
22122121431 239 22123927522121431 

 

151214292951432 

 

ِ  َٔ ايّٝٛ اشبطاب يظاْٝات أٚ ايٓص عبٛ ٜعذ  ٞ  ايبشمح  صبما٫ت  أٖم ٔ  ايٓصمٛ   ٭ْمٛا   املكاسبم١  ايًظماْ  سٝمح  َم

٘  يًخطماب  ايعًٝا ا٭ب١ٝٓ عٔ ايهؼف إىل تٗذف ذب١ًًٝٝ آيٝات َٔ ٜكذَ٘ ٚايتذاٍٚ،مبا ٚايٛظٝف١ ايب١ٝٓ  ٚايفهشٜم١  ايؼمه١ًٝ  ،َٚهْٛاتم

 ٚعممذّ بايتخممايف تممِٖٛ َتعممذد٠ َٛضممٛعات عًمم٢ حيٝممٌ بؼممهٌ ايذ٫يمم١ تتهجممف أٜممٔ ا٭دبممٞ ايممٓص صبمماٍ يف خباصمم١ ، ٝمم١ٚاإلقٓاع

ٞ  ايبعمذ  ٖزا ض٤ٛ أسٝاْا،ٚيف ا٫ْظذاّ ٍ  يًٓصمٛ   ايدلاغُمات  اإلقٓاعٝم١  ايبٓٝم١  خصما٥ص  اطتهؼماف  ايتطبٝكٝم١  ايذساطم١  ٖمزٙ  ذبماٚ

٘  يف َتُٝمض  ّصْم  َكاسبم١  خ٬ٍ َٔ ايؼابٞ ػعش يف اسبذاد١ٝ ٚٚظا٥فٗا ٘  بٓا٥م ٛ  ٚتؼمهً ٕ  فًظمف١  ْمص : ٖم  َظمتذًٝا  ، املكمذغ  ايجعبما

ِ  ضم٤ٛ  يف فٝ٘ ايٓصٞ ا٫ْظذاّ ع٬َات ٔ  ايم   اسبذٜجم١  ٚايتذاٚيٝم١  ايًظما١ْٝ  املكم٫ٛت  أٖم ٔ  متهم  اشبطماب  أغمشا   عٓمذ  ايٛقمٛف  َم

ٚ  ٚازبذٍ ٚاسبٛاس ٚايظشد ايٛصف َجٌ ا٭طاط١ٝ ايؼعشٟ ٌ  ايمٓص  فٝغمذ ٙ  بتمذاخ  دا٫ سذادٝما  إقٓاعٝما  فعم٬  ا ٚا٭غمش  ايبٓم٢  ٖمز

٘  ببٓما٤  ايمٓص  ٜكّٛ ريو طبٌٝ ،ٚيف املتعذد٠ ايٓظك١ٝ باختٝاساتٗا ايًغ١ تصكًٗا ٚدٛد١ٜ ٚفًظف١ فهش١ٜ س١ٜ٩ عٔ ٜٓافح  يف إطمذلاتٝذٝت

 .ايبشح ٖزا عٓ٘ طٝفصح مما اهلادف١ ايذلنٝب١ٝ َٔ ْظل ض٤ٛ

 

ٔ  تٓطًل إٔ ع٢ً اشبطاب ذبًٌٝ يف ايذساطات دسدت  َم

 نممايعٓٛإ ايٓصمم١ٝ ايبٓٝمم١ يف ْات٦مم١ إطممذلاتٝذ١ٝ فضمما٤ات

 ايذاخًٝمممممممممم١ ٚاملٛاضمممممممممم  ٚاشبامتمممممممممم١ ٚاملكذَمممممممممم١

 املعطٝات ٚصف يف دض١ٝ٥ مبعطٝات ايظُٝه١،َظتٓذذ٠

 يف ايممٓص بعممام باإلساطمم١ إدسانٗمما ٜظممُح ايمم  ايهًٝمم١

 ٚصممف خمم٬ٍ َممٔ تشابطمم٘ تأنٝممذ ثممِ ، ايهًٝمم١ صممفت٘

 َظمممتٜٛٞ يف ٛعٗممماْ ،ٚذبذٜممذ  ا٭دمممضا٤ بمممن ايع٬قممات 
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ٍ  ضمشٚس٠  ٜ٪نمذ  ،ممما  ٚايعُل ايظطح  بايٛصمف  ا٫ْتكما

ٍ  إىل ايضمٝل  ازبًُم١  صباٍ َٔ ايٓشٟٛ ٘  أسسم   صبما  ميجًم

 اإلفصمما  باطممتطاعتٗا ايمم  ايٓصمم١ٝ صممٛست٘ يف اشبطماب 

 .(1)ٚايفعٌ ٚايتأثرل

 َممٔ مجًمم١ عًمم٢ ٚاْظممذاَ٘ ايممٓص بٓمما٤ ٜشتهممض

 أبٓٝتممم٘ ٚت٬سمممِ تهاًَممم٘ ذبكمممل ،(2)ايٓصممم١ٝ ايعٓاصمممش

                                                           

ٟ  يًمٓص  أدش١َٝٚ عبٛ" ، طعذ َصًٛ ، ( 1)  اطم١ دس ، ايؼمعش

 املصمممش١ٜ اهل٦ٝممم١ ، فصمممٍٛ صبًممم١ ،" داًٖٝممم١ قصمممٝذ٠ يف

( 1)1عمممذد ، 16 صبًمممذ ، ايكممماٖش٠ يًهتممماب، ايعاَممم١

 ا٭ٍٚ ا٫ٖتُمممممماّ إٔ َعًممممممّٛ. 153  ،(1997)،

 ٫ْم   اٜٛايذ َ  ناْت ْصٞ عبٟٛ ٚصف قٛاعذ بإسطا٤

٘  يف  Quand une grammaire de texte est elle plus دساطمت

adequate q une grammaire de phras ,langage,p26 . 

ٌ  َٔ ايٓص١ٝ ايب١ٝٓ تشابط  ٜعين ايظبو أٚ ا٫تظام (    2)  ايمذاخ

 ٚسبممط ٚتٓعممِٝ سصممف يف تظممِٗ ػممه١ًٝ أدٚات بفضممٌ

 سمممشٚف ٚظٝفممم١ َجمممٌ ٚاملكممماط  ٚايفكمممشات ايذلانٝممم 

 ايٓصمم١ٝ ٚاإلسمما٫ت املعذُممٞ ايتهممشاس ٚآيٝمم١ ، ايعطممف

 ُاطممموايت فمممٝعين اسببمممو أٚ ا٫ْظمممذاّ أَممما املختًفممم١،

 َظممت٣ٛ يف يًخطمماب ٚايكضممٟٛ ٚاملٛضممٛعٞ ايفهممشٟ

 ا٭طاطمم١ٝ ايذ٫يٝمم١ ايع٬قممات عُممٌ خمم٬ٍ َممٔ ايذ٫يمم١

 ٚايتفصممٌٝ ٚاإلمجمماٍ ٚاشبصممٛ  ايعُممّٛ ع٬قمم١ َجممٌ

 ايممم  ايظمممٝاقٞ ايذلابمممط ٚأدٚات ٚايٓتٝذممم١، ٚايظمممب 

٘  فمٓعين  ايتٓما   أَما  ، املعٜٓٛم١  ايكشا٥ٔ تعٗشٖا  ع٬قم١  بم

 املعطمممم٢ ايممممٓص بممممن ٚايفهممممشٟ ايؼممممهًٞ ايتشمممماٚس

 اْعمممش املتًكمممٞ تأٜٚمممٌ يف عمممدلٙ املظمممتذعا٠ ٚايٓصمممٛ 

 ايممٓص ، بٛدشاْممذ،سٚبرلت دٟ عٓممذ أخممش٣ تفصمم٬ٝت

 عمممام) ، سظمممإ متممماّ ،تشمجممم١ ٚاإلدمممشا٤ ٚاشبطممماب

 َٚممممما 123 ( 1998، 1ط ايكممممماٖش٠، ، ايهتممممم 

ٔ  مجًمم١ تضمافش  إىل باإلضمماف١.ازبض٥ٝم١   اسبايٝمم١ ايكممشا٥ٔ َم

 تظممِٗ ا٭بعمماد َتعممذد٠ ٚادتُاعٝمم١ ثكافٝمم١ طبٝعمم١ َممٔ

 بممن ْصمم١ٝ سٛاسٜمم١ ضبذثمم١.  ا٫ْظممذاّ ذبكٝممل يف بمذٚسٖا 

 املظ١ُٗ ايشبط عٓاصش إىل اْتكًٓا فإرا.ٚعامل٘ اشبطاب ب١ٝٓ

ٔ  ؛ املشن  َٚٓٗا ايبظٝط فُٓٗا ايٓصٛ  اتظام يف  فُم

 اإلػمماس٠ أزلمما٤ ايجاْٝمم١ ،َٚممٔ ايعطممف سممشٚف ا٭ٚىل

 ،ٚاملشنبمات  اإلسايٝم١  ٚايضمُا٥ش  ، املٛصمٛي١  ٚا٭زلما٤ 

 يف ايمشٚابط  ٖمزٙ  أ١ُٖٝ ٚاضشا بات إر.ٚايعشف١ٝ اسبشف١ٝ

 . إيٝٗا احمل١ًٝ ايظٝاقات يف ايٓص١ٝ ايب٢ٓ تذاٚي١ٝ ذبكٝل

 بمن  بايضمشٚس٠  جيُ  ايٓصٞ ايًظاْٞ ايتشًٌٝ إٕ

ٌ  إٕ ،ريمو  ٚايتذاٚيٝم١  ٚايذ٫ي١ٝ ايذلنٝب١ٝ ايكٛاعذ  ذبًٝم

 عًم٢  ايكا٥ِ ازبًُٞ ايٓشٟٛ ايٛصف ٜتذاٚص ايٓصٛ 

 عٓاٜمم١ أٚ ْعممش دٕٚ املباػممش٠ املهْٛممات إىل ايتذض٥مم١ َبممذأ

ِ  َكاصذ تضبط اي  ٚايظٝاق١ٝ ايذ٫ي١ٝ بازبٛاْ   املمتهً

ٍ  أغًم   يف املٓذمض  اشبطاب ٚغاٜات  إٔ عًُما  ، ا٭سمٛا

ٞ  يًٓصمٛ  ( اسبمش٠ )  ايذٜٓاَٝم١  ايظ١ُ  ايظمًط١  هلما  تعطم

 ٜٓطًمل  اي  ايتش١ًًٝٝ املعاٜرل َٔ منٛرز فش  يف املطًك١

 ايممزٟ ازبًُممٞ ايٓشممٛ ،بعهممع تٛصممٝف٘ يف احملًممٌ َٓٗمما

 َهْٛات يذساط١ طًفا َعطا٠ داٖض٠، قٛاعذ َٔ ٜٓطًل

                                                                                        

َذخٌ إىل ايتشًٌٝ ايًظاْٞ .ْعُإ ، بٛقش٠ ٚ = =بعذٖا

ح ، إسبممذ ، ا٭سدٕ ، عممام ايهتمم  اسبممذٜ )يًخطمماب  

،ٚ اْعممش يف 52-46-38 ( 2228، طمم١ٓ 1ط

ٖزا املكاّ أٜضا أمحذ فشز، سظاّ ، ْعش١ٜ عًمِ ايمٓص   

، س٩ٜمم١ َٓٗذٝمم١ يف بٓمما٤ ايممٓص ايٓجممشٟ ، تكممذِٜ ضبُممٛد  

َهتبمم١ اٯداب، ) فُٗممٞ سذمماصٟ ٚطممًُٝإ ايعطمماس ،  

 َٚا بعذٖا  22 ( 2227، ط١ٓ  1ايكاٖش٠، ط
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ٔ  ا٫قمذلاب  يف اٯٕ ازب١ًُٝ،ْٚأخز أػهاي٘ يف ايه٬ّ  َم

ٞ  تهٜٛٓٗما  َعشف١ خ٬ٍ َٔ ايكصٝذ٠ عام ٟ  املكطعم  ايمز

 ايٓصمم١ٝ يًبٓٝمم١ ٚصممفٓا ٜكممّٛ ايعمماٖش٠،ٚ بٓٝتٗمما ٜ٪طممع

 إدشا٥ٝمما َفتاسمما باعتبمماسٙ ايضممُرل ذبمم٫ٛت سصممذ عًمم٢

 ايؼممعشٟ ايممٓفع تكطعممات عًمم٢ يًٛقممٛف املٓمماٍ طممٌٗ

 ػممبٝ٘ ايممٓص فٗممزا ، ايؼممعش١ٜ ايتذشبمم١ هلممزٙ املصمماس 

ٟ  ايعُٛدٟ ايكاي  اختاست يًؼابٞ نجرل٠ بٓصٛ   ايمز

 ٖمزٙ  يًكماس٨  ،تاسنما  ايعماٖش٠  كظم١ُ اي تعُمذ  َٔ ٜتذشد

ٌ  امل١ُٗ،  ريمو  َما  ْٛعما  تشطم    ايضمُا٥ش  ذبم٫ٛت  ٚيعم

 ٚاسمذ٠  سبُم١  ايكصٝذ٠ َٔ جيعٌ ايزٟ ايذ٫يٞ ايتهجٝف

 :ريو ٜبن ايتايٞ فصًٗا،ٚازبذٍٚ ٜصع 

 

 املٛضٛ  املشد /ايضُرل ا٭بٝات ايٛسذ٠

 اسبٝا٠ مجاٍ َٔ ايؼششٚس طعاد٠ ايؼششٚس ، ايهٕٛ-ٖٛ 1-6 1

 اسبكٛد ايجعبإ تشٖٝ  ايجعبإ -ٖٛ 7-8 2

 ٚذبظش ػه٣ٛ ايؼششٚس-املتهًِ 9-19 3

 ٚإغشا٤ تشٖٝ  ايجعبإ– املتهًِ 22-32 4

 ايضعفا٤ إساد٠ ايؼششٚس– املتهًِ 33-36 5

       

 : ايتاي١ٝ اشبطاب١ٝ املكاط  ع٢ً قا٥ِ ايكصٝذ٠ َعُاس إٕ

 .ٚصف-1

 .ػعشٟ طشد-2

 .( َذَر خطاب) ٚخطاب ٚصف-3

 .ػعشٟ طشد-4

 .(َذَر خطاب)  ٚخطاب ٚصف-5

 . خطاب-6

 .(َذَر خطاب)  ٚطشد ٚصف-7

 ايبٓممم٢ َظمممت٣ٛ يف تٛاصٜممما ٖٓممماى إٔ ٚايعممماٖش 

 يبٓمات  ،ٚدعًمٗا  ببعض بعضٗا سبط يف ٜفٝذ مما املكطع١ٝ

ٌ  ٚاضش١ تشاتب١ٝ ع٢ً ٜكّٛ َتهاٌَ ْصٞ ْعاّ يف  تظمتٗ

 َممٔ ٚايكصممذ ٚصممف١ٝ، فخامتمم١ فخطمماب فظممشد بٛصممف

 عٓصمممش ،ٚذبكٝمممل اإلقٓاعٝممم١ ايغاٜممم١ ذبكٝمممل ايبٓممما٤ ٖمممزا

ٍ  ، ايؼعش١ٜ ايشطاي١ يف احملادذ١  صمٛس٠  يف ايًغم١  فتمذاٚ

 ايٓظمممر يف تتعمممذد ْظمممل عًممم٢ جيمممشٟ سٛاسٜممم١ ضبادثٝممم١

 عذد يف يٓا بذا فُٝا ايصٛس٠ ٖزٙ ٚفل ٚتٓتعِ ، املكطع١ٝ

 .ايٓصٛ  َٔ َِٗ

 ....... اسبذممم١ ............. ايمممٓص ........... ايؼممماعش 

 (َهإ نٌ يف املظتضعفٕٛ)  املخاطبٕٛ

ٔ  تضمش١ٝ  صمٛس٠  يف اهلم٬ى  تمضٜن   ٌ  َم  بكمما٤ أدم

 .ايدلاق١ ايٛعٛد ... اإلغشا٤ .... ايتٗذٜذ ........ايك٠ٛ

 ايظممشد اعتُممادٙ اشبطمماب يف ٬َسعتمم٘ ميهممٔ َٚمما



242

 ايؼممعش عًٝٗمما ٜعتُممذ فٓٝمم١ تكٓٝمم١ أضممش٢ ايممزٟ ايؼممعشٟ

 ٚاشبمدل  ايشٚا١ٜ يف ضبصٛسا ٜعذ م ،إر ٚاملعاصش اسبذٜح

 ايؼممعشٟ ايظممشد تٛظٝممف َممٔ ايغممش  إٔ إ٫ ايتمماسخيٞ

 َعكممذ٠ ْصمم١ٝ ٚضممع١ٝ تؼممهٌٝ بممٌ سهاٜمم١ إْتمماز يممٝع

 ٚا٫ْفعايٝمممم١ ايغٓا٥ٝمممم١ يًٛضممممع١ٝ َتذمممماٚص٠ َٚتؼممممابه١

 ايًظمماْٝات ٚتكممشس ،(3) ايه٬طممٝهٞ ايؼممعش يف ايعماٖش٠ 

. ّ.ز ايفشْظم١ٝ  املذسطم١  َٔ أقطابٗا أسذ ٜذ ع٢ً ايٓص١ٝ

 يف َتذاْظ١ غرل َكطع١ٝ ب١ٝٓ ايٓص إٔ( J.M.Adam)آداّ

ٔ  ٖمزا  إىل ٚباإلضماف١  ا٭طاغ، ٔ  ْٛعما  ْعمن  إٔ ميهم  َم

٘  يف  ايمٓص  َطً  بن ايغشض١ٝ املٓاطب١  ايٛصمف١ٝ  خاصمٝت

 ، ايتكشٜشٜمممم١ ٚصممممفٝتٗا يف ايكصممممٝذ ٚخامتمممم١ ايظممممشد١ٜ

ٞ  إٔ اسبصٝف يًٓعش ٚاي٬فت ٘  بٓم٢  قمذ  ايؼماب  عًم٢  ْصم

 مبهاْمم١  (5) مخظمم١ ايعممذد  فٝٗمما حيعمم٢  عذدٜمم١ سَضٜمم١

 ايجكافممات طممًِ يف حيتممٌ 5 ايشَممض إٔ ،ٚاسبكٝكمم١ َتُٝممض٠

 طم٬ي١  عٔ ٜعدل َج٬ اهلٓذ١ٜ ففٞ َتُٝض٠ َها١ْ اإلْظا١ْٝ

 ايصممف١ َمم  ٜٓظممذِ املعٓمم٢ ٖممزا ،ٚسمبمما بٓضمماف اٯهلمم١

ٕ  بٗمما ْعمت  ايم   ايتكذٜظم١ٝ  ٍ  ثعبما  سٚسٝمم١ نظمًط١  ازببما

 مخظم١  دايعمذ  ٜشَمض  ايبٛر١ٜ ٚيف ، اٯهل١ ذبهِ َتشه١ُ

 استممبط نُمما ،  ايهممٕٛ َٚهْٛممات بممٛرا أتبمما  عممذد إىل

٘  ايعذد  ٚيف ايفمشا٥ض  بعمذد  اإلطم١َٝ٬  اسبضماس٠  يف ْفظم

 ٖمزا  استمبط  ،ٚسمبما  اشبُظم١  ا٭زلما٤  ظبذ ايًغ١ٜٛ ايجكاف١

                                                           

 اشبصمما٥ص ا٫خممت٬ف، يظمماْٝات ، ازبممضاس فهممشٟ ضبُممذ (  3)

 اسبذاثمممم١ ػممممعش يف ايممممٓص بٓمممما٤ ملظممممتٜٛات ازبُايٝمممم١

(  2221، 1،ط ٚايٓؼممش يًطباعمم١ إتممشاى: ايكمماٖش٠)،

 224 . 

 يف سضمممٛسٖا تجبمممت ٚايممم  اشبُظممم١ بممماسبٛاغ ايعمممذد

 ازبُاٍ يتشظع ٚطا٥ٌ ٖٞ سٝح َٔ ايؼعشٟ اشبطاب

ٔ  ايؼماعش  عٓ٘ عدل فُٝا  ٚايكبح ٕ  سٛاسٜم١  ضمُ /  ايجعبما

 إىل تشتمذ  ٖآٖما  عٓٗا املعدل ا٭ساطٝع فذ١ًُ ايؼششٚس

 . (4) ايٛدٛد١ٜ يًشكٝك١ املذسن١ اسبٛاغ إسذ٣

 

cohesion

  ّٕ  ايٓص١ٝ ايب١ٝٓ يف (5)(ا٫تظام)  ايّشبط دساط١ إ

 ايبٓممما٤ ٚٚسمممذ٠ ايٓصممم١ٝ صمممف١ ٜجبمممت تأنٝمممذٙ ٭ٕ َٗمممِ

 يهممٞ ايممذاسغ إىل بايٓظممب١ َفتٛسمما ايطشٜممل ٝهٕٛ،ٚطمم

 ٚس٩ٜت٘ اشبًف١ٝ َعشفت٘ َٔ اْط٬قا  ٜ٪ٚي٘ ،ٚ ْص٘ حياٚس

 عًُممما٤ تٓاٚهلممما أقظممماّ إىل ايمممشبط ،ٜٚٓكظمممِ يًعمممام

                                                           

 عٓممذ ا٭فهمماس ٚعبممٛ املجًمم٢ ايًغمم١"، ايكممازلٞ ايعشٚطممٞ(     4)

 25 ،ايظمممم113١ٓ،عممممذد ايجكافٝمممم١ ،اسبٝمممما٠" ايؼممممابٞ

 .12، 2222 ،َاسغ

 ايتُاطمممو -بٓممما َمممش نُممما – ٫تظمممامبا عممماد٠ ٜكصمممذ (     5)

ٔ  يًمٓص  املؼمه١ً  ا٭دمضا٤  بن ايؼذٜذ ٍ  َم  عٓاصمش  خم٬

 ايذلابمط  ٖمزا  ٚيهؼمف  ، ايًظاْٞ ايٓعاّ يف َع١ٓٝ يظا١ْٝ

 ايٛصممف١ٝ اإلدممشا٤ات َممٔ طًظمم١ً احملًممٌ ٜتبمم  ايبٓممٟٛ

 امل٪دٜم١  ايٓصم١ٝ  ا٭ْظمام  إلبمشاص  ٚاإلسصما١ٝ٥  ٚايتصٓٝف١ٝ

ٔ  بمذ٤ا  ايمشبط  يٛظٝف١   ا٭ْظمام  ٖٚمزٙ  ْٝم١، ايجا ازبًُم١  َم

 عممٔ املظمم٪ٚي١ ٖٚممٞ ، ايٓصممٞ ايذلابممط بممأدٚات تعممشف

 ٚسصممف تتمماب  صبممشد ٫ ْصمما َمما مجًٝمم١ طًظمم١ً دعممٌ

ٕ  ، بٛقش٠  اْعش ٚايعباسات، يٮيفاظ ٌ  ، ْعُما  إىل َمذخ

ٟ  يًخطاب ايًظاْٞ ايتشًٌٝ  ٚاْعمش  ، 36 ،  ايؼمعش

 ٚاشبطمممماب ،ايمممٓص   ،سٚبممممرلت بٛدشاْمممذ  دٟ  أٜضممما 

 .347 ٚ 346   ، ٚاإلدشا٤
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 : أُٖٗا يعٌ ايٓص يظاْٝات

