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الذًييت: ظىسة الفيل همىرحا الشبي اللغىي في جإويل الىفىؿ  

 

 غبذ الهادي ؤدًني ـالح الذًً  د/

 مىس ى ًديى دحعىد/

ا هالُت، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، لّبي، والًت هُجا، هُجحًر
ّ
 ظامٗت ببغاَُم بضماصخي بابىٛضا، ٧لُت اللٛاث والضعاؾاث الاج

   

 اإلالذمت

الت لضعاؾت  ّٗ ؿتهان مً طل٪ ما ٢ضمه الىداة ٢ضم الىداة بلى اللٛاث ؤلاوؿاهُت ٖامت مؿاَمت ٞ ٌُ اللٛاث، وال 
الٗغب بلى اللٛت الٗغبُت مً جهىعاث، وؤوناٝ، وؤق٩ا٫، وجدلُالث. وُبىِذ الاججاَاث الجضًضة ٖلى َظٍ 
ّض ٖىهغ الغبِ مً الٗىانغ التر٦ُبُت التي لم جّٟؿغ  ُٖ اإلاجهىصاث الؾخضعا٥ ما ٞاث الؿاب٣حن في صعاؾاتهم. و

م٨ً ؤن جخّٛحر الخا٫ بطا اججه الىن٠ بلى َظا الٗىهغ في بَاع في بَاع هدى الجملت ج . ٍو
 
 م٣خىٗا

 
ا ٧اُٞا ٟؿحر 

، بط َى ؤؾاؽ ظظعي الغبِ مجزلت صًىام٨ُُت في اللٛاثاخخل  وخضة ؤ٦بر مً الجملت، ؤال وهي وخضة الىو.
ى الظي ٞغ١ بحن ما ٌؿمی بال٨الم اإلاُٟض واإلاهمل في الضعاؾاث ا ت. وبطا ؤمٗىا ًضوع خىله الخىاع. َو للٍٛى

ت هغي ؤجها ٧لها حٗخجي بالغبِ، وقهغة َظا اإلاىيٕى الٟاث٣ت ويغوعجه في ألاؾلىب  اث اللٍٛى الىٓغ في اإلاىيٖى
ظٗل الٗلماء ال ٣ٌّٗضون له ٢ىاهحن زانت. وبهظا الؿبب، ججب صعاؾخه وجُب٣ُه ٖلى الىهىم الضًيُت 

لها مىظ ما َى ؤ٦ثر مً ؤع  بٗت ٖكغ ٢غها، ختی جخجضص مٗاهحها، وجخُل٘ ألامت بلى ما ًبِىه ؤلاؾالمُت التي زخم ججًز
َظا السُاب الضًجي؛ وجدهل ٖلى اإلاٗاوي اإلا٣خهضة مً َظٍ الىهىم. و٢ضًما نغح ؤبى بسخا١ الكاَبي 
بإن مٗاوي الىهىم الضًيُت ْىُت الضاللت، ال ًم٨ً ألخض ؤن ًجؼم ما حكحر بلُه، ألن جغا٦ُبها جخى٠٢ ٖلى 

ا مما له الاؾخٗما٫  حَر ت، والانُالخُت، ٚو ت، والاؾخٗماالث اإلاجاٍػ اللٛىي اإلاخٗاٝع ٖلُه، وآلاعاء الىدٍى
ظٍ زانُت جتر٥ ٞغنت واؾٗ ، وجاصي بلى حٗضص الخٟؿحراث ت إلاداوالث ٞهم اإلاٗاوي اإلادخملتصاللت مدخملت. َو

ٗخمض ٞهمها ، واهخماءاتهم، وؤٚغايهم التي و هظٍ الىهىم، َب٣ا لسلُٟاث ال٣غاءاإلا٣ضمت ل عاء َظٍ ال٣غاءة. َو
ت الؿُدُت والٗم٣ُت التي جغعى في جىُٓم لٛت الىهىم الضًيُت.  ٖلى صعاؾت ال٣ىاٖض اللٍٛى

 مترادفاث مفىلح الشبي اللغىي في هخب الترار

اعج٨ؼ الغبِ مى٢ٗا َاصٞا في اللٛاث ؤلاوؿاهُت ٖامت، ولم جىظض لٛت ٖلى ؾُذ ال٩ى٦ب ألاعضخي بال وهي حٗخجي 
غبِ؛ بط بضوهه ال جيخج البجی التر٦ُبُت صاللت ملمىؾت. مهضا٢ا لهظٍ الخ٣ُ٣ت البضحهُت، هجض صعاؾت ٨ٞغة بال

الغبِ اللٛىي لضي الٗلماء ال٣ضامى. بال ؤن الٗغب لم ًسههىا له بابا مؿخ٣ال ٦ما زههىا لٛحٍر مً 
اث، وصٞٗهم َظا الدكدذ بلى اؾخسضام مهُلخاث مخباًىت في نٟداث ٦خ ت. ؤَل٤ بمام اإلاىيٖى بهم اللٍٛى

ه  ى ؤًًا الظ٦غ ٖىض ه471، وؤلامام الجغظاوي ه180الىداة ؾِبٍى ،  َو ، مهُلر الخٗل٤ُ ٖلى َظا اإلاىيٕى
ي ه669، والٗاثض لضي الؼظاجي ه538َـ، وظاع هللا الؼمسكغي 380ؤبي ٖلي الٟاعسخي ، والغابِ ٖىض الؿَُى

مهىٟاث الٗلماء ال٣ضامى، ٌكهض ٖلى ما ًغون لهظا . بن ط٦غ َظا اإلاىيٕى بكتی ألاؾماء في َُاث ه911
ت في هٓم الجملت ؤو الىو. ٦ما ٌكحر الخٗضص في حؿمُت اإلاهُلخاث بلى قهغجه  اإلاىيٕى مً ألاَمُت والًغوٍع
جٗلهم ًخمخٗىن بمًامحن  ً ٧ل مً اإلاخدضر واإلاخل٣ي، ٍو ٘ الٛمىى ًٖ ال٣اعت، ٖو بُجهم، ألن الغبِ ًٞغ

ت. ؤعاص الباخض ؤن ٣ًاعن بحن الغبِ والاوسجام، وطل٪ لخباص٫ الٗباعة ؾىاء ؤ٧اهذ م٣ غوءة ؤم مؿمٖى
ما مً اإلاهُلخاث اإلاظ٧ىعة آهٟا.  اؾخسضام َاجحن ال٩لمخحن في الضعاؾت الضاللُت ٖىض اللؿاهُحن صون ٚحَر
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م ؤلاوؿان الٗاصي ؤن َىال٪ جضازال بُجهما؛ ول٨ً البدض الض٤ُ٢ ًشّبذ اؾخ٣اللُت ٧ل مً اإلاهُل خحن؛ ًٖؼ
ُض، ألن ما جسهو به ٧ل مجهما ؤٖٓم مً ؤن ٌؿخٛجی بٌٗ ًٖ بٌٗ.  وال ًىظض بُجهما ازخالٍ بال َػ
ت؛ بط ل٩ل مجهما  وج٨ٟي لئلقاعة بلى ٢بى٫ َظا الغؤي صعاؾت الباخشحَن اإلاهُلخحِن ٖلى خضة في الٗلىم اللٍٛى

