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اتّفق کخ٘ش هي الذساسبت اللسبً٘ٔ الٌػ٘ٔ يلٖ کَى خبغ٘ٔ اإلتّساب نابّشٓ اًبل٘أ ،ألىّ
اإلتسب ًٗتجش ضشقبً ؾشٍسٗبً لتحق٘ق ًػٍ٘ٔ الٌع ،هي خالل الاذٍس البج٘اش الازٕ تائدٍٕ
أدٍاتْب اٖ سثف يٌبغش الٌع الطبل٘ٔ سثكبً ٗؿوي لاِ اساتوشاسٗٔ الوًٌاٖ ٍٗسابّن ااٖ
توبسُبِ ٍُٗقذٍم ّبل٘ذإ ٍ سقٍ٘ٔ حسي ًوَررابً لْازُ األدٍات ثبيتجبسّاب هػاذساً اسبسا٘بً
لإلتّسب الٌػٍٖ؛ لوب لْب دٍسٌ اسبسٌٖ اٖ ث٘بى ک٘فٍ٘ٔ تشاثف الزُول ،ألىّ اْنَ ثًؽ الًٌبغش
اٖ الزولٔ ٗتنٍ ثًذ الشرَو الٖ رولٔ أخشٕ سبثقٔ أٍ الحقأ ٍّازُ األدٍات ّاٖ الاشثف
الوًُزوٖ ٍأدٍات الَغل ٍالحزف ٍاإلحبلٍٔ .أهب تقَم ّزُ الذساسٔ يلاٖ سغاذ ياذدُ هاي
يٌبغش اإلتسب الّزٕ قذٍهِ الجبحخبى ّبل٘ذإ ٍسق٘ٔ حسي اٖ احاذٕ القػاب ذ الطاًشٗٔ
التٖ أًطذّب الطبيش الًشاقٖ سًذٕ َٗسف ٍّٖ # 1934$قػ٘ذٓ «هزبص ٍسجًٔ أثاَاة»
هي أقَل قػب ذ الطبيش ٍَّ ًعٌّ ٗتًبهلُ هى هب ٍقى اِ٘ هي حَادث ّبهٍأً .بطاف ااٖ
ّزُ القػ٘ذٓ يلٖ الوٌْذ الزٕ ٗتجًِ ّزا الجحج َّ التَغا٘فٖ -التحل٘لاٖ ياي يلٍ٘ابت
االتسب هي خالل تقس٘ن اإلتّسب الٖ حالحٔ الوحبٍس التٖ تتوخّال ااٖ اإلتّساب الػاَتٖ
ٍاإلتّسب الوًُزوٖ ٍاإلتّسب الٌحَٕ.
الکلوات الذليلية :اإلتّسب الػَتٖ ،اإلتّسب الوًُزوٖ ،اإلتّسب الٌحَٕ ،هزابص ٍساجًٔ
أثَاة.

 %يؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس ثزبهًٔ کبضبى ،کبضبى ،اٗشاى$أستبر هسبيذ.#
 %%قبلجٔ الذکتَسا اٖ اشو اللغٔ الًشث٘ٔ ٍيداثْب ثزبهًٔ کبضبى ،کبضبى ،اٗشاى.
الببتجٔ الوسئٍلٔ :سوبًِ ًقَٕ