 .ايتعًًٝٞ ايشبط(      أ    

 .اإلػاسٟ ايشبط(  ب    

 .أ٫طتٓتادٞ ايشبط(  ز    

 يف ايٓصم١ٝ  ايعمٛاٖش  ٖزٙ تكفٞ إىل ا٫ْتكاٍ ٚقبٌ 

ٌ  ا٭ْمٛا   ٖمزٙ  ذبذٜمذ  بٓا جيذس ، ايؼعشٟ اشبطاب  بؼمه

 ع٢ً ٜكّٛ فإْ٘ Cause ايتعًًٝٞ ايشبط إىل فبايٓظب١ َٛدض

 يًتعًٝمممٌ َفٝمممذ٠ بمممأدا٠ تممماَن عبمممٜٛن تمممشنٝبن استبممماط

ّ  َما  أٚ ،  (6) ٚ٭ٕ ناي٬ّ ٚا٫ختصا   َكاَُٗما  ٜكمٛ

ٞ  ايبٓما٤  فٝٓٛب ا٭دا٠ تعٗش ٫ فكذ ،  عًم٢  دا٫ املضمُْٛ

ٌ  َع٢ٓ  ٚايعماٖش  .(7) ا٫ػمذلاط  أٚ ايكٝمذ  نذ٫يم١  ايتعًٝم

ٟ  مبضُْٛ٘ أٚ ا٫طٓاد طشيف بأسذ طبتص ايتعًٌٝ إٔ  ايمز

 ايٓمٛ   ٚأَما  ،(8)اشبمدل  َمذاس  ،ٚعًٝ٘ ايه٬ّ صذس حيتٌ

 َتصمم١ً فٛظٝفتمم٘ اإلػمماس١ٜ اإلسايمم١ عًمم٢ ايكمما٥ِ ايجمماْٞ

 املظماس١  يف تباعمذ٠ َ ْصم١ٝ  ب٢ٓ بن ايٛصٌ بتشكٝل سأطا

                                                           

 طمم٘ ،ذبكٝممل املعمماْٞ سممشٚف يف ايممذاْٞ ازبٓمم٢ ، املممشادٟ (    6)

 يًطباعممم١ املٛصمممٌ داس َ٪طظممم١:  املٛصمممٌ) ، ضبظمممٔ

 .129  ،(1976، ٚايٓؼش

 ايٛظٝفمم١ ٖممزٙ ازبمماس َمم  ايعًٝمم١ عًمم٢ ايذايمم١ ايمم٬ّ ذبكممل (    7)

ٔ  ريمو  رنمش  نُما  ٭دٌ مبع٢ٓ ،ٖٚٞ ّ  ابم  َغمين  ، ٖؼما

 املبمماسى َمماصٕ كٝمملذب ، ا٭عاسٜمم  نتمم  عممٔ ايًبٝمم 

 د ، دَؼممممل ايفهممممش، داس)، اهلل محممممذ عًممممٞ ٚضبُممممذ

 .1/229(9961 ط،،ط١ٓ

 أبممٞ َكابظممات يف تشنٝبٝمم١ ظممٛاٖش ، حبممرلٟ سظممٔ طممعٝذ(    8)

 يكمماٖش٠) ،ٚايذ٫يمم١ ايبٓٝمم١ بممن ايع٬قمم١ يف سٝإ،دساطمم١

 .254، (1995، 1،ط َصش١ٜ اإلظبًٛ:

 َممٔ ايٓممٛ  بٗممزا ايممشبط َٗمماّ َممٔ جيعممٌ ،مممما ايٓصمم١ٝ

 املضم١ُْٝٛ  ايبٓم٢  بن ايذ٫يٞ ا٫ْظذاّ  ذبكٝل ا٭دٚات

 ايكُٝممم١ تمممدلص ايصمممذد ٖمممزا ٚيف ، يًخطممماب ايصمممغش٣

 بتُمماّ ٜمم٪رٕ تٛظٝفمم٘ نممٕٛ يف ايفصممٌ يضممُرل اإلسايٝمم١

 ،أَما (9)ْعتما  ٚيمٝع  خمدل  بعمذٙ  َا ٚإٔ ، ٚنُاي٘ ا٫طِ

٘  فتتٓضٍ اإلػاس٠ ضُرل ٘  يف اإلسايٝم١  قُٝتم  ايذلابمط  ذبكٝكم

ٌ  ضبهِ تظًظٌ عدل املتباعذ٠ اشبطاب أدضا٤ بن  إىل حيٝم

 .(10)اشبطممماب َٛضمممٛ  ميجمممٌ ٚثابمممت ٚاسمممذ َشدممم 

 تتشمممذد ،ايمممزٟ( Pronom) ايضمممُرل باإلسايممم١ ٜٚمممشتبط

 إىل ايضممُرل حيٝممٌ فكممذ اإلسايمم١ ٚدمم٘ حبظمم  َشدعٝتمم٘

(  Catafor) سمممل٫ إىل حيٝمممٌ ٚقمممذ ،( Anafor) طمممابل

ٞ  ايشبط يف املتُجٌ ا٭خرل ايكظِ إىل اْتكًٓا ،فإرا   اسبهُم

 َتتمايٝتن  ْصمٝتن  بٓٝمتن  استبماط  ع٢ً قا٥ُا طٓذذٙ فإْٓا

 َعٓمم٢ َتضمم١ُٓ هلمما ٚاي٬سكمم١ ٚعاَمم١ نًٝمم١ إسممذاُٖا

 صممٛس ،َٚممٔ ٚد٫يمم١ بٓمما٤ املممٛدض٠ ايٓتٝذمم١ أٚ اسبهممِ

 ،ٚ ًُم١ ٚبازب ، إرا ، إرٕ ، ٖزا ع٢ً ؛ ٚأدٚات٘ اسبهِ

 ٖمزٙ  سضمٛس  ٜبن ايتايٞ ٚازبذٍٚ (11)بزيو ٚ ، بٗزا

 :املختاس٠ ايكصٝذ٠ يف ا٭ْٛا 

 

                                                           

ٟ  املفصٌ ػش ، ٜعٝؽ ابٔ (  9)   عمام :  ٚتبمرل ) ، يًضطبؼمش

 .3/112. ( ط.ت.د ، ايهت 

 يف ْتذممم٘ َبُٗممم١ عبٜٛممم١ عٓاصمممش اإلػممماسٜات ناْمممت ملممما ( 12)

ٙ  ٚصف إىل ذبذٜذٖا  أّ قبًٝم١  ناْمت  َما  إرا اإلسايم١  ادبما

 . بعذ١ٜ

ٞ  َكابظات يف تشنٝب١ٝ ظٛاٖش ، ايبشرلٟ سظٔ طعٝذ (  11)  أبم

 .272  ، سٝإ
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 ٖٛ ايشابط ايضُرل/َش  َٔ فٝ٘ َا فغُ٘

 ايفا٤

 عكابٞ فشل دٓٝت َارا ٜصشخ تذفل ايذْٝا ع٢ً ٜعٛد اهلا٤ ضُرل

 طغ٢ إرا اسبهِٝ ٜعزسٙ ايغش ايهٕٛ ع٢ً ٜعٛد ايؼإٔ ضُرل ايك٣ٛ تعاديت إرا إ٫ عذٍ ٫

  سبُٞ يف فتشٌ ضشٝ  تهٕٛ أْت اشبطاب، ضُرل  دًٗو يجٛس٠ أسثٞ إْٞ

 ايضممعٝف يًشممل سأٟ ٫:  دممٛابٞ إيٝممو ايغٝب١ ضُرل ضش١ٝ تهٕٛ إٔ ايٓفع ٚطعاد٠

  صذ٣ ٫ٚ

 ايغ٬ب كاٖشاي سأٟ ٚايشأٟ -ٖآٖا– يًُهإ اإلػاس٠ اطِ أقٍٛ َا يتذسى فهش

ٞ  عزبا َٓطكا املعام تتخز ٚنزاى  يتخفم

 اٯساب ط٠٤ٛ

//////  

   

 عًم٢  ايٓصم١ٝ  ايبٓٝم١  اعتُماد  ٜبن ازبذٍٚ ٖزا إٕ 

 يف أطممِٗ مممما طبتًفمم١، طممٝاقات يف ايج٬ثمم١ ايممشبط أْممٛا 

٘  ٚتهاَمممٌ ايممٓص  اتظممام   اسبٛاسٜممم١ ٚ ايٛصممف١ٝ  َكاطعمم

 . ٚايظشد١ٜ

1

 سمذٚد  املكاسبم١  ٖزٙ َٔ ايٓشٟٛ املظت٣ٛ يف ْٛاد٘ 

ٍ  َٔ املختاس ايؼعشٟ ايٓص يف ٚأدٚات٘ ا٫تظام  إبمشاص  خم٬

 إىل اإلػممماس٠ َممم  ٚتٛاتشٖممما ْٚٛعٗممما  املظمممتع١ًُ ايمممشٚابط

ٟ  املفذل  ايعٓصش ٌ  ايمز ٘  حيٝم ٕ  ، إيٝم ٌ  ٚنما  يغم١  يف ايتعٜٛم

٘  ٖايٝذٟ ٚضع٘ َا ع٢ً ايٛصف ٔ  ٚسقٝم ٔ  سظم ٌ  َم  ٚطما٥

 ، ايممٓص يظمماْٝات ْعممش ٚدٗمم١ َممٔ ايممٓص ملكاسبمم١ إدشا٥ٝمم١

 يف يًممٓص املٛضممٛعٞ ايُٓممٛ تتبمم  ٖممٛ ريممو َممٔ ٚاهلممذف

٘ (  surface du texte)ايعماٖش  املظمت٣ٛ   أدمضا٤  ٫ نم٬  بٛصمف

 املظمم٦ٛي١ ٖممٞ ا٭دٚات ٖٚممزٙ ، املتٓمماثش٠ نايممزسات َتفشقمم١

 ٔ  بٗممزٙ عٓاٜتٓمما تتٓممضٍ ثاْٝمم١ ْاسٝمم١ ،َٚممٔ ٚاْتعاَمم٘ بٓا٥مم٘ عم

 اطيبممممممممممممممممايتخ ايتمممممذاٚيٞ املٓعمممممٛس يف ٭ْٗممممما ا٭دٚات

(pragmatco-enonciative )ٞاْتعممماّ عمممٔ ٦ٛي١ممممممممممممماملظ ٖممم 

 .(12)(  la regulation de discoure) اشبطاب

                                                           

ٌ  أمحذ ( 12) ٟ  ٌ،َمذخ  ايٛظٝفٝم١  ايًظماْٝات  ، املتٛنم   ، ْعمش

 . 124 (ت ،د عها  َٓؼٛسات:   ايشباط
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 ايشبٝ    إ  (ٖٛ)ميؼٞ  2

 ٜطٛف عط ٚ  2

 ايذْٝا/ايشبٝ    إ  ٜطٛفٗا 3 2

 ا٭فل عط ٚ  3

 اسبٓإ   إ  ميٮٙ  3

 ا٭فل َكا نأْ٘ 3 3

 ايهٕٛ عط ٚ  4

 ايطٗش َكا  نأمنا  4

 ايهٕٛ قب١ًٝ   إ  َعبذ ٖٛ  4

 ايغاب عط ٚ  4

 اهلز٤ٚ َكا ناحملشاب 5 4

 ايؼاعش عط ٚ 1 5

 ايظ٬ّ عط ٚ  6

 ايٓفع عط ٚ 2 6

 ايش١ٜ٩ عط ٚ  7

 ا٫غتُاّ طبيب عط ف  7

 اسباي١   إ  ٝ٘ف  7

 (ايؼششٚس)ايؼباب فٝض عط ٚ 4 7

 ايجعبإ اْكضا  عط ٚ  8

 ايؼششٚس   إ  عًٝ٘  8

 ايجعبإ َكا نأْ٘  8

 ايجعبإ يع١ٓ عط ٚ 4 8

 صٝا  ط  عط ف 1 9

 تذفل عط ٚ  12

 ايؼششٚس   إ  (ٖٛ) ٜصشخ  12

 ايؼششٚس   إ  (أْا)دٓٝت  12

 ايعكٛب١ ط  عط ف 4 12
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  ايظعاد٠ عط ٚ  12

 ازبشّ   إ  َاي٘ 2 12

 ايؼششٚس   إ  (أْا)أيك٢  13

 أبح عط ٚ  13

 ايذْٝا   إ  أبجٗا 3 13

 اسبٓإ إػا ٖزا 1 14

 ايؼش  ط  عط ف  15

 ايجعبإ ػشع١ إػا ٖٗٓا  15

 ايفهش٠ عط ٚ 3 15

 ايظعاد٠ عط ٚ  16

 ازبشّ      إ  َاي٘ 2 16

 ايؼٗاد٠ عط ٚ  17

 ايذْٝا    إ غٓٝتٗا  17

 ايشٚع١ عط ٚ 3 17

 ايعذٍ عط ٚ 1 18

 ايتصادّ عط ٚ 1 19

 ايجعبإ تبظِ إطت٦ٓاف عط ف  22

 اإلداب١ عط ٚ  22

 ايهزاب عط ٚ 3 22

 ايجعبإ   إ  إْين 1 21

 ايغش عط ٚ  22

 ايغش   إ  ٜعزسٙ  22

 ايغش   إ  قًب٘ 3 22

 ايعٛاطف نبح عط ف  23

 ايؼششٚس   إ  (أْت)عٛاطفو  23

 ايعٛاطف   إ  (ٖٞ)إْٗا  23

 ايؼششٚس   إ  (أْت)بًبو  23

 ا٫طتُا  عط ٚ  23
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 ايؼششٚس   إ  اطتُ   23

 ايجعبإ   إ  خطابٞ 7 23

 ايجعبإ   إ  إْٞ  24

 ايجعبإ   إ  ظًٞ  24

 اشبٛف عط ٚ  24

 ايٛس٣   إ  خافٛا  24

 ايجعبإ   إ  يعٓ   24

 يجعبإا   إ  عكابٞ 6 24

 ايتضش١ٝ عط ٚ  25

 ايٛس٣   إ  تكذَٛا  25

 ايجعبإ   إ  يٞ  25

 ايٛس٣    ‘ َِٓٗ  25

 ا٭ٚاب َكا ايعابذ ػإٔ 5 25

 ايٓفع طعاد٠ عط ٚ  26

 ايٓفع   إ  أْٗا  26

 ايٓفع   إ  تهٕٛ 3 26

 تصرل عط ف  27

 ايٓفع   إ  (ٖٞ) خًصت 2 27

 ايظشٚس ط  عط ف  28

 ايؼششٚس    إ ٜظشى  28

 -طباط -ايؼششٚس   إ  تهٕٛ  28

 ايجعبإ   إ  ضشٝ   28

 اسبًٍٛ ط  عط ف  28

 -طباط -ايؼششٚس   إ  (أْت)ذبٌ  28

 (َتهًِ) ايجعبإ  إسض سبُٞ  28

 ا٭عصاب عط ٚ  28

 ايجعبإ   إ  أعصابٞ 9 28

 تهٕٛ عط ٚ  29



248

     

 ايجعبإ   إ  دَٞ  29

 تٖٛذا عط ٚ  29

 ايجعبإ   إ  شْٟاظ  29

 سذٚ عط ٚ  29

 ايجعبإ   إ  ْابٞ 6 29
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 تصرل عط ٚ  32

 ايؼششٚس     إ  تصرل  32

 ايجعبإ     إ  أيٖٛ   32

 ايؼباب عط ٚ  32

 ايجعبإ   إ  ابٞػب 9 32

 ايجعبإ   إ  إْٞ  31

 ايجعبإ   إ  أسدت  31

 ايؼششٚس   إ  يو  31

 ايجعبإ   إ  سٚسٞ 4 31

 ايؼششٚس   إ  (أْت) فهش  32

 ايؼششٚس   إ  تذسى  32

 تذسى ط  عط يتذسى  32

 ايجعبإ   إ  أسٜذ  32

 ٖٛ عط ٚ  32

 اشبًٛد   إ  إْ٘ 5 32

 إلداب١ا ط  عط ف  33
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 ايؼششٚس   إ  دٛابٞ 5 33

 ٫صذ٣ عط ٚ  34

 ايشأٟ عط ٚ 2 34

 افعٌ ٜ  عط ف  35

 ايجعبإ    إ  افعٌ  35

 ايجعبإ   إ  َؼ٦ٝتو  35

 ايجعبإ   إ  ػ٦تٗا  35

 ايشمح١ عط ٚ  35

 ايجعبإ   إ  (أْت) اسسِ  35

 ايجعبإ   إ  د٬يو  35

 ايؼششٚس   إ  خطابٞ 8 35

 نزاى عط ٚ  36

 ايعزب املٓطل َكا نزاى  36

 ايجعبإ فعٌ إػا راى  36

 ط٠٤ٛ ط  عط  يتخفٞ 4 36

       

 إٔ طمممٓذذ فإْٓممما ايظمممايف ازبمممذٍٚ تأًَٓممما يمممٛ

 باتظام تتُت ( املكذغ ايجعبإ فًظف١) املكذلس١ ايكصٝذ٠

 ا٭دٚات َممٔ مجًمم١ تممٛافش بفضممٌ أدضا٥ٗمما بممن قممٟٛ

 إىل باإلضمماف١ ٚميهممٔ ، ايممشبط يٛظٝفمم١ امل٪دٜمم١ ايٓشٜٛمم١

ٔ  مجًم١  اطمتخ٬   ايعاّ املًُح ٖزا  ازبض٥ٝم١  ايٓتما٥ر  َم

ٖٞ : 

 ٚبمممن ازبًُممم١ عٓاصمممش أغًممم  بمممن ايمممشبط مت    ( أ

( سايممممم42١" ) ٚ" بممممما٭دا٠ املتتايٝممممم١ ازبُمممممٌ

ٛ  ايمشبط  إٔ ٚايعماٖش .% 61،33ٚبٓظب١  اٚبماي

 ازبًُمم١ يف ايهًُممات عطممف عًمم٢ ٜكتصممش م

 ايؼمعش١ٜ  ازبٌُ عطف إىل تعذاٖا بٌ ايٛاسذ٠

 َعٓاٖمما متمماّ ٚعممذّ ايٓشممٟٛ تعايكٗمما َ٪نممذا

 ٖممزا بفضممٌ إ٫ عٓٗمما املعممدل ايصممٛس ٚانتُمماٍ

 : َجٌ ايعطف

ٍ  إلبمممشاص 2ٚ3ٚ4ٚ5 ايبٝمممت  عطمممف         انتُممما

ٞ  املؼٗذ ٟ  ايطبٝعم ٘  ايمز ٟ  ايؼماعش  سزلم  ٚايمز

ٟ  ايظشدٟ املهإ ٜ٪طش ٘  تمذٚس  ايمز  ايٛاقعم١  فٝم

 اسبٝممما٠ ، ا٭فل،ايهمممٕٛ ايشبٝممم ،) ايظمممشد١ٜ

 ( ،ايعام ايغاب ، ،املعبذ

 ْفظمممٗا ازبًُممم١ عٓاصمممش بمممن ايمممشبط مت نُممما  (  ب
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ٌ  ،ٚبمممن   املخاطمممم  بضمممُرل  املتتايٝمممم١ ازبُممم

 ٚبٓظممب١( سايمم18١) اشبطمماب نمماف أٚ"أْممت"

15.12 %. 

ٔ  ايظمبيب  بايعطف عذ٠ سا٫ت يف ايشبط مت   (ز  عم

 .%7.56 ٚبٓظب١( سا٫ت29 ) ايفا٤ طشٜل

 أد٣ ايمممزٟ ٖمممٛ املمممتهًِ إىل احملٝمممٌ ايضمممُرل   ( د

٘  ستم٢  ايغاي  يف ايشبط ٚظٝف١ ٌ  م إْم ٘  خيم  َٓم

 قاطعمم١ د٫يمم١ ٜممذٍ ،ٖٚممزا بٝممت ،بممٌ َكطمم 

 فاعًمم١ َتهًُمم١ َظممتُش٠ رٚات ٚدممٛد عًمم٢

 اشبطمماب إٕ ريممو ، ايؼممعشٟ اشبطمماب تٛدمم٘

ّ  يًصمشا   َ٪طظم١  سٛاس١ٜ عٔ ٜفصح  املٖٛمٛ

 املجكفممم١ ايكممم٠ٛ إىل حيٝمممٌ ايمممزٟ ايجعبمممإ بمممن

 ايٛداعممممممم١ سَمممممممض ٚايؼمممممممششٚس املُٗٝٓممممممم١

 ايؼمممعٛب نمممٌ إىل حيٝمممٌ ٚايضمممعف،ٚايزٟ

 َٛدمممٛد املمممتهًِ)، سكٛقٗممما يف املظتضمممعف١

ٛ  بايك٠ٛ ٌ  ٖٓما  ٖٚم  23 اسبما٫ت  ،ٚعمذد  فاعم

 اإلسايمم١ يف ايضممُا٥ش اعتُمماد ْظممب١ أَمما( سايمم١

 . %19.32:ب فُكذس٠

  تظممذٌٝ أَهٓٓمما اإلػمماسٟ ايممشبط إىل بايٓظممب١(   ٖممم 

 إىل بايٓظممب١ قًٝممٌ عممذد ٖٚممٛ فكممط سمما٫ت2

 %1.68ٖٞ ايٓظب١ ا٭دٚات، طا٥ش

 اسبمما٫ت ،ٚعممذد ايغا٥مم  بايضممُرل ايممشبط مت(    ٚ

 تٛظٝممف  ٜٚتٓاطمم   ، %22.16ٚبٓظممب١ 24

 اسبهاٜمم١ َكمماّ َمم  ايغا٥مم  إىل احملٝممٌ ايضممُرل

ِ  نُما  ، ايؼعش١ٜ ايٛاقع١ ٚطشد ٔ  ايغٝبم١  تمٓ  عم

 املُٗٝٓمم١ ايممزات يفعممٌ ايكابًمم١ ايتابعمم١ ايممزات

 طشٜممل عممٔ ايممذا٥ِ سضممٛسٖا تجبممت ،ٚايمم 

 تمماس٠ َٚتهًُمم١ تمماس٠ طباطبمم١ اسبضممٛس ضممُا٥ش

 .أخش٣

 يف املكاسْمممممم١ أدٚات بإسممممممذ٣ املكاسْمممممم١ متممممممت(    ص

 ٚيكممممذ ،% 2.52 ٚبٓظممممب١ فكممممط سمممما٫ت23

 ػمذ  غشضمٗا  حبت١ تؼب١ٝٗٝ يغا١ٜ املكاسْات دا٤ت

 تكذَمم٘ ايممزٟ اشبمماسم ازبُمماٍ إىل ايكمماس٨ اْتبمماٙ

 َٚمما املطًكممن، ٚا٭َممإ اسبشٜمم١ َجمم٣ٛ ايطبٝعمم١

٘  حيًِ ٕ  بم ٔ   اسبمش  اإلْظما ٞ  عمام  َم  ايعمٝؽ  ٜبتغم

 عًم٢  ايتؼمٓٝ   غشضمٗا  أخمش٣  َٚكاسْم١ . نٓف٘ يف

ٕ  يف ممجًم١  ايعاملم١  ايك٠ٛ ٟ  ايجعبما ٘  سًمت  ايمز  يعٓتم

ٌ  نُما  اٯَٔ، ايؼششٚس ع٢ً  ا٭سبماب  يعٓم١  ذبم

 ٜعهممممع ٖٓمممما ابا٭سبمممم ايبؼممممش،ٚتعذد عًمممم٢

 عًمم٢ ايكا٥ُمم١ ايٛثٓٝمم١ يًُجٝٛيٛدٝمما اطتشضمماسا

 تهمممجرل قبٝمممٌ َمممٔ  ٚتٛظٝفٗممما ، اٯهلممم١ تعمممذد

 ايغضمممم  ٚصممممف يف ٚاإلَعممممإ ، ايًعٓممممات

 ايممممشبط إٕ ايكممممٍٛ ميهممممٔ ٚعًٝمممم٘ ، ٚايكظمممم٠ٛ

 ا٭دٚات طمما٥ش عًمم٢ ٖممُٝٔ ايضممُرل١ٜ باإلسايمم١

 .% 54.62:  ٚبٓظب١ ساي١ 65بعذد ا٭خش٣

 يًتخمممممٝرل املفٝمممممذ٠ ابطايمممممشٚ طممممما٥ش غٝمممماب (     

ٟ  ايم   ٚايتفشٜم   ٚا٫طتذساى  اتظمام  إىل تم٪د

 ٖمممزا عمممٔ املذلتبممم١ ،ٚايٓتٝذممم١ (13)ايمممٓص

                                                           

