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 :داءــــــإلها

 ن:ـا الرحمـال فيهمـن قـى مـإل
 ةِ ـذُّلِّ ِمْن الرَّْحمَ ـاَح الـا َجنَ ـْض َلُهمَ ـَواْخفِ ﴿

 ﴾را  ـي َصِغيـَكَما رَبَّيَـانِ   َوقـُْل رَّبِّ اْرَحْمُهَما
  (.42)سورة اإلسراء، اآلية   

 أمــيأبــي  و     
 .دلهما ثمرة هذا الجه  ديأه  
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 :ـخــيمــذيــ
 

 

 

 

 

 ػٖ كو٤وش حُ٘ٚ ٧ؿَ ح٩كخ١ش ٫ص ًؼ٤َس ٌُِ٘قش ٓلخٝكض حُٔ٘ٞحص حُو٤ِِش حُٔخ٤َٟػ        

 ُزخكغ ك٢ ػِْ حُِـش حُلي٣غ ٣ـيكخ ِظطز٤ن ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٓخ كٞم حُـِٔش.٣٩ٝـخى ٗظ٣َش هخرِش ُ ،رٚ

حًظلض  ك٤غ ،حُـِٔش ٔخ كٞمك٤ٓيحٍٓٚ حُٔوظِلش هي ػـِص ػٖ ا٣ـخى ٗظ٣َش طٔظط٤غ إٔ طزلغ 

إٔ  ا٠ُ ٝػّيص أ١ ىٍحٓش كٞم حُـِٔش ىٍحٓش ؿ٤َ ُـ٣ٞش، ريٍحٓش حُـِٔش حُِـ٣ٞش ىٕٝ حُ٘ٚ،

ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ، ٌٛح حُؼِْ ح١ٌُ حٓظيٍى ٌٛح  ػِْ حُؼ٣َٖ٘ حُوَٕ ظَٜ ك٢ أٝحهَ حُٔظ٤٘خص ٖٓ

ٜخ حُظٞحَٛ ر٤ٖ كخُ٘ٚ ٛٞ حٍُٜٞس حُٜ٘خث٤ش حُظ٢ ٣ظْ ر ٚ ٝؿؼَ ٖٓ حُ٘ٚ ًِٚ ٝكيس ُِظل٤َِ.حُ٘و

  أكَحى حُٔـٔٞػش حُِـ٣ٞش.
 

طٔؼَ ًَِٓ حٛظٔخّ ًؼ٤َ ٖٓ حُؼِّٞ  ٛٞد حُِٔخ٤ٗخص ح٤ُٜ٘ش حُظ٢ حٛظٔخٓ٘خ ٝؿٜ٘خٝػ٠ِ ٌٛح         

ٍٞ ح١ٌُ ػَكظٚ ك٢ طِظـت ا٤ُٜخ ك٢ ٓ٘خٛؾ رلؼٜخ ٗظ٤ـش حُظل ـ٣ٞش حُلي٣ؼش، ٝأٛزلض ٌٛٙ حُؼِّٞحُِ

ـخّ ٝح٫ٗٔــ (Cohésion) خمـخ ح٫طٔـَٗـي حهظــه ٝ ،ُ٘ــٚــش ا٠ُ حٖٓ حُـِٔ شـٞحص حَُٜٔ٘ٓـحُٔ٘

 (Cohérence)  ُِّأْٛ حُو٠خ٣خ َ حُظ٢ ططَكٜخ ُٔخ٤ٗخص حُٖ٘ٚ ٣ؼيحٕ ٖٓ أْٛ حُٔٔخث٣ٌح ٖٓٝ ،

حُو٠خ٣خ ًحص حُِٜش رخ٫طٔخم ٗـِض  ، ًٔخهي٣ٔخ حُظ٢ ُو٤ض حٛظٔخٓخ ػ٘ي حُؼِٔخء حُؼَد ٝح٤ُِٖٔٔٔ

 حُـَر٤٤ٖ. ٔظَ٘ه٤ٖخٗخ ٜٓٔخ ػ٘ي حٌُٔٓٝح٫ٗٔـخّ 

 

 ،ٟٞء ٌٛح ؿج٘خ ُٔٔخءُش حُوطخد حُ٘ؼ١َ ٓٔخءُش طزلغ ك٢ ٤ًل٤ش حطٔخهٚ ٝحٗٔـخٓٚ ك٢       

٧ٕٝ  اكيٟ ٓيٝٗخص حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٔخم ٝ ح٫ٗٔـخّ ػ٠ِح٫ط ٢ٓلخ٤ُٖٝ ططز٤ن ٓلٜٞٓ

هٜخثي ٖٓ حُظوٜٚ ١َٗ أٓخ٢ٓ ُِيهش ٝ حُظ٤ًَِ كوي ك٠ِ٘خ كَٜ ٌٛح حُزلغ ك٢ ه٤ٜيس ٝحكيس 

، ٤ٌُٕٞ ٟٓٞٞع رلؼ٘خ "ح٫طٔخم ٝح٫ٗٔـخّ "ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ" ٢ٛٝ ه٤ٜيس "ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ"

 ". -ٓوخٍرش ُٔخ٤ٗش ٤ٜٗش  -ُٔلٔٞى ى٣ٍٖٝك٢ ه٤ٜيس ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ 
 

ٓخ حُٔوٜٞى رخ٫ٗٔـخّ، ٝ ٓخ ٢ٛ آ٤ُخطٚ؟ َٝٛ طٌل٢ ٝح٫طٔخم، ٝٓخ ٢ٛ ٓظخَٛٙ؟  كٔخ ٓخ٤ٛش       

، ٝطَحرطٚ حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ حُلي٣غص حُٔوظَكش ٖٓ ١َف حُـَر٤٤ٖ ُيٍحٓش طٔخٓي ٝحٓوظِق ح٧ى

 ك٤ٚ؟. حُزلغ ٝ حُظَحع حُؼَر٢ طوظ٢٠ حَُؿٞع ا٠ُ أّ إٔ حُٔٔؤُش
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ٝؿخء حهظ٤خٍٗخ ُِٟٔٞٞع ٓز٤٘خ ػ٠ِ ػيى ٖٓ ح٧ٓزخد ٜٓ٘خ ٓخ ٛٞ ٟٓٞٞػ٢ ٜٝٓ٘خ ٓخ ٛٞ         

ٗٔـخّ حُؼَر٤ش ٝ حُـِحث٣َش حُٔوخٍرش ٫طٔخم ٝح ًحط٢، كؤٓخ ٓخ ٣ظؼِن رخ٧ٍٝ كٜٞ هِش حُيٍحٓخص

حُظ٢ كخُٝض حٓظوٜخء ك٤ؼ٤خص حُٟٔٞٞع  ٝحُٔوخ٫ص حٌُظذ حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ، ٍؿْ ٝؿٞى رؼٞ

 . "ٓلٔي ٓلظخف" ٝ "ٓلٔي هطخر٢" ًؤػٔخٍ

 

حُظ٢ طٔؼَ ٝحكيس ٖٓ  "ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ"ه٤ٜيس ، أٓخ طِي حُٔظؼِوش رخٌُحط٤ش كظظَٜ رخُٔيٝٗش        

حٌُٔرلش حُز٘ؼش "ٌٓرلش ٛزَح  ٜخٍٛٞ ك٤ حُ٘خػَ حَُحكَ "ٓلٔـٞى ى٣ٍٝــٖ"، ٝحُظ٢ ثغٍٝح

ٍٛٞح هَ ٗظ٤َٛخ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُوي٣ْ ٝحُلي٣غ. أكيحػٜخ حُٜـ٤َس ٝٗخط٬٤" ٓٔظٞك٤خ ٖٓ 

، اً ٛٞ ٖٓ ُؼَر٢ ك٢ حُؼوٞى ح٧ٍرؼش ح٧ه٤َسكي٣ٍٖٝ ٛٞ أرَُ ٗخػَ أػَ ك٢ حُلَحى حُ٘ؼ١َ ح

أًؼَ ٓخ  ، رَيٝح ػ٠ِ أِٓٞد ٗؼ١َ ٓؼ٤ٖثَ ح٣ٌُٖ ُْ ٣ولٞح ػ٘ي كي ٓخ، ٝ ُْ ٣ؼظٔحُ٘ؼَحء حُو٬

ٝ حُزلغ حُٔٔظَٔ ػٖ  ،ه٤ٜيس ى٣ٍٖٝ ٛٞ ِٗٝػٜخ حُيحثْ ٗلٞ ًَٔ حُؼخرض ٝ حٌُٕٔٞ ػَف ػٖ

 .يسـش ؿي٣ـش ٗؼ٣َـُـ
 

ك٢  ٖٓ أؿَ ٓخ ٓزن، ؿخء حُزلغ ٓؤٔخ ا٠ُ ٓيهَ ٝك٤ِٜٖ، اٟخكش ا٠ُ ٓويٓش ٝهخطٔش،        

، ريح٣ش رٔلّٜٞ حُـِٔش ػ٘ي حُِـ٤٣ٖٞ ٚ ح٧ٓخ٤ٓشـخص حُ٘ـْ ُٔخ٤ٗـحُٔيهَ طْ حُلي٣غ ػٖ ٓلخ٤ٛ

حُيٍحٓخص حُِٔخ٤ٗش ٖٓ ٓٔظٟٞ حُـِٔش ا٠ُ ٓٔظٟٞ ٝحُظلٍٞ ح١ٌُ ػَكظٚ  ،حُؼَد ٝحُـَر٤٤ٖ

ح٤ُٜ٘ش ٓغ أْٛ ٓلّٜٞ  ٝ ،ٛط٬ك٢، ٫ٞٛٝ ا٠ُ ٓلّٜٞ حُ٘ٚ ر٘و٤ٚ حُِـ١ٞ ٝح٫حُ٘ٚ

 ٓؼخ٤٣َٛخ.
 

كوي  "ح٫طٔخم ٝح٫ٗٔـخّ ر٤ٖ حُلخَٟ حُـَر٢ ٝحُظَحع حُؼَر٢"رحُٔؼٕ٘ٞ  أٓخ حُلَٜ ح٧ٍٝ        

ك٢ ح٫ٗٔـخّ ٝخم ٔح٫طا٠ُ  ٜٓ٘ٔخ طْ حُظطَم ك٢ حُٔزلغ ح٧ٍٝ ،ؿخء ٓ٘ظ٬ٔ ػ٠ِ ٓزلؼ٤ٖ

ٕ ٧ٝ ٓغ ٌٛح حُٔلّٜٞ.ٖ حُٔؼخ٣َٛ ٤٤ٖطؼـخٓــَ حُؼِٔخء حُـَر ٤ش، أ١ طِْٔ ٤ًلحُٔوظَكخص حُـَر٤ش

أْٛ ٓٔؼ٢ِ  أٓخّ ذ ح٩كخ١ش رٜخ، كوي ٝهل٘خحُـٜٞى ٛ٘خ طُٞػض ر٤ٖ ٓوظِق حُٔيحٍّ حُظ٢ ٖٓ حُٜؼ

ػْ "كخٕ ى٣ي"  ،ٛخ٤ُيح١" ٝ"ٍه٤ش كٖٔ" ًٝٗٔٞؿٜٔخ ك٢ حطٔخم حُ٘ٚز" حٌٛح ح٫طـخٙ، ريء

 ٘ٚ.خّ حُحٗٔـ ىٍحٓش ٝ"رَحٕٝ" ٝ"٣ٍٞ" ٜٝٓ٘ؾ ًَ ْٜٓ٘ ك٢

 

أٓخ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ كٌخٕ ػَٟخ ُِـٜٞى حُؼَر٤ش ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ظَ ٓ٘ظٞٓش ٝحكيس طظيحهَ        

ك٤ٜخ ح٫هظٜخٛخص ٝطظـخًد ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ، ٝػ٠ِ ٌٛح هٔ٘خ رخُؼٞىس ا٠ُ حُظَحع ٝحُزلغ ك٤ٚ ُظؤ٤ْٓ 

 ك٢ حُويح٠ٓ ٖٓ رلغ  كٜ٘خى ٖٓ حُؼِٔخء كي٣ؼ٘خ ػٖ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ. ٜخ ك٢َٓؿؼ٤ش طَحػ٤ش ٗؼظٔي ػ٤ِ
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٘وي أٝ ػِّٞ حُوَإٓ حُـِٔش، ٓٞحء ك٢ ٤ٓيحٕ حُز٬ؿش أٝ حُ كيٝى ػ٘ي َ ُٚ ُْٝ ٣ظٞهقحُ٘ٚ ٝٗظّ 

رؼٞ ؿِث٤خص ٌٛح  كوي حهظَٜٗخ ػ٠ُِٝٔخ ًخٕ حُزلغ ٓظ٘ؼزخ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔيحٕ  ٝػِْ حُظل٤َٔ.

 حُظَحع ٝرؼٞ أػ٬ٓٚ كو٢.

 

كٜٞ ٣ٌَ٘ ي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ"، "ح٫طٔخم ٝح٫ٗٔـخّ ك٢ ه٤ٜيس ٓ حُّٔٞٓٞأٓخ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ        

أ٫ٝ: ح٫طٔخم، ٝٛ٘خ  ،ٝهي هٔٔ٘خٙ ا٠ُ ٓزلؼ٤ٖ ٝٛٞ حُـخٗذ حُظطز٤و٢ ٖٓ حُزلغ، ،ِٛذ حُٟٔٞٞع

ٝكٌف ٝحٓظزيحٍ، اكخُش ح٫طٔخم حُٔٞؿٞىس ك٢ حُو٤ٜيس ٖٓ  طْ ٍٛي ك٠ٍٞ ٓوظِق أىٝحص

حٓظؼ٘خ  ٝهيٗٔـخّ ػخ٤ٗخ:ح٫ خء ٗٔخًؽ ٖٓ حُو٤ٜيس ػ٠ِ ًَ ٗٞع.، ٓغ اػطٓؼـ٢ٔحطٔخم  ٝ َٝٛٝ

ك٤ٚ رآ٤ُخص ح٫ٗٔـخّ حُظ٢ طويّ حُظؤ٣َٝ، ٝطَر٢ ر٤ٖ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طزيٝ ٓلٌٌش، أٓخ آ٤ُخص ح٫ٗٔـخّ 

حُ٘ؼَحء ك٤ٖ ٠٣ؼٕٞ ػ٘ٞحٗخ ُوٜخثيْٛ كبْٜٗ ٣وٜيٕٝ  ٢ طْ حُظطَم ا٤ُٜخ ك٢ٜ حُؼ٘ٞحٕ ٧ٕحُظ

ُز٤٘ش حٌُزَٟ رؼ٣َٜٜ٘خ ريح٣ش ػْ ح ٜٓٔخ ٖٓ ٍٓخُش حُ٘ٚ، حخُؼ٘ٞحٕ ٣لَٔ ؿِءك ،ٝٛيكخ ٓؼ٤٘خى٫ُش 

حُوخٍة اً حُٔؼَكش حُوِل٤ش، ، ٫ٞٛٝ ا٠ُ ٝ حُٔلٍٞ ح٧ٓخ٢ٓ ح١ٌُ طيٍٝ كُٞٚرٟٔٞٞع حُو٤ٜيس 

ٝأه٤َح  ُٔخروش،ٝ، ٝاٗٔخ ٣ٔظؼ٤ٖ رٔؼَكظٚ حك٤ٖ ٣ٞحؿٚ هطخرخ ٓخ ٫ ٣ٞحؿٜٚ  ٝٛٞ هخ٢ُ حُٞكخ

حُزلغ هخطٔش هٔ٘خ ك٤ٜخ رؼَٝ أْٛ  ٣ظ٠ًٖٔٔخ  ٟ حٓظ٘خىح ا٠ُ حُوٞحػي حٌُزَٟ . طؼ٤٤ٖ حُز٤٘ش حٌُزَ

حُ٘ظخثؾ حُٔظَٞٛ ا٤ُٜخ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُيٍحٓش حٗط٬هخ ٖٓ رؼٞ حُِٔٔٔخص حُظ٢ ٛـ٘خٛخ ك٢ 

 ٟٓٞغ ٓخرن.

        
٤خص حُ٘ٚ ٝططز٤وٜخ ػ٠ِ ا٠ُ ح٧ىٝحص ح٩ؿَحث٤ش ُِٔخٗ حٓظ٘يٗخأٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ حُٜٔ٘ؾ كوي        

 ٠ حَُٔحؿغ ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ ٓؼِض ٌٛح حُٜٔ٘ؾ، ًٌَٗ ٜٓ٘خ:ٓخروش حًٌَُ، ًُٝي رخَُؿٞع اُحُو٤ٜيس 

ٓلٔي هطخر٢، ُٔخ٤ٗخص  -كخٕ ى٣ي، حُ٘ٚ ٝح٤ُٔخم  -ؽ.٣ٍٞ، طل٤َِ حُوطخد -. د.رَحٕٝ ؽ

ٛزل٢ ارَح٤ْٛ حُلو٢، ػِْ ُــش حُ٘ـٚ ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش  - حُ٘ٚ )ٓيهَ ا٠ُ حٗٔـخّ حُوطخد(

 .ىٍحٓش ططز٤و٤ش ػ٠ِ حٍُٔٞ ح٤ٌُٔش ٝحُظطز٤ن

Shirly Carter-Tomas, La cohérence textuelle. - J.M.Adam, Linguistique textuelle - 

       

٤ش اٗٔخ ٣وّٞ ػ٠ِ إٔ طلو٤ن أ١ ىٍحٓش ػِٔ اً حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢ػ٠ِ ٓغ ٍَٟٝس ح٫ٍطٌخُ ٌٛح          

طخرغ حُ ك٢ ػِٔ٘خحُٔ٘خه٘ش ٝحُظؼ٤ِن، ًٔخ طٞه٤٘خ ح٫ٓظ٘ظخؽ، اٟخكش ا٠ُ ػَٜ٘ حُظل٤َِ ٝحُٞٛق ٝ

 حُؼ٢ِٔ ٝ ح٩ؿَحث٢ حُٔليى ح١ٌُ ٣ويّ حُٟٔٞٞع ٤٘٣َٝ ا٤ُٚ حُؼ٘ٞحٕ.
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طِي حُٔظؼِوش رخُٔلخ٤ْٛ حُ٘ظ٣َش  هٜٞٛخ خى ٣وِٞ رلغ ٖٓ ٓ٘خًَ ٝٛؼٞرخص٫ٝ ٣ٌ       

خ ؿؼَ حُظؼخَٓ ٝحُظ٢ ٗـيٛخ ًحص طٞؿٚ كِٔل٢ ٝ ٓ٘طو٢ رلض ٓٔ ،حُٔوظَكش ٖٓ ١َف حُـَر٤٤ٖ

 . ص أَٓ ٛؼذ ُِـخ٣شٝ حُٜٔطِلخ ٓغ ٌٛٙ حُٔلخ٤ْٛ
 

ح٫ٗل٘خء ٌَٗح ٝكٔيح ُِٞحكي حُوٜخٍ، ٝح٫ػظـَحف رـ٤ٔـَ ٖٓ ًخٕ ػٞٗـخ  ٫ ٣لٞط٢٘  ٝهظـخٓـخ       

ٜخ، كؤ٠ٔٓ ٝٓ٘ـيح ُــ٢، ٝح١ٌُ ُْ ٣ـي ك٢ ٣َ١و٢ ٛؼٞرش ا٫ ٝ أُحُٜخ، ُْٝ طٜخىك٢٘ ػوزش ا٫ ًُِّٝ 

ػ٠ِ ٛزَٙ ٝطلخ٤ٗٚ ك٢ ٓظخرؼش ٌٛح حُؼَٔ خٕ ٨ُٓظخً حَُٔ٘ف ـَ ٝ ح٫ٓظ٘ـَ ٝحُظوي٣ـخٍحص حٌُ٘ـػز

حُيًظٍٞ "رٞػ٢ِ ًلخٍ"، ٝا٠ُ ًَ ٖٓ آ٢ٍُٗ ٝهيّ ٢ُ ٣ي حُؼٕٞ ٝحُٔٔخػيس ٖٓ أٛيهخء ٝأٓخطٌس 

ؿٔؼظ٢٘ رْٜ ٓخػخص ٖٓ حُؼطخء ح٩ٗٔخ٢ٗ،  ٖرخًَُِٔ حُـخٓؼ٢ رخُز٣َٞس، هٜٞٛخ أُٝجي ح٣ٌُ

 ، ٓوــيحى كـٞح٫ّ.هــخىس ٣ؼوـٞد  ،ٞىــق ِٓـٍحر٢، ــ٬ّ حُؼٞكـرٞػح٧ٓـخطــٌس:  ْأًًَ ٜٓ٘
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 ٓيهــَ: ٓلـخ٤ٛــْ ٟـ٣ٍَٝــش   

 

 .ط١ٞجش -1   

 .حُـِٔش -2   

 .حُـِٔش ػ٘ي حُِـ٤٣ٖٞ حُؼَد -2-1   

 .حُـِٔش ػ٘ي حُِـ٤٣ٖٞ حُـَر٤٤ٖ -2-2   

 .ٖٓ ُٔخ٤ٗخص حُـِٔش ا٠ُ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ -3   

  .ك٢ ٓلّٜٞ حُ٘ٚ -4   

 .حُ٘ٚ ُـش -1 -4   

  .ٓلّٜٞ حُ٘ٚ ػ٘ي حُؼَد -4-1-1   

 .ٓلّٜٞ حُ٘ٚ ػ٘ي حُـَر٤٤ٖ -4-1-2   

 .حُ٘ٚ حٛط٬كخ -4-2   

 .ٓلّٜٞ حُ٘ٚ ػ٘ي حُؼَد -4-2-1   

 .ٓلّٜٞ حُ٘ٚ ػ٘ي حُـَر٤٤ٖ -4-2-2   

 ٓلّٜٞ حُ٘ٚ هخٍؽ كوَ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ -4-2-2-1   

 .ٓلّٜٞ حُ٘ٚ ك٢ كوَ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ -4-2-2-2   

       .ح٤ُٜ٘ش  -5   

     .ٓلٜٜٞٓخ -5-1   

  .ٓؼخ٤٣َٛخ -5-2   

  .ح٫طٔخم -5-2-1   

 .ح٫ٗٔـخّ -5-2-2   

 .حُٔوٜي٣ش -5-2-3   

 .حُٔوز٤ُٞش -5-2-4   

 .ح٩هزخ٣ٍش -5-2-5   

 حُٔوخ٤ٓش. -5-2-6   

 حُظ٘خٙ -2-7 -5

 

  :ىطئـــخت -1

٠ٍَٝس ر حُو٤ٔٔ٘خص ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ شَ ٖٓ حُِـ٤٣ٖٞ حُٔليػ٤ٖ ٓغ ريح٣َٛف حٌُؼ٤       

ػ٘يٛخ حُظل٤َِ حُِٔخ٢ٗ ُٓ٘خ ٬٣ٞ١، ٝح٫ٗظوخٍ ا٠ُ ك٠خء أٍكذ ٝأٝٓغ  هقطـخُٝ حُـِٔش حُظ٢ طٞ

خكؼ٤ٖ كخُ٘وطش حُظ٢ ِٝٛض ا٤ُٜخ ُٔخ٤ٗخص حُـِٔش ؿؼِض حُز ٛٞ حُل٠خء ح٢ُٜ٘. رَ ٝأهٜذ

؟ كخٛظيٝح رؼي ًُي ا٠ُ ؟ ٤ًٝق ًُيطـخُٝٛخ ٣ظٔخءُٕٞ ػٖ كو٤وش ٌٛٙ حُِٔخ٤ٗخص، َٝٛ كؼ٬ ٣ٌٖٔ

حُِّز٘خص ح٠ُٝ٧ ُؼِْ أَٗٔ ٫ ٣وق ػ٘ي ٌٛٙ حُليٝى رَ ٣ظـخُٝٛخ، ٝٛٞ ػِْ  ٟٝغ ٍَٟٝس

 ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ.
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 ،ح٣ٍَٝ٠ُش٣ٝٔظيػ٢ ٓ٘خ حُزلغ ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع طلي٣ي رؼٞ حُٜٔطِلخص ٝحُٔلخ٤ْٛ        

ؿٜٜخ ٍؿْ إٔ ػ٤ِٔش ٟز٢ أ١ ٜٓطِق رظؼ٣َق ؿخٓغ ٝٝحٟق ٖٓ أٛؼذ حُؼوزخص حُظ٢ ٣ٞح

٣ئى١ ا٠ُ اٍرخى حُيحٍّ ٧ٕ ًٛ٘ٚ  خصكظؼيى أٝ طيحهَ حُٜٔطِل .حُزخكغ ك٢ أ١ كوَ ٓؼَك٢

، ٌٛح ٓخ ؿؼَ ٍىٝى ح٧كؼخٍ طوظِق ٝطظ٠خٍد ٛ٘خ ٝٛ٘خى اُحء خٓٞف ٣ظ٘ظض ر٤ٖ ٓوظِق ى٫٫طٜ

 حُ٘ٚ، ،حُـِٔش :٤ْٜٛٔطِلخص حُوي٣ٔش ٝحُلي٣ؼش. ٖٝٓ ر٤ٖ ٌٛٙ حُٜٔطِلخص ٝحُٔلخًؼ٤َ ٖٓ حُ

 ...ح٤ُٜ٘ش

 

 انجًهــخ: -4

حٍطٌِص حُيٍحٓخص حُِٔخ٤ٗش حُلي٣ؼش ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ ك٢ ىٍحٓظٜخ ُِـش ػ٠ِ ٓلّٜٞ حُـِٔش       

« Phrase » ٝٞٔخثٌش ؿيح اً أٗٚ طٞؿي طؼ٣َلخص ػي٣يس ٝٗ ،ح١ٌُ ٣ظْٔ رخُظ٘ٞع ٝح٫هظ٬ف ٝحُـ

ىٕٝ ح٫ػظَحف  ،ُٜخ، ٝكظ٠ ك٢ ٝهظ٘خ حُلخ٢ُ ٫ ُحُض ٛ٘خى ٓؼخ٤٣َ ٓوظِلش ُيٍحٓش ٌٛح حُٔلّٜٞ

 رٞؿٞى طؼ٣َق ٗخَٓ ٜٝٗخث٢ ٣ظوٌ أٓخٓخ ًٟٔٞٞع ٌُٜح حُٔلّٜٞ، ٖٝٓ ٌٛٙ حُظؼ٣َلخص ٓخ ٍٝى

 ػ٘ي حُِـ٤٣ٖٞ حُؼَد ٝػ٘ي حُِـ٤٣ٖٞ حُـَر٤٤ٖ.

 

 

 ػُذ انهغىٍَُ انؼشة:انجًهخ  -4-1

ّٕ طٍٜٞ حُِّـ٤٣ٖٞ حُؼَد ُٔلّٜٞ حُـِٔش ِٝٛظٜخ رخ٬ٌُّ ٫ طٌخى طوِٞ ٖٓ حُـٔٞٝ        ا

ٛٞ ًَ ُلع ٓٔظوَ ر٘لٔٚ ٓل٤ي »(ٛ 392)ص  "حرٖ ؿ٢٘"ػ٘ي ٝحُظ٘خهٞ ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ، كخ٬ٌُّ 

حُيحٍ  ٝهخّ ٓلٔي، َٟٝد ٓؼ٤ي، ٝك٢ ،ٓؼ٘خٙ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٤ٔٔ٣ٚ حُ٘ل٣ٕٞٞ حُـَٔ، ٗلٞ ٣ُي أهٞى

ّْ كٚ، ٝٓٚ، ٣ٍٝٝي، ٝأرٞى، ٝٛ ٝأف ٝأٝٙ، كٌَ ُلع حٓظوَ  ُٝذّ  خء ٝػخء ك٢ ح٧ٛٞحص، ٝك

«ر٘لٔٚ ٝؿ٤٘ض ٓ٘ٚ ػَٔس ٓؼ٘خٙ كٜٞ ٬ًّ
(1)

 ، كخُـِٔش ٢ٛ ح٬ٌُّ ٗلٔٚ ػ٘ي حرٖ ؿ٢٘.

حًَُٔذ ٖٓ ًِٔظ٤ٖ، أٓ٘يص اكيحٛخ »( ح٬ٌُّ ػ٠ِ أٗٚ ٛ 538)ص  "ُِٓو١َ٘ا"ًٔخ ٣ؼَف        

٠ ا٫ ك٢ ح٤ٖٔٓ ًوُٞي ٣ُي أهٞى، ٝرَ٘ ٛخكزي، أٝ ك٢ كؼَ ٝحْٓ ا٠ُ ح٧هَٟ، ًُٝي ٫ ٣ظؤط

«رٌَ، ٝط٠ٔٔ حُـِٔش ٝحٗطِن ٗلٞ هُٞي َٟد ٣ُي
(2)

. 
 

 حرٖ" ٝٛ٘خى طٍٜٞ آهَ ُِؼ٬هش ر٤ٖ حُـِٔش ٝح٬ٌُّ ٗظ٤ـش حُلَٝم حُظ٢ طٌٖٔ ر٤ٜ٘ٔخ، اً ٗـي       

حُوٍٞ حُٔل٤ي رخُوٜي، »يٙ ٛٞ ( ٣لَم ر٤ٜ٘ٔخ رٌَ٘ كخْٓ، كخ٬ٌُّ ػ٘ٛ 761)ص  "ٛ٘خّ ح٧ٜٗخ١ٍ

 «ٝحُـِٔش ػزخٍس ػٖ حُلؼَ ٝحُلخػَ ٝحُٔزظيأ ٝحُوزَ، ٝٓخ ًخٕ رُِٔ٘ش أكيٛٔخ
(3)

. 
 

                                                 
 .72. ص 2001دار الكتب العلمٌة، بٌروت ، 1مج، 6، ط عبد الحمٌد هنداوي :فتح عثمان بن جنً، الخصائص، تحقٌقأبو ال  (1)
 .33ص  .1999، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 6ن عمر الزمخشري، المفصل فً صنعة اإلعراب، ط أبو القاسم جار هللا محمود ب  (2)
 .474.ص2001ة للطباعة والنشر، بٌروت صرٌ، المكتبة الع2األعارٌب، تحقٌق:محمد محً الدٌن، ج ، مغنً اللبٌب عن كتبابن هشام األنصاري (3)
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كخُـِٔش إً ٢ٛ ٟٓٞٞع حُيٍّ حُ٘ل١ٞ، ٢ٛٝ حُٞكيس حُِّـ٣ٞش ح٧هَ هيٍح ٖٓ ح٬ٌُّ، ٓٞحء       

 طٌٕٞ ٌٛح حُويٍ ٖٓ ًِٔش ٝحكيس أٝ أًؼَ.

 

 ٍ:ثٍُُ انغشػُذ انهّغىَُ انجًهخ -4-4

 ٫ٞ ٣ٌٖٔ ٝٗلٖ ٗوق ػ٠ِ ؿِٔش حُظلي٣يحص حُظ٢ ٟٝؼض ُِـِٔش إٔ ٗظـخُٝ آٜخٓخص أر      

ٓزخهخ ا٠ُ حُظ٘ز٤ٚ ا٠ُ ه٤ٔش ًخٕ »ح١ٌُ  F. De Saussure "كَى٣٘خٕ ى١ ٤َٓٞٓ"حُِٔخ٤ٗخص حُلي٣ؼش 

«ىحهَ حُ٘ظخّ حُٞكيس
(1)

ٞظ٤لش حُظ٢ طئى٣ٜخ خُٞكيس حُِّـ٣ٞش ٫ طظليى ر٘خء ػ٠ِ ؿَٞٛٛخ رَ ػ٠ِ حُك 

ٖٓ  ح٫ طؼي ؿِء -رخٓظؼ٘خء حُـِٔش حُٜٔط٘ؼش -ٝحُـِٔش رخُ٘ٔزش ٤َُٓٞٔ  .   System ىحهَ حُ٘ظخّ

 شـ٠ حُِــ٤ُْٝ اُ Parole ٬ّـ٢ ا٠ُ حٌُــط٘ظٔ شـحُـِٔ »٬ّ:ــخص حٌُــش رَ ٖٓ ُٔخ٤ٗــص حُِّـخــُٔخ٤ٗ

 Langue »
(4)

. 
 

حُ٘ل١ٞ، طيهَ  حُـِٔش أًزَ ٝكيس ُـ٣ٞش هخرِش ُِٞٛق Bloomfield  "رِٞٓل٤ِي"ٝهي حػظزَ       

 ٣ؤهٌ ػ٠ِ ػخطوٚ إٔ ٣َكٞ»ٛـَ ٜٓ٘خ ٢ٛ: حٌُِٔخص ٝحُلَٝف، ًٝخٕ أٟٜٔ٘خ ٝكيحص أهَٟ 

«حُٞكيحص ح٫ٓظي٤ُ٫ش ح٧ًؼَ حٓظيحىح ٖٓ حُـِٔش
(5)

.  
 

وخٍ ٖٓ ٓٔظٟٞ ك٤ؼي أٍٝ ػخُْ ُٔخ٢ٗ ٓؼ٠ ا٠ُ ح٫ٗظ   Zelling Harris  "٤ِ٘٣ُؾ ٛخ٣ٍْ"أٓخ       

"، ك٤غ رؼ٘ٞحٕ" طل٤َِ حُوطخد 1952٘ش ُي ك٢ ًظخد أُلٚ ٓطل٤َِ حُـِٔش ا٠ُ ٓٔظٟٞ أًزَ ٖٓ ً

ٖٓ حُوٍٞ ١ً  حرَ ك٢ ٗٚ ٓظٔخٓي ريء ،َ ٓلَىسـحُِّـش ٫ طظؤط٠ ػ٠ِ ٌَٗ ًِٔخص أٝ ؿٔ»ًظذ إٔ

َس ـظٜخء رٔ٘خظٞؽ ٝحٗـُُٖٔٞٗٞٓ ح حأٝ ريء ،َسـَ ١ً حُٔـِيحص حُؼ٘ـؼٔس ا٠ُ حُيــحٌُِٔش حُٞحك

« طُٞشـش ٓؿٔخ٤ُ
(1)

ٜٓ٘ـخ ُظل٤َِ حُوطخد ٓٞحء ك٢ كخُش  "ٛخ٣ٍْ"ٖٝٓ ه٬ٍ ٌٛح حٌُظخد هيّ  ،

 .ن أٝ حٌُظخرش ٓؼظٔيح ػ٠ِ اؿَحءحص حُِٔخ٤ٗش حُٞٛل٤ش، ًُٝي رـ٤ش حًظ٘خف ر٤٘ش حُ٘ٚـحُ٘ط
 

 خ حُِٔخ٤ٗخصض ك٤ٜٔهؼأٗٚ ٫ري ٖٓ طـخُٝ ٌِٓ٘ظ٤ٖ ٝ "ٛخ٣ٍْ"ُٝظلو٤ن ٌٛح ح٫ًظ٘خف ٣َٟ      

 :ٛٔخٝ

 ر٤ٖ أؿِحء حُـِٔش حُٞحكيس. ك٤ٔخٝحُؼ٬هخص  ،َ حُيٍحٓش ػ٠ِ حُـَٔهٜ -»

«.ٞهق ح٫ؿظٔخػ٢ ٔحُلَٜ ر٤ٖ حُِّـش ٝحُ -   
 (2)

 

 

 :٤ًٍِط٠ُٖ٤ ا٘خ حٓظ٘ي ٜٓ٘ـٚ ك٢ طل٤َِ حُوطخد ٖٝٓ ٛ      

                                                 
 .158ص  .2002فٌفري  6-5عدد خاص، الجزائر  ، مجلة المبرز،"لسانٌات النص حول بعض المفاهٌم، المرجعٌات واألبعاد"رٌاض مسٌس،  (3)

  (4)
Oswald Ducrot et Jean- Marie  Schaeffer, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil, 

Paris 1995. p 595. 
(5   )

 .120ص  .2004، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، المغرب 1تٌة وعلم النص، ط اعٌاشً، العالم ٌٍٓ٘
(1)

 .158-157َٔؿغ  حُٔخرن،ٙح٣ٍُخٝ ٤ْٔٓ،   
(2 )

 .65. 1998َٙ ػزي حُٔـ٤ي، حُزي٣غ  ر٤ٖ حُز٬ؿش حُؼَر٤ش ٝحُِٔخ٤ٗخص ح٤ُٜ٘ش، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد، حُوخَٛس ؿ٤ٔ 
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 حُؼ٬هخص حُظ٣ُٞؼ٤ش ر٤ٖ حُـَٔ. -»

«خػ٢حَُر٢ ر٤ٖ حُِّـش ٝحُٔٞهق ح٫ؿظٔ -  
(3)

. 
 

 يٍ نسبَُبد انجًهخ إنً نسبَُبد انُض: -3

٣ُٕٞٞ حٌُِٔ٘ظ٤ٖ حُٔخرن ًًَٛٔخ حٛظٔخٓخ ًز٤َح، اً  رظؤػ٤َ ٖٓ ٛخ٣ٍْ ريأ رؼٞ حُِٔخ٤٤ٖٗ      

ٕ إٔ ٌِٗٞح رٌُي ٍأٝح ٍَٟٝس طـخُٝ حُيٍحٓش حُِّـ٣ٞش ٓٔظٟٞ حُـِٔش ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُ٘ٚ، كٌخ

ٝٛٞ ، «Grammaire de texte »حُ٘ـٚ أٝ ٗلـٞ حُ٘ـٚ ؿي٣ـيح ػـَف رِٔخ٤ٗـخص حطــخٛخ ُٔخ٤ٗـخ

ّٕ ح٧ٍٝ ٣ظوٌ ٖٓ حُ٘ٚ  ،ٓوخر٬ ُ٘لٞ حُـِٔش ٣ؤط٢ ٗلٞ كبًح ًخٕ ٌٛح ٣ٜ٘ذ ػ٠ِ طل٤َِ حُـِٔش كب

 ًِٚ ٝكيس ُِظل٤َِ.

 

كخُـِٔش إً ؿ٤َ ًخك٤ش ٌَُ ٓٔخثَ حُٞٛق حُِّـ١ٞ. اً طظ٠ق حُلخؿش ُلْٜ ؿِٔش ٓخ ا٠ُ       

 «حُٔٞؿٞىس ك٢ حُ٘ٚ رخُـَٔ حُٔخروش ػ٤ِٜخ ٍرطٜخ رخُـِٔش أٝ»
(4)

ٖٓ  حًؼ٤َ إٔ»٬٣كع  ًٔخ ،

أٝ ُْ طُٞٚ ػ٘خ٣ش  ،حُي٢ُ٫أِٛٔض حُـخٗذ  (شـٗلٞ حُـِٔحُيحثَس ك٢ كِي )حُيٍحٓخص حُِّـ٣ٞش 

«شـــًخك٤
 (5)

ٚ ا٠ُ حٓظيٍحى ٌٛح حُوٍٜٞ ك٢ ىٍحٓظْٜ ـخص حُ٘ـٝٛٞ ح٧َٓ ح١ٌُ ىكغ ػِٔخء ُٔخ٤ٗ ،

ٝٛٞ حُظلٍٞ »ش ـخص حُلي٣ؼـن حُِٔخ٤ٗـيح ك٢ طخ٣ٍـٚ ٣ؼظزَ كظلخ ؿي٣ـخٙ ا٠ُ حُ٘ـُِ٘ٚ. كخ٫طـ

ح٧ٓخ٢ٓ ح١ٌُ كيع ك٢ حُٔ٘ٞحص ح٧ه٤َس ٧ٗٚ أهَؿٜخ ٜٗخث٤خ ٖٓ ٓؤُم حُيٍحٓخص حُز٣ٞ٤٘ش 

حُظ٤ًَز٤ش حُظ٢ ػـِص ك٢ حَُر٢ ر٤ٖ ٓوظِق أرؼخى حُظخَٛس حُِـ٣ٞش: حُز١ٞ٤٘، ٝحُي٢ُ٫ 

«ٝحُظيح٢ُٝ
(6)

. 

ا٠ُ ر٤٘ش (حُـِٔش)حُز٤٘ش حُِّـ٣ٞش حُٜـَٟكيٝى ٌٌٛح طـخُٝص حُيٍحٓخص حُِٔخ٤ٗش ح٤ُٜ٘ش ٝ      

كخُ٘ٚ ٛٞ حٍُٜٞس حٌُخِٓش ٝح٧ه٤َس حُٔظٔخٌٓش حُظ٢  .(حُ٘ٚ)ُـ٣ٞش أًزَ ٜٓ٘خ ك٢ حُظل٤َِ ٢ٛ 

رٔ٘خٛـٚ ح٤ُٜ٘ش  "ٛخ٣ٍْ"٣ظْ ػٖ ٣َ١وٜخ حُظٞحَٛ ر٤ٖ أكَحى حُٔـٔٞػش حُِّـ٣ٞش. ٌٌٝٛح حٓظطخع 

ٔزٌَس ٝحُٔزظٌَس حُظ٢ حػظٔيٛخ ك٢ ًظخرٚ "طل٤َِ حُوطخد" طط٣َٞ حُٔ٘خٛؾ حُٔظزؼش ك٢ طل٤َِ حُ

حُِّـش ح٢ُٜ٘، ٌٛح حُؼِْ أٝ  حُـِٔش ٝح٫ٗظوخٍ ا٠ُ طل٤َِ حُ٘ٚ ك٢ ا١خٍ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ أٝ ػِْ

حف ٍٝحُِٔخ٢ٗ حُـي٣ي ح١ٌُ ظَٜ ك٢ أٝحهَ حُٔظ٤٘خص ٝريح٣ش حُٔزؼ٤٘خص ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘،  ُلَعح

 أْٛ ٝحكي ػ٠ِ ٓخكش حُيٍحٓخص حُِٔخ٤ٗش حُٔؼخَٛس.  حيؿ٣طٍٞ ٖٓ ٓ٘خٛـٚ كظ٠ 

 

                                                 
(3)

  .66نفسه، صحَُٔؿغ   
(4 )
Shirly   ِ Carter – Tomas, La cohérence textuelle pour une nouvelle pedagogie de l'ecrit, L´Harmattan ,Paris 

1993.p20 
 .65سابق، صجمٌل عبد المجٌد، المرجع ال  (5)
.107. ص2000خولة طالب اإلبراهٌمً، مبادئ فً اللسانٌات، دار القصبة للنشر، الجزائر  (6)  
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ٍٝؿْ إٔ ح٬ُٔٓق حُلؼ٤ِش ُِٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ ريأص ك٢ ٌٛٙ حُلظَس ا٫ أٗٚ ٖٓ حُٜؼذ ًَٔ       

حُلَٝع حُؼ٤ِٔش أػَ ٓوظِق حُؼِّٞ ٝحُٔؼخٍف ح٧هَٟ. كظطٍٞ  حُلخؿِ ح١ٌُ ٣لِٜٜخ ػٖ ٓوظِق

٬ ٓغ ٌٛٙ حُؼِّٞ، ٝطٞٓؼخ ؼَف طيحهط ٟهَح٧ ٢ٛ ض٢ أٛزلظحُ٘ٚ حُ خصُٔخ٤ٗػ٠ِ ىٍحٓش 

ٝػِْ ح٫ؿظٔخع ٝػِْ  ٝ ح٧ٗؼَرُٞٞؿ٤خ ػِْ حُ٘لْ ح٫ؿظٔخػ٢»ٔظل٤ي ٖٓ ط ضكوي أٛزل خُٜٔخٜٓ

«حُطذ حُ٘ل٢ٔٝ، ْ حُظخ٣ٍنػِٝ، حُوخٕٗٞ
(1)

. 
 

 رٔؼخرش أّ أٝ اٍٛخٙ ش ا٠ُ ػّي حُز٬ؿ (Harweg "ٛخٍكؾ"ٖٓ ر٤ْٜ٘ )٣ٌٝٛذ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ         

كٜيف حُز٬ؿش حُظؤػ٤َ  .ٝح٧ٛيحفٝحهغ ك٢ حُٜٔ٘ؾ ٝح٧ىٝحص ُِٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ، ٌُٖ ح٫هظ٬ف ر٤ٜ٘ٔخ 

 كٖ حُوطخد حُـ٤ي» َ طظـخُٝٙ ا٠ُ ح٩ه٘خع، كخُز٬ؿشك٢ حُٔظِو٢، ٫ٝ ٣ظٞهق كّيٛخ ػ٘ي حُظؤػ٤َ ر

«(كٖ هٍٞ ٢ٗء ؿ٤ي ٤ٜٓذ)
(2)

ٓ٘خٓزش حُوطخد ُِٔٞهق.  ري إً ٖٓك٬ ، ػخىس ًٔخ طؼَف 

حُ٘ٚ ٬ٗكع أٜٗخ طئػَ ػ٠ِ ػ٤ِٔش اٗظخؽ حُ٘ٚ، كٔ٘ظؾ  ،٘ٔزش ُلٌَس حُظٞؿٚ ا٠ُ حُٔٔظٔغٝرخُ

ٔؼ٬ ك٢ اػيحى حُ٘ٔخًؽ ٝطٞك٤َ ٓظُٜيف ح٧ٓخ٢ٓ ُِز٬ؿش ، ٖٝٓ ػٔش ًخٕ حطَف حُٔٔظوز٣ََحػ٢ حُ

  .غ حُٔظٌِْ رٞحٓطظٜخ اه٘خع ٓخٓؼ٤ٚحُوٞحػي حُظ٢ ٣ٔظط٤
 

حُٔظخكش ْٟ طِي حُوٞحػي ٝحُ٘ٔخًؽ ٝح٫ٓظَحط٤ـ٤خص » ٠هي ػِٔض ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ ػِٝ        

رَ حٓظؼخٗض رٔخ ٣يٍٝ ك٤ٔخ ٍٝحء حُِـش ك٢ حُظل٤َِ ٝ حُظل٤َٔ،  )...(آٌخٗخص أهَٟ ا٠ُ  ٝطـخُٝٛخ

، ٝطؼيى حُوَحءسٟٝؼض ك٢ ح٫ػظزخٍ ٓٔظ٣ٞخص حُوَحء ٝأكٞحُْٜ حُ٘ل٤ٔش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش،  ك٤ٖ

«ٌَٛخٍ حُظٞحٝأٗ
(3)

ُؼِْ ٖٓ هزَ إٔ ٣ل٤ي ص حُظ٢ ُْ ٣ظق َحءحص ٝح٧ىٝحـ٠ ؿ٤َ ًُي ٖٓ ح٩ؿـاُ 

 ٚ.ـخص حُ٘ـٜٓ٘خ ًٔخ أط٤ق ُِٔخ٤ٗ
 

 فٍ يفهىو انُض: -2

أٗٚ ٣ظًَذ ٖٓ ًِٔظ٤ٖ،  Linguistique Textuelleحُٔظٔؼٖ ك٢ ٜٓطِق ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ ٣ـي        

٠ٍَُٝس حُظؼ٣َق ٝكْٜ ٌٛح حُؼِْ ٣وظ٢٠ رخ،  Texte ًِٝٔش ٗٚ،  Linguistique  ًِٔش ُٔخ٤ٗخص

، كبًح ًخٕ ٜٓطِق "ُٔخ٤ٗخص" ٜٓطِق ٓظلن ػ٤ِٚ ك٢ أًؼَ ٖٓ ًظخد، ٟرٌَ ٜٓطِق ػ٠ِ كي

َّ حُِّـ٤٣ٖٞ، كبٕ ٜٓطِق "حُ٘ٚ" ٫ ُحٍ ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح ٣ٜ٘ي حٟطَحرخ ٝػيّ حٓظوَحٍ،  ٝػ٘ي ؿ

  .ُٚ شٝحٟل ٝٓؼخُْ اً طؼيىص ح٥ٍحء ًٝؼَص حُٔلخ٫ٝص كٍٞ ٍْٓ كيٝى
 

                                                 
 .37. ص 2001، دار القاهرة للكتاب، القاهرة 1: سعٌد حسن بحٌري، ط ، مدخل متداخل االختصاصات، ترجمةفان دٌك، علم النص  (1)
 .11ص  .2004، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق1نه مان دٌتر فٌهقجر، مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة: سعٌد حسن بحٌري، طفولفجانج هاٌ  (2)
 .09-08. ص 1997، لونجمان، القاهرة ، الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر1سعٌد حسن بحٌري، علم لغة النص المفاهٌم واالتجاهات، ط   (3)
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ٝاًح أٍىٗخ حُظ٘و٤ذ ك٢ ٌٛح حُٔلّٜٞ كبٗٚ ٣ظؼ٤ٖ ػ٤ِ٘خ أ٫ٝ حُزلغ ك٢ طخ٣ٍوٚ، أ١ ٓؼَكش        

٧ٕ ٌٛح ٣ٔؼَ  ،طٍٞ حُِلع ك٢ حُي٫ُش ح٫ٛط٬ك٤شحُٔؼخ٢ٗ ٝحُي٫٫ص حُٔوظِلش ُٚ ُـش ٍٝٛي ط

ش ــش ٝحُـَر٤ـ٤ّٞ ك٢ ػِّٞ حُؼوخكش حُؼَرـش حًظ٘خف حُٔلٜـح٤ًَُِس ح٠ُٝ٧ ٬ُٗط٬م ا٠ُ ٓلخُٝ

َس ح٧رلخع ـك٢ ٌٛح حُٔيهَ. ك٤غ أهٌ ٓلّٜٞ حُ٘ٚ ك٤ِح ًز٤َح ك٢ ىحث ٗخط٤ًَِرئٍس ٝٛٞ ش، ـًخك

ًٝ٘لض  ،(ح٫ٗظوخٍ ٖٓ حُـِٔش ا٠ُ حُ٘ٚ)ا٤ُٚ ٓوظِق حُزخكؼ٤ٖ  خح١ٌُ ىػ حُِـ٣ٞش رؼي ًُي ح٫ٗظوخٍ

٤ًٝل٤ش طل٤ِِٚ  ظٚكٍٞ ٓخ٤ٛأٓخٓخ حُٔلخ٫ٝص ح٠ُٝ٧ ُٚ ًؼ٤َح ٖٓ حُظٔخإ٫ص حُٔظًَِٔس 

ٝر٤ٖ حُوطخد، ٌٛح ٓخ أكَُ حٌُؼ٤َ ٖٓ  ٚٝح٤ُِٔٔحص حُظ٢ طـؼَ ٓ٘ٚ ٜٗخ، ٝهخٛش حُلَم ر٤٘

 .ٝؿٜخص حُ٘ظَ َإٟ ٝطؼيىحُ
        

ٚ ٝر٤ٖ ٜٓطِق طيحهَ ٝط٘خري هزَ حُوٞٝ ك٢ ٌٛح حُٔلّٜٞ حٍطؤ٣٘خ أ٫ٝ إٔ ٗلَم ر٤ٖ حُ٘       

 .  Discours ٤َح أ٫ ٝٛٞ ٜٓطِق حُوطخدؼٓؼٚ ً
 

هطذ ك٬ٕ ا٠ُ ك٬ٕ كوطزٚ، ٝأهطزٚ أ١ أؿخرٚ، »: -ٓخىس هطذ- ؿخء ك٢ ُٔخٕ حُؼَد       

«ٝحُوطخد ٝحُٔوخ١زش، َٓحؿؼش ح٬ٌُّ، ٝهي هخ١زٚ رخ٬ٌُّ ٓوخ١زش، ٝهطخرخ، ٝٛٔخ ٣ظوخ١زخٕ
(1)

، 

 Locuteurذ أ١ إٔ حُوطخد ٣وّٞ ر٤ٖ ١َك٤ٖ ٣ظلخٍٝحٕ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘ٔخ، ٝٛٔخ حُٔوخ١  

، ٓؼ٠٘ ًُي إٔ حُوطخد ك٢ حُٔؼ٠٘ حُِّـ١ٞ ٣وظَٜ ػ٠ِ حُِّـش  Interlocuteurذ١  ٝحُٔوخ

 حُٔ٘طٞهش ك٢ كخُش حُلٞحٍ.

 

ُٔخ٤ٗخص حُِٔخ٤ٗخص، ٝرخ٠ُز٢ ك٢ ا١خٍ  ا١خٍ أٓخ ػ٘ي حُؼٞىس ا٠ُ حٓظؼٔخٍ ٌٛح حُٜٔطِق ك٢       

ء ًخٕ حُ٘ٚ ٓٞح كٜ٘خى ٖٓ ٣َحٙ َٓحىكخ ُٜٔطِق ،حُ٘ٚ ك٘ـي حٟطَحرخ ًز٤َح ك٢ حٓظؼٔخُٚ

 ٢،ـٔؼخٗحُٓظؼيىس  ش٤ار٬ ؿش ـيس طٞح٤ِٛـٝك»ٚ: ــك٢ ك٤ٖ ٣ؼَكٚ رؼ٠ْٜ ػ٠ِ أٗ ،ٓ٘طٞهخ أٝ ٌٓظٞرخ

ذ ٓؼ٤ٖ، ػزَ ٤ٓخم ٓؼ٤ٖ، ٝٛٞ ٣لظَٝ ٝؿٞى ذ ٓؼ٤ٖ. ٝٓٞؿٜش ا٠ُ ٓوخ١  ٗخطـش ػٖ ٓوخ١   

ٓخٓغ ٣ظِوخٙ َٓطز٢ رِلظش اٗظخؿٚ، ٫ ٣ظـخُٝ ٓخٓؼٚ ا٠ُ ؿ٤َٙ، ٝٛٞ ٣يٍّ ٟٖٔ ُٔخ٤ٗخص 

«خدحُوط
(2)

 خاريحع ك٢٘... أٓ اٗخٍس أٝ ٝػ٠ِ ٌٛح كبٕ حُوطخد ٣يٍ ػ٠ِ ٓخ ٣ٜيٍ ٖٓ ٬ًّ أٝ ،

 ؿخثذ. حُ٘ٚ ك٤ٌٕٞ ؿخُزخ ٓيٝٗش ٌٓظٞرش ٝٓٞؿٜش ا٠ُ ٓظِن  

 

                                                 
 .361. ص 1992ر، بٌروت ، دار صاد1، مج1لعرب، ط ٌن بن مكرم بن منظور، لسان ال جمال الدو الفضأب   (1)
 .45. ص 2001، اتحاد الكتاب العرب، دمشق فً الشعر العربً  التناصتجلٌات محمد عزام، النص الغائب   (1)
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، ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ٓزن ٣ظز٤ٖ إٔ ٓٔؤُش حُلَٜ ٝحُظل٣َن ر٤ٖ حُ٘ٚ ٝحُوطخد ٓٔؤُش ٛؼزش ُِـخ٣ش      

ن ُٜٔطِق حُوطخد هزَ حُوٞٝ ك٢ ح٢ُ٘ء حَُٔحى ٓٔز ؼ٣َقٌُُٝي ٫ري ُِيحٍّ ٖٓ ٟٝغ ط

 حُزلغ ك٤ٚ.

 

 خ:ـــانُض نغ -2-1

 ػُذ انؼشة:و انُض ىيفه -2-1-1

ُْ ٣ؼَف حُؼَد ك٢ طخ٣ٍوْٜ ٓٔخٍٓش ٤ٜٗش طخٓش رخٓظؼ٘خء ٓٔخٍٓش ح٤ُٜ٘ش ٓغ حُوَإٓ، ٌُُي       

ر٤ش، كخُٔؼخؿْ ٝؿيٗخ ٓخىس "ٜٗٚ" رؼ٤يس ٗٞػخ ٓخ ػٖ حُي٫ُش حُٔٔظليػش ك٢ حُيٍحٓخص ح٧ى

حُؼَر٤ش ُْ طؼٖ ًؼ٤َح رٌٜح حُٜٔطِق ًُٝي ُ٘يٍس حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ٍٝىص ٓ٘ٚ ك٢ ُـظ٘خ، ٝاًح ػيٗخ ا٠ُ 

 :ي ُٔخىس "ٜٗٚ" ٓؼخ٢ٗ ٓوظِلش ٌٛٙ حُٔؼخؿْ ٗـ
 

 .ٜٗخ: ٍكؼٚ ٣ٍٜٚ٘كؼي ح٢ُ٘ء. ٗٚ حُلي٣غ :حُ٘ٚ»-ٓخىس ٜٗٚ -ك٢ ُٔخٕ حُؼَدٍٝى        

 ّٚ ١َٛ أ١ أٍكغ ى٣٘خٍ َٔ رٖػ. ٝهخٍ ًَٝ ٓخ أظَٜ، كوي ٗ ِّ : ٓخ ٍأ٣ض ٍؿ٬ أٗٚ ُِلي٣غ ٖٓ حُ

ّٚ حُلي٣غ ا٠ُ ك٬ٕ أ١ ٍكؼٚ. ًٌُٝي  : ؿ٤يٛخز٤ش ظٜٝٗض حُ .ٜٜٗظٚ ا٤ُُٚٚ ٝأٓ٘ي. ٣وخٍ: ٗ

ٍكؼظٚ. ٟٝٝغ ػ٠ِ حُٜٔ٘ش أ١ ػ٠ِ ؿخ٣ش حُل٤٠لش ٝحَُٜ٘س ٝحُظٍٜٞ. ٝحُٜٔ٘ش: ٓخ طظَٜ ػ٤ِٚ 

ّٜ  ،َٟحُؼَّٝ ُظ ّٜ  (...) ٜخ ٝحٗظٜض ٢ٛٝهي ٗ ّٚ ٝٗٚ حُٔظخع ٗ  خ: ؿؼَ رؼ٠ٚ ػ٠ِ رؼٞ. ٝٗ

حُظل٣َي كظ٠ طٔظوَؽ ٖٓ حُ٘خهش هخٍ أرٞ ػز٤ي: حُ٘ٚ  (...) ا٠ُ ح٤َُٔ ٜخؼٍكحُيحرش ٣ٜٜ٘خ ٜٗخ: 

« ح٢ُ٘ء ٝؿخ٣ظٚ، ػْ ٢ٔٓ رٚ َٟد ٖٓ ح٤َُٔ ٣َٓغ. ٠ٜه٠ ٤َٓٛخ، ٝأَٛ حُ٘ٚ أٜأه
(1)

. 

ّٚ  هخٍ»٣ٝٞحَٛ هُٞٚ:        ّٚ ح٩ٓ٘ حرٖ ح٧ػَحر٢: حُ٘ ُظٞه٤ق ح خى ا٠ُ حَُث٤ْ ح٧ًزَ، ٝحُ٘

٢ ٢ٍٟ هللا ـغ ػٖ ػِـخٙ. ٝك٢ حُلي٣ـٚ ًَ ٢ٗء: ٓ٘ظٜـٝٗ (...)ٝحُ٘ٚ حُظؼ٤٤ٖ ػ٠ِ ٢ٗء ٓخ

 :ح١َُٛ٧ٝحُـخ٣ش، هخٍ  ٣َ٣ي رٌُي ح٩ىٍحى.(..)اًح رِؾ حُ٘ٔخء ٗٚ حُلوخم كخُؼٜزش أ٠ُٝ ػ٘ٚ هخٍ:

: ٜٜٗض حَُؿَ اًح حٓظو٤ٜض ٓٔؤُظٚ ػٖ ٝٓ٘ٚ ه٤َ ،ٓ٘ظ٠ٜ ح٤ٗ٧خء ٝٓزِؾ أهٜخٛخأِٛٚ  ٚـحُ٘

ّٚ (...)ٗٔظوَؽ ًَ ٓخ ػ٘يٙح٢ُ٘ء كظ٠  ّٚ  ٝٓ٘ٚ هٍٞ حُلوٜخء: ٗ ىٍ ظخَٛ  حُٔ٘ش أ١ ٓخ حُوَإٓ ٝٗ

 «ش٢ًُٜٜ٘٘٘ء: كًَٚ. ٜٝٗ٘ٚ  ُٔخٗٚ: كًَٚ ٝٗٚ ح (...) ُلظٜٔخ ػ٤ِٚ ٖٓ ح٧كٌخّ
(2)

 . 

٢ حُٔؼـ٤ٔش ُٔخىس )ٗٚ( حُظ٢ طؼٌْ ُؼَ أرَُ ٓخ ٗظز٤٘ٚ ٖٓ ه٬ٍ حُوَحءس ح٣َُٔؼش ُِٔؼخٗ       

 حٓظويحٓخ ٝحٓؼخ ك٢ كوٍٞ ٓظؼيىس، حُٔؼخ٢ٗ حُٔل٣ٍٞش ح٥ط٤ش:

                                                 
 .98-97ص  ،7و الفضل جمال الدٌن بن مكرم بن منظور، المرجع  السابق، مجأب  (2)
 .98ل جمال الدٌن بن مكرم بن منظور، المرجع السابق، ص و الفضأب  (1)
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ٍكؼٚ، ًَٝ ٓخ أظَٜ كوي ٗٚ، ٍكؼي ح٢ُ٘ء. ٗٚ حُلي٣غ ٣ٜ٘ٚ ٜٗخ:":حَُكغ ٝح٩ظٜخٍ -1

ٓخ طظَٜ ػ٤ِٚ ل٤٠لش ٝحَُٜ٘س ٝحُظٍٜٞ، ٝحُٜٔ٘ش:ٟٝٝغ ػ٠ِ حُٜٔ٘ش أ١ ػ٠ِ ؿخ٣ش حُ

ًخٗض حُؼَّٝ طٟٞغ ػ٠ِ حُٜٔ٘ش ُظظَٜ ك٢ أكٖٔ ٍٛٞس ُٜخ، كٌٌُي  ، كبًح"حُؼَّٝ ُظَٟ

حُ٘ٚ ح١ٌُ ٫ ٣٘وِٚ ٛخكزٚ ا٠ُ حُ٘خّ ا٫ ك٢ كخُظٚ حُظ٢ ٣َحٛخ ؿ٤ِٔش. ٝر٘خء ػ٠ِ ٌٛح حُـِء ًٛذ 

أؿِذ حُيح٤ٍٖٓ ا٠ُ إٔ حُ٘ٚ ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٣َطز٢ حٍطزخ١خ ٝػ٤وخ رلٌَس حَُكغ ٝحُظٍٜٞ 

ُٞ أٓؼ٘خ  خُ٘لٔٚ ٢ً ٣يًٍٚ حُوخٍة، ا٫ أٗ٘ ٖٓ ٍكؼٚ ٝاظٜخٍٙ ٌِخطذُ ٫ري ٚٝح٫ٌٗ٘خف كو٢، اً أٗ

 حُ٘ظَ ك٢ رخه٢ أؿِحء حُٔؼ٠٘ حُٔؼـ٢ٔ ُٞؿيٗخ أٗٚ ٣لَٔ ػيس ى٫٫ص أٜٛٔخ:

: ك٢ هُٞٚ: "هخٍ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ: ٓخ ٍأ٣ض ٍؿ٬ أٗٚ ُِلي٣غ ٖٓ ح١َُِٛ أ١ أٍكغ ُٚ حُؼزخص -2

ٍكؼٚ، ًٌُٝي ٜٜٗظٚ ا٤ُٚ"، كؼَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ حٓظؼَٔ  ٝأٓ٘ي، ٣وخٍ ٗٚ حُلي٣غ ا٠ُ ك٬ٕ أ١

ُظ٤ٟٞق ٓوٜٞىٙ، ٝٛٞ ٣َكغ حُلي٣غ ا٠ُ ٛخكزٚ ح١َُِٛ ٣ٝٔ٘يٙ ا٤ُٚ ر٬  "أٍكغ ٝأٓ٘ي"ُلظ٢: 

       ٣ُخىس ٫ٝ ٗوٜخٕ، ٫ٝ كٌف ٫ٝ اٟخكش، أ١ ىٕٝ حُظيهَ ك٤ٚ ٫ رخُِلع ٫ٝ رخُٔؼ٠٘، ٝهُٞٚ:

" ٜٝٗض حُظز٤ش  ؿ٤يٛخ: ٍكؼظٚ"

ِظٚ رخطـخٙ ٝحكي ػخرض، ٝأٜٗخ رِـض ك٢ ٍكؼٜخ ا٣خٙ أه٠ٜ أ١ ؿؼ 

 ىٍؿخص حَُكغ حٌُٔٔ٘ش.

ٔظَحًذ ػ٠ِ ٌٛح ٣ز٤ٖ إٔ ح٬ٌُّ حُ: "ٗٚ حُٔظخع ٜٗخ:ؿؼَ رؼ٠ٚ ػ٠ِ رؼٞ".حُظ٤ًَذ -3

ش.ـَٟ رَٝحر٢ ٓؼ٤٘ـْ ؿِٔش ا٠ُ أهـكخُ٘ٚ أ٬ٛ ك٢ طؼ٣َلٚ ٛٞ ٟ رؼ٠ٚ حُزؼٞ ٣ٔؼَ ٜٗخ،
 

 

ٝأَٛ حُ٘ٚ  ،٠ طٔظوَؽ ٖٓ حُ٘خهش أه٠ٜ ٤َٓٛخحُ٘ٚ حُظل٣َي كظ: "ٓ٘ظ٠ٜ ح٢ُ٘ء ٝؿخ٣ظٚ -4

ًؤٕ  ،خ٣ش ك٢ ح٧َٓ حَُٔحى حٍُٞٛٞ ا٤ُٚكخُ٘ٚ ٛٞ رِٞؽ حُٜ٘خ٣ش ٝحُـ ،أه٠ٜ ح٢ُ٘ء ٝؿخ٣ظٚ"

 ٗٔظوَؽ ٖٓ حُ٘خهش ًَ هٞطٜخ أػ٘خء ح٤َُٔ، اً حُ٘ٚ ٣ٔؼَ أًزَ ٝكيس ُـ٣ٞش ٣ٌٖٔ حُٞهٞف ػ٘يٛخ.

 

حَُث٤ْ ح٧ًزَ"، كخ٩ٓ٘خى ٛٞ ٍكغ ح٢ُ٘ء ا٠ُ ٛخكزٚ ريهش  : "حُ٘ٚ ح٩ٓ٘خى ا٠ُح٩ٓ٘خى -5

ٝحٟلش ىٕٝ طل٣َٞ أٝ طـ٤٤َ أٝ اٟخكش، كخُٔؼ٠٘ ٛ٘خ ٛخٍ ٣يٍ ػ٠ِ ٓطِن حُؼزخص ٧ٗٚ أٓ٘ي ا٠ُ 

 ٖٓ ٛٞ أػ٠ِ ٍطزش أ٫ ٝٛٞ حَُث٤ْ.

: "ٗٚ ح٢ُ٘ء كًَٚ، ٜٝٗ٘ٚ ُٔخٗٚ، كًَٚ ًٜٜ٘٘ش "، ٌٝٛٙ حُٜلش ٖٓ أْٛ حُلًَش -6

ىر٢ٛلخص حُ٘ٚ ح٧
(1)

  . 

                                                 

 وأبرز مثال على ذلك قول امرئ القٌس:  

 ل.ـه وال بمعطـهً نصت اإذفاحش   وجٌد كجٌد الرئم لٌس ب                                        
 21-20ٌنظر فً  هذا البحث، مفهوم النص اصطالحا، ص. 

 



 

 

 14 

 

ًٛذ ا٤ُٚ أؿِذ  ٓؼِٔخكخُ٘ٚ إً ك٢ حُِّـش حُؼَر٤ش ٫ ٣ؼ٢٘ حُظٍٜٞ ٝح٫ٌٗ٘خف كو٢        

حُزخكؼ٤ٖ، ٝاٗٔخ ٣يٍ ػ٠ِ ؿِٔش ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ أٜٛٔخ حُٟٞٞف ٝح٫ٌٗ٘خف، ًٔخ أٗٚ ٣لَٔ ى٫٫ص 

ًخٗض أهَٟ ًخُؼزخص ٝح٩ٓ٘خى ٝحُظ٤ًَذ، ٝٓ٘ظ٠ٜ ح٢ُ٘ء ٝؿخ٣ظٚ، ٝحُلًَش، ٢ٛٝ ٓؼخٕ ًِٜخ 

 ٝحٟلش ك٢ ًٖٛ حُؼَر٢ أػ٘خء ٟٝغ ٌٛح حُٜٔطِق.

 

 :ٍُُػُذ انغشثيفهىو انُض  -2-1-4

ح٬ُط٤٘٤ش حُظ٢ طؼ٢٘ حُ٘ٔؾ، ٝٓ٘ٚ   Textus  ٖٓ ٓخىسك٢ حُٔؼـْ حُل٢َٔٗ  ״ٗٚ״ ص ًِٔشٌأه       

ش رَٔكِش طل٤٠َ حُٔٞحى ٝحٗظٜخء رَٔكِ حػ٠ِ ٓخ ُٚ ػ٬هش ربٗظخؽ ح٤ُٔ٘ؾ ريء  Textilططِن ًِٔش 

  .   ِٔخص ٝحُـَٔ ٣ظَحر٢ رؼ٠ٜخ رزؼٞح٤ُٔ٘ؾ حُٜ٘خث٢ ٝر٤ؼٚ، كخُ٘ٚ ػزخٍس ػٖ ٤ٔٗؾ ٖٓ حٌُ

خ أٝ ـش أٝ اٗظخؿخ ٗل٤ٜـطٌَ٘ ٓخىس ٌٓظٞر ش ػ٘خَٛ ٖٓ حُِـش أٝ حُؼ٬هخصٝٛٞ أ٠٣خ ٓ٘ظٞٓ

خ.ـًظخر٤
(2)

 

 

 ًس ٖٓ ٓخىسٝاًح ػيٗخ ا٠ُ ى٫ُش ٌٛٙ حٌُِٔش ك٢ حُٔؼـْ ح٫ٗـ١ِ٤ِ ك٘ـي أٜٗخ أ٠٣خ ٓؤهٞ       

 Textus   ّح٬ُط٤٘٤ش حُظ٢ طؼ٢٘ حُ٘ٔؾ، ًٔخ ططِن ػ٠ِ ؿِٔش أٝ ٓوطغ ٛـ٤َ ٖٓ حٌُظخد حُٔوي

طٔظؼَٔ ًٟٔٞٞع ُ٘وخٕ أٝ ٧ىحء ٤ٔ٣ٖ. حُ٘ٚ ٛٞ حُـِء ح٧ٓخ٢ٓ ٖٓ ًظخد ٓخ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ 

. ٝٛٞ ٓـٔٞع حٌُِٔخص حُلو٤و٤ش ٌُٜح حٖٓ ٝحَُ٘ٝكخص ٝحَُٓٞٓخص ٝحٍُٜٞحُظؼ٤ِوخص ٝحُٜٞ

ٌُظخد ك٢ ٤ٛـظٜخ ح٤ِٛ٧ش أٝ ك٢ ٤ٛـش أهَٟ طٌٕٞ ٌٛٙ حٌُِٔخص هي كُٞض ا٤ُٜخح
(3)

. 
 

ؾ ٢ حُ٘ٔكخ٬ُٔكع ك٢ حُٔؼ٠٘ حُِّـ١ٞ ُٔخىس "ٗٚ" ك٢ حُِّـظ٤ٖ حُل٤َٔٗش ٝح٫ٗـ٣ِ٤ِش أٜٗخ طؼ٘       

حُٔ٘ٔٞؽ، ًُي  ءح٢ُ٘حُظ٢ طيٍ ك٢ أر٢ٔ ٓؼخ٤ٜٗخ ػ٠ِ ح٫ٗٔـخّ ٝحُظٔخٓي ٝحُظ٠خّ ر٤ٖ ه١ٞ٤ 

٘ٔٞؽ ح١ٌُ ٣ٌَ٘ ه٤ٔش ك٤٘ش طَطلغ ؿٔخ٤ُخطٜخ ًِٔخ حُىحى ط٘خٓن ه١ٞ٤ٜخ، ٝػ٠ِ حُظٔخٓي حُٔ

ٝحُظَحر٢ ٝحُظ٬كْ ر٤ٖ أؿِحء حُ٘ٚ حُٞحكي، ك٘ٔؾ كَف اُحء كَف، ُٝلع اُحء ُلع، ٝؿِٔش 

رـخٗذ ؿِٔش، ٝكوَس رـخٗذ كوَس ٛٞ ٓخ ٣ٌَ٘ ٤ْٔٛ ػ٤ِٔش حُ٘ٔؾ حُظ٢ هي طٌٕٞ أًؼَ طؤ٤ًيح ػ٠ِ 

 ٝكًَظٚ حُيحثٔش.ٓؼ٠٘ حُ٘ٚ 

 

إ حُٔوخٍرش ر٤ٖ حُي٫ُش حُٔؼـ٤ٔش ٌُِٔش "ٗٚ" ك٢ حُِّـش حُؼَر٤ش ٝحُِّـش ح٧ؿ٘ز٤ش )حُل٤َٔٗش        

ٝح٫ٗـ٣ِ٤ِش( طٞك٢ رٞؿٞى كٞحٍم ى٤ُ٫ش ر٤ٖ طِي حُٔؼخؿْ، كبًح ًخٗض ك٢ حُؼَر٤ش طؼ٢٘ حَُكغ 

                                                                                                                                                               
  

. 31-24. 2004ٙح٧ٍىٕ  -، ػخُْ حٌُظذ حُلي٣غ، أٍري1ٝ ر٘خء أهَٟ، ١ ..َٓش، ٗوي حُ٘ظ٣َش٣٘ظَ ػَٔ ٓلٔي أرٞ ه
  (1) 

Texte" ك٢:
(2)  

ٓخىس " ٣٘ظَ 
 

Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française , Paris 1995.  
(3)

 " ك٢: ٣Text٘ظَ ٓخىس "   

Oxford  Advanced Learner´s  Dictionary, Oxford University Press, London 1989.  
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حكي ٛٞ حُ٘ٔؾ، ٌٛٙ حُلٞحٍم ٝحُظٍٜٞ ٝحُظَط٤ذ ٝحُلًَش... كبٜٗخ ك٢ حُل٤َٔٗش طلَٔ ٓؼ٠٘ ٝ

ٗخطـش ػٖ حُظيحٍٝ حُِٔخ٢ٗ ح١ٌُ ٣ؼٌْ ٗٔطخ ك٠خ٣ٍخ ٖٓ ح٫ٓظويحّ حُِّـ١ٞ، ٝػٖ حُظـ٤َحص 

 ٢ ـٚ حُلَٗٔـكخُ٘ .َأ ػ٠ِ حُِّـش رؤُلخظٜخ ٝٓؼخ٤ٜٗخٝحُظطٍٞحص حُِٓخ٤ٗش ٝحٌُٔخ٤ٗش حُٔوظِلش حُظ٢ طط

حُظو٣َذ ر٤ٜ٘ٔخ، ٧ٕ أ١ ٗٚ ػ٬ٝس ٓؼ٬ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ًخُ٘ٚ حُؼَر٢ ٜٓٔخ كخُٝض حُظَؿٔش 

ػ٠ِ ط٤ِٔٙ رَٝحر٢ هخٛش ك٢ ًَ ُـش، كبٗٚ ٣لَٔ ٤ٍٛيح ػوخك٤خ ٓوٍٜٞح ػ٠ِ ٗخ١و٤ٚ ح٤٤ِٛ٧ٖ، 

 ٌٝٛح أَٓ ١ز٤ؼ٢.

 

ي٫ُش ػ٠ِ ٓلّٜٞ حُظٔخٓي حٌٌُٝٛح ٬ٗكع إٔ ًِٔش "ٗٚ" ك٢ حُظؼ٣َق حُـَر٢ أهَد ا٠ُ       

 .ي٠ِ حُظَحر٢ ر٤ٖ أؿِحء حُ٘ٚ حُٞحكى٫ُش ٣َٛلش ػ ٧ٜٗخ طيٍ ،ح٢ُٜ٘ ٜٓ٘خ ك٢ حُظؼ٣َق حُؼَر٢
 

 دب:انُض اططال -2-4

 ػُذ انؼشة:يفهىو انُض  -2-4-1

حُويح٠ٓ ٤ٓ٫ٝٔخ ح٤٤ُٞٛ٧ٖ ْٜٓ٘ حٛظٔخٓخ ًز٤َح رٜٔطِق حُ٘ٚ،  ٕٞأ٠ُٝ حُؼَد حُِٔٔٔ       

ػ٤ٖ، ُٝؼَ ٝطليػٞح ػ٘ٚ ك٢ أًؼَ ٖٓ ٟٓٞغ، ٝهي أهٌ ػ٘يْٛ ٓلٜٞٓخ آهَ ؿ٤َ حُ٘خثغ ػ٘ي حُٔلي

ٛٞ أٍٝ ٖٓ ططَم ا٠ُ ًُي ك٢ ٗظ٣َظٚ ػٖ حُز٤خٕ  (ٛ 204ص ) "ٖ اى٣ٍْ حُ٘خكؼ٢ٓلٔي ر" ح٩ٓخّ

«ٛٞ حُٔٔظـ٢٘ ك٤ٚ رخُظ٣َِ٘ ػٖ حُظؤ٣َٝ»ٖٓ ه٬ٍ ًظخرٚ "حَُٓخُش" ك٤غ ًًَ ػٖ حُ٘ٚ أٗٚ 
(1)

 

٣٘ل٢ ًَ آهَ، ٧ٕ حُوَإٓ ٗٚ ظخَٛ ر٤ّٖ ٝؿ٢ِّ، ٝرخُظخ٢ُ ٓؼ٠٘  أ١ ٛٞ ح٬ٌُّ ح١ٌُ ٫ ٣لظَٔ

حُظؤ٬٣ٝص حُظ٢ طوَؽ ػٖ ا١خٍ حٌُظخد ٝحُٔ٘ش، ٝهي ًخٕ ٌُٜح حُٔلّٜٞ ٛيٟ ًز٤َ ػ٘ي ػِٔخث٘خ 

 .(ٛ 505ص ) "أرـٞ كخٓـي حُـِحُـ٢"ح٩ٓـخّ حُويح٠ٓ كؤهٌٝح رٚ ٍٝىىٝٙ ًؼ٤َح، ٤ٓ٫ٔـخ 

 ٝهي ٍٝىص ًِٔش "ٗٚ" ك٢ حٛط٬ف ح٤٤ُٞٛ٧ٖ رٔؼخ٢ٗ ٓوظِلش طؼٌْ ٓٔظ٣ٞخص ى٤ُ٫ش ٓظلخٝطش  

 حُٔٔظؼِٔش ك٢ رلٞػْٜ:ٚ، ٖٝٓ ر٤ٖ حُٜٔطِلخص  طليىٛخ ىٍؿش حُظٍٜٞ أٝ حُولخء ك٢ حُ٘

: ٣ٝطِن ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ حُلَك٢ ُِ٘ٚ أ١ حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ ٣ظزخىٍ ٖٓ ه٬ٍ ح٤ُٜؾ ػزخٍس حُ٘ٚ -1

 حُظ٢ طٌٕٞ ٓلَىحص ٝؿَٔ حُ٘ٚ، كٜٞ حُٔؼ٠٘ حُظخ١َٛ ح١ٌُ ٣زَُ ٓطل٤خ ك٢ حُ٘ٚ.

ح١ٌُ ٫ ٣ظزخىٍ كٜٔٚ ٖٓ أُلخظٚ، ٫ٝ ٣وٜي ٖٓ ٤ٓخهٚ، ٌُٝ٘ٚ ٓؼ٠٘  : ٝٛٞ حُٔؼ٠٘اٗخٍس حُ٘ٚ -2

 ٫ُّ ُِٔؼ٠٘ حُٔظزخىٍ ٖٓ ٓوٜٞى ح٤ُٔخم.

 ٓؼوُٞٚ. : ٝٛٞ ٓخ ٣لْٜ ٖٓ ٍٝف حُ٘ٚ ٝى٫ُش حُ٘ٚ -3

                                                 
 .151.ص2000بٌروت -بً،الدار البٌضاء، المركز الثقافً العر4الهٌمنة، ط وإرادة امد أبو زٌد، النص والسلطة والحقٌقة، إرادة المعرفة نصر ح (1)
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: ٝٛٞ حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ ٫ ٣ٔظو٤ْ ح٬ٌُّ ا٫ رظوي٣َٙحهظ٠خء حُ٘ٚ -4
(1)

. 

ًِٔش "ٗٚ" ػ٠ِ ًَ ِٓلٞظ ٓلّٜٞ حُٔؼ٠٘ ٖٓ ًخٗٞح ٣طِوٕٞ  ح٤٤ُٞٛ٧ٖ ٣لْٜ إً إٔ       

 حٌُظخد ٝحُٔ٘ش ٓٞحء ًخٕ ظخَٛح أٝ ٓلَٔح.

 

ٖٓ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُٔ٘طٞم حُِلظ٢ ٝحُي٫ُش  ححُ٘ٚ ؿِء "َٜٗ كخٓي أرٞ ٣ُي" ٝؿؼَ       

حُٔـَٔ  "حُ٘ٚ"حُ٘ٚ ٛٞ حُٞحٟق ٟٝٞكخ طخٓخ رل٤غ ٫ ٣لظَٔ ٟٓٞ ٓؼ٠٘ ٝحكي، ٣ٝوخرَ »ل

ٖٓ ك٤غ  "حُ٘ٚ"أهَد ا٠ُ  "حُظخَٛ"٤خٕ ٣ٜؼذ طَؿ٤ق أكيٛٔخ، ٣ٌٕٝٞ ح١ٌُ ٣ظٔخٟٝ ك٤ٚ ٓؼ٘

«إٔ حُٔؼ٠٘ حَُحؿق ك٤ٚ ٛٞ حُٔؼ٠٘ حُو٣َذ
(2)

كخُي٫ُش ٢ٛ حُٔؼ٤خٍ ح٧ٍٝ ح١ٌُ حكظٌْ ا٤ُٚ  ،

 ٓ٘طٞهخ أٝ ٌٓظٞرخ.ًخٕ ٕ، ٌُٖٝ طِي حُي٫ُش طٌٕٞ َٓطزطش رخُِلع ٓٞحء ٞح٤ُٞٛ٧

 

خص ٝح٫طـخٛخص ٚ رظ٘ٞع حُظوٜٜطٖ كوي ط٘ٞػض طؼ٣َلخأٓخ حُ٘ٚ ك٢ حٛط٬كخص حُٔليػ٤      

ح١ٌُ كيىٙ ػ٠ِ أٓخّ  "١ٚ ػزي حَُكٖٔ" ٚ حُٔؼخَٛس ٓلخُٝشطٖٝٓ أرَُ طؼ٣َلخ ،ٝحُٔيحٍّ

 ًَٖٓ ٗٚ ٛٞ ر٘خء ٣ظًَذ ٖٓ ػيى ٖٓ حُـَٔ ح٤ُِٔٔش َٓطزطش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ رؼيى »ٓ٘طو٢

«ٖٓ ؿِٔظ٤ٖ ٝهي طَر٢ ٌٛٙ حُؼ٬هخص ر٤ٖ ؿِٔظ٤ٖ أٝ ر٤ٖ أًؼَ .حُؼ٬هخص
 (3)

ٟٝٗٞق ٌٛٙ حُؼ٬هخص .

 رخٌَُ٘ ح٥ط٢:

 

 

 

 

 

 

حُظؼ٣َق ُْ  ٌُٖ ٌٛح        

٣ليى ُ٘خ حُٔوٜٞى رخُـَٔ ح٤ُِٔٔش، ١ٝز٤ؼظٜخ، َٝٛ ٌٛٙ ح٬ُٔٓش َٓطزطش رخُ٘خك٤ش ح٤ٌُِ٘ش أّ 

 .رخُ٘خك٤ش حُٔؼ٣ٞ٘ش ؟
 

ٚ ٣طِن ػ٠ِ ٓخ رٚ حُ٘»ك٢ هُٞٚ: "ح٧َُٛ حُِٗخى"ٖٝٓ أرَُ طؼ٣َلخص حُ٘ٚ أ٠٣خ طؼ٣َق       

٣ظَٜ حُٔؼ٠٘ أ١ حٌَُ٘ حُٜٞط٢ حُٔٔٔٞع ٖٓ ح٬ٌُّ، أٝ حٌَُ٘ حَُٔث٢ ٓ٘ٚ ػ٘يٓخ ٣ظَؿْ ا٠ُ 

                                                 
 .146. ص 1996لماء أصول الفقه، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة ٌنظر السٌد أحمد عبد الغفار، التصور اللّغوي عند ع  (1)
 .180. ص 2005 بٌروت -الثقافً العربً، الدار البٌضاء، المركز 6حامد أبو زٌد، مفهوم النص )دراسة فً علوم القرآن(، ط نصر   (2)
 .35. ص 2000 بٌروت -العربً، الدار البٌضاء ، المركز الثقاف2ً، فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم، ط طه عبد الرحمن  (3)

 نص

 جملة + جملة + جملة جملة + جملة

ة واحدةعالق  
 )ربط جمعً(

 

 عدد من العالقات
 )ربط جمعً(
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«ٌٓظٞد
(1)

ٝػ٠ِ ٌٛح كبٕ ًَ ٌٓظٞد أٝ ٓ٘طٞم ٣ؼي ٜٗخ ٓٞحء ًخٕ هطخرخ أٝ ه٫ٞ أٝ ًظخرش،  ،

ش ٝحُوٍٞ ٣ٜيٍحٕ ـر٤٘ٔخ ٗلٖ ٗؼِْ حُلَٝم حُـ٣َٛٞش ر٤ٖ حُ٘ٚ ٝحُوطخد ٝحٌُظخرش ٝحُوٍٞ، كخٌُظخر

 خ.ـخرـَ هطـ٣ٌ٘ خ ٫ٝـ٣ز٢٘ ٜٗ ٫ ٖ ٓؼخٍكٚ حُٔليٝىس،ٌُ٘ٚـ٣ٌٟٝٔظذ ٚ ٣ظٌِْ ـػٖ أ١ ٗو

 

٬١هٜخ ػ٠ِ حٌُظخد ٝرٌٜح طٌٕٞ ًِٔش "ٗٚ" هي ططٍٞص ى٤ُ٫خ ك٢ ٗطخم حُؼَر٤ش، كزؼي ا      

ٍٞ حُلوٚ ك٤غ ٝططٍٞٛخ ك٢ أػظْ ػِْ أٗظـظٚ حُؼَر٤ش ٝٛٞ ػِْ أٛ ،ٝحُٔ٘ش اؿٔخ٫ ٬ًّٝ حُلوٜخء

رَُٝ حُليحػش  ٌُٖ ٓغ، ا١خٍ حُظل٤َِ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُـِٔش ٗـي ططز٤وخص ٓزٌَس ٍٝحه٤ش طـخُٝص

 ٝٓخ رؼي حُليحػش أىهِض حُؼَر٤ش ٓلخ٤ْٛ ُِ٘ٚ َٓطزطش رظِي ح٫طـخٛخص.

