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  االىداء

 اىل من استمد منو القوة و الصرب و استأنس بأنفاسو واقوى على مواجهة احلياة 

 رمز العطاء و السند الصلب والدي عبد القادر 

اىل من ربتٍت وضبلتٍت طفلة و نضرت ايل بفرحة طيبة اعلنت االفتخار يب امرأة اىل نبع احلنان الصدر الذي يضمٍت كل ما 
والديت خَتة ... قست علي االيام والقلب الذي يدق مع كل خطوة مٍت اىل االمام   

وجناين ال يكتمل االب اخي العزيز سفيان واىل اعز صديقايت زازة و ىاجر واىل االستاذة ادلشرفة صادق و شكرا على 
 مساعدهتا و توجيهاهتا 

  .واىدي شبرة جهدي ىذه اىل كل من اعرفو راجية من ادلوىل عز وجل ان ينفع بو وهبم
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 الشكر والتقدٌر 

شكر هللا تعالى الذي انعم علٌنا بنعمة العلم و توفٌقه لنا فً عملنا هذا و بكل ممنو نٌة و اعتراف 

دائم بالجمٌل اتقدم بشكري الخالص الى استاذتً المحترمة صادق التً تكرمت بقبول االشراف 

. على بحثنا المتواضع هذا من مولٌا اٌاه منذ بداٌته الى نهاٌته كل العناٌة واالهتمام  

كما نتقدم اٌضا بشكرنا الجزٌل الى كل من ساعدنا من قرٌب او بعٌد و مهما كانت نوعٌة ودرجة 

. مساعدته لنا فً هذا البحث  

 شكرا
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 : الحمض هلل عب الٗاإلاحن و الهالة  والؿالم ٖلى أقٝغ اإلاغؾلحن مدمض و آله و صحبه أظمٗحن أما بٗض

م َضي للىاؽ ل٣ىله حٗالى ،أوٗم هللا حٗالى ٖلى البكغ ٖامت اها أهؼلىاٍ " والٗغب زانت بؤن أهؼ٫ ال٣غآن ال٨ٍغ

 1"٢غراها ٖغرُا لٗل٨م ح٣ٗلىن 

ؼ "و  ل٣ىله حٗالى  آلغ ٦خاب أهؼلىاٍ الُ٪ لخسغط الىاؽ مً الٓلماث الى الىىع ببطن عبهم الى نغاٍ الٍٗؼ

 2"الحمُض

سه و ٢ط ى ٖلى , و ٧ان لجزوله آٖم ألازاع في الحُاة الٗغب بىىاخيها ٧اٞت  ٠ُ٦ ال و َى مً ٚحر مجغي جاٍع

ت مً الٓالم الى الىىع لخبٙز قمـ ؤلاؾالم مكغ٢ت و  الٗبىصًت و البئؽ الضي ٧ان ًدُاٍ الٗغب و ازغط البكٍغ

و منها ٖلم الىدى الضي َى أصاة , مؿخبكغة بمؿخ٣بل ػاَغ في قتى الىىاحي مً بُنها والصة ٖلىم الٗغرُت 

بًبِ أوازغ ال٩لم في آلاًاث جم جىؾ٘ الهضٝ , لهُاهت ال٣غان الُٗٓم مً الخصح٠ُ و الخدٍغ٠ و اللحً 

و مً صل٪ هجض ظملت مً الضعاؾاث الى٣ضًت التي خٟلذ بها , بمغوع الؼمً و ناعث اللٛت صاتها ٚاًت الضعاؾت 

ٖبض ال٣اَغ الجغ "ظهىص ال٣ضامى في مؿؤلت الترار في مداولت لؿحر اٚىاٍع ٞبصا به ًخ٨ك٠ ٞتراري مً صل٪ 

 اؾغاع البالٚت و ما ًلٟذ اهٓاع الضاعؾحن "و " صالتل ؤلاعجاػ " بىاؾُت ظملت مً اإلائلٟاث أَمها "ظاوي 

ت الىٓم"اإلادضزحن   . التي ٧اهذ مدل اَخمامهم ؾاب٣ا و ختى آلان زانت و حٗل٣ها باإلعجاػ ال٣غآوي" هٍٓغ

ت الىٓم ٖىض ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي بضلُل ان َضٍ  و ٌٗىص ؾبب ازخُاعي للمىيٕى بالٜ ألاَمُت الا و َى هٍٓغ

ت ؾاَمذ في ازباث خ٣ُ٣ت ؤلاعجاػ ٖىض الجغظاوي صون ٚحٍر ٖلى ٚغاع الٟغ١ ال٨المُت ٧اإلاٗتزلت و  الىٍٓغ

م ممً اَخمىا ب٣ًُت الاعجاػ ال٣غآوي  .ٚحَر

اإلا٣اعرت بحن ال٣ضامى و اإلادضزحن في : ول٣ض ٢ؿمذ بدحي الى م٣ضمت و ٞهلحن و زاجمت و جىاولذ في الٟهل ألاو٫ 

ت الىٓم  .هٍٓغ

ت الىٓم-1  .مٟاَُم هٍٓغ

ت الىٓم-2  .أع٧ان هٍٓغ

ت الىٓم-3  .اإلا٣اعرت بحن ال٣ضامى واإلادضزحن في هٍٓغ

ت مالمدها و مؿخجضاتها: اما الٟهل الشاوي  .البيٍُى

                                                           
 

 

.ؾىعة ًىؾ٠- 02-آلاًت - 3  

.ؾىعة ابغاَُم- 01-آلاًت - 4  
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ت-1 ٠ البيٍُى  .حٍٗغ

ت -2 ت في الٗالم الٗغري و الٛغري و اإلاىنه البيُىي _ مالمذ البيٍُى  .البيٍُى

ت-3  .مؿخجضاث البيٍُى

 ."إلبغاَُم هاجي "جدضزذ ًٖ الحضازت و صعؾذ مً زاللها صعاؾت جُب٣ُُت ل٣هُضة الٗىصة 

ت مً اإلاهاصع و اإلاغاظ٘ منها صالتل ؤلاعجاػ و أؾغاع البالٚت لٗبض  و إلجمام َضا البدض اٖخمضث ٖلى مجمٖى

م لٗماع ؾاس ي  .ال٣اَغ الجغظاوي و ؤلاعجاػ البُاوي في ال٣غآن ال٨ٍغ

ت الىٓم؟  ومً َىا هُغح ؤلاق٩ا٫ الخالي ماصا ه٣هض بىٍٓغ

ت؟   و٠ُ٦ ٧اهذ اَاللذ ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي ٖلى َضٍ الىٍٓغ

وأن أظُب ٖلى  ألاؾئلت . ول٣ض أعصث مً زال٫ َضا البدض أن أل٣ي الًىر ولى ٖلى ظاهب ٌؿحر مً اإلاىيٕى

 :آلاجُت

 ما مٟهىم الىٓم و ما هي أع٧اهه                                                                                                 -1                

 ٠ُ٦ ٧ان الىٓم ٖىض ال٣ضامى و اإلادضزحن؟-2               

ت؟ ومالمدها؟ ومؿخجضاتها؟-3                  ما هي البيٍُى

ول٣ض اٖخمضث ٖلى اإلاىنه جدلُلي و نٟي في صعاؾت َضا البدض و٢ض واظهذ ٖضة نٗىراث و ٖغا٢ُل مً 

 . زال٫ جدلُل ال٣هُضة و اؾخسغظذ بيُاث ال٣هُضة

 بدمضٍ ؾبداهه ٖلى ،الك٨غ و الحمض هلل حٗالى الضي بم٣ضعجه ظلى و ٖلى ًلحن الصخغ و ٌؿهل اإلاؿخدُل

ت  .مىده لىا ال٣ٗل واإلاٗٞغ

غار التي ؾاٖضجني في اهجاػ َضا  أج٣ضم باؾم ٖباعاث الك٨غ وزالو الخ٣ضًغ ألؾخاصحي ناص١ ٞاَمت الَؼ

ب أو . الٗمل ٦ما هخمنى لها خُاة َىِئت وؾٗاصة صاتمت ل الى ٧ل مً ؾاٖضها مً ٢ٍغ و٦ما أج٣ضم بك٨غ الجٍؼ

ُت صعظت مؿاٖضجه لىا في َضا البدض . بُٗض ومهما ٧اهذ هٖى
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 فً والمحدثٌن القدامى بٌن المقاربة

 النظم نظرٌة

 

 

 

 

 .وىدفها النظم نظرية مفاىيم
 .النظم نظرية اركان

 واحملدثُت القدامى بُت ادلقاربة
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:مفاىيم نظرية النظم   

لنبدأ اوال بتعريف النظم لغة قبل تعريفو اصطالحا عند القاىر النظم لغة ىو التأليف ،وىو قدم شيء اىل شيء اخر :لغة
ومنو نظمت الشعر،والنظام بكسر النون ىو اخليط الذي .اي صبعتو يف السلك والتنظيم مثلو : نظمت اللؤلؤ : ويقال 

ينظم بو اللؤلؤ وهبذا يكون ادلعٌت اللغوي ادلشًتك ىو ضم الشيء اىل الشيء وتنسيقو على نسق واحد كحبات اللؤلؤ 
ادلنتظمة يف سلك ،وىو ما ذىب اليو عبد اجلرجاين يف كتابو دالئل االعجاز فالنظم عنده ىو تعليق الكلم بعضها البعض 

وجعل بعضها بسبب بعض واصل النظام يف اجلمع ىو انظمة والنظم يف االصل مصدره االتساق واالنتظام وتناظمت 
النون والظاء وادليم اصل يدل على تأليف شيء وتكثيفو " نظم "الصخور تالصقت والنظم يعد من التأليف والتصنيف و

.3  

:اصطالحا   

فقد شرح نظرية النظم يف كتابتو دالئل االعجاز وعرضها عرضا واسعا حيث يعرفو النظم يف مقدمة كتابو فيقول ىو تعليق 
الكلم بعضها ببعض و جعل بعضها بسبب من بعض والكلم ثالث اسم وفعل وحرف وللتعليق فيما بينها طرق معلومة 

.وىو ال يعدو ثالثة اقسام تعلق اسم باسم ،تعلق اسم بفعل وتعلق حرف هبما  

او ىو ادلام الناظم او .فالنظم اذن ىو معرفة قوانُت النحو وااللتزام هبا ومع مرعاه الفروق الدقيقة يف اساليب الكالم -
ادلؤلف الكالم بقوانُت اللغة ادلاما دقيقا حبيث يقف على طبيعة الفروق ادلعنوية الدقيقة بُت بعض التعبَتات اللغوية وبُت 

بعضها االخر،او الوقوف على معاين النحو وأحكامو واألسلوب ومقتضياتو وان عبد القاىر يعد مطورا الصلازات 
".النظم"البالغيُت الذين كانوا قبلو بتقدؽلو نظرية لغوية متكاملة عرفت بنظرية   
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االمر الذي يؤكد"النظم"حديثا إال عن .مع دراستو فيهما "عبد القاىر"اليكاد الناظر يف كتايب   

موضع االعتبار يف الوقوف على حقيقة االعجاز بل ان اجلرجاين "عبد القاىر"ان ىذا االخَت وحده  ىو الذي وضعو 
ومل ازل منذ خدمت العلم انظر فيما قالو العلماء يف معٌت الفصاحة والبيان يف الرباعة "نفسو فقد صرح بذلك عندما قال 

ووجدت ...فأجد بعض ذلك كرمز واإلؽلاء ،واإلشارة يف خفاء .ويف بيان ادلغزى من ىذه العبارات وتفسَت ادلراد هبا .
انو كما يفضل النظم ،مث يعظم الفضل وتكثر ادلزية ...ادلعول على اهنا ىاىنا نظما وترتيبا وتأليفا وتركيبا وصياغة وتصويرا 

كذلك يفضل الكالم بعضا، ويتقدم منو الشيء الشيء،مث يزداد من فضلو ذلك ويرتقي منزلو ...حىت يفوق الشيء نظَته
...".فوق منزلو ويعلو مرقبا بعد مراقب  

وليس اىل ادلعٌت او اللفظ وبذلك قضى "النظم"راجعة اىل "الفصاحة "ولعل ما قدمو ونظريتو اىل جانب االعجاز انو جعل 
على ما كان سائدا يف بيئة النقد من التمييز بُت اللفظ وبُت معناه وكذلك اوىل عبد القادر اجلرجاين ادلعى عنايتو وجعل 

.االوصاف اليت اطلقها النقاد راجعة اىل ادلعٌت   

وانك قد تبنيت انو اذا رفع .شيا إال توخي معاين النحو وأحكامو ووجوىو وفروقو فيما بُت الكلم"النظم"اذن فليس -
معاين النحو وأحكامو شلا بُت الكلم حىت التراد فيما يف صبلة وال تفصيل خرجت الكلم ادلنطوق يبعضها يف اثر بعض يف 

عن ان يكون لكوهنا يف ما وضعها اليت وضعت فيما موجب ومقتضى ،وعن ان .البيت من الشعر والفصل من انثر 
.يتصور ان يقال يف كلمة منها اهنا مرتبطة بصاحبو ومتعلقة هبا وكائنة بسبب منها  
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:نظم الحروف ونظم الكلمات  

فالبد حينئذ ان يتغَت ادلعٌت ان النابع من فكرة ادلتكلم،ويتحقق "النظم"يكرر اجلرجاين يف ىذا الباب دائما انو اذا تغَت 
بإرادتو،فالنظم عملية ارادية واعية ،وىو ؼلتلف عن نظم احلروف يف كلمات فهذا النظم اعتباطي ال ارادة ادلتكلم فيو 

وذلك ان نظم احلروف ىو تواليها يف النطق وليس نظمها دبقتضى عن معٌت ،وال الناظم ذلا دبقنت يف ذلك رمسيا "،يقول 
دلا كان يف ذلك ما يؤدي اىل " مرب"مكان"ربض"من العقل اقتضى ان يتحرى نظمو دلا ربراه فلو ان واضع اللغة كان قال 

فساد ،وإما نظم الكلمة فليس االمر فيو كذلك ألنك تقتضي نظمها اثار ادلعاين ،وترتبها على حسب ترتيب ادلعاين يف 
النصف ىو اذن يعترب فيو حال ادلنظوم بعضو مع بعض،وليس ىو النظم الذي معناه ضم الشيء كيف جاؤوا 

وما اشبو ذلك شلا يوجب اعتبار لألجزاء بعضها ....اتفق،وكذلك كان عندىم نظَتا للنسيج والتأليف والصياغة والبناء 
.مع بعض حىت يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونو ىناك ،حىت لو وضع يف مكان غَته مل يصح   

وعلى ىذا ال قيمة لأللفاظ مفردة ،الن ليس ادلتكلم ان ينصرف يف معناه ام يف نظم حروفها ،ودور ادلتكلم يكمن يف 
ضرب "اختبار اللفظ،وتوزيعها على وفق نسق معُت ،يقتضيو ،ويوجبو ادلعٌت ادلطلوب التعبَت عنو ،فإذا قلنا مثال 

او "ضرب "فالذي يعود اىل ادلتكلم ىو اثبات ىذا الضرب يف زمن مضى وليس اثبات داللة الضرب على لفظة "زيد
.وصف حروفها على ضلو ماىي عليو  

واجلرجاين على حق دبقدار مايتعلق االمر بإرادة ادلتكلم اليت تنظم الكلمات على حسب ادلعٌت ،وىو ال يريد غَت تأكيد 
.والطبيعة االرادية للنظم"االلفاظ"ان النظم ملكو انسانية وليست ادلوازنة بُت الطبيعة االعتباطية   
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شلا يدعو اىل ان تعطي احلق اللفظة مفردة،فالنظم ليقوم إال باأللفاظ ان نظم الكالم كما يرى علم اللغة ادلعاصر ال يًتكز 
إال على مبدأ اي االختيار والتوزيع فادلتكلم ؼلتار من رلموعة الفاظ اللغة مايناسب ادلقام مث يوزع ىذه االلفاظ على وقف 

. مايقتضيو ادلعٌت ومن ىنا يبدو ان مبدأ االختيار ينصب على االلفاظ ان مبدأ التوزيع فعلي النظم   
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وقد يبدو ان اجلرجاين يقضي ان الفكر االنساين ال يتم إال يف اطار العالقات السياقية بُت االلفاظ اذ ال ؽلكن ان يتعلق -
اي العالقات فهل يتصور ان يفكر االنسان دبعٌت فعل من غَت اًل .الفكر االنساين بعض اللفظة رلردة عن معاين النحو

يزيد اعتمالو يف اسم وان يفكر يف اسم من غَت اعمال الفعل فيو فاإلنسان يف ضوء ىذا التصور ال يفكر إال جبمل اوال 
يفكر إال نظما ان اجلرجاين يعترب ان معاين الكالم كلها ال تستطيع ان نتصورىا إال بُت شيئُت وأساس ىذه العالقة بينهما 

واألصل ىو اخلرب ومن الثابت وادلعقول انو ال يكون خربا ال حىت ال يكون سلرب عنو وسلرب بو ومن ىذا اخلرب ينقسم اىل 
ولو حولت ان تتصور اثبات معٌت او ...والنفي يقتضي منفيا ومنفيا عنو...اثبات ونفي واإلثبات يقتضي مثبت ومثبتا لو 

.نفيو من غَت ان يكون ىناك مثبت لو ومنفي عنو حولت ماال يصح يف عقل وال يقع يف وىم   

:النظم ومستويات الكالم  

اعلم ان ليس النظم إال تضع كالمك "النظم الذي يدور عليو فكر اجلرجاين النحوي والبالغي والنقدي عرفو بالقول
".ادلوضع الذي يقتضيو علم النحو وتعمل على قوانينو،وأصولو وتعرف مناىجو   

".معلوم ليس النظم سوى تعليق الكالم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض "ويقول ايضا يف موضع سابق   

وهبذا ربط عبد القاىر كما يظهر فكرتو بنحو فكان عنده ليس كما يرى اجلمهور ، علما اواخر الكلمات ،وإظلا علم 
. تعليق الكالم بعضها ببعض ،وقد دفع ىذا بعض الباحثُت ادلعاصرين  اىل تلمس   

 

 

 

 

 

 

6 

                                                           
 المقصود بالخبر عند الجرجانً هو الكالم الذي ٌحتمل الصدق والكذب 

388 ص2007 1 عمار ساسً المدخل على النحو والبالغة فً اعجاز القران الكرٌم جدار للكتاب العالمً للنشر والتوزٌع  بٌروت لبنان ط
6
  



11 
 

مفهوم اجلرجاين ،ىو العلم الذي يبحث يف اوخر الكلمات ويف مسالة اخلطأ والصواب ، ام انو العلم الذي يبحث يف 
".ضلو ادلعاين "طرق التعبَت عن ادلعٌت عرب شبكة العالقات اليت يسعى اىل اقامتها ادلتكلم ويسعونو   

ويشَت اىل اصول النحو ، ومرة اىل علم النحو ويعتقد باحث ادلعاصر اىل ان ادلراد بأصول النحو قواعد اللغة االساسية -
اليت دبوجبها يثبت الصواب للغة والكالم نصا ادبيا رفيعا ،وعلى ىذا فاجلرجاين ؽليز بُت النص على مستوى اخلطأ 

والصواب والنص على ادلستوى االديب ومضى ادلعاصرون اىل القول ان عبد القاىر كان على وعي تام بالفوارق بُت اللغة 
.والكالم ، ذلك الفرق الذي اشار اليو اول مرة العامل السويسري ،فرد ينادي سويسر  

وطوره الدارسون الالحقون عليو وأطلقوا عليو مرة مصطلح الكفاءة واالصلاز ومرة النظام والنص ،او القاعدة والرسالة 
ويريدون بادلصطلح االول قواعد اللغة اليت يلتزم هبا ادلنشؤون والكاتبون بقواعد اللغة العربية مثال،ويريدون بالثاين القول او 

االصلاز او النص او الرسالة ،اي النص اديب متحقق على وفق قواعد اللغة اليت يكتب فيها ادلنشئ قصيدة أليب سبام او 
للمتنيب او نص لطو حسُت على سبيل ادلثال ،فاجلرجاين على وفق ىذا التصور كان يدرك ان اصول النحو معنية بالقواعد 

وليس النظم إال ان تضع كالمك الوضع الذي يقتضيو علم "االساسية اما علم النحو فهو النظم نفسو ولذلك قال 
"النحو  

1". النحوي للنظم ىو علم النحو فهو النظم بالفعل كما يقول ادلناطقةفأصولالتحقيق الفعلي للغة "فكان النظم ىو -  

وؼلتلف  يف ىذا باحث اخر اذا يشَت  اىل ان عبد القاىر ينظر اىل عملية االبداع  على اهنا سبر دبرحلتُت ، تتمثل ادلرحلة  
مع النحوى على مستوى  . االوىل يف مرحلة اخلطأ  والصواب واألخرى تتعدى  ىذه ادلرحلة اليت مناط الفضيلة وادلزية 

