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الملخص
ٗمى الحزف فٖ الدولٔ الًشث٘ٔ ثمشٌٗٔ لفه٘ةٔ وٍ هًٌَٗةٍٔ ،الضةشؼ هٌةِ بدٌّةت ال ىةشاس
الوولّ ٍالىالم ثبإلٗدبص الزٕ ٗضٗذ الٌع خوبا ً ٍنٌٖٖ وهب فٖ خٌ المػٔ المػ٘شٓ خةذا ً،
ف جى ّزُ اٙل٘ٔ الشال٘ٔ ونشاؾب ً وخشٕ وٗؿب ً ،ح٘ث ٗلًت دٍسُ األسبسٖ فٖ بمػ٘ش المػٔ
لذس اإلهىبى ٍبىث٘فْب وٕ بخػ٘جْب ثوؿبه٘ي ه ًذدٓ ٍسال٘ٔ سنن لػةشّب الطةذٗذ ٍهةي
ًبح٘ٔ وخشٕ فاىّ هٌهّشٕ ًهشٗٔ بوبسه الٌعّ لذ اّ وَا ثًٌػش الحزف فٖ الٌػَظ هي
هٌهَس هذٕ بأث٘شُ فٖ بشاثف هىًَّبت الٌعّ ثجًؽ ٍال الحن ث٘ي وخضاءًٍُ ،هشٍا ئلِ٘ هي
هٌهَس لضَٕ حذٗث
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المقذمة
اإلٗدبص يلٖ ؾشثبى؛ ئٗدبص المػش ٍَّ هب ل٘ ثحزفٍ ،ئٗدبص الحةزفٍ ،الوحةزٍف ئهةب
خضء خولٔ ٍئهب خولٍٔ ،ئهب ووثةش هةي خولةٔ(اًهش :ال ف ةبصاًٖ1416 ،ق)174-172 :؛ ٍا
ٗدَص رله ئا ثمشٌٗٔ لفه٘ٔ وٍ هًٌَٗٔٔٗ ،شهةٖ ثةِ ئلةٖ ونةشاؼ ثالن٘ةٔ ،هٌْةب ااخ ػةبس،
ٍبحػ٘ل الوًٌٖ الىث٘ش ثبللفم ال٘س٘ش ٗ ػف المشآى الىشٗن ثبإلٗدبص فٖ ويلةٖ هسة َٗببِ،
ٍٗس ة لضم اإلٗدةةبص الحةةزف ثح٘ةةث ا ٗٔخةةل ث وبسةةه الةةٌع ئى الحةةذٗث يةةي اإلٗدةةبص
ٍهس لضهببِ ل٘ حذٗثب ً ثل وبى هَؾى اّ وبم األدثبء ٍيلوبء اللضٔ ٍالجالنةٔ هٌةز الجذاٗةٔ،
ٍفٖ الَلت ًفسِ ا ٗخلَ ّزا الوَؾَو ٍدساس ِ يةي األّو٘ةٔ ،فة٘ٔوىي الٌهةش ئل٘ةِ هةي
هٌهَس خذٗذ ٗضٗذ يلوٌب نٌٖٖ بًُ جٓش الٌهشٗةبت اللضَٗةٔ الحذٗثةٔ فةٖ األدة الضشثةٖ هةي
الودبات ال ٖ بزوّشًب ثؿشٍسٓ ااّ وبم ثوَؾَو اإلٗدبص ٍالحزف هي خذٗذ ،ح٘ث ًدذ فٖ
ًهشٗٔ بوبسه الٌع الزٕ سسن وقشّب ولّ هي ّل٘ذٕ ٍسل٘ٔ حسي هدبا ً ٍاسًب ً للحةذٗث
يي يٌػش الحزف ،ووب ًطًش ثؿشٍسٓ ال كشق ئلةٖ ّةزا الوَؾةَو فةٖ المؿةبٗب الوشبجكةٔ
ثدٌ المػٔ المػ٘شٓ خذا ً ،ح٘ث ٗلًت الحزف فْ٘ب الذٍس األسبس
ٍفٖ المشآى الىشٗن ًوبرج للمػٔ المػ٘شٓ خذا ً ح٘ث ب و٘ض ثبلًٌبغش المػػةٍ٘ٔ ،المػةش
الطذٗذ الو دلٖ فٖ للٔ هفشدابْب ٍحدوْب المػ٘ش خذا ًٍ ،للٔ يذد الطخػ٘بتٍ ،ال ىث٘ةف،
ح٘ث ًمػذ ثِ بخػ٘ت الٌع المػػٖ المػ٘ش خذا ً ثوؿبه٘ي ه ًذدٓ ا ً َلًْب فٖ حدن
ا ٗضٗذ يي غفحٔ ٍاحذٓ ٍلذ سوٌ٘ب ّزُ الٌوبرج المػع المشآً٘ةٔ المػة٘شٓ خةذا ً ًهةشا ً
للفَاسق ثٌْ٘ب ٍث٘ي المػٔ الفٌ٘ٔ المػ٘شٓ خذا ً ًحي فٖ ّةزُ الومبلةٔ ثػةذد الجحةث فةٖ
لؿ٘ٔ اصدٍاخ٘ٔ بوبسه الٌع ٍالحزف ،ح٘ث وخزًب ًوَرخب لشآً٘ب هَؾى الجحث ٍالذساسٔ
ٍَّ ا 258 ٔٗٙهي سَسٓ الجمشٓ الوجبسؤ لٌةذسس فْ٘ةب الحةزف ٍهةذاًًٍُ ،ةشف ئرا وخةلّ
الحزف فْ٘ب ثمػػ٘ٔ الٌع وٍ ا؟ ًٍشٗذ اإلخبثٔ يي األسئلٔ ال بل٘ٔ:
 1هب ّٖ ًهشٗٔ بوبسه الٌع؟
 2هب ّٖ المػٔ المػ٘شٓ خذا ً؟
 3هب َّ الحزف ٍهب ّٖ آل٘ ْب فٖ المػٔ المػ٘شٓ خذا ً؟
 4و٘ف بسبيذ ًهشٗٔ بوبسه الٌع يلٖ ئصالٔ الهي ثبإلصدٍاخ٘ٔ ث٘ي بوبسه الٌع
ٍيٌػش الحزف؟
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5

