


 ءادهإلا                                 
 ىلإ ،باعّصلا ةهجاوم يف هدقتفأ نم ىلإ ،ربّلّصلاو حاجّلنلا ينمّلّلع نم ىلإ 

 .زيزعلا يدلاو... هيّلع انأ ام ىلإ ينّلصوأ نم

 ىّلغأ ىلإ ،تاوعدلاو تاوّلّصلاب ينتناعأو يبرد ترانأو ينتبر نم ىلإ 

 .ةبيبحلا يمأ ...دوجولا اذه يف ناسنإ

 ــ دمحم ــ ميركلا دبع"يتاوخأو يناوخإ يحور مئاوتو يتايح سجرن ىلإ 

 .مهاعرو هللا مهظفح " نيدلارون ــةمطاف

 يلاوخأو يمامعأ ،ةميركلا يتّلئاع :ةايحلا ليصافت ينومساق نم ىلإ 

 ."لامج" ركذلاب صخأو

 ءاخإلاب و ّلّلحت نم ىلإ ،ريخلاو حاجنلا قيرط ىّلع يعم اوناك نم ىلإ 

 ال نأ ينومّلّلعو مهدجأ فيك تفرع نم ىلإ ،ءاطعلاو ءافولاب اوزيمتو

 .قيفوتلا نكل وجرأ "تايلاغلا يتاقيدص "مهعيضأ

 



 نافرعو ركش                 
 ركش ةملك لجسأ نأ دوأ يثحب ماتخ يف    

 اّلالإ تاظحللا بيطت الو ،كتعاطب اّلالإ راهنلا بيطي الو كركشب الإ ليللا بيطي ال يهلإ 

 ."هلالج لج هللا "كتيؤرب الإ ةنجلا بيطت الو كوفعب الإ ةرخآلا بيطت الو ،كركذب

 نيملاعلا رونو ةمحرلا يبن ىلإ ،ةمألا حصنو ةنامألا ىدأو ةلاسرلا غلب نم ىلإ 

 ." ملسو هيلع هللا ىلص دمحم " انديس

 اهتالاغشنا مغر نيعم ريخ يل تناك يتلا ،" ةكيلم يحيرف " ةفرشملا يتذاتسأ   ىلإ 

 .ءازج ريخ ينع هللا اهازجف اذه لك نم بحرأ ناك اهردص نأ الإ ةفلتخملا ةيملعلا

 لوبقب مهلضفت ىلعو ةشقانملا ةنجل ءاضعأ ماركلا ةذتاسألل ليزجلا ركشلاب ماّلدقتأو 

 . اهئادبإب نولضفتي يتلا ةميقلا مهتاظحالم ىلعو ةركذملا هذه ةشقانم

 ةبتكملا لامعو ءالمزو نييرادإو ةذتاسأ يبرعلا بدألا مسق ىلإ مدقم ركشلاو. 

 اًررثكم وأ اللقم يندعاس نم لكو هملع ضيف نم تلهن نم لكل ركشلاب نيدم ينإ 

 ئربأ امف ىرخألا تناك نإو ركشلا هللف تبصأ نإف عيطتسأ ام كلذب يناّلنإف اًرريخأو

 .نارفغلاو رجألا هللا لأسأو ، يسفن

  

 



                                                                                                           ةمدقم
 

 أ
 

 نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 : دعبو

 لحم تناك كلذلو ،لصاوّتلاو غيلبّتّتلا ضرغ ققحت رشبلا نيب لاصتا ةادأ ةغللا نإ

  تيظحو اهنونكم ةفرعمو اهراوغأ ربسو اهرارسأ فشك لجأ نم ليلحتو ةيانعو  ةسارد

 .مدقلا ذنم لاجملا اذه يف نيصصخّتملا لبق نم مامّتهالا نم رفاو بيصنب

 تربّتعاو ،نارودلا زكرمو مامّتهالا ةرؤب يناسللا سردلا اذه ةيادب يف ةلمجلا تناك

 ديدشلا مامّتهالا نكل ةيناسللا تايرظنلا باحصأ دنع اًصصوصخ ةساردلل ةيساسألا ةدحولا

 ةيروحم  لقنو ،بناجلا اذه يف ةيعون ةزفق ثدحأ مولعلا عيمج يف لصاحلا روطّتلاو ةغللاب

 زواجّتف ،اًصبيرقت نمزلا نم دوقع ةعبرأ لبق اًصصوصخ هيلع ناك امم ىلإ يناسللا ثحبلا

 ىنعملا ةسارد نكمي ال ذإ صئاقن نم ةريخألا هذه هّتلمش امل ةساردلا يف ةلمجلا ةيروحم

 "صنلا "ىربكلا ةيوغللا ةينبلا يف لثمّتملا يناسللا هقايس نع الصفنم

 فرعي ام وهو اهليلحتو صوصنلا ةساردب مّتهي ديدج ملع أشن قلطنملا اذه نمو  

 نوكي ىّتح اهقلاعتو صوصنلا كسامت يف ثحبي يذلا ملعلا اذه ،"صنلا تايناسل "ب مويلا

 .ةددحم ةيغيلبت تاماقم يف ةنيعم اًصًضارغأ يدؤت ةيلك ةدحو

 ةيوغللا تاساردلا يف اًصيزكرم اًصعًضوم ةيصنلا تاساردلا عوًضوم لّتحا دق  

 .صوصنلا كسامتو ماجسنال مهم لخدم صنلا تايناسل نأ أدبم نم اًصقالطنا ةرصاعملا

 ديدعلا ترهظو ةيصنلا ةيناسللا سرادملا تددعّتف هتاعوًضوم عونتو هّتثادحب ملعلا اذه زيمت

 اًصموهفم صنلا تايناسل اهب تينع يّتلا ميهافملا مهأ نمو ،هب ةصاخلا تاحلطصملا نم

 يف جردنت يّتلا تاساردلاو ثاحبألا يف اًصيزكرم اًصعقوم نالّتحي ناذللا (ماجسنالاو قاستالا)

 رهاظمب موسوملا يثحب عوًضوم نوكي نأ ترّتخا ريخألا اذه ةيمهألو ،ملعلا اذه لاجم

 ىلع فوقولل بايسلا ركاش ردب رعاشلل رطم الب ةنيدم ةديصق يف ماجسنالاو قاستالا

 .يصنلا طبارّتلاو كسامّتلا يف مهست يّتلا رهاظملا مهأ نم امهف ةديصقلا يف امهرهاظم



                                                                                                           ةمدقم
 

 ب
 

 يف ةحلملا يّتبغر وهو يتاذ امهدحأ نيعفادل عوًضوملا اذهل يرايّتخا بابسأ كلذب تءاجف  

 ماجسنالاو قاستالا ةيمهأ ىلإ دوعي يعوًضوم رخآلاو ،هّتجلاعمو ملعلا اذه ىلع فرعّتلا

 ةيلاكشإلا حرط نكمي عوًضوملا اذهل ةيجهنملاو ةيفرعملا ةيمهألا نم اًصقالطناو ،صنلل ةبسنلاب

 وه امو ؟رطم الب ةنيدم ةديصق يف ماجسنالا تايلآو قاستالا تاودأ تلجت فيك: ةماعلا

 .؟ةديصقلا ةيصن قيقحت يف اهرود

 : ةيلاّتلا تالؤاسّتلا اهنع تعرفت ةيلاكشإلا هذه  

 ؟هدودح يه امو صنلاب ينعن اذام ــ

 ؟امهتاودأ يه امو ؟ماجسنالاو قاستالا موهفم ام ــ

 كلذو ماجسنالاو قاستالا رهاظم وهو اهعوًضوم نم اهّتيمهأ ةساردلا هذه دمّتست      

 يهف ،اصن نوكي ال تاودألا هذه نود نم صنلاف ،صنلا كسامتو طبارت يف لاعفلا امهرودل

 .هئانبل ةيساسأ ةزيكر

 هذه فصول بسنألا هنأل يليلحّتلا يفصولا جهنملا وه ةساردلا يف عبّتملا جهنملا امأ        

 ةفلّتخم ميهافم نم هيف ام بقعت قيرط نع ثحبلا رصانع عبّتّتب حمس جهنملا اذهو ،ةرهاظلا

 فصو ددصب تناك ةساردلا هذه نأل ،اهليلحتو قيبطّتلا كحم ىلع اهًضرع مث اهطبضل

 ةطخ انعبتا بولطملا اهلكش يف ةساردلا جارخإلو ،ةديصقلا يف ماجسنالاو قاستالا رهاظم

 .ةمتاخ هولّتت يقيبطت لصفو يرظن لصفو لخدمو ةمدقم ىلع موقت

   ةلمجلاك صنلا تايناسلب ةقلعّتملا ةيساسألا ميهافملا ضعب لخدملا يف ركذن نأ انلواح   

 .ماجسنالاو قاستالاو ةيصنلاو باطخلاو صنلاو

 قاستالا تاودأ زاربإ لالخ نم كلذو يصنلا يناسللا جهنملا لوألا لصفلا يف انلوانت       

 يمجعملا قاستالاو يزاوّتلاو لصولاو فذحلاو لادبّتسالاو ،رئامضلاو ةلاحإلاك ةيوحنلا

 باطخلا عوًضومو تاقالعلاو كارشإلاك ماجسنالا تايلآ ىلإ ةفاًضإلاب ،ماضّتلاو ريركّتلاك

 يتأيسف يناثلا لصفلا امأ ،ةيفلخلا ةفرعملاو صانّتلاو قايسلاو ضيرغّتلاو ةيلكلا ةينبو

 لالخ نم كلذو ،بايسلا ركاش ردبل رطم الب ةنيدم ةديصق يف ماجسنالاو قاستالاب اًصموسوم



                                                                                                           ةمدقم
 

 ج
 

 قاستالا تاودأل ةيقيبطت ةسارد ىلإ ةفاًضإلاب ةديصقلا حرشو رعاشلا ةايح نع ةحمل ركذ

 اهيلإ لوصولا نم انكمت يّتلا جئاّتنلا مهأ انمدق ثحبلا اذه ةياهن يفو ةديصقلا يف ماجسنالاو

 .ةزجوم ةمتاخ يف

 قيًضو ةياردلاو ةبرجّتلا صقن اهنم تابوعصلا ضعب ينّتهجاو ةئدّتبم ةثحاب يأك           

 .ةركذملا هذه زجنأ نأ تعطّتسا هنوعو هللا دمحب نكلو تقولا

 عجارملاو رداصملا ةمئاق ىلع ةيصن ةيناسل ةبراقم صنلا اذه ةبراقم لجأ نم اندمّتعا         

 طبارّتلا" يريحبلا نسح ديعس "صنلا ةغل ملع" ، يباطخ دمحم "صنلا تايناسل ": اهمهأ

 ليلحت" ،كيد ناف "قايسلاو صنلا" ةمجرّتملا بّتكلا نمو ،يشاطبلا رساي نب ليلخ "يصنلا

 .لويو نوارب "باطخلا

 هيجوت ىلإ دوعي هزاجنإ يف لضفلا نإف نضم دهج دعب مت دق ثحبلا اذه ناك اذإ         

 .ةميقلا اهحئاصنب ثحبلا قيرط يل ترانأ يّتلا ةفرشملا ةذاّتسألا

 هللا لأسأ اريخأو ،ديعب وأ بيرق نم ةدعاسملاو نوعلا يل مدق نم لك لضف سنأ ال امك       

 .دادسلاو ريخلا هيف ام ىلإ انقفوي نأ ىلاعت

05ـ2017    07 ـ
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 تمهٌد:

الّبد لكل بحث من ضبط المجال الذي ٌدور فٌه، والمفاهٌم العامة التً ٌعتمد علٌها  

ختصاصات المتنوعة والمتداخلة، بحٌث ٌتمكن المتلقً الفٌتعٌن بذلك موقعه من الدراسات وا

المفاتٌح التً تسمح له بالولوج فً البحث، وهً مفاتٌح قائمة على تلك جّراء ذلك من ضبط 

تٌمولوجٌة معروفة، وهو منهج عبر كل مضامٌن سباهٌم بطبٌعة الحال، وهذه ضرورة إالمف

 البحث، حٌث سنحاول حصر ما رأٌناه ٌمس بالموضوع من قرٌب أو بعٌد:

 مفهوم النص والخطاب: .1

بمفهومً النص والخطاب، ولقد وقعوا فً حٌرة من أمرهم واختلط  اهتم اللسانٌون

ددون الحدود الموضوعٌة والمنهجٌة بٌن حمفهوم واإلجراء لكلٌهما فراحوا ٌعلٌهما ال

 المصطلحٌن.

  لذلك ساد جدل فً أوساط النقاد حول اإلطار السلٌم لتحدٌد مفهوم النص والخطاب

 نطلقاتهم فً تناول الموضوع.ختالف من مالومّر ذلك بزواٌا النظر وا

 النص:  ( أ

 شتقاق اللغوي التً جاءت فً لسان العرب البنالٌعود أصل كلمة )نص( من حٌث الغًة: 

نُصُه نصاً: َرَفَعُه. وكّل  »من مادة )نصص(:  *منظور ٌَ النص: َرفُعك الشًء. نص الحدٌث 

. وقال عمرو بن دٌنار:" ما رأٌُت رجالً أنص للحدٌث من الّزهري، أي  ما أظهَر فقد ُنصَّ

ُة  ٌَ أرفع له وأسند، ٌقال: نص الحدٌث إلى فالن، أي رفعُه، كذلك نصصته إلٌه وَنّصِت الظْب

 «جٌدها: رفعتهُ 
(1)

. 

 

                                                           
 .44،42، ص1م، مج1/1992منظور محمد أبو الفضل، لسان العرب، دار صادر بٌروت، لبنان، بٌروت، ط_ابن  1

 هو محمد بن مكروم بن علً بن منظور ولً القضاء فً طرابلس، كان فاضالً عارفاً بالنحو واللغة والتارٌخ والكتابة*

 .ـه711ختصر كثٌراً من كتب األدب وله لسان العرب، مات سنة ا
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ونص  »والنص مصدر وأصله اقصى الشًء الدال على غاٌته أو الرفع والظهور 

«وهو صٌغة الكالم األصلٌة التً وردت من المؤلف المتاع: جعل بعضه فوق بعض"
(1)

. 

  تعددت مفاهٌم النص بتعدد التوجٌهات المعرفٌة والنظرٌة والمنهجٌة المختلفةصطالحاً: ا

ختالف شدٌد فً تعرٌف النص إلى حد التناقض، فالنص فً نظر عبد الملك اذلك أن هناك 

هو كل كتابة على وجه اإلطالق" فالنص فً أصل االشتقاق والوضع فً معظم  »*مرتاض

"النسج" وإذا كان بارت ٌزعم "أن جمالٌة اللذة فً الص  اللغات األوروبٌة الحدٌثة ٌعنً:

المنسوج هً الكتابة ذات الصوت العال أو هً كتابة متعالٌة الصوت، فإن النص فً رأٌنا 

و كتابة متة التً تحمل المعانً فً ذاتها، فهو كتابة سحرٌة أهو نسج أنٌق من األلفاظ الصا

ٌمكن أن ٌكون لوحة زٌتٌة وقطعة   وري لوتمان وروالن بارتٌكأنها السحر، والنص لدى 

«موسٌقٌة، ولقطة سٌنمائٌة
(2)

من األلفاظ التً تحمل فً طٌاتها ومعنى ذلك أن النص  ،

 معانً وداللة.

 ٌستخدم استخداما مباٌناً للغاٌة، فمن جهة مفهوم النص فً معالجتنا الحالٌة ما ٌزال  

ٌفهم النص من زاوٌة المنتج على أّنه تحقٌق لغوي لحدث كالمً ذي أساس قصوي مناسباً »

ٌفهم من هذا الجانب علة أّنه وجود ذهنً ٌتحقق لغوٌاً أثناء عملٌة إنتاج النص أي أن النص 

وٌبٌن  لسطح، ومن جهة أخرى ٌوضح النص من زاوٌة المفسر أٌضاً تدرٌجٌاً وٌخرج إلى ا

فً ذلك بوجه خاص كٌف ٌنشأ من النص مرة أخرى تمثٌل ذهنً، أي تمثٌل معنى النص أو 

أّنه ٌعتمد من جهة أخرى على حصٌلة النشاط اللغوي على وظٌفة فً وعً المفسر، كما  

«راكهاأوجه الوجود الممثل كتابٌاً أو شفوٌاً ومن ثم إد
(3)

ذلك أن النص ٌفهم من خالل  ،

 جهة المفسر ٌفهم النص من  منوذهنً ٌتحقق أثناء عملٌة إنتاج النص المنتج على أنه حدث 

 الوعً ومن المعنى.

                                                           
 .472م، ص1960/ـه1310حمد رضا، معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحٌاة، بٌروت، لبنان، أ_ 1

فً بوالٌة تلمسان، رئٌس المجلس  هو أستاذ جامعً وأدٌب جزائري حاصل على دكتوراه فً األدب، ولد فً مسبردة_ *

 األعلى للغة العربٌة، من مؤلفاته: نهضة األدب المعاصر فً الجزائر، دماء ودموع...إلخ.
 .47م، ص2007دار هومه للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر،  _عبد الملك مرتاض، نظرٌة النص األدبً، 2
 حٌري، مدخل إلى علم لغة النص، مكتبة زهراء الشرق، القاهرةسعٌد حسن ب :تر فٌهقجر، ترمان دٌ ه_قولفجانج هانٌ 3

 .142م، ص2004، 1ط



مفاهيم أساسية.                                                                  :               مدخلال  

 

 

10 

جهاز نقل لسانً ٌعٌد  »فنجدها تعّرف النص بأنه *ا"فأما تعرٌف "جولٌا كرٌستٌ 

توزٌع نظام اللغة واضعاً الحدٌث التواصلً، نقصد المعلومات المباشرة فً عالقة مع 

«ملفوظات مختلفة سابقة أو متزامنة
(1)

. 

قطعة ذات داللة وذات وظٌفة، ومن ثم فهً  »وذهب هارتمان إلى تحدٌد النص بأنه  

«مثمرة من الكالمقطعة 
(2)

 الكالم ٌحمل داللة ووظٌفة.وٌفهم هذا أن النص هو 

وحدة إٌدٌولوجٌة تتشكل من  » باعتبارها أٌضا إلى النص ٌفونظرت جولٌا كرٌست

ها فً التقاء النظام النصً المعطى كممارسة سٌمولوجٌة فً األقوال والمتتالٌات التً ٌشمل

ضاء النصوص ذاتها فمنهجها فً التعامل مع النص األدبً ٌسٌر ففضائه أو التً ٌحٌل إلٌها 

«على محورٌن سانكرونً ودٌاكرونً
(3)

. 

الذي ٌعد من المهتمٌن بعلم النص وذلك ما  *وذهب فً هذا الصدد روالن بارت

إن النص مصنوع من كتابات مضاعفة نتٌجة لثقافات متعددة تدخل  »جلٌاً فً قوله: ٌظهر 

"ومعنى ذلك أن النص حٌنما ٌقترب سافرةكلها أو بعضها مع بعض فً حوار ومحاكاة 

بالكتابة فهو المنسوج، وعندما ٌرتبط بالحقٌقة فهو إثبات لحقٌقة المكتوب، والكتابة محاكاة 

ب اآلن عند "بارت" دلٌل على ذلك فهو لحركة حدثت فً الماضً، وهذا النص الذي ٌكت

لٌس نصاً أصلٌاً غٌر مسبوق، وال قراءة جدٌدة مبتكرة، بل خلط لكتابات أنتجها المؤلف 

بل إنه  ٌقترن بمؤلفه،لوهً فً حد ذاتها معارضة لكتابات سابقة وهذا مّما ٌعنً أن النص 

«تى ٌكون هناك مستقبل للكتابةته حوموٌدعوا إلى إلغاء الكاتب 
(4)

. 

                                                           

م بمدٌنة سلٌفن ببلغارٌا، وهً أدبٌة وعالمة لسانٌات ومحللة نفسٌة وفٌلسوفة، أنتجت كمٌة 1941ٌونٌو  24_من موالٌد *

 خ.هائلة من األعمال وتشمل الكتب والمقاالت التً تعالج التناص، والسٌمٌائٌة...ال

 
 .172هـ، ص1241(1ـ شفيق يوسف البقاعي" نظرية األدب" منشورات جامعة السابع من أبريل، ط)1

 
تجاهات، مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع، القاهرة ال_سعٌد حسن بحٌري، علم اللغة النص المفاهٌم وا2

 .100م، ص2004_ـه2/1424ط
م 2012_ـه1433، 1أحمد بن عائشة، مستوٌات تلقً النص األدبً، دار جدٌر للنشر والتوزٌع، عمان، ط _حسٌن 3

 .139ص

م، واتسعت 1980مارس 25م، وتوفً فً 1915نوفمبر12جتماعً، ولد فًافٌلسوف فرنسً، ناقد أدبً، ومنظر *

 ماركسٌة وما بعد البنٌوٌة والوجودٌة.أعماله لتشمل حقوالً فكرٌة عدٌدة، أثر فً تطور مدارس عدة كالبنٌوٌة وال
 .140_المرجع نفسه، ص 4
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نة كالمٌة تحمل ومد »: (Brown Woyul) والنص فً نظر الباحثٌن براون وٌول

فً طٌاتها حدثاً كالمٌاً" هو بدوره أي )الكالم( ٌتضمن وظائف مختلفة فٌؤكدان على ذلك 

«قائلٌن: "مدونة حدث كالمً ذي وظائف متعددة
(1)

. 

جرٌانها فً إنتاج خذ أثناء من العملٌات السٌمولوجٌة التً تأ »إن النص مجموعة 

، وعموماً فإن المنظرٌن ٌنقسمون على ثالثة أقسام فً النظر إلى النص ذلك أن جماعة معناه

نظام لى رأسهم تودوروف فالنص فً رأٌه مكوناته، عمنهم ٌعرفونه مباشرة من خالل 

تضمٌنً نستطٌع التمٌٌز بٌن مكوناته على ثالثة أوجه: ملفوظً، نحوي، وداللً، وهو 

«النظام اللغوي وٌتداخل معهٌوازي 
(2)

. 

 وقسم ثان ٌعرفه من خالل ارتباطه مع اإلنتاج األدبً، وٌمثله "روالن بارت 

(Roulan Part)آلة نقل لسانً  »ا تعرٌفاً جامعاً، فالنص ٌف" الذي وجد عند جولٌا كرٌست

عالقة وإنه ٌعٌد توزٌع نظام اللغة فٌضع الكالم التواصلً أي المعلومات المباشرة فً 

ومختلفة، فالنص بهذا المعنى فعالٌة كتابٌة ٌنطوي  تشترك فٌها ملفوظات سابقة أو متزامنة

تحتها كل من الكاتب والقارئ، فهو نسٌج من الكلمات المنظومة فً التألٌف والمنسقة بشكل 

ثابت، وقسم ثالث ٌذهب إلى ربطه بفعل الكتابة، ٌمثله ٌول رٌكور، فالنص هو كل خطاب 

«نً وإنجاز لغوي ٌقوم به فرد معٌنلكتابة، إذ هو أداء لساتثبته ا
(3)

. 

رفعك الشًء أو نص الحدٌث ٌنصه نصاً: رفعه، وكل ما  »جاء فً اللسان: النص: 

هري، أي أرفع أُظهر فقد ُنص، وقال عمرو بن دٌنار: ما رأٌت رجالً أنص للحدٌث  من الزُّ

ٌّدها:  له وأسند ٌقال نص الحدٌث إلى فالن رفعه وكذلك نصصته إلٌه، ونصت الظبٌة ج

رفعته، وأغلب دارسً النص من الباحثٌن العرب المعاصرٌن أن أصل معنى النص فً 

الثقافة العربٌة قائم على فكرة الرفع واإلظهار فذهبوا إلى أن مصطلح النفس فً العربٌة 

                                                           
 .141، صحسٌن أحمد بن عائشة، مستوٌات تلقً النص األدبً _ 1
بً، األسلوبٌة فً النقد العربً الحدٌث دراسة فً تحلٌل الخطاب، المؤسسة الجامعٌة للدراسات ر_فرحان بدري الح 2

 .38م، ص2003-ه1424، 1والنشر والتوزٌع، ط
 .39، صنفسهالمرجع   _ 3
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على ما به ٌظهر المعنى أي الشكل الصوتً المسموع من الكالم أو الشكل المرئً منه ٌطلق 

«عندما ٌترجم إلى مكتوب
(1)

.  

نسٌج من العالقات اللغوٌة المركبة التً تتجاوز حدود  »وٌعرف النص أٌضاً بأنه 

 « الجملة بالمعنى النحوي لإلفادة
(2)

. 

على ما له عالقة  textilومنه تطلق كلمة  جٌالنس »األصل الالتٌنً لكلمة نص 

نتهاء بمرحلة النسٌج النهائً وبٌعه، من هنا ابدءاً بمرحلة تحضٌر المواد وبإنتاج النسٌج 

«كان النص "عبارة عن نسٌج من الكلمات ٌترابط بعضها ببعض
(3)

. 

)أي  ممارسة سٌمولوجٌة معقدة هأن »ا فٌتمٌز تعرٌفها للنص ٌفسٌتأّما جولٌا كر

)أي تتعدى اللغة إلى رموز وعالمات  مجموعة من العالمات(، وأنه ظاهرة عبر لغوٌة

أخرى(، وهو ال ٌنحصر اللغة، فهً تراه أّنه جهاز عبر لغوي ٌعٌد توزٌع نظام اللغة بكشف 

العالقات بٌن الكلمات التواصلٌة مشٌر إلى بٌانات مباشرة تربطها بأنماط مختلفة من االقوال 

«ده هو وحدة إٌدٌولوجٌةوالمتزامنة معها، وفكرة النص عنالسابقة 
(4)

. 

النص الذي ٌرضً، فٌمأل، فٌهب الغبطة، إّنه  »إّن نص اللذة عند روالن بارت هو 

النص الذي ٌنحدر من الثقافة، فال ٌحدث قطٌعة معها، وٌرتبط بممارسة مرٌحة للقراءة. 

وهو الذي ٌحٌل الراحة رهقاً )ولعله الذي ٌجعل من الضٌاع حالة، وأّما نص المتعة فهو 

 «(ٌكون مبعثاً لنوع من الملل
(5)

. 

الدور الفعال فً وضع حد فاصل بٌن مرحلتٌن  وٌةنٌللب أن »ٌرى سعٌد ٌقطٌن 

فً فهم النص، فقد وضعت له تصوراً جدٌداً مغاٌراً للتصور التقلٌدي الذي كان سائداً  إثنتٌن

 من قبل، وٌتجلى ذلك بوضوح فٌما ٌأتً: 

                                                           
م 2004-ـه1/1425_ عمر أبو حزمة، نحو النص نقد النظرٌة وبناء أخرى، عالم الكتب الحدٌث، إربد، األردن، ط 1

 .24ص

.42المرجع نفسه، صـ  2  
 .70_جمٌل عبد المجٌد، البدٌع بٌن البالغة العربٌة واللسانٌات النصٌة، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، د ط، ص 3
 .290م، ص1996، 1_صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النص، مكتبة لبنان ناشرون، القاهرة، ط 4
دار الشجرة للنشر والتوزٌع، بارٌس  _روالن بارت، ترجمة منذر عٌاشً، لذة النص، مركز اإلنماء الحضاري، 5

 .38م، ص2/2002ط
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 عتقاد بأن النص ٌقوم على ما ٌلً:الساد ا التصور ما قبل البنٌوي: (1

 ومنغلق على ذاته.فلكل نص بداٌة ونهاٌة، وبالتالً فهو مكتمل  :نغالقاال 

 :نص داللة محددة  على مستوٌات متعددة، وأهمها الداللة ألن لكل وتقوم األحادٌة

 وممٌزة.

  :وما القارئ إال مجّرد مستهلك له وله السلطة العلٌا على النص،المؤلف»
(1)

.    

أعطت البنٌوٌة للنص بعده اللسانً مركزة اهتمامها على الداخل التصور البنٌوي:  (2

فانطلقت من مبدأ أن قٌمة النص ال تكمن فٌما ٌعبر عنه، ولكن فً طرٌقة التعبٌر، وهً 

 تعاٌن النص من خالل السمات اآلتٌة: 

 فالنص عبارة عن عملٌة إنتاجٌة ٌتم التركٌز فٌها على الدال بدل المدلول، ذلك نفتاح: اال

 ما فتح آفاقاً جدٌدة للنظر إلى النص فً ضوء النصوص األخرى.

 :سمح القول بانفتاح النص بالكشف عن تعدد دالالته بتنوع قراءته وهذا التعدد  التعدد

 جعل من القراءة إعادة إنتاج للنص ولٌس فقط استهالكاً له.

  :ره من أدى الوقوف على انفتاح النص، وتعدد قراءته إلى تفاعله مع غٌالتناص

 النصوص األخرى، وبذلك ٌمكننا القول بأن كل نص هو تناص.

العالمات اللغوٌة إلى أخرى لغوٌة، فصار بذلك  وقد اتسعت دائرة النص لٌتعدى

ملفوظاً ومسموعاً، فهو إذن متعدد وال نهائً، وعل هذا األساس فال ٌمكن ألي قراءة 

واحد للكشف عن معانٌه  تستنفذه ألنه مفتوح، كما ال ٌمكن االكتفاء بمنهجأن 

تهالالدو
(2)

.  

، ثم تأتً إلى األسس التارٌخٌة والثقافٌة والنفسٌة للقارئ نسفا »بذلك  فٌنسف 

قوة أذواقه وقٌمه وذكرٌاته، فٌجعلها هباًء منثوراً وإنه لٌظل به كذلك حتى تصبح 

«عالقته باللغة أزمة
(3)

.   

" فً تعرٌفه للنص المبنً على افتراض مفاده أن أي وهو ما ذهب إلٌه: "فان داٌك

دعا إلى إعادة بناء األقوال لٌس على شكل نظرٌة أدبٌة، وعلٌه تحدٌد للنص ٌقتضً 

                                                           
 .118م، ص1/2006جمالٌات اإلبداع، المغرب، ط_ٌنظر: سعٌد ٌقطٌن، من النص إلى النص المترابط، مدخل إلى  1
 .119_المرجع نفسه، ص 2
 .29_روالن بارت، ترجمة منذر عٌاشً، لذة النص، ص 3
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تً البناء النظري التح »جمل وإنما على شكل وحدة أكبر، وهً النص والتً هً 

«المجرد لما ٌسمى عادة خطاباً 
(1)

.  

من كل هذه التعارٌف السابقة أن النص هو الشغل الشاغل للباحثٌن فً مٌدان  وأستنتج

 من جهة، ومن جهة أخرى هً تعرٌفات تشترك فً نقاط جوهرٌة رئٌسٌة:لسانٌات النص 

 .النص هو ما ُنطَق وما ُكتَب على حد سواء 

 .ًلقد راعت التعرٌفات الجانب الداللً والتداولً والسٌاقً والوظٌف 

  ًوضرورته لٌكون النص نصاً. االتساق ركزت على تعرٌفاته 

 مفهوم الخطاب: ( ب

بٌن الملفوظ والمكتوب كفعل لغوي فهو بمثابة  »ٌقع الخطاب فً تحدٌد مفهومه  

استعمال اللغة لٌكون بذلك مرادفاً للكالم، كما ٌقع مرادفاً للجملة كونه مكوناً من متتالٌة 

«تشكل رسالة ذات بداٌة ونهاٌة
(2)

 من الجملالمتتالٌة  خطابنفهم من هذا التعرٌف أن ، 

 ٌشكل مجموعة من الجمل التً تجعل الخطاب ذات بداٌة ونهاٌة.

متتالٌة من الجمل تتكون من مجموعة  »وٌذهب هارٌس فً تحدٌده لمفهوم الخطاب بأنه 

«ذلك ٌساوي بٌن المنطوق والمكتوبمن العناصر بواسطة المنهجٌة التوزٌعٌة، وهو ب
(3)

 

أي أن الخطاب ٌتكون من مجموعة من الجمل وهذه الجمل تجعل الخطاب ٌتكون من 

 عناصر لتساوي بٌن المكتوب والمنطوق.

أّما إمٌل بنفست فٌوافق هارٌس فً كون الجملة عنصراً ملفوظاً من الخطاب مقارباً 

فً  استقالهالخطاب عنده هو الملفوظ من وجهة  »فً مصطلحه الكالم لٌكون  سوسٌر

«لتواصلا
(4)

.  

                                                           
 .29م، ص2006، 2_محمد خطابً، لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافً العربً، المغرب، ط 1
م 2007، 1خطاب الشعري، عالم الكتب الحدٌث، إربد، األردن، ط_أحمد مداس، لسانٌات النص نحو منهج التحلٌل ال 2

 .10ص
 .11_المرجع نفسه، ص 3
 .12_المرجع نفسه، ص 4
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مجموعة من العالمات توصف بأنها عبارات  »وٌعرف فرحان بدري الخطاب بأنه: 

«صةتعٌٌن أنماط وجودها الخا)ملفوظة( ٌمكن 
(1)

. 

خطاب هو نظام تعبٌر متقن ال »وٌعرف أٌضاً الخطاب فً هذا الصدد بقوله: 

« ومضبوط
(2)

. 

مٌّز بٌن نوعٌن منهما  »على الخاصٌة التواصلٌة للخطاب ذلك أنه  اكسبونجأكد رومان 

اسم: )التواصل(، فاألول ٌكون فٌه المتلقً والمرسل شخصاً واحداً، وهو ما اطلق علٌه 

التواصل الداخلً، أّما الثانً فٌؤكد فٌه على أهمٌة إٌصال األفكار إلى اآلخرٌن و الكٌفٌة 

ب ، وقد سماه التواصل الخارجً، والذي ٌكون فٌه الخطاالتً ٌتم من خاللها التعامل معهم

«موجهاً من المرسل إلى المتلقً
(3)

. 

فعالً ٌجمع بٌن  »وقد ورد الخطاب بتعرٌفات متنوعة فً هذه المٌادٌن العدٌدة بوصفه: 

القول والعمل، فهذا من سماته األصلٌة ولٌس فً هذا تشتت بقدر ما فٌه من غنى وسعة فً 

عند العرب قدٌماً، كما ورد عند الغربٌٌن مع درجات من التصنٌف، وقد ورد لفظ الخطاب 

«التفاوت أو التقارب فً معناه
(4)

. 