السطحي وادلستوى العميق ،  وىو منهج من سطحي وعميق ، فالبنية اللغوية العميقة يف الصورة  ادلثالية كاملة  للجملة ، 
كما ترمسها قواعد  النحو ، وىي صورة  افًتاضية ، اما  البنية الظاىرة يف شكل الواقعي ادللموس للًتكيب ، وىي بال شك 

اوضاع اللغة او اصول النحو  وىي مرحلة زبلوا من الرباعة الفنية اليت ال " مستعدة  من البنية العميقة ويقول اجلرجاين 
.تتحقق إال يف مستوى الظاىري   

7
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.الًتكيب وىو مستوي التكاليف والعالقات ،اي يكملو اخر مستوى النظم  

نظرية النظم يف ضوء ىذا التصوير،ىي يف ربليل العالقات القائمة يف االسلوب االديب ادلتعُت،وقد الحظنا ان ادلزية 
والفصل يف اي اسلوب نابع من طريقة الًتكيب او التأليف وتأيت من العالقات اليت يقيمها الكاتب بُت الفاظو ،وما ينجم 

اخل...عن ىذا التأليف من تقدمي او تأخَت او فصل او وصل او اختصاص او توكيد  

وىذه االمكانات ذات طبيعة اختيارية ،ولذلك يتميز كاتب عن اخر بأسلوبو وبطريقة نظمو،فَتتفع اسلوب،فمن الواضح 
ان الكاتب ال يستطيع ان يتصرف يف قواعد اللغة ،الن طبيعتها الزميو ،اما قواعد الًتكيب والنظم ،فحرية التصرف 

للكاتب ال متناىية ،والنظم والًتكيب ؼلضعان لرباعة الكاتب وفنو ،اذن للمبدع ان يقدم فنو بطرق سلتلفة من الوضوح 
والغموض ،او الزيادة او النقصان ،وىذه االمور تتجسد على مستوى الصياغة ادللموسة بالتقدمي او التأخَت احلذف والذكر 

فهو ضرب من النظم فيها ،الن "االسلوب "وىذه الفوارق ادلختلفة يف تقدمي ادلعٌت ويقول اجلرجاين .او التعريف والتنكَت 
االضافة اختصاص وإضافة الشيء لصاحبو اختصاص بو وال يكون للشاعر او االديب اختصاص باأللفاظ فكما ان 

8.احللي لتختص  بالصائغ من حيث كوهنا ذىبا او فضة ،ولكن من جهة العمل او الصنعة ،كذلك الشاعر  

نظم،ينظم االشياء نظما ،اي الفها وضم بعضها اىل بعض ،ونظم اللؤلؤ اي جعلو يف :"(نظم)وجاء يف القاموس احمليط 
نظم شعرا ،اي الفا كالما موزونا مقفى ويقال نظم امره ،اي رتب امره ،وتناظمت االشياء ،اي تالصقت :سلك ،ويقال 

...".  واتسقت  
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:ىدفها  

ان الكالم نوعان نفسي ولفظي ،والكالم النفسي :كان عبد القاىر اشعريا وضلن نعرف ان اب احلسن االشعري قال
.بالنسبة اىل اهلل ىو القدمي  

ومن اجل ذلك فقد استهدف عبد القاىر من نظريتو يف النظم بيان ان جوىر الكالم ىو ذلك الكالم النفسي وأما 
.الكالم  اللفظي فهو ظل ذلذا الكالم النفسي   

القران ىو ادلعجزة اليت ايد هبا اهلل زلمدا عليو السالم وقد جعل اهلل سبحانو معجزة كل نيب فيما كان اغلب على الذين 
بعث فيهم وفيما كانوا يتباىون بو وكانت عومهم تعظهم بو خواصهم فلما كان السحر ىو الغالب على قوم فرعون ومل 

.يكن قد استحكم يف زمان استحكامو يف زمانو جعل تعاىل معجزة موسى عليو السالم يف ابطالو  

.ودلا كان الغالب على زمان زلمد عليو السالم يف قومو العرب البالغة والبيان كانت معجزتو يف القران-  

ومن شرط ادلعجزة ان تكون امرا خارقا للعادة ،فمن الواجب ان يكون مناط البالغة والبيان امرا يتسع للمعجزات ويقبل 
ىذان اذلدفان علا اللذان انتهيا بو اىل قصر حقيقة الكالم وفصاحتو وبالغتو على النظم .العقل ان يتصل بو االعجاز 

بادلفهوم الذي حدده ،وعلا اللذان رمسا حدود نظريتو يف النظم وكيف اسسها وبُت معادلها ويف ىذا النظم وجد عبد القاىر 
االمن والطمائنينة لعقيدتو وحاول بكل ما يستطيع من بيان ومنطق ان يقنع من خالفوه دبا رآه اذ رأى يف اخلروج عنو 

9.الضالل وىذه النظرية كانت متالقية مع ىدفيو اللذين وضعهما نصب عينيو   

:ان ىاىنا(ادبيتو)كما يرى عبد القاىر ان بالغة اخلطاب وفصاحتو   

نظما وترتيبا وتأليفا وتركيبا ،وان ىاىنا صياغة وتصويرا ونسجا وتعبَتا ،وانتهى اىل ان ىذه اخلصال الثمانية يف شان 
الكالم سبيلها يف شان الصناعات ،إال اهنا يف الصناعات حقيقة ،ويف الكالم رلاز وإذا نظرت يف نسقهما رأيت يف 

.  نظم وترتيب وتأليف وتركيب وصياغة وتصوير ونسج وتعبَت:توقيعها النغمي توازنا   
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:اركان نظرية النظم-  

التقدمي والتأخَت احلذف ،والفروق والفصل والوصل وباقي الفصول اليت كتبها إال :تقوم النظرية على اربعة اركان وىي 
اضافات على الكتاب السابق وىو اسرار البالغة يف علم البيان ورلاالت وتوضيحات وتأكيدات للنظرية احتاج اليها 

.اجلرجاين ليؤكد ذباوزه للتصورات القدؽلة بالنسبة اليو  

10.وقد اعتقد اجلرجاين يف ترتيبو ألركان ىذه النظرية حسب االولوية اليت يرىا لكل ركن-  

التقديم والتأخير:اوال  

قبل ان نستهل التعريف حول ماىية ادلقصود بالتقدمي والتأخَت وجب علينا ان نطرح رلموعة من التساؤالت وىي على 
:النحو االيت  

 دلاذا ياترى قدم اجلرجاين ىذا الركن على االركان االخرى ؟

 دلاذا مل يقدم باب احلذف عليو؟مادام باب احلذف يتعامل مع ادلفردة بينما يتعامل التقدمي والتأخَت مع اجلملة ؟

يظهر جليا ان نظرية النظم اليت اقًتحها اجلرجاين تفًتض ان انتاج الكالم يتم يف الزمن على ىيئة تركيبة وىي العملية اليت 
تسبق اي عملية اخرى وتلك اذليئة تفرض شكال تركيبيا معينا يبٌت على اساس من تقدمي كلمة ماوتا خَت اخرى ليكون 

وأيضا لكي تصل الفكرة كما يردىا ادلرسل ان تصل اىل ادلتلقي وىذا ما يفرض ومنع التقدمي والتأخَت .وقع الكالم اوضح
11.يف مقدمة االبواب اليت تعاجل مسالة انتاج الكالم عموما  

ويد عبد القاىر اجلرجاين اىم من تناول التقدمي والتأخَت قبل القرن السابع وقد اورد كثَت من االمثلة يف ذلك عن 
12.االستفهام باذلمزة والنفي واخلرب ،وادلثٌت والفعل النفي واتى بالفعلة متعددة  
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:بحسب انواع االسم  

.. نريد ينطلق :اذا كان االسم معرفة فان تقدمي االسم عليو او تقدؽلو ىو على االسم يربر بالعناية واالىتمام اذا قلنا مثال 
فقد جعلنا نريد مبتدأ وجعلنا اجلملة الفعلية خربا ادلبتدأ ، اما اذا قلنا ينطلق نريد،صبلة فعلية مكونة من فعل وفاعل ،ففي 

اجلملة االوىل اردنا ان نوضح ان نريد ىو ما يكون منو االنطالق وذلك بعد ثبوت الفعل وربقيقو ،من اجل ىذا استعملنا 
اجلملة االمسية اما الثانية فنحن نريد ان نثبت فعل االنطالق لنريد ال الكتابة او ادلشي او غَتعلا وذلذا استعملت اجلملة 

.الفعلية   

الرجل "و"ينطلق الرجل:"وأما اذا كان االسم نكرة فهنا غلب تعريفها او زبصيصها بالوصف او باإلضافة فإذا قلنا مثال 
ومن ىنا فانو كلما تغَت موقع اجلملة .فإننا نويل اىتمامنا بالفعل او باالسم النكرة متقدم احدعلا على االخر"ينطلق 

.فالضرورة سيتغَت حكمها او موقعها االعرايب   

:بحسب انواع الفعل  

نريد انطلق عمرو فهنا قدمنا :ذلا اعلية نفسها اذا تقدمت على غَتىا فإذا قلنا مثال "ادلاضي وادلضارع واألمر"االفعال كلها 
اليوم تنطلق :اتنطلق اليوم ؟ال يساوي قولنا :الفعل ألننا اردنا احلديث عن االنطالق الواقع من طرف عمرو وإما اذا قلنا 

؟ألنو يف اجلملة االوىل ونسال عن اليوم االنطالق بينما يف اجلملة الثانية نسال عن اليوم الذي ؽلكنو ان يتم فيو االنطالق 
.،عدا عن االستفهام  

اانت قلت ىذا :وقد زبرج علزة االستفهام اىل معان اخرى فمثال علزة التقرير اذا تالىا اسم يكون معناىا االنكار فنقول -
13.الشعر؟ننكر ان يكون  

وكيف ان .وكان دور ىذه االمثلة فعال يف تبُت الفروق الداللية بُت اجلمل اليت حدث فيها التقدمي والتأخَت وبُت غَتىا -
.ادلتكلم يكون سلطئا او غَت بليغ لو عرب بأحدعلا يف مقام االخرى   

ابتدأ اجلرجاين تقسيمو االبواب التقدمي والتأخَت وىذا التقسيم طرحو يف بداية كتابو عند حديثو عن اشكال التعلق اليت 
.ػلدث هبا نظم الكالم  

تعلق اسم باسم ،وتعلق الفعل باالسم،وتعلق احلرف هبما:اذن  

.والتقدمي والتأخَت يتعلق اساسا بنظم الكالم  
                                                           

78المرجع السابق ص-
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:تقديم اسم على اسم اخر وتأخيره عنو  

ويف ىذا التقدمي والتأخَت يتم تغَت احلكم "ادلنطلق نريد""نريد ادلنطلق:"قولنا :وىو ينقسم على تعلق ادلعرفة بادلعرفة مثل
خرب للمبتدأ ،اما يف اجلملة الثانية فأصبح ادلنطلق "ادلنطلق"االعرايب لكل واحد منهما فنريد يف اجلملة االوىل مبتدأ مرفوع و

. مبتدأ ونريد خرب ذلا  

وىو تقدمي على فيو التأخَت فزيد يف اجلملة االوىل ىي ادلبتدأ او " ومنطلق نريد"و"نريد منطلق:"تعلق ادلعرفة بالنكرة كقولنا 
.خرب لو"منطلق"مبتدأ مؤخر و"نريد"منطلق خرب لو،ففي اجلملة االوىل ىي ادلبتدأ او منطلق خرب لو،ففي اجلملة الثانية   

واجلرجاين مل يذكر اي من االمساء اليت ؽلكن ان يتم بينها التقدمي و التأخَت ،بينما ذكر يف مدخل كتابة لإلشارة فقط 
ادلبتدأ او اخلرب واحلال و النقد والتوكيد والعطف بنوعو والبدل واإلضافة واسم الفاعل وادلفعول والصفة ادلشبو وادلصدر 

  14.والتمييز

:تقديم الفعل او االسم وتأخيرىما  

:    وىو ينقسم حبسب انواع االمساء واألفعال اىل اقسام  

اقلت ىذا الشعر ؟فهنا نسأل عن القول ال القائل ،وأما يف قضية :يكون الذي ربدث ىو من قال ىذا ،وأما اذا قلنا 
اانت تفعل ذلك؟ادلقصود من ىذا :االستقبال فان االمر يأخذ طابعا اخر فقد يكون لإلنكار مع التحقَت فمثال اذا قلنا 

.ان الفعل حقَت وال ينبغي دلثلو ان يقوم بو فتوجهنا باإلنكار ضلو الفاعل ال ضلو الفعل   

اتفعل ذلك وأنت على ىذه ادلكانة ؟ومن ىذا ادلثال نريد ان الشخص ال ؽلكنو ان يفعل ذلك لعلو مكانتو :وأما اذا قلنا 
.ومنزلتو يف اجملتمع  

 

 

 

15 
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:الحرف وتعلقو باالسم والفعل-ج  

من البديهيات وادلسلمات ان احلرف ال يدخل على اسم او الفعل على انفرىد بل يدخل اما على اجلملة فعلية وىو على 
:ثالثة انواع  

فمن ادلعروف ان الواو ىي للعطف ويف "جاء نريد وعمرو:"وال يكون ذلك إال يف العطف مثل :وقوع احلرف بُت امسيُت 
ىذا ادلثال وقعت الواو عمرو فمن ادلعروف ان الواو ىي للعطف ويف ىذا ادلثال وقعت الواو كواسطة بُت االسم واالسم 

.الثاين   

مررت نريد، واحلرف ىاىنا ىو كوظيفة التصال بُت الفعل :وصلد ذلك مع حروف اجلر:قد يقع احلرف بُت الفعل واالسم
".نريد"مررت بُت االسم اجملرور   

.اي مع النيل"سهرت والنيل:"كقولنا"مع"الواو اليت دبعٌت:ومثال اخر على ذلك   

مل :فيتعلق جبملة امسية،وقد يكون من احلرف حرف نفي او استفهام كقولنا مثال:ان يتصدر الحرف صدر الكالم
.قائم نريد؟ ويعٍت اننا نسأل عن سبب حصول القيام من طرف نريد  

اذا جاءين :وىذا ما صلده يف الشرط والتمٍت والًتجي والنداء فإذا قلنا مثال :وقد يتعلق احلرف جبملة فعلية ويتصدرىا 
16وقد يدخل حرف االستفهام على فعل كقولنا كيف غليء عمرو؟.وياعبد اهلل للنداء "اكرمتو بالنسبة للشرط   

:الحذف:ثانيا  

يعد باب احلذف ىو الركن الثاين من اركان نظرية النظم وقد وضعو اجلرجاين ثانيا الن ادلتكلم عنده يبتدئ بوضع الصورة 
.الذىنية العامة للكالم اليت يتقرر فيها موضع كل كلمة بالنسبة اىل اخوهتا  

وإذا كان التقدمي والتأخَت يعمل يف نظام الكلمات وتوزيعها ألنو بنية ذىنية ؼلتارىا الكاتب قبل الشروع يف الكتابة ألهنا 
سبثل ادلعٌت ادلراد ايصالو اىل السامع بالضبط فان احلذف يتعلق دبفردات وبو يتم اجراء تعديالت  من طرف ادلتكلم للبنية 

17.تلك وتوجيهها لتكون ابلغ ولذا فهي عملية تلي العملية االوىل كوهنا عملية توجهيو   

ولكن ليس كل حذف يقع للجملة او احد عناصرىا ىو من قبيل التعديل ،فمن ادلمكن ان يقع احلذف منذ البنية 
 االبتدائية للجملة حينما يكون لو التأثَت الوضح والبُت يف الكالم ،وقد يقع 
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.نتيجة قراءة تالية للجملة ،فيتم حذف بعض العناصر اليت ذكرت الن ىناك من احلذف ما يتعلق دبعٌت الكالم االساس  

ومنو متعلق جبمالية الكالم وبالغتهن ولكن اجلرجاين مل ؽليز لنا ين انواع احلذف على ىذا االساس واكتفى باحلديث 
ىو باب دقيق ادلسلك :"بشكل علم  عن احلذف  على  ىذا االساس واكتفى باحلديث بشكل علم عن احلذف قائال

،لطيف ادلأخذ،عجيب االمر،شبيو بالسحر،فانك ترى بو ترك الذكر افصح من الذكر والصمت عن االفادة انريد لإلفادة 
  18".وذبدك انطق ما تكون اذا مل تنطق واًل ما تكون بيانا اذا مل تنب

مل يذكر لنا اجلرجاين الفرق بُت احلذف واإلظهار ويبدو انو يقصد ببابو ىذا الشكل االول فقط،فإلظهار حالة واحية 
بالنسبة اىل ادلتكلم وليس بيده االظهار ،ام احلذف فمن ادلمكن اظهار احملذوف وحذفو وىو امر متعلق بادلتكلم 

.ومقاصده،فاجلرجاين مل يرد بباب احلذف احلديث عن االختصار او االغلاز البالغي  

ذلك انو ال يتعلق بالنمو اساسا،وال يتم فهمو إال بفهم ادلعٌت عموما بل يتعلق بتأويل الذي يضيف اىل النص بعض 
. اجلوانب الىت تزيد من ايضاحو وىي جوانب ليست ضلوية  

 وكما ىو الشأن يف التقدمي والتأخَت فان اجلرجاين يقسم ىذا الركن على اقسام ثالثة وىي حذف االسم وحذف الفعل 
وحذف احلرف،كما ان من ادلمكن حذف اشباه اجلمل اليت تقًتب من حذف احلروف وذلك كوهنا ال زلل ذلا من 

.االعراب   

إال ان اجلرجاين يف ىذا الصدد قد ركز على حذف ادلبتدأ او ىو اسم وعلى حذف ادلفعول بو يف حالة كونو امسا وشبو 
19:صبلة فقط ،وترك الباقي للدارسُت وبعد ىذا سوف نتناول االقسام ىذه الًتكيب االيت  

لقد ربدث اجلرجاين عن حذف نوعُت من االمساء وعلا حذف ادلبتدأ  او ادلفعول بو وترك الباقية من :حذف االسم
انواع االمساء اليت ؽلكن ان يقع فيها احلذف النحوي ،وذلك العتقاده اهنما كفاية عن غَتعلا من االمساء وىي اوضح ما 

.يقع احلذف فيها  

انك ترى نصية الكالم وىيئتو تدوم منك ان تنسى ىذا :"وعندما نتحدث عن حذف ادلبتدأ اوضع قاعدة صغَتة تقول
ادلبتدأ او تباعده عن وعلك وذبتهد ان ال يدور يف خلدك وال يعرض خلاطرك وتراك كأنو تتوقاه توقي الشيء يكره مكانو 

وىذا ما يذكرنا يتناسى التشبيو الذي ربدث عنو يف اسرار البالغة ،فادلطلوب من احلذف انو "والثقيل ؼلشى ىجومو
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يراودك شعور بأنو ليس ىناك زلذوف اطالقا بالنسبة للقارئ وان يبعده عن يتسٌت لو فهم صبالية الكالم وبالرغم من سَت 
. الكالم بلطف،على القارئ ادراك ان شبة زلذوفا امر ضروري ليظهر لو ماىو اساس يف الفهم ويف الكالم  

وأول االمساء احملذوف طبعا ىو ادلبتدأ او اخلرب،لكن اجلرجاين ربدث عن حذف ادلبتدأ فقط ،وىو يف احلقيقة اكثر تأثَتا 
يف ادللتقى،ذلك انك حينما تباشر وضع اجلرجاين عنوانا عربيا ذلذا الباب وىو الفروق يف اخلرب وكان يقصد بذلك اخلرب 

اخلرب الذي يكون جزء ا من : بشكل عام سواء كانت اجلملة استثنائية ام خربية ،وذلذا يقسم اخلرب عموما اىل نوعُت وعلا 
اجلملة ال تتم الفائدة بدونو وىو خرب للمبتدأ او يف اجلملة االمسية والفعلية وىو االصل يف اخلرب ،ونالحظ بأنو يفي بان 

ادلسند ىو اخلرب ففي اجلملة االمسية نريد ان طلرب عن الشخص ما مثال بأنو كذا،وقال بان ىذا اجلزء ىو االصل ألننا ليس 
20.ادلقصود يف كالمنا ان نذكر فالنا فقط بل ان طلرب بأنو كذا او انو يفعل كذا   

والقسم الثاين من اخلرب يتمثل يف اجلملة احلالية ويتبعو كل اظلاط اجلمل االخرى اخلربية واإلنشائية وشبو اجلمل ايضا وىو 
تعبَت عن اجمليء "جاء زيد راكبا"اخلرب الذي ال يكون جزءا من اجلملة يأيت احلال ليوضحو ويزيد عليو،ففي قولنا 

