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الكلمات املفحاحية :

ؼشح المُت الّشب ،الٕ٢بري،
الخدلُل الىص ي.

©جميع الحقوق محفوظة لذى جامعة املثنى 2022

املقذم ـ ـة:
ًم٢ىىا ؤن هدذد مٙهىم للعاهُاث الىفُت التي جخخز مً الىق
ً
مدىسا للخدلُل اللعاوي٘ ،هى ًبذؤ مً الىق وٍيخهي به ،والهذٗ
مىه َى البدث في الىق بىـٙه وخذة داللُتً ،خإل ٚمً
مخىالُاث مً الجمل ،جشبىها ِىاـش جالَ ٚزا الىق،
٘اللعاهُاث الىفُت ٘شُ (( مً ٘شوُ اللعاهُاث ٌُّنى بذساظت
ُ
ُ
خُث ُّ
خذٍ وجماظ٢ه ومدخىاٍ ؤلابالغي
ممحزاث الىق مً

مً الىق مادجه ألاظاظُت ،وَى مفىلح ًٝابل لعاهُاث
الىقٝ٘ ،3ذ خفل هىُ مً ؤلاحماُ ِلى لشوسة الخُٕحر ِلى
و٘ ٞمىهجُت ال حٕٙل الجملت ول٢نها في مٝابل رلّ ٤
حّذَا ؤ٠بر
وخذة ٜابلت للخدلُل اللعاوي ،بل جىٍش بليها مً صاوٍت ِالٜتها
ببُٝت الجمل ألاخشي اإلا٣ىهت للىق بلا٘ت بلى ِالٜتها بالعُاٛ
الزي ؤهخجذ ُ٘ه وبمىخجها ومعخٝبلها.4

الخىاـلي))٘ ،1هزا الٝىً ٥خجاوص الىٍشة الخٝلُذًت في دساظت

بن ل٣ل هق مىلىِا ؤو ٘٢شة ؤظاظُت ًداو ٥اإلاشظل بًفالها

الجملت وٍخّذاَا٘ « ،الجملت بالُٝاط بالىق ،وما ًٝذمه الىق

للعامْ ،وجدذًذ مىلىُ الىق ٌعمذ للمخل َٙاإلاؽاس ٟبخإوٍله

ًمشل اإلاّنى ال٢ليِ ،لى خحن الزي جٝذمه الجملت ًمشل حضءا

ؤن ًخجاوص هٝاثفه والاخخٙاً بما َى مىاظب لهزا اإلاىلىُ ،5

٘ٝي مً اإلاّنى الّام))٘ ،2لعاهُاث الىق حّنى بما َى مىىىٛ

٘ٙي المُت الّشب ؤساد الؽىٙشي ،ؤن ًبحن ؤمشًٍ٠ ،ما ٜا ٥ظُذ

وم٢خىب ،وجذسط وظاثل الخماظ ٤والترابي التي ججّل مً
ً
ً
الىق ٠ال مخ٣امال ،وٍشج٢ض ِلى س٠حزجحن ؤظاظِخحن َما اإلاشظل
ً
ً
واإلاشظل بلُه ،وَزا الىىُ مً الذساظت ًمشل جُاسا حذًذا حّل

دمحم اإلاىظىي ِىذما جىالْ الٝفُذ ججذ ٘يها هىِحن مً
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اإلاىلىِاث ،هىُ بًجابي وآخش ظلبي؛ ٘اإلاىلىِاث العلبُت هي
اإلاىلىِاث التي جشجبي بالجاَلُت والّفبُاث الٝبلُت والٕشة
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وِذم الاَخمام بالىٍا٘ت ؤحرَا ،ؤما اإلاىلىِاث ؤلاًجابُت ٘هي

َ
َ ْ َْ
أ ًبا ؤو َس ِاَ ًبا َو َُ َى
ك لُِ ٞلى امشيء  ...ظشي َس ِ
لّمش ٟما ِباْلس ِ

حؽخمل ِلى الىٙغ البذوٍت الّضٍضة ؤمام خؽىهت الصحشاء

ٌّٝل
ْ
َ
َ
وٜذ ِل ٞالّ٢بري بٝىلهَ :
((وٜىله(َ :و َُ َى ٌّٝل)  :ال ُج ْملت َخا٥
َ
ْ
خذَما َّ
َؤ ًْماَ ،وفي َ
َ
الم ِمحر ِفي (ظشي)
ـاخب ال َحاَ َُ ٥ىا َو ْح َهان ؤ
ِ
َ ً َ
َ
َ َّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ً
َ
أبا ؤو س ِاَبا)
ؤي ظشي ِا ِٜال ،والشا ِوي َى خا ٥مً الم ِمحر ِفي (س ِ
َ
َ
َ
َ َ
ؤي ًشٔب ؤو ًشَب َِا ِٜال ،ؤي ٘اَما إلاا ًشٔب ِ٘ ُِه ؤو ًخاٗ
ً
ً
ً
ِم ْى ُه)) ،16را٠شا الاحعا ٛؤلاخالي بالممحر بىـٙه مؽحرا هفُا.

