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؛ إنه ولي روحه سحائب الرمحة والغػران
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 ثبت احملتٜٛات
 

 

 

 تطٛز ايًطاْٝات ايًػ١ٜٛ َٔ اجل١ًُ إىل ايٓص           

 توطئة    

6  اجلنلة والنص واخلطاب 

 01 االختالف حول حتديد أبعاد اجلنلة

 00 االختالف حول تعريف واضح ودقيل للنص

 06 واخلطابالنص 

 01 للغوية قبل النصاللسانيات ا

 01 العاملنظرية 

 00 البنيوياملنهج 

 التوليدي التحويلياملنهج 

 07 إرهاصات التحول من اجلنلة إىل النص 

 10 معايري النصية بني الكدامى واحملدثني

 13 معايري تصنيف النص

 17 اخلامتة

 11 املصادر واملراجعثبت 
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 تطور اللسانيات اللغوية
 من اجلملة إىل النص

 

ددًنا   وَ دد احلّددُ   ؾ ََ هلل افدد ي َؾَقددَؼ عرفنددًن َفِاددَْر افنص

ًَّدف ادقا,دؾ  
عرفٍهرحر عٔرن افٍهحر . َمح ه شبحرٕف ظدذ ِٕ

قاوؾ  وجقده افٌزين ادققا ؾ. و الًة وشالًمر ظذ ومْْف افٍ

در  دُف ٕر دٔر افَدقل  وَزمك َُ ِك ـْ َؾَجن اهلل ؾٔف يْبقع افبٔدرن  وم َم

شٔ ٕر حمّ  اهلردي إػ ـؾِّ إحارن  وادنص  إػ مر ؾٔف  ادًرن 

 شًردة اإلٕارن.

 وبعدُ ،،       
 

َِٕدًر إن جتروز اف راشرت افِادرٕٔر فِجِّدر ائزةٔدر ُيًد ص 

واشًر دم جمرل افبحث افِارين7 إذ َح ث ضٍنًة هرةًِر دم جمدرل 

افقحِٔؾ افٌِدقي افد ي َ دبو عقًَدًر يْهدٓن ؾٔٓدر ائرٕد  

افسـٔبددل افْحددقي عرئرٕدد  افدد ٓة عرإلوددرؾر إػ ائرٕدد  

افق اوة َو آشقًامة. وهدق مدر َدى إػ وجدقد ٕدامذج ٕهدٔر 

 ظ ي ة ًاًك إػ اشقؼاف َجقا  افْص.

 

 

 

 توطئة
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دامى وٓ ادحدثون ظذ تًريف اصىالحي واحد فِجِّة, مل  َُ يتٍق ٕحاتْا اف

 ويُّن حك رؤية افْحاة افَدامى فِجِّة ذم ادماهغ:

 االجتاه األول: اجتاه اإلفادَ:

منن اجلِّنة  وأصحاب هذا آدماه من افْحاة ٓ يٍرؿون بغ اجلِّة وافُالم؛ ؾُل  

ن افُُوت ظِٔه  ويٖ ي ظذ رأس هذا آدماه شٔوويه افنذي وافُال ُُ ا سح م ئٍد مًًْى تاما

هنن  وافزخمؼني  ت 193مل يٍرق بغ اجلِّة وافُالم ذم ـتابه, وتوًنه ابنن جْني  ت 

ومنن ثنم تنٖ ي تًريٍنات  هنن  ذم ذحنه فٍِّهنل 341هن  وابنن يًنٔش  ت 815

 ـأ ي: أصحاب هذا آدماه فِجِّة

 "َمر ائِّر7 ؾٓل ـؾ ـالم مٍٔ  ماقَؾ عٍْاف  "هد(: 263ْل )ت اعـ ج

"ائِّر ـؾ ـالم ماقَؾ ؿرةؿ عٍْاف "هد(: 342اعـ ئًش )ت 

 االجتاه الثانٌ: اجتاه اإلسناد:

وأصحاب هذا آدمناه يٍرؿنون بنغ اجلِّنة وافُنالم, وينرون أن بٔنْٓا ظّوًمنا 

ذا ـان افُالم ٓ يىِق إٓ ظذ افساـٔب افٌِوية وخهوًصا؛ ؾاجلِّة أظمُّ من افُالم؛ ؾ٘

افتي تٍٔد ؾائدًة تامًة سحُن افُُوت ظِٔٓا؛ ؾ٘ن اجلِّة ٓ ُينسط ؾٔٓا هذا افؼنط ظْند 

ل ظِٔه فِحُم ظذ افساـٔب بٖٕه مجنل  هنو وجنود  -أصحاب هذا آدماه؛ ؾُل ما ُيًوَّ

ق ؾائدًة سحُن افُُوت ظِٔٓنا ََّ ظْك اإلشْاد, وٓ يِتٍت بًد ذفك إػ هذا اإلشْاد أح

                                                           

 - ادَقو  "ائِّر مر حياـ افاُقت ظِٔف و جت  عف افٍرة ة فِّخرض  "هد(:  352ادزد )ت ومـ ذفؽ ًًنيػ    

اعدـ افَدٔؿ )ت   9/943 جدد :م9646/  هد9266 افَرهنة – 3 ط –حمّ  ظب  اخلرفؼ ظؤّر  حتَٔؼ/ –ادزد 

  ود/ َمحد  اظقْك عف/ حمّ  ظب  افَردر افٍرودع –اعـ افَٔؿ ائقزير  - ع اةع افٍقاة  "ائِّر ـالٌم ؿرةؿ ًرم عٍْاف "هد(: 429

.29/ 2: جدم3002هد / 9434عروت  – د.ط  – ادُقبر افًكير فِىبرظر وافْؼ  –ظقض َعق افنبرب 

 :م9643افُقيد   -د.ط  -دار افُقد  افثَرؾٔدر   -ؾرةز ؾررس  /حتَٔؼ –َعق افٍقو ظثامن عـ جْل ادق ع افْحقي  -ا فِّع دم افًنعٔر   

. 33 د

. 9/55جد : ةافَرهن  - د.تد.ط / –ادْرير  - مقؾؼ اف يـ ئًش عـ ظعَعق افبَر   - ذح ادٍهؾ 
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وابنن هننام   ت  هنن 353أم مل سحَق  ويسبع ظذ رأس هنذا آدمناه افنرت  ت 

 عدغ إشدْردير فًالؿدر ٕحدقي مهدىِو َو  ْرظل ًًبر"إذ ائِّر ظْ ه   هن 133

 وافُدالم افُدالم مدـ َظدؿ ؾٓدل وف فؽ  ًقؿ مل َم هبر افٍرة ة  تك  وؾًؾ اشؿ َو اشّغ

 "مْٓر خصَ

وؿد ترتب ظذ ظدم حتديد مٍٓوم واضح فِجِّة ـثٌر من اخلنال  بنغ افْحناة ذم 

أثْاء حتديدهم فِوطائف افْحوية اخلاصة بوًض افساـٔب ذم افْص, ومن ذفك اخلنال  

 ؾٍدل 7مبقد َ افؼدط اشدؿ وؿدع إذاافدائر بغ افْحاة حول حتديدهم خز اشم افؼط, 

 :آرا  ,ال,ر ظْ هؿ خزه

 وائقاب افؼط مجِقل َن َح هر  ًً  .اخلز مهر رم

 اخلز هل ائقاب مجِر َن ,رٕٔٓر. 

 اخلز هل افؼط مجِر َن ,رفثٓر. 

                                                           

وافٍنق عغ افُالم وائِّر َن ائِّر مر ًوّـ اإلشْرد إ ع شقا  ـرٕ  مَهدقدة فد ا ر َو ٓ ـرئِّدر يَقل افنيض:  

افقل هل خز ادبق َ وشرةن مر ذـن مـ ائّؾ... وافُالم مر ًوّـ اإلشْرد إ ع وـرن مَهقًدا ف اًف7 ؾُؾص ـالم مجِر وٓ 

 : هدد9290شدْر  –فبْدرن ظدـ افىبًدر افًثامٕٔدر  –دار افُقد  افًِّٔدر   عدروت   - افنيض ظذ افُرؾٔر ]ذح يًُْس

[9/5جد

افُالم هق افَقل ادٍٔ  عرفَه   واددناد عردٍٔد  مدر دلك ظدذ مًْدك ويٍهؾ اعـ هنرم ـالم افنيض ويزي ه ووقًحر ؾَٔقل:   

ؾرظِف ـَرم زي  وادبق َ وخزه ـزي  ؿرم  ومر ـدرن عّْزفدر َحد مهر ٕحدق: حياـ افاُقت ظِٔف وائِّر ظبررة ظـ افًٍؾ و

ُُضَب افِصص  وَؿرةؿ افزي ان  وـرن زيٌ  ؿرةاًم وطْْقف ؿرةاًم. وهب ا ييٓن فؽ َهنام فٔار عّسادؾغ ـام يققمهف ـثر مدـ افْدرس 

ِر  وافهدقاب َهندر َظدؿ مْدف7 إذ ذضدف ؾٕ٘ف عً  َن ؾنغ مـ ح  افُالم ؿرل: وياّك مج 7وهق طرهن ؿقل  رح  ادٍهؾ

مٌْل اإلؾردة عخالؾٓر  وهل ا ًآًّؿ يَقفقن مجِر افؼط  مجِر ائقاب  مجِر افهِر  وـؾ ذفؽ فٔس مًٍٔ ا ؾِٔس عُالم

ّد  مُقبر ومىبًر حم –حتَٔؼ حمّ  حمٔل اف يـ ظب  احلّٔ   –دار إحٔر  افُق  افًنعٔر احلِبل ذـره   -اعـ هنرم  –افِبٔ  

 [429/ 3: جدظع  بٔو ووف ه عرفَرهنة

دمندؼ   - 9ط  -عدـ ـثدر  ادار  -مرزن ادبدررك /حتَٔؼ: د -اعـ هنرم   – )مـ( افؼضٔردرشرفر ادبرحث ادنؤر ادقًَِر ع (2)

 ظبررة ظـ منـ  مـ ـِّقغ َشْ ت إحد امهر إػ إخددن"عٖهنر ودم ه ا افه د يًنف ائنجرين ائِّر  20م:  د9654

ظع عـ  -افقًنيٍرت  "شقا  َؾرد ـَقفؽ: زيٌ  ؿرةؿ   َو مل يٍ  ـَقفؽ: إن يُنمْل7 ؾٕ٘ف مجِر ٓ ًٍٔد  إٓ عً  جمل  جقاب

 54 د :هد9493عروت   –د.ط   –دار افُق  افًِّٔر  -حمّ  ائنجرين 
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 مًْدك حت ي  دم آراةٓؿ وًبريـ  مْىَِر ؿ اخقالف هق  ٕنى ؾٔام اخلالف وشب ... 

  عٔدْٓؿ ؾدٔام اخلالف فزال 7ؾًِقا فق وهؿ ظِٔف يقٍَقا ومل  مٍٓقمٓر حي دوا مل ؾٓؿ 7ائِّر

 ينبٓف مر َو اإلمجرع وفَررعقا

 
أن اجلِّة مل تُن هي َٕىنة افوندء ذم  -ويتوح فِوحث من خالل هذا آختال    

دراشة افْحاة افًرب افَدامى, وأهنم مل يرـزوا ظذ دراشة اجلِّة بَندر منا رـنزوا ظنذ 

 دراشة تراـٔوٓا ادختٍِة  

رهغ افادرعَغ7 ٕمهٔدقٓام دم ًٍُٔدؽ ائِّدر وافبحث َمٔدُؾ إػ ائّدع عدغ آجتد

افد ي يقامصدك مدع مدْٓ  ائّدع وحتِِٔٓر ودراشقٓر7 ؾواًل ظـ ذفؽ ؾٕ٘دف اددْٓ  

اف راشرت افْهٔر وافٌِقير احل يثر افقل ًْين إػ افْص ـرماًل عرظقبرره وحد ة افقحِٔدؾ. 