لزيد،ولكننا نعرب عنو راكبا اي اننا لدينا ركنان يف ىذه اجلملة ىو اخلرب وىو اجلزء االساس من اجلملة والثاين ىو خرب ثان 
21.ليس جزءا من اجلملة ولكنو مكمل لو  

استقر :يف قولنا زيد يف الدار انك سلَت بُت ان تقدر فيو فعال فتقول :"وقد اورد اجلرجاين رأيا أليب بكر السراج يقول عنو
وىو ؽليل فيو اىل تقدمي شبو اجلملة باالسم البالفعل ويتخلص "مستقر يف الدار :يف الدار وبُت ان تقدر اسم فاعل فتقول 

بذلك من مشكلة دمج احلال وصبلتو مع اجلمل االنشائية واخلربية وشبو اجلمل ،لكي ال يتحدث عن الفرو قات بُت 
22.االسم والفعل واحلرف ىنا بل عن اجلمل  

وللحديث عن ذلك كلو اختار القاعدة نفسها اليت ازبذىا منذ بداية الكتاب إال وىي احلديث عن اجلمل عن طريق 
.ادلكون االساس فيها فهو اما ان يكون امسا او فعال او حرفا  
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:الجملة التي تحتوي على االسم كمكون اساس  

مل يذكر اجلرجاين ايضا حذف احلرف مع ان فيو بعض االمور اليت ؽلكن ان تقدم بعض الفوائد :حذف الحرف-
:كقول امرئ القيس"رب"التحليل البالغي،ومنو مثال حذف   

 وليل كموج البحر ارخى سدولو                    علي بانوع اذلموم ليبتلي

وحذف بعض حروف اجلر يف بعض ادلواضيع ان امن اللبس قياسا ومساعا وىو النمط الوحيد الذي يتوفر على قدرة 
اي برهبم وقد جاء حذف حرف اجلر مساعيا ىنا ألنو ال يتوفر فيو احد "إال ان شبود كفروا رهبم"بالغية ومنو مثال قولو تعاىل

ادلواضيع اليت يقاس عليها حذفو،مع انو مسة بالغية لطيفة وتوفر ما امساه اجلرجاين مبدأ التناسي فالقارئ يقرا النص ويعتقد 
بان قراءة بدون حرف اجلر ىي قراءة شلكنة وىي قراءة لطيفة اذا استعملنا داللة الكفر دبعناه االصطالحي يقيدنا باإلقرار 

  23.مقدرا لكي يستقيم ادلعٌت وكذا حذف ان الناصية للفعل جوازا ووجوبا"الباء"حرف اجلر 

:الفروق:ثالثا  

سلصص للحديث عن اجلمل بشكل عام،فبعد ان انتهى اجلرجاين من .يبدو ان ىذا الركن الثالث من اركان نظرية النظم 
.التقدمي والتأخَت بُت الكلمات داخل اجلمل عند انشائها وانتقل اىل احلذف وىو العملية التالية اثناء انشائها  

انتقل اىل احلديث عن تركيب اجلمل فيما بينها وىو ػلتوي على الركنيُت ادلتبقيُت وعلا الفروق والفصل والوصل،ولكنو ىنا 
24.سيتحدث عن اختيار اجلملة بشكل عام  

فما ىو الفرق بُت اختيار صبلة امسية خربىا اسم و بُت اجلملة الفعلية و اجلملة أحلالية؟دلاذا يعتمد ادلؤلف اىل اختيار واحد 
من ىذه اجلمل يف موقع معُت من الكالم ؟ودلاذا يرتبها ترتيبا معينا حبيث تسبق احدىا االخرى؟ودلاذا ؼلًتىا دون غَتىا 

 من اجلمل اليت ؽلكن ان تؤدي معٌت مقاربا؟

. احلذف او الذكر بل ىي خيارات اللغة تفرضها على ادلتكلم    
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وبعد حذف الفاعل نلغي حذف ادلفعول وىو الذي تناولو اجلرجاين مبينا منذ البداية االصل الذي ذبري عليو وؽليز بُت 
الفعل ادلتعدي اىل ادلفعول بو وبُت الفعل الالزم الذي ال يتعدى ولكن الفرض من حبثو يتعلق بالفعل ادلتعدي فقط شليزا 

.فيو بُت قسمُت قسم ال يكون لو مفعول ؽلكن النص عليو  

وقسم لو مفعول مقصود قصده معلوم وكالعلا ؽلكن ان يقع فيو احلذف إال ان احلذف يف القسم االول ينبغي من ورائو 
فالن ؼلل ويعتقد فالفعل متعد إال اننا لسنا بصدد احلديث عما ػللو :احلديث عن ادلفعول يو بل عن الفاعل فقط ضلو 

ويعتقده بل عن القائم بالعقد واحلل ولذا فهي افعال متعدية حذفت مفاعليها ،ولكن ال يقصد النص عليها ،وعند ما 
نقول ىو يعطي الدنانَت فنحن يف ذلك نتحدث عن الدنانَت حصرا ونريد  إال اننا لسنا بصدد احلديث عما ػللو ويعقده 

بل عن القائم بالعقد واحلل ولذا فهي افعال متعدية حذفت مفاعيلها ،ولكن ال يقصد النص عليها،وعندما نقول ىو 
يعطي الدنانَت فنحن يف ذلك نتحدث عن الدنانَت حصرا ونريد من ذكرىا التخصيص بفئة معينة،ونوع من االعطاء بعامة 

25.الن اعطاء الدنانَت غَت اعطاء الدراىم  

وبعد ذلك انتقل اىل احلديث عن نوعُت من احلذف اوذلما اجللي اخلايل من الصنعة وثانيهما اخلطي ادلعتمد على الصنعة 
اي اصغيت اليو اذين ويف ىذا النوع ال يقدم تقدير احملذوف وما يضيف معٌت جديدا اىل "اصغيت اليو:"فمن اجللي صلد

اجلملة فليس فيو ما ذكره اجلرجاين عن التناسي والرغبة يف الدرىم بان ليس شبة زلذوفا،بل ان التذكَت باحملذوف وعدمو ال 
.يغٍت شيئا يف تأويل داللة النص  

وإما النوع االخر وىو اخلفي الذي تدخلو الصنعة فهو ادلراد فادلؤلف ىو الذي ػلذف مفعول بو اختيارا منو ويقول بصدد 
ان تذكر الفعل يف نفسك لو مفعول سلصوص ،قد علم بو مكانو اما جلري ذكر او دليل إال انك تشبو نفسك وزبفيو :

:وتوىم انك مل تذكر ذلك تفرض فيو دلفعول ،ومنو قول البحًتي ؽلدح ادلعتز  

26شجو حساده عداه                ان يرى مبصر ويسمع واع  

اخلرب يف القراءة تبدأ يف التفكَت يف احملذوف السابق عليو،وصلد ان حذف ألمر بالغي بينما يف حالة حذف ألمر بالغي 
بينما يف حالة حذف اخلرب فأنت تباشر القراءة بادلبتدأ مث ذبد خربه زلذوفا ،النمط االول يدعوك اىل العودة اىل الوراء 

 للبحث بعد ان تستطيع اغلاد اخلرب بعد ادلبتدأ،بينما النمط الثاين يدعوك ادلبتدأ ادلذكور ان تواصل القراءة
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والتقد بر ىذه  (سورة انزلناىا )وتواصل البحث عن اخلرب ومن ادلؤكد ان التفكَت يف ادلبتدأ احملذوف ابلغ ومنو قولو تعاىل
والتقدير  ىذه سورة انزلناىا وحذف اخلرب لدليل يدل (سورة انزلناىا)سورة انزلناىا و حذف اخلرب لدليل يدل كقولو تعاىل

اي وظلها دائم ،وىي اماكن غلوز فيها احلذف واإلبقاء وىي ادلواضيع اليت ركز عليها "اكلها دائم وظلها:"عليو كقولو تعاىل
اجلرجاين،يف حديثو عن احلذف االسم ولكننا ضلذف لغاية صبالية سبنح النص القدرة على تناسي احملذوف ولذا قد ال 

ردبا ألنو ال ػلقق ناحية صبالية بالغية فاخلرب ػلذف وجوبا يف اربعة مواقع وىي اذا .يكون احلذف الواجب للخرب وأراد ىنا
وقبل احلال اليت ؽلتنع كوهنا خربا عن ادلبتدأ "لعمرك اهنم لفي سكرهتم يعمهون"كان قبل جواب لوال كقولو تعاىل

ويف ىذه "كل رجل وضعيتو"ضربٍت زيدا قائما اي ضربٍت حاصل اذا كان قائما ويعد واو ادلصاحبة الصرػلة كقولنا :كقولنا
27.ادلواضيع تتحقق صبالية بسيطة ولكنها تقارن جبمالية احلذف اجلائز السابقة  

ما قام إال "مثلك"إال"ويعد ادلبتدأ او اخلرب يأيت الفاعل ويطرد يف اربعة مواضيع وىو جائز وليس واجب ػلذف بعد 
وقضى اهلل االمر وىو البناء للمجهول ويف التعجب :اي"وقضى االمر:"اي ما قام احد إال ىند ويف النيابة كقولو تعاىل"ىند

28.ابصرهبم:اي فاعل افعل كقولو تعاىل امسع هبم وأبصر اي   

على الرغم من ان التأويل وإعادة احملذوف ضروري لفهم الكالم ويف ىذا اجلانب يتحقق ما اراده اجلرجاين ولكن ال ؽلكننا 
29.ان ندعي ادلؤلف كان باخليار بُت  

والتقدير ان يرى مبصر زلاسنو،ويسمع واع اخباره وأوصافو وتكمن ادلشكلة يف ان ادلبصرين يرون افعالو وحسناتو وان 
 بان السمع والبصر كافيان ليؤكد على احقية اخلالفة 30السامعُت يسمعون اخبار ىذه االفعال ولكنو مل يذكرعلا ،ليقول

.للمعتز،ولو ذكر البحًتي ادلفعولُت مل يبق للكالم شعرية ؽلكن ان يتصف هبا،ومن ادلفعول ايضا حذف مفعول ادلصدر  

 

 

 

وفضال عن ادلبتدأ او الفاعل وادلفعول بو فهناك الكثَت من انواع احلذف يبدو ان اجلرجاين مل يركز عليها،فاحلذف قد يقع 
إال ان اجلرجاين مل يتناوذلا بتعليق والشرح ،الن ادلميزة االساس اليت "ان"يف ادلضاف اليو،وحذف الضمَت وحذف خرب
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يردىا يف احلذف ال تبدو بشكلها اجللي إال يف ىذه ادلواضيع مث اهنا ادلواضيع االساسية فضال عن الفاعل وفيها كفاية عما 
.سواىا من اشكال حذف االسم  

:حذف الفعل-  

مل يذكر اجلرجاين حذف الفعل اساسا واقتصر يف حبث احلذف على ادلبتدأ او ادلفعول بو ومن بُت صبيع انواع احلذف،قال 
غلوز يف االسم ادلتقدم ان يرفع باالبتداء وتكون اجلملة بعده يف زلل "ابن ىشام خبصوص حذف الفعل يف باب االشتغال

زيد "ومثالو"رفع اخلربية وان ينصب بفعل زلذوف وجوبا يفسره الفعل ادلذكور فال موضوع للجملة حينئذ ألهنا مفسرة
ضربت زيدا ضربتو،ومن ادلالحظ ىنا بان احملذوف يكون زلذوفا وجوبا اذا استعملنا :بتقدير"وغلوز زيدا ضربتو"ضربتو

حكم النصب فقط مع االسم االول،وأما اذا رفعناه فال مشكلة حينئذ يف اجلملة واحلالتان جائزتان يف النظام النحوي 
ومثلو حذف كان الفعل الناقص وعلى العموم فان ىذا الشكل من احلذف ال يقدم اي صبالية للنص ولذا مل يعول 

اجلرجاين عليو كثَتا ومل يذكره ضمن ابواب احلذف،وال يعٍت ذلك بأنو ال يعده حذفا بل ان ال يقدم فائدة بالغية للكالم 
ولذا ال فائدة من ذكره والتعويل عليها ان يصنع يف اجلمل من عطف بعضها عن بعض او ترك العطف فيها او اجمليء هبا 

منشورة تستأنف واحدة منها بعد اخرى من اسرار البالغة ،وشلا ال يأيت لتام الصواب  فيو إال االعراب اخللص 
واعلم ان سيلنا "واألقوام،طبعوا على البالغة واتوا فنا من ادلعرفة يف ذوق الكالم ىم هبا االفراد فيقول ايضا يف مرحلة ثانية

31"ان ننظر اىل فائدة العطف يف ادلفرد مث تعود اىل اجلملة فتنظر فيها ونتعرف حاذلا  

ومن ادلعلوم ان الفصل والوصل ؽلكن ان يقع بُت اجلملة الفعلية وبُت اجلملة االمسية وبُت شبو اجلمل وليس لدينا غَت ىذه 
.االشكال الثالثة من الًتكيبات النحوية وىي تتفق سباما مع االسم والفعل واحلرف  
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:الفصل والوصل االسمي-ا  

مررت برجل خلقو حسن "يقرر اجلرجاين منذ البداية بان العطف يف االمساء فائدتو االشراك يف االعراب واحلكم كقولنا
زللها من االعراب صفة للنكرة "خلقو حسن"وخلقو قبيح ويف صبل كهذه ينبغي الوصل وذلك ان اجلملة االوىل 

32.اجملرورة حبرف اجلر وىكذا ؽلكننا ان نشرك اجلملة الثانية يف اجلملة االوىل"رجل"  

ذلك ىو الشكل االول من اجلملة االمسية وأما الشكل الثاين فهي اجلمل اليت ال ربمل موقعا من االعراب واليت تايت 
يرى اجلرجاين بان ىذا ادلر يقع يف الواو فقط يف صبل كهذه "زيد قائم وعمرو قاعد"بعدىا صبلة معطوفة عليها كقولنا 

وذلك ان بقية حروف العطف ربمل معاين اخرى ؽلكن ضبل العطف عليها كالًتتيب يف الغاء الًتكيب مع الًتاخي يف 
الن الواو ليس فيها سوى االشًتاك فما الذي اشًتك ىنا لكي يتم العطف وال ؽلكن الفصل ؟ كما ان "او"والًتدد يف "مث"

افضل بيت قالتو " "خرجت اليوم من داري"الواو جاءت لتجمع بُت اجلملتُت ولكن ال ؽلكن لنا ان صلمع بُت صبليت 
33.وذلك ان ال مناسبة البتة بُت اجلملتُت"العرب يف الرثاء ىو بيت اخلنساء  

وأما الفصل فانو غلب يف اجلمل اليت تكون الثانية منها كالصفة للموصوف او كتأكيد للمؤكد،فاجلملة اليت تأيت مبنية 
للجملة اليت قبلها ىي كتوكيد ولذا غلب الفصل بينهما ألننا ال ؽلكن ان نشرك ادلعٌت االول يف ادلعٌت الثاين،فنسقط يف 

امل ذلك الكتاب :"التكرار واإلعادة وأما اذا ففصلنا بينهما نكون عندئذ كمن يشرح ويوضح معٌت سابقا كقولو تعاىل 
وزلققة ذلما وكأنو تعاىل قال لنا  " ذلك الكتاب"جاءت مؤكدة للجملة االوىل "الريب فيو"فاجلملة الثانية " الريب فيو

.               ولذا مل يصل بُت اجلملتُت واختار الفصل الن الثانية كصفة لألوىل" ىو ذلك الكتاب،ىو ذلك الكتاب"
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يقولون بأنٍت :"ويف بعض ادلواضع ترى بان العطف فيها واجب ولكن التدقيق يريك بان الفصل فيها اوجب كقولو
"جبان،انا الذي قتلتهم يوم كذا وكذا   

ومعلوم ان اجلملة االوىل اليت كانت حكاية عنهم وان الثانية كانت اخبارا من ادلتكلم ولذا ليس شبة ما ؽلكن ان نقرئو بُت 
اجلملتُت فلسنا عندئذ حباجة اىل الوصل بل غلب الفصل،وىذا يؤكد يف النهاية بان مسالة الفصل والوصل ال تتبع االسس 

.النحوية فقط بل تتعداىا اىل االسس الذوقية اليت زبص رلرى اخلطاب عموما  

وأما اذا كانت "زيد كاتب جيد غليد فن البالغة:"وقد يقع ترادف بُت صبلتُت تكون اوالعلا امسية وثانيهما فعلية كقولنا 
وأم اذا "زيد كاتب جيد ويلم بأشكال الكتابة:"اجلملة الفعلية الثانية اعم من االمسية االوىل فال ؽلكن إال الوصل فنقول 

زيد كاتب جيد وغليد فن "كانت اجلملة الثانية غَت مؤكدة للجملة االوىل وال تشكل جزء منها فال غلوز الفصل فنقول
34.ال يف حالة الفصل وال يف حالة الوصل الن ال مناسبة بُت اخلربين اساسا يف ادلعٌت"الطهو  

:الوصل الفعلي-ب  

زيد يضر وينفع :"كما ىو احلال يف االسم فان الوصل يف اجلمل الفعلية يكون على شرط ادلناسبة فيمكن لنا ان نقول
35.فنحن نريد هبذا الوصل ان نقول بان فالنا غلمع الفعليُت معا ويقوم هبما معا"وخالد يعطي وؽلنع   

قالو لو ال تفعل كذا قال بل "ولكن يف بعض اجلمل الفعلية قد يرد مفصوال على الرغم من ادلناسبة اليت بينها كقولنا 
فيأيت اجلواب يف "فماذا قال ىو؟:"سأفعلو وخصوصا يف القول واحلكاية وكان بُت اجلملتُت سؤال نفسي من السامع فحواه

.  اجلملة الثانية استثنائيا ومفصوال وتقديره احلذف  
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ينبغي عندئذ الفصل وذلك ان "غليد زيد الركض انو رياضي ماىر:"واذا تصدرت اجلملة الفعلية وتلتها صبلة امسية كقولنا 
اجلملة االمسية الثانية اعم من االوىل فالرياضي اجليد يشمل القدرة على الركض اجليد لذا وجب الفصل وكأننا  نقول بان 

غليد زيد السباحة فساقاه قويتان جدا فان الساقُت القويتُت جزء من شروط السباحة :"زيدا غليد الركض ،واما اذا قلنا 
.اجليدة،واجلملة الثانية كانت بسبب من االول لتبُت السبب الذي غليد من اجلو زيد السباحة   

ال بالفعل وال بالوصل ألنو ليس شبة عالقة البتة بُت اجلملتُت بينما "غليد زيد السباحة ورأسو كبَت:"اال اننا ال ؽلكننا القول 
الن اليد ينبغي فتحها عن السباحة والقيام دبا ؼلالف ذلك يتم التنبيو " غليد زيد السباحة ويديو مضمومتان:"ؽلكن القول

.واإلشارة اليو على ان اجلملة حالية من اجلملة االوىل وفيها معٌت االشراك ايضا  

:الفصل والوصل في شبو الجملة-ج  

يتعلق باالسم والفعل ومن ادلمكن دراسة تعلق شبو اجلملة على اساس ىذين الشكلُت من التعلق ،ففي قولنا زيد على 
جعلنا شبو اجلملة يف موضع "قام زيد على السطح:"السطح جعلنا الشبو اجلملة يف موضع رفع على اخلربية لزيد ويف قولنا

36.قام زيد اي اننا نعلق شبو اجلملة باالسم يف حالة كوهنما خربا:نصب على ادلفعولة للفعل   

.وبالفعل يف حالة كوهنما مفعوال بو فإذا صبعنا بُت اجلملتُت امسيتُت ربتويان على شبو صبل  

واألمر نفسو يف االقًتان باجلمل الفعلية فنقول ذىب زيد اىل ادلنزل اىل الباحة ألننا خصصنا من ادلنزل الباحة فقط،وال 
بأننا ندعي عندئذ حلولو يف زللُت وىذا من اجملال ،وؽلكن ايضا "ذىب زيد اىل ادلنزل اىل الشارع:"ؽلكن القول

.ألننا ال نتحدث عن الكينونة واحللول بل عن اللعب بادلهارة"لعب زيد دبهارة يف ادللعب ويف ادلنزل:"القول  

   

 

 

 

 

                                                           
238المرجع السابق ص-

36
  



27 
 

ترك العطف يكون اما لالتصال اىل الغاية او :"ويف النهاية يضع اجلرجاين قاعدتو الذىنية للفصل والوصل عموما فيقول
مقررا بان الفصل يكون يف اجلمل "االنفصال اىل الغاية والعطف يكون ذلا ىو واسطة بُت االمر وكان لو حال بُت حالُت

