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احلمػػػػالذلاهػػػػلبلاػػػػاللاهة ػػػػالضللاهاالهػػػػضللئػػػػالاه ػػػػبلهض ل  ػػػػؤللاه ػػػػمالضللا بلهػػػػضللئػػػػال
ادلوجػػػو ا للن ػػافلاحلاهػػػضل ادللاهػػض ل اه ػػػبلنل اه ػػبلـل نػػػ ل ة   ػػالزلمػػػالهػػ لشػػػها ل لا هاهػػض ل
  ن لآه لذ بلاهف للاهغا ض ل ادل زؿلاهئػا ض ل أح اللاهلضآفلقنول ا لل لاهئنمل ر ل الاهلبلأ ار

لاهاين ل لئا:   صحالت لاألكض نيلادل ا ني ل  ن ل نلتةئهمللإح افلإىلليـو

لف ػػللجهػػو لاهنغػػوبلل؛توج هػال نم ػػال ويػػو  اقةػػللز ػػنل ضفػػالاهاراتػػا لاهن ػػا  ضلهلػال
الاهنغػضلدلػل ػفلف ػ ختل نػمإىللحنيل  ال ل(F.De.Saussure)ل"  توتريفض ي ا ال"اهشهريل

:للػلػػػػهئنػػػملااػػػلالل ػػػضؼقػػػال لل نم ػػػض ل تػػػال لالتغػػػاللاههفػػػضللتػػػالضلاههػػػوااضلاأل ػػػضل؛ل ػػػفلهػػػ خت
 لغاي ػػػػضلاهعػػػػضؼل ػػػػنلهاراتػػػػتهااهوحػػػػان لاه ػػػػ لللا منػػػػض للاهػػػػذلاختػػػػل ل"اهن ػػػػا  ا لاهئا ػػػػض" 

لهنتحن ل ت  ريالهن ةطل هتوي ال؛لاه  اق نيلاهاا نيل اخلارجي

يتواصنوفللاه  وصل ن لاه ح ح ل أفلاهػ  للاه استضالللهناارتنيلأفلمثل الهةثلأفل
ا لاهئا ػػػضل ػػػ ه لجايػػػالي ئػػػ للػػػاه  ل  ػػػال ػػػنلاهن ػػػا  لفػػػا ةحيلح   ػػػللأ ىلللاهةحػػػثل أحػػػضل 

ةحػػثلالاخل ػػال لاهػػذل ئػػلل ػػنلتتػػالفليللباهػػل "ه ػػا  ا لاهػػ  "ل اػػول  حيوطػػ لي ت فػػ 
ل ل تآهفلاألجزال ل رتالطلاألضلال    ال الُج  ني 

للادلختنفػػضلأجبلاػػال أقوااػػال"اإلحاهػػػض"للوتػػالنهالال هػػااضل ػػا ن لتنػػالاخل ػػال ل تتجن ػػ 
 ػػػنلأفللاللي ػػػتغبلللػػػبلاهةشػػػضاخلعػػػايللػػػنيفل أمسػػػاللاإلشػػػارنل األمسػػػاللادلوصػػػوهضكاه ػػػمالضل ل

آل ػػض ل يلػػاـلهاهبلحػػي ل دهػػالاأل ؿل ػػنل ت اتػػلالي ةػػسلاه ػػاليل  ػػ لل تئاهلػػا تئا لػػالي ػػوفل
ر لاهتئػػاهيللهلهئجػػزه ل  ػػنلاػػلاصػػار ل لاهػػور  لالاه  ػػوص ل   ػػ  اجػػالاهوجػػلقػػا  جػػالزللو ل الـز

ل الأ توال نلاهف احضل اهةبلغضل اهف ضلادل هم لحب ايتفايللف  لادلت نموفل

تػػري ريل هػ نلكػػافلاػػلال عنولػالالكػػللكػػبلـ لفإ ػػ لالاهشػئضلركػػنلركػػنيل أ ػنيل  ػػنيل نػػ لاه
اهشػػػا ضللال فػػوسلاه ػػا ئنيل قنػػػويلاهلػػارلني ل اللجػػػااؿلالصػػاؽلاهشػػئضلاهحػػػوربل شػػا ضيض

ادلضا للاهشػئضلاهحػوربلفػ؛لفإذالاجتمئالأ ضجال لعو ا لف  ػضل ن ػضل "تن مافلاهئ   "لاه ورب
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 ل  م ػفلإل ػوافلاهئػضؽل اهػاينلاالتػتغا ا ادل ت ػئفنيل تةن ػ لل ػن ضإيلاظلاذلممل اهئزالمل ت
لادل  فنيل  ضنلهحورنلا زالضلاهئهم  لطوالف

ل:لػلاوتو  للالادل عنيلجالل ويوعلحبح ا نلا
 دراسة نصية اإلحالة يف ديوان اجلزائر لسليمان العيسى""

الحتل ػػػيلاهػػػرتالطللتري رياػػػاحبػػػثل للادل ػػػتئمنضلالاهػػػايواف لحاه ػػػضاإل  ا لاألحبػػػثللجػػػلأل
  ف  اه  يل

ل:ينيل  ل ا لوا ح للادلويوعالالل  نل  ا يلا ت ار
  ادل للإىللاهاراتا لاه   ضلاحلايحض -

 فض  لاإلحاهضللاهاراتض اهئضل ضلاه   ضلاهذلأ لاهةحوثلل نقنضلادلعنفل ن  ل -

ادللاصػػالاهحوريػػضلل لبلغػػإ ح ػػنللن ػػنلاهشػػا ضيضلاهفػػل لل ػػالاشػػتهضللػػ ل"تػػن مافلاهئ  ػػ " -
  للؿلقضحيت لالتة نهااهذل

  اه  يلالادلا  ضلادلختارنلحتل يلاهرتالطلتهاـلاإلحاهضلاإرغةضلاهوقوؼل ن ل الل -

:ل ػػػال ػػػاللإتػػػهاـلاإلحاهػػػضلالاػػػي ضلهشػػػ اإلاايػػػضلاػػػلالاهةحػػػثلف ػػػضنلاتػػػتحارهتال ػػػالاك ل
  وصػػػػ للتنحػػػػ م أ  ػػػػض لاللتػػػػضالطل لعو ػػػػا ل" يػػػػوافلا زالػػػػض"فل ك ػػػػفلحللػػػػالذهػػػػالف ػػػػ 

ذهػالالن مافلاهئ  ػ "ل ػنل ػبلؿل ك فل مللاهشا ضل"تلف جئنهال   جالهغويال تمات ا
فلاهوحػػاا لاهنغويػػضل شػػا للئ ػػهاللػػةئ لشلػػالجئنهػػال حػػانل  ػػ ضل تماتػػ ضلت ػػػتو الرصػػ

 رلبلاا:لض ضلت لاهشئضيضفل تفض ال نلالهلاإلش اه ضلت اؤال ل بل 
 اه مالضلالتضالطل  وصلاهايوافل دتات هافلك فلفئل ل -1

 ك فلأ  ض لأمساللاإلشارنلالتبلحمل لعو ا لادلا  ضل ت اتلهاف -2

لػةئ لاللا  صػلللئ ػهلل الا مللاألمساللادلوصوهضلالشا لأطضاؼلاهك فلكافل -3
 " يوافلا زالض"ف
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لتعض الاهةحثل فيلاخلعضلاهتاه ض:لها ت  ريلاه ةللإل راك هةنوغلاهغايضلادلعنولضل
 أمه تػػػػػ للاإلطػػػػػارلاهئػػػػػاـلهنمويػػػػػوعل ػػػػػنلض اهواجةػػػػػلاا  اصػػػػػضللاشػػػػػتمنال نػػػػػ لقدمةةةةةة م 

اه ػئولا ل ل لادللتفػ  ادل ه للادلتةئضل ل اخلعض اذلاؼل   لهش اه ضلاهةحث ل أتةايلا ت ارلإ ل
 صلازه إاهذل اجهت الال

     لاػػػػػلالاهف ػػػػػللإذل  ػػػػػ ت ػػػػػمنلاإلحاهػػػػػضلالاهاراتػػػػػا لاه  ػػػػػ ض للالفصةةةةةل ا
 حا ه ػالف ػ لل  ظ فتهػالالحتل ػيلاهػرتالطلاه  ػي اإلحاهضللئ لادلفاا ملاه هضيضلحوؿللهتحايا

  ن اهتالالاهرتاثلاهئضيب لتتةف

   لالاهػػػايوافاإلحاهػػػضلاه ػػػمرييضل ػػػ لهاراتػػػضل  للكػػػافلف ػػػبللتعة ل ػػػا الفصةةةل ال:ةةةا
أجػػػزاللت ا ه ػػػالالاأل ؿلاإلحاهػػػضللضإىلل بل ػػػلاهػػػرتالطلاه  ػػػي ل ق   ػػػمل   راػػػالالحتل ػػػيلادلختػػػار 

لل مالضلادلت نم ل الاهحاينلاإلحاهضلل مالضلادلخاطا ل الاهحاهثلاإلحاهضلل ػمالضلاهغالػا 
    وصهاالادلا  ضل ل افلأ ضاالالرلطللحا ه ال نل بلؿلذهالرصالحضاكها ل

  ادلوصػوه ضلالت ا ه ػالف ػ لاإلحاهػضلاإلشػاريضلل اولف للتعة ليلأي ا لالفصل ال:الث 
األ ؿلهئلحاهػػضلاإلشػػاريض ل اهحػػاينللإىللجػػزلني:مل  ػ ل ق لتضالعػػ لاه   ػػيالالحتل ػػيلاهػايوافل   راػػ

ل  فض  همال تري ريمهالال صللأطضاؼلاهػلا جاللاحلايثلف همال ف بلللهئلحاهضلادلوصوه ض 
  ُجفلشتا لأجزال ل  حاات  

  زل نضلاهاراتضلاهذل ح نااهةحثلل تال املت م ال ضيالأللخامتة  

  ف ػ ل ػنلح ػانلاهشػا ضل"تػن مافلاهئ  ػ "لصػاحالاهػايوافلليثا   ػ لاحلػلملحق
 ادلار س ل  تاج لاأل يب 

"ه ػا  ا لل ل ػلكضل  هػا:لنيلاهئضل ضل اهغضل ػضل اهرتا  ػضل احلايحػض ضاجفلاهةحثلل قالت و ا
اه  ػػػيللػػػنيلل ل " نػػػملاهنغػػػض"ألزاػػػضلاهز ػػػا "الػهػػػل ل "  ػػػ  لاهػػػ  ""زلمػػػال عػػػايب"لػهػػػلاهػػػ  "

 ل "اهػ  ل اخلعػايل اإلجػضال"لهػػ" بللوجضا ػا" ل""صةحيلإلػضاا ملاهفلػيلهػلاه هضيضل اهتعة ي"
ل  "شضحلادلف ل"لهػل"النليئ ش"
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مللصلػال  هػال ػالكػافل لاهػذل جػا ااالقػالا ت ػاللاإلحاهػضل   ض  ن ل ارنلاهاراتا لاه
" اه ػػػالأمػػػال وتػػػ "لاهػػػلبللكتػػػايل"اإلحاهػػػضلالشػػػئضلأ   ػػػ  "لهػػػػللل ػػػنلذهػػػال  ػػػ الزل ػػػا 

لإىلل ةاحثلمس ال ض أكحضهلا  ضؼل
  اتػػةت لهنمويػػوعلادلعػػض ؽ لله ػػال ا تهج ػػالالاػػلهلاهاراتػػضل  هجػػال صػػف الحتن ن ػػالتةػػا  

ػػػػضلت ػػػػا ؿلق ػػػػاياه ل اػػػػو ل لػػػػادل ه لل  ا اتػػػػتئل فلإ راؾلغاياتػػػػ  ل أ ػػػػافل نػػػػ لاههفػػػػضلل تالجػػػػ ي  
لاإلح اليلال وايفلي رينل نلاهةحث 

ل نل زدت الالإدتا   ل  ها:لمللتحن لتة ل لاهةحثلصئولا لسلتنفض له  هال ا رتيال
اهةػػػػاححنيلال فاا مهػػػػاللآرال تةػػػػاينلل قنػػػػضلاه تػػػػالاهػػػػذلتعضقػػػػالإىلل ويػػػػوعلاإلحاهػػػػض -

    النها 
صئولضلحتايال ضاجفلاإلحاال لالاهايوافل  وحلاهشا ضلإىللاالترتتػاؿل اإلحيػاللشلػال -

 اه  اؽلل و    اهتري للاهعويللاللي تا ي
  نلاهايواف لكحرينللال لعو ا ل  فاؤهللطغموضلاهرتا -

 نػػػ ل ػػػنلغمػػػضهلذ  لاهف ػػػلللريف ػػػاذلم ل أحاطػػػ لأ هػػػولاإلح ػػػافل الاخلتػػػاـلأقػػػوؿ:لحػػػي ل
 مباا لا   اف ل نل  انلاهئضفاف ليش ضلذلملإح اهنم لأفل

صػػػػػػاحال لعمةةةةةةار  ةةةةةةلوا  أ ىللاه ػػػػػػاسلكػػػػػػلهلاه نمػػػػػػا  ل شػػػػػػضالاألتػػػػػػتاذلاهػػػػػػاكتور:ل
 نػػ ل  ػػح لاه  ػػايال  و ػػ ل لن ل ا ا ػػالاهنػػني ل اه ػػارلادلت ػػفادل ض ػػا  لذ لاخلنػػيلاحل ػػ

لحىتل ضجللاهةحثل ن لالهلاه ورن لفجزاهلهللال ريلا زال لادلف ال رأي لاهضش ا 
ل لا هػا لاه ػح حلكبل هػا لادلتف  ػنضللمثلاهنج ضلاهع  ا ل أ  اؤاا لاه ػض ل عاؤاػا لاهئنػي 

لاهح اللاه حري ل اهش ضلاهوفري  لللضالنلادللكضن ل ت ويالأ عالها ل تلو ل ئوج ها له مل ب 
أصػاقالل ز ػبللل للنأتػاتلمبئو ػا لجن نػضل ػنللأزج  لأي الأل اسلأ ػا  ينلاهئم مل ش ضب

لمالأح  واليل ل احلمالذ   ا نني لفاذلحي نلإه هملك
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 :متهيد
يف النصررا الينررن  لررن العرر ن الهجرر ان لررنهب لاررن  اهرر م خذاا رر  النصرر   ل  رر ا ظهرر  

ذتررو الوي ارر ع ااررهل ل  لوىنررل الةررا النصررىن  وا   جررنت اله  ررنت الرر  تاررهم لررن الررن  و 
واناررررانلهنع والنىلرررر  ل  ظرررر وت لن نالهررررنع و  رررر ت ل  ررررو يف  يف اتاررررنك تورررر  النصرررر  

 ".Text linguisticsال ةو ا لن  الا ىنننت تع اةنع فه ت ى ا االجتنه خر "لاننىننت الن "
ضرر حو الررن ع ولها ررو ا  ن ررىن  ىرر  الة رر، فواررننىننت الررن  حوررم  ررذا، النجرر ةع ل  

حررن فىنةىنرر  لعىنررت  لوات ال ان رر  النصرر  كن رر وع وال جررا حررن ح  ررنت الرر خ  الن رر ي 
ف  ر ت  والرااخ  الرذال ع ولاةرنت نصرىن  النصر   لرن حرذلهن لو ة ارت خرل الرن  وال نر ع

ولوىنوهررن لذاررذ ام لرر   و الاررانت امجرراف  خررل النصرر   وو ررةهن  «حوررل حنتعهررن لهارر  
 ي لخرر ا  ا رر ننلا ل  لهررنال ة وةرر ع وال جررا حررن  والررو اال رر  ت والةرر وك الذ ىنعرر  خىننهررن  

 .(1)»اخلصنئ  امنئزة لونص  
لذن ل ضرر ل لاررننىننت الررن  النصرر   خن حىنهررن  لذ تررذايت امع لررنت الرر  ا ت ررز حوىنهررن 

ال انر  حذارذة  الن  وتا  جا اله  نت ال  لعت لرو اتارن و وانارانلوع وذلر  خذاا ر 
 مههررن الررااخ   و ال ان رر  وو ررنئوو و ن احرروع وامل نلرر   و ام الهىنرر  و ن احهررنع والاررىننك النصرر  

 .(2)ولها  امجنافل يف الن )ام  ل وام وع (
 ااخ الرررر  ىرررر  ل ضرررر ل الذاا رررر  لررررن خررررل و ررررنئل الرررر" Referenceوتهررررذ امل نلرررر  "

  ور  لنهرن نر خي رنل ا  ورا  ن احهرنع فر  ن جناا يف النصر   م فين  الىل اى  اى  و النص  
ه . و ررذ نرر ّ حررنلة وال  رر ااملالويرر ي لىن ةررنلى ال  اال  صررنل  لائاررن وذلرر  ل رر ن امرر  وم  ررن 

الهةررناات هنررن  لاة فينررلة الجررىن ل وال ررذاوط يف الرر خ  خررل ا اررل و لنمل نلرر  لررن  ىنرر، خالوي ار ن 

                                                           
 .73ع  1997ع 1 هىنذ  ان حبليع حوم لي  الن  امةنىىنم واالجتنىنتع الج ف  الهنمىن  لونج ع لص عط (1)
:  ة   لخ اىىنم الةع ع حوم الوي  النص  خرل النىل ار  وال يةىنرتع لاا  ةرنط لويةنحر  والنجر  وال   ارهع العرنى ةع انىل  (2)

 .36 ع 1مع ج2000-ه1431ع 1لص ع ط
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ا مسرنط مسرنط املارناة و وةر  فنلمرانئ  و وذل  وفت  لواهترن ام  ع (1)ال  ت  لا لنهن النص  
اتارررنك النصرررر    ع فهررر  لررررن امهرررنال امهارررر  الررر  تاررررهم خجررر ل فهررررنط يفىررررنام  ررر ل  و ل 
 .واناانلهن

ل ننررررر  امل نلررررر  يف الرررررذايت الوارررررن  النصررررر   ررررر ط   رررررىنذوا ايفرررررذا، يف ىررررر ا الةصرررررلو 
 مهىن هرن  وتةىنرنن لرن حوارنط اع و ن احهرن وتعارىنانهتن وفرت ءااط لوير ي واال ري   ولةه لهن ا
 .  النص  اخ يف لعىنت الا 
 مفهوم اإلحالة :   /أوال

حياررن ال  رر ت حوررل لاللرر  "امل نلرر " ليرر   ةررل خارر  ايفررذا، يف لةهرر م ىرر ا امصرريو  
لرررن  ىنررر، جررر  ال حنرررذ حوارررنط الرررن  امجرررنىلع وذلررر   ن امصررريو  خُي رررنا لرررن خرررل ا لةرررن 

ال ظىنةرر  ال ئىنارر  لواصرريو  وترر اله يف  -حررنلة-وررل ح   رو الرر اعل خررنمها الويرر يع وىرر  لررن  ُ 
 امنىل ل  الواننىن  ال  نطةىن .

 :  املعىن اللغوي -1
  ي: ايفَرْ طُ  حوىنرو وَ رنطَ  الارن ع:  ايفر ط(: » ه393ت) لوار ى ي" الصر نح" يف النط

 ل ررنن ل  وَ ررنطَ  ع..وا رر ل تيررّل   ي ل نرروع وَ ررنطَ  انعورر ع: َ ررُووال الههررذ حررن وَ ررنطَ  ع..لرر   
: والّ َ ررر  ط. َ نلِرررو حرررن ُلَ َ رررِ ط فرررل وفررر ل  لرررّ  ع  ي: الجررر   و رررنط َلرررّ َطع  ي :ء ررر 
 .(2)..«َلْ ِضه ل  َلْ ِضهٍ  ِلنْ  ال َرنَرُعلُ 
والرر او والرر م   ررل وا ررذع  ايفررنط » :ه(395)ت الخررن فررنايت "الررنط يف "لعررناىنل الويرر و 

الرل يف لر  ال ّ  نطَ َ ر :..( اعرنط)اُ و ذُ ع  ي اَر طُ الهنمع وذل   نو حيَُ  طُ  ْ وى  ل   يف لواع فنيفَ 

                                                           
-ه1427ع 1لخ اىىنم  وىنلع يف الواننىننت وحن  الن ع لاا امالة لونج  وال   اه واليةنح ع حارننع ا النع ط  (1)

 .227مع  2007
ع 4لعىنررت   ررذ حةررذ اليةرر ا حيررناع لاا الهوررم لوا اررلع خررلوتع لةنررننع ط عتررنج الويرر  و رر نح اله خىنرر  الصرر نح  (2)

 .1681-1679ع  لنلة )  ط( ع4مع ج1990
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ع لذا لرر  ع  طُ    حيُررالّجرر نطَ نع وَ رر اًمرر نطَ َ رروالع لذا وارر  حوىنرروع و َ وُ وَ رر الً  ْ َ رر  طُ ف  ررو حَيُرر
   .(1)«..  َ  َ  َ   ع  ي نىل ت ىل ارَ وت الجّ  َ  َ نل ع ولنو ا ْ ط حن  َ  ّ  َ  َ وف ل  فل لُ 
نط لن  َ اُ رال..»: فعنط هلن ه( يف لهااو حذة لالالت711)ت "اخن لنىل ا" و ذ  وال
اط: فينرل  َ ِ ْرع واالرل نطٍ َ رل مُِ تَر َ  :نطَ َ رع و َ ناًل الهوو  َُ  وُ لَ  ّ وع و َ هِ الْ وَ  ط خو حنذِ ال  م: لن حُ 

خررل  نطَ  ط َ رر: فررل َارراطُ  َ وايفِرر ع..توذْ َاررفْ و لذا  َ ىنوُرر ِ ال رر م  ُ  تُ ْورر َ :  َ طواعررنع ..ال رر م نطِ ُ َرر
لررن ل ضرره  طَ     ط لينررل َلَررالررل حَيُررال ّ  نطَ َ رر ع.ه.لِْ   َ ررلِ  وُ ْنررحَ  اطَ :  َ  طط حررن الّجرر ّ وَلَرر ع..اانررل
:  ُ الَر َ وايفع ..الً     ن َلَرع وا رلاً ىنِريْ مهنىنل: ا ر ن ترَ  الً  ْ  َ   طُ الج ط نةاو حيَُ  نطَ و َ  عل ضه ل 
مهررا ا  ررذ الررنطو ع (2)«ل  ء رر ... هل لررن ل ضرر: تنّعررطَ    وَلَرر ع..اررل لررنط لررن هنرر  ل  هنرر  ِ لَْ 

 عطَ  ّ : َلرررررنطَ َ ررررر َ  ط و الّجررررر نطَ َ ررررر » :ه(817)تلوةلو ءخرررررنلي  "العرررررنل يت ارررررىن "ممرررررنا  يف 
لرررن  ّل يَررر و ترَ ط  ّ فرررل لرررن َلَرررو  عط لرررن ال ةررر  ل  امل ررر م ّ و َلَرررنّررري  َ    موَ ْ ررر:  َ نطَ َ ررراعرررنط:  َ و 

م لرررررررن حُرررررررِذط  ال ررررررر م خنلّمرررررررلرررررررن  نطُ  َ اُ رالرررررررو  عنطَ  َ  َ اْ رررررررفعرررررررذ َ رررررررنَط و  عج َ اال ررررررر  اط ل  الهِررررررر
:  ُ الَرايف َ و  عنُا يل الور  ر: الرايفَنئِرلُ و  ع اط ل   له عل َط حنوو  ع.خو. لتَ  َ  نطَ  َ  َ و  عىنل ِ  َ اْ اُ رفنل

                    .(3)«طاَل  ْ ن  َ ىَ  َ : َ ىنرّ نهلَ  َ  َ ىْننو و حَ  نطَ  َ  َ و  عل ال هن  ل  هن 
ررناة هررذ امهررا  مل "الهرر ويتيف "تررنج و  مهررا النعررل  اررنطف عالم الرر   ررةع والررنط يف امهررن حا 

ل  ط لررن ارر ط  ّ : َلَررالررلال ّ  نطَ َ رر و  َ  نطِ ل  َ رر نطٍ ط لررن َ رر ّ : َلَرر طالّجرر نطَ َ رر َ » رر ط: ال ّ و 

                                                           
-ه1429ع 2لعىنررررت لخرررر اىىنم ،ررررل الررررذانع لاا ال  رررر  الهواىنرررر ع خررررلوتع لةنررررننع ط لعررررناىنل الويرررر ع لهاررررم  (1)

 . 327لنلة )  ط( ع  ع 1مع ج2008
 .190-186ع  ع لنلة )  ط(11لب ع1994ع 4لاا  نلاع خلوتع لةنننع ط علانن اله ب  (2)
ع لنلة ) ر ط(ع 3لعىنت جمذي ف    الاىنذع ام  ة  ال   ىنةىن ع العنى ة لص ع )لط(ع )لت(ع ج العنل يت اىن ع (3)

 410-412. 
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 ي  عاعررنط اتُةرره فرر ن خةرر ن»وفرر ل  الررنط مهررا االتةررنل:  ع(1)« ط َلَرر  ط الّجرر طَ  ّ ع وَ ررارر ط
  .(2)«.و.نلَ  َ و  َ ىنْ وَ حَ  ةَرَهوُ ترْ  َ و  عىنل لو حوىنو ِ  ُ 

نط يف فعررررذ الررررف تررررو امهااررررنت العذديرررر ع ذ ذ امهررررا يف امهااررررنت ايفذاينرررر  حاررررن ومل اةهُرررر
: الرلُ ل ّ  ط  و االّجر نطَ وَ رع ..اط َ ْ رن  َ َهرىنرْ وَ ل حَ تَر َ ت و لّ يَر: ترَ ااُ الذّ  تِ نلَ  َ  َ » : "امهام ال  ىن "
ط  ّ َ ر عن..َهرىنرْ لَ ن لِ هَ وَ عَ : نرَ ا ننانت  ِ اْ  َ ل   َْ   َ ىنَ مِ   العَ نضِ العَ  نطَ  َ  َ و  عنطٍ ل   َ  نطٍ لن  َ  طَ  ّ لََ 
لرن ل ضره  لّعرنرَ ط : ترَ  ّ َلَرو ع ..ولرن  رنط ل   رنط عه لرن ل رنن ل  ل رنن ء ر لّ :  َ  طالجّ 
  .(3)«..: انص ت حنو  له طالجّ ط حن  ّ لََ و  عنطٍ نٍط ل   َ  و لن  َ  ع  ل ضهل

ل تَررر:  َ طٌ  ْ َ رررنَط حوىنرررو َ ررر » :  رررذ ة رررنا حاررر  "لهارررم الويررر  اله خىنررر  امهن ررر ة"والرررنط يف 
ىنررلع وامةهرر ط    ُِ ُهررع فرَ  ً نلَررىنررُلع َ  ررْلع ل َ حيُِ  نطَ َ رر َ و  طع ّ  وَلَرريررّل  ط: تَ الّجرر نطَ وَ رر ع..نمحوىنررو َحرر

 نطَ َ ررع "  ررنط اررعنطىم نهىناررن"ع و َ نطٍ ل  َ رر نطٍ ّله لررن َ رر ط ل  فرر ا: َ ررالّجرر نطَ َ رر َ و  نطعُ َرر
ع  و   رررررةنب ل  ذلنترررررو لةو  رررررو  رررررن ال عنحرررررذام ظرررررا ل  ال عنحرررررذ  و حورررررل ال عنحرررررذ  هنررررر

  َ وَررررنط: طَ َمررررل  العَ  نطَ َ ررررو َ  عُو للىنررررووَررررعَ الهاررررل: نرَ ل  املارررر ات حوررررل  ررررل  نطَ َ ررررع و َ ..  رررر ى
امل رنالت يف  ولنرو ع(4)«للىنرو  لِ الُ حوىنرو خرنل    ناَ :  َارهٍ اَلر ْ  و ل  لَ  اٍ ذَ صْ ل  لَ  نطَ  َ  وع و َ اَ نفَ  َُ 

ة رر  النّ  تِ نلَ  َ  َ اْ رر عّل يَرروترَ  طَ  ّ  ُط: َلَررالّجرر نطَ  َ  َ اْ رر»ىنرر . وفرر ل : الة رر ث والذاا ررنت ا فنلدي
لرن  لَ َعرنرَ  و ترَ  نطِ ل   َ  نطٍ لن  َ  طَ ذَ ةَ ا: ترَ  َ  ط ل  فَ الجّ  طَ  ّ ولََ  عل  يَ ترَ  ط ط الجّ  ّ ولََ  ع.. ةاَ اَ 
ل   وُ ْنررت حَ  َ َصررا لرر : انْ ط حررن  ّ وَلَرر عء رر :  ّلىررن  ٍ ْلررل   َ  وِ  ِررهَ الْ ط خ ِ  ّ هع َلَررِضرر ْ ه ل  لَ ِضرر ْ لَ 

                                                           
   ااالهرررو حةرررذ الاررر م  ارررذ ىرررناونع نرررنلعىنرررت  ارررذ  اررر ل اليع لرررن الررر اى  العرررنل يت الزخىنرررذيع ترررنج الهررر ويت (1)

 .370-366  ع)  ط(ع لنلة28لبمع 1993-ه1413)لط(ع  ح مع ال  اتعىن و ااة املصذا  واو  ت
 .383ع  (تةهع لنلة )20ع لبنةاو (2)
(ع ام  ة  امل ر لىن  لويةنحر  والنجر  وال   ارهع ا ر ننة طع ت فىنرنع )لط(ع )لتع امهام ال  ىن ، جماه الوي  اله خىن  (3)
 .209-208 ع ط(نلنلة ) ع 1ج

 .587-585ع  1مع لب2008-ه1429ع 1ط عحنمل ال   ع العنى ةع لص لهام الوي  اله خىن  امهن  ةع  (4)
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ا ذَ ْصرر : لَ نلَرر َ . ولِ هُ  َ ىنر رر:  َ ْلِ الّارر  ّ َ رر طَ    َ ررو ه ل  ء رر ع ِضرر ْ لررن لَ  وُ وَررعَ  ط: نرَ الّجرر طَ    وَ رر عهِ لِْ َ رر
   . (1)«: )لغ( ا  هانط فوا   و حةناة تجل ل  فوا     ى  نخع  يف الن   و انلا نطَ  َ  َ 

 نعررل الجرر ط ل و ط ال  رر ّ  و ال يررّل  لهررن  ت  رر طك رر ا  ةامررنلممررن تعررذم ا ةررل  ن لاللرر  و 
 اررا ت لفف  رر ن ىنررن  ح  رر  خررل اليرر   عىرر ا ال ا رر ن لال  ررنله  اههاررنو  عل ررنن ء رر 
الرر ي حيىنررل فىنررو    هلررنالذاللرر  اال رري  ىنوىرر ا لررىنل خهىنررذا حررن  والنعررلعط ال  رر ّ  و هبرر ا ال يررّل 
 .لالل ول حيذاةا ه و ء   امل ن  حول حنص  لاناي  الهنص 
 املعىن االصطالحي:  -2 
ع و رررذ فارررن ذف نرررن  تارررنك النصررر لرررن  ىرررم و رررنئل اال "Référenceامل نلررر  " تُرَهرررذ    

حنرذ "ىنلىنرذاي"   ع فىله ت مصيو نت ة وةر و ىنو  لن و نئل ال خ  الوةىلتننوهلن الهوانط 
                                                                                (ع و تررررررررررررررررل "لي خ ال انررررررررررررررررذ"م1976)" R.Hassan & Halliday" "و"ا ىنرررررررررررررررر   اررررررررررررررررن

"De.Beaugrand" " و"لاارررروDressler" (1981و ررررذلن ام ) مل نلرررر  يف لطررررنا  ررررذاينهان
" الرر  لررذان   هلررن حررن لضررانا pro-formsحررن لصرريو   حررم وىرر  "الصررىنغ ال ننئىنرر " "

لصرريو   "Yule & Brou" خرر اون وارر طتنررنوط " (م1983ويف )، (2)اال ررم ولضررانا الةهررل
   .(3)"  و "امل نل  النصىن "co-rférence"امل نل  امزلوال " "

لن ل  ط امصيو  ل  لىنرذان لارننىننت الرن ع  اامل نل   ذ تيل خذطً ن لةه م وال ا ه  
فنمةه م ال عوىنذي هلن ى  تو  اله    ام ال لة خرل ا مسرنط ولاراىننهتنع فرن ن  ىننارن نعر ط: 

 رررذ   ونرررن ام نطررر  ل  اررر ط اناررر  حورررل ا اغ لرررو  وااك والررر ل و  صرررننع فإننرررن  ةع ارررا
لننرررن لررر ال ىررر ه  خورررلع  لارررت توةرررت نىلررر ه لرررن حنرررذ  ل  ىررر ا الجررر ط  رررل ام الررر ل  لنلررر  

                                                           
 .587  عهام الوي  اله خىن  امهن  ة  ذ ة نا حا ع ل (1)
ع 2العررنى ةع لصرر ع طل  ةرر  االابع  عاؤارر  لنهاىنرر  يف خنررنط الررن  النينرر ي  اررنم   ررذ فرر جع نىل ارر  حوررم الررن  (2)

 .84  مع2009-ه1430
ت مجررر  وتهوىنرررت  ارررذ ليةررر  الرررزلىنيج ولنرررل الاا ررر ع النلهررر  اموررر   ع لوىنرررل اخليرررنبعاررر ط الررر اج اون و الىنوىنرررنن خررر (3)

 . 320 )ل ط(ع )ل ت(ع   ه لع الاه لا ع
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ال  لل خر ن حُيْمر  ام  رذث لنرن لرنزَ ْورن لُ نَرفينل لن ام نحر  ل ُ   تهىنننن حول افهامل نالت ال  
 .(1)لن ال  ا ل ا ا ناا يىنهوع    

 ارنا فرل لرن "خر اون وار ط"  فعرذاةذو  ن ى ا امةه م  ذ ذى  للىنو فينل لرن الةرن ينل  
ع وذلر  يف  رىننك  ذاينرو " J.lyinsيف ف نهبان "لوىنل اخلينب" ل  ته ارا "الر ن الانرز" "

ىننت لن اله    العنئا  خل ا مسرنط وامارا«:  ل  نط حن امةه م الذال  ال عوىنذي لإل نل 
ل   ن ىر ا امةهر م لرن  امرن  او رذ  ارنا  ع(2)»ى  ح    ل نل ع فن مسنط لىنل ل  لااىننت 

ازاط  ذ ذا حن يف الذاا نت الوي ا  ال  تصا اله    خرل لير  لرن وال ر ن لينرل حورم لاللىنر  
 /)ال نترر  اررىن ن حررن لارر هال الويرر  "الانررز"امةرر لاتع  ررل  هناررن اهاضررنن حوررل حررذم ذفرر  

ول ننررن  ررذ الانررز اصرر ح لررو  ا وىرر  « نررو ا رر ذا  ذلرر  فىناررن خهررذ  ىنرر،  ررنال:ول ع وم(امرر  
ا  ذث حن طةىنه  امل نل  خع لو: لن ام  وم ىر  الر ي حيىنرل خن ر هانلو ل هةرل لنن ر ع  ي 

  .(3) »ل ال هةل وظىنة  ل نلىن  حنذ  ىننلو خهاوىن  ل نل  نو حياّ 

الهرررنمل يف   ررر  خرررل اله لررر  الوي اررر  والجررر طنمل نلررر  حنرررذ حوارررنط الذاللررر  توررر  اله لذن ف
كينل لة ينن لرن لةن ر، الذاللر   فه  لذناخلناال    ي  هنن ال  ت خ  الوي  خنلهنمل اخلناال ع 

 .(4)»ت ال  تووط للىنهن ى ه اله لنتخذاا   ح    اله لن«ال ي اه م 

ح فهرررن لرررن  يف ف نخررر  "حورررم الذاللررر " فعرررذ"F.Palmer" لرررن امل نلررر  حنرررذ "ت. خرررنم " 
ح  ررر  الهنن ررر  الوي اررر  فنل وارررنت « هنرررن خ ررر ط تعنخوهرررن لررره لصررريو  ء ررر  وىررر  الرررااخ  
هررر  النىلرررنم امهعرررذ لوه  رررنت العنئاررر  خرررل فوا ارررل خنلهرررنمل  رررل الويررر ي لو ررر ةع  لرررن الرررااخ  

                                                           
  وا ور ع حرذل  ررن : االناررانم واالتارنك النصر  امةهرر م وا ار نطع جمور  ا ار ع النلهرر عالارهىنذ يانىلر :  ر ل (1)

 .112 ع 2012 فىنة ي 23و 22 اينط امو عل ال طج ا وط   ط الواننىننت وال واا ع ا ل  
 .36لوىنل اخلينبع   (2)
 نةاوع   ن. (3)
ع 1لالىنررررن   ررررذ ل  ررررلع امل نلرررر  يف ارررره   لونررررىنلع لاا ال  رررر ان لو رررر لىنا والامجرررر  والنجرررر ع للجررررتع  رررر اانع ط( 4)

لي خرررن الىلرررنف  الجررره يع ا رررااتىناىننت اخليرررنب لعناخررر  لي اررر  تذاولىنررر ع لاا ال  رررنب   وحةرررذ اهلرررن29مع  2010
 .21مع  2004ع 1ا ذاذ ام  ذةع خلوتع لةنننع ط
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لذن   (1)»الهنن   الوي ا  نةاهن "و ن   ال وارنت" لهنرن تهرا فعر  خنله  رنت لا رل الوير 
توررر  اله لرررنت خرررنلة   وال ا ررره  هرررن لرررن  ىنررر، اخررر ُ نىن نلررر  ىررر  الررر  كرررن  اله لرررنت لهنفنمل

 ال ي ته  حنو.
 ررل  ن االى اررنم لررن انصرر  يف ىرر ا الة رر، لال  رر ط امةهرر م النصرر  الرر ي اررالل حوررل 

و رررذ  .و رررىنو  لرررن و رررنئل ال ان ررر  النصررر  (امل نلررر ) لارررن  حوارررنط الرررن ع وذلررر  خ  رررةهن 
اله  ر  العنئار  خرل الهةرناات لرن الهر  وخرل  «يف ته اةو لإل نل  خ هنرن ذى  "لي خ ال انذ" 

ىنررن  حنن رر   مهررا  ن، (2)»ا اررىننط وام ا ررا يف الهررنمل اخلررناال  الرر ي تجررل للىنررو الهةررناات
لا رررل الرررن ع  و اخيهرررن  خنلارررةنك والو رررنكيف الرررن  ال اررر م فهاهرررن لال لرررن  ررر ط اخيهرررن 

 . ناج الن  خنلهنمل اخلناال 
  :(3)يف الة ، الوان  اجل ل  لةه لل ة وةل "لصيو  "امل نل لن 

 :اررر  ال ته ررر ه لرررن لوارررننىننت ال عوىنذاررر  ال  رررىنان الةنلرررن فننرررت ا وىررر   وهلارررن تعوىنرررذي 
جمررنال «"la référence"  رراىنم الذاا رر  الواررننىن  الهواىنرر  ايفعرر ع ف ننررت ته رر  ام الهىنرر  

  ا  ارررررةهن يف فهررررم اخليرررررنب  م لررررن ا مهىنررررر  الررررالوارررررننىن  خررررنل   انةيرررر  لخهررررنله لرررررن الذاا رررر 
 .(4)»الةج ي
 خهرررا لا رررل نررر  لرررن ل  ىررر  ل نلررر  الهنن ررر  الوي اررر  خهمرررهن و :  رررذا، واننىنهارررن

 objectesامل نلررر  ىررر  اله  ررر  خرررل الهةرررناات  «و علااخيرررن النصررر   ل جررر ل حنمرررن نصرررىنن
خنلهةرررررناات ذات يف الهرررررنمل الرررر ي ارررررذط حوىنررررو  situationsوام ا ررررا  events وا  ررررذاث

                                                           
حوررم الذاللرر ع ت مجرر  جمىنررذ حةررذ ايفوررىنم امنارري ع لنجرر اات النلهرر  اما نصرر ا ع خيررذالع الهرر اكع )لط(ع  عت. خررنم   (1)

 .29 لع امل نل  يف اه   لونىنلع    وانىل : لالىنن   ذ ل  36مع  1985
-ه1418ع 1لي خ ال انرررذع الرررن  واخليرررنب واملالررر اطع ت مجررر  كرررنم  ارررننع حرررنمل ال  ررر ع العرررنى ةع لصررر ع ط (2)

 . 172 ع م1998
انىل : لىنو ل نزااع حن  نىل ا  ح خىن  لإل نل  المرالا  لاا ر  ت  رىنوىن  تذاولىنر ع جمور  حور م لنارننىن ع الارن  الارنخه ع  (3)

 .2ع  م2009ع ال اوىن  42الهذل 
 .نةاوع   ن (4)
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يف ن  لن  لذ تجل ل  ا ط ان ا  ل  نةرل حرنمل الرن ع  alternativeالينخه الةذائو  
ع Reference Co- «(1) ل رررن  ن اعرررنط حرررن ىررر ه الهةرررناات لهنرررن ذات ل نلررر  لجررراف  

اجررال فررل الاررىنن نت وا  ررذاث وال ظررنئا ال ذاولىنرر  ل ررل حنصرر  لررن حنن رر  الررن   الرر ي
 ى  ل ال ل يف اخلناج.من  خذا  خنح ةناه
تررر ل يف  الررر  ةهررم لرررن ال ه ارررا ا  رررل لرررر"لي خ ال انرررذ"  ن امل نلررر  حةرررناة حرررن ا لةرررن اُ 

 و خه   هرررن خرررنل ا ه الرررن   خ ا ررري  ح   هرررن خ لةرررن    ررر ى لا رررل نررر  ليررر ي ال تةهرررم لاّل 
 اخلناال  لن  ىننك  ن   و لهنات حنل .

ت فىنر  لير ي اجرل ل  الرزط « وىر  حنرذه مل نلر حرن ا" Murphy "لرليف لذثو ذ 
يف  نلهىننًر اوذلر   ن حنصر ً  ع(2)»يف الن  ال ي ا ةهرو  و الر ي اوىنروذف    ا    و ضانن  نل

 لناةهم ا وط لال خنل ال ل ل   الن  اه اذ حول حنص  ء   اةا ه واة  اة توع  ىن، ال
اله  ررررررررنت اال رررررررراالنحىن  «(  D.Mangonneauxواح  ىررررررررن "لررررررررن ىنن ") عحيررررررررنط حوىنررررررررو

 .(3)»نص  وحنص  ء   يف الاواو  النصىن الهنئذا ( خل ح)
امل نل  ح    تعر م خرل اخليرنب ولرن «: وى   ن"  ذ ام  فل" ته اةن لإل نل   وال  ذ و 

ع وهبر ا ا ر ن (4)» حيىنل حوىنو اخلينب لن يف ال ا ه  و ام  ىنل  و يف  ينب  نخت  و ال ت
 ع الر   ررىن   الةهذارر   و العةوىنرذا وىنر  وفرر ل  لاناالىنرر   و اخل نر ال امل ررنالت  ر اط  طرر ك  رذ

 ال ةصىنل فىنهن ال عن.

                                                           
 . 320ع   لي خ ال انذع الن  واخلينب واملال اط (1) 
 نهىنارر   ررهذا ع اخليررنب الجرره ي حنررذ  اررذ امررن  ط لاا رر  لوىنوىنرر  لررن لنىلرر ا لاررننىننت الررن ع ا ررنل  لف رر ااه  (2)

ل ا ر تع لهرناات ادين  رهذ  رهن نع  حن: .260مع  2010-2009)ةي ط(ع النله   اذ  ىنم ع خا  ةع 
  .82  ع2001 ن   ع7ع الهذلاله يب ال ه ت حول الااخ  يف الن ع جمو  ا نل  اخلوىنب

 Dominique Mangonneaux, l’analyse du discours, p17حن: نع   . ن ع  ةاون  (3)

ع 1اخليرررررنب و صرررررنئ  الويررررر  اله خىنررررر  لاا ررررر  يف ال ظىنةررررر  والةنىنررررر  والرررررنا ع لنجررررر اات اال ررررر  تع ا زائررررر ع ط (4)
 .73مع  2010-ه1431
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واارر هال "ىنلىنررذاي وا ىنرر   اررن" لصرريو  امل نلرر  ا رر هانال  ن ررنع وىرر   ن الهنن رر  
اىنو  فىنةان فنن ن حهن ال ت  ة  خ اهتن لن  ىن، ال  والع لذ ال خذ لن اله لة ل  لن تجرل 

لهنن   حنن    ىنو ع وى   ا  الةن ينل: "المرانئ  للىنو لن  الل ت واوهنع وتاال تو  ا
ع خىننارررن  رررذل " رررة   لخررر اىىنم الةعررر " ىررر ه الهنن ررر  خرررر (1)و مسرررنط املارررناة و لوات امعنانررر "

 .(2) مسنط املاناة و مسنط ام   ط"و "المانئ ع 
  ح  رر  لاللىنرر  ال لمرره لعىنرر ل حن ارر ع لال  هنررن لمرره لعىنرررذ لال «فنمل نلرر  حةررناة حررن 

ال خرذ    ي (3)»هنصر  اىنرل والهنصر  ارنط للىنرووال ب تينخت اخلصنئ  الذاللىن  خرل ال وى 
 لن لينخع  ط يف امل نل  يف اخلصنئ  الذاللىن    اط فننت  ةوىن   و خهذا .

ل رررذى ا خنىنررر  الرر  ت جررر ل لنهررن الةنىنررر  ال وىنررر  «ارر ى " رررهىنذ حبررلي"  ن امل نلررر  ىرر  و 
فرل خنىنر  هلرن   احرذىن اخلن ر  تعرىنم هبرن والهرن لرن والر ه   علةرالون ع فنلةنىن  النصىن  نىلنم لن ا

 ن لاا رررررر      رررررر وتصرررررر اا  ن ررررررن لإل نلرررررر   "L.Tesniere" ررررررذم "تنىنررررررلو ع (4)»الررررررن 
 ن فرررل ل نلررر  تعررر م حورررل نررر حل لرررن الررر خ  و اله  رررنت امل نلىنررر  يف الرررن  تينرررل الةنىنررر  فىنهرررنع 

 :(5)الذال 
 (.خ  لال  ا افت ال خ  الةنىن ي )الافىنيبا  -

                                                           
انارانم اخليرنبع ام فرز الينعرنيف الهر يبع الرذاا الةىنمرنطع امير بع  انىل :  اذ  ينيبع لاننىننت الرن  لرذ ل ل  (1)
 .17-16 مع 2006ع 2ط

 .121 ع 1ج عي  النص حوم الو انىل : (2)
و  ذ حةىنةر ع حنر  الرن  اجترنه الذارذ يف الرذايت الن ر يع ل  ةر   ىر اط   17 اذ  ينيبع لاننىننت الن ع   (3)

 .116  مع2001ع 1الج كع العنى ةع لص ع ط
-ه1426ع 1لاا رررررنت لي اررررر  تيةىنعىنررررر  يف اله  ررررر  خرررررل الةنىنررررر  والذاللررررر ع ل  ةررررر  االابع العرررررنى ةع لصررررر ع ط (4)

 .97-96مع  2005
ناررىنب الررن  حبرر، فىناررن ا رر ن خررو اموةرر   نصررنع   وا  ىرر  الزنررنلع 98 ررهىنذ حبررليع لاا ررنت لي ارر  تيةىنعىنرر ع   (5)

 .122مع  1993ع 1ام فز الينعنيف اله يبع الذاا الةىنمنطع امي بع ط
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ع الرررر ي ديررررذ الارررر ا االتصررررنط خررررل ا الررررزاط   لال  لضررررنيف وىرررر  الرررر خ  امل ررررن خررررا  -
يف الررن   ف عرر م اررة   لررن اله  ررنت امل نلىنرر  خررل الهنن رر  امل نلىنرر  ام ةنحررذة يف ام ةنحررذة 

 فمنط الن ع ف ا اه يف فل وا ذ لن تو  ا الزاط حنن  ه ل نن ا .
لذ ذىرر  ل   ن امل نلرر    ن   وضررينرر   ف تصرر اا ررذم  "Kallmeyer"فواررنا " لال  ن 

ع وضرانئ   و "حنصر  ال هورت" حنصر  ح  ر "ى  اله    العنئا  خل حنص  لي ي ايوت حوىنو 
اله  رر   و امةارر   و  حنن رر مسىنرر  خ ظىنةرر  ع وتعرر م ام  نررنت اال" ررىنغ امل نلرر "ايوررت حوىنهررن 
 .(1)الهنئذ للىنو"

ا االنل امها  و لل رنط الجر ط حنذ نمل نل  اعه خا ى  ن ال ان   لن الةن ينل لن و 
يف اخلينب ل ة اننىن ع وخ ل  لعت امل نل  اال  صنل يف الوي ع لذ ل ص  ال  رذات امل نلىنر  

لةررا ا رر ى لارر ا ا يف  نةاررو ال  ررتويف الهنن رر  اررنط للىنهررن وجتنرر  لارر هاوهن لحنلهتررنع 
 .(2)ال  ا ااا ام زون الةهنط لون ايفنال  لو ص ا  خو ل ة    ىع ف  عت ا

يف ل رنل  لن الةذائل امها  امل نل  له  لىن لن  لوات الاة  "لي خ ال انذ" حذّ و ذ 
ىر   رىنن    فر  فاىنر  لرن امهو لرنت خإنةرنك   رل «ن فان  رنط: ال ةنطة النصىن ع وامعص ل هب
ا  رررررنا ا لةرررررن  ال ننئىنررررر  )المرررررانئ  الج صرررررىن ع وضرررررانئ  و ع (3)» رررررذا مم رررررن لرررررن ال  رررررنئل

ارررررناةع والمرررررانئ  ام  ررررر ل ( لرررررن خرررررل  نررررر ال فينرررررلة ترررررولي امل نلررررر  امجررررراف  فنماالفرررررنت امل
ا لةررن  ال ننئىنرر  لررن  ىنرر، ا رر ى يف اال رر هانط «وا لةررن  الجررنا  ع وحوررل ذلرر   ررنئ : 

                                                           
انىلرر : فواررنا  وء رر ونع   ن ررىننت حوررم ليرر  الررن  لررذ ل ل  ف وضررو وئنذالررو وح  نتررو وط ائعررو ولةن ينرروع ت مجرر   (1)

 رهىنذ  ارن حبرليع   و 248مع  2009ع 1وتهوىنت  ان  هىنذ حبليع ل  ة   ى اط الج كع العرنى ةع لصر ع ط
اخ  النص  خل الجره  والنينر ع لاا ال ار  لونجر  وال   ارهع الا  عو اى  ل ى ن الذاولي  98لاا نت لي ا  تيةىنعىن ع  

 .42 ع م2010-ه1431ع1حاننع ا النع ط
 . 84-83نم   ذ ف جع نىل ا  حوم الن ع  اانىل :   (2)
 .299ع  ال اطالن  واخلينب وامل (3)
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 لةرن  ال ننئىنر  حرن ىر ه وهبر ا ل ورا ا عل   ذة لن الهةرناات الر  تجرا  لههرن يف امل نلر 
 .(1)»الهةناات

لن امل نل  ح  ر  لهن ار  خرل « :لنن لها امل نل  فىنع ط "  ن اعذم  ذ حةىنة "وحينوط 
 لةرررن  لهنىنررر  ولرررن تجرررل للىنرررو لرررن  ارررىننط  و لهرررنن  و ل ا رررا ترررذط حوىنهرررن حةرررناات   ررر ى يف 

لهننىررررن حررررن ط اررررت  صررررذ   الاررررىننكع  و لررررن اررررذط حوىنهررررن امعررررنمع وتورررر  ا لةررررن  اىنورررر  تهيرررر
وا ررم املاررناة وا ررم ام  رر ط...لشع  ىنرر، تجررل ىرر ه ا لةررن  ل  امرر  ومع لينررل: المررال 

اات  و ل ا ررررا لي ارررر   و  ررررل  اررررىننط  ررررنخع   و ال عرررر ع  صررررذت حررررن ط اررررت   رررر ى  و حةررررن
 .(2)»لي ا 

امرر  وم  و ال نترر  ىرر  الرر ي حيّاررل ال هةررل لاللرر  ت جررا حررن وظىنةرر   ا  ررا  ن نولرر
اررىن ن اعررر م خررو تهةررل لررنع ول نهرررن  نلرر  لىناررت لن امل«: "خرر اون" و"اررر ط" ل نلىنرر ع وهلرر ا اعرر ط

 عل تةيرر  خنلرررُا ِ لفهرر   ع(3)»ارر ط دي ررن  ن حيىنررل حوىنررو ارر   لررن خن رر هانلو تهةررلا لهىننررن
وحوررل اوررل  ن  عا اررذ ىرر  وفررت لررن االح ةررنا يف امل نلرر  وايفررت يف خننئهررنلررو   َ ِيررحْ  ُ  لررن ىنررنو 

ورل حارل اعر م خرو خلينب انىلر  لإل نلر  ح نو يف لوىنل اولن ىنن ف .اةهم فىنةىن  تو  امل نل 
ولن فرنن  ر ىن نع و ر ح  "  رذ حةىنةر "خىنذ  ن ى ا ال  ي مل اع نه خو ، (4)ام  وم/ال نت 
حنن رر  نيةررل لوا الوةررا الرر ي حياررل لهررا يف امل نلرر  وىرر  حنصرر  لهررم لررن  اّل خ نررو ال خررذ  

( تيوت حول  ام لرن Anaphorsالهنن   امل نلىن  )« ن  "الزننل ا  ى "ع وا ى(5)امل نل 
 الرزاط  يف ا لةن  ال  ال كو  لالل  لا عو ع خل ته ل حول حنص   و حنن      ى لر ف اة

                                                           
 . 320ع  ال اطالن  واخلينب وامل (1)
 .09  نى ةع )لط(ع )لت(فوىن  لاا الهو مع النله  الع  امل نل  يف حن  الن ع (2)
 .36خ اون وا طع لوىنل اخلينبع  ( 3)
 انىل : نةاوع   ن. (4)

 .9-8 مل نل  يف حن  الن ع انىل : ا (5)
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  رر ى لررن اخليررنبع فجرر ط وال لىررن ىرر  الررن ع وىرر  تعرر م حوررل لةررذ  ال اناررل خررل لررن  ررةت 
 . (1)»ذف ه يف لعنم لن وخل لن ى  ل ف ا خهذ ذل  يف لعنم ء  

و طوررت  ع": امل نلرر  لررن و ررنئل اخرر  الررن  خنلاررىننكV. Diksفررنن لاارر  "حررّذ و ررذ 
ت الذ يف امعنم ا وط  واو  لرن «"ال هةلات املاناا "ع  ىن، اع ط:  :حول حنن   امل نل 

الاررىنن ىن  الذاللرر ع الذاللرر   نطِ )الررن ( والاررىننك الرر  تنررذاج ضرران جمرر والررو الرر خ  خررل ا اورر  
وىر   عتصرن ت لىنرل ل  ل  نرنت الارىننك االع واعصذ خر ل  تهةرلاوى  ال هةلات املاناا 

امررر  وم والارررنله وامنيررر ك ول ننرررو...لشع وىررر ا اهرررج  ن ىررر ه ال هةرررلات  رررل لاررر عو  حرررن 
الاررىننك )ام يررل(ع وهلررن لائاررن  ررىن ت   رر ىع  لررن ال هةررلات املاررناا  فهرر :  نررنع  نررتع ىنررنع 

 اان :ن ىنرن ...لشع وفر ل ىنن وىنن ع لينل: لرن ىنرنع ولر هىنن ...)وفل لن ى  ل ف  ل
)الررررع ىررر اع ىررر هع وضرررانئ  املارررناة  والىنررر م و لرررل و رررذاع وفررر ل   لوات ال ه ارررا وال ن رررل

 .(2)»ذل ع  ول  ...لش(

تهرررنو  خرررل لررر  وم وةنطررر  يف خنىنررر  ت ا ررروىن   امل نلررر  يف الن ررر  الررر ظىنة  فهرررل ترررذاو و 
فهررل تررذاو   هنررن  لهىننرر ع فهرر ذات  ل ن حيىنررل ام نطرر  حورر ع واارر هذت هبررن امرر  ومُ لهىننرر 

تر تة  م رزون ام نطر  فارن ا صر اه امر  وم  انرنط وخهةرناة  لك  عت تة  م  ا ت ا و  لهل
وىررر     لررر   ع" ررر اال"مةرررذ  ال هرررنون فارررن حيرررذله  تهرررنو  نارررة ً  وفررر ل  فهرررلٌ  ال  نطررر .