وابخّادٍ ًِ الز ٥واإلاهاهت ،وإن ِاػ خاسج ٜىمه ودًاسٍ بحن
وخىػ البرًت ،وٜذ ّ
٘فل الّ٢بري رل٤؛ بر لِغ الٕشك اوي

 والاظدبذا :٥وَى بخالِ ٥ىفش لٕىي م٣ان ِىفش آخش داخلً
ً
ً
الىق حّىٍما ِىه جٙادًا للخ٢شاس وجدُٝٝا للترابي والاحعا ٛفي

وٜعىتها ،وإباء المُم والفبر وإًشاس الىخىػ ِلى الٝىم،6
٘العُذ ٠ما ًز٠شٍ الّ٢بري في ؼشخه َى الزثب وٍز٠ش
مىاـٙاجه وٍجّله مٝام ؤَله ،7وفي ؤبُاث ؤخشي ججذ ؤوـا٘ه
وؤخالٜه ال٢شٍمت التي ٘يها مً بباء المُم والز٥؛ ٘الالمُت جخ٣لم
في مدخىاَا ًِ الحُاة الجاَلُت وٍف٘ ٚيها ـاخبها خُاجه

ؤدًم الجىُ ختى ؤلشب ،بل ؤن ًخبر ًِ هٙعه ، 8وجإحي ؤَمُت

وخذة الىق ،وَى ِلى زالزت ؤٜعام :اظدبذا ٥اظمي ،واظدبذا٥

الخىاب مً جدذًذ ألا٘٣اس في الالمُت ومّش٘ت اإلاىالُْ التي
ً
ً
جذسظها التي حّذ ؤظاظا لٙهمها واظدُّابا إلاّاهيها.

ّ٘لي ،واظدبذاِ ٥باسيٜ ،17ا ٥الؽاِش:
َ
٘ ِةن جبخئغ بالؽىٙشي ؤم ٜعىل  ...إلاا أخبىذ بالؽىٙشي ٜبل
ؤوى٥
ُ
وٜا ٥الّ٢بري (( :و(إلاا أخبىذ) َُ َى َح َىاب ٜعم َم ْدزوٗ.و
َ
َّ
َ(ما) ِب َم ّْنى ال ِزيَ ،و َُ َى ُم ْب َخذؤ ،و (ؤوىَ )٥خبرٍَ ،وٍجىص ؤن ج٣ىن
َّ
َ(ما) َم ْ
ف َذ ِسٍَّتّ٘ ،لى ألاوَ ٥ج ِْ ٝذًشٍ للزي أخبىذ ِب ِه مً الؽىٙشي
َّ َ
[ؤوىَ ، ]٥
وِلى الشا ِوي ج ِْ ٝذًشٍ الٔخباوها بالؽىٙشيَ ،و َح َىاب
ْ
ْ
ّ
َّ
ؤٔنى َِ ُ
ىه َح َىاب الؽ ْشهَ ،والؽشه َُ َىا مىويء للٝعم،
الٝعم
ْ
َ
َّ َ َ َ َ َ
ْ
َوؤ٠ثر َما ًَإ ِحي ِبالال ِم ْ ٝ٠ىِله ح َّالى{َ :ول ِئن معتهم هٙدت} و َ{ول ِئن َح َاء
َ َ َ َْ َ َ َ َ َ
ا ٥ح َّالى{َ :و ِإن لم
هفش مً َسبَ }٤و َُ َى ٠شحر ،وٜذ حاء ِبٕحر المٜ.
ُ َ
ًْى َتهىا َِ َّما ًَ ُٝىلىن لُمعً) )).18

املعيارألاول /الاجساق الىص ي
الاحعا ٛمً احعٝذ الابل برا احخمّذ ،و١ل ما احعٝ٘ ٞذ
اهخٍم ،والىظ ٞمً اللُل ما حمْ مىٍم ،واحعا ٛالٝمش ما
امخالئٍ واحخماِه ،9وفي الاـىالح مً مٙاَُم لعاهُاث الىق،
٘حري دمحم خىابي بإهه رل ٤الخماظ ٤الؽذًذ بحن ؤحضاء اإلاؽ٣لت
لىق /خىاب ما ،ويهخم ُ٘ه بالىظاثل اللٕىٍت (الؽ٣لُت) التي
جفل بحن الّىاـش اإلا٣ىهت لجضء مً الخىاب وخىاب بشمخه،10
وٍخد ٞٝالاحعا ٛفي ِىاـش ،منها :ؤلاخالت التي جٝعم في الذساظت
الىفُت ِلى ٜعمحن :بخالت مٝامُت ،وإخالت هفُت٘ ،اإلاٝامُت ما
جدُل بلى خاسج الىق ،وحعخيبي مً اإلاى ٜٚاإلاالثم؛ ُ٘دذر
ً
٘اِال بحن الىق واإلاى ٜٚالعُاقي ،11وؤلاخالت الىفُت هي ما
ً ً
جدُل ِلى ملٙىٌاث داخل الىق مما ًجّل لها سابىا ٜىٍا بحن
ِىاـش الىق ،وج٣ىن ِلى همىحن بخالت ٜبلُت بلى ما ١ان ٜبل
اإلالٙىً ؤلاؼاسي ،12وإخالت بّذًت بلى ما بّذ اإلالٙىً اإلاؽحري،
ّ
وٜذ ظىش الخىابي 13في رل ٤زالزت ؤهماه في المماثش الىحىدًت
واإلالُ٢ت ،وؤظماء ؤلاؼاسة ومنها الٍشُ٘ت واإلا٣اهُت  ،وؤدواث
ً
ً
ً
اإلاٝاسهت ِامت جىابٝا ؤو حؽابها ؤو اخخال٘ا 14ومٝاسهت ُُٙ٠ت ُ٘ما
جٝىم بىٌاث ٚاحعاُٜت جشبي بحن ؤحضاء الىقٜ ،15ا ٥الؽاِش:
مجلة اوروك  /العدد الثاني /المجلد الخامس عشر2022 /