ي  تثؾ حجن افزاويدر وه ا ٓ يًْل َن ٕحق افْص ياقٌْل ع وره ظـ ائِّر7 ؾٓل عال ر

ِّ  حمدؾ افُِّدر عرظقبررهدر َ دٌن وحد ة  دم ًُقيـ هُِٔف وعْرةف ادقامشؽ. ؾرئِّر ح

در7 ؾد٘ن ائِّدر  حتِٔؾ7 عًّْك َٕف إذا ـرٕ  افُِّر هل َ ٌن وح ة يُّـ حتِِٔٓر ٕحقيًّ

ًّٔر7 ؾْحق افْص مـ ,ؿك يْىِؼ مـ ٕحق ائِّر. َؽَ ْت َ ٌن وح ة يُّـ حتِِٔٓر ٕه

افتَْٔا مع بًض افْحاة ادحدثغ ٕجد إشتاذ ظوناس حُنن ينْصُّ ظنذ  وإذا

رضورة أن يُون فِجِّة ـٔان مُتَل مًْوي؛ ؾ٘ذا ـان ادرـب اإلشنْادي شنواء 

ٔاا يّثل ظًْكا ذم ترـٔنب فٌنوي أضنول؛ ؾٕ٘نه ٓ يُنّى مجِنة,  ٔاا أو ؾًِ ـان اشّ

ـِّقدغ َو َـثدن وفدف  وافُالم َو ائِّر هق مر ًنـد  مدـ"ويَول مٗـًدا ذفك: 

 "مًْك مٍٔ  ماقَؾ

                                                           

45 د  رشرفر ادبرحث ادنؤر ادقًَِر ب)مـ( افؼضٔر 

اصسط دم ائِّر تدرم افٍرة ة إٓ َٕدف  در هل ا ادْٓ  اف ي جيّع عغ آجترهغ  ظْ  اعـ جْل اف ي وإْن وؿ  ٓحظ افبحث عقا

و ٓ ع  فُؾ واح  مدـ هدرًغ ائِّقدغ ) يًْدل آشدّٔر وافًٍِٔدر ( إذا  "يَقل دم افِّع:  شّك اإلشْرد افقاؿع خًزا مجِر

 وهدل  ظْدف خدز عًد ه وائِّر عرٓعق ا  منؾقع ؾزي  7َخقه ؿرم زي  ًَقل مْٓرا ظـ مبق َ مـ وّر يًقد إفٔف. وؿً  خزً 

اعـ ئًش و ـ فؽ ؾًؾ  [34 د افِّع دم افًنعٔر] "زي  ظذ ظرة ة واهلر  َخقه وافٍرظؾ ؿرم ؾرفًٍؾ وؾرظؾ ؾًؾ مـ منـبر

ًهر ائِّر مدـ تدرم ادبقد َ وؿًد  ا و ؾ٘ذا مل يُـ دم ائِّر ذـن ينعىٓر عردبق َ حقك ًهر خزً "هد(7 إذ يَقل: 342)ت 

[ .56/ 9]ذح ادٍهؾ جد "ا ظْف ائِّر َجْبٔر مـ ادبق َ و ٓ ًُقن خزً 

92  3/ 4جد :افَرهنة –د.ت  -3ط  -دار ادًررف  -ظبرس حاـ  - افْحق افقادم 
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ويتوح من ذفك أن إشتاذ ظواس حُن من إٔهنار آدمناه إول؛ إذ إٕنه   

يرـز ظذ ظْك اإلؾادة افتي سحُن افُُوت ظِٔٓا بافُْوة فِجِّة وافُنالم  وذم 

افوؿت ٍُٕه ٕجد صٔخ ادحََغ  ظود افُالم هارون يذهب مذهب افرت و ابنن 

 هنام

ويهاد  افواحث تًريٍات فِجِّة ذم افًك احلديث؛ ـتًريٍي إشنتاذين 

ائِّر هل َؿدؾ  ":إبراهٔم إٔٔس  إبراهٔم إٔٔس ومٓدي ادخزومي؛ يَول افدـتور

ؿ ر مـ افُالم ئٍ  افارمع مًًْك ماقَاًل عٍْاف شقا  ًنـ  ه ا افَ ر مـ ـِّدر 

افهدقرة ":أن اجلِّنة هني  , بٔنْا ينرى افندـتور ادخزومني"واح ة َو َـدثن

افٍِئر افهٌنى فُِالم ادٍٔد  دم َي فٌر مـ افٌِرت  و هدل ادنـد  افد ي يبدغ 

ٍ  َجزاؤهر دم ذهْف  ,ؿ هل افقشدِٔر افقدل ادقُِؿ عف َن  قرة ذهْٔر ـرٕ  ؿ  ًٖفك 

 "ًَْؾ مر جرل دم ذهـ ادقُِؿ إػ ذهـ افادرمع

ا من مْٓج فُإٔات ومن افدارشغ أيًوا من ظرَّ  اجلِّة ت ًَ ٔاا؛ مْىِ ا ٕه ًٍ ًري

افْص؛ ومْٓم افدـتور مهىٍى محٔدة افذي رـز ذم تًريٍه فِجِّة ظنذ ظالؿنات 

ائِّدر  "افربط وآرتواط داخل افْص, وأهنا وحدة من وحندات افنْص يَنول: 

وح ة ًنـٔبٔر ًدٗدي مًددْك دٓفٔددًّر واحددً ا  و اشدقَالهلر ؾُدنة ٕادبٔر حتُّٓدر 

 "ٓرًبرط و افنعط و إٍٓهرل دم افأدرقظالؿرت ا

وتًريف افدـتور محٔدة أدقُّ افتًريٍات افُنابَة؛ ٕينًرا دالءمتنه فِدراشنات 

  افُِإٔة احلديثة

وٓ صك أن آختال  ذم تًريف اجلِّة ؿد إًُس ظذ إمُإٔة حتديد أبًناد 

ٔاا ظْد حماوفة حاجلِّة؛ من حٔث اف ك اجلّنل ذم نوداية وافْٓاية  وييٓر ذفك جِ

                                                           

. 32 :  دهد9266افَرهنة   –رٕٔر افىبًر افث –مُقبر اخلرٕجل  - ظب  افاالم هررون - إين : إشرفٔ  اإلٕنرةٔر 
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945 . 
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ٕصٍّ ما  ؾٖصحاب آدماه افذين اظتّندوا ظنذ اإلؾنادة ؾِنم يٍرؿنوا بنغ اجلِّنة 

ٕجدهم يربىون ذم حتديد أبًاد اجلِّة بغ افؤْة افسـٔؤة وادًْى؛ ؾَند  -وافُالم 

 ا وهنايتٓنا  ؾن٘ذا مل ينتم ادًْنى جًِوا إمتام ادًْى هو مًٔار اجلِّة ؾٔه سحندد بندؤه

ا فوًض افيرو   ًَ ٓ تُّى افؤْة افسـٔؤة مجِة, وهذا ادًْى يتحَق بهٍة تامة وؾ

 درجة إٓتواه ظْد مُتَول افْص   ادُتوى افثَاذم  -إخرى وهي:  افُٔاق 

فذا ؾَد تُون افؤْة افسـٔؤة مجِة ذم شٔاق ما وٓ تًند مجِنة ذم شنٔاق .خنر  

افُٔاق هو ما يُّى بن افُٔاق افٌِوي , وهو يًتّد ظذ ظْنا  فٌوينة ذم  وهذا

 "ويدٌؾ فِّهدِغ"افْص من ذـر مجِة شابَة أو ٓحَة  وظذ شؤل ادثال ؾجِّة 

تًد مجِة إذا ؿِٔت ذم شٔاق افتٓديد وافوظٔد وافنوىش بادُنِّغ, أمنا ذم افُنٔاق 

ن هنذا ادًْنى فنٔس منراًدا ظنذ افَر.ين؛ ؾ٘هنا ٓ يُّنن أن تُنون مجِنة أبنًدا؛ ٕ

اإلضالق؛ ٕٕه فه تُِّة أخرى توضحه ذم افْص افَر.ين وهي ؿوفه تًناػ:    

         

ا أصحاب آدماه أخر افذين اظتّدوا ظذ اإلشنْاد, وؾرؿنوا بنغ اجلِّنة  أمَّ

افؤْة افسـٔؤة مُتٍغ بافًالؿة افْحوية وافُالم؛ ؾَد حددوا أبًاد اجلِّة ذم ضوء 

افَائّة بغ ظْا  افؤْة افٌِوية, وحكوها ذم افًالؿة اإلشْادية, ومنن ثنم ؿنال 

 ائِّر مر ًوّـ اإلشْرد إ ع شقا  َـرٕ  مَهقدة ف ا ر َم ٓافرت: 

ٔاا وحاوفْا حتديد أبًناد اجلّنل  ويزداد إمر وضوًحا إذا أخذٕا ّٕوذًجا تىؤَ

 ؾٔه  وفُٔن افّْوذج هو ؿوفه تًاػ:

                                   

                                     

    

                                                           

[2]ادرظقن: 

5/ 9جد :هد9290شْر  فبْرن ظـ افىبًر افًثامٕٔر  –وت دار افُق  افًِّٔر   عر  - ذح افنيض ظذ افُرؾٔر  

[63 - 62 ]إظناف: 
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ر ظندد اجلّنل ذم أيتنغ نذم مُنٖفة حهنوٕجد افْحنويغ ؿند اختٍِنوا

افُريّتغ؛ إٓ أنَّ افرأي إوجه ؾٔٓا وافذي ئّنل إفٔنه افوحنث هنو  منا رجحنه 

وافقحَٔددؼ َن يَدرل: إن "ذم حاصٔته ظذ ادٌْي؛ إذ يَنول:  -رمحه اهلل  -افنّْي 

ْقا ْق دوفَ ؿقفف ًًرػ:  ََ ًك َنى آَمُْقا وا َُ ََْهَؾ اف ِاُبقنَ   إػ ؿقفف  ََنك  ُْ مجِر واح ة   َي

در  وافُدالم افقدرم  عرظقبرر ـقٕف مًسًور7 ؾ٘ن مجِر آظساض ٓ ًُقن إٓ ـالًمر ًرمًّ

وَفُِدـ هْر هق ادجّقع ٓرًبرط عًوف عبًض. وَمر ـؾ واح  مدـ ؿقفدف ًًدرػ: 

ُعقا  ِاُبقَن   وؿقفف ًًرػ:  ـَ ك ُْ قا َي ُٕ ر ـَ رُهؿ عاَِم  َٕ ََٖخْ  7 ؾٓق جدز  ـدالم ٓ ـدالم َؾ

"ًرم

وآختال  حول مٍٓوم اجلِّة ذم افَديم واحلديث ؿد إًُس ظذ افنْص؛ وؿند 

َت إػ ذفك افدـتور أمحد ظٍٍٔي حٔنث يَنول:  ٍَ افَد امك  -إذا ـرٕد  آرا  افْحدرة "افت

ِر ؾ٘ن افْص مل يُـ َشً  حيًّر مـ ائِّر دم ؿ  ًً دت حقل ًًنيػ ائّ –وادح ,غ 

مل حي ث حقك أن َن إًَ  امجدرٌع ظدذ مقودقع "و "ذفؽ7 حٔث ًً دت ًًنيٍرًف

 "ه ا افٍنع ادًندم ائ ي  َو ظذ مٍٓقم افْص

ٔاا ذم افٍُرين افًنر  وافٌنر ؛ ؾَند افْصوآختال  حول تًريف   يودو متجِ

   ما يٖ ي: "ص, ص,ن"بن مْيور ذم مادة ورد ذم فُان افًرب ٓ

ًُؽ افق . ٕصك  :افْص: ٕهص ف ٕهًّ  احل يث رؾ ُٕصك  رؾًف. وـؾص  ر:يْهص َُطٓن ؾَ   . مر 

هدني َي َرؾدع فددف   َٕدصك رجداًل  عـ ديْرر: مر رَيُ  اوؿرل ظّنو  فِحد يث مدـ افزص

ََشَْ . يَرل: ٕصك احل يث إػ ؾالن َي رؾًف  ََٕهْهُقف إ و بٔدر يفٔف. وٕهد  افوـ فؽ 

                                                           

: م3004هدد/9435افَدرهنة  – 4ط  –مُقبدر أداب  –د/ حمّ  إعناهٔؿ ظبردة  -حتِِٔٓر[  –َٕقاظٓر  –ائِّر افًنعٔر ]مُقٕر ر  إين:

 29 - 36 د

   :هدد9202افَدرهنة   –د.ط  –ادىبًدر افبٓٔدر  -افنّْل )ًَل اف يـ َمح  عـ حمّ  افندّْل(  -ادْهػ مـ افُالم ظذ مٌْل اعـ هنرم 

3/994جد

    39:  دم3009افَرهنة  – 9ط  –مُقبر زهنا  افؼق  –د/ َمح  ظٍٍٔل  -ٕحق افْص )إجتره ج ي  دم اف رس افْحقي( 

شُِنِة  –ترمجنة د/ ؾنافح بنن صنؤب افًجّني  –ؾوفٍجإج هايْه من / ودينس ؾٍٔٓٔجنر  –مدخل إػ ظِم افٌِة افْيص  
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ل عدف ُضٌب مدـ افادر ِّّ ُشد َؿل افق  وؽريقف  ,ؿ افْص وَ ؾ  ...رؾًقف جَٔ هر:

 هيع.