   ي ام  ررا" لررن اع مررىنو امهو لررنت لاّل خع احررذ ايفرر اا و ص  ررن  نحررذة ال ررم "ال تهرر  لررن 
ت ررر ن  و ال ا ةىنرررو لو هررر ت حورررل الررر ات امعصررر لة لحيرررنط ام نطررر   رررذاا لرررن امهو لرررنت مرررن

                                                           
 .118ناىنب الن ع  ( 1)
ع 1حوم الن  لذ ل ل ذا ل اال  صن نتع ت مج  وتهوىنت  هىنذ  ان حبليع لاا العنى ة لو  رنبع لصر ع ط (2)

 .136-135مع  2001
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ع ولذا فن  و حورم  ن امعصر ل لرىنل جمر ل امل نلر  فننت لونو فجوت حاوىن  امل نل لونوع فإذا  
 .(1)خل لها ء   فنال   ةنت خنم نط  لين 

  ليررر ي وحنصررر  ليررر ي ء ررر  لا رررل وا مررر  ممرررن  رررةت  ن امل نلررر  ىررر  ح  ررر  خرررل حنصررر
 حنصر   رناال   حبىنر، ا   را تةارل ا وط لال خرنل ال ل ل  الينرن  الر ي حيىنرل للىنرو  و الن 

 .  فىن ض  لالل و ولهننهع ا اي   ن ا  ن ىنن  تينخت لال  خىننهان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

لاا ا لننع ام  فل ع  منان الوي  اله خىن  يف الواننىننت ال ظىنةىن  ) خنىن  اخلينب لن ا او  ل  الن ع   ذ : انىل ( 1)
لاا ا لررننع الررذاا عع الافىنرريب-خنىنرر  ام  نررنت  و ال اينىنررل الصرر يفو ع 138 الررذاا الةىنمررنطع اميرر بع )لط(ع )لت(ع 

 .133 الةىنمنطع امي بع )لط(ع )لت(ع 
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 : وأنواعها عناصر اإلحالة /ثانيا
 اإلحالة:عناصر  -1
حل ديررررين ن  يرررريب امل نلرررر  ومهررررن: الهنصرررر  املاررررناي حوررررل نرررر  الهنن رررر  الوي ارررر   جرررر الت

 :(1)الهنص  امل ن و 
فررل ل رر ن ال حي ررنج يف فهاررو   »خ نررو  "ا  ىرر  الزنررنل": اه فررو  العنصــر اإلرــاري -1-1

 ع ات امررر  ومو ذات فررر فعرررذ ا ررر ن لةىلرررن لااًل حورررل  رررذث ع (2)«ل  ل ررر ن ء ررر  اةاررر ه 
 ت ضرررىن  لاللررر  الهنصررر  امل رررن  اررر هالهنصررر  املارررناي م نهاارررو  .ام رررننوظررر وت الزلرررنن و 

 .فىناهم يف كن   الن  وت اخ   الزائو ام ةنحذة عخنله لة للىنو وتةاله
لرن  ر ط  ع"..ىر ا ل الزىرنو  عا  ةرنالن ا زائ  نعذم للىن م نج ة ":لن    ى ا اميننطو 
ه ل نلر  خهذار  ل  حنصر  لارناي نصر  اةار    ن ل نل  ا م املارناة )ىر ا( نو ا اميننطى ا 

 .ع وى  ل الز نج ة الىلهلة  ىن، ا اينل يف ال  م ال ي اوىنو
الهنص  املارناي لرىنل لةنىنرن حورل  رله لرن الهنن ر  الوارننىن  خارة  ااتةنطرو ةهم ف حوىنوو 

ع واجررررال الهنصرررر   نلىنرررر    رررر ىللون ت  رررر   ي حنن رررر   اخنيفعررررل املاررررناي ااتةنطررررن لةنارررر ً 
والررزط لررن الزلررنن  و ام ررنن   لاط حوررل  ررذث  و ذات  و ل  رره لررن يف حوررل لةررا املاررناي

ع فنمجنا للىنو لذن ال م ال اول ) نخعن  و ال عن( لىناىنز وال ل اىنرل اموة    و اموة   فنل 
ىن   رررل حوىنهرررن تررر اخ  فواجررر  ن خنىنررر  امل نلررر  الررر  تعنخرررل خىننهارررن خصررر اة ظرررنى ة  و ضرررانىن  

 .(3)الن  واناانلو

                                                           
 .3 ل نزااع حن  نىل ا  ح خىن  لإل نل  المالا ع  انىل : لىنو (1)
 . 127ناىنب الن ع   (2)
 .101-100انىل :  هىنذ  ان حبليع لاا نت لي ا  تيةىنعىن ع   (3)
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الررررذا و  لررررن الهرررر  الهاررررل ل   لررررن وانعاررررم الهنصرررر  املاررررناي الرررر ي ا رررر ف  يف حررررنمل ا
 :(1) اال
   لذ الحيررنط للىنرروع فهرر  " ررل حنلررل" صرر  لاررناي ارر ف  لرر ة وا ررذة يف الررن ع والحن -

 .ذه  و  ةوو خنح انل حنلل امل نل ء   خه نحي م ل ّ ن
 فينر  يف  مر ن  ع مث حينط حوىنو ممرا   و خوةىلر  لر ة  وحنص  لاناي ا ف  ل ة  و  -
 . نو اةا ىن  لن ام  ننت ا و حذل حي م ل  نن   لذ"فه  حنلل"الن ع 
 نلىنرر  خهررذه حبارر  طةىنه ررو ل   اررال  لانعاررم الهنصرر  املاررناي الرر ي حي ررم و ررذة و 
 :(2)ف ل 
  اينل يف ال  ذات امهااىن  امة لة ال  حينط حوىنهن.او  العنصر اإلراري املعجمي: -
ة    و   و لو الزط لن لوة   حةناة حن لعيه  ى و  العنصر اإلراري النصي: -

﴿ :حن    لو تهن  ع نص  حينط حوىنوفنلل خهنص  ل ن              

                                        

                             ﴾ 

  .11ع10الن ل:
ع حنن رر  لاررناا  لهااىنرر و  ذيف ىرر ا ا ررزط لررن الارر اة ال  ديرر  حنصرر  لاررناي نصرر  وا رر

ااارر  الهنار ة وفررل لرن  ررةت )ذلرر ( لرن ااارر  ايفنلارر  يف  ت اوّررل ناا ارفنلهنن ر  امهااىنرر  امل
 يف  امل رررن  ل الهنصررر  املارررناي النصررر  يف اموةررر   الارررنخت حورررل الهنصرررخىننارررن ا اينررر عحجررر ة
حوررل    ررنط ل  لوةرر   حي رر يف عواال ننخررن لو  رر اام لو رر  اا صررنا    ىنرر، وال ىرر اع )ذلرر (

                                                           
 .102  و هىنذ  ان حبليع لاا نت لي ا  تيةىنعىن ع  128ع127ا  ى  الزننلع ناىنب الن ع   (1)
 .نةاوع   ن  (2)
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لهااىن  وجما ح    ذاث تو ع  فوهرن يف ن ىنار  انةرج حوىنهرن ايفرذث  و امهرا حنن   لاناا  
 :(1) ام ي  ا وئينل ذل  هبع لن تعذم حوىنوالهنص  ا نله ل ل  ال ي حيىنل حوىنو

   ذث/ لها       حنص  ل ن                    حنن   لاناا  لهااىن                         
 )النله(  )ا م املاناة(                                     ع الزالع الاانطع ا ابع اا )

 (ع الينا اتالزا  نع الن ىنلع ا حننب
 
   ذاث        

 ع تاىنا ن() نزطع انةت
 
 )ااا (    )ذل (                         حنص  لاناي                                     

 وط ا اىنررز حررن ا»  ن الهنصرر  املاررناي النصرر  ويف ىرر ا الاررىننك ارر ف  " ررهىنذ حبررلي " 
نطه لرن اموةرر    ررذ ىرر  لعرر   ي  ن الهنن رر  املاررناا  النصرىن  يف طةىنهر  ت  انررو واهلررذت لنرو

ع حوىنهرن ل   صرنا واال نرنب ال  ر اا لن لعرنطه جتر ي امل نلر  اع وكينل الزطً تي ط و ذ تعص 
   لذ ال(2)«وت اىنررز ىرر ه الهنن رر  املاررناا  النصررىن  حررن الهنن رر  امهااىنرر  خ  هنررن   ررل ان جررناا 

يف ال  ررررىنذ   ن ىررر ه الهنن ررر  الررر  تع مرررىنهن  رررذولةو  عت ررر ف  يف مجىنررره النصررر   لرررن نن ىنررر 
 .(3)الوي ي لن نن ىن     ى

فرل ل ر ن حي رنج يف فهارو »ا  ىر  الزنرنل" ى  فارن اه فرو "و  العنصر اإلحايل :  -1-2
ع وخرررر ل  ت رررر ن (4)«امل نلىنرررر ديينررررل  خارررر  حنصرررر  يف خنىنرررر  الررررن  هع ل  ل رررر ن ء رررر  اةارررر  
الرررر   اىررررل ااخيهررررن خنلهنن رررر  املاررررناا  فنا رررر  لاللىنررررن ممررررن  هررررل تةاررررلىنالهنن رررر  امل نلىنرررر  

ال ت  ةرر  فىنةاررن فررنن ن حهررن   ىنورر الهنن رر  ا» ن  "ا ىنرر   اررنلىنررذاي و ىن"ع وارر ف  ته ضررهن

                                                           
 .4خىن  لإل نل  المالا ع  لىنو ل نزااع حن  نىل ا  ح   (1)
 .102لاا نت لي ا  تيةىنعىن ع   (2)
 .130ا  ى  الزننلع ناىنب الن ع   انىل : (3)
 .132-131نةاوع   (4)
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ع (1)«ل  لررررن تجررررل للىنررررو لررررن  الررررل ت واوهررررنذ لررررن الهرررر لة خرررر  لذ الخرررر اهتن لررررن  ىنرررر،  ال  واررررل
 : (2)ل   االوتنعام الهنن   اىنو  

 و لةهرر م اررذط حوررل ذات لررو  لةارر اهرر ل حوررل ل رر ن  عنصــر احــايل معجمــي :  -1
 حذلىن فةل يف امهام .جم ل و 

حرذلىن و  ع  لو ديينل لعيهرن لرن الرن اه ل حول ل  ن لةا : ينص حايلعنصر ا -2
  .  ذول يف امهام

 :(3)فان او "   ذ حةىنة "ت   ل حنن   امل نل  فان  ذلىن و 

 ىنرر،  عامهنرر ي ترر م امل نلرر  ل  لررن  االو خعصررذه  عو ال نترر   ررننه الررن  امرر  وم  -
 .(4) » ن امل نل  حال لنان »الن  ل    حوانطاجل

ةيررر   ن ا اارررذ للرررن ظرررنى ا  و و ىررر ا الهنصررر  ان :(الهنصررر  امل رررن ) (*)الوةرررا اىنرررل -
ىرر  الرر ي  ررىن  لنن وايلنررن لررن اجتررنه ل  اجتررنه  ررناج الررن   و ع فنلمررال  و املاررناة و لعررذاا
 .لعنلىن "("ل نل  لا وىن  "نصىن "  و ل نل   ناالىن  ) لا وو

ى  ل الر ل للرن  رناج الرن   و لا ورو لرن فوارنت و  :اناي(الهنص  امل) (*)للىنوط ان -
 .فهاو لو   ط ل  انط للىنوتةىنذ له ف  املنانن خنلن  و و  ع و لالالت  و حةناات

                                                           
 .17 ع16 اذ  ينيبع لاننىننت الن ع   (1)
 .132ا  ى  الزننلع ناىنب الن ع   (2)
 .12ع 11امل نل  يف حن  الن ع   (3)
 .173ب واملال اطع  نذع الن  واخلينلي خ ال ا (4)
ورت حوررل ا وط " رىني  امل نلرر " والينرن  "حنصرر  ال هورت"  انىلرر : فوارنا  وء رر ونع   ن رىننت حوررم لير  الررن ع  ط  (*)

  248 . 
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خرل الوةرا   ن ر  ن ا  ن ال يرنخت   اال ع والنط حوىنوةا اىنل واواله    خل ال -
هاررن دي ورر  وفوىن ن فرر  الهنصرر ان ضرر واي يف امل نلرر و  ع نررن  ررنلةنذف وىنررو فاررنحط ناىنررل وارر

 .(1)ع ولذاذمهن ل ف ط ل  اعنف  ام وع  و ىننك الن نة ذا لا ل الن 

يف ع فهر  ت  ر   نئل الااخ  وال ان   النص وامل نل  يف لاننىننت الن  و ىنو  لن و 
اررر  لرررن  ررر ط توررر  ت لهن  ع و ورررت ح  رررنله  رررنت خرررل  الرررزاط الرررن  وجتارررىنذىنا ايفارررةنن

 :(2)لع وا م ذل  خي اعالهنن   امل نلىن 

 -ع فنلهنصر  اىنرل اجل للىنو الوةا لةنار ة   ل  لن: وى  العصذ الذالطريق مبارر -
ع واررر تة  ذلررر  لواىنرررل للىنرررو الخرررذ  ن ا  نرررن خرررنا ان لون  نالررر  ل  ال  واررر - ارررن فرررنن ن حرررو 

 ا  .ةهذالعةوىن   و الخنمل نالت لا ل الن  

فنوار   عالرن حرذم والر ل ارنط للىنرو خجر ل لةنار  لا رل   نلر  و ذلر  يف التأويل: -
مرن  مرهل خي اعير الانةير  ال  فىنرذ حورل  ن فر ل لو جا حن الهنصر  ارنط للىنرو و ل  ال  وا

 :او 

 .اىنل وانط للىنو لاللىن  خلجتاىنذ ح     -  

واررنط اا  الوةررا اىنررل  رر ط اارر واالناررانم لررنتورر  اله  رر  خررنل  افت   ررذوث - ب
خهمررهن حنرر ي لينررل لل ننىنرر  امل ررننل  اله  رر عطةىنهرر  تورر  يف جما حرر  لررن الهنن رر  توفررذ  للىنررو
 والرن  فنارا ىنرو وا اره ...لشعوال ينناملف ال   و   نىن،والال  فل  لينل: واا     يفع للىنوع
 اله  نت.هل ه 

                                                           
ع ا النع لاا   لنرر ع حاررنن علوىنررل اخليررنب الجرره ي اننئىنرر  االتاررنك واالناررانمع ا ك هللا اخل الررذة ف  رر  انىلرر : (1) 
  .45  مع2006ع 1ط

 .11ع  امل نل  يف حن  الن   ذ حةىنة ع  (2) 
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وت ارن  الوير عيف امهار   ىنر  لرزلوجالزنرنل" ل   ن خهرا الهنن ر  امل نل ا  ىر "وا ى  
 :(1) ناال لواالىن  يف ف هن ى ه

 واولىرنعفهر   رل ذات  رو  مرن خير ج حرن لعرنم  املارناي للىنو يف امعرنم  تهل امجنا -
 هبن يف لوىنوهن. وا  ة   نلههن

ا   مرنا ذلر  امجرنا للىنرو  وفهاهرن اىرل وت تة  خوعف  ىنل حوىنو ته غ امجنا للىنو  -
 .ن لمهو للاا   ل  و ا   منا حهذ  

 عةرر  ال هرر اا لينررل ا مسررنط ام  رر ل  ن خهمررهن اا رر  ا  ةرر  خ ظىن»ارر ى   امررن ل و   
 رررم ىررر  حبو  عنىنرررتررر خ  اخيرررن ت فىنةلذ تهررر غ و  ع ىىررر ه لزلوالررر  الرررذوا ول رررن لرررن  اواررر    رررو 

 .(2)«ذل  اةا  ال   م خىننهانو  علهبنلهن ل نج ل   و  تةا ىن
الررر ي اوزلرررو يف  ي  ال لررروىنم الهنصررر  امل رررن  و املارررناي  ارررالعررر ط  ن الهنصررر   مجوررر و  
    امةرل لوهنصر  امل رنذل و ص  املاناي ى  ارنفنله علون اا   ىنا     ذمهنولىنل  عن 
حُيررنط   رر  ان  و ل رر   ً للررن ل عررذل ن مرر اه ضرر وااً  لررن مث فررنن ا ضررو و ىنرر، ازاررل لهبنلررو و حب
 ن االضرررري اب ع زائررررو ام ةنحرررذة يف فمرررنئوتررر اخ   الفىنارررهم ذلررر  يف كن رررر  الرررن  و  عللىنرررو

 .نايفين  لن حنص  لا الهنص  امل ن  حول  لِ  ْ حَ   لَ  فهاووت يىنا ف  نال يفاجىنه 
 أنواع اإلحالة: -2

 ناالىن  وته ت ا ي  ناخل ناج الن   و امل نل   تنعام امل نل  ل  ن حل ائىنال: ل نل ُ 
 الررن  ول الر لات  ررناجلائاررن حورل  اررىننط  ن الويرر  لىنرل  وذلرر  خنح ةرنا  "Exophora" :رخر
فىن يورر  لررن امارر اه  و العررنا   ع"Situational" "امعنلىنرر "  امررن خررر وتاررال الويرر (  ررناج) و

  ل نلرر  لا ررل الررن   و لا وىنرر و  . ن او ةررت  ررناج الررن   رر  ا هرر ت حوررل الجرر ط اررنط حوىنررو
عررت لا ررل الررن     فع "Endaphora"ع وتهرر ت ا رري  ن )لا ررل الررن   و لا ررل الويرر (

                                                           
 .118ناىنب الن ع   (1)
 .نةاوع   ن (2)
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وتهررر ت ع (1)لا رررل الرررن اررر   ل  لرررن  رررةت  م خنملارررناة ل  لرررن  ررر ت   ررر اط  فرررنن ال الررر ل
وىر  خرذواىن تنعارم ل  ل نلر   ةوىنر  لىنرل ل   ع ه  ح ل ا و ف "Textual" "خنلنصىن "

 .(2)ال تل ف ا هذا  لىنل ل  خ نخت ول نل  ل ف ا 

 :(3)ى اي  خنم امل نل  خن حىنهن  " اذ  ينيب"وليّنل 
 امل نل                                             

  

 (نصىن ال)           )امعنلىن (                                         
 لا ل الن   ل نل                         ناج الن   ل نل                 

  

 (  ل  ال ت)            (  ل   نخت )                                                

 خهذا                       ةوىن                                                      

ن ينل و ررذ  اررنا " اررن  ررهىنذ حبررلي" يف تعاررىناو لإل نلرر  حوررل ىرر ا الن رر  ل   ن الةرر
 :(4)مهن  ذلوا لا  ال   ن ل

وت رر ف     ررناج الررن  م حوررل والرر ل ذات ام نطَررىرر   ررناال  اعرر   :املســتوي األول -
 .فىنو ل نل  حول  ناج الوي 

                                                           
ع تيةىنعىنررررر   رررررهىنذ  ارررررن حبرررررليع لاا رررررنت لي اررررر و   239ع 238انىلرررر : خررررر اون واررررر طع لوىنرررررل اخليرررررنب ع    (1)

و ة   لخر اىىنم الةعر ع   17 ع اذ  ينيبع لاننىننت الن    و 117ع    ذ حةىنة ع حن  الن و . 103 
 وىنررل و   44ع  43ع    النصر  خرل الجره  والنينر ع الرااخو اىر  ل ىر ن الررذاولي  38 ع 1جع وير  النصر حورم ال

خررن ان رر  الةينارر ع الررااخ  النصرر  يف ضرر ط ال  وىنررل الواررن  لو يررنبع لاا ال ارر  لونجرر  وال   اررهع حاررننع ا النع 
 .165ع  م2009-ه1430ع 1ط

الن  لذ ل ل  لج  ت خننط الن ع ت مج  وتهوىنت  هىنذ  ان  تاىنا ت واوا نىنن ع لذ ل ل  حوم  انىل : (2)
و رهىنذ  ارن حبرليع   69ع  م2003-ه1424ع 1حبليع لو ا  ام  نا لونج  وال   اهع العنى ةع لصر ع ط

 .103ع  تيةىنعىن  لاا نت لي ا 
 .17ع  لاننىننت الن  (3)
 .70   ع1ج عالوي  النص ع حوم   و ة   لخ اىىنم الةع 102-101تيةىنعىن ع  لاا نت لي ا   (4)
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لىنرل ل  حنن ر  وحنن   املاناة ع   خنلن  امذاويتى  لا و  خي  :ى الثايناملستو  -
 وامل نل  ىنن ت  ن لي ا  وتنعام ل   ةوىن  وخهذا  .  عل ال لة لا ل الن 

 :"Exophora"املقامية اخلارجية أو اإلحالة  -2-1

 فىنهن ام  ذث ل  ا ط  رل لر ف ا يف الرن حيىنل  ع ناج الن  ل نل  ل  لن ى وى  
 ررل  نررو دي ررن ال هرر ت حوىنررو لررن  عااررةت ذفرر همل  ارر ط لوذاللرر  حوررل لمرراخوذلرر  خنملتىنررنن 
 .(1)ذخنمل نل  ليل ل ف ا  و م اله ل صىنّ  "لي خ ال انذ"واااىنهن  . ىننك ام  ا

ل نلرر  » هنررن ع إل نلرر  امعنلىنرر  ل  لررن ىرر   ررناج الويرر  يف ته اةررو ل "ا  ىرر  الزنررنلوارر ف  "
ودي ن  ن اجل  عحنص  لي ي ل ن  حول حنص  لاناي  ل لي ي ل ال ل يف امعنم اخلناال 

لذ ديينرررل فنئنرررن  و ل الهرررنً ل الررر لا  و حيىنرررل جماررر    يف تةن رررىنوو حنصررر  ليررر ي ل  امعرررنم ذاترررو
ىنررل ضررال امرر  وم ) نررن( حوررل حين فرر  ،(2)«لارر ع  خنةاررو فهرر  دي ررن  ن حيىنررل حوىنررو امرر  وم

 ذات  ن ةو.

 و ا  رررذاث وام ا رررا الررر   ايفرررنطعوىررر ا النررر ل لرررن امل نلررر  ا   رررا حورررل له فررر   رررىننك 
 اررنت اىنيرر  خررنلن خوام  رر ط ا اررىننط  رر  دي ررن له فرر  اررنط للىنررو لررن  خررنلن علررىن  
لرر ف ا يف ا  ررنيت حوررل  ررىننك ته اررذ امل نلرر  ليررل » :يف ىرر ا الاررىننك "خ ال انررذلي " اعرر ط

 وار تة  ع(3)«امل نلر  م ر   و يف ذلر  ار ن امل نلر  مر ف ا  رنخت ا هنن  "contexام  ا"
   رنج   ىنننرن ل  الهرذ  فر  لو جرا فى ا النر ل لرن امل نلر  خر ن ال  رذلة لرن النصر  ع 

 .(4)اج الن اعه  نو  الهنص   ل الوي ي ال ي حي اهن وت وال حنهن ولامنح فىنةىن هنع

                                                           
 . 332ع 301الن  واخلينب واملال اطع   (1)
 .119ناىنب الن ع  (2)
 .332ع   الن  واخلينب واملال اط (3)
جره  ع الرااخ  النصر  خرل ال اى  ل ى ن الذاوليو   103ع  تيةىنعىن  ع لاا نت لي ا انىل :  هىنذ  ان حبلي (4)

 .44-43والنين ع  
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لررن ال ةنحررل خررل الررن  واخليررنب  ضرر خن ن حيررذث  هلرر ا النرر ل لررن امل نلرر  دي ررن وخرر ل 
 نلىنر  فنلهنن ر  امل خرنموة  .ارىن  خرنلن   و  فهر  تر تة  خنمعرنم ال رذاو  الارىنن   وام  ا 

لرن و ع تةالىن خنمعنم املارناي اخلرناال ا تة  ع ام   الت...لشو  المانئ  واملاناات :حن 
وضرررة  لهننىنهرررنع   ن رررم يف ت واوهرررن ولذارررذ لالالهترررن  اررر  -فارررن ذف نرررن-نط ايفرررارررىننك فومثررر  
 .(1)«لنم تةال لن اعنط  الاىننك نعا حنالزان خذون»ررف

  امعنلىنرررر  تاررررنىم يف  وررررت الررررن ع امل نلرررر  ن»ل   " اررررن"ىنلىنررررذاي وا ىنررررو وارررر ى  
 .(2)« ل لةنا امعنمع لال  هنن ال تانىم يف اتان و خجل  هنن ت خ  الوي  خاىننك 

لررن لةهرر م »لررن  مهىنرر  امل نلرر  امعنلىنرر  حبررنط حبىنرر، دي ررن االنيرر ك  وىرر ا ا لرر  ال اعوررل
ع .ناج  و ام  ررررا خهنن رررر ه ام  وةرررر .امل نلرررر  امعنلىنرررر  ل ضرررره   ررررنيت اله  رررر  خررررل الررررن  واخلرررر

ذلرر ع اح اررنلا حوررل  ن وظىنةرر  الويرر  ىرر  ال هةررل حررن ام ا ررا ام  وةرر  خإل نننهتررن العررنلاة حوررل 
وخهةرناة   ر ى دي رن ع .الرن  خرنم  ا ح  ر  خنرنط وتةارل.حول ال الو ال ي الهونرن فىنرو ح  ر  

العررر ط لن الرررن  خ نلورررو حنصررر  ل رررن  ل  اخلرررناج  و ام  رررا حورررل الررر  م لرررن تاررروىنانن خ نفررر  
الهنن رر  امل نلىنرر   لررن  خرر  ع و (3)«املن ررنج وال  وىنررل الرر  خيمرره هلررن الررن الهاوىنررنت ال ىنىنرر  يف 

ع  ىنر، اهر ل  ع واال رم الهورم ع وضرال ام نطر  ل  تجل ل   ناج الرن : ضرال امر  وما
ع و ررذ اهرر ل  ع فىنهرر ل ل  امارر عةل ضررال امرر  وم يف الينلرر  ل  ام  ررل  لررن ضررال ام نطرر 

اال م الهوم ل  ام نطر   و ل  ل الره ل رن  ء ر  اةهرم لرن الارىننكع  لرن الهنن ر  املارناا  
  امعنمع و ذ تجل ل  لا ل الن .فعذ تجل ل 

﴿  ليننط ذل    لو تهن :             ﴾ 1:العذا. 

                                                           
 . 165  ع 1جوم الوي  النص ع  ة   لخ اىىنم الةع ع ح (1)

 17 ع اذ  ينيبع لاننىننت الن   (2)

 اا ر  لارننىن  نصرىن ع ام فرز الينعرنيف الهر يبع الرذاا الةىنمرنطعلمجهنن حةذ ال  ميع لار نالت الرن  امذا ور   ئ ذالرن  (3)
 . 349مع  2009 ع1ط
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ن ال ررر مي الررر ي  نرررزط يف لىنوررر  ءام  لرررل هلررر ا الرررن  العررر ء   رررذ  ن المرررال اهررر ل حورررل العررر  
 . لن الاىننك اخلناالُح ت  لئنو العذاع ول نو مل ا ف  يف ااا ع 

﴿ و  لو تهن :                  ﴾ 69 : ال. 

 يفط للىنررررو خررررنلنىل  يف ىرررر ا الررررن  وا   مررررنا الاررررىننك مةه لررررو ا و رررره دي ننررررن لذاررررذ اررررن
 الاىننك  و امعنم  و امهنات الانخع .ل احنة النىل   ناج الن  الع ء ع و  لهالمانئ  ال االة 
 ه( ضال ا انح  حيىنل حول ال ات املهلىن .)حوانن
 ع حيىنل ل  ال   ط  ول هللا حوىنو و وم.(حواننه)يف  ام ي ت المال

 المال )ى ( يف انةي  حيىنل ل  الجه .
 . ول هللا حوىنو و ومحيىنل ل  ال   ط  (لو)يف  المال

 .ل  النص  ولن ىنن ا م  لنن لوا الاىننك يف حاوىنو للاا  لال
 ﴿:   لرو تهرن وف ا  يف                       ﴾ : ع 62ا نةىنرنط

 .(1)) ذث( فا  ا  ننمع وى  ل نل  حول حنص   ناال حول   "هب ا"ف  ىنل 

 "Endaphora" :اإلحالة الداخلية أو النصية -2-2
ىنر " وتهرج اله  رنت لمرن "خنمعنحول لن ى  لا ل الن   و الوي ع وتارال  ا وى  ل نل 

 رررةت  م خنملارررناة ل  لرررن خرررنل ال ل ل  لرررن  تامل نلىنررر  الررر  ت  عرررت لا رررل الرررن   ررر اط  فننررر
ل نلررر  حورررل الهنن ررر  الوي اررر  الررر االة يف »  هنرررن ع وىررر  ح رررل امل نلررر  امعنلىنررر   ررر ت اررر  

الهنصر  اىنرل ) نهرفاهنرنه  ن ط فىن  (2)« فه  ل نل  نصرىن   ع  نخع  فننت  م ال ع  اموة  
 لرررن حورررل اماررر اه  و العرررنا  لاّل النىلررر ع و هارررن ل الررر ل لا رررل الرررن الهنصررر  ارررنط للىنرررو( فوىنو 

   لا ل الن  لوة ، حن الج ط انط حوىنو.
                                                           

ح صررنمع لاا اال ارر ح حةررذ هللا امنجررنويعو  ذطررو حةررذ الرر ؤوت  ررهلعىنررت انىلرر : اخررن فينررلع تةاررل العرر ءن الهىلررىنمع  (1)
 .700ع  4ع ج727ع 724ع 231  ع3ج ع)لط(ع )لت( العنى ةع لص ع

 .118اىنب الن ع  ا  ى  الزننلع ن (2)
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عرر م خررذوا فهررنط يف ا    نررولإل نلرر  لهىنررناا ىرر ا النرر ل "ا ىنرر   اررن"و "ىنلىنررذاي"وا  رر  
 ى. وار  (1)ىنن هبن  فينر  لرن امل نلر  امعنلىنر  نع ل ل  فعذ احاه ع واخ   الزائو خهمهن خةالن

 ال لإلارررررناة ل  ح  رررررنت لصررررريو  ا ررررر  ذلو خهرررررا الويررررر» هنرررررن " رررررة   لخررررر اىىنم الةع "
الر  تارنحذ حورل لذارذ ت فىنر   "The Relationship of Cohesionال ان ر  "
 ل نلرررر  ةوىنرررر  و ل نلرررر    ي  Cataphora"»(2)"و "Anaphora"وتنعاررررم ل   عالرررن ...

 . خهذا
 ع وذلرر   هنررنالررن  فةررل خررل  الررزاط  وررت ترر اخ   يف نىنًلرر  ارر ًاوحوىنررو فررإن لإل نلرر  النصررىن  

نمه  فهوىنررر   عىنعىنررر  يف اتارررنك لاررر ذ  َهررر  ولرررن مث فهررر  ترُ لىنونرررن ل  لوةررر   ء ررر  لا رررل الرررن 
ميننخرر  » ف هنررن   م ةنحررذةىرر  ااخرر  اعرر ي  وا رر  الهنن رر  او . ووال لىررن اةهررذ تجرر   ن الررن ع 
 .(3)»ذىلصذا الصّ ل   خنله لة  ا ال الو لاّل اةهم ى حبىن، الع ل الو ذى 

 تنعام امل نل  النصىن  ل   اال :و 

 "Anaphora":سابق أو متقدماىل اإلحالة  - أ

امل نلرر  ل  حنصرر  ليرر ي ل عررذمع  حنصرر ىنررل حي  وذلرر   ررل العةوىنرر "خنمل نلرر  وتاررال "
الر وةا خروع وفىنهرن  ر ي تهر اا     و حنئرذ  رةتته ل حورل لةّار  هنن  ل نل  خنله لة ومسىنت

امل نلر  ل  » ن اىلهر   ىنر، ار ل اممرا ع وىنرن  لرن ااراىنهن واالةن لةا امةا  ال ي فنن 
 .  فين  اىن حن يف النصا ى  ى ه امل نل  امن فننت ع و (4)»ال ااط

                                                           
 . 18ع 17 ع اذ  ينيبع لاننىننت الن انىل :   (1)

 .40  ع 1جع  ة   لخ اىىنم الةع ع حوم الوي  النص  (2)
لرر ف ة لنالارر ل)ةي ط(ع النلهرر  ايفررنج خلمرر ع خنتنرر ع   ارر ل خ  رر  ع االتاررنك واالناررانم يف  رر اة ال هرراع (3)

 .63  مع2008-2009
 . 230ع  ع لوىنل اخلينبخ اون و ا ط (4)
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ا رر هانط فوارر   و حةررناة تجررل ل  فوارر  ىرر  » خع لررو:" ررة   لخرر اىىنم الةعرر " واه فهررن 
حورل "و "لهلرنم  خر   زالر "ن ىَ َحرذ  . فارن (1)«   ى  نخع ع يف الن   و انلار  ناة   ى  و حة
املارررناة ال  عررر    ي ا ررر هانط اررر ل خرررذال ال رررت ل هةرررل اجرررنافو يف » " خ هنرررن وىنرررل   رررذ

 .(2)« امذل ط

 ىنررر، ذفررر  ارررنط  هررنوامل نلرر  يف ىررر ه ايفنلررر  تع مرر  الهررر لة ل  الررر ااط  ل  ذارررذ ل اله
 ولن  لينو  ذل : ى ا ن ل لن ال خ  العةو  خل  الزاط الن .ويف للىنوع 
 ﴿:تهن  ول                                

                                    

                                        

                             ﴾ 
 .فه ال   ااع ُ ال للىنهم خنلمال)ىم(فوذ .35ا  زاب:

 ."هاو ووت لقصيدةا  ت رررررررحول ذل   امن : " ولن ا لينو  

 ل نل  لا وىن   ةوىن                                               

كن رررر ن واتاررررن ن خررررل ىررررنتل  ذلرررر    ررررذثفنلمررررال )ىررررن( حيىنررررل حوررررل فوارررر   ررررنخع ع ف
 ا او ل.

 :﴿تهن  هللا  ال اميننط ال ن :  نطول  ضىن  لن  ةت ن            

                                             

                                     

                                                           
 .38 ع 1جع حوم الوي  النص  (1)
 م 1993-ه1413ع 1لاا ال  رنبع نرنخولع ط  رذع لرذ ل ل  حورم لير  الرن علهلنم  خر   زالر  وحور   وىنرل  (2)

 92. 
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           ﴾ :5-1ال ها. 

لةا ا  ل  )هللا( اجملر وا حبر ت ا ر  خهرّذه  اعا حول نت ه ااانت ال  دييف ىم  لل وا
 الج ل:ى ا فان ى  لةل يف   حوىنوعاةا  فل اىن ت ال  ع   نلاناا   انص ً حُ 
   

   

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 
هنصرر  املاررناي الرر ي اةارر ىن وحيررذل المررانئ  لىنررل ل نلرر  لا وىنرر   ةوىنرر  ل  وفررل ىرر ه ال

 ع ولةرا ا  لر ()هللا الر ل للىنرو لهننىن وى  لةا ا  ل ع و ذ ذف ت المانئ  ل ر   ة حرن ام
 اه وا  ا ااه حول ال رذال م  تُةّل  عة ضانئ  ل صو  ولا اة ول   ل )هللا( ام   ا يف   ا 
 و وا  صرر تو المررانئ  الهنئررذة ضرروررم ارر ل يف ل ضرره ايفنالرر  للىنررو خررل ح  ف عطرر ط الررن  العرر ء 
 .(1)خلصنئصو الذاللىن   ممن الهوهن ل تةي  خو ا َ  ولالل للىنو خهذ ال صن هن 

 ":cataphora" اإلحالة اىل الحق أو متأخر - ب

ح ررل  وىرر ع (2) «امل نلرر  ل  ا لررنم»وىنررن  لررن اارراىنهن الةهذارر " خنمل نلرر  تاررال "
  نرنت لرن حرذة يف امحيىنل حنص  لي ي  و ل  ن لن ل  حنص  تنط يف الن   و  لذ  ا و 

ا رر هانط فوارر   و حةررناة تجررل ل   »حنن رر  ل رر   ة حررن حنصرر  امل نلرر ع وتهرر ت  امررن خ هنررن 

                                                           
لىنو ل نرزااع حنر  نىل ار  ح خىنر  لإل نلر  المرالا ع   و 38 ع 1جع  ة   لخ اىىنم الةع ع حوم الوي  النص  انىل : (1)

 8. 
 . 230ع لوىنل اخلينبع  ا طخ اون و  (2)

ال ي     
ى ) نزط( 
 اهلنط )حةذه(
 ى  ) هل(

حنص  لاناي 
 )لةا (

 هللا

  ةوىن  لا وىن  ل نل 
 حنن   ل نلىن 
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لهنرن  » ع و ىنرل(1)«فوا     ى  و حةناة    ى   ت تا هال ال عن يف الن   و الهةرناة...
ولرررن ذلررر  ضرررال ع (2)« خهرررذىن يف الرررن  وال رررت حوىنهرررن تهررر ل حورررل حنصررر  لارررناي لررر ف ا

فهرررر  ال اررررذ وهن يف الرررر واخ   ع الهاارررر " اواخرررر  لاررررناا . واارررراىنهن "فررررنحالجرررر ن يف اله خىنرررر 
حنن ر  لي ار  تجرل ل  لهو لرنت تنلىنر   »خع لرو:  خىننهان لن  ىن، ال ظىنةر عامل نلىن ع واة ك 

   لذ ال ت صررا هبررن الرر واخ  امل نلىنرر الرر  لىناررت هلررن ال ظىنةرر  الة حىنرر   ررىننك العرر طع لا ررل يف
  .(3)« لز ل  لالل   ىناىننئىن  مة لىنت  و  عتن ب حن لةا  نخت

 حوررل  ةعرر نلهررم لذاررذ لةهرر م امل نلرر  الةهذارر ع فاو  يف  فينررلا  حواررنط الررن  خي وررا الو 
  ه وتر ّ  امةذ  ال ي اع م حوىنو ى ا الن ل لن امل نل ع وى  تعذم الهنص  امل رن  حورل لةّار

 ا   ال عن حوىنو.ع لذ الهنص  امل ن  حنالهنص  املاناي 
 ارررذ " لرررن لينرررللرررن الهوارررنط لرررن انةررر  والررر ل ىررر ا النررر ل لرررن امل نلررر   ننالرررذو  رررل  ننرررن 

ول رن ، (4) وامةّارامرةهم  يف الهر يب الن ر وال لىن اح ارنلا حورل لع لر   انة ال ي  "الجنوش
ا رررر  ذالن  وولن فررررنن   رررل لرررن  رررنخع عامل نلررر ال ا ررره الويررر ي اينةرررت والررر ل ىرررر ا النررر ل لرررن 

 واىن حن.
تهارل حورل  الةهذا  ملامنح ا ط جمه ط  و لج    فىنوع وهل ا فه وتا  ذم امل نل  
حرن ل الره المرال ولةار هع لال  هنرن  رذ تعورل لرن ىنىلل اعىلرن خن ينرن ت ينىنا اى انم العنا ع ف

  رنج ل   ر اطة الرن  لر ة اامرن امها لج ان     ذ ام الهع فإذا والذه ةعل ل   ل نخه و فىن
تاررنك خررل  الزائرروع وامررن  رره  حوىنررو ذلرر  لذا فررنن لارر اهن االااخ  و الرر  رر ى لوة رر، حررن 

                                                           
 .40 ع 1جع  ة   لخ اىىنم الةع ع حوم الوي  النص  (1)
  و  رذ حةىنةر ع 105ع  تيةىنعىنر  ع لاا رنت لي ار  هىنذ  ارن حبرلي  و 115ا  ى  الزننلع ناىنب الن ع   (2)

 . 117حن  الن ع  
  . 351مجهنن حةذ ال  ميع لا نالت الن ع   (3)
 ط لوىنرررل اخليرررنب يف النىل اررر  الن  اررر  اله خىنررر  ت  رررىنل حنررر  الرررن ع امو اررر  اله خىنررر   ارررذ الجرررنوشع   ررر انىلررر : (4)

مجهرررررنن حةرررررذ ال ررررر ميع لاررررر نالت الرررررن ع   و 126-125ع  1جمع 2001-ه1421ع 1لو   ارررررهع تررررر نلع ط
 351. 
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وامن فرنن ىر ا  رةةن يف وى ا لن  هل  ل  امل نل  الةهذا  حالا   ىنننن  ع ذ ان هل لهوويف اا 
 .(1)ا   ذالهن و  

ئه الرذا يف ا ارل امةر لةع وحرنلة ل   ن اله ل حول ل ر    ارن "لي خ ال انذ" و ذ  انا
   .(2)  فهم امل نل ىناّ   ن يف ا ال العصلة وتةال ذل   نو فوان ا اخت امانف  تالن 

 1امل    : ﴾      ﴿ تهن : و  ل ذل :ولن  لينو  
 ل نل  خهذا                                    

لهبنلرو و ار غ  ع فةار ل الهرو  ةللذ النط ا ا  ل  )هللا(ع فنلمال )ى ( حيىنل ل  لة
 ل نل  خهذا . وى هع (الهنص  املاناي لةا ا  ل ) علن ت ه

 

 

 
، 2-1الةع ة:﴾              ﴿:و  لو تهن 

 لاناي لا و  ل     وى  ال  نب. حول حنص  (ذل ) ىنل خن م املاناة   ىن، 
 :"اله ط امه ي " يب   ط وليننط امل نل  الةهذا  لن الجه  اله يبع

 (3) لن اا   يف ا لانلِ لاّل اَلُ          ل َ ن اَ فَ  اةيح الح  نهَ وّ تهٌ  فُ          

"فوهرررررن" حيىنرررررل ل نلررررر  لا وىنررررر  خهذاررررر  ل  فواررررر  يف  يف الجررررري  ا وط (اهلرررررنط)مرررررال فنل
 .(4)و لةا  المال الهنص  املاناي  وى ه ال وا  منزل  ة"  "ايفىنن

 :(5)  امعنخو  خل امل نل ل الذا وىن ل العةوىن  والةهذا  يف الج ل ال ن ضودي ن  ن ن  

                                                           
 .39ع  امل نل  يف حن  الن   ذ حةىنة ع  انىل : (1)
 .327انىل : لي خ ال انذع الن  واخلينب واملال اطع   (2)
 .8مع  1957-ه1376 خ  اله ط امه يع  ع  الزنذع لاا  نلا لويةنح  والنج ع خلوتع لةنننع )لط(ع  (3)
 .8لىنو ل نزااع حن  نىل ا  ح خىن  لإل نل  المالا ع  انىل :  (4)
 .105ع  تيةىنعىن  ع لاا نت لي ا  هىنذ  ان حبلي (5)

  الج ن(ى  )ضال
(حنص  ل ن ) لا وىن  خهذا  ل نل    

هللا تهن  )لةا ا  ل (   
 )حنص  لاناي(
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 امل نل  ل  ل        ذم                             امل نل  ل  ل ع     
 خليف لعن                                

 حنص  لاناة حنص  ل نل  +    ل نل                      حنص حنص  لاناة +     
 )لةا (                   )لةا (                                     

 وام ةره يف الذاا ر  ال يةىنعىنر ع ع(*)ى ا ال عاىنم الجنئه وامجه ا لذى لهىلم حوانط الن 
 لينرررلع اليننرررنئ ع وامرررىنا ن حرررن انلينرررن خهرررذه خيرررنلا ىررر ا ال عارررىنملال  ننررن  رررذ لرررن الهوارررنط لرررن 

 والرررن  ول نلررر   ناالررررلا رررل امل نلررر  ل  ا اررر   نررر ال: ل نلرررر   الررر ي  اررررم "ا  ىررر  الزنرررنل"
ل نلرر  حنصرر  لهاارر  حوررل لعيرره لررن »ع وىرر  حنررذه ن  ررنخعنع وامل نلرر  النصررىن تررذف   و ررننوال

ع وا ى (1)«ع )فهرررل( ع )ا ي( ع ) ررر ( اموةرر    و الرررن ع وتولاهرررن  لةرررن  لرررن  ةىنرررل ) صررر (
  :(2)ومهن ع مجه  ن احهن ) ي امل نل ( يف  اال اانل  ا  ن ل امةاِّ  لل نن

و لةه م  جتاه فل امل نالت ال  ته ل ل  لةا  لاط حول ذات  احالة معجمية: -1
ن اعررراح هلرررن لعرررنخ  لرررن ضررر واا (ع و لةررر لع وىررر  ل ررر ف ة يف فرررل النصررر   )وىررر ا ال اهرررج  هنررر

 .(lexophora)ال تىننىن  

ته ل حورل لةار  ىر  لعيره لرن  جتاه فل امل نالت ال احالة مقطعية أو نصية:  -2
 خن النةىنرر  وت رر ف  يف نصرر   لون   رر ى ولعنخوهررن  ل فرر  حنرر ي()مجورر   و نرر   و  لوةرر  

(texophora). 

لر  الر  امل ن»وىر  ع (**)""امل نلر  الةىننىنر  ن حرن انلينرن ايورت حوىنرو"   ذ حةىنةر "امىنا و 
 و ررذع ن ط اررت املحيررنطلررخررل دي ررن  ن ترر   ال ت الررذ  ررناج الررن   و لا وررو خجرر ل لةنارر ع 

                                                                                                                                                                             
)ل نل  امسىن  ل  اةع ل نل  خذاور  حرن اال رمع ل نلر  ت الفىنر ع  اىن ت ل   ن ال ة وة  لن امل نالت انا  ت لعذ (*)

ل نلر  تةهىنر ع ل نلرر    ن رىن ع ل نلر  تمررذالع ل نلر  لحرنلة الصررىنن  (  انىلر :  تاىنار ت و وا نىنررن ع لرذ ل ل  حوررم 
 .123-124لي  الن ع  

 .119ا  ى  الزننلع ناىنب الن ع   (1) 
 .104-103ع  تيةىنعىن  ي ا ع لاا نت ل هىنذ  ان حبلي  و نةاوع   ن (2)
وجما حرر  لررن الةررن ينل يف ف ررنب "  ن ررىننت حوررم ليرر  الررن " وذلرر  يف الةصررل الاررنخه  "فواررنا " اررنا للىنهررن  (**)

 .  294نىل : فوانا  وء  ونع   ن ىننت حوم لي  الن ع  ا  لت حن ان "ال ان  نىل ا  امل نل  الةىننىن "
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للىنرروع خررل اةهررم لررن  اررنطارر ف   رر ا   يف الررن   ال ىنرر،   "امهيررل ا ذاررذ" : طوررت حوىنررو
 ىننك ايفر ااع والرذلىنل حورل والر له ا ر ن لا رل الرن    رل  نرو مل ار ف  خصر ا  ع فر  ىر  

 .(1)«وال ى  لن ام  ا و ذه ل ف اة لا ل الن 

 ن   ن خإل نهنررنع  رر اط العةوىنرر   و الةهذارر  اهررنت الرر  لرر   هبررن امل نلرر  النصررىن ولررن ال ن  
 :(2)ت ة ل ل  ف حل خنح انل امذى )امانف ( الةن ل خل الهنص  امل ن  ولةا ه

وجترر ي يف لاررر  ى ا اورر  ال ا رررذةع  ىنرر، ال ت الرررذ قريـــ : الدى املـــاحالــة تات  -1
ع وتو  امل نل  ت  ن   ا  يف  نه الرااخ   ا ل ت فىنةىن  مجوىن  خل الهنص  امل ن  ولةا هف

:﴿   لررو تهررن ع ع اةرر  امررذىالمل نلرر  اولينررنط ع (3)واالتاررنك                

         ﴾ امولنرر ن( تهرر ل حوىنررو نلهنصرر  املاررناي يف اااررع ف 1:امولنرر ن(  

 ا م ام   ط )ال ان( وى  يف ل ف  لير يواو ا انح  و و ع  ىم :حنن   امل نل  ام اينو  يف
 .ول  نخه  وا ذ
وجت ي خل ا ال ام صو   و ام ةنحذة يف فمنط الن ع  احالة تات املدى البعيد: -2

ال ت م مل نل  يف ى ا الن ل الة ا ل  و ايفذول الافىنةىن  العنئا  خل ا الع وا وى  ت انو 
  الوىنن يف   لو تهن :﴿ ذل   ىنع و (4)يف ا او  ا و  ا  وىن         

                                          

                                           

                                           

                                        

                                                           
 .37ع  امل نل  يف حن  الن   ذ حةىنة ع  (1) 
 .120و  ذ حةىنة ع حن  الن ع    124-123ى  الزننلع ناىنب الن ع  ا    (2)
 .120 ذ حةىنة ع حن  الن ع   انىل :  (3)
 .121-120 نةاوع انىل :  (4)
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      ﴾ :(9-4)  اة الااذة 
 ولهىلاهن ل نالت خهىنذة امذى. ع(الهنن   امل نلىن  ته ل ل  لةا ا  ل  )هللا فهنن

ط للىنروع ء ر ع وذلر  وفعرن لوهنصر  ارن خنح ةرناو ذ  امن لن الهوانط لن اعام امل نل  
 نلارر حوررل ارر ط وا ررذ مسىنررت خنمل نلرر  ا   كُ ذُ ْصررفعاررات خررل املفرر ال وال هررذلع فررن و  تَ 

 .(1)ك حول  فين  لن ا ط مسىنت خنمل نل  اجملن ا ذ ( والينننىن  تصىن)ايفعىنع
دي رن لرولوات اىنور   ن تصرذك حورل ار ط وا رذع  :ة(يـقيقال) اإلحالة األحادية -1
ع واه ل ل  لن ىر  لرو لون االهنص  اىنل اه ل حول ل اله وا ذع فىن  ن ام اله  ذلً   ن  ي

 ﴿:ن ا  اررررنطع فهنررررذلن نعرررر     لررررو تهرررر                          

                                                

                                               

  ﴾ 68-67: الةع ة. 
فوعررذ لررذل ل الرره المررانئ  لرره تهررذلىن وت  ااىررنع ف ررل ضررال اهرر ل ل  لررن ىرر  لررو لون 

ع الررنط م  ررل لون  ررلهع "ن فرر  "و"ع  ررنط"ع والمررال امارر ا يف: "  لررو"ا  اررنطع فنهلررنط يف 
لون ا  ارنط ء ر ع  لرن المرال يف ل  رل ع فعذ النط لع م " نل ا"ع و"ت حب ا" لن المال يف 

 .ع فعذ النط لوا   حزو الل لون ا  انط ء  "لنو اع ط"  لو: 
دي رررن لرررولوات اىنوررر   ن تصرررذك حورررل  فينررر  لرررن اررر طع  ي  ن  اإلحالـــة ايا:يـــة: -2

لينرنط  .(2)ع وذل  لرن خرنب اجملرن ل  فين  لن ل اله لن  ةىنل ال هذلالهنص  اىنل  ذ اه ل حو
 :﴿ ذلرررررر    لرررررررو تهرررررررن                                  

        ﴾  10:فنط. 

                                                           
 .50ع   الن ع امل نل  يف حن  انىل :   ذ حةىنة  (1)
 . 52-51  عنةاوانىل :  (2)



 يف الدراسات النصيةة اإلحال ...........................................................................................الفصل األول
 

 

38 

ل   خ ال حرررومرررال يف )للىنرررو( ديينرررل   نلاررر  امل نلررر  ذ ال ررر ام  لرررل يف ىررر ه اااررر  ال  ديررر 
 له ل  لرررن حرررنل للىنرررو المرررال حرررامررر   حرررز والرررلع  لرررن المرررال الةنحرررل يف )ا فهرررو( فىن  ارررل 

ع وحي ال ح له ل  الهالع وامهرا  ن الهارل الصرنح ىر  الر ي ا فهرو "هللا تهن "ع وى  (للىنو)
 ورررم اليىنرر ع وىررر  ال   ىنررذ ا فررره الهارررل ه ل  ال وررمع  ي  ن اللال وررم اليىنررر ع وحي اررل حررر  

 .(1)الصنح  نو ال اص  الهال لال له املدينن
)هللا(ع  و ل  الهارلع  و  فهنن  لذن ا ا  ا  انالت له ل المالع للن ل  لةا ا  لر 

ل  ال وررمع وتةهررن ال رر  ت ام الهىنرر  ل وررا الذاللرر ع والهاىنرر   ن ىرر ه اال  اررنالت فوهررن 
فإنرو ارا  ا لر  فورو  يف  امولن   او   ل لا  ىنو ع وى  تنه ل حول  ولالل هن النئزةع

امررولن حوررل الرر خ  خررل الهاررل   رره ل ال وررم اليىنرر ع و ةرر ط الهاررل الصررنحع وفرر ل  لرراّ 
 -انل ا  رحورل اال  ارنلل  -لنهارن اارنحذ يف افره اا ر  الصنح والع ط اليىن ع  نو ف 

 .(2)تهن هللا  ل 
)ا فهررو( ل نلرر  جمن ارر ع  ن اجملررن  ىرر  الرر ي  فررإن امل نلرر  ىنررن يف ضررال الةنحررل لررن مَث  و 

 و ا فررره الهارررل الصرررنح ال ورررم  خرررنح ىررر ا ال هرررذلع  ىنررر، ا فررره ال ورررم اليىنررر  الهارررل الصرررنح 
 .(3)و ىننلهان خنل فه جمن  ع اليىن
ا اىنرز  فن رم املارناة امةر ل ذلر   لرن امل رنالت لرن ايورت حوىنرو  اإلحالة املوسـعة: -3

 ي لل ننىنررر  امل نلررر  ل  مجوررر  خ نلوهرررن  و ل  نلىنررر  لرررن  ع(*)""امل نلررر  ام  ررره  رخررر مرررن اارررال
ا اررلع  و امررن اخليررنب فوررو   ىنرر، اجررل ل  لهو لررنت لارروا  لررذى ام وعرر ع وىنررن ت الررذ 

                                                           
ع   ررررذ حةىنةرررر ع امل نلرررر  يف حنرررر  الررررن و   151 ع 1جىنم الةعرررر ع حوررررم الويرررر  النصرررر ع  ررررة   لخرررر اى انىلرررر : (1)

 55. 
 .نةاوع   ن (2)
 .56ع     ذ حةىنة ع امل نل  يف حن  الن انىل :  (3)
ع وىرر  لصرريو   طوعررو ىنلىنررذاي وا ىنرر   اررن يف  17ع   ذ  يررنيب يف ف نخررو لاررننىننت اخليررنب اررنا للىنهررن  ارر (*)

 .ف نهبان "االتانك يف امل وىنزا "
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 ىنرر، تجرريل  لل ننىنرر   ن تصررذك امل نلرر  حوررل مجورر  فنلورر   و مجررل ل  الىنرر   و اخليررنب فورروع
 .(1)ة لن امهو لنت امل نل  لان   فةل 

 ﴿ :لينررنط ذلرر  يف   لررو تهررن                        

                                                

                                          ﴾  :89امنئذة. 
 .)ذل ( حول ى ا الن  فوو لىنصذك لةالعذ ال ذت لان   امل نل  واتاهت 

ل نلرررر  "و"ل نلرررر  خنررررنط"ل ل: ناررررذ الهواررررنط ديىنررررزون خررررل ل ررررنف "الن رررر  الرررر ظىنة " لررررن يف 
ىنيو  لنو  ن اةنىنهن خننط وامرىنةهن ف ات ال اه فهن ام نط  خت هوت ا و    فنمل نل  "تهىنل

 نل  الينننىن  ل  اف  يف ةزون ام نطَر  ضران  ن انط للىنو يف امليف  ل  ال ىجعل  ةزونو 
 .(2)ال واتلنو تهىننو خنن عنئو لن خل ى ه ذوات    ى اُْيو  

ول نلر   لعنلىنر عول نلر    رىنن ىن عول نلر   له فىنر ع: ل نلر   تنعام ل نلر  ال هىنرل ل   اخهرو 
 :(3)ع وذل   ا  ام ي  ال ن  ا  ذاللىن 

 امل نل                    

 

 ل  خننط             ل نل  تهىنلل ن      

 

  نل  ا  ذاللىن .    ل ل نل  لعنلىن        ل نل  له فىن    ل نل   ىنن ىن             
                                                           

 . 59-58ة ع امل نل  يف حن  الن  ع  انىل :   ذ حةىن (1)
 -139ب لرن ا اور  ل  الرن ع  ع  منان الوي  اله خىن  يف الواننىننت ال ظىنةىن  ) خنىنر  اخليرنام  فلانىل :   ذ  (2)

 . 78واخلينب و صنئ  الوي  اله خىن ع    (134الافىنيبع   –اينىنل الص يف وخنىن  ام  ننت  و ال   141
 -139ب لرن ا اور  ل  الرن ع  خنىنر  اخليرن -  اله خىن  يف الواننىننت ال ظىنةىنر ع  منان الويام  فل  ذ  انىل : (3)

141. 
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   لينو :
 لهنات حنل ()ال لصل الجال ف ائذ  -
 .(  )لهنات حنل نىنواخويج  ن  ا  نىنت ف نخن الذاذاع ىل خإل نن   ن تهل  -4
 لهنات حنل (.) .ل ي ف ك ام   ا ال  نبننولج  -5
                         )ا  ذاللىن (.لة نح ل ن مل ا ن لذي الةنب وللت ف    -6

 امل نلررر  الررر  ُلاج حورررل تاررراىن هن امل نلررر  الهنئذاررر   و الررر خ ع  و ىررر  لارررىنن ىن امل نلررر  ا
و )لهرر ل يف ىرر ا الررنا  امل ررن  تعرر م ح  رر  حنئذارر  خررل )حنئررذ( )ضررال  و  ررله(  ال  ررنوط
و( ىنررررناع فاررررن ىرررر  الجرررر ن يف اله  رررر  ال اخيرررر  خررررل ضررررال الينئرررر  يف )تهل  م( و )لعررررذّ حوىنررررو( 

 .(1)يف ا او  الانخع  (ذاذاً ف نخن ال)وام ف  االمس  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 -139ب لرن ا اور  ل  الرن ع  خنىنر  اخليرن -  اله خىن  يف الواننىننت ال ظىنةىنر ع  منان الويام  فل  ذ  انىل : (1)

141. 