 

 :ػُذ انغشثٍُُيفهىو انُض  -2-4-1

َس ك٢ طؼ٣َلٚ، ٢ٛٝ رٞؿٞى حهظ٬كخص ًز٤ك٢ ٓلّٜٞ حُ٘ٚ ػ٘ي حُـَر٤٤ٖ حُزلغ  ٌ٘ق٣      

حهظ٬كخص طَٜ أك٤خٗخ ا٠ُ كيٝى حُظ٘خهٞ، اً ٫ ٣ٞؿي طؼ٣َق ًٝ ٜٓيحه٤ش طخٓش ٝٓؼظَف رٚ 

 ٌح ــحػظَحكخ ٤ًِخ ػ٘ي ػيى ٓوزٍٞ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ، كٌَ طؼ٣َق ًخٕ ػخًٔخ ُظٞؿٚ ٝحٛظٔخّ ٛخكزٚ، ٝٛ

كغ حُٞحكي ك٢ ػَٔ كظ٠ أٗ٘خ ٗـي ُيٟ حُزخ ،ٓخ ؿؼَ ح٫هظ٬ف ك٢ حطـخٛخص حُزلغ ٓٔؤُش ٓ٘طو٤ش

ٝحكي ك٢ أًؼَ ٖٓ ٟٓٞغ ػيىح ٖٓ حُظؼ٣َلخص، ٣ٝوظِق ٓلظٟٞ ًَ طؼ٣َق ػٖ ح٥هَ ٝٓ٘٘خهٖ 

 ٌٛٙ حُظؼ٣َلخص حُظ٢ ١َكٜخ أْٛ ٓٔؼِٞح ٌٛح ح٫طـخٙ، ٝحُظ٢ ط٘ؤْ ا٠ُ ه٤ٖٔٔ: ٖٓ خٛ٘خ رؼ٠

 .ٝطؼ٣َلخص ىحهَ كوَ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ طؼ٣َلخص هخٍؽ كوَ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ،
 

 ىو انُض خبسج دمم نسبَُبد انُض:يفه -2-4-4-1

ٝهي  ،"حُ٘ٚ" ٜٔطِقٗظَٝح ُ ٖح٣ٌُح٧ٝحثَ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ  J. Kristeva "ؿ٤ُٞخ ًَٓظ٤لخ" طؼي      

حَُر٢ ر٤ٖ ٬ًّ طٞح٢ِٛ ٞحٓطش حُِٔخٕ رٗظخّ َ ُٔخ٢ٗ ٣ؼ٤ي ط٣ُٞغ ػزؿٜخُ »كيىطٚ ػ٠ِ أٗٚ 

 .ش ٓؼٚــش ػ٤ِٚ أٝ حُٔظِحٓ٘ـخص حُٔخروــحُٔزخَٗ ٝر٤ٖ أٗٔخ١ ػي٣يس ٖٓ حُِٔلٞظ ح٩هزخ٣ٍٜيف ا٠ُ 

«كخُ٘ٚ إً اٗظخؿ٤ش
(2)

 ، ٣ٝزَُ ٌٛح حُظؼ٣َق أ٣َٖٓ:

 

اػخىس  طٜزق ٖٓ هز٤َ»ح١ٌُ ٣وغ ك٤ٚ  Languageٟٝغ حُ٘ٚ ٓوخّ ح٬ٌُّ، كؼ٬هظٚ رخُِٔخٕ  -أ

«ز٘خء(حُظل٤ٌي ٝاػخىس ػٖ ٣َ١ن حُظ٣ُٞغ )حُ
(1)

ٝرٌٜح ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ح٬ٌُّ أٝٓغ ٖٓ حُ٘ٚ،  ،

ّٕ ح٬ٌُّ ِٓي ٌَُ ٓظٌِْ ٝحُ٘ك٤ ٚ ٣ل٤َ ا٠ُ ؼـِ حُ٘ٚ ػٖ حكظٞحء ح٬ٌُّ ىحهَ كيٝىٙ، أ١ أ

 طلٌْ ٌٛح ح٬ٌُّ.حُوٞحػي حُظ٢ 

                                                 
 .24ص  أبو خرمة، المرجع السابق،محمد عمر   (1)
 .21. ص 1997المغرب  –للنشر، الدار البٌضاء  توبقال، دار 2، طعبد الجلٌل ناظمنص، ترجمة: فرٌد الزاهً، مراجعة:جولٌا كرستٌفا، علم ال  (2)
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حُ٘ٚ ك٠خء طظوخ١غ ك٤ٚ ػيس ٜٗٞٙ أهَٟ، اً ٤ُْ ٛ٘خى ٗٚ ٓٔظوَ رٌحطٚ، كٌَ ٗٚ  - ز

، ك٢ حُ٘ٚ ٛٞ طزخىٍ حُٜ٘ٞٙ ط٘خٙ»ٜٗٞٙ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ رط٣َوش هخٛش،  ػزخٍس ػٖ طيحهَ

حُٔؤهًٞس ٖٓ ٜٗٞٙ أهَٟ، ٣ٝزطَ أكيٛخ ٓلؼٍٞ  خء ٗٚ طِظو٢ ٓـٔٞػش ٖٓ حُِٔلٞظخصك٠

«ح٥هَ
(2)

ٝٛٞ ك٤ـذ إً حُ٘ظَ ا٠ُ حُ٘ٚ ٖٓ ك٤غ اٗظخؿٚ ً٘ٚ ٣ظطخرن ٓغ ٜٗٞٙ ػي٣يس  

 لظلخ ٝٓظؼيى حُي٫٫ص.٤ُْ٘ ٓ٘ظٞؿخ كلٔذ، رَ ى٬٤ُ ٓ

 

ٗٚ ٣٘ظَ ا٠ُ ٓخ ك٢ ىحهَ حُ٘ٚ رـٞ ٍٝؿْ إٔ ٌٛح حُظؼ٣َق ظلَ رخٛظٔخّ هخٙ ؿيح ٧      

ّٕ ك٤ٚ ٗٞع ٖٓ حَُٜحٓش حُٜٔ٘ـ٤ش اً ٛٞ ػزخٍس ػٖ ؿٜخُ طل٢ِ٣ٞ ٣٘وَ  حُ٘ظَ ػٖ ٓطلٚ، ا٫ أ

حُؼ٘خَٛ ٣ٝلُٜٞخ ٖٓ َٓكِش ا٠ُ أهَٟ ٝٛٞ رٌُي ٣ِـ٢ حُٔزيع حُٔظلٌْ ك٢ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ٌٝٛح 

 حُـٜخُ ح١ٌُ ٗظليع ػ٘ٚ.

 

ػ٠ِ  R. Barthes "٫ٍٕٝ رخٍص" ٝهي أىٟ ٌٛح حُظؼ٣َق ا٠ُ أٌٗخٍ ٖٓ حُل٣َخص أٟخكٜخ      

ٓ٘ٔوش ٤ٔٗؾ ًِٔخص »، كٜٞ ػ٘يٙ (حُ٘ٚ)ٓ٘طِوخ ك٢ ًُي ٖٓ حُي٫ُش ح٫ٗظوخه٤ش ُٜٔطِق  ،حُ٘ٚ

«ٝٝك٤يح ػخرظخ، هيٍ حُٔٔظطخع ٣ٌٕٞ ػ٣٠ِلَٝ ٬ٌٗ  ٛٞ ل٤غرطؤ٤ُق ٓؼ٤ٖ،  ٢ك
(3)

ًٔخ إٔ  ،

«٣ٝ٘خ١َ حُظؤ٤ُق حُٔ٘ـِ رٚ ٛخُظٚ حَُٝك٤شَٓطز٢ رخٌُظخرش ٚ ٤ٔٗؾ، كٜٞ ٖٓ ك٤غ أٗ حُ٘ٚ»
(4)

، 

ٗزٚ ٚ ٌُس ؿٔخ٤ُش ٖٓ ؿخزح٧ٓخ٤ٓش ُِ٘ٚ ػ٘ي رخٍص ك٤غ طٌٔ ٢ٛ حُوخ٤ٛش écritureكخٌُظخرش 

«ؾ أ٤ٗن ٖٓ ح٧ُلخظ طلظَٔ حُٔؼخ٢ٗ ك٢ ًحطٜخحُ٘ٚ ٗٔ»ح٢ٌُِ٘ حُؼخّ أ١ إٔ 
(5)

. ك٘ظَس رخٍص 

 ٓظَحرطش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ.ػزخٍس ػٖ ٤ٔٗؾ ٖٓ ًِٔخص ح٢ٌُِ٘ حُؼخّ، أ١ ُِ٘ٚ ًخٗض ٖٓ ؿخٗزٚ 

 

، "ؿ٤ُٞخ ًَٓظ٤لخ"هيٓٚ حٓظ٘خىح ا٠ُ آٍحء  ٢ح٧ٍٝ، اً ُٚ طؼ٣َق ػخٗ "رخٍص"ًخٕ ًُي طؼ٣َق       

ٌٛٙ  .٫ ٓـَى حٓظ٬ٜى ،خٍة ك٢ ػ٤ِٔش ٓ٘خًٍشـ٣٘ظـٚ حُوٓلظٞف ٚ ــ٘حُإ  »وٍٞ: ٣ك٤غ 

 شــش ى٤ُ٫ــ٢ ػ٤ِٔــكخ ـــ٢ حٗيٓخؿٜـَحءس، ٝاٗٔخ طؼ٘ـش ٝحُوـٖ حُز٤٘ـش ر٤ـــٖ هط٤ؼـش ٫ طظ٠ٔـحُٔ٘خًٍ
 

 

 

 

____________________________________ 

 .269. ص 2004بٌروت –دار الكتاب اللبنانً، القاهرة -، دار الكتاب المصري1صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النص، ط  ( 1)
(2)

 .72. 1991ٙ، اك٣َو٤خ حَُ٘م، حُيحٍ حُز٠٤خء 2ٚ ٝحُِٔطش، ١ػَٔ أًٝخٕ، ٓيهَ ُيٍحٓش حُ٘ 
 .17. ص 2000دمشق  ،عدنان بن ذرٌل، النص واألسلوبٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق، اتحاد الكتاب العرب( 3)
 نفسه، الصفحة نفسها.المرجع   (4)
(5)

 .47. ٙ 2007حُـِحثَ  ػزي حُٔخُي َٓطخٝ، ٗظ٣َش حُ٘ٚ ح٧ىر٢، ىحٍ ٛٞٓش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ،  

«خّ ك٢ حُظؤ٤ُقــٝحكيس، كٔٔخٍٓش حُوَحءس آٜ
(1)

   ٣وَ ػٖ ، كزخٍص ٣ـؼَ ُِوخٍة ٌٓخٗخ ؿ٣َٛٞخ ٫

 ل٠َ حُٔ٘خًٍش ر٤ٜ٘ٔخ طظْ ػ٤ِٔش حُظٞحَٛ.رىٍٝ حُٔزيع اً 

 

اٗظخؿ٤ش ى٤ُ٫ش طظلون رز٘خء حٗٔـخّ حُؼَٔ »"٫ٍٕٝ رخٍص" ٝ "ؿ٤ُٞخ ًَٓظ٤لخ"إً حُ٘ٚ ػ٘ي       

«ٝطٔخٌٓٚ
(2)

     ، ٌٝٛح ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ح٢ٌُِ ٤ُْٝ حُـِث٢.
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ك٤غ خ ٓوخٍٗش رخُزخكؼ٤ٖ ح٥ه٣َٖ، ُِ٘ٚ كوي ًخٕ ٓوظِل  Todorov "طٞىٍٝٝف"طؼ٣َق أٓخ        

ّٕ حُِٔخ٤ٗخص ريأص رلؼٜخ ريٍحٓش حُـِٔش، ٌُٖٝ ٓلّٜٞ حُ٘ٚ ٫ ٣وق ػ٠ِ ٌٛح حُٔٔظٟٞ  ً٘ق أ

رَ إٔ حُ٘ٚ »وَس حُظ٢ ٢ٛ ٝكيس ٓ٘ظٔش ٖٓ ػيس ؿَٔ ح١ٌُ طوق ػ٘يٙ حُـِٔش، ٫ٝ ػ٘ي حُل

ًظخد رلٌحك٤َٙ، ٝاٗٚ ٣ظليى رخٓظو٤ُ٬ظٚ  إٔ ٣ظٔخػَ ٓغ ٣ٌٖٔ ٣ٔظط٤غ حُظطخرن ٓغ ؿِٔش ٝحكيس، ًٔخ

حُ٘ظخّ حُِٔخ٤ٗخط٢، ٌُٖٝ رٞٛلٚ ك٢ ػ٬هش  ٝ حٗـ٬ه٤ظٚ، اٗٚ ٣ٌَ٘ حُ٘ظخّ ح١ٌُ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ظٔخػَ ٓغ 

«ٜش ك٢ حُٞهض ًحطٚٓؼٚ، ٢ٛٝ ػ٬هش ٓـخٍٝس ٝٓ٘خر
(3)

 . 

، (حُٔظَٜ حُِلظ٢)ٛ٘خى ك٢ حُ٘ٚ ل»، ػ٬ع ٓٔظ٣ٞخص ٝكن ا٠ُ حُ٘ٚ "طٞىٍٝٝف"٣ٝ٘ظَ        

حُٔظَٜ )حُوخػي٣ش حُظ٢ طئُق ؿَٔ حُ٘ٚ. ػْ ٛ٘خى ٝٛٞ ٓئُق ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُٜٞط٤ش ٝ

ا٠ُ  ٘ٚ ٤ُْ رخَُؿٞع ا٠ُ هٞحػي طؤ٤ُق حُـَٔ، ٝاٗٔخ رخَُؿٞع، ٝح١ٌُ ٣ٌٖٔ طز٤ّ (حُظ٤ًَز٢

ـٔٞػخص حُـَٔ.. ٝٛ٘خى أه٤َح )حُٔظَٜ ٓؼ٬هخص حُظ٢ ر٤ٖ حُٞكيحص ح٤ُٜ٘ش، أ١ حُـَٔ، ٝحُ

«..حُي٢ُ٫(، ٝح١ٌُ ٛٞ ٗظخؽ ٓؼوي ح٠ُٕٔٔٞ حُي٢ُ٫ ح١ٌُ طٞك٢ رٚ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ. ٝحُٞكيحص
(4)

 

ُِ٘ٚ ًخٕ أٟٝق رٌؼ٤َ ٖٓ ٗظَس ٓخرو٤ٚ، ٝأهَد ا٠ُ  "طٞىٍٝٝف"ٝحُلن إٔ ٓ٘ظٍٞ        

 ّ حُلؼ٢ِ ُِ٘ٚ.حُٔلٜٞ

 

طِي ًخٗض رؼٞ ٖٓ حُظؼ٣َلخص حُـَر٤ش ُِ٘ٚ ًحص حُٔ٘طِوخص حُِٔخ٤ٗش حُ٘وي٣ش أ١ طؼ٣َلخص        

 هخٍؽ ا١خٍ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ ٢ٛٝ ًِٜخ ًًَص رخٛظٔخٜٓخ حٌُز٤َ ُِ٘ٚ ٝطلي٣يٙ.

 

 يفهىو انُض فٍ دمم نسبَُبد انُض: -2-4-4-4

 "ٍه٤ـش كٖٔ"ٝ   M.A.k .Halliday "ٛخ٤ُيح١"ق ا٠ُ طؼ٣َ "ٛزل٢ ارَح٤ْٛ حُلو٢"٤٘٣َ         

 R. Hasan   ًيح ٖٓ ه٬ٍ ًظخرٜٔخ "ح٫طٔخم ك٢ حُِّـش ح٫ٗـ٣ِ٤ِش" إٔ ًِٔش ٗٚ طٔظويّ أك٤غ

ّٕ أ١ ُ٪ٗخٍس ا٠ُ   ش ــٝكيس حُِّـ ٞٚ ٛـحُ٘»كوَس ٓ٘طٞهش أٝ ٌٓظٞرش ٜٓٔخ ًخٕ ١ُٜٞخ ٝحٓظيحىٛخ، ٝأ
 

 

 

 

 

____________________________________ 

 .113سابق، صالمرجع السعٌد حسن بحٌري،  (1)
 .2001لسانٌات االختالف الخصائص الجمالٌة لمستوٌات بناء النص فً شعر الحداثة، إٌتراك للطباعة والنشر والتوزٌع، مصر  محمد فكري الجزار،( 2)

 .03ص
.22. ص1998الجزائر ، 8، عو األدبة اللّغة ، مجلّ "الكتابة ومفهوم النص"عبد المالك مرتاض، ( 3)

 

(4 ) 
.16ٙ  ،ٔخرنحَُٔؿغ  حُػيٗخٕ رٖ ٣ًٍَ، 

 

٣َطز٢ رخُـِٔش رخُط٣َوش حُظ٢ طَطز٢ رٜخ حُـِٔش  حُ٘ٚرلـٔٚ، ٝ ححُٔٔظؼِٔش، ٤ُْٝ ٓليى

«ٝأك٠َ ٗظَس ا٠ُ حُ٘ٚ أٗٚ ٝكيس ى٤ُ٫ش ...رخُؼزخٍس
(1)

، ٧ٝؿَ ًُي كوي حٛظٔخ رطَحثن طٔخٓي 

ٗلٖ ٗٔظط٤غ طلي٣ي »ٍ حُظٔخٓي ٣ٌٖٔ ُِ٘ٚ إٔ ٣ئى١ ٝظ٤لظٚ طِي حُٞكيس حُي٤ُ٫ش، اً ٖٓ ه٬

                                                 
،  دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة 1ٌن النظرٌة والتطبٌق دراسة تطبٌقٌة على السور المكٌة، ج صبحً إبراهٌم الفقً، علم لغة النص ب (1)

 .29. ص 2000
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حُِـش حُظ٢ طلؼَ أٝ  - رزٔخ١ش -حُ٘ٚ رط٣َوش ٓزٔطش رخُوٍٞ أٗٚ حُِـش حُٞظ٤ل٤ش، ٝٗؼ٢٘ رخُٞظ٤لش 

«خصـخهـٞ ح٤ُٔـق ك٢ رؼـطئى١ رؼٞ حُٞظخث
(1)

ّٕ أ١ ٓؼخٍ ٖٓ حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش ٓ٘طٞهخ ًخٕ أّ   أ١ أ

ًز٤َح ك٢  حخم ٧ٗٚ ٣ِؼذ ىٍٝـخ ٓغ ٍَٟٝس حٍطزخ١ٚ رخ٤ُٔـش ٠ٔٔ٣ ٜٗـش ٓؼ٤٘ـٌٓظٞرخ ٣ئى١ ٝظ٤ل

 َٙ.ـطل٤ٔ

 

حُ٘ٚ ٣ٌٖٔ » طلض ػ٘ٞحٕ"١ٍٞ حُ٘ٚ": ٣وٍٞ "ٛخ٤ُيح١" ٝ "ٍه٤ش كٖٔ" ك٢ ٟٓٞغ آهَ       

إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ أ١ ١ٍٞ ٧ٗٚ ٤ُْ ِِٓٔش ه٤خ٤ٓش ٖٓ حُٞكيس حُ٘ل٣ٞش، ٤ُْٝ ٓلظ٣ٞخ ػ٠ِ ؿَٔ اٗٚ ٫ 

ٖٓ ك٤غ اٜٗخ ٣ٌٖٔ  ك٢ حُلو٤وش ٞٛلٚ ٓليى حُوخٕٗٞ، ٝرؼٞ حُٜ٘ٞٙ طظ٘خر٣َٚطز٢ رخُـِٔش ا٫ ر

إٔ طٌٕٞ أهَ ٖٓ ؿِٔش ٝحكيس ك٢ حُظ٤ًَذ حُ٘ل١ٞ ٓؼَ: حُظل٣ٌَحص، حُؼ٘خ٣ٖٝ، ح٩ػ٬ٗخص، 

«ح٩ٛيحءحص
(2)

كخُ٘ٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ حٓظيحى ٣ٞ١َ ٖٓ ؿَٔ ًؼ٤َس ٓغ ٝؿٞد طٞكَ ٍٝحر٢ . 

ٝحكيس أٝ ؿِٔش ٝحكيس، ٌٝٛح ٓخ أًيٙ  ًِٔش خ ٣ٌٖٔ إٔ ٤ٌٌِٕٗٞ٣ش ٝى٤ُ٫ش ر٤ٖ ٌٛٙ حُـَٔ، ًٔ

 ."ٍه٤ش كٖٔ"ٝ "ٛخ٤ُيح١"حٌُؼ٤َ ٖٓ ػِٔخء حُ٘ٚ ؿ٤َ 
 

ٖٝٓ طؼ٣َلخص حُ٘ٚ ك٢ حُظيح٤ُٝش ح٤ُٜ٘ش       

 Jean- Marie"ؿخٕ ٓخ١ٍ ٓ٘خ٣لَ" طؼ٣َق 

Schaeffer  ُٚ٘يس ـَ ٝكـٌ٘ش، ٝطـش أٝ ٌٓظٞرـش ٓل٤ٌـش ُٔخ٤ٗـِِٓٔ»ػزخٍس ػٖ ح١ٌُ ٣َٟ إٔ ح

ٕٞ حُٔوٜٞى ٛٞ ٓظظخ٤ُش ٖٓ حُـَٔ، أٝ ٖٓ ؿِٔش ٝك٤يس أٝ ٖٓ ؿِء ٖٓ ــْ إٔ ٣ٌــش ٫ٝ ٣ٜـطٞح٤ِٛ

«حُـِٔش
(4)

٣ٝوٍٞ أ٠٣خ:  .ش ٫ٝ ٓغ ٓلّٜٞ حُوٍٞ أٝ حُظ٤ًَذ، كخُ٘ٚ ٫ ٣ٔظ١ٞ ٓغ ٓلّٜٞ حُـِٔ

«٤ُْ حُ٘ٚ ر٤٘ش ٓوطؼ٤ش ٬ُٓٓش، ٌُٖٝ ٝكيس ٝظ٤ل٤ش ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٗظخّ طٞح٢ِٛ»
(5)

كٌٜح  ،

ٌَُ٘ هَٟ طظؼِن رخٓؼخ٤٣َ ٤ٜٗش أ ٌُ٘ٚ ٣َٜٔ  Communicationحُظؼ٣َق ٣ٜظْ رٔٔؤُش حُظٞحَٛ

  حُٔخى١ ُِ٘ٚ.

ّٕ حُ٘ٚ ػزخٍس ػٖ   J. M. Adam"  ٤ٓ٘خٍ آىحّؿٕٞ "٣َٟ ٝ     طظخرغ هط٢ ٣ظٌٕٞ ٖٓ كوَحص »أ

 (Unité Sémantique)  ى٤ُ٫ش ٝكيس طـٔؼٚ (Séquences)أٝ ٓظظخ٤ُخص  (Périodes)طٌَ٘ ىٍٝحص 

Configurationnelle »(4)) ( أٝ طٔؼ٤ِ٤ش (Pragmatique) أٝ رَحؿٔخط٤ش
 :ٞح٢ُـَ حٌُٔك٢ حُ٘ ًٔخ ،

                                                 
(2)

 .30حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ   
 .31، ص نفسهالمرجع  (3)

، « Action »تعنً  اإلغرٌقٌة (Pragma) براغما وذلك أن كلمة La Pragmatique Textuelle »»ترتبط  اللّسانٌات النصٌة بالتداولٌة النصٌة  

 . ٌنظر:النصإزاء الجمل التً تكّون  والبراغماتٌة تهتم بتحلٌل الخطاب من خالل دراسة فعل القراءأي الفعل، 
 - J.M. Adam, Linguistique textuelle, des genres de discours aux textes, Nathan, Paris 1999, p119. 

.120سابق، صلمنذر عٌاشً، المرجع ا(  4)  
 120-119نفسه، صالمرجع  (5)

.  

 
(1)  J.M. Adam, op.cit . p 68.  
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ٙ كخُ٘ٚ إً ٣ظٌٕٞ ٖٓ ػيى ٖٓ حُلوَحص ٝحُـَٔ َٓطزطش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ رؼيى ٖٓ حُؼ٬هخص، ٌٛ      

 ّ.ٞع ٖٓ ح٫طٔخم ٝح٫ٗٔـخٗح٧ه٤َس حُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ ا٣ـخى 

 

ًخٗض ٌٛٙ رؼٞ ٖٓ طؼ٣َلخص حُ٘ٚ ػ٘ي حُؼِٔخء حُـَر٤٤ٖ ػ٠ِ حهظ٬ف حطـخٛخطْٜ، ٝٛ٘خى       

طؼ٣َلخص أهَٟ ٝػي٣يس ُْ ًٌَٗٛخ ه٤٘ش ح١٩خُش، ٢ٛٝ ٓلخ٤ْٛ ًِٜخ كخُٝض إٔ ط٬ْٓ ؿخٗزخ 

 .ٝحكيح كو٢ ٖٓ ؿٞحٗذ حُ٘ٚ ٓغ اؿلخٍ حُـٞحٗذ ح٧هَٟ
 

رٔ٘ل٠٘ ٢ُٞٔٗ ٬ُٓظؼخٗش رٚ ك٢  ٣ظ٤ِٔ ُِ٘ٚ ٝك٢ ح٧ه٤َ ٣ٌٖٔ ٤ٛخؿش طؼ٣َق هخٙ      

ُٜخ ريح٣ش  ،ش طظَحر٢ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ٤ِٔٓوخٍرش ؿ٤ٔغ أٗٞحع حُٜ٘ٞٙ، كخُ٘ٚ إً ػزخٍس ػٖ ٓظظخ٤ُش ؿ

  - ٢ـُِٔظوح -َـَٓــ)حُٔ َحف حُلـيع ح٬ٌُٓـ٢ـ٢ حُلٔزخٕ أ١ٜٝٗخ٣ش طظليى رٜخ، ٓغ ٝؿٞد ح٧هٌ ك

 

ُٔيهَ ح٤ُِْٔ ُِظل٤َِ ح٢ُٜ٘ ًٝ حَُإ٣ش حُ٘خِٓش، ٓغ ػ٘خَٛ حَُر٢...( ٧ٜٗخ طٔؼَ ح- ح٤ُٔخم

 ٝؿٞد ػيّ ح٫ٓظؼخٗش رؼَٜ٘ ٝحكي ػ٠ِ كٔخد ػَٜ٘ آهَ.
     

 ٘خٟحُـَر٤٤ٖ ُـش ٝحٛط٬كخ، ٝحُظ٢ ػَرؼي حٓظؼَحٝ ٓوظِق ٓلخ٤ْٛ حُ٘ٚ ػ٘ي حُؼَد ٝ              

 رؼ٤ٖ ؤه٣ٌٝى، ٣ـذ إٔ ٌٓٞٗخص ٌٛٙ حُلي ٤ٖٓ٘خه٘ خ رؼٞ حُليٝى حُظ٢ ٟٝؼٜخ حُؼِٔخء ُِٜ٘ٚك٤

ةـط نصٌـرواب  

 روابط تمثٌلٌة
 )كل منسجم متماسك(

 روابط تركٌبٌة
 )متتالٌة خطٌة(

 تخطٌط بنائٌة أفعال كبرى

 مخطط النص
 مناسباتً

 مخطط النص
 اصطالحً

 موضوع داللً

 النـــص
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ّٕ ٓٔؤُش ٝؿٞى طؼ٣َق ؿخٓغ ٝٓظلن ػ٤ِٚ  ٣ٝئًي ًُي  ؿ٤َ ٓ٘طو٤ش،ُِ٘ٚ ٓٔؤُش ح٫ػظزخٍ أ

ٓوظِلش كٍٞ كيٝى ُـ٣ٞش ك٢ حُلو٤وش ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ ٓيحٍّ  ٖح٫هظ٬ف حُٔٞؿٞى ر٤ٖ حُزخكؼ٤ٖ ح٣ٌُ

ّٕ ٛ٘خى ٌُٖ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ طزخ٣ٖ طِي حُظؼ٣َلٝحُٜٔطِلخص حُظ٢ طَطٌِ ػ٤ِٜخ رلٞػْٜ،  خص ا٫ أ

هخٓٔخ ٓ٘ظًَخ ٣ظٔؼَ ك٢ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ هخ٤ٛش طَحر٢ حُ٘ٚ، ٝحُظٔخٓي حُ٘ي٣ي ر٤ٖ أؿِحثٚ كظ٠ ٣زيٝ 

ٝٓخ ح١ٌُ ٤ٔ٣ِ ٓخ ٢ٛ أىٝحطٚ؟  ك٤ٌق إً ٣ظلون ٌٛح حُظَحر٢ ؟ .حُ٘ٚ هطؼش ٝحكيس ٓظظخ٤ُش ح٧ؿِحء

 حُ٘ٚ ػٖ ٓٞحٙ ؟.

 

 :خــانُظُ -5
 

 يفهىيهب: -5-1

ّٕ ًَ ٓظظخ٤ُش ٖٓ حُـَٔ طَر٢ ر٤ٖ ػ٘خَٛٛخ ػ٬هخص  "ٍه٤ش كٖٔ"ٝ "١ٛخ٤ُيح"ًٛذ        ا٠ُ أ

ظ٘ٞع ر٤ٖ هز٤ِش ٝأهَٟ رؼي٣ش، كخُ٘ٚ ٝكيس ى٤ُ٫ش ٝٓخ حُـَٔ ٟٓٞ طٓؼ٤٘ش، ٢ٛٝ ػ٬هخص 

ٓخ ٣طِن  «ح٤ُِٓٞش حُظ٢ ٣ظلون رٜخ حُ٘ٚ، ًٔخ إٔ ًَ ٗٚ ٣ظٞكَ ػ٠ِ هخ٤ٛش ًٞٗٚ ٜٗخ، ٝٛٞ

 Textualité »ػ٤ِٚ ح٤ُٜ٘ش 
 (1)

، ٢ٌُٝ ٣ظٞكَ حُ٘ٚ ػ٠ِ ٌٛٙ ح٤ُٜ٘ش ٣٘زـ٢ طٞكَ ٓـٔٞػش ٖٓ 

هطق رؼ٠خ ٖٓ ححُٞٓخثَ حُِّـ٣ٞش طْٜٔ ك٢ ٝكيطٚ حُ٘خِٓش، ُٝظ٤ٟٞق ًُي ٠َٗد حُٔؼخٍ ح٥ط٢: "

حٍُٞٝى، ٟؼٜخ ك٢ ٣َِٛٓش هخػش ح٤٠ُٞف"، كخ٤ٔ٠َُ "ٛخ" ٛٞ حَُحر٢ ح١ٌُ ٠٣ْ حُـِٔش حُؼخ٤ٗش 

ْ رطِذ ٓؼ٤ٖ، كٔخ ؿؼَ حُـِٔظ٤ٖ ٓظَحرطظ٤ٖ ٛٞ ٝظ٤لش ا٠ُ ح٠ُٝ٧ ك٢ ٝكيس ٤ٜٗش طل٤ي حُؼِ

ح٩كخُش حُوز٤ِش ٤ٔ٠َُِ "ٛخ" ك٢ حُـِٔش حُؼخ٤ٗش ػ٠ِ ًِٔش "حٍُٞٝى" ك٢ حُـِٔش ح٠ُٝ٧، كخُؼ٬هش 

 ٤ٔ٠َ "ٛخ" ٝر٤ٖ "حٍُٞٝى" ٢ٛ حُظ٢ ٝكَص ح٤ُٜ٘ش.حُر٤ٖ 
 

 . يؼبَُشهب:5-4

 "ُٞلـخٗـؾ ى٣ٍٔـ٬ٍ"كٝ، Robert de Beaugrande  "ى١ رٞؿَحٗـي ٍٝرَص"٣وظَف        

 Wolfgang Dressler  ُٚ٘ك٢ ًظخرٜٔخ "ٓيهَ ا٠ُ حُِٔخ٤ٗخص ح٤ُٜ٘ش" ٓزؼش ٓؼخ٤٣َ  طـؼَ ٖٓ ح 

َ ٢ٛ: ح٫طٔخم، ح٫ٗٔـخّ، ٤ظٚ اًح ؿخد ػَٜ٘ ٖٓ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ، ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣ٜٜٗخ أٝ طلويٙ ٗ

، ح٩ػ٤ٓ٬ش، حُٔوخ٤ٓش، حُظ٘خ٤ٙشوزُٞٔ، ح٣ُشئوٜحُ
(2)

َٛٔخ طوِن ح٤ُٜ٘ش ٗظحُظ٢ ك٢ ٢ٛٝ   ،

 . Non- Texte ٝط٤ِٔ حُ٘ٚ ػٖ ح٬ُٗٚ

                                                 
 (1 )
Shirly Carter – Thomas, op.cit.  p40.                                                                                                                              

 :إلى  دة على سبٌل المثالٌمكن العو  (1)
 .107-97. ص 1998، عالم الكتب، القاهرة 3: تمام حسان، ط ند، النص والخطاب واإلجراء، ترجمةروبرت دي بوجرا-
 .83. ص 1996 بٌروت -، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء1محمد مفتاح، التشابه واالختالف، نحو منهاجٌة شمولٌة، ط -

 .84-83. ص 2007األردن  -، عالم الكتب الحدٌث، أربد1الخطاب الشعري، ط لتحلٌل لسانٌات النص نحو منهج أحمد محمد مداس، -
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ٝهي هخّ ٌٛح حُظ٤ٜ٘ق ػ٠ِ حُ٘لٞ ح١ٌُ ٣ؤهٌ ك٢ حُلٔزخٕ ؿ٤ٔغ أ١َحف حُؼ٤ِٔش حُظٞح٤ِٛش،       

 خ ٓؤٔش ًٔخ ٢ِ٣:ٖٔٝٓ ًُي ؿخءص ٓؼخ٤٣َٛ

 .ٝٛٔخ ح٫طٔخم ٝح٫ٗٔـخّٓخ ٣ظَٜ رخُ٘ٚ ك٢ ًحطٚ:  -

 .٤شوزُٞٔحُ ٝ ٣شوٜئ:حًُخٕ حُٔٔظؼَٔ ٓ٘ظـخ أٝ ٓظِو٤خأ٘ٚ ٓٞحء ٓخ ٣ظَٜ رٔٔظؼ٢ِٔ حُ -

.  حُظ٘خٙ، شـحُٔوخ٤ٓ ٤ش،٬ٓـح٩ػ  :٢ حُٔل٢٤ رخُ٘ٚـخى١ ٝحُؼوخكـخم حُٔـَ رخ٤ُٔـٓخ ٣ظٜ -
(1)

 

 

« Cohésion » االتسبق -5-4-1
 : 

٣ظْٔ رٜخ ًَ ح٫طٔخم ك٢ حُِّـش ٓخ ًخٕ ػ٠ِ ٗظخّ ٝحكي ٓ٘ظظْ، ٝك٢ ح٫ٛط٬ف ٛلش ٣ؼ٢٘        

هطخد ٓظـخْٗ )ٓ٘ظْ( حُٞكيحص ٓٞحء ًخٗض ٌٛٙ حُٞكيحص ٓلَىحص أٝ ؿَٔ، ٝٛٞ ٓخ ٣ؼ٢٘ إٔ 

 طٌٕٞ ٌٛٙ حُٞكيحص ٓ٘ظٔش ٝٓظـخٗٔش حػظٔخىح ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼ٬هخص أٝ حَُٝحر٢ ح٤ٌُِ٘ش. 

خ ٔك٢ ٤ٓخم ػَٟٜ "ٛخ٤ُيح١" ٝ"ٍه٤ش كٖٔ"ا٠ُ ٝؿٜش ٗظَ  "ٓلٔي هطخر٢"٤٘٣َٝ       

ٔن رٜخ أؿِحء حُ٘ٚ ٓلووش ك٢ ًُي ٝكيس ٓظٔخٌٓش، كخ٫طٔخم أىحس اؿَحث٤ش ٛخٓش ظ٤خص حُظ٢ ط٤ٌُِل

 :٣ٝظَٜ ًُي ك٢ حٌَُ٘ ح٥ط٢ ،ُظل٣َن ٝحُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُ٘ٚ ٝح٬ُٗٚحك٢ 

« Cohérence »االَسجبو  -5-4-4
  : 

ح٫طٔخم ح٫ٗٔـخّ ٗؤٗٚ ٗؤ٣ٕؼي       
ي ٜٗخ إٔ ٗـك٬ ٣ٌٖٔ » ٖٓ ٓظخَٛ ح٤ُٜ٘ش حٓظَٜ ٭٭

«ٔوخظٓ٘ٔـٔخ ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓ
(1)

٤٘٣َٝ ٌٛح حُٜٔطِق ا٠ُ طٔخٓي حُ٘ٚ ٝحٗٔـخٓٚ ٖٓ ك٤غ  ،

 ٗوَ حُٔؼِٞٓخص ٝح٠ُٔخ٤ٖٓ.

                                                                                                                                                               
 .92-75. ص 2001أحمد عفٌفً، نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة -

- Oswald Durcot et Jean- Marie Schaeffer, op.cit , p 595 – 607. 
 .154ص. 1991أغسطس -ٌولٌو، 2-1، العددان10مج  ،ص الشعري دراسة فً قصٌدة جاهلٌة"،مجلة فصولنحو أجرومٌة للن"سعد مصلوح، ظر ٌن (2)

 .13. ص 1997، الجزائر 11، مجلة اللّغة واألدب، ع "فان دٌك وعلم النص"عبد القادر بوزٌدة، وٌنظر أٌضا     
   وردت ترجمات عدٌد لمصطلح« Cohésion ».االتساق، السبك، التضام، التماسك، الترابط : 
   وردت ترجمات عدٌد لمصطلح« Cohérence ».االنسجام، االتساق، الحبك، التناسق، التماسك المعنوي، االلتحام : 

، مقابل األجنبًالثر داللة على األكالعرب، و االنسجام" من بٌن الترجمات األخرى ألنهما األكثر استعماال عند الباحثٌناخترنا مصطلحً "االتساق و 

 .Cohésion االتساق :    - Cohérenceاالنسجام : 

 المرسل

-1-مقطع لغوي   
توفر أدوات 
 االتساق

ابطةجمل متر  نص 

-2-مقطع لغوي   
انعدام  أدوات 

 االتساق

جمل غٌر 
 مترابطة

 النص
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ٝطؼظزَ حُليٝى ر٤ٖ ح٫طٔخم ح٢ُٜ٘ ح١ٌُ ٣ظلون رل٠َ أىٝحص ُٔخ٤ٗش، ٝح٫ٗٔـخّ ح٢ُٜ٘        

ّٕ ـح١ٌُ ٣ٔظويّ حٓظي٫٫ص ؿ٤َ ُٔخ٤ٗش ٌِٓ٘ش ٓؼويس ُِـخ٣  ٢ ـش حُظـغ ح٤ُٜ٘ـَ ٖٓ حُٞهخثـًؼ٤ ش، ًُي أ

ّٕ ٛ٘خى حٗؼيٛخ ؿِء حُزخكؼ٤ٖ  ٖٓ ٖٓ ح٫ٗٔـخّ ٗٔظط٤غ إٔ ٗلَٔٛخ رؤىٝحص ُـ٣ٞش ٓل٠ش. كظ٠ أ

    Maingueneau" ٞٗٞـٓخٗ" ٖٝٓ ٛئ٫ء ٗٔـخّ ر٤ٖ ح٫ٗٔـخّ ٝح٫طٔخم،٬ُٖٓ ؿٔغ ك٢ ٓلٜٞٓٚ 

«(ٟٓٞؼ٢)٫طٔخم ٝح (ػخّ)طوخرَ ٓل٢ٜٓٞ ر٤ٖ ح٫ٗٔـخّ »ح١ٌُ أًي ػ٠ِ ٝؿٞى 
(2)

، ٝأٗٚ ٖٓ 

  حُٜؼذ ؿيح حُلَٜ ر٤ٖ حُٔٔظ٤٣ٖٞ أٝ ح٤ُٔيح٤٤ٖٗ.

ّٕ ح٫طٔخم ػ٬هش طل٤َ ػ٠ِ       حُظٞحَٛ حُي٢ُ٫ حُٔٔظ٘ظؾ ٖٓ ٗظخٓٚ »ٝرٌٜح ٣ٌٖٔ حُوٍٞ أ

«حُوخٙ
 (3)

«٠ٗخحُظظخرغ ٝح٫ٗيٓخؽ حُظي٣ٍـ٢ ُِٔؼ»ح٫ٗٔـخّ ر٤٘ٔخ ٠٣ٖٔ  ،
 (4)

. 
 

 :« Intentionnalité » َخمظذًان -5-4-3

ر٘خء ٗٚ ٓظَحر٢ ٓ٘ٔـْ ٓظ٬كْ  ٖٓ ٣َطز٢ ٌٛح حُؼَٜ٘ ر٤ٜجش ٓ٘٘ت حُ٘ٚ ٝٓٞهلٚ ٝٛيكٚ      

٣ول٢ حُٔظليع هٜيٙ ك٢ ًؼ٤َ »ح٧ؿِحء، كخُٞهٞف ػ٘ي ٌٛح حُؼَٜ٘ أَٓ ٓؼوي ٝٗخثي ُِـخ٣ش اً 

ظَٝف ػ٠ِ حُٔوخّ أٝ ٤ٓخم حُلخٍ أٝ حُ ٖٙٓ حُلخ٫ص ٫ٝ ٓؼٍٞ ٖٓ حٓظو٬ٛٚ ا٫ رخػظٔخى

«حُٔل٤طش رخُٔ٘ظؾ
(5)

. 
 

 

حُلخ٫ص حُؼو٤ِش ٓؼَ ح٫ػظوخى إٔ »كبٗٚ ٣َٟ   Searleٍٍٓٞٝاًح ػيٗخ ا٠ُ ٝؿٜش ٗظَ       

«حُوٞف ٝ حُظ٢٘ٔ ٝحَُؿزش ٝحُلذ ٝ حٌَُح٤ٛش، ٌٛٙ حُلخ٫ص ٍٝحءٛخ ٓوٜي٣شٝ
(6)

 ًَ ّٕ ، اً أ

ّٕ ًَ ٗٚ ػزخٍس حٗلؼخٍ طلًَٚ ٍؿزش ٓخ ٢ٛ حُوٜي ٓٞحء ًخٕ ُـ١ٞ أّ ؿ٤َ ُـ١ٞ، ٝػ٠ِ  ٌٛح كب

 ػٖ طل٤َٔ ٝا٠٣خف ُز٤٘ش ٓوٜي٣ش ٓٞؿٞىس ىحهِٚ، ٝطَرطٚ رز٤جظٚ.
 

 

   :« Acceptabilité » ُخمجىنًان -5-4-2

ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخ٫ٗٔـخّ ٝح٫طٔخم رٜلش هخٛش،  ن رخُٔظِو٢، ٝهزُٞٚ أٝ ػيّ هزُٞٚظؼِط        

حُوزٍٞ ٣ظ٠ٖٔ ٓٞهق »:"ؿَحٗيٍٝرَص ى١ رٞ"٣وٍٞ ٝحُو٠ٞع ُِوٞحػي حُ٘ل٣ٞش رٜلش ػخٓش، 

ٓٔظوزَ حُ٘ٚ اُحء ًٕٞ ٍٛٞس ٓخ ٖٓ ٍٛٞ حُِّـش ٣٘زـ٢ ُٜخ إٔ طٌٕٞ ٓوزُٞش ٖٓ ك٤غ ٢ٛ ٗٚ 

                                                                                                                                                               
 .439. ص 1999، الجزائر، دٌسمبر 12، مجلة اللّغة واألدب، ع"مقاربة لسانٌة وٌةحول االتساق فً نصوص المرحلة الثان"مفتاح بن عروس،   (1)

(2)
 Dominique Maingueneau, Éléments de linguistique pour le texte littéraire, Dunod , Paris 1993. p 157.  
 (3)
George Elia-Sarfati, Éléments d’analyse du discours, Armand Colin, Paris 2005. p 28-29.  
 (4)
Oswald Ducrot  et  Jean- Marie Schaeffer , op.cit.  p 604.  

 .346ص.2007دنٌا الطباعة والنشر،اإلسكندرٌة، دار الوفاء ل1طحدثٌن دراسة لغوٌة نحوٌة داللٌة،والم م خلٌل، نظرٌة السٌاق بٌن القدماءعبد النعٌ (5)
(6   )

 .80سابق، ص أحمد عفٌفً، المرجع ال
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«١ً ٓزي ٝحُظلخّ
(1)

ّٕ حُ حُظ٢ طظٔخٓي ٝط٘ٔـْ ٓغ Signification  رخُي٫ُش شَٓطزط ٤شوزُٞٔ، أ١ أ

 ٟ.ك٢ ًُي رخه٢ حُي٫٫ص ح٧هَ سُي٫٫ص حُظ٢ ٣طَكٜخ حُ٘ٚ ٓٔظزؼيح

 

ظؼِن أ٠٣خ رخُظَٝف حُظ٢ طل٢٤ ط خرٔ٘ظؾ حُ٘ٚ ٝٓظِو٤ٚ، كبٜٗ شَٓطزط ٤شوزُٞٔحُ ضٝاًح ًخٗ       

 .ح١ٌُ ٣ٔخػي ػ٠ِ حُلٌْ رخُوزٍٞ أٝ ػيٓٚ ٌٛح ح٧ه٤َ ، Contexte رٜٔخ أ١ حُٔٞهق أٝ ح٤ُٔخم
 

 

 :« Informativité »اإلخجبسَخ  -5-4-5

رٞحٓطش  ش ا٠ُ حُِٔظو٢ ػٖ ٣َ١ن حُ٘ٚ حُِّـ١ٞا٣ٜخٍ ى٫٫ص ٓؼ٤٘ ا٠ُ  ٣ٜيف ًَ ٗٚ       

ٓخ ٣وٚ حَُٓخُش حُِـ٣ٞش »ٓؼ٤خٍ ح٩هزخ٣ٍش أٝ ح٩ػ٤ٓ٬ش ًٔخ ط٠ٔٔ ػخىس، ٝحُظ٢ طؼَف ػ٠ِ أٜٗخ 

«حُظ٢ طلَٔ ك٢ ٌَٗ ؿَٔ، طل٤َ ػ٠ِ ٜٗٞٙ ٓخروش طلَٔ ٗلْ حُٔئَٗحص حُِـ٣ٞش
(2)

. 
 

ك٤غ ٣ويّ  ،ٔ٘ظؾ ٝحُٔظِو٢ ك٢ حُٞهض ًحطٚرخُٝ أ٠٣خ  ،رز٤٘ش ح٣َُٝٚ٘طز٢ ٓؼ٤خٍ ح٩هزخ٣ٍش        

ك٢ كْٜ  ٝحُظ٢ طٌٕٞ ٜٓٔش خثغ ح٤ُٜ٘ش حُظ٢ ٣ٌِٜٔخ حُٔظِو٢،حُٔ٘ظؾ ٜٗٚ ر٘خء ػ٠ِ طٞهغ هز٢ِ ُِٞه

 .حُ٘ٚٓوظِق ى٫٫ص 
 

 

   : « Situationalité » انًمبيُخ -5-4-6

ؿِٚ حُ٘ٚ، كخُ٘ٚ ح١ٌُ أٗ٘ت ٖٓ أ Situation ٤٘٣َ ٌٛح حُٜٔطِق ا٠ُ حُٔٞهق أٝ حُٔوخّ       

ٍػخ٣ش ) كبٕ حُٔوخ٤ٓش ٝػ٠ِ ٌٛح ٣ٌٕٞ ٓظؤػَح رخُٔٞهق َٓحػ٤خ ُٚ، هخىٍح ػ٠ِ حُظؤػ٤َ ك٤ٚ،

 طظ٠ٖٔ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طـؼَ حُ٘ٚ َٓطزطخ رٔٞهق ٓخ.(حُٔٞهق

        

 

 : « Intertextualité » صبانتُ-5-4-7

خٛط٬ف حُ٘وي حُؼَر٢ حُوي٣ْ ظخَٛس حُظ٘خٙ رخ٫ٛط٬ف حُٔؼخَٛ، ٝحَُٔهش ح٧ىر٤ش رطؼي        

هخص ٓغ ظخَٛس ٤ُٔض كي٣ؼش رَ هي٣ٔش هيّ ح٥ىحد ٝحُلٕ٘ٞ، كٌَ ٗٚ ٣ظ٠ٖٔ ػ٬ ،ٝحُ٘وي حُـَر٢

ّٕ ًَ ٗٚ ٫ ٣٘طِن ٖٓ ػيّ، رَ ٣ظلخػَ ٓغ ؿ٤َٙ ٖٓ كٜٗٞٙ ٓخروش ػ٤ِٚ أٝ رخ٧ َٟ أ

 حُٜ٘ٞٙ ٩ٗظخؽ ٗٚ ؿي٣ي.

 

ّٕ حُ٘ٚ ًٔخ طوٍٞ        كخٍ ُِٜ٘ٞٙ ٝطيحهَ ٢ٜٗ، كل٢ ٗٚ ٓؼ٤ٖ ٛٞ طَ» "ؿ٤ُٞخ ًَٓظ٤لخ"ا

«طظوخ١غ ٝطظ٘خك٠ ِٓلٞظخص ػي٣يس ٓوظطؼش ٖٓ ٜٗٞٙ أهَٟ
(2)

، كخُ٘ٚ إً ٝحهغ ر٤ٖ ٗٚ ٓخ 

 ٓٞؿٞى ٝٓـٔٞػش ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُٔخروش ػ٤ِٚ.

                                                 
 .104سابق، ص روبرت دي  بوجراند، المرجع ال  (1)
 .104أحمد محمد مداس، المرجع السابق، ص   (2)
 .21ص سابق، ٌفا، المرجع الجولٌا كرست  (1)
 .83أحمد عفٌفً، المرجع السابق، ص  (2)
 ، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع  ( 3)
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ّٕ ُِظ٘خٙ ى       ٣ئًي ٝؿٞى حَُٝحر٢ ػ٠ِ »ك٤غ أٗٚ ٍٝ ًز٤َ ك٢ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ ٝػ٠ِ ٌٛح كب

«ٓٔظٟٞ حُ٘ٚ حُٞحكي
(2)

٣ويّ حُٔؼ٠٘ ك٢ طو٤َِ ح٫كظٔخ٤ُش حُي٤ُ٫ش، أٝ ٍرٔخ طلي٣ي »ًٔخ أٗٚ ، 

«حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ ٣ـٔٞ ػ٠ِ حُٔظِو٢
(3)

.  

أه٤َح ٝرؼي حٓظل٠خٍ ٓوظِق ٓؼخ٤٣َ ح٤ُٜ٘ش، ٣ظَٜ ؿ٤ِخ إٔ ٓٔؤُش حُلَٜ ر٤ٖ ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣َ       

كظ٠ ٝإ  ٤شوزُٞٔٓؼ٤خٍ حُكٔؼ٬  ،طظيحهَ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ رٍٜٞس ًز٤َساً أٜٗخ  ،ٓٔؤُش رخُـش حُظؼو٤ي

حٍطز٢ رخُٔظِو٢ كبٗٚ ٣َطز٢ أ٠٣خ رٔ٘ظؾ حُ٘ٚ ٝرخ٤ُٔخم حُٔخى١ ُٚ، ٝٓؼ٤خٍ ح٩هزخ٣ٍش ح١ٌُ ٣َطز٢ 

 رخُٔ٘ظؾ ٝحُٔظِو٢...أ٠٣خ ٣ظَٜ ؼوخك٢ حُٔل٢٤ رخُ٘ٚ رخ٤ُٔخم حُ

ّٕ ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣َ طٜظْ رخُ٘ٚ ك٢ كي ًحطٚ ٝرخُظَٝف حُٔل٤طش رٚ ٖٓ ٓ٘ظ       ؾ كٌٔخ ٬ٗكع كب

 ٣ـذ إٔ طظٞكَ ك٢ حُ٘ٚ ٤ُظلون رٜخ ح٫ًظٔخٍ ح٢ُٜ٘. ، ٢ٛٝ ١َٝٗ ٝٓظِن ٤ٓٝخم هخٍؿ٢

ّٕ ط٘خُُٜٝٝٔخ ًخٕ ح٫طٔخم ٝح٫ٗٔـخّ ػ٣َٜٖ٘ ٜٓ      ك٢ ٌٛٙ  - خ٤ٖٔٔ ٖٓ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ كب

 ٝٓ٘لخٍٝ إٔ ٗٔؼَ ٌُٜٙ حُؼ٘خَٛ رخٌَُ٘ ح٥ط٢:  .٤ٌٕٓٞ رَ٘ف ٓلَٜ ٝٓؼٔن -حُيٍحٓش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 :انفظم األول   .

    

متسقة جمل  المتلقً 

التناص -المقامٌة-اإلخبارٌة نسجاماال  التناص -المقامٌة-اإلخبارٌة   

ٌةقبولمال النص ٌةقصدمال   

 المنتج
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 ٝ ح٫ٗٔـخّ ك٢ حُٔوظَكخص حُـَر٤شحُٔزلغ ح٧ٍٝ: ح٫طٔخم      

       Iح٫طٔخم ح٢ُٜ٘.    - 

 ط١ٞجش. -1        

 ًٗٔٞؽ ٛخ٤ُيح١ ٍٝه٤ش كٖٔ. -2      

 ح٩كخُش -2-2       

 ح٫ٓظزيحٍ -2-2       

 حُلٌف  -2-3       

 حَُٞٛ  -2-4       

 ح٫طٔخم حُٔؼـ٢ٔ -2-5       

      П- ّح٫ٗٔـخ 

 .ط١ٞجش -1         

 ًٗٔٞؽ كخٕ ى٣ي. -2        

 حُظَحر٢. -2-1        

 ح٫ٗٔـخّ. -2-2        

 طَط٤ذ حُوطخد. -2-3        

 حُز٤٘ش حٌُزَٟ. -2-4         

 ًٗٔٞؽ ؽ. د. رَحٕٝ ٝ ؽ. ٣ٍٞ. -3         

 ٓزخىة ح٫ٗٔـخّ. -3-1         

 .ح٤ُٔخم -3-1-1         

 ٢.ٓزيأ حُظخ٣َٝ حُٔلِ -3-1-2         

 ٓزيأ حُو٤خّ. -3-1-3         

 حُٟٔٞٞع. -3-1-4         

 ػ٤ِٔخص ح٫ٗٔـخّ. -3-2         

 ح١٩خٍحص حُٔؼَك٤ش. -3-2-1         

 حُٔيحٍحص. -3-2-2         
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 حُٔوططخص ح٤ٌُ٘ٛش. -3-2-3           

 ح٧ٗٔخم ح٤ٌُ٘ٛش. -3-2-4           

 ح٫ٓظ٘ظخؿخص. -3-2-5           

 حُٔٔخٛٔخص حُؼَر٤ش ك٢ ٓـخٍ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ ٝىٍحٓش ح٫طٔخم ٝح٫ٗٔـخّ.حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ:          

 ط١ٞجش. -1          

 حُظَحع حُز٬ؿ٢ -2          

 .حُـَؿخ٢ٗ ٝحُزلغ ػٖ ح٫ٗٔـخّ -2-1          

 .حٌُٔخ٢ً ٝحُيٍحٓش حُظيح٤ُٝش -2-2          

 .حُظَحع حُ٘وي١ -3          

 كخُّ حُو١َخؿ٢٘: ٖٓ ٓٔظٟٞ حُـِٔش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُ٘ٚ. -3-1          

  .حُظَحع حُي٢٘٣ -4          

 ػِّٞ حُوَإٓ. -4-1          

 .ح٢ًٍُِ٘ ٝ حُٔ٘خٓزش ر٤ٖ ح٣٥خص -4-1-1          

                   ح٢١ٞ٤ُٔ ٝط٘خٓذ حٍُٔٞ -4-1-2          

 .ػِْ حُظل٤َٔ -4-2          

 ٤ٓي هطذ ٝ حُظٔخٓي ح٢ُٜ٘. -4-2-1          

 ٓؼ٤ي ك١ٞ ٝٗلٞ حُ٘ٚ. -4-2-2          

 .خـبد انغشثُـبو فٍ انًمتشدــبق واالَسجـ: االتساألولج ـانًجذ
 

I- ٍــانُظ بقــاالتس: 
 

 :تىطئـخ -1
 

       ّٕ ّٕ ح٫طٔخم ٝحؿذ ١ٍَٟٝٝ ك٢ أ١ ٗٚ، ًُي أ طظلن ًؼ٤َ ٖٓ حُيٍحٓخص حُـَر٤ش ػ٠ِ أ

ؿِٔش  ًَ ؿِٔش طٔظِي رؼٞ أٌٗخٍ حُظٔخٓي ػخىس ٓغ حُـِٔش حُٔخروش ٓزخَٗس، ٖٓ ؿٜش أهَٟ ًَ»

طلظ١ٞ ػ٠ِ ح٧هَ ػ٠ِ ٍحرطش ٝحكيس طَرطٜخ رٔخ كيع ٓويٓخ، ٝرؼٞ آهَ ٖٓ حُـَٔ ٣ٌٖٔ إٔ 



 

 

 29 

«٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٍحرطش طَرطٜخ رٔخ ٓٞف ٣ؤط٢
(1)

كٌِٜٙ ح٧ىٝحص ٝحَُٝحر٢ ىٍٝ ًز٤َ ك٢ طلو٤ن  ،

حُٞكيس ح٤ٌُِش ُِ٘ٚ، ٝاًح ه٬ حُ٘ٚ ٜٓ٘خ كبٗٚ ٣ٜزق ػزخٍس ػٖ ؿَٔ ٛ٘ش ٫ ٣َر٢ ر٤ٜ٘خ أ١ 

حُؼ٬هخص ر٤ٖ ر»حء حُـِٔش حُٞحكيس كو٢، رَ أ٠٣خ . ٝح٫طٔخم ًؼ٬هش ٫ ٣ٜظْ رخَُر٢ ر٤ٖ أؿِ ٍحر٢

«ؿَٔ حُ٘ٚ ٝكوَحطٚ
(2)

، ٝكظ٠ ر٤ٖ حُٜ٘ٞٙ حٌُٔٞٗش ٌُِظخد حُٞحكي، ٌٛٙ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُـَٔ 

ّٕ ح٫طٔخم ح٢ُٜ٘ ٛٞ أْٛ ٢ٗء رخُ٘ٔزش  ٝأؿِحثٜخ ٢ٛ حُٜٔيٍ حُٞك٤ي ٤ُِٜ٘ش، ٌٝٛح ٓخ ٣ئًي أ

 ظل٤َِ ح٢ُٜ٘.ُِ

 

 ًَىرج هبنُذاٌ وسلُخ دسٍ: -4

 

ًٗٔٞؿخ ٛخٓخ »ٖٓ ه٬ٍ ًظخرٜٔخ "ح٫طٔخم ك٢ حُِّـش ح٫ٗـ٣ِ٤ِش" "ٍٖه٤ش كٔ"ٝ "ٛخ٤ُيح١" هيّ     

«ٝهخٛخ ك٢ حطٔخم حُ٘ٚ
(3)

ٔخٜٗٔخ حُؼ٤ٔن اً هخٓض ٝؿٜش ٗظَٛٔخ ك٢ ٤ًل٤ش طٌَ٘ حُ٘ٚ ػ٠ِ ا٣، 

ّٕ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ ٍحص ُـ٣ٞش ٓؼ٤٘ش ٍحرطش ر٤ٖ ؿَٔ ُـ٣ٞش ك٢ ٓظظخ٤ُش ٓخ ٢ٛ ٟٓٞ ىٍحٓش حػظزخ رؤ

 ّٕ ٌٛٙ ح٫ػظزخٍحص ك٢  ٝطظٔؼَ ٞى طِي ح٫ػظزخٍحص.٣ٌظٔذ ٤ٜٗظٚ ا٫ّ ٖٓ ٝؿ حُ٘ٚ ٫هط٤ش، ٝأ

» ٢حُٔؼـٔ ح٫طٔخم ،َٛحُٞ،  حُلٌف،  ح٫ٓظزيحٍ،  شػ٬هش ح٩كخُ»
 (4) 

حُؼ٘خَٛ ٌٛٙ ٗظ٘خٍٝ  .

 رخُظل٤َٜ ًٔخ ٢ِ٣:

 

 

 

 Référence اإلدبنخ: -4-1

ٌحطٜخ ٖٓ إٔ حُؼ٘خَٛ حُٔل٤ِش أ٣ّخ ًخٕ ٗٞػٜخ ؿ٤َ ٌٓظل٤ش ر "ٍه٤ش كٖٔ"ٝ "ٛخ٤ُيح١"٣َٟ        

ش ــخُش ػ٬هـٝح٩ك»٠ُ ٓخ ط٤َ٘ ا٤ُٚ ٢ً ٣ظْ طؤ٣ِٜٝخ ش ا٠ُ حُؼٞىس اؿك٤غ حُظؤ٣َٝ، ك٢ٜ ك٢ كخ

«ػٔش كبٜٗخ ٫ طو٠غ ُو٤ٞى ٗل٣ٞش ش، ٖٝٓـى٤ُ٫
(4)

ٍٝس ططخرن ، رَ ُو٤ي ى٢ُ٫ ٓظٔؼَ ك٢ َٟ

 . ٝحُؼَٜ٘ حُٔلخٍ ا٤ُٚ  ٤َُوٜخثٚ حُي٤ُ٫ش ر٤ٖ حُؼَٜ٘ حُٔلح
 

 ألسبو اإلدبنخ: -4-1-1

 ٣ؤْ حُزخكؼخٕ ح٩كخُش ا٠ُ ه٤ٖٔٔ:       

                                                 
 .93سابق، ص الفقً، المرجع ال صبحً إبراهٌم  (1)

(2)  
Shirly Carter - Thomas, op.cit, p 21.                                                                                                    

(3)
  Ibid, p                                                                                                                                    .23  

 (4)
Marie- Anne Paveau et  Georges- Elia Sarfati, Les grandes théories de la linguistique de la grammaire comparée a 

la pragmatique, Armand Colin, Mars 2003. p188 . 
(4) 

 .17. ٙ 2006ر٤َٝص  -، حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، حُيحٍ حُز٠٤خء2ٓلٔي هطخر٢، ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ ٓيهَ ا٠ُ حٗٔـخّ حُوطخد ، ١ 
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 Référence situationnelle :إدبنخ يمبيُخ /أ

كش ٝطظٞهق ػ٠ِ ٓؼَ»طل٤َ ا٠ُ حُؼخُْ   ٢ٛٝRéférence exophorique اكخُش هخٍؿ٤ش       

 ر٤ٖ ا٤ُٚ ٖٓ حُٔلخٍخم حُلخٍ أٝ ح٧كيحع ٝحُٔٞحهق حُظ٢ طل٢٤ رخُ٘ٚ كظ٠ ٣ٌٖٔ ٓؼَكش ٤ٓ

«٤ٗخء ٝح٬ُٔرٔخص حُٔل٤طش رخُ٘ٚح٧
(1)

. 

 Référence textuelle: إدبنخ َظُخ /ج

٢ٜٗ رؼَٜ٘ آهَ  ػَٜ٘ ط٤َ٘ ا٠ُ طؼِن  Référence endophorique  ٢ٛٝ اكخُش ىحه٤ِش       

 ٝطظلَع ا٠ُ كَػ٤ٖ:ٓخرن ػ٤ِٚ أٝ ٫كن رٚ، 

رخُؼٞىس ًٔخ ط٠ٔٔ، ك٢ٜ طؼٞى أٝ طل٤َ ػ٠ِ ٓخ أٝ اكخُش  Référence anaphorique: إدبنخ لجهُخ*

اٜٗخ ٓٞىحء  ٢ ح٬ٌُّ، ٗلٞ: ططِغ ا٠ُ حُٔٔخء،٢ٛٝ أًؼَ ح٧ٗٞحع ٍٝٝىح ك ،خ ك٢ حُوطخدًًَ ٓخرو

 ٕ.ٞحُِّ 

خ١ٍ ًٌٍٓٞ رؼيٛخ ك٢ حُ٘ٚ، ٝطؼٞى ػ٠ِ ػَٜ٘ اٗ  Référence cataphorique :إدبنخ ثؼذَخ*

 ٫ٝكن ػ٤ِٜخ، ٗلٞ: اٜٗخ ٓٞىحء حُِّٕٞ، حُٔٔخء.

 

 ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗٔؼَ ٧ٗٞحع ح٩كخُش رخٌَُ٘ ح٥ط٢:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .41ٛزل٢ ارَح٤ْٛ حُلو٢، حَُٔؿغ  حُٔخرن، ٙ   

 اإلحالة

 نصٌة )داخلٌة( مقامٌة )خارجٌة(

 قبلٌة بعدٌة



 

 

 31 

 

 

 وسبئم اإلدبنخ: -4-4-4

 انضًبئش: /أ

 ح٠ُٔخثَ حُٞؿٞى٣ش: طظٔؼَ ك٢ ٟٔخثَ. *

 حُٔظٌِْ: ٝٛٞ ًَِٓ حُٔوخّ ح٫ٗخ١ٍ. -

 ٓوخرَ حُٔظٌِْ ٝٓ٘خًٍٚ ك٢ حُٔوخّ ح٫ٗخ١ٍ. ذ: ١ٞٛٝخؤحُ -

حُ٘ٚ ٝحُـٔغ ر٤ٖ ٣وّٞ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ ح٠ُٔخثَ ريٍٝ أٓخ٢ٓ ك٢ حَُر٢ ر٤ٖ أؿِحء  ذ:ثخحُـ -

أهٔخٓٚ.
(1)

 

 ح٠ُٔخثَ ح٤ٌُِٔش: أْٛ ٓخ ٤ٔ٣ِٛخ ٢ٛ أّٜٗخ كخ٫ص ِٓىٝؿش ُِٔخُي ٝحُِٔٔٞى ك٢ ح٥ٕ ًحطٚ. *

 

 أسًبء اإلشبسح: /ج

ح٩كخ٤ُش، ٝٛ٘خى ػيس آٌخٗخص ُظ٤ٜ٘لٜخ آخ ٝكن  ُؼخ٤ٗش ٖٓ ٝٓخثَ ح٫طٔخم٤ِٓٞش ح٢ٛ حُ     

-ٌٛٙ)، ٝحُوَد(ًُي... - طِي)أٝ حُزؼي ٛ٘خى...(، -ٝحٌُٔخٕ)ٛ٘خ ،(٣ٞٓخ... -ؿيح)حُظَك٤ش: حُِٓخٕ

 .(ٌٛح...
 

 أدواد انًمبسَخ: /ج

وش ٝحُظ٘خرٚ ٣ٝوٜي رٜخ ٝؿٞى ػ٣َٜٖ٘ ٣وخٍٕ حُ٘ٚ ر٤ٜ٘ٔخ، ٝط٘ؤْ ا٠ُ ػخٓش )حُٔطخر     

 ٝح٫هظ٬ف( ٝا٠ُ هخٛش )٤ًل٤ش ٤ًٔٝش(.

 

 Substitution االستجذال: -4-4

٣ٞٞ ػَٜ٘ ُـ١ٞ ك٢ حُ٘ٚ ٓلَ ػَٜ٘ ُـ١ٞ آهَ ٓؼ٤ٖ، ٠ٔٔ٣ٝ ؼط»٣وّٞ ػ٠ِ        

«كَ ٓلِٚ حُٔٔظزيٍ رٚحُؼَٜ٘ ح٧ٍٝ حُٔٔظزيٍ ٓ٘ٚ، ٝح٥هَ ح١ٌُ 
(2)

، ٣ٝوغ ٌٛح ح٫ٓظزيحٍ ىحثٔخ 

 حُٔؼـ٢ٔ ر٤ٖ ًِٔخص أٝ ػزخٍحص. ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُ٘ل١ٞ

 

                                                 
 .18سابق، ص ٌنظر محمد خطابً، المرجع ال  (1)
(2)

، ٓئٓٔش حُٔوظخٍ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُوخَٛس 1ُط٬٤ٔف ٝح٤ٍُُٗٝخى، ٓيهَ ا٠ُ ػِْ حُ٘ٚ ٬ٌ٘ٓص ر٘خء حُ٘ٚ، طَؿٔش: ٓؼ٤ي كٖٔ رل١َ٤، ١   

2003 ٙ .61. 
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ر٤ٖ أ١ ػ٬هش  ،هز٤ِش ح٢ُٜ٘ ٓؼظْ كخ٫ص ح٫ٓظزيحٍ»إٔ  "ٍه٤ش كٖٔ"ٝ "ٛخ٤ُيح١"٬٣ٝكع       

«ٓظويّػَٜ٘ ٝر٤ٖ ػَٜ٘ ٓظؤهَ 
(1)

ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٠٣ل٢ حُطخرغ ح٫ٓظَٔح١ٍ ك٢ حُ٘ٚ، ٌٝٛح  ، 

 .كوشًُٝي ُٞؿٞى حُؼَٜ٘ حُٔٔظزيٍ رٚ رٌَ٘ ٓخ ك٢ حُـِٔش ح٬ُ
 

 ٣ٝ٘ؤْ ح٫ٓظزيحٍ ا٠ُ ػ٬ػش أهٔخّ:       

 

 Substitution nominal: حٓظزيحٍ ح٢ٔٓ -أ

ػ٤خر٢ هي٣ٔش ؿيح، ٣ـذ "٣ٝٔؼَ رخٓظويحّ ػ٘خَٛ ُـ٣ٞش ح٤ٔٓش ٓؼَ: آهَ، ٗلْ، ٗلٞ هُٞ٘خ:        

 ."أهَٟ"رٌِٔش  "ػ٤خد"، كل٢ ٌٛٙ حُـِٔش ػٟٞض ًِٔش "إٔ أٗظ١َ أهَٟ ؿي٣يس
 

 

 Substitution verbal: حٓظزيحٍ كؼ٢ِ -ز

ّٕ ًَ ٓـَّ َٛ طظٖ إٔ حُٔـَّ حُٔخٍم ٣٘خ"لؼَ": ٣ٝ٣ظْ رٞحٓطش حُلؼَ "        ٍ ػوخرٚ ؟ أظٖ أ

 ، كخُـِٔش حُلؼ٤ِش "٣٘خٍ ػوخرٚ" حٓظزيُض رٌِٔش "٣لؼَ"."ٓخٍم ٣لؼَ

 

 Substitution clausal: حٓظزيحٍ ه٢ُٞ -ؿ

 :(د)ٝ (أ)٤ٜٖ ٗوٖ ٫( كٔؼ٬ ك٢ كٞحٍ ؿَٟ ر٤ -ٌٕٞ رل٠َ )ًُي ٣       
 

 ٕ ػٖ حُؼَٔ.كٞ: ُوي أهزَطْٜ أْٜٗ ٓٞهٞ(أ)

 .: ُٔخًح هِض ُْٜ ًُي ؟(د)

 .٢ٛٝ "أْٜٗ ٓٞهٞكٕٞ ػٖ حُؼَٔ" ٖٓ حُـِٔش حُٔخروش ػ٤ِٜخ ٓزخَٗس كٌِٔش "ًُي" ؿخءص ري٫

 

 

 

 
 

  Ellipse زف:ـانذ -4-3

٣ٞؿي حُؼَٜ٘ ػ٬هش ىحهَ حُ٘ٚ، ٝك٢ ٓؼظْ ح٧ك٤خٕ » ٤٘٣َ ٜٓطِق حُلٌف ا٠ُ      

ّٕ حُلٌف ػخىس ػ٬هش هز٤ِش «حُٔلظَٝ ك٢ حُ٘ٚ حُٔخرن، ٌٛح ٣ؼ٢٘ أ
(2)

  ـق، ٝػ٬هش حُلٌف ٫ طوِ

                                                 
(1)

 .19ٓلٔي هطخر٢، حَُٔؿغ  حُٔخرن، ٙ    
 .21سابق، ص محمد خطابً، المرجع ال  (2)
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 أ١ أػَ، اً ٫ ٣لَ ٓلَ حُٔلٌٝف أ١ ٢ٗء ػٌْ ح٫ٓظزيحٍ ح١ٌُ ٣ظَى أػَح ٝأػَٙ ٣ٌٖٔ ك٢

ا٠ُ حُوخٍة ـي ك٢ حُـِٔش حُظ٢ ٣وغ ك٤ٜخ حُلٌف كَحؿخ ٣ٜظي١ ٗٝؿٞى ػ٘خَٛ ح٫ٓظزيحٍ، ٖٝٓ ػٔش 

 .ح٠ُٝ٧ ِٓجٚ حػظٔخىح ػ٠ِ ٓخ ٍٝى ك٢ حُـِٔش
 

 ،ٓخ ٣وغ ك٢ حُـِٔش حُِٜش اًح حٓظطخُضـخُزخ ك» َٛخ ٖٓ حُِّـخص ٣ٌؼَ ك٤ٜخ حُلٌفٝحُؼَر٤ش ًـ٤      

«ٝك٢ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔٞحٟغ ٤ٓخم حُؼطق ٝ ك٢أِٓٞد حُؤْ، ٝ،  أِٓٞد ح١َُ٘ٝ
(1)

. 
 

 ٝأٗٞحع حُلٌف ػ٬ػش ٢ٛ:       

 Ellipse nominal ف ح٢ٔٓ٫:حُلٌ -أ

أ١ ٌٛح ."أ١ ٍِٓ٘ أػـزي ؟ ٌٛح ٛٞ ح٧ؿَٔ"ٝٛٞ كٌف حْٓ ىحهَ حًَُٔذ ح٢ٔٓ٫، ٗلٞ:        

 حٍُِٔ٘.

 

 Ellipse verbal حُلٌف حُلؼ٢ِ: -ز

 ح٧ٓٞحؽ. ".ٓخًح طلذ ك٢ حُزلَ ؟"ٓؼَ:        

 

 Ellipse clausal حُلٌف حُو٢ُٞ: -ؿ

 خٕ.ٓخػظ ".ًْ ٓخػش ٗٔض ؟"       

 

 Conjonction  :انىطم -4-2

 ٣ؼي حَُٞٛ ػ٬هش حطٔخم أٓخ٤ٓش ك٢ حُ٘ٚ، كٜٞ ٣ليى حُط٣َوش حُظ٢ طظَحر٢ رٜخ حُـِٔش      

أٝ ٓظظخ٤ُخص ٓظؼخهزش هط٤خ، ٢ٌُٝ طيٍى ؿَٔ  ػٖس حُ٘ٚ ػزخٍ»لحُٔخروش ٓغ ح٬ُكوش رٌَ٘ ٓ٘ظْ، 

 «حُ٘ٚ ًٞكيس ٓظٔخٌٓش طلظخؽ ا٠ُ ػ٘خَٛ ٍحرطش ٓظ٘ٞػش طَٜ ر٤ٖ أؿِحء
(2)

. 
 

ط٤ٜ٘لخ ٝحٓؼخ ُؼ٘خَٛ حُؼ٬هخص حُظَحرط٤ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ  "ٍه٤ش كٖٔ"ٝ "ٛخ٤ُيح١"ٝهي هيّ       

  ِحءــش طَر٢ ر٤ٖ أؿـخص طَحرط٤ـخ رؼ٬هـٚ، ٝحُظ٢ طِٝىٗـٟٞ ح٧ىٝحص ىحهَ حُ٘ـخ ػ٠ِ ٓٔظـطلو٤وٜ

 

 :٠ُ اٟخك٤ش ٝػ٤ٌٔش ٝٓزز٤ش ُٝٓخ٤ٗشحُ٘ٚ، ٝط٘ؤْ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ا

"ٝ"،  حطلخى، ٣ٝظلون ًُي رل٠َ ح٧ىحط٤ٖٝأح٩ٟخك٢: ٣َٝر٢ ر٤ٖ ٍٛٞط٤ٖ ر٤ٜ٘ٔخ ط٘خرٚ حَُٞٛ  -

 "أٝ".

 

                                                 
 .43ص  .1999اللّغوي، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة  طاهر سلٌمان حمودة، ظاهرة الحذف فً الدرس  (1)
 .23-22سابق، ص محمد خطابً، المرجع ال  (2)
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حَُٞٛ حُؼ٢ٌٔ: ٣َٝر٢ ر٤ٖ ٍٛٞط٤ٖ ر٤ٜ٘ٔخ ػ٬هش طؼخٍٝ أٝ طوخرَ، ٣ٝظْ رٞحٓطش أىٝحص  -

 ."أهَٟ، "ٌُٖ"، "رَ"، "ٓغ ًُي
 

ٝ أًؼَ، ٣ٝؼزَ ػ٘ٚ رؼ٘خَٛ حَُٞٛ حُٔزز٢: ٣ٌٔ٘٘خ ٖٓ اىٍحى حُؼ٬هش حُٔ٘طو٤ش ر٤ٖ ؿِٔظ٤ٖ أ -

 ٓؼَ "إً"، "ٌُُي".

 

حَُٞٛ ح٢ُِ٘ٓ: ٛٞ ػ٬هش ر٤ٖ أ١َٝكظ٢ ؿِٔظ٤ٖ ٓظظخرؼظ٤ٖ ٤ُ٘ٓخ، ٝأَٜٗ طؼز٤َ ػٖ ٌٛٙ  -

 حُؼ٬هش ٢ٛ "ػْ".

 

 َ ٢ٛ طو٣ٞش حَُحرطش ر٤ٖ حُـَٔ ٝؿؼِٜخ ٓظٔخٌٓش.ػٔش ًخٗض حُٞظ٤لش ح٧ٓخ٤ٓش ُِٞٛ ٖٝٓ

 

  Cohérence lexicale االتسبق انًؼجًٍ: -4-5

 ٣ؼي آهَ ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حطٔخم حُ٘ٚ، ٣ٝؤهٌ ه٤ٖٔٔ أٓخ٤٤ٖٓ:      

 

  Réitérationانتكشَش:  /أ

َٓحىكش أٝ ٌُِٔش  أه٣ٌَٟٕٞ رظٌَحٍ ٌُِٔش  أٝطَى٣ي ُلظش ٓؼـ٤ٔش ٓؼ٤٘ش، »٣ظطِذ ٌٛح حُ٘ٞع       

 شــش ٤ٌِٗــيحع ػ٬هـاكْ ك٢ ــخ ٓٔخ ٣ٜٔـ٠ُ رؼ٠ٜاَ ــٍس طل٤َٝــحٌُِٔخص حٌُٔ ّٕ كبّ ػخٓش، ٖٝٓ ػْ 

«ر٤ٜ٘خ 
 (1)

١ٞ ٌٛٙ حٌٍَُٔٝحص ٓؼخ ٓليػش َٟرخ ٖٓ لٌح ٓخ ٣ئى١ ا٠ُ ٍر٢ حُـَٔ حُظ٢ ط، ٝٛ

 ح٫طٔخم حُٔؼـ٢ٔ.

 

 Collocationانتضبو:  ج/

أٝ   طٞحٍى ُٝؽ ٖٓ حٌُِٔخص رخُلؼَ أٝ رخُوٞس ٗظَح ٫ٍطزخ١ٜٔخ رلٌْ ٌٛٙ حُؼ٬هش»ٝٛٞ       

«طِي
(2)

ّٕ حُؼ٬هش ر٤ٖ ٌٛٙ ح٧ُٝحؽ  "ٍه٤ش كٖٔ"ٝ "ٛخ٤ُيح١"، ٝكٔذ  ا٫ّ ػ٬هش ٓخ ٢ٛ كب

اٟخكش ا٠ُ ػ٬هش حُظؼخٍٝ ٛ٘خى ٍِٝٗٝ...  -ٗٔخٍ، ٛؼٞى -ر٘ض، ؿ٘ٞد -طؼخٍٝ، ٓؼَ: ُٝي

:ػ٬هخص أهَٟ ٓؼَ: حٌَُ، حُـِء، أٝ ػ٘خَٛ ٖٓ ٗلْ حُؤْ حُؼخّ
  

ٓٔطَس... ْٛ  -ِْه -ًَحّ

 ػ٘خَٛ ٖٓ حْٓ ػخّ ٛٞ ح٧ىٝحص حُٔي٤ٍٓش.

 

 

___________________________________ 

 

 .237. ص 2007، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان 1ٌوسف أبو العدوس، األسلوبٌة الرؤٌة والتطبٌق، ط (1)
(2)

 .25ٔخرن، ٙحَُٔؿغ  حُٓلٔي هطخر٢،   

ُزخكؼ٤ٖ ٝٓخثَ ح٫طٔخم حُظ٢ طؼظٔيٛخ حُٜ٘ٞٙ ك٢ طٔخٌٜٓخ ؿِٔش كـِٔش ك٢ ٗظَ ح ،إً ٌٛٙ       

ٍ ٖٓ ١َف "ٍه٤ش كٖٔ"ٝ "ٛخ٤ُيح١" ّٞ  خصُٔخ٤ٗػِٔخء ، ٌٝٛح حُظ٤ٜ٘ق ح١ٌُ هخٓخ رٚ أػ٤ي ١ٝ
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، Phrastiqueحُـ٤ِٔش »ػ٬ػش طظٔؼَ ك٢  ٍىكؼخ ُؼيس أػٔخٍ ًٍِص ػ٠ِ ٓلخٝ أػط٠ك٤غ حُ٘ٚ 

 «Superphrastiqueكٞم حُـ٤ِٔش ٝ ٓخ ، Transphrastiqueٝر٤ٖ حُـ٤ِٔش 
(1)

 . 
 

 ٨ىٝحص حُٔخروش رخٌَُ٘ ح٥ط٣ٝ:٢ٌٖٔ إٔ ٗٔؼَ ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)
 Marie- Anne Paveau et Georges- Elia Sarfati, op. cit,  p 188. 
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 أدوات االتساق

 االستبدال
(Substitution) 

 الحذف
(Ellipse) 

 الوصل
(Conjonction) 

تساق المعجمًاال  
(Cohérence lexical) 

 اإلحالة
(Référence) 

املتضا قولً فعلً اسمً قولً فعلً اسمً داخلٌة خارجٌة  التكرٌر 

 بعدٌة قبلٌة إضافً زمنً عكسً سببً
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П- بوــــالَسجا: 

 :خـىطئت -1

رظٍٜٞ حُٔظٍٜٞحص رخ٧كَٟ ٣ظؼِن  ٌُ٘ٚرٔٔظٟٞ حُظلون حُِٔخ٢ٗ، ٝ»ح٫ٗٔـخّ ٫ ٣ظؼِن        

ٓخؽ حُظي٣ٍـ٢ ٠ٖٔ حُظظخرغ ٝح٫ٗي٣ :حُظ٢ ط٘ظْ حُؼخُْ ح٢ُٜ٘ رٞٛلٚ ٓظظخ٤ُش طظويّ ٗلٞ حُٜ٘خ٣ش

«ُِّٔؼخ٢ٗ كٍٞ ٟٓٞٞع ح٬ٌُ
(1)

ش ٓوظِلش: ٢ ر٤ٖ حُٔظٍٜٞحص إٔ طٌٕٞ ٖٓ ١ز٤ؼ٣ٌٖٝٔ َُِٝحر ،

ّٕ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُٔظٍٜٞحص ، ؿخث٤شٓزز٤ش، ٓ٘طو٤ش ر٤َ ُٔخ٤ٗش خ٫ طٌٕٞ ىحثٔخ رٞحٓطش طؼ»... ًٔخ أ

"«Inférenceحُِـٞء ا٠ُ ح٫ٓظي٫ٍ " يػ٢كٞه٤ش، ٝاٗٔخ طٔظ
(2)

.  

كبّٜٗخ ك٢  -ًٔخ ًًَٗخ ٓخروخ-ك٢ ح٫طٔخم ظخَٛس ٝر٤٘ش  Connecteursح ًخٗض حَُٝحر٢ ٝاً       

«هل٤ش ٝؿ٤َ ظخَٛس ٓزخَٗس ك٢ حُ٘ٚ»ح٫ٗٔـخّ 
(3)

ّٕ هزٍٞ حُٔظِ و٢ ٌُٜح حُ٘ٚ ، ٝػ٠ِ ٌٛح كب

َحص ٝحُٔؼخٍف حُٔوظِٗش حُظ٢ ٣ٔظ٘ي ػ٤ِٜخ ك٢ حُظِٝى رٔخ ٣ِِّ ٖٓ زٓظٞهق ػ٠ِ ٓـَٔ حُو

 .حؽ حُٔؼ٠٘ ٖٓ ٌٛح حُ٘ٚهخص ٫ٓظوَحُؼ٬
 

 ًَىرج فبٌ دَك: -4

 إٔ ٣ـي "ٍه٤ش كٖٔ"ٝ "ٛخ٤ُيح١"رٜٔ٘ؾ ٣وظِق ػٖ ٜٓ٘ؾ  Van Dijk "كخٕ ى٣ي"ٍٝ خك       

ّٕ ٓلٜٞٓٚ ُِ٘ٚ ٫ ٣وظِق ػٖ  كَؿ٤ُْٜ٘ش، رخػ٠ِ ٗٚ ٓخ  رخُلٌْحُوٞحػي حُظ٢ طٔٔق ُِٔظِو٢  أ

ّٕ "ٍه٤ش كٖٔ"ٝ "ٛخ٤ُيح١"ٓلّٜٞ  ٞػش ٖٓ حُـَٔ طلٌٜٔخ ػ٬هخص حُ٘ٚ ٓـٔ»، اً ٣َٟ أ

«ٍٝٝحر٢ ٓؼ٤٘ش
(4)

 ٚ ٣وظِق ٓؼٜٔخ ك٤ٔخ ٣وِن ٌٛٙ ح٤ُٜ٘ش ك٢ حُؼَٔ ح٧ىر٢.، ا٫ّ أٗ

 ٖٓ ٟٝغ هٞحػي ٓؼ٤٘ش ُِٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ ػ٣َٜٖ٘ أٓخ٤٤ٖٓ ٛٔخ: "كخٕ ى٣ي"ًٝخٕ ٛيف        

 ٤ظٚ.٠٘ حُ٘ٚ ٖٓ حُيحهَ أ١ حُ٘ظَ ا٠ُ رحُ٘ظَ اُ -

 ٓغ حُٔظِو٢. حُ٘ظَ ا٠ُ حُ٘ٚ ك٢ ػ٬هظٚ -

ٝهي حػظٔي ك٢ ًُي ػ٠ِ رؼٞ حُٜ٘ٞٙ ح٫ٜٗخ٣ٍش ٝحُظـخ٣ٍش ٝكظ٠ َٗ٘حص ح٧هزخٍ        

 ٝحُوطخد حُزَُٔخ٢ٗ.