إـز  وافْص افققؿٔػ  وافدْص افقًٔدغ  اإلشْرد إػ افنةٔس افْصص : اعـ إظنايب

ظـ ظدع ريض اهلل ظْدف  ؿدرل: إذا عِدغ  ظذ ر  مر  وٕص ـؾ ر  مْقٓره  ودم احل يث

ََْوػ 7َٕصك احِلَرِق  افْار  َهَبر  ًَ  افدْص :ع فؽ اإلدراك وافٌرير. وؿرل إزهني يني  7ؾرف

ومْبِغ َؿهره. وؿهص افنجؾ ؽنيّف إذا اشقَل ظِٔف  ومْف ؿقل   َ ِف مْقٓك إصٔر 

افقد   وٕصص افاْر َي مر دلك طرهُن فٍيٓام ظِٔف مـ إحُرم. وٕصك  افٍَٓر  ٕصص افَنآن

 "فارٕف إذا حنـف  وافْهْهر حتنك افبًر إذا هنض مـ إرض. حنـف. وٕهْص

ورؽم إٔه ٓ توجد دٓفة من افدٓٓت ادًجّٔة افُابَة تدل ظنذ منا تًْٔنه ـِّنة 

ذم افدراشات احلديثة؛ إٓ أن إزهر افزٕاد رأى أن ادًناين افُنابَة ـِٓنا تًنود  "ٕص"

ق  َو َؿهدرهر ويُّدـ َن دٕدرت افدإػ جرمع واح  هق آرًٍرع  َو هق َطٓدن مُق"

وربا يُون هْنا  صنوه تَنارب "ٕققشؾ عام شبؼ دم ؾٓؿ إجنا  افْص دم آ ىالح

  Texte, Textبغ افدٓفة افٌِوية افًربٔة فُِّة ٕنص, ومنا يَابِٓنا ذم افٌِنات إوربٔنة

ًّْنى ب Texere ادننتَة بندورها منن " Tissu " بًّْنى افُْنج "Textus " نتَتغ مناد

, وهنو ادًْنى ٍُٕنه ادتونّن ذم افٌاينة وآـنتال ذم افهنْع بِنوغ  وافُْج هو ُٕج

     "ن, ص, ص"افدٓٓت افتي أوردها ابن مْيور حتت مادة 

ومن افدٓفة افٌِوية افُابَة يُّْْا أن ُٕنتّد ادًْنى آصنىالحي فِنْص, وإن 

افتحديند آصنىالحي ـان هْا  خالٌ  بنغ افُِنإٔغ وافدارشنغ ادحندثغ حنول 

؛ ٕهنا توندو مِتَٔنة ؾنٔا بْٔٓنا ذم فِْص, وافوحث ذم ؽًْى ظن ظرض تِك افتًريٍات

 ظدة َٕاط؛ مْٓا آتهال, وافًّومٔة افٌِوية وافدٓفٔة  

وظدم اتٍاق افُِإٔغ ظذ مًْى اصىالحي واحد فِْص يٗـد تٍاوت آدماهنات 

تٍِة افتي تًامِت منع افنْص دراشنًة وحتِنٔاًل؛ وآهتامات بغ ٕيريات افُِإٔغ ادخ
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 افُِإٔغ حول تًر  افْص؛ وذفك ذم ـتابه  ٕحو افْص    ادماه جديند ؾَد ظرض افدـتور أمحد ظٍٍٔي هلذا اخلال  بغ   1 

    13  23ذم افدرس افْحوي  صن 
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ؾًذ شؤل ادثال ٕجد هافٔداي وؾان ديك هينتان بافوشنائل افٌِوينة ادحدثنة فِتاشنك 

وإُٓجام  افروابط وافسابط  داخل افْص, وذفك مع تٍاوت بٔنْٓا ذم تٍهنٔل هاتنه 

اخنل افنْص افروابط؛ حٔث رـز هافٔداي ظنذ وشنائل آتُناق افٌِوينة وافْحوينة د

آتُناق ادًجّني , ومنا  افوصنل  احلذ    آشتودال  وحكها ذم  اإلحافة 

مه هافٔداي من وشائل دٓفٔة ومًجّٔة اختزفه دايك ذم اجلإب ا افدٓيل ؾَط    ؿدَّ

ويِخص إشتاذ حمّد خىا  افٍرق بغ آدماهغ افُابَغ ذم أن هافٔداي ورؿٔنة 

ا؛ فتّٔٔزه ظن افال ٕص أمنا  حُن بحثا ظن اخلهائص افتي دمًل من ادًىى افٌِوي ٕها

ؾان ديك ؾَد أراد تٖشٔس فُإٔات فِخىاب تتجاوز إٔحاء اجلِّنة فوْناء ٕحنو فِنْص 

هيتم باجلإوغ افدٓيل وافتداويل مما يُّْْا من تٍُر بْٔات ٕهٔة مثل: موضوع اخلىناب 

    وافؤْة افُِٔة

تًور افدـتور صنالح  ظذ حد    ْوٌي أن يُون ي وافتًريف آصىالحي فِْص

م  فف دم افبحقث افبْٔقير وافادّٔٔقفقجٔر مُتًّدا من  ول ؾ مجِر ادَررعرت افقل ؿ ِّ

احل يثر دون آـقٍر  عرفقح ي ات افٌِقير ادبرذة7 ٕهنر ًَقكد ظدذ مناظدرة َشدِقب 

ول افنْص هنو تًرينف ويرى أن أدق افتًريٍات افتي متحورت حن .واح  فِخىرب

 جوفٔا ـريُتٍٔا؛ ٕٕه ظذ تنابُه ؿد طٍر باهتام خاص من ِؿول افدارشغ وافُِإٔغ 

وجوفٔا ـريُتٍٔا ترؾض ذم تًريٍٓا فِْص افْير إػ طاهره ؾَط, وتًّل ظذ تٖـٔد 

افدْص َـثدن مدـ جمدند افًالؿات ادتداخِة واجلوإب ادتنابُة فِْص  ـا أهنا ترى أن 

هبدر ظدذ  َو ؿقل7 إذ إٕف مقوقع فً ي  مـ ادامرشرت افأّٔقفقجٔر افقدل يًقد ص خىرب 

 َشرس َهنر طرهنة ظز فٌقي
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وـنا أورده  -ومن ثم ؾ٘ن افتًريف آصنىالحي فِنْص ظْند جوفٔنا ـريُنتٍٔا 

جٓرز ظز فٌقي ئً  ًقزيع ٕيرم افٌِر عُنػ افًالؿدر "هو :   افدـتور صالح ؾول 

فققا ِٔر منًرا إػ عٔرٕرت مبرذة ًنعىٓر عٖٕامط خمقٍِر مـ إؿقال افارعَر عغ افُِامت ا

 وادقزامْر مًٓر  وافْص ف فؽ إٕام هق ظِّٔر إٕقرجٔر7 ممر يًْل َمنيـ:

ظالؿقف عرفٌِر افقل يقّقؿع ؾٔٓر ًهبو مـ ؿبٔدؾ إظدردة افققزيدع  -9

  عَّقٓت ٕن يًرف 7)ظـ ضنيؼ افقٍُٔؽ وإظردة افبْر ( ممر جيًِف  رحًلر

 مْىَٔر وريرؤر َـثن مـ  الحٔر ادَقٓت افكؾر فف.

يّثؾ افْص ظِّٔر اشدقب ال مدـ ٕهدقص َخدنى7 َي: ظِّٔدر  -2

(7 ؾٍل ؾور  افْص ًقَرضع َؿدقال ظ يد ة Inter Textualiteًْرص

مٖخقذة مـ ٕهقص َخنى ممر جيًؾ عًوٓر يَقم عقحٔٔ  افدبًض أخدن 

 "وَٕوف

 إد  خيوع ذم ترـٔوه افْص ٔا ـريُتٍٔا بوضوح أنأدرـت جوف ومن ثم ؾَد

 افياهر واخلٍي فَوإغ افوجود وافًدم, واشتٍادت ذم ذفك با ؿرأته فُإط وهٌٔل

ٓ تْحوس  إد  إػ ؿؤة ـزى, افْص فتؾحوَّ  ؛ةومارـس وفْٔغ وافوجوديغ ظامَّ 

 وضوط افوحدات ذم وصف افيواهر إشِوبٔة وٓ تَتك ظذ اشتخراج افثْائٔات

افوحث ذم  من موضوع تنُِه إػ افْص بل حتول بحثٓا ذم بْٔة ؛وافوطائف افٍرظٔة

ماهٔته دون افتخع ظن حووره ادادي ادحُوس

نا .خنر  ًٍ وبافرؽم من دؿة تًريف جوفٔا ـريُتٍٔا فِْص إٓ أن افوحث شٔتوْى تًري

افِىٔف افنذي ينرى أن افنْص  فِْص أٓ وهو تًريف أشتاذٕا افدـتور حمّد محاشة ظود

رشرفر فٌقير ًنٌؾ حًٔزا مًًْٔر7 ؾٔٓر ج يِر حمُّر مودٍقرة مدـ ادٍدندات "ظوارة ظن 

ر عرفْص ٍٕاف ُّٔنز "وافبْٔر افْحقير  وه ه ائ يِر ادوٍقرة ًٗفػ شٔرًؿر خر ًّ ورسُّ مت
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ْص  وهو منا افتًريف افُابق يُّن ذم ظدم إؽٍافه فِتٍاظالت افْحوية احلادثة داخل اف

ا ب٘ذن اهلل  ًَ  شٔتم بٔإه ٓح

ًًنيػ افْص مثؾ ـؾ ًًنيػ  َمٌن  ً 7 فقً د مًرير ه ا "ومما شوق يتوح أن 

افقًنيػ وم اخِف ومْىَِرًف  وًً د إصُرل وادقاؿع وافٌريرت افقل ًققاؾن دم مر ٕىِؼ 

             "ظِٔف اشؿ ]ٕص[

 اجلِّة وافْص إػ وجود ظدة أوجه وؿد أدى هذا آختال  ذم افتًريف بغ

من آتٍاق وآختال  بغ ٕحو اجلِّة وٕحو افْص رصدها افدـتور متام حُان؛ 

 حٔث رأى أن هْا  صٍات يتُم هبا ٕحو اجلِّة وحده وهي : 

م ظذ افٌِة افٍهٔحة, وظذ رؽم آظسا  آضِّنادن  3 َُ , ومًْاه أن افَاظدة ح

ا بافٍهاحة فِنذوذ ييل افنا  ذ صاذا

, وتًْي أن افَاظدة شابَة ظذ افْص, وأهنا مًٔار فِهواب واخلىٖ ادًٔرريرن  2

 يْوٌي أن ُيراظى ظْد إرادة افَول 

, ومًْاه أن افَاظدة افْحوية صادؿة ظذ ما ؿٔل من ؿول, وما اإلضالقن  1

ُٔنَال من بًد؛ ؾٓي احلُم افذي يرد إفٔه افُالم ـِه   ش

افًالؿات ظذ حدود اجلِّة افواحدة؛ ؾال يتخىاها إٓ  ذم بحث آؿقهررن  4

ظْد اإلرضاب أو آشتدرا  أو افًىف وما ينوه ذفك

وٕحو افْص يْٖى ظن هذه افهٍات إربع ـِٓا  ؾٓو ؾٔا يتًِق بآض راد     

يًس  بادٗذات إشِوبٔة, وهي تكؾات خاصة يِجٖ إفٔٓا مْنئ افْص؛ فّٔٔزه 

فٔثر هبا إتواه ادتَِي  وهو أبًد ما يُون ظن ادًٔارية واإلضالق؛ ٕٕه  ظن ؽره أو

إٓ بًد أن يْنٖ افْص ويُتّل  وـذفك يتجاوز ٕحو ٕحو تىؤَي ٓ يٖ ي دوره 

ا ـان ضوفه,  افْص افًالؿات داخل حدود اجلِّة افواحدة إػ أجزاء افْص ـِه أيا

ا هلا   ًً  حمِاًل إياها ومتتو
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ا شوق هْا  صٍات ختص ٕحو افْص وحده وٓ تًْي ٕحو اجلِّة وذم مَابل م

ذم رء, وهي مخُة من ادًاير افُوًة فِْص: افَهد, وافتْاص, ورظاية ادوؿف 

  ادَامٔة , واإلظالمٔة, وافَوول   

افنذي يًند ظالؿنة  افادبؽ: و اجلِّة وٕحو افْص ذم صٍتغ مهناويتٍق آثْان ٕح

ختهاص وافتالزم وادىابَة وظود افوّر ومنا صنابه ذفنك  فٍئة تنّل آؾتَار وآ

وهو ظالؿة ذم ادًْنى بنغ ادتونامغ دمًنل أحندمها ؽنر ٕناٍب ذم افٍٓنم ظنن  احلبؽو

 أخر

ومن اجلدير بافذـر أن آختال  افواضح بغ ٕحو اجلِّة وٕحو افْص, ٓ يستنب 

ن وؿواظد ٕحو اجلِّنة متثنل جنزًءا ظِٔه إمُان إؽْاء أحدمها ظن أخر؛ بل مها يتُامال

ًٔا ؽر ؿِٔل يْوْي ظِٔه ٕحو افْص   أشاش

رشرفر مقجٓر مـ ادْند  إػ ادقَِدل "ظرَّ  افدـتور شًد مهِوح اخلىاب بٖٕه 

ًاقخ م ؾٔٓر ٍٕس افنٍنة افٌِقير ادنسـر عْٔٓام  ويَقيض ذفؽ َن يُدقن ـالمهدر 

ؿرت افهقًٔر  وافكؾٔر  وافْحقيدر  واف ٓفٔدر ظذ ظِؿ عّجّقظر إٕامط وافًال

ن ٕيرم افٌِر ]َي افنٍنة[ ادنسـر وهد ا افْيدرم يِبدل مقىِبدرت ظِّٔدر  ًُُقِّ افقل 

آًهرل عغ َؾناد ائامظر افٌِقير وًقنُؾ ظالؿرًف مـ خالل ممررشقٓؿ ـرؾر َفقان 

 "حٔر ؿ افْنرط افٍندي وآجقامظل دم

خلىاب إػ ظْكي افٌِة وافُالم؛ ؾافٌِة ظّوًما ٕيام من وتًود جذور مهىِح ا

افرموز يُتًِّٓا افٍرد فِتًور ظن أؽراضه, وافُنالم إٕجناز فٌنوي ؾنردي يتوجنه بنه 
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ه رشنافة  ند  ًَ ادتُِم إػ صخص أخر ُيدظى ادخاضب , ومن هْا توفد مهىِح اخلىاب بِ