 يف الدراسات النصيةة اإلحال ...........................................................................................الفصل األول
 

 

41 

 / اإلحالة يف الرتاث العريب:ثالثا

لن ام  ةرره لوررااث الهرر يب  ررذ  ن الن ررنة العررذالل  ررذ تنررنول ا امل نلرر ع يف خهررا العمررنان 
الن  ارر ع فعررذ اى ارر ا خعمررنان امل ررننلع واالخ ررذاط والةنحوىنرر  و لىررن ممررن ا هوررت خن اورر ع ونّةهرر ا 

 .(1)ال ل ال ان  ع ول ن حول لا  ى ا او  فع حول ض واة و 

ع لرررن الرررذايت الن ررر ي العرررذمي وا ررر   ذت لاا ررر  المرررانئ  اله خىنررر  حورررل لارررن   فةرررلة
يف  حنررو  وارر ا ونصررىن  وافرر  لررن امةن رر، الن  ارر ع وا رر عيةت اى اررنم الن رر ال العررذلنطع ف

نت يف لاررناهتم ل  لةارر هع ف ةورر ات ىرر ه امهن ررو حررن    نلررو ول اضررهو   الررذالصررنةنهتم و 
ل الهىنرررر  ىرررر ه المررررانئ ع  ىرررر  ل  لرررر ف ا يف الررررن   رررر ا    وىررررل ىرررر ا امرررر ف ا  ررررنخت  م 

 ال ت   م ى   ل ل ف ا يف الن  وىنن  لن اذط حوىنو.

فذا  ا امل نل  خن حىنهن العةوىن  والةهذا ع  ل ت وار ا حرن المرال وحنئرذهع وحرن  ر ائن  
ل    ع واااط ا ف ل  يف مجو   و  ام   ط  ضرالًا ال تة  يف لذاذ حنئذه حول ل عذم  م 

 حنئًذا تةا ه مجو  الصو  ال  انةي   ن ت  ن لهو ل  لذى الانله.

الرر ي تولاررو امه ضررنت  و  هاررله( حررن ال180ويف ىرر ا الاررىننك لررذث " ررىنة او" )ت 
 رم لة رذ  اةرا   ل : "ى ا حةذ هللا لنيوعنً" اة  ف» عا مسنط امةها  ال  ك و  مس  امل نل 

ررررَا حورررل لررررن  رررَا حوىنرررو  و اُرةرْ حوىنرررو لرررن خهررررذه )حةرررذ هللا(ع ومل ا رررن لىن رررر ن ىررر ا ف لرررن  رررر  اُرةرْ
  ىنر، ل الهىن  المال يف لينل   لنن: "االل  ارن والهرو"ع انّةو حولع وف ل   ذه (2)« ةوو

ولرذث فر ل  ع  ل  هنن ىنن حول لا  ى ا او  ال الرن . ذف   ن اهلنط ى  لضانا ال الل
]  لرر وا ُم اُ اهرر   لعررن  فىنرروع و  ررل  » :يف   لرروحررن  مهىنرر  المررال الرر ي حيىنررل حوررل الاررنختع 

)اهلرنط(  ..ع  ىنر، فرنن اممرا ا اه   ا و. ا مُ ع و ال    م فىنوا ٍم ال  لعن  فىنوع و  ل  ا ٍم 
                                                           

 . 130 ع 1جلخ اىىنم الةع ع حوم الوي  النص ع   ة   (1)
ع 3لعىنرررت حةرررذ الاررر م  ارررذ ىرررناونع ل  ةررر  اخلرررن   لويةنحررر  والنجررر  وال   ارررهع العرررنى ةع لصررر ع ط   رررنبعال (2)

 .78  2مع ج1988-ه1408
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ىرر  ا وط )ارر م ا اهرر (ع وال حياررن يف ال رر م  ن  هررل الةهررل لةنىنررن حوررل اال ررم )الاررنخت( 
 رم ال ا ف  ح    لضرانا ا وط  ر  خير ج لرن لةرا املحارنط يف ا وط ولرن  رنط خنرنط االو 

 .(1)«حوىنو وتجّيوو خيل ا وط...

ه( حررن ل الهىنرر  المررال حوررل ال ررذال الررن ع فع لررو 207ىرر ا و ررذ لررذث "الةرر اط" )ت
  لهوعررن حوررل   لررو تهررن : ﴿     ﴾  يف )خررو( فننارر  اعررنط: لن اهلررنط الرر »: 45ا نهررنم 

حيىنرل ( لرن الار اة نةارهنع مث ذفر  المرال الر ي 35) الر  ذفر ت يف ااار  ع(2)«حن اهلرذى
للىنهن )اهلذى( يف   لو تهن : ﴿               ﴾  35ا نهنم. 

ا ر نذ ل   خرلطىنرنع لن لاالنل "الة اط" الهنص  امل ن  ل  ل الهو امةا  لو مل ا ن اح ةن
لالالت اااررررنت الاررررنخع  فوهررررن  رررر  لذا لررررن حينرررر  حوررررل الهنصرررر  املاررررناي اميررررنخت يف مسنتررررو 

 .(3)الذاللىن  لومال  و الهنص  امل ن  فّا ه خوع وى  خ ل  ل نل  نصىن   نخع 

ه( ارر  وم حررن ام  رر ط واجرراط والرر ل ضررال حنئررذ 538و ررذ  امررن "الزةجرر ي" )ت 
لرن ال خرّذ لرو يف كنلرو امسرن لرن مجور  تر ل فىنرو لرن ا ارل »ع  ىنر، اعر ط: تةا ه  و  ام   ط

ع وحوىنرو ت ر ن وظىنةر  المرال ىنرن امل نلر  (4)«ال  تعره  رةنتع ولرن ضرال فىنهرن ا الره للىنرو
 ل  ا ط  نختع فىن ذث ال خ  خل الهنص  امل ن  والهنص  املاناي.

حنئرررذه وحرررن   انررر   حرررنو ه( حرررن المرررال 688 رررااخنذي" )تو رررذ لرررذث "ال ضررر  ا  
اعررر ط حنرررذ ال ررر م حرررن المرررال يف  ع  ىنررر،ال تةررر  يف لذارررذ حنئرررذه ام عرررذم  و ام ررر    حنرررو

الخذ لن ل عذم ا اله للىنرو ىر ا المرال تعرذلن لةىلىنرنع  و لهن ارن وىر  » "ض ب   لو  اذ": 

                                                           
 . 131-130 ع 1ج ة   لخ اىىنم الةع ع حوم الوي  النص ع و   87-84   ع1ج ال  نبع  ىنة اوع (1)
 .335ع  1ج مع1984-ه1403ع 3حنمل ال   ع خلوتع لةنننع ط الة اطع لهن  الع ءنع (2)
 .10انىل : لىنو ل نزااع حن  نىل ا  لإل نل  المالا ع   (3)
 .142  ع )لت(ع 2لاا ا ىنل لونج  واليةنح  وال   اهع خلوتع لةنننع طاله خىن ع حوم امةصل يف  (4)
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 لرن اااله ل   اذ وى  ل ر    لةىلرنع فور ال  نرو ل عرذم حوىنرو لرن  ىنر، امهرا مل  رز  فاهورو
  .(1)«خنب ام عذم لها ال لةىلن 

ه( وذلرر  لررن  رر ط 761و ررذ خرر  ت ف رر ة امل نلرر  حنررذ "اخررن ىجررنم ا نصررناي" )ت
  ررذ  نرر ب لررنلة  نىنرر  خجرر ن ذلرر  فوررو  ارر ه يف الرر خ ع  ىنرر،  ررذهو الافىنررز حوررل  مهىنرر  المررال 

  تارررهم يف لعىنرررت ال ان ررر  الجررر و  والرررذال  خرررل ا ارررل. فعرررذ ذفررر  لرررت حنررر ان "اواخررر
حذة اواخر  تجر ال حورل   ور  الر واخ  الر  ذف ىرن حوارنط الرن   (2)ا او  من ى     حنو"

امهن رر ونع لنهررن المررال وا ررم املاررناة والهيرراع وال  رر اا...لشع وحررّذ المررال ا  ررل لررن 
 خل تو  ال واخ  من لو لن  مهىن  ف ى يف ال  م.

حنرذ ذفر  ىر ه ا نر ال لرن الر واخ ع خرل وا ذا  خنل ف   ن "اخن ىجنم" مل اعرا لوىنورو  
ام اضره الر  اهر ل المرال فىنهرن حورل ل ر     »ن اه ا  ذث حن امل نل  ال  عر ع وذلر  يف 

 .(3)«لةىلن واتة ً 

وىررر  امل نلررر  امعنلىنرر ع فعرررذ اح نررر ا خنمعرررنم  ومل ايةررل حوانؤنرررن العارررم الينرررن  لررن امل نلررر ع
العرر ء  يف ضرر ط الهرر لة ل  الاررىننك ام اينررل يف  ) ررىننك ايفررنط(ع وذلرر  حنررذ ُلَذااَ ررِ هم الررن 

  ررةنب النررزوط فواررن ا  مرررت المرر واة ذلرر  خاررة  الياررر غ الرر ي ا  نررا خهررا ااارررنت 
 .ال   ائهن حول ل الههن يف الاىننك

ل ه( لذث حن امها ولها امهراع فنلر ي اُ َ ر471فناذ "حةذ العنى  ا  الن ")ت
ل  اليرر غ خذاللرر  الوةررا  ) رر ج  اررذ(ع فررإذا مل ا َ ررل خرروحنرر : للىنررو خىلررنى  الوةررا ىرر  امهررا. 

                                                           
لىنةىنررنع ا  ررا  اررن حارر ع لنجرر اات النلهرر   ررنا ارر نلع خنيررن يع  تصرر ىن  وتهوىنررت حوررل ال نفىنرر ع  ارر ح ال ضرر (1)
 . 404ع  2جمع 1996ع 2ط

لعىنررت  اررذ  رر  الررذان حةررذ ايفاىنررذع ام  ةرر  الهصرر ا ع خررلوتع  عحررن ف رر  ا حناارر  اخررن ىجررنمع ليررج الوةىنرر  (2)
 .573ع  2جمع 1991-ه1411)لط(ع لةنننع 

 .خهذىنولن  565ع  نةاو (3)
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لهرا امهراع حنر :  ل هبن ل  الي غع فنن ذلر    و ذهع خل والذ ل ل  امها لالل  اننىن  ا
ل للىنرو خيرل و رنط   َ   امعص ل لن )امها( امةه م لن ظنى  الوةا وال ي او  )فينل ال لنل(ع

ةا لها مث اةم  ذل  امها ل  لها ء ر  خذاللر   ن اهعل لن الو    ي)لها امها( ى و 
 .(1)ايفنط حوىنو

امعنلىنرررررر ( يف تةاررررررله   لررررررو تهررررررن : لررررررذث "الةرررررر اط" حررررررن )امل نلرررررر   ل  الننرررررر  ذلرررررر 
﴿                        ﴾ رررررررررررررررررررررررررررررنئ :  109 نهرررررررررررررررررررررررررررررنم:ا 

ل ةررناع  رر ل ا ا رر ط هللا  ررول هللا حوىنررو و رروم  ن ارر تىنهم خناارر  الرر  نزلررت يف امعاررا ن: ا»
 ﴿  :الجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره اط                             ﴾ 

زط هللا تةرررنا  ع فاررر ل ا ا ررر ط هللا حوىنرررو و ررروم  ن انزهلرررن حورررىنهم  ررر  اولنررر اع فررر ن04الجررره اط:
وتهن   ل لو ان ءلن ا: ﴿                      ﴾ :(2)«109ا نهنم. 

فنمل نل  ىنن لو ةنا وى  ل نل   ناالىن ع  هنم مل اُر َف وا  ر ا  ع وا ر نذ يف ذلر  ل  
اله خىنرر  ممررن ح ررا حوررل الررن   وهبرر ا ا رر ن حواررنط .امعررنم اخلررناال  ام اينررل يف  ررة  النررزوط

الارررىننك يف   اررر  ن  فرررذوا حورررللهوارررنط الرررن  امهن ررر ان حنرررذل  رررنخعلالعررر ء  لاا ررر  ولورررىنً  
 .(3)لذاذ لالالت خها الهنن   امل نلىن 

 هع فإنو ف ل  ضالا حنئذا اةاّ  الن نة حن ام   ط وااااط "الزةج ي" وفان ت ّوم
   ىن، اع ط يف تةاله لع لو عنل الاىننك ام ل  نذ ت وم حن امل نل  امعنلىن  ال  تا

 ﴿ تهن :                                    

                                                           
-ه1428ع 1ا الة رر ع للجررتع  رر اانع طلعىنررت  اررذ اضرر ان الذاارر  وفررناز الذاارر ع لا انىلرر : لالئررل املحاررن ع (1)

 .269-268 مع 2008
 .350-349ع  1ع لهن  الع ءنع جالة اط  (2)
 .10انىل : لىنو ل نزااع حن  نىل ا  لإل نل  المالا ع   (3)
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       ﴾  :عالنصناى)ال ان ءتىنننىم ال  نب( اهج الىنه ل و » ع20ا نهنم 

)اه ف نو( اه ف ن ا  ط هللا  ول هللا حوىنو و وم حبوىن و ونه و اليننخت يف ال  نخل له ف  
)فان اه ف ن  خننطىم( حُبَ َىم ونه هتم ال خية ن حوىنهم وال او ةا ن خيلىمع وى ا  ع نلص 

ل فعذ   ا لذن اال ل الما، (1)«ه ف   ىل ال  نب خو وخص   نةّ توا  جهنل  ىل ل   م
)ىم( ل  الىنه ل والنصناىع له  نو مل    هلم ذف  يف الن ع ف ننت ىنن ل نل  لعنلىن  
فاه ف  ل الهىن  المال )ىم( ال ا  تل لال خ  ىن  لعنل  اولي ل  اخ  الن  خنمعنم 

 .(2)اخلناال  اىن  خو

 ا ا لنررن  هنررم تنررنول ّجرر ن تعررذم لررن ل  ىلررنت وءااط لررةها الهواررنط الهرر ب العررذالل اممرر
العةوىنررررر  والةهذاررررر ع وذلررررر   انرررررنط و لاررررر  انهتن الذا وىنررررر  واخلناالىنررررر ع  م  وررررراظرررررنى ة امل نلررررر  

لاا رر هم ال  وىنوىنرر  لومررانئ  ووظنئةهررن النصررىن  و مهىن هررن الذاللىنرر  يف اخرر  مجررل الررن  خهمررهن 
خةها لا ل الرن ع وتةارلىن لرن لنىلر ا امعرنم اخلرناال  لذا  نخرت ل الهىنر  خهرا المرانئ  

 وهب ا فنن ا  ل خهىنذان يف لاا  هم ى ه حن حوانط الن  امهن  ان.ع صىن يف الةنىن  الن
 
 
 
 
 

 

                                                           
حررنلط   ررذ حةررذ ام الرر ل وحورر  ال جررنت حررن  عررنئت  رر الا ال نزاررل وحىنرر ن ا  نواررل يف والرر ه ال  واررلع لعىنررت  (1)

مع 1998-ه1418ع 1ه لا ع طف    حةذ ال  نن   ذ  ان يع ليةه  الهةىن ننع ال انغع الار اذ لهّ غ و 
 .331ع  2لب

 .11انىل : لىنو ل نزااع حن  نىل ا  لإل نل  المالا ع   (2)



 يف الدراسات النصيةة اإلحال ...........................................................................................الفصل األول
 

 

46 

 وظيفة اإلحالة: /ارابع
ااخيررررن لهاررررن ذا لوا فهررررنط يف اتاررررنك النصرررر  ع واخرررر   الزائهررررن خهمررررهن تهررررّذ امل نلرررر  

ىررر  و ارررىنذ و ذترررو الهنلررر ع يف  رررنه ال ان ررر  الجرررنلل لورررن  وجت و رررىنو    اّررر خرررةهاع فهررر  
 لش..ال  نئل ا   ى فنل   اا وايف تع .. تة ك امن خ ل 

الار ا فر ى  هنن  نلاة حول  نه  -ال  انةي  املاناة للىنهن -إل نل ولن امزاان امها  ل
يف  وىررر ا لرررن اوفرررذ  مهىن هرررن عع والررر خ  خىننهرررن اخيرررن واضررر نً ةةنحرررذلو  ا رررل خرررل  الرررزاط الرررن  ام 

ا  ارررل »امل نلررر  يف كن ررر  الرررن :    مهىنررر يف اررر ن "ا  ىررر  الزنرررنل" اعررر ط ع(1)الررر خ  النصررر 
الررر واخ  ل ورررا لرررن  هحنرررذلن ترررااخ   الرررزاؤه خنح ارررنل الررر واخ  امل نلىنررر ع وىررر  "اموةررر   "نصرررن
ذول ا اورر  ال ا ررذة ارر خ  حنن رر ىن ال ا ررذ لنهررن  رراىن وجمنهلررن  فةهمررهن اعررا يف  ىنرر، لررذّ 

خ  خررررل حنن رررر ه خررررنا  ع وخهمررررهن ا اررررنو  ا اورررر  ال ا ررررذة ل   ررررنئ  ا اررررل يف الررررن  فررررل 
لنةصررو  ول ةنحررذة لررن  ىنرر، الافىنرر  الن رر يع ول ررن ال ا ررذ لنهررن ل صررل مررن انن ررةو  اررذ 

هنلررل حي ررم الررن  فررنل  يف ترر ا  لرره الالذاللرر  وامهرراع فنمل نلرر  حنلررل  االتصررنط لررن  ىنرر،
 .(2)«الافىنيب والهنلل الزلج

يف امارررن    خهىنرررذةو      اةررر ررر اط فننرررت  نهنَررروخرُ  لعرررت الررر خ  خرررل  الرررزاط الرررن  نمل نلررر ف
لةىلر   ع  ي خرل لرن ىر (**)والرااخ  امةهر ل (*)وذل   هنن تع ن خل الااخ  ال  رة  النصىن  

                                                           
 . 03ع  انىل :   ذ حةىنة ع امل نل  يف حن  الن  (1)
ل  حورررم الرررن  وجمرررنالت تيةىنعررروع  ل رررلذ ا  مررر  الصرررةىن  ع  ارررو   124ا  ىررر  الزنرررنلع نارررىنب الرررن ع   (2)

 .89  عم2008-ه1429ع 1لنج اات اال   تع ا زائ ع ط
اه فو "لي خ ال انذ" خ نو فل نجنط وفل لال اط  نا و ا ا حنن ر  الوير  يف ت تىنر  نارع  لنن ر  حبىنر، دي رن  (*)

 .136واملال اطع  نىل : الن  واخلينب ا  لو  م  و ال  نخ   و الاانل  و الع اطة  ن ت م يف ت اط  لج
  ونررر اط 247يرررنب واملالررر اطع  نىلررر : الرررن  واخلاالنارررانم  لذن فهررر    ن رررو. اا  عرررت خرررنلااخ  امةهررر ل   (**)

-2006ع)ةيرررر ط(ع النلهرررر  ا زائرررر لف  ااهعرررر ءن ال رررر مي  رررر اة النرررر ا  ئ ذالررررنع  ط و رررر  االناررررانم يف الخلورررراع 
 .53 مع 2007
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ز ام وعر  ىنرلاللىنن لو  ظن وتارنحذ حورل لة نوكن  ً  تصنه اخين لهن ان وى  لهن يعولن ى  
 .(1) ولحانط ذىنو خل الانخت وال  ت لنهن وان ةنىو لوه    امهن ا 

 نن ىنررر عمرررن  رررةت لرررن  املارررناة»"  ن وظىنةررر  امل نلررر  ىررر   لخررر اىىنم الةعررر رررة   " واررر ى
ولرررن مث    ررر ىع و خنيفررر ت لرررن نن ىنررر   خرررنل  اخهعوال هررر اا حنرررو خنلمرررالع  و خرررنل   ااع  و 

 .  (2)«انلين امل هنم يف لعىنت ال ان   النص  لن نن ىن  
ي   لواهتررن  فنلمررانئ  لرره ولررن ىنررن  ررذ امل نلرر  لعررت ال ان رر  لونصرر   وذلرر  خ ا رر

 لىن لن ال  نئل تاهم يف لعىنت ال خ  خل  الزاط الن ع ولن حورل ام وعر  لالّ الة ر، حرن 
ا لوات ال   نلت خةهل امل نل    اط لا ل الن  )حول الارنخت  و ال  رت( ى ه ل الهىن  

اخلررناال   خررل  الررزاط الررن  لررن الهرر  وخررل حنمررو (*)االل  ررنم خرر ل   و  ررناج الررن   فىن ررذث
 ةنحل خرل ام وعر  والرن  لرن  ر ط لحرنلة الوةرا اىنرل الن ط ات للن اله     ىع وذل  

اال ر ا اا ايفعىنعر  لره  خعرنطل  لن حيىنل للىنو واخيو خنم  ا اخلرناال  الر ي حي نالرو ام وعر  مل
 الن .

ل حوررررر   ىنررررر، لهنرررررن لىنرررررل االتارررررنكوامل نلرررر  خررررر ل  ت ررررر ن و رررررىنو  لهاررررر  لرررررن و رررررنئل 
نررر  لرررن فهنرررن  ح  رررنت لهىننررر  لذا تررر اف ت يف  »امهن اررر  العنئاررر  لا رررل الرررن ع اله  رررنت 
 ل  فر  ل  رذاًع  ىنر، تهرذ ىر ه اله  رنت الذاللىنر  ممىنرزة  الزاطه ل آ  ة لجر و  خر الهوت

فنمعنلىنر  تارنىم يف »  تر    مهىنر  امل نلر  خن حىنهرن لرن ىنرنع و (3)«لون  خنح ةناه و ذة لاللىن 

                                                           
 .55ع 5ن  ع  ع امل نل  يف حن  الانىل :   ذ حةىنة  (1)
 . 39 ع 1جحوم الوي  النص ع  (2)
ال ي اعنخرل االتارنك والارة .  "Cohesionى  لصيو   نم خامج و حةذ العنلا  نىنج حن ال وا  ا  وىنزا  " (*)

ع لف اعىنررن حةررذ العررنلا  نىنررج نىلرر : فررنن لاارر ع الررن  والاررىننك ا  عصررنط الة رر، يف اخليررنب الررذال  وال ررذاو ع ت مجرر  
 . 197مع  2000امي بع )لط(ع الج كع 

 . 16ع  خلينبع لاننىننت ا اذ  ينيب (3) 
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النصرررىن  خرررذوا فهرررنط يف اتارررنك  خىننارررن تعررر م امل نلررر  علويررر  خنمعرررنم هنرررن تررر خ  ا  ورررت الرررن  
 .(1)«الن 

ل صر  ال  رذات امل نلىنر  لذ »ال  ر ااع  نرنةلضنف  ل  ذل  لعت اال  صرنل يف الوير  وجتنّ 
لةررا ا رر ى لارر ا ا يف  نةاررو ال  ررتىنهررن وجتنرر  لارر هاوهن لحنلهتررنع ويف الهنن رر  اررنط لل

 .(2)«اال  ا ااا ولن مث ت  عت   نال  لو ص ا  خو ل ة    ىازون الةهنط لون ايف
وفررررر ل  تارررررهم يف ضرررررانن حاوىنررررر  ال  ا رررررل ذاهترررررنع فارررررن اررررر وط ال  ا رررررل  ن ا ررررر ن 
ام  نطةرررنن ل ةعرررل  ررر ا   )يف ال  نطررر  امةناررر (  و ضرررانىنن )يف ال  نطررر   رررل امةناررر ( 

   .(3)لو ينبحول جمنط وا ذ 

 :(4)النعنط ال نلىن امل نل  يف ودي ن  ن نو   وظنئا 

 ع فه  لعت اال  صنل يف الوي .ولفه ال   اا اال  صناع -1
مارررررر  ذل  الويرررررر  حبةررررررا ا رررررر ى لارررررر ا ا يف الرررررر اف ة لون ايفنالرررررر  ل   الاررررررانح -2

 اال  ا ااا .ال ص ا  خو ل ة    ىع ولن مث لعت لةذ  
 .لون اهم يف تنىلىنم الة  ة ا  ن ىن  تعذمي امهو لنت يف ا ل الزئ ع لن ا -3
ةهذارر  حوررل لعىنررت الررااخ  النصرر  وت ينىنررا العةوىنرر  و التهاررل امل نلرر  النصررىن  خن حىنهررن  -4

 الع اطة.اى انم ام وع ع فان تانحذ الع اط حول ل ا و  
امل نل  الذا وىن  ت خ  الن  خهمو خرةها وامل نلر  اخلناالىنر  تارهم يف  رنه الرن   -5

 لن   ط اخيو خاىننك ام  ا.
                                                           

 .17  عخلينبع لاننىننت ا اذ  ينيب (1)
 .84 انم   ذ ف جع نىل ا  حوم الن ع   (2)
 ع)ةي ط(لنالارر للرر ف ة الةنىنرر  امل نلىنرر  يف لارر ان  صررنئذ ليمرر ب حوىنهررن لنررزاا  ةررن ع  خ خررنف  خ ت حرر ع انىلرر : (3)

 .24  عم2009-2008 نج خلم ع خنتن عايف النله 
تعذمي  وىنانن الهيناع ل  ة  االابع العرنى ةع لصر ع ع النىل ا  وال يةىنت -حزة  اذ اةلع حوم لي  الن  انىل : (4)
نع  حن: ف دي    ايفىن ع ال ان   النص  يف لا ان   ن  ايفىنرنة  يب العن رم  .120 مع 2007-ه1428ع 1ط

 .78الجنيبع  
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ل  حنن رررر    رررر ى  فررررذالل هن ااالهرررر كورررر  لاللرررر  لارررر عو  ىرررر  الرررر  ال  امل نلرررر  لوات و 
ضررو ف  ىنررل  هنررن تجررل للىنررو وته ّ   ه اررذ حوىنهررن ل  ذاررذ اررنط للىنررواُ لا ررل الررن   و  ناالرروع 

حوىنررو وترر تة  خرروع و ررذ ا  وررا الهواررنط يف تارراىن هنع فاررنهم لررن  طوررت حوىنهررن  لوات وىرر ا لررن 
ا لوات  ىر : »ناريف   هل خر اون وار ط"فارن نعورو حنهارن "  " ذه حنذ "ىنلىنرذاي وا ىنر   ارن

 ع(1)...« ررننلىن ل  ارر ط ء رر لالرر  ته اررذ يف فهانررن هلررن ال حوررل لهننىررن اخلررن ع خررل حوررل 
المرررانئ   ارررره   وحررررذّ  هلررررن مسرررنت "ا لةرررن  ال ننئىنرررر "ع ووضررره و طورررت حوىنهرررن "لي خ ال انررررذ"

ويرررر  وحررررّذىن لررررن  ةىنررررل  طوررررت "ا  ىرررر  الزنررررنل" حوىنهررررن "الهنن رررر  امل نلىنرررر " يف الع و (2) ن احهررررن
امه ِّضنتع و انا ل   هنن ت   ته امن حن و ذات لهااىن  دي ن  ن نيوت حوىنهن لصريو  

 .(3)اجل ل  ذات  و ل  ه  و  لن... لن الهنص  املانايع وتجال فل
فإننررن والررذننىم يف تارراىن  و ررنئل الررااخ  امل نلىنرر ع لذا فررنن حواررنط الررن   ررذ ا  وةرر ا و 

 ررررذلىن "ىنلىنررررذاي وا ىنرررر   اررررن" يف ارررر ث  لذال  ررررنئلع تورررر  لذاررررذ يف  ة وةررررل فرررر ل 
زنرررنل" يف المرررانئ  و صررر ىن "ا  ىررر  ال ع(4)و مسرررنط املارررناة و لوات امعنانررر  و رررنئل: المرررانئ 
 .(6) فينر  لرن حجر ة  نر ال "beacco , darot" "نف  ولااوخر" وىر  حنرذ ع(5)و مسنط املاناة

 الوي  اله خىن : و ن  ة  خ ف  ال  نئل ا فين  اىن حن يف
فهرنط لره   ا فه  تع م خر عتهذ المانئ  لن  خ    لوات ال ان   النص الضمائر:  -1

 ارررال وت ةررر ل المرررانئ  يف اله خىنررر  ل   وت اخيرررو. حنن ررر  امل نلررر  ا  ررر ى يف اتارررنك الرررن 
                                                           

 .230اخلينبع  لوىنل  (1)
 .221-320الن  واخلينب واملال اطع  انىل :  (2)
 .116-115ناىنب الن ع  انىل :  (3)
  .18 اذ  ينيبع لاننىننت الن ع   (4)
 .117ناىنب الن ع  انىل :  (5)
 ا رررنل  لف ررر ااه علاررر ان   رررن  ايفىنرررنة  ئ ذالرررن لىنورررل  رررهلع اخليرررنب الجررره ي لرررن لنىلررر ا لارررننىننت الرررن انىلررر :  (6)

 نع  حن: .245  مع2012-2011ع النله   اذ  ىنم ع خا  ةع )ةي ط(
Jean Claude Beacco, Mirrielle Darot , Analyse de discours, Lecture et 
expression, Hachette, Larousse, Paris, 1984, p164, 168 . 
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امعررنم  و اليىنررنبع وت ةرر ل اليىنررنب وذلرر   ارر  ايفمرر ا يف مهررن: ضررانئ  ايفمرر ا وضررانئ  
  ل  ضررانئ  ام نطَررىرر  الةررنثع و انئ  امرر  وم خنح ةناىررن ل فررز امعررنم املاررناي ضررا و  ل  
ومثرررر  تعاررررىنم ء رررر   ع(1)لام عةِّررررااررررّال جررررنافو فىنرررروع و او خررررل امرررر  وم يف ذلرررر  امعررررنم نالرررر ي اع

 عضرانئ  وال لار  لينرل:  نرن»: وى  الن " لاننىننت" وف نخلومانئ   واله " اذ  ينيب" يف  
ع  ف نخرررو  عف رررنهبم  ع نخررر ف عضرررانئ  لو ىنررر  لينرررل: ف رررنيب ع و..لشىرررن. عىرررم عىررر  عحنرررن ع نرررت

 م نط  والينئ .ام  وم و اضانئ  انذاج ل و وف  العاال ، (2)«ف نخنن...لش
لذ ال  عالمررانئ  :لينررل عتعرر م  مسررنط املاررناة خررنل خ  العةورر  والةهررذيأمســاا اإلرــارة:  -2

 يو ررر   تارررنك الرررن  واخررر   الزائرررو. لذا اخيرررت مرررن تجرررل للىنررروع ولرررن مث تارررهم يف اتةهرررم لاّل 
تعاررىنم  مسررنط املاررناة يف اله خىنرر  ل    اررنلهن امه وفرر  خنح اررنل اماررنف    خررن وخهررذا لررن ل  رره 

  حوررل ىنوررحبارر  الىل فىنرر  ا "وا ىنرر   اررنامرر  وم يف ام ررنن والزلررننع و ررذ  ررنةهن "ىنلىنررذاي 
االن عررررنط )ىرررر اع  ...(ع  والزلررررنن )اانع  ررررذا...(ع ولنهررررن اىنورررر  حوررررل ام ررررنن )ىنررررنع ىنررررن 

   .(3)ىوالط...(ع  و  ا  الةهذ )ذا ع تو ...( والع ب )ى هع ى ا...(
غ تعررر م خرررنل خ  العةوررر  والةهرررذي لينرررل  مسرررنط املارررناةع لذ تهررر ّ األمســـاا املوصـــولة:  -3

لرر ا فهرر  ال   فرره لهبنلهررن  ىن وتوترر خ  اخيررن ت فىنةىنررنع وىرر  حب ررم لهبنلهررن ل ررنج ل   ررو  تةّارر
ورررر  الصررررو ع خجرررر ط  ن ت رررر ن الصررررو  لهو لرررر  لوا وعرررر  )الاررررنله(  ةررررل ذفرررر  مجتنةصررررل حررررن 

الررر يع الررر ع الوررر انع  يف اله خىنررر  لرررن فرررنن ة صرررن لينرررل: ولرررن ا مسرررنط ام  ررر ل ، (4)ام  ررر ط
   اىنررره ا نررر الع لينرررل: لرررنع لشع ولرررن فرررنن لجرررافن اصرررو..ل ئررر .االو رررننع الررر انع الوررر ا ع 

 لش.لن...

                                                           
 .117ا  ى  الزننلع ناىنب الن ع  انىل :  (1)
 .18لاننىننت الن ع   (2)
  .47 ع الااخ  النص  خل الجه  والنين  عوانىل :  اى  ل ى ن الذاولي  19 نيبع لاننىننت الن ع اذ  ي (3)
 .24-23  ذ حةىنة ع امل نل  يف حن  الن ع    و 118ا  ى  الزننلع ناىنب الن ع  انىل :  (4)
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ال يررنخت  :لينررل ع ل لررن امل نلرر  ارر م خن رر هانط حنن رر  حنلرر ىرر  نررأدوات املقارنــة:  -4
 لنىلر ا االتارنك ال لرن ال اىنر  وال ىنةىنر  فهر  : و حنن ر   ن ر  لينرل عوال جنخو واال   ت

وخنرنط حوىنرو فهر  تعر م خ ظىنةر  اتارن ىنو ، (1)نصرىن  ل وا حن المانئ  و مسنط املاناة يف ف هنرن
  :(2)ل  وتنعام
 ع)لينررررلال جررررنخوع واال رررر  ت ولررررن  لينو هررررن: ن ال يررررنختع و لعنانرررر  حنلرررر : وا ةرررر ل لنهرررر  - أ

 نةلع  ل... لش(.
  ولررررن  لينو هررررن ) فينرررر ع لعنانرررر  فىنةىنررررع و لعنانرررر   ن رررر : وت ةرررر ل ل  لعنانرررر  فاىنرررر  - ب

 .... لش(. فملع  مجل
 اععر  لورااخ  النصر ع واح ر  لعذ حرذت  لاة ال ه ارا لرن الىلر اى  أداة التعريف: -5

ن ال  ررررذات املاررررناا  لرررر ررررنةن  امل وىنزارررر ( يف the) لاة ال ه اررررا  "ىنلىنررررذاي وا ىنرررر   اررررن"
ارررذلة لررر وات لهىننررر  ف مسرررنط ا حررر م ىررر  نررر ل ل رررن    اررر  لرررن املارررناانت و ، (3)انارررذة

لينرررل  مسرررنط ا رررنل والصرررةنت الذالررر  حورررل الهاررر م فنل الرررل وامررر  ة  والمرررانئ  و مسرررنط املارررناةع
نهرررررررن ىنهم امعرررررررنم ال ةوىنيررررررر  يف لصىنصرررررررهن وتهىنوالجرررررررا ة والي ارررررررل والعصرررررررل...لشع فرررررررإن   ررررررر

ولذاذىنع فننت   ر ب ل  لىلرنى  االنارانم لنهرن ل  لىلرنى  االتارنكع ولن خعىنرت  نفىلر  
  .(4) هن فننت    ب ل  لىلنى  االتانكىنحول حا ل

  نئل االتانك امل نلىن  ام ةت حوىنهن حنذ   و  لنىل ي حوانط لى ا ح غ ل الز 
وا انن  اه ىن  عال يةىنعىنل ذا، حنهن يف الةصول ام الىنلو ذل  كهىنذا لو ع الن 

لاوىنانن  "لا ان ا زائ "يف يف لعىنت ت اخ  النص    واولا و   اىن ت الاا  هانال و فين ىن 
 الهىنال.

                                                           
 .179 وىنل ان   الةينا ع الااخ  النص  يف ض ط ال  وىنل الوان  لو ينبع   (1)
 .47 ع الااخ  النص  خل الجه  والنين  ع اى  ل ى ن الذاوليو   19 اذ  ينيبع لاننىننت الن ع   انىل : (2)
 .128ع  1 اذ الجنوشع    ط لوىنل اخلينبع ج انىل : (3)
 .246-245لىنول  هلع اخلينب الجه ي لن لنىل ا لاننىننت الن ع  انىل :  (4)
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 :هيدمت

النصػػػألهنّ نػػػ ّع ماػػػمّتػػػ ّالرارػػػ تّكالعاػػػ راتّ تاػػػ ؽالضػػػر منّأػػػ ّدوػػػنزّددكاتّااّتعػػػ ٌّ
تػنو ّدنػ ّةيفػ ّ مكظأػ ّوػ ّّكّكذل ّكظػ م ّسلتاةػمّباػوّأهاعيفػ ّمّاجلراػمهنّكاجلرلّادلتت ليمهن
فيحػػ ثّعهتػػ ّأػػ ّالتػػهازفّكالترػػ ف ّكااعاػػه ـّوػػ ّتن  ػػن ّأػػ ّّمةػػصّادلختاوػػ ّداػػاانّالػػن

فياػيف ّّأناعػ .إىلّأػ ّخػالؿّالعػهدةّّخالؿّاإلب لمّاليتّتعرلّتلّرو ّوىنّالػنصّكتنايياػ 
وقاػػ ّأعتػػأّمّددانّادلعػػ يهنّكتايػػ ّكتهاػػ ّمّياػػوّأػػ ّا بيػػ فّك،ػػهحّالرػػالـّك ره،ػػ هنّ

فّأعّ وهػ ّأػ ّددكاتّرهٌّتلّوينيف ّلثنّأ ّتا راتّكرتلّليصٌّتن ّكالضروّههّالذمّجيرعّأ 
ت لي ّن عصي ّن اّكرتاػوّالضػروّّكّّز هنيايف ّمّتشريلّأعىنّالنصّكإونافهنّ(1)ااتا ؽّعايه ّن

ّ. ـّمّادلعػػػىنادؼّالتٌػػػطّمّاإل،ػػػر رّالػػػ ٌّشػػػ ّىكّيّأػػػ ّخػػػالؿّكاػػػهد ّمّال ييػػػوهنّّككظيةتػػػ ّإٌاّ
ين كػػػػمّكمسػػػػألّاػػػػذاّادلصػػػػلاصّأػػػػ ّااػػػػلّالاصػػػػنك هنّ ػػػػوّدفّالرػػػػهفي ّكلاقػػػػهفّتايػػػػمّأصػػػػلاصّّ

ّ.(2)كأرني هنّكههّو دلعىنّعةا 

لنصألّلقص م ّال كهافّسنتها ّااػيالّكاالّاحل كثّت ّدكرّالضر منّمّحتقيقّال او ّا
 كوعػػاّالتقاػػير تّادلعنكفػػمّلػػ ّتنػػ ّتارػػ نّالنحػػهّالقػػ اأ .ّفترحػػهرتتنػػ ّدالػػمّالضػػروّ

هنّ،ػػػرنّ«ّ":لاػػػ فّالعػػػنب"اػػػ نّمّأع عيػػػ ّبػػػهؿّاذلػػػاٌاؿّكالٌضػػػع ّدكّاخلةػػػ نّكالٌاػػػ هنّفقػػػ ّ
ّكع اػمّهنّالض ريهرهنّكههّاذليػ ؽّالال ...اؿّكحلىّىاّىهنّاذلّينّيرّيالضّ ّهننّيرٍّالضّ  اىاؿّكالض ػٍع هنّكرتىىػلهّ،ىػ ًأنه

ّكداخػػػليّاخلػػػ  ًنهنّكاجلرػػػعّ ّالػػػاىٍلً ...هنّكالضبػػػًرويّالٌاػػػني ػػػ ؿّالضبػػػ ًأني ّأػػػ ّالٌناى ...كالٌضػػػرينى ،ى ًأنه
ّمّعةاػػػػألّ ػػػػي  ّدمّدىٍخةىيتػػػػ ّّ الٌضػػػػرى مًنلّكالٌشػػػػألنّالػػػػذمّتيٍضػػػػريني ّمّاااػػػػيفهنّكتقػػػػهؿّدىٍ،ػػػػرىٍنتي

ػػػػػػ ّّكدىٍ،ػػػػػػرىنىٍت يّا رضّ ٌياتػػػػػػ ًّإٌأػػػػػػ  ّأػػػػػػ ّادلػػػػػػ ًؿّّالػػػػػػًذمّاّكػيٍناى ػػػػػػةىنوهنّكالٌضػػػػػػرى ري ّكًإٌأػػػػػػ ًّواى مبىػػػػػػٍهتو

                                                           
 .164هن137ّص1ّكنظن:ّ احألّإوناهي ّالةقألهنّجّ(1)
 .84صهن3ّجو ّكعيشهنّ نحّادلةصلهنّت ملّالرتوهنّووكتهنّلان فهنّ)دط(هنّ)دت(هنّكنظن:ّاّ(2)
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تنػػػ ّالٌنحػػػ ةّالعػػػنبهنّبيػػػثّكقػػػهؿّ"اوػػػ ّهشػػػ ـ"ّتػػػ ّّّشلػػػ ثالّادلعػػػىن.ّكصلػػػ ّهػػػذاّ(1)»ريايهتىػػػ 
ّالشػػػألنّإذاّسػػػ ت ّكخةيتػػػ هنّكأػػػنيف ّاػػػهذل ّّ«الضػػػروّ إمنػػػ ّمسػػػألّأضػػػرنناّأػػػ ّاػػػهذل ّّدٍ،ػػػرىٍنتي

ّالٌشػػألنّمّعةاػػألهنّدكّأػػ  ّالض ػػرهرّكهػػهّاذلػػاٌاؿهنّ عػػ ّكعػػىنّالٌضػػروّمّال  لػػوّاايػػلّدٍ،ػػرىٍنتي
ّ.(2)»احلنكؼّ

أػػ ّك،ػػعّدلػػترا هنّدكّسل  ػػوهنّدكّ  مػػوّتقػػ ـّذيػػن ّّ«دعػػ :ّّكالضػػروّمّتػػنؼّالنحػػ ة
اتاػػ ّدفّالضػػروّّ«ق(ّوقهلػػ :626ّككعنفػػ ّ"الاػػر يأل")تّهن(3)»لةظػػ هنّدكّأعػػىنهنّدكبررػػ 

را ّدكّإىلّادلخ  ػػػوّدكّإىلّ وبػػػػ ّوعػػػ ّسػػػػاقّتاػػػ رةّتػػػ ّااسػػػػ ّادلتضػػػر ّاإل ػػػػ رةّإىلّادلػػػت
أه،ػػهعّليشػػوّإىلّأاػػر  ّالػػذمّسػػاقّاػػ م ّأقػػ ـّأػػ ّكرػػىنّوػػ ّتنػػ ّّك»ّهنّفيفػػهّإذف(4)»ذيػػن 

ّاحل ،ػػنّدكّال  مػػوّ ّيرػػ ّدعػػ ّكػػ ؿّتاػػ ّترػػـه تعينػػ ّكذيػػن ّكلينػػهبّتنػػ ّكذلػػيفّلالختصػػ رهن
ّأ لػػػػػػيف"هنّكهػػػػػػذاّهػػػػػػهّادلقصػػػػػػهدّوقػػػػػػهؿّ"اوػػػػػػ ّ(5)«دكفّدالػػػػػػمّخصػػػػػػهصّال  مػػػػػػوّدكّاحل ،ػػػػػػن

ّ:ق(672)ت
ّسىٌ ّوً لضبًروًّّّّّّّّ ّكىٍههى ّيىأىٍعتى فىرى ًّلًذمّ ىٍياىموّدىٍكّبيضيهروّّّّّّّّ

(6)ّّ
هنّفا تتاػػػػ رّأعنػػػػ  ّاتتاػػػػ راتّسلتاةػػػػمكذلػػػػيفّباػػػػوّّتعػػػػ دةككقاػػػػ ّالضػػػػروّإىلّدااػػػػ ـّأ

لةػػمّأه،ػػهعّكعػػ ّّ«ىلّ،ػػر منّادلػػترا ّك،ػػر منّادلخ  ػػوّك،ػػر منّال  مػػوهنّفيفػػهّإكنقاػػ ّ

                                                           
 .492-491صّهنّأ دة)ضّـّر(هن4او ّأنظهرهنّلا فّالعنبهنّجّ(1)
ّيالـّالعنبهنّدارّالّ(2) لالمعّلانشنّكالتهزكعّكالتص كنهنّالق هنةهنّاو ّهش ـّا عص رمهنّ نحّ ذكرّالذهوّمّأعنفم

 .168ّـهنّص2004أصنهنّ)دط(هنّ

 .401هنّص2 نحّالٌن، ّتا ّالر فيمهنّجّ(3)
هنّحتقيػػػقّتاػػػ ّاحلريػػػ ّهنػػػ اكمهنّدارّالرتػػػوّالعاريػػػمهنّوػػػوكتهنّلانػػػ فهنّطّ(4) ـهن2000ّ-ق1420هن1ّأةتػػػ حّالعاػػػـه

 .116ص
 .108ـهنّص1994فمهنّال ارّالايض نهنّادل نبهنّ)دط(هنّدت ـّبا فهنّالا مّالعنويمّأعن ه ّكأان ه هنّدارّالاق ّ(5)
ّلالا تػػػػمّكالنشػػػػنّكالتهزكػػػػعهنّوػػػػوكتهنّلانػػػػ فهنّطّ(6) هن1ّاوػػػػ ّأ لػػػػيفهنّأػػػػلّا لةيػػػػمّمّالنحػػػػهّكالصػػػػنؼهنّدارّوػػػػ ّاحلػػػػـا

 .18ـهنّص2002ّ-ق1423
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ّأقػ ـّأػ ّكرػىنّأار  ّسّه انّدي فّأترار ّدـّسل  ا ّدـّ  ماػ هنّكتايػ ّفػهفّهػذ ّا لةػ ظّتقػـه
ّيػذليفّو تتا رّاسػتعر ل ّكّهن(1)»ا ّأاري هت  هػهّهنّفػ  كؿّإىلّااػر ّ:ّأاػت ّكوػ رزّكنقاػ 

و تتاػ رّقاػ ّنهنّكك لذمّكذينّمّالرػالـفّهنّدأ ّالا يالذمّاّكذينّمّالرالـهنّككق رّتق كننا
ّيػػػػذليفّو تتاػػػػ رّادله،ػػػػعّمّال ييػػػػوّإىلّأػػػػ ّكاػػػػر ّنقاػػػػةصػػػػلّكأتصػػػػلهنّككإىلّأنّلصػػػػها   

ّوضروّالةصلّدكّالعر دّك،روّالشأفّكالقصم.
سلتاةػػػػمّتتعاػػػػقّو لٌضػػػػر منّمّترهأيفػػػػ ّأػػػػ ّبيػػػػثّاعةصػػػػ ذل ّ كاػػػػ ّذيػػػػنّالٌنحػػػػ ةّدبر أػػػػ ّن
سلتاةػػػمّلاٌضػػػروّادلٌتصػػػلّأػػػ ّبيػػػثّدتحٌضػػػ ّلانفػػػعّ ّيرػػػ ّذيػػػنكاّدااػػػ أ ّن دكّكاتصػػػ ذل ّو  فعػػػ ؿهن

النصػػػوّدكّاجلػػػٌنّدكّاا ػػػ اؾّمّيػػػلّذلػػػيفهنّكاػػػ ّااػػػ ّ"دتػػػ ـّباػػػ ف"ّالٌضػػػر منّإىلّااػػػر ّ
رمياػػػ ّبػػػ :ّ،ػػػر منّبضػػػهرّك،ػػػر منّ يػػػ بهنّكلرػػػلّأػػػ ّهػػػذك ّالقاػػػر ّفػػػنكعهنّفضػػػر منّ

خ  ػػػوّكاإل ػػػ رةهنّدأػػػ ّ،ػػػر منّال ياػػػمّفتشػػػرلّالضػػػر منّاحلضػػػهرّتشػػػرلّ،ػػػر منّادلػػػترا ّكادل
ّ.(2)الشخصيمّكادله هليم

رػػ نّالػػنصّدفّ،ػػر منّادلػػترا ّكادلخ  ػػوّحتيػػلّإىلّ ػػألنّخػػ رجّالػػنصهنّفيفػػػألّككػػنلّتا
ّي لضػػػروّ"دعػػػ "ّكّ"ضلػػػ "ّفهعػػػ ّكصػػػ ؽّتاػػػ ّذاتّخػػػ رجّ تعػػػ ّأػػػ ّاايػػػلّاإلب لػػػمّاخل رايػػػمهن
النص.ّكيذليفّتن أ ّخي  ػوّالر تػوّادلتاقػألّفياػتخ ـّالضػروّدعػتّدكّدعػت ّدكّدعػلّفهعػ ّ

ّمّالرػالـّادلاتشػيف ّوػ هنّدكّمّداخػلّالػنصّإٌاّكاػ ّحتيػلّإىلّّهنحييلّإىلّرلرهتمّأػ ّالنػ س
اخلل بّالاندمهنّدأ ّ،ر منّال ي بّفيفألّحتيلّ  لا ّإىلّ ألنّداخلّالػنصهنّفترػهفّإب لػمّ
عصيمّ)داخايم(ّااايمّدكّوع كػمهنّفتػ دمّدكرناّه أػ ّمّاتاػ ؽّالػنصهنّكذلػيفّأػ ّخػالؿّالػنو ّ

صػػػػػألّو ّالنٌّالػػػػػنٌّّكػػػػػنلّدفٌّّ"كش زلرػػػػػ ّالٌشػػػػػ"ّ ػػػػػوّدفٌّ .(3)وػػػػػ ّدااامػػػػػ هنّكاله ػػػػػلّوػػػػػ ّدااػػػػػ أ 
                                                           

ّيتػػػ بّالعػػػنبهنّدأشػػػقهنّسػػػهرك هنّ(1) )دط(هنّّ ػػػةيمّأليفػػػنمهنّال الػػػمّاإلحي ميػػػمّمّالصػػػيوّاإلفنادكػػػمهنّأنشػػػهراتّاحتػػػ د
 .204هنّص2003

 .109هن108ّكنظن:ّدت ـّبا فهنّالا مّالعنويمّأعن ه ّكأان ه هنّصّ(2)
 .20هن19ّدزت ّتةيةألهنّاإلب لمّمّضلهّالنصهنّصلّّك18زلر ّخل يبهنّلا عي تّالنصهنّصكنظن:ّ (3)
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ّ-،ػػر منّال  مػػو- ر منّكتحقػػقّوضػػر منّال  مػػوّديكفّ،ػػر منّادلػػترا ّكادلخ  ػػوهنّدٌنػػو لٌضػػ
ّ.ّ(1)ّهألّكب ه ّأ ّو ّالضر منّاليتّتاعوّدكرّاإلب لم

 ع ّلاضر منّمّ"دكهافّاجلاامن"ّلاشػ تنّ"سػاير فّالعياػ "ّكالذمّلهبمّأ ّخالؿّر 
حباػوّأقتضػي تّالاػي ؽّكتنهتػتّّهنالػ كهافّأػ ّا بمّكاسعمكتهزتتّتا ّأتر ثةتّدن ّ

ونازّرت لي هت ّالشعنكمّكروػ ّداااميفػ ّإاص م ّادل كعمّّكّاتا ؽكأقص كمّالش تنهنّفأسيفرتّمّ
ّيػػػلّالتقاػػػير تّادلػػػهركدةّا ػػػلةين ّالتقاػػػي ّا كؿّلاضػػػر منلّوػػػاعاهنّّكوعضػػػيف ّ لشػػػيهت ّأػػػ 
ّككان .
   :ضمائر املتكلمإلحالة ب/ اأوال
ّكذلػػيفّاصػػ ّته ػػيلّالنسػػ لمّإىلّادلتاقػػألّ/النصهنوػػ دلترا ّهػػهّأنشػػبّاخللػػ بّادلقصػػهدّ

فيفهّأ ّالعن  نّا س سػيمّمّترايػمّالتها ػلهنّكدياػلّدبػ ّهنّلتحقيقّده اؼّأعينمّأ ّذليف
 كفّادلنسػػػػلّاّترػػػػهفّلٌا ػػػػمّوػػػػّ»فػػػػػّّأقهأػػػػ تّادلعػػػػىنّدلػػػػ ّلػػػػ ّأػػػػ ّتػػػػأثوّمّدالػػػػمّالنصػػػػهصهن

و لةعػلّادلتصػامّّ"اليػ ن"ك عػ "ّهنّ "ّهنّ"ضلػ "ّهنّ"إكػ م"ّهنّ"إ"دعػّ:ساعمّهألّ ك،ر مّنهنّ(2)«ف تاٌيم
"بًظٌػػػأل"هنّك"عػػػ "ّضلػػػهّ"عظنعػػػ "ّمّالةعػػػلّك"بظنػػػ "ّمّااسػػػ ّهنّدكّااسػػػ ّضلػػػهّ:ّ"يارػػػ "ّك

ّ.(4)و دلاىنّهنّككنات ّفي ّدتيياّالع دّّأةنداّدكّرتع هنّدكفّتعاوّخ ص(3)ضلهّ"ارتّ"الت ن"ك

،ػػػػر منّادلػػػػترا ّمّأعظػػػػ ّاصػػػػ م  ّّعرلتالبػػػػمّدفّالشػػػػ تنّ"سػػػػاير فّالعياػػػػ "ّاسػػػػكّ
ّعةاػ لّّهػألّالشػ تنّالػيتتا ّالػذاتّادلترارػمّّكّاكي فّد اايف ّت م ّهنىلّخ رجّالنصإب لمّلإل

                                                           
 .595هنّص2كنظن:ّزلر ّالش كشهنّد هؿّحتايلّاخلل بهنّجّ(1)
 .45 بهنّصاس اتيهي تّاخللّهنتا ّاذل دمّالشيفنم (2)
-ق1400هن7ّسلتصػنّالنحػههنّدارّالشػنكؽّلانشػنّكالتهزكػعّكاللا تػمهنّاػ ةهنّالاػعهدكمهنّطّهنتا ّاذلػ دمّالةضػاأل (3)

 . 44صـهن1980ّ
العنويػػمّالةصػػح ّػػػػّدراسػػمّمّالانػػ نّالا ػػهمهنّتعنكػػوّكحتقيػػقّكتقػػ  ّتاػػ ّالصػػاهرّ ػػ ه هنّأرتاػػػمّّهنهنػػنمّفاػػيش (4)

 .  215صّـهن1997هن2ّالشا بهنّأصنهنّط
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 عػ ّهػهّالػذمّّعتػ جّاخللػ بلإوػلّالػذاتّارهركػمّمّ» ن ّدتاػلّدبػ ّتن  ػنّادلقػ ـّالنمياػمّ
ّاعػّأأالشػ تنّتػ ّعةاػ هنّهنّبيػثّكتحػ ثّ(1)«كتاةمّو ّأػ ّداػلّالتعاػوّتػ ّأق  ػ ّأعينػم

ّالػػه  ّالعػػنيبّفقػػ  ّمّوعػػاّالقصػػ م ّحيػػ كؿّدفّكصػػهرّلنػػ ّأػػ ّكهنّتػػ ّأشػػ تن ّااػػ  ّاجلاامػػن
لقضػػػيتيف ّّككعاػػػ ّأاػػػ ع ت خػػػنلّكتحػػػ ثّتػػػ ّاعتر مػػػ ّلاهاامػػػنّدكمّاصػػػ م ّّهنوةقػػػ افّاجلاامػػػن

ّتػػػ فعّكأعظػػػ ّهػػػذ ّالضػػػر منّإبػػػ اتّأق أيػػػمّ)خ رايػػػم(ّ.هرهتػػػ ّأترنيػػػ ّادلشػػػ ريمّمّالاػػػهرةكث
 نكػػػقّّأػػػ هنّكذلػػػيفّ(2)بػػػتّكتعػػػنؼّتاػػػ ّارػػػ ؿّتايػػػ دفّكاتةػػػتّخػػػ رجّالػػػنصّّإىلّادلاػػػترع

مّادلقػػػ ـّا كؿهنّلّتاػػػ ّتاػػػ ّالشػػػ تنّّهػػػذ ّالضػػػر منّت مػػػ ّهّدياػػػنهنّّكالاػػػي ؽّادلقػػػ أألّلاػػػنص
ّالشعوّالعنيبّكاجلاامنمّث عي .