samaneh.naghavi@yahoo.com
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الممذهة
اضااتْش هػااكلت اإلتّسااب  Cohesionاااٖ الذساساابت الٌػ اٍ٘ٔ هتٌَي ابً ٍتااذلّ يل٘ااِ
الوػكلحبت البخ٘شٓ هخل السجک أٍ التشاثف الٌحَٕ أٍ اإلتسب ؛ َّ ٗتشتات ياي اراشا ات
تجذٍ ثْب الًٌبغش السكح٘ٔ يلٖ غَسٓ ٍقب ى ٗئدٕ السبثق هٌْب الٖ الالحق ثح٘ج ٗتحقاق
التشاثف الٌحَٕ أٍ السكحٖ ٍٗبَى هي خالل الَساب ل الٌحٍَٗأ ااٖ الاٌع هاي الؿاوب ش
ٍاالدٍات ٍ $...الخكبثٖ.#14 :1991 ،
ٍکال هي ّبل٘ذإ(ٍ #1973$ #Halidayسق٘ٔ حسي #1976$ #R.hassan$ااٖ کتبثْواب
«اإلتساب ااٖ اإلًزل٘ضٍٗأ أٍ التوبساک ااٖ اللغأ االًزل٘ضٍٗأ»#Cohesion in Englis$
ًٗتجشاى السجک ٍاإللتحبم هً٘بساى أسبس٘بى للٌػاٍ٘ٔ؛ ٍااٖ سإٔ ّبل٘اذإ« :الباالم الّازٕ
ُٗقبل أٍ ٗبتت هي أرل أى ٗبَى ک٘بًبً هتّحذاً ٍال يجشٓ ثكَلِ أٍ قػشُ ٍَّ تاشاثف هساتوش
َٗااق اِ٘ هحَس االستجذال  Paradigmaticهحَس الوزبدلأ ثح٘اج ٗتزلّاٖ ا٘اِ التاشاثف
الٌحَٕ يلٖ أضذٍُ ،الًٌبغش الّتٖ ٗجخُّْب الوتبلّن أٍ الببتت اِ٘ ٍٗساتتًت هحتاَاُ البلّاٖ
ٍٗقتؿٖ ّزا التشاثف أى ٗجٌٖ الوتؤخش هٌِ يلٖ الوتقذٍم ٍالًبس ،ثح٘اج ٗباَى الوهْاش
الخبسرٖ هطبکالً ههْشُ الذاخلٖ ،هوخالً اٖ الوَؾَو ٍرلاک ال ٗتحقاق االّ ثبلتوبساک أٍ
اإلتّسب ٍاإلًسزبم أٍ اإللتحبم$رو٘ل.#145 :2003 ،
ّزُ الوقبلٔ يلٖ خبغٍ٘ٔ اإلتّسب اٖ تحل٘ل قػ٘ذٓ «هزابص ٍساجًٔ أثاَاة» لساًذٕ
َٗسفٍ # 1934$قذ تنٍ االيتوبد اٖ ّزُ الوقبلٔ يلاٖ التػاٌ٘ف الّازٕ قذٍهاِ الجبحخابى
ّ$بل٘ذإ ٍسق٘ٔ حسي #ثتقس٘ن االتّسب الٖ حالث هحبٍس کجشٕ.
ٗتوخّل الوحَسُ األٍٍل االتسب الػَتٖ ٍالوحَس الخبًٖ اٖ اإلتّسب الٌحَٕ الزٕ ًٗتواذ
يلٖ هزوَئ هي الَسب ل الّتٖ تُسابّن ااٖ الاشثف الٌحإَ ٍّاٖ اإلساتجذالٍ ،الحازف،
ٍاإلحبلٔ.
اهب الوحَس الخبلج َّ االتسب الوًزوٖ ٍلِ دٍسٌ اٖ استحببم هًٌٖ اٖ الٌعٍ الطاًشٕ
هي خالل ٍس٘لت٘ي ّوب التبشاس ٍالتؿبم ٍالَغل .ابختشًب ّزُ القػا٘ذٓ الوازکَسٓ ثساجت
حؿَسّب ٍاؾحبً لٌوَرد ٍسب ل اإلتّسب ٍألًّْب احذٕ أقَل القػب ذ لذٕ الطابيش الًشاقاٖ
الوًبغش َّ سًذٕ َٗسف.
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ّ
خلفية البحث
اقذ روًت ثًؽ هب ق٘ل حَل هَؾَو الجحج هي هبدٍٓ يلوٍ٘ٔ ،تتوخّالُ ااٖ هزوَيأ
هي الوشارى ،اوي أّن الشّسبالت ٍالوقبالت الّتٖ کُتَجَت اٖ ّزا الوزبل ّٖ:
:1سسبلٔ «التوبسک الٌػٍٖ اٖ دٗاَاى أاابًٖ الح٘ابٓ ألثاٖ القبسان الطابثٍٖ»؛ کشٗوأ
غَالح٘ٔ ٍيجذالسالم غٌف2011-2010$م #دساسٔ أسلَثٍ٘ٔ ،ربهًٔ الحابد لخؿاش ثبتٌأ،
کلٍ٘ٔ اٙداة ٍاللّغبت -قسن اللّغٔ الًشثٍ٘ٔ ٍيداثْب.
«:2اإلًسزبم الٌػٖ اٖ الشسبلٔ الْضلٍ٘ٔ إلثاي صٗاذٍى»؛ سثً٘أ هخاَفٍ ،حسا٘ي ثاي
هط٘ص ٍهحوٍذ ثَ يوبهٔ2009-2008$م #سسابلٔ الوبرسات٘ش هاي الزوَْسٍٗأ الزضا شٍٗأ
الذٗوقشاقٍ٘ٔ الطًج٘ٔ.
 :3هقبلِ «يٌبغش اإلتّسب ٍاإلًسزبم الٌػٍٖ قشا ٓ ًػٍ٘ٔ تحل٘لٍ٘أ ااٖ قػا٘ذٓ "أاٌ٘أ
لطْش أٗبس ألحوذ يجذالوًكٖ الحزبصٕ"» هي ٗحٖ٘ ثبً٘ٔ ٍيهٌٔ غبلت الضاجٖ ااٖ هزلأ
ربهًٔ دهطق ٍّٖ دساسٔ تحل٘لٍ٘ٔ هي ثًؽ يٌبغش اإلتسب ٍاإلًسزبم اٖ ّزُ القػ٘ذٓ.
ثًذ دساسٔ ّزُ البتت ٍالوقبالت ٍالشسبالت ضبّذًب أىّ هَؾَو التوبساک الٌػٍاٖ ااٖ
قػب ذ ضبيشًب الًشاقٖ ال تْتنٍ ثْب ًٍحي اٖ ّزُ الوقبلٔ ًسًٖ اکتطبف يٌبغش اإلتّسب اٖ
احذٕ قػب ذ لسًذٕ َٗسف ٍّٖ قػ٘ذٓ «هزبص ٍسجًٔ أثَاة» هي أقاَل قػاب ذُ؛ لًالّ
يٌَاى القػ٘ذٓ ٍضبيشّب کبًب دااً٘ي إلخت٘بس ّزُ القػ٘ذُ ٍدساسٔ يلٍ٘بت االتساب الٌػٍاٖ
الوزکَسٓ اْ٘ب.
أسئلة البحث
أهب االضببلٍ٘ٔ التٖ قذ قشحت اٖ ّزا الجحج اتذٍس حَل األسائلٔ التبلٍ٘أ :هاب هفْاَم
االتّسب ٍالوًبٗ٘ش التٖ ٗستق٘ن ثْب اتّسب الاٌع هاب ّاٖ الوًابٗ٘ش الش ٘سا٘ٔ الولتػاقٔ
ثبلتوبسک الٌػٍٖ التٖ استخذهْب سًذٕ َٗسف اٖ قػا٘ذٓ «هزابص ٍساجًٔ أثاَاة» إّٔ
يٌبغش االتّسب لِ دٍسٌ أکجش اٖ ّزُ القػ٘ذٓ
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حياة سؼذی يوسف ولصيذته هجاس وسبؼة ابواب
ٍلذ الطبيش سًذٕ َٗسف اٖ هذٌٗٔ الجق٘ى احذٕ ؾَاحٖ الجػشٓ يبم 1934م ٍتًلّان
اٖ هسزذ السٌّٖ ًػَظ القشيى ٍالحذٗج ٍدسس سسب ل اخَاى الػفب ٍا٘شّب هي الوػبدس
التشاح٘ٔ .أًْٖ الوذسسٔ الخبًٍَٗٔ اٖ الجػاشٓ ٍلباي ثًاذ حػاَلِ يلاٖ دسرأ ثبابلَسَٗس
الفخشٍِٗ ٍتوشٗشُ ثبلسزي اٖ يطشٌٗبت  70ابدس الًشا  .ثًذ هغبدستاِ الًاشا رّات الاٖ
الزضا ش ،لجٌبى ،ال٘وي ،سَسٗب ،تًَس ٍقجشظ ٍاضتغل ثؤيوبل کخ٘شٓ ثوب اٖ رلک التذسٗس
ٍأغجت غحفٍ٘بً .اًِّ ّزش ثًذ سٌَات هي ثلذ الٖ ثلذ حتٖ استقشّ اٖ لٌذى ٍَّ .حبل٘ب أحذ
أثشص ضًشا هي الًبلن الًشثٖ.
َّ غبحت األيوبل الجحَحٍ٘ٔ ٍالوُجتبش اٖ الطاًش ٍرٍ ثشايأ اٌ٘أ ٍاإلدساک الزوابلٖ.
لذِٗ أکخش هي أسثى ٍيطشٗي البتت ٍالوقبالت هي البتّبة الوطَْسٗي هخل ٍالات ٍٗتوابى،
لَسکب ٍکفباٖ الزٕ َّ تشرن الٖ الًشث٘ٔ ٍقذ اکتست ّذاٗب کخ٘شٓ.
َّ ضبيشٌ س٘بسٖ هى أاببسُ سَس٘بل٘ستٖ ٍقذ أًطاذ أقاَل قػا٘ذتِ «هزابص ٍساجًٔ
أثَاة» اٖ قػٍٔ هذٌٗٔ هشّاکص ٍالوُشّاکص هألٕ ثبلشٗبؼ ٍسٗابؼ هُاشّاکص ٗطاتشْٗب اٙى
ابحطَا الغٌٖ ،األسٍثَ٘ى ٍاألهشٗبَ٘ى ثوالٗ٘ي الذٍالساتّ .ن ٗطتشٍى کُلَّ ضاٖ ُ ٍتاذسٗزبً
سَف ٗوتلبَى خ٘ش هٌبصل الوذٌٗٔ الًت٘قأ إٔ الشٗابؼ ثٌ٘واب اٌابدقْن الجبرخأ تحتالّ
األح٘ب الزذٗذٓ$يخوبى الػوبدٕ2001،م .#25-20:ثًاذ التًاشّف يلاٖ ح٘بتاِ ٍقػا٘ذتِ
رذٗش ثٌب التحق٘ق هي أًَاو يٌبغش اإلتّسب اٖ ّزُ القػ٘ذٓ.
أيواع ػًاصز اإلتساق ووسائله فی المصيذة
ّ
اإلتساق الصوتی ووسائله
«اى للذساسبت الجالا٘ٔ الًشث٘ٔ کج٘ش الفؿل اٖ اإلّتوبم ثبلزبًت الػَتٖ اقاذ قاذٍهت
الجالأ الًشثٍ٘ٔ هي خالل يلن الجذٗى اسْبهبت لْب أّوٍ٘تْب اٖ البطف ياي أًاَاو الاشٍاثف
الػَت٘ٔ اٖ الٌػَظ الًشثٍ٘ٔ هي السزى ٍالزٌبس ٍالَصى ٍالقبا٘ٔ»$ضجل هحوٍاذ2007،م:
ٗ .#125تنٍ االتّسب الػاَتٖ ااٖ الٌػاَظ الطاًشٍٗٔ هاي خاالل حٌُب ٍ٘أ الاَصى ٍالقبا٘أ
ثبيتجبسّوب اقبساً خبسرٍ٘بً لْب ٍاسبسبً اٖ ثٌب القػ٘ذٓ الًشث٘ٔ.
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الوسو
ًٗذٍ الَصى هي أثشص الخػب ع الػَتٍ٘ٔ اٖ القػ٘ذٓ الًشثٍ٘ٔ ٍال ُٗوبي الفػل ث٘ي الاَصى
ٍالطًش .اٖ الجذاٗٔ تزذسُ اإلضبسٓ الٖ أىّ قػ٘ذٓ «هزبص ٍسجًٔ اثَاة» تطتول سجًٔ أثَاة
يلٖ ًوف الطًش الحشّ اٖ "ثحش الشرض" ٍَّ هي الجحَس التٖ تْوا٘ي ثجًاذُ الٌغواٖ يلاٖ
ًهبم الوَس٘قٖ اٖ قػب ذ الطًش الحشّ «ٍالجحش الشرض أسْلُ الجحَس الطًشٍٗٔ ًهشاً الٖ کخشٓ
التغ٘٘شات الوؤلَأ اٖ ارضا ِ ٍالتٌٍَو الّزٕ ٌٗتابة أيبسٗؿاِ ٍؾاشٍثِ»ًٗ$قاَة1999 ،م:
ٍٗ #87شٕ يجذالشؾب يلٖ «أىّ الشرض هي الجُحَس الوُفشدٓ الّتٖ تقَم يلٖ تبشاس راض ست٘ات
"هُستفًلي" هي ا٘ش يى ٗطًش قب لِ ثؤٕ تبلّف أٍ غًَُثٔ؛ ابىّ ّزُ الو٘اضٓ ٍّ٘ؤتاِ ل٘باَى
ٍاحذاً هي اکخش األٍصاى استًوبالً اٖ الطًش الحشّ اٖ يػاشًب الاشّاّي ،کواب کابى هاي اکخاش
االٍصاى استًوبالً يٌذ الوتقاذٍه٘ي حتّاٖ ًًتاَُ ثوكٍ٘أ الطاًشا »#60 :1997$؛ کواب أًّاِ
ٗحتول رو٘ى الوَؾَيبت الوًُبغشٓ ،سَا ً أکبًت اضلٍ٘ٔ أم السفٍ٘ٔ ،أم يلٖ ّازا اإليتجابس
ٗوبيُ القَل؛ اىّ ّزُ الْ٘ؤٌ للشرض تشرى الٖ ساجٔ الطبيش اٖ أى ُٗزاذٍد الفؿاب اٗقبيٍ٘ابً
حشّاً لج٘بى هب اٖ غذسُ هي هطابيش الحُاضى ٍاأللان ٍالغشثأ ٍالَقي$الوػاذس ًفساِ.#63 :
ابلطبيش سًذٕ َٗسف اختبس ث٘ي الجحَس؛ الجحاش الشراض ٍّاَ ٗساتخذم للجكَلأ ٍالتواشد
ٍالخَسٓ ًٍشٕ قذ لًت ّزا الجحش دٍساً ثبسصاً ٍهتوٍ٘اضاً ثبتّسابقِ ااٖ هؿاوَى القػا٘ذٓ ٍّاَ
هولَ ٌ هي سٍح التحذٕ ٍالقْش ٍالخَف ٍالتسل٘ن ٍالقب هب ٗخاتلذ ااٖ ًفاس الطابيش هاي
الطزي ٍالحضى ٍالح٘شٓ ٍالتًسٍف أٍ اشحِ يلٖ هذٌٗتِ$هشاکص.#
المافية
تًذٍ القبا٘ٔ يٌػشاً أسبسٍ٘بً اٖ الوَس٘قٖ الخبسرٍ٘ٔ للطًش الًشثٖ قذٗوُاِ ٍحذٗخُاِ هًابً
ألى لْب أّوٍ٘ٔ ثبلغٔ اٖ تطب٘ل ثٌ٘ٔ الاٌعٍ الطاًشٍٕ« .القبا٘أ ل٘سات هزاشّد غاَت أٍ
هُحسيٍ ٗؤتٖ ثِ الطبيش لتضٗ٘ي قػ٘ذتِ احست؛ ثل ّٖ أکخش هي رلک ٍرات أثًبد داللٍ٘أ
ٍهؿوًٍَ٘ٔ اٖ الٌع الطًشٕ ٍاًّْب تتفبيل هى ثٌ٘ٔ الٌع يي قشٗق حشف الاشٍٕ ٍغاَتِ
ٍٗوخّل الػَت الش ٘سٖ الزٕ ٗوٌت اإلًسزبم اٖ األغَات االخشٕ اٖ القػ٘ذٓ»$الذسَقٖ،
2007م .#189 :ثبلٌهش الٖ القػ٘ذٓ ًزذ هزوَئ هي الهَاّش اإلٗقبيٍ٘ٔ اْ٘ب:

 / 03دراسات األدب المعاصر ،السنة الثامنة ،ربیع  ،0234العدد التاسع والعشرون

ّ
المافية الموحذة
ٗتوخّل ّزا الٌوف هي التقف٘ٔ ااٖ تباشاس الٌساق الػاَتٖ ااٖ يخاش الساكش ثحشکبتاِ
ٍسبٌبتِ هى اإلحتفبل ثحشف الاشٍٕ ااٖ هًهان األساكشٍّ ،اٖ اکخاش التػابقبً ثابلوفَْم
التقل٘ذٕ للقبا٘ٔ ،ح٘ج توخل القبا٘ٔ ًْبٗٔ السكش الطًشٕ ٍٗبَى ّزا الٌوف ٍاق الٌهابم
أ أ $...أثَ حو٘ذٓ2000،م .#352 :ثًذ الجحَث البخ٘اشٓ ااٖ ّازُ القػا٘ذٓ ٍرذًب$القبا٘أ
الوَحٍذًٓ #وَرر٘ي کوب ًاشٕ ااٖ قاَل الطابيش ٍقاذ رًال سداْاب يلاٖ حاشف "الاشا "
ٍ"الذال":
األرلس قل٘الً يٌذ هحٌٖ السَسِ
ٍألتزکّش الكشقبت...
هي ٗذسٕ
لًلّٖ أًتْٖ ٍحذٕ
ٍهي ٗذسٕ
لًلّٖ ايشف الجبة الّتٖ کبًت تئدٍٕ:
اًّْب هُشّاکصُ الحوشا
َٗ$سف1995 ،م#187 :
ٗذخل حشف الوذٍ يلٖ القبا٘ٔ اٖ ّزا الوقكى الطًشٕ ٍٗتزبٍة هى حشف الشدف $الشا
ٍالذال .#اضجبو حشف الشٍٕٗ ،خلق اٗقبيبً هتزبٍثبً ااٖ القبا٘أ ثواذٍ الػاَت ًٌٗاٖ حاشف
الوذ$ال٘ب ٗ #غٌٖ القػ٘ذٓ هي الوَس٘قٖ الولوَسٔ ٍّزُ الحشکٔ الكَٗلٔ تحوال الوطابيش
الووتااذٓ ٍالًو٘قاأ للطاابيش؛ ثؤًّااِ ٌٗتْااٖ ٍحااذُ ًٍٗااشف الجاابة التااٖ ّااٖ هُااشّاکص
الحوشآ$هذٌٗتِ الوستًوشٍٓٗ #ئدٍٕ الٖ اتسب الَصى الًشٍؾٖ للطاًش هاى هاب ااٖ ًفاس
الطبيش ٍضغل ثبلَِ.
ٍکقَلِ اٙخش:
أتُط٘ش ح٘ج ُٗط٘ش
أم أًّٖ أس٘ش کوب ٗس٘شُ
لوحتُِ للوشٓ االٍلٖ ،ؾحًٖ اٖ هًَول الفخّبسِ
کٌتُ أدٗش اثشٗقبً
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ٍساقجتُ ًبتئبً اٖ قكًٔ الػلػبل
قلتُ رشحتُ...
لبٌّٖ لوحتُ ثشاحتٖ الخفَّ الًو٘قَ
ٗغَس اٖ سجبثتٖ...
أتُط٘ش ح٘ج ُٗط٘ش
أم أًّٖ أس٘ش کوب ٗس٘شُ
الٖ ال٘سبس
الل٘ل کبى ٗئيّ يٌذ السَس
َٗ$سف1995،م#199 :
کوب ًالحم التضام الطبيش ثبلقبا٘ٔ الوَحٍذٓ ٍالوشدٍأ؛ إٔ سجق حشف الاشٍٕ الاشا هاي
حشٍف الوذٍ الوُختلفٔ$الف ،الَاٍ ،ال٘ب ٍ #نَْس حشف الوذٍ اٖ القَااٖ ٗائدٍٕ الاٖ اإلٗؿابح
اٖ اٗقبو حشف الشا للسكَس ٍاإلقبلٔ اٖ ًْبٗٔ السكَس ٍالَقَف ٍالتاؤًّٖ الطاًشٗٔ ٍراب ت
القبا٘ٔ هتّسقبً هى الوًبًٖ التٖ س٘كشت يلٖ الطبيش؛ ألى الطبيش رًال "الػلػابل" سهاضاً
للهشٍف ٍاألحَاالت ا٘ش الوٌبسجٔ ،ألًِّ ساقت قكًٔ الػلػبل اهب رشح کفِّ ٍّازُ الزشاحأ
أحشت اٖ قلجِ کوب الل٘ل إٔ االستًوبسَٗى ٗئي يٌذ السَس ٍالسَس سهض االًفػبلٍ ،الػاذاو،
ٍالؿ٘ق اٖ التٌفس ٍدالٌ يلٖ أىّ الطبيش هحجاَس ااٖ ث٘تاِ ٍّان حػاشٍا$ث٘تٍِ /قٌاِ#
ابلطبيش ٍحٍذ ث٘ي الشٍٕ هى هب اٖ الوذٍ هي الحشٍف الل٘ي$الف ،الَاٍ ،ال٘اب  #ل٘لقاٖ الَاقاى
الس٘بسٖ الوُضسٕ الشاّي ّٖ استًوبس هشاکص ًٍٗكٖ الٌعٍ اٗقبيبً ٍاؾحبً ٍّزا االتّسب اٖ
القػ٘ذٓ هٌت الٌعٍ روبالً ٍخػَثٔ.
المافية الممطؼية
ّزا الٌوف هي القبا٘ٔ ٗتبخّش اٖ قػ٘ذٓ «هزبص ٍسجًٔ اثَاة» ٍسًذٕ َٗسف اٖ ّازا
الٌوف ًٗتوذ اٖ کلّ الوقكى يلٖ قباٍ٘ٔ هبٍ ،القَااٖ تتٌٍَو ثبإلًتقبل هي هقكىٍ الاٖ يخاش
ٍّزُ الكشٗقٔ اٖ قػ٘ذٓ الطبيش أدٍٕ الٖ تٌَٗى الوَس٘قٖ اْ٘ب ٍاإلتساب ثا٘ي يٌبغاشّب
الوَرَدٓ ٍالتزٌّت هي إٔ هللٍ ٍستبثٔ اْ٘ب .ال ُٗوبي لٌب الفػل ث٘ي القبا٘ٔ ٍسب ش الوقبقى
اٖ قػ٘ذٓ الطبيش؛ ألىّ القَااٖ هًبًْ٘ب هتّػلٌٔ ثوَؾَو القػ٘ذٓ؛ يلٖ سج٘ل الوخبل:
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ّل قلتُ للفت٘بى:
اى يلٖ الٌسب
أالّ ٗلذى سَٕ األابيٖ
ّل قلتُ :قذ کلّت رسايٖ
هوب کتجتُ يلٖ الحَا ف...
إّٔ هًٌٖ للػشاوِ
اى کٌتُ هقتَالً
ٍهب الشاٗبتُ
اى أخزت قاليٖ .
َٗ$سف1995،م#199 :
ا٘تجٍ٘ي لٌب االتّسب ٍالتالحن ث٘ي القبا٘ٔ ٍهؿوَى القػا٘ذٓ ٍدٍس القبا٘أ ااٖ تحقّاق
ٍن٘فتْب اإلٗقبي٘ٔ اٖ أرضا القػ٘ذٓ ٍالتًج٘ش يي الوًٌٖ الوقػَد کوب َّ ثابسصٌ ااٖ ّازا
الوقكى هي القػ٘ذٓ .کلوبت القبا٘ٔ ٌّب هتطبّلٔ هي أابيٖ ،رسايٖ ،قالياٖ ٍحاشف الواذٍ
ال٘ب ٍ ،البسشٓ اٖ أٍاخش البلوبت ٌٗتقل هاب ٗتجابدس الاٖ رّاي الطابيش هٌاِ :حضًاِ يلاٖ
هزتوًِ ثؤىّ الٌسب ال ٗلذى االّ األابيٖ ٍاألاًٖ َّ سهضُ الحَارض لالحتزبد يلٖ يَدتِ الٖ
هُشّاکص ٍاٖ قَلِ "قذ کلّت رسايٖ" رًلَ رساوَ سهضَ السلكٔ ٍالقَٓ للوحبسثٔ ٍالتقبسة هاى
االستجذادٍ ،ارا أالقت َّ ،سهض للًجَدٗٔ ٍالًبس؛ ًٌٖٗ اىّ االًسبى اٖ سإٔ الطابيش هحباَمٌ
اٖ ّزا الضهبى ثبلبخ٘ش هي الوػب ت التٖ ًٗبسؾْب ٍاى أخزت قاليُِ ًٌٖٗ قػشٍُ/قٌِ ااال
رذٍٕ للػشاو ٍالوقبتلٔ ابلطبيش أساد أى ٗػٍَس حقالً ٍاقًبً يلِ٘ ثبلقَااٖ التٖ اختبسّب رکٍ٘بً.
الزوی
«ًُٗذّ الشٍٕ أّن حشٍف القبا٘ٔ؛ ألًِّ الحشف الزٕ تُجٌٖ يل٘اِ القػا٘ذّٓ ،اَ الٌجاشٓ أٍ
الٌغؤ التٖ تٌتْٖ ثْب األث٘بت ٍٗلتضم الطبيش ثتبشاسُ اٖ کلّ أث٘بت القػ٘ذٍٓ ،الِ٘ تٌسات
القػ٘ذٓ؛ اُ٘قبل ه٘وٍ٘ٔ أٍ سا ٍ٘ٔ أٍ دالٍ٘ٔ  ...الخ»ًٗ$قَة1991،م .#352 :هي خاالل التؤهٍال
ى الطابيش حابام يلاٖ أخت٘ابس األحاشف الوزْاَسٓ اکخاش هٌْاب
اٖ ّزُ القػ٘ذٓ ٍرذًب أ ّ
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الوْوَسٔ ٍاستخذم هي حشٍف الْزب احٌب يطش حشابً .الزذٍل اٙتاٖ ُٗجا٘ي ياذد التاَاتش
ٍالٌسجٔ الوب ٍَٗٔ للحشٍف التٖ تنٍ يلْ٘ب الطبيش قػ٘ذتِ التفً٘ل٘ٔ.
التسلسل