إلٌه من وجهة آلٌات وعملٌات  الملفوظ منظوراً  »وٌعرف بنفست أٌضاً الخطاب على أنه 

اشتغاله فً التواصل، والمقصود بذلك الفعل الحٌوي إلنتاج ملفوظ ما بواسطة متكلم معٌن 

فً مقام معٌن، وهذا الفعل هو عملٌة التلفظ، وبمعنى آخر ٌحدد بنفست الخطاب بمعناه 

تأثٌر على الثانً ف الاألكثر اتساعاً بأنه كل تلفظ ٌفترض متكلماً ومستمعاً وعند األول هد

«بطرٌقة ما
(5)

. 

 

                                                           
المؤسسة الجامعٌة للنشر  _فرحان بدري الحزبً، األسلوبٌة فً النقد العربً الحدٌث، دراسة فً تحلٌل الخطاب، 1

 .39م، ص2003-ـه1/2424والتوزٌع، ط
 .40ص_المرجع نفسه،  2
_نعمان بوقرة، المصطلح اللسانً النصً قراءة سٌاقٌة تأصٌلٌة، منشورات مخبر اللسانٌات واللغة العربٌة، الجزائر  3

 .235م، ص2006
م 1/2004ستراتٌجٌات الخطاب مقاربة لغوي تداولٌة، دار الكتاب الجدٌد المتحدة، طا_عبد الهادي بن ظافر الشهري،  4

 .34ص
 .37_المرجع نفسه، ص 5
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 من الجملة إلى النص: (2

من الزمن حبٌساً عند مفهوم الجملة، فكانت هذه التعارٌف  احردلقد بقً البحث اللغوي 

بارة عن فكرة إن الجملة ع »تحسب على أنها تعارٌف على أنها تعارٌف نهائٌة فمثالً: 

«تامة
(1)

نمط تركٌبً ذو مكونات شكلٌة  أو  ،تتابع من عناصر القول ٌنتهً بسكتة» أو ،

«خاصة
(2)

وانطالقاً من هذه التعارٌف فإن الجملة ذات طابع شكلً بعالقات محدودة بٌن  ،

 عناصرها، ال تؤدي إلى معنى ٌترابط بمفهوم التخاطب.

الوحدة اللغوٌة المجردة ٌقابلها مجموعة من الكلمات المرتبة  »تعرف الجملة على أّنها 

تركٌب، المجموعة المأخوذة خارج كل حالة خطاب ما ٌنتجه المتكلم، وما حسب قوانٌن ال

«ٌسمعه  المخاطب مجموعة تشكل ما ٌدعى بالقول ولٌس بالجملة
(3)

ألن الجملة ترتبط  ،

 بالقاعدة المثالٌة لسانٌاً والقول ٌتصل بأحوال التخاطب والخطاب.

إن النص نظام فعال والجمل  »: وٌمٌز روبرت دي بوجراند بٌن النص والجملة فٌقول

نظام افتراضً والنص ٌتصل بموقف ٌكون فٌه، أّما الجمل فهً تتابع العناصر لتصبح 

ٌتحدد على مستوى النحو، أّما النص فحقه أن  خالصةالجملة جملة، والجملة كٌان قواعد 

دها لصٌقة واألعراف االجتماعٌة نجٌُّعرف للمعاٌٌر الكاملة النصٌة: كما أن الحاالت النفسٌة 

«بالنص ومفتقدة فً الجملة
(4)

.     

وٌوضح "سعد مصلوح" أهمٌة هذه النقلة )من الجملة إلى النص( واعتبارها للجانبٌن: 

إن الفهم الحق للظاهرة اللسانٌة ٌوجب دراسة المعنى، كما ظهر  »الداللً والمقامً بقوله: 

أول أمرها ومن ثم كان التمرد على نحو الجملة واالتجاه إلى نحو  فً اللسانٌات البلومفٌلدٌة

النص أمراً متوقعاً واتجاهاً أكثر اتساقاً مع الطبٌعة العلمٌة للدرس اللسانً الحدٌث، إن 

اللغة، ألن  لظاهرةٌعٌة التً توصلنا إلى فهم أمثلة دراسة النصوص هً دراسة للمادة الطب

تكتب حٌن تكتب جمالً أو تتابعاً من الجمل، ولكنها تعبر فً الناس ال تنطق حٌن تنطق، وال 

                                                           
 .88م، ص1998، 1_روبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، تمام حسان، عالم الكتب، ط 1
 .88_المرجع نفسه، ص 2
 .137_ذهبٌة حمو الحاج، لسانٌات التلفظ وتداولٌة الخطاب، دار األمل للطباعة والنشر، ص 3
 .93، 89_بتصرف: روبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ص ص 4
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الموقف اللغوي الحً من خالل حوار معقد متعدد األطراف مع اآلخرٌن، وحٌن تتعقد 

الكتابة مع العالقات فً نسٌج معقد بٌن الشكل والمضمون على نحو ٌصبح فٌه رد األمر كله 

«إلى الجمل
(1)

.  

بٌن الجملة والنص جعلت لسانٌات النص تحدد إن الفروق الجوهرٌة الموجودة 

موضوعها ومنهجها وأهدافها، فجعلت من النص هدفاً للدراسة والبحث معتمدة على األدوات 

 التركٌبٌة والمعجمٌة )الترابط النصً(، واآللٌات الداللٌة والتداولٌة )االنسجام النصً(.

 مفهوم النصٌة: (3

أساس مفهوم النص بمختلف  »النص على  إن مفهوم النصٌة ٌقوم عند مفكري لسانٌات

وعة معاٌٌر جوانبه، فهً خاصٌة تطلق علٌه كونه نصاً، فٌتمٌز عما لٌس نصاً، ألنها مجم

والنصٌة أهم مبحثاً فً لسانٌات النص، وقد خصت النص ، تحدده طالما كان كذلك

جمٌع ما تسمعه، ونطلق علٌه لفظ "نص"  تتولدهابالدراسات من حٌث هو بنٌة مجردة 

ت مقاماتها ارة فً جمٌع النصوص المنجزة مهما كانمالوٌكون ذلك برصد العناصر 

«وتوارٌخها ومضامٌنها
(2)

. 

أن ٌعتمد على مجموعة من الوسائل اللغوٌة التً  »ومن أجل أن تكون لكل نص نصٌة 

«الشاملةم هذه الوسائل فً وحدته تخلف النصٌة، بحٌث تساه
(3)

. 

ٌُنظر إلٌه على أساس وحدة داللٌة، وما الجمل فٌه إال وسٌلة من وسائل  بما أن النص 

ولٌتحقق هذا األخٌر  هً خاصٌة من الخصائص التً ٌمتلكها النص »تحقٌقه والنصٌة 

نصٌته فالّبد من وجود الوسائل اللغوٌة التً تساهم فً وجود النصٌة ووحدته الشاملة: 

أن كل نص ٌتوفر على خاصٌة كونه نصاً، ٌمكن أن ٌطلق علٌها أضف إلى ذلك 

"النصٌة"وهذا ما ٌمٌزه عما لٌس نص فلكً ٌكون ألي نص نصٌة، ٌنبغً أن ٌعتمد على 

«وعة من الوسائل فً وحدته الشاملةمجم
(4)

. 

                                                           
 .67ٌل عبد المجٌد، البدٌع بٌن البالغة العربٌة و اللسانٌات النصٌة، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، د ط، ص_جم 1

.18ص  م1993/ 1_األزهر الزناد، نسٌج النص، بحث فٌما ٌكون به الملفوظ نصاً، المركز الثقافً العربً، بٌروت، ط 2  

.13، 12الخطاب، ص_محمد خطابً، لسانٌات النص مدخل إلى انسجام  3  
 .141_حسٌن أحمد بن عائشة، مستوٌات تلقً النص األدبً، ص 4
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الخاصٌة األساسٌة لكل كالم، فهً  »( هً  (Texttualiteوبناء علٌه فإن النصٌة

تواصلٌة ال ٌتحدث المتكلمون بكلمات أو جمل إنما بنصوص، والنص ٌجب مجموعة أفعال 

تلقً أن توسع أن ٌفهم وٌحلل َكُمكِوْن لغوي لمجموعة أفعال تواصلٌة، ٌنبغً فً حاالت ال

« إلى لعبة  تواصلٌة
(1)

. 

جراند ودرٌسلر سبعة معاٌٌر اعد صٌاغة النص، وقد استنبط دوبوقو »تمثل النصانٌة 

ً كل نص، وإذا كان أحد هذه المعاٌٌر غٌر محقق فإّن النص ٌعد غٌر ٌجب توفرها ف

اتصالً وهذه المعاٌٌر هً االتساق واالنسجام، وٌتصالن بالنص فً ذاته ثم القصد والقبول 

النص باإلضافة إلى اإلعالم والسٌاق والتناص، فهً معاٌٌر تتصل  وٌتصالن بمستعملً

«فً المحٌط بالنصبالسٌاق المادي والثقا
(2)

. 

 تقوم النصٌة على سبعة معاٌٌر تكمن فً:

  :ارتباط وحدات النص فً نص ما، وٌرتكز على أوجه  ٌعكس هذا الملمحالربط النحوي

 التبعٌة النحوٌة.

 :ًاستمرار المضمون بمعنى تشكٌل المعنى، فهو لٌس مجرد ملمح  التماسك الدالل

للنصوص، بل إنه باألحرى نتٌجة عملٌات إدراكٌة لمستخدم النص، ومن ثم ال ٌنشأ 

التماسك إال من خالل ربط معرفة معدة فً النص بمعرفة العالم المختزنة لدى شرٌك 

اللذٌن عقدا بالنص ي هذٌن المفهومٌن المرتكزٌن على النص )أ ، وبخالفتصالالا

بشكل مباشر(
(3)

. 

 :حتى تبث بذلك معرفة أو  لبناء نص مترابط ومتماسك موقف منتج النص المقصدٌة

ٌتوصل إلى هدف مرسوم فً خطة معٌنة، وال ٌصٌر تتابع العالمات نصاً إال من خالل 

 هذا الملمح الجوهري.

                                                           
 .142، صحسٌن أحمد بن عائشة، مستوٌات تلقً النص األدبً _ 1
عمان ، _نعمان بوقرة، المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب دراسة معجمٌة، جدار للكتاب العالمً 2

 .142صم، 2009، 1األردن، ط
 .81مان دٌتر فٌهقجر، ترجمة سعٌد حسن بحٌري، مدخل إلى علم لغة النص، ص ه_قولفجانج هانٌ 3
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 :موقف متلقى النص لتوقع نص مترابط ومتماسك )وهو اإلبراز لدى ق. هاٌنه  المقبولٌة

مان( ٌعد مفٌداً وثٌق الصلة، وٌطرح السامع هنا شروط المعرفٌة بمعنى مد االستدالل 

 بوضعها إسهاماً فً إنتاج التماسك ومغزى النص.

 :مدى توقع عناصر النص المقدمة أو عدم توقعها أو معرفتها أو عدم معرفتها  اإلبالغٌة

هو إخباري على نحو ما، إذ أنه ٌنقل على األقل )غموضها، ففً الواقع إن كل نص 

بالغٌة ضئٌلة إغٌة هو ما ٌوجه اهتمام السامع: فبالاإلمعلومة صغرى، غٌر أن مقدرا 

ي إلى رفض نص ما، أما الدرجة العالٌة للغاٌة من للغاٌة تنتج ملالً، وٌمكن أٌضاً أن تؤد

لمجموعة محددة من السامعٌن فإنها تشق على الشرٌك وٌمكن أن تدفعه إلى اإلبالغٌة 

حول عن ذلك النص، وبذلك ٌشكل القدر المناسب من اإلبالغٌة فً النص ما، التابع الت

 التواصلٌة.للمقصد والتوقع والموقف مكوناً نصٌاً جوهرٌاً، وٌكون مقدار 

 :تصالً، لذلك ال الا رتباط وثٌق بالموقفلتً تجعل نصاً ما امجموع العوامل ا الموقفٌة

نص بدون ارتباط بالموقف ألن معنى النص واستعماله من خالل الموقف ٌوجد
(1)

.   

 معٌاراً من معاٌٌر نصٌة السبعة التً ٌصٌر بها الملفوظ نصاً  »ٌعد التناص  :التناص 

صفة من صفات نحو النص، إذ تتعدد تعرٌفات  *الدكتور تمام حسانوهو كما ٌعتبر 

التناص بشكل عام بٌن النقاد واللغوٌٌن، غٌر أّنها كلها تظهر هذا التفاعل والتعالق 

«وي( بٌن نص ما ونصوص أخرى سبقتهوااللتقاء والتداخل )اللفظً أو المعن
(2)

.  

بعضها هو عالقة تقوم بٌن أجزاء النص  »:وٌعرف تمام حسان التناص حٌث ٌقول

التلخٌص بالنص  ببعض، كما تقوم بٌن النص والنص كعالقة السؤال بالجواب وعالقة

المتن بالشرح وعالقة الغامض بما الملخص، وعالقة المسودة بالتبٌٌض وعالقة 

 ٌوضحه، وعالقة المحتمل بما ٌحدده معناه، وهذه العالقة األخٌرة هً المقصودة بعبارة

«)القرآن ٌفسر بعضه بعضاً(
(3)

مّما ٌعنً هذا أن للتناص دور كبٌر فً نحو النص  ،

 حٌث سٌؤكد الروابط على مستوى النص الواحد.

                                                           
 .81، صمان دٌتر فٌهقجر، ترجمة سعٌد حسن بحٌري، مدخل إلى علم لغة النص هقولفجانج هانٌ _ 1

عربً، حصل على دبلوم دار م فً الكرنك بصعٌد مصر وحفظ القرآن الكرٌم، وهو عالم نحوي 1918ٌناٌر  27ولد فً *

 .1943العلوم عام 
 .81م، ص2001/ 1_أحمد عفٌفً، نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط 2
 .83_المرجع نفسه، ص 3
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فمن خالل هذه المعاٌٌر تتحقق نصٌة النص، ومن خاللها ٌقّرب إلى لنص النموذجً 

تخراج الذي ٌحتاج إلى قارئ متمرس قادراً على فك رموزه والسٌر فً أغواره الس

     كنوزه الثمٌنة.  

  مفهوم اإلتساق: (4

اْستْوَسَقت اإلبل: اجتمعت ووسق اإلبل: طردها  »ٌقول ابن منظور فً معجمه الشهٌر: لغة

وجمعها ...واّتسقت اإلبل واسَتْوسقت: اجتمعت، وقد وسق اللٌل واّتسق، وكل ما انضم، فقد 

 القمر: استوى.اّتسق. والطرٌق ٌأتسُق، وٌتسق أي ٌنضم ...واتسق 

فَِق ): )وفً التنزٌل ﴾ (61( َواْلقََمِر إَِذا اتََّسَق )61( َواللَّْيِل َوَما َوَسَق )61فَََل أُْقِسُم بِالشَّ

ٌقول ابن منظور: ٌقول الفراء: "وما وسق أي وما جمع  (.16،17،18 سورة االنشقاق)

ة وأربع عشرة...والوسق: وضم، واتساق القمر: امتالؤه واجتماعه واستواؤه لٌلة ثالث عشر

«د ُوِسَق ...واالتساق االنتظام ضم الشًء إلى الشًء" وقٌل كل ما جمع فق
(1)

.  

تساق كثٌرة المعانً، إال أنها تكاد تجتمع فً الٌتضح مّما أورده ابن منظور أن كلمة ا

معانً معدودة رغم تشعب استخدامها، إذ تستخدم فً مجملها فً معانً، االجتماع 

 واالنضمام واالنتظام واالستواء الحسن. 

أحد المصطلحات المحورٌة فً الدراسات التً تندرج فً مجال  »تساق الٌعد ااصطالحاً: 

أحد المفاهٌم الرئٌسٌة فً اللسانٌات، وهو ٌخص التماسك على  تساقاللسانٌات النص، وأن ا

تساق الالمستوى البنائً الشكلً، وٌرى كل من "هالٌداي" و "رقٌة حسن": "أن مفهوم ا

«ائمة داخل النص والتً تحدده كنصمفهوم داللً، إنه ٌحٌل إلى العالقات المعنوٌة الق
(2)

. 

تصر على الجانب الداللً فحسب، وإنما ٌتم تساق ال ٌقالأن ا »إال أن محمد خطابً بٌن

على مستوٌات أخرى كالنحو والمعجم، حٌن تنقل المعانً من النظام الداللً إلى مفردات فً 

«لمكتوباكتابة فً النظام الصوتً والنظام النحوي والمعجمً، ثم إلى أصوات أو 
(3)

نفهم ، 

داخل النص والتً تحدد النص  تساق عالقة داللٌة أي أنه ٌحٌل إلى عالقاتالمن هذا أن ل

                                                           
 .4285، 4284، ص1، ج1للنشر والتوزٌع، تونس، ط _ابن منظور، لسان العرب، الدار المتوسطٌة 1
 .05خطابً، لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص_محمد  2

.15_المرجع نفسه، ص 3  
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وهو مصطلح ٌشٌر إلى األدوات التً تؤسس العالقات المتبادلة بٌن التراكٌب ضمن جملٌة 

 أو بٌن الجمل، وهذه العالقات هً روابط لغوٌة شكلٌة ستهم فً اتساق النص وتماسك بنائه.

ٌستخدم للتماسك  cohérenceبأن مصطلح  »: أّما صبحً إبراهٌم الفقً فقد قال

العالقة النحوٌة، أو  cohérionالداللً، وٌرتبط بالروابط الداللٌة، بٌنما ٌعنً مصطلح 

المعجمٌة بٌن العناصر المختلفة فً النص، وهذه العالقة تكون بٌن جمل مختلفة أو أجزاء 

«مختلفة من الجملة
(1)

. 

لٌولد مصطلحاً ٌشمل  نسجام،التساق واالٌجمع بٌن مصطلحً ا »فصبحً إبراهٌم الفقً 

تساق الكٌفٌة التً ٌحدث بها التماسك النصً الالمعنٌٌن: وهو التماسك النصً وٌعنً ا

بترابط عناصره، وهو مفهوم داللً ٌحٌل إلى العالقة المعنوٌة القائمة داخل النص، وهً 

تساق هذا عدداً من المنّسقات العناصر تحدده وتمنحه صفة النصانٌة، وٌشمل مفهوم ا

«تساق المعجمًالستبدال والوصل واالإلحاالت إلى الضمائر، اإلشارة، والحذف واكا
(2)

. 

عبارة عن خاصٌة سٌمانطٌقٌة للخطاب قائمة »وٌعرف "فان داٌك" اإلتساق بأّنه:  

«مفردة متعلقة بتأوٌل جملة أخرى على تأوٌل كل جملة
(3)

. 

مه وأدواته ووسائله تساق اهتماماً من علماء النص بتوضٌح مفهوالنال مصطلح ا 

تساق ناتجاً عن العالقات الٌبدو لنا ا »بقوله: carterوابراز عوامله وشروطه، وٌعرفه 

لٌة( فال تدخل الموجودة بٌن األشكال النصٌة، أّما المعطٌات غٌر اللسانٌة )مقامٌة، تداو

«إطالقاً فً تحدٌد
(4)

. 

                                                           
-ـه1421/ 1_صبحً إبراهٌم الفقً، علم اللغة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق، دار قباء للنشر والتوزٌع، القاهرة، ط 1

 .42، ص1م، ج2000
 .15_محمد خطابً، لسانٌات النص، ص 2
ستقصاء البحث فً الخطاب الداللً والتداولً، إفرٌقٌا الشرق انٌنً، النص والسٌاق ٌك، ترجمة عبد القادر ق_فان د 3

 .137م، ص2000بٌروت، لبنان، ط
 .81_نعمان بوقرة، المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب دراسة معجمٌة، ص 4



مفاهيم أساسية.                                                                  :               مدخلال  

 

 

22 

  ولكنه شًء موجود عند الناس » تساق لٌس موجوداً فً اللغةالإن مفتاح فهم ا

فالناس هم الذٌن ٌفهمون ما ٌقرأون أو ٌسمعون، إنهم ٌحاولون التوصل إلى تفسٌر ٌتوافق 

«م عن الطرٌقة التً علٌها العالممع تجاربه
(1)

.  

تساق النحوي مفهومه داللٌا ألنه ٌرتبط أساساً بالعالقات المعنوٌة ضمن الٌتحدد ا

تساق مفهوم داللً إنه ٌحٌل إلى الإّن مفهوم ا »األخٌر: بها هذاالنص، والتً ٌتحقق 

«ائمة داخل النص والتً تحدده كنصالعالقات المعنوٌة الق
(2)

. 

تساق ال ٌكون على المستوى الداللً فقط، بل ٌكون فً مستوٌات أخرى كالنحو الوا

 والمعجم والصوت والكتابة، وبالتالً فهناك اتساق نحوي، واتساق معجمً...إلخ.

  ال ٌنبغً أن ٌنظر إلٌه على أساس أنه بنٌة أو وحدة دون سائر الوحدات األخرىو

تعد طبٌعة هذه »  ة فٌما بٌنها تشكل وحدة داللٌةبل ٌنظر إلٌه على أنه وحدات متعالق

«كذلك مّما ٌجعله وحدة داللٌة ٌة وهً خصائص تمٌز النص باعتبارهالعالقات دالل
(3)

فال ، 

بنٌة مستقلة عن سائر البنٌات األخرى، بل ٌنظر إلٌه باعتبار أن ٌنظر إلى النص على أنه 

بنٌاته تشكل وحدة داخلٌة، بحٌث لو حذف أو أضٌف عنصر ما على هذه البٌانات ألختل 

 النص.

تساق اللغوي ال ٌمكن الإن ا »تساق فً قوله: العلى أهمٌة ا *ٌؤكد علً أبو المكارم

    ي عن غٌره من مستوٌات هذا النشاطأن ٌعزل مستوى من مستوٌات النشاط اللغو

وٌستحٌل أن ٌكون األداء اللغوي صحٌحاً مع فقدان الصحة فً أي مستوى من مستوٌات 

«ٌة والنحوٌة والمعجمٌة والداللٌةالصوتٌة والصرف
(4)

هذا ٌعنً أّن نحو النص ٌدور فً ، و

المتداخلة التً ال مٌدان أكثر رحابة واتساعاً وشموالً فً المزج بٌن كل هذه المستوٌات 

  ٌصح الفصل بٌنها.

                                                           
 .282ط، صـ  م، د2011-ه1432القاهرة، ، دار الفكر العربً "فً لسانٌات العربٌة"_صالح الدٌن صالح حسنٌن،  1
 .142_حسٌن أحمد بن عائشة، مستوٌات تلقً النص األدبً، ص 2
 .142_المرجع نفسه، ص 3

م(، عالم النحو واللغة الضلٌع، وأحد أصحاب المدارس 2015-هـ1936_هو عمٌد كلٌة دار العلوم المصرٌة السابق )*

 النحوٌة المعروفة من المحٌط إلى الخلٌج.

.95مد عفٌفً، نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي، ص_أح 4  
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تساق على هذا المستوى التحقٌق ا إن »وٌقول علً أبو المكارم فً هذا الصدد: 

ٌتطلب قدرة على النظر الشامل، وٌستلزم دقة فً تلمس العالقات المتشابكة، وٌحتاج إلى 

«بأسالٌب تشكٌل الظواهر المشتركة بصر
(1)

ر إلى وٌالحظ فً ذلك أن نحو النص ٌنظ ،

النص كله باعتباره نسٌجاً واحداً وبنٌة كلٌة لها قانونها الخاص من حٌث ضرورة وجود 

 عالقات بٌن أجزاء النص، هذه العالقات تتم فً صور كثٌرة ومتنوعة.

تساق ٌدل على التساق تأخذ بعٌن االعتبار العالقة فً الخطاب، أي أّن االظاهرة ا

شٌئٌن، والربط ال ٌتم إال من خالل عالقات معنوٌة جملة من االمكانات التً تربط بٌن 

 تشتغل بوسائل داللٌة موجودة تهدف إلى اٌجاد النص ووضع سماته.

 تعرٌف االنسجام:_ (5

سجمت العٌن الدمع والّسحابة الماَء، تسِجُمه وتسُجمُه  »جاء فً لسان العرب: لغة: 

قلٌالً كان أو كثٌراً وانسجم الماُء  سجماً وُسجوماً وُسجماناً: وهو قًطراُت الّدْمع وسلٌاُنه

َب، وسجمت السحابوالدمع فهو ُمنَسجُم إذا انسَجَم  ة مطرها َتسجٌماً وتْسجاماً إذا أي انصَّ

«ابنصبال، واالنسجام هو اّبْتهُ ص
(2)

. 

"السٌن والجٌم والمٌم أصل واحد، وهو َصّبْ الشًء من الماء والدمع، ٌقال َسَجَمت سجم: 

«سجوم، وٌقال أرض مسجومة: ممطورةوعٌن َسجوم، ودمع م العٌن َدْمَعها،
(3)

. 

بأنه ٌكون الكالم الخلوه من العقادة، منحدراً كتحدر  »: ٌّعرف السٌوطً االنسجام: إصطالحا

الماء المنسجم، وٌكاد لسهولة تركٌبه وعذوبة ألفاظه أن ٌسهل رقة، والقرآن كله كذلك. وقد 

«قصد لقوة انسجامه جاء قراءته موزونة بال
(4)

. 

خطابٌة  االنسجام لٌس إال مظهراً خطابٌاً واحداً من مظاهر»ٌرى محمد خطابً أن 

«أخرى فً المستوى الداللً
(5)

  أن االنسجام أعم وأعمق من االتساق »، كما أنه ٌرى أٌضا 

وهناك  فهو ٌتطلب من المتلقً صّرف االهتمام إلى العالقات الخفٌة التً تنظم النص وتولده،
                                                           

 .96، صأحمد عفٌفً، نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي _ 1
 .1947، باب السٌن، ص23، ج1، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، مج_ابن منظور 2
 .137ط، صـ  د، معجم مقاٌٌس اللغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، ً الحسٌن أحمد بن فارس، بن زكرٌا_أب 3
 .86، ص1_صبحً إبراهٌم الفقً، علم اللغة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق، ج 4
 .28_محمد خطابً، لسانٌات النص، ص 5
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ل االهتمام من توجه قوي للبحث فً اآللٌات الذهنٌة التً تتحكم فً تولٌد النص، أي نق

«النصً إلى الذهنً
(1)

. 

أنه » مل منه إذالخطاب، وهو أوسع من االتساق وأشوٌعتبر االنسجام مفهوماً متعلقاً ب

ٌفهم من نص فً عالقاتها بما ب تعتمد على فهم كل جملة مكونة الٌة للخطالخاصٌة دال

كٌة من ٌالجمل األخرى )...( فهو لٌس خاصٌة تجرٌدٌة لألقوال ولكنه ظاهرة تأوٌلٌة دٌنام

«أنواع عدٌدة من المعارف الذاتٌة الفهم المعرفً، تتدخل فٌها
(2)

دٌد وانطالقاً من هذا التح ،

المرتكز و ة والسٌاق والتداولٌة، فٌكون بذلك القارئ هلالفإن االنسجام ٌتصل بعوامل الد

صً من خالل فعل القراءة المراعً ناألساسً الذي ٌعتمد علٌه فً تحقٌق االنسجام ال

 ة، وكل من المتكلم والقارئ.ت االنسجام كالسٌاق والمعرفة الخلفٌآللٌا

 ة: خالص

إن االنتقال من لسانٌات الجملة إلى لسانٌات النص )الخطاب لٌس مجرد نزهة فً بحث  

وسلساً فً  نتقاالً رائعاً ا هاقام بها باحثون أحدثوا من خالل ةمضٌئود بسٌط، بل جاء نتٌجة جه

 طار النصإقلوا البحث من إطار الجملة إلى المنهج والموضوع فً إطار اللسانٌات، بحٌث ن

جت مستوٌات توالتخصصات التً أن فرؤٌة شاملة أدمجوا من خاللها شبكة من المعار وفق

والتً  ،أبرزت فً المدخل أهم المفاهٌم المتعلقة بالموضوعلغوٌة نصٌة وغٌر لغوٌة تداولٌة 

  (Dixours)والخطاب (texte)تعتبر المحضن المزهر للمنهج اللسانً النصً، فالنص 

  (Cohérence)واالنسجام (Cohésion) واالتساق (Tetualité)والنصٌة 

 مصطلحات من خاللها نحدد معالم الدراسة وأهدافها.

                                                           
 .62، صمحمد خطابً، لسانٌات النص _ 1
 .340صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النص، ص _ 2
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ٌعتبر المنهج اللسانً النصً حلقة من حلقات التطور الموضوعً والمنهجً  

للسانٌات المعاصرة، إذ انتقل بالدراسة اللؽوٌة من المجال الجملً إلى المجال النصً 

مركزٌة تإطر المنهج، كما تفرعت عنها إجراءات منهجٌة تخذ لنفسه مفاهٌم االواسع، و

لً ومنها ما هو ؼٌر لؽوي أي تداولً سٌاقً تتعامل مع النص منها ما هو لؽوي شك

 وسنبرز فً هذا الفصل كل هذا: 

تعتمد أدوات االتساق على ربط أجزاء النص بعضها ببعض وتتمثل  أدوات اإلتساق: (1

 فً:

تعد اإلحالة رابطاً مهماً ذا دور فّعال فً اتساق النص وربط أجزابه بعضها  »اإلحالة:-1.1

تطابق ٌة، ولكنها تخضع لقٌد داخلً وهو وجوب ببعض، وهً ال تخضع لقٌود نحو

«صر المحٌل والعنصر المحال إلٌهالخصابص الداللٌة بٌن العن
(1)

.  

قبل ذلك )أو تقدم   : "مرجع الحق لكابن مسبق ذكرهاوٌمكن أن تعّرؾ اإلحالة بؤنه 

ون مباشرة ذكره(. والعالقة بٌن المحال إلٌه والتعبٌر اإلحالً )الرجع والضمٌر العابد( قد تك

 وقد تكون ؼٌر مباشرة.
2

 

بؤنها عالقة قابمة بٌن األسماء والمسمٌات فهً  »وٌّعرؾ نعمان بوقرة اإلحالة:  

تعنً العملٌة التً بمقتضاها تحلٌل اللفظة المستعملة على لفظة متقدمة علٌه، فالعناصر 

الضمٌر ة استخدام التؤوٌل، وصورة اإلحال ثالمحٌلة مهما كان نوعها ال تكتفً بذاتها من حٌ

«بدالً من تكرار االسم نفسه أو الحقلٌعود على اسم سابق 
(3)

.   

ٌعرفها روبرت دي بوجراند تعتبر اإلحالة وسٌلة من وسابل التماسك النصً لذا  

إذا كانت اإلحالة هً العالقة بٌن العبارات واألشٌاء واألحداث والمواقؾ فً العالم  »بقوله: 

رات ذات الطابع البدابلً فً نص ما إذ تشٌر إلى شًء ٌنتمً إلى نفس الذي ٌدل علٌه بالعبا

 نها ذات حالة مشتركة، أمكن أن ٌقال عن هذه العبارات ععالم النص
                                                           

 __خلٌل بن ٌاسر البطاشً، الترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب، دار جرٌر للنشر والتوزٌع، عّمان 1

 .165م، ص2009-ه1430/ 1األردن، ط
 .280م، ص2011-ـه1432ط، ـ  ة، دار الفكر العربً، القاهرة، دن فً لسانٌات العربٌ_صالح الدٌن صالح حسنٌ 2
 .81_ نعمان بوقرة، المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب دراسة معجمٌة، ص 3
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co.reference»
(1)

حالة ألفاظ ترد فً نص لؽوي ال تفهم إال وٌفهم من هذا أن اإل، 

ق خاص أو الخارجً من سٌابواسطة عالقتها بؤلفاظ أخرى داخل النص أو بعالقتها بالواقع 

 معارؾ عامة.

على قسم من األلفاظ ال تملك »حالٌة كما ٌعرفها األزهر الزناد وتطلق العناصر اإل 

داللة مستقلة بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة فً أجزاء أخرى من 

م. ما سبق ذكره فً مقا الخطاب، فشرط وجودها هو النص وهً تقوم على مبدأ التماثل بٌن

«وبٌن ما هو مذكور بعد ذلك فً مقام آخر
(2)

من الواضح أن المتكلم ؼٌر مؤخوذ فً  ،

 االعتبار مع أّنه هو الذي ٌفعل ذلك.

اإلشارة لما سبق من ناحٌة والتعوٌض عنه بالضمٌر أو  »تكمن وظٌفة اإلحالة فً  

ق التماسك ٌبالتكرار، أو بالتوابع أو بالحذؾ من ناحٌة أخرى، ومن ثم اإلسهام فً تحق

«النصً من ناحٌة ثالثة
(3)

إلحالة وظابؾ جلٌّة تكمن فً تحقٌق الترابط ، وٌفهم من هذا أن ل

 النصً.

 تنقسم اإلحالة إلى نوعٌن ربٌسٌن:

 تتفرع إلى:  (Endophoric Reference)اإلحالة النصٌة:-1.1.1

تكرار لفظ  على مفسر سبق التلفظ به، اوتعود ( Anaphoraالقبلٌة:  ) _اإلحالة على1

أو عدد من األلفاظ فً بداٌة كل جملة من جمل النص قصد التؤكٌد وسمً باإلحالة 

 التكرارٌة.

ا ٌتم العودة على عنصر إشاري مذكور وفٌه (cataphora)_إحالة على الالحق: 2

 بعدها فً النص، والحق علٌها كاستعمال ضمابر الشؤن أو األسالٌب اإلحالٌة.

                                                           
  ، النادي األدبً بالرٌاض، المركز الثقافً العربًكالٌات النص، دراسة لسانٌة نصٌةش_جمعان بن عبد الكرٌم، إ 1

 .347، صم2009، 1بٌروت، ط
 .116تجاه جدٌد فً الدرس النحوي، صا_أحمد عفٌفً، نحو النص  2
/ 1، دار قباء للنشر والتوزٌع )القاهرة(، ط1_صبحً إبراهٌم الفقً، علم اللؽة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق، ج 3

 .39م، ص2000-ـه1421
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إحالة عنصر لؽوي إحالً على  وهً Exephoraج اللغة: _إحالة على ما هو خار3

عنصر إشاري ؼٌر لؽوي موجود فً المقام الخارجً، مثل إحالة ضمٌر المتكلم المفرد على 

ذات صاحبه المتكلم، والعنصران هما ذات المتكلم وبواسطة هذه اإلحالة ٌحافظ النص على 

 لمات ال معنى لها.ٌته، وبدونها ٌصبح النص عبارة عن كصانسجامه وٌحقق ن

أو النص وتستعمل بؤلفاظ  إحالة عنصر معجمً على مقطع من الملفوظ _إحالة نصٌة: 4

كالقصة، الخبر، الرأي، فعل... وكذلك الضمابر التً نإدي أدواراً أخرى تساهم فً اتساق 

أسماء اإلشارة، أدوات المقارنة ٌبة،ؽالنص مثل ضمابر ال
(1)

. 

