ث يعن 

ڣ غيڇ لغڤڬئ ثلبياڗ عنٖ ثلجاحٴ )لغغ  )ثلن٨ بامفهڤم ثمعاصٚ( يكڤڗ لغڤيا 

ٙثڅ ڣثاستيعاب مڜ جهغ ثمتلقي ٙثػ( ڣغايغ كل منهما هڤ ثإٕ ڣكشڀ ثلحجظ  ثإشا

ئبثمغطاع عڜ ثمعاني

ٙبغ ما قٖمڢ تثلجاحٴتكاڗ ٗلڊ مفهڤم ثلن٨ عنٖ   ڗ ڤئثلبنيڤي كمقا

ٙثتڗ ڣغيڇهږ، ڤئڣثلسيميائي شا غفاڋ  هميغ ثلتثبيـ بالكتابغ، ڣهڤ ڢ ڣا يمكڜ  لګ 

ڗ ثلن٨ هڤ كل ما تږ تثبيتڢ ي٘هظ م٘هظقڤڋ ثلبه٘ث  ٚٙ ب ت عنٖما ق ٙيكٙڤ ئتبڤڋ 

                                                 
1 -  ، ٚيغ ڣثمنه ، ثلتناصيغ ثلنظ حمٖ، ثلتفاعل ثلنپ   بث٥2ثلسابڄ، نهلغ فيصل ث
ٚب،-2 ٚځ، ثمغ ٚيقيا ثلش ف صڤلها ڣثمتٖثٕثتها،  ٚبيغ  ٚڬ، ثلباغغ ثلع  بت9تب 999٥تمحمٖ ثلعم
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ئب1غبالكتاب

ٚ كلڢ م طاٙ ثلتصٙڤ ثللساني  تثلجاحٴتڗ ما قٖمڢ ، جماٵ ث يٖخل ضمڜ 

ٚه ثلباحثڤڗ ثمحٖثڤڗ، للن٨ ق ٚتڢ حسظ ما  ٚيڀ ثل٘ڬ  فهڤ يقًڇب بنظ تلڊ مڜ ثلتع

ٕه  لسن ثلنصي عڜٙڣ ساٝ  ، ڣيمكڜتثلن٨ت صحاب ثاتجاه ث علګ ه٘ث ث

ٙه  ڗ  ))ثعتبا ٙثسغ ثلنصيغ؛ ٗلڊ  بحاف ثلٖ   عڜ تكلږ عنٖما تثلجاحٴتبحثا مڜ 

ٚه متجها با شڊئ ٚبٰ بيڗ متكلږ نحڤ  ثلبياڗ كاڗ فك ٙه ڣسيلغ ت ثلن٨ باعتبا

2((ڣسامٸ

. 

ڗ يطڤڋ كلما حاڣلنا ثاسًڈثٕع منڢ،  ي ه٘ث ثلش ڗ مفهڤمڗ ثلكام   ٗلڊ 

ڗ يتڤقڀ عنٖثلن٨ ع نما  نٖ ثلقٖثمى ا يمكڜ  كڤنڢ مڜ مفهڤم ثلبياڗ فقٰ، ڣ

ڗ يتعٖثه ليكڤڗ مڜ مفه ٚڥ  يمكڜ لڢ  خ حيانا  ڣ مڜ مفهڤم ثلنظږ، ڣ ليڀ  ڤم ثلت

ٚځ تشكل ثلن٨ ڣصفا للبنيغ ثلكليغ ي مٖڣناػ ثلًڇثثييڗ ڣصفا لط ڣثلت تحيلنا  نجٖ 

ئلګ مفهڤم ثلن٨ب

 :"العلوي ابن طباطبا " عند مفهوم النّ حسن الّسب من  -*

يمكڜ ثستشفافڢ مڜ ڝ( 322-)تثلعلڤڬئ ثبڜ طباطبات ڗ مفهڤم ثلن٨ عنٖ  

ٚثبٰ بن  ٙع ت ٚڣ لګ ض ٙ ثلشعٚت ڣثلت تشيڇ  ي كتابڢ تعيا ٚقغ  ٙثئڢ ثلنقٖيغ ثمتف لٖڗ 

ٚه بها ثلن٨بففي حٖيثڢ عڜ  ڗ يخ ٜثئڢ ڣثلكيفيغ ثلت ينبغي  ج  ثلن٨ ڣتاحږ 

ٚئ خ ٚ ڣ ي بنا ثلشع ٕڣثػ ثلت تساهږ  ي هيكل كًل متكامل مشكا ث ع بثجڢ  ٘لڊ صٙڤ

لباسڢ ما يشاكلڢ مڜ  ،ثلن٨ ثلنهائيغ ٙع، ڣ يفا كل معن حظڢ مڜ ثلعبا يقڤڋ:)) ببب ڣ

                                                 
ي تمٖخلت ه٘  -1 ٚيڀ ثلن٨بث ثلبحن ينظٚ: ما تقٖم    حڤڋ تع

ٚيغ ڣثلتطبيڄ،  -2 ٚيٚ، تعليميغ ثلنصڤ٥، بيڗ ثلنظ ب  بت٥4ثلسابڄ، بشيڇ 
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ع(( به صٙڤ ٛڬ ڣ حسڜ  ي  لفاٱ حت يبڇٛ  ٚ ڣصڀ 1ث ي  تثبڜ طباطبات، ا يقتص

ع  نما هڤ ڣصڀ للقصيٖع كاملغ، فالصٙڤ ٚڬ ثلڤثحٖ، ڣ ه٘ث ثلن٨ علګ ثلبيـ ثلشع

ٚيغ متعلقغ بكيفثلنهائيغ ثلت تكڤڗ عليها ث ٚكيظ لقصيٖع ثلشع لفاٱ ڣثمعاني يغ ت ث

ڗ نحكږ علګ ثلشعٚ مڜ حين حسڜ ثلسبڊ ڣكماڋ  كاملغ، مڜ ثږ يمكڜ لنا 

ئثلتصڤيٚب

ه ٙها ثلنمٗڤ لګ ثلقصيٖع علګ ثعتبا ي غالبڢ كاڗ مڤجها  ٚ تثبڜ طباطبات  ئڗ نظ

نڢ حقيقغ يتحٖف  مثل للتحليل، ڣلكڜ ما ياحٴ عليڢ  ٚثحغ غيڇ  عڜ ثلقصيٖعث ئص

ٙه ما يستحسنڢ، ا يتجاٛڣ ٗلڊ  ڣ بيتيڗ ثلشعٚنڢ حيڗ يمثل ما يقڤلڢ، ڣيٖ ، بيتا 

ڗ يكڤڗ حٖيثا عڜ ثلبيـ معمما علګ لګ   ٚ م ٚجٸ ث ئ2بثلقصيٖع ڣقٖ ي

ي كثيڇ مڜ ثمڤثطڜ نجٖ  ٚځ ثلت ثبڜ طباطباتڣ ت يتع٩ٚ بالنقٖ ڣثلتحليل للط

ڗ ينبن عليها ٚڬئ يجظ  لفاٱ ڣثمعاني ثلن٨ ثلشع  ، فيقڤڋئڣثل٘ڬ يقٸ علګ مستڤڥ ث

عببب  حت :)) ڣثجتناب ما يشينڢ مڜ سفساف ثلكام ڣسخيڀ ثللفٴ، ڣثمعاني ثمستبٕڇ

ٚغغ ڣثلڤ٧  ثمنمنږ ڣثلعقٖ ثمنظږ،  ٚقڤعا، بل يكڤڗ كالسبيكغ ثمف ا يكڤڗ متفاڣتا م

لفاظڢ(( ٚثئڄ، فتسابڄ معانيڢ  كٖ ثبڜ طباطبا ، 3ڣثللباٝ ثل ه ي ي ه٘ث ثلقڤڋ منظٙڤ

ٕبي ليحيلنا ب لګ تصٙڤ حڤڋ ثلنتاه ث ه  ٚڬ، ٖٙڣ يشًڇ٭  مڜ ثږ فهڤئكامل للن٨ ثلشع

ٕبي ئ:ي قبڤڋ ثلعمل ث

 ثجتناب سفساف ثلكام ڣسخيڀ ثللفٴب -ت

ٚقڤعابثابتعإ عڜ ثمعاني ثم -2 عببب م  ستبٕڇ

                                                 
ٙ ثلكتظ ثلعلميغ، لبناڗ، ٭ - 1 ٛڣٙ، ٕث ٙٛ ٙ ثلشعٚ، تِ: عباٝ عبٖ ثلستاٙ، مٚ: نعيږ  ، 2ةثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ، عيا

 بةت، 5٥ةة2
جام ثلخطاب، - 2 لګ ثن ٚجٸ ثلسابڄ، ينظٚ: محمٖ خطابي، لسانياػ ثلن٨ مٖخل   بت4ت -45ت٥ ثم
ٙ ثلشعٚ، ثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ،   - 3 ٙ ثلسابڄ، ٥عيا  بةتثمصٖ
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تڢ ثلنهائيغ كالسبيكغ بببفتسبڄ  -3 لفاظڢبڗ تكڤڗ صٙڤ  معانيڢ 

ٚڬ، ڣئتحمل ه٘ه ثلصٙڤ ثلثاف تصٙڤ ثل ثل٘ڬ ناقٖ حڤڋ تشكل ثلن٨ ثلشع

ٚيڀ  ٚ لكامڢ كل لفٴ ش ٙ ثلشاع ڗ يختا ٚ ڣحٖع فيڢ ڣهي ثللفٴ، علګ  صغ يبٖ ب

ثئڄ ي ثلتعبيڇ ٙڣ ي ثناياه قڤع  لګ ثمعاني ڣثلت ڜ ، ميحمل  ڗ تنږ عڜ يثږ ينتقل  جظ 

خيڇ نصا ڣثجتماٵ ه٘ه ثلخاصياػ ينت، صٖځ ثإحساٝ ي ث  كالقطعغ ثلڤثحٖعٌ لنا 

ٜثئڢ ج لڀ  ي ت ڣلڢ ڣثلعقٖ ثمنظږ  لفاظڢ *يشبڢ  ٚه تتشاكل  ئبمعانيڢمٸ  خ

ي ه٘ث ي عاقغ عنايتڢ بڣئڤعي ثلناقٖ كلڢ جا ل ڣ ثلجٜ ڣثلكل معا، البحن 

بياػ  يضا بتشكل ثلقصيٖع، يشيڇئ فهڤ كما يڤلي ثهتمامڢ هميغ تشاكل ث لګ 

ليڀ بينا صحيحا فما ينطبڄ علګ  ڣتماسكها مڜ ناحيغ ثمعن ڣثللفٴ حت يكڤڗ ثلت

ٚع-ثلجٜ ينطبڄ علګ ثلكل  ٕ تڤضيِ ثلفك ي مع٩ٚ حٖيثڢ   ،-سابقا  ڣقٖ ٙڣ فمثا 

بياػ  ليڀ ث ڗ  تثبڜ طباطباتيحن عڜ خاصيغ ت تناسڄ  علګ  ٚكٜيثلشاعٚ علګ 

لګ تماسڊ ثلكلئ ي نهايغ ثمطاف  مفهڤم ڣمڜ ه٘ث ثمنطلڄ يكڤڗ ، ثلجٜ ليصل 

ليڀ عنٖه ث ڗ ثلناقٖ لږ يكتفي بحسڜ ثلن٨ ثلخڤث٥ ثلت تميڈئ مڜخاصيغ لت  ،

جام ثلكلئ لګ تناسڄ ڣثن ٚنڤ  نما كاڗ ي ئبتماسڊ ثلبيـ ثلڤثحٖ ڣ

ليڀ عنٖ ثبڜ طباطب  ٚئڣمفهڤم ثلت ڬ للعمليغ ثإئا مفهڤم م ٜڬ محٙڤ نتاجيغ، ك

ڗ يشيڇئ تعياٙ ثلشعٚ تي كتابڢ ينثن ال٘لڊ فهڤ  ٚځ ت علګ   ثلن٨ ليڀلګ ط

مٚ ڣصنعتڢ ٜم ث ڣ ثستل ٚصغ  لګ بنا مخطٰ افعن ،مت سنحـ لڢ ثلف يتڢ ڣجهـ 

ٚ  مثالي لبنا ٚث للشاع ٚه، ))  :ٗقصيٖع تكڤڗ ٗخ ليڀ شع مل ت ڗ يت  ٚ ينبغي للشاع

ها  بياتڢ، ڣيقڀ علګ حسڜ تجاٙڣ بينها، لتنتظږ لڢ معانيها،  ائږفي، اڣ قبحهڣتنسيڄ 

تمامڢ فضا مڜ حشڤ  ڣيتصل كامڢ فيها، ڣا يجعل بيڗ ما قٖ ثبتٖ ڣصفڢ ڣبيڗ
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ٚتبٰ ثتصاڋ ثلكام ڣثنتظام ثمعاني يقتض  ، 1((جن٠ ما هڤ فيڢ لي٠ مڜ ڗ ي

ٜ ڣه٘ث  ٚ فيڢ تبايڜ ڣا تماي ٙتبا٭ حلقاػ ثلعقٖ ثمنظڤم بحين ا يظه بعضڢ ببع٬  ث

ئثلن٨ب ما يخلڄ لنا نصيغ

قڤثڋ معلقا محمٖ ثلعبٖ ڣنقڀ عنٖ حٖٕڣ ه٘ث ثلقڤڋ مٸ ثلباحن  ئثبڜتعلګ 

ڗ  تطباطبا ٜث ثلقصيٖع فيقڤڋ:  ج ٚها، فيما يخ٨ تماسڊ  ثنتظام  ))ثلسابڄ ٗك

ٙع  شا ي  ي تبڜ طباطباتثمعاني ڣثتصاڋ ثلكام  ڗ تفهږ  مٙڤ ينبغي لها   ثلسابقغ 

ٙيغ ثمعنڤيغ ثلت تڤفٚ ٚث بنيتڢ  ضڤ مبٖ ثاستم للخطاب حبكا طڤليا هڤ نڤثع 

بنيتڢ ثلكبڇڥئ ٚڥ، كما تڤفٚ لڢ حبكا كليا هڤ نڤثع  نڢ2((ثلصغ  عنٖما ، ڣه٘ث يعن 

اليغ بيڗ  ، نحڤيغيغتكڤڗ هناڅ عاقاػ منطق لفاٱٕڣ ڗ ث  ڣثمعاني يستٖعي ٗلڊ 

ٜث ثلكامثمشاكلغ ڣئ تكڤڗئ ج ئ بثمناسبغ قائمغ بيڗ 

ٚقغ تنږ عڜ مٖڥ ڣعي  ٙثػ كثيڇع ڣمتف شا ٙ ثلشعٚت يجٖ  ي كتاب تعيا مل  ڣثمت

ي بنائڢ، تثبڜ طباطبات ساس   ٚ٭  ٚع ثلتماسڊ ٕثخل ثلن٨ كش ٙع جعل فك ٚڣ  بض

ٚ ثاستغنا عنها  ڣثلت ڬ شاع ڗئا يمكڜ  ٚسائل )) ٗلڊ  ٚ فصڤا كفصڤڋ ثل للشع

ي فنڤنڢ، صلغف ٚفڢ  ڗ يصل كامڢ علګ تص لګ   ٚ لطيفغ، فيتخل٨  يحتاه ثلشاع

ٜڋ  حسڜ حكايغ با ثنفصاڋ للمعن مڜ ثلغ لطڀ تخل٨ ڣ لګ ثلشكڤڥببب ب لګ ثمٖيِ 

لګ، 3((ثلثاني عما قبلڢ لفاٱ ڣثمعاني ثعتمإه مبٖ  ضافغ  ليڀ ث كعامل حسڜ ت

ي  ٚ ثلناقٖ ساس  مساهږ  ع ڣثحٖع ڣمتناسقغ، يص ي صٙڤ ٚڬ  ٚثه ثلعمل ثلشع  خ

ي ثلكام،  علګ ٚبٰ ڣثلتناسڄ  نما بيڗ هميغ ثل لفاٱ فقٰ، ڣ لي٠ بيڗ ثمعاني ڣث

                                                 
1
ٚع،  -  ٙيغ ثلكبڇڥ، ثلقاه غلڤڋ سام، ثمكتبغ ثلتجا ٚڬ، ٛڣ حمٖ بڜ طباطبا ثلعلڤڬ، تِ ڣتٸ: طڢ  ثلحاج محمٖ بڜ 

 ب 24ت٥، ت95تٕ٭، 
2
 ب 3ةت٥ثلسابڄ، محمٖ ثلعبٖ، ثلن٨ ڣثلخطاب ڣثاتصاڋ،  - 

ٙ ثلشعٚ،  -3 ٙ  ثلسابڄثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ، عيا   تة، ٥ثمصٖ
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ٚث٩ث ٙئيضا  غ ٚڣ ٚ ض م ٚبٰ بيڗ ثمعن ڣثل٘ڬ يليڢ  ڬ لكي يكڤڗ فحسڜ ثلتخل٨ ڣثل

ٕبي ثستڤث ثلنسيٌ  بڣكماڋ ثلعمل ث

ٕبي عمڤما ڣثلشعٚ علګ ڣجڢ  ٚع ثلنقإ ڣثلباغييڗ ثلقٖثمى للن٨ ث ڗ نظ

لګ طبيعغ ثنبنا  ٕٚها  نما م ڣ ثعتباطيغ ثلناقٖ، ڣ ثلخصڤ٥ لږ تنبثڄ عڜ ٗثتيغ 

ٚبي  ي ثلقصيٖع  ،ي حٖ ٗثتڢثلن٨ ثلع ٚث٩  غ ڣثلت كانـ تعتمٖ علګ تعٖٕ ث

ٙٝ ثلنقٖڬ ڣثلبا۬ي صحاب ثلٖ ڗ  ا  غږ ه٘ث ثلتعٖٕ  ػ  ثلڤثحٖعب ٙڣ قٖ تجاٛڣ

ٚث٩، ڣتثبڜ طباطبات مڜ ثل٘يڜ تنبهڤث  غ هږ حٖٕڣ ثلفڤثصل ڣثلتبايڜ بيڗ ث ٙث

ڗ تكڤڗ قصيٖت ڣجظ علګ ثلشاعٚ  ٚث٩ ف غ ٚبٰ بيڗ ث ٙع ثل ٚڣ علګ تعٖٕ -ڢ لض

جها ڣئ ))-ثمڤثضيٸ ي ن لفاٱكالكلمغ ثلڤثحٖع  ٜثلغ  قغ ثنتظامها ڣفصاحژها ڣج ، ٕڣ

لګ غيڇه مڜ ثمعاني  ٚ مڜ كل معن يصنعڢ  ٚڣه ثلشاع ليڀ، ڣيكڤڗ خ معاڗ ڣصڤثب ت

ٚڣجا لطيفا لګ جحٖه،  ب1((خ ٚع ثلناقٖ ڣه٘ث يكشڀ لنا ڣعيا ا سبيل  مڜ خاڋ نظ

ٙع ثانتظاملګ  ٚڣ ٚه ڣلڢ مٸ ،ثل٘ڬ يضمڜ ثتساځ ثلقڤڋئ ض ڗ يتحقڄ خ ، ڣا يمكڜ 

لفاٱ ڣثمعاني مشاكلغ  تي با ي صناعغ ثلنصڤ٥ في ٚ ح٘ځ  ٗث كاڗ للشاع ا  ٗلڊ 

ٙثئڄب ي مع٩ٚ حسڜ ڣسبڊ  ٚضها  ئلبعضها ثلبع٬، ليع

ٚع   كٖ لٖينا نظ ساٝ تت  حڤڋ كليانيغ ثلن٨، تثبڜ طباطباتڣعلګ ه٘ث ث

ه للعمل ثإبٖثعي ڣئ فڄ تصٙڤ ه مڜ مطلٸ ثلعمل كن٨ يتضح لنا  ڣثل٘ڬ يتجسٖ ڣجٕڤ

ڗ يستٖعي كلڢ، ڣعلګ ه٘هلګ  ه مڜ  ي كل متناسڄ ڣمًڇثبٰ ا ينفڊ جٜ ٚه   خ

ٚثغا ف ٚغـ  ف ڣتتماسڊ حت تكڤڗ  كالسبيكغ ثلڤثحٖع ثلشاكلغ تكڤڗ ثلقصيٖع قٖ 

ڥ كالكلمغ ثلڤثحٖع   بتثبڜ طباطباتحسظ ٙ

 

ئ  
                                                 

ٙ  ثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ، لاسًڈثٕع :ئينظٚ -1  بت3ت، ٥ثلسابڄثمصٖ
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   :قدام والعسكري  عند ّيصالنّ  محّددا البني-*

يڜ: اڗ تحقڄ كيي ئ ڗ يكڤڗ علګ شاكلغ ثلن٨ ڣفقا مبٖ متڤثلياػ جمليغ ما 

ڣ  ٕڬ معن تام  ، ت ما متصٙڤ قڤڋ مفيٖ معن  ڝ(ت33)بڜ جعفٚت تقٖثمغ  ثلناقٖڣ

ڗ نقڀ علګ محٖٕثت مفهڤم ثلن٨ حڤڋ  تنظيڇثػ ثلناقٖڢ مڜ خاڋ  يمكڜ لنا 

ٚڬئ ه ))لتشكل ، مفهڤم ثائتافتنبثڄ مڜ ڣثلت  ثلبنيغ ثلنصيغ لنتاه ثلشع فتصٙڤ

ٚڬ(( ٙكاڗ ثلن٨ ثلشع ٚڥ ثلٖثلغ، ڣ ٕبي قائږ علګ ثئتاف ثلڤحٖثػ ثلصغ ، 1ثلن٨ ث

ٚڥ ڣمڜ  ٛ علګ ڣحٖثتڢ ثلصغ ٙتكا ڗ نحقڄ فعل خلڄ للن٨ ٕڣڗ ثا ٗ ا يمكڜ لنا 

((ثمنطلڄ قاڋ قٖثمغ ه٘ث ڣڗ مقفى يٖڋ علګ معن ٚ قڤڋ مٛڤ ڣ ، 2: )) ثلشع سباب  فا

ٕٚثػ ثلت يحٖ بها ثلناقٖ  ڗ ڣثمعن ڣثلقافيغ، :ثلشعٚ هيثمف ڣيمكڜ  ثللفٴ ڣثلٛڤ

ٚ ٙجاٵ قضيغ تحٖيٖ مفهڤم ث ڗلګ ثلشع ، منطلقاػ ڣثمحٖٕثػ ثمنطقيغ )لفٴ، ٛڣ

( شائعغ  ڣسا٭قافيغ ڣمعن ڗ  ي ث ثلنقٖيغ قٖيماب ڣلكڜ ما يستجلظ ثهتمامنا هڤ 

ٚع تقٖثمغت للن٨ نستشڀ ٕبي مڜ خاڋ قڤلڢ ه٘ثب نظ ڗئ ث ئ:ڣعليڢ فقڤلڢ ب

ٚ )قڤڋ( يڤےي بمبٖ ثلشمڤليغ ڣثلكليغ، فالقڤڋ قٖ يكڤڗ بيتا مڜ -ت ٚ ڣقٖ  ثلشع ثلشع

كملهاب  يكڤڗ قصيٖع ب

ڗ يشتمل ه٘ يحقڄ بنيغما   -2 لفاٱ حاملغ للمعانيبثلن٨   ث ثلقڤڋ علګ 

ٕ مڜ  -3 ٚ كما ٙڣ ٚ مڜ ا شع ٕبيغ نصيغ تميڈ ثلشع ڗ ڣثلقافيغ خاصيغ  ڗ ثلٛڤ ثږ ف

ڥ ثلناقٖ ي ثلًڇثف  بتقٖثمغ بڜ جعفٚت، ڣتلڊ ٙ

ڗ ن لتشكل ثلن٨  تقٖثمغتثلناقٖتصٙڤ  تبيڗمڜ خاڋ ما تقٖم، يمكڜ لنا 

ساس ٚڬ ڣثل٘ڬ ينبن  ٚڥ  ا علګ مجمڤٵثلشع ٚبٰ ثلڤحٖثػ ثلصغ ثلعاقاػ ثلت ت

                                                 
ي ثلًڇثف ثلنقٖڬ ڣثلبا۬ي، عالږ ثلكتظ ثلحٖين، - 1 ٕبي  ٚثهيږ صٖقغ، ثلن٨ ث ٕٙڗ،  ب  ب244، ٥ةتة2ث
ٙ ثلكتظ ثلعلميغ، لبناڗ،   - 2 ٚه قٖثمغ بڜ جعفٚ، نقٖ ثلشعٚ، تِ: محمٖ عبٖ ثمنعږ خفاجي، ٕث ، (ٕ٭)بڤ ثلف
 ب4ت،٥(ٕػ)
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حٖثف ثلعاقاػ للڤحٖثػ ثلبانيغ  ٚكيظ ثلن٨ ڣتشكلڢ تعن  ثلكبڇڥ، فـ))عمليغ ت

ثمختلفغ بيڗ ثلعناصٚ ثمشكلغ لڢب ڣمڜ خاڋ ه٘ه ثلعاقاػ يتشكل ثمعن ثل٘ڬ 

ٕيظ ٚڣمڢ ث ي حقيقتڢ مجمڤعغ مڜ ثلعاقاػ ، ف1((ي ٚثبطغالن٨  لفاٱ  ثل بيڗ ث

ڗ ڣثلقافيغبببثلخثلحاصل ثلتڤثفڄ كما تعتمٖ علګ ڣثمعاني   فالبنياػ، بيڗ ثلٛڤ

ها علګ حسڜ تناسڄ ثلبنياػ ثلكبڇڥبثل ٚڥ تعمل بٖٙڣ ئ صغ

ٚڬئئ ٗث كاڗ تقٖثمغ بڜ جعفٚتقٖ كظ جهٖه ثلنقٖڬ علګ تحليل ثلن٨ ثلشع ئڣ

ڗئفقٰ،  ٚڬئت ف ئڣمڜ خاڋ كتابڢ تثلصناعتيڗتڣجڢ عنايتڢڝ( 395) تبڤ هاڋ ثلعسك

ٕبيغ  نڤثٵ ثلنصڤ٥ ث ي مسژهل حٖيثڢ عڜ  ٚڬ، ڣ ٙثسغ كا ثلنڤعيڗ ثلنٌڇڬ ڣثلشع لٖ

ٚسائل، ڣخاصياتها، جناٝ ثلكام ثمنظڤم ثاثغ: ثل   ڣثلخطظ، ڣثلشعٚين٨ قائا: ))

ٜيٖ ثمعن ڣجميعها  ليڀ ي ع ثلًڇكيظ، ڣحسڜ ثلت ليڀ ڣجٕڤ لګ حسڜ ثلت تحتاه 

ٚصڀ ڣثلًڇكيظ شعبغ مڜ  ع ثل ٕث ليڀ ٙڣ ٚحا، ڣمٸ سڤ ثلت ، 2ثلتعميغ((ڣضڤحا ڣش

ليڀ ڣثلًڇكيظ  ٚڬ خاصيغ ثلت هميغ تح –يبٖڣ مڜ خاڋ قڤلڢ ه٘ث ڣعيڢ ثلتام بمٖڥ 

ڗ يستق ٗ -ڣثلٖالغثلنحڤ  لفاٱ مڜ ثمعاني، ا يمكڜ  ٚغـ ث ف ٗث  يږ ثلقڤڋ 

ليڀب  ڣنقا مڜ خاڋ حسڜ ثلت ٙڣحا ٙڣ ٚه يمكننا فامعن يكت٦   ڣثلن٨ ثلسابڄ ٗك

مٙڤ ا ثلڤقڤف مڜ  ڗ علګ ثاثغ  ئ:تغفل بحاڋ يجظ 

                                                 
ي ثلًڇثف ثلنقٖڬ ڣثلبا۬ي،   - 1 ٕبي  ٚثهيږ صٖقغ، ثلن٨ ث ٚجٸ ثلسابڄب  ب٥،244ثم

 -   ڗ نڤثڄ صحغ ي ه٘ث ثمڤطڜ  ٚيجاتڢ حين يمكڜ لنا  ٙثساتڢ ڣتخ ي ٕ ليڢ محمٖ ثلعبٖ  قڤثلنا بما ٗهظ 
ٚسالغ ڣنحڤها، ڣلږ  شكالڢ ثلت يتبٖڥ فيها تحققڢ؛ كالقصيٖع ڣثلخطبغ ڣثل يقڤڋ: )) ٕڋ ثلقٖما علګ تثلن٨ت ب

لفڤث  ڗ ثلقٖما ثللسانيئ  -ي تنظيڇثتهږ–ي ي مفهڤم تثلن٨ت ثلبنائيب بيٖ  يڗ ثلباغييڗ قٖ جمٸ تلڊ ثلتحققاػ 
ٙغږ ٗلڊ–تيِ لهږ  ٚيغ مشًڇكغ، فضا عما احظڤه  -علګ  ڗ ياحظڤث لتلڊ ثلتحققاػ مقڤماػ ثلنصيغ جڤه

ٙسالغ ڣخطبغبببب  ڣ بيڗ  سالغ،  ٚځ بيڗ قصيٖع ٙڣ ٚيغ خاصغ؛ مثل تلڊ ثلت تف لكل منها مڜ مقڤماػ نصيغ جڤه
ٚجٸ ٚ : محمٖ ثلعبٖ، ثم  ب ةةتثلسابڄ، ٥  ثلخ ((  ب  ينظ

بڤ ثلفضل  - 2 ٚڬ، كتاب ثلصناعتيڗ، ثلكتابغ ڣثلشعٚ، تِ: علي محمٖ ثلبيجاڣڬ، محمٖ  بڤ هاڋ ثلعسك
ٚبيغ، ٭ حيا ثلكتظ ثلع  ٙ ٚثهيږ، ٕث  بتتت، 952٥ت، تةب
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ٚڬئتعنٖ مفهڤم ثلن٨ مڜ مفهڤم ثلكام يتحقڄ  -ت فقٖ ، تبڤ هاڋ ثلعسك

ي بٖثيغ قڤلڢ مثستع ٚ كما  مصطلح تثلكام ثمنظڤمتل ثلناقٖ  ڣهڤ ا يقصٖ بڢ ثلشع

ي ه٘ث ثمقام  حشيٸ عڜ ه٘ث ثمصطل ٚڬ  ي، فالعسك نما هڤ يڤسٸ محمڤلڢ ثمعٚ ڣ

ٕبي ڣثل٘ڬ ميڈه بصفغ ثلنظږ عڜ ثلكام ثلعإڬ ٚځ ثلكام ث  بيف

ٚسائل، -2 شكاڋ ثلثاثغ: ثل ي ث ڗ ثلن٨ة ثلكام يتمظهٚ  كيٖه علګ   ت

ٙع له٘ه ثلنقطغ ثلخطظ، ڣثلشعٚب ڣقٖ جناٝ سبڄ لنا ثإشا ، ڣلكل لڤڗ منڢ ه٘ه ث

ٕبيغ  بثلثاثغ خاصياتڢ ثلفنيغ ڣث

ع ثلت تضمڜ ثلتحقڄ ثلفعلي للن٨ هي  -3 ع تثلصٙڤ ليڀ ڣجٕڤ حسڜ ثلت

ٚفيغتثلًڇكيظ ثػ ثمع  ، ڣهما مصطلحاڗ يستخٖماڗ للتعبيڇ عڜ ثلجمٸ بيڗ ثلتصٙڤ

ٜئيغثمختل ٚع ثلج ثه ثلنظ  فغ ڣبيڗ ثمتڤثلياػ ثلجمليغ، ڣب٘لڊ ينفي ثلناقٖ عڜ ٙ

ٕبي  ليڀ ثلجملي-للعمل ث ئ ب  -ثلت

ٚسخ  ٕبي كڤحٖع كليغ مًڇثبطغ  ڋماكڣه٘ث ما ي لګ ثلعمل ث  ٚ ثلڤعي لٖيڢ بالنظ

ٚثف ط ٚه، ببب))ڢكامجعل يڗ  ، ل٘ث فهڤ يشًڇ٭ علګ ثمتكلږث خ ڣلڢ ب ڣمطابقا مشتبها 

ٙه، ڣتكڤڗ ثلكلمغ منڢ مڤضڤعغ مٸ  ٚث ط  ٚ ٚثفڢ، ڣا تتناف ط ٜه، ڣا تتخالڀ  هإيڢ لعج

ٚڣنغ بلفقها ي كامڢ ه٘ث ما يٖڋ علګ ڣعيڢ ب1((خژها، ڣمق ٜث تناسڄ هميغ ، ڣ ج

ڣڋ ثلكام  ڗئ، اثلكام ڣثلتئامه ٚه يخلڄبتشابڢ  ٚثفڢ عاقغ تماسڊ تكڤڗ   خ ط بيڗ 

ٜثئڢ شاملغ ج لګ، تنطلڄ بٖثيغ بعالكل  خژها لتصل  ؛ بنيغ فيڢ علګ قغ ثلكلمغ مٸ 

ٚثف  بعاقغ ثلجمل مٸ بعضها ط ٚبٰ  كما يفيٖ ڣعيڢ بالعاقاػ ثلٖاليغ ثلت ت

ڗ يجعل ثلكلمغ  خٚ، ڣ ٚبٰ ما تقٖم بما ت ڗ ي بمحاٗثع سابقژها ثلكام، فعلګ ثمتكلږ 

ئبتمام ثاقًڇثڗ يحصلڣ احقژها ل

                                                 
ٚڬ،  -1 ٙ ثلسابڄ، ٥ ثلصناعتيڗ، بڤ هاڋ ثلعسك  ب42ت -ت4تثمصٖ
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ي ثلكام  تتجلګ ٗث تحققـ  حسڜ بنائڢڣئتمام ثلصنعغ  ڣفڄ منظٙڤ ثلناقٖ 

ٚڣ٭ ثلتاليغ  فيڢ ئ :ثلش

 لفاٱ علګ ما يڤجظ ثلتئام ثلكامب  تخيڇ ث

 حڄ بامقام ليڄ بمڤقعڢ، ڣ  ٛ ي ثإطناب ڣثإيجا  ڗ يكڤڗ مڤقٸ ثلكام 

 ڣثلحاڋب

  ٚهب خ ڣلڢ يكشڀ قناٵ  ٙه، ڣ ٕٙه تنبيڊ عڜ مصإ ئ1ڗ تكڤڗ مڤث

ع ثلًڇكيظ بٖثيغ ثلنظٚ لحٖيڣمما يستڤجبڢ ث لګ ن عڜ صحغ ثلسبڊ ڣجٕڤ

ي تها ثلكليغ ڣثلت تخلڄ لنا نظما متكامل ثلتنسيڄ، صحيِ ثلًڇكيظ  ثلنصڤ٥  صٙڤ

ليڀ ڗ  ڣثلت ع، ڣل٘ث ف ٕٚث ع ڣثل ثلشعٚ عنٖ حت يمكڜ لنا ثلحكږ عليها بالجٕڤ

ٚڬت  ٕٚ ڣيتميڈ تثلعسك ع ثلصنعغيتف نڤثٵ ثلكام بجٕڤ ي  ڣتماسڊ بنيتڢ  عڜ با

ٚڣثع، ڣثمتٖثٕ ڗ )) ، ٗلڊ ثلٖثخليغ فڤثه ثل يضا طڤڋ بقائڢ علګ  مما يفضل بڢ غيڇه 

ٙتبا٭  لڊ ا ٜماڗ ثلطڤيل بڢ، ٗڣ ٜثئڢ ببع٬((ثل ج ٚجٸ ثل، 2بع٬  ي  ناقٖ ثلبا۬يي

ٕٚ بها  لګ خاصيغ ثلتماسڊ ثلت يتف ٙه بيڗ ثلناٝ  ه٘ث ثلقڤڋ ٗيڤٵ ثلشعٚ ڣثنتشا

ٚئ جناٝ ثلكامٕڣڗ  ثلشع لګ ثلخڤث٥ غيڇه مڜ   ٚ ٚيغ ڣبالنظ ڗ ثلقصيٖع ثلشع ، ٗلڊ 

ڗثلًڇكيبيغ ثلت تبن ڣفقها تضمڜ لها تماسكا ٕثخليا،   ڣمڜ بيڗ ه٘ه ثلخڤث٥: ثلٛڤ

ئ ثلخببڣثلقافيغ، ثلڤحٖع ثلعضڤيغبب

ٚڬت ا ينفڊئئ يتحٖف عڜ مقڤماػ نصيغ ثلن٨، فهڤ ا يكتفي بالحٖين تثلعسك

ع ثلًڇكيظعڜ  ليڀ ڣجٕڤ ٚ ثلكام به٘ه ثلخڤث٥ حسڜ ثلت ث نما يڤثصل ، ڣمٖڥ ت ڣ

ٙه حڤڋ ثلناقٖ  فكا ليڀ، ل٘ث فهڤ ع٩ٚ  ي خلڄ حسڜ ثلت يلح ثآلياػ ثلت تساهږ 

                                                 
ٚ : محمٖ ثلعبٖ،  - 1 ٚجٸ ثلسابڄ، ٥ ثلن٨ ڣثلخطاب ڣثاتصاڋ، ينظ  بتةت-5ةتثم
ٚڬ،   - 2 ٙ ثلسابڄ، ٥ثلصناعتيڗ، بڤ هاڋ ثلعسك  بث3تثمصٖ
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ٙع ثاتساځ ثلنحڤئ ٚڣ جام ثلٖالي ڬئعلګ ض ڗ هاتيڗ ئ ي كتابڢ ثلصناعتيڗ ڣثان

ٚه ثلخاصيتيڗ ڣلڢ آخ ٚثبٰ ثلن٨ مڜ  ٚڥئ تضمڜ ت خ ئبلګ جانظ عڤثمل 

سلفنا ئ نڢ ا ڣكما  ٚڬت علګ تمام ثلڤعي ب با ثلهاڋ ثلعسك ڗ ت  يمكڜ ثلحكږف

لګ   ٚ ا مڜ خاڋ ثلنظ تڢ  ٕٙث ڣ  ٚڬ  ع ثلن٨ ثلشع لفها بعلګ جٕڤ نيتڢ ثلكليغ ڣحسڜ ت

ٚ كام منسڤه، يقڤڋ: ))  ڣڣفاځ ٗلڊ ،ٕثخليا ڣهڤ ب٘لڊ لږ يش٘ عڜ سابقيڢ ثلشع

خڀ، ڣحسڜ لفظڢ ڣلږ جڢ ڣلږ ي م ن حسنڢ ما تا ڣلږ  يهجڜ، ڣلفٴ منظڤم، ڣ

ي مڜ ثلغليٴ مڜ يستعمل فيڢ لفاٱ فيكڤڗ  ثلكام، فيكڤڗ جلفا غليظا، ڣا ثلسڤ ث

ٕبي مڜ1مهلها ٕڣنا(( لګ ثلنتاه ث ٚڬ  ٚ ثلعسك ي ه٘ث ثلقڤڋ ينظ نڢ ، ڣ  ن٨ حين 

ئ:علګ ٗلڊ ڣثلٖليل

نڢ   -ت ٚ علګ  ٚبي كام منسڤه، ڣثلن٨ تعبيڇه عڜ ثلشع  بنسيٌي ثصطاحڢ ثلغ

كيٖه علګ خاصيغ ثاتساځ بٖ ئ -2 لفاٱ،  ت ٚكيظ ث ٚكيظ بالصڤػ ثږ ت ڣحسڜ ت

ا ب لفاٱ ا يستقيږ  جامث ئثلٖاليب هاان

ي عند الباقاني قبيلالّنظ من  -*  :والجرجاني امفهوم النص ّ

ٚڬئتخاصيغ تميڈ ثلكام عنٖ  ڀليڗ كاڗ ثلتئ فقٖ ڣظڀ  ت ڣمڜ ماثلڢ،ثلعسك

ٕػ ثلباحثغ تنهلغ  ٙڣ ٚ فقٖ  غيڇه مصطلح ثلنظږ للتعبيڇ عڜ ٗلڊ، ڣكما سبڄ ثل٘ك

ٙباػ مڜ بينها تثلن٨ نظږت حمٖتجملغ مڜ ثمقا ، ڣثلنظږ هڤ سياقغ ثللفٴ فيصل ث

ٚثٕ تبليغڢ، ڣكثيڇث ما نقڀ علګ ثستخٖثماػ ه٘ث ثمصطلح عنٖ علمائنا  للمعن ثم

ئثلقٖثمىب 

ٙتبٰ مص طلح ثلنظږ عنٖ ثلكثيڇ مڜ ثلنقإ ثلباغييڗ بحسڜ ثنبنا ثلن٨  لقٖ ث

ليفڢ ع ت ٙثڣئب ڣجٕڤ بڤ بكٚ  ه٘ث ما قامـ عليڢ  ٗ جعل مڜ ڝ( 3ة4)تثلباقانيت

ڣصاڋ ثلنصڤ٥ ڣتميڈها عڜ غيڇها ثلنظږ  ل٘لڊ فهڤ عنٖه شبيڢ ب خاصيغ تجمٸ 
                                                 

ٚڬ،   - 1 ٙ ثلسابڄ، ٥ثلصناعتيڗ، ثلعسك  بةتثمصٖ
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ٗ قٖ  ي ثلعلږ بعمليغ ثلنسيٌ؛  ٙجليڗ  بالصناعغ ڣثلنساجغ، ثږ يتفڄ يتساڣڥ )) 

ي ثلصنعغ هل نظږ ثلكام  حٖهما مڜ ثللطڀ  خٚ، ڣك٘لڊ  ما ا يتفڄ ل

ا عمليغ ن يقڤم ثلناظږ 1يتفاضلڤڗ مٸ ثلعلږ بكيفيغ ثلنظږ(( ، فالنظږ ما هڤ 

نڢفناظږ ثلن٨ مقام ثلصانٸ،  ي شكل قطعغ  كالصانٸ ڣثلنساه ٗلڊ  ٚه ثلن٨  يخ

ي مقڤلتڢ بنسيٌ متماسكغ، ڣه٘ ٙفت  ٙڣاڗ با ٙع ت شا ٚنا ب ڗ ثلن٨ يشبڢ نسيٌ ث ي٘ك

ئبثلعنكبڤػ

ڗ نع٩ٚ مفهڤم ثلن٨ عنٖ  ٚجانيتقبل  ٚ ثلج ٚ تث4)تثإمام عبٖ ثلقاه ڝ( جٖي

ڗ  لګ  ٙع  علما ثتڢ قٖ كاڗ ٗثئٸ ثاستعماڋ عنٖ ي حٖ ٗثلن٨ مصطلح بنا ثإشا

ٚبث مثاڋ  يغلع ٚئتثلقٖثمى مڜ  ٚجانيت عبٖ ثلقاه ئ.اغيڇهمڣئ تثلعلڤڬئتڣ ثلج
                                                 

1
ٚع، ٕ٭، ٕػ،  ، ٥  -  ٙف، ثلقاه ٙ ثمعا حمٖ صقٚ، ٕث ٛ ثلقٚڗ، تِ: ثلسيٖ  عجا ٚ ثلباقاني،   ب295بڤ بك

 -  ي بحثنا ه٘ث علګ ننا ڣقفنا  ا  ڗ مصطلح ثلن٨ غائظ لٖڥ ثلنقإ ڣثلباغييڗ  قڤثڋ ثلشائعغ  مڜ ث
ٚجاني، سيعلږ حتما  لفاػ عبٖ ثلقاهٚ ثلج ي كتظ ثلباغغ، ڣثمستقٚ م ثستعمااػ له٘ث ثمصطلح خاصغ 

ٚجاني مصطلح تثلن٨ت، ڣقٖ ثختلفـ ثلصياغغ ڣثمعن ثل٘ڬ ثستخٖم فيها  بمڤثقٸ ثستخٖثم عبٖ ثلقاهٚ ثلج
خٚ:  ي مڤضٸ  ڗ ين٨ فيڢ، ڣيقڤڋ  شبڢ ٗلڊ مما يمكڜ  ثمصطلح، كل حسظ ما يقتضيڢ ثمقام، يقڤڋ: ))ڣما 
ڗ يٖعي لهږ ه٘ه ثلصفغ ٕعڤڥ مڜ   ٕٚ ڗ تن٨ فيڢ علګ ڣثحٖب ثږ يقڤڋ:لږ ي ٕٙػ  ڗ يكڤڗ ثلفعل فعا قٖ  ڣهڤ 

ٕٚهږ بها، ڣين٨ عليهږ ف ي ه٘ه ثمڤثضٸ علګ صيغغ يف ٚجاني  ٚ ثلج ٕ ثمصطلح عنٖ عبٖ ثلقاه يها (( ، لقٖ ٙڣ
ٙٵ)ين٨(، ڣثاستعماڋ هاهنا يحمل معاڗ مختلفغ:  ئثلفعل ثمضا

تي علګ مثل ه٘ث ثمنڤثڋب -ت ڗ ي ڣ  ڗ يقاڋ فيڢ  ڣڋ بمعن  ي ثلقڤڋ ث ئفكانـ 
ڗ تبيڗ في -2 ليڢبما ثلقڤڋ ثلثاني فقٖ حمل ثلفعل معن  ڣ تشيڇ  ئڢ علګ ڣثحٖ، 
ٚجانيب -3 ٚڬ علڄ عليڢ ثلج ي ثلقڤڋ ثلثالن حمل ثلفعل ين٨ معن ثلظهٙڤ ڣثلعلڤ، ڣهڤ تعقيظ علګ قڤڋ شع ئڣ

يضا، يقڤڋ: ))مڜ غيڇ      ي ه٘ه ثمڤثضٸ  ٙه)ثلن٨(، ڣلقٖ ثختلفـ ثاستعمااػ  ي مصٖ مڜ ثږ ثستخٖم ثلفعل 
ي ق ي ه٘ه ثمڤثضٸ حمل ڗ يقصٖ ثلن٨ علګ معلڤم، ڣ ثباتڢ لڢ(( ،ڣ نڢ فاعلڢ ڣ ٛيٖ ب خٚ:كاڗ ثلن٨ علګ  ڤڋ 

ئثمصطلح معن ثإبانغ ڣ ثلحٖين ڣثلقڤڋب 
صڤڋ ثلفقڢ ڣثلحٖين قٖ ثصطلحڤث      ڗ علما  ٚڣجا عڜ ن٨ ثلتنڈيل((ب لقٖ بينا فيما سبڄ  ي قڤلڢ: ))خ ما  ڣ

ٚجاني هاهنا لږ علګ ثلقٚڗ ڣثلحٖين بمصطلح تثلن٨تفقالڤث با ٚ ثلج لن٨ ثلقٚني ڣن٨ ثلحٖين، ڣعبٖ ثلقاه
ٚجاني، ٕائل  يش٘ عڜ ثلقاعٖع، فقٖ ثستخٖم ثمصطلح للٖالغ علګ ثآياػ ثلقٚنيغب ينظٚ : عبٖ ثلقاهٚ ثلج

ٚع، ٭  -29ت -28ت -2تتب ٥ 4ةة2، 5ثإعجاٛ،  قٚه ڣعلڄ عليڢ: محمٕڤ محمٖ شاكٚ، مكتبغ ثلخانۑي، ثلقاه
 ب  348 -54ت
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ٚٛ ما جإ ب ٚيحغبڢ  ػڗ مڜ  ٚجانيت ق غن بڢ ثلفكٚ ثلنقٖ تثلج ٚبي ڣ ڬ ثلع

ي ثلنظږ، ڣئ ٚيتڢ  ٚفنظ لګ ثلش  كيڀ جا ڣثتفڄ، )) قائا: ڢهڤ يع ثلنظږ: ضږ ثلش  

ليڀ  ڣثلصياغغ ڣثلبنا ڣثلڤ٧  ڣثلتحبيڇ ڣما ڣل٘لڊ كاڗ عنٖهږ نظيڇث للن ڣثلت

ٜث بعضها مٸ بع٬ حت يكڤڗ لڤضٸ كل حين  ج ٙ ث شبڢ ٗلڊب مما يڤجظ ثعتبا

ي مكاڗ غيڇه لږ يصلح ي قڤڋ 1((ڣضٸ علغ تقتض  كڤنڢ هناڅ، ڣحت لڤ ڣضٸ   ،

ٚجانيت جامڢمصطلحا تثلج ليڀ ؛ ػ تٖڋ علګ ثتساځ ثلكام ڣثن فالن ڣثلت

 ، ٜث ثلكامڣثلبنا ج ٙتبا٭  لګ ث لفاٱ تحيل  ببب، كلها  بعضها مڜ بع٬  ڣثلڤ٧ 

سباب لغڤيغ ڣئ ٙتباطها ه٘ث  ي ث ٚڥ ٕاليغ ڣيكڤڗ  تعطينا  ، ڣهي بائتافهامنطقيغخ

ڣصاڋ  ئبثلڤشائٌ متعلڄنظما ڣنسيجا محكږ ث

ٚجانيتيحاڣڋ ئئ ٚيقغ ثم تثلج ڗ يبيڗ ثلط ثلګ لبنا ثلن٨ة ي مڤثضٸ شت 

ٚبٰ ثلجمل ثلخطاب،  لګ ثلعاقاػ ثلت ت  ٚ نڢ كاڗ ٕثئږ ثإنعام بالنظ كما يبٖڣ جليا 

ٕٚ)) يقڤڋ:فيما بينها، ل٘ث فهڤ  ي ثلجمل ثلت تس  ٚ لګ 2((ڣينظ غلظ ثلباحثيڗ  ٚجح  ، ي

ٚجانيتڗ  طاٙ ثلجملغ مبٖئيا، تعبٖ ثلقاهٚ ثلج ي  قٖ تجاٛڣ  حا  ڣه٘ث يبٖڣ ڣث

ٕٚع ٚتڢ علګ ثلجملغ ثمف ٚ ثإمام نظ ٗ لږ يقص ٚه،  ڗ ثلقڤڋ ثلسابڄ ٗك ٚ   فقاڋ ب )ينظ

                                                 
1
 -  ٙ ٚجاني، ثمصٖ ٚ ثلج  بت5، ٥ثلسابڄعبٖ ثلقاه


نڢ عنٖما يعيٖ ثمٚ  -  ٚه  ي نظ ٚع متفحصغ، ڣ ٚثٙ( نظ س ٚجاني)ثلٖائل ڣث لګ نتاه ثلج ٚڬ  ٚ محمٖ ثلعم لقٖ نظ

ٙث للخصڤصيغ  ڗ مڜ بيڗ ثمبإ ثلت بقيـ معيا ٙ ياحٴ  ٚث س ي ث ي ثلٖائل علګ عملڢ  ٚجاني  ٚ عمل ثلج خ
ٜيٖ مڜ ثلًڇكيظ، ڣثلتميڈ ثلبا۬ي مبٖ ثلبنا علګ ثلجمل ڣثلصٙڤ ثلباغيغ  ڣتناس  ثمستڤياػ ثمتحققغ سعيا م

ٚڬ مڜ خاڋ  لګ ثلن٨: ثلبنا علګ ثمنجٜب ڣيٖعڤ محمٖ ثلعم ٙثستڢ ه٘ه بعنڤثڗ: مڜ ثلجملغ  ڣلقٖ ڣسږ مبحن ٕ
لګ ثلتمفصل ثلٖالي ڣثل٘ڬ  ٚتڢ  لڊ مڜ خاڋ نظ ٚڣٵ متكامل، ٗڣ ٚجاني كمش ٚڣٵ ثلج ي مش  ٚ عإع ثلنظ لګ  ه٘ث 

ٚئ صڤلها ڣثمتٖثٕثتها، ٥غلبڢ ثلج ٚبيغ  ٚڬ، ثلباغغ ثلع ب ينظٚ: محمٖ ثلعم  ب 382-2ث3جاني علګ ثلتقطيٸ ثلنظم
2
ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ، ٥ -  ٚ ثلج  بت8عبٖ ثلقاه
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كٌڇ مڜ جملغب ڗ ثلن٨ يحمل  ٕٚ(، ٕليا علګ  ڣبه٘ث يظهٚ ڣعي  ي ثلجمل ثلت تس

ٚجاني ٍٚ بها ثلج ڗ لږ يص ٚع ثلن٨ حت ڣ ئب  بفك

ٚع ثلتئام ثئ       كٖ علګ فك ٜثڋ ثإمام ي  يقڤڋ:فلجمل ڣضمها لبعضها ثلبع٬، ا ي

ڗ مڜ)) ٚتڢ ڣثعلږ  ٗث تٖب نـ تعلږ  ڣيغ ثلكام ما  ٚ ٙڣ لګ فك  ڗ لږ يحتٌ ڣثضعڢ 

ٚطها  لګ آڋ فخ لګ بع٬، سبيل مڜ عمٖ  ي ضږ بعضڢ  ٚڥ سبيلڢ  حت ثنتظږ، بل ت

ڗ تۑي لڢ  ي نضٖه ٗلڊ  ٚيٖ  شيا بعضها علګ بع٬ ا ي ي سلڊببب، ڣكمڜ نضٖ 

ٗث كاڗ معناڅمنڢ  لڊ  عبببٗڣ ڣ صٙڤ تختلڀ عڜ ه٘يڜ  حاڋ ثلناظږ ا، ف1((هيئغ 

ٙثبطغ متينغب ٚبطها  ي نسڄ ڣثحٖ، ت ٙثػ  لفاٱ ڣثمعاني ڣثلعبا ئثاثنيڗ، فهڤ يجمٸ ث

كٖ علګ ئ ٚع ڣنجٖه ي ي فك ٗث ما ٕخلـ  ثلتڤث ثلحاصل بيڗ ثلجمل، فالجملغ 

ٚتبٰ بما تلڀ معهفتتڤث بعٖها قبلها ڣئ نظام جملي ت ٚ  ،اڣت ڣه٘ث مكمڜ ثلس

لفاٱ لفڄ بعضها ثلبع٬، ))فلي٠ ثلغ٩ٚ بنظږ ثلكلږ  جلها ڣضعـ ث ڣثلغايغ ثلت 

ڗ تناسقـ ٕالژها ڣتاقـ معانيها، علګ ثلڤجڢ  ي ثلنطڄ، بل  لفاظها  ڗ تڤثلـ 

ي ثلنطڄ ڣثلسامغ ثلنحڤيغ2ثل٘ڬ ثقتضاه ثلعقل(( ڇ غي ب فالقڤڋ بمبٖ ثلساسغ 

ڗ تتفاعل عناصٚ ثلكام فيما بينها  كفيل لتحقيڄ ثلتڤثصل، ڣلكڜ مقصٖ ثلقڤڋ 

ا  فإعڣفڄ ثقتضا ثلعقل لها حت تحصل ثإئ ڗ يتږ ٗلڊ  لٖڥ ثلسامٸب ڣا يمكڜ 

حٖهما قٖاثلكام))ٗث كاڗ ڗ  ٚثغا ڣثحٖث، ڣك ف ٚغا  ف ي ثآخٚ ڗ قٖ  ٚ 3((سبڊ  ، يظه
                                                 


ٚجاني عنٖما  -  ڗ ثلج ٚجاني، فقاڋ ب ٚ ثلج قڤثڋ عبٖ ثلقاه ڣيلڢ  ي ت ٚمغ م٘هبا بعيٖث  بڤ خ  ٚ لقٖ ٗهظ عم

ي تحٖف عڜ ثلنظږ ڣكيڀ ي حڤثڋ ثلخبڇ)فينظٚ  ي  نڢ كاڗ يقصٖ صناعغ ثلن٨، ڣعڜ قڤلڢ  ه،  تږ بنا
ٚيغ  ٚمغ، نحڤ ثلن٨ نقٖ ثلنظ بڤ خ  ٚ لګ نحڤ ما فڤځ ثلجملغبينظٚ: عم ٚمي ب٘لڊ  نڢ كاڗ ي ٚ٭ببب(،  ي ثلش ثلخبڇبببڣ

ٚڥ، ٥ خ ٙبٰ مفهڤم ثلن٨ مڜ مفهڤم ثلنظږ عنٖ عبٖ ت4-44ڣبنا   ٚ ٚي ب ٚجانيب ب ڣك٘ث حاڣڋ بشيڇ  ٚ ثلج ثلقاه
ٚيغ ڣثلتطبيڄ، ٥ ٚيٚ، تعليميغ ثلنصڤ٥ بيڗ ثلنظ ب  ب54-45ينظٚ: بشيڇ 

ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ، ٥ -1 ٚ ثلج  بث9-ت9عبٖ ثلقاه
ٙ نفسڢ، ٥ - 2  بة5-49ثمصٖ
 بتت3، ٥نفسڢ -3
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ڗ  ٚ  ٖعبتجليا  ٚجانيثلقاه ٚيٖ لفـ ثانتباه للعاقاػ ثلقائمغ بيڗ ثلجمل تثلج  كاڗ ي

ي ثمڤثضيٸ ثم ڣفقا للنظام ثلتتاب۫ي لها منها  جعلڣه٘ث ما ي، فيها تضمنغعلګ ثختاف 

ٚئ مٸ حصڤڋ ثلفائٖع لٖڥ  يڄ عمليغ ثلسبڊ ثلت تحٖف بينهماكتلغ ڣثحٖع عڜ ط

ئبثمتلقي

ٚجانيت ٕليل قاطٸ علګ مٖڥ ئ  ڗ ما قٖمڢ تثلج هميغ ڣعيڢ بمفإ ثلقڤڋ 

لګ ، ثلتماسڊ ثلحاصل بيڗ ثلجمل شاٙ  ڗ ثإمام قٖ  كٖ لنا مڜ خاڋ ه٘ث  ڣيت

ٙتبا٭ ثلسابڄ بالاحڄل ثمتڤثلياػ ثلجمليغ ثلت تشكل ٚثعاع  نا ثلن٨ مڜ خاڋ ث مٸ م

س٠ عليها مفهڤم ثلن٨  ڗئ، علګ تمام ثمعن ڣصحغ ثلٖالغ ٚع هي ثلت ت ه٘ه ثلفك

قيغ حسڜتلٖڥ كل مڜ  ي  ڣبه٘ث، 1تهاليٖثڬ ٙڣ ٚيتڢ  فالناقٖ ثلبا۬ي ڣمڜ خاڋ نظ

لګ ثلبن ثلنظږ قٖ  ٚ ئب تحقڄ تشكل ثلن٨ ثلفڤقيغ ڣثلت تجاٛڣ نحڤ ثلجملغ بالنظ

ٚيڜ ڣثمشتغليڗئ ٚجٸ بع٬ ثلباحثيڗ ثمعاص ع ثلًڇثف ضمڜ حقل ي ٚث  عإع ق

حيائڢ نما هي ڣليٖع ثلبيئغ ثلت  ڣ ڗ ثمصطلحاػ ثلت ڣظفها ثلعلما ثلقٖثمى  علګ 

ي مٖڣناتهږ علګ مصطلحاػ تعبڇ عڜ نف٠  ننا نقڀ  كانڤث يعيشڤڗ فيها، مڜ ثږ ف

ٙث بعضهږ ثلبع٬بثمفهڤم  ٚ ب ث ي حٖ ٗثتها مما يبٖڬ ثلت ئڣلكنها متباينغ 

بني الّن بي الّتركي والتألي عند ابن اأثير والعلوي وابن أبي  -*

 اأصبع امصري:

ڗ ثلنقإ ڣثلباغييئ نفا،   ٚ  ڗ ڣهږ يعالجڤڗ قضايا ثلن٨ قٖ بٖثكما سبڄ ثل٘ك

ثٚ ببيئ ي صياغغ مصطلحاتهږب اجا ثلت ثٚ ه٘ث تهږ  ٚئث لٖڥ ثلكثيڇ منهږ  يتمظه

ٚجانيت ڣتثبڜ ك ثيڇطباطبات ڣتـتثلج خيڇ ف، علګ شاكلژهږ هږ مڜتڣئڝ(ث3ت)ثبڜ ث ه٘ث ث

ٚيفڢ للبياڗ ڣثل٘ڬ مڤضڤعڢ ثلفصاحغ ڣثلباغغ مڜ مبٖ ثلصناعغ  ي تع ينطلڄ 

                                                 
 بت2-٥،25 ه٘ث ثلبحن ينظٚ: ثمٖخل مڜ   -  1
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ليڀ ڗ صناعغ ت اػ ثمنظڤم ڣثمنثٙڤ  ثلكام مڜ فيقڤڋ: )) ثعلږ  لګ  تفتقٚ 

ي ثئتاف1كثيڇع(( ا  ڗ ثلصناعغ ا تقٸ  ٚځ ڣثلجمٸ بيڗ ثمتخالڀ مڜ ثږ  ، ٗلڊ  ثمتف

ٚكظ ي ثلكام ثم ٕڣثػ خاصغ يحصل ثائتاف  لياػ ڣ ئبباستخٖثم 

ثبژها ثلنقإ ثلقٖثمى للكام هي ثلًڇكيظ ثئ للفظي ڣبالتالي فالخاصيغ ثلت 

ي  ٕبيڣثلٖالي ڣثل٘ڬ ينتٌ لنا  ع ثلعمل ث خيڇ صٙڤ  ،مكتمل محكږ ثلبنا ن٨ك ث

ٜيغ اقـ كبيڇ ثلعنايغ مڜ لٖڗ ثلنقإ ڣحڤڋ ٗلڊ يقڤڋ  ڣه٘ه ثيڇتثم : ))ڣثعلږ تثبڜ ث

ڗ ثلًڇكيظ  ٕٚثتها،  ي مف كٌڇ مما يقٸ  لفاٱ  ٚكيظ ث ي ت ڗ تفاڣػ ثلتفاضل يقٸ 

 ٚ شڄ((عس ٚځ، فحالڢ حاڋ  2ڣ لڀ تتجلګ مڜ خاڋ ثلجمٸ بيڗ ثمتف ، فح٘ثقغ ثم

ٚثٛ ٚكبغ، ڣهنا  ثلخ لت ليظهٚ حسنها ڣهي م ڜ تباي ئمكمڜ ثاختاف ڣئثل٘ڬ يجمٸ ثل

ٚكباػب ٕٚثػ ڣثم  ثلجماڋ بيڗ ثمف

ٚكباػ ئ ي ثم ليڀ يتحقڄ  ڗ مبٖ ثلت لفاٱ مڜ ثږ ف ٕٚثػ، مڜ ث ٕڣڗ ثمف

كٖ  ٚكيبها، ڣي ثنا ت ٕٚ بها  لفاٱ لها خاصيغ تتف ثيڇتفا ڜ ي مڤطه٘ث ثلٚڬ  تثبڜ ث

 ٚ ٚكبغخ ٙػ م ٗث صا ما  لفاٱ-بقڤلڢ:))ڣ نڢ  -يقصٖ ث ثڅ  خٚب ٗڣ ڗ لًڇكيبها حكما  ف

لفاٱ ليسـ  ڗ ه٘ه ث ليڀ ڣثامًڈثجاػ ما يخيل للسامٸ  يحٖف عنڢ مڜ فڤثئٖ ثلت

ٕٚع تلڊ ثلت كانـ ي حٖين ثلناقٖ ب3ب((مف ئڗ  نما يكڤڗ  بياڗ  ڗ ثلحكږ ثلصإځ  علګ 

 ، شيا ٚكباػ مڜ ث لګ ثم ي ٕالغ ثلكلمغ ڗ بالنظٚ  ثلجماڋ ثل٘ڬ ڣئثلًڇكيظ يغيڇ 

لفاٱ بعضها ببع٬،  خ٘ ث خ٘ يتحٖف عنڢ ثلناقٖ هڤ ثلحاصل مڜ ت ه٘ث ثلت

                                                 
ي   - 1  ٚ ثيڇ، ثمثل ثلسائ ٙ ضيا ثلٖيڜ ثبڜ ث ي، بٖڣڬ طبانغ، ٕث حمٖ ثلحڤ ٕب ثلكاتظ ڣثلشاعٚ، قٖ ڣ عل: 

ڣڋ، ٥ ٚع، ٕ٭، ٕػ، ثلقسږ ث  ب  38ثلنهضغ، ثلقاه
ٙ ثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ،   - 2  ب3تت، ٥ثلسابڄثمصٖ
3 -    ٙ  ب9ة2، ٥تةهنفسڢ، ثمصٖ
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ڣنڄ معانيها فائ لفاٱ جماڋ ٙڣ لڀ يخلڄ نسيجا محكما تكت٦  مڜ خالڢ ث  ڣثلت

ٕٚعب لفاٱ منف ئيمكڜ ثلحكږ علګ ه٘ه ث

ڗ   كيٖث ما تقٖم ف ٚب لنا ثمثل ت ثيڇ ت يض ع ثلعقٖ ثمشكل مڜ بتثبڜ ث صٙڤ

ليفهاآ ٚقها لت تكت٦  حليژها مڜ حسڜ ت ٚكيبها بعٖ تف ڣمثاڋ ٗلڊ كمڜ  ، فيقڤڋ:))ڣت

ليفخ٘  ي ت حسڜ ثلڤضٸ  لفها، ڣ ها، فخيل آلت ليسـ مڜ ٗڣثػ ثلقيږ ثلغاليغ ف

ع مبٖٕع(( نها ليسـ تلڊ ثلت كانـ منثٙڤ تقاڗ صنعتڢ،  ليفڢ ڣ ٚ بحسڜ ت ڗ 1للناظ ب 

لفاٱ ٚكباػ مڜ ث ثيڇت حڤڋ ثم لګ حٖ ما حٖين تثبڜ ث ليفاػ يقًڇب  صٍٖ بما  ڣثلت

ٍٚ ثيڇ لږ يص ڗ ثبڜ ث ا  ٚجانيت حڤڋ ثمتڤثلياػ ثلجمليغ  ٚ ثلج  بڢ ثإمام تعبٖ ثلقاه

ٚبڢ نڢ ڣبض ا  ٚكبغ فقٰ،  لفاٱ ثم ٚكباػ ثلجمليغ بل ثكتفى بحٖيثڢ عڜ ث ئعلنا بام

ٜثاثمث ج لګ   ٚ نڢ ا يمكڜ ثلنظ كبڇ ٕليل علګ  ع ثلعقٖ  ٚقغ ڋ بصٙڤ   بثلن٨ متف

ٜث ثلن٨ ڣفڄ ثلنمط ج ڣ  ٙػ مكڤناػ ثلن٨  ٗث ما سا  يغ ثمبينغ سابقاف

ي ػ  ٚڬ)نظام بيڗ ڣنسڄ  جا صبٸ ثمص بي ث : ڝ(54تحسڜ، ڣعڜ ٗلڊ يقڤڋ ثبڜ 

بياػ مڜ  تي ثلكلماػ مڜ ثلنٌڇ ڣث ڗ ت ))حسڜ ثلنسڄ مڜ محاسڜ ثلكام، ڣهڤ 

ٚ متتالياػ، متاحماػ تاحما سليما مستحسنا، ا معيبا مستهجنا(( ، يتحٖف 2ثلشع

ڣ  ٚث، ڣقٖ ڣظڀ ثلناقٖ عڜ ثلبنيغ ثلٖثخليغ ثلت تحكږ ثلن٨ نٌڇث كاڗ  شع

بياػب  ڣ ث مصطلحتحسڜ ثلنسڄت تعبيڇث عڜ ثإحكام ثلجيٖ ثل٘ڬ تتميڈ بڢ ثلكلماػ 

لګ ثلخڤث٥  نعامڢ بالنظٚ  ڗ تكشڀ لنا عڜ حسڜ  ٙتڢ ه٘ه كفيلغ علګ  شا ف

ئ ٜئثلًڇكيبيغ للن٨ ككل ڣلي٠ ث ل٘لڊ عبڇ عڜ ثلعاقاػ ثلت تجمٸ ثمنفصلغ منڢ،  ثج

                                                 
 ب9ة2، ٥مبثلسابڄ   - 1
ٚف،  - 2 ٛ ثلقٚڗ، تِ: حفن محمٖ ش عجا ٚ ڣثلنٌڇ ڣبياڗ  ي صناعغ ثلشع ٚ ثلتحبيڇ  ٚي ٚڬ، تح صبٸ ثمص بي ث ثبڜ 

ٚبيغ ثمتحٖع، ٕ٭، ٕػ، ه يغ ثلع حيا ثلًڇثف ثإسامي، ثلجمهٙڤ  ب425، 3٥ةلجنغ 
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ٜث ثلن٨  بياػت مخالفا  بخاصيغ ثلتاحږبج لګ تڤثلي تثلكلماػ ڣث  ٙ شا نڢ قٖ  كما 

لګ ڣحٖع ثلبيـ ٕڣڗ ثلكلب   ٚ ي غالبيتڢ بالنظ ئما كاڗ سابقا لڢ 

ٚه  ٕٚف ثلقڤڋ ثلسابڄ ٗك نما ي صبٸت عنٖ ه٘ه ثلحٖ ڣ بي ث لږ يتڤقڀ تثبڜ 

ٚقا بياػ ب خ٘ ثلكلماػ ڣث ٙع ت ٚڣ خٚ يبيڗ فيڢ ض ب بعضها ثلبع٬ بتڤضيِ 

ه ٕٙفڢ مجاٙڣ ڗ  ٚڬئ-فيقڤڋ:))ڣ ٙ بمنڈلغ ثلبيـ ثلڤثحٖ، بحين  -يقصٖ ثلبيـ ثلشع صا

ٗث ثنفصا تجٜ حسنهما، ڣنق٨ كمالهما ڣتقسږ معناهما(( نهما  ، 1يعتقٖ ثلسامٸ 

ٚڣثبٰ ثمنطقيغ  لګ ثل صبٸ  بي ث ڣ ٕاليغ-يشيڇ ثبڜ  ڣثلت تقڤم علګ  -نحڤيغ كانـ 

ٙب ٰ ثلاحڄ بالسابڄ، ڣما ينطبڄ علګ ثلبيتيڗ مڜ ثلشعٚ يصٖځ علګ ساٝ 

ئثلقصيٖع ككلب

ٚف تعبٖ نها لږ تٌڇ مڜ ط ڣ ثلجمل ف لفاٱ  ٚكيظ ث لګ قضيغ ت ع   ڣبالعٕڤ

ٚجاني ثيڇت فقٰ،  ثلقاهٚ ثلج يٖ، ڣ ثبڜ ث كيٖ ڣ ثلًٕڇ ٚڣبا مڜ ثلت نا ض بما تجاٛڣ ٙڣ

لګ  ٙيخي طڤيل لنصل  ٚع عبڇ مساٙ تا ثلناقٖ تثلعلڤڬت ڣشيئا مڜ ثلتطٙڤ له٘ه ثلفك

ٚٵڣثل٘ڬ ڝ(5ةث) ه حڤڋ تشكل ثلنصڤ٥  يش ثنطاقا مڜ خاصيغ ي بنا تصٙڤ

ٙثػ ڣثمتڤثلياػ ثلجمليغ ٚتڢ مف ،ثلًڇكيظ للعبا لګ نظ هڤم ثلن٨ فيقڤڋ:)) ڣثلت تحيلنا 

ٚثعاع  لف ليڀ بيڗڤثڋ ثلتئحيجظ م ٜث ث ج ٚكبغ، حت تكڤڗ  ٕٚع ، ڣثلجمل ثم اٱ ثمف

 ٚ ٙتبا٭، ڣيصفڤ جڤه عناځ بع٬، ڣعنٖ ٗلڊ يقڤڥ ثا خ٘ث بعضها ب ثلكام متائمغ 

ڣ   ، ٜث ج ٚصڤ٥ ثمتائږ ث ليڀ، ڣيصيڇ حالڢ بمنڈلغ ثلبنا ثمحكږ ثم نظام ثلت

خل٨ كالعقٖ  ليڀ، ڣ تږ ت لت، فخل٨ علګ  ٚ ڣثل سماطڢ بالجڤه ٙ فصلـ  مڜ ثلٖ

                                                 
ٙ ث  - 1  ب425، 3٥ةه، ثلسابڄمصٖ
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ڥ 1نظام(( ٙب ٙ ليڢ كل مڜ  تثلعلڤڬئثلناقٖ ت، تقا قيغ ثلباحثيڗ تما ٗهظ  هاليٖثڬ ٙڣ

نڢ متڤثليغ جمليغب تحسڜ ٚيفهما للن٨ علګ  ئي تع

ليڀڗ خاصيغ  ي ثلت ٕ عنٖ غيڇه حالها حاڋ ما  تڬئثلعلڤئتعنٖ  ڣحاملها ثمعٚ ٙڣ

س٠ عليها ثلن٨، ، مڜ ثلنقإ ڣثلباغييڗ ٚځ ثمثلګ ثلت يت لګ ثلط ليڀ فه تشيڇ  فالت

لڀ علګ كل مڜ  ع ثلنهائيغ لعمليغ ثلتضام ڣثلتشاكل ثلت يسقطها ثم هڤ ثلصٙڤ

ٚكبغ، ف ٕٚع ڣثلجمل ثم ٚځئ تثلعلڤڬئـتثلكلماػ ثمف  ي ه٘ث ثمڤطڜ يڤلي عنايغ تامغ بط

ٚڥ  ليڀ ثلكام ڣثلت تبٖ مڜ ثلبن ثلصغ لفاٱ-ت –ڣتنته بالبن ثلكبڇڥ  -ث

نما تتعٖثها ، -ثمتڤثلياػ ثلجمليغ ڣا يمكڜ قصٚ ثلعاقغ بيڗ ثلنڤٵ ثلڤثحٖ ڣ

لفاٱ ڣثلجمل حت تكڤڗ متناسبغ، ڣه٘ث ما يخلڄ  ليڀ يقٸ حت ما بيڗ ث فالت

ٜث ثلكامب   ج ٙتبا٭  ئث

ٚځ ثلت يتحقڄ بها بنا ثلنصڤ٥ عنٖ تثلعلڤڬت لها محٖٕثػ ما عڜ ث لط

لګ خاصيتيڗ مميڈتيڗ  ي مع٩ٚ حٖيثڢ عڜ مفهڤم ثلباغغ يشيڇ  حغ ثمعالږ، فهڤ  ڣث

ع ثمعاني لبنيغ ا ڣهي: حسڜ ثلسبڊ ڣجٕڤ ، فتڤ۔ي معاني ثلنحڤ كما 2ثلنصڤ٥ 

ٚجانيت ڗ  يسميها تعبٖ ثلقاهٚ ثلج يحقڄ لنا بنيغ نصيغ مثلګ، ل٘لڊ لي٠ كفيا ب

ٙع ٚڣ قڤثڋ للقٖثمى يجمعڤڗ فيها علګ ض ٚثعاع صحغ ثلًڇثكيظ  كثيڇث ما نقڀ علګ  م

ٙئثلنحڤيغ  ئبثلٖالي تبعا للمنظڤ

ڗ يٖلي بٖلڤه  ليڀ ڣحسڜ بنا ا ينفڊ تثلعلڤڬت علګ  ٚځ ثلت ي ثلبحن عڜ ط

ڗ ثلن٨ يتحث ٚ علګ  ٚثحللنصڤ٥، مڜ ثږ فهڤ يق ٙبعغ م ٙه ب ٚڣ ي ثلڤجٕڤ بعٖ م  قڄ 

ئ:ڣهي

                                                 
ٚثهيږ ثلع - 1 ب ٜع بڜ علي بڜ  ٚيغ ثإمام يۓي بڜ حم ٚثٛ، تِ: عبٖ ثلحميٖ هنٖثڣڬ، ثمكتبغ ثلعص ، ثلط لڤڬ ثليمن

 بة2ت٥، ثلقسږ ثلثاني، 2ةة2، تةبيڇڣػ، ٭
 بتت، ٥تة، ثلجٜمبنفسڢينظٚ:  - 2
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ي ثل٘هڜ  -ئ ٗث لږ يكڜ لڢ تصٙڤ  ڗ ثلش   هاببب ي ثل٘هڜ ڣتصٙڤ شيا  تحقڄ ث

ٙه بحاڋب ي ثلخا ه  نڢ ا يمكڜ ڣجٕڤ  ڣتحقڄ ف

عياڗ ڣه٘ث نحڤ ما يڤجٖ ثلعالږ مڜ ثمكڤناػب -ئب ي ث  ثلتحقڄ 

لفاٱ ثلٖثلغ علګ تلڊ ثلصئڣجٕڤ   -ه ٙجيغ ڣثل٘هنيغبث ئٙڤ ثلخا

لفاٱ ثلكتابغ ثلٖثلغ -ٕ ئب 1علګ تلڊ ث

ٕه تثلعلڤڬت حڤڋ   ٙڣ ڗ ڗ ما  ٕه ثلبنيڤيڤڗ علګ  ٙڣ ثنبنا ثلن٨ يطابڄ ما 

 ٚ ٙ تتخم فكا  ٕٚ ي شكل ن٨ ي ٗهڜ ثلكاتظ ثلن٨ بٖثيغ يكڤڗ مج ٚ للعياڗ  ثږ تظه

ٚع طبيعيغ تتحقڄ علګ مستڤييڗ:  جٖيٖ، ڣعليڢ يمكڜ ڗ ثلن٨ كظاه ثلقڤڋ علګ 

ما ثلثالثغ  ي ثمستڤڥ ثممكڜب  ڣلګ ڣثلثانيغ تتجسٖ  ٚحلغ ث ثممكڜ ڣثلفعلي: فام

تڢ ثلنهائيغ ڣحظڢ  خ٘ صٙڤ ڗ ثلن٨ ي ٚثبعغ يكڤڗ مڜ خالها ثلتحقڄ ثلفعلي،  ڣثل

لفاٱ ڣفعل ثلكتابغ ئبلٖڥ ثلعياڗ بڤثسطغ ث

لفاٱ ڣفعل ثلكتابغ، بل ئ ا يتڤقڀ ثلناقٖتثلعلڤڬت عنٖ حٖٕڣ ثلتعبيڇ با

ڣ علګ حٖ تعبيڇ  ٚڥ ثلخڤث٥ ثمميڈع للنصڤ٥  خ ي مڤثطڜ  يتعٖڥ ٗلڊ ليبيڗ لنا 

ٚيفڢ  لڊ مڜ خاڋ تع ح لنا ثلن٨ مڜ ثلان٨، ٗڣ قيغ حسڜت يڤ تهاليٖثڬ ٙڣ

ئ ٙع عڜ ثلكام ثم ٙع عڜ للبٖيٸ، فيقڤڋ:))هڤ عبا لڀ علګ جهغ ثإسنإ: فقڤلنا عبا

لڀتيحًڇٛ  فعاڋ كلهاببب، ڣقڤلنا تثم ٚ ث ڗ ثلبٖيٸ خا٥ بالكام ٕڣڗ سائ عام ب كام 

ٗث كاڗ ثلًڇكيظ  ٕٚعببب، ڣقڤلنا علګ جهغ ثإسنإ يحًڇٛ بڢ عما  بڢ عڜ ثلكلږ ثمف

ڗئ ٛيٖ، بكٚ، خالٖ، ف ڗ  حاصا لكڜ مڜ غيڇ جهغ ثإسنإ، كقڤلڊ:  ما ه٘ث حالڢ ڣ

ٙه،  ٚڣ خا ٛيٖ قائږ ڣعم ي مثل قڤلڊ:  ڗ ثإسنإ  ٚكبا لكنڢ غيڇ مسنٖ،  كاڗ م

نما يكڤڗ حين تحصل ثلفائٖع(( ڗ نقڀ مڜ خاڋ قڤڋ 2ڣثلبٖيٸ  ، يمكڜ لنا 
                                                 

1 -  ٙ  بثت-تت، ٥تة، ثلجٜنفسڢينظٚ: ثمصٖ
ٚثٛ،  ينظٚ: ثلعلڤڬ،  - 2 ٙ ثلط  بتتت-5تت، 3٥ة، ثلجٜثلسابڄثمصٖ
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ٙب بها مفهڤم ثلن٨ مڜ ڣجهغ  تثلعلڤڬئت ڗ نقا ساسيغ تسمِ لنا  علګ ثاف نقا٭ 

لسنيغ  ٚ ث ئثلنصيغ، ڣهي:ثلنظ

ڗ تثلعلڤڬت خ٨ ثلبٖيٸ  -ت لڀ:  معن ٗلڊ   ڗئالفعل ثلكامي ٕڣئبثلبٖيٸ كام م

فعاڋ ئبغيڇه مڜ ث

ليڀ، ڣثل٘ڬ يتحقڄ بفضل ثاتساځ -2 ڗ يكت٦  ه٘ث ثلكام صبغغ ثلت ٙڬ  ٚڣ  ض

جامب ئ ڣثان

ئتڤثجٖ ثلفعل ثإسنإڬ ثمقًڇڗ بحصڤڋ ثلفائٖعب -3

ٚيڀ ئ ي تع نئلقٖ مٚ بنا سابقا  ) ڣحٖع لغڤيغ حاڋ ڢ )مصطلح ثلن٨ علګ 

ڣ مكتڤبغ  ٚ هڤ سلسلغ لسانيغ منطڤقغ  خ ڣ بتعبيڇ  ڣ ڣحٖع تڤثصليغ  ثستخٖثمها 

ع ثإسقاطيغ علګ ما  ،1(مكڤنغ لڤحٖع تڤثصليغ( ٚث ڗ نقڤم بالق ث ه٘ث  ا نبغي مڜ ٙڣ

ٙب بي ڗ يقا ٚڥ يمكڜ للقاٙ  خ ڣ ب ٚيقغ  ٕه تثلعلڤڬت، ڣلكڜ بط ڗ ثمفهڤميڗ، ٙڣ

لڀ خا٥ بالفعل ثلكامي ڣقٖ يصٖځ ه٘ث  ڗ ثلبٖيٸ كام م فالعلڤڬ يقٚ علګ 

ڣ منطڤقغب مڜ ثږ  خيڇ علګ ثمنطڤځ ڣثمكتڤب ڣهڤ ما يعطينا ڣحٖع لغڤيغ مكتڤبغ  ث

ٚيٖ بڢ تثلعلڤڬت بحصڤڋ ثلفائٖع بڤثسطغ ثلفعل ثإسنإڬ ڗ ما ي لګ فيحيلن ف ا 

نڢ ڣحٖع تڤثص ئ. ليغثلقڤڋ ب

ٚيظ ئ ت)مما قٖمڢ تثلعلڤڬت ڣق ڝ( لألفاٱ ت2ثتستڤقفنا تقسيماػ تثبڜ ثلبنا

ئ حسظ ٕااػ ثمعاني ڣهي:

ٜيٖب -ت ٕٚ: ك ٕٚ يٖڋ علګ معن مف ئلفٴ مف

ٚكظ: كقئ -2 ٕٚ يٖڋ علګ معن م ئ، ڣنعږبږ ئلفٴ مف

3-  :ٕٚ ٚكظ يٖڋ علګ معن مف ئكعبٖ قي٠ب لفٴ م

                                                 
لګ ثمٖخل مڜ  - 1 ع   بة3-٥28 ه٘ث ثلبحن يمكڜ ثلعٕڤ
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ٚكظ -4 ٚكظ يٖڋ علګ معن م ٛيٖب :ڣلفٴ م ئ 1كغام 

ع ٚث ڗ ما يستٖعي ثلق ٚها ف ٕٙ ٗك ٙبعغ ثلڤث قسام ث ي ث  ٚ نعمنا ثلنظ  ٗث ما 

نڢ يحمل معن تاما فقږ: كلمغ  ا   ٕٚ ڗ ثللفٴ مف ٚغږ مڜ  ثلقسږ ثلثاني، فعلګ ثل

ٚ ڣبالتالي فه تحمل  م ڣ ثانصياٵ  ٚف جڤثب  تحمل ٕالغ ثلقيام بفعل، ڣنعږ هي ح

ڗ  ٙسالغ مڜ لګ مستقبل، ڣه٘ث ما ٕڋ عليڢ علما لسانياػ ثلن٨ علګ  ٚسل  م

ٙسالغ فه ن٨ب ٕػ  ٗث  ئثلكلمغ ثلڤثحٖع 

بعٖ مڜ ٗلڊئ لګ  يتعامل ي تحٖيٖ معالږ ثمفاهيږ ثلت  تثبڜ ثلبناتيسيڇ  ،ڣ

ثه عڜ سابقيڢ، فقٖ ڣظڀ مصطلح ثلقڤڋ ليٖڋ بڢ علګ ثلن٨  معها ڣا تختلڀ ٙ

ي ٗلڊ يق لګ غيڇ ٗلڊ ڣهڤ ڣ ڣڗ مقفى ڣهڤ ثمنظڤم، ڣ لګ مٛڤ ڤڋ:))ينقسږ ثلقڤڋ 

ي ثمخاطباػ(( ، ڣيستعمل كل ڣثحٖ منهما  ت بٖثيغ بتحٖيٖ 2ثمنثٙڤ ، ينطلڄ تثبڜ ثلبنا

ٚ ثلتفاعل لګ ه٘ث عنص ٚڬ ڣغيڇه، ثږ يضيڀ  ٚيغ بيڗ ثلن٨ ثلشع ٙځ ثلجڤه بيڗ  ثلفڤث

ٚه علګ ٚي لڀ ڣثمتلقي مڜ خاڋ تق ي ثمخاطباػ،  ڗئ ثم ڣهڤ ثلنصڤ٥ تستخٖم 

ي تحٖيٖه مفهڤم ثلقڤڋئ لسن ثلنپ  ةثلن٨ ب٘لڊ  يتڢ ڣفڄ ثمنظٙڤ ث يبن ٙ

ڗ ثلن٨ ڣحٖع لغڤيغ ڣقـ ثستخٖثمها ڣهڤ ڣحٖع تڤثصليغب ئثلقائل ب

ٙث للعلما فيها ئ ا ڣيقڀ علګ  ڗ ثمتصفِ للمٖڣناػ ثلًڇثثيغ ا يكإ ينفڊ 

ٜيغ ل كيٖ علګ خاصيغ ثلًڇكيظ ثلحامل معن محٖٕ، ڣه٘ه ثلخاصيغ تعتبڇ م لن٨ ت

                                                 

ٚبا٭، ٕ٭، ينظٚ:    -1 ٚڣڗ، ثل ٙضڤثڗ بنشق ي صناعغ ثلبٖيٸ، تِ:  ٚيٸ  ٚڣ٩ ثم ٚثكش  ثلعٖٕڬ، ثل ثبڜ ثلبنا ثم
 ب تث، 985٥ت

ٙ نفسڢ، ٥  - 2  بت8ثمصٖ

 -  ٚڥئ خ صنافا   ٚ تعنٖ ه٘ث ثلحٖ مڜ ثلتقسيږ بل ي٘ك تنضڤڬ تحـ مصطلح ثلقڤڋ ڣهي:  ا يتڤقڀ تثبڜ ثلبنا
ڗ لكل ن٨ خاصيتڢ مڜ  قسام يبيڗ ثبڜ ثلبنا  ٚثٕه له٘ه ث ي ثلبڇهاڗ ڣثلجٖڋ ڣثلخطابغ ڣثلشعٚ، ڣثمغالطغ ڣب
ي  ٚيٸ  ٚڣ٩ ثم ، ثل ٚثكش  حين ثلبنا سبكا ڣحبكا، ڣه٘ث ما يجعلها تتبايڜ فيما بينها ڣتختلڀب ينظٚ: ثبڜ ثلبنا ثم

 بت8صناعغ ثلبٖيٸ، ٥
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قڤثلڢ مڜ ثلنقإ ، ڣثبڜ ثلبنا كغيڇه ي حٖ ٗثتڢ ي  ما يٖڋ علګ ٗلڊ منها ٗ نجٖ 

التڢ علګ ثمعن  لګ صناعغ ثلقڤڋ ٕڣ ٚجٸ  قڤلڢ:))ڣعلګ ثلجملغ فصناعغ ثلبٖيٸ ت

)) ٚكبغ، فالصناعغ ب مڜ ثلبٖيهياػ 1ثمقصٕڤ شيا ثم ي ث ا  ڗ ثلصناعغ ا تقٸ 

ت  ع ثلكل ثمجتمٸ، ڣقٖ ثستخٖم تثبڜ ثلبنا ي صٙڤ ٚځ  ٚه بها ثلصانٸ ثمتف عمليغ يخ

، ڣمنڢ يمكڜ  مصطلح صناعغ ثلقڤڋ ٕالغ منڢ علګ خاصيغ ثلًڇكيظ ثلٖثڋ علګ معن

ڗ  ٙب مفهڤم ثلثلن٨ مفهڤم لنا ثلقڤڋ  ئڢبيٖلقڤڋ يقا

ٙثػ ثلسابقغ ٗ ٕٚ نبٸ مڜ في٬، ڣهي تنبئلقٖ كانـ ثإشا ٚها مج  عڜ ڣعي ك

ڣ نٌڇث، مبينيڗ ڣسائل ٚث  ٙع تماسڊ ثلن٨ سڤث كاڗ شع ٚڣ  ثلنقإ ثلقٖثمى بض

ٚڣ٭ ثلقڤڋ ثلبليغ  ڣتبياڗ ما ينبغي  ٚثئڄ صناعغ ثلكام ڣنحڤه، ڣقٖ ڣقفڤث علګ ش ڣط

ٚه مڜ معاييڇ لغڤيغ  اليغ تڤف ي بنا ٕڣ شيٸ ، ةثلن٨ثلقڤڋئثلكامةتساهږ  ڗ  حت ڣ

ڗ  ٚتهږ ه٘ه  علګ  ٜئيغ ثتسمـ بالنظ ٙبعغ ڣئج لګ  ٙثساتهږ حٖٕڣ ثلبيتيڗ  لږ تتجاٛڣ ٕ

ت ٕبي مڜ ي سنحاڣڋ ثلبحن عڜ مبياػب ڣفيما سي حٖٕثػ ثلتعامل مٸ ثلن٨ ث

لياػ ثمن ٚبيبثلجانظ ثلنحڤڬ ڣثلٖالي ڣفڄ ثمنظٙڤ ثلحٖثثي ڣب ٜ ثلًڇثثي ثلع   ج

 امبح الّثاني: ااّتسا منظو تراثي:
ٗث غيظ ئ نڢ  ي ضبٰ محمڤاػ ثلكام، ٗلڊ  ٚبيغ فائٖع ثلنحڤ  يبڇٛ علما ثلع

ٚثكيظ ثلكام، ضيٸ ثمعن ڣحصل ثلغمڤ٩،  ي ت ٚثب  ڗ لڢثإع ي  كما  ثٚ  كبيڇ ث

ليڢ   ٙ شا ي ٗلڊ، منها ما  ٚب ڣقفاػ  بڤ هاڋ تتشكل ثلنصڤ٥ ڣضبٰ ثمعاني ڣللع

ٚڬئ ي  تثلعسك ي مڤثضعها ڣتمكڜ  لفاٱ  ڗ تڤضٸ ث ٚصڀ  ي قڤلڢ: )) ڣحسڜ ثل

ا ح٘فا ا يفسٖ  ٜيإع  خيڇ، ڣثلح٘ف ڣثل ماكنها ڣا يستعمل فيها ثلتقٖيږ ڣثلت

)) ليڢ ت ،2ثلكام ڣا يعم ثمعن بڤ فمڜ ثلڤثجظ تڤ۔ي معاني ثلنحڤ ڣثل٘ڬ يشيڇ 
                                                 

 ب88، ٥ثلسابڄثمصٖٙئ  - 1
ٚڬ، ثلصناعتيڗ،   - 2  بتتت٥ ثلسابڄ، بڤ ها ثلعسك
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ٚصڀهاڋ  ٚڬت بمصطلح حسڜ ثل بنا ثلنصڤ٥ ي ڬ يعتمٖ عليڢ ڣثل٘ ثلعسك

ٚٛثػ ثلعقٖ ڣحسڜ ثنتظامهاب ٚب ثلناقٖ مثاا ل٘لڊ بخ ئڣيحصل بڢ تقبلها ڣيض

كٖ تئ لڀ بڤ هاڋ ڣمڜ ثږ ي ي ت ي ثلنصڤ٥ لي٠  ٜيغ  ڗ ثم ٚڬت علګ  ثلعسك

ٕڣ ٚ حاصلغ بـ )) صحغ ثلسبڊ ڣثلًڇكيظ، ڣثلخلڤ مڜ  م نما غايغ ث  ثلنظږ ثمعاني، ڣ

ليڀ(( ا  ،1ڣثلت ڣعيغ للمعاني،  لفاٱ  ڗ ث ٙ ثمعن يقڤلڤڗ ب نصا ڗ  ٚغږ مڜ  علګ ثل

لفاٱ-نها ٜيغ حسڜ ثلًڇكيظ فبفسإها يفسٖ ثمعن كلڢب -ث ئتبقى تحتفٴ بم

ٚكيبها ڣحمل بعضها  ٙثػ ت ڗ  جماليغ ثلنصڤ٥ ڣثلعبا ڣمڜ ثمعلڤم بٖثهغ، 

ٕٚثتها، علګ ثلبع٬، فـ))ثلتفاڣػ  ي مف كٌڇ مما يقٸ  لفاٱ  ٚكيظ ث ي ت ڣثلتفاضل يقٸ 

شڄ(( عسٚ ڣ ٚفغ بعلږ ثلنحڤ ڣثإحاطغ بقڤثنينڢ 2ڗ ثلًڇكيظ  ، مڜ ثږ ڣجظ ثمع

لڀ ثلجملب ئحفظا علګ نظام ثلكلماػ ڣت

ي ثمعن ٛيإع  ي ثمبن  ٛيإع  ٚ تكل  ث ي ث ٚثبيغتلقٖ جا  ٚكغ ثإع ئ، فحت ثلح

الژها ٕثخل ثلنظام ثلجمليي ثل ٚ عامل علګ تغييڇ ثلڤظيفغ ثلنحڤيغ ٕڣ ٚبيغ عنص ،  ع

نما يخش  ه مڜ عبإه ٕ قڤلڢ تعالګ:ت  ثيڇ: )) ڣعلګ ه٘ث ٙڣ ت  يقڤڋ ثبڜ ث ثلعلما

ئ ڣك٘لڊ لڤ قاڋ: ما ، ڣلږ يبيئ حسڜ   ٖ ٚضڢٛي ي ٗلڊ ما علمنا غ ٚثب  منڢببب  ڗ ثإع

ٚفغ ثلنئ ٗ كاڗ ضابطا معاني ثلكام حافظا لهافڤجظ حينئ٘ ب٘لڊ مع مڜ  حڤ، 

ي قڤلڢ:، 3ثاختاف(( ٕ عڜ ثمتنب  مثلغ ثلٖثلغ علګ ٗلڊ بمكاڗ ما ٙڣ ئڣمڜ ث

ئاقئي نئ ئتئاقئنئ غئم ئهئ ـئي ئئٙئئ ئلئقئنئ  *****          غ  ئيئ ـ  ئثٚئمئجئا مئف ئخئا ڣئح ئٚ ئث سئٖ 

ٚ ئ اڗئخئٕئ ـئٚك ئتئ ئڤ ئقئا لئب ئلئطئ  ا *****هئانئطئڣ ئي ئئ نئم ئثل ئثڇئبئن ئثلعئ ڣڗئٖئڤقئيئ م 

                                                 

 -  عڤهب :  ٕڣ
ٙ ثلسابڄ، ٥   - 1 ٚڬ، ثمصٖ  ب58بڤ هاڋ ثلعسك
ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ه  -  2  بتتت، ٥تةثبڜ ث
3 -   ٙ  ب 42، ٥ تة،  هنفسڢ ثمصٖ
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ئم ئٚ ئكئتئڣئ ئا عئهئاتئبئكئٙئ ـ  ئڇئب ئمئ ڜ  ئمئ ٠ئي ئلئڣئ يڢئفئ اڗئعئقئتئ   *****          څ  ئثٚئفئٗ ئا ئك ئس 

ٙكبتاڗ،  ا  ڗ ثلناقغ لي٠ لها  ٚڣف  ٙكباػ(، ڣثمع ي قڤلڢ ) فجمٸ ثمتنب حاڋ ثلتثنيغ 

ٚثڣه٘ث مڜ مڤثطڜ ثلخط    ب1ثلت ڣقٸ فيها ثلشع

ڣ ئ ٚث،  ڣ ناث ٚثئٰ ثمتكلږ سڤث كاڗ ناظما  ڗ ثلنحڤ)) مڜ ش خاصغ ثلقڤڋ 

ٚف ڣثحٖ،  ح بح خ٥ٚ ثل٘ڬ ا يف ا ث ڗ يستغن عنڢ  ٚث، ڣا يمكڜ  ڣ شاع خطيبا 

ي فم سهڤكغ، كسهڤكغ ثللحږ(( جٖ للحڜ  ني  حٖ ثلبلغا يقڤڋ:  ، فا 2ڣكاڗ 

ڣمڜ ثلعڤثمل ثلت تساهږ بل ئلألفاٱ ڣثمعاني ٕڣڗ تڤ۔ي معاني ثلنحڤب ثستقامغ

ثلنپ  ثل٘ڬ بڢ يتكامل ثمخطڤ٭ ثلجملي ڣيتڤث ثلتٖثخل ڣتنتٌ فعل ثاتساځ 

ٕ ما يلي: ثللفظي ئمشكا ب٘لڊ نصا يعبڇ عڜ كنڢ صاحبڢ، نٙڤ

: -ت ا بڤثسط  اإحال ي ن٨ لغڤڬ ا تفهږ   ٕٚ لفاٱ ت ٙع عڜ  غ عاقژها هي عبا

ا  ٙجيبببڣا يمكڜ فهږ ٕالژها  ڣ بعاقژها بالڤثقٸ ثلخا ٚڥ ٕثخل ثلن٨  خ لفاٱ  ئب

ٙئ لفاٱ باستحضا ليڢ تلڊ ث ئب3ما تحيل 

ي مع٩ٚ ئ ٚيحا  ٚبيغ ثلقٖما علګ مبحن ثإحالغ تلميحا ا تص ٕڋ علما ثلع

ٕڣثتها شهٚ  ثآلياػ ثلت تتحقڄ ثإحالغ بڤثسطژها تثلضميڇ حٖيڙهږ عڜ  ، ڣمڜ 

                                                 
 بة5ڣ  49، ٥ تة، همبثلسابڄينظٚ،   - 1
ٙف ثلحسڜ، مطبڤعاػ مجمٸ  - 2 ٚي٬، تِ: نه عا ي صناعغ ثلق ٚي٬  ٚع ثإغ ٚ بڜ ثلفضل ثلعلڤڬ، نض ثمظف

ٚبيغ، ٕمشڄ، ٕ٭، ٕػ، ٥  ب3تثللغغ ثلع
ٙثسغ لسانيغ نصيغ،   - 3 شكااػ ثلن٨، ٕ ٚيږ،  ٚبي، ثلٖثٙ ثلبيضا ة جمعاڗ بڜ عبٖ ثلك ي ثلع ٚكٜ ثلثقا ثم

ٚف، 348-ث٥34، 9ةة2، تبيڇڣػ، ٭  بتص

 -   ٕليڢ لٖڥ ثلنقا ٙع  ٚبيغ مبحن ڣثيڄ ثلصلغ بامباحن ثلنحڤيغ، ل٘ث فاإشا ي ثللغغ ثلع ٕڣثتها  ثإحالغ ڣ
ڗ ثإحالغ  ڗ نتبيڗ علګ  ٙثساػ ثلقٖيمغ  ي ثلٖ ٚ ثلحٴ، ڣيمكڜ لنا مڜ خاڋ مـ قٖم  ڣثلباغييڗ لڜ تحظى بڤثف

ڣجڢ منها:  ٚبيغ تقٸ علګ  : الي ثللغغ ثلع سما ّرواب الّلفظّي ڣببب( ث ، ٚڣف ثلعطڀ)ثلڤثڣ، ثلفا ي ح ڣتتمثل 
ٙعب سما ثإشا ڬ،  ڗ ڣ ٚفا ثلتفسيڇ:  ما، ح ٚف ثلتفصيل:  ثلفاعل، -ثمتصلغ )ناالّضمائر بأنواعها: ثمڤصڤلغ، ح

ٚفٸ ثمنفصلغ )هڤ، هي، هږ، هم ٚ لڀ ثاثنيڗ، ڣثڣ ثلجماعغ، يا ثمتكلږ،ببب(، ضمائٚ ثل نتږببب(ڣضمائ نـ،  ا، 
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ٚه علما ثلنحڤ قٖيما  ق ٚجٸ ثلضميڇ يمكڜ ثستشفافڢ مڜ خاڋ ما  نڤثعڢت ڣم ب

ي: ئڣيتمثل 

ليڢب -ت ٚيِ بلفٴ ثمحاڋ  ئثلتص

ڣ بما يٖڋ عليڢ علماب -2 ئثاستغنا عنڢ بما يٖڋ عليڢ حسا 

ڣ بكلڢب -3 ٜئڢ   ثاستغنا بج

ڗ يكڤڗ هناڅ بع٬ ثمڤثضٸ  -4 نڢ يمكڜ  ڣ بمصاحبڢب علګ  ثاستغنا بنظيڇه 

ليڢ،ي  ٚجٸ  ٕ فيها ثلضميڇ ٕڣڗ ما ٧  يتقٖمڢ حت ي ي ه٘ه  فصيِ ثلكام قٖ ٙڣ ڣ

ٙعب لګ معن ثإشا ٚب  ق ي ثلضميڇ  ئ1ثلحالغ تكڤڗ ثلٖالغ 

جامها ثإحالغتقڤم  ي ثتساځ ثلجمل ڣثن ٚ  بٖٙڣ كبيڇ  ٙبٰ عنص مڜ خاڋ 

خٚ احڄ ڗ سابڄ ب ل، ڣما ياحٴ  ٚبيغ ثلقٖيمغ لږ تشٚ  ٙثساػ ثلع ګ ه٘ه ثلٖ

ٚيِ نما نتثإحالغت  ثلخاصيغ بمصطلحها ثلص ي ڣ  هږاتباطياػ كتقڀ عليها مبثڤثغ 

ٕڣثتها ٚجڤث علګ  ،ٕثليڗ عليها ب ڗ يبينڤث مڤثطڜ ثإجإع فيها فقٖ ع مڤثطڜ  ڣقبل 

ئفيهاثإخاڋ 

ٚغږ هميغ  علګ ثل ٚجانينجٖ تمما تحملڢ ثإحالغ مڜ  ٚ ثلج ٚ  تعبٖ ثلقاه لږ يش

 ٚ ي ثلظڤثه ٕٚ لها فصا كبا ٙع، ڣلږ يف ٚيِ ثلعبا ناقشها ثلناقٖ ثللغڤيغ ثلت ليها بص

ٚئڣلكڜ  بثلبا۬ي ٚجاني لږ يش ڗ ثلج ٙع طفيفغ ه٘ث ا ينفي  شا ٘لڊ مثل لن، ڣئليها ڣلڤ 

ٚبي مناقشتڢ لقڤڋ ث ٚٵ لع ٛيٖ ڣهڤ مس ني  ٚٵت، ڣهي تتطابڄ مٸ نظيڇ :تجا ڣ ڣهڤ يس

ٚع  ٛيٖ( م ٙ كلمغ ) ٚث غن ثمتكلږ عڜ تك ٚٵت، فالضميڇ )هڤ(  يٖ مس ٛيٖ ٛڣ ني  قڤلهږ:تجا

ٚڥ،  نڊ خ لڊ  ي ثإثباػ، فيقڤڋ: ٗڣ ڣڋ  لګ ث ٙع بضږ ثلثاني  ػ ثلعبا ڣل٘لڊ جا

                                                                                                                                                             

ٚف: ثلجڤثب،  ح ٕڣثػ ثإحالغ  لګ  ڗ تضاف  ٚ ثمستًڇع، ڣيمكڜ  ياكما،ببب( ڣثلضمائ يانا،  ياڬ،  ثلنصظ ثمنفصلغ)
 ثلتمثيل، ثلسببيغ، ثاستفهام، ثلتلخي٨، ڣثاستنتاهب

ٙف، ث - 1 ٙ ثمعا ٚبيغ، ٕث ي ثللغغ ثلع ٚع، ٕ٭، ينظٚ: محمٖ عبٖ ه جبڇ، ثلضميڇ   بث9-ت9، ٥ة98تلقاه
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ٛيٖ(، فجئـ بضميڇه ثمنفصل ٗث ڗعٖػ ٗكٚ ) ڗ بمنڈلغ  ٚفڤٵ، ك  ثسږ تعيٖ ثم

ٚٵب يٖ مس ٛيٖ، ٛڣ ني  نڊ تقڤڋ جا ٚيحا، ك ئ1ص

ٙڣنقا، ٗلڊ ما تحٖثڢ مڜ ثتساځ عنٖ  ٕڣثػ ثلت تكسظ ثلقڤڋ  فاإحالغ مڜ ث

، ڣه٘ث ما حاڣڋ ڣهي مڜ قبيل ثاقتصإ ثللغڤڬئ ،ح٘ف ثلكلمغ ڣتعڤيضها بالضميڇ

ي ٚجاني معالجتڢ  بياػ  مع٩ٚ ثلج ئثلبحًڇڬ:  ))حٖيثڢ عڜ 

ٚيباب                              ِ  ض
نا لفت  ي  ڗ  ٙ ٚڥ  ***    فما  ٖ  ن ٚثئظ مڜ  ق نا ض ئبلڤ 

ا صليباب                             ي 
 
ا، ٙڣ ا ڣشيك  م   ٜ ٖػ  لڢ ثلحإثاػ ***  ع ب    ٚ  

ئهڤ ثم

ي ثلبيـ ثلثانيفاستخٖثم ثلضميڇ) ڣڋئ -هڤ(  ٙبطڢ با نڢ  ضفى علګ  -فضا عڜ 

باإحالغ عليڢ ثلنڤٵ مڜ ثإحالغ هڤ ما يصطلح  ه٘ثب 2((ثلقڤع  ثمعن فيڢ شيئا مڜ

ٚجاني ڣئ ثلقبليغ، لګ ما تحٖثڢ ثإحالغ مڜ ا يتڤقڀ ثلج  ٙ شا عنٖ ه٘ث ثلحٖ فلقٖ 

ي مڤضعهاب ٗث لږ تكڜ  سلڤب  ي ث ئخلل 

نڢ يجعل  ا  ٚع ثإحالغ،  ٙثتڢ لظاه شا ي  ئڣينحڤ تثلعلڤڬت ثمنۓګ نفسڢ 

ي قسميڗ ثلضمائٚ ڗ يبيڗ ثلغ٩ٚ مڜ ه٘ه ثلضمائٚ ثمحيلغ  ئ:ڣيبغي ب٘لڊ 

 : ٚب ل٘لڊ مثاا القس اأّو ڗ ڣثلقصغ ڣيض ڣيسميڢ تثلعلڤڬت ضميڇ ثلش

حٖبقڤلڢ تعالګ:  ڢ  ع  قل  هڤ ثلل  يضا: بتةثإخا٥ ثآيغ  سٙڤ ٗث هي ڣقڤلڢ  ف
ٚڣث ٘يڜ كف صاٙ ثل  ب  نبيا ثآيغ  شاخصغ   ع ث مثلغ ثلت جا بها ث9سٙڤ ب ه٘ه ث

ڗ ثلضمائٚ ثمحيلغ ڣقعـ بٖثيغ  تثلعلڤڬت تٖخل ضمڜ نطاځ تثإحالغ ثلبعٖيغت 

تي بعٖها، ڣثلغ٩ٚ مڜ ه٘ث ث لګ ما ي ڣ كما يسميها ثلجملغ لتحيل  لنڤٵ مڜ ثإحالغ 

ي تعظيږ تلڊ ثلقصغ  ٕٚ))علګ جهغ ثمبالغغ  نها ت ڗ ڣثلقصغ  تثلعلڤڬت بضميڇ ثلش

ڗ ثلش  ڣا ڣتفسيڇه ثانيا  ٙه  ضما نها ڣتحصيل ثلباغغ فيڢ مڜ جهغ   ڣتفخيږ ش

                                                 
1
 - ٥ ، ٛ ٚجاني، ٕائل ثإعجا ٚ ثلج  بثت2-5ت2ينظٚ: عبٖ ثلقاه

2
ٙ نفسڢ، ٥ -   ب ت8 -85ينظٚ: ثمصٖ
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لګ فهمڢ(( ٚجٸ ثمحاڋ 1ٗث كاڗ مبهما فالنفٝڤ متطلعغ  ، فالضميڇ ثمحيل سبڄ ثم

ٚجٸ، ڣه٘ث ما يكسبڢ علڤثب  ٚفغ ثم ٜث لٖڥ ثمتلقي مع ئليڢ فيخلڄ ب٘لڊ حاف

فهڤ ما يفيٖ ثإحالغ ثلقبليغ ڣسماه تثلعلڤڬت بالضميڇ القس الّثاني: ما ئ

ٛيٖ هڤ ثلقائږ، ڣقڤلڢ تعالګ:ثمتڤسٰ، ڣهڤ كقڤلڊ:  ڜ ثلڤئ كاڗ  ا نح  ٙثيڗئڣكن  ع  ث سٙڤ

 طابقتڢ ما قبلڢب ڣكقڤلڢ تعالګ:ڣقٖ يسميڢ بع٬ ثلنحاع تثلعمإت م ب58ثلقص٨ ثآيغ 

اميڗ ٚف ثآيغ  ڣلكڜ كانڤث هږ ثلظ  ٜخ ع ثل لګ غيڇ ٗلڊ مڜ ثلضمائٚ ثلت تثسٙڤ ب  

ڗ ثإحالغ ثلقبليغ ل كيٖ، بمعن  نها مفيٖع للت ٕػ علګ ه٘ه ثلصفغ ف ٖڥ تثلعلڤڬت ٙڣ

كيٖ  ٚځ بيڗ ثلت ٚ ثمتلقي ثلف كيٖ ثاختصا٥ فلڤ قلنا: لكڜ كانڤث ثلظاميڗ، يشع تفيٖ ت

ٚثٕ ثلضميڇ ثاختصا٥  ي ٙع فغايغ  سقا٭ ثلضميڇ مڜ ثلعبا ي ٗلڊ  ڣعٖمڢ، ڣثلسبظ 

كيٖب ئ 2ڣثلت

ت مڜ ثلحااػ ثلت تقٸ فيها ثإحالغ مڤقٸئ ٜڣين ٚ لنا تجاڋ ثلٖيڜ ثلق ثل۫ي  ي٘ك

  ٚ خ لګ ثمفعڤڋ ثمت ٙجڤٵ ثلضميڇ  ڗ  ٛيٖثب ف ٚب غامڢ  مڜ ثلكام ثقيلڢ قڤلنا: ض

تبغ ٚ لفظا ٙڣ خ لګ ما هڤ مت ٙجڤعڢ  ٚب 3لفظا ممتنٸ عنٖ ثلجمهٙڤ لئا  ، فه٘ث ثلض

ڣنقڢ  ه ٙڣ ٚب مڜ ثلتعميغ ڣثلتعقيٖ ڣيفقٖه ما ي ض مڜ ثإحالغ يٖخل ثلقڤڋ 

ئڣفصاحتڢب

2-:   ااستبدا
نها عنٖما ناقشـ قضيغ  ما ياحٴ علګئ ٚبيغ  ٙثساػ ثللغڤيغ ثلع معظږ ثلٖ

نم ڣ عٖع جمل متتاليغ، ڣ ٙ ثلجملغ ثلڤثحٖع  طا ي  ا ثاستبٖثڋ لږ تحاڣڋ معالجژها 

ڗ عالج ٚع عامغ ڤثحٖف ڣ ٚ  ه٘ه ثلظاه م ٗث تعلڄ ث ي ثلن٨ كاما خاصغ  ڬ 

                                                 
ٚثٛ، ثلجٜ  - 1  بتث، 2٥ةثلعلڤڬ، ثلط
ٙ نفسڢ، ه  - 2  بثث، 2٥ةينظٚ: ثمصٖ
ي علڤم ثلباغغ، مكتبغ ثمصطف  - 3 ، ثإيضاٍ  ٜڣين  ب3ة٥، Pdfى ينظٚ: جاڋ ثلٖيڜ ثلق
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ٚيږ ٚهږ ثلكنايغقبيل ڣقٖ يكڤڗ لٖيهږ مڜ ، بالقٚڗ ثلك ي نظ ٚيٖ  ))ڣيحٖف  ڗ ي

ي ثللغغ، ڣلكڜ يۑي  ٚه باللفٴ ثمڤضڤٵ لڢ  ثباػ معن مڜ ثمعاني، فا ي٘ك ثمتكلږ 

ليڢ، ڣيجعلڢ ٕليا عليڢ: مثاڋ ٗلڊ  ، فيڤمئ  ي ثلڤجٕڤ ٕفڢ  لګ معن هڤ تاليڢ ٙڣ

، ي ه٘ث كلڢ معن ٙثٕڣث  ٚڥببب ، فقٖ  ٚمإ، يعنڤڗ كثيڇ ثلق ٚڣه  قڤلهږ: كثيڇ ثل ثږ لږ ي٘ك

ي  ٕٚفڢ  ڗ ي نڢ  خٚ مڜ ش ليڢ ب٘كٚ معن  بلفظڢ ثلخا٥ بڢ، ڣلكنهږ تڤصلڤث 

ٙتڢ ه٘ه كانـ تحيل علګ 1((ثلڤجٕڤ شا ڗ  ٚغږ مڜ  ب ڣق٠ علګ ٗلڊ كثيڇ، فعلګ ثل

هاب ڗ نتجاٛڣ نڢ ا يمكڜ لنا  ا  ٙجي،  ئثاستبٖثڋ ثلخا

ي لظ مڤضڤٵ ثاس ٚجاني ثلتفاتغ لطيفغ تصظ   ڣثلش :))تبٖثڋ يقڤڋئڣللج

ٙئ قل منڢ ففاسٖ ا يتصڤ ما ثلش  مڜ  كٌڇ منڢ، ف ڣ  ٚئ، 2((يبٖڋ مما هڤ مثلڢ   يق

ڗ  ٚڣطا فحڄ ثللفٴ  ٚثحغ ڣيضٸ لڢ ش ي ه٘ث ثلقڤڋ بمبٖ ثاستبٖثڋ ص ٚجاني  ثلج

ساٝيستبٖڋ بما يقابلڢ مڜ كل جڤثنبڢ: فصاحغ ڣباغغ،  ڗ نبن علګ  ئڣنستطيٸ 

ٚبيغبږ ئما يائٗلڊ  ئثللغغ ثلع

ڗ ثلقٚڗ ڣحٖع كاملغ ڣمتكاملغ، تثلباقانيما تئ ٚع  كٖ علګ فك ئئڥٕئڣقٖ كاڗ ي
ع  ڣ ثلسٙڤ ي ثلظڤثهٚ ثللغڤيغ لي٠ علګ مستڤڥ ثآيغ ثلڤثحٖع  لګ ثلبحن  بڢ ه٘ث 

لګ  ڣ ثلحٖف كاڗ يلج ٕثئما  ي ثلقصغ  ٗث ما ڣجٖ تشابڢ  ثلڤثحٖع، ڣلكنڢ كاڗ 

ٚ ثل ڣجڢ ثاختاف بينهابتحليل ثلظڤثه ئلغڤيغ تبياڗ 

ي قڤلڢ تعالګ: ڣ      ٚع ثاستبٖثڋ  ڊ يتحٖف ثلباقاني عڜ ظاه لي  نا  حي  ڣ 

ث ناه نٙڤ ٚنا ڣجعل  م  ا من  ڥ ثآيغ  ٙڣح  ع ثلشٙڤ  ، فيبيڗ كيڀ جاٛ ثلتعبيڇ عڜب52سٙڤ

ڗ ٗلڊ ت ڣ ٙڣٍ ڣنٙڤ نڢت ٚيږ ب ي  ))ثلقٚڗ ثلك ٙڣثٍ  نڢ يۓي ثلخلڄ، فلڢ فضل ث

                                                 
1
ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ، ٥ -  ٚ ثلج  بتتعبٖ ثلقاه

2
ٙ نفسڢ، ٥ -   بث4تثمصٖ



 في التراث النقدي العربيبنّي الّن                         الفصل الثاني:                  

 

 

160 

فاځ ي ث نڢ يض  ضيا ثلشم٠  جسإ، ڣ ڗ ثلقٚڗ 1((ث ٚڥ ب ڗ ثلباقاني ي ب ڣبما 

ڗ يكڤڗ ثاستبٖثڋ ٕثخل  ي جملغ ڣثحٖع فمڜ ثلبٖيه  ٚيږ جا  ثلجملغ ثلك

ي ثلقٚڗب ٕػ  ٙثػ ثلت ٙڣ ئثلڤثحٖع، ڣق٠ علګ ٗلڊ ثلكثيڇ مڜ ثلعبا

ف: -3  الح

لڤف، فهڤ يڤصڀ ٚڣه عڜ ثم نڢ خ ٙسيڗ علګ  يجسٖ  ثلح٘ف لٖڥ بع٬ ثلٖث

ٚػ ثلعإع حالغ غياب ثلٖثڋ مڜ ڣ ج ٚث فيڢ  ڗ يكڤڗ حاض ڗ  ثمڤقٸ ثل٘ڬ ينبغي 

 ٙ ٚ هڤ ثانتظا خ لګ مفهڤم  ٚث عإيا فهڤ يستنٖ  م ٚث فيڢ، حين يعٖ غيابڢ  يكڤڗ حاض

لڤف كما يسميڢ ث ٚڣه عڜ ثم ڣ ثلخ ٜياٍ  خاا ڣ ثان لعلما ثلقٖثمى، فهڤ يشكل لنا 

ڗ يكڤڗ ه٘ث ثإخاڋ ٚ٭  شكاڋ ثلًڇكيظ، بش ٙع  ي شكل مڜ  ثا ٚكغ ڣ مڜ ٕڣثعي ثلح

 2ثمتعغب

يڣئ  ٚع مستجٖع  صڤا  ثلح٘ف لي٠ بظاه ٗ نجٖ لها  ٚبيغ   ي  ممتٖعثللغغ ثلع

غن ثللغاػ  ٚبيغ  ٚبي، فكڤڗ ثللغغ ثلع ي ينظامها ثلنحڤڬ جعل ثلًڇثف ثلع تميڈ عڜ با

ٚڥئ ثللغاػنظمغ  خ ٕٚها ، ڣثلح٘ف مڜ بيڗ ثمباحنث ٚػ تف ظه ب  ثلت  لقٖ ثلًڇكيب

ګ ٚ ثلنحاع ڣثلباغييڗ، ٗلڊ  -ثلح٘ف-ا ٙثساػ قٖيما مڜ ڣجهغ نظ ٚ ثلحٴ مڜ ثلٖ ڣثف

ٚع مسالكڢ،  ٙكڢنڢ مبحن ڣع ٚجانيت فهڤ عنٖ بمبهمغ مٖث ٚ ثلج ثيڇت عبٖ ثلقاه  ڣثبڜ ث

مٚ، شبيڢ ڣمڜ علګ شاكلژهږ خ٘، عجيظ ث حٚ، :))باب ٕقيڄ ثمسلڊ، لطيڀ ثم بال

ٛيٖ ح مڜ ثل٘كٚ، ڣثلصمـ عڜ ثإفإع  ف ٚڅ ثل٘كٚ  ٚڥ بڢ ت نڊ ت  ،لإفإع ف

ٗث لږ تبيڗ(( تږ ما تكڤڗ مبينا  ٗث لږ تنطڄ، ڣ نطڄ ما تكڤڗ  ئب3ڣتجٖڅ 

                                                 
1
ٛ ثلقٚڗ ،  -  عجا  ب٥284ثلسابڄ، ثلباقاني، 

يٸ، لبناڗ،  - 2 ٚ ڣثلتٛڤ ٚ للطباعغ ڣثلنش ، ثلتنڤي ي ثلن٨ ثلفن ينظٚ: سلڤڥ ثلنجاٙ، جماليغ ثلعاقاػ ثلنحڤيغ 
 بةت، ٥ةتة2ٕ٭، 

ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ، ٥  - 3 ٚ ثلج ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ثلقسږ ثلثاني،٥ت4تينظٚ: عبٖ ثلقاه  ب 8ت2ب ڣثبڜ ث
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ڗ يسقٰ مڜ ئ ٚڬ قائا:))فح٘ف فصڤڋ ثلكام هڤ  ٚفڢ ثلعسك ي حيڗ يع