 ٚاشبطماب  ،ايمٓص  بٛدشاْمذ  دٟ عٓمذ  ا٭دٚات ٖزٙ اْعش(  13)

 .346،  ٚاإلدشا٤
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 أدتما  أداتمن  ٖٓاى إٔ ٖٞ ٚايتصٓٝف اإلسصا٤

  ٚايضممُرل ايممٛاٚ ُٖمما ايٓصممٞ ا٫تظممام ٚظٝفمم١

 ايمممزات خطممماب عبمممٛ اشبطممماب ٚدممم٘ ايمممزٟ

 بٛصممف٘  املممتهًِ ٚخطمماب ايغا٥مم  ٚخطمماب

 .ايٓص ايكصٝذ٠ يف طاباشب َٛضٛ  متجٌ راتا

 يٝظمممت ٖمممزٙ ايٛصمممف عًُٝممم١ َمممٔ ايغاٜممم١ إٕ 

 ايمٓص  ْص١ٝ َٔ يًتأنذ ٚط١ًٝ ٖٞ بٌ ، يزاتٗا َكصٛد٠

 عًٝٗممممما ٜبٓمممم٢  ايممممم  ا٫تظمممماق١ٝ  ايع٬قمممممات ْٚٛعٝمممم١ 

 ايتظممما٫٩ت َمممٔ جبًُممم١ ايمممٓص َٛادٗممم١ ،ٚطمممٓشاٍٚ

 : بم َبتذ٥ن ، أخش٣ اتظاق١ٝ بعٛاٖش املتعًك١

2

 ا٭دبٞ، ايٓص َعازب١ يف ا٭طاط١ٝ ِاملفاٖٝ َٔ  

 يف ا٭دبٝمم١ ايٛاقعمم١ أبعمماد انتؼمماف يف َُٗمم١ ٚطمم١ًٝ فٗممٛ

ٔ  ، ا٭دب١ٝ ايتذاٚيٝات  املهمشس  ايعٓصمش  ٜتُعٗمش  إٔ ٚميهم

 َممذيٍٛ َمم  ايممذاٍ ٜهممشس إٔ فإَمما ، طبتًفمم١ أػممهاٍ يف

ٍ  َ  ٜهشس إٔ ٚإَا ، ٚاسذ ٔ  ٜتشكمل  َمذيٛ  يف دذٜمذ  َم

 مما ، طبتًف١ دا٫ت َ  ذايٛاس املذيٍٛ ٜتهشس أٚ َش٠ نٌ

 إٔ إ٫ ، ايٓصمممٛ  يف يًتهمممشاس ايبٜٓٛممم١ ايظممم١ُ ٜ٪نمممذ

 تٛاتشٖممما سصمممذ سمممذ عٓمممذ تتٛقمممف ٫ ايعممماٖش٠ دساطممم١

ٌ  اشبطابٞ ٌ  ٜعٓم٢  بم  ضم٤ٛ  يف ايعماٖش٠  أدبٝم١  بمإبشاص  احملًم

ٍ  ايجابت دذي١ٝ ٔ   اشبطابٝم١  ٚٚظٝفتٗما  ٚاملتشمٛ  سٝمح  َم

 ٚايتأنٝممذ ٚايهؼممف ٚاإلفصمما  يإلفٗمماّ ٚطمم١ًٝ نْٛٗمما

 بمن  ايٓصم١ٝ  ايًظماْٝات  عًُا٤ ،ٚميٝض ٚاإلثبات ٚايتكشٜش

 اطمممتعُاٍ عًممم٢ ٜكمممّٛ ايمممزٟ ٚازبض٥مممٞ ايتممماّ ايتهمممشاس

ٞ  يًذزس املختًف  ٜٚعمذ  ْفظمٗا  املعذُٝم١  يًُماد٠  ايًظماْ

 ذبكمل  ايم   ايًظما١ْٝ  اٯيٝمات  أِٖ َٔ بايزات ايٓٛ  ٖزا

 ،(14) اسبذادٝمممم١ ايٓصممممٛ  يف اإلقٓاعٝمممم١ ايٛظٝفمممم١

 أٚ ايًفعممم١ َظمممت٣ٛ يف ايمممذلادف تهمممشاس إىل باإلضممماف١

 املٛصْٚم١  ايبٓٝمات  َظمت٣ٛ  يف ايتهمشاس  ٜهٕٛ ايعباس٠،نُا

 ٖمزٙ  ناْت فإرا...  ايصٛا٥ت ٚدباْع ،(15)َعن بعذد

ٔ  فإْٗا ايٓص أدب١ٝ ع٢ً داي١ ٬ََح ايتهشاسات  ْاسٝم١  َم

 ٚذبكٝممل املتذماٚس٠  املكمماط  تٓاطمل  يف تظممِٗ بٓم٢  أخمش٣ 

 املُٝممممض املتٓاطممممل اإلٜكمممماعٞ ايتهممممشاس إٔ ْصممممٝتٗا،نُا

 ذبككٗممما ٚدذاْٝممم١ عاطفٝممم١ ملظممم١ فٝممم٘ ٜؼمممٝ  يًكصمممٝذ٠

 يممذ٣ جيعممٌ مممما ٚايذلنٝبٝمم١ ايًفعٝمم١ املتٛايٝمم١ تهممشاسات

ٌ  عًم٢  قمذس٠  املتًكٞ ٌ  ايتأٜٚم ٌ  ٚايتأَم  فعماٍ،  دمذ  بؼمه

 ايٓص بن ايٛدذاْٞ ا٫ْظذاّ ضشٚب َٔ ضشب ٖٚزا

 يف ٚسد َمما ايتمماّ ايتهممشاس ػممٛاٖذ َٚممٔ ، (16)ٚاملتًكممٞ

 : ا٭بٝات

                                                           

 ٚطا٥ٌ يف ،دساط١ ايعشبٞ اسبذادٞ ،ايٓص ايعبذ ضبُذ(   14)

 .65،  اسبذاز

  ايممذسغ بممن ايتهممشاس أطممًٛب" ، ٖٓممذاٟٚ اسبُٝممذ عبممذ(   15)

 ْعشٜمممممم١ دساطمممممم١ ، ٜجمممممم١اسبذ ٚا٭طممممممًٛب١ٝ ايكممممممذِٜ

 ، ايعًمممّٛ داس نًٝممم١ ، ايعًمممّٛ داس ،صمممشٝف١"تطبٝكٝممم١

 91،  1999 دٜظُدل

 ايؼممعش يغمم١ يف ا٭طممًٛب١ٝ ايبٓٝممات ، ايظممعذْٞ َصممطف٢ (   16)

 ، املعمماسف َٓؼممأ٠:  اإلطممهٓذس١ٜ) ، اسبممذٜح ايعشبممٞ

 ، اجملٝمذ  عبمذ  مجٌٝ ٚاْعش. 173  ،(  ط ت د دط،

 ، ايٓصممم١ٝ ًظممماْٝاتٚاي ايعشبٝممم١ ايب٬غممم١ بمممن ايبمممذٜ 

 ، يًهتممماب ايعاَممم١ املصمممش١ٜ اهل٦ٝممم١  ، دط:  ايكممماٖش٠)

1998 ) 96 . 
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 ايًفعم١  ٖمزٙ  تهمشست  طعاد٠ 12-16-26

 ٚسد نُما  ، املشد  ْفع إىل ضب١ًٝ 16-12 ايبٝتن يف

 . ايٓفع ٖٛ َغاٜش َشد  إىل ضب١ًٝ( 26) يف رنشٖا

 طبتًمممممممممف ٚاملشدممممممممم  ا٭سبممممممممماب 8-26

 (ايضش١ٓ/١ٝايًع)

 ٚاسذ ٚاملشد  ْفظ٘ املع٢ٓ سٚسٞ 32-31

 َشدم   ايغم٬ب  ،سأٟ ايغ٬ب فهش٠ 15-34

 ٚاسذ

ٞ  ايؼاعش تهشاس إٕ     ٕ  ايؼمششٚس  ٫زلم  ٚايجعبما

ٔ  طبتًفم١  َٛاض  يف  بايضمُرل  عُٓٗما  ٚاإلْابم١  ايكصمٝذ  َم

 قصممذ نممإ ،ٚسمبمما اشبطمماب يف ايفاعًمم١ يًممزٚات تأنٝممذ

 عبٛ َتٛدٗا ٚسايؼشش بٛصف ْص٘ اطتٌٗ سن ايؼاعش

ٞ  ايعٓصمش  ٖمزا  ضبٛس١ٜ تأنٝذ ٟ  اشبطماب  يف ٜظمتذع٢  ٚايمز

ٛ  قماٖش  صٛت فٝ٘ ُٖٝٔ طٌٜٛ تٛاس بعذ  ايٓص خامت١  ٖم

 نممٌ باطتشضمماس املتًكممٞ رانممش٠ يتٓؼممط ايجعبممإ صممٛت

 ِ ٌ  ايمم  اإلْظمما١ْٝ ايكمٝ  املكابممٌ ٚيف. ايؼممششٚس إيٝٗمما حيٝم

ٕ  يفمغ  ٜتهشس ٌ  َظتشضمشا  ضبضما  تهمشاسا  ايجعبما ِ  نم  ايكمٝ

 املكطمم  بذاٜمم١ يف َممش٠ ايؼممششٚس يكممِٝ املضمماد٠ ًب١ٝايظمم

 تعممذد إٔ نُمما ، ايشابمم  املكطمم  بذاٜمم١ يف َٚممش٠  ايجمماْٞ

ٟ  املعٓم٢  ٚسمذ٠  ظٌ يف  املشاد  ٌ  ايمز ٘  ذبٝم  ا٭ْظمام  إيٝم

 ملٛضمممٛ  املؼمممهٌ اسبمممذخ تٛسمممذ عمممٔ ٜمممِٓ املهمممشس٠

 ٚدذيٝم١  ٚايضعف ايك٠ٛ صشا  ٜ٪طشٙ ٚايزٟ اشبطاب،

 ايصمممشا  صمممٛس تعمممذد َمممٔ ايمممشغِ عًممم٢ ٚايؼمممش اشبمممرل

 َٚمممٔ ، اإلْظممما١ْٝ ايكمممِٝ ٚاخمممت٬ف ازبُممماٍ ٚأػمممهاٍ

 : ازبض٥ٞ ايتهشاس ػٛاٖذ

 . ،اسبٝا٠ اسبٞ ، 1-4

 ،سفممممممام ايؼممممممباب غممممممض 32- 1-14

 ػبابٞ،ػبابٞ
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 .ػاعش،ػعش2-6

 .ايكضا ،ٍٖٛ ايكضا٤ ،طٛط 8-9

 .غابٞ ، ايغاب4-12

 .عكابٞ،عكاِب 12-12

 . طاٖشا ،سٓاْا اسبٓإ ميٮٙ ،  3-13

 .نزاب ،فشط َهزٚب١ سكٝك١ ،18-22

 .ايصبا ،دٌٗ ايصابٞ احمل  13-22

 .تعاديت ، عذٍ-19

 .،ايك٣ٛ ايكٟٛ 15-19

 ، ايضمممممممش١ٝ ، ايضمممممممشاٜا28- 25-26

 .ضشٝ 

 . قذط١ٝ ، املكذغ 15-27

 .أيٖٛ  ، إي٘ 24-32

 .ايضعفا٤ ، ايضعٝف 16-34

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                  ايكاٖش سأٟ ، ايشأٟ 34

 .ػ٦تٗا ، َؼ٦ٝتو 35

 .زلا  ، اطتُ  23-35

 .خطابٞ ، شبطابٞ 23-35

ٞ  ايتهمشاس  ع٢ً ٫سعٓا ٚسمبا  ٘  ازبض٥م  عًم٢  قذستم

ٞ  ا٫ْتؼاس  ايمٓص  أدمضا٤  بمن  ايذلابمط  بمزيو  ضبككما  ايٓصم

 ٚا٭فهمماس املفمماِٖٝ ثٛابممت ،َٚ٪نممذا دٗمم١ َممٔ ايعمماٖش٠

 دٗمم١ َممٔ اشبطمماب َٚٛضممٛ  ايممٓص عممام تهممٕٛ ايمم 

 ٚاسمذ٠  َعذُٝم١  زبمزس  ايًظا١ْٝ اما٭ْظ فتعذد ، أخش٣

 املصمذس١ٜ  إىل ايفعًٝم١  َٔ ٚا٫ْتكاٍ ا٫ػتكام خ٬ٍ َٔ

ٔ  ذبًٜٛٝم١  قاعمذ٠  إدخاٍ أٚ ٕ  ايضٜماد٠  قٛاعمذ  َم  ٚايٓكصما

ٔ  ايبٓٝم١  منٛ ٜضُٔ  يف ٚايتٛيٝمذ  ايتفمش   طشٜمل  ايؼمه١ًٝع

 .  َٚتها١ًَ َتٛاص١ٜ ادباٖات

3Parallelisme
17

 َممٔ ا٭دبممٞ اشبطمماب يف ٟايتممٛاص َفٗممّٛ ٜكممّٛ 

ٟ  ايتكطٝم   عًم٢  ايمٓص  يظاْٝات َٓعٛس ّ  املتظماٚ  ٭قظما

 َتظمما١ٜٚ َكمماط  إىل مجًمم٘ دبض٥مم١ خمم٬ٍ َممٔ اشبطمماب

ٔ  ايٓعمش  بغض ٟ  اخت٬فٗما  أٚ تٛافكٗما  عم  إٔ عًم٢  املعٓمٛ

ٞ  ايبٓما٤  يف َتتايٝم١  املتٛاصٜم١  ا٭ب١ٝٓ ٖزٙ تهٕٛ  دٕٚ ايٓصم

 صمم١ٝاشبا ٖممزٙ إٔ ٚايعمماٖش ،(18) بٝٓٗمما عبممٟٛ فاصممٌ

 أدضا٤ بن ٚايتٓاطل ا٫ستباط زل١ ذبكل ٚايٓص١ٝ ايب١ٜٛٓ

 ٚيعًٗا ،( Cohesion) اتظاق٘ يف َظ١ُٗ َٚباْٝ٘ اشبطاب

 ايعشبمممٞ ايؼمممعش يف اْتؼممماسا ايٓصممم١ٝ ايعمممٛاٖش أٖمممِ َمممٔ

ٌ  ،ٖمزا  ٚاملعاصش اسبذٜح ٟ  بٓٝم١  ٚتؼمه  ػمعش  يف ايتمٛاص

 د٫يممٞ غممش  يمم٘  ممٝممضا ًَُشمما ايؼممابٞ ايكاطممِ أبممٞ

                                                           

 إىل َممذخٌ نتابمم٘ يف ايتممٛاصٟ عممٔ ٖايٝممذٟ دساطمم١ تعممذ(   17)

 يف َٓٗذما  متجً٘ ٜصًح مما بابٗا يف ا٭ٚف٢ ايٛظٝفٞ ايٓشٛ

ٟ   ايعشبٝم١  ايٓص١ٝ ايب١ٝٓ دساط١ ٛ  عٓمذٙ  ،ٚايتمٛاص  سبمط  ٖم

 ٚآخمش  طمابل  عٓصمش  فٗٓاى اسباٍ يف َتظا١ٜٚ عٓاصش بن

ٕ  يهُٓٗما  ٫سل  أُْٗما  إ٫ ايٛظٝفٝم١  با٫طمتك٬ي١ٝ  ٜتظمُا

 ع٬قممم١:  ُٖممما د٫يٝمممتن ع٬قمممتن بإسمممذ٣ َشتبطتمممإ

 . ايتصُِٝ ٚع٬ق١ ايتُذٜذ

٘  عٓذ املتٛاص١ٜ ازبٌُ" ، ازبٛاد عبذ سد  (    18)  ، سظمن  طم

ّ  يف دساطممم١ ّ  صبًممم١ ،" ػمممٗشصاد  أسممم٬  ، ايًغممم١  عًمممٛ

 ،طممممم١ٓ ايكممممماٖش٠ ، غشٜممممم  داس ، 4،عمممممذد3صبًمممممذ

2222 ،،231. 
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 تبٝٓممم٘ ايكصمممٝذ٠ ٖمممزٙ يف ٚسضمممٛسٖا ،(19) حممممممٚاض

-1314-5-4-2-1 : ايتايٝممممم١ ا٭َجًممممم١

 ٖممممممممممممزا إٕ.18-28-29-32-34-35

 ذبكٝمل  يف ايعماٖش٠  بأُٖٝم١  ايؼاعش ٚعٞ ٜ٪نذ ايتٛصٝف

 َٛضممٛعات٘ ٚاْظممذاّ أبٓٝتمم٘ ٚاتظممام ايكصممٝذ مجايٝمم١

 .املكصٛد ايتذاٚيٞ ايغش  يتشكل

ٔ  ْمٛعن  بمن  ايٓصم١ٝ  ايًظماْٝات  متٝض  ٟ  َم  ايتمٛاص

 َظمتٜٛن  يف ٜكم   دض٥ٞ،ٚن٬ُٖما  ٚاٯخمش  تاّ ذُٖاأس

 َظماس١  أٚيف ايٛاسمذ  ايبٝمت  يف ٜهْٛما  إٔ فإَما  َتٓاظشٜٔ

 :ايتٛصٜ  ٖزا ٚفل  َتباعذ٠ ْص١ٝ

ٟ  بايتطابل ٜهٕٛ        ٟ  بمن  ايٓشمٛ  ايبٝمت  ػمطش

 ايبٓمم٢ ٚطبٝعمم١ تهممٜٛٔ عممٔ ايٓعممش بغممض ،(20)ايٛاسمذ 

                                                           

(19  ) ٔ ٕ  يف ايعماٖش٠  ٖممزٙ سضمٛس  ْظمب١  عم ٞ  دٜمٛا  تٓعممش  ايؼماب

ٌ " ، ازبعٝذٟ طًُٝإ ضبُذ ضبُٛد دساط١  املتٛاصٜم١  ازبُم

ٞ  دٜٛإ يف ِ  أبم ٞ  ايكاطم  ،" د٫يٝم١  عبٜٛم١  ،دساطم١  ايؼماب

 ، 2223  طممم١ٓ ، ط املٓصمممٛس٠،د داَعممم١ َطبٛعمممات

 ايتممٛاصٟ تممٛاتش ساطمم١ايذ صمماس  أسصمم٢ فكممذ 15 

ٔ  بٝممت  376 فٛدممذ  ايؼممعشٟ  بٝممت  2383 مجًمم١  َمم

 .يًتٛاصٟ املٛسد٠ ايكصا٥ذ عذد يف  %9،73 ٚبٓظب١

ٟ  عذٜمذ٠  أمنماط  بمن  ايتُٝٝمض  ميهٔ(  22) ٞ  يًتمٛاص ّ  ازبًُم  ، ايتما

ٕ  فكمذ   أٚ َجبمتن  أٚ فعًمٝن  أٚ ازلمٝن  تمشنٝبن  بمن  ٜهمٛ

ٔ  إخل... إْؼا٥ٝن أٚ خدلٜن أٚ َٓفٝن  بمن  تُٝٝمض اي ،ٚميهم

ٟ  ٚايمذلاديف  نمايذلنٝيب  يًتٛاصٟ أخش٣ أْٛا   ٚ ٚايتضماد

 َم٪متش  ،" اشبطاب ذبًٌٝ" ، سٓفٞ سظٔ ،اْعش ايزسٟٚ

 . 46   ا٭سدٕ، ، عُإ ، ف٬ٝديفٝا

 مبما  تٜٓٛعٗما  ع٢ً ايؼاعش حيش  اي  ، املتٛاص١ٜ ازب١ًُٝ

-13-2:ا٭بٝمات  ،َٚجاهلما  ايٓصٞ ايغش  ٜٛافل

14-18. 

 ، املتٛاصٜمم١ ا٭بٓٝمم١ يف ايٓكصممإ َبممذأ عًمم٢ ٜبٓمم٢ 

 َممٔ عًُٝمم١ بممإدشا٤ ايؼممطشٜٔ بممن ايتممٛاصٟ ٜفتكممذ فكممذ

 ايٓكصممممإ أٚ بايضٜمممماد٠ ايٓشممممٟٛ ايتشٜٛممممٌ عًُٝممممات

 إضماف١  ايضٜاد٠ أْٛا  أػٗش ،َٚٔ بذاٍا٫طت أٚ(اسبزف)

-29-22:ا٭بٝمات  َجٌ اجملشٚس، ٚ ازباس أٚ ايٛاٚ

35-34. 