 فٌوية يوثُّٓا ادتُِم إػ ادخاضب 

 اخلىرب وافْص مقً دة7 ؾْٓرك مـ ينى َهندام ر  واحد   َو افًالؿر عغ"و 

ينى َن افْص َظؿ مـ اخلىرب  وهق افقهقر اف ي َداؾع ظْدف. ـدام َن هْدرك َمدـ 

 "ينى َن اخلىرب َصّؾ مـ افْص  وٕج  حمّ  مٍقرح ممـ يْقك هل ا افىنح

ون بنغ رسد[ ٓ يٍرؿننوـان أؽِب افؤْويغ ]وخاصًة جْٔٔنت ذم جمنال حتِٔنل افن

اخلىاب وافْص افرسديغ ويًتزوهنا صًٔئا واحًدا؛ ٕهنم ـإوا يرـنزون اهنتامٓم ظنذ 

 افُوًد افْحوي أو ما سحدد رسدية افًّل افرسدي ومل يُوٕوا هيتّون بافوًد افدٓيل 

ذم ادَاربنات  -منن وجٓنة ٕينر افوحنث  –ومن ثم ؾ٘ن مْوع اخلِط وآضىراب 

مرجًه إػ اخلِط بنغ مٍٓنومي  –ة من بًض افواحثغ وافدارشغ افْهٔة افًربٔة ادَدم

افْص واخلىاب ذم أثْاء افتًرض إػ دراشة أحدمها؛ ؾٓا وإن ـإا متَاربغ إٓ أن هْا  

 بًض آختالؾات وافُات ادّٔزة دالمح أحدمها ظن أخر 

ق بنول ريُنور بنغ افنْص واخلىناب؛ ؾنرأى أن  ف افدْص خىدرب َ,بققد"وؿد ؾرَّ

أظم من اخلىاب؛ ٕن افْص يًدُّ حافنة  –من وجٓة ٕير افوحث  -  وافْص  "افُقرعر

ظْد مر يٖخد  افدْص "تُُغ فِخىاب وتُجٔل فه؛ ـي ئًش إػ أضول ؾسة ممُْة  و

مُرن افُالم حي ث ر  مر مٓؿ دم ًبدردل افُدالم7 يُدقن ـدؾ مدـ ادقُِّدغ حدرًُضا 

 دحدٔط  وافقشدط افيدندم فِخىدرب ـد فؽ  عرفْابر فمخن  وـ فؽ يُدقن افقودع ا

ًّٓ ترًمر إٓ مَررٕدر هبد ا افقشدط افيدندم فِخىدرب واإلحرفدر ظدذ  وٓ يُقن اخلىرب دا

 –افقاؿع هل دم افْٓرير ظذ ه ا افقاؿع اف ي يُّـ َن ُينرر إفٔف حقل ادقُِّدغ  حدقل 
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وف افزمرن وادُرن  إحلرح اخلىرب ٍٕاف... وًآؿ َشام  اإلصررة  طن –إذا جرز افقًبر 

وامةن ادقُِّغ  َزمْر إؾًرل  وظّقًمدر ـدؾ افَدناةـ اإلصدررير وائٓرريدر دم ًثبٔد  

    "اخلىرب دم افقاؿع افيندم ادحٔط ع٘حلرح اخلىرب

افرشنافة[؛  –افُامع/ ادخاَضب  –ومن ثم؛ إذا ـان اخلىاب يرـز حوور ]ادتُِم 

كي افُنوك واحلونك ن]افنْص[ ومندى تنوؾر ظْنؾ٘ن افْص يرـز ذم ادَام إول ظذ 

بداخِه, وادتُِم ذم اخلىاب يتحنول إػ مْنتج فِنْص, ـنا يتحنول افُنامع إػ متِنقٍّ 

 –ادتُِم وافُنامع  –فِْص؛ ويْوٌي أٓ تًرض افدراشات وإبحاث افْهٔة ٕحدمها 

افتني رأى إٓ بَدر ما يوصِْا إػ افتًر  ظذ ؿهدية مْنتج افنْص, وتَؤِنة ادتَِني, و

ًٓ وهو مهىِح ]افتداوفٔة[  ا حتت مهىِح أـثر صّو ًً  افوحث أن جيًّٓا م

وؿد ٕوه .فن دوجالس إػ ما يًنسى اخلىناب ظْندما يتحنول إػ ٕنص؛ إذ يَنول: 

 –ؾٕ٘ف يىنح جرًٕبر شٔرؿف احلقاري إ ع اف ي حيد ص  [؛parole] ظْ مر ُيُق  افَقل"

در  مـ ٕىرق –َيًور حغ يَقم عقًنيٍف  ًً مًرٕٔدف7 ؾًْد مر ُيُقد  افدْص7 ؾٕ٘دف يقخد  ضرع

ًّٔر مر دام مـ ادُّـ َن يَنَه ظ ٌد ؽر حم ود مـ افَنا  ادُّْغ  [,projective] إشَرض

دم ظ د ٓ حم ود مـ افأرؿرت ادُّْر  ومٓدام يُدـ مدـ َمدن7 ؾدرفقاؿع َن هد ه ادادٖفر 

قِ  وإٕام ـُ ًٓ هدق خلر ٔر ,َرؾٔر  فٔا  ٕقٔجر ٕن افْص ؿ   ـرمْر ؾٔف. ؾرفْص يًنُض ؿق

مقوقع فّْقذج مًغ مـ آشقٓالك  وعَ ر مر هق مقؿػ َو مَه  وّْل ؾٓق َيًودر 

 –ظذ شبٔؾ ادثدرل  –ماٖفر صُؾ ـام َٕف فٔس دم حرجر إػ َن ُيُق 7 ؾٖحرديث افنشقل 

 هل ٕهقص رصحير  وإن ًُـ ؿ  ؿِٔ  صٍرًهر دم إ ؾ  ,ؿ إقَِ  صٍرًهر ردًحدر مدـ

ر   "افزمـ. واحل يث اف ي ُيَِك صٍرًهر دم يقمْر ُيً ص ٕهًّ

إن  "وـذفك ٓ يُّن ظزل افُنٔاق ظنن اخلىناب أثْناء افتحِٔنل وافدراشنة؛ إذ 

اخلىرب افَرعؾ فٍِٓؿ وافقٖويؾ هق اخلىرب افَرعؾ ٕن ُيقوع دم شدٔرؿف عدردًْك ادحد د 

ر7 إذ ـثًرا مر يُقن ادقَِل َمرم خىرب عأ ًٍ ط فٌِرير ]مدـ حٔدث فٌقدف[ وفُْدف ؿد  شرف
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يقوّـ ؿناةـ ]وامةن َو طنًؾر[ جتًِف ؽرمًور ؽر مٍٓقم ع ون اإلحرضر عأرؿف  ومـ ,ؿ 

ًٓ دم ًقا ِٔر اخلىرب ودم إاجرمف عرٕشدرس ومدر ـدرن ممًُْدر َن  ؾ٘ن فِأرق دوًرا ؾًر

  "يُقن فِخىرب مًًْك فقٓ اإلدرم عأرؿف

َن حمِدؾ اخلىدرب يْبٌدل َن "ىاب ذهب بنراون وينول إػ وٕمهٔة افُٔاق ذم اخل

يٖخ  عًغ آظقبرر افأرق اف ي ييٓن ؾٔف اخلىرب ]وافأرق ف هيام يقنُؾ مدـ اددقُِؿ 

ًٓ دم ًٖويدؾ  –/ افُرً   واداقّع / افَررئ  وافزمرن وادُدرن[7 ٕٕدف يدٗدي دوًرا ؾًدر

 " خمقٍِغ إػ ًٖويِغ خمقٍِغاخلىرب7 عؾ ـثًرا مر يٗدي طٓقر ؿقل واح  دم شٔرؿغ

 

طِت افُِإٔات افٌِوية ؾسًة ضويِة من افزمن تدور حول اجلِّنة وٓ تتًنداها إٓ 

ـرٕ  ائِّر هل اد ى إؿلد افد ي وؿدػ ظْد ه افْحدرة7 ؾِدؿ "ٕادًرا, ومن ثم 

ِّقن ظـ ظىػ ائّؾ َو ظدـ يقْروفقا وح ًة َـز مْٓر7 حقك حغ ـرن افْحرة يقُ

آشق راك َو اإلُضاب.. افخ ـرن مْىَِٓؿ مـ ظالؿر ائِّر افقاح ة عٖخقٓر  ومل 

ر عّهىِو واح  يقخىك مٍٓقم ائِّر ًً ورؽم أن ذفنك "حي ث َن صِّقمهر م

 –ُٔح نؿد َحَرم افْحاة من افتًامل مع افْص وافْير إفٔه ٕيرًة ـِٔة تُتؼ  ظادنه افٍن

ًٔٓم هذا مل خيل من افٍائندة؛ إذ ينرى افندـتور متنام حُنان أن افْحناة ـنإوا إٓ أن صْ

ٕن ًنـٔد  افدْص ادقهدؾ إن شدّو عرشدقْبرط عًدض افودقاعط "موؾَغ ذم ذفنك؛ 

افٍوٍرور عرفْابر فًالؿرت ائّؾ ومًرٕٔٓر ؾام ـدرن هلدؿ َن يقُّْدقا مدـ إخودرع َي 

فْحقير مدـ افقًَٔد  افهدررم7 عدؾ إن ظْك َـز مـ ائِّر دثؾ مر ختوع فف افساـٔ  ا
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 يَع ـؾ مْٓدر دم ظد د ؿِٔدؾ َو ـثدر مدـ ائّدؾ  paragraphs ًَىٔع افْص إػ ؾَن

   "ٓ يُّـ َن خيوع فَرظ ة مـ َي ٕقع.

وظذ ـلٍّ ؾَد ـإت ضّوحات افُِإٔات ؿول افتوصل إػ مرحِة افتحِٔل افْيصن 

ـل ما يُّن أن حتٔل ظِٔه اجلِّة منن متواضًة بل وحمدودة؛ حٔث إهنا اهتّت بدراشة 

إذ إهننا   –اجلِّنة  –ٓ تدظي ؿدرة افذهاب إػ ما هنو أبًند مْٓنا خالل مُوٕاهتا؛ ؾٓي 

أؿل مْىَة يُّن أن يوٌِٓا افتحِٔل؛ ؾا بًد اجلِّة إٓ جمّوظة منن اجلّنل, واختٔنار 

ا  اجلِّة يُون بّثابة ظْٔة دافة ظذ بَٔة اجلّل ذم افْص, ومن ثم ـان ًٓ ظّل افُِاين صؤ

 بًّل من جيري حتِٔاًل إلحدى افًْٔات 

ظدة مْناهج  –وؿد حتُّت ذم افُِإٔات افٌِوية ؿول افتحول من اجلِّة إػ افْص 

 مل خترج ظن إضار اجلِّة خالل ظِّٔة افتحِٔل, وأبرزها: 

ع[, ادْٓج افتوفٔدي افتحوي –ادْٓج افؤْوي  –]ٕيرية افًامل فدى ٕحاتْا افَدامى 

 ويُّن إجياز احلديث ظْٓا ذم أ ي:

 نظريُ العامل

ا ذم ظِم افْحنو دراشنًة وتًَٔنًدا  ـنا أهننا  وؿد فًوت ٕيرية افًامل دوًرا خىًرا وحموريا

صٌِت أذهان ظِاء افْحو من أول وضًه ثم صٌِت افدارشغ ادحدثغ إػ يومْا هنذا  

ومتنًوة؛ حٔنث إن ابنن إٕوناري ظندَّ وبافرؽم من أن مُائل اخلال  بغ افْحاة ـثرة 

رين نمُائل اخلال  افْحوي بغ افوكنيغ وافُنوؾٔغ؛ ؾوٌِنت مائنة وإحندى وظنن

إٓ إٔه مل سحدث اختال  ذم ٕيرية افًامل, أو افًّنل افْحنوي؛ هنذه افْيرينة  ٖفة نمُ

ؾ افقل عْٔ  ظِٔٓر مـ ؿبؾ َ قل افْحق  واشقَنت ؿقاظ ه  وصٌِ  افْحرة مدـ فد ن اخلِٔد

7 عؾ تثِ  هلر ؾِادٍر  ًٓ حقك يقمْر ه ا  ومألت مئرت افُق  افْحقير7 خالًؾر وؾِاٍر  وج ا

 خر ر َؾندت عرفقٖفٔػ
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 .ـؾ مر َوج  آخن افُِّر ظذ وجف خمهقص مـ اإلظدنابوافًامل افْحوي هو 

وـإت بدايات طاهرة افًّل افْحوي حْٔا ٓحظ افْحناة تًاؿنب ظالمنات اإلظنراب 

.خر افُِّة ادًربة؛ ؾحاوفوا افوحنث ظنن شنوب هلنذا افتنٖثر احلنادث بنغ أجنزاء  ظذ

اجلِّة؛ ؾاإلُٕان بىؤًته يْزع إػ افتًِٔل ويِجٖ إػ ربط افينواهر بًونٓا بنوًض منن 

أجل اإلدرا  وافٍٓم  ومن هْا توغ فِْحاة أن افسـٔب افْحوي ذم أي ٕص ما, وفنُٔن 

ًٔا  ا .ف ًً فٍِّردات؛ بل هو ظوارة ظن تنُٔل تًوري متٍاظل ينٗثر افَر.ن افُريم فٔس مج

بًوه ذم بًض ؿول أن يٗثر ذم ادتَِي, وتترسب بنغ ظْنا ه افسـٔؤنة ومونات منن 

افتجاوب وافتًاضف حتى يُون وحدة واحندة حٔوينة متُامِنة فِدٓفنة ظنذ اهلند  

ائنة ظامنل ٕحنوي, ادَهود من افْص  وؿد أورد ظود افَاهر ذم ـتابه  افًوامل ادائة  م

وؿُّٓا ؿُّغ: ظوامل فٍئنة, وأخنرى مًْوينة, يَنول ابنن جْني مؤًْنا شنوب هنذا 

وك مًْقيّ  وظرمؾ فٍيلّ  ظرمؾ افْحقيقن ؿرل وإٕام":افتَُٔم  رمادّببً  يٖيت افًّؾ عًض َن  ِفُرُ

 يقًِدؼ فٍظ مهرحبف مـ رظرريً  يٖيت وعًوف .ؿرةؿ اظّنً  وفٔ  عزي ٍ  ـّنرت 7يهحبف فٍظٍ  ظـ

ـا ؿُم افًوامل افٍِئنة إػ  "آشؿ مقؿع ؿقظفقف افًٍؾ ورؾع عرٓعق ا  ادبق َ ـنؾع عف

فٍئة شاظٔة, وفٍئة ؿٔاشٔة, وـل ؿُم مْٓا يوم ظدًدا من افًوامل 
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 املنهج البنًىٍ:

اد ه  افٌِقي افًِّل اف ي طٓدن دم َورعدر وَمنيُدر دم ع ايدر "وُيَهد بافؤْوية 

ه دم هنرير إرعًْٔٔرت. وهق يد ظق إػ دراشدر افَنن افًؼيـ اد ٔالدي  وًىقر وعِغ َُص ك

     "افٌِر ـْيرم وـبْٔر هلر وجقد شرعؼ فقجقد َجزاةٓر ومُقٕر ر

ر عىنيَر واح ة7 ؾام يَقم عف فٍٔدل شدساوس خيقِدػ "و ًَ افبْٔقير فٔا  مًْٓجر مىب

ك عٔدْٓؿ ـٖوفقيدر افبْٔدقي ظـ عررت  وَفققشر  وؾقـق  وٓـرن7 وفُـ هْرفؽ ادنس

ظذ افقررخيل  وَشبَٔر افٌِر ظذ افقاؿع  وَمهٔدر ًدٖ,ر اددْٓ  دم افْينيدر  وافندُؾ دم 

ومن ثم ؾ٘ن افؤْوية ختتِف ظن ؽرها من ادْناهج افتحِِٔٔنة واإلبداظٔنة    "ادحققى

وطائٍنه منن ٓ تٍْك ظْه هو إظادة بْاء افقنء إلبنراز  "بتُْٔك"ذم ارتواضٓا إشاد 

خالل ظِّٔتغ أشاشٔتغ مها: آؿتىاع, وافسـٔنب؛ أي: اؿتىناع إجنزاء افدافنة ظنذ 

افقء؛ فُِنف ظن ـٍٔٔة ؿٔامٓا بوطائٍٓا, ومدى تٖثرهنا ذم افُنل, ثنم ترـٔنب هنذه 

إجزاء بًد اـتنا  ؿوإغ حرـتٓا ذم ـلٍّ ظووي وحتِٔل افَواظند ادتهنِة ب٘سحاءاهتنا 

   ٍة وإٔيّتٓا ادختِ

 حٔنث syntaxeوؿد أشّٓت افؤْوية بهورة واضحة ذم ظِم افساـٔب / افْحو 

إهنر ؿرم  عقحِٔؾ ائّؾ اداّك عرفقحِٔؾ إػ ادَقمرت ادبدرذة افد ي فدف افٍودؾ دم "

دم ائِّدر  وعدغ  syntagmesإعناز افٍُٔٔر افقل ًْقيؿ ؾٔٓر افًالؿدرت عدغ إرـدرن 

وربنا هنذا منا   "قرؾٔامت ]افكؾٔرت[ ادقجقدة دم إرـدرنافًالؿرت افَرةّر مع اد
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قء ٓـتننا  أجزائنه, نجًل ]روٓن بنارت[ يهنف افًِّٔنة افوْائٔنة بٖهننا حنل افن

وافوصول من خالل حتديد افٍروق افَائّنة بْٔٓنا إػ مًْاهنا ثنم ترـٔونه منرًة أخنرى؛ 

 ػ تًديل ذم افُل فِحٍاظ ظذ خهائهه افتي توضح أن أي تًديل ذم اجلزء يٗدي إ

مما شوق يتوغ أن مْٓج افتحِٔل إػ ادُوٕات ادواذة هو ظّنود افؤْوينة, ويًتّند 

هذا ادْٓج ظذ تَُٔم اجلِّة إػ ؿُّغ رئُٔٔغ, وبًد ذفك يتم تَُٔم ـل جنزء منْٓا 

ؿُّغ, وهُذا حتى ٕهل إػ أصٌر وحدة ٓ يُّن تَُّٔٓا وهني ادنورؾٔم  وييٓنر 

أن هذا ادْٓج ٓ يًتّند ظنذ دراشنة اجلِّنة باظتوارهنا شُِنِة متونامة منن من ذفك 

افُِات؛ بل باظتوارها بْاًء متدرًجا يتُون من ضوَات؛ ـل ضوَة مْٓا حتنت ضوَنة أـنز 

 :مْٓا؛ حتى ٕهل إػ أصٌر ضوَة ٓ يُّن تَُّٔٓا  ـأ ي
 

                           

 َوحك م هبل حبُٔؿ دم افْرس

        ذم افْاس مذهوي حؤُم  

                                                                         

 

ضريَنة اخلنط ادائنل  وٕصحاب هذا ادْٓج ضرائق متًددة ذم افًرض؛ منن أمهٓنا

 افٍاصل بغ ادُوٕات, وضريَة إؿواس, وضريَة افهْاديق, وصجرة افساـٔب 

ا عغ افقحِٔؾ افبْقي وافقحِٔؾ افًنيب7 ؾرفبْٔقيقن يْىَِدقن " وهْرك ؾنٌق ـبٌر ج ًّ

دم ه ا اداققى مـ ائِّر  وُيَىًِّقهنر عرٓظقامد ظذ مبد َ آشدقب ال مدقرؾٔاًم عحاد  

افُالم  َو عرفقجزةر إػ مُقٕرت مق اخِر ـام هق افندٖن ظْد  إمدنئُغ. َمدر ًاِاؾ 

افًنب ؾْٔىَِقن مـ َؿؾ مر ُيقُِؿ عف مٍنًدا ظذ ح ِّ ًًبرهؿ  وهق افًْك اف ي يُّدـ 

َن يٍْند دم افُالم  وع فؽ يقٖـ  افبرحث َٕف وح ة مـ وحد ات افٌِدر ]مدع َٕدف ـدالم 
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ر ه ا؟[ ,ؿ يْين مر هل افًْررص افقل ًاقىٔع َن ًد خؾ مٍٔ [ مثؾ: ـقرب  دم جقاب ]م

ًٓ  وٓ ًٌره ظـ ـقٕف اشاًم واحً ا  "ظِٔف ئًّْر وصام

 املنهج التىلًدٍ التحىيلٌ:

ُيًد هذا ادْٓج من أهم مْاهج افتحِٔل ذم افدرس افٌِوي بًامة وافدرس افْحنوي 

ينٗمن بًادٔنة  -ومُنُي تن –بخاصة ذم افَرن افًؼين؛ إذ ـان مٗشس هنذا ادنْٓج 

افٌِة, ومن هْا بدأ يٍُر ذم وضع ٕيرية صاحلة فُل افٌِات ادُتِّنة حتنى متُنن منن 

 وضع افْيرية افتحوئِة 

وظذ ـلٍّ ؾَد أحدث هذا ادْٓج تٌرات جذرية ذم افُِنإٔات افٌِوينة, وهنذا منا 

ظنذ مُنتوى  ؛ إذواهل ف, ادقوقعجًِه يتّٔز ظن ادْٓج افؤْوي, وذفك ظذ مُتوى 

ادوضوع ـإت افؤْوية ترى أن ادوضوع هنو ]منتن افًونارة[ ظنذ حنغ تنرى افْيرينة 

افتوفٔدية أن ادوضوع هو مًرؾة ادتُِم بىريَة إصدار اجلّل وؾّٓٓنا أو افُنَِٔة  أمنا 

من حٔث اهلد ؛ ـإت افؤْوية هتند  إػ تونٔٔق ظْنا  ادنتن افٌِنوي بتحِِٔنه إػ 

ا  –مُوٕاته ادواذة  ًَ ظذ حغ يرى أصحاب ادْٓج افتوفٔدي افتحنويع أن  –ـا مرَّ شاب

اهلد  هو تًٔغ افَواظد افْحوية افُامْة وراء بْاء اجلّل, وؿد ُظندَّ ذفنك ثنورة فٌوينة 

   ظذ حد  وصف جون شرل 

حتقيدؾ مجِدر إػ َخدنى َو ًنـٔد  إػ آخدن. ومن َثمَّ ؾافْيرية افتحوئِة هي ظِّٔة 

وافَقاظ  افقل ًقحُؿ دم  –افبْٔر افًَّٔر  –ِّر ادحقفر ظْٓر هل مر ُيًنف عرئِّر إ ؾ وائ

حتقيؾ إ ؾ هل افَقاظ  افقحقئِر  وهل ؿقاظ  حتد ف عًدض ظْدررص افبْٔدر افًَّٔدر  َو 

ًَِْٓر مـ مقؿع إػ مقؿع آخن  َو حتقهلر إػ ظْررص خمقٍِر َو ًودٔػ إفٔٓدر ظْدررص ج يد ة  
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ٍٓر إشرشٔر حتقيؾ افبْٔر افًَّٔر آؾساودٔر افقدل حتقدقي ظدذ مًْدك ائِّدر وإح ى وطرة

 إشرد إػ افبْٔر افاىحٔر ادِّقشر افقل جتا  عْر  ائِّر و ٌٔقٓر افْٓرةٔر

مدر "وبْاًء ظذ ماشوق ؾ٘ن ادْٓج افتوفٔدي افتحويع شنٔجٔب ظنن افُنٗال أ ي: 

ـٔبٔدر وافٍقٕقفقجٔدر فٌِدر؟ وافقدل جتًِدف ؿدردًرا ظدذ اف ي يًنؾف ادقُِؿ ظـ افبْٔر افس

 ."اشقًامل وؾٓؿ َيٍّ مـ مجِٓر عام دم ذفؽ ائّؾ افقل مل يآًّر مـ ؿبؾ

مـ ,ال,ر َؿارم مقامشُر7 يندقّؾ ـدؾم مْٓدر " وتتٖفف افَواظد افتوفٔدية افتحوئِة

ٍقٕقفدقجل  وادُدقن ظذ ًْئؿ ؿقاظ ي  وه ه إؿارم افثال,ر هدل افقرفٔدر: ادُدقن اف

افسـٔبل  وادُقن اف ٓة. إن ادُقن افسـٔبل هق ادُقن افققفٔ ي افقحٔ 7 َي ادُدقن 

اف ي يقْرول دم مر يقْروفف افبْٔر افًَّٔر فِجّدؾ  ويًد د ظْررصهدر ادٗفٍدر. دم حدغ َن 

 ادُدقن ادُقٕغ أخنيـ مهر ًٍاريرن7 ؾبً  َن يثب  ادُقن افسـٔبل عْك ائّؾ يٍنِّ 

  "اف ٓة مًرين ه ه افبْك  ويٍن ادُقن افٍقٕقفقجل َ قا ر

تٖصنٔل افْيرينة ومن اجلدير بافذـر أن أشنتاذٕا افندـتور حمّند محاشنة حناول

نا يافتحوئِة فتنومُُ , وخِق جذور وطواهر هلنا ذم افْحنو افًنر ؛ حٔنث َٕنل ٕها

فِهوان يَول ؾٔه:

ـْ مجِر )مـ ؿرم( اشّٔر دم ا" فهقرة  ؾًِٔر دم احلََٔر  وعٔدرن ذفدؽ َن ؿقفدؽ: )َمد

ؿرم؟( َ ِف: َؿرم زيٌ  َم ظّنو َم خرفٌ  إػ ؽر ذفؽ  ٓ )َزيٌ  ؿرم َم ظّدنو َم خرفدٌ (7 

ٕن آشقٍٓرم عرفًٍؾ َوػ فُقٕف مقًٌرا7 ؾَٔع ؾٔف اإلهبرم. ودر َري  آخقهدرر وودً  

ًٓ ظذ ًِؽ اف وا ( دافر إمجر ـْ ت ادٍهدِر  ومقودّْر دًْدك آشدقٍٓرم  وهبد ا ـِّر )َم
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افقوّـ وج  ًَ يّٓر ظذ افًٍؾ7 ؾهررت ائِّر اشّٔر دم افهقرة فًنوض ًَ م مدر 

 "ي ل ظذ اف ات ؾًِٔر دم احلََٔر

ؾا ؿافه افهوان ينوه ما ؿافه افتحوئِون ذم افتًامل مع هذا افّْط من اجلّنل؛ 

  من ؿام؟  يتًامل مًٓا افتحوئِون ـأ ي:ؾاجلِّة افتي ظرض هلا افهوان وهي 

 
 
 

ٔاا درحِة افتحول وإٓتَال من ٕحو  وهذا ادْٓج ذم افتحِٔل ـان ُيًدُّ إرهاًصا حََٔ

اجلِّة إػ ٕحو افْص افنذي ٓ يْحنوس داخنل إضنار اجلِّنة, وإٕنا يتخىاهنا فرصند 

 ادُتوى افياهر/ شىح افْص, وادُتوى افوناضن/ افًالؿات وافتٍاظالت ادتْوظة ظذ

منن أوثنق   -من وجٓة ٕير افوحث  –ظامل افْص؛ فذفك ُيًدُّ ادْٓج افتوفٔدي افتحويع 

ًٔا  ٓاافْيريات وأفهَ ّ  ّ ُ ظِقم ]ؿقاظ  افدْص[ ظْد  عٔقدقدم وؾدرن "بًِم افْص؛ ؾحاف ًَ ًُ

7 إلظدردة ًقجٔدف ظِدؿ افَقاظد  دايؽ ومِقنقك َمثًِر ّٕقذجٔر ظذ ادحروٓت احل يثدر

افققفٔ ي افقحقيع. ومـ ؿبؾ ـرٕ  إعحرث افارعَر ًٍسض عبادرضر ؿٔدرم َٕدقاع مدـ 
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افبْك عغ ائّؾ مىرعَر ٕٕقاع افبْك دم داخؾ ائّؾ ٍٕادٓر  إمدن افد ي يقدٔو إجدنا  