"كخٕ ى٣ي" ٖٓ ه٬ٍ ًظخرٚ  ٛخ٘خهٖ أْٛ ٓظخَٛ ح٫ٗٔـخّ ًٔخ كيىٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ٓ٘لخٍٝ إٔ ٗ       

 "حُ٘ٚ ٝح٤ُٔخم":
 

__________________ 
(1)  

 .133ٔخرن، ٙ حُ  َٔؿغحٌٍُٓ٘ ػ٤خ٢ٗ،  
(2)

  Oswald Ducrot et Jean- Marie Schaeffer, op.cit, p 604.                                                                                                
(3)

  Shirly Carter – Thomas, op.cit, p 32.                                                                                                                            

 Ibid, p 21
(4) 

 انتشاثظ: -4-1
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٣ؼ٢٘ ػيّ ػيّ ٝؿٞى حَُٝحر٢ إٔ أٝ  ، ٝؿٞى حَُٝحر٢"   Connectionحُظَحر٢ "٫ ٣ؼ٢٘        

ٞى ح٣َُٜق ٧ىٝحص طٌٕٞ حُـَٔ َٓطزطش أٝ ٓٔظـ٤٘ش ػٖ حَُر٢ هخٍؽ حُٞؿ»حُظَحر٢، كوي

«حَُر٢
(47)

٤ش أ١ ػ٬هش ر٤ٖ ، كٌٜح حُٜٔطِق ٤٘٣َ ا٠ُ ػ٬هش هخٛش ر٤ٖ حُـَٔ، ٢ٛٝ ػ٬هش ى٫ُ

ح١َُٝ٘ حُظ٢ طلٌْ حُظَحر٢ رٔخ ٢ِ٣ "كخٕ ى٣ي"٣ٝليى  .ه٠خ٣خ ؿَٔ ٓؼ٤٘ش
(48)

: 
 

 

 حُؼ٬هش ر٤ٖ ٓؼخ٢ٗ حٌُِٔخص حُٞحٍىس ك٢ حُـَٔ. -

 حُظطخرن ح٩كخ٢ُ. -

ؼَ: حُظَط٤ذ ُظ٢ ط٤َ٘ ا٤ُٜخ حُو٠خ٣خ، ٝحُظ٢ ريٍٝٛخ ط٤َ٘ ا٠ُ رؼٞ ح١َُٝ٘ ٓطؼخُن حُٞهخثغ ح -

 ٝحُ٘ظ٤ـش، طؼخُن حُؼٞحُْ حٌُٔٔ٘ش. حُٔزذ ، ػ٬هش  ح٢ُِ٘ٓ

 

 االَسجبو: -4-4

طؤ٣َٝ ًَ ؿِٔش »" ُِوطخد، هخثٔش ػ٠ِ Sémantique" ى٤ُ٫ــشخ٫ٗٔـخّ هخ٤ٛش ٣وٜي ر       

«رؼيٛخٓلَىس رظؤ٣َٝ حُـِٔش حُظ٢ هزِٜخ ٝ
(49)

ّٕ حُظَحر٢ ٫ ٣ٌَ٘  ا٫ّ ؿخٗزخ   . ٝٛٞ أْٛ ٖٓ حُظَحر٢ ٧

- ططخرن حٌُٝحص-ؼ٤٘ش ٫ٗٔـخّ حُوطخد ٢ٛٝ: ٓٝٓخثَ  "كخٕ ى٣ي"٣ٝليى  .ح٫ٗٔـخّ ٖٓ ؿٞحٗذ

٬هش ػ- ٓلّٜٞ ح١٧َ- حُلخُش حُؼخى٣ش حُٔلظَٟش ُِؼٞحُْٓزيأ - حٌَُ، ح٤ٌُِٔش ،ػ٬هش حُظ٠ٖٔ ٝحُـِء

حُظًٌَ، ح٫ٓظَؿخع٬هخص حَُحرطش ر٤ٖ ٓٞح٤ٟغ ؿي٣يس:حُؼ- ٔل٫ٞٔصطؼخُن حُ- حُظٌَحٍ
(50)

 ،

 "ح٧ه٘ؼش ١ ٞٓو"ُٝظ٤ٟٞق ٌٛٙ حُؼ٬هخص ٗويّ حُٔؼخٍ حُظخ٢ُ، ٝٛٞ ػزخٍس ػٖ ٓوطغ ٖٓ ه٤ٜيس 

 ٤ُٔٔق حُوخْٓ، ك٤غ ٣وٍٞ حُ٘خػَ:

 

 ٓوطض ؿ٤ٔغ ح٧ه٘ؼش.

 ،ٓوطض. كبٓخ ٍح٣ظ٢ طزو٠

 ػشظًَٝؤ٢ٓ حُٔ

 أٝ ؿؼظ٢ ٝحُِٝرؼش

 طض ؿ٤ٔغ ح٧ه٘ؼشٓو

 
 

 

 

 

 ،ٓوطض هٍ٘ٞ حُٔخّ ٖٓ ػ٤٘٤ي

 ؿُٞش.ٍٞ ر٬ ٣ٍٜخ ٍؿ٬ ٣

                                                 
(47)

 .75. ٙ ٣2000و٤خ حَُ٘م، حُٔـَد كخٕ ى٣ي، حُ٘ٚ ٝح٤ُٔخم، حٓظوٜخء حُزلغ ك٢ حُوطخد حُي٢ُ٫ ٝ حُظيح٢ُٝ، طَؿٔش: ػزي حُوخىٍ ه٢٘٤٘، اكَ  
(48)

 .82-٣74٘ظَ حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ   
(49)

  Shirly Carter – Thomas, op,cit, p 33.   
(50)

 .150-٣143٘ظَ كخٕ ى٣ي، حُ٘ٚ ٝح٤ُٔخم، حٓظوٜخء حُزلغ ك٢ حُوطخد حُي٢ُ٫ ٝحُظيح٢ُٝ، ٙ   
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 ش٤ِِٔٞص أك٬ّ حُوزُ خو٣خ ٓخث

 ٓوطض طٔخػ٤َ حَُهخّ

 ٓوطض ىٓٞػي ٣خ طٔخ٤ٓق حُظٞح٣ٍن حُط٣ِٞش

ٓوطض...
 (1)

 

 

 

 

 تطبثك انزواد: -4-4-1

، ٌٝٛح "ٓوطض"ظَ ك٢ حُلؼَ"٢ٛ" حُٔٔظ"ح٧ه٘ؼش" ٝح٣َٝ٤ٔ٠ُٔؼَ ًُي حُظطخرن حُٔٞؿٞى ر٤ٖ       

 ٓخ ٣زي١ ؿخٗزخ ٖٓ حُظٔخٓي ٝحُظَحر٢ ك٢ ٌٛح حُٔوطغ.

 ػاللخ انتضًٍ: -4-4-4

ٖٓ ح٧ٗٔخ١ حُؼ٬ثو٤ش ٗـي ح٫ٗظٔخء ك٢ هُٞٚ: "ح٧ه٘ؼش" ٝ"حُظٔخػ٤َ"، ًٔخ ٗـيٙ أ٠٣خ ك٢       

 "حُـؼش" ٓغ "حُٔٞص"، ٢ٛٝ ػ٬هخص ٣َطٌِ ػ٤ِٜخ ح٤ُٔ٘ؾ حُي٢ُ٫ ُِ٘ٚ.

 

 

 انذبنخ انؼبدَخ انًفتشضخ نهؼىانى: -4-4-3

ا٠ُ ٓزيأ ٛخّ ك٢ طل٤َِ ح٫ٗٔـخّ، ٝٛٞ ٓزيأ حُلخُش حُؼخى٣ش ُِؼٞحُْ، ك٤غ  "كخٕ ى٣ي"٤٘٣َ       

٣ظ٠ٖٔ حُظل٣َٞ ػ٠ِ ٍكٞ حُٞحهغ  ،لظ٣ٜٞخ ٌٛح حُٔوطغ ػخُٔخ ٌٓٔ٘خ ٝحكيح٣ ط٤َ٘ حُو٠خ٣خ حُظ٢

٣ٌٕٞ ٗلٔٚ ك٢ حُٔوخ١غ ح٧هَٟ ٖٓ أ١ حُٔٞحؿٜش ٝحُظٜي١، ٝٛٞ حُؼخُْ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٫ 

 حُو٤ٜيس.

 

 يفهىو األطش: -4-4-2

٣ٌٖٔ ُؼخُْ ٌٖٓٔ ٝحكي إٔ ٣ظ٠ٖٔ ػيس أ١َ ًٔخ ٣ظَٜ ًُي ٝحٟلخ ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ح١ٌُ       

 حُٔٞص(، ٓو١ٞ ح٧ه٘ؼش: - حُظٔخ٤ٓق - حَُح٣ش - ح١٧َ )ٓو١ٞ ح٧ه٘ؼشٖٓ ٣ٌٖٔ إٔ ٤ِٔٗ ك٤ٚ 

حُظٔخ٤ٓق: حٌَُٔ،  .حُٔٞص: حُؼـِ، حُٜ٘خ٣ش .ح٣ش: حُٔٞحؿٜش، حُزوخءحَُ .ح٫ٌٗ٘خف، حُلَ٘ ح٣ُِٜٔش،

 يحع.ـحُو

 

_______________ 
(1 )

.125-124. ٙ 2001، حُيحٍ ح٤٘١ُٞش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، رـيحى ٤ٔٓ1ق حُوخْٓ، ح٧ػٔخٍ حٌُخِٓش، ٓؾ
 

 

 

 

 ش:َػاللخ انتكش -4-4-5

ّٕ ٛ٘خى رؼٞ حٌُِٔخص يـُؼَ طظزغ حُو٤ٜ       ٝحُؼزخٍحص طٌٍَص ػزَ ًؼ٤َ ٖٓ س ٣ٌ٘ق أ

، كخُ٘خػَ ٫ ٣ٌٍَ ٤ٗجخ "حُٔوطغ ٬ٗكع طٌَحٍ ُؼزخٍس "ٓوطض ؿ٤ٔغ ح٧ه٘ؼشٌٛح َ، ٝك٢ ـح٧ٓط

 ك٢ حُ٘ٚ ا٫ّ ٣ٝوٜي إٔ ٣َٓن ٓوُٞش ٓخ ٖٓ ه٬ٍ ًُي.
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 تؼبنك انًذًىالد: -4-4-6

 ػي".ىٓٞ ٓوطضٖٓ ػ٤٘٤ي" ٓظؼخُن ٓغ حُٔلٍٔٞ " ّكخُٔلٍٔٞ "ٓوطض هٍ٘ٞ حُٔخ      

 

 

 انؼاللبد انشاثطخ ثٍُ يىاضُغ جذَذح: -4-4-7

ا٤ُٜخ حُ٘خػَ ك٢ حٓظيػخء ػٞحُْ أهَٟ  حٓظ٘يإ ح٧ُْ ٝحُٔؼخٗخس ٬ٌ٘٣ٕ حُ٘ٞحس ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢       

ٚ ٖٓ ٓؼخٗخس ػٖ ٣َ١ن حُظًٌَ، اً ٣ظًٌَ حُ٘خػَ ك٢ ريح٣ش ه٤ٜيطٚ حُٞؿٚ حُلو٤و٢ ٬ُكظ٬ٍ ٝٓخ هِل

 ٝىٓخٍ.

 

 

 

 خطبة:تشتُت ان -4-3

ّٕ ٍٝٝى حُٞهخثغ ك٢ ٓظظخ٤ُش  "كخٕ ى٣ي"٣يػٞٙ        حُظَط٤ذ حُؼخى١ ُِٞهخثغ ك٢ حُوطخد، ًُي أ

 :ٓؼ٤٘ش ٣و٠غ ُظَط٤ذ ػخى١ طلٌٔٚ ٓزخىة ٓوظِلش، ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ طِو٤ٜٜخ ك٤ٔخ ٢ِ٣

 هخٙ -ػخّ »

 / ًَٓذؿِء -ًَ 

 ػَٜ٘ -كجش  -ٓـٔٞػش 

  ٔ ٔ   -ٖ حُٔظ٠  ٖحُٔظ٠

 ٛـ٤َ -ًز٤َ 

 ىحهَ -هخٍؽ 

«حُِٔٔٞى -حُٔخُي 
(51)

. 
 

 

 انجُُخ انكجشي: -2 -4

«ى٤ُ٫ش ٤ٔ٤ٓخث٤ش ر٤٘ش»٣وٜي رٜخ       
(52)

ٖٓ   Macrostructure، ٌُُي ٫ طوظِق حُز٤٘ش حٌُزَٟ 

  شـــ، ك٢ٜ طظٌٕٞ أٓخٓخ ٖٓ ه٠خ٣خ، ٖٝٓ ػٔ Microstructure  حُ٘خك٤ش ح٤ٌُِ٘ش ػٖ حُز٤٘ش حُٜـَٟ

 ّٕ ش ـرخُ٘ظَ ا٠ُ أر٤٘ ٗٔز٤خ ،ش ػخٓشـ، كٜٞ ٤ٔ٣ِ ر٤٘ش ًحص ١ز٤ؼخ٤ـٗٔز ٣زيَٟٝ ـش حٌُزـّٞ حُز٤٘ـٓلٜ»كب

«هخٛش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ أى٠ٗ آهَ
 (53)

، كخُز٤٘ش حٌُزَٟ ك٢ ٗٚ ٓخ هي ٫ طٌٕٞ ٗلٜٔخ ك٢ ٗٚ آهَ، 

٢ٌُٝ ٣َٜ حُوخٍة ا٠ُ حُز٤٘ش حٌُزَٟ ٣ـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣وّٞ رؼ٤ِٔخص ٓوظِلش ٢ٛ: حُلٌف، حُز٘خء 

Construction ْحُظؼ٤ٔ ،Généralisationظِحٍ حُٔؼِٞٓخص . ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص طظَٜ أٗ٘خ ٗوّٞ كؼ٬ رخه

ّٕ طِي حُٔؼِٞٓخص طليى ٓخ ٛٞ ٛخّ ك٢ حُٔوطغ.٘ٚحُٞحٍىس ك٢ حُ   ، أ١ أ
 

 

                                                 
(51)

 .154ٝ حُظيح٢ُٝ، ٙ كخٕ ى٣ي، حُ٘ٚ ٝ ح٤ُٔخم، حٓظوٜخء حُزلغ ك٢ حُوطخد حُي٢ُ٫   
(52)

  Marie-Anne Paveau  et Georges- Elia Sarfati, op.cit, p 187.    
(1)
 .75، ص مدخل متداخل االختصاصات فان دٌك، علم النص  
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 :ط٢َ ٧ْٛ ٓظخَٛ ح٫ٗٔـخّ رخٌَُ٘ ح٥ٝٓ٘لخٍٝ إٔ ٗٔؼ
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 َىل: -ج  ثشاوٌ و -ة  -ج   ًَىرج -3

رخطـخٙ آهَ  George yule  "ؿٍٞؽ ٣ٍٞ"ٝ  Gillian Brown  "رَحٕٝ ؿ٤ُٞخٕ"حٗطِن         

ّٕ ًَ ٝكيس ُـ٣ٞش أًزَ ٖٓ حُـِٔش طؼي ٟٓٞٞػخ ُظل٤َِ  حاً حػظزَ "خٕ ى٣يك"وظِق ػٖ حطـخٙ ٣ أ

حُوطخد، ١َٝكخ ٖٓ ه٬ٍ ًظخرٜٔخ "طل٤َِ حُوطخد" ؿِٔش ٖٓ حُؼ٘خَٛ ػ٠ِ ٓلَِ حُوطخد إٔ 

رـٞحٗذ ٓؼ٤٘ش  "٣ٍٞ"ٝ "رَٝحٕ"٘خء حُ٘ٚ ٝطٔخٌٓٚ. ٝهي حٛظْ ، ٢ٛٝ ًِٜخ طٔخْٛ ك٢ رِٜخلـ٫٣ 

ش ك٢ ٝظ٤ل٤ظ٤ٖ أٓخ٤ٓظ٤ٖ: ـّ  أٜٛٔخ حهظِحٍ ٝظخثق حُِ

 

 

 

 

 انىظُفخ انُمهُخ: /أ

 ٓظخَٛ ح٫ٗٔـخّ

- العالقة بٌن معانً  
الكلمات الواردة فً 
 الجمل.
- التطابق االحالً.   

تعالق الوقائع التً - 
القضاٌا. تشٌر إلٌها  

- تعالق العوالم  

 الممكنة.

 طَط٤ذ حُوطخد حُز٤٘ش ح٤ٌُِش ح٫ٗٔـخّ حُظَحر٢

- تطابق الذوات.   

- عالقة التضمن،  
 الكل، الجزء، الملكٌة.
- مبدأ الحالة العادٌة  
 المفترضة للعوالم.
- مفهوم األطر.   
 عالقة التكرٌر.-
 تعالق المحموالت .-
العالقات الرابطة بٌن -

جدٌدة. مواضٌع  

-العموم  الخصوص.   

-الكل  الجزء.   

–مجموعة  فئة  - عنصر.   
ن  -المتضم  المتضَمن.   
- كبٌر صغٌر.   
 داخل.-خارج 

-المالك  المملوك.   

الحذف.-  

البناء. -  

التعمٌم -  
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«ر٤ٖ ح٧كَحى ٝحُـٔخػخصأٝ ط٘خهِٜخ  ٗوَ حُٔؼِٞٓخص»٢٘ ؼط        
(54)

، ٝكظ٠ ر٤ٖ حُؼوخكخص، كٔخ 

خٍ ُِٔؼِٞٓخص، أ١ ؿؼَ ٓخ ٣وُٞٚ أٝ ٓخ ٣ٌظزٚ ٝحٟلخ ٣٘ـَ ًٖٛ حُٔظٌِْ أٝ حٌُخطذ ٛٞ حُ٘وَ حُلؼّ 

ٌٝٛح ٓخ حٛظْ رٚ حُل٬ٓلش ، ٘خ، رٔؼ٠٘ هخر٬ ٧ٕ ٣لٜٔٚ ح٥هَٕٝ ىٕٝ ػ٘خء أٝ اُظزخّ ًز٤َٝر٤ّ 

 ٝؿٍٜٔٞ حُِّٔخ٤٤ٖٗ. حُِـشٝػِٔخء 

 

 انىظُفخ انتفبػهُخ: /ج

«ٗوَ حُٔؼِٞٓخص حُٔظِٜش رخُٞهخثغ ٝ ح٧هٞحٍ»طؼ٢٘        
(2)

ٖٓ أؿَ ط٤١ٞي حُؼ٬هخص ، ًُٝي 

ٓخ  أٟٝق٫ٝؿظٔخع ٝحُِٔخ٤ٗخص ح٫ؿظٔخػ٤ش، ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُللخظ ػ٤ِٜخ، ٌٝٛح ٓخ حػظ٠٘ رٚ ػِٔخء ح

ّٕ هيٍح ًز٤َح ٖٓ حُٔؼخ٬ٓص ح٤ٓٞ٤ُش ر٤ٖ حُ٘خّ ٣وّٞ ػ٠ِ حُِّـش رٞٛلٜخ أىحس » ٌٛح حُـخٗذ ٣ٔؼَ أ

«كَحى أًؼَ ٖٓ ٝٛلٜخ أىحس طؼخَٓح٧حطٜخٍ ر٤ٖ 
 (3)

.  
 

ػ٤ِٔش طٞح٤ِٛش  اً ٫ ٣ٌٖٔ طٞهغخٗذ آهَ ٣ظؼِن رخُٔ٘ظؾ ٝحُٔظِو٢،رـ "٣ٍٞ"ٝ "رَحٕٝ"ًٔخ حٛظْ     

ٟٞػخص ٝك٤َٟخص، ْٞٛ ح١ٌُ ٣طَكٕٞ ٓحٌُظّخد / حُٔظ٤ٌِٖٔ »ل َك٤ٖ،طىٕٝ ٝؿٞى ٣ٌٖٛ حُ

ة حُوخٍ /غ ٕٓ حُٔخٝأ٩كخُش، ِٔؼِٞٓخص حُظ٢ ُي٣ْٜ ر٤٘ش ٓؼ٤٘ش، ًٔخ أْٜٗ ٣وٕٞٓٞ رؼ٤ِٔش ح٠٣ُٝؼٕٞ 

«ٛٞ ح١ٌُ ٣وّٞ رؼ٤ِٔش حُظؤ٣َٝ ٝح٫ٓظ٘ظخؽ
 (4)

كخُ٘ٚ ٫ ٣ِٔي ٓوٞٓخص حٗٔـخٓٚ ك٢ ًحطٚ، ٝاٗٔخ  ،

ّٞ حُوخٍة   ك٤ٜزق ٌٛح حُ٘ٚ ٓ٘ٔـٔخ ٝهخر٬ ُِلْٜ ٝحُظؤ٣َٝ.ٓخص،ٛٞ ح١ٌُ ٣ٔ٘ي ا٤ُٚ ٌٛٙ حُٔو

 

٢ رٜيف ٝٓ٘٘طِن ٖٓ ٌٛٙ حُٔلخ٤ْٛ ٖٓ أؿَ طلي٣ي حُٔزخىة ٝحُؼ٤ِٔخص حُظ٢ ٣٘ـِٜخ حُٔظِو       

 حًظ٘خف حٗٔـخّ أٝ ػيّ حٗٔـخّ ٗٚ ٓخ.

 

 

 

 
 

 :بوـبدئ االَسجـيج -3-1

 انسُبق: -3-1-1

٢٤ حُظلخػَ ر٤ٖ ٓـٔٞػش حُؼ٘خَٛ حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ طٔخػي ك٢ ٗوَ حُٔؼِٞٓخص أٝ ط٘٘» ٣وٜي رٚ       

٢ ــخ كـــَٛ حُظ٢ ٗـيــ٣ٔ٘ي ُِـٔ خمـخ ا٠ُ ٤ٓـٜٓٔخ ًخٗض طلظخؽ ىحثٔش ـكٌَ ؿ٢ِٔ،ـَ ٝحُٔظِوـحَُٔٓ

                                                 
(54)

 .48سابق، ص المرجع محمد خطابً، ال  
(2  )

.03ص .1997الرٌاض  ،ك سعود للنشر العالمً و المطابعمنٌر تركً، جامعة المل-تحلٌل الخطاب، ترجمة:لطفً الزلٌطًل، ج.ٌو -ج.ب. براون
 

(3  )
نفسه، الصفحة نفسها.المرجع  

 

مرجعال (   4)
 

 ، ص ك.ؤلفٌننفسه، مقدمة الم
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خء ـش حُظ٢ طٔخْٛ ك٢ حُز٘ـ٠ حُوٞحُذ حُِّـ٣ٞـٝحُٔئُلخص حُِٔخ٤ٗش ٤ٓخهخص طؤ٤ِ٣ٝش ٓز٤٘ش ػِ ذ حُ٘لٞـظً

«ٚـحُظؤ٢ِ٣ٝ ُ
(55)

. 
 

 :ػيس ٓلخ٤ْٛإٔ ٜٓطِق ح٤ُٔخم ٣طِن ػ٠ِ ٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ 

 ح٤ُٔخم حُِّـ١ٞ أٝ ٤ٓخم حُ٘ٚ. -»

 حُظِلعح٤ُٔخم حُوخٍؿ٢ أٝ ٤ٓخم حُلخٍ ٝحُٔٞهق أٝ ٤ٓخم  -  

«٤ٓخم حُٔؼخٍف حُؼخٓش حُٔ٘ظًَش -  
(56)

. 

ّٕ حُوطخد ٣ـذ إٔ ٣ؤهٌ رؼ٤ٖ ح٫ػظزخٍ ح٤ُٔخم ح١ٌُ ٣ظٌٕٞ  "٣ٍٞ"ٝ "رَحٕٝ" ٣ٌٝٛذ       ا٠ُ أ

ّٕ ظٍٜٞ  طؤ٣َٝك٢  ىٍٝح ٛخٓخ ٖٓ حََُٔٓ ٝحُٔظِو٢ ٝحُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ٧ٗٚ ٣ئى١ حُوطخد، كظ٠ أ

إٔ   «Hymes »"ٛخ٣ْٔ"٤ِٖ ٓوظِل٤ٖ، ٝك٢ ٍأ١ هٍٞ ٝحكي ك٢ ٤ٓخه٤ٖ ٓوظِل٤ٖ ٣ئى١ ا٠ُ طؤ٣ٝ

ثٚ ح٤ُٔخم هخرِش ُِظ٤ٜ٘ق ًٔخ ٢ِ٣هٜخ
 (57)

: 

 حََُٔٓ: ٝٛٞ حُٔظٌِْ أٝ حٌُخطذ ح١ٌُ ٣ليع حُوٍٞ. -

 حُٔظِو٢: ٛٞ حُٔخٓغ أٝ حُوخٍة ح١ٌُ ٣ظِو٠ حُوٍٞ. -

 ٕٞ: ٛٞ ٓٔظٔؼٕٞ آهَٕٝ ٣ٔخْٛ ٝؿٞىْٛ ك٢ طلي٣ي ٓؼ٠٘ حُليع ح٢ٓ٬ٌُ.ٔؼحُٔٔظ -

 ٟٞٞع: ٝٛٞ ٓلٍٞ حُليع ح٢ٓ٬ٌُ.حُٔ -

حُظَف: أ١ ح٤ُٔخم حُِٓخ٢ٗ ٝحٌُٔخ٢ٗ ُِليع، ًٌُٝي حُٟٞغ حُـ٢ٔٔ ١٨َُحف حُٔ٘خًٍش  -

 رخُ٘ظَ ا٠ُ ح٩ٗخٍحص ٝح٣٫ٔخءحص ٝطؼز٤َحص حُٞؿٚ.

 ٌظخرش...حُ -ٗخٍسح٩ -حُو٘خس: ٤ًق ٣ظْ حُظٞحَٛ ر٤ٖ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ حُليع ح٢ٓ٬ٌُ: ح٬ٌُّ -

 ـش أٝ حُِٜـش أٝ ح٧ِٓٞد حُٔٔظؼَٔ.حُ٘لَس: حُِّ  -

 ٍٓخُش ؿَح٤ٓش... - شىٍىٗ - كٌخ٣ش ٗؼز٤ش - ٤ٛـش حَُٓخُش: ٓخ ٢ٛ ح٤ُٜـش حُٔوٜٞىس ؟ هطزش -

 ...ض طِي حُوطزش ؿ٤يس أّ ٓـَى طل٤َٔ طخكٚحُٔلظخف: ٣ٝظ٠ٖٔ طو٤٤ْ ح٬ٌُّ، ٓؼ٬: َٛ ًخٗ -

 .؟٤ٚ ً٘ظ٤ـش ُِليع حُظٞح٢َِٛٝ: أ١ ٓخًح ًخٗض ط١ٞ٘ ح١٧َحف حُٔ٘خًٍش حُظَٞٛ اُـحُ -

ّٕ  ،رخ٠ٍَُٝس ٓظٞكَس ك٢ ؿ٤ٔغ حُٜ٘ٞٙ إٔ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ٤ُٔض "ٛخ٣ْٔ"٣َٟٝ         رَ أ

 ٓلَِ حُ٘ٚ ٛٞ ٝكيٙ ح١ٌُ ٣ليى ػ٘خَٛ طل٤ِِٚ.

 

حُظ٤ٜ٘ل٤ش ُوٜخثٚ  « Lewis » "٣ُْٞ"ٛ٘خى ٓلخُٝش  "ٛخ٣ْٔ"ا٠ُ ط٤ٜ٘ق  ٝرخ٩ٟخكش       

ٝؿٜش ٗظَ ٓ٘طو٤ش طظؼخَٓ ٓغ حُو٠خ٣خ ٖٓ رخد ٛيهٜخ أٝ ًٌرٜخ، ٌٛٙ ٢ حٗطِن ك٤ٜخ ٖٓ ظح٤ُٔخم حُ

 :حُوٜخثٚ ٢ٛ

                                                 
(55)

   J.M. Adam, op.cit, p 123.   
(56)

   Ibid, p 124.   
(57)

 .48-47ؽ. ٣ٍٞ، حَُٔؿغ  حُٔخرن، ٙ   –٣٘ظَ ؽ.د. رَحٕٝ   
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ٓئَٗ حُؼخُْ حٌُٖٔٔ: ًُٝي ُظل٤َٔ كخ٫ص ٣ٌٖٔ إٔ طٞؿي أٝ ٖٓ حُٔلظَٝ إٔ طٌٕٞ ٓٞؿٞىس  -»

 أٝ ٢ٛ ٓٞؿٞىس كؼ٬.

ح٧ٓزٞع أٝ  ح٤ُّٞٓؼَ  حُِّـ٣ٞش ك٢ حُـَٔ، ظَٝف حُِٓخٕ:ًُٝي ُظل٤َٔ ح٧ُٓ٘ش حُٔئَٗ ح٢ُِ٘ٓ:- 

 حُٔوزَ.

 ٌٛح. هٌ/ ظل٤َٔ ؿَٔ ٓؼَ: ٛخى ُ ًُٝي ٌُٔخ٢ٗ: حُٔئَٗ ح -

 .اُن(.، ٢ُ، ٗلٖ، ُ٘خ..ٓئَٗ حُٔظٌِْ: )أٗخ -

 اُن.، ُي، أٗض ٗلٔي...أٗض ٤َٔ ؿَٔ طلظ١ٞ ػ٠ِٓئَٗ حُٔٔظٔؼ٤ٖ: ًُٝي ُظل -

 اُن.أُٝجي... ،ٓئَٗ ح٢ُ٘ء حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ: ٝٛٞ طل٤َٔ ؿَٔ طلظ١ٞ ػ٠ِ أىٝحص ح٩ٗخٍس ٓؼَ: ٌٛح -

 اُن....ٔخرن حًٌَُحُ -ح٧ه٤َ : ًُٝي ُظل٤َٔ ػزخٍحص ٓؼَ:حُٔخرن ٓئَٗ حُوطخد -

«(.اُن...، كِوخص)ٓـٔٞػخصُٜخ ٖٓ ح٤ٗ٧خء ٣شخ٫ٜ ٗ ٓـٔٞػش ٓلظٞكش٣ٝٔؼَ  خى:ٓئَٗ ح٩ٓ٘ -
(58)

 

 

أٜٗخ ٓظوخٍرش ٓغ هٜخثٚ ح٤ُٔخم ػ٘ي  "٣ُْٞ"ٝح٬ُٔكع ك٢ هٜخثٚ ح٤ُٔخم ػ٘ي       

ٟٓٞٞػخ هٔٔٚ  "ٛخ٣ْٔ"ا٠ُ ُٓخٕ ٌٝٓخٕ، ٝٓخ ٓٔخٙ  "٣ُْٞ"ظَكخ كِٜٚ  ٓٔخٙ ، كٔخ"ٛخ٣ْٔ"

 ا٠ُ ٢ٗء ٓ٘خٍ ا٤ُٚ ٝهطخد ٓخرن. "٣ُْٞ"

 

 يجذأ انتأوَم انًذهٍ: -3-1-4

حُطخهش حُظؤ٤ِ٣ٝش ُيٟ حُٔظِو٢ أٝ حُٔلَِ رخػظٔخىٙ ػ٠ِ »طو٤٤ي ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ ٝظ٤لظٚ طظٔؼَ       

«٤ٖ حُٔلَِ ٖٓ طلي٣ي طؤ٣َٝ ٬ٓثْ ٝٓؼوٍٞهٜخثٚ ح٤ُٔخم، ًُٝي هٜي طٌٔ
(2 )

. ٝػ٤ِٔش حُظؤ٣َٝ 

 ذ أٝ ـٚ ٖٓ ه٣َـش حُظ٢ ط٘زـق حُٔخروـٓؼَكظ٘خ ٝطـَرظ٘خ ك٢ ٓٞحؿٜش ح٧كيحع ٝحُٔٞحه -ؿخُزخ- ط٤ِٜٔخ

 

ُِ٘ٚ ٣ؼظٔي طـخٍر٘خ  ظٚكخُظؤ٣َٝ حُٔل٢ِ ك٢ ٓٞحؿٜ .ٖٓ رؼ٤ي حُ٘ٚ أٝ حُٔٞهق ح١ٌُ ٗٞحؿٜٚ كخ٤ُخ

رٚ، ٝرلؼَ ٌٛٙ ح٤ُ٥ش  حُٔل٤طشظٔي ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص حُٞحٍىس ك٢ حُ٘ٚ ٝحُٔؼِٞٓخص حُٔخروش، ًٔخ ٣ؼ

«ٗٔظزؼي حُظؤ٣َٝ ؿ٤َ حُٔ٘ٔـْ ٓغ حُٔؼِٞٓخص حُٞحٍىس ك٢ حُوطخد»
(59)

، أ١ ح٫ُظِحّ ريٝحثَ حُ٘ٚ 

اً ٣ـذ ح٫رظؼخى ػٖ حُٔؼ٠٘ حُزؼ٤ي هخٛش ػ٘ي ٝؿٞى ٓؼ٠٘  ،حُٔؼطخس ىٕٝ حُظؼٔق ك٢ حُظؤ٣َٝ

 ُظي٤َُ ػ٤ِٚ ٓزخَٗس ٖٓ حُ٘ٚ.َد ٣ٌٖٔ حهأ

 

 يجذأ انمُبط: -3-1-3

                                                 
 .51سابق، ص ، المرجع الج.ٌول-ج.ب. براون (1)
(2   )

، دار هومة للطباعة والنشر و 2األسلوبٌـة وتحلٌل الخطاب دراسة فً النقد العربً الحدٌث، تحلٌل الخطاب الشعري والسردي، ج نور الدٌن السد،
 .72د. ت. ص  الجزائر التوزٌع،

 .57ص  ابق،سمحمد خطابً ، المرجع ال  (1)
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٣ؼظٔي ٓلَِ حُ٘ٚ ػ٠ِ طـخٍرٚ حُٔخروش ك٤غ ٣َحًْ ػخىحص طل٤ِ٤ِش ٝك٤ٜٔش، ٌٝٛح ػَٔ ك٤ٚ       

حُظـَرش حُٔخروش ك٢ حُٔٔخٛٔش ك٢  ٓغ ٢ٗء آهَ ؿ٤َٙ. ٝطظـ٠ِ أ٤ٔٛش  ٓؼط٠ٓلخُٝش َُر٢ ٢ٗء »

«ٝ ُٖ ٣ؤط٢ ُٚ ًُي ا٫ رؼي ٓٔخٍٓش ٣ٞ١ِش ٗٔز٤خ٤ْ ػٖ ٣َ١ن حُظؼٔ ١٬َُحىحصاىٍحى حُٔظِو٢ 
(60)

 .

ش ٜٗٞٙ كخ٤ُش رٜ٘ٞٙ ٓخروش، ٝحُو٤خّ ػ٠ِ ٓؼط٤خص ٗٛٞ حػظٔخى ٓوخٍ( حُٔ٘خرٜش)كٔزيأ حُو٤خّ 

حُٔخرن ك٢ ح٬ُكن، ٝحُظ٘خرٚ ٖٓ حُٞٓخثَ حُظ٢ طٔخػي ك٢ طؤ٣َٝ حُ٘ٚ ٤ُْٝ ٛٞ ح٤ُِٓٞش حُٞك٤يس 

لش، كخُظوخ٣ٍَ ٝح٠ُٔخ٤ٖٓ ٣ِلوٜخ رخ٠ٍَُٝس حهظ٬كخ ك٢ كو٢، ًُي إٔ حُظ٘خرٚ ٣َى ر٘ٔذ ٓوظِ

ٖٓ ًُي طزو٠ حُوٜخثٚ حُ٘ٞػ٤ش ُِـْ٘ حُظ٢ ٗخىٍح ٓخ ٣ِلوٜخ  ػ٠ِ حَُؿْ حُٜ٘ٞٙ، ٌُٖٝ

 حُظـ٤٤َ.

 

 انًىضىع: -3-1-2

ّٕ حُوط٤ش        ٣٘ظظْ حُوطخد ك٢ ٌَٗ ٓظظخ٤ُخص ٖٓ حُـَٔ، ٓظيٍؿش ٖٓ حُزيح٣ش كظ٠ حُٜ٘خ٣ش أ١ أ

زخٍُس ك٢ حُ٘ٚ، كخُؼ٘خَٛ ح٬ُكوش طظؼِن رخُؼ٘خَٛ حُٔخروش، اً حُـِٔش ح٠ُٝ٧ ك٢ ٖٓ حُٔٔخص حُ

ء ػ٠ِ ٓؼط٤خص ٘خحُظخ٤ُش، ًُي إٔ ًَ ؿِٔش طلْٜ رأ١ ٗٚ ُٜخ حُلع ح٧ٝكَ ك٢ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ حُـَٔ 

ٕٝ حُؼ٘ٞحٕ ٛٞ ٓلظخف حُؼ٬هخص ك٢ حُ٘ٚ ٧ٗٚ ؼيّ ِٜخ، ٌٛح ٓخ ؿؼَ رؼٞ حُيح٤ٍٖٓ ٣حُـِٔش حُظ٢ هز

ويّ حُ٘ٚ ٝطؼِٞٙ، ٣ٝـي حُوخٍة ك٤ٜخ ٓخ ٣يػٞٙ ظحُؼ٬ٓش حُِّـ٣ٞش حُظ٢ ط»ٕ ك٢ حُزيح٣ش، كٜٞ طِي ٣ٌٞ

«ُِوَحءس ٝحُظؤَٓ
(61)

ٖ ، كؼ، اً ٣ؼ٤َ ُي٣ٚ طٞهؼخص ه٣ٞش كٍٞ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٞٗٚ ٟٓٞٞع حُوطخد

طظـ٠ِ ؿٞحٗذ أٓخ٤ٓش أٝ ٓـٔٞػش ٖٓ حُي٫٫ص ُِ٘ٚ ًٔخ َٟٗ ًُي ك٢ حُٜ٘ٞٙ  ٣َ١ٚو

 ٓؼ٬. حُٜلل٤ش

 

 

 

 

 

 :بوـبد االَسجـػًهُ -3-4
 

 :اإلطبساد انًؼشفُخ -3-4-1

ٗزٌش ٖٓ حُؼ٬هخص ٣ٌٕٞ ٓٔظٞحٛخ حًُ٘ٔٞؿ٢ ح٢ُٝ٧ ٓطخروخ ٧كيحع ػخرظش »طؼَف ػ٠ِ أٜٗخ       

«ٓظؼِوش رؤٟٝخع ًٗٔٞؿ٤ش، ٝٗزٌش ى٤ٗخ ٢ٛ طلووخص ُظِي حُ٘زٌخص
(62)

ظؼَٝ حُٔظِو٢ ٣كؼ٘يٓخ ، 

حُٔخروش حُوخٛش رٌٜح حُٔٞهق، ٣ؼٞى رٌحًَطٚ ٫ٓظَؿخع ٓؼَكظٚ حُوِل٤ش ٝٓؼ٬ ا٠ُ ٓٞهق ٓخ كبّٗٚ 

٣وّٞ ٖٓ ه٬ُٜخ رظ٤ٌق حُٔؼط٠ حُـي٣ي رظـ٤َحص ٝطل٣َٞحص ػ٠ِ طلخ٤َٛ ػ٘ي ح٠ٍَُٝس، » ك٤غ

«حُ٘ٚ ك٢ كْٜ  حُٔظِو٢ ٣ٞظلٜخ ٓخروش أ١ حٓظل٠خٍ ًَ حُز٤جش حُٔل٤طش رخَُٔؿغ ك٢ حُٞحهغ ًوزَس
 

                                                 
 ا.الصفحة نفسه، المرجع نفسه  (2)
 .40سابق، ص أحمد محمد مداس، المرجع ال  (3)
(62)

 .26ص  .1990 بٌروت-الدار البٌضاء، المركز الثقافً العربً، 2محمد مفتاح، دٌنامٌة النص تنظٌر وإنجاز، ط   
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(63)
ّٕ ٌُٜح حُٔٔـي أرٞحرخ ٝٗٞحكٌ ، كٔؼ٬ اًح ٛخىف ح ُٔظِو٢ ًِٔش "ٓٔـي" كبٗٚ ٫ ٣لظخؽ ٧ٕ ٣ًٌَ أ

ّٕ ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص ٓٞؿٞىس ك٢ ًٛ٘ٚ.  ٝأكَٗش... رخػظزخٍ أ

 

  :انًذاساد -3-4-4

ططٍٞ ٌٛح حُٔلّٜٞ رخُو٤خّ ٓغ ٗظ٣َش ح١٩خٍحص حُٔؼَك٤ش اً أٛزق ٠٣ْ طل٬٤ِ ٓؼ٤٘خ ُؼ٤ِٔش        

خ، ُظٔؼ٤َ ٓؼخ٢ٗ حُـَٔ طٔؼ٬٤ ط٣ٍّٜٞ »، ًُٝي حُظزؼ٤ش حُظ٣ٍٜٞشحْٓ ِن ػ٤ِٚ حُلْٜ حُِّـ١ٞ أٝ ٓخ أ١

خٛخ طزؼ٤ش ط٣ٍٜٞش  ٖٓ حُـَٔ ٌَُ ؿِٔش ٗزٌشؿؼَ ٗخٗي  ّٔ ٠٣ْٝ ٌٛح ، "حُٔوط٢ حُظ١ٍٜٞ"ٓ

 «حُٔوط٢ طٍٜٞحص أٝ ى٫٫ص طَر٢ ر٤ٜ٘خ ػ٬هخص طؼَف رخُؼ٬هخص حُظزؼ٤ش
(64)

، ُٝظ٤ٟٞق ًُي 

 ٜٗٞؽ حُٔؼخٍ حُظخ٢ُ:

  ٗلـَص ه٘زِش رخُؼخٛٔش، ٝهِلض حٌُؼ٤َ ٖٓ حُـَك٠.ح -

 .(أ)ؿخءص ٤ٓخٍس ح٩ٓؼخف، ك٘وِض حُـَك٠ ا٠ُ حٌُٔخٕ  -

ف ٩ٓؼخ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٔظ٘ل٠، ١ز٤ذ... أ١ ػزخٍس ػٖ ًَِٓ ٛل٢  (أ)كخٌُٔخٕ       

 حُـَك٠، ٌٛح ٣ؼ٢٘ إٔ طٞهؼخط٘خ ط٣ٍٜٞش أًؼَ ٓٔخ ٢ٛ ٓؼـ٤ٔش.

 

  : انًخططبد انزهُُخ -3-4-3

٫ طوظِق ٗظ٣َش حُٔوططخص ح٤ٌُ٘ٛش ػٖ رخه٢ حُ٘ظ٣َخص حُٔخروش ٓخ ىحٓض حُٟٞؼ٤خص       

ّٓغ ح١ٌُ ٗؼٞى ا٤ُٚ ك ٢ؿؼحَُٔحُٔـخٍ »٤ٜخ، كخُٔوط٢ ح٢ٌُ٘ٛ ٤٘٣َ ا٠ُ حُٟٔٞٞػش ؿخِٛس ك ٢ حُٔٞ

ٝحُٔٞحهق ػ٠ِ  ٘ظَ ا٠ُ ٓؼَكظ٘خ رخُظَٝف حُٔل٤طشإٔ ٗ ٗٔظط٤غحُٜ٘ٞٙ حٌُٔظٞرش، اً  طؤ٣َٝ

«طٔؼَ حُٔوط٢ ح٢ٌُ٘ٛ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ ٍٝحء طؤ٣ِٝ٘خ ُِ٘ٚأّٜٗخ 
 (65)

، كخُٔوط٢ ح٢ٌُ٘ٛ ٛٞ حٓظـ٬ٍ 

حُٔظٌِْ أٝ حٌُخطذ ُِٔويٓخص حُٔ٘خٓزش ٝحُظ٢ طئى١ ا٠ُ ط٢٤٘٘ ح١٩خٍ حُٔ٘خٓذ ه٬ٍ ػ٤ِٔش 

ٝهخٗش  حُظٞحَٛ، ًؤٕ ٣ظ٘خٍٝ ح٩ٗٔخٕ ٜٗخ كٍٞ حُٔيٍٓش كبّٗٚ رؼل٣ٞش طخٓش ٤ٓوٜٚ هخٗش ُِٔي٣َ

 ّٞ حُظ٤ٓ٬ٌ، ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ هخٗخص ٣ظْ ط٤٘٘طٜخ.ؿٌُِٔخٕ 
 

 انزهُُخ:األَسبق  -3-4-2

ط٤ٜت حُٔـَد ُظؤ٣َٝ طـَرش ٓخ  كظ٤ٔش ر٤٘خص ٓؼَك٤ش ط٠ْ طٞؿ٤ٜخص» ح٧ٗٔخم ح٤ٌُ٘ٛشطؼي       

«رط٣َوش ػخرظش
(66)

٤ٛخًَ ٓؼَك٤ش ًَٓزش ٖٓ حُٔٔظٟٞ »ػزخٍس ػٖ  "كخٕ ى٣ي"، ٢ٛٝ ػ٘ي 

                                                 
(63)

 .93سابق، ص عمر أبو خرمة، المرجع ال  
 .289-288سابق، ص ج. ٌول، المرجع ال –ج.ب. براون   ( 3)
 .293، ص ج.ٌول، المرجع السابق-نج.ب.براو (  1)
 .67سابق، ص محمد خطابً، المرجع ال   (66)
(3    )

 .296ج. ٌول، المرجع السابق، ص  -ج.ب.براون
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.   (4)
مرجعال   ( 5)

 
 .306نفسه، ص 
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«حُؼخ٢ُ
(3)

خ ػ٘ي  ّٓ َٓٔكخ ٨ُكٌخٍ ك٢ ػ٤ِٔش ط٘ظ٤ْ حُظـَرش »ك٢ٜ طٔؼَ Anderson "يٍٖٓأٗ"، أ

«ٝطؤ٣ِٜٝخ
(4)

طٌٕٞ ح٧ٗٔخم ح٤ٌُ٘ٛش ػزخٍس ػٖ حٓظـ٬ٍ حُٔظٌِْ أٝ حٌُخطذ ُز٤٘خص ٓؼَك٤ش  حٌٜرٝ ،

هِل٤ش ط٠ْ طٞؿٜخص كظ٤ٔش ٟٖٔ ػوخكش حُلَى ٝؿ٘ٔٚ، ٝطٞؿٚ حُٔظِو٢ ُظؤ٣َٝ حُ٘ٚ رط٣َوش ٓؼ٤٘ش، 

ٌخّ حُٔٔزوش حُظ٢ ٣ٜيٍٛخ ؿْ٘ ر١َ٘ ٓؼ٤ٖ ػ٠ِ ؿْ٘ آهَ ر٘خء ػ٠ِ ًٝٔؼخٍ ػ٠ِ ًُي ح٧ك

أٗٔخم ٤ً٘ٛش ٓٞؿٞىس هز٬ ُيٟ ًَ كَى ٖٓ ًُي حُـْ٘، ًٍٜٞس ح٤ُٜٞى١ حُظ٢ طٌِ٘ض ُيٟ 

ّٕ ح٤ُٜٞى١ اٗٔخٕ هخطَ، ٓظَٔى، حٓظـ٢ُ٬....  حُؼَد، ٝٛٞ أ

 

 االستُتبجبد: -3-4-5

 (أٝ حُٔخٓغ)٢ ٣ـذ إٔ ٣وّٞ رٜخ حُوخٍة ظُحي حُؼ٤ِٔش ٓخ ٣ظَٜ رظِ جخ٤ٗ»ؽ ٛ٘خ ٣وٜي رخ٫ٓظ٘ظخ      

ٖٓ ٍٝحء  (أٝ حُٔظٌِْ)ا٠ُ ٓخ هٜي حٌُخطذ  (ٍٞوأٝ ٓ)ُٔؼ٠٘ حُلَك٢ ُٔخ ٛٞ ٌٓظٞد ٬ُٗظوخٍ ٖٓ ح

«حُ٘ٚ
(5)

، ٖٝٓ أٓؼِش حٗظوخٍ حُٔخٓغ ٖٓ حُٔؼ٠٘ حُلَك٢ ا٠ُ ٓؼ٠٘ ٓؼ٤ٖ ُٔخ هٜيٙ حُٔظٌِْ ػٖ 

 ٣َ١ن ػ٤ِٔش ح٫ٓظ٘ظخؽ هُٞ٘خ:

 حُزَى ٛ٘خ هخٍّ، ٌٝٛح حُ٘زخى ٓلظٞف.إ  -

كٌٜٙ حُـِٔش طظ٠ٖٔ ١ِزخ ؿ٤َ ٓزخَٗ ٣ٔظوِٜٚ حُوخٍة ػٖ ٣َ١ن ح٫ٓظ٘ظخؽ، ك٤ظَٞٛ ا٠ُ ٓؼ٠٘ 

 ٛٞ:ٝحُـِٔش 

 ٖٓ ك٠ِي أؿِن ٌٛح حُ٘زخى. -  

 

" ا٠ُ ػّي ح٫ٗظوخٍ ٖٓ حُٔؼ٠٘ حُلَك٢ ا٠ُ Clark" ٬ًٍٝى "٣ٝHavilandٌٛذ ٛخك٬٤ٗي "      

«ؿَٔ حكظَح٢ٟ» ٜٞى ػزخٍس ػ٠ٖ حُٔوحُٔؼ٘
 (67)

، ٌٛح ح٧ه٤َ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞٛق رظؼز٤َ ١ٍٞٛ 

ػ٠ِ أٗٚ "ٍحر٢ ٓلوٞى" ٣ـؼَ حُظَحر٢ ر٤ٖ حُـِٔظ٤ٖ ٣َٛلخ، ٌٛٙ حَُٝحر٢ حُٔلوٞىس ٢ٛ ٗٞع ٖٓ 

 ٌ ٌَٗ ٤ٛـش ٓليىس ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ.وزخٍس ػٖ كوخثن ػخٓش، ٣ٌٖٝٔ إٔ طظحُؼ٬هخص ػ

 

ٗو٤ٜٔخ طِوخث٤ش »ٕ ٖٓ حُؼ٬هخص، أ٫ٝ: " ٗٞػخGarred" ٝؿخٍٝى "٣ٝSanfordوظَف ٓخٗلٍٞى "      

«ن ٗٔخًؽ ٓؼَك٤ش ٓٔزوش ٓٞؿٞىس ُي٣٘خر٤ٖ حُؼ٘خَٛ حٌُٔٞٗش ُ٘ٚ ٓخ ػٖ ٣َ١
(2)

، ػخ٤ٗخ: حٓظي٤ُ٫ش 

أػ٘خء ٤ٛخؿش  (ك٢ أًٛخٗ٘خ)ػ٤ِٔش ط٢٤٘٘ طؼ٤ٔ٤ٔش ط٘ظؾ رٌَ٘ ١ز٤ؼ٢ ػٖ اػخٍس حُٔلّٜٞ »٢ٛٝ 

.«ىح٤َ إٔ طٌٕٞ ُٜخ ىٝحكغ ٓٞؿٜش طٞؿ٤ٜخ ٓليّ ؼخرٜخ ٖٓ ؿ٤حُلٌَس ٝحٓظ
(3) 

 

 

                                                 
(67)

 .307ؽ.٣ٍٞ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ -ؽ.د.رَحٕٝ  
(2 )

 .311حَُٔؿغ ٗلٔٚ،  ٙ   
(3   )

َُٔؿغح
 

 حُٜللش ٗلٜٔخ.ٗلٔٚ، 
(4  )

 .318حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ 
(5)

 .319حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ   
(6  )

 .323حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  
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ّٕ  "٣ٍٞ"ٝ "رَحٕٝ"٣ٝ٘ظوي        ح٫ٓظي٫ٍ ٓؼخىُش ١٧ ٌَٗ ٖٓ أٌٗخٍ »ٌٛٙ حُؼ٬هخص ٬٣ٝكظخ أ

ػ٤ِٔخص ح٫ٓظي٫ٍ ٢ٛ ػ٬هخص ٣و٤ٜٔخ حُ٘خّ ْٝٛ  إٔ أًيٗخحَُر٢ ر٤ٖ حُـَٔ ىحهَ ٗٚ ٓخ، ًٔخ 

َ ا٠ُ كْٜ ٓؼ٤ٖ ُٔخ ٣و ّٛ «َإٔٝ أٝ ٣ٔٔؼ٣ٕٞلخُٕٝٞ حُظٞ
(4)

، ٣ٝؼ٢٘ ٌٛح أٗٚ ٖٓ حُٔٔظل٤َ حُظ٘زئ 

ٓخ، ٣ٝوظَف حُزخكؼخٕ ُٔؼخُـش رخ٫ٓظي٫٫ص حُلؼ٤ِش حُظ٢ ٤ٓوّٞ رٜخ حُوخٍة ٍُِٞٛٞ ا٠ُ طؤ٣َٝ ٗٚ 

حُٔظؼِوش ح٧ٓجِش ٓـٔٞػش »َ ح٫ٓظي٫ٍ رط٣َوش أهَد ا٠ُ ٓخ ٣لؼِٚ حُوَحء ػٖ ٣َ١ن ١َف ٌٓ٘

«ٓظ٠ٝأ٣ٖ، ٝٓخًح، ٖٝٔ، ر
(5)

كٖٔ حُٔلظَٝ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ ح٧ٓجِش إٔ ٗظَٞٛ ا٠ُ طٔؼ٤َ ؿِث٢ ، 

 ُٔخ ٗلٜٔٚ ػٖ ح٧ٗوخٙ ٝح٧كيحع حُٔظليع ػٜ٘خ ك٢ حُ٘ٚ.

 

٫ٝ ٣ظ٠ٖٔ ُظٔخٓي ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ ح»٣ِٝوٚ "رَحٕٝ" ٝ "٣ٍٞ" إٔ حُ٘ٚ ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ      

َ ؿيح ٖٓ حُٔؼِٞٓخص، حُٔلوٞىس ٤ٓظطِذ ٓـخ٫ ٝحٓؼخ ٣٩ٜخٍ ًْ ه٤ِ لِوخص٤َِ ٖٓ حُههيٍ ٟٓٞ 

ّٕ ٓخ طؤ٢ِ٣ٝ ؿٜي ا٠ُ ٌُٝ٘ٚ ك٢ حُٞهض ًحطٚ ُٖ ٣لظخؽ ٖٓ حُوخٍة  ًز٤َ ػٖ ٣َ١ن ح٫ٓظي٫ٍ، ؿ٤َ أ

، ح٢ٌُِ٘ ٔخٓيٖٓ حُظؿيح أّٜٗخ ط٠ْ هيٍح ٟج٬٤  ِ حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ٣ٜخىكٜخ حُوخٍة ػخىس٤ٔ٣ّ 

٘ظ٠ ر٘ٚ ػخىس إٔ ٣وّٞ ٝطلظَٝ ٝؿٞى ٤ًٔخص ٛخثِش ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُٔٔزوش ُيٟ حُوخٍة، ٝطظطِذ ٓ

خ ٖٓ أؿَ حُظَٞٛ ا٠ُ كْٜ ٓؼ٤ٖ حُؼ٤ِٔخص ح٫ٓظي٤ُ٫ش حُظ٢ ٣َٟ ك٢ ٗلٔٚ ح٫ٓظؼيحى ُِو٤خّ رٜ

«ظٟٞ حُ٘ٚ.لُٔ
(6)

  

 :"٣ٍٞ" ٝ "رَحٕٝ"ٝحٌَُ٘ حُٔٞح٢ُ ٣ٔؼَ أْٛ ػ٤ِٔخص ٝٓزخىة ح٫ٗٔـخّ ًٔخ كيىٛخ        
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 .انًسبهًبد انؼشثُخ فٍ يجبل نسبَُبد انُض ودساسخ االتسبق واالَسجبوانًجذج انثبٍَ:

 

 :ىطئـخت -1
 

٣ظٔخءٍ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ػٖ ؿيٟٝ حُظ٘و٤ذ ك٢ حُظَحع حُؼَر٢ حُوي٣ْ ك٢ ٤ٓخم حُلي٣غ ػٖ       

حُظَحع، ًٝؼ٤َْٛ ٖٓ رلؼٞح ك٤ٚ، ٌُٖ ٟٓٞٞع كي٣غ حُ٘٘ؤس ًِٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ، كٌؼ٤َْٛ ٖٓ ىٍٓٞح 

ك٤ٜخ كخُظَحع حُؼَر٢ ػزخٍس ػٖ ٓ٘ظٞٓش أٝ هطؼش ٝحكيس، طظٌخَٓ  .حُو٤َِ ْٜٓ٘ ٖٓ حٓظلخى ٝأكخى ٓ٘ٚ

ؿ٤ٔغ حُٔؼخٍف ٝح٫هظٜخٛخص ٝطِظو٢ ك٤ٜخ ػّيس ػِّٞ. ٝحُظليع ػٖ ٤ٓيحٕ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ ٣ظطِذ 

رخُ٘وي ؟ أّ ّ خ٤ٗخص حُ٘ٚ َٓطزطش رخُز٬ؿش ؟ أُٔ ّٓ٘خ حُؼٞىس ا٠ُ ٌٛح حُظَحع ٝحُزلغ ك٤ٚ. كَٜ كؼ٬

 .رؼِّٞ حُوَإٓ ؟ أّ رٜخ ؿ٤ٔؼخ ؟
 

 

ٓ٘لخٍٝ ٛ٘خ ح٩ؿخرش ػٖ ٌٛٙ ح٧ٓجِش ٖٓ ه٬ٍ حُؼٞىس ا٠ُ حُظَحع ٝحُظ٘و٤ذ ك٤ٚ ُظؤ٤ْٓ       

 ش طظٔؼَ ك٢:ـَٓؿؼ٤ش طَحػ٤ش ٗٔظ٘ي ػ٤ِٜخ أػ٘خء كي٣ؼ٘خ ػٖ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ، ٌٛٙ حُ٘ظَس حُظَحػ٤

 

 حُظَحع حُز٬ؿ٢.○ 

 .حُظَحع حُ٘وي١○ 

 حُظَحع حُي٢٘٣:○  

           ػِّٞ حُوَإٓ. -                   
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 ػِْ حُظل٤َٔ. -                   

 

 

حُزلغ ٤ٗوخ ٝٓظؼزخ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔيحٕ كوي هٜٜ٘خ رلؼ٘خ ُِلي٣غ ػٖ رؼٞ ؿِث٤خص  ُٝٔخ ًخٕ      

خ ُ٪١خُش ٝح١٫٘خد، ٝطلخى٣خ ُظ٘ؼذ حُزلغ ٌٛح حُظَحع، ٝػٖ رؼٞ أػ٬ٓٚ كو٢، طـ٘زخ ّٓ٘ 

ك٢ طط٣َٞ ٌٛح حُلَع  ل٠َحُٝحطٔخػٚ، ٝهي ٝهغ حهظ٤خٍٗخ ك٢ حُظَحع حُز٬ؿ٢ ػ٠ِ ًظخر٤ٖ ًخٗخ ُٜٔخ 

٢، أٓخ ك٢ حُظَحع حُ٘وي١ ًحُـَؿخ٢ٗ، ٝ"ٓلظخف حُؼِّٞ" ٌُِٔخٝٛٔخ: "ى٫ثَ ح٩ػـخُ" ُؼزي حُوخَٛ 

ٖ ه٬ٍ ًظخرٚ "ٜٓ٘خؽ حُزِـخء َٝٓحؽ ح٧ىرخء"، ٝحُظ٢ ١َخؿ٢٘ ٓوٜٓخٓخص كخُّ حُكًَِٗخ ػ٠ِ ح

طزيٝ رخٍُس ؿيح ك٢ ٌٛح ح٤ُٔيحٕ، أٓخ ك٢ حُظَحع حُي٢٘٣ كٞهغ ح٫هظ٤خٍ ػ٠ِ أْٛ كَػ٤ٖ ٝٛٔخ: ػِّٞ 

 حُوَإٓ ٝػِْ حُظل٤َٔ هي٣ٔخ ٝكي٣ؼخ ٓغ طظزغ حٗـخُحص ٓوظِق ػِٔخء ٌٛح حُلَع.

 

 

 

 

 

 :ٍــشاث انجالغـانت -4
 

 االَسجبو:ػٍ انجذج انجشجبٍَ و -4-1

ٌٗظ٘ق أٗٚ ٣٘ظَٔ ػ٠ِ حؿظٜخىحص ًؼ٤َس  حُؼٞىس ا٠ُ حُيٍّ حُز٬ؿ٢ حُؼَر٢ حُوي٣ْطـؼِ٘خ       

 ٝٓظ٘ٞػش ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ُ٘خ َٓؿؼخ أٝ ىػٔخ ُٔخ حٛطِق ػ٤ِٚ ك٤ٔخ رؼي رِٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ.

 

ًز٤َس ؿيح ك٢ ىٍحٓش ٟٓٞٞػخص طظؼِن ر٘لٞ  (ٛ 471ص ) "حُـَؿخ٢ٗ " آٜخٓخصُٝؼَ       

حُـَؿخ٤ٗش أ٤ٔٛش ًز٤َس ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ُٔخ طٔؼِٚ حُ٘ظْ آ٤ُخص حٗٔـخٓٚ، كوي ًخٕ ُ٘ظ٣َش ٝ حُ٘ٚ 

كؼزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ ػ٠ِ كي طؼز٤َ »ٖٓ ه٤ٔش ك٢ ٤ٓخم حُيٍحٓخص حُظ٢ حٛظٔض رخُ٘ظْ ٝحُظؤ٤ُق 

وخْٓ حُٜـ١َ كخٍٝ إٔ ٣و٤ْ ٗظ٣َش ٓظٌخِٓش َٕ حُوأرٞ ى٣ذ ٛٞ آهَ رخكغ ػَر٢ ك٢ حُ ًٔخٍ

 ُظل٤َٔ حُظخَٛس ح٧ىر٤ش حٗط٬هخ ٖٓ رؼيٛخ ح٢ُٜ٘، ُٝوي ًخٕ ٖٓ أرَُ حٗـخُحص حُـَؿخ٢ٗ ط٤ًَِٙ

ٍ رٜخ ا٠ُ أه٠ٜ ىٍؿخص حُيهش ٝحَُٜحٓش ٝح٫رظؼخى ػٖ ٛٞٞػ٠ِ طط٣َٞ حُؼ٤ِٔش حُظل٤ِ٤ِش ُِ

«وخثي٣ش حَُٜفٝ حُؼُٔ٘خرغ حُظو٤ِي٣ش أحُظؼ٤ٔٔخص حُ٘ظ٣َش حٌَُٔ ًحص ح
(68)

. كٜيكٚ ٖٓ ًُي ًخٕ 

حُزلغ ك٢ َٓ اػـخُ حُوَإٓ، ٝح١ٌُ ٝؿيٙ ك٢ ح٧ه٤َ أّٗٚ ٍحؿغ ا٠ُ حُ٘ظْ ٝر٬ؿش ٬ًٓٚ ٤ُْٝ 

 ك٢ أُلخظٚ ٝر٬ؿش ٝكيحطٚ حُِّـ٣ٞش.

 

ٝطلو٤ْ هيٍٙ، ٝحُظ٣ٞ٘ٚ ٕ حُ٘ظْ ٗؤض ا١زخم حُؼِٔخء ػ٠ِ طؼظ٤ْ ِٔهي ػٝ»:"حُـَؿخ٢ٗ"٣وٍٞ      

، ُٝٞ رِؾ ك٢ ؿَحرش ُْ ٣ٔظوْ ُٚ ٛٞ إٔ ٫ ك٠َ ٓغ ػيٓٚ، ٫ٝ هيٍ ٬ٌُّ اًح ؿٔخػْٜٝارًٌَٙ، 

                                                 
(68)

 .162سابق، ص رٌاض مسٌس، المرجع ال  
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ّٞ  ،ٜٚظْ حُلٌْ رؤٗٚ ح١ٌُ ٫ طٔخّ ىٝٗرٝ .ٓؼ٘خٙ ٓخ رِؾ حّ ا٫ رٚ، ٝأٗٚ حُوطذ ح١ٌُ ػ٤ِٚ حُٔيحٍ، ٫ٝ ه

«ٝحُؼٔٞى ح١ٌُ رٚ ح٫ٓظو٬ٍ
(69)

ّٕ ٤ُْ حُ٘ظْ ا٫ إٔ ط٠غ ٬ً»هُٞٚ:  ، ػْ ٣ٞحَٛ  ٓي ٝحػِْ أ

حُٟٞغ ح١ٌُ ٣وظ٤٠ٚ ػِْ حُ٘لٞ، ٝطؼَٔ ػ٠ِ هٞح٤ٗ٘ٚ ٝأُٛٞٚ، ٝطؼَف ٓ٘خٛـٚ حُظ٢ ٜٗـض ك٬ 

ٚ ٤ؼِْ ٤ٗجخ ٣زظـ٢٘ٗء ٜٓ٘خ، ًُٝي أٗخ ٫ رك٬ طوَ  ط٣ِؾ ػٜ٘خ، ٝطللع حَُّٓٞ حُظ٢ ٍٓٔض ُي

«حُ٘خظْ ر٘ظٔٚ ؿ٤َ إٔ ٣٘ظَ ك٢ ٝؿٞٙ ًَ رخد ٝكَٝهٚ
(70)

. كخُ٘ظْ ٛٞ َٓحػخس ٓؼخ٢ٗ حُ٘لٞ ػ٘ي 

٢ٗ حُ٘لٞ ٛٞ طِي حُوٞحػي حُٔؼ٤خ٣ٍش ٬ًٔكظش أٝحهَ ح٬ٌُّ ٖٓ ك٤غ حُؼ٬ثن حُظ٢ خٓؼ)٬ٌُّ ح

 .(خ ٣وظَد ٖٓ حُٔلّٜٞ حُٔظلن ػ٤ِٚ ُِٔخ٤ٗخص حُُ٘ٚٓٔؼ٠٘ حُٔطِٞد، ٌٝٛح طَر٢ ر٤ٜ٘خ ُظئى١ ح

ّٕ حُ٘ٚ رخُ٘ٔزش  ٬ٗٝكع ٖٓ ه٬ٍ        ٖ ٫ ٣ظٌٕٞ ا٫ّ رلٔذ هٞح٤ٗ ُـَؿخ٢ُٗحُوٍٞ حُٔخرن أ

ّٕ ػِْ حُ٘لٞ ٫ ٣ؼ٢٘ ٗلٞ حُـِٔش ك٤٘ظَ ك٢ حُوزَ... ٝك٢ »وٍٞ: ٣رَ ٛٞ ؿِء ٓ٘ٚ،  كو٢ حُ٘لٞ، ٝأ

٣ٝ٘ظَ  .٣ٝـ٢ء رٚ ك٤غ ٣٘زـ٢ ُٚ ،ح١َُ٘ ٝحُـِحء... ٝك٢ حُلخٍ... ك٤ؼَف ٌَُ ٖٓ ًُي ٟٓٞؼٚ

َّ ٝحكي ٜٓ٘خ رو٤ٜٛٞش ك٢ ًُي ك٢ حُلَٝف حُظ٢ ط٘ظَى ك٢ ٓؼ٠٘ ػْ ٣٘لَ  ُٔؼ٠٘ ك٠٤غ ٬ًحى ً

«ٖٓ ًُي ك٢ هخٙ ٓؼ٘خٙ
(71)

، كٌٜح حُٔلّٜٞ ٛٞ ٓخ ٣ٌٖٔ ا٬١م ػ٤ِٚ ط٤ٔٔش ٗلٞ حُـِٔش ػ٘ي 

 ."حُـَؿخ٢ٗ"
 

٣ٝ٘ظَ »ٝٛ٘خى ؿِء آهَ ٖٓ ػِْ حُ٘لٞ رل٠ِٚ ٗٔظط٤غ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ٗلٞ حُـِٔش ٝٗلٞ حُ٘ٚ        

َُٞٛ ك٢ حُـَٔ حُظ٢ طَٔى ك٤ؼَف ٟٓٞغ حُلَٜ ك٤ٜخ ٖٓ ٟٓٞغ حَُٞٛ، ػْ ٣ؼَف ك٤ٜخ كوٚ ح

ٖٓ ٟٓٞغ أّ،  "أٝ"، ٟٝٓٞغ ٖ ٟٓٞغ حُلخء ٟٝٓٞغ حُلخء ٖٓ ٟٓٞغ ػْٟٓٞغ حُٞحٝ ٓ

«ٟٝٓٞغ ٌُٖ ٖٓ ٟٓٞغ رَ
(72)

، كل٢ ٌٛح حُـِء ٣ظَٜ ؿ٤ِخ حُظَحر٢ حُلؼ٢ِ ر٤ٖ حُـَٔ ُظ٤ٌَ٘ 

 ٜٗخ ًخ٬ٓ.

 

ك٢ رؼٞ ؿِث٤خص ٗلٞ حُ٘ٚ ًلي٣ؼٚ ك٢ حُلَٜ ٝحَُٞٛ ح١ٌُ  "حُـَؿخ٢ٗ"ٝٓخ ًخٕ كي٣غ       

ٛخٓخ ُٔخ ٣ـذ إٔ ٣زلغ ك٢ ٌٛح حُؼِْ، ٣ٝظٔلٍٞ ؿٜيٙ ك٢ حُلَٜ ٝحَُٞٛ ًٝٗٔٞؿخ رخٍُح ٣ؼي 

ٝحُٔـ٢ء  حُؼطق ك٤ٜخأٝ طَى  .غ ك٢ حُـَٔ ٖٓ ػطق رؼ٠ٜخ ػ٠ِ رؼٞٓخ ٣٘زـ٢ إٔ ٠٣»كٍٞ 

«ي أهَٟؼٜٓ٘خ رٝحكيس ٔظؤٗق طرٜخ ٓ٘ؼٍٞس 
(73)

. 
 

ٟٝٞكخ ٓظ٤ِٔح، اً ٗـيٙ  "٢ٗحُـَؿخ"ٝهي ًخٗض كٌَس ح٫ٗٔـخّ ح٢ُٜ٘ ٝحٟلش ك٢ ًٖٛ        

ّٕ ٓؼَ ٝحٟغ ح٬ٌُّ ٓؼَ ٖٓ ٣ؤهٌ هطؼخ ٖٓ حٌُٛذ أٝ حُل٠ش ك٣ٌ٤ذ »٣ؼزَ ػٜ٘خ روُٞٚ:  ٝحػِْ أ

                                                 
(69)

 .81ص .2001القاهرة زٌع، ، دار الٌقٌن للنشر والتو1: سعٌد كرٌم الفقً، ط ئل اإلعجاز فً علم المعانً، تحقٌقر عبد القاهر الجرجانً، دالـبك أبو  
(70)

 .82نفسه، المرجع   
(71)

 .82أرٞ رٌَ ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ   
(72)

 حَُٔؿغ ٗلٔٚ، حُٜللش ٗلٜٔخ.   
(73)

 .188حَُٔؿغ ٗلٔٚ،  ٙ   
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«رؼ٠ٜخ ك٢ رؼٞ كظ٠ ط٤َٜ هطؼش ٝحكيس
(74)

٤٘ش حُ٘ٚ ك٢ ٗظَ حُـَؿخ٢ٗ طَٜ ا٠ُ َٓطزش زك ،

 حَُٜٜ ٝطظطِذ:

 

 ط٬كن ح٧ؿِحء. -     

 ؼٞ.ْٟ ح٧ؿِحء رؼ٠ٜخ ا٠ُ ر -     

 طَحر٢ حُوطؼش ًٌَ. -     

ػ٠ِ ىٍح٣ش ٝحٟلش ريٍٝ حُٔظِو٢ ك٢ ر٘خء حُ٘ٚ ٝطٔخٌٓٚ، ٣وٍٞ:  "حُـَؿخ٢ٗ"ًٔخ ًخٕ       

إٔ ٣ـظٜي حُٔظٌِْ ك٢  ،"ٓخ ًخٕ ٓؼ٘خٙ ا٠ُ هِزي أٓزن ٖٓ ُلظٚ ا٠ُ ٓٔؼي" :روُْٜٞ كبٗٔخ أٍحىٝح»

«ح٩رخٗشم ىٕٝ خ٫ُش ٝػرخُيّ  َّ ه، ٝط٣ٌٜزٚ ٤ٛٝخٗظٚ ٖٓ ًَ ٓخ أ ِلعطَط٤ذ حُ
(75)

. 
 

ٛٞ إً ٖٓ حُؼِٔخء حُؼَد ح٣ٌُٖ هيٓٞح آٜخٓخص ػ٤ِٔش ٗخٟـش ؿيح  "ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ"ل      

ه٤ٔظٚ ح٤ُٜ٘ش ك٢ أٗٚ ش حُ٘ظْ، ٝطزَُ ك٢ ٓـخٍ حُظ٘ظ٤َ ٝحُظطز٤ن ح٢ُٜ٘ هخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر٘ظ٣َ

٤َ، ى٫ُش ح٧ُلخظ، حُٔؼـ٤ٔش... ؿٔغ ر٤ٖ ػِّٞ ًؼ٤َس، ًخُ٘لٞ، ٝػِْ حُٔؼخ٢ٗ، ػِْ حُز٤خٕ، حُظلٔ

 ٙٝر٤خٕ ٝؿٞر٤ٖ أٗظخطٜخ ك٢ طَحر٢ ٓٔظغ ٝػـ٤ذ ٓلخ٫ٝ ك٢ ًُي هيٓش حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ  ٝأُق

 اػـخُٙ.

 

 

 انذساسخ انتذاونُخ: و  انسكبكٍ -4-4

٫ ٣ـذ ػ٤ِ٘خ حٌُٔٞص أٝ طـخُٝ  إ ًّ٘خ هي أ٤ُٝ٘خ حٛظٔخٓخ ُ٘ظ٣َش حُ٘ظْ حُـَؿخ٤ٗش كبٗٚ      

ك٢ ٌٛح  رخُؾ ح٤ٔٛ٧ش آٜخٓخَ ؿخء ك٢ َٓكِش ٓظؤهَس ػٖ حُـَؿخ٢ٗ، ًٝخٕ ُٚ ص ٍؿىحٜخظؿح

ح١ٌُ ٓ٘لخٍٝ ٛ٘خ ٓٔخءُش َٓ٘ٝػٚ  ( ٛ 626ص ) "ٖ ػ٢ِ حٌُٔخ٢ًٓلٔي ر"ح١٩خٍ، أ٫ّ ٝٛٞ 

 ٝحُظليع ػٖ ٌٖٓٔ حؿظٜخىٙ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔيحٕ.

 

 (٘ظْ ػ٘ي حُـَؿخ٢ٗح٢ُ ٝٛ)ك٢ ٓويٓش ًظخرٚ "ٓلظخف حُؼِّٞ" ػٖ حُٔؼخ٢ٗ  "حٌُٔخ٢ً"طليع       

ّٕ حُ٘ظْ أٓخّ حُز٬ؿش ليع ػٖ حُلٜخكش، ٌٛٙ ح٧ه٤َس حُظ٢ طأٝ أٓخّ ح٧ىد ًٌَ، ًٔخ  ٧

٣ِحٍ كخٍؿخ رؼي ر٘خء ٓلّٜٞ  ٫ػِْ ح٧ىد ح١ٌُ ظَٜ ُِٔئُق أٗٚ ٖٓ َح ًز٤ حأٛزلض ط٘ـَ ؿِء

 حُز٬ؿش.

 

حٓظيحى ١ز٤ؼ٢ ُِظ٣َٜق  ك٢ حُلٜخكش ٝؿي رؤٜٗخ ػزخٍس ػٖ "حٌُٔخ٢ً"ٝرؼي إٔ طؼٔن        

ٝح٫ٗظوخم، ٓؼِٔخ ػِْ حُٔؼخ٢ٗ ػزخٍس ػٖ حٓظيحى ُِ٘لٞ، ًٔخ ٝؿي إٔ ٜٓطِق حُز٬ؿش ٣وظِق ػٖ 

ّٕ حُلٜخكش هٔٔخٕ:  ٍحؿغ ٝ، ٖٓ حُظؼو٤ي ٍحؿغ ا٠ُ حُٔؼ٠٘، ٝٛٞ هِٞٙ ح٬ٌُّ»حُلٜخكش، ًُٝي أ

                                                 
(74)

 .339ٗلٔٚ، ٙ حَُٔؿغ    
(75)

 .144. ٙ 1991، ىحٍ حُٔي٢ٗ ، ؿيس 1ًَ، ١ أرٞ رٌَ ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ، أَٓحٍ حُز٬ؿش، طؼ٤ِن: ٓلٔٞى ٓلٔي ٗخ   
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«شــش ػَر٤ش أ٤ٌِِٛٔ، ٝٛٞ إٔ طٌٕٞ حُ ا٠ُ حُِلع
 (76)

غ ــكظو (خٕـ٢ ٝحُز٤ـحُٔؼخٗ)٬ؿش ز، أٓخ حُ

 ػ٘يٓـخ

 

 

 

ػِْ إ » (حُزي٣غ)َــ٘ؼُٝح (ح٫ٓظي٫ٍ)حُ٘لٞ ٝحُٔ٘طن ٢خ١غ ػ٬ػش ٓزخكغ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٛطظو

حُظ٤ًَز٤ش حُظ٢  حُ٘ل٣ٞش ك٢ ٝٛق ح٩ؿَحءحص ٝ حُٜٔطِلخص ٣ٔظؼَٔ حُٔلخ٤ْٛ  ، ٝٛٞحُٔؼخ٢ٗ

خ  .ا٠ُ حُظلي٣ي حُٔ٘طو٢ ُِٔلخ٤ْٛ ،٢ك٢ ٗظَ حٌُٔخً ،٣لظخؽ ٬ٓءٓش ح٬ٌُّ ٨ُكٞحٍ، طظطِزٜخ ّٓ أ

«ا٠ُ ؿَٞٛ حُؼ٤ِٔخص ح٫ٓظي٤ُ٫ش٣٘ظ٢ٔ ٜٞ حُز٤خٕ ك
(77)

ّٕ هٞحٙ طَح٤ًذ ح٬ٌُّ ك٢  ،  ٌُُي كب

 ؿيح ُظٌِٔش ٝؿٞى ػِْ حُٔؼخ٢ٗ. شح٫ٓظي٫ٍ ٣ٍَٟٝ
 
 

َٛ ٝطؤػ٤َٛٔخ ك٢ ػ٤ِٔش حُ٘ظْ، ػ٘خ٣ش ًز٤َس ُو٤٠ش حُلَٜ ٝحُٞ "حٌُٔخ٢ً"٠ُٝ ًٔخ أ       

٢٘ء ؿي٣ي ٣ظؼِن رو٤٠ش حُٔوخّ، ك٤غ ٗظَ ا٠ُ حُِّـش ك٢ ا١خٍ ػ٬هظٜخ ُ ٚٛخحٗظز خكش ا٠ُاٟ

ر٢٘ء ٖٓ  ًٔخ طؼَٝك٬ٜ ٖٓ ًظزخٙ "ٓلظخف حُؼِّٞ" ُٔزيأ طوي٣ْ حُٔئحٍ، أكَى رخ٤ُٔخم، ٌُُٝي 

 حُظل٤َٜ ا٠ُ ٓزيأ ح٧كؼخٍ ح٤ٓ٬ٌُش حٌُِّحٕ ٛٔخ ٖٓ ٤ْٔٛ حُيٍحٓش حُظيح٤ُٝش.

 
 

ّٕ حُلٜ       ٣يٍٝ كٍٞ ًًَ حُٞحٝ ٝػيّ ًًَٙ، ٝرٌٜح  "حٌُٔخ٢ً"َ ٝحَُٞٛ ر٤ٖ حُـَٔ ك٢ ٗظَ ا

ّٕ ح٧َٓ ٣لظخؽ ا٠ُ حٓظؼخد أٍٓٞ ٗل٣ٞش ٜٓ٘خ ٓخ ُٚ ػ٬هش رخُؼطق ٜٝٓ٘خ ٓخ ٛٞ ٓئػَ ك٤ٚ، ًٔخ  كب

أٗ٘خ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ َٜٗ ا٠ُ حُلَٜ ٝحَُٞٛ ا٫ّ اًح حػظٔي حُٔٔظؼَٔ أ٫ٞٛ ػ٬ػش ٢ٛٝ
(78)

: 
 

 .ؿ٤َ حُظزغ ٝح٩ػَحدحُظزغ  ح٩ػَحد١َٗ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ  ٟٓٞغ حُؼطق ●

 ١َٗ ٓؼ٠٘ حُؼطق أ١ اَٗحى حُؼخ٢ٗ ح٧ٍٝ ك٢ كٌْ اػَحرٚ.   قطيس حُؼـكخث●

 ١َٗ ٝؿٞى ؿٜش ؿخٓؼش ر٤ٖ حُٔؼطٞف ٝحُٔؼطٞف ػ٤ِٚ. ٓوز٤ُٞش حُؼطق ●

 

ّٕ ط٘خٍٝ         ٣وظِق ػٔخ هيٓٚ ٔويٍ ٫حُُِٔئحٍ  "حٌُٔخ٢ً"أٓخ رخُ٘ٔزش ُِٔزخىة حُظيح٤ُٝش كب

ّٕ  "حُـَؿخ٢ٗ" ، ٢ٛٝٓؼ٤٘شهغ ٫ ٣ٜخٍ ا٤ُٚ ا٫ّ ُـٜخص ط٣َِ٘ حُٔئحٍ رخُللٟٞ ُِٓ٘ش حُٞحاً أ
(79)

: 
     

 ػٖ حُٔئحٍ. آٌخطٚط٘ز٤ٚ حُٔخٓغ ٝحؿ٘خإٙ أٝ ●

 ط٘زئ حُٔظٌِْ ربٌٓخٕ اػخٍس ح٬ٌُّ حُٔوٍٞ حٓظلٜخٓخ ك٢ ًٖٛ حُٔخٓغ.●

                                                 
(2)    

 . 526. ٙ 2000،  ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص ١1 أرٞ ٣ؼوٞد  ٓلٔي رٖ ػ٢ِ حٌُٔخ٢ً، ٓلظخف حُؼِّٞ، طلو٤ن: ػزي حُل٤ٔي ٛ٘يح١ٝ،
(77)

 .488.  ٙ 1999ٓلٔي حُؼ١َٔ،  حُز٬ؿش حُؼَر٤ش أُٜٛٞخ ٝحٓظيحىحطٜخ، اك٣َو٤خ حَُ٘م، حُٔـَد   
(78)

 .359-٣358٘ظَ أرٞ ٣ؼوٞد ٓلٔي رٖ ػ٢ِ حٌُٔخ٢ً،  حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ   
(79)

 .٣361٘ظَ  حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  
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 ٖ ًَ ه٤ُٖٞ.خء حُٔظٌِْ ػٖ طٌَحٍ حُٔئحٍ ر٤ـ٘حٓظ●

 
 

ك٤غ إٔ حُـِٔظ٤ٖ حُٔوظِلظ٤ٖ هزَح ظ٬ف ح٧كؼخٍ ح٤ٓ٬ٌُش ٝطٔخػِٜخ،ًٔخ ط٘خٍٝ حٌُٔخ٢ً ٤ًل٤ش حه     

خ اًح ًخٗظخ  ّٓ ١ِٝزخ ٣٘زـ٢ إٔ طل٬ٜ ػٖ رؼ٠ٜٔخ ٫ٓظ٘خع ػطق حُطِذ ػ٠ِ حُوزَ أٝ حُؼٌْ، أ

حُـِٔظخٕ ٓظٔخػِظ٤ٖ هزَح، ك٤ـذ إٔ طوطغ اكيحٛٔخ ػٖ ح٧هَٟ
(80)

َٜ ٝحَُٞٛ إً ٤ُْ ، كخُل

ٓؼ٘خٙ ًًَ حُٞحٝ أٝ ػيّ ًًَٙ كو٢، ٝاٗٔخ ٣ظؼيٟ ًُي ا٠ُ طؤػ٤َ حًٌَُ ٝحُظَى ك٢ حطٔخم حُ٘ٚ 

 ٝحٗٔـخٓٚ.