 والحزٗ :وٜىم ِلى اظدبّاد الّباساث العىدُت التي ًمً٢ملحخىاَا اإلاٙهىمي ؤن ًٝىم في الزًَ ؤن ًىظْ ؤو ٌّذ ٥بىظاوت
ً
الّباساث الىاٜفت جدُٝٝا الحعا ٛالىق وجشابىه في جدُٞٝ
الا٠خٙاء لىخذة الىق  ،وٍٝعم بدعب املحزوٗ والا٠خٙاء
باإلاخب ٞمىه ِلى :الحزٗ الاظمي ،والحزٗ الّٙلي ،والحزٗ
الترُ٠بي في ؼبه الجملت.19
َْ
َ ْ
ألا َْل َال معخىدُ ّ
الع ّش راجْ  ...لذيهمَ ،وال ال َجا ِوي ِب َما حش
َم
ِ
ًخز٥
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َ
َ ْ
َ
َ
خذَما
((وال َباء ُم َخ َّلٝت (بُخزَ )٥و ِفي َ(ما) َو ْح َهان :ؤ
ٜا ٥الّ٢بري:
َ
َّ
ُ
20
ِب َم ّْنى ال ِزي ،والّاثذ َم ْدزوٗ ؤي ِ(ب َما َح ّشٍ)))
 والشبي والىـل بحن ؤحضاء الىق في جدذًذ وشٍٝت الترابيً
جىٍُما في الشبي ؤلالافي بإداة الّى ٚالـ"الىاو" ،ومً ؤلالافي ما
ٌّشٗ بالشبي الّ٢س ي ٠ما في ألاداة "ختى" وما دِ ٥لى
الّ٢غ ،21والشبي العببي في ادسا ٟالّالٜت اإلاىىُٝت بحن ؤحضاء
ً
ً
ً
الىق بإدواجه الذالت ِلُه ظببا وحّلُال ،والشبي الضمني جخابّا
ً
صماهُا في ألادواث " :زم" و"الٙاء" ،و"بّذ" ،و"ٜبل" ،و"خُىما"،
و"بِىما"ٜ ،22ا ٥الؽاِش:
َ
ْ
َ ُ ّ
ىه الز٠ش ـٙدا
ؤ ِدًم مىا ٥ال ُجىُ َخ َّتى ؤمُخه  ...وؤلشب ِ
٘إرَل

َ
َ
ََ
ٜا ٥الّ٢بري (( :و(١إن) ِه َي َو َما ِملذ ِ٘ ُِه وّذ ؤ ًْماَ ،وٍجىص ؤن
َ
ََ
ُ
َ
ج٣ىن َخاالَ ،وخبر (١إن) [ًٍل ِب ِه اإلا٣اء]َ ،وٜىلهّْ ٌ(َ :لى) َخا ٥ؤو
26
خبر (ًٍل))) .
ً
 والخ٢شاس :وَى بِادة لّىفش معجمي ؤو ما وسد مشاد٘ا له،
وخذدٍ العلجعخماوي بإهه(( :بِادة الل َٙالىاخذ بالّذد ؤو
ً
الىىُ ؤو مشجحن ؤو ـاِذا))ٜ ،27ا ٥الؽاِش:
َْ
ْ
َْ
ألا ًْذي ب َلى َّ
َ
الضاد لم ؤ ... ً٠بإعجلهم ِبر ؤحؽْ الْ ٝىم
و ِإن مذث ِ ِ
ؤعجل
َ َْ
ْ
ٜا ٥الّ٢بريَ :
((وؤما ِ(بر) ٍ٘شٗ َصمان ،والّ ِامل ِ٘ ُِه (ؤعجلهم) ،
َ َ
َ
َ
ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ّ َ َ َْ
٠شه ُاٍ مً ِخَ ٣اًت
ؤي ال ؤظبٝهم ِفي ر ِل ٤الىٜذ ،وَزا ًاٍذ ما ر
ْ َ ُ
ْ
َ ْ َ
ُْ
َ َ
ال َحاِ ،٥بر لى ؤ ِسٍذ ِب ِه اإلا ْع َخ ْٝبل ل٣اه ْذ ِ(برا) ال ِ(بر)َ ،وٜىله (ؤحؽْ
ْ ُ َْ
ْ َ َ
َ
َْ ْ َُْ
ََْ
لا٘ت،
اْل
الٝىم) مبخذؤ ،و (ؤعجل) خبرٍ ،ومى ِلْ الجملت حش ِب ِ
َ
َ
َو َّ
الخ ِْ ٝذًش :ؤعجلهم ،ؤو ؤعجل مً ٔحرٍ)).28