ٛيإتڢ فائٖع(( ماثلكام  ي  سقاطڢ تاما غيڇ منقڤ٥، ڣا يكڤڗ   ،1يكڤڗ ثلكام مٸ 

ٚ ممكنا، ي ثمڤثضٸ ثلت يكڤڗ فيها ثل٘ك ا  ڗ ثلح٘ف ا يكڤڗ  ڣيعٖڋ  معن ٗلڊ 

ڣنڄ ي ح٘فڢ باغغ ٙڣ ڗ  ئ بعنڢ ثمتكلږ 

يضائ ي ثلح٘ف قٖ بينڤث  ما يقٸ  ٗث كاڗ ثلقٖثمى قٖ ٕلڤث علګ مڤثطڜ ثإجإع 

ٛ فيڢ ثلخلل، ٗلڊ  ٙ ثإيجا ڗ ا يقٸ  -ڣثل٘ڬ هڤ مبحن با۬ي-ڗ مٖث ٚ٭  ثلح٘ف بش

ٙ ثلكام  ڢفي ٚ ثمح٘ڣف لنڈڋ قٖ ، ڣا ينق٨ مڜ ثلباغغ، ببب فلڤ ظه )) ما يخل بامعن

ٚ علګ ثلكام  ڋ، ڣلكاڗ مبطا ما يظه لګ ٧  مسًڇڅ مسًٗڇ  ٙ عڜ علڤ باغتڢ، ڣلصا

ٚقغ(( ما مڜ جهغ:  ،2مڜ ثلطاڣع ڣثلحسڜ ڣثل ڣثاستٖاڋ علګ ثلٖثڋ ثمح٘ڣف يكڤڗ 

ها ڣئ -ت ٚثب: مثاڋ ت سهات، )) ا بٖ لهما مڜ ناصظ ينصبهما يكڤڗ مح٘ڣفا ثإع

ٚثب، ڣه٘ث كقڤلنا: فاڗ يعطي  ، ڣثانيهما ا مڜ جهغ ثإع ي ثمعن نهما مفعڤاڗ 

نما يكڤڗ ڣيمنٸ،  ٚثبڢ، ڣ ع ڗ تقٖيٚ ثمح٘ڣف ا يظهٚ مڜ جهغ  ڣيصل ڣيقطٸ، ف

ٚث مڜ ئظاه

)) ئب3جهغ ثمعن

ڗئئ ٜثلغ ثلتعبيڇ  ڣعليڢ ف ي تحسيڗ ثمعن ڣج لګ حٖ ما،  ثلح٘ف يساهږ 

جام ثلخطاب، ڗ  )):يقڤڋ ثبڜ ثلبنا ثلعٖٕڬ ڣثن ڣمنڢ ما يقاڋ لڢ ثلح٘ف، ڣهڤ 

ٚ علګ عمٖع ثلكام ڣيح٘ف ما هڤ فضلغ لٖالغ ثلسياځ عليڢ، كقڤلڢ تعالګ: )  يقتص

ا  ن   ٛ ـمغ ڣ قي  م ثل  ڋ ، 5ةتٙع ثلكهڀة سڤئ( فا نقيږ لـهږ  يڤ  نا نافعا فح٘ف ثلصفغ، ٕڣ ٛڣ

ٚ حت يكڤڗ ٗلڊ ثلنڤٵ هڤ  م لڊ يكڤڗ حين يقصٖ تفخيږ ث ٚثٕ ثمسكڤػ عنها ، ٗڣ ثم

                                                 
ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥بڤ هاڋ   - 1  ب32ثلعسك
ٚثٛ، ه  - 2  بت5، 2٥ةثلعلڤڬ، ثلط
3 -   ٙ  بت5، 2٥ة، هنفسڢثمصٖ
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ي ثاعتباٙ( ػ ثلكثيڇ مڜ ثآياػ تحمل مباحن ثلح٘ف، فكاڗ 1(ثلجن٠ كلڢ  ، ڣقٖ جا

ٙثساػ ڣثلبحڤف ثلباغيغ لفـ ثلكثيڇ مڜ ثلٖ ي  بلغ مڜ ثإظهاٙ، ڣقٖ  ڣثلنحڤيغ 

ا  ٙڬ، ما كاڗ ليح٘ف  ڗ ثلخالڄ ثلبا ٚيږ، ڣكشفـ علګ  ي ثلقٚڗ ثلك ٚع ثلح٘ف  ظاه

بلغ مڜ  ، ڣشٖع ڣقٸ ثلكام علګ ثمتلقي، ڣثمقام ثل٘ڬ يف٩ٚ ثلح٘ف  لتمام ثمعن

 ثلتڤضيِ ڣثإيصاڋب

فمڜ خاڋ ثآيغ ثلسابقغ ثل٘كٚ، يتحقڄ ثاتساځ بجانظ ثلڤحٖع ثمڤضڤعيغ، ئ 

نڢ مڜ ) ثلت ٚثبطڢ، )تتجنظ ثلتناق٬ ڣبالتالي ف ثلعڤثمل ثلت تحقڄ للن٨ ثتساقڢ ڣت

ي ثلعاقاػ ثمعنڤيغ ثمضمنغببب ڣلڜ  ٚبٰ ثلت تتحقڄ  ٚثڣڗت ڣ تيڤڋت قڤع ثل حسظت ب

ٙع ڣجٕڤ مثل ه٘ه ثلعاقاػ ثمعنڤيغ ٗثخل ثلخطاب لكي  ٚڣ ي ض يختلڀ ثثناڗ 

ٚ فهمڢ منطقيا( ي ثلشڤثهٖ ثلباغيغ ثلت ساقها ثبڜ ، ڣه٘ه ثلعڤثمل متج2(يتيس سٖع 

ئثلبنا ڣغيڇه للٖالغ ڣثاستشهإ بمڤثطڜ ڣجٕڤ مصطلحاػ ثلبٖيٸب

لسنيغ ثلنصيغ )  ٙثساػ ث ي ثلٖ نڤثٵ ثلح٘ف ڣثلت هي  ٙڗ  ڗ نقا ٕٙنا  ٗث ما  ڣ

ٙسيڗ  ٚيحغ ثلٖث ڗ ما جإػ بڢ ق ، فعلي ڣقڤلي(، هنا يمكڜ لنا ثلقڤڋ  ح٘ف ثسم

ٚب نڤثٵ ثمح٘ڣفاػ فجعلڤث منها  ثلع ي  نهږ فصلڤث  ، ٗلڊ  غن ڣلګ ڣ ي ه٘ث ثلباب 

نڤثعها ثسميغ ڣفعليغ ٕٚثػ علګ  ي ثمف ي ثلجمل ڣمنها ما يقٸ  ، ڣه٘ث ما ما يقٸ 

حڢ  ثيڇتڣ ٕٚ ڣثلجملغ، :ي قڤلڢ تثبڜ ث ٛ بالح٘ف: ڣهڤ ما يح٘ف منڢ ثمف )) ثإيجا

ٛثٕ معناه علګ لفظڢ((لٖالغ فحڤڥ ثلكام علګ ثمح ا فيما  ئب3٘ڣف، ڣا يكڤڗ 

 ٕ ٙڣ ي فصل كاڗ يتحٖ تثلباقانيتلقٖ  ف فيڢ ثإمام عڜ مبحن ثلح٘ف 

ٚفڢ قائافڣجڤه ثلباغغ،  ڋ  فالح٘ف: ثإسقا٭ للتخفيڀ، كقڤلڢ تعالګ: : ))ع ڣثس 

                                                 
1
ٚيٸ، ثبڜ ثلبنا ثلعٖٕڬ ، -  ٚڣ٩ ثم ئبث4ت ثلسابڄ، ٥  ثمصٖٙئ ثل

2
ٚ ثلصبيۓي،  -  خض ٚجٸمحمٖ ث ئب83ثلسابڄ، ٥   ثم

ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ثلقسږ ثلثاني، ٥  - 3  ب4ت2ثبڜ ث
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يغ   ٚ ق ع يڤسڀ، ثآيغ -ثل  يضا:  .82سٙڤ ٚڣف  ڣقڤلڢ  ڋ  مع  ع محمٖ،  طاعغ  ڣقڤ  سٙڤ

٩ ، ڣح٘ف ثلجڤثب كقڤلڢ:  ت2ثآيغ  ٙ ـ  بڢ ث  ڣ  قطع جباڋ  ا سيڇػ  بڢ ثل  ن   ٚ ڗ  ق ڣلڤ  

تى ڤ  ٚعٖ، ثآيغ ڣ  كلږ بڢ ثم  ع ثل بلغ مڜ  ،ت3سٙڤ نڢ قيل: لكاڗ ثلقٚڗ، ڣثلح٘ف  ك

ڗ ثلنف٠ ت٘هظ كل م٘ ي ثلقصٖ مڜ ثلجڤثبثل٘كٚ،  ئب1((هظ 

: وفا ٕٚثػ: –  أنوا امح ٚب  ح٘ف ثمف قٖيما كبيڇ ثلعنايغ به٘ث ڣلګ ثلع

لڤث عليڢ بجميٸ ثلصٙڤ ثلت يقٸ فيها منها: ح٘ف ثمسنٖ،  ٚب مڜ ثمح٘ڣفاػ، ٕڣ ثلض

ٚ٭  ٚف ثلش ح ٚف؛ ك ح ڣ ثلتڤثبٸ ڣث يضا فيما يتعلڄ بالفضلغ  ليڢ، ڣ ح٘ف ثمسنٖ 

قٖمڤڗ  ٚها ث مثلغ ثلت ٗك ٕ بعضا مڜ ث ڣثاستثنا ڣثلجڤثببببثلخب ڣفيما يلي نٙڤ

ئجماا ا تفصيا:

ي ثلحٖين عڜ ح٘ف ثمبتٖ تعبٖ ثلقاهٚ -ت سهبڤث  : مڜ ثل٘يڜ  ئح٘ف ثمبتٖ

لګ ح٘ف ثلفاعل ڣثمفعڤڋ بڢ،  ضافغ  بلغ ثمح٘ڣفاػ  ٚجانيت ، بحين يعتبڇه مڜ  ثلج

مثلغ ث ٚجانيت للتڤضيِ قڤڋ ثلشاعٚ:ڣمڜ بيڗ ث ٚبها تثلج ئلت ض

با  ڣبه٘ث ٛڋ  كع  م ٗث ***** څ منا ني يڤ  ـ  ئڣعلم 

ٚڣث ٗث لبسڤث ثلحٖيــ ***** تنم م   ث قڤ   ٖ ئحلقا  ڣق

ٚجاني بعٖ ه٘ث ثلن٨ نڢ قٖم تحليا لږ يعقظ ثلج  ليبيڗ مڤضٸ ثلح٘ف ٗلڊ 

ٗث لبسڤثبببتمسبقا،  ڣڋ مڜ ثلبيـ ثلثاني تڣهږ قڤم  ٚ ث ي ثلشط ٚ ثلكام  ئب2ڣتقٖي

ٗث ٕلـ عليڢ ٕالغ كقڤلڢ تعالګ: -2 ٗث بلغـ  ح٘ف ثلفاعل:  ڣح٘فڢ يكڤڗ  كا  

ي ڇث ع ثلقيامغ ثآيغ ثلً  ٚث ت2سٙڤ ب فح٘ف فاعل )بلغـ( ڣثلغ٩ٚ)ثلنف٠( ڣلي٠ مضم

                                                 
1
ٛ ثلقٚڗ، ٥ -  عجا ٚ ثلباقاني،   ب2ت2بڤ بك

ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ، ٥  - 2 ٚ ثلج  ب48ت-ث4تينظٚ: عبٖ ثلقاه
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ٚث  ٚ ثمڤػ ڣا نڢ لږ يتقٖم ظاه ي ٗك نڢ  ٚينغ ثلحاليغ عليڢ،  نما ٕلـ ثلق ٚه، ڣ يفس

ا ثلنف٠ ي عنٖ ثمڤػ  ئب1يبلغ ثلًڇث

ليڢ ڣثلغايغ مڜ ح٘فڢ يعلڄ جاڋ ثلٖيڜئ ٜڣين قائا: ڣعڜ ح٘ف ثمسنٖ  ئثلق

ما ح٘فڢ ما ))  ما ثلظاهٚ، علګ بنا ثلعبن عڜ ڣثاحًڇثٛ ثاختصاٙ ٕٙ ف  مٸ ل٘لڊ ڣ

ما ثمقام، ضيڄ ٚكڢ ي ڗ ثلتخييل ڣ ڗ ثلعقل، شهإع علګ تعڤيا ئ ت ٚه ي ڣ  تعڤيا ئ ٗك

ما ،ڗثلشاهٖتي بيڗ ڣكږ ثلظاهٚ حين مڜ ثللفٴ شهإع علګ  لڢ ثلسامٸ ڢتنب اختباٙ ڣ

ٚينغ عنٖ ما تنبهڢ، مقٖثٙ ڣ ثلق ٚكڢ ي ڗ ثإيهام ڣ  تطهيڇ ڣ لسانڊ عڜ لڢ تطهيڇث ئ ت

ڣ ثلتعبيڇ ، 2((عنڢ للسانڊ  ٛ ت لي٠ بغ٩ٚ ثإيجا ٜڣين ليڢ عنٖ تثلق ڗ ح٘ف ثمسنٖ 

ي قڤلڢ ثلسابڄ  ٜڣين  ٙثػ بينها ثلق نما يتږ اعتبا لفاٱ، ڣ قل ث عڜ ثمعاني ثلكثيڇع ب

ٚهب ئٗك

ليڢ مقامڢ، كقڤلڢ تعالګ:-3 قامغ ثمضاف  يغئ ح٘ف ثمضاف: ڣ  ٚ ڋ  ثلق ع ڣثس  سٙڤ

ٚيغ ب82يڤسڀ، ثآيغ هل ثلق ئب3ڬ 

ڗ يبقى فاعلڢ ٕليا عليڢ، كقڤلڢ تعالګ:-4 ما علګ  هږ صبڇڣث ح٘ف ثلفعل:  ن   ڣلڤ  

ٚثػ، ثآيغ  ع ثلحج ما علګ 5ةسٙڤ نهږ صبڇڣثب ڣ ڗ يبقى ب ڣتقٖيٚ ثلكام: لڤ ثبـ 

ئمفعڤلڢ

ٙ ثلليل هلڊ، ڣبإ  ٙ ڬ بإ هلڊ ڣثلليل،  ڗ يحڤڋ بينڊ  ٕليا عليڢ ڣه٘ث كقڤلهږ: 

ئ4ڣبينهږب

                                                 
ٚثٛ، ه  - 1  بت5، 2٥ةثلعلڤڬ، ثلط
ي علڤم ثلباغغ،  - 2 ، ثإيضاٍ  ٜڣين ئب8ت٥جاڋ ثلٖيڜ ثلق
ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥  - 3 ٚثٛ، هت8تينظٚ: ثلعسك ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ه5ث، 2٥ةب ڣثلعلڤڬ، ثلط ، 2ةب ثبڜ ث

ي صناعغ ثلبٖيٸ، ٥ت٥29 ٚيٸ  ٚڣ٩ ثم ، ثل ٚثكش   بت4تب  ثبڜ ثلبنا ثم
ٚئ  - 4 ي ه٘ث ثلباب( ينظ ڗ ثمڤطڜ ا يسعنا لتفصيل كل ما جا  ٚها، باب لاسًڈثٕع ) ٙ ثمتقٖم ٗك : نف٠ ثمصإ

ٛ بالح٘فب  ثإيجا
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ف الجمل:-ب ئ ح

مام ثلعلما بكلئ ما يشهٖ ٚبي  ٚ مڜ  ڣثفجا ،نڤثٵ ثمح٘ڣفاػ للًڇثف ثلع م با

ٕ مثاا للتڤضيِ، مڜ بينها ح٘ف ثلجمل ٧  تفصيا،  كلئ غيڇ ثمفيٖع ڣئڣفيما يلي نٙڤ

ئ:ثمفيٖع ڣمثاڋ ٗلڊ

ٚ   قڤلڢ تعالګ: -* نى يكڤڗ لي غام  ڣلږ  يمسسن بش ـ   څ بغيا * قاڋ ك٘لڊ قال ڣلږ  

اٙبڊ هڤ علي  هيڗ  قاڋ  ٚث  مقضي  م حمغ  منا ڣكاڗ  يغ  للناٝ ٙڣ ع  ڣلنجعلڢ  سٙڤ

ٚيږ، ثآيتيڗ  نڢ بت2-ة2م ثيڇ مڤضٸ ثلح٘ف علګ  تعليل معللڢ مح٘ڣف  ، يبيڗ ثبڜ ث

نما فعلنا ٗلڊ لنجعلڢي ي قڤلڢ )ڣلنجعلڢ يغ للناٝ،  غ للناٝ( ڣتقٖيٚ ثلكام: ڣ

ڋ بڢ علګ ثمسبظ  يغ للناٝ ٕڣ جلڢ ڣهڤ جعلڢ  ٙ ثلفعل مڜ  ٚ ثلسبظ ثل٘ڬ صٖ ف٘ك

ئ1ثل٘ڬ هڤ ثلفعلب

ٙث لعلږ ثمخاطظ بڢ، كقڤلڢ -* نڢ جڤثبا فيح٘ف ثلجڤثب ثختصا تي ثلكام علګ  ڗ ي

ڗ   تعالګ: تىڣلڤ   ڣ  كلږ بڢ ثمڤ   ٩  ٙ ـ  بڢ ث ڣ  قطع نا  سيڇػ  بڢ ثلجباڋ   ٚ ئ ق

ٙئ ٚعٖ عسڤ ٙ هاهنا تلكاڗ ه٘ث ثلقٚڗت ببت3ثآيغ ثل ، فح٘فـ ثلجملغ 2ڣثلجڤثب ثمقٖ

ا ڣهڤ ما يقٸ مڜ جهغكاملغب ٚ مڜ ثلح٘ف  خ ٚثٛت نڤعا  ي ت ثلط  ڣك٘ث نجٖ 

ٚبيڗ:  ئثلسبظ، ڣيقٸ ه٘ث ثلح٘ف علګ ض

بقا ما هڤ سبظ فيڢ ٕ -ت ا مئڣئ الغ عليڢ، مثاڋ ٗلڊ قڤلڢ تعالګ:ح٘ف ثمسبظ ڣ
ئكئ ئثئ ظئانئجئبئ ـئن  ئل  ٙئط  ئئ ڤ ٕئنئ ٗ  ئا ئكئلئا ڣئنئي  ئٙئ ڜ  ئمئح  ئمئ غ  ئتئلئ ڊئبئٙئ ڜ  ئقئ ٙئ٘ئن  ئڤ  تئا مئم  ئاهئا  ٚ ئ٘ئنئ ږ  ئمئ ي ئقئ ڜ   ڊئلئب 

لګ ثلخلڄ،ب ف٘كٚ ت4ثلقص٨:   ٙسالڢ  ي  ٚحمغ ثلت هي سبظ  ڋ عليها  ثل ٕڣ

ٙساڋ  ئببامسبظ ثل٘ڬ هڤ ثإ

                                                 
ثيڇ  - 1 ٚ لاسًڈثٕع: ثبڜ ث  ، 8ت3-ثت2ثمثل ثلسائٚ، ثلقسږ ثلثاني، ٥ ،ينظ
ي علڤم ثلباغغ، ٥  - 2 ، ثإيضاٍ  ٜڣين  ب82تجاڋ ثلٖيڜ ثلق
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بقا ثمسبظ ٕ   -2     ئٚئث قئٗئئفئ الغ عليڢ، مثاڋ ٗلڊ قڤلڢ تعالګ: ح٘ف ثلسبظ ڣ
 

 ػئ

ئائفئ ڗئٚ ئثلقئ ئعئتئس  ئ ڜئمئ اهبئ ٘  ئثلش  ئ اڗئطئي  ٚ ئث  ع   يږئجئل ٗثب ڣثمعن 98ثلنحل: سٙڤ ح٘ف  ت

بقا ثمسبظ ٕ ٗث قٚػ ثلقٚڗ  الغ عليڢ، مثاڋ ٗلڊ قڤلڢ تعالګ: ثلسبظ ڣ ف
ٚجيږ ع   فاستع٘ باه مڜ ثلشيطاڗ ثل عت 98ثلنحل: سٙڤ ٚث ٕٙػ ثلق ٗث  ب ڣثمعن ت

 ٚ ٙثٕعفاكتفي ب٘ك ع عڜ ثلسبظ ثل٘ڬ هڤ ثإ ٚث ئ 1بثمسبظ ثل٘ڬ هڤ ثلق

  :والفصل الوصل -4

ٗ ا نلفي يعتبڇ مبحن  هميغ بمكاڗ،  ثلڤصل ڣثلفصل مڜ ثمباحن ٗثػ 

ٚثثيغ تخلڤ صفحاتها مڜ ٗكٚ ه٘ث ٚڥ،   مٖڣنغ ت ثلباب ثل٘ڬ هڤ فصل ٕقيڄ ثمج

خ٘، ٜڥ، بعيٖ ثم حكږ  لطيڀ ثمغ ڗ مڜ  ٙبطڢ ثلبع٬ بعلږ ثلباغغ علګ  ڣقٖ 

ٚي مڤثطڜ ثلفصل ڣثلڤصل ڣسږ بالباغغب م ي  حٖهما ڣمكمڜ ))ٕقتڢ ڣصعڤبتڢ  ڜ، 

 ٚ م ي ثلحكږ ڣهي ثلڤثڣ؛ ڣث ٚيڊ ثمتعاطفيڗ  ا تش ٕثع لي٠ لها معن  كڤڗ ثلڤصل ب

ٚثب، ٕڣڗ  ٙ فيما يقٸ بينڢ ثلڤصل، علګ ثلجمل ثلت ا محل لها مڜ ثإع ٚ ثاقتصا ثآخ

ٕٚثػ ٚثب((ثمف ئب 2، ڣثلجمل ثلت لها محل مڜ ثإع

ٚب  ٚف تجاڋ ثلٖيڜ ثلسيڤطيت ه٘ث ثلض مڜ ثلكام ثلبا۬ي بقڤلڢ: ڣيع

حٖهما عڜ  ٚكڢ، ڣتمييڈ مڤضٸ  ))ثلڤصل عطڀ بع٬ ثلجمل علګ بع٬ ڣثلفصل ت

خ٘ ا  ٚ صعظ ثمسلڊ، ٕقيڄ ثم ٚ علګ ما تقتضيڢ ثلباغغ فڜ منها عظيږ ثلخط ثآخ

ٚب طبعا سليما  ي فهږ كام ثلع ڣتي  ا مڜ  ٚفڢ علګ ڣجهڢ ڣا يحيٰ علما بكنهڢ  يع

ٙثڅ  ٕ ي  ٛځ  ٙه ٗڣقا صحيحا((ٙڣ ٚث ڗ ه٘ث ثلفڜ مڜ ثلباغغ ب 3س ٚثئي  قٖ يبٖڣ لل

ٚكها، ڣلكڜ حقيقغ  ڣ ت ٚبٰ  ٕڣثػ ثل ٚفغ مڤثطڜ  ٚه متڤقڀ علګ مع م ٙثكڢ  ٕ سهل 

                                                 
ٚثٛ، ٥  - 1  ب53 -52ينظٚ: ثلعلڤڬ، ثلط
ٚبيغ، ٥ - 2 ي ثلباغغ ثلع سلڤب   بث23شفيٸ ثلسيٖ، ثلنظږ ڣبنا ث
ي علڤم ثلباغغ،   - 3 ، ثإيضاٍ  ٜڣين  2ث٥ ،pdfجاڋ ثلٖيڜ ثلق
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ٚب ڣتمٝٚ فيڢ، حت  ٚفغ تامغ ڣملمغ بكام ثلع نڢ يحتاه مع ٚه ثلًڇثثيڤڗ  ق ٚ ڣما  م ث

ه ي صٙڤ ٚه ڣتشعظ  م    بيعلږ ما خفي مڜ 

ٙثػ بعضها ببع٬، فامس ٙصڀ ثلجمل ڣتعليڄ ثلعبا  ٕٚ ي مج لغ ا تتلخ٨ 

نئ ي ثلجمل مڜ عطڀ  ڢ يجظٗلڊ  ڗ يصنٸ  ڗ يعلږ بما)) ينبغي  بعضها علګ ثمتكلږ 

ٚڥ  خ نڀ ڣثحٖع منها بعٖ ث ع، تست ٚڅ ثلعطڀ فيها ڣثمۑي بها منثٙڤ ڣ ت علګ بع٬، 

ت  ٚثٙ ثلباغغ، ڣمما ا يت س ٚثبمڜ  ا لأع ٗث  ب1ثلخل٨((  لتمام ثلصڤثب فيڢ 

ي ثمتاڅ ناصيغ ثلكام هميغ بالغغ  ثلباغغ، ڣهڤ ڣثيڄ  ڣسماػ فللفصل ڣثلڤصل 

ٙتبا٭ بفهږ ثلعاقاػ ثلنحڤيغب ئ ثا

خيڇع يتجسٖئ ڗ ه٘ه ث ٚتبٰ بالعاقاػ ثلنحڤيغ ف مٚ ثلڤصل م ڗ   ڣكڤڗ 

ٕٚثػ  ها علګ مستڤڥ ثمف ساٝ ٗلڊ يكڤڗ ثلڤصل مڜحضٙڤ منظٙڤ  ڣثلجمل، ڣعلګ 

ٕٚ علګ مثلڢ، بجامٸ ما هڤ قٖ ٚفٸ  تثلعلڤڬت:))عطڀ ثلجملغ علګ ثلجملغ، ڣثمف ٕٚ ل ي

ڗ يكڤڗ ٕعا  ٚفٸ ثلڤهږ عڜ  ػ ل يٖڅ هب فالڤثڣ ههنا جا ثإبهام: كقڤلڊ: ا، ڣ

مٚ(( ٚ ث ي ظاه ئب 2عليڢ 

ٚ ئ ٚجانيتڣمڜ ڣجهغ نظ نما  تثلج ٚ ڣ ڣ ثلج ٚف ثلعطڀ  ح نڢ ا يكفي ثلڤصل ب ف

ٚڣ شاعٚت، كاڗ  ٛيٖ طڤيل ثلقامغ ڣعم ي ثمعاني، ))فلڤ قلـ ت يضا ثمشاكلغ  يشًڇ٭ 

نها ا  مٚ  نڢ ا مشاكلغ ڣا تعلڄ بيڗ طڤڋ ثلقامغ ڣبيڗ ثلشعٚببب ڣجملغ ث خلفا، 

ي ي ه٘ه ثلجملغ لفظا معن  ٚڥ ڣمضاما لڢ(( تۑي حت يكڤڗ ثمعن  خ ٗ قٖ 3ث  ،

ٚبٰ بينها ڣه٘ث  ٕڣثػ ثل  ٙ ڬ ما حاجغ إظها نلفي كماڋ ثاتصاڋ بيڗ ثلجملتيڗ ٕڣڗ 

ٚ مڜ ثمناسبغ م ئببيڗ معانيها علګ 

                                                 
ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛـ، ٥ - 1 ٚ ثلج  ب222عبٖ ثلقاه
ٚثٛ، ه  - 2 ٚجتثت، 3٥ةثلعلڤڬ، ثلط ٚ ثلج  ب223اني، ٕائل ثإعجاٛ، ٥ب عبٖ ثلقاه
ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ،   - 3 ٚ ثلج  ب٥225 ثلسابڄ، عبٖ ثلقاه
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ڗ ثلعطڀ ثلحاصل ڣثنطاقا مڜ  ٚڣف ثلعطڀ ف لسن ثلنپ  لح ثلتصنيڀ ث

نئ ٚف ثلڤثڣ  ضافيما هڤ بح ٚڬ للمٖڣنغ : وصل  ثلًڇثثيغ يقڀ علګ مٖڥ ڣعي ڣثمستق

ڗ لكل  ثلقٖثمى ٚف ثلعطڀ علګ  ح نڤثٵ ثلڤصل ڣثستخٖثماػ  ٚيڄ بيڗ  ي ثلتف

ح بها  ڣ مثلغ ثلت  ٚبٰ، ڣمڜ ث ي ثل ٚف ٕالتڢ ثلخاصغ  ٚه ثلنقإ ڣجهاػح  ږنظ

ئڣئ قڤلڢ تعالګ: ئڬ يئ٘ئثل  ئيئ ڣئنئمئعئط  ئٚئث مئٗئئيڗ* ڣئقئس  ئيئ ڤئهئفئ ـئض  ئيڗ * ڣئفئش  ئ ثئنئيتئمئڬ يئ٘ئثل   ږ 

ئيئ ، ثآيغ   يڗيئح  ٚث ع ثلشع ثيڇ فمثا نجٖ ، ت8-ة8-9ثسٙڤ ي قڤلڢ  ثبڜ ث ڗ يبيڗ  علګ 

ٚبٰ ))بالڤثڣ ثلت هي للجمٸببب ثږ  ڣڋ تږ ثل ي ه٘ه ثآيغ بڤجهيڗ: فا ثلڤصل ڣقٸ 

ٛمڜ خاڋ  مڜ  ڗ ثلشفا يعقظ ثم٩ٚ با  ب ڣقٖ كاڗ 1حٖهما((عطڀ ثلثاني بالفا 

ٙئ ي مڜ منظٙڤ ثلنصانييڗه٘ث بمثابغ ثإشا ئبع للڤصل ثإضا

ٚبي خاصيتڢ  ٕٚ بها، فڣتبقى لبنيغ ثلنظام ثللغڤڬ ثلع ٚف ثلت يتف ٚبٰ بح ال

ي ثلڤثڣ لي٠ مڜ قبيل ثاتصاڋ ثلقڤلي ٙكغ ثلثاني لأڣڋ  نما يستفإ منڢ مشا ، ڣ

ٙفعڢ ي  ٚثب  ما  ثإع  ٚ ٚڣف ثلج ڣ باإضافغ ڣح ڣ بامفعڤليغ،  ٚه، بالفاعليغ  ڣنصبڢ ڣج

كٌڇ ٕٚ نڢ ا يعطڀ بعضها علګ بع٬ ثلصفاػ فا ئ، ه٘ث فيما يتعلڄ بعطڀ ثمف

                                                 
ٚ ثلقسږ ثلثاني، ٥ - 1 ثيڇ، ثمثل ثلسائ ٚثٛ، ه228ثبڜ ث ٚ 25  -23، ٥ 2ةب ڣينظٚ: ثلعلڤڬ، ثلط ب عبٖ ثلقاه

ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ، ٥  ب224ثلج

 -   ٛ ٚث ي بع٬ ثمٖڣناػ كالط ٕ ما جا  ثستثن ثلتقعيٖ ثلنحڤڬ ڣثلبا۬ي مڜ ثمعطڤفاػ ثلصفاػ، ڣللتڤضيِ نٙڤ
ٚڥ  ٙيغ مج ڗ ثلصفغ جا نما قل ثلعطڀ فيها،  ٚيږ ثلعاقل ثلفاضل، ڣ ٜيٖ ثلك ٚٙػ ب ٚ ڣغيڇها: فقڤلڊ م ڣثمثل ثلسائ

نڢ يمتنٸ عطفها علګ مڤصڤفها ٛيٖ  ثمڤصڤف، ڣله٘ث ف ٚيږ هڤ  ڗ ثلك ٚيږ، علګ  ٛيٖ ڣثلك ني  ڗ تقڤڋ: جا فا يجٛڤ 
نڊ  ٚناه، ك ٙ ما ٗك ٚيږ، ڣثلعاقل، ڣثلعالږ، باعتبا ٜيٖ ثلك ٚٙػ ب استحالغ عطڀ ثلش  علګ نفسڢب فله٘ث تقڤڋ: م

ٚم ڣثلعلږب ٚٙػ بشخ٨ ثجتمٸ فيڢ ثلعقل ڣثلك ئقلـ م
ٚڅ فيها ث- ٚيږ مڤثطڜ ت ي ثلقٚڗ ثلك نڢ يڤجٖ  ٚڅ ا  مثلغ ثلت ت ثبـ فيها، فمڜ ث ٚڥ  خ لعطڀ علګ ثلصفاػ ڣ

ٙ ثمتكبڇ(ثلحشٚ:  ٜ ثلجبا ٜي ٚناه، 23ثلعطڀ فيها قڤلڢ تعالګ:) ثلع ب فجا بها علګ جهغ ثلتعٖيٖ مڜ ٕڣڗ ثلڤثڣ ما ٗك
ڣڋ ڣثآخٚ ڣثلظاهٚ ڣثلباطڜ( ثلحٖيٖ ي قڤلڢ:)هڤ ث ػ معطڤفغ  نما جا نها متضإع ثم3ةڣ صل ،  ي  عاني 

ٚث  ڗ ثلش  ثلڤثحٖ ا يكڤڗ ظاه ي ٗثػ ڣثحٖع،  ٙثفعغ لتڤهږ مڜ يستبعٖ ٗلڊ  ػ ثلڤثڣ  مڤضڤعها، فله٘ث جا
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ٕٚ، ڣثلحاڋ  ٚثٕفـ ڣتڤثلـ ثلڤثحٖع تلڤڥ ؛ 1نفسها مٸ ثلجملعلګ ثمف ٚڥ ٗث ت خ ث

ٚف ثلڤثڣ لتكڤڗ متناس خ٘ع ببعضهاڣجظ ثلڤصل بينها بح ئثلبع٬ب  قغ ڣمنتظمغ 

ي  امئ معامڢ  ثلًڇثثييڗتظهٚ لٖڥ ڣئ :الوصل الزمنيّ ثلڤجڢ ثلثاني فيتجسٖ 

ٚيقه ڗ تف ٚنا سابقا  ش حغ، فكما  ٚبٰ كا ږڣث ٕڣثػ ثل علګ ڗ ينبڤ عڜ ڣعي كبيڇ بيڗ 

ٚغږ مڜ عٖم ضبطه نه ږثل ا  ٙقغ  نڤثعها  ڣثميڈ ږنڤثٵ ثلڤصل بمصطلحاػ فا بيڗ 

ڗ ثإحيا يكڤڗ بعٖ ثمڤػ ڀ نف٠ ثمڤضٸ فيتابٸ قائا:)) ثږ عط ي ثلثالن بثږ 

ٜماڗ، ڣله٘ث جي بعطفڢ بثږ للًڇث۔ي(( ڣعليڢ يكڤڗ ثلعطڀ بالڤثڣ جمعا ڣثلعطڀ  ،2ب

ما ثلعطڀ ب ب تثږئـتبالفا مطاڣعغ،   ّ ٚث ئ  فهڤ ت

ٚف ئ ٚبٰ بح ٕٚف تثلعلڤڬت معقبا علګ ثل ٗثڣي ڗ )) حڄ ثلجمل   ثلڤثڣ علګ 

ٚثٕفـ ٙبٰ ثلڤثڣ ت ٚ بع٬ فابٖ فيها مڜ  ث ي  ٚٙ بعضها  ئمنتظمغ، لتكڤڗ متسقغ ڣتك

ٙثبٰ يعٕڤ ڣ ثلصفغ، فابٖ لها مڜ ضميڇ  ٗث ڣقعـ مڤقٸ ثلصلغ،  ڗ ثلجمل  ئكما 

ٚڣ منطلڄ، فا تجٖ بٖث ٛيٖ قائږ، ڣعم لګ صاحبها، فله٘ث تقڤڋ:  مڜ ثلڤثڣ، ڣكما  منها 

ي نحڤ قڤلڊ: ه٘ث ثل٘ڬ  ٚه((ا تجٖ بٖث مڜ ثلضميڇ  ئب1قام ڣخ

                                                                                                                                                             

ٚثٛ، ه ٚ ثلعلڤڬ، ثلط ٚجاني، ت2، 2٥ةباطنا مڜ ڣجڢ ڣثحٖ، فأجل ه٘ث حسڜ ثلعطڀب ينظ ٚ ثلج ب  عبٖ ثلقاه
 بث22ٕائل ثإعجاٛ، ٥

ٚثٛ،   - 1  بت2، 2٥ةهثلسابڄ، ثلعلڤڬ، ثلط
ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ثلقسږ - 2 ٚ لاسًڈثٕع: ثبڜ ث ٚثٛ، ه 228، ٥ 2ينظ يضا: ثلعلڤڬ، ثلط  ٚ ، 2ةڣما بعٖهاب ڣينظ

 بت2 -٥25

 -   ٚ٭ ٜم تڤثفڄ ثمعطڤف ڣثمعطڤف عليڢ حت يتحقڄ ش نڢ يستل ي ه٘ث ثلفصل تنبيها مفإه  ٕ تثلعلڤڬت  يٙڤ
ٗ مغ بيڗ ثمعطڤف ڣثمعطڤف عليڢ فكيڀ ثلڤصل بحٚف ثلڤثڣ، فيقڤڋ: ))   ڣجبتږ ما تقٖم مڜ ڣجڤب ثما ث 

ي قڤلڢ تعالګ: } ها يقاڋ  تڤث ثلبيڤػ مڜ ظهٙڤ ڗ ت هلغ قل هي مڤثقيـ للناٝ ڣثلح ڣلي٠ ثلبڇ  ب لڤنڊ عڜ ث ك يس
ٚع  ڬئ89تثلبق ڋ ثلعلڤڬ قائا: ))  ي ثآيغ يتسا ٕٙع  ٚكيبغ ثلعطڀ ثلڤث هلغ  ((ب ڣثنطاقا مڜ ت حكام ث ٙتبا٭ بيڗ  ث

ٚ مڜ خالها حقيقغ ثلڤصل ثلڤثقٸ  ڣجڢ يفس ٕٚ عٖع  ڗ تثلعلڤڬت يف ها؟(( علګ  تياڗ ثلبيڤػ مڜ ظهٙڤ ڣبيڗ حكږ 
ٚثٛ، ٥ ٙغږ ثختاف ثمعطڤف ڣثمعطڤف عليڢب ينظٚ: ثلعلڤڬ، ثلط  ب29-28ي ه٘ه ثآيغ 
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ٚف ثلعطڀئ ٚڅ ثلڤصل بح ڣلګ ت ٗث كانـ معاني  -ثلڤثڣ -ي حيڗ يكڤڗ مڜ ث

حغ لأڣلګ ي مڤضڤٵ ڣثحٖ، بحين )) تكڤڗ ثلثانيغ مڤ مبينغ لها  ثلجمل تصظ 

ٗث كانـ  ي قالظ ڣثحٖ، ف ٚغا  ف نهما  تي مڜ غيڇ ڣثڣ((ك نها ت ، 2به٘ه ثلصفغ ف

ٚب تثلعلڤڬت مثاا بقڤلڢ تعالګ: كٌڇ يض ٗئثئ  ڣللتڤضيِ  ئثئ ڊئلئلږ *  ٙئائ ابئتئكئل  ئ   يڢئفئ ظئي 
ئهئ ئڥ لئٖ  ئمئل  ٚع ثآيتيڗ  يڗقئت  ع ثلبق ي قالظ ـ ، فلما كان2ة- تةسٙڤ معاني ثآياػ تصظ 

ٕ ثلكام مڤصڤا ٕڣڗئ ٚف ثلعطڀ  ڣثحٖ ٙڣ ئ تثلڤثڣتبح

ممڜ تع٩ٚ له٘ث ثلنڤٵ مڜ ثلفصل تثلعلڤڬت ڣلكڜ ٕڣنما الوصل الّسببي: ئ

ٚسڤڋ صلګ ه عليڢ ڣسلږ حينما )) سئل عڜ  ٕ قڤا لل ٙڣ ٍٚ ڣتفصيل، فقٖ  ش

ٚ تعلڄ بحل  ه ثلحل ميتتڢتفلما كاڗ للبح ثلڤضڤ بما ثلبحٚ، فقاڋ:ت هڤ ثلطهٙڤ ما

ٕٙفڢ بڢثميتغ كما كاڗ لڢ تعلڄ  ٚه، ڣ ث ٚه علګ  ، ٗك ٛ ثلڤضڤ تى بڢ مڜ غيڇ بجڤث ، ڣ

ٛمڢ(( نهما جميعا مڜ حكږ ما ثلبحٚ ڣلڤث ڗ 3ڣثڣ، ليٖڋ ب٘لڊ علګ  مٚ  ، ڣمفإ ث

ڗ  ، غيڇ  ي تعالڄ ثلجملتيڗ ل٘لڊ جسٖػ عاقژهما ثلڤصل ثلسبب تثلبحٚت كاڗ سببا 

ٙبٰب ٕثع  ئثلڤصل هنا تږ مڜ غيڇ 

ڗئالفصل: مبحن  فيما يخ٨ما ئ ٛ لـتثلعلڤڬت  ف ٚث نڢ يلحٴ ثلقاٙ لكتاب ثلط

ٚفڢ  ي فصل تثلفصل ڣثلڤصلت قٖ بٖ بمبحن ثلفصل قبل ثلڤصل، ڣهڤ يع

ٚڅ ثلڤثڣ ثلعاطفغ بيڗ  ٙع عڜ ت ي لساڗ علما ثلبياڗ، عبا ما ثلفصل فهڤ  قائا:))

ٚيظ بعٖ ثلڤقڤف علګ حقيقغ ثمعانثلجملتيڗ ي ٗلڊ ق مٚ   ي، لكڜ ما قلناه ، ڣث

لګ  ڗ ثلجملغ ثلثانيغ منفصلغ عما قبلها، فا تحتاه  ي ثللقظ مڜ جهغ  صٖځ 

                                                                                                                                                             
ٚثٛ، ه - 1 ي علڤم ثلباغغ، ٥ب جاڋ ثلٖيڜ ثلت2، 2٥ينظٚ: ثلعلڤڬ، ثلط ، ثإيضاٍ  ٜڣين ثيڇ 85-2ثق ب، ڣثبڜ ث

 ب233-ت22، ثمثل ثلسائٚ، ٥ 
ٙ نفسڢ،   - 2  ب 233ثمصٖ
 ب29نفسڢ، ٥  - 3
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حڄ بلقظ  ٕ مڜ غيڇ ڣثڣ بيڗ ثلجملتيڗ  ڣثصل هڤ ثلڤثڣ فأجل ه٘ث كاڗ ما ٙڣ

ئب 1ثلفصل((

ٛڋ  سسا ممنهجا ل٘لڊ فهڤ بيڗ منا ثلفصل قبل ڣيبٖڣ عمل تثلعلڤڬت عما م

ڣجڢ:مبحن ثلڤصلڣلڤجڢ  ئ، ڣعليڢ فالفصل يقٸ عنٖه علګ 

ثڋ يقتضيڢ ثلحاڋ، مثاڋ ٗلڊ قڤلڢ تعالګ:ڣا ٕٙع علګ س ڗ تكڤڗ ثلجملغ ڣث قاڋ  : 

ٙب  ثلعاميڗ ڗ ڣما  عڤ   ٚ ، ثآيغ ف ٚث ع ثلشع ٚ 23سٙڤ ػ مڜ غيڇ ڣثڣ علګ تقٖي نما جا ب ف

ٚعڤڗئ ٚه، فماٗث قاڋ ف ثڋ تقٖي لګ ؟س ئثللڢ تعالګب، ما ٕعاه مڤس  

ٕٙع مڜ جهغ ثإيضاٍ ڣثلبياڗ باإبٖثڋ، كقڤلڢ تعالګ: ثانيا ڗ تكڤڗ ثلجملغ ثلثانيغ ڣث  :

لڤڗئ ڣ  ل ما قاڋ ث عڤثڤڗئ (ت8)بل  قالڤث مث  ا مب  ن  ٚثبا  ڣعظاما   ا ت نا ڣكن  ٗث مت   قالڤث 

منڤڗ، ثآيغ ع ثم ٍٚ ڣثلبياڗ، كما ب فالقڤڋ 82-ت8سٙڤ ٕ علګ جهغ ثلش ٙڣ ڣڋ هڤ ثلثاني  ث

ڣڋب ئٕڋ عليڢ ثلقڤڋ ث

تي ثالثا ٙفٸ ل٘لڊ ثللب٠ب فت ، ڣثمقام مقام  ٕٙع علګ جهغ ثلخفا ڗ تكڤڗ ثلجملغ ڣث  :

بهږ مڜ قبل، ڣمثالڢ قڤلڢ تعالګ:  ثلجملغ ثلثانيغ علګ جهغ ثلكشڀ ڣثإيضاٍ ما 

اٝ مڜ  يقڤئ منيڗڣمڜ ثلن  م ثآخٚ ڣما هږ  بم  ڢ ڣباليڤ  ا بالل  ثمن  ٚع،  ڋ  ع ثلبق سٙڤ

منڤث  ، ثږ قاڋ:8ةثآيغ ٘يڜ  ڢ ڣثل  فسهږ  يخإعڤڗ ثلل  ن  ا   ٖعڤڗ  ع  ڣ ما يخ  سٙڤ

ٚع، ثآيغ  ٙثٕع إيضاٍ ما سلڀ، 9ةثلبق ٕٚ قڤلڢ:تيخإعڤڗ هت عڜ ثلڤثڣ  مڜ  فج

ٚ بببتب ثمنا باه ڣثليڤم ثآخ ئقڤلڢ:تڣمڜ ثلناٝ مڜ يقڤڋ 

ڗٙثبعا ڣلګ عڜ  ٙفٸ ثلتڤهږ عڜ ثلجملغ ث ٕٙع علګ جهغ  ڗ تكڤڗ ثلجملغ ثلثانيغ ڣث ئ: 

                                                 
ٚثٛ، ه  - 1  ب9تت، 3٥ةثلعلڤڬ، ثلط
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 ٙ ي صٖ تكڤڗ مسڤقغ مڜ جهغ ثلتجٛڤ ڣثلسهڤ ڣثلنسياڗ، ڣمثاڋ ٗلڊ قڤلڢ تعالګ 

ٚع: ع ثلبق ٚع ثآيغ  ( ٗلڊ ثلكتابئت)ثلږ  سٙڤ ع ثلبق ثلجملغ  ب فلما كانـ ه٘ه2ة-تةسٙڤ

ٚثتظ ثلكماڋب ڗ ه٘ث ثلقٚڗ قٖ بلغ علګ م ٕٙع علګ جهغ ثإيضاٍ ب ئڣث

ٙثٕع قطٸ ثلڤهږ علګ ما قبلها مڜ ثلجمل خامسا ٕٙع علګ  ڗ تكڤڗ ثلجملغ ثلثانيغ ڣث  :

ٜ بهږ ثلسابقغ ڣمثالڢ قڤلڢ تعالګ: ژه  ڢ يس  ٚع، ثلل  ٕػ مڜ غيڇ ڣثڣ 5تثلبق نما ٙڣ ، ف

ٕٙع علګ جهغ ثاستئناف تنبيها علګ  ڗ تكڤڗ ڣث ٙفعا له٘ث ثلتڤهږ ڣقطعا لڢ، ڣيجٛڤ 

جل خٖثعهږ  نهږ مڜ  عاما مڜ ه تعالګ ب ٜها ڣمفصلها، ڣ ثلباغغ بمطابقغ مح

ٚهږ ٜڬ ڣثلنكاڋب ڣمك ئ1مستحقڤڗ مڜ ه تعالګ غايغ ثلخ

 ااتسا امعجمي:  -5

: -أ-5  الّتكرا

ڗ ثلكام ثمحبڤڅ ثمسبڤڅ، هڤ ثل٘ڬ  لګ  ٙػ  شا ٚب قٖيما قٖ  ٗث كانـ ثلع

ي ثم ٚيٚ علګ ثعتباٙ ما جا  ڣ ثلتك ٚثٙ  ڗ ثلتك ٚقاب بع٬، ف خ٘ بعضڢ ب  ٖڣناػي

ڣ باغيغث ٚ ينابيعها لًڇثثيغ نقٖيغ كانـ  نا قٖيما، مڜ مصطلحاػ فج ، ڣصيڇه علما

ٗڗ له٘ث ثمصطلح  ، فكيڀ يكڤڗ  علما لسانياػ ثلن٨ مڜ قبيل ثلسبڊ ثمعجم

 عاقغ بتحسيڗ ثمعن ڣسبڊ ثلن٨؟ب 

ڋ، نستحضٚ نصڤصا شت مڜ مختلڀ ثلكتظ لإجاب غ عڜ مثل ه٘ث ثلتسا

لياػ  ع ب ٚث لګ ه٘ث ثلڤثقٸ ثللساني ثمعاصٚ، ڣنحاڣڋ ثلق صحابها ،  ڥ  علګ ثختاف ٙ

ي ثنايا ه٘ث ثلبحن ثللسانيب  ثلنصيئ ئغ، علنا نجٖ ضالتنا 

لګ تبٖثيغ  ٙع  ٙ بنا ثإشا نما تثلجاحٴت ڗئجٖ ٙ ڣ ٚث ئلږ يستعمل مصطلح ثلتك

ئ

                                                 
ٚثٛ، ه  - 1 ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ، تثت-9تت، ٥ 3٥ةينظٚ لاسًڈثٕع: ثلعلڤڬ، ثلط ب ڣينظٚ عبٖ ثلقاهٚ ثلج

 ب٥228-248
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ثٕ ٕ حإثغ لڣهڤ  ،ثستبٖلڢ بمصطلح ثلًٕڇ ح فيها ثلقڤڋ حڤڋ  تثبڜ ثلسماڅـتيٙڤ يڤ

ٚثٙ، فيقڤڋئ ٚع ثلتك ٙيغ لڢ حين تسمٸ ڣجعل ثبڜ ثلسماڅ  يڤما يتكلږ، )) :ظاه ڣجا

حسنڢ، لڤئ ليها قاڋ لها: كيڀ سمعـ كامي؟ قالـ: ما  ٚف  نڊ  ائ كامڢ، فلما ثنص

ڗ يفهمڢ مڜ لګ  ٕٕٙه حت يفهمڢ مڜ لږ يفهمڢ، قالـ:  ٕٚثٕهب قاڋ:  ا يفهمڢ   تكٌڇ ت

ٚثٙ علګ ڣجهيڗ: مستحظ1((قٖ ملڢ مڜ فهمڢ ٚڣه، ، ڣهنا يظهٚ ثلتك لڊ كلڢ  ڣمك ٗڣ

ٚجٸ  ئلحالغ ثمتلقيڗ ڣمستڤياػ ثستيعابهږبي

ڗ ثلخطبا لږ يكڤنڤث يعتبڇڣڗ  تثلجاحٴتڣا يتڤقڀ ثلحٖ مٸ  هنا، فلقٖ بيڗ 

ٕٚثٕ ثمعاني عيا يمجڢ ثلسامٸ عإع بع٬ لفاٱ ڣت نما يكڤڗ ٗلڊ لغ٩ٚ 2ث ، ڣ

ٚثٙ ثمعاني ي تك لڀة ثمتكلږ قٖ ي معيڗ ڣكما ٙينا  ڗ ثم عيٖ عنٖتتڤڗ فاڗ ٕيڊت 

ي  حا ٙيڢ  ٚع ثلعامغ لڢ، يقڤڋ ثلجاحٴ مڤ نها تشكل محٙڤ ثلن٨ ڣثلفك  ٙ فكا ث

ٚثٙ تى علګ  :))ثلتك ليڢ، ڣا ي نڢ لي٠ فيڢ حٖ ينته  ثٕ،  ي ثلًٕڇ ڣجملغ ثلقڤڋ 

ٚه مڜ ثلعڤثم ڣثلخڤث٥ قٖثٙ ثلسامعيڗ، ڣمڜ يحض نما ٗلڊ علګ  ، 3((ڣصفڢ، ڣ

ڗ ثل كحا علګ ما سبڄ يتبيڗ  ٙجغ ٙڣ لګ ٕ هميغ كبيڇع   ٙ ٚث ٚع ثلتك جاحٴ يعطي لظاه

نها تخضٸ لطبقيغ ثمستمعيڗ ڣثلت  ٚع، ٗلڊ  ث له٘ه ثلظاه ڗ نقيږ حٖٕڣ نڢ ا يمكڜ 

ئتحتڤڬ ثلعامغ ڣثلخاصغب

ڗ ئ ٙع سابقغ بينا  شا ثٕ  يجعلثلجاحٴ ي  ئڣقبيِ، علګ ڣجهيڗ: حسڜيقٸ  ثلًٕڇ

نما  ڣلكڜ لڀة ثلسامٸ، ڣ ٙ ثم ي ثلخطاب مڜ ثختيا ه  ٕڣ ٚجٸ ٙڣ ثٕ مڜ))ا ي ئلي٠ للًٕڇ

                                                 


 -  ٚ ٚي : فهڤ تك ي ثاصطٍا ما  ٕٕٚب  ي ثلقڤڋ ثم ٚٙه، ڣا خيڇ  ٕٕٙ ثلقڤڋ: ك ٚثٙ، ڣمڜ قڤلهږ:  ي ثللغغ: ثلتك ثٕ  ثلًٕڇ

ي كتاب  ثٚ بڢب ينظٚ: ثلشاهٖ بڤشيخي، مصطلحاػ نقٖيغ ڣباغيغ  ثٕ ثلفهږ لڢ ڣثلت ڣ مضمڤنڢببب ليٕڈ ثلكام 
ٙ ثآفاځ   بث4ت، 982٥ت، تةثلجٖيٖع، بيڇڣػ، ٭ثلبياڗ ڣثلتبيڗ للجاحٴ، ٕث

 ب4ةت، ٥تثلجاحٴ، ثلبياڗ ڣثلتبييڗ، ه -1 

ٙ نفسڢ، ه -2   ب5ةت، ٥تينظٚ: ثمصٖ

 ب5ةت، ٥تنفسڢ، ه  -3 
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ي  ي ثلجٜ مڜ ثلكام، يكڤڗ  ٙ ثمستمٸ ڣمقتض  ثمقامب ڣهڤ كما يكڤڗ  ا قٖ ضابٰ 

ي ثلقٚڗ، ڣثلجنغ ڣثلناٙ نبيا عليهږ ثلسام   مڤضڤٵ ثلكام كلڢ، كقص٨ ث

ٚثٕف يساڣيڢ ڗ كاڗ لڢ م 1ٕ((فهڤ ثإعإع ڣغيڇهما، ڣ ٙ قٖ ٙڣ ٚث عنٖ  ، فمصطلح ثلتك

لڊ  ثٕ(، ڣلكڜ يبقى للجاحٴ حڄ ثلتقٖم ٗڣ ٚثٕف لڢ هڤ مصطلح )ثلًٕڇ ثلجاحٴ بم

لګ ثلكلياػ ثلنصيغ ثمشكلغ  ٜئياػ  ي ثلج ٙثساػ مڜ ثلبحن  كڤنڢ نقل تڤجڢ ثلٖ

ئللن٨ ثمنطڤځ ڣثمكتڤبب

ٚثٙ بٖثيغ ئ ٚڬ ينڤه بعيڤب ثلتك : ))مڜ عيڤب حين يقڤڋئي حيڗ نجٖ ثلعسك

ٚ  ثلكام ٚي ٗ ا يجٛڤ ثلتك ي حسڜ ثمڤضٸ ڣهڤ ثلكام ثلقصيڇ،  ٚ ثل٘ڬ ا يقٸ  ٚي ثلتك

ٚ 2ي ثليسيڇ مڜ ثلقڤڋ(( ٚي ٚع ثلتك ڣڋ ما قٖمڢ ثلناقٖ قبل حٖيثڢ عڜ ظاه ڗ   ،

ي ثلن٨ ثلقهڤ تنبيڣمحاسنها،  ٚ ڣثل٘ڬ يقٸ  ٚي لګ عيظ ثلتك ڬ ڢ ثمتكلږ ڣثلسامٸ  صيڇ 

لفاٱ، فه٘ث مڜ قبيل ثل۫ي ڣضعڀ ثلباغغب ئي ثلقڤڋ ثلقليل مڜ ث

مثلغ، ٗلڊ ئ ٚب ل٘لڊ  ي ه٘ث ثمبحن ڣيض ٚ مكمڜ ثإجإع  ٚ ي٘ك خ ي مڤطڜ  ڣ

ڗ  مٚ  ٚجڢ، ڣحسڜ مڤطنڢ، ڣغايغ ث ٗث لطڀ مخ ٚثٙ،  ٛػ ثلتك جا ٚب قٖ  ڗ ثلع

ح مثلغ ثمڤ ڗ  مٸ  غ ل٘لڊ قڤلڢ تعالګ:يتڤكٖ لفظڢ ڣمعناه عنٖ سامعڢ، ڣمڜ ث

ئ ٚث  ٚ يس  ڗ  مٸ ثليس   ، ٚث  ٚ يس  ع  ثليس  ٍٚ ثآيغ سٙڤ ئ، ڣك٘ث يقڤڋ ثلشاعٚ: تة-5ةثلش

نا ي  ڜ  ي  ڤث  م ڣل  ٖ ***** ع يڤ  ـ جمڤٵ كن  ل  ئب3ها  س
ثيڇـتٙڬ لنقڀ علګ  ڣغيڇ بعيٖ عڜ ٗلڊئ ٙ  تثبڜ ث ٚث ڗ تك ٚڥ فيڢ  ئڣثل٘ڬ ي

ئ

ئ

                                                 
1
ي كتاب ثلبياڗ ڣثلتبيڗ للجاحٴ، ٥ -   بتثتثلشاهٖ بڤشيخي، مصطلحاػ نقٖيغ ڣباغيغ 

ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥ - 2  ب53تثلعسك
ٙ نفسڢ، ٥  - 3  ب94ت-93تثمصٖ
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ي ثلقڤڋئ نما هڤ مڜ قبيل تڤكيٖ ثمعاني ڣثلت يقصٖ بها ثمبالغغ   ٚ ئ، ڣهڤ مڜ   ثلضمائ

ح ثمقصٖ قڤلڢ تعالګ: ثيڇ ليڤ مثلغ ثلت جا بها ثبڜ ث ٙ علږ ثلبياڗب ڣمڜ ث ٚث   س

ئ ئڤس ئا مئڤث يئالئقئ ئا ئم  ئتئ ڗ  ئئڣئ يئقئل  ئا ئم  ئنئ ڤڗئكئنئ ڗ  قئثمئ ڜئح  ٚثف ثآيغ  يڗل  ع ع ث  ب5تتسٙڤ

ٚع ثإلقا قبل  ح ٙثٕع ثل ڗ )) ٚيٚ  ثيڇ حڤڋ ه٘ث ثلتك ڣثلتفسيڇ ثل٘ڬ قٖمڢ ثبڜ ث

نفسهږ مڜ ٗلڊ: لكنهږ ما  ي  ٚحڤث بما  نهږ لږ يص مڤس  لږ تكڜ معلڤمغ عنٖه، 

لګ تڤكيٖ ما هڤ ل هږ بالضميڇيڜ ثل٘يڜ هما عٖلڤث عڜ مقابلغ خطابهږ مڤس  بمثلڢ 

ٚيٖڣڗ ثلتقٖم نهږ ي ئ  ب1عليڢ ڣثإلقا قبلڢ(( تنكڤڗ ڣنحڜت ٕڋ ٗلڊ علګ 

ٚيٚ عنٖ ما ڣئئ ٚبيڗثبڜ ثلبنا ثلعٖٕڬ فيقثلتك ما  ): )ڣعنڢ يقڤڋئ ٸ علګ ض ڣ

 ٚ ٚي ع ڣمنڢ تك ي ثللفٴ ڣثمعن ڣثحٖ ڣيقاڋ لڢ ثمڤثط  ٚ ٚي ٚ فمنڢ تك ٚي ي ثللفٴ ثلتك

ٙكغڢ مختلڀ، ڣيقاڋ لڣثمعن  ٚيڀ نجٖ عنٖ علما لسانياػ 2((ثمشا ، ڣبه٘ث ثلتع

ٚيغ علګ  ي ثلنصڤ٥ ثلشع ٚع تجسيٖ ثمعن  ٙ به٘ث ثمعن يحقڄ ظاه ٚث ڗ ثلتك ثلن٨ 

عإع ثملفڤٱ لتحقيڄ ثلغ٩ٚ ثمطلڤبب لګ  ٙ ثلحاجغ  ئثعتبا

                                                 

 -   ٙ ٚث ٚ مڜ ثلتك خ ٕڣث نڤعا  ٙڣ ٙسيڗ ثلقٖثمى مڜ  ڗ مڜ ثلٖث عإع ثللفٴ بمعناه ف ٙ هڤ  ٚث ڗ ثلتك  ٙ علګ ثعتبا
خٚ، ڣعنٖ  ٕٚها ڣتعلقها بمعن  نڢ )) تعلڄ ثللفظغ بمعن مڜ ثمعاني ثږ ت ٙ علګ  ٚث ٚف ثلتك كالعلڤڬ مثا، فهڤ يع

ليفڢ ه٘ث كقڤڋ  ٙصفڢ ڣيعجظ ت ي ڣصڀ ثلخمٚ:ه٘ث يحسڜ  ئبي نڤثٝ 
ضاف ثم٠  ٚ  ثږ  لګ ثلحج ڣڋ  ضاف ثم٠ ث ، ف ٚث ٚ مستڢ س ج ٜثڗ ساحژها **** لڤ مسها  ح ٚث ا تنڈڋ ث صف

ي ثلثاني ليكڤڗ ثلكام متناسبا مفيٖث لفائٖع جٖيٖعب ٚث  ئلګ ثلس
ٙ ثللفٴ ٕڣڗ مع - ٚث نڢ تك ٜ علګ  ٚي ٕ ثلعلڤڬ مصطلح ثلتط ٚٙ يحمل عٖع معاڗ مڜ ثږ يٙڤ ڗ ثللفٴ ثمك ڬ  ناه، 

ٚ مشتمل علګ ثاثغ  ٙ ثلكام ڣثلشع ٕٙع فيڢ، ڣعنڢ يقڤڋ ثلعلڤڬ: هڤ ))مقڤڋ علګ ما يكڤڗ صٖ حسظ سياقها ثلڤث
مثلتڢ ما قالڢ بعضهږ: ٚٙ فيڢ ثلثاثغ بلفٴ ڣثحٖ ڣمڜ  ٜ فتك تى بالعج ئسما مختلفغ ثمعاني ثږ ي

ي يٖها ڣفي  ٝ ڗ ثلك ٚٙ ك ٚع فك ٚ ڣكلها محم ٝ ڣثلخم ٙثٕ بالثاثغ: يٖها ڣثلك ي عقيڄب ڣ ي عقيڄ  ها **** عقيڄ 
ٚٙع  ٚثٕف ثلصفاػ ڣتكڤڗ متك ٚځ حصڤڋ ثمبالغغ ت ڗ مڜ ط ٚناه((، كما بيڗ ثلعلڤڬ  لګ ما ٗك ٙع  شا لفظغ ثلعقيڄ 

ي ثمعن ثمقصڤئ جل قصٖ ثلژهڤيل  نڢ ڣمڜ  فٸ ش ڣ ٗمب ينظٚ: إعظام حاڋ ثمڤصڤف ٙڣ ٚه مڜ مٍٖ  م شإع  ٕ ڣ
ٚثٛ، ثلعلڤڬ،   بت5-ث4، 3٥ةهثلط

ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ٥  - 1  بث8ت-ت8تينظٚ: ثبڜ ث
2

ٚيٸ، مب ثلسابڄ،  ٥   ثبڜ ثلبنا  -  ٚڣ٩ ثم ئث5تثلعٖٕڬ،  ثل
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ٚثنٖتڣ ڣ يشيڇ تٕڬ نڢ )بڤج لګ  ٙيسلٚت  ثلسطۓي غالبا ما يكڤڗ ثلتنظيږ )تٕ

ڣ تشابهاػ خاصغ مٸ ثمعن ڣثلغ٩ٚ مڜ ثاتصاڋ  لګ تحقيڄ تڤثفقاػ  ٙثجعا 

ٙ بالن٨، مڜ 1((جملغ ٚث لګ عاقغ ثلتك ٚځ ثبڜ ثلبنا  ثباػ ه٘ث ثمعن تط ٚيبا مڜ  ، ڣتق

ڣ نفيڢ ڣقبحڢ فقاڋ:  نڢ )حين ثبڤتڢ ڣحسنڢ   ٙ ٚث قبِ مڜ ثلتك ي ثلبٖيٸ  ) ڣا ٧  

ا يغ٬ مڜ طاڣتڢ ڣيضٸ  ٚ ا تستفإ  خ ٙه ببب ڣلكڜ مت كانـ هناڅ معاڗ  مڜ قٖ

ي ثلباغغ ڣلږ يكڜ  خل  ٙ ٕڣ ٚث ٙ حسڜ ثلتك ٚث ڣثستٖڋ علګ ٗلڊ   2((م٘مڤمامڜ ثلتك

ٚبيب ٚ ثلع ٚيږ، ڣعيڤڗ ثلشع ڬ ثلقٚڗ ثلك ئبالكثيڇ مڜ 

ي ثلن٨  ٚ جمالياتڢ  لګ قڤلڢ تعالګ: ڣعلګ ٗك  ٙ شا ٚبئ ڣثلباغغ،  عٗڤ ب  قـل  

ٝئ ا اٝ ملڊ ثلن  ع ثلناٝ ثآيغ  بببثلن   فقٖ تناڣلها ثبڜ ثلبنا مڜ حين -3-2-تسٙڤ

ي شغلڢ حيڈث ٚثٙ،  ٛڋ ثلتقييٖ ڣثاشًڇث٭، ٕالغ ثلتك ٚبطڢ بمنا ي نحڤيا ڣباغيا،ف  ڣ

ٙئه٘ه ثآئ مستقا، ڣكل كلمغ لها ٕالژها ثلخاصغ، فتحقڄ ب٘لڊ  ياػ كاڗ كل قڤڋ مكٚ

ع كاملغبثمعجم  ثلسبڊ ي ثلسٙڤ ئڣثلنحڤڬ 

مثلغبيڗ ڣمڜ ئ  ڣ -ثلت جا بها ثبڜ ثلبنا  ث ثٕ عنٖ مڜ سبقڤه  ڣهي كثيڇع ثلًٕڇ

ٚڣث عنڢ خ ڣثلت جعلـ مڜ تماسڊ ثلن٨ ڣسبكڢ قمغ ثإبٖثٵ ثلقٚني، بعيٖث عڜ  -ت

                                                 
1

ٚجٸجميل عبٖ ثمجيٖ،   -  ٚبيغ ڣلسانياػ ثلن٨، ثم ئبة8ثلسابڄ، ٥   ثلبٖيٸ بيڗ ثلباغغ ثلع
2

ٚيٸثبڜ ثلبنا ،   -  ٚڣ٩ ثم ئ58ت، ٥  ثل


ٙ هنا  -  ٚث :  ثلتك ٚطب نهږ ڣقاڋ ثلق ي ثلتعظيږ ڣثاعتنا بش ٛيإع  ٚ ثاسږ  ٚي ي صفڤع ثلتفاسيڇ: ثإنابغ بتك جا 
لڢ ڣثحٖ عنٖ ثلتعٖٕ، ثلصابڤني، م بٝ،  ٥  ئبث22ئت22لفائٖع ت٘كيڇ بڤجٕڤ ملڊ ڣثحٖ ڣ


جام )لقٖ   -  ٚجمغ مصطلح ثاتساځ ڣثان ٚبيغ فمنهږ مڜ قاڋ Cohésion-Cohérenceثختلفـ ت ي ثلع )

ٚجمڢ  ما ثمصطلح ثلثاني فمنهږ مڜ ت ڣ ثلنحڤڬ، ڣ ثلًڇثبٰ ثلشكلي  بمصطلح ثاتساځ ڣثلبع٬ منهږ قاڋ بالسبڊ 
ڣ ثلًڇثبٰ ثلش ڣ ثلحبڊ فال٘يڜ قالڤث بااتساځ  ڣ ثلًڇثبٰ ثلٖالي  جام  جام باان ڣ ثلنحڤڬ، ڣمصطلح ثان كلي 

ما ثل٘يڜ ثصطلحڤث عليڢ بمصطلح ثلسبڊ  ٚع،  ي ٗلڊ ڣصڀ ثلظاه ٚجعيژهږ  ڣ ثمعنڤڬ كانـ م ڣ ثلًڇثبٰ ثلٖالي 
ڗ نبتعٖ عڜ  ع يمكڜ  ڗ ثمٖڣنغ ثلًڇثثيغ تحڤڬ ه٘يڜ ثمصطلحيڗ ڣبه٘ه ثلعٕڤ ٚثثي علګ  ڣثلحبڊ فكاڗ منطلقهږ ت

حيا لهابثلفڤٿ  ثاصطاحيغ، كما  ٚبيغ ڣ غنا للغغ ثلع ٙف٬ ثلجٖيٖ ما فيڢ مڜ  ئا يمكننا 
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ٚ قڤلڢ تعالګ: ثلجٖث ٚع ڋ ثللساني ثمعاص ٚڣم، ثآيغ  غـفلڤڗئهږ  ڣهږ  عڜ ثاخ ع ثل سٙڤ

ڣمڜ ه٘ث ثلقسږ )، ڣثلشاهٖ ها هنا، )هږ( ڣعلڄ ثبڜ ثلبنا ثلعٖٕڬ عليها بقڤلڢ: ) ث

لګ ما مض  فيبن علګ ثلثاني ٕڣڗ  تي تخفيفا علګ ثلنف٠ مڜ ثاسًڇجاٵ  ما ي

ڣڋئ ، ڣفيڢ مڜ ثلباغغ ڣقڤع ثلبياڗ، ما يعجٜ ثلبشٚ عڜ ثإتياڗ بمثلڢ، ڣل٘لڊ 1((ث

ٚػ ٕڣڗ بائ ئغتڢ ثلفهڤمب قص

جلماس  ٙ ڣهڤ ثلبنا ، ڣ قٖ كاڗ ثل ٚث ڣڋ مڜ ثلتك ي تبياڗ ثلنڤٵ ث ڣغل   ، 

ٚيٖ علګ ه٘ه ثآيغ، مما جعلها بحڄ شاهٖث علګ ڣئ ٕٚ بتحليل جميل ڣ تعليڄ ف ثنف

ي  ث : )ثلسبڊ ثل٘ڬ حل بقڤع  جلماس  ٚيږ، فقاڋ ثل فقڤلڢ ت هږ ت ثلثاني )لقٚڗ ثلك

ڣڋ  ٚڣ بنا علګ ث كيٖ ثللفظي ببب ڣا غ ما طاڋ ثلقڤڋ، ڣكاڗ قڤتڢ بڤجڢ ما قڤع ثلت

ٙع  ي ثلعبا غ ثمتكلږ  ڣثلبنا باغغ بٖيعغ ڣسبيل مڜ ثلبياڗ عجيبغ، تٖڋ علګ قڤع مـن 

ي ثلقڤڋ بمبانيڢ( ٚيږ 2(عڜ معانيڢ ڣتحفظڢ فيها بما يخل  ، ڣقٖ ثستعمل ثلقٚڗ ثلك

ي س ٙثػ،  ي تڤظيڀ ثلكثيڇ مڜ ه٘ه ثلعبا باڗ عڜ سٚ ثإعجاٛ  ٚيمغ، كما  ه ثلك ٙڤ

ب ئثمباني ثلت جعلـ مڜ ثلقٚڗ ثلحكيږ، قبلغ ثلعلما ڣثلبلغا علګ حٖ ثلسڤث

ٙ هاهنا  ٚث ي ثلتك جلماس  ڣثبڜ ثلبنا ثلعٖٕڬ، نلم٠ ما  لګ جانظ تعليڄ ثل ڣ

جامڢ، ڣثل٘ ٚثبٰ ثلكام ڣثن ٚع ثمتلقي ڣما نجږ عنڢ مڜ ت ڬ جا مڜ تنشيٰ ل٘ثك

ٛثػ  نجا ي كشفڢ عڜ  ٚثنٖ  بسبظ مڜ مخافغ طڤڋ ثلعهٖ  ڣه٘ث ما ن٨ عليڢ ٕيبڤج

ٚع ڣمٖڥ فاعليغ ٙثسغ ثل٘ثك ٙثكي ڣعاقاتڢ ثلڤطيٖع مٸ ٕ ي ڣثإٕ ئعلږ ثلنف٠ ثمعٚ
                                                 

1
ٙ ثلسابڄثبڜ ثلبنا ثلعٖٕڬ،    -  ئةتت، ٥  ثمصٖ

 -   ٖڗ ثلعامغ ق ڗ ما ثبـ لٖيڢ  ا  ٙئ محٖٕ حڤڋ حياع ثلناقٖ  لګ تا جلماس   لږ يتڤصل محقڄ كتاب ثل
ٚڗ ثلسابٸ ڣبٖثيغ ث ليفڢ سنغ عاي٤ فًڇع ما بيڗ ثلق نه ت ٚڬ، فكتابڢ تثمنڈٵ ثلبٖيٸت قٖ  ٚڗ ثلثامڜ للهج ڝب 4ةثلق

، ينظٚ:   جلماس  بڤ محمٖ ثل ٛڬ، مطبعغ ، ثلقاسږ  ساليظ ثلبٖيٸ، تِ، عاڋ ثلغا ي تجني٠  ثمنڈٵ ثلبٖيٸ 
 ب48-ت4، ٥ة98ت، ثلنجاٍ ثلجٖيٖع،  

بڤ محمٖ -ت جلماس ث ثلقاسږ  ٙ ثلسابڄ، ل ئب8ث4، ٥ ثمصٖ
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ي تنشيطها علګ عٖع مستڤياػب   ٙ ٚث ئ  ثلتك

: الّتضام و  -ب-5  الّتعا

ڗ يٖخل كل مڜ ثلطباځ ڣثمقابلغ ضمڜ خاصيغ  ڣ ثلتضام، ٗلڊ  ثلتعا٩ٙ 

قڤثڋ، ڣله٘ث ڣ ثمتقابل مڜ ث ي ثمتضإ  نما يقٸ    ه٘ث ثلنڤٵ مڜ فنڤڗ ثلقڤڋ 

نها  قڤثڋ ثمتقٖميڗ، ٗلڊ  ي  ثمسائل ثلت   مڜ -ثلطباځ ڣثمقابلغ–ثلصنڀ باٵ 

س٠ عليها فڜ ثلبٖيٸ، ما تخلقڢ مڜ جمالياػ ڣفنياػ ٕثخل ثلقڤڋ ثلڤثحٖ ئ بت

ي  فهڤمث ثمحڤڋ ه٘ ياحٴما ڣئ ٕ علګ ثختاف  نڢ كغيڇه مڜ ثمفاهيږ قٖ ٙڣ

بڜ  ثلناقٖ تقٖثمغفمثا نجٖ  ڣلكڜ ثلتعبيڇ عڜ ثلغ٩ٚ نفسڢ، ثستعماڋ ثمصطلح،

ٚع ثلتعا٩ٙ مصطلح تثلتكاف تجعفٚ ٕٚ للتعبيڇ عڜ ظاه ي يف ت ڣثل٘ڬ عبڇ عنڢ 

ٚڥ بمصطلح ثلطباځ خ ٚئڣئ، ڣ ثمطابقغبببثلخ مٖڣناػ  ڗ  فڢمڜ ثږ فهڤ يع قائا: ))ڣهڤ 

تي بمعنييڗ متكافئيڗب  يضٸ ڬ معن كاڗ، في ڣ ي٘مڢ ڣيتكلږ فيڢ،  ثلشاعٚ شيئا 

ڣ ڣثل٘ڬ ٙع  ما مڜ جهغ ثمصإ ڬ متقابليڗ  ي ه٘ث ثمڤضٸ   ٙيٖ بقڤلي متكافئيڗ 

قسام ثلتقابل كقڤئ ثلسلظ ڣ غيڇهما مڜ  :ڣثإيجاب  بي ثلشعظ ثلعب٦  ئڋ 

ئحئ ئ ڤئل  ئل **** يئاسئٌٚ بئمئ ڤئهئڣئ لئائئمئثلش  ئمئح   ٖ ٙئمئ ثل ئ غئيحئبئصئ ا ئب1((اڗئهئٙ ئث

صحاب ثل ٚب مڜ ثلبٖيٸ  كٌڇ ڣيخ٨ تقٖثمغت ه٘ث ثلض ڬ ثمحٖثيڗ  صنعغ 

نڢ  لڊ  شيا كثيڇع، ٗڣ تى ثمحٖثڤڗ مڜ ثلتكاف ب بطباٵ مڜ ثمتقٖميڗ فيقڤڋ:))ڣقٖ 

هل ثلهاج٠ ڣلګ منڢ بطباٵ  ٚ ڣثلتطلظ لتجنيسڢ  ي ثلشع ٚڣيغ   ،هل ثلتحصيل ڣثل

ٚثهږ(( ٚڥ مج ٚثب ڣمڜ ج ع ٚ مثل ث ي حيڗ 2بحسظ ما يسنِ مڜ ثلخاط ئيعتبڇ ثلجمٸ ،

يضا بيڗ ثمتناقضاػ مڜ ثلٖڣثعي ثلت ئڢحتضيږ ثلنفٝڤ حسظ ٙڬ ثلعلڤڬ، ڣبغيغ 

                                                 
 ب48ت -ث4تقٖثمغ بڜ جعفٚ، نقٖ ثلشعٚ، ٥ - 1

 - ثلقائليڗ علګ ثلهاج٠: يقصٖ بها ثلقائليڗ بالطبٸ ا بالتكلڀب 
2 -   ٙ  بة5ت٥ ثلسابڄ، ثمصٖ
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مثلغ  ٚب عٖع  ٚ يض م بڤ تمام::مڜ بينها ل٘لڊث ئ)) ما قالڢ 

ئلئظئڣئئ ئنئ ـئم  ئالئطئ ڊئسئف  ئئ با  ئجئعئا **** فئهئافئصئن  ئـ مئب  ئمئ ڜ  ئلئ غ ئڤمئلئظ  ئ ږ  ئبږئلئتظ 

ي بيتڢ ه٘ث بجمعڢ فيڢ بيڗ ثلنقيضيڗ ثلظلږ، ڣثإنصاف(( عجظ  ئب1ببب فقٖ 

ٚڥ كالتعا٩ٙ ئ خ بنيغ ثلتضام عاقاػ  ٗثكما قٖ تٖخل تحـ  ما  ڣثلتضإ، ڣ

ٚبڢ  ض نڢ فصل لڢ  ٚبيغ، ف ڥ ثلًڇثثيغ ثلع ٕٙنا ثلحٖين عڜ ه٘ث ثلفصل ڣفڄ ثلٚ

ڗئ، سسڢڣفڜ لڢ  لفي علګه٘ث ثمصطلح  علګ  ػ منها: ثلتضإ عٖع ثستعماائ قٖ 

ٚب مڜ ثلتجني٠ عنٖ تثلعلڤڬت يقٸ ڣثلتكاف ڣثمقابلغ ڣثلتطبيڄ ڣثلطباځ،  ڣه٘ث ثلض

ٖئ بما قڤبل بضٖه مڜ علګ ع ٙبما قڤبل بضٖه لفظا، ٙڣ ڗ ثلش   ڣجڢ ٗلڊ ))  ع 

ٙع يقابل بما يماثلڢ(( ٙع يقابل بمخالفڢ، ڣتا ، ڣتا ئب2جهغ ثمعن

ٚف ئ ٚيٖ ))ثمقابلغ بقڤلڢ:  تقٖثمغ بڜ جعفٚتڣيع ٚ معاني ي ڗ يصنٸ ثلشاع ڣهڤ 

ي ثمڤثفڄ  تي  ي ثمخالڀ بما ثلتڤفيڄ بيڗ بعضها ڣبع٬ ڣثمخالفغ، في بما يڤثفڄ ڣ

حٖهږ: حغ، ڣمثاڋ ٗلڊ قڤڋ  ئيخالڀ علګ ثل

ئٖئث حئٗئئڣئ                    ئسئ ين  ئي لئنئا ئئ ږ  ئئئتئك  ئٖئث حئٗئئ**** ڣئ ظ  ئي لئنئٚ ئسئ ين  ئ3((ٚشئئ ږ 

ثيڇتيقڤڋ ڣئ : ))ثمقابلغ بيڗ ثلتقسيږ عڜ ه٘ث ثمبحن ما نصڢفي تثبڜ ث

ٚف  ڣلڢ ما ڣثلطباځ، ڣتتص ٚتظ ثلكام علګ ما يجظ، فيعطى  ڗ ي صلها  نڤثٵ، ڣ ي 

ٚه ما يليڄ بڢ خ ڣا، ڣ ي ثمخالڀ بما  يليڄ بڢ  ي ثمڤثفڄ بما يڤثفقڢ، ڣ تى  ٚث، ڣي خ

ٗ ضٖثٕ، ف ي ث كٌڇ ما تۑي  ئب   4اڗ مقابلغ((ث جاٛڣ ثلطباځ ضٖيڜ كيخالفڢ، ڣ

مٙڤ ثلت تقٸ فيها ثمناسبغي حيڗ يكڤڗ ثلتضإ عنٖ ثبڜ ثلبنا  ئثلعٖٕڬ مڜ ث
                                                 

ٚثٛ، ه  - 1  بةث، 2٥ةثلعلڤڬ، ثلط
ٙ نفسڢ، ه  - 2  ، 2٥ةثمصٖ
 ب42ت-ت4تينظٚ، قٖثمغ بڜ جعفٚ، نقٖ ثلشعٚ، ٥ - 3
4 -   ٙ ، حاتږ ثلضامڜ، هاڋ ناجي، ٕث ڥ ثلقي٦  ٚ ڣثلكاتظ، تِ: نٙڤ ي نقٖ كام ثلشاع ثيڇ، كفايغ ثلطالظ  ثبڜ ث

ثػ جامعغ ثمڤصل، ٕ٭،   ب44ت، 982٥تثلكتظ للطباعغ ڣثلنشٚ، منشٙڤ
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ضٖثٕ، تقڤم عليڢ تحلياتڢ ڣهڤ مبٖ ، ڣحياڋ ٗلڊ يقڤڋ: ))ڣقٖ تقٸ ثمناسبغ بيڗ ث

ع كقڤڋ ثلناظږ: ئ   يقصٖ ب٘لڊ ثمقاڣمغ، ڣثمغالبغ، ڣيسم ثمكاف

ئئ ثٗئئ                                   ئظئقئي  ئبئنئفئث **** ٖئثلعئ ڣبئٚئحئ ڊئت  ئث ثئٚ ئمئا عئهئلئ ڢ  ئنئ ږ  ، 1((ږ 

ٚڬ ثل٘ڬ بنيغ علګ ثلتضإ ڣثمغالبغ قٖ ڗ ثمناسبغ مفقڤلڢ  ي ثلشاهٖ ثلشع ليها  نبڢ 

ٚڣب يضإها، ڣنسبغ  ٚ للح ٕٚ، ))فالنڤم يضإ ثليقظغ ڣثنتباه عم ٙ بڜ ب خ٘ه عڜ بشا

ٛڣثلها  لګ  ٚ ، كنسبغ يقظتڢ  ٛڣثلها بعم لګ  ٚڣب ثلعٖث  ٗث ح ڗ ثلناظږ قاڋ:  بنڤمڢ فك

يقاظها بالنڤم(( ٛڋ  ٚب بعمٚ، ڣ ٛڋ ثلح ٚڣب ثلعٖث ف ڗ 2يقظتڊ ح ، ڣعليڢ ف

ٜ  تثلعٖٕڬ اثبڜ ثلبنئتثلتناسظ ثمعتبڇ عنٖ  ٚتك ٛيغ ي ٙبعغ ثمتڤث ثمبن علګ ثلحٖٕڣ ث

ٚڣب، عمٚ، ثلفعل( فيكڤڗ ب٘لڊ اه ٙث هنا علګ )ثلعٖث، ثلح ح٘ف ثلڤسطاڗ ثختصا

ٚتيظ  ي ت ٚياضيغ ثلت قاڋ عنها:)) ڣا بٖ  ٚفاڗ ثمتثاا للصيغغ ثلتناسبيغ ثل ٚ ثلط ك ٗڣ

3ثمتناسبغ مڜ مشاكلغ ثلنظږ((ب

 

ڗ ثللغغئ لګ ثلخاصياػ ثلت تميڈ كل لغغ عڜ غيڇها، ڣباإجماٵ علګ   بالنظٚ 

ڗ مباحن  ي بنيژها ثللغڤيغ، ف ي تشكلها ڣ ٕٚع  ٚبيغ متف لقٖثمى قٖ ضمـ عٖٕث ثثلع

 ٚ ٚ مڜ ثلظڤثه نها ڣمڜ ڣجهغ نظ ا  ٚبيغ،  ليها علما لسانياػ ثلن٨ ثلغ  ٚ ثلت لږ يش

ي خلڄ ثتساځ ثلن٨ مڜ بينها:  ٚبيغ قٖيما ڣحٖيثا تساهږ ڣبشكل كبيڇ  علما ثلع

ي ثللغغ  نظمغ ثلبنا  لفاٱ ڣثمعانيببب،  ف ثخاع بيڗ ث خيڇ ڣثم ٚبيغ ا ثلتقٖيږ ڣثلت ثلع

ٕها ضمڜ  ٚ ا ينضظ، ل٘ث سنٙڤ نها بح ي بضٸ صٙڤ لاتساځ، ٗلڊ  ٚها  يمكڜ حص

ٚب ثلقٖثمىب ي خلڄ ثتساځ ثلن٨ عنٖ علما ثلع ئثمبإ ثلت تساهږ 

ئ

                                                 
ي صناعغ ثلبٖيٸ، ٥ - 1 ٚيٸ  ٚڣ٩ ثم ، ثل ٚثكش   ب9ةتثبڜ ثلبنا ثم
ٙ نفسڢ، ٥  - 2  ب9ةتثمصٖ
 بةتتنفسڢ، ٥  - 3
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اخا بي األفا وامعاني: -6  ام

ٚثڣلګ ثلقٖثمى كبيڇ ثهتمام بقضيغ ثئتائئ ، ثنقسږ ج  هاف ثللفٴ مٸ ثمعن

ٙ ثللفٴ ڣئشيعغ مڜ : ثلعلما شيعا ٚڥ مڜ نصا ٙ خ ڣمنهږ مڜ ڣقڀ مڤقڀ  ،نصا

ٗث  عماڋ ثلفكٚ، ف ٚ ڣ نعام ثلنظ ٜث ثمعن يستحڄ  ي ڗ ڣضٸ ثللفٴ ب ثلڤسٰ، ٗلڊ 

ٚتحل  ڗ ي جإ ثئتافهما جإ ثلسبڊ ڣحسڜ ثلحبڊ ڣثلعك٠ب ڣعليڢ ا يمكڜ لقاٙ 

سي٠ ه٘همبيڗ طياػ ثمٖڣناػ ثلًڇثثيغ ٕڣن لغب ا ثلڤقڤف علګ ت ئثمس

ڋئڣمڜ ئئ ڣ  عام ث تثلجاحٴت حين  ث لګ قضيغ ثللفٴ ڣثمعن ٙڣث  شا ثل٘يڜ 

ٚيڄ،قڤڋئي ي ثلط ٚڣحغ  ي تخيڇ  :))ثمعاني مط ڗ  نما ثلش ، ڣ ٚبي ڣثلعجم ٚفها ثلع يع

ڗببب قامغ ثلٛڤ ڣه٘ث :))يعلڄ محمٖ ثلصغيڇ بناني علګ ه٘ث ثلقڤڋ قائا، 1((ثلفٴ ڣ

نڢ يجظ  ي ٙينا حملڢ علګ ثلانهايغ، ا علګ معن  –ثلن٨ طاما س  فهمڢ، 

ٙ ڣعٖم ٚيغ هي  ثاحتقا ي ه٘ه ثلنظ ٚيڄ  ي ثلط ٚڣحغ  ڗ ثمعاني ثمط ثلامبااع بامعانيب 

ٚه  جميٸ ثلكائناػ ثلت تمأ ئب2((ثلفضا ڣتعم

ٚڬ:))مڜ حااػ ثئتافئئ صبٸ ثمص بي ث ڗ يكڤڗ  يقڤڋ ثبڜ  ثللفٴ مٸ ثمعن 

ٗث كاڗ ثمعن  ٚيبا  ٙشيقا، ڣغ ٗث كاڗ ثمعن  قيقا  ٗث كاڗ ثمعن فخما، ٙڣ ٜا  ثللفٴ ج

ٜهيڇ: ٗث كاڗ ثمعن مڤلٖث محٖثا، كقڤڋ ثل ٚيبا بحتا، ڣمستعما  ئغ

٩ لږ  يتئ م ثلحڤ  با  كج٘  جل ***** ڣن   ٚ ٝ م  ٚ ي مع فا   ي  سع  ږئثا ئثل 

لږئ ٸ ڣثس  ب   ٚ ها ثل ي  عږ  صباحا   ا ثن  عها *****  ٚب  ـ ل ٙ قل  ث  ٖ ـ ثل ٚف  ا ع ئفلم 

ٚبي لكڜ ثمعن  لفاٱ تٖڋ علګ معن ع ڣڋ مڜ  ٚكيظ ثلبيـ ث لګ ت ٛهيڇث ما قصٖ  ڗ  ف

ي ثلبيـ  ٚثبغ ڣثاستعماڋ، ڣما قصٖ  لفاٱ متڤسطغ بيڗ ثلغ ٙكبڢ مڜ  ٚيظ،  غيڇ غ

                                                 
ٚع، ٭ئ، ت3ِةبڤ عثماڗ ثلجاحٴ، ثلحيڤثڗ، ه -1 ، ثلقاه ٙڣڗ، مطبعغ ثلبابي ثلحلب ، 949ت، 2: عبٖ ثلسام ها

 ب32ت-ت3تب 3٥ثمجلٖ

2
ٕبيغ عنٖ ثلجاحٴ مڜ خاڋ ثلبياڗ ڣثلتبييڗ، ٥ -  ٚياػ ثللسانيغ ڣثلباغيغ ڣث  ب42تمحمٖ ثلصغيڇ بناني، ثلنظ
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ٚيبا  ڗ كاڗ غ ٚف ڣ ع ڣڋ ڣ بيڗ مڜ ث لګ معن  لفاٱ مستعملغ ثلثاني  ٙكبڢ مڜ 

ٚڣفغ(( ٚع ثلئ1مع سي٠ لها ثنطاقا مڜ ثئتاف، فالفك صبٸت ثلت بي ث ئت يحاڣڋ تثبڜ 

ثنا نظږ ثلكام ڣيائمها مٸ مقتض   يه ،مٸ ثمعنثللفٴ  لفاٱ  ڗ يتخيڇ ثمتكلږ ث

ب ٚيظ ثللفٴ ثلبائڜ، ڣحڄ ثمعن ثمتٖثڣڋ ثمستعمل ثللفٴ  ثمعن فحڄ ثمعن ثلغ

ٚيظ قليل ثاستعماڋب ئثلغ

ي فصل  ما تثلعلڤڬت ثخاع بيڗ ثمعانيفيقڤڋ  ٚ حٖيثڢ عڜ ثمقابلغ - ثم ث علګ 

لفاٱ ڣثمعاني ثخاع بيڗ )) :-بيڗ ث ثخاع بيڗ ثمعاني، ڣثم ي ثم ٚه ثلكام  ث ٚ علګ  فلن٘ك

ٚثٕ ڣثلتثنيغ  ٚثعاتها، كاإف نڢ ينبغي ڣيحسڜ م لفاٱ ف ثخاع بيڗ ث ما ثم لفاٱ، ف ث

ڗ ڣثلجمٸ، ڣغيڇ ٗلڊ مڜ  ي مقابلڢ  ٕٚث ثستحظ  ڣڋ مف ٗث كاڗ ث حكام ثللفظيغ، ف ث

 ٚ ي ڣصڀ ثلخم بي نڤثٝ  ٗث كاڗ مجمڤعا، ببب ڣهك٘ث قڤڋ  ٕٚث مثلڢ، ڣهك٘ث  يكڤڗ مف

ئقاڋ:

ئصئ ئٚئف  ٖئمئ ث ٛئٚئا مئهئج ئا **** جئهئبئث ئل  ئعئ ـ  ئ ڜ  ئٚئظئثلن  ئلئثئثمئڣئ ث

ڗ  حسڜ  ، فكاڗ ث ي معن  ٕٚ ف ڣ يقڤڋ فجمٸ ثږ  ت،  ٚث مثاڋت ليطابڄ تثلنظ يقڤڋتڣث

لفاٱ ٕثخل ثمتڤثلياػ ثلجمليغ ي ب2((تثلنظيڇت ليطابڄ تثمثلت خلڄ فالتطابڄ بيڗ ث

ڗ يخلڄ تماسكا بيڗ ثلكلبڗ ٙثبطا نحڤيا بينها،  نڢ  ئثاتساځ بيڗ ثلجٜ مڜ ش

ثخاع ثمعنڤيغڣئئ ي ، فه ما فيما يتعلڄ بام ٚب ما يقٸ  فڤثصل ثآياػ، ڣقٖ ض

مثلغ مڜ ٗلڊ ئئ ٚئتئلږ  :قڤلڢ تعالګ لها  ئئ هئ ڗ  ئ ڜئمئ ڋئٜئن  ئمئثلس  ئمئ ا ئفئ ا  ئبئتص  ٩ ٙ ئئِ ث 

ئ ئٚ ئضئمخ  ئئ ع  ئطئلئ هئ ڗ  ئبئخئ يڀ  : يڇ  ي ه٘ه ثآيغ  ب3تثلح ي ثمعاني  ثخاع  ڣتفسيڇث للم

 ٚ نڢ ضمنها ٗك نما فصلها بقڤلڢ تلطيڀ خبيڇت ما فيڢ مڜ ثمطابقغ معناها،  يقڤڋ:))

                                                 
صبٸ ثم - 1 بي ث ٚ ثلتحبيڇ، ٥ثبڜ  ٚي ٚڬ، تح  بة9تص
ٚثٛ، ه - 2  ب3ة2، 2٥ةثلعلڤڬ، ثلط
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نعامهږ، فكاڗ لطيفا بهږ خبيڇث  ٜثڋ ثلغين ما فيڢ مڜ ثمعا١ لهږ ڣ ن ٚحمغ للخلڄ ب ثل

ئب1بمصالحهږ ((

ئالّتقدي والّتأخير: -7

ٚبيغ تحفٴ    خيڇ ،لنفسها نظام ثلًڇثتبيغلفاٱ ثلع فيها  ڣا يقٸ ثلتقٖيږ ڣثلت

لفاٱ  ٚتظ ث ڗ ت ٚڬ: )) ڣينبغي  بڤ هاڋ ثلعسك ي ٗلڊ يقڤڋ  ا لغ٩ٚ با۬ي، ڣ

خيڇه، ڣا  ٚ ما كاڗ يحسڜ ت خ ٚتيبا صحيحا؛ فتقٖم منها ما كاڗ يحسڜ تقٖيمڢ، ڣت ت

ح خيڇ بڢ  ليڄ((تقٖم منها ما يكڤڗ ثلت ٚ منها ما يكڤڗ ثلتقٖيږ بڢ  خ ، فعلګ 2سڜ ڣا ت

ي  حسڜ  ٚثعاع ث خيڇ ڣلكڜ يجظ معڢ ٕثئما م ٛ حٖڣف ثلتقٖيږ ڣثلت ٚغږ مڜ جڤث ثل

ٚڬ  ٚب لنا ثلعسك ٚثتيظ ثلكام حت ا يقٸ ثلخلٰ ڣيحصل ثلنفٙڤ عنٖ سماعڢ، ڣيض ت

ٜ بقڤڋ ثبڜ طباطبا:  ئمثا عڜ ثلتقٖيږ غيڇ ثلجائ

لحانها **** ڣكانـ ثلكيسغ ثلخإمغب                        ئڣعجلغ تشٖڣ ب

)) جٕڤ ٚب ا 3فيقڤڋ: )) لڤ قاڋ : تڣكانـ ثلخإمغ ثلكيسغت كاڗ   ، ففي كام ثلع

ي سبڊ ثلكامب  نڢ يحٖف خلا  ٗث ما حٖف ٗلڊ ف ئتقٖم ثلصفغ علګ ثمڤصڤف، ڣ

لګڣئئ ٚع تثلتقٖيږ  ي٘هظ بع٬ علما ثلنحڤ ڣثلباغغ ڣثلنقٖ  ڗ ظاه ثلقڤڋ ب

ٚضيڗ: ڣ غ ٚثعاع ڣجهيڗ  خيڇت تقٸ م ئڣثلت

 بثاختصا٥ -ت

                                                 
ٚثٛثلعلڤڬ ،  - 1  ب4ة2، ٥، ثلط

 -   سالـ ثلكثيڇ مڜ حبڇ ثلًڇثثييڗ خيڇ ڣثلت  ٚع ثلتقٖيږ ڣ ثلت ڣ لغڤيڤڗئ -ظاه تٖخل ضمڜ   -سڤث كانڤث باغيڤڗ 
حمٖ مٖثٝ، لسانياػ ثلن٨ نحڤ منه لتحليل  ب ينظٚ:  لسنيغ ثلنپ  طٚ ث عنصٚ تثللعظ ثللغڤڬت ڣفڄ ث

ٕٙڗ، ٭ ، عالږ ثلكتظ ثلحٖين، ث ٙث للكتاب ثلعالم ٚڬ، جٖث  بث24ڣ٥ 85، 9٥ةة2، 2ةثلخطاب ثلشع
ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥ - 2  ب52تبڤ هاڋ ثلعسك
 بب52ت٥، نفسڢ ثمصٖٙئ - 3
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ٚ ثمقٖم -2 خ ٗث  ا بالتقٖيږ، ڣ ڗ يكڤڗ نظمڢ ا يحسڜ  ثڅ  ٚثعاع نظام ثلكام؛ ٗڣ  م

ڣكٖ مڜ ثاختصا٥ب بلغ ڣ 1ٗهظ ٗلڊ ثلحسڜ، ڣه٘ث ثلڤجڢ 

 

ٚ ثلتعبيڇ علګ ڣجڢ للتڤضيِڣئ ٚب مثاا لكا ثلڤجهيڗ،فحص  ثاختصا٥ كٌڇ نض

ي قڤلڢ تعالګ:  ئغئفئئ مثا يقٸ  ڢئثل ڇئي  ئتئ ل 
 

ئي ئڣنئٚئمئ ئئ ٖئبئع  ئا ثئهئي  ئقئلئ* ڣئ ڤڗئلئاهئجئل  ئلئئ يئڣےئئ ٖ   ڊئي 
ئلئئڣئ ئمئ يڜئ٘ئګ ثل  ئقئ ڜ  ئئئلئ ڊئلئب  ئئ ڗ  ئٚئش  ئيئلئ ـئك  ئطئبئح  ئڤئكئتئلئڣئ ڊئلئمئعئ ڜ  ئثئ ڜئمئ نڜ   ڢئثللئ لئ* بئ يڜئٚئاسئخئل 

ئائفئ ئبئع  ئكئڣئ ٖ  ئثئ ڜئمئ ڜ  ئل  ٜمٚ، ثآيغ:  يڜئٚئاكئش  ع ثل ثيڇتيعلڄ ، تت-5ت-4تسٙڤ ه٘ه علګ  تثبڜ ث

ڗ قٖم ثمفعڤڋ علګ ثلفعل ڣثلفاعل ) ثآيغ ئبئاع ئفئ ڢئثللئ لئبئي  ( ليكڤڗ ثختصا٥ ٖ 

يعٜ ڣجل ٕڣڗ  ه ڣحٖهثلعبإع  نڢ لڤ ڣقٸ ثمفعڤڋ  يقاٵ  غيڇه،  مڤضعڢ لجاٛ 

ب ڬ مفعڤڋ شا ئ2ثلفعل علګ 

ٚثعاع  سڢ نظام ثلكام فمنڢ قڤلڢ تعالګ: ما فيما يتعلڄ بم ي نف  ج٠  ڣ  ف

علګخيفغ  نـ ث نڊ  ع طڢ، ثآيغ   مڤس  * قلنا ا تخڀ  ٚ ثلكام:  ،ب8ت-ثتسٙڤ ڣتقٖي

ڣج٠ ي نفسڢ  ف نما قٖم ثمفعڤڋ علګ ثلفاعل ڣفصل بيڗمڤس   ثلفعل  خيفغ ڣ

ٚ قصٖث لتحسيڗ ڣثلفاعل بامفعڤڋئ ٚف ثلج ئ3ثلنظږب ڣبح

ٚث لبع٬ ثلعلما حڤڋ قڤلڢ تعالګ ئ ي ه٘ث ثلفصل تفسيڇث مغاي ٍٚ تثلعلڤڬت  ڣيط

ئئ:  ئنئ اڅئي  ئئڣئ ٖئبئع  ئنئ اڅئي  ع ثلفاتحغ، ثآيغ   يڗعئتئس  ي ه٘ه  ب5ةسٙڤ ڗ ثلتقٖيږ ڣقٸ  علګ 

غلظ علما ثلبياڗ،  ثآيغ بغ٩ٚ تخصي٨ ثلعبإع للمڤلګ عٜ ڣجل ڣه٘ث م٘هظ 

ي بع٬ ثآياػ تقٖم   ٕ نڢ ٙڣ ٚ مڜ جهغ ثإمام تثلعلڤڬت ٗلڊ  ثلفعل ڣه٘ث فيڢ نظ

ئثئڣئعلګ ثمفعڤڋ كقڤلڢ تعالګ:  ئبئع  ئٙئ ٖ  يضا:  ڊئب  ئثئڣئ ، ڣقڤلڢ  ٙئٖئبئع  ئڣث  ئكئب  ع   ږ  سٙڤ

ٚ ثآيغ،  ، ثآيغ 99ثلحج ع ثلح تي ثلعلڤڬ بحجتڢ  ،ثثب سٙڤ ڣغيڇ ه٘ه ثآياػ كثيڇ، ڣهنا ي

                                                 
ٕب ثلكاتظ ڣثلشاعٚ، ثلقسږ ثلثاني، ٥ -1 ي  ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ،   ب تت2ثبڜ ث
ٙ نفسڢ :ينظٚ - 2  ب2ت2،  2٥ة، هثمصٖ
 ب2ت2، ٥ 2ةينظٚ: نفسڢ، ه - 3
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ي ه٘ه ثآياػ كلها جل ثاختصا٥ لڤجظ تقٖيمڢ  ، قائا:)) فلڤ كاڗ ثلتقٖيږ مڜ 

ٚث عڜ ثلفعل ڣثمعن ڣثحٖ بطل ما قالڢ خ ٕ م ڗ هناڅ مڜ 1((فلما ٙڣ ي حيڗ   ، 

ڗ  لګ  ٚثعاع لحسڜ ثانتظامبي٘هظ  ئثلتقٖيږ قٖ ڣقٸ م

ٙ ڣبيڗ ه٘يڜ ثمڤقفيڗ يقڀ ثإمام تثلعلڤڬت مڤقڀ ثلڤسٰ، فيقڤڋ:)) ئ ڣثمختا

جل  ڗ يكڤڗ ثلتقٖيږ مڜ  ٚيڜ فيجٛڤ  م نڢ ا منافاع بيڗ ث ثاختصا٥، عنٖنا 

ٚثعاع لجانظ ثللفٴ ڣثمعن جميعا ي ثلتقٖيږ م ٚئ ڣثلتشاكل، فيكڤڗ  م  فااختصا٥ 

ٚ لفظي م ٚ قٖ ڣقڀ عنٖ حٖٕڣ، 2((معنڤڬ، ڣثلتشاكل  م لڢ ثإمام  هڣه٘ث  ڣحالڢ ڣم

ٚث، ٚث عنص ي ه٘ث ثمقام عنص يشڄ علګ ثلباحن ثستجماٵ  ثلعلڤڬ ڣغيڇه، ڣتتبعڢ 

ٚه ڣتٖبيڇ س ٕٙه، ڣتڤث بيلم ٕٙه ڣڣث نما لكٌڇع شڤث ٚجٸ،  ٚ فهږ ڣا لعٖم م ڢ،ا لعس

ٙثيغ  ئمنابمسائلڢ بغيڇ نهايغ ڣقلغ ٕ

لګ ما ئ ننا سنڇتحل  جام ثلنپ  ثل٘ڬ يڣعليڢ ف ه حسڢ لڢ عاقغ باان بلٙڤ

ي عاقاتها بتناسظ  ٕٚع  ڣ ثمف ثلٖالي ثنطاقا مڜ تحٖيٖ ثلعاقغ بيڗ ثلجمل ثمتڤثليغ 

ڣ ما لڢ عاقغ بالتضمڜ ڣثلعضڤيغ ٙصٖ ثلتطابڄ ثل٘ثتي  )تعالڄ ثلخطاب، مڜ خاڋ 

ئثلكل بالجٜ ڣعكسها هي مبن ثلن٨ب ثمحمڤاػ(، حين تكڤڗ عاقغ

ڗ ئ جام، فهل هڤ  ڣيبقى لنا  ڋ حڤڋ ثلحقيقغ ثلفعليغ مصطلح ثان نتسا

ٚثثيغ مهٖػ لتبئيڇ مصطلح ث محقيقغ ت ٚبي جٖيٖ محٖف لن٨،  ؟هڤ ثصطٍا غ

 

 

 

 
                                                 

ٚثٛ، ه - 1  ب38، 2٥ةثلعلڤڬ، ثلط
ٙ نفسڢ - 2  ب٥38، ثمصٖ
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 :: مرجعي الّدال الّتراثّياانسجام :امبح الّثال

، ليتشكل مڜ خاڋ ه٘ه   ٚب قٖيما كبيڇ ثاهتمام بقضيغ ثللفٴ ڣثمعن ڣلګ ثلع

ٗث ما نحڜ تحٖثنا عڜ ثمعن فه٘ث  ، ڣ ٚ للمعن ٚ للفٴ ڣمناص ثلثنائيغ ثتجاهيڗ: مناص

جام عنٖ ثلًڇثثييڗ، ڣثل٘ڬ نلفيڢ بعٖٕ مڜ  ي مفهڤم ثان لګ ثلبحن  يحيلنا ثعتباطا 

خ٘ ثمعاني ڣغيڇهاب ،بڊثلسثمصطلحاػ مڜ بينها:  ئت

 الخطاب:  تراب -ت

ٚبٰ   ڣ ثلن٨ هڤ جملغ ثلعاقاػ ثلٖاليغ ثلت ت ٚثبٰ ثلخطاب  ثػ ت ثلتصٙڤ

ٚڣثبٰ ثمنطقيغ ڣثمعنڤيغ ثلت تحكږ ثمتڤثليغ ثلجمليغ ٕثخل ثلن٨  ٙف عبڇ ثل ڣثمعا

ٕبي، كما  ڬ ن٨  ٚٹ منها  ڗ يف ڬ ناقٖ ثلڤثحٖ، ڣه٘ه خاصيغ ا يمكڜ  ا يمكڜ 

ڣ تلميحاب ٚيحا كاڗ كامڢ  ئغفاڋ ه٘ه ثلنقطغ تص

ننا نقڀ علګ جملغ مڜ ثلحقائڄ ثلٖثلغ علګ  ٚبي ف ٚ ثلًڇثثي ثلع لګ ثلفك  ٚ ڣبالنظ

ڣلڤث الجاحٴ ف كماڋ ثلڤعي عنٖ ثمتقٖميڗ به٘ه ثلخاصيغ، ڣثئل ثل٘يڜ  مثا مڜ ث

ٜث ثلعنايغ به٘ث ثلجانظ مڜ خاڋ ثلن٨ ثلئ ج ٙع تماسڊ  ٚڣ ٘ڬ ثستشهٖ بڢ علګ ض

ٚ منڊ، قاڋ: ڣلږ؟ ))  ثلخطاب، ڣثل٘ڬ مفإه: شع نا  ٚث لصاحبڢ:  قاڋ بع٬ ثلشع

نـ تقڤڋ ثلبيـ ڣثبڜ عمڢ خاه ڣ قڤڋ ثلبيـ ڣ ني  بياػ1((قاڋ:  ي ث  ٕٙ  ، فالتڤث

ٚثبطا ٕثخل ثلن٨ب يخضعها لنظام ثلًڇثتبيغ لڊ ما يخلڄ ت ئٗڣ

ئفجعل ثلبيـ  ڗ يحٖف ثعتباطا، بمحاٗثع غيڇه مڜ ث فـ )) بياػ ا يمكڜ 

ٙجغ قڤع ثلًڇثبٰ ثلٖالي بيڗ ساسل  لګ ٕ ٙع  شا ي كام ثبڜ لج  خڤع ڣثلعمڤمغ  ث

ٜثماڣعليڢ  2ثمنطڤقاػ ثمتڤثلياػ، مما يصيڇ بڢ ثلن٨ كا مڤحٖث ٕثا(( علګ  يكڤڗ ل

ٚثعيا تن بياػ م ٚتيظ ث ڗ يتڤ۔ګ ت لڀ  ساٝ ڣعلګ ه٘ث اسقها ڣتماسكها،ثم ئتبن  ث

                                                 
 ب228، ٥تة، هثلبياڗ ڣثلتبييڗثلجاحٴ،   -1
 ب2ةتمحمٖ ثلعبٖ، ثلن٨ ڣثلخطاب ڣثاتصاڋ، ٥  - 2
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بياػ ڣثلكام بصفغ عامغبثمٚڣثبٰ ثل ئنطقيغ بيڗ ث

ٚڣثبٰ يحيلنا مباش   ڗ ا قائمغ ڣمفهڤم ثل لګ خاصيغ ثلًڇكيظ ٗلڊ  ٚع 

ليها ثلناقٖ   ٙ شا خيڇع  ٚكيظ، ڣه٘ه ث ٚڣثبٰ مڜ ٕڣڗ ت ٚ تلل ي مع٩ٚ تقٖثمغ بڜ جعف

ٚ علګ ثلًڇثبٰ بيڗ ثمتڤثلياػ حٖيثڢ عڜ خاصيغ  ٙع قٖثمغ ا تقتص شا ثلًڇثبٰ، ڣلكڜ 

ثػب لګ ثلًڇثبٰ ثلقائږ بيڗ جملغ مڜ ثمتصٙڤ ٚتڢ ٗلڊ  ػ نظ نما تجاٛڣ  ثلجمليغ ڣ

ٚكيباػ  ٕ ت قسام ثلشجاعغ ڣثلعفغ ڣثلعٖڋ، ثږ يٙڤ فبٖثيغ يتحٖف تقٖثمغت عڜ 

ٚها لګ ثلنتا ثمقٖماػ ثلسابڄ ٗك ٚكيظ بعضها ليتڤصل  ٚيڄ )) ت ئٌ ڣثلت تتږ عڜ ط

ئب1ببع٬((

ٚجانيتبٖڣ عنايغ ت ڗ يكتمل ثلن٨ حت بينغ، فامعاني ب تثلج بٖڣنها ا يمكڜ 

ئلڤ

ي ٗلڊ يقڤڋ:))، صحيحغ نحڤيا كانـ جملڢ ٗثڣ نڊ  ٚځ:  ٚفغ ه٘ث ثلف ي مع ئڣثلفائٖع 
                                                 

ٙ ثلكتظ ثلعلميغ، لبناڗ، ٕ٭، ٕػ،   - 1 ٚه قٖثمغ بڜ جعفٚ، نقٖ ثلشعٚ، تِ: محمٖ عبٖ ثمنعږ خفاجي، ٕث بي ف
 ب٥98


ي ثلكام م -  كٖ علګ تڤ۔ي معاني ثلنحڤ  ٚجاني بيڗ ثلنحڤ ڣثلباغغ، ڣل٘ث نجٖه ي ٚ ثلج ٸ ثمًڈه تڤجڢ عبٖ ثلقاه

ٙڣي٤ ثلجنٖڬ ڣجڢ ثلباغيغ ڣثلبيانيغ ڣتتبٸ ثستقامغ ثمعاني، يقڤڋ ٕ ٚثعاع ث ٚ نحڤياببب ڣكاڗ : ))م كاڗ عبٖ ثلقاه

لفاٱث ساس  للنحڤ باللغغ ثلقائمغ علګ ث ٙتبا٭ ث ٙباب ه٘ه  -ا لګ غفلغ  لګ ثتهام ثلنحڤ باللفظيغ، ڣ مٖعاع 

ٕث ثمعاني ڣمساعٖع  ي  ثللغغ علګ ثإفصاٍ عنهاببب، ڣمڜ بيڗ تلڊ ثمناقشاػ ثلت كانـ ثلژهمغ عڜ قيمغ ثلنحڤ 

ٚ مت بڜ  بي بش ي ثلنحڤڬ ڣبيڗ  بي سعيٖ ثلسيڇث ٚػ بيڗ  بڤ حياڗ ثلتڤحيٖڬ ڣثلت ج تٖٙڣ حڤڋ ثلقضيغ ما نقلڢ 

ٚئ ڗ مهمغ ثلنحڤ ا تقتص  ٙٚ ي يق با سعيٖ ثلسيڇث ڗ  علګ صحغ  يڤن٠ ثمنطقيببب، ڣقٖ ثستبنا مڜ ه٘ه ثمناقشغ، 

لفاٱ، ڣثبڜ جن يٖعڤ ثلنحڤييڗ  ٚثعاع ث ٚثعاع ثمعاني قبل م نڢ م ڗ ثلنحڤ مڜ ش ٚثبيغ ڣ ثلًڇكيظ مڜ ثلناحيغ ثإع

ٚثب علګ سمغ تفسيڇ ثمعن فهڤ ماا غايغ  ٚ ثإع مكنڊ تقٖي ڗ  ٚثب فيقڤڋ:ت ف ڣليغ للمعن علګ ثإع ٚثعاع ث لګ م

ٚثب مخالفا ڗ كاڗ تقٖيٚ ثإع ه، ڣ ث ٚيڄ  ٙڣ ٚكـ تفسيڇ ثمعن علګ ما هڤ عليڢ ڣصححـ ط لتفسيڇ ثمعن ت

ٚثبت ي ثلنظږ،((ثإع ٚجاني  ٚ ثلج ٚيغ عبٖ ثلقاه ٙڣي٤ ثلجنٖڬ: نظ مكتبغ نهضغ مصٚ، ثلفجالغ، ٕ٭،  ب ينظٚ: ٕ

ٙع 49-٥48 .ةت9ت ٚڣ جام، ڣض ي ثهتمامهږ باان ٙث ثلًڇثثييڗ  ڣجڢ ثلنظٚ نحڤ  لګ لفـ  ي ه٘ث مٖعاع  ب ڣ

ب     ثلتنسيڄ بيڗ ثلنحڤ ڣثمعن
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لفاظها  ڗ تڤثلـ  ڗ لي٠ ثلغ٩ٚ بنظږ ثلكلږ،  ٚفـ  ٚفتڢ ع ڗ ع بالنطڄ، بل 

ٚ مڜ خاڋ ،  1((تناسقـ ٕالژها ڣتاقـ معانيها علګ ثلڤجڢ ثل٘ڬ ثقتضاه ثلعقل يظه

ٚجاني ثلكامل بحقيقغ ثلًڇثبٰ ڣثلتماسڊ،  ٚه ڣعي ثلج حغ ثلقڤڋ ثمتقٖم ٗك ف

ڣصاڋ ڣهڤ ما جږ ث ڗ تخلڄ لنا نصا محكما من  ثلًڇثكيظ ثلنحڤيغ ليسـ كفيلغ ب

ٚثعاع ثلتناسظ بيڗ ثمعاني  مٚ م ٚجانيت بالنظږ، ڣلكڜ يقتض  ث يصطلح عليڢ تثلج

ٜث ثلن٨ب ڣما نستخلصڢ  ج ضمڜ ثلنسڄ ثلٖالي ڣه٘ث ما يعطينا صفغ ثلًڇثبٰ بيڗ 

لګ خاصيغ  ٙع  ي ثإشا ٚجانيت قٖ سبڄ علما لسانياػ ثلن٨  ڗ تثلج مما تقٖم 

ئثلًڇثبٰب 

ڇثبٰ ٕثخل ثلبنيغ ثلنصيغ علګ ثلتناسڄ بيڗ ثمعاني فقٰ، يتڤقڀ بنا ثلًئا 

ي ثلًڇكيظ  ڗ ثلخلل  ڗ نفهږ  ثيڇت ڣتثلعلڤڬت يمكڜ لنا  قڤثڋ تثبڜ ث فمڜ خاڋ 

ي ه٘ث ثلصٖٕ  ثيڇ  ، ل٘لڊ نجٖ ثبڜ ث يحٖف ثنقطاعا لخيٰ ثلًڇثبٰ ثلنپ 

ٚع  ٜيغ ثلظاه لفاٱ مڜ ثم نڢ لږ يقڤڋ:))بببما ڣجٖتڢ له٘ه ث ٚكيبها، ڣ لګ ت ٚجٸ  ٚ ي م ا 

ٚثبعغ، ڣك٘لڊ  ڣلګ بالثانيغ ڣثلثالثغ بال ا مڜ حين اقـ ث يع٩ٚ لها ه٘ث ثلحسڜ 

ٚها(( خ ٚثكيبها 2لګ  لګ صحغ ت ٚكيظ ثلنصڤ٥  ٜيغ ت ٚجٸ م ڗ ن ب فا يمكڜ لنا 

ي حصڤئ ٚ ثلكبيڇ  ث ڣ ثلًڇثبٰ ثلٖالي ث يصاڋ ثلنحڤيغ، فلخاصيغ ثلحبڊ  ڋ ثلفائٖع ڣ

لڀ ئ بثلغ٩ٚ ثل٘ڬ ينشٖه ثم

                                                 
ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ، ٥ - 1 ٚ ثلج  بة5-49عبٖ ثلقاه
ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ،  - 2  بتتت٥ثلسابڄ، ثبڜ ث

 -   ،ي مڤضعيڗ مختلفيڗ ٕػ  ٗڬ( ڣثلت ٙڣ ٚب مثا بكلمغ )ت كٌڇ يض ڥ  ح ثلٚ ڗ يڤ جل  ثيڇ مڜ  نجٖ ثبڜ ث
ٗڬ ثلنب فيستحي  ڗ ٗلڊ كاڗ ي نسيڗ لحٖين،  ٚڣث ڣا مست ٗث طعمتږ فانتش ي قڤلڢ تعالګ:))ف ڣڋ  فا

ٜثب، ثآيغ ح ع ث ٚ 53منكږ((سٙڤ ي بيـ شع ٕػ  ئللمتنب فيقڤڋ:ب ڣنف٠ ثللفظغ ٙڣ
بياػ  ثيڇ قائا:) ڣه٘ث ثلبيـ مڜ  ٚثم، ڣعڜ ٗلڊ يعلڄ ثبڜ ث ٗڬ **** ڣمڜ يعشڄ يل٘ لڢ ثلغ ع ڣهي ت ٚڣ تل٘ لڢ ثم
ٚيږ، فحطـ مڜ قٖٙ ثلبيـ،  ي ثآيغ مڜ ثلقٚڗ ثلك ػ فيڢ ڣ ٗڬت قٖ جا ڗ لفظغ تت ا  ٚيفغ،  ثمعاني ثلش
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ٗ ينهجڢ تثلعلڤڬت ڣثم٘هظ نفسڢ  ٚثٛت فصا ڣسمڢ ببياڗ ،  ي كتابڢتثلط  ٕٚ ف