ىانٍغ  ال ٌكتر٧ان في ٦شحر مجها. (1)مٟهىمه، وؤصواجه، ٖو

حن؛ باؾخٗما٫ ؤصاة جض٫ ٖلى جل٪ ّٖغٝ مهُٟى  ت بحن َٞغ ُخمُضة الغبِ بـــــــــ" انُىإ ٖال٢ت ؾُا٢ُت هدٍى
بـ 

َ
حن، و٢ض ٩ًىن ؤمً ل حن اإلاغبَى بـ ٞهم الاعجباٍ بحن الُٞغ

َ
الٗال٢ت، و٢ض ٩ًىن الٛغى مً الغبِ ؤمً ل

ت مً البجی الضال (.2)ٞهم الاهٟها٫ بُجهما" خه ٖؼة قبل ؤًًا بإهه: "مجمٖى ٞغ لُت والتر٦ُبُت التي جغبِ ٖو
لى للخدلُل ؤي مؿخىي البيُت ال٨بري" . (3)الجمل ٖلى هدى مباقغ بًٗها ببٌٗ صون الغظٕى بلى اإلاؿخىي ألٖا

ت التي ٌؿخسلهها اإلاخل٣ي مً  ٤ الغوابِ اإلاٗىٍى وؤما الاوسجام ٦ما ّٖغٞه زلُل ببغاَُم ٞهى: "ًيكإ ًٖ ٍَغ
ً والاؾترظإ" ٤ الخسٍؼ ٟاث ؤن الاوسجام ٌٗخجي باإلاٗجی (4)السُاب ًٖ ٍَغ . ووؿخسغط مً زال٫ َظٍ الخٍٗغ

الظي ٌؿخسغظه اإلاخل٣ي للىو صون اإلاخدضر، بِىما ٌكتر٥ ٧ل مً اإلاخدضر واإلاخل٣ي في ٖملُت الغبِ 
ُت، وصاللت  الىصخي. ًمخاػ ٧ل مً الغبِ والاوسجام بٟغو١ ؤؾاؾُت، ومً ؤَمها ؤن صاللت الغبِ مىيٖى

م ال٣اعت للىو؛ الاوسجام وؿبُت، " بن الغبِ زانُت للىو، ؤما الخماؾ٪ ؤو الاوسجام ٞهى ٖضؾت ج٣ٍى
بمٗجی ؤن الغبِ مىيىعي ًسً٘ ل٣اٖضة الخٗٝغ ألاوجىماج٩ُي )الخل٣اجي(، في خحن ؤن الخماؾ٪ )الاوسجام( 

ٖلى ٢ضعة ال  . بن الضاللت في الاوسجام مبيُت(5")طاحي، وعبما جدىٕى ألاخ٩ام اإلاخٗا٢بت به مً ٢اعت بلى آزغ
 جخدضص ٢ُٗا؛ ألن ٞهم اإلاٛؼي في الاوسجام ًخمدىع ٖلى ال٣ضعة الصسهُت في حٗاملها م٘ الىو ؤو السُاب.

ظٍ  ت مً مضي هجابت ٣ٖل ؤلاوؿان، وز٣اٞخه، وججاعبه، وخضة قٗىعٍ. َو وجخإل٠ ال٣ضعة الصسهُت اللٍٛى
ت اوسجام اإلاؼاًا ال جخىاػي بحن اإلاؿخ٣بلحن؛ والازخالٝ في َظٍ اإلاىاَ ب ؤلالهُت ًد٨م ص٢ت ألاٞغاص في مٗٞغ

ض ميسجما ٖلى صعظت ٖالُت؛ ٢ض ال ًغي ٖمغو ُٞه قِئا مً الاوسجام ؤو ج٣ّل صعظخه  الٗباعة. ٞما عآٍ ٍػ
الاوسجامُت لضًه؛ ألن الاوسجام ال ًدا٧ي ٢ؿُمه الغبِ، الظي ٌٗخمض ٖلى ما ٌؿخُُ٘ ٧ل مً ٖامله ؤن 

كحر بلى عبُه بازخال  ٝ بؿُِ ؤو بضوهه، ألن الغبِ مىيىعي، حكحر بلُه ألاصواث، وال٣بى٫ الجماعي. ًغاٍ؛ َو
٨ٗـ ألامغ في الاوسجام خُض ال  بطا ٣ٞض الغبِ في ٖباعة ٌكٗغ به ٧ل مً صعؾها بضون ج٩ل٠ ػاثض. َو

 .(6)ٌؿخُُ٘ اإلادلل ؤن ًغص ؤو ًٟكل ٖمله )الاوسجام(؛ ألهه ٌٗخمض ٖلى ال٣ضعاث الصسهُت

 فىائذ الشبي

ُت وظىص الخماؾ٪ بحن الىا٢٘ والىو.  ال  جخد٤٣ ههُت الىو بال بىظىص الغبِ ُٞه؛ ألن الٗباعة ج٨خمل قٍغ
ىاب ؤو  دّضص اإلاخدضر ٚغيه با٢خىاثه مً اإلاٟغصاث ما عآَا مىاؾبت للىا٢٘ ٖلى ٢ضع الخاظت، بضون ؤلَا ٍو

ِكت، ولُس٠ٟ ٖىه الًِٛ ؤلاًجاػ اإلاسل. وي٘ هللا اللٛت لُخىؾِ بها ؤلاوؿان في بظغاء ن٣ٟاث اإلاٗ

                                                           

 اجلامعات عناصر االنسجاـ ىي ادلقاـ، كاجملاز، كالتشبيو، كالكناية، كالقرائن، كالسياؽ، انظر: عاصم علي شحادة، اللسانيات ادلعاصرة للدارسُت ُب   ٔ
 .ٓ٘ـ(؛ صٜٕٓٓ/ىٖٓٗٔ، ٔادلاليزية، )كوالدلرب: مطبعة اجلامعة اإلسالمية العادلية مباليزيا، ط

 .ٖٗٔص (؛ـٜٜٚٔ، ٔمصر: الشركة ادلصرية العادلية لوصلماف، ط)صطفى محيدة، نظاـ االرتباط كالربط ُب تركيب اجلملة العربية، م     ٕ

 .ٜٜـ(؛ صٕٚٓٓ\ىػٕٚٗٔ، ٔزلمد عزة شبل، علم لغة النص النظرية كالتطبيق، )القاىرة: مكتبة اآلداب، ط    ٖ

 . ٕٖٔـ(؛ صٕٚٓٓى/ٕٚٗٔ، ٔ)عماف: دار ادلسَتة، طخليل إبراىيم، ُب اللسانيات كضلو النص،     ٗ

 .ٖٗـ(؛ صٜٜٗٔ، ٔ، طاخلطاب، )القاىرة: مركز الثقاُب ؛ كزلمد خطايب، لسانيات النصمدخل إىل انسجاـٓٓٔعزة، ادلرجع السابق، ص    ٘

 Individual“اللغوية كىي: التطابق الذاٌب، يرل "فاف ريك" ُب كتابو "النص كالسياؽ" أف ىنالك العالقات األساسية تساىم ُب انسجاـ العبارة ٙ

identity” ، ،كعالقات التضمن كالعضوية“Membership”  كاإلطار“Frame” كاحلالة العادية ادلقًتضة للعامل ،“World Creating” ،
 ,M.A.K.Halliday & Ruqaiya Hasan: Cohesion in English, London؛كٖ٘للمزيد انظر:زلمد خطايب، لسانيات النص، ص