ٌ  بمن  ايٓمٛ   ٖزا حيذخ   بمن  أٚ َتتمايٝن  بٝمتن  نم

 يف أنٝمذ٠  بٜٓٛم١  ٚظٝف١ ايٓٛ  ا٭بٝات،ٚهلزا َٔ صبُٛع١

ٟ  َجٌ ضبهُا ْظٝذا ٚدعًٗا ، ايٓص أدضا٤ سبط  ايتمٛاص

 .29/32 املتتاين ايبٝتن بن اسباصٌ

ٌ  بممن ايتمماّ ايتطممابل  ايٓممٛ  بٗممزا ٜكصممذ   ازبُمم

 ا٭طمباب  بمٓفع  عٓاصشٖا بعض ،عذا ايٓص يف املتتاي١ٝ

ٕ  أٚ ايضٜاد٠)  ايظايف١ ٍ  أٚ ايٓكصما ٌ ( ا٫طمتبذا -1 َجم

 ايٓصمممٞ ايتمممٛاصٟ ظممماٖش٠ تعهمممع. 2ٚ3-4ٚ4-5

 جيعممٌ مممما ، ٚثباتٗمما عٓٗمما املعممدل ظمم١ٝايٓف يًشايمم١ تهممشاسا

ٌ  قصذ بغرل أٚ بكصذ ايؼعشٟ ايٛعٞ  ايٓمٛ   ٖمزا  إىل ميٝم

 ايتممممٛاصٟ ظٗممممٛس إٔ نُمممما ، ايؼممممهًٞ ايتهممممشاس َممممٔ

 ايؼممعٛس١ٜ اسبايمم١ اطممتُشاس١ٜ ٜ٪نممذ( ايعُممٛدٟ)ايشأطممٞ

 ايؼمممعشٟ اشبطممماب منمممٛ يف املتشهُممم١ ٖٚمممٞ ايٛاسمممذ٠
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ٔ  ْاسٝم١  َٔ ٚمتاطه٘  ٚاطتُشاسٙ،  ٍَجما  أخش٣،ٚأسظم

 عمممٔ ٜمممبن ايمممزٟ 29/32 ايبٝمممتن تمممٛاصٟ ٖمممزا عًممم٢

 سزلٗممما ايممم  املشنبممم١ ايصمممٛس٠ تؼمممهٌٝ يف اطمممتُشاس١ٜ

 تممضٜن إىل طممع٢ ايممزٟ ايجعبممإ فعممٌ ٚدظممذٖا ايؼمماعش

ٔ  َتٛاصمم١ً  تشاتبٝمم١  ٚفممل  اهلمم٬ى   تممٖٛر .... ايعضميمم١  َمم

 ايفٓمما٤......ايممشٚ  يف اسبًممٍٛ..... ايٓمماب سممذ٠......ايٓعممش

 إىل اجملممشد َممٔ تتممذسز ٛس٠ايصمم ٖممزٙ إٔ ،نُمما املطًممل

 إىل ايبممماطٔ ،َٚمممٔ املمممادٟ إىل املعٓمممٟٛ َٚمممٔ اسبظمممٞ

 ٚايصٛف١ٝ ايعباد طشٜك١ ع٢ً ايفعٌ إىل اي١ٝٓ َٚٔ ايعاٖش

 قممم٫ٛ املطممما  املعبمممٛد اإليممم٘ رات يف بمممأسٚاسِٗ ايفممماْن

 .ٚع٬ُ

ٞ  ايبٟٓٛ ايتٛاصٟ  إٕ ٞ  بتمٛاص  ٜؼم  ايمذا٥ش٠  يًُعماْ

 ريمو  ، ايؼمعش١ٜ  ذشبم١ ايت يف عٓ٘ املعدل املٛضٛ  فًو يف

 ٚإٕ  ٚاسممذ٠ املتممٛاصٜتن ازبًُممتن يف املعٓمم٢ خ٬صمم١ إٔ

ٟ  ايغمش   ٜ٪نمذ  ممما  ، طبتًفم١  بأيفماظ  عٓٗا عدل  ايتٛنٝمذ

 تمممشتبط ،نُممما اشبطممماب تغمممشٜض َظمممت٣ٛ يف يًعممماٖش٠

 ٚايتعانع ايتكابٌ بذ٫ي١ آخش د٫يٞ َظت٣ٛ يف ايعاٖش٠

ِ  ،ٖٚزا املعٟٓٛ   تصمٓ  ايم   ايتذشبم١  طبٝعم١  َم   ٜٓظمذ

 املبمذ   س٩ٜم١  تعهمع  ٚدذيٝم١  صمشاعا  اسبٝما٠  أطمشاف  بن

ٍ  ،ٚخرل ٚايعام يًهٕٛ ٔ 19 ايبٝمت  ريمو  عًم٢  َجما  أٜم

ّ  ٫=عذٍ ٫: ايتصادّ باْتفا٤ ايعذاي١ اْتفا٤ تكّٛ  تصماد

ٟ  فاإلسٖماب  إسٖاب=عذاي١ أٚ ٛ  ايؼماعش  ٜكصمذٙ  ايمز  ٖم

 .ٚدفع٘ مبٓاٖضت٘ املعتذٟ إخاف١

4collocation

 َٔ ايؼعشٟ ايٓص يف ايعاٖش٠ ٖزٙ تتب  ميهٔ     

ٞ  ػهٌ يف  املفشدات َٔ صبُٛع١ اطشاد خ٬ٍ ٞ  ثٓما٥  ٜؼم

 : َجٌ املعٟٓٛ ٚايذلابط با٫دتُا 

 تكّٛ ،نُا( ازبًباب/ ايعطش) ،(ايشٚ / اسبٝا٠)

 ايتضمممماد ع٬قممممات خمممم٬ٍ َممممٔ املعذُٝمممم١ املصمممماسب١

 ،ٚ( ايضعف/ ايك٠ٛ)ٚ  7 ايبٝت يف(املش / ايغِ:)َجٌ

 عًم٢  صمٛستن  إبشاص يف ايتضاد أفاد ٚقذ( اسبهِٝ/ ايغش)

ٔ  عاَما  تشنٝبٝما  ادباٖما  ايتضماد  اربز ،نُا ْكٝض طشيف  َم

 : َجٌ َتضاد٠ َتٓافش٠ صٛس تؼهٌٝ خ٬ٍ

 (12) ،ايبٝت ايعكاب صٛس٠......ايدلا٠٤ صٛس٠  

 ٚتكمممّٛ ،(18)ايبٝمممت ، ايهمممزب.....اسبكٝكممم١  

ٔ  أطماغ  عًم٢  املعذ١ُٝ املصاسب١ ّ  َم ٔ  صبُٛعم١  تضما  َم

ِ  د٫يٝم١  طذ٬ت يف املفشدات  ،فٝظمتذع٢  تعايكٗما  ذبهم

 طممذٌ ايظممذ٬ت ٖممزٙ أٖممِ ٚيعممٌ ، اٯخممش أسممذٖا

 َجمممٌ َفمممشدات عًممم٢ حيتمممٟٛ ايمممزٟ ايطبٝعٝممم١ ا٭يفممماظ

 ، ايمممٛسد ، ايجعبمممإ ، ايؼمممششٚس ، ايغممماب ، ايشبٝممم :

 ايصمٛيف  املٓض  رات ايذ١ٜٝٓ ا٭يفاظ ٚطذٌ  ، ا٭عؼاب

٘  ، ،ايضش١ٝ ا٭ٚاب:  َجٌ ٍ  ، اإليم  اشبًمٛد،  ، اسبًمٛ

 ، ايطٗممماس٠ ، ايٓفظممم١ٝ ايظمممعاد٠ ،  ايعكممماب ، ايًعٓممم١

 طٝاطم١ٝ  أيفماظ  إىل باإلضماف١ . إخل... ايظهش ، اإلخ٬ 

٘  تعهممع  ٟ  اشبطمماب  تٛدمم  َٛضممٛ   خذَمم١  إىل ايؼممعش

 ظمماٖش نممإ ٚإٕ ، ذبشٜضمم١ٝ ْممدل٠ َممٔ خيًممٛ ٫ طٝاطممٞ

 َطابكم١  ذّع أصح مبع٢ٓ أٚ املتهًِ قصذ خيايف ايه٬ّ

 فعممممٌ يف املتُجممممٌ اإلظبمممماصٟ يًفعممممٌ ايكممممٛيٞ ايفعممممٌ

 ايعذايمممم١ ، اإلسٖمممماب ، ايظمممم٬ّ َجممممٌ ايتشممممشٜض،

ّ  ، ،ايجٛس٠  ،ايصذاّ ايشأٟ ،ايؼش ،  ايبكما٤  ،٠ ايظم٬
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 عًمم٢ ايذايمم١ ا٭فعمماٍ َممٔ ثًمم١ تتصمماس  نُمما. يٮقمم٣ٛ

 َجممٌ ، ايشابمم  املكطمم  يف خباصمم١ ايتصممٝرل ٚ ايممتغرل َعٓمم٢

 . ذبٌ ، ٚبتز ، تهٕٛ ، تصرل:

 

ٞ  ْص اْظذاّ عٔ اسبذٜح إٕ   إدمشا٤  ٜعمين  مجماي

ٞ  ػهٌ َٔ شبصا٥ص٘(تأٌٜٚ)  دزس١ٜ ذبٌٜٛ ع١ًُٝ  مجماي

 َعشفٝمم١ بٓٝمم١ فٝمم٘ تٓممذسز خطمماب إىل أٟ َعشفٝمم١ د٫يمم١ إىل

ّ  ايٛسمذ٠  ػمشٚط  فٝٗما  تتشكل ن١ًٝ  ٚقمذ   (21) ٚا٫ْظمذا

ِ  يف ايّٓصٕٝٛ سبط ّ  دساطمتٗ ٞ  ايمٓص  نبم  ي٬ْظمذا  ٚاملتًكم

 ايممٓص يف طممايفا َعطمم٢ يممٝع ايٓصمم١ٝ ايظمم١ُ ٖممزٙ فتشكممل

 ايمٓص  ع٬ق١ ض٤ٛ يف تٓضي٘ ٜفذل  يزيو عدلٙ ٜذسى ٚإمنا

 ٜٚتشكمممل ،(22) ايكممماس٨ املكممماّ َهْٛمممات َٚمممٔ باملكممماّ

ٌ  بفضٌ ايؼعشٟ اشبطاب يف ا٫ْظذاّ ٔ  صبُٛعم١  تمذاخ  َم

 سبممو عًمم٢ صبتُعمم١ تعُممٌ(  Relation) ايذ٫يٝمم١ ايع٬قممات

 ، بٝٓٗمما ٚايتٓمماغِ ايتهاَممٌ ٚذبكٝممل ، اشبطمماب َضمماَن

 :أُٖٗا ٚيعٌ

  املكاب١ً-1

 ايتفصٌٝ/ اإلمجاٍ-2

 ايذلادف-3

 َممٔ مجًم١  عًم٢  ايظمٝام  ٖمزا  يف تشنٝضْما  ٜٓصم  

 ايمممٓص أفهممماس سبمممط يف أثشٖممما هلممما ايذ٫يٝممم١ ايعمممٛاٖش

                                                           

 .323  ، ا٫خت٬ف يظاْٝات ، ازبضاس فهشٟ ضبُذ ( 21)

(22 )D ominique Maingueneau ,Pragmatiqe pour le discours 

litteraire,Bourdas,Paris,1990,p29-36. 

  .22  

 ٚ(املكابًم١ ) ٚايتكابٌ ايذلادف: ٖٚٞ َعاْٝ٘ بن ٚايتأيٝف

 ايع٬قمممات ٖمممزٙ َمممٔ ٚاْط٬قممما ٚايتفصمممٌٝ، اإلمجممماٍ

 . ايكصٝذ٠ ملعذِ ٚصفٓا طٝهٕٛ

 ايع٬قمممات ٖمممزٙ إٔ ( 23)سقمممِ  ازبمممذٍٚ ٜمممبن

 ،ميمماسغ طبتًفمم١ ْصمم١ٝ َظمماس١ عًمم٢ َٓتؼممش٠ ايذ٫يٝمم١

 ايع٬قممم١ غٝممماب يف ايمممذ٫يٞ ايتُاطمممو ٚظٝفممم١ بعضمممٗا

 بممن ا٫ْظممذاّ ذبكممل اطممتُذدْا ٚسمبمما.  أسٝاْمما ا٭خممش٣

ٌ  ايم  ٚ ايتايٝم١،  ايج٬ثم١  ايذ٫٫ت  يف ايشسم٢  قطم   متجم

 املؼماعش  داي١/ ايعذٚا١ْٝ داي١: ٖٚٞ ، ايؼعشٟ اشبطاب

ٕ  ايذا٫ت ،ٖٚزٙ املعكٛي١ٝ داي١/ ايطٝب١ ٌ  يف تهمٛ  ا٭صم

 ٚايؼمش  اشبمرل  بمن  جيُم   إر ا٭ضذاد َتضاسِ ٚاسذا نٝاْا

٘ . ٚايطُأ١ْٓٝ ا٫ْذفا  ،ٚبن ٚايعك١ْٝ٬ اهل٣ٛ ،ٚبن  إْم

 تأنٝمذ  يف ْفٝمذ  ٚقمذ .  هاٌَاي اإلْظإ أٚ ايبؼشٟ ايها٥ٔ

ٞ  اختاسٖا اي  ايها١ًَ ايصٛس٠ ٖزٙ  املجكفم١  يًكم٠ٛ  ايؼماب

 ْتمما٥ر َممٔ املتكممذّ ايعممام أٚ املظممتعُش يف ممجًمم١ املُٗٝٓمم١

 اإلْظمماْٞ ايممذَ  ذبذٜممذ يف املعاصممش٠ ايعًُٝمم١ ايذساطمم١

 عذٚاْٞ صٚاسفٞ دَاغ َٔ ين َاى سظ  ٜتهٕٛ ايزٟ

 ٚدَمماغ أساطممٝعٚ فٝاضمم١ َؼمماعش نًمم٘ ثممذٜاتٞ ٚدَمماغ

 تطمممٛس يف ،ٖٚمممٛ اإلْظمممإ عك٬ْٝممم١ حيكمممل نمممٛستٝهع

 ايعُٝمممل ايتُاطمممو إثبمممات ميهمممٔ ،نُممما (24) َظمممتُش

 : َجٌ أطاط١ تُٝات إىل ايٓص اختضاٍ بٛطاط١

                                                           

 اقتصمممشْا عًممم٢ رنمممش أسقممماّ ا٭بٝمممات فكمممط دٕٚ  رنمممش  (   23)

 ا٭بٝات اختصاسا ، ٚدبٓبا يإلطاي١

 عٓممذ ا٭فهمماس ٚعبممٛ املجًمم٢ ،ايًغمم١ ايكممازلٞ  ايعشٚطممٞ (   24)

 .12،  ايؼابٞ
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 ، ايتضمش١ٝ  تُٝم١  ، اشبًٛد ، ت١ُٝ ، املٛت ت١ُٝ 

 ٚنًممٗا ايضممعف، ،تُٝمم١ ايكمم٠ٛ تُٝمم١ ، اسبًممٍٛ تُٝمم١

 ايبٓٝمم١ يف َٚٓطكٝمما د٫يٝمما َذلابطمم١ ملٛضممٛعات( تُٝممات)

٘  اشبطماب  َكاصذ يف تتشهِ اي  عُٝك١اي  ٚيف. ٚأغشاضم

٘  َتها١ًَ ثايٛثا منٝض أٜضا ايؼعش١ٜ ايذ٫ي١ صعٝذ  أضم٬ع

ٌ  بٛظٝفم١   ٜضمطً   أسذٖا ٟ  ايفاعم  اسبمذخ،  ٜصمٓ   ايمز

 فٗٛ ايجاْٞ ايطشف أَا. ايجعبإ ٖٚٛ اشبطاب يف ٜٚتشهِ

ٔ  ميجًِٗ ،َٚٔ ايؼششٚس ميجً٘ ايزٟ ايكابٌ  ايها٥ٓمات  َم
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 ٖٚٛ ا٭ثش فُٝجٌ اٯخش ايضً  ،ٚأَا يعاما يف ايضعٝف١

 يف َتضممادٜٔ ٚدٗممن َممٔ تذلنمم  ايمم  اسبتُٝمم١ ايٓٗاٜمم١

٘  ايٛاق  ٕ  ٚدم ِ  ايجعبما ٘  يف املتعماظ ٘  قٛتم  ايؼمششٚس  ٚٚدم

ٟ  ايضش١ٝ ٟ  ايمز ٔ  طمٝذٙ  ٜفمذ ٙ  عم ٘  نمش  خايمذا  يٝبكم٢  َٓم

 ايهمممٕٛ ٜهتفمممٞ سمممن يف ايٛدمممٛد، ٖمممزا يف َظمممٝطشا

 ٖٚممٛ ْفظمم٘ ٕاٯ يف َٗممِ يهٓمم٘ ٖاَؼممٞ بممذٚس ٚايطبٝعمم١

 . ايبا٥ظ١ املش٠ اسبكٝك١ ع٢ً ايؼاٖذ دٚس

1

 زل١ بتشكٝل تضطً  اي  ايٓص١ٝ ايكِٝ أِٖ َٔ 

ّ  ٚايم   ، املفاسقم١  ع٬قم١  ا٫ْظذاّ  بمذٚس  ْعشْما  يف تكمٛ

ٌ  ايع٬قمات  طما٥ش  ٚظٝفٝم١  ع٢ً ٜغطٞ أطاغ ِ  بم   ٜمتشه

 قُٝم١  املعٝٓم١  ايذ٫يٝم١  ايع٬قم١  ٚهلمزٙ  ، سأطما  تؼهًٗا يف

ٌ  فشصم١  ايكماس٨  متمٓح  إر تٓهش ٫ تأ١ًٜٝٚ  تكم   فُٝما  ايتأَم

 عٓاصممش َممٔ بمم٘ حيممٝط َمما إدساى إىل فتٓبٗمم٘ عٝٓمماٙ عًٝمم٘

ٚ  ايم   ايعمٛاٖش  فِٗ ذبكٝل يف تظِٗ طٝاق١ٝ  َتٓمافش٠  تبمذ

ٌ  ناْمممت  ٚإٕ َٚتضممماد٠  سبكٝكممم١  َتعمممذد٠  أٚدٗممما متجممم

ٞ  قصمٝذ٠  يف املفاسقم١  أَجًم١  َٚٔ ،(25) ذ٠ممممٚاس  ايؼماب

 .  دشّ ايضعفا٤ ٚطعاد٠:

 ،ٚاملفاسقممم١ ازبشميممم١ َممم  ايظمممعاد٠ تٓمممافشت يكمممذ

 ٚداعتمم٘ عًمم٢ ايممدل٤ٟ َعاقبمم١ خمم٬ٍ َممٔ ذبكممل ايذ٫يٝمم١

 ،(16 ايبٝمت )  عكماب  بذٕٚ دشَ٘ ع٢ً ازباْٞ ،ٚتشى

 ٔ  يف ٚايضممعٝف ايكممٟٛ بممن ايطبمام  ايبظممٝط١ املفشقمم١ َٚم

٘  ايبٝت ٔ  ْفظم  ا٭بٝمات  يف ٚسد َما  أٜضما  املفاسقمات  ،َٚم

                                                           

ٌ  ػمعش  يف املفاسقم١ " ، ايشٚاػمذ٠  طاَح ( 25) ٌ  أَم  صبًم١  ،" دْكم

 . 378 ، 6عذد ، ا٭سد١ْٝ اَع١ازب ، دساطات

18،19،22،22 . 

ٔ  ايتضمُين  ايمشبط  دساطم١  ٚميهٔ ٖزا   ٍ  َم  خم٬

 َما  ضم٤ٛ  يف ايمٓص  د٫٫ت بمن  ٚاملٓاطمب١  ازبمٛاس  ع٬ق١

 بٓما٤  يصاحل خذَات َٔ ايذ٫ي١ٝ اسبكٍٛ ْعش١ٜ يٓا تكذَ٘

 . (26)ايؼابٞ يًكصٝذ٠ املف١َٝٛٗ ايب١ٝٓ

2

 تؼممابو عممٔ  ٖٓمما– ايؼممعشٟ ايممٓص ٜفصممح 

 ايضَٓٝمم١ ايبٓٝمم١ يف ذمماْعايت بتغٝٝمم  ٜؼممٞ َكصممٛد صَممين

ٔ  بمن  منٝمض  إٔ ،ٚيٓما  اشبطاب يٛسذات ٞ  ايمضَ  املٛضمٛع

ٞ  حبظ  ٚايتشذٜذ املكاٜظ١ َعٝاس إىل خيض  ايزٟ  املاضم

 عًم٢  َٚؼاٖذٙ ايٓص صٛس ،ٚتتٛص  ٚاملظتكبٌ ٚاسباٍ

 اشبممدل يف متاٚدمما تعهممع َتفاٚتمم١ بٓظمم  ا٭صَٓمم١ ٖممزٙ

 بممممن ايكا٥ُمممم١ اسبٛاسٜمممم١ ضممممُٔ ٚاملٛصممممٛف املظممممشٚد

ٔ  ٚايجعبإ، ؼششٚساي ٞ  فُم   ،1،2،7 ا٭بٝمات ) املاضم

 َٚممممٔ( 13،14،17،22)اسباضممممش إىل( 8،9،12

 ثِ ،(29، 28، 23،26،27) املظتكبٌ إىل اسباضش

ٞ  إىل ايعممٛد٠   يًمممزانش٠ تٓؼممٝطا ( 31،33،36) املاضمم

 ايٛاقمممم  ،٬َٚبظممممات املاضمممم١ٝ ا٭سممممذاخ باطممممتذعا٤

 ٖممزٙ يف املٛضممٛعٞ ايممضَٔ تصممٛس ٚميهممٔ ،ٖممزا...املممش

 : ًٜٞ َا خ٬ٍ َٔ كصٝذ٠اي

 

 

 

                                                           

 تشمجمم١:  َصممش) ، ايؼممعش١ٜ ايًغمم١ بٓمما٤ ، نممٖٛن دممإ(   26)

 . 129  ،( 1993 ، املعاسف داس ، دسٜٚؽ أمحذ
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 ٚايظعاد٠ ايطُأ١ْٓٝ َؼٗذ   املاضٞ

 ايًكا٤ سذخ

 ٚايتٓذٜذ ا٫طتٓذاد سذخ

  ايتٗذٜذ سذخ

 

 

 ايتٗذٜذ سذخ اسباٍ

 (اهل٬ى تضٜن)ايذلغٝ  سذخ

 

 ايغاب

 ايغاب (اٯخش يف اسبًٍٛ( ا٫طتظ٬ّ سذخ املظتكٌٝ

 

 ثٓا١ٝ٥ صَاْٝا املتظًظ١ً ا٭سذاخ ٖزٙ يف ٚتتشهِ

ّ / ايٛدٛد) ثٓا١ٝ٥ ٖٞ ٚاسذ٠ (.    املمٛت / اسبٝما٠ ) أٚ(ايعمذ

 يف تٓضهلممما سٝمممح َمممٔ ايتصمممٜٛش١ٜ ا٭سمممذاخ ٖمممزٙ إٕ

 أسمذاخ  إٔ إ٫ ، ايتعاقم   ملبذأ ربض  ايض١َٝٓ ايصرلٚس٠

 استضماٖا  ٚاسمذ٠  ْٗاٜم١  ذبككٗما  آْٝم١  بًشع١ َشت١ٓٗ اسباٍ

 يف بايتُمماٖٞ يظممٝذٙ ضمما٤إس يٓفظمم٘( ايؼممششٚس)  ايكابممٌ

ٕ  دسد١ إىل اٯخش ٍ  ايمزٚبا ٘  َٓما   ٫ٚ فٝم٘،  ٚاسبًمٛ  يم

  ايممزٖين متاطممهٗا جيعممٌ مممما ايكظممش١ٜ، ايٓٗاٜمم١ ٖممزٙ َممٔ

- اسبمممممٛاس- ايًكممممما٤) ا٫طمممممتذعا٤ ملبمممممذأ خيضممممم 

 -ايفٓما٤ -ا٫طتظ٬ّ-ا٫قتٓا -تشغٝ /تشٖٝ 

 باشبصٛصم١ٝ  َتُٝمض  فإْ٘ ايزاتٞ ايضَٔ ٚأَا ،( اشب٬ 

ٞ  باملكٝاغ ٜبايٞ ٫ فإْ٘ زات١ٝٚاي ايفشد١ٜ ٟ  املٛضمٛع  ايمز

 يف  ،ٚا٭سممذاخ ٚسشنتُٗمما ٚايًٝممٌ ايٓٗمماس نممِ حيممذد

 ٚدماص٠  تعهمع  املؼمٗذ١ٜ  طشعتٗا حبهِ  ايؼعشٟ ايٓص

 تظمممُح ٬َبظمممات٘ ٫ٚ املكممماّ فممم٬ ٚاختصممماسٙ ايمممضَٔ،

 قصممش أّ طمماٍ ايممضَٔ يف بممايتفهرل ايفمماعًن يًُممتهًُن

ٌ  َا ٖٚزا يغا١ٜ،ا ذبكٝل إيُٝٗا بايٓظب١ ،فاملِٗ ٔ  جيعم  َم

 عًم٢  املٓهمش  ايجا٥ش ايؼاعش يتذشب١ داَع١ ب٪س٠ ايٓٛ  ٖزا

 طمممٝطشت٘ ايكمممٟٛ عًممم٢ ،ٚايٓممماقِ اطمممتهاْت٘ ايضمممعٝف

 ايٓممٛعن بممن ايكمما٥ِ ايتُٝٝممض ٜٓممذسز ،ٚسمبمما ٚاطممتبذادٙ

ٟ  ايتُٝٝمض  طٝام يف  ايظايفن ِ  ايمز ٔ  بمن  أقمٝ  ايمٓفع  صَم

 صَمممممٔ إٔ ،عًممممم٢ ايمممممتغين ٚصَمممممٔ اسبمممممذخ ٚصَمممممٔ

 ايذاسطٕٛ ٜع٢ٓ ايزٟ ايؼعشٟ ايضَٔ ٖٛ ايزاتٞ/فعايٓ

 صَممٔ إٔ ٖممزٙ ٚاسبمماٍ ايكممٍٛ ٚميهممٔ ، (27)بتٛصممٝف٘

 َٚتذافعمم١  َتذاخًمم١ أسممذاخ عٓمم٘ تعممدل ايممزاتٞ ايممٓص

 ٚاسمذ٠  ٚػخص١ٝ ٚاسذ َهإ يف بعضا بعضٗا ٜظتذعٞ

 ْٚصممح ٚٚعٝممذ تٗذٜممذ َممٔ ايهمم٬ّ أْممٛا  بهممٌ تممتهًِ

 بممممإايجع نمممم٬ّ خمممم٬ٍ َممممٔ ٚفخممممش ٚتعضٜمممم١ ٚذبممممزٜش

                                                           