ٚثٕ  ي ڗ  نما حاصلڢ هڤ  ٚثعاع حسڜ مڤثقعها ڣعنڢ يقڤڋ:))ڣ لفاٱ ڣم ٚع بيڗ ث ثمناف

ي ثلكام  ف  ٕػ فيڢ فتٙڤ ٚث، ڣتكڤڗ بمنڈلغ ثللفظغ غيڇ ائڄ بمڤضعها ثل٘ڬ ٙڣ تناف

ڗ معناها ڣقڤٵ ثلكام غيڇ مائږ ما قبلڢ  ٚع  ي ثمناف  ٚ م ي عقٖ ٕٙببب فحاصل ث نڤثع 

لفاٱ ڣتخييڇ 1ڣا مناسظ لڢ(( لڀ ثنتقا ث نڢ يجظ علګ ثم ب خاصغ ثلقڤڋ 

نما حصڤڋ ثلفائٖع ڣثاستحڤثٗ علګ ثنتباه  ٙصڀ ثلكلماػ ڣ مڤثقعها، فلي٠ ثلغايغ 

نڢ ثلق ٚ ثلن٨ ڣك ڣ تبايڜ حت يظه اٙ مڜ خاڋ تتبعڢ معاني ثلن٨ ٕڣنما ثنقطاٵ 

ئقطعغ ڣثحٖعب

ڗئ ٚڥ، نجٖ  خ  ٚ ساسيغ ثلت بن عليها تثبڜ  ڣمڜ ڣجهغ نظ مڜ بيڗ ثمفاهيږ ث

ٚڣعڢ ثلنقٖڬ مفهڤم ثمناسبغ ، ڣه٘ث ثمفهڤم طبقڢ ثبڜ ثلبنا  ثلبنا ثلعٖٕڬت مش

 ٚ ٚثبٰ ثلخطاب  باغيغعلګ عٖع ظڤثه لګ مفهڤم ت منها: مشاكلغ ثلنظږ ڣثل٘ڬ يحيلنا 

لسنيغ ثلنصيغ، ڣعڜ ٗلڊ مڜ ڣج ٚ ث ٚتيظ هغ نظ ي ت نجٖ ثبڜ ثلبنا يقڤڋ: )) ڣا بٖ 

نهما  ٚم  ثمتناسبغ مڜ مشاكلغ ثلنظږ، كما جعل ثمٚ ثلقي٠ ثلشجاعغ مٸ ثلك

                                                                                                                                                             

ٚكيظ ي ت ٚكيبها، ڣحسڜ مڤقعها  ڗ تكڤڗ  لضعڀ ت ي ثلكام ينبغي  ػ  ٗث جا ٗڬت  ثآيغببب ڣه٘ه ثللفظغ تت
ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ه ي قڤڋ ثمتنب منقطعغ(ب ينظٚ: ثبڜ ث ػ  تي بعٖها، متعلقغ بڢببب ڣقٖ جا ٙجا مٸ ما ي ئتةمنٖ

حٖثـ خلا، ثتت٥ ي بيـ ثمتنب قٖ  ٗڬت ح علګ لفظغتت ڗ يڤ ٚيٖ  ثيڇ ي نا بابڜ ث ڣه٘ث ثلخلل قطٸ ب ڣك
 ٚ ڬ مغاي نڀ  ثيڇ ما جا بعٖ ه٘ه ثللفظغ بمثابغ ثلكام ثمست ٚڬ، ل٘ث فقٖ ثعتبڇ ثبڜ ث جام ثلبيـ ثلشع خيٰ ثن
ٚ كاما يتمږ معناها بخاف  ٗڬت ينتظ ٕڣ كلمغتت ڗ ثمتلقي بعٖ ٙڣ لګ ثلقڤڋ  ٙ ثلبيـب ڣه٘ث يحيلنا  ي صٖ  ٕ ما ٙڣ

ب معن  ي بيـ ثمتنب  ٕ ٚثبا فيڢ ما ٙڣ ٚثبٰ ثلن٨ ڣتحٖف ثضط ڗ تقطٸ ت نڢ يمكڜ لكلمغ ا تقٸ مڤقعها  ٗلڊ 
ي ثلڤقـ ٗثتڢب  ڣلٖڥ ثمتلقي 

ٚثٛ، ه  - 1  ب34، 3٥ةثلعلڤڬ، ثلط

 -   ڣيل، ڣعڜ ي كتابڢ ثلتلقي ڣثلت ٚ ثلنقٖڬ لٖڥ ثبڜ ثلبنا تمحمٖ مفتاٍت  ٙثسغ ثلفك مڜ بيڗ ثل٘يڜ ثهتمڤث بٖ
ڣ مفهڤم ثمناسبغ  ڣ ثمناسبغ،  ٚ كتاب ثبڜ ثلبنا هڤ: ثلنسبغ  هږ مصطلح مكڤڗ لجڤه ڗ :))   لٖڥ ثلناقٖ يقڤڋ 

تظ عليڢ ثلنتائٌ((، ينظٚ:  قسام، ٙڣ ٚياٿ  عٖع قضايا، ڣقسمڢ عٖع  ثلتناسظ، فقٖ بن علګ ه٘ث ثمصطلح ثل
ٜ ثلثقا ٚك ٙبغ نسقيغ، ثم ڣيل، مقا ٚبي، ٥محمٖ مفتاٍ، ثلتلقي ڣثلت  ب45ي ثلع
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ٚكڤبيڗ ل ٚڗ بيڗ م ، ڣق ي ثلڤجٕڤ ي ثلصيٖ، ڣثلكاعظ ٗثػ مصاحباڗ  ل٘ع: ثلجڤثٕ 

ي ثمتعغ(( ئ ب1ثلخلخاڋ 

2- : ّ ئ التد

ي  ٚ ثللسانيغ ثلنصيغ مبحن كثيڇ ثلٖٙڣ  ط ٙه كما يصطلح عليڢ ضمڜ ث ثلتٖ

هميغ كڤنڢ مڜ  سيل حڤلڢ ثلكثيڇ مڜ ثلحبڇ ما يعتليڢ مڜ ث ليفاػ ثلقٖثمى، ڣقٖ  ت

س٠ عليها بنيغ  ٜ ثلت تت ٚكائ ٜڣين مڜ قبيل ثلفصيِ مڜ ثلنصڤ٥ثل ، ڣقٖ جعلڢ ثلق

ثمعاني ڣعنڢ يقڤڋ: ))فالكام ثلخالي مڜ ثلتعقيٖ ثمعنڤڬ ما كاڗ ثانتقاڋ مڜ معناه 

نڢ فهمڢ مڜ  لګ ثلسامٸ  ٚث، حت يخيل  ٚثٕ بڢ ظاه لګ معناه ثلثاني ثل٘ڬ هڤ ثم ڣڋ  ث

ٖ ثلفصاحغ ڣهي خلڤ ثللفٴ مڜ فالقٖثمى ڣبعٖ تقنينهږ لقڤثع، 2سياځ ثللفٴ((

ٙڣثحها ڣحڄ ثللفٴ  جسإ ڣثمعاني  لفاٱ  ثلتعقيٖ، ڣجهڤث عنايژهږ بامعاني، فا

حيحغ  ڗ ثلسلسغ ثل ٍٚ ب ت يص ٜڣين ٚيڀ، ڣل٘ث نجٖ تثلق ٚيڀ ثمعن ثلش ثلش

ڣل ، يستٖعي  ٚ  ٕڣڗ تبايڜ  ٚڣه فيها مڜ معن آخ ڢ ثلخاليغ مڜ ثلتعقيٖ ما كاڗ ثلخ

ٚهب ئخ

ٚڣه،  لګ معن علګ سبيل ثلخ ٙه مڜ معن  ي مع٩ٚ حٖيثڢ عڜ ثلتٖ يقڤڋ ڣ

ٚڣجا ثبڜ طباطبا )) لګ غيڇه مڜ ثمعاني خ ٚ مڜ كل معن يصنعڢ  ٚڣه ثلشاع ڣيكڤڗ خ

ٜم  له٘ث ثلت3ٖلطيفا(( ي سياځ ثلحٖين  ، ڣيل ليها: فقاڋ  ث ا بٖ مڜ ثلتفطڜ  مٙڤ ٙه 

نڄ ڗ للمتكلږ ينبغي)) عڜ مڤثضعها:  ع٘ب يكڤڗئ حت كامڢ مڜ مڤثضٸ ثاثغ ي يت

حسڜ لفظا ئ ڣڋئ بمعن صحڣئ سبكا ئ ڣ ٚٵ ما ڣڋئ نڢ ثابتٖث ث ڗ مٸثلسئ يق  كما كاڗ ف

ٚنا  عنڢ ع٩ٚ ٗلڊ بخاف كاڗ ڗڣئ جميعڢ، فڤعګ ثلكام علګ ثلسامٸ قبل ٗك

                                                 
ي صناعغ ثلبٖيٸ، ٥  - 1 ٚيٸ  ٚڣ٩ ثم ، ثل ٚثكش   بةتتثبڜ ثلبنا ثلعٖٕڬ ثم
ي علڤم ثلباغغ، ٥  - 2 ، ثإيضاٍ  ٜڣين  ب5-4ثلق
ٙ ثلشعٚ، ٥ثبڜ طباطبالاسًڈثٕع : ئينظٚ -3  بت3ت، عيا
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فضڢ، ڗ ٙڣ ٚثتظ ، ڣب٘لڊ يكڤڗ ثلكامةثلن٨ عنٖه 1((ثلحسڜ غايغ ي كاڗ ڣ علګ م

ٚكيبها تباعاب ي معانيها ڣت ئثاثغ، تفضل 

ٜڣين  شبظ مما ثانتقاڋ بڢ ڣنعن ثلتخل٨)):ڣعڜ معن ثلتخل٨ يقڤڋ ثلق

مغ ٙعايغ مٸ ثمقصٕڤ لګ غيڇه ڣ تشبيظ مڜ بڢ ثلكام  يكڤڗئ ثلسامٸ ڗ ،بينهما ثما

ٗث يكڤڗ، كيڀ ثمقصٕڤ لګ ثلتشبيظ مڜ لانتقاڋ مًڇقبا ئ ٚفيڗ ږئمتائ حسنا ئ كاڗ ف  ثلط

ٚڅ عاڗ ثلسامٸ نشا٭ مڜ ح ڗ بعٖه، ما لګ صغائڢ علګ ڣ مٚ كاڗ ٗلڊ بخاف كاڗ ڣ  ث

ٚ٭ ڣجڤب لسماٵ ثلسامٸ ڣتعلقڢ بالقڤڋ،2((بالعك٠  ٚعايغ ثمائمغ ش ٗ ثلنتيجغ  ،ف

ٚيڊ نشا٭ ثلسامٸ، ٛمغ عڜ تح ٚتبطغ ڣا ي كامهږ عڜ  م ڣهڤ ما ڣجٖ عنٖ ثمحٖثيڗ 

ع  ٚث ئثلثانيغ ڣفاتحغ ثمتعغبثلق

ٚيغ مفهڤم ثانژها ڣڣجڤب ثلعنايغ بميسمڢ يقڤڋ: لګ تع  ڢنئ)) ڣحيڗ يخل٨ 

ٚتسږ مٸثلسئ يعيڢ ما خٚ ڗ ،ثلنف٠ ي ڣي ٙث ئ كاڗ ف  قٸڣئڣئ عساه ما جبڇ ڣصفنا كما مختا

ڗ ثلتقصيڇ مڜ قبلڢ فيما بما ٗلڊ، بخاف كاڗ مختاٙ غيڇ ڗاك ڣ  ما محاسڜ ن٦  ٙڣ

ب، 3((قبلڢ ئڣب٘لڊ يكڤڗ ثانژها مقًڇنا ثقًڇثنا كليا بحسڜ ثابتٖث

قڤثڋ تثبڜ طباطبا ٜڣين ما نستبينڢ مما تقٖم مڜ  ٚب قٖيما قٖ ڣثلق ڗ ثلع ت 

س٠ تقڤم عليها ثلبنيغ ثلنصيغ ڣهي: ثابتٖث ڣثلتخل٨ ڣثانژها  ڣقفڤث علګ ثالن 

ڣ نٌڇثب مڜ  ٚث  لګ ه٘ه ثمبإ ثلثاف خاصيغ ضا ثږ فهږ  سڤث كاڗ ثلن٨ شع فڤث 

ٙعايژها لتضمڜ تماسڊ ڣحٖثػ ثلن٨ب ئثلتناسظ ڣڣجڤب 

ٚبطڤڗ حسڜ ثلتخل٨ كخاصيغ متعلقغ بالقصيٖع  ڣلڤڗ ي غالبا ما نلفي ث

نئ ا  ٚث٩ ثمختلفغ،  غ ٚكبغ مڜ مجمڤعغ مڜ ث ڣجڢ تثلعلڤڬت  ا نقڀ علګ قڤڋ لـثم

                                                 
ي علڤم ثلباغغ، ٥  - 1 ، ثإيضاٍ  ٜڣين  ب5ة2جاڋ ثلٖيڜ ثلق
ٙ نفسڢ، ٥   - 2  بتة2ثمصٖ
 بثة2، ٥نفسڢ - 3
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لګ ثلناظږ ڣثلنئ اثٚ فيقڤڋ:))ينبغي لكل مڜ تصٖڥ مقصٖ مڜ ثمقاصٖ فيڢ خطابڢ 

ڗ يكڤڗ مفتتِ كامڢ مائما ل٘لڊ ثمقصٖ ٕثا عليڢ، فما ه٘ث  ٚحڢ بكام  ٙثٕ ش ڣ

ي ثلنظږ ڣثلنٌڇ جميعا ٚثعاتڢ  ٚسائل حالڢ يجظ م ي ثلخطظ ڣثل ، ڣيستحظ ثلًڈثمڢ 

ي ثلڤقـ 1ڣثلتصانيڀ(( ، فاافتتاٍ هڤ ثلڤحٖع ثلبنائيغ ثلت ينبن عليها ثلن٨، ڣهڤ 

تي بعٖه ڣه٘ث ما يحقڄ مبٖ ثمناسبغ بيڗ ما سبڄ ڣما  ئٗثتڢ يحمل ٕالغ مبطنغ ما ي

ئسيلحڄب

ٚثعي ثمتكلږ  ڗ ي جام فصڤڋ كامڢ، ڣڣفاځ ما تقٖم فحڄ مبٖ ثمناسبغ  ثن

ٚه،  خ ڣلڢ ڣ ڣ تثلعلڤڬئت ٗلڊ يقڤڋئڣعڜ فيڇبٰ بيڗ  :))ينبغي لكل متكلږ مڜ شاعٚ 

ٗث كاڗ قٖ  ٚثعاع ثلتخل٨ خطيظ  تى بما يصلح مڜ ثافتتاحاػ ثلحسنغ فابٖ مڜ م

نڢ  ٚ ثلحسڜ،  ٕب، ثږ ي٘ك ٚڣفغ  ط  ٚ ڣ ٗك ٚ ثلفخٚ،  ڣ ٗك ٜڋ،  ابٖ مڜ تقٖيږ ثلغ

ٚه ثمٍٖ(( ث ئب2علګ 

ٚڣهت  ت فيصطلح علګ ثلتخل٨ بمصطلح تثلخ  عنٖه، وهو ما تثبڜ ثلبنا

خٚ لګ ڣصڀ ٧   ٚه مڜ ڣصڀ ٧   ، فقٖ يخ لګ ٧  ٚڣه مڜ ٧   ب ڣيقٸ 3ثلخ

ڣجڢ: ٚڣه عنٖ ثبڜ ثلبنا علګ  ئثلخ

ٚڣهب-ت ٚيحا ڣيسم ثلخ ئما تص

                                                 
ٚثٛ، ه - 1  بت4ت، 2٥ةثلعلڤڬ، ثلط
ٙ نفسڢ  - 2  ب2ةت، ٥ثمصٖ

 -  ،ي ثستخٖثم ثمصطلحاػ فانينها يقڀ علګ ثلتنڤٵ ثلقائږ  ڗ ثمتصفِ للمٖڣناػ ثلًڇثثيغ علګ ثختاف 
ٚڣه  ڣجڢ كالخ سبڄ مڜ غيڇه ڣثلتخل٨ مڜ جملغ ثمصطلحاػ ثلت ڣظفـ بعٖع  ڣثلتڤسلبببثلخب ڣلعل ثلتخل٨ 

يضا ثبڜ طباطبا  ب ڣقٖ ڣظفڢ  شٝٚ ي كام ثمامغ بڜ ث لګ ثلتخل٨ ما جا  ٙع  شا قٖم  ثستخٖثماب  ڣقٖ تكڤڗ 
بي ثلعباٝ ثعلظ)ػ لګ  ٚجٸ  ٙع ت شا قٖم  ٚڣه فلعل  ما ثصطٍا ثلخ ٚجاني ڣغيڇهږب ڣ ي ت29ڣثلقاٿ  ثلج ڝ( 

ي ثستخٖثم ه٘ث ثمصطلح ثبڜ ثمعًڈ)كتابڢ قڤثعٖ ث ٚڬ ڣثبڜ ت29لشعٚب ڣقٖ تبعڢ  ي ٗلڊ ثلعسك ڝ(ب  ڣقٖ تبعهږ 
ب ينظٚ: محمٖ ثلعبٖ، ثلن٨ ڣثلخطاب ڣثاتصاڋ، ٥ ٚثكش   ب24ت-23تٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ڣثبڜ ثلبنا ثم

ٚيٸ، ٥ - 3 ٚڣ٩ ثم ، ثل  ب95ثبڜ ثلبنا
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ئما تضمنا ڣيسم ثإٕماهب-2

هږ -3 حٖ ثلڤصفيڗ عليڢ  ٚيٸبڣ يجعل  ٚ ڣيسم ثلتف ئمڜ ثآخ

ٚثٕب-4 ب ڣيسم ثاستط نڢ غيڇ مقصٕڤ ع  ٚه لش  مقصٕڤ بصٙڤ ئڣ يخ

ٚيٖب-5 ڣ بالفعل، ڣيقاڋ لڢ ثلتج لګ نفيڢ بالقڤع  ثباػ ثلش   ٚه مڜ  ئڣ يخ

ٙثڅب-ت ثباتڢ هڤ ڣغيڇه مبالغغ ڣيسم ثاستٖ لګ  ٚه مڜ نفي ثلش   ئڣمنڢ ما يخ

ثنا ثلك-ث ي  ٚه  ي قڤلڢ ڣيسم ثاعًڇث٩بڣ يخ لګ ٧  يعڜ لڢ  ئام 

لګ غيبغ، ڣعكسڢ، ڣيسم ثالتفاػب-8 ٚه مڜ حضٙڤ  ئڣ يخ

لګ معن لږ يبڗ ثلقڤڋ عليڢ، ڣيسم ثاعتمإب -9 ٚ كامڢ  خ ي  ٚه  1ڣ يخ

 

خيڇع كل فصڤڋ ثلقڤڋ  ڗ تحكږ ه٘ه ث ٗث ما سلمنا بمبٖ ثمناسبغ فيجظ  ڣ

ڣ نٌڇث ٚث  هميغ ، ڣمڜ شع هږ  ي نقٕڤ ٗلڊ خاتمغ ثلقڤڋ، ڣقٖ بيڗ ثلعلما ثلقٖثمى 

 ، جٕڤ ڗ يكڤڗ  ي ثانژها  ٚڬت  ڣجظ تثلعسك ساٝ  ضبٰ ثلخاتمغب ڣعلګ ه٘ث ث

ي ثمعن ثل٘ڬ  ٕخل  جٕڤ بيـ فيها ڣ خٚ بيـ قصيٖتڊ  ڗ يكڤڗ  فيقڤڋ:))ينبغي 

ي نظمها(( حكام ثانژها يكڤڗ بمثابغ ثلنت2قصٖػ لڢ  يجغ ما تقٖم مڜ ثلقڤڋ، ، ف

ليڢ ثمتكلږب ٚمي  ئڣتٖعيما مقصٖ ثلن٨ ثل٘ڬ ي

ڗ  ڗ يمكڜ لنا  اابتٖث ب فاقـ عنايژهږعنايغ ثلًڇثثييڗ بحسڜ ثانژها نتبيڗ 

سماٵ ل٘ث  ٚٵ ث ٚ ٧  يق خ ما ثانژها فهڤ  ٙكڢ  تي بعٖه كام قٖ يستٖ كڤڗ ثابتٖث ي

ڗ يختتږ  نهاڣجظ علګ كل))بليغ  حسڜ ثلخڤثتږ ف ڬ مقصٖ كاڗ ب ي   ما يبقى كامڢ 

ٚم ڣقٸ  ٚب ثلعهٖ بها، فا ج بما حفظـ مڜ بيڗ سائٚ ثلكام لق سماٵ، ٙڣ علګ ث

ٗڗ  ٜثلژها، ڣينبغي تضمينها معن تاما ي ي قڤتها ڣج ٙشاقژها ڣحاڣتها، ڣ ي  ثاجژهإ  

نڢ ثلغايغ ڣثمقصٖ ڣثلنهايغبببفالخاتمغ  ي محاسنڢ، ثلسامٸ ب ي كل ٧  هي ثلعمٖع 
                                                 

ٚيٸ،  -1 ٚڣ٩ ثم ، ثل ٚ ثبڜ ثلبنا  ب 99-٥95لسابڄ، ثينظ
ٚڬ، ثلصناعتيڗ،  - 2  ب ٥443ثلسابڄ، ثلعسك
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ي كمالڢ(( تي ثلتكلږ  ب 1ڣثلغايغ  ڗ ي صبٸ  بي ث ٚ ثبڜ  ي نظ ڣمڜ محاسڜ ثلخڤثتږ 

ٚئ ي نهايغ كامڢ بنشاع ٚث  ڣ ناث ٗهاڗ ڣتغن ث كاڗ  ٚق٨ لها ثلقلڤب ڣتتقٖ لها ث كتغ ت

ٚب مثاا ل٘لڊ بما كاڗ يتڤخاه ثلقاٿ   ي ثمحبڤب، ڣقٖ ض ثلفاضل عڜ ثلنسيظ 

ٚحيږب   ئعبٖ ثل

صبٸڣمڜ ثږ يعٕڤ ثلناقٖتئ بي ث ي صناعغ ثلكام ليبيڗ ثبڜ  علګ  لګ ثمثل ث ت 

ي غايغ فيڢ مكمڜ حسڜ ثلختام، ڣيقڤڋ فيڢ ٚقانيغ  :)) ڣجميٸ خڤثتږ ثلسٙڤ ثلف

ٕعيئ نها بيڗ  لګ غيڇ غ ثلحسڜ ڣنهايغ ثلكماڋ،  ٚثئ٬، ڣتحميٖ ڣتهليل،  ڣڣصايا ڣف

لګ ما يقاڋ، كالٖعا ٗلڊ مڜ  ي ثلنفٝڤ بعٖها تطلٸ ڣا تشڤځ  ثلخڤثتږ ثلت ا يبقى 

ٚثڗببب(( ڋ عم ٚع، ڣثلڤصايا ثلت ختمـ بها  ع ثلبق ئب2ثل٘ڬ ختمـ بڢ سٙڤ

3-   :  الخطاب الّتام والخطاب الّناق

لګ ثلخطاب ثلناق٨ ٚبيغ فغالبا ما يشيڇڣڗ  لګ ثمٖڣنغ ثلًڇثثيغ ثلع ڣڋ   حيڗ ن

نها تعبيڇثػ تستخٖم خاڋ ثمصطلحاػ ثلباغيغ كالكنايغ ڣثائمڜ  ٙع ٗلڊ  ستعا

صلبللتعبيڇ عڜ غيڇ ما  ي ث ئ ڣضٸ لڢ 

ي ثستعماڋ ثمصطلحاػئ ڗ ثاختاف  ٙع سابقا ف ثلًڇثثيغ،  كما سبڄ لنا ثإشا

ح لٖيهږ ه٘ث ثاختاف تقٖثمغ بڜ جعفٚتڣ مثلغ ٗلڊ ، ڣئكغيڇه ممڜ نستڤ مڜ 

ٕٙثفتعبيڇه عڜ  ڣثل٘ڬ يٖخل ضمڜ خاصيغ ثلخطاب ثلناق٨،  ثلكنايغ بمصطلح ثإ

عماا  يهاما للقاٙ ڣ لڀ  ا خطاب مبطڜ يڤظفڢ ثم ٕٙثف ما هڤ   فالتعبيڇ باإ

ٚه، ڣهڤ عنٖتقٖثمغت تي لفك ٚيٖ ثلشاعٚ ٕالغ علګ معن مڜ ثمعاني فا ي ڗ ي (( 

ڗ ٕڋئ ٕٙفڢ ڣتابٸ لڢ، ف ، بل بلفٴ يٖڋ علګ معن هڤ   باللفٴ ثلٖثڋ علګ ٗلڊ ثمعن

                                                 
ٚثٛ، ه  - 1 ٚ لاسًڈثٕع: ثلعلڤڬ، ثلط ئتةت-4ةت، 3٥ةينظ بي ث ٚ ثلتحبيڇ، ٥ب ڣثبڜ  ٚي ٚڬ، تح  ب3تتصبٸ ثمص
ٚڬ،  - 2 صبٸ ثمص بي ث ٙ  نفسڢثبڜ   بة2ت، ٥ثمصٖ
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باڗ عڜ ثمتبڤٵ(( بعيٖع مهڤڥ تڣيمثل ثلناقٖ ل٘لڊ بقڤڋ ثلشاعٚ:  1علګ ثلتتابٸ 

ئ ما لنڤفل  ٚ٭  ٛ بطڤڋ جيٖهابتثلق نها تمتا ٚ٭ت  ڣا يتڤقڀ ڣيقصٖ بـ تبعيٖع مهڤڥ ثلق

ٚڣه ه٘ث ثلغ٩ٚ عڜ ثلناقٖ تقٖثمغت عن لګ خ نما يلفـ ثلعنايغ  ڗ ڣ ٖ ه٘ث ثلش

لګ ثلغمڤ٩ ڣثلتعميغ،  ڣه٘ث حسظ ٙڬ تقٖثمغتيقٸ فحڤڥ مقصٖيتڢ ليميل ب٘لڊ 

ٚبيڗ: ئعلګ ض

ٕٙف لڢ غيڇ ظاهٚب -ت ٕٚف ڣحٖه ڣكاڗ ڣجڢ ثتباعڢ ما هڤ  ٚ ثل  ٗث ٗك

نها ڣسائٰ ڣكٌڇػ حت ا  -2 خٚ ك ٕٙثف   يظهٚ ثلش ڣ كانـ بينڢ ڣبينڢ 

ٗث غم٬ب ٚعغ  نهما   2ثمطلڤب بس  ٚ ٚباڗ عنٖه مڜ عيڤب ثلشع ڣه٘ثڗ ثلض

ب بهام ثمعن ئسبياڗ انغاځ ڣ

ي حيڈ  ٚب  يٖخل  ي باب ثئتاف ثللفٴ مٸ ثمعن ض يضا ثلناقٖ  كٚ  ٗڣ

لګ معن ٙع  شا ٚيٖ ثلشاعٚ  ڗ ي ا ڣهڤ ثلتمثيل: ڣيقصٖ بڢ )) ؛   ثلخطاب ثلضمن

ڗ يشيڇ  فيضٸ ٙثٕ  ٚ ڣثلكام ينبئاڗ عما  لڊ ثمعن ثآخ ٚ ٗڣ خ كاما يٖڋ علګ معن 

ڗ ثلتمثيل خطاب مبطڜ يحتمل ثمعنييڗ، ل٘لڊ فقٖثمغ 3ليڢ(( ، ڣڣفاځ ٗلڊ ف

ٚ غ ٕثئم م ڗ يبتعٖ ثلشاعٚ بكامڢ عڜ ثلغمڤ٩ ڣثإبهام، ڣخا٥ ث ثلتنڤيڢ علګ 

ٚينغ ثلٖثلغ علګ  ڗ تڤجٖ ثلق ليڢ ثلشاعٚبعنٖه  ٚمي  ئثمعن ثل٘ڬ ي

 تثبڜ طباطباـتل ڣعلګ خاف ما تقٖم لٖڥ ثلناقٖ تقٖثمغت نقڀ علګ قڤڋئ

ڬ  لګ  ٚ ما يعلږ لڢ  يفاضل فيڢ بيڗ غمڤ٩ ثمعن ڣڣضڤحڢ فيقڤڋ:))ثابتٖث ب٘ك

ٚي٬ ثلخفي  ٙع عنڢ، ڣثلتع معن يساځ ثلقڤڋ فيڢ قبل ثستتمامڢ، ڣقبل تڤسٰ ثلعبا

                                                 
ٙ ثلسابڄ نقٖ ثلشعٚ، قٖثمغ بڜ جعفٚ، - 1  بث5ت، ٥ثمصٖ
2 -  ٙ ٚ : ثمصٖ  ب59ت، ٥نفسڢينظ
ٚ لاسًڈثٕع: نفسڢ، ٥  - 3  بةتت -59تينظ
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ٚ ثل٘ڬ ا سًڇ ٕڣنڢ((ثل٘ڬ يكڤئ ٚيِ ثلظاه ي معناه مڜ ثلتص بلغ   ، فاإبهام1ڗ بخفائڢ 

ٚه، ل٘ث فابڜ طباطبا  عماا لفك ٚيكا ل٘هڜ ثلقاٙ ڣ كٌڇ تح ڣ ثمعن ثمخفي قصٖث 

لګ ثمعن ثمبهږب ي  يميل  ڗ ثإبهام عنٖه يقٸ  ا  صبٸ  بي ث ڣثلحاڋ نفسها عنٖ ثبڜ 

ٚثٕ قڤڋ يحتمل معنييڗ متضإيڜ ٕڣنما تفسيڇ مڜ ثمتكلږ، ڣفيڢ  ڗ ي يقڤڋ:)) هڤ 

ي  تي  حٖهما عڜ ثآخٚ، ڣا ي يقڤڋ ثمتكلږ كاما يحتمل معنييڗ متضإيڜ، ا يتميڈ 

ٚ فيٗلڊ، بل يقصٖ كامڢ بما يحصل بڢ ثلتمييڈ فيما بعٖ  م ئب2هما قصٖث((بهام ث

ثيڇما   ي قڤڋ لڢ  ثبڜ ث  ٍٚ بمصطلح ثلخطاب ثلتام ڣثلخطاب ثلناق٨،  فيص

مئفيقڤڋ: ٙ  ا)) ثمعن ثلتام هڤ ثل٘ڬ يٖڋ عليڢ معناه ڣا يتعٖثه ڣ فهڤ ثل٘ڬ ا ثمقٖ

ٚڥ(( خ ٚينغ  ثيڇ علګ ڣعي ، ٕالغ 3يٖڋ عليڢ لفظڢ بل يستٖڋ عليڢ بق ڗ ثبڜ ث ثلقڤڋ 

ه علګ ڣجهيڗ : تام ڣمقٖٙ، ڣكغيڇه مڜ  نما يتحقڄ ڣجٕڤ ة ثلخطاب  ڗ ثمعن تام علګ 

ٙ ڣا يقٸ  ح معن ثلخطاب ثمقٖ ٚينغ ليتڤ ثيڇت ڣضٍڤ ثلق ثلنقإ فقٖ ثشًڇ٭ تثبڜ ث

ي ٧  مڜ ثلتعميغ ڣثلغمڤ٩، فعيظ ثلخط ڣ ثلقاٙ  ٚث غمڤئاب نٌڇث  ٩ ثمعن شع

لګ كنهڢ ڣمنژهاهب  ئئڣعٖم تڤصل ثلقاٙ 

ٙع  نڢ عبا ليغ ثلخطاب ثلتام ڣثلخطاب ثلناق٨ ٗلڊ  ٚيٖ ضمڜ  يٖخل ثلتج

نعام ثلنظٚ،  عڜ خطاب مبطڜ ا مڜ بعٖ  ٙڅ حقيقتڢ  ڗ يٖ  ا يمكڜ للمتلقي 

ٚيٖڣئ نـ ت لګ غيڇڅ ڣ خا٥ ثلخطاب  ٚفڢ ثلعلڤڬ بقڤلڢ: )) فهڤ مقڤڋ علګ  بڢ  يع

خا٥ ثلخطاب علګ نفسڊ خاصغ ٕڣڗ غيڇها((نفسڊ نفهږ مڜ ، 4، ڣقٖ يطلڄ علګ 

ٚغغ ناتجغ عڜ  نما يبغي تمڤيها للمتلقي مڜ خاڋ خلڄ حلقغ مف لڀ  ڗ ثم ٗلڊ 

                                                 
ٙ ثلشعٚ،  - 1  ب٥23ثلسابڄ، ثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ، عيا
ٚ ثلتحبيڇ، - 2 ٚي ٚڬ، تح صبٸ ثمص بي ث  بت٥59ثلسابڄ،  ثبڜ 
ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ،   - 3  ب4ث٥ثلسابڄ، ثبڜ ث
ٚثٛ، ه - 4  بت4، مبٝ،3٥ةثلعلڤڬ، ثلط
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عٖم تڤضيِ تڤجڢ ثلخطاب، ڣيعمٖ ثمتكلږ بًڇكها للقاٙ حت يمأ ه٘ه ثلفجڤع مڜ 

ٚفتڢ للعالږ مسبقاب ئخاڋ مع

نڤثعڢ، ڣثلت هي ثږ  لګ تحٖيٖ  ٚيٖ  ٚضڢ مفهڤم ثلتج ينتقل ثلعلڤڬ بعٖ ع
ٚيٖ غيڇ ٚيٖ ثمح٬ ڣ ثلتج ٚيڀ ٗثتڢ فجعلڢ علګ قسميڗ: ثلتج  تنبثڄ مڜ صميږ ثلتع

ٚهما ثلناقٖ: ٕ مثاا عڜ كل نڤٵ كما ٗك ي ه٘ث ثمقام نٙڤ ئثمح٬، ڣ
ٚه خ الّتجريد امحض:*  تي بكام يكڤڗ ظاه ڗ ت ٚيٖ بڢ )) ڣهڤ  نـ ت طابا لغيڇڅ ڣ

خلصتڢ لغيڇڅ ٕٚػ ثلخطاب عڜ نفسڊ ڣ ، ڣه٘ث كقڤڋ بع٬ نفسڊ، فتكڤڗ قٖ ج

ي مطلٸ قصيٖع لڢ: ٚث  ئثلشع

ٛئئ ٖئج ئثمئ ثڅئٚئيئ مئائئ ئقئڣئ   *****ٚ       اعئڬ شئي  ئٚئابئنئثمئ ڣٵئٚئا فئق ئڤ ئشئ ـئل ئحئنئ ٖ 

ئي ئعئبئ ـئم ئتئكئ ٕئقئن ئا يئهئضئع ئبئبئ  ***** غ ئمئك ئحئا ڣئم ئل ئحئ ٚئثلشع ئ ظ  ئٚئاخئفئثمئ ظئع ئصئ ا

ئ يڊئبئئا ڣئمئئ ٙ ئفئ ڊئنئئ ڇئي ئخئثل  ئا ئٚئثئئڤئثلغئ اػئثسئ ثلٖٙئيئح ئمئڣئ اڋئقئمئ  ***** ثڋ ئ ٝ 

ئ ـئي ئي ئع ئئ ڊئن ئئڣئ
 
ئ ڤڗئطئي بئا ئم ئعئ ڊئلئڤ ئقئبئ       *****    هئثلن ئڣئ ٸئامئسئثم  ٖ ئٚئاتئفئثل

نڢ يخاطظ ثلغيڇ ، ڣثلغ٩ٚ ببب ٚها يشعٚ ب ي جميٸ ه٘ه ثلخطاباػ ظاه ٚثه   ا ت

ٚه عنٖ ثلكثيڇ مڜ ثلباغييڗ ،1نفسڢ(( خطاب ٚيٖ، ڣقٖ تږ ٗك فه٘ث مڤطڜ ثلتج

ي غيڇ ما مڤضٸ مڜ كامهږب ئثلقٖثمى 

ڗ تجعل ثلخطاب لنفسڊ علګ جهغ ثلخصڤ٥ ٕڣڗ الّتجريد غير امحض: )) *  ڣهڤ 

:غيڇڅ، ڣمڜ ٗلڊ  عش  ئما قالڢ ث

ٚتحل ****  ٚكظ م ڗ  ثل ٚع  ٚي  ٵ  ه جلئ ٕڣ  ٚ ها ثل ي  ٚثقا   ٚغږ مڜ 2((ڣهل  تطيڄ ف ، ڣعلګ ثل

نڢ عقظ علګ ثلنڤٵ ثلثاني  ا  مثلغ،  ٕٙف لكل قسږ  ٕ ثلقسميڗ ڣ ٙڣ ڗ ثلعلڤڬ قٖ 

ڗ ثم ي ٗلڊ  جتڢ  ٚيٖ، ڣ نڢ نصڀ تج نما يخاطظ غيڇئعلګ  ائخاطظ  ئبه لي٠ 

                                                 
ٚثٛ، ثلعلڤڬ،   - 1 ٙ ثلسابڄ، هثلط  ب٥ ت4، 3ةثمصٖ
2 -   ٙ  ب42-ت4، 3٥ة، هنفسڢ ثمصٖ
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ٜيغ ئ نها تحفٴ لڢ ثم ٚب مڜ ثلخطاب ضمن علګ  ٛ  ڣهڤ ض ما فيما يتعلڄ بامجا

ي ثمجاٛ مڜ تلطيڀ ثلكام  ٕڣڗ ثلخطاب ثلحقيقي يقڤڋ ثلعلڤڬ:))بببما يحصل 

ٗث ڣقفـ علګ كام غيڇ تام  ڗ ثلنف٠  ٚيٚ ٗلڊ هڤ  ٚشاقغ فيڢ، ڣتق ڣحسڜ ثل

لګ كم ما 1الڢ((بامقصٕڤ منڢ تشڤقـ  مٙڤ  ب فمٸ ثلحقيقغ يحصل كماڋ ثلعلږ با

ٚب مڜ ثلتعميغ ڣثلت تخلڄ  تحفيڈث ل٘هڜ ثلقاٙ حت يتتبٸ خيڤ٭ ثمجاٛ ففيڢ ض

ب ي نهايغ ثمطاف ثلغ٩ٚ ثمنشٕڤ ئثمعاني ليصل 

ڗ ثمتكلږ ئ ي فصل ثلتفسيڇ ڣثإبهام، ففي نظٚ ثلنقإ  ڣثلحاڋ نفسڢ نلفيڢ 

لګ  نما يفعل ٗلڊ يعمٖ  ي كام ف ٗث جي بڢ  ٚب مڜ ثمبالغغ، ف نڢ ))ض ثإبهام 

ڣا في٘هظ بالسامٸ كل  ٚځ ثلسمٸ  نڢ هڤ ثل٘ڬ يط عظامڢ،  مٚ مبهږ ڣ لتفخيږ 

نها 2م٘هظ(( نها مڜ ش سبقيتڢ   ٚ م ثيڇ  ٚجٸ ثبڜ ث ب فاإبهام ٕثئما سابڄ للتفسيڇ، ڣي

ي ثآڬ ڗ تعلي مقام ثلخطاب ڣتعظږ  ٚب كثيڇ ثلٖٙڣ  ، ڣه٘ث ثلض ي ٗهڜ ثلقاٙ  ٚ م ث

ٚيږب ئمڜ ثلقٚڗ ثلك

 ترتي الخطاب: -4

ڗ  نڢ يمكڜ لنا ثلقڤڋ  ي ثلًڇثف ف ٙه  لګ ما تقٖم حڤڋ خاصيغ ثلتٖ  ٚ بالنظ

ٚتيظ ثلخطاب، ل٘لڊ جعلڤث لكل ن٨ بٖثيغ  هميغ ت نا كانڤث علګ ڣعي تام بمٖڥ  علما

ٕ ڣمڤضڤٵةتخل٨ ڣئ ٚتيظ ثلخطاب مما ٙڣ فضل لخاصيغ ت خاتمغ، ڣا يڤجٖ تفصيل 

سابقاب ڣلكڜ كٖليل نقٖمڢ علګ مٖڥ عنايغ ثلعلما ثلقٖثمى بفنڤڗ تشكل ثلخطاب، 

ٚڬ معلقا علګ بيـ شعٚ:))للشماّ:  ي ٗلڊ يقڤڋ ثلعسك ئڣ

ئ ڇيغ  بل  ث  هږ مب  س  عطفاػ بل  ثڋ   ***** 
 
ق٦  ثم ٙئكال  تا ئڣ 

                                                 
ٚثٛ،   - 1 ٙ ثلعلڤڬ، ثلط  ب45، ٥ثلسابڄثمصٖ
ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ه - 2  بت9ت، 2٥ةثبڜ ث
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نڢ  جل  ٚتيظ مصيظ مڜ  ٕځ، ڣقٖ عيظ ه٘ث ت لګ ث غلٴ، ثږ ثنحٰ  ٚتيظ بٖ با ت

خ٠،  لګ ث نف٠ ثږ ثنحٰ  هابت فبٖ با ڣ  كال  خلڤځ  ڣ  كال  ي قڤلڢ:     ت بي تمام 

علګ منڢ،  لګ ما هڤ  كما تقڤڋ: هڤ مثل ثلنجږ، بل ثلقمٚ، بل ثلشم٠، مڜ ثلش  

ٗث قلـ: هڤ مثل ثلشم٠، بل ثلقمٚ، بل ثلنجږ، لږ يحسڜ(( ئب 1ڣ

لڀ ئ ٚع  ثمظفٚ بڜ فضل ثلعلڤڬئڣنحڜ نجڤڋ ڣنصڤڋ بيڗ طياػ م تنض

لغ تنڈيل ثلخطاب يقڤڋ  ٚي٬ت نجٖه ا يبتعٖ عما تقٖم عنٖ سابقيڢ ڣحڤڋ مس ثإغ

ٚتقي مڜ  ڗ ي جٖٙ  ڗ ث لګ مهبٰ،  ي ثلخطاب مڜ علڤ  لګ :))ا ينڈڋ  ثنحطا٭ 

ڗ يضعڢ علګ 2علڤ(( ٚتيظ خطابڢ ڣ ي ت ڗ يتمعڜ  ، يجظ علګ ثلشاعٚ ڣثمتكلږ 

ٙٗڋ  ڗ يكڤڗ ثلبٖ بالجٜ قبل ثلكل، ڣث ٚثتظ ثلت يستٖعيها ثمنطڄ، فمڜ ثمعلڤم  ثم

ٚفبببثلخب  ش ئفا

ثنا مناقشتڢ لحجاه سيٖنا ئ ٚتيظ ثلخطاب  ٚ خاصيغ ت ما تثلعلڤڬت فقٖ ٗك

ٚثهيږ لڤثلٖ ٚ ٕينڢ هب م ي ي قڤلڢ تعالګ: ي    ٚ ك ڢ كاڗ صٖيقا   ڣثٗ  ن  ٚثهيږ  ب  ثلكتاب 

ا ئا   (ت4)نبي  ڊ شي  ن عن  ٚ ڣا يغ  ص مٸ ڣا يب  بٖ ما ا يس  بـ لږ تع  بيڢ ي ٗ  قاڋ 
(42) 

ني مڜئ ٖ  جا ني ق بـ  ئ ي بع  تڊ فات 
 
ږ ما لږ  ي ٚثطا  سڤياثلعل  ٖڅ ص ه  بـ ا يئ  (43)ن 

ئ مڜ عصيا  ح   ٚ طاڗ كاڗ لل ي  ڗ  ثلش  طاڗ  ي  بٖ ثلش  ڊ  (44) تع  س  ڗ  يم  خاف  ني  بـ  ي

ا طاڗ ڣلي  ي  ش  ل  مڜ فتكڤڗ ل  ح   ٚ ٚيږ ثآيغ  (45)ع٘ثب  مڜ ثل ع م فيقڤڋ ، 45-ت4سٙڤ

ٚتيظ، مڜ حسڜ  عجظ ت تبڢ علګ  حسڜ هيئغ، ٙڣ معلقا:))بببساځ معڢ ثلكام علګ 

ي ثلخصمغ ڣثلحجاه(( ٚفڄ  ٙثه ڣثل ، فه٘ه ثلخڤث٥ ثلخطابيغ تعمل 3ثماطفغ ڣثاستٖ

ٙثه ثمتلقي تڢ باإن٘ثٙ جملغ فيحصعلګ ثستٖ ڗ لږ ي ي نفسڢ، علګ  ثيڇ  ل ، ڣثلت

                                                 
ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥  - 1  ب224ثلعسك
ٚي٬، ٥ - 2 ي صناعغ ثلق ٚي٬  ٚع ثإغ ٚ بڜ فضل ثلعلڤڬ، نض  ب398ثمظف
ٚثٛ، ه - 3  ب49ت، 2٥ةثلعلڤڬ، ثلط
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ٚثعاع مكانغ ڣثلٖه ڣعلګ ه٘ث جا  ٚثهيږ م ب ي خطاب سيٖنا  ڗ  ، ك٘ث ف ثلنفٙڤ

ٚتبا علګ ه٘ث ثلنحڤب ئثلخطاب م

ٚ ئ ي مٖڣنغ تثمظف ٚتيظ ثلخطاب ما نلفيڢ  ٕځ ثلڤقفاػ حڤڋ مڤضڤٵ ت ڣمڜ 

ٚيفڢ للمتابعغ، حين يقڤڋ:  ي تع ٚ ثلعلڤڬت  ي ثلكام ثمنثٙڤ ڣثلشع ثمنظڤم ))ثمتابعغ: 

ڗ ثمعاني فيها  تي ثمتكلږ بامعاني ثلت ا يجٛڤ تقٖيږ بعضها علګ بع٬،  ڗ ي

لګ غايغ  ڗ ينته ثمتكلږ  لګ  ڣڋ يتلڤه ثلثاني ڣثلثاني يتلڤه ثلثالن،  متتاليغ، فا

ٚثٕه(( ٚيڀ بمجمل ثلقڤڋ ڣحقيقڢ جسٖ مڜ خالها  ،1م ي ه٘ث ثلتع لقٖ جا ثلناقٖ 

ٚتڢ  ٚبي مح٬ تثمتابعغت ڣلنا فيڢ كفايغ نظ لًڇتيظ ثلخطاب مڜ خاڋ مصطلح ع

ئڣڣفايغب

ٚبي تتقاسمڢ ڣئ ڣف ثلع ي ثمٙڤ ڗ ثلحٖين عڜ مفهڤم ثلن٨  جملغ ثلقڤڋ ف

ثلكثيڇ مڜ ثمصطلحاػ ثلت كانـ تش  بڤجٕڤ ثلن٨ ككينڤنغ حيغ، تشكل طابعا 

ٛمڢ لفاٱ ڣمإتڢ ثمعاني، فكاڗ مڜ لڤث ٙيا قڤثمڢ ث ٙع بال معما  صناعغڗ عبڇ عنڢ تا

ٚئ خ ٙع بالنسيٌ ڣ كٌڇ ڣتا ٚبي  ي ثلًڇثف ثلع حپ  محمٖ مفتاٍ للن٨  ڥ بالنظږ، ڣقٖ 

ي ثلًڇثف  ث  ڗ للن٨ ڣجٕڤ نا مڜ خالها ب نب ي كتابڢ ثمفاهيږ معالږ،  مڜ ڣجڢ 

ٚبي،ثل ي ه٘ث ثلفصل  نقٖڬ ثلع حصيناها  تنا للمٖڣناػ ثلت  ٚث ننا مڜ خاڋ ق كما 

شكاڋ  عنـ ڗ ثمصطلحاػ ثلباغيغ ثلبٖيعيغ مڜ  ٛبغ فيڢ ڣهي  لنا خصيصغ ا

لګ حٖ ما ثبڤػ نصڤصيغ  ٕٚ ڣثلعك٠ ڣنحڤ ٗلڊ،ساهمـ  ثمطابقغ ڣثمغالبغ ڣثل

 ٚ سي٠ ا مف ڣلييڗ، ڣهي ت يغ ثلنقٖيغ ڣثلباغيغ ثلت شاعـ عنٖ ث ثلن٨، ڣفقا للٚ

ٚعب ٙثساػ ثلنصيغ ثمعاص ي ثل منڢ للٖ ننا  ٕٚ ثلحٖين عڜ ٗلڊ  فصل ثلثالن سنف

ئبمعاييڇ متعلقغ تعلقا ٗثتيا 

                                                 
ٚي٬،  - 1 ي صناعغ ثلق ٚي٬  ٚع ثإغ ٚ ثلعلڤڬ، نض ٙ ثمظف  ب83ت، ٥ثلسابڄثمصٖ
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ّالفصل الثالث 
بي      ّالّناص وامتلقي في التراث النقدي الع
ّ
ّ

لڀ ڣثلڤڣعي بامتلقيامبحث اأول:  ّب ثلن٨ بيڗ قصٖيغ ثم

صيلي ڣتجٖيٖ ثصطاےيب  امبحث الّثاني: ّ ثمقبڤليغ، منه ت

ٚثثيغبامبحث الّثالث:  ڥ ت ّثسًڇثتيجيغ ثإعاميغ: ٙ

ّ

ّ
ّ

ئ
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كٖ  ڗ مڜ جملغ ما ت ي ثلفصل ثلثاني مڜ ه٘ث ثلعمل، ف لګ ما تقٖم   ٚ بالنظ

ٚب قٖيما ڗ علما ثلع ٚځ بنائڢ علګ  نقإث ڣباغييڗ لٖينا  قٖ ثهتمڤث بالن٨ ڣط

لڀ ثلعميڄ ثمستڤڥئڣئ ثمستڤڥ ثلسطۓيئ :ثمستڤييڗ لګ ثم ثمتكلږ ة، مڤجهيڗ خطابهږ 

به حلغ، افتيڗ ب٘لڊ  ي  ٚثه عملڢ ثإٔبي  خ جل  ٚځ ثمثلګ مڜ  ڗ يتڤ۔ګ ثلط ي 

ڣ ڣئعنايژهږ بامتلقي  ٚث كاڗ  ٚڣف ڣحااػ ثستقبالڢ له٘ث ثلن٨ ثإٔبي شع ٚثعيڗ ظ م

ا  -ي عمڤمڢ–))فاإٔث ثللغڤڬ  نٌڇثب ساسيڗ، ا يتږ لڢ ڣجٕڤ فعلي  ٚفيڗ  بڤجٕڤ ط

ه ثاسژهاكي(( ه ثإنتاجي، ڣللثاني ٕٙڣ ئب1هما : ثمنش ئ ڣثمتلقي، ڣلأڣڋ ٕٙڣ

ٚ ثل٘ڬ نحاڣڋ تقصيڢ ڣثلغايغ ثلت نبغي ثلڤقڤف عنٖها مڜ خاڋ ه٘ث ڗ  ثأم

ٚڬ ڣثلضبٰ ثمنهاجي للګ ثثلفصل مڜ عملنا ه٘ث، هڤ ثلس۫ي  سي٠ ثلنظ   نقٕڤلت

ي خلڄ ثلعمليغ ثإبٖثعيغ ي نقاشاڴهږ حڤڋئعلمائنا ثلًڇثثييڗ  ٙكغ  ٚ ثمشا ثلت  ثلعناص

نها تعبيڇ: )) ت ثلباغغ علګ  ٚف تثبڜ ثلبنا ساسها  يع ٙع  علګ  عڜ ثمعن ثمطلڤب عبا

حٖ مڜ ثلناٝ  ، ڣلي٠ كل  ي ثلنف٠ متمكنا مڜ ثلغ٩ٚ ثمقصٕڤ يسهل بها حصڤلڢ 

ا مڜ ثلبسيٰ((يسهل عليڢ ث ٚ ثلناقٖ 2لڤجيڈ، ڣا كلهږ يفهږ  مڜ خاڋ ثلبا۬ي ، يق

حٖثف ثلتڤثصل ڗ ثلغايغ مڜ ثلكام  لڀ، ڣثل٘ڬ قڤثم نصڢ علګ  ڢ: ثلن٨، ڣثم

ڥ ثلكاتظ قصٖيغالفثلنصيغ:  مبإجسٖ تئه٘ه ثأخيڇع ڣثمتلقي،  حڤڋ  نما هي ٙ

يجابا هي مڤقڀ يصٖٙ مڜ ثمتلقي ڣثمقبڤليغ ،ثلن٨ ڣمتلقيڢ ڣ   ڣثإعاميغ ،سلبا 

ئ بتتحقڄ بڤجٕڤ ثلن٨ ڣثمتلقي معا

ٚتبٰ ٙتباطا ڣئ ،ڣثمقبڤليغ ،ثلقصٖيغ غكل مڜ معاييڇ ثلنصيغ ثلثاث ت ئثإعاميغ ث

لڀ ڣثلن٨ ڣحالغ  ڗئمتلقيتاما بام ع ڣجهاڗ لعملغ ڣثحٖع، ٗلڊ  ٚث ئڢ، فالكتابغ ڣثلق

                                                 
ٚيغ ثلعاميغ للنشٚ  - 1 ٚكغ ثمص ٚجاني، ثلش ٚ ثلج لڤنجماڗ، -محمٖ عبٖ ثمطلظ، قضايا ثلحٖثثغ عنٖ عبٖ ثلقاه

 ب94ت، 995٥ت، تة٭
ي صناعغ ثلبٖيٸ، ٥  - 2 ٚيٸ  ٚڣ٩ ثم ، ثل ٚثكش   بث8ثبڜ ثلبنا ثم
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، ڣثلكتابغ  ڥ ثلقاٙ ٚكيبڢ ڣفڄ ٙ عإع صياغتڢ ڣت ڣ هي  ع كتابغ ثانيغ للن٨  ٚث ثلق

ٚڥئ خ ٚيقغ  ع ڣلكڜ بط ٚث لګ  ، فه متعلقغ1ق ها  ٚجعياتڢ، ڣثلت يبلٙڤ لڀ ڣم ٙ ثم فكا ب

بٖثعي  ٚيڄ عمل   فعل ثلكتابغبيتجسٖ كيانڢ ثلفعلي عڜ ط

سسغ ه٘ه ثلثاثيغ ل اقڣڣف  :ثلثاف ثصلبيڗ عناصٚ ثلتڤئ ثلتفاعل نبنيثم

ساٝ ٗلڊ يمكڜ ثلكاتظ ڣثلقاٙ ڣثلن٨، ڣئ ٚئي  ڗ نعتبڇ ))علګ  ثلن٨ ثلٖليل ثم

كٌڇ  ڣ  كٌڇ مٸ قاٙ ڣثحٖ  ڣ  ٙجغ ما بيڗ كاتظ ڣثحٖ  للتفاعل ثمستقل ڣثلهإف لٖ

، ڣفيڢ يتحكږ ثلكتاب بالتفاعل ثللغڤڬ ڣيقٖمڤڗ معظږ ثمإع ثللغڤيغ(( ، 2مڜ قاٙ

ٙ ثلكاتظب فكا ٚث ڣ ئڣثلت تخلڄ فيما بعٖ قناع تڤثصل بيڗ مجمڤٵ ثلق

ٚئ ڗ علګ ثل ٙفتغږ مڜ  ٜثڣيغ ثلضيقغ تٙڣاڗ با ي ثل ٚ ثلن٨  ڗ نحص ٚف٬ علګ  ئي

نڢ  ڣ ثلن٨ ثإٔبي ب ڗ نصڀ ثلعمل  ٕڬ ثلڤظيفغ ثاتصاليغ، بل ))يمكڜ لنا  كڤنڢ ي

ڗ ثإٔب  ڗ نفهږ كيڀ  ٚيڀ يتيح لنا  ڗ ه٘ث ثلتع عتقٖ  كٖ علګ ٗثڴهاب ڣ ٙسالغ ت

ٚ بالڤظيفغ ثلتڤثصليئ سي٠ جعل تمحمٖ 3غ((قضيغ ا تنحص ب ڣثنطاقا مڜ ه٘ث ثلت

ي كل مڜ تثإباٹت ڣتثانفعاڋت ڣتثلتڤثصلت، علګ  مفتاٍت ڣظائڀ ثلن٨ متمثلغ 

ٚ٭  ئش

                                                 
ي ينظٚ:  - 1 ٜ ثلثقا ٚك ، ثلكتابغ ثلثانيغ ڣفاتحغ ثمتعغ، ثم ٙ عيا٧  ٚبي، بيڇڣػ، ٭من٘  ب5ة، 998٥ت، تةثلع
ٚ بڜ عبٖ ه بڜ غالي،   -2 ، مقٖمغ لتحليل ثلخطاب ثمكتڤب، تٚ: ناص   ب33، pdf٥ميشاڋ هڤڬ، ثلتفاعل ثلنپ 
ٚبي، بيڇڣػ،  - 3 ي ثلع ٜ ثلثقا ٚك ، ثم ٙف، ثإٔب باغغ، ثللغغ ڣثلخطاب ثإٔبي، تٚ: سعيٖ ثلغانم ، 993تٙڣاڗ با

 بث٥5
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ٕبيتڢ حٖڥ ه٘ه ثلڤظائڀ فقٖ ثلن٨ ثإٔبي  ٕٚ 1ٗث غيبـ  ٗڗ فالن٨ لي٠ مج  ،

نما هڤ  ڗ يكڤڗ ڣسيلغ ڣ سم مڜ  باٹ هڤ  ڣ  ئبحٖ ٗثتڢ هٖف ڣغايغبقناع تڤثصل 

لڀ ڣئثلن٨ متعلقا عليڢ يكڤڗ ڣئ ثلعمليغ بعمليتيڗ: ثلعمليغ ثإنتاجيغ للم

ڣيليغثل ،  ت ڗثلخاصغ بالقاٙ يعيٖ بنا ثلن٨ ))ڣفقا  فه٘ه ثأخيڇع تسنح للقاٙ ب

ٙثػ ثلشخصيغ  لقڤثعٖ نظامڢ ثلت يتشكل بها ڣلي٠ ڣفقا اعتباٙ مڜ ثاعتبا

ڗ يٖڋ بها علګ ثلكاتظ(( ٚيٖ ثلناقٖ  نتاجڢ لږ 2ڣثاسژهاكيغ ثلت ي ، فالن٨ ڣبعٖ 

كٌڇ  ڗ قاٙ ثليڤم لي٠ هڤ قاٙ ثأم٠، فه٘ث ثأخيڇ صاٙ  يعٖ ملكا للكاتظ، كما 

فالكشڀ عڜ عاماػ ثلكتابغ ثلنصڤصيغ ا بٖ لها  يا بالعمل ثلفن ثل٘ڬ يقڤم بڢبڣع

ٚ كما قيل قبل  ي بطڜ ثلشاع ٗث كاڗ ثمعن  ليڢ ثلكاتظ ڣثمتلقي، ف مڜ منته يصل 

ي بطڜ ثمتلقي، فكيڀ  ڗ ثمعن صاٙ حٖيثا  ٚياػ ثلنقٖيغ ثلجٖيٖع، ف ظهٙڤ ثلنظ

ٚبي؟ يصيڇ ثلن٨ بعٖ ه٘ث ثانعكاٝ بيڗ ٚثئي ثلًڇثثي ثلع ٙ ڣفڄ ثمخطٰ ثلق  ه٘ه ثإٔڣث

ڣما هي محٖٕثػ فعل ثلقصٖ ڣثلتقبل عنٖ نقإنا ثلباغييڗ؟ ڣكيڀ يتحقڄ مبٖ 

ٚبيغ ثلًڇثثيغ؟  ڥ ثلع  بثإعاميغ ڣفڄ ثلٚ

 

ئ

ئ

ئ

 

 

                                                 
ٚڬ، ٥  - 1  بة2تينظٚ: محمٖ مفتاٍ، تحليل ثلخطاب ثلشع
، ثلكتابغ ثلثانيغ ڣفاتحغ ثمتعغ، ٥ - 2 ٙ عيا٧   ب58ت-ث5تمن٘
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لف ّوامبحث اأّول:  ّامتلقي  ببعي الالّن بي قصدّي ام

:تنظيرا القدامى لفعل  -ت ّالقصدّي
ٙثساػ ثلًڇثثييڗ ّ ٚځ  حڤڋ ثلكيفياػ ثلثاقظ هږڣعيڣتحلياڴهږ عڜ تنبڤ ٕ ڣثلط

ڥ ثلكاتظ ڣمقاصٖه ڣثلت تعتبڇ ثمڤجڢ ثأساس   ثلت يتشكل بها ثلخطاب؛ مڜ ٗلڊ ٙ

ٙ ثمتلقي،  ي أفكا ڗ يضٸ  ي فعل ثلكتابغ ا بٖ لڢ  ٚڣعڢ  ڗ ثلكاتظ ڣعنٖ ش ٗلڊ 

ٙئا معيئ لڀ مخيلتڢ قا ٙه، ))فام فكا ه حت يتمكڜ مڜ ثستنساڋ  نا يخاطبڢ ڣيحاٙڣ

ما ثلجمهٙڤ  هٖثف ڣغاياػب  ڣا عما يحملڢ ه٘ث ثلن٨ مڜ  ينتٌ ثلن٨ ڣيكڤڗ مس

ٚث ثمسژهٖفڤڗئ خا٥ ثمتخيلڤڗ ثل٘يڜ يخاطبهږ ثلكاتظ ڣيجيظفهږ ثلق  ، ڣهږ ثأ

اڴهږ(( ئ ئب 1عڜ تسا

ڣ ثلتبليغ ثلت تتضمنها ئ ٙث ثلعلما ثلقٖثمى بعمليغ ثلتفاعل  ٙتبطـ  لقٖ ث

ٚئي٠ له٘ه ثلعمليغ ثلنصڤ٥ ثإٔبيغ جاعليڗ  ، ڣثلت ثلكاتظ نفسڢ مقاصٖثلٖثفٸ ثل
                                                 

 - ٚځ ثلباحن تميشاڋ هڤڬت ي مخيلغ  Michael Hoeyيف ٚث ثلضمنيڤڗ ثل٘يڜ يقبعڤڗ  بيڗ ثلجمهٙڤ ڣهږ ثلق
ڗ ثلقاٙ هڤ ثلشخ٨ ثلحقيقي ثل٘ڬ يتعاطى ثلن٨ ڣيتعامل معڢب ڣقٖ  ي حيڗ  ڬ هږ مڜ خلڄ ثلكاتظ،  ثلكاتظ 

كٌڇ  ي ٗهڜ ثلكاتظ، ڣقٖ يكڤڗ  ٚب لتلڊ ثلت  ق ع  بعٖ يتجاڣب بصٙڤ ناٝ  لڀ  تشعبا ڣثتساعا، ڣلطاما كاڗ للم
، مقٖمغ لتحليل ثلخطاب ثمكتڤب، مٖڥ يخاطبهږ بنصڤصڢب ينظٚ:  ٚجٸ ميشاڋ هڤڬ، ثلتفاعل ثلنپ  ثم

ئب ٥38ثلسابڄ، 
ٚجٸ نفسڢ، ٥  -1 ٚفب ث3ثم  ب بتص

 -  ،ي مٖڣناػ ثأصڤلييڗ ڣعلما ثلفلسفغ ثمسلميڗ ٙه ثلقصٖ كمفهڤم ڣمصطلح  ٚجٸ ثهتمام ثأصڤلييڗ ٕ ڣي
ساٝ ثلعمل لقڤلڢ صلګ ه  نها تجعل ثلنيغ  ٚيعغ مقاصٖ مڜ ثږ ف ٚيعغ ثإساميغ ش به٘ث ثمصطلح كڤڗ ثلش
ه لٖڥ  ٜڣٹ ثمصطلح ڣثستڤث عٕڤ ي ب ٚئي٠  نما ثأعماڋ بالنياػ(، ڣمڜ ثمسائل ثلت كانـ ثلسبظ ثل عليڢ ڣسلږ:) 

لغ ثلبحن  ٚث ثأصڤلييڗ مس ٚع، ڣج ٙ خاف بيڗ ثمعًڈلغ ڣخصڤمهږ ثأشاع تڢ، ڣثلت كانـ مثا صل ثلكام ڣنش ي 
ڗ ثمعًڈل ڣعلګ ٙسهږ ثلقاٿ  عبٖ  غٗلڊ تبلٙڤ مفهڤم ثلقصٖ ڣمڜ خالڢ مفهڤم ثلقصٖيغ، ڣمكمڜ ثلخاف 

ٚع، 5ت4ثلجباٙ) ٚ٭ ثمڤثضعغ ثل٘ڬ ثكتفى بڢ ثأشاع ٛيإع علګ ش ٚعيغ ڣثللغڤيغ ثلقصٖ  ي ثلٖالغ ثلش ڝ( ثشًڇ٭ 
ٙسغ ثلنقٖيغ، ي ثمما شكاليغ ثلقصٖيغ  يٖ صالحغ،  ا بٖالغ ثلكامب ينظٚ: بٛڤ ٚفتڢ  ٚجٸ  ڣثل٘ڬ ا تكمڜ مع ثم

ي ب كم55-٥54 ثلسابڄ، بڤثبا  ٕٚڣث ل٘لڊ  ف ٚماه ڣ ٚفغ قصٖ ثمخاطظ ڣتحٖيٖ م لګ مع ا ڣجڢ ثأصڤليڤڗ عنايژهږ 
ڗ ا تتصإم ثلفتڤڥ بمعن  ي عمڤمڢ،ة ڣكاڗ ثلهٖف مڜ ٗلڊ  ٙٵ ڣقصٖ ثلخطاب  بحڤڵهږ تناڣلڤث فيها قصٖ ثلشا
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بٖثعيب ڣما نلحظڢ حڤڋ ثاستخٖثماػ ث ي تقڀ خلڀ كل عمل  اصطاحيغ ثلًڇثثيغ 

ٚع ثلقصٖ ثلتعبيڇئ ٚث نها تشهٖ  عڜ ظاه نما هڤ ث تنڤعا لي٠ مڜ  قبيل ثاختاف ڣ

ٚڥ يعبڇڣڗ بالفائٖعب خ حيانا  حيانا ڣ ٚثٕ  لګ ثم لګ ثلحاجغ،  ئثصطاےي، فمڜ ثلغ٩ٚ 

ڗ ثهتمام علمائنا قٖيما بالن٨ ثإٔبي لږ يتڤقڀ عنٖ حٖٕڣ ثلبن ثلًڇكيبيغ ئ

 ، ليڀ، ڣسامغ ثإٔث ڣصحغ ثلًڇكيظ، بل تعٖڥ ثأمٚ ٗلڊ فيما يتعلڄ بحسڜ ثلت

ٙتڢ علګ بنا قناع تڤثصليغ يڤصل مڜ خالها  ليڇتبٰ بمقاصٖ ثمتكلږ ڣغاياتڢ ڣقٖ

ٙع ثمتكلږ علګ  ٚيڀ ثلباغغ لٖيهږ بقٖ ٙتبٰ تع ثه للمتلقي، فكثيڇث ما ث ٙه ٙڣ فكا

ڗ كل مڜ  ي ثمٖڣناػ ثلًڇثثيغ علګ  ٚع كثيڇع ثلٖٙڣ  ي فك فهمڊ حاجتڢ فهڤ ثإفهام 

ئب1بليغ

ٕتٖعيما ما ڣئئ ٚيفڢ للبياڗ ل جڢ ثلعنايغ، نڤئابقاسناه ٙڣ ي تع قڤڋ ثلجاحٴ 

ڣهتڊ  ،ثمعن ثلبياڗ ثسږ جامٸ لكل ٧  كشڀ لڊ قناٵڣثل٘ڬ يقڤڋ فيڢ: ))

محصڤلڢ كائنا  حقيقتڢ، ڣيهجږ علګ لګ ثلحجاب ٕڣڗ ثلضميڇ، حت يفض  ثلسامٸ

نما هڤ ثلفهږ  ما كاڗ ٚڬ ثلقائل ڣثلسامٸ،  ٚ ڣثلغايغ ثلت يج ٙ ثأم ٗلڊ ثلبياڗ؛ أڗ مٖث

ي ٗلڊ  ، ف٘لڊ هڤ ثلبياڗ  حـ عڜ ثمعن ڣ ڬ ٧  بلغـ ثإفهام ڣ ڣثإفهام؛ فب

                                                                                                                                                             

ٜئ ڣ  مڜ كتاب ه ع ٙسڤڋ ه صلګ ه عليڢ ڣسلږ  ڣ تتعا٩ٙ مٸ سنغ  تناق٬ مقصٖث مڜ مقاصٖ ڣجل 
ٙبطڤها  ٚيغ  ٚ ثمصلحغ ثلعامغب  فالقصٖ عنٖ ثأصڤلييڗ سمغ جڤه ٙ ثلعٖڋ بما يساي ٚث ق لګ  ٚيعغ ثلت ڴهٖف  ثلش
ٚكغ  ٚيٸ،ش ٙئ ثلتش صڤڋ ثلفقڢ ڣتا لګ  ٚثهيږ، ثمٖخل  ٚثهيږ ثإب ب ٚيعغب ينظٚ: مڤس   حكام ثلش ٙٵ ڣ بخطاب ثلشا

ٜثئٚ،  ئبت8، 989٥تثلشهاب، ثلج
ٚقڤث بيڗ ثمقاصٖ ثأڣلګ ڣثمقاصٖ ثلثانيغ، فامقاصٖ ثأڣلګ تعن  ما عڜ ثلقصٖيغ عنٖ ثلفاسفغ ثمسلميڗ فقٖ ف
ٙه ثلعقل،  ما ثمقاصٖ ثلثانيغ فه ثمفاهيږ ثلت تتعلڄ بامقاصٖ ثأڣلګب ڣمڜ خاڋ ما تقٖم  باأشيا ڣمامحها خا

ٚب بما ٚ ثلفاسفغ ثلع ث ي فلسفغ سيڇڋ،  يبٖڣ ت ٙثسغ  سماعيل، فلسفغ ثلعقل ٕ ٙسطڤ جلياب ينظٚ: صٍا  قٖمڢ 
ٚع،  ٙ قبا للنشٚ، ثلقاه ئبpdf، ةثت، ٥ثةة2ٕث

ٚ ثلجاحٴ، ثلبياڗ ڣثلتبييڗ،ه - 1 ٚڣ بڜ بح  ب3تت، تةبڤ عثماڗ عم
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ڗ نتبيڗ1((ثمڤضٸ ٚه ، يمكڜ لنا  س٠ ڣفقهږ  مڜ ثلقڤڋ ثلسابڄ ٗك ٚ تت ٙبعغ عناص

ٚ ڣثلغايغ، ثږ ثلفهږ ڣثإفهام، ثلعمليغ ثلتڤثصليغ ڣهي: ثمع ، ثلقائل ڣثلسامٸ، ثأم ن

ٚ ثلجاحٴ هي  ي نظ يصاڋ ثمعن للسامٸ ڣتحقڄ فعل فالغايغ ثلت يس۫ګ لها ثلقائل 

ٚه للمفهږ علګ ثمتفهږثلفهږ ڣثإفهام ي نظ ٜيغ محفڤظغ  ڗ تبقى ثم ئب، علګ 

ئ     ئ

               ثلسامٸ      ئ                 ثمعن                                 ثلقائل        

ئثلقصٖ ڣثلغايغ                                                  

ئثلفهږ ڣثإفهام                                          

ئ

ٚه، ڣلي٠ ببعيٖ عئ يضا قڤا ما تقٖم ٗك ٕ ثلجاحٴ  ٚف يٙڤ ٚ بڜ يۓيت يع تلجعف

ٜثڅ(( ڗ يكڤڗ ثاسږ يحيٰ بمعناڅ، ڣيجلي عڜ مغ ، فمعن 2فيڢ ثلبياڗ قائا:))

ٚ قصٖڅ ڣيبيئ ٜثڅت: يظه  ڗ غايتڊ مڜ خاڋ ثلكشڀ عڜ بناػ ثأفكاٙئتيجلي عڜ مغ

ٚثٕ ثلكاتظ مڜ خاڋ تتبٸ ثمعاني فالغايغ مڜ ثلكام حصڤڋ ، حت يقڀ ثمتلقي علګ م

ئثلفائٖع ڣتحقڄ فعل ثلتڤثصل بيڗ ثمتكلږ ڣثلسامٸب 

حكام ئ ي   ٚ ڣا ينفڊ ثلجاحٴ يڤلي عنايغ بقصٖيغ ثمبٖٵ ما لها مڜ كبيڇ ثأث

ٚځ بنائڢ صنعغ ثلن٨ ڣ ڣط ي ثلڤجٕڤ ٕڣنما هٖف  ڬ فعل  ڗ يتحقڄ  ، فا يمكڜ 

ي ه٘ث ثلصٖٕ يقڤڋ ثلج ٚكڢ ڣ ٙجا مڜ ثلباعغ صاٍ: مڜ احٴ:))قصٖ يح ڗ  ڣلڤ 

ڗ مستفعلڜ مفعڤاػ، ڣكيڀ يكڤڗ ه٘ث  يشًڇڬ باٗنجاڗ؟ ي ٛڣ لقٖ كاڗ تكلږ بكام 

ٚث، ڣصاحبڢ ي جميٸ  شع ڗ قٖ ڴهي  ٙ مڜ ثلٛڤ لګ ثلشعٚ؟ ڣمثل ه٘ث ثمقٖث لږ يقصٖ 

ٗث جا  ٛئثلكامب ڣ ٚفغ باأڣ نڢ نتاه ثلشعٚ، ڣثمع ٙ ثل٘ڬ يعلږ  ليها بامقٖث ثڗ ڣثلقصٖ 
                                                 

ٙ ثثلبياڗ ڣثلتبييڗ،  لجاحٴ، ث -1  بتث، ٥ثلسابڄمصٖ
ٙ نفسڢ - 2  بتةت، ٥تة، هثمصٖ
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ٚث(( كاڗ ٗلڊ ٚكغ للمعاني مفاتيح لأقڤثڋ ڣمنبٸ 1شع ڗ ثمقاصٖ مح ب مفإ ثأمٚ 

ٚيڄ بيڗ ليڢ  ثلتف ي ثلن٨ ثملقى   ٚ ٚ ڣثلنٌڇ،  ٕثفعغ ثمستقبل أڗ يمعڜ ثلنظ ثلشع

ٚه ٜثهب حت يستخ ئكنهڢ ڣيفهږ مغ

ڗ ثمئ ٙ ما تقٖم، ف ٚث ٚڬ للمٖڣناػ ثلًڇثثيغ كثيڇث ما تسًڇعي ثنتباهڢ ڣعلګ غ ستق

ليڢ  لګ حٖ بعيٖ ما تڤصلـ  ثلتفاتاػ علمائنا ثلقٖثمى معياٙ ثلقصٖ ڣثلت تتفڄ 

ڗ يلسانياػ ثلن٨  ت)ڝ( جعل ثلتعبيڇ عڜ ه٘ث ثلش ڗ تثبڜ ثلجن ، ڣمڜ ٗلڊ 

ٍٚ ب٘لڊ قائا:)) ٚيڀ ثللغغ، فيص ي تع ٜث  ٚتك صڤثػ يعبڇ بها كل قڤم ثمقاصٖ م هي 

ٚثضهږ(( غ ٙٝ )2عڜ  ي حيڗ ي٘هظ ثبڜ فا يما م٘هظ ڝ( بام395،  قاصٖ 

ٙسيڗ3فيقڤڋ:))ثمعن هڤ ثلقصٖ(( ٗ جعل  ، ڣب٘لڊ فهڤ يختلڀ عڜ غيڇه مڜ ثلٖث

ٚكيژها باتفاقها مٸ ثمعاني ة ثمعن  مساڣيا للقصٖ، فاألفاٱ جامٖع تكت٦  ح

 ٚ ي نظ لڀة ثمتكلږ تفاٝٙثبڜ تثمقاصٖ  ڗ ثللفٴ يكت٦  ٕالتڢ بقصٖ مڜ ثم ، ڬ 

لګ مع جل ثلڤصڤڋ  ڗ ثألفاٱ ڣضعـ مڜ  اڗ معينغ، فكانـ ڣسيلغ معن ٗلڊ 

ٙثكها، ل٘لڊ كاڗ ثمعن هڤ ثلقصٖ ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ تختلڀ ثمعاني ڣتتفاڣػ  إٕ

ٚفيغ لألفاٱ ڣبيڗ ڣلڤجها  فاځ بحسظ ثلعاقغ بيڗ ثلٖالغ ثلح ثلخطاب ضمڜ 

ئبثلقصٖيغ

ثه نحڤ فعل  ئ ي ٙ ڗ تقٖثمغ بڜ جعفٚت ڣ ٚع نجٖ  ڣمڜ ڣجهغ نظٚ مغاي

ت، فيقڤڋئ ي باب ثمعاني ثلٖثڋ عليها  ثلقصٖيغ يخالڀ ما قٖمڢ تثبڜ فاٝٙ

، غيڇ عإڋ :))ثلشعٚ ڗ يكڤڗ ثمعن مڤثجها للغ٩ٚ ثمقصٕڤ جماٵ ثلڤصڀ ل٘لڊ 

                                                 
ٙ ثلسابڄ، ٥  - 1  ب289ثلجاحٴ، ثمصٖ
ٙ ثلهٖڥ للنشٚ، بيڇڣػ، ه - 2 ، ثلخصائ٨، تح: علي ثلنجاٙ، ٕث  ب33، ٥تةثبڜ جن
ٙثڗ للطباعغ ڣثلنشٚ،  - 3 سسغ بٖ ، م ي فقڢ ثللغغ، تح ڣتٸ: مصطفى ثلشڤيم ، ثلصاحبي  حمٖ بڜ فاٝٙ

 ب92ت، 3٥ت9تبيڇڣػ، 
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ڗ يتبٸ ثمعن ثلغ٩ٚ ، 1عڜ ثأمٚ ثمطلڤب(( نشا ثلقڤڋ  ي  ٚعغ ڣثمنهاه  فالش

لڀ نصظ عينڢ ع فقي يلتقي فيڢ مٸ ثمنشٕڤ ثل٘ڬ يضعڢ ثلكاتظةثم فاځ لګ خٰ 

ئ بڣتڤقعاتڢ ثمتلقي

ي  مڜ ه٘ث ثمنطلڄئ ڗ نعٖ  ثلقصٖ لظ ثلعمليغ ثلتڤثصليغ  ئثستعماڋ يمكڜ لنا 

لڀ  ثللغغ ڣيلهامڜ جهغ ثم ٚسل ثل٘ڬ  ،ڣت ع ثمعن كما هڤ عنٖ ثم فه تعمل علګ بلٙڤ

ٙ ثآلياػ ثمناسبغ لنقلڢ يجإ كيفيغ ثلتعبيڇ عڜ قصٖه ڣثختيا ، ڣڣفقا ل٘لڊ عليڢ 

ٚ حاا  ٚ ثلشاع ڗ ي٘ك ٚيفڢ للمبالغغ يقڀ قائا:))ڣهي  ي تع نجٖ تقٖثمغ بڜ جعفٚت ڣ

ي ثلغ ٚ لڤ ڣقڀ عليها أجٜه ٗلڊ  ي شع ٩ٚ ثل٘ڬ قصٖه، فا يقڀ حت مڜ ثأحڤثڋ 

لڊ مثل قڤڋ عميڇ  ي ما قصٖ، ٗڣ بلغ  ٚه مڜ تلڊ ثلحاڋ ما يكڤڗ  ي معن ما ٗك ٜيٖ  ي

: ئبڜ ثأيهږ ثلتغلب

ٙثڣئ                              ٚثمغ حين سا ٙنا ما ٕثم فينا ***** ڣنتبعڢ ثلك ٚم جا ئنك
ٙ ما كاڗ  ٚثمهږ للجا ك ٚثمغ حين ڣثتباعهږفيهږ مڜ ثأخاځ ثلجميلغ ثمڤصڤفغ، ف  ثلك

ي ثلجميل(( تى علګ ثمعن كاما2كاڗ مڜ ثمبالغغ  ٙ ثلبيـ  ڗ صٖ ٚغږ مڜ   ، فعلګ ثل

ٕٙفڢ  ٚ لږ يتڤقڀ عنٖ ه٘ث ثلحٖ، ل٘لڊ  ڗ مقصٖ ثلشاع ا  ٚم  ٕثا علګ حسڜ ثلك

ٚ بمعن  كٖخ ٚئ ثم ٚب مڜ ثمبالغغ يتڤثفڄ ڣغايغ ثلشاع ي بلڤٹ  للمعن ثأڣڋ ڣه٘ث ض

ئبغاياتڢ مڜ ثلتعبيڇ

عما بااسًڇثتيجيغ ثمنڤطغ بكيفيغ بنا ثلخطاب ڣفڄ ثمنظٙڤ ثلًڇثثي ڣجظ ڣئئ 

ٚه  ي فك ٚ عليڢ  ٚيٖ بنا ثلشع ٙثٕ بنا قصيٖع مخ٬ ثمعن ثل٘ڬ ي ٗث  (( ٚ علګ ثلشاع

نما هڤ مجمڤٵ مڜ ثأفكاٙ يجمعها قصٖ ٗ ، 3نٌڇث(( لږ يخلڄ ثلشعٚ مڜ ثلعٖم ڣ

                                                 
 بت٥9ثلسابڄ، قٖثمغ بڜ جعفٚ، نقٖ ثلشعٚ،  - 1
ٙ نفسڢ - 2  بت4ت، ٥ثمصٖ
ٙ ثلشعٚ، - 3  بتت٥ ثلسابڄ،  ثبڜ طباطبا ثلعڤڬ، عيا
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ي قڤثلظ  حا يقڤم بڤضعڢ  لڀ ليتشكل لڢ معن ڣث ٚيغ، ثم  ه٘ث ثمنطلڄڣڣفڄ شع

ٙيڀ ثلكام علګ ثلڤجڢ ثل٘ڬ يبغي ڗ يلعظ بتصا ي  ڗ  ،تكمڜ ح٘ثقغ ثلصانٸ  ڣك

ٚنٌ ڣثلكلماػ بي لګ ، ڇ تٕڣ سڤسييڇتإقها علګ حٖ تعبيثللغغ لعبغ شط بحين يلج 

ٚځ ٙسږ مخطٰ لل ڄ غاياتڢ مستعينا بكل ڣسائل ثللغغ ثلت تسنح لڢ بتحقيط

ٚڥ بالسهل، ثمتاحغ خ ٜڋ، ڣ ٚع بالج تي م ڗ ي ي ))قڤع ثلصائغ  ، فمٖثٙ ثأمٚ يكمڜ 

ٙثٕ(( ٗث  ، ڣيشتٖ  ٗث شا ڗ ثللغغ ب1فيليڗ  ي ثلقڤڋ نفهږ ب  ٕ ٚ  ثنطاقا مما ٙڣ كعنص

ي عمليغ ثلتفاعل ڣثل ليڢ ساس   ٚسل  ٚسل ڣثم بنيغ هاميغ ا ما هي تڤثصل بيڗ ثم

لڀ ڣفقا لغاياتڢ ڣمقاصٖهب ٚف فيها ثم ئيتص

جل  ،ڣكما سبڄ ثل٘كٚ ٚث٩ مڜ  ٚبطڤڗ ثلباغغ باأغ ڗ مڜ ثلباغييڗ مڜ ي ف

ٚڬ: لڀةثمتكلږ ڣثمتلقيةثلسامٸ، مڜ ٗلڊ قڤڋ ثلعسك  تحقڄ فعل ثلتڤثصل بيڗ ثم

ٚڣف ٗ هڤ مقيږ ثلح ڗ ثلببغا يسم فصيحا، ڣا يسم بليغا،  لګ  ڣلي٠ لڢ قصٖ ))

ٕيڢ(( نتاه ثلخطاباػ ڣلكڜ، فالحيڤثڗ قٖ يشًڇڅ مٸ ثإن2ثمعن ثل٘ڬ ي ي   ساڗ 

ٙقغ بيڗ ثاثنيڗ فالنتاه ثللغڤڬ لإنساڗ ثلعاقل هڤ  تبقى ثلقصٖيغ ثلعامغ ثلفا

ئبحصڤڋ فعل ثلتڤثصل

ٗث ما تصفحنا مٖڣنغت ٛ ثلقٚڗثلباقانيڣ عجا ڗ ثإمام علګ ڣعي كامل  ،ت  نجٖ 

نتاه ثلن٨ ثلغ٩ٚ حقيقغ ه٘ثب ي تڤجيڢ  مڜ ثلباغغ  ، فالغايغڣمٖڥ فاعليتڢ 

ٜڋ لفٴ، ڣبلڤٹ ثلغايغ :))عنٖه ج حسڜ معن ڣ ي ثإباٹ عڜ ٗثػ ثلنف٠ علګ  ثإبانغ 

ٚثنٖ، فعنٖما  تثلباقانيت، يتقاطٸ  قڤڋ 3((ي ثمقصٕڤ بالكام هاهنا مٸ قڤڋ ٕڬ بڤج

ع معينغ، تتجسٖ  ي صٙڤ ڗ يكڤڗ ه٘ث  ي ثلنف٠ يستٖعي ٗلڊ  تحصل ثإبانغ عما 

                                                 
ٙ ثلسابڄ،  - 1 ٚثٛ، ثمصٖ  ب24، ٥ثلعلڤڬ ، ثلط
ٚڬ، ثلصناعتيڗ - 2  ب8ة٥ثلسابڄ، ، ثلعسك
ٛ ثلقٚڗ، ثلسابڄ،  ٥ - 3 عجا  ب ت28ثلباقاني، 
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ٜڋ لفٴ)ثاتساځ مڜ خالها قصٖيغ  ج حسڜ معن ڣ ڗ يكڤڗ قڤلڢ علګ  ي  ثمتكلږ 

ٚجڤع مڜ ثلكامب  جام(، ڣبه٘ث تتحقڄ ثلغايغ ثم ٚه يتضح ڣثان ي ثلقڤڋ ثلسابڄ ٗك

ڗ غايغ ثلكام  ثلناقٖ ثلبا۬يڗ  ٚ يبيڗ  خ ي مڤطڜ  نڢ  ا  ٙبٰ ثلقصٖ بالباغغ 

ي عامغ هي ثإبانغ عڜ ثمقاصٖ، فيقڤڋ:))ثلك ٚث٩ ثلت  ام مڤضڤٵ لإبانغ عڜ ثأغ

لګ ثلٖالغ علګ  ٚب  ق ڗ يتخيڇ مڜ ثللفٴ ما كاڗ  ٗث كاڗ ك٘لڊ ڣجظ  ، ڣ ثلنفٝڤ

ي ثإبانغ عڜ ثمطلڤب(( ح  ڣ ٚثٕ، ڣ ئب  1ثم

خٚ ڤثفيڢ نڣئ ي ي مڤضٸ  ڣثمقصٖ  غايغثمڤضڤٵ مناقشا ثل ٗثػيٖلي بٖلڤه 

ثه  ي تڤضيح ٙ ٚ فقٰقڤڋ ثلقصٖ بٚبٰ فعل بمعتمٖث  ٕڣڗ غيڇه مڜ ثأقڤثڋ  ثلشع

ٚڥ،  قڤثلڢ ما يهمنا ڣئ ڣلكڜ ما يصٖځ علګ ثلجٜ يصٖځ علګ ثلكلثأخ ث تتبٸ  مڜ ٙڣ

ٚع  حغ تجسٖ ثلنظ ٚ قصٖث  مڜ ثږ فهڤ يجعللٖيڢ، ڣث ، إنشإ ثلشعٚلقائل ثلشع

ٙڅ غايغ ثمتڣئ ڗ نٖ ٚڬ ٕڣنما  نڢ ن٨ شع ڗ نقڤڋ علګ ن٨ ما  نڢ كاڗ ا يمكڜ  كلږ ب

لګ قڤڋ ثلشعٚ، ٚمي  نما))فيقڤڋ: ي  ٚ ليڢ ڗ ثلشع علګ  -يطلڄ، مت قصٖ ثلقاصٖ 

ڗ  ببب أنڢ لڤ صح  ٚث ا مڜ ثلشع ڗ يتفڄ مثلڢ  ح  ٚيڄ ثل٘ڬ يعتمٖ ڣيسلڊ ڣا ي ثلط

لفاظ ي كامڢ  ٙي٬  ايسم كل مڜ ثعًڇ٩  ڣ تنتظږ ثنتظام ثأعا ڗ ثلشعٚ،  تًڈڗ بٛڤ

ٚثكاڗ ثلناٝ كل ٚه حڤڋ ثمڤضڤٵب ثږ يڤثصل 2((هږ شع ٕٚ ڣجهغ نظ ما  : ))فيقڤڋئ س ف

ليڢ ا مڜ قاصٖ  ڗ يقٸ  ح  ٗث بلغ ثلحٖ ثل٘ڬ بيناه، فا ي  ٚ ڗ ما يمكڜ   ب3((ثلشع

ڗ لكل فعل قصٖ فك٘لڊ ثلقڤڋ، ڣيكإ  ڗ لكل ن٨ بنيغ قصٖيغ، فكما  قڤلڢ 

ٚ قصٖ ڗ يكڤڗ لقائل ثلشع ٙع  ٚڣ ڗ يجمعڤث علګ ض ٚبيغ نقإث ڣباغييڗ   علما ثلع

ئبل٘لڊ

                                                 
ٙ ثلساب - 1 ٛ ثلقٚڗ، ثمصٖ عجا  ب ثتتڄ ، ٥ثلباقاني، 

2
ٙ نفسڢ ينظٚ: -   ب54، ٥ثمصٖ

3
 ب55نفسڢ، ٥  -   
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ي ه٘ث ثل ڗه٘ث ڣثلكام يطڤڋ عنٖتثإمامت  ٕناها علګ ش ٙڣ ، فالنصڤ٥ ثلت 

ه قلژها بالغغ ثلٖالغ ٚڬئ تثلباقانيتميغ ثلقصٖ عنٖ علګ  ي ثلقڤڋ ثلشع ب ڣبخاصغ 

حمٖ يڤسڀ علګ ثلشعٚ ٕڣڗ غيڇه فعل ثلقصٖٚه قصعڜ ڣئ ي  عڜ ٗلڊ يعلڄ 

ٕٚ  : ))مع٩ٚ حٖيثڢ عڜ ثلفصاحغ عنٖ ثإمام فيقڤڋئ ڣمڜ ثږ ليسـ ثلفصاحغ مج

ڗ يٖڋ عما بڢ، ڣك٘لڊ  ٙ علګ  ، قإ صابتڢ ثلحم ي ثلنف٠ أڗ ثل٘ڬ  ثلٖالغ عما 

ٙثػ ٙ للعبا ٚع ثلقصٖ ڣثاختيا ي ٕثئ ، 1((ثمجنڤڗ، ڣلكڜ ثلفصاحغ تتعٖڥ ٗلڊ، لتقٸ 

ٚ  تثلباقانيتلعل ه٘ث ثلكام يبڇٙ ثهتمام ڣئ ئغيڇه مڜ ثأقاڣيلب ٕڣڗئبالشع

ٚځ بيڗ ثإنساڗ ڣثلحيڤثڗليسـ ئ يضا علګ ، ڣئفقٰ ثلقصٖيغ ما يف لكنها تعمل 

ٚيڄ بيڗ يقڤڋ ت حيڗ علي بڜ خلڀ ثلكاتظڣه٘ث ما ن٨ عليڢ ت مقاماػ ثلخطاباػ ثلتف

ٙجـ  ي ثلهنا ت ڗ كاڗ  ڗ تكڤڗ ثإٔعيغ ٕثلغ علګ مقاصٖ ثلكتاب، ف :))ينبغي 

ٜث كانـ مشتقغ ي ثلع ڗ كاڗ  ٚفڢ، ڣ ٚ فنڤڗ ثمكاتباػ(( بع ئ، 2مڜ ڣصفڢ، ڣك٘لڊ سائ

ٚثعاع ثمقام+  قصٖيغ ثلكاتظ ]       ئ       ئثلخطاب)ثإٔعيغ(  ص                   م

ڗ يماثل بيڗ مقاصٖه ئ نڢ يجظ علګ ثلكاتظ  ئخاصغ فيما يتعلڄ-معن ٗلڊ 

نتاه ن٨ محكږ ثأڣصاڋ يتقبلڢ  ڣبيڗ مقاماػ خطاباتڢ-باإٔعيغ حت يتسن لڢ 

نما  بثمتلقي ٚ ثلقصٖيغ عنٖ تحٖيٖ ڣجهغ ثلخطاب ڣفڄ ثمقام، ڣ م كما ا يتڤقڀ 

ڗ ه٘ث ثاتصاڋ  ٙتباطهما معا علګ  ٚكيظ ثألفاٱ مٸ ثمعاني ڣث يضا ت يطڤڋ 

ليفهما  ي ت ٚثعاع ثلحاڋ  ٛه م ))بالتڤث ڣثاختا٭ ڣثلتما ٚكظ ثقتض  ڣتنڈيل ما ت

ٚث٩ ثلت تقٸ ثمخاطبغ ڣثمكاتبغ فيها(( ٛڋ ثأغ ڗ يستبيڗ 3منهما حسظ منا ، فبعٖ 

                                                 
1
ڣف ثلنقٖڬ،  -  ي ثمٙڤ ٙثسغ  ع ثلن٨ ٕ ٚث  بتتت٥ ثلسابڄحمٖ يڤسڀ علي، ق

ٙ ثلبشائٚ، ٭، لي بڜ خلڀ ثلكاتظ، مڤثٕ ثلبياڗع - 2  ب٥335  ب3ةة2، تةتح: حاتږ صالح ثلضامڜ، ٕث

3 -   ٙ  ب82، ٥نفسڢ ثمصٖ
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ٚضڢ ڣيحٖٕ مقصٖ ٚتيظ ثألفاٱ ڣثمعاني كتاب ثلكاتظ ڣثمخاطظ غ لګ ت ڢ يعمٖ 

ڗ يٖڋتعلي بڜ خلڀ ثلكاتظتڣفقها، مڜ ثږ كاڗ ثمعن عنٖ  ثلنف٠  ))ما يمكڜ 

صلڢ ثل ٙ مستعماڣيٖڋ عليڢب ڣ ٙثب ڣلكنڢ كٌڇ حت صا ٗث كاڗ مصٖ ي كل ما  قصٖ 

ڗ يقصٖ(( ح  ڗ ث1ي ٚ ثلت، ما نتبينڢ مڜ قڤڋ ثلناقٖ   معاني كانـ ٕثلغ علګ ثلضمائ

ي حٖ ٗثڴهابتنبئ عڜ ثمقصٖ ٙػ ثمعاني مقاصٖث  ڗ تٖثڣڋ ثستعمالها صا ئ، ڣبعٖ 

ٚ عليڢ ثل٘هڜ ثمتمعڜ  يغ ثلنقٖيغ ثلباغيغ، ثلًڇثثٖڣناػ ثم يڣثلباحن ما يستق

،  يقڀ عيانا علګ حقيقغ نا قٖ جعلڤث ثلن٨ ڣسيطا بيڗ ثلكاتظ ڣثلقاٙ ڗ علما

ڗ ثلن٨ ينتم لصاحبڢ مڜ خاڋ ف٩ٚ سلطغ مقاصٖه عليڢ، ثږ بعٖ ٗلڊ  كڤڗ 

ڣيلڢ مقاصٖه ٚه ڣت  ، ڣعلګهڤ ملڊ للمتلقي مڜ خاڋ مقاسمتڢ لإٔيظ ڣجهاػ نظ

ه٘ث ثأساٝ جعل تعلي بڜ خلڀ ثلكاتظت ))حصڤڋ ثلعلږ بالغ٩ٚ مڜ ثأهميغ 

لګ ثلغايغ(( ي ثلڤصڤڋ  ٚثغبيڗ ثمشقغ  ، حت ا يقٸ ثلقاٙ 2بمكاڗ، أنڢ يسهل علګ ثل

ي ٗلڊ  ڣيل ثلخاطئبي سڤ فهږ ثمقاصٖ مجانبغ  ئللت

ٙشيڄ تقي بنلسابقا؛  تڣتثلباقانيتثلجاحٴڣلي٠ ببعيٖ عما قٖمڢت ابڜ 

ڣڗ مقفى خاضعغ مقصٖ حٖث للشئهڤ يضٸ ڝ( ڣئت45ثلقيڇڣثني) نڢ: قڤڋ مٛڤ ٚ علګ  ع

ي ٗلڊ يقڤڋ: ))ثلشا ٚ قبل كل ٧  ڣ ، ڣهي: ع شيا ٙبعغ  ٚ يقڤم بعٖ ثلنيغ مڜ  ثلشع

ڣڗ مقفى  ، ڣثلقافيغ، فه٘ث هڤ حٖ ثلشعٚ؛ أڗ مڜ ثلكام مٛڤ ڗ، ڣثمعن ثللفٴ، ڣثلٛڤ

ٚكيظ 3بشعٚ؛ لعٖم ثلقصٖ ڣثلنيغ((ڣلي٠  لګ ت  ٚ ڣ ثلشاع ڗ يعمٖ ثلكاتظ  ، فقبل 

ليڀ معانيڢ ڣڣضٸ بعضها بمحاٗثع بع٬ ڣجظ عليڢ بٖثيغ تحٖيٖ ثلقالظ  لفاظڢ ڣت

                                                 
ٙ علي بڜ خلڀ ثلكاتظ،  - 1  ب9ث، ٥ثلسابڄ ثمصٖ
ٙ نفسڢ  - 2  ب9ت، ٥ثمصٖ
ٕثبڢ، ڣنقٖه، تح: محمٖ محي ثلٖيڜ عبٖ  - 3 ٚ ڣ ي محاسڜ ثلشع ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع  بي علي ثلحسڜ بڜ 

يا، ٭ ٙ ثلجيل، سٙڤ  ب9تت، ٥تة، هت98ت، 5ةثلحميٖ، ٕث
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 ٍٚ ڣ نٌڇث، فالنيغ كما ص ٚث  ڗ كاڗ شع ٙشيڄتثل٘ڬ سيضٸ فيڢ قڤلڢ  سابقغ  تثبڜ 

ليڀب ي ثلفعل ل٘لڊ ڣضٸ  فمبن ثلطباٵ ڣمڤضڤٵ ثلجبلغ للت ٚفغ  ناقٖناثلنيغ  ثمع

ٛمغ لقڤڋ ثلشعٚب ئبعلږ مقاصٖ ثلقڤڋ مڜ ثأمٙڤ ثلا

حتئ ٙشيڄڣيڤ ثه حڤڋ ثمڤضڤٵ ثبڜ  ٙ ٚ خ ي مڤضٸ  ڗ ثلقصٖ ڣثلنيغ ت  علګ 

لفاظڢ ي نفسڢ ڣضبٰ  ساسها يقڤم ثمتكلږ بًڇتيظ معانيڢ  ي  تسبڄ ثلقڤڋ ڣعلګ 

ڗ))، ٗهنڢ ٚث يكڤئڣعليڢ ڣجظ  ٙشيقا ع٘با، ڣفخما سها، ڣيكڤڗ معناڅ ظاه ڗ لفظڊ 

ڗ  ما للعامغ  ڗ كنـ للخاصغ قصٖػ، ڣ ما عنٖ ثلخاصغ  ٚڣفا:  ٚيبا مع مكشڤفا، ڣق

ٕٙػ(( لڀ-، فلي٠ ثأم1ٚكنـ للعامغ  متڤقڀ عنٖ تحٖيٖ نڤٵ ثلن٨  -قصٖ ثم

لګ لغغ ثلتعبيڇ ڣمتلقي ثلن٨ ڣثل٘ڬ يقصٖه  نما يتعٖثه  ليبقى ثلشاعٚ بخطابڢب ڣ

ٙشيڄت ڣثل٘ڬ فيڢ يختلڀ ثلناٝ فمقاصٖ خاضعا ن٨ ثل ٚ عنٖ تثبڜ  مقصٖ ثلشاع

هل ثلحضٚ هل ثلبٖڣ ئب2ليسـ كمقاصٖ 

حغ لفعل ثلقصٖ ئ ٙه ڣمڜ بيڗ ثللطائڀ ثلًڇثثيغ ثمڤ ٚه تثبڜ سناڗ نٖ ما ٗك

ڗ كاڗ مٖحا  حينڝ( تت4ثلخفاجيت) لڀ، ف ما ثلغ٩ٚ فبحسظ ثلكام ثم يقڤڋ:))

ڗ كاڗ هجڤث فبالضٖ ڣعلګ ه٘ث  ، ڣ كاڗ ثلغ٩ٚ بڢ قڤا ينبئ عڜ عظږ حاڋ ثممٍٖڣ

لڀ(( لڀ 3ثلقياٝ كل ما ي ٙع عڜ متڤثلياػ مڜ ثلجمل يتحكږ ثم ، فالن٨ عبا

ل جاماګ بنيغ متماسكغ ثتساقا بالعاقاػ ثلٖثخليغ ثلت تحيلها  ڗ ڣثن ، مٸ ثلعلږ 

ي ثمتلقي، ڣب٘لڊ يمكڜ  ثيڇ  لڀ قٖ يحٖف تغييڇثػ علګ مستڤڥ ثلبن قصٖ ثلت ثم

ڗ  لڀ، معن ٗلڊ  ٙڣحها مڜ مقاصٖ ثم ڗ ه٘ه ثلبنيغ ثللغڤيغ تستقي  لنا ثلقڤڋ 

ڥ ثلكاتظ ڣغاياتڢب ئثللغغ تابعغ لٚ

                                                 
ٙ  ثلسابڄ  - 1 ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع، ثمصٖ  ب3ت2، ٥تة، ه ثبڜ 
ٙ نفسڢ :ينظٚ - 2  ب225، ٥ثمصٖ
ٙ ثلكتظ ثلعلميغ، بيڇڣػ، ٭ - 3 ٚ ثلفصاحغ، ٕث  ب982٥،94ت، تةثبڜ سناڗ ثلخفاجي، س
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ٚئي٠ بيڗ فنڤڗ ثأئ لڀ ثلفيصل ثل ليل قڤثڋ ڣثلنصڤ٥ڣيبقى قصٖ ثم ٗلڊ  ٕڣ

ي فضل ثلبياڗ ڣثلباغغ فيقڤڋ:))يكفي  ٚثهيږ بڜ محمٖت  ب ٕه تثلخفاجيت عڜ ت ٙڣ ما 

فهام ثلناطڄ، ڣا ثلناطڄ مڜ سڤ فهږ  تى ثلسامٸ مڜ سڤ  ا ي مڜ حٴ ثلباغغ 

ي ه٘ث ثلقڤڋ يتحٖف عڜ سڤ ثلفهږ ڣثإفهام 1ثلسامٸ(( ڗ ثلناقٖ  ٚغږ مڜ  ، علګ ثل

ٚ متڤقڀ علګ ثلناطڄ ڣقصٖيتڢ، فما يحٖف مڜ سڤ ثلفهږ لٖڥ  ڗ جماٵ ثأم ا 

لګ تعميغ  ٙثجٸ  ي  نتجڢي ثلن٨ ثل٘ڬ متڤثجٖع ثمتلقي  ي حٖ ٗثتڢب ل٘لڊ ڣ ثلنا٥ 

ٚ يجعل ثلغ٩ٚ سابقا للكائ خ م، فامتكلږ يحٖٕ ڣجهتڢ ڣقصٖه ثږ يناسظ مڤطڜ 

، فلي٠ ثلغايغ مڜ ثلعمليغ ثلكامئ كامڢ ثلكام غيڇ أڗ))ي حٖ ٗثتڢ،  للغ٩ٚ ثمنشٕڤ

نما ثئ ي نفسڢ، ڣ ٚثضهږ، ڣيئمقصٕڤ  غ ليڢ ليعبڇ ثلناٝ عڜ  مڤث ثمعاني ثلت فهئحتيٌ 

ٗث كانـ ثألفاٱ ٙف٬ غيڇ ٕثلغ علګ ثمعا ي نفڤسهږ، ف حغ لها، فقٖ  ني ڣا مڤ

صل ثلكام(( ي  ساسيغ 2ثلغ٩ٚ  ڗ نستشڀ مڜ ه٘ث ثلقڤڋ ثاف نقا٭  ، يمكڜ 

لګ تحليل ثلن٨: ئ تحيل 

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

                                                 
ٚ ثلفصاحغ،   - 1 ٙ ثبڜ سناڗ ثلخفاجي، س  بتت، ٥ثلسابڄثمصٖ
ٙ نفسڢ،  - 2  بت٥22ثمصٖ

 ثلكام

تعبيڇ     
ثلناٝ عڜ 

ٚثضهږ غ

ثألفاٱ 
 حاملغ ثمعاني

تعبيڇ     
ثلناٝ عڜ 

ٚثضهږ غ

ثألفاٱ غيڇ 
 للمعاني حاملغ

 للمعاني

ٙف٬  
 ثلقصٖ

ٕثلغ علګ 
 ثمقاصٖ
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ڗ ثمتئ ث قصٖمفإ ٗلڊ  ا مڜ ٙڣ ح عڜ  كلږ ا يتكلږ  ڗ يف جل  ڣمڜ 

ڗ  ثٕ ٕليا، مڜ ثږ ف نما جعل ثللساڗ علګ ثلف ي ثل٘هڜ ڣ ضميڇه، فامعاني حاصلغ 

هل ه٘ه حاصل ثلتناسظ بيڗ ثألفاٱ ڣثمعاني ڣبيڗ ثلتعبيڇ عڜ  ثلضميڇ هڤ ما ي

 ٚ ٗث لږ تتحقڄ ه٘ه ثلعناص ڗ تكڤڗ حاملغ للمقاصٖ، ف ثلتشكيلغ ثللغڤيغ علګ 

ٗعاڗ بفشل ثلعمليغ ثلتڤثصليغ ڣثلت مفإها حصڤڋ ثلفهږ ڣثإفهامب ، ثلثاف فه٘ث 

ٚ فيقڤڋ: ))ثمتكلږ مڜ ڣقٸ ثلكام  خ ي مڤضٸ  كٖه ثبڜ سناڗ ثلخفاجي  ڣه٘ث ما ي

ٙثٕتڢ ڣثعتقإه ڣغيڇ ٗلڊ مڜ ثأمٙڤ ثلئ حڤثلڢ مڜ قصٖه ڣ ٘ڬ بينا حقيقتڢ بحسظ 

ٚث(( ڣ تقٖي ليڢ حقيقغ  ٚثجعغ  سهظ 1ثل ٙثسغ ثلناقٖ له٘ث ثلجانظ ڣقٖ  ، مڜ خاڋ ٕ

ٚ٭ حصڤڋ  ڗ ثلكام صفغ خاصغ باإنساڗ بش ي تڤضيحڢ، يمكڜ لنا ثلقڤڋ 

ٗ ا يعتٖ بكام ثمجنڤڗ أنڢ ا تحصل منڢ ثإفإع ڣثلت هي قصٖ ممڜ  ثإفإع، 

ئثمتكلږب

ڥ تثبڜ سناڗ ثلخفاجيت  ،ڣجماٵ ثلقڤڋئئ ي ٙ  ٕٙ ڗ ثمتكلږ هڤ ثلسيٖ كما هڤ ڣث

ڗ يكڤڗ م ما)) ي ثألفاٱ ڣثمعاني كيڀ شا يصنٸ بها ف ٚئي٠ ثمتحكږ  عڜ  ثعبڇئثل

فهامڢ فيجظ  ٚيٖ  ڗ كاڗ ي فهامڢ، ف ٚيٖ  ڣ ا ي فهام ٗلڊ ثمعن  ٚيٖ  ٚضڢ بالكام ي غ

فهامڢ فليٖٵ  ٚيٖ  ڗ كاڗ ا ي مكنڢ، ڣ يضاٍ ثللفٴ ما  ي بلڤٹ ثلغ٩ٚ ب ڗ يجژهٖ 

ٚضڢ(( ي غ بلغ  ٙع عنڢ فهڤ  ڣ يتعامل 2ثلعبا ڗ يلتقي  نڢ يمكڜ للمتلقي  ، معن ٗلڊ 

ڣ منقطعغ  مٸ نصڤ٥ غيڇ مكتملغ ٜياٍنحڤيا  ڣ قٖ يڤجٖ بها ثن ٛ مڜ ، ليبڇٕاليا 

ي ملتئ لګ تفسيڇ ثلن٨ ڣفڄ ما  خاڋ ٗلڊ عمل ثمتلقي  فجڤثػ ثلن٨ ڣثلڤصڤڋ 

ٙجي  ڣ ثلخا ئحٖٕه صاحظ ثلن٨ بااستعانغ بالڤسائل ثمتاحغ عنٖه كالسياځ ثلٖثخلي 

                                                 
ٚ ثلفصاحغ،  - 1 ٙ ثبڜ سناڗ ثلخفاجي، س  ب44، ٥ثلسابڄثمصٖ
2-  ٙ  بت22، ٥نفسڢ ثمصٖ
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ڥ يڢ عمليغ تجاٗب ڗ ثلن٨ ڣمتلقمثا، ڣه٘ث ما يخلڄ بي طڤيلغ تنته باكتماڋ ٙ

ئثمتلقي حڤڋ ه٘ث ثلن٨ب

ٚجانيتما    ئ ٚئ تثلج نقڀ علګ  ٗخالڀ سابقيڢ، ي يغ ثلنظږ  فاصاحظ نظ

ٚف فيڢ ثلباغثقڤئ ٚنها بقصٖيغ ثمتكلږ، ڋ لڢ يع ڗ كاڗ تلميحا ا غ ڣيق حت ڣ

ٚيحا لګ معياٙ ثلقصٖ كمڤجڢ لفعل ثلتڤثصلييشمڜ ثږ فهڤ ، تص خاصغ فيما  ڇ 

ٚيغ ثلنظږ تقڤم علګ تڤ۔ي  ڗ نظ يتعلڄ بتغييڇ ثأنظمغ ثللغڤيغ، ڣنحڜ علګ علږ ب

ٚها يحٖف  ڣثلتعالڄ بيڗ ثألفاٱ ڣثلجمل تامغ ثمعانيب ڣما معاني ثلنحڤئ ث مڜ علګ 

نما هڤ مڜ قبيلتق ٚثٙ  خيڇ، ڣح٘ف ڣتك ٜياحاػ يقتضيها ثلغ٩ٚ ثل٘ڬثائ ٖيږ ڣت  ن

مڢ ثمتكلږ،  ئب1ڣ ثمعن ثل٘ڬ يقصٖي

ٚجانيت فيما يتعلڄ بمعياٙ ثلقصٖيغ  ٚع تثلج ننا نستطيٸ ثلكشڀ عڜ نظ ثږ 

نڢ مقياٝ با۬ي لمڜ خاڋ كامڢ ثمتضمڜ للغ٩ٚ ثإئ كام ثمتكلميڗ حين 

ي:))تحقيڄ ثلقڤڋ علګللتفاضل ثلباغغ ڣثلفصاحغ ڣثلبياڗ ڣثلبڇثعغ ڣكل ما  ، فيقڤڋ 

ئثلقائليڗ علګ بع٬، مڜ حين نطقڤث ڣتكلمڤث، شاكل ٗلڊ، مما يعبڇ عڜ فضل بع٬ 

ي نفڤسهږ ڗ يعلمڤهږ ما  ثمڤث  ٚث٩ ڣثمقاصٖ، ٙڣ خبڇڣث ثلسامعيڗ عڜ ثأغ ئڣ

ٚهږ((ڣيكشفڤث لهږ عڜ  ٚجانيت ب يق2ٍٖضمائ ٙه حڤڋ ثلن٨ ڣكل ما  تثلج فكا يتعلڄ ب

ٙع ثمتكلږ علګ ثإفصاٍ عڜ قصٖه  ڗ مكمڜ ثلباغغ هڤ قٖ كٖ علګ  بڢ، ڣل٘ث فهڤ ي

ٚ تفاڣػ  ح ڣلي٠ ثڣبلڤٹ هٖفڢ، ڣه٘ث س ف متكلميڗ فيما بينهږ فلي٠ كل مڜ تكلږ 

ٗ ا  باڗ،  ڗ كل مڜ كتظ   ٚ نما جماٵ ثأم ي ثلتعبيڇ باللغغ ڣ تتڤقڀ ڣظيفغ ثمبلغ 

ثيڇ يتمكڜ ثمئ ٚ خاطظ مڜ ثلت س ٚئعلګ قلظ ثلسامٸ ڣ ئهبفك

                                                 
ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ، ٥ - 1 ٚ ثلج  بة25ينظٚ: عبٖ ثلقاه
ٙ نفسڢ - 2  ب43، ٥ثمصٖ



بياالنّّ                    الفصل الّثالث:             ص وامتلقي في الّتراث الّنقدي الع

 

 

219 

ڣ نمٰ ثلعاقغ ئ ي مڤقڀ ثلڤعي نحڤ مڤضڤعڢ  ٗڗ ففعل ثلقصٖيغ يتجسٖ 

ٚع ما، ڣمڜ ه٘ث ثمنطلڄ يقڤم عقل ثإنساڗ ببنا  ٚبٰ ثلڤعي بمضمڤڗ ظاه ثلت ت

ٙئ سي٠ لفعل ثلتعبيڇ بڤثسطغ ثللغغ ڣثلت ثتصڤ تڢ حڤڋ ه٘ه ثلظڤثهٚ مڜ ثږ ثلت

ٚسالغ ڣجظ  يصاڋ ثل ثلغايغ منها تحقيڄ ثلتفاعل مٸ ثمتلقي، ڣحت يتمكڜ ثملقي مڜ 

ليڀ  لګ بنا نظام ثلت ٙع ثمتلقيڗ علګ ثاستجابغ، ل٘لڊ فهڤ يعمٖ  ٚثعي قٖ ڗ ي عليڢ 

ڣلګ مڜ حسڜ ثلًڇتيظ، ڣثل٘ڬ قٖ يجعل فيڢ حس ٙ بيڗ ثألفاٱ  ڣعڜ ه٘ث ڜ ثلجڤث

ٚب مڜ ثلتعبيڇ  بي ثأصبٸ علګ قڤلڢ تعالګ:يثلض فاغسلڤث بڤجڤهكږ  علڄ ثبڜ 
ڣسكږئ حڤث بٚ لګ ثلكعبيڗ ڣثم ٙجلكږ  ٚثفڄ ڣ لګ ثم يٖيكږ  ع ثمائٖع، ثآيغ ڣ ، تةسٙڤ

لګ نظږ ثلكام علګ فيقڤئ ح ڣثلغسل لكڜ ما قصٖ  ي ثم ڋ:))لږ تختلڀ ثلعلما 

تلفا مٸ معناه، عٖڋ  ع ثمائږ بامائږ ليكڤڗ لفٴ ثلكام م ثلڤجڢ ثأحسڜ مڜ مجاٙڣ

ح ثلٚٝ حت  ٙجل علګ م ڬ قٖم غسل ثأ خيڇ((،  لګ ثلتقٖيږ ڣثلت ٗلڊ ثلًڇتيظ 

ليڀ يتطلبڢ ثمقام ثلٖثخلي  يجاٙڣ بيڗ ثأعضا ثمغسڤلغ، ڣه٘ث ٚب مڜ ثلت ثلض

جام بيڗ ثمتڤثلياػ ثلجمليغ( بقصٖ مڜ ثمتكلږب ٚثعاع ثان ئ)م

ٚڬئتا يتڤقڀ ئ بي ثأصبٸ ثمص يتثبڜ  بياڗ ثمساڣثع مع٩ٚ  عنٖ ه٘ث ثلحٖ فهڤ 

ثنا ثلكام ڣخالڢ يبيڗ بيڗ ثألفاٱ ڣثمعاني  ي  تي ))ثمتكلږ  نڢ قٖ ي بلفظغ علګ 

ڣ تتميږ  ڣ استٖعا قافيغ  ڗ  ٛثئٖع علګ لفٴ ثمقصٖ ثل٘ڬ قصٖه إقامغ ٛڣ

ٛثٕ  يضا مساڣثع أڗ لكل باب لفظا يخصڢ، فمت  ڣ سجعغ، فتلڊ  ڣ إيغاڋ  ، معن

، كاڗ ثلكام غيڇ مڤصڤف  علګ ٗلڊ ثللفٴ ثلٖثڋ علګ ٗلڊ ثمعن ثمقصٕڤ

ٚكيظ مڜ خاڋ ه٘ث ثلقڤڋ يمك ، 1بامساڣثع(( ثنا ت  ٙ نڢ لفعل ثاختيا ڜ لنا ثلقڤڋ 

ي  ڗ يحمل ه٘ث ثلفعل قصٖث  ٚ٭  ضيڀ  مڜثناياه، ثلكام ٕٙڣ مهږ بش ٗث  ثږ ف

                                                 
بي ثأصبٸ ثم - 1 ٚ ثلتحبيڇ، ٥ثبڜ  ٚي ٚڬ، تح  ب98ت-ث9تص
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قامغ  ڗلفٴ لغ٩ٚ  ٙه عڜ مقصٖ  ٛڣ ي ثلكام كاڗ ه٘ث ثللفٴ خا ڣ تنميڄ 

ي  ي مقصٖ تحسيڗ ثلكام ڣقيام ثلبٖيٸ، ڣه٘ث ما قٖ يٖخل ثمتكلږ  خل  ثمڤضڤٵ ٕڣ

خٚ:))ڣليكڜ كامڊ سليما مڜ ثلتكلڀ ياهظ ثلتكلڀ، غ ي مڤطڜ  ڣأجل ٗلڊ يقڤڋ 

ٜثڅ(( ٙتڊ علګ مغ ٚيئا مڜ ثلتعسڀ، ڣليحٰ لفظڊ بمعناڅ، ڣتشتمل عبا ئب1ب

ئثلكام                                ئ

ئ

ٙ ثمعاني     قٖث ئحصڤڋ ثلغ٩ٚ ثمقصٕڤ                     ثألفاٱ علګ 

ليڢ بعٖ ثلتتبٸ ثلٖقيڄتڣما ئ ٙع  حيڀ ثإٔځ أقڤثڋ  جٖٙ بنا ثإشا ڣثلت

ٚقڤث فنا مڜ ثلقٖث نهږ لږ يط ي مى علګ  ففنڤڗ ثلباغغ  بطڤه ب ا ٙڣ عاڋ ثلكام 

ٙبٰ ثلبياڗ بالتعبيڇ عڜ ثمقاصٖ  بي ثأصبٸ حيڗ  ثلقصٖيغ، مڜ ٗلڊ ما قام بڢ ثبڜ 

ٚثه  خ حغ لڢ، ي قڤلڢ:))ڣحقيقغ حسڜ ثلبياڗ  حسڜ ثلصٙڤ ثمڤ ي  ٚثٕ  ثمعن ثم

سهلها(( ٚځ ڣ ٚب ثلط ق يصالڢ لفهږ ثمخاطظ ب ، ڣهڤ ب٘لڊ يخالڀ بع٬ مڜ 2ڣ

ٙبٰ قصٖيغ ثمتكلږ  ٚب  ي ه٘ث ثمض ٙبطڤث ثلقصٖ بالباغغ، فناقٖنا ڣ تقٖمڤه ثل٘يڜ 

 هڤ عيڗ بحسڜ بيانڢ عما يعًڇڬ مخيلتڢ بغيغ حصڤڋ ثلفائٖع لٖڥ ثمتلقي ڣه٘ث

ي ٙيڢب ئثلباغغ 

ٚڥئي باب ثمعاني بي تثبڜ ثأثيڇتيميڈ ئ ثمتٖثڣلغ،  ڗ جملغ ثمعاني ثمبتٖعغ ڣثأخ

ٚب ثهتمـ بامعاني ثهتمامها باأ ڗ ثلع ا أنها افلڣن٨ علګ  ٱ، ڣما عنايژها باألفاٱ 

صلحڤها ڣبالغڤث  ٚثضها ف غ ٚيقها لع٩ٚ  بڤثب لها ڣط ها، ي تحسينڣعيغ للمعاني ڣ

ي ٙيڢ ث ٗلڊ  ٗهظ بهاڣثمقصٖ مڜ ٙڣ ي ثلنف٠ ڣ ڣقٸ لها  ي ثلٖالغ   ))ليكڤڗ ٗلڊ 

                                                 
ٙ ثلسابڄ - 1 ٚڬ، ثمصٖ بي ثاصبٸ ثمص  بة42، ٥ثبڜ 
2 -  ٙ  بة49نفسڢ، ٥ثمصٖ
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ٚئ1علګ ثلقصٖ(( ٚب جعلـ خلڀ كل بنيغ مڜعلګ ، نفا ، فكما سبڄ ثل٘ك  ڗ ثلع