حرف الروی

عذد التواتر

1

الشا

38

2

الْوضٓ

14

3

التب

12

4

الٌَى

12

5

الجب

11

6

الذال

10

7

األلف

10

8

ال٘ب

10

9

الالم

6

10

الس٘ي

4

11

القبف

3

12

الَاٍ

2

الٌهش الٖ حشٍف الشٍٕ اٖ القػ٘ذٓ ابىّ حشف الشا تؤتٖ اٖ هقاذٍهتْب ٍ«حاشف الاشا
هزَْس هتَسف الطذٓ ٍالشخبٍٓ .ضبلِ اٖ السشٗبً٘ٔ ٗطجِ الشأس ابى حشف الشا ثتوفػال
غَتِ $س .س .ساٍ ،#ثشضبقٔ قشف اللسبى اٖ أدا ِ ،قذ قذِم للًشثاٖ الػاَس الػاَت٘ٔ الووبحلأ
للػَس الوش ٘ٔ التٖ اْ٘ب تشر٘ى ٍتبشاس ٍلًل الفشًس٘٘ي قذ اًتجَْا الٖ ٍن٘فٔ حشف الاشا ااٖ
التشر٘اااى ٍالتباااشاس ،ازًلاااَا هقكاااى $س ٍ  ،#RE -الولحاااق ااااٖ أٍل األاًااابل ،للًاااَدٓ
ٍالتبشاس$يجبس.#82-80 :1998،
کوب ًالحم أى حشف الشا اٖ ّزا الوقكى هي القػا٘ذٓ تاذل هًبًْ٘اب يلاٖ التحاشک
ٍالتبشاس ٍح٘شٓ الطبيش ثؤًِ هي أٗي ٗذخل هشّاکص ٍحشف االستفْبم تطذٍد ح٘شتِ:
حبٍلتُ اٖ تشثٔ السَسِ
أى أتقشّٕ ّطبضٔ هب ٗشاى السَس...
هي أٗي أدخلُ هشّاکص اٙى
هي هُكوؤىّ األسبسٗش
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أم هي لُْبث السشٗشٓ
هي لوسٔ الػخش
أم ّوسٔ السشّ
ٍحذٕ أًب الكب ف الفشد
َٗ$سف1995،م#211 :
ثبلتؤهل اٖ هًبًٖ ّزُ الحشف ٗالحم أى سًذٕ َٗسف قذ استًول حاشف سٍٕ الاشا
اٖ ّزُ القػ٘ذٓ للبطف يي ٍاقًٔ التحشک ٍاالؾكشاة التٖ س٘كشت يلْ٘ب.
ٍحشف سٍٕ الْوضٓ قذ ٍقًت اٖ الوشتجٔ الخبً٘ٔ ٍالزذٗش ثبلزکش أکخش حشٍف الْوضُ قاذ
ٍقًت ثًذ حشف هذٍ ألف ٍتخلق اٗقبيبً هُتزبٍثبً اٖ القبا٘ٔ ثوذٍ الػَت ٍتبتسات القػا٘ذٓ
دسرٔ هَس٘ق٘ٔ هلوَسٔ ألىّ ّازُ الحشکأ الكَٗلأ الوواذٍدٓ تحوال الوطابيش الًو٘قأ
ٍالووتذٓ للطبيش ٍُٗؿفٖ يلٖ القػ٘ذٓ قبقٔ هَس٘قٍ٘ٔ کج٘شٓ؛ کوب ًشٕ اٖ قَل الطبيش:
الج٘ت تخلوِ الزذاٍل هي حالث رْبتِ
ٍالوب ْٗذأ
تحت قٌكشٍٓ هي األيطبةِ ٍالقػتِ الخف٘فَ
الوب ٗؤتٖ هي ثً٘ذُ
حوٍتَ القٌُيُ الّتٖ ل٘ست تُشٕ
لبٌّْب ث٘ؿب
قبلَا :ثًذّب الػحشا
قبلَا ثًذّب ااشٗق٘ب السَدا
َٗ$سف1995،م#190 :
اهب ًقكٔ أخشٕ تزذس اإلضبسٓ الْ٘ب ،ثؤىّ اخت٘بس الٌَى کحشف الشٍٕ رب ت هتّفقتابً هاى
رٍَ القػ٘ذٓ ٍَّ ضبَٕ الطبيش هي الَاقى الس٘بسٖ ٍالوشّ اٖ هُشّاکص «ٍهببًْب اٖ الاشٍٕ
دل٘ل اهت٘بصّب ثقٍَٓ االستوبو الازٕ ٗضٗاذ هاي سٍيأ هَسا٘قٖ الطاًش ًٍغوابت اإلًطاب »
اؤغجحت الٌَى هَغَلٔ قٍَٗٔ لوًبًبٓ الطبيش $ثطش2000،م #359 :هْوَس اًفزبسٕ ضاذٗذ
ٍيلٖ الشان هوب أسٌذ الٖ ّزا الحشف هي الطذٓ ٍاالًفزبس ٍهب ٍغاف ثابلقشو ثقآَ ،اابى غاَتِ
الوتوبسک الوشى َٗحٖ ثلوس ث٘ي الكشآٍ ٍاللًَ٘أ ٍّبازا غاٌفت حاشف التاب ااٖ صهاشٓ
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الحشٍف اللوس٘ٔ ،ألى غَتِ َٗحٖ اًالً ثبحسبس لوسٖ هضٗذ هي الكشآٍ ٍاللًَ٘ٔ ٍهًبًٖ
التب ثوب ٗحبکٖ الشقٔ ٍالؿًف اٖ غَتْب أٍ تذل هًبًْ٘اب يلاٖ الطاذٓ ٍالغلهأ ٍالقسابٍٓ
ٍالقٍَٓ ثوب ٗتزباٖ هى هَح٘ابت الشقأ ٍالؿاًف ااٖ غاَت التاب $يجابس#56-52 :1998،
ٍاألحشٕ أى ًقَل ثؤى حشف التب اٖ ّازُ القػا٘ذٓ تاذل هًبًْ٘اب يلاٖ الطاذٓ ٍالغلهأ
ٍالقسبٍٓ ٍالقٍَٓ کوب ًطبّذ اٖ ّزا الوقكى:
اى کبًت رْبت الج٘ت ،اٖ هشّاکص ،التبحت
اْل هًًٌٖ لْزا الج٘ت
ٍاى کبى الكشٗق الِ٘ هلتجسبً ،يلٍٖ أًب
اوب رذٍٕ قشٗق الج٘ت
ٍالطبيش ًٗجٍش يي اؿجٔ ثؤىّ الكشٗق الٖ ث٘تِ ًٌٗاٖ ٍقٌاِ ٍّاَ هاشاکص هلتاجسٌ ٍال
هًٌٖ لَقٌِ اى کبًت رْبت الج٘ت اٖ هشاکص ا٘ش هًلَهٍٔ .قذ رًل الطبيش حاشف لا٘ي
ال٘ب سدف لشٍٕ التب الهتذاد غَتِ ٍحضًِ يلٖ هذٌٗتِ .أهٍب الٌسجٔ الوب ٍَٗٔ لحشکبت الشٍٕ
اٖ ّزُ القػ٘ذٓ ّٖ البسشٓ ٍ "75الؿؤٍ ٍ "25الفتحٔ ٍ "18السابَى  "2کواب ًُطابّذ
أکخش حشکبت الشٍٕ اٖ ّزُ القػ٘ذٓ رب ت حشکٔ الشٍٕ$القبا٘ٔ الوكلقٍٔ #حشکٔ القبا٘أ
الوكلقٔ ّٖ الحشکٔ الغبلجٔ اٖ ّزُ القػ٘ذٓ؛ کوب ٗشٕ اثشاّ٘ن اً٘س أىّ «قشٗتَ  "90هي
الطًش الًشثٖ رب هحشّک الشٍٕ$القبا٘ٔ الوكلقٔ #ألًّْب أٍؾت اٖ السوى ٍاٙراى ٍقاذ لفات
أى تسوى ثًذ الشٍٕ ض٘ئبً يخش»1952$مً .#155 :الحام هاي خاالل اإلحػاب للقػا٘ذٓ،
تقذٍم حشف الشٍٕ الوبسَسٓ ثٌسجٔ ٍّ٘ "75ؤٌ البسشٓ يلاٖ الاشٍٕ دل٘الٌ يلاٖ غاَت
الطبيش الوحضٍى ٍدالٔ يلٖ الوآسٖ التٖ توشّ يلٖ هذٌٗتِ هشّاکص کوب ًشٕ اٖ قَلِ:
ّْ٘بت راک الج٘ت!
کٌُّب اٖ الطتب ًلَرُ هي سٗت الزجبلِ
ثطوسٍ ثبحتٍٔ غغ٘شِٓ
ثبلجشاًسِ ،ثبألابًٖ ٍالػالِٓ
ٍأهٌِّب،
ّْ٘بت راک الج٘ت
َٗ$سف1995،م#191:
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ّزا الوقكى تًج٘شٌ يي أ سف الطبيش يلٖ هبؾاِ٘ ٍکابى ااٖ ث٘تاِ ٍّاَ سها ٌض لوذٌٗتاِ
هشاکص ٍحشکٔ الشٍٕ البسشٓ ٍکلؤ ّْ٘بت تَحٖ ثحبلٔ ًفسٍ٘ٔ الطبيش الوبسَسٓ.
اإلتساق ُ
المؼجمی ووسائله
ًُٗذٍ االتسب الوًزوٖ ههْشاً هي ههبّش االتّسب الٌػٍٖ ًٍٗشاِ ّبل٘ذإ ٍسقِ٘ حساي
ثؤًِّ رلک الشثف الزٕ ٗتحقق هي خالل اخت٘بس الوُفاشدات ياي قشٗقأ احبلأ يٌػاش الاٖ
يٌػشٍ يخش ا٘حقق اإلتسب للٌعٍ هي خالل استوشاسٍٗٔ الٌعٍ ٍهي خاالل اًتهابم الًٌبغاش
الوًزوٍ٘ٔ ح٘ج تُسابّن ّازُ الًٌبغاش ااٖ ضاشح ٍتفسا٘ش الًٌبغاش الوًُزوٍ٘أ األخاشٕ
الوُشتجكٔ ثْب ٍتؿوي للٌع الفْن الوتَاغال أحٌاب قشا تاِ أٍ ساوبيٍِ 30 :1976$ضاجل
هحوذٗ .#105 :2007،تحقق الشثف الوًُزوٖ داخل الٌعٍ هي خالل ٍس٘لت٘ي ّوب التبشاس
ٍالتؿبم.
التکزار
تبشاس يٌػشٌ هي الًٌبغش الوًُزوٍ٘ٔ االستًوبلٍ٘ٔ ثًٌِ٘ أٍ ثوشاداِ أٍ هب ُٗطجِ هشاداِ اٖ