َ
َ
َ
َ
َ َ
ىلْ ل َهاَ ،وٍجىص ؤن
ٜا ٥الّ٢بري( (( :ؤ ِدًم) حملت معخإهٙت ،ال م ِ
َ َ
ً٣ىن خبر ُم ْب َخذؤ َم ْد ُزوٗ َج ْٝذًشٍَ :ؤها َؤدًمَ ،
و(خ َّتى) ِب َم ّْنى ِبلى ؤن،
ِ
ِ
َ
ْ
َوٍجىص ؤن ج٣ىن ِب َم ّْنى (١ي) ،وجخّلِ ٞلى ال َى ْح َه ْح ِن (بإدًم)،
َ
َ
ُ
َ ْ
ْ
و(ؤلشب) َم ّْىىٗ ِلى (ؤ ِدًم) َوال ًجىص ؤن ًي َخفب ِىٙا ِلى
َْ
غ ْال َٕ َشك َؤ ّوي َؤدًم ْال ُجىُ َخ َّتى ْ
(ؤمُذ) ب ْر َل ِْ َ
ؤلشب ،بل الٕ َشك
ِ ِ
ِ
َ
ّ
َ
ْ
ؤن ًخبر ًَِ هٙعه باْلمشًٍ ،و(الز٠ش)  :مّٙى( ٥ؤلشب) و
َ
َ
ْ
َْ َ
َ
ىلْ ال َحا ،٥ؤي:
(ـٙدا)  :جم ُِحز وٍجىص ؤن ً٣ىن مفذسا ِفي م ِ
َ ُ ّ
َّ
َ
ْ
ً
مّشلاَ ،و ٍُٝا :٥لشبذ ًَِ الش ْيء وؤلشبذ،
ىه الز٠ش
ؤلشب ِ
َ َ
ْ
ُ
َ
ّ
وباْلولى َح َاء ال ُْ ٝشآن ِفي ْ ٜىله [ح َّالى] { :ؤ٘ىمشب َِ ْى٢م الز٠ش
ُ
ّ
َ
ـٙدا} ،ج ِْ ٝذًشٍ[ :ؤ٘ىىشد َِ ْى٢م الز٠ش] )) ،23ر٠ش الشبي

ورَب ٘ان داً ٤بلى ؤن الىق ال ًخدذد باليعبت للٝماًا

الّ٢س ي بـ"ختى" ،والعببي بـ"٘ــ" ،والشبي بحن حملخحن بالىاو.

اإلاٙشدة ،بل ًخدذد اإلاىلىُ بالبنى ال٢بري في مٝابل ؤبيُت الحمل

 -والاحعا ٛاإلاعجمي في

ؤو آلابيُت الفٕشي ،ؤي ؤن الىق ال ً٣ىن هفا بال برا ١اهذ

ً
 الخمام :وَى ((جىاسد صوج ال٣لماث بالّٙل ؤو بالٝىة هٍشا
ً
ً
السجباوهما بد٢م َزٍ الّالٜت)) ،24وجمشل جمادا ؤو جىا٘شا و
اسجباه الجضء ّ
بال٣لٜ ،25ا ٥الؽاِش:
َ
ُ
ََ ُ َ
َ(وال خش١ َُٞ ٛإن ٘اادٍ ًٍ ...ل ِب ِه اإلا٣اء ٌَ ّْلى وَعٙل)
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املعيارالثاوي :الاوسجام الىص ي
ًشجبي الاوسجام بالخماظ ٤الذاللي واإلاٙهىمي للىق ؤي
ّ
الذاللُت التي جشبي مّاوي ألاٜىا .٥وج٢مً
بًماح الّالٜاث
ؤَمُت َزا اإلاُّاس مً خُث بىاء الىق ً
بىاء مد٢ما مخماظ٣ا
مترابىا ،وٍخّل ٞالاوسجام بمجمىِت مً آلالُاث والّالٜاث
الذاللُت حّمل ِلى جد ُٞٝالاوسجام بحن جل ٤الّىاـش ،وٍٝىم
َّ ّ ّ
جدلُل الىفىؿ ِلى بىاء ْ
ق ١له.
٘ٝشة مىه ؤو ٌؽمل الى

ٜماًاٍ مبيُت بىاء صحُدا ومشجبت جشجِبا مىىُٝا ،وٍخدذد
ً
ً
الاوسجام الىص ي ِىذٍ بدزٗ مّلىماث مىه ِشلُا ؤو ؤظاظُا
ؤو ٠الَما ،29وفي المُت الّشب٘ ،ةن البيُت ال٢بري ؤو مىلىُ
الٝفُذة َى الىٙغ البذوٍت الجاَلُت التي جإبى المُم وجٙخخش
بالصجاِت ،وهي جشجبي اسجباوا وزُٝا مْ البيُاث الشاهىٍت آلاخشي
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١ىـ ٚالبادًت ووـ ٚالعالح ور٠ش الٕضواث والٕاساثٝ٘ ،ىله:

٘االوسجامَ :ى الترابي والخماظ ٤الذاللي ،والّالٜاث

زالزت ؤصحاب ٘ :ااد مؽُْ وؤبُن بـلُذ وـٙشاء ُِّىل

والّملُاث الٍاَشة الخُٙت اإلاىحىدة في الىق ،ظىاء ؤحّلٝذ

وَزٍ الفٙاث التي جخّل ٞبعالخه و ٜىجه هي بيُت ـٕشي ؤو

بمّاس٘ىا العابٝت ،ؤو بعُا ٛالىق٘ ،ل٣ي ًخد ٞٝالاوسجام في

زاهىٍت جشجبي بالبيُت ال٢بري ؛ ٘اْلظلحت التي ِذدَا ال ج٣ىن بال

الىق ًجب ؤن ًخدذ ال٣اجب مْ الٝاست.39

لٙاسط شجاُ ٠شٍم الىٙغ٘ ،30) .االوسجام َى « الخىاب التي
ّ
ّ
ٜابلُخه للخإوٍل ،و١ي ً٣ىن
الىق ميسجما لِغ مً
جممً
ُ
ّ
ّ
الؽ٣لُت ـشاخت ،بلى الّالٜاث بحن
المشوسي ؤن حؽحر خفاثفه

وخحن ًىاحه خىابا ما ال ًىاحهه وَى خاوي الى٘اك وإهما
ٌعخّحن بخجاسبه العابٝت ،و١إهه خالي الزًَُ٘ ،40زَب بلى ِالم
الىق وَى صحُٙت بُماء ،وإهما ج٣ىن له مّلىماث مختزهت في
را٠شجه ،41إلالء الٙشأاث جإوٍل الىفىؿ٣ً ،ىن مخفال باإلاّنى،

ألاٜىا٘ ،٥هزٍ الّالٜاث ًم ً٢الحفىِ ٥ليها ًِ وشٍٞ
ّ
ّ
ّ
ّ
ظُاُٜت»،31
بٙشلُت
لمىُت ؤو
بمٝذمت
الاظخذالّ ٥بما

مْ ِىفش آخش ً٣ىن لشوسٍا لخٙعحر َزا الىق ،ال ًمً٢

٘االوسجام ٌّنى بشـذ وظاثل الاظخمشاس الذاللي في الىق ،32وَى

جدذًذ م٣اهه بال ًِ وشٍَ ٞزٍ الّالٜت الخماظُ٢تّ٘ ،42لم

الّالٜت اإلاّىىٍت بحن ِىفش في « الؽ٢لي ،وٍ٣ىن مخفال باإلاّنى،
ّ
الىق وِىفش آخش ً٣ىن لشوسٍا لخٙعحر َزا الىقَ ،زا
بر
الّىفش آلاخش ًىحذ في الىقٔ ،حر ؤهه ال ًم ً٢جدذًذ م٣اهه بال

اللٕت الىص ي ال ً٢خٙي بىـ ٚاإلاٍهش الؽ٢لي للىق ،بل ًبدث
ً
في م٢ىىهاث الىق ،وٍدلل الّالٜاث وبيُاث الىق ،مٝامُا
ّ
ْلهجاح الخىاـل٘ ،االوسجام برن ًفبذ الىق وخذة اجفالُت

ًِ وشٍَ ٞزٍ الّالٜت الخماظُ٢ت» ،33وَّالج لمً مٙاَُم

مخجاوعت ،ومً الشبي بحن الٝماًا في المُت الّشب ،ومً َزٍ

جدلُل الخىاب في الشاظت الىفُت ،وهٍش بلُه ٘ان دً.٤

الشوابي ِالٜت ؤلالا٘ت ٙ٘ ،ي ٜى ٥الؽىٙشي :

٘ان داً ٤جدذر ًِ ألابيُت الذاخلُت والخاسحُت للىفىؿ،
ً
وبدث ًِ الّالٜاث التي جد٢م الىفىؿ ،مؽحرا بلى مداولت بىاء

٘ٝذ خمذ الحاحاث واللُل مٝمش وؼذث لىُاث مىاًا وؤسخل
ًٝى ٥الّ٢بري في حملت "واللُل مٝمش" ًجىص ؤن ج٣ىن الجملت
خاال  ،وان ج٣ىن معخإهٙت ال مدل لها مً ؤلاِشاب ٘ ،خّمل "

خىاب ؤو بوؽاثه ًِ وشٍ ٞمبذؤ الحىاسٍت ،ور٠ش ٘ان دً٤
الّىاـش التي جدٝٝه ،34وٜذ ٌؽخمل الاوسجام ّ
الىص ي ِلى
ً
الخماظ ٤الذاللي بحن ألابيُت الىفُت ال٢بري ٘مال ًِ الىظاثل

بالىٜذ الزي اخخاسٍ ، 43.واظخّمل الؽىٙشي لٍٙت " ل " ً٢في

اللٕىٍت ،35وبزل٣ً ٤ىن ٜذ سبي بحن الخماظ ٤الذاللي والبني

ٜىله:

الّمُٝت٘ ،االوسجام ِىذٍ جد٢مه الّالٜاث الذاللُت التي جشبي
ً
ؤحضاء الىق في بىِخه الّمُٝت ،اِخمادا ِلى جدلُل الىفىؿ

ولىال احخىاب الزام لم ًل ٚمؽشب ٌّاػ به بال لذي ومإ١ل
ول ً٢هٙعا خشة جُٝم بي ِلى الزام بال سٍشما ّ
ؤجدى٥

بإوحه الشبي والترابي والاوسجام والخٙاِل بحن ألابيُت الفٕشي
ّ
وجخدٞٝ
الجضثُت والبيُت ال٣لُت ال٢بري) ،ؤو ألابيُت ال٢بري،36