نتاه ثلن٨ مقصٖيغ ي  ليڢ  ڣه٘ث ،ثلبن ثلت تساهږ  ناقٖنا حيڗ جعل ما ٗهظ 

نما تتږ عڜ قصٖيغ مڜ ثمخاطظ ڣفيڢ باب لتعظيمڢ، ڣيبيڗ  ٚع ثالتفاػ  ثبڜ تظاه

نڤثٵ ثالتفاػ: كاالتفاػ مڜ تثأثيڇ  ٚب مثا لكل نڤٵ مڜ  ڗ يض ي  ٚه  ڣجهغ نظ

ي كامڢ ثلغيبغ  ثباڴها  لګ  ٚث٩ يبغيها ثمتكلږ ڣيس۫ګ  غ لګ ثمخاطظ، ڣلكل ٗلڊ 

ي ليڢ ٗلڊ غايتڢ  ٚمي  ئب2حمل ثمخاطظ علګ تصٙڤ ثمعن ثل٘ڬ ي

ي ثل٘هڜ، يتجسٖ كيانها مڜ  ڣكٖليلئ ع  ي ثلنف٠ متصٙڤ ڗ ثمعاني قائمغ  علګ 

لڊ  لڀ ٗڣ لګ ثلڤجٕڤ بالفعل عڜ قصٖ مڜ ثمخاطظةثم ي س۫ي منڢ ثلڤجٕڤ بالقڤع 

ڗ يجعل ٙث ثمتلقي  علګ  ها، يعلڄ تثبڜ ثأقإ ٚث::ثيڇ علګ قڤڋئعلګ تصٙڤ بٰ ش ئ)) ت

حاڗئ حيفغ صح ني قٖ لقيـ ثلغڤڋ ڴهڤڬ ***** بسهظ كال ئب

ٚبئ ض ٚػ   ****ف ٚثڗئ  ها با ٕه٤ فخ ٚيعا لليٖيڜ ڣللج  ص

نڢ  ٚب ثلغڤڋ، ك ڗ يصٙڤ لقڤمڢ ثلحاڋ ثلت تشجٸ فيها علګ ض نڢ قصٖ  ٚهږ ف ئيبص

تڢ علګ ٗلڊ ثلهڤڋ(( ٚث ئب3ياها مشاهٖع، للتعجظ مڜ ج

ڗ نستشڀ ڣجهغ نظٚ تثلعلڤڬت حڤڋ ه٘ث ثمڤضڤٵ نجٖه ا ٕٙنا  ٗث ما   ڣ

جل طابقغ ثلغ٩ٚ ثمقصٕڤ مڜ ثلكام علګ ثختاف :)) ميختلڀ عمڜ سبقڢ، فمڜ 

ٙيٖ بڢ بعٖ ثختصاصڢ بالًڇكيظ  ڗ يكڤڗ مڤثفقا ما  نڤثعڢ ڣتبايڜ فنڤنڢ فابٖ مڜ 

تقاڗ  ٚكيبڢ ڣ حكام ت نڢ بعٖ  ي ثلعقٖ، ف ٙعايتڢ ڣنظيڇه  ڣهڤ غ٩ٚ عظيږ، ا بٖ مڜ 

ٚكيبڢ  ليفڢ ا بٖ مڜ مطابقتڢ ما صيغ لڢبببڣثلكام بعٖ ت ي غيڇ ٗث ت ڣضعتڢ 

ٚم ثمقصٕڤ بڢ ڣكاڗ خاليا مڜ  مڤضڤعڢ ڣلږ تقصٖ بڢ ما هڤ مڤضڤٵ لڢ ثنخ

                                                 
 ب 5ت، 2٥ةثمثل ثلسائٚ، هثبڜ ثأثيڇ،  - 1
ٙ نفسڢ - 2  ڣما بعٖهاب 8تت، 2٥ة، هثمصٖ
 ب83ت، 2٥ةنفسڢ، ه - 3
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لڀ ڣبيڗ  ٗڗ ،1ثلباغغ(( ٙثجٸ للتطابڄ ثلحاصل بيڗ ثلكام ثم فتحقڄ باغغ ثمتكلږ 

ٛثئڢب ئثمقصٖ ثل٘ڬ ڣضٸ ثمڤضڤٵ ب

ٚفڢ، ڣها نحڜ نح ٛلنا ننهل مڜ معيڗ ثلًڇثف، ڣنغًڇف مڜ غ ٚحاڋ عنٖ ڣا  ٰ ثل

ٙبغحٖ مڜ  س٠ مقنڗ  ،ثلنقإ ثمغا فكاٙلنقڀ علګ عمل م ٙث ڣ تثبڜ كاڗ نتاه 

ت تجاه ثمقاصٖ، نما٭ ږ ثلخطاب قام بتقسيف ثلبنا ٚث٩لګ  ٙٝ  ،بحسظ ثأغ كما ٕ

ساليظ ثلخطاب،  بڤثب مٖڣنتڢ بـت ڣقٖثلعاقغ بيڗ ثمقاصٖ ڣ حٖ  ثللفٴ  ڣسږ 

 ثلناقٖ ثلبا۬يكما ا يبتعٖ   بتثمقصٕڤ ثلغ٩ٚ ثمعن نحڤمقسږ مڜ جهغ مڤثجهغ 

ٙبطها بتحقيڄ ثمقاصٖ، ف  ٗ ٚيفڢ للباغغ عڜ سابقيڢ  ڗ ي تع يقڤڋ:))ثلباغغ هي 

ي ثلنف٠ متمكنا مڜ ثلغ٩ٚ  ٙع يسهل بها حصڤلڢ  يعبڇ عڜ ثمعن ثمطلڤب عبا

)) ثلت ڣقفنا عليها خاڋ صڤاتنا ڣجڤاتنا ٕثخل طياػ ، مڜ ثلتنظيڇثػ 2ثمقصٕڤ

ڗ نمثل ثمٖڣناػ ثلًئ نڢ يمكڜ لنا  ي حيڗ  ٕٙفا للقصٖ،  ڗ بعضهږ جعل ثمعن  ڇثثيغ 

ت بامخطٰ ثلتالي:   منظٙڤ تثب ئڜ ثلبنا

ئثلباغغ                                           

ئ                                                                          

ي ثلنف٠                    طلڤب    ثأسلڤب ثلسهلثمعن ثم ثيڇ  ئثلغ٩ٚ ثمقصٕڤ ثلت

ٚجٸ ئ لګ :  تثبڜ ثلبناتكما ي ثإيجاٛ ڣثمساڣثع ڣثلتطڤيل ثنقسام ثلخطاب 

ٚيسا مطلظ  ٚث٩ تك ث ه٘ث ثلخطابثأغ ع مڜ ٙڣ ڗ صاحظ ثلن٨ لڢ  ،ثمنشٕڤ بمعن 

ٙه لنمٰ مڜ ه٘ه ثأنما٭ ثلثاثغ  ليها مڜ خاڋ ثختيا ٚيٖ ثلڤصڤڋ  مقصٖيغ ڣغايغ ي

سي٦  ه ثلت ٙثيغ بحاڋ متلقي ثلن٨، ل٘ث فهڤ يس۫ګ ڣفڄ منظٙڤ ئللتعبيڇ فهڤ علګ ٕ

                                                 
ٚثٛ،  - 1  بتت٥ثلسابڄ، ثلعلڤڬ، ثلط
ي صناعغ ثلبٖيٸ، ٥  - 2 ٚيٸ  ٚڣ٩ ثم ، ثل ٚثكش   بث8ثبڜ ثلبنا ثم
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ٙ ثأسلڤب ڣنڤٵ ثلن٨ ثل٘ڬ يڤثفڄ ڗ يختا ئب1ماڋ ثمتلقي نحڤ ثمتلقي 

نڤثٵئ حيانا بيڗ  ت تكڤڗ ثلفيصل  ي ٙڬ تثبڜ ثلبنا ٚث٩ ڣثمقاصٖ  ڗ ثأغ ئكما 

ٙ حكږ حڤڋ ه٘ه ثلنصڤ٥ فـ  ليها إصٖث ٚث٩ ڣثمقاصٖ ) )ثلخطاباػ ڣقٖ يلج  ثأغ

ي ثلخطاب علګ ثلش  ثلڤثحٖ، فيكڤڗ ل٘لڊ ثلش   نحا كثيڇع بحسظ كل تختلڀ 

ي ثلش قٖ ينحڤ غ٩ٚ، ف نحڤث غيڇ ثل٘ڬ ينحڤه فيڢ بع٬، فا  بع٬ ثلناٝ 

ٚ اختاف ثلنحڤيئ حٖهما علګ ثآخ ڗ يكڤڗ ل٘لڊ ثشًڇئڜ، ڣئيعًڇ٩ ب ي ثلبٖيٸ  طڤث 

((ثللفٴ ب فا يمكڜ ثلفصل بيڗ  ،2ٛث ثمعن ڣثمعن مڤثجها نحڤ ثلغ٩ٚ ثمقصٕڤ

لګ م ٚجڤٵ  ا بال ي ثمڤثضيٸ  ڗ ثلنصڤ٥ ثمتشابهغ  صحابها، مٸ ثلعلږ  قاصٖ 

ٚكيظ ثلكام ي ت ، ثمقاصٖ لها ٕٙڣ  ت ثللفٴ مساڣيا للمعن ، ل٘لڊ جعل تثبڜ ثلبنا

ب  لغ ثلغ٩ٚ ڣثمقصٖ ثمنشٕڤ ئڣثمعن بمثابغ 

ٚث٩ ڣثمقاصٖڣئئ ٜثما كاڗ ،ما كانـ ثمعاني تابعغ لأغ لڀةثمتكلږ  ل علګ ثم

خ ٚثعاع ه٘ه ثمشاكلغ ڣثلعمل علګ  حسڜ هيئغم ي  حت يتڤثفڄ ثمطلظ مڜ  ٚثجها 

لګ ))، أنڢ ه٘ث ثلن٨ لګ غ٩ٚ، ڣغيڇ بليغ بالنسبغ  قٖ يكڤڗ ثمعن بليغا بالنسبغ 

ا بعٖ ثاتفاځ علګ ثلغ٩ٚ ڣثلنحڤ  حٖ  ح ثاعًڇث٩ علګ  خٚ، ڣل٘لڊ ا ي غ٩ٚ 

ٗث تڤثفقـ  ،3ثل٘ڬ نحا فيڢ(( ا  ت  ٚ تثبڜ ثلبنا ق ڣا يجٛڤ ثلحكږ بيڗ ثمعنييڗ كما 

نڢ )) ٚث٩ب  ڣتبعا ل٘لڊ ف ڗ ثمعاني قٖ ثأغ تكڤڗ مڤثجهغ نحڤ ثلغ٩ٚ، ٗث تبيڗ 

ٚث٩  ٚث٩ غيڇ منحصٚ مڜ جهغڣثأغ  ا تنحصٚ، فتقسيږ ثلصناعغ بحسظ ثأغ

)) ڗ بنا ثل4ثمعن ئن٨ ا يقڤم علګ مبٖ ثلتناسظ بيڗب ثنطاقا مڜ قڤڋ ثلناقٖ ف

                                                 
ٙ نفسڢينظٚ:  - 1  بث8، ٥ثمصٖ
2 -  ، ٚثكش  ٙ ثبڜ ثلبنا ثم  ب89، ٥ثلسابڄثمصٖ
 ب89، ٥نفسڢ - 3
 بة9، ٥نفسڢ - 4
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ٚيڜ: ٚ مقسما بيڗ عنص ٙ ثأم نما صا ئثألفاٱ ڣثمعاني فقٰ، ڣ

ٚكيظ ثمعاني مٸ ثألفاٱب -ت  ت

ٚث٩ مڤثجهغ ثمعاني -2 ئبللمقاصٖ ڣثأغ

لګ محصلغ ثلقڤڋ  ت  ي ثلختام يصل تثبڜ ثلبنا ثمقاصٖ تبيڗ ڗ )) مفإهاڣ

ي ثلبياڗثلحسڜ مڜ ٗلڊ مڜ ثلقبيح، ڣكلما كاڗ  حسڜ  حا كاڗ  ، 1((ثمقصٖ ڣث

ڣ ثل ل ن٨فالحكږ علګ ثلنتاه ثإٔبي   ٚ حسنها ما كاڗ نما يكڤڗ بالنظ ګ ثمقاصٖ، ڣ

ح ثمعالږ، بيڗ ثلغ٩ٚ ڣثلقصٖ  ڋ ثمتلقي: كيڀ يمكڜ لڢ ثلعلږ ڣث ڣقٖ يتسا

لڀ؟ فيج ٚيٸتيبڢ بقصٖيغ ثم ٚڣ٩ ثم ڗ))يستٖڋ علګ ثمقاصٖ صاحظتثل علګ 

ٚيح بڢ(( ٙبٰ ثلقڤڋ بالغ٩ٚ ثمقصٕڤ مڜ غيڇ تص ٚثئڜ ڣمنها سياځ ثلكام، ڣهڤ  ،  2بالق

ٚث٩ فاإحالغ علګ  ڗ نستشفها مڜ خاڋثأغ ٚثئڜ:  ك يمكڜ  ڣ ثلق بع٬ السياځ 

ٙ ثلت يًڇكها ثلكاتظ تكڤڗ بمثابغ ثآثخطاب مبطڜ، ڣئ تنضڤڬ تحـثلتلميحاػ ثلت  ا

شا ٚبٰ ثلن٨ بمنابعڢ ثأساسيغ ڣبسياقڢ ك ، ))ف ٙع علګ مقاصٖه يستٖڋ بها ثلقاٙ

ٚع ثإٔبيغ مڤصڤلغ  ڗ ثلظاه مكاناتڢ ثلخاصغب ٗلڊ  ٚجعيتڢ، هي ثنعكاٝ منشئڢ ڣ ڣم

ي ثل٘ڬ يعيبالقيږ  يثلشخصيغ ڣثاجتماعيغ لإٔيظ قڤيغ ثلعاقغ بالڤثقٸ ثلثقا  ٤ 

ئب3خضمڢ((

ٚبيغ ثلقٖثمى قٖ ئ ڗ علما ثلع ڗ يقڀ عنٖها  مڜ ثلبٖهياػ ثلت يمكڜ للقاٙ 

ي ثلتنظيڇ  ٙغږ ثختاف ثلتڤجهاػ ڣثلتعبيڇ عڜ ثشًڇكڤث  ثمڤحٖ للقضايا ثلنقٖيغ 

ٚ ت ثمفاهيږ، فهاهڤ ي ثلعلڤڬئبڜ ثلفضل ثمظف ٚيفاتڢ علګ ثلبنيغ ثلتحتيغ ت يحافٴ  تع

ٙغږ ثختاف ثلتعابيڇ ڣثمصطلحاػ، ڣ مفهڤم ٚيفهي ثلباغغ  نڊ  اتع يقڤڋ: ))ثلباغغ 

                                                 
ي صناعغ ثلبٖيٸ،  - 1 ٚيٸ  ٚڣ٩ ثم ، ثل  ب23ت٥ثبڜ ثلبنا
2 -   ٙ  ب23ت نفسڢ، ٥ثمصٖ
ي ثلًڇثف ثلنقٖڬ ڣثلبا۬ي، ٥ - 3 ٚثهيږ صٖقغ، ثلن٨ ثإٔبي   ب99ب
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ي ثإٔب ڣتمكنڊ  ٙتڊ  ٗث ڣقفـ علګ غاياػ ثلكام ڣنهاياػ ثمعاني، ٕڋ ٗلڊ علګ قٖ

ٚب(( ڗ ثمتصفح لكتظ ثلًڇثف ثلباغ 1مڜ لغغ ثلع ث يئ،  ڗ يحمل تصٙڤ غ ا بٖ لڢ ڣ

ڗ فنڤڗ ثلباغغ ق ٚها بمفإه  م ي حقيقغ  ٙتبطـ  نتاه ٖ ث ٚځ  ثلن٨ ثإٔبي ط

ي ثلن٨ ثإٔبي ڣثل٘ڬ  ،)ثمحافل(ڣثلخطاباػ ثلخاصغ ٚ متڤقڀ علګ نڤٵ ثلتعبيڇ  فاأم

التڢ  بلغ مڜ ثلكام ثلعإڬ، ٕڣ ګ ڣ ٙ ٕبي، فخصائصڢ ثلفنيغ  ي ثلن٨ ثلا يخالفڢ 

ٕٚه له٘ث ثلن٨ ڣثل٘ڬ  كٌڇ كثافغ، ٚ ثلعلڤڬت مڜ خاڋ س فيڢ ڣه٘ث ما جسٖه تثمظف

ٚب بـ : ٰئبئٙئ ئثمتاڅ ثإٔيظ ملكغ ثإٔب ڣتمكنڢ مڜ ناصيغ لغغ ثلع

ئمعانيبستيفا ثبابلڤٹ ثلكاتظ مقاصٖه  -*

ئثكتماڋ ثمعاني باكتماڋ ثلن٨ب -*

ٕ جملغ مڜ ثلتئ ه حڤڋ مفهڤم ثلباغغ يٙڤ ييٖث منظٙڤ ٙيڀ ڣت حڤڋ مفهڤم عا

ٚهثلباغغ،  ڣفيڢ  -ٙٿ  ه عنڢ–عڜ تجعفٚ بڜ محمٖ ثلصإځ  مڜ بينها ما ٗك

هڤڗ سعيڢ(( نما سم ثلبليغ بليغا أنڢ يبلغ حاجتڢ ب تبقى ملكغ ثلتعبيڇ ، 2يقڤڋ:))

ٚ ڣئ للغغ تختلڀ مڜ مستعمل ٚثتظ تمكڜ آخ سهل ثمتكلږ ڣلګ ثم مڜ بلڤٹ قصٖه ب

ڗ كاڗ علګ مستڤڥ ثألفاٱ  ٚ ڣتكلڀ  ٚ  ڣثألفاٱ ٕڣڗ تڤع ي ثأث  ٕ ثمعاني، ڣكما ٙڣ

ٚث مڜ  ٚ مڜ يسهل لڢ نڢ مڜ ثلشع ٚ ثلڤع بيڢبثلشع تى لڢ   ڣيت

تحكږ بنيتڢ ثلنحڤيغ ڣثلٖاليغ، ڣه٘ه ثأخيڇع  ڗ للن٨ ثإٔبي ضڤثبٰ ڣمعاييڇئ

ڥ ثمتكلئ ٚها ٙ ط لڀ للعالږ، فالكاتظ يتبت ٚڥ فيڢ ږةثم ٚيقا معينا للكتابغ ي ٸ ط

سلڤب ثمتابعغ ڣثل٘ڬ  ڗ يتضمڜ  ٙه للمتلقي ڣل٘ث ڣجظ  فكا ثلسبيل ثأنجٸ إيصاڋ 

تي ثمتكلږ بامعاني ثلت ا يجٛڤ تقٖيږ  ڗ ي ٚ ثمنظڤم  ي ثلكام ثمنثٙڤ ڣثلشع هڤ)) 

ها متتاليغ، فاأڣڋ يتلڤه ثلثاني ڣثلثاني يتلڤه ثلثالن، بعضها علګ بع٬، أڗ ثمعاني في
                                                 

ٚي٬، ٥ - 1 ٚع ثلق ي نص ٚي٬  ٚع ثإغ ٚ بڜ ثلفضل ثلعلڤڬ،  نض  ب 9تثمظف
ٙ نفسڢ، ٥ - 2  ب8تثمصٖ
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ٚثٕه(( لګ غايغ م ڗ ينته ثمتكلږ  ي معانيڢ 1لګ  ٙه ڣيڤثلي  فكا  ٕٚ ، فالكاتظ عنٖما يس

ٚثٕب لګ ثمبتغګ ڣحصڤڋ ثم ئهٖفڢ ثلڤصڤڋ 

ٚطاجن ) امئ ٛم ثلق ت  ڝ( ڣثل٘ڬ يعتبڇئ84تحا ٚثه ثإٔبا كتابڢتمنهاه ثلبلغا ڣس

ٚبيغ قحغ، ٚيغ تلقي ع سسا لنظ ٚغږ مڜ كتابا م حڤثڋ  فعلګ ثل كبيڇ ثهتمامڢ ب

لڀ ا  الناقٖف ،ثمستمعيڗ ي قصٖ ثم مڜ  ٘ث ثمبحنما لهيثنيڢ ثأمٚ عڜ ثلنظٚ 

ةثمستمٸ ي جلظ ثنتباه ثلقاٙ ڥ ثلكاتظ هميغ  ٚه حسظ ٙ  يقڤڋئ ،ڣتڤجيڢ فك

ٚيفڢ للشعٚ ي مع٩ٚ تع ٚطاجن  ڗ يحبظ :))ثلق نڢ  ڣڗ مقفى مڜ ش ٚ كام مٛڤ ثلشع

ٚيهڢ ليها ما قصٖ تك ٚه  ليها، ڣيك ٛم بحالغ 2((لګ ثلنف٠ ما قصٖ تحبيبڢ  ، يهتږ حا

ڣ  ٚيڊ نفسيغ ثمتلقي نحڤ ثإيجاب  ڗ يجعل غايغ ثلشعٚ هڤ تح ٙجغ  ثمتلقي لٖ

ٗث ))ثلسلظ فـ ٙتياٍ لأمٚ ثلساٙ  لګ ثا ٚڅ  ٙٿ  فح ٙث عڜ قاصٖ ل٘لڊ  كاڗ صإ

لګ  ٚڅ  غضظ فح ٙث عڜ قاصٖ ل٘لڊ  ٗث كاڗ صإ ٙتما٩ لأمٚ ثلضاٙ  ثمٍٖ، ڣثا

لڀ  ناقٖنا، ف3((ثل٘م  هنا يجعل لكل غ٩ٚ قصٖ ڣعلګ حسظ قصٖيغ ثمتكلږةثم

ثيڇ ٚيڀ يكڤڗ مبلغ ثلغايغ ڣمنته ثلت  ب، ڣبالتالي فهڤ قٖ ضمڜ تع

ي  لڀ  ٛم مقاصٖ ثم ڣ حااػ ڣهي كالتالي:  ٙبعغكما جعل حا ٚب  ئض

ي - ٚثٕها  ي ٚيٖ  ٚضڢ ثلكليغ، ثلت ي ڗ يتخيل ثلشاعٚ فيها مقاصٖ غ ثلحالغ ثأڣلګ: 

كٌڇهاب ٚثٕ  ي ڣ  ئنظمڢ 

ٚيقغ ثلحالغ ثلثانيغ- ڗ يتخيل لتلڊ ثمقاصٖ ط ڣ :  ساليظ متجانسغ  ڣ  سلڤبا  ڣ 

ٚ بها علګ مهايعهابمتخالفغ ينحڤ با ئمعاني نحڤها ڣيستم

                                                 
ٚي٬،  - 1 ٚع ثلق ي نص ٚي٬  ٚع ثإغ ٚ ثلعلڤڬ، نض ٙ ثلسابڄ، ٥ثمظف  ب83تثمصٖ

2
 -  ، ٚطاجن ٛم ثلق ، حا ٙ ثلسابڄ، ٥منهاه ثلبلغا  بتثثمصٖ

3
ٙ نفسڢ -   بتت، ٥ثمصٖ
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هږ ه٘ه ثلتخياػ - ي تلڊ ثأساليظب ڣمڜ  ٚتيظ ثمعاني  ڗ يتخيل ت ثلحالغ ثلثالثغ: 

ٚثٕب  ئمڤضٸ ثلتخل٨ ڣثاستط

ڗ يتخيل تشكل تلڊ ثمعاني ڣقيام- ٚثبعغ:  ٙثػ تليڄ بهاثلحالغ ثل ي عبا  ٚ ي ثلخاط  ها 

ٙثػ مڜ  ليعلږ ما تڤجٖ ٛڗ ڣتتماثل مقاطعهابي تلڊ ثلعبا ئ1ثلكلږ ثلت تتڤث

ڥ ئ ڗ ثمقڤماػ ثلجماليغ للن٨ ثإٔبي ڣفڄ ثلٚ ليڢ هڤ  ما يمكننا ثلخلڤ٥ 

ٚطاجنيغ ڣمڜ تصظ مصبها هي ))ثمعن ڣثمبن ڣثل٘ڬ يقٸ مڤقٸ ثلڤسٰ بيڗ ثلفهږ  ثلق

ٙثتڢ ثلبن ٚڣ ٕٚڬ، ڣللفهږ ثمشًڇڅ لإبٖثٵ ڣلض ائيغ ثمشًڇڅ ڣثلقصٖ ثإبٖثعي ثلف

ٚي٠ ثأنما٭  ي ثلخطاباػ ڣتك ع  ٛمت، سلطغ تحٖيٖ ثلجٕڤ ڣثمعنڤيغ عنٖ تحا

ا ثلتمكڜ مڜ ثلكيڀ ثإٔبي ثل٘ڬ يملي فيڢ ثمتلقي  ثمشًڇكغ، ڣلي٠ لقصٖ ثإبٖثٵ 

ٚڣ٭ ثلتلقي ثلجمالي(( ت ثمعاني ڣقٖ كما ب 2ثلضمن ڣثلنمطي ش ٚطاجن ٛم ثلق جعل تحا

لڀ، فامعاني))ثأڣڋ هي ثلت يكڤڗ  تقٸ علګ مستڤييڗ ڣكاهما ٙتبا٭ بمقصٖ ثم لڢ ث

ٚها ڣبنيغ ثلكام عليها، ڣثلثڤثني هي ثلت  ٚ يقتضياڗ ٗك سلڤب ثلشع مقصٖ ثلكام ةڣ 

ٚ بنيغ ثلكام عليها(( سلڤب ثلشع ئب3ا يقتض  مقصٖ ثلكام ڣ 

ساٝ بنا ثلعمل ثلفن ڗ ه٘ه ثلخطڤثػ هي  ٚ ڣثنطاقا مما سبڄ، ف ي نظ  

ٚه فيڢ هڤ ثلغ٩ٚ ثل٘ڬ سيكڤڗ فيڢ نظمڢ، مڜ ثږ  ٚ فك ٚ ثلشاع ڣڋ ما يٖي ٛم، ف حا

ٚتيظ ثمعاني ڣفڄ  خيڇث ت ٚث٩ ڣثمعاني، ڣ لګ تخيڇ ثأسلڤب ثمناسظ لتلڊ ثأغ يتجڢ 

ٛئ بٚ ٛم  ٙع، ڣقٖ بيڗ حا ئثمڤثضٸ ثلت تتجلګ فيها ه٘ه ثلحااػب   ثأساليظ ثمختا

 ّ

ّ

                                                 
1
، ثمنهاه، ينظٚ:  -  ٚطاجن ٛم ثلق ٙ حا  ب9ةت، ٥ثلسابڄثمصٖ

ٜثئٚ، ٭ - 2 م ثلكتاب، مستغانږةثلج  ٙ ، ٕث ٚطاجن ٛم ثلق  بت4، ٥ثتةة2، تةخيڇع مكاڣڬ، جماليغ ثلتلقي عنٖ حا
ٚ لاسًڈثٕع:   - 3 ٙ ثلسابڄينظ  ب24-23، ٥ثمصٖ
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:اابتداءا وفعل  -2 ّالقصدّي

نڢ لكل ن٨ مهما كاڗ  ٚٙث  صبح مق ٚئشئمڜ ثل نظماڣفقا ما تقٖم  مڜ ڣ نٌڇث  ع

ي ثناياه فعائثلخطظ،  نڢ يحمل  باإٔيظ، ڣه٘ث ثلفعل يقڤم  امتعلق اقصٖي ف

ث مڜ بنيت ٜث ثلن٨ بٖ ج ٚيڊ  لګ بتح لګ بنيتڢ ثلعليا ڣمڜ بٖثياتڢ  ٚڥ ڣصڤا  ڢ ثلصغ

ٚع نهاياتڢ، حاما  مستقبل ثلن٨ علګ ثلبحن عڜ ه٘ث ثلقصٖ حت يتسن لڢ فڊ شف

ڬ  ي  ڗ يبڙها هڤ ثأخيڇ  لڀ، ڣثلت يمكڜ  ڣيا صحيحا ڣفڄ غائيغ ثم ڣيلڢ ت ثلن٨ ڣت

ٜث نصڢب ج ئجٜ مڜ 

ٚ ثلن٨ ثلت يقٸ عليها ڣلګ عناص ڣ فاتحغ ثلقڤڋ هي  ڗ ثابتٖث   ڣعليڢ نقڤڋ 

ڣ هي  ، ٚ ثلقاٙ ڣلڤث كبيڇ ثلعنايغ  نظ ٚب  ٗڗ ثلسامٸ ل٘لڊ فعلما ثلع ڣڋ ما يطٚ 

ڣ حت فيما تعلڄ بالغ٩ٚ  ٚكيبها،  ليفها ڣصحغ ت باابتٖث سڤث فيما تعلڄ بحسڜ ت

ٕه  ثل٘ڬ يتضمنڢ ثلن٨ كاما، ٙڣ تفيڢ ٕالغ علګ ما سبڄ شبيظتعڜ  تثلجاحٴتڣما 

ٚه، حين ،: ))ثلناٝ مڤكلڤڗ يقڤڋئ ٗك نا مڤكل  بتفضيل ثابتٖث ڣبمٍٖ صاحبڢ، ڣ

ع ثمطلٸ ڣبمٍٖ صاحبڢ(( ڣڋ ، ڣئ1بتفضيل جٕڤ لڀ  ڗ يجعل ثمتكلږةثم مڜ ثأڣلګ 

ي تفسيڇه للباغغبكامڢ ٕثا علګ مقصٖه، ڣه٘ث ما يحملڢ قڤڋ ثبڜ ثمق ئفٸ 

هميغ حٖڣف ثلتڤثصل بيڗ ثمبٖٵ ڣثم تلقي ا يغفل نقإنا ثلقٖثمى ثلتنڤيڢ ب

ڗ يس۫ګ لتحقيڄ ه٘ث ثلهٖف بجعل كامڢ  مهما كانـ غايغ ثمبٖٵ، ڣعليڢ ڣجظ 

سهلڢ علګ ثلسامٸ محما،  خڀ ثلكام علګ ثلناطڄ مئڤنغ، ڣ حا بينا ))ف ما فهږ ڣث

ٚثٕع ح ٕليلڢ(( ڜ ثبتٖثئڢ م باڗ قليلڢ، ڣڣ ، فاإبانغ عڜ ثلغ٩ٚ ثمقصٕڤ 2قائلڢ، ڣ

ب ڣله٘ث يطالظ تسهل علګ ثمتلقي ثلڤصڤئ لګ ثمعن ٚڬئتڋ  ڗ  تثلعسك مڜ ثمتكلږ  ب

                                                 
ٙ ثلسابڄثلجاحٴ،  - 1  ب2تت، 2٥ة، هثلبياڗ ڣثلتبييڗ، ثمصٖ
ٚع، ٭ - 2 ٙمضاڗ عبٖ ثلتڤثب، مكتبغ ثلخانۑي، ثلقاه حمٖ بڜ يۓي ثعلظ، قڤثعٖ ثلشعٚ، تح:  ، 2ةبڤ ثلعباٝ 

 ب2ث، 995٥ت
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ٙ كامڢ ٕليل علګ حاجتڢ يجعل نڢ صٖ ي كام ا يٖڋ علګ معناه، ف ڣا يشيڇ ، ا خيڇ 

ٜٵ ليڢ ن ليڢ قصٖ، ڣثلغ٩ٚ ثل٘ڬ  لګ ثلعمٕڤ ثل٘ڬ  ٜثه، ڣ ٚ كما 1لګ مغ ٙ ثأم ، فمٖث

ي ك٘ث مڤضٸ كٖه ثلجاحٴ  حصڤڋ ثلفهږ  ڤه تڣثلتبييڗثلبياڗ ت مڜ كتابڢ ي

ٜڥ ڣثإفهام ڗ يتبيڗ ثمتلقي ثلغ٩ٚ ڣثمغ لګ ٗلڊ  ٚځ  سهل ثلط ٚڣمڢ ، ڣ ثل٘ڬ ي

ٙ ثلكامثلكاتظة ثمتكلږ  ئببٖثيغ مڜ صٖ

ثػ ثلكاتظ ڣثلت ينبن ڣفڄ ٚه تصٙڤ ط ثنا عمليغ خلقڢ ت ئڗ ثلن٨ ثإٔبي ڣ
ٚځ لأنظمغ ثللئسهاس ي ثلن٨ مڜ خ ي ثم، فما يقٸ  ڣ تغييڇ  نما هڤ عڜ غڤيغ  عاني 

ٙث  قصٖ مڜ ثلكاتظب فكا ي ثناياه  ث يحمل  ي ثلڤقـ نفسڢ، ثلن٨ لي٠ ڣعا ڣ

ڗ  ي  ٚ ليكڤڗ حاما لنيغ منش ئ ثلن٨  ٙثػ ٗثػ ٕالغ كامنغ فيڢ، بل يتخطى ثأم ڣعبا

ٚئ نسظ ط ڗ يختاٙ  يقغ يڤصل ه٘ه ثلٖالغ ڣثلنيغ للمتلقي، ڣله٘ث ڣجظ عليڢ 

ٜثه،  ٜثه علګ قاڋ بعضهږ: ))لتڤصيل مغ ٚفغ مغ ڗ يعم مع لي٠ يحمٖ مڜ ثلقائل 

 ٙ ي صٖ ڗ يكڤڗ  ٚه، بل ثأحسڜ  خ لګ  ڣڋ ثبتٖثئڢ، حت ينته  ي  ثلسامٸ لكامڢ 

ٜثه ڣمقصٖه ٗث كامڢ ٕليل علګ حاجتڢ مبيڗ مغ بياػ ثلشعٚ ما  ڗ خيڇ  ؛ كما 

ٚفـ قافيتڢ ٙه ع لګ قٖ ف، 2((سمعـ صٖ خفا مقاصٖه عڜ ثمتلقي  يتقصٖ ثلكاتظ 

ي ج٘ب ثمتلقي نها تسهږ   ٙ ٚ ثلن٨ علګ ثعتبا يغ ليتتبٸ ثمعن ڣيتمكڜ مڜ فهږ غا خ

ٚب مڜ ثلقڤڋ في صاحظ ثلن٨، ڗ ه٘ث ثلض ٚ تعميغ  ڢا  للمتلقي مڜ ڣجهغ نظ

ٚب ثلقٖثمى ڣه٘ه ثأخيڇع مڜ ثأمٙڤ ثمشتبهاػ ثلت ئ ڀ باغغ ثلخطيظبتضع علما ثلع

ڗ نقڀ عليها ئ ڗ ثلحقيقغ ثلت يمكڜ لنا  ڗ نقڤڋ  ڗ ڣا منٖڣحغ مڜ  هي 

لڀ، ل٘لڊ عمٕڤ بنا ثلن٨  ثابتٖث  ڗ يتضمڜ قصٖ ثمتكلږةثم ڣه٘ث ما ڣجظ 

ها، ي نقٕڤ ي كتاباڴها، ڣثكتنفتڢ  ٚب  بـ عليڢ ثلع ا ڣتكڤڗ فيها  ٕ فا تخلڤ مٖڣنغ 
                                                 

ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥ - 1  بتتتينظٚ: ثلعسك
 ب442، ٥مب ثلسابڄ - 2
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لګ فعل  ٙع  ي تشكل ثلن٨ ثلقصٖشا ٕٚ ڣقٖ ، ڣمٖڥ فاعليتڢ  يتخطى ثأمٚ مج

ٙثػ ثلطفيفغ ليثل ٚثػ ڣثإشا ڗ يكڤڗئنظ لګ  قيقا، فما نلفيڢ  ڇتقي  سسا ٕڣ عما م

ي ه٘ث ثلصٖٕ حين يقڤڋ  تثبڜ طباطبا ثلعلڤڬئتلٖڥ   :))كبڇ ٕليل علګ ثلعمل ثمقنڗ 

ٛئ ٜث شٖها ثستف حسڜ ثمعاني ڣثلحكاياػ ڣ ٚ ما يعلږ ث مڜ يسمعها، ڣمڜ  ثابتٖث ب٘ك

ڬ معن يساځ ثلقڤڋ فيڢ لګ  ٙع عنڢ(( لڢ  لږ  ،1قبل ثستتمامڢ، ڣقبل تڤسٰ ثلعبا

ٙع يكتفي ثلناقٖ ٙع  باإشا ڗ يتضمڜ ثابتٖث ثإشا ٚثكيظ ثلقڤڋ  حسڜ ت ڗ مڜ  علګ 

ٛ للمتلقي  ٜث نڢ ثستف ليڀ علګ  ٗ بيڗ ثلغ٩ٚ ڣثمبتغګ مڜ ه٘ث ثلت لڀ،  لګ قصٖ ثم

ٚ تبڤ علي ثلحاتمتڣثمنۓګ نفسڢ ينحڤه  ڣتنشيٰ ٗهنڢب  :)) حين يڤجظ علګ ثلشاع

حسڜ ما يستطيٸ لفظا ڣم ڗ ، يبتٖ قصيٖتڢ بما شاكليجعل ثفتتاٍ كامڢ   عن

ئب2ثمعن ثل٘ڬ قصٖ لڢ((

صبحـئ ڗ  ثػ   ما لبثـ  ٚضڢ، م ي تضمنهامحاسڜ ثابتٖث ٚ ڣغ قصٖ ثلشاع

ٚعغ ڣسنغ  ٕٙڴهاش ا مڤث ٕٚه، ا يمكڜ لناقٖ  ف ح ٗلڊ مٸ ما  ڗ نستڤ تثبڜ ڣيمكڜ 

بڤ  مٸ ثلتمثيل حين يقڤڋ:سناڗ ثلخفاجيت  ، كما ثبتٖ  ))ثابتٖث ٕثا علګ ثمعن

ٚڣم  ثلطيظ ثمتنب قصيٖتڢ ثلت مٍٖ فيها سيڀ ثلٖڣلغ، ڣثعت٘ٙ لڢ عڜ ظفٚ ثل

ٚهږ جماعغ منهږ فقاڋ: س ئبجيشڢ ڣقتلهږ ڣ

جعڤث ڣ حٖثڤث  ڗ قاتلڤث جبنڤث  كٌڇ ه٘ث ثلناٝ ينخٖٵ *****   ئغيڇڬ ب

ڣڋ ثلقصيٖع((فبٖ ٚضڢ مڜ  ٚڬئ3 بغ ئ، ڣه٘ث ما ثصطلح عليڢ بالقانڤڗ ثلٖالي ثلجڤه

ئب1ثل٘ڬ يحكږ عاقغ ثمبٖ بما بعٖه

                                                 
ٙ ثلشعٚ،  - 1  ب٥23ثلسابڄ ثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ، عيا
ٚه، تح: محمٖ يڤسڀ نجږ،  - 2 بي ثلطيظ ثمتنب ڣساقٰ شع ٚقاػ  ٚ س ي ٗك حغ  ٚسالغ ثمڤ ، ثل بڤ علي ثلحاتم

ٙ بيڇڣػ للطباعغ ڣثلنشٚ، بيڇڣػ،  ٙ صإٙةٕث  بثت،5٥ت9تٕث
ٚ ثلفصاحغ، ٥ - 3  بةث2ثبڜ سناڗ ثلخفاجي، س
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ٚ  تثبڜ ثأثيڇتما ئ سبڄ ثأم ي ثلقصائٖ  ڗ يتحٖف عڜ ثابتٖث  فقبل 

ي مطلٸ  ليفها، ڣقٖ جعل ثلكشڀ عڜ ثمقصٖ  ٚځ ت بالحٖين عڜ  ثلكتابغ ڣط

ليڀ،  ي ثلت ٙعايغ ثلكاتظ  ٙكڜ يستجلظ  ڣڋ  لګ طبيعغ ڣظيفغ -ثلكتاب  ٙثجٸ  ڣه٘ث 

ڗ يكڤڗ مطلٸ ثلكتاب علي-ثلناقٖ كڤنڢ شغل منصظ ثمكاتباػ ڢ جٖع فيقڤڋ: ))

ڗ ثلكاتظ شاقغ، ف ڣ يكڤڗ مبنيا علګ مقصٖ ثلكتاب(( ٙڣ جإ ثمطلٸ ڣثمقطٸ،  ، 2مڜ 

ي قڤلڢ  ٜ ثلناقٖ  ئٙك

ئ

حسڜ ما يكڤڗ  ڗ يكڤڗ مطلٸ ثلكتاب  ئ:مبنيا علګ غايتيڗعلګ 

ئمطلٸ ثلكتاب                                         

ئ                                                                           

ٚشاقغ                                ئمقصٖ ثلكاتظ     ثلجٖع ڣثل

ٚيڜ  ٚكيظ ثمطلٸ ثأم ي ت ٚشاقغ ڣمقصٖ ثلكاتظ–لږ يجمٸ تثبڜ ثأثيڇت   -ثلجٖع ڣثل

ٙ ثلك ٙ يختا ڗئاتظ منهمفقٖ جعلهما علګ ثلخيا ، مٸ ثلعلږ  يا شا ٚيڜ يميڈ  ا  كا ثأم

ٚثكيظ ثألفاٱ ڣثمعاني تتشابڢ ڣا كل مقاصٖ ثلكتاب  ثمطلٸ عڜ غيڇه فلي٠ كل ت

ئتتطابڄب

ٚه ا فيما يتعلئمئئ ٚسائل فقٖ فصل فيها ثلناقٖ ڣجهغ نظ ڄ ببٖثياػ ثلقصائٖ ڣثل

ڗ يجعل مطلٸ ثلك ٚسائل كٌڇ حين يقڤڋ: )) ڣحقيقغ ه٘ث ثلنڤٵ  ڣ ثل  ٚ ام مڜ ثلشع

ڣ   ، ڗ كاڗ هنا فهنا ڗ كاڗ فتحا ففتح، ڣ ٕثا علګ ثمعن ثمقصٕڤ مڜ ه٘ث ثلكام: 

ٚف مڜ مبٖ ڗ يع ي غيڇ ٗلڊ مڜ ثمعانيب ڣفائٖتڢ  ٚڬ ثلحكږ   ب ڣك٘لڊ يج ٜث ٜث فع  ع

                                                                                                                                                             
ٚجٸ ثلسابڄ، ٥ثلن٨ ڣثلخطاب ڣثاتصاڋ، محمٖ ثلعبٖ،  - 1  بة2تثم
 بت9، ٥تةثبڜ ثأثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ه - 2
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ٚثٕ بڢ، ڣلږ ه٘ث ثلنڤٵ(( ڗ ثبڜ ثأثيڇ يعمل مبٖ ثمناسبغ ، 1ثلكام ما ثم يبٖڣ جليا 

ٜث ثلن٨، ڣثانيا تجعل  ج ڣا ما تخلقڢ مڜ تماسڊ بيڗ  ثػ ڣثمقاصٖ   بيڗ ثابتٖث

ڗ لكل نا٥ مقصٖ ڣه٘ث ثمقصٖ يحمل  ٙجي مڜ حين  ثلقڤڋ يتطابڄ مٸ ثلعالږ ثلخا

ڗ يبينها حت تكڤڗ ڣث ثه حڤڋ ثلعالږ، مڜ ثږ ڣجظ عليڢ  ئحغ ثمعالږ للمتلقيبٙ

مثلغ عڜ سڤ ثإخاڋ به٘ث ئ ٚب لنا تثبڜ ثأثيڇت  ڣحت يكڤڗ ثأمٚ جليا يض

بڤ  ڗ يتضمڜ كتاب ثلفتح ثلتحميٖ كما فعل  ٚب مڜ فنڤڗ ثلكامةثلخطابغ، ك ثلض

ٜيمغ  حٖڥ مكاتباتڢ ثلسلطانيغ ڣثل٘ڬ كاڗ عڜ فتح بغٖثٕ ڣه ي  سحاځ ثلصابي 

ٚثڅ عنها، ڣئ ٙب ثلعاميڗ، ثملڊ ثلحڄ ثأت كاڗ فتحا عظيما يقڤڋ فيڢ: ))ثلحمٖ ه 

ٚيٖ،  ا بسلظ ثلصفاػ ڣا ينعـ ثمبيڗ، ثلڤحيٖ ثلف ثلعلي ثمجيٖ، ثل٘ڬ ا يڤصڀ 

بببثلخب ڣعنڢ يعلڄ ثبڜ ثأثيڇ قائا: ڣه٘ه ثلتحميٖع ا  ٛلي با ثنژها ٚفٸ ثلنعڤػ، ثأ ا ب

ي صٖٙ مصنڀ مڜ  تناسظ ثلكتاب ثل٘ڬ ثفتتح ڗ تڤضٸ  بها، ڣلكنها تصلح 

ٙ كتاب فتح فا(( ي صٖ ڗ تڤضٸ  ما  صڤڋ ثلٖيڜبببڣ ، فمخالفغ ثابتٖث 2مصنفاػ 

ي نفٙڤ ثمتلقي  ٚثبا ٕثخل ثلن٨ ڣه٘ث ثأخيڇ يكڤڗ سببا  للغ٩ٚ ثمقصٕڤ يخلڄ ثضط

ٚ بالطبقغ ثلخا ٗث تعلڄ ثأم ٜڣفڢ عڜ ثستقباڋ ثلن٨ خاصغ  ٙ ڣع ٚث س ٙفغ ب صغ ثلعا

ئثلباغغ ڣخبايا ثلكامب

س٠ ئ سا مڜ  ٚع ثلعلڤيغ تجعل ه٘ث ثلفصل مڜ ثلكام  ڗ ثلنظ ي حيڗ 

ٙكڜ مڜ ، ل٘لڊ يقڤڋ ثلعلڤڬئثلباغغ ڣعليڢ يكڤڗ قيامها ڗ ه٘ث ثلفصل  :))ثعلږ 

نڢ ينبغي لكل مڜ تصٖڥ مقصٖ مڜ ثمقاصٖ  لګ  ئلغ  ٙثٕ ٙكاڗ ثلباغغ، ڣحقيقغ  ڣ

ڗ يكڤڗ مفتتح كامڢ مائما ل٘لڊ ثمقصٖ ٕثا عليڢ ٚحڢ بكام  ، فما ه٘ث حالڢ ش
                                                 

ٙ نفسڢ - 1  بت2ت، نقا عڜ: محمٖ ثلعبٖ، ثلن٨ ڣثلخطاب ڣثاتصاڋ، ٥ت9، 3٥ة، هثمصٖ
ٚجٸ ثلسابڄ، 9٥ةت، 3٥ةثبڜ ثأثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ه - 2  ب 22تب نقا عڜ: محمٖ ثلعبٖ، ثم
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ي ثلنظږ ڣثلنٌڇ ٚثعاتڢ  ٚسائل يجظ م ي ثلخطظ ڣثل  جميعا، ڣيستحظ ثلًڈثمڢ 

ٙبطها تثلعلڤڬت بالباغغ ڣجعلها مڜ مقڤماڴها، ٗلڊ  ،1ڣثلتصانيڀ(( لغ  ڣأهميغ ثمس

لګ قلظ ثلسامٸ حت يفهمڢبڗ ثلغ٩ٚ ثل٘ڬ تقڤم عل يصاڋ ثمعن  ئيڢ ثلباغغ هڤ 

نما هي مڜ ئ ي ثلقصائٖ فقٰ، ڣ ٚ حسڜ ثابتٖث  يضا، ڣا يقتص خڤث٥ ثلنٌڇ 

كٖه  ي5ثث)تشهاب ثلٖيڜ ثلحلبتڣه٘ث ما   ٚ ڣ ثلناث تي ثلناظږ  ڗ ي ي قڤلڢ:))   ڝ( 

ي ٚثٕه  ٚينغ تٖڋ علګ م ڣ ق ٚثٕه، ثبتٖث كامڢ ببينغ  ڣ معظږ م ٚسالغ،  ڣ ثل  ثلقصيٖع 

لګ ٗلڊ مڜ غيڇه ليبن كامڢ علګ نسڄ ڣثحٖ ٙع  ٚڣ شٖ ض ڣڋ  ڣثلكاتظ  ئٕڋ عليڢ مڜ 

ٙه  ،2ڣهلغ ڣعلږ بها مقصٖه(( ٚث ق ي  ت م٘هظ سابقيڢ  لقٖ ٗهظ تثلشئ ثلحلب

بانغ ثلتڤجڢ ثلعام للن٨ مڜ بٖثيتڢ،  ٙع ثإفصاٍ عڜ ثلغ٩ٚ ثمقصٕڤ ڣ ٚڣ حت بض

ٚثئڜ، ڣقٖ خ٨ ه٘ث ثلغ٩ٚ  ٙثػ ڣثلتلميحاػ عڜ ٗلڊ بالق ڗ ثكتفى ثمتكلږ باإشا ڣ

صحاب مهام ڣحبل ڣصل بيڗ  ٚجٸ ٗلڊ أڗ ثلكتاب  كٌڇ مڜ غيڇهږ ڣقٖ ي بالكتاب 

ليڢ، ڣلي٠ ثلغ٩ٚ مڜ كتاباڴهږ ثلًڇڣيح عڜ ثلنف٠ فسمغ ثلكتاب  ٚسل  ٚسل ڣثم ثم

، ڣتبياڗ ثمڤضڤٵبثاختصاٙ، ڣثنضڤث ثلغ٩ٚ ثمق  صٕڤ

3- :  امعنى امبه وفعل القصدّي

ٙڅ مٖڥ ثلعنايغ ثلت حض  بها  ي ثمٖڣناػ ثلًڇثثيغ يٖ ڗ ثمتفح٨ ما جا 

ح لٖينا  لڀ، ڣكما تڤ ي تكڤيڜ ثلن٨ ثإٔبي ڣثل٘ڬ منبٸ نتاجڢ قصٖ ثم ثابتٖث 

ڗ يتضمڜ  ليڀ  ڣلياػ ثلت نڢ مڜ  ٙث ثلنقإ ثلقٖثمى تجمٸ علګ  غلظ  ڗ  سابقا ف

نڢ هناڅ مڜ ش٘ عڜ ثلقاعٖع ثمطلٸ مقصٖ ثمبٖٵ ڣي ا  ح ڣتام،  بن علګ معن ڣث

                                                 
ٚثٛ،ه - 1  بت4ت، 2٥ةثلعلڤڬ، ثلط
ٚشيٖ للنشٚ،  - 2 ٙ ثل ٚم عثماڗ يڤسڀ، ٕث ك لګ صناعغ ثلًڇسل، تح:  ، حسڜ ثلتڤسل  شهاب ثلٖيڜ محمٕڤ ثلحلب

ٚثځ،  ٙع ثلثقافغ ڣثإعام، ثلع ث ئبت25-ة25، pdf٥، 9ث9تسلسلغ كتظ ثلًڇثف، ٛڣ
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ئ لګ غمڤضڢ تشڤيقا للقاٙ عګ  ي ه٘ث ثلجٜفيما يتعلڄ بڤضٍڤ ثمعن ٕڣ  ٕ  ب سنٙڤ

ڣ تخيڇ، فالغايغ ڣنما تحيڈ  ٚ ٕڣ ٚثػ علګ سبيل ثمثاڋ ا ثلحص  بعضا مڜ ه٘ه ثلنظ

ع ثلًڇثثيغ  ٚث لياػ ثلق ٚجڤع هي ثلڤقڤف علګ  منظٙڤ ي تحليلها للن٨ ثإٔبي مڜ ثم

ئ لسانياػ ثلن٨ب

ٚفضڢ  غمڤ٩ ثمعنيقٸ  ٜعغ ت ليڢ، ڣن ٜعغ تحب٘ ثإبهام ڣتميل  بيڗ ثلنڈعتيڗ: ن

باه،  بڤ هاڋڣت ٚڬئ ڣهاهڤت في حٖيثڢ عڜ ثإبهام ي كتابڢ ثمڤقفيڗ، فيع٩ٚ  تثلعسك

ٕ قڤا لشبيظ بڜ شبغ ڣفيڢ يقڤڋ: ٚ ما عقٖ عليڢ كامڢ، ڣا يٙڤ ٗك ٙ متكلما  ))لږ 

حفٴ ما سلڀ مڜ نطقڢ مڜ خالٖ بڜ صفڤثڗ، يشبٸ ثمعقٕڤ بامعاني ثلت يصعظ 

تي  لګ غيڇها، ثږ ي ٚڣه منها  ث، ڣكاڗ ثلسامٸ ثلخ ٚڣحا منٙڤ حا، بينا مش بامحلڤڋ ڣث

ٜثه ڣمقصٖه، ٚف مغ ٚه(( ا يع خ لګ  ڣڋ كامڢ حت يصيڇ  ڗ 1ي  ٚ ف ، ڣكما سبڄ ثل٘ك

ٚب مڜ ثلتعبيڇ ٚيحتڢ ،يشح٘ ٗهڜ ثلسامٸ ه٘ث ثلض عماڋ  ،ڣتتقٖ بڢ ق ڣيستٖعي 

ٙثڅ ثمعن  ٕ ي نهايغ ثمطاف مڜ  ي تڤثصل مٸ ثمتكلږ ليتمكڜ  ٚه حت يبقى  فك

ٚفغ ثلغايغب ئڣمع

بعٖ متثلباقانيت ڣلقٖ ٗهظ  ڗ ثإبلګ  نڢ ن٨ علګ   ٗ ٕ سابقا،  ئهام قٖما ٙڣ

                                                 
 -   ي حٖ ٗثتڢ، ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ ))ينقسږ ثمعن لڀ  ڗ ثمعن هڤ قصٖ ثم لګ ثلقڤڋ ب ي٘هظ بع٬ ثلباحثيڗ 

ٜ ثللغغ ثلعإيغ  عماځ ثمتكلږ تعج ي  ٚ يبٍڤ بڢ ثمتكلږ بڤثسطغ ثللغغ ثلعإيغ، ڣمعن مستًڇ  لګ قسميڗ: معن ظاه
ٚغظ ب ي حنايا ٕڣثفٸ نفسيغ عڜ ثلتعبيڇ عنڢ، أڗ ثمتكلږ ا ي  ٚ ڣ ثمخفي يظه اإفصاٍ عنڢ، ڣه٘ث ثمعن ثمستًڇ 

ٗث  ٚثبغ، ف ٙع ڣغ ثا ع فنيغ تحڤڬ  ٚڣقا فيشكل منڢ صٙڤ لڤفا مط خ٘ ثمبٖٵ معن م عماقڢ، بببڣقٖ ي ي  تكمڜ 
ٚ عبٖ ثلهإڬ عتيڄ، علږ ثلباغغ بيڗ ثأصالغ ڣثم ٚيباب ينظٚ: عم سامغ بامعن نفسڢ يصبح مثيڇث ڣغ  ٙ ٚع، ٕث عاص

ٕٙڗ، ٭ يٸ، ثأ ٚ ڣثلتٛڤ ئب58ت-ث5ت،2٥تة2، تةللنش
، ڣتحٖف فيها  ڗ تختلڀ عليها ثلصٙڤ ڗ ثمعاني  ڗ مڜ ش ي قڤلڢ: )) ٚجاني  ليڢ ثلج ڣه٘ث ما ٗهظ 
ٗث  لګ معن مبت٘ڋ، فصنٸ فيڢ ما يصنٸ ثلحاٗځ ف ٚ قٖ عمٖ  ٚڥ ثلشاع نڊ ت ڗ ا تكڤڗ، ف ٜثيا مڜ بعٖ  خڤث٥ ڣم

ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ، ٥ه ي صنعغ خاتږ((ب ثلج ٚب  غ  ب4ة3ڤ 
ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥ - 1  ب442ثلعسك
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ٕٚ علګ سبيل ثلتڤضيح لبع٬ ثلفئاػ، ي ٗلڊ  ي ٚيقغ مڜ ين ))يقڤڋ: ڣ صڀ ڣه٘ه ط

ٙڣه  ي ثاختياٙ، ڣا يعٖڋ بڢ غ٩ٚ نما ثختا ٚيظ ف ٙڣث ثلغ يخ٨، أڗ ثل٘يڜ ثختا

ٜ غيڇهږ  ٚفتڢ، ڣعج ي مع ٙ ثلتقٖم  ظها ي تفسيڇ ما يشتبڢ علګ غيڇهږ،  ڣ لغ٩ٚ لهږ 

نفسها ي  ليها  ٚجٸ  ٙ لش  ي ب ڣبنا علګ ه٘ث 1((عنڢ، ڣلږ يكڜ قصٖهږ جيٖ ثأشعا

نما هي ثإبان ي ثأصل  ڗ غايغ ثلكام ثلت ڣضٸ لها  ٍٚ ب ٚث٩يص ي  غ عڜ ثأغ ثلت 

لڀ ثلنفٝڤ يكڤڗ ثلنتاه ثإٔبي)ثلن٨( ل ب2مهما كاڗ ثلنه ثل٘ڬ ينتهجڢ ثمتكلږةثم

ي ثلنف٠، ٚثها ثلكاتظ مائمغ بحين تع٩ٚ مٚع تعك٠ ما يجڤڋ  ٚيقغ ثلت ي  بالط

ح، ڣتمكنڢ مڜ مقاصٖه ٙه بنسڄ ڣث ئبفكا

ٚڥ نجٖ خ ٙشيڄ ثلقيڇڣثنيت ڣمڜ ناحيغ  ٚ تثبڜ  تى علګ ٗك بي قٖ  ٙڣثيغ عڜ 

ڣيل ثلن٨ ڣثلڤقڤف علګ قصٖ  لګ ت ڗ ثلڤصڤڋ  ثئها  ڗ نستبيڗ مڜ ٙڣ نڤثٝ يمكڜ 

ٙع منڢ شا لڀ ٕڣنما  ٚثئڜثم ڣ ثستعانغ بالق ي ثنايا  ،  لي٠ باأمٚ ثلهيڗ؛ ڣقٖ جا 

ٚڣثيغ ٙث  ه٘ه ثل ٚمڊ بن ٕث ليهاڗ ))بع٬ بن ب ه، ڣثنتقل  ٚٹ فيها مجهٕڤ ، فصنٸ ثستف

ڣلها: ٚيبا منڢ قصيٖع يمٖحڢ بها يقڤڋ  ڣ ق ي ٗلڊ ثلحيڗ  ئبڤ نڤثٝ 

ثٕڬ خنڊ ٕڣ ني لږ  ڗ ثلخشڤٵ لبإ ***** عليڊ، ڣ ئٙبٸ ثلبلګ، 

ڣ كإ بقڤلڢ: ئڣختمها 

ٙث ٚمڊ مڜ  ٗث ما فقٖتږ ***** بن ب ئئحيڗ ڣغإڬسام علګ ثلٖنيا 

ٚػ  ٛ حت كلح ڣظه لينا  ثلڤجمغ عليڢ ثږ قاڋ: ـعيـفتطيڇ منڢ ثلبڇمكي، ڣثشمـ

ٚشيٖ ڣصحـ ثلطيڇعبببڣ ڣقٸ بهږ ثل ا مٖيٖع حت  با نڤثٝ، فما هي  ٛعږ  نفسنا يا 

ظڜ ٗلڊ  ي نفسڢ مڜ جعفٚ، ڣا  م لهږ لش  كاڗ  با نڤثٝ قصٖ ثلتشا ڗ  قڤم 

                                                 
1
ٚ ثلباقاني،  -  ٛ ثلقٚڗبڤ بك  بثتت، ٥ عجا

2
ٙ نفسڢ، ٥ -   ب ثتتينظٚ: ثمصٖ

 - ي ثلطباعغب ٚف   عٖم ڣضٍڤ ثلكلمغ لسقڤ٭ ح
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شڊ  ٚه ثل٘ڬ ا  ڗ صحيحا؛ أڗ ثلقصيٖع مڜ جيٖ شع ا  ڗ يحتفل لڢ، ثللهږ 

ليڢ ب٘لڊ(( ٙشيڄ  ب1يصنٸ ٗلڊ حيلغ منڢ، ڣسًڇث علګ ما قصٖ  لږ يصٖٙ تثبڜ 

بي نڤثٝت  ثلقيڇڣثني حكما ي حڄ قڤڋ ت م ا ؟ نهائيا  م  ٗث ما كاڗ قاصٖث ثلتشا

ٚب مڜ  ي ڣه٘ث ض بعن جظ ثمثلقصٖ  ٚڅ ثلناقٖ ثلباب هامڢعڜ ثمتلقي ڣ ، ڣقٖ ت

ي تعميغ ثمعن مام ثلقاٙ حڤڋ قصٖيغ ثمبٖٵ  ئبمفتڤحا 

ٚث لغمڤ٩ ثمعن  ثلقڤڋئ خل٨مستئ ٙشيڄ ثلقيڇڣثنيت لږ يكڜ مناص ڗ تثبڜ 

، ڣعلګ ثلخاف تماما ما جإػ بڢ ي ثابتٖث ثلعلڤڬت  ثبڜ طباطبانظيڇثػ تت ثل٘ڬ يقٸ 

ڬ معن يساځ ثلقڤڋ فيڢ قبل  ين٨ قائائ حين لګ  :))ثابتٖث ب٘كٚ ما يعلږ لڢ 

ي  بلغ  ٚي٬ ثلخفي ثل٘ڬ يكڤڗ بخفائڢ  ٙع عنڢ، ڣثلتع ثستتمامڢ، ڣقبل تڤسٰ ثلعبا

ٚيح ثلظاهٚ ثل٘ڬ ا سًڇ ٕڣنڢ ب فمڤقٸ ه٘يڜ عنٖ ثلفهږ كمڤقٸ معناه مڜ ثلتص

ٕٚ عل ٚڥ عنٖ صاحبها لثقغ ثلفهږ بحاڣع ما ي ٚ جليا مڜ ، 2((يڢ مڜ معناهماثلبش يظه

ي ثاف نقا٭ ڣهي: ڗ مڤقڀ ثلناقٖ حياڋ ثمڤضڤٵ يبڇٛ  ئثلن٨ ثلسابڄ 

ڣ تڤسطڢب -ت ٚه مبٖ ڣضٍڤ ثمعن ڣثمقصٖ قبل نهايغ ثلقڤڋ  ٚي  تق

 بخفيتفضيلڢ للمعن ثل -2

ي نف٠ ثمتلقي، مٸ أثٚ ثلئث تڤضيح -3 ح ڣثمبهږ  ٘ڬ يًڇكڢ كل مڜ ثمعن ثلڤث

ٚڅ  ٙ لقصٖت لڀب يغثلخيا  ئثم

بي ثأصبٸتما مڜ ڣجهغ نظٚ ڗ ثمتكلږ  تثبڜ  ٚه ف لګ غمڤ٩ ي نظ يعمٖ 

ٚثٕ كام يحمل معنييڗ ثمعن قصٖث ي ڗ يقڤڋ ثمتكلږ كاما معن ٗلڊ، مڜ خاڋ   ((:

حٖهما ي كامڢ بما يحصل  يحتمل معنييڗ متضإيڜ، ا يتميڈ  تي  عڜ ثآخٚ، ڣا ي

                                                 
ي محاسڜ ثلشعٚ، ه - 1 ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع   ب224، ٥تةثبڜ 
ٙ ثلسابڄثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ،  - 2  ب23، ٥ثمصٖ
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ٚ في بهام ثلتمييڈ فيما بعٖ ٗلڊ، بل يقصٖبڢ  ٚب مڜ  ب1هما قصٖث((ثأم ڣه٘ث فيڢ ض

ٚفغ ثمعن ثمطلڤب، ڣه٘ث ما يحيل بڢ  لګ مع ڗ يصل  ٗ ا يمكڜ أڬ متلڄ  ثلتعميغ 

ڣيلب ئلګ سڤ ثلت

ا ڣڣلجڤث بابها مڜ ٗلڊ  ٕٙع مڜ فنياػ ثلقڤڋ  ٕٙع ڣا ڣث ٚب شا لږ يًڇڅ ثلع

ي مقص ڗ نستشڀ ڣئٖيغ ثمتكلږ عنٖ بٖئڢ ثلكام بالجملغ ثاسميغ، بحڙهږ  يمكڜ لنا 

ڗ  يعلګ سبيل ثمثاڋ مڜ خاڋ تحليل تثلعلڤڬت لغائيغ ثلبٖ بالجملغ ثاسميغ ه٘ث 

ٚمي فيها مقصٖيڜ:  ڣ يڤجڢ ٗهڜ )) ثلكاتظ ي ٚيٖ  ڗ ثلكاتظ ي ثأڣڋ ثاختصا٥: ڣهي 

ڗ ثلفاعل قٖ فعل ئ ٗلڊ ٕڣڗ غيڇه مثاڋ ثلفعل علګ جهغ ثاختصا٥ بڢ  ثمتلقي علګ 

حڊئقڤلڢ تعالګ:  نڢ هڤ  حيا ڣ ماػ ڣ نڢ هڤ  بكى * ڣ ع ثلنجږ: ثآيتيڗ،  ڣ ئ-43سٙڤ
ئ ب44

ي نف٠ ثلسامٸ  ي ثلتحقڄ ڣتمكيڗ ٗلڊ ثمعن  ما مقصٖه ثلثاني: فيتمثل 

ٙيظ، ڣا يعًڇيڢ  ي ثلحماسغ:بحين ا يخالجڢ فيڢ   ٚ ئشڊ ڣمثاڋ ٗلڊ قڤڋ ثلشاع

نا لنصفح عڜ مجاهل قڤمنا   ****  ئ ٖئ ڣ ئڣنقيږ سالفغ ثلعٖڣ ثأصي
عقظ ٗلڊ  ٙه بالجملغ ثاسميغ ڣ ٙه، صٖ يثا ي ثلصفح ڣ ٙثٕ ثلشاعٚ ثمبالغغ  فلما 

ٚث لڢ(( ٚي كيٖث للمعن ڣتق ث 2بالام ت ي ،فالكاتظ ڣمڜ ٙڣ  ٚ ث ٚڅ  لګ ت  قصٖيتڢ يس۫ګ 

ڣيل علګ ثلڤجهيڗ ڣلكل ڣثحٖ  ڗ كاڗ قٖم ثمعن ثل٘ڬ يحتمل ثلت ئنف٠ ثمتلقي، حت ڣ

ئمنهما غايغ معينغب

لسن نپ   تحقڄ قيامڢ  ،ه٘ث ثمبحن ي جملغ ثلقڤڋئئ  ٙ ڗ ثلقصٖيغ كمعيا

ٚب حاطغ علما ثلع ٚبيغ، ڣ ٚع مڜ كلئ يغٕثخل ثمٖڣنغ ثلًڇثثيغ ثلع  ثلقٖثمى بالظاه

ٙبطڤث فعل ثلقصٖ ببٖثياػ ثلتكڤڗ ثممكڜ للن٨، كبڇ ٕليل علګ ٗلڊ، فهږ   جڤثنبها 
                                                 

ٚڬ،  - 1 بي ثأصبٸ ثمص ٙ ثلسابڄثبڜ   بت٥،59ثمصٖ
ٚثٛ، ه  - 2  ب8ت-5ت، ٥ 2ثلعلڤڬ، ثلط



بياالنّّ                    الفصل الّثالث:             ص وامتلقي في الّتراث الّنقدي الع

 

 

238 

لڀ اليا بغاياػ ثم ٚكيبيا ٕڣ ٙسڤث عاقغ ثنتظام ثلن٨ ت لګ ثلفعلي ٕڣ  ثږ ثنتقلڤث 

ٚثضڢ،  غ ٙجها بمقاصٖ ڣ جڤث ثسژهااػ ثلنصڤ٥ ثإٔبيغ ڣتخلصاڴها ڣمخا ڣ كما 

ٚڅ ثأساس  له٘ث ثلفعل هڤ ثمتلقيمنش ئ ثلن٨،  ڗ ثمح  منڤهيڗ ب٘لڊ علګ 

ڋ عڜ ،ثلضمن ٚب به٘ث  ڣمڜ هنا حقلنا ثلتسا مٖڥ عنايغ ثلنقإ ڣثلباغييڗ ثلع

ئ  ثمتلقي؟

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

 

ئ
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ّ.المقبولّية، منهج تأصيلي وتجديد اصطاحي : امبحث الّثاني
ٚئّ ٛثخ ٚبي ثلقٖيږ  ٚ ثلع ڗ  ڗ نتاه ثلفك بما قٖمڢ حڤڋ قضايا ثاستقباڋ، ٗلڊ 

ڥ ثلت قٖمڤها ٙ ڣثلٚ ڥ  ثأفكا ي ثلتلقي ڣفڄ ثلٚ ٚيغ  كانـ كفيلغ أڗ تصاٹ حڤلها نظ

ٚيئ ڬ نظ ڗ  ع ثلعمل ثإبٖثعي، ٗلڊ  ٚث ٚبيغ ثلبحثغ تقڤم بق ڗ ثلع غ نقٖيغ ا يمكڜ 

ٚ بڢ،  ث ٙ مستقبل يستقبل ثلن٨ ثإٔبي ڣيت تقڤم لها قائمغ ٕڣڗ ثأخ٘ بعيڗ ثاعتبا

ٚضڢ طبيعغ ثإٔب ٚ تف م ٚئي٠ ،ڣه٘ث  ڣ منش ئ ثلن٨ ثل ي  فهٖف ثإٔيظ  ثيڇ  هڤ ثلت

ڗ تكتمل  ساسيتاڗ ا يمكڜ  ٙكيڈتاڗ  لڀ ڣثلقاٙ  ڗ ثم ب ڣعليڢ نقڤڋ ب ثلنفٝڤ

ٙث مڜ ثأهميغ  ثلعمليغ ثإبٖثعيغ ٕڣڗ تڤثجٖهما، ))ل٘ث ٙينا نقٖنا ثلقٖيږ يڤليهما قٖ

ٕيئڢ، ثهتږ ڣثعتن بامستقبل،  ٚثئقڢ، ڣجيٖه ٙڣ ڣثلعنايغ، فكما بيڗ سنڗ ثلقڤڋ ڣط

حڤثلڢ(( ٖه بخطابڢڣقص ٚثعاع  فهامڢ ڣم صناف ثمتكلميڗ علګ   ب1ثلنقٖڬ، ڣحن 

ٜلغ ڣثلحسنغ ڣمڤثفقژها للمعاني حت تحصل  لګ تخيڇ ثألفاٱ ثلج ڣأجل ٗلڊ عمٖڣث 

نتاه ثلن٨ ثإٔبيب  ئ ثلغايغ ڣيتحقڄ ثلغ٩ٚ ثمقصٕڤ مڜ 

ّ ٙ سي٦  معيا ي ثلفعل ثلت ي ثلًئقبل ثلبٖ  ٚبي ڣثل٘ڬ ثمقبڤليغ  ڇثف ثلنقٖڬ ثلع

لګ   ٙع  ٜػ عليڢ ثلكثيڇ مڜ نقٕڤ علمائنا ثمفلقيڗ، ا بٖ مڜ ثإشا ٙتك ڣڋ ما  ڗئث

ٚبيغ هږ ثلعلڤم ي مٖڣناڴهږ تحٖف عنڢ علما ثلع : ثلفصاحغ ڣثلباغغ ڣهما مڜ بيڗ 

ڣجڢ تحسي سسها  ليڀ، ثلت قامـ علګ  مڜ  يڀ ساهږ كلئفكڗ ثلكام ڣثكتماڋ ثلت

ي ثلتقعيٖ مبٖ ثمقبڤليغ؟ ئثلعلميڗ 

ئ

ئ

                                                 
ٚغلي ثلشاف۫ي،  - 1 ٚثف: محمٖ بڜ علي ف ش ٚثني، ثستقباڋ ثلن٨ عنٖ ثلجاحٴ،  ٜه مطيڇ بڜ سعيٖ بڜ عطيغ ثل

ٚڥئ م ثلق يغ، ٙسالغ ماجستيڇ، جامعغ   ب2ت، 4٥ةة2، ثلسعٕڤ
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: -ت  رعاي حال امخاط

ڣ ثمڤثجهغ ثلفعليغ ثلق ٙكغ  ائمغ بيڗ تتجسٖ عمليغ ثلتلقي مڜ خاڋ ثمشا

 لنقٖيغثعملياڴهږ  ٚب ثلقٖثمى من٘ بٖثياػثلنقإ ثلععن ثمتلقي ڣثلن٨، ل٘لڊ 

ٚع ، ڣثهتمامهږ ه٘ث نابٸ    ثمبك ٚث ڣثلخطبا بامستمٸةثلقاٙ مڜ ثهتمام ثلشع

ٗثلعنصٚ به٘ث نفسهږ ڗ يقٸ كامهږ مڤقٸ ثلقبڤڋ لٖڥ ڗ يسعڤئ ،  لګ  ٕثئما 

ي كتبنا ثلباغيغ ثلقٖيمغ، ، ثلسامٸ ڣثلت تعن بجانظ فـ ))ثلكثيڇ مڜ ثمقااػ 

ٙكڢب  نما٭ مٖث ٙجغ تفكيڇه ڣ ثمستقبل مڜ ناحيغ مخاطبتڢ علګ مستڤڥ فهمڢ ٕڣ

ي صنٸ فه٘ه  لګ غاياڴهږ  ڣلګ ثهتماماػ ثمبٖعيڗ، ليصلڤث  ڗ تكڤڗ  ثلناحيغ ا بٖ 

هږ خاصغ ڣعليڢ كاڗ ب 1خطاباڴهږ(( ٙثساڴهږ ڣنقٕڤ نما  ثلجٜ ثلبا۬يئقيام ٕ منها 

لګ طبقاػ  ٚثٕ مڜ ٗلڊ قسمڤث ثلناٝ  ثيڇ، ڣحت يحصل ثم كانـ تٖعڤ لإقناٵ ڣثلت

ٚقا ي ثلخ ڣحٖٕڣث ط ٙهږبمناسبغ  قٖث ئطاب تڤثتي 

ڬ عمليغ ٕبي تستڤجظ حضٙڤ متلڄئ ڗ  ٗث ما قلنا  خلڄ لن٨  بحالڢ، ڣ

ثنا تلقيڢ ثلخطاب، ڣه٘ث  بحالڢ فنحڜ نقصٖ جڤثنبڢ ثلٖثخليغ ثلت يكڤڗ عليها 

ثػ ثلتعبيڇيغ ٚث ثيڇب  يقتض  مجمڤعغ مڜ ثإج ي ثناياها غايغ ثلت ه٘ث ما نلحظڢ تبڇٛ 

س٠ لتثلجاحٴتعنٖ نڢ لڜ تكڤڗ هناڅ قناع ڣثلت مفإها:  ه٘ه ثلقاعٖعڣهڤ ي

حڤئ ڗ لږ يف ٚهږ، حين  ثتڤثصل بيڗ ثلناٝ  ٚثئ قاڋ بع٬ جهاب٘ع  : ))يقڤڋئعڜ س

ٗهانهږ، ثلألفاٱ ڣنقإ ثمعاني: ثمعاني ث ي  ع  ي صٖٙڣ ثلناٝ ثمتصٙڤ قائمغ 

ٚهږ، ڣثلحإثغ ع ي نفڤسهږ، ڣثمتصلغ بخڤثط ع خفيغ، ڣثمختلجغ  ٚهږ، مستٙڤ ڜ فك

ٚف ثإنساڗ ضميڇ صاحبڢ، ڣا حاجغ  ڣبعيٖع ڣحشيغ، ڣمحجڤبغ مكنڤنغ، بببا يع

نما يۓي تلڊ  ا بغيڇه، ڣ ه  مٙڤ ٚيكڢ ڣثمعاڣڗ لڢ علګ  خيڢ ڣخليطڢ، ڣا معن ش

                                                 
ٚثني،  - 1 ٜه  ب5ت، ٥ ثستقباڋ ثلن٨ عنٖ ثلجاحٴ، ثلسابڄمطيڇ بڜ سعيٖ بڜ عطيغ ثل
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ٚهږ لها  ياهاثمعاني ٗك ٙهږ عنها ڣثستعمالهږ  خبا يظهٚ جليا مڜ خاڋ ه٘ث  ،1((ڣ

ٚبيڗ  ثلن٨ س٠ ثلنقٖ ثلع ي ثلعمل  م ٚفيغ كامنغ  يجعل))ثلقيږ ثلجماليغ ڣثمع

ڗ نسميڢ  ي لحظغ ثستقبالها، ڣهڤ ما يمكڜ  ا  نها ا تتحقڄ فعليا  ا  ٚڬ،  ثلشع

ڬ ثنتقاڋ ثمڤئ لګتثلفعلت؛  ڗ ثمڤضڤٵ هنا )ڣجٕڤ  ضڤٵ  حالغ ڣجٕڤ بالفعل، حين 

ليڢ ٗثػ )تلقي(  ضيفـ  ث بالفعل((بالقڤع(  صبح ڣجٕڤ ئب2ف

 ٚ ٚڣڥ عڜ ثلخليفغ عم ٛلها -ٙٿ  ه عنڢ-ڣفيما ي ڗ تنڈڋ ثلناٝ منا ٚه ب  ،م

سي٠ لعمليغ ثلتقبل، حين ي ثلت ينبغي : ))يقڤڋئ ڣثلٚڬ ٗثتڢ ينطلڄ منڢ تثلجاحٴت 

 ٙ قٖث قٖثٙ ثمستمعيڗ ڣبيڗ  ٛڗ بينها ڣبيڗ  قٖثٙ ثمعاني، ڣيڤث ٚف  ڗ يع للمتكلږ 

ثلحااػ، فيجعل لكل طبقغ مڜ ٗلڊ كاما ، ڣلكل حالغ مڜ ٗلڊ مقاما، حت يقسږ 

 ٙ قٖث قٖثٙ ثمقاماػ، ڣ قٖثٙ ثمعاني علګ  قٖثٙ ثمعاني، ڣيقسږ  قٖثٙ ثلكام علګ 

قٖثٙ تلڊ ثلحااػ ڗ يتحٖف عڜ ثقافغ ، 3((ثمستمعيڗ علګ  ٚيٖ  نا بالجاحٴ ي ڣك

ٚفتڢ بكل ثلجڤثن ڗ نمثلثمتكلږ ڣمع نتاه ثلن٨، ڣيمكڜ  ٚڣف ثلت تحيٰ ب  ظ ڣثلظ

ئ:لڢ بما يلي

ئ

ٙ ثمعاني                                   ٙ ثلسامعيڗ                   قٖث ئ)طبقاػ( قٖث

ئ                          

ئ                    

                           ٙ ئ            ئثلحااػقٖث

ئثمقاماػ                             

                                                 
1
 ب5ث، ٥تة، هثلبياڗ ڣثلتبييڗثلجاحٴ،  - 

ٚثني، - 2 ٜه ٚجٸ ثلسابڄ، ٥ ثستقباڋ ثلن٨ عنٖ ثلجاحٴ،مطيڇ بڜ سعيٖ بڜ عطيغ ثل  ب45ثم
3
ٙ ثلسابڄثلجاحٴ،  -   ب39ت-38ت،، ٥تةه، ثمصٖ

ٙ  ثلكام  قٖث
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 ٗ ليڀ ثلكام يستٖعي عنايغ مڜ ثمتكلږ،  ڣ ت ڗ صناعغ  نفهږ مما تقٖم 

ٚيفغ منها ڣما ٚفغ بامعاني ثلش ڗ تكڤڗ لٖيڢ مع ٚتظ  يجظ  ڗ ي ٕڣڗ ٗلڊ، ڣقبل 

ٚ أحڤثڋ ثمتلقيڗ ڣثل٘يڜ هږ  ڗ ينظ طبقاػ منهږ ثلح٘ځ ڣثلفطڜ، ڣمنهږ ثمعاني عليڢ 

خيڇث  ثلعامي ڣثلخا٥بببثلخ، ڣمڜ ثږ عليڢ ڗ يعمل علګ مڤثفقغ ثلكام للمقام، ڣ

ٙ ڣيائږ بينها حت تحصل لڢ تمام ثلصياغغب ٛڬ بيڗ كل ه٘ه ثأقٖث ئيڤث

ڗ نڗ ثمتم ٙڅ  ا ڣڣضٸ  نااقٖعڜ لكام تثلجاحٴت يٖ ثلبا۬ي لږ يًڇڅ نقطغ 

ڣ تلميحابصمتڢ عل ٚيحا  نتاه ثلن٨ ثإٔبي يها تص ، ڣثلحاڋ نفسها فيما يتعلڄ ب

ڗ  نها  نتاه ثلخطاب ڣثلت مڜ ش ٚځ  طبقها مٸ معياٙ ثمقبڤليغ بحين ناق٤ ط

ي خلڄ مڤقڀ ثلقبڤئ ڣڋ ثلباغغ ڋ عنٖ ثمستمعيڗ، ڣحڤڋ ٗلڊ يقڤڋئتساهږ  (( :

 ،ٍٙ ١، ساكڜ ثلجڤث ٙثبٰ ثلج ڗ يكڤڗ ثلخطيظ  لڊ  لغ ثلباغغ، ٗڣ قليل ثجتماٵ 

 ،1ثللحٴ، متخيڇ ثللفٴ، ا يكلږ سيٖ ثأمغ بكام ثأمغ، ڣا ثملڤڅ بكام ثلسڤقغ((

حڤثڋ ثمستمعيڗ فاه  ٚثعاع  ٚ ثهتمام ثلناقٖ ثلف٘ بم سبحانڢ ڣتعالګ خلڄ ثلناٝ يظه

ٚثعاع خاڣئ طبقاػ، ٜثڋ كل منهږ منڈلتڢ صياڴهږ ڣجظ علګ ثمتكلميڗ م ن ثنا ڣ

ٙ طاقژهږ، ڣثلحمل عليهږ علګ ثلتڤثصل بهږ فـ فهام كل قڤم بمقٖث ٚ علګ  ٙ ثأم ))مٖث

ٛلهږ(( ٙ منا كٌڇ فيقڤڋ: 2قٖث ٚ يفصل ثلجاحٴ قڤلڢ  خ ي مڤضٸ  ڗ ثلڤحش  ب ڣ مڜ ))

ي ثلكام يفهمڢ ثلڤحش  مڜ ثلنئ ي، ڣكام ثلناٝ  ٙطانغ ثلسڤ ي  اٝ، كما يفهږ ثلسڤ

نفسهږ طبقاػ(( ڗ ثلناٝ  ٙ ثمستمعيڗ حت  ب3طبقاػ كما  قٖث ٚثعاع  ٚ هي م غايغ ثأم

ثيڇب قناٵ ڣت ئتحصل ثلفائٖع مڜ كل قڤڋ مڜ 

ٚب بحصڤڋ ثلقبڤڋئئ حإين ٕثلغ علګ مٖڥ عنايغ ثلع ٕ صاحبنا مڜ  ٙڣ ئڣفيما 

                                                 
 ب92، ٥تةثلجاحٴ، ثلبياڗ ڣثلتبييڗ، ه - 1
ٙ ثلجاحٴ،  - 2  ب93، ٥تة، هثلسابڄثمصٖ
3 -  ٙ  ب44ت، ٥تةنفسڢ، هثمصٖ
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ٚيغ ڣثلسمعيغ،  لٖڥ ثلسامٸ تيڢ ثلبص  تعبٖ ه بڜ مسعٕڤقڤڋتي ما جا بصٙڤ

ٙهږ، ڣئ ڤڅئجئٖئحين يقڤڋ: ))حٖف ثلناٝ ما حئ بصا سماعهږ، ڣلحظڤڅ نئٗئب ڤث لڊ ب

ٗث ٙيـ منهږ ٙهږ، ڣ بصا مسڊ(( ب ٕه تثلجاحٴت  1فًڇع ف ٙڣ ڗ ثلن٨ ثل٘ڬ   ،

ٚها، ف ي ثأقڤثڋ ثلسابڄ ٗك ٚعايغ ثأحڤثڋ ههنا مڜ قبيل ما يخالڀ ما ن٨ عليڢ 

ه بحاله ڗيتجلګ للمتكلږ مڜ صٙڤ ثمتلقي ، فيلحٴ للن٨ ڤث متقبليڗڗ كان ږڣثلت تنب

ڗ  ٙحهږ هنا يمكڜ للمتكلږ  قبالهږ علګ ثمجل٠ بكل جڤث منهږ ثلعنايغ ڣثاهتمام ب

ڗ حٖفب ي ثلحٖين ڣثلعك٠  خ٘ نصيبڢ  ئ   ي

ثمتلقي  عنٖ تثلجاحٴت مكانغ عاليغ حت ليكإ يجعلڢ ي مڤثطڜ عٖع يعتلي  

ٚتبغ، ڣأجل ٗ ڗ ينتسظ لڊ يطالظ صاحظ ثلصناعغ ثإٔبيغ فڤځ ثمبٖٵ م ٙثٕ  مڜ 

ٙسالغ ليڀ  ڣ ت ڣ تحبيڇ خطبغ،  ڗ يٖٵ ثقتڢ  لګ ثإٔب بق٩ٚ قصيٖع  فعليڢ 

نتاجڢ ع ڗ يع٩ٚ  ٚع عقلڢ، ڣثأڣلګ منڢ  ڗ يًڇڅ عجبڢ بثم ڗ بنفسڢ، ڣ ، ف لګ ثلعلما

ڗ  ڥ مڜ يطلبڢ ڣيستحسنڢ، فعليڢ  ليڢ، ٙڣ ٙڥ ثأسماٵ تصغي لڢ، ڣثلعيڤڗ تٖ 

ٚ لڢ طالبا ڣڋ تكلفڢ فلږ ي ي  ٚه، ڣ م ي ثبتٖث  ڗ كاڗ ٗلڊ  ئ ينتحل قڤلڢ، ڣ

ڗ حڢ ثلجاحٴ ب ٚٙ معڢ هنا ين ڗ ه٘ث ثمڤقڀ ثلسلظ قٖ تك ڥ  ئڣا مستحسنا، ٙڣ

خ٘ صنعغ غيڇ ه٘ه ئب2ي

ڗ تلقى  ڬ خطاب ٕڣنما  ڣ  ڗ ت٘عڜ أڬ متكلږ  ٚيغ  ڣا يمكڜ للنف٠ ثلبش

ٚيحها ڣيئ ي قڤلڢ:))ڣعلغ كل عمئفيڢ ما ي ٚه، ڣه٘ث ما نڤه بڢ تثبڜ طباطبات  ل فيها سح

لګ  ٚثب، ڣثلنف٠ تسكڜ  ڗ علغ كل قبيح منفي ثاضط حسڜ مقبڤڋ ثاعتٖثڋ، كما 

ي  ٕ عليها  ٗث ٙڣ ٚف بها، ف حڤثڋ تتص كل ما ڣثفڄ هڤثها، ڣتقلڄ مما يخالفڢ، ڣلها 

                                                 
 ب4ةت، ٥تة، هنفسڢ - 1
ٙ ثلسابڄينظٚ:  - 2  ب3ة2، ٥تة، هثلجاحٴ، ثمصٖ
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ٕ عليها ما حالغ مڜ حااڴها ما يڤثفقها ثهًڈػ لڢ ڣحٖث ٗث ٙڣ ٚبـ، ف ٙيحيغ ڣط ـ لها 

ح قڤڋ ثلناقٖ بامخطٰ ثلتالي:1يخالفها قلقـ ڣثستڤحشـ(( ڗ نڤ ئ، ڣيمكڜ 

ئثلن٨                                                                  

ئ

ئ

ٚثب                             ثاعتٖثڋ   بنيغ ثلن٨:                   ئثاضط

ئ

ٚف٬ثلنفي                            ثلقبڤڋ         ثمڤقڀ :                  ئڣثل

ئ

ئسلب                     يجابي                    ثلتفاعل:                

ٚبغ، ڣثلنف٠  تطباطباٗڗ بنيغ ثلن٨ عنٖتثبڜ  ڣ مضط ڗ تكڤڗ معتٖلغ  ما 

ٚيغ ميالغ لاعتٖثڋ ڣما يڤثفڄ طبعها ه مٸ طبائٸ  ،ثلبش ڗ تڤثفڄ تشكل ثلن٨ ڣبنا ف

ب ڣا يحٖف نفسيغ ثمتلقي حصل ثلقبڤڋ ڣثلتقفـ ه٘ه ثلنف٠ ثلن٨ ڣثلعك٠

ٚ قبڤڋ ثلنصڤ٥ عنٖ ثلناقٖ فقٖ مڜ جهغ ثنبنائڢ، ڣلكڜ يتخطى ثأئ م لګ يتڤقڀ   ٚ م

ياه  ٚ ڣقبڤڋ ثلفهږ  ثمعلڤماػ ثلت يقٖمها ثلنا٥، ڣعليڢ يجعل ثلناقٖ لـ))حسڜ ثلشع

ٚعبببڣثلهجا  ي حاڋ ثمفاخ ٚڥ ڣهي مڤثفقتڢ للحاڋ ثلت يعٖ معناها لها، كامٍٖ  خ علغ 

ٙثع ثمهاجيببب(( ٚث٩ ثلت ينظږ فيها ڣيئ2ي حاڋ مبا ي ثأغ  ٚ ٚ ثلشاع ڗ ينظ ئائږ ب بمعن 

ڗ حصل خاف ٗلڊ ڣقٸ ثلنفٙڤ  ٕٙع فيها، أنڢ  بينها ڣبيڗ ثمقاماػ ثلڤث

ڗ يقڤم  ٚ لصيڄ بنفسيغ ثمتلقي ڣ ٚث٩))فامڤضڤٵ ثل٘ڬ يتحٖف فيڢ ثلشاع ئڣثإع

                                                 
ٙ ثلشعٚ، ٥ - 1  بت2ثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ، عيا
2 -   ٙ  ب22، ٥نفسڢثمصٖ
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حالتڢ فيما  علږ((ب ڣ هي بڢ  كٌڇ  لګ ٧  تثڄ ثلنف٠ بڢ  ياه  ئب1تعلمڢ 

ٚيحغ ثمئ  تلقي ڣتجلظ ثنتباهڢ قڤڋ ثلشعٚ، ڣه٘ثڣمڜ فنڤڗ ثلقڤڋ ثلت تڤقٖ ق

ٚڬئت بڢ نڤهما  ٚفا ڣثإٔبا ا تطيظ، ڣا  تثلعسك ڗ مجال٠ ثلظ ي مع٩ٚ قڤلڢ: ))

ثنائها  ي  ٙ عنٖهږ ما كاڗ  حسڜ ثأخبا ٚع ثأخباٙ، ڣ ٙ ڣم٘ثك نشإ ثأشعا ا ب ن٠  ت

ا علګ  ٚثئح ثلصافيغ ڣثأنف٠ ثللطيفغ ا تژهي صنعژها  ٗث سمعها ٗڣڣث ثلق شعاٙببب

ٚ فهڤ لها بمنڈلغ ٚيفغ(( كل منظڤم مڜ ثلشع ها ثلش ب فلي٠ تقبل 2ثمإع ثلقابلغ لصٙڤ

ٚ كتقبلها للن٨ مڜ ثلنٌڇ لثلنف٠ للن٨ مڜ ثلشع ٙثجٸ  ڣا، ، ڣه٘ث  ګ طبائٸ ثلناٝ 

ٙثجٸ لل ٚ ڣه٘ث  ٕٚ بها ثلشع ئبٕڣڗ غيڇهخصائ٨ ثلت يتف

ي ٗلڊ  ٚكيظ ثلن٨ ٕثخليا ڣثاعتمإ  لګ ت  ٚ ڗ يكتفي بالنظ  ٚ ا يكفي ثلشاع

ٚڬ، فبنا ثلن٨ تتٖثخل فيڢ عڤثمل عٖع مڜ  علګ ثلخصائ٨ ثلفنيغ للن٨ ثلشع

ٚع كثيڇع ثلتٖثڣڋ  نفسهږ، ڣه٘ه ثلفك ٚتاٍ لڢ  ٚثعاع ثمخاطبيڗ ڣثلبحن عما ت بينها م

ي ٗلڊ يقڤڋتع ٚڬئنٖ نقإنا ثلقٖثمى، ڣ ٙه، ت:ثلعسك شعا ي   ٛٚ ڗ يتح  ٚ ))ينبغي للشاع

قڤثلڢ، مما يتطيڇ  منڢ، ڣيستجفى مڜ ثلكام ڣثمخاطبغ ڣثلبكا ڣڣصڀ ڣمفتتح 

ي ثلقصائٖ ثلت تتضمڜ  ٜماڗ، اسيما  م ثل ٙ ڣتشتيـ ثآاف، ڣهي ثلشباب ٗڣ ثلٖيا

ٗث  ڗ ثلكام  ٚثثي ڣڣصڀ ثلخطڤب ثلحإثغب ف ي ثم ثمٖثئح ڣثلژهاني، ڣيستعمل ٗلڊ 

سسا علګ ه٘ث ثمثاڋ تطيڇ منڢ سامعڢ(( ٕه ، ڣمڜ مح3كاڗ م ٙڣ اسڜ ثابتٖث ما 

ٚڬ  ئ:))كمثاڋ ما قالڢثلعسك

ٛثئلئا  ئكل ٧  ما خا ه باطل  ***** ڣكل نعيږ ا محالغ 

                                                 
يٸ، ص - 1 ٚ ڣثلتٛڤ ٕثم للنش ٚكغ  ي ضڤ علږ ثاتصاڋ ثلحٖين، ش ٚثثيغ  صبٸ، نصڤ٥ ت بڤ  ، ةةة2الح خليل 

 ب8تت٥
ٚڬ، ثلصناعتيڗ،  - 2  ب38ت٥ثلسابڄ، ثلعسك
3 -  ٙ  بت43، ٥نفسڢثمصٖ
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لګ ثاستماٵ ما يۑي بعٖ  ٙشيقا، كاڗ ٕثعيغ  ٗث كاڗ ثابتٖث حسنا بٖيعا، ڣمليحا  ف

ئب1ثلكام((

نڢ ٚڥ ف خ ڗ نسلږ بامقڤلغ ثلسابقغ ه٘ث مڜ جهغ، ڣمڜ جهغ   ا يمكڜ لنا 

ٚث، ځطائعلګ ڣجڢ ثإئ ڗ يجعل جل كامڢ شع ، فلكل مقام مقاڋ ڣا يمكڜ للمتكلږ 

ٚث،  ٚ جعلها شع ڗ صٖځ عليها مع٩ٚ ثلشع لګ مڤثضيٸ نصڤصڢ   ٚ ڗ ينظ كما عليڢ 

به حلئ ي  ٚجها  ڗ يخ ي مقاڋ منثٙڤ ڣح٥ٚ عليها  ڗ ڣجٖها عك٠ ٗلڊ جعلها  غب ڣ

ٕ فيما يلي قڤا ل ٚڬئـتڣنٙڤ كٖ ٗلڊ تلعسك ٚ ثلت :))ڣقٖ جا فيڢ ي ڣمڜ صفاػ ثلشع

ڣ عمل  ي ٗلڊ  ٙسالغ  نش  ٙثٕ مٖيح نفسڢ ف ٗث  ڗ ثإنساڗ  يخت٨ بها ٕڣڗ غيڇه 

ٚ ثحتمل، ڣمڜ  بياػ مڜ ثلشع ي  ڗ عمل ٗلڊ  ي غايغ ثلقباحغ، ڣ خطبغ فيڢ جا 

ٚياسغ  ڗ صاحظ ثل ڣثأبهغ لڤ خطظ ب٘كٚ عشيڄ لڢ، ڣڣصڀ ڣجٖه بڢ، ٗلڊ 

جلڢ استهجڜ منڢ ٗلڊ، ڣتنق٨ ضبڢ  ه مڜ  ي حبڢ، ڣبكا ٚتڢ  ليڢ، ڣشه ڣحنينڢ 

حسڜ(( ٚث لكاڗ  ئب 2فيڢ ڣلڤ قاڋ ٗلڊ شع

ٚجانيمات باب عڜ معياٙ ثمقبڤليغ  فمڜ بيڗ ثمڤثطڜ ثلت يتحٖف فيها تثلج

ٚبٰ ڣتفاعلڢ مٸ ثلعمل  بمٖڥ ڣعي ثمتلقيتقبل فعل ثل ثللفٴ ڣثلنظږ، ڣفيڢ ي

ي ه٘ث ثلباب مڤقعا مڜ  ڣبصٖٕ ه٘ث يقڤڋ:ثإبٖثعي،  نڢ ا يصإف ثلقڤڋ  ))ڣثعلږ 

ٚفغ، ڣحت يكڤڗ ممڜ  هل ثل٘ڣځ ڣثمع ثلسامٸ، ڣا يجٖ لٖيڢ قبڤا، حت يكڤڗ مڜ 

ليڢ مڜ ثلحسڜ ڣثللطڀ ڗ ما يڤمئ  يختلڀ ثلحاڋ عليڢ  صا، ڣحت تحٖثڢ نفسڢ ب

ٗث عجبتڢ عجظ،  ٚڥ، ڣحت  خ ٚڥ منها  ٙع، ڣيع ٙيحيغ تا مل ثلكام، فيجٖ ثأ ئعنٖ ت

                                                 
ٙثلسابڄ - 1 ٚڬ، ثمصٖ  بث43، ٥ثلعسك
ٙ نفسڢ  - 2  ب39ت، ٥ثمصٖ
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ٜيغ ثنتبڢ ٗث نبهتڢ مڤضٸ ثم ٚه نقڀ علګ مجمڤعغ مڜ  ب ((1ڣ ي ثلن٨ ثلسابڄ ٗك

ي نفسڢ مڤقٸ  ڤثقڀثم ي ثمتلقي حت يقٸ ثلقڤڋ  ٚها  ٚجاني تڤف   ڣثلت يشًڇ٭ ثلج

ئ  ثلصڤثب، ڣهي:

ٙفا                   -ت ٚفغ، متمكنا مڜ ملكغ ثللغغ ڣعا هل ثل٘ڣځ ڣثمع ڗ يكڤڗ ثمتلقي مڜ 

ساليظ ثلخطابب ي  ٚسا   بفنڤڗ ثلباغغ، ڣمتم

ي تعاملڢ مٸ ثلنصڤ٥ ڣثكتشاف كنههاب -2  ڗ يكڤڗ ح٘قا 

ٙسمڢ لڢ ثلنا٥ مڜ خاڋ ما  -3 قٖم تفاعلڢ مٸ ثلن٨ بكل حااتڢ، ڣڣفڄ ما 

ي ثلن٨ب ئلڢ مڜ معلڤماػ 

ي ٚجانيت  ي ثلباب نفسڢ، يبحن تثلج لڀ  ڣ ثأساليظ ثلت يس۫ګ ثمتكلږةثم

ي ثمتلقي ڣمڜ بينها: مڜ خالها  ثيڇ  ڣغايغ ثمتكلږ مڜ ثعتمإ ه٘ث ثلنمٰ ثلحجاه، ثلت

ٚضا عنٖ ثمتلقي ڣعڜ ٗلڊ يقڤڋ  مڜ ثلنصڤ٥ هي ٚجانحصڤڋ ثلتقبل ڣثل ي يتتثلج

: ))فلي٠ ثلكام بمغڜ عنڊ، ڣا ثلقڤڋ بنافٸ، ڣا ثلحجغ باب ثللفٴ ڣثلنظږ

ٕٚه  بى ٗثڅ طبعڢ ف بى عليڊ،  ٗث  بمسمڤعغ، حت تجٖ منڢ عڤنا علګ نفسڢ، ڣمڜ 

نـ،  لګ حين  خ٘ بڢ  فٸ ثلحجاب بينڊ ڣبينڢ، ڣ ليڊ، ٙڣ عليڊ، ڣفتح سمعڢ 

ػ ڣم ليها  لګ ثلجهغ ثلت  ٚه  ٚف ناظ ٙثڅ مڜ بعٖ ثإباڣص نسا، ڣ  ٙ  ، فاستبٖڋ بالنفا

                                                 
ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ،  - 1 ٚ ثلج  بت٥29ثلسابڄ، عبٖ ثلقاه

 -  لږ يعٖ ثمتلقي مسژهلكا للن٨، بل(( ٗ ٚياػ ثلحٖيثغ،  ي ثلنظ ٙب ثمتلقي  ٚجاني يقا ٚ ثلج ي فك ڗ ثمتلقي 
ع ثلت يشكلها ثمبٖٵ تقتض  متلقيا يتجاٛڣ حٖٕڣ ثلٖا نتاه ثلن٨، فالصٙڤ ي  ٙكا للمبٖٵ  لغ ثأڣليغ صبح مشا

ٙث ٕاليا ڣفضا  طا نڢ يقٖم للمتلقي  ع ف ع ثلفنيغ، فامبٖٵ حينما يشكل ثلصٙڤ ثلت تطفڤ علګ سطح ثلصٙڤ
ڗ ڣظيفغ  بعٖ حٖببب لګ  ي ثلفضا ثلخيالي  ڗ يحلڄ  لګ حٖ ثإشباٵ، ڣ ٙ ثلٖالي  ڗ يمأ ثإطا تخيليا، ڣعلګ ثمتلقي 

ٚ عل ٚ ثمتلقي ا تقتص عب ينظٚ: عم ٚ ثلصٙڤ لګ ما لږ يقلڢ ظاه ڗ يصل  نما ڣظيفتڢ  ع، ڣ ګ فهږ ما تقڤلڢ ثلصٙڤ
ٚع، ٥  ب ت5ت-55تعبٖ ثلهإڬ عتيڄ، علږ ثلباغغ بيڗ ثأصالغ ڣثمعاص
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ڗ لږ يكڜ ، 1قبڤا(( نڢ لڜ يحقڄ ثمتكلږ غايتڢ  لګ  ي ه٘ث ثلن٨  ٚجاني  يشيڇ تثلج

، ڣشٖ  قبل عليڊ بعٖ ثإبا ٗث حصل منڢ ٗلڊ ٙيتڢ  ي ثأصل، ف لٖڥ ثمتلقي تقبا 

ٚث٩ب ليڊ بعٖ ثإع ئ ثنتباهڢ 

ڗ ڗت ڗ ما يمكڜ  ٙٝ لكتظ ثلًڇثف  ٙثئٖ ثلنقٖ تثلجاحٴيلحظڢ ثلٖث ڣهڤ 

ٙثساڴهږ، ڣه٘ث ما  ي ٕ ٙه كقاعٖع ينطلڄ منها ثلباحثڤڗ  فكا خ٘ػ  سي٦  قٖ  ثلت

ٙشيڄ ثلقيڇڣثنيلٖڥتنلفيڢ  ي ثهتمامهږ بڣئتثبڜ  لقي ڣحٖڣف تاممنهږ علګ شكلتڢ 

ثيڇ  ٚ بتقبلڢ ڣجظ ثلتقبل لٖڥ ثمستمٸ، ڣحت يتمكڜ ثمتكلږ مڜ ثلت ي متلقيڢ ڣثلظف

ڗ يتصڀ بالفطانغ ڣثلح٘ځ حڤثڋ ))ڣئ:عليڢ  ي  يختاٙ لأڣقاػ ما يشاكلها، ڣينظٚ 

ڗ خالفـ شهڤثتڢ، ڣيتفقٖ ما  لګ شهڤثڴهږ ڣ ثمخاطبيڗ، فيقصٖ محابهږ، ڣيميل 

ٚه(( ٚهڤڗ سماعڢ فيتجنظ ٗك ٚ عنٖ  ،2يك ٚثعاع  صاحظ تثلعمٖعتا يتڤقڀ ثأم ي م

ٚثعي ثمتكلئ ڗ ي ٜمڢ  نما يستل حڤثڋ ثمخاطبيڗ، ڣ ي   ٚ نتاه ثلخطاب ڣثلنظ ږ أڣقاػ 

ڗ يفاضلهږ علګ نفسڢ ڣشهڤثتڢ ڣيحابيهږ  لګ   ٚ ميڤاڴهږ ڣ شهڤثڴهږ ڣقٖ يصل بڢ ثأم

ئي ٗلڊب

ڗ يكڤڗ ٗث  حڤثڋ ثمخاطبيڗ ڣجظ عليڢ  ٚثعاع  ڣحت يتمكڜ ثلنا٥ مڜ م

ٙ ثمستمع قٖث ٙشيڄ حيڗ يڗ ثقافغ ڣخبڇع ڣثسعغ ب ليڢ ثبڜ  ڣميڤاڴهږ، ڣه٘ث ما ٗهظ 

ٚفيقڤڋ: ڗ يع ليڢ مڜ بابڢ،  -ثمتكلږ- )) ٚث٩ ثمخاطظ كائنا مڜ كاڗ، ليٖخل  غ

ي ثيابڢ(( ثنا كتابتڢ 3ڣيٖثخلڢ  ي  ٙئا يكتظ لڢ، ڣ ڗ يجعل ثمتكلږ قا ،  ڣه٘ث يعن 

لڀ  يڜ: ثم ڗ ثلكاتظ يلعظ ثلٖٙڣ ڬ  خصيتڢ؛  ڗ يتقم٨  ه ڣيسائلڢ ڣيحاڣڋ  يحاٙڣ

ٜثه ثل٘ڬ  ٚ صناعغ ثلشعٚ، ڣمغ ٛ للعمليغ ثإبٖثعيغ، فـ ))س ٙتكا ڣثمتلقي، ڣههنا نقطغ ث

                                                 
ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ - 1 ٚ ثلج  بت55-ة٥55ثلسابڄ، ، عبٖ ثلقاه
ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع،  - 2  ب223، ٥تةهثلسابڄ، ثبڜ 
 بت33، ٥تةنفسڢ ، ه ثمصٖٙ  - 3
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لګ جماڋ ثلنصڤ٥ ڣباغغب فل1بڢ تفاڣػ ثلناٝ ڣتفاضلڤث(( ٙثجٸ   ي٠ ثلتفاضل 

ٜيغ فامتلقي ساليبها ڣجماڋ فنڤنها، ڣئ ٙ مڜ ثمتلقي لڢ جانظ مڜ ثم نما ثلقبڤڋ ثلصإ

نتاجڢ  علګ  مڜ خاڋ تٖثڣلڢ علګ ثألسڜ ڣثلعملهڤ ثل٘ڬ يضمڜ حياع ثلن٨ بعٖ 

ڣيلڢ ڣتفسيڇئ ٚثتڢب هت ئڣفڊ شف

ٙ ثمتكلږ علګ ه٘ث ث ٗث ما سا ٜث نصڢ فـ: ڣ ي ئلنه ضمڜ مڤقڀ ثمتلقي ثإيجابي 

ڣ غيڇه(())  ي ثمٖيح  ٚ ثلسامٸ، حت ينقلڢ عڜ حالتڢ سڤث كاڗ  سك ، 2خيڇ ثلقڤڋ ما 

نما علګ  ٚث٩ فقٰ، ڣ ي قبيل غ٩ٚ مڜ ثأغ فالقبڤڋ ثلحاصل مڜ جهغ ثمتلقي لي٠ 

ڗ يعمل علګ تحسيڗ نصڢ ثإٔبي ڣيجعلڢ يسيڇ علګ نسڄ ڣثحٖ مڜ  ثلشاعٚةثلكاتظ 

ع ڣثلٖقغ  ٚ ثمتلقي بالتفڤيڀ ثمطالٸ ڣحت ثمقاطٸمڜ بٖثيغ ثلجٕڤ ، ه٘ث حت ا يشع

ٜث ثلن٨ ڣينٖمٌ مٸ م ج ٚ كما عبڇ عنهاتثبڜ بيڗ  ا يقٖم لڢ حت يصل لحالغ ثلسك

لي ٗهڜ  ثلقڤڋئي  ثأثيڇت يصاڋ ثمعن  ٚه، فالغ٩ٚ ثمنشٕڤ لي٠ فقٰ  ثلسابڄ ٗك

ٚ فيڢ ڣينقلڢ مڜ حالتڢ ليتقم٨ ثلحالغ  ث ٚ في ح ڗ يعمل فيڢ عمل ثل نما  ثلقاٙ ڣ

ٙسمها لڢ ثلكاتظب ڣيڤثصل ثبڜ ثأثيڇ  ڣ ع ثلت  ٚ ثلصٙڤ كامڢ ليڇشٖ ثلكاتظ ڣثلشاع

ثيڇ هميغ ثلعنايغ بامتلقئ لګ غايغ ثلت ڗ خيڇ ثلكام ما  فيقڤڋ:، يي ثلسامٸ ڣمٖڥ  ((

ٗڗ((ٕخل ثأٗڗ ب ئب3غيڇ 

ي سعيهږ ئ ٚب  ٚثئي ما قٖمڢ ثلًڇثثيڤڗ ثلع ٙسغ ثلفعل ثلق ما ياحٴ خاڋ مما

ٚيغ نصيغ تحيٰ بكل جڤثنظ ثنبنا ثلنئ ٨ ثإٔبي، هڤ مٖڥ ڣعيهږ بحضٙڤ لبنا نظ

ث يمأ ثلڤعي  ڣ ثلن٨ ثإٔبي عامغ، حضٙڤ ٚبيغ  ي تثميڗ ثلقصيٖع ثلع ثلقاٙ ثلضمن 

                                                 
 بت33، ٥تةنفسڢ، ه  - 1
 ب94ت، ٥تةثبڜ ثأثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ه - 2
3 -  ٙ  ب95ت، ٥نفسڢثمصٖ
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ٙع  شا ٚكيبا ثعتمإث علګ  لګ ثلعمل تحليا ڣت مامڢ سبيل ثلڤصڤڋ  ثلناقٖ ڣيفتح 

1ثلبنيغب
 

:الفصاح وتلّقّ -2  ي الّن

ٚڣف يحسږ يعمل علګ تثلفصاحغ عل ليڀ ثلح ٕٚع مڜ ثږ ڗ ت ٕثخل ثلكلمغ ثمف

ٙ تثمقبڤليغت بحمڤلتڢ ثلنصيغ مٸ علږ  ٚبٰ معيا ڗ ن ٕٙنا  ٗث ما  ٚكبغ، ڣ ثلكلماػ ثم

ٙڅ علږ ثلفصاحغ حصڤڋ ثلقبڤڋ عنٖ ثلسامٸ  ڗ مٖث ٚبي فما ياحٴ  ثلفصاحغ ثلع

ٚكظب ٕٚ ڣثم  ڣثستحسانڢ للمسمڤٵ ثمف

: -تب2 د ّفصاح األفاظ امف

ثه ثلخاصغ لقٖ عال ثلجاح ٴ قضيغ ثلفصاحغ مڜ كل جڤثنبها ڣحسظ ٙ

ٙثٕ ثلحٖين عڜ ثلفصاحغ ڣثلتمثيل  ها كل مڜ  صبح سنغ يط ٕه  ٙڣ ڣثمثل ثل٘ڬ 

ئ: لعيڤبها،ڣه٘ث ثمثل هڤ ثلبيـ ثلقائل فيڢ صاحبڢ

ئ، 2ڇئبئقئ بئٚئحئ ڇئبئقئ بئٚئقئ ٠ئيئلئ***** ڣئ ٚئفئقئ اڗئكئمئبئ بئٚئحئ ڇئبئقئڣئ

ٚڬ فصاحتڢ، فا ٚف ثلثقيلغ فقٖ ثلبيـ ثلشع ٚٙ ثأح ٚف ڣتك ٙه ثأح ٙب مخا  فلتقا

ٚثػ متتالياػ ٕڣنما تعٌڇب  ٚه ثاف م ٚي ئيمكڜ أحٖ تك

ڗ مڜ عيڤب  لګ   ٚ ي مع٩ٚ حٖيثڢ عڜ عيڤب ثلشع يشيڇ  تقٖثمغ بڜ جعفٚت 

فضڢثللفٴ ما يكڤئ ٚث٩ عڜ ثلقڤڋ ٙڣ ي ثإع مثلغ  ڗ سببا  مڜ قبل ثمتلقي، ڣمڜ 

ا علګ جهغ  :ه٘ه ثألفاٱ ي نظٚ تقٖثمغت  تى بڢ  ٚيظ، ڣثل٘ڬ ا ي ثلحڤ٧  ڣثلغ

ٚ منڢ ثلطبٸ ڣيمجڢ ثلسمٸ اڣيكڤڗ ب٘لڊ سببثلتطلظ ڣثلتكلڀ  ٙع تقٖثمغ 3لينف شا ب ڣ

                                                 
ٚجٸ ثلسابڄ، ٥  - 1 ، ثم ٚطاجن ٛم ثلق  بت4ينظٚ: خيڇع مكاڣڬ، جماليغ ثلتلقي عنٖ حا
 ب 5ت، ٥تة، هثلبياڗ ڣثلتبييڗثلجاحٴ،  - 2
ٚئينظٚ: قٖثمغ بڜ جعفٚ،  - 3  ب2ثت، ٥ نقٖ ثلشع
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ڗ ثستخٖثم مثل ه٘ه ثألفاٱ  نڢ علګ ڣعي تام  ي ه٘ه مڜ ثأهميغ بمكاڗ ٗلڊ 

ٚيغ تضعڀ مقبڤليغ ثمتلقيب ئثلتعبيڇثػ ثلشع

بٖثڋ بعضها مڜ بع٬ يڤجظ ثلتئام  ٚڬ:))ڣتخيڇ ثألفاٱ، ڣ يقڤڋ ثلعسك

ٚڣف  مكڜ مٸ ٗلڊ منظڤما مٸ ح ڗ  ٛيڜ صفاتڢ، ف حسڜ نعڤتڢ ڣ ثلكام؛ ڣهڤ مڜ 

ليڢ(( ٕعګ للقلڤب  حسڜ لڢ ڣ ٙه كاڗ  ٚ ي ثلقڤڋ ، كما عيظ 1سهلغ ثمخا يضا تناف

كبڇ عيڤب ثلكام ب ثألفاٱ أنها مڜ  ٙبٰ ثلناقٖ ثلبا۬ي  ڣمٖعاع للنفٙڤ كما 

لغ ثلبياڗب  ثلفصاحغ بتمام 

 لقٖ جعل علما ثلباغغ مڜ بينهږ تثبڜ سناڗ ثلخفاجيت، تفصاحغ ثللفظغتئ

ٚبيڗ: ثأڣڋئ ٚفها متباعٖع  :علګ ض ح ڗ تكڤڗ  ي ثللفظغ ثلڤثحٖع، ڣهي  ما يكڤڗ 

ٚڥ ثألڤثڗ مڜ  ٚڬ مڜ ثلسمٸ مج ڣ ثأصڤثػ تج ٚڣف  ڗ ثلح ي ٗلڊ  جتڢ  ٙه، ڣ ثمخا

ٚڣف  ڗ ثلح ٚڣف ثمتباعٖع، ٗلڊ  لفا مڜ ثلح تي م ٚب ي ڗ جل كام ثلع ثلبصٚ، علګ 

ٚهڢب ٙبغ مما يمجڢ ثلسمٸ ڣيستك ئثمتقا

ٚئ ٜيغ علګ  ب ثلثاني منها:ما ثلض ي ثلسمٸ حسنا ڣم ليڀ ثللفظغ  ڗ تجٖ لت

ٚڣف ثمتباعٖع ليڀ مڜ ثلح ي ثلت ڗ تساڣيا  ٚبت2غيڇها ڣ  تثبڜ سناڗ ثلخفاجي، ڣيض

: بي ثلطيظ ثمتنب ئمثاا ما يمجڢ ثلسمٸ ڣينبڤ عنڢ قڤڋ 

ئ  ٧ٚ ٚيږ ثلج ٜ ثللقظ ***** ك ع ٙڅ ثاسږ  ٚيڀ ثلنسظئ مبا ئش

يضا ما  مثلغ ٗلڊ  ٚهڢ ثلسمٸ ڣينبڤ عنڢ، ڣمڜ  ليفا يك ت ت  ٧ٚ ي تثلج نڊ تجٖ  ف

كږ علګ ٗڬ جنغ؟  ك ڣڗ علي تك ك بي علقمغ ثلنحڤڬت قڤلڢ: ما لكږ تتك ٚڣڥ عڜ ت ي

                                                 
ٚڬ،  - 1  بت4ت٥ثلصناعتيڗ، ثلعسك
ٚ ثلفصاحغ، - 2  ب4ت٥ ثلسابڄينظٚ: ثبڜ سناڗ ثلخفاجي، س
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ٚڬ ثلعلتيڗ مٸ قبح  ، ڣقٖ جمٸ لعم ٚنقعڤثت، ڣحش  ڣڗ ڣثف ك ڗ تتتك ، ف ٚنقعڤث عن ثف

ل ئب1يڀ ثل٘ڬ يمجڢ ثلسمٸ ڣثلتڤعٚثلت

ساسياػ ثلفصاحغ ڣمٖعاع للحصڤڋ فعل ئ ٚڣ٭ ثألفاٱ ثلت هي مڜ  ڣمڜ ش

بي تمام: ڗ تكڤڗ ثلكلمغ غيڇ ساقطغ عاميغ، ڣمثاڋ ثلكلمغ ثلعاميغ، قڤڋ  ئثلتقبل، 

ٌٚ صفحتڢ *****  فعالڢ جليـ ڣثمڤػ مبٖ ح ي  ٚعڜ  ئثأجلئڣقٖ تف

ڗ  ٚعڜ -ف لفاٱ ثلعامغ -تف ٚعڤڗ ڣهڤ مڜ  ٗث كاڗ 2مشتڄ مڜ ثسږ ف نڢ  ب ٗلڊ 

ي ثلنف٠  حصل تقبل ثلن٨ كلڢ مڜ ثږ للكلمغ مڜ ثلطاڣع ڣثلع٘ڣبغ حسڜ تقبلها 

ٚڣ٭ فصاحغ ثألفاٱ،9تتڣيحٖٕ ثلسكاكي) ڣثلعك٠ب ي قڤلڢ بعضا مڜ ش  ڝ( 

لګ فيقڤڋ: ٙثجٸ  صيلغ))ڣمنها ما هڤ  ٚبيغ  ڗ تكڤڗ ثلكلمغ ع ڣعامغ ٗلڊ  ثللفٴ ڣهڤ 

ڗ تكڤڗ سليمغ بعيٖع عڜ ٚببببڣ حا مڜ ثلع لسنغ ثلف ئب3ثلتنافٚ(( ڗ تكڤڗ علګ 

ڣ تثلٖيمغت   ٜنغت  مثلغ عڜ ثألفاٱ ثلفصيحغ كلفظغ تثم ٚب تثبڜ ثأثيڇت  ڣيض

ٚثه مًڇڣكا ا  ٚڥ مج ٚڥ لفٴ تثلبعاځت ڣما ج لڤفغ ثاستعماڋ، ڣت ٚثهما م ٚڥ مج ڣما ج

نما يستعملڢ جاهل بحقيقغ ثلفصاحغب ڣلڤ كانـ ثلفصاحغ ڗ ثستعمل ف ئيستعمل، ڣ

لګ ثمعن لكانـ ه٘ه  ٚجٸ  ٚ ي ي ثلفصاحغ سڤثأم ئب4ثألفاٱ ثلثاثغ 

ڗ نجمل خڤثصها فيما يلي:ئ ئه٘ث فيما يتعلڄ بفصاحغ ثألفاٱ ڣيمكڜ 

ٙهب ڗ تكڤڗ ثللفظغ -ت ٚڣفها متباعٖع ثمخا  ح

هل ثللغغب -2 ٚبيغ قٖ تڤثضٸ عليها   ڗ تكڤڗ ثللفظغ ع

ٙجغ عڜ ثاستعماڋب -3 لڤفغ فا تكڤڗ خا ٙيغ علګ ثلعإع ثم  ڗ تكڤڗ جا

                                                 
ٙ نفسڢينظٚ:  - 1  بثت-تت، ٥ثمصٖ
ٙ ثلسابڄ  - 2  ب3ث، ٥ثبڜ سناڗ ثلخفاجي، ثمصٖ
ٚ بڜ محمٖ بڜ علي ثلسكاكي، مفتاٍ ثلعلڤم،   - 3 بي بك ئبتثت، ثمطبعغ ثليمنيغ، pdf٥بي يعقڤب يڤسڀ بڜ 
 بتث-4ث، ٥تةثبڜ ثأثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ه - 4
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ي ثل٘ڣځبڗ  -4  تكڤڗ ثللفظغ خفيفغ علګ ثللساڗ ل٘ي٘ع علګ ثأسماٵ حلڤع 

