
 

 

 

 

 

 إعداد
 صاحل أمحد عبد الوهاب

 األستاذ السداعج بقدم البالغة والشقج
  



 

459 

  



 

 

455 

 : حبثملخص 

ات الشص   ولداني  ة ... البالغة العخبي   بين البيت   وحجة  

 األستاذ السداعج بقدم البالغة والشقج

 saleh_hahmed@hotmail.cim:لكتخونيالبخيج ال 

لسانياُت مته سج  تناول الجراسة ضاهخة " وحجة البيت" في التخاث الببلغي، وما ت
الم الجننة خمننػا الببلغننة ال خميننة مننغ مننغ فنني منت ننق الاننخن ال  ننخ غ  الننن ّزِ 

ي ة، التي تنطخ لمنّزِ عمى أن ه وحجة كبخى يكػن التفاعل م ه فني طشنار  الن ِّ
، ولننننيذ فنننني طشننننار الجممننننِة و نننن ِة اإلسننننناِد واسننننتيفاِ   الن نننناك اللمنننني لمنننننّزِ

فنني   -مننغ لبننل المسننانيات الن ننية -وهننػ اتِّمننامض وا نن ض  ...الببلغيننةِ  المكػننناتِ 
التنام طلنى الجند  عمنى حسنا   الببلغة زان ياعمع الببلغة، ياػم عمى  منمجية
ل الببلغنننة ممنننا   ،اللنننل عنننغ الؿينننام ،نننجورها، وح نننخها فننني طشنننار ال خمينننة عنننػ 

ألسنذ ولج نال ت الجراسنة هنحا االتمنام، وأضمنخت متالفتنه ... الناحية ال كمية
في ،يئتما وثاافتما ثع ال كع  تمظ الطاهخة ت ميل جعػ طلىالناج المنمجي الحي ي

عميمننا فنني  نننػ  م صيننات هننحل البيئنننة وتمننظ الٌاافننة، وهنننحا منننم ض أ ننيلض منننغ 
 .مناه  ال مع والب ث

شبي نننة البيئنننة ل الطننناهخة فننني التنننخاث الببلغننني طلنننى هنننح ولنننج أر  نننت الجراسنننة 
ممننا أد ى طلننى االهتمننام ةالمم ننة الجالننة  ،الجاهميننة التنني ت تمننج التناننل والتخحننال

شنننيػأل األمينننة،  طلنننى ةاإل نننافة الجدئينننة ةوسنننيصخة المبلحطننن العبنننارة المنننػ دة،و 
عنايننة ال ننخ  ،ػحننجة البيننت حفاضإلننا عمننى اإليانناأل عننغ  ، فضننبل ونننجرة اللتاةننة

 .المػسياي النات  عغ اعتجال األ دا  واستيفا  الم اني
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الن نية  منغ الم الجنة  أسبؿيَة الببلغة ال خمي نة طلنىوفي النماية أكجت الجراسة 
)المصاةاننةو و)ال نا ننخ التار يننةو و)خننخوج اللننبلم عمننى  خننبلل ال ننجيث عننغ

خبلف ماتضى الطاهخو، وكمما اعتبارات خار ة عغ النز طلى زمان الننز 
ومكانه وعبللة المتلمع ةالمتاشن  وشبي نة ال  نخ وثاافتنه وضخوفنه السياسنية 

سنانيات الن نية ةال بللنات الم هُ تْ م  وغينخ ذلنظ ممنا َسن واال تماعية وااللت نادية
 نطخ ننةفتيننخ مننا يمٌممننا  منننزأمننا عننغ ال بللننات الجاخميننة ل ،التار يننة لمنننّزِ 

فنني التننخاث النسنن " و"الت بينخ" و"الػشنني" و"البنننا " و"الننار" عبننارات "و  "الننطع"
 في الجراسة الن ية ممةإل م وهي م صم ات ت مل دالالت  الببلغي، 
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Summary 
The unity of the house between the Arabic rhetoric 

... And the tongues of the text. 
Saleh Ahmed Abdul Wahab 
Assistant Professor in The 

Department of Rhetoric and Criticism 
saleh_hahmed@hotmail.cim  

The study deals with the phenomenon of "unity of the house" 
in the rhetorical heritage, and the linguistic linguistics 
recorded in the middle of the twentieth century of the absence 
of Arabic rhetoric from textual processing, which considers 
the text to be a major unit that interact with it within the 
overall activity of the text, The rhetorical components ... a 
clear accusation - by the linguistic linguistics - in the 
methodology of rhetoric, based on the bias of complete 
rhetoric to the part at the expense of all, which hindered Arab 
rhetoric to play its role, and confined within the formality ... 
This study discussed this Charge, showed Khafatth of the 
foundations of systematic criticism, which calls for explanation 
of this phenomenon in its environment, culture, and then 
judged in the light of the data of this environment and that 
culture, and this is an authentic approach of science and 
research methods. 
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 The study attributed this phenomenon in the rhetorical 
heritage to the nature of the ignorant environment, which 
depends on mobility and migration, which led to attention to 
the brief and summary words, partial control of control, 
illiteracy and scarcity of writing, as well as Arab care of the 
unity of the house in order to preserve the musical rhythm 
resulting from moderation Parts and interpolation of 
meanings. 

In the end, the study confirmed the primacy of Arabic rhetoric 
to the textual treatment; by talking about (conformity) and 
(external elements) and (exiting speech contrary to the 
apparent requirement), all considerations beyond the text to 
the time and place of the text and the relationship of the 
speaker to the communicator and the nature of the age, 
Social, economic, and other so-called linguistic linguistics in 
the external relations of the text. On the internal relations of 
the text, what is represented by the theory of "systems" and 
the terms "weaving", "inking", "wushi", "construction" and 
"inscription" Has important implications in the textual study 
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 مقدمة

ننلُ  ةننظ وأسننتمجيظ، وأ مننغُ  ك الم مننع، وأسننت يغُ أحمننجُ  ليننظ طعميننظ، وأ،ننخأ  ةننظ وأتػك 
سنمع عمنى  نمي وأُ  ةنظ... وأُ ة لني طال  ال نالميغ ولنػتمع، الحنػل وال لنػ   مغ حنػلِ 

وعمنننى  لنننه  - نننمى ل عمينننه وسنننمع - نننفػة خمانننظ وم نننصفاك سنننيجنا م منننج  
 المؤمنيغ ومغ تب مع ةإحسان طلى يػم الجيغ. و  به وذر ته وأمماتِ 

 ...ا ة جأم  

 خُف الممع طليه، ومحُل النفِذ والنؽيِذ في ال نخص عمينه  ى ما يج ُ لَ فإن  أوْ 
ا، ، ولم ارفننننا ِمنننهنننػ لنننخا ُة كنننبلم السننناةايغ... لنننخا ةض تضننني  ل ياتننننا حيننناةإل  جادإل

 ول اػلننننا  فالإلنننا، ولب ننننيختنا اسنننتنارة، حتنننى وقن اختمفننننت تمنننظ الانننخا ة، فػلفننننْت 
أخننننخى  ةال ننننخح والتاخ ننننخ، أو ولفننننْت  كتفننننيِ الم األمننننيغِ  الم نننناف ِ  قَ مػِلنننن شائفننننةض 
ننن  سنننتنب ِ المُ  قَ مػِلننن نننمنننغ عمنننػممع عممإل  ا، أو سنننملْت ا وفلنننخإل ا، ومنننغ م نننارفمع فممإل
أو  منم    أو  ب ِ  في تأسذ نطخ ة   ا فاتمع مغ تا يخ  مَ ع لِ ظ المتتبِّ سمَ مَ  ثالٌةض 
 .ه خيخض ... فحلظ كما م صم    و عِ 

 ، ول مننةُ الم خفننةِ  ، ووشننائ ُ ال مننعِ  عُ ِحننيننخم  ،ينمننا رَ  مننغ  مننػد   أفضننلُ  خيننخ   وأيا 
مننا ألهمِ  -أّيننجك ل  -تننَدل ال مننػُم  عْ ا لننال  نناح  الػسنناشة:"ولَ الفلننخ و ولننجيمإل 

خك فني ا تتنا ُخ ،ما، واآلداُ  أل،نائما أرحامإل أنساةإل  ا تتػا ل عميما، وأدنى ال ِّ
  َ ِفناالمت اُض له، والم اماُة دونه، وما َمنْغ حَ  الجارِ  حاػلِ  ، وأولُ نس   ػار  

لننى ةال نايننة، متننظ، وال حخمننَة أوْ يُ  ه أنْ لى مّمننغ َرعننى حخ َمننُيسننفظ، ةننأوْ  ه أنْ دَمنن
فنني طعدازهننا  اللننخ ُع دونمننا ِعخَ ننه، و مننتمغَ  لَ بننحُ يَ  أنْ  وأحنن ا ةال مايننة، وأ ننجرُ 
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اسنمه،  ةُ ل، وَمنار لْجرِ  لايةُ ه، وو وْ مِ  ماَله ونفَسه مغ ُحخمة ال مع الحي هػ رْوَن ُ 
 .ؤ)وَمصّية ِذكخل"

التني منا لمنا منغ نفناد،  الم خفنةِ  ال مع ومسايخةُ  حخكةِ  ا مػاكبةُ ومغ التيخ أيضإل  
 وال نن خ والببلغننة عمننى زمننغ   ال مننعَ  لُ   ننخِ اْ يَ  ا لننال ا،ننغ لتيبننة: "ولننعْ ...ولننجيمإل 
نندون زمننغ   ا ،ننيغ ا ماسننػمإل ، ،ننل   ننل ذلننظ م ننتخكإل ا دون لننػم  ، وال خننّز ةننه لػمإل

ا خار ي نن     شنخ  ا فني ع نخل، وكنل  حنجيإل  ، و  نل كنّل لنجيع  عبنادل فني كنّل دهنخ  
ون م نجثيغ. وكننان جا َ ننمع يُ وأمٌنالُ  واألخصنلُ  والفننخزدلُ  فني أّولنه، فاننج كنان  خ نخض 

 حتّننى لاننج هممننتُ  غَ ُسننوحَ  ثُ جِ ْ ننخ هننحا المُ أ،ننػ عمننخو ،ننغ ال ننبل  ياننػل: لاننج كٌُنن
 غْ ،خوايتننه...ثّع  ننار هننؤال  لننجما  عنننجنا ،ب نننج ال مننج منننمع، وكننحلظ يكننػن َمننن

 غْ وأشنباهمع. فلنّل َمن ئوال سنغ ،نغ هنان يِّ وال تّنا، يِّ ة جنا، كنالتخ م غْ ة جهع لمَ 
ذكخنننال لننه، وأثنينننا ةننه عميننه، ولننع يضنن ه عنننجنا  أو ف ننل   أتننى ة سننغ مننغ لننػل  

أو    طذا ورد عمينا لممتاّجمِ ي. كما أّن الّخدسّنهِ  ه، وال حجاثةُ ه أو فاعمِ لائمِ  تأّخخُ 
 .وٕ)ه"ه وال تاّجمُ  احبِ  ال خ   لع يخف ه عنجنا شخفُ 

د واإلن ننناف... وتطننناهخ عمما ننننا اللنننخام البنننخرة عمنننى هنننحا الم ننننى منننغ التجنننخا 
مننغ هننحا مننا ذكننخل  نناح  الػسنناشة: "... وكمننا لننيذ مننغ شننْخك ِ ننَمة  فاخ نن ض 

رحمننظ أن ت ينن  لمننا عمننى ال نن ، أو تميننَل فنني ن ننخها عننغ الا ننج، فلننحلظ 

                                                           

المؤلنق: أ،نػ ال سنغ عمني ،نغ عبنج ال د نخ الاا ني  -ننن  الػساشة ،يغ المتنبني وخ نػمهٔ
يع، عمنننني ف  -هنننننوٕٜٖالجخ نننناني )المتننننػفى:  ت اينننن  وشننننخح: ف أ،ننننػ الفضننننل ط،ننننخـا

 .ٔص  -الناشخ: مصب ة عيسى البا،ي ال مبي وشخكال -البجاوي 
الناشنخ: دار  -المؤلق: أ،ػ ف عبج ل ،غ مسمع ،غ لتيبنة النجينػري  -ال  خ وال  خا نن  ٕ

 ٗٙه، ص ٖٕٗٔعام الن خ:  -ال جيث، الااهخة
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ليذ مغ ُحلع مخاعاة األد  أن ت ِجل أل مه عغ اإلن اف، أو تتخج في ةاةه 
 .ؤ)الى اإلسخاف"

البينننتو فننني الببلغنننة  طلنننى لضنننية )وحنننجة ننطنننخَ  أنْ  ،منننحل التاجمنننةِ  منننا أردتُ وقن  
 فننإذا كننان ال نن ا  والمننػى... والت  نن ِ  عننغ  ثننار الت امننلِ  ة يننجةإل  ال خميننة نطننخةإل 

 ي مي عغ الم اسغ و  ع. -اأيضإل -البغَس  ، فإن  وئ ي مي عغ المسا

ننن ةوهنننحل النطنننخة المػ نننػعي   ضنننخ، والجننندم ةمنمجينننة   المُ َت ِ نننُمنا منننغ الت  ا
 يا كننحلظ مننغ تمننظ الننجعاوى التنننوت  نمالجراسنة الن ننية فنني الببلغننة ال خميننة، 

تا نننخ عمنننع الببلغنننة عمنننى مجنننال الجممنننة والبينننت ال ننن خي دون أدننننى مخاعننناة 
، ون نػص أسناشيغ ال نخ  النبنػيِّ  والنّزِ  الاخ نيِّ  لجمػد ال مما  حػل النّزِ 

 ا.ا ونٌخإل ش خإل 

البيننت ،ننيغ  ة ت ننت عنػان:"وحننجةُ تلننػن تمننظ النطننخة المػ ننػعي   أنْ  ختننختُ اولننج 
 بنلَ مع لِ البناحٌيغ و منتَ  ة جما ول ى ة ُس  "ات النّزِ ة ... ولساني  الببلغة ال خمي  

سنناأل منجلػالت تمننظ مع فنني ذلنظ اتِّ وحجنتُ  ،النننّزِ  وعمنعِ  والتجاوليننةِ  األسنمػميةِ  عمنعِ 
منغ  -و ةمنا َيْفُضنل الببلغنَة ال خمينةَ الننّز  -التنجاول -الم صم ات )األسنمػ 

الف ننننني  أو  لنننننع ي نننننج األمنننننخ ما نننننػرإلا عمنننننى الننننننّزِ حينننننث  -و منننننة نطنننننخهع
في الببلغة ال خمية  كما هػ م مػدض ، ِ الضياة الجدئيةِ  أو النطخةِ  واالنتما ِ البمػغ ِ 
 زعممع. عمى حجِّ 

ات ة نس البناحٌيغ أ ن ى ال يفنخل ،نيغ لسناني   وما أده نني وأثنار ت جبني أن  
وال جود وشبي ة المادة  يفارل الببلغة ال خمية مغ حيث األدوات-ك مع  النّزِ 

ةف ني  الانػل والب نث  يّ ِنن ْ والببلغة ال خمية ك مع عخمني أ نيل مَ  -المجروسة
                                                           

 .ٕ، ٔص  -ننن  الػساشة ،يغ المتنبي وخ ػمه ٔ
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ا ا  سننعيإل ا ونٌننخإل فني و ننػل اإلعجناز الاخ ننني والبيننان النبنػي وأسنناشيغ ال ننخ  شن خإل 
 طلى وحجة المغة والتفليخ والٌاافة.

 ولائمنننة   وخاتمنننة   ف نننػل   وثبلثنننةِ  و نننا  الب نننث ت نننت هنننحا ال ننننػان فننني ماجمنننة  
 والمخا ع: ةالفمارسِ 

 نيت ةأهمية المػ ػأل والجافع طليه.فاج عُ  أم ا السقجمة  

و ا  ذلظ  ،"ة ولسانيات النّزِ : ف نػنت له ،ن"الببلغة ال خمي  لاألو   ا الفرل  وأم  
 في مب ٌيغ:

 .ال خميةِ  طلى الببلغةِ  : مجخلض لحث األو  بالس

 .ات النّزِ ني  طلى لسا : مجخلض السبحث الثاني

واشنننتمل ذلنننظ عمنننى ثبلثنننة  ،البينننت ؼينننه عنننغ وحنننجةِ  : ت نننجثتُ الثلللاني والفرلللل  
 مباحث:
 .في التخاث الببلغي البيتِ  : وحجةُ ل  األو   السبحث  

 .ات النّزِ في  ػ  لسانيِّ  البيتِ  : وحجةُ الثاني السبحث  

 .ةِ  مى الببلغة ال خمي  الن ِّ  لسانياتِ  : مآخحُ الثالث   السبحث  

و نا  ذلنظ ، فني ميندان النانج المسنانياتِ  عغ مآخنحِ  هؼي ت جثتُ  :الثالث   والفرل  
 في مب ٌيغ:
 .في التخاث الببلغي الجدئيةِ  النطخةِ  :حؿياةُ لاألو   السبحث  

 في الببلغة ال خمية. اللميةُ  النطخةُ الثاني: السبحث  
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النتنائ  التني  أهنع   فاج  نا ت فني أعانا  تمنظ الف نػل مػ ن ةإل  :ا الخاتسة  وأم  
 .طليما الجراسة تػ مْت 

 وم ج...

ومػلنننننق الببلغينننننيغ والمسنننننانييغ  البينننننتِ  وحنننننجةِ  فننننني ر نننننج لضنننننيةِ  وفانننننتُ  فنننننإنْ 
ن لنع أوفن ْ  الم جثيغ منما ؼب مجل وتػؼيانه، وقنْ  بلأل فنأر ػ ممنغ أتني  لنه االشِّ

مَ عمى هنحل الجراسنة أن يُ   ة ن ِّ  فيمنا  وفنا إل  َس منا غُمن يَ جمِّنمنمنا و ُ  عنػج  ا منا  انػِّ
 ال مع ومحالإل لمن ي ة.

لسبلم عمى سيجنا ف وعمى اا...وال بلة و ا وماشنإل ا، وضاهخإل وال مج هلل أوالإل و خخإل 
  له و  به وسمع.

 األستاذ السداعج بقدم البالغة والشقج

 saleh_hahmed@hotmail.cim:لكتخونيالبخيج ال 
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 الفصل األول:
 

********************** 
 

 مجخل إلى البالغة العخبية. املبخث األول:
 مجخل إلى لدانيات الشص. املبخث الثاني:
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 املبخث األول:البالغة العزبية

ننننا حت نننن ال يكننننػن اللننننبلمُ  ، هما: الف نننناحةُ ى يتننننػفخ ؼيننننه شننننخشان: أحننننجُ ،ميغإل
، وهنحا مننا انتمنى طلينه المتنأخخون فنني ت نخ فمع لمببلغنة، كمننا : المصاةانةُ واآلخنخُ 

مصاةانننننة اللنننننبلم لماتضنننننى ال نننننال منننننع  نننننا  فننننني ت خ ننننن  التصيننننن  الادو ني"
 .ؤ)ف احته"

ننن،بلللجون فرلللاحة   فلللال بالغلللة   اسنننتجراك الجننناح  عمنننى  خ لننننا سنننخ  وهنننحا يفسِّ
 كل ما أفهسك حاجتلو ملن غيلخ إعلاالة وس حبدلةال تا،ّي في ت خ فه لمببلغة "

  أّن وحجنة الجناح  فني ت ميانه عمنى كنبلم ال تنا،يّ  ،(2)وس استعانة فهه بميغ"
ذلننظ الت خ نن  يامننل مننغ ؾيمننة البيننان والمسننان، ألننننا نسننتصيع أن نفمننع طشننارات 
األخننخس، وحم مننة الفننخس، وعننػا  اللننبل ، وغيخهننا مننغ ال يػانننات والصيننػر، 

عمػمينننة الت خ ننن  فاشنننتخك الجننناح  فننني اإلفمنننام أن يكنننػن ،مفننن  ف ننني   ألن  
تج ل الملنة، والف احة، والتصأ، وال نػا ، واإلغنبلل، واإلةاننة، والمم نػن، 

ا و فنخال ياػل:"وقنما ا، وكي  يكػن ذلظ كمه ،يانإل والم خ ، كمه سػا  وكمه ،يانإل 
 .وٖ)كبلم ال خ  الف  ا " ي ال تا،ي: طفمامظ حا ته عمى مجار  ىعن

الف نني ، مننغ أْ ننِل تػحيننج المسننان ال خمننيِّ  والتنندام الببلغننة ال خميننة ةننالنّزِ 
ومنننا يتب نننه منننغ تػحينننج الٌاافنننة والفلنننخ والمجتمنننع والعبنننادة، ومنننغ ثنننع  فالببلغنننة 

المغنننة ال خمينننة،  ى فيمنننا وحنننجةُ ة تسننن ى طلنننى تأسنننيذ ر  نننة  عخمينننة  تتجم نننال خمي ننن

                                                           

 -الجنند  األول -،ننجون تننار   -،يننخوت -دار اللتنن  ال مميننة  –ينطننخ شننخوح التمتننيز ننننن ٔ
 .ٕٕٔص

 .ٕٔٔن  ٔان والتبييغ  ننن البي ٕ
 .ٛٗٔ ن ٔنن البيان والتبييغ  نٖ
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وأن   ،منغ أ نلِّ ماا نج الببلغنة ال خمينة كال بلة وال نػم وال ن ، وهنػ ما نجض 
ة عمنى انت نارها واتسناأل م يصمنا ال ت منل منا ت ممنه الف ن ى منغ ؾنيع امي  ال 

ال خ  وثاافتمع وميػلمع واتجاهاتمع وم ارفمع وعاداتمع وتااليجهع، وال ُيت ػر 
فنني الماا ننج والغايننات  ألن مننا ال منمننا أن تلننػن وحننجةإل لمتفليننخ أو ناصننَة تننبلل  

م نجودة ومسناحة  غخاؼينة  زمنية    أن تلػن نتاج تجمع لمجي في فتخة  ت جو طال  
الممتجة عبخ ع ػرها المتتمفة وأشخافما المت نعبة  ىم جودة، ةتبلف الف  

 المتخامية.

َغ ةف ني  الانػل طال  ألن نه ْ نة لنع تُ ط افة طلى ما سب ...فإن  الببلغة ال خمي  
، عنغ م نان   وم ان   عغ كبلم   ياتخ  مغ لغة الاخ ن وأساليبه، ومما يمتاز كبلمض 

 رسِ ولنننننحا ضمنننننت الن نننننػص الف ننننني ة هننننني عناينننننة الببلغينننننيغ، ومينننننجان النننننج  
الجنننػدة فننني األلفننناط هننني ال نننخك األسننناس النننحي ال  م ننناييخُ  الببلغننني، وماينننْت 

حتننى تننع   مجنناري كننبلم ال ننخ  الف نن ا ويفننارل الببلغننة منننح كننبلم الجنناح  )
اللننننبلم ة: مصاةاننننة عمننننى ذلننننظ فنننني ت خ نننن  المتننننأخخ غ لمببلغننننة ال خمي نننن التأكيننننجُ 

 .ؤ)لماتضى ال ال مع ف احته
والمنننخاد ةالمصاةانننة: مصاةانننة اللنننبلم الف ننني   وس بالغلللة بلللجون مظابقلللة:

حناالإل، وال  لماتضى حال المتاشن ، وأحنػال المتاشن  مت نجدة، ال ي نبه حنالض 
بلغنة عمنى هنحا الم ننى الب ، وأكنجْت مانالض  ماامإلا، ومغ هنا ليل: للل مانام   ماامض 

ة فني التانجيع أو التنأخيخ، أو النحكخ ومسائمما، فميسنت المد  نمغ خبلل مباحٌما 
أو ال نننحف، أو اإل نننمار أو اإلضمنننار، أوالت خ ننن  أو التنلينننخ، أو الف نننل أو 

                                                           

 -الجنند  األول -،ننجون تننار   -،يننخوت -دار اللتنن  ال مميننة –ينطننخ شننخوح التمتننيز ننننن ٔ
 .ٕٕٔص
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أو سنننائخ فننننػن الببلغنننة عمنننى  ،الػ نننل، أو اإليجننناز أو اإلشننننا  أو المسننناواة 
أن ننجرك  اإلشبلل طذا لع يتصمبما الماام، و ستجعيما السيال، وقال فمغ أيغ لنا

مَ ا عمى نطع طال  نطمإل  كبلم  عمى كبلم ونمي دَ  فضلَ    مغ خنبلل كنػن ال ناعخ لنج 
نننخَ أو  وأشنننن ...  ، وأو ننندَ وو نننلَ  ، وف نننلَ وأ نننمخَ  ، وأضمنننخَ ونل نننخَ  ، وعنننخ فَ خ 

 لم ال و منه لمماام ومخاعاةض  استجاةةض 

ات ة لسناني  ال خمي ن الببلغنةُ  فارلنْت  السظابقلة( -وبهحين الذخطين)الفرلاحة
 مغ زاو تيغ: النّزِ 

 ا، ول ل  ا ونٌخإل عمع الببلغة منح ،جايته مختب  ةف ي  الاػل ش خإل  أن   األولى:
ا ،يننننه ومنننيغ دراسنننة هنننحا يػ ننن  لننننا سنننب  عنننجم انت نننارل  حينننث و نننع حنننا دإل 

ه نطُمنن الن ننػ، والمتتننلِّ  لاػاعننجِ  ، والمتننالقِ الػح ننيِّ  المبتننحل، والغخ نن ِ  ال نناميِّ 
ة م منننغ  منننة م ننننال، فمنننػ ال ينننجرس األحادينننث اليػمي نننسنننػا  منننغ  منننة لفطنننه أ

ه مجلػِلننن سننناألِ النننحي ي نننني ة كنننع اتِّ  ة ...ةتنننبلف عمنننع الننننّزِ والممجنننات ال امي ننن
ينجخل ت تنه  ، ومنغ ثنع  وغيخ الف ني ِ  الن ػص ةكافة أنػاعما، الف ي ِ  دراسةَ 
 واألحاديننثُ  اليػميننةُ  م ننجود مننغ الن ننػص: منمننا الم ادثنناتُ  غيننخُ  هائننلض  عننجدض 

كالا ة واألل ػ ة والخواية والمسخح ...  األد،يةِ   ناسِ األ ، وسائخُ ال بل يةُ 
ة ة وااللت ننننننادي  ة والتسننننننػ ؿي  ة والخ ا نننننني  وسننننننائخ أنننننننػاأل التصاةننننننات اإلعبلمي نننننن

 ة.والسياسي  

اللننبلم  معينناري مخهننػن ةالمصاةاننة، فننبل ي ننجا  عمننع الببلغننة عمننعض  أن   الثانيللة:
ننن  نننال والمانننام، ةتنننبلف عمنننع الننننز النننحي لنننع ينننخاأِل مبنننجأ  طذا شنننا،  الا طال  ،ميغإل

ي ننادى تنه وقن راعى المصاةاة)المااميةو  نمغ م ناييخل السنبع الالمعيار ة، فإن  
راسنننة، فالن نننػص عننننجل لا،منننة جِّ الهنننحا اليمننننع منننغ   أن  ،منننا )دي ،ػ خاننننجو طال  

 . مصاةاة   أم غيخإل  ، مصاةاةإل ف ي ة   أم غيخإل  ا كان نػعما ف ي ةإل لمت ميل أي  
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 نتاج اخلطاب وحتليله.إ

 ات النّزِ ،يغ عممي الببلغة ولساني   -الػا   -ع مغ االختبلفغْ عمى الخا 
  نننننى عمننننعُ طذ يُ  -ة المجروسننننة وقلننننخار مبننننجأ المعيار ننننةمننننغ حيننننث شبي ننننة المنننناد  

 ال ننننػا ِ  مبننننجأ الف نننني  دون غيننننخل مننننغ الن ننننػص، وقلننننخارِ  الببلغننننة ةننننالنّزِ 
هناك نااك  فإن   -ة لمحيغ األمخ غات الن ي  المساني   عمعُ  والتصأ، ،ينما اليمتفتُ 

نط –منمما ةالتصنا   كلّ   وهي عنايةُ   اشتخاك ،ينمما فانج ُشنغل  -ا وت منيبلإل نتا إل
اهتمننننناُم الببلغينننننيغ ةإعنننننجاد األديننننن  الانننننادر عمنننننى طنتننننناج وت مينننننل الن نننننػص 

ا هنحا المصمن الببلغنةُ  وم اي تما وتمييد  يجها مغ رديئما، ،ل   مْت    ما نجإل
منننع  الػلنننػفِ  منننغ ماا نننجها ال امنننة التننني تتجننناوز ؼينننه الغنننخض النننجيني  ةػينننةَ 

مت نجثإلا  األسخار الببلغية فني فننػن الانػل ومخاحنل اإل،نجاأل، وكمنا يانػل ال منػيا 
: ما ننج عننام ال يواعمع أن ننه يننخاد لما جيغ...الما ننج الٌننانعننغ عمننع الببلغننة:"

نننيّ يت مننن  ةنننه غنننخض دينننن بلأل عمنننى أسنننخار الببلغنننة والف ننناحة فننني : وهنننػ االشِّ
َمنْغ ال حنّ  لنه فني هنحا  منٌػر كبلم ال خ  ومنطػمنه، فنإن  كنل   يغيخالاخ ن، ف

،نننيغ  ، وال ينننجرك التفخلنننةَ منننغ اللنننبلم واألف ننن ِ  الف ننني ِ  الِ ْمنننِع ال يمكننننه م خفنننةُ 
 .ؤ)البميغ واأل،مغ"

ة طلنننى االهتمنننام الببلغنننة ال خمي نن أسننبؿيةَ  النؽنننيذ مننا يؤكنننجُ  وفنني هنننحا النننّزِ 
ننا وت مننيبلإل ط -ةالتصنا  الم ننجثيغ أن  الاننخ ن لننج  ولننيذ كمننا يننج عي ة ننُس  -نتا إل