وفي ؼشح َزا البِذ ًٝى ٥الّ٢بري  :ول ً٢اظخذسا ٟمّىاٍ صٍادة

الىق بّالٜاث الترابي التي ّ
ّ
جدٝٝها ألادواث اإلاىحىدة
وخذة
ََّ
ّ
الىق ،وإن ١اها ٜذ ؤؼاسا بلى ؤن َزا اإلاٙهىم بهما َى
داخل
ّ
ّ
ّ
الىق١ ،الشبي،
داللي ٌّنى بالّالٜاث اإلاّىىٍت داخل
مٙهىم

والعببُت ،والّالٜاث وؤلاحما ،٥و الخ٢شاس ،والترادٗ ،37وَى مما
ًشجبي بالعُا ٛواإلاخلٝي،38
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الىاو " ِلى بُان وٜذ الشخُل ،و٠زا جشبي خاحخه لترٜ ٟىمه

ـٙت ِلى الفٙاث اإلاخٝذمت في البِذ الزي ٜبله في ؤهه هٙعه
ابُت وؤن احخىاب الزام والخباِذ ًِ الّاس وبُّت له ؤي ؤن لً٢
حّمل ِلى سبي البِذ بعابٝه ،وَزا ِمل ؤدواث الشبي باْللا٘ت
التي حّمل ١لها ِلى سبي ٜماًا الىق بّمها ببّن.44
ومً رلِ ٤الٜت العببُت ،بلا٘ت بلى "ِالٜت ؤلالا٘ت "ٌّ ،خمذ
الشبي بحن الٝماًا ِلى الّالٜت العببُت؛ حعاِذ الّالٜت
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العببُت ِلى لم وخذاث الىق ٘هى سابي مىىٝي ًترجب ُ٘ه

الحاالث والحىادر الّٝلُت التي جخجه ًِ وشٍٝها بلى ألاؼُاء

العبب ًِ اإلاعبب٘ .ز٠ش العبب في الىق ؼشه وسود اإلاعبب

وظحر ألاخىا ٥في الّالم وهي اهخاج ؤّ٘اٌ ٥اَشة ًِ اِخٝاداث

وبالخالي ٘هما مخالصمخان مىىُٝا دون ؤو بؼاسة ًٝ ،45ى ٥الؽىٙشي

وسٔباث ألاوعان مما جشجبي باإلايش ئ وبىُِه وبىشاث ٞحّبحرٍ
ً
ً
بىـٙه مال٣ا لعلىت الٝى٘ ٥مال ًِ اسجباوها باإلاىلىُ٘ ،51هي

ؤُٜمىا بني ؤمي ـذوس مىُ٢م ٘ةوي بلى ٜىم ظىا٠م ْلمُل

َذٗ الىق وسئٍخه والجعش الىاـل بحن اإلايش ئ واإلاخلٝي في

٘هى ًز٠ش العبب الزي مً ؤحله ولب بِذاد الّذة للشخُل ،وفي

ـىاِت "ٜشاس لٕىي" ، 52وٜذ اسجبي مٙهىم الٝفذ في الترار

بِشاب َزا البِذ ًٝى ٥الّ٢بري ( ٘ةن " ٘يها جيبيها ِلى ؤن ما

الّشبي باإلاّٝى ٥وال٢ٙش وَى مً مىالُْ الٙالظٙت في بدساٟ

ٜبلها ِلت إلاا بّذَا...وٜذ جذِ ٥لى سبي الش يء بما ٜبله واإلاّنى ؤن

الش يء مً ٔحر اظخٝبا ٥إلاادجه ،53وَى ًخإل ٚمً ؤّ٘ا٠ ٥المُت
ً
مىجضة مً اإلاالًٝ ٚفذ بها ؤهماوا مً الخإزحر ِلى اإلاخلٝي٘ 54هى

عجض البِذ بفذسٍ ورل ٤اِخمادا ِلى ر٠ش العبب ،حّمل باقي

ججل لّمل اوعاوي ًىىي اإلاخ٣لم به ؤن
ِىذ بىحشاهذ ؤن الىق ٍ
ً
55
ًيخج هفا وٍىحه العامْ بلى بىاء ِالٜاث مً ؤهىاُ مخخلٙت

ومً ِالٜاث الاوسجام الىص يِ ،الٜت الاحما ٥والخٙفُل وَى

٘إضحذ مٝاـذ اإلاخ٣لم ماؼشاث خاظمت في الخإوٍل وإلٕاثه وهي
ً
ً
خذر لٕىي ّ
ٌّذ اجفاال خُٝٝا هفِخه.56

داثشة الخإوٍل والا٘تراك اإلاىىٝي والاخخما ٥الذاللي ،وجخن

وٜذ اسجبىذ الٝفذًت بالذساظاث الخذاولُت اإلاّاـشة؛ ْلنها

وٌُٙخه مً خال ٥الشبي اإلاخماظ ٤للىقٜ 47ا ٥الؽىٙشي
وإن ّ
مذث ألاًذي بلى الضاد لم ؤ ً٠بإعجلهم  ،بر احؽْ الٝىم