الٌعٍ األدثٖ ٍاىّ ّزا الًٌػش رٍ دٍسٍ هْنٍّ اٖ الٌعٍ ألًِّ دالٌّ يلٖ هقاذاس اّتوابم غابحت
ًعٍ الطًش ثبلًجبسات الوُتبشّسٓ ًٌٖٗ سا٘كشتِ يلاٖ الاذاقبت التاٖ حبوات اًتابد الاٌع
ٍالسٍ٘وب الوقكَئ التٖ احتفلت ثتبشاسّب$صاٗذ.#61:1981،
ابلتبشاس نبّشٓ أسلَثٍ٘ٔ هوٍ٘ضٓ يبلزْب الجالاٍَ٘ى ٍالٌقبد الًشة قذٗوبً ٍحذٗخبًٍ ،أسالَة
التبشاس َّ ايبدٓ رکش کلؤ أٍ ثًجبسٓ لفهْب ٍهًٌب اهٍب للتَک٘ذ أٍ لضٗبدٓ التٌج٘اِ أٍ التَْٗال
أٍ التًه٘ن أٍ للتلزر ثزکش الوبشس$يخوبى غوبدٕ .#202 :2001،کوب سٌطبّذ اٖ األهخلأ
التبل٘ٔ .أهب التبشاس قذ قسٍن الٖ ًَي٘ي :التبشاس الولفَل$تبشاس األلفبل ااٖ لفهْاب ٍهًٌبّاب
ٍقذ ٗبَى اسوبً أٍ اًالً أٍ حشابًٍ #التبشاس الوًٌَٕ$تبشاس الوًبًٖ دٍى لفهْب.#
التکزار الملفوظ
ٍالتبشاس الولفَل ًفسِ ُٗقسٍن الٖ حالحٔ أًاَاو ّاٖ التباشاس الوُجبضاش ،التباشاس الزض اٖ،
االضتشاک اللفهٖ.
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اهب التبشاس الولفَل اٖ قػ٘ذٓ سًذٕ َٗسف ٌٗقسن الٖ ًَيبى اقف$التباشاس الوجبضاش
ٍالتبشاس الزض ٖ .#أ :التبشاس الوُجبضشُٗ :سوٍٖ أٗؿبً التبشاس الوًُزوٖ الجس٘ف ٍّاَ أى ٗتباشس
الًٌُػش الوًُزوٖ ًفسُِ دٍى التغ٘٘ش$ضجل هحوذ .#106 :2007،قاذ ٍسد التباشاس الولفاَل
اٖ ًعٍ القػ٘ذٓ ثؤضببلِ الوختلفٔ کلّْب ٍهٌْب تبشٗش األاًبل ،تبشٗش األسوب  ،تبشٗش الزُوَل
ٍتبشٗش الحشف.
تکزار األسماء
َّ ضبلٌ هي أضببل التبشاس الوتذاٍلٔ اٖ ضًش ساًذٕ َٗساف؛ افاٖ القػا٘ذٓ ٍسدت
کلؤ يب طِ ٍيب طٔ اٖ األدة الًشثٖ ّٖ سٍح الًبلن الزذٗاذ ٍالشهاض الفاشدٕ ٍالزوابيٖ
للحتٍ ٍّبزا ٗوتضرِ الطبيش ثحجٍِ للاَقي ٍالخاَسٓ ٍاإلًسابًٍ٘ٔ؛ ثح٘اج ال ُٗوباي الفػال
ثٌْ٘وب ٍقذ أخزت "يب طٔ" ٌّب سهضاً للَقي الوْزَس يٌذ ساًذٕ َٗساف ٍالٌباازٓ التاٖ
اقلّت هٌْب ّٖ الوببى الزٕ هي القػش ٗفتت االًتفبؾٔ ٍأساد الطبيش أى َٗقم سٍح التحذٕ
اٖ الٌبس ٍٗوحٖ نلؤ الل٘ل ٍالكغ٘بى ٍاب ذٓ التبشاس ٌّاب هف٘اذٌ للتحّ٘اش ٍالتؿازّش کواب
ٗقَل:
يب طُٔ
ااتحٖ هي قػشک الوْزَس ًبازًٓ
اقلّٖ لحهًٔ
اًّٖ ٍسا السَس...
يب طٔ الجٍْ٘ٔ
ّل ٗغ٘ؽ الٌَس
ٗخجَ ،ثغتًٔ ،ا٘زٍة اٖ الذٗزَس
يب طٔ الجُْ٘ٔ
کٌتُ أحستُ هَيذٕ ٍيذا
ٍلبيّ السٌ٘ي توشّ
َٗ$سف1995،م#199:
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رب تبشاس کلؤ "الٌَس" اٖ ّزا الوقكى حالث هشات ٍُٗزبّذ الطبيش هي الحؿَس الفبيل
لٌَس أى ٗجًج الح٘بٓ اٖ اوبسّب ٍٗشيٖ ّبرس األهل اٖ الوذٌٗٔ ٍّزا الٌَس سهضُ الوُقبٍهٔ
لًتوبت هسبلک الوذٌٗٔ التٖ تتحٍَل الٖ تِ٘ ثال ًْبٗبت ٍقذ التفتت حبابت الوذٌٗٔ.
اسقٌ يلٖ األسَاس
ٍالجُشد الَح٘ذ أس٘شُ ل٘ل الزٌذ ٍالكشقبت خبا٘ٔ
ٗببد الزجس ٍَّ ٗوٍَُ الٌَس
اٖ يتوبت ّزا التِ٘
ٗوسٖ ٍحذُ الٌَس الوخبلفَ
أٗي هػجبح الٌحبس دٍس اِ٘ الٌَس
َٗ$سف1995،م#186:
ٍسدت کلؤ "القػش" ثَغفْب الصهٔ «حالث هشّات» هتفشّقٔ ثا٘ي حٌبٗاب الاٌعٍٍ ،تتًاذد
الذالالت الٌبتزٔ يي تبشاس لفهٔ "القػش" تجًبً إلختالف هَقًْب ااٖ السا٘ب  ،اواشّٓ ٍسدت
هى لفهٔ الوسحَس$القػش الوسحَسٍ #هشٓ$القػش الوْزَسٍ #هشّٓ$قػاَس الؿّاجبةًٍ #طابّذ
کلؤ الٌخل ٍسدت اٖ القػ٘ذٓ سجى هشّات ثَغفْب ٍهتفشّقٔ ث٘ي حٌبٗاب الاٌعٍ .هاشّٓ ٍسدت
هى لفهٔ الوْبرشً$خل الوْبرشٍ #هشٓ ًخالً ثبلؿَاحٖ ٍهشّٓ ًخلٔ الذاس ٍأخشٕ راب ت دٍى
اإلؾبابت ٍالػفبت ٍاٖ کلّ هشّٓ القػش ٍالٌخلٔ تحوالى ثًذاً داللٍ٘بً هي صٍاٗاب الشإٗأ لاذٕ
الطبيش ألىّ الٌخل يٌذ الطبيش سهضاً للفتتٍ ،الػًَدٍ ،التشاٍِ٘ ،خلَد الشٍح ٍسهاض الوقبٍهأ
ٍالتحول للطًت ؾذٍ الجًخ٘اَى ٍتاذاث٘شّن القوً٘أ ٍاقػاش سهاض هذٌٗتاِ هاشّاکص ٍّاٖ
هْزَسٓ هٌِ.
أهٍب تبشاس لفهٔ سزي حالث هشّات ٍصًضأً هشّتبى ٍالفزش سجى هشّات ٍالل٘ال أسثاى هاشّات
ٍالكب ش خوس هشّات ٍالوشاکص الحوشا ستٍ هشّات اٖ قػ٘ذٓ ٗؤتٖ لواب تحولاِ هاي ثًُاذ
َٗحٖ ثفبشٓ الغلق ٍالشرب اٖ رّي الطبيش ٍهب ًٌُٗاٖ ثاِ ٍحجٍاِ الاٖ هذٌٗتاِ$الوشاکص#
ٍاّتوبهِ ثِ سجت تبشاسُ أکخش هي کلوبت اٙخش اٖ قػ٘ذتِ .کوب ًطبّذ قذس الشراب ااٖ
الطبيش الٖ الوستقجل ألىّ استًوبل کلوبت الفزش ٍالكب ش أکخش استًوبالً هي الل٘ل ٍالضًضأً
ٍالسزي.
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تکزار الحزف
ًزذ هػبدٗق ّزا الٌَو هي التبشاس اٖ الٌعٍ الزٕ ث٘ي أٗذٌٗب اٖ کلؤ "ٗاب" الٌذا ٍ٘أ
اقذ کشّس الطبيش اٖ تسًٔ هَاؾى ٍاىّ استًوبلِ ُٗط٘ش الاٖ ًاَوٍ هاي هاي هٌُبرابٓ الطابيش
الوشٗشٓ لٌفسِ ٍتُوخّلُ ّزُ الوٌُبربت ًقؤَ الطبيش يلاٖ ّازُ الوذٌٗأ$الوشاکص الحواشا #
ٍأّوٍ٘تِ:
ٗب هي ثؤيلٖ الجشد!
ٗب رٌذَ الوذٌٗٔ!
ٗب سببسٕ سبحٔ اإليذام!
ٗب سَسَ الوخبصى!
َٗ$سف#195 :1995،
ٗب قشًفلًٔ
ٗب قًنَ سٗحبًٖ
ٗب سًٗبى أرفبًٖ الوغؿٌَّٔ
َٗ$سف#197 :1995،
أهٍب الوذاسسٔ اٖ استًوبل حشف ٗب تَؾت حبلَٔ القلق ٍاإلؾكشاة التاٖ سا٘كشت يلاٖ
الوُجذو ًفسِ ٍّذف الطبيش هي ّزا التبشاس هٌبربت رات الفشد أٍ الزوبئ ثٌفسْن .اتبشاس
األسوب ٗئدٕ الٖ اتسب الٌع ٍالوخبقت الزٕ ٗقشأُ ال ٗطًش الولل؛ اهب ُٗوبي أى ٗباَى
ّذفُ الطبيش هي ّزا التبشاس َّ تًو٘ق الوًٌٖ اٖ رّي الوُخبقت ٍالتؤک٘اذ يلاٖ ًقكأ
الخكبة الوشکضٍٗٔ ا٘شتجف تبشاس األلفبل اٖ قػ٘ذٓ الطبيش ثبإلؾبأ يلٖ اتّساب القػا٘ذٓ،
اٖ هًهوِ ثجًذُ الٌفسٖ.
تکزار الفؼل
ٍ ًقذس اٖ ثًؽ هَاؾى القػ٘ذٓ ًشٕ تبشاس الفًل؛ ابلطبيش ٗتبشس الفًل ثبإلؾبأ يلاٖ
اتّسب الٌع ،للتؤک٘ذ يلٖ أّوٍ٘تِ ٍداللتِ الخبغٍٍٔ ،خبغٔ تلک األاًبل الوتًلّقٔ ثابلشاؽ