هب ّٖ ه٘ضات ا 258 ٔٗٙهي سَسٓ الجمشٓ ٍ و٘ف بُكجَّك ّزُ الٌهشٗٔ يلْ٘ب؟

إشکالیة البحث
ب ػف المػٔ المػ٘شٓ خذا ً  -ووب ٗ ّؿح هي اسوْب ٍووب سٌَؾّح ببل٘ب ً  -ثمػةش الحدةن
الطذٗذٍٗ ،ف٘ذ رله وًِ اثذّ لسشد لػٔ وبهلٔ فٖ ثؿًٔ وسةكش لل٘لةٔ هةي حةزف وخةضاء
الدولٔ لذس اإلهىبىٍ ،اخ ضالْب ثبإلفبدٓ هي آل٘ٔ الحزف فى٘ف ٗوىي سشد لػٔ وبهلٔ فةٖ
حدن لػ٘ش خذا ً دٍى اإلخالل ثمػػ٘ ْب؟ لذ ٗٔدبة يلٖ ّزا السإال ثباس ٌبد ئلٖ ال شاث
الجالنٍٖ ،رله هوىي ،ن٘ش وى هب ًحي اٙى ثػةذدُ الجحةث فةٖ خةَاة السةإال ثوًًَةٔ
الٌهشٗبت الحذٗثٔ فٖ هدبل الٌع ٍاس٘وب ًهشٗٔ بوبسةه الةٌع الةزٕ سسةن حةذٍدّب
ّل٘ذٕ ٍحسي ،ثببجبو هٌْح الَغفٖ ال حل٘لٖ ثبل شو٘ض يلٖ ا 258 ٔٗٙهةي سةَسٓ الجمةشٓ
ًوَرخب ً
خلفیة البحث
لذّم الجبحثَى فٖ لؿبٗب الٌع ٍفٖ المؿبٗب المشآً٘ٔ الىث٘ش هي الى ت ٍالومباتٍ ،هٌْةب
هب و جَا يي الحزف فٖ المشآى الىشٗن هب ٗوىي اإلضبسٓ ئلِ٘ ببل٘ب ً:
« 1الحزف الجالنٖ فٖ المشآى الىشٗن» لوػكفٖ يجذالسالم وثَ ضبدٕ
« 2الحزف ٍال مذٗش فٖ المشآى الىشٗن(وقشٍحٔ خبهً٘ةٔ لٌ٘ةل هشحلةٔ الةذو َساُ)
لوشضذ سً٘ذ وحوذ هحوَد بن ئيذادّب فٖ خبهًٔ اَّس يبم 1995
« 3نبّشٓ الحزف ثبإلٗدبص فٖ المشآى الىشٗن دساسٔ سَسٓ الجمشٓ الوفػلٔ فةٖ يلةَم
الجالنٔ»(وقشٍحٔ خبهً٘ٔ لٌ٘ل هشحلةٔ الةذو َساُ) للحةبفم يجذالسة بس يلةن الةذٗي ،بةن
ئيذادّب ثدبهًٔ ثٌدبة
« 4اإليدبص ثاٗدبص الحزف فٖ المشآى الىشٗن» لس ٌب هحوذ يلٖ ،همبلٔ هٌطَسٓ فةٖ
هدلٔ الًلَم ٍالجحَث اإلساله٘ٔ يبم  2011ثسَداى
ٌّبن الًذٗذ هي الى ت األخٌج٘ٔ يوَهب ٍاإلًدل٘ضٗٔ خػَغةب ال ةٖ بٌبٍلةت بوبسةه
الٌع ثبلجحث ٍال حل٘لٍ ،اي جشت ّزُ الى ت بوبسه الٌع خةضءٖ هةي بحل٘ةل الخكةبة،
ًزوش هي ّزُ الى ت:
1- An Introduction to Discourse Analysis (Malcolm Coulthard)1977
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ٍلذ وضبس الوإلف ئلٖ ال وبسه الوَؾَيٍٖ ،وثشُ فٖ بحل٘ل الوَؾَو وٍ الٌع
2- Text and Context Explorations in the Semantics and pragmatics of
Discourse (Teun A.Van Dijk)1977

ٍلذ يمذ فػال فٖ الى بة للحذٗث يي ال وبسه ًبلص فِ٘ لؿبٗب ال وبسه الذالٖ
3- Pragmatic, Dicourse and Text: Some Systemically-inspired
Approaches. Edited by Erich H. Steiner & Robert Veltman, 1988

ٍلذ اح َٕ ّزا الى بة يلٖ همبلٔ يي ال وبسه فٖ ًػَظ الىالم الًشثٍٖ ،يٌَاًْب:
Cohesion in Spoken Arabic Texts. Yowell Y. Aziz
4- Discourse and Language Education. Evelyn Hatch, 1992

ٍلذ يمذت فػال فٖ و بثْب للحذٗث يي ال وبسةه ٍيالل ةِ ثبلخكةبة ،ووةب حةذدت
ودٍات ال وبسه ،هي ئحبلٔ ٍبجذٗل ،ئلٖ حةزف ٍسثةفٍ ،لةن بضفةل ال وبسةه الوًدوةٖ،
ٍاي وذت فٖ رله ولِ يلٖ هب فًلِ ّل٘ذٕ ٍسل٘ةٔ حسةي فةٖ و بثْوةب «ال وبسةه فةٖ
اإلًدل٘ضٗٔ»
5- Discourse and performance of International Teaching Assistants.
Carolyn G. Madden & Gynthia L. Myers, 1994