جشبي بحن مٝاـذ اإلاخ٣لمحن ووٌاثٙها باخخالٗ خاحاث اإلاخ٣لمحن

في الالمُت:

ٔٙلخ٢م وإَمال٢م جىحب مٙاسٜخ٢م ،46ؤي ؤن الؽىٙشي سبي
الّالٜاث العببُت ١لها ِلى ببٝاء ٜماًا الىق وؤ٘٣اسٍ مترابىت.
ٔشك جٙعحري جىلُحي مً اإلاشظل راجه ختى ًخشج اإلاخلٝي مً

ؤعجل

والعُا ،57ٛوجٍهش في دساظت ألاّ٘ا ٥اللٕىٍت ْلهه ًد ٞٝالىٌُٙت
ً
الخىاـلُت ببُان اإلاّنى اِشابُا وَى ؼشه في ٘هم اإلاّنى وهجاح

ٌ
بعىت ًِ ّ
ُ
اإلاخٙمل
جٙم ٍل ِليهم  ،و١ان الا٘مل
وما را ٟبال

الّٙل اللٕىي ،58وَّشٗ الّٙل ال٢المي بإـىه (( :الخفشٗ ؤو

٘ٙي البِذ الاو١ ٥ان اظلىب الؽشه والجىاب لح٣اًت الحا ٥وال

الّٙل الزي ًىجضٍ ؤلاوعان بال٢الم وَى ؤلاهجاص الزي ًادًه

ًشاد به الاظخٝبا ٥في اإلاّنى ٘لزل ٤وّٜذ ) لم ( في حىاب الؽشه

اإلاخ٣لم بمجشد جلٍٙه بخلٍٙه بملٙىٌاث مُّىت ١اْلمش والىهي

 ،واإلاّنى ال اظبٝهم في رل ٤الىٜذ  ،اي وٜذ الىّام وَى َىا

والىِذ والعاا ،59))٥وهي ؤما مباؼشة ؤو ٔحر مباؼشة ،وتهذٗ
ً
البنى الىفُت بلى ؤلاظهام في الخىاـل والخٙاِل الاحخماعي ٜفذا
ً
معبى١ا مً مىخج الىق 60الزي ًٝفذ ؤؼُاء ٜابلت للخدذًذ
ً
والخّشٍ ٚبخدلُل اإلاّنى جإزحرا ِلى اإلاعخّملحن ،61ومنها الٝفذ
ً
ً
الاخباسي والٝفذ الخىاـلي ٘هما وا٘هاما ٘ ،اْلو ٥ما ًدمل
ً
ً
مممىها ،وآلاخش ما ًشٍذ بًفا ٥رل ٤اإلاٙهىم بلى اإلاخلٝي جىاـال

اٜفذٍ العهم برا ؤـابه ٘ٝخل م٣اهه ،49واإلاٝفذ مً الشحا٥

مّه.62

الزي لِغ بجعُم وال ٜفحر ،وَعخّمل ـٙت في ٔحرٍ،50
والٝفذًت مى ٜٚميش يء الىق وظُلت لٕاًت ما وَى مً ؼشوي

وجشجبي الٝفذًت باْلّ٘ا ٥ؤلاهجاصٍت لحذر احخماعي هُت
ً
ً
ً
وحمّا بحن ٜفذ وِمل٘ ،63اللٕت بىـٙها وؽاوا جىاـلُال ؤو

الاحعا ٛوالاوسجام ،وِش٘ها ظحر ٥بإنها جل ٤الخاـُت ل٢شحر مً

اهجاص ؤّ٘ا ٥جىاـلُت ٘إـبدذ ألاّ٘ا ٥ال٢المُت مخّلٝت

ًٙخش بىٙعه بحماال  ،زم ًٙفل في البِذ الزي بّذٍ ) بعىت(
ً
اي ظّت ٠ىاًت ًِ ؤخالٜه التي ؼشخها.48
املعيارالثالث /القصذية
مّان ٠شحرة ،منها :الاِخماد واجُان
ألاـل في الٝفذ ًذِ ٥لى ٍ
الش يء والخىحُه جٝىٜ ٥فذٍ وٜفذ له وٜفذ بلُه ،برا ّؤمه :
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بم٣ىهاتها ١ا٘ت ُ٘دلل الّٙل ال٢المي بىاء ِلى ُٜمخه الخىاـلُت،
ً
ّ
وٜعمها ٘ان داًِ ٤لى ؤّ٘ا ٥بعُىت وؤّ٘ا ٥مش٠بت بيُىٍا
ً
ً
ً
ً
ً
وداللُا  ، 64في معخىَي جُٝذا رَىُا ،ؤو اهجاصا خاسحُا  65في
ؤٜعامه الشالر ِىذ ؤوظتن في ّ٘ل الٝى ،٥والّٙل اإلاخممً
ُ٘ه ، ... ،وٜذ ّ
ٜعمه ؤوظتن ِلى:
 الح٢مُاث في ألاّ٘ا ٥التي جذِ ٥لى بـذاس خ٢م (ٟخ٢م،وٜىمّ ،
ٜذسّ ،
وِحن ...
 الاجخارًاث في اجخار ٜشاس في ـالح شخق ؤو لذٍ(ِحن،خزس ،خشم ،ؤرن ،اخخاس ...
 الىِذًاث داللت ِلى الىِذ والىُِذ ؤو الخّهذ ؤو ١ل ّ٘ل ٌّبرًِ وِذ ؤو ِهذ مشل ؤوِذ ،وحّهذ ،وحّاٜذ ...