 .162،  ايؼعشٟ يًٓص أدش١َٝٚ ،عبٛ َصًٛ  طعذ( 27)



262

 ٚقعت إمنا عٓٗا املعدل ا٭ص١َٓ ٖزٙ إٔ ع٢ً  إخل...املكذغ

  ايتمذاعٞ،بُٝٓا  َبمذأ  ٚفمل  تتابعاتٗا تفظش َغًك١ دا٥ش٠ يف

ٔ  ٜهؼف ٟ  ايمضَ ٔ  ايٓشمٛ ٟ  ايطماب   عم  يًعماٖش٠  ايتكعٝمذ

 املؼٗٛس٠ ايج٬ث١ٝ ع٢ً ٚايكا١ُ٥ ايعشبٞ ايًظإ يف ايض١َٝٓ

ٞ  ،فأَا(  ا٭َش/املضاس /املاضٞ) ٟ  املاضم ٔ  ٚايمز  ٖمُٝ

 املضماس   بصٝغ١ ٚسد فكذ ايكصٝذ يف ايٓشٟٛ ايضَٔ ع٢ً

٘  ٚسد ،نُما  نإ ايٓاقص املاضٞ بايفعٌ املظبٛم  بصمٝغت

 املضمماس  صَممٔ ،ٜٚتخًممٌ ايغايمم  ٖممٛ ،ٖٚممزا املعشٚفمم١

 ايبٓمما٤ يف  َتفاٚتمم١ َظمماسات عممدل( املظممتكبٌ/اسباضممش)

 ، ،ٜعممزس أسثممٞ َٓٗمما َتعممذد٠ صممٝ  خمم٬ٍ َممٔ ايٓصممٞ

 تٓظذِ ا٭فعاٍ ٖزٙ ٚأغً  إخل...  ، ،خيٓل ذبٌ ٜظش،

 صممٝغ١ ،أَمما  ٚاسبشنمم١ ٚايذلقمم  ٚاإلغممشا٤ ايذلٜٚمم  َمم 

 ٚايٓصمممح ا٫طمممذلساّ  َٛاضممم  يف ٚسدت فكمممذ ا٭َمممش

 ، افعممٌ: َجممٌ ايممذاْٞ إىل ايعممايٞ َممٔ املطًممل ٚا٭َممش

ٔ  أَما .،اطمتُ   انبح ، فهش  اسسِ،  فٝم٪طش  ايمتغين  صَم

 ذبمذد  ايم   ايًشعم١  ٖمزٙ  ايؼمعش١ٜ  ايكصمٝذ٠  َم٬ٝد  سبع١

 . اشبطاب إْتاز ٚظشف  ٚايعصش ايٓص َٓاطب١

3

ّ  -ايذاسطمن  يمذ٣  املعًّٛ َٔ   ايًغم١  إٔ ايٝمٛ

 بٛطمماطتٗا إر ٚاملعشفمم١ املظممتعًُن بممن ايٛطممٝط باتممت

٘  ٚاملعشيف ٚايجكايف ا٫دتُاعٞ ايتفاعٌ حيصٌ ّ  بٛدم  عما

ٞ  بايعمام  عًُٓا ٜٚتشكل ، ِ  ٖمزا  ، اشبماسد ٟ  ايعًم  ايمز

 ْٛعٗمما نممإ أٜمما يًٓصممٛ  قشا٤تٓمما أثٓمما٤ عًٝمم٘ شتهممضْ
 يف يًُعشفمم١ تٓعُٝمما ٜتطًمم  اطممتذعا٤ٙ إٔ غممرل ،(28)

                                                           

  ضبُمذ  تشمجم١ : ايشٜما  ) اشبطاب، ،ذبًٌٝ ٍٜٚٛ بشإٚ(  28)

ّ  بهٝف١ٝ ٚتٓؼٝطٗا ايزانش٠  بايتشذٜمذ  ٖٚمزا  ايفٗمِ،  ربمذ

 َٓ٘ داْبا ع٢ٓ َا ٖزا ٚسمبا املعشيف ايٓفع عًِ ٜ٪نذٙ َا

٘  يف َاظبٓٛ ٔ  ايتذاٚيٝم١  نتابم ٌ  َم ٞ  ايمٓص  أدم  سمن  ا٭دبم

 َظماف١  يكطم   ايكذسات َٔ صبُٛع١ ٜظتٓفش ايفِٗ إٔ قّشس

ّ  صَٓٝمما َٛدٗم١  خطابٝم١   مبظممأي١ ٜٚمشتبط  ،(29) باْظمذا

ٙ  نُا ٖٚٛ ايتٓا  اشبًف١ٝ املعشف١ ٍ  حيمذد ٞ  َٝؼما :  أسٜفم

 ٖٚمزا  ، َعطم٢  ْمص  يف تتعمايل  ايم   ايٓصٛ  صبُٛ "

 ٜٚعشفمم٘ ،" طبتًفمم١ أبعممادا ٜأخممز إٔ ميهممٔ طبعمما ايتٓمما 

 بمم  ،( 1ٕ) تمشبط  ق١ع٬ ٚدٛد خ٬ٍ َٔ سٜفاترل َٝؼاٍ

 أٚ ٚتًُٝشممممات اطتؼممممٗادات ظٗممممٛس يف تتُجممممٌ( 2ٕ)

 عكممذ إىل ٜممذعٛ مممما ا٭دبممٞ ازبممٓع عًمم٢ دايمم١ ع٬َممات

 ْٚصممٛ  ايع٬َممات هلممزٙ املتضممُٔ ايممٓص بممن َكاسْمم١

 ايتٓمما  ميجممٌ اسبذٜجمم١ ايٓكذٜمم١ ا٭دبٝممات ٚيف ، أخممش٣

 طبتًفم١  بتكٓٝمات  فٝ٘ أدصبت أخش٣ ْصٛ  َٔ فظٝفظا٤

 َممٔ طممٝهٕٛ ايذساطمم١ قٝممذ قصممٝذتٓا إىل ذْاعمم إرا إْٓمما ،

 راتٗا ايكصٝذ٠ ع٢ً ايتظا٫٩ت بعض ْطش  إٔ ايٛاد 

 :َجٌ

 قصممٝذ٠ استٛتٗمما ايمم  ايٓصممٛ  ٖممٞ َمما-1

 بطشٜكتٗمما إْتادٗمما ٚأعممادت ،"املكممذغ ايجعبممإ فًظممف١"

 عمدل  ايٓص ٖزا تكاط  إىل ٚاضش١ إػاس٠ يف)  ؟ اشباص١

 عٓمممذ ذغاملكممم ايجعبمممإ أطمممطٛس٠ َممم  املٓاصصممم١ فضممما٤

                                                                                        

ٞ  َٚٓرل ايضيٝطين يطفٞ  =املًمو  داَعم١  طماب  َ ، ايذلٜهم

 .233، ( 1997  ،ط١ٓ طعٛد=

(29 )Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours 

litteraire ,p36. 

 - 29  
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 يف ٚاسبٝمما٠ املممٛت إيمم٘ أتممّٛ َممٔ دبعممٌ ،ٚايمم  ايفشاعٓمم١

ٛ  ٚايٛدمٛد  اشب٥٬ل َصرل يف ٜتشهِ ْفظ٘ اٯٕ  سب ٖٚم

٘  تعمدل  َما  متاَا ٖٚٛ ، يكضا٥٘ ساد ٫ ا٭سباب  فًظمف١  عٓم

 ٖمممزٙ تتكممماط  نُممما ،(  ايؼمممابٞ عٓمممذ املكمممذغ ثعبمممإ

 اشبطمماب َمم  ٚايًغٜٛمم١ ايفهشٜمم١ َٓعَٛتٗمما يف ايكصممٝذ٠

ٞ  ايفهمش  يف ٓٛصٞايغ ايصٛيف  ٜ٪نمذ  ممما  خباصم١  اإلطم٬َ

 املختًفم١،  قُٝٗا ٚاطتشضاس ايذلاث١ٝ بايجكاف١ املبذ  تؼب 

 تعممذد فهممش٠ ايعكممذٟ ايممذلاخ عُممل َممٔ ٜظممتذعٞ نُمما

ٕ  َٓٗا ربٌ م اي  اٯهل١  ٚايتعمذد  ايظمُا١ٜٚ  غمرل  ا٭دٜما

 ٚسممم  ٚايضمممذ١ٜ ٚايهجمممش٠ بايفشقممم١ ٜؼمممٞ دمممٖٛشٙ يف

 . ايظٝطش٠

 دٕٚ ايٓصمٛ   ٖزٙ اختٝاس طب  ٖٛ َا ٚ  2  

 ؟ غرلٖا

 ا٫طتعُاس١ٜ ايفًظف١ َ  ايجعبإ أططٛس٠ تتعايل 

ِ  املظتضمعفن  سكٛم تٓتٗو اي  اسبذٜج١  اٯٕ يف ٚمتٓمٝٗ

 هلممزٙ تبعٝممتِٗ ظممٌ يف ٚايتكممذّ ايشفاٖٝمم١ بتشكٝممل ْفظمم٘

 إٔ تعممذٚ ٫ بمماسبًِ ٚاملًُمم٠٤ٛ املُٖٛمم١ ،ٚاسبكٝكمم١ ايكمم٠ٛ

 ايفهشٜممم١ ٚايظمممٝطش٠ ا٫ستمممٛا٤ يظٝاطممم١ تضٜٝٓممما تهمممٕٛ

 ، اهلُٝٓمم١ أيممٛإ َممٔ ٚغرلٖمما  ٚايعظممهش١ٜ ٚا٫قتصماد١ٜ 

 إىل فٝضمممطشٕٚ ْاصمممش َمممٔ ايضمممعفا٤ ٖممم٪٤٫ جيمممذ ٫ٚ

ٔ  َؼمٛس٠  ٫ٚ سأٟ فم٬   ا٭قٜٛا٤ بفتا٠ قاْعن ايشضٛخ  ملم

 سفاظا ي٘ ٚا٭ٚىل املٛاد١ٗ ع٢ً ٚايكذس٠ ايك٠ٛ ميتًو ٫

 سممم  يف فٓممما٤ ايعبٛدٜممم١ جبشمممِٝ ٜمممٓعِ إٔ سٝاتممم٘ عًممم٢

 قممشا٠٤ إٕ...  ٚاملتعبممذٜٔ ايصممٛف١ٝ طشٜكمم١ عًمم٢ احملبممٛب

ِ  ايٓصمٛ   هلمزٙ  طٝاق١ٝ ٕ  نؼمف  يف تظمٗ  ايمٓص  َهٓمٛ

 صممٛس٠ يف ٚاملتُجممٌ ا٭طمماغ َٛضممٛع٘ ضبممذد٠ ايؼممعشٟ

 ، ايعاملٝممم١ ايكممم٣ٛ إٜمممذٜٛيٛدٝا يف ايضمممعٝف١ ايؼمممعٛب

ٍ  ٚطٝاط١ ٌ  مماسطم١  يف ايهمدل٣  ايمذٚ  عًم٢  ايظمٝطش٠  فعم

 املتصمم١ً ايذساطممات ٚتٗممذف ٖممزا.ايضممعٝف١ اجملتُعممات

 ع٢ً ايٓص اقتصاس عذّ إبشاص إىل  (30)ايٓصٞ بايتعايل

 َمممٔ صبُٛعممم١ فٝممم٘ تمممذاخًت سمبممما إر ، ٚاسمممذ صمممٛت

ٔ  ايٓصٛ  تذاخٌ عٔ ايٓامج١ ا٭صٛات  ازبمٓع  ضمُ

ٔ  دذٜمذ  ْظمٝر  ْمص  فهٌ ، ايٛاسذ ا٭دبٞ  ايؼمٛاٖذ  َم

ٟ  ايٓصٞ ايتذاخٌ ٖزا ٚسا٤ إٔ إ٫ ، املتطٛس٠  ٜعٗمش  ايمز

 ٜعٗمممشٙ بٜٓٛممما تؼممابٗا  ٚاملضممماَن ٛضمممٛ امل َظممت٣ٛ  يف

 ايظمطش١ٝ،  ايبٓٝم١  َظمت٣ٛ  يف يًُكماط   ايًظاْٞ ايتُاثٌ

ٟ  ايٓص إٕ ٞ  أٜمذٜٓا  بمن  ايمز ٔ  أخمش٣  مجًم١  إىل ٜٓتُم  َم

 ٜٚؼمابٗٗا  َعٗما  ٜتكماط   أدبٝا تكًٝذا نًٗا متجٌ ايٓصٛ 

 َعممشيف صاد عًمم٢ َتممٛافشا ٜهممٕٛ بممإٔ َطايمم  ،ٚايكمماس٨

 متجٌ اي  ا٭خش٣ ايٓصٛ  ض٤ٛ يف ايٓص يفِٗ ٜ٪ًٖ٘

ٔ  دمض٤ا  أٜضا ٖٞ ٘  َم ّ  طمٝاق ٔ  ، ايعما ِ  َٚم ِ  إٔ املٗم  ْعًم

 : أْ٘ نُتًكن

 ، املٛضٛ ) سٝح َٔ سذٜح ػعشٟ ْص-1

 ..(. ٚا٭خ١ًٝ ، ٚايصٛس ، ٚايكاف١ٝ ٚايٛصٕ

                                                           

 ضبُمذ  ٜٓعمش  اسبذٜح بايؼعش ٚع٬قتٗا ايعاٖش٠ َفّٗٛ عٔ ( 32)

 ايتٓما ،  إطذلاتٝذ١ٝ، ايؼعشٟ اشبطاب ذبًٌٝ ، َفتا 

 ، ايعشبمممٞ ايجكمممايف نمممضاملش: ايبٝضممما٤ ايمممذاس ، بمممرلٚت) 

 ، نشطمممتٝفا دٛيٝممما ٚاْعمممش.122،   1992 (،3ط

 ،َشادعم١  ايضاٖٞ فشٜذ تشمج١:   املغشب) ، ايٓص عًِ

 ،2،ط تٛبكممممممممماٍ ،داس ْممممممممماظِ ازبًٝمممممممممٌ عبمممممممممذ

1997) ،21. 
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2- ٘ ٛ  صبمذد  ػماعش  َٓتذم  تكايٝممذ خًمل  إىل ٜمذع

 . ايؼعشٟ ايكٍٛ يف دذٜذ٠

ٌ  غشبٝم١  خًفٝم١  ايؼمعش  َٔ ايًٕٛ هلزا-3  تتُجم

 نايشَٚاْظممممم١ٝ ايغشبٝممممم١ ا٭دبٝممممم١ باملمممممزاٖ  تمممممأثشٙ يف

 بٓٝم١  ايشَمض  تٛظٝف يف ٜعٗش ريو ٚيعٌ ،(31)ٚايشَض١ٜ

 املعاْٞ يتٛصٌٝ نأدا٠ ا٭ططٛس٠ ع٢ً ٚا٫عتُاد غايب١،

 . اٯخش ع٢ً ٚايتأثرل

  ٚإٜذٜٛيٛدٞ طٝاطٞ بعذ رٚ ايؼعش ٖزا إٕ-4

٘  مبختًمف  ٚا٫طمتعُاس  يًُٗٝٓم١  َٓاٖض  ايجكافٝم١  أػمهاي

ٔ  نُممما.ٚا٫دتُاعٝممم١ قتصمماد١ٜ ٚا٫  املتبممم  يًكممماس٨ ميهمم

 يف أخمش٣  قصما٥ذ  ع٢ً اطً  قذ ٜهٕٛ إٔ ايؼابٞ إلْتاز

 ايمٓص  يظماْٝات  يف ٜظم٢ُ  َما  صبتُع١ تهٕٛ ٖٚٞ دٜٛاْ٘

٘   (32)اإلطماس  ميٝمض  َما  ،ٚأبمشص  ايؼاعش بإطاس ٌ  أْم  ٜؼمه

 إيٝٗما  حيٌٝ اي  ايٓصٛ  متجً٘ امل٪ٍٚ يًٓص ممتذا طٝاقا

 ٕ ٛ تت ٚايمم   ايممذٜٛا  َجًمممت ،ٚسمبمما  املممذسٚغ  ايمممٓص ًمم

 ت٪طممع ظبممذٖا إر  ا٫طمماس ٖممزا ضبممٛس اسبٝمما٠ َٛضممٛع١

ٕ  َٔ عذ٠ قصا٥ذ يف يًخطاب  إساد٠ قصمٝذ٠  َٓٗما  ايمذٜٛا

                                                           

ٜٓمماص  بعممض ايٓكمماد ايعممشب يف َظممأي١ عممّذ ايؼممابٞ َممٔ       ( 31)

ػممعشا٤ ايشَٚاْظمم١ٝ يف ضمم٤ٛ قممشا٠٤ طممٝاق١ٝ تممشبط املٓذممض   

عشٟ عٓممذ ايؼممابٞ بؼممعش ايطبٝعمم١ يف ا٭دب ايعشبممٞ   ايؼمم

ايكذِٜ ، ٚمنارد٘ ايعباط١ٝ ٚا٭ْذيظم١ٝ،فهجرل َمٔ ػمعش    

اسبذاث١ ايعشب١ٝ ٖٛ إعاد٠ تٛصٜ  هلزا املٓمٛاٍ ، عًم٢ سمذ    

تعمممبرل أمحمممذ ْمممادٞ سٝمممضّ يف سمممٛاس  َكتضممم  أدمممشاٙ 

 ، جباَع١ املًو طعٛد2229ايباسح َع٘  غش٠ فدلاٜش 

ٕ  ٜٓعش طاساإل َفّٗٛ عٔ (   32) ٍ  بمشاٚ ٌ  ، ٜٚمٛ  اشبطماب  ذبًٝم

،  285 

 مجاٍ ،77-75- اسبٝا٠ يف ْعش٠ ايذٜٛإ،) اسبٝا٠

 يف اإلفممشادٟ ايتٓمما  صممٛس َٚممٔ ....72-72 اسبٝمما٠

 َممٔ ايصممٛيف اشبطمماب يًغمم١ اطممتذعا٩ٖا ايؼممابٞ قصممٝذ٠

ِ  يف ايذ٫يم١  ضبمذد٠  َفمشدات  ٬ٍخم   َجممٌ ايصمٛف١ٝ  َعذم

 د٫٫ت إْتمماز ٜعٝممذ ايممٓص إٔ ،عًمم٢ ،ايعممضّ اسبًممٍٛ:

 . ٚأغشاض٘ اشبطاب يظٝام َٛا١ُ٥ دذٜذ٠

3

ٟ  املبذأ أْ٘ ٜبذٚ إر دزاب املفّٗٛ ٖزا إٕ   املشنمض

ٔ  نمبرل  يكظِ املٓعِ ٔ  اشبطماب  َم ٌ  إٔ ،ميهم ٌ  جيعم  احملًم

ٞ  َما  تفظرل ع٢ً قادسا ٞ  ملمارا :  ًٜم ٌ  ْعتمدل  إٔ ٜٓبغم  ازبُم

 عممٔ اْفصممٌ صممٓف َممٔ نُذُممٛ  َتآخممز٠ ٚا٭قممٛاٍ

ّ  إٔ ميهٔ آخش صبُٛ   ا٭دمضا٤  يتُٝٝمض  ٚطم١ًٝ  أٜضما  ٜكمذ

 سذطممٝا تعممذ ايمم  تًممو ،َممٔ املٓظممذ١ ازبٝممذ٠ اشبطابٝمم١

ٕ  أضماف  ٚقمذ  ، َٓظذ١ُ غرل َتذاٚس٠ مج٬  ايذاسطمٛ

 ٜكتضممٞ ايممزٟ ايتخاطمم  َفٗممّٛ اشبطمماب َٛضممٛ  إىل

 ايؼممعشٟ ايممٓص يف خباصمم١ ، ايعًُٝمم١ يف اثممٓن اػممذلاى

 َممٔ ريممو ٜٚعٗممش ، ا٭صممٛات َتعممذد خطابمما باعتبمماسٙ

ِ  حبٝمح  داخ١ًٝ َكطع١ٝ سٛاس١ٜ خ٬ٍ ٌ  ٜظماٖ  َكطم   نم

 ، اشبطمماب َٛضممٛ  بٓمما٤ يف املكمماط  بظمما٥ش ع٬قتمم٘ يف

ٌ  َعٝٓمات  ٖٓماى  إٔ  ايمٓص  يف ٚايعاٖش  َعشفم١  إىل تٛصم

 : املفشد بصٝغ١ املتهًِ ضُرل َٓٗا َؼاسنن عذ٠

 ضٍممممممممممَتغ ينممممأْ إ٫ ػ٤ٞ ٫   

 غابٞ يف ،َغشد اتممممممممممبايها٥ٓ         

 : ايجعبإ ٚقٍٛ

 ٛس٣ممممممممماي عبذ امممطامل ، إي٘ إْٞ
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 ٞبٚعكا  يعٓ ٚخافٛا ، ظًٞ

 افتتشمت  ايزٟ ا٭ٍٚ املكط  إٔ إىل ْؼرل إٔ بكٞ 

ٌ  ايكصمٝذ٠  ب٘ ّ  اإلطماس  ٜؼمه ٛ  يًخطماب  ايعما ٞ  ٖٚم  ٜٓتٗم

 ( .6)ايظادغ بايبٝت

4

 يف بايبشممح ايؼممعشٟ اشبطمماب تغممشٜض ٜكممّٛ  

٘  تمشبط  اي  ايع٬ق١ ٕ  َٛضمٛع ٕ  إٔ ريمو  بمايعٓٛا  ايعٓمٛا

 اطممِ ٚدممذ فممإرا ، املٛضممٛ  عممٔ ممهٓمم١ تعبرلٜمم١ ٚطمم١ًٝ

٘  ايمٓص  عٓٛإ يف َغشضا -َج٬- ايؼخص ٔ  فإْم  َم

 ملٛضممٛ  ممممج٬ ايؼممخص ٖممزا ٜهممٕٛ إٔ دممذا املتٛقمم 

ٌ  إٔ ٚيٓما  ، (33)ٚفشٛاٙ اشبطاب ٕ  رات ْتأَم  يف ايجعبما

 فًظمممف١:  قصمممٝذت٘ يف ايؼمممابٞ استضممماٙ ايمممزٟ ايعٓمممٛإ

ٔ  مت ايكصمٝذ٠  يف ايتغمشٜض  إٔ يٓمذسى  املكذغ ايجعبإ  َم

 اشبُظمم١ ايممٓص َكمماط  بممذاٜات يف اطتشضمماسٙ خمم٬ٍ

 اإلسايمم١ قاَممت ،ٚقممذ َباػممش٠ ٚغممرل َباػممش٠ بصممٛس٠

٘  ٚإبمشاص  بتغشٜض٘ املكطع١ٝ ب٢ٓاي داخٌ ايضُرل١ٜ  َشنضٜتم

 املفممشد بضممُرل َٚممشات ايغا٥مم  بايضممُرل َممش٠ ايممٓص يف

 ْصممم١ٝ َظمممافات يف ايجعبمممإ ٜظتشضمممش نُممما ، املمممتهًِ

 يف ايفاعمممٌ سبضمممٛسٙ تأنٝمممذا َباػمممش٠ بصمممٛس٠ َتباعمممذ٠

 صممفات٘ خمم٬ٍ ،َٚممٔ/ 7/22:ا٭بٝممات َجممٌ اشبطمماب

 /7/8/9/22) : ا٭بٝممممممات يف خباصمممممم١  ٚأفعايمممممم٘

 َٚممممٔ 32/31/32/35 /24/26/27/28/29

 إىل َتصممٌ ايممت٬سِ ػممذٜذ ايممٓص إٔ ايممضعِ ميهممٔ ٖٓمما

 املضمماَن ٚطمما٥ش َٛضممٛعا عممذٙ ميهممٔ ٚاسممذ َٛضممٛ 

                                                           

 . 139  ، ْفظ٘ املشد (  33)