وهً اإلحالة التً تكون  » (Exophoric Reference) _اإلحالة المقامٌة:1.1.2

  إلى خارج النص، وٌمكن فهم مرجعها كم خالل سٌاق الموقؾ، ومن أبرز العناصر الحالٌة 

التً تشٌر إلى خارج النص: ضمٌر المتكلم، وضمٌر المخاطب واالسم العلم، حٌث ٌعود 

عود إلى المستقبل، وقد ٌعود ضمٌر المتكلم فً الؽالب إلى المرسل، أّما ضمٌر المخاطب فٌ

ٌُفهم من السٌاق، أّما العناصر اإلشارٌة  االسم العلم إلى المخاطب أو إلى مرجع إحالً آخر 

«ل النصفقد تشٌر إلى المقام وقد تشٌر إلى داخ
(2)

. 

وتعد اإلحالٌة المقامٌة عنصراً رابطاً فً ؼاٌة األهمٌة بٌن السٌاق والنص، بحٌث  

لناقصة فً نصٌة النص التً ال ٌمكن فهمها إال بواسطة التداول تكتمل بعض الجوانب ا

اإلحالة المقامٌة فً تماسك النص وبهذا فال ٌجب التقلٌل بحال من أهمٌة
(3)

. 

كما أّن اإلحالة المقامٌة هً إحالة عنصر لؽوي إحالً على عنصر إشاري ؼٌر 

على ذات صاحبه  لؽوي موجود فً المقام الخارجً، كؤن ٌحٌل ضمٌر المتكلم المفرد

والتداولٌة نفتاح على عالم السٌاق النؽالق إلى حالة االالمتكلم، فهً تخرج النص من حالة ا

                                                           
 .144حسٌن أحمد بن عابشة، مستوٌات تلقً النص األدبً، ص_ 1
  .349_جمعان بن عبد الكرٌم، إشكالٌات النص دراسة لسانٌة نصٌة، ص 2

.350ـ المرجع نفسه، ص 3  
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ا ال تساهم فً اتساقه تساهم فً خلق النص لكونها تربط اللؽة بسٌاق المقام، إال أنه »فهً 

«بشكل مباشر
(1)

 كما تعمل على إفهام النص وتؤوٌله.  ،

 ل التالً كما جاء عند هالٌداي ورقٌة حسن:اإلحالة بالشكوقد نوضح 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

(2) 

 تساق اإلحالة إلى ثالثة ضمابر وأسماء اإلشارة وأدوات المقارنة.الوتتفرع وسابل ا

لها أهمٌة بالؽة فً اتساق النص، لهذا تنقسم إلى وجودٌة مثل: أنا، أنت _الضمائر:2 .1

 ضمابر ملكٌة مثل: كتابً، كتابك، كتابنا نحن، هو، هم، هما، هن،...الخ، وإلى

 كتابهم...إلخ.

أمكن التمٌٌز فٌها بٌن أدوار الكالم التً  » التساقوإذا نظرنا إلى الضمابر من زاوٌة ا

حالة لخارج النص بشكل وهً إ تندرج تحتها جمٌع الضمابر الدالة على المتكلم والمخاطب

                                                           
 .17_محمد خطابً، لسانٌات النص، ص 1
 .17، صنفسه المرجع _ 2

 اإلحالة

 

)المقامٌة( إحالة 

 إلى خارج

)النصٌة( إحالة 

 إلى داخل.

ق( )إلى ساب

 قبلٌة

)إلى الحق( 

 بعدٌة
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إال فً الكالم المستشهد به... وال ٌخلو  تساقٌاتاداخل النص أي  نمطً، وال تصبح إحالة

النص من إحالة خارج النص تستعمل فٌها الضمابر المشٌرة إلى الكاتب )أنا، نحن(، أو إلى 

«ئ )القراء( بالضمابر )أنت، أنتم(القار
(1)

.   

الحدٌث عن الضمابر وأهمٌتها فً تحقٌق  »وأسهب علماء النص المعاصرون فً 

لً، إذ تسهم الضمابر فً تشكٌل معنى النص وإبرازه، وٌتعدد تماسك النص الشكلً والدال

ل إلى جملة ٌدور الضمٌر فً عملٌة اإلحالة، فقد ٌحٌل إلى كلمة مفردة أحٌاناً )اسم( وقد ٌح

فً بعض األحٌان، وفً بعض األبٌات أخرى إلى تركٌب أو خطاب متكامل هذا إضافة إلى 

«لنصإلحالة إلى سٌاق مقامً خارج اقدرته على ا
(2)

. 

ٌحٌل إلى عناصر سبق ذكرها  »ٌة على أن للضمٌر أهمٌة فً كونه كما أكّد علماء النص

فً النص... وأن الضمٌر "هو" له مٌزتان: األولى الؽٌاب عن دابرة الخطابٌة والثانٌة 

القدرة على إسناد أشٌاء معٌنة، وتجعل هاتان المٌزتان من هذا الضمٌر موضوعاً على قدر 

«ة تماسك النصوصهمٌة فً دراسمبٌر من األ
(3)

. 

  :أسماء اإلشارة 

إلى أّن هناك عدة إمكانٌات لتصنٌفها إّما حسب  "هالٌداي ورقٌة حسن"ٌذهب الباحثان 

نتقاء )هذا، هإالء...( أو ال)هنا، هناك...( أو ا الظرفٌة: الزمان )اآلن، ؼداً...( والمكان

 (.حسب البعد )ذاك، تلك...( والقرب )هذه، هذا...

ومّما هو مالحظ فإّن أسماء اإلشارة تقوم بالربط القبلً والبعدي، وإذا كانت أسماء 

اإلشارة بشتى أصنافها محٌلة إحالة قبلٌة بمعنى أنها تربط جزء الحق بجزء سابق، ومن 

تساق النص، فإن اسم اإلشارة المفرد ٌتمٌز بما ٌسمٌه المإلفان )اإلحالة ستهم فً ا ثم

ملة بؤكملها أو متتالٌة من الجملنٌة اإلحالة إلى جالموسعة( أي إمكا
(4)

. 

                                                           
 .18، صالنص ، لسانٌاتً_محمد خطاب 1
 .167ترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب، ص_خلٌل بن ٌاسر البطاشً، ال 2
 .161، ص1_صبحً إبراهٌم الفقً، علم اللؽة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق، ج 3
 .18_محمد خطابً، لسانٌات النص، ص 4
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 :المقارنة 

تساق إلى جانب الاعتبر الباحثان "هالٌداي ورقٌة حسن" المقارنة أحد أدوات الوسابل ا

اإلشارة والضمابر، وقد صنفا المقارنة إلى صنفٌن: عامة ٌتفرع منها التطابق وٌتم باستعمال 

 عناصر مثل: 

(Sameوال )تشابه وفٌه تستعمل العناصر مثل:...نفسه 

(Similar:واإلختالؾ باستعمال العناصر مثل )متشابه... 

(other. Otheriwise وإلى خاصة تتفرع إلى كمٌة تتم بعناصر )آخر، بطرٌقة أخرى...

 ...أكثر(، وكٌفٌة )أجمل من، جمٌل مثل(.moreمثل: )

ء اإلشارة فً كونها نصٌة تساق فهً ال تختلؾ عن الضمابر وأسماالأّما من منظور ا

اتساقٌةوبناء علٌه فهً تقوم مثل: ألنواع المتقدمة ال محالة بوظٌفة 
 (1)

. 

 _اإلستبدال:3 .1

تتم فً المستوى النحوي المعجمً بٌن  »التً هو صورة من صور التماسك النصً 

إنّه تعوٌض عنصر فً النص بعنصر  ،كلمات أو عبارات، وهو عملٌة تتم داخل النص

هل تحب ورته المشهورة إبدال لفظة بكلمات مثل: ذلك وأخرى وأفعال مثال: آخر، وص

«قراءة القصص؟ نعم أحب ذلك
(2)

عملٌة داخل النص أنه نصً على وٌستخلص من كونه ، 

«الستبدال النص قبلٌةمعظم حاالت ا »أن 
(3)

أي عالقة بٌن عنصر متؤخر وبٌن عنصر  ،

اتساق النصوص، وٌعّرؾ أساسٌاً من مصادر ستبدال مصدراً المتقدم، وبناء علٌه ٌعد ا

«تعوٌض عنصر فً النص بعنصر آخر»االستبدال أٌضاً بؤنه 
(4)

وعادة ما ٌكون العنصر ، 

 المستبدل سابقاً على العنصر المستبدل منه

                                                           
 .19، صلسانٌات النص _محمد خطابً، 1
 .83سة معجمٌة، ص_نعمان بوقرة، المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب درا 2

19، صالمرجع السابقـ          3   
 19، صالمرجع نفسه_ 4
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تعوٌض عنصر فً النص  »ذا الصدد ظاهرة تتخلل النص، وهو ستبدال فً هالوا

«بعنصر آخر
(1)

ً كونه ٌظهر على المستوى النحوي المعجمً وٌختلؾ عن اإلحالة ف ،

تساق النص، ألنه ابٌنما اإلحالة تكون على المستوى الداللً وهو وسٌلة أخرى من وسابل 

 .لتبد  ل والمسٌبرز العالقة القبلٌة بٌن العنصرٌن: المستبد  

 ستبدال إلى:الٌنقسم او

لؽوٌة اسمٌة وٌتم باستخدام عناصر (  Nomimal Substitutionستبدال اسمً:) ا

 مثل: آخر، آخرون، نفس، مثل قول الشاعر:

 ا.ال وأخرى تشبه البدرهال   ‴ أما منهما فشبٌهة  فتاتان

ستبدل فً الشطر الثانً افقد حذؾ فً الشطر األول والتقدٌر )أما األولى منهما( و

انتباه القارئوالتقدٌر )والفتاة األخرى( فتم الربط بعد جذب 
(2)

. 

وٌمثله استخدام الفعل )ٌفعل( مثل: هل تظن ( (Verbal Substitutionستبدال فعلً: ا

أن الطالب المكافح ٌنال حقه؟ أظّن أّن كل طالب مكافح )ٌفعل(، الكلمة ٌفعل فعلٌة استبدلت 

 بكالم كان المفروض أن ٌحل محلها وهو )ٌنال حقه(.

َذلَِك  قَالَ  {عالى:استخدام )ذلك، ال( لقوله تب (Clausal Substitution)ستبدال قولً: ا

ا َعلَى آثَاِرِهَما قََصًصا َما ُكنَّا نَْبغِ   }فَاْرتَدَّ
(3)

فكلمة ذلك جاءت بدالً من اآلٌة السابقة علٌها  ،

اُن أ ْن مباشرة } ط  ٌْ ان ٌُه إ الَّ الشَّ ْنس 
ا أ  م  ٌُت اْلُحوت  و  س  إ نًِّ ن  ة  ف  ْخر  ا إ ل ى الصَّ ن  ٌْ و 

ت  إ ْذ أ  ٌْ أ  ق ال  أ ر 

ًباأ   ج  ْحر  ع  ب ٌل ُه ف ً اْلب  ذ  س  اتَّخ  هُ و  { ْذُكر 
(4)

ستبدال عامالً على التماسك النصً بٌن الفكان هذا ا ،

 اآلٌات الكرٌمة.

                                                           
 .145_حسٌن أحمد  بن عابشة، مستوٌات تلقً النصً األدبً، ص 1
 .123تجاه جدٌد فً الدرس النحوي، صا_أحمد عفٌفً، نحو النص  2
 من سورة الكهؾ. 64_اآلٌة  3
 من سورة الكهؾ. 63_ اآلٌة  4
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شكل بدٌل فً النص فهو وسٌلة هامة إلنشاء الرابطة  »بهذا المعنى ستبدال الإن ا

ها فً الداللة حٌث آخر ٌشترك معؽوٌة بشكل استبدال وحدة لبٌن الجمل، وشرطه أن ٌتم 

«ٌن على الشًء ؼٌر اللؽوي فً نفسهؽً أن ٌدل كال الشكلٌن اللؽوٌٌنب
(1)

. 

ٌرٌا أن اإلحالة تتم فً مستوى  "هالٌداي ورقٌة حسن"أن  ستبدال:االالفرق بٌن اإلحالة و

مد الشاوش مح سلمٌم فً المستوى النحوي المعجمً وال ستبدال ٌتالالداللة، فً حٌن أّن ا

إّنهما فصال حٌث ال موجب للفصل فاإلحالة وإن كانت ظاهرة  »فرق حٌث ٌقول: بهذا ال

تتعلق بالداللة فإن لها عماداً لؽوٌاً أي صٌؽاً لؽوٌة خاصة تتعلق بها )الضمابر، وأسماء 

ستبدال وإن كان ظاهرة تتعلق بالنحو والوحدات المعجمٌة فهً الاإلشارة والمقارنة(، وا

«معنوٌة لٌةومة أٌضاً بقواعد دالمحك
(2)

ؼٌر أن نقد الشاوش ال ٌمكن أن ٌتؤتى ألنهما  ،

 ٌسٌران فً إطار نظرٌة النحو النظامً وهنا ٌكمن تحرٌر الخالؾ فً المسؤلة.

 .(Ellippis)_الحذف: 4 .1

هو باب دقٌق المسلك لطٌؾ  »فً الدالبل فً باب الحذؾ  *ٌقول عبد القاهر الجرجانً

ر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر و الصمت المؤخذ، عجٌب األمر، شبٌه بالسح

ما تكون بٌاناً إذا لم عن اإلفادة أزٌد لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتّم 

«ُتب ْن...
(3)

عالقة داخل النص وهذا »" أّن الحذؾ هالٌدي ورقٌة حسن"وٌحدد الباحثان  ،

بكون األول  ستبدال إالّ ال ٌختلؾ عن اتساق الاٌعنً أن عالقة قبلٌة، والحذؾ كعالقة 

ستبدال تترك أثراً وأثرها هو وجود أحد عناصر الستبداالً بالصفر( أي أن عالقة ا)ا

ٌسترشد به أثراً ولهذا فإّن المستبدل ٌبقى مإشراً  قلّ الستبدال، بٌنما عالقة الحذؾ ال تخا

                                                           
 .123تجاه جدٌد فً الدرس النحوي، صاالنص  _أحمد عفٌفً، نحو 1
 .356_جمعان بن عبد الكرٌم، إشكاالت النص دراسة لسانٌة نصٌة، ص 2

م، فً مدٌنة جرجان، 1078ه الموافق ل471_هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانً المتوفً *

، فقد أتقن علوم الثقافة اإلسالمٌة وألّم  بالدراسات وهً مدٌنة أعجمٌة مشهورة وعظٌمة، تقع فً طبرستان وخراسان

 المنطقٌة من أشهر مإلفاته: دالبل اإلعجاز، أسرار البالؼة...إلخ.
/ 1_اإلمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانً، دالبل اإلعجاز فً علم المعانً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 3

 .100م، 2001-ـه1422
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ستبدال، بٌنما الالذي ٌخلقه االقارئ للبحث عن العنصر المفترض مّما ٌمكنه من مأل الفراغ 

«ؾ، إذ ال ٌحل محل المحذوؾ أي شًءاألمر خالؾ هذا فً الحذ
(1.)

 

عبد القاهر "إّن الحذؾ ظاهرة نصٌة عرفها القدماء وعرفوا قٌمتها السٌاقٌة، إذ ٌّصرح 

هو  »ٌتركه فً النفس من تؤثٌر، ٌقول  بما ٌضفٌه على السٌاق من جمال وما "الجرجانً

 مسلك، لطٌؾ المؤخذ، عجٌب األمر، شبٌه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكرباب دقٌق ال

«أفصح من الذكر ...إذا لم تبن
(2)

من اٌتضح من هذا الكالم أّن الجرجانً كان واعٌاً لمك ،

ذلك الحذؾ الفراغ الذي ٌتركه أو ٌإدي بالمتلقً إلى الرجوع  هذه الظاهرة العجٌبة فً اللؽة

ٌّ إلى الخطاب السابق للوص  ُد به هذا الفراغ.سُ ول إلى ما س 

إلى الحذؾ على أنه  (Robert De Bougrand) وٌنظر روبرت دي بوجراند

ستبعاد العبارات السطحٌة التً ٌمكن لمحتواها المفهومً أن ٌقوم فً الذهن أو أن ٌوسع ا»

«ن ٌعمل بوساطة العبارات الناقصةأو أ
(3)

ث ذلك أن الحذؾ ٌحقق الترابط من خالل البح ،

عما ٌمأل الفراغ فٌما سبق من خطاب وبذلك ٌقوم المتلقً للنص بعملٌة الربط التلقابً بٌن 

 السٌاق الحالً وما سبق من خطاب.

فتراض عنصر ؼٌر موجود فً النص ا »فس السٌاق ٌعّرؾ الحذؾ على أنه: وفً ن

سلسة بلة ّن الحذؾ ظاهرة لؽوٌة متصستبدال بالصفر، أي أاعلٌه أو هو  لداللة عنصر سابق

«ة للنص فقط، التً ال تترك أثراً المكونالتراكٌب 
(4)

.  

 البحث عما ٌمأل الفراغ فٌما سبق من خطاب »وٌحقق الحذؾ الترابط النصً من خالل 

 وٌجب( اعدول المتكلم عن ذكر عنصر أو أكثر من الكالم اختصارً كما أّن الحذؾ هو )

أن نفهم الحذؾ على معنى أن عنصراً كان ال ٌنبؽً لنا االتفاق مع تمام حسان فً قوله: "

موجوداً فً الكالم ثم حذؾ بعد وجوده، ولكن المعنى الذي ٌفهم من كلمة الحذؾ ٌنبؽً أن 

                                                           
 .21نسجام الخطاب، صا ً، لسانٌات النص مدخل إلىمد خطاب_مح 1
 .71_خلٌل بن ٌاسر البطاشً، الترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب، ص 2
 .71، صالمرجع نفسه_ 3
 .40م، ص2012، 10تساق النصً مفهومه وآلٌاته، فاتح بوزي، العددال_مجلة الممارسات اللؽوٌة، ا 4
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«الستعمالًٌكون الفارق بٌن مقررات النظام اللؽوي وبٌن مطالب السٌاق الكالمً ا
(1) 

 ٌجوز أن تحذؾ أنه ؼٌر جابز فً بعض التراكٌب فال »وٌقول أحمد دروٌش عن الحذؾ: 

ه ٌستقٌم المعنى بعدالفاعل مثالً، وكذلك فإّنه فً التراكٌب التً ٌجوز فٌها الحذؾ البد أن 

«وذلك هو الحد األدنى من الحذؾ
(2)

. 

وعقد فضالً عن الحذؾ، قال فٌه:  وصّرح عبد القاهر الجرجانً حٌنما حلّل التراكٌب

«شبٌه بالسحر...إذا لم ُتب نْ  مر،هو باب  دقٌق المسلك لطٌؾ المؤخذ، عجٌب األ»
(3)

 

والوجازة فً الكالم، والتكثٌؾ فالمقصود بهذه المقولة حسن العبارة وصدق الفطرة 

عتماد عنصر المبادرة فً كٌؾ الوحدات اللؽوٌة وتطعٌم األشكال بالوضوح اوالتوازي، و

 الذي ٌنعش ذهن المتلقً ولٌس الذي ٌلؽً دوره فً العملٌة اإلٌصالٌة.

واحداً من العوامل التً تحقق التماسك النصً وهذا ما أكده هالٌداي  »لمحذوؾ وٌعد ا

وألهمٌة  (cohesion inenglish)ورقٌة حسن إذ أفردا له قسماً كبٌراً فً كتابهما 

 كاد تجد مإلفاً فً النحو العربً وفً علم المعانً، وفً إعجاز القرآن وتفسٌرهالحذؾ ال ت

تً تكمن فً تحقٌق كن أدرك هإالء العلماء أهمٌة الحذؾ اللم ٌتحدث عن هذه الظاهرة، ل

«التماسك النصً
(4)

. 

 أقسام الحذف:

 :ًالحذؾ االسم  (Nomimal Ellipsis)  ًوٌقصد به حذؾ اسم داخل المركب االسم

 مثل: أي قمٌص ستشتري؟ هذا هو األفضل أي هذا القمٌص.

  :ًالحذؾ الفعل(Verbal Ellipsis)  عنصراً فعلٌاً مثل: ماذا أي أن المحذوؾ ٌكون

 عنا برإٌة مشاهدة جدٌدة والتقدٌر: أنوي السفر.كنت تنوي؟ السفر الذي ٌمت

                                                           
 ,356ٌات النص دراسة لسانٌة نصٌة، ص_جمعان عبد الكرٌم، إشكال 1
ط ـ _أحمد دروٌش، دراسة األسلوب بٌن المعاصرة والتراث، دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة، د 2

 .171ص
م 2002-ه1422/ 1_عبد القادر عبد الجلٌل، األسلوبٌة وثالثٌة الدوابر البالؼٌة، دار صفاء للنشر والتوزٌع، عمان، ط 3

 .282ص
_صبحً إبراهٌم الفقً، علم اللؽة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق، دراسة تطبٌقٌة على السور المكٌة، الجزء الثانً، دار  4

 .192م، ص2000-ـه1431/ 1قباء للطباعة والنشر والتوزٌع )القاهرة(، ط
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  :الحذؾ داخل ما ٌشبه الجملة(Clausal Ellipsis) :ثمن هذا القمٌص؟ كم  مثل

خمسة جنٌهات
(1). 

 _الوصل:5 .1

الالحق مع بها تحدٌد للطرٌقة التً ٌترابط »"الوصل بؤنه هالٌداي ورقٌة حسن "ٌعّرؾ 

«السابق بشكل منظم
(2)

معنى هذا أّن النص عبارة عن متتالٌة جملٌة متعاقبة خطٌاً، ولكً ،

 تدرك كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر متنوعة تصل بٌن أجزاء النص.

عن أثر الفصل والوصل فً فنٌة الكالم وجماله منبهاً  "أبو هالل العسكري"وتحدث 

عبد القاهر الجرجانً إذ نّوه بؤثر الفصل والوصل فً على ضرورة مراعاتها، حٌث جاء 

ألسرار البٌانٌة فضالً على أنها قضٌة داللة التعبٌر الفنً وجماله، وألّن هذه القضٌة تمتزج با

عالبقها وتناسبها، فذهب إلى أن العلم بما ٌنبؽً أن ٌصنع فً ستداللٌة فً اتربطها موافق »

العطؾ فٌها والمجًء بها منثور تستؤنؾ  الجمل من عطؾ بعضها على بعض، أو ترك

واحدة منها بعد أخرى من أسرار البالؼة، ومّما ال ٌتؤتى لتمام الصواب فٌه إال اإلعراب 

عرفة فً ذوق الكالم هو به الخلص، وإال قوم طبعوا على البالؼة وأتوا فناً من الم

«أفراد
(3)

. 

بعض الجمل على  طؾالوصل ع »ب القزوٌنً الفصل والوصل بقوله: عّرؾ الخطٌ

«بعض والفصل تركه
(4)

. 

أي باب آخر من إّن عبد القاهر الجرجانً ذهب إلى أّنه إذا كان من الممكن القول فً 

خفً ؼامض ودقٌق صعب فإن علم هذا الباب أؼمض وأخفى، وأدق  »علوم البالؼة إنه 

                                                           
 .127_أحمد عفٌفً، نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي، ص 1
 .22نص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص_محمد خطابً، لسانٌات ال 2
-ـه1432/ 1كم الزٌادي، الدرس البالؼً  عند عبد القاهر الجرجانً، دار صفاء للنشر والتوزٌع، عمان، ط 6_تراث  3

 .260م، ص2011
 .351_عبد القادر عبد الجلٌل، األسلوبٌة وثالثٌة الدوابر البالؼٌة، ص 4
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«وأصعب
(1)

لها معنى  إذ تكمن دقته وصعوبته فً أمرٌن أحدهما كون الوصل بؤداة لٌس، 

 الوصل. ٌقع بٌنه فٌما تصارخالاإالّ تشرٌك المتعاطفٌن فً الحكم، فهً "الواو" واآلخر 

أن التماسك خاصٌة  »قٌقاً لصور الربط النصً، فٌذكرونالنص تصوراً دوٌقدم علماء 

للنص فً عالقتها بما ٌفهم من الجمل داللٌة للخطاب، تعتمد على فهم كل جملة مكونة 

ون العوامل التً ٌعتمد علٌها الترابط على المستوى السطحً للنص: وما األخرى، وٌشرح

ٌتمثل فً مإشرات لؽوٌة، مثل عالمات العطؾ والوصل والفصل والترقٌع وكذلك أسماء 

اإلشارة وأدوات التعرٌؾ واألسماء الموصولة، والزمان والمكان وؼٌر ذلك من العناصر 

اه ت السببٌة بٌن العناصر المكونة للنص فً مستوالرابطة التً تقدم بوظٌفة إبراز العالقا

«الخطً
(2)

. 

ٌتشكل النص من عدة قضاٌا مرتبطة ارتباطاً متتالٌاً من  » وانطالقاً من هذا التعرٌؾ

أو  وقةخالل صور الترابط المختلفة كؤنواع  "الوصل التشرٌكً" )العطؾ( سواء منها المنس

التعلٌل "ألن" وكذلك  و" وحرؾ "أو" وأداةمثل حرؾ "الوا الدالة على الفرعً من الجمل

"من أجل أن" ووظٌفتها هو تكوٌن جمل مركبة من جمل بسٌطة، وعلى ذلك فعمل هذه 

الروابط هو حصول اإلجراء الثنابً، وفبة من الروابط تإخذ من أبواب الظروؾ االسمٌة 

و"نتٌجة والمعرفٌة وما تركب من نسبه جمل من مثل "مع أن" وكذلك "بالرؼم من أن" 

تخرج جمالً من أخرى تمٌزها  ك" وتدل هذه الروابط أٌضاً على عوامل اإلجراء ألنها قدللذ

«عنها
(3)

وانطالقا مّما ذكر فإن أدوات الوصل بكل أنواعها تسهم فً اتساق النص  .

 بتمظهرات نصٌة مختلفة، ولقد قسّم هالٌداي ورقٌة حسن الوصل إلى ثالثة أنواع:

الربط بواسطة األداتٌن "الواو" و "أو" وتندرج ضمن المقولة العامة  ٌتم الوصل اإلضافً:

للوصل اإلضافً عالقات أخرى مثل: التماثل الداللً المتحقق فً الربط بٌن الجمل بواسطة 

                                                           
 م2006/ 1ر والتوزٌع، القاهرة، طلبالؼة العربٌة، دار ؼرٌب للطباعة والنش_شفٌع السٌد، النظم وبناء األسلوب فً ا 1

 .237ص
  .123ص، صن_سعٌد حسن بحٌرى، علم لؽة ال2

ستقصاء البحث فً الخطاب الداللً والتداولً، ترجمة عبد القادر قنٌنً، إفرٌقٌا الشرق، ط اٌك، النص والسٌاق _فان د 3

 .83م، ص2000
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تعبٌر من نوع: بالمثل ...، وعالقة الشرح وتتم بتعابٌر أخرى مثل: أعنً، بتعبٌر 

 ٌر مثل: مثالً، نحو...آخر..وعالقة التمثٌل المتجسدة فً تعاب

ه ٌتم بواسطة أدوات مثل: "إال" الذي ٌعنً "عكس ما هو متوقع" فإن الوصل العكسً: 

 ن"، "مع ذلك" "على الرؼم"."لك

وٌتم عن طرٌق إدراك العالقة المنطقٌة بٌن جملتٌن أو أكثر وٌعبر عنه  الوصل السببً:

 أن "، "حتى أن". لً"، "إلى درجةبعناصر مثل: "بناء على ذلك"، "لذلك"، "هكذا"، "بالتا

وهو الذي ٌجسد: "عالقة بٌن أطروحتٌن لجملتٌن متتابعتٌن زمنٌاً وأبسط  الوصل الزمنً:

نبذ" "فً ذلك الوقت" بعدبذ" تعبٌر عن هذه العالقة بالعربٌة الكلمات التالٌة: "آنذاك" "حٌ

"ثم"
(1)

. 

ظٌفة من الربط )نقصد بالو »لة ة هذه األنواع المختلفة من الوصل متماثففإذا كانت وظٌ

فقد ٌعنً الوصل تارة  شكلة للنص( فإن معانٌها داخل النص مختلفة.بٌن المتوالٌات الم

علومات )نتٌجة( ممعلومات مضافة إلى معلومات سابقة أو معلومات مؽاٌرة للسابقة أو 

تقوٌة ، وألّن وظٌفة الوصل هً ك من المعانًمترتبة عن السابقة )السبب( إلى ؼٌر ذل

اتساق ٌعتبر عالقة ألسباب بٌن الجمل وجعل المتوالٌات مترابطة متماسكة فإّن ال محالة ا

«أساسٌة فً النص
(2)

. 

الؼة هً معرفة الفصل من الوصل ذلك أن الوصل وذهب بعض البالؼٌٌن إلى أن الب

ال تعالً »الدكتور إبراهٌم أنٌس فً قوله  هو العطؾ، وترك العطؾ أي الفصل، وذهب

ن نقرر أن اللؽة العربٌة لؽة الوصل، ففٌها من أدوات الربط ما ال نكاد نراه فً ؼٌرها حٌ

كالواو، والفاء، وثم...وؼٌرها، وقد اشتركت فً هذا إلى حد ما كل اللؽات السامٌة، فالوصل 

«اصٌة من خصابص اللؽات السامٌةخ
(3)

عطؾ جملة على أخرى »، ذلك أّن الوصل هو

                                                           
 .23نسجام الخطاب، صات النص مدخل إلى _محمد خطابً، لسانٌا 1
 .24_المرجع نفسه، ص 2
 .49م، ص2000_ولٌد عبد المجٌد إبراهٌم، فً البالؼة العربٌة علم المعانً، مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع عمان،  3
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حروؾ العطؾ األخرى، ألّن الواو هً األداة التً تخفً الحاجة  "بالواو" فقط دون سابر

 إلٌها وٌتطلب فهم العطؾ بها دقة فً اإلدراك كقول المعري:

 هرك هازل.وٌا نفس جدي أّن د  ‴   ذمٌمة موت زر أّن الحٌاة فٌا

ولعل أقدم إشارة إلى أهمٌة الفصل والوصل فً الخطاب ما ورد فً كتاب البٌان 

قٌل للفارسً: ما »فات البالؼة. جاء فً تعرٌؾ أنه: لك أثناء سرد الجاحظ لتعرٌوالتبٌٌن، وذ

«الفصل من الوصلالبالؼة؟ قال: معرفة 
(1)

والجرجانً والسكاكً ٌعتبران الفصل  ،

واعلم أّنه ما من علم من »البالؼة كلّها، ٌقول الجرجانً:  والوصل أصعب وأدق مبحث فً

قٌق صعب إالّ وعلم هذا الباب أؼمض وأخفى ؼامض ودخفً علوم البالؼة أنت تقول فٌه 

«وأدق وأصعب...
(2)

تفاق الفصل والوصل ى ذهابه إلى أن مالك البالؼة هو اباإلضافة إل ،

ال ٌختلؾ عن رأي  وأن من أتقنه سهل علٌه امتالك بقٌة األبواب، أّما السكاكً فرأٌه فً هذا

من قصر  »نجانً حٌن ذهب إلى أالجرجانً، وإن كان ٌحاول التخفٌؾ من تهوٌل الجر

 التنبٌه على مزٌد ؼموض هذا الفن البالؼة على معرفة الفصل و الوصل إنما حاول بذلك

«قباتها خلفهخلؾ سابر عوأّن أحدا ال ٌتجاوز هذه العقبة من البالؼة إالّ إذا كان 
(3)

. 

 وتكمن مواضع الوصل:

  ن تكون هناك مناسبة بٌنهما دون ًٌ الحكم اإلعرابً، وذلك حفإذا قصد إشراك الجملتٌن

عطؾ مفرد على مفرد بالواو وإلشراكهما فً حك إعرابً الوصل وٌتم ذلك كمانع من 

 واحد مثل: خالد ٌخشى وٌرجى، وقوله الشاعر:

م وال ٌفضً إلٌه شرابندٌ  ‴وللسر منً موضع ال ٌناله 
(4)

. 

إلعراب ألنها صفة للنكرة ذلك أن الجملة األولى فً البٌت )ال ٌناله ندٌم( موضعاً من ا

قبلها وهً كلمة )موضع(، وأن الشاعر أراد اشراك الثانٌة لها وهً )ال ٌفضً إٌه شراب( 

 عطفها علٌها بالواو.  فً هذا الحكم اإلعرابً، ولهذا وصلها بها أو
                                                           

 .97_ٌنظر: محمد خطابً، لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 1
 .97، صنفسهالمرجع  _ 2
 .98ع نفسه، ص_المرج 3
 .53_ولٌد عبد المجٌد إبراهٌم، فً البالؼة العربٌة علم المعانً، ص 4
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 إذا اتفقنا خبراً أو انشاء لفظا ومعنى، وكانت بٌنهما  »وٌجب الوصل بٌن الجملتٌن

 ثل قول الشاعر:مناسبة تامة م

 والعٌش فً دار المذلة عار.  ‴الموت فخر فً الدفاع عن الحمى  

 ا خبراً وإنشاء وأوهم الفصل خالؾ المقصود مثل: توٌجب الوصل بٌن الجملتٌن إذا اختلف

ال وحفظك هللا وجملة )حفظك هللا( جملة دعابٌة انشابٌة وقد كان األمر ٌقتضً الفصل 

«براً وإنشاءً جملتٌن الختالفهما خبٌن ال
(1)

فٌقال )ألحفظك هللا( ولكن الفصل على هذه  ،

ن أنك تقصد الدعاء له، ولذلك وحب الصورة ٌجعل السامع ٌتوهم أنك تدعوا علٌه فً حٌ

 العدول هنا عن الفصل إلى الوصل.