     (ّ:كاابفةألّاصي ةّ)  تنّّّّ
 ّّيفػػػػ اػػػػػػػػػػػػنٍّأّيّألأاػػاّاابّهّّّّّّّّّّّدّىػػ ّبػرّىتىّّػػ ٍّاّىّمػػهاّرىلّاًّإّكّّّّّ
ّّّ ّو ّادلص مػنٍّعّنهًّةٍّاّأّيصوّنأّىّّّّّّّّّوػػ ّ"بيػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ "ّّػتٍّفّىاػػذّىّّّّّ
ّّّػػنٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وػًّ ّىّللاًّّ نًّضّىتا ّاّىّّّّّّّّّّّّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتًّهاّى حلّيًوّّػػػعّهةًٌّاّىتػّىأّيّّّّّ
ّّّػػنٍّػػػػػػػػػػػػػػػالرهاسًّّوعاّيّ-ت ونّوّّّزكػػػػػ رةّى-ّبينػ ّنّػػألوّ ّ اًّكتّيّّّّّ
ّادلنامػػػػػػػػػػػػػنٍّذّىتا ّا ّىّّّّّّّّالن ثػناتًّّوعاّالصقهرًّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلًّأاىؽى
ّّّ"ػػػػػػػػػػنٍّػػػػ"احلة مػػػػدرمّاىلّدمّدىّّّاّّّّّّّّ..رتًّالصّبّألّب ّىّ دّيقّىكتػّيّّّّ
ّي فػػػػػػػػػػػّدع كاّّّّّّػألّبػػػػػػػػػػػػػػػػػاّىػػ اًّبّىّوّىل ّديالّىّّّّ  ّّػػػػػػػػػػػػػػػػنٍّو لةٍهن
ّس فػػػػػػػػػنٍّّاصًّالصّ ّالّىانّأًّهرّىبّىّّكػػػػ ّّػألّبػػػوًّػػػػػػػػػػنّىالعّىّػػػػػػ ّىال ّىّإفّبّّّّ
 (3)س بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍّّفًّهٍّ لرّىيّّكاسعّهّّّّ-ةًّ رّىظّىالنّبّ ّى ٍّرّى-يتأّب يّدّي ّىّّّّ

                                                           
 .45اس اتيهي تّاخلل بهنّصّهنتا ّاذل دمّالشيفنم (1)
 .239هن238ّص كنظن:ّوناكفّككهؿهنّحتايلّاخلل بهن (2)
 .36هن35ّص هنـ2010هن1ّساير فّالعيا هنّدكهافّاجلاامنّػػػّ عنّالاهرةهنّد ة لن ّلانشنّكالتهزكعهنّاجلاامنهنط (3)

 الش تن
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كيػذليفّالضػروّادلنةصػلّّهنالش تنّمّهذاّادلقلعّ،روّادلترا ّادلتصػلّ)اليػ ن(ّعرلاست
ّالشػػ تنّعةاػػ ّإب لػػمّخ رايػػمّ)خػػ رجّالػػنص(هنّتةيفػػ ّأػػ ّإىلالاػػ رزّكادلاػػت ّ)دعػػ (ّليحيػػلّاػػ ّ

كالضػػػروّ)دعػػػ (ّّهن(دأػػػيتّهنبػػػ ايسػػػي ؽّالرػػػالـهنّف لضػػػر منّادلتصػػػامّمّ)اػػػهارمهنّأااػػػألهنّيبهنّ
ّيايف ّل ّدالوّ)دع (هنّكااّددرمّ)دع (هنّ)ّظ هنادلات ّكال تاػ ّيػلّحتّإب ليػمّ  نتنّدع ...(

أنسػامّلاخلػ بّتتحػ ثّّ ذاتػصّليةٌاػن ّككه،ػح هنّكالشػ تنّعةاػ ّتنصنّإ  رمّخ رجّالن
 ّتّاػػفااػػلي ّتػػ ّالعيفػػهدّادلظارػػمّالػػيتّأػػنٌّّااػػبأػػ ّداخػػلّسػػه ّالنظػػ رةّكتتحػػ كرّأػػعّ

الػػػاالدّكدركبّا ملّكالرةػػػ حهنّفاػػػ بتّهػػػذ ّاإلبػػػ اتّاخل رايػػػمّمّتػػػناو ّهػػػذ ّا ويػػػ تّ
ّ.إلييف ّالق رئكلةتّاعتا  ّ

صّوػػ دلةندّليصػػاصّلارػػترا ّاخلػػ ّعرلروّادلاػػتكمّن كػػمّالقصػػي ةّك ػػوّالشػػ تنّأػػ ّالٌضػػ
ّهنّفةألّاهل ّ:ّخ   ّو جلر تم

ّػػػػػػػػػػ منّشّىلن ّالاّىّؽّب ّىتيّّفٍّكدّىّّّّّّّّّّػهدّى هّدفّععػػػػػػػػهٍّكّىّ:ككقػػػػػػػػ ؿّيّّّّّّّّ
 ّّ(1)رادلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دًّّـىّنّىيّىّّ ّي وّىّّػػػػ ّّّنىٍّلّأّىػػػػػػػػػّسّىتىّكأّىّلٍّاّىدىّّه ّهكّىّّّّّّّّ

"ضلػ "(هنØّأاػت اّ)دفّععػهدّّدلػترا ّ)ضلػ (ّلرػ  ّالشػ تنّ،ػروّامّهذك ّالايت ّكظٌػ
وػػػػ ّالنفػػػػعّكالنصػػػػوّّ شػػػػ يأاخلػػػػ صّةر تػػػػمّادلترارػػػػ هنّك"ّعػػػػ (تصػػػػلّ)كيػػػػذليفّالضػػػػروّادل

دب لػتّهػذ ّالعن  ػنّاإلب ليػمّإذّّ"ا أػمّالعنويػم"لتعهدّتا ّاليتّلإلب لمّاخل رايمّّ(2)كاجلٌن"
هنّو ّالػػػنصّالشػػػعنمّواػػػي ا ّادلقػػػ يّكتعقػػػ ّالصػػػامّوينػػػ لػػػّ ّادلقػػػ يّالاػػػي ؽّتاػػػ ّذاتّخػػػ رج

ّوأفف لش تنّهن ّ ّيػ فّا أػنّّت ؽّذل ّالاش منّكا فػناحسّلعنويما أمّاّجيـا وقػ رةّالقػ درهنّكإف

                                                           
 .  36هنّصال كهاف (1)
 ػمّالعنويػمهنّدارّالةرػنّلالا تػمّكالنشػنّكالتهزكػعهنّوػوكتهنّلانػ فهنّ)دط(هنّادلهااّمّاهاتػ ّالاّهنكنظن:ّسعي ّا ف  يّ(2)

 .104صّّـهن2003-ق1424
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هنّفق ّارتا ّتةاوّهذ ّالضر منّمبق أيف ّاإل  رمّاخلػ راألّ)العػنب(هنّكديرػ ّكا كّأاتحيال
ّ:ذاّادلخل ّالترايلّذل ّا

 

 

 

 )ععهد(ّضل                              
ّسألن (ّهن)لن ّع                             
                                 ............... 

    

             إب لمّخ رايم                    

نةّلاهاامػػػػنّعٌصػػػػهن1956ّّاهكايػػػػم)أػػػػيالدّ ػػػػعو(ّالػػػػيتّدلق هػػػػ ّمّأنتصػػػػ ّّت كمّاصػػػػي 
ّيػػ فّكدف تػػ ّتػػ ّثهرهتػػ  هارّمّالاػػّأػػعهنّكتحػػ ثّتػػ ّدرضّالالػػهاتّكالتضػػحي تّأترنيػػ ّلػػه
ّهنّكقهؿ:(1)ن ال ف عّت ّك 

دىزيٍرهى ..ّكىًهألّمّدىٍأعًّ ّألسىًعويّكًدأى مًّّألملىٍّ
انًّّألمّ،يايهتًّ ّ ىيٍفقىمّالاٌٍأًرهنّكعػىاٍعيّالش يفى ى

ؿّالاػىٍ ألّكى  ّكػيٍعاى ّييل ّسىٌ ّكوًنى نًًّّ،الى
ًّأٍ ًّ،يى نًّذىاّالٌت رًكخيّديىٍحيه يًّونىتفىهًّ ّشو

نّهًّيّكىًإذىاّ ىعٍّ انًّّدىٍ الى اى ّوًًن ى ّتيالى
                                                           

 .17هنّصكنظن:ّال كهاف  (1)

)دع (ل ّدالو )دع (ّددرم   
 دع 

 يب ب اي الش تن

 اهارم أااأل
 كاّدع 

 تنصنّأةان
 خ راأل

 تن  نّإب ليم
 

 العنب
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انًّ اصيّو  ىٍياى ًدّمّسيهًحّالًة ى ّثػىٍهرىةهّدتى
دًّ ّنًّالىّخّىال ّ ّسّىاٍّهنّكرًّألًّ ٍّالاػّىّسّىدىعّىّمتىٍ ًّوالى

ّنٍّخ  ًّّلًٌّ هنّمّيّينّىهنّمّآه تًّتّىٍعّدىّّألكاًّنّيمّتّي
ّ!ّاجلاامنٍّّمّااوًّّاحلرنانًّّمًّحّىيٍّالصّبّمّبكًّدّىّك 
نٍّ مًّثىّّنحّياّيًّيٌّهّالىّّيتّينّب..ّدتىّىً ّا تًّعّىتػّياّ

(1).ّ

تنكاػألهنّّف لضروّ)الي ن(ّادلتصلّمّيػلّأػ ّ)دأعػألهنّدأػ مألهنّ،ػاهتألهنّ ػعيهنّوػالدمهن
ّيايفػػ ّإبػػ اتّخ رايػػمّتعػػهدّإىلّالػػذاتّادلترهنك ػػ هنّداػػ ادمهنّيداّتعػػ تا هنّلػػهّ ارػػمّ...(

ادلتاقػألهنّكيػذليفّّكهألّالشػ تنّ"سػاير فّالعياػ "ّالػذمّرسػ ّلنػ ّ ػهراّهتػاّكا اعػ ّككاػ اف
ّهػػألّإب لػػمّأق أيػػمّالػػذمّهػػهّمّزلػػلّرفػػعّف تػػلهنّّادلػػترا ّادلتصػػلّ)التػػ ن(ّمّ)دتنيػػت(،ػػرو

(ّ.دتػػػػش..ّملّملّديػػػػ هنّاهنعػػػػهنّملّدهػػػػ لشػػػػ تنهنّكيػػػػذليفّا أػػػػنّعةاػػػػ ّمّ)ملّدزّرتعػػػػهدّتاػػػػ ّا
ّيذليفّتن  ػنّحتيػل إىلّخػ رجّالػنصّ)الػذاتّّتتضر ّ،روّادلترا ّادلات ّ)دع (ّكهألّيايف 

ب لػػػػػػمّادلق أيػػػػػػمهنّكدبػػػػػػ ؿّ،ػػػػػػروّادلػػػػػػترا ّادلتصػػػػػػلّ)عػػػػػػ (ّمّهنّفحققػػػػػػتّوػػػػػػذليفّاإلادلترارػػػػػػم(
..(ّهػػػألّإبػػػ اتّأق أيػػػمّخ رايػػػمّتعػػػهدّدر،ػػػن هنّّحترانػػػ هنّ ػػػأع هنزلالنػػػ هنّهػػػ دع هنّّ)،ػػػح ك ع هن

تاػػػ ّالشػػػعوّاجلاامػػػنمهنّكيػػػلّهػػػذ ّاإلبػػػ اتّسػػػ بتّمّروػػػ ّهػػػذاّالػػػنصّالشػػػعنمّوع دلػػػ ّ
هنّكديرػ ّخػنلدعوّاجلاامػنمّتػ رةّتػ رةّكإىلّالشػّالشػ تناخل راألهنّكذليفّوتةاو ّكإب لت ّإىلّ

ّالترايلّذل ّو دلخل ّ:

ّ

ّ

                                                           
 . 39هنّصال كهاف  (1)
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ّ

ّ

ّ

 
                               

                            ّ
                                     

 

                      

ّ
ّ
ّ
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّ

 

 

 
 زلالن 

 ه دع  حتران 

خ رايمّ)أق أيم(ّإب لم  
إ  رمّتنصنّ
خ راألّأةان  تن  نّإب ليم 

 

 دأعأل
 دأ مأل
 ،اهتأل
  عي
 والدم
 تنكاأل

 اّتع تا 
 لهّدي

 دا ادم
 ك  
 ي ّ
 دتنيت
ه ملّدزّر  
 ملّدعا
 ملّدي 
 ملّدتش

 الش تن
 

 در،ن 

  أع  ،ح ك ع 

لشعوّا  
 اجلاامنم
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ّيػػ فّبضػػهرّ،ػػر منّادلػػترا ّمّهػػذ ّالقصػػي ةّ مّحتقيػػقّإبػػ اتّّدسػػيف اهكػػ ّاػػ اّلقػػ 
 ّ نكػػػقّالاػػػي ؽهنّأػػػياػػػوّمّتػػػناو ّا ويػػػ تّوعضػػػيف ّوػػػاعاّّدثػػػنّيػػػ فّذلػػػ ّأق أيػػػمّخ رايػػػمهن

ّ.تاي ّعنؼّالشألنّار ؿاتّادلتاقألّكنظنّخ رجّالنصّبتّكفهع

ّهنّكقهؿ:زهنة(ّكيذليفّمّاصي ت ّ)ختضنٌّ

ّاينٍحّيّضلى يّكى  ّأى ًليفي

ّنٍحّياّيًّأٍالىّاىاىٍنًلينىمّيًتّاػىٍنكّى
اّمّدىًأنى ًّأٍن يّدىتى ً وهنّكىلىٍةصيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّدىوى ن

اّكىٍصنيخيّمّدىٍترى ًؽّدىٍر،ًّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّألدىوى ن

ّمّالنٌػاًٍعّكعػىاٍّهتّياّي  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّألضًّ ّعػىٍاضييفى
ّألًفيً ًّاٍبً ىااى تهنّك ىٍرضًّّيتظّىكىق

اّديٍ ًعٍر يّكّى ّمكعى رًّّمكدىٍ عى رًّّألٍأسًّدىوى ن
اّدىٍسًقيً ّعى رًّ ّمدىوى ن
ّمكدي ىًذكً ّدىأى رًّ

اّلانٌكًصهنّلارىٍهًتهنّاعًٍتصى رًًّّ ّكدي ّى ّمدىوى ن
ّهنّضلىٍ يّمّالٌت رًكًخّاينٍحّيأل ىً كقًّّكى 

ًأٍن يّلىٍةصّيًّيّمّاىاىٍنًلينىمًّأٍن يهنّكًوقىاٍّ
(1).ّ

الضػر منّادلتصػامّاخل  ػمّّمأيػمّااػ تّأ ّخالؿّهذاّادلقلعّعالبمّدفّاإلب لمّادلق 
عػػػػ رمهنّّهنّ رضػػػػألهنّكأسػػػػألهنّد ػػػػع رمهنيتعاضػػػػألهنّكقظػػػػّو لنصػػػػوّكاجلػػػػن.ّمّ)اػػػػنكيتهنّدر،ػػػػألهن

اليتّدب لتّيايف ّتا ّالش تنّ"ساير فّالعيا "ّكرولتّفض نّالػنصّوػ لهااعّدأ رمهن...(.ّ
                                                           

 .  71هنّصال كهاف  (1)

 يايف ّإب اتّخ رايم
تعهدّتا ّالش تنّ
 "ساير فّالعيا "
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كتػػػ دّالػػنصهنّّاخلػػ راألهنّكيػػذليفّدبػػ ؿّالضػػروّادلنةصػػلّاخلػػػ صّوػػ دلترا ّ)ضلػػ (ّإىلّخػػ رج
ّالش تنّعةا .ّتا ّالشعوّالاهرمّمب ّفي 

ّكدير ّالترايلّلذليفّكفقّادلخل ّالت ي:

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
وػ لنصّهػألّالػيتّّكف لهاهؼّتا ّأعنفمّسي ؽّاحل ؿّدكّا ب اثّكادلهاا ّاليتّحتي ّونػ ّ

العن  ػنّاإلب ليػمّو اسػتع عمّّكذليفّت ّ نكػقّتأككػلهنّ(1)لي ّمّالنصر ّأ ّأعنفمّار ؿّإدت
ترااػػػمّمّ،ػػػر منّأمّهػػػذ ّالقصػػػي ةّكهػػػألّّو لاػػػي ؽّالػػػ اخاألّكاخلػػػ راألّادلصػػػ بوّلاػػػنصهن

صػػامّالػػيتّدب لػػتّتاػػ ّذاتّالشػػ تنّ"سػػاير فّالعياػػ "هنّفػػأدتّإىلّروػػ ّفضػػ نّادلػػترا ّادلتٌّ
ّ.اخل راألّل ّع ملالنصّو ل
ّ
ّ

ّ
                                                           

 .  41هنّص1تا ّالا مّالنصألهنّجّهنكنظن:ّ احألّإوناهي ّالةقأل  (1)

خ رايمّ)أق أيم(ّإب لم  
 تن  نّإب ليم

ا ّادلتصام()،ر منّادلتر  

إ  رمّتنصنّ
خ راألّنأةاٌّ  

)ّانكيتهنّدر،ألهنّعاضألهنّ
كقظألهنّ رضألهنّكأسألهنّّ

د ع رمهنّع رمهن..(ّّ  

 الش تن



 لقصائد الديوان يالرتابط النص ودورها يف حتقيقاإلحالة الضمريية  ..........................................الفصل الثاين

 

64 

ّا ّاجلرن(هنّكقهؿ:)تّكمّاصي ت 
ّأليقفًّرّىّك 

ّنًّرٍّ ّاجلّىاّىتّىّاختى رّى ّك أّى

ّألكقنًّ ّىّتّي ّاخ ّىرّىيّى
 ّّ!ّألمّدأ مّوٌّوبّيّةّيهدّىشّيٍعّدىّّمّ دّى

ّ!ّأك نالرًّّنكصّىهنّاّىص ًّالعّىّمّىهعّىنّيرلىٍّّتٍّ ّىلًّكّي
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ديّىّألةًٌّتا ّيّىّتٍّ ّبأ ّ ّىن ّىتًّ
ّن الاًٌّّعّىاٍّالاّبّلّيرًّحتّى
ّّّمهديّياػّيّتٍّاّبدّىّةّنهرّىثّى
ّّمهداّيكّيّتٍّلّىتٍّدىّّمّناّىضٍّ ّى

ّبًّنّىالعّىّاهدّىكيّكّى

ّ.ّ(1)ّوًّقّىاحلًّّنّىاػٍّهنّتّى  ّينىّعٍّهنّأّى ّينّىهٍّ،ّى
اسػػػػتع فّالشػػػػ تنّمّهػػػػذاّادلقلػػػػعّوضػػػػروّادلػػػػترا ّادلتصػػػػلّ)اليػػػػ ن(ّمّ)رفيقػػػػألهنّ نكقػػػػألهنّ

ّيةػػألهنّايػػهدمهنّكاػػهدمهن..(هنّكهػألّيايفػػ ّإبػػ اتّأق أيػػمّخػ  رجّالػػنصّتػػ دتّيايفػػ ّدأػ مألهن
الذمّكتح ثّت ّالاهرةّاجلاامنكمّاليتّخاصػت ّأػ ّايػهد ّكدتلتػ ّأعػىنّالهاػهدّالش تنهنّّتا 
لعػػػنبّيػػػذليفهنّكترػػػنرّأعظػػػ ّهػػػذ ّاإلبػػػ اتّمّادلقلػػػعّادلػػػهايّذلػػػذ ّالقصػػػي ةهنّدتلػػػتّاّك
 ػا ّوػ لهااعّاخلػ راألّلػ هنّكذلػيفّلتػذيوّناو ّهػذاّالػنصّالشػعنمّكتالزتػ هنّكّكسيفرتّمّتأف

 .ههاتّاليتّدير ّدفّتع مّذهن الا ناتّكالةّالق رئّكس ٌّ
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مّتيػػػ ّالهبػػػ ة(ّالػػػيتّدلقيػػػتّمّادليفناػػػ فّالراػػػوّالػػػذمّدا أػػػ ّّكمّاصػػػي ت ّ)اجلاامػػػن..
أػ ّتػ ـّّ)فيةنم(ّ ا ط07ّع دمّالضا طّحباوّابتة اّمبهل ّاجلريفهركمّالعنويمّادلتح ةّمّ

ألّاااػػػ ّكهػػػهّكػػػنلّدتػػػّالػػػيتّ ّوااػػػ فّالهبػػػ ةّالعنويػػػمهنّأعانػػػ ّفنبتػػػ ّالراػػػوةثهنّأتحػػػ (1)1958
ّأيالده هنّكقهؿ:

ّك كًّدّى هنّكّىاّىال ّ ّنّىلٍّ ّأًّ فّنتىّهّيّّّّّّّّػػػػػػػػ بّياّىعٍّهنّدّىنًّ اًّنّىاحلّىّةًّرّى ٍّمّهّىّان  أ  
ّػ ػيبػػػػػػػػػػػػػػتػّىاّىقٍّمّأّيّهعّىأّيال ّ ّإاّبّّّّّّّّػػػػيفّياًّأٍّدىّّهنّا هوًّرّىاجلّىّمًّزٍتّىمّزّىّان  أ  

ّ ػػػيبّعّىرّىاٍّمّأّىّاحلي ةّىّوّ صّيلػػػػػػػػػألّّّّّّّّكتّىّهبّىّقّىفٍّا ّيّشّيتًّنّتيّّا ه زكجّي
ّػ ػػػػػػػػػػيبّاّىتّىّؼّ ًنّكىّّنّومسّيّهدًّعيّزّيّ ٍّػػػػػػػػػػػػػػػػ بّّّّّّّّأًّهنّك ّىنكقًّاللّبّمّززتمًّّأنا
ّككقهؿ:ّّّ
ّننّىهنّأّيألاًٍّزّدّىّّّّّّهافًّشٍّالنّبّعًّ ًرّالشّبّأعّىّةّورنّىمّسّىّأنا ّػػػػ ػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػأّى ّى هنّاّىضلًٌ
ّ.ّّّّّّّّّّ(2) يّبضًلًّ مّاّىّا حّىالصّبّنتّيك ّيّّّّّّيػػػػػػػػػػػػػػػلّى ّالاّباًّّنتّيفّىدّىّةّورنّىمّسّىّأنا

مّهػػػذاّادلقلػػػعّاػػػ ّبقػػػقّإب لػػػمّّالػػػذمّهػػػهّمّزلػػػلّرفػػػعّ)دعػػػ (ّ،ػػػروّادلػػػترا ّادلنةصػػػل
سػػاير فّ"الشػػ تنّّخ رايػمّ)أق أيػػم(ّتػ دتّتاػػ ّالعنصػنّاإل ػػ رمّادلةاػػنّذلػذاّالضػػروّكهػه

ت رػن ّالةنبػمّمبيالدهػ هنّكأػ ّذتػمّالػذمّّو لهبػ ةّالعنويػمّكتراػ ّوااػ ن ّالذمّت ػىٌنّّ"هنالعيا 
يفػػػ ّ ّكرولوػػػ ّداػػػاانّالقصػػػي ةّ ػػػراي ّكداليػػػّدسػػػيفرتّهػػػذ ّالضػػػر منّمّخاػػػقّتػػػناو ّياػػػو

ّ.و لاي ؽّاخل راأل

 ػػوّدفّالشػػعوّهػػذاّفيرػػ ّخيػػصّاإلبػػ اتّادلق أيػػمّ)خ رايػػم(ّالػػيتّتعػػهدّتاػػ ّالشػػ تنهنّ
ّيػػ فّأّهاجلاامػػنمّهػػهّ ّلضػػر منّادلػػترا ّزلققػػ ّوػػذليفّالراػػوةّداّأػػ ّخػػالؿّاإلبػػ اتّهاػػدكضػػ 
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إب اتّأق أيمّدسيفرتّمّرو ّالنصهصّالشعنكمّواي ايف ّاخل راألهنّكأػ ّدأااػمّذلػيفّاهلػ ّ
ّ)اجلذكرّالص أ ة(:ّت مّاصي 

ٍّّ ..صّباًّّيفّي لًّ ّأّىكىّّن  ن ح 
ّ ٍّصّب ّيّل ّيهنّدّىنحّواّيّ ّيٍلّدّى
ّ..  أّىتّى ّكػّىنّىشٍّّتًّاليٌتّّرضًّا ّىّمّيصّباًّ

ّ..  أّىتّى ّكػّىنّىشٍّ ..ّتًّيفّىاػّىهٍّفػّى

ّ. الأّى ّالظّبنّىاٍّاّبكحتّى

ّ: نىّرٍّ ّىرٍّهنّك ّى نّنيّىبٍّدىّّنّىاػٍّ ّالقّىنّىضٍّفّىكرّى
ّـىىلىّإًّ ّ!؟ّّ
ّككقهؿ:ّّ
ٍّنوى ٍّ ّيّهـًّاليّىّ ّىعٍّوػّىّسّىٍيّلّى

ّكقّينًّ ّاللّبالعّىقتًٍّوّّمّب ّايتّىمببّىرّي

ّكقّيالأىًّّ ضّى ّىّمببى رّي

ّةٍّ ّى أًّاجلّىّهفًّيّيمّالعّي

ّةٍّ ّى أًّاذلّىّهبًّاّيالقّيكّى
ّ ٍّاّىضٍّ ّىّتًّهٍّرّىػالّارًّ ّىاًّّ ًّاٍّمّكّىّن  ن ح 
ّ ٍّوىّنٍّ ّىّـًّهٍّاليػّىّ ّىعٍّوػّىّسّىٍيّلّى

ّ ٍّ ّى أًّالصّبّكرّيذّياجلّي
ّّّ  ّ.(1) ٍّ ّىابًّكّىّضّهرٍّدىّّن  ن ح 
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ف لشػػػ تنّهنػػػ ّمّو اكػػػمّهػػػذاّادلقلػػػعّخي  ػػػوّ ػػػ كق ّ"أ لػػػيفّبػػػ اد"ّأاػػػتعرالّ،ػػػروّ
مّالػػنصّليحيػػلّوػػ ّإىلّتنصػػنّّادّهاػػأّهّ إب ليػػّاتنصػػّنمّزلػػلّرفػػعّ)ضلػػ (هنّّا ّادلنةصػػلدلػػترا

ّيػذليفّ خ رجّالنصّكههّالشعوّاجلاامنمّالذمّكناوّعةا ّإليػ ّكأنتريػ ّلػ هنّكدكردّالشػ تن
شن هنّااان هنّرفضن هنّ ر رنػ ...(هنّكهػألّ)ع (ّمّيلّأ ّ)تّ،ر منّادلترا ّاخل  مّو جلرع

تاػ ّالعنصػنّادلةاػنّالاػ وقّكهػهّالشػعوّاجلاامػنمّالػذمّتػ شّفػػهؽّّإبػ اتّخ رايػمّتعػهد
دكػمّدر،ػ ّالعاّهّتهنّفنفضػنؽّك ػنددر، ّكتير ّوةعلّاابتالؿّالةنعاألّالذمّاتػلّكدأػنّكدبػ

ّ.وةضػلّرا ذلػ ّكدول ذلػػ ّا هػ ّفظاػتّ ػ أ ةّككااةػػمهنّكاا،ػليف دّكالظاػ ّأػ ّارتػػلّال   ػ 
ّنش  ّكالع ملّاخل راألّاري ّو .فتر ثةتّهذ ّالضر منّمّرو ّهذاّالنصّمب

اجلاامنكػػمّّأػػاات ّفنعاػػ ّدفّالاػػهرةّفييفػػ ّتاػػ ّمّاصػػي ت ّ)الاػػهرةّكياػػنةّاخلاػػا(ّالػػيتّردٌّدأػػ ّ
لاقضػ نّّاابػتالؿّالةنعاػألّايف ركٌّا أتّأ ّدالّاخلااهنّك حصّتايفّادلة هي ّاخل   مّاليتّ

ّ:فييف ّالش تنّهنّكقهؿتا ّالاهرة

ّ ٍّاأّىكّىكمّدّيّنألّكّىرّىًلّّتّىهٍّرّىػن ّالكّ ن ًّاّيّاٍّخيّيّملىٍّ
ّ ٍّ أّىاّىبّيّااًّاخلّيّةيّنّىاٍّيًٍّّّدّنًٌّايّىّملىٍّ
ّ ٍّلّبحتىّىّكخّه رًّتىّّن  ن ح 
ّ ٍّاّباػّىتػّىّ ٍّاّىّضّهنٍّتًّّن  ن ح 

ّ ..اّىعٍّنّى ّفًّكّى
ّ(1)!ّاأ ٍّنّىيّىّّارّيهّبثػّيّن  ن ح 

ّاتنصػػػّنّّكاخلػػػ صّوػػػ جلرعمّزلػػػلّرفػػػعّحيتػػػهمّهػػػذاّادلقلػػػعّتاػػػ ّ،ػػػروّادلػػػترا ّ)ضلػػػ (ّ
وع كػػمهنّّ)تػػ ركخهنّتػػنضهنّثػػهار(ّإب لػػمّعصػػيمالعن  ػػنّاإل ػػ ركمّليحيػػلّوػػ ّإىلّمّالػػنصّّ إب ليػػ
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كتاػػػع ّّكهػػػذ ّالعن  ػػػنّالاالثػػػمّهػػػألّأقهأػػػ تّالشػػػعوّاجلاامػػػنمهنّفرػػػلّالشػػػعهبّذلػػػ ّتػػػ ركخهن
هػ ّالػذك ّكصػنعهفّالتػ ركخّكالعػنضهنّفيحػ كؿّالشػ تنّّلاحة ظّتا ّ نفيف ّكتن،يف هنّكالاػهار

اجلاامػنمهنّلينقػلّهػذاّالضػروّأػ ّاإلب لػمّالنصػيمّإىلّهن ّرو ّهذ ّالعن  نّالاالثػمّو لشػعوّ
اإلب لػػمّاخل رايػػمّادلقصػػهدةهنّكأػػ ّذتٌػػمّدسػػيف ّهػػذاّالضػػروّ)ضلػػ (ّمّإبػػ اثّتػػناو ّمّذهػػ ّ

 ّ نكػػقّرولػػ ّو لاػػي ؽّاخلػػ راألّلاػػنصهنّكيػػذليفّروػػ ّداػػاانّالػػنصّوعضػػ ّوػػاعاّأػػالاػػ أعّ
ّ.كعايه ّأنتظر ّإلخناجّالقصي ةّون نّزلرر 

 ّ،ػػر منّادلػػػترا ّتاػػ ّسػػػايلّاإلبػػ اتّاخل رايػػػمّكيػػذليفّصلػػػ ّالشػػ تنّدكضػػػ ّاػػ ّكظػػػ
ّيايفػػ ،ػػروّعرلّزهػػنة(ّاػ ّاسػػتّ)ختضػنٌّّةػألّاصػػي ةتاػ ّالشػػعوّالعػنيبّوصػػةمّت أػػمهنّفّ تعػهد

مّألاػػػعّالقصػػػي ةّليحيػػػلّوػػػ ّإىلّالشػػػعوّّالػػػذمّهػػػهّمّزلػػػلّرفػػػعّادلػػػترا ّادلنةصػػػلّ)ضلػػػ (
ّ:الش تنّالعنيبّإب لمّخ رايمّتةيف ّأ ّالاي ؽهنّبيثّكقهؿ

ّنحّياّيّليفّي أّىّك ّنن  

ّنحّياّيّمّىينّىلًّنٍّاّىاّيّالّييتّأًّكىّنٍّاػّى
ّةصّيهنّكلّى  وّيتّىدىّّن ّي ّأًّنىّأًّ اّمّدّىوىّدّى
ّر،ألدىّّتر ؽًّمّدّىّخّيصنّي اّكّىوىّدّى

ّاضألهنّكعّىاعًّمّالنّبّيفّىاضّيعىّّ ّيهتّياّي
نحّياّيّمّالت ركخًّّنن  كقألهنّ ًّ ّىّك 

(1)ّ

 ّكاػػناحّا أػػمّوو ّانابػػفػػكاػػ كّدفّالشػػ تنّهنػػ ّخي  ػػوّ"أ لػػيفّبػػ اد"ّاػػذ ّالصػػي مهنّ
الشػ تنّحيػ كؿّأهاسػ ةّّفٌّأالعنويمّةناحّاجلاامنّاليتّي عتّيايف ّت  ّحتتّك أةّاابتالؿهنّفرػ

ف سػػػػتخ ـّالعنصػػػػنّاإلبػػػػ يّكهػػػػهّ،ػػػػروّادلػػػػترا ّّهنلرػػػػألّاّكشػػػػعنّو لهبػػػػ ةّ"أ لػػػيفّبػػػػ اد"
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 ّإىلّتنصػػنّإ ػػ رمّخػػ راألّأةاػػنّوػػمّالػػنصّليحيػػلّّاأهاػػهدّ ل هكػػّاادلنةصػػلّ)ضلػػ (ّتنصػػّن
ّزلقق ّوذليفّإب لمّخ رايمّدسيفرتّمّرو ّالنصّالشعنمّواي ا ّاخل راأل.ّهنضروذلذاّال

ّكمّاصي ت ّ)دت ّلصحنامأل(هنّكقهؿّالش تنّفييف :
اًنّ ّاىهىاًعصىّالش يفى ى ّديًبس 

دىٍر،ىنى ّاىٍصةى  ّي ّدتىٍألى
ّتىٍ ّ"دتىىن ًدعى " ّدتيىٌاًؽي

ًّانى ىعىّالابكً هنّكىالابكٍػةى ..
ّككقهؿ:

ّسّي ّ نٍّاىّرٍّالاّبّمًّ ىاذليى ّايٍ رىافىّهىًذمّالقياّبكػىيفيا 
ّـىىلىّإًّ ّ نّىتػىّهّىخًٍّإّّيعّيًاّعىّّّ

ّ ..نّىتػىّرىّهٍّثػىّكّى
ّـىىلىّإًّ !بّينّىالعّىّ لبّذّيكّىّ عًّيّىالضّبّتًّرٍّمّ ّىّهتّيديىّيّّ

(1) 

ّيايفػػ ّتاػػ ّالشػػعوّالعػػنيبتػػازّالشػػ تنّهػػذ هنّ ّا ويػػ تّالشػػعنكمّوهبػػ اتّخ رايػػمّتعػػهد
هنّليحيلّو ّإىلّا أمّالعنويػمّاخل صّةر تمّادلترار ّ)ع (ّلو استع عمّو لضروّادلتصّكذليف

كال ةاػػػػمّاػػػػ  ّاجلاامػػػػنّكالػػػػ كؿّالعنويػػػػمّيفػػػػ ّالصػػػػرتّكالػػػػذؿّايزلػػػػ كاّاسػػػػتنل ايف ّوعػػػػ أ ّخػػػػي ّت
ّياػػػػ ّهػػػػهّتعاكػػػػاّتال  ّيػػػػهبتّكّهناػػػػمّا خػػػػهةّوػػػػ ّالشػػػػعهبّالعنويػػػػما خػػػػنلهنّكال  كػػػػمّأػػػػ ّهػػػػذا

فأسػػػػػيفرتّهػػػػػذ ّّدرضّالعػػػػػنب.ّضّاذلرػػػػػ ّكالنةػػػػػهسّ،ػػػػػ ّاللػػػػػ أع ّم سػػػػػتنيفاالصػػػػػةهؼّّك
ّالنصّالشعنمّكرول ّو دلق ـّاخل راألّل .ّاتا ؽاإلب اتّمّحتقيقّ
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 ب:ضمري املخاط  اإلحالة بثانيا/ 
 ّاػ ّكػنادّو خللػ بّادلقصهدّو دلخ  ىوّههّالا أعّاحل ،نّفالّإ ر ؿّمّأناع هنّكلر

ّفيشػػػرلّ اػػػ يّمّترايػػػمّكهػػػهّاللػػػنؼّالّهنّوػػػلّكصػػػاصّلارخ  اػػػمّمبااػػػ هنأػػػ ّكػػػأ ّوعػػػ  العرػػػـه
وهاػهدّسل  ىػوّدكّلّفالّكرترلّاإلوػالغّإاّ(1)التها لّالذمّكها ّإلي ّادلترا ّخل و ّتر ا

"دعترػػ "هنّ"دعػػت "هنّّ"دعػػت"هنّ"دعػػت"هنكتتراػػلّ،ػػر من ّم:ّّأتاػػقّكتػػأثنّمبةػػ هي ّالػػنصّكأع عيػػ هن
تػ نّضلػه:ّ"دعل"هنّ"إكػ ؾ"هنّ"إكػ ًؾ"هنّ"إك يرػ "هنّ"إكػ ي "هنّ"إكػ ي "هنّكالرػ ؼهنّضلػه:ّردكتػيفهنّكال

ّهنارػػتهنّكا لػػ هنّضلػػه:ّايتاػػ هنّكالػػهاكهنّضلػػه:ّايتاػػهاهنّكاليػػ نّهنضلػػه:ّايتػػ هنّكالنػػهفهنّضلػػه:ّايتػػن
 .(2)كيذليفّ،ر منّادلخ  وّادلتصامّو  مس ن

 ّ،ر منّاخلل بّمّهػذاّالػ كهافّدنػ ّتنهتػتّأػ ّوػ ّكالبمّأ ّخالؿّر ّدكؿّأ ّّّ
ؽّكأقصػػ كمّادلنسػػلّ)الشػػ تن(هنّأتصػػامّكأنةصػػامّكأاػػت ةهنّكذلػػيفّحباػػوّأقتضػػي تّالاػػي 

ّكأا ؿّذليفّاهؿّالش تنّمّاصي ت ّ)الاهانّكا كراس(:

ّػ بًّػػػػػػػػػاّىالضّبّمّىيّىشًّػ دىّّي ىّبتّىّّّّػ ّّّّػػػػػػػػتّىّدّ ريّدىّّاؿّيزّى ّدّىػ ّأػػدع

ّ بّو ّىرًّّ تّونّباّىّ تًّرّىحّى،ّىّّّ ّّّّّػػػػػػىّاالصّبّيف ّى ّأّىػػكّؾّىارّدىّكّى

ّابًّذّىػػػػػػػػالعًّّيفّىهااي ّسّىاّىتّىّّّّّّّ تًّػػػرّى ّىرٍّدكىلّال ّىّاتّيتبّرّى

ّ.(3)يف بًّاهتألّي لشًٌّػػمّ،ّيّّّّّّضي مّىرّيػالّيفّىهرتًّثىّّاتّيزتىّىكّى

دبػ ؿّ"يػ ؼ"ّاخللػ بّمّهػذ ّا ويػ تّإىلّدرضّالشػ تنّمّرػ ؿّسػهرك ّأيفػ ّ ػا  هنّ
ادلرػىنّتنػ ّكػم(ّهػهّانكػمّالشػ تنّ)ّالن عّوفأب ؿّالضػروّمّالايػتّالاػ يّإىلّالعنصػنّاإل ػ رمّ
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ن ّالشػػ تنّو دلنػػ دلّوعػػ ه ّيػػمّفٌاػػهنّزلققػػ ّوػػذليفّإب لػػمّأق لا (ّالػػذمّاػػ نّوعػػ  )أيفػػ ّالٌصػػوػػػّ
هنّكالضػػػر منّالػػػيتّتاتػػػ ّمّ)سػػػهااييفهنّثهرتػػػيف(ّتاػػػ ّهػػػذاّاحلرػػػلّإب لػػػمّوع كػػػمّه فيصػػػصّتػػػ ٌّ

هّادلػػذيهرّإب لػػمّااايػػمهنّ ػػوّدفّهػػذاّالعنصػػنّارػػ ؿّإليػػ ّحييانػػ ّهػػّدب لػػتّإىلّالعنصػػنّالاػػ وق
تاػػيف ّهػػذ ّالعن  ػػنّّشلػػ ّاعػػلوػ كر ّإىلّخػػ رجّالػػنصّإىلّسػػهرك ّدرضّالشػػ تنّكأيفػػ ّ ػا  هنّ

اعاهنّكيػػذليفّرولػػ ّو دلقػػ ـّاخلػػ راألّأػػ ّخػػالؿّتأككػػلّوػػروػػ ّداػػاانّهػػذاّادلقلػػعّوعضػػ ّمّ
ّالعن  نّادلايفرمّفي .

تةػ ؿّكمّاصي ت ّ)اجلاامن..ّمّتي ّالهب ة(ّاليتّدلق ه ّمّادليفنا فّالراوّمبن سامّااب
رّلنػػ ّالشػػ تنّهػػذاّ ػػهٌّبيػػثّمبهلػػ ّاجلريفهركػػمّالعنويػػمّادلتحػػ ةّالػػيتّدا أتيفػػ ّسػػهرك ّأػػعّأصػػنهنّ

ّكقهؿ:ّلّإذ قهرّاجلاامنّ   اسلالةنبمّكالتة ؤؿهنّأ ّمبش تنّّاشلاهنّادلشيف 
ّ.ّ(1)ألااًًّ ّىابٍّّجّيهٍّكّىهنّكّى ٍّرّيلّىمّي ًّصًّاّىمّّّّّّكّىي ًّهنّتًّنّىرٍّالاّبّنًّامًّاّىاجلّىّهرّىقّي ّيّك 

ّااايمّداخايمإب لمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

)ي (ّادلتصلّحبػنؼّاجلػنهنّدبػ ؿّإىلّّخ  ىوعالبمّأ ّخالؿّهذاّالايتّدفّ،روّادل
ب لمّالقاايمهنّف لش تنّكن دمّ ػقهرّتنصنّإ  رمّاااألّكههّ) قهرّاجلاامن(ّزلقق ّوذليفّاإل

رتايفػ ّهػألّكالػيتّّ ّكيػذليفّالقصػ م تةػلّوػ ّهػهّذلػحياجلاامنّكخي  ايف ّوأفّتي ّالهب ةّالذمّ
ّ .كتهّاالايتّّ  رسيف ّهذاّالضروّمّرو ّأ هنّفذل

كيذليفّأ ّا نّمّاصي ةّ)ادلنة ّادلنكن(هنّكاليتّ هرّلنػ ّ"سػاير فّالعياػ "ّأػ ّخالذلػ ّ
أع عػػػ ةّ ػػػ كق ّ"أ لػػػيفّبػػػ اد"ّمّأنةػػػ  ّالػػػذمّسػػػه ّفيػػػ هنّبػػػ ّكاػػػ ّعةاػػػ ّسػػػه ّالا ػػػمّ
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أنةػ مّالػذمّاػ رّتاػألّالا مّالةنعاػيمّهػألّ"ّي فّالش تنّأ ّكةتأّكنددّوأمل:ّالةنعايمهنّبيث
ّهنّفيقهؿ:(1)دفّدتيشّفي "

ّأل..كقًّ ًّ ّىّ كّى
ّ !ّ ٍّياّىهًّرىّّ ةّوأسّىأّىّمٌّمّدّىًرّدٍّ ّدّىعىّدّى
ّ ٍّياّىخىضًّّ تّهآهّىّهّىيفّيهنّفػّى ًٌّتّىّيفّىنّيحلىٍّّتٍّوىّنّب ّى
ّياّييفًّرّىػالّنّياٍّيف ّالنّبدكّ 
ّياّي ًّ ّالاّىةّىنػٍّرّىػالّ ّيإعّب

ّ..يوّيهًّرىّّتًّرٍّالصّبّ ّىأًّّهرّه ّسّينّىوىينػّى
ّكوّينًّال ّىّؼّينٍّاحلّىّ ّيإعّب

ّنو ٍّضّىًوّّؾّى  بّىنّىاّىّ ّب ّهّىرّىاّبيّي

ّنو ٍّ ّيّةيّنّىخٍّ ّىّتٍّةّىاػّىكّى
ّككقهؿ:

ّهرّيسّيّيفّىهاًّ ّدّىتّىّيفّىصيقٍّ ..ّكػّيانّاىّتّى

ّكنّينًّرّىػالّؾّى نةّىأّىّهّىهّيّؼّهنٍّبّىهنّكّى ّياٍّالظّ ّ ّي دّى ّى
ّ ويّننّىاّتّىي ّنشًّعىّّيفّىٍتّاّب ّىّةًّهرّىالاّبّمّي ّىلّي

ّ ..يّىحٍّرّىػاّمّال ّناىّكّى هنّكّىيرّنرًّصٍّتىٍّّ ًّنػّىيػٍّمّالعّىّعّب ّى
ّ كبّكًّدّىّههّىالاّبّعّىرّىاٍّ أألّأّى..ّفّىةًّهرّىالاّبّمّي ّىلّي
ّ.(2) ..يّب(ّبّىاسًّرىّكٍّمّ)ا ّىّنّيهٍّألّالةّىلّبرّىػ ّتّى..ّأّىألّ بّىّتّىٍعّدّى
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كيايفػػػ ّدعػػػت(ّمّهػػػذاّادلقلػػػعّوشػػػرلّأاحػػػهظهنّتر ثةػػػتّ،ػػػر منّادلخ  ػػػوّ)الرػػػ ؼهنّ
لي ّكادلةانّذلػ هنّكهػهّالشػ تنّ"أ لػيفّبػ اد"هنّزلققػمّإبػ اتّأق أيػمّأنتالمّو لعنصنّار ؿّإ

دعػػػػت(هنّف لشػػػػ تنّّف أأل)دعػػػػت(هنّيفهن)خ رايػػػػم(ّ)حلنػػػػيفهنّان بػػػػ ؾهنّكقصػػػػييفهنّأنةػػػػ ؾهنّ ػػػػاتٌّ
"ّالػػذمّيػػ فّكػػترا ّتػػ ّالا ػػمّالةنعاػػيمهنّككصػػ ّلنػػ ّأنةػػ  ّ سػػاير فّخي  ػػوّ ػػ كق ّ"أ لرػػ

ككعػأّورػلّالا ػ تّأه ػالّعػ ان ّادلنكنهنّككلاوّأنػ ّدفّكػتخاصّأػ ّهػذاّالاػه ّكظارتػ هنّ
ّإىلّاجلاامنّكاله  ّالعنيب.