 

حُ٘ٚ،  حٛظٔٞح رخ٧ىٝحص حُظ٢ ٣ظٔخٓي ٣ٝظَحر٢ رٜخ ٣ظ٠ق ؿ٤ِخ ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ٓزن إٔ حُز٬ؿ٤٤ٖ         

 ،٢ ىٍحٓش ٟٓٞٞػخص طظؼِن ر٘لٞ حُ٘ٚريءح رؼزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ ح١ٌُ ًخٕ ُٚ ك٠َ ًز٤َ ك

 .ٍَٝٓٝح رخٌُٔخ٢ً، ٫ٞٛٝٝ ا٠ُ آه٣َٖ
 

 :ذٌــشاث انُمــانت -3

 .دبصو انمشطبجٍُ: يٍ يستىي انجًهخ إنً يستىي انُض -3-1

ٔزن ٝإٔ ًز٤َح ُْ ٣ ٝ حُىٛخٍحططٍٞح  (ٛ 684ص ) "كخُّ حُو١َخؿ٢٘"ػَف حُ٘وي ك٢ ػٜي        

ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُ٘ٚ  كظ٠ أٗٚ طـخُٝ كيٝى حُـَٔ ،ٓٔخ ٓزنٝٝػ٤خ خ هز٬، اً ًخٕ أًؼَ ٠ٗـ ػَكٚ 

.ًٌَ 

 

 أٍرؼش أهٔخّ ٢ٛٝ: ٠ػِ "ٜٓ٘خؽ حُزِـخء َٝٓحؽ ح٧ىرخءك٢ طو٤ْٔ ًظخرٚ "حُو١َخؿ٢٘ ٝهي ًٍِ       

 حُٔٔظٟٞ حُٔؼـ٢ٔ.  حُِلع    -        

 ـِٔشحُٔٔظٟٞ حُي٢ُ٫.          ٌٝٛح ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُ  حُٔؼ٠٘  -        

 حُٔٔظٟٞ حُظ٤ًَز٢.  حُ٘ظْ   -        

 .ٓٔظٟٞ حُ٘ٚ ح٧ِٓٞد -   

 ٍ ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُ٘ٚ.٢ٛٝٞ َٓحكَ ٖٓ حُٞحؿذ حطزخػٜخ ُِٞٛ      

ٍٝ أػْ ٌٓ٘ٚ ٖٓ خا٠ُ ط٘ حُويح٠ٓحُظ٘خٍٝ حُـِث٢ ُِو٤ٜيس ػ٘ي حُ٘وخى  "حُو١َخؿ٢٘"ٝهي طـخُٝ       

٫ٞ، ٜٓظٔخ إٔ طظزغ ك٢ ر٘خء حُو٤ٜيس ك٬ٜ ٝك٢ٜ ٣ـذ طوي٣ْ ٗظَس ًخِٓش ٝٗخِٓش ػٖ ح٤ٌُل٤ش حُظ

ِء ٜٓ٘خ ك٬ٜ، ٝحُلَٜ ػ٘يٙ ك٢ ًُي رخُؼ٬هخص حُظَحرط٤ش ٧ؿِحء حُو٤ٜيس حُٞحكيس، ك٠ٔٔ ًَ ؿ

ا٠ُ كيٝى أٍرؼش أر٤خص طظ٠خكَ ٧ؿَ ا٣ٜخٍ ٓؼ٠٘  ،ك٢ ؿخُذ ح٧ك٤خٕ ،ر٤ظخٕ»ػزخٍس ػٖ 

«ٓؼ٤ٖ
(81)

، ٝهي ٛ٘ق ٝٛق طٔخٓي حُو٤ٜيس ا٠ُ
(82)

: 

                                                 
(80)

 . 368-367أرٞ ٣ؼوٞد ٓلٔي رٖ ػ٢ِ حٌُٔخ٢ً، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  ٣٘ظَ   
(81)

 .150ٓلٔي هطخر٢، حَُٔؿغ  حُٔخرن، ٙ    



 

 

 56 

 طٔخٓي حُلَٜ: ●

 ٓظَحر٢ حُ٘ٔؾ.حُلَٜ إٔ ٣ٌٕٞ  -

 َٝ.ـُِ خَٜ ٓ٘خٓزحُل ٓلظٟٞإٔ ٣ٌٕٞ  -

 َٝ حُٔوٜٞى.ُِ٘لْ رٚ ػ٘خ٣ش رلٔذ حُـ طوي٣ْ ح٧ْٛ كخ٧ْٛ ك٤ـذ إٔ ٣ويّ ك٢ حُلٍٜٞ ٓخ ٣ٌٕٞ -

 

 طٔخٓي حُلٍٜٞ: ●

 ٓظَٔحٍ ؿَٝ حُلَٜ حُٔخرن ك٢ ح٬ُكن.ح -

َٝ ىٕٝ حُؼزخٍس أٝ ٓظِٜش حُؼزخٍس ىٕٝ ـٝ ٓظِٜش حُُلٍٜٞ ٓظِٜش حُؼزخٍس أإٔ طٌٕٞ ح -

 حُـَٝ.

 

 حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُلٍٜٞ: ●

 ح٫ٗظوخٍ ٖٓ ػ٬هش حُـِء ا٠ُ حٌَُ. -

 ػ٘ٚى٫ُش ٍأّ حُلَٜ ػ٠ِ رو٤ظٚ أٝ إٔ ٣ٌٕٞ آهَٙ حٓظي٫٫ ػ٠ِ ٓخ طويّ ٓ٘ٚ، ٌٝٛح ٓخ ػزَ -

 حُظلـ٤َ. رِلظ٢ حُظ٣ْٞٔ ٝ

 

َى حُ٘لّٞ ٨ُهٞحٍ حُٔو٤ِّش اٗٔخ ٣ٌٕٞ كظل»ٟٞ آهَ ك٤غ ٣وٍٞ رٔٔظ "١َخؿ٢٘وحُ"ًٔخ حٛظْ       

ي ـّ ٠ؼْ رٚ حُٔلخًخس ٝطخ، ٝٓخ طيػّ ـٗلٜٔ خس ك٢ـيحى، ٝرلٔذ ٓخ طٌٕٞ ػ٤ِٚ حُٔلخًــلٔذ ح٫ٓظؼر

 ّٔ ٖٓ أٍٓٞ طَؿغ ا٠ُ ُلع أٝ ٓؼ٠٘ أٝ ٗظْ أٝ  شُٔؼ٠٘ ط٣ٜٞٔخ ٝح٬ٌُّ كٖٔ ى٣زخؿخ ٣ِ٣ي رٚ حٓ

«أِٓٞد
(83)

ّٕ حُظ لع ٝحُٔؼ٠٘ ِّ حُظ٢ طظؼِن رخُ ظَٚ ػ٠ِ حُٔظِو٢ َٓطز٢ رلٖٔ ى٣زخؿؤػ٤، كٜٞ ٣َٟ أ

حٓظؼيحى » :٤ٖه٤َ ح١ٌُ ٣ٔؼَ ر٘ٞػٝحُ٘ظْ ٝح٧ِٓٞد، ًٔخ طَطز٢ روخر٤ِش حُٔظِو٢ ٝحٓظؼيحىٙ، ٌٛح ح٧

ًٜخ هٍٞ ٓخ رلٔذ ٗيس ٓٞحكوظٚ ُظِي حُلخٍ كخٍ ٟٝٛٞ هي ط٤ٜؤص رٜٔخ ٧ٕ ٣لَ رؤٕ طٌٕٞ ُِ٘لْ

«ى حُؼخ٢ٗ ٛٞ إٔ طٌٕٞ حُ٘لّٞ ٓؼظويس ك٢ حُ٘ؼَٝحُٜٟٞ، ٝح٫ٓظؼيح
(84)

 

 

 

ًَٝ ٌٛح ٣يهَ ٟٖٔ حُٔٔظٟٞ حُظيح٢ُٝ ح١ٌُ ٣ؼظزَ ٖٓ أْٛ ح٧ْٓ حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ ُٔخ٤ٗخص       

 حُ٘ٚ.

 
 

 
 

٣ٜظْ أ٠٣خ رخ٫ٗٔـخّ ػ٠ِ  "حُو١َخؿ٢٘"ٝا٠ُ ؿخٗذ ح٫ٛظٔخّ رٔوظِق ٌٛٙ حُٔٔظ٣ٞخص ٗـي       

ا٠ُ ًُي ٔٔظٟٞ حُ٘ٚ ًِٚ، اً ُْ ٣ظٞهق ػ٘ي حٌُِٔش حُٞحكيس رَ طؼيٟ حُٔٔظٟٞ حُٜٞط٢، ٍٝرطٚ ر

                                                                                                                                                                
(82)

 .291-287َٝٓحؽ  ح٧ىرخء، طلو٤ن: ٓلٔي حُلز٤ذ رٖ هٞؿش، ىحٍ حٌُظذ حَُ٘ه٤ش، ى ص.  ٙ ٣٘ظَ أرٞ حُلٖٔ كخُّ حُو١َخؿ٢٘، ٜٓ٘خؽ حُزِـخء    
(83)

 .121، ص أبو الحسن حازم القرطاجنً، المرجع السابق  
(84)

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  
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حُظ٬إّ ٣وغ ٖٝٓ ًُي كٖٔ حُظؤ٤ُق ٝط٬إٓٚ، ٝ»ىٍحٓش حُظ٬إّ ر٤ٖ حُـَٔ حٌُٔٞٗش ُِ٘ٚ، ٣وٍٞ: 

ٜٓ٘خ إٔ طٌٕٞ كَٝف ح٬ٌُّ رخُ٘ظَ ا٠ُ حثظ٬ف رؼٞ كَٝف حٌُِٔش ٓغ  :ك٢ ح٬ٌُّ ػ٠ِ أٗلخء

ٓغ ؿِٔش ط٬ٛوٜخ ٓ٘ظظٔش ك٢ كَٝف ٓوظخٍس ٓظزخػيس حُٔوخٍؽ  رؼ٠ٜخ ٝحثظ٬ف ؿِٔش ًِٔش

خٍ ؼٔحٌُِْ حُٔئطِلش ك٢ ٓويحٍ ح٫ٓظ ش ٝط٘خًَ ٓخ، ٜٝٓ٘خ أ٫ّ طظلخٝصٓظَطزش حُظَط٤ذ ح١ٌُ ٣وغ ك٤ٚ هلّ 

ش ح٫ٓظؼٔخٍ، ٜٝٓ٘خ إٔ طظ٘خٓذ ش ٝهِّ كظٌٕٞ حُٞحكيس ك٢ ٜٗخ٣ش ح٫رظٌحٍ ٝح٧هَٟ ك٢ ٜٗخ٣ش حُل٤ّٗٞ 

ٛٔخ ٓ٘ظوش ٖٓ ح٧هَٟ ٓغ طـخ٣َ حُٔؼ٤٤ٖ٘ ٖٓ ؿٜش أٝؿٜخص أٝ إٔ طٌٕٞ اكيح رؼٞ ٛلخطٜخ ٓؼَ

 َّ ش حُطِذ ُٔخ ٤ِ٣ٜخ ٖٓ حٌُِْ ًِٔش ه٣ّٞ  طظٔخػَ أُٝحٕ حٌُِْ أٝ طظٞحُٕ ٓوخ١ؼٜخ، ٜٝٓ٘خ إٔ طٌٕٞ ً

َّ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٟٞغ ٟٓٞؼٜخ «أ٤ُن رٜخ ٖٓ ً
(85)

. 
 
 

رخُٔٔظٟٞ حُٔؼـ٢ٔ ٫ٞٛٝ  حُظ٢ ١َكٜخ ريءٖٝٓ ه٬ٍ ٌٛح حُز٘خء ٧هٔخّ حٌُظخد ٝحُو٠خ٣خ ح      

٤ُٜخ إ ػ٠ِ ٝػ٢ رخُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ طِٞٛض ًخ "كخُّ حُو١َخؿ٢٘"ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُ٘ٚ، ٣زيٝ ًٝؤٕ 

خم ا٠ُ ح٫ٛظٔخّ زّ ًخٕ حُٔ ك٤غحُٜٔطِلخص حُظخرؼش ٌُٜح حُؼِْ ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ كي٣ؼخ، ٝرٔوظِق 

 رظٔخٓي حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ ٝحٗٔـخٓٚ ٝط٬كْ أؿِحثٚ.

 

 :ٍـشاث انذَُـانت -2
 

 ػهىو انمشآٌ: -2-1

 

 

ش حُ٘ٚ حُٔويّ، ٝكخُٝٞح حُوي٣ْ رخُوَإٓ، كزَُ ػِٔخء ًَٓٞح ؿٜٞىْٛ ُويٓ ٌٓ٘ حٛظْ حُؼَد       

اػـخُٙ، ٫ٝ طِحٍ ٓئُلخطْٜ ٗخٛيس ػ٠ِ ٓخ هيٓٞٙ ك٢ ٓز٤َ ًُي، ٖٝٓ ر٤ٖ حُٞؿٞٙ  ٙر٤خٕ ٝؿٞ

َإٓ حُظ٢ ُِٗض ٓ٘ـٔش ػ٠ِ ٓيحٍ ػ٬ع ح١ٌُ ٣َر٢ آ٣خص ٍٝٓٞ حُوحُظٔخٓي حُٞػ٤ن  ،ح٩ػـخ٣ُش

ػـخ٣ُش حُوي٣ٔش ُْ طٌظق رخُـِٔش أٝ ح٣٥ش ا١خٍح ٜٗخث٤خ ُِظل٤َِ رَ خص ح٩ٓٓ٘ش، كخُيٍحٝػ٣َٖ٘ 

 طـخُٝص ًُي ا٠ُ حُزلغ ك٢ آ٤ُخص طٔخٓي حُ٘ٚ ًٌَ.

 

 
 

 

ٍٝٛيص رؼٞ حُيٍحٓخص ح٫ػـخ٣ُش رؼٞ حُؼ٬هخص حُظٔخ٤ٌٓش ر٤ٖ ٍٓٞ ٝآ٣خص حُوَإٓ كوي       

ٝؿيٗخ رؼٞ حُٔئُلخص طويّ ػ٬هخص طٔخ٤ٌٓش ُِ٘ٚ طَه٠ ا٠ُ ٓخ هيٓظٚ حُِٔخ٤ٗخص ح٤ُٜ٘ش 

حُيٍٍ  "ط٘خٓذ-"ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ" ،٢ًٍُِِ٘ ٓؼَ "حُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ" ،حُٔؼخَٛس

                                                 
(85)

 .222، ص أبو الحسن حازم القرطاجنً، المرجع السابق  
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ٝآٜخٓخص  (ٛ 764ص )حٍُٔٞ" ٢١ٞ٤ُِٔ، ٝٓ٘ظ٘خٍٝ ك٤ٔخ ٢ِ٣ آٜخٓخص ح٢ًٍُِ٘  ك٢ ط٘خٓذ

 ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم: (ٛ 911ص )ح٢١ٞ٤ُٔ 

 

 انًُبسجخ ثٍُ اَِبد: و انضسكشٍ -2-1-1

 

ك٢ ًظخد " حُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ" ٢ًٍُِِ٘ ٓوظطلخص طيٍ ػ٠ِ هيّ ح٫ٛظٔخّ رٌٜح ٣ٞؿي       

ّٕ حُوَإٓ ٍؿْ طلخٝص أٝهخص ُِٗٝٚ ا٫ّ أٗٚ  حُؼِْ، ٝطٌ٘ق ح٫ٓظٜ٘خىحص حُٔخُلش ػٖ ٝػ٢ ٓظويّ رؤ

ٓ٘ٔـٔخ ٝٓظَحر٢ ح٧ؿِحء، ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ٓ٘لخٍٝ إٔ ِٗوٚ ٤ًل٤ش طَحر٢ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٣ٌَ٘ ٜٗخ 

 ح٣٥خص رؼ٠ٜخ رزؼٞ ك٢ ٗظَ ح٢ًٍُِ٘.

 

 :ٓ٘خٓزش هخطٔش حٍُٔٞس ُلخطلظٜخ 

ٌٛٙ  طـيٝحٍُٔٞس ُلخطلظٜخ ك٤ٚ ٗٞع ٖٓ ٍى حُؼـِ ػ٠ِ حُٜيٍ، ٖٝٓ ػٔش إ ٓ٘خٓزش هخطٔش       

هخٍ حُِٓو١َ٘: ٝهي ؿؼَ هللا »حُوَآ٢ٗ:  ح٤ُِٓٞش ٓٔش ٓ٘ظًَش ر٤ٖ حُوطخد حُ٘ؼ١َ ٝحُوطخد

، ك٘ظخٕ ر٤ٖ "كبٗٚ ٫ ٣لِق حٌُخكَٕٝ"كخطلش ٍٓٞس حُٔئ٤ٖ٘ٓ "هي أكِق حُٔئٕٓ٘ٞ" ٝأٍٝى ك٢ هخطٔظٜخ 

«حُلخطلش ٝحُوخطٔش
(86)

، كخُٔئٕٓ٘ٞ ٝٛلٞح رخُل٬ف ك٢ ريح٣ش ٌٛٙ حٍُٔٞس، ر٤٘ٔخ ٝٛق حٌُخكَٕٝ 

 ك٢ هخطٔظٜخ ر٠ي ًُي أ١ ػيّ حُل٬ف.
 

 كخطلش حٍُٔٞس ُِوخطٔش حُظ٢ هزِٜخ: ٓ٘خٓزش 

أِٓٞد ٓؼظٔي ًؼ٤َح ك٢ حُوَإٓ ، ٖٝٓ ًُي ٓ٘خٓزش كخطلش حٍُٔٞس ُِوخطٔش حُظ٢ هزِٜخ  ّٕ ا      

ه٣َٖ" ُوخطٔش حٍُٔٞس حُظ٢ هزِٜخ ٢ٛٝ ٍٓٞس حُل٤َ "كـؼٌِْ  ٬٣ف٩ٓ٘خٓزش كخطلش ٍٓٞس ه٣َٖ "»

«ًؼٜق ٓؤًٍٞ"
(87)

أًي ًُي ُؼزخى، ُظٞك٤ي ٝحُؼيٍ ر٤ٖ حخر أَٓح حُ٘ٔخء هظْ»، ٖٝٓ ًُي أ٠٣خ 

.«٣ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح أٝكٞح رخُؼوٞى"أٍٓٞس حُٔخثيس "٣خ  روُٞٚ ك٢ أٍٝ
(88) 

 

 

 

 

 :ٚٓ٘خٓزش حٍُٔٞس ُِلَف ح١ٌُ ر٤٘ض ػ٤ِ 

َّ حٌُِٔخص حُظ٢ ف حُِّـش، ٝٝٛ٘خى ًؼ٤َ ٖٓ ٍٓٞ حُوَإٓ ٓلظظلش أٝ ٓٔٔخس رلَف ٖٓ كَ       ؿ

طؤَٓ »ٜخ ٌٛح حُلَف ًؼ٤َح، ٖٝٓ أٓؼِش ًُي هٍٞ ح٢ًٍُِ٘: طظٌٕٞ ٜٓ٘خ ٌٛٙ حٍُٔٞس ٣ظٌٍَ ك٤

ُحى ك٤ٜخ "ٙ" ٧ؿَ هُٞٚ، ك٬ ٣ٌٖ ك٢ ٛيٍى كَؽ، َٝٗف ك٤ٜخ هٜٚ آىّ ٍٓٞس ح٧ػَحف 

                                                 
(86)

 .186، دار التراث، القاهرة، د ت. ص 1: محمد أبو الفضل إبراهٌم، ج ً، البرهان فً علوم القرآن، تحقٌقبدر الدٌن محمد بن عبد هللا الزركش  
(87)

 نفسه، الصفحة نفسها.المرجع   
(88)

 لصفحة نفسها.المرجع نفسه، ا  
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ٍ ٝه٤َ  ّٞ كٖٔ رؼيٙ ٖٓ ح٧ٗز٤خء، ٌُٜٝح هخٍ رؼ٠ْٜ: ٓؼ٠٘ أُْ َٗ٘ف ُي ٛيٍى، ه٤َ: ٓؼ٘خٙ حُٜ

ٍس ُٜٔخكزش حُٜخى ح٤ُْٔ، ٝأٜٗخ طخرؼش ُٜخ ًٜٔخكزش أٗخٍ رخ٤ُْٔ ُٔلٔي، ٝرخُٜخى ُِٜي٣ن ٝك٤ٚ اٗخ

«حُٜي٣ن ُٔلٔي ٝٓظخرؼظٚ ُٚ
(89)

 ُِٔٔخص حُٜٞط٤ش ٌُٜح حُلَف. ٓؼ٠يسحُي٫ُش ٍٝرٔخ ًخٗض طِي  ،

 

 ٍُٞٔٝحٜٓٔخ: سحُٔ٘خٓزش ر٤ٖ ح 

ا٫ طو٤ِيح ُيٟ حُؼَد، ٝٛٞ طو٤ِي ٣َحػ٢ ك٤ٚ ًؼ٤َ ٖٓ  ٤ُْ إ ط٤ٔٔش حٍُٔٞس رخْٓ ٓؼ٤ٖ      

ص أهٌ أٓٔخثٜخ ٖٓ ٓٔظـَد أٝ ٗخىٍ، ٝٗـيْٛ ٣ٕٔٔٞ حُـِٔش ٖٓ ح٬ٌُّ أٝ حُو٤ٜيس ح٤ُٔٔٔخ

ش ـًُي ط٤َٔٔإٓ، ٖٝٓ ــش ٍٓٞ حُوـَص ط٤ٔٔـ٠ ًُي ؿــَ ك٤ٜخ، ٝػِـــش رٔخ ٛٞ أٜٗـحُط٣ِٞ

ٖٓ أكٌخّ حُ٘ٔخء، ٝط٤ٔٔش ٍٓٞس ح٧ٗؼخّ ُٔخ ٍٝى ك٤ٜخ ٖٓ ى ك٤ٜخ خء رٌٜح ح٫ْٓ ُٔخ طَىّ ـٍٞس حُ٘ٔــٓ»

ّٕ حُظل٤َٜ حُٞحٍى ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ:  طل٤َٜ أكٞحُٜخ، ٝإ ًخٕ هي ٍٝى ُلع ح٧ٗؼخّ ك٢ ؿ٤َٛخ، ا٫ّ أ

«خ"، ا٠ُ هُٞٚ: "أّ ً٘ظْ ٜٗيحء"، ُْ ٣َى ك٢ ؿ٤َٛخ"ٖٝٓ ح٧ٗؼخّ كُٔٞش ٝكَٗ
(90)

. 
 

 انسُىطٍ وتُبست انسىس: -2-1-4

ط٘خٓذ حُيٍٍ ك٢ ط٘خٓذ ٝ" ٖٓ ه٬ٍ  ًظخر٤ٚ "ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ" "ح٢١ٞ٤ُٔ"ٝحَٛ        

ىٍحٓش ح٢ًٍُِ٘ ُِظ٘خٓذ ر٤ٖ ح٣٥خص ا٠ُ حُزلغ ك٢ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حٍُٔٞس ٝحٍُٔٞس،  حٍُٔٞ"،

 خ أٝ ـش ُٔخ هزِٜـخ ٌِٓٔــش إٔ ٣زلغ أٍٝ ًَ ٢ٗء ػٖ ًٜٞٗـ٣٘زـ٢ ك٢ ًَ آ٣» ش أ٠٣خ: ـش ٝح٣٥ـٝح٣٥

ٚ ٌٌٛح ك٢ حٍُٔٞ ٣طِذ ٝؿٝ ،ؿْخ هزِٜخ كل٢ ًُي ػِْ ٔٓخ ٝؿٚ ٓ٘خٓزظٜخ ُ ، ػْ ٓٔظوِشٓٔظوِش

«حطٜخُٜخ رٔخ هزِٜخ ٝٓخ ٓزوض ُٚ
(91)

، كوي ًخٕ ٛ٘خى ٝػ٢ ًز٤َ ُِزلغ ك٢ ٓٔظٟٞ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ، 

 طلي٣يح ٓٞحء ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ح٣٥ش أٝ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حٍُٔٞس. ٝك٢ ػِْ حُٔ٘خٓزخص

 
 

 

حٓظوَ رٜخ  إ حُوخػيس حُظ٢»إٔ ٛ٘خى هخػيس ٓؼ٤٘ش طلٌْ طَط٤ذ حٍُٔٞ: "ح٢١ٞ٤ُٔ "٣َٟٝ       

ّٕ ًَ ٍٓٞس طل٤َٜ  زِٜخ، َٝٗف ُٚ، ٝا١٘خد ٣٫ـخُٙ. ٝهي حٓظوَ ٓؼ٢ ًُي هٓخ  ؿٔخ٩ٍحُوَإٓ، أ

«ك٢ ؿخُذ ٍٓٞ حُوَإٓ، ٣ٞ١ِٜخ ٝه٤َٜٛخ
(92)

 حُوخػيس ك٢ حُ٘وخ١ حُظخ٤ُش: ٌٛٙ ، ٣ٌٖٝٔ طل٤َٔ

 
 

  :حُظل٤َٜ ر٤ٖ حٍُٔٞ /ح٩ؿٔخٍػ٬هش  ●

                                                 
(89)

 .170، ص  بدر الدٌن محمد بن عبد هللا الزركشً، المرجع السابق  
(90)

 .272-270نفسه ، ص المرجع   
(91)

 .108. ص 1979 ، دار الفكر، بٌروت1وم القرآن، ججالل الدٌن السٌوطً، اإلتقان فً عل  
(92)

، دار 1تحقٌق: عبد القادر أحمد عطا، ط، نقال عن جالل الدٌن السٌوطً، تناسب الدرر فً تناسب السور، 198سابق، ص محمد خطابً، المرجع ال  
 .65ص. 1986الكتب العلمٌة، بٌروت 
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ٍٓٞس حُزوَس حُظ٢ طٔظي ِٛظٜخ ػزَ آٍ ػَٔحٕ ً»ًُي أػط٠ ح٢١ٞ٤ُٔ ػيس أٓؼِش ػٖ  ويُ       

٠ُ حُ٘ٔخء ا٠ُ آٖ حُٔخثيس  -رٌَ٘ ٍؿؼ٢ -ٗؼخّ، ٍٝٓٞس ح٧ٗؼخّ طٔظي ٬ٛطٜخٝحُ٘ٔخء ٝحُٔخثيس ٝح٧

«آٍ ػَٔحٕ ا٠ُ حُزوَس ا٠ُ حُلخطلش
(93)

. 
 

 ح٫طلخى ٝحُظ٬ُّ:● 

ٓلظظلش رًٌَ  حُٔظو٤ٖ »٢ٛس حُظ٢ ٜي رٚ ًُي حُظ٬ُّ ح١ٌُ ٣وّٞ ر٤ٖ ٍٓٞط٤ٖ ًٍٔٞس حُزوَو٣ٝ       

ٍٞ ط٬ُّ ـٝأْٜٗ ْٛ حُٔلِلٕٞ، ٝآٍ ػَٔحٕ ٓوظٞٓش روُٞٚ: "ٝحطوٞح هللا ُؼٌِْ طلِلٕٞ"، ٖٝٓ ٛ

ن رخُٔوٜٞى ح١ٌُ ٛٞ ر٤خٕ ـ٘خ ٓخ ٣ظؼِش اُحُش حُ٘زٜش، ٌُٜٝح طٌٍَ ٛـَُِ٘س رٔـحٍُٔٞط٤ٖ إٔ حُزو

«ٝحُٜيٟ ا٠ُ حَُٜح١ حُٔٔظو٤ْكو٤وش حٌُظخد: ٖٓ اِٗحٍ حٌُظخد ٝطٜي٣وٚ ٌُِظذ هزِٚ، 
(94)

. 
 

 ٍى حُؼـِ ػ٠ِ حُٜيٍ:● 

 :"ح٢١ٞ٤ُٔ"حُؼـِ ػ٠ِ حُٜيٍ، ٣وٍٞ  َىر ٗزٚأ ٍٓٞس حُٞحهؼش رٍٔٞس حَُكٖٔإ حٍطزخ١        

"اًح ٝهؼض حُٞحهؼش" روُٞٚ ٛ٘خى )ك٢ حَُكٖٔ( "كبًح حٗ٘وض أٗظَ ا٠ُ حطٜخٍ هُٞٚ ٛ٘خ )حُٞحهؼش(»

 ؽّ ٍ ٝك٢ حُٞحهؼش ػ٠ِ ًًَ .ٖٔ ػ٠ِ ًًَ حٗ٘وخم حُٔٔخءحُٔٔخء"، ٌُٜٝح حهظَٜ ك٢ حَُك

«ح٧ٍٝ
(95)

 ، كخٍُٔٞط٤ٖ ٫ٍطزخ١ٜٔخ ٝحطلخىٛٔخ أٛزلظخ ًؤٜٗٔخ ٍٓٞس ٝحكيس.

 

ٝطظَحر٢ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ك٢ ٗظَ ح٢ًٍُِ٘ ٝ حٍُٔٞ كٌٜٙ ٢ٛ إً ح٧ٓخ٤ُذ حُظ٢ طظآهٌ رٜخ ح٣٥خص       

 ٌِٓ٘ش رٌُي ٜٗخ ٓ٘ٔـٔخ ٓظ٘خٓوخ.ٝ ح٢١ٞ٤ُٔ 

 

 

 
 

 انتفسُش: ى ــػه -2-4

إٔ حُظلخ٤َٓ حُظ٢ حػظٔيص حُٞكيس ح٤ُٜ٘ش  ٘خُٔٔ ص حُظل٤َٔٓئُلخٓوظِق ٠ُ ا ط٘خػٞىرؼي        

ح٣٥ش حُٞحكيس ػْ طل٤َٔ ٢ٛ ،ٓ٘طِوخ ُٜخ ٗخىٍس ؿيح، ُٝؼَ حُٔٔش حُزخٍُس ٌُظذ حُظل٤َٔ حُوي٣ٔش

 ك٤غ ،ص ك٢ حٍُٔٞس حُٞحكيسح٫ٗظوخٍ ا٠ُ ح٣٥ش ح٧هَٟ ىٕٝ حُزلغ ػٖ حُو٢٤ حُٞحَٛ ر٤ٖ ح٣٥خ

 ٣ظْ ٓؼخُـش ًَ آ٣ش ٓ٘لِٜش ػٖ ح٧هَٟ ٓؼخُـش ُـ٣ٞش ٗل٣ٞش ٝر٬ؿ٤ش ٍُِٞٛٞ ا٠ُ َٓحى ح٣٥ش.

 

 سُذ لطت وانتًبسك انُظٍ: -2-4-1

                                                 
(93) 

 .201، ص سابقابً، المرجع المحمد خط 
(94)

 .203نفسه، ص المرجع   
(95)

 .204نفسه، ص المرجع   
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٠ُ حُظٔخٓي ح٢ُٜ٘ ك٢ ا٘زٜٞح ٖٓ حُٔل٣َٖٔ حُويٓخء ٝحُٔليػ٤ٖ ح١ٌُ ط "٤ٓي هطذ"٣ؼي        

ا١َحى حُظخَٛس )حُظٔخٓي ر٤ٖ  " ك٢ ظ٬ٍ حُوَإٓ" إٔ ٣ٞكن ك٢حُوَإٓ، ٝحٓظطخع ٖٓ ه٬ٍ ًظخرٚ 

ٌٛٙ ٤ّٓي ٣ؼي ٤ٓي هطذ »:٣خص ٝحُٔوخ١غ ٝحٍُٔٞ ك٢ حُوَإٓ( رؼي ىٍحٓش ٣ٞ١ِش ٌُظخد هللا ح٥

ٝكِوخص ٓظَحٛش ك٢ حُ٘ٚ  ًِز٘خصحُٔخكش ٝهطذ ٍكخٛخ، ٧ٗٚ هيّ ُ٘خ ك٢ حُظ٬ٍ، حٍُٔٞ ٝح٣٥خص 

«حُوَآ٢ٗ حُٔظ٘خٓن حُٔؼـِ
(96)

: 
 

٢ِ٣ ٖٓ ه٬ٍ ًظخرٚ "ك٢ ظ٬ٍ حُوَإٓ" ًٔخ "٤ٓي هطذ"٣ٌٕٝٞ حُظٔخٓي ػ٘ي 
(2)

: 

 حُظٔخٓي ر٤ٖ ىٍّٝ حٍُٔٞس حُٞحكيس ٝحُظ٢ طلون ؿَٟخ ٝٛيكخ ٓؼ٤٘خ ٍُِٔٞس، ٝطزَُ ٗو٤ٜظٜخ. -

 حُظٔخٓي ر٤ٖ ٓوخ١غ حُيٍّ حُٞحكيس ًـِث٤خص طٌَٔ ٟٓٞٞع ًُي حُيٍّ. -

 وطؼخ ٓظٔخٌٓخ.ظ٠ ط٘ظؾ ٓكحُظٔخٓي ر٤ٖ آ٣خص حُٔوطغ  -

حُظٔخٓي ر٤ٖ ًِٔخص ح٣٥ش حُٞحكيس ٝؿِٜٔخ، ٝطٌِٔش ًَ ٝحكيس ح٧هَٟ كظ٠ َٜٗ ا٠ُ طَحر٢  -

 حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ًٌَ.

 

 

ك٢ ريح٣ش ٌٛح حُظٔخٓي ح٢ُٜ٘ ك٢ ًَ حٍُٔٞ، كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٣وٍٞ  "٤ٓي هطذ"ٝهي أػزض      

ّٕ ًَ ٍٓٞس ٖٓ ٍٓٞ حُوَإٓ ًحص ٗو٤ٜش ٓ٘: »فٍٓٞس ح٧ػَح لَىس ًٝحص ٬ٓٓق ٓظ٤ِٔس، ا

 ٞع ـٌٟح حُٔٞـ٬ؽ ٛـ٢ ػــٚ كـخٍ ٓظوٜـٖ، ًٝحص ٓــٞد ٓؼ٤ـخٙ، ًٝحص أِٓـؾ هـًٝحص ٜٓ٘

 خ ـــش، ػْ طؤهٌ رؼي ًُي ٓٔخطٜـع ٝحُـخ٣ٞطظـٔغ ػ٠ِ حُٟٔٞاٜٗخ ًِٜخ  .حُٞحكي، ٌٝٛٙ حُو٤٠ش حٌُز٤َس

 

ٌٙ ــن ٛــٝطلو٤ ٞع،ــٌح حُٟٔٞـخ حُٔظوٜٚ ك٢ ػ٬ؽ ٛـِٜس ٝٓـخُـخ حُٔظ٤ٔـحُٔٔظوِش، ١َٝحثوٜ

«شــحُـخ٣
(1)

إ حُ٘ؤٕ ك٢ ٍٓٞ حُوَإٓ ً٘ؤٕ ك٢ ٗٔخًؽ حُزَ٘ حُظ٢ ؿؼِٜخ هللا » ٣ٝٞحَٛ هُٞٚ:  ،

ٓظ٤ِٔس... ًِْٜ اٗٔخٕ، ًِْٜٝ ُٚ هٜخثٚ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ًِْٜٝ ُٚ حُظ٣ٌٖٞ حُؼ١ٞ٠ ٝحُٞظ٤ل٢ 

ك٤ٜخ ح٧ٗزخٙ حُو٣َزش ح٬ُٔٓق، ٝك٤ٜخ  ح٩ٗٔخ٢ٗ... ٌُْٜٝ٘ رؼي ًُي ٗٔخًؽ ٓ٘ٞػش أّٗي حُظ٣ٞ٘غ، ٗٔخًؽ

ٌٌٛح ػيص أطٍٜٞ ٍٓٞ حُوَإٓ، ٌٌٝٛح  !خ ا٫ّ حُوٜخثٚ ح٩ٗٔخ٤ٗش حُؼخٓشح٧ؿ٤خٍ حُظ٢ ٫ طـٔؼٜ

١زخػٚ  كنٝػيص أطؼخَٓ ٓؼٜخ، رؼي ١ٍٞ حُٜلزش، ١ٍٝٞ ح٧ُلش، ١ٍٝٞ حُظؼخَٓ ٓغ ًَ ٜٓ٘خ 

«!ٝحطـخٛٚ ٬ٓٝٓلٚ ٝٓٔخطٚ
(2)

ك٢ ًظخرٚ،  "هطذ٤ٓي "ٓخٍ ػ٤ِٚ  كٌخٕ ٌٛح ٛٞ حُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ .

 ٓطزوخ ٗظ٣َظٚ طِي ػ٠ِ ٓوظِق ٍٓٞ حُوَإٓ.
 

                                                 
 .152. ص 1998صالح عبد الفتاح الخالدي، المنهج الحركً فً ظالل القرآن، دار الشهاب، الجزائر   (1)

.156نفسه، ص المرجع  ٌنظر  (2)  
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ٟٓٞٞػخص،  ػيس ٌٛٙ حٍُٔٞس ط٠ْ» ك٢ ٓطِغ طل٤َٔٙ ٍُٔٞس حُزوَس "٤ٓي هطذ " ٣وٍٞ       

ٌُٖٝ حُٔلٍٞ ح١ٌُ ٣ـٔؼٜخ ًِٜخ ٓلٍٞ ٝحكي ِٓىٝؽ ٣ظَحر٢ حُوطخٕ حَُث٤ٔ٤خٕ ك٤ٚ طَحرطخ 

«كٍٞ ٓٞهق حُـٔخػش حُِٔٔٔش ك٢ أٍٝ ٗ٘ؤطٜخ ٝاػيحىٛخ ُؼٜي هللا ٗي٣يح... ك٢ٜ ٖٓ ٗخك٤ش طيٍٝ
(3)

. 

ّٕ ٍٓٞس حُزوَس ٢ٛ أ١ٍٞ ٓ  خص ـ١ٞ آ٣لَإٓ، ٝرخَُؿْ ٖٓ أٜٗخ طــٍس ك٢ حُوٞـكزخَُؿْ ٖٓ أ

ا٫ أٜٗخ طيٍٝ كٍٞ ٓلٍٞ  ،ػي٣يس، ٝأٜٗخ ُِٗض ك٢ كظَس ٤ُ٘ٓش ٣ٞ١ِش، ٝأٜٗخ ط٠ْ ػيس ٓٞح٤ٟغ

 .(ٝٛٞ حًٌٍُٔٞ ٓخروخ)ٜخ ٛٞ ح١ٌُ ؿٔؼ هخٙ أٓخ٢ٓ ٝحكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

 

 .1243ص  .1985دار الشروق، بٌروت  ،3مج ،11ط  ٌد قطب، فً ظالل القرآن،س  (1) 
 .1243، ص نفسهالمرجع  ( 2)
(3) 

 
مرجعال

 
.28، ص1جمنفسه، 
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خم ـَ ك٢ ػ٘خ٣خ ح٤ُٔـهخٙ اًح طـ٤ ٠ـُٜخ ا٣وخع ٤ٓٞٓو » ٍٞس:ـحُٔ ٌٛٙ ػٖ "٤ٓي هطذ"وٍٞ ٣       

خ ٣ظـ٤َ ُٔ٘خٓزش ٟٓٞٞػ٤ش هخٛش، ٌٝٛح ١خرغ ػخّ ك٢ ٍٓٞ حُوَإٓ ؿ٤ٔؼخ، ٫ٝ ٣٘ي ػٖ ٌٛٙ ـٗٔبك

حُوخػيس 
 

«١ٞحٍ حٍُٔٞ
(97)

ٍٞس حُٞحكيس، ـــحُٔ ١ٌُ طليػٚ، ك٬٘كع إً حٛظٔخٓٚ رخ٣٩وخع ح٤ُٓٞٔو٢ ح

ٞد ٍحم ـيس حُوَآ٤ٗش رؤِٓـش ٝح٠ُٔخثَ أػ٘خء طل٤َٔٙ ُِزلغ ك٢ حُٞكـخَُٝحر٢ حُ٘ل٣ٞر ْـًٔخ حٛظ

 َ.ـؿ٤ٔ
 

 َذى انُض: و سؼُذ دىٌ -2-4-4

                                                 
(1)

 .28، ٤ٓ1ٙي هطذ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٓؾ  

 محور واحد

-1-موضوع  -2-موضوع   -3-موضوع   -4-موضوع    

 رابط رابط رابط

ورةـالس  
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ًظخرٚ "ح٧ٓخّ ك٢ حُظل٤َٔ" ٌَُ٘ طَط٤ز٢ ٖٓ ٗو٤ٖ "ٓؼ٤ي ك١ٞ"أه٠غ       
(98)

، ح٧ٍٝ: طَط٤ذ 

 َ ٌٝٛح ريٍٝٙ هٔٔٚ ا٠ُ أٍرؼش أهٔخّ:حُوَإٓ ً٘ٚ ٢ًِ ًخٓ

 هْٔ حُطٞحٍ. -

 هْٔ حُٔج٤ٖ. -

 هْٔ حُٔؼخ٢ٗ. -

 هْٔ حُٔل٠َ. -

 

 

ّ٘ن حُؼخ٢ٗ: طَط٤ذ حٍُٔٞس حُٞحكيس ٟٖٔ ٓـٔٞػظٜخ، ٝهْٔ حٍُٔٞس حُٞحكيس ا٠ُ أهٔخّ:  ٝحُ

 حُؤْ. -

 حُٔوطغ. -

 حُلوَس. -

 حُٔـٔٞػش. -

ّٕ ٤ر٣ٜٝٞؽ حُلَم        حُٔـٔٞػش ىحهِش ًـِء ك٢ حُلوَس حُط٣ِٞش، ٝحُلوَس  ٖ ٌٛٙ ح٧هٔخّ ك٢ أ

 ىحهِش ًـِء ك٢ حُٔوطغ، ٝحُٔوطغ ىحهَ ًـِء ك٢ حُؤْ.

 

ُٝوي ٖٓ هللا ػ٢ِ ٌٓ٘ حُٜـَ أ٢٘ٗ ً٘ض ًؼ٤َ »ك٢ ٓويٓش ٌٛح حٌُظخد:  "ٓؼ٤ي ك١ٞ"٣وٍٞ       

ش ه٢ ٍٓٞس حُزوَس حُظل٤ٌَ ك٢ أَٓحٍ حُِٜش ر٤ٖ ح٣٥خص ٝحٍُٔٞ، ٝٝهغ هِز٢ ٌٓ٘ حُٜـَ ٓلظخف ُِِٜ

«ٝحٍُٔٞ حُٔزغ حُظ٢ ؿخءص رؼيٛخ، ٢ٛٝ رٔـٔٞػٜخ طٌَ٘ حُؤْ ح٧ٍٝ ٖٓ أهٔخّ حُوَإٓ
(99)

. 
 

ٌٌٝٛح ً٘ق إٔ حٍُٔٞ حُٔزغ حُظ٢ ؿخءص رؼي ٍٓٞس حُزوَس ٢ٛ حُؤْ ح٧ٍٝ ٖٓ أهٔخّ حُوَإٓ،        

ٌٙ ح٧ه٤َس حُظ٢ كٌَ ٓلٍٞ طوّٞ ػ٤ِٚ ٍٓٞس ٖٓ ٌٛٙ حٍُٔٞ حُٔزغ ٓٞؿٞىس ك٢ ٍٓٞس حُزوَس، ٛ

ٕٞ ٖٓ ٓويٓش ٝػ٬ػش أهٔخّ ٝهخطٔشطظٌ
(100)

. 
 

 .(20-1ٓويٓش: طٔظي ٖٓ ح٣٥ش )● 

 ٓوخ١غ.حُؤْ ح٧ٍٝ: ٣ٝظٌٕٞ ٖٓ ٓظش ● 

 (.30-21حُٔوطغ ح٧ٍٝ: ٖٓ ح٣٥ش ) -

 (.39-31حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ: ٖٓ ح٣٥ش ) -

                                                 
(98)

 .31-30. ٙ 1991، ىحٍ ح٬ُّٔ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُوخَٛس 1،  ٓؾ ١3، ح٧ٓخّ ك٢ حُظل٤َٔ، ١ ٣٘ظَ ٓؼ٤ي كٞ  
(99)

 .687ٓؼ٤ي ك١ٞ،  حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ   
(100)

 .59-58ٌٛح حُظو٤ْٔ ًًَٙ ػَٔ ٓلٔي أرٞ هَٓش ك٢ ًظخرٚ ٗلٞ حُ٘ٚ، ٗوي حُ٘ظ٣َش ... ٝر٘خء أهَٟ. ٙ   
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 (.123-40حُٔوطغ حُؼخُغ: ٖٓ ح٣٥ش ) -

 (.141-124حُٔوطغ حَُحرغ: ٖٓ ح٣٥ش ) -

 (.152 – 142حُٔوطغ حُوخْٓ: ٖٓ ح٣٥ش ) -

 (.167 – 153حُٔوطغ حُٔخىّ: ٖٓ ح٣٥ش ) -

 (.207 – 168حُؤْ حُؼخ٢ٗ: ٣ٔظي ٖٓ ح٣٥ش )● 

 (.284 – 208حُؤْ حُؼخُغ: ٣ٔظي ٖٓ ح٣٥ش ) ● 

 
 

 (.286 – 258هخطٔش: طٔظي ٖٓ ح٣٥ش )● 

حَُر٢ ر٤ٖ أؿِحء ٌٛٙ حٍُٔٞس ٠ٕٓٝٔٞ ٓوظِق ٝهي كخٍٝ ٓؼ٤ي ك١ٞ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح حُظو٤ْٔ       

 آ٣خطٜخ.

 

ًخٗض ٌٛٙ ٢ٛ ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٣ظآهٌ رٜخ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ، ٝهي ٍأ٣٘خ ٤ًق إٔ حُٔل٣َٖٔ ٝحُٜٔ٘ل٤ٖ       

ّٕ ح٫ٛظٔخّ رخُظٔخٓي ٝحُظ٘خٓذ ر٤ٖ  ٠حؿظٜيٝح ًؼ٤َح ٖٓ أؿَ ارَحُ طٔخٓي حُ٘ٚ ٝحٗٔـخٓٚ، ػِ أ

خٍ أًزَ ٛٞ كْٜ حُوَإٓ ـٖ٘ٓ حٗ حك٤ي ُٜئ٫ء، ٝاٗٔخ ًخٕ ؿِءحُٞ ح٣٥خص ٝحٍُٔٞ ُْ ٣ٌٖ ح٫ٗ٘ـخٍ

 ٝاظٜخٍ ٝؿٞٙ اػـخُٙ.

 
 

حُي٢٘٣  -حُ٘وي١  -ٖٓ ه٬ٍ حُيٍحٓخص حُٔخروش ٣ظَٜ أٗٚ ٣ٌٖٔ ربػخىس حُوَحءس ُِظَحع حُز٬ؿ٢         

ِظو٢ )ػِّٞ حُوَإٓ، ػِْ حُظل٤َٔ( اك٤خإٙ ٖٓ ه٬ٍ ٤ٛخؿش ٗظ٣َخص ؿي٣يس طٔظِي ه٤ٜٛٞظٜخ، ٝط

 ٓغ حُ٘ظ٣َخص حُـَر٤ش حُٔؼخَٛس ىٕٝ إٔ طٌٕٞ طخرؼش ُٜخ.
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 االتسبق واالَسجبو فٍ لظُذح "يذَخ انظم انؼبنٍ". انفظــم انثبَـٍ:

 

 
 

    ط١ٞجـش. -1

 حُٔزلغ ح٧ٍٝ: ح٫طٔـخم ك٢ ه٤ٜيس "ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ".      

 .ط١ٞجش -1   

 .ح٩كخُش -2   

 ح٠ُٔخثَ.  -2-1   

 أٓٔخء ح٩ٗخٍس. -2-2   

   أىٝحص حُٔوخٍٗش.  -2-3   

   .ح٫ٓظزيحٍ-3   

  .حُلٌف  -4   

   .حَُٞٛ -5   

 .ح٫طٔخم حُٔؼـ٢ٔ -6   

 حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ: ح٫ٗٔـخّ ك٢ ه٤ٜيس "ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ".   

    ١ٞجش.ط -1   

       .حُؼ٘ٞحٕ -2   

   .حُو٤ٜيس ٟٓٞٞع  -3   

 .حُز٤٘ش حٌُزَٟ -4   

 ط١ٞجش. -4-1   

 ٟٓٞٞع ه٤ٜيس  "ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ". -4-2   

  حُٔؼَكش حُوِل٤ش  )ا١خٍ حُو٤ٜيس(. -4-3   

 حُز٤٘ش حٌُزَٟ. -4-4   
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 :ـخـتىطئــ -1

      

٣ظ٤ِٔ حُوطخد حُ٘ؼ١َ حُلي٣غ ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ حُوطخرخص رآىحءحص طؼز٣َ٤ش ٓظ٤ِٔس،         

ٝٓٔخٍٓخص ك٤٘ش طلظ٠ رخٛظٔخّ ًز٤َ ٢ٓٝ كخ٢ِٓ ٍح٣ش حُ٘ؼَ، كخُوطخد حُ٘ؼ١َ هطخد ك٢٘ 

حُظ٢ طـؼَ  رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٣ظ٤ِٔ ػٖ رؼٞ حُٔٔخٍٓخص حُل٤٘ش رؼَٜ٘ حُِـش حَُحه٤ش ٝؿ٤َ حُؼخى٣ش

 ٓ٘ٚ ح٧ًؼَ ك٠ٍٞح ٝطؤُوخ ػ٠ِ حُٔخكش ح٧ىر٤ش.

 

د كًَش ٗؼ٣َش ٝظخَٛس ك٤٘ش حُىَٛص ك٢ ٌٛح ح١٩خٍ أ٤ُٝ٘خ حٛظٔخٓ٘خ ٝٝؿٜظ٘خ ٛٞ ك٢ٝ       

ٝرٔزذ  حُل٢٘رٔزذ ٠ٗٞؿٜخ ٝٗـلض  ،ٖٓ حُوَٕ حُٔخ٢ٟ ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ حُٔ٘ٞحص ح٧ه٤َس

حُلَٝد )خٜٗخ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ك٢ طِي حُلظَس و٤ش حُظ٢ ػطٞه٤ظٜخ ح١ٌُ ؿخء ٓ٘خٓزخ ٨ُكيحع حُظخ٣ٍ

رلؼخ ػٖ حُـي٣ي أٝ حُظـي٣ي. ٌٛٙ حُظخَٛس ٝحُؼٍٞحص حُٔوظِلش(، ٝحُٜ٘ٞٝ حُو٢ٓٞ ٝح٢٘١ُٞ حُؼخٍّ 

خرض ك٢ حُظ٢ كٍَص حُ٘ؼَ ٖٓ ح٧ٗٔخم حُؼخرظش حُٔؼظٔيس ك٢ حُ٘ؼَ حُظو٤ِي١، ٝحهظَهض ح١٩خٍ حُؼ

 ،ٝحُظ٢ ظَٜص أ٫ٝ ك٢ حُؼَحم، "لَحُحُ٘ؼَ "أٝ "ؼَ حُـي٣يحُ٘ز"حٌَُ٘ حُ٘ؼ١َ، ٢ٛ ٓخ ػَف 

ّٕ ٛ٘خى ػيىح ٖٓ حُظـخٍد  ك٢ رخه٢ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش، ٝرخَُؿْ صػْ حٗظَ٘ كيػض هزَ ػخّ ٖٓ أ

ّٕ حُظخ٣ٍن ح١ٌُ ٣ؼي حُزيح٣ش ح٤َُٔٓش ُلًَش 1947 ك٢ حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش ٛٞ ػخّ  "حُ٘ؼَ حُلَ"ّ، ا٫ّ أ

1947. 
 

 "Vers libreٝ""رخ٫ٗـ٣ِ٤ِش،Free verse"حُٜٔطِق حُـَر٢ ا٠ُ"حُ٘ؼَ حُلَ"ٝطَؿغ ط٤ٔٔش      

حُ٘ؼَ ح١ٌُ ًظزٚ . اٗٚ ٤ًِٜٔخ٤ش كخُوهخٍ ٖٓ حُُٕٞ ٝحـَد ػ٠ِ ٗؼَ ك٢ حُ ٞٙأ١ِو» هيرخُل٤َٔٗش، ٝ

«ًؼ٤َسأْٓ  ك٢ آىحدَحء ًؼ٤َٕٝ ، ٝط٬ٙ ٗؼ"ُٝض ٣ٝظٔخٕ"
(1)

 حُؼَر٤ش ٢ك "حُ٘ؼَ حُلَ" ر٤٘ٔخ ،

ٖ ػَٝٝ حُو٤َِ رٖ أكٔي، هخثْ ػ٠ِ أٓخٓٚ، رل٤غ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔظوَؽ ٖٓ ًَ ٓٔظٔي ٓ»كٜٞ 

«ه٤ٜيس كَس ٓـٔٞػش هٜخثي ه٤ِ٤ِش
(2)

. 
 

ا٠ُ أّٜٗخ أٍٝ ٖٓ ًظذ حُو٤ٜيس حُلَس ك٢ حُ٘ؼَ حُلي٣غ، ًُٝي ك٢  "ٗخُى ح٬ُٔثٌش"ٝطٌٛذ        

 يس كَس حُُٕٞ ًٝخٗض أٍٝ ه٤ٜ»وٍٞ:ط ،"ٗظخ٣خ ٍٝٓخى"ٖٓ ه٬ٍ ى٣ٞحٕ "ح٤ٌَُُٞح"ه٤ٜيطٜخ 

 خ ـَٝص، كَ٘٘طٜــخ ا٠ُ ر٤ــ، ٝأٍِٓظ1947ٜ-10-27ٗظٔظٜخ ٣ّٞ . َحـــَ ه٤ٜيط٢ حُٔؼ٘ٞٗش ح٤ٌُُٞط٘٘
 

 

 

 

 

__________________ 
(1 )

 .25-24. ص 1981، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت 1هاشم ٌاغً، الشعر الحدٌث بٌن النظر والتطبٌق، ط  
 .07. ص2004 دار العلم للمالٌٌن، بٌروت ،13قضاٌا الشعر المعاصر، ط نازك المالئكة،  (2)

«.1947ك٢ ػيىٛخ حُٜخىٍ ك٢ أٍٝ ًخٕٗٞ ح٧ٍٝ  (حُؼَٝرش)ٓـِش 
(101)

 . 

                                                 
 .35نازك المالئكة، المرجع السابق، ص   (1)
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ّٕ ه٤ٜيطٚ ٖٓ ؿٜش  "ريٍ ٗخًَ ح٤ُٔخد"٣ٌٛذ ر٤٘ٔخ         حُظ٢ َٗ٘ص  "كزخ َٛ ًخٕ"أهَٟ أ

ٗخُى "هي ًظزض هزَ ه٤ٜيس  "ًحرِش أُٛخٍ"ّ، ك٢ ى٣ٞحٗٚ 1947أ٠٣خ ك٢ ًخٕٗٞ ح٧ٍٝ ػخّ 

حُٔخروش ٖٓ  "ٗخُى ح٬ُٔثٌش"ٌٝٛٙ حُو٤ٜيس ك٢ كو٤وش ح٧َٓ طوظَد ًؼ٤َح ٖٓ ه٤ٜيس  ".ح٬ُٔثٌش

ك٤غ حُظلخٝص ك٢ ١ٍٞ ح٧ر٤خص، ٤ٓٝطَس حُ٘ظخّ حُٞحكي ك٢ حُظ٤ٌَ٘ ٝحُوخك٤ش، ٖٝٓ ك٤غ حُـٞ 

ٔخ ك٤ِٜش ٓ٘ٞحص ٖٓ حُؼطخء ٕ ٛخٕ حُو٤ٜيطخكٜخط .حُو٤ٜيس حَُٝٓخ٢ٔٗ حُل٣ِٖ حُٔخثي ك٢

ٝحُظـ٣َذ حُ٘ؼ١َ، ٝهي طزغ ٛيٍٝٛٔخ ؿيٍ ًز٤َ ٟٝـش ٗي٣يس كٍٞ أ١ ٖٓ حُ٘خػ٣َٖ ًخٕ 

ّٕ حٌُؼ٣َ٤ٖ ٣َؿلٕٞ ، ٝٛٞ ؿيٍ ٫ ُحٍ "حُ٘ؼَ حُلَ"أٓزن ا٠ُ ًظخرش  ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح رخَُؿْ ٖٓ أ

 ."ٗخُى ح٬ُٔثٌش"
 

١ِٝغ ػ٠ِ حُؼخُْ ٗخػَح كي٣ؼخ  "حُز٤خط٢ػزي حُٞٛخد "ظَٜ "ح٬ُٔثٌش"ٝ "ح٤ُٔخد"ٝرؼي         

ح١ٌُ حكظٟٞ ػ٠ِ هٜخثي كَس  "٬ٓثٌش ٤ٗٝخ٤١ٖ"ٌٓظ٬ٔ ػ٘يٓخ َٗ٘ ك٢ أٝحثَ حُو٤ٔٔ٘خص ى٣ٞحٗٚ 

 "ٗخًٍ ١خهشُ" "ه٤َحُٔٔخء ح٧"ٜٓلخس ٖٓ حُوخُذ حُؼ٢َٟٝ حُظو٤ِي١، ًٔخ ط٠ِ ًُي ٛيٍٝ ى٣ٞحٕ 

ك٢ ٗلْ حُٔ٘ش "دريٍ ٗخًَ ح٤ُٔخُ" "أٓخ٤١َ"ٝأ٠٣خ ى٣ٞحٕ  ّ،1950ػخّ 
(102)

ض رؼي ًُي ٝطٞحُ ،

٬ٛف ػزي حُٜزٍٞ، ك٢ َٜٓ: نلخُٕٝٞ حُ٘ظْ ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع، كظؤ٣ٍُحف حُ٘ؼَحء ٝ  حُيٝح٣ٖٝ

كيٟٝ ١ٞهخٕ، ٓلٔٞى أى٤ْٗٝ، ه٤َِ هخ١ٝ، ٝك٢ كِٔط٤ٖ:أكٔي ػزي حُٔؼط٢، ٝك٢ ٣ٍٞٓخ ُٝز٘خٕ:

خَٛس ٗؼ٣َش ٗخىٍس حُٞؿٞى، ػ٠ِ ٓيٟ ٓ٘ٞحص ػطخثٚ حُ٘ؼ١َ ظ ٌَٗ ح١ٌُح٧ه٤َ ٌٛح   ...ى٣ٍٖٝ

 ٞف ــيّ حُٞهــأٝ ػ٫كظش ُِ٘ظَ، ٖٓ ؿ٤َ حٌُٖٔٔ طـخُٝٛخ  اريحػ٤شٝٓيٍٓش 

 ػ٘يٛخ.

 

، ػْ حٟطَ ا٠ُ ّ رو٣َش حُزَٝس رلِٔط1941ٖ٤ػخّ )ٓخٍّ( ٖٓ  آًحٍ 13ُٝي ى٣ٍٖٝ ك٢        

حُظ٢ ٟٝؼظٚ  ح٩َٓحث٤ِ٤شّ، ٜٝٓ٘خ ا٠ُ ُز٘خٕ رٔزذ ٟـ٢ حُلٌٞٓش 1972حُٔـخىٍس ٗلٞ َٜٓ ػخّ 

ح٧ًؼَ هٞس، كٌظذ  ظٚا٠ُ َٓكِ "ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ"ٝك٢ ُز٘خٕ َٝٛ ٗؼَ  ك٢ حُٔـٕٞ ػيس َٓحص.

 ٛ٘خى أؿَٔ هٜخثيٙ ٝأَٜٗٛخ، ٝحُظ٢ ؿؼِض ٓ٘ٚ ك٢ ٗظَ حٌُؼ٣َ٤ٖ ٗخػَ حُؼٍٞس أٝ ٗخػَ حُو٤٠ش 

 

 

يطٚ ، هِي ى٣ٍٖٝ طِي حٌُٔرلش رو٤ٜآَحث٤َػ٠ِ ٣ي  1982ر٤َٝص ػخّ و١ٞ ًٔخ ٠ٔٔ٣، ٝرؼي ٓ

ٍ ك٤ٜخ ٓؤٓخس حُ٘ؼذ ٭"ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ" ّٞ ٝحُلِٔط٢٘٤ ٝٓؼخٗخطٚ حطـخٙ حُؼي حُظ٢ ٛ
(103)

. 

                                                 
، مركز دراسات الوحدة العربٌة، 1، ط، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤةٌنظر سلمى الخضراء الجٌوسً، االتجاهات و الحركات فً الشعر العربً الحدٌث  (2)

 .601. ص 2001بٌروت 

 ٌٛٙ حُو٤ٜيس ػزخٍس ػٖ ى٣ٞحٕ ٓٔظوَ ر٘لٔٚ. ٭
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خٗن ح٤َُِ، ٤ٓٞ٣خص ، أٍٝحم ح٣ُِظٕٞ: ػُٚ ٓئُلخص ػي٣يس: ك٢ حُ٘ؼَ: ػٜخك٤َ ر٬ أؿ٘لش       

 ...ػخرَٕٝ ك٢ ٬ًّ ػخرَ ،خُش كٜخٍك ، أػَحّ، ٣ََٓ حُـ٣َزش،ؿ٣َق كِٔط٢٘٤

ِْٔ، َد ٝىحثٔخ أ٣ٜخ حُلخص حُلِٕ حُؼخى١، ٝىحػخ أ٣ظٜخ حُؼَ: ٢ٗء ػٖ ح١ُٖٞ، ٤ٓٞ٣ٝك٢ حُ٘       

 ...خًٕحًَس ٤ُِٔ٘

ح١ٌُ َٗ٘  "اػ٬ٕ ح٫ٓظو٬ٍ حُلِٔط٢٘٤"خ٤ٓش رخٍُس أٜٛٔخ ًظخد ٤ًٔخ ًخٕ ُٚ آٜخٓخص ٓ        

 ّ.1988ك٢ حُـِحثَ ػخّ 

 

ٌٔخّ ح٤ٌ٣َٓ٧ش ٓظؤػَح ر٠ٔخػلخص ر٣٫ٞش ط 2008أؿٔطْ )أٝص( ػخّ  09طٞك٢ ى٣ٍٖٝ ك٢       

 ّٔ  ػ٠ِ هِزٚ. أؿ٣َضض رٚ اػَ ػ٤ِٔش ؿَحك٤ش ٛل٤ش أُ

 

ّٕ  إً ٤ٌٖٔ حُوٍٞك       ٌٛح حُ٘خػَ ح١ٌُ حٍطز٢ حٓٔٚ ٌٓ٘ حُزيح٣ش رخْٓ  - "ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ"أ

٬ٍ ُـش ٛخىهش حٓظطخع رويٍطٚ ٝرَحػظٚ حهظ٘خٙ حُِلظخص حُ٘ؼ٣َش ٖٓ ه -حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش

حُلخَٓ ح٧ًزَ ُٚ، ٌٛح ٓخ ؿؼِٚ ك٢ ٗظَ حٌُؼ٣َ٤ٖ ٝحكيح ٖٓ حُ٘ؼَحء لٜخ ٘ؼَ ك٢ ٝٛطَطو٢ رخُ

 ح٣ٌُٖ حٓظطخػٞح إٔ ٣للظٞح ٤ٛزش حُ٘ؼَ ك٢ ُٖٓ ٣ؼِٖ ٓٞص حُ٘ؼَ ٣ٝظخؿَ رؤٍٝحف حُ٘ؼَحء.

 

 ٍ".ـم انؼبنـخ انظـذح "يذَـبق فٍ لظُــاالتس  : ج األولـنًجذا

 

 :ىطئـخت -1
 

، )حُلوَحص، حُـَٔ، حٌُِٔخص(حر٢ ٝحُظٔخٓي ر٤ٖ أؿِحء حُ٘ٚ ٌٝٓٞٗخطٚحُظَ خ٫طٔخم٣وٜي ر       

حر٢ ٤ٌِٗش ٓؼ٤٘ش، ٌٛٙ ح٧ىٝحص طئى١ ىٍٝح كؼخ٫ ك٢ طلو٤ن حُٞكيس ٫ٝٝ ٣ٌٕٞ ًُي ا٫ّ رؤىٝحص ٍٝ

ح٤ٌُِش ُِ٘ٚ، اً ٫ ٣ٌٖٔ ىٍحٓش ػَٜ٘ ٝحكي ٜٓ٘خ رٔؼٍِ ػٖ حُؼ٘خَٛ ح٧هَٟ، ٝػٖ حُٔـٔٞع 

 حٍُٞٛٞ ا٠ُ أه٠ٜ ىٍؿخص ح٩ه٘خع.ًٌَ، ٝحُٜيف ٖٓ ًُي ٛٞ 

 

 

«٣ٜظْ رٔطق حُ٘ٚ»ٝح٫طٔخم ٓؼ٤خٍ        
(104)

هخ٤ٛش »ٝىٍحٓش حُٞٓخثَ حُظ٢ طظلون رٜخ  ،

« Continuité ح٫ٓظَٔح٣ٍشح١٫َحى أٝ 
(2)

٘طن ٗح٧كيحع حُِـ٣ٞش حُظ٢ »طق حُ٘ٚ: ، ٝحُٔوٜٞى رٔ

ٌٛٙ ح٧كيحع أٝ حٌُٔٞٗخص ٣٘ظظْ ٝ .رٜخ أٝ ٗٔٔؼٜخ ك٢ طؼخهزٜخ ح٢ُِ٘ٓ، ٝحُظ٢ ٗوطٜخ أٝ َٗحٛخ

                                                                                                                                                                
ص       . 1992منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، دمشق  -، دائرة الثقافة 1ن، موسوعة كتاب فلسطٌن فً القرن العشرٌن، ط ـٌنظر أحمد عمر شاهٌ  (1)

426. 
 (1)
Marie Anne Paveau - Georges Elia Sarfati, op.cit, p 188. 

(2 )
.15. ٙ 1999حُٔـ٤ي، ر٬ؿش حُ٘ٚ ٓيهَ ٗظ١َ ٝ ىٍحٓش ططز٤و٤ش، ىحٍ ؿ٣َذ ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ، حُوخَٛس ؿ٤َٔ ػزي   

(3)
.154ٓؼي ِٜٓٞف، حَُٔؿغ  حُٔخرن، ٙ   

(4)
.18ٓلٔي هطخر٢، حَُٔؿغ  حُٔخرن، ٙ   
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رؼ٠ٜخ ٓغ رؼٞ طزؼخ ُِٔزخ٢ٗ حُ٘ل٣ٞش، ٌُٜٝ٘خ ٫ طٌَ٘ ٜٗخ ا٫ّ اًح طلون ُٜخ ٖٓ ٝٓخثَ حُٔزي ٓخ 

«٣ـؼَ حُ٘ٚ ٓلظلظخ ر٤ٌ٘ٞٗظٚ ٝحٓظَٔح٣ٍظٚ
(3)

 شَٛي ٌٛٙ ح٫ٓظَٔح٣ٍر، كخُٔؼ٤خٍ حُٔوظٚ 

 ر٢.ٝطـ٤ٔيٛخ ٛٞ ح٫طٔخم ح١ٌُ ٣ؼي ٛلش ٖٓ أْٛ ٛلخص حُ٘ٚ حُٔظَح

 ٝأْٛ ػ٘خَٛ ح٫طٔخم حُٔٞؿٞىس ك٢ حُو٤ٜيس ٓخ ٢ِ٣:      

 

 اإلدبنخ: -4

ّٕ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طِٔي هخ٤ٛش ح٩كخُش ط٠ْ        أىٝحص ٝ ح٩ٗخٍسح٠ُٔخثَ ٝأٓٔخء ٓزن ًًَٝٗخ أ

 ٓ٘ؼَٟٜخ رٌَ٘ ٓٞؿِ ػْ ٓ٘ؼٔي ا٠ُ ٍٛي ك٠ٍٞٛخ ىحهَ حُو٤ٜيس. .شٗحُٔوخٍ

 

 انضًبئش: -4-1

حُظ٢ ط٘يٍؽ طلظٜخ أىٝحٍ ح٬ٌُّ »ر٤ٖ ُح٣ٝش ح٫طٔخم أٌٖٓ حُظ٤٤ِٔ ٠ ح٠ُٔخثَ ٖٓ اًح ٗظَٗخ اُ      

«ؿ٤ٔغ ح٠ُٔخثَ حُيحُش ػ٠ِ حُٔظٌِْ، ٝحُٔوخ١ذ، ٢ٛٝ اكخُش ُوخٍؽ حُ٘ٚ رٌَ٘ ٗٔط٢
(4)

ك٤غ  ،

ح٧ىٝحٍ ح٧هَٟ  ٝر٤ٖٝٓوخ١ز٤ٖ هخٍؽ ا١خٍ ٌٛح حُ٘ٚ، ط٤َ٘ ا٠ُ ٓظٌِْ ٝٓظ٤ٌِٖٔ أٝ ٓوخ١ذ 

 .٠ُ ٓظويّ ٓٞؿٞى ىحهَ حُ٘ٚىٝٓخ ا طل٤َحُظ٢ 
 

 ضًبئش انًتكهى: -4-1-1

ٌٛٙ ح٠ُٔخثَ هخٛش  ظٔؼَِش رٌٜح حُ٘ٞع ٖٓ ح٠ُٔخثَ، ٝطاًح طؤِٓ٘خ حُو٤ٜيس ؿ٤يح ٓ٘ـي أٜٗخ كخك      

ٔخ ر (٤َٟٔ ُِٔظٌِْ 176)ٗخ( ك٤غ ٗـي-حُـٔغ حُٔظٌِْ )ٗلٖ ١( ػْ ٤َٟٔ-ك٢ حُٔلَى حُٔظٌِْ )أٗخ

 حُٔلَى ٝحُـٔغ. خك٤ٜ

ٕ ح٤ٔ٠َُ "أٗخ" ك٢ حُو٤ٜيس ٣ل٤َ ا٠ُ حُ٘خػَ ٗلٔٚ، ًظلي٣ي ٣ُٜٞظٚ ك٤٘ٔخ ٣ظٔخءٍ ػٖ ٌٛٙ ا      

 ح٣ُٜٞش، ٣ٝـ٤ذ، ك٤وٍٞ:

 شـَٕٝ ح٤ُخرٔـخٍ ا٠ُ هـي حُزلـَ ح١ٌُ ٗـأٗخ حُلـ»

 خءــ٢ ح٧ٗز٤ٗزــٝأٗخ                                

 َحءـــَ حُ٘ؼـٝٗخػ                              

 ٌٓ٘ ٍٓخثَ ح١َُٜٔ ك٢ حُٞحى١ ا٠ُ أ٬ٗء ١لَ ك٢ ٗخط٬٤            

 ٞصـَ ٖٓ ٣ٔـ٠ ٝآهـأٗخ أٍٝ حُوظِ                              

 أػيحث٢ ٝطٍٞحس حُٞٛخ٣خ ح٤ُخثٔش اٗـ٤َ                              

 ي١ـض ػ٠ِ ؿٔـزًظ                              

«أٗخ أُق ٝرخء ك٢ ًظخد حَُْٓ                              
(105)

 

 

                                                 
(1)

 .111-110. ص 1984، دار العودة، بٌروت 2محمود دروٌش، مدٌح الظل العالً، ط   
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٫ٝ  ٠٘ل٣زو٠ ٓيٟ حُؼٍٜٞ ٫ٝ ٣ح١ٌُ ٜٞ حُلـَ حُٜخٓي ، كٌٌٝٛح طليىص ٣ٞٛش حُ٘خػَ       

، اٗٚ ٣ـؼَ ٗلٔٚ ٝأٛخُظٜخٝحُ٘خٛي ػ٠ِ هيحٓش ح٧ٍٝ  ،٤ٓٝي حُ٘ؼَحء ٣ٍِٝ، ًٔخ أٗٚ ٗز٢ ح٧ٗز٤خء

ش ـو٤٠حُظٚ، ٝآهَ ٖٓ ٤ٓٔٞص ٖٓ أؿَ َٜٝٗس ه٤٠ ٕٙ ًَ ٤ٜٗي طٞك٢ ٖٓ أؿَ طل٣ََ رِيٌٓخ

َٝ ٓلَٜ ٨ُكيحع حُظ٢ ػخٜٗخ حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ٗـي حُ٘خػَ ـي ػـَ ٝرؼـٝك٢ ح٧ه٤ .ًحطٜخ

 طلي٣ي ح٣ُٜٞش ٝرؼي   ٣ـ٤ذ ػٖ ٓئحُٚ: َٛ أٗخ أُق ٝ رخء؟ ك٤ئًي أٗٚ أُق ٝ رخء ك٢ ًظخد حَُْٓ.

 ٗل٤ٔظٚ ٝٓ٘خػَٙ: حُ٘خػَ ٣زَُ

 

 يــخ ٫ أكزـأٗ»                             

                               ّٔ  حٗؼ٣َٜخ ٝري٢ٓ ٍُٛٞى  ٢ؿٔ

 ٖـخٍى ػخٗو٤ــَس ططـٍٞ ١خثـك                              

 ٝحُزلَ ٣ٔٔغ، أٝ ٣ُٞع ٛٞطٚ ر٤ٖ ح٤ُي٣ٖ                              

 يــخ أكزـٝأٗ                              

                               ّٔ  خــحٗؼ٣َٜ ٍٞى ٝــ٢ ُٛـ٢ ريٓــٔؿ

«ٔٔغ ٓخ ٣وٍٞ حُزلَ ٢ُطكٍٞ ١خثَس ططخٍى٢ٗ ٝ      
(106)

 

 

٣ل٤َ ا٠ُ  (١)ح٤ٔ٠َُ )حُؼخثي ػ٠ِ حُٔظٌِْ اكخُش ٓوخ٤ٓش  (١)َٜ ظك٤غ ٣ٔؼَ ح٤ٔ٠َُ حُٔ      

٤خٕ ٤َٟٔ ـ٤ش ٓظوِزش، ١ٝل٤ش ٝٗل٤ٔش ٝحٗلؼخ٣ُؼِٖ ٛ٘خ كزٚ ُز٤َٝص ك٢ كخُش ػخ١ خُ٘خػَك (حُ٘خػَ

 ك٢ حُو٤ٜيس ٣ٞك٢ رخُِ٘ٝع ا٠ُ طلو٤ن حٌُحص حُلَى٣ش ٝطؤ٤ًيٛخ. (١)حُٔظٌِْ حُٔظَٜ 

 

 

 ٣ٝوٍٞ ك٢ ٟٓٞغ آهَ:      

 ؿٔيحٕ ك٢ طخرٞص ٌٛح حَُ٘م ٗلٖ»                             

 ،رخَُٜهخص ٢ّٔ٘ حٕ ح٣ُِٔٝىّ                               

 ٗلٖ ر٘خٍس ح٬٤ُٔى ٗلٖ                              

 وطٞس هي كخُٝضٍُٝٛٞطخٕ                               

 ضــي كخُٝــه                              

 ضــي كخُٝــه                              

 .إٔ طٜي١ حَُ٘م حُٔ٘خػخ                              

«خ.ــحُٞىحػ ...خٕـَ ُز٘ـ٣خ أٛ                              
(107)

 

                                                 
 .46، ص المصدر نفسه  (2)
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 كخ٤ٔ٠َُ "ٗلٖ" ٣ل٤َ رٌَ٘ ٗٔط٢ ا٠ُ ٓظٌِْ هخٍؽ حُو٤ٜيس ٝٛٞ حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤.      

 ٖٝٓ ًُي أ٠٣خ هٍٞ حُ٘خػَ:      

 أ٣ٌَٓخ .ح٧رٞحد طولِ .ٗلظ٢ٔ رٔظخٍس حُ٘زخى، طٜظِ حُز٘خ٣ش»                             

 ٍٝحء حُزخد أ٣ٌَٓخ                              

 ٢٘ٔٗٝ ك٢ حُ٘ٞحٍع رخكؼ٤ٖ ػٖ ح٬ُٔٓش،                              

 ٤ٓي ك٘٘خ اًح ٓظ٘خ ؟ٖٓ                               

 ٣ٞح٣ٍ٘خط٤٘خ ٫ٝ هزَ ـن ٣ػَح٣خ ٗلٖ، ٫ أك                              

ّٔ ٣ٝخ.. ٣خ ٣                                َ ك٢ حُظ٤َٜسّٞ ر٤َٝص حٌُٔ

ـّ                                 َ ه٬٤ِػ

ـّ                                «َٛهظ٘خ ح٧ه٤َس.أ٣ٖ ٘ؼَف َُ ػ
(108)

 

 

٣ل٤َ ػ٠ِ حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤، ٌٛح حُ٘ؼذ  (ٗؼَف-٢٘ٔٗ-ٗل٢ٔ)ح٤ٔ٠َُ ك٢ ح٧كؼخٍ  ٕا      

ك٢ كِٔط٤ٖ ٝك٢  حثْ، ٝحُلخُْ ٝح٥َٓ رظٞكي حُؼَدُيٝح٧ٖٓ ٝح٬ُّٔ ح حُـطخءحُٔطخٍى حُزخكغ ػٖ 

ّٕ حُلِْ  ر٤َٝص أٍٝ ح٬ُّٔ ٍِٝٓ ٌٛٙ حُو٤٠ش. كخُ٘خػَ ٣ِٔؽ ر٤ٖ حُٞحهغ ٝحُلِْ، ٣لِْ ٧

 ٣َٜم ك٤وٍٞ: ٤ٖكحُٞحهغ رؼ٤يح ػٖ حُٞكيس حُؼَر٤ش ٤ِٓٝظٚ، ٓخىحّ ٌٛح 

 

 

 .. ٝكيٗخ رٔؼـِس كِٔط٤٘٤ش»                             

 خـَٝص هٜظ٘ـر٤                              

 خـَٝص ؿٜظ٘ـر٤                              

«ىخٍ هللا ؿَر٘خى ؿَر٘خزٝر٤َٝص حهظ                              
(109)

 

 ٠ُ حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤.اغ ٣ل٤َ ح٤ٔ٠َُ حُٔظَٜ "ٗخ" أ٠٣خ ك٤      

 

 ت:طبخًضًبئش ان 2-1-2-

٬ٗظزخٙ ك٢ حُو٤ٜيس، ٝطٔؼِض رٌَ٘ هخٙ ُرٌَ٘ ٫كض  صُذ ٝر١َخؤٟٔخثَ حُ صَك٠      

أكي ، كل٢ (َٓس 135)ٖ طٌٍَح ك٤ٜخ ٣"أٗض" ٝحُٔظَٜ "ى" حٌُِّحًٌَُٔ ك٢ ح٤ٔ٠َُ حُٔ٘لَٜ 

                                                                                                                                                                
 .103 – 102السابق، ص  محمود دروٌش، المصدر  (1)
 .60-59نفسه، ص المصدر   (2)
 .11، ص محمود دروٌش، المصدر السابق  (1)
 .118-117، ص المصدر نفسه ( 2)
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ّٕ ٣ٌٖٛ ح٣َ٤ٔ٠ُٖ حُٔوخ١غ حُظ٢ طٌٍَ ك٤ٜخ  ح٤ٔ٠َُ  اكخُش ػيس َٓحص، ٝػ٘ي حُزيء ك٢ هَحءطٚ ٗـي أ

 ؿخ٠ٓش ٝٓزٜٔش، ك٤غ ريأ روُٞٚ:

 ُٔض آىّ ٢ً أهٍٞ هَؿض ٖٓ ر٤َٝص ٓ٘ظَٜح ػ٠ِ حُي٤ٗخ»            

 .ِٜٝٓ٘ٓخ أٓخّ هللا                              

 .ٚ  ـُؤض حُٔٔـأٗ                              

 ،ح٧ٍٝ اػ٬ٕ ػ٠ِ ؿيٍحٕ ٌٛح حٌُٕٞ                              

 ، هظ٬ىكزش ْٓٔٔ                              

 يٟــ٢ ٓـٝحُزخه                              

                                        (...) 

 ٫ٝ طٌٕٞ - ٕٞـي إٔ طٌـُ                              

 ٕي إٔ طٌٞـُ                              

 ٕٞ..ــأٝ ٫ طٌ                              

 .ٚ  ًَ أٓجِش حُٞؿٞى ٍٝحء ظِي ُِٜٓ                              

 ،ٝحٌُٕٞ ىكظَى حُٜـ٤َ                              

 ،ٝأٗض هخُوٚ                              

ٕ ك٤ٚ كَىّٝ حُزيح٣ش، ٣خ أر٢                               ّٝ «.كي
(110)

 

ّٕ ح٤ٔ٠َُ         َ ا٠ُ ح٧د، ٌُٖٝ ٛ٘خ ًٔخ ٣ًٌَ حُ٘خػ ٣ٕل٬٤  " ٝحُٔظَٜ "ى"أٗض" حُٔ٘لَٜا

ءس ٌٛح حُٔوطغ ؿ٤يح ؟ ػ٘ي حُؼٞىس ا٠ُ هَحٖٓ ٛٞ ح٧د ح١ٌُ طليع ػ٘ٚ حُ٘خػَ :حُٔئحٍ حُٔطَٝف

 ٓ٘ٚ. أهللا، كٜٞ رٌٜح ٣وٜي حُؼيٝ ٣ِٜٝ ض ٖٓ ر٤َٝص ٓ٘ظَٜح ِٜٝٓ٘ٓخ أٓخّؿَٗـيٙ ٣وٍٞ: ه

ٓزن، ك٤زيأ  خ١ٌ ٍٝىص ك٤ٚ ٣وظِق ٓؼ٘خٙ ػٔطغ حَُٓس أهَٟ، ٌُٖ حُٔو (أر٢)ًٔخ ٗـيٙ ٣ٌٍَ        

 رخُلي٣غ ػٖ أٓخًٖ أهَٟ ػخٗض ٓؼَ كِٔط٤ٖ، ٣وٍٞ:

 

 ٫ ُٔض آىّ ٢ً أهٍٞ هَؿض ٖٓ ر٤َٝص أٝ ػٔخٕ أٝ»                             

 ٚ  ٣خكخ، ٝأٗض حُٔٔؤُ                              

 أٝٓغ ٖٓ ر٬ى حُ٘خّ، أٝٓغ ٖٓكخًٛذ ا٤ُي، كؤٗض                               

 ٚ  ك٠خء حُٔوِٜ                              

 ٓٔظِٔٔخ ُٜٞحد هِزي                              

                                ٔ  ٚ  ٔيُطوِغ حُٔيٕ حٌُز٤َس ٝحُٔٔخء حُ
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«.ٝط٤٘ي أٍٟخ طلض ٍحكظي حُٜـ٤َس                              
(111)

 

 

 ٗٔزٜخكخُ٘خػَ ٛ٘خ ٣وٜي ٗوٜخ آهَ طوظِق أٝٛخكٚ ٤ِٔٓٝحطٚ ػٖ ح٧ٝٛخف حُٔخروش حُظ٢       

 ػْ ٣ٞحَٛ ٟٓٞلخ ٛلخطٚ أًؼَ: . ؼيٝ، اٗٚ ٣وٜي ٛخكذ ح٧ٍُِٝ

 

 ٌِٝٓٔش خػزؼخ طلخٍٝ ٣خ أر٢ ٌِٓ»                             

 ٚ  كَٔ ُِـِـِ                              

 ٝحٛؼي ٓؼ٢                              

َّ ُُ٘ؼ٤ي                                ٚ  َِٝف حُٔ٘  ى أُٝ

 ي ٍٝك٘خط٣َي، ٝأٗض ٤ّٓ ًح ٓخ                              

«؟ ٚ  ٣خ ٤ٓي ح٤ٌُ٘ٞٗش حُٔظلُٞ                              
(112)

 

 

ّٕ ٛ٘خى ؿٟٔٞ ٬ٗكع ٓٔخ ٓزن        ك٢  "أٗض" ح٤ٔ٠َُ ٤َ، اً ٗـيك٢ اكخُش َٝٓؿغ ح٠ُٔ خأ

ٔ   ٔخ٣ي( ٣ل٤َ ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ح٧ٗوخٙ ٛ)طلخٍٝ، كَٔ، حٛؼي، طَ َ ٝحُلِٔط٢٘٤ ح٤ُٜٞى١ حُٔٔظؼ

  ٔ . ٝك٢ ٓوطغ آهَ ٖٓ حُو٤ٜيس ح٩َٓحث٢ِ٤َ، كخُ٘خػَ ٣وخ١ذ آخ أهخٙ حُلِٔط٢٘٤ أٝ ػيٝٙ حُٔٔظؼ

٢ ح١ٌُ ًظذ ٖٓ أؿِٚ حُو٤ٜيس ًِٜخ، ٣وخ١ذ حُ٘خػَ ٌٓخٗخ أكزٚ ًؼ٤َح أ٫ّ ٝٛٞ ر٤َٝص، حُزِي حُؼخٗ

 ٝهي ؿخء حُوطخد رط٣َوش ٤ٟ٘ٔش:
 

 ٗخ٢ٓ ه٬٤ِ ،ٗخ٢ٓ ه٬٤ِ، ٣خ حر٘ظ٢»                            

 ٝطؼٞ ٓخ ك٢ حُوِذ ٖٓ ػَٔ .حُطخثَحص طؼ٢٘٠                              

 ٗخ٢ٓ،لَ ٘ك٘خ٢ٓ ك٢ ٣َ١ن حُ                              

 .هزَ إٔ أٛلٞ هظ٬٤                              

                                    (...) 

 ي ح٤َُٟٔ ٤َٔٓط٘خلّ ًػ٠ِ أٛخرغ  ٗؼيّ ًّ٘خ                               

 .وٜٜخ ٍك٬٤٘ٗٝ                              

«.٬ــ٢ ه٤ِـــخٓـٗ                              
(113)

 

 

ا٠ُ ر٤َٝص حُظ٢ ٣وخ١زٜخ حُ٘خػَ ٣ٝؼِٖ كزٚ ُٜخ، ًٔخ ٣ل٤َ  (حر٘ظ٢-ٗخ٢ٓ)ك٢  (١)ح٤ٔ٠َُ       

ح١ٌُ ٣ل٤َ ا٠ُ حُلِٔط٤٤٘٤ٖ ح٬ُؿج٤ٖ ا٠ُ  (ً٘خ) " ك٢ٗخ"ٗـيٙ أ٠٣خ ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ٣ٔظؼَٔ ح٤ٔ٠َُ

 ر٤َٝص.

 

                                                 
 

 .123-122، ص محمود دروٌش، المصدر السابق  (1) 
 .124-123فسه، ص ن المصدر  (2)

 
(1)

 .31-30، ٙ حُٜٔيٍ حُٔخرنٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،   
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ّٕ ٟٔخثَ حُوطخد حٗلَٜص ك٢       حُؼيٝ  ٓوخ١زشٓوخ١زش حُلِٔط٤٤٘٤ٖ،  ٓٔخ ٓزن ٬ٗكع أ

ّٕ ح٩كخُش  ٝٓوخ١زش ر٤َٝص، ُْٝ طوَؽ ػٖ ٌٛح ح١٩خٍ، ٝػ٘ي حُ٘ظَ ا٠ُ حُو٤ٜيس ًِٜخ ٓ٘ـي أ

 ، ٌٝٛح ٓخ ٓخػي رٌَ٘ ٝحٟق ك٢ حطٔخم حُو٤ٜيس.(َٓس 260)حُٔوخ٤ٓش طظَىى ك٤ٚ أًؼَ 

 

 ت:ئبضًبئش انغ -4-1-3

، ٢ٛٝ رٌُي (َٓس 113)حُو٤ٜيس ٗـي أٜٗخ كخَٟس ك٤ٜخ  ك٢ خثذػ٘يٓخ َٗٛي ٟٔخثَ حُـ       

ّٕ حُٔٔخكش ر٤ٖ حُٔلأٜٓٔض ا٠ُ كي ٓخ ك٢ طٔخٓي حُوٜ ٔلخٍ ا٤ُٚ ٓٔخكش َ ٝح٤٤ُيس، هخٛش ٝأ

 خثذطٔخٓي أهٔخٜٓخ، ٝطٔؼِض ٟٔخثَ حُـٌٛح ٓخ ُحى ك٢ حٍطزخ١ أؿِحء حُو٤ٜيس ٝه٤َٜس ٝٓزخَٗس، 

خُش ًَ ق اك، ٝطوظِ(ٝحٝ حُـٔخػش-ْٛ-حُٜخء)ك٢ ح٤ٔ٠َُ حُٔ٘لَٜ "٢ٛ" ٝح٠ُٔخثَ حُٔظِٜش 

 :حُ٘خػَ هٍٖٞٝٓ حُ٘ٔخًؽ حُيحُش ػ٠ِ ًُي  .٤َٟٔ ػٖ ح٥هَ

 

 

 

 ٫ -َٝص ــر٤»                            

 . ٫ظ١َٜ أٓخّ حُزلَ أٓٞحٍ ٝ.                              