وتناسب الجملتٌن الفعلتٌن  مناسب الجملتٌن فً االسمٌة والفعلٌة »ومن محاسن الوصل 

ٌحسن العدول عن ذلك فً الوصل إالّ  مضارع، وفً اإلطالق والتقٌٌد والفً الماضً وال

بإحداهما التجدد وباألخرى الثبات مثل: أقام خالد  لؽرض، ومن هذه األؼراض إذا أرٌد

أن قٌام )خالد( متجدد وقعود )محمد( ثابت مستمر ألن الداللة على  ومحود قاعد، إذا أرٌد

«سمٌةلى الثبات بالجملة االالفعلٌة، وعالتجدد تكون بالجملة 
(2)

أن ٌراد  »ومن األؼراض ، 

}وقالوا لوال أنزل علٌه ملك اإلطالق فً إحدى الجملتٌن والتقٌد فً األخرى كقوله تعالى: 

ولو أنزلنا ملكا لقضً األمر{ فالجملة األولى مطلقة وهً )لو أنزلنا( )وقالوا لوال أنزل علٌه 

ٌدة ألن الشرط "لو" مقٌد ملكا لقضً األمر( فهً مقملك( أما الثانٌة وهً )لو أنزلنا 

«للجواب
(3)

. 

 _التوازي:6 .1

الجمل التً ٌقوم  »توازٌة مٌعّد التوازي مظهر من مظاهر االتساق، ونقصد بالجمل ال

الشاعر بتقطٌعها تقطٌعاً متساوٌاً بحٌث تتفق فً البناء اللؽوي اتفاقاً تاماً، سواء اتفقت هذه 

لم تتفق فالمهم هو التطابق التام فً البناء اللؽوي للجمل المتوازٌة، وقد  الجمل فً الداللة أم

                                                           
 .54ولٌد عبد المجٌد إبراهٌم، فً البالؼة العربٌة علم المعانً، ص _ 1
 .55، صنفسهلمرجع ا _ 2
 .55_المرجع نفسه، ص 3
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تلفوا فً ، وإن اخكان القدماء نقاداً وبالؼٌٌن على وعً تام بمفهوم هذه الظاهرة

«مصطلحاتهم الدالة علٌها
(1)

. 

وٌقدم مفهوم التوازي فً الخطاب األدبً من منظور لسانٌات النص عل التقطٌع 

النظر عن سام الخطاب، من خالل تجزبة جملة إلى مقاطع متساوٌة بؽض المتساوي ألق

توافقها أو اختالفها المعنوي على أن تكون هذه األبنٌة المتوازٌة متتالٌة فً البناء النصً 

وقد ٌكون من الؽرٌب الحدٌث عن التوازي فً  »حٌث ٌسهم التوازي فً اتساق النص ب

عثرة أو متراكمة بعضها فوق بعض مشتتة مبالنصوص الشعرٌة المعاصرة التً تظهر 

ابه البنٌان واختالؾ فً وخصوصاً إذا ما أخذنا فً االعتبار التعرٌؾ الشابع للتوازي أي تش

«المعانً
(2)

   مظهرات نصٌة مختلفة  فقد ٌكون:، وٌتخذ التوازي ت

)«تماثلت بنٌته واختالؾ بعض معناه وهو ما » التوازي المتماثل:
3

ابق على وٌكون بالتط (،

 المستوى النحوي أفقٌاً أو عمودٌاً.

«ما ا ختلؾ بعض بنٌته وبعض معناه وهو » التوازي المتشابه:
(4)

وٌكون قابماً على النص  ،

 أفقٌاً وعمودٌاً كذلك، وٌحدث هذا النوع نتٌجة عملٌات التحوٌل النحوي بالزٌادة أو النقصان.

حقق سمة االرتباط والتناسق بٌن أن خاصٌة التوازي خاصٌة بنٌوٌة ونصٌة ت والظاهر

  أجزاء الخطاب ومبانٌه مسهمة فً اتساقه.

 تساق المعجمً:ـ اال7 .1

تساق النص، إذ ٌتخذ وسابل أخرى ؼٌر اتساق المعجمً مظهراً من مظاهر الاٌشكل 

الوسابل النحوٌة، ففٌه تتحدد الكلمات المتشابهة أو المرادفة فً النص فتنسج خٌطاً من 

 ابكة، تحقق بفضله الترابط النصً، وٌتخذ األشكال التالٌة:المفردات المتش

 Reitrationالتكرٌر )إعادة اللفظ(: 

                                                           
 .102ة معجمٌة، ص_نعمان بوقرة، المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب دراس 1
 .161م، ص1999/ 1_محمد مفتاح، المفاهٌم معالم المركز الثقافً العربً، ط 2
 .161_المرجع نفسه، ص 3
 .161المرجع نفسه، ص _ 4
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شكل من أشكال التماسك المعجمً التً تتطلب إعادة عنصر معجمً أو وجود  »وهو 

«هذه الوسٌلة" اإلحالة التكرارٌة" مرادؾ له أو شبه مرادؾ، وٌطلق البعض على
(1)

كما  ،

 ار لفظ أو عدد من األلفاظ فً بداٌة كل جملة من جمل النص قصد التؤكٌد.أنه ٌتمثل فً تكر

شبهه أو باسم مطلق  ر إعادة عنصر معجمً بلفظه أو عن طرٌق مرادفه أووالتكرٌ

تساق المعجمً ٌتطلب إعادة عنصر معجمً أ ورود الشكل من أشكال ا »أو عام وهو: 

«اً عاماً مطلقاً أو اسم مرادؾ له أو شبه مرادؾ أو عنصراً 
(2)

إعادة اللفظ من  »ومن شؤن ، 

نتباه، فإن العناصر المكررة ٌنبؽً أن تنطبع فً الذاكرة، ومن ثم الالناحٌة النفسٌة أن تركز ا

ي تصال فً نموذج العالم ذالٌنبؽً للعملٌة اإلجرابٌة أن تكون سهلة، إذ أن نقطة ا

«االستمرار النصً أن تكون واضحة
(3)

م واإلفصاح والكشؾ والتؤكٌد لتإدي وظٌفة اإلفها، 

 والتقرٌر واإلثبات، وٌتمظهر التكرار فً النص بشكلٌن:

 : بتعدد المراجع. وهو إعادة اللفظة نفسها بمرجع واحد، أو التكرار التام 

 :ًامه، ولكن فً أشكال وفبات وٌقصد به تكرار عنصر سبق استخد التكرار الجزب

مختلفة
(4)

. 

ت الصؽٌرة التً لها حالة معممة ومرتبطة باسم جامع مثل وتشمل الكلماالكلمات العامة: 

 اسم إنسان: )الناس، الشخص، الرجل، المرأة، الطفل، الولد، البنت...(

توارد  »وسابل التماسك النصً المعجمً وهوٌعد التضام من (Collocation)  ام:التض

«قة أو تلكتباطهما بحكم هذه العالركلمات بالفعل أو بالقوة، نظراً الزوج من ال
(5)

تلك ، 

و التنافر أو عالمة الجزء التضاد أ »تضام متنوعة فقد تتخذ شكل العالقة الحاكمة لل

                                                           
 .106_أحمد عفٌفً، نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي، ص 1
 .154_.حسٌن أحمد بن عابشة، مستوٌات تلقً النص األدبً، ص 2
 .304ند، النص والخطاب واإلجراء، ص_دي بوجرا 3
 .106_أحمد عفٌفً، نحو النص، ص 4
 .25_محمد خطابً، لسانٌات النص، ص 5
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«بالكل
(1)

 ما ٌسمى بالتضام.كالٌد والجسم. كل هذه العالقات بٌن الكلمات تخلق فً النص  ، 

المتلقً ٌواجه إشكاالً فً ارجاع هذه األزواج إلى عالقة  »أن  وٌرى محمد خطابً 

واضحة تحكمها، فلٌس دابماً تكون هذه العالقة واضحة للعٌان، ولكن القارئ ٌعمد إلى ذلك 

متسلحاً بمخزونه اللؽوي وخلفٌاته الثقافٌة )الحدس اللؽوي( مّما ٌعنً أّنه ال ٌوجد مقٌاس آلً 

«ٌضٌؾ كلمات النص فً مجموعة محددةصارم ٌجعل المتلقً 
(2)

. 

توارد زوج من الكلمات بالفعل أو  »ضام بؤنه: سٌن أحمد بن عابشة التوٌعّرؾ ح 

والعالقة النسقٌة بٌن األزواج فً الخطاب  بحكم هذه العالقة أو تلك الرتباطهابالقوة نظراً 

زء. لكن السٌاق فً النهاٌة ٌرجع هً عالقة تعارض أو عالقة الكل بالجزء أو الجزء بالج

لمعجمٌة ألنه من الصعب وضع لى المتلقً وذلك على حسب حدسه اللؽوي، وثقافته اإ

مقاٌٌس محددة للكلمات المتقاربة فٌما بٌنها، مثال ذلك: فاطلبوا النجاة ألنفسكم قبل الهالك 

لمباح، فاستخدام الزوجٌن ت عن الكالم اتواتركوا األسباب، وأدرك شهرزاد الصباح فسك

ٌزٌد معناها نص لالهالك( ساهم هو اآلخر فً عملٌة اتساق ال  #ٌن )النجاة المتعارض

«وضوحاً وتؤكٌدا  
(3)

. 

 االنسجام:

نسجام، فٌذكرون أنه خاصٌة داللٌة االأولى علماء لسانٌات النص عناٌة قصوى ب لقد

 القتها بما ٌفهم من الجمل األخرىل جملة مكونة للنص فً عكللخطاب، تعتمد على فهم 

 تسة لها، لذلك اختلفالخطاب محور درا/ ونظراً لتعدد وتنوع العلوم التً تجعل من النص 

تجاهات  النظرٌة لهذه العلوم فكل منها ٌنظر للنص / الخطاب وفق منظوره الذاتً اال

 ته تبعاً لتباٌن آراء علماء النصنسجام وآلٌاه الخاصة، ولهذا تعددت عملٌات االووجهت

 وسؤركز على أهم وأبرز اآللٌات المعروفة لدى علماء النص. 

 نسجام هً:بٌن اآللٌات التً ٌرتكز علٌها اال مننسجام النصً: آلٌات اال (2

                                                           
 .113_أحمد عفٌفً، المرجع السابق، ص 1
 .209_خلٌل بن ٌاسر البطاشً، الترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب، ص 2
 .154ً، ص_حسٌن أحمد بن عابشة، مستوٌات تلقً النص األدب 3
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كما ٌجري العطؾ بٌن الكلمات  »قول أحمد دروٌش عن االشتراك: ٌشتراك: اال_مبدأ  2.1

ٌجري كذلك بٌن الجمل، ومعلوم أن الواو حرؾ عطؾ ٌشرك الثانً مع األول فً الحكم 

ما ٌسمٌه بالجهة  سبة وهواإلعرابً، وحرؾ نسق ٌقتضً أن ٌكون بٌن سابقة والحقة منا

«الجامعة
(1)

ال ٌتصور »مبدأ عاماً على شكل قاعدة قال:  وضع عبد القاهر الجرجانًولقد  ،

«هناك معنى ٌقع ذلك اإلشراك فٌه إشراك بٌن شٌبٌن حتى ٌكون
(2)

شتراك ٌتم إما بٌن ، واال

 عنصرٌن متعاطفٌن أو أكثر أو بٌن جملتٌن متعاطفتٌن:

ذلك بعطؾ عنصرٌن ؼالباً ما تكون المسافة المعنوٌة بٌنهما  وٌتم بٌن العناصر:االشتراك 

لما ال ٌنتظره القارئ  وأن هذه الطرٌقة تفاجا »للوقوؾ على الجامع بٌن اإلثنٌن، بعٌدة 

«د المتوقع وتحل محله ؼٌر المتوقعحرفٌاً، أي تستبع
(3)

فٌكثر الؽموض والمفارقات  ،

  والجوامع الوهمٌة بٌن العناصر.

إلى أّن المحموالت فً النحو الوظٌفً تدل  »ٌذهب أحمد المتوكل ٌن الجملتٌن: باالشتراك 

«ناؾ: أعمال وأحداث وأوضاع وحاالتعلى واقعة، وتنقسم الوقابع إلى أربعة أص
(4)

   

 وألن عطؾ الجمل ٌخضع لنفس القٌود التً تحكم المحموالت وهذه القٌود هً:

 المتعاطفة دالة على الصنؾ نفسه من الوقابع.ٌجب أن تكون الجمل قٌد تناظر الوقائع: أـ 

ٌجب أن تكون الجمل المتعاطفة دالة على وقابع منتمٌة لنفس  ب ـ وحدة الحقل الداللً:

 الحقل الداللً شرٌطة أال تكون متناقضة أو مترادفة.

ة ٌجب أن تكون الجملة المعطوفة علٌه والمعطوفقٌد تناظر الوظائف التداولٌة: ـ  ب  

نفس الوظٌفة التداولٌةحاملٌن ل
(5)

. 

اً تماسكٌاً شتراك بكل تمظهراته اإلفرادٌة والجملٌة ٌإدي دورالوانطالقاً مّما تقدم فإن مبدأ ا

  جتماع العناصر والصور وتعلق بعضها ببعض فً عالم النص.كما ٌشٌر إلى إمكان ا

                                                           
 .176_أحمد دروٌش، دراسة األسلوب بٌن المعاصرة والتراث، ص 1
 .223_عبد القاهر الجرجانً، دالبل اإلعجاز، ص 2
 .259نسجام الخطاب، صا_محمد خطابً، لسانٌات النص مدخل إلى  3
 .266، صنفسهالمرجع  _ 4
 .266_المرجع نفسه، ص 5
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 ات:ـــــالعالقـ 2ـ2

ص أو تربط بٌن متوالٌاته )أو العالقات التً تجمع أطراؾ الن »ٌنظر عادة إلى   

«أنه عالقات داللٌةبعضها( دون وسابل شكلٌة تعتمد فً ذلك عادة على 
مثل: عالقات   ،(1)

العموم والخصوص، السبب، المسبب، المجمل، المفصل، وهً عالقات متواجدة عبر 

تحقٌق  لمساحة النص محققة تماسكاً داللٌاً بٌن بنٌاته كما أنها لها دور اإلخبارٌة من أج

ٌوحً بعدم الخضوع لهذه العالقات بٌد أّن النص الشعري قد  »درجة معٌنة من التواصل، 

«فإّنه ال ٌتخلى عن هذه العالقات ولكنه ما دام نصاً تحكمه شروط اإلنتاج والتلقً
(2)

ألنها ، 

 قابمة فً بنٌة الداللٌة التً تربط النص أو أجزابه عبر هذه العالقات المعنوٌة.

 وع الخطاب:_ موض2.3

ألفكار القابم مون النص حٌث ٌسمى مسار انواة مض »وٌعرؾ الموضوع على أّنه:  

على موضوع أو عدة موضوعات فً نص ما، وٌتحقق موضوع النص إما فً جزء معٌن 

عبارة المفسرة الموجزة من النص أو ُنجرُده من مضمون النص وذلك بطرٌق ال

«المختصرة
(3)

تخاطبٌة ركزاً أساسٌاً تدور حوله األقوال الوإن موضوع الخطاب ٌعد م ،

نستطٌع أن نحدد مفهوم الموضوع عبر  »والتً تستمد منه عملٌة االمتداد عبر كامل النص 

ٌٌمكننا من وصؾ ذلك المبدأ الجامع الذي ٌجعل من  مقطع خطابً ما حدسنا اللؽوي الذي 

«حدٌثاً عن شًء ما
(4)

. 

اب مفهوم التخاطب الذي ٌقتضً اثنٌن  ولقد أضاؾ الدارسون إلى موضوع الخط 

فً العملٌة التخاطبٌة وبخاصة فً النص الشعري باعتباره خطاباً متعدد األصوات، وٌظهر 

ذلك من خالل حوارٌة مقطعٌة داخلة، بحٌث ٌساهم كل مقطع فً عالقته بسابر المقاطع فً 

                                                           
 .268م الخطاب، صنسجاا_محمد خطابً، لسانٌات النص مدخل إلى  1
 .269_المرجع نفسه، ص 2
 .79، ص1_كالوس برٌنكر، التحلٌل اللؽوي للنص، ترجمة سعٌد حسن بحٌري، ط 3
ومنٌر الترٌكً، النشر العلمً والمطابع، السعودٌة،  الزلٌطً_براون وٌول، تحلٌل الخطاب، ترجمة محمد لطفً  4

 .85م، ص1997
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الجمل، بل لدى أّن المواضٌع ال توجد فً  »ل مورجان: بناء موضوع الخطاب ولذلك قا

«المتكلمٌن
(1)

وباً، تعلى البعد التفاعلً للؽة، أكان شفوٌاً أو مك»، وٌطلق لفظ الحوارٌة 

«جلٌات المتنوعة للتبادل الكالمًوالحوارٌة التفاعلٌة تحٌل كذلك الت
(2)

. 

واألحوال والصفات واألماكن ٌعبر عنهم باألسماء أو الضمابر  ركونفالمشا

 ٌن فعالٌن فً تقٌٌد موضوع الخطاب ومباحثان ٌول وبراون مفهد اقترح الواألزمنة، وق

قاعدة الوجاهة وإطار الموضوع" هذا األخٌر كثر ارتباطاً بإطاره العام وهما "وفً جعله أ

 بوصفه البناء الشكلً الذي ٌتمثل المالمح السٌاقٌة التً تنعكس على النص »فً  الذي ٌتمثل

كتبدٌل الشفرة والعالقات القابمة على مبدأ توزٌع فٌه القول وتستمد الخصابص السٌاقٌة 

األدوار فً العملٌة التواصلٌة واألدوات اإلشارٌة مثل: أنا، أنت، هنا، اآلن، بطبٌعة الحال 

«لمادي فهً تقع خارج النص ومنها  ما ٌستمد من داخل الخطاب نفسهمن السٌاق ا
(3)

. 

 ، وهو فً معناه اللؽوي خاطبأّما قاعدة الوجاهة فهً مبدأ تداولً ٌنضبط به الت

«مقابلة الوجه للوجه»
(4)

وفٌه ٌعتمد المتخاطبان على مبادئ كالتعاون والتعفؾ لتخفٌؾ  ،

مبدأ التؤدب عند  »لٌة التبادل التخاطبً وهو ٌقابل حدة الخطاب التهدٌدي حتى تسهل عم

«أخذه بالجانب العملً من التهذٌب الكوؾ من جهة
5
اطبٌة تبنى وعلٌه فإن العملٌة التخ 

أساساً على السٌاق الذي ٌحصر الموضوع فً إطار محدد وواضح والجانب التؤدبً الذي 

 طابعاً تفاعلٌاً بٌن المشاركٌن.ٌجعل من الخطاب ٌؤخذ 

بنٌة  »نٌة الكبرى المتحققة بالفعل وهً ٌهتم التحلٌل النصً بالب_ البنٌة الكلٌة: 4 .2

«ان دٌك مفهوماً عملٌاً ٌعتبره ف مجردة تقارب بموضوع الخطاب الذي
(6)

 أي أنها كامنة  ،

 كامنة 

                                                           
 .86_ براون وٌول، تحلٌل الخطاب، ص 1
/ 1_دومنٌك مانؽونو، المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب، تر: محمد بحتاتن، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، ط 2

 .85م، ص2008ه_1428
 .24م، ص1998/ 1_طه عبد الرحمن، اللسان والمٌزان أو التكوثر العقابً، المركز العربً، ط 3
 .245_المرجع نفسه، ص 4

. 382، صسجام الخطابنالسانٌات النص مدخل إلى  ـ    5  
 .383ص، _ صالح فضل، بالؼة الخطاب وعلم النص 6
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ك وهذا نسجام والتماستتسم بدرجة من اال »ة الموضوعٌة للنص وهً وحاضرة فً البنٌ

«التماسك ذو طبٌعة داللٌة
(1)

فإن المالحظ أن القراء »كٌفٌة تحدٌد البنٌة الكبرى للنص أما  ،

«اهتماماتهم وآرابهم الؾ معارفهم وٌختارون من النص عناصر مهمة تتباٌن باخت
(2)

وعلٌه 

ٌمكن أن تتؽٌر البنٌة الكبرى من شخص إلى آخر باختالؾ المرجعٌة الثقافٌة والنقدٌة 

ٌك برى للنصوص فهً كما ٌشرحها فان دأما قواعد الوصول لهذه البنٌة الك»والمنهجٌة 

 ٌلً: تتمثل فٌما

 الحذؾ أو االختٌار، التعمٌم، التركٌب أو البناء:

جمٌع القضاٌا التً لٌست شروطاً لتفسٌر القضاٌا  حذؾ من متتالٌة تفالحذف أو االنتقاء: 

فهو استبدال متتالٌة قضاٌا بالقضٌة التً تنطوي علٌها كل  التعمٌمالحقة فً النص: أّما لا

هو استبدال متتالٌة قضاٌا بالقضٌة تحٌل اجماالً إلى  التركٌبواحدة من قضاٌا المتتالٌة و

«اٌا المتتالٌة برمتهاذاته الذي ٌحٌل قضالحدث 
(3)

. 

هذه العملٌات ال ٌمكن أن تعمل إال على أساس معرفتنا للعالم التً تجعل من إدراكنا 

الذهنً للنص وفق الخلفٌة الثقافٌة والمعرفٌة، ومنه تم تطبٌق هذه القواعد، وإّن البنٌة 

 الكبرى للنص ترتبط بموضوعه الكلً.

الذي ٌحدد إطار  لك الكفاءة الجوهرٌة لمتكلم ما، والمتلقً هوفً ضوبها تإذ تتجلى 

البنٌة الكلٌة ألن مجال التماسك ٌنتمً إلى مجال الفهم والتفسٌر الذي ٌضفٌه القارئ فهو ال 

ٌعتمد على استرجاع البٌانات الداللٌة التً ٌتضمنها هذا النص بل ٌقتضً أٌضاً ادخال 

 .عناصر القراءة التً ٌملكها المتلقً

 (The matisation)_ التعرٌض: 5 .3

                                                           
 1989تون فان داٌك، النص بناءه ووظابفه، تر: جورج أبً صالح، مجلة العرب والفكر العالمً، العدد الخامس ـ 1

 . 65ص
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«نقطة بداٌة قول ما»ٌن أحمد بن عابشة التعرٌض بؤنه: ٌعرؾ حس 
(1)

فالخطاب  ،

ٌتكون من متتالٌات الجمل المرتبة التً لها بداٌة ونهاٌة منتظمة تنظٌماً محكماً ٌسمى 

ها بالخطٌة، فإن أي عنوان ما سٌإثر فً تؤوٌل النص الذي ٌلٌه، الطرٌق التً ٌتم ب

م اإلحالة أو استعمال ظرؾ زمان ٌخد إما بالتكرٌر أو استعمال ضمابر »لتعرٌض ٌكون ا

«ٌٌن دور من أدواره فً فترة زمنٌةخاصٌة من خصابصه، أو تع
(2)

. 

تب الخاصة بتراجم الشخصٌات والبلدان أو وسابل تستعمل فً الموسوعات أو الكفهذه ال 

ٌض، لذا ٌات وٌعتبر العنوان وسٌلة قوٌة للتعرالخطابات الواصفة ألحداث األبطال والشخص

«نقطة بداٌة قول ما »ٌعتبره براون وٌول بؤنه 
(3)

.  

فالتعرٌض فً الخطاب ٌقوم بالبحث فً العالقة التً تربط موضوعه بالعنوان،  ذلك أن 

فلو وجدنا  »ا أنها أداة ابراز لها قوة خاصة العنوان وسٌلة تعبٌرٌة ممكنة عن الموضوع كم

رجل مبرزاً فً عنوان النص توقعنا أن ٌكون ذلك الشخص محور الحدٌث، وأن  اسم

العناصر المبرزة ال تمدنا فقط بنقطة االنطالق تبنً حولها كل ما ٌمكن فً صلب الخطاب، 

«تحد من إمكانات فهمنا لما ٌلحق بل إنها تمدنا كذلك بنقطة االنطالق
(4). 

لوثٌق بٌن ما ٌدور فً الخطاب وأجزابه وبٌن ٌتعلقان باالرتباط ا » فالتعرٌض والبناء

«ٌإسسه منطلقه وتحوم حوله أجزاءهعنوان الخطاب مركز جذب 
(5)

.  

ٌطور وٌنمً به عنصر معٌن فً الخطاب وقد ٌكون هذا  »فالتعرٌض كإجراء خطابً 

العنصر اسم شخص أو قضٌة ما أو حادثة، أما الطرق التً ٌتم بها التعرٌض فمتعددة نذكر 

تكرٌر اسم الشخص واستعمال ضمٌر محٌل إلٌه تكرٌر جزء من اسمه، استعمال  منها:

«دٌد دور من أدواره فً فترة زمنٌةظرؾ زمان ٌخدم خاصٌة من خصابصه أو تح
(6)

وعلى 

وموضوع الخطاب وٌجعل الخطاب متماسكاً  هذا األساس فالتعرٌض ٌربط بٌن العنوان

                                                           
 .164النص األدبً، ص _حسٌن بن أحمد بن عابشة، مستوٌات تلقً 1
 .164_المرجع نفسه، ص 2
 .161_براون وٌول، تحلٌل الخطاب، ص 3
 .162_المرجع نفسه، ص 4
 .59_محمد خطابً، لسانٌات النص، ص 5
 .59، صالمرجع نفسه _ 6
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ألن العنوان ٌتولد من القصٌدة وما من  ». عن الموضوع عمودٌاً، وٌجعل العنوان معبراً 

فً الؽالب عقلً وكثًٌر ما  شاعر حق إال وٌكون العنوان عنده آخر الحركات، وهو عمل

فإنه أول ما قتباساً محرفاً إلحدى جمل القصٌدة وعلى الرؼم من ال شاعرٌة العنوان اٌكون 

«ٌداهم  بصٌرة القارئ
(1)

. 

 لٌه ٌتجه تؤوٌل الخطاب.فالعنوان ٌرتبط بالنص داللٌاً وإ

عنوان على خالؾ كثٌر من الباحثٌن، فهما ال ٌعتبران ال "براون وٌول"الباحثان 

أحد التعبٌرات الممكنة عن موضوع الخطاب ووظٌفة  »موضوعٌاً للخطاب وإنما هو 

العنوان تتجلى فً أنه وسٌلة خاصة قوٌة للتعرٌض وٌعتبرانه كذلك ألنه ٌشٌر لدى القارئ 

قوٌة حول ما ٌمكن أن تكون موضوع الخطاب، بل كثٌراً ما ٌتحكم العنوان فً توقعات 

ا إلى تؤوٌله وفق العنوان تؤوٌل المتلقً وكثٌراً ما ٌإدي كذلك تؽٌٌر عنوان نص م

«الجدٌد
(2)

 بمعنى أن القارئ ٌكٌؾ تؤوٌله مع العنوان الجدٌد. ،

بداٌة قول ما" ونقطة  "نقطة »بؤنهوفً السٌاق نفسه ٌعّرؾ براون وٌول التعرٌض 

ولوجٌا ٌم، فالعنوان عنصر مهم فً سبداٌة أي نص تكمن فً عنوانه أو الجملة األولى

لقارئ لدى ا النص ففٌه تتجلى مجموعة من الدالالت المركزٌة للنص األدبً، إذ ٌثٌر

توقعات قوٌة حول ما ٌمكن أن ٌتضمنه النص لذا عّده براون وٌول أقوى وسٌلة من وسابل 

رمزٌة مشفرة بنظام عالمً دال على عالم من اإلحاالت  وظابؾحتوابه على الرٌض التع

علٌه ٌقوم الالحق ا الجملة األولى فهً تمثل معلماً فهو إجراء فً هدؾ النص وعرضه، أمّ 

«فً تؤوٌل ما ٌؤتً من النص الخطاب الذي كانت نقطة بداٌتهمنها وٌعود فهً تإثر 
(3)

 

كل قول أو كل جملة  »عرٌض بمفهوم أعم وأشمل وهو: الت (cramas)وٌحدد كراٌمس 

ٌُتخذ كنقطة بداٌة وكل خطاب منظم كل فقرة، كل حلقة، «حول عنصر خاص 
(4)

. 

                                                           
 م2006/ 6طمركز الثقافً العربً، _عبد هللا الؽذامً، الخطٌبة والتفكٌر من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة نظرٌة وتطبٌق، ال 1

 .234ص
 .61_محمد خطابً، لسانٌات النص، ص 2
م 2012_مجلة المخبر، أبحاث فً اللؽة واألدب الجزابري، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، الجزابر، العدد الثامن،  3

 .70ص
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ومنه فالتعرٌفات والمفاهٌم السابقة عّدت العنوان أو الجملة األولى من النص أهم 

ى ذلك ء، إضافة إلاألدوات المستعملة للتعرٌض لكونه المنطلق المهم جداً فً تؤسٌس كل شً

كتكرٌر اسم الشخص، استعمال ضمٌر محٌل إلٌه تكرٌر  »هناك طرق ٌتم بها التعرٌض 

دٌد دور من جزء من اسمه، استعمال ظرؾ زمان ٌخدم خصٌصة من خصابصه أو تح

«أدواره فً فترة زمنٌة
(1)

. 

المحتوى المضمن فً بداٌة  »د به عند خلٌل بن ٌاسر البطاشً: والتعرٌض ٌقص

طاب وٌمكن أن ٌكون عنوان النص أو الجملة األولى فٌه، فهو ٌبحث فً العالقة بٌن ما الخ

ومعنى هذا أّن العنوان وسٌلة  جزابه وبٌن عنوان أو نقطة بداٌتهٌدور فً الخطاب وأ

«لموضوع وأداة إبراز لها قوة خاصةتعبٌرٌة ممكنة عن ا
(2)

. 

 السٌاق:-2-6

البحوث اللؽوٌة تناولها الباحثون فً الداللة  كثٌرة الدوران فً »كلمة السٌاق  إن 

 بمعنٌٌن مختلفٌن ٌمكن تحدٌدهما فً أمرٌن هما:

قؾ بسٌاق المو تماعً، وٌسمى هذا األخٌر عند فٌرثالسٌاق اللؽوي على عكس السٌاق االج

«وعند بالمر السٌاق ؼٌر اللؽوي
(3)

سٌاق داخلً  »لى كما أن هالٌداي ٌقسم السٌاق إ ،

وٌقصد  co text، وٌقصد بالسٌاق الداخلً السٌاق اللؽوي وهو ٌعّرؾ ب: وسٌاق خارجً

بالسٌاق الخارجً السٌاق الفٌزٌابً وهو ٌشمل عناصر الموقؾ الكالمً، تشمل هذه 

العناصر المتخاطبٌن والرسالة التً ٌرسلها المتكلم إلى المتلقً والعالقة االجتماعٌة بٌنهما 

«وزمان إجراء الحدٌث بٌنهمامكان 
(4)

. 

                                                           
 .70، صمجلة المخبر، أبحاث فً اللؽة واألدب الجزابري _ 1
 .199الترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب، ص _خلٌل بن ٌاسر البطاشً، 2
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و الصفة أ »ذلك أن للسٌاق خصابص كثٌرة تتجلى فً الخاصٌة األولى والتً هً  

المٌزة الدٌنامٌكٌة المحركة، فلٌس السٌاق مجرد حالة لفظ وإنما هو على األقل متوالٌة من 

«ؾ متماثلة فً الزمان وإنما تتؽٌرأحوال اللفظ وفضالً ن ذلك ال تظل المواق
(1)

. 

حداث والخاصٌة الثانٌة تكمن تجاه مجرى األاعبارة عن وعلى ذلك فكل سٌاق هو 

وجود وظٌفتان وهما وظٌفة حال المتكلم ووظٌفة حال المخاطب بحٌث نتعرؾ على  »فً: 

«المشارك متكلماً واآلخر مستمعاً  حال فً السٌاق مّما ٌكون فٌها الشخص
(2)

وخالصة هذا ، 

 ستمعاً فً ذات الوقت.كلماً ومالقول إذ ال مشارك واحداً ٌمكن أن ٌكون مت

عً تكون أّن المفاهٌم المدرجة هنا على نحو اصطنا »أّما الخاصٌة الثالثة فتتجلى فً 

«عناصر أساسٌة فً السٌاق
(3)

. 

كل ما ٌتعلق باإلطار الداخلً للؽة )بنٌة النص( وما ٌحتوٌه من  »السٌاق اللؽوي هو 

 التركٌبفٌة وهً تسبح فً نطاق قرابن تساعد على سبل كشؾ داللة الوحدة اللؽوٌة الوظٌ

«ة الؽامضة فً اللفظأبعاد الداللفمهمة السٌاق اللؽوي توضٌح 
(4)

. 

أوالً  »وقؾ على ثالثة عناصر مجتمعة وهً:ونظرٌة السٌاق تحدد سٌاق الم 

الكالم ودوره أو أدوارهم وثانٌاً العوامل أو المستقبل ومن ٌشهد  الباثكل من شخصٌة 

االجتماعٌة أو السٌاسٌة المتعلقة بالحدث اللؽوي داخل إطاري زمان  واألوضاع الثقافٌة أو

ومكان معنٌٌن وثالثاً نوع الوظٌفة التواصلٌة أو االتصالٌة من إؼراء أو طلب أو مدح...إلخ. 

ٌباً أو شعوراً بالؽبطة أو ورابعاً بٌان األثر الذي ٌتركه الكالم إقناعاً أو تصدٌقاً أو تكذ

«الرفض
(5)

. 

                                                           
 .260ٌك، النص والسٌاق استقصاء البحث فً الخطاب الداللً والتداولً، ص_فان د 1
 .260، صنفسهالمرجع _  2
 .260_المرجع نفسه، ص 3
 .213_عبد القادر عبد الجلٌل، األسلوبٌة وثالثٌة الدوابر البالؼٌة، ص 4
/ 1_هادي نهر، الكفاٌات التواصلٌة واالتصالٌة دراسات فً اللؽة واالعالم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، ط 5
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  كل ما ٌحٌط بالتركٌب وٌإثر فً فهمه وتحلٌله »اق اللؽوي بؤنه وٌعرؾ السٌ

وٌتمثل بعناصر ؼٌر لؽوٌة تعرؾ بالمقام، وعناصر لؽوٌة تعرؾ بالسٌاق اللؽوي، سٌاق 

«جلى فً وصؾ الظاهرة النحوٌةق تتالمقال، وألهمٌة هذا السٌا
(1)

. 