ٌٍّةةبن و ةةبة ّبل٘ةةذٕ ٍسل٘ةةٔ حسةةي الةةزٕ ئٌةةَى هجبضةةشٓ «ال وبسةةه فةةٖ
اإلًدل٘ضٗٔ»(يجذالومػَد)12-11 :
وهب يي بكج٘ك ًهشٗٔ بوبسه الٌع فٖ المشآى الىشٗن ف٘وىي اإلضبسٓ ئلٖ هب ٗلٖ:
« 1وثش يٌبغش اابسبق فٖ بوبسه الٌع دساسٔ ًػ٘ٔ هةي خةالل سةَسٓ َٗسةف»،
لوحوَد سل٘وبى حس٘ي الَْاٍضٔ(سسبلٔ همذهٔ لٌ٘ل هشحلٔ الوبخس ٘ش)
« 2ثشسسٖ اًسدبم ٍ پَ٘س گٖ دس سَسُ الػفّ ثب سٍٗىشد صثبىضٌبسةٖ ًمةصگةشا»،
لكبّشٓ اٗطبًٖ ٍهًػَهٔ ًًو ٖ المضٌٍٖٗ
لن ًًثش ثة٘ي الومةبات ٍالى ةت يوةب ًٗ ٌةٖ ثوَؾةَو همبل ٌةب ّةزُ فموٌةب ثةٍِ ،ا
الوس ًبى
الىص فی علم اللغة الحذیث
الٌع سسبلٔ لضَٗٔ وثذيت فٖ نشٍف هَلف٘ٔ ٍاخ وبي٘ٔ هًٌ٘ةّٔ ،ةزُ الشسةبلٔ ب ةشاثف
وخضاؤّبٍ ،ب ؿوي هًٌٖ ٗشٗذ الوجذو ًملِ للو لمٍٖ ،ثْزا فْٖ ب ؿوي ّذفبٍ ،بشايٖ فةٖ
الَلت ًفسِ ثمبفٔ الو لمٖ ٍوحَالِ الٌفس٘ٔ ٍااخ وبي٘ٔ
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ًٗشّف دٕ ثَخشاًذ الٌع لبئال ً ئًِ حذث بَاغةلٖ ٗدةت وى ب ةَافش ف٘ةِ هًةبٗ٘ش ّةٖ:
السجه ٍ ،Cohesionفِ٘ ٗ حمك ال شاثف الَغفٖ ٍ ،Sequential connectivityالحجه وٍ
اال حبم ٍ ،Coherenceالمػةذ  ٍَّ ،Intentionalityهب ٗسًٖ هٌطئ الٌع ئلٖ بحم٘مةِ،
ٍالمجَل ،وٍ الومجَل٘ٔ  ٍَّ ،Acceptabilityهب ٗ ًلك ثوَلف الو لمٖ هي الٌع هي ح٘ةث
المجَل وٍ الشفؽٍ ،الوَلف٘ٔ ،وٍ سيبٗٔ الوَلةف ٍ ،Situationalityب ًلةك ثوٌبسةجٔ الةٌع
للهشٍف الوح٘كةٔ ثًول٘ةٔ ال َاغةلٍ ،ال ٌةبظ ٍ ،Intertextualityب ًلةك ثًاللةٔ الةٌع
ثٌػَظ وخشٕ سبثمٔ يلٖ ئًطةبء ّةزا الةٌعٍ ،ااخجبسٗةٔ وٍ اإليةةاله٘ٔ ،Informativity
ٍب ًلك ثوَلف الو لمٖ هي بػذٗك الوًلَهبت الَاسدٓ فٖ الٌع(يجذالومػَد)4:
ٍٗمَل حسي الجح٘شٕ ئى الٌع ٍحذٓ وجشٕ ضبهلٔ ا بؿٌْب ٍحذٓ ووجش هٌْةبٍّ ،ةزُ
الَحذٓ الىجشٕ ب طىل هي وخضاء هخ لفٔ بمى هي الٌبح٘ٔ الٌحَٗةٔ يلةٖ هسة َٕ وفمةٖ،
ٍهي الٌبح٘ٔ الذال٘ٔ يلٖ هس َٕ سوسةٖ ٍٗ ىةَّى الوسة َٕ األٍل هةي ٍحةذات ًػة٘ٔ
غضشٕ بشثف ثٌْ٘ب ياللبت ًحَٗٔ ٍٗ ،ىَّى الوس َٕ الثبًٖ هي بػَسات ول٘ٔ بةشثف ثٌْ٘ةب
ياللبت ال وبسه الذال٘ٔ الوٌكم٘ٔ(الجح٘شٕ)1997:119 ،
تماسک الىص
ٗأبٖ ال وبسه فٖ اللضٔ همبثال لل فىه ٍَّ ،ثْزا ًٌٖٗ ال شاثف ال بمٍ ،الطذٓ ٍالػةالثٔ،
وهب بوبسه الٌع هي اابدبّبت الحذٗثٔ فٖ دساسٔ الٌػَظ اللضٍَٗٔ ،لذ بجلَست هبّ٘ ِ
ٍوسسِ فٖ الشثى األخ٘ش هي المشى الوٌػشم يلٖ ٗذ ّل٘ذٕ ٍسل٘ٔ حسيٍ ،هي بجًْوب فةٖ
ّزا الودبل ٍال وبسه فٖ يلن اللضٔ الحذٗث ًٌٖٗ الة الحن ثة٘ي وخةضاء الةٌع الَاحةذ،
ثح٘ث بَخذ ياللٔ ث٘ي ول هىَى هي هىًَبت الٌع ٍثم٘ٔ وخضائِ ،ف٘ػجح ًسة٘دب ٍاحةذا،
ب حك فِ٘ ياللبت المػذ ٍالخلف٘ٔ الوًشف٘ٔ ثبلوجذو ٍالو لمٖ(ًفسِ)3:
ويذ ّل٘ذٕ ٍسل٘ٔ حسي و بثب يي ال وبسه فٖ اإلًدل٘ضٗٔ غذس يبم  1976بٌبٍا ف٘ةِ
وًوبـ ال وبسه ٍغَسُ ثػَسٓ هفػلٔ ،ف حذثب فٖ الومذهٔ يي ثًؽ الوفبّ٘ن هثل الةٌع
ٍالٌػٍ٘ٔ ،ال وبسهٍ ،ياللٔ ال وبسه ثًلن اللضٍٔ ،يالل ِ ثجٌبء الخكبة ،ثن بٌةبٍا وسة
ال وبسه ،وٍ يَاهل ال وبسه ،فخػػب فػال لإلحبلٍٔ ،فػال لل جبدٗل(وٍ اإلحةالل) ٍفػةال
للحزفٍ ،فػال للشثفٍ ،فػال لل وبسه الوًدوةٖ ،ثةن خػػةب فػةال لوًةبًٖ ال وبسةه