Longman Group Limited, 5th edition, 1983) pp22. 
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اَٟخه. ولىٟترى ؤن الخُاة زالُت مً اللٛت،  والطجغ الظي ٢ض حهل٨ه بطا ال ًجض ٞغنت ببغاػ قٗىعٍ ٖو
دت بضون اللٛت؟. ولىخهىْع ما طا  ٠ُ٦ ج٩ىن اإلاِٗكت!؟ ٞهل ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان ؤن ٌِٗل ِٖكت َُبت مٍغ

لها بال بْهاع ما ًٟٗل الطجغ، واإلالل، والؿإم، والًٛب باإلوؿان؛ لى مى٘ 
ّ
مً ال٨الم. ٦م زهىماٍث لم ًدل

٣ضث جدخىي ٖلى ٖضص ٦بحر ؤو نٛحر مً  ُٖ ضاء ٢لىب اإلاخسانمحن بال٨الم!، َب ؤن ظلؿت  ًجى٫ في ؾٍى
ولىٟترى مً مىُل٤ آزغ،  الىاؽ، زم مىٗذ اإلاىاصمت بالخضًض، ٦م ص٣ُ٢ت ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان ؤن ًب٣ى ٞحها!.

ت لل٨الم والخىاع ، ول٨ً خضًض اإلاخ٩لم لم ًغجبِ بًٗه ببٌٗ، بل ًخسبِ اإلاخدضر في ؤن َىال٪ خٍغ
ً قِئا ملمىؾا مً ؤنىاجه.  هجض ؤن َظٍ الخالت  ٖضم الغبِ بحن  -خضًشه، ولم ٌؿخٟض ؤخض مً الخايٍغ

، خُض ٌكٗغ الخًىع في ٧لخا الجلؿخحن -ٖضم وظىص ال٨الم بخاجا -لم جسخل٠ ًٖ الخالت ألاولى -ال٨الم 
خُاة لئلوؿان والغبِ عوخها، وال ٢ُمت للخُاة  -ال٨الم-م. ومً َظا اإلاىُل٤ ه٣ى٫: بن اللٛت بالطجغ والؿإ

بضون الغوح ٦ما ال ٞاثضة للٛت بطا زلذ مً الغبِ ؤو الخماؾ٪. "بط الىو مشل الٗالم الظي ًى٣له ؤو 
طو بضاًت،  ًهىعٍ، ًخ٩ىن مً ٖىانغ جغبِ بُجها ٖال٢اث؛ َظٍ الٗال٢اث جاصي بإصواث الغبِ، ٞالىو

ا،  هلها ًٖ ٚحَر ومجا٫ وؾِ ٢ض ًُى٫ و٢ض ٣ًهغ، وجهاًت وهي ه٣اٍ ًم٨ً الخى٠٢ ٖىض ؤي واخضة مجها ٞو
 .(1)ول٨جها ال ًم٨ً ؤن جٟهم مٗؼولت ٖجها"

ٍُٟض الغبِ في مجاالث ٖلم اللٛت الخُب٣ُي؛ خُض ًض٫ اؾخسضام ؤصواث الغبِ اإلاىاؾبت في مجا٫ حٗلُم و 
٣ت ج٨ٟحٍر ؤزىاء اللٛاث ألاظىبُت، بلى  مه، ألهه ٌؿُ٘ الًىء ٖلى ٍَغ

ّ
٘ مؿخىي اإلاخٗلم ألاظىبي في حٗل مضي ٞع

باء الىٟؿاثُىن في (2)نُاٚت ال٨الم. وامخضث ٞىاثض الغبِ بلى مجاالث الُب الىٟسخي ، خُض ًخىؾِ به ألَا
٨دك٠ الُبِب مضي قضة اإلاغى و  قٟاثه ٖبر مٗالجت اإلاهابحن بالسلل ال٣ٗلي، ؤو الخإزغ في ال٨الم. ٍو

٣ت جيؿ٤ُ ال٨الم في  جُٟٗل ؤصواث الغبِ الالخ٣ت في ٦الم اإلاغضخی. ألن الغبِ اإلاىاؾب في خضًثهم، ًدضص ٍَغ
ت الخىُٓمُت. و٧لما ٖٝغ اإلاخدضر ما ٌؿخد٣ه الىو مً  نضوعَم؛ بٗض ما ٢ض ٣ٞضوا َظٍ ال٣ضعة اللٍٛى

. "ٞالغبِ مغشر ظُض لل
 
ُُٟت الؾخسضام اللٛت، ؤصواث الغبِ، ٩ًىن ٦المه ناثبا وصخُدا ضعاؾت الْى

ا للبدض  ا خاؾما في ؤلاقاعة لٗال٢ت ؤخض ظىاهب اللٛت بالجىاهب ألازغي، ٦ما ٌٗض مىيٖى لٗب صوع  ٍو
ُٟي لخىُٓم اللٛت، واللٛت  ”Functional approach”الىٓغي والخُب٣ُي، ٞضعاؾت الغبِ ظؼء مً الاججاٍ الْى

غ اللٛت ألام، واللٛت اإلايكىصة الشاهُت"في الاؾخسضام، وفي مجاالث الُب الىٟسخي، و   .(3)جٍُى

 اللغىي:  ؤهىاع الشبي

ها٫ ٖلماء اللٛت الٗغبُت ٢هب الؿب٤ في صعاؾت ألانىاث. ومً الٗلماء الٗغب الظًً ٢ضمىا : يالشبي الفىح  -0
الت في صعاؾت ألانىاث ؤبى الٟخذ ٖشمان بً ظجي ّٗ غاب( (4)ه392مؿاَمت ٞ . و٢ّغع في ٦خابه )ؾغ نىاٖت ؤلٖا

، ؤن "الخغ٧اث ؤبٗاى خغوٝ اإلاض واللحن"
 
ا ، وبظل٪ ًخم ؤلاقبإ في (5)ُٞه بػاء ما حٗغى إلاٗاوي الخغوٝ لٍٛى

 الٟخدت م٘ ألال٠، وال٨ؿغة م٘ الُاء، والًمت م٘ الىاو. و٧ل َظٍ الٗال٢اث هٕى مً الغبِ اللٛىي الهىحي. 

                                                           

 .ٖٗالزياد، نسيج النص، ص      ٔ

 .ٗٓٔانظر: عزة، علم لغة النص، ص     ٕ

 ك فهدكللمزيد انظر: فولفجانج ىاينو من، ديًت فيهفيجر، ترمجة فاّب بن شبيب العجمي، مدخل إىل علم اللغة النصي، )الرياض، فهرسة مكتبة ادلل    ٖ
 .ٕ٘ـ(، صٜٜٔٔى/ٔٔٗٔ، ٔالوطنية، مطبعة جامعة ادللك سعود، ط

اليونانية، كىو من أحدؽ أىل األدب، ”Genius“ىو أبو الفتح عثماف بن جٍت ادلوصلي، كاف أبوه موىل ركميان، كرمبا كاف امسو "جٍت" تعريبا لكلمة     ٗ
حو... انظر: جالؿ الدين عبد الرمحن السيوطي، بغية الوعاة ُب طبقات كأعلمهم بالنحو كالصرؼ، كعلمو بالتصريف أقول كأكمل من علمو بالن
 .ٕٖٔ، صٕـ(، جٜٗٙٔى/ٖٗٛٔ،ٔاللغويُت كالنحاة، حتقيق أبو الفضل إبراىيم، )القاىرة: البايب احلليب، ط