اليت يؤكد التايل منها السابق وىي صبل متصلة يف الغاية اليت يراد احلديث عنها ويف اجلمل اليت تنقصل فيما بينها فال 
يكون الوصل فيها لإلشراك بل على سبيل الذكر بالشيء فقط وىي اجلمل ادلنفصلة اىل الغاية ،وكما اجلمل اليت تقع بُت 

.احلالُت فهي اجلمل اليت ذبمع شيئُت وتعطيهما حكما واحدا على سبيل االشراك فيجب فيهما الوصل  

كما يتم توزيع الكلمات بطريقة مقصودة يف باب التقدمي والتأخَت ،يتم ىنا توزيع اجلمل بطريقة مقصودة يف 
.الكالم،فاجلمل ربتوي على فروقات يف التعبَت وعلى ادلؤلف ان ؼلتار منها بُت رلموعة من ادلتاحات ليعرب هبا عن فكرتو  

اعلم ان اول فرق يف احلال اهنا  ذبيء مفردا وصبلة والقصد ىنا :"فعندما اراد اجلرجاين احلديث عن احلال بادر بالقول 
وذلك انو سبق ان ربدث عن احلال يف باب التقدمي والتأخر مفردا وىنا غلب ان يتناولو يف حال كونو صبلة "على اجلملة 

37.فقط  

وإذا اخًتنا اجلملة اليت يكون ادلكون االساس  فيها االسم غلب علينا ان نضع نصب اعيننا عدة مسائل اوذلما االىتمام 
باخلرب او ادلسند وثانيهما ان االخبار باالسم يعٍت اننا نريد ان نثبت ادلعٌت لشيء مادون ان يقضي ذلك ذبددا الن االسم 

بالفعل "نريد القول"وال غلوز القول "نريد طويل:"من صفاتو الثبوت ولذا اذا اردنا احلديث عن طول نريد وجب القول 
.  ،الن الفعل يدل على التجديد والتمول والطول صفة ثابتة ال ذبدد وىي صفة ؽلكن ان نطلقها على النبات والصيب  
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٣ى٫ مخجاوػا هُا١ الجغظاوي، بٗض ٧ل ما ٢ضمىاٍ ال أًْ أهىا بداظت الى اٖاصة  ت وه٣ضًت قبه ال نهاتُت ٍو لٍٛى

ت  غ هٍٓغ جؤ٦ُض أن ال٣ٗل الٗغري ٢ض ٠٨ٖ مىض ال٣غن الشالض النجغي وختى نهاًت ال٣غن الخامـ ٖلى جٍُى

اث الحضًض الضي أؾـ له ٞغصًىا هضي ؾىؾحر في  ت ال جسخل٠ في م٩ىهاتها ٦شحرا ًٖ مٟغصاث ٖلم اللٍٛى لٍٛى

ً . بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

 :ممحدد زكد العحماوي-

٣ا٫ دكاعصٞػ وقبهه ما اهخهى الُه ٖبض "٣ٞض عرِ مدمض ػ٧ي الٗكماوي بحن ٖبض ال٣اَغ والىا٢ض ؤلاهجلحزي ٍع

ال٣اَغالجغظاوي في مىيٕى صالالث ألالٟاّ واعجباٍ بًٗها بٌٗ بما اهخهى الُه ٦شحرمً الى٣اص واإلادضزحن ٞلى 

دكاعص. أهىا ٢غأها الٟهلحن ألاولحن مً ٦خاب ٞلؿٟت البالٚت للىا٢ض ؤلاهجلحزي اإلاٗانغ لىظضها ان ٧ل ما : ٍع

دكاعص في َضًً الٟهلحن ال ًسغط ٖما ٢اله ٖبض ال٣اَغ مً ال٣غن الخامـ النجغي ُٞما ًخٗل٤  ًداو٫ ٍع

ال٢ت ال٩لماث بًٗها ببٌٗ ." ب٣ًُت الىٓم ٖو

 38.الٟهاخت والبالٚت مً زهاتو الىٓم والخؤل٠ُ ولِؿذ مً زهاتو اللٟٔ

 ،ٚت ال جغظٗان الى اللٟٔوم٘ أن الجغظاوي لم ًٟغ١ بحن الٟهاخت والبالٚت ٞبهه ًبري أن الٟهاخت والبال

صون اإلاٗلىم أن المٗنى لهضٍ الٗباعاث وؾاتغ ما ًجغي مجغاَا ًىٟغص "٢ا٫،واهما الى الىٓم ة ٦ُُٟاث الهُاٚت 

ت صون اإلاٗنى ٞاللٟٓت اإلاٟغصة ال وػن لها في بالٚت ٞهاخت  ٌٗخبر ،بالىٗذ و الهٟت يؿب الُه الًٟل واإلاٍؼ  ٍو

ًل مئاوؿتها إلزىاتها،م٩انها مً الىٓم وخؿً مالرمت مٗىاَا إلاٗاوي ظاعاتها ٣ى٫ . " ٞو وما ٌكهض لضل٪ "ٍو

 زم جغاَا جش٣ل ٖلُ٪ وجىخك٪ في مىي٘ آزغ ٧لٟٓت الضزضٕ في ،أه٪ جغي ال٩لمت جغو٢٪ جئوؿ٪ في مىي٘

 :بِذ الحماة

 

  

                                                           
 

 والىا٢ض ع ٌٗخبر ٦ىا٢ض وم٨ٟغ مً الكٗغار اإلادضزحن الضي جدضر خى٫ الىٓم و عرِ بحن ٖبض ال٣اٍ:مدمض ػ٧ي الٗكماوي *

دكاعص وقبه ما اهخهى به ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي في مىيٕى صالالث ألالٟاّ و اعجباٍ بًٗها ببٌٗ وما اهخهى الُه  ؤلاهجلحزي ٍع

.٦شحر مً الى٣اص واإلادضزحن  
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 جلٟذ هدى الخي ختى و ظضجني                  وظٗذ مً ؤلانٛار لُدا وازضٖا 

 :و بذ البدتري 

 و اوي و ان بلٛخني قٝغ الٛنى                  و اٖخٟذ مً ع١ اإلاُام٘ ازضعي

 : زم اه٪ جخؤملها في بِذ أري زمام ،ٞؤن لهما في َضًً اإلا٩اهحن ما ال ًسٟى مً الحؿً

 ًا صَغ ٢ىم ازضُٖ٪ ٣ٞض                     ضججذ َضا الاهام مً زغ٢٪

ٞخجض لها مً الخ٣ل ٖلى الىٟـ و مً الخىُٛو و الخ٨ضًغ ايٗاٝ ما وظضث َىا٥ مً الغمذ و الخٟت 

ت " زم ًيخهي الى ال٣ى٫ ،وإلًىاؽ والبنجت  ٞلى ٧اهذ ال٩لمت اصا خؿيذ مً خُض هي لٟٓت و ان اؾخد٣ذ اإلاٍؼ

 صون أن ٩ًىن الؿبب في صل٪ خا٫ لها م٘ ازىتها لها في ،و الكٝغ اؾخد٣ذ صل٪ في صاتها و ٖلى اهٟغاصَا

 ومٗنى صل٪ أن خؿً ال٩لمت في " ول٩اهذ اما أن جدؿً ابضا امٍغ جدؿً أبضا،الىٓم اما ازخلٟذ بها الحا٫

 39-مىي٘ و ٢بدها في مىي٘ آزغ َما أبلٜ صلُل ٖلى أن الٗبرة بالىٓم و الخؤل٠ُ

 ومجزلت ٖلم البُان ،صالتل ؤلاعجاػ ببُان ًٞل الٗلم"اصاما ٧اهاإلمامٗبض ال٣اَغ مؿخٟخدا ٦خابت:ممحوددجوفيق

ه،مً َضا الًٟل م مً عؾىر أنله و بؿى١ ٖٞغ  ، لم ًل٤ ٖلم مً الًُم مال٣ي صل٪ الٗلم، واهه ٖلى الٚغ

٤ الٗلم بها الغإٍت وال٨ٟغ  ، ولُات٠ مدؿ٣اَا ال٣ٗل،ٞبهه ٢ض أبان أن في َضا الٗلم ص٢ات٤ و أؾغاع ٍَغ

ت في ال٨الم،وزهاتو مٗاوي ًىٟغص بها ٢ىم ٢ض َضوا اليها  . وانها الؿبب في أن ٖغيذ اإلاٍؼ

غ ى مً بٗض صل٪ ًبحن ًٞل الٗلم بالكٗغ الضي َى مُضان الخهٍى ًل الٗلم بالىدى الضي َى أؾاؽ ،َو  ٞو

غ البالٚت،البىار  ٣ُٞغع أهه مىض زضم الٗلم هٓغ في ٦الم اَل الٗلم في مٗنى البالٚت ، زم ًضل٠ الى بُان ظَى

هنه ُٞه أَله :  ٞهى وآلازغ، ألاو٫ هنه ُٞه أصحابه هنه ؤلاًمار و الغمؼ– ٞىظض ٦المهم يغرحن ،والٟهاخت

ً صون صاللت ٖلى الص ير هٟؿه  .بُان اإلاَى

 

  

                                                           
 

*٤ُ غ الكٍغ٠ ٞهى ًىٓغ بؤن ؤلامام ٖبض ال٣اَغ ٧ان مؿخٟخدا  ٦خابه :مدمىص جٞى  أخض أٖالم الٗهغ الحضًض بجامٗت ألاَػ

:  ومجزله ٖلم البُان مً َضا الًٟل و٢ض أقاع الى أعر٘ ؾماث لبالٚت ال٨الم ٢ؿم ألاو٫ ، ببُان ًٞل الٗلم"صالتل ؤلاعجاػ"

غ:  الشاوي،ؾماث البىار   الشالض و الغاب٘ الحُ٪ أي نىاٖت اليؿُج و الى٣ل،الخهٍى
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 الفصل الثانً
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 الفصل الثاني
 

  ابنيويتددمالممهمدادمصخجد تهمدد

ت جؤؾِؿها أهىاٖها-أ .حٍٗغ٠ البيٍُى  

ت -ب مالمذ البيٍُى  

ت في الٗالم الٛغري و الٗغري-1      .البيٍُى  

اإلاىنه البيُىي -2       

 

 

ت-ط اإلاؿخجضاث الحضازت البيٍُى  

الحضازت -1        

إلادت ًٖ خُاة ابغاَُم هاجي-2        

 اإلاجا٫ الخُب٣ُي  لل٣هُضة-3      

  structuralisme :حلريفد ابنيويت-1
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ت مً لٟٔ  ً الص ير:التي حٗني" البيُت"اقخ٣ذ البيٍُى  . او ال٨ُُٟت التي قُض ٖليها،ج٩ٍى

ت مغ٦بت مً الٗىانغ اإلاخماؾ٨ت ٣هض بها في ٖلم اللٛت مجمٖى  بدُض جلغى ٨ٞغة ،واإلاخضازلت ُٞما بُنها ،ٍو

ت ٖباعة ًٖ ،الخٟغص بل ًخى٠٢ ٧ل ٖىهغ ٖلى ب٣ُت الٗىانغ ألازغي  ومضي ٖال٢خه بها ٞخ٩ىن البيٍُى

الضي ٌٗض أبى " صي ؾىؾحر "  و٢ض لخو ال٣ى٫ ،صعاؾت الٗال٢اث بحن البنى اإلاسخلٟت في الىو الاصري 

ت بانها جىُٓم ٌٗبر ًٖ جماؾ٪ الٗال٢اث صازل صل٪ الىو اإلاىخض  .البيٍُى

ها بانها " لُٟي قتراوؽ"اما ٖالم الاظخمإ  مجغص مىنه او وؿ٤ ًم٨ً جُب٣ُه ٖلى أي هٕى مً "ٞبهه ٌٗٞغ

 " الضعاؾاث

ات٠ الٗىانغ اإلاترابُت الضزلت في الىو  ت ٢اتمت ٖلى جدضًض ْو ت هٍٓغ  .ًٟهم مً صل٪ ان البيٍُى

ت مىنه ٨ٞغي وأصاة للخدلُل  ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة ال٩لُت او اإلاجمٕى اإلاىخٓم اَخمذ بجمُ٘ هىاحي ،البيٍُى

ت ؤلاوؿاهُت  م٨ً جهيُٟها يمً مىاهه ،وان ٧اهذ ٢ض اقتهغث في مجا٫ ٖلم اللٛت و الى٣ض الاصري،اإلاٗٞغ  ٍو

 .الى٣ض اإلااصي اإلالحضة

ت مً البيُت اص ج٣ى٫ ٧ل ْاَغة اوؿاهُت او أصبُت حك٩ل بيُت-  ولضعاؾت َضٍ البيُت ،اقخ٤ لٟٔ البيٍُى

ا اإلائلٟت منها" ه٨٨ٟها" ًجب ٖلُىا ان هدللها او   40 بضون ان جىٓغ الى اًت ٖىامل خاعظُت ٖنها،الى ٖىانَغ

ت ٦مىنه ٨ٞغي ه٣ضي ماصي ملحض ٚامٌ ًضَب الى ان ٧ل ْاٍَغ اوؿاهُت ٧اهذ ام أصبُت حك٩ل ،البيٍُى

ا اإلائلٟت منها،بيُت خم صل٪ صون جضزل ٨ٞغ اإلادلل او .  ال ًم٨ً صعاؾتها الا بٗض جدلُلها الى ٖىانَغ ٍو

 . ٞالبيُت ال اَاع هي مدل الضعاؾت،٣ُٖضجه الحانت وه٣ُت الاعج٩اػ في َضا اإلاىنه هي الىز٣ُت

بت ٖنها وفي مجا٫ الى٣ض .و البيُت ج٨ٟي بضاتها وال ًخُلب اصعا٦ها اللجىر الى أي ٖىهغ مً الٗىانغ الٍٛغ

الاصري ٞبن الاهٟٗا٫ او الاخ٩ام الىظضاهُت ٖاظؼة ًٖ جد٤ُ٣ ما جىجٍؼ صعاؾت الٗىانغ ألاؾاؾُت اإلا٩ىهت 

ت بهضٍ اإلاشابت ،ولضي ًجب ٞدهه في صاجت مً اظل مًمىهه وؾُا٢ه وجغابُه الًٗىي .لهضا ألازغ  والبيٍُى

 وهي ٞلؿٟت ال جئمً الا بالٓىاَغ  الحؿُت. ججض أؾاؾها في الٟلؿٟت الىيُٗت لضي ٧ىهذ
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ت ٖباعة ًٖ مىنه ومظَب ٨ٞغي ْهغث ٦غص ٞٗل ٖلى الىي٘  انٛغ أظؼار اإلااصة :مً الضعة" الضعي "البيٍُى

ً ت ،الضي ؾاص الٗالم الٛغري في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ى وي٘ حٛضي مً واو٨ٗـ ٖلى حكٓي اإلاٗٞغ َو

ها الى جسههاث ص٣ُ٢ت مخٗضصة زم ٖؼلها ًٖ بًٗها البٌٗ لخجؿض مً زم م٣ىلت الىظىص بحن  وجٟٖغ

 ، وقٗىعٍ باإلخباٍ و الًُإ و الٗبصُت،خى٫ ٖؼلت الاوؿان واهٟهامه ًٖ وا٢ٗه والٗالم مً خىله

غرِ الٗلىم بًٗها  ولضل٪ ْهغث ألانىاث التي جىاصي بالىٓام ال٨لي اإلاخ٩امل و اإلاخىاؾ٤ الضي ًىخض ٍو

جٗله مغة أزغي بِئت مىاؾبت لإلوؿان،ببٌٗ  . ومً زم ًٟؿغ الٗالم و الىظىص ٍو

ت مً اإلاهُلحاث و اإلاٟاَُم ؤلاظغاتُت  في ٖملُت الىن٠ و اإلاالخٓت و - ت الى مجمٖى حؿدىض البيٍُى

الخدلُل وهي أؾاؾُت في ج٨ُٟ٪ الىو و جغ٦ُبه ٧اليؿ٤ و الىٓام و البيُت و الضازل و الٗىلهغ و الكب٨ت 

اث وريُت الخٗاعى  و الازخالٝ و اإلاداًشت و الؿىا٦غوهُت  و الٗال٢اث و الشىاتُاث و ٨ٞغة اإلاؿخٍى

و الضًا٦غوهُت و الضا٫ و اإلاضلى٫ واإلادىع التر٦ُبي واإلادىع الضاللي و اإلاجاوعة والؾدبضا٫ و الٟىهُم واإلاىعُٞم 

غ والاًدار ،و اإلاىهُم  والخٟاٖل  الخ ..... و الخمٟهالإلاؼوط ، و الخ٣ٍغ

٣ُا ألاصبُت و  ضٍ اإلاٟاَُم ؾدكخٛل ٖليها ُٞما بٗض ٦شحر مً اإلاىاهه الى٣ضًت وال ؾُما الؿُمَُى َو

اجُت  41الاهترورىلىظُا و الخ٨ُ٨ُٟت و الخضاولُاث وظمالُت ال٣غارة والاؾلىرُت واإلاىيٖى

ت ختى ىن اهٟؿهم هجضَم ًىعصون لها ،ول٣ض ازخل٠ الضاعؾىن و الى٣اص في جبُان مٟهىم البيٍُى  البيٍُى

٣ت بدض في الىا٢٘ ٟاث مسخلٟت وهي في مٗىاَا الىاؾ٘ ٍَغ  لِـ في ألاقُار الٟغصًت بل في الٗال٢اث ،حٍٗغ

ت هي ال٣ُام بضعاؾت ْىاَغ  غي لُىهاعصظا٦ؿىن ان البيٍُى حٍر ٍو ضا ما صَب الُه ظان بُاظُه ٚو بُنها َو

او ٦ال مترابُا أي بىنٟها ،و اللٛاث و الاؾاَحر بىن٠ ٧ل منها هٓاما جاما،مسخلٟت ٧اإلاجخمٗاث و ال٣ٗى٫ 

اث مً الىخضاث او ،بيُاث  ٞخخم صعاؾتها مً خُض اوؿا١ جغابُها الضازلُت ال مً خُض هي مجمٖى

خي  . الٗىانغ اإلاىٗؼلت وال مً خُض حٗا٢بها الخاٍع
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ت ت ؤلاوؿاهُت في ال٨ٟغ الٛغريstructuralismeو البيٍُى  مئصاٍ ،مضَب مً اإلاضاَب التي ؾُُغث ٖلى اإلاٗٞغ

 ،الاَخمام أوال بىٓام الٗام ل٨ٟغة او لٗضة أ٩ٞاع مغجبُت بًٗها ببٌٗ ٖلى خؿاب الٗىانغ اإلا٩ىهت له

ٗٝغ أخُاها باؾم البىاتُت او التر٦ُبُت  .َو

ً بىاراث  ٤ ج٩ٍى ت َى الؿعي الى جد٤ُ٣ م٣ٗىلُت ٧امىت ًٖ ٍَغ لى للبيٍُى غي بُاظُه ان اإلاشل ألٖا ٍو

لُه ٞا٢ُمت الص ير مً ،م٨خُٟت بضاتها ها الى الغظٕى الى اًت ٖىانغ زاعظُت ٖو  ال هدخاط مً اظل بلٚى

ت لِـ بضاجه بل بٗال٢خه بٛحٍر اث الىٓغ في ،وظهت هٓغ البيٍُى  ٞلى لم ٨ًً الامغ ٦ضال٪ إلاا ازخلٟذ وظَى

ت ههىم جدك٩ل.  و٧اهذ الىدُجت واخضة،الىو الىاخض  ُٞسغط ل٩ل ،في زحن هجض للىو الىاخض مجمٖى

ضا صلُل ٖلى ان الص ير لِـ له ٢ُمت بضاجه بل ٢ُمخه بالٗال٢اث  شخو هو مؿخ٣ل مسخل٠ ًٖ ٚحٍر َو

ت َى الاَخمام بالٗال٢اث ال٣اتمت بحن ألاقُار و التي جبحن مً زاللها . م٘ ٚحٍر ٞالؿمت ألاؾاؾُت للبيٍُى

لم ،٢ُمت الص ير ت الى ٖلىم اللٛت ٖامت ٖو تراٝ بالٟغصًت و الاؾخ٣اللُت و ٢ض امخضث َضٍ الىٍٓغ ضم الٖا  ٖو

 خُض اؾخسضمها الٗلمار أؾاؾا للخمُحز الشىاثي الضي ٌٗخبر أنال لضعاؾت الىو صعاؾت ،ألاؾلىب زانت

ت ت ًم٨ً ان حك٩ل بيُت بدض صاتها،لٍٛى ت البيٍُى ،  و٧ل ْاَغة جبٗا للىٍٓغ

٨ضا،و الًماتغ بيُت،ٞاالخٝغ الهىجُت بيُت  . واؾخٗما٫ ألاٞٗا٫ بيُت َو

 : ابنيويتد الغويت

ت ٖلمُت ج٣ىم ٖلى ؾُُغة الىٓام اللٛىي ٖلى ٖىانٍغ وجدغم ٖلى الُاب٘ الًٗىي لكتى الخٛحراث  هٍٓغ