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ٍوخ٘شا وبى بحل٘ل ال وبسه ٍفٖ الفػل األخ٘ش هي الى بة روش ّبل٘ةذٕ ٍسل٘ةٔ هلخػةب
ألس ال وبسه فٖ اإلًدل٘ضٗٔ هذيَهب ثبألدٍات الوٌبسجٔ لىل وسبس هي ّزُ األس
ٍلذ يشؾب يول٘ٔ ال وبسه هي ٍخْٔ ًهش يول٘ٔ؛ فأس ال وبسه لذْٗن ب وثل فٖ:
 -1اإلحبلٔ ٍّٖ ،بطول هب ٗ ًلك ثبلؿو٘شٍ ،هب ٗ ًلك ثبلَن٘فٔ وبلىلوبت الذالٔ يلٖ
الولىٍ٘ٔ ،اإلضبسٍٓ ،هب ٗ ًلك ثبلهشف٘ٔ وهشفٖ الضهبى ٍالوىبىٍ ،ئحبلٔ الومبسًبتٍ ،اإلحبلةٔ
الَن٘ف٘ٔ
 -2ال جبدٗل(اإلحالل) ٍبطول اس خذام اسن ثذل اسةن آخةشٍ ،وةزا اسة خذام فًةل
ثذٗال يي فًل آخشٍ ،اس خذام يالهٔ الٌست ثذٗال يي روش الوٌسَة ئلِ٘
 -3الحزفٍٗ ،طول الحةزف فةٖ األسةوبءٍ ،الحةزف فةٖ األفًةبلٍ ،حةزف الًجةبسٓ،
ٍالحزف الطىلٍٖ ،الحزف الًبمٍ ،الحزف الػفشٍٕ ،الحزف الَن٘فٖ
 -4الةةشثفٍٗ ،طةةول اإلؾةةبفٍٔ ،الةةشثف الجسةة٘فٍ ،الةةشثف الوشوةةتٍ ،الةةشثف الوإوةةذ،
ٍالوَاصًٍٔ ،ااس ذسانٍ ،الوضبٗشٓ الذاخل٘ٔ ٍالخبسخٍ٘ٔ ،ال ػَٗت فةٖ الوًٌةٍٖ ،ال ػةَٗت
فٖ اللفم ،الشثف يي قشٗك ال سج٘ت الًبم ٍالوحذدٍ ،بًبو السةججٍ٘ٔ ،الةشثف الطةشقٖ،
ٍالًاللبت الضهبً٘ٔ
 -5الخالغٍٔٗ ،طول ال لخ٘عٍ ،اإلخوبل
 -6المػذ
 -7ال وبسه الوًدوٍٖٗ ،طةول ال ىةشاسٍ ،ال ةشادفٍ ،اإلحةذاثبتٍ ،الٌمةبـ الًبهةٔ،
ٍال ٌه٘ن(يجذالومػَد)13-12 :
ً
القصة القصیزة جذا
«ًٗجَّش يي خٌ المػٔ المػ٘شٓ خذا ً الزٕ اي جش الزسٓ الوٌفكشٓ للمػٔ المػ٘شٓ ثأسوبء
ه ًذدٍٓ ،هي ث٘ي ّةزُ ال سةو٘بت :المػةٔ المػة٘شٓ خةذاٍ ،لَحةبت لػػةٍٍ٘ٔ ،هؿةبت
لػػٍ٘ٔ ،همكَيبت لػة٘شٍٓ ،ثَسبشْٗةبتٍ ،لػةعٍ ،لػةع لػة٘شٍٓ ،همةبقى لػػة٘ٔ،
ٍهطبّذ لػػٍ٘ٔ ،في األلػَغٍٔ ،فمشات لػػةٍ٘ٔ ،هالهةح لػػةٍ٘ٔ ،خةَاقش لػػة٘ٔ،
ٍئٗحبءاتٍ ،المػٔ المػ٘شٓ الخبقشٍٓ ،المػٔ المػ٘شٓ الطةبيشٍٗٔ ،المػةٔ المػة٘شٓ اللَحةٔ.
ٍوحسي هػكلح إلخشائ٘ ِ ال كج٘م٘ٔ ٍالٌهشٗٔ َّ هػكلح المػٔ المػ٘شٓ خذا ً ألًةِ ًٗجةش
يي الومػَد ثذلٔ هبدام ٗشوض يلٖ هلوح٘ي لْزا الفي األدثٖ الدذٗذ ٍّوةب :لػةش الحدةن
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ٍالٌضئ المػػ٘ٔ»(حوذإٍ )2006 ،بً جش المػٔ المػ٘شٓ خذا ً هي وحسي غةَس الفلسةفٔ
الوٌ٘٘وبل٘ٔ فٖ األدة المػػٖ ،ال ٖ ب و٘ض ثملٔ يذد هفشدابْب ،ثح٘ث ب دلٖ فْ٘ب الى بثةٔ
ثبل ىث٘ف ٍاإلٗدبص بدل٘ب ثبسصا ً ف حزف هٌْب الضٍائذ ئلٖ حذ ا بجمٖ هي الٌع المػػةٖ ئا
الًٌبغش الؿشٍسٗٔ ٍرله فٖ ولػش غَسٓ هوىٌٔ(اًهش :خضٌٖٗ)16 :1394 ،
ٗوىي بلخ٘ع هًبٗ٘ش المػٔ المػ٘شٓ خذا ً فٖ الٌمةبـ ال بل٘ةٔ( :اًهةش :خضٌٗةٖ:1390 ،
)21-11
 1ئًْب ولػش هي المػع المػ٘شٓ
 ٗ 2وحَس فْ٘ب الحبدث الزٕ ًٗ وذ يلٖ هَلف حبسن
 3ئى الحجىٔ فْ٘ب لَٗٔ ٍفٖ الَلت ًفسِ ثس٘كٔ ٍخك٘ٔ
 4ب ػف ثمػش الضهبى ٍحذٍد هىبً٘ٔ
 5يذد ضخػ٘ببْب لل٘ل
 6بً وذ يلٖ يٌػش الحَاس
 7ئًْب هجٌ٘ٔ يلٖ لضٔ ثس٘كٔ ٍٍاؾحٔ
 8ثذاٗببْب هجبضشٓ ٍسشًٗٔ
 9ب و٘ض ثأسلَة ثس٘ف
ً
القصة القصیزة جذا فی القزآن الکزیم
ئى المػٔ المػ٘شٓ خذا ً خٌ ودثٖ ب و٘ض ثمػش الحدن ٍالحةذث ٍ ال ىث٘ةف ٍاإلٗدةبص
الطذٗذ؛ ٍسنن اي جبس ووثش األدثبء ّزا الدٌ األدثٖ هي ثوبس األدة الضشثةٖ ٍالشافةذٓ ئلةٖ