 . ٖٖـ(، صٕٓٓٓى/ٕٔٗٔ أبو الفتح عثماف بن جٍت، سر صناعة اإلعراب، حتقيق زلمد حسن زلمد حسن إمساعيل، )بَتكت: دار الكتب    ٘
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ل٠ لم حؿخُ٘ طل٪ البخت، و٦ظل٪ لى ج٩لٟذ ٣ًى٫ ابً ظجي: "ولى عمذ ؤن جإحي ب٨ؿغة ؤو يمت ٢بل ألا
ال٨ؿغة ٢بل الىاو الؿا٦ىت اإلاٟغصة، ؤو الًمت ٢بل الُاء الؿا٦ىت اإلاٟغصة، لخجكمذ ُٞه مك٣ت، و٧لٟت ال 
ل مً ال٣ى٫ والُْى٫... أله٪ بطا بضؤث بالًمت زم ظئذ بٗضَا بالُاء،  ْٗ

ِٞ ججضَا م٘ الخغوٝ الصخاح... هدى 
ٍُ اإلاخ ى٢٘، أله٪ إلاا ظئذ بالًمت جى٢ٗذ الىاو، ٞةطا ٖضلذ بلى الُاء ٣ٞض ها٢ًذ بأزغ ٣ٞض ظئذ بإمغ ٚحر

حن... . هجض مً زال٫ َظٍ البُاهاث الٗلمُت التي ؤؾؿها ابً ظجي ماَُت (1")لٟٓ٪ ؤوله، وزالٟذ بحن َٞغ
ت، بط ال ًهضع اإلاٗجی وال ًخم اإلاٟهىم بال بٗض وظىص الغبِ الخام  الغبِ ويغوعة مغاٖاتها بحن ألانىاث اللٍٛى

ٗٝغ الٗلماء الضزُل  ىا٥ بٌٗ الخغوٝ ًمى٘ وظىصَا بًٗها م٘ بٌٗ، َو بحن ألانىاث في ال٩لمت. َو
ظا  ي ؤن لٟٔ "هغظـ" صزُل ألن ؤوله هىن وظاء بزٍغ عاء، َو والعجمت بطا ٖضم الغبِ في اإلاٟغصة. ٢غع الؿَُى

لجا، والجو، واإلاىجى٤ُ، والجىؾ٤... وبطا الترجِب ٚحر مخىاٞغ في ٧لمت الٗغبُت، و٦ظل٪ لٟٔ مهىضػ، والهى 
، وما مىٗه الٗلماء ؤو ؤَل٤ ٖلحها (2)٧ان اللٟٔ عباُٖا ؤو زماؾُا وزلي مً خغوٝ الظال٢ت ٞةهه لٟٔ صزُل

بت، ؤو وخكُت، ؤو مهملت، ؤو قاطة، ؤو هاصعة.. جغظ٘ بلى زلى الغبِ ؤو الخىاؾب بحن ؤنىاث َظٍ  ؤجها ٧لمت ٍٚغ
ٗض مً الغبِ الهىحي الخىا٤ٞ الخغ٧ي، هدى ٞخذ الم الجغ م٘ الًمحر، وؤ٦ثر الًماثغ َو ال٩لماث، ال ٚحر.

مٟخىح ؤو مًمىم، والاهخ٣ا٫ مً الٟخذ بلى الٟخذ ؤو بلى الًم ؤٌؿغ مً الاهخ٣ا٫ مً ال٨ؿغ بلى بخضاَما. 
"بضال مً "ِلها"، ... ومجها ٦ؿغ 

َ
ها

َ
ُه بضال مً ِلُه، و"ل

َ
اإلاًاٝ بلى ًاء اإلاخ٩لم، وبىاء ومً زمت ٞخدذ الالم، ٣ُٞل: ل

 .(3)اؾم "ال" الىاُٞت للجيـ

ت بٗض عبُها، ًجض ؾٍغ في جضازل ألانىاث بًٗها  (4)وبطا ؤوٗم ؤلاوؿان ُٖيُه في ؾبُل ٞهم ألانىاث اللٍٛى
في بٌٗ. ٞخخضزل ألانىاث اإلاجهىعة التي حهتّز مٗها الىجغان الهىجُان، م٘ ألانىاث اإلاهمىؾت التي ال حهتّز 

ها الىجغان الهىجُان، وهجض ؤًًا اإلا٣ابلت في نٟاث ألانىاث هدى: الى٢ٟي م٣ابل الاخخ٩ا٧ي، والٟمىي مٗ
م٣ابل لؤلهٟي، والكٟىي م٣ابل الىهلي، واإلاهمىؽ م٣ابل اإلاجهىع، والهلب م٣ابل الىاٖم. ِٞؿاٖض جضازل 

ؿّهل ٞهم ؤلاوؿان اللٛت اإلاىُى٢ت بٗض مكِئت هللا  حٗالى و٢ضعجه. ٞؿٝى ًداع َظٍ ألانىاث ٖلى عبُُتها َو
دت الىٟاطة، ٠ُ٦ اؾدُٗاب اإلاٗجی مً َظٍ ألانىاث، ول٨ً اللٛىي اإلادلل ٌٗٝغ ؾغ َظا  ؤلاوؿان طو ال٣ٍغ
خماص ٖلى وظىص الغبِ بحن َظٍ الٟىهُماث، ألن ألانىاث مغجبت بازخالٞها، وال جدىي  الٟهم ؤهه اٖخمض ٧ل الٖا

ث. "الخٟغ٢ت بحن ألانىاث حٗخمض ٖلى ما بطا ٧ان الهىجان ًم٨ً مٟغصجان ٖلى ؤنىاث مدكابهت في الهٟا
 . (5")جدذ الٓغوٝ الىاخضة ؤن ٌٛحرا مٗجی ال٩لمت ؤو ال..

ا ٞدؿب، بل امخض بلى جىاٞغ الخغوٝ في  (6)ال ج٣خهغ هماطط ٖىهغ الغبِ في ألانىاث ٖلى ما ؾب٤ ط٦َغ
ذ  ٘. ال٩لمت، وهي اإلاٟغصاث التي ٢غبذ مساعط ؤنىاتها ؤو ٦َغ

ُ
ألاطن الؿلُمت مً مىؾ٣ُاَا هدى: الَهْعس

كاف  كاف، وؤلابٚغ ٚغ والٛغابت مً ألا٢ىا٫ هدى: الُغمى١ بض٫ الُحن، والاؾخمها٫ بض٫ ؤلاؾها٫، وألَا
 ، ٟت جغوي ًٖ ٖل٣مت الىدىي، ٢الىا: بهه ؾ٣ِ ًٖ خماٍع بض٫ الكٟاء، و٢ض ط٦غوا ؤمشالها في ٢هت ٍَغ

                                                           

 .ٖ٘ابن جٍت، ادلرجع السابق، ص     ٔ

ـ(، ٜٜٓٔى/ٓٔٗٔ، ٔكللمزيد عن ضركرية الربط بُت ادلفردات انظر: إبراىيم أنيس، األصوات اللغوية، )القاىرة: مكتبة األصللو ادلصرية، ط    ٕ
، ٔمل الكتب احلديث، كجدارا الكتاب العادلي، ط؛ كخلدكف أبو اذليجاء، فيزياء الصوت اللغوم ككضوحو السمعي، )إربد: عاٖٕٗص