، أو أن مننا م ني ننة ،ت ميننل التصننا   مض عنننه أو ُمتَننأخخض اسننتػعبما، فمننيذ لمننا ُمَتَاننجِّ

                                                           

اإلمنام ي ينى ،نغ  -تنألي  -نن  الصخاز  المتضمغ ألسنخار الببلغنة وعمنػم حانائ  اإلعجنازٔ
يع ال مػي اليمنني دار اللتن   -ت اين : عبنج السنبلم فهنارون  -حمدة ،غ عمي ،غ ط،خـا

 .ٛٔص -مٜٜ٘ٔه/ن ٘ٔٗٔ -،يخوت -ال ممية
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ةإنتاج  دون غيخل، أو أن  األ يال الاادمة في حا ة طلى عمع  خخ يمتعا  الاخ نيِّ 
 ميمنه ةأ ناسنه األد،ينة المتتمفنة  شن خإلا ونٌنخإلا ورواينةإل ول نةإل وماناالإل التصا  وت

فنني اإلحاشننة  عننغ ل نػر   تَنِنعا  مامننات  ومسنخحيةإل ومم مننةإل ... وغينخ ذلننظ منغ اتِّ 
 .ةماا ج هحا ال مع وعجم م خفة ةغايته وأهجافه

الببلغة لسميغ)دينيو و)عنامو ،نجعإلا منغ  جَ في تاسيمه مااِ   وليذ ال مػيا 
،ل هػ تاخ خ وتا يج ل ناية الببلغييغ ،محا الما ج ال ام، فاج سباه طلى  ،الاػم

هحا أ،ػ هبلل ال سكخي الحي أةان عنغ حا نة األدين  طلنى عمنع الببلغنة سنػا  
نننا يؤكنننج تمنننظ ال ناينننةَ  ،فننني مخحمنننة طنتننناج التصنننا  أو مخحمنننة ت ميمنننه وهنننحا  مم 

، و خننَخ  -اتنن أي الل -ل فنننخال ياػل:"ألن ننه طذا لننع يفننخِّ  ،االهتمننامَ  ،ننيغ كننبلم   ّيننج 
، َةناَن َ ْمُمنه، وضمنَخ ي   رد ، و خنَخ ةنارد  ، و خَخ لبي    وش خ  نادر    ولف   حسغ 

ا طذا أراد أن ي نَع ل نيجةإل، أو ين ن ولنج فاتنه هنحا  -رسنالةإل  ئناُ ه، وهػ أيضإل
ال كننَخ   ي  منندَج الّ ننفَػ ةاللننجِر، وخمننَ  الغننخَر ةننال خِر، واسننت مل الػح نن -ال مننع
نا–ج ل نفَسنه ممندأةإل لمجاهنل، وعبنخةإل لم النل... وقذا أراد ف ت ننيَ  كنبلم   -أيضإل

، أو تننأليَ  شنن خ  منطننػم ، وتتّصننى هننحا ال مننَع سننا  اختينناُرل لننه، وؾب ننْت  منٌننػر 
المنننخذوَل، وتنننخك الجينننَج المابنننػَل، فنننجّل عمنننى ل نننػر  ي َ  ثننناُرل ؼينننه  فأخنننح النننخد

اختيار الخ ل لص ةض مغ عامه  كما أّن فمِمه، وتأّخخ م خفِته وعمِمه، ولج ليل: 
 .ؤ)ش خل لص ةض مغ عممه"

فني ال ناينة  ةَ ال خمي ن الببلغنةَ  النّزِ  وفي منت ق الاخن ال  خ غ زاحع عمعُ 
،ػ نع  يَ ِنن ُ ا، فَ ا مم ػضإلنل فني ذلنظ حضنػرإل وسج   -بلا وت ميإل نتا إل ط –ةالتصا  

                                                           

 -خي تنننننألي  أ،ننننني هنننننبلل ال سنننننغ ،نننننغ عبنننننج ل  سنننننمل ال سنننننك –كتنننننا  ال نننننناعتيغ نننننننن ٔ
هننن ٜٓٗٔالصب ننة الٌانيننة  -،يننخوت -دار اللتنن  ال مميننة -ت اي :الننجكتػر مفيننج لمي ننة

 .ٔٔ، ٓٔم.ص ٜٜٛٔ
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وال ػامننل  ،واتسننالماالم نناييخ الجؾياننة لت ننني  الن ننػص، وعنا ننخ تماسننكما 
المنننػثخة فيمنننا منننغ حينننث الناحينننة المغػ نننة وغينننخ المغػ نننة، والل نننق عنننغ طدراك 

فني دراسنته لمن نػص  الننّزِ  عمنعَ  المفارلنة أن   ال بللات ،ينما... و كمنغ و نهُ 
 فني  ن ة اإلسنناد، واسنتيفا  المكػننات، والنطنخة الجدئينة الب نثِ  تجاوز طشنارَ 

 ى )وحجة البيتوعمى ما سيأتي ،يانه.المتمخكدة حػل الجممةأو ما يسم

  



 

 

499 

 املبخث الثاني: لسانيات الهص

 " فمنػ عمنعض الن يِّ  المغةِ  " أو "عمعِ النّزِ  أو "عمعِ  ات النّزِ ا عغ لساني  أم  
 هننحا ال مننعُ  دَ الاننخن ال  ننخ غ، تمي نن ه فنني منت ننق جيننج ضمننخت مبلمُ نن م خفننيا 

كننننناألد  والببلغنننننة والن نننننػ ما لغنننننػي ،نننننيغ ال منننننػم، ة ُضننننن ةالتنننننجاخل الم خفنننننيِّ 
لغننػي، ك مننع النننفذ واال تمنناأل والفمسننفة  ما غيننخُ وال ننخف وال ننخوض، وم ُضنن

 .ؤ)والمنص  والتار   واإلنسان)اإلنٌخمػلػ يو

" الننّزِ  " دون "عمنعِ ات الننّزِ سنتنا عمنى م نصم  "لسناني  اونات خ في در 
فنني الجاللننة عمننى الما ننػد   ةالمغننة وألننخ ُ  ه أ،ننخا ألن نن  أو "عمننع المغننة الن نني"
في عنا خ  اللبخى، والب ثِ  المغػ ةَ  ةاعتبارل الػحجةَ  حيث يمتع ،جراسة النّزِ 

ولنحا  )المخسنل والمتمايو وأنماشه ودور الم اركيغ فني الننّزِ  تخاةصه وتماسكه
مننغ   جيننجةإل  وشخ اننةإل  ،مننغ حماننات التصننػر الممنننم  فنني دراسننة المغننة حماننةإل   ننجا يُ 

شخائنننن  الت امننننل مننننع الطنننناهخة المغػ ننننة.... و اننننػم هننننحا المنننننم  عمننننى دراسننننة 
ة ،ننيغ ال بللننات الن ننيِّ  دراسننةُ   ننجا ، حيننث تُ ة لمنننّزِ ة والتار ي ننال بللننات الجاخمي نن

وذلننظ ،تجنناوز طشننار الجممننة فنني الت ميننل طلننى   الجمننل هنني  ننػهخ عمننع النننز
، وميان أو ه التفاعل ّزِ لمن فضا  النز، وال مل عمى ك ق الم تػى اللميِّ 

ا عغ النطخة الجدئية المتمخكدة حػل الجممة، وال ي ني ذلنظ الجخمي لمنز ة يجإل 
                                                           

نننننن ينطنننخ فننني ذلنننظ "االتسنننال الن ننني فننني التنننخاث ال خمننني" تنننألي  أ. نعيمنننة سننن جية ةكمينننة ٔ
مجمنة كمينة اآلدا   -الجدائنخ -ةسنكخة - ام نة ف خيضنخ –اآلدا  وال مػم اإلنسانية 

، و نطخ كحلظ "في المسانيات  ون نػ الننز " تنألي  دكتنػر ٜٕٓٓ -التامذال جد  –
يع خميل   ام ة اإلسكنجر ة.و نطخ السبظ في ال خمية الم ا خة ،يغ المنصنػل  –/ ط،خـا
 -الصب ننننة األولننننى -الاننناهخة -مكتبننننة اآلدا  -تننننألي / ف سننننالع أ،نننػ عفننننخة-والمتلنننػ 
 م.ٕٓٔٓهن/ ٖٔٗٔ
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ما  و وقن  تجاهل النطخ طلى الجممة، كي  وهي المكػن والػحجة ال غخى لمنّزِ 
دراسننة هننحل الجممننة مننغ خننبلل رمصمننا ةسننيالما وعبللاتمننا ةأخػاتمننا مننغ الجمننل 

 األخخى.

 الت خ ن َ  عغ ت ػرل التضت الجراسنةُ  عإلاعمى ال ي  فخ  ولما كان ال كعُ 
 ةه وق،خاز الػ ػل والفخول التي امتاز ةه عغ الببلغة ال خمية.

 مفهوم الهص يف املعاجم العزبية

م ننننى  و فننني الم نننا ع ال خمينننة، لنننج تصمننن  و نننخاد ،مننناص -ص-منننادة )ن
الخفنننننع، أو الػ نننننػح والطمنننننػر، أو الت خ نننننظ، أو االستا نننننا  وممنننننػغ أل نننننى "

 .ؤ)ال ي  ومنتمال"

أو  الم كننعُ  و نخاد ةنه عنننجهع: المفن ُ  صمن  النننزا خف األ ننػلييغ يُ وفني ُعن
تجور م انيما  الاخ نيِّ  وكمما أو اف لمنّزِ  ،وٕ)، أو ما ال يابل التأو لالطاهخُ 

 .اةهالمت  حػل الجاللة الاصعية ماا،مة لمنّزِ 

  

                                                           

الصب ة الٌالٌنة  -لبنان –،يخوت  -دار طحيا  التخاث ال خمي -رننن لسان ال خ  ال،غ منطػ ٔ
 .ٕٙٔ، صٗٔمادة)ن.ص.صو، المجمج -مٜٜٜٔه/ نٜٔٗٔ –
 ال منننني أ،نننني من ننننػر  مننننال الننننجيغ لم بلمننننة  -طلننننى عمننننع األ ننننػل مبننننادئ الػ ننننػلننننننن ٕ

 .،ٗٓٗٔ -، اإلعنننبلم اإلسنننبلميٖعبجال سنننيغ البانننال، ك:ت ايننن -ال سنننغ ،نننغ يػسنننق
 ،ت خف. ٘ٙص
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 مفهوم الهص يف املعاجم الغزبية 

و textusو فمنػ منأخػذ منغ منادة )texte"في الم جع الفخنسني)ا النزا أم  
 كمنننا ت نننني مننننح ال  نننخ اإلمبخاشنننػري تنننخاة َ …البلتينينننة التننني ت نننني النسننني ،

 منا تنجلا و أن  texte...والحي نبلحطنه فني الم ننى المغنػي لمنادة) أو نّز   حكاية  
وذلننظ مننغ  عمننى التماسننظ والتننخاة  والننتبلحع ،ننيغ أ نندا  النننّزِ   ننخ  ةإل  داللننةإل 

والتماسننظ ،ننيغ  طلننى االنسننجام والتضننامِّ   ننيخخننبلل م نننى كممة"النسننني " التنني ت
ننن–ا ا، كمنننا ت نننيخ م نػ  نننمكػننننات ال ننني  المنسنننػج مادي ننن طلنننى عبللنننات  -اأيضإل

 التخاة  والتماسظ مغ خبلل حبظ أ دا  ال كاية.  

فننني الجاللنننة  " فننني الت خ نن  الفخنسننني ألننخ ُ ننننّز   " "أّن كممننةَ  وهكننحا ننننخى 
عمى التخاة  ،نيغ أ ندا  ال كاينة، كمنا  عمى مفمػم التماسظ الن ي  فمي تجلا 

عمنى  في أةسن  م انيمنا تنجلا  -الماا،ل الم جمي لمادة نز -أّن كممة النسي 
نسنػج النحي االنسجام والتماسظ والتخاة  والتناس  ،يغ خيػك المنسػج  ذلظ الم

 .ؤ)تختفع  مالياتما كمما ازداد تماسظ خيػشما" فنيةإل  ؾيمةإل  ُي كِّلُ 

وهنننػ:  فننني األ نننل البلتينننني للممنننة ننننّز   ومنننالػلػف منننع الم ننننى المغنننػيِّ 
واإلحكنننام واالتسنننال يتضننن  لننننا و نننه التمنننايد ،نننيغ الببلغنننة ال خمينننة  وٕ)النسننن  

فني  الم جمني اخنتبلفض ة، حيث تخت  عمى اختبلف األ نل والمسانيات الن ي  
ة تننناول وم الجننة ال مننل األد،نني، وهنني م ال ننة سننجمت ؼيننه المسننانيات الن نني  

                                                           
شنننننبكة التػا نننننل  –ينطنننننخ "ن نننننػ لسنننننانيات ن نننننية عخمينننننة" لمنننننجكتػر/ رشنننننيج عمنننننخان   ننننننننٔ

 .ٕٙٔٓ/ٛ/ٕٙتار   الجخػل  -اال تماعي
 -مٖٜٜٔ،يننخوت، -شب نة المخكدالٌاننافي ال خمني -تننألي : األزهنخ الدننناد -نسنني  الننزنننن ٕ

 .ٕٔص
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ومننا تسننتمدمه  ،عمننى أنننه وحننجة واحننجة ا فنني النطننخ طلننى النننّزِ ا مم ػضإلننحضننػرإل 
تمظ الم الجة مغ تجاوز النطخة الضياة المتمٌمة فني البينت الػاحنج فني اإل،نجاأل 

 ٌنننخي لمػ نننػل طلنننى ،ينننان الم تنننػى اللمنننيِّ ال ننن خي أو الجممنننة فننني التنننألي  الن
 ، والل ق عغ أو ه التفاعل الجاخمي.لمنّزِ 

فمني لخ بنة منغ الجاللنة  ة لنجى عممنا  الننّزِ ا عغ الجاللنة اال نصبلحي  أم  
هنننننحل الت خ فنننننات  منننننغ أهنننننعِّ  ينننننث التماسنننننظ والتنننننخاة ، ول نننننل  حالم جمينننننة، منننننغ 

الننحي )دي ،ػ خانننجو  ت خ نن َ  ا لننجى عممننا  النننّزِ اال ننصبلحية األكٌننخ شننيػعإل 
نن "يننخى أّن النننز  عبننارة عننغ ا أْن تتننػافخ لننه حننجثض تػا ننمي يمننَدم مننغ كػنننه ن  

 :سب ة م اييخ مجتم ة، وهحل الم اييخ هي

 ال بنننظُ  -ٕو، cohesionسنننال، أو التضننام أو النننخم و ))االتِّ  السننبظُ -ٔ
 الا ننننننننننننننننجُ  -ٖو coherence)االنسننننننننننننننننجام أو االلت ننننننننننننننننام، أو التاننننننننننننننننارنو )

(Intentionality أو المػلؽيننننننننننننننننننننةُ المااميننننننننننننننننننننةُ  -ٗو ، (Situationality٘و- 
 والتناصا  -ٚو Acceptability) المابػليةُ   -ٙو Informativity) اإلعبلميةُ 

(Interuality.و 

ال ،ج  مغ تػافخها مجتم ةإل في أيِّ ننّز  للني يتسنع  السب ةُ  وهحل الم اييخُ 
ننية، الننحي اسننتاخ   ننية، وقذا ُفِاننج أحننجها فنني النننّزِ خننخج عننغ حننجود الن ِّ ةالن ِّ

 .ؤ)االنّزِ مؤخخإل  عميه عمما ُ 

                                                           
 –سن جية تنألي  دكتنػرة/ نعيمنة  -ينطنخ فني ذلنظ: االتسنال الن ني فني التنخاث ال خمنينننن  ٔ

 -الجدائنخ –ةسكخة  – ام ة ف خيضخ  -مجمة اآلدا  وال مػم اإلنسانية واال تماعية
تنألي /  -، و نطنخ كنحلظ: التماسنظ الن ني ،نيغ التنخاث والغنخ ٕٓٓ –ال جد التامذ 
:"ن ػ كمينننة المغنننات، و نطنننخ كنننحلظ - ام نننة  نننبلح النننجيغ ةأرمينننل -تنننارا فخهننناد شننناكخ

== 
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النسنن  واإلحكننام واالتسننال ال و ننػد  يعمننى م ننان داللننة النننّزِ  وكمننا أن  
نا اال نصبلحي لمفمػمنهفلحلظ ال و ػد لما في الم ا ع ال خمية،  النحي  -أيضإل

ة الاجيمنننننة، فمنننننػ منننننغ ة والناجي نننننفننننني الجراسنننننات الببلغي ننننن -دل دي ،ػ خاننننننجحنننننج  
نن ا، ،ننل الم ننصم ات الػافننجة طلينننا مننغ الغننخ  كننن" األسننمػ "  و"التصننا " تمامإل

ا مننه، سنػا  فني الم صم ات المغػ ة األخخى أكٌخ حضنػرإل  لخمما كانت ة ُس 
كال ننن خ، والنٌنننخ، والتصاةنننة، أو منننا التنننخ  مننننه  عمنننى أ ناسنننه  ذلنننظ منننا دل  

ا واسنننننت ماالإل كم نننننصم  )التصنننننا و و)الانننننػلو و)ال نننننجيثو و )المفننننن و و ننننن إل 
 .ؤ)و)الخسالةو

تتتمنق عنغ  ة طلنى "وحنجة البينت" نطنخةإل ات الن ني  المسناني   ومغ هنا نطخْت 
الببلغة ال خمية، ففي الػلت الحي أثنى ؼيه الببلغيػن والنااد عمى البيت الحي 

مننننة فنننني الجننننػدة الماج   خِّ ةم نننننال دون عجنننندل، و  مننننػل مننننغ األ،يننننات الُغنننن يسننننتالا 
، ،ينما األ،يات التني " في كتاةه)لػاعج ال  خوث م " ت بيخ  وال ن ة عمى حجِّ 
وأة جها عغ عمػد   ػدةإل  وألل   ا تلػن أدنى مندلةإل  مع غيخهاليكتمل م ناها طال  

 منني مننغ شننأن األ،يننات الم يبننة فنني التننخاث ة تُ الببلغننة، نجننج الجراسننات المسنناني  
ةم ناهنننا ،نننجعػى  ةَ المسنننتام الببلغننني ،نننجعػى التماسنننظ والتنننخاة ، وتنننحم األ،يننناتَ 

ننننن ل ؼينننننه الناننننناد التفتنننننت والت نننننتت والنطنننننخة الجدئينننننة، وفننننني الػلنننننت النننننحي فض 
                                                                                                                         

== 

تننار    -شننبكة التػا ننل اال تمنناعي –ر/ رشننيج عمننخان لسننانيات  ن ننية عخميننة" لمننجكتػ 
. و نطننننخ كننننحلظ"في المسننننانيات ون ننننػ النننننز" تننننألي  دكتننننػر/ ٕٙٔٓ/ٛ/ٕٙالننننجخػل 

يع خميل   - ام ة اإلسكنجر ة –ط،خـا
تنألي   -ننن  ينطخ في ذلظ "الم نصم ات األساسنية فني لسنانيات الننز وت مينل التصنا "ٔ

ه/ ٜٕٗٔ -ك األولننننننى -األردن -جيثعننننننالع اللتنننننن  ال نننننن –دكتننننننػر/ ن مننننننان ،ننننننػلخة 
 ،ت خف. ٕٕم، صٜٕٓٓ
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النحي ينأتي ةنالم نى فني البينت الػاحنج عمنى ال ناعخ النحي  لببلغيػن ال ناعخَ وا
 ي منة تُ ات الن ي  يأتي ةه في البيتيغ ،جعػى اإليجاز واالخت ار، نجج المساني  

ا تنننجور حػلنننه منننغ شنننأن ال ننناعخ النننحي يج نننل منننغ الا نننيجة كممنننا م ننننى واحنننجإل 
 دائه.، حنى ت ب  الا يجة كبلإل ال يستغني عغ  ميع أ األ،ياتُ 

 فنني عمميننةِ  ال ن خيِّ  والبيننتِ  الجممنةِ  طلنى تجنناوزِ  ةالننجعػ  أرى أن   كننتُ  وقنْ 
 باْت فني سنتينيات الانخن ال  نخ غ، لنج ُسن الننّزِ  التني ننادى ،منا عممنا ُ  الت ميلِ 
نيات الاخن ال  خ غ، حينث دعنا ال ني  أمنيغ التنػلي يفي ثبلث  ادة   ةم اوالت  

الننحي ولننق عنجل)مسننتػى الجممننةو طلننى طلننى مجنناوزة الب ننث الببلغنني المسننتػى 
ؾيمننة هننحل الننجعػة مننع  ، ولننج تأكننجْت مسننتػى مننا ورا  الجممننة فنني الفاننخة والنننّزِ 

ه في التبمػر منح منت ق ه وق خا اتُ مبلم ُ  م ا خ ،جأْت  جال لسانيّ  ضمػر اتِّ 
 يتتنحُ  ، وهػ ن نػض النّزِ  ة ون ػِ ات الن ي  جال عخف ةالمساني  ات، وهػ اتِّ يالستين
 .ؤ)لمت ميل" ه وحجةإل كم   ز  الن

  

                                                           

 -ٚ، والبجيع ،يغ الببلغة ال خمية والمسانيات الن نية صٛ-ٕينطخ ةبلغة النز مغ  -ٔ
 .ٜٜٛٔ -الميئة الم خ ة ال امة لملتا  – مغ سمسمة دراسات أد،ية 
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 : الفصل الثاني
 

************************** 
 

 فلي التلخاث البالغلي. البيت   : وحجة  ُلاألوَّ املبخُث
 

ات في ضله  لدلاني   البيت   : وحجة  الثاني املبخُث
 .الشص   

    عمللى  ات الللشص   : مآخللح لدللاني  الثالثثُث املبخثثُث
 ة.العخبي   البالغة    
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 املبخث األول: وحدة البيت يف الرتاث البالغي

م انيمننا  ما وقحكننامِ واعتننجالِ  األ،ينناتِ  أ نندا ِ  ةاسننتابللِ  ال ننخ ُ  ال نن خا ُ  يَ ِنننعُ 
هع وتخاةصمنننا فنننني رثننننائمع وو ننننفمع ونسننننيبمع وغنننندلمع ومننننجحمع وهجننننائمع و ننننجِّ 

 هع ووعينننننجهع ... وسنننننائخجِ وتخحنننننالمع وحنننننخممع وسنننننمممع ووْعننننن منننننعُ مِّ وهننننندلمع وحِ 
ننننن فننننني خمجنننننات أنفسنننننمع  ا يسنننننتلغا األغنننننخاض والم ننننناني التننننني عبنننننخوا ،منننننا عم 

و مائخهع، وهػ ما يمكغ أن نسميه البجايات األولى لػحجة البيت ال  خي في 
 التخاث األد،ي والببلغي.

مننا كننان مننغ تفضننيل ة ننس ال نن خا  عمننى ة ننس مننا يؤكننج تمننظ  ول ننل   
  حار األسنجىِّ يل رمي ة ،نغ ِحنتفض ال ناية وذاك االهتمام، ومغ ذلظ ما ورد مغ

عمنى الّدمخلنان ،نغ ،ننجر، وعمنخو ،نغ األهنتع، والمتّبننل  ينن بل ن خ عبنجة ،نغ الص
ال ل نني  سننػى اإلحكننام واالنسننجام والتننخاة  فنني الم نننى، وذلننظ لنني  ي،السنن ج

نن ا أنننت يننا عبننجة فننإّن شنن خك كمنندادة أحكننع خخزهننا فمننيذ تاصننخ وال لػلننه:... وأم 
ه ا تمننع الّدمخلنان ،نغ ،نجر، وعمنخو ،نغ األهننتع، أن نتمصنخ... وفني رواينة أخنخى 

مػ ننع، فتناشننجوا أشنن ارهع. فاننال  يوعبننجة ،ننغ الصبينن ، والمتّبننل التميميننػن فنن
 يا أن تتبخوننا شاروا مغ  نػدة ال ن خ لصنختع، فإم نلمع عبجة: ول لػ أّن لػمإل 

ننن نننيأ،نننجأ ،نفسننن يا أن أخبنننخكع. لنننالػا: أخبخننننا. لنننال: فنننإنِّ عنننغ أشننن اركع، وقم  ا . أم 
 يوهػ ال جيج ي صن ه الخ نل فنبل يسنخ  عمينه، أ -، فمٌل ساا  وكيعي ش خ 

 .ؤ)وغيخل مغ األسؿية أوسع منه -ال ياصخ

                                                           

،نغ عمنخان ،نغ  المؤلق: أ،ػ عبيج ل ،غ ف -نن  المػش  في مآخح ال مما  عمى ال  خا ٔ
 الجد  األول. -. ٕٜ، ٜٔص  -مػسى المخزماني 
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كنان  -ات الننّزِ منغ و منة نطنخ لسناني   –هحا اإلحكنام والتنخاة   غيخ أن  
 .بيت الػاحج، دون الا يجة ةأكمممافي م ي  ال

منننا تلنننػن األغنننخاض   نننادةإل فولنننيذ هنننحا ةمسنننتغخ  فننني ال ننن خ الغننننائي   
،تنننننننػأل األحننننننػال والماا ننننننج والغايننننننات، وتتتمننننننق  متنػعننننننةإل  والم نننننناني مت ننننننجدةإل 

طلننى  مننا تلننػن البننجايات أميننل ةنناختبلف الم نناعخ والميننػل واالتجاهننات، وعننادةإل 
الم خفة الم جدة الجؾياة في م الجة الن ػص األد،ية وو ع األحكنام الناجينة 

ا مننا كننان مننغ النانناد واألدةننا  والببلغيننيغ، وهننع واسننتيفا  ال ننجود واأللسننام، وهننح
 يب ٌػن أنػاأل األ،يات ال  خ ة ولخمما أو ة جها مغ الااؼية.