ي ثاستعماڋ فا تكڤڗ ڣحشيغ -5 لڤفغ  ٚع ڗ تكڤڗ ثللفظغ م ٚب متڤع ، ڣيق

 معناها فا يبعٖ تناڣلڢب

ي سياځ ثلڤعيٖ،  -ت ٜڋ يستعمل  ٚقغ: فاللفٴ ثلج ٜثلغ ڣثل ڗ يكڤڗ مختصا بالج

ما  ڬ مڤثطڜ ثلشٖعب   ٚ ٜج ي مڤثطڜ ثلليڗ ڣثل ٙقغ: فتكڤڗ  ثألفاٱ ثلت فيها 

عب  ڣثللطڀ ڣثستجاب ثمٕڤ

: -2ب2 ّك ّفصاح الكام ام

ليفها  ٚكبغ ڣثلت بت ما فصاحغ ثألفاٱ ثم ٕٚع  ه٘ث فيما يتعلڄ باألفاٱ ثمف

كٌڇ تعقيٖث،  ٙبٰ بع٬ ثلباغييڗ فصاحغ ثلكام بظهٙڤ تصبح كاما فه  ل٘ث فقٖ 

ٚه عڜ قڤثلظ سابقيڢ ڣقٖ جعل ثلفصاحغ متعلقغ باللفٴ  معناه، ڣثلسكاكي لږ يخ

، ڣئ ٚثٕ يقصٖ بها ))خلڤصڢ مڜ ثلتعقيٖ،ففصاحغ ثمعن فيما يتعلڄ بڣثمعن بببڣثم

 ، لګ ثمعن ٚيقڊ  ٚفڢ، ڣيشيڊ ط ي متص ٚڅ  ڗ يعٌڇ صاحبڢ فك بتعقيٖ ثلكام هڤ 

ٚڅ ڣيشعئ ٚ م٘هبڊ نحڤه حت يقسږ فك يڜ تتڤصلظ ظڣيڤع ٙڬ مڜ  ڗ ا تٖ لګ   نڊ 

ٕٚٛځ: ٚيڄ معناه يتحصل كقڤڋ ثلف ڬ ط ئڣب

ٙبڢئ بڤه يقا مڢ ےٌي  بڤ  ا مملكا *****  ي ثلناٝ  ئ1((ڣما مثلڢ 

ثلكام ثلفصيح  ڢٙبط قائمغ لٖڥتثبڜ ثأثيڇتمڜ خاڋ انلفيه ڣثلٖعڤڥ ٗثڴها  

ڗ: ، فيقڤڋ  ڗ بڤضٍڤ ثمعن ٚ ثلبيڗ  عن بالظاه ٚ ثلبيڗ، ڣ ))ثلكام ثلفصيح هڤ ثلظاه

لفاظڢ مفهڤمغ ا يحتاه  ٚثه مڜ كتاب لغغببب أڗ ثألفاٱ تكڤڗ  لګ ثستخ ي فهمها 

ليڢ هڤ ثل ي حيڈ ثأصڤثػ، فال٘ڬ يستل٘ه ثلسمٸ منها ڣيميل  ڣثل٘ڬ حسڜ، ٕثخلغ 

                                                 
 تثت٥، ثلسكاكي، مفتاٍ ثلعلڤم - 1
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ثمڤصڤف  فالكام ثلحسڜ ثمقبڤڋ سماعا هڤ، 1((ثلقبيح  عنڢ هڤ ٚهڢ ڣينفٚيك

ما ما ٕڣڗ ٗلڊ فهڤ ثلقبيح غيڇ  ٜڣينتما فصيح، ثلبالفصاحغ،  ٚفڢ تثلق قائا:  فيع

لي ما فصاحغ ثلكام فه خلڤصڢ مڜ ضعڀ ثلت ٚ ثلكلماػ  ڣثلتعقيٖ مٸ ))ڣ ڀ ڣتناف

ٚكظ ا تتڤقڀ علګ فصاحغ ثألفاٱ 2صاحژها((ف ٙه ، ففصاحغ ثلكام ثم ڣتباعٖ مخا

ٗ قٖ تتڤفٚ فصاحغ   ، مٚ متعلڄ بالتماسڊ لفظا ڣمعن ٚڣفها بببثلخ، ڣلكڜ هڤ  ح

ٚكظب ئثألفاٱ ڣتفقٖ فصاحغ ثلكام ثم

هميغ  تثبڜ ثأثيڇت يشيڇڣئ لګ  ي مع٩ٚ حٖيثڢ عڜ مفهڤم ثلفصاحغ ڣثلباغغ 

ي ثلسامٸڣئثلفصاحغ  ثيڇها  ٙثجٸ استعماڋ ثمتكلږ  ،مبلغ ت ٙفضڢ  ڣ  فقبڤڋ ثلقڤڋ 

ٚ للفٴ ثلحسڜ ٕڣڗ غيڇه فيقڤڋ: ))  ڗ ثلفصيح مڜ ثألفاٱ هڤ ثلظاه ٗڗ ثبـ  ڣ

ي ثاستعماڋب  لڤف  ٚث بينا، أنڢ م نما كاڗ ظاه لڤفئثلبيڗ، ڣ نما كاڗ م ثاستعماڋ  ڣ

ٙڅ بالسئ نما هڤ ثللفٴ، أنڢ مكاڗ حسنڢ، ڣحسنڢ مٖ ٙڅ بالسمٸ  مٸب ڣثل٘ڬ يٖ

ٚهڢ  ٚڣف فما ثستل٘ه ثلسمٸ منڢ فهڤ ثلحسڜ، ڣما ك ٙه ثلح تلڀ عڜ مخا صڤػ ي

ي 3بالفصاحغ((فهڤ قبيح، ڣثلحسڜ هڤ ثمڤصڤف  ٚ ليفصل  خ ي مڤضٸ  ، ثږ يعٕڤ 

ڬ لغغ كانـ مڜ  ٙ ثلكام مڜ  ٚث س ٙف ب ڗ كل عا كٌڇ فيقڤڋ: ))ف ٚتڢ  ثللغاػ يعلږ فك

ي  ٚثه ثمعاني  خ ٙثئقغ، يل٘ها ثلسمٸ ڣئڗ  ا ينبڤ عنها ثلطبٸ، خيڇ مڜ لفاٱ حسنغ 

ٚهغ ينبڤ عنها ثلسمٸ(( لفاٱ قبيحغ مستك ي  ٚثجها  ڣا ينفڊ ناقٖنا كلما ، 4خ

ٚصغ ٚع ڣثلڤحشيغ  سنحـ لڢ ثلف ٚف ثمتناف ٙع ثجتناب ثألفاٱ ڣثأح ٚڣ ڗ يبيڗ ض

ٚ ثلسامٸ ڣيمجها ثل٘هڜ، ))فڣثلت مڜ ش ڗ تنف ٚڥ نها  ٚڬ مڜ ثلسمٸ مج األفاٱ تج

                                                 
 بتت-5ت، ٥تةثبڜ ثأثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ه - 1
ي - 2 ، ثإيضاٍ  ٜڣين ئ، 3علڤم ثلباغغ، ٥ جاڋ ثلٖيڜ ثلق
 92، ٥تةهثمثل ثلسائٚ، ثبڜ ثأثيڇ،  - 3
ٙ نفسڢ - 4  ب95، ٥تة، هثمصٖ
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خا٥ عليها مهابغ  ي ثلسمٸ ك ٜلغ تتخيل  خا٥ مڜ ثلبصٚ، فاألفاٱ ثلج ثأ

ئب1ڣڣقاٙ((

ٚڬ ثلشهيڇ:  ٚب ثلبيـ ثلشع ٕ ثلع ٚب قبڇتڣڣفاځ ٗلڊ تٙڤ ٚب قبڇ ح ، تڣلي٠ ق

نڢ قٖ ٚ فيڢ مڜ ڣجهيڗ علګ  ٙه  :حٖف ثلتناف ٙب مخا جل تقا نما كاڗ مڜ  )) فاأڣڋ 

ٙبغ، فحصل مڜ  ٚكيظ ثألفاٱ ثمتقا ي ثلثاني مڜ جهغ ت  ٚ ٚف، ڣحصل ثلتناف تلڊ ثأح

ي  ٚث، فاألفاٱ  ٙه، فأجل ٗلڊ كاڗ متناف ي ثمخا  ٚ ي ثللساڗ، ڣتڤع  ٙ جل ٗلڊ عثا

ي طني تڢ بمنڈلغ ثأصڤثػ  تڢ ڣساستڢ ڣڣعٙڤ ٚكيبها ڣعثٙڤ نها ڣل٘ع سهڤلغ ت

لګ فصاحغ ثألفاٱ ڣفصاحغ ثلكام 2سماعها(( ي قڤڋ تثلعلڤڬت ههنا يشيڇ  ب ڣ

ٚكظب ئثم

ٚكظ تقٸ علګ ڣجهيڗ:  ي ثلكام ثم ڗ ثلفصاحغ  : هڤ ثأڣڋئڣخاصغ ثلقڤڋ، 

 ، لګ تعقيٖ ثمعن ٕڬ  ليڀ ي ڗ ضعڀ ثلت ليڀ، ٗلڊ  خلڤ٥ ثلكام مڜ ضعڀ ثلت

ٚئ ثلخالي مڜ ثلتعقيٖ ثمعنڤڬ: ما كاڗ ثانتقاڋ مڜ ثٕع، فالكام ڣعٖم ظهٙڤ ثلٖالغ ثم

لګ معناه ثلثاني  ٚثٕ بڢ –معناه ثأڣڋ  ٚثب -ثل٘ڬ هڤ ثم ئ                                 ظاه

ي ثلكام 3: فهڤ خلڤصڢ مڜ تنافٚ ثلكلماػثلثانيما              ڗ ا تجتمٸ  ڬ   :

ٙ ثألفاٱ صعبغ ثلنطڄ  ٚث ٚف ڣتك ثلثقيلغ علګ ثللساڗ، ڣثلت تجتمٸ فيها تنافٚ ثأح

ٗث ثجتمعـ  لڤفغب ڣ ٚيبغ غيڇ م نها قٖ تكڤڗ ڣحشيغ غ لګ  ضافغ  ٚف ثلثقيلغ،  ثأح

ٚها ثقيا علګ ثألسڜ ڣثأٗهاڗ ڣبالتالي يكڤڗ  ي ثلقڤڋ جعلتڢ مستك ه٘ه ثلصفاػ 

ڣ غيابها بنفٙڤ ثمتل ي ضعڀ مقبڤليتڢ  ئقي عنڢبسببا 

 

                                                 
 ب95ت، ٥تة، هنفسڢ - 1

ٚثٛ، ٥ - 2  ٜع ثلعلڤڬ، ثلط  بث5يۓي بڜ حم
ٚع، ٥ - 3 ٚ عبٖ ثلهإڬ عتيڄ، علږ ثلباغغ بيڗ ثأصالغ ڣثمعاص  بةث-ثتينظٚ: عم
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3- :  فاعلّي الباغ في تقّبل الّن

ڣجڢ ثلكام ڣثلتعبيڇ مڜ  ليڀ ثلقٖثمى ثمتعلقغ بتحسيڗ  ڗ ثمتفح٨ لت

لګ حقيقغ مفإها ثلڤجهغ ثلباغيغ  ٜػ  :يصل  ٙك ي عنايژها بفنڤڗ ثلقڤڋ  ڗ ثلباغغ ڣ

يصاڋ ثمعن للمتلقي ٙثځ يتميڈ بالقڤع ثلت علګ  سلڤب فن  ٚيغ  ب تكشڀ عڜ شاع

ڗ هناڅ ثلكثيڇ ممڜ ثلن٨ ٚيڀ، حت  ٚضڤث لتع نهږ  ثلباغغ  تع ٙبطڤها بتمكڜ ما 

ي ٗهڜ ثمتلقي ڣنفسڢ ، ڣ عقٖڣث بينها ڣبيڗ فنڤنها خاصغ ثلفصل ڣثلڤصل ثمعن 

مثلغ عنها:ڣفيما يلي   ٕ ئنٙڤ

حسڜ ما ثجتباهتثلجاحٴت ٚيڀ ثلباغغ قڤڋ مڜ  ي تع قڤثڋ  حٖهږ، مڜ 

ڗ ا يكڤڗ ثلكام يستحڄ ثسږ ثلباغغ حت يسابڄ معناه لفظڢ، ڣلفظڢ  ))ثلباغغ: 

لګ قلبڊ(( سبڄ مڜ معناه  لګ سمعڊ  ڗ 1معناه، فا يكڤڗ لفظڢ  ، فمڜ ثممكڜ 

ٗث لږ يام٠ شعٙڤ ثمتلقي  ي ثمقابل  ٚف ڣ يما تص فانيڗ ثلقڤڋ  ٚف ثمتكلږ ب يتص

ثيڇث ڣث ٚ فيڢ ت ث حغ معامڢ لږ يتصڀ بالباغغ، فغايغ ثلباغغ هي ڣصڤڋ ثمعن ڣي

لڀ  ڣ ثلغ٩ٚ ثل٘ڬ ينشٖه ثمتكلږةثم نا بامعن  لګ ٗهڜ ثلقاٙ ڣتمكنڢ منڢ، ڣك

حاسيسڢب ٙه ڣ فكا لګ عامڢ ڣيخال  بڤ  يتلب٠ ثلقاٙ فينقلڢ  ليڢ ت ٙمى  ڣه٘ث ما 

ٚڬئ هاڋ ٚيفا للباغغ ثلعسك ٕ تع ٙڣ ي ثناياه ثلباغغت حينما  ثلباغغ كل ما )): يقڤڋ 

ي نفسڢ كتمكنڢ  ع مقبڤلغ ڣمع٩ٚتبلغ بڢ قلظ ثلسامٸ فتمكنڢ   ي نفسڊ مٸ صٙڤ

 ض  بتڤجڢ خا٥ نحڤ ثلعاقغفحسا ي ڗ ثمتمعڜ له٘ث ثلقڤڋ يجٖ فيڢ ،2((حسڜ

ڗ ))ثلباغغ  بثلتڤثصليغ بيڗ ثمتكلږ ڣثمتلقي ٚع علګ  ٚڬ ه٘ه ثلنظ كٖ ثلعسك ڣي

لګ قلظ ثلسامٸ فيفهمڢ(( ، فلي٠ غايغ ثأمٚ هڤ 3سميـ باغغ أنها تنه ثمعن 

                                                 
ٙ ثلسابڄثلجاحٴ،  - 1  ب5تت٥، تة، هثمصٖ
ٚڬ، ثلصناعتيڗ،  - 2  بةت٥ ثلسابڄ، ثلعسك
ٙ نفسڢ، ٥ - 3  بتثمصٖ
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ڬ   ٕٚ ثلكام ثل٘ڬ هڤ قناع تڤثصل بيڗ ثمبٖٵ ڣثلسامٸ، ڣا ثلغ٩ٚ ثلتڤثصل ثمج

نڢ با لګ ثمتلقي، ڣلكڜ نقڤڋ عڜ كام ما  ڗ ثمتلقي ڣصڤڋ ثلكام  ٗث ما لحظنا  ۬ي 

ٚث ه٘ث ثلتڤثصلب ٚ ڣثانفعاڋ ج ث ئفهمڢ ڣثستڤعبڢ ڣحصل لڢ ثلت

ڣبغئ ٚكيغ ثلٖ ٚضها ثلعنايغ ب ه٘ه ثلح ٙع مڜ ثمبٖٵ غ ٚځ ثلصإ ثلفهږ ط

سي٦  ٘ بٖثيغ ثلفعل بٖ مينحڤ ثلتڤضيح  ڣثلجنٍڤڣثإفهام،  لٖڥ ثمبٖٵ للن٨ ثلت

ي فعل ثلقصٖيغڣثل٘ڬ يتجسٖ كما ٙينا  يستنسل ڗ ثمتكلږةثمبٖٵ ڣهڤ  بسابقا 

ي ثمتلقيةثلسامٸ،  ثيڇ  لګ تحقيقها ڣهي ثلت مامڢ يس۫ګ  ٚسږ قصٖث ڣغايغ  ٙه ي فكا

ليڢ حت يجعل ثلقاٙ  ا بعٖ نقلڣلڜ يتسن لڢ ٗلڊ  حاسيسڢ  ٙبڢ ڣ ٙه ڣتجا فكا

ٚتٖڬ ثڤب ثمبٖٵ  فضلها: ما مستعينا بكلئي ع ثلخياليغ تيح لڢ مڜ ڣسائل  ڣ  ثلصٙڤ

ع ثلفنيغ، أڗ  ٙع ٗهنيغ نحڤ معن ثلصٙڤ ثا ٚفغ لفظيغ، بل هي  ٛخ ع ليسـ  ثلصٙڤ

ٙع ثا مل، ڣ ٚيڀ يستحڄ ثلت ئ بثلخياڋ لينطلڄ نحڤ ثمعن ثلط

ي ثمتلقي ۫ګ ثلباغغتس  ثيڇ  ٚځ تعبيڇ معينغ كاإئمڜ  لګ ثلت ٛ خاڋ ثعتمإ ط يجا

ٗث ماسهاببببثلخثإئطناب ڣئثإئڣئ ڗ ه٘ه ثأساليظ  ڣ  ، علګ  ي غيڇ مڤثطنها  ڣقعـ 

ٚڣ٭  ٚ٭ مڜ ش لګ ثلقبيح لتخل ب٘لڊ بش ٚجـ مڜ ثلحسڜ  حٖف فيها خلل خ

ليل ٗلڊ م ثلباغغ، ياٝ بڜ معاڣيغت ڣئٕڣ ٚڬت عڜ ت ٕه تثلعسك ٙڣ : فيڢ يقڤڋئ ثل٘ڬا 

لګ  للكام غايغ، ڣلنشا٭ ثلسامعيڗ ڗ)) ٙ ثاحتماڋ ٕعا  نهايغ، ڣما فضل عڜ مقٖث

ٙ سببا للماڋ، ف٘لڊ ٙ ڣثإسهاب ڣثلخطل ثاستثقاڋ، ڣصا ، ڣهڤ معيظ عنٖ هڤ ثلهٖ

ٙ ثلسامعيڗ ، فمهما بلغـ باغغ ثمتكلږة1كل لبيظ(( قٖث ٚثعاع  لڀ ڣجظ عليڢ م ثم

ٚٛ ٗلڊ كاڗ ب ڣمقام ٚئثمخاطبيڗ، فمت تح ٜيمغ ثلسامٸ ڣئ عيٖث عما ينف يضعڀ ع

لفاػ ثلنقإ ڣثلباغييڗ ثلقٖثمى ل٘لڊ صغائڢ للكامب ي م ٚع كثيڇع ثلٖٙڣ  ئڣه٘ه ثلفك

                                                 
ٚڬ، ثم - 1 ٙ ثلسابڄبڤ هاڋ ثلعسك  ب5ثت، ٥صٖ
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م(( ٚيڀ ثلباغغ: ))قليل يفهږ، ڣكثيڇ ا يس ي تع  ب1قيل سابقا 

ي  ثيڇ  ٙتبا٭ بًڇكيظ ثلن٨ ثإٔبي ڣثلت ڣمڜ مباحن ثلباغغ ڣثل٘ڬ لڢ شٖيٖ ثا

ي صڤٹ  ليها ثإٔيظ  ٚځ ثلت يلج  ٚيقغ مڜ ثلط ٚع فنيغ ڣط ثمتلقيت ثلبٖيٸت، فهڤ ظاه

ٚع ليسـ  ٚب، ل٘لڊ عٖڣه جٖيٖعبالمعانيڢب ڣه٘ه ثلظاه ڤسيلغ مڜ ك عنٖ ثلع

ٚفيغ لٖڥ ثإٔيظ  ٚٝ ثمڤسيقي  تثلئثلڤسائل ثمع تمكنڢ مڜ ثقتنا ثألفاٱ ٗثػ ثلج

ٚ اعنقٖ ثعتبڇ مڜ بيڗ ثلڣئ بثللطيڀ ٚڬ بصفغ اي تكڤڗ ثلن٨ ع غساسيثأئص مغ ڣثلشع

ثيڇيغ ٕيغ ڣظيفتڢ ثلت ي ت قسام ثلبٖيٸ2خاصغ، ڣيعتمٖ عليڢ  محسناػ ثلقڤڋ ت بڣمڜ 

ڗ ثل٘ڬ  ت ڣعنها يقڤڋئثللفظيغ ٚڬ: ))ڣثعلږ  يثلعسك ٜمڊ  ٚسائل  يل ليڀ ثلخطظ ڣثل ت

جڤعغ كاڗ  ڗ جعلژها م جٸ، ف ٜمڊ فيها ثل ٜٕڣجغ فقٰ، ڣا يل ڗ تجعلها م هڤ 

جٸ،  ي ثل ٚ ڣتعقيٖ، ڣكٌڇ ما يقٸ ٗلڊ  ٚثه ڣتناف ي سجعڊ ثستك حسڜ، ما لږ يكڜ 

ٚثه ڣتنافٚ(( -ٗث طاڋ–ڣقل ما يسلږ  جٸ مٸ ما يحٖثڢ مڜ نغږ ، 3مڜ ثستك فال

ٚ٭ بعٖه عڜ مڤسيقي  ليڢ بش ٕثخل ثلكام يستٖعي بڢ ثنتباه ثلسامٸ ڣيستميلڢ 

ي نف٠ ثمتلقي فـ ي ثلكام مڤقٸ ثإخاڋ، ڣيقٸ ثلت٘ييل ثمڤقٸ نفسڢ  )) للت٘ييل 

ٚيڀ خطيڇ؛ أڗ ثمعن  ٚثحا ڣثمقصٖ ثتضاحا، بببڣهڤ جليل، ڣمكاڗ ش ٜٕثٕ بڢ ثنش ي

ٚ مڜ لږ يفهمڢ، ڣيتڤكٖ عنٖ مڜ عينڢ،عإع ثألفاٱ ثمًڇثٕفغ علګ ثمعن ب  حت يظه

ئب4فهمڢ((

لګ ثلعنايغ بـتعلږ ثلبٖيٸت ما لڢ مڜ  يضا ثمتكلږ  ٚ كما يٖعڤ تثلعلڤڬت  كبيڇ ثأث

ٚثٙ ثلباغغ ڣمكمڜ جماڋ  ن٨ثلسامٸ ڣحصڤڋ قبڤڋ ثل علګ س لٖيڢ، فهڤ سٚ مڜ 

                                                 
ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع، ه - 1  ب242، ٥تةثبڜ 
ي ثلًڇثف ثلنقٖڬ ڣثلبا۬ي، ٥ - 2 ٚثهيږ صٖقغ، ثلن٨ ثإٔبي  ب  بثتتينظٚ:
ٚڬ، ثم - 3 ٙ ثلسابڄثلعسك  ب59ت٥، صٖ
ٙ نفسڢ، - 4  ب3ث٥3 ثمصٖ
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ي جمالياتڢ، فين٨ئ ٚف  حاطغ بڢ ڣتص : ))علږ قائاعلګ ٗلڊ  ثلقڤڋ مڜ كانـ لڢ 

ليڀ ثألفاٱ ڣصڤغها ڣتنڈيلها علګ هيئغ تعجظ ثلناظٚ، ڣتشڤځ  ٚ عا٩ٙ لت م ثلبٖيٸ 

ٗث جا غيڇ مڤثفڄ 1ثلقلظ ڣثلخاطٚ(( جيٸ  ڗ ثلت ٚ تثلعلڤڬت علګ  ٚ يق خ ي مڤضٸ  ڣ

جٸ  ڗ ثل ٚػ عنڢ ثلنف٠، فيقڤڋ: ))ثعلږ  ي ثأساٝ نف للقڤثعٖ ثلت بنيـ عليها 

نڤثٵ  ڣعٚ  ما ثلقصيڇ فهڤ  لګ ما يكڤڗ قصيڇثب ف لګ ما يكڤڗ طڤيا، ڣ منقسږ 

خفها علګ ث ٙكا، ڣ صعبها مٖ جيٸ مسلكا، ڣ طيبها علګ ثلسمٸ، أڗ ثلت لقلظ، ڣ

ٙبغ ل٘ػ علګ  ٚثفها متقا ط ٗث كانـ  ٙځ، أنها  حسڜ ڣ ٗث كانـ قليلغ فه  ثألفاٱ 

ٚب فڤثصلها ڣليڗ معاطفها، كقڤلڢ تعالګ: ٚفائ ثآٗثڗ لق ٚساػ ع  فالعاصفاػئ (ت)ڣثم
ٚثئ(2)عصفائ ٚثػ نش ٚساػ، (3)ڣثلناش ع ثم  ب3-تثآيغ: سٙڤ

يئ ي ثابتٖث ،  غ للباغغ خلڤ ثلكام مڜمڜ محاسڜ ثلقڤڋ ثمٕڤ ثلتعقيٖ خاصغ 

ٙشيڄ ثلقيڇڣثنيت  مثاڋ تثبڜ  ليڢ علما ثلباغغ مڜ   حين عٖهڣغيڇه، ڣه٘ث ما ٕعګ 

ٕ  ه٘ث ثأخيڇ  ليل ثلفهغ، ڣيٙڤ ٙشيڄتمڜ قبيل ثل۫ي ٕڣ عبٖ ثلسام بڜ ـتبيتا  ل تثبڜ 

ئمثاا عڜ ثلتعقيٖ ڣثل٘ڬ ))يقڤڋ فيڢ:  تلجڜئٙغباڗ ٕيڊ ث

نڢ خلل *****  نها ما ك ٗث تبغما،ك ئثلخلغ ڣقڀ ثلهلڤڅ 
ٚ قبل، ٙ ما لږ ي٘ك ضما ٚػ ثلعإع بمثلڢ  ڣه٘ث بيـ قبيح مڜ جهاػ: منها  ڣا ج

حالغ تشبيڢ علګ تشبيڢ، فيع٘ٙ ڣثقل تجانسڢ ثل٘ڬ ، ڣا كٌڇ ثستعمالڢ فيشژهٚ، مٸ 

ٙٹ(( ٚځ بعيٖث ب2هڤ حشڤ فا فضل ثلط ي نف٠ ثمتلقي ب قامغ ثمعن   فغايغ ثلباغغ 

ي ثماڋ، حت  فا يكڤڗ ))ثلكام يستڤجظ ثسږ ثلباغغ عڜ ثل۫ي ثل٘ڬ هڤ سبظ 

                                                 
ٚثٛ، ه - 1  بثةت، 3٥ةثلعلڤڬ، ثلط
ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع، ه - 2  بة22، ٥تةثبڜ 
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لګ سمع ڣلفظڢ معناه، ڣا يكڤڗ لفظڢيسابڄ معناه لفظڢ،  لګ سبڄ  ڊ مڜ معناه 

ئب1((قلبڊ

ڗ  بي ثأصبٸتعلګ  ٚڬت ثبڜ  ي))حسڜ ثلبياڗ  ثمص جعل فعل ثلقبڤڋ يتحقڄ 

ٚب  ق يصالڢ لفهږ ثمخاطظ ب حغ لڢ، ڣ حسڜ ثلصٙڤ ثمڤ ي  ٚثٕ  ٚثه ثمعن ثم خ ڣ

سهلها(( ٚځ ڣ ليڢ ثمتكلږ هڤ حصڤڋ ثإفهام لٖڥ ثمتلقي  ،2ثلط فامقصٖ ثل٘ڬ يس۫ګ 

حسڜ مثا ثيڇ فيڢ، ڣ ٕهمڜ ثږ ثلت ٙڣ بي  ڣهڤئتثبڜ ثأثيڇت ڋ علګ ما نقڤڋ ما  قڤڋ 

ئعبإع ثلبحًڇڬ:

ٜيٖثئ صابـ م ليڢ ما  ئٗثػ حسڜ لڤ ثسًڈثٕػ مڜ ثلحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــڜ 

ٖئ     ٚفا ڣجيٖثفه كالشم٠ بهجغ، ڣثلقضيظ ثللــــــــــــٖڗ ق ٚيږ ط ئث، ڣثل

ٚث ڣتخييا، ا يحصل لڢ مڜ ٚڥ تفيٖ ثلسامٸ تصڤي خ ٜيغ  ڗ للتشبيڢ م ا  ئثلحسنغ، 

ئب3ثأڣڋ((

ڣ ما يسمئ ٜييڗ ثلكام ڣتلڤينڢ بفنڤڗ ثلباغغ  ٚب قٖيما ت  لقٖ ثستحبـ ثلع

ڣ ثإٔبيغ ڣثلت مڜ ڣسائلها:  ع ثلفنيغ  ٙع بالصٙڤ ڣثلتشبيڢ ڣثلكنايغ ثاستعا

ي ثلقڤڋ، ٗث ڣقعـ مڤقٸ ثلحسڜ  ڗ ڣثلتمثيلبببثلخ، خاصغ  يقڤڋ ثلعلڤڬ: )) فاعلږ 

نها تفيٖ ثألفاٱ جماا، ڣتكسظ ثمعاني  ي ثلباغغ مڤقٸ عظيږ، ف ثلكنايغ لها 

ي  ڣقعژها  ڗ  لګ فهمها، ف لګ عملها، ڣتٖعڤ ثلقلڤب  ٚڅ ثلنف٠  ٕيباجغ ڣكماا ڣتح

ٙف ثمٍٖ ٙڴها لل٘م ككانـ  ڗ صٖ حسڜ، ببب ڣ ڣجٸ((ٸ ڣ لږ ڣ ٚجٸ فضل ب 4انـ  ڣقٖ ي

                                                 
ٙ نفسڢ، ه - 1  ب245، ٥تةثمصٖ
ٚڬ،  - 2 بي ثأصبٸ ثمص ٚ ثلتحبيڇ، ثلسابڄثبڜ  ٚي  بة49، 3٥ة، هتح
 ب354، 2٥ةثبڜ ثأثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ه - 3
ٚثٛثلعلڤڬ،  - 4  ب9ت2، ٥تةهثلسابڄ، ، ثلط
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تي بها ثمتكلږ  ي ثأصل، ڣي ي غيڇ ما ڣضعـ لڢ  ٙثػ تستعمل  نها عبا لګ  ه٘ه ثلتعابيڇ 

ٚث٩ منها: ئأغ

 ثمعن ڣفضل ثإبانغ عنڢب ٍٚ  ش

 كيٖ ثمعن ڣثمبالغغ فيڢب  ت

  ٚثٕبح٘ ٗهڜ ثمتلقي، ڣجعلڢ يس۫ګ  لطلظ ثمعن ثم

 ي ثلتعبيڇ مڜ ثلحقيقغب بلغ   ٛ ڗ ثمجا ئ1كما 

4- : كي الّن اء ت  الّتقبل 

ٚئ ي ثلفك  ٕ ي ثلجمٸ بيڗ ما ٙڣ  ٚ ٚبي ڣئ ڗ نتاه ثأم ٚبيثلنقٖڬ ثلع علګ حٖ  ثلغ

ٚثئڄ بنا ثلنصڤ٥ مفإه  سڤث ڣ ثلباغيغ تسهږ  ڗڗ ط كانـ مڜ ثلجهغ ثلنحڤيغ 

لګ حٖ كبيڇ ٗث تعلڄ ثأمٚ بمعياٙ ثمقبڤليغي تحقڄ معاييڇ ثلنصيغ،  ڣ  ،خاصغ 

ڗ  فالكاتظ يكتظ نصڢ ڣثمتكلږ يلقي بخطابڢ حت تتلقاه ثأسماٵ ڣتفهمڢ ثأٗهاڗب ڣ

ٙ ثاتساځ ڣثان ٙتبا٭ بمعيا يما ث ٚتبٰ  ٚ ي ٕناه ههه٘ث ثلعنص ٙڣ نا لغ٩ٚ جام ڣقٖ 

ٚ ثمتلقي مڜ ج ث ٚكيظ ثلنصڤ٥ لنستبيڗ كيڀ بانغ ت ٙتياٍ ڣثانقبا٩ ثتجاه ت هغ ثا

ي فعل ثلتقبل لٖڥ ثمستقبليڗب ٚ عمليغ بنا ثلن٨  ث  ت

ّالّتركيبي وفعل الّتقبل: البنى  -4بت

ڗئ ٚها يجعل تثبڜ طباطبات صحغ ٛڣ  ثلشعٚ، سبيا لتحقيڄ ثلغايغ ثلسابڄ ٗك

ح٘ لنف٠ڣع٘ڣبغ ثللفٴ مٖعاع لصفا مسمڤعڢ  ،ڣصحغ ثمعن ي ٗلڊ   ثمتلقي ڣ

فعها علګ تقبل ثلن٨ ٕٚ عليڢ :)) ـ، فٕڣ ٚب ثلفهږ لصڤثبڢ ڣي يقاٵ يط ڣڗ  ٚ ثمٛڤ للشع

                                                 
ٚڬ، ث - 1 ٙ ثلسابڄثلعسك  لګ ما بعٖهاب 228، ٥مصٖ
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ٚ صحغ  ڗ ثلشع ٗث ثجتمٸ للفهږ مٸ صحغ ٛڣ ٜثئڢب ف ج ٚكيبڢ ڣثعتٖثڋ  مڜ حسڜ ت

ا مسمڤعڢ ڣمعقڤلڢ مڜ ثلكٖٙ تږ قبڤلڢ لڢ، ڣثشتمالڢ ثمعن ڣع٘ڣبغ ثللفٴ فصف

 ، ڗ، ڣصڤثب ثمعن ٜثئڢ  ثلت يعمل بها ڣهي: ثعتٖثڋ ثلٛڤ ج ڗ نق٨ جٜ مڜ  عليڢ، ڣ

ٜثئڢ(( ج ٙ نقصاڗ  ٙ ثلفهږ لڢ علګ قٖ نكا ڗ تقبل  ،1ڣحسڜ ثألفاٱ، كاڗ  معن ه٘ث 

ٚكيظ ثلن٨ ٗثتڢ لګ ت ٙثجٸ  ٜثفلڤ كاڗ ثلن٨ كامل ثلًڇكيظ  ،ثلن٨  ي ثأج  مستڤ

قباڋ ثمتلقي عليڢ حسنا ئڣثلعك٠ببينا  كاڗ 

ي مبحن  ٚ مبانيڢ يفتتح تثبڜ طباطبات كامڢ بالحٖين ڣ مغ معاني ثلشع ما

ڗ يقت٨ فيها  ٛع ثلقبڤڋ مڜ ثمتلقي، فـ))ليسـ تخلڤ ثأشعاٙ مڜ  عڜ ٕڣثعي حيا

ي  ظهاٙ ما يكمڜ  ٙع عنها ڣ ي ثلنفٝڤ ڣثلعقڤڋ، فيحسڜ ثلعبا شيا  هي قائمغ 

ٕٚ عليڢ مما ق ٙ ثلضمائٚ منها فيبته ثلسامٸ ما ي ٚفڢ طبعڢ ڣقبلڢ فهمڢ، فيثا ٖ ع

ه، فيتمكڜ مڜ  ب٘لڊ ما كاڗ ٕفينا ڣيبڇٛ بڢ ما كاڗ مكنڤنا، فينكشڀ للفهږ غطا

ٚتاٍ لصٖځ ثلقڤڋئ لفها ثلنفٝڤ ڣت ٵ حكمغ ت ڣ تٕڤ ي نشٖثنڢ،   ڣجٖثنڢ بعٖ ثلعنا 

ٙب منها(( تـ بڢ ثلتجا ڗ نستنتٌ  ب2فيها ڣما  يمكڜ لنا مڜ خاڋ قڤڋ تثبڜ طباطبات

ٚثحل بنا ثأشعاٙ، ڣهي:ط ڣ م ئٚثئڄ 

ٚه ثلجاحٴ سابقا(ب -ت ق ي ثلنفٝڤ ڣثلعقڤڋ)ڣه٘ث ما   ثمعاني قائمغ 

ٙع ثلحسنغب -2 ي ثلنف٠ بالعبا  ٚ ٙ ثمكنڤڗ ثمضم  ظها

 تلقي ثلن٨ ڣفهمڢ مڜ قبل ثمخاطبيڗب -3

ٚثعاع تڤثفقها -4 ٙب ثإنسانيغ مٸ م ٚ بالحكږ ڣثأمثاڋ ڣثلتجا  ثستعانغ ثلشاع

ئثمخاطبيڗب حڤثڋأئ

                                                 
ٙ ثلشعٚ، بڜ طباطبا ثلعلڤڬئث - 1  بت2، ٥عيا
ٙ ثلشعٚ، - 2  ب25ت٥ ثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ، عيا
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  ٚ ي نظ ي يجظ  صاحظ تثلعياٙتڣ ٚه ڣيب٘ڋ جهٖه  ڗ يعمل فك  ٚ علګ ثلشاع

ي  لڤفا  ٚيظ ڣثلڤحش  م ڗ يجعل ثلغ ٚ ب ٜمڢ ثأم ڗ ثستل تنقيح ثألفاٱ ڣتخيڇ ثمعاني ڣ

ساٝ ٗلڊ ڣجظ عليڢ تضميڗ قڤلڢ سبيل حصڤڋ ثلتقبل لٖڥ ثلسامٸ،  ڣعلګ 

ي  مثاڋ مطابقغ تصاب حقائقها، ڣيلطڀ  ))صفاػ صإقغ ڣ تشبيهاػ مڤثفقغ، ڣ

لڤفا محبڤبا ٚ ثلڤحش  حت يعٕڤ م ن٠ ثلناف ٚيظ ثلبعيٖ منها، في لڤف تق ، ڣيبعٖ ثم

ٕ عليڢ ما قٖ ملڢ مڜ ثمعاني  ٗث ٙڣ ڗ ثلسمٸ  ٚيبا، ف نٝڤ حت يصيڇ ڣحشيا غ ثم

ع  ٚٙع ڣثلصفاػ ثمشهٙڤ ٗث ثمك ٙعيڢ، ف ها عليڢ مجڢ ڣثقل عليڢ  ٕڣ ثلت قٖ كٌڇ ٙڣ

ڣ  ٚيبا،  ڣ بعٖ منڢ ق ٚب منڢ بعيٖث  ٚ لشڤب ٗلڊ بما يلبسڢ عليڢ، فق لطڀ ثلشاع

عاه ڣثستحسنڢ ثلسامٸ ڣثجتباه(( ليڢ ٕڣ صغګ  ڣ لطڀ جليا  ، فلي٠ 1جلل لطيفا، 

ٚ مڜ قلظ ثلسامٸ ڣيصل  ڗ يتمكڜ ثلشاع ڗ مڜ ثلسهل  لګ ٗهنڢ، ل٘لڊ ڣجظ عليڢ 

ثنا بنا نصڢ  تي بامعاني ثلبعيٖع يح٥ٚ كل ثلح٥ٚ  لڤف ڣي ٚه عڜ ثم ڗ يخ علګ 

حڤثڋ ثمتلقيب ٚثعيا  ئم

ٗ نلفيڢ يعطينائ ڥ عما قٖمڢ تثبڜ طباطبات  ٚڬت بمن ٚ  عنٖ تثلعسك  ڣلي٠ ثأم

ڗ يناڋ  نڢ  ث كاما لبنا ثلن٨ ثمتميڈ ڣثل٘ڬ مڜ ش عجاب ثمستقبل ڣقبڤلڢ، تصٙڤ

يحسڜ بسالتڢ، ڣسهڤلتڢ، ڣنصاعتڢ، ڣتخيڇ  -يٖڅ ه–))ثلكام ڣعليڢ ين٨ قائا: 

ٚثفڢ، ڣتشابڢ  ط ع مطالعڢ، ڣثستڤث تقاسيمڢ، ڣتطالٸ  صابغ معناه، ڣجٕڤ لفظڢ، ڣ

ي  ٙثتڢ، حت ا يكڤڗ لها  ٚڣ خيڇه مبإيڢ، مٸ قلغ ض ٛه بهڤثٕيڢ، ڣمڤثفقغ م عجا

ع مقطعڢ، ڣحسڜ ثأ ي سهڤلغ مطلعڢ، ڣجٕڤ ثٚ، فتجٖ ثمنظڤم مثل ثمنثٙڤ  لفاٱ 

ٗث كاڗ ثلكام ك٘لڊ كاڗ بالقبڤڋ حقيقا، ٚكيبڢ، ف ليفڢ، ڣكماڋ صڤغڢ ڣت  ٙصفڢ ڣت

                                                 
1 -  ٙ  ب25ت٥ نفسڢ،ثمصٖ
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ٚع شاملغ  ب1ڣبالتحفٴ خليقا(( لګ ثلن٨ نظ نڢ قٖ نظٚ  يتبيڗ مڜ قڤڋ ثلناقٖ 

ي قضيغ ثللفٴ ڣثمعن ڣصڤا  ٚڥ ڣثمتمثلغ  ث بالبن ثلصغ ٜثئڢ بٖ ج متفحصغ لكل 

ٜث ثلن٨ ڣمقاطعڢ، ڣعاقغ ه٘ه ثلبن بتلقي ثلن٨ كاما ج ، لګ ثلبن ثلكبڇڥ 

ٙ ثلتقبل للڤهلغ ثأڣلګ ثږ تتٖثخل فائتاف ڣحٖثػ ثلن٨ كاملغ هي ثلت تخلڄ معي ا

ئفيڢ بقيغ ثلعناصٚب

ي غيڇ ئ فانيڗ ثلقڤڋ  لګ ثستعماڋ بع٬  ڣعلګ خاف ما تقٖم، قٖ يلج ثإٔيظ 

ٚڣ٭  ٚ٭ مڜ ش لګ غمڤ٩ ثمعن ڣتعميتڢ ليخل ب٘لڊ بش مڤطنها فتسلمڢ ب٘لڊ 

ياڅ ڣتعقيٖ ثمعاني ثلباغغ، ڣعڜ ٗلڊ  بي ثأصبٸ:))ڣ بسڤ ثلًڇكيظ، يقڤڋ ثبڜ 

لګ ثلقلظ، قبل ڣصڤڋ  ڗ خيڇ ثلكام ما سبڄ معناه  ، ف ڣثستعماڋ ثللفٴ ثلڤحش 

لګ ثلسمٸ(( عجاب ثمتلقي ڣحسڜ تقبلڢ مڜ  ،2جملتڢ  فالن٨ ثمحكږ ثلبليغ يناڋ 

ي حااػ  ا  ٚثٍ للجٜ يعن تقبل للكل  ٙتياٍ ڣثانش مطلعڢ قبل ثستڤث معناه، فاا

ٙع، ل٘ث ٚٛ مڜ ثلتعقيٖ ڣتعميغ ثمعن نإ أنها مڜ مڤجباػ  ڣجظ علګ ثإٔيظ ثلتح

ب ئثلنفٙڤ

ٙثػ ڣسڤ ثلًڇكيظ، ئ فالخطاب ثل٘ڬ تتسږ معانيڢ بالتعقيٖ ڣثلتڤث ثلعبا

لګ ثستبهام ثمعن ڣعٖم تقبلڢ مڜ ثمتلقي لعٖم  ٚع، يقٕڤ  لفاظڢ ڣحشيغ ڣع ڣتكڤڗ 

                                                 
ٚڬ،  - 1 ٙ ثلسابڄثمثلصناعتيڗ، ثلعسك  ب55، ٥صٖ

 -   ٚبيغ بٖثيغ مڜ ٙئ ثأمغ ثلع ي تا ٚب بتشكل ثلن٨ ڣبنائڢ ثلفن لږ يكڜ ڣليٖ ثللحظغ بل لڢ باٵ  ڗ ثهتمام ثلع
ٙسڤث ثلن٨ ثلقٚني ڣحاڣڋ ثإٔبا محاكاتڢ فنيا، كما ثكت٦   ٚ ثإسام، حين ٕ لګ عص ثلنقٖ ثلشفڤڬ ڣصڤا 

ش ٙهږ، ڣ لقٖ  شعا ٚث كناهږ مڜ صفاػ  ي ثلًڇثف بع٬ ثلشع ثنا بحثڢ عڜ مفهڤم ثإٔبيغ  ٜيٖڬ  ٙ تڤفيڄ ثل ا
لګ  ٛها  ٚث ب ي  ٙكيڗ أهميغ بع٬ ثلظڤثهٚ ثلفنيغ شكا ڣمضمڤنا ا يحتاجڤڗ  ٚب كانڤث مٖ ڗ ثلع لګ  ثلنقٖڬ 

ٙبيعغ بامهلهل مث ٚث ڣكناهږ ب ڣلعل تسميژهږ لعٖڬ بڜ  سما ثلشع ي  نما يثبتڤنها  لفاػ نقٖيغ، ڣ ا ٕليل علګ م
ٚثٝ  ي ثلًڇثف ثلنقٖڬ، مطبعغ س ٜيٖڬ، مفهڤم ثإٔبيغ  ٚ هڤ ثلتناسڄب ينظٚ: تڤفيڄ ثل ڗ قڤثم ثلشع ٙثكهږ ب ٕ

 ب 58ت، 985٥تللنشٚ، تڤن٠، 
ٚ ثلتحبيڇ، ٥ - 2 ٚي ٚڬ، تح بي ثأصبٸ ثمص  ب9ت4ثبڜ 
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سقاطڢ مڜ قبل ثمستقبل،  ٙه ڣ ٙفضڢ ڣثستنكا ڣضٍڤ معناه ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ يكڤڗ 

 ٚ ٚڬ عڜ ما ڣمڜ ثلشڤثهٖ ثلت يستٖڋ بها علګ ه٘ث ثأم ٕه ثلعسك بي تمام ٙڣ بيـ 

ڣڋ ثلقصيٖع ثل٘ڬ  ٚ ڣكاڗ ثلبيـ  ئحين يقڤڋ فيڢ:قصٖ فيڢ مٍٖ عبٖ ه بڜ طاه

ٙ طالبڢئ  ثحبڢئڤئهڜ عڤثٕڬ يڤسڀ ڣصئ ٙڅ ثلث ٕ ٜما فقٖما  ئ***** فع
سقطا ثلقصيٖع، ڣقاا لڢ: لږ ا  ٚثبي،  بڤ ثلعميثل ثأع ٚ ڣ ٚي بڤ سعٖ ثلض فلما سمعڢ 

لګ 1تقڤڋ ما ا يفهږ؟ فقاڋ: لږ ا تفهمڤڗ ما يقاڋ؟ سقاطهما للقصيٖع  ٚجٸ  ب ڣي

ڗ يسببيڗ ڗ ثمتلقي ا يمكڜ لڢ  ڗ ثلغمڤ٩ ڣقٸ ف: فاأڣڋ  هږ معن ثلقڤڋب ڣثلثاني: 

لګ  ٕڥ ٗلڊ  ئ  ها كاملغبقصائي بٖثيغ ثلقصيٖع ف
ڗ مڜ ثأمٙڤ ثمڤجباػ استحساڗ ثلقڤڋئ حسڜ ثلًڇكيظ بيڗ  ڣنعٕڤ لنقڤڋ 

ساٝ ٗلڊ ي ڗ تكڤڗ ثمعاني ثلحاصلغ عڜ عي ثأمٚستٖثألفاٱ ڣثمعاني ڣعلګ  ((

ٚيبغ ڣا  لڤفغ غيڇ غ ٚيبغ ثلًڇكيظ م ٗث كانـ غ ٙكيكغ مستبشعغ، أنها  ٚع ڣا  مستنك

ٚػ عنها ثلطباٵ ڣكانـ غيڇ ٙكيكغ مجژها ثأسماٵ(( نف ٗث كانـ  ئب2قابلغ لها، ڣ

تمنۓګت ٜڣين ٚڬئينحڤتجاڋ ثلٖيڜ ثلق ٜمخش ٚه لفائٖع ثالتفاػ ڣما تثل ي ٗك

ڗ ثالفيڢ  ٚيحتڢ، حين يقڤڋ: )) ڣثعلږ  يقاٱ لق تفاػ مڜ مڜ تحفيڈ للسامٸ ڣ

ٗث نقل مڜ  محاسڜ ڗ ثلكام  ٚڬ هڤ  ٜمخش ثلكام، ڣڣجڢ حسنڢ علګ ما ٗكٚ ثل

ليڢ يقاظا لإصغا  كٌڇ  ٚيغ لنشا٭ ثلسامٸ ڣ حسڜ نظ سلڤب كاڗ ٗلڊ  لګ  ئسلڤب 

سلڤب ڣثحٖ(( ٚثئڢ علګ  ج ٚب كاانتقاڋ مڜ حاڋ3مڜ  ض ئ، ڣيحٖف ثالتفاػ علګ 

                                                 
ٚڬ، ثلص - 1  ب434، ٥ناعتيڗينظٚ: ثلعسك
ٚثٛ، ه - 2  ب4ت، 3٥ةثلعلڤڬ، ثلط
ي علڤم ثلباغغ،  - 3 ، ثإيضاٍ  ٜڣين ئب٥38جاڋ ثلٖيڜ ثلق
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لګ ثمخاطظ كقڤئ ٚڣث ثللڢئتعالګ:لڢ ثلغيبغ  ڣڅ فاستغف نفسهږ جا نهږ ظلمڤث   ڣلڤ 
ٚسڤڋئ ٚ لهږ ثل ٚيڄ ثالتفاػڣثستغف لګ ط ٚػ لهږتڣعٖڋ عنڢ   ، فلږ يقل هتفاستغف

ٙسڤڋ ه  ب تفخيما ڗ  ٙه -صلګ ه عليڢ ڣسلږ–لش ئ                                       ب1ڣتعظيما استغفا

ث امتلقي -4ب2 ّ:بمحاسن البدايا والّنهايا ت

، ما لڢ مڜ مڜ ٕڣثعي حصڤڋ ثلتقب ل لٖڥ ثمتلقي ڣلفـ ثنتباهڢ حسڜ ثابتٖث

ٚ حسڜ ثأ حسنڤث معاش حٖ ثلكتاب قٖيما: ))  ٚ علګ ثلسامٸةثمتلقي ڣل٘لڊ قاڋ  ث

ثػ  نهڜ ٕائل ثلبياڗ((ثلكتاب ثابتٖث حسڜ ثلشاعٚ مقٖمغ قڤلڢ كانـ 2ف ٗث  ، ف

ٚبٰ  ڗ ثمتلقي ي ٚه، كڤڗ  ڣلڢ آخ ٕليا علګ خاتمتڢ ڣه٘ث ما يخلڄ تماسڊ ثلن٨ مڜ 

تي  لڀ به٘ه بيڗ ما تقٖم لٖيڢ ڣما سي ڗ ثمتكلږةثم فه٘ث هڤ ٕليل ثلبياڗب مٸ ثلعلږ 

ٚيقغ ٙع ثلن٨ ڣتڤثصل ثلط ي شكل منظږ ڣنسڄ  يضمڜ سيڇڣ ثمعاني مٸ تناسلها 

ي ثلنف٠ فـ  بمحكږ ٚ ما يبقى  خ ي ثلسمٸ مڜ كامڊ، ڣثمقطٸ  ڣڋ ما يقٸ  ))ثابتٖث 

ڗ يكڤنا جميعا مڤنقيڗ(( لګ 3مڜ قڤلڊ، فينبغي  ٚمي  ڗ ثلناقٖ ي ، ما يفهږ مڜ ثلقڤڋ 

ي ٗلڊ حاڋ ثمتلقيبثلعنايغ ببٖثياػ ڣنهاياػ  ٚثعاع  ئثلن٨ م

ي مڤضعيڗ ٗث ما ڣئ  ٚ نجٖ عنايغ كبيڇع ڣڣعيا بحاڋ ثمتلقي  نعمنا ثلنظ نحڜ 

ڣ  ي ثلسمٸت، ڣثمقطٸ  ڣڋ ما يقٸ  :ت ثلبٖثيغ ڣثلنهايغ ڣقٖ عبڇ عنهما قائا: ثابتٖث

ٚ ثابتٖث عبڇ عنڢ بالسمٸ  نڢ عنٖما ٗك ي ثلنف٠ت، فاماحٴ  ٚ ما يبقى  خ ثلخاتمغ :ت

ما ڣهڤ أڗ ثمتلقي  ٚفضڢب  م ي ڗ كاڗ سيقبل ثلن٨  ٙڬ  ي بٖثياػ تلقيڢ للن٨ ا نٖ

ٙبطڢ بالنف٠ أڗ ثمتلقي  ڗ ي ثمقطٸ فقٖ  ا  قٖ بلغ نهايغ ثلقڤڋ ڣلږ يبڄ للمتكلږ 

ٚث بحين يضمڜ تعلقڢ بالن٨ حت بعٖ ثنژهائڢب ث ئيًڇڅ فيڢ 

                                                 
ٚ لاسًڈثٕع:  - 1 ٙ نفسڢ،ينظ  ڣما بعٖهاب ت٥3 ثمصٖ
ٚڬ،  - 2  بت43، ٥ثلصناعتيڗثلعسك
ٙ نفسڢ، ٥ - 3  ب435ثمصٖ
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ٚ جليا ثهتمام جل تثلباقانيتيظه لڊ مڜ   ثكتماڋ عمليغ ثلتڤثصلبامتلقي، ٗڣ

ڗ يتخيڇ مڜ ثللفٴ :))نتاه ثلن٨، يقڤڋئ ثلت يتږ مڜ خالها ٗث كاڗ ك٘لڊ ڣجظ   ڣ

ي ثإبانغ عڜ ثمعن ثمطلڤب، ڣلږ يكڜ  ح  ڣ ٚثٕ ڣ لګ ثلٖالغ علګ ثم ٚب  ق ما كاڗ 

ٕ علګ ٚه ثمطلٸ علګ ثأٗڗ ڣا مستنكٚ ثمٙڤ ي مستك ٚثبتڢ  بى لغ  ثلنف٠، حت يت

ڣ يمتنٸ بتعڤي٨ معناه عڜ ثإبانغثللفٴ  ڣعليڢ فبنيغ ثلن٨ عنٖ  ب1((عڜ ثإفهام، 

ي ٜثػ ڣثلت باتفاقها يحصل قبڤڋ ثلن٨، نمثلها  ٚتك ٙبعغ م   تثلباقانيت تنبن علګ 

ئثمخطٰ ثلتالي:

ئ

ئئئئ

ئ

ٙشيڄ ثلقيڇڣثنيت ثنا ثنتقالڢ ي حيڗ قٖمتثبڜ  تفصيا ما يعًڇڬ نفسيغ ثمتلقي 

ٜث ثلن٨ ڣمقاطعڢ، ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ يكڤڗ  ج ))حسڜ ثافتتاٍ ٕثعيغ بيڗ 

، ڣخاتمغ  ٙتياٍ ثممٍٖڣ لګ ثمٖيح، سبظ ث ٚڣه  ٚثٍ، ڣمطيغ ثلنجاٍ، ڣلطافغ ثلخ ثانش

ي  بقى  ڗ ثلكام  ڗ حسنـ حسڜ، ڣ ٚب ثلعهٖ بها؛ ف لصڄ بالنف٠؛ لق ثلسمٸ، ڣ

، فامتلقي ڣهڤ يستقبل ثلن٨ ا يستقبلڢ علګ 2قبحـ قبح، ڣثأعماڋ بخڤثتيمها((

ٜثئڢب  ج ٗ تتغيڇ حااػ تلقيڢ حسظ تغيڇ  ڣلڢ عمليغ ڣتيڇع ڣثحٖع،  فاستحساڗ 

تي تمهيٖيغ  ٚثٍ ثلنف٠ ڣثستعٖثٕها ما ي ڣ تكڤڗ بانش ٚڣه  ما لطافغ ثلخ مڜ بعٖ، 

ٚڣڗ  خ ٚ بكما يصطلح عليها  ٗث تعلڄ ثأم ٙتياٍ خاصغ  حسڜ ثلتخل٨ فه مٖعاع لا

ي نف٠ ثمتلقي ڣثلتصاقڢ بهاب ي حيڗ تضمڜ ثلخاتمغ تمكڜ ثمعن  ئبامٍٖ، 

نڢئ ٚ فيمكڜ ثلقڤڋ ب ما فيما يتعلڄ بالشع ئڗ ما تقٖم هڤ عڜ ثلنصڤ٥  عامغ 
                                                 

ٚ ثلباقاني،  - 1 ٛ ثلقٚڗبڤ بك  بثت، ٥عجا
ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع، ه - 2  بثت2، ٥تةثبڜ 

ثإبانغ عڜ  ثلن٨
 ثمعن

تخيڇ 
 ثللفٴ

قبڤڋ ثلنف٠ 
ٕ  للمٙڤ

ثستحساڗ 
 ثمطلٸ
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ٚٵ ثلسمٸ ڣڋ ما يق نڢ  ٚه؛ ف ڗ يجٕڤ ثبتٖث شع  ٚ ڣلڢ مفتاحڢ، ڣينبغي للشاع ئ))قفل 

ٙ ثلناٝ كثيڇث مڜ  ڣڋ ڣهلغ، ببب ڣقٖ ثختا ثػ، ڣبڢ يستٖڋ علګ ما عنٖه مڜ   ثابتٖث

ٚ منها ببب ليستٖڋ بڢ نحڤ قڤڋ ثمٚ ثلقي٠: ئٗك

ٚڥ حبيظ ڣمنڈڋئ ئقفا نبڊ مڜ ٗك
ٚ  ڣهڤئ ك فضل ثبتٖث صنعڢ شاعٚ؛ أنڢ ڣقڀ ڣثستڤقڀ ڣبكى ڣثستبكى ٗڣ عنٖهږ 

ٚثٵ ڣثحٖ(( ي مص ڣغايغ ثلڤقڤف علګ ثأطاڋ ڣ ثلجمٸ بيڗ ه٘ه ، 1ثلحبيظ ڣثمنڈڋ 

ي  ثيڇ  ٚبٸ هڤ ثستمالغ ثمتلقي ڣثلت : مڜ بكا ڣثست٘كاٙ ثلحبيظ ڣمخاطبغ ثل ثأمٙڤ

ي ثفتتاٍ ثنفسڢب فـ)) ٚث م٘ثهظ  لقصائٖ بالنسيظ، ما فيڢ مڜ عطڀ ثلقلڤب، للشع

)) لګ ثللهڤ ڣثلنسا ٜڋ، ڣثميل  ي ثلطباٵ مڜ حظ ثلغ ئب2ڣثستٖعا ثلقبڤڋ بحسظ ما 

ٚنا ٗث كاڗ ثلقڤڋ علګ نحڤ ما ٗك ت منطقيا ، عڜ ثابتٖث ڣ ڗ يعمٖ  فه٘ث يكا

نها  لګ  ڣ ثمبٖٵ  ٜلغسلسغ  خاتمغ مڤنقغ ثألفاٱ كامڢ بخيڇئثلتكلږ  تامغ  ،ج

ي ثأٗهاڗ مڜ ٕڣڗ ثمعاني لصڄ بالفكٚ، ڣقٖ تحفٴ ڣتعلڄ  ي ثلنف٠ ڣ بقى  ، أنها 

ڗ هناڅ )) ا  ٚب ثلعهٖ بها، ڣتمامها مڜ تمام ثلن٨  ي ثلقڤڋ  لق ٚب مڜ با مڜ ثلع

ٙثغبغ مشژهيغ، ڣيبقى ثلكام  يختږ ثلقصيٖع فيقطعها ڣثلنف٠ بها متعلقغ، ڣفيها 

ث نڢ  مبتٙڤ ٚث٩ عڜ ثلن٨ 3((لږ يتعمٖ جعلڢ خاتمغك ع ، ڣقٖ يحصل ب٘لڊ نفٙڤ ڣ

ٚتاٍ ما هڤ تام ڣكامل ڣتنقب٬ عما فيڢ ثلنقصاڗ ڣثلخللب ئككل أڗ ثلنف٠ ت

                                                 
 ب8ت2، تة، هنفسڢ ثمصٖٙئ  - 1
 ب225، ٥تةنفسڢ، ه  - 2
ٙشيڄ ثلقيڇڣثني - 3  بة24، ٥تةه ثلعمٖع، ،ثبڜ 
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ٚغږ  ،محصلغ ثلقڤڋئ  ٚڴهږ ثمجًڈع ڗ ثلًڇثثييڗ ڣعلګ ثل نهږ  للن٨مڜ نظ ا 

ٚځ ثلت يتشكل ثلن٨ ثإٔبي ڣفقها ٚئسڤث  ،كانڤث علګ ڣعي بالط بالبنيغ  تعلڄ ثأم

ٚڣف ثمحيطغ بڢ ڣ ثلظ ي عاقغ ثمبٖٵ بامتلقيب ڣه٘ث  ثلٖثخليغ للن٨  ڣثلت تتجسٖ 

ڣ فعل ثلقبڤڋ لٖڥ ثلقٖثمى لږ يك ڗ تصٙڤ ثلتلقي  ڜ ثأخيڇ ڣثعتمإث علګ ما تقٖم ف

ٚهږ حضٙڤ ثلن٨ ڣأهميتڢ   ي فك نما هڤ حاضٚ  مغيبا ڣلږ يكڜ ڣليٖ ثلصٖفغ، ڣ

صڤڋئ ٙبطڤث حسڜ بنا ثلن٨ بحسڜ تقبلڢ مڜ كل ثلنڤثےيب ٙ ثمقبڤليغ لڢ   ٗڗ فمعيا

ٙع ينقصها  نڢ حقيقغ قا ي مٖڣناتنا ثلًڇثثيغ كما  سي٠ ثممنه لفعل ممتٖع  ثلت

ئثلقبڤڋب

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ
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ّامبحث الّثالث ، ر : : اإعامّي اثّي ّت
ٚب بڤضٍڤ ثمقصٖ، ڣحسڜ ثلتقبل لٖڥ ثلسامٸ ڣما  ٚغږ مڜ عنايغ ثلع علګ ثل

ٚڥ  خ  ٚ نهږ ڣمڜ ڣجهغ نظ ا  ي بع٬  ڤثلقٖ عٖيقتضيڢ ه٘ثڗ ثلفعاڗ،  عڜ ٗلڊ 

خباٙ ي ثلن٨  تيغ تڤقٸ ثمتلقي ما يبقاطمثمڤثطڜ، ف حٖثف ڣ  عيبا يشيڗمڜ 

ٚڣفا ڣمكشڤفا للمتل قي، فكاڗ ا بٖ مڜ ثلخطابغ، كڤڗ ثلن٨ يصبح مبت٘ا مع

ٛم ٚجاػ تا ٚثعاڴها بنا ثلن٨ علګ ثمبٖٵ تع  ليبقى ثمتلقي مشٖٕڣ ڣ ثلخطيظ م

ي ثلن٨، ڣبه٘ث يكڤڗئثلخاطٚ  تي  لګ )) ما سي ٚف ثلهمغ كلها  لګ شٖع ص مٖعڤث 

ڗ تفهمڢ، فيسبقڤڗ ثللفٴ ڣيفهمڤڗ ثلغ٩ٚ  ليڢ، فيع٩ٚ مڜ ٗلڊ  قبل ثلڤصڤڋ 

ٚڣٹ منڢ فڄ ثلتڤقٸ1((ا يلت٘ بڢ حينما يسمعڤنڢ بل يكڤڗ كامف  ٚ  ، ڣعليڢ يكڤڗ كس

ٜ ثأساٝ ل٘هڜ ثمتلقي  ڣ مبٖ ثإعاميغ ث ڣمت ي بقائڢبمثابغ ثمحف ڣقٖ  ما،مشٖٕڣ

ٚب ثلقٖثمى  ليها ثلنقإ ثلع  ٙ ڣ لغڤيغ ي مٖڣناڴهږ ڣقٖ قعٖڣث لها بظڤثشا ٚ باغيغ  ه

ٚثبغ ڣثلتخييلك   لخبثبببڣثإبهام ڣثلتعقيٖ ثلحاصل عڜ قصٖ مڜ ثإٔيظ الغ

: -ت  اإبهام والغم

ي سبيلڢ  يقٸ ثلغمڤ٩ ٚبيڗ: ثأڣڋ : م٘مڤم أڗ  عنٖ ثلنقإ ثلقٖثمى علګ ض

لګ ثلغ٩ٚ  تعقيٖ للمعن ڣتعميتڢ بحين يتع٘ٙ علګ ثمتلقي فهږ ثمعن ڣثلڤصڤڋ 

خيڇ ما ا يحڄ لڢ ثمنشٕڤ ڣ تقٖيږ ڣت ٚب بالح٘ف ثمخل للمعن  ، ڣيكڤڗ ه٘ث ثلض

خٚ بمعن مخالفغ ثلقڤثعٖ ثلنحڤيغ ڣ ثلت ، ڣهڤ ب٘لڊ يكڤڗ ڣثلٖاليغ حت ثلتقٖم 

فشاڋ ثلعمليغ ثلتڤثصليغ بيڗ ثمبٖٵ ڣثمتلقي، أڗ غايغ ثلباغغ ڣثلبياڗ  ي  سببا 

ئ ٍ ثلقصٖ لٖڥ ثمستقبل ڣتمكنڢ منڢب بڤضڤئ ڣضٍڤ ثمعن

                                                 
1
يٸ، عماڗ،  -  ٙ صفا للنشٚ ڣثلتٛڤ ٚبي، ٕث ي ثلًڇثف ثلنقٖڬ ثلع ميڗ بن عامٚ، مامح حٖثثيغ  عاصږ محمٖ 

 بت2ت-ة2ت،  5٥ةة2، تة٭
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ٚب ثلثاني: فقٖ جعلڢ نقإنا ثلقٖثمى مڜ خصائ٨ لغغ ثلن٨ ثإٔبي  ما ثلض

ٚڬ، ڣفيڢ يعمل ثمبٖٵ علګ تٖقيڄ ثمعن  ٗث ما تعلڄ ثأمٚ بالن٨ ثلشع خاصغ 

جبڢ عڜ ثمتلقي حت يجبڇه علګ ثلًڇين ڣ عماڋ ثلف نعامڣ جل ثلنظٚ ڣ كٚ مڜ 

لګ كنڢ ثمعن ٚكـ فيهڣمڜ ب فلي٠ كل ما يعلږ يقاڋ ،ثلڤصڤڋ  ا محاسڜ ثأقڤثڋ ما ت

ئ ٙغغ يمل سلڤب ثمتكلږب ها ثلسامٸثلفجڤثػ فا ٚفتڢ ثلخلفيغ ب قٖ ل ڣ ثمتلقي ڣفقا مع

ٗ  حبظ ٚڬ  تي بخافڢ مڜ بينهږ ثلعسك مڤث ما ي ٚب مڜ ثلقڤڋ ٗڣ ثلقٖثمى ه٘ث ثلض

ٚ ثل٘ڬ ) ٕٚڬ هڤ ي٘م ثلشع )كاڗ لفظڢ سها ڣمعناه بينا مكشڤفا، فهڤ مڜ جملغ ثل

)) ٕٕٚڣ  ب1ثم

ٚبيغ، ڣقٖ  ساس  ضمڜ ثمٖڣنغ ثلًڇثثيغ ثلع سلڤب ثإبهام كمبحن  ٙه  لقٖ ٕ

ي مڤضٸ  ڣاه ثلنقإ ڣثلباغيڤڗ كبيڇ ثاهتمام بي ثأصبٸ  ٚه ثبڜ  ڣمڜ ٗلڊ ما ٗك

نساڗ  لګ هجا  ڗ يقصٖ ثمتكلږ  ي مع٩ٚ ثمٍٖ فيقڤڋ: ))هڤ  حٖيثڢ عڜ ثلهجا 

نڢ يمٖحڢ ڣهڤ يهجڤه  ٚها ثمٍٖ ڣباطنها ثلقٍٖ، فيڤهږ  لفاٱ مڤجهغ ظاه تي ب في

ٚثف: ي بع٬ ثأش ئكقڤڋ بعضهږ 

ئڣمهما قاڋ فالحسڜ ثلجميلئ لڢ حٌڄ ڣلي٠ عليڢ حٌڄ *****
ٚسڤڋئ ٚڥ حقڤقا ***** عليڢ لغيڇه ڣهڤ ثل ٚسڤڋ ي ئڣقٖ كاڗ ثل

ا للمٍٖ،ڣا يفهږ منها غيڇه، ٚثٕها فا تكإ تصلح  لفاٱ ثلبيـ ثأڣڋ علګ ثنف ما   ف

يضا ما فهږ منڢ مٍٖ ڣائ  ٕٚ هل  ما ثلبيـ ثلثاني لڤ ثنف بببلكنڢ ما ثقًڇڗ باأڣڋ  هجا

)) خاه للهجا ٚ 2نفسڢ ڣ حٖهما ثآخ ٚهما يفسٚ  ٕٙ ٗك ڗ ثلبيتيڗ ثلڤث ، معن ٗلڊ 

ي  ثئهما، ڣثلقڤڋ  ڗ يستبيڗ ثلغ٩ٚ ثمقصٕڤ ڣثمعن ثمنشٕڤ مڜ ٙڣ ڣيمكڜ للمتلقي 

ٚيقغه٘ه ثلحالغ يقٸ مڤقٸ ثلتفسيڇ بعٖ ثإبهام ي حيڇع  ، ڣهڤ به٘ه ثلط ))يڤقٸ ثلسامٸ 
                                                 

ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥ - 1  ب4تثلعسك
بي ثأصبٸ  2 ٚ ثلتحبيڇ، ٥* ثبڜ  ٚي ٚڬ، تح  بة55ثمص
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ٚفتڢ، ڣثإطاٵ علګ كنهڢببب فالتفسيڇ  لګ مع ٚٵ سمعڢ، ڣتشڤځ  ٚ ڣثستعظام ما ق ڣتفك

ٚ ٧  يقٸ عليڢ محتماػ كثيڇع، ڗ ي٘ك ڣا، ڣهڤ  ڗ ثمبهږ يقٖم   يقٸ بعٖ ثإبهام، ف

يقاعڢ علګ ڣثحٖ منها(( ٚ ب ڗ يقٸ ثإ1ثږ يفس ڣا حتب ڣقٖ ثشًڇ٭ ثلناقٖ علګ   بهام 

ٜ أڗ  لګ ثمعن ڣيكڤڗ لنفسڢ حاف ٚ حت يتڤصل  ٚصغ إمعاڗ ثلنظ يعطي للسامٸ ف

ئطبيعژها جبلـ علګ تتبٸ ثلغام٬ ثمبهږ ڣخلڄ تحٖڬ بينها ڣبينڢب

ڗ ))ثمعن ماتثلعلڤڬت  ٚثٙ فنڤڗ ثلقڤڋ ٗلڊ  س ٚث مڜ  فيجعل ثإبهام س

ي ثلكام مبهما   ٕ ٗث ٙڣ لڊ ثمقصٕڤ  عجابا ڣفخامغ، ٗڣ نڢ يفيٖ باغغ، ڣيكسبڢ  ف

بهامڢ كل م٘هظ(( ي  ڗ ثلسامٸ لڢ ي٘هظ  ٚٵ ثلسمٸ علګ جهغ ثإبهام، ف ٗث ق ب 2أنڢ 

ڣ ثلباغيغ تخلڄ  ٚځ للقڤثعٖ ثللغڤيغ  ڬ عمليغ خ ڗ  ڗ نفهږ مما تقٖم  يمكڜ لنا 

ٙ ثإعاميئ ٚثبا لٖڥ ثمتلقي تضمڜ تحقيڄ معيا ي حقيقغ تجسيٖ لخيبغ غثضط ، فه 

، فـ ح ))ثلقاٙ لګ ڣث ٚثجها مڜ غام٬  خ ن٠ ثلنفٝڤ ڣسكڤنها متڤقڀ علګ  ڗ 

لګ ٧   ياه  ي ٧  تعلمها  ٕٚها  ڗ ت ٚيح بعٖ مكن ڣ بانژها بص لګ جلي، ڣ ڣمڜ خفي 

ٕخل، ڣمڜ ثږ كاڗ  قڤڥ، ڣتحققها لڢ  علږ ڣثقژها بڢ  نڢ  ٚ هي بش ثلتمثيل باأمٙڤ خ

قطٸ(( ڣقٸ ڣمإع ثلشبڢ  ٚتڢ حڤڋ  ،3ثمشاهٖع  ح ثلعلڤڬ نظ خٚ يڤ ي مڤطڜ  ڣ

كٌڇ فيقڤڋ:  لګ فهمڢ ڣلها ثإبهام  ٗث كاڗ مبهما فالنفٝڤ متطلعغ  )) أڗ ثلش  

ليڢ، فأجل ه٘ث حصلـ فيڢ ثلباغغ، ڣأجل ما فيڢ مڜ ثاختصا٥ باإبهام  تشڤځ 

 ٕٚ ي ثمڤثضٸ ثلبليغغ ثمختصغ بالفخامغ((ا يكإ ي ئب4ا 

ڗئ ٙث ثلقٖثمى  ي   ٚ نعام ثلنظ ليڢ بعٖ  ٙٝ ثلًڇثف ثلتڤصل  ئڗ ما يمكڜ لٖث

                                                 
 بث9ت-ت9ت، 2٥ةثبڜ ثأثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ه - 1
ٚثٛ، ه - 2  ب44، 2٥ةثلعلڤڬ، ثلط
ٙ نفسڢ - 3  ب8ت2، ٥تة، هثمصٖ
 بتث، 2٥ةه نفسڢ،  - 4
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ڣ ثمعن  -غايغ ثلبحڤف ثلباغيغ  ٚڥ فيڢ ثلبحن حڤڋ ثللفٴ  ڣ فيما سڤث فيما ج

ثيڇ  ڣحصڤڋئ -تعلڄ بالصٙڤ ثلفنيغ حٖثف ثلت لګ  ٚمي  ثلتقبل لٖڥ ثمتلقي،  كانـ ت

لګ ثلغايغ ثلباغيغ، مڜ بينها  ڣجڢ ثلتعابيڇ ثلت تڤصل  لګ تبييڗ  ڣمنڢ ثنطلقـ 

ٚب مڜ ثلفنڤڗ ثلباغيغ يسهږ ڣبشكل ي تحقڄ  ثمغالطغ ثمعنڤيغ، ڣه٘ث ثلض كبيڇ 

ٚثٕ )) ثللفظغ ثلڤثح ي نما هي  ڗ ثمغالطغ ثمعنڤيغ  ٙ ثإعاميغ، ٗلڊ   ٖع ٕثلغ علګمعيا

ي لڊ أڗ ثلڤضٸ  ٚثٕيڜ بالنيغ ٕڣڗ ثللفٴ، ٗڣ   معنييڗ علګ جهغ ثاشًڇثڅ فيكڤناڗ م

ڗ تكڤڗ ٕثلغ علګ معنييڗ فصاعٖث علګ جهغ ثلبٖليغ، ببب ثمغالطغ  ثلفظغ ثمشًڇكغ 

ٚثٕثڗ جميعا بالقصٖ  ڣثلنيغ(( نما تكڤڗ باألفاٱ ثمشًڇكغ، ببب ڣقٖ ي ٚناه  ئب1كما ٗك

ڗ ثمغالطغ ثلحاصلغ مڜ جهغ ثللفٴ ثل٘ڬ ئئ ليڢ هڤ  ڗ نخل٨  ڗ ما يمكڜ لنا 

ٙڅ ثمعن  نعام ثلنظٚ حت يٖ ٕڣ معنييڗ، يحمل ثمتلقي علګ ثاجژهإ ڣ لګ ٙڣ يحيل 

ٙجغ  ث ه٘ث ثللفٴ، فامعن ثمبهږ ڣثلغام٬ هڤ ثل٘ڬ يحقڄ ثإعاميغ بٖ ٚثٕ مڜ ٙڣ ثم

م ٚب  نشٖ عاليغ، ڣثلعلڤڬ يض مثلغ ٗلڊ )) ما  ثلغ عڜ ه٘ث ثلنڤٵ مڜ ثأساليظ ڣمڜ 

لګ م٘هظ  حمٖ بڜ جنبل ثږ ثنتقل  ٙجا كاڗ علګ م٘هظ  ٚثقييڗ يهجڤ  لبع٬ ثلع

ئثلشاف۫ي قاڋ فيڢ:

ٙئجئ ثلڤئنئعئ غئلئبئفمڜ مئ ئلئائئسئٚئثلئ ڢئيئٖئٖڥ لئ تجئائ اڗئكئ ڗئئلغ **** ڣئائسئيڢ 

ٙئفئل **** ڣئبئنئحئ ڜئبئثئ ٖئعئبئ اڗئمئعئنئلئبـ لئم٘هئتئ ئلئكئثمئ ڊئتئٛئڤئعئٗ ئئ ٖئعئبئ تڢئقئا

ٙئڇئًئخئا ثئمئڣئ ئلئاصئحئ ڤئڬ هئ٘ئڤڥ ثلئا ڴهئمئنئكئلئينا **** ڣئٖئي تئ۫ئافئثلشئ ڬئػ 

ٚ  **** ئڊ صئنئئ ڊئ شئائ يلئلئا قئمئعئڣئ ئلبائئا قئنئا ئٸ مئمئسئائڊ فئالئمئ لګئائ

ڗ يكڤڗ مالكا ن٠ت صاحظ ثم٘هظ ڣيصلح  ڗ يكڤڗ تمالڊ بڜ  ئفمالڊ ههنا يصلح 

ٛڗ ثلناٙ، فه٘ه مغالطغ لطيفغ(( ئب2خا
                                                 

ٚثٛ، ثلسابڄ  - 1  بت3، 3٥ة، هثلعلڤڬ، ثلط
ٙ نفسڢ  - 2  بث3، 3٥ة، هثمصٖ
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ٚيڊ معياٙ ثإعاميغ ٕثخل ئئ ي تح غالبا ما تكمڜ فاعليغ ثلخطاب ثلضمن 

ي ثلڤقـ ٗثتڢ  ٚيح،  قڤڥ تعبيڇث مڜ ثلخطابثلن٨ ڣتحقيڄ نجاحڢ، ڣيكڤڗ  ثلص

ڣ  فالش   ، يما ڗ ثألفاٱ ا تڤمئ لڢ  ٚڥ  ))قٖ يكڤڗ علګ حاڋ مڜ ثلعظږ بحين ي

ڣيلڢ كل م٘هظ(( ي ت ٚ ما يفخمڢ بڢ لت٘هظ ثلنف٠  ڗ تتغيڇ بنيغ ف، 1ي٘ك ا يمكڜ 

اليا-ثلن٨  ث غايغ ڣمقصٖ مڜ ثمبٖٵ ڣه٘ث ثأمٚ ثمستحٖف  -نحڤيا ٕڣ ا مڜ ٙڣ

ٚ نمطيغ ب مام مبهږ  نايكس ٙع مستقبل ثلن٨ أنڢ يقٸ  ثلن٨، ڣكل ٗلڊ يعٖ ثستثا

ت قٖ يقٸ خاف ڣئيستٖعي منڢ ثإيضاٍ،  ٚ عنٖ تثبڜ ثلبنا ))يكڤڗ ثلغ٩ٚ شيئا فـ  اثأم

ما ليتميڈ ثلفطڜ ثل٘كي مڜ  ما لقصٙڤ ثلفهږ عنڢ، ڣ ي ثلحكمغ كشفڢ  تى  ا يت

ٚفڢ،  ، فيظهٚ للفطڜ ش ه فيتفيسثلجاهل ثلغب ٚ ٚ بنفسڢ، ڣيظهٚ لغيڇه قصٙڤ حس

لګ نٙڤ  ٚه مڜ ظلمغ ثلجهل  ٚه حت يخ ٚيڊ فك بما يكڤڗ ٗلڊ ٕثعيغ لتح ٜهببب ٙڣ لعج

لګ ه٘ث ثلنڤٵ(( ٙثجعغ  يغ  ئب2ثلعلږ، ڣثمحاجاع ڣثللغٛڤ ڣثلتٙڤ

سيسا علګ ما سبڄ لګ قسميڗ ڣمنها:) ،ڣت ت ثمعاني  ) ثلبينغ يقسږ تثبڜ ثلبنا

ي ثلٖالغ عليها ثلق ٚيبغ، ڣمنها ثلغامضغ ثلبعيٖع، ڣبينهما متڤسطاػ، ڣك٘لڊ ثألفاٱ 

ٙع بينغ ٚيبا جليا عبڇ عنڢ بعبا ٚ  تڤضٸ علګ نسبژها، فما كاڗ ثمعن ق ڣسم باسږ ظاه

ڗ تكڤڗ ثلٖالغ  لګ  ٙع بعيٖع عڜ ثلڤضٸ ثأڣڋ،  بعٖ عنڢ عبڇ عنڢ بعبا ثلٖالغ، ڣما 

بع بعٖ ما يلفٴ بڢ ٕالغ((علګ  ٙثكا ب ٕ لګ ما قٖمڢ 3ٖ ثمعاني   ٚ ڣما  ثلناقٖ، بالنظ

 ٙ ڗ ثمعاني ثلبعيٖع ثلغامضغ هي ثلت تحقڄ معيا ين٨ عليڢ مبٖ ثإعاميغ ف

ي ثمخطٰ ثلتالي: ڗ نمثل ما قٖمڢ ثلناقٖ  ئثإعاميغ ٕثخل ثلن٨، ڣيمكڜ 

ئ

                                                 
ٚڣ٩  - 1 ، ثل ٚثكش  ي صناعغ ثلبٖيٸ، ٥ثبڜ ثلبنا ثم ٚيٸ   بت2تثم
ٙ نفسڢ، ٥ - 2  ب22تثمصٖ
 ب22تنفسڢ، ٥ - 3
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ئثمعاني                                      

ئ                     

ٚيبغ             ثمعاني ثمتڤسطغ           ثمعاني ثلغامضغ)ثلبعيٖع(            ئثمعاني ثلق

ئئ

ٚيبغ ئ ئٕالغ بعيٖئٕالغ ق

ئ

ئتحقڄ ثإعاميغبئا تحقڄ ثإعاميغ

جلماس ماتئئ ي ڣثصطلح فقٖ تحٖف عڜ ثإبهام  تثل ٚه  ث عليڢ بالتنڤيڢ ڣبيڗ 

 ٙ ٚ ثلش  ڣثإعظام ڣثإكبا نف٠ ثلسامٸ ڣفيڢ ين٨ قائا:))ثلتنڤيڢ هڤ ثإشإع ب٘ك

نڢ لطمٍڤ ثلنف٠  ٙ لڢ، ڣثلتفخيږ لش بهام ثلش  مڜ ثلژهڤيل ڣثإكبا ي  لڊ ما  لڢ، ٗڣ

ي ٗلڊ ڣلڤٵ ثلنف٠ نڢ كل م٘هظ، ڣثلسبظ  ي ش هابها  بتصٙڤ  فيڢ كل مطمح، ٗڣ

ٜعـ  ٕ عليها ثللفٴ ڣثألفاٱبببثشٚبـ ڣن ثمعاني، ڣعنايژها بتحصيلها ڣتفهمها فمت ٙڣ

ٚ ڣطمحـ  ٗث حاڣلتڢ فانبهږ عليها، هالها ثأم لګ تصٙڤ ثمعن ثمٖلڤڋ عليڢ باللفٴ، ف

هبـ  ڣيلڢ اتساعڢ عليها كل م٘هظفيڢ كل مطمح ٗڣ ڗ 1((ي ت ، نفهږ مما تقٖم 

ما ثلثانيغ: فه  لإبهام ڗ ثمتحٖف عنڢ ڣتعظمڢب  ٚفٸ مڜ ش نها ت فائٖتيڗ: فاأڣلګ 

ٚيحغ ثلسامٸ ڣتشغلڢ بتتبٸ ثمعن ڣثلبحن عڜ ثلغ٩ٚ ثمقصٕڤ  يقإ ق تعمل علګ 

ٕها نڤثٵ، نٙڤ ٚبيڗ ڣلكل  ث ه٘ث ثلقڤڋب  ڣلقٖ جعل ثلناقٖ ثإبهام يقٸ علګ ض  مڜ ٙڣ

كٌڇ:طٰ ثلتالي حتئي ثمخ حها  ئ نستڤ

ئ

ئ

                                                 
ساليظ ثلبٖيٸ، ٥ - 1 ي تجني٠  ، ثمنڈٵ ثلبٖيٸ  جلماس   بثت2بڤ ثلقاسږ ثل
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ئثإبهام
 

                                                           ثلتعميغ                                 ثلتنڤيڢ                                 

ئ                              

                    ثللحڜ-                                   ثلتفخيږ                     -                   

ٚمٜ-                      ئ                                                                      ثإيما -ب                                                 ثل

يغ-                                                                                                                ثلتٙڤ

ئ                                                                    ثلح٘ف -                   

ليڀ ثلكام  ڤسلتت ٙثساػ ثلباغيغ مڜ خاڋ ضبطها لنظږ ڣقڤثعٖ ت ثلٖ

ٚيحغ ثلسئ ٙع ق ي نف٠ ثمتلقي، ڣمڜ بيڗ ثلڤسائل ثلت تضمڜ ثستثا ثيڇ  امٸ ثإطناب ثلت

ٜڣينتمڤقعڢ عنٖ ڣئ ڗ يكڤڗئ: تجاڋ ثلٖيڜ ثلق  ثمعن ليڇڥئ ثإبهام بعٖ ))باإيضاٍما 

تيڗ ي ڗ ثمعن تمكڜ، فضل ثلنف٠ ي ليتمكڜ ڣ مختلفتيڗ صٙڤ  سبيل علګ لقي ٗث ف

ٚفتڢ لګ ثلسامٸ نف٠ تشڤقـ ڣثإبهام ثإجماڋ ڣثإيضاٍ  يلصثلتف سبيل علګ مع

ٕٚ ما لګ فتتڤجڢ ئب1((ٗلڊ بعٖ ي

ثنا تلقيڢ ثلخطاب ڣثلت تقٸ علګ  ٍٚ ثلناقٖ حااػ ثمتلقي  ٚ يش خ ي مڤطڜ  ڣ

ٗث ))مڤقعيڗ، ها ڣكاڗ تمكڜ فضل فيها تمكڜ ك٘لڊ لقى ف لتكمل  ڣ تږ، بڢ شعٙڤ

ڗ بڢ بالعلږ ثلل٘ع  بڢ ثلل٘ع حصڤڋئ يتقٖم لږ ٕفعغ بڢ ثلعلږ كماڋ حصل ٗث ثلش  ف

ٗث لږ، ٙئ ڣ  فيحصل بامجهڤڋئ لګ ثلعلږ ثلنف٠ تشڤقـ ڣجڢ ٕڣڗئ مڜ بڢ حصل ثلشعڤ

ٚمانها عڜ ڣبسبظ ل٘ع ثمعلڤم بسبظ لها ي ح  بڢ حصلـ ثلعلږ لها حصل ٗث ثږ لږ، ثلبا

ٚڥ، ل٘ع لها  ثأمٚ لتفخيږ ڣ لږ لږ يتقٖمها ثلت ثلل٘ع مڜ قڤڥئ ثألږ عقظ ڣثلل٘ع خ

                                                 
ي علڤم ثلباغغ، ٥  - 1 ، ثإيضاٍ  ٜڣين  ب93جاڋ ثلٖيڜ ثلق
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ٍٚ ٙب قاڋ " تعالګ كقڤلڢ ڣتعظيمڢ ٙڬئ لي ثش ٚڬئ لي ڣيسٚ صٖ ڗ " م ٍٚ "قڤلڢ ف  " لي ثش

ٍٚ طلظ يفيٖ ٙڬئ " ڣقڤلڢ لڢ، ما لش  ش ٚ  " قڤڋئ ڣك٘لڊ ڣبيانڢ، تفسيڇه يفيٖ " صٖ ڣيس

ٚڬئ لي كيٖ مقت٬ ڣثمقام " م ٙساڋ للت ٗڗ لإ ٙه بتلقي ثم  " تعالګ ڣكقڤلڢ ڣثلشٖثئٖ، ثمكا

ا ٕثبٚ ڗ ثأمٚ ليڢ ٗلڊ ڣقضينا  تفخيږ ڣتفسيڇه بهامڢ  ففي " مصبحيڗ مقطڤٵ ه

ئ1لڢ،(( ڣتعظيږ لأمٚ

ٕ مڜ ثږ  ٜڣينتيٙڤ : مثاا عڜ ثمعن ثمبهږ ڣهڤ  تثلق ئ))قڤڋ ثلخنسا

ٙئنئ ڢئسئئٙئ يئ ږئلئعئ ڢئنئئكئ ****       ڢئبئ ثعئٖئهئثلئ ږئتئئتئلئ ثئٚئخئصئ ڗئئڣئ              ا

ٚتفٸ ثلجبل هڤ ثل٘ڬ بالعلږ تشبهڢ ڗ ت٩ٚ لږ ٚڣف ثم  ٙسڢ ي جعلـ حت بالهٖثيغ ثمع

ٙث((  ب2نا

ثيڇها علګ ثمتلقي  ٚػ لها ثلبحڤف ثلباغيغ ت ظه ڣمڜ ثلفنڤڗ ثلقڤليغ ثلت 

ثئ لږ يكڜ ٗث نڢ ڣهڤ ثلضميڇ ي مكنڤنائ ثلتشبيڢ كڤڗئ))  ثلتشبيڢ،   يتڤهږ ڗ جاٛ م٘كٙڤ

ٚثٕ ڗ ثلحاڋ ظاهٚ ي ثلسامٸ  يعلږ قصٖ فا لڢ، مڤضڤٵ هڤ ما بڢ ثمشبڢ باسږ ثم

مل مڜ ٧  بعٖ ا فيڢ ثلتشبيڢ نڢ ثلثانيغ ثلحالغ بخاف ثلت  كڤڗئ مٸ فيڢ ٗلڊ يمتنٸ ف

ڣ ثمشبڢ ث  ٙث(( م٘كٙڤ 3مقٖ
ي  . فغايغ ثإعاميغ حمل ثمتلقي علګ ثلبحن ڣثإمعاڗ 

ا بعٖ  ڗ يبلغ منته ثلغايغ  قڤثڋ ثمتكلږ حت يقڀ علګ حقائڄ ثأمٙڤ ڣا يمكڜ 

ب ئعنا

اب ّو -2  تعمي امعنى:الغ

ٚثجڢ مڜ ثاعتيإڬ  خ ٚثبغ ٕثخل ثلن٨ يعمل علګ  ڗ تمڤضٸ عنصٚ ثلغ

لګ:  ٚثبغ  ٚب ثلقٖثمى ثلغ لګ ثمستجٖ ثمبتكٚ، ڣمڜ هنا قسږ ثلنقإ ثلع لڤف  ثم

                                                 
ي علڤم ثلباغغ، ٥ - 1 ، ثإيضاٍ  ٜڣين  ب93جاڋ ثلٖيڜ ثلق
ٙ نفسڢ - 2  ب94، ٥ثمصٖ
 ب35ت-34ت، ٥نفسڢ  -3
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ما ثلنڤٵ ثأڣڋ فيكإ ثلنقإ يجمعڤڗ علګ  ي ثمعاني،  ٚثبغ  ي ثألفاٱ، ڣثلغ ٚثبغ  ثلغ

ٕڬ  ٙبتڢ، أنڢ ي مڢ ڣمحا ي ثمعن فيحڤڋ بيڗ ثمتلقي ڣفهږ ٙفضڢ ٗڣ لګ ثلتعميغ 

ئ 1ثلخطاب

ڗئ ٚغږ مڜ  نا نلفيڢ  تثبڜ طباطباتعلګ ثل ا  بانتڢ،  ٙ ڣضٍڤ ثمعن ڣ نصا مڜ 

مٚ محبظ فهڤ ب٘لڊ  خفا ثمعن عڜ ثلسامٸ  ڗ  ي ك٘ث مڜ مڤضٸ ينڤه علګ 

ه فيتمكڜ مڜ كاڗ ٕفينا، ڣيبڇٛ بڢ ما كاڗ مكنڤنيثيڇ))ما  ا، فيكشڀ للفهږ غطا

ليڢ محاائڣجٖثنڢ  ڣلكڜ  ا يقصٖ ثلناقٖ بامعن ثمخفي تعميتڢ حت يكڤڗ ثلتڤصل 

بلغ ٚيح أنڢ  ٚي٬ ٕڣڗ ثلتص ڗ يعتمٖ ثلتع ڣثم٘هظ نفسڢ ، يكفي حسظ ثإٔيظ 

لفاٱ ثلكتاب غيڇ مخلڤلقغ بكٌڇع ينتهجڢ ثبڜ ثأثيڇ حيڗ يڤجظ  ڗ تكڤڗ  ((

ڗ ثائ ٙيٖ  ڗ ٗلڊ عيظ فاح٤ب بل  ٚيبغ، ف لفاظا غ ڗ تكڤڗ  ٙيٖ ب٘لڊ  ستعماڋ ڣا 

يٖڬ  ي  نها غيڇ ما  ٚيبا، يظڜ ثلسامٸ  تكڤڗ ثألفاٱ ثمستعملغ مسبڤكغ سبكا غ

يٖڬ ثلناٝ(( ي  لڤف لي٠ مڜ ناحيغ 2ثلناٝ ڣهي مما  ٚڣه ثلكاتظ عڜ ثم ، فخ

ٚيبغ ڣثمعاني  ٚه ثستخ٘ثم ثألفاٱ ثلغ ڗ يخ ٚهغ ثمڤحشغ، بل يمكڜ لإٔيظ  ثمستك

ي ٗلڊ ثللعظ باألفاٱ  فهامڢ ڣسبيلڢ  يضاٍ ثمعن ڣ ٚع  لڤف ڣيبقى ٕثخل ٕثئ عڜ ثم

لڤفغ،  لفاظڢ هي ثمستعملغ ثم ٕٚثػ  ڣثمعاني مڜ حين ثلًڇكيظ، ڣبه٘ث تكڤڗ )) مف

ٚيظ ثلعجيظ(( ٚكيبڢ هڤ ثلغ ئب3ڣلكڜ سبكڢ ڣت

لڤف ٚ ثلباقاني يق ڗ ثابتعإ عڜ ثم ٚيظ علګ  ٜيتڢ ثلخاصغڣثإتياڗ بالغ ئ لڢ م

ئ

                                                 
ٙع  - 1 ث ثػ ٛڣ ٚڬ، منشٙڤ ٚڗ ثلسابٸ هج ٚب حت نهايغ ثلق ٜثڣڬ، ثلنقٖ ثللغڤڬ عنٖ ثلع ٙحيږ ثلع ينظٚ: نعمغ 

ٚثځ، ٕ٭،   ب4ت2-3ت2، 8٥ث9تثلثقافغ، ثلع
 ب95، ٥تةثبڜ ثأثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ثلقسږ  - 2
ٙ نفسڢ، ٥ - 3  ب ث9ثمصٖ
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ٙڣه لغ٩ٚ لهږببب))فـ ي ع٩ٚ ثمعلڤماػ نما ثختا ٚيظ ف ٙڣث ثلغ  ،1((ثل٘يڜ ثختا
لګ حٖ بعيٖ مٸ ما قڤثڋ ثلباقاني تتطابڄ  ڗ  ػ بڢ لسانياػ  يستخل٨ مڜ ه٘ث  جا

ڗ ثلكاتظةثمت ي مبحن ثإعاميغ، ٗلڊ  ڗثلن٨  ي ح٥ٚ ٕثئږ علګ  يفاجت  كلږ 
لڤف، متلقيڢ ٚيظ مڜبمخالفغ كل ما هڤ معتإ ڣم ئ، ڣه٘ث ما يٖفعڢ لإتياڗ بما هڤ غ

ب جل تحقيڄ هٖفڢ ئثمنشٕڤ

ي ثلقڤڋ، ڣكلما ثبتعٖلقٖ ئ ٚثبغ  ڣجڢ ثلغ ڗ ثإعاميغ تبحن عڜ  ئعلمنا مسبقا 

لڤف كٌڇ،  ثلقڤڋ عڜ ثم ٚجانيكلما تحققـ فيڢ ثإعاميغ  نما كاڗ :))يقڤڋ ثلج ڣ

غم٬، ٚيقڢ  ٕځ، ڣط ٚب عجظ، أڗ عملڢ  غ ، يبٖڣ ثلتطابڄ 2((ڣڣجڢ ثمشابكغ فيڢ 

ڗ  ي ه٘ث ثمبحن، ڣيبٖڣ  ليڢ ثللسانياػ ثلنصيغ  ٚجاني ڣما ٕعـ  جليا بيڗ قڤڋ ثلج

ي ه٘ث ثلقڤڋ، ي ثلقڤڋ ڣه٘ث ما نلمسڢ  ٚثبغ ڣثلغمڤ٩  ڣجڢ ثلغ لګ   ثإمام كاڗ يميل 

ڗ يبتعٖ عڜ  لڀ يجظ عليڢ  ڗ ثمتكلږة ثم ي باب ثلتمثيل، علګ  ك٘ث ما ٙيناه 

ٙ ثلتٖثڣڋئ ٚيظ نإ لڤف ڣيڤم ثمعن ثلغ خٚثم ي مڤضٸ  ٚثه ا : ))يقڤڋئ ، ڣنجٖه  نـ ت ف

ٚيظ ڣمعن  ٕبا، ڣثشتمل علګ تشبيڢ غ ٵ حكمغ ڣ ٕڣ ٚث حت يكڤڗ قٖ  يقٖم شع

ئب3((نإٙ

لڤف ڣثإتياڗ بما يخالڀ ثلعإع، ئئ ٚڣه عڜ ثم لګ ثلخ ٚجانيت يٖعڤ  ٜثڋ تثلج ڣا ي

هميغ  ففي مع٩ٚ حٖيثڢ عڜ ثلكام ثمفصل ڣثمجمل تحٖف ثلناقٖ ثلبا۬ي عڜ 

ٗهاڗ ثمستمعيڗ، فمثا  سٚ  ٛع ثأفضليغ ڣ جل حيا عمالها مڜ  ع ثلفنيغ ڣ ثلصٙڤ

ٚيظ ثلغام٬ م عماڋ ثل٘هڜ حت يتڤصل ثإتياڗ بالتشبيڢ ثلغ ٚ ڣ جلبغ إمعاڗ ثلفك

لګ  ٚيڄ  ٚ ما تعلږ بڢ ثلط ٚي ي ه٘ث ثلتق ٚثئٚ، ))ڣ ٚفغ ثلس لګ كنڢ ثلحقائڄ ڣمع ثمتلقي 

ڬ سبظ  ي مجيئڢ عجيبا؟ ڣب ٚيبا؟ ڣلږ تفاضل  ي كڤنڢ غ يڜ تفاڣػة  ثلتشبيڢ مڜ 
                                                 

1
ٛ ثلقٚڗ -  عجا  بثتت، ٥ثلباقاني، 

2
ٚجاني،  -  ٚ ثلج  بت9، ٥ٕائل ثإعجاٛعبٖ ثلقاه

3
ٙ نفسڢ -   ب252، ٥ثمصٖ
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ٚجڊ عڜ ٜع ما لږ تجٖه عنٖ غيڇه؟ علما يخ نقيصغ ثلتقليٖ،  ڣجٖػ عنٖه مڜ ثله

ٙع(( ٙع، ٕڣڗ ثلبياڗ ڣثإفصاٍ بالعبا ٚ علګ ثإشا ٚفعڊ عڜ طبقغ ثمقتص 1ڣي
. 

سيسا علګ  ٚحڢڣت كٌڇ ثلقڤثعٖ ثلت تجسٖ سبڄ ط ٚثبغ مڜ  ٚ ثلغ ڗ عنص ، ف

ي ه٘ث ثمقام ي حمطلظ ثإعاميغ، ڣ ٚطاجن ڤ ٛم ثلق ٙتبا٭ ثلشعٚ بحسڜ  حا ث

ٙع  ٚثبغ حت يكڤڗ مٖعاع لانفعاڋ ڣثاستثا ثمحاكاع ڣثلتخييل ڣثاعتمإ علګ ثلغ

ٚثب)): فيقڤڋئ غ كٖ بما يقًڇڗ بڢ مڜ  ٚثب ڣثلتعجظ ، ببب ڣكل ٗلڊ يت ڗ ثاستغ ف

ٚها  ث ٚكژها ثلخياليغ قڤڬ ثنفعالها ڣت ٗث ثقًڇنـ بح ٚكغ للنف٠  ي حيڗ يكڤڗ 2((ح  ،

ٚئ ٚثبغب  ٕٙ ثلشع ٚه ما كاڗ خاليا مڜ ثلغ  ي نظ

3- : ّامفاج

نها تتيح للمبٖٵ  ي ثلن٨ مڜ منطلڄ  ٙسا مبٖ ثإعاميغ  ي  ع  تساهږ ثمفاج

ڗ يكڤڗ كامڢ بينا فصيحا حت  ٚ٭  ڗ يفاجت ثمستقبل بما لږ يكڜ يتڤقعڢ، بش ب

ي ه٘ث ثلصٖٕ ٗهاڗ ثمستمعيڗ، ڣ ٕ ثلجاحٴ حٖين س يستحٗڤ علګ  هل بڜ يٙڤ

ٚڣث منڢ  ٚ أنهږ لږ ينتظ حٖهما ٕڣنما ثآخ عجاب ثلناٝ ب ٚ ثلخطيبيڗ ڣ م ي  ٙڣڗ  ها

ٗث هجمڤث منڢ علګ ما لږ يكڤنڤث  ))ما لقڤه عنٖه مڜ حسڜ خطابغ ڣبياڗ  ف

ٙڣه،  ٚ منڢ خاف ما قٖ ي يحتسبڤنڢ، ڣظه هږ، ڣكبڇ  ي صٖٙڣ تضاعڀ حسڜ كامڢ 

ي ثلڤهږ، ڣكلما عيڤنهږ، أڗ ثلش  مڜ غيڇ معٖنڢ  بعٖ  ٚب كاڗ  غ ٚب، ڣكلما كاڗ  غ

عجظ كاڗ  عجظ، ڣكلما كاڗ  ٚف كاڗ  ط ٚف، ڣكلما كاڗ  ط ي ثلڤهږ كاڗ  بعٖ  كاڗ 

ي ثمڤجٕڤ  ٚثف ثلبعيٖ، ڣلي٠ لهږ  ٚيظ، ڣثستط بٖٵببب ڣثلناٝ مڤكلڤڗ بتعظيږ ثلغ

ٙڴهږ مڜ ثلٚڬ ڣثلهڤڥ مثل ٚثهڜ، ڣفيما تحـ قٖ ي ثلغ ثل يثل٘ڬ لهږ   ٚيظ ثلقليل، ڣ

                                                 
ٙ ثلباغغ، ٥ - 1 ٚث س ٚجاني،  ٚ ثلج  ب4ثتعبٖ ثلقاه

2
ٚثه ثإٔبا -  ، منهاه ثلبلغا ڣس ٚطاجن ٛم ثلق  بتث، ٥ حا
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ٙ ثلشاٗ ٚثبغ1((ثلنإ ي ه٘ث ثلن٨ ناحٴ ثسًڇساڋ ثلجاحٴ للحااػ ثلتلقي، فالغ  ، ڣ

لګ ثإعجاب ثل٘ڬ هڤ مظهٚ ثإبٖثٵ،  مڜ ڣجهغ نظٚ -ي ثمعاني– ٕڬ  ثلجاحٴ ت

ٙ ڣشاٗ، ڣبعيٖ عڜ مخيلتڢب ٚيظ نإ ئڣثإنساڗ بطبعڢ مياڋ ما هڤ غ

ٚت ٚع ثلجاحٴ ي ي فك  ٚ ڗ ثلشع ساسيڗ هما: ثلجٖع ڣثمجاٛ، كما  بٰ بشيئيڗ 

ٛ فيسمح لڢ  ما ثمجا  ، ٚ بما يخالڀ مڜ سبقڤه لفظا ڣمعن تي ثلشاع ڗ ي فالجٖع 

ي خلڄ ثإعاميغ ٕثخل  ساسياڗ  ٚثڗ  بخلڄ صٙڤ فنيغ تبهٚ ثلسامٸ، ڣه٘ثڗ عنص

نئتثلجاحٴتقٖ جسٖ ثلن٨، ڣئ ٚ ب ٚتڢ ه٘ه مڜ خاڋ قڤلڢ ثل٘ڬ يصڀ فيڢ ثلشع  ڢفك

ٚب مڜ ثلن ، ڣجن٠ مڜ ثلتصڤيٚ)) ما يمكڜ ثستخاصڢ مڜ ه٘ث ثلڤصڀ، ب 2((ض

 ٚ ٚ يقڤم علګ مفهڤم ثلتصڤي ث  :ڗ ثلشع لګ ثلخياڋ ڣيصنٸ صٙڤ ٚ يلج  ڗ ثلشاع يعن 

ٚع بحين ا يكڤئ ي ثلڤثقٸ، في٘يظ ثڣعناصٚ متباعٖع ڣمتناف ٙثبٰ   متلقيڗ بينها 

ي نف٠ ثلڤقـ،  ٚع ڣمتناسقغ  ث مبتك ثلتباعٖ ڣيصهٚ ثلتنافٚ بينها ليخلڄ منها صٙڤ

ٚع، ڣه٘ث ما يستٖعي  ث ڣيكڤڗ سبيلڢ لتقٖيږ ه٘ه ثلصٙڤ لغغ مڤحيغ ڣمعبڇع ڣم

ٚثب عنٖ ثمتلقيب ئثإعجاب ڣثاستغ

ع ثمتلق لګ مفاج عجابڢ، فالحاڋ نفسها لي٠ تثلجاحٴت فقٰ مڜ ٕعګ  ي لنيل 

ٚيحتڢ  تطبا ثلعلڤڬئثبڜ طباعنٖت ٚه ڣيڤقٖ ق ڗ يعمل فك ٗ نلفيڢ يطالظ ثمبٖٵ علګ 

ٜع ففي ٗلڊ تنشيٰ ل٘هڜ ثمستمٸ  ٚ ثلقڤثلظ ثلجاه ٚ ڣيكس تي بما هڤ مبتٖٵ مبتك ڣي

ٚٙع ڣثلصفاػ حيڗ يقڤڋئ ٕ عليڢ ما قٖ ملڢ مڜ ثمعاني ثمك ٗث ٙڣ ڗ ثلسمٸ  :))ف

ها عليڢ مجڢ ڣث ٕڣ ع ثلت قٖ كٌڇ ٙڣ ٚ لشڤب ثمشهٙڤ ٗث لطڀ ثلشاع ٙعيڢ، ف قل عليڢ 

ڣ لطڀ ڣ جلل لطيفا،  ٚيبا،  ڣ بعٖ منڢ ق ٚب منڢ بعيٖث   ٗلڊ بما يلبسڢ عليڢ، فق

                                                 
1
 بة9-89، ٥تينظٚ: ثلجاحٴ، ثلبياڗ ڣثلتبييڗ، ه - 

2
ٙ نفسڢ -   ب32ت، ٥ثمصٖ
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عاه ڣثستحسنڢ ثلسامٸ ڣثجتباه(( ليڢ ٕڣ صغګ  ح مڜ قڤڋ تثبڜ1جليا   ، نستڤ

ڗ  ي ثلقڤڋ لي٠  ع  ڣ ثعتمإ عنصٚ ثمفاج ڗ ثمقصٕڤ بالجٖيٖ  يعمٖ طباطبات 

ڗ ثلكام يعإ لنفٖت، ڣلكڜ  ي ثأثٚ تلڤا   ٕ ثلشاعٚ علګ ثابتكاٙ ثمح٬ فقٖ ٙڣ

ٚكيظ ثألفاٱ ڣثمعاني، ڣتجٖيٖ ثلصٙڤ ثلفنيغ فما كاڗ  ي ت ڗ يخالڀ  سبيل ثمبٖٵ 

ٚبڢ ڣبه٘ث فهڤ يخالڀ تصٙڤ ثلقاٙ لينجح  ٚيبا يجعلڢ بعيٖث، ڣما كاڗ بعيٖث فليق ق

ئغبب٘لڊ مبٖ ثإعاميئ

ٚكيظ ثألفاٱ ضمڜ ثمعاني  ثلباقاني ڣمڜ ڣجهغ نظٚئ ي ت ڗ ثلعمل  ف

ي ٗلڊ يقڤڋئ ٚع، ڣ ٚكيبها للمعاني ثمبتك سهل مڜ ت ڗ )): ثمستعملغ ڣثمتٖثڣلغ  قٖ علږ 

سهل ٚع بيڗ ثلناٝ،  ٚب مڜ تخيڇ  تخيڇ ثألفاٱ للمعاني ثمتٖثڣلغ ڣثأسباب ثلٖثئ ق ڣ

سب ٚع، ڣ ٙٵ، ثألفاٱ معاڗ مبتك ي ثمعن ثلبا ٚٵ ثللفٴ  ٗث ب سسغ مستحٖثغ، ف اب م

ڗ  يڤجٖ  عجظ مڜ  لطڀ ڣ  ي ثمعن ثمتٖثڣڋئ ثللفٴكاڗ  ٙٵ   ثمعن ، يبقى بيڗ2((ثلبا

ڗثمعن  ثمتٖثڣڋ ڣئ ٚ بڤڗ بعيٖ، علګ  ٚث ما  ثمبتك ٚ مستحبا لٖڥ ثلق فيڢ يكڤڗ ثمبتك

ئ ٙٵ مڜ تشڤيڄ، ڣتحٖ له٘ث ثلقاٙ ٙٵ ثمعن ثلبا ئ بفحڄ ثللفٴ ثلبا

ي ئ        لڤف ڣجسٖػ ثلامتڤقٸ  ڗ ثإعاميغ كلما ثبتعٖػ عڜ ثم احظنا سابقا 

ٚ ڣثمعن  لګ ثمعن ثمبتك ي قڤلڢ يشيڇ  ها فيڢ، ڣثلباقاني  ٛثٕػ نسبغ حضٙڤ ثلن٨، 

ٚيبغ ثم خ٘ ق ناڋ، ڣكلما كاڗ ثمتٖثڣڋ، فامعاني ثمتٖثڣلغ بيڗ ثلناٝ تكڤڗ سهلغ ثم

ٙٵ هڤ  ڗ ثمعن ثلبا عجظ، ڣمڜ ثږ ف لطڀ ڣ ٚث كاڗ ٗلڊ  ٙعا ڣثمعن مبتك ثللفٴ با

ٙع صاحبڢ علګ ثإتياڗ بما هڤ جٖيٖ مبتكٚ متحٖيا ب٘لڊ  ثمعن ثلٖثڋ علګ قٖ

 ، ٙ عك٠ ))ثلقاٙ ٚ ٗث خصڤصيغ تمنعڢ مڜ ثل٘يڤٵ ڣثانتشا ڣيظل ه٘ث ثمعن ثمبتك

                                                 
ٙ ثلشعٚ،  - 1  ب25ت٥ثلسابڄ، ثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ، عيا

2
ٙ ثلسابڄ، ٥ -  ٚ ثلباقاني، ثمصٖ  ب42بڤ بك
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صابڢ جميٸ ثلناٝ ڣتٖثڣلڤهثمعن ثمتٖثڣڋ  ٚ 1((ثل٘ڬ  ڗ ثمعن ثمبتك ، ڣه٘ث يعن 

ٙه بيڗ ثلناٝب  ٕٚ مڜ خاڋ عٖم ثنتشا ئيكتسظ خصڤصيغ ثلتف

ٚثٙ ثلباغغ:  س ي كتابڢ  ٚجاني  ٚه  ))ڣيقڤڋ ثلج ڗ يخ ڗ ثلقصٖ  معلڤم 

ٚ ثلعإع بڢ  ٚڣه قٰ ڣلږ تج يغ ما لږ ي لګ ثلتعجظ لٚ ڗ ثمتكلږ ، يعن 2((ثلسامعيڗ 

ٚ ڣلږ  ڗ لږ ي ليڢ  ٚثب ڣتعجظ، حت يخيل  ڗ يحمل ثلسامٸ علګ ما فيڢ ثستغ ٜم ب مل

ئيسمٸ مثل ه٘ث ثلقڤڋ مڜ قبل قٰب

ٛم ئئ ٚطاجنما تحا ٙ ثإعاميغثلبعٖ ثمفهڤمي ميجسٖ فنجٖه  تثلق : ڢقڤل ي عيا

ٙثتڢ ڣفيما ٕلـ عليڢ )) ي عبا يضا تنڤيٸ ثلكام مڜ جهغ ثلًڇتيباػ ثلڤثقعغ  ڣيحسڜ 

خ٘ ثلكام مڜ كل  ڗ ي ي جميٸ ٗلڊ ڣثلبعٖ بڢ عڜ ثلتڤثط ڣثلتشابڢ، ڣ بالڤضٸ 

خ٘ حت يكڤڗ  ٚثٙ، فيكڤڗ م ڣقٸ منها مستجٖث بعيٖث مڜ ثلتك خڀ علګ ثلنف٠ ڣ

 ((بمحل ثلقبڤڋئ
ٙ ، ڣا مجاڋ للحٖين عڜ 3 فڄ ثنتظا  ٚ ٙع كس ا ما شكل ب ثإعاميغ 

ٙ مٖعاع للماڋ ثمتلقي ٚث ئبفكٌڇع ثلتك

ي ٗلڊ تحقيڄ  ما ٗثڣئ نڢ ثلبعٖ عڜ ثلحقيقغ، ڣ تحٖثنا عڜ ثلخياڋ قلنا ب

ٛمتمطلظ ثإعاميغ، ڣ ٚطاجن حا ه ثلشعٚ بعنصٚ ثلتخييل ڣجعلڢ  تثلق ٙبٰ بٖٙڣ

ٚث ٚ عڜ غيڇه مڜ ثلشع ٙث يميڈ كل شاع ليفاػ معيا ٚتبٰ بالصٙڤ ثل٘هنيغ ڣثلت ، أنڢ ي

ي ڣحٖع متكاملغ ٚڬ  ي بنا ثلن٨ ثلشع  .ثمعنڤيغ ثلت تسهږ 
ٚع ثمتفحصغ ثلقڤڋئجماٵ  ٚع نقإنا ثلقٖثمى مبٖ ثإعاميغ تجسٖ ثلنظ ڗ نظ  ،

نجاحڢ، ل٘لڊ نجٖهږ قٖ نصڤث علګ  ٚځ  ٚڣف نتاه ثلعمل ثإٔبي ڣط ثلڤثعيغ لظ

ڗ  ي حڙهږ للمبٖٵ علګ  يڜ: ثأڣڋ تمثل  ٙ ثإعاميغ ڣثل٘ڬ قام عنٖهږ علګ محٙڤ معيا

                                                 

ڣف ثلنقٖڬ، ٥ - ي ثمٙڤ ٙثسغ  ع ثلن٨ ٕ ٚث 1بت23حمٖ يڤسڀ علي، ق
  

2
ٙ ثلباغغ،  -  ٚث س ٚجاني،  ٚ ثلج  ب4ة٥3عبٖ ثلقاه

3
، منهاه ثلبلغا ڣس -  ٚطاجن ٛم ثلق ، ٥حا  بتتٚثه ثإٔبا
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ٙقغ بيڗ كتاب ڣجڢ مفا جل خلڄ  ٚڣه عڜ كل يس۫ګ مڜ  اتڢ ڣكتاباػ مڜ سبقڤه، ڣثلخ

ما ثمحٙڤ ثلثاني فتجسٖ مڜ  ٙئڢب  لڤف ڣمعتإ ثاستعماڋ ليفاجت ب٘لڊ قا ما هڤ م

ثنا ڣلڤجڢ لن٨ معيڗ، بحين  ٙفڢ  ٙه معا ٚفغ ثمتلقي بالعالږ، ڣثستظها خاڋ مع

ٙبٰ ثلاحڄ )ثلن٨ ثل٘ڬ بيڗ يٖيڢ( بالسابڄ بٖثٵ ب ڣهنا تكڤڗ ثمڤثيحاڣڋ  جهغ بيڗ 

ٙ ثإعاميغ  ٙثكاتڢ ثلسابقغ، ڣثلت يتحقڄ معيا ٕ ثلكاتظ ڣتميڈه ڣبيڗ تڤقعاػ ثمتلقي ڣ

ئبتكسيڇهاب

ڗ نستش نڢ علګڣما يمكڜ  ٚغږ مڜ غياب ثلتقعيٖ ڣثلتنظيڇ  فڢ مما تقٖم ،  ثل

ائثممنه  ي خلقها،  نتاه ثلنصڤ٥ ثإٔبيغ ڣثلعڤثمل ثمساهمغ  ڗ نقإنا  لعمليغ 

ثلقٖثمى كانڤث علګ ڣعي بها، ڣه٘ث ما ڣقفنا عليڢ مڜ خاڋ تحليلنا لجملغ مڜ 

ٚ خلڄ  ثبتـ لنا عنايغ ثلقٖثمى ڣڣعيهږ بعناص نها قٖ  ثلنصڤ٥ ثلًڇثثيغ علګ قلژها، ف

ثمعاييڇ:ثلقصٖيغ، ڣثمقبڤليغ، ڣثإعاميغب فقٖ ثبـ عنٖهږ   ڄثلن٨ مڜ خاڋ تحقئ

، فكاڗ مڜ غ ثمبٖٵ، ڣمقبڤليغ ثمتلقي تلتقياڗ لتحققا معياٙ ثإعاميغڗ قصٖيئ

لګ  ٚه ثلن٨ ثإٔبي  ڗ لحظغ ثلتقا ثلن٨ بامتلقي هڤ ثل٘ڬ يخ ليها  ثلنتائٌ ثمتڤصل 

ي ٗلڊ كلڢ هڤ حصڤڋ ثلفهږ ڣثإفهام عنٖ  بثلڤجٕڤ  ڣغايغ ثأمٚ ڣمنته ثلقڤڋ 

ئثمتلقيب

ئ
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ث النقدي  التناص  ثنائي امقام       في امو
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نتاجيغ ثلن٨المبحث اأول:   .ثمقام ڣ
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سًڇثتيجيغ تتضمنها  ثلنصڤ٥ ڣتقڤم ڣفقها، فمما ثلتنا٥ ڣثمقام ثنائيغ 

 ٕ ٙه سياقڢ ثل٘ڬ ٙڣ ڗ ثلن٨ ڣليٖ مقامڢ ا يمكڜ ثستنطاځ كنهڢ خا اشڊ فيڢ 

ما ثلتنا٥  ڣا ثږ فهمڢ ثانيا،  نتاه ثلن٨  ي  ٙڅ ثمقام  ساٝ يشا فيڢ، ڣعلګ ه٘ث ث

هميغ بما ك خيڇ يكت٦   ي فهږ اڗفهڤ ث ٚئي٦   نڢ يشكل ثمٖخل ثل ، باعتباٙ 

  ٚ م ٗث تعلڄ ث ٚع ثلنصڤ٥ خاصغ  ٚثئي لفڊ شيف ثلنصڤ٥ فينطلڄ منڢ ثلعمل ثلق

ٙضاػب  ٚ ثلنقائ٬ ڣثمعا ٚڬ لكتظ ثلًڇثف قٖ يحسظ  بنصڤ٥ معينغ كشع فامستق

ٚٛيغ فيهما قٖيمغب ٙيغ، ڣثل  ڗ ثلقضيتيڗ مستجٖتيڗ، ڣلكڜ ثلعإع بهما جا

نتاجي الّنص.: ّولالمبحث اأ  امقام 

نتاه ثلنصڤ٥ مڜ تتسږ لسانياػ ثلن٨ بالتٖثخل كڤنها ثهتمـ بكل جڤثنظ ئ

ڣ ثمقام بينها ثلسياځ ي ، ڣثل٘ڬ يڣ ثمڤقڀ  شكاليغ مڜ ثإشكالياػ ثلفاعلغ  عٖ ))

لياػ تحليلڢ ڣتمثل مضامينڢ تفسيڇث  ٚقيغ  تشكل ثلڤعي ثمنهۑي لثقافغ ثلن٨ ڣت

طيڇ ثمجاڋ  ي ثلڤقـ نفسڢ لت ٚفيغ ڣمنهجيغ  ٚتبٰ بمعطياػ مع ٗث هي ت ڣيا، ف ڣت

ٙثكي للن٨ ڣتفعيلڢ(( ٚ ، 1ثإٕ نڢ يتضمڜ مجمڤعغ مڜ ثلعناص ي ٗلڊ  ٙڅ  ڣثلت تشا

ڣيلڢ مڜ جهغ ثانيغ ڣا مڜ جهغ ثمتلقي ثږ تفسيڇه ڣت ڣبه٘ث يكڤڗ ثلن٨  نتاه ثلن٨ 

ٚتبطا بمڤقڀ سائٖ يمكڜ ثسًڇجاعڢ، فينش مڜ خاڋ ٗلڊ ثلتماسڊ ڣثلًڇثبٰ،  ))م

ڣ تلقيڢ، فمناسبغ ثلن٨ للمڤقڀ  لقا ثلن٨  ٗث  ك٘لڊ ثلشعٙڤ ثلنف٦  

((ڣمناسبتڢ للكائ ي قضيغ ثلًڇثبٰ ڣثلتناسڄ ثلنپ  مٚ عظيږ  ڗ 2م  ب فا يمكڜ 

ي  نما هڤ يتعٖڥ ٗلڊ بمساهمتڢ  نتاه ثلن٨ ڣتفسيڇه ڣ ي  يتڤقڀ ٕٙڣ ثلسياځ 

ٚثبٰ ثلن٨، ل٘لڊ عٖ مڜ معاييڇ ثلنصيغب ئخلڄ ت

                                                 
لګ احمٖ حساني، ثلسي - 1 ڣيل مڜ ثإشكاليغ ثلفيلڤلڤجيغ  ٕبي، ځ ڣثلت ثإشكاليغ ثللسانيغ، مجلغ ثمڤقڀ ث