 .ٕ٘ٔـ(، صٕٙٓٓى/ٕٙٗٔ

 .ٖ٘ٔـ(، صٕٚٓٓى/ٕٛٗٔ، ٔللمزيد انظر:حساف دتاـ، اجتهادات لغوية، )القاىرة: عامل الكتب، ط    ٖ
 . ٜٔللمزيد انظر: أنيس، األصوات اللغوية، ص    ٗ

 .ٛٙٔعمر، دراسة الصوت اللغوم، ص    ٘

ركؼ كثَتة، منها: قرب سلارج أصوات الكلمة، ضلو اذلعخع اسم شجرة، كالسجسج أم األرض الصلبة، كالبُػَعاؽ، أم للسحاب، أسباب تنافر احل   ٙ
 .ٓٔـ(، صٜٜٛٔق/ٜٔٗٔ، ٔكلفظة اخلنشليل، أم السيف.. انظر: راجي األمسر، البالغة العربية الواضحة، )بَتكت: ادلكتبة الثقافية، ط
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ْ
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. ٞال٩لماث: "ج

ىا" ٧لها ٚضث ٚحر ٞهُدت لٗضم وظىص الغبِ الهىحي الالث٤ بحن ؤنىاتها. ُٗ َ
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ْ
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ْ
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ت ججم٘: يلشبي الترهيبا -6  بحن ٧لمخحن ٞإ٦ثر في الؿُا١، وجد٤٣ لها  الغبِ التر٦ُبي ٖباعة ًٖ عابُت مٗىٍى
ت واللُٟٓت التي جخًاٞغ ظمُٗها، مً ؤظل ال٨ك٠ ًٖ َبُٗت َظٍ  ت خؿب ال٣غاثً اإلاٗىٍى ُٟت هدٍى ْو
غي ال٩اجب  ى مؿخىي ظاء بزغ ال٩لمت، ٍو ت. َو ت. ٣ً٘ التر٦ُب مجزلت َاصٞت في الضعاؾاث اللٍٛى الغابُت اإلاٗىٍى

ت في  لُت لضي حكىمؿ٩ي، بط ال مٟغ للٛت مً لٛاث ؤلاوؿان مً ؤهه مما حّٗض ٧لُاث لٍٛى الضعاؾاث الخدٍى
ت خىيا للمٟغصاث؛ ٞةن ماَُت َظا ال٩لماث جٓهغ ٖىضما عجبىاَا في ؾل٪  التر٦ُب. وبطا ٧اهذ اإلاٗاظم اللٍٛى

هم، ٞةهه التر٦ُب. وهٓغا ؤن اللٛت في ٧ل مجاالتها ؤصاة ٌؿخسضمها اإلاجخم٘ للمبالٛت ؤو الاجها٫ مً بحن ؤهٟؿ
٣ت زانت ختی جبرػ الضاللت التي ويٗذ اللٛت مً ؤظلها. اٖخجی الٗلماء  ًجب جغجِب َظٍ اإلاٟغصاث بٍُغ
ت ججغي وعاء  بالغبِ التر٦ُبي اٖخىاءا ٦بحرا، و٧ل الجهىص اإلاًيُت التي ٢ًاَا الٗلماء في الضعاؾاث اللٍٛى

بِ التر٦ُبي. ٞهظٍ ال٨ٟغة زابخت لضي الىداة جد٤ُ٣ الغبِ في التر٦ُب، بط ال جُٟض الجملت بطا زلذ مً الغ 
وهي ؤًًا الٗمىص ال٣ٟغي في اليكاَاث الٗلمُت مً صون الاؾخصىاء. ٣ٞض يإع ؤلامام الجغظاوي هٓم ال٩لماث 
في التر٦ُب جغجِب الًٟت في الؿل٪. ٞةن َظٍ الٗملُت بطن، حؿُتهضٝ مجها الجىصة والجما٫، وهي ال جإحي 

ت. وبال ٞةن الغوه٣ت ٖكىاثُت، بل ًخم بىي٘  ٣ت مى٣دت م٣بىلت في ٦خب ال٣ىاٖض اللٍٛى الترا٦ُب ٖلى ٍَغ
ججاهب َظا الٗمل الٟجي. "واٖلم ؤن مشل واي٘ ال٨الم مشل مً ًإزظ الًٟت ُٞظًب بًٗها في بٌٗ ختی 
جهحر ٢ُٗت واخضة". و٢ا٫ ؤًًا: " ..مٗلىم ؤن لِـ الىٓم ؾىي حٗل٤ُ ال٨الم بًٗها ببٌٗ، وظٗل بًٗها 

 .(2)ؿبب مً بٌٗ"ب

حكحر الجملت الٟٗلُت اإلابضوءة بالٟٗل اإلاًإع بلى الخجضًض والاؾخمغاع، والجملت اإلابضوءة بالٟٗل اإلااضخي جض٫ 
ٟىا الجملت الاؾمُت ٞةجها جض٫ ٖلى الشبىث، وبطا ٧اهذ الجملت  ٖلى مطخي خضور ٖمل في و٢ذ مطخی. وبطا ْو

، ٞمغاٖاة َظٍ ال٣ىاٖض اإلاى٣ُُت ج٣ىي (3)ط٦غ الٟاٖلمبيُت للمجهى٫ ٞةن َىا٥ ؤؾبابا جضٖى بلى جغ٥ 
ت وظىص الترجِب بحن  جإؾِـ ٖىهغ الغبِ في السُاب ؤو الىو. ومما ًد٤٣ الغبِ في الترا٦ُب اللٍٛى
ت في جيؿ٤ُ الجملت ؤو الىو. ال ًإحي بٗض خغوٝ الجغ ٞٗل، وال  ت اإلاىيٖى اإلاٟغصاث خؿب ال٣ىاهحن اللٍٛى

، واإلاًاٝ بلُه بٗض اإلاًاٝ، وؤظحز وعوص بٗض خغوٝ الجؼم اؾم، ووظ ب ط٦غ الهٟت ٣ٖب اإلاىنٝى
ت في  ألاؾماء وألاٞٗا٫ بٗض بٌٗ ألاصواث ٚحر مسخهت. وبطا ٖاعى مخدضر ٢اهىها مً َظٍ ال٣ىاهحن اللٍٛى
مى٘ اؾخٟاصة الجملت ؤو  جغجِب مٟغصاجه؛ ٞةن طل٪ ًاصي بلى السلل والايُغاب في السُاب ؤو الىو، ٍو

 جيؿ٤ اإلاٟغصاث مً ؤظلها. الىو التي 

ًغي الباخض ؤال ًسخخم َظا اإلاُلب بال بظ٦غ ما ًخٗل٤ بالغبِ اإلاٗىىي. بط الضاللت ٕٞغ ؤؾاؽ : الشبي الذاللي. 5
مً ٞغوٕ ٖلم اللٛت الخضًض، وجغج٨ؼ ظهىص الباخشحن ٖلى َظٍ الٟغوٕ ألاعبٗت: )ألانىاث، واإلاٟغصاث، 

ب ما حكحر بلُه مً ؤلاًداءاث والضالالث. وبطا ٣ٞض الغبِ اإلاٗىىي في والترا٦ُب، والضالالث(، بإ٦ملها، بؿب
السُاب؛ ٞال ج٣ضًغ ل٩ل ما ؤٞىاٍ اإلاخدضر مً الجهىص البالٛت في خضًشه. ج٨ّبض ٖلماء البالٚت الٗغبُت ج٨بضا 