األدة الًشثٖ ،وٍ ثبألحشٕ األدة الطشلٖ فاًٌةب ًدةذ فةٖ المةشآى الىةشٗن ًوةبرج بٌكجةك
هًبٗ٘شّب يلٖ ًوَرج المػٔ الفٌ٘ٔ المػ٘شٓ خذا ً ب ػف ّزُ الٌوةبرج المشآً٘ةٔ ثبلمػػة٘ٔ
ٍلػش الحدن ٍالحبدث ٍالحجىٔ المَٗٔ ٍال ىث٘فٍ ،الجذاٗٔ السشًٗٔ ٍللةٔ يةذد الطخػة٘بت
ٍاي وبد الحَاس وًٌػش فبيل فٖ سشدّبٍ ،لىٌْب ٍفٖ ًف الَلت بخ لف يي المػٔ الفٌ٘ةٔ
المػ٘شٓ خذا ً فٖ ابخبر الطخػ٘بت الثبث ٔ الج٘ؿبء ٍالسَداء يٌػشا ً فٖ سةشد الحةبدث ،فةٖ
ح٘ي ًدذ الطخػ٘ٔ فٖ المػٔ الفٌ٘ٔ سهبدٗٔ هخ بسٓ هي ث٘ي األًبس الًبدٗ٘يٍ ،الػشاو فٖ
المػٔ المشآً٘ٔ ث٘ي الوإهٌ٘ي وووثل٘ي لمَٕ الخ٘ش ٍث٘ي الىفبس وووثل٘ي لمَٕ الطشّ هةي
ّزا الوٌكلك ًٍهش  ًا ابػبف الٌوةبرج المشآً٘ةٔ ثةبلو٘ضات األسبسة٘ٔ للمػةٔ المػة٘شٓ خةذ  ًا
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فًٌ جش المػع المشآً٘ٔ المػ٘شٓ خذا ً ثذاٗبت لْزا الدٌ األدثةٖ ًٍةشفؽ اإلثةذاو الضشثةٖ
هٌطأ لْب ،فال ًَافك هي ٗشٕ سشئ الح٘بٓ فٖ الًػش الشاّي ٍ ؾ٘ك غذس الٌبس يي لةشاءٓ
المػع الكَال ٍسنج ْن فٖ غ٘بنٔ قشٗمٔ ل لمٖ األوثش فٖ األلةلّ ،دٍافةى لهْةَس خةٌ
المػٔ المػ٘شٓ خذا ً ،ثل ًشاّب األسجبة الوسبيذٓ لالّ وبم ثْب ووثش ٍاإللجبل يلْ٘ب إلثشاءّةب
ٍالشفى ثوس َاّب الفٌٖ ح٘ث بٌبست الًػش الدذٗذ ثوَاغفببْب السبئذٓ يلْ٘ب ٍيلةٖ وّلْةب
ع
فاى المشآى الىشٗن هي وسبلجِ٘ وى َٗسّةى فةٖ الةزوش حٌ٘ةب ٍٗلخّةع حٌ٘ةب آخةش فة٘م ّ
األحذاث ثبل فػ٘ل لوي ٗشٗذ الوًشفٔ ثبلدضئ٘بت ٍال ذثّش فْ٘ب ًٍٗ٘ص حبلةٔ ضةشا الػةذس،
ووب ٗمػْب هَخضا لوي ٗشٗذوى ٗاخز هي ّزا الجحش نشفٔ ث٘ذٍُٗ ،شوّةض يلةٖ هَلةف ٍٗوةشّ
ثوَالف هشّ السحبةٍٗ ،ىشّس ٍْٗولٍ ،ثبألحشٕ فاى المشآى الىشٗن َٗنف وسةبل٘ت ه ًةذدٓ
إلثالٌ الشسبلٔ ئلٖ وّلْب ٍالمػٔ المػ٘شٓ خذا ً هي ّزُ األسبل٘ت
ً
الحذف فی القصة القصیزة جذا
الحزف لضٔ ً لكى قشف الطٖء؛ فمبل الضهخطشٕ« :حزَفٓ رًََةت فشسةِ ئرا لكةى قشفةِ
ٍحزف سوسِ ثبلس٘ف ؾشثِ فمكى هٌِ لكًٔ»(الضهخطشٍٕ ،)77 :1994،اغكالحب ً اس جًبد
ولؤ وٍ يجبسٓ ثذا هي بىشاسّب ئًِ ٗطجِ ااس جذال؛ فىالّوب ٗ ؿوي الًبئذ وٍ الشاخى ئلٖ
ضٖء فٖ ثذاٗٔ الٌع ففٖ ااس جذال ولؤ هًٌ٘ٔ بًَد ئلٖ السةبثك ٍفةٖ الحةزف بَخةذ
ثضشٓ فٖ داخل الٌع بًَد للسبثك هثل ااس جذال(يجذالومػَد)15 :
ٗمَل الدشخبًٖ حَل الحزف َّ« :ثبة دل٘ك الوسله ،لك٘ف الوأخةز ،يد٘ةت األهةش،
ضجِ٘ ثبلسحش ،فاًه بشٕ ثِ ال شن ،وفػح هي الزوشٍ ،الػوت يي اإلفةبدٓ ،وصٗةذ لإلفةبدٓ،
ٍبدذن وًكك هب بىَى ئرا لن بٌككٍ ،وبن هب بىَى ث٘بًب ئرا لن بجي ( ) ٍاًهش ئلٖ هَؾًْب
فٖ ًفسهٍ ،ئلٖ هب بدذ هي اللكف ٍالهشف ئرا وًت هشست ثوَؾى الحزف هٌْب ،ثن فل٘ةت
الٌف يوب بدذٍ ،ولكفت الٌهش ف٘وب بح ثِ»(الدشخبًٖ)151 ٍ 146 ،
وهب فٖ المػٔ المػ٘شٓ خذا ً ،فبلحزف ًٗٔ جٓش هي وسوبًْب؛ ئر ثِ بُمػٓش المػةٔ وضةذ المػةش
ل ػلح وى بسوٖ لػٔ لػ٘شٓ خذا ً ٗشٕ الحكٌٖ٘ آل٘ٔ الحزف دافةى المػةٔ ئلةٖ بحم٘ةك
فىشبْب ثٌدبا وح٘بًب ً(وًهش :الحكٌٖ٘ ،)2012 ،ووب ٗمَل الٌدن ئى و بثةٔ المػةٔ المػة٘شٓ
خذا بْجٌب ح٘ضا لل ًج٘ش ٍاإلؾوبس ٍال ىث٘ف ٍالحزف ٍااخ ضال(اًهش :الس٘ذ الٌدن،)2012 ،