ٚب، ٕمشڄ، ثلعٖٕ  ٙ عڜ ثتحإ كتاب ثلع ٚيغ تصٖ ٕبيغ شه ٙ 395مجلغ  ٗث ئببتة، 4٥ةة2، 
2 - ، ي نحڤ ثلن٨ محمٖ خليفغ محمٕڤ ئبة2، ٥ثلتڤحٖ ثإبٖثعي 
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نتائ ڣ  جل تڤليٖ  ٙجي هي مڜ  ٙبٰ ثلبنيغ ثللغڤيغ بالسياځ ثلخا  هڗ عمليغ 

 ، ماطغ ثللثام عڜ معن ثمعن ٛثلغ ثلغمڤ٩ ڣ فالسياځ ثلجيٖ هڤ ثل٘ڬ يسمح ب

جل تڤضيح  ي مقامڢ ثمناسظ مڜ  ثلن٨، ڣمڜ ه٘ث ثمنطلڄ ڣجظ ڣضٸ ثلن٨ 

ٚڣث  هميغ ٗلڊ ثمعياٙ، ففس ٙثڅ )) ٕ لګ  ٚب قٖيما  مفهڤمڢب ڣه٘ث ما ٕفٸ علما ثلع

ي ضڤ مناسبژها للمڤثقڀ ،  ي ثآياػ  ٜڣلها، فلما فعلڤث ٗلڊ ڣفقڤث  سباب ن ڣ

ٙثڅ ثمڤقڀ ثل٘ڬ قيل  ٕ ٚفغ ڣ ٚ مڜ جڤثنظ ثمقاميغ، ڣهڤ مع خ ثلتفسيڇب ڣه٘ث جانظ 

لګ ما  حيح  لګ ثلغ٩ٚ ثل فيڢ ثلن٨، فهڤ خيڇ معيڗ علګ تفهږ ثلن٨ ڣثلڤصڤڋ 

ٚيڄ ڣمسمٸ  ي ط لقاها  ٚحها ثلن٨ ڣ ٙثػ ثلت ط ث ثلكلماػ ڣثلعبا ڣبيڗ يٖڬ ٙڣ

ئب1ثمتلقي((

ڗ مصطلح ثمڤقفيغ يمثل))تسميغ عامغ للعڤثمل ثلت تقيږ صلغ بيڗ ئ ڣعليڢ ف

م قابا لاسًڇجاٵ(( ٚث  كاڗ مڤقفا حاض لقٖ ، ڣئ2ثلن٨ ڣثمڤقڀ لڤثقعغ ما، سڤث 

ي:  ڣڋ جسٖڣه  لګ قسميڗ: فالقسږ ث لګ تقسيږ ثلسياځ  ٗهظ بع٬ ثلباحثيڗ 

عاقاػ ثلتتابٸ ثمنطقي للكلماػ  يتكڤڗ ثلسياځ ثلٖثخلي مڜ خاڋ: الداخليالّسيا 

خيڇع متعلقغ ببعضها ثلبع٬، ڣه٘ث ما يضمڜ تتابٸ  ڣثلجمل بحين تكڤڗ ه٘ه ث

ڗ ثلسياځ ثلٖثخلي ليڀ ٕثخل ثلن٨ ثلڤثحٖب مڜ ثږ يمكڜ لنا ثلقڤڋ  ي  ثلت يتمثل 

ٙعكل ما لڢ عاقغ بالسياځ ثللغڤڬ ب ڣ بامقاڋ بعب عبا ي ثمحٖثيڗ  ٙع ثلقٖما ڣيتمثل  ا

ٚكيظ معيڗب  ٚفيغ ڣثلنحڤيغ ڣثلٖاليغ بيڗ ثلكلماػ  ٕثخل ت ثلعاقاػ ثلصڤتيغ ڣثلص

جي:ما  ڣ ثمقام عنٖ ثلقٖما ڣهڤ يتعلڄ بكل ما لڢ  عاقغ بالسياځ  الّسيا الخا

ٙجي للحٖف  ٙ ثلخا ي سياځ ثلحاڋ بما يحتڤيڢب ڣهڤ يشكل ثإطا ئغيڇ ثللغڤڬ، ڣيتمثل 

                                                 
1 -  ، ي نحڤ ثلن٨، محمٖ خليفغ محمٕڤ ٚجٸ ثلسابڄ، ٥ثلتڤحٖ ثإبٖثعي   بة2ثم
ٚثنٖ ڣفڤلفجانغ  - 2 ٚػ ٕيبڤج ٙڣب ٚيغ  لګ علږ لغغ ثلن٨، تطبيقاػ لنظ حمٖ، مٖخل  ٜثلغ، علي خليل  بڤ غ لهام 

ٚيغ ثلعامغ للكتاب، مصٚ، ٭ ٙيسلٚ، ثلهيئغ ثمص  ب9ة2، 999٥ت، 2ةٕ
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ٙتا1ثلكامي ي ثمٖڣنغ ثلًڇثثيغ تلكلئب ڣمڜ ه٘ث ثمنطلڄ تكڤڗ ثلعبا ٚهما   ڗ ثمتٖثڣڋ ٗك

ٙجي  مقام مقاڋ ڣمطابقغ ثلكام مقتض  ثلحاڋت تنضڤياڗ تحـ ثلسياځ ثلخا

ٕ بامخطٰ  ڗ نمثل ما ٙڣ ٙجيغ للن٨، ڣيمكڜ  ٚڣف ثلخا لعنايژهما بما يتعلڄ بالظ

ئثلتالي:

ئثلسياځ                                            

ئ

ٙجي                                                                                                                        سياځ                     ٕثخلي    سياځ                       ئ   خا

ئئثلبنيغ ثللغڤيغ                           
ئثلكام مقتض  ثلحاڋمطابقغ        اڋبلكل مقام مق                                              

نتٌ، ڣهي  ٚڬ ثلخطاب ڣ ج ڗ ثمقام ))هڤ ثلڤضعيغ ثملمڤسغ ثلت  مفإ ثلقڤڋ 

لګ  ٛماڗ ثلقڤڋ ڣمكانڢ ڣهڤيغ ثمتخاطبيڗ، ڣعمڤما كل ما نحتاه  ڣضعيغ تضږ 

ٚه(( ٚفتڢ لفهږ ثلقڤڋ ڣحسڜ تقٖي سيسا علګ م2مع ٙث ، ت ٙصٖ  نا سنحاڣڋ  ا سبڄ، ف

ٚها علګ تشكل نقإنا ثلقٖث ث ٚيغ ثلسياځ ڣمٖڥ  سي٠ لنظ ي ثلت ثهږ  حيڗ ٙ مى مڤ

عاه: ي ثمخطٰ ثمبيڗ   ٕٙ لسن نپ  ڣڣفڄ ثلتقسيږ ثلڤث  ٙ ئثلن٨ بمنظا

 السّيا الّداخلي:  -ت

نڢ  ي ثلفصڤڋ ثلسابقغ ا شڊ ڣ لٖينا  ڗبيثستمڜ خاڋ ما تقٖم لٖينا 

ٚفغ معن  هميغ علږ ثلنحڤ ڣثل٘ڬ يمكڜ لنا مڜ خالڢ مع ٚب قٖيما ب ثهتمام ثلع

لڀ  ٚڣف ڣثلت تڤلٖ ت لڀ ثلح لګ ت  ٚ بٖٵ ثلجاحٴ حينما نظ ثلسياځ ثلٖثخلي، فلقٖ 

لڀ ثلجمل، فالشعٚ ا يكڤڗ  لګ ت حالنا  لفها  ڗ حسڜ ت خيڇع  ثلكلماػ ڣه٘ه ث

                                                 
ٙثسغ لغڤيغ معجميغ -حلم خليل، ثلكلمغ - 1 ٙيغ، ٭ -ٕ ٚفغ ثلجامعيغ، ثإسكنٖ ٙ ثمع ، تتت، 993٥ت، 2ةٕث

ٚفب   بتص
، تڤن٠، ٕ٭،  - 2 ٚبي، مطبعغ ثلسفيڇ ثلفن ٕب ثلع ي ث  ب28، 4٥ةة2محمٖ بڜ عيإ، ثمقام 
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ٗث  ا  ٚها،  ٚ ا يقٸ بعضها مماثا  لبع٬، كاڗ كا))مستك لفاٱ ثلبيـ مڜ ثلشع نـ 

خژها  لګ جنظ  ٗث كانـ ثلكلمغ لي٠ مڤقعها  ڣإ ثلعاػب  ڣ ٚ ما بيڗ  بينها مڜ ثلتناف

ڣنغ نشإ ثلشعٚ م ٚضيا مڤثفقا، كاڗ علګ ثللساڗ عنٖ  ڣله٘ث شبڢ ثلجاحٴ  ب1((م

ٚثها لفاٱ ڣمج ٚكيظ ث لګ ٕالغ علګ ثللساڗ  حسڜ ت شاٙ  ٚڥ ثلٖهاڗ، كما  كمج

ي ٗلڊ،  ٙها ڣغايتڢ  ٙب ثلعاقاػ ثلنحڤيغ ثلت تحكږ مسا ثلكلمغ ٕثخل ثلًڇكيظ ڣقا

ٚفيها ثلنحڤڬ  ٚفغ ثللغڤيغ مڜ ط ٚفغ مقيٖع بامع ٚفغ ثمعن ڣتحصيلڢ ڣهي مع مع

ڣا ڣثللفظي ثلٖالي ثانيا ب  ثلًڇكيب 

يضا علګ ث لفاٱ ڣڣقڤٵ بعضها علګ بع٬ باقًڇثڗ كما ٕڋ ثلجاحٴ  ئتاف ث

لفاٱ ڣلګ ))ڣا تعًڇيڊ ڣا تسمح ث ڗ لږ تڤثتيڊ ثمنڈلغ ث ، ڣخاف ٗلڊ حسظ ٙيڢ 

ٙها  ٚث لګ ق  ٚ ڣڋ تكلفڊ، ڣتجٖ ثللفظغ لږ تقٸ مڤقعها ڣلږ تص ي  ٚڅ ڣ ڣڋ نظ لڊ عنٖ 

ماكنها ثمقسڤمغ لها، ڣثلقافيغ لږ تحل  لګ حقها مڜ  ي نصابها، ڣلږ ڣ ٜها ڣ ٚك ي م

ٚهها علګ ثغتصاب  ٚع مڜ مڤضعها، فا تك ي مكانها، ناف تتصل بشكلها، ڣكانـ قلقغ 

ڣطانها(( ي غيڇ  ماكڜ، ڣثلنڈڣڋ  ٗث لږ يستقږ ثلسياځ ثللغڤڬ ، 2ث نڢ  معن ٗلڊ 

ٚڅ تكلڀ  ث ڣجظ عليڢ ت ٚث ڣنفٙڤ ي ٗلڊ تڤع ٕثخل ثلًڇكيظ ثلجملي ڣڣجٖ ثمتكلږ 

لګ غيڇهبثل ئقڤڋ 

ٙث ثبڜ ثمٖبٚ ٚسالغ ثلع٘ ت فيڤجٜ كامڢ عڜ ثلسياځ ڝ(9ث2)ما صاحظ تثل

ي مكانها  ليقها  ، ڣ ٜلها معن ج نا، ڣ ٙجحها ٛڣ لفاٱ  ي قڤلڢ: ))فتخيڇ مڜ ث ثللغڤڬ 

ي مڤقعها(( شكلها  ڗ ثلشئ قٖ جمٸ فيڢ ، 3ڣ ا   ٚ ڗ ثلقڤڋ مختص ٚغږ مڜ  علګ ثل

اليغ، فا يكفي  ٚفيغ ڣصڤتيغ ٕڣ كل ثلعاقاػ ثمشكلغ للسياځ ثلٖثخلي: نحڤيغ ڣص
                                                 

 بثت-تت، ٥تةثلجاحٴ، ثلبياڗ ڣثلتبييڗ، ه - 1
ٙ نفسڢ - 2  ب38ت-ث3ت، ٥ثمصٖ
ٚع، ٭ - 3 ٚيغ، ثلقاه ٙ ثلكتظ ثمص ٙڅ، مطبعغ ٕث ٛكي مبا حيح:  ، ت ٙث ٚسالغ ثلع٘ ٚثهيږ بڜ ثمٖبٚ، ثل ، ت93ت، تةب

 بت٥2
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مغ مٸ  لګ مبٖ ثما ي ثلقڤڋ كيفما ثقتض  ثلحاڋ ٕڣنما نظٚ  لفاٱ  ڗ تقٸ ث

ٜثلژها ٕثخل  ٙ فصاحژها ڣج خ٘ بااعتبا بڤ سياقها ثمنظڤمب  خڤثڴها ڣث ي حيڗ عبڇ ت

ٚڬئ هاڋ ٚصڀ ڣيقصٖ بڢثلعسك ڣ ثللغڤڬ بحسڜ ثل ڗ تقٸ  ت عڜ ثلسياځ ثلٖثخلي 

خيڇ، ڣثلح٘ف  ماكنها ڣا يستعمل فيها ثلتقٖيږ ڣثلت ي  ي مڤثضعهاب ڣتمكڜ  لفاٱ  ث

ا ح٘فا ا يفسٖ ثلكام ڣا يعم ثمعن ٜيإع  ح ب1ڣثل يح لألفاٱ مٖعاع فالًڇتيظ ثل

حٖهږ:))لإصغا ڣثلتمعڜ ڣتقبل ثلقڤڋ،  لفاظڢ قڤڋ  ٚتيظ  فسٖ ت ئفمما 

ئيضحڊ منها كل عضڤ لها ***** مڜ بهجغ ثلعي٤ ڣحسڜ ثلقڤثمئ

ٚع ثملٰ ثلخليٸ ثلغامئ ٚع ***** كڤف ٙ لها ڣف ي ثلٖث ٚفل  ئت
ما تقٖيږ كاڗ  ڣ ثلغام ثلخليٸ ثملٰ، ف ٚع ثلغام ثملٰ ثلخليٸ،  ڗ يقڤڋ: كڤف ينبغي 

يضا: تبهجغ ثلعي٤  ي صنعغ ثلكام جٖث، ڣقڤلڢ  ٕٚڬ  ثلصفغ علګ ثمڤصڤف ف

، ڣعلګ ه٘ه ثلشاكلغ يضعڀ ثلسياځ ثللغڤڬ 2ڣحسڜ ثلقڤثمت متنافٚ غيڇ مقبڤڋ((

ئقڤڋبڣيكڤڗ مما يسبظ ثماڋ ڣثلنفٙڤ مڜ ثل

ٙٙه مكنڤنغ ٕ ٚ لفاٱ مٸ ثمعاني ٕثخل قالظ ثلسياځ ثللغڤڬ بح  ،ڗ ثنتظام ث

ا مڜ  ٚه مصٖڣفغ ا يتمكڜ مڜ بلڤغها  ٚ  نعږڣجڤثه مژها ثلنظ لفاٱ ڣما ي ڣضٸ ث

خيڇ ثمخل بالنظام ثللغڤڬ ڣثلٖالي ما لږ  معانيها ڣمبانيها فا يجٛڤ ثلتقٖيږ ڣا ثلت

ٕڬ  ليڀ كامڢ لګ غ٩ٚ معيڗيكڜ ي لګ ت ٕيظ  ڗ ينظٚ ث هميغ بمكاڗ  ، ڣمڜ ث

لفاٱ مڜ  ڗ تنافٚ ث ٚڣنغ بلفقها؛ ف خژها، ڣمق فيجعل ))ثلكلمغ منڢ مڤضڤعغ مٸ 

جسام ڣثمعاني ب 3كبڇ عيڤب ثلكام(( لفاٱ  ٙشيڄ ثلقيڇڣثني ث جل ٗلڊ جعل ثبڜ  ڣ

ح ثمعن ڣيستقيږ ڣثلعك٠ب ڣقٖ ٗهظ ٙڣثحها،  لفاٱ ڣسامژها ي ڣبحسڜ ثئتاف ث

                                                 
ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥ - 1 بڤ هاڋ ثلعسك  بتتتينظٚ: 
ٙ نفسڢ، ٥ - 2  ب52ت-ت5تثمصٖ
 ب42تنفسڢ، ٥ - 3
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 ، ٚ ثختاف ثلنقإ حڤڋ قضيغ ثئتاف ثللفٴ مٸ ثمعن لګ ٗك ٙشيڄ ثلقيڇڣثني  ثبڜ 

 ٚ م ٙ ث ب ڣلكڜ ثلغايغ ڣمٖث ٚػ للمعن ٚڥ ثنتص خ ٚػ للفٴ ڣ ٜڣع منهږ ثنتص ڗ ع ڣبيڗ 

لفاٱ ڣثمعا ٚڬ حڤڋ سٚ صناعغ ث ٚكيبها يحسڜ ثلقڤڋئيج ثل٘ڬ  ني فبحسڜ ت

ٕبا ڣثمبٖعڤڗئ ئب 1يتفاضل فيڢ ث

ٙشيڄ ثلقيڇڣثنيت ٚعتثبڜ  لنلتقي كثيڇث ڣمڜ سبقڤه ڣا نبتعٖ عڜ نظ

لګ  ڗ تفاضل ثلكام عڜ بعضڢ ثلبع٬ عائٖ  ي كامڢ علګ  كٖ  باإمامتثلباقانيت ي

ي نصڢ ))ثلكام  لڊ  ليڀ، ڣكماڋ ثلًڇكيظ، ٗڣ جحاڗ حسڜ ثلت يتبيڗ فضلڢ ٙڣ

خ٘ها  ڣ تق٘ف ما بيڗ شعٚ، فت ي تضاعيڀ كام،  ڗ ت٘كٚ ثلكلمغ  فصاحتڢ، ب

ٚڗ بڢب  ٚث سائٚ ما تق ٙڣنقها بإيا غام ٚڥ ڣجڢ  ، ڣي ليها ثلنفٝڤ سماٵ، ڣتتشڤځ  ث

ي سلڊ ٚڥ  ٙع ثلت ت ي ڣثسطغ ثلعقٖ (( كالٖ ٚٛ، ڣكالياقڤتغ  ، فا عبڇع بجماڋ 2خ

ٕٚ فيڢبثللفظغ خاٙئ ئه سياقها ثللغڤڬ ثل٘ڬ ت

ٚجاني عڜ خاصيغ ثلسياځ ي مع٩ٚ حٖيثڢ عڜ  لقٖ تحٖف ثلج ثللغڤڬ 

ٚيږ عجاٛ ثلقٚڗ ثلك ي نظمڢ،  خصائ٨  ٚػ لهږ  ٜثيا ظه ٜڴهږ م عج نڢ )) علګ 

ي سياځ لفظڢ(( لباب ڣجظ 3ڣخصائ٨ صإفڤها  ٚ ث س ، فحت تستماڋ ثلقلڤب ڣت

ٛث  ي ڣضٸ ثللفٴ ب ليفها ڣڣضعها  لګ ت ٚجٸ  ٜيغ فه ت ٗث كاڗ للفظغ م ، ڣ ثمعن

ٜيغ ثلكلمغ ٕثخل  ٙثڅ م ٕ ٙثڴها، ڣحت يتمكڜ ثمتكلږ مڜ  ثمكاڗ ثلت يليڄ بها مٸ جا

ٙجڢ ليها خا  ٚ ٚ منڢ ثلنظ م ليڀ ڣجظ ث ي  ،ثلت ليفها  ٙڅ قيمغ ت ڗ يٖ ڣبه٘ث يمكڜ لڢ 

تكڤيڜ جم ع مڜ ثلصٙڤ  فإڴها تشكيلها لصٙڤ لګ  لغ بمعن مڜ ثمعاني ڣثلت ا سبيل 

ڗ تتسږ لفظغ  لګ كلمغ، فا يمكڜ  ٙ مكانها مڜا بضږ كلمغ  ا باعتبا  بالفصاحغ 

                                                 
ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع، ه - 1  ب28ت -24ت، ٥تةينظٚ: ثبڜ 
ٛ ثلقٚڗ، ٥ - 2 عجا ٚ ثلباقاني،   ب42بڤ بك
ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ، ٥ - 3 ٚ ثلج  ب39عبٖ ثلقاه
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ئب1ثلنظږ

فڄئ نها تقٸ ضمڜ  قڤثڋ علګ  ٜيغ ثلتفاضل بيڗ ث ٚجٸ م ٚجاني ي ڗ ثلج  علګ 

ئثلٖثخلي،  ثلسياځ ڗ يفمڜ ث مل  عمٖڣلګ  ٜث لګ ثمت ج ڗ يقسږ ثاستحساڗ بيڗ ث

لفغ للن٨ لفاٱ ا تفيٖ عائٖ جٜ منها يكڤڗ ب٘لڊ ڣئ ثم لفاٱ، فـ ))ث ٚكيظ ث لګ ت

لګ ڣجڢ ٕڣڗ ڣجڢ مڜ ثلًڇكيظ  ليڀ، ڣيعمٖ بها  ٚبا خاصا مڜ ثلت لڀ ض حت ت

ٖئ ڣ فصل نٌڇ فعٖٕػ كاماتڢ  ع  ٚ لګ بيـ شع نڊ عمٖػ  ث كيڀ جا ڣثلًڇتيظب فلڤ 

ٚڬ، ڣغيڇػ  ج ٚٹ ثمعن ڣ ف ، ڣفيڢ  بطلـ نضٖه ڣنظامڢ ثل٘ڬ عليڢ بن ڣثتفڄ، ڣ

فإ، ڣئ فإ ما  ٚتيبڢ ثل٘ڬ بخصڤصيتڢ  ٚثٕ، نحڤ ت باڗ ثم ڗ تقڤڋ بنسقڢ ثمخصڤ٥ 

ٚجتڢ مڜ  خ ٚڥ مڜ نبڊ حبيظت،  ٚڥ حبيظ ڣمنڈڋ، تمنڈڋ قفا ٗك ي: قفا نبڊ مڜ ٗك

لګ مجاڋ  ڗ ثمعن ثل٘ڬ ثله٘ياڗكماڋ ثلبياڗ  صل ما تعلږ بڢ  ي ثبڤػ ه٘ث ث ب ڣ

ٚيقغ معلڤمغ،  ٚتيبها علګ ط ڣ فصل خطاب، هڤ ت كانـ لڢ ه٘ه ثلكلږ بيـ شعٚ 

ليڀ مخصڤصغب ڣه٘ث ثلحكږ  ٚيقغ مڜ ثلت ي -ڣحصڤلها علګ ط  عن ثاختصا٥ 

ي ثلنف٠ -ثلًڇتيظ ٚتبغ  ٚتبا علګ ثمعاني ثم لفاٱ م ي ث ئب2((يقٸ 

ٕػئ نها ٙڣ ٚجاني مثا لكلمغ تثبل۫يت فلڤ  ٚب ثلج كٌڇ يض  ٚ م ح ث ئڣحت يتڤ

                                                 

 -  ٙبطڢ ڗ  لګ  ي بنا ثلقڤڋ  عمالڢ  ٚكيظ ثلكلږ ڣ ي ت هميغ ثلنظږ  ٚجانيت عڜ  ٚ ثلج كثيڇث ما تحٖف تعبٖ ثلقاه
حٖ با ڗ تضٸ كامڊ ثلڤضٸ ثل٘ڬ يقتضيڢ علږ ثلنحڤ ڣتعمل علګ ي  ا  مڤثضٸ بالنحڤ، فيقڤڋ:))لي٠ ثلنظږ 

ٙسمـ لڊ فا تخل بش   ٚسڤم ثلت  ٜيغ عنها ڣتحفٴ ثل ٚف مناهجڢ ثلت نهجـ فعا فا ت صڤلڢ ڣتع قڤثنينڢ ڣ
حمٖ شاميغ علګ قڤڋ ثلشئتثمنها((، ٕائل ثإعجاٛ، ٥ لګ ب ڣيعلڄ ثلباحن  ئ قائا: هك٘ث نظٚ عبٖ ثلقاهٚ 

ٚبٰ بيڗ ثلنظږ ڣثلنحڤ،  ، ف ٙ ثلسياځ ثلنپ  طا ي  ٚثعي قيمغ ثللفظغ  نڢ نظام عائقي بيڗ ثلجمل ي ثلخطاب علګ 
 ، نتاه ثمعن ي  ٙكتڢ  ه ڣفعاليتڢ ڣمشا عإ ب٘لڊ للمتلقي ٕٙڣ بل ثلنظږ عنٖه لي٠ غيڇ تڤ۔ي معاني ثلنحڤ، ف

ڗ ثلجم ٙڬ ڣثعتبڇ  ٚيڄ بيڗ ثاستعماڋ ثإشا ساٝ ثلتف ڗ ثلنظږ يقڤم علګ  ي ثلخطاب ڣ ٜئي  صل ثلج لغ هي ث
ٚجاني ثللغڤيغ،  ٚ ثلج ٚيغ عبٖ ثلقاه ي نظ ٛ ثلقٚني  ٚبيغ ڣثإعجا حمٖ شاميغ، خصائ٨ ثلع ڣثانفعالي للغغب ينظٚ: 

ٜثئٚ،   بت4ت، 995٥تٕيڤثڗ ثمطبڤعاػ ثلجامعيغ، ثلج
ٚجاني،  ينظٚ: عبٖ - 1 ٚ ثلج  ب44-43، ٥ٕائل ثإعجاٛثلقاه
ٙ ثلباغغ، ٥ - 2 ٚث س ٚجاني،  ٚ ثلج  ب5ةعبٖ ثلقاه
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ي قڤلڢ تعالګ: ٕٚع ما ڣجٖ فيها ثمتلقي مڜ ثلحسڜ ڣثلجماڋ ثل٘ڬ ياقيڢ  ڣقيل  منف
 ٚ م قل۫ي ڣغي٬ ثما ڣقض  ث څ ڣ يا سما  ٩ٙ ثبل۫ي ما ڬ يا  ڣثستڤػ علګ ثلجٕڤ

: ثآيغ ڣقيل بعٖث للقڤم ثلظاميڗ ع هٕڤ ٚجانيت علګ قڤلڢ تعالګ ب 44سٙڤ ڣيعلڄ تثلج

نڊ لږ تجٖ ما ڣجٖػ  ٚڥ ڣتسمٸ،  ٚڅ ثل٘ڬ ت قائا: ))فتجلګ لڊ منها ثإعجاٛ، ڣبه

لګ ث ٚجٸ  ٚ ي م ا  ٚع،  ٚع، ڣثلفضيلغ ثلقاه ٜيغ ثلظاه ٙتبا٭ ه٘ه ثلكلږ بعضها مڜ ثم

ڣلګ بالثانيغ،  ا مڜ حين اقـ ث ٚف  ڗ لږ يع٩ٚ لها ثلحسڜ ڣثلش ببع٬، ڣ

ڗ ثلفضل تناتٌ ما بينها،  ٚها، ڣ خ لګ  ٚيها  ڗ تستق لګ  ٚثبعغ، ڣهك٘ث  ڣثلثالثغ بال

ٚ 1ڣحصل مڜ مجمڤعها(( ڗ س لګ  ي نهايغ ثمطاف  ب ڣب٘لڊ يصل ثلناقٖ ثلبا۬ي 

ٙثجٸتفاضل ث  ٚ م ٙ ث ٕٚع،  ڣلكڜ مٖث ٕٚع ڣكلږ مف لفاٱ مج  لفاٱ ا مڜ حين هي 

ٙبٰ  ڗ يائږ معن ثللفظغ معن ثلت تليها، ڣمڜ ه٘ث ثمنطلڄ  ٚكيبها علګ  لګ ت

ٚجاني  لفاٱ ثلج ٕٚعفصاحغ ث لفاٱ مف ليفها ا مڜ حين هي  لګ ت  ٚ ئب بالنظ

خ٘ه ثبڜ سناڗ ثلخفاجيت حين ٜيغ ثلكام ڣثمڤقڀ ٗثتڢ تي ڗ يبيڗ م ٙثٕ  ما 

لڀ،  ٚكظ، ڣقٖ ثم ٕٚع ثږ ثلكلږ ثم لفاٱ ثمف ي ث نڢ قٖ جعل ثلفصاحغ تقٸ  ا 

ٚبيڗ: )) ثلكام يقٸ ليڀجعل ثلناقٖ ت ي ثمتائږ ما علګ ض متنافٚ، ڣمتائږ، ڣقٖ يقٸ 

ما مڜ بعبعضڢ  ليڀ عليڢ،شٖ تا مڜ ببكما يكڤڗ .٬ علګ حسظ ما يقٸ ثلت

كٌڇ مڜ بع٬(( ٚ ڣ ي ثلتناف شٖ  ٚ ما بعضڢ  ٚ  ب2ثلتناف مڜ عيڤب  تثلخفاجيتڣقٖ ٗك

ٚڣف ڣقٖ ٙينا ٗلڊ سابقا  ٙه ثلح ٙب مخا ليڀ ڣثلت تضعڀ فصاحغ ثلقڤڋ: تقا ثلت

ٕ مڜ بينها  مثلغ ل٘لڊ نٙڤ ٚب  ٙ ڣقٖ ض ٚث ي ثلفصل ثلثالن، ڣثلعيظ ثلثاني: هڤ ثلتك

ئبي ثلطيظ: قڤڋئ

                                                 
ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ، ٥ - 1 ٚ ثلج يضا: ثلصفحغ، 45عبٖ ثلقاه  ٚ  بتتت، 9ت، تت، ث5، ت4ب ڣينظ
ٚ ثلفصاحغ، ٥ - 2  ب99ثبڜ سناڗ ثلخفاجي، س
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ٙثم مڜ غيڇڅ ثلغن ***** ڣغيڇڬ بغيڇ ثلاٗقيغ احڄئلڊ  ئب1ثلخيڇ غيڇڬ 

ليڀ ثلكام  ٙتباطا بت شٖ ما يكڤڗ ث ڗ مبحن ثلسياځ ثللغڤڬ  مڜ ثماحٴ 

لفاٱ ڣثمعاني ساسڢ بائتاف ث ي  ، ڣثمتفح٨ للمٖڣناػ -ثلنحڤ -ڣثل٘ڬ يتعلڄ 

ٕلګ  ٙثسغ ڣثلتحليل ڣكل  لګ ه٘ث ثلباب بالٖ ٚضڤث  ڗ ثلقٖثمى قٖ ع ٙڅ  ثلًڇثثيغ يٖ

خٚ، ڣمثاڋ ٗلڊ ما  ٚث علګ ثمتقٖم ٕڣڗ ثمت ٚ حك م بٖلڤه حسظ تڤجهڢ، فلږ يكڜ ث

ثيڇتنلفيڢ لٖڥ  ڗ بنا  حينما تثبڜ ث مڜ  عاقغ ثللفظغ بما سبقها ڣما يلحقهابيڗ 

مٙڤ ثمستحاقاػ إنعام ثلنظٚ،  لګ ث ليڀ ينقسږ  ٚجل ثلت ساٝ جعل ثل ڣعلګ ه٘ث ث

ڗ تتخيڇ ڣتنتقى قبل نظمها حالها  ٕٚع علګ  لفاٱ ثمف ڣڋ منها ما تعلڄ با قسام، فا

خژها  ي نظږ كل كلمغ مٸ  ما ثلثاني فتمثل  لت ثمبٖٕعب  ثمشاكلغ لها: لئا حاڋ ثل

ئ يۑي

ع ل ي ثقًڇثڗ كل ل ٚث عڜ مڤثضعڢ، ڣحكږ ٗلڊ حكږ ثلعقٖ ثمنظڤم    ثلكام قلقا ناف

خژها ثمشاكلغ لها مثاڋ 2منڢ ب ثيڇت م٘هظ مڜ سبقڤه مڜ  ب ڣڣفاځ ٗلڊ ٗهظ تثبڜ ث

ڗ  ٕٚع،  ٚكبغ ٕڣڗ ثمف لفاٱ ثم ٜيغ ث ٚجانيت فقاڋ بم ٚكظ ثلتثلج شڄئلفٴ ثم ٚ ڣ  عس

ٕٚ لګ  مڜ ثللفٴ ثمف ٚجٸ  مٚ ي ا  ٚع  ٜيغ ثلظاه لفاٱ مڜ ثم فـ))ما ڣجٖتڢ له٘ه ث

ڣلګ بالثانيغ، ڣثلثالثغ  ا مڜ حين اقـ ث نڢ لږ يع٩ٚ لها ه٘ث ثلحسڜ  ٚكيبها، ڣ ت

ٚها(( خ لګ  ٚثبعغ، ڣك٘لڊ  لفا  ب3بال ڣه٘ث ما يسمح لها باڗ تشكل نسقا مًڇثبطا، ڣت

ڗ نصطلح عليڢ  ئبالسياځ ثللغڤڬبمحكما يمكڜ لنا 

ٙبطا ثلفصاحغ ٚجانيت قٖ  ٗث كاڗ تثبڜ سناڗ ثلخفاجي ڣثلج ٚكظ ،  ڣ بالكام ثم

ليڀ  ٗ نقڀ علګ قڤڋ لڢ يضٸ فيڢ مبٖ حسڜ ثلت خٚ  فـتثلعلڤڬت ٗهظ م٘هبا 

                                                 
1 -  : ٚ ٙ ثبڜ سناڗ ثلخفاجي، ينظ  ، ڣما بعٖهابةةت٥ ،ثلسابڄثمصٖ
ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ه - 2  ب3تت، ٥تةثبڜ ث
ٙ نفسڢ، ٥ - 3  بتتتثمصٖ
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ٚ٭  نها بليغغ، لكام ثلبليغ، فيقڤڋئساس  لقيام ثكش ٕٚع ب : ))ا تڤصڀ ثلكلمغ ثمف

ٚ ڗ ثمعن ثلبليغ  ، فعنٖ ه٘ث يظه ٜث ج تلڀ مڜ  نما يكڤڗ حين ينتظږ ثلكام ڣي

ي نظمڢ(( ليفڢب ڣيعظږ مڤقعڢ  ي ت ٚه  ٚ فصاحغ ثلكلږ فلي٠  ،1جڤه ڣههنا يمكڜ س

نما  ٚب، ڣ لګ كٌڇع ثستعمالها ڣتٖثڣلها لٖڥ ثلع  ٚ لفاٱ بالنظ ثلعبڇع عنٖ ثستحساڗ ث

لفاٱب  ػ ڣثتسقـ مٸ غيڇها مڜ ث ڗ كيڀ جا ڗ يجظ ثلنظٚ  ))ه٘ث ٕليل علګ 

ٕبي ٗثػ خص ي ثلخطاب ث ٕث ثللغڤڬ، ڣ ي ث ساسيغ  ڤصيغ ثللفظغ هي ثلڤحٖع ث

حساسڢ  ٕيظ ڣ متميڈع كڤنها تٖڋ علګ طبيعغ جٖيٖع مستخٖمغ ڣفڄ شعٙڤ ث

بامعن ثمعبڇ عنڢ ڣبه٘ه ثلطبيعغ ثلجٖيٖع يجعل ثمتلقي يت٘ڣځ ڣهي ثمسافغ ثلت 

ي ثلخطاب(( ي  ڣحت يتمكڜ ثمتكلږ مڜ ، 2تكڤڗ بيڗ ثمتڤثضٸ عليڢ ڣمعناها ثلسيا

 ٚ م قڤث يٛمام ث ڥبنا  ٚثب ڣثلباغغ  لڢ ڣحسظ ٙ ٚفغ علږ ثإع ڣجبڢ مع ثلعلڤڬ 

كٌڇ  نها علڤم  ي مڤثقٸ ڣثلفصاحغ   ٚ ٚكظ، مڜ ثږ ينظ ٙتباطها بالكلږ ثم ما يكڤڗ ث

لګ   ٚ ٚ ثلنظ م نما غايغ ث لفاٱ ڣتٖثڣلها ڣ ي كٌڇع ثستعماڋ ث ڗ لي٠ ثلعبڇع  لفاٱ  ث

ػ ڣثتسقـ مٸ مثياڴهاب ئكيڀ جا

ٚڬئثبمات  صبٸ ثمص بي ث ي ٗلڊ ڣفيجمٸ بيڗ ثئتاف ثللفٴ ڣثئتاف ثمعن تڜ 

ٗث كاڗ ثمعن ين٨ قائا ٜا  ڗ يكڤڗ ثللفٴ ج : ))ڣمڜ ثئتاف ثللفٴ مٸ ثمعن 

ٗث  ٚيبا بحتا، ڣمستعما  ٗث كاڗ ثمعن غ ٚيبا  ٙشيقا، ڣغ ٗث كاڗ ثمعن  قيقا  فخما، ٙڣ

ي ثلقڤڋ ثلسابڄ 3كاڗ ثمعن مڤلٖث محٖثا(( ح ما قٖمڢ  ٙڅ ثلناقٖ قڤلڢ ليڤ ، ڣيستٖ

ٕٚ جملغ  ، ا مڜ مج ي نظږ ثلكام علګ مقتض  ثمعن لفاٱ  مغ ث ڗ ما ٚه علګ  ٗك

ٚيظ ثللفٴ،  ث ثائتاف مڜ مائمغ ثلغ ڗ ثلقصٖ مڜ ٙڣ ٚثٕ مڜ ثلقڤڋ  ڣلكڜ ثم

                                                 
ٚثٛ، ه - 1  ب2ث، ٥تةثلعلڤڬ، ثلط
ٙ ثلكتظ ثلعلميغ، لبناڗ، ٭ - 2 ي نهج ثلباغغ، ٕث ٚڬ، ثلخطاب   ب28ت، ٥ةتة2، تةينظٚ: حسيڗ ثلعم
ٚ ثلتحبيڇ، ه - 3 ٚي ٚڬ، تح صبٸ ثمص بي ث  بة9ت، 2٥ةثبڜ 
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ٚيظ ڣثمستعمل للمستعمل قٖ ، فما يقٸ مڜ يقٸ  مڜ جهغ ثللفٴ ڣج للغ هغ ثمعن

ڣ جهغ ثئتاف ثللفٴ قڤلڢ تعالګ:  ٚضا  ٚ يڤسڀ حت تكڤڗ ح قالڤث تاه تفت ت٘ك

ع يڤسڀ: ثآيغ  تكڤڗ مڜ ثلهالكيڗ ي ثآيغ يعلڄ  ږئسئب ڣعڜ ثلقئ85سٙڤ  ٕٙ بي ثلڤث ثبڜ 

صبٸ قائا:  ڗ ڣه ث خڤثڴها، ف لګ  لفاٱ ثلقسږ بالنسبغ  ٚب  غ تى ب نڢ تعالګ  ف

ٚف عنٖ ثلكافغ مڜ تاه ما كاڗ ثلفعل ثل٘ڬ جاٙڣ ثلقسږ  ع كٌڇ ثستعماا ڣ ڣباه 

ت  كٌڇ ثستعماا مڜ تتفت خڤثڴها  ڗ كاڗ ڣ ي بابڢ، ف ٚب ثلصيغ ثلت  ٚف عنٖ غ ع ڣ

ٚب  غ تى بعٖهما ب ما ثلكافغ، ڣل٘لڊ  لفاٱ ثلهاڅ بالنسبغ، ڣهي لفٴتح٩ٚتببببڣ

: قڤلڢ تعالګ:  لګ ثل٘يڜ ظلمڤث فتمسكږ ثلناٙثل٘ڬ هڤ مڜ جهغ ثمعن ٚكنڤث   ڣا ت

: ثآيغ  ع هٕڤ ليهږ، ب 2تسٙڤ ٚكڤڗ للظاميڗ، ڣهڤ ثميل  ڗ سبحانڢ ما نه عڜ ثل ف

ڗ ثلعقاب علګ ٗلڊ ٕڣڗ ڣثاعتمإ عليهږ، كاڗ ٗلڊ ٕڣڗ مشاٙئ خبڇ  ي ثلظلږ،  كژهږ 

ٚثځ ڣثاصطا ئب1ثلعقاب علګ ثلظلږ، ڣهڤ م٠ ثلناٙ، ٕڣڗ ثإح

ت مڜ خاڋ  ڗ نتبيڗ ٕالغ ثلسياځ ثللغڤڬ عنٖ تثبڜ ثلبنا ي حيڗ يمكڜ لنا 

ي ٚتڢ حڤڋ ثلسياځ ثلٖثخلي ستشڀئلن كامڢ عڜ ثلفصاحغ ثلتمعڜ  لڊ نظ ي ، ٗڣ

لفاٱ ما ڢڤلمع٩ٚ ق ڗ مڜ ث ، ف ڗ يكڤڗ ثللفٴ مشاكا للمعن : ))ڣثلفصاحغ 

ٗث  ٚعغ لكٌڇع ثستعمالهاب ف ٙه علګ ثلناطڄ بها ڣتٖڋ علګ معناها بس تكڤڗ سهلغ ثمخا

ي ثلسمٸ  ٙجڢ ڣع٘ڣبتڢ  ڗ يكڤڗ لفظڢ فصيحا لسهڤلغ مخا ثجتمٸ علګ ثلكام 

غ ڣثلنظام ثلطبي۫ي، ڣثتساٵ ڣسهڤلغ تصٙڤ معناه ڣحسڜ مبانيڢ بامشاكلغ ثلعقليئ

ٚيفغب ل٘لڊ  ي ثلطبقاػ ثلش ٚفيٸ ثمنڈلغ ثلنهايغ  ٙجغ، ثل ٛمڢ، فهڤ ثلعالي ثلٖ ي لڤث ثلفهږ 

ٚفغ ثلكام ڣطبقاتڢ(( لګ مع جل تحقڄ ثلسياځ ثللغڤڬ ٕثخل 2ثحتيٌ  ، فا يكفي مڜ 

ٚك ڣ صحغ ت لفاٱ مٸ بعضها ثلبع٬،  لګ مشاكلغ ث ڗ ننظٚ  يبها ثلنحڤڬب ثلن٨ 

                                                 
ٚڬ، ينظٚ:  - 1 صبٸ ثمص بي ث ٙ ثلسابڄ، ٥ثبڜ   بت9ت-95تثمصٖ
ي صناعغ ثلبٖيٸ، ٥ - 2 ٚيٸ  ٚڣ٩ ثم ، ثل ٚثكش   بث8ثبڜ ثلبنا ثم
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لفاٱ ڣثمعاني،  ڗ نشاكل بيڗ ث ي طياػ ثمٖڣنغ ثلًڇثثيغ علګ   ٕ ڣلكڜ ڣحسظ ما ٙڣ

ٙه كثيڇع  لفاٱ سهلغ ثمخا ه ڣجظ تخيڇ ث كمل صٙڤ ي  فحت يتږ بنا ثمعن 

ئ ثاستعماڋ ڣمناسبژها ما يڤثتيها مڜ ثمعانيب

ي مٖڣناػ ثلًڇئ ٙه مصطلح ثلنظږ  ليفاػ ثلت عقبـ كثيڇث ما ٕ ثثييڗ خاصغ ثلت

ٚقاػ،  مٙڤ ثمتف ي ث ڗ ثلنظږ يقٸ  سلفنا سابقا ف ٚجاني، ڣكما  ٚ ثلج عهٖ عبٖ ثلقاه

ٕٚثػ  ٙثسغ ثلعاقاػ ثلقائمغ بيڗ ثمف ڣ ثللغڤڬ بٖ ي حيڗ يتعلڄ ثلسياځ ثلٖثخلي 

لف ڣ ٕاليغبببثلخ، ڣعليڢ فكما  ڗ تعبٖ ڣثلجمل سڤث كانـ عاقاػ منطقيغ  ينا 

خ٘ بها مڜ لحقڤه مڜ  ٚجانيت قٖ جمٸ بيڗ ثلنظږ ڣثلنحڤ، ثلحاڋ نفسها  ٚ ثلج ثلقاه

ٜڣين بينهږ ي قڤلڢ جاڋ ثلٖيڜ ثلق لڊ  يٖ ثللفظي ما عقثلكام ثلخالي مڜ ثلتئ:))ٗڣ

ڣ   ٙ ضما ڣ  خيڇ  صل مڜ تقٖيږ ڣت سلږ نظمڢ مڜ ثلخلل، فلږ يكڜ فيڢ ما يخالڀ ث

ا ڣئ ڣ معنڤيغ((غيڇ ٗلڊ  ٚع لفظيغ  ٚينغ ظاه ٚجل 1قٖ قامـ عليڢ ق سلږ ثل ، لقٖ 

ح ثلسبظ ڣثلغ٩ٚ  ٚينغ تڤ ي معاني ثلنحڤ ٕڣڗ ق لګ ثلتعقيٖ، ڣبالتالي ثإخاڋ 

يكڤڗ ثلكام سليږ ثلنظږ ما كاڗ صحيح ثلسبڊ بعيٖث عڜ ثلتعقيٖ متڤ۔ي معاني 

ا لغ لڤف  ٚڣه عڜ ثم ٚڣفب  ثلنحڤ ا يقٸ فيڢ خ  ٩ٚ مع

ٚع ثلقٖثمى حڤڋ ثلسياځ ثللغڤڬ ڣا نٖعي ثستيفا  ما قٖمناه كاڗ مثاا عڜ نظ

ٙجي  ٙث نقإنا ثلقٖما حڤڋ ثلسياځ ثلخا هږ  ٙصٖ  كل ثلجڤثنظ، ڣفيما يلي نحاڣڋ 

ي ثمقامب ئڣثل٘ڬ تجسٖ 

جي: -2  السّيا الخا

ٚتبٰ  ٕبيغ غغ بعمليغ ثلتبليغ ثلبائت ٜيإع علګ ما عڜ غيڇها، في ثلنصڤ٥ ث

ٕبيغ ثلن٨ يتضمنڢ  نڢ يتطلظ صياغغ  ٚثٕ تبليغها، ف ٚث٩ ي غ ٙ ڣمقاصٖ ڣ فكا مڜ 

لفاٱ ثمڤحيغ ثمعبڇع عڜ  غالبا ما يطلڄ فيها ثلعناڗ للخياڋ ڣثلعاطفغ، باستعماڋ ث
                                                 

ي علڤم ثلباغغ،  - 1 ، ثإيضاٍ  ٜڣين ئب4، pdf٥جاڋ ثلٖيڜ ثلق
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خ٘ ثللئ نڤثعها، ڣحينئ٘ ت سلڤبيغ بشت  ٚڥ ثمعاني ثلناتجغ عڜ ثلتلڤيناػ ث غغ مج

ثڴهږ  ٚث ڣصاف ثلت قٖمژها ق ي ث ثبتڢ ثلقٖثمى ڣفيها تتجلګ ثلبڇثعغ  ٛڬ ، ه٘ث ما  مجا

ٕث ثمعاني ليفي ثلخا٥ ڣثل٘ڬ مڜ خالڢ يمكڜ  ب1ي  ٚبيغ نظامها ثلت فللغغ ثلع

ي مع٩ٚ حسڜ مڜ  يصاڋ ثمعن لقلظ ثلسامٸ  لګ مقصٖه ب ڗ يصل  للمتكلږ 

ڗ مقڤلغتلكل مقام مقاڋت ثلقڤڋ، ))ڣمڜ ه٘ث ث ٛ ثلقڤڋ  ڣ تلكل كلمغ مٸ منطلڄ، جا

قتض  ثلحاڋت هي مڜ جڤثمٸ ثلكلږ ثلت ڣقعڤث ثلكام مڣ تمطابقغ صاحبژها مقامت 

)) ٙبغ ثمعن ٙثسغ ڣمقا ڗ يتمكڜ ثمبٖٵ مڜ 2عليها ڣثلت تصٖځ علګ ٕ مٚ  ب فغايغ ث

خ٘ خلڄ قناع تڤثصل بينڢ ڣبيڗ متلقيڢ  ڗ عمليغ ثلتڤثصل ه٘ه مٸ ث  ٙ بعيڗ ثاعتبا

جل ٗلڊ يجٖ ثمبٖٵةثمتكلږ  خٚ، ڣ ڣ ب ٚ فيها بشكل  ث ٚڣف ت تحيٰ بها حيثياػ ڣظ

ٜئياػ مشكلغ  ي حقيقژها ج مٙڤ ڣثلت  نفسڢ مجبڇث علګ ثإمام ثلتام بكل ه٘ه ث

ئللمقامب

ڗ نتصٙڤ نصا مڜ ٕڣڗ مستقبل يستقبل ٗث كنا ا نستطيٸ  نڢف ٚ بڢ، ف ث  ڢ ڣيت

ٗ ا  ٕٚ فيڢ،  ٕبي مڜ ٕڣڗ سياځ ي ڣ غيڇ  ٕبي  ڬ ن٨  ڗ نٖعي نشڤ  ا يمكننا 

ائ خيڇئ يتحقڄ ڣجٕڤ ثلن٨ ثلفعلي  ه ثممكڜ ڣه٘ه ث ٚحلغ ڣجٕڤ ٙه علګ م ٚڣ ما يهي  عبم

ٗث فامقام هڤ ثملها ثلتڤثجٖ هڤ ثلسيئ ڣ ثمقام،  ٚڅ ڣثلٖثعي إنتاه ثلنئاځ  صڤ٥ب ح

ڗئ عليڢ،ڣئ لغ ثلتعامل مٸ ثل ف ڗ مس خ٘نا للقڤڋ ب ٜڋ عڜ  نصڤ٥ما تقٖم ي بمع

ڗ يشكل نڢ  نتاجها عمل مڜ ش لګ نتائٌعڤثئڄ ڣئ سياځ  خ٘ بال يڤصلنا   فهږسلبيغ ت

ٕبي ثلسليږ  ي ثلتڤثصل للعمل ث ٚع ثللب٠ ڣثلغمڤ٩، ڣبالتالي ثإخفاځ  لګ ٕثئ

ئبثلفعاڋ ڣثإيجابي

                                                 
ي ثلعاميغ ثلتعليميغ، - 1 هميغ ثلباغغ ڣثلتڤثصل  ٚبي قايليغ،   بتت، ٥مقاڋ ينظٚ: ثلع
ٚع، ٭ - 2 ٚبيغ معناها ڣمبناها، عالږ ثلكتظ، ثلقاه  ب2ث3، 3٥ةة2، 4ةينظٚ: تمام حساڗ، ثللغغ ثلع
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ٙثكا ما  ٕ ڣلڤث عنايغ بامقام  نا ثلقٖثمى قٖ  ڗ علما يمكننا ثلڤقڤف عليڢ هڤ 
ڣيلڢ ثانيا، ڣمڜ هنا حڄ لنا ڣا ثږ تفسيڇه ڣت نتاه ثلن٨  ي  هميتڢ  ئمنهږ علګ مٖڥ 

ٚع ثمقام؟ ا ثلنقإ عڜ فك ڋ كيڀ عبڇ ه ي  ثلتسا ٚيكا  ڬ مٖڥ جعلڤث ثمقام ش لګ  ڣ

ٙصٖه مڜ خاڋ محطتيڗ: مطابقغ ثلكام  ميإ ٕبي؟ ه٘ث ما سنحاڣڋ  ثلعمل ث

ئمقتض  ثلحاڋ، ڣلكل مقام مقاڋب

 عاي امقام تراثيا: -3

: - أ  مطابق الكام مقتض  الحا

 ڗ مطابقغ ثلكام مقتض  ثلحاڋ ٕليل علګ مٖڥ عنايغ ثلنقإ ڣثلباغييڗ

ٚب ثلبڇثجماتي يفسٚ مقبڤليغ  –، فـ))ثلڤصڀ ثلٖالي بمستقبلي ثلنصڤ٥ ثلع

لګ ثلسياځ  خٚ مناسبژها بالنظٚ  ڣ عٖم مقبڤليژهاب ڣبتعبيڇ  ثمنطڤقاػ ثللغڤيغ 

ٜ فيڢ(( ةثلسامٸ ڣجظ ، 1ثلتڤثصلي ثل٘ڬ تنج لګ ٗهڜ ثلقاٙ يصاڋ ثمعن  فحت يتږ 

ٚثعاع مستڤياػ فهږ ڣثستيعاب ثلسامعي ڗ ينڈڋ ثمتكلږ علګ ثمبٖٵ م ڗ، معن ٗلڊ 

سي٦   ٙثئٖ ثلنقٖ ثلت ح ڣجلي عنٖ  ٛڋ ثمخاطبيڗ ڣه٘ث ڣث ما فيخطابڢ ڣفڄ منا

ٚئ ٚ بڜ ثمعتم ٕه عڜ بش ٛڗ بينها ))قڤلڢ: ٙڣ ٙ ثمعاني، ڣيڤث قٖث ٚف  ڗ يع ينبغي للمتكلږ 

ٙ ثلحااػ، فيجعل لكل طبقغ مڜ ٗلڊ كاما ،  قٖث ٙ ثمستمعيڗ ڣبيڗ  قٖث ڣلكل ڣبيڗ 

 ٙ قٖث قٖثٙ ثمعاني، ڣيقسږ  قٖثٙ ثلكام علګ  حالغ مڜ ٗلڊ مقاما، حت يقسږ 

قٖثٙ تلڊ ثلحااػ قٖثٙ ثمستمعيڗ علګ  قٖثٙ ثمقاماػ، ڣ قٖم لنا  ،2((ثمعاني علګ 

نتاه ثلن٨  ي  ٙكغ  ساسيغ ثمشا تثلجاحٴت شبكغ عائقيغ لحملغ مڜ ثلعناصٚ ث

 .اػثلحااػ، ثمقام ڣهي: ثمعاني، ثمستمعيڗ،

                                                 
ي تحليل ثلن٨، مجلغ عاماػ، ه - 1 ٚع  ، ةةة2، ٕيسمبڇةت، م38سعيٖ حسڜ ثلبحيڇڬ، ثتجاهاػ لغڤيغ معاص

 ب85ت٥
2
 ب39ت-38ت،، ٥تةثلجاحٴ، ثلبياڗ ڣثلتبييڗ، ه - 
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لګ ه٘ه    ٚ ٚف يصبح مڜ ياػ ثمقتضڣبالنظ ٛڗ بينها ڣيع ڗ يڤث ڣثجظ ثمتكلږ 

ڗ  ٙها،  ٙ قٖث قٖث ٙ طاقژهږ، ڣثلحمل عليهږ علګ  فهام كل قڤم بمقٖث ٚ علګ  م ٙ ث ))مٖث

ٛلهږ(( نجاٍ ثلعمليغ ثإبٖثعيغ ب1منا ٚعايغ حاڋ ثمتلقي عامل مڜ عڤثمل  عايژهږ ف ، ٙڣ

ت ٚثعګ فيڢ نسبغ ٗكا ثمتلقيتثلح٘ځ ڣثلغب ڣڋ ي ما ثلجانظ  بمڜ ثلجانبيڗ: ثلجانظ ث

ٚثتبهږ، فلي٠ يخاطظ ثلخا٥ بكام ثلعامغ، ڣلي٠  ثلثاني فيڇثعګ فيڢ: مقاماڴهږ ڣم

ئبثلعڤثمخطاب ثملڤڅ كخطاب 

ڗ  ٚنها عنٖما تحٖف عڜ تثبڜ طباطبات ي حيڗ  ٙعايغ مقتض  حاڋ ثمخاطظ ق

ڗ علغ كل قبيح مفهڤم ثاعتٖثڋ ب ي قڤلڢ:))ڣعلغ كل حسڜ مقبڤڋ ثاعتٖثڋ، كما 

لګ كل ما ڣثفڄ هڤثها، ڣتقلڄ مما يخالفڢ، ڣلها  ٚثب، ڣثلنف٠ تسكڜ  منفي ثاضط

ي حالغ مڜ حااڴها ما يڤثفقها ثهًڈػ لڢ ڣحٖثـ  ٕ عليها  ٗث ٙڣ ٚف بها، ف حڤثڋ تتص

ٗث ڣئ ٚبـ، ف ٙيحيغ ڣط فامبٖٵ  ،2ٕٙ عليها ما يخالفها قلقـ ڣثستڤحشـ((لها 

ي  نفسهږ كتمكنڢ  ي  حڤثڋ ثمتلقيڗ حت يمكڜ ثمعن  ٚفغ  ثمتمٝٚ مڜ تمكڜ مڜ مع

نڢ يجظ علګ ٙشيڄ ثلقيڇڣثني ب جل ٗلڊ يقڤڋ ثبڜ  ٙ  نفسڢ، ڣ ڗ:))يختا ثمتكلږ 

حڤثڋ ثمخاطبيڗ، فيقصٖ مح ي  لګ لأڣقاػ ما يشاكلها، ڣينظٚ  ابهږ، ڣيميل 

ٚه(( ٚهڤڗ سماعڢ فيتجنظ ٗك ڗ خالفـ شهڤثتڢ، ڣيتفقٖ ما يك فلي٠ ، 3شهڤثڴهږ ڣ

لګ  ،كل قڤڋ يلقيڢ ثمتكلږ يحظى بالقبڤڋئ ڣقاػ ڣثلنظٚ  مٚ ثختياٙ ث ٜم ث بل يستل

تي بما يحبڤڗ ڣيبتعٖ عما  ٚها ي ث ٚهڤڗ، ل٘ث ڣجظ عليڢ حڤثڋ ثمخاطبيڗ، ڣعلګ  يك

ي  ليڢ مڜ بابڢ، ڣيٖثخلڢ  ٚث٩ ثمخاطظ كائنا مڜ كاڗ، ليٖخل  غ ٚف  ڗ يع ((

                                                 
 ب93، ٥تة، هثلسابڄ ثمصٖٙئلجاحٴ، ث - 1
ٙ ثلشعٚ، ٥ - 2  بت2ثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ، عيا
ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع، ه - 3  ب223، ٥تةثبڜ 
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ي  ،1ثيابڢ(( خ٨ ثمتلقي فيخالطڢ  ڗ يتمثل  ٙشيڄ يطالظ ثمتكلږ ب نا بابڜ  ك

ثيڇ فيڢب ٙه حت يتمكڜ مڜ ثلت فكا ئهڤثئڢ ڣ

ٙعايغ ثمخ ڣ غيڇه متڤقڀ علګ حسڜ  ٙشيڄت  ٚ عنٖ ثلناقٖ تثبڜ  م اطظ ڣلي٠ ث

ڣ يصيبڢ،  ٙعايغ كل ما يحيٰ بڢ   ٚ م مڜ ثلناحيغ ثلنفسيغ فقٰ بل ڣجظ عليڢ ث

 ٚ كٌڇ ن٘ك ي ثيابڢت ڣلإيضاٍ  ليڢ مڜ بابڢ، ڣيٖثخلڢ  ڗ يٖخل  ڣه٘ث فحڤڥ ٕعڤثه تب

ٚمغ  ٚع ))ٕخل ٗڣ ثل ٙشيڄت علګ ه٘ث ثلغ٩ٚ، فم ڣثقعغ مڜ ثلڤقائٸ ثلت ٕڋ بها تثبڜ 

ٚڣئ نشٖه قصيٖتڢ:علګ عبٖ ثملڊ بڜ م ٚه، ف ئثڗ، فاستنشٖه شيئا مڜ شع

ئما باڋ عينڊ منها ثما ينسكظئ                                          
ڣ ع٩ٚ بڢ،  ڣكانـ بعيڗ نڢ خاطبڢ  بٖث، فتڤهږ  ٙيشغ، ڣهي تٖمٸ  تعبٖ ثملڊت 

ٚثه(( خ ٚ ب م ثلڊ عڜ ه٘ث يا جاهل؟ فمقتڢ ڣ ٚثعاع مقتض  ثلحاڋ  ب2فقاڋ: ڣما س فم

لفاٱ ثلت  ٙ ث ٙه ڣمكانتڢ، ڣثختيا ٚفغ قٖ حڤثڋ ثمخاطظ ڣمع ٙثڅ  ٕ ٚفغ ڣ تستٖعي مع

 ٚ ث لڤف، حت يلقى عنٖه قبڤا، ڣيحصل لڢ ث ليڀ م ي نمٰ مڜ ثلت يفهمها ڣڣضعها 

ٚث ٗلڊب ئج

ثيڇ علګ نئ ٚثتظ ثلكام ما ثتصڀ بالباغغ ڣكاڗ لڢ كبيڇ ثلت علګ م  ف٠ڗ 

فانيڗ ثلقڤڋ  ٙبطڤث  ٚب خاصغ ثلباغييڗ منهږ قٖ  ڗ ثلعلما ثلع ثمتلقي، ٗلڊ 

ساليبڢ بحااػ ثمتلقي   ي ٗلڊ يقڤڋئڣ ي نفسڢ، كاڗ  ))ت:ثلباقانيت ڣ ٗث عا ثلكام  ڣ

ن٠، ڣيطمٸ  ، ما ي٘هل ڣيبهج، ڣيقلڄ ڣي ي ثلنفٝڤ ي ثلقلڤب ڣثلتمكڜ  لڢ مڜ ثلڤقٸ 

ي٠، ڣيضحڊ  ٜ  ڣيبكي،ڣي ٚبب ڣيه ٜعج، ڣيشۑي ڣيط ٍٚ، ڣيسكڜ ڣي ٜڗ ڣيف ڣيح

ٜع، ڣقٖ يبعن علګ ب٘ڋ ثمهج  ٙيحيغ ڣثلع ف ث سماٵب ڣيٙڤ عطاف، ڣيستميل نحڤه ث ث

ي  ٚمى بعيٖثب ڣلڢ مسالڊ  ه م ث ٚمي ثلسامٸ مڜ ٙڣ ث، ڣي جاعغ ڣجٕڤ مڤثڋ  ڣث

                                                 
1 -  ٙ  بت33، ٥تة، هنفسڢثمصٖ
ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع،  - 2  ب223، ٥تةهثبڜ 
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لګ ثلقلڤب ٕقيقغ(( ڗ ،1ثلنفٝڤ لطيفغ، ڣمٖثخل   يتصڀ ثلكام ٗ ا يمكڜ 

لګ حالغ ڗ ينقلڢ مڜ حالغ  ي حااػ ثمستمٸ علګ  ٚف  ٗث تص ا  نڢ بالباغغ    ڣك

ئيخالج نفسڢب

ڗ ڣا يخفى علګ   ، ٚيفاػ ثمتٖثڣلغ عڜ علږ ثلبٖيٸ ٕثٝٙ نڢ علږ بمڜ ثلتع

ٙعايتڢ مقتض  ثلحاڋ ٚع  ،2 ثلٖالغ ڣڣضٍڤ يعن بڤجڤه تحسيڗ ثلكام مٸ  ڣه٘ه ثلفك

ٚ فه مڜ جملغ  خ ٚث علګ ناقٖ ٕڣڗ  ي كتظ ثلًڇثف ليسـ حك ثمسلماػ كثيڇع ثلٖٙڣ 

ٚ مبٖ ثلفهږ ڣثإفهام ڣجظ ع ٚي حڤثڋ ثلسامعيڗ،فحت يتسن تق ٙعايغ  ڣا  لګ ثمبٖٵ 

لقائڢ، بحين تكڤڗ  ماڗ ڣمكاڗ  ٚكيظ ثلخطاب ٛڣ ٙڣعي ت ٗث  ا  مٚ  يتږ ه٘ث ث

ٙيفڢ مڤجه ثيڇمڜ ثمخاطبيڗ غ لفئغ معينغ تصا  ، ڣه٘ث ما حاڣڋئبقصٖ ثلتبليغ ڣثلت

ي مع٩ٚ حٖيثڢ عڜ ثلًڇتيظ ڣفيڢ تٖبيڇ ثلكام مڜ تبيانڢ تعلي بڜ خلڀ ثلكاتظت 

ڗ  ڗ يجظ علګ ثلكاتظ  لفاظڢ ڣمعانيڢ، فيقڤڋ: ))ه٘ث باب خطيڇ ثلش ٚتيظ  جهغ ت

ٙعايتڢ،  ٚ عليڢ  ليڢ عنايتڢ، ڣيڤف ٚف  ٛلل، يص ڣ يلږ بڢ  ڗ يتخللڢ خلل  ڣيتحفٴ مڜ 

ٙ ثمخاطبيڗ ڣثمكاتبيڗ  قٖث لفاٱ ڣثمعاني علګ  حكامڢ علګ تقسيږ ث ي   ٚ م ٙ ث ڣمٖث

حڤثڋ ثلت تقٸ فيها ثمكاتبغ(( ٛمنغ ڣث مكنغ ڣث عايغ حاڋ  ،3ڣث فًڇكيظ ثلخطاب ٙڣ

ج ڣثائ ٛه بيڗ ه٘ه ثمخاطبيڗ ڣفقا للمقام يقتض  ڣجٕڤ ثتصاڋ بالتڤث ختا٭ ڣثلتما

ٚه ثمعن لكل  ڗ يخ لګ ٗلڊ))ا يجٛڤ  ضافغ  ثلعناصٚ حت يتنڈڋ ثلن٨ ڣفقهاب 

ٚه  ڗ يخ نما ينبغي  ي ثلصيغغ ثمشاكلغ مخاطظ علګ صيغغ ڣثحٖع مڜ ثللفٴ، ڣ

تبتڢ(( ٙه ٙڣ ئب4للمخاطظ ثلائقغ بقٖ

                                                 
ٛ ثلقٚڗثلباقاني،  - 1  بثث2، ٥عجا
ٙ ثلكتظ ثلعلميغ، لبناڗ، ٭ - 2 ٛڣٙ، ٕث ٙٛ ب ثث، ٥ث98ت، 2ةينظٚ: ثلسكاكي، مفتاٍ ثلعلڤم، ضبٰ ڣتعليڄ: نعيږ 

ي علڤم ثلباغغ، ٥ ، ثإيضاٍ  ٜڣين يضا: جاڋ ثلٖيڜ ثلق  ٚ  ب2تتڣينظ
 ب98علي بڜ خلڀ ثلكاتظ، مڤثٕ ثلبياڗ، ٥ - 3
ٙ نفسڢ، ٥ - 4  ب99ثمصٖ
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ٚجاني علګ ٗلڊ مفإها ٙع مڜ ثلج شا ن٠ ثلنفٝڤڗ  ڣفيما يلي  مڤقڤف  ))

ي ثلش   ٕٚها  ڗ ت  ، ٚيح بعٖ مكن تيها بص لګ جلي، ڣت ٚجها مڜ خفي  ڗ تخ علګ 

ڗ تنقلها  حكږ، نحڤ  ٚفغ  ي ثمع علږ، ڣثقژها بڢ  نڢ  ٚ هي بش خ لګ ٧   ياه  تعلمها 

ڗ  ٙ ڣثلطبٸ،  ٚث لګ ما يعلږ بااضط  ٚ لګ ثإحساٝ، ڣعما يعلږ بالفك ثلعلږ عڜ ثلعقل 

ٚكٛڤ  ڣ ثم ٚځ ثلحڤثٝ،  ٙع، يفضل فيها مثمستفإ عڜ ط ٚڣ ږ جهغ ثلطبٸ حٖ ثلض

ي ثلقڤع ڣثاستحكام، ڣبلڤٹ ثلثقغ غايغ ثلتمام((  ٚ ٚ ڣثلفك ، 1ثمستفإ مڜ جهغ ثلنظ

ا  ٚيڊ قلبڢ ڣا يتږ ٗلڊ  ي نف٠ ثمتلقي ڣتح ثيڇ  ڗ غايغ ثلكام هي ثلت مفإ ثلقڤڋ 

لګ بنقلها مڜ م ٚيح  ڣ مڜ ثلص خٚ جلي  لګ  خٚ، كنقلها مڜ مقام ثلخفي  لګ  قام 

لګ ثإحساٝب ڣكلها  ڣ تحڤلها مڜ سياځ ثلعقل  ٚفغ ثلضمن  مقاماػ تمكننا مڜ مع

ڗ نفسڢ تتغيڇ بتغيڇ ثمقام  ٚ ثمتلقي بالخطاب كڤڗ  ث ئثل٘ڬ يصظ فيڢ ثلن٨بت

ي ثمصظ نفسڢ ثيڇ  ٚف ڣتصظ ٕعڤڥ ثبڜ ث ڗ))يع ، فهڤ يطالظ ثمبٖٵ علګ 

 ٙ ڗ لكل مقام مقاڋ، فيخاطظ ثلناٝ علګ قٖ ٚث٩ ثمخاطظ كائنا مڜ كاڗ،  غ

قل طبقاڴهږ ڣتعلقاڴهږ ڗ هجا  سمٸ، ڣ ٚڥ ڣ ط ڗ مٍٖ  ڗ نسظ ٗڋ ڣخضٸ، ڣ ، ف

فٸ،  ڗ عاتظ خف٬ ٙڣ ٚ خظ ڣڣضٸ، ڣ ڗ فخ ڣجٸ، ڣ جٸ((ڣ ڗ ثستعطڀ حڜ ٙڣ ، 2ڣ

ٚثعاع ثلكام مقتض  ثلحاڋ لقٖ جمٸ  ي ه٘ث ثلقڤڋ بيڗ ثمقڤلتيڗ ثلشهيڇتيڗ: م ثلناقٖ 

ڗ ا  جمل ما فصلڢ بعضهږ علګ  ٚث٩ببب ڣتعلقاڴهږت فقٖ  غ ٚف  ي قڤلڢ:تڣيع

ي  ي ثمناصظ ڣحت  ڗ ثلناٝ تختلڀ ڣتتبايڜ  ٙ ڣثحٖ  يخاطظ ثلناٝ كافغ علګ قٖ

ڗ لكلئ يضا  ح  ڣ ٚځ ثلتفكيڇب كما  ٚث٩  ط غ ٚه  مقام مقاڋ ڣقٖ ٕڋ علګ ٗلڊ ب٘ك

ڗ تكڤڗب ٚ ڣكيڀ يجظ  ئثلشع

                                                 
ٚئ - 1 س ٚجاني،  ٚ ثلج ٙ ثلباغغ، ٥عبٖ ثلقاه  بت2تث
، حاتږ ثلضامڜ، هاڋ  - 2 ڬ ثلقي٦  ٚ ڣثلكاتظ، تح: نٙڤ ي نقٖ كام ثلشاع ثيڇ، كفايغ ثلطالظ  ضيا ثلٖيڜ ثبڜ ث

ٚثځ، ٕ٭، ٕػ، ٥ ٜ جمعغ ثماجٖ للثقافغ ڣثلًڇثف، ثلع ٚك ثػ جامعغ ثمڤصل، م  بت4 -45ناجي، مڜ منشٙڤ
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ٗ تحٖف  ثيڇت ٕعڤڥ مڜ قبلڢ كـتقٖثمغ بڜ جعفٚت،  ڣمڜ ه٘ث ثمنبڇ ٕعا تثبڜ ث

ي طبقاػ  ٚثعاع ثلكام مقتض  ثلحاڋ بجعل ثلناٝ  ي باب ثمٍٖ عڜ ڣجڤب م

ٚيقغ مٍٖ معينغ، ڣهي كالتالي: ڣخ٨ئ ئكل طبقغ بط

ٚثځ ڣثلتفضيل بما ا يتسٸ غيڇهږ لب٘لڢبتم -ت  ٍٖ ثملڤڅ باإغ

ٚكظ،  -2 ٚٵ منهما ڣت يٚ بالعٖڋ ڣثلعفغ ڣثلعقل، ڣما تف يمٍٖ ثلكاتظ ڣثلٛڤ

ٚ بالصڤثبب ٚعغ ثلخاط ٚڣيغ، ڣس  كحسڜ ثل

ٚيظ  -3 ٚكظ كاإنصاف ڣتق ٚٵ منها ڣت ڣيمٍٖ ثلقاٿ  بالفضائل ثلثاف ڣما تف

ٚئ ي ثلحڄ، ڣتبعيٖ ثلق  يظ،بببثلبعيٖ 

، ڣا ڣجڢ مٍٖ مڜ ٕڣڗ ه٘ه  -4 ڣيمٍٖ صاحظ ثمظالږ بما يمٍٖ بڢ ثلقاٿ 

ي صناعتڢ  نساڗ بالفضل  ٙع، مٍٖ كل  ٚڣ ليڢ ض ڗ ٕعـ  ثلطبقاػب ف

ٚيقتڢببب ٚفغ بط ئ 1ڣثمع

ٙعايغ حاڋ ثمتڤئڣججل ٗلڊ كانـ ٕعڤڥ ثلقٖثمى قائمغ علګ  ڣمڜ  لقي مٸ ب 

بٖثٵ،  ا ڣإع كل عمليغ  لفاٱ مڤثتياڣا يصلح ٗلڊ ڣيقٸ  للمقام  ٗث كاڗ ثنتقا ث

ت: ))ڣحسڜ  ي ثمتلقي، يقڤڋ تثبڜ ثلبنا ثيڇ  ثل٘ڬ يقٸ فيڢ ثلخطاب ڣثل٘ڬ غايتڢ ثلت

لګ ثمستٸ نما هڤ ثلقصٖ  ٛما ثللفٴ ڣصاحڢ  ي  ڗ ثلخطاب ڣعلګ قٖٙ مڜ مل 

ٙ عليڢ مڜ ث حسڜ ما يقٖ ٚيظ((يخاطظ ڣثإيضاٍ علګ  يضٸ ثلناقٖ ، 2لتسهيل ڣثلتق

ي مقاميڗ: نتاه ثلخطاب  ئي ه٘ث ثلن٨ 

ٛمڜ ثستعماڋ ثلخطابب -ت ٚثعاع مقام   م

حڤثڋ ثلسامعيڗب -2 ٚثعاع مقام   م

                                                 
ي  - 1 ثيڇ، كفايغ ثلطالظ  ٚ ڣثلكاتظ، ٥ينظٚ: ثبڜ ث  ب2ت تتنقٖ كام ثلشاع
ي صناعغ ثلبٖيٸ، ٥ - 2 ٚيٸ  ٚڣ٩ ثم ، ثل  ب4ثتثبڜ ثلبنا



ث النقدي العربي       فصل الرابع:                  ال امقام في امو  ثنائي الّتناص 

 

 

305 

ٙڅ بيڗ  حا سهل ثمٖث ڗ يكڤڗ ثلخطاب ڣث ڣجظ ثلناقٖ علګ  ساٝ  ڣعلګ ه٘ث ث

ي ثلفهږب ٙ عليڢ  ٚب  ثمسالڊ، حت يقٖ ، فكيڀ قٖيما لكل مقام مقاڋل٘لڊ قالـ ثلع

 بتږ ٗلڊ؟

:  - ب   لكل مقام مقا

ٚب جعلـ مقڤلغتلكل مقام مقاڋت  لګ ثخًڇثٵ فنڤڗ ثلقڤڋ، عنٖ ثلع ثلٖثفٸ 

ڗئ نهږ ما كاڗ كل كامهږ منثٙڤ  ف اخًڇثٵ ثلشعٚ عنٖهږ مقام، ڣسبظ ٗلڊ 

يامهږ ثلصالحغ،  كٚ  ٚثقهږ، ٗڣ ع خاقهږ، ڣطيظ  ٙم  لګ ثلغنا بمكا ))ثحتاجڤث 

ٚم،  لګ ثلك نفسهږ  ٜڣث  جڤثٕ، ليه مجإ، ڣسمحاڴهږ ث ٚسانهږ ث ٛحغ، ڣف ڣطانهږ ثلنا ڣ

هږ علګ حسڜ ثلشيږ ف بنا ٛيڜ ثلكام، فلما تږ ڣيٖلڤث  ٙي٬ جعلڤها مڤث عا تڤهمڤث 

ٚث(( نڢ سمڤه شع ڣ معناه 1لهږ ٛڣ ڗ نحٖٕ نڤعڢ  ، فالن٨ ڣليٖ بيئتڢ، ڣا يمكڜ لنا 

ٙڬ  ي ڣثاجتماعي ڣثلحضا ڬ ثمحيٰ ثلثقا ي مڤقڀ ما  ا ))مڜ خاڋ ثستخٖثمڢ 

ي ثلسئ لګ ثمحيٰ ثللغڤڬ للعاماػ ثل٘ڬ يتحٖٕ  ئب2ياځ((باإضافغ 

ي ٗلڊ لكل  ٙبٰ ثلكام بمقامڢ، ڣقالڤث  ٚب قٖيما علګ ڣجڤب  لقٖ ن٨ ثلع

خ٘ به٘ه ثمقڤلغ ڣثاهتمام بامقام، فالكام بعيٖث عڜ مقامڢ  ٚڣث با مقام مقاڋب ڣثشژه

نما  ٛماڗ يلقى فيڢ ثلن٨، ڣ ڣ  ٕٚ مكاڗ  ڗ ثمقام لي٠ مج ب ٗلڊ  ٚب مڜ ثلضڤضا ض

ٙ ثجتماعي ٗڣ ع طا ٜ ثلبع٬هڤ  خ٘ بعضها بعج ٚ متكاملغ  ي بنا ثلن٨  ب3ناص يسهږ 

ئكما يمٖ ثلقاٙ بامفاتيح لتفسيڇهب

ي يعتبڇ  نڤثعڢ  هميتڢ ڣ ڣثئل ثل٘يڜ تحٖثڤث عڜ ثمقام  تثبڜ ثمقفٸت مڜ ث

ي ثلسكڤػ،  ي ڣجڤه كثيڇعب فمنها ما يكڤڗ  ٚڬ  قڤلڢ:))ثلباغغ ثسږ جامٸ معاڗ تج

                                                 
ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع، ه - 1  بة2، ٥تةثبڜ 
ي تحليل ثلن٨، ٥ - 2 ٚع   ب9ثتسعيٖ حسڜ ثلبحيڇڬ، ثتجاهاػ لغڤيغ معاص
ٙف، مصٚ، ٭ - 3 ٙ ثمعا ي علږ ثللغغ، ٕث ٙثساػ   ب58-ث5، ٥ت98ت، 9ةينظٚ: كماڋ محمٖ بشٚ، ٕ
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ي ثاحتجاه، ڣمنها ما يكڤڗ  ٙع، ڣمنها ما يكڤڗ  ي ثإشا ي ثاستماٵ، منها ما يكڤڗ 

ٚث، ڣمنها ما يكڤڗ سجعا  ، ڣمنها يكڤڗ شع ڣمنها ما يكڤڗ جڤثبا، ڣمنها ما يكڤڗ ثبتٖث

ٙع  بڤثب ثلڤےي فيها، ڣثإشا ٙسائلب فعامغ ما يكڤڗ مڜ ه٘ه ث ڣخطبا، ڣمنها ما يكڤڗ 

، لقٖ ٕڋ ثبڜ ثمقفٸ علګ ثختاف ثمقااػ اختاف 1(لګ ثمعن ڣثإيجاٛ، هڤ ثلباغغ(

ي خفايا  ٙڅ صٙڤ ثلخطاب، ڣتحكږ  ٕ لغ ثلباغغ مڜ  ثمقاماػ، ڣثمتكلږ ثمتمكڜ مڜ 

ليل ٗلڊ عنٖما قيل  ٙعايتڢ ٕڣ ٚثعاه حڄ  ب ڣلږ يغفل ثلناقٖ حڄ ثلسامٸ ف مٙڤ ث

نها حڄ ٗ ٚػ  ڗ مل ثلسامٸ ثإطالغ ثلت ٗك عطيـ كلئلڊ ثمڤقڀ؟ قاڋ: لڢ:))ف  ٗث 

ٚف حقڤځ  ٙضيـ مڜ يع مقام حقڢ، ڣقمـ بال٘ڬ يجظ مڜ سياسغ ٗلڊ ثمقام، ڣ

ما  ب ڣ ٚضيهما ٧  نڢ ا ي ٙضا ثلحاسٖ ڣثلعٖڣ؛ ف ثلكام، فا ڴهتږ ما فاتڊ مڜ 

ٚثعاتڢ مڜ جهغ ثمبٖٵ ڣلكڜ لي٠  ب2ثلجاهل فلسـ منڢ ڣلي٠ منڊ(( حڄ ثلسامٸ م

لګ ثإخاڋ ڣثل۫يئعلګ حساب ن ئبصڢ، فه٘ث يسلمڢ 

ٚ متٖثڣڋ بيڗ ثلنقإ ڣثلباغييڗ، فقيام  ڗئ م ٚثعاع ثلطبقيغ بيڗ ثلناٝ  مبٖ م

ٙ ثلسامعيڗ ڣمقاماڴهږ،  قٖث ٚثعاع  ثلبياڗ ڣثلتبييڗ علګ مبٖ ثلفهږ ڣثإفهام يقتض  م

ي ثائڣبياڗ ٗلڊ  ٚ قڤلڢ: ))فكڜ  ٚ بڜ ثمعتم ٕه ثلجاحٴ عڜ بش ٙڣ ڗ ما  ٛڋ، ف ف منا

ٚث  ٙشيقا ع٘با، ڣفخما سها، ڣيكڤڗ معناڅ ظاه ڗ يكڤڗ لفظڊ  ڣلګ ثلثاف 

ڗ  ما للعامغ  ڗ كنـ للخاصغ قصٖػ، ڣ ما عنٖ ثلخاصغ  ٚڣفا،  ٚيبا مع مكشڤفا، ڣق

ڗ يكڤڗ مڜ معاني ثلخاصغ، ڣك٘لڊ لي٠  ٚف ب ٕٙػب ڣثمعن لي٠ يش كنـ للعامغ 

ڗ يكڤڗ مڜ معاني ٛ ثمنفعغ، يتضٸ ب ٚث ح ٚف علګ ثلصڤثب ڣ ٙ ثلش نما مٖث   ثلعامغب ڣ

                                                 
 بتتت، ٥تةثلجاحٴ، ثلبياڗ ڣثلتبييڗ، ه - 1
2 -  ٙ  بتتت، ٥نفسڢثمصٖ
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ي ه٘ه1مٸ مڤثفقغ ثلحاڋ، ڣما يجظ لكل مقام ثمقاڋ((  ، يٖعڤ ثلناقٖ ثمتكلږ 

ڗ يقڤم ببنا نصڢ  ٚثعاع ما يلي:ثلسطٙڤ  ئمٸ م

ٙ ثمتلقيڗب -ت قٖث مژها  لفاٱ ثلفصيحغ ثمائمغ للتعبيڇ ڣما  تخيڇ ث

ٚيباڣضٸ ثمعن  -2 ح ثلٖالغ ٕثا علګ ثمقاصٖ ق ٛث ثللفٴ، بحين يكڤڗ ڣث  ب

 مڜ ثلنف٠ب

نڢ يثقل عليهږ،  -3 ٚثعاع ثلطبقيغ بيڗ ثلناٝ، فا يكلږ ثلعامغ بكام ثلخاصغ  م

ٙهږب قٖث ئڣا يخاطظ ثلخاصغ بكام ثلعامغ فيضٸ مڜ 

لګ طبقاػ ڗ تقسيږ ثلناٝ   كل بما يڤثتيڢڣمخاطبغ  نستخل٨ مما تقٖم 

ٙهږ قٖث ٜثا  ن نما لي٠  ٛنغ بيڗ ثمستمعيڗ  ، ڣ ڗ ثمڤث حڤثلهږب ٗلڊ  ٚثعاع  م

ٚتفٸ ))ڣحااڴهږ ڣثمعاني ڣبيڗ ثمقاماػ هڤ تمام ثلباغغ، ڣههنا  ي ثلحسڜ ي ثمعن 

ڗ  ه ڣلي٠ ب ٕيا مقصٕڤ ٗ كاڗ ٗڣ فائٖع ڣمنفعغ مڤثفقا لحالغ ثلسامعيڗ ڣم ڣثلقبڤڋ 

ٙث علګ 2((صا بفئغ معينغيكڤڗ خا ٚيڀ ، فالبليغ مڜ كاڗ قإ ڗ يختاٙ للفظڢ ثلش

مٚ متڤقڀ علګ ثلفهږ  ڣ ثلعامغ فا مٚ بالخاصغ  ٚيڀ سڤث تعلڄ ث ثمعن ثلش

لغ ثلباغغب ئڣثإفهام عنٖ كلتا ثلطبقتيڗ ڣه٘ث هڤ تمام 

ڗ ت  ي طثبڜ ثمٖبٚي حيڗ نجٖ  ڣثئل ثل٘يڜ فصلڤث   بقاػ ثمخاطبيڗت مڜ ث

بقغ مڜ ه٘ه ثلخطاب خا٥ بها، فيقڤڋ:))ڣلكل ط ڣجعلڤث لكل طبقغ ڣجڢ مڜ
                                                 

 بت3تنفسڢ، ٥  - 1
ليغ ثلتلقي،   - 2 ٚبي بيڗ تقنيغ ثلتبليغ ڣ ي ثلًڇثف ثلع ٕبي  يغ، ثلخطاب ث ٚڣحغ عي٦  حٙڤ ٚثف: ط ش ثه،  ٕكتٙڤ

ٜثئٚ،  ٚثڗ، ثلج حمٖ بڜ بلغ، ڣه ٜڣٛ، جامعغ  حمٖ ع  : ستاٗ ثلٖكتٙڤ  بتةت٥، تتة2-5تة2ث

 -  ،ڗ يتحلګ بمجمڤعغ مڜ ثلشمائل حت يكڤڗ ٗث قبڤڋ لٖڥ ثمخاطبيڗ ٙسالتڢ ثلكاتظ ب ي  يطالظ تثبڜ ثمٖبٚت 
ٙتفاعڢ، ڣتفطنڢ ڣثنتباهڢ، ڣجعل طبقاػ ثلكام  بهتڢ ڣجالتڢ، ڣعلڤه ڣث  ٙ ٗث خاطظ تخاطظ كا علګ قٖ نڢ  منها 

ٙبعغ منها للطبقغ ثلعلڤيئ قسام: ف ٙجغ، ڣلكل قسمغ حٴ ا يتسٸ علګ ثمانيغ  ٙبعغ ٕڣنها، ڣلكل طبقغ منها ٕ غ، ڣ
نها عڜ  علګ ه ش لګ غيڇها: فالطبقغ ثلعليا ثلخافغ ثلت  هلها عنها، ڣيقلظ معناها  ٚ ب ڗ يقص للكاتظ ثلبليغ 

ي ثلتعظيږ ڣثلتڤقيڇ ڣثمخاطبغ ڣثلًڇسلب ڣثلطبقغ ثل بنا ثلٖنيا  حٖ مڜ  ٙث ڣثلكتاب ثل٘يڜ مساڣثڴها ب ثانيغ ثلٛڤ
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ٚثعيها ڗ ت ٜڗ  ثلطبقاػ معاڗ ڣم٘ثهظ يجظ عليڊ  ي كتبڊ، ڣت ليهږ  ٚثسلتڊ  ي م

ضعـ ٗلڊ  نڊ مت  ي مخاطبژهږ بميڈثنڢ، ڣتعطيڢ قسمڢ، ڣتڤفيڢ نصيبڢ، ف كامڊ 

ٚڬ شعاٵ  ٚيقهږ، ڣتسلڊ بهږ غيڇ مسلكهږ، ڣتج ڗ تعٖڋ بهږ غيڇ ط مڜ بڊ  لږ 

ٜڋ ما  ي غيڇ سلكڢ، فا تعتٖ بامعن ثلج ٚ كامڊ  ٚثه، ڣتنظږ جڤه ي غيڇ مج باغتڊ 

ڗ لږ  ، ڣ لباسڊ ثمعن ڗ  ٙسالتڢب ف ٜا ائقا بمڜ كاتبتڢ، ڣمشابها مڜ  تلبسڢ لفظا ج

ٚف ڣصلح، لفظا م ، ش ٚ بڢ عإڴهږ تهجيڗ للمعن ليڢ، لږ تج ٙ ثمكتڤب  ختلفا عڜ قٖ

ليڢ، ڣنق٨ مما يجظ لڢ(( ٙه، ڣظلږ لحڄ ثمكتڤب  خاڋ بقٖ ڗ 1ڣ ، معن ٗلڊ 

ق ٜثڋ ثلقڤڋ علګ  ن عايتڢ، ٙعايغ ثمقام ڣ ٚ ٙڣ نعام ثلنظ ٚ ب ٙ ثمخاطبيڗ جٖي فبسامغ ٖث

لګ  ه٘ه ثمقڤماػ ڣصحغ تناسقها ٚثه بساسغ  خ٘ مج ٜڗ ميڈثڗ ثلقڤڋ معتٖا ي يك

ثيڇ فيڢب ئٗهڜ ثلسامٸ ثږ ثلت

ٗث ڣقٸ ثلقڤڋ مڤقٸ قٖٙ ثلسامٸ كاڗ باغيا حسڜ ثلقبڤڋ فـ))لكل مكتڤب  ف

ٛڗ  ٙ ڣڣ ائليڢ قٖ ٚ بڢ ٕڣنڢ، ڣقٖ ٙيژهږ عابڤث  ينبغي للكاتظ  يتجاٛڣ بڢ عنڢ، ڣا يقص

ي قڤلڢ: حڤ٥ حيڗ خاطظ ثملڤڅ بمخاطبغ ثلعامغ  ئث

ٙثڅ تفعل ما تقڤڋ ڣبعضهږ ***** م٘ځ ثلحٖين يقڤڋ ما ا يفعلئ ئڣ

                                                                                                                                                             

هږ، ڣقڤثٕ  ٚث ثغٙڤ م ٕثبهږب ثلثالثغ:  ٙثئهږ، ڣيتجملڤڗ ب ٚتقڤڗ ثلفتڤځ ب لسنژهږ، ڣي يخاطبڤڗ ثلخلفا بعقڤلهږ ڣ
ٚثبعغ:  عمالهږب ثلطبقغ ثل هږ، ڣجائل  مٙڤ عبا  ٙه ڣبما حمل مڜ  جيڤشهږ، يخاطظ كل ثمٚ منهږ علګ قٖ

ڗ ك نهږ ڣ بثلقضاع، ف ٚث م بهغ ثلسلطنغ ڣهيبغ ث ، فمعهږ  ئاڗ لهږ تڤثضٸ ثلعلما ڣحليغ ثلفضا
فضالهږ تفضيلهږ فيهاب ڣثلثانيغ  ي ثلكتظ، ڣ ڣجبـ نعمهږ تعظيمهږ  ٚڥ: فاملڤڅ ثل٘يڜ  خ ٙبٸ ث ما ثلطبقاػ ث

مڤثلهږ بڤثبهږ، ڣبعنايژهږ تستماٍ  ٚٵ  تباعهږ ثل٘يڜ بهږ تق هږ ڣكتابهږ ڣ ٙث ب ڣثلثالثغ: هږ ثلعلما ثل٘يڜ يجظ ٛڣ
ٚف، ڣثلحاڣع ڣثلعلږ  هل ثلقٖٙ ڣثلجالغ ڣثلظ ٚثبعغ:  هلڢب ڣثل ٙجغ  ٚف ثلعلږ ڣعلڤ ٕ ي ثلكتظ لش تڤقيڇهږ 
لګ ثاستقصا علګ  ٕبهږ ڣتفحصهږ  ٗهانهږ، ڣشٖع تمييڈهږ ڣثنتقإهږ، ڣ ٚڣنڊ بحٖع  نهږ يضط ٕب، ف ڣث

ي مكاتبژهږب ڣثستغ ٙڴهږ عڜ ه٘ه ثآاػ، نفسڊ  ٙتبغ استغنائهږ بتجا ٙ ڣثلسڤقغ ڣثلعڤثم  نينا عڜ ثلًڇتيظ ثلتجا
٥ ، ٙث ٚسالغ ثلع٘ ٕڣثػتب ينظٚ: ثبڜ ثمٖبٚ، ثل  بتت -ةتڣثشتغالهږ بمهماڴهږ عڜ ه٘ه ث

ٙ نفسڢ - 1  ب2ت- تت، ٥ثمصٖ
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ڗ يمٖحڤث  قٖثٙ ثملڤڅ  جلڤث  ي ثمٍٖ، ڣلكنهږ  بما يمٍٖ بڢ فه٘ث معن صحيح 

ڗ كاڗ مٖحا فهڤ ڣثجظ علګ كل،  نجاٛ ثلڤعٖ، ڣ ڗ صٖځ ثلحٖين ڣ ثلعڤثم، 

نما يحسڜ مٖحهږ ڣثملڤڅ ٚڣ٩ ڣثلڤثجباػ، ڣ ئب1بالنڤثفل(( ا يمٖحڤڗ بالف

ٕ تثبڜ قتيبغت  ي قڤتڢ ڣضعفڢ، يٙڤ ٚف  ي ثلكام ڣكيڀ يتص ٚ ثمقام  ث ما عڜ 

ٚث حٖيثا  ٚ ڣثلشع بي يعقڤب ي كتابڢ ثلشع حمٖ بڜ يڤسڀ ثلكاتظ ما قاڋ  عڜ ))

ٚثثيڊ  ٚ مڜ م شع ٛيإ، يعن كاتظ ثلبڇثمكغ  : مٖثئحڊ محمٖ بڜ منصٙڤ بڜ  ٜيم ثلخ

 ، ، ڣنحڜ ثليڤم نعمل علګ ثلڤفا ٚجا ؟ فقاڋ: كنا يڤمئ٘ نعمل علګ ثل جٕڤ فيڢ ڣ

ٚثا2ڣبينهما بڤڗ بعيٖ(( ثلكام يتفاڣػ  ڗئ، معن ٗلڊ ، فلي٠ مقام ثمٍٖ كمقام ثل

خٚب لګ  ئ مڜ غ٩ٚ 

ي قڤڋ  ٚ ثمقام  ث قڤثڋ ثلت فيها ٕالغ علګ  ٕ ثبڜ قتيبغ ثلكثيڇ مڜ ث ٙڣ لقٖ 

ٚ مڜ بينها ما  ٚ عليڊ قڤڋ ثلشعٚ؟ ))ثلشع ٗث عس ٚ كيڀ تصنٸ  با صخ قيل لكثيڇ: يا 

ٙصنڢ،  ٚيا٩ ثمعشبغ، فيسهل علي  ٚباٵ ثمخليغ ڣثل ي ثل طڤف  لي قاڋ:  ٚٵ  ڣيس

ڣ قڤڋ ب 3((حسنڢ ليڀ  ڗ ثمبٖٵ ا يمكڜ لڢ ثلت نڢ ا يخفى علګ حصيڀ  كما 

ي ٗلڊ، ٙغظ  ڬ ڣقـ  ڣ  ڬ مقام شا  ي   ٚ ٚيبڢ، ))فـ ثلشع ٙثػ يبعٖ فيها ق ٚ تا للشع

ٚسائل ڣثمقاماػ ڣثلجڤثباػ، فقٖ  ي ثل ٙيضڢ، ڣك٘لڊ ثلكام ثمنثٙڤ  ڣيستصعظ فيها 

ٙ علګ ثلكا ڗ يكڤڗ يع٘ ا  ٚف ل٘لڊ سبظ،  ٕيظ ڣعلګ ثلبليغ ثلخطيظ، ڣا يع تظ ث

ٚٵ فيها  ڣقاػ يس ڣ خاطٚ غږبببڣللشعٚ  ٜع مڜ سڤ غ٘ث  ٚي مڜ عا٩ٙ يعًڇ٩ ثلغ

ٚڥ، ڣمنها صٖٙ ثلنهاٙ قبل  ڣڋ ثلليل قبل تغش  ثلك بيڢ، منها  تيڢ، ڣيسمح فيها 

، ڣمنها ثلخلڤئ ٚب ثلٖڣث ، ڣمنها يڤم ش ي ثلحب٠ ڣثميسٚ، ڣله٘ه ثلعلل تختلڀثلغ٘ث ئع 

                                                 
 ب5ت، ٥نفسڢ - 1
2 -  ، ٚث ٚ ڣثلشع ئبتتى، ٥، مكتبغ ثمصطفpdfثبڜ قتيبغ، ثلشع
 بتت٥ نفسڢ، ثمصٖٙئ - 3
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سائل ثلكتاب ڣ ثلكتابغ ثإبٖثعيغ1((شعاٙ ثلشاعٚ ٙڣ قڤثڋ   ، فاختاف مقاماػ ث

ي ما بينها ٙقا  ، فمڜ ثمقاماػ ما تكڤڗ باعثا علګ ثإبٖثٵ ڣمنها ٛمانا ڣمكانا يحٖف فا

ماكڜ  بما يكڤڗ عك٠ ٗلڊ ٛماڗ ڣث ثلت تكڤڗ بمثابغ ل٘ث فابڜ قتيبغ قٖ ٕڋ علګ ث

ٜع لإبٖثٵ، ڣكل ه٘ث  ٚي ٙع تڤقٖ ثلغ ٚث ٙ عڜ ش ٚث فما يصٖ ث ٚڣه ثلقڤڋ م حت يكڤڗ خ

ٚ مڤقڀ ما لي٠ كال٘ڬ يقاڋ علګ ثلتكلڀ ڣثلصنعغب ث ئثلطبٸ بت

ٚ ثمفلڄ مڜ تمكڜ مڜ ثإتياڗ علګ فنڤڗ ثلئ ڗ ثلشاع ٚف فيهاكما  ٚ فيتص  شع

ٚفتڢ، فا يخلٰ بيڗ ثمقاماػ ڣيجعل لكل  ي ح ي  ي صنعتڢ ڣثلحٚ ٚف ثلصانٸ  تص

، ٚثا ٚ كال ، ڣا ثلفخ ٚ ڣقبڤڋ فل))قڤڋ بنا خا٥ بڢ فلي٠ ثمٍٖ كالهجا حسڜ ثلشع

ي حاڋ  ٚڥ ڣهي مڤثفقتڢ للحاڋ ثلت يعٖ معناها لها، كامٍٖ  خ ياه علغ  ثلفهږ 

ٚعبب ٙثع ثمهاجيببب((ثمفاخ ي حاڋ مبا ح لڢ ه٘ث ثلباب صعظ فتئڣحت يئ ب2بڣثلهجا 

ٚڥ، جميل ثمسلڊ ڗ)) ،ثمج ٙٙ، ڣجظ عليڢ  يحضٚ لبڢ عنٖ كل مخاطبغ كثيڇ ثلٖ

ګ حظها عڜ  ڣڣصڀ، فيخاطظ ثملڤڅ بما يستحقڤنڢ مڜ جليل ثمخاطباػ، ڣيتڤ

ڗ يخلطها  ٚثتبها، ڣ ٙجاػ ثملڤڅ، ڣيعٖ لكل م لګ ٕ ٚفٸ ثلعامغ  ڗ ي ګ  ئبالعامغ، كما يتڤ

ئب 3ڣلكل طبقغ ما يشاكلها((معن ما يليڄ بڢ 

لګ   ٚ ڗ ينظ  ٚ م ٜم ث ٚثتبهږ ڣمقاماڴهږ ل ٚځ ثلت ڣبعٖ تقسيږ ثلناٝ حسظ م ثلط

ٚيحغ ٚه بها ه٘ث ثلخطاب، ڣه٘ث ما جإػ بڢ ق : ٗ نلفيڢ يقڤڋئ تقٖثمغ بڜ جعفٚت يخ

ي ثلباب، تنقسږ  ٚجاڋ، ڣهي ثلت صمٖنا للكام  ڗ مٖثئح ثل ڗ يعلږ  ))ڣقٖ ينبغي 

ٚڣب  ٙتضاٵ، ڣض ٙتفاٵ ڣثا ي ثا صناف ثلناٝ،  قساما بحسظ ثممٖڣحيڗ مڜ 

لګ ثلڤقڤف علګ ثمعيڗ بمٍٖ كل قسږ  نڢ يحتاه  ثلصناعاػ، ڣثلتبٖڬ ڣثلتحضٚ، ڣ

                                                 
 ب2ت-تتنفسڢ، ٥  - 1
ٙ ثلسابڄ، ٥ - 2  ب22ثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ، ثمصٖ
3 -  ٙ  ب2ت، ٥نفسڢثمصٖ
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قسام(( مثلغ مڜ ثلشعٚ مڜ ، ڣيفصل ثلنئ1مڜ ه٘ه ث  ٕ كٌڇ فيٙڤ ٚه  اقٖ ڣجهغ نظ

ي  ساليظ ثمٍٖ لطبقاػ ثلناٝ، ڣهي حسڜ ما قيل  ڣصڀ ڣمٍٖ ثملڤڅ، ثږ يبيڗ 

ئكالتالي:

ٚڣيغ  -ت ٚع ڣثل يٚ ڣثلكاتظ بما يليڄ بالفك ڗ يمٍٖ ثلٛڤ مٍٖ ٗڣڬ ثلصناعاػ: ك

 ڣحسڜ ثلتنفي٘ ڣثلسياسغببب

2- ٝ ي باب شٖع ثلبط٤ ما مٍٖ ثلقائٖ فيما يجال٠ ثلب  ڣثلنجٖع ڣيٖخل 

 ڣثلبسالغب

ما مٍٖ ثلسڤقغ -3 ٚع فينقسږ قسميڗ بحسظ ثنقسام ثلسڤقغ:  ڣ مڜ ثلبٖڣ ڣثلحاض

لګ  امتعّيشينلګ  ٚڣب ثمكاسظ، ڣ ٚف ڣض صناف ثلح ٚثب  الّصعاليب ڣثلح

ٚثهږب فمٍٖ  ٚڥ مج ڣڋئڣثمتلصصغ ڣمڜ ج يكڤڗ بما يضاهي ثلفضائل  ثلقسږ ث

ٙث ثلنفسان ٚه مڜ ثلٛڤ ٚها خاليا مڜ مٍٖ ثملڤڅ ڣمڜ قٖمنا ٗك يغ ثلت قٖمنا ٗك

ما  هلڢ مڜ ثإقٖثم يكڤڗ بما يضاهي ثم٘هظ ثل٘ڬ يسلكڢ  ثلقسږ ثلثانيڣثلقڤثٕب 

ٚځئڣثلفتڊ ڣثلتشميڇ ڣثل ڣقلغ ثاكًڇثف ڣثلسماحغ،  جٖ ڣثلتيقٴ ڣثلصبڇ مٸ ثلتخ

ئب2للخطڤب ثملمغ

ڗ  ٚجاڋ، ف ٗث كاڗ تقٖثمغ بڜ جعفٚت قٖ ٕڋ علګ مقاماػ مٍٖ ثل ٚڬئڣ  ثلعسك

ڗ يڤثتي قڤلڢ حااڴهږ ڣيناسظ مقاماڴهږ ثلت  ٚ علګ  ٚهږ بقڤڋ ثلشع ث قٖ بيڗ مٖڥ ت

ي مجالسهږ، ٚڣنها  ي يحض لڊ  ٕبا ا تطيظ، ڣا  ٗڣ ٚفا ڣث ڗ مجال٠ ثلظ قڤلڢ: ))

ٙ ڣم٘ثك شعا نشإ ث ا ب ن٠  ثنائها ت ي  ٙ عنٖهږ ما كاڗ  خبا حسڜ ث خباٙ، ڣ ٚع ث

ا علګ  نف٠ ثللطيفغ ا تژهي صنعژها  ٚثئح ثلصافيغ ڣث ٗث سمعها ٗڣڣث ثلق شعاٙببب

                                                 
 بثةت-تةتقٖثمغ بڜ جعفٚ، نقٖ ثلشعٚ، ٥ - 1
ٙ ثلسابڄ، ٥قٖثمغ بڜ جعفٚ، ينظٚ:  - 2  بةتت-ثةتثمصٖ



ث النقدي العربي       فصل الرابع:                  ال امقام في امو  ثنائي الّتناص 

 

 

312 

ٚيفغ(( ها ثلش ٚ فهڤ لها بمنڈلغ ثمإع ثلقابلغ لصٙڤ ٗڗ فتٖثڣڋ  ب1كل منظڤم مڜ ثلشع

قڤث ي ث  ٚ ٚب لقاحڢ تضميڗ ثلشع ٙ ثلع ٚ ا يعلڤه مقام ما خبا ڗ مقام ثلشع ڋ، ٗلڊ 

ٙيحيغ فيڢ، ڣئ ٚغږ مڜتجٖه ثلنف٠ مڜ ث ي  ٗلڊ علګ ثل  ٛٚ ڗ يتح  ٚ ))ينبغي للشاع

قڤثلڢ، مما يتطيڇ منڢ، ڣيستجفى مڜ ثلكام ڣثمخاطبغ ڣثلبكا  ٙه، ڣمفتتح  شعا

ٙ ڣتشتيـ ثآاف، ڣئ ي ثلقصائٖ ثلت ن۫ڣڣصڀ ثلٖيا ٜماڗ، اسيما  م ثل ي ثلشباب ٗڣ

ٚثثي ڣڣصڀ ثلخطڤب ثلحإثغ؛ تتضمڜ ثمٖثئح ڣثلژهاني، ڣيستعمل ٗلڊ  ڗ ي ثم ف

سسا علګ ه٘ث ثمثاڋ تطيڇ منڢ سامعڢ(( ٗث كاڗ م فمناسبغ ثفتتاٍ ثلكام  ب2ثلكام 

ٙعايغ بنائڢ ڣلګ مڜ  ٕٚ فيڢ  ڗ ثلنف٠للمقام ثل٘ڬ ي ي ما يڤثفڄ  ، كما  ٚتاٍ ما تا ت

ئبهڤثها ڣتنقب٬ مما يخالفها

ٙجي علګ ثلسياځ  ڣل٘لڊ كثيڇث  ٚثعاع ثمقام ثلخا ما نلفي ثلقٖثمى يقٖمڤڗ م

فهام ثمتلقيثلٖثخلي،  ي نفسڢ ڗ ثلغايغ مڜ ثلقڤڋ  ثيڇ  ڣمثاڋ ٗلڊ ما ڣقڀ ، ڣثلت

ٚڬئتعليڢ  ٚسڤڋ صلګ هتمعقبا علګ قڤڋ  تثلعسك نڢ ت)): ت عليڢ ڣسلږثل ٙيڊ  ڣما يٖ

فلڤ قاڋ بما ا يغنيڢ لكاڗ  شهيٖ، لعلڢ كاڗ يتكلږ بما ا يعنيڢ، ڣيبخل بما ا ينفعڢت

سجعا، ڣثلحكيږ ثلعليږ بالكام يتكلږ علګ قٖٙ ثمقاماػ، ڣلعل قڤلڢ:تينفعڢت كاڗ 

ٚتبغ 3ليڄ بامقام فعٖڋ عنڢ(( ٚثعاع ثمقام تعلڤ م ٗڗ فمعإلغ م ٚثعاع فنياػ ،  عڜ م

عا ثمقام علګ غيڇه ڣجظ ثلناقٖ  ٚثعاع حاڋ ، ثلقڤڋ، ل٘لڊ  ي ٗلڊ م ڣثلغايغ 

ٚ ڣيحٰ  م ٜمڢ ث ٗث ل ٙجغ فهمڢ ڣتقبلڢ للقڤڋ، فيڇفٸ ثمعن  ثمتلقي ڣمٖڥ ثستيعابڢ ٕڣ

ٗث ثقتض  ثلڤضٸ ٗلڊ،  ڗ منڢ  ٗث))كاڗ مڤضڤٵ ثلكام علګ ثإفهام فالڤثجظ  فـ

ي بكام ػ ثلكام علګ طبقاػ ثلناٝ، فيخاطظ تقسږ طبقا ڣثلبٖڣڬ ثلسڤقغ ثلسڤ

                                                 
ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥ - 1  ب38تثلعسك
ٚڬ،  - 2 ٙ ثلسابڄ ، ٥ثلعسك  بت43ثمصٖ
3 -  ٙ  ب2ت2، ٥نفسڢثمصٖ
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ٚفڢ، فت٘هظ فائٖع ثلكام، ڣتعٖم بكام ثلبٖڣ، ڣا  لګ ما ا يع ٚفڢ  يتجاٛڣ بڢ عما يع

ڗ يكڤڗ ثلخطاب مفهڤما مڜ  ب 1ثلخطاب((منفعغ  فغائيغ ثلفعل ثلتڤثصلي تقتض  

ٚفيڗ ثملقي ڣثمتلقي، ڣه٘ه ڗ جعلڤث  كا ثلط ٚبيغ علګ  ثلتفاتغ مهمغ تشهٖ لعلما ثلع

ي طبقاػب نفسهږ  ڗ ثلناٝ  ي طبقاػ كما  ئثلكام 

ٚثبٰ بيڗ ثملقي ڣثمتلقي  ٚب قٖيما ثمقام بطبيعغ ثلن٨، فهڤ ثل ٙبٰ ثلع هك٘ث 

ي حٖ ٗثتڢ،  لګ ڣثلن٨  فبينڤث مناسبغ ثلقڤڋ للمقام ڣنبهڤث علګ مابساتڢ، كما ٕعڤث 

ڗ ثمنفعغ مٸ ض ٚڬ: ))ڣثعلږ  بڤ هاڋ ثلعسك ٚثعاع ڣمڤثفقغ خصائصڢ، يقڤڋ  ٙع م ٚڣ

لګ عمل  ڣ ثحتجـ  ٗث كنـ متكلما  مڤثفقغ ثلحاڋ ڣما يجظ لكل مقام مڜ ثمقاڋ، ف

ٚثٕ لڢ ثلقصيٖ فتخٰ  ڣ ثلقصيٖع لبع٬ ما ي خطبغ لبع٬ ما تصلح لڢ ثلخطظ 

ڗ ٗلڊ هجنغ((لفاٱ ثمتكلميڗ مثل ثلحسږ ڣثلع٩ٚ ڣثلكڤئ ٚ ف ليڀ ڣثلجڤه ،  2ڗ ڣثلت

ٚضڢ،  ٗث خالفڢ ثمتكلږ خالڀ غ ٚضڢ،  حفامقام حلقغ ڣصل بيڗ ثلخطاب ڣغ  فالڤث

ٕثع ثلتڤثصل خاضٸ لهما معاب ئڗ ثمقام يتغيڇ بتغيڇ ثلغ٩ٚ، ڣثللفٴ ثل٘ڬ هڤ 

ٕٚ فيها  ٛڋ حسظ ثمقاماػ ثلت ي لګ منا ي تنڈيل ثلخطاب  ثلباقاني: يقڤڋ ڣ

ڗ يخفى عليهږ ثلكام ثلعلڤڬ، ڣثللفٴ ثملڤكي، كما ا يخفى عليهږ  ))ڣك٘لڊ ا يمكڜ 

ٚثهږ ينڈلڤڗ ثلكام تنڈيا، ڣيعطڤنڢ كيڀ  ي، ثږ ت ثلكام ثلعامي، ڣثللفٴ ثلسڤ

ي  ٚثتبڢ؛ فا يخفى عليهږ ما يخت٨ بڢ كل فاضل تقٖم  ٚفڤڗ م ٚف حقڤقڢ، ڣيع تص

ڗ مهمغ ثمبٖٵ ا ، 3((ه ثلنظږڣجڢ مڜ ڣجڤئ ٚه نستنتٌ  ثنطاقا مڜ ثلن٨ ثلسابڄ ٗك

 ٗ كبڇ مڜ ٗلڊ  نها  مژها للمعاني، بل  ٚصڀ ثآلي لألفاٱ ڣما ٕٚ ثل تتڤقڀ علګ مج

ٚف مقاماػ  لفاٱ فيضٸ  لكل طبقغ ما يناسبها، ڣيع ٛڋ ث ٚفغ منا ڣجظ عليڢ مع

                                                 
 ب29نفسڢ، ٥  - 1
ٚڬ،  - 2  ب35ت، ٥ثلصناعتيڗثلعسك
ٛ ثلقٚڗ، ٥ - 3 عجا  ب23تثلياقاني، 
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ساٝ ٗلڊ يستقيږ لڢ ثلنظ ي ږ))فصحابها ڣعلګ  ي نظمڢ، ڣيتنڈڋ  بحسظ ما يًڇتظ 

ثيڇثتڢ، ڣبٖيٸ مقتضياتڢب  ٚڬ علګ سمـ مطلعڢ ڣمقطعڢ، يكڤڗ عجيظ ت مڤقعڢ، ڣيج

ٕٙهب ڣقٖ ينبئ ثلكام عڜ محل  ٙه، يتصٙڤ ڣجڤه مڤث ڣك٘لڊ علګ حسظ مصإ

هلڢ، ڣعلګ علڤ محلڢ(( ڗ  ب 1صاحبڢ، ڣيٖڋ علګ مكاڗ متكلمڢ، ڣينبڢ علګ عظيږ ش

نڢ ٕليل ڣمفتاٍ ي  ه٘ث ثلقڤڋ عك٠ ثلباقاني ثلتصٙڤ ثلقائږ حڤڋ ثمقام علګ 

ع عڜ ثمقام يمكڜ مڜ صبح ههنا ثلن٨ صٙڤ ٚفغ محل صاحبڢ،  للقڤڋ، ف خالڢ مع

نڢ ٛمانڢ ڣئ صحابڢبمكانڢ، كما  ئينبئ بمقام 

ه ليبيڗ لنا  ٚئڣا يتڤقڀ ثلباقاني عنٖ ه٘ث ثلحٖ بل يتجاٛڣ ث مڜ ڗ مڜ ثلشع

خٚ، ف ي   ٚ ي مقام معيڗ ڣيقص ٚ ثلبليغ، ٙيـ يبڇٵ  ٚ ثلشاع ملـ شع يقڤڋ: ))ڣمت ت

ي  ي ثلبڇثعغ  تي بالغايغ  ٚف فيها، في حڤثڋ ثلت يتص ٚه علګ حسظ ث ي شع ثلتفاڣػ 

ٚهږ، بببثږ  ي شع ٚ عنڢ، ڣڣقڀ ٕڣنڢ، ڣباڗ ثاختاف  لګ غيڇه قص ٗث جا  ، ف معن

ٚث  صاب ڣمنهږ مڜ ينظږ نجٖ مڜ ثلشع ٚجٜ، ڣا يمكنڢ نظږ ثلقصيٖ  ي ثل مڜ يجٕڤ 

ٜه مڤقعا بعيٖثب ڣمنهږ مڜ  ٙج ٚ تقصيڇث عجيبا، ڣيقٸ ٗلڊ مڜ  ثلقصيٖ، ڣلكڜ يقص

ڣ تعملڢ(( ٚ فيڢ مهما تكلفڢ  ڣ يقص  ٜ ٚج ٚتبغ ثلعاليغ ڣا ينظږ ثل ي ثلقصيٖع ثل ، 2يبلغ 

ٚب حسظ ٙڬ ثإمام ٙ ثلع شعا ي  حڤثڋ ثلت ينضمڤڗ  فالتفاڣػ  لګ ثختاف ث ٙثجٸ 

ي حٖ ٗثتڢ ل٘ث فهناڅ مڜ ثلناٝ مڜ  لګ طبيعغ ثمڤضڤٵ  ٚجٸ  ڗ ي ڣفقها، كما يمكڜ 

ٚ ثمنظڤمب ي ثلشع  ٚ ٚسائل ڣيقص ٕب ثل ي  ئيبڇٵ 

ٚيبا ڣثلتفاڣػ خفيفا  ي ثلطبقغ ثلڤثحٖع ق ڗ كاڗ ثلبڤڗ بيڗ ثلبع٬ ڣثلبع٬  ڣ

ٚځ ڣثلغ٩ٚ ڣثحٖ، فههنا ثلباقاني ي ثلتعبيڇ عڜ خاصيغ ث نڢ تعٖٕػ ثلط ا  مقام، 

ٚث عڜ بعضهږ ثلبع٬  شعاٙ ثلت يتفاڣػ فيها ثلشع ٕ جملغ مڜ ث ٙڣ ڗ  ڣبعٖ 

                                                 
1 -  ٙ  بثث2، نفسڢثمصٖ
ٛ ثلقٚڗ - 2 عجا  بث3، ٥ثلباقاني، 
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ي غ٩ٚ ٕڣڗ غيڇه،  ڗ منهږ مڜ يبڇٵ   ٗ ي ٗلڊ هڤ عامل ثلسياځ  يختږ ڣثلسبظ 

عٜ،  ي معٖنڢ  ڗ ثلش   ، لتعلږ  مٙڤ ٚػ لڊ ه٘ه ث ڗ ٗك لګ مظانڢ ٗلڊ بقڤلڢ: ))ڣ ڣ

نتٌ عنڢ،  ٙ منڢ، ڣينبڢ ما  ليڄ، ڣهڤ يٖڋ علګ ما صٖ سبابڢ  ٜٵ، ڣب ن صلڢ  لګ  حڜ، ڣ

ٙه علګ حسظ محلڢ، ڣلكل ٧  حٖ ڣم٘هظ،  نڤث تڢ، ڣ ٙه علګ مڤجظ صٙڤ ٚث ڣيكڤڗ ق

ٍٚ بلفٴ ثلسياځ ڣلكڜ ٕڋ عليڢ 1ج((ڣلكل كام سبيل ڣمنه ڗ لږ يص ، حت ڣ

 ٕ ٙ ڣمٙڤ ڗ لږ يكڜ لڢ مصٖ ي متلقيڢ  ٚ ثلن٨  ث ڗ ي ٚيقتڢ ثلخاصغ، فا يمكڜ  بط

ٙ منڢبببت،  ڗ ه٘ه ينبئ بميإ ه٘ث ثلعمل ڣه٘ث ٕليل قڤلڢتڣهڤ ما يٖڋ علګ ما صٖ ثږ 

ٚثػ ثلن٨ بام ٚ تساعٖ ثمتلقيڗ علګ فڊ شف ڗ تلكل ثلعناص ٛثع مٸ فاعليغ ثلسياځ  ڤث

ئ     كام سبيل ڣمنهجب

ٚجاني يشيڇ فيڢ  ٕ قڤا للج ساٝ نٙڤ ڗ لكل مقام مقاڋ، ڣعلګ ه٘ث ث

ٙڬئفيقڤڋ:)) نبا ٙڣڬ عڜ ث بي ثلعباٝ،  ڣمما  لګ  ٙكظ ثلكنٖڬ ثمتفلسڀ  نڢ قاڋ: 

ي بڤ ثلعباٝ:  ٚب حشڤث، فقاڋ  ي كام ثلع جٖ  ني  ڬ مڤضٸ ڣجٖػ  ڣقاڋ لڢ: 

ڗ عبٖ ه قائږ، ثږ  ٚب يقڤلڤڗ : عبٖ ه قائږ، ثږ يقڤلڤڗ:  جٖ ثلع ٗلڊ؟ فقاڋ: 

بڤ ثلعباٝ: بل  ٚٙع ڣثمعن ڣثحٖ، فقاڋ  لفاٱ متك ڗ عبٖ ه لقائږ، فا يقڤلڤڗ: 

ٙ عڜ قيامڢ، ڣقڤلهږ:  خبا لفاٱ، فقڤلهږ: عبٖ ه قائږ،  ثمعاني مختلفغ اختاف ث

ثڋڗ ع ٙ عڜ س خبا ڗ عبٖ ه لقائږ، جڤثب عڜ  بٖ ه قائږ،  سائل، ڣقڤلهږ: 

ٙ ثمعاني، ٚث لفاٱ لتك ٚٙػ ث ٚ قيامڢ، فقٖ تك ٙ منك ٙ ثمتفلسڀ جڤثبا  نكا حا قاڋ: فما 

نڢ حت 2(( ٚه  لفاٱڣئ، يظهٚ مڜ ثلقڤڋ ثلسابڄ ٗك ڗ ث ڣثحٖع  لڤ بٖث للمتلقي 

ڗ ثلسياځ ا  ٙع معن خا٥ بهاب ڣثمعاني ڣثحٖع  ئيتٖخل هاهنا ليكسظ كل عبا

                                                 
1 -  ٙ  بت28، ٥نفسڢثمصٖ

2
ٚجاني، ٕائل ثإعجاٛ، ٥ -  ٚ ثلج  ئب5ت3عبٖ ثلقاه
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ننا نقڀ علګ جملغ مڜ ثلحقائڄ   ٚطاجن ف لګ ما جا بڢ ثلق ٚنا  ڗ نحڜ نظ ما 