و فً تركٌب ونرى ابن هشام ٌمد بصره إلى ما حولها من عناصر لؽوٌة مجاورة أ 

على شًء وٌشهد لُمْعرب( أن ٌحل كالماً )أي ا »ر للتركٌب موضع النظر حٌث ٌقول: نظٌ

«آخر فً نظٌر ذلك الموضع بخالفه استعمال
(2)

وهو فً هذه الجهة ٌرشد المعرب أن  ،

من التنزٌل الكرٌم بالنظر فً إعرابها فً موقع ٌستعٌن فً إعراب كلمة ما فً موقع معٌن 

 مجاور.

 ٌظهر فً الخطاب وهو ٌتشكل من المتلقً، المتكلم »السٌاق فً نظر براون وٌول: 

 وهو عند "هاٌمس" على خصابص عدٌدة هً: انكالزم

  :وهو المتكلم أو الكاتب الذي ٌنتج القول.المرسل 

  :ًستمع أو القارئ الذي ٌتلقى القولوهو المالمتلق»
(3)

. 

  :تخصٌص الحدث الكالمً. وهم مستمعون آخرون حاضرون ٌساهمون فًالحضور 

  :وهو مدار الحدث الكالمً.الموضوع 

 عن  الحدث التواصلً مع العالقات الفٌزٌابٌة بٌن المتفاعلٌن وهو زمان ومكان م:المقا

  ٌرات الوجه. بعطرٌق االشارات واإلٌماءات وت

  :أو إشارة...وتكون كالماً أو كتابة القناة 

 :لؽوي المستعمل.اللؽة أو اللهجة أو األسلوب ال النظام 

 :ما هو الشكل المقصود: دردشة، جدال، ؼبطة، خرافة، رسالة ؼرامٌة... شكل الرسالة 

 :وٌتضمن التقوٌم: هل كانت الرسالة موعظة حسنة، شرحاً مثٌراً للعواطؾ. المفتاح 
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 :صده المشاركون من الحدث التواصلًما ٌق العرض
(1)

. 

تؤوٌل الخطاب بل ٌكفً المتلقً أن والمالحظ أن هذه الخصابص لٌست كلها ضرورٌة فً 

ٌعرؾ معظمها، فبقدر ما ٌعرؾ المحلل أكثر ما ٌمكن من خصابص السٌاق بقدر ما ٌحتمل 

 أن ٌكون قادراً على التنبإ بما ٌحتمل أن ٌقال.

هاٌمس  هناك محاولة أخرى قام بها لٌفٌس فً تحدٌد خصابص السٌاق تختلؾ عن عرض

فالؽرض إذن منطقً، أّما هذه الخصابص فً نظره وهو معرفة صدق أو كذب جملة ما، 

 فهً:

  :بمعنى أخذ الوقابع التً قد تكون أو ٌمكن أن تكون أو هً مفترضة بعٌن العالم الممكن

 االعتبار.

  :المقبل.  ظروؾ الزمان مثل: الٌوم، األسبوعاعتبار الجمل المزمنة والزمن 

  :وهو اعتبار جمل مثل "إنه هنا."المكان 

 :اعتبار الجمل التً تتضمن إحالة إلى ضمٌر المتكلم )أنا، نحن...( المتكلم
(2)

. 

 :(اعتبار الجمل التً تتضمن ضمابر المخاطب )أنت، أنتم... الحضور 

 :اعتبار الجمل التً تتضمن أسماء االشارة )هذا، هإالء...(. الشًء المشار إلٌه 

 :ر، المشار إلٌه اعتبار الجمل التً تتضمن عناصر مثل: هذا األخٌ الخطاب السابق

 سابقاً(.

 :أشٌاء، متتالٌات، أشٌاء( سلسلة أشٌاء ال متناهٌة )مجموعات التخصٌص
(3)

  والمالحظ  ،

من خالل هذا أن هذه الخصابص متماثلة ومتقاربة بحٌث أن ما سّماه هاٌمس مقاماً 

فصله لٌقٌس إلى زمان ومكان، وما سّماه هاٌمس موضوعاً قسمه لٌقٌس إلى شًء مشار 

 وخطاب سابق.إلٌه 

الخطاب القابل ألن ٌوضع فً سٌاقه بالمعنى  »لخطاب القابل للفهم والتؤوٌل هو إن ا

، إذ كثٌراً ما ٌكون المتلقً أمام خطاب بسٌط للؽاٌة )من حٌث لؽته(، ولكنه قد المحدد سالفاً 
                                                           

 .163، صالسابقالمرجع ، حسٌن أحمد بن عابشة _ 1
 .54_ محمد خطابً، لسانٌات النص، ص 2
 .54_المرجع نفسه، ص 3
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ٌتضمن قرابن )ضمابر أو ظرؾ( تجعله ؼامضاً ؼٌر مفهوم بدون االحاطة بسٌاقه، ومن ثم 

للسٌاق دوراً فعاالً فً تواصلٌة الخطاب وفً انسجامه باألساس، وقد ٌستعٌن القارئ  فإنّ 

قٌدة باعتماده على بمبدأ التؤوٌل المحلً الذي ٌرتبط بالسٌاق، بحٌث ٌجعل طاقته التؤوٌلٌة م

«خصابص السٌاق
(1)

كما أّن المبدأ التؤوٌلً متعلق بكٌفٌة تحدٌد الفترة الزمنٌة فً تؤوٌل  ،

محال إلٌه باالسم "محمد" مثالً: نً مثل: "اآلن" أو المظاهر المالبمة لشخص مإشر زم

تاجه من أجل الوصول إلى سٌاقاً أكبر مّما ٌح االمحلً ٌعلم المستمع بؤن ال ٌنشل ٌفالتؤو»

«تؤوٌل ما
(2)

 ومعنى هذا أن التؤوٌل ٌكون سلٌماً وصحٌحاً ومإدٌاً للمعنى. ،

 التناص:-7- 2

مجموعة من طرابق االنتاج الفنً »لبطاشً التناص بؤنه: ٌعرؾ خلٌل بن ٌاسر ا

 التً ٌثبت من خاللها تفاعله مع نصوص سابقة أو متزامنة معه، أو عبارة عن عالقة

م هو نتاج نص الحق، والتناص كما ٌراه بعضهتفاعلٌة بٌن نص سابق ونص حاضر إل

مستوى  ظاهرة حتمٌة فً كل النصوص سواء اكانت عل مستوى الكتابة أم على

«القراءة
(3)

.  

لكونه نصاً البد أن تتحقق فٌه كل معاٌٌر  »من التناص  وال ٌخلوا القرآن الكرٌم

وربط النصٌة، بل سٌهم التناص القرآنً فً ربط أجزاء كل سورة بعضها ببعض من جهة 

«قرآنٌة من جهة أخرىالسور ال
(4)

وٌمكن معالجة التناص القرآنً من خالل مجموعة من  ،

ٌر المسمى تفسٌر القرآن بالقرآن مما ٌدل أسلوب التفس »ٌة على النحو اآلتً المحاور المنهج

على أن هناك تقاطعاً بٌن النصوص القرآنٌة ذاتها وٌمكن الوقوؾ على ثالث طرق لرصد 

«فاعل بٌن النصوص القرآنٌة ذاتهاهذا الت
(5)

.  

                                                           
 .56، صلسانٌات النص محمد خطابً،_ 1
 .56_المرجع نفسه، ص 2
 .99_خلٌل بن ٌاسر البطاشً، الترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب، ص 3
 .99_المرجع نفسه، ص 4
 .99، صالسابقالمرجع خلٌل بن ٌاسر البطاشً، _ 5



ي.            :                                                         المنهج اللساني النصالفصل األول

                                                                                                                                        
 

 

55 

برات مردود إلى الجانب النفسً للذات المبدعة التً تتؤثر بخ »وٌعتبر التناص: 

د المبدع األسالؾ وآثارهم، هذه الخبرات المشتركة بٌن البشر هً مصدر الفن العظٌم عن

«وسبب تذوقه عند المتلقً
(1)

.  

التناص وذلك بسبب تعدد  ضاءفالذي ٌصنع  »أفق التوقع هو إضافة إلى هذا أن 

نص فً القراءات وتوالٌها إذ عندما ٌقرأ النص/ الخطاب تلوح بوادر معرفة قدٌمة تجددت 

جدٌد، وإذ كانت مالمح التناص فً ظاهر بعض النصوص واضحة من خالل جملة خطاب 

«كثٌر من األحٌان تكون ؼٌر ظاهرة معطٌات لسانٌة مربٌة فإنها فً
(2)

ولذلك جمع  ،

خاصٌة ممٌزة للخطاب ٌبعث النصٌة،  »وظاهرة التناص التوقع والتناص،  الباحث بٌن أفق

«تفاعل إال بهاالثانٌة والتً ال ٌنتهً ال هتوخاصٌ
(3)

. 

عملٌة استبدال بٌن النصوص على المستوٌٌن اللفظً »ٌرى صالح فضل أن التناص 

«اً بحٌث ٌستفٌد نص من نصون سبقتهوالمعنوي مع
(4)

النسبة لجولٌا كرٌستٌفا أّما ب ،

دة وظات عدٌترحال للنصوص وتداخل نصً فً فضاء نص معٌن تتقاطع ملف »فالتناص 

«مقتطفة من نصوص أخرى
(5)

ٌتضمن  »لتناص فً نظر روبرت دي بوجراند وا ،

ابقة سواء العالقات بٌن نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت فً حدود تجربة س

«بوساطة أم بؽٌر وساطة
(6)

.  

ا لعدة نصوص ٌقوم به ربتسوعمل تحوٌل  »وعرؾ لوران جٌنً التناص بقوله 

«نص مركزي ٌحتفظ بزٌادة المعنى
(7)

 عدٌدة معٌنة إذ قد فقد ٌؤخذ التحوٌل عنده أشكاالً  ،

ٌكون تذكراً أو تلمٌحاً أو اقتباساً لوحة نصٌة مجردة ومنتزعة من سٌاقها األصلً أو 

 استلهاماً بتحوٌل اتجاه معنى ما.
                                                           

 .73_أحمد مداس، لسانٌات النص نحو منهج التحلٌل الخطاب الشعري، ص 1
 .73_المرجع نفسه، ص 2
 .74_المرجع نفسه، ص 3
_محمد االخضر الصبٌحً، مدخل إلى علم النص ومجاالته تطبٌقٌه، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، د ط، د س،  4

 . 100ص
 .100_المرجع نفسه، ص 5
 .101_المرجع نفسه، ص 6
ي والبالؼً دراسة نظرٌة تطبٌقٌة، إلفرٌقٌا الشرق _عبد القادر بقشً، تقدٌم محمد العمري، التناص فً الخطاب النقد 7

 .25م، ص2007المؽرب، 
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على خاصٌة من الخاصٌات المكونة للنص وتارة على  »تحٌل التناصٌة تارة 

«رىمجموع العالقات الصرٌحة أو الضمنٌة التً تربط نصا ما بنصوص أخ
(1)

.  

مجموع األجزاء المستشهد بها فً مدونة ما، فً حٌن أن التناصٌة  »أما التناص فهو 

«اعد ضمنٌة ٌقوم علٌه هذا التناصهً نظام قو
(2)

. 

هو ترحال  »نجد عند أحمد عفٌفً ٌعرفه بؤنه: حٌث تعددت تعارٌؾ التناص ف

قتطفة من للنصوص وتداخل نصً فً فضاء نص معٌن تتقاطع وتتنافى ملفوظات عدٌدة م

نصوص أخرى، أو هو أن ٌتضمن العالقات بٌن نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به 

«ابقة سواء بوساطة أم بؽٌر وساطةوقعت فً حدود تجربة س
(3)

. 

اعادة  ٌعٌد النص توزٌع اللؽة وهو حقل »أما التناص فً نظر ٌوسؾ البقاعً 

 تون أصلها معلوماً استجالبام للصٌػ المجهولة التً نادراً ما ٌكالتوزٌع، والتناص مجال عا

متصور التناص هو الذي ٌعطً أصولٌاً معرفٌاً وال شعورٌة عفوٌة مقدمة بال مزدوجٌن، 

نظرٌة النص جانبها االجتماعً، فالكالم كله سالفه وحاضره ٌصب فً النص، ولكن لٌس 

 وفق طرٌقة متدرجة معلومة وال بمحاكاة إرادٌة، وإنما وفق طرٌقة متشبعة، صورة تمنح

«ولٌس إعادة اإلنتاجع اإلنتاجٌة النص وض
(4)

. 

ماً على قضٌة المتبع تقتصر حتقدر كل نص مهماً كان جنسه إال  »أّم التناصٌة فهً 

«أو التؤثٌر
(5)

 هو داللة الكلمات على أشٌاء مختلفة»طً رٌفاتٌر تعرٌفا للتناص ٌقول: وٌع ،

«لوجً على نصوص أخرى وٌحٌل إلٌهاوٌدل فً المستوى السٌمو مختلفة
(6)

والتناص عند  

                                                           
 .77_دومنٌك مانؽونو، المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب، ص 1
 .78_المرجع نفسه، ص 2
 .81_أحمد عفٌفً، نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي، ص 3
 .578_شفٌق ٌوسؾ البقاعً، نظرٌة األدب، ص 4
 .578سه، ص_المرجع نف 5
 موذجاً، عالم الكتب الحدٌث _محمد سالم سعد هللا، مملكة النص "التحلٌل السٌمٌابً للنقد البالؼً الجرجانً أن 6

 .124م، ص2007، 1والتوزٌع، إربد، األردن، ط للنشر
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«قة بٌن النصوص المكونة لنص معٌنمحاولة دراسة العال »هو عند جٌنٌت 
(1)

أّما عند  ،

ٌجاً جدٌداً من نس إعادة النص لتوزٌع اللؽة، فكل نص لٌس إال»روالن بارت فهو 

«استشهادات سابقة
(2)

الحوارٌة القابمة بٌن  »ة إلى تودوروؾ فالتناص عنده هو: إضاف  

«نصوص مختلفة فً نص واحد
(3)

ال ٌمكن تحققه  »وإن التناص فً رإٌة الجرجانً:  ،

المستوى الداللً الذي ٌتم إنتاجه من إنشاء عالقات نحوٌة بٌن مفردات مركبة  ٌقٌناً إالّ فً

و ما ٌصطلح فً سٌاق لؽوي، أّما المفردات فً إطارها المعزول فال تصح سنٌة التداخل أ

إذ ال ٌوجد فً هذا المجال إال المعانً  " المعارضة" بٌن النصوصعلٌه فً أحٌان أخرى ب

الكالم المعقول من جهة معانً ب القول إن المعارضة راجعة إلى واأللفاظ لذلك وج

الفصاحة والبالؼة ومادام البحث فً صدد الحدٌث عن قضٌة التناص فالبد من اإلشارة إلى 

«ه فً النظمتقضٌة السرقات ورإٌة الجرجانً لها تبعاً لنظرٌ
(4)

. 

 لتناص:آلٌات ا

التناص للشاعر بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان  »ات ذلك أّن: للتناص آلٌ 

لإلنسان فال حٌاة له بدونهما وال عٌشة له خارجهما وعلٌه فإنه من األجدى أن ٌبحث عن 

داعً بقسمٌه التراكمً آلٌات التناص ال أن ٌتجاهل وجوده هروباً إلى األمام والت

«والتقابلً
(5)

تستعصً على الضبط والتقنٌن إذ ظاهرة لؽوٌة معقدة  »التناص  وٌعتبر ،

فالتناص إذن إما   ،وسعة معرفته وقدرته على الترجٌح ٌعتمد فً تمٌٌزها على ثقافة المتلقً

قً واجباً ٌوجه المتل ٌكونعتباطٌاً ٌعتمد فً دراسته على ذاكرة المتلقً، وإما أن اأن ٌكون 

«نحو مظانه
(6)

ٌمثل عملٌة إثراء وإؼناء للنصوص بعضها »ص من أنه كمن أهمٌة التناتو ،

ومتنوعة، كما ٌمثل تحرٌراً وانعتاقاً للمبدع نفسه بعضها بعضاً بقٌم داللٌة وشكلٌة متعددة 

ة أجواء أخرى أكثر رحابة من قٌود الثقافة الواحدة، ومن قٌد الزمان والمكان إنه معانق

                                                           
 .124، صالسابقالمرجع محمد سالم سعد هللا،  _ 1
 .124_المرجع نفسه، ص 2
 .125_المرجع نفسه، ص 3
 .133ث حاكم الزٌادي، الدرس البالؼً عند عبد القاهر الجرجانً، ص_ترا 4
 .127، ص2005/ 4_محمد مفتاح، تحلٌل الخطاب الشعري )إستراتٌجٌة التناص(، الدار البٌضاء، المؽرب، ط 5
 .127_المرجع نفسه، ص 6
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«وفصاحة
(1)

ناص ال مناص منه ألنه ال فكاك إن الت»وٌقول محمد مفتاح فً هذا الصدد:  

لإلنسان من شروطه الزمانٌة والمكانٌة ومستوٌاتهما، ومن تارٌخه الشخصً أي من ذاكرته 

ؤوٌل النص من م، وهذه المعرفة هً ركٌزة تلاإنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للع فؤساس

«قبل المتلقً أٌضاً 
(2)

.  

فً كل النصوص،  اراً ق لما كان التناص عنصراً »وما نخلص إلٌه فً النهاٌة هو 

ولما كان أحد أهداؾ علم النص تحدٌد مقومات الخطاب فال ٌمكن إذا وبؤٌة حال من 

األحوال التؽافل عن هذه الظاهرة النصٌة الهامة، لما سٌكون لها من آثار بالؽة سواء فً 

«أو فً التعامل المدرسً مع النصوصالدراسات النقدٌة، 
(3)

. 

تعالق النصً إلى إبراز عدم اقتصار النص على حدث وتهدؾ الدراسات المتصلة بال

واحد، إذ ربما تداخلت فً مجموعة من األصوات الناجمة عن تداخل النصوص ضمن 

تناص تمثل فٌه نصوص أخرى  »احد، فكل نص على حد تعبٌر بارت: الجنس األدبً الو

اء ما سلؾ من على مستوٌات مختلفة، وتحت أشكال قد ال تعتاص على اإلدراك إال قلٌالً سو

«نص هو نسٌج جدٌد من شواهد معادةنصوص الثقافة وما حضر، فكؤن كل 
(4)

.  

وانطالقا من هذا القول نستنبط أن النص تنتظم فٌه مجموعة من النصوص سواء 

كان  صوصنجاءت عن طرٌق وعً أو ؼٌر وعً ألن المإلؾ اجتمعت لدٌه كثٌر من ال

ٌد بحٌث تشكل هذه النصوص نسٌجاً نصٌاً واحداً ٌتعالق بعضها صداها قابماً فً النص الجد

 مع بعض محدثة بناًء متراصاً. 

لسانً قادر على إعادة توزٌع نظام  جهاز عبر »ٌعرؾ جولٌا كرٌستٌفا النص بؤنه: و

ٌة مع اختالؾ اللؽة، جاعالً الكلمة المبلؽة التً تسعى إلى بث المعلومة فً عالقة حمٌم

«أنماط الكالم
(5)

 فلٌس النص إالّ إنتاجٌة وهو ما ٌعنً:، 

                                                           
 .104_محمد األخضر الصبٌحً، مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبٌقه، ص 1
 .104، صمحمد األخضر الصبٌحً، مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبٌقه _ 2
 .104_المرجع نفسه، ص 3
 .283_عبد الملك مرتاض، نظرٌة النص األدبً، ص 4

.277_ المرجع نفسه، ص 5  
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أن عالقته باللؽة التً ٌتموقع فٌها هً عالقة تقوم على إعادة توزٌع اللؽة توزٌعاً -1 »

أن النص عبارة عن استبدال للنصوص ذلك بؤن حٌز النص مجموعة من العبارات -2بنابٌاً. 

«لتؽتدي محاٌدةمؤخوذة من نصوص أخرى، تتالقى 
(1)

. 

من التؤثٌر الواقع علٌها من تلك النصوص فٌقع ذوبان النص فتتالشى لت بقدرتها فتف 

تلك النصوص فً النص الجدٌد وٌبنى بناءاً مفتوحاً على اآلداب والثقافات المختلفة، وٌكون 

 فضاء ؼنً بالدالالت والمواضٌع كما أن هذا التداخل النصً ٌظهر فً مستوى الموضوع

ا ٌظهره التماثل اللسانً للمقاطع فً مستوى البنٌة وًٌ ٌنوالمضامٌن، كما ٌبرز تشابهاً ب

 السطحٌة.

 المعرفة الخلفٌة )المعرفة بالعالم(: -2-8

من المعلوم لدى الدارسٌن الٌوم أن اللؽة باتت الوسٌط بٌن المستعملٌن إذ بواسطتها 

 تجعل التفاعل االجتماعً والثقافً والمعروؾ بوجه عام وٌتحقق علمنا بالعالم الخارجً

النص فً عملٌة القراءة هذا العلم ٌشكل للقارئ ذخٌرة ؼنٌة ٌستطٌع بفضلها أن ٌواجه بها و

معالجته للنص المعاٌن تعتمد من ضمن ما تعتمده على ما تراكم  نفالمعروؾ أ »والتؤوٌل 

لدٌه من معارؾ سابقة تجمعت لدٌه كقارئ متمرس قادر على االحتفاظ بالخطوط العرٌضة 

«سابق له قراءتهاللنصوص والتجارب ال
(2)

. 

بالتٌارات األدبٌة والنقدٌة أن ٌكون ملماً  »ئ الذي ٌواجه نصاً حداثٌاً علٌه فالقار 

 الحدٌثة، وبداٌات الشعر الحر ورواده وتؤثٌر األدب الؽربً ومدارسه على شعراء القصٌدة

القارئ ا ٌشكل اإلطار الذهنً والمعرفً الذي ٌقرأ به القارئ نصه، فعلى كل هذا ٌعتبر زادً 

أن ٌنظم معرفته الخلفٌة فً أطر ومدونات لكً ٌجعل أدواته وإجراءاته التحلٌلٌة منظمة 

«نص بما تملٌه خلفٌته الخاصة به وموجهة توجٌهاً سلٌماً وصحٌحاً، وأن ٌواجه أي
(3)

.  
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وٌذهب مٌنسكً إلى أّن معرفتنا مخزنة فً الذاكرة على شكل بٌنات ومعطٌات 

حٌن ٌواجه شخص ما  »جاهزة وقد حدد الطرٌقة إذ ٌقول: ٌات ٌسمٌها "األطر" تمثل وضع

وضعٌة جدٌدة فإنه ٌختار من الذاكرة بنٌة تسمى إطاراً، وهو إطار متذكر للتكٌؾ مع الواقع 

«رٌق تؽٌٌر التفاصٌل حسب الضرورةعن ط
(1)

. 

وإّن مواجهة أي نص تعتمد "على االستعانة بتجارب القارئ السابقة أي ما تراكم 

تكون هذه  ىمعلومات ومعارؾ اختزنها أثناء تعامله مع نصوص أخرى وحتلدٌه من 

 ةالمعارؾ المكتسبة منظمة، حاول باحثون فً اختصاصات مختلفة تمثٌل هذه المعرف

وبحثها بطرٌقة علمٌة تمكن من اكتشاؾ العملٌات الذهنٌة التً ٌشؽلها  ،المخزونة فً الذاكرة

برز هذه التخصصات التً اهتمت بتنظٌم المعرفة ومن أ ،القارئ أثناء تعامله مع نص ما

برمجة حاسوب حٌث حاول باحثوا االختصاص  ،علم النفس المعرفً والذكاء االصطناعً

قادر على تلقً خطابات محددة بمعنى فهمها وتؤوٌلها، فإّنه على الرؼم من النتابج المتوصل 

ر على معرفة موسوعٌة لمرء تتوفإلٌها فإنها ؼٌر قابلة للمقارنة مع اإلنسان، ألن ذاكرة ا

«ٌصعب حصرها
(2)

.  

وٌذهب مٌنسكً إلى أن المعرفة مخزنة فً الذاكرة على شكل بٌانات جاهزة ٌطلق 

حٌن ٌواجه شخص ما وضعٌة جدٌدة فإنه  »وبٌن طرٌقة استعمالها فً قوله:  علٌها باألطر

رٌق تؽٌٌر قع عن طٌختار من الذاكرة بنٌة تسمى إطاراً وهو إطار متذكر للتكٌؾ مع الوا

«التفاصٌل حسب الضرورة
(3)

أن المعرفة الجاهزة لٌست  »وٌذهب براون وٌول إلى:  ،

النوع تساهم فً دابماً مضمونة، وفً هذه الحالة ٌجب ذكرها للتذكٌر ألّن الخطابات من هذا 

«ها وتوجٌهه إلٌها إن كان ٌجهلهاتذكٌر اإلنسان بالمعلومات إن كان ٌعرف
(4)

.  
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بؤنها متتالٌة ثابتة من األحداث النموذجٌة التً تصؾ  »ن المدونات: وٌعرؾ الباحثو

«ت الزمانٌة والمكانٌة وانتظامهاالعالقا ًا ما، أي تتالوضعً 
(1)

حٌث أطلقوا على هذا  ،

 المفهوم بالتبعٌة المفهومٌة أو ما ٌسمى بالمعرفة الخلفٌة للنص.

 خالصـــة:

والتً بفضلها تتحقق نصٌة  ًحاولت فً هذا الفصل تحدٌد أدوات الترابط النص

ؤبرزت كٌؾ تعمل هذه األدوات فً تشكٌل البنٌة النصٌة وعالقتها التركٌبٌة فالنص، 

والداللٌة على مستوى الجمل المتتالٌة، فتطرقت إلى األدوات النحوٌة والمعجمٌة ودورها فً 

ص فركزت نسجام فً النالتساق، كما أننً تناولت فً هذا الفصل كذلك آلٌات االعملٌة ا

على المفاهٌم الداللٌة كالعالقات والتعرٌض والتناص والسٌاق والمعرفة الخلفٌة، وهنا أخرج 

النص من الدراسة الداخلٌة إلى ما هو سٌاقً تداولً، فٌتطلب التؤوٌل والتفسٌر من قبل 

 القارئ.

نتقال بالدراسة التساق وحده فً دراسة النص، بل إنه مقدمة البد منها فً االإن ا

لكً نوضع النص فً سٌاق إنتاجه، كما ٌتطلب أن نفهمه نفتاح إلى االالنصٌة من االنؽالق 

  فً إطار ذلك وال ٌتحقق ذلك إال بربط النص بآلٌات االنسجام.
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 عٕؼشؼ ِٓ خالي ٘زج جٌفقً ئٌٝ دسجعس لق١ذز "ِذ٠ٕس ذال ِطش" ٌقحقرٙح ذذس ؽحوش

لرً ٚ ،طؼحٔس ذٕظش٠طٟ جالضغحق ٚجالٔغؿحٌَه ذحالعرجٌغ١حخ ِٓ ِٕظٛس ٌغح١ٔحش جٌٕـ ٚ

جٌؾشٚع فٟ ضك١ًٍ ٘زٖ جٌمق١ذز ٠ؿذس ذٕح جٌٛلٛف ػٕذ جٌؾحػش" ذذس ؽحوش جٌغ١حخ " ٌٍطؼشف 

ذؼذ رٌه ٔططشق ئٌٝ ؽشـ جٌمق١ذز قطٝ ٠طغٕٝ ٚ ،جٌّٛؾضز ػٕٗ خالي ٘حضٗ جٌٍّكسػ١ٍٗ ِٓ 

 ٌٕح جٌغٛؿ أوػش فٟ فكٛج٘ح أٚ ِكطٛج٘ح.

 نمحح عه حياج انشاعز تذر شاكز انسياب: .1

وحْ ِٙطّح أذٕحء غالغس ُ٘ ؽحوش ٚػرذ جٌمحدس ٚػرذ جٌّؿ١ذ ٚ »غ١حخ وحْ ٌؼرذ جٌؿرحس جٌ

  َ جٌّذجسط جٌؼ١ٍح فٟ ضٍه جٌٕٛجقٟأوػش ِٓ جٌطؼ١ٍُ جالذطذجتٟ الٔؼذجٌىُٕٙ ٌُ ٠ٕحٌٛج ُ ٚذطػم١فٙ

ضضٚؼ ٚ ،ذز أعشُ٘ فٟ جألػّحي جٌضسجػ١سفرؼذ أْ أوٍّٛج جٌطؼ١ٍُ جالذطذجتٟ أخزٚج فٟ ِغحػ

أٔؿد جذٕٗ جألٚي دػحٖ َ 1926ٚفٟ ػحَ  ،جٌؿرحس ٚ٘ٛ ؽحوش جٌغ١حخورش ٌؼرذ جالذٓ جأل

ٚػحػ ذذس فٟ ِٕضي جألعشز جٌىر١شز هفٌٛس عؼ١ذز فٟ دجس ؾذٖ ذ١ٓ ٚجٌذ٠ٗ ذمش٠س  ،""ذذسج

 «ؾٕٛخ جٌرقشز"ؾ١ىٛس "
)1.(

 

جٌؼشجق  وحٔص ذش٠طح١ٔح لذ أٔٙص جالٔطذجخ ذحالضفحق ِغ قىِٛس »1932َففٟ ػحَ 

أل١ّص ألُِ ٚػّص جٌفشقس أٔكحء جٌؼشجق ٚلرً ػنٛج فٟ ػقرس جٚأفركص جٌؼشجق ِغطمال ٚ

ٔص فٟ "فؿأز أغٕحء جٌٛالدز ٚ وح ٚجٌذز جٌطفً "ذذس ف١صش ذحٌّٕحعرس ٚفٟ جٌؼحَ ٔفغٗ ضٛجالقطفحال

   وحْ جٌطفً ال ٠ؼٟ ِح ٠ذٚس قٌٛٗ ِٓ جألفشجـٚ ،جٌػحٌػس ٚجٌؼؾشْٚ ِٓ ػّش٘ح

«جألقضجْٚ
)2(

. 

جٌّذسعس جالذطذجت١س فٟ لشخ ذحخ ع١ٍّحْ غشخ ؾ١ىٛس ٌؼذَ ٚؾٛد  »دخً ذذس ٚ

فً أْ ٠ز٘د ئٌٝ جٌّذسعس ِحؽ١ح، ٌٚىٓ قّحعٗ وحْ ػٍٝ جٌطجذطذجت١س فٟ لش٠طٗ، ِٚذسعس 

ٚذؼذ أْ أٟٔٙ جٌقف  ،جٌىطحذس جٌؼشذ١سٚضؼٍُ ِرحدب جٌمشآْ جٌىش٠ُ ٚ ،ٌٍذسجعس عحػذٖ ػٍٝ رٌه

س جالذطذجت١س قطٝ جٌخق١د فٟ ِذسعس جٌّكّٛد٠س العطىّحي جٌذسجعجٌشجذغ جٔطمً ئٌٝ أذٟ 
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وحْ لرً رٌه لذ ٔظُ جٌؾؼش جٌؾؼش ذحٌٍغس جٌؼشذ١س جٌفقكٝ، ٚ ذذأ ذذس ٠ٕظُجٌقف جٌغحدط، ٚ

ِٓ أضشجذٗ فؿزخ ذزٌه  ذحٌٍٙؿس جٌؼشجل١س جٌذجسؾس فٟ ٚفف ِٕحظش جٌطر١ؼس أٚ فٟ جٌغخش٠س

  » ٍُجٔطرحٖ ِؼ
(1). 

ِ  ؽٙذ "ذذس    » 1935َِٓ ػحَ ٚفٟ أقذ جأل٠حَ     جٌؿرحسؾذٖ ػرذ ح ذ١ٓ ٚجٌذٖ ٚج "خقح

جٌؿذ ألٔٗ ٌُ ٠طؿحٚص جٌطحعؼس ِٓ جن ِح ٠ذٚس ِٓ خالف ذ١ٓ جٌٛجٌذ ٚجٌطفً ٠فُٙ آٔز ٌُ ٠ىٓٚ

ٚضشن جٌٛجٌذ ِٕضي جألعشز ٚجعطمش ِغ  ،ٚجٌذٖ ػحصَ أْ ٠طضٚؼٌىٕٗ أدسن ف١ّح ذؼذ أْ ٚ ػّشٖ،

«أذٕحءٖ جٌػالغس ِغ سػح٠س ٚجٌذ٠ٗ ذؼذ رٌه ٌُ ٠ش ذذس ٚجٌذٖ جٌزٞ ضشن صٚؾطٗ جٌؿذ٠ذز، ٚ
(2) 

فٟ ٔفغ١طٗ ذك١ع  جٌػمسذح١ٌطُ ٚجٌفمذ ٚصػضع ف١ٗ قظ جالهّثٕحْ ٚ » ٚذزٌه ؽؼش جٌطفً

   .أذٕحءٖ جٌكد جٌزٞ فمذٌُٖٚ ٠زوش أْ أذحٖ قحٚي ِشز أْ ٠ؼٛك ٚجألخ، سػح٠س فمذ قٕحْ جألَ ٚ

َ فّح وحْ ِٓ ؾذٖ ئال أْ أسعٍٗ ئٌٝ 1938فٟ ف١ف  » جالذطذجت١سوّح أٔٗ أٔٙٝ دسجعطٗ 

ِغ أٔٗ وحْ ٠ذسط فٟ  ،جٌرقشز ٌّٛجفٍس ضؼ١ٍّٗ جٌػحٔٛٞ ٚعىٓ فٟ جٌرقشز ِغ ؾذضٗ ألِٗ

ئقذٜ ذٕحش  ٕ٘حن "ٚف١مس"ىٛس دجتّح فٕٙحن ِالػد هفٌٛطٗ، ٚجٌرقشز فمذ وحْ لٍرٗ فٟ ؾ١

٠طٗ ٌمط١غ فغ١ش ِٓ جٌخشجف ؾذٖ فٟ سػح ٚوحْ ذذس ق١ٓ ٠ؼٛد ئٌٝ ؾ١ىٛس ٠غحػذ ،ػِّٛطٗ

ضّػً ظٍص ٚ ٌٚمذ وحْ قرٗ ٌٛف١مس ِٓ جٌكٛجدظ جٌطٟ أغشش ف١ٗ ضأغ١شج ػ١ّمح فٟ أٔٙح ضضٚؾص

ٚوحْ ٠ؼٛد ذ١ٓ جٌف١ٕس ٚجألخشٜ  ،ٚلذ ػىظ رٌه فٟ ؽؼشٖ ف١ّح ذؼذ جٌكٍُ جٌّّطٕغ ذحٌٕغرس ٌٗ،

جعّٙح جٌكم١مٟ ٚ ،عّح٘حوّح  ئٌٝ قرٗ ٌٍشجػ١س "٠ًٛ٘"ئٌٝ روش٠حش جٌش٠ف ٚجٌشػٟ ٚ

«"٘حٌس"
(3)

. 