 ،هي أهَٔ حُي٤ٗخ، ٗؼْ                              

 ٌِٔخص ٝحًٌَُٟهي أهَٔ حُ                              

 .: ٫ح٢ٌُٕ٘ٝ٥ أهٍٞ                               

 .٫ -٢ٛ آهَ حُطِوخص                               

 .٫ -٢ٛ ٓخ طزو٠ ٖٓ ٛٞحء ح٧ٍٝ                               

«.٫ -٢ٛ ٓخ طزو٠ ٖٓ كطخّ حَُٝف                               
(114)

 

 

ّٕ حُٔ       حٗطٞص ػ٠ِ ػ٬ػش ٟٔخثَ، ًِٜخ طل٤َ ػ٠ِ  أٓطَوطغ حُٔخرن ٝحٌُٕٔٞ ٖٓ ػٔخ٤ٗش ا

ٌٛح ٓخ ؿؼَ حُـَٔ  (، ٧ٜٗخ ٓؤٝحٙٓخ طزو٠ ُِ٘خػَ رؼي كِٔط٤ٖ حُـ٣َلش)حُِلع حُٔلظخف ر٤َٝص 

ٕ رٌُي ٤ٔٗـخ ٤ٜٗخ ٓظَحرطخ حُؼٔخ٢ٗ رؼي طـخُٝ حُـِٔش ح٠ُٝ٧ ٓظٔخٌٓش ٓؼٜخ ّٞ ، كخ٤ٔ٠َُ إً ُظٌ

رَٔؿغ ٓؼ٤ٖ ٣ٔزوٚ ٝطلي٣ي ى٫ُش ٌٛح حَُٔؿغ ه٣َ٘ش طؼ٤ٖ ػ٠ِ  -٠ٍَٝس حُ٘ل٣ٞش حُي٤ُ٫شُِ -٣ظؼِن 

اُحُش ح٩رٜخّ ح١ٌُ ٣ظِزْ رخ٤ٔ٠َُ ػ٘ي ح٫ٓظؼٔخٍ
(2)

. 
 

 ٝك٢ ٟٓٞغ آهَ ٣ظليع حُ٘خػَ ػٖ ٛزَح:      
                                                 

 .35محمود دروٌش، المصدر السابق ، ص   (1)
 . 197ص .  1991إبراهٌم رمانً، الغموض فً الشعر العربً الحدٌث، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر  ٌنظر (2)
(3)

 .83-82ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ   
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َ  حٌُق ٛزَح روخ٣خ »                               ك٢ ؿٔي هظ٤

 خــُٓخٜٗ خ ٝــض كَٓخٜٗـــٝىػ                              

 ٝحٓظِٔٔض ُِّ٘ٞ ٖٓ طؼذ، ٖٝٓ ػَد ٍٓٞٛخ هِلْٜ                              

َ   ٠ٔ٘٣ٛزَح ٝٓخ                                 حُـ٘ٞى حَُحكِٕٞ ٖٓ حُـ٤ِ

«٫ ط٘ظ١َ، ٝطز٤غ ا٫ّ ٛٔظٜخ.                              
 (3)

 

 

٠ِ ػظٚ هز٤ِخ ك٢ َٓؿؼٚ ٝاكخُ (ٜخٔظكَٓخٜٗخ، ُٓخٜٗخ، ٛ) "ٛخ"ذ حُٔظَٜ ث٤َ حُـخ٣ؼٞى ٟٔ      

خ ٍأطٚ ر٤َٝص أًؼَ ر٘خػش ٝىٓخٍح ٓٔ خهَحرٝ خكَرحُٔي٣٘ش حُلِٔط٤٘٤ش حُظ٢ ػخٗض  "ٛزَح"، ٌٛٙ

خ، ُٝٓخٜٗخ ح١ٌُ ـح٣ٌُٖ ىحكؼٞح ػٜ٘ يحءـٝىػض كَٓخٜٗخ أ١ أرطخُٜخ حُٜ٘ "ٛزَح"ل ،حُٔي٣٘ش حُِز٘خ٤ٗش

حُؼٍٞس ٝحٌُلخف، كزظٞى٣ؼٜخ ُٜٔخ حٓظِٔٔض ٨َُٓ حُٞحهغ، ٧ٜٗخ ُْ طـي ؿيٟٝ ٖٓ حُؼَد ح٣ٌُٖ  أُق

 :حُ٘خػَ  ٍ ػْٜ٘ٞوٝح٣ٌُٖ ٣ط٘خٓٞٛخ ٝأِٛٔٞٛخ، 
 

 

 خعــ٢ حُو٘ـٓو»                             

 ػَد أ١خػٞح ٍْٜٝٓ                              

 د ٝرخػٞح ٍٝكْٜػَ                              

«ٞح.ـَد.. ٟٝخػــػ                              
(115)

 

 

 ٣ٖل٤َ هز٤ِخ ا٠ُ ٓظويّ ٛٞ حُؼَد، ٝٛئ٫ء حُؼَد ح٣ٌُ (ٍٝكْٜ-ٍْٜٝٓ)كخ٤ٔ٠َُ "ْٛ" ك٢       

ٌ٘ق ػٖ ٝؿْٜٞٛ، ٗحُؼَد ح٣ٌُٖ ٓو٢ حُو٘خع ٝح ْيع ػْٜ٘ حُ٘خػَ ٣ٝوٜيْٛ ٝحٟلٕٞ ٣ٛظل

 ُؼيْٝٛ. لِٔط٤ٖ، ٍٟٝوٞحٝحىػٞح كزْٜ ٣ُُلٞح ٝح٣ٌُٖ 

 

ًٔخ ٣ظَٜ ٤َٟٔ آهَ ٝٛٞ "ٝحٝ حُـٔخػش" ح١ٌُ طزيٝ اكخُظٚ ٓزٜٔش ٗٞػخ ٓخ، اً حُ٘خػَ ٫       

 ٣ظٌِْ ػْٜ٘: ٖح٧ٗوخٙ ح٣ٌُ ٗٞع ٣ًٌَ

 

 

 طٔ٘يٙ ًَُزظٜخ .طوخف ح٤َُِ -ٛزَح»                             

 :خ، طز٢ٌ ُظ٤ِٜٚلَ ػ٤ٜٞٗطـط٤ٚ رٌ                              

 ٍكِٞح ٝٓخ هخُٞح                              

 ٙ  حُؼٞى ػ٤ٖٗجخ                               

 ُٞحٓخ ًرِٞح ٝٓخ                              

 !ٙ  َٔس حٍُٞىؿػٖ                               

 ػخىٝح ٝٓخ ػخىٝح                              
                                                 

(1)
 .39ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ    
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«ٚ  ُزيح٣ش حَُكِ                              
(116)

 

 

 

       َ٤ٟٔ ّٕ -هخُٞح -ٍكِٞح)٢ كحُـٔغ ٗٔذ حُ٘خػَ ٛ٘خ كؼَ حُوٞف ٝحُزٌخء ُٜزَح حُظ٢ ٗـي أ

٣ل٤َ هز٤ِخ ا٤ُٜخ، ٌٛٙ حُٔي٣٘ش حُظ٢ أريص ه٤٘ظٜخ ٝهٞكٜخ رؼي ٍك٤َ أًؼَ أ٫ٝىٛخ  (ػخىٝح-ٓخُٞح-ًرِٞح

 طٔؤ٤ٗ٘ش ك٢ ٌٓخٕ آهَ.ٍٝؿخُٜخ ػٜ٘خ رخكؼ٤ٖ ػٖ ح٬ُّٔ ٝحُ

 

ًٔخ ٗـي ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ حهظَحٕ ٌٛٙ ح٠ُٔخثَ رؼ٠ٜخ رزؼٞ ًخهظَحٕ ٤َٟٔ حُٔظٌِْ       

 حُٔظَٜ )١( ر٤ٔ٠َ حُـٔغ )أٗظْ( ك٢ هُٞٚ:

 

 
 

 

 ٌٛح ى٢ٓ، ٣خ أَٛ ُز٘خٕ، حٍٓٔٞٙ»                             

 .هَٔح، ػ٠ِ ٤َُ حُؼَد                              

ػٞٙ -ٌٛح ى٢ٓ                               ُّ  ىٌْٓ هٌٝٙ ٝٝ

 .ٗـَح ػ٠ِ ٍَٓ حُؼَد                              

 ٗٞحكًٌْ ٝػٖ هِز٢ حٗلظٞٙ ٌٖٛح ٍك٢ِ٤ ػ                              

 كـَح ػ٠ِ هزَ حُؼَد                              

 ٤٘ٗـ٢، ِٓهٞٙ ٝرؼؼَٝٙ ٌٛح                              

«.ٓطَح ػ٠ِ أٍٝ حُؼَد                              
(117)

 

 

 

٠ُ حُٔظٌِْ، ٝٛٞ حُ٘خػَ ح١ٌُ ا٣ل٤َ  (٤٘ٗـ٢-هِز٢-ٍك٢ِ٤-ى٢ٓ)ك٢ "١"إ ح٤ٔ٠َُ       

ٜزق ٣، ٝٛ٘خ ٣زؼؼَٝح-٣ِٔهٞح-ظٞح٣٘ل-٣ُٞػٞح-٣ؤهٌٝح-٣وخ١ذ أَٛ ُز٘خٕ، ٣ٝطِذ ْٜٓ٘ إٔ ٣َٓٔٞح

ح٤ٔ٠َُ )أٗظْ( ك٢ ٌٛٙ ح٧كؼخٍ ٣ل٤َ ا٠ُ حُ٘ؼذ حُِز٘خ٢ٗ  ًٔخ ٗـي .ًٌَ ُِـٔخػش ٤َطٔؼٓـَى  لَىحُ

ٖ حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش، ح١ٌُ ٣ؤَٓٙ حُ٘خػَ ٣ٝيػٞٙ ا٠ُ حُٔٞحؿٜش ٝػيّ ح٫ٓظ٬ّٔ، ٝا٠ُ حُيكخع ػ

 خكش حُظٞطَ ٝح٫ٟطَحد.كض حُ٘خػَ ػ٠ِ إٔ ٣ؼ٤ٖ ىحثٔخ كٞم حُظ٢ أٍؿٔ و٤٠شٌٛٙ حُ

 

 

ّٕ حُ٘خػَ هي ٓٔخ ٓزن ٗ       رٌَ أٗٞحػٜخ: حُٔظٌِْ،  ٝ حُٔ٘لِٜش ح٠ُٔخثَ حُٔظِٜش ٝظقٔظ٘ظؾ أ

٤ُٜخ ىحهَ ٝهخٍؽ ا٠ِ كْٜ ح٧ٗوخٙ ٝح٤ٗ٧خء حُٔلخٍ حُٔوخ١ذ، حُـخثذ، ٌٛح ٓخ ٓخػي ػ

ًٝخٕ َٓؿغ حُ٘خػَ ٣زيٝ أك٤خٗخ ٓزٜٔخ ٗٞػخ ٓخ،  حُو٤ٜيس، كِؼزض رٌُي ىٍٝح ٛخٓخ ك٢ حطٔخهٜخ.

 ػ٠ِ حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤، ػ٠ِ حُؼَد ػ٠ِ ١ٝ٘ٚ، ػ٠ِ ر٤َٝص، ،خػَ ًحطٌُٚٝ٘ٚ حٗلَٜ ػ٠ِ حُ٘

                                                 
(2) 

 .87-86ٗلٔٚ، ٙ حُٜٔيٍ   
(1)

 .99-98حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ   ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  
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ٞٓغ ٔش ٖٓ حُـٔٞٝ ٖٓ أؿَ حُظٜر ٩ػطخءٝػ٠ِ حُؼيٝ، كَٔس ٣ظَٜ ٌٛح ح٤ٔ٠َُ َٝٓس ٣ول٤ٚ 

 ك٢ كٜٜٔخ. ؼٔنأًؼَ ك٢ ٠ٕٓٔٞ حُو٤ٜيس، ٝحُظ

 

 

 

 

 

 أسًبء اإلشبسح: -4-4

طوّٞ رخَُر٢ ٗٔط٢ ٓل٬٤ص ٤ٜٗش رٌَ٘  ٢ٛٝ ،أ٠٣خٝٓخثَ ح٩كخُش ٖٓ  ح٩ٗخٍسطؼي أٓٔخء         

ّٕ حُـخُذ ػ٤ِٜ حُوز٢ِ ٝ رؼَٜ٘ ٓخرن، ٓظؤهَ  حػَٜ٘ خ ٛٞ حَُر٢ حُوز٢ِ ًٜٞٗخ طَر٢حُزؼي١، ؿ٤َ أ

 أٓٔخء ح٩ٗخٍس ك٢ حطٔخم حُ٘ٚ. آٜخّٖٝٓ ػٔش ًخٕ 

 

ٍس كخَٟس ك٤ٚ رٜٞ ٝؿيٗخٛخٝاًح رلؼ٘خ ك٢ كوَ أٓٔخء ح٩ٗخٍس حُٔٞؿٞىس ك٢ حُو٤ٜيس        

 أٓٔخءٖٝٓ أًؼَ  .ٜخ ٓخٛٔض رٌَ٘ ٓزخَٗ ك٢ حطٔخهٜخِٓلٞظش ٝه٣ٞش، ٌٛح ٓخ ؿؼِ٘خ ٗـِّ أّٗ 

 ك٢ هُٞٚ: "ح٩ٗخٍس ٍٝٝىح ك٢ حُو٤ٜيس "ٌٛٙ

 

 ،آٙ، ٣خ ىٓ٘خ حُل٤٠لش، َٛ ٓظؤط٤ْٜ ؿٔخٓخ»                             

 ٘خٌٛٙ أْٓ طَٔ ٝططزن ح٧ُٛخٍ ك٢ ىٓ                              

 .ٝطِىحى حٗؤخٓخ                              

 ٖ ػٖ اؿخُطٜخ ٖٓ حُـَٔ حُِٔهَف..ٌٛٙ أْٓ طلظّ                               

«.ٌٛٙ حُٜلَحء طٌزَ كُٞ٘خ                              
(118)

 

 

 :أ٠٣خٝهُٞٚ       
 

 ح٧ه٤َس٢ ــٓلٌ٘ٙ ــٛ»                              

«.طَٓٞ ػ٠ِ ىٓغ حُٔي٣٘ش، ٢ٛٝ طَكغ ٍح٣ظ٢                              
(119)

 

 

كوي حٓظؼَٔ حُ٘خػَ حْٓ ح٩ٗخٍس "ٌٛٙ" ٤ُل٤َ رؼي٣خ ا٠ُ ح٧ْٓ، ٝا٠ُ حُٜلَحء حُ٘خٓؼش،       

خٍهش ك٢ حُظ٤ٚ، ٝطل٤َ أ٠٣خ ا٠ُ حُٔلٖ ـ٘خٓؼش ُٜٛٞخ ٝؿَرظٜخ ٝٗٔخػظٜخ ح٣ُٝوٜي رخُٜلَحء حُ

ض ر٠٤خء، أ١ ٤ُٔض ٍح٣ش َٓٞ ػ٠ِ ىٓغ حُٔي٣٘ش، ٝطَكغ ٍح٣ش ػخ٤ُش ٌُٜ٘خ ٤ُٔح٧ه٤َس حُظ٢ ط

 :أ٠٣خٖٝٓ ًُي هُٞٚ  .ح٫ٓظ٬ّٔ
                                                 

(1)
 .27-26ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ    

(2) 
 .105ٗلٔٚ، ٙ حُٜٔيٍ   
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 ٫ٞــُ»                             

 !ٌٛٙ حُيٍٝ حُِّو٤طش ُْ طٌٖ ر٤َٝص ػ٠ٌِ                              

«.٬ً -ر٤َٝص                               
(120) 

 

 

طظلَؽ ػ٠ِ ٓؤٓخس ٤طش، ٢ٛٝ حُيٍٝ حُؼَر٤ش حُظ٢ ا٠ُ حُيٍٝ حُِّو "ح٩ٗخٍس "ٌٛٙ ٣ل٤َ حْٓك٤غ       

حى.طزو٠ ٝٓؼخٗخس حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ٌُٜ٘خ  َّ  ٝحهلش ر٬ ك

خ ك٤ٔخ ٣وٚ حْٓ ح٩ٗخٍس "ٌٛح" كوي ؿخء ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ:      ّٓ  أ

 ٢ أ٣ٌَٓخ ٢ٛ حُطخػٕٞ، ٝحُطخػ٣ٕٞخ ٤َٗٝ٤ٛٔخ حُؼخٗن حُؼَر»                             

 أ٣ٌَٓخ                              

 أ٣وظظ٘خ حُطخثَحص ٝٛٞص أ٣ٌَٓخ .ٗؼٔ٘خ                              

 ٝأ٣ٌَٓخ ٣َٓ٧ٌخ                              

                               ّٞ «.ٌٝٛح ح٧كن حٓٔ٘ض ُٞكٖ حُـ
(121)

 

 

٣ٝويٜٓخ ك٢ ٜٓ٘ي ٢ُِٛ ٠ٓلي حُٔوطغ ٣ٍٜٞ حُ٘خػَ ه٤زخص حُؼَد حُٔظظخ٤ُش، ك٢ ٌٛح       

حد ح١ٌُ طليػٚ ٌٛٙ حُلَد، كحْٓ ح٩ٗخٍس "ٌٛح"  أٓخ٬ٗظزخٙ، ٫ُكض  َّ ٤ل٤َ هز٤ِخ ا٠ُ حُيٓخٍ ٝحُو

كَد أ٣ٌَٓخ ٝآَحث٤َ ػ٠ِ حُؼَد ًٌَ، أ٣ٌَٓخ حُظ٢ طلخٍٝ إٔ طزلغ ػٖ ٌٓخٕ ٩َٓحث٤َ ك٢ 

 ّٓ خ حُؼَد كبٗ٘خ ٗـيْٛ ٣وٕٞٓٞ رخ٫ؿظٔخػخص ٣ٝ٘خهٕ٘ٞ أُٓش ٝؿٞى آَحث٤َ حَُ٘م ح٢ٓٝ٧، أ

٢ ٣ٌٛذ ٟل٤ظٜخ ظَٛ، ٝك٢ أػ٘خء ًُي ٛ٘خى حُلَد حُر٤ْٜ٘، ٝهطَٛخ ىٕٝ حُظَٞٛ ا٠ُ كَ كخ

 ح٧ر٣َخء ٖٓ أ١لخٍ ٤ٗٝٞم ٝٗٔخء. ٝؿخء أ٠٣خ حْٓ ح٩ٗخٍس ك٢:

 

 ٍٓٔٞٙح ٌٛح ى٢ٓ ٣خ أَٛ ُز٘خٕ،»                             

 هَٔح ػ٠ِ ٤َُ حُؼَد                              

 ٌٛح ى٢ٓ، ىٌْٓ هٌٝٙ ُٝٝػٞٙ                              

 ٗـَح ػ٠ِ ٍَٓ حُؼَد                              

 ػٖ ٗٞحكًٌْ ٝػٖ هِز٢ حٗلظٞٙ ٢ٌٛح ٍك٤ِ                              

 كـَح ػ٠ِ هزَ حُؼَد                              

 ٌٛح رٌخء ٍٛخٛ٘خ، ٌٛح ٣ظ٤ْ ُٝحؿ٘خ، كِظَكؼٞٙ                              

                                                 
(3)

 40ٗلٔٚ، ٙ حُٜٔيٍ    
(1)

 .59لٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ  حُٔخرن، ٙ ٓ  
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 .َٜٓح ػ٠ِ ػَّ حُؼَد                              

هٞٙ ٝرؼؼَٝٙ .ٌٛح ٤٘ٗـ٢                               ِّ ٓ 

«.ٓطَح ػ٠ِ أٍٝ حُؼَد                               
(122)

 

ُ٘خػَ، ٣زيٝ حْٓ ح٩ٗخٍس "ٌٛح" ٝحٟلخ ٟٝٞف حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ، كٜٞ ٣ل٤َ هز٤ِخ ا٠ُ ىّ ٍٝك٤َ ح       

هزَ  -ٍَٓ حُؼَد  - ك٢ ٤َُ حُؼَد -ٙ ا٠ُ ١ٖٝ حُؼَٝرش ك٢ ًَ ٌٓخٕ ءحٗظٔخ ٖٓ ه٬ٍ طؤ٤ًيٙ 

رؼَٝرظٚ ٝأٛخُظٚ ُيٍؿش أّٗٚ ٣َ٣ي إٔ  حُ٘خػَ ػَّ حُؼَد ، ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ طٔٔي -حُؼَد 

ًٔخ ٣ل٤َ أ٠٣خ حْٓ ح٩ٗخٍس "ٌٛح" ا٠ُ رٌخء  .ظٞح ٍك٤ِٚ أ١ ٓٞطٚ ػ٠ِ كـَ حُؼَدل٣٘

، أ١ ٍ ّٙ ؼٚ، كظ٠ ٣َٜٔ ػ٠ِ كَف ٝػَّ ٍكٛخٙ حُز٘خىم ٝحَُٗخٗخص ح١ٌُ ٣ـذ حَُٛخ

خْٓ حُؼَٝرش ًَ ٌٛٙ ح٩كخ٫ص ٝح٩ٗخٍحص حُظ٢ أٗخٍ ا٤ُٜخ حُ٘خػَ طؼٜق ٛخٍهش ر .حُؼَد

 ُز٘خٕ آ٬ٓ إٔ ٣ٜ٘ٞ حُؼَد ٖٓ ٓزخطْٜ. َٛأ٣٘خى١ ك٤غ ٝحُؼَد ُِظٞك٤ي، 

 

 أٓٔخء ح٩ٗخٍس حُيحُش ػ٠ِ حٌُٔخٕ:حُ٘خػَ ًٔخ حٓظؼَٔ       

 

 ُٞ أٓظط٤غ أػيص طَط٤ذ حُطز٤ؼش»                             

 ٝٛ٘خى هِز٢.. ٜٛ٘خ ٛلٜخكش                               

 ٜٛ٘خ هَٔ حُظَىى                              

 ٬ٗظزخُٙػٜلٍٞس  ٜ٘خٛ                              

«طؼِّٔي حُٜي٬٣ٛ٘خى ٗخكٌس                               
(123)

 

 

 ك٤غ ٣ل٤َ حْٓ ح٩ٗخٍس "ٛ٘خ" ٝ"ٛ٘خى" هز٤ِخ ا٠ُ حُطز٤ؼش.      

 

 ك٢ هُٞٚ: "طِي"ٜٝٗخىف أ٠٣خ حْٓ ح٩ٗخٍس       

 

 ٠ـ٢ ًلّ ـكض ـكيه»                             

 -خ ٍٝحء حُزلَٓ ر٧َٜ                              

«.َ ح٤ٗ٧خءطِي ٤ِٓٝظ٢ ك٢ طزٜ                              
(124)

 

 

 حُؼِْ ٣ٝل٤َ حْٓ ح٩ٗخٍس "طِي" ٛ٘خ ا٠ُ ٤ِٓٝش حُ٘خػَ ك٢ حُظزَٜ رٔؼ٘خٛخ ح٤ُٔظخك٣ِ٤و٢ أ١      

َ، ػ٘ٞحٕ حُٜـَس حُيحثٔش ٝح٤٠ُخع زلٟٓٞ حُ ُـ٤ذ ٝرخُٔـٍٜٞ، كٜٞ ٣ليم ك٢ ًلٚ ٫ٝ ٣ـيرخ

 حُٔٔظَٔ.

 

                                                 
(2)

 .99-98حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ   
(1)

 .33-32ن، ٙ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ  حُٔخر  
(2)

 .101-100ٗلٔٚ، ٙ حُٜٔيٍ   
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 أدواد انًمبسَخ: -4-3

ًِٔخص ٓوٜٞٛش ك٢ ًَ ُـش ط٤َ٘ ا٠ُ ٓوخٍٗش ػخٓش أٝ » ػ٠ِ أٜٗخ أىٝحص حُٔوخٍٗش طؼَف       

«هخٛش
(125)

، ٌٝٛٙ حُوخٛش ٝحُؼخٓش ٢ٛ أىٝحص ٤ٜٗش ٫ طوظِق ػٖ ح٠ُٔخثَ ٝأٓٔخء ح٩ٗخٍس 

 حطٔخه٤ش ٫ ٓلخٍ. ك٢ ًٜٞٗخ طئى١ ٝظ٤لش

 

ّٕ أىٝح "ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ" ُو٤ٜيسٝرخُ٘ٔزش         َٓحص،  ص حُٔوخٍٗش ُْ طَى ك٤ٜخ ٟٓٞ أٍرغكب

 ٓؼَ"، ٣وٍٞ حُ٘خػَ: - حهظَٜص ػ٠ِ ح٧ىحط٤ٖ "ؿ٤َهي ٝ

 

 ً٘خ ٍٝىس حٍُٔٞ حُط٣َٞ ٝٓخ طزو٠ ٖٓ ؿيحٍ»                             

 ن ك٢ حُيهخٕ ه٤خٓشِّ لٓخًح طزو٠ ؿ٤َ ه٤ٜيس حَُٝف حُٔ                              

«هٌ ٗؼخ١ٍ - ٝه٤خٓش رؼي حُو٤خٓش                              
(126)

 

 

ّٕ ٛ٘خى          ك٤غ طٔؼَ ح٧ىحس "ؿ٤َ" أٍٝ أىحس ٓوخٍٗش ط٤َ٘ ا٠ُ حُظوخُق ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس، ًٔخ أ

 ٚ:أىحس أهَٟ ٓٔظؼِٔش ط٤َ٘ ا٠ُ حُظ٘خرٚ، ًُٝي ك٢ هُٞ

 

 ًخٌُرخرش ػخٍحُٜٔض ٝح٤ٗ٧خء ٤ّٓيس، ٌٝٛح  ،ٝح٥ٕ»                             

 ٢ ؟ٗـ٢٘ ٓؼِٔخ ً٘خ ٗـّ٘ َٛ ٗيٍى حُٔـٍٜٞ ك٤٘خ ؟ َٛ                               

«٤ّٞ، ٌُٖ حُٜٞحء ح٥ٕ كخٓٞحٌُٛح ٓوطض ه٬ع هزَ                               
(127)

 

 

ٌٛٙ  ،٘خ ٣ظليع ػٖ حُٜ٘خ٣ش ٣ٝظَهزٜخ، ٜٗخ٣ش ًَ ًخثٖ ر١َ٘، ط٘لَٜ ًحطٚ ػٖ حُل٤خسكخُ٘خػَ ٛ      

ٗزٚ ٌٛح حُٜٔض ْ، ك٤ٖ ـَم ك٢ حُٜٔض حُيحثـٚ ٣ٝـإٔ ٣زظؼي ػٖ ١ٝ٘ػ٠ِ حُظ٢ أؿزَطٚ حُل٤خس 

 ٚ:ـٝهي ٍٝىص ٗلْ ح٧ىحس ك٢ هُٞ .َٔ ٧ؿَ ًُي أىحس حُٔوخٍٗش "ٓؼَ"حُؼخ٢ُ رخٌُرخرش، كخٓظؼ

ر٘خى»                              َّ ر٘خى ؿ َّ  .ر٤َٝص حهظزخٍ هللا، ؿ

خى                               ّٔ  ؟ٖٓ أػطخى ٌٛح حُِـِ ؟ ٖٓ ٓ

 ٖٓ أػ٬ى كٞم ؿَحك٘خ ٤َُحى ؟                              

«!كخظَٜ ٓؼَ ػ٘وخء حَُٓخى ٖٓ حُيٓخٍ                              
(128) 

 

                                                 
(1)

 .82ػَٔ ٓلٔي  أرٞ هَٓش، حَُٔؿغ  حُٔخرن، ٙ    
(2) 

 .08ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ   
(3)

 .23حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ    
(4)

 .11ٗلٔٚ، ٙ حُٜٔيٍ    
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رٚ حُٔؼَ ك٢ ح٢ُ٘ء ح١ٌُ ٠٣َد  ٌٛح حَُِٓ ح٧ٓط١ٍٞ خثَ حُؼ٘وخء،٘خػَ ٛ٘خ رط٣ٔؼَ حُ       

ٝحُزؼ٤ي حُٔٔظ٘غ، ٝٛٞ ٣ؼظَف رخٓظلخُش طلو٤ن ٓخ ٣ؤِٓٚ ٝٓخ ٣َؿٞٙ ٖٓ طل٣ََ ١ٝ٘ٚ  حُٔ٘خٍ ذؼٜحُ

 ٝهَٝؽ حُؼيٝ ٝحُؼ٤ٖ ر٬ّٔ.

 

ّٕ أىٝحص حُٔوخٍٗش ُْ طٌٖ كخَٟس ك٢ حُو٤ٜيس رٍٜٞس         ٌٛح ٣يكؼ٘خ ا٠ُ إٔ  كبٕ، ًؼ٤لشرٔخ أ

 ٢ حطٔخم حُو٤ٜيس.ك ٗئًي أٜٗخ ُْ طْٜٔ

 

 االستجذال: -3

ٜٓٔخ ٖٓ حُؼ٬هخص  طؼظٔي ك٢ حطٔخم حُ٘ٚ، ٬ٌٗٝ أٓخ٤ٓشطؼظزَ حُؼ٬هش ح٫ٓظزيح٤ُش ٤ِٓٝش        

ح٤ُٜ٘ش حُوز٤ِش ٧ٕ حُؼَٜ٘ حُٔظؤهَ ٣ؤط٢ ري٬٣ ُؼَٜ٘ ٓظويّ، ٌٛح ٓخ ٣ـؼِٜخ هخىٍس ػ٠ِ طلو٤ن 

ـ٢ حُزلغ ٣٘ز»أّٗٚ  "ٍه٤ش كٖٔ"ٝ "ٛخ٤ُيح١"ًٜٞٗخ طَر٢ ر٤ٖ ػ٣َٜٖ٘ ٓظزخػي٣ٖ، ٣َٟٝ ح٫طٔخم 

ّٕ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طٌٖٔ  ػٖ ح٫ْٓ أٝ حُلؼَ أٝ حُوٍٞ ح١ٌُ ٨ٔ٣ ٌٛٙ حُؼـَس ك٢ حُ٘ٚ حُٔخرن، أ١ أ

.«ح٫ٓظزيح٢ُ طٞؿي ك٢ ٌٓخٕ آهَ ك٢ حُ٘ٚ حُؼَٜ٘ حُوخٍة ٖٓ طؤ٣َٝ
(129)

 

 

 ٌٛٙ حُو٤ٜيس كبٗ٘خ ٗـي أٜٗخ طوِٞ طٔخٓخ ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ ح٫طٔخم. أٓخ اًح ؿج٘خ ا٠ُ       

 

 زف:ــانذ -2

ًُي ح٠َُد ٖٓ حُلٌٝف ح١ٌُ ٣وغ رلٌف ػَٜ٘ ُـ١ٞ ٓزن ًًَٙ ك٢ »٣وٜي رخُلٌف        

«حُوطخد
(130)

، أ١ ٛٞ كٌف ػَٜ٘ ك٢ حُٔوطغ ح٢ُٜ٘ ػ٠ِ هِل٤ش ٝؿٞىٙ ك٢ حُٔوطغ ح٢ُٜ٘ 

ّٕ حٓظل٠خ ٍ ٓخ ٣ٔظٌِٚ ٖٓ ٓؼِٞٓخص ٝٓؼخٍف ػ٠ِ حُٔظِو٢ ٖٓ ه٬ٍٙ ٓظٞهق حُٔخرن، ٝرخُظخ٢ُ كب

ا٠ُ طلي٣ي أ٤ٔٛش حُلٌف ك٢  "هطخر٢ٓلٔي "ٓٔزوش هخٛش رٌُي حُٟٔٞٞع، ٝر٘خء ػ٠ِ ٌٛح ًٛذ 

ىٍٝ حُلٌف ك٢ ح٫طٔخم ٣٘زـ٢ حُزلغ ػ٘ٚ ك٢ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُـَٔ ٤ُْٝ ىحهَ حُـِٔش »هُٞٚ: 

«حُٞحكيس
(131)

ّٕ حُلٌف  ٣وظِق ػٖ ح٩كخُش ٝح٫ٓظزيحٍ ك٢ ػيّ ٝؿٞى أػَ ػٖ ، ٝػ٠ِ ٌٛح ٗـي أ

 حُٔلٌٝف ك٤ٔخ ٢ِ٣ ٖٓ حُ٘ٚ.

 ٣ٝظَٜ حُلٌف ح٫طٔخه٢ ك٢ ه٤ٜيس ى٣ٍٖٝ:      

 

ّٓ  ،ًْ ً٘ض ٝكيى»                               ،٣٢خ حرٖ أ

 ،أًؼَ ٖٓ أد   ٣خ حرٖ                              

 

 

 ٘ض ٝكيىًًْ                   

                                                 
(1)

 .21-20ٓلٔي هطخر٢، حَُٔؿغ  حُٔخرن، ٙ   
(2)

 .237ن، ٙ ٣ٞٓق أرٞ حُؼيّٝ، حَُٔؿغ  حُٔخر  
(3)

 .22ٓلٔي هطخر٢، حَُٔؿغ  حُٔخرن، ٙ   
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َّ ك٢ كوٍٞ ح٥ه٣َٖ                    أُؤق ٓ

 ٝحُٔخء ٓخُق               

 ٌٝٛح حُ٘ـْ ؿخٍف .٤ْ ك٫ًٞـٝحُ               

 ٝػ٤ِي إٔ طل٤خ ٝإٔ طل٤خ               

«ٝإٔ طؼط٢ ٓوخرَ كزش ح٣ُِظٕٞ ؿِيى.                              
(132)

 

 

س كزي٫ ٖٓ إٔ ٣ؼ٤ي حُ٘خػَ ك٢ ًَ       َّ ػ٤ِي :"٣خ حرٖ أ٢ٓ" كٌكٜخ ٝحًظل٠ روُٞٚ حُـِٔش حُ٘يحث٤ش ٓ

زخىٍ ٓوخرَ كزش ح٣ُِظٕٞ ؿِيى، ٝٛ٘خ ٣ظ (٣خ حرٖ أ٢ٓ)ٝإٔ طل٤خ، ٝإٔ طؼط٢  (٣خ حرٖ أ٢ٓ)إٔ طل٤خ 

د؟ ٝٓخًح هٜي حُ٘خػَ إٔ ٣ٌٕٞ حرٖ أًؼَ ٖٓ أ ُ٪ٗٔخ٤ًٕق ٣ٌٖٔ ا٠ُ ًٛ٘٘خ طٔخإٍ ْٜٓ ٝٓؼ٤َ:

ٕ حُٞك٤ي ٛٞ حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ح١ٌُ ٠ً٘ ُٚ حُ٘خػَ روُٞٚ: أٗـي و٤ٜيس ػ٘ي حُظؼٔن ك٢ حُ .!؟رٌُي

ٝحرٖ أًؼَ ٖٓ أد ْٛ حُلٌخّ  ،ح٧ٍٝ أٝ ٢ٛ ١ٖٝ حُ٘خػَ "كِٔط٤ٖ""حرٖ أ٢ٓ"، ٝح٧ّ ٢ٛ 

حُؼَد أٝ ح٧ٗظٔش حُؼَر٤ش حُظ٢ طيػ٢ طز٢٘ حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش أٝ طل٣ََ كِٔط٤ٖ، ٤ُؼ٤ي حُٔئحٍ 

ّٕ ٌٛح ح٫ىػخء ٫ ٝؿٞى ُٚ.ٔوطغ: ًْ ً٘ض ٝكحُك٢ آهَ   يى ؟ طؤ٤ًيح ٓ٘ٚ أ

 ٣ٝوٍٞ ى٣ٍٖٝ أ٠٣خ:      

 

 :ر٤َٝص ٬٤ُ»                             

 )ٙ( ٫ ط٘خ٢ٓ ًَ ٌٛح ح٤َُِ                              

 )ٙ( ٫ طظليػ٢ ػٔخ ٣يٍٝ ٍٝحء ٌٛح حُزخد                              

 )ٙ( ٫ ط٢َٓ ػ٤خري                              

 ٢٘٣َ طٔخٓخؼ)ٙ( ٫ ط                              

 حُلذ ٢)ٙ( ٫ طوُٞ                              

«.)ٙ( ٫ طؼط٢ ٟٓٞ كو٣ٌي                              
(133)

 

 

ّٕ حُٔوطغ أػ٬ٙ ٣ظَٜ رـ٬ء ٤ًق        ٠ُ اٛٞ ٓل٤َ  ٗٔخاإٔ ًَ كَحؽ كِض ك٤ٚ حُؼ٬ٓش )ٙ( ا

  شـَأس ؿ٤ِٔـٍٞس حٓـ٢ ٛــَ كـخ حُ٘خػـٍٞٛـَس حُظ٢ ٛـٌٙ ح٧ه٤ـَٝص"، ٛـَٝ "ر٤ـَ حُٔلظـحُؼٜ٘

 

وٜخ ٣َ٣ٛي حٓظ٬ًٜخ ٝارؼخىٛخ ػٖ أ٤ٖٗ حُلَد ح١ٌُ أٍ ك٤غٍؿزظٚ ٗلٞٛخ رخُلَد،  حٓظِؿض

ّٕ ٌٛٙ حُـَٔ طظخرغ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ىٕٝ ٝؿٞى ٍٝحر٢ ٗل٣ٞش.  ٝأطؼزٜخ، ٖٝٓ ح٬ُٔكع أ

 

 ٖٝٓ ح٧ٓؼِش ح٧هَٟ حُيحُش ػ٠ِ حُلٌف:      

 

                                                 
(1)

 .17-16ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ  حُٔخرن،   
(2)

 .67-66حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ   
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 .٣خ أَٛ ُز٘خٕ... حُٞىحػخ»                             

 ٖ:ُِظٞك٤ي ٗلحٓٔخٕ                               

 ٌٕٞٗٗخ إٔ ى٤٘ٓجظ٘خ أٍػ٠ِ                               

 .٤ٗخ ٓظخػخ٫ٝ ٣ٌٕٞ حُ٘خّ ك٢ حُي                              

«٣خ أَٛ ُز٘خٕ... حُٞىحػخ                              
(1)

 

 

 

       ّٕ ٠ٗٝغ حُِّلظش حُظ٢  ٞٝؼإٔ ٗ طْ كٌف ٌُِٔش ٓخ، ك٘ٔظط٤غ ٌٓخٕ حُ٘وخ١ حُؼ٬ػش ٣زيٝ ًٝؤٗٚا

-ح٧ٗوخء - حٌَُٓخء - ط٘خٓذ ح٤ُٔخم ٖٓ ه٬ٍ هَحءط٘خ ًؤٕ ٗوٍٞ ٣خ أَٛ ُز٘خٕ )ح٧ٛيهخء

ٓـخ٫ ُِٔظِو٢ ٤ُٜزق ١َكخ ك٢ ٌٛٙ  حُ٘خػَطَى رٔظِو٤ٚ، اً  ٝٛ٘خ طٌٖٔ ػ٬هش حُ٘ٚ َ٘كخء...(،حُ

 حُؼ٤ِٔش.

 

 ٣ٝلٌكٜخ ك٢ رؼٞ حُؼزخٍحص: "ٛزَح"ًٔخ ٣ظليع حُ٘خػَ ػٖ       

 

 

 روخ٣خ حٌُق ك٢ ؿٔي هظ٤َ -ٛزَح »                             

 خ.ٝىػض كَٓخٜٗخ ُٝٓخٜٗ                              

 .ْٜل، ٖٝٓ ػَد ٍٓٞٛخ هِٝحٓظِٔٔض ُِّ٘ٞ ٖٓ طؼذ                              

 ِٕٞ ٖٓ حُـ٤َِكٝٓخ ٠ٔ٘٣ حُـ٘ٞى حَُح -ٛزَح                               

«٫ ط٘ظ١َ ٝطز٤غ ا٫ّ ٛٔظٜخ                              
(2)

 

 

 

 

 ٌٛٙ حُظ٢ كٌكٜخ حُ٘خػَ ك٢ "ٛزَح"ؼٞى ػ٠ِ ًِٜخ أكؼخٍ ط (طز٤غ-ط٘ظ١َ-حٓظِٔٔض-ٝىػض)      

خ١غ أًؼَ ٖٓ هٔٔش ػَ٘ َٓس، وك٢ ٌٛٙ حُٔ "ٛزَح"ِظٌَحٍ أًؼَ، ك٤غ طٌٍَص ُحُـَٔ طـ٘زخ ٓ٘ٚ 

كظ٠ أٛزلض رٌٜح ٓلٍٞح أٓخ٤ٓخ اً حٍطزطض رخُّ٘ٞ ك٢ ح٤َُِ حُ٘خم حُٔظؼذ، ٝرؤػٔخٍ حُـ٘ٞى 

حدٝػ٘لْٜ، ٝٓخ  َّ  ق ــْ ٓو٤ـي٣غ ػٖ ٛزَح أٗزٚ رلِكخُل .ٛخكزٜخ ٖٓ أػٔخٍ حُيٓخٍ ٝحُو

 

 

____________________________________ 

 
 
 

محمود دروٌش،  (1)
 

103السابق، ص  المصدر
. 

84-82ص  ،نفسه المصدر  (2)
. 

حُِّظ٤ٖ رو٤ظخ ٍحٓوظ٤ٖ ك٢ ًٖٛ ًَ ػَر٢،  "ط٬٤خزَح ٝٗٛ"ػ٠ِ ػ٢٘٤ حُ٘خػَ ٖٓ ٍٛٞ ٌٓرلش 

، ٓو١ٞ ح٧ه٘ؼش ٝحٌٗ٘خف ح٣ُِق ٝحُٞحهغ، كِْ ٣زن ًٔخ ٣ٌ٘ق حُ٘خػَ ٛ٘خ ػٖ ٓو١ٞ ًَ ٢ٗء

 ُٜزَح ا٫ّ طٞى٣غ أر٘خثٜخ ٗلٞ ٛـَس ٫ ط٘ظ٢ٜ.
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ٝرٌٜح ًخٕ حُلٌف ٖٓ ػ٘خَٛ ح٫طٔخم حُزخٍُس ك٢ حُو٤ٜيس، ٝحُظ٢ ٓخٛٔض ا٠ُ كي رؼ٤ي ك٢       

 ط٬كْ ٝطَحر٢ أؿِحثٜخ.

 

 انىطم: -5

 

ح٧ٓزخد حَُحرطش ر٤ٖ ًُي ٧ٗٚ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طو٣ٞش ٣ؼي حَُٞٛ ػ٬هش حطٔخم أٓخ٤ٓش ك٢ حُ٘ٚ، ٝ      

طؼَٔ ػ٠ِ  ،حُلٌف - ح٫ٓظزيحٍ - ح ًخٗض حُٞٓخثَ حُٔخروش: ح٩كخُشكبً ،حُـَٔ ٝؿؼِٜخ ٓظٔخٌٓش

 حطٔخم حُ٘ٚ ٝحٗٔـخٓٚ كبٕ حَُٞٛ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طلو٤ن ح٫طٔخم حُٞظ٤ل٢ ُِ٘ٚ.

 

، ٝأْٛ حُو٤ٜيسطَحر٢ ك٢  سرٍٜٞس ًز٧َ٤ىٝحص حَُٞٛ ك٠ٍٞ ك٢ حُ٘ٚ ٝٓخٛٔض ٝهي ًخٕ       

 :ح٧ىٝحص حُظ٢ حٓظويٜٓخ حُ٘خػٌَٛٙ 
 

  .%  81¸65  َٓس  382حُٞحٝ  

 .%     89¸16 َٓس ٬  98ّ حُ

 .%    10¸8  َٓس  47حُلخء   

 . %    51¸5  َٓس  32أٝ    

 . %  93¸2     َٓس  17ح٤ُٖٔ 

 .%     86¸0  َٓحص   5ػْ     
 

 

ط٣ِي ػٖ  ٝؿيٗخٛخأك٤ٜ٘خ ػيى َٓحص حٓظويحّ أىٝحص حَُٞٛ ًِٜخ ىحهَ حُو٤ٜيس  ٝاًح ٓخ      

طٔخٓي حُو٤ٜيس ٝط٬كٜٔخ، ٖٝٓ ٌٛٙ  ػ٠ِ" َٓس، ٝرٌٜح طٌٕٞ هي ٓخػيص رٌَ٘ ًز٤َ 580"

 ٖٓ حُٔوطغ ٬ً وطغ ٝحكي ػيس َٓحص ٓٔخ ؿؼَ ح٧ىٝحص كَف حُؼطق "حُٞحٝ" ح١ٌُ طٌٍَ ك٢ ٓ

 :خوٝٓظ٘خٓ ٓظٌخ٬ٓ

 

 

 

 

 أُؤق َٓ ك٢ كوٍٞ ح٥ه٣َٖ»                             

 ٝحُٔخء ٓخُق                              

 ٌٝٛح حُ٘ـْ ؿخٍف .٤ْ ك٫ًٞـٝحُ                              

 ٝػ٤ِي إٔ طل٤خ ٝإٔ طل٤خ                              
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«ى.ي٣ُِِظٕٞ ؿش حٝإٔ طؼط٢ ٓوخرَ كزّ                               
(1)

 

 

 

 ٚ:ُٞٝه      

 

 

 ٓو٢ حُو٘خع»                             

 ٫ اهٞس ُي ٣خ أه٢، ٫ أٛيهخء                              

 ٣خ ٛي٣و٢، ٫ ه٬ع                              

 حَُ٘حع.٫ ٓخء ٝحُي٫ ٫ حُٔخء ػ٘يى، ٫ حُيٝحء، ٫ٝ حُٔٔخء ٝ                              

«٫ٝ ح٧ٓخّ ٫ٝ حٍُٞحء.                              
(2)

 

 

 

 ٝهُٞٚ أ٠٣خ:      

 

 

 ٗظٜخٍ ح٧ٍُ ٓٞح٫،وٚ. ٣ـ٢٘ ٫ؼ٣ِٝ ٙ  كٍٞ ه٘ـَ ه٣َٚ»                             

 ٣ٝٔلٞ                              

 ٝء ُلٜٔخ ػٖ ػظٜٔخك٢ ٛيٝء.. ك٢ ٛي                              

 ٣ّٝٔيى ح٧ػ٠خء كٞم حُطخُٝش                              

 ٚخ٢ٗ ٍهٜظٚ ٠٣ٝلي ُِؼ٤ٕٞ حُٔخثِل٣ٝٞحَٛ حُ                              

«.يحـي ؿٔـْ طؼـَح ُـَف، ٝٛزـّٖ ٖٓ كــ٣ٝـ                              
(3)

 

 

ؤىحس َٝٛ ٤ًق هخّ ى٣ٍٖٝ رخ٫طٌخء ػ٠ِ حُٞحٝ ٝكيٛخ ً كٌٜٙ حُٔوخ١غ طٟٞق ػ٠ِ ٗلٞ ؿ٢ِ      

ٓوخٍٗش رخُٞحٝ ٖٓ ػ٠ِ هِش  ح٧ىٝحص ح٧هَٟظَٜص ٝؿِٔٚ، ر٤٘ٔخ  ٍث٤ٔ٤ش ك٢ ٍر٢ ػَٟ حُ٘ٚ

حَُٞٛ ر»ؿ٤ٔؼٜخ ط٘يٍؽ طلض ا١خٍ ٓخ ٠ٔٔ٣  ٓؼَ: ٫ّ حُـَ، حُلخء، ح٤ُٖٔ، أٝ... ٢ٛٝ

«حُٔ٘طو٢
(4)

. 
 

__________________ 
 .17السابق، ص  ٌش، المصدرمحمود درو   (1)
 .36نفسه، صالمصدر    (2)
 .88ص  ه،نفس المصدر   ( 3)
 .239سابق، ص المرجع الوس، ٌوسف أبو العد   (4)

 :٣وٍٞ حُ٘خػَُظؼُِ ى٫ُش ح٫ٌٗٔخٍ ٝح٩كزخ١ ٫ّ حُـَ" ك٢ ريح٣ش حُو٤ٜيس ُٝوي ظَٜص "      
 

 ..ه٣َل٘خ ٣يٗٞ ٖٓ ح٧رٞحد .رلَ ٣٧ٍِٞ حُـي٣ي»                             

َّ ُرلَ                                 .٤ٛؤٗخ ُز٤َٝص حُو٤ٜيس ًِٜخ .٤ِ٘٘ي حُٔ

 رلَ ُٔ٘ظٜق حُٜ٘خٍ.                              

 ِّ٘خ، ٬ُٔك٘خ حُلَى١ُظرلَ َُح٣خص حُلٔخّ،                               
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 خٍ.ؼُِِٓخٕ حُٔٔظرلَ                               

«.٤ُي٣ي، ًْ ٖٓ ٓٞؿش َٓهض ٣ي٣ي                              
(134)

 

 

 ؼطق "ػْ" ك٠ٍٞ ك٢ رؼٞ حُٔوخ١غ:ًٔخ ًخٕ ٧ىحس حُ      

 كيهض ك٢ ًل٢ّ»                             

 -٧رَٜ ٓخ ٍٝحء حُزلَ                              

 -طِي ٤ِٓٝظ٢ ُظزَٜ ح٤ٗ٧خء                              

« رلَ، ػْ رلَ، ػْ رلَ.                              
 (135)

 

 

ًِٔش حُ٘خػَ  ًٍَك٢ حُو٤ٜيس، ك٤غ  أهَٟ ٓٞؿٞىس حه٤َ أٓطَٝٗـي ػ٠ِ ٓ٘ٞحٍ حُٔطَ ح٧      

٫  ٣ل٤ي حُظَط٤ذ، ٝٛٞ رٌُي ٣ئًي ٘لْ كَف حَُر٢ "ػْ" ح١ٌُرطٞٓطٜخ "رلَ" ػ٬ع َٓحص، ٝ

 ٌٛح حُزلَ حُٔظَح٢ٓ ح١٧َحف.ٜٗخ٣ش 

 

 آهَ: ٟٓٞغك٢  حُ٘خػَ ٣ٝوٍٞ      

 

 

 ك٢ حُوزخثَ طٞرش ،ح٤ُّٞ أًِٔض حَُٓخُش كخ٢َٗٝ٘ٗ، إ أٍىطْ»                             

 أٝ ٣ًًَخص                              

 .أٝ َٗحػخ                              

 ح٤ُّٞ أًِٔض حَُٓخُش ك٤ٌْ                              

 ،ُٜز٢، اًح ٗجظْ، ػٖ حُي٤ٗخ لجٞحكِظط                              

 ٝإ ٗجظْ ك٣ِيٝٙ حٗي٫ػخ                              

 

 

 ٢ُ١، ًٔخ ٗخءص هطخ خٗأ                              

 ،ٗخصٍٝك٢ كٞم أ٣ي٣ٌْ كَحكِٔض                               

 ،ٝؿ٢ٔٔ َٗؿٔخ ك٤ٌْ                              

« .ٝٓٞطخ١ حٗيكخػخ                              
 (136)

 

 

 

حُؼطق ر٤ٖ "حُٞحٝ" حُظ٢  ك٢ طٞظ٤ق أىٝحص ٬ٗكع إٔ حُ٘خػَ ك٢ ٌٛٙ حُٔوطٞػش هي ٗٞع      

٧ىٝحص رويٍ ٓخ طٌٍَص ػ٬ع َٓحص، ٝ"أٝ" حُظ٢ طٌٍَص َٓط٤ٖ، ٝحُلخء أ٠٣خ َٓط٤ٖ، ٌٝٛٙ ح

                                                 
(1)

 .05ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ    
(2)

 .101-100حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ    
 .97-96ص ، محمود دروٌش، المصدر السابق  (1)
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ُؼزض ىٍٝٛخ حُ٘ل١ٞ ك٢ طٔخٓي ٝطَحر٢ حُو٤ٜيس ٝاػطخثٜخ ط٤ِٔح هخٛخ، ػٌٔض ٗل٤ٔش حُ٘خػَ 

ٌٜح ٣ؤَٓ ك٢ طَحر٢ ٛٞ ره٤٠ش ١ٝ٘ٚ ح٤ُِٔذ، ٝ ٝا٠٣خف، ٝاريحء ٍأ٣ٚ، ظًِٚٔ ٩ػ٬ءحُٔظٔخٌٓش 

 ْٜ.حُؼَد ٝطٔخٌٓ

 

 االتسبق انًؼجًٍ: -6

 ٢ـَرك٢ حَُ ٤ٌِٗش ـخثُٞٓ ٫ ٣و٠غ  ،خَٛ حطٔخم حُ٘ٚٓظَٜح ٖٓ ٓظح٫طٔخم حُٔؼـ٢ٔ ٣ؼي        

 ا٠ُ ه٤ٖٔٔ: -خـخ ٓخروـًٔخ ًًَٗ -٣ٝ٘ؤْ  .خٍ ا٤ُٚلٓ َ ٫ٝ٤ٝ ا٠ُ ػَٜ٘ ٓلر٤ٖ ػ٘خَٛٙ، 

 

 

 انتكشَش: -6-1

        ّٕ ٌٓ٘ حُـخ٤ِٛش ح٠ُٝ٧، ٌُ٘ٚ أٛزق ػ٠ِ ٣ي حُ٘خػَ ُؼَد ػ٘ي حٓؼَٝف أِٓٞد حُظ٣ٌََ  ا

ُس ٣ٔظويٜٓخ حُ٘خػَ ٤ُئًي ٣ٝزَُ رؼٞ حُٞهخثغ، كخُ٘خػَ ٫ ٣ٌٍَ حُٔؼخَٛ طو٤٘ش ٛٞط٤ش رخٍ

ش ــــٓوُٞش ٓخ ٖٓ ه٬ٍ ًُي ح٢ُ٘ء. ٝهي ٓؼَ ٌٛح حُ٘ٞع أىحس ٝحٓؼ رٜيف طؤ٤ًييس ا٫ ـ٤ٗجخ ك٢ حُو٤ٜ

خ ػٖ ٣َ١ن ط٣ٌَـح٫ٗظ٘خٍ ك٢ حُو٤ٜ ّٓ خص، كل٢ ــَ ػزخٍحص أٝ ٓوطٞػـَ ٓلَىحص أٝ ط٣ٌَـيس ا

رٜخ ؿٞح ٤ٓٞٓو٤خ ٤ِٔٓح  نإٔ ٣وِحُ٘خػَ ٓز٤٘ش ٖٓ أٛٞحص حٓظطخع  حُو٤ٜيس ط٣ٌََ ٌُِٔخص

 ل٢ حُٔوطغ ح٧ٍٝ ٣ٌٍَ ُلظش "رلَ" ك٢ ريح٣ش ًَ ٓطَ:كٝهخٛخ ٤٘٣غ ى٫ُش ٓؼ٤٘ش، 

 

 

 

 رلَ ٣٧ٍِٞ حُـي٣ي»                             

َّ ــ٤َُِ٘٘ ـرل                                ي حُٔ

 رلَ ُٔ٘ظٜق حُٜ٘خٍ                              

 رلَ َُح٣خص حُلٔخّ                              

« .رلَ ُِِٓخٕ حُٔٔظؼخٍ                              
 (137)

 

 

 ظـخٝد ٓؼٚ ح٧ًٕ ٗلٞ:طٗـٔخ ٓظٌخ٬ٓ  ٟغ آهَ ٣َىى ٗلْ حُٜٞص ٤ُؼط٢ ٝك٢ ٓٞ      

 حُزلَ ىٛ٘ظ٘خ»                             

 ٝؿَرظ٘خ ُٝؼزظ٘خ                              

 ٝحُزلَ أٍٝ ٗيحث٘خ حُٔٔظؤِٛش                              

 ٝحُزلَ ٍٛٞط٘خ                              

                                                 
 .05سابق، ص محمود دروٌش، المصدر ال  (1)
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                              ُٚ َّ  ٖٝٓ ٫ ر

 ٚ...ـَ ُــ٫ رل                              

 ... رلَ أٓخٓي، ك٤ي، رلَ ٖٓ ٍٝحثي.                              

 كٞم ٌٛح حُزلَ، رلَ، طلظٚ رلَ.                              

«ٝأٗض ٤٘ٗي ٌٛح حُزلَ.                              
(138)

 

 

ّٕ ٌٛح حُػ٠ِ حُزلَ ٣ؼٞى ا٠ُ  "ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ"ُٝؼَ َٓ ط٤ًَِ         ح٧ٓخ٤١ََ ٌَٗ ك٢ زلأ

ٌٛح حُزلَ ؿخءص  كَػٕٞ، ٖٝٓ ِس، كٖٔ ٌٛح حُزلَ ًخٕ ٬ٛىػ٬ٓخص ٤ٔٓ ٝحُل٤خس حُوي٣ٔش

حُ٘ؼٞد حُظ٢ ػَٔص كِٔط٤ٖ، ٝٓ٘ٚ طظخُض حُٜـَحص ح٫ٓظ٤طخ٤ٗش ح٤ُٜٞى٣ش حُظ٢ ًخٗض طظْ رلَح، 

ُظخ٣ٍن ح٠ُ٘خٍ  ، ٌُِحص حُ٘خػَس،كخُزلَ ػ٘ي حُ٘خػَ طـَرش كخِٓش ٌَُ أرؼخى حُــَحك٤خ حُٔؤٓخ٣ٝش»

ٗٚ ح٧َٓ حُوخثق اك٤غ حُٔـٍٜٞ  ٠ُاٗٚ حُٔظخٛش ٝٛٞ حُو٬ٙ ا .حُليحػش حُؼَر٤شُٞحهغ  حُلِٔط٢٘٤

«ٛق حُظؼز٤َ ًحا
(139)

 َ ٗوطش حُٔ٘لٌ، ٝٛٞ حُِٔـؤ ٝحُٔوظَ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ.زل، ٝرٌٜح ٣ٌٕٞ حُ

 

ّٕ ُلظش  (َٓس 58)ٝاًح ًخٗض ُلظش "رلَ" هي طٌٍَص ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس        ٢ٛ "ر٤َٝص"كب

 :حُ٘خػَ هًٍٞٔخ ك٢ َٓس(،  50طٌٍَص ) اًًز٤َ  ح٧هَٟ ًخٕ ُٜخ ٛيٟ

  

 هِ٘خ ُز٤َٝص حُو٤ٜيس ًِٜخ، هِ٘خ ُٔ٘ظٜق حُٜ٘خٍ.»                             

 خـ٘ؼظهَِٝص ـر٤                              

« خ.ـَٝص ىٓؼظ٘ـر٤                             
 (140)

 

 

 ٝهُٞٚ أ٠٣خ:      

 

 ...ٝكيٗخ رٔؼـِس كِٔط٤٘٤ش»                             

 خـَٝص هٜظ٘ـر٤                              

 خـَٝص ؿٜظ٘ـر٤                              

« .خٍ هللا، ؿَر٘خى ؿَر٘خىزٝر٤َٝص حهظ                              
 (141)

 

 

، ٝؿَكٜخ ٛٞ ؿَف ًَ ِٔـؤٝحُ كز٤َٝص ٢ٛ حُوِؼش ٝحُيٓؼش، ٢ٛ حُظخ٣ٍن ٝحُوٜش، ٢ٛ حُٔؤٟٝ     

 ػَر٢ ٓٔخُْ، ٓلذ ٝٓوِٚ ١ُٞ٘ٚ:

 

 -٬ـً-َٝص ـر٤»                             

                                                 
 .108 -107نفسه، ص المصدر   (2)
 .185، ص إبراهٌم رمانً، المرجع السابق (3)
 .08سابق، ص محمود دروٌش، المصدر ال  (1)
 .11نفسه، ص المصدر   (2)
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 ٍٛٞط٘خ -ر٤َٝص                               

 ٍٓٞط٘خ -ر٤َٝص                               

 كبٓخ إٔ ٌٕٗٞ                              

« .أٝ ٫ ٌٕٗٞ                              
 (142)

 

 

 ٝهُٞٚ أ٠٣خ:      

 

 ٓ٘ظٜق حُِّـش -ر٤َٝص »                             

 ٠ٓٝش ٜٗٞط٤ٖ -ر٤َٝص                               

 طٚٓخ هخٍ حُلظ٠ ُلظخ -ر٤َٝص                              

« .ٞطٚ ر٤ٖ ح٤ُي٣ٖأٝ ٣ُٞع ٛ ،ٝحُزلَ ٣ٔٔغ                              
 (143)

 

 

ٝص رٔزذ ًُي حُزلَ، كظخٍس ٣ؼظزَٛخ ٓلظخكٚ ٧ٗٚ رٞحرش ٣ٌَٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘ن ى٣ٍٖٝ ُز٤      

 ش ـش )ٓي٣٘ـٌٙ حُٔي٣٘ــغ ا٠ُ ٛـحُٔٔ رٜخ ًحٗخ ٣ٔظَمآَ ــَ ٌُٜح حُزلـخٍس ٣ـؼـٖ، ٝطـَس حُلِٔط٤٤٘٤ـُٜـ

ػْ ٣ٞحَٛ حُ٘خػَ ٝٛق  .ش ٝهخٛشرخُزلَ ٝر٤َٝص ػ٬هش ٛخٓ ٝحُلَد(، كؼ٬هش ى٣ٍٖٝحُلذ 

٣ٝٔظََٓ رؼيٛخ ك٢ ًًَ ٓخ ٣ليع  ٝهخص، كل٢ ريح٣ش ًَ ٓوطغ ٣ًٌَٛخأكٞحٍ ر٤َٝص ك٢ ًَ ح٧

 ،ك٤ٜخ، ك٤ٜلٜخ كـَح، ػَٜح، ٬٤ُ، ػْ ٣ؼٞى ٤ُٜلٜخ ظَٜح، ػَٜح، ٝكـَح، ػْ كـَح، ظَٜح ٬٤ُٝ

ٓٔظٔيح ٗظَطٚ ٓٔخ ٣لَٜ  ٤ُٔظوِٚ ٓخ كيع رخ٧ْٓ ٝح٥ٕ ٝؿيح، ًٝؤٗٚ رٌٜح ٣ظٌٜٖ رٔخ ٤ٓليع

ٝٓيٟ طؤػ٤َٛخ ػ٤ِٚ، ٤ًٝق ؿ٤َ ًُي،  ٠ ٓؼخ٣٘ش حُ٘خػَ ٨ُكيحع ح٤ٓٞ٤ُشٚ، ٌٝٛح ٣يٍ ػِٓأٓخ

ٝر٤َٝص ٢ٛ حُٔي٣٘ش حُظ٢ ٟٔض ى٣ٍٖٝ ك٢ أك٠خٜٗخ رؼيٓخ كَٓٚ ح٢ٗٞ٤ُٜٜ ٖٓ اكٔخٓٚ 

 رخ١ُٖٞ ح٧ّ )كِٔط٤ٖ(.

 

 :ٞحهؼ٤ش ح٧كيحع يح ٖٓ حُ٘خػَ ٌٍَُس ػيس َٓحص طؤ٢ٛ٤ً ح٧هَٟ ٓ "ٛزَح"ٝطؤط٢ ًِٔش       

 خثٔشٗظخس ٛزَح ك»                            

 ٍكَ حَُؿخٍ ا٠ُ حَُك٤َ                              

 ،ٝحُلَد ٗخٓض ٤ُِظ٤ٖ ٛـ٤َط٤ٖ                              

                                   (...) 

 ٗخثٔش -ٝٛزَح                               

 ٛزَح روخ٣خ حٌُق ك٢ ؿٔي هظ٤َ                              

                                   (...) 

                                                 
 .55نفسه، ص المصدر   (3)
 .46نفسه، ص المصدر   (4)
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 طوخ١غ ٗخٍػ٤ٖ ػ٠ِ ؿٔي -ٛزَح                              

 ٍِٗٝ حَُٝف ك٢ كـَ -ٛزَح                              

 ٛزَح، ٫ أكيٝ                              

« ...٣ٞٛش ػَٜٗخ كظ٠ ح٧ري -ٛزَح                              
 (144)

 

 

يص ًَِٓح أٓخ٤ٓخ ك٤ٜخ، ك٤غ ٣ٌظ٘لٜخ حُظِٔم ؿكظ٠  حُٔوخ١غ ُٙوي طٌٍَص "ٛزَح" ك٢ ٌٛ      

ٜٜٔٞٓخ رَ ٫ ٟٓٞ ح٤َُِ ٣ؼوِٜخ رٝ ٫ طـي ٖٝٓ ٣٘ـيٛخ،  ٛخٌٌُِّحٕ ٣ـؼ٬ٜٗخ ط٘خى١ ٖٓ ٣٘وٝحُوٞف ح

 أٝ ىك٘ٞح ك٢ طَحرٜخ. ٠ْ طلخكع ػ٠ِ ٣ٞٛش ٖٓ رو٤ض أ٬ٗإٛطـي أكيح، كظٜخٍع ٝكيٛخ كظ

 

 

 

ٍ حُ٘خػَ حُِٕٞ ح٧ر٤ٞ ك٢ هُٞٚ:       َّ  ًٔخ ً

 ٝحُزلَ أر٤ٞ»                             

 ٝحُٔٔخء                              

 ه٤ٜيط٢ ر٠٤خء                              

 ر٤ٞأٝحُظٔٔخف                               

 ٝ حُٜــٞحء                              

 ٝكٌَط٢ ر٠٤خء                              

 ًِذ حُزلَ ح٧ر٤ٞ                              

« .ًَ ٢ٗء أر٤ٞ                              
 (145)

 

 

 حُزلَ ء ك٢ ػ٤٘٤ٚ، اً ُْ ٣ؼي ٤ٔ٣ِ ر٤ٖطٔخٝص ح٤ٗ٧خرٌَ ٢ٗء، ٝ ح٩كٔخّحُ٘خػَ ٛ٘خ كوي       

، ًَٝ ح٧ُٞحٕ أٛزلض ُٞٗخ ٝحكيح ٛٞ حُِٕٞ ًِذ حُزلَحُلٌَس ٝ ٝ حُظٔٔخفٝ حُو٤ٜيسٝحُٔٔخء ٝ

 ػ٠ِ حُظ٤ٚ ٝح٤٠ُخع. ى٫ُشح٧ر٤ٞ، ٝحُز٤خٝ ٛ٘خ 

 

َّ حُ٘خػَ هي  ٝؿيٗخحُو٤ٜيس ؿ٤يح ٘خ ؤِٓٝاًح ط       ٌٙ حٌُِٔخص ُْ ٝطٌَحٍ ٛ، ػيس ًِٔخص أهَٟ ًٍ

ٌِٔش رلَٝكٜخ ٝأٛٞحطٜخ، ٝاٗٔخ ًخٗض طِي حٌُِٔخص طظٌٍَ ك٢ ٓٞحٟغ ٓوظِلش ح٣ٌُٖ ُٔـَى اػخىس 

 رٔؼخ٢ٗ ٝا٣لخءحص ٓوظِلش، ٌٝٛح ٓخ ُحى ك٢ طَحر٢ حُو٤ٜيس ٝط٘خٓوٜخ.

 

                                                 
(1)

 .90-82ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  حُٜٔيٍ  حُٔخرن، ٙ   
(1)

 .117-115حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ  ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،   
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رخ٩ٟخكش ا٠ُ ط٣ٌََ حُ٘خػَ ُزؼٞ حٌُِٔخص ٗـيٙ أ٠٣خ ٣ٌٍَ رؼٞ حُؼزخٍحص ىحهَ حُٔوطغ       

ك٢ حُؼزخٍس ٣ٌٝ٘ق ػٖ كخُظٌَحٍ ٢ِٔ٣ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٗوطش كٔخٓش »ك٢ حُو٤ٜيس ًِٜخ،  ٗلٔٚ أٝ

«حٛظٔخّ حُٔظٌِْ رٜخ
(146)

،  ّٕ ى٣ٍٖٝ هي ر٠٘ أكي ٓوخ١غ ه٤ٜيطٚ ػ٠ِ ؿِٔش ه٤َٜس  ٖٝٓ ًُي أ

 "٢٘١ٝ كو٤زش":

 ٢٘١ٝ كو٤زش»                             

« .٤زظ٢ ٢٘١ٝوٝك                              
 (147)

 

 ٢٘١ٝ كو٤زش»                             

« .ـَـٝكو٤زظ٢ ١ٖٝ حُ                              
 (148) 

 

 ٢٘١ٝ كو٤زش»                             

« .ك٢ ح٤َُِ أكَحٜٗخ ٣ََٓح                              
 (1) 

٢ ه٤ٜيطٚ ػ٘ٞحٕ حُٔلَ حُط٣َٞ، اً "٢٘١ٝ كو٤زش" ٣ٜزق ح١ُٖٞ ك ُـِٔش كل٢ ط٣ٌََ حُ٘خػَ      

٣ٌٛذ رؼ٤يح ك٢ ٍْٓ أرؼخى حُلِْ حُلِٔط٢٘٤، كظ٠ ٣ؼٞى ا٠ُ أٍٟٚ حُٔـظٜزش ٝٛٞ ٫ؿت، كزؼي 

حُزلَ ح١ٌُ ٌَٗ ى٫ُش ِٓز٤ش ُِلِٔط٤٤٘٤ٖ اً ٣ًٌَْٛ ىحثٔخ رخَُك٤َ ٝحُٜـَس، طؤط٢ رؼي ًُي حُلو٤زش 

ص ك٢ ى٫ُش ٝحكيس ٢ٛ حُزؼي ػٖ ح١ُٖٞ ح٧ّ ٍِٓ حُٔلَ ٝحُٜـَس حُيحثٔش، كظـظٔغ ًَ ٌٛٙ حُي٫٫

 )كِٔط٤ٖ(.

 

ك٢ أٝحهَ حُٔوخ١غ، رخَُؿْ  ٖٓ أٜٗخ ؿخءص ٓظزخػيس ك٢ طٌَحٍٛخ ا٫ّ ٝطؤط٢ ػزخٍس"ًْ ٓ٘ش"      

 أّٜٗخ ٓظوخٍرش ك٢ ا٣وخػٜخ، ًٝؤٜٗخ ػزخٍس ػٖ هخك٤ش ٝحكيس:

 

 أٗخ ٫ أكزي»                             

 ًْ أكزي، ًْ أكزي، ًْ ٓ٘ش                              

 ًْ ٓ٘ش .أػط٤ظ٢٘ ٝأهٌص ػ١َٔ                              

                               ّٝ  ًْ ٓ٘ش .ىع ؿ٤َ ٗل٢ٔٝأٗخ أ٤ٔٓي حُٞىحع، ٫ٝ أ

« .ًْ ٓ٘ش .حُل٤ٖ٘ ا٠ُ حُٔل٤٘شٝأطخى خى أطط٢ ٝك٤ٖ رخ٥ٝػيٝى                               
 (2)

 

 

زغ ٤ٖ٘ٔ ُطٍٞ حٗظظخٍ حُؼيٝ ح١ٌُ ط٘كؼزخٍس "ًْ ٓ٘ش" طؤ٤ًي ػ٠ِ ى٫ُش طؼخهذ ح٧ػٞحّ ٝحُ      

 ٜٓ٘خ ٌٓخٗخ ُِؼ٤ٖ ٝحُزوخء. حطوٌُٓ٘خ ٬٣ٞ١ ٝ رٌٜٙ ح٧ٍٝ

 

                                                 
(2) 

 .276ٗخُى ح٬ُٔثٌش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ   
(3)     

 .90ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ 
(4)

 .92حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ    
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١ٍٞ حٗظظخٍ حُؼيٝ ٝٛٞ ٣ظؤٚ ىٍٝ  ٢ٛ ح٧هَٟ ٝٛ٘خى ػزخٍس "ػ٣َٖ٘ هَٗخ" حُظ٢ ػُِص      

 حُزخ٢ً:

 

 

 

 ػ٣َٖ٘ هَٗخ ًخٕ ٣٘ظظَ حُـٕ٘ٞ»                             

 ّْٔ ؼ٣َٖ٘ هَٗخ ًخٕ ٓلخكخ ٓػ                              

 ًخٕ ٣ز٢ٌ ..ػ٣َٖ٘ هَٗخ ًخٕ ٣ز٢ٌ                              

 ًخٕ ٣ول٢ ٤ٓلٚ ك٢ ىٓؼظٚ                              

 

 

___________________________________ 

 
 

 .93، صالسابق محمود دروٌش، المصدر  (1)
 .44، ص نفسهالمصدر   (2)
 

 ،أٝ ًخٕ ٣ل٘ٞ رخُيٓٞع حُز٘يه٤ش                              

 ْك٢ ١َف حُٔو٤ّ  ػ٣َٖ٘ هَٗخ ًخٕ ٣٘ظظَ حُلِٔط٢٘٤ّ                               

 ػ٣َٖ٘ هَٗخ ًخٕ ٣ؼِْ                              

ّٕ حُزٌخء ٬ٓكٚ.                               « أ
 (1)

 

 

 ًٔخ ٗـيٙ ٣ٌٍَ ك٢ ػ٬ع ٓوخ١غ ٓظزخػيس ٗلْ حُـِٔش:      

 

 ًْ ً٘ض ٝكيى، ٣خ حرٖ أ٢ٓ»                             

 ٣خ حرٖ أًؼَ ٖٓ أد                              

« ًْ ً٘ض ٝكيى.                              
 (2)

 

 

يأ رٜخ حُٔوطغ ح٧ٍٝ، ٝٛٞ ٓخ أٗظؾ ظرحُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ر٘لْ حُـِٔش حُظ٢ كخُ٘خػَ هظْ حُٔوطغ ح      

ٝر٤ٖ اهٞحٗٚ حُؼَد،  كيس حُلِٔط٢٘٤ ر٤ٖ أِٛٚ ٝأكزخثٚ،ٝ ٖ حُظَحؿ٤ي٣خ حُٔؼزَس ػٖ حُٞكيس،ؿٞح ٓ

 .ً٘ض ٝكيى"ؿِٔش "ًْ حر٢ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ رٞحٓطش ٍؿْ طزخػيٛخ ا٫ّ أٜٗخ طظَ غ حُؼ٬ػش كخُٔوخ١

 ؿِٔش أهَٟ ريحهِٜخ طٌَحٍ ُ٘لْ حٌُِٔخص ك٢ هُٞٚ:حُ٘خػَ ٣ٌٍَٝ       

 

 ٓو٢ حُو٘خع ػٖ حُو٘خع»                             

« .ٓو٢ حُو٘خع                               
 (3)

 

 

ًخٗض  يح٣ظٚ ٝك٢ ٓظ٘ٚ(، ٌُُيإ ؿِٔش "ٓو٢ حُو٘خع" ٌٍَٓس َٓط٤ٖ ك٢ ٓوطغ ٝحكي )ك٢ ر      

 حُٔو١ٞ ٌٝٛٙ ح٧ه٘ؼش.ٌٛح ٓـٔيس رٌَ٘ ٣يػٞ ا٠ُ حُظٔخإٍ ػٖ ٗٞع  خظٜى٫ُ

 ًٔخ ًٍَ ؿِٔش أهَٟ ػ٬ع َٓحص ك٢ حُو٤ٜيس:       
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                             « ّْ ؟ٌٍٔٞ ٔطزلغ ٣خ كظ٠ ك٢ ٍُٝم ح٧ٝى٣ٔش حُػ
 
»
 (4)

 

 أٓطٍٞس حُ٘خػَ ٛ٘خ كوي ٝظق ،ظٔخإٍحُػ٠ِ ٢ٛٝ ٌٍَٓس ك٢ حُٔوطغ ٗلٔٚ، رٌَ٘ ٣زؼغ         

   كٍِٝم خس حُلِٔط٢٘٤ ٝحُؼَر٢ ًٌَ،٢ٛٝ أٗٚ كخٍٝ إٔ ٣ـؼَ ٍُٝم ح٧ٝى٣ٔش ٍِٓح ُِ٘ـ ٣ٞٗخ٤ٗش

 

 

____________________________________ 
 
 

 .81، صالسابق محمود دروٌش، المصدر  (1)
 .16نفسه، صالمصدر   (2)
 .38نفسه، ص المصدر   (3)
 .108ص نفسه،المصدر   (4)

 

 ٝح٤ُؤّ حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ حُ٘خػَ. ح٩كزخ١ح٧ٝى٣ٔش ٓٞؿٞى ٌُ٘ٚ ٌٍٓٔٞ، ٌٝٛح ٓخ ٣ٌ٘ق ػٖ كخ٫ص 

٣ظٔؼَ ك٢  ُٔوطغ رؤًِٔٚ ٓغ طـ٤٤َ ١ل٤قطٌَحٍ  ح٧ٌٗخٍ ح٧هَٟ ُِظٌَحٍ ك٢ حُو٤ٜيس ٖٝٓ      

 :رٌِٔش "كطخّ""٤٘ٗؾ"  حٓظزيحٍ ًِٔش رؤهَٟ، ًخٓظزيحٍ ًِٔش
 

 ٫ -ر٤َٝص »                             

 . ٫أٓٞحٍ ٝ. حُزلَ ظ١َٜ أٓخّ                              

 ! هي أهَٔ حُي٤ٗخ.. ٗؼْ                              

 هي أهَٔ حٌُِٔخص..                              

 .٫ :ح٥ٕ ٢ٌٍُ٘ أهٞ                              

 .٫ -٢ٛ آهَ حُطِوخص                               

 .٫-٢ٛ ٓخ طزو٠ ٖٓ ٛٞحء ح٧ٍٝ                               

« .٫ -٢ٛ ٓخ طزو٠ ٖٓ ٤٘ٗؾ حَُٝف                               
 (149) 

 

 :ه٣َٝوٍٞ حُ٘خػَ ك٢ حُٔوطغ ح٥

 ٫ -ر٤َٝص »                             

 . ٫أٓٞحٍ ٝ. حُزلَ ١ أٓخّظَٜ                              

 ! هي أهَٔ حُي٤ٗخ.. ٗؼْ                              

 هي أهَٔ حٌُِٔخص..                              

  .٫ :ح٥ٕ ٢ٌٍُ٘ أهٞ                              

 .٫ -٢ٛ آهَ حُطِوخص                               

 .٫-٢ٛ ٓخ طزو٠ ٖٓ ٛٞحء ح٧ٍٝ                               
                                                 

 .29السابق، ص  محمود دروٌش، المصدر  (1)
 .35-34المصدر نفسه، ص ( 2)
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«٫ -حَُٝف  كطخ٢ّٛ ٓخ طزو٠ ٖٓ                               
(2) 

 

ٝهي ػٔي حُ٘خػَ ا٠ُ طٌَحٍ ٌٛح حُٔوطغ ٤ُؼُِ حَُإ٣ش حُظ٢ أٍحى ٤ٛخؿظٜخ، ٣َٟٝ أٜٗخ ؿي٣َس       

خ ػ٘خء حُلَد ٝح٫ٟطٜخى ٜٔرخ٫ٗظزخٙ ا٤ُٜخ، ٢ٛٝ ىٍحٓخ حُٔؤٓخس حُلِٔط٤٘٤ش ٝحُِز٘خ٤ٗش ٓؼخ، ٝطوخٓٔ

 ٝحُِٔذ ٝحُٜ٘ذ، ًٝؤٜٗٔخ رٔؼخرش رِي ٝحكي.

 
 

 

 انتضبو: -6-4

ٌَ حٌُِٔخص حُظ٢ ُٜخ ػ٬هش ٓخ رخٌُِٔش حُيحٍ ٓٞحء ًخٗض ٌٛٙ حُؼ٬هش ػ٬هش ُ حًًَ حُظ٠خّ ٣ؼي       

ؤْ طَحىف أٝ ط٠خى أٝ طوخرَ حٌَُ ٖٓ حُـِء أٝ حُـِء ٖٓ حُـِء، أٝ ػ٬هش ػ٘خَٛ ٖٓ ٗلْ حُ

حُؼخّ
(1)

. 
 

 ،ٓخ طظلَع ػ٘ٚ ٌٛٙ ح٧هٔخّ ٖٓ ه٬ٍ حُو٤ٜيس ٓز٣َُٖ أْٛٝٓ٘ظطَم ٛ٘خ ا٠ُ ٌٛٙ حُؼ٬هخص       

 ك٢ ٜٗ٘خ ٌٛح. خه٣ٞ حُش طؼ٤٤ٖ ى٫٫ص رؼٞ حٌُِٔخص حُظ٢ ٌِٗض ٝؿٞىٝٓغ ٓلخ

ٝك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس ًًَ ُزؼٞ حُوٜخثٚ حُٔظؼِوش أٓخٓخ رؤٍٝ كِٔط٤ٖ ٝر٤َٝص، ٌٛٙ       

"كِٔط٤ٖ  حُزِي٣ٖ ل٠خٍس ح٠ُخٍرش ك٢ حُظخ٣ٍن ٬ٌُٝحُٔلَىحص طيٍ ػ٠ِ ػٔن ح٧ٛخُش ٝحُ حُٔٔخص

 :ًٌَٗ ٓخ ٢ِ٣ ،حُٔلَىحص ٖٝٓ طِي ،ٝ ر٤َٝص"

ح٣ُِظٕٞ، ٢ٛٝ ػ٘خَٛ ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٗلْ حُؤْ حُؼخّ  -حُٜ٘ٞرَ  -حُٜلٜخف  -حُ٘و٤َ ●

 )ح٧ٗـخٍ(.

 ح٧ُٛخٍ. حُوَٗلَ  -حَُ٘ؿْ  -حٍُٞى  -حُز٘لٔؾ ●

 حٍُِٔٝػخص. ح٧ٍُ  -رٌ٘ٗـخٗش  -حُٔ٘زِش -ُؤق ح●

 .كٞحًٚ حُزَطوخٍ ●
 

كوٍٞ... كخُ٘خػَ ك٢ ًًَ  -ٝٛ٘خى ٓلَىحص أهَٟ ٌُٖ ىٕٝ طلي٣ي هٜخثٚ ُٜخ ٓؼَ: كي٣وش       

حُؤق ٝحُزَطوخٍ ٢ٛ حُٔ٘ظٞؿخص حٍُِحػ٤ش  .ٔخص حَُٔطزطش رؤٍٝ كِٔط٤ٖ ٝر٤َٝصٓوظِق حُٔ

خ٢ٗ، ًٔخ ٝظق حُ٘خػَ ُ٘ كٜٞ ٍِٓ ُز٘خٕ، ٖٝٓ ٌٓٞٗخص حُؼِْ حُِزح٧ًؼَ ك٢ كِٔط٤ٖ، أٓخ ح٧ٍ

ٝحٓظيحىٛخ ك٢ ػٔن حُظخ٣ٍن حُؼَر٢، ر٤٘ٔخ حُ٘و٤َ ٛٞ ٍِٓ  ٣ظٞٗش ٍِٓح ك٤خ ٨ٍُٝ حُلِٔط٤٘٤شحُِ

ح٧ٛخُش، أٛخُش ح٧ٍٝ حُلِٔط٤٘٤ش ٝػَٝرظٜخ ٝطخ٣ٍوٜخ، كوي حهظَٗض حُطز٤ؼش حُؼَر٤ش هي٣ٔخ 

ّٕ ى٫  ُش حُ٘و٤َ ٣ظٔؼَ ك٢ ح٧ٛخُش ٝحُ٘ٔٞم ٝحٌُز٣َخء، ٣وٍٞ حُ٘خػَ:رخُٜلَحء، ٖٝٓ ٛ٘خ كب

 ،ٝٓخكش حُٜلَحء ٢ٛ آهَ حُ٘وَ ح٣َُِٜ»                             
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 آهَ ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ حُزوخ٣خ                              

« .ًخٗٞح، ٌُٖٝ ً٘ض ٝكيى                              
(2)

. 