ٙڴها مبٖ ثلتخييل مڜ بينها  ثا ي  نتاه ثلقڤڋ  ٚبٰ مقتضياػ  ڗ ي نڢ يحاڣڋ  علګ 

تباسڢ بها يعاڣڗ ڗ مناسبغ ثمعن للحاڋ ثلت فيها ثلقڤڋ ڣشٖع ثل))قڤڋ: ثمقام،ف

ثٚ ثلنف٠ مقتضاه ٚثٕ مڜ ت ٗث تبيڗ للمتلقي ثمقام  ،1((ثلتخييل علګ ما ي بمعن 

ٙتباطا بحالغ قائلڢ شٖ ث ئڣثلحاڋ ثلت قيل فيها ثلقڤڋ، بحين يكڤڗ ه٘ث فيما يكڤڗ 

ٕٚ فيڢ يصبح ب٘لڊ عاما مساعٖث للتخييل مڜ ناحيغ ما قصٖ لڢ ئڣمقامڢ ثل٘ڬ ي

ثيڇ ع ئلګ نف٠ ثمتلقيبثلت

ڗ ثمقام قٖ يستٖعي ٚڥ مڜ لطائڀ ثلناقٖ ڣفيها ينڤه علګ  خ  ڣهناڅ لطيفغ 
ي ثمتلقي ڣتكڤڗ عڤنا   ٚ ث ڗ ت ساليظ ثلت يمكڜ لها  ڬ ث ي   ٚ نعام ثلنظ مڜ ثمبٖٵ 
ه  لګ ثلقڤڋ ثلكاٗب حين يعٛڤ  ٚ ٚجٸ ثلشاع نما ي ي ٗلڊ يقڤڋ:))ڣ ي بنا نصڢ، ڣ لڢ 
ٚيٖ تقبيح حسڜ ڣتحسيڗ  ي ثلشعٚب فقٖ ي لګ مقصٖه  ثلصإځ ڣثمشژهٚ بالنسبغ 

لګ ثستعماڋقبيح، فا يجٖ ثلقڤئ ي ه٘ث ڣا ثمشژهٚ، فيضطٚ حينئ٘   ڋ ثلصإځ 
قاڣيل ثلكاٗبغ(( ٗث كاڗ مقام ثلصٖځ 2ث نڢ      ڣ ثلقڤڋ ثلشهيڇ ثل٘ثئٸ بيڗ ، بمعن 

 ٙ لګ ثختيا نڢ يميل  ڗ  يحقڄ قصٖ ثلشاعٚ ف ٕڬ ثلغ٩ٚ، ڣا يمكڜ  ثلناٝ ا ي
ڗ ثمقام يستٖعي ٗلڊب  قڤثڋ ثلكاٗبغ  ئث

ڗ تڣئ ٙبٰ ثلك٘ب ڣثلصٖځ بامقام، ف ت قٖ  ٚطاجن ثيڇئٗث كاڗ تثلق  ثبڜ ث

نڤثعها بامقاماػ ثلت تقٸ فيها، ف لفاٱ ڣ ٙبٰ ث لګ  لفاٱ تنقسږ ڣثلعلڤڬت عمٖث  ا

ٜڋ  قيقغ، ڣلكل منهما مڤضٸ يحسڜ ثستعمالڢ فيڢ: فالج ٜلغ ٙڣ لګ ج ي ثاستعماڋ 

ٚڣب، ڣ ي ڣصڀ مڤثقڀ ثلح شباه ٗلڊب منها يستعمل  ٙٵ ثلژهٖيٖ ڣثلتخڤيڀ، ڣ ي قڤث

                                                 
1
 - ٥ ، ٕبا ٚثه ث ، منهاه ثلبلغا ڣس ٚطاجن ٛم ثلق  بة9حا

2 -  ، ٚطاجن ٛم ثلق ٙ حا  ب2ث، ٥ثلسابڄثمصٖ
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ي ثستجاب  يام ثلبعإ، ڣ  ٚ ك شڤثځ، ٗڣ ي ڣصڀ ث نڢ يستعمل  ٚقيڄ منها ف ما ثل

شباه ٗلڊ ثػ، ڣمايناػ ثاستعطاف، ڣ ئب 1ثمٕڤ

ڗ نقإنا ٚع بااهتمام فحڤثها   ڣثمتفح٨ للمٖڣناػ ثلًڇثثيغ يجٖ نكتغ جٖي

ڣلګ ثافتتاحاػ ثلقٖثمى قٖ تحٖثڤث عڜ  ي ثمستمعيڗ ل٘لڊ فمڜ ث ٚها  ث ڣبينڤث 

ٕٚ فيڢ، ٙع ياػ ثمڤػ ايژها ڣفقا للمقام ثل٘ڬ ت ڗ يفتتح ثمتحٖف كامڢ ب مڜ ٗلڊ 

ي  ٚه تاڣتڢ  نڢ مستك ٚڥ ف ٚڥ ه٘ث ثمج ڣ غيڇه، ))فما ج  ٍٚ ي مقام ف ڣثلع٘ثب ڣهڤ 

ڋ فا يصلح ٗك حڤثڋ ما فيڢ مڜ قبح ثلتفا ي كتظ ثلژهاني ه٘ه ث ٚهبببڣهك٘ث ثلقڤڋ 

ها ڣمطلڤبها مڜ ثآياػ  ڗ يكڤڗ ثفتتاحها مائما مقصٕڤ نڢ يجظ  ٛڬ، ف ڣثلتعا

خباٙ(( ٚثعاع ه٘ث 2ڣث ي ثلكام ڣل٘ث ڣجظ علګ ثمتكلږ م ، فاافتتاٍ فيڢ ٕالغ علګ با

ڗ ثلسياځ يسا ي سياقڢ ثمناسظ، معن ٗلڊ  ڗ يضٸ كامڢ  ي ثلجانظ ڣيحاڣڋ  هږ 

ٚكيظ ثلن٨ علګ ثلڤجڢ ثل٘ڬ يقتضيڢب ئ عمليغ ت

ٚڣف كاڗ  ٚثعي فيڢ ثلظ ڗ لږ ي ي مع٩ٚ حسڜ لكڜ  ٚب كام يلقيڢ صاحبڢ  ف

ٚػ كثيڇث مڜ ثلشڤثهٖ ثلت  ٕب ٗك ث لٖڥ ثلسامعيڗ ))فكتظ ث ٚفڤضا منبٗڤ قڤلڢ م

ٚثعاع ٙع، ٕڣڗ م ع ثلسبڊ، ڣجماڋ ثلعبا ػ لها فصاحغ ثلكلماػ، ڣجٕڤ ثمقام ثل٘ڬ  ڴهي

همالڢ مڜ  هملڤث ما ا يجٛڤ  نهږ  ما  ، ڣ نهږ لږ يحسنڤث ثابتٖث ما  قيلـ فيڢ 

ٚځ ثلت 3ثلعنايغ بامناسبغ(( ڗ قيام علڤم ثلباغغ كاڗ بغ٩ٚ تبياڗ ثلط ، ڣعليڢ ف

ٕبيغ منها ساسها ثلنصڤ٥ خاصغ ث ي ٗلڊ كلڢ س۫ي ليكڤڗ ثلتطابڄ تنبن عل    ڣ

حڤثڋ ثمخاطبيڗ ڣثمقاماػ ثلت يكڤنڤڗ عليهاب ئ  مٸ 

                                                 
ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ٥ - 1 ٚثٛ، ه85تثبڜ ث  ب5ت، ٥تةب ڣينظٚ: ثلعلڤڬ، ثلط
ٚثٛينظٚ: ثلعلڤڬ،  - 2  بت4ت، 2ة، هثلط
فنانها  - 3 ٕٙڗ، ٭ -علږ ثمعاني–فضل حسڜ عباٝ، ثلباغغ فنڤنها ڣ يٸ، ث ٚ ڣثلتٛڤ ٚقاڗ للنش ٙ ثلف ، 4ة، ٕث

 ب58، ٥ث99ت
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ٚينغ إيضاٍ  ڗ جعل ثلسياځ ق ي  ت  ٚثكش  ڣثمنۓګ نفسڢ ينحڤه تثبڜ ثلبنا ثم

ڗئ  ٗ خٚ،  ڗ يقڤم مقامڢ ٧    ثمعاني، فما يحٖٕه ثمقام ڣيقڤم عليڢ، ا يمكڜ 

ٚيقغ  نما تخضٸ  ينبن ڣفقهاثلت تحٖيٖ ثلط سثلخطاب  لګ ثمقام ثل٘ڬ ي  اسها 

ٚينغ: ،يقڤڋ ثلناقٖيلقى فيڢ ڣ غيڇها  ))مت كانـ ثمعاني بينغ بنفسها بق سياځ ثلكام 

ٛ نافعا(( ٚثئڜ كاڗ ثإيجا ساليظ ثلباغيغ 1مڜ ثلق ٛ ڣثإطناب ڣغيڇهما مڜ ث ، فاإيجا

ٚها ڣليٖع ثمقامب  م ي حقيقغ   نما هي 

ڗئ  فصاحتڢ، مٸ ثلحاڋ مقتض  مطابقتڢ هي ثلكام باغغ خاصغ ثلقڤڋ، 

ڗ مختلڀ ثلحاڋ ڣمقتض   مقام يبايڜ ثلتنكيڇ فمقام متفاڣتغ، ثلكام مقاماػ ف

ٚيڀ، خيڇ، مقام يبايڜ ثلتقٖيږ ڣمقام ثلتقييٖ، مقام يبايڜ ثإطاځ ڣمقام ثلتع  ثلت

 ثلفصل ڣمقام خافڢ، مقام يبايڜ ثلقصٚ ڣمقام ثلح٘ف، مقام يبايڜ ثل٘كٚ ڣمقام

 ثل٘كي خطاب ڣك٘ث ڣثمساڣثع، ثإطناب مقام يبايڜ ثإيجاٛ ڣمقام ثلڤصل، مقام يبايڜ

، خطاب يبايڜ تي كما ٗلڊ غيڇ لګ مقام صاحبژها مٸ كلمغ لكل ڣك٘ث ثلغب ئتفصيل سي

ٙتفاٵ ثلجميٸ ڗ ڣث ئ ڣثنحطاطڢ ثمناسظ لاعتباٙ بمطابقتڢ ڣثلقبڤڋئ ثلحسڜ ي ثلكام ش

ئب2لڢ مطابقتڢ بعٖم

ٚب ثلقٖثمى قٖ ئ ڗ ثلع ٚع تلكل مقام مقاڋتڣت محصلغ ثلقڤڋ،  جعلڤث مڜ فك

ي  ساسيتيڗ  ٕبيغ مطابقغ ثلكام مقتض  ثلحاڋت ٕعامتيڗ  نتاه ثلنصڤ٥ ث

ٚبطڤڗ بيڗ ثلن٨ إئ هاتحليلڣئ ٗث كاڗ ثمحٖثڤڗ ي ث ثلقڤڋ، ))ف ٚثٕ مڜ ٙڣ ٙثڅ ثمعن ثم ٕ

ٙجي مڜ  ما جل ثلتڤصل ڣ ثلخطاب ڣبيڗ سياقڢ ثلخا ، ڣ فضل للمعن لګ فهږ 

ڗ كاڗ مطابقا للمقام  ي ثمقاڋ، ف ٚڣڗ  نهږ ينظ ٚب ثلقٖثمى ف ثلنقإ ڣثلباغيڤڗ ثلع

                                                 
ي صناعغ ثلبٖيٸ، ٥ - 1 ٚيٸ  ٚڣ٩ ثم ، ثل  ب83ثبڜ ثلبنا
ي علڤم ثلباغغ، ٥  - 2 ، ثإيضاٍ  ٜڣين  بتةجاڋ ثلٖيڜ ثلق
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كبڇ ٕليل علګ ٗلڊ ما 1ڣ ثلحاڋ مٸ فصاحتڢ، فعنٖئ٘ يحكمڤڗ عليڢ بالباغغ(( ، ڣ

نڢ  ٚيڀ علږ ثلبٖيٸ علګ  ي كتبهږ لتع ٕڣه  ثلكام يعن بڤجڤه تحسيڗ علږ ٙڣ

ي  لګ ڣجڤه معينغ  ساٝ كاڗ ثمبٖٵ يعمٖ  ڣمطابقژها مقتض  ثلحاڋ، ڣعلګ ه٘ث ث

ع  قڤثڋ مشهٙڤ ٚثٕ  ي ٙع عڜ  ثلتعبيڇ كـتثاقتباٝت ڣتثلتضميڗتڣتثاستشهإت ڣهي عبا

ي ٗلڊ ثمقام، ڣه٘ث ما يصطلح عليڢ حٖثثيا  ٚه  ٚي كيٖ قڤلڢ ڣتق ٕثخل ثلن٨ بغيغ ت

ڣ  ي ه٘ث ثمبحن تقثلتنا٥بالتفاعل ثلنپ   ي مٖڣنتنا ، ڣثل٘ڬ نحاڣڋ  صڤلڢ  پ  

ئبثلًڇثثيغ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

 

                                                 
ٚع مبٖٙ، جامعغ  - 1 ٜه ٚثف: عقيل عبٖ ثل ش ٙسالغ ماجستيڇ،  صڤڋ معاييڇ ثلنصيغ،  ٚحاڗ شاهيڗ،  عبٖ ثلخالڄ ف

ٚثځ،   ب4ثت، 2٥تة2ثلكڤفغ، ثلع
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ا: الّثانيامبح  :  الّتناص س  السرقا اأدبي

ي  ڣ تٖثخل ثلنصڤ٥ ليسـ بالقضيغ ثمستجٖع  ٚع ثلتفاعل ثلنپ   ڗ فك

ٚبيغ حڤڋ  ٚيحغ ثلع ٚبي، بل نجٖ لها ڣثيڄ ثلصلغ بما جإػ بڢ ثلق ٚثثنا ثلنقٖڬ ثلع ت

ػ بعٖع مصطلحاػ منها  ٕبيغ ڣثلت جا ٚقاػ ث ٚع ثلس ثلنحل ڣثانتحاڋ، ظاه

خ٘ ڣغيڇها كثيڇ، ڣهي ٙع، حسڜ ثم ٚع ثإغا حٖثـ  ڣثحٖع بمصطلحاػ متعٖٕع ظاه

ڣجڢ نها  ،بعٖع  ڬ كتاب نقٖڬ بيڗ  مڜكما  ٚثثي  ثلقضايا ثلت ا يمكڜ  ڣ با۬ي ت

ٚه لګ منتجاػ ثلنقإ ڗ يخلڤ مڜ ٗك  ٚ ٚيجا ڣتلميحا فقٰب ڣبالنظ ڗ كاڗ ٗلڊ تع ا، ڣ

ٕبيغ  ٚقاػ ث لګ قضيغ ثلس ٚڴهږ  ڗ نظ ٚ  (حٖيثا ثلتنا٥) ڣثلباغييڗ نجٖ  ڣجهاػ نظ

ل ٕبيغ ڣثقعغ ٕثخل ت ٚع  ٚفيغ ڣظاه نها تبقى حقيقغ مع ا  ٕبا مختلفاػ،  يفاػ ث

ٚث ا محالغ ئبڣثلشع

ڗ ه٘ث ثمصطلح قٖ  اممئڣئ ٚ ثلحٴ ا يخفى علګ ٕثٝٙ ف ٚ خ٘ بڤثف ط ضمڜ 

ٚع ٙثساػ ثلحٖثثيغ ڣثمعاص فاځ ثلٖ ڗ ، ڣ ٚبي نجٖ  لګ ثمنجٜ ثلًڇثثي ثلع )) ڣبالنظٚ 

ٚجعيغ للمصطلح قٖ شغلـ ثلقٖما كما شغلـ ثمحٖثيڗ ٚئب، 1((ثلٖالغ ثم غږ مڜ ال

ٚځ ثلت تثلتنا٥ت ڇثثيغ مڜ ه٘ث ثمصطلح خلڤ ثمٖڣناػ ثلًئ نهږ قٖ  ٕلڤث عليڢ بالط ا 

ٚقغ  خ٘ ڣثلس ٙع ڣئ يتحقڄ بها كا خ٘، ڣثاستعا ٙع حسڜ ثم كما سبڄ  ،ڣغيڇهاڣثإغا

نفا  ٚ ڗ قٖ ڣئ بثل٘ك حيانا  ٕبيغ  قضيغمڜ قٖ ثتخ٘ڣث ثلنقإ نلفي  ٚقاػ ث  ابابثلس

ثائ انقٖي ٙساتڢ ثلنقٖيغ  افني ڣ س لګ مما ٕبيغ،علګ ثيٖخل بڢ ثلناقٖ   عماڋ ث

لڊ  ٚڬ صبح )) ٗتماشيا مٸ ثلڤثقٸ ٗڣ ه ثلشع ٚبي ثلقٖيږ ثلنمٗڤ يف٩ٚ سلطتڢ  ثلع

                                                 
1
ٚجاني، ٥ -  ٚ ثلج  بت3تمحمٖ عبٖ ثمطلظ، قضايا ثلحٖثثغ عنٖ عبٖ ثلقاه
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بٖثعيغ جٖيٖع((ثلفنيغ  ٚ ثلنقإ فقٖ 1علګ كل كتابغ  ڗ تشغل ثلقضيغ فك ب ڣقبل 

ٚ بها ٗ يقڤڋ عنًڇع بڜ شٖثٕ: ق ٚ ثلجاهلي،  ڣا ڣمن٘ ثلعص نفسهږ  ٚث  ئثلشع

ٙ بعٖ  ٚفـ ثلٖث م هل ع م *****  ٚث مڜ مًٕڇ ٙ ثلشع ئثلتڤهږئهل غإ

ٜهيڇ: ي ئحيڗ قاڋ كعظ بڜ ثل

ٙثئ ٚڣ ٙث مڜ قڤلنا مك ڣ معا ا معإث *****  ٙثنا نقڤڋ  ئما 

ي قڤلڢ: ٚقغ عڜ نفسڢ  ٚفغ بڜ ثلعبٖ ينفي ثلس ٚڥ نجٖ ط خ ئڣمڜ جهغ 

ٚقها ***** عنها غنيـ ڣ شئ س  ٙ شعا غيڇ علګ ث ٚقئڣا  ئ2اٚ ثلناٝ مڜ س

ئڣثلحاڋ نفسها يتخ٘ها حساڗ بڜ ثابـ، حيڗ يقڤڋ:

ٚڬئ ٚهږ شع ٚث ما نطقڤث ***** بل ا يڤثفڄ شع ٚځ ثلشع س ئ3ا 

مام ثلنقإ ه٘ث  نفسهږ مڜ فتحڤث  ٚث  ڗ ثلشع مڜ خاڋ ما تقٖم يبٖڣ جليا 

نفسثلباب ثلڤثسٸ حت يٖلڤث  ٚث  ٙ ثلشع شعا هږ ثږ فيڢ بٖائهږ، فكنـ بٖثيژهږ مڜ 

ٙث هږ ڣ ليها نقٕڤ ٚقاػ  ب4هږ حڤڋ ه٘ث ثمڤضڤٵضافڤث  ٙثسغ ثلس خ٘ بعٖ ٗلڊ ٕ لت

ثڋ  ٚقاػ ڣس ڣڋ بالناحيغ غيڇ ثلفنيغ: ڣيتعلڄ بالس ٕبيغ بعٖيڜ ثثنيڗ، تعلڄ ث ث

ٗ ثتخ٘ بع٬ ثلنقإ مڜ ث خاځ ڣثلسياسغ،  ٚث ث ٚيح ثلشع ٚقاػ ڣسيلغ لتج لس

ما ثلبعٖ ثلثاني:  خاقيغ،  ٚغباڴهږ ثلسياسيغ ڣث ٙضا ل ٚڴهږ ثلفنيغ  ڣثلحٖ مڜ شه

                                                 
ٚيغ ڣتطبيقيغ،  - 1 ٙثسغ نظ ي ثلخطاب ثلنقٖڬ ڣثلبا۬ي ٕ ، ثلتنا٥  ٙ بقش  ٚب، عبٖ ثلقإ ٚځ، ثمغ ٚيقيا ثلش ف

 بة٥3، ثةة2ٕ٭، 
ٙ بيڇڣڗ،  - 2 ٙ صإٙ، ٕث ٚفغ بڜ ثلعبٖ، ٕث  بةث، ٥تت9تٕيڤثڗ ط
ٙقږ، لب - 3 ٙقږ بڜ ث ٙ ث ٚكغ ٕث ٙڣځ ثلطباٵ، ش ٚ فا ٍٚ ڣضبٰ: عم  بة9ب993٥تناڗ، ٕيڤثڗ حساڗ بڜ ثابـ، ش
ٙ ثتحإ ثلكتاب  - 4 صٖث ٚيغ،  ٕبيغ شه ٕبي، مجلغ  ي ثلشعٚ، مجلغ ثمڤقڀ ث ٜثم، ثلتنا٥  ينظٚ: محمٖ ع

ٚب، ٵ ڣڋئ8ت3ثلع  ب2ة، ٥تةة2، كانڤڗ ث
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ثا باغيا  ٚقاػ س ٗ ثعتبڇػ ثلس ثڋ ثلفڜ ڣثلجماڋ،  ٚقاػ ڣس ٙتبٰ بالس :  ڣث فهڤ فن

ٙبهږ ثلفنيئ ٚيغ تجا ٛ حٖٕڣ شع ٚث ب ٚث ڣ نصاف ثلشع ٚثٕ منڢ  ئب 1غي

ٚقاػ بامناقشغ  ٚضڤث لقضيغ ثلس ڗ ثلنقإ ثل٘يڜ تع ڣمڜ ثمعلڤم بٖثهغ 

ٚيغ ڣثلنقٖيغ، ڣلعل مڜ  ٚه، ڣمنطلقاتڢ ثلفك ئڣثلتحليل قٖ تناڣلڤها كل مڜ ڣجهغ نظ

ٚع ڣمناقشژها مناقشغ مڤضڤعيغ  خ٘ڣث علګ عاتقهږ ثلتقعيٖ للظاه هږ ثلنقإ ثل٘يڜ 

ٚ علګ سبيل ثمثاڋ ا ثلحصٚ: ڣثعيغ بحين يعتبڇ  ٚع،  ن٘ك سي٦  للظاه عملهږ فعل ت

ي حٖيثڢ عڜ قضيغ ثانتحاڋب232ثلجمۓي) ممحمٖ بڜ سائ -))     ڝ( 

حمٖ بڜ طباطبا ثلعلڤڬ ) - ي سياځ ثلحٖين عږ محنغ 322محمٖ بڜ  ڝ( 

ٚ ثمحٖف، ڣمحاڣلغ ثلبحن لحل عڜ تلڊ ثمحنغب  ثلشاع

ٛنتڢ بيڗ ثلطائييڗ قطب ثلقٖم ڝ( ةث3ثلحسڜ بڜ بشٚ ثآمٖڬ ) - ي مڤث

ٚهب ي عص  ڣثلحٖثثغ 

ٙسا ثلقڤثعٖ 388ثلحسڜ ثلحاتم )محمٖ بڜ  - ٚڣعڢ ثلنقٖڬ إ ي سياځ مش ڝ( 

ي ثلشعٚب  ڣثمصطلحاػ ثلسابقغ 

ٚجاني ) - ٜ ثلج ٜي ٚكغ ثلنقٖيغ 392ثلقاٿ  عبٖ ثلع ي ثمع ي سياځ ثمساهمغ  ڝ( 

، ڣثلتٖخل فيها مڜ   منطلڄ ثلناقٖ ثمڤضڤعي ڣثلحكږ ثلعٖڋبحڤڋ ثمتنب

ٙشيڄ ثلقيڇڣثني ) - ي ت45ثلحسڜ بڜ  ڗ يستفيٖ مما قيل  ڝ( ثل٘ڬ حاڣڋ 

قڤثلهږ ما صح لٖيڢب ٙ مڜ  ٕب ڣثلنقٖ مڜ قبل مڜ سبقڤه، فاختا  مڤضڤٵ ث

ٚطاجن ) - ٛم ثلق ي تمنهاجڢت 84تحا ٚقغ  ڝ( ثل٘ڬ تع٩ٚ هڤ ثآخٚ مفهڤم ثلس

ي ثمعاني مڜ حين تكڤڗ ضمڜ ثمعلږ ثلٖث نحا ثلنظٚ  ٚځ ثلعلږ ب ڋ علګ ط

ڣ جٖيٖع مخًڇعغ((  ب2قٖيمغ متٖثڣلغ 

                                                 
ي ثلخطاب ثلنقٖڬ ڣثلبا۬ي، ٥ - 1 ، ثلتنا٥  ٙ بقش   ب32عبٖ ثلقإ
ٚقغ  - 2 ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، مقاڋ عڜ ثانًڇنيـ، ٥محمٖ فتح ه مصباٍ، مفهڤم ثلس ٚيغ عنٖ ثبڜ   ب4-3ثلشع
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ڗئ ٕبيغ، بل  ه٘ث ا يعن  ٚقاػ ث ي ثلس ا ثلنقإ لږ يلجڤث باب ثلبحن  غيڇ ه

ٚبي ڣثلت كانـ مٸ تثلجاحٴت سي٦  ثلع ا نجٖ مٖڣنغ  ثلعك٠ فم٘ بٖثياػ ثلنقٖ ثلت

ٚضـ ٚ  ا ڣتع ڋ كيڀ نظ ٚڥ، مڜ هنا جاٛ لنا ثلتسا خ ڣ ب ٚيقغ  ٚع بط له٘ه ثلظاه

ٕبيغ  ٚقاػ ث ٚع ثلس لګ ظاه ا ثلنقإ  نتاه ثلن٨؟ -ثلتنا٥–ه ٙ مڜ معاييڇ  ئبكمعيا

: موق الّنقاد من قضّي -ت  الّسرقا اأدبّي

ٙثفقها بحن ثلنقإ  ٚقاػ قٖ  ڗ قضيغ ثلس مٙڤ ثلافتغ للنظٚ  حڤڋ مڜ ث

ي ثلشعٚ ڣثلقٖ ، ڣمبٖثلبٖيٸ  ٙ  يږ، ڣقضيغ ثللفٴ ڣثمعن ٕبيغ ڣثمعيا ثللياقغ ث

ٗث كانڤث  لګ ثستحضاٙ مبٖعي ثلنصڤ٥  حيانا  يبببثلخ، كما لج ثلنقإ  خا ث

ساٝ لږ  ٚيقتڢ، ڣعلګ ه٘ث ث ي ط ٚڣڗ  ٙ ڣينظ ٛمڜ ثلحڤث ٚڣڗ  يڜ، كما يستحض متحاٙڣ

ٚقاػ  ٕبيغ بحثا حڤڋ ثلتٖثخل ثلنپ  فقٰ بل شمل حت يكڜ بحڙهږ حڤڋ ثلس ث

ئثلبعٖ ثلتٖثڣليب 

ثڋ  -ثلنقٖيغ ڣثلباغيغ -ڗ ثمتفح٨ لكتظ ثلًڇثفمڜ ثږ ف ڗ س يلحٴ 

ٚع كانـ ثلبٖثيغ  خاقيغ، ڣه٘ه ثلنظ ٚ متعلقا بالقضايا ث م ي بإ ث ٚقاػ كاڗ  ثلس

ٚقاػ ث ٚع ثلس سي٠ لظاه صبحـ ثلفعليغ للت ٚ حت  م ي ثلًڇثف، فما لبن ث ٕبيغ 

ليڢ  ٕبي، ڣه٘ث ما ٗهظ  ٚث متعلقا بالجانظ ثلفن ڣثلجمالي للن٨ ث م خيڇع  ه٘ه ث

ي تعڝ( ت23تثبڜ سام ثلجمۓيت) لڊ  ٚ ثمٚ ثلٗڣ قي٠ حين يقڤڋ: ليڄ لڢ عڜ شع

شيا ثبتٖعها ڣثست لګ  ٚب  ٚب، ))ما قاڋ ما لږ يقڤلڤث، ڣلكنڢ سبڄ ثلع حسنژها ثلع

)) ٚث ئب1ڣثتبعتڢ فيها ثلشع

ٚبي  يتحٖف ثلجاحٴ كثيڇث ائ ٙثئٖ ثلنقٖ ثلع ٚقڣهڤ  ٕبيغعڜ ثلس ي  اػ ث ا 

لفيڢ ي م تثلبياڗ ڣثلتبييڗ ڣثلحيڤثڗت علګ حٖٕڣ ثطاعنا، ڣيجعل  مڤثضٸ قليلغ 

                                                 
ٙ ثمٖني بجٖع، مطبعغ ثمٖني،  - 1 ع: محمٕڤ محمٖ شاكٚ، ٕث ٚث ، ق ٚث ثبڜ سام ثلجمۓي، طبقاػ فحڤڋ ثلشع

يغ بمصٚ، ه سسغ ثلسعٕڤ  ب55، ٥تةثم
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ٚثځ ثلصاغغ، فيقڤڋ:  كٌڇ مڜ س  ٚ ي صناعغ ثلشع ٚثځ  ٩ٙ تقٖم  ))ثلس ي ث ا يعلږ 

 ٚ ڗ هڤ لږ شاع ڣ معڢ،  ٚث بعٖه  ا ڣكل مڜ جا مڜ ثلشع ي تشبيڢ مصيظ تامببب 

 ، ڗ يستعيڗ بامعن نڢ ا يٖٵ  ٚه، ف س ڣ يٖعيڢ ب ٚځ بعضڢ  يعٖ عڜ لفظڢ، فيس

عا٩ٙ  لفاظڢ ڣ ٚث فتختلڀ  ٛعڢ ثلشع ٚيكا فيڢ، كامعن ثل٘ڬ تتنا ڣيجعل نفسڢ ش

ٙهږ، ڣا يكڤئ نڢ سمٸ شعا ڣ لعلڢ يجحٖ  حڄ ب٘لڊ ثمعن بصاحبڢ،  حٖ منڢ،  ڗ 

ي ثمعن ثلجٖيٖ ڣثلتشبيڢ ، 1((ب٘لڊ ثمعن قٰ  ي ٙڬ ثلجاحٴ  ٚقغ  تحٖف ثلس

ڗ  عظږ، ٗلڊ  ڣ يٖعي كلڢ ڣثلثاني  ٚځ بعضڢ  ڗ يس ما  ڣجڢ: ف ثلصائظ ڣتتږ علګ 

ئحقڢب ثمخًڇٵ بٖٵثلنقإ فيما بعٖ قٖ ڣضعڤث تحٖيٖثػ لها تضمڜ للم

ڗ  ٚڬئتا  ٚ ب تثلعسك ٚيڜحيق خ ٕٙ ثمعاني بيڗ ثمتقٖميڗ ڣثمت ڗ  ،قيقغ تڤث ٗلڊ 

ڣليڗ  ٚځ ث خ٘ ڣثستئناٝ لط ٚقغ بل هي  لغ تٖثخل ثلنصڤ٥ س ثلناقٖ ا يسم مس

صناف ثلقائليڗ غن عڜ تناڣڋ ثمعاني ممڜ تقٖمهږ ڣثلصظ علګ :)) لي٠ فـ  حٖ مڜ 

كٖ 2قڤثلظ مڜ سبقهږ(( ڗ ثلتنا٥  ناقٖ ثلبا۬يثل، ي مڜ خاڋ قڤلڢ ه٘ث علګ 

ٚڣب منها ٕبيغ ا يمكڜ ثله ج علګ منڤثلهږ لږ ڣثقعغ  ڣليڗ ڣثلن ٚيقغ ث خ٘ بط ، فا

ٚث صبح  ،يعٖ عيبا مڜ عيڤب ثلشع ڗ ثلڤثقٸ  ٚث ه٘ث يخاصغ ڣ ف٩ٚ علګ ثلشع

ڣلڤئ ٚڅ ث ليڀ فما ت ي ثلت ٚب  ٚيڜ شيئا، ڣثلض خ ٚڬئتڗ ل ي  تثلعسك ٚ به٘ث  نفسڢ يق

ڗ يلږ بڢ، ڣلكڜ ڣقٸ لأڣڋ كما  ٚ معن سبقڢ ثمتقٖم مڜ غيڇ  خ قڤلڢ: ))ڣقٖ يقٸ للمت

لڊ  مًڇڬ فيڢ، ٗڣ ، فلسـ  ٚفتڢ مڜ نف٦  ٚ ع م خٚ، ڣه٘ث  ي ڣقٸ ل ني عملـ شيئا 

، ث ڣثنتقبڗ * صفغ ثلنسا ٚڗ بٖٙڣ لګ جمٸهلغئسف ني سبقـ  ه٘يڜ  *، ڣظننـ 

                                                 
1
 ب3ت3، ٥ 3ثلجاحٴ، ثلحيڤثڗ، ه - 

ٚڬ، كتاب ثلصناعت  -2  ب  ت9تيڗ، ٥ بڤ هاڋ ثلعسك
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ي نصڀ بيـ،  ، ‘ثلتشبيهيڗ  ڗ ڣجٖتڢ بعينڢ لبع٬ ثلبغٖثٕييڗ، فكٌڇ تعجب لګ 

ٚځ مڜ ثمتقٖم حكما حتما(( ٚ بالس خ حكږ علګ ثمت ڗ ا  ٜمـ علګ  ئب1ڣع

ڗ يقتصٚ علګ ئ ڗ ثلفضل ا يمكڜ  ڣكما صاٙ متٖثڣا بيڗ جملغ ثلنقإ ف

ليڀ ڣحسڜ  صاحظ جإع ثلت ي  ثابتكاٙ ڣثابتٖثٵ، بل يعٕڤ ثلفضل للمحسڜ 

ٙ ثمعن ڣثلسبڄ  ڗ ))ثبتكا ٚڬ:  ڗ يقڤڋ ثلعسك ي ه٘ث ثلش لفاٱ، ڣ ٚكيظ ثمعاني ڣث ت

ٚه ڣسبڄ  لګ ثل٘ڬ ثبتك ٚجٸ  نما هڤ فضيلغ ت ، ڣ لګ ثمعن ٚجٸ  ليڢ لي٠ هڤ فضيلغ ت

ڗ كا ڗ ليڢ، فامعن ثلجيٖ جيٖ ڣ ، ڣ ٕٙڬ ٕٚڬ  ليڢ؛ ڣثلڤسٰ ڣسٰ، ڣثل ڗ مسبڤقا 

ليڢ(( ٚ  ب2لږ يكڜ مسبڤقا  ڗ يستنٖ ثلشاع ٙڬ  ٚڣ صبح مڜ ثلطبي۫ي بل هڤ مڜ ثلض

ٗث علګ نصڤ٥ سابقيڢ  ي حڄ ثمبٖٵ، ف جحاف  ي ه٘ث  ي بنا قصيٖتڢ، ڣلي٠ 

ڗ يغيڇ فيها، ڣعلګ ق ٙ حسڜ كاڗ ثمبٖٵ قٖ ثستعاڗ بنصڤ٥ سابقيڢ ڣجظ عليڢ  ٖ

ب سبقيغ للمعن ي ث فضليغ ڣلي٠  ئثلسبڊ ڣثلٖيباجغ ثللفظيغ يحٛڤ ثمبٖٵ علګ ث

ٚبيغ  ٙثساػ ثللغڤيغ ثلع ٚقاػ بڤثفٚ ثلحٴ مڜ ثلٖ لقٖ ثستڤفـ قضيغ ثلس

نـ ا تجٖ مٖڣنغ ا ڣقٖ  ثلقٖيمغ، ف ٚ بصفغ خاصغ  تناڣلـ ثلقضايا ثللغڤيغ، ڣثلشع

نڢ لږ يف٬ تناڣلـ ه٘ه ثلقضيغ، ڣلږ يش٘  ٚغږ مڜ  ثلباقاني عڜ ثلقاعٖع، علګ ثل

ٙثػ مهمغ، يقڤڋ: نڢ بيڗ فيها ش٘ ا  ٛماننا ثلفصل  ))فيها،  ي  ڣا يخفى عليڢ 

نڢ ا يشبڢ عليڢ ما  ٙسائل عبٖ ثلحميٖت ڣطبقتڢ ڣبيڗ طبقغ مڜ بعٖه، حت  بيڗت

ٚس ي صنعغ ثل ٚٵ  ٚه ڣمڜ بعٖه ممڜ ب هل عص ٙسائل ثبڜ ثلعميٖت ي بيڗت ائل،ةڣتقٖم 

ٚيڜ، حت خل٨ لنفسڢ  خ ٚيقغ ثمت ٚځ ثمتقٖميڗ ڣط ڣها، حت جمٸ فيها بيڗ ط ش

نش لنفسڢ منهاجا ٚيقغ، ڣ ٚه ڣبخاصغ ثلجمل  ب3((ط يشهٖ قڤڋ ثلباقاني ثلسابڄ ٗك

                                                 
ٙ نفسڢ، ٥ - 1  بث9ت – ت9تثمصٖ
ٙ ثلسابڄ، ٥ - 2 ٚڬ، ثمصٖ  بث9تبڤ هاڋ ثلعسك

3
ٛ ثلقٚڗ، ٥ -  عجا ٚ ثلباقاني،   بت2تبڤ بك
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ڗ هناڅ  ٚيڜببب(، علګ  خ ٚيقغ ثمت ٚځ ثمتقٖميڗ ڣط ٚها )جمٸ فيها بيڗ ط ثلتاليغ ٗك

لګ مستڤڥ ڣعي ثلكاتظ سڤث كانـ ه٘ه ثلنصڤ٥ ممڜ تٖثخل بيڗ ثلنصڤ٥ ع

م كانـ مم ٚڣهسبقڤه  قڤثڋ ثلت ڜ عاص ي ث ٚه  ٚه ڣيمعڜ ناظ ڗ يعمل فك ٚ٭  ، بش

ٚيقغ خاصغ  ي نفسڢ حت تستقيږ لڢ ط ٚتبها  ي ٗهنڢ ڣي ٚها  ٚه، فيخم ڣقٸ عليها ناظ

حٖ ب ليها  نڢ مبتٖعها لږ يسبقڢ  ٚجها فيها ك ئيخ

ٗ نجٖه ڣضٸڣا ينفڊ ئ ٚه ثلخاصغ،  ئثلباقاني يعالج ثلقضيغ مڜ ڣجهغ نظ
ٚ ثلڤثحٖمصطلح ثلتشاكل للنصڤ٥ ثلت تشابڢ  ٚث ثلعص جها لفظا ڣمعن لشع  بن

ٙسائل كتاب ٕهٚ، حت  : ))يقڤڋئف ٚث عصٚ، ڣتتٖثنى  ٚ مڜ شع ٙب سبڊ نف ڣقٖ يتقا

ٚٵ  صل، ڣقٖ يتشاكل ثلف ٚيبا، فيغم٬ ث تشتبڢ ثشتباها شٖيٖث، ڣتتماثل تماثا ق

صلببب نڊ قٖ تصإف1((ڣث خٚ: علګ  ي مڤضٸ   ٖللمتقٖم معن ق ))، ثږ يقڤڋ 

غف ٚ معن  خ ٚ عليڢ فيڢ، ڣللمت ب ٚ بما  نڊ بعٖ ٗلڊ تجٖ طمسڢ ثآخ لڢ ثمتقٖم، ثږ 

ٙضيعا لباڗ نهما  ٚيكا عناڗ، ڣك ليڢ فهما فيڢ ش كٖ  ،2((معن تڤثفٖث عليڢ، ڣتڤثفيا  ي

ٙجغ ا  لګ ٕ لګ تشاكلها حت تصل  ٕڬ  ڗ تٖثخل ثلنصڤ٥ قٖ ي ثلباقاني هاهنا 

خ٘ عڜ ثلثاني، كما  يمكڜ ڣا ڣمڜ ثل٘ڬ  ڗ يميڈ فيڢ مڜ نظږ  سبقيغ للقاٙ  ڗ ث

ٚه ا تعطي ي نظ ٙيخيغ  ٜ ثمتقٖم علګ  ثلتا ٚ ما عج خ ٜيغ لصاحبها فقٖ تجٖ لٖڥ ثمت ثم

ئبثإتياڗ بڢ

ي كتابڢت ثلعمٖعت،  ٕبيغ  ٚقاػ ث ٙشيڄ حٖيثڢ عڜ ثلس يفتتح ثلناقٖ تثبڜ 

ڗ يٖعي حين  ٚث  حٖ مڜ ثلشع  ٙ ٙشيڄ: ))ڣه٘ث باب متسٸ جٖث، ا يقٖ يقڤڋ ثبڜ 

حغثلسائ ٚ فا خ ا عڜ ثلبصيڇ ثلحاٗځ بالصناعغ، ڣ شيا غامضغ،   مغ منڢ، ڣفيڢ 

                                                 
1
ٙ ثلسابڄ، ٥ -  ٚ ثلباقاني، ثمصٖ  ب22تبڤ بك

2
 -  ٙ  ب9ث2، ٥نفسڢثمصٖ
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ڗ ثلناق1ٖا تخفى علګ ثلجاهل ثمغفل(( ٚيفڢ علګ  ، يتضح مما تقٖم  قٖ بن تع

ڣلګٕعامتيڗ:  ٚثٹ ڣا يخلڄ مڜ عٖم، فهڤ فا س٠ مڜ ف ڗ ثلفعل ثإبٖثعي ا يت  :

، ڣحڤثٙ مستمٚ بيڗ  ٚثكم ڗ يٖعي غيڇ فعل ت ڬ شاعٚ  ثمبٖعيڗب ڣعليڢ ا يمكڜ 

ئٗلڊب

ٙيغ بيڗ ثلنصڤ٥ ڣمبٖعيها ا تكڤڗ علګ ڣتيڇع ڣثحٖعب  ثانيا: ڗ ه٘ه ثلعمليغ ثلحڤث

حغ ا ثلناقٖ ثلحاٗځ، ڣقٖ تكڤڗ ڣث ئفقٖ تكڤڗ خفيغ غامضغ بحين ا يكتشفها 

ئب2جليغ حت بالنسبغ للجاهل ثمغفل

خ٘ نئ ڬ نڤٵ مڜ مڜ ثږ ي ي   ٚ ڗ ٗك ٚ علګ  م لغ تڤضيح ث ئاقٖنا علګ عاتقڢ مس

ٚقاػ، ثمعاني تقٸ  خ٘ مڜ غيڇه فه ٕالغ ثلس ٚ ثعتمإه علګ ث ٚ علګ ثلشاع نك كما 

ٚيحتڢ، ف ي ثلبٖيٸ ثمخًڇٵ ثل٘ڬ يخت٨ علګ ضعڀ ق نما هڤ  يضا  ٚځ  يقڤڋ: ))ڣثلس

ي ثمعاني ثمشًڇكغ ثلت مثالهږ  بڢ ثلشاعٚ، ا  ي  ٙيغ علګ عإثڴهږ ڣمستعملغ  هي جا

خ٘ه مڜ غيڇهببب ڣثتكاڋ  ڗ يقاڋ  ٕه  ٚتفٸ ثلظنغ فيڢ عڜ ثل٘ڬ يٙڤ ثڴهږ، مما ت ڣمحاٙڣ

ٙ لڢ  ليڢ جهل، ڣلكڜ ثمختا ٚكڢ كل معن سبڄ  ٚقغ بإع ڣعجٜ، ڣت ٚ علګ ثلس ثلشاع

ڣسٰ ثلحااػ(( ي كته٘ث ڣتفسيڇ قڤلڢ ، 3عنٖڬ  ٕه  ٙڣ ٚثضغ ثل٘هظت حين ما  ابڢ تق

نما هي ثمقاصٖ  ٚقاػ،  خ٘ها س نها ثخًڇثعاػ ڣ يقڤڋ: )) ڣثمعاني ثلت يقاڋ 

ٚقغ(( خ٘ها س ليها هي ثلت يسم  ٚځ  ٚتيباڴها ڣثلط   ب4ڣت

                                                 
ٙئ  - 1  بت28، 2٥ةشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع، هثبڜ 
ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ٥محمٖ فتح   - 2 ٚيغ عنٖ ثبڜ  ٚقغ ثلشع  بت-5ه مصباٍ، مفهڤم ثلس

ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع، ٥ - 3  بت28ثبڜ 
يٸ،  - 4 ٚكغ ثلتڤنسيغ للتٛڤ ٚب، تح: ثلشاٗلي بڤيۓي، ثلش ٙ ثلع شعا ي نقٖ  ٚثضغ ثل٘هظ  ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ق ثبڜ 

 ب55، 2٥ث9ت)ٕ٭(، 
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ڣ عٖم  ڗ نٖعي فيڢ تقصيڇ ثلعلما ثلقٖثمى  ه٘ث ثلباب بالتحٖيٖ ا يمكڜ لنا 

ٝٙ ٚيحهږ بڢ، فا يخفى علګ ٕث ٚ مڜ  تص خ٘ػ بحظها ثلڤثف ٚقاػ قٖ  ٚع ثلس ڗ ظاه

ٕٚ عبٖ ف ٙثساػ ثلقٖيمغ، ڣلقٖ  خ٘ بابا  ثلٖ ٚقاػ ڣث ٚع ثلس ٚجاني لظاه ثلقاهٚ ثلج

ٚقاػ،  يڜ يقٸ مڤقٸ ثلس ٚثٙ ثلباغغت، ڣيبيڗ  س ي كتابيڢتٕائل ثإعجاٛ ڣ  خاصا 

ٚقتڢ يقڤڋئ خ٘ه ڣما ا يحڄ لڢ س  ٚ فيما يخت٨ مثا : ))ڣيفصل بيڗ ما يحڄ للشاع

ٚف، ببببٕخل  ٚف، ڣمنٸ ثلص ٚكاػ، ڣثلص ٚثب بالح حكام، نحڤ ثإع ٚبيغ مڜ ث باللغغ ثلع

خ٘ حت ن۫ګ عليڢ، ڣبيڗ  ٚقغ ڣ خ٘ ثلش  مڜ ه٘ث ثلباب س نڢ ثلغلٰ علګ مڜ جعل 

مڤئ ، ڣا ٙ مڜ ثمعاني ثلعاميغ، ڣث ٚبي علګ ثلعجم ثمشًڇكغ ثلت ا فضل فيها علګ للع

جليا ثمڤثضٸ ثلت تڤجظ فيها  ، ڣبه٘ث يظه1ٚ((يل ٕڣڗ جيل ثختصا٥ لڢ ج

ٚقاػب ٚقاػ مما ا يقٸ فيڢ ثلس ئثلس

لګ تحليلڢ لأبياػ ثلت كثيڇث ٚجاني، نشيڇ  ٚ ثلج ٚ عبٖ ثلقاه     ڣلتڤضيح ڣجهغ نظ

ي   ٕٚ ٚعث كتظثلما ت ٚث علګ ثمعن  لت تناڣلـ ظاه جا لتعاٙڣ ثلشع نمٗڤ ٚقاػ،  ثلس

ٚجانيثلڤثحٖ، ڣلي٠ ك٘ل ٚ ثلج ي نظ ئيقڤڋ ثلنابغغ: : ))ڊ 

ٜث بالجي٤ حلڄ فڤقڢ  ** ئ*  عصائظ طيڇ ڴهتٖڬ بعصائظئ**ٗث ما غ

ڗ قبيلڢ    يقڜ  ڣڋ غالظئ*****  جڤثنح  ئٗث ما ثلتقى ثلصفاڗ 

بڤ نڤثٝ:  ئڣيقڤڋ 

يا ثلطيڇ  ٜٙهب**غٖڣتڢ  **تت ئ*   ثقغ بالشبٸ مڜ ج

ٜث بالجي٤، ثلبيتيڗ  ٗث ما غ ٚكـ للنابغغ شيئا حين يقڤڋ:  بي نڤثٝ:ت ما ت ڣقيل 

ػ ثإتباٵ فقاڋ: ثسكـ، فلئڗ س ٗ 2((كاڗ سبڄ فما  ٚع ثلتنا٥  ٚ جليا ظاه ، تظه

ا للمتمعڜ ثلثاقظ  ي خ٘ ثمعن ڣغيڇ فيڢ، حت ا يمكڜ  خ٘، ڣ ڗ يكتشڀ مڤقٸ ث

                                                 
1
ٚجاني، -  ٚ ثلج  ب24ثإعجاٛ، ٥ٕائل عبٖ ثلقاه

2
 -  ٙ  ب2ة5، ٥نفسڢثمصٖ
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ٚجاني خ٘ه، : ))ه٘ث يقڤڋ ثلج خفى  خ٘ه ف نڢ   : ٚ خ ي  خ٘ه ڣ  ٚ خ٘ ثمعن فظه نڢ 

خ٘ لڢ مڜ صاحبڢ ا يصنٸ  تڢ ڣهيئتڢ، ڣكاڗ ث ڣلڤ كاڗ ثمعن  يكڤڗ معإث علګ صٙڤ

ع ي صٙڤ ڗ ثللفٴ  ڗ يبٖڋ لفظا مكاڗ لفٴ، لكاڗ ثإخفا فيڢ محاا،   شيئا غيڇ 

ٚقغ بمفهڤمها علګ 1((غيڇ ثلت كاڗ عليها نڢ لږ يحٖٕ ثلس ٚجاني  ح مڜ قڤڋ ثلج ، ثلڤث

خ٘  ثباػ ث نما حاڣڋ  ڣ تتبٸ ثلثمام مڜ ثلقڤڋ، ڣ ڣلڤڗ،  ب عليڢ ث ثلنحڤ ثل٘ڬ ٕ

ٚقغ مڜ غيڇ ما يٖڋ  ٚثه ما يٖڋ علګ ثلس خ خ٘ ڣ ڣ ثللفٴ مڜ ث ڣما يعًڇڬ ثمعن 

خ٘ ڗ  ٚقغ حت ڣلڤ عليها، فٖڋ ٗلڊ علګ  ٚثٕف لڢب  ثللفٴ يعٖ س ئبٖلڢ بم

ڗ قضيغ  ٕنا سابقا ف ٙڣ ٚبي، ڣكما  ٕبي ثلع ٚڣنڤلڤجي للنقٖ ث ڣمٸ ثلتطٙڤ ثلك

ٛ حٖٕڣ  ٚث ب ٚث ڣ ي  ثإنصاف بيڗ ثلشع ليڢ  صبحـ مٖخا باغيا يحتكږ  ٚقاػ  ثلس

ثي مثاڋ تثبڜ ث ٚيڜ ك خ ٙبهږ ثلفنيغ ڣخبڇڴهږ، ل٘ث ڣمٸ نقإ مت لګ تجا ڇت نلفيهږ يٖعڤڗ 

ٗث كاڗ ثمبٖٵ  ٚيحغ، ف ڗ تڤق٘ ثلق نها  ڗ مڜ ش ثإطاٵ علګ معاني مڜ سبقڤهږ 

ليڢ ٚيظ لږ يسبڄ  ليها، قٖ ينقٍٖ لڢ مڜ بينها معن غ ، 2مطلعا علګ ثمعاني ثمسبڤځ 

ٚيحغ  اػ ملكغ ثلبياڗ ثلت ت٘كي ق لغ مڜ  خ٘ عاما ڣ ثيڇت  مبٖ ث كما ثعتبڇ تثبڜ ث

ي ه٘ث ثلصٖٕ: ))ڣيقصٖ به٘ث ثاطاٵ علګ كام ثمتقٖميڗ  ٕيظ ڣثلشاعٚ، فيقڤڋ  ث

ٚث٩ ثلناٝ ڣنتائٌ  غ نڢ يعلږ منڢ  ي ٗلڊ فڤثئٖ جمغ،  ڗ  ، ف مڜ ثمنظڤم ڣثمنثٙڤ

ٙهږ، ڣي ٚيحغ، فكا شيا مما تشح٘ ثلق ڗ ه٘ه ث ٚيڄ منهږ ببب، ف ٚف بڢ مقاصٖ كل ف ع

ٚػ،  ٙفا بها تصيڇ ثمعاني ثلت ٗك ٗث كاڗ صاحظ ه٘ه ثلصنعغ عا ڣت٘كي ثلفطنغ، ڣ

ٙثٕ((  ٙثٕ، ڣيًڇڅ ما  خ٘ منڢ ما  ٚثجها، كالش  ثملقى بيڗ يٖيڢ، ي ي ثستخ ئب3ڣتعظ 

                                                 
1
 ب9ة5، ٥نفسڢ  - 

2 -  ٚ ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، هينظ  ب59، ٥تة: ثبڜ ث
ٙ نفسڢ، ه - 3  ب59، ٥تةثمصٖ
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ٙف ما تثلعلڤڬت فقٖ ڣلج مبحن ثل ٙبما هڤ متٖثڣڋ متعا ٚيڀ  ٚقاػ بتع س

ٚ معن  ٚي لګ تق ٚث  ڗ يسبڄ بع٬ ثلشع ٙ هي  شعا ي ث ٚقغ  عليڢ، حين يقڤڋ: ))ثلس

ٚڥ(( خ ٙع  خ٘ ٗلڊ ثمعن ڣيكسڤه عبا ٚ ي خ  ٚ تي شاع ، 1مڜ ثمعاني ڣثستنباطڢ، ثږ ي

نڢ  ا  ٚقاػ  ٙ ثلناقٖ مبٖ ثلس ٚث ق ٚغږ مڜ  ڗ ثمفعلګ ثل ي بيڗ  ٛثٕ  ٜيغ ڣثلفضل مڜ 

ٙه ثلحٖين ليبيڗ حااػ ثآخ٘ فيقڤڋ: ))ثږ يختلڀ حاڋ ثلقڤڋ ڣغيڇ فيڢ، ثږ يستٖ

ع ثل٘كا  ٕٙيئا قبيحا، علګ قٖٙ جٕڤ ٙع يكڤڗ  ٙع يكڤڗ جيٖث مليحا، ڣتا ثآخ٘، فتا

ٕٚه  ٚع ڣي ٚع ڣبع خ٘ ك ٚث مڜ ي ٚيڜ، ببب فمڜ ثلشع ڣثلفطنغ ڣثلفصاحغ بيڗ ثلشاع

يياقڤتغ ڣئ مثاڋ  لګ غيڇ ٗلڊ مڜ ث ع  ٕٚه عبا خ٘ه ٕيباجغ ڣي ٙع، ڣمڜ ثلناٝ مڜ ي ٕ 

))ٕٚ خ٘ ڣثل ضٖثٕ ڣث ٚڥ يحٖف ،  2ثلنقائ٬ ڣث خ ڣ ب ٚيقغ  نڢ بط مٚ  فحقيقغ ث

ڗ يكڤڗ ثمحٖثڤڗ قٖ  ٚ مڜ  م نتاجاػ ثمبٖعيڗ، ))فا يخلڤث ث ي  ثلتٖثخل ثلنپ  

ٛثٕڣث ع ڣ  ٛثٕڣث، فلهږ فضيلغ خ٘ڣث ثلقٖيږ بحالڢ،  ڗ كانڤث  ڣ نقصڤث منڢ، ف ليڢ، 

ي تلڊ  ڗ كانڤث نقصڤث، فامتقٖمڤڗ  ٜيإع، كما كاڗ للقٖما فضيلغ ثلسبڄ، ڣ ثل

ڗ كانڤث نقلڤها بحالها، فتلڊ هي معاني ثمتقٖميڗ ا  فضل منهږ، ڣ ثمعاني خاصغ 

ئ ي ث كٌڇ مما يجظ  ئب3خ٘ ڣثلنقل((يستحڄ ثمحٖثڤڗ عليها حمٖث ڣا ٗما 

ڗ مڜ ٚيغ نجٖ  ٚجعياػ ثلنقإ ثلفك لګ م ٗث ما عٖنا  ٚيڜ  ڣ بينهږ ثمنتص

لفاٱ ڣصفا مائها ٙصڀ ث ي  ٜيغ ثلنظږ تكمڜ  ڗ م ٚجعڤڗ  ڣحسڜ  ،لألفاٱ ي

ٚكيبها خ٘ ت  ا حاجغ للمعن ليظهٚ جماڋ ثلقڤڋئڣئ ،ڣجماڋ تناسقها مٸ بعضها ،م

ٚث فكماڗ ثمعاني مٗلڊ ڣه٘ث باب يخٖم مبحن ثلتنا٥  ٕبا ڣثلشع  شًڇكغ بيڗ ث

خٚ ڗ يحٖف لٖڥ ثمت ڣڋ يمكڜ  ٕٙ ثمعاني لٖڥ ث ڗ تتڤث جل ٗلڊ ڣجظ   علږن)) ، ڣ

                                                 
ٚثٛ، ه - 1  بثةت، 3٥ةثلعلڤڬ، ثلط
ٙ ثلسابڄ، ٥ - 2 ٚثٛ، ثمصٖ  بثةتثلعلڤڬ، ثلط
3 -  ٚ ٚجاني، ٥محمٖ عبٖ ثمطلظ، قضايا ثلحٖثثغ عنٖ عبٖ ثلقاه  ب39تثلج
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خا بالشجاعغ كالڤصڀ ثلعمڤم علګ ثلغ٩ٚ ي كاڗ ڗ ثلقائليڗ ثتفاځ ڗ   ڣثل

ٚقغ يعٖ فا ڣثل٘كا ڣثلبإع ڗ نحڤهما ڣا ثستعانغ ڣا س ٙئ ه٘ه ف ٚٙع مڤ  ي متق

ع ثلنفٝڤ عجږ ثلفصيح فيها يشًڇڅ للعقڤڋئ متصٙڤ ئب1((ڣثمفحږ ڣثلشاعٚ ڣث

2- : ن الّتراثّي  الّسرقا اأدبي ضمن أطر امد

:-ت. 2 جه نظر نقدّي  خفا الّسرق 

ٚڬئئ ٙځئ ڗ ثمستق فكاٙ ثلنقإ ڣثلباغييڗ  للمٖڣناػ ثلًڇثثيغ يلفي فڤث ڥ ڣ ي ٙ

ٚ كاڗ يضڤيمنها خاصغ ما تعلڄ  م ي بإ ث ٚ لها  ٕبيغ، فمڜ نظ ٚقاػ ث ها بقضيغ ثلس

خ٘هږ، ڣلكڜ ما  ٚث ڣم ثتخ٘ػ لنفسها مكانا ڗ لبثـ حت تحـ باب عيڤب ثلشع

ٙث ضمڜ قضايا ثلنقٖ ڣثلباغغ صبح ثلنقإقا لګ ثلتنا٥، ، ف  ي حٖ ٗثڴهږ يٖعڤڗ 

ٚب منها ثمحمٕڤ ڣمنها ثم٘مڤم،  ض مقابل ٗلڊ جعلڤث لڢ قڤثنيڗ ڣضڤثبٰ ڣقسمڤه 

خ٘ث عليڢب ٚقتڢ ڣا يصبح م ٚ س ث خفا  ڗ يتمكڜ ثمبٖٵ مڜ  ي ٗلڊ  فعلګ  غايژهږ 

ٚيڄ، ف ٴثلجاححٖ تعبيڇ  ي ثلط ٚڣحغ  ڗ تخفيها خافيغ، ڣلكڜ امعاني مط ا يمكڜ 

ليل ثلتبايڜ بي ٜيغ ثلتفاضل ٕڣ ٕبا تكمڜم ٚث ڣث صڀ ي  ڗ ثلشع لفاٱ ٙڣ سبڊ ث

ٙثػ ڣتناسظ ثمعاني ٗ))ثلعبا  ، ٩ٙ ي ث ا مڜ ا يعلږ  ي تشبيڢ مصيظ تامببب  تقٖم 

ڣ  ٚځ بعضڢ  ڗ هڤ لږ يعٖ عڜ لفظڢ، فيس ڣ معڢ،  ٚث بعٖه  ڣكل مڜ جا مڜ ثلشع

ٚيكا  ، ڣيجعل نفسڢ ش ڗ يستعيڗ بامعن نڢ ا يٖٵ  ٚه، ف س فيڢ، كامعن يٖعيڢ ب

حڄ  حٖ منڢ،  ٙهږ، ڣا يكڤڗ  شعا عا٩ٙ  لفاظڢ ڣ ٚث فتختلڀ  ٛعڢ ثلشع ثل٘ڬ تتنا

نڢ سمٸ ب٘لڊ ثمعن قٰ ڣ لعلڢ يجحٖ  ئب2((ب٘لڊ ثمعن بصاحبڢ، 

ي ثلتنا٥ مڜ ڣجهغ  ٚ يشًڇ٭  ح ثمعالږ بيڗ نظ ڗ ا يكڤڗ ڣث ٚب  ثلًڇثثييڗ ثلع

خ٘  ٚقغ، فا ٚ ثلقڤڋ ثلس ٚ مڜ تحڤي ٚڣيغ حت يتمكڜ ثلشاع ٚ ڣثل نعام ثلفك يسًڇعي 

                                                 
ي علڤم ثلباغغ، ٥قجاڋ ثلٖيڜ ثل - 1 ، ثإيضاٍ   بت9تٜڣين

2
 ب3ت3، ٥ 3ثلجاحٴ، ثلحيڤثڗ، ه - 
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يسٚ مڜ ثلتجٖيٖ، ڣكسڤتڢ بحلغ مخالفغ حت يبٖڣ ثلقڤڋ مڜ ثخًڇثعڢ،  فالتقليٖ 

ثٚ بسابقيڢب ڣبيڗ ه٘ث  ثٚ مڜ غيڇه، ڣت ٕيظ  ي كل  هڤڗ مڜ ثابتٖثٵ، ڣ ڣثإتباٵ 

ٚ ثلٖث ث خفا ث ثڅ يجظ علګ ثمبٖٵ  ٚ ٗڣ لګ ح٘ثقغ ثلشاع خ٘ ڣثل٘ڬ يحتاه  ڋ علګ ث

حا جليا، ڣقٖ يكڤڗ مستًڇث مخفيا، ڣتبقى ه٘ه  ثٚ ڣث ڣفطنتڢ، فقٖ يكڤڗ ثلت

سلڤب  ٕيظ ڣب بٖثٵ خا٥ با ٚيحغ ليظهٚ بع٘ها  ٕٚ ٕثفٸ لشح٘ ثلق ثيڇثػ مج ثلت

ڗ  ٚ مبتٖٵب كما  م ڗ))غيڇ ث ٌئمتڤقڀ علګ  بياػ  يسلڊ سبيل مڜ كاڗ قبلڢ، ڣيحت با

نما ثاقتٖث بامحسڜ، ڣكل ڣثثڄ فيڢ  ، ڣ ثلت عيبـ علګ قائلها، فلي٠ يقتٖڬ بام٦ 

ثڗ  ٛڣ ي  ٚجها  ٚه، ڣيخ عها شع ا ثلقليلب ڣا يغيڇ علګ معاني ثلشعٚ فيٕڤ مجل لڢ 

ڗ تغييڇه لألفاٱ  شعاٙ ثلت يتناڣڋ منها ما يتناڣڋ، ڣيتڤهږ  ثڗ ث ٛڣ مخالفغ 

ث ٛڣ ڣ يڤجظ لڢ فضيلغ((ڣث ٚقتڢ،  ئ ب1ڗ مما يسًڇ س

لګ ثمعاني  نهږ سبقڤث  ٚه محنغ علګ  ٚث عص ڣيعتبڇ تثبڜ طباطبات حاڋ شع

تى ثمتقٖمڤڗ علګ كل بٖيٸ جٖيٖ ڣكام سٖيٖ، ڣعڜ ه٘ه  ٚثئقغ، ڣقٖ  لفاٱ ثل ڣث

نما يثابڤڗ علګ ما يستحسڜ مڜ ٚنا  ي عص ٚث  لطيڀ  ثلحاڋ يقڤڋ ثلناقٖ: ))ڣثلشع

ٚبڤڗ مڜ معانيهږ، ڣبليغ ما ينظمڤنڢ مڜ  ٙهږ، ڣبٖيٸ ما يغ شعا ٕڣنڢ مڜ  ما يٙڤ

جڤنڢ مڜ ڣ٧  قڤلهږ(( نيڄ ما ين ٙهږ، ڣ ٕڣنڢ مڜ نڤثٕ ، 2لفاظهږ، ڣمضحڊ ما يٙڤ

ٚځ ثلفنيغ ثلت يمكڜ  ساليظ ڣثلط ٚث علګ ث ي ه٘ث ثمڤطڜ ٕڋ تثبڜ طباطبات ثلشع ڣ

تباعها حت ا تكڤڗئ قڤثڋ مڜ سبقڤهږب لهږ  ئقڤثلهږ سلخا 

ٚقغ خفا ثلس ي  يضا لتكڤڗ سببا   ڣمڜ ثلڤسائل ثلت ثقًڇحها تثبڜ طباطبات 

ي  شعاٙ مڜ تقٖمڤه، فيقڤڋ: ))بل يٖيږ ثلنظٚ  ٙبتڢ  كٌڇع حفٴ ثلشاعٚ ڣطڤڋ ٕ

ي قلبڢ، ڣتصيڇ م صڤلها  ٚسخ  ٙ ثلت قٖ ثخًڇناها لتلصڄ معانيها بفهمڢ، ڣت شعا ڤثٕ ث

                                                 
ٙ ثلشعٚ، ٥ - 1  بتت -5تثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ، عيا
ٙ نفسڢ، ٥ - 2  ب5تثمصٖ
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ليڢ نتائٌ ما ثستفإه  ٕڥ   ٚ ٚه بالشع ٗث جا١ فك لفاظها، ف لطبعڢ، ڣي٘ڣب لسانڢ ب

ٚغغ مڜ جميٸ  شعاٙ، فكانـ تلڊ ثلنتيجغ كسبيكغ مف مما نظٚ فيڢ مڜ تلڊ ث

صناف ٙيغ مڜ ث ٚجها ثمعإڗب ڣكما قٖ ثغًڇف مڜ ڣثٕ قٖ مٖتڢ سيڤڋ جا   ثلت تخ

ئ ب 1مختلفغ((شعاب 

ي  خ٘:))ڣيحتاه مڜ سلڊ ه٘ه ڣيقڤڋ  ثٚ ث خفا  ٚځ  خٚ مبينا ط مڤضٸ 

ٙڴها، ڣتلبيسها حت  ي تناڣڋ ثمعاني ڣثستعا   ٚ لطاف ثلحيلغ ڣتٖقيڄ ثلنظ لګ  ثلسبيل 

ليها، فيستعمل  نڢ غيڇ مسبڤځ  ٚڴها ك ٕٚ بشه ٚث بها، ڣينف تخفى علګ نقإها ڣثلبص

ي غيڇ ثلجن٠ ثل٘ڬ تناڣل ع  خٗڤ ڣ ثمعاني ثم ي تشبيظ  ٗث ڣجٖ معن لطيفا  ها منڢ، ف

ي  ڗ ڣجٖه  ، ڣ ي ثلهجا ي ثمٖيح ثستعملڢ  ڗ ڣجٖه  ي ثمٖيح، ڣ ٜڋ ثستعملڢ  غ

ي ڣصڀ ثإنساڗ(( ڣ فٝٚ ثستعملڢ  خ٘ مڜ نف٠ نمٰ 2ڣصڀ ناقغ  ، ه٘ث عڜ ث

خ٘ مڜ غيڇه  ٚتبغ عنٖ ثلناقٖ ما  علګ منڢ م لګ ثلشعٚ، ڣ ٚ ڣ ڬ مڜ ثلشع ڗ ثلن٨؛  ك

خ٘ مڜ  ي ي ڗ ڣجٖ ثمعن ثللطيڀ  لګ ثلشعٚ، فيقڤڋ:))ڣ ٚسائل ڣثلخطظ ڣينقلها  ثل

حسڜب  خفى ڣ ٚث كاڗ  ٚسائل فتناڣلڢ ڣجعلڢ شع ڣ مڜ ثلخطظ ڣثل ثمنثٙڤ مڜ ثلكام، 

ڣيكڤڗ ٗلڊ كالصائغ ثل٘ڬ ي٘يظ ثل٘هظ ڣثلفضغ ثمصڤغيڗ فيعيٖ صياغژهما 

حسڜ مما كانا عليڢ(( خ٘ ڣجظ عليڢ ثاعتمإ علګ ه٘ه ، فحتئ3ب ٚ ث ث ٕيظ   يخفي ث

ع علګ ثختاف فنڤڗ ثلقڤڋ فيهاب خٗڤ خ٘ ثمعاني ثمستعملغ ڣثم ٚيقغ بحين يكڤڗ  ئثلط

ٚقغ  تثلڤساطغ بيڗ ثمتنب ڣخصڤمڢتڣسږ صاحظ كتاب  خفا ثلس ٚځ  ط

ي مقٖمتڢبعنڤئ ٚقغ ڣيقڤڋ  ي ثلس ٚڅ مڜ ثڗ ثلتفنڗ  ثلبيتيڗ ثمتشابهيڗ : ))ڣحت ا يغ

ڗ  ٙث، ف ثڅ ثفتخا ، ٗڣ ڗ يكڤڗ ه٘ث هجا ٚ مٖيحا، ڣ حٖهما نسيبا، ڣثآخ ڗ يكڤڗ 

                                                 
 بتتنفسڢ، ٥ - 1
2 -  ٚ ٙ ثلشع  بة8، ٥ثبڜ طباطبا ثلعلڤڬ، عيا
ٙ نفسڢ ، ٥ - 3  بت8ثمصٖ
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نڢ ڣنظمڢ،  ٗث علڄ ثمعن ثمختل٠ عٖڋ بڢ عڜ نڤعڢ ڣصنفڢ ڣعڜ ٛڣ ٚ ثلح٘ځ  ثلشاع

ملهما  ٗث ت جنبييڗ متباعٖيڜ، ڣ ٚ بالغب ثلغفل، ڣجٖهما  ٗث م ٙڣيڢ ڣقافيتڢ، ف ڣعڜ 

ٚثبغ ما بينهما، ڣثلڤصلغ ثلت تجمعهما((ثل ٚف ق ، ڣقٖ مثل ثلناقٖ ل٘لڊ 1فطڜ ثل٘كي ع

ئبقڤڋ كثيڇ:

ٖئٙئئ ٗئ٦ ئنئئ ي ئيلئبئسئ لئكئګ بئلئيئي لئلئ لئثئمئتئا ***** مئنئئكئا فئهئٚئكئ 

بڤ نڤثٝ:  ئڣقاڋ 

ئاڗكئمئ ڢئنئمئ لئخئيئ ږئلئ ڢئنئئكئ***** فئ ڢئالئثئمئ ڤبئلئقئي ثلئٙ ئڤئصئڊ تئلئمئ

ڣڋ نسيبا، ڣثلثاني مٖيحا ڗ كاڗ ث حٖهما مڜ ثآخٚ، ڣ ڗ  ي  ئب2فلږ يشڊ عالږ 

ٚڬئت ما خ٘  ت فنلفيڢ قٖثلعسك ي قضيغ حسڜ ثم حا٭ بڢ مڜ كل فصل  ڣ

ٚقغ  خفا ثلس خ٘ڣها–يقڤڋ:)) ڣلكڜ عليهږ ثلجڤثنظ ڣعڜ  لفاظا  -ٗث  ڗ يكسڤها 

ٗث  ٚضها؛ ف ي غيڇ حليژها ڣمع ٕڣها  ليفهږ، ڣيٙڤ ي معا٩ٙ مڜ ت ٚٛڣها  مڜ عنٖهږ ڣي

ي  ٕڬ ما سمٸ ما كاڗ  ڗ ثلقائل ي ليها، ڣلڤا  حڄ بها ممڜ سبڄ  فعلڤث ٗلڊ فهږ 

نما ينطڄ ثلطفل بعٖ ثستماعڢ مڜ ثلبالغيڗ(( ڗ يقڤڋ؛ ڣ ٚ بيڗ، فامعن 3ٕطاقتڢ   ثئ

ٚث  ٚ ڣمكمڜ ثلتفاڣػ ثلشع م ٙ ث ڗ مٖث ا  لګ حليغ بينهږ لٖڥ قٖيږ ڣجٖيٖ،  ٚجٸ  ي

ڗ  ٙٿ  ه عنڢ  يٖ ٗلڊ ڣهي مقڤلغ ثإمام علي  ٚكيبهاب ڣلنا مثاڋ ي لفاٱ ڣحسڜ ت ث

ا لكاڗ نفٖب عإع ثلكام ڣ ي  ٜيغ  ٚبما ڣقٸ ثمعن  ثم ، ف فـ))ثمعاني مشًڇكغ بيڗ ثلعقا

ليفها  صفها ڣت لفاٱ، ٙڣ ي ث نما تتفاضل ثلناٝ  ٜنۑي، ڣ ي ڣثلنبطي ڣثل ثلجيٖ للسڤ

ئب 4ڣنظمها((

                                                 
ٚجاني، ثلڤساطغ، ٥ - 1  ب8ثت-ثثتثلقاٿ  ثلج
ٙ ثلسابڄ، ٥ - 2 ٚجاني، ثمصٖ  ب8ثتثلقاٿ  ثلج
ٚڬئ - 3  بت9ت، كتاب ثلصناعتيڗ، ٥ بڤهاڋ ثلعسك
ٙ نفسڢ، ٥ - 4  بت9تثمصٖ
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ٚڬئتڣيبيڗ  ٚقغ،  تثلعسك ثٚ ثلس ڗ يخفي  خٚ كيڀ يمكڜ للشاعٚ  ي مڤضٸ 

خ٘ث عليڢ، فـ ))ثلحاٗځ يخفي  ي سًڇع، فيحكږ حت ا تكڤڗ م خ٘ه  لګ ثمعن ي ٕبيبڢ 

ٚ بڢ لڢ كٌڇ مڜ يم ليڢ  خ٘ معن مڜ نظږ بالسبڄ  ڗ ي ٚځ  خفا ثلس سباب  حٖ  ب ڣ

 ٚ ي صفغ خم ڣ ينقل ثمعن ثمستعمل  ي نٌڇ،  ٕه  ڣ مڜ ننٌڇ فيٙڤ ي نٌڇ،  ٕه  فيٙڤ

نڢ ا يكمل  ا  لګ ڣصڀ؛  ي مٖيح فينقلڢ  ڣ  ي مٖيح،  ا ثمبڇٛ؛ فيجعلڢ  ه٘ث 

ي قڤلڢ: بڤ نڤثٝ  لګ ثمعن ڣسًڇه غايغ ثلسًڇ  خفى ٕبيبڢ  ئڣثلكامل ثمقٖم، فممڜ 

ٙئ ٙ ***** ڣحاڗ مڜ ليلڊ ثنسفا ٙيحانها ثلعقا ئعطتڊ 
؛  خفاه غايغ ثإخفا ، علګ ما حكڤث، فقٖ  عش  خ٘ه مڜ قڤڋ ث ڗ كاڗ قٖ 

: عش  ئڣقڤڋ ث

ٚيالها ئب1((ڣسبيئغ مما تعتڄ بابل ***** كٖم ثل٘بيح سلبژها ج

ٙڣنڄ  ٚڣطا ڣضڤثبٰ حفاظا علګ  ٚڣڗ ش ٚع ڣضٸ لها ثمنظ ڣتعاما مٸ ه٘ه ثلظاه

ٚيغ  ٕبيغ شع عماڋ ث ٚ ثإبٖثٵ كائنا ٕثخل ث ٕبي، ڣحت يبقى عنص ڣحسڜ ثلعمل ث

ڣ نٌڇيغ، ٙځ عڜ غيڇه، يقڤڋئڣيڤثصل ق كانـ  ڗ يكشڀ ثلسا جل  ڣك٘لڊ  : ))ڤلڢ مڜ 

ٙځ ثمعاني، ڣا مڜ يخًڇعها، ڣا مڜ يلږ  لفاٱ ڣا سا ٙځ ث ٚفغ سا ا يخفى عليهږ مع

خ٘ ممڜ يكاتږ بڢ، ڣا مڜ يخًڇٵ ثلكام ثخًڇثعا، ڣيبتٖهڢ  بها، ڣا مڜ يجاهٚ با

ي تنقيحڢ، ڣيصب  ٚ ٚڣڥ فيڢ، ڣيجيل ثلفك ڇ عليڢ، حت يتخل٨ لڢ ما ثبتٖثها، ممڜ ي

ٚيٖ لفاٱ  ب2((ي ٚځ ث ٚځ بيڗ مڜ يس ٚه، هناڅ ف ثنطاقا مڜ قڤڋ ثلباقاني ثلسابڄ ٗك

ڗ تكڤڗ فيها  جل  معاڗ ثلنظٚ فيها،  ڣثمعاني ڣبيڗ مڜ يستخٖمها بعٖ تنقيحها ڣ

ڗ  ساٝ يستطيٸ ثلقاٙ ثمح٘ځ  سلڤبڢ، ڣعلګ ه٘ث ث بصمتڢ ثلخاصغ ثلت يتميڈ بها 

ئبيميڈ بيڗ ثلصنفيڗ

                                                 
ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥ - 1  ب98تبڤ هاڋ ثلعسك

2
ٛ ثلقٚڗ، ،ثلباقاني -    ب22ت٥ عجا
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ي قڤڋ ثلشاعٚ  ٚقغ  ي كتظ ڣعڜ كيفيغ تحقڄ ثلس ٚع كثيڇع ثلٖٙڣ  فه فك

ٚڬت ڣتثبڜ  ٕها تثلعسك ٙڣ ٚثتظ كما  ثلنقإ ڣثلباغييڗ ثلقٖثمى، ڣهي تقٸ علګ ثاف م

ئ ت ڣغيڇهما، ڣتكڤڗ كالتالي:ٙشيڄ ثلقيڇڣثني

ٚقغخ٘ معن بلفظڢ كما هڤ  -ت  بس

 لخابكاڗ سڗ  غيڇ بع٬ ثللفٴ   -2

ڣلګ ممڜ تقٖمب  -3 جٕڤ مڜ لفظڢ كاڗ هڤ بڢ  ئخ٘ه ڣكسڤتڢ لفظا مڜ عنٖه 

ڣ قلبڢ عڜ ڣجهڢ كاڗ ٗلڊ ٕليل علګ ح٘قڢڣئ 1ڗ غيڇ بع٬ ثمعن ليخفيڢ 

ئ.

ي ه٘ث  ٚجاني  ڗ نقڀ علګ ڣقفغ لطيفغ لعبٖ ثلقاهٚ ثلج نڢ يمكڜ لنا  كما 

نئ ٚف  ڢثلفصل يبيڗ فيها  ڗ نتع ا بعٖ  ٚقغ  ٚ بالس ڗ نحكږ علګ ثلشاع ا يمكڜ لنا 

ٚئڤ عام مشًڇڅ ڣبيڗ ما هڤ خا٥ بشه علګ ثمعاني، ڣنميڈ بيڗ ما خٚ اع ، ڣيجعل ٕڣڗ 

ٚث فيها  ڗ نژهږ شاع ٚيح مڜ ثمعاني ثمشًڇكغ ثلت ا يمكڜ  ٚجانيت ثمعن ثلص تثلج

ٚب تتفڄ ثلعقا علګ ث ٚقغب ڣه٘ث ثلض ي كل جيل بالس خ٘ بڢ، ڣثلحكږ بمڤجبڢ، 

                                                 

 -  ي يبقى ثلعمل ثل٘ڬ قٖمڢ ي كتابڢ ثلعمٖع  ٕبيغ  ٚقاػ ث ٚع ثلس ٙشيڄ ثلقيڇڣثنيت حڤڋ ظاه ثلناقٖت ثبڜ 
ي  ٕب ڣثلنقٖ،  ڣڋ كاڗ كتابا عاما حڤڋ مڤضڤٵ ث ٚثضغ، فا ي ثلق ٚ ڣنقٖه عاما بالنسبغ ما قام بڢ  محاسڜ ثلشع

ٚئ ٙثسغ ثلنقٖيغ ڣهڤ ثلس ٚثضغت فهڤ تعلڄ بمجاڋ مڜ مجااػ ثلٖ ڗ تثلق ٕبيغ ، ڣقٖ عالج ثمڤضڤٵ حيڗ  قاػ ث
ٙثئڢ حڤڋ ه٘ث  ما ثلثاني فكاڗ للتطبيڄ، ڣمڜ  ڣڋ للتنظيڇ  ٙشيڄت قٖ جعل ثلكتاب ث نا بـتثبڜ  بكل ٕقغ ڣك
خ٘ه  ٚف لږ يسږ  ٚف فيڢ ثلناٝ ه٘ث ثلتص ٚثضغ، قڤلڢ: ))ما كٌڇ ه٘ه ثلكٌڇع ڣتص ثمڤضڤٵ ثل٘ڬ ضمنها كتابڢ ثلق

ڗ ثم ٙقا  لسڜ بعضها مڜ بع٬ سا ٗث شاٵ ڣتٖثڣلتڢ ث ٙقا مبتٖعا، ف ٚ ڣيٖعګ صاحبڢ سا عن يكڤڗ قليا فيحص
ٛيإع   ٚ ٜيٖ فيڢ شاع ڗ ي ا  ٙڅ تقصيڇه،  ڗ عليڢ ٕ ٚ  ف ڣ ثمقص ڗ لڢ فضلڢ،  ا ثمجيٖ ف ٚث  تساڣڥ فيڢ ثلشع

ٙعغ مستحسنغ يستڤجبڢ بها ڣيستحقڢ علګ مبتٖعڢ ڣمخًڇعڢ(( ، ثلق ڗ 9تٚثضغ، ٥با شاٙ ثلناقٖ  ب ڣقٖ 
ٚقغ  فضح ما تكڤڗ فيهما ثلس ي ثمطابقغ ڣثلتجني٠ ڣه٘ثڗ  كٌڇ ما تقٸ  ي ثلبٖيٸ ثلجٖيٖ ثمخًڇٵ، ڣ ٚقغ تكڤڗ  ثلس
ٚب،  شعاٙ ثلع ي نقٖ  ٚثضغ ثل٘هظ  ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ق بخاف ثلتشبيڢب ينظٚ لاسًڈثٕع حڤڋ ثمڤضڤٵ، ثبڜ 

ئب28 -2ت٥
ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥ينظٚ:  - 1 ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع، هث9تثلعسك يضا: ثبڜ   ٚ  بت28، 2٥ةب ڣينظ
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ي كل لساڗ ڣلغغ صل  مغ، ڣيڤجٖ لڢ  ٗث كاڗ ثمعن علګ ه٘ه ثلحاڋ فا يبقى ب 1ڣ ڣ

ٙع، ڣكيفيغ  ڗ يلبسڢ مڜ ثللفٴ، ڣيكسڤه مڜ ثلعبا لګ  ڗ يعمٖ  ا  مام ثلشاعٚ 

ڣ ضٖه، ڣه٘ث مكڜ ثلتفاضل بيڗ ٙ ڣخافڢ، ڣثلكشڀ  ٕيغ مڜ ثاختصا ٚث  ثلت ثلشع

ئب 2ڣثلتمايٜ

ٚ م٘هبا بعيٖث، فقٖ  م ي ث ثيڇت عنٖ ه٘ث ثلحٖ فقٖ ٗهظ  لږ يتڤقڀ تثبڜ ث

طاعڢ  ڗ يستفيٖ مڜ  ٚځ ثلت يمكڜ للمبٖٵ  ي ه٘ث ثلصٖٕ علګ جملغ مڜ ثلط ٕڋ 

ئلكتاباػ مڜ تقٖمڤه، ڣتكڤڗ كاآتي:

ي تصفح  -ت ڣضاعهږ  لفاٱ ڣثمعاني، كتابغ ثمتقٖميڗ، ڣثإطاٵ علګ  ثستعماڋ ث

ٕنى ثلطبقاػ عنٖهب ئثږ يح٘ڣ ح٘ڣهږ ڣه٘ه 

ٛيإع  -2 ساليظ ثمتقٖميڗ ڣما يستجيٖه لنفسڢ مڜ  ٜه بيڗ  ٜثڣه ثلكاتظ ڣيم ڗ ي

علګ مڜ سابقژهاب ڣ ثمعاني، ڣه٘ه ثلطبقغ  لفاٱ  ي ث ما   حسنغ، 

ٚف ه -3 لګ حفٴ ڗ ا يتصفح كتظ ثمتقٖميڗ، ڣا يطلٸ عليها، بل يص مڢ 

ي  خ٘  ، ثږ ي ٚث ڣثڣيڜ فحڤڋ ثلشع خباٙ ثلنبڤيغ، ٕڣ ٚيږ، ڣث ثلقٚڗ ثلك

 ب3قتباٝ منهاثا

                                                 
ٙ ثلباغغ، ٥ - 1 ٚث س ٚجاني،  ٚ ثلج  ب5ت2ينظٚ: عبٖ ثلقاه
ٙ نفسڢ: ينظٚ - 2  ب5ت2، ٥ثمصٖ

 - ٚقيڗ ثل٘يڜ ڣسمڤث ٕٚ علګ ثمستش ي ثل ي محاڣلغ منڢ   ڗ ثم٘هظ نفسڢ ينحڤه ثلباحن تمحمٖ مفتاٍت 
ڣصاف ثإيجابيغب  ٚبيغ بالحيڤيغ ڣبغيڇ ٗلڊ مڜ ث ٚبيغ بالسكڤنيغ ڣثلجمٕڤ ڣعٖم ثلتطٙڤ ، ڣثلثقافغ ثلغ ثلثقافغ ثلع
ٙ ثلڤسيطغ  ٗ كل ثآثا ي سياقها،  ٙ ثلقٖما  ثا لګ   ٚ لګ نصابڢ، ڣتنظ  ٚ م ػ لًٕڇ ث ٙثساػ ثلحٖيثغ جا ڗ ثلٖ غيڇ 

صحابها تقڤم  ساسيتيڗ هما: مهما كانـ جنسيغ  ڣ  -تعلګ ٕعامتيڗ  ٕبيا  ٚث  ث ننا نجٖ  ثلتڤثلٖ ڣثلتناسل ٗلڊ 
ي صٙڤ مختلفغب ٚځ متعٖٕع ڣ ئغيڇه يتڤلٖ بعضڢ مڜ بع٬، ڣتقلظ ثلنڤثع ثمعنڤيغ ثلڤثحٖع بط

ٙتباطها بالسنغ ڣبالسلڀ ڣلقڤڴها ثإيحائيغب  -2 ٙها ا ٚث عإع نماٗه معينغ ڣتك ڬ  ڗ ثلتڤثتٚ:  ڗ هاتيڗ تعنياڗ 
ٕبيب  نهما ٕعامتا ثلن٨ ث ڗ يقاڋ  خپ  ثانيا بل يمكڜ  ڣاب ڣ ي ثمعصٙڤ ثلقٖيمغ، عمل جماعي  ٕبي  ثلعمل ث

ٚڬ، ٥  ب 34تينظٚ: محمٖ مفتاٍ، تحليل ثلخطاب ثلشع
ثيڇ، ثمثل ثلسائٚ، ه - 3  بةةت، ٥تةينظٚ: ثبڜ ث
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ڗ تنطلڄ مڜ ثلعٖم، ڣلكڜ ٕثئما يڤجٖ قبل  فالكتابغ عنٖ ثلناقٖ ا يمكڜ 

ه ثمثالي ثل٘ڬ يمكڜ للكاتظ  سي٦  قبلي له٘ه ثلعمليغ، ڣثلنمٗڤ لحظغ ثلكتابغ فعل ت

ٚيڀ بعٖهما  ٚيږ ثږ ثلحٖين ثلنبڤڬ ثلش خ٘ عنڢ هڤ ثلقٚڗ ثلك ڗ ي ڣ  ڗ يحاكيڢ 

ثيڇ يا تثبڜ ث ي ٙ ٚبب ڣ ٙ ثلع ٙفت حيڗ شعا ٙڣاڗ با ٙبغ بيڗ ما قٖمڢ ت ت ه٘ه ڣجڢ مقا

نما هناڅ ٕثئما شبكغ عائقيغ  ، ڣ ٚڬ نڢ ا يڤجٖ ن٨ ب ٙ يقڤڋ ب فكا ڣمجمڤعغ مڜ ث

ي ٗهڜ ثمبٖٵ يستعيڗ بها ڣقـ ثلكتابغب ٚع    ثلخام

 أشكا الّتناص في الّتراث: -2.2

ٚصٖ ما  ٚقاػ ڣت شكاڋ ثلس ٚ ثستقصا  ي ه٘ث ثلعنص ي نطاځ نحاڣڋ  يٖخل 

نڤثٵ   ٚ ڣث علګ ٗك مبحن ثلتنا٥ ڣيڤےي بالتٖثخل ثلنپ  عنٖ بع٬ ثلنقإ ممڜ جا

ڣ تمييڈب ٚقاػ ٕڣڗ تحيڈ   ثلس

 عبد العزيز الجرجاني:علي عند القاض   - أ

ڗئ ٚغږ مڜ  ٚجانيت  علګ ثل ٕبيغ، تثلقاٿ  ثلج ٚقاػ ث لګ قضيغ ثلس قٖ تع٩ٚ 

نڤثعها،   ٚ نڢ لږ ي٘ك ٚقغا  ي ثمعاني ثمتٖثڣلغ، ڣثلس ٚقغ   ڣثكتفى بالحٖين عڜ ثلس

ٚځ ما جا بڢ علګ ڣجڢ : ڣهي ڣمڜ لطيڀ ثلس ٚث ٚ مناقضغ ثلشع  ثممٖڣحغ، ثږ ٗك

: ئثلقلظ، ڣقصٖ بڢ ثلنق٬، كقڤڋ ثمتنب

ئڢئثئئٖئعئئ ڜئمئ يڢئفئ غئمئائثمئ ڗئ***** ئ غئمئائمئ يڢئفئ ظئحئئڣئ ڢئبئحئئئ

بي ثلشي٨: نما ئنق٬ قڤڋ 

٘ئ٘ئثڅ لئڤئي هئئ غئمئائثمئ ٖئجئئ ئب1مئڤئلئ ثلئنئمئلئيئلئفئ څئٚئكئ٘ئا لئب ئ***** حئ عئي

 عند أبو ها العسكري:  - ب

ي فصليڗ، مثل لأڣڋئ ٚقاػ  ٙثستڢ لباب ثلس ٚڬت ٕ خ٘  :جعل تثلعسك ئبحسڜ ث

                                                 
ٚجاني، - 1 ٜ ثلج ٜي  ب9ثتثلڤساطغ بيڗ ثمتنب ڣخصڤمڢ، ٥ ثلقاٿ  علي عبٖ ثلع
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ٚث ثلح٘ثځ مڜ ثستطاعڤث  مثلغ عڜ ثلشع ٚ فيڢ  ك مثلغ ٗلڊٗڣ ٚقاڴهږ مڜ   خفا س

ٛيإع حسنغ، ٛثٕ عليڢ  بى نڤثٝ قٖ  ڗ  ا   ٚ سٕڤ بڜ يعف بڤ نڤثٝ عڜ ث خ٘ه   ما 

ئڣهڤ قڤلڢ:

ٖئٙئ٘ئيئي فئكئبئيئ ئابئنئعئبئ ٕئٙئثلڤئ ږئطئلئيئ٠ ***** ڣئجئٚئنئ ڜئمئ ٙئڬ ثل

ٚ حيڗ يقڤڋ: سٕڤ بڜ يعف ئخ٘ه مڜ قڤڋ ث

ٗئهئګ بئ۫ئسئيئ ٕئصئٚئفئثلئ ڜئمئ ڢئلئامئنئئ ػئئنئا ***** قئمئنئئكئ ڗئيئتئمئڤئڣ تئا  ئ1ا

خ٘ه ما ثلفصل ثلثاني فقٖ عنڤنڢ بئ لګ ثمعن فت ڗ تعمٖ  خ٘ ڣهڤ  قبح ثم

ي مع٩ٚ مستهجڜ، ڣثمعن يحسڜ بالكسڤع، ڣقٖ  ٚجڢ  ڣ تخ كٌڇه،  ڣ  بلفظڢ كلڢ 

ڣجڢ، ڣهي ٚقاػ علګ  ٚب مڜ ثلس ٕٚ ثلناقٖ ه٘ث ثلض ئ: ف

نما ڣقٸ لڢ كما ڣقٸ لأڣڋئ -ت خ٘ه ڣ نڢ لږ ي خ٘ه  خ٘ بلفظڢ ڣمعناه ڣثٕعګ   ، ما 

ڣڋ: ٚفغ بڜ ثلعبٖ حين قاڋ ث ئمثاڋ ٗلڊ ما ڣقٸ إمٚ ثلقي٠ ڣط

ئلئمئجئتئ ڣئس ئئ ڊئلئهئ ڴئائ ڤڗئڤلئقئږ ***** يئهئيئطئمئ يئلئ عئبئحئا صئهئا بئڤفئقئڣئ

ٚفغ بڜ ثلعبٖ: ئڣقاڋ ط

ئٖئلئجئتئ ڣئس ئڊ ئلئهئڴئ ائ ڤڗئڤلئقئيئږ *****هئيئطئمئ يئلئ عئبئحئا صئهئا بئڤفئقئڣئ

ٚفغ ثلقافيغ  .2فغيڇ ط

                                                 
ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥ - 1  بتة2ثلعسك
ٚڬ، ثلصناعتيڗ، ٥ - 2  ب229ينظٚ: ثلعسك

 -  ثيڇ ٙشيڄ ثلقيڇڣثني ڣثبڜ ث مثاڋ ثبڜ  لګ ه٘ث ثلنڤٵ مڜ ثلتٖثخل ثلنپ  مڜ  لقٖ تع٩ٚ ثلكثيڇ مڜ ثلنقإ 
ٕٙع  ي باب ثمڤث ثيڇ  ٕخلڢ ثبڜ ث ٚثڗ ڣغيڇهما، ڣقٖ  ڗ يتفڄ ثمتعاص ٕٙع هي  ٕبيغ، فامڤث ٚقاػ ث ڣهڤ لي٠ مڜ ثلس

ٚفغ حيڗ  ي بيـ ط ٚيڜ علګ ٙڬ ثٕعاها  بما ثتفقا فيها، ڣقٖ يقٸ لغيڇ ثمتعاص لفاٱ ثلبيـ غيڇ ثلقافيغ، ٙڣ ي جميٸ 
ي  ٚفغ كاڗ  ڗ ط ح  نها تڣتجملت، ڣه٘ث بعيٖ ا يكإ ي ي ثلقافيغ  ٚڣ بڜ هنٖ شابا خالڀ ثمٚ ثلقي٠  ٛمڜ عم

ٚفغ ه٘ث فيعٖ  ٙث فكيڀ يخفى علګ ط كبڇ كهاب ڣثسمڢ يضاهي ثلشم٠ ثشژها ٙ ث ٛماڗ ثمن٘ ي  ڣكاڗ ثمٚ ثلقي٠ 
ٕٙعب ينظٚ:  ڗ صح ه٘ث كاڗ ثمڤث نڢ لږ يسمعڢ فحلڀ، ف ٚفغ حت ثستحلڀ  ڗ ثلبيـ لږ يثبـ لط ٕٙعب ڣقيل  مڤث

ي نقٖ ك ثيڇ، كفايغ ثلطالظ  ٚ ڣثلكاتظ، ٥ثبڜ ث  ب 8ةتام ثلشاع
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ي مع٩ٚ قبي -2 ٚجڢ  ڣ يخ ڣ يعڤصڢ،  خ٘ ثمعن فيفسٖه   عڣكسڤئ حڗ ي

ٚيمغ: بي ك لغ، مثاڋ ٗلڊ قڤڋ   مسًٗڇ

ئثٙئٖئبئثلئ ڢئبئشئيئ ڢئجئڣئ اهئفئڬ ***** قئ٘ئثلئ ڢئجئڣئ ږئ، ثئڢئجئڣئ اهئفئقئ

بي نڤثٝ: خ٘ ه٘ث مڜ قڤڋ  نما  ئڣ

ئب1ااكئفئقئ ڜئسئحئ ڤهئجئڤئثلئ ڜئسئ٘ حئ***** بئيٸئٖئبئ يحئلئمئ ڜئمئ ـئنئي ئبئئبئ

 

اني -  شيق القير  :ابن اأثير عند ابن 

ڣجڢ ثلت تقٸ بها  ٚقاػ مڜ كل نڤثحيها ڣبيڗ ث ٚع ثلس ٙشيڄت لظاه ئتع٩ٚتثبڜ 

ئ:منها

ٚقاػ ث-ت ي ثللفٴ ڣثمعن معاثلس لګ ثجتاب : لت تقٸ  ٚٵ  ٚثف ڣيتف ي ثاصط ئڣتتمثل 

ٚثفٖع ٙع، فغصظ، فم غا لګ ثنتحاڋ، ثږ  نڤثٵ كلها يكڤڗئڣثستلحاځ، ڣ ي ه٘ه ث  ڣ

ٚقغ  نڤثٵ مڜ ثلس ٚڣقاػ بيڗ ه٘ه ث ))ڣتتحٖٕ ثلف ث لفظا ڣمعن خٗڤ خٗڤ م ثلن٨ ثم

                                                 
ٙ ثلسابڄ، ٥ - 1 ٚڬ، ثمصٖ  بت23ثلعسك

 -  ٚ ث ڗ ت ثيڇت  ٙشيڄ ثلقيڇڣثنيت ڣبيڗتضيا ثلٖيڜ ثبڜ ث ڗ نجمٸ بيڗ ثلناقٖيڜ تثبڜ  ي ه٘ث ثمڤضٸ  ينا  ٙت ث
ي ٍٚ ثلناقٖ ب٘لڊ خاصغ فيما بتعلڄ بما جا بڢ  ڗ لږ يص ح ڣجلي ڣ ڣڋ ڣث ي  ثلثاني با كتابڢ تكفايغ ثلطالظ 

حغ  لڀ علګ كتاب تثلعمٖعت ڣث ٚع ثعتمإ ثم ڗ ظاه ٗ يقڤڋ محقڄ ثلكتاب:)) نقٖ كام ثلشاعٚ ڣثلكاتظت، 
ٚيغ ثل٘تي كاڗ يستشهٖ بها فتكإ  ما ثلنماٗه ثلشع ي بع٬ ثمڤثضٸب  ٚفيا  نڢ كاڗ ينقل نقا ح ڣملحڤظغ حت 

لګ حٖ بعيٖ ائ ٚ تكڤڗ مماثلغ  ي نقٖ كام ثلشاع ثيڇ، كفايغ ثلطالظ  ستشهإثػ صاحظ ثلعمٖع(( ينظٚ: ثبڜ ث
 ب25ڣثلكاتظ، ٥

 -  ي ڗ يجيٖ  ٚقتڢ هڤ  ٚ س ٚ للشاع ي ه٘ه ثلحاڋ ما قٖ يغف خ٘ ثلقڤڋ عنڤع، ڣ ٙع  ڣثلغصظ  ي حيڗ تكڤڗ ثإغا

ڗ يصنٸ  ٙع: تكڤڗ ب ٚڣځ، فاإغا حسڜ مڜ ثلقڤڋ ثمس تي بڢ  ج قڤلڢ في ثلشاعٚ بيتا ڣيخًڇٵ معن مليحا، ن

بعٖ صڤتا، فيڇڣڥ لڢ ٕڣڗ قائلڢ ڣ  ٚث  عظږ منڢ ٗك ٚثفٖع فه  ،فيتناڣلڢ مڜ هڤ  ما ثم ڣثلحاڋ نفسها مٸ ثلغصظب 

ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع، ه بياػ يهبها لڢب ينظٚ: ثبڜ  ٙع ت28-284، 2٥ةڗ يعيڗ ثلشاعٚ صاحبڢ با ب فاإغا

ٚيفاػ ثلت  ٚثفٖع فه بخاف ٗلڊ، ڣثنطاقا مڜ ثلتع ما ثل ٚثه،  ك خ٘ ثللفٴ ڣثمعن قصٖث ڣب ڣثلغصظ تكڤڗ ب

ٕها ثلناق ي مبحن ثلتنا٥ب ٙڣ نڤثٵ ا تٖخل  ڗ ه٘ه ث  ٖ ف
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ثلتٖثڣلي ثل٘ڬ تمـ فيڢ ه٘ه ثلعمليغ مٸ ثلًڇكيڈ علګ مقصٖيغ لګ ثلسياځ 

يڜ(( ٚيڜ ثمتحاٙڣ ٕبيغ لكل مڜ ثلشاع ٙځت ڣثلسلطغ ث ئب1ثلشاعٚتثلسا

ٚثف ب ڗ يعجظ ثلشاعٚ ببيـ مڜ ثلشعٚ، ڣمڜ ه٘ث ثمنطلڄ يقٸ ثاصط

ٚئ ڗ ص لګ نفسڢ، ف ٚفڢ  ڗفڢ علګ فيص ثٕعاه  جهغ ثمثل فهڤ ثجتاب ڣثستلحاځ، ڣ

ما  ٚث لغيڇه ڣهڤ يقڤڋ ثلشعٚ، ڣ ا مڜ ثٕعګ شع جملغ فهڤ ثنتحاڋ، ڣا يقاڋ تمنتحلت 

ٚ فهڤ مٖٵئ ٚڣ ٗڣ ثلطڤځ:فااجتاب  غيڇ منتحل، ڗ كاڗ ا يقڤڋ ثلشع ئكقڤڋ عم

ئاينئمئثليئ ثهئٚئجئمئ ٝئئثلكئ اڗئكئڣ ***** ڣئٚئمئعئ مئٝ ئئا ثلكئنئعئ ػئٕئٖئصئ

ئاينئحئبئصئتئ ڬ ائ٘ئثلئ ڊئبئاحئصئڣ ***** بئٚئمئعئ مئئ غئثئائثلثئ ٚئا شئمئڣئ

ٚڣ بڜ كلثڤم ٚڣڗفاستلحقهما عم ٚڣ بڜ ثلعا ڣغيڇه ا ي ي قصيٖتڢ، ڣكاڗ عم ئ؛ فهما 

ئب2ٗلڊ عيبا، ڣقٖ يصنٸ ثمحٖثڤڗ مثل ٗلڊ

ٚقاػ ثلت -2 ٚفثلس ڣڋ ڣثلتص خ٘ ثللفٴ ڣثمعن مڜ ثلقسيږ ث  ي ثلثاني: تكتفي ب

ٚب بنڤٵ ڣثحٖ هڤ تثاهتٖثمت ڣمثاڋ ٗلڊ قڤڋئ ٙشيڄت له٘ث ثلض  ڣقٖ مثل تثبڜ 

: ئثلنجا٧ 

ٙئ٘ئكئ ـئنئكئڣئ ئاڗئثئٖئثلحئ ٖئا يئيهئفئ ـئمئٙئ لئجئٙئ***** ڣئ غئيحئحئصئ لئجئٙئ ڗئيئلئجئڬ 

ي غيڇ ثللفٴ،  ي ثلبيـ فجا بامعن  ڣڋ ڣثهتٖم با خ٘ كثيڇ ثلقسږ ث ئفقاڋ:ف

ٜئيهئى فئمئٙئ لئجئٙئ*ڣئ ئشلـ*فئ اڗئمئا ثل

ٚقغ ثمعن ٕڣڗ ثللفٴ:  -3 ئس

ٚ ڣثماحظغ:- ڗ يتساڣڥ ثمعنياڗ ڣيخفى ثللفٴ، قاڋ مهلهل: ثلنظ ئڣهڤ 

ئڤائڤڋ ثلفحئحئٖ ثلفئا تڤعئمئا ***** كئنئمئٖئقئئڤث معج٠ ثلق٦  ڣئضئبئنئثئ

ٜهيڇ بقڤلڢ: ليڢ ثل  ٚ ئينظ

                                                 
ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ٥محمٖ  - 1 ٚيغ عنٖ ثبڜ  ٚقغ ثلشع  بتتفتح ه مصباٍ، مفهڤم ثلس
ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع، ه - 2 ثيڇ، كفايغ ثلطالظ، 283٥، 2٥ةثبڜ   ب5تت-4تتب ڣينظٚ: ثبڜ ث



ث النقدي العربي       فصل الرابع:                  ال امقام في امو  ثنائي الّتناص 

 

 

342 

ٙئنڤث ***** ضئعئطئث ثئٗئ ئتئث حئڤئمئتئٙئثئا مئ ږئهئنئعئطئيئ ٙئا ضئث مئٗئ ئتئب حئا ئ1اقئنئتئعئڤث ثئبئا

ڗ يتضإ ثمعنياڗ، -ب حٖهما علګ ثآخٚب ثإمام: ڣهڤ نڤٵ مڜ ثلنظٚ معناه  ڣيٖڋ 

بڤ ثلشي٨: ئقاڋ 

٘ئ٘ئثڅ لئڤئي هئئ غئمئائثمئ ٖئجئئ ئڤمئ ثللئنئمئلئيئلئفئ څئٚئكئ٘ئا لئب ئ***** حئ عي

بڤ ثلطيظ فقاڋ: ئلږ بڢ 

ئب2ڢئثئئٖئعئئ ڜئمئ يڢئفئ غئمئائثمئ ڗئ***** ئ غئمئائمئ يڢئفئ ظئحئئڣئ ڢئبئحئئئ

ڣ مڜ -ه  ، ڣ هجا ڣ فخٚ  لګ مٍٖ  ڗ يحڤڋ ثمعن مڜ نسيظ  ثاختاٝ: ڣهڤ 

ئحٖهما

لګ غيڇهب  ڣ عڜ ڣصڀ  بي نڤثٝ:3ڣيسم نقل ثمعنلګ ثآخٚ،  ي قڤڋ  ئب ڣهڤ ڣثقٸ 

ئاڗئكئمئ ڢئنئمئ لئخئيئ ږئلئ ڢئنئئكئ***** فئ ڢئالئثئمئ ڤبئلئقئي ثلئئ ٙئڤئصئتئ ڊئلئمئ

ئخ٘ه مڜ قڤڋ كثيڇ:

ٖئٙئئ ٗئ٦ ئنئئ ڗئئ ي  ب4يلئبئسئ لئكئګ بئلئيئي لئلئ لئثئمئا ***** تئمئنئئكئا، فئثهئٚئكئ 

خ٘ بنيغ ثلكام، قاڋ نابغغ بن تغلظ:-4 ٛنغ: ڣهي  ئثمڤث

ئيائخئبئثلئ يلئخئبئثلئ يظئعئيئ ڀئيئكئ***** ڣئ يڗئمئلئعئتئ ڤئلڊ لئبخئا لئنئلئخئبئ

ٚ بقڤلڢ: ٛڗ كثيڇ ثلقسيږ ثآخ ئڣث

ٕئعئيئ ڀئيئكئا ***** ڣئنئتئٖئا عئمئا فئنئضئٚئمئ ڤڋئقئتئ ئايضئٚئي٬ مئٚئمئ ڤ

لڀ ثلشاعٚ بيتا مڜ ثالتقا٭ -5 ڗ ي ڣثلتلفيڄ: ڣيسم تثاجت٘ثب ڣثلًڇكيظت ڣهڤ 

ٜيٖ بڜ ثلطثيڇيغ: بياػ، كقڤڋ ي ئكلماػ ملفقغ مڜ 

                                                 
ٙ نفسڢ، ه - 1 ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثمصٖ ٚ ث28، ٥ 2ةثبڜ  ي نقٖ كام ثلشاع ثيڇ، كفايغ ثلطالظ  ب، ڣثبڜ ث

 بةتتڣثلكاتظ، ٥
ٙ نفسڢ، ه - 2 ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثمصٖ ٙ نفسڢ، ث28، 2٥ةثبڜ  ثيڇ، ثمصٖ  بةتت٥ب ڣثبڜ ث
ٙ نفسڢ، ٥ - 3 ثيڇ، ثمصٖ  ب3تتينظٚ: ثبڜ ث

ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ٥ - 4 ٙ نفسڢ، 288-ث28ينظٚ: ثبڜ  ثيڇ، ثمصٖ  ب3تت٥ب ڣثبڜ ث
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ٙئث مئٗئئ ئڢئلئابئقئي يئڣنئٕئ ٠ئمئشئثلئ اٵئعئشئ ڗئئ***** كئ ڢئفئٚئطئ ٬ئ غئائبئقئي مئنئا 

ڣلڢ مڜ قڤڋ جميل: ئف

ٙئث مئٗئئ ئيڤنئفئٚئعئ ٖئقئث؟ ڣئ٘ئهئ ڜئ: مئڤڗئڤلئقئ***** يئ غئيئنئثئ ڜئا مئعئالئي طئنئڣئئا 

ٚيٚ: ئڣڣسطڢ مڜ قڤڋ ج

ئابئائ كئائڣئ ـئغئلئا بئبئعئ كئائ***** فئ ڇئيئنمئ ڜئمئ ڊئنئئ فئٚئغ٬ ثلطئفئ

ٜه مڜ قڤڋ عنًڇع ثلطائي: ئڣعج

ئٗئئ ٙئٖئي تئلئڤئحئ ڜئمئ ٠ئمئشئثلئ ڗئئ ***** كئنئعئ ـئضئٚئعئ ئنئتئٚئصئبئث  ئب1ڣ

ٚقاػ يجسٖ لنا بحڄ تٖثخل ثلنصڤ٥ ڣفڄ ثمنظٙڤ ثلحٖثثي  ٚب مڜ ثلس ه٘ث ثلض

ئللتنا٥ب

ي ثلبيـ مڜ ثلشعٚ، كقڤڋ -ت ٚثٕه  ي خ٘ بع٬ ثللفٴ ڣ : ڣيكڤڗ فيڢ  ٚ ثمجٖٕڣ ثلشع

: ئعنًڇع ثلعب٦ 

ئيمئٚئكئتئي ڣئلئائئمئـ شئمئلئا عئمئڥ ***** كئٖئنئ ڜئعئ ٚئصئقئا ئمئفئ ػئڤئحئث صئٗئئڣئ

ئخ٘ه مڜ قڤڋ ثمٚ ثلقي٠:

ٙئطئ ڊئبئائكئ ـئحئبئا ***** نئمئ، ڣئـئمئلئعئ ٖئا قئي مئلئائئمئشئڣئ ئب2يلئثئا مئقئا

ٚ مڜ بيـ ثمٚ ئ شه ڗ بيـ عنًڇع كاڗ  ٙشيڄت ف ٕه ثلناقٖ تثبڜ  ٙڣ علګ حٖ ما 

ي  ٚ بعنڤثڗ تثإجإع  ي تثلعمٖعت عنص ثلقي٠ ما فيڢ مڜ ثلحسڜ ڣثإجإع، ڣله٘ث 

فضل مڜ ثمخًڇٵب  ئثإتباٵت يكڤڗ فيڢ ثمتتبٸ 

                                                 
ٙشيڄ ثلقيڇڣثني، ثلعمٖع، ه -1 ٚ  بة29-288، 2٥ةينظٚ: ثبڜ  ي نقٖ كام ثلشاع ثيڇ، كفايغ ثلطالظ  ڣثبڜ ث

 بة2تڣثلكاتظ، ٥
ٙشيڄ، ثلعمٖع، ٥ - 2 ثيڇ، كفايغ ثلطالظ، ٥ت29ثبڜ   بت2تب ڣثبڜ ث
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:-ث جلها عنٖڣهي مڜ  حل ثمنظڤم ڣنظږ ثمنثٙڤ ٚقاػ ڣ ٚب ثلس ض ثلناقٖيڜ،  حلګ 

بڤ ثلعتاهيغ  ٚكنا ثملڊ بسكڤنڢت، تناڣلڢ  ي قڤڋ نإب ثاسكنٖٙ:تح ڣمنها ما جا 

ئفقاڋ:

ئ1اتئنئكئسئا ڣئهئ لئنئتئكئٚئحئڣئ ***** ػئ ڤئثمئ ٨ئصئي غئـ لئيئكئڬ حئٚئمئعئلئ ٖئقئ

لګ ثلتنا٥ ثمضمڤني، ڣئئ ٕبيغ  ٚقاػ ث ٚب مڜ ثلس ٚب ما يكڤڗ ه٘ث ثلض ما ق

ثٕ عليڢ تثبڜ  مثلغ عڜ نظږ ثمنثٙڤ ٛڣ ي ه٘ث ثمڤضٸ تضمڜ  ٙشيڄت  ٕه تثبڜ  ٙڣ

مثلغ ٗلڊ قڤڋ نصيظ: ثيڇت حل ثمنظڤم، ڣمڜ  ئث

ئظئائئقئحئثلئ ڊئيئلئعئ ـئنئثئڤث ئتئكئسئ ڤئلئ***** ڣئ لڢئهئئ ـئنئڬ ئ٘ئالئث بئڤئنئثئائڤث فئاجئعئفئ

ٚڅتحلڢ بعضهږ فقاڋ: تڣلڤ سكـ لساني عڜ  ٚ ب ث ٚڅ، لنطڄ علي  ئب2شك

ٜيٖ عليڢب  :ثلتڤليٖ-8 ڣ ي ٚه ثلشاعٚ معن مڜ معاني شاعٚ تقٖمڢ  ڗ يستخ ڣهڤ 

ٚجڢ ٗلڊ مڜ خطغ ثابتٖثٵ،  خ ٚځ ما فيڢ مڜ ثاقتٖث ، ف نما جعل نڤعا مڜ ثلس ڣ

ٙ ثل ي خطغ ثإتباٵبببفصا ٕخلڢ  ٚعا علګ ثاخًڇثٵ ڣڣ ٚعا عليڢ تڤليٖ ب٘لڊ ف ٗث كاڗ ف

صلڢ، ڣهڤ عنٖ تثبڜ  ڣ ثلخفا عڜ  ٜيإع  ٚجڢ ما فيڢ مڜ ثل ٚڣقا منڢ ڣا يخ كاڗ مس

ٚ ڣغڤ٥  ٚف ثلشاع ي ثإتياڗ بڢ ٕليل علګ تص جلها، ڣ ٚقاػ ڣ خفى ثلس ثيڇت مڜ  ث

نڢ لـتڣضاٍ ثليمانيت: ٙبيعغتڣقيل  بي  ٚ بڜ عبٖ ه بڜ  ٚه، كقڤڋ تعم ئفك

                                                 
ٙ نفسڢ، ٥ - 1 ٙشيڄ، ثمصٖ ٙ نفسڢ، 293٥ثبڜ  ثيڇ، ثمصٖ  ب24تب ڣثبڜ ث
ثيڇ، كفايغ ثلطالظ، ٥ثبڜ  - 2  ب25تث

 -  ٚب مڜ ثلتٖثخل ثلنپ ڗ ه٘ث ثلض ثيڇت  ٙشيڄت ڣتثبڜ ث  -ڗ ما ڣقفنا عليڢ خاڋ بحثنا عنٖ كل مڜ تثبڜ 

ٚقغ لګ ثلتنا٥ مڜ ثلس ٚب  ق ٙشيڄ  -نڢ  ڗ ثبڜ  لګ  ا ثنڢ يشيڇ  ي كتابڢ تكفايغ ثلطالظت  ثيڇت  ٕٚه تثبڜ ث ف قٖ 

ٚقاػ،  ٚب مڜ ثلس ٙشيڄ: ثلتڤليٖ لي٠ باخًڇثٵ ما فيڢ مڜ ڣفثلقيڇڣثني قٖ ٗكٚ ه٘ث ثلض يڢ يقڤڋ:))ڣقاڋ ثبڜ 

نڢ لي٠ باخًڇثٵ ما فيڢ مڜ  ٙه  ٚث ق ڗ  ٙڅب  ي ٗلڊ ٕ ٚتبغ ڣسطا ڣعليڢ  ٚقغب فجعل لڢ م ثاقتٖث ڣا يسم س

ثي ب ثلتابٸ ثلتكسظ مڜ ثمتبڤٵ ڣثاعتمإ عليڢ(( ينظٚ: ثبڜ ث ڗ ثمڤلٖ تابٸ، ٕڣ ٗڗ ب ڇ، كفايغ ثاقتٖث م

 بت2ت-25تثلطالظ، ٥
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ئٚئثجئ ٛئائڣئ اهئ نئائ غئلئيئڥ ***** لئٖئنئثلئ ڤ٭ئقئسئا كئنئيئلئعئ ٰئقئسئائفئ

ئڣلٖه مڜ قڤڋ ثمٚ ثلقي٠:ئ

ئثمئ ابئحبئ ڤئمئا ***** سئهئلئهئئ امئا نئمئ ٖئعئا بئهئيئلئئ ػئڤئمئسئ ئب1اڋئګ حئلئ عئاائحئ ا

 :يحي العلوي  عند -د

ٕبيغ لٖڥ  ٚقاػ ث نڤثٵ ثلس ڗ نع٩ٚ  لګ بٖثيغ ڣقبل  ٙع  ٙ بنا ثإشا ثلناقٖ، يجٖ

بڤثب ثلبٖيٸ ٚقاػ باب مڜ  ٚه  ڗ تثلعلڤڬت قٖ عٖ ثلس ٚ ففي نظ م ڗ علږ ثلبٖيٸ 

لفاٱ ڣصڤغها ڣتنڈيلها علګ هيئغ تعجظ ثلناظٚ، ڣتشڤځ ثلقلظ ليڀ  ث  عا٩ٙ لت

ٚئ خ٘  ڣثلخاط ٚيڜ ثمفلقيڗ ي ڗ ثلشاع ٚيغ، ٗلڊ  ٚقاػ ثلشع ي ثلس ئكل ، ڣه٘ث مڤجٕڤ 

ليها مڜ 2ڣثحٖ منهما معن صاحبڢ، ڣيصڤغڢ علګ خاف تلڊ ثلصياغغ ٚتڢ  ئب ڣڣفڄ نظ

ٕها فيما يلي: ي ٗلڊ نٙڤ ٛيإع  نڤثٵ ا  لګ خمسغ  ٚقاػ  ئه٘ث ثلباب قسږ ثلناقٖ ثلس

ٚ  الّنسخ: -ت خ ليڀ  لګ ت ٚيڜ معن صاحبڢ ڣينقلڢ  حٖ ثلشاع خ٘  ڗ ي ڣهڤ 

 ڣهڤ علګ ڣجهيڗ: 

ڣڋ:  ئثلڤجڢ ث خ٘ لفٴ ث ٚڣڬ ثلقصيٖع ڣمثالڢ قڤڋ  ڣڋئي ا ب ڣمعناه ڣا يخالفڢ 

ئثمٚ ثلقي٠:  

 لئمئجئتئ ڣئس ئئ ڊئلئهئ ڴئائ ڤڗئڤلئقئږ ***** يئهئيئطئمئ يئلئ عئبئحئا صئهئا بئڤفئقئڣئ

ڣڋ فقاڋ: ٚثه  علګ مقڤثلڢ ث ج ٚفغ بڜ ثلعبٖ ڣثسًڇقڢ ڣ ئخ٘ه ط

ئٖئلئجئتئ ڣئس ئئ ڊئلئهئ ڴئائ ڤڗئڤلئقئږ ***** يئهئيئطئمئ يئلئ عئبئحئا صئهئا بئڤفئقئڣئ

كٌڇ ثللفٴ مثالڢ ما قاڋ بعضهږ يمٍٖ  خ٘ فيڢ ثمعن ڣ ثلڤجڢ ثلثاني: ڣهڤ ثل٘ڬ ي

:معبٖث  ٛممڜ تڤلٸ بالغنا ٚ فضلڢ علګ غيڇه  ئصاحظ ثلغنا ڣي٘ك

ٕئجئئ ئٖئبئعئ مئائئ ڄئبئسئثلئ ػئابئصئا قئمئ***** ڣئ هئٖئعئي بئۑئيئٚئسئثلئ٠ ڣئيئڤئطئ ا

                                                 
ٙ نفسڢ، ٥  - 1  بت2تينظٚ: ثمصٖ
ٚثٛ، ه - 2  بثةت، 3٥ةيۓي ثلعلڤڬ، ثلط
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ئثږ قيل بعٖ ٗلڊ:

ئب 1ٖبئعئ مئائئ ڄئبئسئثلئ اػئبئصئا قئمئ***** ڣئ غئمئجئ يڗئنئغئثمئ افئصئڣئئ ڜئاسئحئمئ

ڣجڢ منها: الّسلخ: -2 ٚثٕ ثللفٴ ڣهڤ  ي ، ڣا تعڤيل فيڢ علګ  خ٘ ثمعن  ڣهڤ 

: ّ ٚثٕ لفٴ ما  الوج اأ ي ع علګ ثمعن ا غيڇ، مڜ غيڇ  ٚقغ مقصٙڤ ڗ تكڤڗ ثلس

عجبها مساقا، ڣمثالڢ  ع ڣ حسنها صٙڤ ٚقاػ مسلكا ڣ ٕځ ثلس ٚځ منڢ، ڣه٘ث مڜ  س

هل ثلحماسغ: ئقڤڋ بع٬ 

ٕئٛئ ٖئقئلئ ئلئائئطئ ڇئيئغئ ئٚئمئثئ لئګ كئلئئ ي٬ئغئ ***** بئنئنئ ئ٦ ئفئنئا لئب ئي حئنئث