 "ًٌٔرات ضٍٍٔر ؾحا 

هلو أـنز دفٔنل  –ادًا ة  ومن ثم ؾ٘ن مالءمة افْحو افًر  جلّٔع ادْاهج افٌِوية

و دٍل " ظذ متإة افْحو افًر  ومروٕته؛ إذ هو ظذ حد  تًور أشتاذٕا افدـتور محاشنة

عْرةل ظْ مر يُقن اد ص مع افق ٍٔر افبْرةٔر  وحتدقيع ًقفٔد ي ظْد مر ًُدقن افقحقئِدر 

ن –منن وجٓنة ٕينر افوحنث  –وهو أيًونا "افققفٔ ير آخن  ٔحر وهُ ا  ٕحنو ٕيص 

أو ٕوظنه؛ فُٔنٓم بٍاظِٔنة ذم يتٌٌِل ذم أظاق افْص افًر  مٓا اختِنف جُْنه إد  

 شوك شىح افْص وحوك ظاده, ـا يُٓم بٍاظِٔة ذم افوًد افتداويل  

 

بدأ افوحث ذم جمال افُِإٔات افْهٔة مْذ أوائل افُتْٔٔات وحتنى أن, وؿند بندأ 

 Discourse"م, وافتني بًْنوان 3982بادَافة افتي ٕؼها ]زيِخ هاريس[ ظام  ذفك

Analysis " حتِٔل اخلىاب, ثم توافت بًد ذفك افُتابات, وافدراشات افْهٔة فُونار

 – 3939ؾنافٔس ـنوخ  – 3935افدارشغ وافواحثغ ذم ظِنم افنْص أمثنال: ]هنارؾج 

 3913بتوذم  – 3913ن دايك تون ؾا – 3913ؾريزر ـومر  – 3913شٔجٍريد صّت 

 – 3914ـِايننر  – 3911جننوٕز  – 3915ريننزر  – 3912ؾريننز  – 3915درشننِر  –

 [3918هايْريش  – 3918هارمتان 
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ندت فيٓنور هنذا افنزخم منن  َّٓ وؿد ُوِجدْت بًض اإلرهاصنات افٌربٔنة افتني م

افْهٔة  افدراشات افْهٔة, وؿد ظرض ]ؾوفٍجإج هايْه من[ و]ديس ؾٍٔٓٔجر[ افيواهر

ادختٍِة افتي اشُتّدت من افوالؽة افُالشنُٔٔة ]ؾنن اخلىابنة ظّوًمنا[ وظِنم افوالؽنة 

 اددرد ]ؾن ادراؾًات أمام ادحُّة ظذ وجه اخلهوص[

وٓ هيم افوحث افوؿو  ضوياًل أمام اإلرهاصات افٌربٔة فًِم افْص بَدر ما هيّنه 

ع افْص وفنو بهنورة خمتكنة  وفُنن ظرض بًض افودايات إوفٔة افًربٔة فِتًامل م

بوجه ظام ُتًدُّ افوالؽة ذم افساثغ افًر  وافٔوٕاين بّثابة افيواهر إوفٔنة فًِنم افنْص؛ 

إن إمدن دم "حٔث إنٌِت بُّائل تدخل ذم صّٔم افدراشات افْهٔة احلديثة؛ حٔث 

ِكؼ عهدقرة مدقجزة فٌِريدر عرشدقًامل واٍع وهدردف ومًِدؾ دًدرر ف مجٓدقر افبالؽر يقً

اداقًّغ وآراةٓؿ ورؽبر ؿ مـ خالل شامت ٕهٔر خر ر َو افىنيَر افقل يقحَدؼ مدـ 

افبالؽدر "ومنن ثنم يُّنن فِوحنث أن يًند  "خالهلر ه ا افْص دم ادقؿػ آًهرة

  "افارعَر افقررخئر فًِؿ افْص

افقؿدقف  دم"وأوػ ادارشات افْهٔة افًربٔة ـإت مع افَر.ن افُريم, وؿد متثِنت 

ظذ افْص دم ذأًقف افْهٔر عقًبر عررت7 ؾ أًدر افدْص جتِٔٓدر ؿدنا ة فُِّقدقب جتًدُؾ 

 "افْص ـالًمر يَقم عٍْاف إزا  ـالم آخن ييٓن ظز إٕجرز فٌقي خمقِػ

فذفك ُوجدت بًض اإلرهاصات افتي تدل ظذ افوظي افتام بافْص ـُلٍّ متاشنك 

 فك ما ؿافه أبو حٔان ذم صدر تٍُره فَوفه تًناػفدى ٕحاتْا ومٍرسيْا افَدامى, ومن ذ
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حٔنث ظَند 7 چ چ

چ  موازٕة بْٔٓا وبغ .ية أخرى من شورة إٕؤاء وهي ؿوفه تًاػ:

 وؿدنر ذـدن در افَنآن وه ا َي" يَول أبو حٔان:  چ

 - إُٕدرره ظذ يَ رون ٓ عام وحرجٓؿ رصٔئً  ؼع ظذ َٕزل اهلل يُقن َن َُٕن ْـ مَ  إُٕرر َن

 اإلُٕرر ـرن ودر وافٍرة ة  افٍْع ـثر مبررك افنشقل ظذ َٕزل اف ي افُقرب ه ا َن َخز

ـْ  ُؿْؾ }:  وؿٔؾ  { اهللك َََٕزَل }:  ؾَرفقا اإلٕزال ظذ وؿع إٕام  ًَد يؿ ـدرن {اْفَُِقددرَب  ََٕدَزَل  َم

ًـ  عُقٕف و ٍف مـ ـ آ عرإلٕزال و ٍف د مبدررك ؾٓدق ًًرػ اهلل َٕزل مر وٕن  رمبرر ًً  7رؿى

ًـ  عُقٕف افهٍر ؾهررت  َوَهدَ ا}: ؿقفف ؾٖمر 7ؿبِٓر مر ًوّْٓر إذ مٗـ ة  ٍر ـٖهنر ر مبرر

نٌ  ـْ َبرَركٌ  ِذ  ؿقفدف ظَد  جدر  عدؾ 7رصدٔئً  اهلل يْدزل َن إُٕرر مًنض دم يند ؾِؿ {َََٕزْفَْدرهُ  مص

 چچ: ًًرػ

 هق اف ي عرفق ػ ظز يقج د اإلٕزال ـرن ودر مبررك ذـنٌ  هق افنشقل آًره اف ي َن ذـن

ًٍ  عرفزـر و ٍف ـرن ودر   ؾًؾ  ".افثبقت ظذ اف ال عرٓشؿ ظز يٍررق ٓ رو 

وٓ يريد افوحث أن يىٔل ذم ظرض هاتنه افِّحنات افتني تندل ظنذ وظنى ظِناء 

ل متاشننك؛ إذ ظننرض حمّنند خىننا  فُِثننر مننن هننذه افًربٔننة افَنندامى بننافْص ـُنن

 روفر دحم"" فُإٔات افْص"اإلرهاصات افْهٔة افًربٔة؛ إذ جًل افواب افثاين من ـتابه 

رمهر دم اإلجرعر ظـ شدٗال مؼدوع: َٓ يُّدـ َن ٕجد  دم افدساث افًدنيب اددنًبط دما
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ًُ رج دم فارٕٔرت ا خلىرب عهٍر ظرمدر  ودم َشرًشر عردامرشر افْهٔر مارمهرت ؿرعِر ٕن 

    "إاجرم اخلىرب عهٍر خر ر

وهذه افودايات افًربٔة فِتًامل مع افْص مل ختل من َٕند؛ إذ ظنرض افندـتور متنام 

ٓت فِّْٓج افساثني ذم تْناول افنْص؛ إذ يَنول: ؾِدٔس " حُان ٕبرز ادآخذ افتي ُوج 

,ل ـرن مْزًهر ظـ افَْ  ور   مًْك وجقد ه ه اإلصررات دم ًنا,ْر افًنيب َن ادْٓ  افسا

ادآخ   وفًؾ َـز ادآخ  افقل ًقجف إػ ادْٓ  افسا,ل دم ًْرول افْهدقص هدق افىنيَدر 

ًُْؼح هبر7 ذفؽ َن ًْرول افدْص عرفؼدح مل يُدـ يْيدن إػ جمّدؾ  افقل ـرٕ  افْهقص 

ُٕاد  مْد   افْص ٓفقامس ؾّٓف عق ٍف ذا وح ة ظوقير جتًؾ عًوف يٍند عًًودر ـدام 

اح يبْقن ذوحٓؿ ظذ ادٍندات7 ؾدسى افقاحد  ؿِٔؾ إػ افَنآن افُنيؿ  وإٕام ـرن افؼص 

,ؿ يٌقص دم اف ٓفر ادٍندة هلد ا افٍِدظ  "ؿقفف ـ ..."مْٓؿ يًنض فٍِظ ادٍند عًبررة 

مع ٕ رة إٓقبره إػ افًالؿرت افًوقير عغ َجدزا  افدْص... وفَد  َدرَجدْ  اف راشدرت 

ًْرير عّقؿػ ادقَِل مـ افْص دون افًْرير عّقؿػ مْق  افْص7 َي إهندر افقحِِٔٔر ظذ اف

وج ت ـؾ ظْريقٓر فٍِٓؿ ومل ًًـ إٓ دم افَِٔؾ عرفهٔرؽر7 ؾال ُٕرد ٕج  دم ًنا,ْر افًدنيب 

مـ يًْك عجرٕ  افهٔرؽر إٓ ظب  افَرهن ائنجرين اف ي اؿدسح فِهدٔرؽر َرعدع مناحدؾ 

  "ًِٔؼوافق وافسًٔ  وافبْر   افْيؿهل 

آشقًامٓت افَ يّر دم ـق  افبالؽر وافَْ  مل ًُـ "ـا ُيالَحُظ أيًوا أن افْص ذم 

ر  وـرٕ  ًاّل ـؾ جتؾٍّ ٕيص عحا  إقامةدف إػ جدْس  ًً ًِجٖ إفٔف عرظقبرره مٍٓقًمر جرم

َو ٕقع مًغ. وهُ ا ٕج  افَ مر  يقح ,قن ظـ افَهٔ ة َو افْقٍر َو افَىًدر َو اخلىبدر 

ـُ  شرفر َو ادَرمر. ـرن ؽٔرب ادٍٓدقم ائدرمع فُدؾِّ َو افن هد ه ادامرشدرت افْهدٔر يدن 
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عىنيَر مًريْر افَ مر  فِقجع افُالمل مـ جٓر وعىبًٔر ؾّٓٓدؿ فدف مدـ جٓدر َخدنى  

   "وعٍُٔٔر ًًرمِٓؿ مًف مـ جٓر َخنى

ا ذم افًك احلديث ؾَد  ـ حد ث اهدقامم مقْدرٍم عدرفْص وحد ه عقدٖ,ر ـثدر مد"أمَّ

رت دم افٌنب  شقاٌ  َـرن ذفؽ مـ جمرل ظِؿ افٌِر َم مدـ جمدرل افَْد   إؾُرر افقل ُضقِّ

إديب 7 ؾُرٕ  ٔرا  افٌِقي افنٓر ؾندٕرن دي شقشدر ومدر َ,ّنًدف دم ًىدقين افْيدن 

فِدْص آ,ددرر ٕجْدل ,امرهددر أن وـد فؽ ـددرن ددر ًْددر,ن مدـ آرا  ]احلَِددر افٌِقيددر[ دم 

 فِ راشددرت افٌِقيددر[ َ,ددٌن دم ًىددقين افْيددن فِددْص. ـقعْٓددرجـ و]حَِددر عددناغ 

وؿ  ًالؿ  ه ه إؾُرر مع عًض آرا  َٕ ير ح يثر  وظذ إخص عًض آرا  ]ت. س 

. إفٔقت[ وريقنرردز  ؤًِّ ه إمباقن  ومجرظر ]افَْد  ائ يد [ افد يـ ٓ هيقّدقن إٓ 

فٔادقا َ دحرب  عرفْص وح ه ع ً ا وهنريدًر  ووشدًِٔر وؽريدًر7 حقدك ؿٔدؾ ظدْٓؿ: إهندؿ

د ّك ـ ُيادّقن افَْدرد افندُِٔغ وافبْدرةغ  ٕينيرت  وفُْٓؿ صررحق ٕهقص7 ؾواًل ظ

وإشِقعغ  وافقٍُُٔٔغ. وفًدؾ هد ا آهدقامم ادقْدرمل عدرفْص ردص ؾًدٍؾ فيفؽدناق دم 

    "آعقًرد ظـ افْص  وآهقامم عرفْينيرت دم ؾسات شرعَر

 

ؿديًا تًددت ادًاير احلاـّة فِْص أو افتي يْوْي ظِٔٓا افْص بهٍة ظامة, وذفنك 

ا ٓختال  افًِوم افٌِوية؛ إذ ٕير أصحاب ـل ظِم إػ افنْص منن مْينور خيتِنف  ًً تو

اختالًؾا بًُٔىا ظن مْيور أصحاب افًِوم إخرى  وؿد ترتب ظذ ذفك تًندد ادًناير 

فساثٔة؛ ؾٖصحاب آدماه افَْندي ٕينروا إػ افنْص منن مْينور افْهٔة ذم آدماهات ا
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خيتِف ظا هو ظِٔه فدى أصحاب آدماهنات إخنرى؛ ـآدمناه افوالؽني وافٌِنوي, 