_________________ 
(1)

 .٣25٘ظَ ٓلٔي هطخر٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ   
(2)

 .25ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ   

              ٓوظِق حُظٞحَٛ حُٔخثيس ك٤ٜخ:رؼٞ حُٔلَىحص حُوخٛش رخُطز٤ؼش ٝ ًٔخ ٣ًٌَ حُ٘خػَ      

ٌَ٘ ٓؼـٔخ كٌٜٙ حُٔلَىحص ط، ( حَُٜ٘-حُٔلخرش-حُـٔخّ-حُزجَ-حُٔخء-حُـ٤ْ-ح٤ُ٘خر٤غ-حُزلَ ) ًخُٔٞحثَ

ٜٓخىٍ  ٝؿٞى حُٔخء، أٓخ حُزجَ ٝ ح٤ُ٘خر٤غ ٝ حُزلَ ٝ حَُٜ٘ ك٢ٜ أٓخّكَػ٤خ، حُـٔخّ ٝحُٔلخد ٛٞ 

اً ٛٞ ٍِٓ  -٤ُٜخٓزن إٔ ططَه٘خ ا -ُٞؿٞى حُٔخء، ا٫ إٔ حُزلَ ك٢ حُو٤ٜيس ٌَٗ ى٫ُش ه٣ٞش 

ح١ُٖٞ ح٧ّ، ٝطؼِن رٔلطظ٤ٖ ٛخٓظ٤ٖ، ٛٔخ ر٤َٝص حُِٔـؤ ٝحُٔؤٟٝ، ٝكِٔط٤ٖ  ُِٜـَس ٝ ح٤٠ُخع

 :ٍٞــ٣و
 

 َــح٥ٕ رل»                             

 ،ٕ رلَ ًِٚ رلَح٥                              

 ٖٝٓ ٫ رَ ُٚ                              

 َ ُٚـــ٫ رل                              

 ٝحُزلَ ٍٛٞط٘خ                              

 ك٬ طٌٛذ طٔخٓخ                              

« ٢ٛ ٛـَس أهَٟ، ك٬ طٌٛذ طٔخٓخ                              
 (1)

 

-حُ٘ـْ)اٟخكش ا٠ُ ٓخ ٓزن ٛ٘خى ٓلَىحص ٓٞؿٞىس ك٢ حُو٤ٜيس هخٛش رٜٔخىٍ ح٠ُٞء        

ٝحٍُ٘ٞ، كٜٞ ٍِٓ حُٔؼخىس و٤ٜيس ٖٓ ك٤غ ٜٓيٍ ح٠ُٞء ٝهي ط٘ٞػض حُ ٜ٘خٍ(،ُح-حُؤَ-حُلـَ

حُٔزيػٍٕٞٗٞ حُلـَ ح١ٌُ ٣ٞظلٚ حُ٘ؼَحء ٤ٓ٫ٝٝٔخ ٧َٓ، ٝح
(2)

رز٤َٝص، ، كخهظَٗض ُلظش كـَ 

ّٕ حُ٘خػَ   .ٌٛٙ حُٔؤٓخس  ٍْٓ هَرخ ُٜ٘خ٣شًٝؤ
 

 -ٛٞ أ٤ُق ًخُو٢  ٝحُط٤ٍٞ ٝحُلَ٘حص، كخُل٤ٞحٗخص ٜٓ٘خ ٓخ ًًَ ُِل٤ٞحٗخصٝك٢ حُو٤ٜيس        

حُظٔٔخف، ٝٛٔخ  -لظَّ ًخٌُثذ ٜٝٓ٘خ ٓخ ٛٞ ٓ ًِذ حُزلَ، ٢ٛٝ ٍِٓ ح٧ُلش ٝ ح٧ٓخٕ، -حُلٜخٕ

٧ٗٚ ٣ظَرٚ رل٣َٔظٚ كظ٠ ٣و٢٠ ػ٤ِٜخ رخُل٤ِش، أٓخ حُظٔٔخف  ِويحع، كخٌُثذ ٓخًَ ٝٓوخىعٍِٓ ُ

 ٓ٘ٚ ح٠ُل٤شك٠٤َد رٚ حُٔؼَ ك٤ٖ ٣وخٍ"ىٓٞع حُظٔخ٤ٓق" أ١ أٗٚ ٣ٌٍف حُيٓٞع ُظلٖ ٝطوظَد 

 ك٤٘وٞ ػ٤ِٜخ، ٌٝٛح ٓخ هٜيٙ حُ٘خػَ ٖٓ طٔؼ٤ِٚ ُِؼيٝ ك٤ٖ ٣ٜلٚ رخٌُثذ هخث٬:

 

 ًثذ َٓهض ىٓٞػ٘خ ٣خ»                             

 «طوظ٢ِ٘ ٝطيهَ ؿؼظ٢ ٝطز٤ؼٜخ                              
(3)

. 
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___________________________________ 

 

 .15 السابق، ص محمود دروٌش، المصدر  (1)
 .275ٌنظر عبد المالك مرتاض، بنٌة الخطاب الشعري دراسة تشرٌحٌة لقصٌدة "أشجان ٌمانٌة"، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، دت.ص  (2)
 . 65، ص السابقالمصدر محمود دروٌش،  (3)
 

 ٝهي هٚ حُ٘خػَ حُلٔخّ ٤١ٍٝٞ حُزلَ ٤١ٍٞ حُزلَ، -حُلٔخّ  -ط٤ٍٞ ًخُؼٜخك٤َ ٝٗـي حُ      

 ًؼ٤َس. ٜخك٤َ كبٜٗخ ٛلش ػخٓش ٧ٕ أٗٞحع حُؼٜخك٤َكو٢، أٓخ حُؼ

 

خ ُٜٔ ، كخُ٘لَ ٝ حُلَحٗش(حُلَحٗخص -حُؼٌ٘زٞص -حُ٘لَ)ٝٛ٘خى ٗٞع آهَ ٝٛٞ حُلَ٘حص:       

، ر٤٘ٔخ حُ٘لَ ٛٞ ُزَ٘، اً طَطز٢ حُلَحٕ رلَٜ حَُر٤غ ٍِٓ حُل٤خس ٝحُوٜذخص طلززٜخ ا٠ُ حٛل

ض ـٍٞ)ٙ(، ػ٘يٓخ كطــِٛش رل٤خس حَُٓ ُؼٌ٘زٞص ٝحُلٔخّ كٜٔخ ػ٠ِ، أٓخ ح ١ٝ حُ٘٘خ ٍِٓ حُؼَٔ

 ر٤ٔ٘ـٜـخ، َٟٝرض حُؼٌ٘زٞص ٍٞ)ٙ( ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔـكَحء ح١ٌُ حهظزؤ ك٤ٚ حَُٓأٓخّ ؿخٍ  كٔخٓش

 ٤ُْ )ٙ( ػ٠ِ ٓيهـــَ حُــخٍ، ٓٔخ ؿؼَ ح٤ًَُٖ٘ٔ ٣ؼيُٕٞ ػٖ حُيهٍٞ ظّ٘خ ْٜٓ٘ إٔ حَُٓـٍٞ

ّٕ حُؼ٘  ٛٔخ ٜٓيٍح أٓخٕ، ٣وٍٞ حُ٘خػَ: ٌزٞص ٝحُلٔخّٓٞؿٞىح ٛ٘خى، ٝرخُظخ٢ُ كب
 

 ٖٝٓ ٛٞح١ ٖٓ روخ٣خى، حٓلز٢٘٤ ٖٓ ٣ي١ّ  طٔلز٫٢٘٤ »                             

« ٖ ٍآ٢ٗ ٓخثَح ًخُؼٌ٘زٞص ػ٠ِ هطخ٫ٝ١ ط٢٘٤ِٓٞ، ٢ُٓٞٝ ٓ                        
 (150)

. 
 

 

أهٌٗخ اًح ٠خء حُز٣َ٘ش، كظ٠ أٗ٘خ ًٔخ ؿٔغ حُ٘خػَ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس ٓؼظْ أؿِحء ح٧ػ      

 :حرطٜخ ٗـيٛخ ػزخٍس ػٖ اٗٔخٕ ًخَٓرظَ
 

 ح٧ٓ٘خٕ. -حُ٘لظ٤ٖ  -حُؼ٤ٕٞ  :حُٞؿٚ ●

 .حُٔخػي -حٌُق  -ح٧ٛخرغ  -ح٤ُي : حٌٍُحع ●

س. -طٖ زحُ -حُظَٜ  -حُؼي١  -حَُثظ٤ٖ  -حُٜيٍ: حُوِذ  ● َّ  حُٜ

 :ءحُيٓخ -حُؼ٬٠ص  - حُؼظْ -حُـِي  -ي٤ٖٓ حُو -حُٔخه٤ٖ  -حُٔلخَٛ  -رخه٢ ح٧ػ٠خء: حُلو٣ٌٖ  ●
 

 ٛزَح طـط٢ ٛيٍٛخ حُؼخ١ٍ رؤؿ٤٘ش حُٞىحع»                             

 ٝطؼي ًل٤ٜخ ٝطوطت                              

« ع.ك٤غ ٫ طـي حٌٍُح                              
 (151)

 

 

، كٌَ ػ٠ٞ ٖٓ أػ٠خثٚ ٣ؼ٤ٖ ٌٛح ٝٓؼخٗخط٢٘ٚ حُلِٔط٤ حُظ٣َٜٞ حُٔـَى ُ٪ٗٔخٕ ٣ٜقٌٛح       

حُؼٌحد، ًٔخ أٗٚ ٣وٜي رخ٧ػ٠خء حُزِيحٕ حُؼَر٤ش، ٝحُـٔي حٌُٔظَٔ ح٧ٓش حُؼَر٤ش، كخٗلٜخٍ ٌٛٙ 

 ٣َٜف ى٣ٍٖٝ هخث٬: ٖحٗلٜخٍ حُؼَد ػٖ رؼ٠ْٜ حُزؼٞ، ك٤ح٧ػ٠خء ػٖ رؼ٠ٜخ ٣ؼُِ ى٫ُش 

 
 

 

                                                 
(1)

 .42ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ    
(2)

 .24لٔٚ، ٙ ٗحُٜٔيٍ    
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 ٖٓ ًلٌْ ٌٛح هَٝؽ أٛخرؼ٢»                             

 ٌٛح كطخّ ه٤ٜيط٢، كِظٌظزٞٙ                              

« ٝطَح ػ٠ِ ١َد حُؼَد                              
 (152)

. 
  

  -حَٓأط٢ -حرٖ أد  -حرٖ أ٢ٓ  -أه٢  -أر٢  -: أ٢ٓ سو٤ٜيحَُٜ حُوَحرش ٝؿٞى ِٓلٞظ ك٢ ُٝؼ٘      

 :"حُؼخثِش"ٓلَىس  حُ٘و٤ن. ٌٝٛح ٓخ ٣يهَ ك٢ ا١خٍ -اهٞس  -حر٘ظ٢ 
 

 ًْ ً٘ض ٝكيى، ٣خ حرٖ أ٢ٓ»                             

 ٣خ حرٖ أًؼَ ٖٓ أد                              

« .ًْ ً٘ض ٝكيى                              
 (153)

 

 

َ ٝرٔخ إٔ حُ٘خػَ ٣ظليع ك٢ حُو٤ٜيس ػٖ حُٔؼخٗخس حُلِٔط٤٘٤ش ٝٓخ ٣ؼ٤٘ٚ حُ٘ؼذ ٖٓ طوظ٤       

 ٝظِْ، ٝظق ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ِٓلش حُظ٢ ٍٓٔض أؿٞحء حُلَد:

 

 حُٜٔخّ. -ح٤ُٔق  -حُو٘ـَ  -ح٤ٌُٖٔ  -حُز٘يه٤ش  -حُٔٔيّ  -حُِٗي  -ح٧ِٓلش حُول٤لش: حُـٔي  ●

 -حُو٘زِش  -حُٔيحكغ ٝحُطخثَحص  -حُو٣ٌلش  -ش: ح٬ُٔف حُـ١ٞ ٝحُز١َ ٝحُزل١َ ح٧ِٓلش حُؼو٤ِ ●

 حُيرخرش.

 

ٜق(، ٣ٝٔؼ٠ حُ٘خػَ ٖٓ حُو-يػٚ ٌٛٙ ح٧ِٓلش )حُـخٍحصلَىحص طيٍ ػ٠ِ ٓخ طلٝٛ٘خى ٓ       

  ظٞكَ ػ٤َِٚد، ٢ٛٝ ٓلَىحص ىحُش ػ٠ِ ٓخ ٣ٌٛٙ حُٔلَىحص ا٠ُ حٓظل٠خٍ ؿٞ حُل ه٬ٍ طٞظ٤ق

حُؼيٝ ٖٓ ػظخى ٝأِٓلش كظخًش ٓوخرَ ٓخ ٣ٔظٌِٚ حُلِٔط٢٘٤ ح٧ػٍِ ح١ٌُ ٫ ٣ِٔي ٟٓٞ حُلـخٍس، 

٣يػْٞٛ حُ٘خػَ ٢ً ٣ٜزلٞح ًه٤َس، ٝٛٞ آهَ ٓخ طزو٠ ٖٓ أِٓلش ٝٝٓخثَ ٝاهٞحٗٚ حُٔٞط٠ ح٣ٌُٖ 

 ُٔٞحؿٜش حُؼيٝ:

 

 

 

 َس.ـــي ًه٤ــخى ك٤ـ٬ى، أٝ ؿَكـهظ»                             

                                ّٝ « .ى.. ٫ ٓلَكخَٟد رٜخ، حَٟد ػي
 (154)

 

 

 

ٗـي  -إ ٛق حُوٍٞ- ٤ٜيس أٝ ك٢ أ١ ػَٔ أىر٢هٝٗظَح ٤ٔٛ٧ش طٞظ٤ق ح٧ُٞحٕ ك٢ أ١       

 ل٢ِ ػْ ح٧ٓٞى ٫ٞٛٝ ا٠ُ ح٧ر٤ٞ،رخ٧ٍُم حٌُ حريء ،حُ٘خػَ ٛ٘خ هي حٛظْ رٜخ ًًَٝ رؼ٠ٜخ

ٖٝٓ ػْ كٜٞ ػَٜ٘ طؤ٤ْٓ ُز٬ؿش  .ش ُِ٘ٚ حُ٘ؼ٤ٌ٘٤١ََ حُز٤٘ش حُي٫ُط»ْٜ ك٢ كخُِٕٞ ٣ٔ

 حىٝحٍر٬ ،٣وَ ػخُْ حُ٘لْ ح٫ٗـ١ِ٤ِ .حُ٘وخى حُٔليػ٤ٖ أؿِذ ُيٍّ ح١ٌُ أؿلِٚحُـٔٞٝ ٣ٔظيػ٢ ح

(E.Bullough) " رٞؿٚ ػخُِّٕٞ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ٟٝغ هخػيس هخٍس ر٘ؤٕ حُو٤ٔش حُـٔخ٤ُش".  ّٕ اً أ

                                                 
(1)   

 .99ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٙ  
 .22، ص المصدر نفسه  (2)
 .37، صالمصدر نفسه  (3)
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ًُي ٧ّٕ . َٝــش ك٢ حُ٘ؼـش ح٤ُِٗٞـٞع ك٢ حٓظـ٬ء حُي٫ُـٝطظ٘ ،ُِٕٞ طظؼيىحخص ـش ُـٔخ٤ُـح٫ٓظـخر

طٜيٍ ػٖ ا١خٍ  (J.Downey)٤ش "ى٢ٗٝ"طٔٔ كي ػ٠ِ(Poetry of Colour)"ٗؼ٣َش حُِّٕٞ"

«.ُٞٞؿ٤خ٣ح٣٫ي ُِّٝـش ح٢ُ ٣َر٢ حُ٘خػَ رخُظَحع ٝحُطز٤ؼش ٝحُؼَٜ ٝخٌٗا
(155)

 
 

٤ٔش ٝحٟلش ٣ٝٔظويّ ى٣ٍٖٝ حُٔلَىحص ح٤ُِّٗٞش ٝرخٌُحص حُِٕٞ ح٧ٓٞى ح١ٌُ طزيٝ ى٫ُظٚ ٓؼـ      

  ؤّـٝح٤ُ شـٍإ٣ظٚ حُظ٘خإ٤ٓ ٬٤ٓىٗخ حٌُل٢ِ( ُظ٤ٟٞق - ح٧ٍُم حٌُل٢ِ - )حُٜٞحء ح٧ٓٞى حُٜو١َ

ٝكظ٠ حُِّٕٞ ح١ٌُ ٣ؼ٤٘ٚ ٓغ ٗؼزٚ حُلِٔط٢٘٤ كٜٞ ٣ِٕٞ حُٜٞحء ح١ٌُ ٣ٔظ٘٘وٚ، ٝؿٔٞٝ ٬٤ٓىٙ، 

 :ح٧ٍُم ُٞٗٚ رخٌُل٢ِ
 

 ًْ ً٘خ ٗلذ ح٧ٍُم حٌُل٢ِ ٫ُٞ ظِ٘خ حٌٍُٔٔٞ كٞم حُزلَ»           

« ثْ.٣ٍِٞ ح٫ُٞحًْ ً٘خ ٗؼي َُٜ٘                               
 (156)

 

 

خ حُِّٕٞ ح٧ر٤ٞ ك        ّٓ ِح ٛخٓخ ك٢ كض ٬ُٗظزخٙ، كظ٠ أٗٚ ٣لَٔ ٫ٍٓوي حٓظؼِٔٚ حُ٘خػَ رٌَ٘ أ

« حُِِٔٔش ح٧ًَٝٓخط٤ش ح٤ُٗٞ٬ُش»٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ كٜٞ طـَرظٚ 
(157)

ٝػخىس ٓخ ٣ؤط٢  ٓؼِٚ ٓؼَ ح٧ٓٞى، 

يس، ػ٠ِ ٓخكش حُـَرش ػ٠ِ حُو٤ٜ ،. كٌٜح حُِٕٞ ٣يٍ ػ٠ِ حُلـ٤َُؼُِ حُـٔخٍ ٝحُ٘وخٝس ٝح٬ُّٔ

 ٛش ٝح٤٠ُخع ك٢ ك٠خء ح٫ٗظظخٍ حٌُٔزٞص:خحُلو٤و٤ش، ػ٠ِ حُٔظ

 

 ٞـَ أر٤ـٝحُزل»                             

 ٌٛٙ ٓل٢٘ ح٧ه٤َس                              

 ىٓغ حُٔي٣٘ش، ٢ٛٝ طَكغ ٍح٣ظ٢ػ٠ِ طَٓٞ                                

« .٫ ٍح٣ش ر٠٤خء ك٢ ر٤َٝص                               
 (158)

 

 

ٝػٞحْٛ ٖٝٓ ٌٛٙ حُؼ٬هش )ػ٬هش حُؤْ حُؼخّ( أ٠٣خ ًًَ ى٣ٍٖٝ ُٔوظِق ح٧ٌٓ٘ش ٖٓ رِيحٕ       

-)حُويّٝحُؼَر٤ش حَُٝٓخٕ(،-ح٩ؿ٣َن-٤َٗٝ٤ٛٔخ-ٍٝٓخ-ـَر٤ش ًـ)أ٣ٌَٓخػَر٤ش ٝؿَر٤ش، كخُ

 -ح٧ٗيُْ-ػٔخٕ -كِذ -ه١َخؽ -٤ُز٤خ -٤ٍِْٝٗأ -٣خكخ -ٗخط٬٤-ى٣َ ٣خ٤ٖٓ-هخًْٓلَ -ٛزَح -ر٤َٝص

ٌٛح  ٓؼِ٘خ ، ٝاٗٔخ ٠ٔٗ ٍٝف ح٫ٗظٔخء ك٤ٚ ًًَٝٛخ كو٢ ح٧ٓخًٖحُ٘خػَ رَٛي  ُْٝ ٣ٌظق ،(كِٔط٤ٖ

طخ٣ٍن حٌُٔخٕ  ًُي ٖٓ ه٬ٍ ٓخ أٍهٚ ٣ٔظل٠َ ًَ حُي٫٫ص ٤ُئًياً ح٫ٗظٔخء ط٣َٜلخ ظخَٛح، 

 ٓؼِ٘خ ٫ٝىطٚ:

 َ ٖٓ أّ كِٔط٤٘٤ش ٝأدزلُٝيص هَد حُ :طلظق حُٔٞؽ حُوي٣ْ»           

 أٍح٢ٓ. ٖٝٓ أّ كِٔط٤٘٤ش ٝأد ٓئحر٢، ٖٝٓ أّ كِٔط٤٘٤ش         

                                                 
(1)

 .181ارَح٤ْٛ ٍٓخ٢ٗ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ    
 .108، ص محمود دروٌش، المصدر السابق   (2)
 .183،ص إبراهٌم رمانً، المرجع السابق   (3)
 .105، ص ابقمحمود دروٌش، المصدر الس   (4)
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 ٝأد أ١ٍٞٗ، ٖٝٓ أّ كِٔط٤٘٤ش، ٝأد ػَٝر٢، ٖٝٓ أّ        

 ٖٝٓ أّ... ػ٠ِ كـَ ٣و٤ي حَُٝٓخٕ أَٟٓ كَرْٜ 

 ٣ٝلٍَٕٝ ؿٔخُْٜ ٢٘ٓ...                              

 « .َ ح١ٌُ ّٗي حُزلخٍ ا٠ُ حُوَٕٝ ح٤ُخرٔشـأٗخ حُل                              
(159)

 

 

ر٢( ٣ؼِٖ أد ػَٝ-أد أ١ٍٞٗ-أد ٓئحر٢-أد أٍح٢ٓ-كٖٔ ه٬ٍ ٌٛٙ حُٔلَىحص )أّ كِٔط٤٘٤ش      

٤ٖ ٝحُٔئحر٤٤ٖ طؼخهذ حُل٠خٍحص ػ٠ِ أٍٝ كِٔط٤ٖ ٖٓ ح٧ٍح٤ٓ حُ٘خػَ اػ٬ٗخ ٣َٛلخ

ٓلِٔش رخَُإ٣خ ٝحُٔلَ ح٧ٓط١ٍٞ،  "ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ"ؼ٣َش كظـ٤ِخص ٗ .ٝح٤٣ٍٞٗ٥ٖ ٝحُؼَد

ٌخٕ ـكي٣ٍٖٝ ٤ُْ ٌٓٔٞٗخ رخُٔ ٝٛ٘خ طٌٖٔ هيٍس ى٣ٍٖٝ ػ٠ِ حُظؤػ٤َ ك٢ حُٔظِو٢ ٝحُظـِـَ ىحهِٚ،

 ٢ ح١ٌُ ٍٓٔٚ ُ٘لٔٚ.ـِ حٌُٔخٗـخٕ، ٝاكٔخٓٚ رٞؿٞىٙ ٤ًٝخٗٚ ىحهَ ٌٛح حُل٤ـٝاٗٔخ رَٝف حٌُٔ يٙـٝك

٤ش أهَٟ طلٌْ رؼٞ ح٧ُٝحؽ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس، ؤُؼخّ ٛ٘خى ػ٬هش ٗػ٬هش حُؤْ ح اٟخكش ا٠ُ      

ٝى ًِٔظ٤ٖ ٓوظِلظ٤ٖ ٓظ٠خىط٤ٖ ٍٝ حُظؼخًْ، ٢ٛٝ ٝظؼخٍٝ ٝحُظ٠خى أٝ  حُظوخُق ٢ٛٝ ػ٬هش حُ

ٓغ ًُي ٣ظَ ٝ .ٛخٍّ ،نىه٤ ،ٓلٌْ :ِوطخدُؤٗٚ أٓخّ ٗظخّ رحَُٔء  ٣٘ؼَ»ُظ٠خى ٓؼ٠٘، كل٢ ح

ٓٔخ ٣ٔ٘ق حُ٘ٔؾ  ...ى٤ُ٫خ ػْ هي طظؼخٍٝ ،٠٘ طظ٘خرٚ ا٣وخػ٤خكخُز .ر٤ٔطخ ،ٛخىهخ ،ٗؼ٣َخ ك٤خٟخ

«١َحكش ٝؿ٠٘. ، ٝحٍُٜٞػٔوخٝحُوطخد هٞس، ٝحُي٫ُش ، ؿٔخ٫
(2)

، ٝأرَُ ٓؼخٍ ػ٠ِ ًُي هٍٞ 

 حُ٘خػَ:

 أٗخ حُظٞحُٕ ر٤ٖ ٖٓ ؿخءٝح ٖٝٓ ًٛزٞح»                             

ٓ  ٝأٗخ حُظٞحُٕ                                 ٓ  ر٤ٖ   ِزٞحِزٞح ٝ

 ٝأٗخ حُظٞحُٕ ر٤ٖ ٖٓ ٛٔيٝح ٖٝٓ َٛرٞح                               

 

 

 ٝأٗخ حُظٞحُٕ ر٤ٖ ٓخ ٣ـذ:                              

 ٣ـذ حٌُٛخد ا٠ُ ح٤ُٔخٍ                              

.«٣ـذ حُظٞؿَ ك٢ ح٤ٔ٤ُٖ                              
(1)

 

 

 

ٛٔيٝح( ٢ٛ أكؼخٍ ٓظؼِوش رخ٤ُٜٞى ح٣ٌُٖ ؿخءٝح ٖٓ ؿ٤ٔ٘خص ٓوظِلش -ِزٞحٓ  -٧كؼخٍ: )ؿخءٝحكخ      

َٛرٞح -ِزٞحٓ  -ًٛزٞحكِٔزٞح أٍٝ كِٔط٤ٖ، ٜٝٗزٞح ه٤َحطٜخ، ٝٝؿٜٞح ػٍٞس ٛئ٫ء، ر٤٘ٔخ ح٧كؼخٍ: 

 ْ ــٔظٌِخطٜٓ ْـٜٓ٘ ذـخىٙ، ِٝٓـيٝ ٝحٟطٜـٖ حُؼـٞح ٖٓ رطـٖ َٛرـٖ ح٣ٌُـخ حُلِٔط٤٤٘٤ـي رٜــــك٤وٜ

                                                 
 .110السابق، ص  محمود دروٌش،  المصدر  (1)
 . 136ص المرجع السابق،عبد المالك مرتاض،   (2)
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ٌٜح ُ ًؼ٤َسٝك٢ حُو٤ٜيس أٓؼِش حُٔـخٍٝس رلؼخ ػٖ ح٧ٖٓ ٝح٬ُّٔ،ٝأٍح٤ْٟٜ ٤َُٜرٞح ا٠ُ حُزِيحٕ 

ح٧ٛـَ،  ح٧ه٤َ، ح٧ًزَ  ح٧ٓخّ، حُزيح٣ش  حُٔٔخء، حٍُٞحء  ح٧ٍٝ حُ٘ٞع ٖٓ حُؼ٬هخص:

حُوظ٤َ، ح٧ر٤ٞ  ل٢ ح٬٤ُٔى، حُ حُؼِٞ، حُٔٞص  حُ٘ٔخٍ، حُٔو١ٞ  حُؼٞىس، حُـ٘ٞد  حَُك٤َ 

 ...ح٧ٓٞى 

 

ٓٔخ ٓزن ٬ٗكع ٝؿٞى رؼٞ حٌُِٔخص ٝحُٔلَىحص ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس َٓطزطش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٧ٜٗخ        

ى٫ُش اكيحٛخ ٬ُٓٓش ُي٫ُش ح٧هَٟ رخُظؼخٍٝ أ١ أٟيحى، ٝٝؿٞى ًِٔخص أهَٟ َٓطزطش ك٤ٔخ 

ًَٝ ٌٛٙ حُؼ٬هخص ٍؿْ ى٫٫طٜخ  خ،ح٧هَٟ ًـِء ٜٓ٘ ر٤ٜ٘خ ٧ٕ ى٫ُش اكيحٛخ ٓظ٠ٔ٘ش ك٢ ى٫ُش

 حُٔظ٘خه٠ش ٓخٛٔض رٍٜٞس ٝحٟلش ك٢ ط٠خّ حُو٤ٜيس ٝطَحرطٜخ.

 

٧ىٝحص ح٫طٔخم حُٔٞؿٞىس ك٢ حُو٤ٜيس ٗٔظ٘ظؾ إٔ ٌٛٙ ح٧ىٝحص أٜٓٔض ا٠ُ كي ؼي ػَٟ٘خ ر      

 ٌٙٛ ّٕ حُظخّ، ٝهي طلظوَ ٗٞػخ ٓخ ا٠ُ ح٫طٔخم  ه٤َسح٧ًز٤َ ك٢ ط٬كْ ٝط٘خٓن حُو٤ٜيس، رخَُؿْ ٖٓ أ

٤ُخص آًخٗض ٗخىٍس، ٌُٜٝح ٓٞف ٗٔظؼ٤ٖ ر ٗوٜظٜخ رؼٞ حُؼ٘خَٛ ًخ٫ٓظزيحٍ ٝأىٝحص حُٔوخٍٗش حُظ٢

 ح٫ٗٔـخّ حُظ٢ طويّ حُظؤ٣َٝ ٝطَر٢ ر٤ٖ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طزيٝ ٓلٌٌش.

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
(1)

 .52ٔخرن، ٙحُ ٜٔيٍحُٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،   
 

 .ٍ"ـم انؼبنـخ انظـذح "يذَــلظُ ٍـبو فــٍ: االَسجـج انثبَـانًجذ
 

 

 

 :ىطئــخت -1
 

ّٕ ح٫ٗٔـ       َّ حُيٍحٓخص ػ٠ِ أ ّٕ ٗظ٣َش ٍهخ ّخّ ٛٞ كٌْ حُٔظِو٢ )ٓٔظٔؼخ ًخٕ أحطلوض ؿ ثخ(، اً أ

"«Interprétationأ٤ٔٛش حُيٍٝ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ حُٔظِو٢ ك٢ ػ٤ِٔش حُظؤ٣َٝ "»ح٫ٗٔـخّ طزَُ
(160)

 

ٝطظٔؼَ رٔخ ٣ِِّ ٖٓ حُؼ٬هخص ٫ٓظوَحؽ حُٔؼ٠٘ ٓ٘ٚ )حُ٘ٚ(، ٖٓ ه٬ٍ حُظِٝى  ، )طؤ٣َٝ حُ٘ٚ(

                                                 
 (1)
Shirly Carter Thomas,  La cohérence textuelle ,op.cit. p 157. 
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حُؼ٘خَٛ حُٔ٘طو٤ش ًخُٔزز٤ش ٝحُـخث٤ش ٝحُو٤خ٤ٓش، ًٔخ طظ٠ٖٔ أ٠٣خ  ٌٛٙ حُؼ٬هخص ك٢ ٓـٔٞػش

حُٔؼِٞٓخص ػٖ ط٘ظ٤ْ ح٧كيحع ٝح٧ػٔخٍ ٝحُٟٔٞٞػخص ٝحُٔٞحهق ك٤ٔخ ٣ظَٜ رخُظـَرش ح٩ٗٔخ٤ٗش 

 ٝطلخػِٜخ ٓغ ٓؼط٤خص حُ٘ٚ.

 

٫ طٌل٢ ك٤ٚ حُي٫ُش حُِـ٣ٞش  ح١ٌُ»حُـخٗذ ح٢ٌُِ٘ ا٠ُ حُـخٗذ حُي٢ُ٫  ٣ظـخُٝ ح٫ٗٔـخّ       

٬ٓرٔخص حُوٍٞ ٖٓ  ٨٠هٞحٍ ك٢ كْٜ حُوطخد ٝطؤ٣ِٝٚ كخُوخٍة ك٢ كخؿش ا٠ُ حُٞهٞف ػُِيٛخ ٝك

«١ٝز٤ؼش حُؼ٬هش ر٤ْٜ٘ أكٞحٍ حُٔظوخ١ز٤ٖ
(161)

 "خ٣ْٔ"ٛ ا٠ُ ٍأ١ "ٓلٔي هطخر٢"، ٌُٜٝح ٤٘٣َ 

أٗٚ رويٍ ٓخ ٣ؼَف حُٔلَِ أًؼَ ٓخ ٣ٌٖٔ ٖٓ » ػَٜ٘ ح٤ُٔخم ٝػ٬هظٚ رخ٫ٗٔـخّ ك٢ هُٞٚكٍٞ 

«خٍـهٜخثٚ ح٤ُٔخم رويٍ ٓخ ٣لظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ هخىٍح ػ٠ِ حُظ٘زئ رٔخ ٣لظَٔ إٔ ٣و
(162)

خّ ـكخ٫ٗٔـ 

 خّ.ـحُؼٝغ ـخم رٔؼ٘خٙ حُٞحٓـ٣يهَ ح٤ُٔ

 

ػ٘ي  ٜٞك ،ٚٞؿٞىس ك٢ ح٢ُُ٘ حُٔح٫ٗٔـخّ رَٛي ٝٓخثَ ح٫ٓظَٔحٍ حُي٫ىٍحٓش َ ظٜطٝ       

٣ٍَٟٝخ ُظل٤َٔ ٌٛح  ٣ٌٕٞ ػ٬هش ٓؼ٣ٞ٘ش ر٤ٖ ػَٜ٘ ٝػَٜ٘ آهَ» "ٍه٤ش كٖٔ"ٝ "ٛخ٤ُيح١"

حُ٘ٚ، ٌٛح حُؼَٜ٘ ح٥هَ ٣ٞؿي ك٢ حُ٘ٚ، ؿ٤َ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ طلي٣ي ٌٓخٗٚ ا٫ ػٖ ٣َ١ن ٌٛٙ 

«حُؼ٬هش حُظٔخ٤ٌٓش
(163)

٫ٗٔـخّ ٣َطز٢ رخُٔؼ٠٘ رخُِلع ك٢ ك٤ٖ إٔ ح خح٫طٔخم َٓطزط٣ٌٕٞ ، ٝرٌٜح 

 ىحثٔخ.

 

 

 
 

 

 ىاٌ:ـــُـانؼ -4

ٖٓ  أٓخ٤ٓخ حى٫ُش ٝٛيكخ ٓؼ٤٘خ، كخُؼ٘ٞحٕ ٣لَٔ ؿِء٤ٖ ٠٣غ ػ٘ٞحٗخ ُو٤ٜيطٚ حُ٘خػَ ك٣وٜي       

ّٕ ػ٘ٞحٕ أ١  "٣ٍٞ"ٝ "رَحٕٝ"ًٛذ هي  ٣ٔؼَ رئٍس حُ٘ٚ ٝٓلظخكٚ، ٝ ٍٓخُش حُ٘ٚ، رَ ا٠ُ أ

ّٕ ط٘خُٝٚ ٣لَٝ هطخد ٫ ٣ٔخ١ٝ ٟٓٞٞع ًُي حُوطخد رَ ٛٞ  أكي حُظؼز٤َحص حٌُٔٔ٘ش ػ٘ٚ، ٌُح كب

ٗلٞ ٣ٔخػيٗخ ػ٠ِ ٓؼَكش ػ٤ِ٘خ حُظِٝى رٔخ ٣ِِّ ٖٓ حُؼ٬هخص ٝح٧ىٝحص ح٬ُُٓش ُلٜٔٚ ٝطؤ٣ِٝٚ ػ٠ِ 

 ٚ حُ٘ٚ.ُٞٓخ ٣يٍٝ ك
 

                                                 
 .31-30ص  شر، الجزائر، د ت.مقاربة تداولٌة، دار بالء للن جالل الدٌن السٌوطً وسنة، انسجام  الخطاب فً مقامات فتٌحة ب  (2)
 .53سابق، ص محمد خطابً، المرجع ال  (3)
 .103سابق، ص أحمد عفٌفً، المرجع ال  (4)
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أٛزق كِوش أٓخ٤ٓش ٟٖٔ كِوخص حُز٘خء » ُْ ٣ؼي ٓـَى ط٤ٔٔش ٌُٔظٞد كو٢ رَ كخُؼ٘ٞحٕ      

«ٚح٫ٓظَحط٤ـ٢ ُِ٘
(164)

«حُٞؿيحٕ رٌَ ٛ٘ٞفٓلظخف حُظـَرش ًِٝ٘ٛخ حُٔؼزؤ »٧ٗٚ  
(165)

أ١ أٗٚ  

٫ٓظٌ٘خٙ أَٓحٍ حُؼ٤ِٔش ىٛخ٤ُِٙ ٍىٛخطٚ ٝح١ٌُ ٣ظ٤ق أ٫ٝ حُُٞٞؽ ك٢ ػخُْ حُ٘ٚ ٝحُظٔٞهغ ك٢ »ٛٞ 

«ٝأُـخُٛخ ح٩ريحػ٤ش
(166)

ّٕ حُؼ٘ٞحٕ  ، ػ٠ِ حُوخٍة إٔ  ،٣ل٤َ ػ٠ِ أَٓ ؿخثذ ك٢ حٌُُٜ٘ٚٝح كب

 لٚ ر٘لٔٚ.٣زلغ ػ٘ٚ ٣ٌٝظ٘

 

ؼ٘ٞحٕ "ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ" ٗـيٙ ٣ظؤُق ٖٓ ػ٬ع ًِٔخص طلَٔ ك٢ ٤١خطٜخ حُٝك٤٘ٔخ ٗ٘ظَ ا٠ُ        

ٝكن ٤ٛـش  ر٘خإٙ حٗٔـخٓخ ٝحٟلخ ٣ظؤط٠ ٖٓ ه٬ٍ حُـٔغ ر٤ٜ٘خ، ٝٓخ ٣ِلض ح٫ٗظزخٙ ك٢ ٌٛح حُؼ٘ٞحٕ

٠ ػ٤ِٜخ ـى٣ٍٖٝ ططح٤ٔٓش أ١ حرظيحإٙ رـ "حْٓ"، ٤ُْٝ ػٔش ٖٓ ػـذ ك٢ ح٧َٓ، ٓخىحٓض هٜخثي 

ح٤ُٜؾ ح٤ٔٓ٫ش، كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٣ظِو٠ حُوخٍة حُؼ٘خ٣ٖٝ ح٤ٔٓ٫ش ح٥ط٤ش: أٍٝحم ح٣ُِظٕٞ، ػخٗن 

، كٜخٍ ُٔيحثق حُزلَ، أكي ػَ٘ ًًٞزخ، ٣ََٓ حُـ٣َزش، 07ٖٓ كِٔط٤ٖ، آهَ ح٤َُِ،ٓلخُٝش ٍهْ 

ٞحٕ ُيٟ ى٣ٍٖٝ ـُِؼ٘ شـكخُش كٜخٍ، ًَِٛ حُُِٞ أٝ أرؼي... ٝػ٘يٓخ ٗٔظل٠َ ٌٛٙ ح٤ُٜؾ ح٤ٔٓ٫

ّٕ ُِؼ٘ٞٗش ح٧كو٤ش ك٢ حٓظ٤٘ٗ٬٤َ اُ ك٢ٌِ ػ٘خ٣ٖٝ ٖٓ ه٬ٍ ح٤ُٜؾ ح٤ٔٓ٫ش ٓؼِٜخ ٓؼَ ح٤ُٜؾ  ى٠ أ

أ١ طٔخٍّ حُظؼ٤٤ٖ  ،أٜٗخ طؼٕ٘ٞ حُ٘ٚ»ق ٓظؼيىس أٜٛٔخ خ طئى١ ٝظخثـحُلؼ٤ِش، ٝك٢ ك٠ٍٞٛ

.«ٝحُظلي٣ي، كظَْٓ هط١ٞ ٤ً٘ٞٗش حُ٘ٚ ٝك٠خءٙ
(167)

   

                                                                                                                                                           

 ٝاًح ًخٕ ح٧َٓ ٌٌٛح، كِ٘زيأ إً رخُزلغ ك٢ حطـخٙ أَٓحٍ ر٤٘ش حُؼ٘ٞحٕ "ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ":       

  

 

٬ٌ٘ٓ  -ٓزيٝء ك٢ ح٧َٛ رخْٓ-ًَٓذ ح٢ٔٓ ػزخٍس ػ٤ٖز٢ ٣زيٝ حُؼ٘ٞحٕ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُظًَ      

ٛخ ُلٌَس ٓٔظوِش ٝٝحٟلش ٌٓظل٤ش إَ ؿِٔش ر٤ٔطش ٖٓ ك٤غ أىحـخ ك٢ ٌٗـرٌُي ًَٓزخ ح٤ٔٓخ حٓ٘خى٣

ّٕ ٤ِٓس حُؼ٘ٞحٕ "ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ" ًٕٞ ًِٔش "ٓي٣ق" طؼَٔ ر٤ٜـش ٔؼِش ك٢ ٓظ ،رٌحطٜخ، ؿ٤َ أ

٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ  "حُظَ"أ١ حُ٘ٚ ٝٛٞ ٠ٓخف،  "ٌٛح"َٙ ٓؼ٬ ٣يطوهزَ ُٔزظيأ ٓلٌٝف 

كٜٞ آخ ٗؼض ُِظَ ٓـٍَٝ ٝ ػ٬ٓش ؿَٙ حٌَُٔس حُٔويٍس ػ٠ِ  "حُؼخ٢ُ"ٝػ٬ٓش ؿَٙ حٌَُٔس، أٓخ 

َٓكٞع ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش حُٔويٍس ػ٠ِ ح٤ُخء  "ٓي٣ق"ُٝ آخ ٗؼض ح٤ُخء ٓ٘غ ٖٓ ظٍٜٞٛخ حُؼوَ، 

ئػَ حُؼ٘ٞحٕ ًؼ٤َح ػ٠ِ ٓظِو٤ٚ ٣ٝيهِٚ ك٢ ٜٓ٘ي كو٤و٢، ٤ُظٔخءٍ ٌٌٝٛح ٣ ٓ٘غ ٖٓ ظٍٜٞٛخ حُؼوَ.

ٖ ًِٔش حُؼخ٢ُ ؟ ٝٓخ ــش ٝر٤ـحُٔظِو٢: ٓخ حُٔوٜٞى رٔي٣ق حُظَ ؟ ٤ًٝق طْ حَُر٢ ر٤ٖ ٌٛٙ حُـِٔ

                                                 
 .41سابق، ص أحمد محمد مداس، المرجع ال  (1)
 نفسه، الصفحة نفسها.المرجع   (2)
 .26. ص 2007بٌروت، ٌولٌو  ، دار النهضة العربٌة،3ع  نقـد، مجلـة، ص )قراءة فً قصٌدة ٌطٌر الحمام("من العنوان إلى الن"خالد حسٌن حسٌن،   (3)
 .27، ص المرجع نفسه  (4)
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حُؼ٬هش ر٤ٜ٘ٔخ ؟ ٝٛ٘خ طظلون ٝظ٤لش حُؼ٘ٞحٕ ك٢ ًٞٗٚ حُٔلظخف ح١ٌُ ٣لظق ح٥كخم ٩ٗظخؽ ٌٛٙ ح٧ٓجِش، 

 ٚ ٓظخٛش ك٢ حُ٘ٚ رلؼخ ػٖ ح٧ؿٞرش.ِيهظِو٢ ٢َٓ٣ٝ رٚ ٣ٝٝرٌُي ٣يكغ حُٔ
 

ّٕ حُؼ٘ٞحٕ ٣٘يٍؽ ك٢ كوَ ى٢ُ٫ ػٖ ٣َ١ن ػ أٓخ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔؼـ٢ٔ        ٬هش ك٘ـي أ

حُؼخ٢ُ، كٔلَىس "حُؼخ٢ُ" ٛلش ٖٓ ٛلخص "ٓي٣ق حُظَ"، ا٫  -حُظَ  -ح٫ٗظٔخٍ ر٤ٖ ٓلَىحطٚ: ٓي٣ق

 "ػخ٢ُرَ حُظ٠خى١، ٝٛٞ إٔ حْٓ "٤ُٚ ا٫ ػٖ ٣َ١ن حُٔوخٖ حٍُٞٛٞ اإٔ حُٔؼ٠٘ حُي٢ُ٫ ٫ ٣ٌٔ

ّٕ حُلوَ حُي٢ُ٫ ُٚ ٝٛٞ "ٓ٘ولٞ ٣ظطِذ ٠ٓخىح ا٠ُ حػظٔخىٙ ػ٠ِ ػ٬هش  رخ٩ٟخكش"، ٝػ٠ِ ٌٛح كب

ػ٠ِ ػ٬هش حُظ٠خى ر٤ٖ "، ٣ؼظٔي أ٠٣خ ٓ٘ولٞ -٤ٔٓ٬ُٖ "ػخ٢ُ ح٫ٗظٔخٍ رخكظٞحء "ٓي٣ق حُظَ"

 ٢:ـ٤خثغ ح٤ُٔٔـى ٣ظٟٞق أًؼَ ٖٓ ه٬ٍ حَُٔر"، ٌٝٛح حُظ٠خ ٓ٘ولٞ-ػخ٢ُ ح٤ٔٓ٫ٖ "

 

 ٞـٓ٘ول        ــــخى        ط٠                   ٢ ـــػخُ                          

 ػخ٢ُؿ٤َ       طلض حُظ٠خى                  ؿ٤َ ٓ٘ولٞ

 

 

 .ػخ٢ُ" ى٤ُ٫خ ك٢ ؿِٔش ػ٬هخص ٣ظليى رٜخ ٓؼ٘خٙحْٓ "ٌٌٝٛح ٣يهَ       

 .ٓ٘ولٞ  -ػخ٢ُ     ٠خى: ػ٬هش ط -

 ػخ٢ُ.ؿ٤َ   -ػخ٢ُ   ػ٬هش ط٘خهٞ:  -

 .ؿ٤َ ٓ٘ولٞ  -ػخ٢ُ    ػ٬هش طيحهَ:  -

  ػخ٢ُ.ؿ٤َ   - ؿ٤َ ٓ٘ولٞػ٬هش ٓخ طلض حُظ٠خى:  -

ًخٕ ٌٛح كخٍ حُٔٔظٟٞ حُظ٤ًَز٢ ٝحُٔٔظٟٞ حُٔؼـ٢ٔ ُِؼ٘ٞحٕ رؼ٬هخطٚ حُي٤ُ٫ش حُٔظَحرطش،         

ش ـظ؟ ٝٓخ ػ٬ه ٞحٕـٖٓ ٍٝحء ٌٛح حُؼَ٘ ـخًح هٜي حُ٘خػـٓ : ٗلٔٚ ٛ٘خ ئحٍ ح١ٌُ ٣طَفـٌُٖٝ حُٔ

 .حُو٤ٜيس ؟ رٔلظـٟٞ

طوي٣ٜٔخ ُِٔظِو٢  ك٢ ٓ٘خٓزخ ُِو٤٠ش حُظ٢ ٍؿذ حُ٘خػَ *ؿخء ٌٛح حُؼ٘ٞحٕ "ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ"       

حُظ٢ ٣خ٤ٖٓ(، ُٝـٞإٙ ا٠ُ ر٤َٝص  ى٣َ -ٗخط٬٤  -ك٤غ ٍٛٞ طؤػَٙ رخُٔـخٍُ حُلِٔط٤٘٤ش )ٛزَح 

ظْ ٖٓ أؿِٜخ ٌٛٙ حُو٤ٜيس، ًٔخ ٍٛٞ ٓ٘خػَٙ حُظ٢ طظَحٝف ر٤ٖ حُظؼخ١ق ٓغ أه٤ٚ حُلِٔط٢٘٤ ٖٓ ٗ

أ٣ٌَٓخ( ح١ٌُ ٓزذ أُٓش ك٢ -أهَٟ، ٌٛح حُؼيٝ )آَحث٤َؿٜش، ٝكويٙ ػ٠ِ حُؼيٝ حُـخْٗ ٖٓ ؿٜش 

ٌٓخ٤ٗش ٣ٍٞٓخ(، ٣ٝظٔخءٍ حُ٘خػَ ػٖ ا - ُز٘خٕ  -حَُ٘م ح٢ٓٝ٧ ًٌَ )ح٧ٍىٕكِٔط٤ٖ، ٝك٢ رِيحٕ 

ّٕ حُؼَد  حٓظـخرش ٌٛٙ حُيٍٝ ُظِي ح٠ُـ١ٞخص، َٝٛ كؼ٬ ٓظٌٕٞ ٛ٘خى ىُٝش كِٔط٤٘٤ش أّ أ

 :؟٤ٓو٘ؼٕٞ رو٤ٔش ٓئهظش
 

 .٣زٌٍ حَُإٓخء ؿٜيح ػ٘ي أ٣ٌَٓخ ُظلَؽ ػٖ ٤ٓخٙ حَُ٘د»                             

 ـَٔ حُٔٞط٠ ؟٤ً٘ق ٓ                              
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 ٝاًح حٓظـخرض ٠ُِـ١ٞ كَٜ ٤ٓٔلَ ٓٞط٘خ :ٛخكز٢ ٣ٝٔؤٍ            

 ػٖ:                              

 ىُٝش..                              

 «.؟أّ ه٤ٔش                              
(168)

 

 

ٝٛ٘خ طظَٜ ٓؼخٗخس حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ح٠ُٔطٜي ٝحُيٍحٓخ حُلِٔط٤٘٤ش ٝأُٓظٜخ حُلو٤و٤ش ك٢       

 ٌح حُؼيٝ، ٝطلَؽ حُؼَد ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔؤٓخس:ٛٓٞحؿٜش 

 

 :ُيٟ حُؼَٝرش»                             

 ًَ حُِٔٞى رٌَ أٗٞحع حُِٔٞى، ٖٓ حُؼو٤ي ٣ِظو٢رؼي َٜٗ                               

خح٤ُٜ٘ي، ٤ُزلؼٞح ػٖ هطَ ح٤ُٜٞى ػا٠ُ            ّٓ  ٠ِ ٝؿٞى هللا. أ

 ٍ ٛخىثش طٔخٓخ ٓؼِٔخ ًخٗض. ٝإ حُٔٞص ٣ؤط٤٘خ رٌَح٥ٕ كخ٧كٞح               

 .٬ٓكٚ حُـ١ٞ ٝحُز١َ ٝحُزل١َ، ٤ِٕٓٞ حٗلـخٍ ك٢ حُٔي٣٘ش              

 ٤َٗٝ٤ٛٔخ ٤َٗٝ٤ٛٔخ                              

 ٝكيٗخ ٜٗـ٢ ا٠ُ ٍػي حُلـخٍس، ٤َٗٝ٤ٛٔخ                              

 ٖ ػزغ ٖٝٓ ؿيٟٝٝكيٗخ ٜٗـ٢ ُٔخ ك٢ حَُٝف ٓ  

 ٝأ٣ٌَٓخ ػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ طٜي١ ًَ ١لَ ُؼزش حُٔٞص ػ٘وٞى٣ش            

 ٤ٗٝٔخ حُؼخٗن حُؼَر٢ أ٣ٌَٓخ ٢ٛ حُطخػٕٞ، ٝحُطخػ٣َ٤ٕٛٞخ                  

« .أ٣ٌَٓخ                              
 (1)

 

 

 خارؼخىٛ س، ٍََٟٝٝد٤َ ر٤ٖ حُؼٝؿٞى آَحثٝ هطَ وطغ ٣٘خهٖ ى٣ٍٖٝ أُٓش ك٢ ٌٛح حُٔ     

ّٕ  ٞس،ـٞ رخُوـُٝ َ ــٖ، ًٔخ ٣َٔى حُ٘خػـخ١ٍ ر٤ٖ حُطَك٤ـَحع حُل٠ـخد ُِٜـخ ٤ٓلظق حُزـٞىٛــٝؿ ٧

إٔ حُؼ٘ق ٝحُيٓخٍ حؿظٔخػخص حُؼَد حُظ٢ ٫ ط٘ظ٢ٜ، ٝحُظ٢ طوخّ ريٕٝ حٍُٞٛٞ ا٠ُ أ١ّ ٗظ٤ـش، رَ 

( ك٬ ش حُلـخٍس٣ِؼزٕٞ ُؼز ١٣ٖلخٍ ح٣ٌُِىحى ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ٍٝ حُظ٢ ٣ٌٛذ ٟل٤ظٜخ ح٧ر٣َخء )ح٧

حُطخثَحص ٫ٝ ح٧ِٓلش ح٧هَٟ ٌٓظض، ٝٛئ٫ء حُؼَد ٣ظخؿَٕٝ رآ٫ّ ح٧ر٣َخء ٝؿَحكْٜ ٫ٝ 

 ٣وطٕٞ هطٞس ا٠ُ ح٧ٓخّ ٖٓ أؿَ َٜٗس ٌٛٙ حُو٤٠ش.
 

 

٤ًِش ٝحكيس ٢ٛٝ إٔ حُؼ٘ٞحٕ ُؼذ  ٝحُٔظؼيىس طظٌٕٞ ٍٛٞس ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُظـخٍد حُٔوظِلش      

 ٝ حَُحر٢ ر٤ٖ ريح٣ش حُو٤ٜيس ٜٝٗخ٣ظٜخ.ىٍٝ ح٢٤ُٓٞ أ

 

                                                 
(1)

 .56ٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُ   

 ظَٜص ٌٛٙ حُو٤ٜيس طٔـ٤ِ٤ش ك٢ ى٣ٞحٕ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ.* 
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 ذح:ــىع انمظُــيىض -3

 

٢ٛٝ إٔ ًَ ؿِٔش طيٍٝ  ،ٓ٘لخٍٝ حُ٘ظَ ا٠ُ ه٤ٜيس "ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ" ٖٓ ُح٣ٝش أهَٟ       

ّٕ حُو٤خّ  حُزيح٣ش، ر٤يّ كٍٞ ػَٜ٘ ٝحكي هخٙ ٣ٌٕٞ ٛٞ ٗوطش  ٔؼَ ٌٛح ح٢ُ٘ء ٣ـذ إٔ ٣ٔظ٘ي ا٠ُ رأ

حُو٤ٜيس ٫ ٣ٌخى ٣وِٞ ٌٛٙ ػ٤ِ٘خ إٔ  ٠ِق حُؼ٘خَٛ ح٤ُٜ٘ش، ٫ٝ ٣ولا١خٍ ػخّ طظٔلٍٞ ك٤ٚ ٓوظ

ا٠ُ كوَ حُٜٔٞى ُظخَٛ رٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ظ٢ٔ ٖٓ أٓطَٛخ ٖٓ ٓئَٗ حُظ٤ِٔق أٝ حُظ٣َٜق ح ٓطَ

 ٝحُظ٘زغ رخُو٤٠ش ٝحُزوخء ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ٍٝ. ،ٝحُظلي١

 

١خٍ حُؼخّ ُِٟٔٞٞع " ُ٘ليى ح٢٩ُؼخٓ٘ؤط٢ ا٠ُ ه٤ٜيس "ٓي٣ق حُظَ حُ ٝػ٠ِ ٟٞء ٌٛح       

طٔخٓخ"، "ٓو٢  َمـإٔ طل٤خ"، "٫ ٢ٗء ٣ٌَٔٗخ، ك٬ ط"ػ٤ِي إٔ طل٤خ ٝ حٗط٬هخ ٖٓ ػيس ؿَٔ:

حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ػ٠ِ حُٔوخٝٓش ٝحُظٜي١ ٝحُظ٘زغ  كخُ٘خػَ ٣ئًي اَٛحٍ ...حُٔو١ٞ ٝأٗض طؼِٞ"

ُٞحكي، ٝك٢ رخ٧ٍٝ، ك٬ ٢ٗء ٣ٌَٔ ٌٛح حُٜٔٞى ٓخىٓ٘خ ؿ٤ٔؼخ ٓٞكي٣ٖ ٝٓ٘ظ٤ًَٖ ك٢ حُْٜ ح

حُو٤ٜيس ظ٠ٖٔ ط اًٖ ط٤ٌَ٘ ٝطوظ٤َ ٝػ٘ق ٝىٓخٍ، ح٤َُٜٔ حُٞحكي، ٍؿْ ًَ طِي حُٜؼٞرخص ٓ

 ٖٓ ًُي:ش ٢ أٗٚ ٓلٌّٞ ػ٤ِي رخُٔٞص ٫ ٓلخُِوش ٝٛطكو٤وش ٓ

 

 

____________________________________ 

 

 .59-58السابق، ص  المصدرمحمود دروٌش،  ( 1)

« ٝأٓٞص ًخ٧ْٓ حُوي٣ٔش، ًْ ٓ٘ش.»                              
 (1)

 

 

ح٧ْٓ ًَٝ  َكٌ ،ًٔخ أٛخرض أْٓ هزِ٘خ، ح٩ٗٔخٕط٤ٜذ ػ٘ي حُ٘خػَ،  ٓٞؿٞىسكخُٔٞص ٝحهؼش       

َ ـــٖ حُ٘خػـر٤ ٢ـ٣َر١ٌ ـحُي ـحُٞك٢٤ء ـٖ حُ٘ـٌُ َٛخ،ـٓػ٠ِ أٞص ــحُٔض ـؿِز خٍحصـحُل٠

 ػخٍ طيٍ ػ٠ِ أٜٗٔخ ًخٗخ ك٢ ٣ّٞ ٖٓ ح٣٧خّآٖٓ  وِلٚ ٬ًٛٔخ٣ حُوي٣ٔش ٛٞ ٓخٝحُل٠خٍحص  ْـــٝح٧ٓ

 ٖ ـط٘لَٜ ًحطٚ ػ ًخثٖ ك٢خٕ ًَٝ ـاَٗٔ ـش ًـ٣٘ظظَ حُٜ٘خ٣ش، ٜٗخ٣ٌُٜٝح ٗـي حُ٘خػَ   حٌُٔخٕ، رٌٜح

ٗزٚ ١٘ٚ، ٤٠٣ٝغ ك٢ حُٜٔض حُوخطَ ك٤ٖ حُٞؿٞى، ًُي حُٞؿٞى ح١ٌُ أٍؿٔٚ ػ٠ِ إٔ ٣زظؼي ػٖ ٝ

 خٌُرخرش:رٌٛح حُٜٔض حُؼخ٢ُ 

 

 

 ٝح٥ٕ ٝح٤ٗ٧خء ٤ٓيس، ٌٝٛح حُٜٔض ػخٍ ًخٌُرخرش.»                             

 «.َٛ ٗيٍى حُٔـٍٜٞ ك٤٘خ ؟ َٛ ٗـ٢٘ ٓؼِٔخ ًّ٘خ ٗـ٢٘ ؟             
(2)

 

 

كخُلٌْ رخُٔٞص كو٤وش ٓـٔيس ك٤ي ٫ٝ ٓ٘خٙ ٜٓ٘خ: "َٛ ًخٕ ٖٓ كو٢ ػ٤ِي حُٔٞص ك٤ي"،       

طيهَ ؿؼظ٢ ٝطز٤ؼٜخ"، "ٓٞص ١، ٝحُزل١َ"،"طوظ٢ِ٘ ٝ"حُٔٞص ٣ؤط٤٘خ رٌَ ٬ٓكٚ حُـ١ٞ، ٝحُزَ

 كخ١٩خٍ  حُؼخّ إً ٣يٍٝ كٍٞ اُِح٤ٓش حُظٔٞهغ ٟٖٔ ػخُْ حُٔٞص. ...ٝك٣َش"
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َّٔ ًَ ٓوطغ ٜٓ٘خ        ك٢ أٝهخص  أكيحع ٓؼ٤٘شُوي ػٕ٘ٞ حُ٘خػَ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٓوخ١غ حُو٤ٜيس ٝك

ٌٝٛٙ حُٔوخ١غ طٌ٘ق ػٖ حٍطزخ١ٜخ  ح٥ٕ، -رؼي ؿي -رخ٧ْٓ -٬٤ُ -ػَٜح -ظَٜح -ٓوظِلش: كـَح

س ٝطٌخِٜٓخ ك٢ ٝكيس ٓظٔخٌٓش، هخٛش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُ٘ل٢ٔ، ُظٌَ٘ ٍٛٞس ٝحكيس ٢ٛ ٍٛٞ

ح١ٌُ حكظ٠ٖ ٌٛٙ حُو٤٠ش، كٌَ ٓوطغ ُٚ ٍْٓ ٓؼ٤ٖ ٝٓؼ٠٘ ٓؼ٤ٖ، ًَٝ ٝحكي  ِي"ر٤َٝص" حُز

 ٣َطز٢ رخ٥هَ ٝ ٬٣ُٓٚ ك٢ ٌَٗ ِِٓٔش ٓظظخ٤ُش ٝٓظظخرؼش ًٔخ ٢ِ٣:

 

 

.كـَح/ ح٧ٍٝ: ر٤َٝص حُٔوطغ 
(3)

 

 حُوظَ ٝحُؼٌحد. ؼ٤ِٔخصط٣َٜٞ حُ٘خػَ ُ

 

.ظَٜح /  حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ: ر٤َٝص
(4)

 

 .ٓٞحِٛش ط٣َٜٞ ًُي حُؼ٘ق ٝحُيٓخٍ

 
 

___________________________
 

 .48 السابق، ص محمود دروٌش، المصدر  (1)
 .23نفسه، صالمصدر   (2)
 .54 نفسه، صالمصدر   (3)
 .57 سه، صنفالمصدر   (4)

 

.حُٔوطغ حُؼخُغ: ر٤َٝص / ػَٜح
(1)

 

 .ٖ كخُش حَُِٔ ٝحٌُآرشحُلي٣غ ػ
 

 

.كٞم ر٤َٝص /حُٔوطغ حَُحرغ: ٓٔخء
(2)

 

 .ط٣َٜٞ حُؼ٘ق ح٩َٓحث٢ِ٤ ػ٠ِ حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤

.٬٤ُ /حُٔوطغ حُوخْٓ: ر٤َٝص
(3) 

 .ح٠ُلخ٣خ ٖح٩َٓحث٤٤ِ٤ ٍٛٞس حُظ٬ّ، ظ٬ّ ح٤َُِ ح١ٌُ ٣ويع ك٤ٚ
 

 

./ ٬٤ُٔخىّ: ر٤َٝص حُٔوطغ حُ
(4)

 

 ح٫ٓظ٬ّٔ.ػٖ حُّ٘ٞ ٝر٤َٝص ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ٣ؼِٞ ٛٞص حُ٘خػَ ٗخ٤ٛخ 

 

.حُٔوطغ حُٔخرغ: ر٤َٝص / ٬٤ُ
(5)

 

 .ح١ٌُ ٣ِىحى كٌِشط٣َٜٞ ٤َُ ر٤َٝص 
 

 

.حُٔوطغ حُؼخٖٓ: ر٤َٝص/٬٤ُ
(6)

 

 ح.أٓٞى أٛزق ٛٞ ح٥ه١ٌَ حُٝٛق حُ٘خػَ ٛٞحء ٌٛح ح٤َُِ 

 

.ص/٬٤ُحُٔوطغ حُظخٓغ: ر٤َٝ
(7)
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 حُط٣َٞ.ٞحِٛش ٝٛق ٤َُ ر٤َٝص ٓ

 

 

.حُٔوطغ حُؼخَٗ: ر٤َٝص / ٬٤ُ
(8)

 

 ٖ ٌٛح ح٤َُِ.٣ٓؤّ حُ٘خػَ 

 

.حُٔوطغ حُلخى١ ػَ٘: ر٤َٝص / ٬٤ُ
(9)

 

 .ٖٓ طؼ٣ٌذرٚ أػٔخٍ حُـ٘ٞى ح٩َٓحث٤٤ِ٤ٖ ٟي حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ٝٓخ ٣وٕٞٓٞ 

.حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ ػَ٘: ر٤َٝص / ٬٤ُ
(10)

 

 
 

___________________________________ 

 

 .60السابق، ص  محمود دروٌش، المصدر  (1)
 .61نفسه، ص المصدر   (2)
 .62نفسه، صالمصدر   (3)
 .66نفسه، صالمصدر   (4)
 .68نفسه، ص المصدر   (5)
 نفسه، الصفحة نفسها.المصدر   (6)
 .69نفسه، صالمصدر   (7)
 نفسه، الصفحة نفسها.المصدر   (8)
 .70نفسه، ص المصدر  (9)
(10)

 .71نفسه، صالمصدر  

 

 أك٬ّ حُٜ٘يحء حُلِٔط٤٤٘٤ٖ.

 

 

.ر٤َٝص/٬٤ُ حُٔوطغ حُؼخُغ ػَ٘:
(1)

 

 ٝكيس حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ٍؿْ ًَ حُٜؼٞرخص ٝح٠ُـ١ٞخص.

.حُٔوطغ حَُحرغ ػَ٘: ر٤َٝص / ٬٤ُ
(2) 

 .ط٣َٜٞ حُ٘خػَ ُٔـِْ حُ٘ؼَحء ٝٓيكْٜ ُٚ رؼي هظِٚ
 

./ ٬٤ُحُٔوطغ حُوخْٓ ػَ٘: ر٤َٝص 
(3) 

 ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ٣ٍٜٞ ح٧كن ح٢ِ٤ُِ ُز٤َٝص، ح١ٌُ ٫ ٣َ٣ي إٔ ٣٘ظ٢ٜ.

 

.حُٔوطغ حُٔخىّ ػَ٘: ر٤َٝص / ظَٜح
(4) 

 .هَد حُ٘خّ ا٤ُٚ ٝٛٞ أهٞٙ "٤َٔٓ ى٣ٍٖٝ"ُِ٘خػَ، اٗٚ ٓٞص أ ٛٞ ػٌحد آهَ
 

.ححُٔوطغ حُٔخرغ ػَ٘: ر٤َٝص / ػَٜ
(5)

 

 .٫ ٣٘ظ٢ٜس ح١ٌُ ٗٚ ٣ٍٜٞ ١ٍٞ ٝهض حُظ٤َٜا

.ُٔوطغ حُؼخٖٓ ػَ٘: ر٤َٝص / كـَحح
(6) 

 اػ٬ٕ حُ٘خػَ ػٖ حكظ٠خف أَٓ ه٤ٜيطٚ.

 

حُٔوطغ حُظخٓغ ػَ٘: ر٤َٝص/كـَح، ر٤َٝص/ظَٜح، ر٤َٝص/٬٤ُ.
(7) 
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ك٢ ٓوطغ ٣ٞ١َ ٌحٕ ٣ٔخٍٜٓٔخ حُؼيٝ ػ٠ِ ٛزَح حُِّ ٟطٜخى ٫ٝحؼ٘ق ٣ٞحَٛ ط٣َٜٞٙ ُٜٔ٘ي حُ

 ك٢ ُٖٓ أ١ٍٞ.ٝ

 

رؼي ؿي.حُٔوطغ حُؼَٕ٘ٝ: ر٤َٝص/أْٓ/ح٥ٕ/ 
(8)

 

ك٢ ٌَٗ كو٤زش َ، ٌٛح ح١ُٖٞ ح١ٌُ ٍٛٞٙ ٔؼَ ر٤َٝص ح١ُٖٞ حُلو٤و٢ ُِ٘خػطك٢ ٌٛح حُٔوطغ 

 .ٓؼِض ػ٘ٞحٕ حُٔلَ حُط٣َٞ ٝحَُكِش حُط٣ِٞش

 

 

___________________________________ 

 

 .71ص السابق، المصدر محمود دروٌش،   (1)
 .72نفسه، ص المصدر   (2)
 حة نفسها.نفسه، الصفالمصدر   (3)
المصدر  (4) 

 
 .73نفسه، ص

 .75نفسه،صالمصدر   (5)
 نفسه، الصفحة نفسها.المصدر   (6)
 .80نفسه، صالمصدر   (7)
 .90نفسه، صالمصدر   (8)
 

 

ٝهخٓض ػ٤ِٚ  ،ػ٠ِ ٟٞء حُٔؼط٤خص حُٔخروش ٣ظـ٠ِ حُٔ٘ل٠٘ ح٢ُُٞٔ٘ ح١ٌُ ٍٓٔٚ حُ٘خػَ       

 ،٤وش ٝحكيسك٢ ٜٗخ٣ش ٓـِٜٔخ ػ٠ِ كو ، ٝحُظ٢ هخٓض٤ٜيسٓوظِق حُز٠٘ حُظ٤ًَز٤ش حُٔٞؿٞىس ك٢ حُو

َّ ٍؿْ ح٧ٟٝخع  ٢ٛ ٍَٟٝس حُظلي١ ٝحُٜٔٞى، حُٔٞحؿٜش ٝػيّ حَُٟٞم ٌُٜح حُٞحهغ حُٔ

ح٣ٍُِٔش ٝح٤ُٔجش، ٝحطوخً ر٤َٝص ٍِٓح ُِو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش ًؼٔن ٌُٜٙ حُو٤٠ش حُظ٢ ًخٗض ٛخؿْ 

 حُ٘خػَ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس.

 

 :شيـــخ انكجــانجُُ -2
 

 :ىطئــخت -2-1
 

حُز٤٘ش ح٩ؿٔخ٤ُش حُظ٢ طـٔغ ٠ٕٓٔٞ حُ٘ٚ ٝطوّٞ  - خًٔخ ٍأ٣٘خ ٓخرو -٤٘ش حٌُزَٟ زي رخُو٣ٜ       

ريٍٝ ًز٤َ ك٢ اٗظخؽ حُوطخد ٝكٜٔٚ، ٝحُظ٢ ٗٔظ٘زطٜخ رٞحٓطش ػ٤ِٔخص ٓؼ٤٘ش، ٓؼَ: حُلٌف، 

ٝطٞٛق رؤٜٗخ  ،ٌُزَٟحُظؼ٤ْٔ، حُز٘خء، ا٠ُ ؿ٤َ ًُي ٖٓ حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ طؤهٌ ط٤ٔٔش حُوٞحػي ح

 ٝٓل١ٍٞ ك٢ حُ٘ٚ رٞٛلٚ ٝكيس ى٤ُ٫ش. أٓخ٢ٓٓٔخٍٓخص اؿَحث٤ش ُٔخ ٛٞ 

 

ٝك٢ ٌٛح ح١٩خٍ ٗؤط٢ ا٠ُ ه٤ٜيس "ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ" ٫ٓظ٘زخ١ ر٤٘ظٜخ حٌُزَٟ ًً٘ٔٞؽ        

 ص ىه٤وش ٝٓوظِلش ُيٍؿش إٔ ٣وظ٢ِك٢ ٤ٓخهخ رٚ وخٍة ٣ِٝؽظٞٙ ح٣ُ  ُِوطخد حُ٘ؼ١َ حُلي٣غ ح١ٌُ 

٣ظيحهَ حُلَػ٢ رخ٧ٓخ٢ٓ ٝح٧كيحع ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ، ٓٔخ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ حٗلَحف ح٩ؿَحء حُظل٢ِ٤ِ ػٖ ٝ

ـذ ح٩ٗخٍس ا٠ُ طٌُٖ هزَ حُوٞٝ ك٢ ًَ ٌٛح  .ُظخ٢ُ هطؤ حُ٘ظخثؾ حُٔظَٞٛ ا٤ُٜخٓٔخٍٙ ٝرخ
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ّٕ حُٟٔٞٞع ٠٣خف ا٤ُٚ حُٔؼَكش  حُظيحهَ حُٔٞؿٞى ر٤ٖ ٟٓٞٞع حُوطخد ٝحُز٤٘ش حٌُزَٟ، ًُي أ

 ٕ ك٢ ٤ٛخؿش حُز٤٘ش حٌُزَٟ، ٣ٝظ٠ق ًُي ًٔخ ٢ِ٣:خ٣ٜٔٔ -ًٔخ ٠ٔٔ٣  -أٝ ح١٩خٍ  حُوِل٤ش

 

 يىضىع لظُذح "يذَخ انظم انؼبنٍ":  -2-4

ّٕ ٟٓٞٞػٜخ ٣٘ز٢٘ ػ٠ِ ػ٬ػش ٓلخٍٝ أٓخ٤ٓش ٌِٗض ٍ طل٤ِِ٘خ ٌُٜٙ حُو٤ٜيس٣ظ٠ق ٖٓ ه٬       ، أ

 :ٞح٤ٟغ ٓوظِلشٓ

 ٤٘ش.حُٔلٍٞ ح٧ٍٝ: حكظ٠خٕ ر٤َٝص ُِو٤٠ش حُلِٔط٤

 حُٔلٍٞ حُؼخ٢ٗ: حُٜٔٞى حُؼظ٤ْ ُِ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ٍؿْ ًَ طِي حُٔئحَٓحص ٝحُيٓخثْ.

 حُٔلٍٞ حُؼخُغ: حُٔٞص كو٤وش ًزَٟ ٓٞؿٞىس ك٤٘خ.

 

 
 

 

 انًؼشفخ انخهفُخ )إطبس انمظُذح(: -3 -2

رٍٜٞس ًز٤َس ػ٠ِ حٓظل٠خٍ ٌٓٞٗخص ٜٗٚ  تٌظ٣كبٗٚ ٜٗخ ٗؼ٣َخ ٓخ حُ٘خػَ ك٤٘ٔخ ٣ٜٞؽ        

ِن ٓغ حُِٔظو٢ ٝٓخ ُي٣ٚ ٖٓ هِل٤ش ٓؼَك٤ش طْٜٔ ك٢ ه ٣ظوخ١غل٤خطٚ حُٔؼَك٤ش، ٝٛٞ رخُظخ٢ُ ٖٓ هِ

ّٕ ٓؼخُـش حُ٘ٚ طؼظٔي ٖٓ ٟٖٔ ٓخ ٓ٘ظَى ٓؼَك٢  طَحًْ ُيٟ ٓخ ؼظٔي ػ٠ِ طر٤ٜ٘ٔخ، كخُٔؼَٝف أ

حُوخٍة ٖٓ ٓؼخٍف ٓخروش طـٔؼض ُي٣ٚ ًوخٍة ٓظَّٔ هخىٍ ػ٠ِ ح٫كظلخظ رخُوط١ٞ حُؼ٠٣َش 

 َ ـٍٞ إٔ ٣ٔظيػ٢ ًـخٍة ٤ُْ ٖٓ حُٔؼوـخ، كخُوـخٍد حُٔخرن ُٚ هَحءطٜخ ٝٓؼخُـظٜـُظـٞٙ ٝحـُِٜ٘

طِي حُٔؼِٞٓخص حُٔٞؿٞىس ك٢ ًٛ٘ٚ ٓغ ًَ هطخد ٣ٞحؿٜٚ ٣ٝلخٍٝ كٜٔٚ ٝطؤ٣ِٝٚ، رَ ٣وظخٍ ٖٓ 

٠ُ ط٘ظ٤ْ ٌٛٙ حُٔؼَكش رط٣َوش ػخرظش ًٞكيس ٣َٜٔ اٌٝٛح ٣وٞى  ،٬٣ثْ حُوطخد حُٔٞؿٚ حُٔوِٕٝ ٓخ

 َس.ـش ٖٓ حٌُحًـِحء ٓوظِلـٖٓ أؿحُلوخثن ٣لظخؽ ا٠ُ طـ٤ٔؼٜخ  ش ٖٓـٓـٔٞػ ا٤ُٜخ ري٫ ٍٖٓٞ ـحُٞٛ

 

ٝٓ٘لخٍٝ ٛ٘خ ٤ٛخؿش حُٔؼَكش حُوِل٤ش حُظ٢ حػظٔي ػ٤ِٜخ حُ٘خػَ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس رخػظزخٍٛخ        

 ًُي ٣ظَٜ ٓخ ٢ِ٣: ٝػ٠ِ أٓخّ ،ٖ ػ٘خَٛ حُز٤٘ش حٌُزَٟػَٜ٘ح أٓخ٤ٓخ ٓ

 

حُو٤ٜيس كٍٞ ػَٜ٘ حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش ٝٓؼخٗخطٜخ ٓٞحء ٖٓ ١َف حُؼيٝ طيٍٝ ٓلخٍٝ        

حُـخْٗ ح١ٌُ ٣وظَ ٣ٝيَٓ أٝ ٖٓ ١َف ح٧ٗوخء  حُؼَد ح٣ٌُٖ حٓظٌَ٘ٝح كن حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ك٢ 

كْٜ ٫ ٣ؼَكٕٞ  -ًٔخ ٣َٟ حُ٘خػَ -حُزوخء ػ٠ِ أٍٟٚ، ٤ُْٝ ؿ٣َزخ أٝ ػـ٤زخ ْٜٓ٘ ٌٛح حُٔٞهق 

ّٕ حُز٤٘ش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ حُ٘خػَ ٟٓٞ حُِٜحثْ ك٢ حُلَٝد ٝ حُوطخرش ك٢ حُِْٔ. ٧ٝ

رؼوخكظٚ، اً ٝظق  ٛزـٚحُ٘خػَ هي  "ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ"٤ِٓجش رٔؼَ ٌٛٙ ح٧ٓخ٤ُذ ٝحُلظٖ، ٗـي 

ٗـي ػ٤ِ٘خ ُِحٓخ اًح ٓخ  ك٤غِٜخ ا٤ُ٘خ. ح٬١ػٚ ػ٠ِ ح٧ٓخ٤١َ رٔخ ٣ويّ حَُإ٣خ حُظ٢ ٓؼ٠ ا٠ُ ٗو
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طِي حَُإ٣خ إٔ ٗٔظؼَٔ ح٬١ػ٘خ ػ٠ِ طِي ح٧ٓخ٤١َ ٝحٓظيػخثٜخ ٖٓ حٌُحًَس،  ٓؼ٤٘خ ا٠ُ حُٞهٞف ػ٘ي

ٝهي حٓظؼَٔ ى٣ٍٖٝ ح٧ٓطٍٞس ح٩ؿ٣َو٤ش حٍُٜٔ٘ٞس "ر٤ِ٘ٞد" حُظ٢ طليػض ػٜ٘خ ح٧ٝى٣ٔش رٔخ ك٤ٜخ 

رظَى  ٤ٚٔخى" ٤ًٔ٘خ ه٤ٔٔخ ٌُ٘ٚ طـِذ ػ٤ِٖٓ ٓئحَٓس ٝؿيٍ ٝهيحع، ك٤ٖ ٜٗذ ٫رٖ ػ٤ُْٞ "طِ

ش، ـٚ حُؼـ٤زـك٤َٜ ا٠ُ أٓٚ ٝىحٍٙ ٣ٝـٔغ ىػخء ح٧د ٝهيٍط ،ىٍد آهَ ُِ٘ـخس حُٔلٖ ؿخٗزخ ِٝٓي

 ن ـٚ طلوـٌح ًِـخع ٛـي حؿظٔـخد، ٝرؼـٝح٧ٛل خ"ـيس ح٧ّ "ر٤ِ٘ٞرـغ ٓٔخػــٓ

 

 

 ٜٓٔخ ٝٛٞٗزخ ح٫ٗظٜخٍ. ٝه٤ٜيس ى٣ٍٖٝ ٫ ط١َٝ ٍكِش "ط٤ِٔخى" رٌَ طلخ٤ِٜٛخ. ٝاٗٔخ طزَُ ؿخ

 ٍُٝم ح٧ٝى٣ٔش"، ٣وٍٞ:"

 

 

 ػْ طزلغ ٣خ كظ٠ ك٢ ٍُٝم ح٧ٝى٣ٔش حٌٍُٔٔٞ ؟ -»                             

 ٓؤٍ: َٛأن رخُلو٤وش ػْ ٗطؤػٖ ؿ٤ٖ ٣لخٍر٢٘ ٢ِٜ٘ٓ٣ٝ ك -                

 إًٔٞ ٓي٣٘ش حُ٘ؼَحء ٣ٞٓخ ؟                               

 ػْ طزلغ ٣خ كظ٠ ك٢ ٍُٝم ح٧ٝى٣ٔش حٌٍُٔٔٞ ؟ -     

 ،أِٛٓٚ ػٖ ؿ٤ٖ أكخٍرٚ ٝ -                               

         ّٔ  ٓؤٍ: َٛ طٌٕٞ ٓي٣٘شأ٤ٜخ كظٞكخط٢، ٝٝػٖ ؿٍِ طٔ

 حُ٘ؼَحء ٝٛٔخ ؟                               

 ؟ ػّْ  ،ػْ طزلغ ٣خ كظ٠ ك٢ ٍُٝم ح٧ٝى٣ٔش حٌٍُٔٔٞ -          

 ُزلَػٖ ٓٞؿش ٤ٟؼظٜخ ك٢ ح -                               

 ْـٖ هخطـػ                               

 خُُْؼحؾ ٤ٓ٧ّ                                

 رليٝى أؿ٤٘ظ٢                               

 َٝٛ ٣ـي حُٜٔخؿَ ٓٞؿش ؟ -                               

 ٚ.ض ٣َٝؿؼٜخ ٓؼهَؿ ؿش٣ـي حُٜٔخؿَ ٓٞ -                               

 ٤غرلَ ُظٌٖٔ، أّ ط٠                                

 رلَ ٣٧ٍِٞ حُـي٣ي أّ حَُؿٞع ا٠ُ حُلٍٜٞ ح٧ٍرؼش        

« ك٤ي، رلَ ٖٓ ٍٝحثي. رلَ أٓخٓي                                
 (169)

 

                                                 
(1)

 .110-108ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ  حُٔخرن، ٙ    
(2)

 .93. 1981ٙٛخىم حُو٢ِ٤ِ، ٍٓ٘٘ٞحص ػ٣ٞيحص، ر٤َٝص ى.ى ٍحػو٤ٖ، ح٧ٓطٍٞس، طَؿٔش: ؿؼلَ    
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«ح٧ٓطٍٞس أٓخّ ٫ ؿ٠٘ ُِ٘ؼَ ػ٘ٚ»٧ٕكخُ٘خػَ حٓظؼخٕ رٍٜٞس أٓط٣ٍٞش        
(2)

َ كـؼ ،

خ رٔي٣٘ش حُ٘ؼَحء، ش حُظ٢ ٍِٓ ُٜز٢٤، ٌُٜٝٙ ح٧ٍٝ حُٔؤهًٞس أٝ حٍُِِٔٓح ُِ٘ـخس حُؼَر "ح٧ٝى٣ٔش"

ٌُٖ ٌٛٙ حُٔٞؿش ٟخػض ك٢  ط٣َي حُؼٞىس ا٠ُ حُل٤خس َٓس أهٌَٟٛٙ ح٧ٍٝ حُظ٢  ،ٝأ٠٣خ رخُٔٞؿش

 خى" ك٤غ ٣ؤَٓ إٔ ٣لخٍد حُؼيٝ ُٞكيٙ ـحُزلَ، ٝهي ٍٛٞ حُ٘خػَ ٗلٔٚ ًخُزطَ "ط٤ِٔ

حُٔٔخػيس ٖٓ ح٧ّ ٝح٧ٛلخد كظ٠ كون حٗظٜخٍٙ، أٓخ حُ٘خػَ خى" ٣ظِو٠ ـِٜٓٚ، ٌُٖ "ط٣ٝٔ٤ِ

ك٤ظليع ٌٓ٘ حُزيح٣ش ػٖ طـخَٛ حُؼَد ٝه٤خٗظْٜ ٌُٜٙ حُو٤٠ش، كٜٞ كظٔخ ٫ ٣ٔظط٤غ ح٫ٗظٜخٍ 

ػ٤ِْٜ ٝكيٙ، ك٬ري ُٚ ٖٓ ٓٔخػيس، ٌُح طؤط٢ ًِٔش "هخطْ" ُظٌ٘ق ػٖ ٌٛٙ حُٔؼـِس، ٓؼـِس طلو٤ن 

٢٘ طـَرظٚ ك٢ ـأػط٤خ طلخػ٬ ٤ِٔٓح، ٣ٔظط٤غ إٔ ٣، ٝرٌٜح ٣ٌٕٞ حُ٘خػَ هي ِٓؽ ر٤ٖ ٣ٍِٖٓ حُلِْ

ٓٞحؿٜش ػيٝٙ، ٝٛٔخ حَُِٓ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٝحَُِٓ حُؼَر٢، آ٬ٓ ك٢ ًُي رٔٔخػيس أٛلخرٚ ٝاهٞطٚ 

 ٤ُؼٞى ا٠ُ رِيٙ كِٔط٤ٖ ٓؼُِح ٌَٓٓخ.
 

ح١ٌُ ٠٣َد ُٚ حُٔؼَ  "حُؼ٘وخء١خثَ "ًٔخ ٗـي حُ٘خػَ هي ٝظق ٍِٓح أٓط٣ٍٞخ آهَ ٝٛٞ        

 ك٢ ًَ ٓٔظ٘غ، ٣وٍٞ:

 

 

 أ٣ٞد ٓخص، ٝٓخطض حُؼ٘وخء، ٝحَٜٗف حُٜلخرش»                             

 أٍحٝى ٗل٢ٔ حُؼ٠ٌِ كظؤر٠ إٔ طٔخػي٢ٗ ػ٠ِ ٗل٢ٔ ٝكي١         

 ي١ــٝكٝ                              

 ً٘ض ٝكي١                              

 ػ٘يٓخ هخٝٓض ٝكي١                              

« .س.ٝكيس حَُٝف ح٧ه٤َ                              
 (170)

 

 

ّٕ ُٓـ٫ أٓ ٝ َ ـؿٞ ٣ٜٝزٞ ا٠ُ طلو٤ن كِْ طزوكخُ٘خػَ ٣َ       ِحص ـٖ حُٔؼــَ ك٢ طلو٤وٚ ٧

 ٠.ـحٗظٜ

 

ٍ رؼٞ حُٟٔٞٞػخص رخٓظل٠خ ًـ٤َٙ ٖٓ حُ٘ؼَحء حُو٤ٜيسى٣ٍٖٝ ك٢ ٌٛٙ  ٣وّٞٝ       

ٝحُظ٢ طؼظٔي ك٢ ٓٞحؿٜش  حُظ٢ طؼظزَ ٝحكيس ٖٓ ٓوٞٓخص حُ٘و٤ٜش حُؼَر٤ش ،ٝحُ٘و٤ٜخص حُي٤٘٣ش

خص ٢٘٣ ٝحُؼَر٢ ًٌَ، ٖٝٓ ٌٛٙ حُ٘و٤ٜح٤ٌُخٕ ح٢ٗٞ٤ُٜٜ ح١ٌُ ٣َ٣ي ٓلٞ ًَ أػَ ُِظَحع حُي

ِٓ رٜخ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٗظَح ُٔخ ٌُٜٙ حُ٘و٤ٜش ٖٓ ػَحء ٝٓي٫ُٞص ٍحِٓس، اً ٍ "٣ٞٓق" ٗو٤ٜش

 ٚـػٌحرٚ ٓغ اهٞط"قـٞٓـ٣"َد ٓؼِٔخ هخ٠ٓ ٤ٓيٗخ ـٚ حُؼـُِلِٔط٢٘٤ ٍٝٛٞ ػٌحرٚ ٖٓ ١َف اهٞحٗ

: 
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 ًَٔٝى، ًْ ًَٔٝى ٢ً ٣ولٞح ػ٠ِ ٓخه٤ي ػَٗخ»                             

 ٤٘خؿي٣ي ٤أٗ٘ؤٝ ُ ٝ هزؤٝى  أٌَٗٝى ٝٝ ٝطوخٓٔٞى      

 ْٝهخُٞح: ٫ طِّٔ  ..كـَ ٞى ك٢طّ ك                              

 ْ.. ٝهخُٞح: ٫ طِّٔ ٍٝٓٞى ك٢ رجَ                              

 ،ٝأ١ِض كَري، ٣خ حرٖ أ٢ٓ                              

 .ك٢ حُٜ٘خٍ أُق ػخّ  أُق ػخّ  أُق ػخّ                               

 .كؤٌَٗٝى ٧ْٜٗ ٫ ٣ؼَكٕٞ ٟٓٞ حُوطخرش ٝحُلَحٍ  

 ْٛ ٣َٔهٕٞ ح٥ٕ ؿِيى                              

« ... ٝؿٔيىكخكٌٍ ٬ٓٓلْٜ                              
 (171)

 

 

ٝهي حٓظؼخٍ حُ٘خػَ ًَ ٌٛٙ ح٧كيحع ٤َُِٓ ُِو٤خٗش ٝحُـيٍ ٝحٌَُ٘حٕ، ك٤ٞٓق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ       

ٕ  ك ٢ ﴿وٞح رٚ، ٣وٍٞ طؼخ٠ُ:خٗٚ اهٞطٚ ٝؿيٍٝح رٚ ُٔخ ٍٓٞٙ ك٢ حُزجَ، ػْ أٌَٗٝٙ ػ٘يٓخ حُظه خ  ً  ُ و ي  

(  ٖ خثِ  ٤ َّٔ ٚ  آ٣ خص  ُِ  ط   ٞ ا ه   ٝ ٓ ق   َّٕ أ ر خٗ خ ٣7ٞ  ز ش  ا   ٜ ٖ  ػ  ٗ ل   ٝ َّ٘خ   ٓ ذُّ اُ  ٠ أ ر ٤٘ خ  ٞٙ  أ ك  أ ه   ٝ ٓ ق   ح ُ ٤ٞ  ً  ه خُٞ  ( ا 

(  ٖ ز ٤  ٓ   ٍ ٬  ٟ َ  ُ  8ُ ل ٢  ٟخً ٣ و   ٍ ٞٙ  أ  ك   َ ٝ  ح١  ٓ ق  أ  ح ٣ٞ   ٞ ٓخً ( حه ظِ   ٞ ٙ  ه  ي  ٖ  ر ؼ   ٓ ح   ٞٗٞ  ٌ ط   ٝ   ْ  ٌ ٚ  أ ر ٤ ؿ   ٝ   ْ  ٌ

(  ٖ ٤ خُ ل  ٘ظ  9ٛ   ً   ٕ س  ا   ٍ ٤َّخ َّٔ ٞ  حُ ِ ظ و ط ٚ  ر ؼ  ذِّ ٣  ـ   ُ ٤ خر ش  ح ٙ  ك ٢ ؿ  ُ وٞ  أ   ٝ ٓ ق   ح ٣ٞ   ٞ ْ  ٫ ط و ظِ   ٜ ٘  ٓ   َ ٍ  ه خث  ْ  ( ه خ

(  ٖ ٤ ِ ﴾ (10ك خػ 
(172)

 

 :ٖٝٓ ًُي هٍٞ حُ٘خػَ ك٢ حُو٤ٜيس       
 

" .ْٝهخُٞح: ٫ طِّٔ  ٍٝٓٞى ك٢ رجَ.."                              
  