البينننتو فننني التنننخاث الببلغننني ةم نننصم  "التضنننميغ"  )وحنننجةُ ولنننج ارتبصْت 
منا منا لُ كنان أو  و متتمفنة،  ةمفمػمه ال خو ني، ولنج منخ  هنحا الم نصم  ةمخاحنلَ 
اسنتابلل شنصخ البينت ،نفسنه ورد في البيان والتبييغ لمجناح  أثننا  حجيٌنه عنغ 

 .ؤ)وعجم احتيا ه لغيخل مغ أ دا  البيت

، ،ننل و ننل األمننخ طلننى ، وأهجننى ،يننت  ،يننت   ومننغ هنننا ضمننخ عنننجهع أمننجحُ 
 أحكنننننعُ  شننننن خ   ،ينننننتِ  ن نننننقُ  أيا ن نننننق البينننننت كمنننننا  نننننػرته عبنننننارة الجننننناح "

، ،ننل و ننل األمننخ طلننى رمننع البيننت فنني أحنناييغ أخننخى، كمننا  ننػرل وٕ)" وأو نندُ 

                                                           

 -الصب نة الٌالٌنة –شب ة دار اللتن  ال ممينة المجمنج األول  ٔٔٔالبيان والتبييغ ج ص -ٔ
التضميغ ةمفمػمه الن ػي واألد،ي فنبل عبللنة لنه ؼيمنا  ت اي : مػف  شما  الجيغ، أما

ن ننغ ة ننجدل، حيننث ال ت منن  لممننا ةالبيننت ال نن خي وعبللتننه ةسننػاةاه ولػاحاننه، والمننخاد 
ةالتضميغ فني ةنا  الن نػ هنػ تضنمغ ف نل م ننى ف نل  خنخ... وفني األد  االلتبناس، 

 ةتبلف التضميغ ةم نال ال خو ي.
 .ٓٔٔص -الجد  األول -البيان والتبييغ -ٕ
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ننشنني  فُ  ئل: ةننأيِّ ا الخاو ننة ُسننحمننادإل  حننيغ زعننع " أن   ال نناتمي ننزا    ل الناةغننةُ ضِّ
 ةه، مٌل لػله: ،بيت مغ ش خل اكتفيتَ  الناةغة طن تمٌمتَ  فاال: طن  

 ى يٓفطو زٜب١ ... ٚيٝظ ٚزا٤ اهلل يًُس٤ َرٖبسحًفت فًِ أت

 مغ ش خل اكتفيت ةه، وهػ لػله: ،يت   ،ن قِ  لػ تمٌمتَ  ،ل
 َرْٖب يًُس٤ٔ يٝظ ٚزا٤ اهللٔ

 الخ ننالِ  ،ننل لننػ تمٌمننت ،خمننع ،يننت مننغ شنن خل اكتفيننت ةننه، وهننػ لػلننه: أيا 
 .ؤ)"الممح ُ 

كنان  -ةفي الببلغة ال خمي ن –والت ان  والتخاة    َ الت ما  و فمع مغ ذلظ أن  
،نفسننه فمننػ ،يننت مصمنن ، وقن  شننصخ   اسننتال كننلا فني حننجود شننصخي البيننت، فننإن 

 مننع الٌنناني طال   األولِ  منممننا ةنناآلخخ  ة يننث ال يفمننع م نننى ال ننصخِ  ت منن  كننل  
عمنى  ا فني عنخف الجناح  حينث لنع يننّز غ، وهنػ لنيذ م يبإلنضنم  فمػ  ،ينت مُ 
 ا.طلى ذلظ  مني   ولع ي ْخ  ذلظ  خاحةإل 

اسننتابلل شننصخي البيننت البيننت" فنني التننخاث الببلغنني عنننج  "وحننجةُ ولننع تاْق 
ال يجنػز  منغمانةإل  وحنجةإل  البينتِ  لِ ْ ن َ  ة ضمما عغ ة س، ،ل تصػر األمخ طلنى

عنننننج ث منننن   "التضننننميغ"لننننه االنفتنننناح عمننننى الننننحي يميننننه، كمننننا  ننننػرل مفمننننػم 
عمنى منا  والمخزماني وا،نغ وهن  وأ،ني هنبلل والبنالبلني وا،نغ رشني ... وغينخهع

ل ة جننندل، وال ينننتع  نننجرُ   ُ النننحي يت م ننن ، ولنننحا رأوا البينننتَ سنننيأتي ،ياننننه ةالتف نننيل
ننا مننع  خننخ كممننة فنني البيننت م يبإلننم نننال طال   ا لت ننػر النانناد ور  ننتمع ، وذلننظ تب إل

                                                           

المؤلننق: أ،ننػ عمنني ال سننغ ،ننغ رشنني  الايخواننني  -ال مننجة فنني م اسننغ ال نن خ و داةننه - ٔ
الناشنننخ: دار -الم اننن : ف م يننني النننجيغ عبنننج ال مينننج -هننننو ٖٙٗاألزدي )المتنننػفى: 

 .ٕٙٛ-ٕٓٛم، ص ٜٔٛٔ -هن  ٔٓٗٔالصب ة: التامسة، -الجيل
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مفمننننػم "التضننننميغ"في التننننخاث األد،نننني والببلغنننني  عننننغ "التضننننميغ" حيننننث مننننخ  
ننػا عميننه مننغ األ،يننات الم يبننة الم ننتملَ  وا البيننتَ عننجا حننيغ ةمخحمننة ثانيننة   ، ون ا
، ففني الانخن الٌالنث المجنخي يصال ننا أ،نػ العبناس الم نخوف حةعمى ذلظ  نخا

هنو ةكتاةه "لػاعج ال  خ" الحي عني ؼينه ،نحكخ الاػاعنج التني يجن  ٜٕٔ،ٌ م )
 ى ال ياننع فخ سننة لم يننػ  المتمننة ةال نن خ، وعننج  ،مننا حت نن عمننى ال نناعخ االلتنندامُ 

الب ينجة عنغ  اتِ األ،ين جادِ  منع عجندل فني ِعنالحي ال يطمنخ م ننال طال   منما البيتَ 
طلنننى تخهممنننا وان نننخامما وتفلكمنننا،  طشنننارةإل   منننةَ    خَ المُ  اها األ،يننناتَ الببلغنننة، وسنننم  
خ  التي تستال أ دا ها هي مغ الببلغة عمنى مخاتن   ة سن  ُلن ،ينما األ،ياتُ 

، رود الااؼيننة كننان أ،مننغَ وُ  لَ ْبننمننا اسننتال الم نننى لَ  ننجل، فلم  ومُ أالم نننى مننغ الااؼيننة 
منننة، واأل،ينننات ج   َ المُ  ، واأل،يننناتِ الغنننخِّ  عننننجل طلنننى األ،يننناتِ  األ،يننناتُ  لنننحا تنػعنننْت 
ما عجا النػأل  -عمى تفاوت مخاتبما-ما ،ميغةض مة، وكما    خَ  ة، واأل،يات المُ المػّ  
عننجل ،منحا  فاأل،يناتُ  ل الحي ال يكػن تمام م نال طال منع عجندل، ومنغ ثنع     خَ المُ 

:" عمننى حننج ت بيننخل وهنني ،المؿينناس أرم ننة ، وهننػ مننا واحننجها أغننخا  األبيللات الر للخ 
ح  خننخل ألغنننى خِ مننغ  ننجر البيننت ،تمننام م نننال، دون عجنندل، وكننان لننػ ُشنن عَ َجنننَ 
، ِع االسنننتفمامُ م نننلَ المُ  ، ومػينننةَ اإلفمنننامُ  المنننتلمعِ  سنننبيلَ  ه ،ػ نننػح داللتنننه...ألن  ُلنننأو  

َع عنغ ِمن، وأسنممه عمنى السنامع م منبلإل، منا فُ اللنبلم عمنى النناش  مئػننةإل  فأخقا 
اإليجننناَز  ال نننخ ُ  ه، وو نن  دليمنننه  فانننج و ننفْت ا،تجائننه منننخاُد لائمننه، وأةنننان لميُمننن

ن االخت نارَ  فاخضتُه، وذكخْت  متُه، فانالػا: لم نةض دالنةض،ال تتِصنُئ وال تبصنُئ، ففض 
، وأْوَمَأ فأغنى. وهحل الصباة مغ االختيار، والنػأل مغ وَوْحيض  خ   ح عغ  ميخ 

 .ومجنػن ليمى ا األش ار، كت بيه التنس

 لالت التنسا :
ِْ يف زأض٘ٔ ْازٚإٕٖ صدّس  ا يتأمتٗ اهلُدا٠ُ ب٘ ... نأْ٘ عً



 

499 

مننة: مننا ُنننِتَ  لاؼيننة البيننت عننغ عخو ننه، وأةنناَن عجنندُ  ل ...األ،يننات الُمَ ج 
 لال امخ  الؿيذ:.. ا  الميل.يه، وكان كت جيل التيل، والنػِر لائمِ  ةػيةَ 

 .. ٚخريُ َازَُِتُ ال ٜٓأٍَُ ذنس ي٢ًٝ ٚأَٜٔ ي٢ًَٝ .

وهنني مننا اسننتامت أ دا هننا، وت ا ننجت و ننػلما،  األبيللات السهضللحة:...
 :وكٌخت فاُخها، واعتجلت ف ػلما ... ومغ ذلظ لػل لػل امخئ الؿيذ

ٌٕ َدبٕس َّع  ا ... نجًُٛدٔ صدٕس حطُ٘ ايطٌُٝ َٔ عٌََٔٔهَسٍّ َٔفَسٍّ َكب

 ولػل األع ى:
 طٌُٜٛ ايعُاد زفٝعُ ايِٛضا ... دٔ حيُٞ املُطافَ ٜٚعطٞ ايفكريا

 ه، وال ينف لُ منما ،تمامِ  ،يت   م نى كلِّ  التي يكملُ  األبيات السخجمة:...
ها مننغ عمننػد عميننه غيننخ لافيتننه، فمننػ أة ننجُ  منننه ،ننب س  ي سننغ الػلننػفُ  اللننبلمُ 

ل ا ةنآخخل، و نجرُ اال،تنجا  ماخونإلن ما عنج أهل الخواية  طذ كنان فمنعُ الببلغة، وأذما 
ا ة جدل، فمػ شخحنت لاؼينُة البينت و بنْت اسنت الُته، ونسن  طلنى التتمني  منػشإل 

 لائُمه  كما لال الصائي:
ّٗ  نأمنا ... قسأتِ ب٘ ايَٛزَِٖا٤ُ شطسَ نتابٔ ا باجلٕٓٛٔعَدِاّل شبٝ

 ولال امخ  الؿيذ:
 ش٤ٞ ضٛاٙ خبَصٖإٔ إذا املس٤ُ مل خيصَِٕ عًٝ٘ يطاَُْ٘ ... فًٝظَ ع٢ً

 ولال الناةغة:
 (1)ٖرا ايثٓا٤ُ فإِٕ تطَُعِ يكا٥ًٔٔ٘ ... فُا عسضتَ أبٝتَ ايًعَٔ بايصفَدٔ"

                                                           

 ،ت خف. ٗٛ -ٙٙص  -لػاعج ال  خ  -نٔ
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 "التضنننننميغ" مخحمتنننننه الٌالٌنننننة، حينننننث تجننننناوز مفمنننننػمُ م صم ُ   دخنننننلَ  ثنننننع  
، البيننت ةالبيننت الننحي يميننه ه ،ننب س طلننى عبللننةِ البيننت ة ِضنن "التضننميغ" عبللننةَ 

ننومننغ هنننا  ننخى التفا ننل  هننحا   َ ،ننيغ ال نن خا  عمننى أسنناس وحننجة البيننت، وتخس 
ى تنننافذ ال ننن خا  فنني كنننػن فننني التننخاث األد،ننني والببلغنني حت ننن الفنننيا  المؿينناُس 

الم ننناني فننني  ح نننجم تننناج لمنننحي يمينننه، وتسننناةاػا فننني  غيخَ مغمانننةإل البينننت وحنننجة إل 
مغ البيت النحي يجمنع م ننى  م نييغ أفضلُ  البيت الػاحج، فالبيت الحي يجمعُ 

النننحي ينننأتي ةنننالم نى النننحي يخ نننجل فننني ،ينننت واحنننج أشننن خ منننغ  ا، وال ننناعخُ واحنننجإل 
 ح ةنه ا،نغ وهن  لنائبلإل:"واعمع أن  ال اعخ الحي يأتي ةه في ،يتيغ، وهحا ما  نخ  

كننان فنني   واحننج   ال نناعخ طذا أتننى ةننالم نى الننحي يخ ننجل، أو الم نيننيغ فنني ،يننت  
منه طذا أتى ،حلظ في ،يتيغ، وكنحلظ طذا أتنى شناعخان ،نحلظ، فالنحي  ذلظ أش خَ 

ننمننغ الننحي يجم ممننا فنني ،يتننيغ، ولننحلظ فُ  أشنن خُ  يجمننع الم نيننيغ فنني ،يننت    لَ ضِّ
 امخئ الؿيذ: لػلُ 

 نإٔ قًٛب ايطري زطّبا ٜٚابّطا ... يد٣ ٚنسٖا ايعٓاب ٚاحلشف ايبايٞ

 عمى لػله:
 ٚأزحًٓا اجلصع ايرٟ مل ٜثكبنإٔ عٕٝٛ ايٛحش حٍٛ خبا٥ٓا ... 

ما و نق فني هنحا ه  مع في البيت األول و ق شيئيغ ل يئيغ، وقن  ألن  
 .ؤ)شيئإلا ة ي "

                                                           

يع ،نغ سنميمان ،نغ  -و نػل البينان البخهان فني   -نٔ المؤلنق: أ،نػ ال سنيغ طسن ال ،نغ ط،نخـا
 -الناشننننخ: مكتبننننة ال ننننبا  )الانننناهخةو  -وهنننن  اللاتنننن ، الم انننن : د. حفننننني ف شننننخف

الجنند  األول. ولننج  -ٙٗٔم، ص ٜٜٙٔ -هننن  ٜٖٛٔعننام الن ننخ:  -مصب ننة الخسننالة 
 ن خ هحا اللتا  مغ لبل ةاسع )ناج النٌخو لاجامة ،غ   فخ.
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فني ،يئنة  -الحي يؤسذ لم دلة ،نيغ األ،ينات -الفنيا  هحا المؿياُس  واستاخ  
  َ مان َ تَ    أن  شففي نماية الاخن الخاةع يخى المخزماني في المػ  ،النااد والببلغييغ

ن ، لنال:"وهػ اه السبتله وسلس  ا، البيت ةالبيت الحي يميه مغ عينػ  ال ن خ أيضإل
ه فننني ،ينننت واحنننج، ؼياص نننه أن يصنننػل الم ننننى عنننغ أن ي تمنننل ال نننخوض تماَمننن

   مٌل ذلظ لػل عخوة ،غ الػرد:يمه في البيت الٌانةالااؼية، و تمّ 
 األَٛز ... َٚٔ يو بايتدبٓس يف ٟأَس ٖٞفًٛ نايّٝٛ نإ عً

ننفمننحا   يا ،نفسننه فنني الم نننى، وللنننه أتننى فنني البيننت الٌننانالبيننت لننيذ لائمإل
 ،تمامه، فاال:

 ؤ)طذا لمملت ع مة أّم وه  ... عمى ما كان مغ حسظ الّ جور

نن ا عمننى لننػل حكننيع المنننج فنني ،يننان طلننى أن  ننا  أ،ننػ هننبلل ال سننكخي م ماإل
ن الم نى: "واعمع أّن ح    ح ِّ  ال نال لنه  ا، وتمنظالم نى أن يكػن االسنع لنه شباإل
نن ا .... لننال ا، وال مضننّمنإل ا، وال م ننتخكإل ا، وال يكننػن االسننع فا ننبلإل، وال ماّ ننخإل وفاإل

أن يكننػن الف نننل  :ا: التضنننميغأ،ننػ هننبلل فننني ت خ نن  التضنننميغ: "وال مضننّمنإل 
ننن، والبينننت األو  يا طلنننى الف نننل الٌننناناألّول مفتانننخإل  كانننػل  ،ا طلنننى األخينننخل م تا إل
 ال اعخ:

 ساحأٚ ُٜ د٣ ... ب٢ًًٝ ايعاَس١ٜٓٔػايكًب ي١ًٝ قٌٝ ُٜ نإٖٔ

 فباتت ... دباذب٘ ٚقد عًل اجلٓاحُ غسٖٓا شسْى قطا٠ْ

                                                           

المؤلق: أ،ػ عبيج ل ،غ ف ،نغ عمنخان ،نغ  -نن  المػش  في مآخح ال مما  عمى ال  خا ٔ
 الجد  األول. -ٓٔٔ، ٛٓٔمػسى المخزماني، ص 
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، وهنننػ يل حتنننى أتّمنننه فننني البينننت الٌنننانفمنننع ينننتّع الم ننننى فننني البينننت األو  
 ؤ)لبي .

ن فنني و ننق الببلغننة ال خميننة ػ هننػ مننا اعتمننج عميننه الم ننجث وهننحا النننزا 
 وفني ال ؿيانة أن   ،البينت" و"ةبلغنة الجممنة"ةالنطخة الجدئية التني ت ننى ،نن"وحجة 

هنحا الت نػر ال يمٌمننه أ،نػ هنبلل ال سننكخي ةمفنخدل، ،نل مسننبػل ةمنخحمتيغ كمننا 
عمى يج الجناح  دون  تعمق شظخي البيت بعزهسا ببعض سب  ،يانه  مخحمةِ 

عمنى ينج ث من   بلبعض سابعزه شظخي البيتتعمق الت خ   ةالؿب ، ومخحمة 
عمى تعمق  فيما ا،غ وه  والمخزماني والت خ   ةالؿب ، ثع المخحمة التي نز  

 ، التي وافامما فيما أ،ػ هبلل ال سكخي.البيت بالحي يميو

ع مغ عناية األدةا  والنااد في الببلغة ال خمينة ةمبنجأ التماسنظ غْ وعمى الخا 
لسننننبظ وحسننننغ الخ ننننق والتننننخاة  ،ننننيغ أ نننندا  الا ننننيجة، المتمٌمننننة فنننني  ننننػدة ا

فنننني التننننخاث  تمننننظ النطننننخة الجدئيننننة "وحننننجة البيننننت" التنننني شنننناعْت  إن  فنننن ،والنسنننن 
 منننغ ينننجعػ طلنننى عننندل ال نا نننخِ  النانننجي،   منننت الببلغنننة ال خمينننة فننني  نننػرةِ 

ننن–، وهنننػ مبنننجأ يت نننارض لمننننّزِ  ةِ َننننلػِّ المُ  ننن -اتمامإل  ةي  منننع  نننػهخ الجراسنننات الن ِّ
 واالنسننجام ،ننيغ أ نندا  ال مننل األد،نني،الاائمننة عمننى عبللننات التماسننظ والتننخاة  

طلنى  ط نافةإل  –ومغ الن ػص التي سناعجت عمنى طلنخار هنحل النطنخة وتأكينجها 
نه طذا هننػ يسّق لفطُ   َ نمِ فْ ال اعخ المُ  أن   ما انتمى طليه البالبلني مغ" -ما سب 

                                                           

المؤلننق: أ،ننػ هننبلل ال سننغ ،ننغ عبننج ل ،ننغ سننمل ،ننغ سنن يج ،ننغ   -ننننن  كتننا  ال ننناعتيغٔ
ف البجناوي وف  الم ان : عمني -هننوٜٖ٘ي يى ،غ ممخان ال سكخي )المتنػفى: ن نػ 

يع ،  ٜٔه، ص ٜٔٗٔ -،يننننخوت –الناشننننخ: المكتبننننة ال ن ننننخ ة  -أ،ننننػ الفضننننل ط،ننننخـا
واختمق في نس  هحا البينت  فنسنبه األخفنر طلنى ؾنيذ المجننػن، ولينل: هنػ . ٖٙص

 لؿيذ ،غ ذر  ، ولال أ،ػ تمام: هػ لن ي .
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ه ومػهبتنه الفنينة ال ناعخ تضن ق لجرتُن ن  طأي   ؤ)أو عخض حادثةإل  سخد ل ةإل 
في سخد ل ة أو عخض حكاية  لما ينت  عغ ذلظ مغ ت من  األ،ينات طذا أخح 

 منما لآلخخ.  ة ضما ،ب س واحتياج كلّ  

ن –ة ي  ات النّ ننمته المسناني  ا سننج  وكنان مم ن عمنى الببلغننة  منغ مآخننحَ  -اأيضإل
ا سعيإل   ةال كع واألمٌال ال  خا  أن تلػن أ،يات ل ائجهع أشبهَ  ال خمية حخُص 
نطلى الحيػأل    منمنا ا،نغ رشني  حنيغ واالنت ار، ولج حكى ال اتمي أشنيا  ت ج 

ا الخاو نننة ُسننن زعنننع ال ننناتمي"أن   ننن  فُ شننني   ئل: ةنننأيِّ حمنننادإل    فانننال: طن  الناةغنننةُ  لَ ضِّ
 ،بيت مغ ش خل اكتفيت ةه، مٌل لػله: الناةغة طن تمٌمتَ 

 ى يٓفطو زٜب١ ... ٚيٝظ ٚزا٤ اهلل يًُس٤ َرٖبسحًفت فًِ أت

لننيذ ورا  :"ةننه، وهننػ لػلننه ،ن ننق ،يننت مننغ شنن خل اكتفيننتَ  ،ننل لننػ تمٌمننتَ 
ةننننه، وهننننػ  مننننغ شنننن خل اكتفيننننتَ  ،خمننننع ،يننننت   ،ننننل لننننػ تمٌمننننتَ  "،ل لممننننخ  مننننحه 

هنحا رمنع ،ينت وؼينه  ل حمنادض ج نكين  ي وال أعنخفُ  "،أي الخ ال الممنح  :"لػله
ل ،نننغ  ز نننادة سنننببيغ وهمنننا أرم نننة أحنننخف  طال أن يخ نننج التاخ ننن ... ولنننال عبنننج

 الم تد:
 ٚايعٝش ٖس، ٚاملٛت َس ... َطتهسٙ، ٚامل٢ٓ ضالٍ

 ٚاحلسص ذٍ، ٚايبدٌ فكد ... ٚآف١ ايٓا٥ٌ املطاٍ

                                                           

 -ةكننخ ف ،ننغ الصينن  ،نننغ ف ،ننغ   فننخ ،ننغ الااسننع البنننالبلني ينطخقعجنناز الاخ نؤل،نني -ٔ
 .ٕٚٔص  -ت اي  : السيج أحمج  اخ -الااهخة  –الناشخ : دار الم ارف 
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ل ثبلثنننة أمٌنننال فننني أحنننجها احتيننناج، وفننني البينننت الٌننناني ففننني البينننت األو  
اج فيمننا عمننى حننحو مننا أتننى ةننه  ننا،ئ، ولننع أر ،يتإلننا ؼيننه يننثبلثننة أمٌننال ال احت
 حج منما لائع ،نفسه طال لميبلإل، أن ج األ م ي:أرم ة أمٌال كل وا

 فاهلِ فطٌ، ٚطٍٛ ايعٝش َٓكطع، ... ٚايسشم إٓت، ٚزٚح اهلل َٓتظس

ا:  ولال أ،ػ الصي  وحكع عميه الػزن أيضإل
 ٚاملس٤ ٜأٌَ، ٚاحلٝا٠ ش١ٝٗ، ... ٚايشٝب أٚقس، ٚايشبٝب١ أْصم

 فأتى ةمٌميغ في كل لسيع، و ن ت أنا:
ٌٕ، ٚايدٖس ذٚ دٍٚ ... ٚاحلسص خمٝب١، ٚايسشم َكطّٛ  نٌ إىل أج

منغ ذلنظ منا كنان ؼينه خمسنة أمٌنال، وال أعنخف مننه فني حفطني طال  وأللا 
ا لماداز السناك في ةس  ل يجة مجح ،ما األميخ تميع ،غ الم د م نج،  ،يتإلاواحجإل

 وهػ لػله:
 عد األنرباخاطس تفد، ٚازتد دبد، ٚانسّ تطد ... ٚاْكد تكد، ٚاصػس ت

 وأما ما ؼيه ستة فإني  ن ت:
 خر ايعفٛ، ٚأب ايطِٝ، ٚاجتٓب األذ٣ ... ٚأغض تطد، ٚازفل تٌٓ، ٚاضذ ذبُد

... وهننحل األشننيا  فنني ال نن خ طنمننا هنني نبننح تست سننغ، ونلننت تسننتطخف، 
 .ؤ)مع الامة، وفي النجرة، فأما طذا كٌخت فمي دالة عمى اللمفة"

                                                           

المؤلق: أ،ػ عمي ال سغ ،غ رشني  الايخوانني األزدي  -ال مجة في م اسغ ال  خ و داةهنٔ
-اشنننخ: دار الجينننلالن-الم اننن : ف م يننني النننجيغ عبنننج ال مينننج -هننننو ٖٙٗ)المتنننػفى: 

 .ٕٙٛ-ٕٓٛم، ص  ٜٔٛٔ -هن  ٔٓٗٔالصب ة: التامسة، 
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غيخل مغ النااد والببلغييغ، وقنما ي بنخ وا،غ رشي  هنا ال ي بخ عغ رأي 
ا، حيننننث  ننننخح فنننني مػ ننننع عننننغ رأيننننه، و ننننخى مننننغ يف ننننل غيننننخ ذلننننظ ما ننننخإل 

ا ة ضه عمى ة س، وأنا أست سغ  خخ:"ومغ الناس مغ يست سغ ال  خ مبني  
ننا ،نفسننه ال ي تنناج طلننى مننا لبمننه وال طلننى مننا ة ننجل، ومننا  أن يكننػن كننلا  ،يننت لائمإل

م خوفننة، مٌننل ال كايننات ومننا  فنني مػا ننعَ  سننػى ذلننظ فمننػ عنننجي تا ننيخ، طال
 .ؤ)"هنالظ مغ  مة السخد ،نا المف  عمى المف  أ ػدُ  فإن    شاكمما

البيت ةغيخل، واحتيا ه فني تمنام   ِ هكحا نطخ األدةا  والببلغيػن طلى ت ما 
وهػ منغ عينػ  الااؼينة ،التضنميغ" خف لجيمع ،نن"م نال طلى ما ة جل، وهػ ما عُ 

ال منننل األد،نني عننننجهع  لمننا ينننت  عننننه مننغ تخهنننل البيننت وعنننجم تمننة ةجننػدة المُ 
نياستابلله ةم ننال، وهنػ منا أثنار حؽيطنة المسنان ييغ النحيغ رأوا فني ذلنظ يغ الن ِّ

سننننتيفا  اتسنننن ى طلننننى  لتماسننننظ البيننننت ووحجتننننه دون الا ننننيجة، ومبلغننننةإل  ةإل دعننننػ 
نننن ا ةننننالم نى الجدئنننني عمننننى األ نننندا  والمكػنننننات دون الم تننننػى اللمنننني، واهتمامإل

حج ما وسمت ةه الببلغنة ال خمينة أسا  الم نى اللمي، ورمما ال يتفى عمى ح
الػاحج، مغ كػنما ةبلغة الجممة تارة، ومبلغة ال اهج  مغ  خا  عنايتما ةالبيت

لنننادرة  منننا غينننخُ ، وأن  والمٌنننال تنننارة أخنننخى، ومبلغنننة ال نننكل دون المضنننمػن ثالٌنننةإل 
ننننه ال تػ ننننج ، وأن ننننعمنننى ت ميننننل النننننز ةأكممننننه راة ننننةإل  ة فنننني التننننخاث ي  دراسننننة ن ِّ

الببلغنننني ةأكممننننه ةاسننننتٌنا  مننننا لننننام ةننننه حننننازم الاخشننننا ني...وغيخ ذلننننظ ممننننا 
ةالتف ننيل فنني المب ننث الٌالننث مننغ هننحا الف ننل ة ننج شننخح  سننةاست خ ننه الجر 

حػل وحجة البينت وكين  ت نػرتما المسنانيات  اآلتيو مة نطخهع في المب ث 
    كع.الن ية واألسبا  التي دعتمع إلشبلل هحا ال

                                                           

 .ٕٕٙ، ٕٔٙال مجة ص   -ٔ
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 املبخث الثاني : وحدة البيت يف ضوء لسانيات الهص

ننننن -لفننننني الف ننننننل األو   –اإلشنننننارة  سنننننباْت  ة التنننننني ي  طلنننننى الم ننننناييخ الن ِّ
،ننيغ  والتننخاة ِ  واالتسننالِ  التماسنظِ  ولننج حطنني منماعن ننخُ ،و ن ما)دي ،ػ خانجو

ن طلنى ا أدى أ دا  ومكػنات ال منل األد،ني ةاهتمنام ةنالغ منغ لبنل المسنانييغ، مم 
سنػا   ة لمننّزِ َننػِّ لَ ال نا نخ المُ  ذيػأل هحا الت خ   وانت ارل، فمػ لع يممل أحنجَ 

 التماسننظ التا ننة عنا ننخَ  ى هننحا الت خ نن ُ ا، فاننج راعننا أم مكتػمإلننكننان ممفػضإلننأ
وهمنا منا ي خفنان ،نن)السبظو و كنػن  ،ل والٌنانيوذلظ في المعينار غ األوِّ  ةالنّزِ 

فنني األلفنناط، و)ال بننظو و كننػن فنني الم نناني، كمننا راعننى فنني المعيننار الٌالننث 
فنني ن ننه،  ا لمننا يبٌننه مننغ رسننائلَ )الا ننجو مخسننل النننز، ة يننث يكننػن لا ننجإل 

نن ننوأم  ا ا المعيننار الخاةع)المااميننة أو المػلؽيننةو فاننج راعننى ؼيننه الماننام وال ننال، وأم 
 الم مػمنات ةه ُتػَ ق الحي والتنػاأل ؼي ني الججة إلعبلميةوالتامذ)ا المعيار
 أي يجن  أن يانجم الننز منا يٌينخ ؤ)كما لال دي ،ػ خاننج "المػالق ة س في

ا زادت ا  ينجإل  در تنه ش ػر المتماي و جح  انتباهه، وكممنا كنان الم تنػى  جينجإل
ننننن وال كنننننذ، اإلعبلمينننننة، ؼينننننه فانننننج راعنننننى  ا المعينننننار السنننننادس )المابػلينننننةووأم 
لننجى المتمانني، وأمننا المعيننار السنناةع  وهننػ أن تلننػن الخسننالة مابػلننةإل  ،)المتماننيو
 .ّزِ المؤثخة في الن  ػاملفاج راعى ؼيه ال)التناصو 

                                                           

 .ٜٕٗص  -تألي : رومخت دي ،ػ خانج –ينطخ: النز والتصا  واإل خا   -ٔ
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نيّ   يا ِننبْ الت مينل المَ "هنػ  ومغ هنا يتض  أن  المجخل السنميع لمت مينل الن ِّ
ي   عمى ر  ة شاممة تتػافخ فيما كلا   وسيال   ومتاش    ة مغ متلمع  عنا خ الن ِّ

ي  .ؤ)"وعنا خ الخم  المغػي وو  ما ت ت مجمخ الت ميل الن ِّ

فننني ال خمينننة عنننغ م ننننال فننني  هداللتُننن وقذا كنننان مفمػم"السنننبظ" ال تتتمنننقُ 
كمنا ال ، وٕ)وهي التخاة  والتبلحع كما  ا  عغ ا،غ منطػر ،ةي  ات الن ِّ المساني  
نن"ال بننظ" فنني الم ننا ع ال خميننة عننغ م نننال فنني المسنناني   داللننةُ  تتتمننقُ  ة ي  ات الن ِّ

 ا ي نني أن  مم ن، وٖ)كما  نا  عنغ ا،نغ منطنػر التي تجور حػل اإلحكام واإلتاان
،نيغ الببلغنة ال خمينة والمسنانيات الن نية،  م تخكض  م صم  )التماسظ الن يو

فنننني م نننني  البينننننت  "التماسننننظ والتننننخاة ،نننننن "الببلغننننة ال خميننننة عنيننننت  غيننننخ أن  
ا مننننغ عيننننػ  الننننحي ي جونننننه عيبإلنننن -ال نننن خي، كمننننا  ننننػرته نطننننختمع لمتضننننميغ

نننعنينننت المسننناني   فننني حنننيغ-الااؼينننة  ة ةالتماسنننظ عمنننى مسنننتػى الننننّزِ ي  ات الن ِّ
 ةأكممه.