ً
الحذف فی القصة القصیزة جدا مه مىظور وظزیة تماسک الىص 33/

ٍٗزوش حوةذإٍ الدوةى ثة٘ي الحةزف الطةذٗذ ٍااح فةبل ثبألسوةبى األسبسة٘ٔ للًٌبغةش
المػػ٘ٔ ال ٖ ا ٗوىي وى بس ضٌٖ يٌْب المػٔ ،هي هو٘ضات المػٔ المػة٘شٓ خةذا ً ٍٗةشٕ
فبئذٓ الحزف فٖ ّزا الدٌ األدثٖ بٌط٘ف راوشٓ الو لمةٖ ٍاس حؿةبس خ٘بلةِ ٍهخ٘ل ةِ،
هبدام الٌع ٗ حَل ئلٖ ٍهؿبت بخ٘٘ل٘ةٔ دساه٘ةٔ ٍلػػة٘ٔ بح ةبج ئلةٖ بأٍٗةل ٍبفسة٘ش
ٍاس ٌ بج ٍاس ٌجبـ هشخًٖ ٍئٗذَٗلَخٖ(حوذإٍ)2006 ،
ً
مىهجیة دراسة تماسک القصة القصیزة جذا
ٗدت فٖ دساسٔ بوبسه الٌع اخ ٘بص الخكَات ال بل٘ٔ:
الخكَٓ األٍلٖ :بفى٘ه الٌع ئلٖ خول
الخكَٓ الثبً٘ٔ :فػل ولوبت الدولٔ يي ثًؽ ٍٍؾى الفبغل ثٌْ٘ب
الخكَٓ الثبلثٍٔ :ؾى الىلوبت فٖ خذٍل يٌبغش ال وبسه الٌحَٕ ٍاللضَٕ حست ًةَو
األفًبل ٍوخضاء الدولٔ ال ٖ بمى فْ٘ب؛ فاى ٌّبن وًَاو األفًبل ثحسةت داابْةب الوًٌَٗةٔ
ٍّٖ الذالٔ الىالهٍ٘ٔ ،الذالٔ الزٌٍّ٘ٔ ،الذالٔ الًولٍ٘ٔ ،الذالٔ الوبدٍٗٔ ،لىل هٌْب وخضاء
هي الفبيل ٍالوفًَل ٍالهشف
الخكَٓ الشاثًٍٔ :ؾى الىلوبت الوزوَسٓ فٖ الدذٍل األٍل فٖ خذٍل ياللةبت الًٌبغةش
ال وبسىٖ ٍَّ ،خذٍل ٗ ىَى هي يٌبٍٗي ٗمى بح ْةب الىلوةبت حسةت الًاللةٔ الػةشف٘ٔ
ٍّزُ الًٌبٍٗي يجبسٓ يةي اإلسخةبوٍ ،ااسة جذال ٍالحةزفٍ ،ال ىةشاسٍ ،ال ةشادفٍ ،ال ؿةبد،
ٍالًاللٔ الىل٘ٔ الدضئٍ٘ٔ ،ال سبٍٕ ٍال سَٗٔ ٍال طبثِ
الخكَٓ الخبهسٔ :يذّ الىلوبت الوَؾَئ فٖ خبًبت الدذٍل ٍاسة خشاج يةذد الٌوةبرج
ولْب ،ثن حزف الىلؤ/الىلوبت ال ٖ ل٘ست لْب هي ًَيْب هثلٍ ،يذّ الىلوبت الو جم٘ٔ فةٖ
الدذٍل ٍاس خشاج يذد الٌوبرج الوشبجكٔ
الخكَٓ السبدسٔ :لسؤ يذد الٌوبرج الوشبجكٔ ثًذد الٌوبرج ولْب للحػَل يلٖ ًسةجٔ
ثٌْ٘وب
الخكَٓ السبثًٔ :ال حل٘ل :ولوب وبى يذد الٌسجٔ الوس خشخٔ ولةشة هةي الوبئةٔ ،ولوةب
وبًت ًسجٔ بوبسه الٌع ويلٖ ٍوبى الٌع ووثش بوبسىب ً
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التطبیق علی اآلیة  852مه سىرة البقزة
﴿ َأ َل ِه تَز إِلَى ال َّ ِذي حاجَّ إ ِ ِبزا ِهيه فِي رب ِّه ِ َأ ِن آتَا ُه ا ُ ِ
يه َرب َِّي ال َّ ِذي ُ ُ ِِْ ِ و َيُ ُ ِن ُ ُ
ك إ ِ ِذ َق َ
هَّلل ال ُنل ِ َ
ال إ ِ ِب َزا ِه ُ
َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اهَّلل َُ ِْ ِي بِال ََّّ ِن ِ م َا ال َنَّ ِزَ ََ ْ ِ
ِ
ه ِبَِ ا م َا ال َنغ ِز ِ
ال َأنَا أحِ ِو َيأم ُ ُ ق َ
َق َ
ال إب َزا ِه ُ
يه ََ َّن َ
ََ ُبِِ َ ال َّ ِذي َكفَ َز﴾(الجمشٓ)258/
بمعّ يلٌ٘ب ّزُ اٗٙبت هب خشٕ ث٘ي وحذ هلَن ثبثل الزٕ وٍبٖ هي المةذسٓ هةب خًلةِ
ٗ ألِّ فحبجّ الٌجٖ ئثشاّ٘ن الزٕ ديبُ ئلٖ قبئ ا  ،ففطل فةٖ الوحبخةٔ ئر قُلبةت ئب٘ةبى
الطو هي الوضشة فجِْٔت حذثت ّزُ الوحبخٔ ال ٖ بنّ لػّْب فٖ  38ولوةٔ ،فةٖ ف ةشٓ
صهٌ٘ٔ لػ٘شٓ خذا ً ٍ هىبى هحذٍد ٍا بس ضشق األلَال ئا دلبئك لل٘لٔ خذا ًٍ ،ثبألحشٕ فاًٌب
فٖ ّزُ ا ٔٗٙهمبثل لػٔ لشآً٘ٔ لػ٘شٓ خذا ً
ًشٕ فٖ خبًٔ الحزف ٍااس جذال هي خذٍل ياللبت الًٌبغش ال وبسةىٖ وسثةى حةبات
هي الحزفٍ ،الحزف فٖ األغل اس جذال الىلؤ ثبلالضٖء وٍ الػفش ئى يذد حبات الحزف
فٖ ّزا المػٔ المشآً٘ٔ لل٘ل ًهشا ً لمػشُ الطذٗذ ٍفٖ الحم٘مٔ فاًب لن ًالحم هةي حةبات
الحزف ئا حزف وخضاء الدولٔ ٍبشوٌب حبات حزف الدولٔ وٍ الدوةل ،فةاى اللمةبء الةزٕ
حػل ث٘ي س٘ذًب ئثشاّ٘ن(يلِ٘ السالم) ٍالىبفش الزٕ بجةّ٘ي الةذاات الجٌ٘ػة٘ٔ وًةِ وةبى
ًوشٍد ،لن ٗم ػش يلٖ بجبدل ّزُ الدول الوزوَسٓ فٖ ّزُ المػٔ المشاً٘ٔ المػة٘شٓ خةذا ً،
ح٘ث ًًشف وى ًوشٍد حىن يلٖ الوسدًَ٘ي ثبلم ةل ٍيلةٖ اٙخةش ثةاقالق السةشاا يٌةِ
ل٘ىَى يلٖ صيوِ هح٘٘ب ً ٍهو٘ ب ً ،ن٘ش وًب ا ًدذ سشد ّزا الحبدث فٖ المػٔ المشآً٘ٔ؛ ئر لن
ٗخلّ حزفِ ثبلضشؼ الزٕ وبى هي ٍساء سشد وخجبس ّزا اللمبء ٍالحَاس الو جبدل فِ٘
الخطىة األولی
 وَلَنٕ بَشَ ئِلَٖ الَّزبٕ حٓبجّٓ ئِثٕشَاّب٘نٓ فبٖ سٓثِِّب وَىْ آبَبُٔ اللَِّٔ الْؤلْهٓ ئِرْ لَبلَ ئِثٕشَاّب٘نٔ سٓثِّٖٓ الَّزبٕ ٗٔحٍِٕٖ٘ٔٗ -وب٘تٔ