ٟ لش٠س ؾ١ىٛس ِٓ سٚجد جٌؾؼش جٌكش فٟ جٌؼشجق ٌٚذ ف »ئْ ذذس ؽحوش جٌغ١حخ 

ٚقشَ قٕحْ جألِِٛس  ،َ، ٚئْ ِؼٕٝ جعّٙح ِىحْ جألػ1926ّٝق١د جٌخجٌّؿحٚسز ٌرٍذز أذٟ 

فٟ ذغذجد جٌكح١ٌس ٚفٟ جٌرقشز جٌكحؾس ٌىٕٗ ٚجفً دسجعطٗ جٌػح٠ٛٔس هفال ٚرجق ِشجسز جٌؼٛص ٚ

  ١ٓ جٌؼح١ٌس ٚجسضحد ٔذٚجش جألخ فحٔطّٝ ئٌٝ دجس جٌّؼٍَّ 1943ؾحء جٌغ١حخ ئٌٝ ذغذجد عٕس ٚ
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ـ ..ذغذجد.لغُ جٌٍغس جإلٔؿ١ٍض٠س فٟ ـ ضخشؼ ِٓ دجس جٌّؼ١ٍّٓ جٌؼحٌٟ »َ 1948ٚفٟ ػحَ 

لذ هشد ِٓ ػٍّٗ ذغرد ٔؾحهٗ جٌغ١حعٟ فٟ ففٛف جٌكضخ جٌؾ١ٛػٟ جٌزٞ ٚ ػًّ ِذسعح  ُ غ

جٌكٛجدظ جٌٕٙغحس٠س جٌطٟ ٚ جٌغٛف١طَٟ ذؼ١ذ جٌّإضّش جٌؼؾش٠ٓ ٌٍكضخ 1957جٔمطغ ػٕٗ فٟ ػحَ 

َ ٚفٟ عّٕٟ ق١حضٗ جألخ١شز وحْ جٌغ١حخ فٟ ػذجد جٌّٛظف١ٓ فٟ ِشفأ 1956ٚلؼص فٟ ػحَ 

«جٌرقشز جٌكىِٟٛ
(1)

 

 أعمانه األدتيح:

 انكتة انشعزيح:-أ

 َ.1947، 1 جٌمح٘شز، ه ـِطرؼس جٌىشٔه ذحٌفكحٌس  :أص٘حس رجذٍس- (1

 َ.1،1950جٌطكف ، ه ـِطرؼس جٌغشٞ جٌكذ٠ػس  ـِٕؾٛسجش دجس جٌر١حْ  :أعحه١ش- (2

 1952َ، 1ه ذغذجدـ ـ ـِطرؼس جٌض٘شجء  :قفحس جٌمرٛس- (3

 َ.1954، 1ه ذغذجدـ ـ ـِطرؼس دجس جٌّؼشفس  جٌِّٛظ جٌؼ١ّحء:- (4

 .1954، 1ه ذغذجد ـ ـِطرؼس جٌشجذطس  جألهفحي:جألعٍكس ٚ- (5

 َ.1960، 1ه ــ ذ١شٚش ــدجس ِؿٍس ؽؼش  :أٔؾٛدز جٌّطش– (6

 َ.1962 1ه ــ دجس جٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ  جٌّؼرذ جٌغش٠ك:– (7

 َ.1963ػحَ   ــ ذ١شٚش  ـِٕضي جأللٕحْ :دجس جٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ – (8

 َ. 1965 1ه ــذ١شٚش  ـدجس جٌط١ٍؼس  ؽٕحؽ١ً جذٕس جٌكٍرٟ :– (9

 َ.1965، 1ه ــ ذ١شٚش ــئلرحي:دجس جٌط١ٍؼس – (10

 َ.1965، 1ـ هـذ١شٚش  ـ دجس جٌط١ٍؼس  ؽٕحؽ١ً جذٕس جٌؿٍرٟ:ئلرحي ٚ– (11

1971َ، 1ه د ــذغذج ـــٚصجسز جإلػالَ جٌؼشجل١س  ل١ػحسز جٌش٠ف:– (12
(2)

. 

 َ.1972، 1ه ــ ذغذجد ــٚصجسز جإلػالَ جٌؼشجل١س  أػحف١ش:– (13

 1ــ هش ــ ذ١شٚدجس جٌؼٛدز ذحإلؽشجن ِغ دجس جٌىطحخ جٌؼشذٟ  جٌٙذج٠ح:– (14

1976.َ 

 1ه ــ ذ١شٚش ــجٌرٛجو١ش:دجس جٌؼٛدز ذحإلؽشجن ِغ دجس جٌىطحخ جٌؼشذٟ – (15

1974.َ 
                                                           

          .5ؿ، 1ه فحخش فحٌف ِٟ ،جٌٕظُ جإلذذجػٟ ػٕذ ذذس ؽحوش جٌغ١حخ )ضم٠ّٛٗ فٟ جٌٕمذ جألدذٟ جٌكذ٠ع (،دجس ج١ٌٕحذ١غ، دِؾك، -1

2
 .265َ، ؿ1981-1404ٖ، 1ػػّحْ عؼذٞ، جٌػٛسز جٌؿضجتش٠س فٟ جٌؾؼش جٌؼشجلٟ، جٌمغُ جألٚي، هـ 
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 1ه ــذ١شٚش  ؽشجن ِغ دجس جٌىطحخ جٌؼشذٟ ــز ذحإلفؿش جٌغالَ:دجس جٌؼٛد– (16

1974.َ 

 :انتزجماخ انشعزيح -ب

 غذجد.ذ ــَ ــ ِطرؼس جٌغالأٚ جٌكد أٚ جٌكشخ :ػٓ أسجغْٛ  ػ١ْٛ ئٌضج– (1

 لقحتذ ػٓ جٌؼقش جٌزسٞ: ػٓ ئ٠ذظ عط٠ًٛ .– (2

 لقحتذ ِخطحسز ِٓ جٌؾؼش جٌؼحٌّٟ جٌكذ٠ع.– (3

1951َ -ذغذجد -ِؿٍس جٌؼحٌُ جٌؼشذٟلقحتذ ِٓ ٔحظُ قىّص: – (4
(1)

. 

  

ح  »ٌرذس ؽحوش جٌغ١ّحخ      ّّ  جٌؼشذٟ فٟ وً ضحس٠خٗ ػشفٙح جٌؾؼشفٟ ق١حضٗ ٚ ِٛضٗ ِأعحز لٍ

ح ػٓ قحٌطٗ جٌقك١س فٍُ ٠فٍف جٌؼالؼ فٟ ِغطؾفٝ جٌؿحِؼس جألِش٠ى١س ذرٚ  ِّ أفركص ١شٚش ٚأ

 ًِ فٟ أْ ٠رحسقٗ جٌّشك جٌٛذ١ًجألذ١ٓ ج١ٌأط ِٓ جٌؾفحء ٚ٘ٛ ٠طمٍد قحٌطٗ ضضدجد عٛءج ٚ

جٌقك١س عحءش قحٌطٗ ٚضشن ذ١شٚش ػحتذج ئٌٝ جٌرقشز دْٚ أْ ٠طشأ ػ١ٍٗ أٞ ضكغٓ ٍِّٛط ٚ

ج لذ١ِٗ «ٚ أفرف ال ٠ّؾٟ ئاّل ِؿشؾش 
(2)

. 

أػقحخ جٌكشوس ٚ ذغرد ِؿٙٛي ٌؼٍٗ ِطقً »وحْ جٌطؾخ١ـ جٌٕٙحتٟ ٌٍّشك ِشك ٚ   

ذؼٕقش جٌذَ جٌخر١ع ق١ٓ وحٔص خال٠ح جألػقحخ جٌكشو١س ضؼحٟٔ ِشمح عحس٠ح أظٙش ٔفغٗ 

ذؼذ ػالؼ ِؼشٚف ٌُٚ ٠ىٓ ٌٙزج جٌّشك ٚجٌنّٛس جٌّطضج٠ذ فٟ جٌؼنالش ذحٌؾًٍ ٚخحسؾ١ح 

ِكحٚالش ػذ٠ذز ِٓ جألفذلحء دخً ذذس جٌّغطؾفٝ جأل١ِشٞ ذحٌى٠ٛص ٌٍؼالؼ ػٍٝ ٔفمس 

ؾغّٗ جٌٙض٠ً ِض٠ذج ِٓ ُ ٠غططغ ٚجصدجدش قحٌطٗ جٌقك١س ضطذ٘ٛس ٌٚجٌكىِٛس جٌى٠ٛط١س 

ٙش جٌخ١ّظ جٌّٛجفك جٌذل١مس جٌخّغ١ٓ ذؼذ ظجٌػح١ٔس ٚ فٟ جٌغحػسفحسق جٌك١حز جٌّمحِٚس ٚ

                                                           
1
 .        266ؿ  دسجعس ضك١ٍ١ٍس ٌٍؾحػش ذذس ؽحوش جٌغ١حخ جألدخ جٌغ١حعٟ ٚ جٌكذجغس فٟ جٌؾؼش جٌؼشذٟ، ِشصٚق،ذػ١ٕس ػٍٟ ئذشج١ُ٘  -

2
  .65ؿ ،ـ جٌّشؾغ ٔفغٗ
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  فذ٠مٗ جٌؾحػش جٌى٠ٛطٟ ػٍٝ جٌغرطٟٔمً ؾػّحٔٗ ئٌٝ جٌؼشجق ٠شجفمٗ .24/12/1964ٚي

«خ فٟ ِمرشز جٌكغٓ جٌرقشٞ ذحٌرقشزٚٚسٞ ؾػّحٔٗ جٌطشج
(1)

. 

حه ذ١ٓ جٔكرحط ٘ٛ جالسضر »جٌّكٛس جٌزٞ ضذٚس قٌٛٗ جألعطٛسز فٟ "ِذ٠ٕس ذال ِطش

 ،جٌٕط١ؿس ذحٌغردعس دٚس٘ح ،جسضرحه ػؿض سِٛص جٌخقد ػٓ ِّحسٚ جعطّشجس جٌرالء،جٌّطش ٚ

ّْ ػحذذ٠ٙح ٠مِْٛٛ  فٟ ضّٛصسِض جٌخقد ػؾطحس غ١ش لحدسز ػٍٝ ذؼع جٌك١حز  ذأدجء ٌزج فا

ذحٌّػً ٌطّٛص ٚ ٚجعطذسجس ذشوحضٙح، ضمذ٠ُ لشجذ١ٓ ١ًٌٕ سمح٘ح،جٌطمٛط جٌالصِس ِٓ أدػ١س ٚ

ئٌٝ  ال ٠ىحد ٠قً ِٕٙحألِطحس ضٕضي ٚسجء أعٛجس ذحذً...ِٚغحػذضٗ فٟ ِّٙطٗ ٌىٓ جٌؾذ أصسٖ ٚ

ّْ جٌّطش ع١ٙطً ١ٌغغً ذحذً ِٓ خطح٠ح٘ح رٌه أْ  ذحذً ٔفغٙح ئال جٌشرجر جٌزٞ ٠رؾش ذحألًِ ذأ

ذذس ؽحوش جٌغ١حخ فٟ لق١ذضٗ "ِذ٠ٕس ذال ِطش"جعطخذَ ضّٛص جٌرحذ١ٍس آٌٙس جٌخقد جٌطٟ ضخٍّص 

جٌؿفحف صسع فحٔطؾش فٟ جٌّذ٠ٕس جٌؿٛع ٚ الئر ال ِطش ٚ ػٓ جٌّذ٠ٕس فؿّف ف١ٙح  وً ؽٟء،

ٚعحس فغحس  ٌمش٠س جٌطنشع ئٌٝ ج٢ٌٙس جٌخقد ٚضمذَ ئٌٝ ضّٛص ٚقر١رطٗ ػؾطحس رذأ أً٘ جف١

 ٠ؾؼً خحهف جٌرشق ذظً ِٓ خالي جٌّحء ٚ ،فرّحس ٚفحوٙس لشذحٔح ٌؼؾطحس ذحذً ٠كٍّْٛ عالي

 «جٌٕحسٚجٌخنشجء ٚ
(2)

. 

أؽرٗ ذّٛلذ ٠طمذ جٌؿّش ف١ٗ ضكص جٌشِحد ٔحس ذال ٌٙد ضذخ »ضرذٚ" ذحذً "فٟ جٌمق١ذز 

ضىحد جٌغكد جٌطٟ ضؿٍٍٙح أْ ٚضضٚي.ال ضٍرع ٘زٖ جٌكشجسز أْ  غُ دٚس٘ح،ٚجٌكشجسز فٟ دسٚذٙح 

ٛؽه أْ ضذق ض ،ٌىٓ رٌه ال ٠كذظٚٚفكٛز ضّٛص ٚذؼػٗ  ضطٍك ؽشجسز ضإرْ ذٙطٛي جٌّطش

 أ١ٔٓ ِشمح٘ح .٠مٛي جٌؾحػش:ش أذشجؾٙح ٚػٓ فف١ غُ ضٕؿٍٟ جألِٛس ،هرٛي )جٌػٛسز(فٟ ذحذً

فِٟ ُغُشفَحِش ِػْؾطَحسْ  َٚ 

٠َِٚسُ  ُش جٌفََخحس َخح ِِ َؿح َِ  ًُ  ذاِلَ َٔحسْ  ضَظُ

 

 

                                                           

  

1
 2006 ،1جٌكذ٠ع،ئسذذ،ه ٘حٟٔ ٔقش هللا ،جٌرشٚؼ جٌشِض٠س دسجعس فٟ سِٛص جٌغ١ّحخ جٌؾخق١س ٚ جٌخحفس ،ػحٌُ جٌىطدـ 

 .148ص

 

 .148نفسه، ص ـ المرجع2
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 ضكحد جٌغٛف١طٟ الػٍٝ سأعٙح جٚ جٌطٟ ضّػً جألسذحخ جٌىرشٜ ٕ٘ح سِض ٌمٜٛ ج١ٌغحس ػؾطحس:

 «جٌكضخ جٌؾ١ٛػٟ جٌؼشجلٟ ؾضءج ُِٕٙ
(1)

. 

  ش ٔق١ش ٌمٜٛ جٌطكشس فٟ جٌؼحٌُ ٠ؼذ أور»جٌغٛف١طٟ فٟ رٌه جٌٛلص  وحْ جإلضكحدٚ

جٌطكشس فٟ ٚلٜٛ جٌطغ١١ش  ج١ٌغحس٠ْٛ ػحِس ٠ؾىٍْٛ ؾضءج ِٓٚ   وحْ جٌكضخ جٌؾ١ٛػٟٚ

ذ ػؾش عٕٛجش ِٓ جٌٕنحي َ ذؼ1955لذ جٔفقً جٌؾحػش ػٓ جٌكضخ جٌؾ١ٛػٟ ػحَ ٚ ،جٌؼشجق

ضمذ٠ُ  ِغ جٌٛجلغ  ضٛق١ذ جألعطٛسزٚ ،جألعطٛسزحٚي ضٛق١ذ جٌٛجلغ ِغ ٘ٛ ٕ٘ح ٠كفٟ ففٛفٗ ٚ

حتقٙح ضٛظ١ف سؤ٠ح ٌّح ٠ؿشٞ فٟ ذالدٖ ػٍٝ عر١ً جإل٠كحء ِٓ خالي لق١ذز أُ٘ خق

ػاللطُٙ ٚ خطح٠حُ٘"سِٛص جٌخقد فٟ ذحذً ٚضؿحٖ "ٟ٘ سؤ٠ح ع١حع١س ِكذدز جٌطمٛط ٚ

 جخطالفٙح٘ٛ ٘زج حَ جٌمحتُ وأّٔٗ أِش ِفشٚؽ ِٕٗ ٚضغمو ِٓ قغحذٙح ضّحِح جٌٕظ ،ذؼؾطحس

«جٌؿٛ٘شٞ ػٓ"أٔؾٛدز جٌّطش"جٌطٟ وحٔص ضطكذظ ػٓ جألٚمحع فٟ ظً رٌه جٌٕظحَ
(2)

 

ِّحسعس همٛعُٙ ذشفغ ػمحتذُ٘ ػرش  "»٠رذأ جٌؼرحد وّح ضقٛسُ٘ "ِذ٠ٕس ذال ِطش

كظ جٌؿّح١٘ش ، فطأضٟ أدػ١طُٙ ٍِٛٔس ذجالعطغحغس ذّؼرٛدضُٙ ػؾطحسٚ قٕحؾش جٌمقد ذحٌذػحء

 ذحهال  ِؼرشز ػٓ جألعف أٚال : ٠ذػْٛ ضّػ١ٍٙح قم ح أَ جٌطٟ ٠ؼ١ؾْٛ ذ١ٕٙح ٚ

ْٓ َدجِس ئٌَٝ َدجسْ ٚ ُُ وحٌُغَشذَحِء ِ ِ١َٙٔ ُٓ  َْٔك

ْٓ ََ٘ذج٠َحَ٘ح  ٌَِْٕغأََي َػ

َٚ ُؾ١َحُع  ... ُٓ ِْ َوفَّحَ٘حَْٔك ْٖ فَحِسغطَح  أََعفَح

ِْ َػ١َْٕحَ٘ح  ٚلَحِع١َطَح

ِْ وحٌز٘دْ  « ذَحِسَدضَح
(3).

 

                                                           

 .148ص ، جٌخحفسدسجعس فٟ سِٛص جٌغ١ّحخ جٌؾخق١س ٚ٘حٟٔ ٔقش هللا ،جٌرشٚؼ جٌشِض٠س ـ 1

 .149ص ـ المرجع نفسه،2

 .150ٔفغٗ، ؿ -ـ 3
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ِظح٘ش ضٛجفً جٌغ١َٛ جٌّٛؽكس ذحٌٍْٛ جألقّش )فرغس " جألعفٚضغطّش ذشغُ ٘زج 

ػحَ ،ف١ؿأس جٌؼرحد ذحٌنشجػس ٚ جٌؾىٜٛ  ػحِح ذؼذجٌش٠حـ جٌؼٛجلش ٚ جٌرشٚق جٌخٍّدٚخ( ٚجٌغش

 ف١مٛي جٌؾحػش فٟ ٘زج جٌغ١حق: جالضٙحَجٌطٟ ضقً قذ 

س َّ ح َسْق َِ  ف١ََح أَْسذَحذَُٕح جٌّطَطٍِؼ١َٓ ذَِغ١ِْش 

ُْ جٌِكَؿحُس ٔكغِّ  ـُ فُِٟػ١ُُٛٔى َْٕذج سِ  َٙح ضَ َّ  جٌَؼْط

س   َّ َٕح ذاَلَ َْٔم ُّ  ٌِطُْشِؾ

َ َسَقٝ ذَط١ِثَحش  ضٍَُُٛن ُؾفََُٕٛٔح ّٓ  ضَُذُٚس َوأََُٔٙ

 َقطَٝ أٌَِْفَٕحَ٘ح

جس   َٛ َح ٌِرََٕحِش أَْع ُْ جٌِكؿحُس َوأَّٔٙ  ُػ١ُُُٛٔى

ًُ جأل٠َِْذٞ ذ١ََِٕٕحَ٘ح ح الَ ضَْفَؼ َّ  ذِأ٠َِْذ٠َٕح ذَ

٠طكٌٛٓ ػٛجٔظ فحٌؼزجسٜ  ،جٌٕرحش ػٍٝ جٌغٛجءجٌؿفحف ؽحِال جإلٔغحْ ٚجٌؿذخ ٚ ٠غطّشٚ

ً جٌؼرحد ضّٛص جٌفحدٞ...ٌؼّ جٌؾؼد جٌؼشجلٟ ٚ جٌٕخً ٠غذٚ أٔقحذح ؾشدجء،ٚجٌىشِس ٚ ،ضذس٠ؿ١ح

جعطرذٌٛج جٌذخٓ ...ٚفك١كس ٠إدْٚ همٛعُٙ ذطش٠مس ِالتّس ٠ٚٚغطف١مْٛ ِٓ غفٍطُٙ ، 

ُ٘ ٠ضػّْٛ أُٔٙ ٠كغْٕٛ فٕؼح غُ ٠طّْٙٛ ٚ أٚؽحخ ٚجٌمّفصسػْٛ ِٓ ِح جٌؾٛفحْ ٚٚ

 ِؼرٛدُ٘ ضّٛص ٠مٛي جٌؾحػش:

ف١ََٕح  َٛ فَّٝ ٌََٕح –فَ َٚ ح  َِ َْٔزُسْٖ –ٚ 
(1)

. 

ضكحد الفحٌؼرحد ٠ٛصػْٛ جضٙحِحضُٙ "ضحسز ٠ٍمْٛ جٌٍَٛ ػٍٝ سذطُّٙ جٌىرشٜ ػؾطحس )ج

ٚضحسز ٠طّْٙٛ جٌؾؼد جٌؼشجلٟ ذؼذَ جٌم١حَ ذٛجؾرٗ ٔكُٛ٘ ِٓ دػُ ٌٍكضخ أٚ جٌغٛف١طٟ( 

ػٍٝ وّح ٠ٕرغٟ ٚ ،أدٚج ٚجؾرُٙ ٔكٖٛ أْجالٔخشجه فٟ ففٛفٗ أٚ جٌرمحء فٟ ضٍه جٌقفٛف ذؼذ 

ُّ ٚؾٗ...فاْ جٌؼرحد ٔؾ١ذُ٘ ٠ذفؼْٛ ٘زٖ جٌّشز ذحألهفحي ...ِٚغ١شز جألهفحي ضّٙض جٌّؾحػش ٚ أض

 "جألِِٛس "فٟ ػؾطحس ُٚ٘ ٠غطغمْٛ: ئّّٔح ٠خحهرِْٛإغش ٌٍغح٠س ألُّٔٙ 

ضَِٕح ضَُٕحِد٠َٕح َٛ  لُرُُٛس ئِْخ

َْٕه أ٠َِْذ٠َٕح ضَْرَكُع َػ َٚ 

ءُ  ًْ َِ َف  ْٛ َّْ جٌَخ ـُ آَرجسْ  أِلَ ِس٠َح َٚ  لٍُٛذََٕح 

                                                           

  .150ؿ، جٌغ١حخ جٌؾخق١س ٚ جٌخحفس سِٛص ٘حٟٔ ٔقش هللا، جٌرشٚؼ جٌشِض٠س دسجعس فٟ-1
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جألَْفٛجُش ضَْذُػَٛٔح َٚ َُٙٛدَٔح فَََٕخحُف، ُِ  ضَُُٙض 

س   َّ ٍْ َْ فِٟ جٌظَ ْشضَِؿفُٛ ُِ  ُٓ  ُؾ١َحُع َْٔك

َٕح ضَُغط١َٕح ٌّ ًِ ضُْطِؼ َْٔرَكُع َػْٓ  ٠َذ  فِٟ ج١ٌٍَْ َٚ 

ٍْفَمَحِش ذَِضَِٔذَ٘ح جٌَؼحِسٞ طَ ُّ  َُٔؾذُّ ُػ١ََُٕٛٔح جٌ

حءِ َٚ  َّ ٍْ َْٕه فِٟ جٌظَ ْٓ َْٔرَكُع َػ ْٗ  ، َػ َّ ٍْ ْٓ َق  غَِذ١٠ِٓ َػ

س َّ ْٓ َفْذِسَ٘ح جألُفُُك جٌَىر١ُِش ٚغَْذ٠َِٙح جٌَغ١ْ ِِ  ف١ََح 

ْؼُص َٔؾ١َِؿَٕح  ِّ ُّٛشُ ع َسأ٠َُْص َو١َْف َٔ  فَحْعم١َِٕح-َٚ

ج أََعفَحْٖ  َٚ َْٔص ،  َٚ أَ ُٛش  ُّ س-َٔ َّ  لحَِع١َسُ ذاِلَ َسْق

 

ذحٌطمق١ش ٚ٘ٛ ئضٙحِٙح ئٌمحء جٌطرؼس وحٍِس ػ١ٍٙح ٚحس ٚجٌغطش جألخ١ش فٟ ٔؾ١ذ جألهفحي ٌَٛ ػؾط

ِكطٛج٘ح ضىش٠ظ ٌٍٕٙؽ جٌزٞ جضرؼٗ جٌؼرحد ِٓ آذحءُ٘ فٟ همٛعُٙ جٌّفشغس ِٓ ٚ جعطّشجس

 جٌّض٠فس "
(1 )...

 ٌىٓ جألهفحي ذرشجءضُٙ ٠ٍطفطْٛ ئٌٝ ِٓ ٠ٛؾُٙٛٔٙ ٚ ٠فحؾثُٛٔٙ لحت١ٍٓ:

ْٓ َع١ُْك١١َِٕح؟ آذحءٔحف١ََح  َِ ْٓ ٠َْفطَذ٠َِٕح؟  َِ ، 

ُٗ ف١َِٕح؟ َّ ُُ ٌَْك ْٛش ٠ٌَُٛ ُّ ْٓ َع١َ َِ َٚ 

ذغٌٙٛس همٛط ١ٍٙح رٌه أْ ػؾطحس فٟ أعطٛسز جٌغ١حخ ١ٌغص لٛز ػ١ّحء أٚ ِغفٍس ضٕطٍٟ ػ 

 ح١٠ش ع١حع١س غٛس٠س قم١م١سِؼٌّض٠فس فٟٙ ضم١ُ جألِٛس ذٕضج٘س ٚػ١ٍّس، ٚذّمح١٠ظ ٚػحذذ٠ٙح ج

١ذضٙح ٌىُٕٙ ِؼٙح فٟ جٌّخٍقْٛ ِّٓ ال ٠ذ٠ْٕٛ ذؼمقطٝ ٌٚٛ وحْ جٌّذسعْٛ ِٓ ػحذذ٠ٙح  ٚ

جٌّخٍقْٛ ٠مذسْٚ ٚ ــػؾطحس ـِقحٌف ػ١ٍح ِؾطشوس ٚ ٠ؿّؼُٙ ذٙح ِق١ش ٚجقذخٕذق ٚجقذ ٚ

 وشوشز .ٚ تش أِس ال ِؿشد خفمحش ألذجَ أ٠ذٞٝ أْ جٌغ١حعس ِقحػٍ
(2)

 

 أدواخ االتساق في انقصيذج: -3

 جٌكزف جالعطرذجي، جإلقحالش ٟ٘:ٚظفص جٌذسجعس خّظ أدٚجش ِٓ ٔظش٠س جالضغحق 

جٌر١ٕس جٌى١ٍس ح ِّ٘ٓ ٔظش٠س جالٔغؿحَ  أدجض١ٓوّح جعطػّشش ، جالضغحق جٌّؼؿّٟٚ جٌٛفً

 جالٔغؿحَ.ٚعٕغطًٙ دسجعطٕح ذحالضغحق غُ ١ٍ٠ٗ  ،جٌخٍف١سجٌّؼشفس ٚ

                                                           

  .151،ص جٌغ١حخ جٌؾخق١س ٚ جٌخحفس جٌرشٚؼ جٌشِض٠س دسجعس فٟ سِٛص ـ  هاني نصر هللا،1

  .151جٌّشؾغ ٔفغٗ ،ؿـ  2
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 االتساق:

ٔظش٠س جالضغحق ػٍٝ جٌمق١ذز ال ذأط ذأْ ٔزوش ضؼش٠فح ِٛؾضج  لرً جٌططشق ئٌٝ ضطر١ك

رٌه جٌطّحعه جٌؾذ٠ذ ذ١ٓ جألؾضجء جٌّؾىٍس ٌٕـ  »فحالضغحق ٠شجد ذٗ ػحدز  ٌٗ ِغ روش أدٚجضٗ.

٘زٖ ٚ ضقً ذ١ٓ جٌؼٕحفش جٌّؾىٍس ٌٍٕـ، ٚ٘زج جٌطّحعه ٠طأضٝ ِٓ خالي ٚعحتً ٌغ٠ٛس ِح،

ضإٌٚٗ ٌىٟ ٠ؼذ ّٔقح ١ع ضغحُ٘ فٟ ٚقذز جٌٕـ جٌؾحٍِس ٚذك ،جٌٛعحتً جٌٍغ٠ٛس ضخٍك جٌٕق١س

ِٓ غُ جفطمش ئٌٝ ٚ ،فٛظ ئٌٝ جٌٕق١س أٚ مؼفص ٔق١طٗفاْ جٔؼذِص أٚ مؼفص جفطمش جٌٍّ

 «جالضغحق
(1.)

 

 اإلحانح:-3/1

جخً ئٌٝ ػٕحفش ٌفظ١س أخشٜ ٔمذس٘ح دػٛدز ذؼل ػٕحفش جٌٍّفٛظ »ّػً فٟ فطط

جإلقحٌس جٌّمح١ِس  ٓ ست١غ١ٓ ّ٘ح:ضٕمغُ جإلقحٌس ئٌٝ لغ١ّجٌٕـ أٚ فٟ جٌّمحَ )خحسؾٗ(،ٚ

رٌه أْ جإلقحٌس جٌّمح١ِس ضغحُ٘ فٟ خٍك جٌٕـ ألٔٙح ضشذو جٌٍغس ذغ١حق  جإلقحٌس جٌٕق١س،ٚ

ٌٕق١س ذذٚس فّؼحي فٟ قحٌس ج،ذ١ّٕح ضمَٛ جإلضغحلٗ ذؾىً ِرحؽشجٌّمحَ،ئال أّٔٙح ال ضغحُ٘ فٟ ج

«جضغحق جٌٕـ
(2)

 

ٚأعّحء جإلؽحسز ٚجٌؿذ٠ش ذحٌزوش أْ جٌؼٕحفش جٌطٟ ضٍّه خحف١س جإلقحٌس ضنُ جٌنّحتش 

 عٕؼشمٙح ذؾىً ِٛؾض غُ عٕؼّذ ئٌٝ سفذ قنٛس٘ح دجخً جٌٕـ.ٚٚأدٚجش جٌّمحسْ   

 انضمائز:-1

جألدٚجس أدٚجس جٌىالَ ٚأِىٓ جٌط١١ّض ف١ٙح ذ١ٓ  »جالضغحقئرج ٔظشٔح ئٌٝ جٌنّحتش ِٓ صج٠ٚس       

ح أدٚجس جٌىالَ فطٕذسؼ ضكطٙح ؾّ جألخشٜ، ِّ ٟ٘ ١غ جٌنّحتش جٌذجٌس ػٍٝ جٌّطىٍُ ٚجٌّخحهد ٚأ

«جٌّخحهد/جٌّخحهر١ٓ( ُ/جٌّطى١ٍّٓ،ئقحٌس خحسؼ جٌٕـ ضؾ١ش ئٌٝ جٌّمحَ)جٌّطىٍ
 (3)

 

ق١ع ضطحٌؼٕح جإلقحٌس جٌّمح١ِس ِٕز  ،ذٖ قحفال  ذٙزج جٌٕٛع ِٓ جإلقحٌسئرج ضإٍِٔح جٌٕـ عٕؿٚ

 جٌزٞ ٠مٛي:  جألٚيجٌغطش جٌؾؼشٞ 

ذ٠َِٕطَُٕح ضُِإِسُق ١ٌٍَََْٙح َٔحٌس ذِالَ ٌََٙد . َِ 

                                                           

١ٔظ )غٕحت١س جالضغحق ٚجالٔغؿحَ (،ِؿٍس دسجعحش جٌؿحِؼس جألسد١ٔس ،ِؽ ألدٚ ٌٛلصج لق١ذز ،جٌشٚجؽذز عحِف-ـ 1

  .517َ،ؿ3،2003،ػذد3

  .17ِكّذ خطحذٟ ،ٌغح١ٔحش جٌٕـ ِذخً ئٌٝ جٔغؿحَ جٌخطحخ،ؿ -2

  .517،ؿلق١ذز جٌٛلص ألد١ٔٚظ )غٕحت١س جالضغحق ٚجالٔغؿحَ (،ِؿٍس دسجعحش جٌؿحِؼس جألسد١ٔس ، عحِف جٌشٚجؽذز -3
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زج فؼٍٝ ِٓ ٠ؼٛد ٘ ،ػٍٝ جٌّطى١ٍّٓ أٚي ئقحٌس ِمح١ِس ئر ٠ّػً جٌن١ّش جٌّطقً جٌؼحتذ

د أْ ٠ؿّغذ ١ٙح جٌؾحػش ِٚحٟ٘ جٌّذ٠ٕس جٌطٟ ٠ؼٕجٌن١ّش؟ ٚ ّٛ ٙح ٚ ٠ٕمً ضؿشذطٙح؟جٌطٟ ٠ ّّ ٘ 

ٌٛ ذكػٕح ػٓ جإلقحٌس جٌّمح١ِس فٟ جٌٕـ ٌٛؾذٔح٘ح ضشددش عط١ٓ ِشز فٟ ٔـ ػذد أعطشٖ ال ٚ

ج ِٓ جٌطغحؤي قٛي أٌٚثه جٌّؼ١١ٕٓ جٌز٠ٓ أقحي ئ١ٌُٙ ٠93ض٠ذ ػٓ ) ّٛ ح ٠نفٟ ؾ ّّ (عطشج ،ِ

 جٌؾحػش ذن١ّش جٌّطى١ٍّٓ فّٓ ٠ىْٛٔٛ؟

 ال ذأط ذأْ ٔخطحس ّٔٛرؾح آخش دجي فٟ ٘زج جٌكمً فٟ لٛي جٌؾحػش:ٚ

ُظ آرجَسِ  ئٌٙسضَُإُٚخ  ّْ ًَ َؽ َِ ُخْرَض ذَحذِ  جٌَذ

ُُ َوحٌُغَشذَحءِ  ١ِٙ َٔ ُٓ ْٓ َدجِس ئٌَٝ َدجسِ  َْٚٔك ِِ 

ْٓ ََ٘ذج٠َحَ٘ح  ٌَِْٕغأََي َػ

 َٚ  ُٓ ِْ َوفَّحَ٘حُؾ١َحُع َْٔك ْٖ فَحِسَغطَح  أَعفَح

 ِْ لَحِع١َطَح  َػ١َْٕحَ٘ح َٚ

ِْ َوحٌَزَ٘دِ َٚ   ذَحِسَدضَح

١ذ فٟ جضغحق جٌٕـ ذؾٟء فحٌّالقع ِٓ خالي ٘زٖ جألعطش أْ جإلقحٌس لذ أعّٙص ئٌٝ قذ ذؼ  

ّْ جٌّطّؼٓ ف١ٗ ٠طٛلف ذقٛسز أعحع١س ػٍٝ فُٙ وّٕٗ جٌّكحي ئ١ٌُٙ خحسؼ  ِٓ جٌغّٛك ئاّل أ

 جٌٕـ.