 . (34)عًٝ٘ ضب٫ُٛت ا٭خش

5

ٞ  بعمذ  ع٢ً قا٥ُا ثكً٘ َشنض ايٓص دعٌ   غٓٛصم

 َجاي١ٝ يًغ١ ت٪طع عذد١ٜ سَض١ٜ ع٢ً ٜكّٛ تأًَٞ صٛيف

 ايعذدٜمم١ ايشَضٜمم١ ٖممزٙ إٔ إ٫ يٮفهمماس عبممٛ عًمم٢ قا٥ُمم١

 تفشضممٗا ايمم  ايذ٫يمم١ منطٝمم١ َممٔ دَٚمما ايتشممشس ذبمماٍٚ

 عمام  يف دذٜمذ٠  َمذي٫ٛت  َٓتذم١  ايجكمايف  املشد  طًط١

 .(35)طمممًفا َعشٚفممم١ يمممذٚاٍ بايؼمممابٞ خممما  ْصمممٞ

ٟ  ايتٛظٝمف  ٖزا إٔ ٚايعاٖش  ايعذدٜم١  يًشَضٜم١  ا٭طمطٛس

 اإلبذا  َفاصٌ يف ٚذبهُ٘ ، ايؼاعش َٛطٛع١ٝ عٔ ِٜٓ

 ،ٚاط٬ع٘ أططٛسٜا ايه١ْٝٛ ايعٛاٖش تفظرل يف اإلْظاْٞ

٘  دمادت  َما  ع٢ً  ، ذبضمشٖا  أٚز يف ايبؼمش١ٜ  ايعبكشٜم١  بم

ٕ  ٭طمطٛس٠  اطتشضاسٙ َٔ ريو ع٢ً أدٍ ٚيٝع  ايجعبما

ٔ  ،َٚما  ايكذميم١  ايبابًٝم١  ايجكافم١  َٔ املكذغ ٘  ميهم  يف قٛيم

 ا٫ْظممذاّ َفاصممٌ عممٔ ايبشممح إطمماس يف ايظممٝام ٖممزا

 َٛضممٛ  يف ذبهُممت عاسَمم١ صممٛف١ٝ سٚسمما إٔ ايٓصممٞ

 زبذيٝمم١ صمماسب٘ س٩ٜمم١ ٜعهممع ايممزٟ ايؼممعشٟ اشبطمماب

 .(36) ايطاغٞ ٚايؼش املظتضعف اشبرل بن ايصشا 

                                                           

 اْظممذاّ إىل َممذخٌ ، ايممٓص يظمماْٝات ، خطممابٞ ضبُممذ (  34)

 ايجكمممايف املشنمممض:ايبٝضممما٤ ايمممذاس ، بمممرلٚت) اشبطممماب،

 .295  ،( 1991 ،1ط ، ايعشبٞ

ٞ  ايعشٚطٞ (   35) ٛ  املجًم٢  ايًغم١ " ، ايكمازل  عٓمذ  ا٭فهماس  ٚعبم

 ، 25 ايظمم١ٓ ، 113عممذد ، ايجكافٝمم١ اسبٝمما٠ ،" ايؼممابٞ

 . بتصشف 9  ، 2222 ط١ٓ

(36   ) ١َٓ ف١ٝ  عٓذ ايعام س١ٜ٩"، بًع٢ً آ  ٚا٭دب ايًغم١  ،صبًم١ " ايصٛم

 .295،    ازبضا٥ش ،داَع١ 2221 ،ط15١ٓ،عذد
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ِ  إٕ  ٘  (37)ايب٬غٝمم١ ايصمٛس  طمذٜ  يف خٝطمما ٜؼمب

 تتشكمل  ٚايصٛس نً٘، ايٓص سكٌ عدل متش عٓاقٝذ ػهٌ

 يف املٛدممٛد املعٓمم٢ عًمم٢ املٓممتر ٓمم٢املع ٜكتصممش ٫ عٓممذَا

ٞ  عٓمذ  ايفمين  ،ٚايتصمٜٛش  ايًفعٞ ايذلتٝ   ٚطم١ًٝ  ايؼماب

 ٖٚممٛ ، ايؼممعش١ٜ ايتذشبمم١ يف ايكممٟٛ سضممٛسٖا هلمما فٓٝمم١

ٍ  ٚثمشا٤  ٚعُكٗا ايتذشب١ سشاس٠ عٔ ٜؼف سضٛس  اشبٝما

 صبظممذ٠ ايتممأثرل بايغمم١ صممٛس٠ ايؼممابٞ ْممص َممٔ جيعممٌ مممما

 اي  املتغًب١ ٠ايكٛ صٛس فكذ ايتخٌٝٝ طشٜل عٔ يًشكٝك١

ٌ  يف ٚازبمضس٠  ايعصما  طٝاطم١  تظتعٌُ ٕ  ػمه ِ  ثعبما   ععمٝ

 يف َمما عًمم٢ ، ازببمماٍ عًمم٢ طممٝادت٘ يف ععُتمم٘ تتُعٗممش

ٔ  سَضٜتٗما  تتهشغ سَض١ٜ د٫ي١ َٔ ايؼاطب١ املخًٛقات  َم

 َذلاَٝم١  نْٛٝم١  ملٛدمٛدات  أٜكْٛٝم١  ع٬َات نْٛٗا سٝح

 سكٛقٗممما يف ايظمممًٝب١ ايؼمممعٛب صمممٛس نُممما ، اسبمممذٚد

 املغممشد ايطمما٥ش صممٛس٠ يف ايضممعٝف١ ٚايٓفممٛغ ايٛدٛدٜمم١

٘  فٝذُم  ( ايؼششٚس) اسبام ٛ  املتٓاقضمات  مجٝم   فٝم  فٗم

ٕ  ْك١ُ طش ،ٖٚزا ٚطعٝذ ٚسام َٚظام ضعٝف  ايجعبما

ٌ  ٖممٞ ايهممدل٣  ايصممٛس٠ ٖممزٙ  ناْممت عًٝمم٘،ٚإرا  املُجمم

ٕ  فإْٗما  اشبطاب ملٛضٛ  ٔ  تتهمٛ  دض٥ٝم١  صمٛس  صبُمٛ   َم

 يًبٓمممما٤ املهْٛمممم١ املكمممماط  عممممدل َٚٓظممممذ١ُ َذلابطمممم١

 ايصممغش٣ ايبٓٝمم١ رات ،فُٓٗمما أْممٛا  ٚايصممٛس٠.ايٓصممٞ

                                                           

ت٬ف٢ ايتشًٌٝ ايٓصٞ عمش  ٚتفصمٌٝ ايصمٛس ايبٝاْٝم١       (  37)

ًكصممٝذ٠ ، دشٜمما ايمم  تشطممِ َعممام ايتؼممهٌٝ اشبٝممايٞ ي 

ٚسا٤ إبممشاص ايكُٝمم١ ا٭طاطمم١ٝ ايمم  تضممطً  بٗمما ايصممٛس٠  

 .ايه١ًٝ اي  أطع هلٓذطتٗا ايشَض بؼهٌ  س٥ٝع

 ٚازبٓمماغ ايصممذاس٠ ٚتهممشاس ايصممٛتٞ خباصمم١ نممايتهشاس

ٞ  ٚايتهشاس  ، ايكصمٝذ  بٓٝم١  يف َتمٛافش  ٚنًمٗا  ، ا٫ػمتكاق

 ايتعذمممم  خطمممماب َجممممٌ ايهممممدل٣ ايبٓٝمممم١ رات َٚٓٗمممما

٘  ٚايطبمام  ٚايتضخِٝ ٚاإلغشام ٚايظخش١ٜ  أٜضما  ٚبعضم

 ا٭خمش٣  ايتهمشاس  صمٛس  ٔعم  ْاٖٝمو  ، ايٓص يف َٛظف

 ٚايشَمض  ٚايهٓاٜم١  ا٫طتعاس٠ ٚ املشطٌ باجملاص تتشكل اي 

 ٚاسبًممِ ٚايشبٝمم  ٚايجعبممإ ايؼممششٚس سَممض تٛظٝممف َجممٌ

 ا٭دا٤ إثممشا٤ يف أطمُٗت  طبٝعٝم١  عٓاصممش ٚنًمٗا  ٚايغماب 

 إٕ:  ْكممٍٛ جيعًٓمما ،مممما ايٓصممٞ ايفضمما٤ يف ايتصممٜٛشٟ

ٔ  سإطا يف ٜتششى ٖزٙ ايٓص١ٝ دبشبت٘ يف ايؼابٞ  ايعمام  َم

 ، ايممذاخًٞ يعاملمم٘ خمماسدٞ ٚدممٛد بٓمما٤ ضبمما٫ٚ اسبظممٞ

 ٚاملٛضمٛ  ( ايؼششٚس ايؼاعش)  ايزات بن راى يف سابطا

 نممٌ يف ايضممعٝف ٚاإلْظممإ املجكفمم١ ايكمم٠ٛ بممن ايصممشا ) 

 ايؼاعش تبٓاٙ ايزٟ ايتصٜٛش َٔ ايٓٛ  ٖزا ٚيعٌ( . َهإ

٘  أتاست اي  ايٛط١ًٝ ٖٛ ٔ  اهلمشٚب  يم  املؼماعش  عمام  َم

ٞ  إسظاغ إىل اٯ٫ّ ٖزٙ بتشٌٜٛ ايذاخًٞ  ٜؼمذلى  نمْٛ

 فذممٖٛش  (38) ا٭س  عًمم٢ املظتضممعفن ٬َٜممن فٝمم٘

 ايضَمإ،  يف َادت٘ تغٝرل َٔ بايشغِ ٚٚاسذ أصيٞ ايصشا 

ٕ  ٚيف ٕ  يمزا  املهما ٌ  أطمًٛب  نما  يف َطًٛبما   ايصمٛيف  ايتأَم

ٔ  ْٛعما  ظبذ ،نُا املكاَات ٖزٙ َجٌ ٘  ايصمٛس  َم  إىل ٜتذم

 اشبم٬ب،  ،املٛنم   ايشقص :َجٌ بصشاي ساط١  طباطب١

 َٚما : ٚايعزٚبم١  ايظمهش  َجٌ ايزٚم طباطب١ إىل ٜتذ٘ َٚا

                                                           

 قفممص يف قصمما٥ذ دٜممٛإ يف قممشا٠٤"، ضممٝف ايظممتاس عبممذ( 38)

ّ  اٯداب ،سٛيٝممات " ا٫سممت٬ٍ  ، ا٫دتُاعٝمم١  ٚايعًممٛ

 .بتصشف 92، 162،2221،عذد ايهٜٛت داَع١
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٘  ،َٚما :  ٚايتعطمش  ايمٛسد  ايؼِ طباطب١ إىل ٜتذ٘  إىل ٜتذم

 . (39(ٚايغٓا٤ اإلْؼاد َجٌ ايظُ  طباطب١

ٔ  اإلدابم١  تكشٜبا املظتشٌٝ َٔ أْ٘ ٜبذٚ   نٝفٝم١  عم

 إىل ايعمممممٛد٠ دٕٚ ايمممممٓص يف دبٝممممم١ا٭ اشباصممممم١ٝ إدساى

ّ  ٚاي  ، ايتذاٚي١ٝ ايًظاْٝات َك٫ٛت  ْعشٜم١  عًم٢  تكمٛ

ٔ  نٌ َك٫ٛتٗا أسط٢ اي  ايه١َٝ٬ ا٭فعاٍ  طمتن  أٚ َم

 املظممت٣ٛ هلممزا تٛصممٝفٓا ،ٜٚكممّٛ بشْٚممذ ٚأيممن ٚطممرلٌٜ

 اشبطمماب ٜٓذضٖمما ايمم  ايه٬َٝمم١ ا٭فعمماٍ فشممص عًمم٢

ِ  ٖٓما  ٚطمٓختاس  ، اإلقٓا  فعٌ خ٬ٍ َٔ ايؼعشٟ  تكظمٝ

ٌ  ْعش١ٜ ْضر ميجٌ ايزٟ طرلٌٜ ِ  ايفعم  ايه٬َٞ،ٚايكما٥

 :(40)ايتاي١ٝ  اشبُظ١ ا٭قظاّ ع٢ً
                                                           

 بظمماّ تشمجمم١:  بممرلٚت) ا٭طممًٛب١ٝ، ، َ٘ٛيٝٓٝمم دممٕٛ (  39)

 ت ،د1،ط ٚايٓؼمش  يًذساطات ازباَع١ٝ امل٪طظ١ بشن١،
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ت٪نمذ ْعشٜم١ ا٭فعماٍ ايه٬َٝمم١ إٔ نمٌ ًَفمٛظ ٜٓذممض يف       (   42)

أٟ ايفعمٌ  ( غشضا )ايتخاط  ايَٝٛٞ خيفٞ بعذا ن٬َٝا 

 –ايزٟ تؼهً٘ ٚاقع١ ايه٬ّ راتٗا فايتعبرل بصٝغ١ ا٭َمش  

ٖٛ إصذاس ٭َش َمادٟ َتشكمل يف ايٛاقم  ميهمٔ      -َج٬

إرا نممإ َؼمماٖذ٠ أثممشٙ يف ع٬قمم١ املممتهًِ بايظمماَ ، ٚإرا 

فضمممٌ ايظمممبل ٚايتأطمممٝع ٜعمممٛد إىل أٚطممم  يف إسطممما٤   

دٚسا ٫ ٜٓهمش   (Searle)ْعش١ٜ ايفعٌ ايه٬َٞ فإٕ يظرلٌٜ

يف تطٜٛش َفماِٖٝ ضمشٚس١ٜنايفعٌ اإلظبماصٟ َمٔ سٝمح      

يف  ا٫تصاٍ ٚايتشًٌٝ ايًظاْٞ،ٚ ٖٛ ايٛسذ٠  ايصغش٣ 

َفّٗٛ ايك٠ٛ اإلظباص١ٜ ، ٚنزا إبشاص ديٌٝ ايك٠ٛ اإلظباصٜم١  

(indicateur de la force illocutoire   )  ّ =    ٚاملتُجمٌ يف ْعما

 َممٔ َمما ٚاقعمم١ ْكممٌ يف اإلظبمماصٟ غشضممٗا ٜتُجممٌ 

 قضماٜا  أٚ قض١ٝ بٛطاط١ َتفاٚت١ بذسدات املتهًِ طشف

ٌ  ايكظِ ٖزا يف ٚتذسز ، َع١ٓٝ ٍ  نم  عًم٢  ايذايم١  ا٭فعما

 ٖمزا  ، ا٭سهاّ ع٢ً ايذاي١ ٭فعاٍا ،ٚأغً  ايتٛضٝح

 اشبممدل ْٚكممٌ ، ايتهممزٜ  أٚ يًتصممذٜل قابًٝتٗمما ٚميٝضٖمما

ٞ  ا٭ٚىل ايتظع١ ا٭بٝات يف ا٭فعاٍ بأَا١ْ،ٚأغً   تٓتُم

 ايهمممٕٛ فعمممٌ:  يف سصمممشٖا ٚميهمممٔ ، ايٓمممٛ  ٖمممزا إىل

 ، ايٛصف فعٌ ، ايطٛاف فعٌ ، املؼٞ فعٌ ، املاضٞ

 فعمممٌ تممم١،املباغ ، ا٫ْكضممما  فعمممٌ ، ايش٩ٜممم١ فعمممٌ

 ٚصمممف ا٭فعممماٍ هلمممزٙ اإلظبممماصٟ ٚايغمممش  ايتمممذفل،

                                                                                        

زبًُمم١ ٚايٓممدل ٚايتٓغممِٝ ،ٚع٬َممات ايذلقممِٝ ٚصممٝغ١    = 

ايفعممٌ ٚا٭فعمماٍ ا٭دا٥ٝمم١ ، أَمما ػممشٚط امل٤٬َمم١ ايمم      

، ( Searle)كممذ أعمماد صممٝاغتٗا طممرلٌٜ  صمماغٗا أٚطمم  ف

 ٞ ػممشط احملتمم٣ٛ ايكضممٟٛ  : ٚدعًممٗا أسبعمم١ ػممشٚط ٖمم

contenue propositionnelle  إر ٫بذ إٔ تهٕٛ يًه٬ّ َع٢ٓ

ٚاحملتم٣ٛ  ( خمدل ) قضٟٛ ٜكّٛ ع٢ً َشد  َٚتشذخ بم٘  

ٚايؼممشط .ايكضمٟٛ ٖمٛ املعٓمم٢ اسبمشيف ا٭صممًٞ يًذًُم١     

كذس٠ املٓذض عًم٢  ايزٟ ٜتشكل ب (Préparatoire )ايتُٗٝذٟ 

اظباص ايفعٌ سبع١ ايفعمٌ، يهمٔ ٫ ٜهمٕٛ ٚاضمشا يمذ٣      

ٚأَممممما ػمممممشط  .ايطمممممشفن إٔ ا٫ظبممممماص طمممممٝهٕٛ أّ ٫  

ف٬بمذ إٔ خيًمص ايفاعمٌ بكٛيم٘      (sincertive):اإلخ٬ 

فم٬ ٜممضعِ ايكمذس٠ عًمم٢ ا٫ظبماص َمم  عمذّ ا٫طممتطاع١ ،     

مبشاٚيممم١  essentielle): )نُممما ٜكمممّٛ ايؼمممشط ا٭طاطمممٞ  

اْعمش  .ص فعٌ ايتمأثرل يف ايظماَ  يٝٓذمض ايفعمٌ     املتهًِ إظبا
Searle (1972) , les actes de langage ,Essai de philosophie 

du langage ,Paris , collection Savoir Hermann,p52-53-68 
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 . خلإ .... املبذ  أسادٖا نُا تفاصًٝ٘ ٚسها١ٜ املؼٗذ

 فعممٌ إىل املخاطمم  تٛدٝمم٘ ضباٚيمم١ عًمم٢ تكممّٛ  

  ٚايشغبممم١ اإلساد٠ ٚػمممشطٗا ، املظمممتكبٌ يف َممما طمممًٛى

 ٚايٓٗمممٞ ٚا٭َمممش ا٫طمممتفٗاّ صمممٝ  ،ٚمتجًمممٗا ايصمممادق١

 ،ٚ  ٚاإلرٕ ٚايممممذع٠ٛ ٚايتؼممممذٝ  ٚايٓصممممح ٚايشدمممما٤

 ،ٚتممذخٌ ٚايتشممذٟ ٚايظمم٪اٍ ٚا٫طتفظمماس ا٫طممتجٓا٤

ِ  ٖمزا  يف ايكشاس أفعاٍ َٔ نجرل ٘  تٓمذسز  نُما  ايكظم  َما  فٝم

 فعممٌ سد عممٔ تعممدل ايمم  ايظممًٛنٝات أٚطممتن زلاٖمما

 ا٭َمش  ٚإٕ ،ٖمزا ...( ،اعتزاس تعاطف) اٯخشٜٔ يظًٛى

ٌ : املعٗٛد٠ بصٝغت٘ شكلٜت إٔ ميهٔ ايعشب١ٝ ايًغ١ يف  افعم

 ٚ ،ازباس أٚد ،يتفعٌ ، فش :  َجٌ أخش٣ صٝ  أٚ

 ٫ فصممٝغت٘ ايٓٗممٞ أَمما. ،ايٛعممذ ايؼممشط اجملشٚس،دممضا٤

ٍ  ا٭َمش  بصٝغ١ ٜشد أْ٘ ع٢ً تفعٌ  : يف ايمذلى  عًم٢  ايمذا

ٌّ ْٚفمممٞ ايتشمممشِٜ ،ٚيفمممغ ايٓٗمممٞ ٚيفمممغ رْس،  ، اسبممم

ٕ  بايؼممش  ٚايٛصممف   ٖٚممزٙ  ، (41)بايٛعٝممذ  ،ٚا٫قممذلا

 ، اسسممِ ، افعممٌ:  أٜضمما ايممٓص يف َٛدممٛد٠ عمماٍا٭ف

 ، 29، 23،27،28، 26) ا٭بٝات يف اهل٬ى تضٜن

 أٜممٔ ٫ ، ،يتؼممٗذ اطممتُ  ، ،انممبح( 35 ،32، 32

ّ ( اسبمرل٠  فعٌ إظباص غشض٘ إْهاسٟ اطتفٗاّ)  ،ٚاطمتفٗا

 إٔ ٚايعممماٖش( 12، 14) ايبٝمممت يف ايغمممش  يف مماثمممٌ

 ا٭خمش٣   ا٭ْمٛا  طما٥ش  ع٢ً ُٖٝٔ ا٭فعاٍ ٖزٙ سضٛس

                                                           

 ، اإلطمممم٬َٞ ايتؼممممشٜ  أصممممٍٛ ، اهلل سظمممم  عًممممٞ (  41)

 (1959 ، طبمم  داس دٕٚ ، َصممٛس٠ ْظممخ١: يكمماٖش٠)

 . عذٖاب َٚا 214 

ٌ  إٜكما   إىل ٜٗذف ايزٟ ايكصٝذ غش  َ  اْظذاَا  فعم

ٟ  ايتششٜض غاٜت٘ طًيب اظباصٟ  عمذ٠  صمٛسا  اربمز  ٚايمز

ٙ  أِٖ يعٌ املكاّ تٓٛ  حبظ   ،نُما  اهلم٬ى  تمضٜن  صمٛس

 َعٓمم٢ ايعمماٖش٠ د٫يتمم٘ تفٝممذ ايممزٟ ا٭خممرل ايبٝممت ٜتٓممضٍ

 ايتشمممزٜشٟ ايطًممميب ايفعمممٌ طمممٝام يف اسبكممما٥ل تكشٜمممش

 (.36ايبٝت)

 َما  بأفعاٍ بايكٝاّ َتفاٚت١ بذسدات املتهًِ ًٜتضّ 

 هلممزا املُٝممض٠ ،ٚايظمم١ُ ٚإخمم٬  قصممذ عممٔ َظممتكب٬

  يف ايتممممممأثرل ٜبتغممممممٞ ٫ نْٛمممممم٘ طممممممابك٘ عممممممٔ ايٓممممممٛ 

 ٚقذ ،( ع٢ً أتعاقذ ،  أقظِ ، أضُٔ ايظاَ ،أتعٗذ،

 طممشف َممٔ ضممُين بؼممهٌ اإليتضاَممٞ ايفعممٌ ٖممزا ذبكممل

ٕ  إيتضّ يزٟا ايجعبإ ٟ  ٚاشبًمٛد  ايظمعاد٠  حيكمل  بمأ  ا٭بمذ

 .ذبذٜذا 31 ايبٝت يف ايؼششٚس يضشٝت٘

   

ٔ  ايتعمبرل  ايصمٓف  ٖزا غش    ْفظم١ٝ  َٛاقمف  عم

٘  ٚتٓمذسز  ،ٚصمادقا   طبًصما   تعبرلا  ٌ  فٝم ٍ  نم  ايؼمهش  أفعما

 ٚايتُين ٚاسبظش٠ املٛاطا٠ ٚ ٚايتعض١ٜ ٚا٫عتزاس ٚايت١٦ٓٗ

 أٚ ايكمم٠ٛ أٚ ايضممعف ظٗمماسٚإ ٚايهممشٙ ٚايؼممٛم ٚايٓممذّ

 :ى أفعاٍ أفادت ،ٚقذ ٚايذلسٝ  اسبضٕ

 ، غٓٝتٗممما ، أبمممح ، أيكممم٢ ، ٜصمممشخ ، صممما  

 تتخز ، يًشل سأٟ ٫ ، أسثٞ أداب، ، ٜشقص تبظِ،

 ٚاشبمممٛف ٚايهمممشٙ ٚا٭طممم٢ اسبظمممش٠ غمممش  املعمممام

 . اشبامت١ بكشب ٚاإلسظاغ
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ٍ  ٖزٙ قٛاّ   بمن  تطمابل  ٝشمذخ ف  ايتعمٝن  ا٭فعما

ٞ  ايعام َ  َكتضاٖا ٌ  ايمش٥ٝع  أد٣ فمإرا  ، اشبماسد  فعم

 ٖٚمزا  اإلع٬ٕ فعٌ ذبكل فكذ ْادشا أدا٤ َا طفرل تعٝن

 عًمم٢ ايٓممٛ  ٖمزا  قٝمماّ ٜعممين ممما  ، طممفرلا أضممش٢ املعمن 

 سايم١  إىل ايكا٥ُم١  اسبايم١  تغٝرل ػأْ٘ َٔ يظاْٞ غرل ٚض 

 ٌيفعمم َٛقعمما ايًفممغ ٜهممٕٛ إٔ ميهممٔ ،ٚبٗممزا َظممتذذ٠

 ٚايط٬م ٚايضٚاز ٚايؼشا٤ ايبٝ  أيفاظ أَجًت٘ َٚٔ  َعن

 ا٭فعاٍ ٖزٙ ٚقٛ  ٚػشط ... ٚاإلقشاس ٚايتٓاصٍ ٚايكزف

 يفعمما املاضممٞ دٕٚ املظممتكبٌ أٚ اسباضممش عًمم٢ د٫يتٗمما

 ايممٓص يف أَجًتٗمما َٚممٔ  (42) فكممط َعٓمم٢ أٚ َٚعٓمم٢

 ع٢ً ٚطٝطشت٘ ايجعبإ بأي١ٖٝٛ إقشاس َٔ ٚسد َا ايؼعشٟ

 .إي٘ إْٞ. (...24 ايبٝت)  ايعام

ٌ  بمن  آخمش  صمعٝذ  ع٢ً َٝض طرلٌٜ إٔ ع٢ً  ايفعم

 : َجٌ املباػش٠ غرل اإلظباص١ٜ ٚا٭فعاٍ املباػش٠ اإلظباص١ٜ

 ....... ؟ املًمممممح تٓممممماٚيين ٖمممممٌ ...... املمممممتهًِ- 

 ٚتمأدب  بًطمف  املًمح  طًم   ايكصذ إر َشاد غرل ا٫طتفٗاّ.