ً
الحذف فی القصة القصیزة جدا مه مىظور وظزیة تماسک الىص 101/

-

لَب َ
ل
وًََب وُحِٕٖ٘
ٍٓوُهب٘تٔ
لَبلَ ئِثٕشَاّب٘نٔ
فَاِىَّ اللَِّٓ ٗٓأْببٖ ثِبلطَّوٕ ِ هبيَ الْوٓطْشِقِ
فَأْتب ثِْٓب هبيَ الْوٓضْشِةِ
فَجِْٔتٓ الَّزبٕ
وَفَشَ

الخطىة الثاویة
 1لَنٕ بَشَ(وًت) -الَّزبٕ
 2حٓبجّٓ(الزٕ) -ئِثٕشَاّب٘نٓ  -سٓثِِّب
 3آبَب - ُٔ -اللَِّٔ  -الْؤلْهٓ
 4ئِرْ -لَبلَ -ئِثٕشَاّب٘نٔ
 5سٓثِّٖٓ  -الَّزبٕ ٔٗ -حِٕٖ٘
ٔٗ 6وب٘تٔ(الزٕ)
 7لَبلَ(الزٕ)
 8وًََب – وُحِٕٖ٘
 9وُهب٘تٔ(وًب)
 10لَبلَ  -ئِثٕشَاّب٘نٔ
 11اللَِّٓ – ٗٓأْببٖ ج -الطَّوٕ ِ  -الْوٓطْشِقِ
 12وْتب (وًت) ثِْٓب  -الْوٓضْشِةِ
 13ثِْٔتٓ  -الَّزبٕ
 14وَفَشَ(الزٕ)
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خذٍل :1-6يٌبغش ال وبسه الٌحَٕ ٍاللضَٕ
الجملة

1

(وًت)

لةةةن الزٕ
بش
(الزٕ) حبجّ

2
3

لبل

4

ئثشاّ٘ن

سثِ

ُ

ا

آبٖ

ئثشاّ٘ن

ئر

5

سثٖ/
الزٕ

6

(الزٕ) ٗو٘ت

ٗحٖ٘

7

(الزٕ) لبل

8

وًب

وحٖ٘

9

(وًب)

وه٘ت
لبل

10
11
12
13

الزٕ

14

ئثشاّ٘ن
ا

(وًت)
وفش

(الزٕ)

يذد الٌوبرج ولْب38 :

الوله

ٗأبٖج

الطو

الوطشق

ات ج

ّب

الوضشة

ً
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خذٍل :2-6ياللبت الًٌبغش ال وبسىٖ
اإلسجاع