تاخػػنّوضػر منّادلػػترا ّ)الرػ ؼ(ّادلتصػػامهنّّكاػ ؿّدكضػ ّمّاصػػي ت ّ)سػأيتوّتنػػيف(ّالػيت
ّ :ّهنّفيقهؿّفييف ضروّادلات الكيذليفّ

ّنًّرٍّ جلّىًوّّيفّىٍنّتّىّوّيتّييٍّأّىسّى

ّرًّّالابأٍّىلىّ ّإًّلشّىالعّىّمًّيبّوًّنّى لعّىًوّّيفّىٍنّتّىّوّيتّييٍّأّىسّى
ّ ًّنٍّالعّيّهاظًّ ّيّ ٍّأًّّؼّونٍّحّىػًّو

ّنًّالشّبّةّى ّىٍاّكّىّسّى ّباّى
ّّ؟ّنًّالشّبّةّى ّىٍاّكّىّؼّيعنًّتىّدّى
ّ يّىعػٍّال ّ ّنّييفًٌّمّسىييلّىالذًّّوّييفّىالاّبّألّىهًّ
 ٍّهرّىالاّبّألّىهًّ

(1).ّ
ّككقهؿ:

ّتىنٍّ ّ!يفٍّ لًّ ّأّىكىّّيفّىسىأىٍيتيوي

ّيفٍّ لًّآأّىّ شًّلّىتًّّلّبيّىّّنًّضٍّاخلّيّكؼًّنّي حلّيًوّّ ّيهًّتٍّأّىسّى
ّتىنٍّ ّ ٍّهدّىشّيٍعّديّّيفّىسىأىٍيتيوي
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ّّّتٍّ أًّالصّبّؾّى نّىنىّ ًّّيفّىٍنّتّىّ ّيخّيأّىسّى

ّ ٍّنّباحلّيّوً لعىنىوًيبمًّهنًّّرًّأٍّالاّبّاظًّهّى ّيّ ٍّأًّّؼّونٍّحًبّى
ّّّتٍّ فًّاخلّىّيفّىنّيحلىٍّّحّى ّىصٍّيىّلًّ
ّ ٍّنّىسٍّ ّدّينّىعػّبدىّّؼّىًنّعٍّتػّىلًّ
ّأل،ًّرٍّألّدّىخًّ ّدّىكىّّيفّى،ّىٍرّدىّّفّبدىّّ ّىاّىعٍّتػّىلًّ

ّألّضًّاٍّلّعػّىهّى ّسًّأّنهٍّكػّىّ ٍّرّيكىّّملىٍّّيفّىضّياٍّعػىّكّى

ّ ٍّنىّهٍّزىّّةنّنىّهٍّلّزّىكىّنٍّكػّيّ حًّةّىالاّبّجّىاّىةٍّنػّىوػّىّفّبدىّكّى
ّهن ؿًّةّى ٍّا ّىّـًّدّىّ ٍّوايلّأًّ

 ٍّنّىشٍّالعّىّيفّى لًّةّى ٍّدىّّ ٍّأًّ
(1)ّ

حييػلّوػ ّإىلّّ إب ليّاتنصّنظ ّ،روّادلخ  وّادلتصلّ)الر ؼ(ّكا كّدفّالش تنّا ّّك
تهسػػيعّّأيػػمهنّددتّإىليفّبػػ اد(ّزلققػػ ّوػػذليفّإب لػػمّأق العنصػػنّاإل ػػ رمّادلقػػ أألّكهػػهّ)أ لػػ

أػػػ ّ نكػػػقّّ اعاػػتّالقػػػ رئّكصػػػنعّفضػػػ نّعصػػػيراألهنّدالػػمّالػػػنصهنّكرولػػػ ّواػػػي ؽّادلقػػػ ـّاخلػػػ 
الّ،ػػروّبػ اد"ّأاػتعرّأ لػيفتاػيفّالعن  ػنهنّف لشػ تنّهنػ ّخي  ػوّ ػ كق ّالشػ تنّ"تأككػلّ

ّي فّاّجيي ّالا مّالعنويمهنّكالا مّالةنعاػيمّّلدع ّسيرتوّتن ادلخ  وّادلتصلّ)الر ؼ(ّ  ع 
الػػذمّسػػاوّأنػػ ّد اػػ ّكاػػأرّأػػ ّالعػػ كّأػػ ّكنكػػ ّدفّّنالػػمنةػػ  ّادلنكػػنّتاػػ ّبػػ ّاهلػػ هنّفيفػػهّمبأ

سػػػأيتوّتنػػػيفّوػػػ جلرنهنّسػػػأيتوّتنػػػيفّو لعنويػػػمّ"ّ ػػػألنّديارػػػ ّكهػػػهّالا ػػػمّالعنويػػػمّمّاهلػػػ :
ّ."لاأرإىلّاالعلش ّ

ّ
ّ
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رةّرتياػػػمّ)رتياػػػمّوػػػهبود(ّالػػػيتّاسػػػتل عّسػػػاير فّدفّكنسػػػ ّذلػػػ ّ ػػػّهّكمّاهلػػػ ّمّاصػػػي ت 
ّ:كحت مهنّكقهؿّالش تنّه فّورلّولهلمكهألّتهاا ّالاٌّّهنلتهنوتيف ّالالهليم

ّانٍّ ّى ّعًّهنّكّىحنانًّالصّبّةّىهرّىسلّيك ّدّيّنت  أ  كّى

ّ نٍّيّىالضًٌّّنّيهًٌّةّى ّكػّينّىهوًّاّيمّاػّيّاؿّىزّىّ أّى

ّ حٍّاّىالصّبّتًّرّىتّباليتّكػّىّصًّاٍّالصّ ّمّىرّى ّصلىٍّكّى

ّهفٍّهّيالاّ ّمًّرّىاٍّمّظّيّتٍّةّىتػّىاخٍّّذّيٍنّأّي

ّ.(1)هفٍّنّيالاّ ّتًّنبّأّىكّى

وّادلنةصػػلّ)دعػػت(ّتاػػ ّرتياػػمّوػػهبودّكهػػهّالعنػػهافّذلػػذ ّالقصػػي ةهنّكعػػهدّ،ػػروّادلخ  ىػػ
وّ،ػػروّادلخ  ىػػّتعر ؿف لشػػ تنّهنػػ ّاػػ ّروػػ ّوػػ ّالعنػػهافّكالشػػلنّا كؿّأػػ ّالقصػػي ةّو سػػ

اػعّدسػيفرتّمّروػ ّألّزلقق ّوذليفّإب لمّااايػمّ)ّمّزللّرفعّأات د(ّ)دعت(ّادلختصّلانفع
ّ.القصي ةّوعنهان 
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إىلّالالػػػػلّالشػػػ تنّالػػػيتّعظريفػػػ ّّ(النسػػػ لمّالت سػػػعم)مّّااػػػ تّاإلب لػػػمّالقاايػػػمّدكضػػػ ّك
وهنّ لضػػػروّادلتصػػلّكادلنةصػػلّلارخ  ىػػػودبػػ ّاػػػ دةّالاػػهرةّاجلاامنكػػمّّ"دزتػػ ّوػػػ ّوػػال"الاػػه ّ
ّفيقهؿ:

ّ..يفٍّعّىّأّىًيّاٍّاػّى

ّيفٍّعّىأّىّألااًّال ّبّيفّىنًّهٍّسًّمّّّّّػػػػػػػػػػػ ّّّّّيفّىاّ يّيّّمًّكوّىنّيػػالعّيّوّياٍّاػّى

ّيفٍّػػػػػػػػػػػػػػػػعّىه،ًّأّىّمًّهلّىاّيالنّ ّ ّىأًّّّّّّّّّك ًّػػػػػ ًّاحلّىٍّ ّى ّوػّىفّن رًّ ّتّىكّى

ّيفٍّػػػػػػػػػػػػػتّىكًٌّنّىيػّيلًّألّظّىالاّبّ ًّشّىبّىّّّّّّّ ٍّأًّّتّىتٍّكبّرّىّ. ى ًأتن . ّكّى

ّيفٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعّىّأّىًيّاٍّ..ّاػّىنّوث مًّّقّوػّّّّّّّّػػػػػػػػػفّيديّّلًٌّ ّمّيّيضّن وًّعىّّ كّى

ّ ٍّ ّىػػػػػ أًّػػػػػػػػػ ّىّنّيامًّاّىاجلّى..ّكّىقّيفّيّّّّّّّّػػػخٍّتىّّ تّياكّىالنّبّتًّالّى ّزّىأّى

ّ ٍّدّىػػػػػػػػػػػ رًّالاّىّػػػػػػػػػهدّىيّيػػػػػػػػػ ّالقّينىّتًّرّىّّّّّّّهٍّثػّىّ رّىعىّّ ّيعًّلٍّتيّّتّىلٍّ ّزًّأّى

ٍّ ّك ّىػػػػػػػ ًّاػّىّمّويّىػػػػػػػػػػنىّعٍّأّىّي ّيشًّعّىّّّّّيفّىٍكّ ّى ّكّىاّىتّىّك ّي ًّاّاحلّىذّىًهّفّى

ّ ٍّيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّىػاًّوىّّػػػ ّويىًّوّّ ّيػػػػنّىاٍّاػّىّػػنّيػػّّّّّّفًّحيىٍّكّىّأل  ًّ ّاللّب ًّاّىاّىصٍّكّى

ًسًلّأىٍضهىعّىّّّّّّّػػػػػػػػٍعّدىّّاّ قًّتيّّتّىٍعّدىّّلّ ظّىتىّكّى ّالابالى ّّّّيفٍّكى بى

ّيّىيفّىاػّىاٍّاػّىّصّيتىّػّػّّّّةٍّتػّىّضًّرٍّا ّىّلٌّ..يّيضّيرٍّا ّىكّى ّيفٍّعّىرّىاٍّتىّّألٍّ 

ّيفٍّعّىاّىلٍّأّىّ ّى ّينٍّتػّىًلّّأل..عًّأّىّّّّّػ نّىػػػػػػػػػػػػػرّىلّالظّبقّىرّيػالّبّيتػييفىيًٌّكّى

ّيفٍّػػػػػػػػعّى،ًّهٍّأّىّمًّهلّىػػلّيالاّيّ ٍّػػأًّّّّّك ًّ ًّػػػػػػػػاحلّىٍّ ّى ّوػّىفّن رًّػػػػػػػػػػػػػّى ّتكّى

ّ.(1)..يفٍّعّىّأّىًيّاٍّاػّى

وّ)أعػػػػيفهنّسػػػػهنيفهنّمّ،ػػػػر منّادلخ  ىػػػػّ هنةظػػػػالعن  ػػػػنّاإلب ليػػػػمّمّهػػػػذ ّالقصػػػػي ةّ
تاػػػػػػرعيفهنّألاعػػػػػػيفهنّايػػػػػػ ؾهنّّزلػػػػػػتهنّتلعػػػػػػ هنّدعػػػػػػتهنّأضػػػػػػهعيفهنّأه،ػػػػػػعيفهنّركتػػػػػػتهنّأػػػػػػ 
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)خ رايػم(ّإىلّالعنصػنّّأق أيػمّوّبققػتّيايفػ ّإبػ اتّوالػيتّّهنيفهن..(عأارعيفهنّ هتيفهنّأ ف
كهػػهّالالػلّالاػػه ّ"دزتػ ّوػ ّوػػال"ّالػذمّذيػػنّمّتنػهافّالقصػػي ةهنّّلارػ ؿّإليػ ّكادلةاػػنّذلػ 

بػػتالؿّالػػذمّيػػ فّمّسػػه ّااّ"دزتػػ ّوػػ ّوػػال"ذاّالضػػروّليخ  ػػوّوػػ ّاػػالشػػ تنّّع فف سػػت
هنّكأ ّذتػمّفقػ ّكميق ّأعأاّت ّأش تن ّا ه ّأتع  ة ّأع ّكأا ع اّلااهرةّاجلاامّنلهنّالةنعاأل

دسيفرتّهذ ّاإلب اتّمّترهك ّالػنصّالشػعنمّكفيفرػ ّأػ ّخػالؿّتأككػلّالعن  ػنّالا هكػمّ
ّ. راألفي ّكروليف ّو دلق ـّاخل

ّ)إىلّد ة ؿّاجلاامن(:ّت ككقهؿّالش تنّمّاصي ّ

ّـًّدّىّنًّيفٍّعػّىلهنّكّى ًّيفٍّتػّىّةّو دّىيفّى ّىّنًّيفٍّعػّىّ ؿّىةّى ٍّ ّدّىكىّكّى

ّـًّ ّىالعّىكّىّتًّهٍّرّىػالّهؿًّقّيمّبّيّصّىتبّةّىاّتػّىدّنرٍّ ّكّىكىّكّى

ّ ًّكًّالىّرّىػالّاؽّي ّىبٍّدىّّ ّيتٍّهّىاّىمّعّىالذًّّ ّىاّىكاّالعّىذّيخّي

ّكً ّهًّاٍّتػّىمّكّىًنّعٍّّ ًّ..ّاىّ نًّاآلوّىّّـيدّىّ ّيعىّهّبلىّكّى

ّبًّنّىالعّىكّىّكخًّ رًّاّالتّبرّى ّذّياّىتّىّك ّينّيشّيٍعّا...ّكّىك ّيذّيخّي

ّىكًيّ ّ  ّيكّى ًيّاّىعىّّ ّيتّىختىٍّّؼّينًّتٍّدىّّ ّيٍنّأًّّ ّويًٍِّّ
(1).ّ

ّااايػػمّنّرفػػعّف تػػلهنّإبػػ اتّوزلػػلّالػػذمّهػػهّمّحييػػلّالضػػروّادلتصػػلّكاكّاجلر تػػمّّبيػػث
وق ّمّو اكػمّهػذاّادلقلػعهنّكهػألّوػ كره ّتعهدّتا ّالعنصنّار ؿّإليػ ّ)د ةػ ؿ(ّالػذمّذيػنّسػ 

مّلاعنصنّارػ ؿّإليػ ّااايػ هنّكتةيفػ ّأػ ّخػالؿّالنظػنّّاأةاّنّاحتيلّإىلّ)د ة ؿّاجلاامن(ّتنصّن
ّ.دالتيف ّّالقناناتّكالتأككالتّكتتهسعّع دتالنصّكالاي ؽّاخل راألّل هنّفتّلعالامّو ا

الػػيتّدلق هػػ ّمّا كراس(ّتاػػ ّّ"سػػاير فّالعياػػ "ّمّاصػػي ت ّ)الاػػن ك فّككقػػهؿّالشػػ تن
ّ:الذينلّالع  نةّاستقالؿّاجلاامن
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ّمّننّىسّىهٍّسّىّيفّىنٍّّأًًّ ّاٍّ..ّهّىي ّيتًّّ كىّّتّييٍّتػّىدّى
ًّدًّاّتىّّاىّّ..ي ّي ّتًّ ّكّىًاّىّوٍّتّييٍّدىّّانّننّىزتىٍّ

ًّيّاّىلّعّى ّىّ ّىمًّيّدًٌّ..ّرّيـًّال ّبّنّىامًّاّىاّى

ّ ًّقًّتّىتػّىّسًّأٍّ  ّىّوًّيًتّيفّىاػٍّّاّىًيّصًٌّتّىكّى
ّةهّنّى وًّتّىّكًّاٍّال ّىّألهنّفخيلّييفًّاٍّكّىّيصّىًوّدّي

ّ.(1)" ّوبّي ّ"دّياّى"هنّتّىرّو ٍّ ّ"وّىاّىتّىّ نّيشّى ّتّىرّىيّى

 ّككذلػػػيفّوةضػػػلّ،ػػػرّوّهن تّاإلب لػػػمّالنصػػػيمّالقاايػػػمفةػػػألّالاػػػلنّالشػػػعنمّا كؿّاٌاػػػ
ػػػّوهنلارخ  ىػػػ (هنّكالاػػػ يّيػػػ ؼّاخللػػػ بّوٍّفػػػ  كؿّأاػػػت ّتقػػػ كن ّ)دعػػػت(ّمّفعػػػلّا أػػػنّ)هى
عيػػػ (ّالػػػذمّكت ػػػىنّوػػػ ّالكهػػػهّ)ّصػػػنّإ ػػػ رمّزلػػػ ؿّإليػػػ اّتاػػػ ّتن هنّفأبػػػنؼّاجلػػػنٌّحبػػػادلتصػػػلّ

ّالش تنهنّكادلن سامّاليتّاياتّفييف ّهذ ّالقصي ة

مّادلقلػػػػعّالاػػػػ يّ،ػػػػروّادلخ  ػػػػوّادلاػػػػت )دعت(ّمّ)ردمهنّّدكضػػػػ ّكاسػػػػتخ ـّالشػػػػ تن
كذليفّلإلب لمّإىلّتنصنّأذيهرّس وق ّكههّ)ااامن(ّتا ّسايلّاإلب لمّالقاايػمهنّّهنتصي..(

دتناسػػيف...(هنّكيايفػػ ّّهنّكػػ كيفهنّ ػػ فح هنّدزكرؾهنّإاؾ وػػ األّالقصػػي ةّ)هػػ كترػػنرّهػػذاّمّ
فأسػػػػيفرتّهػػػػذ ّاابػػػػ اتّمّروػػػػ ّهػػػػذ ّا ويػػػػ تّكاعايفػػػػ ّحلرػػػػمّّهنتعػػػػهدّتاػػػػ ّواػػػػ ّاجلاامػػػػن

ّ.كاب ة

ّككقهؿّدكض :

ّ نسّنفّيّ هنّكّىانًّنّىرٍّالاّبّمًّ بّىالاّبّسّى رًّ ّفّىكّى

ّدًّنّىمّبّىّنّىاػٍّالقّىّاّ يفّيألهنّكػّىكبًّرّيّهبّيجيىّي
ًّ ّحّينّى فّديىٍّاّىضٍّال ّىّؾّىنّى فًّبّىّك ّيًرّدّي
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ّيًّيًتّكبّهًّهّي ّ ًّوّىّا ّىىلىّ ّإًّ هّىاّىٍعّدىّّتّي ٍّهن
ّال ىٍضاى فّكػىٍق ىبيً ّ ّديرًك يّبى ًفنىؾى

ّم ًّضّىمّتّىّهتّى وّيالتّبّلّيعّىشٍّتىّّةّنارّىنّى ّى

ألأًّدّىّنّىلٍّأًّّافّيهّىشٍّالنّبّنّيضّىخٍّا ّىّيفّىياّييفًّ ّى
(1).ّ

ككقصػ ّّّهنرنان( بمّالٌاػّ)فػ رسّالٌاػيلّإب لػمّااايػمّإىلحتفر ؼّاخلل بّمّهذاّادلقلعّ
ّ بمّادلار ةّو مس . تنّو لاٌّل ّالشٌّّالذمّرأاّ"ا أوّتا ّالق در"و ّ

ّكتظيفنّاإلب لمّالنصيمّالاع كمّوضروّادلترا ّمّاهل ّمّأه،عّآخنّأ ّالقصي ة:

ّ.(2)وا مك ّّكبل ـّاا مّكاّدلق ّّّّّّّّّّّّ

ّّوع كمّّّّإب لمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّيػػ ؼّاخللػػ بّليحيػػلّوػػ ّإىلّتنصػػنّإ ػػ رمّ)ارػػ ؿّإليػػ (ّ عالبػػمّدفّالشػػ تنّاسػػتخ ـ

هنّككاػػ كّدفّهػػذ ّاإلب لػػمّهػػألّأق أيػػمّفاػػنه ّذيػػنّابقػػ ّليةاػػنّهػػذاّالضػػروهنّكهػػهّ)واػػ م(
اإلبػػػ اتّّّفأسػػػيفرتالشػػػ تنّو دلنػػػ دلّوعػػػ ه هنّفيصػػػصّدفّععػػػ ه ّوع كػػػمّتاػػػ ّهػػػذاّاحلرػػػلهنّ

ّا عوّالهس ملّا خنلّمّحتقيقّال او ّكالتر سيفّوػ ّداااميفػ ّيايف ّمّهذ ّالقصي ةّإىل
ّكاعلّدوي هت ّحلرمّكاب ة.

كمّأق أػػػمّادلاػػػنبيمّالشػػػعنكمّ)اجلاامػػػنّكا  ةػػػ ؿّ"احلاػػػ ّالعظػػػي "(ّباػػػ ّالػػػه  ّالعػػػنيبّ
)القلػ رّا خضػن(ّّ ّ نكػقأػ ػهرّلنػ ّذلػيفّالػذمّسػاير فّالعياػ هنّّالهاب ّالػذمّكشػي ّوػ 
ّ:هنّكهذاّأقتل ّأنيف بال رّا  ة ؿّالعّن
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ّنّىرّيالعّيّ ّيلىّّتّيةٍّاػّىمّكّىالذًّّي ّيظًّألّالعّىرًّاّيبّيّ ّيعبّإًّ

ّ ًّاّىّسّيةّبنػّىتػّىاليتّدّىّمٍّيبّأًّهٍّّالقّىيًتّوىّنًّاىٍّكّى

ّ رٍّ ّىألّالصًٌّ مًّاّى ًّ ٍّ ّدّى ّكّىيفّىاًّاٍّدىّّ ٍّأًّّيشّيتًّدىّكّى
ّمًنّعٍّالشًٌّّلٍّاّىاٍّاّىرّيػاّالذّىمّهّىّ ٍّكرّي ًٍّكّدىٍّّ ّى ّوػّىيفّىعّي،ّىدّى

ّ ٍّرّي اًّفىّرًّّ ٍّأًّّوّه ًّ ّىّلّهلّىوىّّي ًّفًّّؾٍّنّبحّىتّىمّكػّىالذًّ
ّ.(1)ارٍّاىًّعّّ: ّيامٍسّيّّّّّ

ّصاخلػ ّوّادلتصػلهنّأػ ّخػالؿّ،ػروّادلخ  ىػلػمّالنصػيمّالقاايػمّمّهػذاّادلقلػعتأزّاإلب 
مّكعػػػهدّتاػػػ ّتنصػػػنّدبيػػػلّإليػػػ ّكذيػػػنّذالػػػهنّر ..(ار هنّرفػػػ كوػػػ جلرعّادلػػػذينّ)يػػػ (ّمّ)دكػػػ 

ّوضػػػػرو  رّف لشػػػ تنّهنػػػ ّخي  ػػػػوّا  ةػػػ ؿّالٌصػػػّد ػػػػ ا مألّالصػػػ  ر(هند ةػػػ ؿهنّسػػػ وق ّهػػػهّ)
العنويػمّالػيتّاػ نّذينهػ ّمّّةكهػهّباػ ّالهبػ ّهناجلرعّكخيػأه ّمبه،ػهعّهػذاّالقلػ رّا خضػن

إىلّد ةػػػ ؿّّسػػلصّالقصػػي ةادلتهزتػػمّتاػػػ ّّا خػػنلّ لػػتّوػػػ األّالضػػر منو اكػػمّالقصػػي ةهنّكدب
لػػير هنّإهنّ ي هنّ ػػة هريّهكشػػ رير هنّكشػػ رّّهنالعػػنبّ)إلػػير هنّلرػػ هنّدكريػػ هنّدعػػت ّدكيفػػ ّالصػػ  ر

ّتاػ ّفتر ثةتّهذ ّالضر منّمّالقصي ةّالا وقمّوشرلّأاحػهظهنّكيايفػ ّتػ دتّهن(ور هن..
مّحتقيػػقّالػػ او ّوػػ ّداػػاانّّفأسػػيفرت ةػػ ؿّالعػػنبّتاػػ ّسػػايلّاإلب لػػمّالقاايػػمّالاعيػػ ةهنّا 

ّهذ ّا وي تّالشعنكمهنّكرو ّدكذل ّوآخنه .

ّ

ّ

ّ
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ّ
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   مااايّداخايم إب لمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
           ّ

الػػذمّكعقػػ ّأػػ دتناّ ػػحةي ّكمّادلشػػيف ّالاػػ أ ّأػػ ّادلاػػنبيمّالشػػعنكمّ)ادلتنػػيّكا  ةػػ ؿ(ّ
دنػػ ّاػػ نتّوػػػ ّمّر ػػػ ع ّلضػػر منّاخللػػ بّمّهػػذاّادلشػػػيف ّمّدكؿّأػػ ّكالبػػّهن(1)لأل ةػػ ؿ

ّادلتنػػػيّادلخ  ػػػوّادلتصػػػلّلارةػػػندّكاجلرػػػعهنّفػػػ  كؿّكعػػػهدّتاػػػ ّالشػػػ تنّادلتنػػػيّبينرػػػ ّخي  ػػػو
ّيػػػػ فّالعرػػػػسهنّفهػػػػ نتّهػػػػذ ّادلاػػػػنبيمّولنكقػػػػمّّهن ةػػػػ ؿا  كالاػػػػ يّكعػػػػهدّتاػػػػ ّا  ةػػػػ ؿّإذا

سػػنرتةألّالشػػعنكمّهنّكللػػهؿّادلاػػنبيمّبهاركػػمهنّكتنهتػػتّاإلبػػ اتّفييفػػ ّوػػ ّالقنكاػػمّكالاعيػػ ة
ّوّاريامهنّك،اليف ّمّهذاّاجل كؿّالت ي:ّوهبص نّ،ر منّادلخ  ّى

ّ
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 نوع اإلحالة احملال إليه احمليل نوع اإلحالة احملال إليه احمليل
ّةي وع-إب لمّااايمّا كادّلر ّإب لمّااايمّادلتنيّيفو

ّةي وع-إب لمّااايمّادلتنيّكشت ايفّإب لمّااايم/وع كمّا كادّا تر 
ّةي وع-إب لمّااايمّا كادّإلير ّإب لمّااايمّا كادّدعت 
ّةي وع-إب لمّااايمّادلتنيّوا ؾّةي وع-إب لمّااايمّا كادّلر 

ّةي وع-إب لمّااايمّادلتنيّإلير ّوعي ة-إب لمّااايمّادلتنيّ   رؾ
ّةي وع-لمّااايمإب ّادلتنيّإلييفّةي وع-إب لمّااايمّادلتنيّكنظنكعيف
ّةي وع-إب لمّااايمّادلتنيّليفّةي وع-إب لمّااايمّادلتنيّ   رؾ
ّةي وع-إب لمّااايمّادلتنيّوق كأر ّةي وع-إب لمّااايمّادلتنيّت تهؾ

ّةي وع-إب لمّااايمّا كادّدزكري ّةي وع-إب لمّااايمّادلتنيّسالبيف

هػػألّإبػػ اتّعصػػيمّااايػػمّتعػػهدّتاػػ ّّهػػذ ّاإلبػػ اتّمّادلاػػنبيمّالشػػعنكمّالاػػ وقمّاػػلٌّ
ّ ؿّمّاتاػػػػ ؽفأسػػػػيفرتّوشػػػػرلّفٌعػػػػّسػػػػ وق ّمّالػػػػنصهنّاتنصػػػػنّإ ػػػػ رمّأةاػػػػنّاػػػػ نّأػػػػذيهّر

ّهنّكرو ّداااميف ّوعضيف ّواعا.ّّادلق  ع

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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    :غائباإلحالة بضمائر الثالثا/ 

دبهايفػػ ّإىلّأناػػعّكةاػػنه ّككه،ػػصّادلػػنادّأنيفػػ هنّّك،ػروّال  مػػوّدياػػنّالضػػر منّ ره،ػػ ّ
ايػ ّإأػ ّلةظػ ّتهنّأتقػ ـّأناػعّكناػعّإليػ هنّ ياػملرلّ،روّ«ّطّالنح ةّذليفّوقهذل :لذاّا ّ 
"ا وػػلّخ لػػ اّاػػ ر "هنّ"ا وػػلّاػػ رى ّ"هنّا وػػلّخ لػػ هّاػػ ر "كإأػػ ّلةظػػ هنّكإأػػ ّرتاػػمهنّضلػػه:ّّهنكرتاػػم

 ﴿ أعػػىنّاّلةظػػ هنّأاػػل:ّاهلػػ ّتعػػ ىل:ّأتقػػ ـكعػػهدّإىلّخ لػػ ه"هنّكاػػ ّ             

ّأػػ ّاهلػػ ّ"اتػػ لها"هنّكإأػػ ّدفّكعػػهد08ّادل مػػ ة: ﴾ هنّف لضػػروّ"هػػه"ّكعػػهدّإىلّ"العػػ ؿ"ّادلةيفػػـه
انكنػػػمّلػػػ لّالاػػػ أعّتاػػػ ّايػػػ ـّّتنػػػ ّكاّكرػػػهفّذلػػػيفّإٌاّإىلّ ػػػوّأػػػذيهرّاّلةػػػمّكاّأعػػػىنهنّ

ك،ػػػػر منّال  مػػػػوّهػػػػأل:ّ"هػػػػه"هنّ"هػػػػأل"هنّ"بػػػػ "هنّ"هػػػػ "هنّ"هػػػػ "هنّ"إكػػػػ  "هنّّهن(1)»ادلقصػػػػهدّأنػػػػ 
ّك"ا لػػػػ "هنّضلػػػػه:"ردكتػػػػ ّكردكتيفػػػػ "هنّّ:إكػػػػ ه "هنّ"إكػػػػ ه "هنّك"اذلػػػػ ن"هنّضلػػػػه"إك هػػػػ "هنّ"إك بػػػػ "هنّ"

 .ّ(2)"ا أها"هنّك"النهف"هنّضله:ّ"ار "ّ"ا أ "هنّك"الهاك"هنّضله:

 ّّظيفػنّدٌنػ،ر منّال  مػوّمّادل كعػمّكّي ّكالتحايلّالنصألّلاعن  نّاإلب ليمّأ ّخالؿّر 
 ّ نكػقّاإلب لػمّاػ ّأػاّيه ّأهبػ ّن ّونيػمّاصػ م  ّكجيعايفػ ّعاػرًّحٍّلػيّيفهػ نّاػ ّالشػ تنّّهنوةيا

ّخ رجّالنصّدكّداخا .

أػ ّّ(ّكنهٌعّالش تنّ"سػاير فّالعياػ "اابفةألّالقصي ةّا كىلّأ ّال كهافّ)  تنّّ
ّكقهؿ:بيثّاإلب اتّو ستعر ؿّ،ر منّال  موّادلتصامّكادلنةصامهنّ

ّالاٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّقّيلًّنٍّلهّتػّىّ ثػىتٍّّّ فّيػػخّىاجلي يري ػػػػػػػػػػػػػػػ تًّحلى ب ّ ى ّبى كثى ٍّنّيفى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دًّّخىشىًوّ"النبظىػػػػػػػػ رىًة"ّّا أيٍاق ّتّىّ ٍّرّمّتياى ًبّاحليٍاً ّسى
ّ...ّكتػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رةنّهّيّ ٍكً ّكمّاجلّىّّهّمًّدأىٍشقى ّػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنّامًّاّىمّالنىاًف ى

                                                           
 .106هن105ّصّّادلهااّمّاهات ّالا مّالعنويمهنّهنسعي ّا ف  يّ( 1)
 .44ّتا ّاذل دمّالةضاألهنّسلتصنّالنحههنّص (2)
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ّوًاىٍرحّ ّػػػٍنّخى ً نىةوّكخى ً ػػػػػػػػػػػػٍّ ّىأ ّوػّىّّػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموّكىٍلهمّال يييهبى
ػػػػػػػػػػػػع عّدىظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب يّّ ّأًّاىةًّّأٍالىّالش  ّفػىةىنب ّّّ ّارى ًاػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍّ ى
ّأّىعًّكىّكّىّ ّهنّكّىاتًّّّّّّّّّّػػػػػػػػػًمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّىاٍّاّى ةنّوًّسّىأٍّيشي ٍّنّػػػػػ ًخػ ًبّسّىديتّىوو
وًّيقيّبًّضًّكىّكّىّ ّادلقّىرٍّ ّىّوّهاتًّكرّىّّّّّّّّػػػػػػػػػػػػهفّػػػػػػػػػػػػػ لا رّيين ّن ّ.ّّّ(1)ّػػػػػػػػػػػػػػػنٍّػػػػ وًّتي

اخلػ صّو دل عػثّضػروّال  مػوّادلاػت ّال ّ نكػقّأكتضر ّهذاّادلقلعّإب لمّعصيمّااايمّ
هنّفأسػػيف ّمّروػػ ّ ػػ رّالايػػتّ)اجليػػ ير(ّإىلّاسػػ ّسػػ وقذمّدبػػ ؿّ(ّالػػØّتٍّثّىمّ)حلػػ ٌّ)هػػأل(ّ
ّّ.وعها 

ّّ ّالاًٌخّىّاجلي يرلىهّتػىٍنًلقي ثّىّّّّّّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ في ّبىً كثّ ػػػػ تنØّّّتٍّحلىى ب ّؾى
ّّ

ّّ
ّهنيػػػمّأػػػ ّخػػػالؿّالضػػػروّال  مػػػوّادلةػػػندّ)هػػػه(ّالاػػػ رزّكادلاػػػت أكيػػػذليفّصلػػػ ّاإلب لػػػمّادلق 

هنّكعػػيشØّهنّكلػػهلّهنّهػػهØّأاقػػ "سػػاير ف"ّفضػػروّال  مػػوّ)هػػه(ّمّ)عػػهدّتاػػ ّالشػػ تنّك
ØّهنّكضػػػيقØأنسػػػامّّ ذاتػػػوصػػػةت ّىلّالشػػػ تنّعةاػػػ ّإيػػػمّأحييػػػلّخػػػ رجّالػػػنصّإب لػػػمّأق ّهن..(هن

كتتحػ كرّّمّتاػيفّاحلهػنةّالاػ ردةّادلظارػمهنّظػ رةاليتّتتحػ ثّأػ ّداخػلّسػه ّالنٌّّهنلاخل ب
ّ.(2)ظارمّاليتّأنتّا ّالاالدّتا ّدركبّا ملّكالرة حفاالي ّت ّالعيفهدّادلّاابأعّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
 .35ال كهافهنّصّّ( 1)
 .15عةا هنّصّ( 2)

يمّااايمداخاّإب لم  



 لقصائد الديوان يالرتابط النص ودورها يف حتقيقاإلحالة الضمريية  ..........................................الفصل الثاين

 

85 

ّ

ّ

ّّ 
ّ  

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

تػػػػػ دتّتاػػػػػ ّالػػػػػذاتّالشػػػػػ تنةّهنّبيػػػػػثّىلّخػػػػػ رجّالػػػػػنصدب لػػػػػتّيػػػػػلّهػػػػػذ ّالضػػػػػر منّإ
يفرػػتّكفّيّكته،ػػيحيف ّوه ق أػػتّوتةاػػفهػػذاّالػػنصّالشػػعنمهنّّدعتهػػتّالػػيت"سػػاير فّالعياػػ "ّ

ّّ.هنّفأسيفرتّهذ ّالضر منّمّرو ّالنصّو دلق ـّاخل راألّل دالمّالنصّأ ّخالذل 

ظػػػ رةّالةااػػػلي ّالػػػذمّيػػػ فّأعػػػ ّمّسػػػه ّالنٌّّالالاػػػبككصػػػ ّلنػػػ ّالشػػػ تنّ"سػػػاير ف"ّ
ّكقهؿّ:ّهنىلّذليفّادلصوفتّو ّدك، عّوالد ّإكالذمّاذ

ػػػػػػػػىلًّاهاإّ ّػػػػػػػػػرمّاىٍ ّتىػرى ّااب"ّّػػػػػ بدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًانه ّ"ًّأٍاًاألّأييفى
فىٍتّو ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ اىذى ىػػػػػصى مًػًنّّّّػػػػػػةىػ ّػػػػػػػػػػػػػػػبى

ّّأىًصوناّأيٍةًهعن ّو ّادل
ػػػػػػػػػنّه وػًػػػػػػػػػػػًنّللًاّ ّىتا ّاض ّّػػالتّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حليهاىػػػػػػØّأيتىاٌةعهّ

(1)ّ

أاةػػػهظّّعػػػهدّتاػػػ كّالػػػذمّهػػػهّمّزلػػػلّاػػػٌنهنف لضػػػروّادلتصػػػلّ)اذلػػػ ن(ّمّ)اػػػذفتّوػػػ (ّ
 ردةّادلظارمهنّزلققػ ّوػذليفّالذمّتق س ّأعّالش تنّزعااعت ّالاٌّّالةاالي ّالالابّس وقهنّكهه

اريػػلّالالبػػقّاّلاعنصػػنّأةاػػّنإ ػػ رك ّّا(ّتنصػػّنااػػبليػػ ّ)إهردّارػػ ؿّفػػهنّداخايػػمّااايػػمّإب لػػم

                                                           
 .36هن35ّال كهافهنّصّّ( 1)

ّأةانّخ راأل تن  نّإب ليم

 أاق ّ)هه(
 ههّ

 كلهمّ)ههّ(
 كعيشّ)ههّ(ّ
 كضيقّ)هه(

 الش تن

خ رايمّإب لم  
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)هػػػػه(ّمّاسػػػػ Øّّكيػػػػذليفّا أػػػػنّعةاػػػػ ّمّالضػػػػروّادلاػػػػت ّّكهػػػػهّالضػػػػروّادلتصػػػػلّ)اذلػػػػ ن(هن
مّإبػػ اثّتػػناو ّوػػ ّالايػػتّّ(ّزلققػػ ّاإلب لػػمّال اخايػػمّالقاايػػمهنّفأسػػيف ّذلػػيفأيتىاٌةػػعّهالة تػػلّ)

ّّّ.كالا لثّا كؿّكالايتّالا ي
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ّهن1955ّيتّدلق هػػ ّمّأنتصػػ ّاهكايػػمّتػػ ـكصلػػ ّالشػػ تنّمّاصػػي ت ّ)أػػيالدّ ػػعو(ّالػػ
تحػػ ثّتػػ ّدر،ػػيف ّكثهارهػػ ّأػػ افع ّتػػ ّاضػػيتيف ّفّهنلنصػػنةّاجلاامػػنّكالهاػػهؼّاىلّا عػػوّالاػػهرة

ّبيثّكقهؿّ:ّهنأترني ّزك رهت 
ّ  بّىػػىّاصّبالألّقًّاٍّتىّّيتالٌّّرضّي ّا ّىذًّهّى ...هّىٍرّزّيملّدّى
  ػػػػػػػػبّىالىّألّالاٌّخيًّ رًّتىّّ ّىهلّىكيّّألٍّيّىّّاّيعٍّألهنّملّدّىأًّ ّىوًّ

  ابّىنّىاًّاّكّىرّن ٍّرنّ ّىالاٌّّهرًّخّيالصّ ّ ّىاٍّخّىّ ٍّيّيملّدّى

 !ّ ػػ بّىاّىالهّىّألّى ٍّالاػّىهنّكّىسّىعًٌّدّيّمذًّالٌّّبّىنٍّالتػّ ّلّياًّ ٍّتػّى
  ػػػػػػ بّىنّىاّىّتٍّ ّبأّىّيتالٌّّضّيرٍّ ّا ّىذًّ ...هّىهّىٍرّزّيملّدّى
  ػػػػػػػػ بّىػػػػػنّىاّىّتًّهٍّرّىٍاًّلّّـًّمّال ّبّتٍّأىّرّى يهنّكّىتّىألّىلًّ

 .(1) ػػػ بّىػػػػػػػػػػػػةّىاّكيًّ رّنػػػػػعىّّؼّيًاّنٍّكػّىّمذًّالٌّّؾّىا ّذّىنّىبّينٍّاّي

                                                           
 .39ال كهافهنّصّّ( 1)

ّصنّإب يتن  
(و)الضر  

  رمّإتنصنّ
(أةانداخاألّ)  

ّاذل نّ)و (  
(هه)ّأيتىاٌةعّه  

 

 الالاب

ااايمّداخايمّإب لم  
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تػػػناو ّيايفػػػ ّدسػػػيفرتّمّّهّنالشػػػ تنّالراػػػوّأػػػ ّاإلبػػػ اتّوضػػػروّال  مػػػوّعرللقػػػ ّاسػػػت
مّألاػعّالقصػي ةّ)ملّدزرهػ (ّّ)هػ (ّوع ك هنّفنه ّالضػروّادلتصػلدوي تّهذ ّالقصي ةّاااي ّّك

ّهنلاػػػػػهارّكالالهلػػػػػمّكالةػػػػػ انهنّدرضّاجلاامػػػػػندرضّالاػػػػػهرةّكاهنّ)ا رض(أاةػػػػػهظّابػػػػػقّىلّإحييػػػػػلّ
لنّمّالٌاػػتاػ ّهػذاّادلنػهاؿّال اخايػمّالاع كػمّتّاإلب لػػمّحقػقّإب لػمّداخايػمّوع كػمهنّكترػنّريل

فأبػ ؿّالضػروافّّهن...(كهػألّمّدأعػألّهن.ملّدزره ..اكمّادلقلعّالا يّ)دكض ّمّو ّكاخل أسّهنّ
ّيرػػ ّ)ا رض(ّالػػيتّسػػاقّذينهػػ ّتاػػ ّسػػايلّالةظػػمّىلّإ)هػػ هنّهػػأل(ّ إلب لػػمّال اخايػػمّالقاايػػمهن

(Øّدب ؿّالضػروّادلاػت ّ)هػأل(ّمّ)تاػقأل(هنّا ب عارسّاإلب لمّالقاايمّمّ)اليتّتاقألّالصٌّ
ّىلّا رضّاليتّذينتّس وق هنّكدكض ّمّاهل :ّإ

ًّأٍ ًّ،يىػػػػػػػػ نّ ّهػػػػػػػػػػػػػػػحّيػرٍّكىّّكخّيػػ رًّػػػػػػالتٌّاّذّىفهًّّّّّّّّّ ّ.ّّّ(1)ًونتػػشو
ّّّّّّ       ّ

ّ

زلققػػػػ ّّل)التػػػ ركخ(ّدلتصػػػػلّ)اذلػػػ ن(ّمّالةعػػػلّادلضػػػػ رعّإىلّاسػػػ ّاااػػػ ّهػػػػهدبػػػ ؿّالضػػػروّا
ّااايمّدسيفرتّمّرو ّدااانّالايتّالشعنم.ّعصيموذليفّإب لمّ

ّ:مّاهل دكض ّكحتققتّاإلب لمّالقاايمّ

كيػػػػػػػػػهنّجيدىٍر،ينى ّعػييٍفاىػ  ّأىٍاهٌهّالذ  ّّّػهؿًٌّنّالٌاصي

ّ.(2)ػأللٌت رًكًخّزيكلًػػػػػػػػػ نتمّاألّلى يّك ّهنّفىيفًّ يفّىاػّىهٍّفػّى

)ا رض(ّتاػػػػ ّسػػػػايلّاإلب لػػػػمّإىلّدبػػػػ ؿّالضػػػػروّ)اذلػػػػ ن(ّادلتصػػػػلّوظػػػػنؼّادلرػػػػ فّ)فهايفػػػػ (ّ
بيػػثّدسػػيفرتّهػػذ ّّ(هنصاٌػػال)ىلّتنصػػنّسػػ وقّكهػػهّإ)لػػ (ّّالقاايػػمهنّكدبػػ ؿّالضػػروّادلتصػػل

ّالضر منّمّرو ّأ ّااايف ّمب ّا نّوع ه ّ.
                                                           

 .39ال كهافهنّصّ( 1)
 .41هنّصّعةا ّ( 2)

ااايمعصيمّإب لمّ  
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ّ:ّّالش تنكا كراس(ّكقهؿّّن..)الاهاّت كمّاصي 

ّالاػّىيىاًّ ّّ ّتػينّىكىّّ ّياتًّنّىػنى عّىيفٍّرّىػالّّابى ّ ًبًّ ّمّبىٍايًفّالصًٌ

عّىًمّهًدهنّكّىهّيمّالنّ ّّدىًكم ّّ ٍّيفّيتػيّرىّهٍّاػّىكاهنّفػّىيىًأّي ّ.(1) بًّّالشًٌ

جلرعّادلػػذينّاخلػػ صّوػػ فقػػ ّدبػػ ؿّكاكّاجلر تػػمّادلتصػػلّو لةعػػلهنّكالضػػروّادلتصػػلّ)هػػ (ّ
زلققػػػ ّوػػذليفّإب لػػمّداخايػػمّااايػػمهنّفػػنو ّهػػػذافّّهنات (ّالػػيتّاػػ نتّسػػ وقمّلػػ ىلّلةظػػمّ)الػػّأإ

ّالضروافّالايتّالا يّمب ّساق .

إلبػ اتّال اخايػمّلضػروّال  مػوهنّمّتي ّالهب ة(ّعارسّوعاّاّ.كمّاصي ةّ)اجلاامن.ّّّ
ّ:ّّالش تنّو ّو ّدااانّالرالـّوعض ّواعاهنّكقهؿىلّالنٌّإتّاليتّددٌّ

ّتّىعًّمًّميّالضب بّىنٍّفػّى ّّّّكػن  ًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوّى،يحن ّدّىّ ّيهعّىػه ّيػػػصّيكىًّّّنّػػػػػػهٍّالةّىّعّى ديكاّأّى ى

ّ ّيٌػػػػػػػػػالذ ًؿّ ّىهًرّكّىصّيالعّيّ تًّظيايرّىّّمّػػهًّلٍّكىّّهّىهّيانى ّكّىعًٍّوهنّ ّىميّالشبعٍّبّىنٍّفػّى

ّالتّبػػػػػًتنّىكّى ّّّ(2) اػىٍاضىتػىيٌػػّعٍّدّىهنّكّىقٍّاًّلّىّاعٍّ ًيّنىّتًّّ كّىّّّّّّّّّّّ ًّػػػٍيػػػػػػتّىّاػىٍاضىػػػػػ ركًخّمػػػػػػػػػػػػػ في

مّالػػنصّنصػنّسػػ وقّت(ّإب لػػمّااايػػمّتعػهدّتاػػ ّكىصيػػػه يػػهعى ّيدبػ ؿّالضػػروّادلتصػلّ)اذلػػ ن(ّمّ)
كالػذمّّهندلةندّ)هػه(يػذليفّمّالضػروّادلنةصػلّاخلػ صّوػ ّّههّ)الةهن(هنّكصل ّاإلب لػمّالقاايػم
ىلّإ)اذلػػػ ن(ّمّ)ااضػػػتي (ّّتكهػػػهّ) ػػػعان (هنّكيػػػذليفّدب لػػػّكعػػػهدّتاػػػ ّتنصػػػنّأػػػذيهرّسػػػ وق

ّ.كتناول دٌدتّإىلّدت سيفّادلقلعّالشعنمّّإب اتّهنّكيايف (الشعوتنصنّس وقّ)

ّكمّاهل ّدكض ّ:ّّّ

ّّّػػػػػػػػالّىيػػػػػػػػػػػػػػػًاّقٍّتػّىّ اهًتّى رّىاّىّتٍّكىّنّىػػػفّىّّّّّّّّّالًعيػػػػ يهنّ هّىػػػػػػاّبهّىّمّهرّىصلىٍّّقًّػػػػػػػػػفّي ّا ّيتىاّىكّى

                                                           
 .47هنّصّال كهاف( 1)
 .51هنّصّعةا ّ( 2)
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ّّّػػهاّىػػػػػػػػػػػػػاّي ٍّأّىّ يفّىاّىيػٍّلىّّتّيتٍّ رّىػػػػػ ّىكّىّّّّمًّّّّنّعٍّ ًّّ يفّىرًّاٍّّبّيًمّّتّييٍّنػّب ّىّ.. تّهظّىحلىّى

ّّّكاّىاّيػػػػػػتىّّ ٍّػػػلىّّةّن ّىبٍّكّىّهفّى اّيوىّّ ّيضلىٍّّّػألّّّّّّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلًّزّيّ ًّيٍّالقّىكّىّهن عًّيّىّالضّب ًيّيّى ّلّىكّى

ّ(1)يػػالّىاًّظّىكّىّالّنظًّّنًّةٍّمّالقّىّألشًّدتىٍّكّىّّّّّّّّ ػػػػػػهّىأىٍانىاّوّىايًّهّىلرّىاّّ ّييفًّاٍّتػّيّ..ةّن ّىبٍّكّى

ّهنّكالضػػػروّادلاػػػت ّ)هػػػأل(هػػػ هنّا راهتػػػ (الضػػػروّادلتصػػػلّ)اذلػػػ ن(ّمّالايػػػتّا كؿّمّ)هاٌّ
هنّكيػػذليفّدبػػ ؿّ)صلرػػم(ّأػػذيهرّسػػ وقّهػػهّلةظػػمإب لػػمّداخايػػمّااايػػمّتعػػهدّتاػػ ّّيايفػػ ّّيػػلحت

)حلظػػ ت(ّزلققػػ ّوػػذليفّإب لػػمّداخايػػمّيارػػمّىلّّإّذلػػ ن(ّمّ)باريفػػ هنّليايفػػ (الضػػروّادلتصػػلّ)ا
لػػػ ّ ّ نكػػػقّالضػػػروّادلاػػػت ّ)هػػػأل(ّمّ)أػػػااايػػػمهنّكمّالايػػػتّالناوػػػعّحتققػػػتّاإلب لػػػمّالقاايػػػمّ

ّيارمّهن(ØهنّدتشألØتايف هنØّتاكا (هنّكيػذليفّالضػروّكبػ ة)ّاليتّدب لتّيايف ّإىلّار ؿّإلي 

صػػػنّالعنّارتػػػا ّإذّل(ّكعػػػهدّتاػػػ ّ)الرهايػػػو(ّزلققػػػ ّإب لػػػمّااايػػػم اهّىنّىٍاػػػادلتصػػػلّ)اذلػػػ ن(ّمّ)أّى
كزاؿّّهنّفته،ػػحتّدالتػػػ  ػػ رمّالاػػ وقّلػػ صػػػنّاإلو لعنّالاػػ وقمّمّهػػذ ّاإلبػػ اتّاإلبػػ ي

إتػ دةّالػذينّّهنّفق أتّهذ ّالضر منّوهظيةمّالػنو ّالن  ػ مّتٌرػ ّمّالضػروّأػ ال رهضّتن 
فأسػػيفرتّهػػذ ّّهن(2)أػػ ّاإلجيػػ زّكااختصػػ رّتػػ ّ وهػػ ّأػػ ّا مسػػ نّالظػػ هنةّلضػػنبّكاإلع وػػم

ّ.كاعا ّعايه ّأنتظر ادلقلعّالشعنمّّذلذاّّألاإلب اتّمّحتقيقّااتا ؽّالنص

 ّهاياػػأّالرػػألّفييفػػ ّالاػػهرةّالتحنكنكػػمّلنػػ ّالػػيتّك ػػ ّ)أػػ ّأاحرػػمّاجلاامػػن(ّت كمّاصػػي 
ّيةػػ حّ ػػػعايف ّ،ػػ ٌّ بػػ اثيف  ليػػػ ّهػػػهّإامّالةنعاػػػألهنّفنضػػ ؿّاجلاامػػػنّو لناػػّاابػػػتالؿّهنّأعظرػػػ 

ّيايف هنّكقهؿ ّ:ّّالش تنّعض ؿّا أمّالعنويم

ّّّػنٍّػ تًّػػػػػػػ ّىّ رّيصّىتًٍّإّّ ًٍّيّاّىلّتّىهّىقٍّكػىّكّىّمّيةٍّالاّبّّّّػػػػػلّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًّ ّحيىٍّأّىّؽّىهٍّفػّىّحًّنٍّاجلّيّمّيتّىٍكّرّى
ّ؟ّػنٍّػ أًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهّىػأّىهنّكّى يفّىبًّنٍّجًلّيّةّهالىّ ّىّّّّّاتّيػػػ كّىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّىلاّبهنّكا هّىكنّى ًّّهّىً ّ ّىديّدّىّّّّّ

                                                           
 .52هنّصّال كهافّ( 1)
 .92صّّهن3جو ّكعيشهنّ نحّادلةصلهنّكنظن:ّاّ( 2)
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ّ؟نٍّػ  ًّػػػػػػػخّىرّىػالّ ّيصٍّتّىهنّكّى ٍّيفّي تػّييّىوػٍّدىّّ رًّالنّبّّّمّ كًّدّىهنّكّىػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهّىارّىهّىألّثػّي اًّعىّديّدّىّّّّّ
ّ.(1)نٍّػ هًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّىّ-ّتّيةّباّىّتػّىّنّبدىّّ-انّ ّىًعّكّىّّّّػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهّىانّىثػّىّ ٍّأًّّمّهقّىاػّىتّىّيىٌّنٍّاّىٍّ ّىوػّىّّّّّ

ّيمّت ّ نكقّالضروّادلتصلّلا  مػوأ ّتضر ّإب لمّأق أ ّخالؿّهذاّادلقلعّعالبمّدعٌّّّّ
 ػ رمّأقػ أألّإىلّتنصػنّإالػيتّدب لػتّّ..()ه كنه هنّجلنبيف هنّثهاره هنّثناهػ مّيلّأ ّّهن)ه (
تأككػػلّهػػذ ّالضػػر منّكتةاػػوه ّولاقػػ رئّفاػػرحتّّهنذلػػ ّكهػػه)ّدرضّالاػػهرةّ"اجلاامػػن"(ّأةاػػن

ّتا ّاخلاةيمّادلعنفيمّل .ّاتتر دناكروليف ّو دلق ـّاخل راألّ
كصلػػ ّاإلب لػػػمّالقاايػػمّدكضػػػ ّمّالضػػػروّادلتصػػلّاخلػػػ صّوػػػ جلرعّ)هػػ (ّمّ)دويػػػ هت (ّالػػػذمّّّّ

ّسيف ّمّرو ّ  رّالايتّوعها .د(ّىلّتنصنّل همّداخاألّا نّس وق ّل ّ)ثهارإحييلّ
ّكمّاهل ّدكض ّ:

ػٍهػػػػػػّدىٍل ّىّّ  .(2)نٍّامًّاّى ّاّىهنّكّى يفّىػػرّب،ّييتّملّدّىالٌّّأل،ًٍّرّدّى ّكىّّّّّّّػ ًّتيٍذروّكى ّسى بىمىّالٍػرى
 

ّ

)در،ػػأل(ّهػػهّ ػػ رمّعػػهدّتاػػ ّتنصػػنّإتمّااايػػمّدبػػ ؿّالضػػروّادلتصػػلّلا  مػػوّ)هػػ (ّإب لػػ
ّ وقّكالالبق.و ّو ّالاٌّنٌّل هنّفتحققّالّ ا نّس وقالذمّ

ّكمّاصي ت ّ)ختضنّزهنة(ّكقهؿّ:ّّّ

ّحّياينٍّّيفّي لًّ ّأّىضلى يّكّىّّّّّ
ّحيّمىّاينٍّينّىلًّنٍّليّاياّىاٍّّأًّيًتّكىّنٍّاػّىّّّّّ
ّصيّةٍّلّىويهنّكّى  ًّتّىدىّّ ّينٍّاّمّدىًأنى ّأًّو ّندّىّّّّّ

                                                           
 .57ال كهافهنّصّّ( 1)
 .58هنّصّعةا ّ( 2)

ااايمّداخايمّإب لم  
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اّكّىوىّدّىّّّّّ ًّ،ألّرٍّ ًؽّدّىرّىتٍّمّدّىّخّينيّصٍّ ن
ّمّالنػّبّتي ايّهّّّّّ ّعػىٍاًضألّاًٍعهنّكّىعػىٍاضييفى
ّ ىٍرًضألهنّكّى تّهااّىً ّىابٍّّي ًّّفًّظىيًتّقّىكػّىّّّّّ

اّديٍ ًعرّيّّّّّ ّكىٍأًسألهنّكىدىٍ عى رًمهنّكىعى رًمّ ّيػدىوى ن
اّدّىوىّدّىّّّّّ ّمّ رًّعىّّي ًّقًّسٍّ ن
ّدىأى رًمّّك ًّذًٌّكدي ّّّّّ
ّ.(1)م رًّصّىتًًّتهنّاعٍّهٍّرّىاٍّكًصهنّلًّانًٌّاّلًّدىوى ّىّدي ى ًٌّكّىّّّّّ

النصػػػيمّالقاايػػمّأػػ ّخػػػالؿّ،ػػر منّال يػػ بّادلتصػػػامّ)هػػ ن(ّمّ)أنػػ هنّاهتػػػ هنّّتظيفػػنّاإلب لػػمّّّ
فأسػيف ّّهنتعهدّتا ّلةظمّ)انح(ّاليتّا نتّس وقمّذلػ يايف ّّهنفي هنّد عر هنّدسقي هنّد ذك ّ(

ذليفّمّرو ّدااانّهذاّادلقلعّت ّ نكقّروػ ّالضػر منّالاػ وقمّمبناعيفػ هنّليتحقػقّااتاػ ؽّ
كديرػ ّالترايػلّّاله ّأػ ّكبػ اتّدخػنلّمّهػذ ّالقصػي ة.و ّدااانّالهب اتّالنصيمّكأ ّت

ّلذليفّو دلخل ّهذا:

ّ
ّ 

 

 

 

 

 

  

 

 

ّ
ّ

                                                           
 .71هنّصّال كهافّ( 1)

 تنصنّإ  رم
(الضر منّ)أناع  إب لمّداخايمّااايم 

 أن ّ
 اهت ّ
 في 

 د عر 
 دسقي 
 د ذك 

 اجلنح

 تن  نّإب ليم
ن( م)الضر  
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ا دتّاإلب لمّالنصػيمّالقاايػمّدكضػ ّمّالايتػ ّادلػهال ّتنػ ّذيػنّلةظػمّاجلػنحّأػنةّث عيػمهنّ
ّ:الش تنّكقهؿبيثّ

ّحّيٍنّاّيّكخًّ رًّمّالتّبّ ّيألهنّضلىٍّكقًّ ًّ ّ ّىكّى
صّيةٍّلىّّ ّينٍّّأًًّيّاٍّقّىوًّهنّكّى ّيٍنّأًّّمّىينّىلًّنٍّاّىّاّيًمّ

   (1)ّ
ّ

العنصػػنّالا ػػهمّبيػػثّتػػ دّالضػػروافّمّ)أنػػ هنّأنػػ (ّإىلّلةظػػمّ)اػػنح(ّالا عيػػمهنّدمّإىلّ
اايػمّدسػيفرتّزلققػ ّوػذليفّإب لػمّعصػيمّاّهن(2)«الضروّكعهدّإىلّدانبّأػذيهر«ّ فّلا انب

ّ.رول ّترهدك ّمّرو ّا وي تّالشعنكمّلاقصي ة

 تنّاجلاامػػنمّ"أ لػػػيفّالػػذمّكاػػػعّفيػػ ّالٌشػػػّالػػيتّحترػػػألّادلنةػػ ّ)ادلنةػػ ّادلنكػػػن(ّكمّاصػػي ت 
أنةػ مّالػذمّاػ رّ ّ نومّالاا فّالذمّي فّأ ّكةتأّكنددّوأملّ"الا مّالةنعاػيمّهػألّإنٌّّهنب اد"

ّ:الش تنّهنّبيثّكقهؿ(3)"تا ّدفّكعيشّفي 

ّ..ألكقًّ ًّ ّىّ كّى
!ّ ٍّياّىهًّرىّّ ةّوسّىأٍّمّأّىمّدّىًرّدٍّدّىدىعى ّّ

ّّّ

ّ ٍّياّىصًّخّىّ تّهآهّىّهّىيفّيهنّفػّى ًٌّتّىّيفّىنّيحلىٍّّتٍّوىّنّب ّى
ّياّييفًّرّىػالّنّياٍّ ّالنّبيفّىكػّ دّى
ّياّي ًّ ّالاّىةّىنػٍّرّىػالّ ّيػػػػعبّإًّ

ّ..يوّيهًّرىّّتًّرٍّالصّبّ ّىأًّّهرّه ّسّينّىنػّىيػٍّوػّى

                                                           
 .71ال كهافهنّصّّ( 1)
ا أعّال ركسّالعنويمهنّوعن كمّأ زفّتاألّزلرػ هنّدارّالةرػنّلالا تػمّكالنشػنّكالتهزكػعهنّوػوكتهنّّهنأصلة ّال الكي ّ( 2)

 .82صّّـهن2007-ق1427/1428)دط(هنّلان فهنّ
 .79ال كهافهنّصّّه أشّ( 3)
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ّّّ.(1)كوّينًّال ّىّؼّينٍّاحلّىّ ّيػػػعبّإًّ

اإلب لػمّالنصػيمّالاع كػمّمّهػذاّادلقلػعّأػ ّخػالؿّإب لػمّالضػروّادلتصػلّ)اذلػ ن(ّمّّتأز
)ادلنةػػػ (ّالػػػذمّاػػػ نّوعػػػ  هنّكيػػػذليفّدبػػػ ؿّالضػػػروّ)اذلػػػ ن(ّمّالاػػػلنّّ ؿّإليػػػ ارػػػّ)إعػػػ (ّإىل

و ّوػػ ّالضػػروّكأناعػػ ّادلتػػأخنّا خػػوّإىلّلةظػػمّ)احلػػنؼ(ّكالػػيتّاػػ نتّوعػػ  هنّليحصػػلّالػػنٌّ
هنّفػأتل ّلاػٌنصّاػ رناّأػ ّالتر سػيفّزلققػ ّوػذليفّاإلب لػمّالاع كػمّتن ّمّهػذاّالػنصّالشػعنم

ّواعا.كااتا ؽهنّكرو ّدااام ّوعضيف ّ

،ػروّ  مػوّكتقػ ـّاجلراػمّّالذمّهػهّمّتػنؼّالنحػ ةهنّأفمّ،روّالشٌّّدكض ّيف كعارا
كةٌان ّأ ّكايػ هنّككػ ت ّوػ ّمّأها،ػعّالتعظػي ّكالتةخػي هنّكإثػ رةّااعتاػ  ّإىلّأػ ّكايػ هنّكاجلراػمّّك

ّ  فّأناعػفيفهّأ ّالضر منّاليتّحتققّاإلب لمّالنصيمّالاع كػملّّهن(2)اليتّتأ ّوع  ّتةاواّل 
ّكظةػ كاػ ّّ.لةظ ّكرتامهنّكاّكتقػ ـّتنػ ّأناعػ ّدوػ اّ عػ ّاجلراػمّادلةاػنةّلػ ّأتأخنّتن ّكرهف
ّ:كقهؿبيثّ وقمهنّ تنّمّالقصي ةّالاٌّالشٌّ

ّّّّّّهرّيسّيّيفّىاًّهٍّدىّّ ٍّتّىّييفّىصًّقٍّ ..ّكػّيانّاىّتّى

كنّينًّرّىػالّ ؾّىةّىنػٍّأّىّو  ه  ّؼّهنٍّبّىكّىهنّ ّياٍّالظّ ّ ّي دّى ّى
(3)ّ

ّ
لػػػذمّاػػػ نّالعنصػػػنّاإل ػػػ رمّادلةاػػػنّلػػػ ّهػػػهّ)أنةػػػ ؾ(ّادبػػػ ؿّ،ػػػروّالشػػػأفّ)هػػػه(ّإىلّ

دٌدتّإىلّالػػػنو ّوػػػ ّداػػػاانّالرػػػالـّوعضػػػػيف ّّوع كػػػمعصػػػيمّزلققػػػ ّوػػػذليفّإب لػػػمّّهن نػػػأتػػػأخناّت
ّواعا.

                                                           
 .79ال كهافهنّصّّ( 1)
دزتػػ ّرتػػعّاجلهاأػػعهنّحتقيػػقّ ػػنحّكالاػػيه ألهنّبػػعّاذلهاأػػعّمّّل114هنّص3هنّجاوػػ ّكعػػيشهنّ ػػنحّادلةصػػلكنظػػن:ّ (2)

 .224ّهنّص1هنّج1998-ق1418هن1ّرسّال ك هنّدارّالرتوّالعاريمهنّووكتهنّلان فهنّط

 .79ّال كهافهنّصّ( 3)

وع كمّداخايمّإب لم  
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ّكدكض ّصل ّاإلب لمّالاع كمّمّاصي ةّ)النويعّالارن(ّكقهؿ:
مّيرّىػكنًّاجلّىّ يفّىتٍػّكىّرّىّيفّى لًّةّى ٍّدىّّـًّدّىّ ٍّألهنّأًّأًّدّىّ ٍّأًّ

(1)ّ
ّ

زلققػػػ ّّاّال  مػػػوّادلتصػػػلّ)اذلػػػ ن(ّمّ)ركهتػػػ (ّإىلّتنصػػػنّإ ػػػ رمّذيػػػنّأتػػػأخّندبػػػ ؿّ،ػػػرو
ّوذليفّإب لمّعصيمّوع كم.