ح جألدٚجس جألخشٜ ف١ ٘زج ف١ّح ٠خـ أدٚجس جٌىالَ ، ِّ مّحتش جٌغ١رس،ٟٚ٘ ػٍٝ ٕذسؼ مّٕٙح أ

ضقً ذ١ٓ ألغحِٗ،فطٍؼد ىً ّٔطٟ فطمَٛ ذشذو أؾضجء جٌٕـ ٚػىظ جألٌٚٝ ضك١ً لر١ٍح ذؾ

ح فٟ جضغحق جٌٕـ ٚذ  ِ ج ٘ح ٌٕـ،ٔؿذ ق١ّٕح ٔشفذ مّحتش جٌغ١رس جٌطٟ ٠ؾطًّ ػ١ٍٙح جزٌه دٚس 

ىٗ، ئاّل أّٔٙح ٌُ ضإد ٟ٘ ذزٌه أعّٙص ئٌٝ قذ ِح فٟ ضّحعأّٔٙح قحمشز ف١ٗ عرؼح  ٚعرؼ١ٓ ِشز، ٚ

ح ٠ؼضص ٘زج أْ  ّّ ئٌٝ جضغحلٗ، ٌُٚ ضؼٛك جٌنؼف جٌزٞ أقذغطٗ جإلقحٌس وّح لٍٕح عط١ٓ ِشز ٚ ِ

ج ِٓ جإلسذحن دجخً  ّٛ جإلقحٌس جٌٕق١س ٔفغٙح أقذغص أق١حٔح جٌّمح١ِس جٌطٟ وحٔص قحمشز ؾ

جٌذجٌس فٟ ٘زج ِٓ جٌّٕحرؼ فقً ذ١ٓ جٌّكحي ٚ جٌّكحي ئ١ٌٗ، ٚجٌٕـ،رٌه ٌٛؾٛد ِغحفس ذؼ١ذز ض

 جٌكمً لٌٛٗ:

َْٕه أ٠َْذ٠َِٕح ضَْرَكُع َػ َٚ 

ـُ آَرجس َء لٍُُٛذَٕح، ٚ ِس٠َح ًْ َِ َف  ْٛ َّْ جٌَخ  أِلَ

جُش ضَْذُػَٛٔح َٛ َُٙٛدَٔح فَََٕخحُف ٚجألَْف ُِ  ضَُُّٙض 
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سِ  َّ ٍْ َْ فِٟ جٌظَ ْشضَِؿفُٛ ُِ  ُٓ  ُؾ١َحٌع َْٔك

َٕح، ضَُغِط١َٚٔ  ُّ ًِ ضُْطِؼ ْٓ ٠َِذ فِٟ ج١ٌٍَْ  َٕحْرَكُع َػ

ٍْفََؼحِش ذَِضَِٔذَ٘ح جٌَؼحِسٞ طَ ُّ  َُٔؾذُّ ُػ١ََُٕٛٔح جٌ

حءِ  َّ ٍْ َْٕه فِٟ جٌظَ َْٔرَكُع َػ َٚ ْٓ ٗغَ  ، َػ َّ ٍْ ْٓ ُق  ِذ١ِ٠ٓ، َػ

س َّ َٚ غَْذ٠َِٙح جٌَغ١ْ ْٓ َفْذِسَ٘ح جألفُك جٌَىر١ِش  ِِ  ف١ََح 

ُُّٛش...فَحْعم١َِٕح َسأ٠َُْص َو١َْف َٔ َٚ ْؼُص ِٔؾ١َؿَٕح  ِّ  َع

ُٛش، ُّ أَعفَحُٖ  َٔ َٚ َْٔص  أَ سِ  – َٚ َّ  لَحِع١َسُ ذِاَل َسْق

ح جٌٛع١ٍس جٌػح١ٔس ِٓ ٚعحتً جالضغحق جإلقح١ٌس ٟ٘: ،ػٓ ٚع١ٍس جٌنّحتش  ٘زج ِّ  أ

 أسماء اإلشارج:-2

ه ضغحُ٘ فٟ جضغحق جٌٕـ ٚ ٟ٘ ذزٌٚ جٌرؼذٞ،فٙح "أدجز جضغحق ذحٌشذو جٌمرٍٟ ٚضمَٛ ذٛفذك١ع 

 «ضّحعىٗ.
(1) 

٠ؿذ أْ قمً أعّحء جإلؽحسز ٌُ ضىٓ قحمشز فٟ جٌٕـ ٌّؼً جٌّطّؼٓ فٟ جٌٕـ ٚ

ح ٠ؿؼٍٕح ٔؿضَ ذأٔٙح ٌُ ضغُٙ فٟ جضغحق  ذؾىً ٍِكٛظ، ّّ ق١ع أّٔٙح ٌُ ضشد عٜٛ غالظ ِشجش ِ

 جٌٕـ ٠مٛي جٌغ١ّحخ:

دَ  َٛ َُ جألَْع ٍَُىِٛش َرجَن جٌَؼحٌَ َِ  ْٓ ِِ  ِْ  أََٔحفَِزضَح

ًُ َػحَ ُؾْشُقس  ًُ ُو ِّ  جٌَّٕحِسَُٕٞ٘حٌَِه َق١ُْع ٠َْك

جِس فحد٠ِٗ َٚ ُِ جٌذ ـُ جٌَؼحٌ  َؾْش

 لر١ٍح ػٍٝ جٌطٛجٌٟ ئٌٝ جٌؼحٌُ جألعٛد.ذؼذ٠ح ٚ ٕ٘حٌه(-ق١ع ٠ك١ً أعّحء جإلؽحسز )رجن

 انمقاروح:-3

ضطىة ػٍٝ أٌفحظ ِػً ٚفف جٌؾٟء ذأّٔٗ ٠ؾرٗ جٌطؾحذٗ، ٚمحسٔس ئٌٝ جٌّطحذمس ٚجٌّضٕمغُ ٚ  

ح ٠ٛجص٠ٗؽ١ ِّ ٠مَٛ ػٍٝ جٌّخحٌفس وأْ ضمٛي ٠نحد أٚ ٠ؼحوظ أٚ ذؼنٙح  ،ثح آخش أٚ ٠ّحغٍٗ أٚ ئ

ضغحق، فٟٙ ال ضخطٍف ػٓ جٌنّحتش ٚأعّحء جإلؽحسز أفنً أٚ أورش أٚ أؾًّ ِٓ ِٕظٛس جال

« ٌّطمذِس ال ِكحٌس ذٛظ١فس جضغحل١سذٕحءج ػ١ٍٗ فٟٙ ضمَٛ ِػً جألٔٛجع جفٟ وٛٔٙح ٔق١س ٚ
(2)

 

 ٠خٍٛ جٌٕـ ضّحِح ِٓ ٘زج جٌٕٛع ِٓ أٔٛجع جإلقحٌس.ٚ

                                                           

.                                                                    19ٌغح١ٔحش جٌٕـ ِذخً ئٌٝ جٔغؿحَ جٌخطحخ ,ؿ ِكّذ خطحذٟ،-
1
  

.                                            519َ، ؿ2001، 1ئؽىح١ٌس جٌطٍمٟ ٚ جٌطأ٠ًٚ ،أِحٔس ػّحْ ،ػّحْ،ه عحِف جٌشٚجؽذز، 
2
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 :االستثذال-3/2

ٍٝ ضؼ٠ٛل ػٕقش فٟ جٌٕـ ضمَٛ ػػ١ٍّس ضطُ دجخً جٌٕـ ٚذأّٔٗ  »٠ؼشفٗ ِكّذ خطحذٟ

«ذؼٕقش آخش
(1)

 

ّْ  »ذجيعطرالٚػاللس ج جٌؼٕقش جٌّطأخش ٠أضٟ ذذ٠ال  ضّػً ؽىال ِٓ جٌؼاللحش جٌٕق١س جٌمر١ٍس أل

ػٕقش٠ٓ ٕـ ق١ٓ ضشذو ذ١ٓ ٌؼٕقش ِطمذَ ِح ٠ؿؼٍٙح لحدسز ػٍٝ ضكم١ك جالضغحق فٟ جٌ

 «ِطرحػذ٠ٓ
(2 )

 ٠خٍٛ جٌٕـ أ٠نح ِٓ جالعطرذجي.، ٚ

 انحذف:-3/3

ّْ ػاللس ٚ      جٌكزف وؼاللس جضغحق" ال ٠خطٍف ػٓ جالعطرذجي ئال ذىٛٔٗ جعطرذجال ذحٌقفش, أٞ أ

ذ١ّٕح ػاللس جٌكزف ال ضطشن جالعطرذجي ضطشن أغشج  ٚ أغش٘ح ٘ٛ ٚؾٛد أقذ ػٕحفش جالعطرذجي، 

«أغشج  
(3)

 

 جألِػٍس جٌذجٌس ػٍٝ جٌكزف لٛي جٌؾحػش:ِٓ ٚ

ْٓ خفمس جأللذجَ ٚ ٌَِى  جأل٠ِْذٞ َٚ

َٕحَ٘ح ّْ آٖ فغ١شز ِلَرََنْص ذ١ُِ َٚ َوْشَوَشز  َٚ 

سِ  َّ ْٚ َػٍَٝ َْٔؿ ِش ٠َُشْفِشُف َوحٌفََشجَؽِس،أ َّ  َػٍَٝ لَ

 ُِ َٓ جٌِغ١َ ِِ ِ٘رَِس   َػٍَٝ 

س َّ َغْص ذَِٙح َْٔغ َّ ، لَْطَشزُ َ٘ حء  َِ  َػٍَٝ َسَػَؾحِش 

 :انوصم-3/4

رٌه ألّٔٗ ٠ؼًّ ػٍٝ ضم٠ٛس جألعرحخ ذ١ٓ ػاللس جضغحق أعحع١س فٟ جٌٕـ ٚ »ف٠ًؼذ جٌٛ

 ِػال، ،، أػٕٟٚ أدٚجضٗ ِطؼذدز ِٕٙح:أٚ،ٌّؾّىٍس ٌٍٕـ ٚؾؼٍٙح ِطّحعىس، ِٚطٛج١ٌحش جٌؿًّ ج

ّْ  ٌٙزج، ٌزج، ٌىٓ، أَ، ٔكٛ، فحٌٛفً ٠كذد جٌطش٠مس جٌطٟ ضطشجذو ذٙح جٌؿٍّس جٌغحذمس ِغ أل

ن رٌه ِٓ خالي جألدٚجش جٌغحذمس ذك١ع ضذسجٌالقمس ذؾىً ِٕظُ دجخً جٌٕـ، ٚ جٌؿٍّس

 «ِطٛج١ٌحش جٌؿًّ وٛقذز ِطّحعىس
(4)

 

                                                           

  .19ِكّذ خطحذٟ، ٌغح١ٔحش جٌٕـ،ؿـ 3

  .520ؿ، ئؽىح١ٌس جٌطٍمٟ ٚ جٌطأ٠ًٚ  عحِف جٌشٚجؽذز،ـ 1

  .520ؿ، جٌّشؾغ ٔفغٗ ـ 2

  .24ؿ، ِكّذ خطحذٟ، ٌغح١ٔحش جٌٕـ-3
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وّح ال ٠ّىٓ أْ ٔغفً قنٛس أدٚجش جٌٛفً فٟ جٌمق١ذز ِغ أّٔٙح عحّ٘ص ئٌٝ قذ ِح فٟ 

 ٟ٘:فً ٚػش غّحٟٔ أدٚجش ِٓ أدٚجش جٌٛئقذجظ ؽٟء ِٓ جٌطشجذو دجخٍٗ، ٚ لذ جعطخذَ جٌؾح

 ِشز.55جٌٛجٚ..............-

 ٌىٓ.............ِشض١ٓ.-

.............ِشز ٚجقذز.- ّْ  أل

 أٚ..............غالظ ِشجش.-

..............ِشض١ٓ.- ُّ  غ

 جٌفحء...........خّظ ِشجش.-

 قطٝ...........ِشز ٚجقذز.-

 أَ............ِشز ٚجقذز.-

ـ عٕؿذ أّٔٗ ٠ض٠ذ ػٓ أدٚجش جٌٛفً وٍّٙح دجخً جٌٕئرج ِح أقق١ٕح ػذد ِشجش جعطخذجَ ٚ   

عٕطٛلف ذجظ ؽٟء ِٓ جٌطّحعه دجخً جٌٕـ، ٚذٙزج ضىْٛ لذ أعّٙص فٟ ئقعرؼ١ٓ ِشز، ٚ

 ػٕذ ّٔٛرؼ فٟ ٘زج جٌرحخ ٠مٛي جٌغ١ّحخ:

 َع١ُّذَٔح َؾفَحَٔح،آٖ ٠َح لَْرَشْٖ 

ْٓ َؾّشز ِِ ِٟ لَحِػه جٌِط١ِّٕٟ  ح ف َِ  أ

ْٓ دِ  ِِ ْٚ ذَْزَسٖأِح ف١َِٙح ذَمَح٠َح  حِء جٌَشّخ ،أ َِ 

ُظ ُؾْؼَٕح فحْفطََشْعَٕحَ٘ح َقَذجتِمُُٗ جٌَقغ١َِشز ِْ  أ

ْٓ أْؾَشجَِٔٙح، ِِ  ًِ ّْ ْٓ ذ١ُُِٛش جٌَّٕ ِِ َٚ ُؽٛفَحَٔح َعَشْلَٕح   ُدَخَٕح 

َؽحذ ح َصَسْػَٕحَ٘ح ْٚ أ َٚ  

ف١ََّْٕح  َٛ فَّٝ ٌََٕح–فَ َٚ ح  َِ  َْٔزُسُٖ -َٚ

جش جٌٛفً ٚجٌطٟ ضّػٍص فٟ:)أٚ( جٌؾؼش٠س غالظ أدٚفمذ جعطخذَ جٌؾحػش فٟ ٘زٖ جٌّمطٛػس 

ٚ)جٌفحء( ٚ لذ ضىشسش ِشض١ٓ،ذحإلمحفس ئٌٝ )جٌٛجٚ( جٌطٟ ضىشسش غالظ  ٚلذ ٚسدش ِشز ٚجقذز

 ِشجش.
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 اإلتساق انمعجمي:-3/5

-جٌطىش٠ش ،خ-وّح ٠شٜ ٘ح١ٌذجٞ ٚسل١س قغٓ ئٌٝ ٔٛػ١ٓ:أ »٠ٕمغُ جالضغحق جٌّؼؿّٟ        

ح جٌطىش٠ش  ِّ أٚ  ٛ ؽىً ِٓ أؽىحي جالضغحق جٌّؼؿّٟ ٠ططٍد ئػحدز ػٕقش ِؼؿّٟفٙجٌطنحَ،أ

«أٚ ؽرٗ ِشجدف ٚسٚد ِشجدف ٌٗ،
(1)

 

طفٙحَ ٚأعح١ٌد فٟ جٌٕـ ضّػٍص فٟ جعطخذجَ أعح١ٌد جالع٘ٛ ٠ّػً أدجز ٚجعؼس جالٔطؾحس ٚ

 لذ وحٔص ػٍٝ جٌٕكٛ جٌطحٌٟ:جٌٕفٟ ٚجٌطؼؿد ٚجٌؿًّ جالع١ّس ٚجٌؿًّ جٌفؼ١ٍس ٚ

 .8جالعطفٙحَ............ -

 .15جٌٕفٟ............... -

 .7جٌطؼؿد.......... -

 .42جٌؿًّ جالع١ّس...... -

 .94جٌؿًّ جٌفؼ١ٍس....... -

ح جٌطنحَ فٙٛ ِٕؼذَ فٟ جٌمق١ذز. ِّ  أ

ّْ جٌٕـ ٚ جالضغحق جٌّٛؾٛدز فٟ جٌمق١ذز ، *٘زٖ ِؿًّ أدٚجش ِٓ خالي ِح لذِطٗ القظٕح ذأ

ج ه١رح ِٓ جٌطشجذو  ،جٌطح٠َفطمش ئٌٝ جالضغحق  ٚلذ ٔمقطٗ ػٕحفش وػ١شز غ١ش أّٔٙح قممص لذس 

جٌذالٌٟ جٌزٞ ضكمك ػٓ هش٠ك جٌطأ٠ًٚ جٌزٞ ٠خذَ ِغطٜٛ جالٔغؿحَ جٌزٞ عٕؼشك آ١ٌحضٗ ف١ّح 

 جٌّؼشفس جٌخٍف١س.جٌر١ٕس جٌى١ٍس ٚ ٠ٍٟ ِغطخذ١ِٓ آ١ٌط١ٓ ّ٘ح

ّْ جٚ الٔغؿحَ ٠ؾطغً ػٍٝ ِغطٜٛ ئرج وحْ جالضغحق ٠ؾطغً فٟ جٌرٕحء جٌٕقٟ دجخ١ٍح فا

مرحي جٌخطحذٟ قغد ضؼر١ش جٌظشٚف جٌخحسؾ١س جٌطٟ أٔطؿص جٌٕـ فٙٛ ؽىً ِٓ أؽىحي جالعط

ّْ جالٔغؿحَ ٠ٕفطف ػٍٝ ػحٌُ جٌغ١حق ٌىٟ ٠ؼطٟ ٌٍمحسب جٌكش٠س فٟ  ذٕحء  ؽحسٚي، ٚ ػٍٝ ٘زج فا

جٌطخحهد جف جألعحع١س فٟ ػ١ٍّس ضأ٠ًٚ جٌٕـ ذطش٠مس ضفحػ١ٍس ذحػطرحس جٌمحسب أقذ جألهش

 ِٕٙح:آ١ٌحش ئؾشجت١س فٟ ذٕحء جٌخطحخ ٚ ٠طخز جالٔغؿحَٚ

 

 

 

                                                           

  .28ٌغح١ٔحش جٌٕـ،ؿ ِكّذ خطحذٟ، ـ 1



      خجٌغ١ح ؽحوش ِطش ٌرذس جالضغحق ٚجالٔغؿحَ فٟ لق١ذز ِذ٠ٕس ذال جٌفقً جٌػحٟٔ:            

          
 

77 
 

 :انثىيح انكهيح-4/1

ّْ ٌىً خطحخ ذٕ » ٠شٜ فحْ د٠ه ١س أْ ٠مقذ ذحٌر١ٕس جٌى١ٍس و١ٍس ضشذو ذٙح أؾضجء جٌخطحخ، ٚأ

٠كحٚي ضمذ٠ّٙح ١س ِٛمٛػ١س ٠طّكٛس جٌٕـ قٌٛٙح، ٚلن٠ىْٛ ٌٍخطحخ ؾحِغ دالٌٟ، ٚ

«ذأدٚجش ِطؼذدز
(1)

 

 ٠ٍٟ: ّحو  ِٚٓ جألدٚجش جٌّغطخذِس فٟ ضكذ٠ذ جٌر١ٕس جٌى١ٍس

 انعىوان: -

ّْ جٌؾؼشجء ق١ٓ ٠نؼْٛ  ٍْٛ جٌؼٕٛجْ ُ ئّّٔح ٠مقذْٚ دالٌس  ٚ٘ذف ح، ٚػٕٛجٔح ٌمقحتذ٘»ئ ّّ ٠ك

 «سعحٌس جٌٕـ ؾضءج أعحع١ح ِٓ 
(2)

 

ف و١فٟ ٘زج جٌٕـ ؟ ٚ ٌؼً جألعثٍس جٌّطشٚقس ج٢ْ ٟ٘:ِح جٌزٞ ػّذ جٌؾحػش ئٌٝ ضىش٠شٖٚ

 و١ف جٔغؿُ رٌه وٍّٗ ِغ جٌشؤ٠ح جٌطٟ أسجد جٌؾحػش ضمذ٠ّٙح؟.جٔغؿُ رٌه جٌٕـ ِغ جٌؼٕٛجْ ؟ ٚ

ق١ّٕح ٕٔظش ئٌٝ جٌؼٕٛجْ"ِذ٠ٕس ذال ِطش" ٔؿذٖ ٠طأٌف ِٓ غالظ وٍّحش ضكًّ فٟ ه١ّٙح ِفحسلس 

ش؟(، ٚال ٠ىحد ٠زوش ذال ِطٚ غش٠رس ضطأضٝ ِٓ أعٍٛخ جٌٕفٟ جٌزٞ جٔطٜٛ ػ١ٍٗ جٌؼٕٛجْ)ِذ٠ٕس،

ح ٠كٍّٗ جٌّطش ِٓ ضذجػص ئٌٝ جألرْ ضٍه جألٔؾٛدز جٌطٟ ٔظّٙح جٌغ١ّحخ ذىً ِجٌّطش ئاّل ٚ

ل ضٕرضٍه ضؼّؽ ذحٌخقد، ٚجٌكضْ، فؿحءش لق١ذضٗ دالالش جٌخقد ٚجٌك١حز ٚجٌّٕحء ٚ

ٔؿذ جٌغ١ّحخ فٟ لق١ذضٗ ٘زٖ)ِذ٠ٕس ذال ِطش( ٠ؼضف ػٍٝ ذحٌك١حز جٌّش٘ٛٔس ذٙطً جٌّطش، ٚ

 جٌخقدٚ ٛضش ٔفغٗ،ٌىٓ ذأعٍٛخ ِخطٍف ،فٙزٖ جٌّذ٠ٕس ألفشش ِٓ وً ِظح٘ش جٌك١حزجٌ

 ْٛ ق١حسٜ ؾ١حع، ٠شلرْٛ ِٓ ٠طؼُّٙفحٌغكد ضغطٟ عّحء٘ح ٌىٓ دْٚ ئِطحس، ٚجٌّٕحط خحتف

ٌزج أمكص جٌٕغحء ػزجسٜ رج٘الش قٛي  جٌغؼحدز،٠ٚؾؼشُ٘ ذحألِٓ ٚ ٙذب ِٓ سٚػ٠ُٚٙ

، فؿحء أعٍٛخ جٌٕفٟ  ػؾطحس )ئٌٙس جألٔٛغس ٚ جٌكد( ِح ِٓ ّٓ ِٕطؾشج فٟ غٕح٠ح أقذ ٠رذّد رٌ٘ٛٙ

 جٌٕـ ١ٌٍغٟ وً أعرحخ جٌك١حز جٌّّىٕس ػٍٝ أسك ٘زٖ جٌّذ٠ٕس ٠مٛي جٌغ١ّحخ فٟ ٘زج جٌقذد:

ح َقِغْرَٕحَ٘ح َِ ج  َُ ،وػش  ج َٛ ْش جألْػ شَّ َِ  ْٓ ٌَِى َٚ 

ْٛ لَْطَشز ٌَ َٚ طَْش .... َِ  ذاِلَ 

َْ٘شز ْٛ َص ٌَ َٚ ْ٘ش ..... الَ َص َٚ 

                                                           

  .96جٌطأ٠ًٚ،ؿئؽىح١ٌس جٌطٍمٟ ٚ عحِف جٌشٚجؽذز،ـ 1

  .97ص ،جٌّشؾغ ٔفغٗـ  2



      خجٌغ١ح ؽحوش ِطش ٌرذس جالضغحق ٚجالٔغؿحَ فٟ لق١ذز ِذ٠ٕس ذال جٌفقً جٌػحٟٔ:            

          
 

78 
 

َٕحَ٘ح ّْ َْٔقحٌخ ألَ ّْ َِٔخ١ٍََٕح جٌَؿْشَدجَء أ ش  َوأ َّ  ذاِلَ غَ

ُّٛشْ  َٔ َٚ ًَ ضَْكطََٙح   ٌَِْٕزذُ

خٛف ٚجٔؼذجَ جٌذ٠ٕس ؾك١ّح ال ٠طحق، ق١ع جٌؿٛع ٚجعطكحٌص جٌك١حز ػٍٝ أسك ٘زٖ جٌّ

أقضجٔٙح، جٌطٟ أِغص مٝ جٌّذ٠ٕس عح٘شز ضمحعٟ ِّ٘ٛٙح ٚجالهّثٕحْ، ٌطرجٌخقٛذس ٚجٌشجقس ٚ

 خ فٟ دٚس٘ح ذغحو١ٕٙح .٠مٛي جٌؾحػش:قّٝ ضذ

ِذ٠َٕطَُٕح ضُإِسُق ١ٌٍَََْٙح َٔحَس ذِالَ ٌََٙدْ  َِ 

حَ٘ح َّّ َُّ ضَُضُٚي ق ُس غُ ْٚ جٌّذ َٚ ُُّ ُدُسٚذََٙح   ضَُك

ْٓ ُعُكدْ َٚ  ِِ ٍَْطُٗ  ِّ ح َق َِ  ًِّ  ٠ُْقرُِغَٙح جٌُغُشُٚخ ذُِى

................................... 

فِٟ ُغُشفَحِش   ِػْؾطَحسِ َٚ

َش جٌفخحس خح٠ٚس ذاِلَ َٔحس ِِ َؿح َِ  ًُّ  ضَظُ

ًَّ َقَٕحِؾَش جٌمََقدِ َٚ  َّْ ُو  ٠َْشضَفُِغ جٌُذَػحَء َوأ

ْٕمََؼحِش ضَق١ِفُ  ْغطَ ُّ َٓ جٌ ِِ 

َٓ جٌطََؼدِ  ِِ  الََ٘ػَسَ 

ًّ ضم١ٕس جٌفنحء جٌرقشٞ فٟ جٌمق١ذز، ١ٌؼضّص ِؼٕٝ جٌفٕحء ٚجالٔذغحس  ٚٔؿذ جٌؾحػش ٠غطغ

 ٘ػس ِٓ جٌطؼد، عشػحْ ِح ضزٚٞفؿحءش ف١كس ضٍه جٌكٕحؾش ػٍٝ غ١ش جٌؼحدز الجالٔطٙحء، ٚ

جٌّٛجسجز ضكص ِؼٕٝ جٌّٛش ٍّٚٔظ فٟ ئفشجد جٌؾحػش ٌؼرحسز )ال٘ػس ِٓ جٌطؼد( ٔٙح٠س جٌغطش ٚ

م١مٗ ِٓ أٌٚثه جٌغحعس )جألسذحخ( جٌز٠ٓ فحدسٚج خ١شجش  جٌػشٜ، ٚال ٠خفٟ جٌؾحػش ضزِّشٖ ٚ

جعطكحٌص ػ١ُٛٔٙ جٌمحع١س سلرحء ضٕظش ذغ١ش ِح ٝ ضٍه جٌكحي، ذً ٕٚس، قطٝ آٌص ئٌ٘زٖ جٌّذ٠

 سقّس ٚ ػٍٝ ٘زج ٠مٛي جٌغ١ّحخ:

َّٓ َسَقٝ ذَُط١ْثَحِش ضٍَُُٛن ُؾفََُٕٛٔح  ...ضَُذُٚس َوأََُٔٙ

 َقطَٝ أٌِْفَٕحَ٘ح

ًَ عطش آخش ٠ٕرة ذحٌّق١ش جٌّكطُّ ٌّٓ ؿحء جٌطؼر١ش ػٓ ئٌف ضٍه جٌؼ١ْٛ ٚف جألٔظ ذٙح ر٠

ّْ جٌؾحػش لذ ُػٕٟ ذٙزٖ ٠شمخ ٌٛجلؼ  ٗ، ٚال ٠ٕٙل ٌطغ١١شٖ ٚ جٌطّّشد ػ١ٍٗ، ٠ّٚىٕٕح أْ ٔشّؾف أ

 إّٔٔح ٔكّظ فٟ ٔـ جٌغ١ّحخ خطحذح ٠فنف جٌٛجلغ جٌّش٠ش جٌزٞ ضؼ١ؾٗ وً جٌّذْ جٌؼشذ١س.

 :انمعزفح انخهفيح-4/2
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ّْ جٌّغطّغ      ئّّٔح ٚ ،ذح ِح ال ٠ٛجؾٙٗ ٚ٘ٛ خحٚٞ جٌٛفحك١ّٕح ٠ٛجؾٗ خطحق»أٚ جٌمحسب ئ

أدٚجضٗ جٌّؼشف١س، ِٚح ٌذ٠ٗ ِٓ لذسز ػٍٝ جٌخٍف١س ٠ٚمقذ ذٙح غمحفس جٌّطٍمٟ ٠ٚغطؼ١ٓ ذّؼشفطٗ 

جٌطقٛس جٌزٕٟ٘ ٌألؽ١حء، ٘زٖ جٌّؼٍِٛحش جٌؼحِس ػٓ جٌؼحٌُ ٟ٘ أعحط فّٕٙح ٌٍخطحخ فكغد 

جٌؾحػش ق١ّٕح ٠قٛؽ ّٔقٗ جٌؾؼشٞ ٠طىة ذقٛسز ح ٌىً ؾٛجٔد خرشجضٕح جٌك١حض١س، ٚذً سذّ

 ِح ٚ٘ٛ ذحٌطحٌٟ ٠ٍطمٟ ِغ جٌّطٍم١ٓ ٚفٟ جعطكنحس ِىٛٔحش ّٔقٗ ِٓ خٍف١حضٗ جٌّؼشف١س، ور١شز 

«سو١ضز  أعحع١س ٠غطٕذ ئ١ٌٙح جٌّطٍمٟ فٟ ِكحٌٚس فُٙ جٌخطحخ جٌزٞ ٠ٛجؾٙٗ
(1)

 

١ٌظ ِٓ ٠ّطٍه لذسج ٘حتال ِٓ جٌّؼٍِٛحش ٚجضغحع غمحفطٗ لذ ٚجٌمحسب ٔط١ؿس عؼس جهالػٗ ٚ

٠ٛجؾٙٗ ٚ ٠كحٚي فّٙٗ جٌّؼمٛي أْ ٠غطذػٟ رٌه جٌمذس جٌّؼٍِٛحضٟ جٌىر١ش ِغ وً خطحخ 

ِٛحش ِح ٠التُ جٌخطحخ جٌّٛجؾٗ ٘زج ٠ؼٕٟ أّٔٗ ٠خطحس ِٓ جٌّخضْٚ جٌٙحتً ِٓ جٌّؼٍٚضأ٠ٍٚٗ، ٚ

جٌّؼشفس ذطش٠مس غحذطس وٛقذز ٚجقذز ٠غًٙ جٌٛفٛي ئ١ٌٙح ٘زج ٠مٛد ئٌٝ مشٚسز ضٕظ١ُ ٘زٖ  ٚ

ِٓ وٛٔٙح ِؿّٛػس ِؾططس ِٓ جٌكمحتك جٌّٕفشدز ٠كطحؼ ئٌٝ ضؿ١ّؼٙح ِٓ أؾضجء ِخطٍفس ِٓ ذذال 

 جٌزجوشز.

ٌٛفف و١ف١س ضخض٠ٓ جٌّؼشفس فٟ جٌزجوشز ذؾىً ِٕظُ »ِٓ جٌّفح١ُ٘ جٌّغطخذِس ٚ

ّْ ِؼٍِٛحضٕح ِخضٔس فٟ جٌزجوشز فٟ ؽىً ذٕٝ ِخققس  ِفَٙٛ جإلهحسجش، فّٕغىٟ ٠شٜ أ

ح )ئهحسجش ِؼشف١س(، ضّػً ِٛجلف ّٔٛرؾ١س ٚ ٟ٘ ضغطؼًّ ذحٌطش٠مس ٌٍر١حٔحش جٌّؼشفس، ٠غ١ّٙ

ح ٘ٛ ِطٛفش فٟ رجوشضٕح ئٌٝ ذ١ٕس ضغّٝ جٌطح١ٌس:ػٕذِح ٠ؼطشمٕح ِٛلف ؾذ٠ذ، فإّّٔح ٔكطحؼ  ّّ ِ

رٌه ذطغ١١ش جٌطفحف١ً وشٖ ٠طُ ضى١١فٗ ١ٌٕحعد جٌٛجلغ، ٚئهحسج ِؼشف١ح، ٟٚ٘ ػرحسز ػٓ ئهحس ٔطز

«قغد جٌكحؾس
(2)

. 