ت  جإؾِـ ٦بحرا بالغبِ الضاللي، ٞٗلىم البالٚت الشالزت: البُان، واإلاٗاوي، والبضٌ٘؛ ويٗذ مً ؤظل مٗٞغ
ت. ُٞىي٘ الدكبُه، والاؾخٗاعة، وال٨ىاًت في ٖلم  الغبِ الضاللي في الجملت بٗض مُاب٣ت ال٨الم لل٣ىاٖض الىدٍى
البُان، لكضة الخ٣اعب بُجها. ٞالدكبُه ًهبذ اؾخٗاعة بٗض خظٝ خٝغ الدكبُه وؤخض َغفي الدكبُه، م٘ 

ض به الػم ط٦غ ؾمت مً لىاػم الُٝغ اإلادظٝو لدكحر بلُه. وال٨ىاًت حكبُ ه في ألانل بط هي لٟٔ ؤَل٤ وؤٍع

                                                           

 .ٚٙـ(، صٜٜٙٔق/ٙٔٗٔ، ٗئص علم ادلعاين، )القاىرة: مكتبة كىبة، طزلمد زلمد أبو موسى، خصا   ٔ

 .ٖٙٔصق(؛ ٖٓٛٔ\ـٜٓٙٔ، ٙ)القاىرة: مكتبة زلمد علي صبح كأكالده، طعبد القاىر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،      ٕ

 .ٜٙ، صٕـ(، جُٜٔٛٔب، )القاىرة: أسباب توفيف ادلفعوؿ الذم مل يسم فاعلو أم مجلة ادلبٍت للمجهوؿ انظر: عباس حسن، النحو الوا   ٖ
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٠ُ الدكبُه في ال٨الم  ىت جض٫ ٖلى مى٘ ألانل. ٞمى٠٢ جْى مٗىاٍ م٘ ظىاػ بعاصة طل٪ اإلاٗجی، بال ؤن ال٣ٍغ
اث  ًسخل٠ ًٖ الاؾخٗاعة، وبطا صٖذ الخاظت بلى ال٨ىاًت ٞال ًىىب ٖجها الدكبُه ؤو الاؾخٗاعة. ٞهظٍ اإلاىيٖى

غ ال ٩ًىن حكُٛلها اٖخبا ٠ لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ عبُُت في الىو؛ ألجها ٧لها حؿعى وعاء جهٍى َُا، بل جْى
ب ال٣ًاًا البُٗضة، واؾخ٣غاع الضالالث الخؿُت.   البُاهاث، وج٣ٍغ

اًت  اث ٖلى ٖع ٗخمض اؾخسضام َظٍ اإلاىيٖى ًدخىي ٖلم اإلاٗاوي ٖلى السبر وؤلاوكاء، وال٣هغ، والىنل. َو
لخضًض. ٞاإلاى٠٢ الظي ٌٗض اإلاخل٣ي ُٞه زالي الظًَ ًسخل٠ ٖما لى اإلاى٠٢ الؿُاقي الاظخماعي للىو ؤو ا

حر ؤلاوكاثُت؛ ٧ان ل٣ًاء ؤَضاٝ   إلادخىي الىو. وج٣ؿُم الجمل بلى ؤلاوكاثُت، ٚو
 
، ؤو مى٨غا

 
٧ان مترصصا

ؿخسضم ال٣هغ والىنل لخد٤ُ٣ الازخهاع ؤو الغبِ اإلاٗىىي في الىو. (1)عبُُت بحن الجملت ؤو الٗباعة ، َو
اث اإلاضعوؾت ُٞه؛ هدى: وؤما  ت ٖبر اإلاىيٖى ٖلم البضٌ٘ ٞةهه ٌٗض ٖلما حهخم باإلادؿىاث اللُٟٓت واإلاٗىٍى

، والخىعٍت، والُبا١، واإلا٣ابلت، وجإ٦ُض اإلاضح بما ٌكبه الظم، وجإ٦ُض الظم بما ٌكبه (2)الجىاؽ، والسج٘
حن الىو لٟٓا ؤو مٗجی؛ ٣ٖب مُا ت اإلاضح، وؤؾلىب الخ٨ُم. ٧لها حٗمل في جٍؼ ب٣خه بال٣ىاٖض الىدٍى

اث الىو ؤو ال٨الم في جإؾِـ الجما٫ والجىصة بحن ألالٟاّ واإلاٗاوي.  ُت. وحؿاهض َظٍ اإلاىيٖى  والهٞغ

 الذساظت الخىبيليت للشوابي اللغىيت في ظىسة الفيل

" 
َ
ُْ  جغَ  لْم ؤ ٦ 

َ
٠  َٗ  * ا ؤبابَُل َحر   ْم ٖلحِه  َل َؾ وؤعْ  * في جًلٍُل  َْم ٦َُض  ْٗل ًْج  ؤلْم  * الُِٟل  بإصخاِب  َ٪ ل عبُّ ٞ

َ
 غمحهْم ج

  * جٍُل سمً  اعةٍ ذَج بِ 
َ
 (5-1* )ؾىعة الُٟل: مإ٧ى٫ٍ  ٦ٗه٠ٍ  جٗلهْم ٞ

صعاؾت َظٍ الؿىعة بالىٓغ بلى الغبِ ؤو اإلاالبؿت بُجها وبحن آلاًت ألازحرة في ؾىعة ٢َغل التي ؾب٣تها،  بضؤج
" ٍٝ ل آلا  وهي ٢ىله حٗالى: "الظي ؤَٗمهم مً ظىٍٕ وآمجهم مً زى ًّ ٖلى 5ًت )ؾىعة ٢َغ ( هجض ؤن هللا ًم

لى ٢بُلت ٢َغل ٖلى وظه زام في َظٍ ال٣ُٗت ال٣غآهُت بةُٖائهم اإلاإ٧ىالث وا٢خىاٖهم بها  الٗغب ٖاما، ٖو
ٛىحهم بؿببها مً الجٕى الظي ًجٗل ؤلاوؿان يُٟٗا ولئُما. ٦ما َمإجهم هللا مً السٝى  بػاء جىاولها، َو

بت. ٞهاجان وٗمخان ُٖٓمخان، بطا خ هل ٖلحهما ؤلاوؿان ٞةهه في ٚاًت الٟغح والابتهاط. ألن ألامً ًجٗل والٖغ
سُِ إلاؿخ٣بله الؼاَغ بػاء الكب٘. بضؤ هللا حٗالى ؾىعة الُٟل لخ٩ىن قاَضة  ؤلاوؿان ًخ٨ٟغ ٦ما ًيبػي، ٍو

ِـ 
ّ
ت الظي بجی ال٣ل ى هجاخهم مً ٦ُض مل٪ نىٗاء ؤبَغ ل. ؤال َو مئىان الظي حِٗل ُٞه ٢َغ ٖلى ألامً والَا

ت إلاا عؤي ٦ثرة جىظه الىاؽ بلحها؛  (،3)بهىٗاء وؤعاص ؤن ًهٝغ حج الٗغب بلُه. ٞإعاص ؤن حهضم ال٨ٗبت اإلاكٞغ
وما ج٨دؿبها الٗغب مً الًٟل في اإلاجاالث الا٢خهاصًت، والضًيُت، والاظخماُٖت بؿبب وظىص َظا البِذ 