ٍالخَسٓ ٍالتوشد؛ اتحول داللٔ التحشٗؽ هي خالل تَل٘ذ اٗقبو الػَتٖ ٍأهخلتِ البخ٘شٓ اٖ
قػ٘ذٓ الطبيش ٍهٌْب اًل «اتئذ» اسثى هشّات ٍ«تًبل» اسثى هشّات کزلک ٍهٌْب:
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اتّئذ ٗب ثٌٍٖ
اتّئذ
ح٘ي تلقٖ قشٗقَک أقَلَ هوب نٌٌتَ الكشٗق
ٍاتّئذ ٗب ثٌُِٖ
يٌذ اٍٍل هًٌكفُ ٗتخبقک اِ٘ الشا٘ق
اتّئذ ٗب ثٌٍٖ
$ظ#207
ٍقذ أخفت ثشاًسُُْن خٌبرشَّب...
تًبل ،تًبل!
أٗي
تًبل تًشَف
َٗ$سف#202 :1995،
ٍال ضکٍ أى التبشاس الفًل الزٕ ٗشکض يلِ٘ الطبيش ااٖ قػا٘ذتِ ٗواٌت الاٌعٍ التحاَل
ٍالس٘شٍسٓ؛ ألىّ ّذف سًذٕ َٗسف هي خالل ّزا التباشاس تخج٘اتُ ٍتًو٘اقُ الوًٌاٖ ااٖ
رّي الوخبقت.
ٍٗحبٍل الطبيش اٖ ّزا الوقكى ثتبشاس اًل "أيَد" أى ٗجًج الح٘ابٓ ااٖ قلجاِ الازٕ
ًٗ٘ص تحت يت الزلّ ٍالؿًف ٍّزا الًت حجسَ أًفبسَِ ٍکجٍلِ يي الح٘بٓ الحشّٓ ٍحابٍل
الطبيش هي خالل تبشاس أيَد أى َٗقم حسِ ضًجِِ ثذيَتِ الٖ التحشّس هي الوبؾٖ ٍسالكٔ
االستًوبس األهشٗبٍ٘٘ي ٍالتكلّى الاٖ الوساتقجل الفُؿالٖ ٍالكُواَح الاٖ الح٘ابٓ الخػاجٔ؛
ابلطبيش سًَ٘د خضّاابً ٍٗحتبن الك٘ي؛ ًٌٖٗ س٘جٌٖ هذٌٗتاِ رذٗاذا ٍٗحاشّس الك٘اشَ ًٌٗاٖ
الطًت الزٕ ٗتن القجؽ يلْ٘ن اٖ يجَدٗٔ االستًوبس .الزذٗش ثبلزکش أىّ اب ذٓ التبشاس ٌّاب
هي أرل التؤک٘ذ يلٖ الغشؼ الش ٘سٖ ٍَّ ثٌب هذٌٗتِ الزذٗذٓ ٍالسالم»:
يز٘جٌٔ أٍٗبهٌُب
لبٌٌٖ سؤيَد خضّاابً
أيَد الٖ احتببم الك٘يِ
ٍالٌ٘شاىِ
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ٍالك٘شِ الّزٕ أسوبإُ ث٘ذٍٕ
کن ؾًٍ٘تُ! کن ؾًٍ٘تُ!
لبٌّٖ أيَد...
َٗ$سف1995،م#212 :
التبشاس َّ أسبس االٗقبو اٖ قػ٘ذٓ سًذٕ َٗسف ٍالحبح يلٖ رٍْٔ ّبهٍٔ ااٖ الًجابسٓ
التٖ ًٌُٖٗ الطبيش ثْب أکخش يٌبٗتِ .ل٘سلّف الؿَ يلٖ ًقكٔ حسبسٔ اْ٘ب هشتجكٔ ثاذالالت
ًفسٍ٘ٔ يو٘قٔ .ابلتبشاس ًٗذٍ هفتبحبً للفبشٓ الوتسلكٔ يلٖ الطبيش ٍهزبالً لتبخ٘ف احسبساِ
سَا ً أکبى احسبسبً ثبلحتٍ أم الجُغؽ.
ٍهًهن قػ٘ذٓ «هزبص ٍسجًٔ أثَاة» لساًذٕ َٗساف تاَااشت يلاٖ أسالَة التباشاس
ثؤضببلِ الوتٌَئ$حشف ،اسن ،اًل ،رولٔ ،يجبسات ،هقبقى #ثح٘ج سبّن ّزا التباشاس ااٖ
اتسب قػ٘ذتِ ٍالتوبسک ث٘ي أرضا القػ٘ذٓ ٍاٖ تفز٘ش احسبس الطبيش الخق٘ال ثابلحضى
ٍالبآثٔ ٍالَحذٓ ٍالغشثٔ .ل٘س ثبهببًٌب أى ًزکش اًوبـ التبشٗش کلّْب ثال ًبتفاٖ يلاٖ ّازا
الوقذاس.
التکزار الجشئی
ًٌٖٗ استخذام الوبًٌَبت األسبس٘ٔ للبلؤ إٔ الززس الػشاٖ هى ًقلْب الٖ ائٔ أخاشٕ
هخل ٌٗفػل -اًفػبلٗ ،حبن -حُبن -حببم -حبَهٔ$ضجل هحوذ .#106 :2007،کوب قلٌاب
ّزا الٌَو ٗبَى ثتبشاس رزس کلؤ اٖ التوبسک داخل الٌعٍ ٍّزا الٌَو هي التبشاس ًزاذُ
ثبخشٓ اٖ القػ٘ذٓ ٍهي أهخلتِ قَل الطبيش:
هي ٗخلق هي الػلػبل
أضببل قَ٘س ٗكش
خز ق٘شاً
َٗ$سف#193 :1995 ،
قَ٘سٗ ،كش ،ق٘ش ٍّازُ احاذٕ أدٍات التاٖ تائدٕ الاٖ التوبساک الٌػاٖ ااٖ ّازُ
القػ٘ذٓ .ألى الطبيش رًل الك٘ش سهضاً للحشٍٗٔ ٍکلّ الوُطتقبت تبک٘ذٌ يلٖ ًهش الطبيش.
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التکزار المؼًوی أو التزادف
َّ يبسُ االضتشاک اللفهٖ ًٌٍٖٗ اضتشاک کلوت٘ي اٖ هًٌٖ ٍاحاذ ٍاختالاْواب ااٖ
اللفم هخل الحُسي ٍالوالحٔ؛ ٍالطاٌبئ ٍالطٌب ٔ$ضاجل هحواذ .#107 :2007،اىّ التباشاس
الولفَل ٍالوًٌَٕ هي أکخش األدٍات استخذاهبً ااٖ الاٌعٍ الطاًشٕ للطابيش الًشاقاٖ ّاَ
سًذٕ َٗسف ٍالًبهل الش ٘ساٖ لالٗقابو الاذاخلٖ ااٖ قػا٘ذٓ «هزابص ٍساجًٔ أثاَاة»؛
ابلتشادف ٍس٘لٔ هي ٍسب ل االتّسب الوًُزوٖ اَْ ضبلٌ هاي أضاببل التباشاس ٗساْن ااٖ
استوشاسٍٗٔ الوًٌٖ داخل الٌعٍ .کوب اٖ قَل الطبيش:
ألٍقذ ضوًت٘ي ،ارىٍ ،أدخل
إِٔ ثبةٍ هٌک أقش
َٗ$سف#185 :1995 ،
خلقتُ يالف الكَ٘س
ثشأتُ يالف األثبسٗق الشّ٘فٔ کبلٌسب ن
َٗ$سف#194 :1995،
ٍٍحطٔ الكشقبت
ٍالًسس الّزٗي ٗشاقجَى الٌزن
َٗ$سف#196 :1995،
ّل ٗغ٘ؽ الٌَس
ٗخجَ ،ثغتًٔ ،ا٘زٍة اٖ الذٗزَس
َٗ$سف#196 :1995،
التشادف اٖ کلوبت ادخل -أقش ؛ ٍخلقتُ -ثشأتُ؛ ٍٍحطٔ -الًساس؛ ٍٗغا٘ؽٗ -خجاَ
ٍاٖ الطكش اٙخش ٗقَل الطبيش:
اٖ السزي،کبى اتبٕ هغلَالً
ٍهَحَقبً ثززو الٌخلٔ الَسكٖ
َٗ$سف#203 :1995،
ابستخذام التشادف ُٗسبّن اٖ ثٌب الفبشٓ األسبسا٘ٔ للقػا٘ذٓ؛ ألىّ تباشاس الوتشاداابت
ٗسْن يلٖ ثٌب هَؾَو الٌعٍ کوب ضبّذًب؛ ٍثزلک ُٗوبي ايتجبس التشادف ٍس٘لٔ هي ٍسب ل
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االتّسب الوًُزوٖ اٖ ّزُ القػ٘ذٓ ثح٘جُ لِ دٍسٌ اسبسٌّٖ کجقٍ٘ٔ ٍسب ل الشثف األخشٕ ااٖ
تحقق التوبسک الٌػٍٖ.
ّ
التضام
ًٌٖٗ الًالقأ الٌساقٍ٘ٔ التاٖ تحبان الاضٍاد ثا٘ي البلوابت ٍّاٖ يالقأ التًابسؼ أٍ
التؿبد$خكبثُٖٗ #25:1991،وبي تقس٘ن ٍسب ل التؿبم الٖ هب ٗلٖ:
االرتباط بموضوع ّ
هؼيى
ح٘ج ٗتنٍ الشثف ث٘ي الًٌبغش ا لوًُزوٍ٘أ هاي خاالل نَْسّاب ااٖ سا٘بقبت هتطابثْٔ
ٍٗسااوِ٘ هحوٍااذ خكاابثٖ يالقاأ الااتالصم الاازکشٕ هخاال الوااشؼ -الكج٘اات ٍالٌبتاأ-
الؿحک .#25 :1999$التؿبم ٗقَم ثذٍس أسبسٍٖ اٖ ٍحذٓ الاٌعٍ ٍٗجاشص الخضٌٗأ اللغَٗأ
للطبيش هي خالل تؿبم البلوبت الوشتجكٔ ثوَؾَوٍ هًٍ٘ي ٍکازلک لاِ دٍسٌ ااٖ الوخاضٍى
اللغَٕ لذٕ الوخبقت هب ٗؿوي للٌع ٍحذتِ ٍتوبسبِ يلٖ ًحاَ هاب ًزاذ ااٖ قػا٘ذُ
«هزبص ٍسجًٔ اثَاة» کوب ًشٕ ٗػف الطبيش حضًاِ ٍغاوتِ ٍتًك٘ال اسادٓ هزتوًاِ ااٖ
الذابو يي ٍقٌِ هي خالل تؿبمٍ البلوبت التبل٘ٔ السزي ،هغلَل ،هَحَ ٗ ،ائيّ ،الباذهبت،
غوت ،ثب٘تُ ،صًضأً اٖ الطكش التبلٖ:
اٖ السزي ،کبى اتبٕ هغَالً