ِٞكحر الى الخدلُل اللٛىي الضي ٌؿعى (attucturallinguistics)التي جسً٘ لها اللٛت واما ٖلم اللٛت البيُىي 

ت في البيُت الؿُدُت  .الى جؤؾِـ هٓم واضحت للٗال٢اث بحن الىخضاث اللٍٛى

ي: الصمنيمثد ابنيويت

ت مً الٗىانغ التي ج٣ُم ٖال٢اث ق٩لُت ُٞما بُنها  ت التي حٗض اللؿان بيُت أي مجمٖى هي اإلاىنجُت الىٍٓغ

وهي ٖلم ٣ًىم ٖلى أؾاؽ ان جدلُل أي ٖىهغ مً ٖىانغاللٛت ال ًخم بمٗؼ٫ ًٖ ب٣ُت الٗىانغ في ،

ت جُب٤ اإلاىنه الىنٟي في صعاؾت اللٛت ،الىٓام اللٛىي  ت هٍٓغ ٞخىٓغ اليها ٖلى ،وهي أي اللؿاهُاث البيٍُى

ُت لخ٩ىن َضٍ بضوعَا ٖباعاث وجغا٦ُب  انها وخضاث مىجُت جخجم٘ لخ٩ىن وخضاث مىعٞىلىظُت نٞغ

 42وظمال

ي
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: ابنييتدعندددودشوشير  

ٟها الا بالغظٕى اليها بىنٟها بىار او هٓاما أي بالغظٕى الى ٖال٢تها الضازلُت  للضا٫ او )هي التي الًم٨ً حٍٗغ

٠ خؿب جىا٢ًاتها الضازلُت ،بضال مً ٖال٢اتها الخاعظُت ؾُا١ اظخماعي (اإلاضلى٫  خي النها جْى   جاٍع

م مً ان صي ؾىؾحر هٟؿه لم ٌؿخسضم ٧لمت  لى الٚغ الا " هٓام"او " وؿ٤"و اهما اؾخسضم ٧لمت " بيُت "ٖو

ت ًغظ٘ الُه أوال و بالضاث . ان الٟهل ألا٦بر في ْهىع اإلاىنه البيُىي في صعاؾت الٓاَغة اللٍٛى  

ت مً البيُت ٞان ٧لمتي البيُت   بالغؾم الٟغوس ي و ؤلاهجلحزي اإلاىخض او  ٦structureما حكخ٤ البيٍُى

structura  الالجُيُت و البىار construction  بالغؾم اإلاىخض أًًا م٘ الٟاع١ في الى٤ُ او construction 

ب الضي ًمخض   détruireالالجُيُت ٧ل منهما ًمخضان الى الٟٗل الٟغوس ي  ٌ و الخسٍغ  بمٗنى الهضم و الخ٣ٍى

 ( .empiler des matériaux)جىًٌُ اإلاىاص : بمٗنى"  struere" جازُله الى الٟٗل الالجُني 

 ًىدضع مً ٦sturما ان َضا الٟٗل الالجُني الىخ٩ىر ٖلى ال٣اٖضة ".  batir"او الخاؾِؿى البىار و الدكُِض 

 ". etendrel"اإلاض و اليكغ و البؿِ و الخىؾُ٘ : بمٗنى"  ster"الهُٛت الهىض و اوعرُت 

ال ٌؿخىي مٗىاَما الا باؾخ٨ما٫ ،الٟغوس ي  (اإلاعجم الخؤزُلي)ان َضٍ الضالالث اإلاعجمُت اإلالخ٣ُت مً 

 .اإلاٟهىم في بٗضٍ الانُالحي 

مىٓىمت مً ٖال٢اث )ٞخٛضو. (وؿ٤ ًخدضص الٗىهغ يمىه بىيُٗاث وازخالٞاث )ٖلى  (البىُِت )خُض جض٫ 

ت الىخضة ضٍ ،و٢ىاٖض جغ٦ُب ومباصلت جغجبِ بحن مسخل٠ خضوص اإلاجمٖى  بدُض حٗحن َضٍ الٗال٢اث َو

 و٢ض خهغ ظىن بُاجي زهاتو البيُت في زالزت  (ال٣ىاٖض مٗنى ٧ل ٖىهغ مً الٗىانغ

 :ٖىانغ

 التي جدُل ٖلى الخماؾ٪ الضازلي للٗىانغ التي ًيخًمها اليؿ٤  (la totalité)ال٩لُت-

التي جُٟض ان البيُت هٓام مً الخدىالث الٌٗٝغ الشباث ٞهي صاتمت  (les transfortations)الخدىالث -

 الخدى٫ والخٛحر  ولِؿذ ق٨ال ظامضا 

الضي ًخ٨ٟل بى٢اًت البيُت وخٟٓها خٟٓا صاجُا ًىُل٤ مً صازل البيُت  (l’autoréglage)الًبِ الضاحي -

 43صاتها ال مً زاعط خضوصَا
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ىض ى الترظماث الٗغرُت(structuralisme) ابنيويتد  :اإلاهُلح الٛغري ٞو

ا مهُلح  الى الاؾخٗماالث الٗغرُت ٞاهه مً  (structure)اصا ٧اهتي جل٪ بٌٗ اإلاكا٧ل الانُالخُت التي ظَغ

الضي ٢اعرذ  (structuralisme)جدمُل الحانل ان جيسحب جل٪ اإلاكا٧ل بمشلها او بايٗاٞها ٖلى مهُلح 

ً جغظمت   .َضا مً اظل ماو٢ٗىا ٖلُه منها (20)جغظامخه الٗغرُت الٗكٍغ

 ومً الهٗب ان هدهغ ،وهي ا٦ثر الترظماث جىاجغا و اقُٗها اؾخٗماال"(بكصرد ابمءدغمابم) اِبنيويتد-"

ت الٗغرُت التي آجغث  ت)ألاؾمار الى٣ضًت اللٍٛى  ٨ًٟي ان ،وان هىز٤ مىاًَ اؾخٗماالتها ال٨شحرة (البيٍُى

ضان و٦ما٫  (صون جىز٤ُ)هض٦غ منى الُٗض وؾامي ؾٍى م خؿً و ٖبض هللا الٛضامي ٍو أؾمار بحجم ٖبض ال٨ٍغ

بض اإلال٪ مغجاى  ؼ خمىصة ٖو بض الٍٗؼ  وظابغ ٖهٟىع  (في مغخلت ؾاب٣ت)أبى صًب وقا٠ً ٩ٖاقت ٖو

ي"(بضمد ابمءي) اُبنيويت-"

 وهجضَا لضي مدمض الخىهجي

امي الهاقمي " اِبنمايت-"  وهجضَا لضي الغاجي جَى

ا و " ابنيمنيت-" مىن َدان مً ا٢ضممؿخٗمُليها جم اؾخٗملها مً بٗضٍ مِكا٫ ػ٦ٍغ  التي ٢ض ٩ًىن ٍع

 . ومدمض مٗخهم،مِكا٫ ٖاص ي واًمُل بضٌ٘ ٣ٌٗىب ورؿام بغ٦ت وظىعط َغابِص ي

بٌٗ :"و٢ض ظٗل منها نالح ًٞل ٖىىاها ل٨خابه اإلاٗغوٝ وانغ ٖليها مىض َبٗخه ألاولى"ي ابنمئيت"-

ى اقخ٣ا١ ناتب لىال اهه ًجغح اليؿُج الهىحي لل٩لمت  ت وؿبت الى البيُت َو الباخشحن ٌؿخسضم ٧لمت بيٍُى

ضا ما ظٗلىا وٗض٫ ًٖ َضٍ ، بما ًترجب ٖلى صل٪ مً حكض١ خى٩ي ٖىض الى٤ُ،بى٢ٕى الىاو بحن يغجيها  َو

ٗت ،لؿالؾتها و٢غب مؤزضَا (البىاتُت)الدؿمُت وهًٟل ٖليها  عاظحن ان ج٩ىن َضٍ الؿُىلت اللًُٟت صَع

ت والضاللُت  .لؿُىلت أزغي اٖؼ واٚلى وهي الؿُىلت ال٨ٍٟغ

بل ًم٨ً ال٣ى٫ ان ػمُله اخمض ٦ما٫ ػ٧ي ٢ض ؾب٣ه الى  (البىاتُت )وان لم ٨ًً نالح او٫ مً اؾخٗمل -

٢ض ؾب٣ذ ٦خاب  (1972)بد٨م ان الُبٗت ألاولى مً َضا ال٨خاب،(الى٣ض الاصري الحضًض)صل٪ في ٦خابه

ت البىاتُت بىدى   . ؾىىاث6هٍٓغ

ٗىع في مجاله الؿ٩ُىلىجي" ابنيو نيت"-  44و٢ض اؾخسضمها الض٦خىع ٖلي َػ
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ويت"
ٙ
ت) و٢ض ٩ًىن الٗالم اللٛىي الجؼاتغي ٖبض الغخمان الحاط نالح او٫ مؿخٗمل لهضٍ " ابن بىعي  (البىٍى

ت:"(اللؿاهُاث) في مجلخه الغاتضة 1971 خُض ٦خب ؾىت ،لٛىي ٦بحر ت"و" مىاهه البيٍُى ". وؾاتل البيٍُى

ورد٨م . (ْبُت)٢ُاؾا الى اهه  (البيُت)مكحرا في الهامل الى اهه اجب٘ عأي ًىوـ بً خبِب في اليؿبت الى 

ت )٣ٞض ٧ان مً الُبُعي ان ٌكُ٘ . (اإلاعجم اإلاىخض إلاهُلحاث اللؿاهُاث )اقترا٦ه في الخؤل٠ُ   (البىٍى

 .مغة اخغي في َضا اإلاعجم

م اهه لم ٌؿخ٣غ ٖلُه الخ٣ا- ل ٚع واعرذ بىخىف الضي . ٦ما اؾخٗمل َضا اإلاهُلح ٦ضل٪ ٖضهان بً صٍع

ً ٖلى . انُىٗه مخؤزغا بىنيُٗاؾخاصٍ الحاط نالح و٦ضل٪ ٖبض اإلاال٪ مغجاى الضي ناع مً اقض اإلاهٍغ

ت) ت)بٗضما حٗاَى  (البىٍى جدلُل الخُاب )زم ٖض٫ ٖنها في ٦خابه . ٢بلها في ٖضص ٚحر ٢لُل مً ٦خبه. (البيٍُى

مضزل في ٢غارة )خُض اؾخدضمها في م٣الخه . وفي ٧ل ما الٟه بٗض َضٍ الؿىت. 1995ٖام . (الؿغصي

ا (الحضازت م٨ً ان ٣ًا٫ هدٍى ت ب٣ىله ٍو ت:)مك٣ٖى ُّ ت . ٖلى مغاٖاة ألانل( البىِ ىن الٗغرُت"والبيٍُى ! "الٌٗٞغ

ت لحً لٛىي . (٢غارة الىو)زم ٨ًغع َضا الهيُ٘ في  ت:" جدٍغ٠ مٗغفي (البىاتُت). خُض البيٍُى لحً " البيٍُى

ى جدٍغ٠ للجاهب اإلاٗغفي خُض ان الامغ  َىا ال ًىهٝغ الى  . (البىاتُت). ٞاخل في اليؿبت الى البيُت َو

ُٗض صل٪ مغة ازغ في ٦خاب ازغ.  واهما ًىهٝغ الى البيُت،البىار  :َو

ا ٦ما هو ٖلى صل٪ ،(بيُىي )قإ في الانُالح الى٣ضي اإلاٗانغ اؾخٗما٫ مهُلح " ىى هدٍى ى مٞغ  َو

ه في باب ؤلاياٞت ت) ومً اظل صل٪ ا٢ترخىا مهُالح ،ؾِبٍى ختى ال هلحً ومً أعاص ان  (البىىي )،(البيٍُى

 45" ل٨ً ال ًد٤ له ان ًٟغى ٖلُىا الخُا،٨ًؿغ الٗغرُت ٞكاهه وما اعاص

ىي ًٖ ججهُل صٖاة  ت"زم ال ًٖغ ت الى٣ض" زاعة أزغي في نٟدخحن مً نٟداث ٦خابه" البيٍُى  مً ،"في هٍٓغ

ى ز٣ُل في  (بىنيّ ):٣ُٞا٫ (البيُت)اما ان ٩ًىن ٖلى انل اللٟٔ الضي َى" باب ان الاؾخٗما٫  الؿلُم َو

ىي ) واما ان ٩ًىن ٖلى ال٣لب ٣ُٞا٫ ،الى٤ُ ال١ باإلياٞت الى ؾالمخه مً الخُؤ َى الاز٠  (ِبىٙن ضا الَا َو

 ٞال هضعي ٠ُ٦ صَب الاؾخٗما٫ الى٣ضي الٗام ،بالًغوعة ه٣ُه ٖلى اللؿان الاظمل خخما و٢ٗه في الاصان

اؾها بالٟؤؽ،اإلاٗانغ الى َضا الحُؤ الٟاخل الضي ال مبرع له .  الا ان ٩ًىن ؤلانغاع ٖلى اٞؿا الٗغرُت ٞو

 "والاؾخمخإ بانابتهابالُاؽ

٤ُ ب٩اع وخؿً الىاص وؾمحر ،وحكُ٘ في ٖضص ٚحر ٢لُل مً ال٨خاباث الخىوؿُت ٖمىما"ي اهيكليت-"  لضي جٞى

ت،اإلاغػوقي وظمُل قا٦غ ومدمض عقُض زابذ  46 وختى ٖبض الؿالم اإلاؿضي الضي ًغاوح بُنها ورحن البيٍُى

                                                           
ت:عوظُه ٚاعوصي45  13 م، 1985، صاع الُلُٗت بحروث،3 ٍ،ظىعط َغابِل:جغ،ٞلؿٟت مىث الاوؿان- البيٍُى
ت البىاتُت في الى٣ض الاصري : نالح ًٞل- 46  222م،1998 ،1ٍ، ال٣اَغة، صاع الكغو١،هٍٓغ
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 ،اإلاهُلححن ٢ض ج٩ىن ه٨خت لضي الٛغرُحن اهٟؿهم او هي الخُؤ الضي خاو٫ بًٗهم ان ًدىله الى ٢اٖضة

في م٣ضمت ٢امىؾه والتي مٟاصَا ان بٌٗ اإلاترظمحن " ظىعط مىهان" بدؿب الاؾُغ الؿازغة التي أوعصَا

 وان امشالهم مً الضًً (structurel) ٧اهىا ٌؿخسضمىن ،اللؿاهُحن اإلابخضتحن اللضًً ٧اهى ًخٟلىن ًٖ ألاإلااهُت

ت م صاللت اإلاهُلححن ٖلى مٟهىم  ،(structurel) ٧اهىا ٌؿخسضمىن مهُلح ،٧اهىا ًى٣لىن ًٖ ؤلاهجلحًز ورٚغ

ً ٢ض خاو٫ بىار ٖلى َضا الازخالٝ ٞالغؾم ان ًخسضوا مً َضا  مىُل٣ا " الحُا "واخض ٞان بٌٗ اإلاخازٍغ

!  (l’analyse structurale) و(l’analyse structurelle)لخمُحز بحن همُحن مً الخدلُل البيُىي 

ال١ لالؾخٗما٫ ،وؾىار ٖلُىا ٧ان الامغ خ٣ُ٣ت ام ه٨ت  وؿبت الى بيُت ٦ما structural ٞاهه المبرع ٖلى الَا

لُبت  ٞٗلها الىا٢ض اإلاىعٍُاوي مدمض ولض بٖى

ما- ٣ت ونُٟت في ٢غارة الىو الاصري حؿدىض الى زُىجحن أؾاؾِخحن َو ت ٍَغ الخ٩ُ٨ٟىالتر٦ُب٨ما انها :البيٍُى

ىانٍغ ورىاٍ التي حك٩ل وؿ٣ُت الىو في ،ال تهخم باإلاًمىن اإلاباقغ بل جغ٦ؼ ٖلى ق٩ل اإلاًمىن ٖو

ت التي ،ازخالٞاجه وجآلٟاجه ٗني َضا ان الىو ٖباعة ًٖ لٗبت الازخالٞاث ووؿ٤ مً الٗىانغ البيٍُى َو

ُُٟا صازل هٓام زابذ مً الٗال٢اث والٓىاَغ التي جخُلب الغنض اإلاداًض والخدلُل  جخٟاٖل ُٞما بُنها ْو

الؿىا٦غووي الىان٠ مً زال٫ الهضم والبىار او الخ٨ُٟ٪ الىو ألاصري الى جمٟهالجه الك٩لُت واٖاصة 

٣ت بىار الىو الاصري ت م٩ُاهحزماث الىو ومىلضاجه الٛم٣ُت ٢هض ٞهم ٍَغ  .جغ٦ُبها مً أظل مٗٞغ

ش وؤلاوؿان :ومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫  ت مىنجُت ووكاٍ و٢غارة وجهىع ٞلؿٟي ٣ًص ي الخاعط والخاٍع اهالبيٍُى

ؿخ٣غة الضوا٫ الضازلُت للىو صون الاهٟخاح ٖلى .و٧ل ماَى مغظعي ووا٢عي غ٦ؼ ٣ِٞ ٖلى ماَى لٛىي َو ٍو

ب او مً بُٗض ٗني َضا ان اإلاىنجُت . الؿُا٢ُت الخاعظُت التي ٢ض ج٩ىن ٢ض اٞغػث َضا الىو مً ٢ٍغ َو

خي واإلاىنه البيُىي  ت جخٗاعى م٘ اإلاىاهه الخاعظُت ٧اإلاىنه الىٟس ي واإلاىنه الاظخماعي واإلاىنه الخاٍع البيٍُى

خي مً زال٫ زىاتُت الٟهم  ني الضي ًىٟخذ ٖلى اإلاغظ٘ الؿُاس ي والا٢خهاصي والاظخماعي والخاٍع الخ٩ٍى

 47والخٟؿحر ٢هض جدضًض البيُت الضالت والغإٍت للٗالم

ت- ٌٗني ان ًباقغ الضعاؽ او اإلادلل ويٗها بدُصُاتها . ان صعاؾت أي ْاَغة او جدلُلها مً الىظهت البيٍُى

ا بك٩ل مىيىعي ىانَغ او جضزل ٖىامل ،مً ٚحر جضزل ٨ٞغة او ٣ُٖضجه الخانت في َضا،وجٟانُلها ٖو

ش   3زاعظُت إلاشل خُاة ال٩اجب او الخاٍع

اع  ىن ه٣ُت الاعج٩اػ هي الىز٣ُت ال الجىاهب وال الَا  وأًًا contest test isفي بُان الىو و٦ما ًغي البيٍُى

بت ًٖ َبُٗتها. البيُت ج٨خٟي بضاتها و٧ل ْاَغة جبٗا . وال ًخُلب اصعا٦ها اللجىر الى أي مً الٗىانغ الٍٛغ
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ت ًم٨ً ان حك٩ل بيُت بدض صاتها ت البيٍُى والًماتغ بيُت واؾخٗما٫ . ٞاالخٝغ الهىجُت بيُت. للىٍٓغ

ً الٛغرُحن ت ٖىض مباصة ٖامت مكتر٦ت لضي اإلا٨ٍٟغ ٨ضا جخالقى اإلاىا٠٢ البيٍُى وفي قتى . ألاٞٗا٫ بيُت َو

 :وهي ج٩اص جىضعط في اإلادهالث الخالُت. الخُب٣ُاث الٗلمُت التي ٢امىا بها

ت-  .الؿعي لحل اإلاًٗلت الخىٕى والدكدذ بالخىنل الى الشىابض في ٧ل مئؾؿت بكٍغ

ت-  واإلاغص التي جئو٫ الُت في هدُجتها ألازحرة. ال٣ى٫ بان ٨ٞغة ال٩لُت او اإلاجمٕى اإلاىخٓم هي أؾاؽ البيٍُى

ت في زِ مخهاٖض مىض وكىئها- خماصَا أؾلىرا في ٢ًاًا اللٛت،لئن البيٍُى و .  ورض٫ الٗلمار ظهضا ٦بحرا اٖل

مً زاللها الى اإلاىنه الصحُذ اإلائصي الى .  ٞبنهم ما اَماهىا الى انهم جىنلىا،الٗلىم ؤلاوؿاهُت والٟىىن 

 .خ٣ات٤ زابشت

في مجا٫ الى٣ض الاصري ٞبن الى٣ض البيُىي له اججاٍ زام في الضعاؾت ألازغ الاصري ًخسلو في ان الاهٟٗا٫ 