نننالنننخم  فننني المسننناني   وسنننائلُ  ت نننجدْت  ومنننغ ثنننع   مب ٌننني  ة متجننناوزةإل ي  ات الن ِّ
، طلى عنا نخ أخنخى  -غة ال خميةفي الببل -الف ل والػ ل وحخوف ال صق

 :منما

م، هنننننحا ال ن نننننخ اإلحالنننننة طلنننننى عن نننننخ طشننننناري متانننننجِّ  ل:العشرلللللخ األو  
مننغ فصننغ لمننحا ال ن ننخ مننغ عنا ننخ  ، وخيننخُ اإلشنناري خننارج عننغ ،ينننة النننّزِ 

                                                           

شنننننبكة التػا نننننل  –نننننننن ينطنننننخ "ن نننننػ لسنننننانيات  ن نننننية عخمينننننة" لمنننننجكتػر/ رشنننننيج عمنننننخان ٔ
 .ٕٙٔٓ/ٛ/ٕٙتار   الجخػل  -اال تماعي

 كو.  -   -ننن ينطخ "لسان ال خ " مادة)سٕ
 كو.  -  -ننن ينطخ "لسان ال خ " مادة) حٖ
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التماسننظ فنني تخاثنننا ال خمنني هننع المفسننخون مننغ خننبلل عنننايتمع ةأسننبا  الننندول 
والمصم  والمايج، ثع األ نػليػن منغ خنبلل والناس  والمنسػخ وال ام والتاص 

عنايتمع ،جاللة النز وقشارة النز والتضنا  الننز ومضنمػن الننز وف نػى 
النننز وزمننان النننز ومكانننه، ومننغ النمنناذج التصبيؿيننة فنني ذلننظ مننا تنبننه طليننه 

ا عغ استيفا  المكػنات، وهني الدمت خي مغ النطخة اللمية لمنز الاخ ني ة يجإل 
مارها وتنميتمننننا ةال ننننكل األمٌننننل، وخا ننننة فنننني الجراسننننات اسننننتٌ لننننع يننننتعّ  نطننننخةض 

ننن ا عمنننى لػلنننه ت نننالى: )َوَلَانننْج َمَنن نننا َعَمْينننَظ َمنننخ ةإل التصبيؿينننة، يانننػل الدمت نننخي م ماإل
َظ ما ُيػحى* َأِن اْلِحِؼيِه ِفني الت ناُ،ػِت َفاْلِحِؼينِه ِفني اْلنَيعِّ  ُأْخخى* ِطْذ َأْوَحْينا ِطلى ُأمِّ

اِحِل َيْأُخْحُل َعُجو  ِلي َوَعُجو  َلُه َوَأْلَاْيُت َعَمْيَظ َمَ ب ةإل ِمنِّي َوِلُتْ َنَع  َفْمُيْمِاِه اْلَيعا  ِةالس 
والضمائخ كمما را  ة طلى مػسنى، ور نػأل ة ضنما طلينه وم ضنما :َعمى َعْيِنيو

طلينه منغ تننافخ الننطع. فنإن لمنت: المانحوف  يلمنا ينؤد  طلى التا،ػت ؼيه هجننة
لتا،ػت، وكحلظ المماى طلى الساحل. لمنت: منا  نخك لنػ لمنت: في الب خ هػ ا

المانننحوف والممانننى هنننػ مػسنننى فننني  نننػف التنننا،ػت، حتنننى ال تفنننخل الضنننمائخ 
فيتننننافخ عمينننظ الننننطع النننحي هنننػ أم طعجننناز الانننخ ن. والانننانػن النننحي ولنننع عمينننه 

 .ؤ)، ومخاعاته أهع ما يج  عمى المفسخيالت جّ 

                                                           

 -ننننن الل نناف عننغ حاننائ  غننػامس التند ننل وعيننػن األلاو ننل فنني و ننػل التند ننل لمدمت ننخي ٔ
المجمنننج  ٔٙص -مٜٜ٘ٔه/ ٘ٔٗٔ -الصب نننة األولنننى -لبننننان –دار اللتننن  ال ممينننة 

ت اينن / ف  -الاننخ ن"  لجننبلل الننجيغ السننيػشي الٌالننث، و نطننخ كننحلظ"اإلتاان فنني عمننػم
يع . و نطنننخ السنننبظ فننني ٕٗٛ/صٕ  -الاننناهخة -مكتبنننة دار التنننخاث -أ،نننػ الفضنننل ط،نننخـا

 -مكتبنة اآلدا  -تألي / ف سالع أ،ػ عفخة-ال خمية الم ا خة ،يغ المنصػل والمتلػ 
 .ٜٔ، ٜٓم، صٕٓٔٓهن/ٖٔٗٔ -الصب ة األولى -الااهخة
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أحنننج عنا نننخ السنننبظ ،نننيغ أ ننندا    نننجا االسنننتبجال النننحي يُ العشرلللخ الثلللاني:
ولنننج كٌنننخ هنننحا فننني كتنننا  ل ، ؤ)الننننز الػاحنننج، هنننػ ت نننػ س عن نننخ ةنننآخخ

كػسننيمة مننغ وسننائل الننخم  دون أن يمتفننت أحننج طليننه ةالجراسننة والت ميننل، ومننغ 
ِ ِل ِفَئنةض ُتَااِتننُل ِفني َسننِبي ۖ  َلننْج َكناَن َلُلنْع  َيننةض ِفني ِفَئتَننْيِغ اْلَتَاتَنا ذلنظ لػلنه ت الى:" َّللا 
 .وٕ)"َوُأْخَخٰى َكاِفَخةض 

 ،وهػ استبجال في االسنع ،فاستبجل "أخخى" ،ن" فئة" ،التاجيخ: و"فئة كافخة"
حينث  وٖ)"َوَأْدِخنْل َينَجَك ِفني َ ْيِبنَظ َتْتنُخجْ مٌل لػله ت نالى:  ،ولج يكػن في الف ل

فأ ننننل اللننننبلم أدخننننل يننننجك فنننني  يبننننظ تننننجخل،  "،تننننجخلن" ،نننن "تتننننخج"اسننننتبجل 
ةاالسننننتبجال  فننننداد النننننزا  ،وٗ)وأخخ مننننا تتننننخج، و مكننننغ حممننننه عمننننى االحتبنننناك

 ا حتى أننا لع ن  خ ةالمف  الُمْسَتْبَجل.وتخاةصإل  اتماسكإل 
و ا ج ،ن"ال حف" في الجراسات الن ية طسااك  العشرخ الثالث: الححف:

اسظ المفطي والجاللي، ومغ ثنّع فمنػ ةالتم عن خ مغ ال نا خ ة خك أال يتل  
يتتمق عغ اإل مار، فالم حوف لنيذ عمنى نينة التانجيخ، ،ينمنا المضنمخ فني 

 ."النفذ عمى نية التاجيخ، حتى ليل:"الُمَاج ر كالمحكػر

                                                           

 .ٜٙا "السبظ في ال خمية الم ا خة ،يغ المنصػل والمتلػ " ص ننن  نابلإل عغ كتٔ
 .ٖٔننن  سػرة  ل عمخان اآلية رلع ٕ
 .ٕٔننن  سػرة النمل اآلية رلع ٖ
ننننن  االحتبنناك أن يجتمننع فنني االكننبلم متانناةبلن ي ننحف أحننجهما لجاللننة اآلخننخ عميننه، ومننغ ٗ

ننا لػلننه ت ننالى:" ا َو َخننَخ َسننيِّئإلا" ) التػمننة َو َخُخوَن اْعَتَخُفننػا ِ،ننُحُنػِممِ أيضإل ْع َخَمُصننػا َعَمننبلإل َ نناِل إل
 و التاجيخ : خمصػا عمبلإل  ال  ةسيئ، و خخ سيئإلا ة ال ".ٕٓٔ
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ولاج حاول هاليجاي ورؾية حسغ التفخ   ،يغ ال حف واالستبجال مفخليغ  
،ينممننننا ةننننأن ال ننننحف اسننننتبجال ةال ننننفخ، ،ينمننننا االسننننتبجال ي تمننننج عمننننى و ننننػد 

 ؤ) ا لمُمْسَتْبَجل.الُمْسَتْبَجل منه ساةاإل 
مفمنننػم الػ نننل فننني المسنننانيات الن نننية   أن  طال   العشرلللخ الخابل:اله لللل:

الببلغننة ال خميننة أن يكننػن ةننالػاو  شننخشْت احيننث    خميننةيتتمننق عننغ الببلغننة ال
فانج  -وهما منغ أشنمخ المسنانييغ الن نييغ –خا ة، أما هاليجاي ورؾية حسغ 

 هي:،و ا الػ ل طلى أرم ة ألساملسمَ 
 .و كػن ة خوف ال صق :اله ل الضافي

و  أن  )طال  :ن ننػ ،و كننػن مننغ خننبلل العبننارات والتخاكينن  :اله للل العيدللي
 .مغو)عمى عكذ ذلظو)ةالخغع 

، خنخ أو نتيجنة لنهو تمٌل في كل ما كان ةسب  مغ اآل :اله ل الدببي
 .عمى ذلظو )لحلظوو)لمحاو)وعميهو و)مغ ثّعو و)ةالتاليوو)ط اةةإل ن ػ:

: النة عمنى الدمنان والمكنان، ن نػو تمٌل في العبنارت الج   :اله ل الدمشي
 .)مغ هناو)في الػلتو)ة ج هحاو )لبل هحاو

السننننبظ الم جمنننني: ولننننج أوالل المغػ ننننػن الن ننننيػن  الخللللامذ:لعشرللللخ ا
ه يانػم عمنى وذلنظ ألن ن  ا، وميدوا ،ينه ومنيغ سنائخ وسنائل السنبظا خا   اهتمامإل 

ا عنننغ ال نا نننخ الن ػ نننة، ولنننج لّسنننع هنننؤال  ال بللنننة الم جمينننة التال نننة ة ينننجإل 
همننننا: التلننننخار، والم نننناحبة  ،ال ممننننا  السننننبظ الم جمنننني طلننننى لسننننميغ رئيسننننيغ

 الم جمية، ثّع فّ مػا ال جيث عغ هحيغ الاسميغ، فاسمػا التلخار طلى:

                                                           

 .ٕٔٔننن  نابلإل عغ السبظ في ال خمية الم ا خة صٔ
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 التكخا  التام.

 .التكخا  الجدئي

 و  مل التخادف وشبه التخادف. :تكخا  السعشى والمفظ مختمف

ل مننا وحننجات نطنخ طليمننا عمنى أن  فمنني كممتنان أو كممننات يُ  ا السرللاحبة:وأم 
مسنتتجمة ة كنع ال نادة فنني تنخاة  ة ضنما منع ة نس فني لغننة م جمينة مفنخدة، 

وكممننة  ،كمننا فنني المغننة اإلنجميد ننة كممننة "أخضننخ" التنني ت نناح  "ع نن "  مننا
فلنننننل كممنننننة فننننني المغنننننة لمنننننا منننننجى م نننننيغ فننننني  ،"حالنننننظ" التننننني ت ننننناح "ليل"

"و ػّسنننع هالينننجاي ورؾينننة حسنننغ مفمنننػم الم ننناحبة ليننننجرج ت تنننه ، الم ننناحبة
 .ؤ)التضاد"

ومنما)لينننل  ،ال خمينننة نم ننن  الم ننناحبة فننني ة نننس المفنننخداتوعننننجنا فننني 
ونمارو و)ولج ومنتو و)سما  وأرضو، و)أ،نيس وأسنػدو و)اإلحينا  واإلماتنةو 

سنػا  أكنان هنحا  –أن االلتنخان الم جمني ،نيغ داللنة هنحل اللممنات  ... وال شظ  
، مننغ وسننائل التماسننظ فنني النننّزِ  وسننيمةإل  ي ننجا  -االلتننخان ةالتضنناد أم ةالتناسنن 

مخاعاة النطيخ" التي ت ني في أةسن  وهػ ما ي خف في ال خمية ،ن" الصبال" أو "
 ت خ فاتما: الجمع ،يغ ال ي  وما يناسبه.

ات فنننني المسنننناني   يِّ عنا ننننخ التماسننننظ النّ نننن ونتمننننز مننننغ هننننحا طلننننى أن  
ننن  -ة تخ نننع طلنننى خمسنننة عنا نننخ: وهي"المخ عينننة: وتلنننػن لبمينننة وم جينننةيِّ الن  

                                                           

 ،ت خف يسيخ. ٚٚٔ، ٙٚٔننن  السبظ في ال خمية الم ا خة صٔ
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وأسما  األعبلم  ةضمائخ وأسما  اإلشارة واألسما  المػ ػلوت مل اإلحالة ةال
 .ؤ)التماسظ الم جمي"و  -ال صقو  –ال حف و  -اإل،جالو  -واألماكغ

 –وعمننننى الننننخغع مننننغ و ننننػد تمننننظ األدوات الخاةصننننة فنننني التننننخاث الببلغنننني 
وخا ة ما سجمه اإلمام عبج الاناهخ الجخ ناني فني حجيٌنه عنغ الت من  والننطع 

الاجما  لنع ي نيخوا  إن  ف  -والتاجيع والتأخيخ وال حف وأدوات الا خ وال خك...
 نس الم نجثيغ طليما  خاحة، وكنأنمع اكتفنػا ةاإلشنارة طلنى ة ضنما، ممنا دفنع ة

نن طلنى الت ننخ   ةنأن   ة هنػ اعتمادهننا عمنى طدراك ال بللننات ي   ننػهخ الجراسنة الن  
نن:"،نيغ المفننخدات والعبننارات لننائبلإل  يػلننػن  -كمننا رأينننا  - معا عممننا  النننز فننإن  أم 

التماسننظ عناينننة ل نننػى، و تجنناوزون فننني شنننخحمع لننه تمنننظ المخحمنننة ال جسنننية، 
  ت تمنننج عمنننى فمنننع كنننل  ممنننة مكػننننة فينننحكخون أننننه: خا نننية داللينننة لمتصنننا 

لمنننز فنني عبللتمننا ةمننا ينفنمنننع منننغ الجنمنننل األخننخى. و  ننخحػن ال ػامننل التنني 
ين نتنمنننننج عنمنينمنننننا النتنخا،ننننن  عنمنننننى المسنتنننننػى السننننص ي لمنننننز  ممننننا يتمٌننننل فنننني 
مؤشنننخات لغػ نننة، مٌنننل عبلمنننات ال صنننق والػ نننل والف نننل والتنننخؾيع، وكنننحلظ 

ت خ ننن  واألسنننما  المػ نننػلة وأ،نينننة ال نننال والدمنننان أسنننما  اإلشنننارة وأدوات ال
وأسننننما  المكننننان، وغيننننخ ذلننننظ مننننغ ال نا ننننخ الخاةصننننة التنننني ي نننننى عمننننع المغننننة 
،ت جيجها، وتاػم ،ػضيفة ط،خاز تخاة  ال بللات النسنبنبنينة ،نيغ ال نا نخ المكػننة 

  .وٕ)لمنز في مستػال التصي المباشخ لماػل"

                                                           

 -ثة" تنألي : دكتنػر/ أحمنج ف عبنج الخا نيننن ينطخ كتا "ن ػالنز ،يغ األ الة وال جأ
م، ٕٛٓٓ -هٜٕٗٔ -الصب ننننننة األولننننننى -م ننننننخ -الناشننننننخ. مكتبننننننة الٌاافننننننة الجينيننننننة

 ،ت خف. ٕ٘ٔ، ٕٗٔص
 -اللػ ننننت -عننننالع الم خفننننة-تننننألي :  ننننبلح فضننننل -ةبلغننننة التصننننا  وعمننننع النننننز -نننننٕ

 .ٖٕٙص -مٕٜٜٔهن/ ٖٔٗٔ
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 الهص على البالغة العزبية.املبخث الثالث: مآخذ لسانيات 

ع مننننغ ت ننننجد الجراسننننات ال جيٌننننة واخننننتبلف مناهجمننننا وأدواتمننننا غْ عمننننى الننننخا 
مننام الببلغننة ال خميننة ةننالنطخة الجدئيننة لننع اتِّ  فننإن  وم يصمننا الم خفنني ومسنناحتما 

ات  منننع ضمنننػر لسننناني  منننغ تفلينننخ الناننناد واألدةنننا  الم نننجثيغ طال   ي نننغل مسننناحةإل 
ي نننى ةننإدراك ال بللننات الجاخميننة والتار يننة المكػنننة ، ذلننظ ال مننع الننحي النننّزِ 

ةالخسالة، وما ي ي  ذلظ كمه  ا ةالمتماي وانتما إل لمنز ،جاية مغ المخسل ومخورإل 
تننػثخ ،ننجورها فنني  وفمسننؽية   وسياسننية   وعاجيننة   وفلخ ننة   ا تماعيننة   مننغ مبلةسننات  

 عمميات اإلرسال والتماي والخسالة.

 ات فني منت نق الانخن ال  نخ غ خمنػا مسناني  مته الجراسات الا سج  وكان مم  
ه وحنجة كبنخى عمى أن   ة، التي تنطخ لمنّزِ ي  الببلغة ال خمية مغ الم الجة الن ِّ 

 ، ولننيذ فنني طشننار الجممننةِ يكننػن التفاعننل م ننه فنني طشننار الن نناك اللمنني لمنننّزِ 
مننغ ف ننل وفاعننل مف ننػل ومبتننجأ  الن ػ ننةِ  المكػننناتِ  واسننتيفا ِ  اإلسنننادِ  و نن ةِ 
ت نننبيه وو نننه  وم نننبه ةنننه وأداةِ  منننغ م نننبهِ  الببلغينننةِ  خ...طل  أو المكػنننناتِ وخبننن

 .شبه...طل 

نن وتطنناهخْت  ييغ عمننى وسننع الببلغننة ال خميننة ةننالنطخة الجدئيننة، ألننػال الن ِّ
 طال   ا لمنا، وال تتجناوز البينتَ ما ةبلغة تج ل مغ البيت ال  خي والجممة هجفإل وأن  

عمنى النخغع -هنحا التجناوز  ج  ورمما ُعن ،الجممتيغ طلى طال   طلى البيتيغ وال الجممةَ 
ا عغ عمػد الببلغة كما سب  ،يانه في ال نجيث ا أو ة يجإل م يبإل  -تهمغ م جودي

مننا عننغ "التضننميغ" فنني التننخاث الببلغنني... حتننى انتمننى الاننػل ؼيمننا ،ينننمع ةأن  
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منغ اسنتبجاله ة منع األسنمػمية، أو ط نافة ة نس الت نجيبلت   ماز م صل، ال،نج  
 .ؤ)ه ةال حف تارة أو اإل افة تارة أخخى عمي

نن ا سنناعج عمننى ط ننجار هننحا ال كننع وتلننػ غ تمننظ الخ  ننة عننغ الببلغننة ومم 
التني تنجعػ طلنى وحنجة  -فني الببلغنة ال خمينة -ة نس الن نػص ال خمية و نػدُ 

  -عنج ة س النااد والببلغييغ -البيت، وعجم ت ماه ةما ة جل، ،ل و ل األمخ
ةم نال عمى البيت الحي ي تاج في تمنام م ننال  يستالا طلى تفضيل البيت الحي 

طلى ما ة جل، وتفضنيل ال ناعخ النحي يجمنع فني ،يتنه م نينيغ عمنى النحي ينأتي 
ا الم نننى كممننا كننان م  ننػرإل  ذكننخل ا،ننغ وهنن ، وأن  مننا عمننى ن ننػ ، ةم نننى واحننج
كان ألخ  مغ عمػد الببلغة، وكمما احتاج  جرل  أو شصخ ،يت   في رمع ،يت  

 مغ عمػدها. ل جدل كان أة جَ 

، الننّزِ  مع النطخة اللمية التي تبناها عمنعُ  -اتمامإل  –تت ارض  وهي نطخةض 
ان يازها التام طلى الجند  ، ياػم عمى في منمجيةعمع الببلغة وا  ض  مامض وهػ اتِّ 

ه والسنيال ع هنحا النانج فني مطانِّنبانمنغ تت كان ال ،ج   عمى حسا  اللل، ومغ ثع  
 الػارد ؼيه، والت خض له ومنال ته، وعخ ه عمى مائجة الجراسة.

ننننمننننغ تنب نننن لُ وأو   ةالتصننننا  لننننيذ  ة ك مننننع َمْ ِنننننيّ  ي  ه لفلننننخة الم الجننننة الن ِّ
 ثييغ، طذ طن  اعي ة نننس ال نننج)هنننارسو أو)فنننان دينننظو أو)دي ،ػ خاننننجو كمنننا ينننج  

                                                           

تنننألي : أحمنننج  –ينطنننخ: األسنننمػ  دراسنننة ةبلغينننة ت ميميننة أل نننػل األسنننالي  األد،ينننة  -نننٔ
 نطنخ كنحلظ الببلغنة ال خمينة ، و ٖٛم صٕٓٓٓ-مكتبة نمضة م نخ  ٔٔك -ال اي 

 -مجمنننذ الن نننخ ال ممننني -تنننألي : سننن ج م نننمػح -واألسنننمػميات المسنننانية  فنننال  جينننجة
كتنا  األسنمػ  ألحمنج  و نطنخ فني ذلنظ - ٓٚ. صٖٜٚٔ -الصب نة األولنى -اللػ ت

دار اللتنننن  -تنننألي : عبنننج السنننبلم المسنننجي –، واألسنننمػ  واألسنننمػمية ٖٚال ننناي  ص
 .ٗٗص -مٕٙٓٓ -الصب ة األولى-،يخوت -الججيجة
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منننا ،ننجأت هنننحل منننغ منت ننق الانننخن ال  ننخ غ، وقن   مننػد هننؤال   نننا ت متػاليننة 
الفلخة عمى يج ال ي  أميغ التنػلي فني كتا،ينه)فغ الانػلو و)منناه  تججينج فني 

فمنننػ أول منننغ دعنننا طلنننى  نننخورة مجننناوزة  ،األد  والتفسنننيخ والن نننػ والببلغنننةو
 .نيات مغ الاخن ذاتهيالببلغة ال خمية طشار الجممة طلى النز في الٌبلث

اسننننتٌمار هننننحل النننجعػة التنننني نننننادى ،منننا ال نننني  أمننننيغ  تع  ومنننجالإل مننننغ أن يننن
 تمنظ النجعػةُ  ضمنْت  ،ومنةرُ التػلي، و  ب  عمع الننز عخمني الن نأة أ نيل األَ 

، عجن ض  ، وهنحا أمنخض الغخمينةُ  ما الجراسناتُ ة الفلخ ال خمي حتى تػل ت رعايتَ سحبي
غنننة ة نننس الم نننجثيغ عننننجما أفنننالػا أفنننالػا عمنننى أمنننخ الببل مننننه أن   واألعجننن ُ 

تمنظ نناعيغ عميمنا منمنا،  لِ ْينمن  منغ خبللمنا لِ  ن ال خمية، ةناحٌيغ عمنى ثغنخة ينفنحو 
منا ، وأن  نٌنخإلاوحنجود الجممنة  شن خإلا،النطخة الجدئينة التني ولفنت عننج حنجود البينت 

ممنا ولنق حجننخ  ،لنع ت نخف منغ أدوات الننخم  غينخ مب ٌني )الف نل والػ ننلو
ة ةاستٌنا  ما لام ةه حازم الاخشا ني منغ ي  عٌخة في الػ ػل طلى م الجة ن ِّ 

 و مة نطخهع.

لامننت   ننادةإل  هننناك م نناوالت   ، فننإن  ا نن ة مننا لننالػ  غوم ننخف النطننخ عنن
كما هػ  ،م نطائخهافي أوج  ػرها أن تاجِّ  ة، ال تخلى ال جاثةُ ي  ن ِّ  عمى أسذ  
  نجا تُ في شتى الجراسات الاخ نينة والفامينة والببلغينة واألد،ينة والن ػ نة، و  وا  ض 

منا عناينة م اولة حازم واحجة منما، وسيأتي ال جيث عنغ ذلنظ فني مػشننه، وقن  
هحا المب ث تتجه لخ ج المآخح التي أخنحها الم نجثػن عمنى الببلغنة ال خمينة، 

يمنننة فننني عمنننع الم ننناني كاننننت تات نننخ فننني  "ومنمنننا أن الب نننػث الببلغينننة الانننج
 ،جتيغ منغ الانػل ف سن  ممتما عمى هنحا المسنتػى منغ التنخاة  الانائع ،نيغ وحن

ال تلننناد تت نننجى هنننحا النصننننال  "الف نننل والػ نننل"وذلنننظ عننننج ت مينننل م نننكبلت 
عمى المستػى الن ػي أو التخكيبي  ا   ل  مجها ين  ا مم  ود، الجدئي الم ج
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الاخ ننن ، دون أن يتجنننناوزل طلنننى النصننننال الننننجاللي لمفاننننخة النلنامنمنننننة أو المتنتنالنينننننة 
نننه فضنننبلإل عنننغ أن ننن ،الن نننية ا فنننني النبنبلغننننة الناننننجيمة، النمنمننننع نا تننننام  لنننع ي نننمل ن  

التننني  يةاسننتٌنا  حالننة فخ ننجة لننع تتلننخر ينبغنني اإلشننارة طليمننا والتنػ ننه ،مننا، وهنن
فنني ت ميمننه أل نندا   "حننازم الاخشننا ني"متننأخخ هننػ  مغخمننيّ   جننجها عنننج ةبلغننيّ  ت

وهنننػ النبنينننت -مننعتميينندل ،ننيغ المص لسننع منمننا ف ننبلإل. و وتسننميته للننلِّ  ،الا ننيجة
وال يممنننل اإلشنننارة طلنننى شخ انننة  ،وهنننػ مكنننان الػلنننػف: والماصنننع -األول منمنننا 

،نل يف نل ذلنظ ةأسنمػ  ال نخك  طذ ي نتخك أن  ،و ل الف ػل ة ضما ،ب س
ن  يسنمو ُ  ،ا طلينه فني الغنخضا لم ننى سناةاه ومنتسنبإل يكػن م نى كل ف نل تاة إل
و مضنني فنني   "،س النفن نػلاالشنخاد فني تنسنػ ع ر و "ذلنظ تسمية ا صبلحية 

 تصبي  هحل الت ػرات عمى ل يجة المتنبي:
 أغًب غـايـب فـٝـو ايـشـٛم ٚايـشـٛمأُ

فيػردهننا كاممننة، م مننبلإل ال بللننة ،ننيغ أ دائمننا ووحننجاتما المكػنننة عمننى هننحا 
 .ؤ)األساس الجاللي الحي ال ياق عنج حجود النتن نالن  الننن نػي ،نيغ الجممتيغ"

 –لنننه منننغ دلينننل   نننبلح فضنننل كبلمنننه كنننان ال،نننج  / النننجكتػروكننني يؤكنننج 
يتلننننئ عميننننه، و بننننخهغ ةننننه عمننننى دعننننػال، وهننننػ مننننا و ننننجل فنننني رفننننس  -تخاثنننني

التننخاة  الننجاللي والمفطنني ،ننيغ  يالببلغيننيغ الاننجامى لفلننخة "التضننميغ" التنني ت ننن
األ،يننات، ؼياننػل: "و كفننني للنني نننجرك الت نننػل الجننحري فنني مٌنننل هننحا المػلنننق 

فنني -وهننػ "،التضننميغ"خ مننا كننان ياػلننه الببلغيننػن الاننجما  عننغ الفخ ننج أن نتننحك
االرتبننننناك النننننجاللي المباشنننننخ أو الت نننننال  الن نننننػي ،نننننيغ األ،ينننننات -م نننننصم مع
طذ ين نتنبنخون منٌنل هحا االرتباك مغ ال يػ  التي يج  عمى ال اعخ  ،المتتمفة

                                                           

 .ٕٗٙةبلغة التصا  وعمع النز ص -نٔ
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االهتمنام مع لنع يكػننػا يات نخون عمنى تنناول الجدئينات دون تفاديما، وممحا فإن  
ومتنننالس فننني  -ال نن خي، ،ننل طنمننع لننامػا ،ننجور خصيننخ ةالصنناةع اللمنني لمنننننّزِ 
كمننا  -" التضننميغ"و ،فننني تلننخ ذ هننحل الندعننة الجدئيننة -كنٌنينننخ منننغ األحنينننان

ا طلى الف ل ل مفتاخإل هػ أن يكػن الف ل األو   -ياػل أ،ػ هبلل ال سكخي مٌبلإل 
 كاػل ال اعخ: ،يخا طلى األخالٌاني، والبيت األول م تا إل 

 ػد٣ * ب٢ًًٝ ايعاَس١ٜٓ أٚ ٜساحنإٔٓ ايكًب ي١ًٝ قٌٝ ُٜ

 غسٖٓا شسى فباتت *  دباذب٘ ٚقد عًل اجلٓاح قطا٠ْ

فني   هو  م  عمى ذلظ ةاػله: "فمع يتع الم نى في النبنينت األول حنتنى أتم  
ال نػرة ال ياننة فنني هنحل األ،ينات  البيت الٌاني، وهحا لبنين ". ومنغ الػا ن  أن  

الغدلية ال حةة لع ت فع لم اعخ عنج الببلغي المعيناري ال نارم النحي ينخى فني 
شنكل عمنى البينت المجناور  مفتػحنة ةنأيِّ  ال ينبغي أن تطل   ن ػ ةإل  البيت وحجةإل 

رممننا  -ا فنني هننحا المػلننق. ،ننل هننػ ي بننخلمننا. عمننى أن ال سننكخي لننع يكننغ شنناذ  
عننغ هننحا النندوأل الجدئنني المفطنني لمببلغنة ال خميننة، المتجننحر -مباشنخ فنن ّ   ة نكل  

يمنننة  حينننث كننان ي تبنننخ البيننت ال ننن خي هنننػ  فنني التخمنننة الٌااؼيننة والجمالينننة الاننج
عنمنى أن تنتنسناوى األ،ينات ، الػحجة األساسية المكتممة، والاافينة ،نا،نمنا المػ نج

، وهننننػ منسنتناننننل ،حاتنننه ،فننني نماينننة المصننناف، للنننغ للنننل ،يننننت كنينننػننتننننه وأسننننخارل
ل سننغ الجننػار مننع غيننخل، للنننه ال يكنناد يكننػن م ننه أسننخة  -ف سنن   -ولا،ننل 
 اطن لنع تلنغ كممنا تاخ بإلن - ا مغ األشكال الببلغينةكٌيخإل  ومغ هنا فإن   ،متماز ة

مننغ شبننال و ننناس -فم طننع ضننػاهخ البننجيع ،تنبٌنن  عننغ هننحل البنيننة الم ننجدة -
ا هننني اسنننتٌمار  منننالي لمنننحل الػحنننجة طنمننن -ورد لم جننند عمنننى ال نننجر وغيخهنننا

منننغ االكتفنننا  النننحاتي للنننل  ه كنننان ال،نننج  ن نننطا ،با،منننا المػ نننج. أي المنغماننننة ن ػ  ننن
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،ينننت، وعنمننننى  مينننع التنػ  نننات المػسنننيؿية والجاللينننة أن ت نننجث داخنننل حنننجود 
 .ؤ)النبنينت، كني ال تتسخ  أسخارل طلى التارج"

هننحا الت ننػر التنناص ،نننم  التفليننخ لننجى الببلغيننيغ والنانناد  فننإن    وعميننه
ل الببلغنة عنغ الؿينام ،نجورها، وح نخها لنج عنػ   -في نطخ الم جثيغ–الاجامى 

"وأن ال نننخص عمنننى اسنننتابلل كنننل ،ينننت ةم ننننال،  ،فننني طشنننار الناحينننة ال نننكمية
ة يننث ال يت مننن  م ننننى كممنننة ؼينننه أو فمممننا ةكممنننة أخنننخى فننني ،ينننت سنننا،  أو 

ل النػعي الببلغني والنانجي لنجى الانجما  ةأهمينة ال نكل ال نامل عنػ  لنج  ،الح 
لما ننيجة، وؼيمننا ن ننغ ة ننجدل لننج عصننل الننتفصغ لؿيمننة ال بللننات التبادلننة ،ننيغ 

ةالضنننخورة فننني ،ينننت  ،نننيغ أ،ينننات الا نننيجة، وليسنننت م  نننػرةإل  منتٌنننخة   عبنننارات  
 .وٕ)واحج"

ػم الببلغنة فني عمن عْ اُ و اػل دكتػر تمام حسان:"ولمحا السب  ةالحات لع تَ 
 -أية مخحمة مغ مخاحل تار تما الصػ ل ،جور المنم  النانجي األد،ني المتلامنل

النانج  منا لنع تنتت   ألن    -في تاخ خ الاػاعج -وقن كانت تؤدي وضيفتما الت ميمية
ال نننكمي طلنننى نانننج المضنننمػن طال منننع اللٌينننخ منننغ الا نننػر عمنننى مسنننتػى فمنننع 

 .وٖ)الاجما  أنفسمع لفلخة الناج"

  
                                                           

 -الناشنخ: عنالع الم خفننة -تنألي :  نبلح فضنل -ينطنخ ةبلغنة التصنا  وعمنع النننز -ننٔ
 ٕٙٙ -ٖٕٙص -ٕٜٜٔ -اللػ نننننننت -ة والفننننننننػن واآلدا المجمنننننننذ النننننننػشني لمٌاافننننننن

 ،ت خف.
 ٓٔص -تألي  دكتػر: ف حسغ عبج ل -نن  ينطخ ال ػرة والبنا  ال  خي ٕ
  -الااهخة -الميئة الم خ ة ال امة –تألي : تمام حسان  -نن  المغة ال خمية م ناها ومبناهاٖ

 . ٖٖٔغة ص ، و نطخ كحلظ: الم نى ،يغ األد  والببلٖٖٚ، ٖٖٙص ٖٜٚٔ
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 املبخث األول: حقيقة الهظزة اجلزئية يف البالغة العزبية

المتأمننل حؿياننة تمننظ النطننخة الجدئيننة التنني شنناعت فنني التننخاث الناننجي،  طن  
ناادنننا لننع يننجعػا طلننى عنندل ال نا ننخ المكػنننة لمنننز، كينن  وهننع لننج  يم نن  أن  

ا مننغ سننيالما حممننػا هننحل ال نا ننخ فنني  ننػ  الم تننػى اللمنني لمنننز، وانصبللإلنن
ة الا يجة، مع لع يجوروا في فمظ البيت ال  خي م دوالإل عغ ةؿيالن ي  كما أن  

و  نمج ،نحلظ نتنا مع األد،ني ولع يتمخكدوا حنػل الجممنة ماصػعنة عنغ سنيالما، 
 ومػهبتمع الفصخ ة.