ّكمّاهل ّدكض :

ّ ٍّيرّىثًّا ّىّ ّ الرّىّعًّلّى اٍّفّى

نٍّ وًّقّىرّىػالّ ػػهّى ٍّسًٌّكّىهنّكّىهدّىالاّ ّ ػػهّى رّىهّىٍزّدىّّعًٍّاّتّىااػٍّكّى
(2)ّ

ادلػػػذيهرّاإل ػػػ رمّّعػػػهدّالضػػػروّ)اذلػػػ ن(ّمّيػػػلّأػػػ ّ)دزه رهػػػ هنّككسػػػ ه (ّتاػػػ ّالعنصػػػنك
ّ)الرػػ ّا ثيرػػم(هنّليحقػػقّالضػػروّوػػذليفّإب لػػمّعصػػيمّااايػػمّرولػػتّالاػػ وقّوػػ لالبقسػػ وق ّ

ّ.فأ،ةتّعهت ّأ ّالتن   ّكالتالب ّمّهذاّادلقلع

ّ:الش تنّكمّاصي ت ّ) ةهلمّ  تن(هنّكقهؿ

ّهفٍّرّي بًّالضّبّ رّي ّىالصًٌّ
ّ!هفٍّرّياّىعٍّكػّىّ ٍّهّيانّىتػّىدّى
ّ..مٍّياّىرًّاجلّىّضّىرٍّا ّىّوٍّاّىاٍّعيّّ ّملىٍّنّىعػّبدّى

ّ(3)! ٍّهلّىةّي ّاللّ رّىعٍّعػّيّ يفّىػػعّى ّأّىنّىاػٍّاًّسّيّلٍّوّى

                                                           
 .87هنّصال كهافّ( 1)
 .فهنّصعةا ّ( 2)
 .95هنّصّعةا ّ( 3)

وع كمّداخايمّإب لم  
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ّنتعػهدّتاػ ّالعنصػدب ؿّالضروّادلتصلّ)ه (ّاخل صّةر تمّال ي بّإب لمّااايػمهنّّفق 
كدبػ ؿّدكضػ ّالضػروّّهنكأةاػناّلػ ّذلػذاّالضػروّ أناعػّالػذمّكعػ ٌّ  ر(ّ)الصٌّ ّههّس وقادلذينّ

زلققػػ ّّهنرولاضػّ  ػػ رمّالاػ وقّهػهّ)ا رضّاجلرياػػم(ّأناعػ)هػ ن(ّمّ)أعيفػ (ّإىلّالعنصػنّاإل
ّ.  ك ّال او ّكالتالب هنّشل ّاعلّهذاّادلقلعّوذليفّإب لمّعصيمّااايم

ّ:الش تنّكقهؿبيثّ)سأيتوّتنيف(هنّّت كمّاصي 

ّ؟الشنٌّّةّى ّىٍاّكّىّؼّيعنٌّتىّدّى
ّهن يّىعػٍّال ّ ّنّييفًٌّلّىيّيمّسّىالذًّّوّييفّىالاّبّي  ه  
ّ ٍّرىّهٍّالاػّبّي  ه  
ّ نّىاػّى مًّتّىألّيّىةًّمّخييٍّالذًّّلّي ٍّال ّبّي  ه  
ّ ٍّنّىخٍّالصّبّي  ه  

(1).ّ

نّالشػعنكمّمّدسيف ّ،روّال  مػوّادلنةصػلّ)هػأل(ّاخلػ صّوػ دلةندّادل عػثّمّروػ ّا سػل
ن(ّاػػػػ نّسػػػػ وق ّايػػػػ ّ)كاػػػػ ةّالٌشػػػػت فّالعنصػػػػنّارػػػػ ؿّّلوهب لػػػػمّعصػػػػيمّااايػػػػمّادلقلػػػػعّالاػػػػ وق

ّ.  وي تّالشعنكمّفيلاضروهنّفح ثّااتا ؽّمّهذاّادلقلعّكحتققتّكب ةّا

دعنػ ّ ّدفّخيػأّفنعاػ ّكالعػ ملّوأيراػ ّالػيتّدرادّأػ ّخالذلػّدكضػ ّمّاصي ةّ)ملّمنػتّوعػ (ّك
ّيػػلّ ّلّإذّمّأػ ّاتػلّكتشػػنك ّكاػهعّكدملّك،ػػي عفعاتػ ّمّبػػقّالشػعوّاجلاامػػّنأػ ّملّمنػتّر ػ 

ّ:ّّفييف ّالش تنّكقهؿ

ًّ ّقّيهًّنٍّكػّيّانًّدّىهٍّالاّبّمًّرّىيٍّاخلّىّ ؿّييّىخّى

ّ..ً ّقّيحّىاٍّكىّّطًّهٍّالاّبّعًّاٍّاّىيّى

ّكصّيالنًٌّّ يفّىػلىّهٍّبّىّنّيةّيصٍّتىّّانًّدّىهٍّالاّبّمًّاىّنٍّاخلّىّ ؿّييّىخّى
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ّ..كصّيالنًٌّّ يفّىاّ حتىّيّسّىٍيّلىّكّى

ّلٍّاّىاّىّصًّةٍّاّىهنّوًّمّوكّىاكًّاّىهنّوًّمّويّى بًّضّىًوّّتٍّذّىًاّتّيعػٍّايّّ ٍّاّى
ّ..لٍّ ّىدّىّلًٌّظًّوًّ

ّانّىشّىالاّىّ يفّىفػّياهٍّّ ّىقًٍّلّديّكّى

اّنّىشّىالاّىّ يفّىفػّياهٍّّ ّىقًٍّلّدىّّ.. نًّمٍسّىا ّىّ ّى ّأًّاعّننىّةٍّ ّيكّى
(1).ّ

حيتػػػهمّهػػػذاّادلقلػػػعّتاػػػ ّ،ػػػروّال  مػػػوّادلتصػػػلّ)اذلػػػ ن(ّمّ)بهذلػػػ هنّحتاػػػيف هنّاهفيفػػػ هنّ
هنّزلققػػػمّوػػػذليفّإبػػػ اتّهدان()اخليرػػػمّالٌاػػػّأػػػذيهرّسػػػ وقّهػػػهّتاػػػ ّةاهفيفػػػ ..(ّكيايفػػػ ّت مػػػ 

عهنّفأسيفرتّهذ ّالضر منّمّحتقيقّااتا ؽّذلذاّادلقلػّاه ّأعّيلّ،رو.أ ٌّّتة كتكااايمّ
ايػػػػ ّالػػػػذمّاػػػػ نّمّو اكػػػػمّت ّ نكػػػػقّاإلبػػػػ اتّادلترػػػػنرةّلاعنصػػػػنّاإل ػػػػ رمّارػػػػ ؿّأػػػػكذلػػػػيفّ

ّذل .ّ ادلقلعهنّككع ّأناع

بيػثّاجلاامػنهنّّبػتالؿكمّاصي ت ّ)إىلّ  ومّأعػ (ّالػذمّسػأل ّذاتّأػنةّتػ ّاصػمّا
ّكقهؿ:

ّكوٍّنًّ ّ ّىعّى نّىمهنّاّىوًّ ًّ ّ ّىهنّكّىّـوهٍّكػّىّاتّىذّىكّى
ّوٍّعّىالتػّبّ ّي ّىيفّىاٍّدّى

ّوّي ّىالاّبّ ّي ّبهّىكّى
ّيوٍّ ًّرّىػالّلًّ هًّرلىّىّ ٍّهنّأًّنًّحٍّاّالاّىذّىهّىّ ًّاٍّخّىّ ٍّأًّ
ّكوّينًّال ّىّ ّيافًّمّالهّىوًّ ًّ ّ ّى ّكّىنّىيػٍّلّى ّإًّتىّدّى

ّهؿٍّقّياحلّيّ ّيهًّنٍّتػّىاٍّكّى

ّهؿٍّيفّيالاّ ّ ًّلّوًّنًّمّاىٍّالذًّّصّىرٍّالقّىّؿّيأّىاٍّكىّكّى
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ّّـيال ّبكّىّهنابّينّى ّاخلّىيفّىرّىيفّىعػٍّدىّّ ّي،ّيٍرّأّىفّى

 ّيعّىكلٍّ هنّكّىيفّىنػٍّأًّّألقًّتّىاٍّكىّّ دّيرّى ّكّىرّىفّى
(1)ّ

هنّدر، (ّإىلّالعنصنّالا ػهمّالػذمّاػ نّسػ وق ّلػ ّهٌ  ّيدب ؿّ،روّال  موّمّ)دايف  هنّ
دبػػ ؿّدكضػػ ّالضػػروّادلاػػت ّ)هػػه(ّمّ)سػػتنه هنّزلققػػ ّوػػذليفّإب لػػمّعصػػيمّااايػػمهنّّكّهن) نكػػو(

 (ّالػيتّكاأؿهنّكر دهنّكاتق هنّكلع (ّإب لمّااايمّإىلّ)الهاف ّال نكو(هنّكيػذليفّ)اذلػ ن(ّمّ)وػ
إىلّّزلققػػػػ ّوػػػػذليفّاإلب لػػػػمّالقاايػػػػمهنّكدب لػػػػتّدكضػػػػ ّاذلػػػػ نّمّ)دنريفػػػػ (ّهنتعػػػػهدّتاػػػػ ّالقرػػػػص

اّالهافػػ ّكلاػػوّالقرػػصّأػػ ّاحلقػػهؿّ)ا رض(ّدرضّادلاػػتعرنّالػػيتّد ػػ ا ّاخلػػنابهنّفهػػ نّهػػذ
بقػػقّ ّ نكػػقّ،ػػر منّال يػػ بّأػػاّادلقلػػعّاػػتناؼّخػػواتّالػػاالدهنّفتنػػهعّاإلبػػ اتّمّهػػذكك

ّ.وعضيف ّواعاّول ّكتالزت ّو ّدااام تناّمعّنلانصّالشٌّ
ّ
ّ
ّ

ّ
 

 

 

 

 

 

  

 

 

ّ
ّ

ّ
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ّهنّكقهؿّالش تن:كمّاصي ت ّ)إىلّد ة ؿّاجلاامن(

ك ًّّ ّيخيذيكاّالعىاى ّالبًذمّعىاىهىتٍّ ّادلالى ّّدىٍب ىاؽي

ـيّاآلوى ًن..ّاًّ ٍعنًمّكتػىٍاًهكً ّّ ّيػػػػكلىهبعّى ّدى
ّّلعىنىبًّتىاى ّذيرىاّالتب رًكًخّكاّ ّياٍعشينيّك..كّى. ّيخيذيّك

ًّأنٍّ ي ّ كّى ٍي و ّحتىٍّّ ّيػػػػكًيًِّ ّعىاىًيّّ ّيػػػتّىدىٍتًنؼي
ّفًّشٍّأّى،يايهعيّدًّ ّّّ ًّػػػينى ّفًّهتًّهنّ،ياّي ًّػػػيقى

اّدتىىلبٍتّديأىمهّفًّّ ؾّىنىّهّي ...كّىنىّهّي ّ(1) ػػػيكى ّاىاى ن

)اذلػ ن(ّادلتصػامّمّ)عىاىػهىٍت يهنّلىهبعىػ يهنّّتضر ّهذاّادلقلعّرلرهتمّأػ ّ،ػر منّال  مػوّكهػأل
ّيايفػػ ّتاػػ شيػػنيك يهنّأنػػ هنّحتتػػ هنّفيػػ هنّفيػػ ..(ّعٍّخيذيك ..كا )العاػػ (ّالػػذمّذيػػنّمّو اكػػمّّالػػيتّتعػػهد

ّ.زلققمّوذليفّإب اتّعصيمّ ّذل ادلقلعّأناع

ككظيفػػنّهػػذاّالػػ او ّاايػػ ّأػػ ّخػػالؿّارتاػػ طّرتيػػعّدسػػلنّهػػذاّادلقلػػعّوةضػػلّاإلبػػ اتّ
ّيايفػػ ّإىلّأناػػعّكابػػ ّهػػهّ)العاػػ (ّالػػذمّكةاػػنه ّ اكػػلّتنيفػػ ّال رػػهضهنّكّكالضػػروكمّالػػيتّتعػػهد

الشػػػػػ تنّكوناتتػػػػػ ّمّعظػػػػػ ّّأيفػػػػػ رةفر عػػػػػتّهػػػػػذ ّا سػػػػػلنّزلررػػػػػمّالناػػػػػجّكالػػػػػنو ّتناػػػػػعّإىلّ
ّ.هنّفتعلألّ هرةّو رتمّتايفنّالق رئّكاعا ّأناهر ّأعّاٌهّالقصي ةاص م  

هنّمّادل كعػمّياػوكا كّدفّالش تنّساير فّالعيا ّا ّاستعرلّاإلب لمّالضروكمّوشػرلّّ
كالا عيػمّ(هنّ%49,43ا كىلّبػهايّ)عاػامّكال  موهنّبيػثّوا ػتّكخصه  ّ،ر منّادلترا ّ

اايامّّي عت وّدفّ،ر منّادلخ  وّّ(هنّ%40,64)ّتر دّتق را ّمّالناامهنّفر عتّبهاي
ّي آل :%09,93بهايّ)ّعااتيف ّفاا ت ّ(هنّكدير ّالترايلّذل 
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 متهةد:

ختتلففأ اءففإلش رة ففإلرا ورملءففإلش رن افف ائ  فف  را ففيإلته  فف  يقفف  و ق ت ففإل     قفف   ال
رارتربط رانصّي، نإل هليإل    دور كبًن    ديفد راالقافإلا رالي يفئ   را يفدرا رانصفقئ، وربفط 

رءفإل اإلافإل ىف  رنب يفإلاق ا ا   فإل  لف  «اد اطلف   لق يفإل رانةفإلا و اجزرت إل بال  إل ببالض. 
او نبإلا او مجإلد، و دم دالات إل  ل   فيش  الفٌّن   ّصفل  لفت ل،  ال كل  يش    يق رن 

بففر ه اففإلر   فف  ا ا ففإل، الإلن افف هب ال يففزوهب  لإل ففو  ال بإلاصففلئ، ور ففا رة ففإلرا ال يففزوهب  لإل ففو 
الكل  ن يإل حيتفإل      نصفه يتاللف  بفو اتت  ف   .(1)» ال مبإل يصإليب ا او      إلرا يلّقئ
صففل را إلتففدا  فف  راكففقم وككتيففل  يلقففئ رالكصففإلهب بففٌن دالاتففو وكنك ففأ  الإلنقففو، و فف     

 رنتخإلطبٌن.  

ىف ي  رانفف  ٌن ااءفإلش رة ففإلرا ادرر ففئ  اي فإل راتطبق في ا صفل رااإلافف افد اصصفنإل ىفف ر رو 
و ففقريف    ةلففإلم وكفف اا هليففإل دالاففئ راتالقففٌن.ورملءففإلش رن افف ائرت ال ففرترك يإل   راييفف ض ور

  رندونففففئ، وكتبففففال ر فففتاليإلالا را ففففإل ه هلففففإل  رملءفففإلشاإلبفففل راصفففف ةإلا راففففد هلففف ر رانفففف ع  فففف  
 و  ر ففال إل، وراالقاففئ بففٌن رال ففا رنالففٌن ورالففقإلخل راففدرالي ورإففإلرجي، وكق قففئ  الففإلدا راففهبط بففو،
وحمإلوائ ر تكنإله رنهر ي راف  د فا را فإل ه ملن يصفط ي رانف ع رننإل فب الي فإلم رننإل فب  ف  

 بٌن الهوع ى ه رملءإلش راكاًنا.

ذافا ك صفقل ريفدي   ف  را فهوع وريفدر وريفدرق اتكف ن رادرر فئ اكافه دافئ ورالبقل    
 وجقًش، وايله  ديدر وبقإلنإل،    اجل رالارترب    رن    قئ ادر رنلتطإلع.

 

                                                           
 .339،338، ص1، ادارت،  3 بإلس يل ، رانة  را ر ، درر رنالإلرف،  صه، ط (1)



 الدةصانقصائد ل الرتابط النصي ا يف حتقةقاوايمه اإلااية  ااومصوصلة   اإلاحال...........................الفصل الثالث

 

102 

 :أاال/ اإلاحال  اإلااية  

، اصففففإلتد راففففدي رن  يإل ففففا يإلاففففئ رة ففففإلريئ ودورىففففإل     قفففف  راتابففففل ريففففدي   فففف  رة
 ففن  م بتةديففد       ففإل وان ر  ففإل اوال   كتبال ففإل   ال ففإلش رانصفف ص را ففالهيئ ات  ففق   ففدى 

  رانص ص.     بٌن  إل  إل   را ال وراهبط بٌن اجزرش رجليلئ را ريدا و  

را  ففففقلئ رااإلنقفففئ  ففف  و فففإلتل رةيإلاففففئ، راففف  كلففف ا ب فففكل الالففففإلهب    كالفففد اءفففإلش رة فففإلرا
  ذ ضقالل ففإل دور بففإلرز   ربففط اجففزرش راففنع بال فف إل بففبالراففرتربط رانصففي  ال ففإل  اففل را ففيإلته، 

ال في اا فإلظ ك رتك  ال را فيإلته   رةلفإلم  تفإل       لفه ي  فة إل ويزيفل  ن فإل راييف ض، 
اي ان ر فتاليإلهلإل ي ت في ان يتف اله  ق   رنالفإلرف هلإل     الٌن يىت كالدّ  دّ بالإلرغئ رادالائ، الق

إلين الفىفي  ف  رن ذن  ،رةيإلافئادرش و ق فئ جيالل إل اإلدرا  ل   ال إل  إل يهالال  ن إل ذاا رةلإلم و 
 .  ذر ربطا مبإل ك ًن  اقو ات لًنىإل وك  قة إلال ك  ا  اّل ملهنإل رالي يئ غًن را إلتيئ ب رهتإل، 

.. ر ففففا  ا ففففه دهب ب ديففففإلش  لفففف  ر ففففا يإل ففففه «برهنففففإل: هرت 971اايالهال ففففإل ارا ففففإلك يا 
رجلنئ، او  ل  ر ا ُ نّزهب  نزاتو اي ريإل فه،  ي  رًر  قنقإل ك  ر رابقا، او ذىنقإل، رم ، كلا 

 فإل دهب   لف  ُ لفي   « وىفي  نفد اربف  ى فإلما اهنفإل، (1)»مبفال ا ك  او: اوائا آبإلتي الجئتين
التفدهب ا افئ اذررت  لف  ذرا زيفد،  و  إلرا    ذاا رنلي ، ك ف هب   فًنًر    زيفد  افل اىف ررت

يلتاليل إل رنتكلا الدالائ  ل  را فخع ال ي اا إلظ  ب يئ  ،(2)»و ل  رة إلرا اتلا را را
كفف ن رن ففإلر  اقففو ورايإلاففب ان ي  فف رش   ففإلرا يلففقئ او  الن يففئ، رنتةففدع  نففو او رن ففإلر  اقففو

وى  رملال كرن ك ًن بريد ااإلبالا    كتإلب، او الا، او  قإلرا، وك ف هب:  قًئإل حمل ً إل، 

                                                           
، 2راففففد ًني،  طبالففففئ وىبففففئ، را ففففإلىها،  صففففه، ط ففففها كتففففإلب ريففففدود   رانةفففف ،   قفففف  رنتفففف   ر  ففففإلن ا ففففد  (1)

 .153م، ص1993-ه1414
 . 172رب  ى إلم،  ها   ور را ىب، ص (2)
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، او  لففرائ يع  فف  راذر كتففإلب، ذر الففا، ذي  ففقإلرا، واففد يكفف ن  ففقئإل  الن يًففإل، كففرن كتةففد
  (1)، ذر راي ابإلدر بتة ق و..  ن لا، وك  هب: ذي  لرائ كتطلب رات كًن

راففهبط بففٌن اجففزرش رجليلففئ، ل بففإلاي راففهوربط     قفف  را اففل و وكلففتاليل اءففإلش رة ففإلرا  افف
افد  ف  ا افئ، او مجلفئ، او نفع، و  يقإل يلة  إل ويك ن بد    الىن    إل يلبالتن ل  الىن  إل 

راتكاقفأ ملهنفإل    اي فإلوكلتخدم  .(2) قلئ اهبط رجليلئ مبإلىي ارب  نوو  ّدىإل ارب  ى إلما 
رابالفد  ف  راتكفهرر  ال فإل  افل را فيإلته، و الت قد رالاتصإلر  ،ك ًن     دد كبًن    رمليدرع

 فف  اففقهب راالفف دا    ، اطففهرف راففنع رنتبإل ففدا  قفف  راتيإل ففا رانصففي وربففط التاليففل  لفف  
 .(3)الي  إلب  او    

 ، ورافففُي إلر  اقففو،ارنتكلارت: رافففُي ًن، وىففي إلالبففد  فف  كفف راله اركإلهنففرة ففإلرا يففىت  صففل و 
، رتبفو رال ف  راف ي كتة ف او  بإلرا رة إلرا رن إلر بو ا، و ارنخإلَطبرت ورنفُ إلر او بإلافُي إلر  اقو

 .(4)رتاإلرجإلً    رة إلراريإلال  الىن و او يل رة إلرا 

حبلفب رن ففإلر  اقففو    الفيٌن، الففا ُيقَيفف  القفو رن ففإلر  اقففو  فف    ففإلراكن لفا اءففإلش رة
نإليقئ رةالهرد وراتانقئ ورجليال،  ال  هر إلا رات كًن وراترنق  وراال ل و د و   كل ذاا، والا 

، وذاففا (5)او ك  ففطوبالففده  جيففب ان ُيقَيفف  القففو رن ففإلر  اقففو اي ففإل واكفف   فف  نإليقففئ اهبففو او
وىفف ر رات لففقا رملاففًن ىفف  رات لففقا رنالتيففد   رادرر ففئ  ورنكففإلن. فف    اففال رنففتكلا   راز ففإلن 

   راتطبق قئ.

                                                           
 . 321، ص1 بإلس يل ، رانة  را ر ،   (1)
 . 575، ص2يناه:  يىن رالبقب    كتب رمل إلريب،   (2)
 .143يناه:  القد يل  حبًني، درر إلا اي يئ كطبق قئ، ص (3)
 . 1063، 1062، ص 2يناه: حميد را إلوش، اا هب  لقل رإطإلب،   (4)
 .322، ص1يناه:  بإلس يل ، رانة  را ر ،   (5)



 الدةصانقصائد ل الرتابط النصي ا يف حتقةقاوايمه اإلااية  ااومصوصلة   اإلاحال...........................الفصل الثالث

 

104 

راتنبقففو، الق فففإلهب: اىفف را، اىففف ها، اىإلكففإلنا، اىففف الشا..،  اىفففإلاواففد كلففب  اءفففإلش رة ففإلرا 
اذاففاا، اكلففاا، اىنففإلكا..، وجيفف ز ان ي صففل بففٌن  وكلة  ففإل كففإلف رإطففإلب اي ففإل، الق ففإلهب:
انفففتاا..، وكافففًنر  فففإل  انففف را، اىفففإل  فففإلر  اقفففو،  افففل: اىفففإلاىفففإلا راتنبقفففو ور فففا رة فففإلرا  فففيًن رن

   .(1)ي صقن بكإلف رإطإلب، رم : اىك را

وكففف اا  ففف  اءفففإلش رة فففإلرا اىنفففإلا و ا ّا ي قفففدرن رة فففإلرا  فففال رااهالقفففئ راففف  ال كتصفففهف، 
التنبقفو، وكف اا كفإلف  الإلملو  ر ا   إلرا اليكإلن را هيب، واد ي فإلف   اوهلفإل يفهف اىفإلا

رابالفففد، رمففف : اىإلىنفففإلا، اىنإلافففاا، وافففد يفففدال  لففف  افففقيت إل رملافففلقئ بالفففض رإطفففإلب والم 
رااهالقفففئ رة فففإلرا  ..، وكل فففإل ك قفففد  فففالاِىن فففاْ ا، اَىن فففاْ راتيقفففًن، و ففف  ذافففا : اَىنفففإل ا، اِىن فففإلا، ا

اففففد و  ر ففففا   ففففإلرا    رنكففففإلن رابالقففففد وال كلة  ففففإل رمليففففهف رالففففإلب ئ وا ّااليكففففإلن رابالقففففد، 
  .(2)الق إلهب: امثّئاكلة  إل كإلش راترنق ، 

اهيبففئ وبالقففدا و ت  ففطئ، الق ففإلر ال هيففب مبففإل اففق  كففإلف والم، كففف و هركففب رن ففإلر  ففقع: 
ااكهم ى ر راهجلا، واليت  ط مبإل القو راكإلف ويفدىإل، كفف ارركفب ذرك ريصفإلنا، والبالقفد مبفإل 

 .(3)القو راكإلف وراقم  الإل، كف اا  ذاا را لاا

وذافا حبلفب رن فإلر  اقفو،   فهدر كفإلن او  افىن  ارجلزرتفهديف رن اكن  ا اءإلش رة فإلرا   
او مجالفففإل  ففف  ج فففئ، او  ففف  نإليقفففئ اهبفففو او بالفففده او ك  فففطو  ففف    افففال رنفففتكلا   رنكفففإلن او 

 ففففدى  نالهالففففئملءففففإلش رة ففففإلرا   ىفففف ر راففففدي رن  رراز ففففإلن. و ففففنةإلوهب   ىفففف ه رادرر ففففئ راففففد
 .ومتإل ك إل كهربط اصإلتده  إل  إل     ق   

                                                           
ق و فففالقد رملاليفففإلين، رنففف جز   ا ر فففد راليفففئ راالهبقفففئ، 84ينافففه:  صفففط   رايقيقفففين، جفففإل ال رافففدروس راالهبقفففئ، ص (1)

 .114ص
 .329، ص1يناه:  بإلس يل ، رانة  را ر ،   (2)
 ..84يناه:  صط   رايقيقين، جإل ال رادروس راالهبقئ، ص (3)



 الدةصانقصائد ل الرتابط النصي ا يف حتقةقاوايمه اإلااية  ااومصوصلة   اإلاحال...........................الفصل الثالث

 

105 

 الدال  على القرب: أمساء اإلاايةاإلاحال  ب -1

ملءففففإلش رن  فففف  ئ وكتياففففل   رال ففففي رملءففففإلش رافففف  كلففففتاليل   يإلاففففئ اففففهب رن ففففإلر  اقففففو، 
ريففهوف و فف  غففًن زيففإلدا  ففيش     ريهكففإلا او  الي ففهد ورناففىن ورجليففال،  فف  غففًن راففتقف

/ذيفففف ا، : اذرا، اذيا، اذها، اكففففإلا، ايفا، اكففففوا، اذراا، اذرنىففففيو  ،آاففففه كلففففا رملءففففإلش
 .(1)اكإلن/كٌنا، ااوالشا، ااو ا، بإلة إلالئ    ر ا رة إلرا رادرهب  ل  رنكإلن اىنإلا

رادرائ  ل  را هب اكاه دمإل ر تاليل  اءإلش رة إلراا د ر تخدم را إل ه  لقيإلن راالقل  
   اففففل ا اففففو   اصففففقدكو ا ففففبإلك  ،اىفففف ررت غًنىففففإل، الإل ففففتخدم ر ففففا رة ففففإلرا الي ففففهد رنفففف كه

 اررج نرت:
 َاَ   اإلِىهْ   ن َيْلَرهُب َ  ْ رجُ رَ ويَفْزِوي َجْ َنو اَ 

 رابُفْلُبل را  إلِ هْ   اَ ذَ ، ران ْله   اَ ذَ دُيَزخُِل ُروَا 

 

 ِاَيإلذر َيْلَتِبُد بِو ُ اُل ر راا َكل وراقُْتا ؟ 
 ِ   َطاْلا ؟ِاَيإلذر ال يَفَهى الصُّْبِ ، ورملَْنَدرش 

  .(2)وَيْصهُخ   َزَوريإل راَلْ اَئ رااَلْجَيإلش   ِ اْلهك

نقيفف    ىفف ر رن طففال ان را ففإل ه اففد ر ففتالإلن ب يففإلاتٌن نصففقتٌن بالففديتٌن، ور ففتخدم 
ر ففففا رة ففففإلرا اىفففف ررت  ففففهكٌن يقفففف  يالفففف د رملوهب  لفففف  راّنلففففه، ورااففففإلين  لفففف  رابلبففففل راّ ففففإل ه، 

ا إلاففا يففدردا را ففإل ه رجلزرتفففهي  رةيففإلاتٌن رالفففإلب تٌن ىفف وي صففد بفف اا ان رن ففإلر  اقففو   

                                                           
 .323-324، ص1يناه:  بإلس يل ، رانة  را ر ،   (1)
 .107رادي رن، ص ( 2)

  يإلائ درالقئ 
 بالديئ  يإلائ درالقئ  بالديئ
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نا را فففإل ه را هنلفففي نفففإلذر ي فففاله بإلاّاكفففل و راقفففتا؟ نفففإلذر ال ي فففاله بطالفففا راففف ي يلفففراو ااررجففف  
  ىففريقفإلا ورا جف د؟، اكف   فلقيإلن راالقلف  جيقبفو  ف   ف راو   بفإلاي را صفقدا، وان رالفبب 

 رال ائ راالجيإلش را  ا ه الق إل.

  اصففففقدكو ا ففففققد ه ر ففففا رة ففففإلرا اىفففف هرت رإففففإلص بففففإلن هد رن نفففف  ور ففففتاليل را ففففإل 
  البرت، يق  ي  هب:

 إلإليَ ففَ بص  راي  ِ لْ كَ   راّ  رضُ رملَ  هذِ  َ إل...ىَ رْ زُ مل اَ 
 وي  هب:

 (1)إلَيإلففففَ د ْا َجنَ   راّ  رضُ رملَ  هذِ  َ إل...ىَ رْ زُ  اَ مل
 

حم  فإل رت رضُ رملَ اوىف   جفد   رافنع ياليف  اىف هرت     نصفه   ا رة إلراا د ايإلهب ر
 ففها  إلنقففئ   رن طففال رملوهب  فف  را صففقدا   يإلاففئ درالقففئ بالديففئ، وككففهرا ىفف ه رةيإلاففئ بفف اا

اجفففففزرش رابقففففا را فففففالهي بال ففففف إل بفففففبالض، وا ففففإل اركفففففإلن رة فففففإلرا الفففففقيك   ر فففف يا   كفففففهربطال
   ديدىإل كيإل يلي:

 رافُي ًن: وى  راّ إل ه.
 اارض رجلزرتهرت. رافُي ًن  اقو: وى  رملرض

 رن إلر او: وى  را إلرئ/ رنتل ي.
 رن إلر بو ا بإلرا رة إلرارت: ر ا رة إلرا اى ها.
 ، وكركقد رنالىن . يل رة إلرا: ي  ا راهّبط بٌن راالنإلاه رالي يئ

                                                           
 .39، صرادي رن ( 1)

  يإلائ درالقئ 
 بالديئ
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 رءففيأ را ففإل ه ارجلزرتففه ورملط ففإلهب اريلففا راالاففقارتا، و ّفف رنلففهيقئ را ففالهيئو ففاق    
 :را إل ه رة إلرا الي هد رن كه ورن ن  اى ر، ى هرت، يق  ي  هب

 ُيلُا راِ ْيَدا رااَلَهبِقئ
 ُيلُا راَ َط  رااَلَهيب راَ رِيد

 راِ ي َ إلَش اِلقو رآلبإلش ورمَلْجَدرد
 واإلَكل ِ ْ  َاْجِلو رافُيَ إلكُِل ن
 وَ َ َط ِ ْ  َاْجِلِو را َُّ َدرش

 ُى  َ ْ ُ  ع راِ طإلر رمَلْاَ ه  َ ذاو
 رملَنإلِ قد يإل َاْطَ إلهب َ ِذهَ ْ ُ  ع 

 َبل ُى  َ ْ ُ  ع َ إل ُكِتب 
 َ َرْكُتب مِلَُك َن ِ ْنَلإلنإل وَ إل

 ِ نُّو ُيُلِيي رااَلِاقا راِ ي َوا ا َاُو رااُليه
 َب  راَ ْ ِ قئ را  اَكَفنَفَ ُ  ِلإلوََتْهِ 

 َاْاِداإلِتي راّصَيإلر إلواَِ قُش ِ ْ  َاْجِلَ إل يَ 
 رافُيَلْلَلل راّ اْلهِي  َ ذاَاَ اُلَ إل بَفٌْن اَْيِديُكا   

 رجَلَلِد رااَلَهيب راَ رِيد َ ذابَفٌْن َ هَرِيٌن 
 راَ َط  رااَلَهيب رااَلِاقا َ َذا

 رملَنإلِ قد َ ِذهالَقلةن ر َاُكا 
 رملَنإلِ قد َ ِذه الَتين ن
 كَفاْلِبًنًررملَنإلِ قد َاكاه  َ ِذهاَِتُك َن 

   راّهْيَلئ َ ِذهوَ ْهَيًبإل ِبُكا   
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 .(1)رِْيَلُئ راِ ْيَدا 

رة إلرا اى ر وى هرت   ى ه رن إلطال ، ال د ايفإلهب ر فا  يا د يدع رالكلإلخل ب الل رء
 يإلافئ نصفقئ ابلقفئ كالف د  لف   رتا فهاملى      ع ارا طإلر ر  ذاا  رن طال  رتى رارة إلرا 

و ي ف   يإلافئ  ر ال نّفراالهبقفئ...يلا راف ط  راالفهيب...ا، و لف ا ابقإلا ذكها ايلا را يفدا دّ 
إل ه ىنففإل  ف    فإلدا رن فإلطال بإل فتخدرم ر فا رة ففإلرا    فالئ    ال فها كإل لفئ، ال فد ر فتيىن راّ ف

إلا فإل ه الوهب  ف  رافنع ورجلفزش راافإلين، ب اا ي   متإل كإل بفٌن رجلفزش رملاإلم   إل  إل، و اى را و 
ورا ط  راالفهيب را ريفد راف ي  فإلش القفو رملجفدرد ورآلبفإلش، واإلكفل ىنإل ي قد حبلا را يدا راالهبقئ 

وهب مبفإل  فقريف وىف     ف ع ش، الفهبط ىف ر رجلفزش رملر   اجلو رن إلكل ن و  ط    اجلو را  د
را طفففإلر رملا فففه راففف ي جيففف ب ااطفففإلر راففف ط  راالفففهيب   ريلفففئ را يفففدا راففف  يتينإلىفففإل را فففإل ه، 

ركتلفففب  ، ر رن طفففال  يفففإلالا نصفففقئ بالديفففئملءفففإلش رة فففإلرا   ىففف جفففإلشا  الافففا رةيفففإلالاال
 رانع    اقهلإل كهربطو ومتإل كو.

 يفإلالا بالديفئ  فإلدا كل فإل  لف  رملنإل فقد  ر فا   فإلرا اىف ها  رن طال رالإلب  ي ف  و 
 حيلا ب يدا  هبقئ ووط   هيب وريد.إل ه ان ين دىإل و را  اررد را ّ 

دونفففئ ا ففف  ادالفففرت بإل فففا رة فففإلرا اىكففف ررت   رن طفففال رانافففهي  ففف  رن را بلقفففئوذمفففد رةيإلافففئ 
يففٌن  ففدع  ففال ربنتففو  فف  رجلزرتففه برهنففإل جففزش ال يتجففزا  فف  رملاطففإلر راالهبقففئ،  راناففها ر ففإلاتإلنرت،

اطففه  فف  رملاطففإلر راالهبقففئ را فف ق ئ.. الليففإلذر ال ...ا ففد كاللينففإل   رندر ففئ ان رجلزرتففه »ي فف هب: 
ر ففإلائ رابلففد رملجنففط؟ رملاطففإلر راالهبقففئ كل ففإل وطفف  وريففد.. امل  كصففل ر ففإلائ رابلففد را فف ق  ابففل

   !؟ ااق  ى ر ى  را راال كذانتاللا 

                                                           
 .237-235رادي رن، ص ( 1)
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الففففا وانففففإل ايففففإلوهب ان اا ففففي غصففففئ  يق ففففئ وررش ربتلففففإل ئ  يتصففففبئ: نالففففا يففففإل اففففيًنيف.. 
  رملاطإلر راالهبقئ كل إل وط  وريد..

 .(1)«كالليتا وكاللينإل..  كذا

اقلففتيين  فف    ففإلدا ويففدا    رن طففال راناففهي رة ففإلريئرةيإلاففئ  ا ففلقيإلن راالقلفف او ففأ 
ه نصقئ، الريإلهب ر ا رة إلرا       طال  فإلب  افو ىف  اا فد كاللينفإل   رندر فئ ان رجلزرتفه اطف

حم  إل ب اا متإل فكإل بفٌن اجفزرش ىف ر رافنع وربفط     رملاطإلر راالهبقئ را  ق ئ..رت واإلم   إل و،
  ويدكو رانصقئ بكإل ل إل. 

را  ان فدىإل  رتراطهي اى يرت   اصقدكو ارا إل ه ر ا رة إلرا الي هد رن ن   تاليلور 
، وذاففا 1962  ففإلي 27رافف طين ال فف ى را ففالبقئ   ففإلداق  راففدرر رابق ففإلش،   رنفف مته رااففإلين 

اخ  نإل فل  لف  رجليفإلىًن وىف  يلفتالهض اطف را رااليفل رااف ري، كفإلن   راو     رهب  ل  
كل فففإل  يفففإلالا نصفففقئ   اءفففإلش رة فففإلراجفففإلشا ال فففإل راطهيففف ؟  فففإل رااليفففل؟ و ففف  رمففف ؟ و  رالففف رهب:

بالديفئ ك ففًن     نصفه اليفف    رافنع، الهبطففا بفٌن راالنصففه رةيفإل  ر ففا رة فإلرا اىفف يرت 
، ال في اءفإلش   يفئ ويزيفل راييف ض  نفو وراالنصه رة إلري وى  راالنصه رن له راف ي ي  فةو

ي ت ففي ان يتفف اله  ال ففإل  ففإل يهالففال ان ر ففتاليإلهلإل و  فف  رنالففإلرف، كالففّد ال بففد هلففإل  فف   الففٌن يففىت 
وي  فففف  دالات ففففإلق ملن رة ففففإلرا ال كتة فففف   ال  ذر كفففف اله  ففففإل يالففففٌن رن ففففإلر   ن ففففإل ذاففففا رةلففففإلم

ال ديكفففف  ان ك فففف م ب  ق ت ففففإل  ن ففففهدا بففففل  فففف  اففففقهب وج دىففففإل   نففففع او  ، و فففف  مثففففئ(2) اقففففو
 .كهكقب

 
                                                           

 .268، صرادي رن ( 1)
 .1065، ص2يناه: حميد را إلوش، اا هب  لقل رإطإلب،  ج ( 2)
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 اراطهي رت: كو  اصقديق  ي  هب را إل ه 

 ئقَ إلاِ رابَ  لِ تَ راكُ  يذِ  َ ... اِ  ْ يَ لْ اِ  
 قبإله راص  بَ رجلِ  يذِ  َ 
 دَق رابِ  يذِ  َ 
  رصُ راالُ  قدُ بِ ٌن...  َ قيِ يَ فرا يذِ  َ 
 إلص نَ إل، ال  َ بنَ رْ دَ  يذِ  َ إلا،  َ قفْ ىَ 
 .(1)إلصنَ ال  َ  إل،بنَ رْ دَ  يذِ  َ  اُ اْ إل اُ يَ 

 نصفففه  كفففل ىففف ه رةيفففإلالا   ىففف ه رن فففإلطال جفففإلشا  يفففإلالا نصفففقئ بالديفففئ ك فففًن   
ه مل يكف  راالنصفه رة فإلري رن ّلف اللف  قلإل  فإل وغي  ف إل يزيفل اليف    رافنع، ىف ر رملافًن 
رنالفىن ويفدع غيف ض القفو،  اتلررنقيٌن، دربنإل...رت   ج در  اراكتل رابإلاقئ، رجلبإله راصقبئ،

رنتيالفئ    يإلاقفئالكإلنا ى ه راالنإلاه رة إلريئ رالفإلب ئ ىفي مبجفهد  جإلبفإلا  ف  راالنإلافه رة
، الت فإلالها ىف ه رةيفإلالا   رن طفال رالفإلب  اتصفنال رالكلفإلخل رانصفي ر ا رة فإلرا اىف يرت

 بٌن اجزرش كل بقا    ى ه را صقدا.  كهربطإلدع و 

  رن طفففال رانافففهي  ففف   إل فففا رة فففإلرا رإفففإلص بفففإلجليال اىففف الشرتباي فففإل  وكتجلفففد رةيإلافففئ
..  ذر كففإلن راكبففإلر ان لفف ا  ففإلجزي   فف   جيففإلد »رندونففئ ا فف  ادالففرت راناففها ر ففإلاتإلنرت، ي فف هب: 

الففا الصففيًنا..: ر ففإلائ رجلزرتففه البففد ان كففدور  !رملبهيففإلش راصففيإلر  ؤؤءالءرات لففًن.. اكهرنففإل نلفف م 
طفف يق وكنصففب كاففًنر ابففل ان كصففل رملاطففإلر راالهبقففئ را فف ق ئ يففإل بنقفف ..  فف ق ئ الالففق وراالففهب  

 وريد  ال رمل أ.. ال يالق  ن   بقا رةا ا  ءالءكل ا اا ا.. واك  
 

                                                           
 .193-188، صرادي رن ( 1)
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 .(1)« هنا  جنإلش  ج  كبًن كبًن.. كل  ن ا  جٌن غهالئ  ل  رن هرد 
اد ي   ر ا رة إلرا اى الشرت  يإلافئ درالقفئ بالديفئ، الر فإلر رال فا رملوهب      فًن  اقفو 
ىفففف  اراصففففيإلررت، ورااففففإلين    ارةافففف ارت، وكففففق راالنصففففهي  رة ففففإلريٌن جففففإلش  تففففراهر  فففف  ر ففففا 

     إل.و  ق  راتيإل ا بقنرة إلرا، اق  م ى ر رملاًن بهبط راالنإلاه رالي يئ   رن طال رالإلب  

را إل ه ر ا رة إلرا اىنإلرت رادرهب  لف  رنكفإلن افًنبط بفو اجفزرش را صفإلتد  ك اا ر تخدم
 بقن إل. إلوحيدع متإل ك

 :رتراهبقال رابكهايق  ي  هب   اصقدكو 

 رش دَ  َ را ّ  زعِ نَ إل بِ  نً جُ الْ  َ  قأ طِ  ربِ رتُ بِ 
 إلش َ رادّ  قبِ بِ َق ِبَ 
 يدِ ي وغَ لِ  ْ ي واَ  ِ  ْ يفَ  اُ يْ بفَ اَ 
        !    يدِ يُ ..ال، ال ختَْ راِ إلرَ إلانّ بِ  خُ هُ صْ إل يَ  ً طَ  َ 
                                دِ بَ ىت رملَ إلر يَ يَ ا اَ ةَ  ِ وَ 
 د: َ  ْ خ رملَ ر ه إلاصّ بِ 
 .(2) وْ ديَ هِ ا جَ هّ  َ  انَ  ُ إل ىَ 
   

را إل ه ر تخدم ر ا رة إلرا اىنفإلرت   ىف ر رنقي     اقهب ى ر رن طال را الهي ان 
بففرترب  ففطقأ، ر ففزرا  1945 ففإلي  08را ففطه اا ففإلرا    رنكففإلن رافف ي واالففا القففو جففهرتا 

ىقبففففففئ رافففففف  ررككبت ففففففإل رمليففففففإلدي را هنلففففففقئ  ففففففد را ففففففالب رجلزرتففففففهي رافففففف ي اففففففه  اليطإلابففففففئ راهّ 

                                                           
 .269، 268، صرادي رن ( 1)
 .87، صن لو ( 2)

 ابلقئ درالقئ  يإلائ
.رندى بالقدا  
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ت لفٌن راف ي  يكفا وآالف رنال اافأ  ف قد مخلفئ واربالف نهرا  ةقت إل ال ،بإلال ت قهب وريهيئ
بدريففففئ ذكففففه    ي رافففف اكففففهرب  ففففطقأاالإلففففإلهب  لقففففو ىنففففإل ىفففف  إلة ففففدرم او ران ففففي، ب لففففق ا 

ذرا  فففففدى بالقفففففدق ملن ىنفففففإلك  لفففففإلالئ بفففففٌن راالنصفففففه رةيفففففإل  را صفففففقدا، وىفففففي  يإلافففففئ ابلقفففففئ 
وا ففا   ال ففإلش ىفف ر راففنع،  ىفف ر رن طففال  ربففط اجففزرش  ا فف ا ىفف ر رال ففا  فف   ّ و  و  لفهه،

 .مل   ب إل ئ جهرتا ى ر رنلتاليه رااإل تل يرن رنتبإله

 : يلي كيإل  ديك   ديد اركإلن رة إلرا   ى ر رن طال

 رافُي ًن: وى  راّ إل ه.
 رافُي ًن  اقو: وى  كهرب  طقأ ارجلزرتهرت.

 رن إلر او: وى  را إلرئ/ رنتل ي.
 رن إلر بو ا بإلرا رة إلرارت: ر ا رة إلرا اىنإلا.

 يل رة إلرا: ي  ا راهّبط بٌن راالنإلاه رالي يئ، واهّبا رنكإلن را ي واالا القو ر فزرا 
 راهىقبئ.

رافدرهب  لف   -رتنفإلر فا رة فإلرا اى-ويبدو ان ا لقيإلن راالقل ا اد ر تاليل ى ر رال ا 
و ي ًن     كإلن اهيب  نو وى  ارجلزرتها وبإلا بط  دينفئ ا فطقأا راف  واالفا رنكإلن وكرنّ 
ر ففففإلزر  تجففففإلوزر كففففل رنلففففإلالإلا رافففف  ك صففففلو  فففف  كلففففا راففففبقد، ال فففف   ترنففففإل يففففإلهب  الق ففففإل كلففففا

 ر ا  قت ا  تبالإل اابإلرىإل ي  إل بالد ي م.رجلزرتهيٌن و لإلندً 

 و  اصقدا ا   اط إلهب رجلزرتهرت:

 ُاُ ور رااَلَلا را ِ ي َنَلَجْتُو َاْيَدرخُل رنَقيٌن 
 وكَفْلِ ييِن  وَا  نَُو َدُم رآلبإلِش.. ال ِ اْلهِي

 ورْنُ ُهوُه َ َل  ُذرَر رات إلرِيِخ ورااَلَهب  ُاُ وه..
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 وُ ُدوين ِِبْقٍط ِ ْنُو اَْ ِهُف َ َْتو َنَلِط 
 َنإل اِلقِو   ُ ُل ُع د  َ  اِلقِو، ُ لُ 

 .(1)ٌئ اِلِقويإل َجَلًدر مَتَط ْا اُ    اكَ نَ  ُ و ..انَ  ُ 

 يلي:   ى ر رن طال كيإلديك   ديد اركإلن رة إلرا 

 رافُي ًن: وى  راّ إل ه.
 رافُي ًن  اقو: وى  ارض رجلزرته.
 رن إلر او: وى  را إلرئ/ رنتل ي.

 اىنإلاا.رة إلرارت: رءإل رة إلرا اىنإلا، ورن إلر بو ا بإلرا 
  يل رة إلرا: ايإلاا    رن إلر  اقو، واهّبا رنلإلالئ بٌن رابلدي .

إل، ىنإلكرت ال هيب ورنت  ط  لف  راتف ر  اد ر تالإلن را إل ه ىنإل بإلءي   إلرا اليكإلن اىن
بإلانلففبئ الي ففإلر  اقففو، رافف ي ىففف  ارض رجلزرتففه حم  ففإل بفف اا  يإلافففئ   إل قففئ ك  ففا  فف  افففقهب 

 .رن إلم رإإلرجي، ال   ل ر اد اّهب رنلإلالئ بٌن رابلدي 

، راف كهى راالإل فها ال فت قهب رجلزرتفهو  اصقدا ارالنديإلن  ل  رملوررسرت راف  اا قفا   
 ي  هب:

 َ َل  َاَدِم راَيإلزِي ، ورنْفَتَصَهْا  ُ َنا
اَ َقِيٌاا   رات َةِدي رافُيهِّ ِ ْ  زََبدِ 

(2) 

 

                                                           
 .214، 213رادي رن، ص ( 1)
 .223، صن لو ( 2)
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إل  قيففا  واالففا الق فف، رافف رنكففإلن وىفف  ارض رجلزرتففه   رابقتففٌن ا ففإلر   الإلا ففإل ه   ىفف ي
راففففدرهب  لفففف   بإل ففففتاليإلهب ر ففففا رة ففففإلرا اىنففففإلرترالنتصففففإلر ورال ففففت قهب، وذاففففا بط اقففففئ امثففففها 

كفففإلين تا  ديفففد رنهجفففال رنيفففو  ،را فففهب، حم  فففإل  يإلافففئ نصفففقئ ابقلفففئ اكن فففإل جفففإلشا بالقفففدا رنفففدى
ارجلزرتفهرت،  ووطنفو راافإلين ارض را فإل ه   لفراف ي حيقفل  ال صقدا ب ر فطئ ر فا رة فإلرا اىنفإلا

 وذاا  ل   لت ى رالقإلخل رادرالي ال صقدا .

 يلي:  وكتجلد اركإلن رة إلرا كيإل
   راّ إل ه.رافُي ًن: وى

 رافُي ًن  اقو: وى  ارض رجلزرته.
 رن إلر او: وى  را إلرئ/ رنتل ي.

 رن إلر بو ا بإلرا رة إلرارت: ر ا رة إلرا اىنإلا رادرهب  ل  را هب.
 يفففل رة فففإلرا: ايإلافففا    رن فففإلر  اقفففو، واهّبفففا  ففف  رنكفففإلن ارجلزرتفففهرت رغفففا بالفففده  ففف  

 را إل ه، وك اا اغنا      إلدكو.

 :لتصسطالدال  على ا اإلااية أمساءاإلاحال  ب -2

رافف  كلففتاليل   يإلاففئ ك  ففط رن ففإلر  اقففو الدالاففئ  لفف  انففو  ت  ففط رملءففإلش كتياففل   و 
ر فا  ن فإل ب هط ان يزرد   آاه كفل  ئبالض رملءإلش رالإلب  رن اال بٌن را هب ورابالدق  ذ ىي

رنكفففإلال  ، وىففف ر ريفففهف ىفف  كفففإلف رإطفففإلب ريهالقففئ، رمففف : اذرك ريففهف رافففدرهب  لففف  رات  ففط
، ملنففو  ذر ا ففق ا كففإلف رإطففإلب ال ففا رة ففإلرا حمبفف با، ااوائففا رن ففإلو  ن الالففا ابطففإلهبا

وىففففي: اذركا، اذيففففاا، اكقففففاا،  .(1)متكفففف   فففف  رة ففففإلرا     ففففإل ىفففف  ابالففففد  فففف  دون ذاففففا

                                                           
 .149يناه:  القد يل  حبًني، درر إلا اي يئ كطبق قئ، ص (1)
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ا، ااوائفاا، بإلة فإلالئ    ر فا رة فإلرا رافدرهب كاذرناا، اذينفاا، اكإلنفاا، اكقنفاا، ااوال
  .(1) ل  رنكإلن اىنإلكا

 نقيففف   ففف  افففقهب كتبالنفففإل ا صفففإلتد رافففدي رن ان را فففإل ه افففد و فففأ رءفففي رة فففإلرا اذرك،
 :ا ققد  البرت  كو  اصقد ىنإلكرت الدالائ  ل  ك  ط رن إلر  اقو، ال ي ا هب را إل ه

 .(2)ّاِ ي يَفْنِزُف نإلرًر وِكَ إلًيإلر َذاكَ  ُجْهُيَنإل

 

راف ي جفإلش  اه اذركرت اقةقل بفو  يإلافئ ابلقفئ كالف د  لف  رجلف ر تخدم را إل ه ر ا رة إلرا
دا إلب را فالب رجلزرتفهي، اليفهررا ىف ر ريفه  واّفافرت راف ي ايفتقهب إلب إل او، ذاا ريه  ارال

 راا را وراك إلا  د راليتقهب رايإل ا. 

ي  الف رت راف ي طلففب  ف  ورافده ا ففلقيإلن راالقلف ا اصففئ ًن وكف اا   اصفقدكو ا   اففي
 :يق  ي  هب، رجلزرته يتقهبر

 راَ راِلد راَيهِيب َذاكَ  ِنًنَرن

 بقب وبإلاّدِم راصّ 
 بإلاّ بِ ، بإلاّدَ إلِر، بإلاّلِ قب

 يَفْنُج  باَِلقد ِ ْنُو اَو َاهِيب بإلاَ ْتِل، اَل 
 َرّد راَقِد رابَفْقَ إلش

 
                                                           

 .323-324، ص1يناه:  بإلس يل ، رانة  را ر ،   (1)
 .39رادي رن، ص ( 2)

  يإلائ درالقئ 
 ابلقئ
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 .(1)راَ راِلد راَيهِيب َذاكَ 

ا يإلافئ  نف ع وريفد وىفيه ب يإلاتٌن    ز نقي     اقهب ى ر رن طال ان را إل ه اد  زّ 
وىففف   فف  راففبقد   رترا رالففد رايهيفففباوذاففا بإل ففتخدرم ر فففا رة ففإلرا اذركرت اق ففًن     ،ابلقففئرت

د البنففو ا الفف ا اابففإلر راافف را رجلزرتهيففئ  لرت ففق لففهّ يد و هّاففيإلا ففإل ه ىنففإل ال .راليففتقهب را هنلففي
را هنلففي  يففتقهبهرا يصفف ر ب ففإل ئ رالالففر ملبطإلهلففإل و  ررىففإل بففن    يقفف ،   راكففقم  ن ففإل ذركففهً 
رت، ب ، بإلاففد إلر، بإلال قففب، بإلا تففل،..الب رجلزرتففهي انففًنرن، بإلاففدم، بإلافف وجهرتيففو   يفف  راّ فف

وكفففف اا بففففإلاي رن ففففإلطال  ،بففففبالض إلبال فففف اجففففزر ه  اكلففففإلخل   ىفففف ر رن طففففال وربطففففرالالةففففدع 
 رملاهى.