 وـذفك ادماه افواحثغ ذم ظِوم افَر.ن افُريم 

وبْاًء ظذ ما شنوق؛ ؾن٘ن افواحنث ظنن ادًناير افْهنٔة ذم ـتنب افنساث افًنر ؛ 

متًددة؛ مْٓا ما خيص آدماه افَْدي, ومْٓا ما خيص آدماه افوالؽي, شٔهاد  مًاير 

 وـذفك افٌِوي   افخ 

ادًناير اخلاصنة بنافْص ذم خمتِنف آدماهنات  وؿد اشتخِص أحنُد افوناحثغ

مه حمّد خىا  من إرهاصات أوفٔة فِتًامل منع افساثٔة افًربٔة, وذفك من خالل ما ؿدَّ 

  وبْاًء ظنذ ذفنك ؾن٘ن مًناير افنْص ذم آدماهنات  "ت افْصفُإٔا"افْص ذم ـتابه 

 افساثٔة افًربٔة شتٖخذ افنُل أ ي:
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ا؛ فتنّل مجٔع  ًَ وذم افًك احلديث تم تْئم ادًاير افْهٔة وحتديدها حتديًدا دؿٔ

ٔاا؛ إ ٔاا, وتداوف ٔاا , ودٓف  روبرت .ٓن دي بٔوجرإديرى ذ اجلوإب ادُوٕة فِْص؛ ترـٔو

 



 

 لة إلى النصتطور اللسانيات اللغوية من الجم
 

 

 

 

ا, وهذه  أن ٕهٔة افْص تتحَق بتحَق شوًة مًاير تٍُل فِْص صحة ـوٕه ٕها

 ادًاير هي:

وينتّل ظذ اإلجراءات ادُتًِّة ذم   :Cohesion ابؽاف -3

 افخ... ظْا  طاهر افْص توؾر افسابط بغ

ذم  وينتّل ظذ اإلجراءات ادُتًِّة Coherence : بؽاحل -2

ارة ظْا  ادًرؾة, من مٍاهٔم وظالؿات, مْٓا ظالؿات مْىَٔة إث

ا حماوفة توؾر مًرؾة ـٍٔٔة تْئم احلوادث, ومْٓا أيًو  ـافُوؤة, ومْٓا

  افوؼية آشتّرارية ذم اخلزة

 ,أي ؿهدية ادْتج توؾر افتوام   :Intentionality افَه ير  -1

  . د ذم افْص وأن يُون أداة خلىة موجٓة هل وافتَارن

تَؤِة ادُتَول فِْص باظتواره  أي  :Acceptability افقَبِٔر  -4

  . وذا صِة به ,ا ذا ٍٕع فُِّتَولا متَارًٕ متواما 

وهي تنتّل ظذ افًوامل افتي   :Situationality ادقؿٍٔر -8

  أو بّوؿف ؿابل فالشسجاع بّوؿف حايل, دمًل افْص ذا صِة

ظذ ظامل اجلدة  ّلوهي تنت  Informativity : اإلظالمٔر -3

ادحتِّة  افاليَغ افُْوي فوؿائع افْص بادَارٕة مع افوؿائع إخرى]

  . [احلدوث

 ,ما توّن افًالؿات بغ ٕصٍّ وي  Intertextuality : افقْرص -1

 افتًر  إفٔٓا ذم خزات شابَة وٕهوص أخرى ذات صِة, تمَّ 

ًّل؛ فتًٔغ ٕوظٔة افنْص وذفك ؾواًل ظن وجود بًض ادًاير افتْئّٔة افتي تُت

وًْجؿ جقدة افدْص ظدـ  Efficiency ائقدةومـ ه ه ادًرير افقْئّٔر7 "وتَويّه 

اشقٌالفف دم آًهرل مع حتَٔؼ َـز مندود وَؿؾ جٓد 7 عحٔدث ًقدقاؾن شدٓقفر مًرئدر 

َي ص ة وؿع افدْص وًدٖ,ره دم ادادقَبؾ عحٔدث  Effectivity افًٍرفٔرافْص. ومْٓر 

 ادال مدرادًرئر  واإلشٓرم افَقي دم حتَٔدؼ هد ف ادْدق . َو مْٓدر َخدًرا  يققاؾن ظّؼ

                                                           

بتك  11 – 28صن  -[ ]تىؤَات فْيرية روبرت ديووجرإد ووفٍجإج دريُِر إير: مدخل إػ ظِم فٌة افْص  
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Appropriateness  افقل ُيَه  هبر ًْرشد  مَقودٔرت ادقؿدػ مدع درجدر إىبدرق

     "مًرير افْهٔر ظذ افْص اد روس

ذم افتًامل مع افْص يتٍق مع تًريٍه فِْص؛ حٔث يرى أن  دي بٔوجرإدومْٓج 

َِّ و ا أن تتواؾر فه شوًة مًايرواصع يِزم فُوٕه ٕها حدث تافْص  مْٓا  ف واحدٌ إذا خت

تْتزع مْه صٍة افْهٔة
 

من خالل مىافًة ظدد ٓ بٖس به من افْهوص يُّن فِوحث أن يُتخِص أهم 

 وأبرز مًاير تهْٔف افْص, وذفك ـأ ي:  

ا  مًٔرر ادوّقن: -3 ًً هلذا ادًٔار إػ ٕهنوص وتَُْم افْهوص تو

أو ؿإؤٕة أو ؾٍُِٔة أو ظِّٔة     افخ وإن اظتنز مًٔنار افننُل ذم هنذا أدبٔة , 

 افتهْٔف ؾٓو ذم افدرجة افثإٔة 

نا هلنذا ادًٔنار إػ  مًٔرر افنُؾ: -2 ًَ وينتم تهنْٔف افْهنوص وؾ

أصْا  ؾرظٔة؛ حٔث يَُْم افْص إد  إػ ٕثر وصًر, وذفك باظتاد افننُل 

 ي فِْص ظن ضريق حوور افًروض من جٓة وؽٔابه منن جٓنٍة أخنرى افٌِو

 ؿهنة ؿهنرة  خراؾنة  مرسنحٔة  ـا يَُْنم افنْص افٍْني إػ  ]رواينة 

 مذـرات   افخ[

حٔننث تتننداخل وتتَنناضع مًنناير  مًٔددرر افنددُؾ وادوددّقن : -1

افنُل مع مًناير افتهنْٔف خنالل افْينر إػ افنْص؛ حٔنث تتوفند أصنْا  

ٔانا وؽنر ؾْ ني,  افْهوص وتتًدد حُنب درجنات افتهنْٔف ؾنافْثر يُنون ؾْ

ؿهنة ؿهنرة, وؽرهنا منن  صنًر  ويَُْم افْثر افٍْي إػ رواية ومرسحٔة 

ا فذفك إػ رواية تارخئة وذهْٔة  إجْاس إدبٔة إخرى  ًً وافرواية تهَّْف تو

 وبوفُٔٔة ورومإُٔة     افخ

                                                           

]تىؤَات فْيرية روبرت ديووجرإد ووفٍجإج دريُِر[  مدخل إػ ظِم فٌة افْص

دار ؿوناء  – صنوحي إبنراهٔم افٍَني -  ]دراشة تىؤَٔة ظنذ افُنور ادُٔنة[ ظِم افٌِة افْيص بغ افْيرية وافتىؤقإير: 

بتك   14, 11صن م: 2000رة افَاه – 3ط  –فِىواظة وافْؼ وافتوزيع 
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هْدرك "أصنُال وإٔناط افُتابنة؛ إذ إن وتًدد مًاير تهْٔف افْص يٖ ي من تًدد 

   "َٕامًضر مقً دة مـ افُقرعر7 مثؾ: ـقرعر افنواةٔغ  وـقرعر افهحٍٔغ  وـقرعر افًِام 

ومن ادالحظ أيًوا ذم أثْاء ادَارٕة وافْينر بنغ مًناير تهنْٔف اجلِّنة ومًناير 

مـ ادًرير ادًقّ ة  َن مًرير ًهْٔػ ائِّر َـثن ؿناًرا وجتنيً ا"فوحظ  تهْٔف افْص

دم ًهْٔػ افْهقص  وه ا افقً د يًقد إػ ً اخؾ عغ مًدرير ظِدقم خمقٍِدر ًِقَدل دم 

ُِّٔ  مـ اهقاممف َصدٔر   مقوقع واح  هق ]افْص[  وـؾ واح  مْٓر ين   ؾٔٓر صًٔئر ويٌ

   "َخنى

 
                                                           

[ تهدرها اهلٔئة افًامة فَهور 1ـتابات َٕدية ]  -ترمجة وتَديم وتًِٔق د/ أمحد درويش   -جون ـوين  –بْاء فٌة افنًر    

 13م: صن 3990أـتوبر  38افَاهرة  –افثَاؾة 

 35 - 31ُٕٔج افْص صن   
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 مالحيةافُِإٔات افٌِوية  تىوراخلتام يُّن أن يتجذ فِواحث ذم جمال ذم      

 ظدة َٕاط ـأ ي:

  اجلِّة مل تُن هي َٕىنة افوندء ذم دراشنة افْحناة افًنرب افَندامى, وأهننم مل

 يرـزوا ظذ دراشة اجلِّة بَدر ما رـزوا ظذ دراشة تراـٔوٓا ادختٍِة  

 آختال  ذم تًريف اجلِّة ؿد إًُس ظذ إمُإٔة حتديد أبًناد اجلِّنة 

نا ج ذفك إًُسوؿد  ًٍ نا ظذ افدراشات افْهٔة ؾِنم ٕهناد  تًري ًً نا مإ ًً ام

 فِْص, وإٕا هي رؤى وأؾُار خمتٍِة يُّل بًوٓا بًًوا 

  ظدم اتٍناق افُِنإٔغ ظنذ مًْنى اصنىالحي واحند فِنْص يٗـند تٍناوت

تٍِنة افتني تًامِنت منع آدماهات وآهتامات بغ ٕيرينات افُِنإٔغ ادخ

  افْص دراشًة وحتِٔاًل 

 ْٓنا  ؾ ؛آتٍاق وآخنتال  بنغ ٕحنو اجلِّنة وٕحنو افنْص أوجه تًددت

 - اإلضدالق – ادًٔرريدر -آضِّناد  صٍات يتُم هبا ٕحو اجلِّة وحده وهي : 

ورظاينة  - افتْناص –  افَهند: هْا  صٍات ختص ٕحو افنْصو   آؿقهرر

و اجلِّنة ويتٍنق آثْنان ٕحن   وافَونول   - واإلظالمٔنة – ادوؿف  ادَامٔة 

   احلبؽو  افابؽ  : وٕحو افْص ذم صٍتغ مها

   آختال  افواضح بغ ٕحو اجلِّة وٕحو افْص, ٓ يستب ظِٔه إمُان إؽْناء

ًٔا أحدمها ظن أخر؛ بل مها يتُامال ن وؿواظد ٕحو اجلِّة متثنل جنزًءا أشاشن

 ؽر ؿِٔل يْوْي ظِٔه ٕحو افْص 

  افنْص و , افرشنافة[ –افُنامع/ ادخاَضنب  –اخلىاب يرـز حوور ]ادنتُِم

كي افُنوك واحلونك ن]افنْص[ ومندى تنوؾر ظْنيرـز ذم ادَام إول ظنذ 

  بداخِه

 اخلامتة
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  ظدة مْناهج  –حتُّت ذم افُِإٔات افٌِوية ؿول افتحول من اجلِّة إػ افْص

]ٕيرية افًامل فندى مل خترج ظن إضار اجلِّة خالل ظِّٔة افتحِٔل, وأبرزها: 

  ع[ادْٓج افتوفٔدي افتحوي –ادْٓج افؤْوي  –ٕحاتْا افَدامى 

  ٔاا درحِة افتحنول وإٓتَنال منن افتوفٔدي افتحويع ادْٓج ُيًدُّ إرهاًصا حََٔ

ٕحو اجلِّة إػ ٕحو افْص افذي ٓ يْحوس داخل إضار اجلِّة, وإٕا يتخىاهنا 

 ادُنتوى افيناهر/ شنىح افنْص, فرصد افًالؿات وافتٍاظالت ادتْوظة ظذ

منن  –وادُتوى افواضن/ ظامل افْص؛ فذفك ُيًدُّ ادنْٓج افتوفٔندي افتحنويع 

  بًِم افْص ٓامن أوثق افْيريات وأفهَ  -وجٓة ٕير افوحث 

  هلو أـز دفٔنل ظنذ  –ادًا ة  مالءمة افْحو افًر  جلّٔع ادْاهج افٌِويةإن

و ٍل عْرةل ظْ مر يُقن اد ص مع افق ٍٔر " ؾٓو متإة افْحو افًر  ومروٕته؛ 

افبْرةٔددر  وحتددقيع ًقفٔدد ي ظْدد مر ًُددقن افقحقئِددر افققفٔ يددر آخددن  ددٔحر 

 يتٌٌِل ذم أظناق ٕحو ٕيص   –من وجٓة ٕير افوحث  –وهو أيًوا "وهُ ا

  أو ٕوظهافْص افًر  مٓا اختِف جُْه إد  

 أصنُال وإٔناط افُتابنة؛ إذ إن مًاير تهْٔف افْص ينٖ ي منن تًندد  تتًدد

هْرك َٕامًضر مقً دة مـ افُقرعر7 مثؾ: ـقرعدر افدنواةٔغ  وـقرعدر افهدحٍٔغ  "

    "وـقرعر افًِام 

ًا...   دؾ٘ن وؾَُِّ  ؾبٍوؾ مـ اهلل وًّٕر وأخري َِ َك عدرظل د  وإن ـرٕ  إخنى7 ؾِِ

7  وحادبل مدر عد فُ  ؾٔدف مدـ جٓد  .وؿِر عورظقل  ووًػ حِٔقدل    

                                 :[55]هود  

مصدق اهلل العظي                                                                        
                                                           

[ تهدرها اهلٔئة افًامة فَهور 1ـتابات َٕدية ]  -ترمجة وتَديم وتًِٔق د/ أمحد درويش   -جون ـوين  –بْاء فٌة افنًر    

 13م: صن 3990أـتوبر  38افَاهرة  –افثَاؾة 
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 ثبت المصادر والمراجع


 افَنآن افُنيؿ عنواير ورش ظـ ٕرؾع 

  

   1959  –  ايكاٖس٠  –طبع١ جل١ٓ ايتأيٝف  -األضتاذ إبساِٖٝ َصطف٢  .ّ 

  

  حتكٝـل ايـدنتٛز     - ٖــ 745ذلُد بٔ ٜٛضف ايػٗري بأبٞ ذٝإ األْديطٞ ت

 ّ.1987ٖـ/ 1408ايكاٖس٠,  – 1ط –َطبع١ املدْٞ  –َصطف٢ ايتُاع 

  

  ٕٚايكـــاٖس٠,   –ايطبعـــ١ ايجاْٝـــ١   –َهتبـــ١ اخلـــا ٞ  - عبـــد ايطـــوّ ٖـــاز

 ٖـ.1399
 

 ]دراشر فٌقير إحهرةٔر[   .4

   /ايكـاٖس٠    - 1ط    – َطبع١ ذطإ - داز ايبرٛث ايع١ًُٝ  -ضعد َصًٛح  د

 ّ.1980ٖـ/1400

 ]ٕحق ع يؾ َفاْل دم افَْ [   .2

  يٝبٝـا / تـْٛظ    –د.ط  - ايداز ايعسب١ٝ يًهتـا    –طدٟ د/ عبد ايطوّ امل

1977ّ 

  

   ٌْٛف ٔ يٛ ُإ     – 1ط –ايػسن١ املصس١ٜ ايعامل١ٝ يًٓػس   –د/ ٜٛضف ذط

 1995ّايكاٖس٠    –

4.  