نننج لنننجي  أنننننا أمنننام تنننخاث  ُ،نننن نننا  يطن  منننغ المؤك  أغمُبنننه عمنننى كتنننا  ل ...فممإل
 موقدراكإلنا وتننحولإلا، فمننل كنان ذلننظ الفمننع منغ عممائنننا فنني  نػ  النطننخة الجدئيننة أ

 واللمية  في طشار النطخة

ليذ مغ الم انػل أن ُيبننى الانخ ُن عمنى وحنجة الننز فني أسناليبه وتخاكيبنه 
نن ل المفسننخون ن   ا ثننع ُيبنننى كننبلُم ال ننخ  عمننى ونطمننه وتأليفننه، حتننى عننج  ا واحننجإل

نننه الت نننجي و  فمنننل  التجدئنننة والتفتينننت، كيننن  وهنننع المتننناشبػن ةنننه وقلنننيمع ُو ِّ
مٌمنِة فني اللممنة المفنخدة أو الجممنة أو خاشبمع الانخ ُن ،تمنظ النطنخِة الجدئينِة المت

الفاننخة أم خنناشبمع ،ن ننػص  كميننة  متسنناة  متناميننة  متتاة ننة   ثننع ألننيذ لننج أ مننع 
 أ  اُ  اإلعجاز أن  الاخ ن خاشبمع مغ  نذ ما نبغػا ؼيه و

 ماُم الفن ا منع ةبلغنة ال نخ  التني اسنتػعبْت الننز  ُثع  أال يت ارض هحا االتِّ 
ننا وقدراكإلننا، وك ننفْت عننغ خ ائ ننه الجماليننةالاخ ننني ت مننيإلبل  وأةانننْت عننغ  ،وفممإل

َنننْت فننني ذلننظ مؤلفننناتض زاخننخةض، ولبلئنننُج مضننيئةض حتنننى أدركنننػا  و ننػل طعجنننازل، وُدوِّ
أو كمننننا لننننال التصننننا،ي: لفنننن ض  ،داللننننةو -م نننننى -ثبلثيننننَة ال بلمِةالمغػ ننننِة )لفنننن 

، وم ننننى ةنننه لنننائعض، ورمننناكض ،ينممنننا نننناضعض، فمنننغ أينننغ تنننأتي ت منننظ النطنننخة حامنننلض
الجدئية  وأال تت ارض تمظ النطخُة الجدئيُة مع الببلغة ال خمينة التني اسنتػعبْت 
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البيننناَن النبنننػي  النننحي يفنننػل كنننل  كنننبلم  ة نننخي، ثُنننع  ألنننػاَل أسننناشيغ ال نننخ  شننن خإلا 
سناِل واالنسنجاِم ككنبلم ه يػ ُق نتاُ مع ة جِم اإلحكاِم واالتِّ ونٌخإلا، وم ج هحا كمِّ 
 ا ع والمػلجيغ ووالمجانيغ واألع

ثُنننّع ألننننع يكننننغ فنننني هننننحل الا ننننائِج  ننننمائُخ ت ننننػُد عمننننى أ نننن اِ،ما، وأسننننماُ  
 ، طشنارات  لماخ ن  والب ينج، ومػ نػالتض لمنا  منُل  نمة ، وأدواُت عصنق  والتنخان 

، وتختينن ض خنناص   ،ننيغ  وقحالننةض لبميننةض وم جيننةض، وداخميننةض وخار يننةض، وأسنناليُ  شننخك 
، وفػاعنننُل ومف ػلنننػن وتػاةنننُع ومتبػعنننػن منننغ  أ ننندا  الجممنننة، وعبلمننناُت طعنننخا  

، وق نافةض واشنتاالض وتناسن ض واتِّ  سنالض وانسننجامض ن نت  وتػكينج  ومنجل  وعصنق  ،ينان 
وغيننُخ ذلننظ ممننا ينننمُس دلننيبلإل عمننى ِخننجاأِل وت ننخِش دعننػى الم ننجثيغ ةالببلغننة 

ا ونٌنننخإلاو أ نننن ْت أ،ياتُنننه وفاخاتُننننه أوالَد ال خمينننة وو... وكنننأن  تخاثنننننا ال خمي)شننن خإل 
، تفتانننُج الما منننَة وأوا نننَخ التنننخاةِ  ووشنننائَ  الاخمنننى ؼيمنننا ،ينمنننا وو وكنننأن   عنننبلت 
ال نننننخ  لنننننع ت نننننخف عمنننننَع المناسنننننباِت، ومخاعننننناَة النطينننننِخ، ورد  األعجننننناِز عمنننننى 

 مننَ  والنننطَع سنناِل والتواالحتبنناَك وُحسننَغ االتِّ  والن  ننخَ  ال ننجور، والتاسننيَع والم ننق  
والمصاةاننننَة وؾينننناَس ال ننننبيِه عمننننى ال ننننبيِه والنطيننننِخ عمننننى النطيننننِخ، والم نننناحبَة 
الم جميَة وال اػَل الجالليَة، وم ا َع المػ نػعاِت واالشنتااَل وائنتبلَف األلفناِط 
والم ننناني وو ... أم أن  هننننحا التننننخاث الننننحي ،ننننيغ أيننننجينا أنتجْتننننُه عاننننػلض سنننناذ ةض 

ْتنُه روافنُج ،جائينةض وتجنارُ  سنص يةض، و ناغْتُه ألسننةض نبصينةض وأفلارض م ػشنةض وأمج  
خار يننةض...حتى ُياننال: طن  ةبلغننة ال ننخ  تفتاننج الم مننة والتننخاة  وأوا ننخ الننخحع 

ل نننائِجها فننني  ننندر  من دلنننة  وغاةنننات  مت نننعبة   ووشنننائ  الاخمنننى، أو أن  أ،يننناتَ 
 وشخائَ  متفخلة ... ووو

ِسننما .. وأن  ةبلغتنننا ال خميننة اعتمننجْت فنني ُأسُ ال نن ا أن  كننل  ذلننظ لننع يكننغ .
ننا مننغ ال بللنناِت المغػ ننِة وعنا ننَخ تماسننظ  لفطنني وداللنني ي ننمج  الم خؼيننِة نطامإل
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،حلظ مباحُث ال صِق والتػاةِع، وال نخِك، والضنمائِخ وأسنماِ  اإلشنارِة، واألسنماِ  
ا تمظ ال بللاُت المػ ػلِة، واإل افِة وأدواِت االلتخاِن، و  مُج ،تفاعمما وتناميم

وال منننِة والم مننننػِل والسننننبِ   كالم نننا،مِة وعبللننننِة الجننندِ  واللننننلِّ ،التننني تننننخم  ،ينما
واالحتبنناِك ...كمننا اعتمننجْت  والمناسننبِة والمصاةاننِة والتختيننِ  الػ ننػديِّ  والمسننب ِ 

ننا مننغ ال بللنناِت غيننِخ المغػ ننِة وسننم ْته ال نا ننَخ التار يننَة أو االعتبنناراِت  نطامإل
وكممننننا  ،أو المانننناَم، فلٌننننخْت فنننني مؤلفنننناتمع عبننننارُت التند ننننِل وال ننننجولِ المناسننننبَة 

 ودينيةض. ،اعتبارتض فلخ ةض، وثااؼيةض، وا تماعيةض، ونفسيةض 

 طليننه، و بننجو لنني أن   ر عننغ مبننجأ وحننجة البيننت، والننجافعلنننا أن نفننتِّ  ومننغ ثننع  
انت عغ ذلظ، فالبيئة الجاهمية ك ضخوف ال  خ وشبي ة البيئة لع تلغ ةم دل  

لما أكبخ األثخ في شيػأل وحجة البيت التي سيصخت عمى الببلغة ال خمية، كما 
 في شيػأل الببلغة الت ميمية. كان لبيئة الببلغييغ المتأخخ غ أثخض 

طليننه النننفذ و  ننمج ة ننجله التننخاث الببلغنني أن وحننجة البيننت  ومننا تصمننئغا 
عمننى مننا أ،ننجعػل لنننا مننغ فنننػن الاننػل  ما ننػرةإل لننجى ال نن خا  واألدةننا  لننع تلننغ 

جننناهمع وم نننارفمع وثانننافتمع منننا شنننكمت تمنننظ النطنننخة مينننػلمع واتِّ ا، وقن  ا ونٌنننخإل شننن خإل 
ها الٌانننافي ما وم نننجُ ما وسنننماتُ ومجنننتم مع، فانننج كنننان لم يننناة الجاهمينننة خ ائُ ننن

ى طلنى االهتمنام ةالمم نة الجالنة والعبنارة واال تماعي والم خفي والبيئني، ممنا أد  
طلننى الػالنع، ثنع أثخهنا فني عمننػم  خوسنيصخة المبلحن  الجدئينة فنني النطنن،دةالمػ 

 .ؤ)الب ث المغػي، ومنما مباحث الببلغة

أ،خزهنا شبي نة البيئنة  ل نل   و مكغ أن نخ ع هحا االهتمام طلى عنجة أسننبا ،
ن اتنحولإل ، والسيما الجاهمي، ال خمية التي من ت ال خمي ا وقعجاةإلن، نا ةاللممننةخا  

                                                           

 .ٜٔص -ف عبج المصم  -ينطخ: الببلغة ال خمية لخا ة أخخى  -ٔ
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 ،ؤ) ةالعبنننارة الخ نننينة وال نننػرة التاشفنننة، المنننػ دة، المػحينننة، المنننؤثخة اشنننجيجإل 
لنحا اعتمنج ال نخ  فني  ناهميتمع عمنى   شنيػأل األمينة، وننجرة اللتاةنة عننغ فضبلإل 

الستي ا  أكبنخ لنجر منغ منطنػم الانػل   اإليجاز ذاكختمع، فن أت ال ا ة طلى
ا واإلنسننان كٌيننخإل  تضنن ق، لنننج -مممننا كانننت لػ ننة  -ومنٌننػرل، عمننى أن الننحاكخة 

 .وٕ)ياال ما ينسى، ومغ ثع ال يستصيع أن ي ف  كّل ما يسنمع و نخوي كنّل منا

وهحا يفسخ لنا سخ  ماػلة ال خ : أمنجح ،ينت، وأهجنى ،ينت، وشنصخ ،ينت، 
نا يمكننغ تنالممنا وروايتمنا، ومننغ  ورمنع ،ينت، وكنأنمع أرادوا الا ننيجة أمٌناالإل وحكمإل

لننع تسننخ، ولننع تجننِخ مجننخى  كاننت كممنا أمٌناالإل طذا  الا يجةهنا عا  الجاح : 
 .وٖ)النػادر

ما ننج اإليجنناز  تأمننل ت خ فننات الببلغيننيغ لمببلغننة ال خميننة يننجرك أن  مننغ يو 
ن وال نخ  عننجما تنػلي اإليجننازَ ، وٗ)ا منمنناا كبينخإل شنغل حيندإل  ا، وت صينه تمننظ اهتمامإل

                                                           

تننألي :  -رسننالة ما سننتيخ –التيننال فنني التننخاث الناننجي والببلغنني عنننج ال ننخ   ينطننخ -ٔ
 .ٜٔ، صٕٔٓٓ - ام ة اللػفة -كمية اآلدا  -عايل عبج الدهخة مبجر التالاني

 .٘ٗٔعمع الم اني، عبج ال د د عتي ، صينطخ  -ٕ
 .ٕٙٓالبيان التبييغ، الجد  األول، صينطخ  -ٖ
تنطنننخ هنننحل الت خ فنننات فننني البينننان والتبيننننيغ أل،ننني عٌمنننان عمنننخو ،نننغ ة نننخ الجنننناح    - ٗ

 -ت اينن : مػفنن  شننما  الننجيغ -،يننخوت -الناشننخ: دار اللتنن  ال مميننة -ٕ٘٘المتننػفى 
تنننألي  أ،ننني  –ومنننا ة نننجها، وكتنننا  ال نننناعتيغ  ٛٙص   ٔج -م ٜٕٓٓعنننام الن نننخ 

دار اللتنن   -تػر مفيننج لمي ننةت اي :الننجك -هننبلل ال سننغ ،ننغ عبننج ل  سننمل ال سننكخي 
وما ة جها. و نطخ في  ٜٔص -مٜٜٛٔهن / ٜٓٗٔالصب ة الٌانية  -،يخوت -ال ممية

نننا ال منننجة فننني م اسنننغ ال ننن خ و داةنننه ونانننجل أل،ننني عمننني ال سنننغ ،نننغ رشننني   ذلنننظ أيضإل
دار  -ت ايننننن / ف م يننننني النننننجيغ عبنننننج ال مينننننج -هننننننٙ٘ٗالايخوانننننني األزدي المتنننننػفي 

 . ٜٕٗ -ٕٔٗم، صٜٔٛٔهن/ ٔٓٗٔ-التامسة الصب ة -،يخوت -الجيل
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المسنتلنة فني  نمائخهع  فاج حممػا لنا الم انيَ  ،المساحة في ت خ فاتما لمببلغة
المتتمجة في نفػسمع، وفي هحل الم اني تلمغ أغخا مع وماا جهع وأفلنارهع 

تمنظ الم ناني  لنخا ةَ   أن ي سنغَ المسناني ال نجيث طال   رسِ وثاافتمع، وما عمنى النج  
هننحل  التنني  نناغْت  عمننى تمننظ ال اميننةِ  مننا وسننيالما وميئتمننا، والت ننخفَ فنني مطانِّ 
ما... ومغينننخ ذلنننظ نلنننػن لنننج ضممننننا الببلغنننة ال خمينننة  نننتَ منننا ونالوأنتجتَ  الم خفنننةَ 

 ،، وهكحا شأن دراسة الم نانيأو يسانجل ،خهانض  ورميناها ةما ال ياػم عميه دليلض 
تج  ال ياة فيمنا  وهكحا يكػن النالج الفصغ، ولج ألم  الجاح  طلى أن الم انيَ 

فنني  ننجور "الم نناني الاائمننة  ةمجننخد الننتمف  والت بيننخ عنمننا، ومننغ ذلننظ لػلننه:
الننناس المت ننػرة فنني أذهننانمع، والمتتمجننة فنني نفػسننمع، والمت ننمة ةتننػاشخهع، 
وال ادثننننة عننننغ فلننننخهع، مسننننتػرة خؽيننننة، وم يننننجة وح ننننية، وم جػمننننة مكنػنننننة، 
ومػ ػدة في م نى م جومة... وقنما ي يي تمظ الم اني ذكنخهع لمنا، وقخبنارهع 

مننغ الفمننع، وتجميمننا  عنمننا، واسننت مالمع طياهننا. وهننحل الت ننال هنني التنني تاخممننا
ا، والب يج لخ بإلا" لم ال، وتج ل التفي منما ضاهخإلا، والغائ  شاهجإل
 .ؤ)

عمننننى الم نننننى الننننحهني ال التننننار ي،  يننننجلا  -كمننننا ياننننػل الننننخازي  –فنننن  والم  
عمى ما في األذهنان ال عمنى منا فني األعينان، ولمنحا السنب   لفاط دالالتض ولؤل

ألن  الم ناني هني التني عناهنا ال ناني، وهني   ياال: األلفاط تجلا عمى الم ناني
 .وٕ)أمػر ذهني ة

وناصة االنصبلل لفمع كبلم الببلغينيغ واألدةنا  حنػل )وحنجة البينتو تلمنغ 
ة لػحنننجة البينننت، طلنننى منننا فطي نننفننني مجننناوزة تمنننظ ال نننػرة ال نننكمية التار ينننة الم  

                                                           
 ٓٙالبيان والتبييغ صننن ٔ
 -دار الفلنخ -ينطخ تفسيخ الخازي المسمى ،ن "التفسيخ اللبيخ، أو مفنات  الغين "، الناشنخننن ٕ

 .ٖٔص ٔم   نٜٔٛٔهن/ ٔٓٗٔ -الصب ة األولى -لبنان
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النجالالت ، وأعني ةالػرا  هنا ذلظ الفضنا  الخحن  منغ ذهنية   ورا ها مغ م ان  
منننننغ أفلنننننار ال نننننخ  وثاافننننناتمع وؾنننننيممع ومينننننػلمع  اللامننننننة ورا  هنننننحل المفننننناـيع

وقذا أردت أن ت ننننخف عاميننننة امننننخئ، وفلننننخل، وثاافتننننه،  جاهنننناتمع وعنننناداتمع واتِّ 
 ودالالت، فلننل تننألي  ال،ننج   جاهننه، فاعمننج طلننى مننا ل ننج مننغ م ننان  وميػلننه، واتِّ 

 أن يسباه تفليخ، أو كما لال األخصل:

 (1)ايهالّ يفٞ ايفؤاد ٚإُْٖا *** جعٌ ايًطإ ع٢ً ايفؤاد ديٝالإٕٖ 

ولننل مٌننَل ذلننظ فنني كننل الن ننػص التنني يننػحي ضاهخهننا ةننالنطخة الجدئيننة، 
وِثْ  أن ما ال تس ى طلى وحنجة البينت وعدلنه عنغ الننز، وقن منا تمنجف طلنى نانل 

المسنتاخة ، ومنغ الم ناييخ فلخة مػ دة أو رسنالة م نجدة، يسنمل تنالممنا وروايتمنا
دراسة الفنػن األد،ية مغ خبلل تجرج الم نني أ نجل منغ دراسنتما  أن   في الناج

ل ناح  التجخمنة  و جانيةض   ػرةض  الم انيَ  ألن    مغ خبلل األغخاض والصباات
 ْت سنيمنا لنػ ؾِ فني حنيغ أن   ،هني  نادلة فني ،يئتمنا اإلنسانية التي تن أ في ،يئة  

نطخ نننة الم ننننى فننني الببلغنننة  فننني ،يئنننة أخنننخى للاننننت متتمفنننة، ومنننغ هننننا فنننإن  
سنننة األد  ال خمننني وفنػننننه وتخاكيبنننه وأمٌمتنننه وشنننػاهجل منننغ اال خمينننة تننننادي ،جر 

 .وٕ)حتى تستؿيع األحكام وت   النتائ "  فلخة الم نى خبلل نمػِّ 

 النحيغ اتممنػا الببلغنة ال خمينة ةنالنطخة الجدئينة مست نمجيغ ،نننّزِ  و بنجو أن  
ومننػا  ،وم ننى ضناهخ   ط مالينة   لن ػا ةمنا ؼينه منغ داللنة  أ،ي هبلل ال سكخي لج 

                                                           
هننحا البيننت منسننػ  لؤلخصننل، وَشننَغَل حينندإلا كبيننخإلا ،ننيغ عممننا  اللننبلم ؼيمننا يت منن  ة ننفة ننننن ٔ

اللنبلم، ومننع ذلننظ لنع أعٌننخ عميننه فني ديػانننه ،ت اينن  ؾبناوة وال ت اينن  ممننجي ف نا ننخ 
 الجيغ.

 .٘ٗنن  الم نى ،يغ األد  والببلغة ص ٕ
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ألسنذ النانج المنمجني  وهنحا متنالقض  ،ا دون تف يل وتنجلي ا ط مالي  عميه حكمإل 
مننا وثاافتمننا ثننع الننحي يننجعػ طلننى ر ننج ضنناهخة "وحننجة البيننت" وت ميممننا فنني ،يئت
 أ ننيلض  وهننحا منننم ض  ،ال كننع عميمننا فنني  ننػ  م صيننات هننحل البيئننة وتمننظ الٌاافننة

ولنحا كنان منغ التصنأ النحي يم ن  النالنج أن ي امنل  "  مغ مناه  ال مع والب ث
األعمنال األد،ينة تتننػأل  ا ةصخ   واحنج، وهنحا التصنأ ألن  األعمال األد،ية  مي إل 

كننان مننغ المفيننج أن ينطننخ النالننج طلننى األثننخ  فنني م انيمننا ،تنننػأل المػالننق، ولننحا
أد،نني، فننبل يجننػز لمنالننج أن يننجرس األنننػاأل  األد،نني حسنن  الم نناني فنني كننل فننغّ  

ة م اممة ل يجة حجيٌة... فممارسة يا ةصخ اة واحجة، ي امل ل يجة تاميج مي إل 
دليننل عمننى شنني  غيننخ سننميع فنني ناننج النالننج، وعمننى عننجم  واحننجة   الناننج ةصخ اننة  
 .ؤ)  لجيه"و ػح المنم

 الننننننجالالت وال تننننننخخز فنننننني الت ننننننحيخ مننننننغ هننننننػال  الننننننحيغ ال يابمننننننػن طال  
وو نه ال ناينة  "وحجة البينت"اػن الاػل في شأن مػن وال يجلِّ وال يف ِّ  ،اإل مالية
 أ ننيلض  ، كمننا أنننه ال تننخخز فنني تف ننيمما وتننجؾياما، وهننحا منننم ض ،منناواالهتمننام 

 ال مع.مغ مناه  ال مع والب ث في كل أ،ػا  

-حيث عاممػا ال  خ الغنائي   عػ ال جاثةج  وهحا التصأ هػ ما ولع ؼيه مُ 
م اممنننة ال ننن خ  وٕ)- ومنننه شننن خ ال نننخ  ةاسنننتٌنا  ة نننس التجنننار  الا  نننية

                                                           

فنني الناننج األد،نني، دراسننات  ، و نطننخ كننحلظٙٙينطننخ الم نننى ،ننيغ األد  والببلغننة ص -ٔ
 .ٜٔٛٔ -الجدائخ -ال خكة الػشنية – ٚف م اي ، ص

عمنى عمنى أنننا ال ن نجم ال ن خ الا  ني فني ال ن خ الجناهمي: يانػل شنػلي  ني :"  -نٕ
أن هنننحل ال خكنننة لنننج أتاحنننت ل ننن خهع  نننخمإلا منننغ النننخوح الا  نننية، ال ننننخال مننناثبلإل فننني 

ا في و ق ال  اليظ لمغنامخاتمع عمنى  و فمع لم يػان الػح ي ف س   ،ل نخال أيضإل
== 
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شننن خ ال نننخ  ي تمنننج نطنننام الااؼينننة التننني هننني ةمٌاةنننة  اسنننيغ أن  نَ تَ ، مُ الا  نننيِّ 
                                                                                                                         

== 

ن ػ ما ت خض عمينا ذلنظ تائينة ال ننفخى التني أن نجها المفضنل الضنبي والتني يسنتممما 
 ةاػله:

عْت جيخان ها إذ تهل ت    س  أ م  ع ْسخو أ جسعْت فاستقم ت  ... وما وال 
فإنه ياز عمينا ة ج غدلما الصخ   ل ة غدوة له مع ة س رفاله مغ ال  اليظ، وهػ ال يسخدها 
فنني ط مننال  ،ننل يسننخد تفا نننيمما، طذ يننحكخ أنمننع أعننجوا ال نننجة لمغنندو والسننم ، ي ممننػن لسننني مع 
ال مننخ، ولننج خخ ننػا مننغ واديننيغ: ِمْ نن ل والَجبننا را مننيغ، ولننج حمننل زادهننع تننأة  شننخ ا ال نن مػك 

نا. و  نق لننا الم مػ  ر، وكان ياتخ عميمع في الص ام خ ية أن تصػل ،مع الغدوة فيمملنػا  ػعإل
ال نفخى  عبة السمام التي كانت م منع، وكين  أنمنع كنانػا ي ممنػن حسنامإلا  نارمإلا  ،نل سنيػفإلا 
لاش ة كأنما لصع الما  في الغنجيخ لم انإلنا  ،نل كأنمنا أذننا  البانخ ال نغيخ ت خكنه، ولنج نممنت 

ا  م ننخم سننال هجيننه طلننى اللعبننة  فاتمننػل دون غايتننه وأخننحوا مننا م ننه، كمننا لتمننػا وعمننت مننغ دمنن
ة ننس مننغ كننانػا سننال هجيننه طلننى اللعبننة، فاتمننػل دون غايتننه وأخننحوا مننا م ننه، وعمننت مننغ دمننا  
م ننخم سننال هجيننه طلننى اللعبننة، فاتمننػل دون غايتننه وأخننحوا مننا م ننه، كمننا لتمننػا ة ننس مننغ كننانػا 

 أخحول أسيخإلا، و نمي الا ة مفتتخإلا ة جاعته وأنه ال يخه  المػت.يخافاػنه، ومغ لع ُيْاَتل 
و كٌنخ ال ن اليظ منغ َلننّزِ مٌنل هنحل المغننامخة، و مااننا فني حماسنياتمع كٌيننخض منغ و نق م نناركمع، 
ولننج ي نناولػن سننخدها، وهننػ سننخد تتم ننى ؼيننه الننخوح الا  ننية عمننى ن ننػ مننا تمٌننل ذلننظ م ماننة 

خازم في المفضميات  طذ يت جث فيما حجيإلا مف بلإل عغ عمخو ،غ كمٌػم ول ائج ة خ ،غ أ،ي 
يننػم النِّسنننار والجفننار، فالا نننز يتتمنننل شنن خهع، ولنننج أفننخدوا لنننه فننني مصننػ التمع لص نننة و نننق 
ال يػان الػح ي. ونخال ماثبلإل في غدلمع عمى ن ػ ما مخ  ،نا في غدلية المنتل الي كخي  وقنما 

خّلر األ نغخ ممنا روال  ناح  المفضنميات. فنإذا تمٌمنا ةاص ة منمنا، وهنػ ماثنل فني غندل المن
لمنا ة ج ذلظ كمه: طن م انيمع كان يسػدها في ة نس  ػانبمنا  نخ  منغ النخوح الا  نية لنع 
نلغ مبالغيغ، وهي روح لع تتسع عنجهع، فاج أ ن فتما حنخكتمع ومنيممع طلنى السنخعة واإليجناز. 