لضا . والاخ٩ام الىظضاهُت ٖاظغة جماما ًٖ جد٤ُ٣ ما جىجٍؼ صعاؾت الٗىانغ ألاؾاؾُت اإلا٩ىهت لهضا ألازغ 

مً اظل مًمىهه وؾُا٢ه وجغابُه الًٗىي ٞهضا امغ يغوعي البض مىه . ًجب ان جٟدهه في صاجه

 48ال٦دكاٝ ما ُٞه مً مالمذ ٞىُت مؿخ٣لت في وظىصَا ًٖ ٧ل ًدبِ بها مً ٖىامل زاعظُت 

ت لم جلتزم خضوصَا-  ،واوؿذ في هٟؿها ال٣ضعة ٖلى خل ظمُ٘ اإلاًٗالث وجدلُل ٧ل الٓىاَغ. ان البيٍُى

حن ان الىو ال ًدخاط الا الى الخدلُل بيُىي ٧ي جىٟخذ للى٣اص ٧ل ابيُت  خؿب مىنجها و٧ان ًسُل الى البيٍُى

في خحن ان الخدلُل البيُىي لِـ الا جدلُال إلاؿخىي واخض . مٗاًىت اإلابهمت او اإلاخىاػهت زل٠ ه٣اب الؿُذ

ت اث جدلُل أي بيُت عمٍؼ ت وال٣ٗاتضًت التي ٢امذ .  ههُت ٧اهذ او ٚحر ههُت،مً مؿخٍى والاؾـ ال٨ٍٟغ

ت ،ٖليها ٧لها حٗض ٖلىم مؿاٖضة في جدلُل البيُت او الٓاَغة اوؿاهُت ٧اهذ ام أصبُت  ولم تهخم البيٍُى

ت الي ْاَغة اوؿاهُت او أزال٢ُت او اظخماُٖت وهي بضاتها لِؿذ ٣ُٖضة و اهما  باالؾـ ال٣ٗضًت وال٨ٍٟغ

٣ت في البدض  ٍغ  مىنه َو

 :جأشيضد ابنيويت-

ت ؤلاوؿاهُت زم جبلىعث في مُضان البدض اللٛىي  تفي أو٫ ْهىعَا تهخم بجمُ٘ هىاحي اإلاٗٞغ ٧اهذ البيٍُى

ت في الح٣ى٫ اإلاض٧ىعة  :والى٣ض ألاصري وحٗخبر ألاؾمار آلاجُت َم مئؾؿىا البيٍُى

ت - ت الضي ٢ا٫ بيٍُى ت اللٍٛى ٟٞي مجا٫ اللٛت بغػ ُٞض جاهض صي ؾىؾحر الضي ٌٗض الغاتض ألاو٫ للبيٍُى

سال٩لمت مشال ال ،diachronieخُض أن ؾُا١ اللٛت ال ٣ًخهغ ٖلى الخُىعٍت ،الىٓام اللٛىي اإلاتزامً  أن جاٍع
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ش ت اإلاٗاوي التي جئل٠ هٓاما ،ٌٗغى مٗىاَا وظىص أنل الىٓام أو البيُت باإلياٞت الى وظىصالخاٍع ومجمٖى

٦ما جئل٠ هٓاما متزامىا خُض ، اص انهضٍ اإلاٗاوي جخٗل٤ ببًٗها،ًغج٨ؼ ٖلى ٢اٖضة مً الخمُحزاث واإلا٣ابالث

 .أن َضٍ الٗال٢اث مترابُت

ان ظمُ٘ ألابدار :٧لىص لُٟي قتراوؽ ولىي الخىؾحر الضًً ٢اال:وفي مجا٫ ٖلم الاظخماعي بغػ ٦ال مً-

اث،اإلاخٗل٣ت باإلاجخم٘ وصل٪ أنها مجمٕى وهي مىًبُت صاجُا وصل٪ للًىابِ ،مهماازخلٟذ جئصي الى بيٍُى

 49اإلاٟغويت مً ٢بل الجماٖت

 testوفي مجا٫ ٖلم الىٟـ بغػ ٧ل مً مِكا٫ ٞى٧ى وظا٥ ال٧ان اللضًً و٢ٟا يض ؤلاججاٍ الٟغصي -

iscontestفي مجا٫ ؤلاخؿاؽ وؤلاصعا٥ . 

ت الهُٛت  ت الىٟؿُت1912التي ولضث ؾىت  (أوالجكخلذ)وان ٧اهذ هٍٓغ  .م حٗض اإلاٗبر البيٍُى

ي:أنو عد ابنيويت-

اث ٖضة ولِـ  ا م٣اعرت ومىنجا وجهىعا ٞبهىا ؾىجض بيٍُى ت ظُضا ورٗم٤ ص٤ُ٢ ببٖخباَع اصا جؤملىا البيٍُى

ت واخضة  :بيٍُى

ـ  اَع لمؿلُٟىظا٦بؿىهىجغورىحؿ٩ىي َو ت اللؿاهدُت م٘ صي ؾىؾحروماعجىيهَى ٞهىا٥ البيٍُى

ت الؿغصًت ى٦ُخىرلىمُٟض والبيٍُى ت Narratologieَو مىن وظحراع ظىِذ والبيٍُى  م٘ عوالن باعث و٧لىص بٍغ

حروStylistiqueألاؾلىرُت ٟاجحرولُىؾبُتزعوماعوػوورُحٚر ً ومىلُىى وظىلُا ، م٘ ٍع تالكٗغ م٘ ظان ٧َى وريٍُى

ت الضعاماجىعظُتأواإلاؿغخُت ت الؿِىماتُت م٘ ٦Dramaturgieغؾدُٟاولىجمان والبيٍُى  م٘ َُلبى أو البيٍُى

لُب َامىن وظىػ٠ٍ ٧ىعجِـ ماؽ ٞو ٣ُُت م٘ ٍٚغ ت الؿُمَُى ؿدُان مُتز والبيٍُى ت الىٟؿُت ،٦َغ والبيٍُى

تألاهترورىلىظُت زانت م٘ ،م٘ ظا٥ ال٧ان وقاع٫ مىعون  ُمها ٧لىصي قتراوؽ الٟغوس ي 50والبيٍُى ٖػ

الصمحربغورا الغوس ي  ضا ولىي ألخىؾحر،ٞو ت الٟلؿُٟت م٘ ظان بُاظُه ومِكُل ٞى٧ى وظا٥ صٍع  .والبيٍُى

  

                                                           
ت البىاتُت في الى٣ض ألاصري،نالح ًٞل49 ت،ال٣اَغة،2ٍ،الىٍٓغ  187م،1980،م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
ت،ظان بُاظُه-50 مىُمخت وركحر أورغي :جغ،البيٍُى ضاث ،باَعـ، بحروث3ٍ،ٖاٞع  16م-08 م1982ميكىعاث  صاع ٍٖى
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ي:مالمحد ابنيويت-

 : ابنيويتدفيد المامد اغربك-1

الضي ْهغ ؾىت "مدايغاث في اللؿاهُاث الٗامت"ٞغصًىاهض صو ؾىؾحر Ferdinand de saussureٌٗض ٦خاب 

ت في الش٣اٞت الٛغرُت1916 صل٪ أن ؾىؾحراٖخبر اللٛت وؿ٣ا مً الٗىانغ بُنها جٟاٖالث ،م أوإلاهضع للبيٍُى

ُُٟت ونُٟت ت مغج٨ؼاث أؾاؾُت ٧اللٛت وال٨الم ،ْو وخضص للمىنجُت البيٍُى

غ ،والضالىاإلاضلى٫ ،واللؿان والؿاه٨غوهُتوالضًا٦غوهُت واإلادىع الا٣ٞي واإلادىع التر٦ُبي والخ٣ٍغ

ت اللؿاهُت ،والاًدار ذ البيٍُى ُت وجغ٦ُبُت وصاللُت و٢ض جٟٖغ ت مً نىجُت ونٞغ اث اللٍٛى واإلاؿخٍى

ُُٟت الىنُٟت م٘ أهضعي ماعجُني -R وعومان ظا٦ؿىن A-Martinetالؿىؾىعٍت الى مضاعؽ لؿاهُت ٧الْى

Jakobson وجغورىحؿ٩ىيTroubetzkeyوال٩لىؾُماجُم٨ُت م٘ َلمؿل٠ُ،و٧ى٦نهاًمHjelmsleve والخىػَُٗت 

اَعـBloomfieldم٘ بلىمُٟضا ى٦ُذHarris َو ت م٘ هىام قىمؿ٩يHockettَو  CHomsky لخيخ٣ل البيٍُى

ل وم٘ ٞاهض٩ًىمالُضي ٤ الخؤٍو ت جغرِ الؿُذ بالٗم٤ ًٖ ٍَغ ت جٟؿحًر ت اللؿاهُت ،الى بيٍُى ؾدخسض البيٍُى

 51َابٗا جضاولُابغاظماجُا ووُُْٟا

ت اللؿاهُت ٖلى الىو الاصري في الش٣اٞت الٛغرُت هض٦غ ٦ال مً عومان ظا٦ؿىن و٧لىص  وأو٫ مً َب٤ الىٍُى

 في مىخه٠ Baudelaire للكاٖغ الٟغوس ي بىصلحرLes chats ٖلى ٢هُضة الLévi-Strassُِ٣لُٟي قتراوؽ

ت ٖلى الؿغص م٘ عوالن باعر،الخمؿُيُاث مىهض  Barthesورٗض صل٪ ؾخُب٤ البيٍُى  و٧لىص بٍغ

ُُٟاهخىصوعٝو ماؽGenette وظحراع ظىِذ  Todorovوجٍؼ  ٦ما ؾدخىؾ٘ لُضعؽ ألاؾلىب Gremas و٦ٍغ

ا واخهاتُا م٘ بُحر ٚحرو ت ٖلى الؿُيُما والدك٨ُل Guiraudبيٍُى  صون أن هيس ى الخُب٣ُاث البيٍُى

 .والؿُيُما واإلاىؾ٣ُى والٟىىن والخُاباث ألازغي 

ي: ابنيويتدفيد المامد الربك-

ت في الؿاخت الش٣اُٞت الٗغرُت اال في أوازغ الؿخِىاث ورضاًت الؿبُٗىاث ٖبر اإلاشا٢ٟت  لم جٓهغ البيٍُى

ت في ٖاإلاىا الٗغري في ،والترظمت والخباص٫ الش٣افي والخٗلُم في ظامٗاث أوعورا و٧اهذ بضاًت جمٓهغ البيٍُى

ت ُٟت للبيٍُى ا. نالح ًٞل" ق٩ل ٦خب مترظمت ومئلٟاث حٍٗغ ئاص ػ٦ٍغ مىهض َدان. ٞو ئاص أبى مىهىعو ٍع . ٞو

بض الؿالم اإلاؿضي. ومدمض الحىاف ا وجمام خؿان. ٖو  "و٦ما٫ أبى صًاب. وخؿحن الىاص. مِكا٫ ػ٦ٍغ

ذ الجامُٗت اٍع  .لخهبذ بٗض صل٪ مىنجُت جُب٤ في الضعؾاث الى٣ضًت الغؾاتل وألَا
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ت وزانت صو٫ اإلاٛغب الٗغري  م٨ً اٖخباع الضو٫ الٗغرُت الٟغه٨ٟىهُت هي الؿاب٣ت الى جُب٤ُ البيٍُى ٍو

 .52ولبىان وؾىعٍا لخدبٗها مهغ وصو٫ الخلُج الٗغري

ىن الٗغب في مجا٫ الى٣ض ب٩ل أهىاٖه  ظما٫ الضًً بً ،ٖبض الؿالم اإلاؿضي،خؿِىالىاص:ومً أَم البيٍُى

بض الٟخاح ٧لُُى،الكُش  ، مدمض الحىاف، ومدمض مٟخاح، ومدمض بىِـ، ٖبض ال٨بحر الخُُبي،ٖو

ا، ونالح ًٞل، وؾمحر اإلاغػوقي، وظمُل قا٦غ،ومىعَـ أبى هاْغ ئاص ػ٦ٍغ بض هللا الٛضامي، ٞو  . ٖو
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ي: اننهد ابنيووي

ً م٘ عاتضَا ٞغصًىاعصٌؿىؾحر مً  ت اللؿاهُت في مىخه٠ ال٣ٗض الشاوي مً ال٣غن الٗكٍغ ْهغث البيٍُى

م و٢ض اخضر َضٍ 1916الضي وكغ في باَعـ ؾىت . مدايغاث في اللؿاهُاث الٗامت"زال٫ ٦خابه 

ُت"اللؿاهُاث ابؿخمىلىظُت   .م٘ ٣ٞه اللٛت والُٟلىلىظُاالضًا٦غوهُت" مٗٞغ

و٧ان الهضٝ مً الضعؽ اللؿاوي َى الخٗامل م٘ الىو الاصري مً الضازل و الخجاوػ الخاعط اإلاغظعي -

ا في ؾ٩ىهه وزباجه  و٢ض خ٤٣ َضا اإلاىنه هجاخه في الؿاخخحن اللؿاهُت وألاصبُت خُىما ،واٖخباٍع وؿ٣ا لٍٛى

اه٨ب ٖلُه الضاعؾىن بلهٟت ٦بحرة للدؿلح به واؾخٗماله مىنجا وجهىعا في الخٗامل م٘ الٓىاَغ ألاصبُت 

ت  .والىهُت واللٍٛى

الهه ًجم٘ بحن الابضإ وزانِخه . وانبذ اإلاىنه البيُىي ا٢غب اإلاىاهه البيُىي ا٢غب اإلاىاهه الى الاصب

 أي ٣ًِـ الاصب باالُاث اللؿاهُاث ب٣هض جدضًض بيُاث ألازغ ،ألاولى وهي اللٛت في بىز٣ت ز٣اُٞت واخضة

 .الاصري وابغاػ ٢ىاٖضٍ وابىِخه الك٩لُت والخُابُت

ت  ت في بضاًت الامغ في ٖلم الٛت ورغػث ٖىض ٞغصًىاهضصٌؿىؾحر الضي ٌٗض الغاتض ألاو٫ للبيٍُى ٞٓهغث البيٍُى

ت ٖىضما َب٤ اإلاىنه البيُىي في صعاؾخه لللٛت  وا٦دكاٝ مٟهىم البيُت في ٖلم اللٛت صٞ٘ باعث ،اللٍٛى

ما الى ال٨ك٠ ًٖ ٖىانغ الىٓام في الاصب حَر  .53وجىصوعٝو ٚو

ت صي ؾىؾحر في ٖلم اللٛت ٞهى ًغي ان مىيٕى ٖلم اللٛت الصحُذ والىخُض َى اللٛت في . اما ًٖ هٍٓغ

ٞاللٛت أنىاث صالت مخٗاٝع ٖليها .  و٢ض ٞغ١ بحن اللٛت والا٢ىا٫ اإلاىُى٢ت و اإلا٨خىرت،صاتها ومً اظل صاتها

 اما الا٢ىا٫ ٩ٞل الحاالث اإلاخد٣٣ت ،في مجخم٘ مٗحن وان لم جىظض ٧اوا٢٘ مىُى١ لضي أي ٞغص مً اٞغاص

 بل وال ًلؼم ان ج٩ىن ظمُٗها ممشلت للٛت في ٦مالها وه٣ائها ،مً اؾخٗماالث اللٛت وال ٩ًىن واخض منها

 .اإلاشالُحن

ت مً الح٣ات٤ ا مجمٖى  الن اللٛت بخدلُل الؿاب٤ هي هٓام ،اصن ٟٞي صعاؾت اللٛت البض مً ٖؼلها واٖخباَع

أي ان ٖلم اللٛت يهخم بالٛت اإلاُٗىت وال ًلخٟذ الى لٛت الٟغص النها جهضع ًٖ وعي وألنها  (ؾُمىلىجي)اقاعي 

 .جخه٠ باالزخُاع الحغ
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ت مً الح٣ل ٖلم اللٛت الى خ٣ل ٖلم الاصب خه ٧ان ًٟغ١ بحن . ومً َىا اهُل٣ذ البيٍُى ٞؿىؾحر في هٍٓغ

حن ًٟغ٢ىن ٦ضل٪ في ٖلم . اللٛت والا٢ىا٫ او بحن اللٛت ٦ىٓام واللٛت ٧االؾخٗما٫ ٦الما او ٦خابت ٞبن البيٍُى

ما٫ ألاصبُت  .الاصب بحن الاصب والٖا

والضي ًم٨ً ان ًٓهغ مً . اما ًٖ ٨ٞغة الىٓام او اليؿ٤ الضي ًخد٨م بٗىانغ وأظؼار الىو مجخمٗت-

ت الاؾلىرُت والا٢اُٖت ٞهي مؿخمضة مً ٨ٞغة  اث الىدٍى زال٫ قب٨ت الٗال٢اث الٗم٣ُت بحن اإلاؿخٍى

ت صي ؾىؾحر والتي مىدها خحن ٢ا٫ بان اللٛت لِؿذ  ت التي حٗض أؾاؾا مً ألاؾـ هٍٓغ الٗال٢اث اللٍٛى

ت ٖال٢اث   مٟغصاث مدضصة اإلاٗاوي ول٨نها مجمٖى

٦ما ان الٗال٢ت .  بما ؾب٣ها ومالح٣ها ،بمٗنى ان ال٩لمت ال ًخدضص مٗىاَا الا بٗال٢اث م٘ ٖضص مً ال٩لماث

بحن نىث ال٩لمت ومٟهىمها ٦ما ًغي صي ؾىؾحر هي ٖال٢ت حٗؿُٟت بمٗنى اهه ال ٖال٢ت إلاٟهىم ال٩لمت 

 .بهىتها بضلُل ازخالٝ نىث الص ير بحن اللٛت وأزغي 

وهي جمشل هٓاما متزامىا خُض ان َضٍ . اصن ٞبىار اللٛت او هٓامها ال ًخمشل الا في الٗال٢اث بحن ال٩لماث

 .الٗال٢اث مترابُت

ُت ؤلاوؿاهُت زم جبلىعث في  ت ٧اهذ في او٫ َهىعَا تهخم بجمُ٘ هىاحي اإلاٗٞغ وهىص ان وكحر الى ان البيٍُى

 54مُضان البدض اللٛىي والى٣ض الاصري

غي مؿخٗاع مً ٖلم اللٛت ٖىض صي ؾىؾحر في اإلادل ألاو٫ ب٩ل ماًلؼم . اصن ٞاإلاىنه البيُىي َى همىصط جهٍى

مً َضا الىمىصط  مً هٓغة ٧لُت جبدض ًٖ الٗال٢اث الاهُت التي الدك٩ل اليؿ٤ وحؿلم ٧ل الدؿلُم 

ال٢اث الجمهىع ، والخٗا٢ب،والاهُت.وال٨الم . بصىاتُاث مخٗاعيت حٗاعى اللٛت ال٢اث الُٛاب، ٖو  . ٖو

ُٟي م٘ اللحٓت  ٞاللٛت هي الغخم ألاو٫ ليكاة اإلاُٗاع البيُىي اص هي ٖبر َىضؾتها اإلاخجضصة وجالػمها الْى

بذ ال٨ٟغة  ت اللؿاهُت ٢ض اؾخٖى غ ٞان اإلاٗٞغ سُت جمشل نىعة الاهبار ٦ؤخؿً ما ٩ًىن الخهٍى الخاٍع

ت ٞجاث مالمدها وويٗذ اإلاٟاَُم اإلائصًت لها  .البيٍُى
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ول٣ض خ٤٣ اإلاىنه البيُىي مً الترا٦م في البدىر والضعاؾاث الٗغرُت ماًجٗل مىه ماصة للبدض واإلاغاظٗت 

ش َضا اإلاىنه ،والى٣ض ى ما هبخُٛه في َضٍ الضعاؾت اإلاخىايٗت التي ال بض في مؿتهلها مً الى٢ٝى ٖلى جاٍع  َو

ىه الٛغري ٢بل ان يهاظغ الى ال٨خاباث الٗغرُت  .في مَى

ت)في مُل٘ ٦خابه ًٖ. ٌٗتٝر ظان بُاجي ت النهاجخسض أق٩اال مخٗضصة " باهه  (البيٍُى مً الهٗب جمُحز البيٍُى

حن َم ظماٖت " لخ٣ضم ٢اؾما مكتر٧ا مىخضا حن في هٓغ الازٍغ ًٞال ٖلى انها جخجضص باؾخمغاع  وان البيٍُى

 ًئل٠ بُنهما البدض ًٖ ٖال٢اث ٧لُت ٧امىت حؿخمض عواٞض َا مً ألؿىت صو ؾىؾحرواهترورىلجُت

ُت واصبُاث عوالن . لُٟي ؾتروؽ سُت و اإلاٗٞغ اث مِكا٫ ٞى٧ى الخاٍع وهٟؿاهُت بُاجي وظا٥ ال ٧ان وخٍٟغ

 .باعر 

ت في َضا اإلا٣ام اإلاٗغفي ٞبن خضًصىا ؾ٩ُىن م٣هىعا . بالىٓغ الى َضٍ الهٗىرت ورد٨م ماهغججُه مً البيٍُى

ت  ت اللٍٛى في ٦خابه الضي " بُاجي" التي مدٌ لها (structuralisme linguistique)ٖلى ما ٌؿمى بالبيٍُى

ت ٖلى الٗمىم هي مىنه ولِؿذ مضَبا ماؽ و٧ىعجاؽ ان . اهخهى ُٞه الى ان البيٍُى وعص في ٢امىؽ ٍٚغ

ُلض " ٩ي حكحر الى اهجاػاث بلىمٞى ت في مٗىاَا ألامٍغ مشلما حكحر في اإلاٗنى ألاوعوري الى  (bloomfiend)البيٍُى

ت ؿٍغ ما٫ مضعؾتي بغاٙ و٧ىرنهاًٚ اإلاخ٨ئت ٖلى اإلاباصة الؿَى ت اٖل  55"هخاتج الجهىص الىٍٓغ

ت)واص ٧ان مهُلح   أوال واؾاؾا َى الٗىىان الجام٘ الضي ابضٖه الٗالم ،في صاجه (structuralisme:البيٍُى

ت لحل٣ت 1929 ٖام  )r-jacksbson()1982-1896-اللٛىي ال٨بحر عومان ظا٦ؿىن  ما٫ الىٍٓغ  لىن٠ الٖا

ت جا لجهىص الؿيُت ؾاب٣ت جاحي ٖلى عاؾها ظهىص ،بغاٙ اللٍٛى ت لم ج٨ً الا جخٍى  ٞمٗنى صل٪ ان البيٍُى

ت  ؿٍغ ؿغي ال٨بحر "خل٣ت ظى٠ُ"التي ٢ض حؿمى أخُاها )اإلاضعؾت الؿَى امت الٗلم الٛىي الؿَى بٖؼ

 مئؾـ اللؿاهُاث الحضًشت التي ناعث حؿمى Ferdinand de saus 1857-1913ٞغصًىاعصصوؾىؾحر

(linguistiqueç.) 