   وديك  متاقل ذاا   رنخطط ى ر:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .142، صرادي رن ( 1)

  يإلائ نصقئ بالديئ

  نصه  يإل 
رة إلرارت ار ا  

 ذرك

نالىنر  

 رانع

 را رالد رايهيب
اراليتقهب را هنليرت   

ارادم، را تل، را ب ، 
 راد إلر، رال قبرت

 ي نصه   إلر 
 نصي
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وكتجلفففد رةيإلافففئ بإل فففا رة فففإلرا اليكفففإلن اىنفففإلكرت اا فففإلرا    بلفففده رجلزرتفففه، وي فففه برنفففو 
بنإلرىففإل، وي ففإلرك الق ففإل اقاففرر ىفف    ففإلجز  فف  رةالصففإلا  فف  ىفف هب راافف را رجلزرتهيففئ  ففإلدرم مل يكتفف  

 ك اا    راليتقهب را هنلي رال ئ  ا رنو رجلزرتهيٌن، يق  ي  هب:

  .(1)، َوراا ْرُر َدرتِهْ ُ َناكَ َ إل َ َلإلين اَاُ هُب؟ َوران إلُر ملَْ كَفْلففففف       ففففَ ْ  َجِبقيِن 

اقة ف   يإلافئ ابلقفئ، ذكه  إلب إل ىف  ابفقديرت ايإلهب ر ا رة إلرا اىنإلكرت      ًن  اقو 
اقة فف  بفف اا  يإلاففئ   إل قففئ  غففًن ان ىفف ر راالنصففه رة ففإلري ىفف  حيقففل بففدوره    اففإلر  راففنع

 ، الر  ا ذاا   ربط اجزرش رانع درالقإل واإلرجقإل. كال د  ل  ارض رجلزرته
را  ي فأ الق فإل وا فئ  جفقهب وك فديه البطفل را ف قد ازييف د  ازيي د ي  أرت و  اصقدكو

 وراالئ ر ت  إلده، يق  ي  هب:ي  أا، ويصأ انإل 
   راَ رِدي، يهوُع راَ رِديَاْيٌا َ َل  

 َوَ َةإلبٌَئ ِ ْ  َاْ َ ٍئ، َوِيَدرٍد 
 إلىَ  رِ لُ نُ  يشُ إلِب رِ بَ  َ اَْرَ   َ َل  رهلَ 
                                   ان ي  هب: 

   .(2)دِ َق رجلَ  بُ إلتِ تَ كَ   اكَ نَ  ُ   اْ هَ افُ كَ 

، را ففإل ه   ىفف ر رن طففال اففد ا ففإلر    رنكففإلن رافف ي ر ت فف د القففو رابطففل زييفف د ي  ففأ
حبلفب رنلفإلالئ را إلافلئ بفٌن  بالقفدا رنفدى را ردي بإلجلزرته، اقجلفد رةيإلافئ را بلقفئذاا وى  

اىنفإلكرت     ف ك ر  فإلب  افو ىف  اراف رديرت  الريإلهب راالنصه رةيإل ، راالنصه رةيإل  و  لهه
   را يدرا.دمإل جيالل رانع  رتربط رملجزرش و تقيا  را ي ذكه   بدريئ را صقدا،

                                                           
 .57، صرادي رن ( 1)
 .157، صن لو ( 2)

ابلقئ  يإلائ نصقئ 
بالقدا رندى



 الدةصانقصائد ل الرتابط النصي ا يف حتقةقاوايمه اإلااية  ااومصوصلة   اإلاحال...........................الفصل الثالث

 

118 

 اإلاحال  بأمساء اإلااية الدال  على البعد:  -3

وال  ،كإلف رإطإلب ريهالقئ رابالد يلق إل وج بإل وىي رملءإلش را  ك إلف   آاهىإل االما
التلتاليل راكإلف  ال راقم   ر ا رة إلرا ازيإلدا بيًنىإل، يص  ان ك جد االما رابالد 

 ﴿ا او كالإل : رم راتبإل د،    ان كصل رة إلرا    ابالد  دى              ﴾ 

 ، واد ا إلر ارب   إلااا ا اا    نت اا قتو، ب  او:44 راك أ:

 ِ ففه افَِجْيفاٍل ُ ْطَلَ ففففففففإل        َورْاَيدُّ اَْوَ  َوَاَدى رْابُفاْلِد رْنِطَ إل  اففففففاَ و رُ بِ وَ   
ْ َا َىإل ُ فْيَتِناَلففففو     (1)بإلْاَكإلِف َيْهالإل ُدوَن اَلٍم اَْو َ اَلْو       َوراففقُم ِ ْن َاد 

، وىنإلك اىنإلااو   اءإلش رة إلرا رادرهب  ل  رابالد: اذااا،  اكلاا،  ااوائاا،  ا
 .(2)، اَ  ااِىن اْ ا ،اَىن إلا ،اِىن إلا:بالد دون زيإلدا ايهف رابالد،  ن إل    رملءإلش    ي ًن را

ا لقيإلن راالقل ا    اءإلش رة إلرا رادرهب  ل  رابالد اذاا، ا د ر تخدم را إل ه 
   ورنلجإل إلاقةدع متإل كإل  ،  إلم نع  إل    إلىنإلاارت    نإليإل اصإلتد دي رنو، اق ًن ل

   إلطال را يدا رانصقئ.

 :الق إل ، يق  ي  هب را إل هارا بإلب راال برت كوال ي اصقد

 طُُ  َاِ ،
 و َفْ رَُا ُ ْصُ  رٍ 

  ِذْتبُ  وُ  َ ط  ختََ 
 ِطْ ًق َ َلْكَتوُ  رافَيْ اِ  خلِ دْ ِب َ  بٌ َدرْ وَ 

                                                           
 .23 نت اا قئ رب   إلاا، ص  (1)
 .332-326، ص1يناه:  بإلس يل ، رانة  را ر ،   (2)
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 (1)ْربُ راد   َذِلكَ  وُ ُج ِدي ُكل  وُ  خَيْطُّ 

 

أ را ففففإل ه ر ففففا رة ففففإلرا اذاففففاا   ىفففف ر رن طففففال راففففدرهب  لفففف  رابالففففد وراالإلتففففد  لفففف  و ّفففف
اراففدربرت حم  ففإل بفف اا  يإلاففئ بالديففئ، يقفف  ي ففًن ر ففا رال ففإلرا اذاففاا ا نصففه  يففإل رت    

واففد  ففلكو را فففإل ه    ،رافف ي ىفف  بالقففدرب ا نصففه   فففإلريرت  نصففه  فف ك ر بالففده وىفف  راففدّ 
  يففٌن  صف إلشط  اتفو وو فأ كف اا ا افف  ا صف  ر، ذتفبرت، ال فد اصففد بفإلملو  رافربرشا ورا

بافف را  ورافف ي اطففأ راالصفف  ر، الاففل ي إلو فف يةتففلرإففدرع وىففي ر ففز الو  كففهاصففد بإلااإلنقففئ رن
وديكف  راتياقفل  خيط او وجف ده كليفإل كف كهه  لفت بق. ي ّ     اقهلإل درب رن ا را ي ب 

 ل ر رنخطط: هلإل

  

 

 

 

 

                                                   

 

 
                                                           

 .115رادي رن، ص ( 1)

درالقئ بالديئ  يإلائ  

 اطأ 

    را و  إلو ئ

 ذتب
 ارنكه، رإدرعرت

  ص  ر 
رتراربرشا، راص إلش ا  

 

 ر ا رة إلرا
 راط ل
 اط  اتورت

 

  يإلائ نصقئ بالديئ

نصي ي نصه   إلر   
 ارادربرت

  نصه  يإل 
 اذاارت
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 اصةهرتيرت: د يناصقدا اوي  هب   

 اَكَْرَذُن ِ  بَِرْن اُْ يِن 
 ؟َ إلِااْ  ِ هَرَع راّلْةِ  يإل

 وملَْ اَبْفهَا َ َل  راّ ْطآن...
 (1)َذِلكْ  َزالْفَهيف كَفاْلهف 

ر ففا   ففإلرا اذاففارت حيقففل    ر ففا اففئ رانصففقئ را بلقففئ   ىفف ر رن طففال   كفف ن كففربز رةيإل
 .رتزالهيفاوى   إل  ك ر  إلب 

اوكتفففإلبال رنطفففهرت راففف  اا إلىفففإل را فففإل ه يفففٌن رات ففف  مبيافففل اصفففقدكو رةيإلافففئ اي فففإل    وكفففربز
 ، يق  ي  هب:1961 ج رنجب ئ راتةهيه رجلزرتهيئ حبلب..   ابإلا رااإلا     

 .َ ِةقَ وْ  ُ ْ  ِيَ بٍ ى رااَلْطَ إلِن إل رااَفهَ َغَيَهْا ِبَداْل ت 
   وْ ي َ هِ راالَ  ضِ رْ  رملَ يه ِ  هِ َاْقَةئ رات ةْ  َكَذِلكَدو ْا 

 .(2)..هُ طَ يَ فرا الَ إلبَ تَ كفَ وَ 

اقجّلد بفو را فإل ه اف ا رااف را وافقةئ جإلش ر ا رة إلرا اذاارت رنلب خل بكإلف رات بقو 
ابطإلهلإل را  كصفّا آذرن رمل فدرش، و يإلافئ راالنصفه رةيفإل  ىنفإل  يإلافئ ابلقفئ كالف د  لف   فإل ذُكِفه 

 رالط ر را الهيئ بهربط  تٌن جالل إل ويدا نصقئ. ابل إل، الكإلن او    إل و    دّ 

ور فففتاليل را فففإل ه ر فففا رة فففإلرا اىنإلافففارت اق فففًن بفففو      فففإلر بالقفففد، يقففف  ي ففف هب   
 اصقدكو ا   ط ل   د       ط ل   رجلزرتهرت: 

                                                           
 .165رادي رن، ص ( 1)
 .132، صن لو ( 2)
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 رااُلُهوبَئ ِبَ طِ  ِبَقدَك اَْرَ ا
 ئبراّلِلقَ غص ين    رجِلْ ِع َ إلَدا 

 َهبَِقئغَ وُكْنُا وَكإلَنْا َزَ إلنإل 
 اَْىِلي َواْرِ ي ريَِبقَبئ ُ َناٍلك

 .(1)قَبئ ِ وِ ْ  َدِم اَفْ ِ ي ربإلىإل اَ 
حيقففل ر ففا رة ففإلرا  ق  ذرابالقففدا فف  اففقهب ىفف ر رن طففال كا ففه انففإل رةيإلاففئ رانصففقئ را بلقففئ 

راالهوبفئ ورنتيإلتفو  ف  اىنإلاارت    كليئ ذكفها   بدريفئ رن طفال ابفقدكرت، الإلا فإل ه يتةفدع 
، وذافففا  لففف  الفففإلن ذافففا راط فففل راالفففهيب  ففف  د  ففف  يفففئ   رجلزرتفففه و لفففإلندكو ال  فففقئ رجلزرته 

 رجلزرته.  را ي يبال  به إلائ    ط ل 

وبإل ففتخدرم را ففإل ه هلفف ر رال ففا ار ففا رة ففإلرارت ايففدع متإل ففكإل   ىفف ر رن طففال، الففهبط 
ي لفه  فإلري راف ي قجفد راالنصفه رةجالل رنتل في يبةف    ال فإلش ىف ر رافنع او بن إليتو،  واوا

 وجالل فففإل ابقفففإلا ىففف ر رن طفففال ر ففف ا ذافففا   كنإل ففف ال ،ار فففا رة فففإلرارت رةيفففإل  النصفففهراىففف ر 
 ييئ وريدا بهبط اوهلإل بآاهىإل. 

ادراففئ   رندونففئ رندرو ففئ نقيفف  ان رملءففإلش ر راليصففإلتقئ ملءففإلش رة ففإلرا ئوبالففد رااليلقفف
ا رنفففففا بفففففرن رع رملافففففهى، البليفففففا نلفففففبت إل يففففف ر       ذر  فففففإل  لففففف  را فففففهب وردا بنلفففففبئ كبفففففًنا 

   يفف ر  رت، وكإلنففا نلففبئ رملءففإلش رادراففئ  لفف  رنت  ففط ورابالففد القلففئ البليففا رملو %83,33ا
 راتياقففففلرت، وديكفففف  راتياقففففل هلفففف ه رانتففففإلتج والفففف  %04,45رت، ورااإلنقففففئ يفففف ر  ا%12,22ا 

 راتإل :
 

                                                           
 .278رادي رن، ص ( 1)
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 اءإلش رة إلرا   رندونئ ادي رن رجلزرتها     نلبك ا يدا بقإلنقئ
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 : اومصوصلة اإلاحال   /ثانةا

ان نبففدا  ، لقل ففإلو  ابففل راتالففهض    راففد رملءففإلش رن افف ائ   رندونففئ ودرر ففت إل بنففإلجيففدر 
درر فففئ كلفففا   بالفففد ذافففا نبةففف  و  ، ديفففد ان ر  فففإل  بليةفففئ  ففف جزا يففف هب       فففإل  اوال

 ّق كناففففقا اجزرت ففففإل يففففىت كيففففدو ُكفففف    فففف إلم رن افففف الا رانصفففف ص را ففففالهيئ ات  ففففق   ففففدى 
 .در  يّ 

رال ففا رافف ي ال يففتا بن لففو، وي ت ففه    كففقم بالففده » ةففإلا ىفف رال ففا رن افف هب  نففد رانّ و 
كفإلن يكيففو يكففا  ففإلته رملءففإلش راتإل ففئ، وجيفف ز ان ي ففال  كصفلو بففو اقففتا رءففإل، الفف ذر   مبففإل بالففده

يلز  فإل   وليقا رملءإلش رن اف ائ بف اا ملنّفال ،(1)«..راقو و بتدا وارب   إلو  إلالالإل ق و  ال ال 
يزيفففل  فففإل  الافففئ،  تفففإل    اءفففإلش  ب يفففئ نإلاصفففئ رادّ  ال فففي  ففف  متفففإلم  النإلىفففإل،كفففقم بالفففدىإل ىففف  

لئ، الفف ذر الففا اجففإلش   ذر واففلا بإلاّصفف فف   النإلىففإل  اّل الففق يتّ  ،لإل  ففإل وي  فف  رن صفف د  ن ففإل 
 ،(2)اا ف  رإطبفئ الؤذيجفإلش  :لئ، كفرن ك ف هب  ذر جئا بإلاصّ رن ص د  اّل مل ي  ا رنالىن را يرت
ر ا غإل ض  ب ا حيتإل  درتيإل   كالقٌن  دا او، و ي فإلا رنفهرد » : ّن ر ا رن ا هب ى  واقل

، ال فف  (3)« نففو    ايففد  ففقئٌن بالففدهق   ففإل مجلففئ و  ففإل  ففب  إل، وكقوففإل يلففي  اففلئ رن افف هب
بط بالنصفففه آافففه يزيفففل غي  فففو وىففف ر  فففإل جياللفففو درتفففا رافففهّ  ر فففا غفففإل ض رنالفففىن  فففب ا رادالافففئ،

ويفففده ر فففا نفففإلاع اي  رن اففف هب» :هرت643اايالفففقشااربففف     دالاتفففو، يقففف  ي ففف هبوي ّ ففف

                                                           
 .138ص ،3 ها رن صل،   ،ب  يالقشر ( 1)
-ه1420، 1 الففإلين رانةفف ، درر را كففه الطبإل ففئ وران ففه ورات زيففال،  يففإلن، رملردن، ط ،يناففه: الإل ففل رالففإل هرتي ( 2)

 .119ص ،1م،  2000
 . 341، ص1 بإلس يل ، رانة  را ر ،   (3)
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ا ال يفتّ  رن اف هب  فإل» ، واإلهب اي إل:(1)«ل   ا هب يقنئ قنإلاع رادالائ، ال ذر جئا بإلاصلئ ا
  .وك لًنه رن ا هبلئ و  ا وذاا ملن رايهض بإلاصّ  ،(2)«يىت كصلو بكقم بالده كإلم

إل كالففهب   هربففو، رمفف  رافف  كففدهب  لفف  رناففىن ال هّنفف فف ى كففريف رملءففإلش رن افف ائ كل ففإل  بنقففئ، و 
  .(3)ذمةإل رال رنا اا: جإلش 

 رملاأ و ق ئ رالالو الإل ل  هال ع                       

  اّل ا يفففتّ    صففف ده، وىففف ر ال  رن اففف هب حيتفففإل      فففإل يزيفففل  لإل فففو وي  ففف نّ   :كيفففإل النفففإل
، وال جيفف ز (4)« بصففلئ و إلتففدالإلن افف هب  ففإل ال يكفف ن جففزشر كإل ففإل  اّل »لئ ااففلئ رن افف هبرت بإلاّصفف

 ا يوب فقاإلىفإل وافد ءّ  لق إل داقل او ار دا  اق إل الئ اافهى،  لئ  ال  ذر دهبّ ي ال إل اي راصّ 
لئ ان ككفف ن مجلففئ او  ففبو مجلففئ، الففإلملو  ان ككفف ن اربيففئ وي ففرتط   راّصفف، (5)ري فف  بيلففئ

، وافد كفريف غفًن ا: جإلش راصدي  را ي كإلن  النإل ا ف  ال  دا اي  الل  ئ اليخإلطب، ك  ا
﴿ خففففقا، ك  اففففو كالففففإل :   يففففل وراتّ     ففففإلم راتّ  كيففففإل ال فففف دا ااي  ب يففففئرت           

    ﴾ :رمف :  في راافهف ورجلفإلر ور فهور راتإل فإلن، الا فإل رااإلنقفئ ا فبو رجليلفئرت و ، 78طفو
لئ ان ككفففف ن غففففًن وي ففففرتط كفففف اا   راّصفففف ،(6)، ورايففففا رافففف ي   راففففدررجففففإلش رافففف ي  نففففدنإل

                                                           
 .150، ص3 رب  يالقش،  ها رن صل،  ( 1)
 .نن لو، ص ( 2)
درر رنالهالفففئ رجلإل القفففئ، ق و بفففده راهرجةفففي، راتطبقففف  رانةففف ي، 347، ص1ينافففه:  بفففإلس يلففف ، رانةففف  راففف ر ،   (3)

 .56م، ص2000-ه1420، 2رال كندريئ،  صه، ط
  قفففف  حميففففد اففففدي  رنن ففففإلوي، درر  راتالهي ففففإلا،كتففففإلب ،  رجلهجففففإلينو  ق05، ص3 فففها راه فففف   لفففف  راكإلالقففففئ،   (4)

 .200ص ادارت، را  قلئ الن ه ورات زيال وراتصديه، را إلىها،  صه، ادطرت،
 .107-105، ص2يناه: راكتإلب،    (5)
 . 61صخمتصه رانة ،  ،ق و بد رهلإلدي را  لي154يناه: را إلك ي،  ها كتإلب ريدود   رانة ، ص  (6)
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 كلفتد ي كق فإل  فإلب إل، الفق جيف ز وااّل  ،، الق جي ز ان ك  هب: جإلش را ي  إل ايلفنتورت*اكالجبقئ
 .(1)و اإلدمان ك  هب: جإلش را ي اكنّ 

كإل فا را إل فل ور فا رن الف هب بفو وافقل رنبإلايفئ  ذر رارتنفا لئ ا ئ افهحيئ  كك ن راصّ  واد
 اهب رن اففف ائ، رمففف  ا افففو كالفففإل : ﴿ لفففإل                           

               ﴾:(2)ا ر.. ن را ي  كصد اي:، 18ريديد.   

لئ ىفي  ف  رجليفل راف  ال حمفل هلفإل  ف  رة فهرب، رمف : جفإلشين راف ي افإلم ابف ه، راصّ ومجلئ 
 ه : را اإليفئ   الف هب بفو، وراف ي ر فا   اف هب، ومجلفئ: افإلم ابف  بنف ن جإلش: الالفل، وراقفإلش رنتصفل

ق وذاففا اهنففإل ال كفف وهب ورن افف هب  ففال اففلتو   حمففل رالففال الإل ففل اففلئ ال حمففل هلففإل  فف  رة ففهرب،
  .مب هد
يفهبط و  ،دع رافهبط بقنفو وبفٌن راصفلئرن ا هب حيُ   يًن  إلتد  ل  رال اك اا   رتطويُ 
، (3)«راالإلتففففد يالل  ففففإل بإلن افففف هب ويتيي ففففإل بففففو»ملن  قرتالففففال  لإل ففففوقلئ ورال ففففا رن افففف هب، الراّصفففف

اربف     رةالهرد ورجليال وراتف كًن وراترنقف ، ي ف هب اق ا رن ا هب إلويك ن ى ر را يًن  طإلب 
افًنبط رجليلفئ  قيال د  ن فإل    رن اف هب وىف   فيًن ذافا رن اف هبوال بد     إلتد » يالقشا:

 :و اإلهب ى ر، (4)«بإلن ا هب وي ذن بتالل  إل بإلن ا هب 

                                                           
نافه:  فها راه ف   لف  يواد اجإلز رب  اهوف وا ع راتالجبقفئ افلئ دون ر فيإلر را ف هب، و نال فإل  فإلته رنتفراهي ،  رت*ا

 .10ص، 3  راكإلالقئ،
-ه1426، 2يناففه: ربفف    قففل،  ففها ربفف    قففل  لفف  را قففئ بفف   إلاففا،  كتبففئ درر راففرترع، را ففإلىها،  صففه، ط  (1)

 .79صم، 2005
حميففد ءففًن ذمقففب رالبففدي،  الجففا رنصففطلةإلا رانة يففئ وراصففهالقئ، درر را هاففإلن الن ففه ورات زيففال،  يففإلن، رملردن،  ( 2)
 .244م، ص1985-ه1،1405ط

، 1  قفففف  حميففففد يلففففٌن رفففف  راففففدي ، درر راكتففففب راالليقففففئ، بففففًنوا، ابنففففإلن،ط راالهبقففففئ،ا ففففهرر ، رملنبففففإلريربفففف   ( 3)
 .191صم، 1997-ه1418

 .151، ص3 رب  يالقش،  ها رن صل،  ( 4)
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ا إلشرهلفففراالإلتفففد او ارن اففف هب اراففف يا، ومجلفففئ راصفففلئ اافففإلم ابففف ها،  .جفففإلش راففف ي افففإلم ابففف ه -
 ااب هارت. بف يًن  تصل 

 راالإلتففد  ففيًن  لففترتو ا، ومجلففئ راصففلئ ااففإلم ا، ارن افف هب ارافف ي .جففإلشين رافف ي اففإلم  -
 رت.ك ديهه اى ا

ا رهلفإلشارن ا هب اراف يا، ومجلفئ راصفلئ اابف ه افإلتاا، راالإلتفد ا .جإلشين را ي اب ه اإلتا  -
    اب هارت. بف يًن  تصل 

اي ىف   اانإل بإلا ي اإلتل اا   ش  إلاا اا:  ا، رم   بالض ريإلال  ف راالإلتدحيواد 
اإلتفففل، ورمففف  ا افففو كالفففإل : ﴿                        ﴾ : راتيفففإلب

وىفف ر القففل  ،لئ   بالففض رن ر ففالاي رافف ي كلففهونو ورافف ي كاللن نففو، وجيفف ز يفف ف راّصفف، 04
       :ب  رملبهصرتإل ال، رم  ا او ا بقد ريد  لإل  إل  ل  رالّ ليا او اُ  ذر  ُ 

ففففاْل مُجُففففف      َ َا ُ ّ َوِجففففْ ُ ا  ِاَْقفففففَنإل        .(1)رَمْففُ  رملُاَف  مجَِّ

 .(2)جإل ئ و دم  بإلالهتا بر درت اهال ر بإلا ّ اي: رم  را ي   ُ 
رمففف  ا افففو   ذر  لفففا وذافففا  ذر  طفففأ  لففف   الفففو، وجيففف ز اي فففإل يففف ف رال فففا رن اففف هب

كالففإل : ﴿                 اي ورافف ي انففزهب 46 :﴾ راالنكبفف ا ،

   .(3)نزهب  اقنإل اق  رننزهب  اق ايفرا  اقكا ملنّ 
، وىففف ر  فففإل  فففنلتز و   ةفففإلا رملءفففإلش رن اففف ائ    الفففيٌن: خمتصفففئ و  فففرتكئا رانّ ي ّلفففا

 .رادرر ئ راتطبق قئ هلإل

                                                           
، 1994-ه1414، 1ديففففف رن  بقفففففد رملبفففففهص،  فففففها ا فففففد  فففففدرا، درر راكتفففففإلب راالفففففهيب، بفففففًنوا، ابنفففففإلن، ط ( 1)

 .119ص
 .147ص ،1 الإلين رانة ،   ،الإل ل رالإل هرتي ( 2)
 .289ص ،1رالق طي، وال رهل ر ال    ها مجال رجل ر ال،   ( 3)
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كففإلن    ففال ذاففابإلا ففيإلته، و  اقإل ففإلااففل ورودر   راففدي رن بنقففئ رن افف هب رةيإلاقففئ بففدا  اففد
 بن  ق ففففإل  فففف رشرملءففففإلش رن افففف ائ  اليلار ففففت ذ  ق ففففإليبكهلففففإل ا ففففه بففففإلرز    ففففبا رانصفففف ص و 

رنختصففئ  ارن افف الاّن  إلهلفف د فف  اففقهب رّافف اليانففإل، غففًن اننففإل   ذاففا رن ففرتكئو رنختصففئ 
 .رن رتكئ   ورودر  كاها

 اإلاحال  باألمساء اومصوصل  اومختص : -1

رع دون بالففض،   صفف رر  لقففو ويففده، رملنفف   إل   رادالاففئ  لفف  بالففض ففإل كففإلن نّصففويففهرد لففإل 
وكف اا رنافىن بن  قفو،  إل،لف اا فإلظ اإلافئ ئرن ناف الي فهدااإلافئ بفو، و  لي هد رنف كه اا فإلظلال

 و   ا  ه رملا إلظ رنختصئ:، ورجليال بن  قو

 .الي هد رن كه ارا يا -
 .الي هد رن ن  ارا ا -
 .الياىن رن كه ارال ي او ارال رنا -
 .الياىن رن ن  ارالتٌناو ارالتإلنا -
  .رن كهالجيال  ارمل او ارا ي ا -
 .(1)جليال رن ن  اراقتياو اراقيفا -

لفئ  ف  رملءفإلش رن اف ائ مج لف   -   ف ع رادرر فئ-  ىف ه رندونفئ  إل هراّ ف د ر تيد ا
يففئق ملهّنففإل ده وكصفف يه ايإل قلففو و  ففإل هه َتففإله را  ففقئ رجلزرته ات  ففق    ّصفف وذاففارنختصففئ، 

 ئاإلاففإل يففإلالا لفالجفإلشا  الافا رةكتفق  افو  ديففد رن صف د وكالقفٌن رنففهرد اكافه  ف  غًنىففإل، 
  اصففففقدكو  ،ارافففف ي ورافففف رت رالءففففٌن رن افففف اٌن  كإل ففففتاليإلاورن نفففف ،  رن ففففهد نفففف كه و ربففففإلن هد 

 :ا ققد را البرت
                                                           

 .60صخمتصه رانة ،  ، بد رهلإلدي را  ليق و 346-342، ص1يناه:  بإلس يل ، رانة  را ر ،   (1)
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 إلإليَ بَ كل ي اَ  يتالّ  رضُ ه رملَ  ِ إل... ىَ ىَ رْ زُ مل اَ 
 إليَ َق فففففففففففي رالّ خيِ إلرِ اد كَ  ّ يفُ  يْ كَ   ضُ نْ ي، مل اَ  ِ دَ بِ 

 إلريَ هَ جِ ر وَ رً دْ يه اَ رالّ   رِ خُ راصّ  أَ لْ اَ   ْ كُ مل اَ 
 ! إلإليَ اَ را َ  يَ يْ رابفَ ، وَ  َ دنّ  يذِ الّ ب هْ ففففففراتُّ  لُ لِ يْ كفَ 

 إلإليَ ففنَ جَ  اد  ففففففففف َ  يتالّ  رضُ ه رملَ  ِ إل...ىَ ىَ رْ زُ مل اَ 
 إلإليَ ففففففففففَ نجَ  اِ  ْ ففففففففففففيَ لْ اِ  مِ   رادّ  اْ  َ رَ إل ، وَ  َ لَ اِ 
 .(1)إلففففففففإليَ ففففففف َ ر وكِ إلرً نَ  فُ زِ نْ يفَ  ذيالّ  ركَ إل ذَ نَ ففففففففففيُ هْ جُ 

هب اراف رت     افالإل فا رن   . ربط مجل ى ر رن طالر تيد را إل ه  ل  رملءإلش رن ا ائ  
رالففطه رملوهب ورالففطه رإففإل   حيقففل    ارملرضرت حم  ففإل بفف اا  يإلاففئ نصففقئ ابلقففئ ادا    

وذاففا  فف  طهيفف   ،رت..ب رافف ي.، راففرتّ اىفف ه رملرض رافف . وكففهربط اجففزرش ىفف ر راففنع متإل ففا
وارض  را ففففإل هالكفففف  ىفففف ر راتيإل ففففا كهربطفففإل وكق ففففإل بففففٌن ال رملءفففإلش رن افففف ائ رنتجلقففففئ القفففو،
 وجهيإل  إلتهر و لإلندنإل اا رهتإل راتةهيهيئ. رجلزرته، و  ن لو يبإل غإل هر

 وك اا ا هب را إل ه   اصقدكو ا لةيئ رجلزرتهرت:

 (2)هْ رتِ زَ إل جَ إل، يَ  َ ي   ُ اَ  ملَْ  يتالّ  يَ  ِ      رْ إل اَ يَ  دِ فففجْ فيَ فراْ  ئَ إليَ فففففف َ  إل، يَ رٍ  ْ  ُ  أُ اْ اَ 

، ى رنالفففىن  ىففف ر رابقفففا وكففف اا اففف ّ  إلوركلفففإلاالإلال فففا رن اففف هب اراففف رت افففد ايفففدع ربطفففإل 
 مل إل ه ك نففففواار ففففيرت ارض رجلزرتففففه رافففف  ر تفففف ر هلففففإل راّ فففف الريفففإلهب  يإلاففففئ  ففففإلب ئ  ففففإلدا  لفففف 

يلتطال ان ي إلرك   راا را ويلإلند راا رر   ك إلي ا، غًن انو ركت   بإلن إلركئ ب الهه راف ي 
  ه رايإل ا.د رب    اقاو    راا را ومتجقد  الب إل وكالاقا ك إليو  د رنلت

                                                           
 .39رادي رن، ص  ( 1)
 .58، ص ن لو ( 2)
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ا يكففف ن رال فففا   مجلفففئ راصفففلئ اا فففي إلرت، وبففف ا يبإلاالإلتفففد را فففيًن  إلقفففل  اق فففيِ كيفففإل اُ 
، و  ا افو اي فإل بٌن را يدرا رانصفقئ هلف ر رالفطه را فالهي نصقإلكهربطإل  رن ا هب ارا رت ي  

   اصقدكو ارجل ور راصإل دارت:

 ئص  غُ  أُ اْ ، اَ اٍ هْ جُ  أُ اْ اَ 
  .. إل َ تَ إل يفَ نَ  ْ  ِ  يتالّ  ضِ رْ رملَ  ئُ ص  اِ 
 (1) ..إل َ تَ إل يفَ نَ  ْ  ِ  إل.. َ افَ  ْ الفَ 

ارملرضرت ارض ر ففتاليل رال ففا رن افف هب ارافف رت اقةقففل بففو  يإلاففئ نصففقئ ابلقففئ كالفف د  لفف  
ر الق إل يتإل   بلبب رجلهرا را   بب إل راليتقهب را هنلي    اتفل    إل  كيإل ي  هب  رجلزرته را 

وهنب وك هيد، الإلا إل ه يلتاليل اقيئ رجليال ا  نإلرت وينلب ن لو    ارض رجلزرتفه ارض 
لئ و لفف  رنقيفف  ىنففإل ان رالكلففإلخل يففدع بففٌن رال ففا رن افف هب وراّصففو رابطفف الا وراك ففإلا، 

لإل فو، وربط فإل اي راصفلئ بإلال فا راف ي  زرهب الف لقفو، ال  ف  رن صف د  نفو  يالف د ًن را يرا ي
ملهنفإل  -رملءفإلش رن اف ائ-ءقا ب اا ق  ذ ارملرضرت وى  ،يال د  لقو رال ا رن ا هب ارا رت

 كيإل ك ّدم. (2)إل مل ك  ا  الإلنق إل برن ل إلهنّ ملو  تإل     اقا ك  ة إل وكبقن إل 

 الق ففإل امجقلففئ بفف يًندرت رابطلففئ رجلزرتهيففئ رافف  ر ففتطإلع را ففإل ه ان يه ففاوكفف اا   اصففقدكو 
ر ففففز البط اففففئ  راففففبةاانففففإل افففف را كلففففا رابطلففففئ رااففففإلتها رافففف  ورج ففففا راليففففتقهب را هنلففففي، ال

 :  ، ي  هب را إل هورا جإل ئ وراابإلا

 رشْ دَ إل نِ ، يَ رشِ هَ ةْ راصّ  اَ  رَ طُ  ْ اُ  إليَ  اِ نْ اَ وَ 
 إلشْ فففففففقَ را ّ  هُ فففففففجِّ  َ إل يفُ نَ  بِ فففلُ   افُ  رهبَ إلزَ فف َ 

                                                           
 .83، ص رادي رن ( 1)
 .190ص  ا هرر راالهبقئ، ،يناه: رب  رملنبإلري ( 2)
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   إلاْ بَ راص   اِ يَ قَ كفَ  يتالّ   ِ بْ راصُّ  ئَ يَ إل ذمَْ يَ 
   (1) نْ فففففجُ رالُّ  ئِ يَ لْ    ُ  اْ فف َ تفَ راْ   ُ نْ  ُ 

رن افف هب ارافف رت  يإلاففئ ابلقففئ كالفف د  اليل ر ففاإل ه   ىفف ر رن طففال اففد ر ففتنقيفف  ان راّ فف
لئ بالففد ىفف ر رال ففا ات  فف  وجففإلشا راّصفف، ابفف يًند ابطلففئ امجقلففئر ففز رب رت،  لفف  اذميففئ راّصفف

اىففيرت  هكبطففإل ك ففديهه را ففإل ه  ففيًنر  لففترتر  اليل النففإله وكزيففل راييفف ض رافف ي يكتن ففو، ور ففت
، و فف  مثففئ نلةفف  ان ىفف ر رن افف هب امجقلففئااقالفف د  لفف  رال ففا رن افف هب و ..رتاَيففقَ كفَ ا بإلاصففلئ

وذافففا بففففٌن  ،وى    كففففهربط ىففف ر رالففففطه را فففالهي ومتإل ففففكراففف ي ر ففففتالإلن بفففو را ففففإل ه افففد ادّ 
 øلئ اكقيففففا امجقلففففئارت وراّصفففف ب راالنصففففه رةيففففإل  ارافففف يرت وراالنصففففه رة ففففإلري اذميففففئ راّصفففف

ملن و ق فففئ رن اففف الا ىففف   قلفففإلم رن اففف هب وك  ففف    صففف ده راصفففبإلارت راففف  جفففإلشا اتزيفففل 
ورهلففدف  فف   ،(2)بط بففٌن اجففزرش رجليففل بال فف إل بففبالض، وربففط رانصفف ص بلففقإلا إل رإففإلرجيراففهّ 

 ى ر رارتربط ان يب   رنتل ي  ل  ركصإلهب درتا بإلانع و النإله.

ا   ا افو اراه ففإلائ وايفإلهب اي فإل رال فا رن افف هب اراف رت  لف   نصفه   ففإلري نصفي، وذاف
 :رااإلاائ   هرت

 بُ الَ تفْ كفَ  اَل  يتلّ ر  الاِ فففطُ رابُ  ضُ رْ اَ  اْ كَ إلَر بَ كفَ 
 بُ هِ  ْ ي كَ ىِ ، وَ وبُ رُ إل رادُّ  َ رتِ رَ وَ   ْ  ِ   ُ  َ لْ كفَ 
 بُ فف َ يْ يفَ  إلاِ ففقَ ةَ لْ اِ  قاُ اِ راالَ  بُ الْ را    كَ إلرَ فففبَ كفَ 
 بُ  َ  ْ ففف َ الْ إل كفَ  َ إلتِ  َ دِ   ْ  ِ  ورِ  ُ ففجُ لْ ، اِ  رِ فففلنُّ اِ 

                                                           
 .153، ص رادي رن ( 1)
، 1 فففإلمل راكتفففب الن فففه ورات زيفففال وراطبإل فففئ، را فففإلىها،  صفففه، ط ،ينافففه: متفففإلم يلفففإلن،   فففإلالا   راليفففئ ورملدب ( 2)

 .200ص ، 1م،  2006-ه1427
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 (1)بُ لَ يْ كفُ  اَل  يتالّ  ي ِ رْ اَ إل ، يَ دُ جْ يَ فراإل، وَ نَ رال   اِ اَ 

 يإلاففئ نصففقئ  جففإلش ابلقففإلً الة فف  ق  ذرففإلهب  اقففو   ىفف ر رن طففال اارض رابطفف الا، ار ففيرت
إل  ارا رت ىف   الفهوف ابلقئ، غًن ان ى ر راالنصه رة إلري را ي ايإلهب  اقو ى ر راالنصه رةي

، ارض رااففف را وراك فففإلا ا فففلقيإلن راالقلففف اإل ه  لفففإل راّ فففجلزرتفففه راففف  يتيفففىّن ر  وىففف  نفففد رنتل فففي
 رافففدي رن اديففف رن نففف رن  نففف رن را صفففقدا و و فف  مجلتفففو ، الالفففهف ذافففا  ففف   فففقإلخل راكفففقم ر قففد
 رت.- اله راا را-رجلزرته 

رن اف هب  يرت بفٌن رءفاريلفا راالافقااارجلزرتفه.. ورملط فإلهب تفو   ط  را إل ه     واد زرو 
افففهى، ااراففف ، وراففف يرت الدالافففئ  لففف  يلفففا را يفففدا راالهبقفففئ كفففإلرا وراففف ط  راالفففهيب را ريفففد كفففإلرا 

 :هبيق  ي   

 دريِ  را َ يب هَ راالَ   ِ طَ را َ  اُ لُ يُ 
 رددَ جْ رملَ إلش وَ رآلبَ  قوِ الِ  إلشَ  َ  يذِ الّ 

 وي  هب:
 ه يْ راالُ  وُ اَ  اُ  ْ افَ وَ  يذِ الّ قا اِ ي راالَ يِ لُ يُ  وُ نّ  ِ 
 إل لَِ   ُ  َ نفَ كفَ اَ  يتالّ قئ  ِ  ْ  را َ ِ  بَ هِ َتَْ وَ 
 يهِ الْ را ّ  لْ لَ لْ لَ يُ ف ر را  ىَ  اْ يكُ دِ يْ اَ  ٌْنَ إل بفَ  َ الُ  َ اَ 
 اكُ إلاِ الَ رِ   ْ  ِ  ًنٌ يِ اَ  لٌ طَ بَ  قوِ الِ  كُ هَ ةَ تَ يفَ  يذْ الّ  
 رر زَ : نِ وُ رءْ 

 وي  هب:
 الرتِ هيب راهّ راالَ  لِ بَ  ْ تفَ لْ يُ فا را رَ اُ  اْ كُ قْ اَ  ِ  لُ يِ  َْ 

                                                           
 .173، ص رادي رن ( 1)
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 إلالً قو مجَِ لِ جْ اَ   ْ  ِ   ُ إلالِ كَ ، ونُ وُ اَ  لُ يَ الْ نفَ  يذِ الّ 
 هُ  َ اْ رملَ  إلرُ طَ   را ِ  َ بفْ يفَ 

    ان:
 ئ...لَ يْ راهّ  هِ  ِ إل   ىَ بً يَ هْ و َ 
 ادَ يْ را ِ  ئُ لَ يْ رِ 
 ئ. اَ  ُ وراطّ  هَ قفْ ورإَ  بَ إل ريُ انَ  لُ يِ  َْ  يتالّ 
 . (1)إلشالَ مجَْ  ئِ يَ هِ  َ بَ لْ اِ وَ  إل..انَ 

رةيففإلالا ىنففإل جففإلشا كل ففإل  يففإلالا نصففقئ ابلقففئ، الإلاالنصففه رةيففإل  ارافف يرت اففد ايففإلهب 
 راالنصفففه رة فففإلري راففف ي جفففإلش  فففإلب إل افففو اراففف ط  راالفففهيب را ريفففدرت، ا فففإل راالنصفففه رةيفففإل  لففف  

 ارا رت ال د ايإلهب  ل  راالنصه رة إلري ايلا را يدا راالهبقئرت.

    نصففففه   ففففإلري وريففففد وىفففف  ويففففدا  ٌن رن افففف اٌن ارافففف ي، ورافففف رت ايففففإلهبالكففففق رالءفففف
    رملوهب جإلش بصفقيئ رنف كه وراافإلين جفإلش بصفقيئ رن نف ، الفردى ذافا را ط  راالهيب، غًن انّ 

رن افف هب ورا ففيًن رافف ي راففرتن بيلففئ  ركلففإلخل ىفف ه رن ففإلطال ومتإل ففك إل، وذاففا ب  ففل رال ففا
الفف د  لق ففإل ذاففا رن افف هب، الففهبط يبإلجليففل راقي ففئ رافف   رتمجلففئ راصففلئالئ، ال ففإلم بهبط ففإل راّصفف

لئ ا فإلش القفورت، وربفط يلفئ راّصفارا يرت راالإلتد  لف  اراف ط  راالفهيب را ريفدرت ب رال ا رن ا هب
رالففطه را ففالهي، وكفف اا يففدع راالنإلاففه رالي يففئ   ىفف ر يًن راالإلتففد رن ففرتن لففإل ارهلففإلشرت را فف

 .، الر  ا ذاا   كهربط إل وكالإلا  إلى ر   بإلاي اجزرش ى ر رن طال

                                                           
 .237-235، ص رادي رن ( 1)
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  ففإل هيئ  ففإل هنإل  اففقل رن افف هب   ال ففإلش ىفف ر راففنع يففدهب  لفف   إلورالففنقيفف  ىفف ر رات
 اك فففف ر ركصففففإلهب رنتل ففففي بففففإلانع و زرد الففففكهربطففففإل وكق ففففإل  ىففففإلدرز  ق  ذوبهر تففففو   ناففففا اصففففإلتده

 :رنخططى ر ك  ك  ق  ذاا    الإلنقو، ودي

 َتهب  را   قئ          لا را ط  راالهيب را ريدي                     
 ريلئ را يدا   ليي راالاقا                  ي                     

 رنلللل را الهي                     
 راالهيب راهرتال  رنلت بل                     

 رال ففففا رن افففف هب الق ففففإل ايففففإلهب رافففف اصففففقدا اراافففف را وكلففففها رإبففففزرت،   فففف و   اففففإلهب آاففففه 
 :ا لقيإلن راالقل ا ي  هب، ارا يرت  يإلائ نصقئ ابلقئ

 يإل َاِديِ ي
   ق ِ  ِ تَ لْ يُ فرا ٌنِ الِ راط    ِ  ْ رابَفاْلِ    رجلَ  يإل َوِ قض
 .(1)َم َدررِيَىد   الِذي اعَ رالِّ اِرْاَ اِل 

اكننفإل ن  فا  ف   رت،عرالّفال   نصه   إلري  إلب  وىف   راالنصه رةيإل  ارا يرت ايإلهب 
م ود ففه واتففل را ففالب  ففقإلخل راكففقم ان رن صفف د  فف  ىفف ر ىفف  راليففتقهب را هنلففي رافف ي ىففدّ 

 دمففإل اال فف الهي، طه راّ ففرنالففىن   ىفف ر راّلفف إللففإلم وك فف رة زرالاورن افف هب  ففال اففلتو  .رجلزرتففهي
 يدا ييئ وريدا.النإلكو    كهربطو ومتإل ا اب

                                                           
 .91 ، صرادي رن ( 1)

 را ي

  را
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   ففففة ن لففففب بإل ه  فففف  راافففف را رجلزرتهيففففئ ب ليففففو، النففففإلدى  فففف رر رجلزرتففففه  ففففد درالففففال راّ ففففاو 
و ففففف  رجلزرتففففه، اإلافففففئ بالففففد رال فففففإل إلا  ئورالن الفففففإلهب،  ففففدرالالإل  ففففف  راالهوبففففورملن ففففئ بإلاي ففففب 
  إل الهنلإل    را الب رجلزرتهي و  ركو.را  روجتّ  رنك وبئ

كفف اا رال ففا رن افف هب ارافف يرت   اصففقدكو ااففقا وو ففأ را ففإل ه ا ففلقيإلن راالقلفف ا  
 :، اإلتقالنل ررت را  ي دس الق إل رجلقش رجلزرتهي رااإلته

 ى هِلََ ر راص إلِ د ران ِةقلْ ه  َاَقيف ري
  َِ قلْ  بإلرِدٌ  َاْخهٌ  قوِ اَ ِ ْ  َي ْ  َوراص ْياُ 

 راط اَلإلمْ ، وَ َورافَيإلُش نَفْزُر رانّفْزر
 راّلَقمْ  اُْنُ  َداُ كُفْلَ   َ َل  َ ْلَياِلِو 

إل ُى َ   (1)! راَلَقم اهُ يُفاَلكِّ ا الِذي َكَرَّن 

دا ب الفل رال ففا رن افف هب ارافف يرت نقيف   فف  اففقهب ىفف ر رن طفال ان رةيإلاففئ ىنففإل َتّلفف
لئ ايالكفففه  إلتفففد  لقفففو، ومجلفففئ راّصففف رت  حمفففل رالفففال  بتفففدااكهربطفففإل بفففٌن را فففيًن اىففف رت  و فففريدب 

 ،قففلرتةإل د رانلفف  راالنصففه رة ففإلري اراّصفف  يففإل  حيقففل إلا ففيًن اىفف رت ىفف   نصففه قمرت، الراّلفف
بففو  هيففدوي ،بالقففدا رنففدىرارا بلقففئ  يإلاففئ رانصففقئرافف ي جففإلش   بدريففئ ىفف ر رن طففال، التة  ففا رة

 ففف   درالاليفففو   لففف  ج فففئ رااليففف م، را فففإل ه ر إلىفففد رجلزرتفففهي راففف ي حيفففإلرب راليفففتقهب را هنلفففي
ي اففو راصففخ ر، القففل    رجلبففإلهب  ففيالففقش   ،ال بإلاار ففو و ه ففو  ففتةيق كففل رن ففإلخل وراّصفف

 يالكه ى ر رالقم. ى  را ي قم واكنورنإلش وراطالإلم، وكرن الهنلإل كهيد رالّ 

بط بفففففٌن راالنإلافففففه رالي يفففففئ الي طفففففال ال فففففد االفففففإلد رال فففففا رن اففففف هب    يإلاتفففففو ىففففف ه    رافففففهّ 
واالفففإلد كففف اا   رافففهبط بفففٌن  الإلنقفففو  ففف  ربط،  فففديدا رافففرتّ  لفففجحمكيفففئ رانّ الهي، الجفففإلشا راّ ففف

                                                           
 .147، ص رادي رن ( 1)
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رادالاقفففئ  ففف  افففقهب ربفففط رنالفففإلين  ن  فففإل  ففف  رال فففتيهرريئ لففف افففقهب  الفففإلدا رنالفففإلين رالفففإلب ئ الخ
 رنخطط: ى ر نإلدىإل        ع رإطإلب، وديك  ك  ق  ذاا    اقهب  و 

 
 
 
 

      
 

 

ان رال فا رن اف هب اراف يرت افد بفهزا اقيتفو رةيإلاقفئ     قف   اه فاىف ر ر  ف   ف يتّ 
ةقفلرت وىف  رجلنفدي إل د رانّ را يًن را ي يالف د  لف  اراّصف و وبٌنبقن، ربط بٌن اجزرش رن طالرارتّ 

وك لفًنىإل  رانإليقئ را كلقئ ورنلجإلم  الإلنقفو ى ر رن طال     ا ذاا   ركلإلخل ررجلزرتهي، ال
 ي فإلا رايفهض  ن فإل   صف ده، وذافا ملن  ةاو و لإل و   ازراالئ را    طهي  مجلئ راصّ  

 .(1)وك صقل جميلو وجاللو ور   رنالىن كإل ل رةالإلدا وك لًنه رن ا هبدالائ ر ا 

 :  را صقدا ن ل إل واإلهب اي إل

 !َ إلَذر َ َل  اُْىِدي ِ َ  رانُُّل ِر   راّ َرى
 يَفاْلِصهُُه ران َدمْ  الِذياَنإل 

 َوراق ْرس َورااَلَ رب، َورال رمْ 
 يَفْبِكي ِبَق ُ ُق نْ  الِذيإل نَ اَ 

                                                           
 .373ص  ،1  ،يناه:  بإلس يل ، رانة  را ر  ( 1)

 را يًن مجلئ راصلئ
 رال ا رن ا هب

ةقلإل د رانّ راصّ   

قميالكه رالّ  ى   را ي 
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 َورااُلُق نْ  الل هَرِب رانُّ رَ  الَفَ ْد اََذربَ 
 دَيَْ ُل   ُ ُك نْ  الِذياَنإل 

 ، ِ ْ  َ هَررَِا را ُُّج نْ رإَْقَبئِ  اِ  َ لْ ِ ْ   َ 
 ، ورااف َهى، َوراَ َ إلشَ رال َيإلشَ  َ إل دَيَْلُ 
 ...يالذِ اَنإل 

 .. َورالَُّهى..راَلْقلِ  هِّ يَ فَدْ يِن اُ 
 ى..ريه َاَقيف 

 .(1)َرى؟را ُّ وَ  ،راّهالإلخلَ  ي اَفْلِطَ ْه ِ اَيفُ 

ان رال ففا رن افف هب ارافف يرت ايففإلهب    را ففيًن رنففتكلا  نقيفف   فف  اففقهب ىفف ر رن طففال
راف ي   ا فلقيإلن راالقلف ا وى ر را يًن بدوره ايإلهب  يإلافئ اإلرجقفئ كالف د  لف  را فإل ه ،اانإلرت

 مل ي إلرك رجلزرتهيٌن راا را. ملنوق  إل  هررا رململكإلن   يإلائ ندم ويزن  تجهّ 

لإل فففو وك  ففف   النفففإله  اراففف يرت اتزيفففل  قا بالفففد ىففف ر رال فففا رن اففف هبوافففد جفففإلشا راّصففف
لئ كفريف بالفده اي رال فا رن اف هب وال يفتا  النفإله ايالصهه، يبكفي، دي فل،..رت، وذافا ملن راّصف

 إلاتإل :كوديك  راتياقل هل ر   ،وتبط بٌن اجزر، التة   رارتر(2) ال لإل
 
 
 
 

                                                           
 .149، 148، ص رادي رن ( 1)
رملاففف هب   رانةففف ،   قفف   بفففد ريلفففٌن را تلففي،    لفففئ راه فففإلائ الن ففه ورات زيفففال، بفففًنوا،  ،: ربففف  رالففهر يناففه ( 2)

 .223ص، 2م،  1996-ه1417، 3ابنإلن، ط
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   الٌن ر نفٌن ان را إل ه اد ر تخدم رال ا رن ا هب رإإلص بإلجليال ارا ي رت   يبدو و 
    دي رنو، الكإلن رملوهب   اصقدا ااإلنال  رملغإلينرت، يق  ي  هب:

 يإل َاَاإل َ َطِ ي ْنُ ْه ِ هَرَ َا، َورْ ِهبْ ر
 ِبَ ْلِب رجَلْيِه خُمَْتَصهْ  فُيِيدّ را  َ طْ اَ 
 َ ْ  جَمَإلزِرِنإل رَاَ إلُي   الِذةنَ دَْع 
 .(1)َابَفهُ  َدرِ هٍ  جٍ َ ْ  اَرِي اْ َوَىّزِىِ 

 را ففإل ه  ففلقيإلن   ىفف ر رن طففال رال ففا رن افف هب ارافف ي رت رإففإلص بففإلجليالاليل واففد ر ففت
  طهيفففف  رن افففف هب واففففلتو، اللففففلقيإلن ىنففففإل وذاففففا  فففف ،طه را ففففالهياففففهبط اوراففففه راّلفففف رافففف ك ر

ئ نفففف ففففالهه ا  ا، وينصففففةو ان ين ففففه  ففففهر و مبالففففىن ان يل فففف   إلاففففا يففففدرداخيإلطففففب اففففدي و 
بإلاليئ راالهبقئ را  يكتب لإل، ال   ي جالو  ل  ا هب را اله، وان يدع  يرا إل هرت دون ان يل 

ال نففإل ي فف  ىفف ر رال ففا رن اففف هب  . ر  فف  جمإلزرنففإل رافف  ررككبت ففإل الهنلفففإل   بقدنففإليرافف ي  ا ففإل

                                                           
 .100، 99، ص رادي رن ( 1)

 يالصفففففففففففففففففففففففهه
اى رت يبكي  

 دي ل اىارت
  يإلائ ...اي فرت

 اإلرجقئ

  يإلائ
 درالقئ ابلقئ

 ى  را ي

 مجلئ راّصلئ را إل ه
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ارا ي رت  يإلائ نصفقئ بالديفئ كالف د  لف  اا فإلي ررت ، وكف اا ايفإلهب     نصفه حمف وف  ت فدم 
 ك ديهه:

 
 Ø َ إلُي راَ  الِذةنَ  راا إلِايٌنَ 

 
بالديفئ  و يإلافئ نصفقئ ،ىف ر رف وفدرنإل ال د ي    يإلاتٌن  يإلائ نصقئ ابلقئ  ذر اف  لقوو 

 كال د  ل  مجلئ اا إلي ررت .

اراطهيففففف رت راففففف  ان فففففدىإل    اصفففففقداوكفففففإلن راافففففإلين ارال فففففا رن اففففف هبرت جليإل فففففئ راففففف ك ر 
رافففف طين ال فففف ى را ففففالبقئ، ورنطل ففففا ىفففف ه  اق ففففإلد  اإل ففففئ رنفففف مته رافففف ي رنال ففففد ا ففففلقيإلنا 

يلفففتالهض اطففف را رااليفففل اا فففإله اخ  نإل فففل  لففف  رجليفففإلىًن وىففف   لففف ٍ را صفففقدا  ففف   ففف رهب  ُ 
 رملاًن:  إل  طالجإلش   ال، (1)رت؟راا ري ا إل رااليل؟، و   رم ؟ و إل راطهي 

 َاْ  َانَفاُل ر رادَُّ  
 ُهور رال َيإلَاْ  َ خّ 

 !رال َيإلشْ َورمَلْرض، َاْ  َكْصيَد َ َْا 
 راا ْيإلشْ  رااُلُق نِ  يٌنُ ِ اّل َ َق 

 رجِلَبإله راص قبْ  ِ اّل َاَاإلِديدُ 
 ِرّ َُدور ةنالذِّ  ِ اّلَ 

 .(2)   رااَلَ رب..

                                                           
 .185، ص رادي رن ( 1)
 .194، 193، ص ن لو ( 2)
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الهي، طه راّ فففر فففتخدم را فففإل ه ىنفففإل رال فففا رن اففف هب اراففف ي رت رإفففإلص بفففإلجليال افففهبط راّلففف
طه ىففففففا رافففففف ي  رّ فففففدور   راالفففففف رب، واففففففيدور   وجففففففو الإلاالنصفففففه رففففففإلهب  اقففففففو   ىففففف ر راّلفففففف

رجلزرتففهيٌن رافف ي  ر ففتطإل  ر ان ي رج فف ر راليففتقهب را هنلففي ب  ففإلتل لففا ي صففد و رال ففتاليإلرق 
 .الإلون وك يقد راص  ف   وجو راالدوبلقطئ وك لقديئ وذاا ب  ل رال إلد وراتّ 

وذافا  ،رن طفال راليف ي بط بفٌن اجفزرش ىف ر  ا ى ر رال ا رن ا هب ارا ي رت   راهّ اا د 
دوررت، القصفب  رال فا  نصفهر لئ ارّ فرا ي يال د  ل  راا رر رجلزرتهيٌن، ومجلئ راّصفرنلترت  راالإلتد
راصفففلئ اىفففارت    مجلفففئ رنلفففترتلقفففو را فففيًن   رررت وحيقفففل حمففف وف ارااّففف لففف  حيقفففل  لقفففو حمفففإلال 

 . ق إلإل و كإلن ب اا  نصهر رربطإل  إل ابلو مبإل بالده ربطً لقو، ال القصب  حمإلال 

 اإلاحال  باألمساء اومصوصل  اومشرتك : -2

ك القو ويصل  جليقال رملن رع، واق    ص رر  ل  بال  إل كيإل   را لفا  رتَ  إل يُ  لإل ويهرد
 :كيًنا رملن رع را  يدهب  لق إل، وا  ه اا إل ووال كتيًن ا ركو   يإل ، رملوهب

 واكاه ر تاليإلهلإل الال قش ا  ا -
 واكاه ر تاليإلهلإل   غًن راالإلال ا إلا -
 وكك ن الالإلال وغًنه،   هدر وغًن   هد  ااهبا -
 .(1)وكك ن الالإلال وغًنه،   هدر وغًن   هد اذرا -

ال ففي اصففقدكو  ،ا ففإل،  فف رت را ففإل ه  فف  رملءففإلش رن افف ائ رن ففرتكئ   دي رنففو تاليلاففد ر فف
 ارا رود وراهاقأ بهدىرت ر تاليل رال ا رن ا هب ا  رت الالإلال، الق  هب:

 

                                                           
 .346-342، ص1يناه:  بإلس يل ، رانة  را ر ،   (1)
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 افَِيإلَذر ؟ 
 َاْلُا َ ْ  َيْلَرهْب.. 