ٍهَحَقبً ثززو الٌخلٔ الَسكٍٖ ،کبى ٗئيُّ...
لن أيشف لِ ٍرْبً هي البذهبت
قبلَا لٖ :أتًشاِ غوتّ للحهٍٍٔ ،ثب٘تُ  ...سبسٍا ثٖ خفبابً،
هشًٓ أخشٕ اٖ صًضأً الحسشات ألقَا ثٖ
َٗ$سف#185 :1995،
التمابل أو التضاد
َّ ًٌٖٗ الوُقبثلٔ ث٘ي لفه٘ي هُختلف٘ي اجبلتؿبد ٗتّؿت الوًٌٍٖ .قذ ٍسد ّزا الٌَو هي
يٌبغش االتّسب اٖ سجًٔ هَاؾى هي قػ٘ذٓ سًذٕ َٗسف التٖ قبلًتْبًٍ .حاي ًتوساک
هخبالً ٍاحذا هي رلک قَل الطبيش:
کٌتُ أاوسُ کفّٖ ال٘سشٕ ثجشد الوب هٌتهشاً
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اتشرفُ کفّٖ الُ٘وٌٖ
َٗ$سف#191 :1995 ،
ال ّوسَ هي هُشّاکص الحوشا
ال تلَٗتَ...
َٗ$سف#198 :1995 ،
اَقى ٌّب التؿبد ث٘ي لففه٘ي الُ٘سشٕ -الُ٘وٌٖ ٍّوس -تلَٗت ٍّزا ًُٗ٘ي يلٖ تً٘ا٘ي
الوًٌٖ ٍاتّسب القػ٘ذٓ .قذ ٗقى التقبثل ث٘ي الفًل٘ي کوب ًطابّذ ااٖ قاَل الطابيش ثا٘ي
األاًبل التبل٘ٔ أدخل -أقبدسٍٗ #ػغشُٗ -بجش.
ٍالَ٘مَ،
اًتْ٘تُ ٌّب،
الٖ ّزا الوسب الػًت:
أدخل أم أقبدس هشًّٓ أخشٕ
َٗ$سف#195 :1995 ،
ّل ٗزذ الوُسباش ا٘شَ هب تْتُ الَسبدُٓ اٖ خجٖ الل٘ل:
ٍرْک ٍَّ ٗػغش ٍَّ ٗبجشُ
َٗ$سف#197 :1995 ،
ّ
االتساق الًحوی ووسائله
ٗتحقق االتسب ُ الٌحَٕ اٖ الٌعٍ هي خاالل الَساب ل التبلٍ٘أ :االحبلأ ،االساتجذال ٍ
الحزف.
اإلحالة
يالقٔ هي الًالقبت الوَرَدٓ اٖ الٌعٍ تقى ث٘ي الًجبسات ٍاألحاذاث ٍالوَاقاف .تقسانُ
اإلحبالت يلٖ قسو٘ي :اإلحبلٔ الوقبهٍ٘ٔ$الخبسرٍ٘ٔ ٍّٖ Eephora#هب ُٗوبي أى ٗح٘ل ال٘اِ
خبسد الٌعٍ ٍٗطولُ يالقٔ الوفشدٓ ٍالتشک٘ت ثبلًبلن الخبسرٍٖٗ ،بطافْب السا٘ب ٍالوقابم
ٍاإلحبلٔ الٌػٍ٘ٔ$الذاخلٍ٘ٔ Anaphora#التٖ ًلتوسْب داخل الاٌعٍ ٍتقاَم ثاذٍس اًٍابل ااٖ
اتّسب الٌعٍ ٍسثكِ کؿوب ش الوٌُفػلٔ ٍؾوب ش الوُتّػلٔ ٍؾوب ش الغ٘جٔ ٍتتقسٍن الٖ:
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أ :اإلحبلٔ القجلٍ٘ٔ ٍتبَى اإلحبلٔ الٖ السبثق أٍ الوتقذٍم إٔ اىّ الوحبل يل٘أ ٗازکش أٍٍالً
حنٍ تؤتٖ اإلحبلٔ حبً٘بً$الضًّبد.#120: 1993 ،
ة :اإلحبلٔ الجًذٗٔ ٍّٖ :يبس السبثق اتبَى اإلحبلٔ يلٖ الالحق أٍ الوتؤخّش ٍٗاذخل
اْ٘ب ؾو٘ش الطؤى$الضًّبد.#119-118 :1993،
ٍهي أهخلٔ ّزُ اإلحبالت التٖ ٍاؾحٔ اٖ قػ٘ذٓ ٍقذ قسٍاوْب يلواب ُ تحل٘ال الخكابة
يلٖ حالحٔ أقسابم :الؿاوب ش ،أساوب اإلضابسٓ ٍأدٍات الوُقبسًأ$خكبثًٍٖ .#17:1991،حاي
ًبتفٖ يلٖ الؿوب ش ثسجت اّو٘تْب الغشٗضٓ اٖ ًعٍ القػ٘ذٓ.
الضمائز
الؿو٘ش َّ األغل اٖ سٍاثف الزولٔ ألًِ أکخش ٍسب ل اإلحبلٔ دٍساًبً ٍثسجت قذستِ يلاٖ
اسٌبد اض٘ب هًٌٍ٘ٔ لِ قذسٌ کج٘شٌ هي األّوٍ٘ٔ ااٖ دساسأ توبساک الٌُّػاَظ ٍا٘واب ٗاؤتٖ
احػب للؿوب ش الَاسدٓ اٖ القػ٘ذٓ:
المستوی األول
اإلحبلٔ الوقبهٍ٘ٔ أٍ الس٘بق٘ٔ ٍّٖ تسْن اٖ توبسک الٌع هاي خاالل سثكاِ ثبلسا٘ب
الخبسرٖ ًٌٖٗ الًٌػش الزٕ ُٗطبس الِ٘ هب رُکش اٖ الٌعٍ ٍّزا الٌَو هاي اإلحبلأ ًطابّذُ
ثبخشٓ اٖ ّزُ القػ٘ذٓ ٍهي أهخلتِ قَل الطبيش:
ٍأٗي هبتجتٖ
لقذ ابسقتُْب قشً٘ي حقّبً
$ظ#186
ا٘ش أًّٖ هبصال أسٕ الشاَف هٌؿّذاتُ
األرلسُ قل٘الً
ٍألتزکّش الكشقبت
لًلّٖ أيشف الجبة التٖ کبًت تئدٕ:
اًّْب هُشّاکصُ الحوشا
للخلذ أٍ الشهل
قل:
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للخلذ أٍ الطوس
َٗ$سف1995،م#187:
المستوی الثايی
اإلحبلٔ الٌػٍ٘ٔ الذاخلٍ٘ٔ أهخلتْب کخ٘شٓ ٍهتًذدٓ اٖ القػ٘ذٓ ٍالقسن األيهن هاي ّازُ
القػ٘ذٓ هختعٌّ يلٖ اإلحبلٔ الٌػٍ٘ٔ الذاخل٘ٔ .هٌْب:
ّزُ هشّاکصُ الحوشا ُ
اى ابدستُْب يطشٗي يبهبً
أٍ أقوتُ ثْب
تهلّ يز٘جًٔ :هُشّاکصَ الحوشا
ال اقشاإّب ااتقشٍا
ٍال تُزٍبسُّب اتّزشٍا
تهلّ هذًٌٗٔ اٖ الشٗت
دسثبً للقَاال ٍالزَُ٘ش
ٍسبحًٔ للسحش ٍاأليطبة ٍالوتشادابت ٍاٌَذقبً للػبهت٘ي
ًٍفحًٔ هي ابهؽ الزکشٕ...
ٍلبٌٖ اثٌُْب
سؤنلّ أسسوُْب يلٖ الفخّبس
أقلقُ هٌتْبّب اٖ قَ٘س الك٘ي
أسوْ٘ب :الوذٌٗٔ
$الوػذس ًفسِ#213 :
حذث اإلتّسب اٖ ّزا الوقكى ثفًل الؿاو٘ش الوساتتش ٍ #ّٖ$ؾاو٘شّ$ب #إٔ اًّاِ ٍسد
اب جبً أٍ هلفَنبً حٌ٘بً يخش ٍاٖ کلتب الحبلت٘ي رزّس االؾوبس الطًَس ثبلؿ٘بو .ااال ُٗوباي أى
ًًشف سجت ٍرى الطبيش اٖ السكَس التبل٘ٔ دٍى الشرَو الٖ ثذاٗٔ السكش ٍثبلتحذٗاذ الاٖ
کلؤ هُشّاکص الحوشا کوب ال ٗؤتٖ اْن الًٌػش اإلحبلّٖ$ب #اٖ ابدستُْب ،اقشاإّاب ،تُزٍبسُّاب،
اثٌُْب ،أسسوُْب ،هٌتْبّب ،أسوْ٘ب االّ ثبلًَدٓ الٖ کلؤ هُاشّاکص الحواشا ٍکلّْاب تشراى الاٖ
هذٌٗٔ الطبيش.
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أهب اإلحبلٔ الٌػٍ٘ٔ الجًذٗٔ ٍّٖ استخذام الطبيش الؿو٘ش قجل الوشرى الوُطبس الِ٘ اْاٖ
تًَد يلٖ يٌػش الحق اٖ الٌعٍٗ .قَل الطبيش:
ًؤت ثلٌسُ٘ٔ الًز٘جٔ
سَف ًشرى للسَْة
ٍسَف تستجق القَاالُ هخل هسجحٍٔ
ٍيهبم روبلٌب
ستبَى ااشٗقٍ٘ٔ الوٌؤٕ
َٗ$سف#189 :1995 ،
ابل الؿوب ش$التب التؤً٘جٗ #ح٘ل الٖ کلوبت ثًاذّب يلاٖ التشت٘ات ثلٌسا٘ٔ /القَااال/
ااشٗقٍّٔ #زا کلِ دٍسٌ اٖ التوبسک الٌػٍٖ للقػ٘ذٓ .ابإلحبلٔ ّٖ هي أکخش ٍسب ل اإلتّسب
الزٕ هتذاٍلٌ يٌذ ضبيشًب لإلقتػبد اٖ کالهِ ٍهًٌِ للتبشاس ٍاإلحبلأ ااٖ ّازُ القػا٘ذٓ
سَا ً أيبدت يلٖ الوتقذٍم أٍ الوتؤخّش تلًت دٍساً ّبهٍبً اٖ ًػٍ٘تِ؛ ،ألًّْب تشتجف ث٘ي يٌبغاش
الزولٔ اٖ القػ٘ذٓ .ل٘س ثبهببًٌب أى ًزکش أًوبـ اإلحبلٔ کلّْب ثل ًبتفٖ يلٖ ّزا الوقذاس
ًٍسجٔ يذد الوشات تنٍ رکشّب اٖ ّزا الزذٍل ٍکوب ًطابّذ قسانُ يها٘ن لاٌعٍ القػا٘ذٓ
تتَرٍِ الٖ اإلحبلٔ القجلٍ٘ٔ.
االحبلٔ الوقبهٍ٘ٔ