شنن خهع غنائي نا ذاتي ننا،  ومنحلظ لنع يطمننخ عننجهع  ننخ  منغ  ننخو  ال ن خ الا  ني  فاننج ضنل
يتغنننننى ؼيننننه ال نننناعخ ةأهػائننننه وعػاشفننننه، غيننننخ م نننناول ُ ننننْنَع ل ننننة، يجمننننع لمننننا األشننننتاص 
والماػمات الا  ية، و ختبما تختيبإلا دؾياإلا، فإن شيئإلا مغ ذلنظ لنع يتصنخ ،بالنه  طذ كنان م نغػالإل 

 ننننني ، ينطنننننخ: ال ننننن خ الجننننناهمي، شنننننػلي ،نفسنننننه، ال يممنننننه طال أن يتغننننننى ،منننننا ومم ننننناعخل. 
 .ٕ٘ٔ، ٕٗٔص
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يضنننمغ  يّ  طعبلمننن ينننأوي طليمنننا ال ننناعخ، و منننتا  فيمنننا أنفاسنننه، و مننناز   اسنننتخاحة  
ولننج أحكننع ال ننخ  هننحل "م ينننة عمننى التغننني،  لمبيننت ذيػعننه وانت ننارل، ووسننيمة  

فاننج كننان ال نناعخ يتايننج فنني ل ننيجته ةالنغمننة األولننى،  ال ننياغة المػسننيؿية...
ػا  مننغ كننامبلإل، سنن ومننا زالننػا ي ننفػن فنني نغننع الا ننيجة، حتننى اسننتػى اسننتػا إل 

 اد الانػافي وحخكاتمنا، ومخعنػا فني تجدئنة األوزان حتنى  اد النغع أو اتِّ حيث اتِّ 
 .ؤ)يػدعػا ش خهع كل ما يمكغ مغ عحومة وحبلوة مػسيؿية"

لنننع ت نننخف ال ننن خ  ال نننخ  فننني فنمنننا األد،نننيِّ  أن   هنننؤال  الم نننجثػن وتناسنننى 
منا "امتنجت ل نائجل طلنى  الف رم   حتنى ،الا  ي الحي يمتناز ةالتينال الممتنج

 األ،يننات، وتتننػالى ؼيننه حماننات مننغ األحننجاث ... وهنني فنني حؿياتمننا ل ننة  طال  
واالنتانننال ،نننيغ أ دائمنننا  ،شننن خإلا، فالتسمسنننل الا  ننني فيمنننا دليننن  منننا كتبنننْت أن  

ا، ولحلظ كانت تلٌخ فيمنا  منصاي م كع، وهي ل ة تفس  لمتيال مجاالإل واس إل
... ولنع ت نخف الجاهمينة هنحا الضنخ  منغ ال ن خ  األساشيخ واألمنػر التارلنة،

الا  ننني، وهننني كنننحلظ لنننع ت نننخف الضنننخ  الٌننناني منننغ ال ننن خ الت ميمننني... 
وكننحلظ لننع ي ننخف الجنناهميػن ال نن خ التمٌيمنني الننحي ي تمننج عمننى مسننخح وعمننى 
حخكنننة وعمنننل م انننج وحنننػار شػ نننل ،نننيغ األشنننتاص، تتتممنننه م ننناهج ومنننناضخ 

ل ننن خ لنننع ي خفمنننا الجننناهميػن، ف ننن خهع فمنننحل الضنننخو  الٌبلثنننة منننغ ا ،متتمفنننة
منطػمنننات ل نننيخة لممنننا تجننناوزت مائنننة ،ينننت، وهنننػ شننن خ ذاتننني يمٌنننل  ننناحبه 

 . وٕ)وأهػا ل

                                                           

 .ٕٚٔ، ٕٙٔينطخ: ال  خ الجاهمي، شػلي  ي ، ص -ٔ
 ،ت خف.ٜٓٔ، ٜٛٔينطخ: ال  خ الجاهمي، شػلي  ي ، ص -ٕ
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مننغ هننحا أن  مبنجأ "وحننجة البيننت" النحي التدمننه الببلغيننػن لنع يننؤدِّ طلننى و فمنع 
كنان هنحا المبنجأ منا التماسنظ والتنخاة  ،نيغ أ ندا  ال منل األد،ني، وقن   التفخ   في

 ،لصبي نننة البيئنننة الجاهمينننة التننني ت تمنننج التنانننل والتخحنننال اسنننتجاةةإل  التدمنننػل النننحي
 نجم الٌبنات واالسنتاخار، ومالتنالي ت نني عنجم التػلنق عننج ة تنػحيحخكنة  ي"وه
وقشالننة النطننخ ؼيننه هنني التننني   مننت م ننانيمع سننخ  ة، أو عمننى األلنننل  ،شنني 

ج الم نننى كانننت مننغ أهننع البػاعننث عمننى سننخعتما  فال نناعخ ال ياننق شننػ بلإل عننن
الحي يمع ةنه  ،نل ال يكناد يمسنه حتنى يتخكنه طلنى م ننى  خنخ  ف ياتنه ال تٌبنت 
وال تستاخ، وهػ كحلظ في م انيه ال يٌبت وال يستاخ  ،ل ينتال مغ م نى طلى 

ومننغ ثننع غمنن  عميننه اإليجنناز، فمننػ ال ي ننخف  ،م نننى فنني خفننة وسننخعة شننجيجة
هػ النحي   نل البينت ول ل هحا ، اإلشنا  وال ما يت ل ةه مغ هجو  وسكػن 
وتتألق الا يجة مغ شائفنة األ،ينات  ،في ل ائجهع وحجة م نػ ة لائمة ،نفسما

أو البيػت المستامة التي يكتفي فيما كل ،يت غالبإلا ،نفسه  غينخ متػلنق عمنى 
ما يسباه وال عمى ما يم اه طال نادرإلا"
 . ؤ) 

ة ينننث ي نننب  م تنننػى الا نننيجة،  ي ننننى اسنننتابلل البينننت االن ننندال عنننغوال 
 ، وال غايات ،جون ،جايات،ة كبخى هي النزلغاي ية،جا ػ،ل هغايةإل في ذاته، 

ال ينفننظ عنننه،  عنننج اإل،ننجاأل أو النطننخة الجماليننة ي ننب  هننحا الجنند   ننمغ كننلّ  و 
 .وت ب  الا يجة وحجة واحجة

نا مننا كنان مننغ ننّزِ أ،نني هنبلل ال سننكخي النحي اتتننحل الم نجثػن ذر  ننةإل   وأم 
م ننصم   غ أنّ ه، وتبنني  لببلغنة ال خميننة فانج تتب تننه الجراسنة فنني مطانِّنمننغ ا لِ ْينمن  لِ 

أحنننج عينننػ  الااؼينننة ال خو نننية، وهنننحا  )التضنننميغو ةمفمػمنننه ال خو ننني ي نننجا 

                                                           

 .ٕ٘ٔ، ٕٗٔينطخ ال  خ الجاهمي، شػلي  ي ، ص -نٔ
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وا،نغ األثينخ  الم نى هػ منا و نجنال عننج  ث من  والمبنخد وا،نغ لتيبنة والمخزمناني
ي ة ننننس مننننع أثنننننػا عميننننه فننننغيننننخ أن   عمى ن ػمننننا سننننب  ،يانننننه،وا،ننننغ رشنننني ...

المػا نننع، وهنننحا منننا لنننع ينننحكخل الم نننجثػن، وقنمنننا ت منننجوا ذكنننخ ن نننػص الؿنننب  
است ننمج ةننه الننجكتػر/  ننبلح فضننل  بيننت الننحي ال والم اةننة، ،ننل األعجنن  أن  

وأثنننى عميننه، وهننػ ،يننت مجنننػن ،ننني  دُ المبننخِّ  هُ َحننجَ مَ  منيننل مننغ الببلغننة ال خميننةل
واستمم  منا كنان عمنى  " الماجارلع يبمغ أحج لبمه هحا  :"في شأنه عامخ، ولال

است سغ ا،نغ و  ،شاكمته، كما است سغ المخزماني أ،يات امخئ الؿيذ المضمنة
ا وهننػ والننع فنني كننبلم ل  ا، وكينن  يكننػن م يبإلننولننع يننخل عيبإلنن "التضننميغ"األثينخ 

منننا دام فننني ل نننة أو منننغ الت مننن  والتنننخاة  واست سنننغ ا،نننغ رشننني  هنننحا الننننػأل 
 ف يبل:، وقليظ هحل الن ػص تحكاية

ولنبنننجأ ةكنننبلم المبنننخد الم نننمػد لنننه ةالخسنننػخ واإلتانننان حتنننى لنننال عننننه ا،نننغ 
البيننت  -،يننت مجنننػن ،ننني عننامخ لضنني ةننأنحيننث  ،نننه  بننل مننغ ال مننع:ط ني

منننغ  ينننج الت نننبيمات  -ا عمنننى النطنننخة الجدئينننة النننحي اتتنننحل الم نننجثػن شننناهجإل 
ؼيانػل: ولنج لنال ال ن خا   ،ولع يكغ هناك أفضل منه في الم نى لبمنه،وممي ما

 . ؤ)لبمه فمع يبمغػا هحا الماجار"

ال ننػرة الت ننبيمية لننج نالننت مننغ حننذ المبننخد وو جانننه مننا   مننه  و بننجو أن  
يمتننجحما رغننع م خفتننه ةصبي ننة ال ننخ  فنني ت ننبيماتما وأنننه تميننل طلننى اإليجنناز 

                                                           

المؤلنننق: ف ،نننغ يد نننج المبنننخد، أ،نننػ العبننناس )المتنننػفى:  -اللامنننل فننني المغنننة واألد    -ٔ
يعالم انن : ف  -هنننوٕ٘ٛ  -الاننناهخة –الناشننخ: دار الفلننخ ال خمنني  -أ،ننػ الفضننل ط،ننخـا

 الجد  الٌالث. ٜٕم، اللامل ص ٜٜٚٔ -هن  ٚٔٗٔالصب ة: الصب ة الٌالٌة 
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وال خ  وذلنظ حينث يانػل:" ،واالخت ار، وذمما لمتضميغ ةمفمػمه ال خو ني
 . ؤ)"ت خ في الت بيه، ورمما أومأت ةه طيما إل تت

،ل نخال يتجاوز هحل النطخة ال خو ية طلى النطخة الببلغية ؼيست سنغ ذلنظ 
كممننا مننغ األ،يننات التنني يننختب   و سننػل فنني ذلننظ أمٌمننةإل  ،النننػأل مننغ الت ننبيمات
 ومغ الت بيه الممي  لػله:  ":أذكخ منما وال أعجدها لػلهة ضما ،ب س، 

 ٚنإٔ ض٢ًُ إذ تٛدعٓا ... ٚقد اشسأب ايدَع إٔ ٜهفا

 (2)زشأ تٛاصني ايكٝإ ب٘ ... حت٢ عكدٕ بأذْ٘ شٓفا"

الم نى طال ةه، ولنع تلتمنل  حيث ت م  البيت األول ةالبيت الٌاني، ولع يتعّ 
 . بيمية طال عنجلتال ػرة ال

ا ولال   ولال ال سغ ،غ هانئ في  فة السفينة: " :أيضإل
 ٚال٤ّ بٝٓٗا ... طبكإ َٔ قري َٚٔ أيٛاح بٓٝت ع٢ً قدز

 فهأْٗا ٚاملا٤ ٜٓطح صدزٖا ... ٚاخلٝصزا١ْ يف ٜد املالح

 (3)ٞجٕٛ َٔ ايعكبإ ٜبتدز ايدج٢ ... ٜٟٗٛ بصٛت ٚاصطفام جٓاح

حيث احتاج البيت الٌاني طلى البينت الٌالنث حتنى ينتع الم ننى، فمنع يكتمنل 
 .الت بيه طال ةه

ا في الخد عمنى منا هحا الٌنا  مغ المبخد عمى تمظ الت بيمات كاؼيإل  فمل ي جا 
لعبنارة  ةه الببلغة ال خمية مغ الم الجنة الجدئينة أم تلنػن عبارتنه ماا،منةإل  ميْت رُ 
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ا، أم هل ي تناج األمنخ ا وسمبإل طيجاةإل  ،مما االستجاللُ  عأ،ي هبلل ال سكخي فيختف
جة ال خمينة أشنبه ةم خفنة ةنائع م خفنة الم نجثيغ ،نطنام الا ني طلى الت خ   ةنأن  

د الٌنننػ  دون حائلنننه، وفنننخل ،نننيغ منننغ اسنننتتمز خينننػك النسننن  وحاكمنننا ومي ننن
وعناير  ،سنال وانسنجامق ،ينمنا فني اتِّ وأل   ،فأخح منما وتخك ، يجها مغ رديئما

وهنننػ حنننال ال نننخ  فننني  –نسنننجما وتفا نننيمما حتنننى ا،تنننجعما عمنننى غينننخ نطنننام 
ا عننغ ثػمننه غيننخ لننحي ال ي ننخف شننيئإل ومننيغ ةننائع الٌننػ  ا -م ننخفتمع ةا ننائجهع

نن  ننػرته النمائيننة التنني ،ننيغ يجيننه، ،ننل طن   ج ه يننخوِّ ا ي مننج لننه أن ننةننائع الٌننػ  ممإل
 لمننا ٌننني عميمننا، ،ينمننا لننع يبمننغ ة ننس الم ننجثيغ تمننظ المندلننة، وقال  لبضنناعته و ُ 

 لغػ ننة   تبننايغ لغتنننا وأنطمننة   لٌاافننة تتننالق ثاافتنننا ولغننات   كننانػا  ننجى  ننػت  
 تغايخ نطامنا ومناه  أد،ية تفارل منمجنا. 

أ،ينات امنخئ الؿنيذ  منىع "المػشن " ٌني المخزماني في وفي السيال ذاته يُ 
وأ،يات امخئ الؿيذ فني و نق المينل  :"التي دخمما التضميغ في لافيتما لائبلإل 

فمننا فيمننا  ،أ،يننات اشننتمل اإلحسننان عميمننا، والح ال ننحل فيمننا، ومننان الصبننع ،مننا
مغ  مة واحجة عنج أمخا  اللبلم وال ّحال ،ناج ال  خ وتمييدل. ولػال  م ا  طالّ 
أغفمننت ذلننظ مننا ذكختننه، وال ينن  لػلننه ة ننج البيننت  يمننغ ضننّغ ة ضننمع أّننن يخننػف
 :ذكخته يالح

 ا ْٚا٤ بهًهٌفكًت ي٘ ملٓا متط٢ٓ بصًب٘ ... ٚأزدف أعجاّش

 أال أٜٓٗا ايًٌٝ ايطٌٜٛ ...

ا طليه ، ف ار مضافإل يطاّل في البيت الٌان فمع ي خح لػله: "فامت له" ما أراد
 . ؤ)مت ّماا ةه  وهحاعي  عنجهع"

                                                           

 ،ت خف. ٖٔ،ٖٓالمػش  ص -ٔ
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ا عمننى عننادة األدةننا ، التضننميغ لننيذ ة ينن  عنننجل، وقنمننا ذكننخل  خ إلنن وكننأن  
ةغاينة اإلحسنان وال نحل  "التضنميغ "كين  وهنػ ي نمج لؤل،ينات التني ولنع فيمنا 

نفذ األ،يات...لال: ا عمى وليغ الصبع و و ؤ ج ذلظ لػله في سيال  خخ م ماإل 
 وعي  عمى امخئ الؿيذ لػله:

 ا ْٚا٤ بهًهٌفكًت ي٘ ملا متط٢ٓ بصًب٘ ... ٚأزدف أعجاّش

 ... بصبح َٚا اإلصباح فٝو بأَثٌ ٞأال أٜٓٗا ايًٌٝ ايطٌٜٛ أال اجنً

لال: فانسم  البيت األول ،ػ ق الميل مغ غيخ أن يحكخ ما لال، و  منه 
 ؤ)ا ةما ة جل، وذلظ م ي  عنجهع. مت ماإل 

أحنننجهما م يننن ، واآلخنننخ:   وعمننى ذلنننظ فالتضنننميغ نػعنننان عنننج المخزمننناني
،ننننغ  يعمنننن يحننننجثنمننننا لاله:"  ننننائد طذا أ نننناد ال نننناعخ اسننننتتجامه، وهننننحا نننننزا 

التمسننة، ولننيذ يكننػن ؼيننه أؾننب   يهننارون، لننال: التضننميغ أحننج عيننػ  الاننػاف
 :يمغ لػل الناةغة الح،يان

 ٞجلفاز ع٢ً متِٝ ... ِٖٚ أصخاب ّٜٛ عهاظ إِْٖٚ ٚزدٚا ا

 شٗدت هلِ َٛاطٔ صاحلات ... أتِٝٓٗ حبطٔ ايٛدٓ َين

 فأما لػل امخئ الؿيذ:
 ٚتعسف فٝ٘ َٔ أبٝ٘ مشا٥ال ... َٚٔ خاي٘ َٚٔ ٜصٜد َٚٔ حجس

 مساح١ ذا ٚبسٓ ذا ٚٚفا٤ ذا ... ْٚا٥ٌ ذا، إذا صخا ٚإذا ضهس

                                                           

 ،ت خف. ٖٗ-ٖٓالمػش  ص  -نٔ
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التضنميغ لنع ي منل لاؼينة  ا  ألن  ذا ةم ي  عنجهع، وقن كان مضمنإل  فميذ 
شنمجت لمننع". ولنج يجنػز أن يػلنق عمنى البيننت  يالبينت األول، مٌنل لػلنه: "طنن

امنننخئ الؿنننيذ  وهنننحا عننننج نّاننناد ال ننن خ يسنننمى االلتضنننا : أن  ياألول منننغ ،يتننن
 .ؤ)افتاار طلى األول" يالٌان ي، وفييكػن في األول التضا  لمٌان

  اعيبإل   ج  الت م  والت ان  ،يغ أ،يات الا يجة ال يُ  يخى ا،غ األثيخ أن  ،ينما 
ل عمنى الٌناني فمنيذ ذلنظ ةسنب  ه طن كان سب  عيبه أن ي ّمن  البينت األو  ألن  

،يغ البيتيغ مغ ال  خ في ت م  أحجهما ةاآلخخ ومنيغ  ا  طذ ال فخلَ يػ   عيبإل 
جاهما ةناألخخى  ألن ال ن خ هنػ: كنل الفاختيغ مغ اللبلم المنٌػر فني ت من  طحن

لفن  منػزون ماّفنى دّل عمننى م ننى، واللنبلم المسنجػأل هننػ: كنل لفن  مافننى دل 
 عمى م نى  فالفخل ،ينمما ياع في الػزن ال غيخ.

والفانخ المسننجػعة التني يننختب  ة ضنما ،ننب س لنج وردت فنني الانخ ن اللننخ ع 
ََ ف)فني سنػرة ال نافات:  - و نل   عند   - في مػا ع منه  فمنغ ذلنظ لػلنه بَل أَقلْ
ُهْم ِإّّنِ َكاَن ِل َقرِيٌن * بَلْعُضُهْم َعَلى بَلْعٍض يَلَتَساَءُلوَن  نلْ ٌَ مِّ يَلُقلوُل * قَاَل قَاِئ

َنا وَُكنَّا تُلرَاًبا َوِعظَاماا أَئِنَّا َلَمِديُنونَ * أَِإنََّك َلِمْن اْلُمَصدِِّقنَي  فمنحل ، وٕ)(أَِئَذا ِمتلْ
األخيننخة مننختب  ة ضننما ،ننب س  فننبل تفمننع كننل واحننجة منننمغ طال الفاننخ الننٌبلث 

ا ةالتي تميما، وهحا كاأل،يات ال  خ ة في ارتباك ة ضما ،ب س، ولػ كان عيبإلن
فنني سننػرة  - ت ننالى –وكننحلظ ورد لػلننه - و ننل   عنند   -لمننا ورد فنني كتننا  ل 

نن ِإالَّ َمللْن ُوللَو * ْيللِ  ِبَاللاتِِننَي َمللا أَنللُتْم َعلَ * فَللِننَُّمْم َوَمللا تَلْعبُللُدوَن : )اال ننافات أيضإل

                                                           

 .ٔٗالمػش  ص  -نٔ
 .ٖ٘-ٔ٘سػرة ال افات اآليات مغ   -نٕ
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وهكحا ورد ، فاآليتان األوليان ال تفمع طحجاهما طال ةاألخخى ، ؤ)وَصاِل اْلَِْحيِم 
َِ ِإن مَّتلَّْعنَللللاُوْم ِ للللِننَي )فنننني سننننػرة ال نننن خا : - و ننننل   عنننند   - لػلننننه ُُثَّ * أَفَلرَأَيْلللل

ْْلَ  * َجاَءُوم مَّلا َكلانُوا يُوَعلُدوَن  ُهم مَّلا َكلانُوا ُتَتلَُّعلونَ َملا َأ فمنحل ثنبلث . وٕ)وَعلنلْ
 يننات ال تفمننع األولننى وال الٌانيننة طال ةالٌالٌننة، أال تننخى أن األولننى والٌانيننة فنني 

ولننج اسننت ممته ...م ننخض اسننتفمام يفتاننخ طلننى  ننػا ، والجننػا  هننػ فنني الٌالٌننة.
 الؿيذ: ئ ا، وورد في ش خ ف ػل ش خائمع  فمغ ذلظ لػل امخ ال خ  كٌيخإل 

 ا ْٚا٤ بهًهٌ:فكًت ي٘ ملٓا متط٢ٓ بصًب٘ ... ٚأزدف أعجاّش

 (3)أال أٜٓٗا ايًٌٓٝ ايطٌٜٓٛ أال اجنًٞ ... بصبح َٚا اإلصباح َٓو بأَثٌ"

ه كممننا كانننت المفطننة المت ماننة ةالبيننت الٌنناني ا،ننغ رشنني : أن نن يننخى  فنني حننيغ
حالنننت ،نننيغ ،يتننني  عيبإلنننا منننغ التضنننميغ...ورمما منننغ الااؼينننة كنننان أسنننملَ  ة ينننجةإل 

ةاجر ما يتسنع اللنبلم و نبسن  ال ناعخ فني الم ناني، وال  كٌيخةض  التضميغ أ،ياتض 
 .وٗ)يضخل ذلظ طذا أ اد"

نن اأمننخإل  "التضننميغوعنننج الت اينن  نجج" ،ػحننجة البيننت مننغ حيننث الننػزن  امت ماإل
مننغ  وتنخاة ض  فنني  نميع التماسنظ والتنخاة ، وللنننه تماسنظض  والااؼينة، وكممنا أمنػرض 

حع أ دا  البيت المتمٌنل فني بلتو تصا،  النغع المتمٌل في الػزن،  نػأل خاص،

                                                           

 .ٕٗٙ-ٕٙٔسػرة ال افات اآليات مغ   -نٔ
 .ٕٛٓ-ٕٙٓسػرة ال  خا  اآليات مغ   -نٕ
 .ٕٖٗ، ٖٕٖص  -الجد  الٌاني -نن  المٌل السائخٖ
غ ،ننغ رشنني  المؤلننق: أ،ننػ عمنني ال سنن -اللتننا : ال مننجة فنني م اسننغ ال نن خ و داةننه  -نننٗ

الناشخ: -الم ا : ف م يي الجيغ عبج ال ميج -هنو ٖٙٗالايخواني األزدي )المتػفى: 
 .ٕٙٛ-ٕٓٛم، ص  ٜٔٛٔ -هن  ٔٓٗٔالصب ة: التامسة، -دار الجيل
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ا عمننى اإلشننبلل للننان تننخاة  الجممننة ةالجممننة الااؼيننة، ولننػ كننان التضننميغ م يبإلنن
التنني تميمننا فنني أمننخ النٌننخ كننحلظ، وهننحا مننا لننع ياننل ةننه أحننج مننغ الببلغيننيغ، ،ننل 

منن  الجمننل والفاننخات طلننى ت  امننع التدمننػا مبننجأ الػحننجة والتننخاة  فنني النٌننخ ودعننػ طن  
عمننى الػحننجة، دون ال نن خ الننحي  ومننغ ثننع رأوا أن النٌننخ مبننني   ، سبة ضننما ،نن

 يبنى عمى وحجة البيت ال ل ي  سػى مخاعاة الػزن والااؼية.

 ل المخزولنني ،ننيغ مبنننى النٌننخ ومبنننى ال نن خ، وهننػ اخننتبلفض ومننغ هنننا فننخ  
 يت م  ؼيما ن غ ة جدل  حيث  ػز في النٌخ منا لنع يجنػزل فني ال ن خ مخاعناةإل 

وا نن  المنننم ، سننمل الم نننى، متسننع البننناأل،  لمننػزن والااؼيننة، فننخأى أن النٌننخ"
ةتنننبلف  ،ؤ)واسننع النصننال، تننجّل لػائ نننه عمننى حاائاننه، وضنننػاهخل عمننى ،ػاشنننه

منى أوزان مانجرة، ع ألننه مبنني    مغ  ميع ذلظ فمػ عمى"ال كذ ،مبنى ال  خ
يسننال مننا لبممننا طليمننا مميننأة، وعمننى أن ياننػم كننّل ،يننت  وحننجود ماسننمة، ولننػاف  

وهنػ عين  ؼينه، فممنا  ،ا ةأخينه،نفسه غيخ مفتاخ طلى غيخل طال ما يكػن مضنمنإل 
وكنان ال ناعخ  ،وكبلهمنا لمينل ،منغ عخو نه و نخمه ةنأكٌخَ  كان مجال ال يمتنجا 
 ناد، و ن  أن يكنػن الفضنل يتاا ال ةاالتِّ  ا، وكنّل ،ينتا ،يتإل ي مل ل يجته ،يتإل 

كّل منا  حتى و ل طلى طلخار حكع عام وهػ "،وٕ)في أكٌخ األحػال في الم نى
 .ي مج في التخسل و تتار، يحم في ال  خ و خفس

ماننجرة،  افنني الا ننيجة للػنمننا أوزانإلنن و فمننع مننغ هننحا أن وحننجة البيننت أسنناسض 
يسننال مننا لبممننا طليمننا مميننأة، ةتننبلف النٌننخ الننحي ال  يَ ماسننمة، ولننػاف اوحننجودإل 

                                                           
 -ت ايننن : غخ ننج ال ننني  -تنننألي  أ،نني عمننني المخزولنني –ينطننخ شننخح دينننػان ال ماسننة  - ٔ

 .ٚٔص –الجد  األول 
الجد   -ت اي  غخ ج ال ي  -تألي  أ،ي عمي المخزولي –ينطخ شخح ديػان ال ماسة  - ٕ

 ، ما ة جها.ٙٔص –األول 
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فمنننػ كنننبلم متسنننع البنننناأل، واسنننع النصنننال، تنننجّل لػائ نننه عمنننى حاائانننه،  ،يتجننندأ
 ، عمى حج ت بيخ المخزماني السا، .وضػاهخل عمى ،ػاشنه

" و " التخ نننيع" و" الت نننخ ع ن"  نننخف ،نننومنننغ هننننا ضمنننخ فننني ال ننن خ منننا يُ 
 الت نجيخ... وغينخ ذلنظ ممنا لنه ت من ض " و " لاإليغنا" و "اإلر اد" و " التػشي 

وال غاينننة المسنننانيات الن نننية االعتنننخاض  -ةنننالػزن والااؼينننة، ولنننيذ منننغ غايتننننا
عمننى هننحيغ المننػنيغ مننغ الم خفننة )الننػزن والااؼيننةو وارتباشممننا ةننالفغ ال نن خي، 
وكما ياػل الجكتػر ،نجوي شباننة: "فنإن النطنخة ال ممينة تمينل طلنى ت نجد  بمنات 

وتت يز كل  بمة ،مػن خاص مغ ألػانمنا، وللنغ النحي يمكنغ أن  الم خفة،
ياال هػ: أن هنحيغ ال ممنيغ ينطنخان فني ال ن ة منغ حينث اسنتاامة الننغع فني 
الػزن، ووحجة الااؼية، وهما لػنان مغ ألػان التناس  والتصا، ، فينجخبلن ؼيمنا 

 .ؤ)ن غ ؼيه مغ الب ث في  ماالت المصاةاة"
  

                                                           
البينننان ال خمننني" دراسنننة فننني تصنننػر الفلنننخة ال خمينننة عننننج ال نننخ  ومناهجمنننا وم نننادرها  -ننننٔ

الصب ننننننننة  -الناشننننننننخ: مكتبننننننننة األنجمننننننننػ الم ننننننننخ ة -اللبننننننننخى" دكتننننننننػر/ ،ننننننننجوي شبانننننننننة
 .ٕٔٗ، ٕٓٗصالسادسة
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 الهظزة الكلية يف البالغة العزبيةمو مالمح املبخث الثاني: 

،ننيغ الببلغننة ال خميننة وعمننع  ننحور التننخاة   فنني تمننظ ال ننف ات مننا يمننجا  ل ننل  
لمببلغة ال خمية، وما ،ينما وميغ عمع النز  النطخة اللميةو ك ق عغ النز، 

تتجنه عنايننة هننحا المب ننث طلنى طثبننات عنايننة الببلغننة حيننث   منغ تننبلل  وتاننار 
التصبيؿيننة  ةاألسننذ والم نناييخ الن ننية ومننجى اعتمننادهع فنني ممارسنناتمعال خميننة 

ا عمى دعػى ة س منتسبي ال جاثة النحيغ زعمنػا أن عمى الم الجة اللمية، رد  
أدواتمنا غينخ لنادرة عمنى  ، وأن  الببلغة ال خمينة لنع ت نخف لمنا سنبيبلإل طلنى الننّزِ 

منننغ و منننة – زعنننعض ، وهنننػ ك نننق ال بللنننات المت نننجدة التننني يانننػم عميمنننا الننننزا 
،ننيغ الم خفنني ؼيننه كٌيننخ مننغ المغالصننة الاائمننة عمننى كمننال االناصنناأل  -نطننخي 

 ي.هؤال  الم جثيغ وميغ التخاث الببلغ

ا عمى اإلياناأل المػسنياي عمى الخغع مغ عناية ال خ  ،ػحجة البيت حفاضإل و 
التني تنجعػ  -النطنخة اللمينة  النات  عغ اعتجال األ دا  واستيفا  الم اني، فنإن  