 افَِيإلَذر ؟
 وي  هب اي إل   ن   رندونئ:

 َ ْ ُ وَدهْ  َ راُ بفَ راص  ، وَ الإلاّهَ ى، ورُيبُّ 
 اُْنُ  َدهْ  َىِديهِ  َغقفْهُ  َواَل يَفبفَْ   َ َل  رآلالإلخلِ 

 ،ُوِاُدور َمنْ َ َّهك ُكل  
 ،َ إلُ  ر َمنْ وَ 
 َ إلكُ رَمْن وَ 

 :اَِتْلَةَ ُ ا ِبَصْ ِا راه ْ دِ 
 .(1)رَمُْ .. اَْ َ راا يٌ اَنلْ 

 فففف  اففففقهب رال ففففا  دا فففف  اففففقهب ىفففف ر رن طففففال ان رةيإلاففففئ رابالديففففئ ىنففففإل َتّلفففف يتّ فففف 
ًن وكفف اا ركصففإلهلإل بإلا ففيقا ايلففرهب، واففدور،  إل فف ر،  ففإلك ررت، وربطففو بإلاّصفف ،رن افف هب ا فف رت

بففففقده  فففف ريإل ا نففففإلش راليففففتقهب راالإلتففففد رافففف ي يهبط ففففإل بإلن افففف هب، الإلا ففففإل ه ىنففففإل يتةففففدع  فففف  
 اليفففإل ىففف   و فففإل آافففا  اقفففو  ففف  جفففهرش رال فففتد إلر،، (2)م1941هلفففإل  فففنئ  ورةذملقفففزيرا هنلفففي 
 رجلزرته. ريإلهب  

رن اففف هب ا ففف رت، إل ه بإلال فففا و  ا افففو اي فففإل   اصفففقدا اآ نفففا بفففإلملوررسرت ر فففتالإلن راّ ففف
 :، ي  هبر   نتو ارا إل هرتايه وى  ينإلدي ادي و ا إلاا يدردا  لت

                                                           
 .126، 125رادي رن، ص  ( 1)
 .123، ص ن لو  (2)
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 قدُ الِ بَ  هٌ  َ  َ  هُ دُّ قد ديَُ الِ رابَ  هِ  َ رال   هَ إل ِ  َ  يإل
 ودُ دُ ريُ إله، وَ طَ   اُ لَ  َ   مُ خُ راتُّ  اِ طَ إلاَ لَ كَ  نْ مَ  إليَ 
  دلُ رإُ   ُ قْ  يَ َ  ى  ِ هَ بفْ ا راكُ  رَ طُ  ْ ه رملُ إلبِ  َ  يإل
 ر..يدً دِ إل جَ جً ىْ وَ 
 ر..يدً هِ إل الَ  نً وَ 
 هْ إل ِ  َ  إلرُ قاَ إل اِ لَِ  اُ لُ  حيَْ ملَ  رشَ هَ  ْ اَ  اً قدَ صِ واَ 
 ..طوُ الْ يفُ  إلملَ  َ  إلنِ لَ نْ رةِ  يَ طِ الْ  ُ  إليَ 
 .(1)..رتهْ زَ رجلَ   َ بْ  إليَ 

الففففإلنقي   فففف  ىفففف ر رن طففففال ان رال ففففا رن افففف هب رن ففففرتك ا فففف رت اففففد ا فففف ا     قفففف  
را ففإل ه  لفف  رالكلففإلخل وراففهبط را ففكلي بقنففو وبففٌن راصففلئ وكفف اا را ففيًن راالإلتففد رافف ي يالفف د 
لئ ا راّصفك ف ا إلاا يدردا، وذاا ات  ق  رن ص د  نو ارا يًنرت و زرائ رايي ض  نفو، ال

ملنفو ال يفتا   لفإلم رن اف هب ا ف رت، وو فةا  النفإلهقإلهرت  م  لف  اطفرالإلب ئ اكلإلاطا رانجف
الكإلن دور رن ا هب   ركلإلخل ىف ر رن طفال  ف  افقهب راالقافئ بقنفو وبفٌن افلتو،  ،ذاا  ال لإل

الريفإلهب رن اف هب ا ف رت  يإلاففئ ابلقفئ نصفقئ    ا فإل ه رالفف ه  ،ورا فيًن راالإلتفد رنتصفل بإلاصففلئ
نصه رةيفإل  رنتيافل   را فيًن رنتصفل ارهلفإلشرت وراال ا إل ه ا إلاا يدردا،رنهرد بو ررابالقدرت و 

 ايإلهب  يإلائ ابلقئ    راالنصه رة إلري را ي ايإلهب  اقو رن ا هب ا  رت .

و ق ففئ راففهبط بففٌن راالنإلاففه رالي يففئ   ىفف ر رن طففال  فف  اففقهب را اففل  الففردى ىفف ر رملاففًن
 بٌن  إل ابلو و إل بالده.

                                                           
 .137، ص رادي رن( 1)
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ر فففتالإلن بإلال فففا  ، يقففف تيرتريفففإلهب   اففف هب را فففإل ه   اصفففقدكو اد فففين اصفففةهر كففف ااو 
 بط بٌن اجزرش رجليل بال  إل ببالض، ي  هب:لهّ ا رن ا هب ا  رت

 رش..دَ  َ را ُّ  الَ ر ِ  َ جَ   ُّ يِ اُ 
 . ربُ لِ اُ  نْ مَ  ر، وحِبُ ذُ  نْ مَ 
 بٌ  ي هلََ   دَ  خُ هُ صْ يَ وَ 
   رشْ هَ  َْ  اٌ دَ  ْ ي رَ هِ لْ كَ وَ 
 إلش اَ رْ راز   ئِ ب  را ُ  ي ِ ىَ  رنَ رَ دْ إل جُ  رهلَ  ُ  زُ  ُ يفَ 
 نإل؟كَ ا َ  ِ  بقالُ َم نَ    
 إل..نَ كفَ رَ  ْ  فَ وَ 
 إل..نَ تفَ بفَ هْ كفُ وَ 

 (1)!بُ هَ راالَ  وا  ذُ وَ  قإلعِ را    اِ يْ   اَ   اُ    َم ديَُ 

 لففف   إلدراففف ي  ففف رنتكفففهر، رال فففا رن اففف هب ا ففف رت بط   ىففف ه رمل فففطه ب الفففليفففدع رافففهّ 
رال ففا  كففإلن  ذ ق ففإلب إل حم  ففإل بفف اا  يإلاففئ نصففقئ ابلقففئ رنفف ك ر درشرت راالنصففه رة ففإلري اراّ فف

لئ را اللقففئ رنبنقففئ اليج فف هب اذحبفف ر، اففلب ررت رافف  اللففهكو وو ففةا بيلففئ راّصفف إلً رن افف هب  هكبطفف
دالاتفففففو، وايفففففإلهب را فففففيًن رنتصفففففل اراففففف رورت   حمفففففل رالفففففال نإلتفففففب الإل فففففل    راالنصفففففه رة فففففإلري 

ي فففرتك   رن فففهد » ق ملنفففو درشرت  لففف   فففبقل رةيإلافففئ را بلقفففئ، الجفففإلش  طإلب فففإل الي اففف هباراّ ففف
ا ف رت ورا فيًن راالإلتفد  ف إلم رن اف هب  و نو يت    دى  .(2)«ورناىن ورجليال ورن كه ورن ن 

 را الهي.ي طال رانصي الراتيإل ا رنتصل بإلاّصلئ   

                                                           
 .166-165، ص رادي رن( 1)
 .141ص ،1 الإلين رانة ،   ،الإل ل رالإل هرتي ( 2)
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ي  ر ت ف دور، ويلفرهب رجلزرتفهيٌن، ورا ف درش راف ّ  بفآالمالإلا فإل ه ىنفإل يصف ر انفإل  يلإل فو  
وغإلاللفففئ  يفففإل جيفففهي    افففإل تئال ب راالهبقفففئ ن لفففو بإل فففا را فففالب راالفففهيب     فففىت كب ففف  راّ ففف

 نفو يهيفد ان يبالف   ؟ لفا ورجلف ر راف ي يف  بنفإل الفردى     ف اتنإلرجلزرته؟ نإلذر نلكا    رااّ 
وك رجفو  به إلائ    را ال ب راالهبقئ برن ك يد راص  ف وكهالال رهليا وكن ض غبفإلر راف هب  ن فإل

 ا درت إل بكل ا ا و بإلا.

  اراه فإلائ رااإلاافئرت راف  افدم  رال فا رن اف هب ا فإلرت ارا فإل ه ا فلقيإلن راالقلف  تاليلور 
رجلزرتهيفففئ امجقلفففئ ب بإل فففإلا  تصففف يهه اك فففإلا رنفففهاابوذافففا  ، ففف  اقهلفففإل ارض رابطففف الا رجلزرتفففه

 اإلهب:يق  واكهرلإل، 

  دِ ففففففففففلُ رإُ  ئِ  َ    َ  اً ديدَ جَ  ئً يَ لْ يإل بَ 
  د ُ وُ   ْ  ِ  ، وَ يَ الْ نفُ ِ ْ   دِ  إل   رايَ  لِّ كُ اِ 
 وددُ إل رجلُ بَ  إل اِ ، وَ وُ  ر اَ بُ صْ ل  إل نَ كُ اِ 
  د جُ ل  را ُ إل  َ   ً يَ  اْ اَ هَ  ْ اَ  نْ    ِ    مِلُ 
 .(1) دفففففففففففففرا اُ  هُ رتِ زَ رجلَ ، وَ اِ هربُ كْ اَ وَ  ناِ اَ 

بالفده  اقا راف  جفإلشا د يدع راهبط   ى ر رن طفال بفٌن رال فا رن اف هب ا فإلرت وراّصف
   رملدبقفئ  ار إلاتو رالإلبالئ   هارت را  وج  فإل را فإل هو   اإلهب آاه    . ات لهه وك  ةو

يب البةف   فف    ر فقال جديففدا خل راالفه ه إلنا راف  ارردا ان كفزور را ففغ ففإل را هنلفقئ االهرنلف رر
 ، ي  هب:(2)ا صص إل
 يدِ ففف ِ ال َتُْ 
 دِ قّ صَ تَ يُ فى رارهل َ  كَ هَ  َ 

                                                           
 .174-173رادي رن، ص  ( 1)
 .175، ص ن لو ( 2)
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 يدِ  َ  ْ ي كَ  ِ رْ رَ ي بِ هّ  ُ 
 قضُ يِ رابَ  اُ لْ رااُّ  الُ نَ صْ يَ  امَ 
 يضهِ يَ فرا بُ هْ رايَ  لُ الَ  ْ يفَ  امَ 
 .(1)إل..نَ إل ىُ ففن   ِ 

ر ففتيل ىفف ر رن طففال  لفف  رال ففا رن افف هب رن ففرتك ا ففإلرت، الن ففرا بففو  قاففئ كهربطقففئ بقنففو 
 او ر  له  إل  إلري روبٌن راصقا را  جإلشا  نصه 

 رتي الل رايهب رنهيض  إلا                              رتيصنال راالا رابيقض  إلا 
 
 

ال فف ه رجليلفففئ  ،الريففإلهب ىفف ر رال ففا  يإلاففئ بالديفففئ  ففإلدا  لفف  رجليلففئ راففف  جففإلشا بالففده
 لئرت ىي را  و ةا دالائ ى ر راالنصه رةيإل  ا إلرت وازراا رايي ض  نو.اراصّ 

راصفدي  اايب يلفإلما  ادي يرت را  ناي إل را إل ه    رملديب رجلزرتهي و  اصقدا ايإل
 :الق إل ، ي  هب(2)ا    اله ا لقيإلن راالقل ارا ي كتب ذرا ي م    ارجلزرته

 ي...ي ِ دِ اَ  يإل

 ققً مجَِ  دِ  ْ إل مل اُ نَ اَ 
 إل..ئً قْ  َ  لْ اُ مل اَ 
 اْ إلنَ رش كَ هَ  ْ رإَ  ئِ  َ بْ رانّ  وفُ هُ يُ 
 اِ  اَل طُ رابُ  إلاُ إليَ كَ يِ  اْ لَ  ْ اَ  امَ  الضَ بَ 

                                                           
 .177، صرادي رن ( 1)
 .215، ص ن لو ( 2)

 درالقئ بالديئ  يإلائ درالقئ بالديئ  يإلائ
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 يقً  ِ طَ  اْ ن  غَ  امَ وَ 
 هِ الْ  را ّ َ   ِ  اْ دَ  ْ   اَ راّ   الاُ طُ رابُ 
 إلق َ الِ   ْ يَ فِ ب قإل..نْ   رادُّ ،  ِ شِ  ْ  را ّ َ   ِ 
 . (1)قق يِ إل.. رجلَ ق َ إل الِ  َ وَ 

قا راف  ل  مجل راّصف  يإلالا بالديئ ن ا ائ رن رتكئ   ى ر رن طال رملءإلش ر يإلااا
رةيفإل  ا فإلرت وىف  راالنصفه ايفإلهب راالنصفه  ق  ذرنهجفال درافل رافنع ورودبالدىإل حبكا  اجإلش

إلا رابطففف الا، غنفففا لئ اا لفففا يكإليفففلففف   نصفففه   فففإلري   لفففه افففو وىففف  مجلفففئ راّصففف رقفففل 
 ، اللإلىا ى ر     ق  رارتربط بقن يإل.ط يق، الق إل..رت

رنلففهيقئ را ففالهيئ ارا طففإلر رملا ففهرت، ورافف  ي ففقد  فف  اقهلففإل حبلففا را يففدا راالهبقففئ  و 
اجففزرش  ورافف ط  راالففهيب را ريففد، ذمففد را ففإل ه اففد ر ففتخدم رال ففا رن افف هب ا ففإلرت   راففهبط بففٌن

 رمل طه را الهيئ او، ي  هب:

 بقئهَ ا راالَ يدَ را ِ  اُ لُ يُ 
 دِ يب را ريِ هَ راالَ   ِ طَ را َ  اُ لُ يُ 

 ردُ دَ جْ رملَ وَ  رآلبإلشُ  وِ قالِ  إلشَ را ي  َ 
 ل نَ  إلكِ يُ فرا وِ جلِ   اَ  ِ  لَ إلكَ اَ وَ 
 درشُ  َ را ُّ  وِ لِ جْ   اَ  ِ  طَ  َ  َ وَ 
  هُ ا َ رملِ  إلرِ طَ را ِ   عُ   ُ  ر ى   َ ىَ 
 إلهبط َ اَ إل ي نإل قدِ رملَ  ى هِ     عُ  َ 
 اُ بتَ ل  إل كَ    ع كُ    َ ىُ  لْ بَ 

                                                           
 .215، ص رادي رن ( 1)
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 (1)إلإلنً نلَ  ِ   نَ كُ .. مِلَ بُ كتُ رَ  َ  ماوَ 

بنفففإل   رنبإليففف  رالفففإلب ئ ب ر فففطئ را فففيإلته وكففف اا  رالفففإلب ئ كيفففإل  فففهّ متإل ففكا رمل فففطه 
 فف ا كفف اا   ربط ففإل، و  فف  ا رافف ي رال ففا رن افف هب رن ففرتك ا فإلرت وكفف اااءفإلش رة ففإلرا، 

اصفإلتد   رنتنف ع  واليإلار فت، الرال ف  لئ راف  جفإلشا بالفدهذاا   رافهبط بقنفو وبفٌن مجلفئ راّصف
  رادي رن راتقيا ورالركبإلط را  ق  بٌن اجزرت إل.

القلفففئ  ذر  فففإل  ىفففإل بنلفففب ففف  ورودرن اففف ائ   رندونفففئ رندرو فففئ، ملءفففإلش ر وينبفففح  يصفففإلش
بليففففففففا نلففففففففبئ رملءففففففففإلش  رن افففففففف ائ رإإلاففففففففئ يفففففففف ر  رملاففففففففهى، يقفففففففف   إلا  ففففففففإلتلا رنففففففففا ب

         يففففف ر  البليفففففارت، وكإلنفففففا نلفففففبئ رملءفففففإلش رن فففففرتكئ اافففففل  ففففف   فففففإلب ت إل الفففففقق، %57,24ا
 :ئراتإلاق رمل يدا رابقإلنقئ، وديك  راتياقل هل ه رانتإلتج وال  رت%42,73ا 

 

 
     نلب رملءإلش رن ا ائ   رندونئ ادي رن رجلزرتهاا يدا بقإلنقئ ك         

                                                           
 .235، ص رادي رن ( 1)
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، ادرايا  لدياوال ازااعا يف ل طواف يف رحاا  رااعا" لياان ال الىن ا لينتهي بنا الت  
الت ايا  حتقنق باالعت اد عا  ال بط اإلحايل اإيهامه يف ، عالقات ال اابط النصن  فنه

إىل خامتااا  نتااا نا النتااااعن الاااا اق ناااا عانهاااا مااا   ااا   ال رايااا ،  ا صاااها يف النصاااي، 
 النقاط التالن :

عااا  ن اا   اة قاا رة العاااع  ليااان ال الىن اا ل جاانظهاا  ءااال  ماا  ال راياا  ادل -
حب ا  مقتتانات ادلقااإذ إ    اإلحال  مب تاف ف اعهاا ان واعهاا بدبا اعا عاافا افننا  ر انن 

امىو اا  لاجناا    صاا ة لعااى  ازااعاا ، ا لاا  ،لاغاياا  ادل ةااوة اإلحالاا  ادلناياا  كااال اتااار 
 الثاع .

الوياااااع  اإلحالناااا  متجاناااا  يف التاااا اع  ان ااااا   ىنكّعااااف ماااا  ال راياااا  ةاااا ا   -
ادلقاااااف اإلباااا اعي، انوحناااا  م امنااااه ازاعناااا  لىااااالج  اإلشااااارة اا  ااااا  ادلو ااااول  يف ن كنااااا

 القتايا القومن  منها االوطنن .

نعاكن  يف ن اه  ارنكات اإلحال  يف لديوال ازااعا ل عاا  عا ة ايااع  اتلناات  -
  انجا ااحا ا مت اياكا، ا لا   ةىاتاهالنصن ، اا تظاإ الىنا   ادلكو ا  ذلااذ إ   هاح ان

 ربطها بادلقاإ اخلارةي ال ي قناا فنه.ا بقتها نا بالحقتها ب بط ك  بنن   صن  ب ا

ادل ا ااا  ادل رايااا ، ااختا اااا بااااختالف  حااااالت بلشاااكاف متنوعااا  يفظهاا ت اإل  -
فكا ااااا مقامناااا  نااااارة امقالناااا  نااااارة نخاااا ى، نتاااااف نا ،  صو ااااهااادلقا اااا  يف  غاياااااتال

 الرتابط النصي لا يوال.لتحقنق 
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 الااااا اإلحالاااا  ادلقامناااا  ىاخلارةناااا ع لاااا ى ليااااان ال الىن اااا ل ا ت امااااا ك اااا ا يف  -
عالقا  باا   إحاا اثع اااا عاا  إ   تااج داللاا   صو اه، إلياه ا يف ن ابطااه ا ف ،ديوا اه

 وقوف عا  م اة" إحاالهتا.فه  النصوص بال ، نعا ا عا النص ايناقه اخلارةي

ال نا  الا اخاي لان انن يف نعكن   بنوعنها نيه ا اإلحاالت ادلقالن  ىالنصن ع  -
 النصي لا يوال، ا ظ  مكو انه اربطها ربطا كثن ا.

يف مواضااا"  ، ااعت ااا  عانهاااا بعاااك  الفاااا اياااتى   العااااع  اإلحالااا  التااا  ي   -
نياه ا يف  فقا ذ الا يوال، فكا اا نقاوى الا اابط انكث  اا حتاورا اكثافا  فناه كث ة ما 

 اةىاها   نجا منتظ ا.و ه، ربط نةاا   ص

اإلحالااا  بتااا اع  ادلاااتكا  اادل اطااا  ماااّ  ة اااور الو ااا  بااا  بااا اع"  اياااتطاعا -
 العاع  اشى ه الثاع ذ إ  يق"   ا النوع م  اإلحاالت يف   وس ادلتاق  ك  موق".

ي ن  كث  م  شاع ي  ليان ال الىن  ل إىل ح   نص فه يف اإلحاالت، فنحن   -
اعااااف بااااللوال ا الإ بتاااا اع  ادلااااتكا  حاااا  ي اااااو بااااه ا ياااا  نشاااا  ، اي اااان  ة حااااه ال  

قا اااه  ي    إ  اشااات  عاماااه اقاااو  احاااات شاااى ه ازااعااا . ارنااا  بتااا اع  ادل اط ااايعاااتكي ة
ا عا  ني ي إخوا ه الثاع ي  ابين نمته ال اع ي  يف حت ي  بالد ا . ارنا  ش    ،هحا    انزاح  

يااااعال ادلنصااا    ،بتااا اع  الغاعااا  حااا  يعاااكو لانااااس ناةاعاااا اي  اااي لاجااعااا  ناضااااعا
 دل تتى  .عول ا

 قوياا رابطاا  صاناةااعال إيا اا ايتى   ليان ال الىن  ل اإلحال  بل ا  اإلشارة  -
 .عن  احلاة  إلنها يف ربط الوح ات النصن  لا يوال ي ه 
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ال طاااوالت  عااا  قااا   ازااعااا  نر  لنىاااّ  ل اااا  اإلشاااارة الق ي ااا  بالعااااع   اياااتىال -
عااا  بىااا  ا مااا  نرضاااه، ا اااو  لاتى ااا ال ىنااا ة منهاااا ب تىالاا رلااااد مااا  قا اااه ا   اااه، اايااا

 ب اع االواق".اادلقاف، ااإلب ل  عق  اشاعن ال إ اال ح  االق ىب ب  ادلقاإ 

يف ال يوال عاق ا الصاا  با  كا اه ادلتتااب"، رابطاا  العاع  با  ا  ادلو ول  نحاف -
 ب  الصا  امو وذلا فنه، كصاته بلرضه ازااع  ا وار ا.



 

 

 

 

 

 

 

 قـملح
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 ( 9114ه/1343 –م 1291ه/1431سليمان العيسى:)م 

مننأبرزننعربءننوعيابيفننلعصربابييو،ننعبيلنن صعرب اننرايبابءننوعثبييوطننرصرباي  نن ي بييل ا نن ب
رمتننقربحنننرابهترألننقبي رابومصننعيبامتال ننرباييوعز ن باوننلعبءننولورربحلانن ب  ر ننقباعا ننقبيوطنرصرب

مل ئربزر   ي بيييتب رصشتهربي ا رابييوعز ن ربحتانرايبابءنوعثبيولانل روبييل ا ن باييولم ن ب
مبننننربح هننننربيياننننلعلبينميتعصنننن بييننننيتبهريننننىبياتدننننرعبييشننننر عرب دننننربر ننننع بع نننن  ثبز هرءنننن  با ،ننننرت ب

بم.يأل فريبمحلىبعيفرتلبم،رو بإي همبمبربصتالاعبمعب ولهل

ب- رعلبزسر نيبييور ن -عباب عص بيياُّوريص ب1921اي ب"يفل درابزأبرمح بييو سى"ب رعب
زسننلعصررب لوننىب ورحتننقبي ايب لننىبصنن برز ننقببييلي ونن بوننعابم صانن برهيفر  نن بابيننليابي يفنننا عاا

يوع لعبييشن  ب"رمحن بييو سنى"بابييوعصن رباجنىبءنتعلبييتنلوبيينيتب انلبزر ن بيين يعرب فن ب
ييوعآابييننع بايوولونروبارصنليابيوتانالباآألببي ز نروبمنأبييشنوعبييونعارباابصننأبابييوعصن ب

ر عبصسنناقباصنتولمبح نقرباييتبندبزون اربم عيف بوريب)ييُنّترب(ربييذيب رابابييلي عبز ىبييش
ب.زرو عيف بيألزت يت  بو صا برهيفر   بحتلوىبرعايفقبور

 فتبىبءر عصتقباالبابيفأبييّ،بربي ايربحنرابرايبرصليابمأبءنوعثبابييوعصن بجن  ب
عب نيبيُفل بينليابي يفننا عاه ب1939ح قب أبولعبييفال نيبازؤيفهم.بهمحبإيبيفلعصرب رعب

 نرربي لي نلبمنعبعحر نقبيينفنرحبان بيألهتن يببييفعهسن .ب نرزعبرعايفنقباب رهلصنروباُاّمبإيب ع 
محرلباييالذ   بارمشدربااباذثبييفرتلبذيقبمعيعلبييتشعربا عبب  د بيينفرحبابيفب لبي م ب

بييوعز  باا  هترربح خلبييستأبر اعبمأبمعلبزسب ب ،رت ثباملي فقبييولم  .

عرب ننرربإيب1947بييول ننربزبدنن يررباهننريبإألررهتننرب ننرعبرمتبج،نن لقبييوننردبابريعبيوولدننني
يفلعصربزو اربا دلبم عيفربيألرببييوعاباب رهلصروب لن رب بملألهنربرايباباريعلبييرتز ن رب
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يينتنرببييونعببزسنلعصرببيجنرربمؤيفسن  بيهتولبإيبيين دأبصودنلبابييرتز ن باييتولن م.ب نرابمنأب
بع.1969 رعب

ا"وننن الا"ربا"زررصننن "رب دنننربءنننرعلبمنننعبراألتنننقبييننن  تلعلبمتنننماهبينننقب ال ننن براألر:ب"مونننأ"رب
"ملننن برزنن  "باب عدنن ب نن ربمننأبية ننرعبي رز نن ربروهننربآ ننرعبيينتننرببينميتننعصنيبييننذصأب تبننليب

يهتخنن باب طننلص بادننعبييلدنن بييوعز نن بز مشنند.ب ،ننلب لننىببرع1990زريفعهسنن  رباب ننرعب
رباإحعصو نررباألنرتملبيواادن بييوعز ن ب تنرببآيفن ببيجنرر  لبألليتمبماهر:بألنرتملبينل لبيلشنوعبمنأب

يلرتز نن بايياورحنن باييولننلعب)يينسننل(ب رببي  فننريرباألننرتملبي زنن ي بييشننوعيبمؤيفسنن بييبننرزيفنيب
ببب.(1)ع2000يفا ب

عرباذيننيفبابيي ننلعب2013راوبب09و نن بيوننلوبييشننر عبيينبننريباب ننبرحبصننلعبيندونن ب
 رمنرربي نليع بييانع بب92دنعبهنراعبهب نأب 1434ييارينبمأبرصرعب   بييفيفعبيوبرعلبمأبيفا ب

ببب.(2)ابموربلبييش  بعيفالابز مشد

 :أعماله 

يلشنننر عبر دنننريبررز ننن بءنننوعص باهاعصننن بماهنننر:ب" ننن بازيفليننن "ربا"عيتبننن بي ع "بزنننريلدتنيب
بييوعز ننن باييفعهسننن  ربا"منننأبرونننرينبيوهننن "ربا"هشننن  بيلتنننرعل"ربا"يفنننرحعوبابييد دننن "ربا"منننع

عربا" نرتعب1954عربا"ر ر نريبابييساليفنل"1954ربا"ءر عبزنيبين عيا"1952ييفتع"
عربا"عيفننننننرتلب1959عربا" ،ننننننرت ب عز نننننن "1957عربا"عمننننننريب يفشننننننى"1955مننننننأبوفننننننرع"

عربا" لدنننننننروب1967عربا"روا نننننننروب ننننننندريل"1963عربا"ررانننننننرعبييطننننننن ر "1962ملع ننننننن "
                                                           

رب1ربي  دنننريبيينرملنن ربيوؤيفسننن بييوعز ننن بيل عييفننروبايياشنننعباييتلرصننعربزنننرياوربيبانننرارب ييو سننىل درابصااننع:بيفنننب( 1)
رب1؛بامنننن اباريفننننفرعربماشننننلعيوبيهل ئنننن بييورمنننن بييسننننلعص بيلنتننننربرباريعلبيياورحنننن ربرمشنننندرب 480رب479ربص1منننن 

 .105رب104ربص2009
 .12:40رب09/08/2013ربwww.elkandaq.comيول عبي ينرتاين:بب( 2)
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عرب1974زعصشننن بيينننربق"عربا"رونننرينب1971عربا"روا ننن بابألمصنننعلبييسنننا زرر"1968مور لننن "
ع.باينننقبادل ننن بمنننأبيوسنننع  روبييشنننوعص بيأل فنننريربماهنننر:ب1990ا" ال  ننن بايريبييطنننبرب"

"ييفننننرعضبييطننننرتع"ربا"إهسننننرا"ربا"واننننليبصننننربر فننننري"ربا"يياهننننع"ربا نننن عوبر دريننننقبييشننننوعص ب
 .بب(1)ع1995يينرمل بابرعزو برألمياب أبيوؤيفس بييوعز  بيل عييفروبايياشعربزرياوبيفا ب

ا  ب رابيلالعلبينميتعص ب طلعيب لصربابرءورعثربحتفر نلبموهنربا تن ب نأبر ن ي هربا تبنعب
مسننننريلبرزيفرهلننننرربحنرهننننىبييو،ننننرت بييننننيتبخننننيبوننننربينميتننننعبمااننننلعلباب ارصننننربي دل نننن بييشننننوعص ب

اصطنننمبمنننرب رينننقبخنننرصب نننرثب"رصنننليابينميتنننع"ربرصنننليابيينرملننن بينننقرب بدنننعب لنننيفبييو،نننرت باب
ماننذبيهيفننالقبييع ر نن بي ايبح هننررباييسنناليوبيفننا ب ال نننيبب  لنن علبينميتعصنن بييشننر عب ننأبيياننلب

 دربرحعربرصطربرببع1993ربا  ب بعبابينميتعبيفا ب(1984-1954)بيييتب لىبيأليفتوالي
راياصننننأبخر نننن بزريبلنننن يابييوعز نننن :ب"رصننننليابحلسننننيفني"ربا"رصننننليابيينننن دأ"ربا"رصننننليابييوننننعيق"رب

راياصنننأبيليففليننن رببرصطنننربخ،نننياب"رصنننلياب ننناورا"...ربا"رصنننليابيبانننرا"ربا"رصنننلياب ننن ا"ربا
باروننرينماهننر:ب"رصننليابي  فننري"ربا"حننعحبي  فننري"ربا" ،ننرت بيأل فننري"ربا"روننرينبيياهننرع"رب

 (2)"ر...يأل فرييوسرا"ربا"رعيأل حب دينب

امنننأبر درينننقبييااعصننن :ب"ءنننوعينهربصوننن ملابرهفسنننهمبيأل فنننري"ربا"ايتنننلبصببنننعب نننأبا انننقب
برصتهنننننربيونننننعرل"ربا"يلننننن  بيلدنننننعيا"ربا"يزنننننأببيينبنننننري"ربا ،نننننيبهاعصننننن  منننننأبيينننننرتي :ب"يب نننننيف 

ببب(3)يي،بعيا"ربا"اارحباي لىبابا أبين ار"ر...

                                                           
ريعبيينتنن بييولد نن ربزننرياورببرع2002 رمننلبيفننل درابينبننلعيربموتننمبييشننوعيابمننأبييو،ننعبينننرال ب نن بيفننا بب( 1)

-؛باإم نلبصوونلبربمليفنل  بي ربباي رزنرابييونعببابعايتوهنم353ربص2عربم 2002-ه1424رب1يبارارب 
 ب.439رب438ربص15عربه2006رب1هلزل لبيلاشعباييتلرصعرب ريعبب ،عبيياهط باييو،عبيل صعر

رب1يفنل درابييو سنىرب لنىب عصنندبييودنعبمونرابيفننريلبذي  ن ربيوؤيفسن بييوعز ن بيل عييفننروبايياشنعربزنرياوربيباننرارب ب( 2)
 .525رب524عربص1996

 ربصبا.هفسقب( 3)
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اينننقبزوننن بي  دنننريبيورتدننن بإيبييلدننن بييوعز ننن بزرألءنننرتيلبمنننعبراألتنننقبا ننن ربمنننأبرمالتنننقرب
ماهننننننننر:ب" ،ننننننننيبو تنننننننن "ربا" نننننننننلبصننننننننلعب نرصنننننننن "ربا"يننننننننننلب نرصنننننننن بيوبنننننننن "ربا"ر لنننننننننىب

 (1).يلنرصرو"ر..

 :(2)اهذ عبماهر الدراسات اليت تناولته:  

بر  وبيا لبءهررلبء -1 بعيفري  بجن  بز يفرعر بيفل م بييو سىر بيفل درا ب ا  بي  فري وع
 ع.1983 ل  بيةريببببرابييلد بييوعز  باآريورربينرمو بييلباره  ربزرياوبيورألستري
 .ع1984معبيفل درابييو سىربادل  بمأبيينتربب"ريعب الض"ربرمشدب -2
يفل درابييو سىبماش بييوعاز باي  فريربإميرابييبور  بربريعبيينت بييولد  ربزرياوب -3
1993. 
بييعيت ربرمشدب -4 بريع بإزعيا مبينعيرير بمأبيللمباي ملر بمثرهلاب رمر يفل درابييو سىر
 .ع2000
 .ع2000روب"ملن برز  "رباريعلبيياورح ربرمشدرييو سىبابحملبايفل در -5
 ع.2001ملن برز  ربيهل ئ بييورم بيلنتربرب اورابا فروبمعبيفل درابييو سىرب -6
بيخليف  ب -7 بيخليف  ر بإزعيا م بخل ل باحعحبي  فرير بييعألري بزنيبأل ص  بييو سى يفل درا

 .ع2005يليفبر  ربرمشدب
 ع2006ربريعبيلرح ربرمشدب و سىبابرصليابي  فريربملن برز يفل درابيي -8
ييو مبرباملن برز  ربيهل ئ بييورم بيفل درابييو سىبءر عبييوعاز بايييففلي ربإ  يرب لىب -9

 ع.2011ييسلعص بيلنتربربرمشدب

ب

                                                           
 .107ربصصااع:بيفل درابييو سىربم اباريففرعب( 1)
 .108ربصصااع:بهفسقب( 2)
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  ادلصحف االلكرتوين( (عن عاصم حفص )بروايةالقرآن الكرمي( ،. 

 الكتب العربية: / أوال   

  خليلإبراىيم، 
، 1والطباعري،، عاريا ، ادرد ،  يف اللسانيات وحنو النص، دار املسرية  للنرريو والزوع ري   -1

 م.2007-ه1427

 ،أمحد عفيفي 
 كلي، دار العلوم، جامع، القاىو ، )د (، )دت(.  اإلحال، يف حنو النص،  -2
، 1حنو النص اجتاه جد د يف الدرس النحوي، مكزبري، عىريواا الرريوا، القرياىو ، مطريو،   -3

 م. 2001
 ،أمحد ادلتوكل 
اخلطريريريريريريائ واطريريريريريريارص اللرريريريريريري، العوةيريريريريريري، درانريريريريريري، يف الو ي ريريريريريري، والبنيريريريريريري، والريريريريريرينا ، منرريريريريريريورات  -4

   م.2010-ه1431، 1االازالف، اجلزارو،  
-ةنيريريريريري، املكونريريريريريات  و الزا يريريريريري  الطريريريريريويف)قضريريريريريا ا اللرريريريريري، العوةيريريريريري، يف اللسريريريريريانيات الو ي يريريريريري،  -5

 .(دار ادما ، الدار البيضاا، املروئ، )د (، )دت، (الرتكييب
دار ، (يريري، يف اللسريريانيات الو ي يريري، )ةنيريري، اخلطريريائ مريريل اجلالريري،    الريرينصقضريريا ا اللرريري، العوة -6

 ادما ، الدار البيضاا، املروئ، )د (، )دت(.
 ،أمحد سلتار عمر 
-ه1429،  1معجريريريريريغ اللرريريريريري، العوةيريريريريري، املعا ريريريريريو ، عريريريريريا  الكزريريريريري ، القريريريريرياىو ، مطريريريريريو،   -7

 م.2008
 ه(، 688األسرتابادي )رضي الدين زلمد ابن احلسن، ت 
الكافي،، تطحيح وتعليق  ونف حسل عاو، منرريورات جامعري، قريار  شوح الوضي على -8

 م.1996، 2 ونس، ةنراعي، ليبيا،  
 األزىر الزناد،  
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نسريرييا الريرينص يريري  فياريريا  كريريو  ةريريو املل ريريول نطريريا، املوكريريز ال قريريايف العريريو ، الريريدار البيضريرياا،   -9
 ، )دت(.1املروئ،  

 خليل محد،  عليو  أبو غزالة إذلام 
 م.1993-ه1413، 1دار الكزائ، ناةلس،   مدا     علغ لر، النص، -10

 ( ه577عبد الرمحن بن عبيدة هللا، تابن األنباري،) 
 نريريوار العوةيريري،،  قيريريق نياريريد حسريري، دريريس الريريد ل، دار الكزريري  العلايريري،، ةريريةوت، لبنريريا ،  -11

 م.1997-ه1418، 1 
 يعقوب إمييل، 
عطريريريريو الن ضريريريري، والعطريريريريو ا ريريريريد  ، دار -مونريريريريوع، اددئ واددةريريريرياا العريريريريوئ يف روارع ريريريريغ -12

   .م2006، 1نوةليس للنرو والزوع  ،  
 خليل بن ياسر(، البطاشي( 
الريرتاة  النطريريي يف ضريريوا الزحليري  اللسريريا، للرطريريائ، دار جو ريو للنرريريو والزوع ريري ، عاريريا ،  -13

 م.2009-ه1430، 1ادرد ،  
  حسانمتام، 
 م.1994اللر، العوةي، معناىا ومبناىا، دار ال قاف،، الدار البيضاا، املروئ، )د (،   -14
مقريريرياالت يف اللرريريري، واددئ، عريريريا  الكزريريري  للنرريريريو والزوع ريريري  والطباعريريري،، القريريرياىو ، مطريريريو،   -15

 م.2006-ه1427، 1 
 كامل سليمان( اجلبوري( ، 
م، دار الكزري  العلايري،، ةريةوت، 2002الرعواا مريل العطريو اجلرياىلي حرية نرين،  معجغ -16

   .م2002-ه1424، 1لبنا ،  
  (ه471، تعبد القاىر)اجلرجاين ، 
 قيريريق نياريريد رضريريوا  الدا ري، وفريريا ز الدا ريري،، دار ال كريريو، دمرريريق، نريريور ا،  دالرري  اإلعجريرياع، -17

 م.2008-ه1428، 1 
  ه(،816تالشريف، اجلرجاين )علي بن زلمد السيد 
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كزريريريريريريائ الزعو  ريريريريريريات،  قيريريريريريريق نياريريريريريريد  ريريريريريريد ق املنرريريريريريرياوي، دار ال ضريريريريريرييل، للنرريريريريريريو والزوع ريريريريريري     -18
 والزطد و، القاىو ، مطو، )د (، )دت(.

  عبد الكرميمجعان، 
 شريريكاالت الريرينص املداالريري،  دواجريريا درانريري، لسريرياني، نطريريي،، املوكريريز ال قريريايف العريريو ، الريريدار   -19

 م. 2009 ،1  البيضاا،
 ( ه393امساعيل بن محاد، تأبو نصر بن اجلوىري ،) 
 قيريريريريق  بريريريريد عبريريريريد الر ريريريريور عطريريريريار، دار العلريريريريريغ  ،تريريريريال اللرريريريري، و ريريريريحاح العوةيريريريري، الطريريريريحاح -20

 م.1990، 4للاال ،، ةةوت، لبنا ،  
 أمحد فرج حسام، 
مكزبريري، اادائ، القريرياىو ، مطريريو،  ،رؤ ريري، من جيريري، يف ةنريرياا الريرينص الن ريريوي نظو ريري، علريريغ الريرينص -21

 م.2009-ه1430، 2 
 فتحي رزق هللا( اخلوالدة( ، 
، 1دار  عمنريري،، عاريريا ، ادرد ،   ، ليريري  اخلطريريائ الرريريعوي  ناريريري، االتسريرياا واالنسريريجام -22

 م.2006
 ،داليا أمحد موسى 
، 1اإلحال، يف شعو  دونيس، دار الزكو ل للزأليف والرتمج، والنرو، دمرريق، نريور ا،   -23

 م. 2010
 زاىر مرىون(، الداودي( 
 ،1 ، دار جو ريريريريو للنرريريريريو والزوع ريريريري ، عاريريريريا ، ادرد ، الريريريريرتاة  النطريريريريي ةريريريري، الرريريريريعو والن ريريريريو -24

 م.2010-ه1431
 ه(1205)زلمد مرتضى احلسيين، ت الزبيدي ، 
 قيريريق نياريريد نياريريود الطنريرياحي راجعريريو عبريريد السريريالم ، مريريل جريريواىو القريرياموس تريريال العريريووس -25

 م.1993-ه1413نياد ىارو ، نلسل، تطدرىا وعار  اإلعالم، الكو ت، )د (، 
 (ه538زلمود بن عمر، تأبو القاسم ) الزسلشري ، 
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عريريل حقريريارق ضريريوامز الزنز ريري  وعيريريو  ادقاو ريري  يف وجريريوه الزأو ريري ،  قيريريق عريرياد  الكرريرياف  -26
 بريريد عبريريريد املوجريريريود وعلريريريي نياريريريد معريريريوان وفزحريريي عبريريريد الوبريريريا   بريريريد حجريريرياعي، مطبعريريري، 

 م.1998-ه1418، 1العبيكا ، الو ان، السعود ،،  
، 2والطباعريريريري، والزوع ريريريري ، ةريريريريةوت، لبنريريريريا ،  دار اجليريريريري  للنرريريريريو العوةيريريريري،، علريريريريغ امل طريريريري  يف  -27

 (.)دت
 ه(، 316زلمد بن سهل، تالسراج )أبو بكر  ابن 
اد ريريريريو  يف النحريريريريو،  قيريريريريق عبريريريريد ا سريريريري، ال زلريريريريي، مزنسريريريري، الونريريريريال، للنرريريريريو والزوع ريريريري ،  -28

 .م1996-ه1417، 3ةةوت، لبنا ،  
 ،سعيد األفغاين 
والنرريريريو والزوع ريريري ، ةريريريةوت، لبنريريريا ، املريريريوجز يف قواعريريريد اللرريريري، العوةيريريري،، دار ال كريريريو للطباعريريري،  -29

 م.2003-ه1424)د (، 
 حسن حبريي سعيد، 
درانريات لرو ري، تطبيقيريري، يف العالقري، ةريري، البنيري، والداللري،، مكزبريري، اادائ، القرياىو ، مطريريو،  -30

 م.2005-ه1426، 1 
 .1997، 1علغ لر، النص امل اىيغ واالجتاىات، الروك، العاملي، للنرو، مطو،   -31

 (، ه626وسف بن زلمد بن علي، تالسكاكي )أبو يعقوب ي 
، 1م زاح العلوم،  قيريق عبريد ا ايريد ىنريداوي، دار الكزري  العلايري،، ةريةوت، لبنريا ،   -32

 م.2000-ه1420
 العيسى سليمان، 
 .1ادعاا  الكامل،، املزنس، العوةي، للدرانات والنرو والزوع  ، ةةوت، لبنا ،   -33
 .م2010، 1،  والزوع  ، اجلزارود وا  اجلزارو ريريري شعو ال ور ،  ط النا للنرو  -34
على طو ق العاو معا  نة  ااتي،، املزنس، العوةيري، للدرانريات والنرريو، ةريةوت، لبنريا ،  -35

 .م1996، 1 
، 1و نريريري ار، منرريريورات اايعريريري، العامريري، السريريريور ، للكزريريائ، وعار  ال قافريريري،، دمرريريريق،   مريريد  -36

 م.2009
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 ه(، 180بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، ت بوسيبويو )أ 
 قيريريق عبريريد السريريالم نياريريد ىريريارو ، مكزبريري، اخلريرياني للطباعريري، والنرريريو والزوع ريري ،  ئ،الكزريريا -37

 م.1988-ه1408، 3مطو،  القاىو ، 
 ه(، 911السيوطي )جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر، ت 
يف شريريريوح مجريريري  اجلوامريريري ،  قيريريريق  بريريريد دريريريس الريريريد ل، دار الكزريريري  العلايريريري،،  مهريريري  ااوامريريري  -38

 م.1998-ه1418، 1ةةوت، لبنا ،  
 عبد اذلادي بن الظافر( الشهري( ، 
اتيجيات اخلطريريريائ مقارةريريري، لرو ريريري، تداوليريريري،، دار الكزريريريائ اجلد ريريريد املزحريريريد ، ةريريريةوت، انريريريرت  -39

 م.2004، 1لبنا ،  
 زلمد األخضر( صبيحيال(، 
، 1علريريريريريريغ الريريريريريرينص و ريريريريريرياالت تطبيقريريريريريريو، منرريريريريريريورات االاريريريريريريزالف، اجلزارريريريريريريو،   مريريريريريريدا     -40

 م.2008-ه1429
  مطهريصفّية، 
الداللريري، اإلئاريريري، يف الطريرييا اإلفواد ريري،، منرريريريورات   ريرياد كزريريائ العريريوئ، دمرريريق، نريريريور ا،  -41

 .2003)د (، 
  حسن، عباس 
 ، )دت(.3النحو الوايف، دار املعارف، مطو،   -42

  ،عبده الراجحي 
-ه1420، 2دار املعوفريريريريريريريري، اجلامعيريريريريريريريري،، االنريريريريريريريريكندر ،، مطريريريريريريريريو،  الزطبيريريريريريريريريق النحريريريريريريريريوي،  -43

 م.2000
 م،605عبيد ابن األبرص، ت 
، 1، شوح  بد عريدر ، دار الكزريائ العريو ، ةريةوت، لبنريا ،  عبيد ةل ادةوص د وا   -44

 .م1994-ه1414
 شبل،  عزة زلمد 
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القريريرياىو ، تقريريريدل نريريريلياا  العطريريريار، مكزبريريري، اادائ، ، النظو ريريري، والزطبيريريريق-علريريريغ لرريريري، الريريرينص -45
 م.2007-ه1428، 1مطو،  

 ه(، 769ابن عقيل )عبد هللا هباء الدين بن عبد هللا بن عبد الرمحن، ت 
، 2شريريريريوح اةريريريريل عقيريريريري  علريريريريى ال يريريريري، ةريريريريل مالريريريري ، مكزبريريريري، دار الريريريريرتا ، القريريريرياىو ، مطريريريريو،   -46

 م.2005-ه1426
 ه(،  395ابن فارس )أبو احلسني أمحد، ت 
 قيق  ةواىيغ دس الريد ل، دار الكزري  العلايري،، ةريةوت، لبنريا ،  مقا يس اللر،، معجغ -47

 .م2008-ه1429، 2 
  السامرائي، فاضل 
-ه1420، 1والزوع ريري ، عاريريا ، ادرد ،   معريريا، النحريريو، دار ال كريريو للطباعريري، والنرريريو -48

 م.2000
 (، ه971، ت)عبد هللا بن أمحد الفاكهي 
، شريريريوح كزريريريائ ا ريريريدود يف النحريريريو،  قيريريريق املزريريريو، رمضريريريا   بريريريد الريريريدمةي، مطبعريريري، وىبريريري، -49

 .م1993-ه1414، 2القاىو ، مطو،  
  ّه(207)أبو زكرياء حيي بن زياد، ت اءالفر ، 
 م.1984-ه1403، 3عا  الكز ، ةةوت، لبنا ،   معا، القوآ ، -50

 )الفضلي )عبد اذلادي،  
، 7النحريريريريريريريو، دار الرريريريريريريريووا للنرريريريريريريريو والزوع ريريريريريريري  والطباعريريريريريريري،، جريريريريريريريد ، السريريريريريريريعود ،،   خمزطريريريريريريريو -51

 م.1980-ه1400
 ،)الفقي )صبحي إبراىيم 

علريريريغ اللرريريري، النطريريريي ةريريري، النظو ريريري، والزطبيريريريق، دار قبريريرياا للطباعريريري، والنرريريريو والزوع ريريري ، القريريرياىو ،  -52
   م.2000-ه1431، 1مطو،  

  ه(،817بن يعقوب، تالفريوزآبادي )رلد الدين زلمد 
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 قيريريق  ريريدي فزحريريي السريرييد، املكزبريري، الزوقي يريري،، القريرياىو  مطريريو، )د (،  احملريريي ، القريرياموس -53
 )دت(.

  ه(،774ابن كثري )أيب الفداء عماد الدين ت 
ت سريريرية القريريريوآ  العظريريرييغ،  قيريريريق طريريريو عبريريريد الريريريوؤوف نريريريعد وشريريريوح عبريريريد   املنرريريرياوي، دار  -54

  )د (، )دت(.عزطام، القاىو ، مطو، اال
 زلمد مسري جنيب( اللبدي( ، 
معجريريريغ املطريريريطلحات النحو ريريري، والطريريريوفي،، دار ال وقريريريا  للنرريريريو والزوع ريريري ، عاريريريا ، ادرد ،  -55

 م.1985-ه1405 ،1 
 ه(672)زلمد بن عبد هللا، ت ابن مالك ، 
يف النحريريريريو والطريريريريوف، دار ةريريريريل ا ريريريريزم للطباعريريريري، والنرريريريريو والزوع ريريريري ، اةريريريريل مالريريريري   ل يريريريري، مريريريري   -56

 .م2002-ه1423، 1ةةوت، لبنا ،  
 رلمع اللغة العربية ، 
املكزبريري، اإلنريريالمي، للطباعريري، والنرريريو والزوع ريري ،  نريريزانبو ، توكيريريا، )د (، ، املعجريريغ الونريريي  -57

 )دت(.
 ،زلمد خطايب 
لسريريريانيات الريريرينص مريريريدا     انسريريريجام اخلطريريريائ، املوكريريريز ال قريريريايف العريريريو ، الريريريدار البيضريريرياا،  -58

 م.2006، 2املروئ،  
 ،زلمد الشاوش 
  ريريو   ليريري  اخلطريريائ يف النظو ريري، النحو ريري، العوةيريري، تأنريرييس حنريريو الريرينص، املزنسريري، العوةيريري،  -59

 م.2001-ه1421، 1للزوع  ، تونس،  
 ،مصطفى الغالييين 
جام  الدروس العوةي،، دار ال كو للطباع، والنرو والزوع  ، ةريةوت، لبنريا ، ةعنا ري، مرياع   -60

 م.2007-ه1427/1428ي نياد، )د (، عل
 (،ه449، تعالءادلعري )أبو ال 
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 .1957-ه1376ةةوت، لبنا ، )د (،  نق  الزند، دار  ادر للطباع، والنرو، -61
 ه(، 711ابن منظور )مجال الدين بن مكرم، ت 
 م.1994، 4دار  ادر، ةةوت، لبنا ،   لسا  العوئ، -62

 ه(771تأبو زلمد عبد بن يوسف ) ابن ىشام األنصاري،    
دار للنرريريريو والزوع ريريري  والزطريريريد و، القريريرياىو ، شريريري ور الريريري ى  يف معوفريريري، كريريريالم العريريريوئ،  شريريريوح -63

 م.2004مطو، )د (، 
 قيريريريريق نياريريريريد نيريريريريي الريريريريد ل عبريريريريد ا ايريريريريد، املكزبريريريري،  ،عريريريريل كزريريريري  ادعار ريريريري  مرريريريريل اللبيريريريري  -64

 م.1991-ه1411 )د (، العطو ،، ةةوت، لبنا ،
 (ه643موفق الدين يعيش بن علي، ت) ابن يعيش ، 
 .دت(، عا  الكز ، ةةوت، لبنا ، )د (، )شوح امل ط  -65

 ثانيا/ الكتب ادلرتمجة:      

 ف(، بادلر( 
علريريريغ الداللريريري،، تريريريو:  يريريريد عبريريريد ا لريريرييغ املاشريريريط،، منرريريريورات جامعريريري، املسزنطريريريو ،، ةرريريريداد،  -66

   م.1985العواا، )د (، 
 جورج( ويول )جيليان( راونب( ، 
ومنريريريرية الرت كريريريريي، جامعريريريري، امللريريريري   تومجريريريري، وتعليريريريريق نياريريريريد لط ريريريريي الريريريريزليطل  ليريريريري  اخلطريريريريائ، -67

 )د  (، )د ت(. نعود، السعود ،،
  ،دي بوجراند 
، 1الريريرينص واخلطريريريائ واإلجريريريواا، تومجريريري، ملريريريام حسريريريا ، عريريريا  الكزريريري ، القريريرياىو ، مطريريريو،   -68

 م.1998-ه1418
  ،زتسيسالف واورزنياك 
مريريدا     علريريغ الريرينص مريريدا     مرريريكالت ةنريرياا الريرينص، تومجريري، وتعليريريق نريريعيد حسريريل  -69

 .م2003-ه1424، 1ملرزار للنرو والزوع  ، القاىو ، مطو،  يةي، مزنس، ا
 (،تون أ) فان دايك 
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يريريريةي، دار  علريريريغ الريريرينص مريريريدا  مزريريريداا  االازطا ريريريات، تومجريريري، وتعليريريريق نريريريعيد حسريريريل -70
 م. 2001، 1القاىو  للكزائ، مطو،  

الريريرينص والسريريريياا انزقطريريرياا البحريريري  يف اخلطريريريائ الريريريدال، والزريريريداو،، تومجريريري، عبريريريد القريريريادر  -71
 م.2000ةةوت، )د (، - فو قيا الروا، املروئقنيل، 

 ،كلماير وآخرون 
 نانيات علغ لر، النص مدا     فووضو ودااجو وعالقاتو وطوارقو ومباح ريو، تومجري،  -72

 م. 2009، 1وتعليق نعيد حسل يةي، مكزب، عىواا الروا، القاىو ، مطو،  
 فليش ىنري ، 
تعو   و قيق وتقدل عبريد الطريبور شرياى،، العوةي، ال طحى ريري دران، يف البناا اللروي،  -73

 م.1997، 2مكزب، الربائ، مطو،  

 ثالثا/ اجملالت والدوريات والرسائل اجلامعية:      

 بوترعة، بوباكر 
 ،)خمطو (ماجسريزةمري كو  البني، اإلحالي، يف د وا  قطارد مرضوئ علي ا لنريزار قبريا،،  -74

 م.2009-2008،  ال خلضو، ةاتن،جامع، ا
 السعيد محودي، 
االنسجام واالتساا النطي امل  وم وادشكا ،  ل، اد و، جامع، ورقل،، عدد ارياص:  -75

 23و 22 شريريريريريريريريريريريرا  امللزقريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريريوطل ادو  حريريريريريريريريريريريو  اللسريريريريريريريريريريريانيات والووا ريريريريريريريريريريري،،  ريريريريريريريريريريريومي 
 .112ص، 2012في وي

 سهل ليلى، 
، رنال، دكزريوراه اخلطائ الرعوي مل منظور لسانيات النص د وا   ضا، ا يا   دواجا -76

 م.2012-2011)خمطو (، جامع، نياد ايضو، ةسكو ، 
 بوستة، زلمد 
طريريريريو (، جامعريريريري، ا ريريريريال )خم مريريريري كو  ماجسريريريريزة االتسريريريرياا واالنسريريريريجام يف نريريريريور  الك ريريريريف، -77

 م.2009-2008، خلضو، ةاتن،
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 نزار ميلود، 
حنريريو نظو ريري، عوةيريري، لاحالريري، الضريرياة ، درانريري، تأ ريرييلي، تداوليريري،،  لريري، علريريوم  نسريرياني،، السريرين،  -78

 .2009، جو لي، 42الساةع،، العدد 
  سعديةنعيمة، 
اخلطائ الرعوي عند نياريد املرياضو  درانري،  ليليري، مريل منظريور لسريانيات الرينص، رنريال،  -79

 م.2010-2009)خمطو (، جامع، نياد ايضو، ةسكو ،  دكزوراه
 خللف نوال، 
)خمطريريريو (، جامعريريري،  االنسريريجام يف القريريريوآ  الكريريريول نريريريور  النريريريور  دواجريريريا،  طووحريريري، دكزريريريوراه -80

 م.2007-2006 اجلزارو،

 لكرتونية:ادلواقع اإل /رابعا      

 .www.elkandaq.com ،09/08/2013 ،12:40املوق  اإللكرتو،:  -81
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