ّْ جٌغ١ّحخ جٌؾحػش جٌّػمف لذ فرغٗ وّح ٘ٛ دأذٗ فٟ جػٕذ ٚ هالػٕح ػٍٝ ٘زج جٌٕـ ٔؿذ أ

جٌىػ١ش ِٓ ٔقٛفٗ ذػمحفطٗ، ئر ٚظف جهالػٗ ػٍٝ جألعحه١ش ذّح ٠خذَ جٌشؤ٠ح جٌطٟ عؼٝ ئٌٝ 

ٔمٍٙح ئ١ٌٙح ٔكٛ جٌّطٍم١ٓ  ٌزج ٔؿذ ػ١ٍٕح ٌضجِح ئرج ِح عؼ١ٕح ئٌٝ جٌٛلٛف ػٍٝ ضٍه جٌشؤ٠ح، أْ 

 جعطذػحتٙح ِٓ جٌزجوشز ذؼّذ٘ح ئهحسجش ِؼشف١س خحفسح ػٍٝ ضٍه جألعحه١ش، ٚش جهالػٕطػّٔغ

جٌػح١ٔس ٟ٘ أعطٛسز ٙٛسض١ٓ جألٌٚٝ ٟ٘ أعطٛسز ضّٛص، ٚٚلذ جعطػّش جٌغ١ّحخ أعطٛسض١ٓ ِؾ
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٠مٛي  ''جالذٓ جٌزٞ ٠رؼع ِٓ ؾذ٠ذ''،-ػؾطحس، ٚضّٛص ٚفك دالٌطٗ جٌرحذ١ٍس ٘ٛ''جالذٓ جٌرحس''

 جٌغ١ّحخ:

 ْٛ َٔ ْٓ ِِ ّٟ ضَْكَص َػَشجتِِؼ جٌِؼَٕدِ َفَكح  ِٗ جٌِط١ِٕ ِِ 

ًِ جٌَخْنَشجِء ٠َْشَػحَ٘ح َفَكح ُُّٛص َػحَد ٌِرَحذِ  ضَ

جعطفحلطُٙ ش ذقكٛز أذٕحء جٌّذ٠ٕس جٌؼشذ١س ٚ٘زج ٠ٕغؿُ ضّحِح ِغ جألًِ جٌزٞ ٠كذٚ جٌؾحػٚ

٠مٛي أسؾحء ِذ٠ٕطُٙ جٌّمفشز، ِٚٓ عرحضُٙ جٌؼ١ّك ١ٌرؼػٛج جٌكنحسز ٚ جٌك١حز ِٓ ؾذ٠ذ فٟ 

ح:  أ٠ن 

 فِٟ ُغُشفَحِش ِػْؾطَحسَٚ 

٠َِٚسَ ذاِلَ َٔحسْ  َش جٌفََخحِس َخح ِِ َؿح َِ  ًُّ  ضَظُ

 ٚفٟ ِٛمغ آخش ٠مٛي:

َي ِػْؾطَحسْ  ْٛ ِ٘اَلِش َق  َػَزجَسجَٔح َقَضجِٟٔ َرج

ْك١َحَ٘ح َِ  ْٓ ِِ  ٠َِغ١ُل جٌّحُء َؽ١ثَح ذَْؼَذ َؽٟء 

غُ  سُ َٚ َِ ًُ جٌَىْش ِٓ ضَْزذُ  ْقَٕح ذَْؼَذ ُغْق

لذ ذذش جإلٔحظ فٟ ٘زج جٌٕـ وّح ٘ٛ ِؼشٚف ٟ٘ آٌٙس جألٔٛغس ٚجٌكد ٚجٌك١حز، ٚ فؼؾطحس

 جؽشٔح عحذمح الٔؼذجَ ِحء جٌك١حز. وّح "ػزجسٜ رج٘الش قٛي ػؾطحس"،
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 مدينة بال مطر                    

ٍٍََْٙب َٔبَس ثََِل ٌََٙتْ  ِذٌَٕزَُٕب رَُؤِسُق ٌَ َِ 

بَ٘ب َّّ ُُّ رَُضُٚي َد ُٚس ثُ اٌذُّ َٚ ُُّ ُدُسٚثََٙب   رَُذ

ْٓ ُسُذتْ  ِِ ٍَْزُٗ  ِّ ب َد َِ  ًِّ ٌَْصجُِغَٙب اٌُغُشُٚة ثُِى َٚ 

رَبَ٘ب ْٛ َِ ُِٙت  ٌَ َٚ ْْ رَِطٍَش َشَشاَسحَ   فَزُِٛشُه أَ

ًُّ رَْذَذ َػَشائِِش اٌِؼَٕتِ  ِٗ اٌِطٍِٕ ِِ ْٛ َٔ ْٓ ِِ  َصَذب 

ًِ اٌَخْعَشاِء ٌَْشَػبَ٘ب  ُُّٛص َػبَد ٌِجَبثِ  َصَذب رَ

َُّ ٌَْغَشبَ٘ب ًَ ثُ ْْ رَُذَق غُجَُٛي ثَبثِ رُِٛشُه أَ َٚ 

ْشَظبَ٘ب َِ  ُٓ أٍَِٔ َٚ  َصفٍُِش اٌِشٌِخ فًِ أَْثَشاِجَٙب 

فًِ ُغُشفَبِد ِػْشزَبسِ  َٚ 

بسِ  ِش اٌفَخَّ ِِ َجب َِ  ًُ ٌَِٚخَ ثََِل َٔبسِ  رَظُّ  َخب

ًَ َدَٕبِجَش اٌمََصتِ  َّْ ُو ٌَْشرَفُِغ اٌُذَػبَء َوؤ َٚ 

ْٕمََؼبِد رَِصٍخُ  ْسزَ ُّ َٓ اٌ ِِ 

َٓ اٌزََؼتِ  ِِ ِ٘ثَخَ   ََل

َس آَراسٍ  ّْ ًَ َش َِ ُخْجَض ثَبثِ  رَُؤُٚة أٌَِٙخ اٌَذ

ْٓ َداس إٌَى  ِِ ُُ َوبٌُغَشثَبٍء  ٍِٙ َٔ ُٓ َْٔذ َداسٍ َٚ
(1)
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 ْٓ  ََ٘ذاٌَبَ٘ب ٌَِْٕسؤَي َػ

ِْ ُجٍَبُع  اأَسفَبُٖ فَبِسَغزَب َٚ  ُٓ  َوفَّبَ٘بَْٔذ

ٍَْٕبَ٘ب ِْ َػ لَبِسٍَزَب َٚ 

ِْ َوبٌَزَِ٘ت  ثَبِسَدرَب َٚ 

طَبسٍ  ِْ َْ إ ْجِشلَبِد ُدٚ ُِ ْشِػَذاِد  ُِ  َسَذبئُِت 

َِ َْٔشَػبَ٘ب َِ ثَْؼَذ اٌَؼب ََ ثَْؼَذ اٌَؼب ٍَْٕب اٌَؼب  لََع

ٍسٌخُ  ْد َوئْػَصبسِ  َٚ شَّ َِ  رُْشجُِٗ اإلْػَصبَس ََل 

ُٓ َْٔخَشبَ٘ب َْٔذ َٚ َْٔسزَفٍُِك  َٚ  َُ ََل ََ٘ذأَْد رََٕب َٚ 

خٍ  َّ ب َسْد َِ ٍْش  َٓ ثَِغ زَطٍَِؼٍ ُّ  فٍََب أَْسثَبثََٕب اٌ

خِ ُػٍُٛ َّ َْٕذاُح فًِ اٌَؼْز ُْ اٌِذَجبُس ُِٔذُسَٙب رَ  ُُٔى

خِ  َّ َٕب ثََِل َْٔم ِّ  ٌِزُْشِج

ٍْئَبِد رٍَُُٛن ُجفََُٕٛٔبرَُذُٚس َوؤَُٔٙ   َّٓ َسَدى ثَُط

 َدزَّى أٌِْفَٕبَ٘ب 

اسِ  َٛ َب ٌجََٕبِد أَْس ُْ اٌِذَجبُس َوؤَّٔٙ  ُػٍُُُٛٔى

ٌِْذي ثٍََِٕٕبَ٘ب ًُ األَ ب ََل رَْفَؼ َّ ٌِْذٌَٕب ثِ َ  ثِؤ

َي ِػْشزَبسِ  ْٛ ََِ٘لِد َد ًَ َرا َػَزاَسأَب َدَضأِ
(1)

 

ٍْئَب ثَْؼَذ  بَء َش َّ ْذٍَبَ٘بٌَِغٍُط اٌ َِ  ْٓ ِِ ٍء  ًْ  َش

 َِ ًُ اٌَىْش ِٓ رَْزثُ ُغْصَٕب ثَْؼَذ ُغْص  خُ َٚ

خِ  َّ ٍْ َٓ إٌُِٛس ٚاٌظَ ٍْ ًُّ ثَ َْٕس رَُٕب اٌّ ْٛ َِ  ثَِطًُء 

                                                           

.271، صشبوش اٌسٍبةدٌٛاْ ثذس  -
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ْٓ أُسِذ ََٔىبثُِذ َشْذلُُٗ األْدُسدِ  ِِ ٌََْلُد  َٛ  ٌَُٗ اٌ

ْؼجَذِ  َّ ْٓ ُشْؼٍَِخ اٌ ِِ  َْ ِٗ أَ ٍْ ٍَْٕ  أََٔبَس اٌجَْشُق فًِ َػ

ْٚ َجَشرَب ٌِؼْشزَبسِ أَفًِ  ِْ أَ ْجَخَشرَب ُِ  ِٗ ٍْ ٍَْٕ  َػ

دَ  َٛ َُ األْس ٍَُىِٛد َراَن اٌَؼبٌَ َِ  ْٓ ِِ  ِْ  أََٔبفَِزرَب

 ًُ ًُ َو ِّ ٍُْث ٌَْذ ٍَ ُجْشَدُٗ إٌَّبِسيُ  َُٕ٘بٌَِه َد  َػب

اس فَبِدٌٗ َٚ ُِ اٌُذ  ُجْشُح اٌَؼبٌَ

ْٓ َُٕ٘بَن ٌَُؼُٛد ثِبألَ  ِِ  َِ ًِ َػب ْٕمَِزُٖ اٌزي فًِ ُو ُِ  ْصَ٘بسِ َٚ

 ِٗ طَبُس رَْجَشُدَٕب ٌََذاُٖ ٌَِْٕسزَفٍَِك َػٍَى أٌَبِدٌ ِْ األَ َٚ 

ب َدِسْجَٕبَ٘ب َِ َُ ُوْثَشا  ا َٛ ْد األَْػ شَّ َِ  ْٓ ٌَِى َٚ 

ْٛ لَْطَشحَ  ٌَ َٚ  ثََِل ِطٍَش 

َْ٘شحَ  ْٛ َص ٌَ َٚ ٍْ٘ش  ََل َص َٚ 

َٕبَ٘ب ّْ َْٔصبُة ألَ َّْ َِٔخٍٍََٕب اٌَجْشَداَء أَ ٍش َوؤ َّ  ثََِل ثَ

ُّٛدُ  َٔ َٚ ًَ رَْذزََٙب   ٌَِْٕزثُ

ٍٖ ٌَب لَْجُشٖ َسٍُِّذَٔب َجفَبَٔب آ
(1) 

 ِٖ ْٓ َجشِّ ِِ  ًُ ب فًِ لَبِػَه اٌِطٍِّٕ َِ  أَ

ْٚ ثَْزَسٖ بِء اٌَشة أ َِ ْٓ ِد ِِ ب فٍِٙب ثَمَبٌَب  َِ  أ

ٌس ُجْؼَٕب فَبْفزََشْسَٕبَ٘ب ِْ  َدَذائِمُُٗ اٌَصِغٍَشِح أ

ُشٛفَبَٔب َٚ ْٓ أَْجَشأَِٙب دْخَٕب  ِِ  ًِ ّْ ْٓ ثٍُُِٛد إٌَ ِِ  َسَشْلَٕب 

َشبثَب َصَسْػَٕبَ٘ب ْٚ أ َٚ 
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فَّى ٌََٕب َْٔزُسٖ َٚ ب  َِ َٚ ٍَْٕب  فَّ َٛ  فَ

َْ ِسََلَي صجَّبسٍ  ٍُٛ ِّ ًَ ٌَْذ َسبَس ِصَغبُس ثَبثِ َٚ 

بِس لُْشثَبَٔب ٌِِؼْشزَبسِ  َٓ اٌفَخَّ ِِ فَبِوَٙخُ  َٚ 

ًُ َخبِغفَ  ٌَْشِؼ  اٌجَْشقِ  َٚ

بِء ٚاٌَخْعَشاِء ٚإٌَّبسِ  َّ ْٓ ظََلِي اٌ ِِ  ًٍّ  ثِِظ

ًَ رَْسزَْسمًِ ِ٘ َٚ َسِح اٌَصِغٍَشِح  َٚ َذ ُّ ُْ اٌ ُجُُٛ٘ٙ ُٚ 

ًَ رُ  ِ٘ َٚ ْْ ٌَْفزََخ  اسِ فٍَُِٛشُه أ َٛ َٔ ًَ ُط َدْم ِِ ٛ 

ٌَْف فََشاَشِخ َٔثََشْد َػٍَى األُفُكِ  َّْ أَ َسفَّ َوؤ َٚ 

ُْ اٌَصِغٍشْ   َِٔشٍُذُ٘

رَِٕب رَُٕبِدٌَٕبلُجُُٛس  َٛ  إْخ

ٌِْذٌَٕب َْٕه أَ  ٚرَْجَذُث َػ

ِسٌَبُح آََراسُ  َٚ ُء لٍُُٛثَُٕب  ًْ َِ َف  ْٛ ّْ اٌَخ ألَ
(1) 

اُد رَْذُػَٛٔب َٛ األَْص َٚ َُٙٛدَٔب فَََٕخبُف  ُِ رَُٙضُّ 
 

خِ  َّ ٍْ َْ فًِ اٌظَ ْشرَِجفُٛ ُِ  ُٓ  ُجٍَبٌع َْٔذ

َٕب ُّ ًِ رُْطِؼ ٍْ ْٓ ٌٍَذ فًِ اٌٍَ َْٔجَذُث َػ  رَُغِطٍَٕب َٚ

ٍْفَمَبِد  زَ ُّ  ثَِضَِٔذَ٘ب اٌَؼبِسئَُشذُّ ُػٍََُٕٛٔب اٌ

ٗ َّ ٍْ ْٓ ِد َٓ َػ ْٓ ثَِذٌٍِ بِء َػ َّ ٍْ َْٕه فًِ اٌظَ َْٔجَذُث َػ َٚ 

خ  َّ ٍْ ثَْذٌَِٙب اٌَغ َٚ ْٓ َصْذٍسَ٘ب األُفُُك اٌَىجٍُِش  ِِ  فٍََب 

ُذ فبِسمٍٕب ِِ ٍَْف ٔٛ ْؼُذ َٔشٍَجٕب ٚ َسأٌُذ َو ِّ  َس
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أَْٔ َٔ  َٚ خٍ ُّٛد  َّ اأََسفَبُٖ لَبِسٍَخٌ ثَِلَ َسْد َٚ  ذ 

ْٓ َسٍُْذٍٍَٕب َِ ْٓ ٌَْفزَِذٌَٕب  َِ  فٍََب آثَبَءَٔب 

ُٗ فٍَِٕب َّ ُُ ٌَْذ ُٛد ٌٌُِٛ ُّ ْٓ َسٍَ َِ َٚ 

َٓ إٌَبسِ  ِِ ْٔجَمَخً  َْ َص بُء َوؤَ َّ أَْثَشلَْذ اٌَس َٚ 

ًِ َْٔفِسَٙب َق ثَبثِ ْٛ اِدٌَٕب رَْفزَُخ فَ َٚ أََظبء  َٚ 

ًَ فًِ  ٍَْغ َغ  لََشاَسِح أَْسِظَٕبَٚ

ََ٘ج فََؼشاَ٘ب َٚ 

رَبَ٘ب ْٛ َِ  ًِ ثُِى َٚ ُجُزٍٚسَ٘ب  َٚ ًِ ثَُزِٚسَ٘ب   ثُِى

بَ٘ب َّ َي َد ْٛ ًَ َد ب َسفََؼْزُٗ ثَبثِ َِ َساَء  َٚ َسَخ  َٚ 

اسِ  َٛ أَْس َٚ ٍذ  َّ ْٓ َػ ِِ  ُْ آ ّْ َي رَُشاثَِٙب اٌظَ ْٛ َد َٚ
(1)

 

اَ٘ب َٚ اُس َس َٛ ِٖ األَْس ََل َِ٘ز ْٛ  َسَذُت ٌَ

 ِِ فًِ أَثَِذ  َٓ اٌَشْػِذ ٚاٌَشْػذِ َٚ ٍْ  َٓ اإِلْصَغبِء ثَ

بحِ  ًَ رَْذَذ اٌَؼبسِض اٌَسذَّ ْؼَٕب ََل َدفٍَِف إٌَِخٍ ِّ  َس

احِ  َٚ ٍُْث اْثزٍََْذ األَد َشْزُٗ اٌِشٌُخ َد َٛ ْش َٚ ب َِ  ْٚ  أ

ٌِْذي األَ َٚ  َِ ْٓ َخْفمَخَ األَْلَذا ٌِِى َٚ 

َٕبَ٘ب ّْ ٍٖ َصِغٍَشِح لَجََعْذ ثٍُِ آ َٚ َوْشَوَشِح  َٚ 

ِش ٌَُشْفشِ َػٍَى  َّ خِ لَ َّ ْٚ َػٍَى َْٔج  ُف َوبٌفََشاَشِخ، أَ

خٍ  َّ َسْذ ثَِٙب َْٔس َّ بِء لَطَشْد َ٘ َِ ُِ َػٍَى َسَػَشبِد  ٓ اٌِغٍَ ِِ ِ٘جَِخ   َػٍَى 

ْٓ َخطَبٌَبَ٘ب ِِ  ًُ َف رَْغِس ْٛ ًَ َس َّْ ثَبثِ َُ أ  ٌَِْٕؼٍَ
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 قاستالا ةيئانث ىلع اهدنع تفقو يتلا ةيوغللا لوصفلاو ةيملعلا تاطحملا هذه دعب       

 اصن ةريخألا هذه رابتعا نم اقالطنا بايسلا ركاش ردبل رطم الب ةنيدم ةديصق يف ماجسنالاو

 يف اهزاجيإ نكمي يتلاو اهيلإ لصوتلا مت يتلا جئاتنلا مهأ ضرعتسأ نأ دبال ناك ،ادحاو

 :ةيلاتلا طاقنلا

 نم ةيلاقتنا ةلحرم دعيو ،ةغللا ملع عورف ثدحأ صنلا تايناسل رابتعا نكمي 

 نكمي ال هّننأل ،ةيزكرملا ةدحولا صنلا رابتعا ىلإ ةساردلا يف ةلمجلا ةيروحم

 .هيف عضو يذلا هقايس نود ىنعملا مهف

 ةجيتن ةفلتخم تالالد ىستكا ثيح صنلا موهفم ديدحت يف ريبك فالتخا كانه 

 نيابتلا ىلإ نيثحابلاب ىدأ امم ،ةيناسللا سرادملاو تايرظنلاو تاهاجتالا ددعت

 هرابتعا نكميف اذه مغر نكل ،هيلع نوعمتجي صنلل موهفم عضو ةيناكمإ يف

 .هكسامت فشكو ليلحتلل لباق يمظن ليكشت وأ ةدحو

 نيب طلخ كانه ناك دق هّننأ دجن كلذك صنلا موهفم يف فالتخالا عقو امك 

 داكي نكل ،اماجسنالاو قاستالاا صنلا تايناسل يف نيساسألا نيحلطصملا

 تاودألا ىلإ رظنلاب صنلا رهاظ يف ققحتي قاستالا ّننأ ىلع نوثحابلا عيمج

 ةفلتخملا تادحولاو ءازجألا قلاعت يف مهاست يتلا ةيصنلا طباورلاو ةيلكشلا

 ةنيعم تاودأ قيرط نع كسامتلاو محالتلا نم اعون صنلا حنمت ىتح صنلل

 فطعلا قيرط نع طبرلاو ةلاحإلاك اهضعب ىلع نوسرادلا قفتي داكي

 .فذحلاو راركتلاو

 اذهو ،يلالدلا كسامتلا ققحت يتلا ةيفخلا تاقالعلا عومجم وهف ماجسنالا اّنمأ 

 فشك ىلع هدعاست ةيصن ريغ رصانع ىلع دامتعالا ىلإ ثحابلاب يدؤي ام

 ةبسانملاو ضيرغتلاو ةيباطخلا ةينبلا ةفرعمو قايسلا لالخ نم طبارتلا اذه

 .عطاقملا نيب
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 دعي يذلا ريخألا اذه ،ماجسنالل لوصولل ةيئدبم ةيلمع ةوطخ قاستالا ّندعي 

 امهف ،ةيناسل ةسارد صوصنلا ةسارد نم ىغتبملا فدهلاو ةيئاهنلا ةلحرملا

 .ةدحاو ةلمعل ناهجو اذهب

 اه ّنلكو ماجسنالاو طبارتلاو كسامتلا يهو يصنلا قاستالا تاحلطصم ددعت 

 .هرصانع كسامتو صنلا ةدحو ىلع ةدحاو ةلالد لدت

 نم مهتاسارد يف نوسرادلا اهدمتعا يتلا ماجسنالا تايلآو قاستالا تاودأ ّننإ 

 ،رخآل ثحاب نم ةفلتخمو ةريثك صنلل يلالدلاو يلكشلا كسامتلا زاربإ لجأ

 تاودألا هذه مهأ لوح قافتالا نم ىندأ دح كانه نكل ،ةتباث الو ةيئاهن تسيلو

 .صنلل ةيلكلا ةينبلا ديدحت يف مهاست يتلا

 مهست ةيوغل ريغو ةيوغل رصانع ةدع ىلع زكتري صنلا يف ةيصنلا قيقحت ّننإ 

 طبارتلاف ،ةيئزجلا صنلا تادحو نيب ماجسنالاو قاستالا نم عون داجيا يف

 يوحنلا طبرلا نيب كباشتلاو لخادتلا رهاظم يعاري صنلا ةينبأ نيب

 الب ةنيدما يرعشلا باطخلل يصنلا ءانبلا فشك ثيح يصنلا ماجسنالاو

 ناكف ،اهريغو راركتو لصوو ةلاحإ نيب ام قاستالا تاودأ عونت نم ارطم

 .ةرثكب ارتاوتم صنلا اذه يف ةيماقملا ةلاحإلا روضح

 ماجسنالا ةيلمع يف ةيفلخلا ةفرعملاو ةيلكلا ةينبلاك ةيلالدلا تايلآ تمهاس 

 .ةحضاو ةيصن تارهظمت تلكش اهّننأ ثيح ةديصقلل يصنلا

 صنلا لخاد كسامتلا قيقحت يف لصولا مهسأ. 

 ماهفتسالا بيلاسأ مادختسا يف تلثمت صنلا يف ةعساو ةادأ ريركتلا لثمي 

 .ةيمسالاو ةيلعفلا لمجلاو يفنلا بيلاسأو

 ءامسألا ىلإ دانسالاو رعاشلا تاذ ىلإ ةدمتسملا ةلاحإلا يف ضيرغتلا لثمت 

 طبارتلاو ماجسنالا قيقحت يف مهسأ دقو ،رئامضلاو لاعفألا دانسإو ةلوصوملا

 .ةديصقلل ديدشلا
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 1ط،نامع ،عيزوتلاو رشنلل ةنامأ ،ليوأتلاو يقلتلا ةيلاكشإ ،ةدشاورلا حماس .41

 .م1002

 راد ،بايسلا ركاش ردب رطملا رعاش دئاصق نم عئاور ، نيمأ نيدلا يحم رماس .51

 .م8002 ـ ـه8241 ، 1ط ،نامع ،ةيملعلا ةفرعملا زونك

 رشنلل راتخملا ةسسؤم ،تاهاجتالاو ميهافملا صنلا ةغل ملع ،يريحب نسح ديعس .61

 .م4002 ـ ـه4241 ،1ط ،ةرهاقلا ،عيزوتلاو

 يلعافتلا عادبإلا تايلامج ىلإ لخدم ،طبارتملا صنلا ىلإ صنلا نم ،نيطقي ديعس.21

 .م6002 ،1ط ،برغملا ،يبرعلا يفاقثلا زكرملا

 رشنلاو ةعابطلل بيرغ راد ،ةيبرعلا ةغالبلا يف بولسألا ءانبو مظنلا ،ديسلا عيفش.81

 .م1،6002ط ،ةرهاقلا ،عيزوتلاو

 1ط ،ليربأ نم عباسلا ةعماج تاروشنم ،بدألا ةيرظن ،يعاقبلا فسوي قيفش.21

 .ه5241

 رشنلل ءابق راد ،1ج،قيبطتلاو ةيرظنلا نيب يصنلا ةغللا ملع ،يقفلا ميهاربإ يحبص.02

 .م0002 ـ ـه1241 ،1ط،(ةرهاقلا)عيزوتلاو

 ءابق راد ،2ج، قيبطتلاو ةيرظنلا نيب يصنلا ةغللا ملع ،يقفلا ميهاربإ يحبص .12

 .م0002 ـ ـه1341 ،1ط ،عيزوتلاو رشنلل
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  ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا راد ، ةيبرعلا تايناسل يف ،نينسح حالص نيدلا حالص .22

 .م1102 ـ ـه2341، ط ـ د

 1ط ،ةرهاقلا ،نورشان نانبل ةبتكم ،صنلا ملعو باطخلا ةغالب ،لضف حالص .32

 .م6221

 1ط يبرعلا يفاقثلا زكرملا ،يلقعلا رثوكتلا وأ نازيملاو ناسللا ،نمحرلا دبع هط .42

 .م8221

 قيبطتو ةيرظن ةيحيرشتلا ىلإ ةيوينبلا نم ريفكتلاو ةئيطخلا ،يماذغلا هللا دبع .52

 .م6002 ،6 ط ،يبرعلا يفاقثلا زكرملا

 رشنلل يبارومح راد ، ةيبرعلا تايناسللا يف تاسارد ،ديسلا ىفطصم ديمحلا دبع.62

 .م8002 ،1ط ،ندرألا ،نامع ،عيزوتلاو

 يغالبلاو يدقنلا باطخلا يف صانتلا ،يرمعلا دمحم : ميدقت ،يشقب رداقلا دبع .22

002 ، برغملا ،قرشلا ايقيرفأ  .م2

 رشنلل ءافص راد ،ةيغالبلا رئاودلا ةيثالثو ةيبولسألا ،ليلجلا دبع رداقلا دبع .28

 .م2002 ـ ـه2241 ،1ط ،نامع، عيزوتلاو

 توريب ةيملعلا بتكلا راد ،يناعملا ملع يف زاجعإلا لئالد ،يناجرجلا رهاقلا دبع .22

 .م1002 ــ ـه2241،1ط ،نانبل

 عيزوتلاو رشنلاو  ةعابطلل ةموه راد ،يبدألا صنلا ةيرظن ،ضاترم كلملا دبع.03 

 .م2002،رئازجلا

 راد ،ةيلوادت ةيوغل ةبراقم ،باطخلا تايجيتارتسا ،يرهشلا رفاظ نب يداهلا دبع .13

 .م4002 ،1ط ،ةدحتملا ديدجلا باتكلا
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 ـه4041 ،1ط، لوألا مسقلا ،يقارعلا رعشلا يف ةيرئازجلا ةروثلا ،يدعس نامثع .23

 .م1821

 دبرا ،ثيدحلا بتكلا ملاع ،ىرخأ ءانبو ةيرظنلا دقن صنلا وحن ،ةمزح وبأ رمع.33

 .م 4002- ه1،5241ط ،ندرألا

 دقنلا يف هميوقت) باّييسلا ركاش ردب رعاشلا دنع يعادبإلا مظنلا ،يم حلاص رخاف.43

 .م2221 ،1 ط ،قشمد ،عيبانيلا راد ،(ثيدحلا يبرعلا يبدألا

 ليلحت يف ةسارد ،ثيدحلا يبرعلا دقنلا يف ةيبولسألا ،يبرحلا يردب ناحرف.53

 .م3002- ـه1،4241ط ،عيزوتلاو رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا ،باطخلا

 ةيبرعلا رادلا ،هقيبطت تالاجمو صنلا ملع ىلإ لخدم ،يحيبصلا رضخألا دمحم.63

 .(سد) ،(ط ،د) ،نورشان مولعلل

 يبرعلا يفاقثلا زكرملا ،باطخلا ماجسنا ىلإ لخدم صنلا  تايناسل ،يباطخ دمحم.23

 .م6002 ،2ط ،برغملا،

 يناجرجلا يغالبلا دقنلل يئايميسلا ليلحتلا ـ صنلا ةكلمم ،هللا دعس ملاس دمحم.83

 .م2002 ،1ط ،ندرألا ، دبرا ،عيزوتلاو رشنلل ثيدحلا بتكلا ملاع ـ اًججذومنأ

 ءاضيبلا راد ،(صانتلا ةيجيتارتسا )يرعشلا باطخلا ليلحت ، حاتفم دمحم .23

 .م5002 ،4ط برغملا،

 .م2221 ،1ط،يبرعلا يفاقثلا زكرملا ،ملاعم ميهافملا ،حاتفم دمحم.04

 ةيرعشلا هتبرجتو بايسلا ركاش ردب ةايح نع تاساردو ثوحب ،نالجخلا رصان.14

 .م8002 ةيليوج ،1ط

 ربخم تاروشنم ،ةيليصأت ةيقايس ةءارق يصّينلا يناسللا حلطصملا ،ةرقوب نامعن .24

 .م6002 رئازجلا، ةيبرعلا ةغللاو تايناسللا
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 ركفلا راد ،مالعإلاو ةغللا يف تاسارد ةيلاصتالاو ةيلصاوتلا تايافكلا ،رهن يداه.34

 .م3002 ـ ـه4241 ،1ط ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 ةصاخلاو ةيصخشلا بايسلا زومر يف ةسارد ةيزمرلا جوربلا ، هللا رصن يناه .44

 .م6002 ،1ط ،دبرا ،ثيدحلا بتكلا ملاع

 رشنلل قارولا ةسسؤم ،يناعملا ملع ةيبرعلا ةغالبلا يف، ميهاربإ ديجملا دبع ديلو .54

 .م0002 ،نامع ،عيزوتلاو

 : ةمجرتملا عجارملا .2

 رشنلا ،يكيرتلا رينمو يطيلزلا يفطل دمحم :رت ،باطخلا ليلحت ،لويو نوارب .64

 .م2221، ةيدوعسلا ،عباطملاو يملعلا

 راد ،نتايحي دمحم :رت ،باطخلا ليلحتل حيتافملا تاحلطصملا ،ونوغنام كينمود .24

 .م8002 ـ ـه8241 ،1ط ،نورشان مولعلل ةيبرعلا

 بتكلا ملاع ،ناسح مامت :رت ،ءارجالاو باطخلاو صنلا ،دنارجوب يد تربور .84

 .م8221 ،1ط ،ثيدحلا

 راد ،يراضحلا ءامنإلا زكرم ،يشايع رذنم :رت ،صنلا ةذل ،تراب نالور .24

 .م2002 ،2ط ،سيراب ،عيزوتلاو رشنلل ةرجشلا

 يملاعلا ركفلاو برعلا ةلجم ،حلص يبأ جروج :رت ،هفئاظوو هانب صنلا ،كيد ناف .05

 .م2821 ، 5 ع

 .م0002 ،1ط ،قرشلا ايقيرفأ ،ينينق رداقلا دبع :رت ،قايسلاو صنلا ،كيد ناف .15

 نسح ديعس :رت،صنلا ةغل ملع ىلإ لخدم ،رجقهيف رتيد نام هنياه جناجفلوف .25

 .م4002 ،1ط،ةرهاقلا ،قرشلا ءارهز ةبتكم ، يريحب

 .ت ـ د ،1ط ،يريحب نسح ديعس :رت ،صنلل يوغللا ليلحتلا ،ركنيرب سوالك .35
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  : مجاعملا : اًيًثلاث

  ط ـ د ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ،3ج ،ةغللا سيياقم، سراف نب دمحأ .45

 .ت ـ د 

 .م0621 ،نانبل ـ توريب ،ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم ،ةغللا نتم ،اضر دمحأ .55

 .م2221 ،1ط ،1 جم ،نانبل ،توريب ،رداص راد ،برعلا ناسل ،روظنم نبا .65

 .32ج،نانبل ،توريب ،رداص راد ،برعلا ناسل ،روظنم نبا.25

 : ةًيعماجلا لئاسرلاو تالجملا : اًيعبار

 .م3002 ،3ع ،3جم ،ةيندرألا ةعماجلا تاسارد ةلجم .85

 .م2102 ،8ع ،ربخملا ةلجم .25

 .م2102 ،01ع ،ةيوغللا تاساردلا ةلجم .06

 

         . 
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 ءادهإ

 نافرعو ركش

 ج ـ ب ـأ..............................................................................................ةمدقملا

 05ص.............................................................................ةيساسأ ميهافم :لخدملا

  11 ـ 05ص............................................................باطخلاو صنلا موهفم .1

 11ص..................................................................صنلا ىلإ ةلمجلا نم .2

 11 ـ01ص........................................................................ةيصنلا موهفم .1

 52 ـ11ص.......................................................................قاستالا موهفم .1

 12 ـ 12 ص....................................................................ماجسنالا موهفم .0

  12ص........................................................يصنلا يناسللا جهنملا :لوألا لصفلا

 02ص................................................................................قاستالا تاودأ.1

 12 ـ02ص..................................................................................ةلاحإلا ـ1.1

 22 ـ 12ص............................................................................رئامضلا ـ2 .1

 11 ـ51ص............................................................................لادبتسإلا ـ1 .1

 11 ـ21ص..............................................................................فذحلا ـ1 .1

 21 ـ01ص..............................................................................لصولا ـ0 .1

 51ص...................................................................................يزاوتلا ـ0 .1

 21 ـ 11 ص....................................................................يمجعملا قاستالا ـ1 .1

 11ص..............................................................................:ماجسنالا تايلآ ـ2

 11ص.............................................................................كارشإلا أدبم ـ1 .2
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 11ص.................................................................................تاقالعلا ـ2 .2

 01 ـ 11ص....................................................................باطخلا عوضوم ـ1 .2

 01ص................................................................................ةيلكلا ةينبلا ـ1 .2

 21 ـ 11ص..........................................................................ضيرغتلا ـ0 .2

 10 ـ50ص...............................................................................قايسلا ـ0 .2

 10 ـ10ص..............................................................................صانتلا ـ1 .2

 10 ـ20ص.......................................................................ةيفلخلا ةفرعملا ـ1 .2

 20ص.........بايسلا ركاش ردبل رطم الب ةنيدم ةديصق يف ماجسنالاو قاستالا :يناثلا لصفلا

 00 ـ 10ص ............................................بايسلا ركاش ردب رعاشلا ةايح نع ةحمل.1

 20 ـ 10ص..........................................................................ةديصقلا حرش .2

 51ص...............................................................................قاستالا تاودأ .1

    21 ـ 11ص............................................................................... ةلاحإلا ـ1 .1

 11ص..................................................................................لادبتسإلا ـ2 .1

 11ص....................................................................................فذحلا ـ1 .1

 01 ـ 11ص..............................................................................لصولا ـ1 .1

 01ص........................................................................يمجعملا قاستالا ـ0 .1

 01ص..............................................................................:ماجسنالا تايلآ .1

 11ص..................................................................................ةيلكلا ةينبلا ـ1 .1

 51 ـ  11ص...................................................................ةيفلخلا ةفرعملا ـ2 .1
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 21 ـ 11ص......................................................................................قحلملا

 11 ـ 11ص..................................................................رطم الب ةنيدم ةديصق

 12 ـ 52ص....................................................................................ةمتاخلا

 12 ـ 12ص................................................................عجارملاو رداصملا ةمئاق

 251 ـ 551ص................................................................................سرهفلا
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