سال واالنسنجام فني كنل طلى تماسظ األ،يات ة ضما ،ب س والتدام م اييخ االتِّ 
 وممارساتمع التصبيؿية. ضاهخة ،ػ ػح في م اييخهع الناجية -عمل فني

نتنننناج التصننننا  ط عنننننج مننننغ األسننننذ الفنيننننة التنننني ألخهننننا التننننخاث الببلغننننيو 
مفمننننػم )المصاةاننننةو و)ال نا ننننخ التار يننننةو و)خننننخوج اللننننبلم عمننننى  وت ميمننننهأ

ت خار ة عغ النز طلى زمان الننز اوكمما اعتبار  ،خبلف ماتضى الطاهخو
المتلمع ةالمتاشن  وشبي نة ال  نخ وثاافتنه وضخوفنه السياسنية عبللة ومكانه و 

بللنات المسنانيات الن نية ةال  هُ تْ م  واال تماعية وااللت ادية، وغيخ ذلظ مما سَ 
 ولنحا  نخْت  و المصاةانة)، وهػ ما أشار طليه الببلغيػن ةمفمػم التار ية لمنّزِ 

عغ المبلةسننات التنني أحاشننت أن يننحكخوا ماجمننةإل  النننز   يننػردوا مع لبننل أنعننادتُ 
أو  أو الخواينننة فننني النٌنننخ، خف ةمناسنننبة الا نننيجة فننني ال ننن خ،ةنننه، وهنننػ منننا ُعننن
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اص، والمصم  والمايج في الننطع أسبا  الندول، والناس  والمنسػخ وال ام والت
ن نالاخ ني، وشأن هحل الماجمات أن تل ق غمػ إل ا أو تف نل ا أو تػ ن  مبممإل

 واهتمننامض  ه طذا التنننع كانننت منننه عنايننةض ألن نن  ابلإل أو تنبننه غننافبلإل أو تانننع لارئإلننمجَمنن
، فت نننجث ة نننخ ،نننغ الم تمنننخ عنننغ ال النننة النفسنننية فننني  ننن يفته، ،بننننا  الننننّزِ 

عنغ ال نا نخ التار ينة، وت نجث ا،نغ لتيبنة عنغ ضننخوف وت نجث عبنج الاناهخ 
 ت تنناج طلننى دراسننة   ومت ننجدةض  متنػعننةض  وهنني ن ننػصض  ال  ننخ فنني أد  اللاتنن ،

كاننت مننني لني فني الاا،ننل  ئَ يِّنن، وقذا هُ حنػل ال بللننات التار ينة لمننّزِ  مسنتامة  
ي ة)عتبات النزو.  م الجة في ماجمات النز، أو ما تسميه المسانيات الن ِّ

عناينة ال نخ  ةنالنطخة اللمينة داخنل ،نينة يت ل ةسنيال دراسنتنا وهػ:ا ما أم  
 الجخ انيا ك بج الااهخ وفيما نجج عالمإل  فتيخ ما يمٌمما لضية "النطع"، النز

ت المجممنننة وال األحكنننام المخسنننمة السنننائجة فننني ع نننخل، ن نننػ اال يكتفننني ةالعبنننار 
ال سننغ منناال  كننبلم لننه خ ػ نية... وكيؽيننة مت ػ ننة... وؼينه مننغ لنػلمع:"

يتفننننى... وأحسننننغ ،يننننت... وأمننننجح ،يننننت...طل ، ومننننغ ثننننّع أشننننال مننننغ و ننننق 
، وك نق عنغ أو نه التفاعنل والتنخاة  ،نيغ ال بللنات الجاخمينة والتار ينة لمننّزِ 

 .سانيات النّ ية في ال  خ ال جيثم، وهػ ،حلظ يتف  مع هجف الهأ دائ

 تَ ْينننفانننج وف   اا واحنننجإل وقن شنننئت أن تج نننل "الننننطع" و"التماسنننظ الن ننني" شنننيئإل 
"التماسنننظ" حانننه وز نننادة، فنننن" الننننطع" عننننج عبنننج الاننناهخ ال يات نننخ عمنننى م ننننى 

أوسنننع  التنننخاة  والتضنننام ،نننيغ أ ننندا  الجممنننة الػاحنننجة، ،نننل يتجاوزهنننا طلنننى طشنننار  
ومننغ ثننع نننخال يؤكننج عمننى م نننى النسنن  واإلحكننام  ،"ووحننجة كبننخى وهنني "النننزا 

وم خفنننة الػ نننػل والفنننخول ،نننيغ  وال نننياغة والت بينننخ والت مننن  والضنننع والتنننألي 
،ننل  ،ال يات ننخ عمننى التننخاة  ال ننكمي ،ننيغ األلفنناط اللمننع، كمننا أن النننطع عنننجل

ن يمتجا  ا لي مل التماسظ الجاللي ،نيغ م ناني تمنظ األلفناط، حتنى تنخى الجند  لائمإل
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ا لمجد  في نسي  عجي  وفخ ج تتبلحع ؼينه ا ومكتنفإل ةاللل، وتخى اللل مستجعيإل 
ل، و بنننننى ل ةالٌننناني والٌننناني ةننناألو  فيت ننننل األو   ،ة نننس األلفننناط ة ضنننما منننع

لؤللفاط عنج عبنج الاناهخ  م، فبل أثخَ خ عمى المتاجِّ خ والمتاخِّ م عمى المتأخِّ تاجِّ المُ 
 منننغ حينننث هننني أ نننػات مسنننمػعة وحنننخوف متػالينننة فننني النصننن  منننا لنننع تنننتبللَ 

وهنننننننل ت نننننننظ طذا فلنننننننخت فننننننني لػلنننننننه فننننننننخال ياػل:" ،م انيمنننننننا وتتسننننننن  داللتمنننننننا
ََ ):الىت ننن ِْللليَض اْلَملللاء َوُقِضللل َلللاء أَْقِلعِلللَ َو َْ ُُْا ابْلَلعِلللَ َملللاَءِم َوَأ  ََ َأ َأ َوِقيللل

ا لِّْلَقلللْوِ  الظَّلللاِلِمنيَ  ََ بُلْعلللدا َْ َعلَلللى اْْلُلللوَِبِّ َوِقيللل ى لنننظ فتجم ننن، ؤ)واأَلْملللُر َواْ لللتَلَو
ظ لننع تجننج مننا و ننجت مننغ المد ننة منمننا اإلعجنناز وممننخك الننحي تننخى وتسننمع أن نن

 ألمننننخ يخ ننننع طلننننى ارتبنننناك هننننحل اللمننننع ة ضننننما الطنننناهخة والفضننننيمة الانننناهخة طال  
 مغ حيث اللنت األولنى ةالٌانينة ن لع ي خض لما ال سغ وال خف طال  قو ،،ب س

الفضنمنات  منا ،ينمنا  وأن   ،وهكنحا طلنى أن تسنتاخمما طلنى  خخهنا ،والٌالٌة ةالخاة ة
منما ة يث لػ أخحت طن شكلت فتأمل هل تخى لفطة ، وح ل مغ مجمػعما

مننغ ،ننيغ أخػاتمننا وأفننخدت ألدت مننغ الف نناحة مننا تؤديننه وهنني فنني مكانمننا مننغ 
واعتبخهننا وحننجها مننغ غينخ أن تنطننخ طلننى مننا لبممننا وقلننى مننا  وا،م نني)لننل  ،اآلينة
وم مػم أن مبجأ  ،وكي  ةال ظ في ذلظ ،وكحلظ فاعتبخ سائخ ما يميما ،ة جها

دون  "يان"فننني أن كنننان الننننجا  ،ننن ثنننع ،ال طمنننة فننني أن نػدينننت األرض ثنننع أمنننخت
ا،م ني  :ثنع ط نافة المنا  طلنى اللناف دون أن يانال ،ن ػ يا أيتمنا األرض "أي"

وننننجا  السنننما   ،ثنننع أن أتبنننع ننننجا  األرض وأمخهنننا ةمنننا هنننػ منننغ شنننأنما ،المنننا 
فجنننا  الف نننل عمنننى  و،وغنننيس المنننا :)أن لينننل ثنننع   ،وأمخهنننا كنننحلظ ةمنننا يت نننما

ثنع تأكينج ذلنظ  ، يغة ف ل الجالة عمى أنه لع يغس طال ةأمخ  منخ ولنجرة لنادر
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ثننع ذكننخ مننا هننػ فائننجة هننحل األمننػر وهننػ  و،لضنني األمننخ:)وتاخ ننخل ةاػلننه ت ننالى
ثننع ط ننمار السننفينة لبننل الننحكخ كمننا هننػ شننخك الفتامننة  ،اسننتػت عمننى الجننػدي

 ،فني الفات نة وليلن)فني التاتمنة ،ن ولينل)ثنع ماا،منة  ،والجاللة عمنى عطنع ال نأن
أفتخى ل ي مغ هحل الت ائز التي تممنؤك ةاإلعجناز روعنة وت ضنخك عننج 

نن ا ةننالمف  مننغ حيننث هننػ  ننػت ت ننػرها هيبننة ت نني  ةننالنفذ مننغ ألصارهننا ت ماإل
مسننمػأل وحننخوف تتننػالى فنني النصنن  أم كننل ذلننظ لمننا ،ننيغ م نناني األلفنناط مننغ 

 ؤ) االتسال ال جي 

مع مفمػم "التماسظ النّ ي" عنج  في لضية النطعم "  ت اةه مفمػم "الت و 
النّ ييغ  ذلظ أن "الت م " في نطخ عبج الاناهخ هنػ عمناد الننطع ولػامنه، فنبل 

،ننننيغ أ نننندا  اللننننبلم ،جونننننه، ومننننغ ياننننخأ عبننننارات عبننننج الانننناهخ  وتماسننننظَ  تننننخاة َ 
تبلزمية، فبل نطع ،جون ت م ، كما أننه  عغ"الت م " يجرك ما ،ينمما مغ عبللة  

واعمع أن ظ طذا ر  ت طلى نفسظ عممنت ياػل عبج الااهخ:" ال ت م  ،جون نطع،
ننا ال ي تخ ننه ال ننظ أن ال نطننع فنني اللمننع وال تختينن  حتننى ي منن  ة ضننما  عممإل

 .وٕ)،ب س، و بنى ة ضما عمى ة س، وتج ل هحل ةسب  مغ تمظ"

م مػم أن ليذ "النطع" سػى ت مي  اللمع ة ضما  :"خخ و اػل في مػ ع 
 . وٖ)،ب س، و  ل ة ضما ةسب  مغ ة س"

وقن لنننع ، وعبنننج الاننناهخ ،منننحا الصنننخح يسننن ى طلنننى تخسننني  "الببلغنننة الن نننية"
يسنننمما ةاسنننمما و تصنننػ ،نننحلظ خصنننػات واسننن ة حنننػل ت جينننج مفمنننػم "التماسنننظ 

                                                           
 .ٙٗ - ٘ٗنن  الجالئل  ن ٔ
 ٘٘نن  الجالئل  ن ٕ
 .ٛ-ٗنن  الجالئل صٖ



 

 

9995 

ئننل  فمننػ ال االن نني" يكنناد ،مننحل التصننػات يػ ننع فنني م نناف النّ ننييغ األو 
ػعنننننة منننننغ األدوات ال نننننكمية أو ا فننننني مجمينننننخى "التماسنننننظ الن ننننني" م  نننننػرإل 

المفطيننة  كننال صق وأدوات ال ننخك وااللتننخان وعبلمننات التننخؾيع وأسننما  اإلشننارة 
نن –امننا يخى"التماسننظ"  ننخور   ... وغيخهننا، وقن   فنني الم نناني واألغننخاض  - اأيضإل

التنننني ين ننننئما المننننتلمع، وهننننػ مننننا أشمنننن  عميننننه الن ننننيػن الم ننننجثػن "التماسننننظ 
ا ة يننننث يسنننننمع ي ننننمدالالت األلفنننناط وتتفاعننننل داخ ةم نننننى أن تتننننخاة  ،الننننجاللي"

فت نننننب  متسننننناة  ،ة ضنننننما طلنننننى ة نننننس و ج نننننل ة ضنننننما ةسنننننب  منننننغ ة نننننس
 منسجمة. 

اللممننة حننال طفخادهننا طلننى مفمننػم  يتجنناوز وفنني حجيٌننه عننغ الف نناحة نجننجل
أوسع وأشمل وهػ التخكين ، ومنغ ثنع تػ منت عنايتنه طلنى ال نجيث عنغ عبللنة 

سنالما وحسنغ مبل متمنا منغ ناحينة منغ ناحينة، واتِّ اللممة وتخاةصما منع أخػاتمنا 
أخننننخى، فجننننا  حجيٌننننه عغ"الف نننناحة" ناصننننة ارتلنننناز حننننػل مفمننننػم "التماسننننظ 

وقنمنننا يت نننجث عننننغ  ،فمنننػ ال يت نننجث عننننغ ف ننناحة خنننارج التننننألي  ،الن ننني"
ف نننناحة ت ننننجث ة ننننج التخكينننن ، فاأللفنننناط مننننغ حيننننث هنننني حننننخوف وأ ننننػات 
مسننمػعة ال تفا ننل ،ينمننا حتننى ي منن  ة ضننما ،ننب س و ج ننل ة ضننما ةسننب  

ا ال ينننجأل لم نننظ مجننناالإل أّن  فننننخال يانننػل:" ،منننغ ة نننس فانننج اتضننن  طذن اتضننناحإل
خدة، األلفاط ال تتفا ل مغ حيث هي ألفاط مجخدة، وال مغ حيث هني كمنع مفن

وأن الفضيمة وخبلفما فني مبل منة م ننى المفطنة لم ننى التني تميمنا، ومنا أشنبه 
واعمننع أن ننظ  و اننػل فنني مػ ننع  خننخ:". ؤ)ذلننظ ممننا ال ت منن  لننه ة ننخ   المفنن "

نا ال ي تخ نه ال نظ أن ال نطنع فني اللمنع وال  طذا ر  ت طلى نفسنظ عممنت عممإل
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وتج ننل هننحل  تختينن  حتننى ي منن  ة ضننما ،ننب س، و بنننى ة ضننما عمننى ة ننس،
 .ؤ)ةسب  مغ تمظ"

وقذا خنننبل الم ننننى اال نننصبلحي لمفمنننػم الننننز فننني التنننخاث الببلغننني عنننغ 
 )النسننن و فنننإن لضنننية الننننطع لنننج اسنننتجركته و نننخحت ةنننه، ةمنننا يمكنننغ م نننه أنْ 

نننا، أو " النننننطعَ " نسنننمَي  ننننا، وتطننناهخت عبننننارات  " الننننز  " نسننننمَي  أنْ  ن   نطم 
عمى تأكيج هحا الم نى، وهني النس " و"الت بيخ" و"الػشي" و"البنا " و"النار" "

والتألي  والننطع، وهني  عِّ ا في حجيث عبج الااهخ عغ الض  تخددت كٌيخإل  تض اعبار 
ن منغ الم نجثيغ طفي الجراسة الن نية، حتنى  ممةإل م م صم ات ت مل دالالت  

 .وٕ):"نسي  مغ اللممات"هةاػل ز  الن   فَ خ  مغ عَ 

 ن  طعمننى اإلحكننام واإلتاننان فنني ال ننن ة، حتننى  تننجلا  ومننغ ثننع فمنني عبنناراتض 
، لُ جَ ْحننوَ  ي ُ ِسننكانننت تمننجح الخ ننل ال نناذل المنناهخ فنني  ننن ته ةاننػلمع: نَ  ال ننخ َ 

ل، ومغ ثع كٌخ حنجيث عبنج الاناهخ عنغ دِ لتفخا   في  ن ته أي ال يضاـيه أحجض 
وقذا  فننننخال يانننػل:" ،وال نننائغت نننبيه النننناضع ةالناسننن  والػاشننني والنّاننناش والبّننننا  

كنت ت مع أنمع است اروا النسن  والػشني والننار وال نياغة لننفذ منا اسنت اروا 
وكنننان ال ي نننظ فننني أن ذلنننظ كمنننه ت نننبيه وتمٌينننل يخ نننع طلنننى أمنننػر  ،لنننه الننننطع

فمغ حاظ أن ت مع أن سبيل الننطع ذلنظ  ،وأو اف تت م  ةالم اني دوناأللفاط
 .وٖ)السبيل"
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النطنخ و غمنس المسنمظ فني  ا هنػ أ نل فني أن ينجل  مم ن واعمع أن   ولػله:"
أن تت ج أ دا  اللبلم و جخل ة ضما في ة س  - تػخي الم اني التي عخفت

وأن ي تننناج فننني الجممنننة طلنننى أن تضننن ما فننني  ،منمنننا ةنننأولَ  و  نننتج ارتبننناك ثنننان  
وأن يكػن حالظ فيما حال الباني يضع ،يمينه هاهنا فني  ،اا واحجإل النفذ و  إل 

ن نننع وفننني حنننال منننا يب نننخ مكنننان ثالنننث وراةنننع  ،حنننال منننا يضنننع ،يسنننارل هنننناك
ي  خل  وليذ لما شأنه أن يجي  عمى هحا الػ ق حج   ،يض ما ة ج األوليغ

، ؤ)ي نننننني  ةننننننه فإنننننننه يجنننننني  عمننننننى و ننننننػل شننننننتى وأن ننننننا  متتمفنننننننة" ولننننننانػنض 
اللبلم سنبيل الت نػ خ وال نياغة، وأن سنبيل الم ننى  ولػله:"وم مػم أن سبيل

 .وٕ)الحي ياع الت ػ خ وال ػغ ؼيه"  الحي ي بخ عنه سبيل ال ي

عنا نننخ هنننحا عنننغ فلنننخة الننننز التننني اشنننتممت عميمنننا لضنننية الننننطع، أمنننا 
جج أن "التماسنظ الن ني" يتأمل في الف ل السا،  مالفيما، فالتماسظ الن ي 

ا عنننننغ مفمنننننػم "التماسنننننظ" عننننننج عبنننننج الاننننناهخ عنننننج الم نننننجثيغ ال يتتمنننننق كٌينننننخإل 
ف ننجيث عبننج الانناهخعغ النننطع والت منن    الجخ نناني، حتننى وقن لننع يسننمه ةاسننمه

نن ج اهتمامننه ةننالتخاة  والف ناحة وم نناني الن ننػ وال ننياغة والنسني  والت بيننخ يؤكِّ
 وال بلئ  ،يغ اللبلم.

حينث  ا  حجيث عبج الاناهخ عنغ التنخاة  ،نيغ أ ندا  اللنبلم مف نبلإل  ولج 
تصخل ؼيه لمخم  ةأدوات ال صق وال حف وال خك والضميخ والت خ ن  والتانجيع 
والتأخيخ والتلخار، وهي نفذ األدوات التني ننز عميمنا الم نجثػن أمٌنال "فنان 
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فننني ةنننا  الف نننل  نبنننه عبنننج الاننناهخ  ولنننحا داينننظ" و "رؾينننة حسنننغ" و "هالينننجاي"
لتاةة والتنألي ، فننخال وتأثيخها في عمميتي ال ة أدوات ال صقوالػ ل طلى أهمي
ه خفننني ه منننا منننغ عمنننع منننغ عمنننػم الببلغنننة أننننت تانننػل ؼيه:"طن نننيانننػل:"واعمع أن ننن

طال وعمننننننننع هننننننننحا البننننننننا  أغمننننننننس وأخفننننننننى، وأدل  ،غننننننننامس،ودلي   نننننننن  
 .ؤ)وأ   "

ومنننغ الن نننػص التنطيخ نننة الجالنننة عمنننى النطنننخة اللمينننة فننني التنننخاث النانننجي 
ا،ننغ أ،نني اإل ننبع عننغ حسننغ مننا ذكننخل  -ةاإل ننافة طلننى مننا سننب   -والببلغنني
يانػل ا،نغ  -شن خإلا ونٌنخإلا -واالتِّسال واالنسجام ،نيغ أ ندا  ال منل األد،ني النس 
اللممات منغ النٌنخ واأل،ينات منغ ال ن خ متتالينات،  يَ  بع:"وهػ أن تأتأ،ي اإل

ا، والمست سنغ منغ ذلنظ ا مسنتمجنإل ا، ال م يبإلنا مست سنإل ا سميمإل متبلحمات تبلحمإل 
أفخد لام ،نفسه، واستال م ننال ،مفطنه، وقن ردفنه مجناورل أن يكػن كل ،يت طذا 

أ  ننننار ةمندلننننة البيننننت الػاحننننج، ة يننننث ي تاننننج السننننامع أنممننننا طذا انف ننننبل تجنننند  
نمما، وناز كمالُ حسنُ  ع م ناهمنا، وهمنا ليسنا كنحلظ، ،نل حالممنا فني ممنا، وتاس 

كمننننال ال سننننغ وتمننننام الم نننننى مننننع االنفننننخاد واالفتننننخال ك الممننننا مننننع االلتئننننام 
 .وٕ)" اال تماألو 
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يانننلا شنننأنإلا عنننغ  ثنننع ي نننفع ذلنننظ ةممارسنننة تصبيؿينننة ل سنننغ النسننن  النننحي ال
ومنغ شننػاهج هننحا البنا  فنني اللتننا   )مفمنػم التماسننظو فني الجراسننات الن ننية:"

َلللاءُ )ال د ننند لػلنننه ت نننالى:  َْ ُُْا ابْلَلعِلللَ َملللاَءِم َوَأ  ََ َأ َأ ِْللليَض  َوِقيللل أَْقِلعِلللَ َو
ا لِّْلَقلْوِ  الظَّلاِلِمنيَ  اْلَماءُ  ََ بُلْعلدا َْ َعلَلى اْْلُلوَِبِّ َوِقيل ََ اأَلْملُر َواْ لتَلَو  ،ؤ)وَوُقِضل

ا ة ضننما عمننى ة ننس ،ننػاو النسنن  عمننى فأنننت تننخى طتيننان هننحل الجمننل م صػفإلنن
ه سب انه ،جأ ةاألهع، طذ كان المنخاد طشنبلل ألن    التختي  الحي تاتضيه الببلغة
 يتمينأ ذلنظ طال ةان سنار المنا  عنغ األرض، فمنحلظ أهل السفينة مغ سنجنما،وال

أن األرض طذا ا،تم نت منا  - سب انه–،جأ ةاألرض، فأمخها ةاال،تبلأل، ثع عمع 
عميمنا منغ المنا  ولنع تاصنع منادة المنا  تنأذى ،نحلظ أهنل السنفينة عننج خنخو مع 

نا لمنا تبتم نه األرض، فنبل ي  نل اورمما كان منا ينندل منغ السنما  مت ،منما لفإل
فنننأمخ سنننب انه السنننما  ةننناإللبلأل ة نننج أمنننخل األرض ةننناال،تبلأل، ثنننع  ،ن سننناراال

أخبننخ ةػننيس المننا  عنننج مننا ذهنن  مننا عمننى األرض، واناص ننت مننادة السننما ، 
وذلننظ ياتضنني أن يكننػن ثالننث الجممتننيغ المتاننجمتيغ، ثننع لننال ت ننالى: "ولضنني 

يننة، نجاتنه، وهننحا كنننه اآل ضننيْت هبلكنه، ونجننا مننغ لُ  رَ جّ األمنخ"، أي همننظ مننغ ُلنن
ألهل السفينة، وال يمكغ عمممع ،ما  وأن تلػن م مػمةإل  وحؿياة الم جدة، وال ،ج  

عمنى منا تانجم، فمنحلظ التضنت   ة ج خخو مع منما، وخخو مع منمنا مػلنػفض طال  
ممنننة راة نننة الجمنننل، وكنننحلظ اسنننتػا  السنننفينة عمنننى جالببلغنننة أن تلنننػن هنننحل ال

ؼيه اسنتاخارإلا ال حخكنة م نه،  الجػدي، أي استاخارها عمى المكان الحي استاخت
لتباى  ثارها  ية لمغ ينأتي ة نج أهممنا، وذلنظ ياتضني أن يكنػن ة نج منا ذكخننا، 

ا لمانػم الطنالميغ"، هنحا دعنا ض  أو بنه االحتنخاس ممنغ  ولػله سب انه: "وليل ة نجإل
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يطنننغ أن المنننبلك رممنننا شنننمل منننغ ال يسنننت  ، فنننجعا سنننب انه عمنننى المنننالليغ، 
نا  أن تلنػن ة نج كنل  يمنغ هنحا االحتمنال، وذلنظ ياتضنوو فمع ةالطمع احتخاسإل

ما تاجم، ول أعمع.فنانطخ طلنى حسنغ هنحا النسن ، وكين  ولنع الانػل ؼينه وفن  
 شػ ل:/ ومغ شػاهج هحا البا  ال  خ ة لػل زهيخ .الف ل سػا 

 َٚٔ ٜعص أطساف ايصجاج فإْ٘ ... ٜطٝع ايعٛايٞ زنبت نٌ هلرّ

يتإلا كل ،يت م صػف عمى منا لبمنه ع خ ، يفإنه نس  عمى هحا البيت اثن
 . ؤ)ةالػاو عصق تبلحع مغ غيخ تضميغ

ونللص ابللن أبللي ال للبل يرةللج الشظللخة الكميللة فللي التللخاث البالغللي مللن 
 زاويتين:

أن  التماسنظ والتنخاة  فيمنا كننان عمنى مسنتػى الننز، ولنيذ عمننى  األوللى:
ز الاخ ني مستػى الجممة والجممتيغ كما يجعي ة س المنتسبيغ لم جاثة، فالن

تجننناوز التمنننذ  منننل، وكنننحلظ األ،ينننات التننني است نننمج ،منننا ا،نننغ أ،ننني األ نننبع 
تجننناوزت أحنننج ع نننخ ،يتإلنننا، وهنننحا يؤكنننج أن  نطنننخة عممائننننا اللنننخام البنننخرة  لمننننز 
كاننننت نطنننخةإل كمينننةإل تمنننجف طلنننى ك نننق الم تنننػى اللمننني، وق،نننخاز أو نننه التفاعنننل 

 الجاخمي لمنز.

كنننل ،يننت م صنننػف عمنننى منننا لبمنننه  أن عبنننارة ا،ننغ أ،ننني اإل نننبع " الثانيلللة:
تبننخز لنننا عنننايتمع ةننالتبلحع والتننخاة   " غةننالػاو عصننق تبلحننع مننغ غيننخ تضننمي

ا عنغ التماسنظ المتلمنق   ِ عمى ما ِج المتلمِع الُ نخّ  يغِ مَ الاائِ  شػاعينة مننه ة ينجإل
الننحي ياننع ؼيننه األدينن  مضننصخ ا دون ل ننج، وكننأن الببلغننة ال خميننة   مننت مننغ 
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،نيغ أ ندا  ال منل األد،ني هنجفإلا أسنمى وغاينةإل عمينا عمنى  مبجأ التماسظ والتخاة 
األدينن  أن يسنن ى طليمننا فنني شننكمما المتلامننل، فننبل يجننػر ل سننا  المفنن  عمننى 

لمناحية ال كمية التي تنؤدي طلنى "وحنجة البينت"، وال يجنػر  الم نى، ؼياع فخ سةإل 
مننا لمم نننى عمننى حسننا  المفنن  ؼياننع فخ سننة "لمتضننميغ" الننحي يتننلا ةالااؼيننة، وقن

عمينننه أن ينننػازن ،نننيغ التنننخاة  المفطننني والنننجاللي، ول نننل  هنننحا مال نننجل ا،نننغ أ،ننني 
كل ،يت م صػف عمى ما لبمه ةالػاو عصق تبلحنع منغ غينخ اإل بع ةاػله: "

 . ؤ)"تضميغ

أ ػد ال  خ ما رأيته منتبلحع األ ندا ، و : لائبلإل  الجاح  ولج أشار طلى ذلظ
نن ا  فمننػ ا واحننجإل ا، وسننبظ سننبكإل ا واحننجإل سننمل المتننارج، فننت مع ،ننحلظ أنننه أفننخغ طفخاغإل

 ".يجخي عمى المسان كما يجخي الجهان

ا،نغ رشني :"ومغ  وهي نطخة سائجة في التخاث الببلغي كما  ػرتما عبنارة
مٌننل ال كايننات ومننا ...ا ة ضننه عمننى ة ننسالننناس مننغ يست سننغ ال نن خ مبني نن

 . وٕ)"،نا  المف  عمى المف  أ ػد هنالظ مغ  مة السخد شاكمما، فإن  

نن والسننؤال الننحي تصخحننه الجراسننة: ج ة ننس المنتسننبيغ طلننى ال جاثننة هننل ت م 
" و "وحننننجة التضننننميغ"حننننػل  فنننني الببلغننننة ال خميننننة طخفننننا  و مننننة النطخاألخننننخى 

ت منن  البيننت ةمننا ة ننجل، وهنني  ػن واأل،يننات التنني امتننجح النانناد والببلغيننالبيننت" 
                                                           

المؤلنق: عبنج ال طنيع  -ت خ خ الت بيخ في  ناعة ال ن خ والنٌنخ ومينان طعجناز الانخ ن -ٔ
،نننغ الػاحنننج ،نننغ ضنننافخ ا،نننغ أ،ننني اإل نننبع ال نننجواني، البغنننجادي ثنننع الم نننخي )المتنننػفى: 
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دعننػة طلننى  ولمنناذا  ننج روا لنننا فلننخة "التضننميغ" عمننى أنمننا  ننخ  ة  ن ننػصض 
 وحجة البيت أو ان ياز مغ الببلغة ال خمية طلى الجممة عمى حسا  النز 

عمى التبلحع والتخاة  -غيخ مخة – الببلغيػن ميذ مغ الم اػل أن يؤكج ف 
مننغ الن ننػص السنناةاة، ثننع ينالضننػا ذلننظ  ،ننيغ أ نندا  اللننبلم كمننا هننػ وا نن ض 

أن يفيج  -كحلظ -وال ي ال عنج الم الجة التصبيؿية، ةالتخكيد عمى وحجة البيت
وال يفيننجل فنني مػ ننع التنطيننخ، كبلممننع الننجعػة طلننى النطننخة اللميننة فنني مػ ننع 

ننالتصبينن  مننا داللننة التماسننظ والتننخاة  و ننػدة ا ال ياننػل ةننه عالننل، وقن  ، فمننحا مم 
، وكػن الم جثيغ لع يفصنػا طليما ليذ مجعاة تخاثنا الببلغيالسبظ مػ ػدة في 
 .لنفيما أو تجاهمما

والمبنننخد فننني .منننا أوردل المبنننخد فننني اللامنننلالتصبيؿينننة ومنننغ هنننحل الن نننػص 
ل ننخ  مننغ است سنننته االلامننل ال يننحكخ كننل الت ننبيمات، وقنمننا يننحكخ ة ننس مننا 

 ؤ):لػله الت بيه الم ي ،عمى حجِّ 

كع ةالجػدة واإل اةة واالست سان عمى لنػل مجننػن ،نني  أنه ي وال جي 
 ، وهػ لػله:وحجة البيت ومبلغة الجممةعامخ الحي استجل ةه الم جثػن عمى 

 نإٔ ايكًب ي١ًٝ قٌٝ ٜػد٣ ... ب٢ًًٝ ايعاَس١ٜ أٚ ٜساح

 قطا٠ غسٖا شسى فباتت ... دباذب٘ ٚقد عًل اجلٓاح

 ... فعشُٗا تصفك٘ ايسٜاح نٕسٛهلا فسخإ قد غًكا ب

 احفال بايًٌٝ ْايت َا تسجٞ ... ٚال بايصبح نإ هلا بس

  
                                                           

 الجد  الٌالث. ٜٕاللامل ص   -ٔ



 

 

9999 

 ؤ).لبمه فمع يبمغػا هحا الماجار" ولج لال ال  خا 

 ال يباني لم جاج: ثع ياارن ،ينه وميغ ،يت
 ٖال بسشت إىل غصاي١ يف ايٛغ٢ ... بٌ نإ قًبو يف جٓاحٞ طا٥س

: "فمننحا يجننػز أن يكننػن فنني التفاننان وفنني لننائبلإل و نت ننخ لمبيننت الُمَضننم غ 
 .وٕ)"الحها  البتة

نننه  بننل مننغ  بننال ط:  نننيالننحي لننال عنننه ا،ننغ  -وهننحا الاننػل مننغ المبننخد 
 و اصنع كنل هنا ذ ينجور حنػل ال كنع عمنى هنحا ،نما يبصنل كنل وهنعط -،ال مع
 ما كان مغ حكع أ،ي هبلل ال سكخي لع يكنغ طال   ج أن  ه م ي ، و ؤكِّ ةأن   البيت
يضنناف طلننى  ماليننات   مننالي   شننار الننجائخة ال خو ننية التنني هنني مطمننخض طفنني 

جي ا أن ناتن،منحا ال كنع والن نت ةاإل ناةة يخ نج من ن المبنخدَ  البيان ال خمي، وكنأن  
ا نتحول ونصنالع ا وشب إل ،بيان ال خ  وشخائامع في الت بيخ، وأن يغخس فينا ذولإل 

 ةه كبلم ال خ . 