ْ  ُٚ   ﴿هُٞٚ طؼخ٠ُ:ٗوَأ ٝك٢ ٗلْ حٍُٔٞس          ٛ  ٝ   ْ كٜ    َ ٚ  ك ؼ   ٤ ِ ح ػ   ِٞ ه  ٓ ق  ك ي  س  ٣ٞ   ٞ خء  ا ه  ؿ   ٝ

  ٕ ٝ  َ  ٌ ٘  ٓ(58)﴾
(3)

 . ٖٝٓ ًُي هٍٞ حُ٘خػَ:

 

"ٝحُلَحٍطخرش كؤٌَٗٝى ٧ْٜٗ ٫ ٣ؼَكٕٞ ٟٓٞ حُو"    
 
 

ّٕ حُلِٔط٢٘٤ هي ؿيٍ رٚ اهٞح        ٬ٓٓلْٜ ط٘زٚ ٗٚ حُؼَد ٝأِٛٔٞٙ ٟٝٝؼٞٙ ؿخٗزخ، ٌٌٝٛح كب

حُوَإٓ، ٌُٜح ٗـي حُ٘خػَ ٣لٌٍ حُلِٔط٢٘٤ ٖٓ إٔ ٫ ٣ؼ٤ي حُوطؤ  ٛخ٬ٓٓق اهٞس ٣ٞٓق حُظ٢ ًًَ

 ٜٓخُلْٜ. ٗلٔٚ، ٝإٔ ٫ ٣وغ ك٣َٔش ٛئ٫ء حُؼَد ح٣ٌُٖ ٫ ٣ْٜٜٔ ٤ٗجخ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٟٓٞ

                                                 
 .22-21السابق، ص  محمود دروٌش، المصدر  (1)
  (.10-7) اآلٌاتسورة ٌوسف،   (2)
 (.58سورة ٌوسف، اآلٌة )  (3)
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ّٕ  "٣ٞٓق"ٝاًح ًخٗض ٗو٤ٜش        ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ طَِٓ ا٠ُ حُلِٔط٢٘٤ ٝػٌحرٚ ٓغ حُؼَد كب

زخٍ هٞس ٛزَٙ ٟٓٞ اٍحىس ا٤ُٜش ٫هظ ،ًُي ح١ٌُ ٣َِٓ ا٠ُ طلَٔ حُؼٌحد ر٬ ٓزذ»ٗو٤ٜش 

«ا٣ٔخٗٚٝ
(173)

 :٣وٍٞ حُ٘خػَ  ،
 

 ..ٝكي١ ػ٠ِ ٓطق حُٔي٣٘ش ٝحهق»                             

 أ٣ٞد ٓخص، ٝٓخطض حُؼ٘وخء، ٝحَٜٗف حُٜلخرش  

 أٍحٝى ٗل٢ٔ حُؼ٠ٌِ كظؤر٠ إٔ طٔخػي٢ٗ ػ٠ِ ٗل٢ٔ ٝكي١            

« ٝٝكي١.                               
 (174)

 

 

 

ٝٛٞ ٍِٓ ُِٜزَ ٙ حُ٘خػَ ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ،ٝحُؼٜي حُوي٣ْ،كؤ٣ٞد ٍِٓ طَحػ٢ ٣ٔظٔي       

خثِش، ٝحُؼوش رخهلل ٜٓٔخ ٛؼزض ط٢ كَٔ ػٌحد حَُٔٝ ٝح٧كِحٕ حٍُ كٝح٬ُٜرش ١ٍٝٞ ح٫ٗظظخ

ٖ  ) ﴿ح٧ٍٓٞ ٝحٗظيص:  ٤  ٔ حك  ََّ ْ  حُ ك   ٍ ٗ ض  أ  أ   ٝ  َُّ ٘ ٢ ح٠ُُّ َّٔ  ٓ  ٢ِّ رَّٚ  أٗ   ٍ ً  ٗ خى ٟ  أ ٣ُّٞد  ا  ز ٘ خ ُٚ   83ٝ  ـ  ظ   ٓ ( ك خ

  ٓ   ْ   ِٜ ؼ   ٓ  ٝ    ِٚ  ٛ آط ٤ ٘ خٙ  أ   ٝ  ٍَّ  ٟ   ٖ  ٓ   ٚ خ ر   ٓ ل ٘ خ   ٘  ٌ ٖ  ك  ٣ خر ي  ِ ؼ   ُ ٟ  َ  ً  ً  ٝ ٗ خ  ٘ ي  ٖ  ػ   ٓ شً   ٔ ك   ٍ   ْ  ٜ .﴾ (84)ؼ 
(175)

 

 

ٔط٢٘٤ ح١ٌُ ٝؿي ٍِٓ ٣٧ٞد حُلِ ًٌُي، ٝٛٞ ػٌحد حُـٔي ُٜزَ ػ٠ِح ٛٞ ٍِٓإً أ٣ٞد        

ك٬ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ظـِذ ػ٠ِ ػيٝٙ، اً حُؼٌحد ح١ٌُ ٣ؼ٤٘ٚ حُلِٔط٢٘٤ أهٟٞ رٌؼ٤َ  ّٗلٔٚ ٝك٤يح، ٣وخٝ

د ٙ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُػَكٚ أ٣ٞد، ٧ٕ ح١ٌُ حرظ٬ٖٓ حُؼٌحد ح١ٌُ  َّ ، ٛٞ ػٌحد حَُكٔش، كخهلل ؿ

خ حُلِٔط٢٘٤ كؼٌحرٚ ر٬ء ٖٓ ٗؼذ ٣ٜٞى١ ؿخٛذ ٫ ٣ؼَف حَُكٔش،  "أ٣ٞد" ّٓ ك٢ ا٣ٔخٗٚ، أ

ّٕ ٛيف ى٣ٍٖٝ ٖٓ ًًَ ٌٛٙ حُ٘و٤ٜش ٝحُؼٞىس ا٤ُٜخ ٝحُظ٢ ٠٣َد رٜخ حُٔؼَ "ٛزَ  ٝرخُظخ٢ُ كب

ٍك٠ٚ ٝػيّ حُوزٍٞ  حُلِٔط٢٘٤ ُِٔوخٝٓش، ٝحُٜزَ ػ٠ِ ٌٛح حُؼٌحد، ٝأ٣ٞد" اٗٔخ ٛٞ ٗيحء ُِ٘ؼذ 

 رٚ.

 

ػ٤ِٜٔخ ح٬ُّٔ، ٣ظليع ى٣ٍٖٝ ػٖ  "أ٣ٞد"ٝ"٣ٞٓق"رخ٩ٟخكش ا٠ُ حٓظل٠خٍ هٜش       

 ٗو٤ٜش أهَٟ ك٢ هُٞٚ: 

 

 ،ح٤ُّٞ اٗـ٤َ حُٔٞحى»                             

 حُليحى.ح٤ُّٞ طخرض ٣َْٓ ػٖ طٞرش حُظٞرخص، ٝحٍطلغ   

 ا٠ُ ؿز٤ٖ هللا                              

 ٝحهظلض ح٬ُٔثٌش حُٜـ٤َس                              

                                                 
(1  )

 .65مطبوعات الجامعٌة، الجزائر، دت. ص، دٌوان ال1ن حشالف، التراث و التجدٌد فً شعر السٌاب، طعثما 
(2  )

 .23سابق، ص محمود دروٌش، المصدر ال 
 (.84-83) سورة األنبٌاء، اآلٌات  (3)
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 .ك٢ أًخ٤َُ حَُٓخى..                               

                                    (...) 

 ٍك٢ِ٤ ٌَٗح ١ٌُِ ٣ل٢ٔ حُٔي٣٘ش ٖٓ                               

 ا٠ُ ٓل٢٘ ح٧ه٤َس ٢ٟل٤َطٜخ ُظلُِِٔ٘ظ٢ ٓيص  

 ٛذ ؟ٌأ٣ٖ ط -                               

 ٤ُْ ٢ُ رخد ٧كظلٚ ُلخ٢ٍٓ ح٧ه٤َ                               

 ،أٓٞىٝحُٔزض  -                          

 ٣خ ُٝي١ حُٜـ٤َ ٤ُْ ٢ُ هِذ ٧هِلٚ ػ٠ِ هي٤ٓي                               

ع ٌٛٙ حُي٤ٗخ -                                ُّ  .أٗخ ٫ أّٝىع، رَ أٝ

                                ِّ « .ري ح٧ه٤َػ٠ِ حُ
 (176)

  
 

 "٣َْٓ"٣ٝٔظل٠َ هٜش  ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ، "ػ٠ٔ٤"٤ٓيٗخ ٗـ٤َ ح١ٌُ أٍِٗ ػ٠ِ ح٩ حُ٘خػَ ٣ًٌَ       

طَِٓ ٢ٛ  ٌٝٛٙ حُ٘و٤ٜش ،إٓ ٍٓٞس رٌخِٜٓخ ػٖ ٌٛٙ حُوٜشأّ ح٤ُٔٔق، ٝحُظ٢ ٗـي ك٢ حُوَ

٠خء هللا ٝهيٍٙ، ٝحُٜزَ ػ٠ِ ٓخ ُلن رٜخ ٖٓ ؿَحء ٓخ ػخٗض ٖٓ أِٜٛخ هح٧هَٟ ُِٜزَ ػ٠ِ 

خٗخً  ﴿طؼخ٠ُ: ح٣ٌُٖ حطٜٔٞٛخ رخُلٔٞم ٝحُلـٍٞ، روُٞٚ   ٌ  ٓ ٛ ِٜ  خ  ٖ  أ   ٓ ص    ٌ ً  حٗظ ز  ْ  ا   ٣  َ  ٓ ٌ ظ خد    ُ َ  ك ٢ ح  ً  ً ح  ٝ

  َ  ٗ( ً ٞ ٣ّخً  (16ه ٤ّخ  ٓ َحً   ٘ َ  ُٜ  خ ر  ؼَّ  ٔ ٘ خ ك ظ  ٝك   ٍ ِ ٘ خ اُ  ٤ ٜ خ   ٓ  ٍ خرخً ك ؤ  ـ  ْ  ك   ٜ ٖ  ى ٝٗ   ٓ ٌ ص   ٢ِّ 17) ك خطَّو  ( ه خُ ض  اٗ 

ً ٘ض  ط و ٤ّخً )   ٕ ٘ ي  ا   ٓ   ٖ  ٔ ك  ََّ ً  ر خُ ٞ ً ٤ّخً 18أ ػ   ُ رِّي  ٧ٛ  ذ  ُ ي  ؿ ٬ٓخً   ٍ   ٍ ٞ ٓ  ٍ خ أٗ  خ   ٔ َّ ٍ  اٗ  ( ه خُ ض  19) ( ه خ

٤ّخً ) ـ  ٖ  ر   ً ْ  أ   ُ  ٝ   َ  ٘ ٘ ٢ ر   ٔ  ٔ  ٔ  ٣  ْ  ُ  ٝ   ّ ٬ ٕ  ُ ٢ ؿ  ٞ ٌ  ٠َّ ٣ ِٚ   20أٗ  ؼ  ـ    ُ٘  ٝ   ٖ ِّ٢َّ ٛ ٤ ِ ٞ  ػ  رُّي  ٛ   ٍ   ٍ ُ ي  ه خ  ٌ  ً   ٍ ( ه خ

 ً ٤ّخ و ٠   ٓ َحً   ٓ ٕ  أ  خ  ً  ٝ َّ٘خ   ٓ شً   ٔ ك   ٍ  ٝ   ّ َّ٘خ ﴾(21)آ٣ شً ُِ 
(177)

، ؿٖ ٫ٝ رَ٘كِٔض ٣َْٓ ُْٝ ٣ٜٔٔخ ، ٌٌٝٛح 

ج ض   ﴿ًَ ٓٞء، هخٍ طؼخ٠ُ:  ٫ارٜخ  ك٘زٌٛخ أِٜٛخ ُْٝ ٣ظ٘ٞح ْ  ُ و ي  ؿ   ٣  َ  ٓ ح ٣ خ  ِٚ   ه خُٞ   ٔ ٜ خ ط ل   ٓ  ٞ ٚ  ه  ك ؤ ط ض  ر 

َ ٣ّخً ) ٤ جخً ك  خ 27ٗ   ٓ  ٝ ء    ٞ  ٓ أ    َ  ٓ ى  ح ٕ  أ رٞ  خ  ً خ   ٓ   ٕ ٝ  ٍ ض  ٛ خ ً ( ٣ خ أ ه  ٤ّخ ـ  ي  ر  ُّٓ خٗ ض  أ   ً(28)﴾
(178)

ي ٝرو٢ ًٌُ 

٢ٛٝ طٌِْ ٖٓ ًخٕ ك٢ حُٜٔي  ،حُظٜٔش ٍٝىٛخ رٔؼـِس ًز٤َس ا٫ّ إٔ ٍكغ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ طِي

ٖ   ﴿ٛز٤خ، ٝطز٤ّٖ أٗٚ ٗز٢ رؼغ ُِلن ُٝٛن حُزخ١َ، ٣وٍٞ طؼخ٠ُ:  ٓ   ْ ِِّ  ٌ ٤ ق  ٗ   ً ح  ٚ  ه خُٞ  ص  اُ  ٤   ٍ خ  ٗ ك ؤ 

( ً ز ٤ّخ  ٛ ٜ ي    ٔ  ُ ٕ  ك ٢ ح خ ز ي  هللاَّ  29ً  ٢ِّ ػ  ٍ  اٗ  ً  آط خٗ ٢ ( ه خ ِ٘  ٢ ٗ ز ٤ّخ ؼ  ؿ   ٝ ٌ ظ خد    ُ خ  (30)ح  ٓ   ٖ ًخً أ ٣   ٍ ز خ  ٓ  ٢  ِ٘ ؼ  ؿ   ٝ

٤ّخً ) ً ٘ض   ض  ك   ٓ خ ى   ٓ خس    ً َِّ حُ  ٝ ٬س   َّٜ خٗ ٢ ر خُ  ٛ  ٝ أ   ٝ31) ﴾
(179)

ٌٌٝٛح ٍٛٞ ى٣ٍٖٝ ػٌحرخص  ،

                                                 
(1)

 .106-104ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ   
(2)

 (.21-16ٍٓٞس ٣َْٓ، ح٣٥خص )  
(3)

 (.28-27ٍٓٞس ٣َْٓ، ح٣٥خص )  
(1)

 (.31-29ٍٓٞس ٣َْٓ، ح٣٥خص )  
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٣وٍٞ ٤ٔٔل٢ ٖٓ ٓؼـِس ٝكيحء ٝرؼغ، حُظَحع حُي٢٘٣ حُحُلِٔط٢٘٤ ٝط٠ل٤خطٚ ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ط٠ٔ٘ٚ 

 حُ٘خػَ ك٢ أٝحهَ حُو٤ٜيس:
 

 ًْ ٗز٢ ك٤ي ؿَد»                             

 ًْ طؼٌد ٢ً ٣َطذ ٤ٌِٛٚ                              

 ػزؼخ طلخٍٝ ٣خ أر٢ ٌِٓخ ٌِٝٓٔش                              

 كَٔ ُِـِـِش                              

 ٝحٛؼي ٓؼ٢                              

« ٤ي َُِٝف حَُٔ٘ى أُٝٚ.٘ؼُ                              
 (180)

 

 

ٖٓ ٓظخَٛ  ٙرخ٩ٟخكش ا٠ُ ٌٛٙ حَُُٓٞ ٗـي حُ٘خػَ حٓظؼَٔ حَُِٓ ح٧ىر٢ ح١ٌُ حٓظٔي       

حُطز٤ؼش، ٖٝٓ ٝحهؼٚ حُٔؼ٤ٖ ٝٓٔخ ٣ل٢٤ رٚ، ٖٝٓ طِي حَُُٓٞ "ٍِٓ حُزلَ" ى٫ُش حُظ٤ٚ ٝح٤٠ُخع، 

ٛش ٝحُو٬ٙ، اٗٚ خٝطخ٣ٍوْٜ حُٔـ٤ي، اٗٚ حُٔظ ى٫ُش ِٓز٤ش ك٢ ك٤خس حُلِٔط٤٤٘٤ٖزلَ اً ٓؼَ حُ

 حُٔـٍٜٞ ٝح٧َٓ حُوخثق ٝحَُكِش حُزؼ٤يس:

 

 َ ىٛ٘ظ٘خ، ٛ٘خٗظ٘خلحُز» 

 .ٝؿَرظ٘خ ُٝؼزظ٘خ  

 ٝحُزلَ أٍٝ ٗيحث٘خ حُٔٔظؤِٛش  

 ٝحُزلَ ٍٛٞط٘خ  

 ٖٝٓ ٫ رَ ُٚ.  

« .٫ رلَ ُٚ..  
 (181)

 

 

 

حُوٞف ٖٓ َُِٝٛزش ٝحُوٞف، حَُٛزش ٖٓ ح٤٠ُخع،  حوطغ آهَ ٣ٜزق حُزلَ ٍِٓٝك٢ ٓ     

ٍٜٞ، ٌٝٛح ٓخ ٣ؼٌْ ٍٛٞس ـ، رَ ٖٓ ر٤َٝص ا٠ُ حُٔآهَ حُٜـَس، ٤ُْ ٖٓ كِٔط٤ٖ ا٠ُ ٌٓخٕ

 حُوٞف ٝح٤٠ُخع:
 

 

 ٝحُزلَ ٍٛٞط٘خ»                             

 ك٬ طٌٛذ طٔخٓخ                              

 ٢ٛ ٛـَس أهَٟ، ك٬ طٌٛذ طٔخٓخ                              

                                    (...) 

                                                 
(2)

 .123ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ  حُٔخرن، ٙ   
(3)

 .107حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ   
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« ٢ٛ ٛـَس أهَٟ ا٠ُ ٓخ ُٔض أػَف.                              
 (1)

 

 

ٓـٔٞػش ٖٓ حُي٫٫ص حُٔوظِلش ُيٍؿش أٗٚ أٛزق ٍِٓح ٬ُِٜى  ٌظٌٌِ٘ٝٛح أٛزق حُزلَ ٣      

 ٝحُٔٞص:

« .٣طِن حُزلَ حَُٛخٙ ػ٠ِ حُ٘ٞحكٌ»                              
 (2)

 

 

ك٤غ ُْ طؼي حُي٫ُش ح٤ُِٗٞش كز٤ٔش »"حُِٕٞ ح٧ر٤ٞ" ٝٗـي ى٣ٍٖٝ هي حٓظؼَٔ ٍِٓح آهَ ٝٛٞ      

«سحُٔؼـْ ٝحُز٬ؿش حُٟٔٞٞػش، رَ طٔظٔي ه٤ٔظٜخ ٖٓ كًَش ح٤ُٔخم ٝؿي٤ُش ر٤٘ش حُو٤ٜي
(3)

ح١ٌُ ، ٝ

ًَ ح٤ٗ٧خء حُظ٢ ٣ظليع ػٜ٘خ ٣ـؼِٜخ اً ْ ٣ؼي ٣لَم ر٤ٖ ح٧ُٞحٕ ح٧هَٟ، ٖ حُٞحهغ، كِػحرظؼي ك٤ٚ 

ر٠٤خء، كي٫ُش ح٧ر٤ٞ ُْ طؼي ُٞٗخ ٤ِٔٓح ػٖ ح٧ُٞحٕ ح٧هَٟ، رَ أٗٚ َٝٛ ُيٍؿش إٔ ٗل٠ طؼيى٣ش 

 ح٧ُٞحٕ ك٤٘ٔخ ؿؼَ ًَ ٢ٗء أر٤ٞ:

 

 

 

 

 ٝحُزلَ أر٤ٞ»

 خءــٝحُٔٔ

 ه٤ٜيط٢ ر٠٤خء

 ٝحُظٔٔخف أر٤ٞ

 ٞحءــُٜٝح

 ٝكٌَط٢ ر٠٤خء

 ًِذ حُزلَ أر٤ٞ

 :ًَ ٢ٗء أر٤ٞ

 ر٠٤خء ىٛ٘ظ٘خ

 ر٠٤خء ٤ُِظ٘خ

 

___________________________________ 

 
 

 .15، صالسابق محمود دروٌش، المصدر  (1)
 .54نفسه، ص المصدر   (2)
 .186ابراهٌم رمانً، المرجع السابق، ص   (3)
 

 خـٝهطٞط٘ 

 ٌٝٛح حٌُٕٞ أر٤ٞ

 أٛيهخث٢

 ٬ٔثٌش حُٜـخٍٝحُ
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« .ٍٝٛٞس ح٧ػيحء
 (182)

 

 

 

ػ٘يٓخ إ حُٔؼَٝف ك٢ ػوخكخص حُ٘ؼٞد إٔ حُِٕٞ ح٧ر٤ٞ ٛٞ ٍِٓ ح٬ُّٔ ٝحُلَف ٝحُٔؼخىس        

 َ ـخٍ ػ٘يٓخ ٣وظَٕ ح٧ٓــِٕ ٝح٫ٗيػـِ حُلــَّٝ ر٤٘ٔخ ٛٞ أ٠٣خ ٍٓـِؼَُف ـ٣وظَٕ ح٧َٓ رلٔظخٕ حُل

 ٞحٕ، ٌُح ـٚ رخ٧ُـيس كوي اكٔخٓـ، ٝى٣ٍٖٝ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜخءـِٝحٍ ٝحُل٘ـِ حُـرٌلٖ ح٤ُٔض، أ١ ٛٞ ٍٓ

ٗـيٙ ٫ ٣لَم ر٤ٖ ح٧ر٤ٞ ٝح٧ُٞحٕ ح٧هَٟ، كـؼَ ُٕٞ حُزلَ ٝحُٔٔخء أر٤ٞ ٍؿْ إٔ ٬ًٛٔخ 

ّٕ طٍٜٞٗخ حُؼخى١ ُٜٔخ  ٓخظٔٔخف أر٤ٞ ٍؿْ إٔ ُٞٗٚ ٍٓخى١، أأٍُم، ٝحُ ح٬ُٔثٌش ٝحٌُٕٞ كب

ٝحٌُٕٞ ٖٓ ػيّ، ٌُٜح ٣ٌٖٔ ١٧ ٝحكي ّٓ٘خ  ِٞهش ٖٓ ٍٗٞر٤ٞ، ٧ٕ ح٬ُٔثٌش ٓو٣ٞك٢ رؤٕ ُٜٞٗٔخ أ

ٝك٢ ه٤ٔظٜخ ك٬ ح٧ٍُم ٫ٝ ًٝٔخ ٣َ٣ي، ٝرٌٜح حٓظٞص ًَ ح٤ٗ٧خء ك٢ ٓؼ٘خٛخ إٔ ٣ِٜٞٗخ ًٔخ ٗخء 

 .٫ٝ ح٧ٓٞى أهٌ كوٚ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس، كخُ٘خػَ ٛ٘خ ىهَ ػخُْ حُٔظخٛش  َُٓخى١ح
 

ًٔخ ٛخث٬ ٖٓ حَُُٓٞ ٝحُي٫٫ص حُٔظ٘ٞػش ٝحُظ٢ ٝح٬ُٔكع إٔ ى٣ٍٖٝ هي ؿٔغ ك٢ ه٤ٜيطٚ        

طٞك٢ رظٞحَٛ حُؼوخكخص ٝٝكيس حُظَحع، ٝطزَُ هيحٓش أٍٝ كِٔط٤ٖ، أٍٝ حُي٣خٗخص ٝحََُٓ 

ُٚ حُ٘خػَ ٝأٍٝ حُٔؼـِحص، ٌٛٙ ح٣َُِٓش حُٔٔظؼِٔش ٓ٘لض حُوخٍة حُويٍس ػ٠ِ هٍٞ أًؼَ ٓٔخ هخ

ًخٕ حُٔظِو٢ ٫ ٣ظلن ٓغ أكٌخٍ حُ٘خػَ ٣ٝوظِق كظ٠ ٝإ  ،ح٩ريحعٌٝٛح ٛٞ  ك٤ٜخ، ٌٝٛٙ ٢ٛ حُزَحػش

 ٓؼٚ ا٫ أٗٚ ٤ٓ٘لؼَ ٣ٝظلخػَ ٓؼٚ.

 

ّٕ حُظـَرش حُ٘ؼ٣َش       ػ٠ِ ح٤ُٔطَس  هيٍطٚطزَُ  طٔؼلٚ ك٢ ر٘خء ه٤ٜيطٚ ٝ "ٓلٔٞى ى٣ٍُٖٝ"ا

، ٖٝٓ ػْ ٗلٜ٘خ رخُؼٞح١ق حُٔ٘خٓزش ُٜخ ٤ُئػَ رٜخ ػ٠ِ أكخ٤ْٓ ٝٓ٘خػَ حُٔظِو٢، ٙػ٠ِ أكٌخٍ

 خُٚ ٝطلخػِٚ ٓؼٚ.٣ٝلـَ حٗلؼ

 

 

 
 

 

 انجُُخ انكجشي: -2-2

: حًٌٍُٔٞس ٓخروخ ٠ُ حُوٞحػي حٌُزَٟا حٓظ٘خىححُز٤٘ش حٌُزَٟ  طؼ٤٤ٖٓٔخ ٓزن  حٗط٬هخٓ٘لخٍٝ       

ٌُٖ هزَ ًُي ٣ـذ ػ٤ِ٘خ حُظؼ٣َق رٌَ  ،ْ، ُِظؼَف ػ٠ِ ٝظ٤لظٜخ ح٩ؿَحث٤شحُلٌف، حُز٘خء، حُظؼ٤ٔ

 ػ٤ِٔش ػ٠ِ كيٟ:

 

 :زفــانذ ●

                                                 
(1 )

 .117-115ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ  حُٔخرن، ٙ    
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١َٗخ  خٞ كٌف ًَ ح٧كيحع حُٔٞؿٞىس ٟٖٔ حُٔوطغ ح٢ُٜ٘ ٝحُظ٢ ٫ ٣ٔؼَ ٝؿٞىٛٛ      

 ٣ٍَٟٝخ ُظؤ٣َٝ حُو٠خ٣خ ح٬ُكوش ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ح٢ُٜ٘.

 

 بء:ــانجُ ●

ؿ٣َٛٞش ٓوٞٓش ُٔلّٜٞ أٝ »ػ٤َٟش، ٝاّٗٔخ ٧كيحع  عيحك٤ُْ ٧ حهظِحٍٛٞ ػزخٍس ػٖ       

ٝأٓزخد  ،ٔخ طوٜٚ أٓزخد حُلٞحىع ٝٗظخثـٜخً ش أٝ ٓظٞهؼشكطوٜٚ ػ٬ِ ٓظؼخٍ (...)ٓخا١خٍ 

ٝحُظَٜكخص             ٝ  ٝحُٞهخثغ حُٔظ٘خرٌش حُظؼو٤ي ،ح٧كؼخٍ ٝآػَٛخ، ٝح٧كؼخٍ حُظ٤ٜٔي٣ش ٝحُٔٔخػيس

 ،حُؼخُْ( حُٔظؼِن رخ٢ُ٘ء، )حُِٓخٕ، حٌُٔخٕ (حُل٠خء حُٔل٤ط٢) ه٤َح، ًٔخ طوٜٚ أح٧ؿَحٝ

«ٝحُلؼَ ٝحُليع.
(183)

 
 

 :ىــانتؼًُ ●

طيٍ ػ٠ِ »٢ٛٝ طظؼِن أ٠٣خ رلٌف ٝحهظِحٍ حُٔؼِٞٓخص حُـ٣َٛٞش، ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص حُٔوظُِش       

 ُظٜخ ػ٠ِ كيع ٣ٞؿي ك٢ أػ٠ِ َٓطزشهٞحٙ ؿ٣َٛٞش ٝػَِ ٝطَح٤ًذ ٝٗظخثؾ ٝؿ٤َٛخ، ٓؼَ ى٫

 ٝأٖٓ ؿٜش ح٫هظِحٍ ك٢ كي ًحطٚ رَ ٖٓ ؿٜش حُظؤ٤ُق ٤ُْ ٣٘زـ٢ إٔ ٣٘ظَ ا٤ُٜخ حُٔؼِٞٓخص  ٝ (...)

«خؽ.ح٫ٗيٓ
(184)

 

 

 ٝػ٠ِ ٌٛح طٌٕٞ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص ك٢ حُو٤ٜيس ًٔخ ٢ِ٣:      

 

 

 

 

 

 

  شـــػُبط

 ىعـانًىض

خ ــانجُُ شيــذ انكجــانمىاػ

 شيــانكج

 انتؼًُـى بءـانجُ زفـانذ

                                                 
 .201، ص استقصاء البحث فً الخطاب الداللً والتداولً فان دٌك، النص والسٌاق   (1)
 .202، المرجع نفسه   (2)
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حكظ٠خٕ ر٤َٝص 

 ُِو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش

  

 ر٤َٝص حُٔؤٟٝ ٝحُٔوزؤ

   
 

 

ٓـ
يح
ه

ــ
ٝ

ٍ
٧
 ح
ـش
ـ

 

 

 

حُٜٔٞى حُؼظ٤ْ 

 ٔط٢٘٤ُِ٘ؼذ حُلِ

  

حُظ٘زغ رخ٧ٍٝ كو٤وش 

 ٓطِوش

 

 

حُٔٞص كو٤وش 

 ًزَٟ ٓٞؿٞىس

 
 

 

 

 

 

 ًَ ٢ٗء هخٟغ ُِٔٞص

  

ُٓخٕ  ٌٛح

 حُظوخطَ

 

 

ّٕ  ،٣ل٤َ ػ٠ِ ؿخٗذ ٖٓ حُٞػ٢ حُؼ٤ٔن ،ه٤ٜيس "ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ"ك٢ إ حُظؤَٓ         رؤ

 ،٘خَٛ حُٟٔٞٞعحُؼ٘خَٛ حُِٔوٜش اّٗٔخ هخٓض رٔوظ٠٠ طؤ٣َٝ حُز٠٘ حُظ٤ًَز٤ش حٌُٔٞٗش ُؼ

ّٕ ٌٛٙ حُو٤ٜيس ٢ٛ ر٤٘ش ٤ًِش ٓظ٬كٔش ح٧ؿِحء ٣ٌَ٘  ،ٟٖٔ ا١خٍ ػخّ ٣َٜ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ا٠ُ أ

 .ٖٓ ٗٚ ٓ٘ٔـْ ٓغ ٗلٔٚ ٝٓ٘ٔـٔخ ٓغ ٤ٓخم حُٟٞغ حُٔٞؿٞى ك٤ٚ حًَ ػَٜ٘ ٜٓ٘خ ؿِء

 

ٖٝٓ ؿ٤َ حٌُٖٔٔ ىٍحٓش حطٔخم ٝحٗٔـخّ حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ حُلي٣غ، ىٕٝ حُظطَم ا٠ُ حُوخك٤ش        

ا٣وخػ٤ش  ،ٗل٣ٞش ،طٌَ٘ ٝهلش ى٤ُ٫ش»اً  حُظ٢ طؼظزَ ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُٔئٓٔش ُز٘خء حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ،

«ٝك٣َظٚ ح٤ُٓٞٔو٤ش ،ٝطلُٞٚ حُظ٤ًَز٢ ،ٖٓ طيكوٚ حُي٢ُ٫ ،طلي ٖٓ ٜٗخ٣ش حُز٤ض
(1)

، ٝطؼٞى ٌٛٙ 

غ ؿَّ ٖٓ حُٔ٘خًٍش ك٢ ر٘خء حُُٕٞ، ٝطؤى٣ش حُٔؼ٠٘، ا٠ُ طٞه٤»ح٤ٔٛ٧ش ا٠ُ حُٞظخثق حُظ٢ طئى٣ٜخ 

«ح١َُٝ حُٔٞكي، ٝطٞه٤غ ؿَّ حُوخك٤ش ٓغ ٓخثَ هَحٍحص ح٧ر٤خص
(2)

 . 
 

آهَ ٓخ٤ًٖ٘ ك٢ حُز٤ض ٓغ حُٔظلَى ح١ٌُ ٣ٞؿي هزَ أٍٝ ٣ٌٖٛ ٢ٛ  حُؼ٤َٟٕٝٞ ٝحُوخك٤ش ػ٘ي       

ٔظؼخٍف ٌٝٛح ٛٞ حُ ،ح١َُٝ كٜٞ حُلَف ح١ٌُ ٣ظٌٍَ ك٢ آهَ ًَ ر٤ض ٖٓ حُو٤ٜيس أٓخٝ ،ٔخ٤ًُٖ٘ح

ح١َُٝ ٛٞطخ  ك٤غ ٣ٔؼَ ُظو٤ِي١، ٝ هي أٛزق ح٧َٓ ٓوظِلخ رخُ٘ٔزش ُِ٘ؼَ حُلَػ٤ِٚ ك٢ حُ٘ؼَ ح
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، ٝهي ٣ظلن ٝكوخ ُٔخ ٣لظخؿٚ ح١٩خٍ ح٤ُٓٞٔو٢ حُؼخّ ُِٔطَ أٝ ٓظ٘و٬ ٣وظِق ٖٓ ٓطَ ا٠ُ آهَ

 ح٧ٓطَ.

 

ك٢ ه٤ٜيطٚ ًٌٝح كَف ح١َُٝ  "ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ"ُٝٔؼَكش ٗٞع حُوخك٤ش حُظ٢ حػظٔيٛخ        

 ٗٔظيٍ رزؼٞ حُٔوخ١غ ُظ٤ٟٞق ًُي: ،حُطخؿ٢ ػ٤ِٜخ

 

 - ػخ١ٍ   -)ٛخ١ٍ   ٓطَح( ؿخءص حُوخك٤ش ك٤ٚ ًٔخ ٢ِ٣: 59ك٢ حُٔوطغ ح٧ٍٝ ح١ٌُ ٣ظٌٕٞ ٖٓ )       

-ًح١ٍ   -ػخ١ٍ   -ػخ١ٍ   -ىح١ٍ   -ٛخ١ٍ   -ػخ١ٍ   -ٗخ١ٍ   - ؿخ١ٍ   - كخ١ٍ   - ٍح١ٍ   -ٓخ١ٍ   - ظخ١ٍ  

( ؿخ١ٍ   -ؿخ١ٍ   -ٓخ١ٍ   -ٓخ١ٍ   -ٛخ١ٍ  
(3)

 ،)حٌٍُٔٔٞس ٝ حُٔ٘زؼش( 'حَُحء'ٛ٘خ ٛٞ  كخ١َُٝ، 

حُٔوظَٗش رلَف  'حَُحء'ُْ ر٤َٝص(، ًٔخ ٗـي َٔس ك٤ٜخ حٌٗٔخٍ ٝأُْ )حٌٗٔخٍ ٝ إٔ حٌُأٝحُٔؼَٝف 

ٝء ك٢ ا٣وخػٚ يحُِٔٔٝؽ رخُز٢ء ٝ حُٜ ٝ حَُحء ٛٞص ٓـٍٜٞس ٣٘خٓذ ريح٣ش حُٔوطغ ء'،٤ُخحُٔي 'ح

 رلؼَ كَف حُٔي.

 

ٓ   ٝٛٞ 'ح٤ُْٔ' حُٔوظَٗش رلَف حُٔي 'ح٧ُق'هَ ١ٍٝ آ ػْ ٣ؤط٢ ٓوطغ آهَ رلَف        ٓ   -خ  ) ٓخ  -خ  ٓخ

  ٓ ٓ   -خ  ٓخ ٓ   -خ  ٗخ ٓ   -خ  ٓخ خ   -خ  ٓخ  ٓ خ   -ٓخ  ٓ خ   -ٓخ  ٓ خ   -٫  ٓ ٓ  ٓ -ٍح ٓ   -خ  خ (خ  ٫
(4)

' ُق'ح٧ا٠ُ  'ح٤ُخء'خُٔي حٗظوَ ٖٓ ك ، 

 ٣ؼ٤ٜ٘خ حُ٘خػَ.ٗٚ ُؼذ حُيٍٝ ٗلٔٚ ٝٛٞ حُظزخ١ئ ٝ حُٜيٝء ح١ٌُ ٣ٟٞق كخُش حُلِٕ حُظ٢ ا٫ أ
 

 

 

__________________ 
 .217سابق، ص المرجع ال إبراهٌم رمانً، ( 1)
، الصفحة نفسها.ع نفسهجالمر ( 2)

 

ٌنظر ( 3)
 

 .15 -05سابق، ص المصدر ال محمود دروٌش،
 . 19-15المصدر نفسه، ص ٌنظر  ( 4)

ٍ  ُوخك٤ش طظـ٤َ كًَش ح٣٩وخع ك٢ ح طظٞحَٛ كًَش ح١َُٝ ٝ حُوخك٤ش كظ٠ٝ          -ٞ  ٗخػ   -ٞ  ٗخػ   -ٝ  )كَ

ٍ   -ٞ  ٍحػ   -ٞ  ٫ػ   ٍ   -ٝ  كَ ٍ   -ٝ  كَ (ٞ  ٗخػ   -ٞ  ٗخػ   -ٞ  ٗخػ   -ٞ  ٗخػ   -ٝ  كَ
(1)

هخك٤ش  ٛ٘خ ً ٣ٌٍَ حُ٘خػَ، ا 

'( ٝٛٔخ حُٞحٝ'ًحص حُلًَش ح٠ُٔٔٞٓش ٝ حُٔ٘زؼش رلَف حُٔي ) 'حَُحء ٝحُؼ٤ٖ'  'كٍَٝ ٝ ٗخػٞ'

 ًَش ٓٔخ ٣ؼط٢ طآُلخ ٝ ا٣وخػخ.ٛٞطخٕ ٓـٍٜٞحٕ ٓظوخٍرخٕ ك٢ حُٔوَؽ ٝحُل

 

 ُو٤ٜيس،٫ ٣٘طزن ػ٠ِ ٓـَٔ ح ،ٕ ٓخ طِٞٛ٘خ ا٤ُٚ ٖٓ ٟٝٞف حُوخك٤ش ك٢ حُٔوخ١غ حُٔخروشا     

، ٌٝٛح ٛٞ حُظـي٣ي ح١ٌُ حُوخك٤ش طٔخٓخ ُظلَ ٓلِٜخ ظٞحَٛ أهَٟ ًخُـ٘خّ ٓؼ٬أك٤خٗخ ك٤غ طوظل٢ 

ٌُٖ اًح ػيٗخ  لؼ٤ِش ٓليىس ٝ ٫ رزلَ ٓؼ٤ٖ،ٚ رظُْ ٣و٤ي حُ٘خػَ ٗلَٔٝٛ ا٤ُٚ حُ٘ؼَ حُلَ كي٣ؼخ، اً 

٢ٛ حُظ٢ كِض ٓلَ  ا٠ُ ٌٛٙ حُٔوخ١غ ٗـي إٔ ٤ٓٞٓو٠ ح٧ُلخظ حُيحه٤ِش حُ٘خطـش ػٖ طٞح٢ُ ح٧كؼخٍ

 -٣ؼِٕٔٞ -٣ُٞيٕٝ -٣ٔخكَٕٝ -و٣ٕٞطِّ  -٣ظِٝؿٕٞ -٠٣طـؼٕٞ -٣َٕٝيػّ  -) ٣وٜلٕٞ حُوخك٤ش

َّ  -٣ـِٕٔٞ -ّٕٞٔ ٣ٔ -٣ٕلظَٗٞ -٣ٕٞـطّ  -٣َٛيٕٝ -٣ظـُٕٞٞ -٣ظلويٕٝ -٣وطؼٕٞ ٌٝٛح ، ُٕٝ(٣ط
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رٟٞؼٜخ حُوي٣ْ ر٘ٞع  ، كؤُِّ ٗلٔٚ ٓلَ حُوخك٤ش٣يٍ ػ٠ِ ٓويٍس حُ٘خػَ ك٢ حُظ٣ٞ٘غ ٝ حُظ٣ِٖٞٓخ 

 ٍَس.ـش حُٔظلـٖٓ حُوخك٤ؿي٣ي 

 

- خ  حػ  رؼيٛخ ػخى ى٣ٍٖٝ ٩رَحُ حُوخك٤ش ٝكَف ح١َُٝ ك٢ حُٔوخ١غ ح٧ه٤َس ٖٓ حُو٤ٜيس ) ى         

(خ  ػ  حى   - خ  خػ  ك   - خ  ػ  ٫   - خ  حػ  ٍ   - خ  حػ  ى   - خ  خػ  ػ   - خ  خػ  ١   - خ  خػ  ٗ   - خ  حػ  ى  
(2)

. 

 -ط٤ش ) ُِؼَد  وٞحك٢ ح٥ك٢ حُ شخء حُٔخً٘حُٔي ا٠ُ كَف حُز 'أُق'رحُٔوظَٗش  'حُؼ٤ٖ'ٖٝٓ        

(رِؼَد    -ِٟؼَد    -ِٓؼَد    -ٍُؼَد    -ُِؼَد  
(3)

٤ُؼٞى َٓس أهَٟ ك٢ حُٔوطغ ٗلٔٚ ا٠ُ   

ٍ   'أُق'ٓغ  'ُؼ٤ٖح'كَف   -خ  خػ  ط   -خ  حػ  ى   -خ  خػ  ٗ   -خ  حػ  ى   -خ  حػ  ى   -خ  حػ  ٍ   -خ  حػ  ى   -خ  خػ  ٟ   -خ  حػ  ى   - خ  حػ  حُٔي  )

(خ  حػ  ى   -خ  ػ  ٫   -خ  حػ  ى  
(4)

. 
 

ٌٌٝٛح ٣٘ز٢٘ ا٣وخع حُو٤ٜيس ك٢ ٜٗخ٣ظٜخ ػ٠ِ ٗلْ حُٞط٤َس حُظ٢ ًخٕ ػ٤ِٜخ ك٢ حُزيح٣ش، ك٤ٜٔ٘ش        

ذ ك٢ حُز٢ء ٝ حُٜيٝء، ٌُٖٝ ٍؿْ ٌٛح حُز٢ء ا٫ إٔ كَٝف ح١َُٝ حُٔـٍٜٞس كَف حُٔي ًخٕ حُٔز

 ٓـَٔ حُو٤ٜيس. ػ٠ِحُزخء' أػطض ك٢ ٗلْ حُٞهض أؿٞحء حُلٔخٓش  -'حُؼ٤ٖ

 

 

_______________ 
(1 ) 

٣٘ظَ
 

.39-35ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ 
 

(2)
 .71-70، ٣ٙ٘ظَ حُٜٔيٍ  ٗلٔٚ 

(3)
 .98-٣95٘ظَ حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ  

(4)
.104-99، ٙ حُٜٔيٍ ٗل٣ٚٔ٘ظَ  

 

 

 

         ٚ ٚ   -ًٔخ حٓظؼَٔ ى٣ٍٖٝ ك٢ حُٔوطغ ح٧ه٤َ حُوخك٤ش حُظخ٤ُش ) ٓٔؤُ ِٜٔٓ-   ٚ ُِٜٓ-   ٚ ٚ   -ٓٔؤُ  -ه٘زِ

  ٚ ٚ   -ٓ٘زِ ٚ   -ٓوزِ ٚ   -كُٞٝ ٚ   -ِٓرِ ٚ   -َٓكِ ٚ   -ٍٗلِ ٚ   -ٓٔؤُ ٚ   -ٓوِٜ ٚ   -ٓٔيُ ٚ   -ٓ٘زِ ٌِ٤ٛ-   ٚ  -ؿِـِ

  ٚ ٙ   -كُٞٝ ٚ   -ؿَٔ ٙ  ػ  -ٗؼِ ٍٞ-   ٚ ٙ   -ٍكِ ٚ ( -كٌَ ىُٝ
(1)

. 

ك٢ ٌٛح حُٔوطغ حهظخٍ حُ٘خػَ 'حُٜخء' حُٔخً٘ش ًلَف ١ٍٝ ُوخك٤ظٚ ٓزوظٜخ كَٝف ٓـٍٜٞس        

'حَُحء ٝح٬ُّ' كَكخٕ ٓـٍٜٞحٕ ُحىطٜٔخ حُلظلش ٟٝٞكخ ًٟٞٞف حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش    لٓظلًَش، 

 .- ٛخؿْ حُ٘خػَ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس -
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___________________ 
 (1)

 .124-117، ٙنحُٔخرحُٜٔيٍ  ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  ٣٘ظَ  

 

 :ــخــبتًـــــخ

 

ٝحٗٔـخٓٚ حطٔخم حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ حُلي٣غ  ٓلخُٝش حًظ٘خفأَٗٗخ ك٢ ٓويٓش ٌٛح حُزلغ ا٠ُ        

ػْ كخُٝ٘خ  ،حُلَٜ ح٧ٍٝ رٔط٘خٛخ ك٢ٖٓ ه٬ٍ ح٧ىٝحص حُٔوظَكش ٖٓ ١َف حُـَر٤٤ٖ، ٝحُظ٢ 

ؾ ـا٠ُ حُ٘ظخثٝأىٟ ر٘خ حُزلغ ٢" ك٢ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ، ـَ حُؼخُـق حُظـػ٠ِ ه٤ٜيس "ٓي٣ ططز٤وٜخ

  ش:ــحُظخ٤ُ
 

 

 

 

 

 

-حُ٘وي ح٧ىر٢ -٣ٌٖٔ ربػخىس حُوَحءس ُِٔؼط٤خص حُٔٞؿٞىس ك٢ حُظَحع حُؼَر٢ حُوي٣ْ :)حُز٬ؿش●      

ٝرؼؼٚ ٖٓ ؿي٣ي ػٖ ٣َ١ن ٤ٛخؿش ٗظ٣َخص ؿي٣يس ُٜخ  ٌح حُظَحعٛ حُظل٤َٔ ٝػِّٞ حُوَإٓ( طط٣َٞ

ٝٓخ حُـٜٞى حُظ٢ ػَٟ٘خٛخ ك٢  خَٛس،و٢ ٓغ حُ٘ظ٣َخص حُـَر٤ش حُٔؼهٜخثٜٜخ ح٤ُِٔٔس، ٝطِظ

ّٕ حُ٘ٚ حُؼَر٢ ٣ِٔي ك٢  رلؼ٘خ ا٫ ى٤َُ ػ٠ِ ٛيم ٌٛح ح٧َٓ. ٝ حُؼٞىس ا٠ُ حُظَحع ٫ ٣ؼ٢٘ أ

رَ طؼ٢٘ اك٤خء ٌٛٙ ح٩ٜٓخٓخص رخػظزخٍ إٔ ك٤ٜخ  ،حطٔخهٚ ٝحٗٔـخٓٚ ٓز٬٤ ٓوخُلخ ُِ٘ٚ حُـَر٢
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ىس ؿ٤٘ش ٝهٜزش ٣٘زـ٢ ط٤ٜ٘لٜخ ٝاػخىس ٫ طوَ أ٤ٔٛش ػٖ ح٫هظَحكخص حُـَر٤ش، ٝك٤ٜخ ٓخ حأكٌخٍ

طَط٤زٜخ ٖٓ ؿي٣ي، كظ٠ إٔ ٛ٘خى رؼ٠خ ٖٓ ٌٛٙ ح٩ٜٓخٓخص ٣ٌٖٔ إٔ ط٤٠ق أ٤ٗخء ًؼ٤َس ا٠ُ 

حُ٘ظ٣َش حُظ٢ حُٔوظَكخص حُـَر٤ش، ٖٓ ًُي إٔ "حُـَؿخ٢ٗ" حُظو٠ ك٢ ٍأ٣ٚ كٍٞ ىٍٝ حُٔظِو٢ ٓغ 

٠ أٗٚ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ كٌَس خرش، كظحُظِو٢ ح٧ىر٢ ٝ حُظؤػ٤َ ٝح٫ٓظـ ٗ٘ؤص ك٢ حُـَد ٢ٛٝ ٗظ٣َش

طؤ٤ْٓ ٗظ٣َش ػٖ َإ٣ش ٝٛٞ ٣ظليع ٌٛٙ ح٤ُيح ػ٠ِ ًخٗض طؤً "ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ"ُحُ٘ظْ 

١خؿ٢٘" َٓطز٢ رخ٤ُٔخم حُ٘ل٢ٔ، ًٔخ ٗـي إٔ حُٔٔظٟٞ حُظيح٢ُٝ ػ٘ي "كخُّ حُوَ ح٫ٓظوزخٍ ٝ حُظِو٢.

٣ي"، رَ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ ىٕٝ ٓزخُـش إٔ ٓخ ؿؼِٚ ٣وظَد ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ أكٌخٍٙ ٖٓ ٗظ٣َش "كخٕ ى ٌٝٛح

 .١َخؿ٢٘ ٓزن حُـَد رـٜٞىٙكخُّ حُو
 

 

 

 

 

 

 

٣ظَٜ ؿ٤ِخ كخػ٤ِش ػ٘خَٛ ح٫طٔخم ػ٠ِ حهظ٬كٜخ ك٢ طلو٤ن حص ح٫طٔخم ػَٟ٘خ ٧ىٝ رؼي●      

 ك٤غ: حُظَحر٢ ٝ حُظ٘خٓن حُ٘ي٣ي ر٤ٖ أؿِحء حُو٤ٜيس

 

ِش ػ٠ِ حهظ٬ف أٗٞحػٜخ: حُٔظٌِْ، ٗٞع حُ٘خػَ ك٢ طٞظ٤ق ح٠ُٔخثَ حُٔظِٜش ٝحُٔ٘لٜ -1   

َ ػ٠ِ حُ٘خػَ ٫ أٗٚ حهظٜأك٤خٗخ ٓزٜٔخ ٝؿخ٠ٓخ ا ٚ ريححُٔوخ١ذ، حُـخثذ، رخَُؿْ ٖٓ إٔ َٓؿؼ

 ش ـٍٞس حُو٤٠ـ٢٘، ػ٠ِ حُؼَد ٝ ػ٠ِ حُؼيٝ، اٗٚ ٣ٌَٔ ٛـذ حُلِٔط٤ـًحطٚ، ػ٠ِ ١ٝ٘ٚ، ػ٠ِ حُ٘ؼ

 
 

 

 

 ٠٣ٝل٢ ػ٤ِٚ ٓٔلش ٖٓ حُـٔٞٝ ُِظؼٔن حُلِٔط٤٘٤ش رَٔؿؼ٤ش ح٤ٔ٠َُ، كَٔس ٣ظَٜٙ َٝٓس ٣ول٤ٚ 

ُظ٢ ؿؼِٜخ ه٤٠ش ًَ أًؼَ ك٢ ٠ٕٓٔٞ حُو٤ٜيس، ٝحُظٞٓغ ك٢ كٜٜٔخ، كظ٠ ٗلْٜ رٌُي ه٤٠ظٚ ح

ًٔخ ٗـي ى٣ٍٖٝ هي  ٍٞ ا٠ُ ؿ٤ٔغ أهطخٍ ح٧ٓش حُؼَر٤ش.ٕ ٛيف حُؼيٝ ٛٞ حُٞٛحُؼَد، هخٛش ٝأ

ا٠ُ حُ٘خػَ ًحطٚ، ا٠ُ حُيٍٝ  حٓظؼَٔ أٓٔخء ح٩ٗخٍس رٌَ٘ ٫كض ٬ُٗظزخٙ، ٝحُظ٢ ريٍٝٛخ أٗخٍص

حُؼَر٤ش حُظ٢ طظلَؽ ػ٠ِ ٓؤٓخس حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤، ا٠ُ ح٧ْٓ ٝ ا٠ُ حُطز٤ؼش... كوي ٓخٛٔض ٌٛٙ 

رخَُؿْ ٖٓ إٔ حُـخُذ ػ٤ِٜخ  ،ح٩ٗخٍحص ك٢ حَُر٢ حُوز٢ِ ٝ حُزؼي١ ُِؼ٘خَٛ حُٔٞؿٞىس ك٢ حُو٤ٜيس

٠ أىٝحص حُٔوخٍٗش حُظ٢ طزو٠ ٓؼِٜخ اٟخكش اُ ز٢ِ ًٜٞٗخ طَر٢ ػَٜ٘ رؼَٜ٘ ٓخرن.ٛٞ حَُر٢ حُو

ًٜٞٗخ ط٤َ٘ ا٠ُ حُظ٘خرٚ ٝ حُظوخُق  ،ٓلخٍ ٓؼَ ح٠ُٔخثَ ٝأٓٔخء ح٩ٗخٍس طئى١ ٝظ٤لش حطٔخه٤ش ٫

 حُٔخػَ ك٢ حُو٤ٜيس.

 

ٌف ًِٔخص ىٍٝ حُظ٣ٞ٘ن ك٢ رؼٞ حُٔوخ١غ ٖٓ حُو٤ٜيس، اً ػٔي حُ٘خػَ ا٠ُ كحُلٌف  أىٟ -2  

 .أؿِحثٚخء حُ٘ٚ ٝهِن حٗٔـخّ ر٤ٖ ٘خًٍش ك٢ ر٘طظَى ُِٔظِو٢ ٓـخ٫ ُِٔ
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ِح هخٛخ، ًُٝي خٓي أؿِحء حُو٤ٜيس، ٝاػطخثٜخ ط٤ّٔ حَُٞٛ ىٍٝح ٗل٣ٞخ ٜٓٔخ ك٢ طٔ أىٟ - 3   

٧ٗٚ ػَٔ ػ٠ِ طو٣ٞش ح٧ٓزخد حَُحرطش ر٤ٖ ح٧ٓطَ ٝحُـَٔ ٝ حُٔلَىحص ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ كظَٜص 

كبٕ  ،ػ٠ِ حطٔخم حُو٤ٜيس ٝطَحرطٜخ ػ٬ٔهي ، كبًح ًخٗض ح٩كخُش ٝ حُلٌف ح٧ؿِحء حُٔوخ١غ ٓظٌخِٓش

ػٖ ٣َ١ن ػيس ٍٝحر٢: حُٞحٝ، ح٬ُّ، حُلخء، أٝ...  َٔ ػ٠ِ طلو٤ن ح٫طٔخم حُٞظ٤ل٢ ُٜخحَُٞٛ ػ

ٝا٠٣خف ه٤٠ش ١ٝ٘ٚ ح٤ُِٔذ،  ،ٝاريحء ٍأ٣ٚ ،ٌٛح ٓخ ػٌْ ٗل٤ٔش حُ٘خػَ حُٔظٔخٌٓش ٩ػ٬ء ًِٔظٚ

 ْٜ ٝطٔخٌْٜٓ.ٝٛٞ رٌُي ٣ؤَٓ ٣ٝلِْ ك٢ ٜٗٞٝ حُؼَد ٖٓ ٓزخطْٜ ٝ طَحرط

 

اً ٫ ٣و٠غ ُٞٓخثَ ٤ٌِٗش ك٢  ،ك٢ حُو٤ٜيس ك٠ٍٞحًخٕ ح٫طٔخم حُٔؼـ٢ٔ حُؼَٜ٘ ح٧ًؼَ  - 4  

ك٢  ٗؤْ ا٠ُ ه٤ٖٔٔ ٓخْٛ ًَ هْٔح ٝهي َ ٝٓلخٍ ا٤ُٚ.٫ٝ ا٠ُ ػَٜ٘ ٓل٤ ،ر٤ٖ ػ٘خَٛٙ حَُر٢

حُ٘خػَ  ػ٠ِ ٣يح١ٌُ أٛزق ط٘خٓن أؿِحء حُو٤ٜيس ٝط٠خٜٓخ، ًٝخٕ ًُي آخ ػٖ ٣َ١ن حُظ٣ٌََ 

حُٔؼخَٛ طو٤٘ش ٛٞط٤ش رخٍُس طٌٖٔ ك٢ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حٌُِٔخص ٝحُؼزخٍحص ًؤٛٞحص أًؼَ ٓٔخ ٣ؼ٤َٙ 

 ٓوُٞــــشيس ا٫ ٝهٜي إٔ ٣ئًي ـر٘خء حٌُِٔخص ٝحُؼزخٍحص ًٔؼخ٢ٗ، كخُ٘خػَ ُْ ٣ٌٍَ ٤ٗجخ ك٢ حُو٤ٜ

 خص، ٌٛح ٓخ ــٞػخٍحص أٝ ٓوطــػز َىحص أٝــَ ٓلــط٣ٌَػٖ ٣َ١ن  ٓٞحءٓخ ٖٓ ه٬ٍ ًُي ح٢ُ٘ء، 

 ش، ًٔخ أٟل٠ ط٣ٞ٘ؼخ ٗـ٤ٔخ ٝطؤػ٤َح ىٍح٤ٓخ ٝحٟلخ. ٝآخ ـخ ٤٘٣غ ى٫ُش ٓؼ٤٘ـِح ٝهخٛـهِن ؿٞح ٤ٔٓ

أ٠٣خ ػٖ ٣َ١ن حُظ٠خّ ك٤غ ٬ٗكع ك٢ حُو٤ٜيس حٍطزخ١ رؼٞ حُٔلَىحص ٝح٧ُٝحؽ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٧ٕ 

ٝ أُٝحؽ أهَٟ  ى٫ُش اكيحٛخ ٬ُٓٓش ُي٫ُش ح٧هَٟ رخُظؼخٍٝ أ١ أٟيحى، ٝٝؿٞى ًِٔخص

َٓطزطش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٧ٕ ى٫ُش اكيحٛخ ٓظ٠ٔ٘ش ك٢ ى٫ُش ح٧هَٟ ًـِء ٜٓ٘خ، ٌٛح ٓخ أىٟ ا٠ُ ارَحُ 

 رؼٞ حُٞهخثغ ٝطؤ٤ًيٛخ . 
 

٘ض حُو٤ٜيس ط٬كٜٔخ ٖٓ ه٬ٍ ح٧ىحء حُٞظ٤ل٢ َُِٝحر٢ حُظخَٛس ٝ حُول٤ش، ٝرخَُؿْ        ّٔ ٝرٌٜح ٟ

طزو٠ حُؼ٘خَٛ حُٔخروش حًٌَُ هي ٓخٛٔض ا٠ُ كي ًز٤َ  ٖٓ ٗوٚ ػ٘خَٛ أهَٟ ًخ٫ٓظزيحٍ ا٫ أٗٚ

 ك٢ حطٔخم حُو٤ٜيس، كٌِ٘ض رٌُي ٬ً ٓٞكيح ٝ ٓظآهٌح.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّٕ آ٤ُخص ح٫ٗٔـخّ حُٔ●       ٫كظوخٍٛخٍرطض ر٤ٖ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ ريص ٓلٌٌش ٔظويٓش ك٢ حُو٤ٜيس ا

ًٔخ ٣ظَٜ ٝحٟلخ  حُ٘ٚ. حعِٜٓض آٌخ٤ٗش حُظؤ٣َٝ ٖٓ ه٬ٍ ٤ٍَٓٝس أكيا٠ُ ح٫طٔخم حُظخّ، ٝ

ك٢  ٌزَٟٝ حُز٤٘ش حُ ٝحُٔؼَكش حُوِل٤ش حُيٍٝ ح٧ٓخ٢ٓ ح١ٌُ هخّ رٚ ًَ ٖٓ حُؼ٘ٞحٕ ٝحُٟٔٞٞع 

 اٗـخف ٌٛٙ حُٔؼخُـش:

 

َ رئٍس حُو٤ٜيس ٝٓلظخكٜخ، كخُٔؼَٝف رَ ٓؼّ  ،أٓخ٤ٓخ ٖٓ ٍٓخُش حُو٤ٜيس حكَٔ حُؼ٘ٞحٕ ؿِء - 1  

حُظ٢ طٌٔ٘ٚ  ح٧كيحعظِٝى رٔخ ٣ِِّ ٖٓ إٔ ٣ ُوخٍة٠ُ أَٓ ؿخثذ ٣لَٝ ػ٠ِ حا حُؼ٘ٞحٕ ٣ل٤َإٔ 

ٞ  ـٛ رَ طظويّ حُو٤ٜيس،كخُؼ٘ٞحٕ ُْ ٣ؼي ٓـَى ًِٔخص   ٖٓ كٜٔٚ، ٖٝٓ ػٔش طؤ٣ِٝٚ ٠ُٕٔٔٞ حُ٘ٚ.
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"ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ" ؿخء ٓ٘خٓزخ ٝػ٘ٞحٕ ه٤ٜيس  خص حُ٘ٚ حُٔظؼيىس.ٟٖٔ كِوط٘يٍؽ كِوش ٍث٤ٔ٤ش 

 حُلِٔط٤٘٤ش.ٔؤٓخس حُحُ٘خػَ ٢ٛٝ  ٗـِضُِو٤٠ش حُظ٢ 

 

ا٠ُ كوَ حُٜٔٞى  رٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ظ٢ٔ ٤ٜيسوحُأٓخ حُٟٔٞٞع كبٗٚ ٫ ٣ٌخى ٣وِٞ ر٤ض ٖٓ أر٤خص  - 2  

ٝ حُظلي١ ٝ حُزوخء ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ٍٝ، كخُ٘خػَ ٣ئًي ػ٠ِ اَٛحٍ ٝط٤ْٜٔ حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ػ٠ِ 

ٞكي٣ٖ ً ٫ ٢ٗء ٣ٌَٔ ٌٛح حُٜٔٞى ٓخ ىٓ٘خ ٓخٝٓش ٝ حُظٜي١ ٝ حُظ٘زغ رخ٧ٍٝ، احُٔو

ٝٓ٘ظ٤ًَٖ ك٢ حُْٜ حُٞحكي ٍؿْ ًَ طِي ح٠ُـ١ٞخص ٝ حُٜؼٞرخص ٖٓ ط٤ٌَ٘ ٝطوظ٤َ ٝػ٘ق ٝىٓخٍ 

 ٓخٍٓٚ ح٤ٌُخٕ ح٢ٗٞ٤ُٜٜ ػ٠ِ حُلِٔط٢٘٤ ح٧ػٍِ.

 

ٚ ٖٓ هِل٤خطٚ حُٔؼَك٤ش ٝٛٞ رٌُي حػظٔي ى٣ٍٖٝ رٍٜٞس ًز٤َس ػ٠ِ حٓظل٠خٍ ٌٓٞٗخص ٜٗ -3  

 ق ـَى ر٤ٜ٘ٔخ، ك٤غ ٝظـٓخٛٔض ك٢ هِن ٓؼَك٢ ٓ٘ظ٢ ٝٓخ ُي٣ٚ ٖٓ هِل٤ش ٓخروش ـِظو٠ ٓغ حُٔظِو٣

 -"ح٧ٝى٣ٔش ٤٘خ، اً حٓظؼَٔ أٓطٍٞسَ رٔخ ٣ويّ حَُإ٣خ حُظ٢ ٓؼ٠ ا٠ُ ٗوِٜخ اُـح٬١ػٚ ػ٠ِ ح٧ٓخ٤١

" كٜٞ إً ؿٔغ ًٔخ ٛخث٬ ٖٓ ٣َْٓ -أ٣ٞد  -حُي٤٘٣ش : "٣ٞٓق ١خثَ حُؼ٘وخء"، ٝرؼٞ حُ٘و٤ٜخص 

هيحٓش أٍٝ كِٔط٤ٖ أٍٝ حُي٣خٗخص َحع، ٝطظَٜ حَُُٓٞ ٝحُي٫٫ص حُظ٢ طٞك٢ رٞكيس حُظ

ٌخٍٙ طوظِق حََُٓ، ٍَٝٓ حُل٠خٍحص حُوي٣ٔش، ٌٝٛح ٓخ أػَ ػ٠ِ حُٔظِو٢ ح١ٌُ كظ٠ ٝإ ًخٗض أكٝ

 ٗٚ ٤ٓ٘لؼَ ٣ٝظلخػَ ٓؼٚ.ٓغ أكٌخٍ حُ٘خػَ ا٫ أ

 

 .يسـش ٝحكـي روخك٤ـخُظلؼ٬٤ص طظٞح٠ُ ىٕٝ حُظو٤ـك ،يسـش ٝحكـٖ روخك٤ـِّ ى٣ٍٝـْ ٣ِظـُ -4  
 

ٝرٌٜح هخٓض حُؼ٘خَٛ حُٔخروش رظؤ٣َٝ حُز٠٘ حُظ٤ًَز٤ش حُٔٞؿٞىس ك٢ حُو٤ٜيس ٟٖٔ ا١خٍ ػخّ       

 ٣َٜ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ا٠ُ إٔ ٌٛٙ حُو٤ٜيس ٢ٛ ر٤٘ش ٤ًِش ٓظ٬كٔش ٝٓ٘ٔـٔش ح٧ؿِحء.
 

ك٢ طـَرش ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ حُ٘ؼ٣َش ٣ظيحهَ حُوخٙ رخُؼخّ، ٝطٔظِؽ حُظـَرش حٌُحط٤ش ●     

٤ٓٞش ٝح٩ٗٔخ٤ٗش، اٗٚ ٗخػَ حُو٤٠ش ٝٗخػَ ح٩ٗٔخ٤ٗش ك٢ حُٞهض ًحطٚ، ك٤غ ػزَ ػٖ رخُٔ٘خػَ حُو

ك٢ ًَ ُٓخٕ ٌٝٓخٕ، ٌٛح ٓخ ؿؼِٚ  حهظِغ ٖٓ أٍٟٚ رٍٜٞس ٝك٤٘شه٤٠ش ح٩ٗٔخٕ حُٔظِّٞ ح١ٌُ 

ٖٓ ٟ رؼ٤٘ٚ ٓخ ٛٞ آص أٍٝ ،هَأ رلٔٚ ح٩ريحػ٣َ٢َس، كي٣ٍٖٝ رلن ٗخػَ حُٔؼخٗخس ٝحُظـَرش حُٔ

يحُش ٝحَُٜ٘ حُؼظ٤ْ ػ٠ِ أػيحء حُلذ ٝ حُل٤خس، ٝأػيحء حُز٣َ٘ش ؿٔؼخء، اْٜٗ رَ٘س طلو٤ن حُؼ

 حُٜٜخ٣٘ش ٓـٍٞ ٌٛح حُؼَٜ.
 

خؿظٔخع ًَ حُؼ٘خَٛ حُٔخروش ك٢ حُو٤ٜيس ٝأُخّ حُ٘خػَ رٌَ حُـٞحٗذ ٖٓ أكيحع ٝى٫٫ص ر ٝ      

خٍُٜٞس، ٢ٛٝ ٍٝٛٞ، ك٤غ ُْ ٣ؼزَ ػٖ طـَرظٚ طؼز٤َح هطخر٤خ طو٣َ٣َخ ٓزخَٗح رَ ػزَ ػٜ٘خ ر

ٍٛٞس ىٍح٤ٓش ك٢ ٓؼظْ ح٧ك٤خٕ طؼٌْ رٜيم ىٍح٤ٓش حُٜٔ٘ي حُؼَر٢ ػٔٞٓخ ٝحُلِٔط٢٘٤ 
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٠ُٝ ٖٓ ٗٞػٜخ ػ٠ِ هٜٞٛخ، ٌٛح ٓخ ؿؼَ حُو٤ٜيس  ِٓلٔش كِٔط٤٘٤ش ٗخىٍس حُٞؿٞى، ٝح٧

 حُٔٔظٟٞ حُؼَر٢.

 

ٓؼش ك٢ ٓـخٍ ٝك٢ ح٧ه٤َ ٗظ٠٘ٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُزلغ رٔؼخرش هطٞس أ٠ُٝ ك٢ كظق آكخم ٝح        

 .ٚ ٢ٛ أهَد ا٠ُ حُٟٔٞٞػ٤ش ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ حُظ٢ طٔؼ٠ ا٠ُ طوي٣ْ هَحءحص طؤ٤ِ٣ٝش ُِ٘

 

 

 

 

 

أدذ أُ٘ اٌؾؼشاء اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚاٌٍغخ  ،(2008أغغطظ  9 - 1941ِبسط  13ِذّٛد دس٠ٚؼ )

ؾؼش ٠ؼزجش دس٠ٚؼ أدذ أثشص ِٓ عبُ٘ ثزط٠ٛش اٌ .اٌؼشث١خ اٌز٠ٓ اسرجو اعُّٙ ثؾؼش اٌثٛسح ٚاٌٛهٓ

ؽؼش دس٠ٚؼ ٠ّزضج اٌذت ثبٌٛهٓ ثبٌذج١جخ األٔثٝ. لبَ  اٌؼشثٟ اٌذذ٠ث ٚإدخبي اٌشِض٠خ ف١ٗ. فٟ

 .[ اٌزٟ رُ إػالٔٙب فٟ اٌجضائش1اٌفٍغط١ٕٟ] ثىزبثخ ٚث١مخ إػالْ االعزمالي

 

 د١برٗ

[ لشة عبدً ػىب.د١ث 2اٌجشٚح ٟٚ٘ لش٠خ فٍغط١ٕ١خ رمغ فٟ اٌج١ًٍ] فٟ لش٠خ 1941ٌٚذ ػبَ 

إٌٝ  1947ٕ٘بن. خشجذ األعشح ثشفمخ اٌالجئ١ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ اٌؼبَ  ٗ رٍّه أسمبوبٔذ أعشر

[ ٌزجذ اٌمش٠خ 3ثؼ١ذ رٛل١غ ارفبل١بد اٌغالَ اٌّؤلزخ،] 1949ِزغٍٍخ اٌؼبَ  ٌجٕبْ ،ثُ ػبدد

[ ٚو١جٛرظ 5[]4أل١ُ ػٍٝ أسام١ٙب ِٛؽبف )لش٠خ صساػ١خ إعشائ١ٍ١خ("أد١ٙٛد".] ِٙذِٚخ ٚلذ

 .غ ػبئٍزٗ فٟ لش٠خ اٌجذ٠ذحفؼبػ ِ .[٠6غؼٛس]

اٌثب٠ٛٔخ فٟ وفش٠بع١ف أزغت إٌٝ اٌذضة اٌؾ١ٛػٟ  ثؼذ إٔٙبئٗ رؼ١ٍّٗ اٌثبٔٛٞ فٟ ِذسعخ ٠ٕٟ

ِثً االرذبد ٚاٌجذ٠ذ اٌزٟ أفجخ فٟ ِب ثؼذ ِؾشفب  [7اإلعشائ١ٍٟ ٚػًّ فٟ فذبفخ اٌذضة ]

 .جش٠ذح اٌفجش اٌزٟ وبْ ٠قذس٘ب ِجبَ ػٍٝ رذش٠ش٘ب، وّب اؽزشن فٟ رذش٠ش

ثزُٙ رزؼٍك ثزقش٠ذبرٗ ٚٔؾبهٗ  1961ِٓ اٌؼبَ  اػزمً ِٓ لجً اٌغٍطبد اإلعشائ١ٍ١خ ِشاسا ثذأ

[ ٚأزمً ثؼذ٘ب 8ٌالرذبد اٌغٛف١١زٟ ٌٍذساعخ،] د١ث رٛجٗ إٌٝ 1972اٌغ١بعٟ ٚرٌه دزٝ ػبَ 

[ ثُ ٌجٕبْ د١ث 9اٌزذك ثّٕظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ،] الجئب إٌٝ اٌمب٘شح فٟ راد اٌؼبَ د١ث

اٌزبثؼخ ٌّٕظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ، ػٍّبً إٔٗ اعزمبي  فٟ ِؤعغبد إٌؾش ٚاٌذساعبدػًّ 

اٌزذش٠ش ادزجبجبً ػٍٝ ارفبل١خ أٚعٍٛ. وّب أعظ ِجٍخ اٌىشًِ  ِٓ اٌٍجٕخ اٌزٕف١ز٠خ ٌّٕظّخ

 [10اٌثمبف١خ .]

 ِٟٕقت سئ١ظ ساثطخ اٌىزبة ٚاٌقذف١١ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚدشس ِجٍخ اٌىشًِ. وبٔذ البِزٗ ف ؽغً

ٚجٛدٖ  ثبس٠ظ لجً ػٛدرٗ إٌٝ ٚهٕٗ د١ث أٔٗ دخً إٌٝ فٍغط١ٓ ثزقش٠خ ٌض٠بسح أِٗ. ٚفٟ فزشح

ثبٌجمبء ٚلذ عّخ  ٕ٘بن لذَ ثؼل أػنبء اٌى١ٕغذ اإلعشائ١ٍٟ اٌؼشة ٚا١ٌٙٛد الزشادب ثبٌغّبح ٌٗ

غبُٔ، ػٕذِب ثذأ ٘زا  ٌٗ ثزٌه. عبُ٘ فٟ إهاللٗ ٚاوزؾبفٗ اٌؾبػش ٚاٌف١ٍغٛف اٌٍجٕبٟٔ سٚث١ش

ٌجش٠ذح األٔٛاس ٚاٌزٟ وبْ  األخ١ش ٠ٕؾش لقبئذ ٌّذّٛد دس٠ٚؼ ػٍٝ ففذبد اٌٍّذك اٌثمبفٟ

ٚاٌزٟ ف١ٙب  13/10/2008األٔٛاس ػذد  ٠زشأط رذش٠ش٘ب ) ٠شجٝ ِشاجؼخ اٌقفذخ اٌثمبف١خ ٌجش٠ذح
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دس٠ٚؼ(ِٚذّٛددس٠ٚؼ وبْ ٠شرجو ثؼاللبد فذالخ  وبفخ اٌزفبف١ً ػٓ هش٠مخ اوزؾبف ِذّٛد

ِٓ اٌغٛداْ ٚٔضاس لجبٟٔ ِٓ عٛس٠ب ٚفبٌخ اٌذج١خ ِٓ  ؾؼشاء ُِٕٙ فزبح اٌفز١ٛسٞثبٌؼذ٠ذِٓ اٌ

 ِٓ افزار االدة فٟ اٌؾشق االٚعو اٌؼشاق ٚسػذثٕذس ِٓ اٌؼشاق ٚغ١شُ٘

 

 جٛائض ٚرىش٠ُ

 .1969 جبئضح ٌٛرظ ػبَ *   

 .1980جبئضح اٌجذش اٌّزٛعو ػبَ  *   

 .1981 دسع اٌثٛسح اٌفٍغط١ٕ١خ ػبَ *   

 .1981دخ أٚسٚثب ٌٍؾؼش ػبَ ٌٛ *   

 .1982اٌغٛف١زٟ ػبَ  جبئضح اثٓ ع١ٕب فٟ اإلرذبد *   

 .1983جبئضح ١ٕ١ٌٓ فٟ اإلرذبد اٌغٛف١١زٟ ػبَ  *   

 1993اٌقٕف األٚي ِٓ ٚعبَ االعزذمبق اٌثمبفٟ رٛٔظ  *   

 رٛٔظ 2007ٔٛفّجش  اٌٛعبَ اٌثمبفٟ ٌٍغبثغ ِٓ *   

 .[11]2004خ ػبَ جبئضح األ١ِش والٚط إٌٌٙٛذ٠ *   

 .[12]2007جبئضح اٌمب٘شح ٌٍؾؼش اٌؼشثٟ ػبَ  *   

ػٓ إفذاس٘ب هبثغ ثش٠ذ ٠ذًّ  ١ٌٛ٠2008ٛ  27اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ  وّب أػٍٕذ ٚصاسح االرقبالد *   

 [13] . فٛسح ِذّٛد دس٠ٚؼ

َ ِذّٛد دس٠ٚؼ ٠ٛ األسوبٔخ اٌّغشث١خ اٌذ١ٌٚخ رغٍّٙب ثؼذ ٚفبرٗ أدّذ دس٠ٚؼ ؽم١ك اٌؾبػش *   

  2008-12-1اٌجّؼخ اٌّٛافك 

 

 ؽؼشٖ

، فٟ ٠َٛ 1958ِجىش ٚلذ اللٝ رؾج١ؼب ِٓ ثؼل ِؼ١ٍّٗ. ػبَ  ثذأ ثىزبثخ اٌؾؼش فٟ ج١ً

أٌمٝ لق١ذح ثؼٕٛاْ "أخٟ اٌؼجشٞ" فٟ ادزفبي ألبِزٗ ِذسعزٗ.  االعزمالي اٌؼبؽش إلعشائ١ً

عزذػٟ ػٍٝ إثش٘ب إٌٝ ظشٚف د١بح األهفبي اٌؼشة ِمبثً ا١ٌٙٛد، ا وبٔذ اٌمق١ذح ِمبسٔخ ث١ٓ

اٌزٞ لبَ ثزٛث١خٗ ٚ٘ذدٖ ثفقً أث١ٗ ِٓ اٌؼًّ فٟ اٌّذجش إرا اعزّش  ِىزت اٌذبوُ اٌؼغىشٞ

[ اعزّش دس٠ٚؼ ثىزبثخ اٌؾؼش ٚٔؾش د٠ٛأٗ األٚي، ػقبف١ش ثال أجٕذخ، 14ؽج١ٙخ.] ثزأ١ٌف أؽؼبس

 .ًِشاد ػبِب. ٠ؼذ ؽبػش اٌّمبِٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ ، ٚاْ ؽؼشٖ ِش ثؼذح 19 فٟ ج١ً

 

 ِؤٌفبرٗ

 .1960 -ػقبف١ش ثال أجٕذخ )ؽؼش(  *   

 1966فٍغط١ٓ )ؽؼش( ػبؽك ِٓ *   

 1967آخش ا١ًٌٍ )ؽؼش(. *   

 .(ؽؼش) ِطش ٔبػُ فٟ خش٠ف ثؼ١ذ *   

 .(١ِٛ٠بد اٌذضْ اٌؼبدٞ )خٛاهش ٚلقـ *   

 (ؽؼش) ١ِٛ٠بد جشح فٍغط١ٕٟ *   

 1970دج١جزٟ رٕٙل ِٓ ِٔٛٙب )ؽؼش(. *   

 .()ؽؼش 7سلُ ِذبٌٚخ  *   

 .(ِذ٠خ اٌظً اٌؼبٌٟ )ؽؼش *   

 .(ٟ٘ أغ١ٕخ ... ٟ٘ أغ١ٕخ )ؽؼش *   

 .(ػّب فؼٍذ )ؽؼش ال رؼززس *   
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 .ػشائظ *   

 1970اٌؼقبف١ش رّٛد فٟ اٌج١ًٍ. *   

 1972أٚ ال أدجه )ؽؼش(. أدجه *   

 1975رٍه فٛرٙب ٚ٘زا أزذبس اٌؼبؽك. *   

 .(ٌّذائخ اٌجذش )ؽؼش دقبس *   

 .(ؽٟء ػٓ اٌٛهٓ )ؽؼش *   

 .راوشح ٌٍٕغ١بْ *   

 .(ٚداػبً أ٠زٙب اٌذشة ٚداػب أ٠ٙب اٌغٍُ )ِمبالد *   

 وض٘ش اٌٍٛص أٚ أثؼذ *   

 2006 -فٟ دنشح اٌغ١بة )ٔـ(  *   

 1995ٌّبرا رشوذ اٌذقبْ ٚد١ذاً. *   

 (٠ٛ٘خ )ؽؼش ثطبلخ *   

 2008 -أثش اٌفشاؽخ )ؽؼش(  *   

 . (، ٚأزمذ ف١ٙب اٌزمبرً اٌذاخٍٟ اٌفٍغط١ٕٟ 2008 ١ٔٛ٠ٛ 17شن )أٔذ ِٕز ا٢ْ غ١ *   

اٌذ٠ٛاْ األخ١ش اٌزٞ فذس ثؼذ ٚفبح اٌؾبػش ِذّٛد دس٠ٚؼ « رٕزٟٙ ال أس٠ذ ٌٙزٞ اٌمق١ذح أْ» *   

 2009آراس  ػٓ داس س٠بك اٌش٠ظ فٟ

 

 ٚفبرٗ

شاءٖ ٌؼ١ٍّخ ثؼذ إج [15]2008 أغغطظ 9رٛفٟ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ ٠َٛ اٌغجذ 

ثؼذ٘ب فٟ غ١جٛثخ أدد إٌٝ ٚفبرٗ ثؼذ  اٌمٍت اٌّفزٛح فٟ اٌّشوض اٌطجٟ فٟ ١٘ٛعزٓ، اٌزٟ دخً

 .أْ لشس األهجبء ٔضع أجٙضح اإلٔؼبػ

أ٠بَ فٟ وبفخ األسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ  3سئ١ظ اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ ِذّٛد ػجبط اٌذذاد  ٚ أػٍٓ

 "ػبؽك فٍغط١ٓ" ٚ"سائذ اٌّؾشٚع اٌثمبفٟػٍٝ ٚفبح اٌؾبػش اٌفٍغط١ٕٟ، ٚاففب دس٠ٚؼ  دضٔب

 [16اٌذذ٠ث، ٚاٌمبئذ اٌٛهٕٟ اٌالِغ ٚاٌّؼطبء".]

فٟ ِذ٠ٕخ ساَ هللا د١ث خققذ ٌٗ ٕ٘بن لطؼخ أسك  أغغطظ 13ٚلذ ٚسٞ جثّبٔٗ اٌثشٜ فٟ 

ػٓ رغ١ّخ اٌمقش ثمقش ِذّٛد دس٠ٚؼ ٌٍثمبفخ. ٚلذ  فٟ لقش ساَ هللا اٌثمبفٟ. ٚرُ اإلػالْ

 48اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٚلذ دنش أ٠نب أٍ٘ٗ ِٓ أسامٟ  ا٢الٌف ِٓ أثٕبءؽبسن فٟ جٕبصرٗ 

اٌفٍغط١ٕ١خ ِذّٛد ػجبط. رُ ٔمً جثّبْ  ٚؽخق١بد أخشٜ ػٍٝ سأعُٙ سئ١ظ اٌغٍطخ

ّّبْ ، د١ث وبْ ٕ٘بن  اٌؾبػش ِذّٛد دس٠ٚؼ إٌٝ ساَ هللا ثؼذ ٚفٌٛٗ إٌٝ اٌؼبفّخ األسد١ٔخ ػ

  .ٛد٠ؼٌٗز اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؾخق١بد ِٓ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ
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دسوَش ...شبػش انشوح اإلَسبَُخ هضو انًىد ثذًَىيخ سوائؼه وسسبنته  يذًىد

 إَسبَـٍ األدة ػشثٍ ػبنًٍ يذًىد دسوَش..أفك

 8/2008 / 20ح٧ٍرؼخء 

حُ٘وخى أرَُ ٗخػَ ػَر٢ ٓؼخَٛ  ٍكَ "ِٓي حُ٘ؼَ"، حُ٘خػَ حُلِٔط٢٘٤ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، ح١ٌُ ٣ؼظزَٙ حٌُؼ٤َٕٝ ٖٓ

ٍٗق ُِلُٞ رـخثِس ٗٞرَ ٦ُىحد  أْٛ ٗؼَحء حُؼخُْ. ى٣ٍٖٝ أْٜٓ ك٢ ط٤ٌَ٘ حُٞؿيحٕ ٝأكي  ٝ ٝحُٞػ٢ حُؼوخك٢ حُؼَر٢ 

  أًؼَ ٖٓ َٓس

ك٢  حُلِٔط٢٘٤ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ أرَُ ٗخػَ ػَر٢ ٓؼخَٛ َٝٛ ا٠ُ حُؼخ٤ُٔش ٝأْٛ ٓ٘زَ ػوخك٢ أْٜٓ ٣ؼظزَ حُ٘خػَ

   حُؼَر٢ ٝهخٍؿٚ. خِٓش ٖٓ ٓلز٢ حُ٘ؼَ ك٢ حُؼخُْط٤ٌَ٘ حُٞؿيحٕ ٝحُٞػ٢ حُؼوخك٢ ٓزٌَح ُيٟ أؿ٤خٍ ً

 ٓيٍٓش ٗؼ٣َش روٞس ٗؼَٙ ىٕٝ إٔ ٣وٜي ر٘خء ٓؼَ ٌٛٙ حُٔيٍٓش، حُظ٢ ٛزـض ػخُٔخ ٗؼ٣َخ ٌَٗ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ

حُلي٣غ، ح١ٌُ أٛزق ى٣ٍٖٝ  ػَر٤خ ك٢ حُٔظ٤٘٤خص ٝحُٔزؼ٤٘٤خص رٜزـظٜخ ٌِٝٗض ٍحكيح ٖٓ أْٛ ٍٝحكي حُ٘ؼَ حُؼَر٢

   .1960ح٧ٍٝ "ػٜخك٤َ ر٬ أؿ٘لش" ػخّ  ػخٓخ ريأ ٖٓ ى٣ٞحٗٚ حُ٘ؼ١َ ١40ٞحٍ أًؼَ ٖٓ ػ٬ٓظٚ حُزخٍُس 

اٗـ٬٤  ح١ٌُ أٛزق ك٢ طِي حُلظَس 1964رؼيٛخ ىٕٝ طٞهق ٤ُويّ ك٢ ى٣ٞحٗٚ "أٍٝحم ح٣ُِظٕٞ" ػخّ  حٗطِن ى٣ٍٖٝ

٣ٖ طلي١ ح٧ه٤ِش ه٬ُٜخ ىٍٝ هٜٞٛخ ه٤ٜيس "ٓـَ أٗخ ػَر٢"، حُظ٢ أػِٖ ٖٓ 1948كِٔط٤٘٤خ ُِٔوخٝٓش ػخّ 

   حُق كِٔط٢٘٤ روٞح ٛخٓي٣ٖ ػ٠ِ أٍْٟٜ. 165حُؼَر٤ش ُـ  حُؼَر٤ش طلض ح٫كظ٬ٍ ٬ُكظ٬ٍ ٍٝكٞ ط٣ٌٝذ ح٣ُٜٞش

   ى٣ٍٖٝ..ػٜلٍٞ ر٬ أؿ٘لش ٓلٔٞى

ٍٗق ُِلُٞ رـخثِس ٗٞرَ ٦ُىحد أًؼَ ٖٓ َٓس ى٣ٍٖٝ أْٜٓ ك٢  ٝ ًخٗض  .ط٤ٌَ٘ حُٞؿيحٕ ٝحُٞػ٢ حُؼوخك٢ حُؼَر٢ 

اريحػ٤ش ٝٗؼ٣َش ؿي٣يس طيَُ ػ٠ِ  ٤ِ٘ٓش ر٤ٖ َٗ٘ٙ حُي٣ٞحٕ، ٝح١ٌُ ٤ِ٣ٚ ٣لَٔ ططٍٞح ٝحٗيكخػخص ؿي٣يسحُلٞحَٛ حُ

حُ٘ٞع ح٩ريحػ٢ ك٢ حُلظَس ح٠ُٝ٫ ٖٓ ك٤خطٚ ىحهَ كِٔط٤ٖ. كٖٔ  طٌٔ٘ٚ ٖٓ أىحثٚ ٖٝٓ حٍطزخ١ ك٤خطٚ ك٤ٔخ رؼي ك٢ ٌٛح

حُلخٍهش  ش ٣ٌٖٔ ٬ٓكظش ٌٛٙ حُظطٍٞحص ٝحُؼ٬ٓخصىٝح٣ٝ٘ٚ حُٔظش، حُظ٢ أٛيٍٛخ ه٬ٍ ٌٛٙ حَُٔكِ ه٬ٍ ا٬١ُٚ ػ٠ِ

ىٝح٣ٖٝ ٢ٛ "ػخٗن ٖٓ كِٔط٤ٖ" ػخّ  ك٤ٔخ ر٤ٖ حُيٝح٣ٖٝ ٝح١ٌُ ٤ِ٣ٚ كخ٢ُ ؿخٗذ حُي٣ٞح٤ٖٗ حُٔخرو٤ٖ أٛيٍ أٍرؼش

ٝ"كز٤زظ٢ طٜ٘ٞ ٖٓ ٜٗٞٓخ" ػخّ  1970حُـ٤َِ" ػخّ  ٝ"حُؼٜخك٤َ طٔٞص ك٢ 1967ٝ"آهَ ح٤َُِ" ػخّ  1966

1970.   