الاؾخٟهام خٝغ الىٟي "لم" لخض٫ ٖلى الخغام ٖلى ؤعيهم. ٞبضؤ هللا آلاًت ب٣ىله "ؤلم جغ"  ظاء بزغ َمؼة 
                                                           

ُب إطار السياؽ كادلقاـ، (utterance)يتحدد بشركط صحتها كادلدلوؿ احلرُب لكلماهتا، ُب حُت يتحدد معٌت العبارة   (Sentence)معٌت اجلملة    ٔ
ملة أكثر التصاقا بالسيمانتيكية كيشمل ذلك العالقة بُت ادلتكلم، كادلخاطب، كالزماف، كادلكاف، كما يرمي إليو ادلتكلم من قصد. فاجل

(Semantics) ُب حُت تتصل العبارة بادلعٌت الربامجاتيكي(Pragmatic meaning) ،الذم يستخلص من ادلقاـ كىوية ادلتكلم، كادلخاطب
للغة العربية، )بَتكت: دار الفكر، كالعالقات الزمانية، كادلكانية، للعبارة كغاية اخلطاب. شاىر احلسن، علم الداللة السمانتيكية كالربامجاتية ُب ا

 . ٜٔـ(، صٕٔٓٓ/ٕٕٗٔ، ٔط

تلقي، كتثَت للسجع ُب البالغة العربية أنواع كثَتة، منها ادلطرؼ، كالتصريع، كادلشكل، كادلضارع، كلكل  منها امتيازات داللية تؤكد ادلعٌت ُب ادل     ٕ
عة. للمزيد انظر: زلمد بن عبد الرمحن بن عمر اخلطيب القزكيٍت، اإليضاح ُب علـو احلماسة كاإلدراؾ الغريبة فيو، فضال عن أهنا تسانده ُب ادلت

 .ٜٛـ(، صٜ٘ٛٔ/ى٘ٓٗٔ،  ٔالبالغة،)قم: مطبعة األمَت، ط

 مثلها دللك  كىي كنيسة مل ير مثلها ُب زماهنا بشيء من األرض، ككاف نصرانيا، ٍب كتب إىل النجاشّي: إين قد بنيت لك أيها ادللك  كنيسة مل يُػنْب       ٖ
كاف قبلك، كلست مبنتو حىت أصرؼ إليها حج العرب، فلما حتدثت العرب بكتاب أبرىة ذلك إىل النجاشي، غضب رجل من النسأة، فخرج حىت 

كاـ األنصارم القرطيب، اجلامع ألحٍب خرج فلحق بأرضو..."للمزيد انظر: أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد  –أم أحدث  -أتى الكنيسة، فقعد فيها 
 .ٛٛٔ، صٕٓالقرآف، ج
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٤ للغؾى٫ بلى اؾخمإ َظٍ  ًال ًٖ طل٪ ٞةن َظا الخٗبحر حكٍى غ والخىبُه، وهٟي الك٪ والالخباؽ. ٞو الخ٣ٍغ
الخاصزت، و٠ُ٦ هجى هللا بِخه مً ٦ُض الٗىاصًً ال٨ٟغة. "وخًىع الؿام٘ واضر في الىو في ق٩ل الًمحر 

٪( ص ى اإلاٗجّي ٦ظل٪ باالؾخٟهاماإلاساَب في آلاًت ألاولى )عبُّ ا مً آلاًت بط هي ٞاجدتها، َو . زم ط٦غ (1")ون ٚحَر
٣ُا لهم  -وهللا ؤٖلم-الٗضو وؤَل٤ ٖلحهم ؤصخاب الُٟل صون )ظماٖت الُٟل( ألجهم  اجسظوا زماهُت ألاُٞا٫ ٞع

م. وػٖمىا ؤن ال٣ىة الُٗٓمت التي ظبلذ ألاُٞا٫ ٖلحها حؿاهضَم في جبضًض ال٨ٗبت وج ا. وع٧ىب في ؾَٟغ ضمحَر
بت ٖلحهم  ألاُٞا٫ ؤًًا ٌكحر بلى بُكتهم، خُض اٖخاص الٗغب بغ٧ىب الجمل والخهان، ٞهظٍ الٗاصة ٍٚغ

 وبؿببها ًخد٤٣ ؤصخاب الُٟل الٟىػ ٖلى الٗغب.

ى الغبِ السُي الخخابعي الظ٦غي، والغبِ السُي  اعجبُذ آلاًت ألاولى والشاهُت ٖلى خؿب ٢اٖضة الغبِ، َو
ٗجي ال٣اٖضة ألاولى )الغبِ السُي الخخابعي الظ٦غي( عبِ ألاخضار ؤو الخغ٧اث خؿب حٗا٢بها ٖلى اإلاى٣ُي. وح

في الؼمً الخ٣ُ٣ي ؤو  chronologyمدىع الؼمً، خُض ًىا٤ٞ ؾغص ألاخضار في الىو جخالحها ال٨غوهىلىجي 
اجي ٣ت إلاا ط٦غ ُٞما بٗض. و (2)الٟحًز حٗجي ال٣اٖضة الشاهُت )الغبِ . ٞجٗل آلاًت ألاولى م٣ضمت للشاوي وهي حكٍى

ظٍ الٗال٢ت ؤؾاؾها  ً اإلاخخابٗحن، َو السُي اإلاى٣ُي( الغبِ الظي ٌٗخمض هٕى الٗال٢ت في الجم٘ بحن الٗىهٍغ
ت (.3)الؿببُت خُض ج٣ىمان ٖلى . و٧اهذ آلاًت الشاهُت جى٦ُضا وجغؾُسا لؤلولى. وجخ٤ٟ الجملخان في البيُت الىدٍى

ل الؿام٘ ٖلى الدؿلُم بمًمىهه. واعجبُذ آلاًت باؾخسضام ألاصاة اإلابهمت الاؾخٟهام الظي ًغمي بلى خم
وجمخض ٖغوة الاعجباٍ في آلاًت التي  )٠ُ٦( ٞجىاب َظا الاؾخٟهام هي ب٣ُت آلاًاث الىاعصاث في َي الؿىعة.

جبحن ملسو ما خضر ٖلى ؤصخاب الُٟل، 
وهي جمشل ٖالم السُاب الضازلي ؤو زبر 

ضاًت آلاًت الشالشت ؤصخاب الُٟل، و٧اهذ ب
ظىابا لالؾخٟهام الًمجي الظي ؾب٤ ط٦ٍغ في 
آلاًت الشاهُت، ظٗل ٦ُض ؤصخاب الُٟل في 
جًلُل، ٠ُ٦ ٧ان طل٪؟ وظاء بالخٟهُل: 
 ًْ ا ؤبابَُل جغمحهْم بذجاعٍة م عؾَل ٖلحهْم َحر 

َ
"وؤ

. زم عبِ بحن 4-3ِسجٍُل" ؾىعة الُٟل آلاًت 
٫: "ٞجٗلهم آلاًخحن وآلاًت ال٣اصمت بالٟاء و٢ا

. والغابِ ٦5ٗه٠ مإ٧ى٫" ؾىعة الُٟل آلاًت 
بحن الجملخحن عابِ ؾبب بىدُجت ؤّصاٍ عابِ 

 الٟاء. ٩ُٞىن بىاء الؿىعة ٦ما ًلي: 