ت) ت ٞلؿٟت،(ٞلؿٟت مىث الاوؿان-البيٍُى ت"مىتهُا ُٞه الى أن البيٍُى الن ،ج٣ى٫ بمىث ؤلاوؿان" الاوؿاهٍى

 "ؾى ي ٢اعا٧ىػ ًخدغ٥ ٖلى زكبت اإلاؿغح بدبا٫ البنى"ؤلاوؿان في مٟهىمها لم ٌٗض

ترجب ٖلى َضا ال٨الم ال٨ٟغي أن اإلاىنه البيُىي في حٗامله م٘ الىهىم ألاصبُت ٌُٛب الخهىنُت ،ٍو

ضوبها في ٚمغة أوكٛاله بال٩لُاث ومىه ًصح حكبُه أخضَم للىا٢ض ،الٟىُت للىو الىاخض في ٢غارجه وجمحٍز ٍو

 .البيُىي بمً ًغي الٛابت والًغي ألاشجاع
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ت مىنه ه٣ضي صازلي ٣ًاعب الىهىم م٣اعرت آهُت مداًشت لى الٗمىم ٞبن البيٍُى  جخمشل الىو بيُت ،ٖو

ت مخٗال٣ت ووظىصا ٧لُا ٢اتما بضاجه  . مؿخ٣ال ًٖ ٚحٍر،لٍٛى

ئا" ظملت٦بحرة"ًخدى٫ الىو في الخهىعالبيُىي الى  ا"زم ًمًٗ في ججؼتتها ججٍؼ الى أنٛغ م٩ىهاتها ختى "صٍع

حن الضًً ٌكبهىن الصخو الضي ال  جهبذ خ٣ُ٣ت في بٌٗ ألاخُان ما ٢اله أخض الى٣اص ؾازغا مً البيٍُى

وجٟؿحر ٧ل صل٪ جٟؿحرا وؿ٣ُا " ا٦ـ"ًُُب له الخمخ٘ بجما٫ اإلاغأة اال بىاؾُت اؾخٗما٫ ظهاػ ألاقٗت

 .ونُٟا ٌؿخٗحن بماجِؿغ مً اظغاراث ٖلمُت ٧اإلخهار والغؾىم البُاهُت

ت ُٞما ٧اهذ ؾىىاث ،ًم٨ً ٖض بضاًاث الؿبُٗيُاث مً ال٣غن اإلااض ي ٞاجدت ٖهض الى٣ض الٗغري بالبيٍُى

اما به  .56الؿخِىُاث جمهُضا لضل٪ واَع

٩ي الجضًض وج٣ضًمه الى ،٣ٞض ٧اهذ مغخلت اهخ٣الُت البض منها ب الى٣ض الاهجلىأمٍغ  ايُل٘ عواصَا بخٍٗغ

الى٣ض )الؿاخت الى٣ضًت  الٗغرُت جدذ حؿمُاث مسخلٟت 

و٧ان ٞاعؽ َضٍ اإلاغخلت  (الخدلُل اللٛىي الاؾخا٣َُي،الى٣ضالخدلُلي،الى٣ضالجمالي،اإلاىنجالٟني،اإلاىيىعي

اع٥ في ؾبُل جغؾُش الى٣ض  (1983-1912)َى الض٦خىع عقاص عقضي (الضي الٌك٤ له ٚباع) الضي هايل ٖو

ً زل٤ له ًدملىن الغاًت مً بٗضٍ مدمىص )ًم٨ً أن وؿمي مً آػعٍو أو جخلمضوا ٖلُه ،الجضًض وج٩ٍى

ؼ خمىصة،مدمضٖىاوي،مهُٟىىان٠،الغرُعي  (....ؾمحر ؾغخان ٖبض الٍٗؼ

ت)و (الى٣ض الجضًض)ورد٨م ال٣ىاؾم اإلاىنجُت اإلاكتر٦ت بحن  التي )٣ٞض مشلذ جل٪ الجهىص الغاتضة (البيٍُى

ا ألا٦بر وألاقهغ ت ٢ض ٧اهذ مًماَع تراٝ بؤن الؿاخت الى٣ضًت اإلاهٍغ صوعا ٦بحرا في تهُئت أظىار  (ًيبغي ؤلٖا

ها ألاولى في بالص اإلاٛغب الٛغري ،الخل٣ي البيُىي م٘ مُل٘ الؿبُٗيُاث اص بضأث َضٍ الجهىص جئحي ٢ُٞى

َى أو٫  (البيُت ال٣ههُت في عؾالت الٟٛغان) وعرما ٧ان ٦خاب الىا٢ض الخىوس ي خؿحن الىاص ،بهىعة الٞخت 

ى أنال بدض أٖض لىُل قهاصة ال٨ٟارة في البدض ،الحهاص الى٣ضي البيُىي   1972وهى٢ل في ظىان ،َو

ها مً خُض الُى٫  سُت ٦بحرة خُض حٗخبر ألاولى مً هٖى وج٨دس ي َضٍ الضعاؾت أَمُت مىنجُت وجاٍع

اصة ٖلى أنها ؾخ٩ىن ه٣ُت اهُال١ لٗضة صعاؾاث ظامُٗت مُىلت لضل٪ ٞمً الٓلم عرما أن  والاَمُت ٍػ

ال١"ًه٠ َضٍ اإلاداولت ها٢ض آزغ بؤنها  ٣ت ٖلى ؤلَا ! "ٚحر مٞى

ا اإلاىُل٤ اإلانهجي البيُىي  ٖلىبزخالٝ آلُاجه واججاَاجه ،و٢ض جلذ َضٍ اإلاداولت الغاتضة ظهىص أزغي حكاََغ

ظضلُت ) زم ٦خابت الالخ٤ 1974 (في البيُت ؤلا٣ًاُٖت للكٗغ الٗغري)٦خاب الض٦خىع ٦ما٫ أبى صًب : منها 

البيُت ال٣ههُت ومضلىلها الاظخماعي في خضًض )و٦خاب مدمض عقُض زابذ، 1979 (نُٗضالخٟار والخجلي
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ا ، 1975 (ِٖس ى بً َكام ت البىاتُت ) و٦خاب نالح ًٞل 1976 (مك٩لت البيُت)و٦خاب ابغاَُم ػ٦ٍغ هٍٓغ

  .1979 (ْاَغة الكٗغ اإلاٗانغ في اإلاٛغب)و٦خاب مدمض بىِـ،57 1978 (في الى٣ض الٗغري

ت البىاتُت)و٢ض ًىٟغص ٦خاب نالح ًٞل  سُت  و٦شحر  (هٍٓغ اصة الخاٍع بحن ؾاتغ ٦خب جل٪ اإلاغخلت ببٌٗ الٍغ

ت الى٣ضًت بد٨مطخامت الحجم وز٣ل ال٨م الٗلمي لىال أن ناخبه ٢ض أز٣له بما لِـ مىه في ،مً اإلاٗٞغ

ه غ مىيٖى ت ق٨الهُت)اص ظار في ٦شحر مً اإلاىاًَ ج٨ضٌؿا للم٣ىالث الى٣ضًت الجضًضة ،ظَى اؾلىرُت ،بيٍُى

ُت . !وخكضا لها جدذ عاًت واخضة (....ه٣ض أؾُىعي،ؾُمُاتُت وال ًسٟى ما في صل٪ مً حُِٛب للٟغو١ الىٖى

بِىما جؤزغ الحًىع البيُىي في بلض ٧الجؼاتغ الى بضاًت الشمىُيُاث م٘ . بحن الح٣ى٫ اإلاىنجُت الجضًضة

ت أزغي ٖلى الهُٗض الٟلؿٟي  الجهىص الى٣ضًت ال٣ُمت للض٦خىع ٖبض اإلال٪ مغجاى جًاٝ اليها ظهىص بيٍُى

ت في ال٨ٟغ الٟلؿٟي اإلاٗانغ)٦خل٪ التي ٢ام بها الض٦خىع ٖمغ مهُل في ٦خابه، والض٦خىع الؼواوي  (البيٍُى

  .2001(بدض في ألانى٫ ةاإلاباصة والخُب٣ُاث- اإلاىنه البيُىي  )بٛىعة في ٦خابه 

٨ضا اػصاصث الؿاخت الى٣ضًت الٗغرُت اإلاٗانغة  ٖلى مضي الٟتراث اإلاخٗا٢بت مىض الؿبُٗيُاث بؤؾمار ،َو

ت المٗت مً َغاػ  م خؿً،ًمنى الُٗض،٦ما٫ أبى صًب )بيٍُى ؾامي ،خمُض لحمضاوي ،ؾحزا٢اؾم،ٖبض ال٨ٍغ

ضان   (....الُاؽ زىعي،ظما٫ شحُض،ؾٍى

يُت  ت ج٩ٍى ت ق٨الهُت وريٍُى ذ اججاَاتها اإلاىنجُت بحن بيٍُى حٗضصث اؾهاماتها الى٣ضًت وجىٖى

اجُت، تمىيٖى ت في الى٣ض الاصري . وريٍُى هجاٝػ جاعة ،ورٗض ان ه٣ترح َضا الخ٣ؿُم الشالسي لالججاَاث البيٍُى

 58(مغظ٘،مضلى٫ ،صا٫)أزغي بخبؿُِ َضٍ الاججاَاث وسحبها ٖلى ػواًا اإلاشلض الضاللي 

اجُت ٖلى اإلاضلىالث بِىما حؿدىض  ت اإلاىيٖى ت الك٨الهُت ٖلى الضوا٫ مشلما جغج٨ؼ البيٍُى خُض جغج٨ؼ البيٍُى

يُت الى مغظُٗت الٗال٢ت الضاللُت وؾُا٢اتها الاظخماُٖت ت الخ٩ٍى  .البيٍُى
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ي:مصخجد ثد لحد ثتد ابنيويت-

ي: لحد ثت

ت باؾم وهي الص ير الجضًض والضي ٌُٗي نىعة مٗا٦ؿت ًٖ الص ير ،( Modernity)وحٗٝغ باللٛت ؤلاهجلحًز

أما ًٖ صوع . حكمل وظىص حُٛحر ما،ؤلاهخ٣ا٫ مً خالت ٢ضًمت الى خالت ظضًضة: وحٗٝغ أًًا بؤنها،ال٣ضًم 

ش ُٞٗض الُٟلؿٝى َُٛل أو٫ شخو اَخم بمٟهىم الحضازت وعرُها م٘ الخُىعاث ،الحضازت في الخاٍع

ىُت لم ج٨ً مٗغوٞت ؾاب٣ا ت التي ْهغث في أوعورا والتي احؿمذ بٓهىع جُاعاث أصبُت ٞو  .ال٨ٍٟغ

واعجبُذ أ٩ٞاع الحضازت م٘ الٗلىم وؤلازتراٖاث ٞٓهغث الٗضًض مً الىؾاتل التي لم ج٨ً م٨دكٟت 

ا لدؿاَم الحضازت في ه٣ل الٗالم لٗهغ ظضًض ،والهاج٠،الؿُاعاث واإلاهابُذ ال٨هغراتُت:مشل،ؾاب٣ا حَر ٚو

اٖلُت  ضا ما ْهغ في ٧ل مً ال٣غهحن الخاؾٗٗكغ،أ٦ثر جُىعا ٞو ً وماػا٫ مؿخمغا ختى ًىمىا ،َو والٗكٍغ

 .َضا

سُت هغ النهًت في ،وأزغث الحضازت بك٩ل ملحّى ٖلى مؿمُاث الٗهىع الخاٍع غ ٖو ٞٓهغ ٧ل مً الخىٍى

ً ظضًضًً وأقاع الُٟلؿٝى َُٛل لهضا الخُىع بؤهه ؤلاهخ٣ا٫ الى خ٣بت ظضًضة جسخل٠ ًٖ  أوعورا ٦ٗهٍغ

و٦ؤي مٟهىم مؿخدضر واظهذ الحضازت ال٨شحر مً ؤلاهخ٣اصاث بؿبب الخٛحراث التي أصث ،الح٣ب اإلاايُت 

ً وحٗض الحضازت مشل اإلاٟاَُم التي ،والتي ال جدىاؾب م٘ ألا٩ٞاع الكٗبُت. اليها وآعار بٌٗ الٟالؾٟت واإلا٨ٍٟغ

ت ؤلاوؿاهُت والضاجُتوؤلاؾخالب والىعي وج٣ٟض  لها نلت بالخُىع والخ٣ضم وال٣ٗالهُت وألاًضولىظُا والجٖز

ا قِئا ٞكِئا ٖلى الخُاب الٟلؿٟي ٣ها و٢ىة جؤزحَر ت وزُاباث ،بٍغ بِىما ْهغث باإلا٣ابل جُاعاث ٨ٍٞغ

ماجُت  ت البٚر ت الخ٨ُ٨ُٟت والٟلؿٟت ما بٗض الخدلُلُت و٦ضل٪ الجٖز ت والجٖز ت البيٍُى مُٟٗت لها ؾماث الجٖز

 .59الجضًضة

ا جمشل ،َضٍ الخُاباث حك٩ل م٣اعاباث حؿعى الىخجاوػ الخهىعاث ال٣ٗلُت ومٟهىمالضاث الٗا٢لت ببٖخباَع

 .أؾاؽ الخ٣لُض الٟلؿٟي الحضاسي الضي زِ مٗاملت ألاولى ص٩ًاعث و ٧اهِ

 ٘ ت جئ٦ض ٖلى أن الحضازت مكغوٕ لم ًىجؼ بٗض والتي ٞع ل٨ىه مً ظاهب آزغ ْلذ بٌٗ اإلاكإع ال٨ٍٟغ

اُٞلؿٝى الجُل الشاوي مً مضعؾت ٞغاه٨ٟىعث الى٣ضًت  ت " بىعظنهابغماؽ"قٗاَع خُض ًغي أن هٍٓغ

الحضازت ًجب أن حؿدىض الى الخضواث وحٗخمض ٖلى الخىانل اإلاخ٩افير واإلاخدغع مً ٧ل يِٛ أو 

أو لخٗبئت ال٣ىي ،بدُض ٣ًىصٍ صل٪ الى ٖضم الحاظت الى اؾخلهام ٖىانغ ٚحر ٣ٖلُت لى٣ض ال٣ٗل،ؾُُغة
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أي أن َابغؽ ب٣ي مدكبشا بمىُل٣ه الضي ًئ٦ض الضي "اإلاىاوتت للحضازت والتي حك٩ل م٣ىما مً م٣ىماتها 

ٞال مجا٫ اصن للغظٕى الى الىماصط الٗخ٣ُت أو الى ،ًئ٦ض ٖلى أن ه٣ض الحضازت ال ًم٨ً أ، ًخم اال مً صازلها 

لؿٟت الىعي . ٖىالم اإلاخسُل لل٣ُام بٟٗل الى٣ض وال٣ُام بٗملُت الغظٕى َضٍ جسغط ناخبها مً اَاٞع

وحُٛحر ؾُا١ ٞلؿٟت ،مً زم ٞاإلزخالٝ الح٣ُ٣ي ٖىضٍ َى مىاظهت الحضازت ب٣ٗل أ٦ثر خضازت ،بالًغوعة

اوي نالح ًدىػ ما ٨ًٟي مً اإلا٣ىماث لخٗلُل  ت جضاوجُت ه٣ضًت ٢اصعة ٖلى ٢ى٫ زُاب بَغ الضاث بىٍٓغ

لضل٪ هجضٍ محز في زُابه الٟلؿٟي بحن "اصٖاراجه والضٞإ ًٖ خ٣ُ٣ت ونض١ وص٢ت ٢ًاًا وأٞٗا٫ ٦المه 

ال٣ٗل الخىانلي الٟٗا٫ الضي خاو٫ أن ًبني ٖلُه مكغوٖه ال٨ٟغي ورحن ال٣ٗل الخ٣ني الضي ظٗل اوؿان 

ضا ،ومدىال اًاٍ األي مجغص ظؿض ًىٓغ الُه ٦ؿلٗت،مابٗض ٖهغ ألاهىاع ٞا٢ضا ٧ل صاللت حص ي ببوؿاهِخه  َو

ألامغ الضي ظٗل مً ،ما أٞط ى بالخالي الى وظىص اوك٣ا٢اث ٖلى اإلاؿخىي الاظخماعي و ؤلاوؿاوي والحُاحي

٣ُا الٗهغ  هاًضع ٣ًى٫ ا، الخ٣ىُت هي مُخاٞحًز ت َابغماؽ مً الى٣اف والى٣ض . الٟؿلؿٞى ولم حؿلم هٍٓغ

 .60بل ٞسحذ اإلاجا٫ للى٣ض اإلاًاص الضي ونل في بٌٗ ألاخُان األي السجا٫،

َىا هجض مشال الُٟلؿٝى الٟغوس ي ظان ٞغوؿىا لُىجاع في ؾُا١ سجاله الٟلؿٟي يض َا بغماؽ ًغي أ، 

لى ٞغيُت زاهُت هي أ٢غب الى عوح ه٣ض الح٨م  ت ج٣ىم ٖلى ٞغيُت مؿخلهمت مً َُجل ٖو َضٍ الىٍٓغ

ل٨نها مشلها مشل الى٣ض ًجب أن جسً٘ لٗاصة الٟدو الهاعمت التي جٟغيها ما بٗض الحضازت ٖلى ،ل٩اهِ

غ ٣ُا الٛغرُت،٨ٞغ الخىٍى ش والضاث احؿمذ به اإلاُخاٞحًز واصا ٧ان َضا الى٣ض ًمحز .ٖلى ٨ٞغ َضٝ مىخض للخاٍع

غ  ًها الخام لكٗاع الخىٍى لحٓت ما بٗض الحضازت ًٖ لحٓت الحضازت ٞبن مُل٣اتها الى٣ضًت جغج٨ؼ ٖلى ٞع

م ضا وظُل صولىػولُىجاع ؾىي . وألا٩ٞاع ماهي اال حٗبحر ًٖ اعاصة الؿلُت. واٖخباٍع مجغص َو ولِـ ٞى٧ى وصٍع

زالنت ال٣ى٫ اصا ٧ان مى٤ُ الحضازت الٟلؿُٟت ٢اتما ٖلى ماَى ظضًض ومىخض . اإلامشلحن لهضا الخىظه