حُو٣َذ ٖٓ  َرظٚ ٌٛٙ ٍكخهٚ ٖٓ حُ٘ؼَحء ػ٠ِ ؿَحٍ حَُحك٤ِٖ ٍحٗي ك٤ٖٔ ٝطٞك٤ن ٣ُخى ٍٝك٤ن ٍكِظٚطـ ٝطـخُٝ ك٢

حُٔ٘ل٠ ٢ٛٝ حُظ٢ أػِ٘ض ػٖ  طـَرظٚ ٝػَٔٙ ٤ٔٓق حُوخْٓ هٜٞٛخ ك٢ ىٝح٣ٝ٘ٚ حُ٘ؼ٣َش ح٬ُكوش حُظ٢ ٛيٍص ك٢

ٜٞٛخ رؼي إٔ طَؿْ ٗؼَٙ ا٠ُ حُؼخُْ حُؼَر٢ كو٢ ه ٓٞٛزش ٗخػَ ٣ؼظزَ ٖٓ أْٛ حُ٘ؼَحء ػ٠ِ ٛؼ٤ي حُؼخُْ ٤ُْٝ

   ٖٓ هزَ حُؼي٣ي ٖٓ ح١٧َحف كٍٞ ط٤َٗلٚ ُـخثِس ٗٞرَ ٦ُىحد. ُـش ػخ٤ُٔش ٝريأ حُلي٣غ 40أًؼَ ٖٓ 

   ح٧ىد ػَر٢ ػخ٢ُٔ أكن اٗٔخ٢ٗ
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ٓٞؿش ؿي٣يس  ٝك٤ٔخ رؼي حٗظوخُٚ ا٠ُ حُوخَٛس ٝر٤َٝص ٤ُويّ 1972ح٫طلخى حُٔٞك٤٤ظ٢ حُٔخرن ك٢ ػخّ  ٝؿخء هَٝؿٚ ا٠ُ

حُوخٍؽ ٓغ اٛيحٍٙ ى٣ٞحٕ "حكزي أٝ ٫  حُ٘ؼَ ٝح٩ريحع ًخٗض هطٞحطٚ ح٠ُٝ٧ ك٢ ى٣ٞحٕ ك٤غ ريأص ٍكِظٚ ك٢ ٖٓ

أٍكذ ػزَ ػٜ٘خ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُ٘ؼ٣َش ٝك٤ٔخ رؼي  حكزي" ح١ٌُ ؿخء ٗوِش ك٢ ٗؼَ ى٣ٍٖٝ حطـخٙ آكخم

   ًِ حُزلٞع حُلِٔط٢٘٤.ٓـِش "ٗئٕٝ كِٔط٤٘٤ش" حُٜخىٍس ػٖ َٓ حُ٘ؼ٣َش ه٬ٍ ط٤ُٞٚ ٍثخٓش طل٣ََ

ٓـخىٍطٚ  طط٣َٞ ٗؼَٙ رؼي ًُي رٔخ ٣٘ٔـْ ٓغ حطٔخع حكوٚ ح٩ٗٔخ٢ٗ ػ٠ِ ٛؼ٤ي ػخ٢ُٔ ٍؿْ ػيّ حٓظَٔ ى٣ٍٖٝ ك٢

ٝح٫هظٜخى٣ش ٝطَحؿغ ىٍٝٛخ حُظل١ٍَ رٔخ  حُٔل٤ِش حُلِٔط٤٘٤ش ٝحُؼَر٤ش حُظ٢ طلخهٔض أُٓخطٜخ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش

ُِٔٔظوزَ. ٝحٓظطخع إٔ ٣ؼ٤ي طو٤٤ْ ح٧ٟٝخع رؼٔوٜخ ح٩ٗٔخ٢ٗ رٌَ٘  ٠ِ ح٧َٓػٌْ ٗلٔٚ ػ٠ِ ٗؼَٙ ك٢ حُللخظ ػ

   ٤ٓٞ٣خص حُلِٕ حُؼخى١"." ًز٤َ ك٢ ٗؼ٣َظٚ

   حٗظوي ح٫هظظخٍ حُلِٔط٢٘٤ حُيحه٢ِ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ

حُؼخ٢ُ"  ك٢ ه٤ٜيطٚ "ٓي٣ق حُظَ ٣ِٛ1982ٔش ٓ٘ظٔش حُظل٣ََ ك٢ حُؼخٛٔش حُِز٘خ٤ٗش ر٤َٝص ػخّ  ًٔخ أػخى طو٤ْ

ٝحُٔـ٢٘ حُِز٘خ٢ٗ ٤ََٓٓ ه٤ِلش ح١ٌُ  ًٝخٗض هخػش ؿخٓؼش ىٓ٘ن ا٬١ُظٜخ ح٠ُٝ٧ ٝطلُٞض ح٠ُ أؿ٤٘ش ٍحثؼش ٤ُِٓٞٔوخٍ

٫هض ٛيٟ ٝحٓؼخ ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢ رٔخ ك٢ ًُي هٜخثي ٖٓ  حٗطِن ٓزٌَح ك٢ ؿ٘خء ٗؼَ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٢ٛٝ أؿخ٢ٗ

   ىٝح٣ٝ٘ٚ حُوي٣ٔش

ح٩َٓحث٢ِ٤  حف ح٧ٍح٢ٟ حُلِٔط٤٘٤ش ٝاهخٓش حُٔٔظ١ٞ٘خص كٞهٜخ ٝحَُكٞكِٔط٤ٖ ٍٝإ٣ظٚ ٫ٓظِ٘ ٝرؼي ػٞىطٚ ا٠ُ

أػخٍص ؿي٫ ٝحٓؼخ ػ٠ِ ٛؼ٤ي ػَر٢  حُيحثْ ٩هخٓش حُِٔطش حُلِٔط٤٘٤ش هيّ ه٤ٜيطٚ "ػخرَٕٝ ك٢ ٬ًّ ػخرَ" حُظ٢

ٜخ ح٫هظظخٍ ؿ٤َى" حُظ٢ ٛيٍص ٓطِغ حُؼخّ حُـخ١ٍ ٝحٗظوي ك٤ ٝآَحث٢ِ٤. ٝحٗظٜخء ري٣ٞحٗٚ ح٧ه٤َ "أٗض ٌٓ٘ ح٥ٕ

كًَش كٔخّ حُظ٢ ػِٔض ػ٠ِ ٗن حُٜق حُلِٔط٢٘٤ ٌٓ٘ ريح٣ش ح٫ٗظلخٟش ح٠ُٝ٧ ػخّ  حُلِٔط٢٘٤ حُيحه٢ِ ٓل٬ٔ

1987.   

   حٗظٜخٍ ُِل٤خس... ٣ِٛٔش حُٔٞص

حُٔٞص حػَ  حَُحثؼش ر٤ٖ ح٤َُٜٔ حُلَى١ ٝح٢٘١ُٞ ك٢ ى٣ٞحٗٚ "ؿيح٣ٍش ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ"، حُظ٢ كخٍٝ ك٤ٜخ ٝك٢ ؿي٤ُظٚ

ح٫طـخٙ ح٧ًؼَ ا٠ُ ح٩ٓؼخٕ ك٢  ل٤ش َٓ رٜخ ٍر٢ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٤َٜٓٙ حُ٘و٢ٜ رٔخ ٣يٍٝ كُٞٚ ٝإ ًخٕأُٓش ٛ

   ُِل٤خس. ٓلخٍٝس أىر٤ش ٗؼ٣َش ٍحثؼش ُِٔٞص ٝطلي٣ٚ حٗظٜخٍح

 "أ٠٣خ ػيى ٖٓ حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش ٝحٌُظذ حُ٘ؼ٣َش ر٤ٜ٘خ ىٝح٣ٖٝ "ٓطَ ٗخػْ ك٢ ه٣َق رؼ٤ي ٝٛيٍ ُِ٘خػَ

أؿ٤٘ش" ٝ"٫ طؼظٌٍ  " ٝ"٢ٛ أؿ٤٘ش ... 7٢ٛٔط٢٘٤" ٝ"كز٤زظ٢ طٜ٘ٞ ٖٓ ٜٗٞٓخ"ٝ"ٓلخُٝش ٍهْ ٝ"٤ٓٞ٣خص ؿَف كِ

حٗظلخٍ حُؼخٗن"، كٜخٍ ُٔيحثق حُزلَ"  ػٔخ كؼِض" ٝ"ػَحثْ" ٝ"حُؼٜخك٤َ طٔٞص ك٢ حُـ٤َِ" ٝ"طِي ٛٞطٜخ ٌٝٛح

ًزخ" ٝ"حػَ حُلَحٗش"، طًَض حُلٜخٕ ٝك٤يح" ٝ"حكي ػَ٘ ًٞ ٢ٗٝء ػٖ ح١ُٖٞ" ٝ"ًَِٛ حُُِٞ أٝ حرؼي" ٝ"ُٔخًح

 حُـ٤خد" ٝٓـٔٞػش ٖٓ حُٔوخ٫ص ًحص حُؼٔن ح٧ىر٢ "ٝىحػخ أ٣ٜخ حُلَد ٝىحػخ أ٣ٜخ ٝحُ٘ٚ ح٧ىر٢ "ك٢ ك٠َس

   حُِْٔ".

أِٛٚ ا٠ُ  ٝٛخؿَ ٓغ 1941ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ُٝي ك٢ ه٣َش حُزَٝس ك٢ حُـ٤َِ ك٢ حُ٘ٔخٍ حُلِٔط٢٘٤ ػخّ  ٣٘خٍ ح٠ُ إٔ

حُظ٢ هِيٛخ حٌُخطذ حَُحكَ ح٤َٓ  ظ٬ِٔ ٓغ أٓٚ ٝأهٞطٚ ا٠ُ كِٔط٤ٖ ٢ٛٝ حُوٜشػخى رؼيٛخ ٓ 1948ُز٘خٕ ك٢ ػخّ 

   كز٤ز٢ ك٢ ٍٝح٣ظٚ "ٓؼ٤ي أرٞ حُ٘لْ حُٔظ٘خثَ".

ك٤غ أ٠ٜٗ  حٗظوَ ٓغ أِٛٚ ا٠ُ ه٣َش ى٣َ ح٧ٓي ػْ حٓظوَص ػخثِظٚ رخُوَد ٖٓ ػٌخ ك٢ رِيس حُـي٣يس ٝرؼي ٛيّ ه٣َظٚ

٤ُٝ٘طِن ر٘ؼَٙ ٓوظَهخ حُليٝى  ٢ ٛلق حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٩َٓحث٢ِ٤ىٍحٓظٚ ٤ُ٘ظوَ رؼيٛخ ا٠ُ ك٤لخ ٤ُؼَٔ ك

حُؼخُْ حُؼَر٢ ٓغ ٬ُٓثٚ حُ٘ؼَحء ٝحٌُظخد حُلِٔط٤٤٘٤ٖ ىحهَ  ٤ُٝويٓٚ حَُٝحث٢ حُلِٔط٢٘٤ حَُحكَ ؿٔخٕ ً٘لخ٢ٗ ا٠ُ

   ك٢ ًظخرٚ "أىد حُٔوخٝٓش" 1948كِٔط٤ٖ حُٔلظِش ػخّ 
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 يخٌرة لمممود دروٌ رمزٌة المرآة.. قراءة فً الدواوٌن األ

 

 

كلها تقنٌات ٌتكئ علٌها مممود دروٌ  فً الرؤٌا الجدٌدة التً « الشبح»و« اآليخر»و« الظل»و« القرٌن»و« المرآة»

« مرآة»تضمها دواوٌنه األيخٌرة، وهً دواوٌن تتمٌز بالمضور القوي للذات التً تمدق فً نفسها، كأنها تراها فً 

ا، ع ًٌ الذي ٌغدو هو الوجه الثانً « اآليخر»الذي الٌفارقه قرٌنه، أو « القرٌن»ن دور تؤدي دوًرا الٌيختلف، جوهر

الذي ٌتمول إلى مدلول ٌدل على داله: األنا. وال تــفارق هــذه الـثـنـائٌة « الشبح»الذي الٌفارقها، كأنه « الظل»للذات،أو 

، كما ٌمدث فً التجلٌات العالئقٌة للتقنٌات عالقة االسم الذي ال ٌنفصل عن مسّماه، كً ٌراقب صامبه و ٌراقبه صامبه

 السابقة.

 

وأولى الـتـقـنـٌـات التً لـفـتـت انتباهً هً ما ٌرتبط برمزٌة المرآة، وهً رمزٌة قدٌمة، تضرب بجذورها فً المٌراث 

داعات اإلنسانً األسطوري والفولكلوري واإلبداعً على السواء، وهو مٌراث ظل مصدر إلهام، فً بعض جوانبه، إلب

أو ما ظل مصدر إلهام الكّتاب الذٌن استغلوا العالقة « ألٌس عبر المرآة»مدٌثة، من مثل ما كتبته لوٌس كارول عن 

الرمزٌة بٌن المرآة واألشباح، أو المراٌا السمرٌة التً نعبر منها إلى عوالم أيخرى، أو متى المراٌا التً هً القاسم 

بإقامة المرآة أمام »( التمثٌل، كً ٌجعل غاٌته أشبه 1616 - 1564بٌر )المشترك فً الفنون التً أناب عنها شكس

اها، وللزراٌة صورتها، ولجسد العصر والمجتمع شكله وأثره ٌّ  «.الطبٌعة، لكً تعكس للفضٌلة مم

 

التً فٌه مجاالت ترتبط بعملٌة المعرفة « المرآة»ولٌس هذا المدى من الرمزٌة بعًٌدا عن المٌراث الفلسفً الذي تمتل 

ٌنعكس فٌها العقل على نفسه، لٌتأمل مضوره، فً ثنائٌة المعرفة الذاتٌة، وهً عنصر أساسً فً التراث الصوفً 

العربً الذي تقترن فٌه رمزٌة المرآة بأموال الشهود التً ٌرى فٌها العارف المقائق التً تنزاح عنها المجب، كما لو 

 سطامً:كان ٌتطلع إلى مرآة، ولذلك ٌقول أبو ٌزٌد الب

 

 كنت لً كالمرآة فصرت أنا المرآة 

 

 وٌقول ابن الفارض:

 

 وأنظر فً مرآة مسنً كً أرى جمال وجودي فً شهودي طلعتً 

 رفعت مجاب النفس عنها بكشفً النقاب، فكانت عن سؤالً مجٌبتً 

 كنت جالء مرآة ذاتً من صدا صفاتً ومنً أمدقت بأشعٍة 

 

 لم مرآة المق والمق مرآة العالم، فٌقول:أما ابن عربً الذي كان ٌرى أن العا
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 قلب الممقق مرآة فمن نظر ٌرى الذي أوجد األرواح والصورا 

 إذا أزال صدى األكوان واتمدت صفاته بصفات المق فاعتبرا 

 

ولم تتباعد رمزٌة المرآة، فً دالالتها الصوفٌة، عن الشعر الرمزي األوربً، يخصوًصا الذي تأثر منه بالشعر الصوفً 

( الذي تعلم رمزٌة المرآة من التراث الصوفً 1968 - 1907العربً، وأيخص بالذكر الشاعر السوٌدي جونار إكٌلوف )

 على النمو التالً:« فاطمة»العربً والفارسً،مٌث تقرأ مفتتح قصٌدته 

 

 فً المرآة الساكنة رأٌت مجلى

 نفسً ورومً:

 تغّضنات عّدة

 منابت رقبة دٌك

 عٌنان مزٌنتان

 مفضول نه

 زهو مرون

 ترافع زائف

 صوت جاف

 بطن ٌنفتح فٌه شق طولً

 لٌيخاط من جدٌد

 قدم مبتورة

 منك ٌعب السمك والنبٌذ

 وامد ٌتوق إلى أن ٌموت

 

 التً نقرأ فٌها:« العاشق»وهً أسطر تقودنا إلى ما كتبه إكٌلوف فً قصٌدته 

 

 أعرف، بعد كل شًء، أن المرآة هناك

 المرآةوأن ثمة كائنا ميختلًفا ٌنظر من 

 ٌوًما ستدٌر عٌنٌك إلٌه

 وعندما تمول عٌنٌك عنه، أتالشى، أنا، بدوري

 أنت مجلى مزنك، مجلى رغبتك

 مرآة ذاتك والصورة فً المرآة،

 

( مقروًنا 1986 - 1899وتلك دالالت ال تتباعد كثًٌرا عن األفق الذي ٌبمر فٌه رمز المرآة فً شعر يخوريخً بوريخٌس )

وغٌرها من النصوص أو القصائد التً تؤكد لنا تكرار دال المرآة فً « المراٌا والمتاهات» بالمتاهات، كما فً نصوصه

 شعره، فنقرأ له أسطًرا من مثل:

 

 لست أدري كٌف ٌكون الوجه الذي ٌرانً عندما أنظر وجه المرآة -

اه - ٌّ  لست أعلم أي عجوز ٌتلصص على انعكاس مم

 بغٌظ صامت واهن،

 ء أٌتهاالمرآة الالمتناهٌةلماذا تصّرٌن على البقا -
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 لماذا تضاعفٌن أبسط مركات ٌدي

 أٌتها األيخت السرٌة.

 إنك أناي األيخرى -

 أمٌاًنا ٌرنو إلٌنا فً األماسً -

 وجه من أعماق مرآة:

 على الفن أن ٌكون كالمرآة -

 فٌكشف لنا وجهنا نفسه

 

هم، فتغدو نماذج تجرٌبٌة المالمح، سرٌالٌة هكذا، تتعدد رمزٌة المرآة عند المبدعٌن على ايختالف تٌاراتهم ولغات

القسمات، أو إشارة إلى ما ٌصور به المبدعون وعٌهم فً لومات قلمٌة، ابتداًء من أمثال نٌتشه ولٌس انتهاء بفالسفة ما 

 عندما»بأقوال من مثل:  -« هكذا تكلم زرادشت»فً  -بعد المداثة ومبدعٌها، وذلك فً التقالٌد التً استهلها نٌتشه 

 «.نظرت فً المرآة صريخت، وقد ارتّج قلبً هلعا، إذ لم أر نفسً هناك، بل وجها بشعا لشٌطان وتكشٌرة سايخرة

 

وكان ذلك قبل ديخول المرآة رمزٌة إلى الشعر المداثً العربً على ٌدي أدونٌس الذي مقق بها إنجازات غٌر مسبوقة فً 

ن لم تيخل من أثر الرمزٌة الصوفٌة، أعنً الرمزٌة التً مامت ، مروًرا بما تاله من دواوٌ«المسرح والمراٌا»دٌوانه 

مولها قصائد كثٌرة لشعراء سبقوا مممود دروٌ  إلى اكتشاف المرآة رمًزا وعالمة، فظلت المرآة عنصًرا متكرًرا فً 

هاء بعفٌفً مطر أشعارهم، ابتداء من نازك المالئكة والسٌاب وعبدالوهاب البٌاتً، مروًرا بصالح عبدالصبور، ولٌس انت

 أو أمل دنقل الذي أذكر له سطرٌه.

 

 أتجّزأ فً المرآة

 ٌصفعنً وجهً المتيخّفً تمت قناع النفط

 

ا فً مسار يخاص، ال ٌنفصل عن ثنائٌة  ًٌ وٌمضً مممود دروٌ ، فً رؤٌاه الجدٌدة، من مٌث انتهى السابقون، ماض

 أو الكشف أو الرؤٌا، والبداٌة هً: الوعً الذي ٌنعكس على نفسه، سواء فً الفعل المعرفً للتأمل

 

 أما أنتَ 

 فالمرآة قد يخذلتك

 أنت.. ولست أنَت، تقول:

 أٌن تركت وجهً

 ثم تبمث عن شعورك يخارج األشٌاء

 بٌن سعادة تبكً وإمباط ٌقهقه..

 هل وجدَت اآلن نفسك؟

 قل لنفسك عدت ومدي ناقًصا

 قمرٌن

 لكن الدٌار هً الدٌار.

 

يخاطب )الذي لٌس سوى ضمٌر الميخاطب، فً فعل التجرٌد بمعناه البالغً( دال على انشطار واللعب المتعمد بضمٌر الم

 الوعً، وانقسام الذات ما بٌن مبدأ الواقع ومبدأ الرغبة.
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األول ٌشدها إلى قبول ما هو واقع، بٌنما ٌجذبها الثانً إلى النقٌض، مٌث البمث عن الشعر يخارج المألوف والمعتاد 

فً الوجود، ما بٌن المفارقات أو نوافر األضداد. مٌث ٌمتقن المجاز، وتتجاوز النقائض، ولكن والمضور المرّوض 

ٌنتهً المسعى فً المابٌن إلى اإلمباط، فالدٌار هً الدٌار، وما ضاع هما القمران اللذان ٌوازٌان فً ثنائٌتهما طرفً 

ن تكونه األنا أو تشتهٌه. وتجاوز هذا النوع من التأمل المفارقة: األنت الذي هو األنا المرغوب فٌه، واألنت الذي ترٌد أ

الذي تتمزق به الذات بٌن الواقع المفروض والممكن الممظور والمستمٌل المعدوم، إلى نوع مواز من انشطار الوعً 

 الذي تتسع به الرؤٌا، فتكون عبارته على النمو التالً:

 

 وكلما شاهدت مرآة على قمر

 رأٌت المب شٌطانا

 ً:ٌمدق ف

 أنا مازلت موجودا

 ولكن لن تعود كما تركتك

 لن تعود، ولن أعود

 فٌكمل اإلٌقاع دورته

 وٌشرق بً.

 

واألسطر مراوغة فً تجاوبات دوالها مع دالالت المرآة فً األساطٌر واليخرافات الشعبٌة، يخصوًصا فً اقتران المرآة 

ٌقع علٌها أو ٌواجهها كالقمر الذي ٌستمد ضوءه من بالقمر، بسبب طبٌعتها األنثوٌة، وألنها سلبٌة ال تنقل إال ما 

الشمس، أضف إلى ذلك الصفة السمرٌة، شٌطانٌة الطابع، المالزمة للمرآة التً تمّدث عنها زرادشت نٌتشه، أو التً 

تقود إلى عالم آيخر، ال رجعة منه، ٌمكن أن ٌكون يخطًرا وممًٌتا، أو تيخرج منها أرواح الموتى التً تسكن المكان، 

بعضها شرٌر مؤذ. ولذلك ٌغطً المرآة المؤمنون بهذه المعتقدات، أو ٌدٌرونها نمو المائط، كً ٌكونوا بمأمن من و

يخاصٌتها الشٌطانٌة. وظنً أن األسطر السابقة تمتح من مثل هذه المعتقدات، على مستوى الالشعور الجمعً والرموز 

أن تقترن مشاهدة المرآة على قمر بتمول المب إلى شٌطان،  -كذلك واألمر  -البدائٌة العتٌقة عند كارل ٌونج، وال غرابة 

ٌمّدق من يخالل المرآة التً ترانا أشبامها، لكن بما ٌكشف، أو ٌعلن، عن فعل التغٌر الذي لن تعود به، األوضاع إلى ما 

ـــعٌدة عن داللة الجرح بصامبه الذي ٌغص به, فً داللة غــــٌر ب« ٌشرق»كانت علٌه، فٌكمل اإلٌقاع دورته، ولكن بما 

أو االيختناق أو الجدب )التً تتأكد مٌن نقول: شرق الجرح بالدم، أي امتأل، وَشِرق الموضع بأهله: امتأل وضاق بهم، 

وشرقت األرض، أي أجدبت وامتنع أن ٌجـــري فــــٌها الماء(، ولذلك لن ٌعود شًء كما كان، أو ٌكتمل اإلٌقاع بعد أن 

 ع عن سامعه.غزته نقائضه، فانقط

 

ولٌست المٌرة المعرفٌة بٌن طرفً ثنائٌة الوعً، أو المضور والغٌاب، سوى مجلى آيخر من مجالً رمزٌة المرآة، 

 يخصوًصا مٌن نقرأ:

 

 وجدت نفسً فً نفسً ويخارجها

 وأنت بٌنهما المرآة بٌنهما

 تزورك األرض أمٌاًنا لزٌنتها

 وللصعود إلى ما سّبب الملما

 أكون كماأما أنا فبوسعً أن 

 تركتنً أمس، قرب الماء، منقسما

 إلى سما وأرض، آه... أٌن هما؟



 

 

 136 

 

فً مدى المب، لٌس بالضرورة بالمعنى المرفً، فالمب فً الرمزٌة الصوفٌة « التكوٌن»واألسطر مقطع مقترن بفعل 

هبطت إلٌك من »ة التً داال على المقٌق -فً األسطر  -تعلو داللته على الفهم المرفً، وٌمكن أن ٌكون ضمٌر التأنٌث 

الممل األرفع، فٌما ٌقول ابن سٌنا، كما ٌمكن أن ٌكون داالً على انتصار المضور األنثوي الذي ال ٌفارق داللة اليخصب، 

أو متى داللة النبع الذي ترتوي منه األرض، فتأيخذ زٌنتها اليخضراء، أو ٌكون داالً على بمث األنا عن منقذه، مثل 

ٌ  على ذكرها فً الجدارٌة، مٌث الوصول إلٌها، كاالستسالم لها، صعود إلى الرؤٌا، لكن ٌنقشع التً ألّح درو« عناة»

الملم كالعادة وٌشرق صامبه بالماء، منقسًما إلى قسمٌن ال ٌجتمعان ألنهما لم ٌتمدا بسمر اآللهة المارسة التً تظل 

 بعٌدة عن العاشق البامث عنها:

 

 مسافرةٌ،

 ال»مول صورتها فً مراٌاك، 

 «أم لً ٌا ابنتً َفلِدٌنً هنا

 هكذا تضع األرض فً جسد سرها

 وتزّوج أنثى إلى ذكر، فيخذٌنً

 إلٌها إلٌك إلّى، هناك هنا، دايخلً

 يخارجً، ويخذٌنً لتسكن نفسً

 إلٌك، وأسكن أرض السكٌنة.

 

وٌهبط المطر المقدس،  وتبدو األسطر السابقة كما لو كانت تصل بالبمث إلى نهاٌته، فتتكشف الرؤٌا، وتتزوج األرض،

وٌعثر العاشق على صورته، وتمدث الوالدة الجدٌدة لألنا، موازٌة للوالدة الجدٌدة لألرض، التً تمتضن المطر المقدس 

هناك، « هنا»فً تربتها، وتالقٌه لقاء األنثى، تصّدت للذكر، فٌنقلب التعدد إلى اتماد، واالنفصال إلى اتصال، وٌصبح الـ

ج، وتسكن النفس أرض السكٌنة، ولكن فٌما ال تفارق ظاللها معنى التناص الذي ٌومئ إلى اآلٌة والدايخل هو اليخار

 القرآنٌة: ومن آٌاته أن يخلق لكم من أنفسكم أزواًجا لتسكنوا إلٌها .

 

فٌها  الرومً ال ٌلبث أن ٌزول، فالشًء ثابت فً تطلع األنا إلى نفسها فً المرآة التً تتبدل -ولكن هذا السكن النفسً 

(، التً تعكس العشرات من الصور الالنهائٌة، فً تمرك Kaleidoscopeالصور، بدورها، كأنها آلة الكالٌدوسكوب )

قطعها الزجاجٌة الملونة، وهً صفة أيخرى مالزمة لرمزٌة المرآة فً مٌراثها اإلنسانً الذي ٌتجاوب، يخصوًصا فً هذه 

تً ال ٌكف الناظر والمنظور إلٌه، والوسٌط الواقع بٌنهما، عن التمول الصفة، مع تقلب ما تعكسه مراٌا مممود دروٌ  ال

 والتبدل، هكذا، نقرأ:

 

 ... وأنظر نمو

 نفسً فً المراٌا:

 هل أنا هو؟

 هل أؤدي دوري من الفصل

 األيخٌر؟

 وهل قرأت المسرمٌة قبل هذا العرض

؟ ًَّ  أم فُِرضت عل

 وهل أنا هو من ٌؤدي الدور

ٌَّرت أقو  الها؟أم أن الضمٌة غ
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وال تيخلو األسطر من إٌماءة إلى شكسبٌر، فً تفاعالت التناص، مٌث السؤال عن الكٌنونة ومضورها، بوضع الذات 

موضع المساءلة أمام المرآة، فضالً عن اإلشارة التً ال تربط بٌن التمثٌل والمرآة فمسب، كما سبق وأن أشرت، بل 

رمز ٌتكرر كثًٌرا فً الرؤٌا الجدٌدة(، وإلى مسرمٌة ٌؤدٌها ممثل  ٌمشً )وهو« ظل»تجاوز ذلك إلى تموٌل المٌاة إلى 

بائس، ٌتبيختر زهواً لساعة على المسرح، ثم ال ٌسمعه أمد، فالمٌاة مكاٌة ٌروٌها أبله، ملؤها الصيخب والعنف اللذان 

وهً أسطر تردنا  ٌتجاوبان ودال الضمٌة، التً ٌمكن أن تغٌر أقوالها، تمت ضغط واقع علٌها، فً األسطر األيخٌرة،

 نهاٌتها إلى بداٌتها، فنعود إلى اقتران فعل التعرف، ومالزمة السؤال عن كٌنونتها بمضور المرآة، فنقرأ:

 

 اكتبونً، كما قال رٌتسوس، أٌن

 ايختفٌت وأيخفٌت منفاي عن رغبتً

 ال أرى صورتً فً المراٌا، وال صورة

 امرأة من نساء أثٌنا تدٌر تدابٌرها

 نا.العاطفٌة مثلً ه

 

( إشارة إلى شاعر آيخر عانى اعتقاالت 1990 - 1909واإلشارة إلى الشاعر الٌونانً الشهٌر ٌانٌس رٌتسوس )

ا بنارها، لكنه ظل مرتبًطا بقضاٌا البسطاء الذٌن فتح لهم شعره، مستيخدًما صوًرا  ًٌ المكومات الدٌكتاتورٌة، وعا  مكتو

هو المقصود من اإلشارة فمسب، فهناك إيخفاء المطارد من القمع عن ومجازات من فتات المٌاة الٌومٌة. ولكن لٌس هذا 

مبدأ الرغبة لمواجهة مبدأ الواقع اليخشن، ومن ثم مواجهة الصورة بالصورة، والمرآة بالمرآة، لكن سدى، إذ ٌظل منفى 

النقٌض من قرٌنه  رٌتسوس ماضًرا مثل تفاصٌل المٌاة الٌومٌة، التً صنع منها إبداعه، فنال لذة القصٌدة، وذلك على

 الذي لم ٌجد صورته فً المرآة، فتمول إلى الغٌاب الذي ٌنفً مضور التدابٌر العاطفٌة التً تعنً اتماًدا ٌبن ذكر وأنثى.

 

 

 جابر عصفور 

 م2007عن مجلة " العربً " / أكتوبر 

 

 

 

 

 

 

 

 من هو شاعر فلسطٌن محمود دروٌش
  8002 9السبت أغسطس 
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ٌمثل محمود دروٌش ظاهرة شعرٌة لم تتكرر كثٌرا اذ جمع بٌن النجومٌة على المستوى  - -القدس 

الجماهٌري والعمق الفنً الذي ٌبهر النقاد النه هضم التارٌخ والفلسفات واالدٌان واالساطٌر لٌصنع منه سبٌكة 

 فٌها لفن الشعر حتى انه استطاع تحرٌر الشعر الفلسطٌنً من وطأة االٌدٌولوجٌا. ٌنتصر

 

 

قد خضع االربعاء الماضً لعملٌة قلب  4992و 4921وكان دروٌش الذي أجرٌت له عملٌتا قلب مفتوح عامً 

دماغٌة  مفتوح بمستشفى "مٌمولاير هٌرمان" بوالٌة تكساس االمٌركٌة لكن مضاعفات العملٌة أدت الى جلطة

خفٌفة وخضع للتنفس الصناعً وتدهورت حالته الصحٌة. ولن ٌتاح لدلروٌش ان ٌكتب عن العملٌة االخٌرة كما 

 دٌوانه "جدارٌة" وفً بعض سطورها قال..-عن عملٌة مشابهة قصٌدته 4922كتب عام 

 

 

الٌدي/ وٌحملنً جناح "هذا هو اسمك/ قالت امرأة وغابت فً الممر اللولبً/ أرى السماء هناك فً متناوِل ا

حمامة بٌضاء صوب طفولة أخرى/ ولم أحلم بأنً كنت أحلم/ كل شًء واقعً/ كنت أعلم أننً ألقً بنفسً جانبا 

وأطٌر/ سوف أكون ما سأصٌر فً الفلك االخٌِر/ وكل شًء أبٌض.. البحر المعلق فوق سقف غمامة بٌضاء/ 

أكن/ فأنا وحٌد فً نواحً هذه االبدٌة البٌضاء/ جئت والال شًء أبٌض فً سماء المطلق البٌضاء/ كنت ولم 

 قبٌل مٌعادي فلم ٌظهر مالك واحد لٌقول لً.. "ماذا فعلت هناك فً الدنٌا..

 

 

"ولم أسمع هتاف الطٌبٌن وال أنٌن الخاطئٌن/ أنا وحٌد فً البٌاض أنا وحٌد/ ال شًء ٌوجعنً على باب القٌامة/ 

ة االشٌاء أو ثقل الهواجس/ لم أجد أحدا السأل.. أٌن "أٌنً" االن../ أٌن ال الزمان وال العواطف/ ال أحس بخف

 مدٌنة الموتى وأٌن أنا../ فال عدم هنا فً الال هنا".

 

 

 جاءت وفاة دروٌش مثل "سٌنارٌو جاهز" لم ٌتوقعه قراؤه.

 

 

"لنفترِض االن وكان دروٌش قد منح اخر قصائده عنوان /سٌنارٌو جاهز/ وهً دراما بٌن شخصٌن ٌقول فٌها 

 أَنا سقطنا/ أنا والعدو / سقطنا من الجو فً حفرة.. فماذا سٌحدث".
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وللخروج من هذه المحنة ٌضع عدة محاوالت للخروج "فً البداٌة ننتظر الحظ/ قد ٌعثر المنقذون علٌنا هنا/ 

دون جدوى/ فلم ٌصل الحبل وٌمدون حبل النجاة لنا/ فٌقول.. أَنا أوال/ وأَقول.. أَنا أوال/ وٌشتمنً ثم اشتمه/ 

بعد... أَنا وهو خائفان معا/ وال نتبادل أي حدٌث عن الخوف أَو غٌِره/ فنحن عدوان. ماذا سٌحدث لو أن أفعى 

أطلت علٌنا هنا من مشاهد هذا السٌنارٌو/ وفحت لتبتلع الخائفٌن معا/ أَنا وهو... ٌقول السٌنارٌو.. أنا وهو 

جو معا/ أو على حدة/ ولكننا لن نقول عبارة شكر وتهنئة على ما فعلنا معا/ سنكون شرٌكٌن فً قتل أفعى/ لنن

 كانت تدافع عن نفسها وحدها/والغرٌزة لٌست لها أٌدٌولوجٌا. -ال نحن-الن الغرٌزة 

 

 

"ومع الوقت والوقت رمل ورغوة صابونة/ كسر الصمت ما بٌننا والملل. قال لً.. ما العمل.. قلت.. ال شًء/ 

حتماالت. قال.. من أٌن ٌأتً االمل.. قلت.. ٌأتً من الجو. قال.. أالم تنس أنً دفنتك فً حفرة مثل نستنزف اال

هذى.. فقلت له.. كدت أنسى... شدنً من ٌدي/ ومضى متعبا. قال لً.. هل تفاوض االن.. قلت.. على أي شًء 

ومن قبرنا المشترك. قلت.. ما  تفاوضنً االن فً هذه الحفرة القبر.. قال.. على حصتً وعلى حصتك/ من سدانا

الفائدة. هرب الوقت منا/ وشذ المصٌر عن القاعدة/ ههنا قاتل وقتٌل ٌنامان فً حفرة واحدة/ وعلً شاعر اخر 

 أن ٌتابع هذا السٌنارٌو/ الى اخره."

 

 

لى فهاجر مع عائلته ا 4912فً قرٌة البروة فً الجلٌل )قضاء عكا( التً دمرت عام  4918ولد دروٌش عام 

لبنان قبل أن تعود العائلة وتعٌش فً الجلٌل وعمل فً صحف تابعة للحزب الشٌوعً الذي انضم الٌه واعتقلته 

 .4994السلطات االسرائٌلٌة عدة مرات بداٌة من 

 

 

ولفتت قصائده االولى ومنها "بطاقة هوٌة" الناقد المصري الراحل رجاء النقاش فأصدر كتابه "محمود دروٌش 

فً مبادرة جرٌئة حٌث كان كثٌرون فً ظل المد القومً العربً ٌنظرون  4999لمحتلة" عام شاعر االرض ا

 .4912برٌبة الى من ٌحمل الجنسٌة االسرائٌلٌة من فلسطٌنً 
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وكان كتاب النقاش بوابة دروٌش الى المثقفٌن والقراء العرب ففً فترة الحقة كانت دواوٌنه تصدر على نطاق 

ر من معظم التٌارات النقدٌة حتى انه أطلق مقولته "ارحمونا من هذا الحب القاسً" واسع وحظً باهتمام كبٌ

داعٌا النقاد الى النظر الى الشعر الفلسطٌنً باعتباره فنا أوال بدال من تفسٌره والتعاطف معه على خلفٌة 

 التعاطف العربً التلقائً مع القضٌة الفلسطٌنٌة".

 

 

شق من فلسطٌن( و)آخر اللٌل( و)أحبك أو ال أحبك( و)مدٌح الظل العالً( من دواوٌن دروٌش وأخٌرا كتابه )عا

و)هً أغنٌة.. هً أغنٌة( و)أحد عشر كوكبا( و)ال تعتذر عما فعلت( و)كزهر اللوز أو أبعد( إضافة إلى أعمال 

رسائل( التً نثرٌة منها )وداعا أٌها الحرب.. وداعا أٌها السلم( و)ٌومٌات الحزن العادي( و)أثر الفراشة( و)ال

 كانت حصٌلة رسائل متبادلة مع الشاعر الفلسطٌنً سمٌح القاسم ونشرت فً مجلة )الٌوم السابع(.

 

 

وكان دروٌش من الشعراء العرب القالئل الذٌن ٌكتبون نثرا ال ٌقل فً صفائه وجماله عن الشعر وال تخلو 

جاهٌن والرئٌس الفلسطٌنً الراحل نصوصه من روح الشعر وخاصة ما كتبه فً رثاء الشاعر المصري صالح 

 ٌاسر عرفات.

 

 

ومنع دروٌش منذ السبعٌنٌات أن ٌعود إلى األراضً الفلسطٌنٌة وعاش بٌن القاهرة وبٌروت وتونس وبارٌس 

إلى رام هللا. وانتخب دروٌشا عضو فً اللجنة التنفٌذٌة  4991التً كان ٌحرر منها مجلة )الكرمل( ثم عاد 

من اللجنة التنفٌذٌة  4991وعمل مستشارا لعرفات لكنه استقال عام  4922طٌنٌة عام لمنظمة التحرٌر الفلس

 احتجاجا على توقٌع اتفاق أوسلو.

 

 

وأثارت بعض قصائد دروٌش غضبا فً إسرائٌل ومنها )عابرون فً كالم عابر( التً أطلق علٌها "القصٌدة 

بٌن الكلمات العابرة... خذوا حصتكم من دمنا التً وحدت الكنٌست" وفً بعض سطورها ٌقول.. "أٌها المارون 

وانصرفوا/وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا/وعلٌنا نحن أن نحرس ورد الشهداء/و علٌنا نحن أن نحٌا كما 

نحن نشاء.. آن أن تنصرفوا/ ولتموتوا أٌنما شئتم ولكن ال تموتو بٌننا/فلنا فً أرضنا ما نعمل/ ولنا الماضً 

ة األول/ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل/ولنا الدنٌا هنا واآلخرة/فاخرجوا من أرضنا/من هنا/ولنا صوت الحٌا
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برنا/من بحرنا/من قمحنا/من ملحنا/من جرحنا/من كل شًء واخرجوا من ذكرٌات الذاكرة/ أٌها المارون بٌن 

 الكلمات العابرة".

 

 

ل جوائز منها درع الثورة الفلسطٌنٌة عام لغة وكرم فً دول عربٌة وأجنبٌة ونا 80وترجمت أعماله ألكثر من 

وجائزة لٌنٌن عام  4928ومن االتحاد السوفٌتً جائزة ابن سٌنا عام  4924ولوحة أوروبا للشعر عام  4924

بجائزة ملتقى القاهرة األول للشعر العربً حٌث ضمت لجنة التحكٌم شعراء ونقادا  8002. كما فاز عام 4921

ة إن دروٌش نالها "بإجماع نقدي الفت على تعدد مشارب أعضائها وتمثٌلها لكل عربا قالوا فً بٌان الجائز

التٌارات الفاعلة فً الحٌاة األدبٌة... دروٌش رمز للقدرة على تطوٌر الذائقة العربٌة وٌمثل الحٌوٌة الدافقة فً 

ة كونٌة حتى استطاع أن أعلى ذروة بلغها الشعر العربً كما أنه ال ٌكرر نفسه انطالقا من ثقافة موسوعٌة ورؤٌ

 ٌعرج بالقصٌدة العربٌة إلى أفق إنسانً رحٌب".

 

 

 

 

 

 

 َىيُّبد يذًىد دسوَش طشَمبً فشػُبً إنً انشؼش

 حسين بن حمزة 

)داس اٌش٠ظ( ٌّذّٛد دس٠ٚؼ ػذداً ِٓ االٌزجبعبد ٌذٜ اٌمبسا. ٌؼً دس٠ٚؼ ٔفغٗ دبٚي رجّٕت « أثش اٌفشاؽخ»٠ُث١ش وزبة 

ّٓ ٚعُ إٌقٛؿ ثٙزٖ اٌقفخ ال ٠جؼٍٙب رٕنٛٞ، «. ا١ِٛ١ٌبد»ٔقٛؿ اٌىزبة، فٛمؼٙب فٟ خبٔخ  اٌزؼذد٠خ اٌزٟ رذىُ ٌى

وٍٙب، رذذ ٘زٖ اٌالفزخ. ثّخ ٔقٛؿ وث١شح فٟ اٌىزبة رزجبٚص فىشح ا١ِٛ١ٌبد. ثً إْ ِؼظّٙب ٠فزمذ اٌّؼٕٝ اٌذاسج 

 ١ِٛ١ٌٍبد ٚاٌزٞ ٠زّثً فٟ رذ٠ٚٓ اٌٛلبئغ أٚ اٌّؾب٘ذاد اٌؼبد٠خ ا١ِٛ١ٌخ.

اٌغجت فٟ وً ٘زا أْ ِذّٛد دس٠ٚؼ ال ٠ٕغٝ أٔٗ ؽبػش. ٚإرا ٔغٟ ٘ٛ أٚ ؽشد ػٓ وٛٔٗ ؽبػشاً، فئْ ٌغزٗ، أٚ 

ثبألدشٜ ِؼجّٗ اٌٍغٛٞ ٚٔجشرٗ اٌزٟ سثّٝ لق١ذرٗ ػ١ٍٙب ه٠ٛالً، رزىفً ثئػبدرٗ إٌٝ اٌذمً اٌزٞ ٠زمٓ دشثٗ. اٌؾبػش اٌزٞ 

 اٌؾبػش ِٛجٛد ٚإْ رٛاسٜ خٍف رغ١ّبد أٚ أجٕبط أدث١خ أخشٜ. فٟ داخً دس٠ٚؼ ٠طً ثشأعٗ دزٝ ٌٛ وزت ٔثشاً ػبد٠بً.

اٌىزبة، ثٙزا اٌّؼٕٝ، ١ٌظ ١ِٛ٠بد ثبٌّؼٕٝ اٌذشفٟ ٚاٌزمٕٟ ٌٍىٍّخ. اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ٕظش ثٙب اٌؾبػش إٌٝ اٌؼبٌُ رزذخً 
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نٕٟ ػٍٝ فٟ فٛؽ وً ِب ٠ُغزذسج إٌٝ إٌقٛؿ ٚؽؼشٔزٗ. ٌٕمً إْ ِب ٔمشأٖ ٘ٛ اعزشادخ اٌؾبػش ِٓ االٔىجبة اٌّ

اٌؾؼش. إٌقٛؿ فغذخ ٌىٟ ٠زٕفظ اٌؾؼش خبسج اٌّزطٍجبد اٌقبسِخ ٌإل٠مبع. إٔٙب فشفخ وٟ ٠غزش٠خ اٌؾبػش ِٓ 

ِطبسدح اٌقٛس ٚاالعزؼبساد. ٌىٓ ً٘ ٠ّٕغ ٘زا رغشّة اٌؾؼش أٚ ِب ٠ؾجٙٗ إٌٝ جٍّخ دس٠ٚؼ دزٝ ٟٚ٘ ِؾغٌٛخ ثغ١ش 

 اسح ظٙشٖ ٌٍغخ اٌزٟ اػزبد اٌىزبثخ ثٙب.اٌؾؼش. اٌجٛاة ٘ٛ ال ثبٌطجغ. فبٌؾبػش ٌٓ ٠مٜٛ ػٍٝ إد

ِذّٛد دس٠ٚؼ. د١ٕٙب ال ٠ّىٓ أْ « ١ِٛ٠بد»إرا عٍُّ اٌمبسا ثٙزٖ اٌجذا٘خ، فغ١ىْٛ عٙالً ػ١ٍٗ أْ ٠جذ رق١ٕفبً خبفبً ثـ

ُّٙ فمو ٚجٛد ؽؼش ِزٛاسٍ أٚ ِذفْٛ رذذ عطخ اٌؼجبساد، ثً ٚجٛد ؽؼش دم١مٟ ثؼنٗ ِىزٛة ثأث١بد فشا١٘ذ٠خ. ٌىٓ  ٠زف

ا ٠نغ دس٠ٚؼ ٘زٖ اٌمقبئذ ٕ٘ب ٚال ٠ٕؾش٘ب مّٓ دٚا٠ٕٚٗ؟ اٌجٛاة اٌّشجخ ٘ٛ أْ ٘زٖ اٌمقبئذ ألً ِٓ اٌطّٛح ٌّبر

اٌذس٠ٚؾٟ اٌشا٘ٓ، خبفخ ثؼذ إٌّؼطفبد ٚاٌزطٛساد اٌزٟ ؽٙذ٘ب ؽؼشٖ فٟ اٌفزشح األخ١شح. اٌٛالغ أْ ثؼل ٘زٖ اٌمقبئذ 

بسا اٌّزأٟٔ ٚاٌّزّؼٓ فٟ ؽؼش٠خ دس٠ٚؼ ٠الدع أْ ثّخ ؽ١ئبً ال ٠مً ػٓ اٌؾؼش اٌزٞ ٔمشأٖ فٟ دٚا٠ٚٓ دس٠ٚؼ، ٌىٓ اٌم

 ٠ؼقٝ ػٍٝ اٌزذذ٠ذ فٟ ٘زٖ اٌمقبئذ ٌٚىٕٗ وبف ١ٌغزجؼذ٘ب اٌؾبػش ػٓ دٚا٠ٕٚٗ.

رفغخ ا١ِٛ١ٌبد ِجبالً ٌٍزأًِ فٟ اٌّٛد ٚاٌذ١بح ِٚؾبغً اٌؼ١ؼ اٌؼبد٠خ. ٚرفغخ ٌٍمبسا، فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ، ِجبالً وٟ 

ش اٌزٞ ٠غجمٗ ؽؼشٖ ٚرغجمٗ فٍغط١ٓ إٌٝ اٌجّٙٛس. اٌؾبػش اٌزٞ ؽىب ِٓ سثو ؽؼشٖ ٠ؼشف جبٔجبً آخش ِٓ اٌؾبػ

٠غزبٌٕٟ إٌمبد أد١بٔبً/ ٠ش٠ذْٚ »ثبٌمن١خ ال ٠زٛلف ػٓ رٌه دزٝ فٟ ١ِٛ٠برٗ. ٘ب ٘ٛ ٠شفغ ؽىٛاٖ ِٛصٚٔخ ٘زٖ اٌّشح: 

ٍ ؽبسداً/ لبٌٛا: ّٟ ٌمذ خبْ اٌطش٠ك / ٚإْ ػثشُد ػٍٝ ثالغخ  اٌمق١ذح رارٙب/ ٚاالعزؼبسح رارٙب / فئرا ِؾ١ُذ ػٍٝ هش٠ك جبٔج

ػؾجٍخ/ لبٌٛا: رخٍّٝ ػٓ ػٕبد اٌغٕذ٠بْ/ ٚإْ سأ٠ُذ اٌٛسد أففش فٟ اٌشث١غ/ رغبءٌٛا: أ٠ٓ اٌذَ اٌٛهٕٟ فٟ أٚسالٗ/ .... / 

 «.٠غزبٌٕٟ إٌمبد أد١بٔبً/ ٚأٔجٛ ِٓ لشاءرُٙ/ ٚأؽىشُ٘ ػٍٝ عٛء اٌزفبُ٘/ ثُ أثذث ػٓ لق١ذرٟ اٌجذ٠ذح

 إرا اعزؼشٔب رؼج١ش دس٠ٚؼ فٟ االلزجبط اٌغبثك، ِب ٟ٘ إال هش٠ك جبٔجٟ ٠مٛد فٟ إٌٙب٠خ إٌٝ اٌؾؼش.ا١ِٛ١ٌبد، 

 

 

 

  دفاعا عن محمود دروٌش
 

 حسن أٌمن

 

12/10/2008 

 

 

 

عندما توفً على فراشه بالمستشفى فً  كنت على بعد آالف الكٌلومترات عنه



 

 

 143 

آب )أغسطس(  9ة ٌوم صبٌم هوستن، بالوالٌات المّتمدة. مات مممود دروٌ 

بالّتوقٌت المملً للّسوامل  بالّتوقٌت المملً لهوستن وبعد الّظهر فً نفس الٌوم

ة الّتً شهدت والدته. لكّنما هو نفس الّرجل ٌّ كما هً نفس المٌتة. تلك  المتوّسط

لقد مات ٌوم سبٍت كما تنّبأ  .مٌتته، ال تلك الّتً ايختارها رّبما، بل تلك الّتً ملُم بها

األيخٌر 'أثر الفراشة'  'إجازة قصٌرة'، وامدة من قصائده المأيخوذة من كتابه فً

(1). 

 

 صّدقت أنً مّت ٌوم الّسبت،'

ًّ أن أوصً   بشًء ما قلت: عل

 ...فلم أعثر على شًء

ًّ أن أدعو صدٌقا ما  و قلت: عل

  ِمتّ  أليخبره بأّنً

 ...لكّنً لم أجد أَمداً 

ًّ أن أمضً إلى قبري  و قلت: عل

 أجد الّطرٌقَ  ه، فلمألمأل

  '(...) و ظلَّ قبري يخالٌاً مّنً

 

ًّ كان أن أسمع يخبر وفاة مممود دروٌ  فً  تنّبؤ فظٌع مقا ولكنّ  األفظع بالنسبة إل

ٌّة من الّشاعر اإلسرائٌلً إسماق الؤور الذي  بداٌة المساء، عبر رسالةٍ  الكترون

ٌّة إلى كل المتوّسط بلُوَداف  المشاركٌن فً مهرجان أصوات وّجه رسالة جماع

الفارط( لٌعّبر عن أقصى مزنه. نعم، رغم  تموز/ٌولٌو 28إلى  19)الُمقام من 

الّسابقة وهاته األبٌات الالّمقة األكثر فظاعة  ذهولً، تبادرت فجأة إلى ذهنً األبٌات

ٌّة لكً  مٌث مجازر صبرا وشاتٌال والّتً ٌعطً فٌها دروٌ  لصبرا صبغة إنسان
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م من قبل الّصهٌونٌٌن الّذٌن  إلى الجالّد، جندّي الكتائب، ٌقّدمها كفرٌسةٍ  الُمدعَّ

  .ٌمملون نفس االسم: فاشً

 

ًّ رقصته وٌضمك للعٌون المائلة وٌواصل'  الفاش

 و ٌجّن من فرح وصبرا لم تعد جسداً 

 كما شاءت غرائزه، وتصنعها مشٌئُته ركبها

 مرآته و ٌسرق يخاتما من لممها، وٌعود من دمها إلى

 ون ـ بمروٌك

 وٌكون ـ بر

 وٌكون ـ غٌم

 وٌكون ـ دم

 لٌل وٌكون ـ

 وٌكون ـ قتل

 وٌكون ـ سبت

 وتكون ـ صبرا

ن على ٌْ  جسد صبرا ـ تقاطع شارع

 صبرا ـ نزول الّروح فً مجر

 و صبراـ ال أمد

ٌّة عصرنا مّتى  'األبد صبرا ـ هو

ٌّة ما عشت فً ذلك المساء وسٌكون من غٌر الالّئق المدٌ فً  ث عنهاغرٌبة هً بق

على  هذا المقام. أفّضل اليخطاب منذئٍذ على الّسرد فهو ٌبدو لً الٌوم الومٌد القادر

ة التً ٌدافع عنها الّشاعر نفسه: 'عندما ٌّ ٌّة. القض  اإلجابة على امتٌاجات القض

ثاء )  (.' بالفعل، لم ٌنَضب2ٌذهب الّشهداء إلى الّنوم أصمو وأمرسهم من هواة الرِّ
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ا، فلن ٌنضب أٌضا بعد موته، إذن، نبُع المراثً. أتمّنى،نبع المدائح تج ٌّ  اه دروٌ  م

ًّ ألنً متأّكد أن كلّ المتملّقٌن ٌُقَرأ بعد موته أكثر مّما وهو م الذٌن  من جهتً، أن 

 ٌتباهْون بترجمته، الّذٌن ٌستشهدون به دون انقطاع ومتى الّذٌن ٌكتبون عنه لم

 .ه من األلف إلى الٌاءٌقَرُؤوه، على األقلّ لٌس كلّ أعمال

الكتاب األيخٌر لدروٌ  إثر نشره فً كانون الثانً )ٌناٌر(، لم  و هكذا، عند قراءة

داً ولكّنً ٌّ الٌوم أفهم معنى 'أثر الفراشة' ذلك الّذي ايختلط فً البداٌة عندي بـ  أنتبه ج

د الفراشة'. فً الفٌزٌاء، ' أثر الفراشة'، مسب منجد الروس الّصغٌر )منج 'عالمة

ٌّة روبرت  الّصغٌر لم ٌتطّرق إلٌه( هو 'صورة اقترمها لورنس لفهم الّظواهر الفٌزٌائ

ٌّن ٌمكن أن ٌمدث  المرتبطة باليَخواء ومسب هذه الّصورة يخلل بسٌط فً نظام مع

ٌُمدثه يخفقان أجنمة  تأثٌراتٍ  ٌّة. )مثال، فً الفضاء، الهواء الذي  هاّمة وغٌر مرئ

ة على بعد آالف الكٌلومترات من هناك.(' ـ ٌجب بإمكانه أن ٌسّبب عاصف فراشة

الطرٌق الّطوٌل، الوعر والملتوي لولوج هذا الشِّعر الذي ٌمٌل  أٌضاً اتباع هذا

نَِمل وشعارات بالٌة. هؤالء مقا كنملهم وشعاراتهم البالٌة،  البعض إلى سجنه فً

ه ألنه 'ٌفرض' شاعُرها كذلك. إّن لهما مّظاً ـ وهما ٌستمّقان لكن ال فلسطٌن وال

ال فقط بالّتأقلم مع زمنهما ولكن أٌضاً بالمجازفة فً الّتقّدم  ( ـ فً الّتجّدد3نفسه )

ٌّة، يخصبة ومتعّددة هً فلسطٌن وقد مظٌت  على هذا الّزمن ن. ثر ٌْ وبكونهما الّسّباق

( لم ٌكتِف باللّغة التً 4تستمّق، ألّن من قال: 'اللغة توَرث كاألرض' ) بالشاعر الذي

أّمه. هو الذي انُتِزعت منه أرضه افتّك لغته لكً ٌعٌد أرضه وأرض  قلتها إلٌهن

دروٌ  أكثر من أّي شاعر فلسطٌنً وعربً آيخر فً تمقٌق هذا  شعبه. وقد نجح

والّسٌاسة، هذا ما مّكنه من أن ٌلقى االعتراف والمفاوة  الّتوازن الّصعب بٌن الّشعر

، ًّ البعض من ُنظرائه من الّشعراء الِكبار ـ على غرار  فً كل مكان كشاعٍر مقٌق

ووالكوت على سبٌل المثال ال المصر ـ الّذٌن  ماٌاكوفسكً، رٌستوس، شار، ُسالن،

ة التً  نجموا هم أٌضاً فً جذب كفة المٌزان ٌّ لصالح الّشعر، دون التيخلًّ عن القض
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 .تبّناها كلّ وامد منهم

الكبٌر فٌلٌب جاكوتٌه: 'أتألّم من الّشهادة الرائعة من طرف الّشاعر  ومن هنا هذه

ًّ بعمق. ثّم، فً نهاٌة  .أجل شعب ُمهان صوت شاعره الكبٌر مممود دروٌ  ٌؤثر ف

فلسطٌن، عندما بسط متعّصبون راٌة مّتسيخة بكتابٍة رذٌلة  امتشاد بارٌسً ألجل

ًّ هذه الكلمات ألّنها 5جدٌٍد بالمستعصً'. ) 'الموت للٌهود'، أصطدم من ( تؤثر ف

وامدة: أوال ألّنها تعترف بصوت، صوت مممود  ب ثالثة عصافٌر بمجرةٍ تضر

ألّنها تنادي باالعتدال والّتماور الممكن  دروٌ  الّذي ٌممل صوت شعٍب بأكمله، ثّم،

الفرٌق وذاك، وأيخٌرا ألّنها تشهد بضرورة  دوماً رغم الّتعّصب الذي ٌطغى على هذا

أن ٌضطلع به الّشعر والّشعراء معاً فً  كنالّشعر وأهمٌة الّشعراء والّدور الذي ٌم

 .'ملّ 'المستعصً

إصبعنا على هذا الّشًء صعب الّتسمٌة والّذي تعتمد علٌه  ٌبدو لً هنا أّننا نضع

ٌّة لدروٌ ، ٌّة الشعر الّذي، وهو ٌتمّدث عن قهوة أّمه أو جواز سفره أو  العبقر

ٌقاعه الّشيخصً على مالة مصار، ٌفرض إ وهو ٌمكً أٌضاً عن الفقر الٌومً فً

إلى الّدقة أو إلى الّتمّرس الّشعري،  الكلمات واألشٌاء والعالم. إن أرجع البعض ذلك

والمّس المرهف، بايختصار إلى  فإنً أتشّبث بإرجاع الفضل إلى المضور الذهنً

ٌُعمون بل  الفصامة ألّن الغضب العادل، الّشعر المقٌقً والمماس الّصادق ال 

  .األشٌاء لٌس أن تقتلٌوقظون. أن تسّمً 

توقظ الّروح الّتً تكمن فً كل شًء. أن تسّمً هو أن توقظ، كما  أن تسّمً هو أن

قصٌدته األيخٌرة الّتً تممل عنوان 'العب الّنرد' والّتً  أجاد دروٌ  القول، فً

  :ّللّا فً بداٌة تموز )ٌولٌو(، قبل رمٌله بشهر قرأها بصوٍت عاٍل فً رام

 

ُب قلبً .ماتُ هكذا تولد الكل'  أُدرِّ

َسَع الورد والّشوكَ  ٌَ  ...على المّب كً 
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ٌة مفرداتً ٌَّ ٌة رغباتً' ) .صوف ٌَّ  .(6ومسِّ

ها الشاعر على الٌقظة ٌّ  .شكرا لك إذن أ

 تونس شاعر من '

ٌّةب فً مجلّة ااآلداب 2008أٌلول )سبتمبر(  6ُنشر هذا الّنّص ٌوم   Les)الفرنس

Leres fran'aises) ٌّةبوهً الملمق ا  ألدبً لجرٌدة ااإلنسان

(LصHumanit')ترجمة سلمى الّدشراوي ،.  

ٌّس للكتب والّنشر،  مممود دروٌ ، 'أثر الفراشة'، بٌروت، (1) ، 2008رٌاض الّر

  .182-181ص. 

، 1994الكاملة، الجزء الثانً، بٌروت، دار العودة،  فً 'ورد أقلّ'، األعمال (2)

 .342ص. 

ه شار، أمد الشعراء المفّضلٌن لدروٌ : اافرض مّظك، رنٌ لنتذكر معاً مكمة (3)

وعندما ٌرونك، سوف ٌتعّودون.'، فً اُممرة  .امُضن سعادتك وامض نمو يخطرك

ٌٌّن . الكتابة 329، ص. 1983بارٌس، بلٌٌاد،  ، األعمال الكاملة،III، 'الّصبام

 .باليخّط المائل للمؤلّف

(، 1990ة'، فً 'أرى ما أرٌد' )مأساة الّنرجس، ملهاة الفضّ ' مممود دروٌ ، (4)

 .422سابقا، ص.  األعمال الكاملة، ذكر

مورزانا،  فٌلٌب جاكوتٌه، 'إسرائٌل، كراس أزرق' فونفرواد لو ؤو، فاتا (3)

 .82، ص. 2004

تموز )ٌولٌو(  2األربعاء  مممود دروٌ ، 'العب الّنرد'، فً القدس العربً، (4)

 .10، ص. 2008
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 :انًظطهذــبد يســشد

 

 
 

     Acceptabilité ٤شوزُٞٔحُ

 Action حُلؼَ

 Cohérence ح٫ٗٔـخّ

 Cohésion ح٫طٔخم

 Cohésion lexicale ح٫طٔخم حُٔؼـ٢ٔ

 Collocation حُظ٠خّ

 Communication  حُظٞحَٛ

 Connecteurs ٍٝحر٢

 Connection حُظَحر٢

 Construction حُز٘خء

 Contexte ح٤ُٔخم

 Continuité ح٣ٍشح٫ٓظَٔ

 Discours حُوطخد

 Écriture حٌُظخرش

 Ellipse حُلٌف

 Ellipse clausal كٌف ه٢ُٞ

  Ellipse nominal كٌف ح٢ٔٓ

 Ellipse verbal كٌف كؼ٢ِ

 Généralisation حُظؼ٤ْٔ

 Grammaire de texte ٗلٞ حُ٘ٚ

 Inférence ح٫ٓظي٫ٍ

 Informativité ح٩هزخ٣ٍش

 Intentionnalité ٣شوٜئحُ
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 Interlocuteur حُٔوخ١ ذ

 Interprétation حُظؤ٣َٝ

 Intertextualité حُظ٘خٙ

 Langue حُِـش

 Language حُِٔخٕ

 Linguistique حُِٔخ٤ٗخص

 Linguistique textuelle حُِٔخ٤ٗخص ح٤ُٜ٘ش

 Locuteur ذحُٔوخ١  

 Macrostructure حُز٤٘ش حٌُزَٟ

 Microstructure حُز٤٘ش حُٜـَٟ

 ٫ ٚٗ                                     Non-

texte 

 Pragmatique Textuelle حُظيح٤ُٝش ح٤ُٜ٘ش

 Parole ح٬ٌُّ

 Périodes ىٍٝحص

 Phrase حُـِٔش

 Phrastique ؿ٤ِٔش

 Référence ح٩كخُش

 Référence anaphorique اكخُش هز٤ِش

 Référence endophorique اكخُش ىحه٤ِش

 Référence exophorique اكخُش هخٍؿ٤ش

 Référence cataphorique اكخُش رؼي٣ش

 Référence situationnelle اكخُش ٓوخ٤ٓش

 Référence textuelle اكخُش ٤ٜٗش

 Réitération حُظ٣ٌََ

 Sémantique ػِْ حُي٫ُش

 Séquences ٓظظخ٤ُخص

 Signification حُي٫ُش



 

 

 150 

 Situation  حُٔوخّ

 Substitution ح٫ٓظزيحٍ

 Substitution clausal حٓظزيحٍ ه٢ُٞ

 Substitution nominal حٓظزيحٍ ح٢ٔٓ

 Substitution verbal حٓظزيحٍ كؼ٢ِ

 Super phrastique كٞم ؿ٤ِٔش     

 System حُ٘ظخّ   

 Texte حُ٘ٚ

 Textualité ح٤ُٜ٘ش

 Textus حُ٘ٔؾ   

 Transphrastique ر٤ٖ حُـ٤ِٔش

 Unité configurationnelle ٝكيس طٔؼ٤ِ٤ش

 Unité pragmatique شٝكيس طيح٤ُٝ

 Unité sémantique ٝكيس ى٤ُ٫ش

   

 

 

 

 

 

 لبئًخ انًظـبدس وانًشاجـغ:
  
 

 ـبدس:ـانًظـ

 .حُوَإٓ ح٣ٌَُْ -

 .1984، ىحٍ حُؼٞىس، ر٤َٝص 2ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، ٓي٣ق حُظَ حُؼخ٢ُ، ١  - 
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 :انؼشثُــخ  انًشاجــغ

ص حُـخٓؼ٤ش، حُـِحثَ ٓخ٢ٗ، حُـٔٞٝ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخارَح٤ْٛ ٍ -1

1991. 

 : ٓل٢ حُي٣ٖ ػزي حُل٤ٔي،و٤ن، طلحرٖ ٛ٘خّ ح٧ٜٗخ١ٍ، ٓـ٢٘ حُِز٤ذ ػٖ ًظذ ح٧ػخ٣ٍذ -2

 .2001حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘، ر٤َٝص 

 : أرٞ رٌَ ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ -3

 .1991، ىحٍ حُٔي٢ٗ، ؿيس 1: ٓلٔٞى ٓلٔي ٗخًَ، ٤ِ١نأَٓحٍ حُز٬ؿش، طؼ -      

حُظ٣ُٞغ، ، ىحٍ ح٤ُو٤ٖ َُِ٘٘ 1ْٝ حُلو٢، ١ٓؼ٤ي ٣ًَ:و٤نح٩ػـخُ ك٢ ػِْ حُٔؼخ٢ٗ، طل ى٫ثَ -      

 .2001حُوخَٛس 

: ٓلٔي حُلز٤ذ رٖ هٞؿش، و٤نٜخؽ حُزِـخء َٝٓحؽ ح٧ىرخء، طلأرٞ حُلٖٔ كخُّ حُو١َخؿ٢٘، ٓ٘ -5

 ىحٍ حٌُظذ حَُ٘ه٤ش،  ى ص.

، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، 1، ١ػزي حُل٤ٔي ٛ٘يح١ٝ :و٤نُلظق ػؼٔخٕ رٖ ؿ٢٘، حُوٜخثٚ، طلأرٞ ح -6

 .2001ر٤َٝص 

، ىحٍ ٛخىٍ، ر٤َٝص 1، ١ َد، َ ؿٔخٍ حُي٣ٖ رٖ ٌَّٓ رٖ ٓ٘ظٍٞ، ُٔخٕ حُؼأرٞ حُل٠ -7

1992 . 

، ىحٍ حٌُظذ 1أرٞ حُوخْٓ ؿخٍ هللا ٓلٔٞى رٖ ػَٔ حُِٓو١َ٘، حُٔلَٜ ك٢ ٛ٘ؼش ح٩ػَحد، ١ -8

 .1999حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص 

ىحٍ  ،١1 ،: ػزي حُل٤ٔي ٛ٘يح١ٝو٤نطلػ٢ِ حٌُٔخ٢ً، ٓلظخف حُؼِّٞ، رٖ ٓلٔي ؼوٞد أرٞ ٣ -9

 .2000حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص 

أكٔي ػل٤ل٢، ٗلٞ حُ٘ٚ حطـخٙ ؿي٣ي ك٢ حُيٍّ حُ٘ل١ٞ، ٌٓظزش َُٛحء حَُ٘م، حُوخَٛس  -10

2001 . 

ٓ٘ظٔش  -حُؼوخكش ، ىحثَس 1أكٔي ػَٔ ٗخ٤ٖٛ، ٓٞٓٞػش ًظخد كِٔط٤ٖ ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘، ١  -11

 .1992حُظل٣ََ حُلِٔط٤٘٤ش، ىٓ٘ن 

، ػخُْ حٌُظذ 1حُوطخد حُ٘ؼ١َ، ١ ُظل٤َِ أكٔي ٓلٔي ٓيحّ، ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ ٗلٞ ٜٓ٘ؾ  -12

 .2007ح٧ٍىٕ  -حُلي٣غ، أٍري

: ٓلٔي أرٞ حُل٠َ و٤نلريٍ حُي٣ٖ ٓلٔي رٖ ػزي هللا ح٢ًٍُِ٘، حُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ، ط -13

 َحع، حُوخَٛس، ى ص. ، ىحٍ حُظارَح٤ْٛ

 .1979 ر٤َٝص ، ىحٍ حُلٌَ،طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓؿ٬ٍ حُي٣ٖ  ح٢١ٞ٤ُٔ، ح٩ -14



 

 

 152 

 :ؿ٤َٔ ػزي حُٔـ٤ي -15

حُزي٣غ ر٤ٖ حُز٬ؿش حُؼَر٤ش ٝحُِٔخ٤ٗخص ح٤ُٜ٘ش، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد، حُوخَٛس  -      

1998. 

حَُ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ،  ؿ٣َذ ُِطزخػش ٝىحٍ  ،ر٬ؿش حُ٘ٚ ٓيهَ ٗظ١َ ٝ ىٍحٓش ططز٤و٤ش -      

 .1999حُوخَٛس 

 .2000هُٞش ١خُذ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ، ٓزخىة ك٢ حُِٔخ٤ٗخص، ىحٍ حُوٜزش َُِ٘٘، حُـِحثَ   -17

، حًَُ٘ش ح٣َُٜٔش حُؼخ٤ُٔش 1ٓؼ٤ي كٖٔ رل١َ٤، ػِْ ُـش حُ٘ٚ حُٔلخ٤ْٛ ٝح٫طـخٛخص، ١  -18

 . 1997َُِ٘٘، ُٞٗـٔخٕ، حُوخَٛس 

، ىحٍ ح٬ُّٔ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُوخَٛس 3، ١ ح٧ٓخّ ك٢ حُظل٤َٔ ،ٓؼ٤ي ك١ٞ -19

1991 . 

: ػزي ؿٔشط٠َِٔٓ حُو٠َحء حُـ٢ٓٞ٤، ح٫طـخٛخص ٝ حُلًَخص ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُلي٣غ، -20

 .2001، ًَِٓ ىٍحٓخص حُٞكيس حُؼَر٤ش، ر٤َٝص ١1 حُٞحكي ُئُئس،

ػ٘ي ػِٔخء أٍٛٞ حُلوٚ، ىحٍ حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش،  ح٤ُٔي أكٔي ػزي حُـلخٍ، حُظٍٜٞ حُِّـ١ٞ -21

 . 1996ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش 

 .1985، ىحٍ حَُ٘ٝم، ر٤َٝص 11،  ٤ٓ١ي هطذ، ك٢ ظ٬ٍ حُوَإٓ -22

ش ططز٤و٤ش ػ٠ِ حٍُٔٞ ٛزل٢ ارَح٤ْٛ حُلو٢، ػِْ ُــش حُ٘ـٚ ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن ىٍحٓ -23

 .2000 ىحٍ هزخء ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُوخَٛس  ح٤ٌُٔش،

 .1998ي حُلظخف حُوخُي١، حُٜٔ٘ؾ حُل٢ًَ ك٢ ظ٬ٍ حُوَإٓ، ىحٍ حُٜ٘خد، حُـِحثَ ـ٬ٛف ػز -24

ىحٍ حٌُظخد حُِز٘خ٢ٗ،  -، ىحٍ حٌُظخد ح٬ٛ1١َُٜٔف ك٠َ، ر٬ؿش حُوطخد ٝػِْ حُ٘ٚ، ١  -25

 .2004ر٤َٝص  -حُوخَٛس 

حُـخٓؼ٤ش، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش  ١خَٛ ٤ِٓٔخٕ كٔٞىس، ظخَٛس حُلٌف ك٢ حُيٍّ حُِّـ١ٞ، حُيحٍ -26

1999. 

، حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، حُيحٍ 2ػزي حَُكٖٔ ، ك٢ أٍٛٞ حُلٞحٍ ٝطـي٣ي ػِْ ح٬ٌُّ، ١ ١ٚ  -27

 .2000 ر٤َٝص -حُز٠٤خء

 :ُٔخُي َٓطخٝػزي ح -28

ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص  ط٣َ٘ل٤ش ُو٤ٜيس "أٗـخٕ ٣ٔخ٤ٗش"، ىٍحٓشر٤٘ش حُوطخد حُ٘ؼ١َ  -     

 . صى  حُـخٓؼ٤ش، حُـِحثَ،

 . 2007ٗظ٣َش حُ٘ٚ ح٧ىر٢، ىحٍ ٛٞٓش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُـِحثَ  -     
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، ىحٍ 1ػزـي حُ٘ؼ٤ـْ ه٤َِ، ٗظ٣َش ح٤ُٔخم ر٤ٖ حُويٓخء ٝحُٔليػ٤ٖ ىٍحٓش ُـ٣ٞش ٗل٣ٞش ى٤ُ٫ش، ١ -30

   .2007حُٞكخء ُي٤ٗخ حُطزخػش ٝحَُ٘٘، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش 

، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، 1ك٢ ٗؼَ ح٤ُٔخد، ١ػؼٔخٕ ك٬٘ف، حُظَحع ٝ حُظـي٣ي  -31

 حُـِحثَ، ىص.

 ، ىٓ٘نػيٗخٕ رٖ ٣ًٍَ، حُ٘ٚ ٝح٧ِٓٞر٤ش ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن، حطلخى حٌُظخد حُؼَد -32

2000. 

 .1991َم، حُيحٍ حُز٠٤خء ـ، اك٣َو٤خ ح2ُ٘ش، ١ ـٚ ٝحُِٔطـش حُ٘ـخٕ، ٓيهَ ُيٍحٓـَ أًٝـػٔ -33

ح٧ٍىٕ -، ػخُْ حٌُظذ حُلي٣غ، أٍري1ٝر٘خء أهَٟ، ١  ..ٗوي حُ٘ظ٣َش.أرٞ هَٓش،  ٓلٔي ػَٔ -34

2004. 

ىحٍ ر٬ى  ٓوخٍرش طيح٤ُٝش، ،ؿ٬ٍ حُي٣ٖ ح٢١ٞ٤ُٔٞٓ٘ش، حٗٔـخّ  حُوطخد ك٢ ٓوخٓخص كظ٤لش ر -35

 ص.ى  ،حُـِحثَ ،َُِ٘٘

 ، حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر2،٢، ١ٓلٔي هطخر٢، ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ ٓيهَ ا٠ُ حٗٔـخّ حُوطخد -36

 .2006 ر٤َٝص -حُيحٍ حُز٠٤خء

،حطلخى حٌُظخد حُؼَد، ىٓ٘ن ٓلٔي ػِحّ، حُ٘ٚ حُـخثذ طـ٤ِخص حُظ٘خٙ  ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ -37

2001 . 

  .1999حٓظيحىحطٜخ، اك٣َو٤خ حَُ٘م، حُٔـَد  ٓلٔي حُؼ١َٔ، حُز٬ؿش حُؼَر٤ش أُٜٛٞخ ٝ -38

٤ـش ُٔٔظ٣ٞخص ر٘ـخء حُ٘ٚ ك٢ ٓلٔي ك١ٌَ حُـِحٍ، ُٔخ٤ٗخص ح٫هظ٬ف، حُوٜخثـٚ حُـٔخُ -39

 .2001ٗؼَ حُليحػش، ا٣ظَحى ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، َٜٓ حُـي٣يس 

 

 :ٓلٔي ٓلظخف -40

 -ٍ حُز٠٤خء، حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، حُيح٤ُٞٔٗ1ش، ١  ٗلٞ ٜٓ٘خؿ٤ش رٚ ٝح٫هظ٬ف حُظ٘خ -    

 .1996 ر٤َٝص

 .1990 ر٤َٝص -ؼوخك٢ حُؼَر٢، حُيحٍ حُز٠٤خء، حًَُِٔ ح2ُى٣٘خ٤ٓش حُ٘ٚ ط٘ظ٤َ ٝاٗـخُ، ١  -      

 ر٤َٝص  -ِ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، حُيحٍ حُز٠٤خء، ح1ًٌٍَُٔٓ٘ ػ٤خ٢ٗ، حُؼ٬ٓخط٤ش ٝػِْ حُ٘ٚ، ١  -42

2004. 

 .2004،ىحٍ حُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ، ر٤َٝص 13ٗخُى ح٬ُٔثٌش، ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ، ١ -43

 :خٓي أرٞ ٣ُيَٜٗ ك -44
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ر٤َٝص  -، حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، حُيحٍ حُز٠٤خء٢6 ػِّٞ حُوَإٓ(، ١ ٓلّٜٞ حُ٘ٚ)ىٍحٓش ك -   

2005 . 

ك٢ حُؼَر٢، حُيحٍ ، حًَُِٔ حُؼوخ4حُ٘ٚ ٝحُِٔطش ٝحُلو٤وش، اٍحىس حُٔؼَكش ٝاٍحىس ح٤ُٜٔ٘ش، ١  -    

 .2000 ر٤َٝص -حُز٠٤خء

طل٤َِ حُوطخد  ،ي٣غىٍحٓش ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ حُل ،حُٔي، ح٧ِٓٞر٤ش ٝطل٤َِ حُوطخد ٍٗٞ حُي٣ٖ -46

 ، ىحٍ ٛٞٓـش ُِطزخػـش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُـِحثَ، ى ص.حُ٘ؼ١َ ٝحَُٔى١

، حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘، 1ٛخْٗ ٣خؿ٢، حُ٘ؼَ حُلي٣غ ر٤ٖ حُ٘ظَ ٝحُظطز٤ن، ١ -47

 .1981ر٤َٝص 

٣ُٞغ، ػٔخٕ ، ىحٍ ح٤َُٔٔس َُِ٘٘ ٝحُظ٣1ٞٓق أرٞ حُؼيّٝ، ح٧ِٓٞر٤ش حَُإ٣ش ٝحُظطز٤ن، ١  -48

2007. 
 

 :انًشاجــغ انًتشجًـخ

 

٤َ٘ٓ حُظًَــ٢،  -: ٓلٔي ُطل٢ ح٤ُُِطـ٢ؿٔشؽ. ٣ٍٞ، طل٤ِــَ حُوطــخد، طَ -ؽ. د. رَحٕٝ -1

 .1997ؿخٓؼش حُِٔي ٓؼٞى َُِ٘٘ حُؼخ٢ُٔ ٝحُٔطخرغ، ح٣َُخٝ 

ٞروخٍ : ػزي حُـ٤َِ ٗخظْ، ىحٍ طحؿؼش: ك٣َي حُِح٢ٛ، َٓؿٔشؿ٤ُٞخ ًَٓظ٤لخ، ػِْ حُ٘ٚ، طَ -2

 .1999حُٔـَد  -َُِ٘٘، حُيحٍ حُز٠٤خء 

، ػخُْ حٌُظذ، 3: طٔخّ كٔخٕ، ١ ؿٔشَحٗي، حُ٘ٚ ٝحُوطخد ٝح٩ؿَحء، طٍٝرَص ى١ رٞؿَ -3

 . 1998حُوخَٛس 

:ٓؼ٤ي كٖٔ ؿٔشص ر٘خء حُ٘ٚ، طَُط٬٤ٔف ٝح٤ٍُُٗٝخى، ٓيهَ ا٠ُ ػِْ حُ٘ٚ ٬ٌ٘ٓ -4

 . 2003َس ، ٓئٓٔش حُٔوظخٍ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُوخ1ٛرل١َ٤، ١

 : يــخٕ ى٣ـك -5

، ىحٍ حُوخَٛس 1: ٓؼ٤ي كٖٔ رل١َ٤، ١ ؿٔش٘ٚ ٓيهَ ٓظيحهَ ح٫هظٜخٛخص، طَػِْ حُ -  

 .2001ٌُِظخد، حُوخَٛس 

: ػزي حُوخىٍ ه٢٘٤٘، ؿٔش٢ ٝ حُظيح٢ُٝ، طَحُ٘ٚ ٝح٤ُٔخم حٓظوٜخء حُزلغ ك٢ حُوطخد حُي٫ُ -  

 .2000اك٣َو٤خ حَُ٘م، حُٔـَد 

: ٓؼ٤ي كٖٔ رل١َ٤، ؿٔشـَ، ٓيهَ ا٠ُ ػِْ ُـش حُ٘ٚ، طَٓخٕ ى٣ظَ ك٤ٜو كُٞلـخٗؾ ٛخ٣٘ٚ -7

 .2004، ٌٓظزش َُٛحء حَُ٘م، حُوخَٛس ١1

 . 1981، ح٧ٓطٍٞس، طَؿٔش: ؿؼلَ ٛخىم حُو٢ِ٤ِ، ٍٓ٘٘ٞحص ػ٣ٞيحص، ر٤َٝص ى. ى ٍحػو٤ٖ -8
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 :انًجــــالد و انذوسَبد

 

، 3ع  ،، ٓـِش ٗوي"(لٔخ٣ّط٤َ حُؼ٘ٞحٕ ا٠ُ حُ٘ٚ )هَحءس ك٢ ه٤ٜيس ٖٓ حُ"هخُي ك٤ٖٔ ك٤ٖٔ،  -1

 .2007ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، ر٤َٝص، ٤ُٞ٣ٞ 

، ٓـِش حُٔزَُ، "٤خص ٝح٧رؼخىحَُٔؿؼ "ُٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ كٍٞ رؼٞ حُٔلخ٤ْٛ،٣ٍخٝ ٤ْٔٓ،  -2

 . 2002ك٤ل١َ  6-5حُـِحثَ ػيى هخٙ، 

 خ٤ِٛش"، ٓـِش كٍٜٞ،ٗلٞ أؿ٤َٓٝش ُِ٘ٚ حُ٘ؼ١َ ىٍحٓش ك٢ ه٤ٜيس ؿ"ٓؼي ِٜٓٞف،  -3

 .1991أؿٔطْ -٤ُٞ٣ٞ، 10ٓؾ ، 2-1حُؼيىحٕ 

 .1997، حُـِحثَ 11، ٓـِش حُِّـش ٝح٧ىد، ع "كخٕ ى٣ي ٝػِْ حُ٘ٚ"ػزي حُوخىٍ ر٣ُٞيس،  -4

 .1998، حُـِحثَ 8، ٓـِش حُِّـش ٝح٥ىحد، ع"حٌُظخرش ٝٓلّٜٞ حُ٘ٚ"ػزي حُٔخُي َٓطخٝ،  -5
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، ٓـِش حُِّـش "ٓوخٍرش ُٔخ٤ٗش ٫طٔخم ك٢ ٜٗٞٙ حَُٔكِش حُؼخ٣ٞٗشكٍٞ ح"رٖ ػَّٝ،  ٓلظخف -6

 .1999، حُـِحثَ، ى٣ٔٔزَ 12ٝح٧ىد، ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