   ٕ2000ّٖـ/ 1420ايكاٖس٠  –د.ط  –عامل ايهتب  –د/ متاّ ذطَّا 
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  عبد احلطني /حتكٝل د  –ُد بٔ ضٌٗ بٔ ايطساد ايٓرٟٛ ايبػدادٟ أبٛ بهس ذل

 1988ّبريٚت  –  3ط  –َؤضط١ ايسضاي١  -ايفتًٞ 

 1980ّبو َطبع١ أٚ داز ْػس, بريٚت  –َٝػاٍ شنسٜا  /د 

]ائِّدر   .6

 افبأىر[ 

    ٜع شاجلاَع١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس ٚايتٛاملؤضط١        –د/ َٝػاٍ شنسٜا–    

 1986ّٖـ/ 1406بريٚت           – 2   ط 

  

  اجلٛش١ٜ ِ , ٚد/ أمحد عٛض أبٛ ٞاعت٢ٓ ب٘/ ذلُد عبد ايكادز ايفاضً –ابٔ ايكٝ

ٖــ /  1424بـريٚت   – د.ط  – املهتب١ ايعصس١ٜ يًطباع١ ٚايٓػس  –ايػبا  

2003ّ 

 

    /د  ٌ اجملًظ ايٛطين يًجكاف١ ٚايفٕٓٛ ٚاآلدا   –ضًط١ً عامل املعسف١  -صوح فض

 ّ.1992أغططظ  –ايهٜٛت  –

 

 

   ٜٔٛنتابات ْكد١ٜ   -تسمج١ ٚتكدِٜ ٚتعًٝل د/ أمحد دزٜٚؼ   -جٕٛ ن

 1990ّأنتٛبس  15ايكاٖس٠  –ز تصدزٖا اهلٝئ١ ايعا١َ يكصٛز ايجكاف١ 3ش

 

  ٙ ٟ بػٛز ٞ املعاصسز  –د/ ايصٚاٚ ٍ يف ايفهس ايفًطف    –عامل ايفهس شايترٛ

 2002ّأبسٌٜ, ْٜٛٝٛ  – 4ع   - 30َخ

 ]دراشر[  .94

  دَػــل  –َٓػــٛزات احتــاد ايهتــا  ايعــس    –د/ عبــد ايكــادز غسغــاز

2006ّ 

 

 



 

 انيات اللغوية من الجملة إلى النصتطور اللس
 

 

  ٗعـادٍ أمحـد    /حتقيق الشيخ –ٛز بأبٞ ذٝـإ األْديطـٞ   ذلُد بٔ ٜٛضف املػ

ٞ ذلُد َعٛض, ٚغازى يف ايتركٝل د/ شنسٜا  /والشيخعبد املٛجٛد,  عً

 –  1ط  – داز ايهتب ايع١ًُٝ –عبد اجملٝد ايٓٛقٞ, ٚد/ أمحد ايٓحٛيٞ اجلٌُ

 2001ّٖـ/ 1422يبٓإ , بريٚت 

  

 /ــاد٠   د ــساِٖٝ عبــــ ــد إبــــ ــ١ اآلدا   –ذلُــــ ــاٖس٠   – 4ط   –َهتبــــ ايكــــ

 2007ّٖـ/1428

 1302 ٖـ 

 

   ٕاملهتب١ ايتٛفٝك١ٝ  –ضعد  ايسءٚفحتكٝل ط٘ عبد  –ذلُد بٔ عًٞ ايصبا–  

 1792ّٖـ/ 1206ايكاٖس٠  –د.ط

 

     حتكٝـل  –أبٛ ايفتس عجُإ ابـٔ جـين/   ٓ  –عـامل ايهتـب      –حـاز  ذلُـد عًـٞ اي

 بريٚت    –د.ط/ د.ت 

 

 

    ِٜــس ــدٜع عبـــد ايهـ ــد ايبـ ــ١ اآلدا   –د/ أغـــسف عبـ   –د.ط  –َهتبـ

 ّ 2008ايكاٖس٠ 

 

  ٖ ٔحتكٝل:    -ػاّ املصسٟ عبد اهلل بٔ ٜٛضف بٔ أمحد بٔ عبد اهلل بٔ ٜٛضف ب

 1987ّدَػل   - 1ط   -بٔ نجري  اداز  -َاشٕ املبازى /د

 

  بـدٕٚ    –ٜٛضف ذطٔ عُس  /تصرٝس ٚتعًٝل -  ساباذٟـزضٞ ايدٜٔ األضت

 ّ  1978 -ٖـ  1398ْٜٛظ  جاَع١ قاز  -د.ط   -داز ْػس 

  

  بريٚت –د.ط/ د.ت  –عامل ايهتب  –ابٔ ٜعٝؼ 

 



 

 لة إلى النصتطور اللسانيات اللغوية من الجم
 

 

 

 

]دراشر ًىبَٔٔر ظذ   .32

 افاقر ادُٔر[  

    /1ط      –داز قباء يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع  –صبرٞ إبساِٖٝ ايفكٞ د –   

 2000ّايكاٖس٠ 

 ]م خؾ مق اخؾ آخقهر رت[   .34

  1ط  –  يًهتا  داز ايكاٖس٠   –تسمج١ د/ ضعٝد ذطٔ حبريٟ  – فإ دٜو 

 ّ 2001ايكاٖس٠    –

 ]دراشر ٕحقير حتقئِر[ 

    ٖٞــ/  1430ايكـاٖس٠   – 1ط   –َهتبـ١ اآلدا    –د/ خايد تٛنـاٍ َسضـ

2009ّ 

 

    /1964بريٚت  – 1ط -بدٕٚ داز ْػس  –َٗدٟ املدصَٚٞ د.ّ 

 ]م خؾ إػ إاجرم اخلىرب[   .34

  1991ّ - 1ط   –  املسنص ايجكايف ايعسبٞ  –خطابٞ  ذلُد 

 

     1992ّايكاٖس٠  – 1ط   –َهتب١ ايصٖساء  –د/ ذلُد محاض١ عبد ايًطٝف 

 

    ٟٛداز    -فــا ص فــازع  /حتكٝــل   –أبــٛ ايفــتس عجُــإ بــٔ جــين املٛصــًٞ ايٓرــ

 1972ّايهٜٛت   -د.ط   -ايهتب ايجكاف١ٝ  

  

  1ع   –  4َـــخ   –دلًـــ١ فصـــٍٛ  –فـــؤاد ناَـــٌ  /تسمجـــ١ –آيـــٔ دٚجـــوع –    

 1983ّأنتٛبس, ْٛفُرب, دٜطُرب 

]ًىبَٔدرت فْينيدر روعدنت ديبقجنإد    .29

 ووفٍجرٕ  درياِن[ 

 



 

 انيات اللغوية من الجملة إلى النصتطور اللس
 

 

   2ط   –ًهتا  اهلٝئ١ املصس١ٜ ايعا١َ ي  –د/ إهلاّ أبٛ غصاي١ ٚ ع٢ً خًٌٝ محد 

 1999ّايكاٖس٠   –

  

   ٔ    –تسمجـ١ د/ فـاب بـٔ غـبٝب ايعحُـٞ        –ٚدٜـ  فٝٗفٝحـس    ,فٛيفحاْخ ٖآٜـ٘ َـ

 ٖـ1419ايطعٛد١ٜ   -د.ط –ايٓػس ايعًُٞ ٚاملطابع شجاَع١ املًو ضعٛدز 

  

 املطس ٞ ٔ بٔ عبد ايطٝد بٔ عً ٟ أبٛ ايفتس ْاصس ايدٜ حتكٝل: د/ عبد احلُٝد   –ش

 ايكاٖس٠.  –/ د.ت  1ط      –ايطٝد طًب 

  

   حتكٝــل:    -اهلل بــٔ ٜٛضــف بــٔ ٖػــاّ األْصــازٟ   مجــاٍ ايــدٜٔ أبــٛ ذلُــد عبــد

ــٞ محــد    /د ــازى ٚذلُــد عً ــاشٕ املب ــس  -اهلل  َ بــريٚت   - 6ط –داز ايفه

1985 ّ 

  

   ٖـــ / 1399ايكــاٖس٠    – 2ط   –د عبــد اخلــايل عضــ١ُٝ ذلُــ /حتكٝــل –املــربد

1979 ّ 

  

   َْٞٛٓػٛزات احتاد ايهتا     –تسمج١ د/ قاضِ املكداد  –جإ ضريف َٔ

 1998ّايعس  

  

    /أْٝظ د ِ  ّ. 1987ايكاٖس٠   – 6ط    –َهتب١ األ ًٛ املصس١ٜ   - إبساٖٝ

  

  1990ايكاٖس٠   –َهتب١ اخلا ٞ  – 1ط  –د/ ذلُد محاض١ عبد ايًطٝف ّ 

  

   )ايكـاٖس٠    –د.ط  –املطبع١ ايبٗٝـ١   -ايػُين )تكٞ ايدٜٔ أمحد بٔ ذلُد ايػُين

   ٖـ1305

  

 



 

 لة إلى النصتطور اللسانيات اللغوية من الجم
 

 

 

 

  عـني يًدزاضـات     –قٝـ١  ذلُـد بـساد٠ ٚذطَّـإ بٛز    /تسمج١  –ٜهٛز  بٍٛ ز

 2001ّ  – 1ط  - ٚايبرٛث اإلْطا١ْٝ

 جتِٔرت[  –َصُرل  –]مٍرهٔؿ   .41

  2003ّأنتٛبس, دٜطُرب  – 2ع – 32َخ –عامل ايفهس  –د/ ضعٝد ٜكطني 

  

   /1996 – 15َخ  – 2ع –دل١ً فصٍٛ  -  عبد ايًطٝف ذلُد محاض١ د  

 ]اخقالؾٓر افْيني وادْٓجل[   .42

   شايكطِ ايجاْٞز  85ع   -دل١ً دلُع ايًػ١ ايعسب١ٝ  –د/ عبد ايسمحٔ احلاد صاب

 1999ّٖـ/ 1420احملسّ    –

 ]عحث دم ادْٓ [   .44

    /1979بريٚت   -د.ط  –بدٕٚ داز ْػس  –عبدٙ ايساجرٞ د.ّ 

  

  ٞ2001ّايكاٖس٠    – 1ط   –َهتب١ شٖساء ايػسم    –د/ أمحد عفٝف 

  

  /ايكاٖس٠   -د.ت   -6ط   -داز املعازف   -عباع ذطٔ د 

 اف ٓة[ –]م خؾ ف راشر ادًْك افْحقي   .44

   ــف ــد ايًطٝ ــ١ عب ــد محاض ــب يًطب  –د/ ذلُ ــس داز غسٜ ــ١ ٚايٓػ   –د.ط   –اع

 2006ّايكاٖس٠ 

ر[   .45  ]عحث دم مر يُقن عف ادٍِقظ ٕهًّ

  1993ّبريٚت  – 1ط   –املسنص ايجكايف ايعسبٞ  –األشٖس ايصْاد 

 ]ممررشقف وجتِٔرًف[   .46

   ٞ1992ّ – 97, 96ع   –دل١ً ايفهس ايعسبٞ املعاصس   –َٓرز ايعٝاغ 

  

  2ط   –عـامل ايهتـب   –د/ متـاّ ذطَّـإ    :تسمج١ –دٟ بٛجساْد  زٚبست –   

 ّ 2007ايكاٖس٠ 

 



 

 انيات اللغوية من الجملة إلى النصتطور اللس
 

 

  

   ايكاٖس٠   -د.ط  –ايػسن١ ايعامل١ٝ يًٓػس شيٛ ُإز  –د/ َصطف٢ محٝد٠

1997ّ 

  

   ٌ2003ّايكاٖس٠  -د.ط   –س٠ طبع١ َهتب١ األض  –د/ صوح فض 

    

   ٞ101-100ع - ايفهــس ايعسبــٞ املعاصــس دلًــ١  -َصــطف٢ ايهٝوْــ - 

 1988ّمتٛش/آ , 
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