اإلحبلٔالٌػ٘جٔ
القجل٘ٔ

االحبلٔ الٌػٍ٘ٔ
الجًذٗٔ

"35

"55

"20

االستبذال
ٗستٌذ ّزا الًٌػش اٖ األغل الٖ هب رب يٌذ يلوب االًزل٘ض يلٖ ٗذ ا٘اشث ٍتالهزتاِ
ٍأًػبسُ هي يٌػش ٗسوٍٖ استجذال الٌوف ًٌٍٖٗ يٌذّن يٌػشاً هي يٌبغش تزذٗاذ القسان
الزٕ ٌٗتوٖ الِ٘ الٌوف اللّغَٕ ثبلٌهش الٖ الٌبح٘ٔ الطبلٍ٘ٔ ثً٘ذاً يي الوًٌٖ؛ ابرا أهبٌٌاب
أى ًستجذل يٌػشاً هب هي يٌبغش البالم ال ًًشف الطبل٘ٔ ًفسْب؛ ابًِّ ُٗوبٌٌب أى ًح٘لِ الٖ
القسن الزٕ ٌٗتوٖ الِ٘ الٌوف الوُستجذل ثِ .أهٍب هي الٌبح٘أ الٌػا٘جٔ ابالساتجذال ٍقفابً
لٌهشٗٔ ّبل٘ذإ َّ يولٍ٘ٔ تتنٍ داخل الٌعٍ ال هي خبسرِ ،اًٍَُ٘ؼُ يٌػش هي يٌبغش الٌعٍ
ثًٌػش يخش هٌِ أٗؿبً هوب ًٌٖٗ أىّ االستجذال ٗوخّلُ ضبالً هي األضببل الًالقابت الٌػابًٍ٘ٔ
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القجلٍ٘ٔ؛ ابلًٌػش الوتؤخّش ٗباَى ثاذٗالً لًٌػاش هتقاذٍم هواب ُٗؿافٖ الاٖ توبساک الاٌعِّ
ٍاتّسبقِ$خكبثٍٖ .#20:1991،هي األهخلٔ الٌبدسٓ اٖ الٌعٍ:
حوٍت القٌي الّتٖ ل٘ست تُشٕ
لبٌْب ث٘ؿب
قبلَا :ثًذّب الػحشا ُ
قبلَا :ثًذّب ااشٗق٘ب السَدا
َٗ$سف#190 :1995،
ّل کبى خكََٕ اٖ سٌ٘ي الشحلٔ الًطشٗي
أثًذَ هي هًُبدلٔ الوَذٕ
ّل کبى أثًذَ هي تخَمٍ لن أؾًْب
کبى أثًذَ هي حذٍد الً٘ي
$ظ#192
اقذ ٍقى االستجذال ث٘ي کلوتٖ الػحشا ٍااشٗقٍ٘ٔ السَدا ٍ #اٖ الطكش التبلٖ اساتجذل
ث٘ي تخَمٍ لن أؾًْب ٍحذٍد الً٘ي.
الحذف
الحزف هي الًالقبت الذاخل٘ٔ التٖ تسْن اٖ تسخ٘ش الكبقبت التًج٘شٗأ للغأ؛ ار ًٗاذٍ
احبلٔ قجل٘ٔ ٍَّ هي الًالقبت التٖ ال تتشک أحشاً اٖ ًػٍبًٍ٘ٔ الٌعٍ؛ ألىّ يولٍ٘أ اإلساتذالل
يلِ٘ اًوب تًتوذ يلٖ رولٔ السبثقٔ يلِ٘ ٍلْزا اَْ ال ًٗول يلاٖ اتّساب الاٌعٍ ٍتشاثكاِ
ًٌٖٗ اًِّ ال ٗتشک هخل األحش الزٕ ٗتشکِ االستجذال ٍهى ّازا الثاذٍ هاي تبل٘اف الوُلتقاٖ
ثبستٌتبد ّزا الحزف ٍَّ يت ٌ ال ٗبَى حق٘الً ارا کبى الولتقاٖ يلاٖ ٍياٍٖ يابلٍ ثبلٌهابم
التشک٘جٖ اللغَٕ ٍالًالقبت االسٌبدٗٔ ٍالتشک٘ج٘ٔ لْابٌٗ .قسانُ الحازف ااٖ سإٔ ّبل٘اذٕ
ٍحسي الٖ حالحٔ أقسبم :اإلسوٖ ٍالفًلٖ ٍالقَلٖ. (1976:24).
قذ نْش يٌػش الحزف اٖ يذد هي الوَاؾى الزٕ قذ رُکشَ اٖ الٌعٍ ٍهي أهخلِ الحزف
الفًلٖ :البتبثُٔ غبلحتٌٖ ٍالبتبثََٔٗ$...سف .#185 :1995 ،اقاذ حازف الفًال "غابلحتُ"
استغٌب ثحشف الشثف الَاٍ الًبقفٔ ٍأغل الٌعٍ ٍالبتبثَٔ غبلحتُْب ٍَّ حزفٌ رَاصٌٕ ٗحقاق
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کخ٘شاً ٍالحزف الفًلٖ هي يٌبغش التوبسک الٌػٍٖ ٍٗوٌت ًػٍ٘ٔ الٌعٍ .هي ًوابرد الحازف
اإلسوٖ حزف اإلسن "ٍح٘ذاً" اٖ قَل الطبيش:
سثٍوب رّت الّزٗي أحجٍْن ٍثق٘تُ...
$ظ#190
هوبي أى ًزًل کخ٘شاً هي البلوبت اٖ ّزا الوَقف ٍَّ هي أّو٘ٔ الحازف ااٖ ضاًش
سًذٕ َٗسف ،ألىّ البلؤ الوحزٍأ تخ٘ش اإلًتجبُ ٍتلفت الٌهش ٍتُجًج يلٖ التفب٘اش ا٘واب
حزف اتحذث يولٍ٘ٔ اضشاک الولتقٖ اٖ القػا٘ذٓ الوَرْأ ال٘اٍِ .هاي أهخلأ الحازف
القَلٖ َّ حزف الزولٔ اٖ قَلِ:
ٍضَضٌٖ ،اثيُ حفػَىٍ :کؤًّکٗ ،ب ثٌٍٖ ،تُشٗذ أرٌحًٔ
تًبل...
$الوػذس ًفسِ#194 :
احزف الزولٔ الٌذا ٍ٘ٔ "ٗبثٌٍٖ" هي کالم سًذٕ َٗسف إلتسب الٌعٍ أکخاشٗ .زات أى
ًزکش ثؤىّ الطبيش ٗو٘ل الٖ الحزف اٖ قػ٘ذتِ لالقتػبد ٍاالختػبس اٖ کالهِ ٍخبغٍأ ارا
لن ٗئحش اإلٗؿبح ٍالزکش اٖ کالهِ اُ٘لزؤ الٖ الحزف تزٌجبً هي التبشاس ٍاخفب أسشاسُ ٍأهاب
الحزف اٖ قػ٘ذٓ الطبيش ل٘س ؾشةٌ هي التبل٘ف ثل ٗط٘ش الٖ القشا ي اللغَٗٔ ٍالوقبهٍ٘ٔ.
الوصل
تقٌٍ٘ٔ الَغل هي أّنٍ التقٌٍ٘بت التٖ تئکّذ اتسب الخكابة هاي يذهاِ «ٗقاَم الَغال
ثَاسكٔ األدٍات$الَاٍ ،الفب  ،أٍ ،أم،کزلک ،اٗؿبًٍ #اخت٘بس ّزُ األدٍات اٖ الٌع هجٌٌّٖ يلاٖ
أسبس ثالاٖ اوخالً الَاٍ تف٘ذ هًٌٖ االضتشاک ٍأٍ تف٘ذ هًٌٖ الجذل .تبشاس ّزا الٌَو هاي
الَغل اٖ قػ٘ذٓ کخ٘شٓ ًشٕ اْ٘ب أحشف الًكف کوخال الفاب ٍالاَاٍ ٍأٍ« .اب اذٓ الًكاف
اضتشاک الخبًٖ اٖ األٍل اٖ اإليشاة األٍٍل ٍُٗط٘ش الشثف الٖ اهببى ارتوبو الًٌبغش ٍالػَس
ٍتًلّق ثًؿْب ثجًؽ اٖ يبلن الاٌع»$الزشرابًٖ .#222 :اقاذ ٍسدت "الاَاٍ" هب أ ٍساتٍ
هشّاتٍ #تُف٘ذ الزوى ث٘ي ض٘ئ٘ي ٍاإلضتشاک اٖ الحُبن؛ ااٖ حا٘يٍ ٍسدت "الفاب " هشّتابى
ٍحشف يكف "حنٍ" ستٍ هشّات ٍاستًوبل الَاٍ أکخش هي الفب ٍحنٍ .يلٖ کلّ حابل أحاش الاَاٍ
ٍالفب کبى أحشاً ابيالً اٖ اتّسب الٌعٍ ار سثف ث٘ي الًٌبغش الوَرَدٓ اٖ الٌعٍ.
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کوب ٗقَل الطبيش:
اػٌبى ٍاًبسشا ...ألٍقذ ضوًت٘ي ،ارىٍ ،أدخلُ
إِٔ ثبةٍ هٌک أقش
أٍ أق٘ن ٍل٘وتٖ ،اسقبً يلٖ يتجبتِ األسَاس ضبخػٌٔ ٍحنٍ کتبثٌٔ
ٍکتبةُ أسشاسٍ هي الفخبس
دٍالةٌ ٗذٍس ثوب ِ
ٍاللَى غحشا ُ
اسقٌ يلٖ األسَاس
ٍالجشد الَح٘ذ أس٘شُ ل٘ل الزٌذ
ٍالكشقبت الخبا٘ٔ
ٗببد الزجس ٍَّ ٗوَُ الزُذساىَ ٗوسٖ الٌَسَ
اٖ يتوبت ّزا التِ٘
َٗ$سف#186-185 :1995 ،
الطبيش سثف ث٘ي أرضا القػ٘ذٓ ٍأاببسُ التٖ تشتجف ثوذٌٗتِ هُشّاکص ٍخَاِ هاي ياذم
ٍرَد ًَس الشرب ٍاًتطبس الخَف ٍالًتؤ اٖ ثلذُ .سزٍل حشف الًكاف "أٍ" حؿاَساً أقالّ
ثبخ٘ش هي الَاٍ ازب ت اٖ سجى هَاؾى ٍهي أهخلتِ:
ًخَؼ اٖ الشهبل
ٍاٖ يهبم روبلٌب
ستبَى ااشٗقٍ٘ٔ الوٌؤٕ
أٍ الوٌفٖ
َٗ$سف#189 :1995 ،
ٍرب حشف الًكف "أم" اٖ أسثى هشّات .کوخل قَل الطبيش:
ٍالَ٘م،
اًتْ٘تُ ٌّب،
الٖ ّزا الوسب الػًت :أدخل أم أابدسُ هشًّٓ أخشٕ
َٗ$سف#195 :1995 ،

ّ
أثر عناصر اإلتساق فی تماسک قصیدة "مجاز وسبعة أبواب" لسعدی يوسف 11 /

اتهْش ٍن٘فٔ أدٍات الَغل اإلؾباٖ$الفب  ،الَاٍ ،أم ،أٍ #اٖ الشثف ث٘ي أراضا القػا٘ذٓ
ٍتُقذٍم ّزُ األدٍات هًبىٍ رذٗذٓ الٖ الٌعٍ يي قشٗق تتبثى استًوبل الاَاٍ ٍالفاب أٍ ياي
قشٗق التخٍ٘ش ثؤدآ أمٍ ،أٍ ٍکلّْب دٍسٌ أسبسٌّٖ لْب اٖ انْبس هًٌٖ الٌعٍ ٍثٌب الفبشٓ الًبهٍأ
للقػ٘ذٓ.
يتيجة البحث
ٍغلٌب هي الجحج الٖ هزوَئ هي الٌتب ذ ُٗوبي تلخ٘ػْب اٖ الٌقبـ التبل٘ٔ:
اختبس الطبيش هي الجُحَس الًشٍؾٍ٘ٔ أروًْب "الجحش الشرض" ٍّزا الَصى قذ استقكت تلک
الوطبيش الوذأًَ اٖ ًفس الطبيش ٍٗحتَْٗب ٍٗزًل الوتلقّٖ ْٗ٘ن هًْب.
ٍهي خالل قشا تٌب ٍالتؤهٍل اٖ قػ٘ذٓ «هزبص ٍسجًٔ أثَاة» أىّ االتّسب الػاَتٖ ثا٘ي
القبا٘ٔ ٍهؿبه٘ي القػ٘ذٓ ٍاؾحٔ ٍللقَااٖ دٍسٌ ااٖ تحق٘اق ٍن٘فأ اٗقبي٘أ ااٖ أراضا
القػ٘ذٓ ٍالتًج٘ش يي الوًبًٖ الوَرَدٓ ٍلفتَ اًتجبُ الوتلقٖ الٖ الاذالالت الوَراَدٓ ااٖ
الٌعٍ.
ًالحم هي خالل اإلحػب للقػ٘ذٓ ،تقذٍم حشف الاشٍٕ الوبساَسٓ ألىّ ّازُ القػا٘ذٓ
هولَ ٓ هي احسبس الطبيش ثبلحضى ٍاألسٖ ٍراب ت اًًببسابً ثبقٌٍ٘ابً ٙالهاِ ياي هذٌٗتاِ
هشاکص الوْزَسٓ.
ٍسب ل اإلتّسب الوًُزوٖ هي التباشاس ٍالتّؿابم سابّوت ااٖ اتّساب القػا٘ذٓ ٍاثاشاص
الخضٌٗٔ اللّغَٗٔ لذٕ الطبيش ثح٘ج أسلَة التباشاس ثؤضاببلِ الوتٌَيأ$حشف ،اسان ،اًال،
رولٔ ،يجبسات ،هقبقى #لِ دٍسٌ کخ٘ش اٖ اتّسب القػ٘ذٓ ٍالتوبساک ثا٘ي أراضا القػا٘ذٓ
ٍاٖ تفز٘ش احسبس الطبيش أکخش هي ٍسب ل اإلتّسب األخشٕ.
ٍٍسب ل اإلتسب الٌحَٕ هي الحزف ٍاإلحبلٔ ٍاإلستجذال سبّوت اٖ اتساب القػا٘ذٓ
ابلحزف ٗسْن اٖ تحق٘ق اإلٗزبص أٍ اإلختػبس؛ هوب َٗرت يول٘ٔ القشا ٔ ٍالحفم سْالً أهٍب
اإلحبلٔ اقذ سبّوت اٖ سثف أضببل القػ٘ذٓ ثبلس٘ب .

 / 25دراسات األدب المعاصر ،السنة الثامنة ،ربیع  ،0234العدد التاسع والعشرون

المصادر والمزاجغ
أً٘س ،اثشاّ٘ن1952 .م ،هوسيقی الشعر ،الكجًٔ الخبً٘ٔ ،هبتجٔ األًزلَ الوػشٍٗٔ.
الم ّ
المؼجن ُ
ثذٗى ًٗقَة ،اه٘ل1991 .مُ ،
فصل فی ػلن الؼزوض والمافية وفًوو الشؼز ،الكجًٔ األٍلٖ،
ث٘شٍت ،داس البتت الًلوٍ٘ٔ.
ثطش ،کوبل2000 .م ،علن األصوات ،القبّشٓ :داس الغشٗت.
الزشربًٖ ،يجذالقبّش ثي يجذالشحوي ثي هحوذ2007 .م ،دالئل اإلعجاز ،تًل٘ق هحواَد هحواذ ضابکش،
القبّشٓ :هبتجٔ الخبًزٖ.
ّ
ّ
رو٘ل ،حس٘ي2003 .م ،ػلن الًص وأسسه المؼزفية وتجلياته ،البَٗت :يبلن الفبش للٌطش ٍالتَصٗى.
خكبثٖ ،هحوذ1991 .م ،لسانيّات النص؛ هذخل إلی انسجام الخطاب ،ث٘شٍت :الوشکض الخقباٖ الًشثاٖ
للٌطش.
صاٗذ ،يلٖ يطشٕ1981 .م ،ػى بًاء المصيذة الؼزبية الحذيثة ،البَٗت :داس الفػحٖ للكجبئ ٍالٌطش.
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