ٕ شيئا  ٚه منڢ ما يشبهڢ مڜ جهغ معناه، ڣلږ يٙڤ خ٘ ثمتنب ه٘ث ثمعن ڣثستخ ئفقٖ 

ٚه عليڢ: لفاظڢ ڣلكنڢ عڤڋ فيڢ علګ ثمعن ڣقص ئمڜ 

ئٗئئڣئ ٕئهئشئثلئ ئهئ٨ ****** فئاقئنئ ڜئ مئتئمئ٘ئمئ ڊئتئتئث  ئلئامئي كئنئئي بئلئ عئا

ٚقغالوج الّثاني:   خ٘  ڗ تكڤڗ ثلس ثمعن ڣ٧  يسيڇ مڜ ثللفٴ، فمڜ ٗلڊ ما ب

ٚسڤڋ  ئ: -صلګ ه عليڢ ڣسلږ-قالڢ حساڗ بڜ ثابـ يصڀ ثل

ئٖئمئحئمئ بئتئالئقئمئ ـئحئٖئڜ مئكئ ***** لئتئالئقئمئث بئٖئمئحئمئ ـئحئٖئمئ ڗئا ئمئ

كمل معناه، ڣثسًڇځ شيئا مڜ لفظڢ علګ ثلقلغ فقاڋ: بڤ تمام ف خ٘ه  ئف

ئيحئٖئثمئ ڊئبئ ـئحئٖئ مئنئكئلئڬ ***** ڣئٚئعئشئا لئيمئخئفئتئ ڊئحئٖئمئئ ږئلئڣئ

 : :الوج الّثال ٚث ، فمڜ ٗلڊ ما قالڢ بع٬ ثلشع خ٘ بع٬ ثمعن ڗ ي ئمڜ ثلسلخ 

ٜيڜئ ڗ حبڤتڢ ***** بب٘ڋ ڣما كل ثلعطا ي ٛيڜ امٚ  څ  ئعطا

ثڋ يشيڗئ ڣلي٠ يشيڗ امٚ ب٘ڋئ ليڊ كما بع٬ ثلس ئڣجهڢ ***** 

بڤ تمام ڣنق٨ مڜ معناه بع٬ ثلنقصاڗ قاڋ فيڢ: ئخ٘ه 

تنقا ٙث مڜ يعفڤه م ٚػ ***** كانـ فخا ڗ شه ٚث ڣهي  ئتٖعګ عطاياه ڣف

                                                 
ٙ نفسڢ، ه - 1  ب8ةت، 3٥ةينظٚ: ثمصٖ
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ٛمنا ***** حت ٙيـ  عجڤبغ  ٚث  ٛلـ منتظ ٚفائما  ثا يجتن ش ئب 1س

لګ ما هڤ ٕڣنڢ، ڣيقٸ علګ ڣجهاڗ: امسخ: -3 حالغ ثمعن   ڣهڤ 

ع قبيحغب ڣثلڤجڢ ثلثاني: يقٸ علګ  لګ صٙڤ  ٚ حسڜ مڜ ثلشع ڗ ينقل ث ڣڋ:  ثلڤجڢ ث

ڗ ينقل ثم ڣڋ ڣهڤ  ي عك٠ ث ع حسنغ ڣهڤ معٖٕڣ  لګ صٙڤ ع قبيحغ  عن مڜ صٙڤ

: ٚقاػ، ڣه٘ث كقڤڋ ثمتنب ئثلس

ميائ ٚفڤث ثلت ڗ ***** يعطيهږ لږ يع ئلڤ كاڗ ما يعطيهږ مڜ قبل 

جإ فيڢ كل ثإجإع قاڋ: ئخ٘ه ثبڜ نباتغ ثلسعٖڬ ڣ

ملئ څ لي شيئا  ملئلږ يبڄ جٕڤ صحظ ثلٖنيا با  ٚكتن  ئب2ڢ ***** ت

: عكس  -4 نڤثٵ امعن ي تقسيږ  ڗ كاڗ تثلعلڤڬ قٖ خالڀ سابقيڢ 

قڤثڋ  ٚب ڣثل٘ڬ يليڢ قٖ ڣقٸ قڤلڢ علګ  ي ه٘ث ثلض ا ثنڢ  ٚقاػ ڣمسمياڴها،  ثلس

ي ثمجٖ كل مبلغ، ڣمڜ  قتڢ سابقيڢب ڣيقڤڋ فيڢ: ڣما ه٘ث حالڢ فهڤ بالغ  لطافتڢ ٙڣ

خ٘ه عنڢ  بڤ ثلشي٨ ڣقٖ  ٚقغ مڜ ٗلڊ ما قالڢ  ٚجڢ عڜ حٖ ثلس شاقتڢ يكإ يخ ٙڣ

ٚ ثلبيتيڗ فيما تقٖم(ب3ثلتنب ڣعك٠ قڤلڢ عكسا ائقا  ب)قٖ سبڄ ٗك

خر:  -5 الّزيادة علي معن  ٚيٚ:في أخ امعن   فمڜ ٗلڊ ما قالڢ ج

ٚثئظئ ٕها ***** غ ٗث حاڗ ٙڣ ٚيقا للقصائٖ معلما اف  ئخ٘ڗ ط

عجظ كل ثإعجاب: ٛيإع بٖيعغ ف ثٕ عليڢ  بڤ تمام ٛڣ خ٘ه  ئف

ٚثئظئ نسها ***** مڜ ثمجٖ فه ثآڗ غيڇ غ ي فنائڊ  ٚثئظ اقـ  ئغ

ٚئئ حٖهما علګ ثآخ فضليغ  فقاڋ:  ڣتعليقا علګ قڤلهما قاڋ تثلعلڤڬت مبينا 

شكالهڜ،  ٕٚثػ عڜ  نهڜ مف ڗ قصائٖه ا يماثلهڜ غيڇهڜ، ف  ٚ ٚي ))فحاصل كام ج

                                                 
ٙ ثلسابڄ، ه - 1  بةتت-8ةت، 3٥ةينظٚ: ثلعلڤڬ، ثمصٖ
ٙ نفسڢ، ٥ - 2  بةتتثمصٖ
ٚثٛ، ٥ -3   ب3تت-2تتثلعلڤڬ، ثلط
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ٚثئظ  ٕ ثلغ ٙڣ ليها، فكاهما قٖ  ن٠  ڗ لهڜ مثاا صإفنها ف بي تمام  ڣحاصل كام 

، فله٘ث كانـ ائقغ  ٚنها ب٘كٚ ثممٍٖڣ ڗ ق ٛثٕ عليڢ ب با تمام  ڗ  ٚه، خا  ي شع

ئب 1حسنغ((

ٙثساػ ثلڣئه٘ث  ٚقاػ بڤثفٚ ثلحٴ مڜ ثلٖ نقٖيغ لقٖ ثستڤفـ قضيغ ثلس

نـ ا تجٖ مٖڣنغڣثلباغيغ  ٚبيغ ثلقٖيمغ، ف ، ثلن٨ ثإبٖثعي عامغتناڣلـ  ثلع

ٕلګ بٖلڤه ٕثخل غياهظا ڣقٖ  ، ڣثلشعٚ بصفغ خاصغ ٚف صاحبها ڣ ه٘ه  غ

ٕٛهاٙ بالنسبغ ڣئ، ثلقضيغ ٚڗ ث ٚڬ ق ٚثبٸ للهج ٚڗ ثل ٕبيغ يعتبڇ ثلق ٙثساػ ث للٖ

هږ ثلقضايا ثلت ثستڤلـ علګ  ٚقاػ مڜ بيڗ  ڣثلنقٖيغ، ڣلقٖ كانـ قضيغ ثلس

ٙثسژها قاثهتمام ثلنقإ ڣقژها، ف ي مڤضڤعها، ن٘كٚ مڜ بينهږ ثبڜ ڣئمڤث بٖ ثلبحن 

ٚجاني، ڣثلحسڜ بڜ نكيٸ طباطبا ثلعلڤڬ، ڣثآمٖڬ ڣثلقاٿ  ٜ ثلج ٜي ئب2عبٖ ثلع

ٚغږ مڜ تعٖٕ ثلتقسي حٖڵها نقإنا ثلقٖثمى ثلخاصغ بقضيغ ڣعلګ ثل ماػ ثلت 

ڗ جانبا مڜ  ٙثسغ  ي ه٘ث ثلجٜ مڜ ثلٖ ٚقاػ، فقٖ تبيڗ لنا مڜ خاڋ ما تقٖم  ثلس

ٚه،  لګ حٖ بعيٖ بمبحن ثلتنا٥ ثلحٖين ڣفيها تشكيل لظڤثه ٚيعاػ يلتقي ڣ ه٘ه ثلتف

نتاه  كٖ لنا ڣعي ثلقٖما بكل ما يتعلڄ ب ثلنصڤ٥ عامغ ڣتفاعل ڣه٘ث ما ي

 ثلنصڤ٥ فيما بينها بصفغ خاصغب

                                                 
1 -  ٙ  ب4تت-3تت٥، ثلسابڄثمصٖ

2
ٙشيڄ ثمسيلي،  -  ٚ ڣقضاياه عنٖ ثبڜ  ٚبغ، ثلشع ٚثڗ، ينظٚ: ثلشئ بڤق ٕيظ، ڣه ٙ ث  ب32ت٥ (،ٕػ)، (ٕ٭)ٕث
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ح  الطني  اطّوي   اطرحي  ّ الا  ّّ لط جعل اطّو ق تراايجيّج  انوطة  

ي اطّتحلجل هل التلس    ج  ُيقرا  طهل  ،محيك ه اطظلهح اطّلرطّي   حّتى ُيكتو ه

مبلد يحلجلّج  مرلّيح نل  ا التل تس  عل ه ي نحط الجمل ،  هط تلئ 

حطا ا الحقل فكل  ص انشترلي عل ه ا انهتّمي  ميمطع  من  يطافق 

فقهل  اّطت  تعتبا انقّطملت اطّحئينّج   اّطت  ينبي   دي   غيا اطّظطاهح اطّوصّج   ّ ن 

ه  ي ه ح الادي ب  م يحلجا مبّنا ةح ّ طول  نق ي ّل طهحل جي  ا ه انعلييا م

ي عمل ى اطّرااثّج  اطعحبج   اطّح صجل اطّوظح اطرحبج   ت طني  ني ّ   تيس نوهج  ّج  ي

ل جمل  من اطّوتلئج مفلدهل:عحي  كل  يطّصلول  ا، 

    ح ي عولصحهل عاقلتاطّو  دلطج  داخلج   طرطي  يحب  نحطي  

ّ اطرلي  من اتتعمل  يحكمهل مبلد يطاصلج  ل عبا فيهل ا  طلّط  اطقصح، 

فحاد انيتمع اططاحاطّلر  هط ا ي    .طتطاصل 

  ي ات  اننتطيلت اطّلرطي  اطثا  جل د يشكل اطّو اطب انثلطج  من 

مراامج  الةحافب  صط متكلمل  

  ّ انّلطنلنجلت اطّو ّ ّنهل احتطتهل ث ط  ق منهل شلمل  طلنلنّجلت الجمل ، 

ا ي اطّتحلجل،  ت عل جمل  من مبلدئهل  نّل اطتحلجل اطّوي   جعلتهل ضمن اعتم

  اطوحطي ب ظطاهحالط

  مصّلحلتهل طنلنجلت اطّو ط ُترّجِ فعلجل طنلنجلت الجمل ل صلفهل   ،

ت مل يلحقهل هلاعتم مل ينبقهل  ات  عاق  الجمل   زتهل  ييل  ب، 

  انولهج طنلنجلت اطّو فحع من ي اطّوظحيلت  ل ع عل اطّلر ، يتبلّين عن  فح

ز اطقطاع  ي التل عل اطّو اّط ييل تلي اطّتحلجلّج  اطّوصّج  اّطت  تعتم  نمل

ّي  طوحط الجمل   بانعجل
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  اخل مع جمل  من الختصلصلت، كطن لطّت يتّن عل طنلنجلت اطّو 

مولهج طجلت يحلجل من نظحيلت  ط مل ينّمى  اتتقى  ق  طجحّق  علطم تل

يب  لطّتكلمل انعح

  ، ى اطبلحثي فقهل  تس ينبي   مبلد  غحا  ّ طكّل عل  عل اطّحغ من 

عضلب  عضهل  ه اطعلطم جمجعل يكّمل  ّ ه  ّل 

  اّطت  تعتبا ات  جمل  من اطّظطاهح  ّ الطني  اطّوي   عل د ّتس اط يت

ّي   مقّطملت نصّج  يخل النسجلم، اطقص هي: الّتنل  خح،   ّ ي ن اطّتملّي 

اإعامّج ،  ّ انقبططّج   اطّتولصبث  انقلمّج  

  تلس   طلّوصطص يتضّمن جمل  من اطّظطاهح  اّطت اطّوحطّي  الّتنل كمقّطم 

اططصل  اطفصل  ا  التتب ف  الح ي الجمل: كلإحلط   طاتّتهل يّت اطّحب 

 بالّتنل انعجم 

  اطّوظلم اطّلرط ل ّ ط   ، للّتنل يبلط  ي ال النسجلم ظلهح  معجل ش

ّ من محاعل صّح  انعلن   ّنمل ل   ، ي قطام عل الجلن اطّوحط يمكن  يحيك 

و  لئهلبةح 

 ّي كّل من معلييا اطّوصّج  اطّثا  يحيب يبلةل  ا ،انقبططّج  ،اطقص اإعامّج  ا

حلط   اطّو  ّط  لن  بمتلّقجيلّمل 

  يكط  ، خح عوصح فج يصلحب حّتى  نتل اطّو  ّي  فعل ينب  اطقص

دب ّ  مطّجهل نحط قل ضمي  مح

 ي طنلنجلت اطّو معجل ني ّ  يق نتل اطّو انقبططّج   ي  فلعلّج  انتلق   ّح 

 بيفنياه
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  ثول اطبح يول  مقبططّج  انتلّق  يلتقجل طتحّققل ثب ط ع،  ّي  انب ّ قص

ل فمعجل اإعامّج ،  لنتلّق  هط اّط يخح اطّو الدي   لحظ  اطتقل اطّو 

 باططجطد

  ظطاهح اطّوصّج ،  انقلمج تعتبا ّ ه م فج فمعحف  من  اطنجل اط تنتخ

ب اطلر  يطضح انعيى اططظجف  طلر  يل ي ي فه انتلق  طلّو   كمل ينه 

 ي اطوصطص عل ح تعبيا مل  اطّتولص محط اطبح حط اطعاق  اطقلئم  

ن ططل  اطكام يعلد طوف ي الثح  صبح جل  ا التل ق  عل ه ج  ،  د حقجق  

نطاعهلظلهح معحفج  تعراا شكلطهل   ب كّل اطّوصطص عل اختاف 

ي  طج اطبح  للجلنّمل مل يطّصل   اطّرااث :  متعّلق 

  ي انط اطعحي  يتقلتم اطكثيا من ي عن مفهطم اطو  ّ الح

يل قطام  عل معمل طجطد اطو ككجوطن  حج ، تشكل ةل انصّلحلت اطت  كلن تش   

 ملدي انعلن بالطفل 

   اه فطصفطهعّبا ف  امى عن اطّو  اطباغجط اطعحب اطق يل  اطّوقلد 

لطوظ خحى  لطننجج  يل  طج  لطصولع   لطّت ا عو  حليي كثيا عّبا  بي 

 ا ّ عن غياهل يختل اطوظح اطّوحطّي  اطعحبج  طلبنّج  اطّلرطّي   ثب اطبح 

ا طتشّع اطعاقلت اطّوحطّي  داخل اطّوظل ي ه دطجل عل يفّحد م اطّلرط اطعحي ، 

طجفّ  خلصب اطّلر  وظلٍم ي  اطعحبّج  

  تلت اطقحائّج  طلراا ّ انمل ّل  ّن نحط الجمل ،  ِت اطّوحط اطعحي  عل  ُ

ي اطّتحلجل، خلّص  مع  ئّج   ا اطّوظح الج ز اطباغجي ق ييل ّ اطّوحل  اطعحي  ُيثب 

ل اطُبيى اطّراكجبج  نظحّي  اطّوظ طع اّطت  حل من خاطهل اطّوظح  ب اطقلهح الجحجلن  

  اطّوصّج ب
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 ط  اطعحب  اهّت من يمل  امى يتبعول ي ، ّوانسجلم اطق لقطا علملئول اطق

ختهل عل قلّا ي  ، ا : كتاح الج ط  قفول فيهل عل مصّلحلت داط  عل 

ي انعلن ببب  اخل  ان  ، اطّتولت  ،  اطفصط

  اطّح عيه اطّثلق حط اطكجفجلت  يحلجاته عن  اتلت اطّرااثجي  ينبط د

اّطت  تعتبا انطّج التلس    ه  مقلص ى اطكلي  ط  اّطت  يتشّكل بهل الخّلب؛ من 

 بلفكل انتلق 

 امى ق دطّا علمل اطعحبج  اطق  ٍ ّ متل لنتلّق  من خا طكّل ن طا عل عوليته 

، الهتملم  ا ت : الحرااز عن اطتّّيا، محاعل حنن ال تعبياات خلص  كقططه

تعمّج  انعيى طج  تعلد عن ضع اطّت ال ي قلط لطفصلح   ّ كّلهل  يص  ،

 بانقبططّج 

  ّل حنن اإفهلم،  مب حنن اطبجل  امى  قحا اطق ّنه كلنطا عل اطّحغ من 

حجلنل حّتى ُيفلج اطّنلمع اإبهلم  ل اطرمط  ا يينج نب  ييوحط  ي ه

 باإعامّج 

  ق  اطكام " مّل " امى من فكح "طكّل مقلم مقل طق جعل اطعحب اطق

ا انعيى  يحلجلهل إد ّج   نتل اطّوصطص الد ي  تلتيتي  " دعلمتي  نقتض ى الحل

ا  نتل اطّو انحاد من  ي  ةانقلم  ا دلط  منه عل فلعلّج  اطنّجل ي ه  ، اطقط

صحلب اطّتطج الطني  اطّوي  يفنياه انوح نفن يوحطه   ب، 

   امى حط مفهطم اطّتفلعل اطّوي ّج  نظح اطق ت قضّج  اطّنحقلت الد  -جّن

ا -اطّتولص  ، يطصجف ي اكتولفه طلمصّلح  ّ اطبح عن يظهح اختاف اطّوقلد  من ث

ب فوّج  يفّنح اطظلهح ّج   د  منّطغلت 
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  عي ّ اتع، ل يمكن لح من اطّشعحا  ي لب  ّج   اطّنحقلت الد

، طكن مل  طبث  اطّنام  فج ي،  ا الخا لطن لد المح  ي  ق تعّلق اطقضّج  

ت حقجق  معحفّج  ل حّتى صل الد   بيعراف بهل غلطبج  اطّوقلد 

ّن  اطّتوظيا انموهج طعملّج   علي الخيا نقط  اطّحغ من غجلب اطّتقعج 

امى كلنطا  ّ نقلدنل اطق ّل  ي خلقهل،  اطعطامل اننلهم   ّج   نتل اطّوصطص الد

ّنهل  ي يحلجلول لجمل  من اطّوصطص اطّرااثّج  عل قّلتهل، ف طفجوله  ا مل  ه عّي بهل،  عل 

ثبت طول عولصح خل اطّو من خا يحّقا ق  عّيه  امى    انعلييا:  عولي  اطق

، النسجلم اطتّولصب ،الّتنل ّي ، انقبططّج ، اإعامّج ، انقلمّج   وقلدنل ف اطقص

ي خل اطّو من جه  كمل  ه اطّظطاهح اّطت  تنله  امى ط يكطنطا عل جهل به اطق

يل من جه   ي ي يفنياه   بخحى تنله 
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 :امصطلحا-أ
:-ت  مصطلحا باغّي

ٚ ڣما يناسبڢ ا بالتضإ   اائتاف: م ڗ يجمٸ امتكلږ بيڗ  ٙع عڜ   ااجتماٵ ڣااتفاځ، ڣهڤ عبا

ٗ القصٖ جمٸ الش  ڣما  ب  ڣ معن معن ڣ لفظا للفٴ  سڤا كانـ امناسبغ لفظا معن 

حٖ الڤجڤهب ڣ مائمڢ مڜ   يناسبڢ مڜ نڤعڢ 

: ٗا كاڗ  ائتاف الّلف مع امعن ڗ تكڤڗ األفاٱ ائقغ بامعن امقصٕڤ ڣمناسبغ لڢ، ف هڤ 

ٗا امعن فخما  ٜا، ڣ ٗا كاڗ كاڗ اللفٴ امڤضڤٵ لڢ ج ٙقيقا، ڣ ٙشيقا كاڗ اللفٴ  كاڗ امعن 

لڤفاب ٗا كاڗ متٖاڣا كاڗ اللفٴ م ٚيبا، ڣ ٚيبا كاڗ اللفٴ غ  غ

نيقا بٖيعا، أنڢ اابتداء: ڣ نٌڇا  ٚا  ٚٵ السمٸ فيقبل  ڗ يكڤڗ مطلٸ الكام شع ڣڋ ما يق

ڗ  فضڢ ڣ ع٩ٚ عنڢ ٙڣ ڗ كاڗ بخاف ٗلڊ  ي غايغ الحسڜبالسامٸ علګ الكام ڣيعيڢب ڣ  كاڗ 

: ٚيضڢ،  اّتسا الّنظ ٚه ثعلظ، ڣقاڋ: ما طاب ق ٚ الجيٖ، ڣقٖ ٗك ه٘ا الفڜ مڜ صفاػ الشع

ٛع ڣاإيطا ڣغيڇ ٗلڊ مڜ عيڤب الشعٚ، ڣمعظږ  ڣسلږ مڜ السنإ ڣاإقڤا ڣاإكفا ڣاإجا

ٚ يتصڀ باتساځ النظږب  الشع

ڬ مقصٖ كاڗ ااختتام: ي  ڗ يختږ البليغ كامڢ  ي الباغغ  حسڜ نقي٬ اافتتاح، ڣهڤ  ب

ي اأسماٵ ٚ ما يبقى  خ نها   بالخڤاتږ ف

اج: ي بلڤٹ امعن امقصٕڤ  ااستد لګ حصڤڋ الغ٩ٚ مڜ امخاطظ ڣاماطفغ لڢ  هڤ التڤصل 

ٚائظ ڣالٖقائڄ ما يڤثڄ السام ي ٗلڊ مڜ الغ ٚ بڢ ڣ  ٸبمڜ حين ا يشع

ڗ تكڤڗ كلماػ النظږ متناسبغ لي٠ فيها ما يثقل علګ النطڄ عنٖ  االتئام: ي الباغغ 

ي باب التنافٚ عنٖ كامهږ علګ فصاحغ الكام  اجتماعها، ڣهڤ ما تحٖف عنڢ الباغيڤڗ 

ٚ الكلماػب ليڀ ڣتناف  ڣخلڤصڢ مڜ ضعڀ الت

ڗ  اانسجام: ٚا مڜ غيڇ  تي كام امتكلږ شع ڗ ي ليڢ ڣهڤ يٖڋ علګ فٙڤ الطبٸ هڤ  يقصٖ 

ٜعب ٚي  ڣالغ
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ف: ٕٚع ڣالجملغ لٖالغ فحڤڥ الكام علګ امح٘ڣف ڣا يكڤڗ  يجا الح ما يح٘ف منڢ امف

 ا 

ٛإ معناه علګ لفظڢب  فيما 

اع الّتخلص: خٚب هڤ التخل٨ ڣحسڜ التخل٨، ب لګ  ٚإ بڢ حسڜ اانتقاڋ مڜ غ٩ٚ   ڣي

: ڗ تجيظ فا تبطئ ڣتقڤڋ فا تخطئ، ڣقيل ڣالڤصڤڋ اانتها  الباغ ، ڣقيل هي اإيجاٛ: 

 البليغ، مڜ يحڤڅ الكام علګ حسظ امعاني، ڣيخيٰ األفاٱ علګ قٖٕڣ امعانيب 

: ڗ : يكڤڗ ااسږ يحيٰ ما يبيڗ بڢ الش  مڜ الٖالغ ڣغيڇها البيا ٚفڢ قٖيما بـ ، ڣهنا مڜ ع

ٚجڢ  ٜاڅ ڣتخ ٚعببمعناڅ ڣيجلي عڜ مغ ٚكغ ڣا تستعيڗ عليڢ بالفك  عڜ الش

: ٚاعاع النظيڇ ما  الّتألي ٚاعاع النظيڇ، ڣمڜ م هڤ اائتاف ڣالتلفيڄ ڣالتناسظ ڣالتڤفيڄ ڣم

ب ي امعن ڣلڢ  ڗ يختږ الكام بما يناسظ  ٚافت ڣهڤ   يسميڢ بعضهږتتشابڢ اأط

يد: بي القد الّتج ه م اأسالي الع ه:  ء قّش د الش  ّ بج  يم

ٗا كاڗ قٖ نشظ ثږ نجا ڣسلږب ڣهڤ  الّتخّلص:  ، ، ڣخل٨ الش  هڤ اانفكاڅ مڜ الش 

ٚاعغ التخل٨ ڣحسڜ التخل٨ب  ب

ضٖ الش  خافڢ، ڣالتضإ هڤ التطبيڄ ڣالتكاف ڣالطباځ ڣامطابقغ ڣامقاسمغ،  الّتضاد:

ي كتابڢ كفايغ الطالظ: امطابقغ هي عنٖ الجمهٙڤ الجمٸ بيڗ امعن  ٕ عنٖ ابڜ اأثيڇ  ڣقٖ ٙڣ

ڗ كل ڣاحٖ  ، ڣك ي اللفٴ ما يضإ امعن تلڀ  ڗ ي  منهما ڣافڄ  الكام فسمڣضٖه، ڣمعناها 

 طباقاب

ٚڬ:  الّتعقيد: العقٖ نقي٬ الحل، ڣالتعقيٖ مڜ اأساليظ غيڇ امستحسنغ، ڣقاڋ العسك

، ڣهڤ استعماڋ الڤحش  ڣشٖع تعليڄ الكام بعضڢ ببع٬  التعقيٖ ڣااغاځ ڣالتقعيڇ سڤا

ب   حت يستبهږ امعن

ٚيِ بعٖ اإبهام، ڣسماه ابڜ مالڊ  الّتفسير: ي الباغغ التص هڤ البياڗ ڣالكشڀ، ڣهڤ 

ي جن٠ التڤضيِب ٕخلڢ السجلماس   ٚڣڗ، التبييڗب ڣقٖ  خ  ڣ

: ا ٚاٙب الّتك  هڤ اإطناب بالتك
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: ي ڗ يقاڋ:  الّتك ٚڥب قاڋ ابڜ اأثيڇ عڜ اإطناب: ڣال٘ڬ يحٖه  خ ٚع بعٖ  عإه م ٚٙ الش   ك

ٛي  إع اللفٴ عڜ امعن لفائٖعبهڤ 

: ٚڣٹ معن  الّتناس ڗ ت ي األفاٱ  ي نسبڢ، امناسبغ: امشاكلغب ڣالتناسظ  ٚكڢ  ناسبڢ ش

ٚيما،  ٚيما فتلتم٠ لڢ لفظا ك ٚها متناسبغ ك شط ڣ  ڗ تكڤڗ اأبياػ  ڣمنڢ تناسظ اأبياػ: ڣهڤ 

ڗ يبتٖ امتكلږ  ٚاف:  ليڀب ڣتناسظ اأط كامڢ بمعن ڣيختمڢ بما يناسظ متناسقغ حسنغ الت

ب  ٗلڊ امعن

د: ا ڗ يسمعڢب الّت ٚ مڜ غيڇ  خ ٚ بيتا فيقڤلڢ  ڗ يقڤڋ الشاع  هڤ 

ليد: ٛيإع فل٘لڊ  الّت ٜيٖ فيڢ  ڣ ي ٚ تقٖمڢ  خ  ٚ ٚ معن مڜ معن شاع ٚه الشاع ڗ يستخ هڤ 

 يسم التڤليٖ ڣلي٠ باخًڇاٵ ما فيڢ مڜ ااقتٖا بغيڇهب

: لګ معن  حس اإّتبا تي امتكلږ  ڗ ي ٚقاػ الجيٖع، ڣهڤ  ڣ الس ڣه٘ا النڤٵ مڜ اأخ٘ 

 ٚ خ ٜيإاػ الت ڣجظ للمت  اخًڇعڢ غيڇه فيحسڜ اتباعڢ فيڢ بحين بڤجڢ مڜ ڣجڤه ال

 استحقاځ معن امتقٖمب

: ٚ بال حس اأخ ث لغ ابٖ منها أڗ الاحڄ يت ٚقاػ، ڣهي مس سابڄب يتصل ه٘ا النڤٵ بالس

ليڀ ڣمع٩ٚ  ي ت ٚضها  لفاظا مڜ عنٖه ڣيع ڗ يكسڤها  خ٘ معاني غيڇه عليڢ  ٗا  ڣلكڜ 

 حسڜب

: ٚحا  حس الّتألي ٜيٖ امعن ڣضڤحا ڣش ٚصڀ ڣالًڇكيظ ي ع ال ٕا ليڀ ٙڣ ڣمٸ سڤ الت

ٚ عليڢ ٕٙيا لږ يڤجٖ لڢ قبڤڋ ڣلږ تظه صڀ الكام  ٗا كاڗ امعن سبيا ٙڣ  شعبغ مڜ التعميغ، ف

 طاڣعب

: ٚهب الّسب خ لګ  ڣلڢ  ڗ يتعلڄ كلماػ البيـ بعضها ببع٬ مڜ   هڤ 

: ق لګ قضيغ  الّس ڗ تفطنڤا  مڜ امڤاضيٸ الت عالجها النقإ ڣالباغيڤڗ قٖيما بعٖ 

صڤا ب ٚقڤا بيڗ اابتٖاٵ ڣاإتباٵ ڣڣضعڤا ل٘لڊ قڤاعٖ ڣ ي الشعٚ، ڣف  التجٖيٖ ڣالتقليٖ 

: ي هي خل الفصاح ٚڣها  ٚڣڗ حص خ ي امعاني ڣ ڤ٥ الكام مڜ التعقيٖ، ڣمنهږ مڜ جعلها 

ٚكظبٗ ٕٚ ڣفصاحغ ام  فصاحغ األفاٱب ڣفيها قسماڗ: فصاحغ امف
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صل: ال ي  الفصل  : لږ ينقطٸب ڣالفصل  الڤصل خاف الفصل، اتصل الش  بالش 

لګ  ما لاتصاڋ  ٚڅ عطڀ بع٬ الجمل عل بع٬ب فًڇڅ العطڀ يكڤڗ  ڣ الكام ت الباغغ 

لګ غايغب ڣ اانفصاڋ   الغايغ، 

اعا  ػ علګ كبيڇ ااهتمام لٖڥ مقتض  الحام :  هي مڜ بيڗ امسائل الت استحٗڤ

: حٖف الباغييڗ بٖاي ٚڬب قٖ جا عڜ عبٖ ه بڜ مسعٕڤ ٚ الهج ٚڗ العاش غ بالجاحٴ ڣحت الق

مسڊب ٗا ٙيـ منهږ فًڇع ف سماعهږ، ڣ ٗنڤا لڊ ب ٙهږ ڣ بصا  الناٝ ما مٖحڤڅ ب

 : ٜا الكام الّنظ ج ڗ تتخ٘  لڊ  ي الڤضٸ ڣيٖځ فيڢ الصنٸ ٗڣ ليڀ، ڣمڜ النظږ ما يتحٖ  الت

 ٖ ي بع٬ ڣيشت ڣڋب  ڣيٖخل بعضها  ٙتبا٭ ثاڗ ب  ا

2-:  مصطلحا ألسنّي نصّي
:                                                                                                                     ااتسا

 Cohésion 
ٙاػ ٕاخل   هڤ تلڊ العاقاػ امنطقيغ)النحڤيغ( الت تحصل بيڗ الكلماػ ڣالجمل ڣالعبا

ٜائڢب  ج ي تماسكڢ ڣالتحام   الن٨ الڤاحٖ، مساهمغ ب٘لڊ 

  Lexical cohésion ااتسا امعجمي:
ٚٙع،        ي الن٨ مڜ خاڋ عاقغ الظهٙڤ امشًڇكغ ڣامتك  ٚ خ  ٚ ٚ بعنص ٙتبا٭ عنص  ڣيكڤڗ با

خٗڤ مڜ الڤظيفغ الت  ، فمصطلحڢ م ٙبٰ يتږ علګ امستڤڥ امعجم فااتساځ امعجم هڤ 

 بيقڤم بها

:  Substitution ااستبدا
خٚب -كڤسيلغ مڜ ڣسائل ااتساځ –يتمثل ااستبٖاڋ     ٚ ٚ لغڤڬ بعنص         ي تعڤي٬ عنص

 Nominal substitution ااستبدا ااسمي:
ي اانجليڈيغ بالكلماػڣتعبڇ عنڢ الكل        خٚبببالخ( ڣيكڤڗ   ماػ التاليغ )ڣاحٖ، نف٠، ٗاػ، 

(one, ones , sameب) 
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 Verbal substitution ااستبدا الفعلي:
ي اانجليڈيغ الفعل) ڣيعبڇ عنڢ بالفعل البٖيلةالكنائي تي do)فعل(، ڣيقابل  (، حين ي

ٙع فعليغ، ليحافٴ  ڣ عبا ڣ حٖف معيڗ  ٙا لفعل  ٙع ضما ٙيغ محتڤڥ الفعلة العبا ٚا علګ استم

 اللفظيغ اأكٌڇ تحٖيٖاب

                                                                         Causal substitution ااستبدا الجملي:
جلب يضا، ا، نعږ،  ٕٚاػ مثل: ك٘لڊ،  ٕٚع مڜ امف  ڣيكڤڗ بتعڤي٬ جملغ بمف

 :                                                                                                                     اإحال
Référence 

العمليغ الت بمقتضاها تحيل  هي عاقغ قائمغ بيڗ اأسما ڣامسمياػ، فه تعن

ٚ امحيلغ كيفما كاڗ نڤعها ا تكفي ب٘اتها  اللفظغ امستعملغ علګ لفظغ متقٖمغ عليها، فالعناص

ڣيل  بمڜ حين الت

: ي أ اإعامي                                                                                       اإخبا
Normativité 

ٙا مڜ            ڗ كل ن٨ يحڤڬ قٖ حٖ معاييڇ النصيغ، ڣمما ا شڊ فيڢ  تمثل اإعاميغ 

نها تحكمها نڤعيغ امعلڤماػ،  ح الجلي  خٚ فالڤا لګ  ٙجغ اإعاميغ مڜ ن٨  ڣتختلڀ ٕ

 النصڤ٥ب

                                                                                                              اانسجام: 
Cohérence  

ي الخطاب، ينبغي البحن   ا  ڣ مڤجٕڤ نما هڤ ٧  لي٠ شيئا معطى  عنڢ للعثٙڤ عليڢ ڣ

هل ٕځ  يبن ڣفڄ ما ي ٙع  ڣ الن٨ بعبا ي ڣاقٸ الخطاب  امتلقي أڗ يكشڀ بعٖ اانسجام 

ڗ  ي ٗاتڢ باستقاڋ عڜ امتلقيب فه٘ا يعن  ڣ غيڇ منسجږ  ي ٗاتڢ  لي٠ هناڅ ن٨ منسجږ 

ي حيڗ يخت٨ اانسجام بامستڤڥ   بالعميڄ للن٨ ااتساځ يٖٝٙ علګ امستڤڥ السطحي، 

                                                                                    البن العليا:
Superstructures 
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ٕٚ ال٘ڬ يحٖٕ النظام الكلي لن٨ ماب  هي نڤٵ مڜ امخطٰ امج

                Microstructures   : البن الصغ 

بنيغ امتتالياػ  ٜا الجمليغ الت يتكڤڗ منها الن٨بهي   ڣاأج

ج:  La progression                                                                                                          التد
نڢ يتجڢ غايغ  ٙا معينا، ڣ ڗ للن٨ مسا ڗ يجعل القاٙ يح٠  نڢ   هڤ ما مڜ ش

تي بعٖهاب  محٖٕعب ڣيجعلڢ ٚاحل الن٨ ما سي ٚحلغ ما مڜ م ي م  يتڤقٸ 

 Connexion الترابط:

نڢ تڤجٖ عاقغ بيڗ  ٚابٰ ٕالي بيڗ الجمل، ڣيعن ه٘ا  ڗ يحتڤڬ الن٨ علګ ت ڣهڤ 

ڗ يكڤڗ هناڅ نڤٵ مڜ  ي الجمل تكسبها صفغ التتابٸ، كما يشًڇ٭  ٕٙع  معاني الكلماػ الڤا

ڗ يكڤڗ نف٠ ڬ  ٚابٰ الڤقائٸ  التطابڄ اإحالي  ٜم ت ي الجملغ، كما يستل ي طٚ ٕٙا  امڤضڤٵ ڣا

كملڢب ڣ الن٨ ب ٚڬ ٕاخل الجملغ الڤاحٖع،  ٜمن لأحٖاف الت تج ٚاعاع الًڇتيظ ال  مٸ م

تي الخطاب:                                                                                                      ت
discoure 

ڗ        لڀ  ٜاما علګ الكاتظ ة ام حٖاف، ڣل ڣ  ڗ الخطاب يحتڤڬ علګ ڣقائٸ  ڣيعن ه٘ا 

ع متناسقغب ي صٙڤ ٚه ه٘ه الڤقائٸ ڣاأحٖاف   يخ

 Collocation التضام:
ٕڣ       ٚتبطغ بعاقغ ماب فهڤ ٙڣ  ٛڣجيڗ مڜ الكلماػ م

: ا   Réitération التك
ڣ        ٚ معجم  عإع عنص ٚإفبيتطلظ  ڣ شبڢ م ٚإف لڢ   م

                                                                                                          التناص:
Intertextualité 

ٚڥ، مما يجعل بعضها  خ خڤٗع مڜ نصڤ٥  قڤاڋ عٖيٖع م ي فضا الن٨ تتقاطٸ 

ڣ هڤ  ٚ ڣنقضڢب    تعالڄ نصڤ٥ مٸ ن٨ حٖف بكيفياػ مختلفغب يقڤم بتحييٖ البع٬ اآخ



                      الماحق:                                                                     

 

 362 

ف:  Ellipse الح

ٚينغ   ٙ بااتصاڋ اللغڤڬ مٸ ڣجٕڤ ق ٚا كٌڇ مڜ جملغ ٕڣڗ اإض ڣ  ڣيتږ بح٘ف كلمغ ڣاحٖع 

   تبيڗ امح٘ڣفب 

الخطاب الناقص:  Intégral discoure/Incomplet discoure الخطاب التام 

نڢ ا يڤجٖ خطاب   ٚ تفاڗ ٕيڊت  ڗ الڤقائٸ امشكلغ للخطاب ڣالت تصڀ ي نظ ٗلڊ 

، فنحڜ  ي الن٨ تخضٸ لعمليغ انتقا ٕٙع  مقاما ما غيڇ قابلغ للحصٚ، ڣعليڢ فامعلڤماػ الڤا

ٚه الخطاب التام هڤ  ي نظ ٙها، ڣ ظها ٚيٖ الكاتظ  ٙيغ ڣالت ي ٚڣ ا امعلڤماػ الض ا نجٖ فيڢ 

ٚيِ، ڣالخطاب الناق٨ هڤ الخطاب ا بالخطاب الص  لضمن

:                                                                                     القصدي
Intentionnalité  

ڗ تكڤڗ نصا يتمتٸ   ع اللغغ، قصٖ بها  يتضمڜ مڤقڀ منش ئ الن٨ مڜ كڤنڢ صٙڤ

ڗ مثل ه٘ا الن٨ ڣسيلغ مڜ ڣسائل متابعغ خطغ معينغ  لګ بالسبڊ ڣاالتحام، ڣ للڤصڤڋ 

 غايغ بعينهاب

 Linguistique                                                                           لسانيا النص:

textuelle 

ڣ امكتڤبغ علګ   ٚڣٵ  علږ اللغغ الحٖين، يٖٝٙ النصڤ٥ امنطڤقغ  ٚٵ مڜ ف هڤ ف

ٚيقغ الت تنتظږ بها كٖ الط ٙاسغ ت ، ڣ ه٘ه الٖ ٜا الن٨ السڤا ٚتبٰ فيما بينها لتخبڇ   ج ڣت

  عڜ الكل امفيٖب

:  Norme de textualité    معايير النصي

مجمڤعغ الڤسائل اللغڤيغ ڣغيڇ اللغڤيغ ڣالت تخلڄ النصيغ ٕاخل النصڤ٥، بحين  

ٙسلٚت: ااتساځ،  تساهږ ه٘ه ٚانٖ ٕڣ ي بنا ڣحٖتڢ الشاملغ، ڣهي كما عٖها تٕڬ بڤج الڤسائل 

 اانسجام، القصٖيغ، امقاميغ، امقبڤليغ، اإعاميغ، التنا٥ب

:                                                                                                               امقامي
Situtionalité 
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ڣ الٖاليغ الٖاخليغ، بل        ٙاسغ الن٨ لڜ تكڤڗ كافيغ بالڤقڤف عنٖ بنيتڢ النحڤيغ ،  فٖ

ٙاستڢ علګ مستڤڥ الخطاب، ڣه٘ا بااهتمام ببنيغ السياځ ڣالعاقاػ بينها ڣبيڗ  ا بٖ مڜ ٕ

 الن٨ب 

                                     : لي                                                                      امقب
Acceptabilité 

ڗ تكڤڗ       ع ما مڜ صٙڤ اللغغ ينبغي لها  ٛا كڤڗ صٙڤ يتضمڜ مڤقڀ مستقبل الن٨ 

ڣ  مقبڤلغ مڜ حين هي ن٨ ٗڣ سبڊ ڣالتحامب ڣهي تخضٸ لقڤاعٖ ٗاػ صلغ بامقام 

 ږبللخصائ٨ النفسيغ للمتكل 

ض الخطاب:  Objet de discoure م

ٚع عامغ تٖٙڣ حڤلها الڤقائٸ؛  ڣ ما »ڗ يكڤڗ للن٨ فك هڤ ما يٖٙڣ حڤلڢ الخطاب، 

ڣ ما ڗ  يقڤلڢ،  كٌڇ مڜ غيڇها، قٖ يكڤڗ ٕليا علګ   ٚ ٚ عناص ٙع الناٝ علګ ت٘ك ڗ قٖ يقٖمڢب 

ٚ الت  ع الن٨ هي تلڊ العناص ٚا ڣسنا بعٖ ق ي ٙ  تمثل مڤضڤٵ الخطاببما نحملڢ 

 Texte النص:
ڣ   ڣ هڤ ڣحٖع لسانيغ كبڇڥ  سلسلغ لسانيغ منطڤقغ  مكتڤبغ مكڤنغ لڤحٖع تڤاصليغ، 

ٕڬ بعٖها  نها ت لګ  ضافغ  اليغ،  ٜا مختلفغ، تجمٸ بينها عاقاػ نحڤيغ ٕڣ ج تتكڤڗ مڜ 

 التڤاصليب

:  La                                                                                                              النصي

textualité 
ٚف         لڊ مڜ خاڋ تحليل ما ع سهاماػ علږ لسانياػ الن٨، ٗڣ هږ  تعتبڇ النصيغ مڜ 

(، ڣهي تلڊ الڤسائل ڣاإٔڣاػ الت تجعل مڜ الن٨ كا  Norme de textualitéبمعاييڇ النصيغ)

ها خاصيغ الًڇابٰمڤحٖا متم  باسكا ڣبنيغ ٕالغ ا تجميعا محضا بيڗ الجمل تعٛڤ

صل:  Jonction  ال

ڣ        ٚبٰ  ٕڣاػ ال ٚيقغ منتظمغ، ف ٚتبٰ بها عنصٚ احڄ بعنصٚ سابڄ، بط هڤ عاقغ ي

ي الًڇجمغ-الڤصل ي عاقتڢ بما سبقڢب -علګ اختاف   هي ڣسيلغ بنا لتفسيڇ ما سيقٖم 
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صل اإضافي:  Additive jonction ال
ليڢ        ٙ ي عالږ الن٨ ڣغالبا ما يشا ٚبٰ اأشيا الت لها نف٠ الحالغ، فكل منهږ صحيِ  ي

م(ب ڣ،  يضا، ك٘لڊ،   بڤاسطغ اإٔڣاػ )ڣ، 

اكي: صل ااستد     Adversative jonction ال
ٚع ڣاأسما امتعاكسغ ٕاخل الن٨،         ٚبٰ بيڗ الكلماػ امتناف ٕڣاػ ڣيتږ بال ڣيكڤڗ ب

ي نف٠ الڤقـ(، ڣلكڜ  ٚڥ،  خ يغ حاڋ، مڜ ناحيغ  ٚغږ مڜ، علګ  مثل: )لكڜ، مٸ ٗلڊ، علګ ال

ٚ هاليٖاڬ  ڣحسڜ هي: لكڜ) اإٔاع الت تعبڇ ي نظ  ،  ب(Yetعڜ الڤصل العك٦ 

: صل الزمن   jonction Temporal                                                                              ال

بسٰ تعبيڇ عڜ ه٘ه        كٌڇ، ڣ ڣ  ٛمن تحٖف بيڗ جملتيڗ  ٙع عڜ عاقغ تتابٸ  هڤ عبا

ٚبيغ ڣباانجليڈيغ)  (.Thenالعاقغ هي اإٔاع: ثږ بالع

: صل السبب                                                                                     Causal jonctionال

كٌڇ، ڣيعبڇ عنڢ مڜ خاڋ  ڣ  ٙاڅ العاقغ امنطقيغ بيڗ جملتيڗ  ٕ هڤ ثالن نڤٵ، ڣيمكننا مڜ 

 الكلماػ التاليغ: )له٘ا، به٘ا، ل٘لڊ، أڗ(ب

 ملحق اأعام-ب
*- :  الجاح

ٚڬ، ڣلٖ هڤ  ٚ الجاحٴ، البص ي)ة8ث-ڝ3تت)بڤ عثماڗ بڜ بح م(، مڜ 9ت8-ڝ255م( تڤ

كٌڇ مڜ  لڀ  ٚڬ امعًڈلغ  امجتمٸ منها: كتاب  كتابا تصٙڤ جميٸ مظاهٚ نشا٭ة35منظ

 بالحيڤاڗ، البياڗ ڣالتبييڗ، امحاسڜ ڣاأضٖإ

*- :  -اب امدّب

اهي ب محمد ب عبيد ه اب امدب ب سحا  -تت8)(792-95ت)أب 

يٚ ،م(893 بٛڣ ٚا تڤلګ ڣاياػ جليلغب  .بغٖإ هل مڜ ، مڜ الكتاب امًڇسليڗ الشع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_(%D9%84%D9%82%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_(%D9%84%D9%82%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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ٙه ٚه مڜ امعتمٖ ڣاستٛڤ ٚا العباس  ما خ ٚيٖ سام ي .هـ  269سنغ مصٚ ي  متقلٖا   ببغٖإ ڣتڤ

 بللمعتضٖ الضياٵ ٕيڤاڗ

 

*- : طاجّن  الق
بڤ الحسڜ  ٛم ابڜ القاض  بڜ حسڜ بڜ خلڀ، شئ الباغغ ڣاإٔب، يكن  هڤ حا

ٚطاجنغ) ي ق ٚبي، ڣلٖ  ٙڬ امغ ٚاك٤ بعٖ سنغ تت2ت-ڝ8ةتاأنصا لګ م ٙتحل  قام ة4تم(، ا ڝ، ڣ

ع، 84تٙمضاڗ24بتڤن٠ حت ڣفاتڢ  لفاتڢ: امقصٙڤ ٚاه اإٔباڝ، مڜ م  بمنهاه البلغا ڣس

 الباقّاني: -*
هڤ: محمٖ بڜ الطيظ بڜ (م – 1013م  950ـةڝ 402هـ 338)أب بك الباقاني القاض 

ٚڬ، املقظ بشئ السنغ، ڣلساڗ  ٚ الباقاني البص بڤ بك ٚ بڜ القاسږ القاض   محمٖ بڜ جعف

ٕٚ علګ امعًڈلغ، هل السنغ ڣالجماعغ علګ م٘هظ امتكلږ اأمغ، عجاٛ القٚڗ،ال لفاتڢ:  بمڜ م

 اإنصاف ڣغيڇهاب

جاني: -*  الج
جاني حم ب محمد الج /1009-هـ  471- 400)أب بك عبد القاه ب عبد ال

ٙقيقغ الحاڋ، نش ڣلڤعا  بالعلږ، محبا  للثقافغ، ، ڣلٖ ڣمتكلږ نحڤڬ  (م 1078 ٚع  ٚجاڗ أس ي ج

قبل علګ الكتظ يلتهمها، ڣخاصغ  كتظ النحڤ ڣاإٔب  .ف

*- :  اب طباطبا العل
ش  هـ ة  322ػب  )أب الحس ب طباطبا محمد ب أحمد ب محمد الهاشمي الق

ي 934 ٕيظ ڣلٖ  ٚ ڣ ٚا ڣغيڇهاب صبهاڗ م( عالږ ڣشاع ٚ ڣالشع ٚ ڣالشع ٙ الشع ي فيها، لڢ عيا  ڣتڤ

*- :  قدام ب جعف
ٚهبڜ قٖ قدام ب جعف بڤ الف ٛيإ البغٖإڬ  ٚانيا كاڗ ڝ(، ت33)ػ امغ بڜ  نص

سلږ علګ يٖ يامكتفي باه ڣ ٚب بهږ امثل  حا ال٘يڜ يض  .،الباغغ ، مڜ مشاهيڇ البلغا الف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/269_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/269_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/338_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/338_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/950
https://ar.wikipedia.org/wiki/950
https://ar.wikipedia.org/wiki/1013
https://ar.wikipedia.org/wiki/1013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/400_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/471%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/471%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1009
https://ar.wikipedia.org/wiki/1078
https://ar.wikipedia.org/wiki/1078
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
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سي٠ مباحن علږ)البٖيٸ(، ڣحمل لڤائڢ، ڣتڤضيِ معامڢ،  ڣقٖ استكمل بعٖ ابڜ امعًڈ ت

ٚ ڣصناعغ الكتابغ ڣغيڇهاب.ڣتحٖيٖ نهجڢ  لڢ نقٖ الشع

*- :  أب ها العسك
ٚڬ  يم 920ڣلٖ عام هڤ الحسڜ بڜ عبٖ ه العسك  .م(5ةةتڝة395عام ) ، ڣتڤ

ٚا ڣكاڗ ٙ  شاع ٚم مڜ كڤ لګ عسكٚ مك ٚجٸ نسبڢ  لفاػ كثيڇع، ڣي ٕيبا لڢ م ب مڜ اأهڤاٛ ڣ

ي اللغغ،الصناعتيڗ،ڣغيڇها ٚڣځ  لفاتڢ:ٕيڤاڗ امعاني، الف  م

 اب اأثير: -*
بڤ الفتِ، هڤ  ٜٙڬ،  ٚيږ الشيباني، الج ٚ ه بڜ محمٖ بڜ محمٖ بڜ عبٖ الك ضيا نص

ٚڣف بابڜ اأثيڇ الكاتظ ّٙ ڝ(ث3ت)ػ الٖيڜ، امع يٚ، مڜ العلما الكتاب امًڇسليڗ م : ٛڣ

ي ٚا ي نقٖ كام  .بع ٚ ت ڣ ت كفايغ الطالظ  ٕاب الكاتظ ڣالشاع ي   ٚ ليفڢ ت امثل السائ ڣمڜ ت

ٚ ڣالكاتظ  ب تالشاع

*- :  امظّف العل
بڤ علي العلڤڬ،  ٚ بڜ الفضل بڜ يحي  ګ نحڤ )هڤ امظف ٚع ت5تامتڤ لفاتڢ: نض ڝ(، مڜ م

ٚي٬ب ٚع الق ي نص ٚي٬   اإغ

اني: -* شيق القير  اب 

اني ف بالقير شيق امع ، لڢ كتظ عٖع  أب علي الحس ب  حٖ اأفاضل البلغا
ٚسائل الفائقغ  كتاب العمٖع :منها ه ڣال ٚ ڣنقٖه ڣعيڤبڢ، ڣكتاب اأنمٗڤ ٚفغ صناعغ الشع ي مع

ٜائٚ بامسيلغ ڣلٖ.ڣالنظږ الجيٖ لګڣنش بها ڣتعلږ  بالج ٙتحل   406 سنغ القيڇڣاڗ هناڅ ، ثږ ا

ي بع٬ اأقڤاڋ سنغ.هـ ٙشيڄ  هـ 390 ڣلٖ  ٕٛب ڣهناڅ تعلږ ابڜ  ٙڣمي مڜ مڤالي اأ بڤه مملڤڅ  ڣ
لګ ٚحل  هلڢ، ف ٙإ الًڈڣٕ منڢ ڣماقاع  ٚ بها ڣمٖح  القيڇڣاڗ اإٔب، ڣفيها قاڋ الشعٚ، ڣ ڣاشته

لګ ٚب القيڇڣاڗ ، فانتقل  ڗ فتِ الع لګ  ٜڋ بها  ٚع صقليغ صاحبها ڣاتصل بخٖمتڢ، ڣلږ ي ٜي ، ج
ٛٙع قامڣ  ي سنغ بما ڗ تڤ  .هـ 456 لګ 

*- : اكش   اب البّناء ام

https://ar.wikipedia.org/wiki/920
https://ar.wikipedia.org/wiki/920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/406_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/406_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/390_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/390_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
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د ٚڣف أب أحمد ب محمد ب عثما اأ اكش  امع  -  721هـ  654)باب البناء ام

ي(م / 1256 - 1321هـ ٚٛ بصفغ خاصغ  ٚبي ب ٚياضياػ ، عالږ مغ ، ڣكاڗ متفنڗ ڣالطظ ڣالفلڊ ال

غلظ فًڇاػ حياتڢ ٚاك٤ ي علڤم جمغ، كالتنجيږ، ڣالعلڤم الخفيغب قض   ، ڣهڤ بم

ٚينيغللٖڣلغ  معاصٚ ٚب .ام ي امغ ٙسغ علميغ مهمغ  ٚاكش  مٖ  بس٠ ابڜ البنا ام

*- :  الّسجلماس 

 (صاحظ امنڈٵ البٖيٸبم 5ة3تهـ ة  4ةثػب نحڤ ) بڤ محمٖ القاسږ السجلماس 

          اب سنا الخفاجي: -*
بٖ ه بڜ محمٖ بڜ ڣهڤ عب (م3ثةتـ32ةتهـةتت4ـ (423ابڜ سناڗ الخفاجي عا١ بيڗ 

ٜڗ، ڣهږ  لګ بن خفاجغ مڜ بن ح بڤ محمٖ، ينتسظ   ، ڣإ سعيٖ بڜ سناڗ الخفاجي الحلب

ٜاٛ، ڣهي مڜ  ي قلعغ ع لګ عٖناڗب ڣلٖ  ٚبيغ تنتم  ٚڣ بڜ عقيل، ڣهي قبيلغ ع خفاجغ بڜ عم

حٖ ڣجها ه٘ه القلعغ بڤه  ٚ »ڣمما ڣصل منها كتاب بالقاٵ امحيطغ بمٖينغ حلظ، ڣكاڗ  س

لفڢ سنغ « الفصاحغ  ڝب454ال٘ڬ 

  :الّسكاكي -*
هل ٚبيغ ڣاإٔب، مڜ  ٙٛم هڤ عالږ بالع بي  .خڤا بڤ يعقڤب يڤسڀ بڜ  ٚاه الٖيڜ  هڤ س

ٙٛمي الحنفي ٚ محمٖ بڜ علي الّسّكاكي الخڤا ګ  9تتتهـ ة  555ڣلٖ سنغ  بك ٙٛم، ڣتڤ ي خڤا م 

ي سنغ  ٚڥ اماليٸ  ٚيغ الكنٖڬ مڜ ق  ب229تة هـ  ت2تي ق

*- :  العل اليمن
ٜع بڜ علي الحسين العلڤڬ) يحي  صاح كتاب م(348تـ ةث2تهـة ث5ة - 669بڜ حم

غيرهاب ل عل اأص  ص  نهاي ال ب ا  الط

*- :    اب قتيب

ي الفًڇع اممتٖع بيڗ عام   276 ٙجظ 15-هـ 213)عا١ ابڜ قتيبغ 

ّٙ محٖف فقيڢ ٕيظ(هـ ٚبي م ٚها عيڤڗ  لڢ العٖيٖ ع شه ٕب  -مڜ امصنفاػ  اأخباٙ، ڣ
ي مقٖمتهږ .الكاتظ ڣغيڇها يڜ ڣ ئمتڢ امشهٕڤ ٙا خ٘ الحٖين عڜ   ڤهڤيهسحاځ بڜ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/654_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/654_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/721_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/721_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1321
https://ar.wikipedia.org/wiki/1321
https://ar.wikipedia.org/wiki/1256
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/213
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/276_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/276_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%87
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اػ علګ اللغغ خ٘ ٚا ٚيا٧  ، ڣعڜبي حاتږ السجستاني ڣالنحڤ ڣالق ، كاڗ بي الفضل ال
ٚبيغ عاما ٚڣايغ عڜ ڣالشعٚ باللغغ الع  باأصمعي ڣكثيڇ ال

*- : ين  القز
ين الشافعي، ه محمد ب  ، أب امعالي، جا الدي القز حم ب عم عبد ال

( ، ي صل لكن أصل م مدين قز لد بام ف بخطي دمشق،  هـ =  739 - 666امع

ه (م 338ت - 268ت  ، م الباغ لفات اإيضاح في عل بي م م ل ع م ه كات 

بي ا الكتاب ع نشأ عل الباغ الع تلخيص امفتاح )في امعاني .يتحدث في ه

ح التلخيص(البيا  ڣغيڇهاب(اإيضاح في ش

*- :  اب أبي اأصبع امص
ٚڬ  بي اإصبٸ العٖڣاني، البغٖإڬ ثږ امص ٚ ابڜ  ابڜ عبٖ العظيږ بڜ الڤاحٖ بڜ ظاف

« ٭ -بٖيٸ القٚڗ »لڢ تصانيڀ حسنغ، منها  م(ب ت25ت - 98تتهـ س  54ت - 595)بي اإصبٸ 

ٚيمغ، ڣ  ي اآياػ الك ٕٙع  نڤاٵ البٖيٸ الڤا ٚ التحبيڇ »ي  ٚي ي كشڀ »ڣ « تح ٚ السڤانِ  الخڤاط

ٙ الفڤاتِ  ٚا  ڣغيڇهاب« س
*- :  علي ب خل الكات

ڣيلّقظ  ڝبص428ڤقيل م23ةتهـة4ت4 -]أب سعد علي ب محمد ب خل النيرمانيه 

ي ٙسّيغ عا١  صڤڋ فا ٚ مڜ  ليڢ بابڜ خلڀ، ڣهڤ كاتظ ڣشاع  ٙ ٚ العباس  بالكاتظ، ڣيشا  .العص

ي ٕيڤاڗ اإ يكاڗ مڤظفا   لفاتڢ: مڤإ البياڗ تحقيڄ حاتږ صالح الٖڣلغ البڤيهّيغ نشا  بمڜ م

 الضامڜب

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9
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افيا البح  ببليوغ

واي حفص. : ب ي  الق الك

ر: - أ  امصا

ين، ابن اأثيڇ* ّٖ  :ضيا ال

ّٖ ڣ عّل: أحمٖ الحڤفي، بٖڣڬ طّبانغ، -ت ٙ  امثل الّسائٚ في إٔب الكاتظ ڣالّشاعٚ، ق ٕا

ٚع، ٕ٭، ٕػب   الّنهضغ، القاه

، حاتږ الّضامن، هاڋ  -2 ڬ القي٦  ٚ ڣالكاتظ، تِ: نٙڤ كفايغ الّطالظ في نقٖ كام الّشاع

ٚاځ، ٕ٭،  ڇاف، الع ًّ ٜ جمعغ اماجٖ للّثقافغ ڣال ٚك اػ جامعغ امڤصل، م ناجي، من منشٙڤ

 ب982ت

ٙڬ  -3 ٚائي،٭أبڤ البڇكاػ ،اأنبا ٚاهيږ السام ، تِ: اب ٜهغ األبا في طبقاػ اإٔبا  ب985ت،3، ن

ٙڬ  -4 ٚف عليڢ ابن هشام، اأنصا مڢ: حسن جمٖ، أش ّٖ ٙيظ، ق ، مغن الّلبيظ عن كتظ اأعا

ٙ الكتظ العلميغ، بيڇڣػ، ٭ ميل بٖيع يعقڤب، ٕا اجعڢ:   ب5ةة2، 2ةٙڣ

ٚع، ٕ٭، ، الباقاني -5 ٙف، القاه ٙ امعا ٛ القٚڗ، تِ: السيٖ أحمٖ صقٚ، ٕا عجا أبڤ بكٚ، 

 ٕػب

ٍٚ ڣضبٰ: ،يڤاڗّٖ ال،، حّساڗبن ثابـ -ت ٙقږ بن  ش ٚكغ ٕاٙ اأ ٙڣځ الّطباٵ، ش عمٚ فا

ٙقږ، لبناڗ،   ب993تاأ

ٙمضاڗ عبٖ الّتڤاب، مكتبغ أبڤ العّباٝ أحمٖ بن يحي، ثعلظ -ث ، قڤاعٖ الّشعٚ، تِ: 

ٚع، ٭  ب995ت، 2ةالخانجي، القاه

ٚڣ بن بحٚ، الجاحٴ -8 ٙڣڗ، مكتبغ أبڤ عثماڗ عم ، البياڗ ڣالتبييڗ، تِ: عبٖ السام ها

ٚع،  ب998ت، ثة٭ الخانجي، القاه

ٚجاني، عبٖ القاهٚ:  * الج

ٚأه ڣعّلڄ عليڢ: محمٕڤ محّمٖ شاكٚ، مطبعغ امٖنية ٕاٙ امٖني،  -9 ٚاٙ الباغغ، ق أس

ع، ٕ٭، ٕػب ّٖ ٚعة ج  القاه
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ٚأه ڣعّلڄ عليڢ: محمٕڤ محّمٖ شاكٚ، مكتبغ الخانجي،  -ةت ٕائل اإعجاٛ، ق

ٚع، ٭  ب4ةة2، 5ةالقاه

ٚجاني -تت ٚيڀعلّي بن محمٖ الّسّيٖ ، الج ٚيفاػ، قامٝڤ مصطلحاػ الّش ، معجږ الّتع

ٚڣ٩  ٚف ڣالع ٚيفاػ علږ الفقڢ ڣاللغغ ڣالفلسفغ ڣامنطڄ ڣالّتصّڤف ڣالنحڤ ڣالّص ڣتع

ٚع، ٕ٭، ٕػب ٙ الفضيلغ، القاه ٙ: محمٖ صٖيڄ امنشاڣڬ، ٕا  ڣالباغغ، تِ ٕڣ

ٚه قٖام، بن جعفٚا -2ت ٙ الكتظ غأبڤ الف ، نقٖ الّشعٚ، تِ: محمٖ عبٖ امنعږ خفاجي، ٕا

 العلمّيغ، لبناڗ، ٕ٭، ٕػب

ٙ امٖني ابن سام، الجمحي -3ت ع: محمٕڤ محمٖ شاكٚ، ٕا ٚا ، ق ٚا ، طبقاػ فحڤڋ الّشع

يغ بمصٚب سسغ السعٕڤ ع، مطبعغ امٖني، ام ّٖ  بج

ٙ تةامجلٖ، الخصائ٨، تِ: عبٖ الحميٖ هنٖاڣڬ، الفتِ عثماڗ ڤ بأ، بن جّنا -4ت ، ٕا

 ب3ةة2، 2ةالكتظ العلميغ، لبناڗ، ٭

ٙ الهٖڥ للّنشٚ، بيڇڣػب -5ت ، الخصائ٨، تِ: علّي الّنجاٙ، ٕا  ابن جّن

ٚه، أبڤ علي، الحاتم -تت ٚقاػ أبي الطّيظ امتنب ڣساقٰ شع ٚ س حغ في ٗك ّ سالغ امڤ ّٚ ، ال

ٙ بيڇڣػ للّطباعغ ڣالّنشٚ، بيڇڣػ،  ٙ صإٙةٕا  ب5ت9تتِ: محمٖ يڤسڀ نجږ، ٕا

ين محمٕڤ، الحلب -ثت ّٖ ٚم عثماڗ شهاب ال ڇسل، تِ: أك ًّ لګ صناعغ ال ، حسن الّتڤسل 

ٚاځ،  ٙع الّثقافغ ڣاإعام، الع ا ڇاف، ٛڣ ًّ شيٖ للنشٚ، سلسلغ كتظ ال ّٚ يڤسڀ، ٕاٙ ال

 ب9ث9ت

ٙ الكتظ العلمّيغ، بيڇڣػ، ٭ابن سناڗ، الخفاجي -8ت ّٚ الفصاحغ، ٕا  ب982ت، تة، س

،همحمٖ بن أحمٖ بن عثماڗ ،ال٘هب -9ت ٚڣڗب2ت، سيڇ أعام النبا خ ڣ٭ ڣ ٙن  بامحقڄ: اأ

ٜبيٖڬ -ة2 ، اعتن بڢ: عبٖ ، ال ٚڣٝ من جڤاهٚ القامٝڤ ، تاه الع ٚتض  السّيٖ محمٖ م

ٚاهيږامنعږ خليل  ، ٕاٙ اب ٚيږ سّيٖ محمٖ محمٕڤ ، تةلكتظ العلميغ، لبناڗ، ٭، ڣك

 بثةة2

ٜٙكلي -ت2 ،خير الدي ،ال ، بيرو ار العل للمايي   .2ةة2، 5ة، ط4ة، اأعام، 

ٚڬ  -22 ٜمخش ٙ ه، ال ، جا ٚحيږ محمٕڤ ٙف، بيڇڣػ، ، أساٝ الباغغ، تِ: عبٖ ال ٙ امعا ٕا

 ب982ت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
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، امنڈٵ البٖيع في تجني٠ أساليظ البٖيع، تِ، عاڋ القاسږ أبڤ محمٖ، السجلماس  -23

ٛڬ، مطبعغ النجاٍ الجٖيٖع،  ،   بة98تالغا

ٙ الجيل، بيڇڣػ، ٭ -24 ٙڣڗ، ٕا  ب،ٕػتةسيبڤيڢ، الكتاب، تِ: عبٖ السام ها

ين، السيڤطي -25 ّٖ ٙ الكتظ العلميغ، لبناڗ، ٕ٭، جاڋ ال ٚ في النحڤ، ٕا ، اأشباه ڣالنظائ

 ٕػب 

ٚ بن محمٖ بن عليّ أبي يعقڤب ، الّسكاكي-*  :يڤسڀ بن أبي بك

 ، امطبعغ اليمنّيغبpdfمفتاٍ العلڤم،  - -ت2

ٙ الكتظ العلمّيغ، لبناڗ، ٭ - -ث2 ٛڣٙ، ٕا ٙٛ  بث98ت، 2ةمفتاٍ العلڤم، ضبٰ ڣتعليڄ: نعيږ 

ٙ ابن عبٖ ه ،الصفٖڬ -28 ٚكي مصطفى، ٕا ڣ٭، ڣت ٙنا ، الڤافي بالڤفياػ،تِ: أحمٖ اأ

 بةةة2،٭3ت-2تحيا الًڇاف، بيڇڣػ،ه

ٚحمن -29 ا العباسيي ،عفيڀ ،عبٖ ال ٚڣٝ بٝٚ  .ُمعج الشع ٙ  -ج ٙ صإ ٚابل٠ب ٕا ط

 بةةة2 –بيڇڣػب الطبعغ اأڣلګ  -

ٚفغبن العبٖا -ة3 ٙ بيڇڣڗ،  ،يڤاڗّٖ ال، ، ط ٙ صإٙ، ٕا  بتت9تٕا

ٚڬ  -ت3 ، كتاب الصناعتيڗ: الكتابغ ڣالشعٚ، ڤ هاڋ الحسن بن عبٖ ه بن سهلأب، العسك

ٚيغ، بيڇڣػ،  ٚاهيږ، امكتبغ العص ب ة ت98تتِ: علي محمٖ التجاڣڬ، ڣمحمٖ أبڤ الفضل 

ٚبيغ، ٭ حيا الكتظ الع  ٙ  .ب952ت، تةٕا

اكش ، العٖٕڬ -32 ّٚ ٚڣ ابن البنا ام ٙضڤاڗ بنشق ٚيع في صناعغ البٖيع، تِ:  ڣ٩ ام ّٚ ڗ، ، ال

ٚبا٭، ٕ٭،   ب 985تال

ٙ الكتظ ابن طباطبا، العلڤڬ  -33 ٛڣٙ، ٕا ٙٛ ٙ الشعٚ، تِ: عباٝ عبٖ السّتاٙ، مٚ: نعيږ  ، عيا

 ب5ةة2، 2ةالعلميغ، لبناڗ، ٭

غلڤڋ سام، امكتبغ محمٖ بن أحمٖ بن طباطبا، العلڤڬ  -34 ٚڬ، ٛڣ ، تِ ڣتع: طڢ  الحاج

ٚع، ٕ٭،  ٙيغ الكبڇڥ، القاه  ب ت95تالتجا

ٙف بن الفضلامظّفٚ ، العلڤڬ  -35 ٚي٬، تِ: نه عا ٚي٬ في صناعغ الق ٚع اإغ ، نض

ٚبيغ، ٕمشڄ، ٕ٭، ٕػب  الحسن، مطبڤعاػ مجمع الّلغغ الع

ٚاهيږاإما، العلڤڬ اليمن -ت3 ب ٜع بن علي بن  ٚاٛ، تِ: عبٖ الحميٖ م يحي بن حم ، الط

ّٚيغ بيڇڣػ، ٭  ب2ةة2، تةهنٖاڣڬ، امكتبغ العص
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ٙاڗ ، الّصاحبي في فقڢ اأحمٖ، بن فاٝٙا -ث3 سسغ بٖ ، م لّلغغ، تِ ڣتع: مصطفى الّشڤيم

 ب3ت9تللّطباعغ ڣالّنشٚ، بيڇڣػ، 

ٚڣّ -38 ٚ  ،ف ل الفتح  ،عم بي: م مطلع الق الخامس الهج  ب الع تاري اأ

ٙ العلږ للماييڗ  الجٜ .العثماني ٚابعغ  -الثالنب ٕا  ،ت98ت -بيڇڣػب الطبعغ ال

ٛ أبإڬ -39 ٙ الجيل، بيڇڣػ، امجلٖمجٖ الٖين محمٖ، الفيڇڣ  ب2، القامٝڤ امحيٰ، ٕا

ٙشيڄ، القيڇڣاني -*  :أبي علي الحسن بن 

ٚكغ الّتڤنسّيغ  -ة4 ٚب، تِ: الّشاٗلي بڤيحي، الّش هظ في نقٖ أشعاٙ الع ّ٘ ٚاضغ ال ق

يع،ٕ٭،   ب2ث9تللتٛڤ

ٙ  -ت4 ين عبٖ الحميٖ، ٕا ّٖ ٕابڢ، ڣنقٖه، تِ: محمٖ محّي ال العمٖع في محاسن الّشعٚ ڣ

يا، ٭  بت98ت، 5ةالجيل، سٙڤ

42-  ، ٚا ٚ ڣالّشع  ب، مكتبغ امصطفىpdfابن قتيبغ، الّشع

ٜڣين -43 ين، الق ّٖ  بPdf، اإيضاٍ في علڤم الباغغ، مكتبغ امصطفى جاڋ ال

ّٕ البياڗ،  الكاتظ، علي بن خلڀ، -44 ، تةتِ: حاتږ صالح الّضامن، ٕاٙ البشائٚ، ٭مڤا

  ب3ةة2

بي، معج  ،عم رضا ،كحال -45 حيا الّتراث الع ار  ، مكتب امثّنى،  لفي ام

 ،  .7ةبيرو

ٚڣځ أبي البقا أيڤب بن مڤس  الحسين، الكفڤڬ  -ت4 ، الكلّياػ معجږ في امصطلحاػ ڣالف

ٙڣي٤، ڣمحمٖ  ٚسالغ، لبناڗ، ٭اللغڤيغ، تِ: عٖناڗ ٕ سسغ ال ٚڬ، م  ب998ت، 2ةامص

ٚڬة اللبناني،  -ث4 امبّڇٕ، امقتضظ، تِ: محمٖ عبٖ الخالڄ عظيمغ، ٕاٙ الكتاب امص

ٚعة بيڇڣػ، ٭  .9ث9ت، 2ةالقاه

ٚاهيږ، بن امّٖبٚا -48 ّٚيغ، ب ٙ الكتظ امص ٙڅ، مطبعغ ٕا ٛكي مبا حيِ:  ، ت ٙا سالغ الع٘ ّٚ ، ال

ٚع، ٭  بت93ت، تةالقاه

ٚڬ  -49 ٛ القٚڗ، ابن أبي اأصبع، امص عجا ٚ ڣالّنٌڇ ڣبياڗ  ٚ الّتحبيڇ في صناعغ الّشع ٚي ، تح

ع، ٕ٭،  ّٖ ٚبيغ امتح ّيغ الع ڇاف اإسامي، الجمهٙڤ ًّ حيا ال ٚف، لجنغ  تِ: حفن محمٖ ش

 ٕػب

*- ٙ  :ابن منظڤ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE
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ٚب، امجلٖ -ة5  ب994ت، 3ة٭ ،13لساڗ الع

ٙ صإٙ، لبناڗ، ٭ -ت5 ٚب، ٕا  بةةة2، تةلساڗ الع

ٙف، مصٚب   -52 ٙ امعا ٚب، ٕا  لساڗ الع

ين أبي البقا بن يعي٤، امڤصلي -53 ّٖ ٚڬ، ٕاٙ الكتظ مڤفڄ ال ٜمخش ٍٚ امفّصل لل ، ش

 بتةة2، تةالعلميغ، لبناڗ، ٭

اجع: - ب  ام
ٚاهيږ -54 ٜائٚ، ٭خڤلغ طالظ، ب ، 2ة، مبإئ في الّلسانياػ، ٕاٙ القصبغ للنشٚ، الج

 .تةة2

ٚاهيږ -55 ٚيا، ب ٚع، ٕ٭، ٛك ٚ ، القاه  بتث9ت، مشكلغ البنيغ، مكتبغ مص

ٚاهيږ -ت5 ٚكغ الّشهاب، ، اإب ٚيع،ش ٙئ الّتش لګ أصڤڋ الفقڢ ڣتا ٚاهيږ، امٖخل  ب مڤس  

ٜائٚ،   ب989تالج

ٚيغ ڣامنهج، الهيئغ العامغ لقصٙڤ نهلغ فيصل، اأحمٖ -ث5 ، الّتفاعل الّنپ  الّتناصيغ النظ

ٚع، ٭  بةتة2، تةالثقافغ، القاه

ٚيٚ -58 ٕٙڗ، بشيڇ ،ب ٚيغ ڣالتطبيڄ، عالږ الكتظ الحٖين، اأ ، تعليميغ النصڤ٥ بيڗ النظ

 .ثةة2، تة٭

ٙيخيغ، بيڇڣػ، ٕاٙ الجيل، ناصٚ الٖين، اأسٖ -59 ، مصإٙ الشعٚ الجاهلي ڣقيمتها التا

 بت99ت، 8ة٭

ٚع، ، سماعيل -ةت ٙاسغ في فلسفغ سيڇڋ، ٕاٙ قبا للنشٚ، القاه ، فلسفغ العقل ٕ صٍا

 بpdf، ثةة2

ٕام صالح خليل، أصبع أبڤ  -تت ٚكغ  ٚاثّيغ في ضڤ علږ ااتصاڋ الحٖين، ش ، نصڤ٥ ت

يع،  ٚ ڣالّتٛڤ  بةةة2للّنش

ٚاهيږ، أني٠ -2ت ٚع، ٭ب ٚيغ، القاه ٙ الّلغغ، مكتبغ اأنجلڤ مص ٚا  .8ث9ت، تة، من أس

ٚب، لبناڗ، عمٚ، أڣكاڗ -3ت ٚځ، امغ ٚيقيا الش ف  .تةة2، اللغغ ڣالخطاب، 

ٙ علي، يـ أڣشاڗ -4ت ٙ الثقافغ، الٖا ع، ٕا ٚا لګ الق ٚڬ، من البنيغ  ، السياځ ڣالن٨ الشع

، ٕ٭، ٕػب  البيضا
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 :سعيٖ حسن، البحيڇڬ  -*

ٚع،   -5ت يع، القاه سسغ امختاٙ للنشٚ ڣالتٛڤ علږ لغغ الّن٨، امفاهيږ ڣااتجاهاػ، م

 ب4ةة2، تة٭

يع،  سهاماػ أساسيغ في العاقغ بيڗ الّن٨ ڣنحڤ  -تت ٚ ڣالتٛڤ ٙ للنش سسغ امختا الٖالغ، م

ٚع، ٭  بةتة2، 2القاه

ٚع،  -ثت ٚځ، القاه ٚا الش ٛه ٙاساػ لغڤيغ تطبيقغ في العاقغ بيڗ البنيغ ڣالٖالغ، مكتبغ  ٕ

 ب999ت

ٙف، مصٚ، ٭ ،بشٚ -8ت ٙ امعا ٙاساػ في علږ الّلغغ، ٕا  بت98ت، 9ةكماڋ محمٖ، ٕ

ٚ خليل بن ياسٚ، الًڇابٰ النپ  في ضڤ ، البطا٧  -9ت ٚي ٙ ج التحليل اللساني للخطاب، ٕا

يع، عماڗ، ٭ ٚ ڣالتٛڤ  ب9ةة2، تللنش

ٙ عبٖ القإٙ، بقإٙ -ةث ٙاسغ لغڤيغ أسلڤبيغ، ٕا ٚيږ ٕ ، الجملغ ااعًڇاضيغ في القٚڗ الك

ٕٙڗ، ٭  ب3تة2، تةامعًڈ، اأ

ٚيغ ڣتطبيقيغ، عبٖ القإٙ، بقش  -تث ٙاسغ نظ ، الّتنا٥ في الخطاب الّنقٖڬ ڣالبا۬ي ٕ

ٚب، ٕ٭،  ٚځ، امغ ٚيقيا الّش  بثةة2ف

ٚع، ٕ٭، محمٖ عبٖ ه، جبڇ -2ث ٙف، القاه ٙ امعا ٚبّيغ، ٕا  بة98ت، الّضميڇ في الّلغغ الع

ٚع -3ث ، ٕاٙ الكنٖڬ، ماجٖ ياسيڗ، الجعاف ٙاساػ في الّشعٚ العباس  ، الّتنا٥ ڣالّتلقي، ٕ

ٕٙڗ، ٭  ب2ةة2، تةاأ

ٙڣي٤ ،الجنٖڬ -4ث ٚجاني في  ،ٕ ٚ الج ٚيغ عبٖ القاه النظږ،مكتبغ نهضغ مصٚ، الفجالغ، نظ

 .ةت9تٕ٭، 

ٙ أحمٖ، حالطڤم -5ث ٚبي، ٕا الفكٚ الّلبناني،  ، اللغغ ليسـ عقا: من خاڋ الّلساڗ الع

 ببيڇڣػ، ٕ٭، ٕػ

ٜائٚ، لأحمٖ، مباحن في ال، حّساني -تث  ب999تسانياػ، ٕيڤاڗ امطبڤعاػ الجامعيغ، الج

ٚبّيغ معناها ڣمبناها، عالږتمام، حّساڗ -ثث ٚع، ٭ ، الّلغغ الع  ب3ةة2، 4ةالكتظ، القاه

ٙ ، حسنيڗ -8ث ، اللسانياػ ڣعلږ الّلغغ امعاصٚ ڣعاقتڢ بالعلڤم ااجتماعيغ، ٕا صٍا

ٚعة الكڤيـ، ٕ٭،  ٜائٚة القاه  ب8ةة2الكتاب الحٖين، الج
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ٚڣڗ، بيڇڣػ،  ،سامي عّيإ، حّنا -9ث ٚڣڗ، معجږ الّلسانياػ الحٖيثغ، مكتبغ لبناڗ ناش خ ڣ

 بث99تٕ٭، 

ٚمغ -ة8 ٕٙڗ، عمٚ، أبڤ خ ٚڥ، عالږ الكتظ الحٖين، اأ ٚيغببب ڣبنا أخ ، نحڤ الن٨، نقٖ النظ

 ب4ةة2، تة٭

ٜ محمٖ، خطابي -ت8 ٚك لګ انسجام الخطاب، ام ٚبي،  ، لسانياػ الن٨ مٖخل  الثقافي الع

ٚبة لبناڗ، ٭  بتةة2، 2امغ

ع، خضٚ -82 ٚڣځ، ٭ناظږ عٕڤ ٙ الش ٚيغ التلقي، ٕا ٚفيغ لنظ  بث99ت،تة، اأصڤڋ امع

ٚاهيږ، خليل -*  :ب

ٕٙڗ، ٭  -83 ٙ امسيڇع، اأ  بثةة2، تفي اللسانياػ ڣنحڤ الّن٨، ٕا

ٙاساػ ڣالنشٚ، بيڇڣػ، ٕ٭،  -84 ٚبيغ للٖ سسغ الع ٚيغ الّن٨، ام  بث99تاأسلڤبيغ ڣنظ

ٙاسغ لغڤّيغ معجمّيغ -، الكلمغحلم، خليل -85 ّٙيغ،  -ٕ ٚفغ الجامعّيغ، اإسكنٖ ٕاٙ امع

 ب993ت، 2ة٭

ٚڬ  -ت8 اػ حسيڗ، الخم لګ سيميائيغ الٖاڋ، منشٙڤ ٚيغ الن٨ من بنيغ امعن  ، نظ

ٚڣڗ، ٚبيغ للعلڤم ناش ٙ الع ٜائٚة لبناڗ، ٭ ااختافة الٖا  بثةة2، تةالج

عب -ث8 ّٜ ٕٙڗ ٕ٭، ٕػب، ال ٚيا ڣتطبيقيا، مكتبغ الكّتاني، اأ  أحمٖ، الّتنا٥ نظ

ٜنإ -88 ٛهٚ، ال ٜ اأ ٚك ٚبي، ، نسيٌ الن٨، بحن فيما يكڤڗ بڢ املفڤٱ نصا، ام الثقافي الع

 ب993ت، تةبيڇڣػ، ٭

ٛيٖ، نصٚ حامٖ، مفهڤم ا -89 ٚبي، أبڤ  ٚكٜ الّثقافي الع ٙاسغ في علڤم القٚڗ، ام لّن٨، ٕ

ٚب، ٭  ب5ةة2، تةامغ

ٜيٖڬ -ة9 ٚاٝ للّنشٚ، تڤن٠، تڤفيڄ، ال ڇاف الّنقٖڬ، مطبعغ س ًّ ، مفهڤم اإٔبّيغ في ال

 ب985ت

ٚبي، عماٙ، ساس  -ت9 ٕٙڗ، عالږ الكتظ، ٭، صناعغ امصطلح في اللساڗ الع  ب2تة2: تاأ

ٚائي -92 ٚع، ٕ٭، فاضل صالح، السام ٚكغ العاتڊ لصناعغ الكتاب، القاه ، معاني النحڤ، ش

 ٕػب

ٛغلڤڋ ، سام -93 ٚڬ، محمٖ  ٚ هج ٚڗ العاش لګ الق ٚڗ الخام٠  ٙئ النقٖ ڣالباغغ من الق ، تا

ٙف للنشٚ، مصٚ، ٭ ع امعا  ب  ةةة2، تةمنش
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ٙاساػ في الحميٖ، السّيٖ -94 ٚبيغ، ٕ ٚبيغ، بنيغ الجملغ الع الًڇاكيظ النحڤيغ   -السانياػ الع

ٕٙڗ، ٭ -ڣالتٖاڣليغ يع، اأ ٚ ڣالتٛڤ ٙ الجامٖ للنش  ب4ةة2، تةعلږ النحڤ ڣعلږ امعاني، ٕا

ٚيظ للطباعغ ڣالّنشٚ، شفيع، السّيٖ -95 ٙ غ ٚبيغ، ٕا ، الّنظږ ڣبنا اأسلڤب في الباغغ الع

ٚع، ٭  بتةة2، تةالقاه

ٚجاني ، خصأحمٖ، شامّيغ -ت9 ّٚيغ عبٖ القاهٚ الج ٚبيغ ڣاإعجاٛ القٚني في نظ ائ٨ الع

ٜائٚ،   ب995تالّلغڤّيغ، ٕيڤاڗ امطبڤعاػ الجامعّيغ، الج

س٠ نحڤ محمٖ، الشاڣ١ -ث9 ٚبيغ، ت ٚيغ النحڤيغ الع ، أصڤڋ تحليل الخطاب في النظ

 بتةة2، جامعغ منڤبغ، تڤن٠، تةالن٨، امجلٖ

ٚيږ عبٖ، شٚفي -98 ڣيالك ع، لبناڗ، من فلسفاػ الت ٚا ٚياػ الق لګ نظ ٚبيغ ل  ، الٖاٙ الع

ٚڣڗ،   بثةة2،تة٭للعلڤم ناش

ٙ الشاهٖ، بڤشيخي -99 ، مصطلحاػ نقٖيغ ڣباغيغ في كتاب البياڗ ڣالتبّيڗ للجاحٴ، ٕا

 ب982ت، تةاآفاځ الجٖيٖع، بيڇڣػ، ٭

اػ محمٖ اأخضٚ، الصبيحي -ةةت لګ علږ الّن٨ ڣمجااػ تطبيقڢ، منشٙڤ ، مٖخل 

 ٙ ٜائٚةلبناڗ، ٭ااختافةالٖا ٚڣڗ، الج ٚبيغ للعلڤم ناش  ب8ةة2، تالع

ٚاهيږ، صٖقغ -تةت ڇاف الّنقٖڬ ڣالبا۬ي، عالږ الكتظ ب ًّ ، الّن٨ اإٔبي في ال

ٕٙڗ، ٭  بتتة2، تةالحٖين، اأ

ٙ الكتاب الّلبناني، بيڇڣػ، ٭ٙيمڤڗ ، طّحاڗ -2ةت ٚبيغ، ٕا  ب ت98ت، 2ة، األسنيغ الع

ٙڗ، محمٖ الهإڬ، ڣمجمڤعغ من  -3ةت الباحثيڗ، امصطلحاػ الّلسانيغ بڤطا

ٙ الكتاب الحٖين، )ٕ٭(،  ّٚيغ، ٕا  ب8ةة2ڣالباغّيغ ڣاأسلڤبّيغ، ڣالّشع

ٙ عاصږ محمٖ أميڗ، بن عامٚ -4ةت ٚبي، ٕا ، مامِ حٖاثيغ في الًڇاف النقٖڬ الع

يع، عماڗ، ٭ ٚ ڣالتٛڤ  ب5ةة2، تةصفا للنش

ٚ  -علږ امعاني–، الباغغ فنڤنها ڣأفنانها فضل حسن، عّباٝ -5ةت ٚقاڗ للنش ٙ الف ، ٕا

ٕٙڗ، ٭ يع، اأ  بث99ت، 4ةڣالتٛڤ

 :محمٖ، العبٖ -*

ٚع،   -تةت الّن٨ ڣالخطاب ڣااتصاڋ، اأكإيميغ الحٖيثغ للكتاب الجام۫ي، القاه

 .5ةة2، تة٭
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ٚع، ٭ -ثةت يع، القاه ٚ ڣالتٛڤ ٚ للنش ٙ الفك  ب989ت، تةاللغغ ڣاإبٖاٵ اإٔبي، ٕا

ٚيږا -8ةت ٙاسغ لسانّيغ نّصّيغ، جمعاڗ، بن عبٖ الك شكااػ الّن٨، ٕ ٜ الثقافي ،  ٚك ام

ٙ البيضا ة بيڇڣػ، ٭ ٚبي، الٖا  ب9ةة2، تالع

ٚبيغ ڣاللسانياػ الّنصيغ، الهيئغ جميل، عبٖ امجيٖ -9ةت ، البٖيع بيڗ الباغغ الع

ٚيغ العامغ للكتاب،   ب998تامص

 :محمٖ، عبٖ امطلظ -*    

ٚيغ العاميغ للنشٚ،   -ةتت ٚكغ امص ٚجاني، الش قضايا الحٖاثغ عنٖ عبٖ القاهٚ الج

 ب995ت، تمصٚ، ٭

ّٚيغ للنشٚ، لڤنجماڗ،  -تتت ٚكغ امص ٚڣڗة الّش الباغغ ڣاأسلڤبيغ، مكتبغ لبناڗ ناش

 ب994ت، تةلبناڗة مصٚ، ٭

ٜيٜ، عتيڄ -2تت ٚبيغ، بيڇڣػ، عبٖ الع ٙ النهضغ الع ٚب،ٕا ٙئ النقٖ اإٔبي عنٖ الع ، تا

 ٕ٭، ٕػب

ٚ عمٚ عبٖ الهإڬ، عتيڄ -3تت ٚع، ٕاٙ أسامغ للّنش ، علږ الباغغ بيڗ اأصالغ ڣامعاص

ٕٙڗ، ٭ يع، اأ  ب2تة2، تةڣالّتٛڤ

يغ ڣالتطبيڄ، ٕاٙ امسيڇع للنشٚ ڣالطباعغ يڤسڀ، أبڤ العٖٝڣ -4تت ، اأسلڤبيغ الٚ

يع، ٭  بثةة2، تةڣالتٛڤ

ٚڬ،  -5تت ٚڗ الّسابع هج ٚب حّت نهايغ الق ٙحيږ، الّنقٖ الّلغڤڬ عنٖ الع اڣڬ، نعمغ  ّٜ الع

ٚاځ، ٕ٭،  ٙع الّثقافغ، الع ا اػ ٛڣ  ب8ث9تمنشٙڤ

ٚځ، أحمٖ، عفيفي -تتت ٚا الش ٛه ، نحڤ الن٨ اتجاه جٖيٖ في الٖٝٙ النحڤڬ، مكتبغ 

ٚع، ٭  بتةة2، تةالقاه

اٝ، بن عماٙ -ثتت ّٖ ٚڬ من منظڤ أحمٖ م ٙ اللسانياػ الّنصيغ، ، تحليل الخطاب الشع

ٕٙڗ، ٕ٭،   بتةة2تحڤاػ الخطاب النقٖڬ امعاصٚ، عالږ الكتظ الحٖين، اأ

ٚع -8تت ٚاكيبها خليل أحمٖ، عماي ٚفغ، ٭-منهج ڣتطبيڄ –، نحڤ الّلغغ ڣت ، تة، عالږ امع

 ب984ت

ٚڬ  -9تت ٙ الكتظ العلمّيغ، لبناڗ، ٭حسيڗ، العم  بةتة2، تة، الخطاب في نهج الباغغ، ٕا

ٚڬ  -ة2ت ٚب،محمٖ، العم ٚځ، امغ ٚيقيا الش ٚبيغ أصڤلها ڣامتٖإاتها، أف  ب999ت، الباغغ الع



 

379 

ٚع، ٕ٭، محمٖ، عّناني -ت2ت  بث99ت، امصطلحاػ اإٔبيغ الحٖيثغ، مكتبغ لڤنجماڗ، القاه

ٙ ، عڤ٩ -22ت ٚ ،  يڤسڀ نڤ ٙاساػ ڣالنش ٚبيغ للٖ سسغ الع ٚيغ النقٖ اإٔبي الحٖين، ام ، نظ

 .ث99ت، تبيڇڣػ، ٭

، تڤن٠، ٕ٭، محّمٖ، بن عّيإا -23ت ٚبي، مطبعغ الّسفيڇ الفّن  ب4ةة2، امقام في اإٔب الع

 :من٘ٙ،  عّيا٧  -*

ٚبي، بيڇڣػ، ٭  -24ت ٜ الّثقافي الع ٚك  ب 998ت، تةالكتابغ الّثانيغ ڣفاتحغ امتعغ، ام

يا، ٭ -25ت ٙڬ، سٙڤ ٜ اإنما الحضا ٚك  ب2ةة2، تةاأسلڤبيغ ڣتحليل الخطاب، م

ٚب، ٕمشڄ، ٭ مقااػ -ت2ت اػ اتحإ كّتاب الع  بة99ت، تةفي اأسلڤبيغ، منشٙڤ

ٜالغ -ث2ت ٚػ لهام، أبڤ غ ٙڣب ّٚيغ  لګ علږ لغغ الّن٨، تطبيقاػ لنظ ، علي خليل أحمٖ، مٖخل 

ّٚيغ العاّمغ للكتاب، مصٚ، ٭ ٙيسلٚ، الهيئغ امص ٚانٖ ڣفڤلفجانغ ٕ  ب999ت، 2ةٕيبڤج

ليڀ خٖيجغ، غفيڇڬ  -28ت ٚب، ، سلطغ اللغغ بيڗ فعلي الت ٚځ، امغ ٚيقيا الش ف ڣالتلقي، 

 ب2تة2

ٚيغ ڣتطبيڄ،  تكفيڇ ، الخطيئغ ڣالعبٖ ه، الغ٘امي -29ت ٚيحيغ، نظ لګ التش من البنيڤيغ 

ٚبة لبناڗ، ٭ ٚبي، الغ ٜ الثقافي الع ٚك  ب تةة2، تةام

ٚه -ة3ت يغ منهجيغ في بنا الن٨ النٌڇڬ، مكتبغ حسام أحمٖ، ف ٚيغ علږ الن٨ ٙ ، نظ

ٚع، ٭  ب ثةة2، تةاإٓاب، القاه

 :صٍا، فضل -*

ٙ اآفاځ الجٖيٖع، بيڇڣػ، ٭ -ت3ت ٚيغ البنائيغ في الّنقٖ اإٔبي، ٕا  ب985ت، 3ةالنظ

ٚكغ العامّيغ للّنشٚ، لڤنجماڗ، ٭ -32ت  بث24، ٥ت99ت، تةباغغ الخطاب ڣعلږ الّن٨، الّش

ٚاهيږ، الفقي -33ت ب ٚع، صبحي  ، القاه ٙ قبا ٚيغ ڣالتطبيڄ، ٕا ، علږ اللغغ الّنپ  بيڗ النظ

 بةةة2، ت٭

لګ مناهج الّنقٖ امعاصٚ، ٕاٙ الڤفا لٖنيا الطباعغ ڣالنشٚ، بّسام، قطٝڤ -34ت ، مٖخل 

ٙيغ، ٭  بتةة2، تةااسكنٖ

ٚبغ -35ت ٚاڗ، ٕ٭، ٕػب، الشئبڤق ٙ اإٔيظ، ڣه ٙشيڄ امسيلي، ٕا ٚ ڣقضاياه عنٖ ابن   ، الشع

ٚع -*  :نعماڗ، بڤق
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ٙ   -ت3ت امصطلحاػ اأساسيغ في لسانياػ الّن٨ ڣتحليل الخطاب، الږ الكتظ الحٖينة جٖا

ٕٙڗ، ٭ ، اأ  ب9ةة2، تةللكتاب العالم

ٕٙڗ، ٕ٭،   -ث3ت ، اأ ٙا للكتاب العالم ٙ جٖا صيليغ سياقيغ، ٕا ع ت ٚا امصطلح اللساني، ق

 ٕػب

ٜع شبل، محمٖ -38ت ٚيغ ڣالتطبيڄ، مكتبغ اإٓاب، ع ٚع، ، علږ لغغ الن٨ بيڗ النظ القاه

  .9ةة2، 2ة٭

 بpdf، الّتڤحٖ اإبٖاعي في نحڤ الّن٨، محّمٖ خليفغ، محمٕڤ -39ت

ٚڬ،عالږ الكتظ أحمٖ، مٖاٝ -ة4ت ، لسانياػ الن٨ نحڤ منهج لتحليل الخطاب الشع

ٕٙڗ،٭  بثةة2، تةالحٖين،اأ

ٚتا٩ -ت4ت ع، ٕيڤاڗ امطبڤعاػ الجامعيغعبٖ الجليل، م ٚا ٜائٚ، 2، في عالږ الن٨ ڣالق ، الج

 ب ثةة2

ڬ -42ت ّٖ ٚبيغ للكتاب، ٭عبٖ الّسام، امس ٙ الع  ، ٕػب3ة، اأسلڤبيغ ڣاأسلڤب، الٖا

لګ نحڤ الن٨، ضمن كتاب الباحن عبٖ سعٖ، مصلٍڤ -43ت ٚبيغ من نحڤ الجملغ  ، الع

يعغ طڢ النجږ، عبٖه بٖڣڬ، كليغ  ٚيٚ: ٕڣ لفا ڣمعلما ڣمحققا، تح ٙڣڗ: م السام ها

 ، الكڤيـب ة99تاإٓاب، 

ٚڣڗ، لبناڗ، مطلڤب، أحمٖ، معجږ  -44ت امصطلحاػ الباغّيغ ڣتطّڤٙها، مكتبغ لبناڗ ناش

 بةةة2)ٕ٭(، 

 :محمٖ، مفتاٍ -*

ٚڬ، اسًڇاتيجيغ التنا٥،  -45ت ، اسًڇاتيجيغ التنا٥، ٕاٙ التنڤيٚ، تحليل الخطاب الشع

 ب985تبيڇڣػ، ٕ٭، 

ٚبة لبناڗ، -ت4ت ٚبي، امغ ٚكٜ الّثقافي الع ٚڬ، اسًڇاتيجيغ الّتنا٥، ام  تحليل الخطاب الّشع

 ب5ةة2، 4٭

ٚبي،٭ -ث4ت ٜ الثقافي الع ٚك ، ام ٙ البيضا  ب999ت، تامفاهيږ معالږ، الٖا

ٜائٚ، ، خيڇعمّكاڣڬ  -48ت ٙ أم الكتاب، مستغانږةالج ، ٕا ّٚطاجّن ٛم الق ، جمالّيغ الّتلقي عنٖ حا

 بثتةة2، تة٭
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ٚڣځ، عماڗ، ٭حسن خمي٠، ملخ -49ت ٙ الش ٚبي، ٕا ٚيغ النحڤ الع ڥ لسانيغ في نظ ، تة، ٙ

 بثةة2

ٚ سلڤڥ ، الّنجاٙ -ة5ت ، التنڤيٚ للطباعغ ڣالنش ، جماليغ العاقاػ الّنحڤيغ في الّن٨ الفّن

يع، لبناڗ، ٕ٭،   ب ةتة2ڣالتٛڤ

ٙمضاڗ، الّنجاٙ -ت5ت ڣلّيغ، نإيغ  ّٖ ٝ ال سسغ حٙڤ ، علږ لغغ الّن٨ ڣاأسلڤب، م

ّٙيغ، ٕ٭،   ب3تة2ااسكنٖ

ٚبيغ، كليغ اإٓاب جاممحمٕڤ أحمٖ، نحلغ -52ت ٙاسغ الجملغ الع لګ ٕ عغ ، مٖخل 

ٚ ڣالطباعغ، مصٚ، ٕ٭، ٕػب ٚبيغ للنش ٙ النهضغ الع ٙيغ، ٕا  اإسكنٖ

، محمٖ، ڣهابي -53ت ٙا للكتاب العالم لګ الّتنا٥، عالږ الكتظ الحٖين، جٖا ، من الّن٨ 

ٕٙڗ، ٭  ب تتة2، تةاأ

ٚبيغ ق، الأحمٖ، يڤسڀ -54ت ٙ الع ع  النسقيغ سلطغ البنيغ ڣڣهږ امحايثغ، الٖا للعلڤم، ٚا

 بثةة2، تةلبناڗ، بيڇڣػ، ٭

- : اجع امترجم  ام
ٙ  -55ت اػ كليغ فڤلفكانڊ، أيٜ ٙئ، تٚ: أحمٖ بڤحسن، منشٙڤ فاځ نقٖ استجابغ القا  ،

ٙقږ  ٚبا٭، سلسلغ نٖڣاػ،   ب995ت، ت3اإٓاب ڣالعلڤم اإنسانيغ، ال

ٙف-*  :ٙڣاڗ، با

ٚب، ٭  -ت5ت ٙ تڤبقاڋ، الغ إ صفا، الحسيڗ سبحاڗ، ٕا ع الّن٨، تٚ: ف ّ٘  ب988ت، تةل

ٚب، ٭ٕٝٙ  -ث5ت ٙ تڤبقاڋ، امغ  ب993ت، 3ةالسيمڤلڤجيا، تٚ: عبٖ الّسام بنعبٖ العالي، ٕا

ٙڬ، حلظ، 984ت، (seilفڤٿ  اللغغ، ) -58ت ٜ اإنما الحضا ٚك ، تٚ: محمٖ خيڇ البقاعي، م

 ب998ت، تة٭

ٚبي، بيڇڣػ،  -59ت ٜ الّثقافي الع ٚك ، ام اإٔب باغغ، الّلغغ ڣالخطاب اإٔبي، تٚ: سعيٖ الغانم

 ب993ت

ٚاڣڗ  -ةتت ٛليطي، ڣمنيڇ الًڇيكي، جامعغ املڊ ب ، ڣيڤڋ، تحليل الخطاب، تٚ: محمٖ لطفي 

 ،  بث99تسعٕڤ
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ٙاساػ ڣ  اأسلڤب، بييڇ، جيڇڣ -تتت ٙڬ للٖ ٜ اإنما  الحضا ٚك ، م ٙ عّيا٧  اأسلڤبيغ، تٚ: من٘

 ب994ت، 2ةڣالًڇجمغ ڣالنشٚ، ٭

ٚانٖ -2تت ٚػ، ٕڬ بڤج ، تٚ: تمام حّساڗ، عالږ ٙڣب ٚا الكتظ، ، الّن٨ ڣالخطاب ڣاإج

ٚع، ٭  .988ت، تةالقاه

ٙ  -3تت ٜالغ ڣعلي خليل حمٖ، ٕا لهام أبڤ غ ٙسلٚ، تٚ:  ٚػ، ڣڣلفغانغ ٕ ٙڣب ٚانٖ،  ٕڬ بڤج

 ب992ت، تةالكاتظ، ٭

ٕٚينانٖ، ٕڬ سڤسيڇ، -4تت ٚيمإڬ، ڣمحمٖ  ف ٚيڀ: صالح الق ٙڣٝ في األسنيغ العاّمغ، تع ٕ

ٚبيغ للكتاب، لبناڗة تڤن٠،  ٙ الع  ب985تالشاڣ١، ڣمحمٖ عجينغ، الٖا

ٙ ڣليام، ٙاڬ -5تت ٜيٜ يڤئيل، ٕا لګ التفكيكيغ، تٚ: يڤسڀ ع ٚاتيغ  ، امعن اإٔبي من الظاه

مڤڗ للطباعغ ڣالنشٚ،   بث98تام

ٙاساػ ، مايكلٙيفاتيڇ -تتت اػ ٕ ، معاييڇ تحليل اأسلڤب، تٚ: حميٖ الحميٖاني، منشٙڤ

، ٭ ٙ الّنجاٍ الجٖيٖع، البيضا  993ت، تةساڋ، ٕا

*-  ٙ  : بڤڋ ، ٙيكڤ

لګ -ثتت ٙاساػ ڣالبحڤف  من الن٨  قيغ، عيڗ للٖ ٚإع، حساڗ بٙڤ الفعل، تٚ: محمٖ ب

 بتةة2،تةاإنسانيغ، ٭

ٙ اأماڗ،  -8تت ٙقيغ، ٕا ٚإع، ڣحساڗ بڤ  ڣيل، تٚ: محمٖ ب لګ الفعل، أبحاف في الت من الن٨ 

 .4ةة2، 01٭

لګ علږ الن٨، مشكاػ بنا الن٨، تٚ: سعيٖ حسن  -9تت ٛنياڅ، مٖخل  ٛتسيساف، ڣأٙڣ

سسغ  ٚع، ٭بحيڇڬ، م يع، القاه ٚ ڣالتٛڤ ٙ للنش  ب3ةة2، تامختا

ٙتٚ -ةثت ٙ العڤٕع، بڤڋ جاڗ ، سا ٚ : محمٖ غنيم هاڋ، بيڇڣػ، ٕا  ب984ت، ما اإٔب؟ ت

ٚػ، شڤلٜ -تثت ٚب، ٕمشڄ، ٕ٭، ٙڣب ، اتحإ كتاب الع ، البنيڤيغ في اإٔب، تٚ: حنا عبٕڤ

 ب 984ت

ٚڣڗ، البنيڤيغ التكڤينيغ ڣالنقٖ اإٔبي، لڤسياڗ، غڤلٖماڗ -2ثت خ تٚ: محمٖ سبيا، ، ڣ

ٚبيغ، لبناڗ، ٭ سسغ اأبحاف الع  بت98ت، 2ةم

 :تڤڗ ، فاڗ ٕيڊ -*
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،   -3ثت ٙ قنين الن٨ ڣالسياځ استقصا البحن في الخطاب الٖالي ڣالتٖاڣلي، تٚ: عبٖ القإ

ٚب، ٕ٭،  ٚځ، امغ ٚيقيا الش  بةةة2ف

ٚ ڣتع: سعيٖ حسن بحيڇڬ، بيڇڣػ، ٭ -4ثت ، تعلږ الّن٨ مٖخل متٖاخل ااختصاصاػ، ت

 بتةة2

ٜڣيل -5ثت ، بغٖإ، ايٖيـ، ك ٚ عصفٙڤ لګ فڤكڤ، تٚ: جاب ٚ البنيڤيغ من ليفي شًڇاٝڣ  ، عص

 ب985ت، تة٭

، تٚ: فالع بن شبيظ ، فڤلفجانغ، فيهنيجٚ، هاينڢ منڢ -تثت لګ علږ اللغغ النپ  ٕيًڇ، مٖخل 

 ، ٚمانيغ، جامعغ املڊ سعٕڤ ، سلسلغ اللغڤياػ الج  ب994تالعجم

ٚ بن عبٖ ميشاڋ، هڤڬ  -ثثت مغ لتحليل الخطاب امكتڤب، تٚ: ناص ّٖ ، مق ، الّتفاعل الّنپ 

 بpdfه بن غالي، 

، ااتجاهاػ اأساسيغ في علږ الّلغغ، تٚ: علي حاكږ صالح، حسن ٙڣماڗ، ياكبسڤڗ  -8ثت

ٚب، ٭ ، امغ ٙ البيضا ٚبي، الٖا ٜ الثقافي الع ٚك  ب2ةة2، تةناظږ، ام

-:  امجّا والدوريا

ٚاهيږ -9ثت ثيڇ ڣااتصاڋ(، مجلغ فصڤڋ، ٵنبيلغ،  ب ٚيغ الت ٙئ في الن٨ )نظ  ب984ت، ت، القا

ٚيٚ -*  :بشيڇ، ب

ٚب،   -ة8ت تحإ كتاب الع  ٙ صٖا لګ علږ الن٨، مجلغ امڤقڀ اإٔبي،  من لسانياػ الجملغ 

 ب4ةة2، تة4بٖمشڄ، ٵ

اػ، مقاڋ عن اأنًڇنيـب -ت8ت ٚا ٕ الق ّٖ  الّن٨ اإٔبي ڣتع

ٚع في تحليل الّن٨، مجّلغ عاماػ،  سعيٖ حسن، اتجاهاػ، البحيڇڬ  -82ت لغڤّيغ معاص

 بةةة2، ٕيسمبڇةت، م38ه

لګ اإشكالّيغ الّلسانّيغ، ا، الّسيأحمٖ، حّساني -83ت ڣيل من اإشكالّيغ الفيلڤلڤجّيغ  ځ ڣالّت

ٚب، ٕمشڄ، العٖٕ  ٙ عن اتحإ كّتاب الع ّٚيغ تصٖ مجّلغ امڤقڀ اإٔبي، مجّلغ إٔبّيغ شه

395 ٙ ٗا  ب4ةة2، 

ٚبل، ٕاغاٙ -84ت ٚع، ت، ٵتت، التنا٥ سبيا، مجلغ فصڤڋ، مٌش  بثث9ت، القاه
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ٚاڗ، ٙشيٖ -85ت ٙاساػ إٔبيغ عم سي٠ ڣاأهميغ، مڤقع ٕ ، اللسانياػ الّنصيغ ٕڣاعي الت

 بةتة2ةثةة2تڣنقٖيغ، من اأنًڇنـ، 

ٚحمن الحاه، صالح -ت8ت لګ علږ اللساڗ الحٖين، مجلغ اللسانياػ، جامعغ عبٖ ال ، مٖخل 

ٜائٚ، ٵ  ب4ث9ت-3ث9ت، 4ةالج

ام -ث8ت ّٜ ٙ ، محمٖع صٖا ّٚيغ،  ، الّتنا٥ في الّشعٚ، مجّلغ امڤقڀ اإٔبي، مجّلغ إٔبّيغ شه

ٚب، ٵ  بتةة2، كانڤڗ اأّڣڋ 8ت3اتحإ الكّتاب الع

ٚ ، قايليغ -88ت ببيالع  ، أهمّيغ الباغغ ڣالّتڤاصل في العامّيغ الّتعليميغ، منشٙڤ

، البنيڤيغ في الّلسانياػ، مجّلغ عالږ الفكٚ، امجل٠ الڤطنيللّثقافغ ڣفا محمٖ، كامل -89ت

 ، أكتڤبٚب2ة، ٵت2ڣالفنڤڗ ڣاإٓاب، الكڤيـ، امجّلٖ 

ٙاساػ ، لحميٖاني  -ة9ت جا، مجلغ ٕ حميٖ، مستڤياػ التلقي، القصغ القصيڇع نمٗڤ

 ب992ت، سنغ تةسميائيغ إٔبيغ لسانيغ، عٖٕ

ٚق، محمٖ فتِ همصباٍ -ت9ت ٙشيڄ القيڇڣاني، مقاڋ عن ، مفهڤم الّس ّٚيغ عنٖ ابن  غ الّشع

 اانًڇنيـب

ٚتا٩ -*  :لڊاعبٖ ام، م

ٚب، ٵ -92ت ٙ النصڤ٥؟ امڤقڀ اإٔبيبٕمشڄ، اتحإ كتاب الع  ب998تة ة33الكتابغ أم حڤا

ٚب، ٕمشڄ، ٵ  -93ت ع البنيڤيغ، مقاڋ، مجلغ امڤقڀ اإٔبي، اتحإ الكتاب الع ٚا مٖخل في ق

 ب999ت، كانڤڗ الثاني 333

ّسائل- : ال يمّي  اأكا

ح، أحمٖ -94ت ٚڗ ڣا لګ الق ٚڗ الّثالن  ٚبي من الق ٚڣف البا۬ي الع ، الخطاب الّتٖاڣلي في ام

ٜائٚ، امڤسږ  ٚاڗ، الج ٚ مختاٙ، جامعغ ڣه ٜع ٚاف: ل ش اع،  ٙسالغ ٕكتٙڤ ٚڬ،  الّسابع الهج

 ب2تة2-تتة2الجام۫ي: 

ٚاني -95ت ه ّٜ ٚاف: محمٖ بن ، استقباڋ الّن٨ عنٖ مطيڇ بن سعيٖ بن عطّيغ، ال ش الجاحٴ، 

ّيغ،  ٚڥ، الّسعٕڤ ٙسالغ ماجستيڇ، جامعغ أم الق ٚغلي الّشاف۫ي،   ب4ةة2علي ف

يٖ -ت9ت ٚاف:  ،بٛڤ ش ٙسالغ ماجستيڇ،  ٙسغ الّنقّٖيغ،  شكالّيغ القصّٖيغ في امما صالحغ، 

ٚاڗ، امڤسږ الجام۫ي:  ٙڬ بلقاسږ، جامعغ ڣه  ب9ةة2-8ةة2هڤا
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ٚحاڗ، شاهيڗ -ث9ت ٚاف: عقيل ، أصڤڋ معاعبٖ الخالڄ ف ش ٙسالغ ماجستيڇ،  ييڇ الّنصّيغ، 

ٚاځ،  ٚع مبٖٙ، جامعغ الكڤفغ، الع ه ّٜ  ب2تة2عبٖ ال

لّيغ الّتلقي،  ،عي٦  -98ت ٚبي بيڗ تقنيغ الّتبليغ ڣ ڇاف الع ًّ ّيغ، الخطاب اإٔبي في ال حٙڤ

ٚاڗ،  ٜڣٛ، جامعغ أحمٖ بن بلغ، ڣه : أحمٖ ع ٚاف: اأستاٗ الٖكتٙڤ ش اه،  ٚڣحغ ٕكتٙڤ أط

ٜائٚ،   بتتة2-5تة2الج
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202- Ferdinand De Saussure: Coure de linguistique Générale, Edition 

Talantinkit. 

203- Halliday.M.A.K, & Hassan, cohesion in English, Longman, 1976, 
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204-  Garlson, Dialogue games, Deride publishing company, London, 
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205- Kristiva(Julia), recherché pour une sémanalyse, editions, seuil, 1969. 
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-:  امواقع االكترونّي

ٙاساػ إٔبّيغ ڣنقّٖيغب -ثة2  مڤقع ٕ
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س البحث  فه
 اإهداء

 الّشك

........................................................................................  -.........أمقدم

 اشتماللسانيا الّنص ولسانيا الجمل تجاو أم امدخل: 
 بتمهي -

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -  5مصطلحا ومفاهي ألسنّي

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب - ي اللسا  5ب......بببببببببببببببببببببببببببتع

ي - ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب تع  ..11 الجمل

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب - ي الّن  21ببببببببببببب.....بببببببببببببببببتع

: تجاو أم - ببببببببببببببببببببببببببببب لسانيا الّن ولسانيا الجمل  40 اشتما

 الفصل اأّول: لسانيا الّنص أقلم امفاهيم
ب -  تمهي

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب - ّر ايا والّت : الب  51لسانيا الّن

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب - ي لسانيا الّن  51 بببببببببببببببببببببببببتع

  55بببببب.........بببببببببببببببببمصطلح لسانيا الّن بي اائتاف وااختافبب -

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -  57 ..ببببببببببببببببببببببببببببببنشأ لسانيا الّن

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ما -  67 قبل لسانيا الّن

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب - بّي  …85مباح الّلسانيا الّنصّي الغ

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب - ي الّنصّي  85 بببببببببببببببببببببببببببببببب.بببببببببببتع

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -  88ببببببببببببببببببببب...معايير الّنصّي
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بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -ت  89بببببب........ااّتسا

 103 ببببببببببببببب........اانسجامبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -2

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -3 ّي  109بببببببببببببببببببب.........القص

ببببببببب -4  110بببب........بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامقبولّي

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -5  112ببببببببببببببببب .......امقامّي

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -6  114ببببببببب........اإعامّي

 116ببببببببببببببببببببب.........الّتناصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -7

بي الفصل  الّثاني: بنّي الّنص في الّترا الّنقدي الع
ب -  تمهي
: بي الفعلي واممكنببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -  127 ببببببببببببببببببببببببببببالّن

 28تبببببب .ببببببببببببببببببببببببببببببببببمفهوم الّن عن الجاحظببب تجليا 

 132بببببب.…طباطبا العلوي  ابن حسن الّسب من مفهوم الّن عن 

 يبببب ام والعسك دا البني الّنصّي عن ق ّ  137بببببب..بببببببببببببمح

 جاني  141ببببب…الّنظ من قبيل امفهوم النص ّ عن الباقاني والج

بني الّن بي الّتركي والتألي عن ابن اأثير والعلوي وابن أبي اأصبع  -

ي:  145بببببببببببببببببببببببب........بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامص

اثيببببببببببببببببببببببببببببببب - : منظور ت  53تببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببااّتسا

ببب - ال الّتراثّي ّ جعّي ال  86تببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباانسجام: م

بي  الفصل الّثالث: الّناص وامتلّقي في الّترا الّنقدي الع
ب -  تمهي

ّل  - ّي ام : بي قص  6ة2بببببببببببببببببببببببببببوالوعّي بامتلّقيببببببببببالّن

 ببببببببب ّي امى لفعل القص  6ة2ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتنظيرا الق
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 ّي اءا وفعل القص  228بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباابت

بببببببببب - ّي  233ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامعن امبه وفعل القص

: منهج  - ي اصطاحيبببامقبولّي  239بببببببببببببببببببببببببببببببتأصيلي، وتج

 ة24ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرعاي حا امخاط 

 250 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالفصاح وتلقي الّن 

 256بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببفاعلّي الباغ في تقّبل الّن 

 كي الّن اء ت   ت26 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالّتقبل 

بببباإعا  - اثّي : رى  ت  ة27ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمّي

 ة27بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباإبهام والغمو  

 اب وتعمي امعن  277 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالغ

 ة28 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامفاجأ 

بي ابع: ثنائّي امقام والّتناص في الّترا الّنقدي الع ّ  الفصل ال
ب -  تمهي

نتاجيّ  - ببببببببببببببببامقام و   286 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الّن

 288ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيبببببببببباخلالّسيا ال  

 297 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيبخارجالّسيا ال 

 :اثيا  رعاي امقام ت

  299ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمطابق الكام مقتض  الحا - أ

 5ة2 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلكل مقام مقا - ب

بببببببببببببببببب - قا اأدبّي ا الّتناص والّس  ة22 بببببببببببببببببببببببببببببببس

 بببببببببب قا اأدبّي   323ببببببببموق الّنقاد الّتراثيي من قضّي الّس
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 قا ببببببببببببببببببببببببببببببب الّس ون الّتراثّي  ت33اأدبي ضمن أط ام

بببببببببببببب -ت ّي ق وجه نظ نق   ت33 ببببببببببببببببببببببببببببببخفاء الّس

  338ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببأشكا الّتناص في الّتراث -2

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -   ة35 بببببببببببببببببببببببببببببببالخاتم

  355 اماحقببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -

افيا البحث -  ة37 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلوغ

س البحث -  387ب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببفه

 

 



:  املّخص بالّلغ العربّي

ع عل الّلغ   كا قيام استجاب لسانيا الّنص فرع من فر اخر ستينا القر اماض ي،  ظهر في أ

ّ الجمل ل تع  عا ل ا بأ أ ين  اس الّنتاجا بعض العلماء اّل ج اأعل اّل يمكن من خال د النم

اعّي ي اأكب اّلتي تستحق الّتحليل. اإب ة اللغ ح ا صا النص ال له  . اعي  غي اإب

  ، ات  ّ امتلقي اهتمام بالّنص في ح ع  ا العل ل يهمل ما يتعلق بإنتاج الّنص، فاهت بامب ّ ه ّ أ ث

 .ل من خا ما سّماه بعض علمائ بمعايي الّنصّي

 

جم الفرنسي  الت

La linguistique textuelle est une branche de la linguistique qui a émergé à 

la fin des années ¨soixante¨ et répondait à la l’opinion de certains chercheurs 
qui considéraient que la phrase n’était plus le modèle le plus élève permettant 
d’étudier des textes créatifs et non-créatifs. C’est pourquoi le texte est devenu 
la plus grande unité linguistique digne d’analyse. Et puis cette science n’a pas 
négligé la production du texte, fascinée par l’intérêt du créateur et du 
destinataire pour le texte lui-même,  et à travers ce que certains scientifiques 

ont appelé les normes textuelle. 

 

ي جم باإنجلي  الت

 Textuel linguistics is a branch of linguistics that emerged in the late 

sexties and responded to the opinion of some researchers who considered that 

the sentence was no longer the highest model for studying creative texts and 

non-creative. This is why the text has become the largest linguistic unit worthy 

of analisis. And then this science did not neglect the production of the text, 

fascinated by the interest of the creator and the recipient for the text itself, and 

through what some scientists have called the textual norms.  
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