ّب -12الطو 11
(الزٕ)1-2

عىاصررش الاما رر
الىحًي

اال رررررررابذال ُ-3الزٕ1
(الزٕ) -6الزٕ5
يالحزف

ا  -3سة2
الزٕ -5سة2
(الزٕ)1 -7

وًب-8الزٕ1

(وًب) -9وًب8

ئثشاّ٘ن2-10ٍ4

سة2-5

لبل -10ٍ7لبل4

وحٖ٘5-8

عىاصش الاما

ا 3-11

ات ةٗ-12أبٖ ة11

اللغًي

الزٕ-13الزٕ1

الاکشاس

الاشادف

ٗو٘تٗ -6حٖ٘5

الاضاد
الجضء يالکلّ

وه٘ت-9وحٖ٘8

الوضشة-12الوطشق11
لبل-10ٍ7ٍ4حبج2

ٗحٖ٘-8ٍ5آبٖ3

ٗو٘ت -9ٍ6آبٖ3

ٗأبٖ ة-11آبٖ3

وفش -14لن بش1
الاسايي

-

التسمیة

-

الاشابه

-

ٗط٘ش الدذٍل الومذم ويالُ يلٖ نلجٔ يذد يٌبغش ال وبسةه اللضةَٕ يلةٖ ًه٘ةشُ فةٖ
الٌع الخبؾى للجحث ٍهوب ٗضٗذ فٖ لذسٓ ال وبسه فٖ الٌع وبجٓش ًسجٔ يٌبغش ال وبسةه
الٌحٍَّٕ ،زُ الٌسجٔ فٖ ًػٌب ّزا  9همبثل ٍ ،22ثًجبسٓ وخشٕ فاى ّةزُ الٌسةجٔ ًٗةبدل
 %29فٖ هدوَو الًٌبغش ال وبسىٖ
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خذٍل :3-6يٌبغش ال وبسه الٌحَٕ ٍاللضَٕ
الجملة
1

ش

ـ /ش

لن بش

الزٕ
(الزٕ)

2

ش
حبجّ

3
لبل

4

ـ /ش

ـ /ش

ئثشاّ٘ن

سثِ

ُ

ا

ش

آبٖ

ئثشاّ٘ن

5

سثٖ/الزٕ

ٗحٖ٘

6

(الزٕ)

ٗو٘ت

7

(الزٕ)

8

وًب

وحٖ٘

9

(وًب)

وه٘ت

10

ئثشاّ٘ن
ا

12

(وًت)

13

الزٕ

14

لبل

لبل

11

وفش

ـ

ش

ٗأبٖج

الطو

الوطشق

ات ج

ّب

الوضشة

(الزٕ)

الوشبجكٔ34 :
ًسجٔ الٌوبرج الوشبجكٔ ثبلٌوةبرج ولْةب ٍ %89 :ثًجةبسٓ وخةشٕ فةاى ًسةجٔ ال وبسةه
الٌحَٕ اللضَٕ فٖ ّزُ المػٔ المشآً٘ٔ المػ٘شٓ خذا وج٘شٓ ووب ً َلى رله فٖ ّزا الٌةَو
األدثٖ
وتیجة البحث
بجّ٘ي هي دساسٔ ا 258 ٔٗٙهي سَسٓ الجمشٓ الوجبسؤ هي هٌهَس ًهشٗٔ بوبسه الةٌع
ال ٖ سسن وقشّب ول هي ّل٘ذٕ ٍسل٘ٔ حسي وى ًسجٔ ال وبسه فٖ ّزا الٌع المػػةٖ
يبل٘ٔ( )%89فبلٌع لذ اس َيت لػٔ وبهلٔ ثىبهل الًٌبغش المػػ٘ٔ هي الطخػ٘ٔ ٍالحَاس
ٍالضهبى ٍالوىبى ٍالحبدثٍ ،ابػف ثبلمػةش الطةذٗذ ل٘ىةَى هةي هػةبدٗك خةٌ المػةٔ

ً
الحذف فی القصة القصیزة جدا مه مىظور وظزیة تماسک الىص 109/

المػ٘شٓ خذ  ًا ح٘ث بن سشد حبدثْب فةٖ سةكشٗيٍ ،لةن ٗخةل حةزف لمكةبت هةي المػةٔ
ثمػػ٘ ْب ،ثن ًالحم الىلوبت ال ٖ حزفت فٖ الٌوَرج المػػٖ المشآًٖ ثبلمشٌٗٔ اللفه٘ٔ
وٍ الوًٌَٗٔ ٍبج٘ي ثببجبو األسلَة الطةىلٖ الو جةى فةٖ ًهشٗةٔ بوبسةه الةٌع وى ّةزُ
الحبات هي الحزف لن بخلّ ث وبسىِ ٍثزله ٗٔةشفؽ لؿة٘ٔ اصدٍاخ٘ةٔ الحةزف ٍبوبسةه
الٌع فٖ المػٔ المػ٘شٓ خذا ً
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المزاجع والمصادر
القشآن الکشیم
الجح٘شٕ ،سً٘ذ حسي 1997م ،علم لغةة الىص؛ المفاهیم ياالتجاهرات ،ـ ،1لجٌةبى :هى جةٔ لجٌةبى
ًبضشٍى
ال ف بصاًٖ ،سًذالذٗي 1416ق ،مخاصش المعاوي ،ـ ،2لن :داس الفىش
خضٌٖٗ ،هحوذخَاد  ،1390دا ااو (فلش فیکشه) ،ـ ،1قْشاى :داس ّضاسُ لمٌَس للٌطش
خضٌٖٗ ،هحوذخَاد 1394ش ،سیختشىا ي دا اانهاي میىیمالیسراي ،ـ ،1قْةشاى :داس ثبلةث
للٌطش
الدشخبًٖ ،يجذالمبّش 1998م ،دالئل اإلعجاص في علم المعاوي ،بًل٘ك هحوذ سض٘ذ سؾب ،ـ ،2ث٘ةشٍت:
داس الوًشفٔ
حسي هحوذ يجذالومػَد ا بب ،تما

الىص؛ األ س ياألهذافً ،سخٔ  ،wordهػش :خبهًٔ ية٘ي

ضو
الضهخطشٕ ،وثَالمبسن ٍهحوَد ثي يوةش 1994م ،أ اس البالغةة ،ا ـ ،ث٘ةشٍت :داس الوًشفةٔ للكجبيةٔ
ٍالٌطش

المىاقع االلکتزوویة
الحكٌَٖ٘ٗ ،سف(« )2012/03/10وظزیة القصة القصیزة جذا بیه الىظزیة يالاطبیق»
http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=55949

حوذإٍ ،خو٘ل(« )2006/12/25القصة القصیزة جذا جىس أدبي جذیذ»
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=7191

ًدن ،الس٘ذ(« )2012/10/16لمارا القصة القصیزة جذا؟ ..مجذي شلبي ومًرجا»
http://www.almawked.com/?page=details&newsID=3928&cat=10