ٌ  إٔ -ٖٓما - طرلٌٜ ،ٚبن ٟ  ايفعم  باػمش امل غمرل  اإلظبماص

٘  ربتًف ٘  اسبشفٝم١  اإلظباصٜم١  قٛتم  اسبشفٝم١  غمرل  اإلظباصٜم١  قٛتم

 بايممذيٌٝ املصممذس ا٫طممتفٗاّ)  املممتهًِ قصممذ ميجًممٗا ايمم 

 اإلحيمما٥ٞ بعممذٙ يف ايممٓص إٔ ،ٚايعمماٖش"(  ٖممٌ" اإلظبمماصٟ

ٍ  غًم   ايشَضٟ ّ  ذبكٝكما  املباػمش٠  غمرل  ا٭فعما  َم   ي٬ْظمذا

 فتٛظٝممم طشٜكممم١ تعهمممع ،ٚايممم  املظمممتع١ًُ ايًغممم١ ْمممٛ 

  ،نُما  ٚاملُه١ٓ املجاي١ٝ ايعٛام عٔ تعبرلٖا يف  يًغ١ ايصٛف١ٝ

                                                           

 .1/37 ، اهلٛاَ  ُٖ  ، ايظٝٛطٞ(  42)

  (43)يًُعٓم٢  إٜضماس١ٝ  ٚظٝف١ ايصٛتٞ ايتطشٜض يعاٖش٠ إٔ

 املٛظفم١  اإلْؼما١ٝ٥  ا٭طمايٝ   بعمض  يف ايٛظٝف١ ٖزٙ ٚتعٗش

ّ  فٓغُم١  ايمٓص  غش  َ  تتٓاط  ضبذد٠ يغاٜات  ا٫طمتفٗا

 تعذيب،ايم  أٚ اإلْهاسٟ ا٫طتفٗاّ ْغ١ُ عٔ ربتًف احملض

 َكاصممذ تٛضممٝح مبُٗمم١ ا٫طممتٓتاز إطممذلاتٝذ١ٝ ٚتضممطً 

 مببممذأ طممرلٌٜ أزلمماٙ َمما ٚفممل املظممتُعن رٖممٔ يف ايهمم٬ّ

ٔ  اإلفماد٠  أَهٓٓما  ٚسمبا اسبٛاسٟ، ايتعإٚ  يف املكٛيم١  ٖمزٙ  َم

٘  ايؼششٚس بن ايفعاٍ ايتٛاصٌ ذبكل تأنٝذ  َؼماسنا  بٛصمف

ِ  عًم٢  نمزيو  ٚايجعبإ ايتخاط  يف ٔ  ايمشغ  اعتُادُٖما  َم

 نم٬  إٔ إ٫ َتذاْظتن ٚغرل َتخايفتن ايكِٝ َٔ َٓعَٛتن

ٙ  ٜٚتمبن  اٯخمش،  َكاصذ عٓذ ٜكف إٔ اطتطا  َُٓٗا  َبتغما

ٟ  ايؼمششٚس  إىل بايٓظب١ - َج٬- سذخ ،ٚنزيو  ايمز

 طبٝعمم١ خمم٬ٍ َممٔ ٚغاٜاتمم٘ ايجعبممإ خطمماب َضممُٕٛ فٗممِ

ٔ  ايشغِ ع٢ً 34ايبٝت يف اإلداب١ ٘  َم  صمشاس١  جيٗمش  م أْم

 ٚػمعٛسٙ  فهمشٙ  عًم٢  ٚايظمٝطش٠  ، عًٝ٘ ًكضا٤ي خيطط بأْ٘

                                                           

ٟ  يًمذسغ  دذٜمذ٠  آفام ،عبٛ عب١ً أمحذ ضبُٛد(   43)  ، ايًغمٛ

 (طممم١ٓ دط، ، ازباَعٝممم١ املعشفممم١ داس:   اإلطمممهٓذس١ٜ) 

2222،  81 . ٚ ٍ  يف ٜبمذ ٞ  ايتمذاٚ  املممتهًِ إٔ ايًظماْ

 املباػش٠ َٔ أنجش املباػش٠ غرل ا٭فعاٍ اطتعُاٍ إىل ٜٓشٛ

 ا٭َممش عًمم٢ ايتًطممف تغًمم  ايمم  ايظممٝام َمماتملكا تًبٝمم١

 فٝٗممما ايتصمممشٜح ٜهمممٕٛ سزلٝممم١ َٛاضممم  يف إ٫ املطًمممل

 ٚايتممضٜٚر نايتٛنٝممٌ اٯخممشٜٔ سكممٛم يضممُإ ضممشٚسٜا

 ،أْعممش ٚعبٖٛمما ٚايبٝمم  ٚايتٛسٜممح ٚايتفممٜٛض ٚايتطًٝممل

 ايمٛظٝفٞ،  ايٓشٛ ْعش١ٜ يف دذٜذ٠ آفام ، املتٛنٌ أمحذ

 22 (  1993 ، اٯداب ن١ًٝ َٓؼٛسات:   ايشباط) 

 . بعذٖا َٚا
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 إخل... ٚاسبًممٍٛ ٚاشبًممٛد ايهْٝٓٛمم١ َجممٌ تًُٝشممات إٔ إ٫ ،

 صماس   ،ٜٚشٜمذ  ايؼمششٚس  أدسن٘ َا ،ٖٚزا بزيو تٛسٞ

ٟ  نٝإ يهٌ تبًٝغ٘ ايٓص ٘  يف ٜتكماط   ٚدمٛد ٘  َُٖٛم  ٚقُٝم

 . ايؼششٚس َ  ٚضعف٘

تٓاٚيممت ايذساطممات ايتذاٚيٝمم١  قضمم١ّٝ املكاصممذ      

 اشبطاب ا٭دبٞ ٚايًظماْٞ عَُٛما، يف طمٝام    ٚايٓٛاٜا يف

دساطمتٗا يكضماٜا ا٭فعماٍ ايًغٜٛم١ ٖٚمٞ قضم١ تمذخٌ يف        

صُِٝ ايبشح عٔ َكاصمذ املمتهً ِ يف اشبطماب، ٚ ٖمٞ     

َكاصمممذ ربتًمممف بممماخت٬ف ْٛاٜممما املمممتهً ِ، ٚايٛضمممع١ّٝ 

ايظٝاق١ٝ اي  تهؼف خطاب٘ ،فا٭فعاٍ ايًغ١ٜٛ َٔ ٖزٙ 

اطمم١ َكاصممذ املممتهً ِ   ايٛدٗمم١ تعممّذ َبشجمما أطاطمما  يذس   

ْٚٛاٜمممماٙ، فايكصمممممذ حيممممذد ايغمممممش  َممممٔ أٟ فعمممممٌ    

ّٟ ، نُا حيذد ٖذف املشطمٌ َمٔ ٚسا٤ طًظم١ً    (44)يغٛ

ا٭فعمماٍ ايًغٜٛمم١ ايمم  ٜممتًفغ بٗمما ، ٖٚممزا َمما ٜظمماعذ      

ِّ ٜصمبح تمٛفش        املتًكٞ ع٢ً فِٗ َا أسطمٌ إيٝم٘ ،َٚمٔ ثم

ايكصمذ ٚايّّٓٝمم١ َطًبما أطاطممٝا ٚػممشطا َمٔ ػممشٚط ظبمما     

يزٟ جي  إٔ ٜهمٕٛ َتشككما ٚدا٫ عًم٢    ايفعٌ ايًغٟٛ ا

ٚايبشمممح عمممٔ َجمممٌ ٖمممزٙ ايؼمممشٚط ٜعمممّذ َمممٔ  . َعٓممم٢ 

ايٛظا٥ف ا٭طاط١ّٝ يًتذاٚيّٝم١  ايم  تتذماٚص ريمو أٜضما      

إىل ايبشح يف املُٝضات املطًٛبم١ يف ازبُمٌ ستم٢ ْمتُهٔ     
                                                           

أدٜٛإ، ضبُذ ، ْعش١ٜ املكاصذ بمن سماصّ ايكشطمادّٓٞ،     (  44)

نًٝم١ اٯداب داَعم١   )ْٚعش١ٜ ا٭فعاٍ ايًغ١ٜٛ املعاصمش٠، 

ايشبمماط، املغممشب، صبً مم١ ايٛصممٌ، َعٗممذ ايًغمم١ ٚآدابٗمما   

ٚاْعممش  َفمماِٖٝ  .39 (1994تًُظممإ ايعممذد ا٭ٍٚ  

 ,Jaques Moeschler,Anne Reboulأطاط١ٝ عٔ ايتذاٚي١ٝ يف 

dictionnaire encyclopedique de la pragmatique ,ed 

Seuil,Paris,1994,p17 

فايطًم   بصمٛسٙ املختًفم١    . َٔ اطتعُاهلا أفعا٫ يغّٜٛم١  

ا أخمز صمٝغ١  غمرل    غايبما َم   -َمج٬ –يف خطاب ايجعبإ 

َباػش٠ فا٥ذتٗا ذبكٝل ايشغب١ املٓؼٛد٠ ا٫طتظم٬ّ بمذٕٚ   

احملاٚس٠ اشبطابٝم١ َبٓٝم١    إطذلاتٝذ١َٝكا١َ ، يزيو ناْت 

تمضٜن  ) ع٢ً فعٌ اإلغٛا٤  ايزٟ اعتُمذ ػمعش١ٜ ايتمضٜن    

يف ( اهل٬ى يف صٛس٠ فٓا٤ إهلٞ صٛيف يف ايزات اشبايمذ٠  

 .ْعشْا 

 غٛاٜمم١ عممدل ٚ املٓذممض خطابمم٘ يف املشطممٌ غميمماس

 املتًكممٞ عًمم٢ ٚطممًٛنٝا فهشٜمما تممأثرلا ٚاضممش١ طممشد١ٜ

  املختًفمممم١ ٚاسبذممممر ايتعًٝممممٌ َظممممتخذَا ، يًشطمممماي١

ٍ  ٖٚمزا  ، (45)٫طتُايت٘ ٞ  ايبٓما٤  ٜمبن  ازبمذٚ  اسبذماد

                                                           

٘  يف َماغ  ٜزٖ  (   45) ٘  إىل يًشذماز  تعشٜفم ام  أْم ٔ  طٝم ٌ  َم  ايفعم

 ، ػمأْٗا  يف طبتًف١ ٚادعا٤ات فشضٝات فٝ٘ تعش  ايه٬َٞ

 ٚا٭ديمم١ يًشذممر تكممذِٜ ٖممٛ ٚعمماّ نًمٞم مبعٓمم٢ ٚاسبذمماز

ٔ  طًظم١ً  بإظبماص  ، َعٝٓم١  تٝذم١ ْ إىل امل٪د١ٜ  ا٫طمتٓتادات  َم

ٔ  اشبطاب داخٌ  ٖمزا  ، أٚىل بذسدم١  يغٜٛم١  قٛيٝم١  طبٝعم١  َم

ٞ  طمت١  َهْٛات ع٢ً اسبذادٞ ايٓص ٜٚب٢ٓ  ايمذع٣ٛ :  ٖم

 ٚايذعاَم١  ٚايتدلٜمش (  املعطٝمات  تكشٜش) املكذَات ٚ ايٓتٝذ١ أٚ

ٍ  َٚ٪ػمش  ص  ، ضبُمذ  ايعبمذ،  اْعمش  ، ٚايتشفعمات  اسبما  ايٓم

ٌ  يف دساطم١  ، ٞايعشب اسبذادٞ  ، 44  ، اإلقٓما   ٚطما٥

اسبذممماز ٚاملعٓممم٢  " ايعمممضاٟٚ، أبمممٛ بهمممش ،  أٜضممما ٚاْعمممش

ٔ نتمماب  ايتشممادر ، طبٝعتمم٘ ٚصبا٫تمم٘  " اسبذممادٞ ، ضمُم

َٓؼمٛسات نًٝم١ اٯداب   )ٚٚظا٥ف٘ ، تٓظٝل محٛ ايٓكاسٟ ،

ٚ ايعًممّٛ اإلْظمما١ْٝ بايشبمماط ، طًظمم١ً ْممذٚات َٚٓمماظشات   

١  1، ايشبماط ، ط اشبماَع   ،داَع١ ضبُذ 134  سقِ ، طٓم

2226 )  ،57 
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 :املختاس يًٓص

 

    

 ايعكاب ٍايظ٪ا ايظٝام يف َضُٔ صبٍٗٛ، ازبٓا١ٜ

 ا٭بذ١ٜ ٚايظعاد٠ اشبًٛد اهل٬ى تضٜن ٚٚدٛد١ٜ ٚاقع١ٝ اإلي٘ ايجعبإ رات يف ايفٓا٤

 

ّ  نُما  ٔ  اسبذماز  ٜكمٛ  ايؼمه١ًٝ  ا٭دٚات ْاسٝم١  َم

ٔ  َكاَٗا ٜكّٛ َا أٚ ْفظٗا، ايًفع١ إعاد٠ ع٢ً  سٝمح  َم

 دفعٗما  أٚ ايذع٣ٛ تكذِٜ طٝام ،ففٞ ايذ٫ي١ أٚ ايصٝغ١

-ايتهمشاس - ايٓصم١ٝ  ٛطم١ًٝ اي ٖمزٙ  إىل املخاط  ميٌٝ

 َعٝٓم١،ٚاي   َكاَات يف اإلقٓاع١ٝ ايٛظٝف١ حيكل بٛصف٘

 اسبممٛاس ضبتمم٣ٛ جيعممٌ مممما َكاَٗمما يف ايفهممش٠ تجبٝممت تفٝممذ

ٛ  ملا اْتباٖ٘ جبزب املتًكٞ فِٗ يف ٜٚضٜذ أنجش، َفَٗٛا  ٖم

 ٞ ٔ  خيافٗما  َما  دسمض  َظمتفض،ٚبايتاي  ،ٚسمبما  دعما٣ٚ  َم

 فعٌ نُا اٯخش َٔ ا٫طتٗضا٤ طٝام يف ايتهشاس إىل دٓح

 ، ايضمعٝف  ايؼششٚس مبها١ْ املظتخف سذٜج٘ يف ايجعبإ

 ضممُٔ املخاتممٌ اسبممٛاس ٖممزا إدساز إَهممإ ْممضعِ ٚسمبمما

 إطذلاتٝذ١ٝ ايظخش١ٜ َٔ تتخز اي  اسبذاد١ٝ ايٓصٛ 

 نفمما٠٤ عممٔ ايهاػممف١ ٚ ايتمماّ ايتهممشاس بٓٝمم١ خمم٬ٍ َممٔ

 ايتهممشاس فعممٌ ميمماسغ نُمما ، عايٝمم١ سذادٝمم١ اتصمماي١ٝ

 ايمممذلادف يٓممما ٜٚتمممٝح ، ايكصمممٝذ٠ يف سضمممٛسٙ يٞايمممذ٫

 :ا٭َج١ً ٖزٙ خ٬ٍ َٔ ايعاٖش٠ ٖزٙ ع٢ً ايتعشف

 َضطغٔ  /ايذلادف                        اْكض

 فٝض ايؼباب /ايؼشٚد           املض /اجملُٛ 

 

1

ِ  يف املغايطم١  ع٢ً ايٓٛ  ٖزا ٜب٢ٓ   اسبذم١،  تكمذٜ

  (paralogisme) مبصممطًح ايفشْظمم١ٝ بايًغمم١ عٓمم٘ ٜٚعممدل

 ٚ خممماط٧ بممم٘ ْٚعمممين para ُٖممما دمممض٥ن َمممٔ املتهمممٕٛ

logisme ايٓٝم١  صف١ بعضِٗ أضاف ٚسمبا ، اسبذ١ مبع٢ٓ 

 عممٔ ايفًظممفٞ ايممتفهرل يف يٝتُٝممض ايٓممٛ ؛ هلممزا اسبظمم١ٓ

 ٜكمممذّ اشبممماط٧ اسبذممماز إٕ. sophisme (46) َصمممطًح

 عٝممٛب ثمم٘سذٚ يف تظممب  ،نُمما ايٛاُٖمم١ املكاٜظمم١ عًمم٢

 املطًمٛب  عًم٢  ناملصمادس٠  احملادذم١  تأطمٝع  أثٓما٤  بٜٓٛ٘

 أَهٓٓما  ٚسمبما  ؛ ا٭طم١ً٦  تعذد عٔ ايٓامج١ ا٭خطا٤ ،أٚ

 ٌ  يظممإ عًمم٢ ايؼمماعش بكممٍٛ اسبذادٝمم١ يًُغايطمم١ ايتُجٝم

 :ايجعبإ

 أْٗا ايتك١ٝ عممممممممايٓف ٚطعاد٠

 ابمممممما٭سب ضش١ٝ تهٕٛ َٜٛا

   ١مممبضع ا٭ي١ٖٛ سٚ  يف فتصرل

 ا٭ٚػاب َٔ خًصت ، قذط١ٝ

                                                           

ٟ  ضبُممذ (  46)  ْكممذ  يف َممذخ٬  املغايطٝمم١  ا٭طممايٝ  " ، ايٓممٜٛش

 يف اسبذممماز ْعشٜمممات أٖمممِ نتممماب ضمممُٔ ،" اسبذممماز

ٔ  ايغشبٝم١  ايتكايٝذ ٛ  َم ّ  إىل أسطمط ٟ  بإػمشاف  ايٝمٛ  محماد

 تمممممممممْٛع َٓٛبممممممممم١، ، اٯداب ،نًٝممممممممم١ صمممممممممُٛد

،1998 ،426.46  
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 سٚسمم٘ ايؼممشٛس ٜكممذّ إٔ ٖٓمما ايكا٥ُمم١ ٚاملغايطمم١ 

ٔ  ا٭سبماب  قذط١ٝ املكذغ يًجعبإ نضش١ٝ  تتٓمافع  ايمزٜ

ِ  ايتك١ٝ ايٓفٛغ ٕ  ، إلسضما٥ٗ ِ  ٚطمٝهٛ  اشبًمٛد  دمضا٩ٖ

 طما٥ش  يف املغايط١ٝ اسبذر ٚتتٛاصٌ.اإلي٘ رات يف ٚايفٓا٤

 :ايتاي١ٝ املكطٛع١  َٔ ا٭بٝات

  

 اإليممم٘ طمممبٌٝ يف ايتضمممش١ٝ (املغايطٝممم١ املكذَممم١) 

 ١ا٭بذٜممم ايظمممعاد٠/ ايشضممما٤ ( ..........املكمممذغ ايجعبمممإ)

 ، ايك٠ٛ تعاظِ)  املغايط١ٝ ايٓتٝذ١ (...ايؼششٚس ايؼاعش)

 ( .ٚايظٝطش٠ ا٫ستٛا٤ طٝاط١ ، اسبهِ يف املؼ١٦ٝ ْفار

2

 ايكم٠ٛ  فًظمف١  ع٢ً  (47)بايظًط١ اسبذاز ٜكّٛ 

 ايكمم٠ٛ باطممِ تفممش  ،ايمم  اٯخممش عًمم٢ املتغًبمم١ املجكفمم١

 إىل يممذع٠ٛٚا ا٫ستممٛا٤ عًمم٢ ايكا٥ُمم١ املُٗٝٓمم١ ػممشٜعتٗا

                                                           

ميهٔ عذٙ خدل٠ َعشفٝم١   ا٫ستذاز بايظًط١ قا٥ِ ع٢ً َا   ( 47)

فتهممٕٛ يًُممتهًِ َٓممتر اشبطمماب قممذّ ساطممخ١ يف صبمماٍ    

اسبذٜح ، باإلضماف١ إىل ا٫ستذماز املظمتُذ َمٔ املهاْم١      

ايظٝاطمم١ٝ ٚا٫دتُاعٝمم١ ٚا٫قتصمماد١ٜ ايمم  ٜتُتمم  بٗمما      

املممتهًِ ، اْعممش ضبُممذ ا٭َممن طًبمم١، ضبُممذ طممام  ،       

ذ داس ايهتممماب ازبذٜممم)اسبذممماز يف ايب٬غممم١ املعاصمممش٠ ، 

 .199 (  2228، ط١ٓ  1املتشذ٠ ، ط

 صمٛس٠  يف يبكا٥ٗما  ضمُاْا  اسبضاسٟ ٚا٫طت٬ب ايزٚبإ

ٞ  سٝمح  َٔ ايكصٝذ٠ إٔ ٚاسبكٝك١ ، تاب   بمن  خطماب  ٖم

٘  ايم   ازبذي١ٝ ٖزٙ إىل ايبذا١ٜ َٔ تٛدٗت طشفن  حيهُم

ٕ  ٖٛ قاٖش صٛت ٔ  املكمذغ  ايجعبما  اسبذماز  أدٚات ،َٚم

ٞ  يإلقٓما   نأطمًٛب  ٚايذلٖٝ  ايتٗذٜذ اعتُاد  ، اشبطماب

ٛ  ايزٟ اإلقٓا  َٔ ايٓٛ  هلزا ظبذ إٔ ٚميهٔ  َٓشم٢  ٜٓشم

  :ايؼابٞ قصٝذ٠ يف َتعذد٠ أَج١ً اطتظ٬َٝا

  :أٜضا  قٛي٘ ٚيف

٘  فبعذَا  ٘  أخافم  ٫ ايم   املفذلطم١  بايظمًط١  ٚسٖبم

  ايتضممش١ٝ صممٛس٠ يف اهلمم٬ى يمم٘ صٜممٔ ٚبعممذَا ، تممشسِ

 يف دمذٜا  ايمتفهرل  ضمشٚس٠  إىل ًَمتُع  ٫ آَش دعا٤ دعاٙ

 ايصممٛاب ايطشٜممل خيتمماس إٔ عًٝمم٘ جيمم  ٚنٝممف َصممرلٙ

 ايظمم١َ٬ ٖممزٙ يف َمما عًمم٢ طمماملا ايبكمما٤ يمم٘ ٜضممُٔ ايممزٟ

 ٚميهٔ ،ٖزا إخل... ٚاستكاس ٚاضطٗاد َآغ َٔ ايعاٖش٠

 : (48)َٓٗا يًشذر أخش٣ أْٛا  ع٢ً اسبذٜح

1 l'argument de gaspillage  ، 

 ٖٚممٞ ، َكاَمم٘ ٜكممّٛ َمما أٚ" إٔ مبمما" ا٭طاطمم١ ٚأداتٗمما

                                                           

(48 )- Perelman et Tytica ,traite de l argumentation, ,p 501-527 
48   . 