مجننننػن ،نننني ػر/ ف أ،ػمػسنننى وهنننػ ي نننخض لورممنننا هنننحا منننا أحسنننه النننجكت
مننغ أحننػال  وهننػ مننا حننػال هننحا الت ننبيه ،طعجاةننه ،مننحا البيننت سننخ   م مننبلإل  عننام 

ةالت نػمة والنجالالت  وألن كنل حنجث  زاخنخة   وأحجاث مت جدة تمٌمت في ل نة  
ن في الم به ةه ال،ج   أةنا  فني أن   ا لم ننى فني الم نبه ... وال شنظ  أن يكػن را  إل

 العباس لخأ ما ة ج هحيغ البيتيغ، وهػ مغ تمام الت بيه، وهػ لػله:
 ايسٜاحنس ... فعشُٗا تصفك٘ ٛهلا فسخإ قد غًكا ب
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 حفال بايًٌٝ ْايت َا تسجٞ ... ٚال بايصبح نإ هلا بسا

 ،اا ممتننننج  ه ل نننة، و ج منننه ت نننبيمإل وهنننحا هنننػ النننحي يج نننل الم نننبه ةننننه كأن ننن
يحه  أكٌخل ةاالخت ار واالكتفنا  ةنالبيتيغ األول والٌناني، وقن  و ج ل له ثخا إل 

 ي ألنْ كننان لػلننه: "غخهننا شننخك ؼباتننت تجاذةننه ولننج عمنن  الجننناح" ؼيننه مننا يكفنن
 يكػن أفضل مغ الت بيمات التي ذكخها أ،ػ العباس في ا صخا  الامن   ألن  
الاصنناة هنننا  ننارت فنني فننع المننػت، وهنني تجنناذ  ال ننخك مننغ غيننخ أمننل فنني 

وهننننحا ي ننننني أن  ،النجنننناة، ودل عمننننى افتانننناد األمننننل ةاػله:"ولننننج عمنننن  الجننننناح"
وليذ في ال ػر ال اعخ است  خ الفاج وال جم لما ليل:"يغجى ،ميمى أو يخاح، 

 .ؤ)ل "ط األخخى شي  مغ هحا اإلحساس...

ننا يمكننغ الاننػل: طن   وا،ننغ وهنن   ٌ منن واألدةننا  ك مننغ عننادة المغننػ يغ وختامإل
عننننجما ي نننالجػن لضنننية و ضننن ػن لمننننا والمخزمننناني وأ،ننني هنننبلل وا،نننغ رشننني  

 نننػاة  أن تمينننل عامينننتمع طلنننى الم خفنننة الم نننجدة الجؾيانننة، واسنننتيفا  األلسنننام، 
وعمينه  .. كان مننمع فني ة نٌمع أننػاأل األ،ينات وتاسنيمما طلنى در نات.وهحا ما 

فمنننع فننني م نننصم  )التضنننميغو ينبغننني أن يُ فنننإن وحنننجة البينننت، أو منننا ُي نننخف ة
ا معينارإل " التضنميغ" غ أن يكػن وهػ سياله ال خو ي، ومغ التصأ البيِّ  ،سياله
 .ا يم   ةالببلغة ال خميةحاكمإل 

مام عمى حؿياة هحا االتِّ  الػلػفِ  ما   ةػيةَ في ذكخ كبلم ال م متُ ما أشوقن   
ت مننيبلإل  ي  النننز الاخ ننن تالتصيننخ المت ننارض مننع ةبلغننة ال ننخ  التنني اسننتػعب

نن  ...ا وك ننفت عننغ خ ائ ننه الجماليننة وأةانننت عننغ و ننػل طعجننازلا وقدراكإلننوفممإل

                                                           

الناشننخ:  -تننألي : دكتننػر ف أ،ننػ مػسننى -غننيينطننخ المسننكػت عنننه فنني التننخاث الببل -ٔ
بة  ،ت خف. ٗ٘ -ٔ٘م صٕٚٔٓهن/ ٖٛٗٔ -الصب ة : األولى -م خ -مكتبة ـو
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ال ي ني هجم الٌػا،ت، وقن ما ي ني مج   نحور  "ال جاثة" مفمػم  أن  تخكيدإلا عمى و 
التنننخاة  ،نننيغ الانننجيع وال نننجيث، وتامينننل المسنننافة المتننننازأل عميمنننا ،نننيغ الببلغننننة 

ننا وشننغفإلا  ال خميننة وعمننع النننز، فنني شمنن  أمننا فننخض الاصي ننة وهننجم الٌا،ننت ول إل
يفننج البيئننة  عولفمننحا ممننا أفسننج ال ينناة الفلخ ننة،"الججيننج مننغ غيننخ زاد أو م خفننة 

فلخ ة طال البمبمة واال صخا  والفػ نى التني تتتنل فيمنا الماناييذ األ نيمة، ال
مندلتمنننا ماننناييذ أخنننخى دخيمنننة ال  نننمة لمنننا ةاألفلنننار  ومنننغ ال سنننيخ أن ت تنننل  

ال م نننالع فيمنننا، وال مننننارات  يننناة الفلخ نننة متاهنننات   المػروثنننة، وممنننحا ت نننب  ال
ن تمجي السخاة في مماو منا، عمنى أن هنحا الججينج ال ي نتف   نفة الجنػدة ةا دائمإل

ا منا يت نكلػن ؼينه... وللنننا كما يدعع دعاته، ،نل طن أ ن اةه األ نمييغ كٌينخإل 
نتماننق هننحل اآلرا  فنغننالي ،مننا، ونننجل عمننى الننحيغ لننع تننت  لمننع فخ ننة الػلننػف 
عميمنا، وننندعع أن الت ننبث ،منا هننػ أسنناس النمضننة آلدا،ننا وحياتنننا، وكننأن هننحل 

تػردة، و را  مجمػمننة فيمننا مننغ الجيننج كمننا النمضننة ال تاننػم طال عمننى أفلننار مسنن
، ، وفيمننا ال ننال  والفاسننج، ولننج يكننػن هننحا ةتيننخل وشننخل مابننػالإل ي فيمننا مننغ الننخد

ينننجعػ طلنننى تمنننظ  مػ ننػعيّ   منننػ التنلننخ لتخاثننننا لغينننخ سنننب   فأمننا غينننخ المابنننػل 
 .ؤ)ال مبلت المنلخة"

وال مج هلل عمنى منا وف ن  وأعنان، وأسنأله سنب انه الابنػل والسنجاد، وال نبلة 
 والسبلم عمى سيجنا ف وعمى  له و  به وسمع.

 األستاذ المساعج ةاسع الببلغة والناج
 كمية البنات األزهخ ة ةال اشخ مغ رمضان

  saleh_hahmed@hotmail.cimللتخوني:البخ ج اإل
                                                           

 ،ت خف. ٖٖٗ، ٕٖٗص -البيان ال خمي   -ٔ
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 اخلامتة

ال منننج هلل ر ِّ ال نننالميغ، وال نننبلة والسنننبلم عمنننى سنننيجنا ف وعمنننى  لنننه 
 و  به أ م يغ.

 وم ج...

 ارتبصننْت )وحننجُة البيننتو فنني التننخاث الببلغنني ةم ننصم  "التضننميغ"فاننج 
  ننل الببلغننة ببلغنني أثننُخل فنني شنناأل فنني التننخاث ال حيالننوكننان لمننحا الم ننصم  
َنننِة  ال خميننة فنني  ننػرةِ  تػ ينننه لمتصننا  و منننغ يننجعػ طلننى عنندل ال نا نننِخ الُملػِّ
 و نن ةِ  الببلغيننةِ  المكػننناتِ  سننتيفا ِ او  فنني الجممننةِ  الب ننثِ  لَ َبننالب ننث الببلغنني لِ 

 .اإلسناد

منج تت  ورا  االهتمام ،ن "وحجة البيت" حياةض  وقن ما كان وليذ األمخ كحلظ،
 ال خ ُ  ْت فَ لِ أَ فَ  ،ةال ف  والم افمة وتانعُ  ،والتجو غَ  تفتاج اللتاةةَ  وثاافةض  ،التخحالَ 
وقذا كننان لنني مننغ ، ةننه فنني الت بيننخ عننغ أغخا ننما وم انيمننا وعنيننْت  ،اإليجننازَ 

 كممة  ألػلما، فإن م اي تي لمحل الجراسة لج أسفخت عغ النتائ  اآلتية:

ةاألسنننمػ  الف ننني ،  -دون عمنننع الننننز -أن التننندام الببلغنننة ال خمينننة  -ٔ
مننغ أْ ننِل تػحيننج المسننان ال خمننيِّ ومننا يتب ننه مننغ تػحيننج الٌاافننة والفلننخ 

هػ ،تأسيذ ر  ة  عخمية  تتجم ى فيمنا وحنجُة المغنة مغ أ لو ، والمجتمع
عميننننننه الجنننننناح   ما نننننجض مننننننغ أ نننننلِّ ماا ننننننج الببلغنننننة ال خميننننننة ننننننز  

 والمتأخخون.
 او نننع حنننا دإلا ،ينمنننالببلغنننة ال خمينننة ةنننالنز الف ننني  عمنننع التننندام  نأ -ٕ

، والمتنننالِق لاػاعنننِج  ومنننيغ دراسنننة ال ننناميِّ المبتنننحل، والغخ نننِ  الػح نننيِّ
الن ػ، والمتتِل نطُمنه سنػا  منغ  منة لفطنه أم منغ  منة م ننال، فمنػ 
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ال يجرس األحاديث اليػمي ة والممجات ال امي ة ... ةتبلف عمع الننّزِ 
سننناأِل مجلػِلنننه دراسنننَة الن نننػص ةكافنننة أنػاعمنننا، َي نننني ة كنننع اتِّ  النننحي

الف يِ  وغيخ الف يِ ، ومغ ثع  ينجخل ت تنه عنجدض هائنلض غينُخ م نجود 
مغ الن ػص: منما الم ادثات اليػمية واألحادينث ال بل ينة، وسنائخ 

 ننناس األد،يننة كالا ننة واألل ػ ننة والخوايننة والمسننخح ... وسننائخ األ
اإلعبلمي ننننننة والخ ا ننننننني ة والتسننننننػ ؿي ة وااللت نننننننادي ة أنننننننػاأل التصاةنننننننات 

 والسياسي ة.
مب ٌننني الف نننل  ت نننجدْت وسنننائُل النننخم  فننني الببلغنننة ال خمينننة متجننناوزةإل  -ٖ

أشنار طليمنا عبنج الاناهخ أخنخى  طلى عنا خَ  والػ ل وحخوف ال صق
ومنمنننا الننننطع والت مننن  وال نننحف وال نننخك والتانننجيع  ،ا ةاسنننممامَ مِّ َسنننولنننع يُ 

 والتأخيخ.
ارتبننناك الببلغنننة ال خمينننة ةنننالاخ ن اللنننخ ع ينننجحس الانننػل ةأنمنننا ةبلغنننة   -ٗ

فني أسناليبه وتخاكيبنه  ُيبننى الانخ ُن عمنى وحنجة الننّزِ طذ كين  ، الجممة
ونطمننه وتأليفننه، ثننع ُيبنننى كننبلُم ال ننخ  عمننى التجدئننة والتفتيننت، كينن  

ه الت جي ،وهع المتاشبػن ةه   ووقليمع ُو ِّ
 لن نننػا ةمنننا فنننيال خمينننة ةنننالنطخة الجدئينننة لنننج  ن  النننحيغ اتممنننػا الببلغنننةط -٘

منننغ داللنننة  ط مالينننة  وم ننننى ضننناهخ  ومننننػا عمينننه  م نننصم  "التضنننميغ"
ألسننذ الناننج المنمجنني  دون تف ننيل وتننجلي ، وهننحا متننالقض  اممعحكننأ

الحي يجعػ طلى ر ج ضاهخة "وحجة البيت" وت ميمما في ،يئتما وثاافتما 
 .ثع ال كع عميما في  ػ  م صيات هحل البيئة وتمظ الٌاافة

نتننناج التصنننا  طهنننا التنننخاث الببلغننني عننننج منننغ األسنننذ الفنينننة التننني ألخ   -ٙ
بلم أوت ميمنننه مفمنننػم )المصاةانننةو و)ال نا نننخ التار ينننةو و)خنننخوج اللننن

خار ننة عننغ النننز  تض اوكممننا اعتبننار  ،عمننى خننبلف ماتضننى الطنناهخو
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طلى زمنان الننز ومكاننه وعبللنة المنتلمع ةالمتاشن  وشبي نة ال  نخ 
وثاافته وضخوفه السياسنية واال تماعينة وااللت نادية، وغينخ ذلنظ ممنا 

، وهننػ مننا أشننار  هُ تْ م  َسنن المسننانيات الن ننية ةال بللننات التار يننة لمنننّزِ
نا منا يت نل ، أػن ةمفمنػم )المصاةانةوطليه الببلغين فتينخ  بنينة الننز،م 

النسننن " عبنننارات "و  ،الف ننناحةو "الت مننن "  ومنننا يمٌممنننا لضنننية "الننننطع" 
ت تننخددت كٌيننخإلا اوهنني عبننار ، " و"الػشنني" و"البنننا " و"النننار"خو"الت بينن

في حجيث عبج الااهخ عغ الضع والتألي  والننطع، وهني م نصم ات 
 .الجراسة الن يةممة في م ت مل دالالت  
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 املصادر واملزاجع

أل،ننني ةكننننخ ف ،ننننغ الصيننن  ،ننننغ ف ،ننننغ   فنننخ ،ننننغ الااسننننع   طعجننناز الاننننخ ن-
 ت اي  : السيج أحمج  اخ. -الااهخة  –الناشخ : دار الم ارف  -البالبلني

أل،ننني ةكننننخ ف ،ننننغ الصيننن  ،ننننغ ف ،ننننغ   فنننخ ،ننننغ الااسننننع   طعجننناز الاننننخ ن-
 ت اي  : السيج أحمج  اخ. -الااهخة  –الم ارف الناشخ : دار  -البالبلني

االتسننال الن نني فنني التننخاث ال خمنني" تننألي  أ. نعيمننة سنن جية ةكميننة اآلدا  -
مجمة كمية اآلدا   -الجدائخ -ةسكخة -ضخي ام ة ف خ –وال مػم اإلنسانية 

 .ٜٕٓٓ -ال جد التامذ –

ف أ،نػ الفضنل  ت اين / -اإلتاان في عمػم الانخ ن"  لجنبلل النجيغ السنيػشي-
يع   -الااهخة -مكتبة دار التخاث -ط،خـا

تنألي : أحمنج  –ة أل نػل األسنالي   األد،ينة يناألسمػ  دراسة ةبلغية ت ميم-
 م.ٕٓٓٓ-مكتبة نمضة م خ  ٔٔك -ال اي 

 -دار اللتنن  الججيننجة-تننألي : عبننج السننبلم المسننجي –األسنمػ  واألسننمػمية - 
 -مٕٙٓٓ -الصب ة األولى-،يخوت

 مغ سمسمة دراسات أد،ينة -البجيع ،يغ الببلغة ال خمية والمسانيات الن ية -
 .ٜٜٛٔ -الميئة الم خ ة ال امة لملتا  –

يع ،نننغ  -البخهنننان فننني و نننػل البينننان - المؤلنننق: أ،نننػ ال سنننيغ طسننن ال ،نننغ ط،نننخـا
الناشنننخ: مكتبنننة  -سنننميمان ،نننغ وهننن  اللاتننن  : الم اننن : د. حفنننني ف شنننخف

   م. ٜٜٙٔ -هن  ٜٖٛٔعام الن خ:  -ب ة الخسالة مص -ال با  )الااهخةو 
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 -تننألي : سنن ج م ننمػح -ل  جيننجةاالببلغننة ال خميننة واألسننمػميات المسننانية  فنن-
 .ٖٜٚٔ -الصب ة األولى -اللػ ت -مجمذ الن خ ال ممي

البيننننان ال خمنننني" دراسننننة فنننني تصننننػر الفلننننخة ال خميننننة عنننننج ال ننننخ  ومناهجمننننا -
 -الناشنخ: مكتبنة األنجمنػ الم ننخ ة -انننةوم نادرها اللبنخى" دكتنػر/ ،نجوي شب

 الصب ة السادسة

 -الصب ة الٌالٌة –شب ة دار اللت  ال ممية المجمج األول   -البيان والتبييغ -
  ت اي : مػف  شما  الجيغ.

الصب ننننة  -لبنننننان -دار الفلننننخ -التفسننننيخ اللبيننننخ، أو مفننننات  الغينننن " الناشننننخ-
 م .ٜٔٛٔهن ٔٓٗٔ -األولى

تنالي :  -رسالة ما سنتيخ –الناجي والببلغي عنج ال خ   التيال في التخاث-
 .ٕٔٓٓ - ام ة اللػفة -كمية اآلدا  -عايل عبج الدهخة مبجر التالاني

تنألي / ف سنالع أ،نػ -السبظ في ال خمية الم ا خة ،نيغ المنصنػل والمتلنػ -
 م.ٕٓٔٓهنٖٔٗٔ -الصب ة األولى -الااهخة - امكتبة اآلد -عفخة

تنألي / ف سنالع أ،نػ -السبظ في ال خمية الم ا خة ،نيغ المنصنػل والمتلنػ -
 م.ٕٓٔٓهنٖٔٗٔ -الصب ة األولى -الااهخة -مكتبة اآلد  -عفخة

 -م ننخ -شب ننة دار الم ننارف -شننػلي  نني المؤلننق:  -ال نن خ الجنناهمي-
  الصب ة الٌامنة.

 -ة الننجينػري المؤلننق: أ،ننػ ف عبننج ل ،ننغ مسننمع ،ننغ لتيبنن -ال نن خ وال نن خا -
 ه. ٖٕٗٔعام الن خ:  -الناشخ: دار ال جيث، الااهخة
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اإلمنام  -تنألي  -الصخاز  المتضمغ ألسخار الببلغنة وعمنػم حانائ  اإلعجناز-
يع ال منػي اليمنني ف ت اين : عبنج السنبلم  -ي يى ،غ حمدة ،غ عمني ،نغ ط،نخـا

 م.ٜٜ٘ٔهن ٘ٔٗٔ -،يخوت -دار اللت  ال ممية -هارون 

المؤلنننق: أ،نننػ عمنننى ال سنننغ ،نننغ رشننني   -اسنننغ ال ننن خ و داةنننهال منننجة فننني م -
الم اننننن : ف م يننننني النننننجيغ عبنننننج  -هننننننو ٖٙٗالايخوانننننني األزدي )المتنننننػفى: 

 . ٜٔٛٔ -هن  ٔٓٗٔالصب ة: التامسة، -الناشخ: دار الجيل-ال ميج

المؤلنننننق: ف ،نننننغ يد نننننج المبنننننخد، أ،نننننػ العبننننناس  -اللامنننننل فننننني المغنننننة واألد -
يعال -هننننوٕ٘ٛ)المتننػفى:  الناشنننخ: دار الفلنننخ  -م اننن : ف أ،نننػ الفضنننل ط،نننخـا
  ٜٜٚٔ -هن  ٚٔٗٔالصب ة: الصب ة الٌالٌة  -الااهخة –ال خمي 

الل ننناف عنننغ حانننائ  غنننػامس التند نننل وعينننػن األلاو نننل فننني  نننػل التند نننل -
 م.ٜٜ٘ٔهن٘ٔٗٔ -الصب ة األولى -لبنان –دار اللت  ال ممية  -لمدمت خي 

الميئننننة الم ننننخ ة  –تننننألي : تمننننام حسننننان  -ناهنننناالمغننننة ال خميننننة م ناهننننا ومب-
 .  ٖٜٚٔ -الااهخة -ال امة

ت اين : ف  -تألي : ا،غ األثيخ –المٌل السائخ في أد  اللات   وال اعخ -
 ،يخوت. -المكتبة ال  خ ة -م يي الجيغ عبج ال ميج

 -تننننألي : دكتننننػر ف أ،ننننػ مػسننننى -المسننننكػت عنننننه فنننني التننننخاث الببلغنننني-
بةالناشخ: مكتبة   م.ٕٚٔٓهن ٖٛٗٔ -الصب ة : األولى -م خ -ـو

تنننننألي   -الم ننننصم ات األساسنننننية فننننني لسنننننانيات الننننننز وت مينننننل التصنننننا -
 -ك األولننننننننى -األردن -عننننننننالع اللتنننننننن  ال ننننننننجيث –دكتننننننننػر/ ن مننننننننان ،ننننننننػلخة 

 م.ٜٕٓٓهنٜٕٗٔ
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دار  -الم نننننى ،نننننيغ األد  والببلغنننننة. تننننألي : دكتنننننػر: ف ،خكنننننات حمنننننجي-
 م .ٜٛٛٔهن/ٛٓٗٔ-األردن -عمان -الن خ

المؤلنق: أ،نػ عبينج ل ،نغ ف ،نغ  -المػش  في مآخح ال مما  عمى ال ن خا -
 ،جون ت اي .  -عمخان ،غ مػسى المخزماني

المؤلق: أ،ػ ال سغ عمي ،نغ عبنج ال د نخ  -الػساشة ،يغ المتنبي وخ ػمه-
ت اينننن  وشننننخح: ف أ،ننننػ الفضننننل  -هنننننوٕٜٖالاا نننني الجخ نننناني )المتننننػفى: 

يع، ع  الناشخ: مصب ة عيسى البا،ي ال مبي وشخكال. -مي ف البجاوي ط،خـا

الناشنننننخ: عنننننالع  -تنننننألي :  نننننبلح فضنننننل -ةبلغنننننة التصنننننا  وعمنننننع الننننننز-
 .-ٕٜٜٔ -اللػ ت -المجمذ الػشني لمٌاافة والفنػن واآلدا  -الم خفة

المؤلننق:  -ت خ ننخ الت بيننخ فنني  ننناعة ال نن خ والنٌننخ وميننان طعجنناز الاننخ ن-
لػاحنننج ،ننغ ضنننافخ ا،نننغ أ،نني اإل نننبع ال ننجواني، البغنننجادي ثنننع عبننج ال طنننيع ،ننغ ا

الناشنننخ:  -ت ايننن : الننجكتػر حفنننني ف شننخف -هنننوٗ٘ٙالم ننخي )المتنننػفى: 
لجننننة  -المجمنننذ األعمنننى لم نننئػن اإلسنننبلمية  -الجممػر نننة ال خمينننة المت نننجة 

  -طحيا  التخاث اإلسبلمي

  .ٜٔٛٔ -الجدائخ -ال خكة الػشنية-دراسات في الناج األد،ي ف م اي -

اإلعجنناز لئلمننام عبننج الانناهخ الجخ نناني ن ت اينن / م مننػد ف شاكخننن دالئننل -
 مٕٜٜٔهنٖٔٗٔمصب ة المجني ن الصب ة الٌالٌةن 

 .،جون تار   -،يخوت -دار اللت  ال ممية  –شخوح التمتيز -

مجمة كمية  -التماسظ الن ي ،يغ نطخ ة النطع وعمع النز لمباحث عنا خ-
 ال جد األول. -البنات األزهخ ة ةال اشخ مغ رمضان



 

 

9999 

يع خميننننل -  ام ننننة  –فنننني السننننانيات  ون ننننػ النننننز " تننننألي  دكتننننػر / ط،ننننخـا
 األسكنجر ة.

المؤلننق: أحمننج ،ننغ ي يننى ،ننغ ز ننج ،ننغ سننيار ال ننيباني أ،ننػ   -لػاعننج ال نن خ-
الم اننننن : رمضنننننان عبنننننج  -هننننننؤٜٕوف ،ٌ مننننن  )المتنننننػفى: العبننننناس، الم نننننخ 

 مٜٜ٘ٔالصب ة: الٌانية،  -الااهخة –الناشخ: مكتبة التانجي  -التػا 

 -تألي  أ،ي هبلل ال سغ ،غ عبج ل  سمل ال سنكخي  –كتا  ال ناعتيغ -
الصب نننة الٌانينننة  -،ينننخوت -دار اللتننن  ال ممينننة -ت اي :النننجكتػر مفينننج لمي نننة

 م.ٜٜٛٔهن ٜٓٗٔ

 -لبنننان –،يننخوت  -دار طحيننا  التننخاث ال خمنني -لسننان ال ننخ  ال،ننغ منطننػر-
 .ٗٔمادة)ن.ص.صو المجمج -مٜٜٜٔهنٜٔٗٔ –الصب ة الٌالٌة 

ال مننني أ،ننني من نننػر  منننال لم بلمنننة  -طلنننى عمنننع األ نننػل مبنننادئ الػ نننػل-
، اإلعنننننننبلم ٖعبجال سنننننننيغ البانننننننال، ك:ت ايننننننن -النننننننجيغ ال سنننننننغ ،نننننننغ يػسنننننننق

 .هٗٓٗٔ -اإلسبلمي

شننننبكة التػا ننننل  –يات  ن ننننية عخميننننة" لمننننجكتػر/ رشننننيج عمننننخان ن ننننػ لسننننان-
 اال تماعي

 -ن ػالنز ،يغ األ الة وال جاثة " تألي : دكتػر/ أحمج ف عبج الخا ي- 
 .مٕٛٓٓ -هٜٕٗٔ -الصب ة األولى - خم -الناشخ. مكتبة الٌاافة الجينية

 -ال خمنننننني شب ننننننة المخكدالٌاننننننافي -تننننننألي : األزهننننننخ الدننننننناد -نسنننننني  النننننننز-
 م.ٖٜٜٔ،يخوت،
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 الفهزس

 السهضهع

 مقجمة
 الفرل األول: البالغة العخبية ولدانيات الشص

 المب ث األول: مجخل طلى الببلغة ال خمية
 المب ث الٌاني: مجخل طلى لسانيات النز

 مفمػم النز في الم ا ع ال خمية
 مفمػم النز في الم ا ع الغخمية 

 الفرل الثاني: وحجة البيت
 المب ث األول: وحجة البيت في التخاث الببلغي

 المب ث الٌاني: وحجة البيت في  ػ  لسانيات النز
 المب ث الٌالث: مآخح لسانيات النز عمى الببلغة ال خمية

 الفرل الثالث: مآخح المدانيات في ميدان الشقج
 المب ث األول: حؿياة النطخة الجدئية في التخاث الببلغي

 الٌاني: النطخة اللمية في الببلغة ال خمية المب ث
 الخاتسة

 السراال  والسخاجل
 الفهخس

 