ىيىي . ومخ٣ٗل  .ٞان هٓحرة ما بٗض الحضاسي ٢اتم ماَى ػاتل ومدكغص ومٟهل ٞو

 خصمئصد لحد ثت

ت مً الخهاتو وهي  :للحضازت مجمٖى

 ؾاَمذ في جُىع الٗضًض مً اإلاجالث الا٢خهاصًت والهىاُٖت -

 .َهغث ألاظهؼة ال٨تروهُت لم ج٨ً مٗغوٞت ؾاب٣ا-

حر الى٢ذ- خماص ٖلى وؾاتل الاجها٫ الحضًشت . ؾاٖضث ٖلى جٞى ٤ الٖا  ًٖ ٍَغ
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 .ٚحرث ألا٩ٞاع الؿاتضة ٖىض الىاؽ-

 .حٗخبر ألامىع الترازُت والخ٣لُضًت أقُار ٢ضًمت-

 ٚحرث مً الهىعة الىمُُت للمجخمٗاث -

٤ حُٛحر مٟهىم الخٗلُم- خماص ٖلى الخٗلُم الحضًض. َىعث اإلائؾؿاث الخٗلُمُت ًٖ ٍَغ  .الخ٣لُضي والٖا

ي:مد هبد لحد ثتد افكريت

ت ت مً اإلاضاَب ال٨ٍٟغ ًها. ازغث وجؤزغث الحضازت بمجمٖى ول٩ل . ٞمنهىا مً ٢بل الحضازت ومنها مً ٞع

 61:ومً َضٍ. ؾاَمذ في جىظُه َبُٗت حٗامله م٘ مٟهىم الحضازت. مضَب أؾباب زانت به

 :ي اد د ئيت

 وتهاظم. والاعار الٟغصًت ل٩ل شخو. م وحٗخمض ٖلى اخترام اإلاكاٖغ1916هي أؾلىب ٨ٞغي اهدكغ في ؾىت 

 .ألا٩ٞاع الحضًضزت

وحؿعى الى الٗىصة للحُاة الخ٣لُضًت وال٣ضًمت باالبخٗاص ًٖ أي ش ير . والتي اعجبُذ م٘ مٟهىم الحضازت

 .خضًض بؿبب اهه ال ًدىاؾب م٘ الحُاة الاظخماُٖت

 : اصريمايت

ت،هي أؾلىب ٨ٞغي اعجبِ باال٩ٞاع الٟلؿُٟت والٗلىم الىٟؿُت . التي هخجذ ًٖ الخازغ بالحضازت ال٨ٍٟغ

الُت ٖلى الٗىا٠َ،و٧اهذ ظؼار مً الضعاؾاث الىٟؿُت التي ٢ام بها الٗالم ٞغوٍض  والِٗل   ، ٞخٗمض الؿٍغ

او الىا٢ُٗت التي ٌِٗكها . ٧ىؾُلت اًٞل مً الىظىص في الحُاة اإلاى٣ُُت. بٗالم زُالي ملير باالخالم

 .الاوؿان

ي: ارمزيت

ام التي ٌِٗكها الٟغص  وازغ. هي أؾلىب ٨ٞغي ٌكحر الى ان مٟهىم الحضازت ًغجبِ مً الخُا٫ ؤلاوؿاوي والاَو
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وجدضًضا ٖلى الكٗغ والغؾم ٞالكٗغار والغؾامىن . َضا الىٕى مً ألا٩ٞاع ٖلى الحُاة ألاصبُت في اوعورا

ت جغ٧ىا الخ٣ُض بال٣ىاٖض الخانت بالكٗغ  ً الغؾم . الضًً اٖخمضوا ٖلى الحضازت     الغمٍؼ ٞو

ي 62ٞىاظه َضا اإلاضَب الحضاسي اهخ٣اصا في اإلاجخمٗاث الاوعرُت . واؾدبضلىلهابامىع ظضًضة ومؿخدضزت .
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ي:إبر هيمدنمجي-

ي:موادهدانعأجهداحيمجه

ولض في حي قبرا بال٣اَغة اإلاٗغوٞت بخجاعة الخٍُى ،ابغاَُم بً أخمض هاجي  (1953 ماعؽ 24-1898)مً

وهي  (الخلٛغاٝ) ٖمل والضٍ في قغ٦ت البر١ 1898اإلاضَبت ٞب الحاصي والشالزحن مً قهغ صٌؿمبر ٖام 

ت ًىم ٧اهذ مهغ جدذ الهُمىت البُُاهُت ت وجم٨ً مً الٟغوؿُت . قغ٦ت اهجلحًز ٞؤظاص اللٛت ؤلاهجلحًز

ا باإلاُالٗت وامخل٪ في بِخه م٨خبت خاٞلت بلمؿاث ال٨خب،وؤلاًُالُت ٞيكؤ ابىه ابغاَُم ٖلى . و٧ان قٛٞى

ت . وشجٗه أبٍى ٖلى ال٣غارة و٧ان ٌؿضًه مسخل٠ ال٨خب. خب اإلاُالٗت ٞؤج٣ً الٗغرُت والٟغوؿُت وؤلاهجلحًز

وألاإلااهُت وأمه هي الؿُضة بهُت بيذ مهُٟى ؾٗىصي الضي ًيخهي وؿبه الى الحؿحن ٖلُه الؿالم وجمض 

 .بهلت ٢غرى مً ظهت ألازىا٫ الى الكُش ٖبض هللا الكغ٢اوي 

ضورت ٖبر ًٖ مغخلت ٢ىامها الحؼن والحب - ا خؼها ٖو قاٖغ ب٩ى الحب وعزاٍ و٦خب أع١ ال٣اتض وأ٦ثَر

ضٞها الخجضًض و٢ض ظضص في قٍٗغ وظار قٍٗغ حٗبحراناص٢ا ًٖ وظضاهه مهىعا  ار َو اإلادغوم والهبر والٞى

ُا ألَىاته وآعاته في الحُاة والكٗغ ولٗله ٧ان بهضا الكٗغ ٌٗاله اصوار عوخه بِىما ٧ان  لصخهُت وخُاجه ٞو

م الُبِب اإلاٗاله ت والٗالط ًضاوي اصوار اإلاغض ى َو ال٫ إلبغاَُم الىاجي. باالصٍو  63.صل٪ َى الكاٖغ الَا

ت والاًُالُت الى الٗغرُت و٦خب ال٨شحر مً ال٨خب ألاصبُت مشل - مضًىت "جغظم ابغاَُم الىاجي ال٨خب ؤلاهجلحًز

ال٫ التي حٛىذ بها اإلاٛىُت ام ٧لشىم" ٖالم الاؾغة"و "الاخالم  ل٣ب بكاٖغ . ومً أقهغ ٢هاتضٍ ٢هُضة الَا

ال٫ ت اقٗاعا لكُلي وق٨ؿبحر وجغظم ألاإلااهُت اقٗاعا لهاًني. الىُل وقاٖغ الَا بضو ،وجغظم ًٖ ؤلاه٩لحًز  ٍو

ان َضٍ الترظماث هي التي ؾاٖضجه ٖلى الخجضًض في قٍٗغ بل خغيذ الكٗغار مً ظُله ٖلى الخجضًض 

لمىا ان الٟىان الُٗٓم ًيبغي ان . أبغػ واإلا٘ قٗغاتىا اإلادضزحن واؾخاصَم ظمُٗا"و٢ا٫ ٖىه ال٨شحرون  ٖو

ت" ٩ًىن اوؿاها ُٖٓما ىه الكٍٗغ ذ  -لُالي ال٣اَغة-وعار الٛمام: ومً أبغػ صواٍو  في مٗبض اللُل الُاتغ الجٍغ

ت وجغاؽ مً  خُض ٌٗض ابغاَُم هاجي قاٖغا مهغي ًمُل الى الغوميؿُت و٧ان عتِؿا إلاضعؾت ابىلى الكٍٗغ

الُت الى  ت والَا ً جغظم ابغاَُم هاجي ال٨خب ؤلاهجلحًز بٗضَا عابُت الاصبار في الاعرُٗيُاث مً ال٣غن الٗكٍغ

ال٫ التي " ٖالم الاؾغة"و "الٗغرُت و٦خب ٦شحرة مً ال٨خب ألاصبُت الاخالم  ومً أقهغ ٢هاتضٍ ٢هُضة الَا

ال٫. حٛىذ بها اإلاٛىُت ام ٧لشىم ال٫. ل٣ب بكاٖغ الىُل وقاٖغ الَا و٢ض . ل٣ب بكاٖغ الىُل وقاٖغ الَا

 .جسهو الكاٖغ في مجا٫ الُب ومً بٗضَا ٖحن مغا٢با لل٣ؿم الُبي في وػاعة ألاو٢اٝ
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حن في ال٣ؿم الُبي إلاهلحت الؿ٨٪ الحضًضًت بمضًىت .  جسغط بمضعؾت الُب الؿلُاهُت1922وفي ٖام - ٖو

اط بهُٗض مهغ واٞخخذ أًًا ُٖاصة َىا٥ واقتهغ باهه ٧ان ٌٗاله مغياٍ ال٣ٟغار باإلاجان وه٣ل مً  ؾَى

ت التي ٖاف ٞيها  اط الى اإلاىُا واٞختن بهضٍ اإلاضًٍغ ٞترة مً الؼمً ومنها نضعث صٖىجه الى " ازىاجىن "ؾَى

 1927في صلخا مهغ ٖام " اإلاىهىعة"الخىخُض ٢بل ألاصًان بؼمان ومً اإلاىُا ه٣لٍى الى مضًىت الهبا والجما٫ 

حن عتِؿا لل٣ؿم الُبي بىػاعة الصحت  . وه٣ل الى ال٣اَغة ليهمل باإلاؿدكٟى الخاب٘ لىػاعة ألاو٢اٝ ٖو

اعجه هاْغ اإلاضعؾخت ال٣ضًمت ٞمىٗه الجىضي  وويٗىا ٖلى باب م٨خبه ظىىص الحغاؾت وصاث ًىم صَب لٍؼ

ت وع٢ت وا٤ٞ الجىضي ان ٌؿلمها لحًٍغ الح٨ُمباش ي  ولم " هاجي"الىا٠٢ ٖىض الباب و٦خب الىاْغ بؿٖغ

ا و٢ٟىا ٢ض : ٨ًً الجىضي ٌٗٝغ ال٣غارة و٧ان الىٓغ ٢ض ٦خب في الىع٢ت البِذ الخالي نض بباب٪ ًا اَل الٞى

 64بالطح٪ وزغط ٌؿخ٣بل الىاْغ وأٚغ٢االجىان في الطح٪" هاجي"ٞؤٚغ١ " ٢ٟا"وو٠٢ " هُ٘"ٖا٢ه ٖىض 

ى في الشاهُت ٚكغ مً ٖمٍغ ومً قٍٗغ في الهبا  ت با٦غا ٣ٞض هٓم الكٗغ َو بخه الكٍٗغ وجٟخدذ مَى

ى في الشالشت ٖكغ مً ٖمٍغ يها ٣ًى٫ َل اهذ ؾامٗت اهُني" ٖلى البدغ"ٖىىانها . ٢هُضة ٢الها َو .ٞو
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 د اخمليل  

 :بنيتد اقوةداضلفٞمشال . ًم٨ىىا ٖىض الخامل في ال٣هُضة ان وؿخسغط بنى ٢ض ْهغث في َضا الىو

خجلى صل٪ في الخٗبحر الكاٖغ لحالحه وخا٫ صاع خبُبخه. َاَغة في الىو خُض هغي ٧لماث جض٫ ٖلى . ٍو

مما ظٗله ٌٗبر ًٖ هٟؿه بٗباعاث جض٫ .  و٢ىة الحب الضي ؾُُغ ٖلُه،ال٠ًٗ الضي ٌِٗكه الكاٖغ 

 .ٖلى صل٪

 التي لم ٌكاَض ٞيها خبُبخه بل ،ولىهه لىٟؿه ٖلى الٗىصة لخل٪ الضاع .ٞاقاعجه لضاجه ٧الضبُذ

اث الجمُلت التي ػاصث مً خهغجه واإلاه صلُال ٖلى يٟٗه  .ص٦غتهبالض٦ٍغ

ه حٗبحرا ًٖ يٟٗه .  والظخمإ ٢ىة،٦ما هجضٍ ًه٠ هٟؿه بالىخضة والىخضة ي٠ٗ ٦ما هجض صمٖى

البالٜ الضي َى مخىٟؿه الىخُض وونٟه لىٟؿه بالٗاوي والُلُذ ٞا ٞيها ال٠ًٗ ظلُا خُض ان اإلاخٗب 

٤ ًدخاط الى مؿاٖضة  . واإلادخاط ي٠ُٗ،و اإلاَغ

ت الٗاَُٟت التي جمل٨ها  زم ٧ل َضا الىن٠ لىٟؿه الضا٫ ٖلى يٟٗه ٨ًمً ويىح الؿُُغة ال٣ٍى

لى صاجه،خبُبخه  ٩ٞل َضا الىن٠ زام بالضاع خبُبخه ، خُض اؾخُاٖذ ان حؿُُغ ٖلى ٖىاَٟه ٖو

ىا أًًا ٢ىة مؿُُغة  .٠ُ٨ٞ بدبُبخه هٟؿها َو

 وؾُُغة ال٣ت الٗاَُٟت مً خبُبخه ظٗلخه ًغي الحُاة مً ،ان بيُت ال٠ًٗ الضي ًدملها الكاٖغ

  ٞهل اإلاىث ٌكاَض في ظىباث الضاع ؟،وظه ازغ

 67زم َل ٖضم وظىص خبِبه في الضاع أنبدذ الحُاث ال مٗنى لها؟

ان صل٪ ٨ًك٠ لىا ال٣ىة التي حؿُُغ ٖلى الاوؿان ؾُُغجا ٧لُت خُض ًهبذ ال ًغي ؾىي صل٪ 

 .الحبِب في َضٍ الحُاة

ان الخهاصم الىٟس ي للكاٖغ م٘ ٞٗله صلُل ٖلي ؾُُغة ٢ىي ٧امىت ٖلُه وصل٪ خُىما ًه٠ الكاٖغ 

بضاث مكاٍٖغ الىٟؿُت حٗاجبه ًٖ اإلاجيرلخل٪ الضًاع ، خُض اهه خحن ٖاص الى الضاع،ونىله لضاع خبُبخه

خا وقى٢ا للحبِبت  .الن َضٍ الضًاع لم جٍؼ الا لٖى
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ي:اويدبنيتد لحززي٦ما هجض بيُت اخغي الىو 

ض  ً الحبِبت والُل َى الٓالم والٓالم مىب٘ الاوٛال١ ٖو ٗبر صل٪ بؤلٟاّ ٧اللُل الضي َى في مَى َو

ت ت التي هي ظالبت للحؼن ،الحٍغ  .  الن اوٗضام الًىر ُٞه اهدباؽ الحٍغ

٠  ٦ما أًًا هجض َا الحؼن  في ص٦ٍغ ، والخٍغ٠ عمؼ لاللم والحؼن ،٦ما هجضٍ أًًا ٌكبه ألاًام بالخٍغ

 .للصجً والٓال٫ والٛغرت والىجىي 

 ٞخاعجا ٌٗبر بالضم٘ وجاعجا ،ولٗل اإلاخدب٘ لجل ال٣هُضة ًضع٥ ان الكاٖغ ٞيها ٢ض ٚالب ٖلى هٟؿه الحؼن 

اث التي ونٟها بالجغح الضي َى م٨مً الحؼن والالم  زم ٌٗاجب ألاًام التي أنبدذ نٟغا ،بالض٦ٍغ

 ولِـ لها مٗنى في خُاجه

ً و٢ض ازض َضا الىن٠ لىٟؿه مبِىا قضة الحؼن واإلاه ض ًٖ َض الَى  .زم هجضٍ ًه٠ هٟؿه باهه ٍَغ

  الخدى٫ :بنيخمدأخرىداويولٗل اإلاخدب٘ لل٣هُضة ًلمذ أًًا 

 و٧ل َضٍ ،الحٍغ٠ والجضًض وألاًام والُاتغ: وصل٪ خحن ص٦ٍغ ل٩لماث جض٫ ٖلى صل٪ لٗل مً ابغػَا

ٞالخٍغ٠ ٞهل مً ٞهى٫ الؿىت التي جخدى٫ ُٞه ألاشجاع ًٖ َبُٗتها ،ال٩لماث جض٫ الخدى٫ والخبض٫

 ، ٦ما ان الُاتغ ال ًم٨ً ٩ًىن في م٩ان مٗحن ٞهى ٚحر زابذ مخى٣ل صاتما، وألاًام جخدى٫ وجدبض٫ وحؿحر،

ض ان ٣ًى٫ ان خا٫ الضاع حٛحرث وجدىلذ وأنبدذ ٧الٗضم  ٦م ًه٠ هٟؿه ،٩ٞاهه بهض اإلاٗاوي ًٍغ

 68بالخُا٫ والخُا٫ اإلاخٛحر واإلاخدى٫ و٧ل َضا الخدى٫ الن خبُبخه لم حٗض في َضا اإلا٩ان ولم ًجضَا

 خُض ان مكاٖغ الكاٖغ في َضٍ  ايمس:يبنيت٦ما ان َىا٥ بيُت أزغي هلمدها في ال٣هُضة وهي 

 ٞض٦ٍغ اإلاىث وونٟه باالًام مٟغا ،ال٣هُضة ٞيها ش ير مً صاللت ًاؽ الكاٖغ مً خاله م٘ خبُبخه

٨ٞما انهم جٟغ٢ا ،صلُل ٖلى ان الكاٖغ َىا ًىحي بان خبُبخه لً جغظ٘ مٗه الن اإلاىث اه٣ُإ وجٟغ١ 

٩ٞانهما لً . ٣ٞض ص٦غ اإلاىث الهه ٨ًمً في هٟؿه الُاؽ الضي ٢ض ظٗله ًغرِ اإلاىث وخاله م٘ خبُبخه

 .ًغظٗا ابضا مشل جٟغ١ اإلاىث
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ٞمدىع ال٣هُضة جضوع خى٫ صل٪ . ًم٨ىا ال٣ى٫ بان بيُت ال٣ىة وال٠ًٗ ٢ض ؾُُغث ٖلى ال٣هُضة

ت ٖلُه وهي خبُبخه بضا بىن٠ هٟؿه باوناٝ ح٨ٗـ صل٪ ،ال٠ًُٗ الضي ًسً٘ للؿلُت ال٣ٍى ٍو

  وال٣ىة الجامدت التي اَل٨ذ قٗىعٍ وابٗاصٍ الىٟؿُت،ال٠ًٗ اإلاؿُُغ ٖلُه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

: لخمجحت  

٤ُ مً هللا حٗالى جم ؤلاهتهار مً َضا البدض  ،الحمض هلل الضي بىٗمخه جخم الهالحاث أما بٗض ٞبخٞى

:و٢بل الخخام هىص ص٦غ ظملت مً الىخاتج التي جم الخىنل اليها وهي ٖلى الىدى آلاحي  

٨ٞغة الىٓم التي ٞهل ٞيها الجغظاوي ال٣ى٫ ٦شحرا لِؿذ ظضًضة ٞجضوعَا ٧اهذ ٢اتمت في بٌٗ 

. ل٨ً الجغظاوي ٢ضمها بك٩ل ظضًض و عإٍت واضحت،الضعاؾاث الؿاب٣ت  

 وأنىله و ، جً٘ ٦الم٪ اإلاىي٘ الضي ٣ًخًُه ٖلم الىدى وحٗمل ٖلى ٢ىاهِىه"الىٓم ٖىضٍ ماَى اال أن

ى أًًا "حٗٝغ مىاهجه  . حٗل٤ُ ال٩لم بًٗه ببٌٗ و ظٗل بًٗها بؿبب مً بٌٗ" َو  

ت مً ألاؾـ منها الخ٣ضًم و الخؤزحر ت الىٓم ج٣ىم ٖلى مجمٖى . و الٟغو١، الٟهل والىنل،ان هٍٓغ  

 ) و ( صالتل ؤلاعجاػ )ي٠ٗ اللٛت في الٟترة التي وكؤ ٞبها الجغظاوي ٧ان خاٞؼا أؾاؾُا في جؤلُٟه ٦خاري 

. اللضًً أوصٖهما ٢ىاٖض البُان(أؾغاع البالٚت   

 اإلاٗنى ألن اإلاٗنى اإلاُلىب ع البض أن ًخغي،هٓم الحغوٝ و اإلاٗاوي مً هٓم ال٨الم بدُض اصا حٛحر الىٓم

.ججؿُضٍ جاب٘ مً ٨ٞغ اإلاخ٩لم و ًخد٤٣ ببعاصجه  

م معجؼة ٖلى مغ الٗهىع  ٠ ،ال٣غآن ال٨ٍغ ى بهظا صلُل ٖلى مهضٍع الغراوي وصحت الىبىة الكٍغ  َو

 .الخالضة
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