ت جيسج السٍُى التي ًخىؾل بها ال٨ٟغ في جىُٓم  هجض الغوابِ التر٦ُبُت في َظٍ الؿىعة، وهي وؾاثل لٍٛى
 مغ٦با 

ّ
ىض اإلاخ٣ّبل م٩٨ٟاٖىانغ ٖالم السُاب ٖىض البار . ٞخمشلذ آلاًت ألاولى "ؤلم جغ ٠ُ٦ ٢ٗل عب٪ (4)ٖو

ى ٢هت  ما ٖلى الىو، جبحن لىا مًمىن الىو، خُض ط٦غث اإلاىيٕى اإلاضعوؽ َو
َ
ل ْٗ بإصخاب الُٟل" م

ؤصخاب الُٟل، ٞةَال١ َظا الاؾم ٣ِٞ بقاعة بلى ٧ل ما جًمىخه الؿىعة. ٦ما ال هخجاَل ًٖ اإلاى٢٘ 
ى الاعجباَي ًدله ال لٟٔ ألاو٫: "ؤلْم" في الىو، بط َى هبراؽ ٌؿُ٘ ٖلى ما ؤعاصٍ ال٣اصخي ججاٍ اإلاخل٣ي. َو

م والالخباؽ ًٖ الخاصزت اإلاغوٍت  ٘ الخَى ًد٨م ٖلى جغجِب ؾاثغ ال٩لماث، وج٩ىهذ مً الاؾخٟهام، والىٟي لٞغ

                                                           

 .ٙٙانظر األزىر، ادلصدر السابق، ص     ٔ

 ٙٗاألزىر، ادلصدر السابق، ص    ٕ

 .ٛٗ، صادلصدر السابقاألزىر،    ٖ

 .ٖـ، صٕٕٔٓ، ٜٔ، السنة ٚٚ، رللة الكلمة، العدد اإلسالميوف كحتديات ما بعد الربيع العريبزلمد زلفوظ،  -ٕٛ ، صادلصدر السابقاألزىر،     ٗ
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بٗضَا. و٢ٗذ بحن آلاًاث في الؿىعة. وجيخهي آلاًت ألاولى بُض ؤجها في الى٢ذ هٟؿه مىُل٤ للخل٣اث الخالُت 
ت ؤ٣ُٞت  ها الٗال٢اث التي جد٨م اهخٓام آلاًاث، ٞهظٍ ٖال٢اث اهدكاٍع الشاهُت وما جالحها ٖال٢اث جسال٠ في هٖى
غن٠ الخل٣ت بلى ظاهب آزغ لخ٩ّىن ٖاإلاا ممخضا َى ٖالم 

ُ
ج٠ًُ ظضًضا مً خُض ؤلازباع ؤو البُان، ولظل٪ ج

 ٖمىصًت مخ٨شٟت في هىاة واخضة هي ؤلاؾىاص.الىو. وؤما الٗال٢اث صازل آلاًت ٞهي 

ت اإلاغتهىت بالًغوعة، لٓغوٝ الؼمان " بن الؿغ في َظٍ ال٣ضعة ٨ًمً في حٗالي الىو الضًجي ٖلى ألاٞهام البكٍغ
ضهاٍ  ُّ ضٍ ٞةهه ؾُدُذ لىا بم٩اهُت الٟهم اإلاخجّضص في ٧ل ػمً، ؤما بطا ٢ واإلا٩ان، ٞةطا ؤب٣ُىا الىو في ججٍغ

ت-ؿ٩ُىن ب٣ُىص البِئت ٞ  للكغوٍ السانت بخل٪ البِئت -٦ؿاثغ ألاًضلىظُاث البكٍغ
 
، ومغتهىا

 
 ومدضوصا

 
 .ما٢خا

غوي ًٖ ٖبض ًُ ٞةن الضَغ  ،ال جٟؿغوا ال٣غآن"هللا بً ٖباؽ الظي اقتهغ بل٣ب جغظمان ال٣غآن ٢ىله:  وفي َظا 
ا، خ٣ُ ".ًٟؿٍغ ٣ت ؤن ٞهم ألاظُا٫ اإلاخإزغة وفي َظا ال٣ى٫ بقاعة ط٦ُت بلى الخ٣ُ٣ت التي ال ًم٨ً به٩اَع

م مً ٢غب َظٍ لؼمً الجزو٫، وبٗض  لل٣غآن ؾخ٩ىن ؤٖم٤ وؤقمل مً ٞهم ألاظُا٫ اإلاخ٣ضمت، ٖلى الٚغ
 بمؿخىي الٗلم وال٣ٗى٫ في طل٪ الؼمً، ووٗلم ؤن 

 
ألازغي ٖىه، طل٪ ؤن ٞهم ال٣غآن في ػمً ؾ٩ُىن مكغوَا

 م٘ ج٣ضم الٗلم وهطج ا
 
 .28"ل٣ٗل البكغي ج٣ضم الؼمان ًخىاػي ٚالبا

 الخاجمت

جمذ ٦خابت َظا البدض مٛؼاٍ ج٣ضًم الضعاؾت الخُب٣ُُت للغبِ اللٛىي التر٦ُبي في مًماع الىهىم الضًيُت. 
م الؿاطط ؤن الغبِ  حن ال٣ضامى، بط ًٖؼ واؾتهلذ الىع٢ت بظ٦غ اإلاهُلخاث اإلاتراصٞاث للغبِ في ؤٖما٫ اللٍٛى

ه، وؤلامام الجغظاوي، والٗاثض ٖىض مهُلر مؿخىعص مً اللؿاهُاث الخضًشت. ٞا لغبِ َى الخٗل٤ُ لضي ؾِبٍى
الؼظاجي، والظ٦غ لضي ؤبي ٖلي الٟاعسخي. زم اهُل٣ذ الىع٢ت بلى الضعاؾت اإلا٣اعهت بحن الغبِ والاوسجام بط 
ا ٧ل مً  ٦الَما مخىاعصان في الضعاؾاث الضاللُت اإلاٗانغة بالخباص٫. وظاء بزغ طل٪ ٞىاثض الغبِ التي ٌؿدشمَغ

البار واإلاخل٣ي، خُض هجض الغبِ مُٗاعا الػما في وي٘ الىو اإلا٨خىب ؤو اإلا٣غوء. وط٦غ ٣ٖب طل٪ ؤهىإ 
الغبِ الشالزت: الغبِ الهىحي، والتر٦ُبي، والضاللي. وازخخمذ الىع٢ت بخىيُذ مٗجی ؾىعة الُٟل مً ال٣غآن 

هغ بجالء بٌٗ اإلاٗاوي اإلاسخُٟت ت. ْو م ٖلى متن الغوابِ اللٍٛى ًٖ الىاؽ بمؿاٖضة جُب٤ُ الغوابِ  ال٨ٍغ
ت في الؿىعة.  اللٍٛى

ياث  الخـى

 ًىصخي الباخض في جهاًت َظا الٗمل بما ًلي:

 .الغبِ اللٛىي ؤصاة ممخاػة في جٟخِل واؾخسغاط اإلاٗاوي اإلاسخُٟت في الىهىم الضًيُت 

 .ؾب٤ ط٦غ الغبِ اللٛىي في ٦خب الترار بال ؤهه مخبٗثر في ؤَُاء ال٨خب 

 ُت ؤلاؾالمُت ؤعى زهبت لخُب٤ُ الغبِ اللٛىي.ال٨خب الضًي 

 