22122121431 271

 ٚيف 22ٚ 15 ايبٝممت يف خباصمم١ ْصممٓا يف بكمم٠ٛ ساضممش٠

 : ا٭بٝات يف ا٭خرل٠ املكطٛع١

 ايغمممش  تٓمممضٍ ،ٚقمممذ(34/36//26/31) 

 ايتًٗهمممم١ تممممضٜن طممممٝام يف اشبطابمممم١ يًبٓمممم٢ ايتدلٜممممشٟ

ِ  ايصمٛف١ٝ  بًغ١ ايتضش١ٝ صٛس٠ يف ٚتصٜٛشٖا  ٚفًظمفتٗ

 .اسبٝا٠ يف

ٔ  يف تأثرل١ٜ ق٠ٛ يًشَض 2 ٕ  ايمزٜ  ٜكمشٚ

٘  ٚاملشَمٛص  ايشاَض بن ع٬ق١ بٛدٛد ِ  نذ٫يم١  إيٝم  يف ايعًم

 سضمماس٠ إىل بايٓظممب١ ٚاهلمم٬ٍ ، َعممن ٚطممٔ إىل ْظممبت٘

ٕ  املظمٝش١ٝ  إىل بايٓظب١ ،ٚايصًٝ  اإلط٬ّ  إىل ،ٚاملٝمضا

 : يف اسبذاز يغش  امل٪د١ٜ ايشَٛص ٚتتذًٞ ايعذاي١

 املتغًب١ املجكف١ ايك٠ٛ سَض ....... املكذغ ايجعبإ 

 ايضعٝف ايبؼشٟ ايها٥ٔ سَض .....ايؼششٚس ايؼاعش 

 ١ا٭بذٜ ٚايظعاد٠ ايفذا٤ سَض..........ايضش١ٝ

                                     اٯخشٜٔ ع٢ً ٚايظٝطش٠  اهل١ُٓٝ.......... ا٭سباب

 ، خباصمم١ اجملاصٜمم١ ايصممٛس٠ طممتهٕٛ ٖممزا ٚعًمم٢

 أدا٠ اشبمطاب يف بعا١َ ايب٬غ١ٝ ٚايصٛس

 .فٝ٘ اسبذادٞ ايغش  يتشكٝل ١َُٗ

3(49)  

ٌ  تصمٛسا  ايٓعشٜم١  ٖمزٙ  تطش  ٔ  احملادذم١  يعُم  َم

                                                           

 ،ضممُٔ" ايًغمم١ يف اسبذمماز ْعشٜمم١"، ػممهشٟ املبخممٛت، ( 49)

 َممٔ ايغشبٝمم١ ايتكايٝممذ يف اسبذمماز ْعشٜممات أٖممِ نتمماب

 نًٝممم١)، صمممُٛد محمممادٟ بإػمممشاف ايٝمممّٛ إىل أسطمممطٛ

  364-363 (1998، تممْٛع ،َٓٛبمم١ ، اٯداب

. 

ّ  ٖٛ سٝح ٍ  بمن  تم٬ص ٔ  ْٚتٝذتٗما،  اسبذم١  قمٛ ٍ  يهم  قمٛ

 يف يًشذمم١ تعممذدا تعهممع ت٬صَٗمما يف ٚايٓتٝذمم١ اسبذمم١

ٔ  تفاٚتما  ٖٓماى  إٔ عًم٢  ايٛاسذ٠ ايٓتٝذ١ َكابٌ  سٝمح  َم

 قمذ  اسبذمر  إٔ نُما  اسبذمر،  ٖمزٙ  بٓا٤ خيص فُٝا ايك٠ٛ

 ايجعبإ بٗا غايط اي  اسبذر َجٌ ٚاسذ قظِ إىل تٓتُٞ

 اطممتُايت٘ بغٝمم١ ا٭خممرل سبذممادٞا املكطمم  يف ايؼممششٚس

 عممدل ،ٚريممو َٓاطممبا ٖممٛ ٜممشاٙ َمما ٚفممل طممًٛن٘ ٚتغممٝرل

 ٚ تمممذسدا ٬ْسمممغ إر( 28/28/32/31:) ا٭بٝمممات

 َم٤ٌ   بٗمذف   املظتُ  ع٢ً املعشٚض١  اسبذر يف تشاتب١ٝ

 ايؼممو يتظممشب صبمما٫ تؼممهٌ إٔ ميهممٔ ايمم  ايفذممٛات

 .ا٫ط٦ُٓإ ٚعذّ

ٟ  اشبطاب يف اسبذادٞ ايظًِ َفّٗٛ إٕ   ايؼمعش

ٙ  سٝمح  َٔ ٘  يف ايتمذسز  َبمذأ  عًم٢  تشنٝمض  اسبذمر  تٛدٝم

 ٖممزا ٚإسايم١  بمماحملت٣ٛ تمشتبط  ٫ ايًغٜٛمم١ احملادم١  إٔ ٜمبن 

 ٚايضمعف  ايكم٠ٛ  س١ٖٓٝ ٖٞ بٌ ضبذد َشد  ع٢ً احملت٣ٛ

 . ٚايهزب ايصذم ملٓطل اشبضٛ  عٓٗا ٜٓفٞ ايزٟ

4

ٛ  ميٝض    ٞ  اشبطماب  ضبًًم ٔ  ْمٛعن  بمن  اسبذماد  َم

 ٚايذلابط اسبذاد١ٝ ايٛظٝف١ ذبكل اي  ايًظا١ْٝ دٚاتا٭

 فتُجًممم٘ ا٭ٍٚ ايٓمممٛ  فأَممما ؟ اسبذمممادٞ ايمممٓص داخمممٌ

ٌ  ٫ّٚ ٚايفما٤  ايٛاٚ َجٌ طبٝعتٗا يف عب١ٜٛ عٓاصش  ايتعًٝم

ٞ  ٚأَما  ،  ٚغرلٖما .. ٚإرٕ ٚيهٔ ٘  ايجماْ ٔ  مجًم١  فتُجًم  َم

 نممايٓفٞ اسبذممادٞ املًفممٛظ داخممٌ املتضمم١ُٓ ا٭طممايٝ 

ٔ  ٚاسبصش،  ايكصمٝذ٠  يف اسبذادٝم١  ايٛظٝفم١  إبمشاص  ٚميهم

 :ايتاي١ٝ ايشبط أدٚات خ٬ٍ َٔ
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- أعصممممممابٞ ٚيف سبُممممممٞ يف فتشممممممٌ ايفا٤

 28ايبٝت

- ايكممممم٣ٛ تعاديمممممت إرا إ٫ عمممممذٍ ٫ اسبصش

   19ايبٝت

 34ايبٝت -ايضعٝف يًشل سأٟ ٫ ايٓفٞ

 32 ايبٝت- أسٜذ َا يتذسى فهش ايتعًٌٝ ٫ّ

 26 ايبٝت - ْٗاأ ايتك١ٝ ايٓفع ٚطعاد٠ ايٛاٚ

 

 دٚس٠ طممشيف بممن اسباصممٌ ايتشممادر  ميٝممض َمما إٕ

ٕ  ايؼمششٚس  ايتخاط   ا٫طمتع٤٬  ػمشط  تمٛفش  ، ٚايجعبما

ٌ  إر ا٭بذٜم١  ٚايظمًط١  بايك٠ٛ ٕ  ميجم  أعًم٢  َشتبم١  يف ايجعبما

  ٚاستبماط  اسبٝٛا١ْٝ، ايك٣ٛ تشتٝ  طًِ يف ايؼششٚس َٔ

 ا٭ٚاَمش  إلصمذاس  أطاطمٝا  ػشطا ايكذس٠ بتٛفش اسباٍ ٖزٙ

ٌ  ٚايتٛبٝ  ايتٗذٜذ ٚأفعاٍ ٚايٓٛاٖٞ  ٚغرلٖما،  ٚايتذٗٝم

٘  ٜمذاف   طم٬   أٟ  ايضمعٝف  ايؼششٚس ميًو ٫  بُٝٓا  بم

 ايم   ا٭ٚاَش يتًو ا٫َتجاٍ ٚاد  َٓ٘ فهإ َٓطك٘ عٔ

ٌ :  ا٭خمرل  ايبٝت يف َكايت٘ شبصتٗا  ايم   َؼم٦ٝتو  فافعم

 .خطابٞ زل  َٔ د٬يو ٚاسسِ ػ٦تٗا

 إىل بايٓظمممب١ جمممٌمي ايؼمممشطن ٖمممزٜٔ تمممٛافش إٕ 

 عًٝٗما  ٜمٓٗض  ايم   ايتذاٚيٝم١  ايكٛاعذ ايؼعشٟ  اشبطاب

 . (50)اسبذادٞ بعذٙ

                                                           

ٚتٝهممٞ نًُٝمم١ ، نتمماب اإلَتمما  ٚامل٪اْظمم١ ٭بممٞ سٝممإ    (   52)

ايتٛسٝذٟ بن طًط١ اشبطاب ٚقصذ١ٜ ايهتابم١ ، َكاسبم١   

 

ٛ  مجايٝما  املتُٝمض  ايفمين  ايعٌُ إٕ ٟ  ٖم  جيُم   ايمز

 ٚأفهمماس ْبًٝمم١ إْظمما١ْٝ َٛاقممف عًمم٢ تممٛافشٙ داْمم  إىل

 ٚاإلسظماغ  ٚاإلثاس٠ ٚا٫ْظذاّ ا٫تظام عٓاصش سفٝع١

ٛ  ٚاإلقٓما   ايتأثرل ع٢ً اقادس بزيو فٝهٕٛ بازبُاٍ،  ٖٚم

 إر ايكممماس٨، إىل ٚأطمممًٛب٘ ٚػمممهً٘ مبٛضمممٛعات٘ ٜتذممم٘

 تهممٕٛ َمما أػممب٘ ٖممٞ ٚيممز٠ ايكممشا٠٤ َتعمم١  يذٜمم٘ تتفذممش

 ضبككمما املمم٪ثش ايفممٔ ٜهممٕٛ ٚسمبمما اسبٝمم١، ايغضيٝمم١ بايٛاقعمم١

 ايبٓما٤  ٚمنمط  ايعمش   أطمًٛب  خ٬ٍ َٔ ايتذاٚي١ٝ يغاٜت٘

 َممٔ نجممشأ ا٭فهمماس ضممُٓ٘ تصمماغ ايممزٟ ايعمماّ ٚايؼممهٌ

 . ْفظٗا ٚايشطاي١ املٛضٛعات

 املبممذ  عٓممذ ايؼممعش١ٜ يًتذشبمم١ تممجُن أٖممِ يعممٌ

 ٚطشا٥ل ايفين، املظت٣ٛ بتكِٜٛ املشتبط رات٘ ٖٛ"ايؼابٞ"

 َظمت٣ٛ  عًم٢  ازبُاٍ ذبكل تكٓٝات ٖٞ سٝح َٔ ا٭دا٤

 ٌ ٌ  إر ا٭دبمٞ،  ايؼمه ٞ  ايعُممٌ مْيجم  يظمماْٝا ْصما   اإلبمذاع

ٔ  املظمتٜٛات  َتعمذد  َغًكا ٘  ميهم ٔ  ٚصمف ٌ  َم  دٕٚ ايمذاخ

 ٚبايتممايٞ ، اشبمماسدٞ ايظممٝاقٞ ايتشًٝممٌ عًمم٢ اعتُمماد

ٌ  ايًظاْٞ ايتشًٌٝ طٝهٕٛ ٟ  يًؼمه  عًم٢  َٓصمبا  ايؼمعش

 ايبٓممما٤ ٚقٛايممم  ٚايتصمممٜٛش ايًظممما١ْٝ ايبٓٝممم١ تٛصمممٝف

 ضمم٤ٛ يف املتًكممٞ يممذ٣ قبٛيمم٘ ٖٓذطمم١ ٚإبممشاص ، ايؼممعشٟ

 َممٔ يًٓصممٛ ، ايتممذاٚيٞ ايًظمماْٞ ايتشًٝممٌ َكمم٫ٛت

 إٔ ت٪نممذ ايمم  خمما ، بٛدمم٘ ٓصايمم يظمماْٝات َٓعممٛس

                                                                                        

، احملُذٜممممم١ ،  2224،  ١1 طتذاٚيٝممممم١ ، داس قشطبممممم 

 .98،   ازبضا٥ش
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 بممن ايشابطمم١  ٚايع٬قممات ايصمم٬ت َممٔ ػممبه١ ايممٓص

 ٚٚسمذ٠  ، َؼمذٚد٠  ٚضمفرل٠  ْظمٝذا  َٓ٘ دبعٌ ا٭ْظام

 صبممشد ٚيممٝع ايغممش ، َظممتك١ً ، ايبٓمما٤ َهتًُمم١ د٫يٝمم١

 َٔ دبعٌ دبض١ٝ٦ٜ بٓعش٠ إيٝٗا ٜٓعش تًكا٥ٝا، تتٛص  عٓاصش

 . ٚاملع٢ٓ ايؼهٌ يف َظتك١ً نٝاْات  ازبٌُ

ٔ  ٖٛ ايٓص١ٝ ايب٢ٓ بن اسباصٌ ايذلابط ٕإ  ايضماَ

ٔ  املعدل ايهٌ يٛسذ٠ ّ  مبما  ايؼمعش١ٜ  ايتذشبم١  عم  َم   ٜمت٤٬

 .َكصٛد٠ ٚفهش١ٜ ػعٛس١ٜ َضاَن

ٌ  ا٫عتباس١ٜ ا٭١ُٖٝ ٖزٙ َٔ ا٫ْط٬م إٕ  يًؼمه

ٛ   ايٓصم١ٝ  ايذ٫ي١ َ  املتضا١َٓ ع٬قت٘ يف ٟ  ٖم  سمحّ  ايمز

 فًظممف١" قصممٝذ٠ سممذٚد ٚ َعُمماس  عٓممذ  ايتٛقممف عًمم٢

 " .املكذغ ايجعبإ

 

1

 ايٛظٝفٞ، ايٓشٛ ْعش١ٜ يف دذٜذ٠ آفام،  املتٛنٌ أمحذ

.  1993، ايشبمممماط ، اٯداب نًٝمممم١ َٓؼممممٛسات

 ، ْعمممممشٟ َمممممذخٌ ، ايٛظٝفٝممممم١ ايًظممممماْٝاتٚ

 .ط ت د ، ايشباط ، عها  َٓؼٛسات

 يطفممٞ ضبُممذ تشمجمم١ ، اشبطمماب ذبًٝممٌ .  ٜٚممٍٛ بممشإٚ

 ،َطاب  ايعًُٞ ايٓؼش ، ايذلٜهٞ َٚٓرل يٝطينايض

 .1997 ايشٜا ، طعٛد، املًو داَع١

 ايعشبٝممم١ ايب٬غممم١ بمممن ايبمممذٜ . اسبُٝمممذ عبمممذ مجٝمممٌ

 ايعاَممم١ املصمممش١ٜ اهل٦ٝممم١ ، ايٓصممم١ٝ ٚايًظممماْٝات

 .1998 ،ط١ٓ ،ايكاٖش٠ يًهتاب

ِ .  نشطتٝفا دٛيٝا ٞ  فشٜمذ  تشمجم١  ، ايمٓص  عًم  ، ايضاٖم

 ، 2ط تٛبكماٍ،  داس ، ْاظِ ازبًٌٝ عبذ َشادع١

 .1997 ايشٜا 

 ، بشنممم١ بظممماّ تشمجممم١ ، ا٭طمممًٛب١ٝ . َٛيٝٓٝممم٘ دمممٕٛ

 ، 1ط ، ٚايٓؼممش يًذساطممات ازباَعٝمم١ امل٪طظمم١

  ط ت د ، برلٚت

 ، ٚاإلدممشا٤ ٚاشبطمماب ايممٓص.  بٛدشاْممذ دٟ سٚبممرلت

ّ  تشمجمم١  ٕ  متمما  ، 1ط ، ايهتمم   عممام  ، سظمما

 .1998، ايكاٖش٠

ٞ  َكاٜظمات  يف ٝم١ تشنٝب ظمٛاٖش .   حبرلٟ سظٔ طعٝذ  أبم

 ، ٚايذ٫يم١  ايبٓٝم١  بمن  ايع٬قم١  يف دساط١ ، سٝإ

 .1995 ، ايكاٖش٠ ، 1ط ، َصش١ٜ اإلظبًٛ

ٞ  سمشٚف  يف ايذاْٞ ازب٢ٓ .  املشادٟ ٘  ذبكٝمل  ، املعماْ  طم

 ، ٚايٓؼمش  يًطباعم١  املٛصٌ داس َ٪طظ١ ، ضبظٔ

 .1976 ، املٛصٌ

 اْظممذاّ إىل َممذخٌ ، ايممٓص يظمماْٝات.  خطممابٞ ضبُممذ

 ، ،برلٚت1،ط ايعشبٞ ايجكايف املشنض ، اباشبط

 .1991 ط١ٓ ، ايبٝضا٤ ايذاس

 اطممذلاتٝذ١ٝ ، ايؼممعشٟ اشبطمماب ذبًٝممٌ. َفتمما  ضبُممذ

 ايممذاس ، 3ط ايعشبممٞ، ايجكممايف املشنممض ، ايتٓمما 

 .1992 ، برلٚت ، ايبٝضا٤

 اشبصما٥ص  ، ا٫خمت٬ف  يظماْٝات . ازبمضاس  فهشٟ ضبُذ

 ، اسبذاثم١  ػمعش  يف ايمٓص  بٓا٤ ملظتٜٛات ازبُاي١ٝ

 ، 1ط  ، ايكمممماٖش٠ ٚايٓؼممممش، يًطباعمممم١ إتممممشاى

 . 2221 َصش،
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ٟ  يًذسغ دذٜذ٠ آفام عبٛ.  عب١ً أمحذ ضبُٛد  ، ايًغمٛ

 ، اإلطممممهٓذس١ٜ ، ط د ازباَعٝمممم١، املعشفمممم١ داس

2222. 

 ايؼممعش يغمم١ يف ا٭طممًٛب١ٝ ايبٓٝممات.  ايظممعذْٞ َصممطف٢

 ،1،ط املعمممماسف َٓؼممممأ٠ ، اسبممممذٜح ايعشبممممٞ

 1987 ط١ٓ اإلطهٓذس١ٜ،

ٍ .  اهلل سظم   عًٞ ٞ  ايتؼمشٜ   أصمٛ   ، ط د ، اإلطم٬َ

 1959 ط١ٓ ، ايكاٖش٠

 ذبكٝمل  ، ا٭عاسٜ  نت  عٔ ايًبٝ  َغين.   ٖؼاّ ابٔ

 ايفهش، داس ، اهلل محذ عًٞ ٚضبُذ املباسى َاصٕ

 .1996 ، دَؼل ، ط د

ٌ  ػش . ٜعٝؽ ابٔ ٟ  املفصم   ، ايهتم   عمام  ، يًضطبؼمش

 . ط ت د ، برلٚت

 ايًغمم١ صبًم١  ،" ايصممٛف١ٝ عٓمذ  ايعممام ٩ٜم١ س.  بًعًمم٢ آَٓم١ 

 ،داَعمممم١ 2221 طمممم١ٓ ، 15عمممذد  ، ٚا٭دب

 .ازبضا٥ش

ٌ ". ازبمٛاد  عبذ سد  ٘  عٓمذ  املتٛاصٜم١  ازبُم  ، سظمن  طم

ّ  صبًم١  ،" ػٗشصاد أس٬ّ يف دساط١  ، ايًغم١  عًمٛ

 طم١ٓ  ، ايكماٖش٠  ، غشٜ  داس ، 4عذد ، 3 صبًذ

2222. 

 دساطم١  ، ايؼعشٟ يًٓص أدش١َٝٚ  عبٛ".  َصًٛ  طعذ

 اهل٦ٝممم١ ، فصمممٍٛ صبًممم١ ،" داًٖٝممم١ قصمممٝذ٠ يف

 ايكماٖش٠،  1997 طم١ٓ  ، يًهتاب ايعا١َ املصش١ٜ

 . 16 صبًذ

 ْكممذ يف َممذخ٬ املغايطٝمم١ ا٭طممايٝ ".  ايٓممٜٛشٟ ضبُممذ

 يف اسبذاز ْعشٜات أِٖ نتاب ضُٔ ،" اسبذاز

ٛ  َٔ ، ايغشب١ٝ ايتكايٝذ ّ  إىل أسطمط  بإػمشاف  ايٝمٛ

 ، ٯدابا نًٝممم١ َٓؼمممٛسات ، صمممُٛد محمممادٟ

 .1998 ط١ٓ ، تْٛع ، َٓٛب١

 أبٞ دٜٛإ يف املتٛاص١ٜ ازبٌُ" . ازبعٝذٟ طًُٝإ ضبُٛد

 ، د٫يٝمممم١ عبٜٛمممم١ دساطمممم١ ،" ايؼممممابٞ ايكاطممممِ

 .2223 ط١ٓ ، املٓصٛس٠ داَع١ َطبٛعات

 عٓممذ ا٭فهمماس ٚعبممٛ املجًمم٢ ايًغمم١". ايكممازلٞ ايعشٚطممٞ

 عممذد ، تممْٛع ، ايجكافٝمم١ اسبٝمما٠ ،صبًمم١" ايؼممابٞ

 .2222 ، َاسغ ، 25 ايظ١ٓ ، 113

 ايممذسغ بممن ايتهممشاس أطممًٛب".  ٖٓممذاٟٚ اسبُٝممذ عبممذ

 ْعشٜممم١ دساطممم١ ، اسبذٜجممم١ ٚا٭طمممًٛب١ٝ ايكمممذِٜ

ّ  داس ن١ًٝ ، ايعًّٛ داس ،صشبف١" تطبٝك١ٝ  ايعًمٛ

 .1999 دٜظُدل ،

ٕ  يف قمشا٠٤ ".  ضمٝف  ايظمتاس  عبمذ   قفمص  يف قصما٥ذ  دٜمٛا

 ٚايعًمممممممّٛ اٯداب سٛيٝمممممممات ،" ا٫سمممممممت٬ٍ

 ، 162 عممذد ، ايهٜٛممت داَعمم١ ، عٝمم١ا٫دتُا

 .2221 ط١ٓ
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Abstracts. The discourse or speech linguistics which is considered as the new sample   in the textual approach ,presents the explanatory 

mechanics for the process of reading and comprehension.It also forms a comman point between a number of sciences that are different their 
curricula and similar in their subjects as the pragmatics, the psycho and sociolinguistics, the artificial intelligence, rhetory and stylistics.And 

further,in the light of this relationship,the pragmatic functions(are achieved)of discourse are achieved. 

Moreover this study,working on the different westernidioms created by the textual linguistics ,and also what is presented by the arabic 
composition, attempts at giving clear viw of nowadays poetic text and culightening its ambignities and dimensons and this is from the 

tunisian poet’s experiment “ABOU EL KASSEM EL CHABI”and through his poem” The Sacred Snake  philosophy”. 

   The text analisis forms two levels:the basic sequential level and the pragmatic level and it aimed at discovring how coherent and cohesive 
the text is.And as a matter of fact to establich a new spicimen of critical reading which is conxious about the western model and its critical 

currucula 
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