٠ما ُٜل ,وَى الٍاَش ,وؤـله في الشا٠ب ًىام ِلى ساخلخه
٘خىدشٗ به ًِ الٝفذ ُ٘ٝا ٥له :ؤٜم ـذس مىُخ ,٤ؤي اهدبه
مً هىمٝ٘ .))٤ذ ؤؼاس الّ٢بري بلى ٜفذًت اإلالٝي في اهجاصٍت
ً
ً
ً
الامش ،67جشابىا للمّنى واحعاٜا للىق في الخىبُه اهزاسا لبني امه ،
ً
٘٣إهه ؤؼذ مُال بلى ٜىم ٔحر٠م.
املعيارالرابع /املقبولية:

ً
اإلاٝبىلُت هي ((جٝبلُت اإلاعخٝبل للىق باِخباسٍ مخمامىا
ً
مخٝاسها را ه ْٙللمعخٝبل ،ؤو را ـلت به)) ،68وهي((مى ٜٚاإلاخلٝي
69

وجُُٝمه ْلَمُت الىق))  ،وَى مما ٌّخمذ ِلى الخٙاِل بحن
ً
و٘هما70؛ ْلن ؤلاهخاج ّ
ًخٝىم
مٝاـذ اإلاىخجحن واإلاخلٝحن ـُأت
بإبّاد زالزُت اإلاىخج والىق واإلاخلٝي ،71وَى ما ّ
ِبر ِىه

 -العلىُ٠اث وهي التي ٌّبر ًِ ظحرة ؤو ظلى ٟاإلاخ٣لمحن،

باالظخجابت والٝبى ،72٥وحعدىذ اإلاٝبىلُت ِلى ِىامل ِذة ججّل
ً
ً
مً اإلاخلٝي ًخف ٚبالٝبى٘ ٥هما وجإوٍال ،ومّش٘ت باإلايؽيئ،

 -الّشلُاث ؤو الاًماح لخىلُذ وحهت هٍش الشؤي ؤو بُان

وولىح الهذٗ ،وؤَمُت ؤلاسظا ،٥وما ٌعدىذ ِلى اإلاخلٝحن مً
ً
زٝا٘ت ٘مال ًِ الّىامل الىٙعُت التي لها ؤزش في اظدُّاب

٠ؽ٢ش ،لًّ ،اِخزس... ،
الحجت١ ،اِترك ،واظخٙهم ،وؼ ،٤وؤ٠ذ...
ً
ً
والٝفذ بما ؤن ً٣ىن بعُىا ؤو مش٠با٘ ،اإلاش٠ب ِىذ ٔشاٌغ:
ً
ً
ً٣ىن بخّذد ،ألاو ٥ببالٔا ،والشاوي حّشٍٙا باْلو ،٥والشالث ؤن
الابالٓ ًخد ًِ ٞٝوشٍ ٞالشاوي ،لزل ٤اخخُج ؤن ًإحي مً
ً
اإلاٝفىد ما ًٙ٢ي لخبلُٖ مشادٍ للمعخمْ ،وإما ؤن ً٣ىن آهُا ؤو
ً
معخٝبال ،66وٜذ جٝعم ِلى ٜعمحن :مباؼشة ؤحر مباؼشة٘ ،مً
ألاّ٘ا ٥اإلاباؼشة:
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ّ
ـ َ
َؤُٜمىا َبني ُؤ ّمي ُ
ذوس َم ِى َُّ٢م ٘ ...ةوي بلى ٜىم ِظىا٠م ْل َم ُ
ُل
ٍ
ِ ِ
ََْ
ْ
ْ
ََ َ َ ْ
(ال َٙاء) َ
وِلى (ظىي)
[ؤلا ِْ َشاب]  :ال٢الم ِ٘ ُِه ِلى زالزت ؤؼ َُاءِ :لى
ِ
َ
ََ ْ
َ ّ
َ
َْ
َ
ٜبلها ِِلت
وِلى (ؤمُل)٘ (( ،إما (ال َٙاء) ٘ ِةن ِ٘ َيها جي ِبيها ِلى ؤن َما
َ
َّ
بّ َ
إلاا ْ
ذَاَ ،ولز ِلَ ٤وّٜذ ِفي َح َىاب الؽ ْشهَ ،وٜذ جذِ ٥لى سبي
َ
ْ
َّ
الش ْيء ِب َما ٜبلهَ ،واإلا ّْ َنى ؤن ٔٙلخ٢م وإَمال٢م ًُىحب مٙاسٜتي
ل٣لم))،
ْلن ((الخىحه بها بلى وحهت ,وٍٝفذ به الجذ في ألامش ,والاهدباٍ مً

الىق

73

وجدعم اإلاٝبىلُت في هق الّ٢بري بدعاوٜه مْ ظجن الّشب
وؤٔشالهم في ٠المهم ،وَزا ما ًداو ٥ازباجه في ؼشخه٣٘ ،ل ما
حاء في الٝفُذ سدٍ الّ٢بري بلى ٠الم الّشب ،وحعاوٜه مّهٜ ،ا٥
الؽىٙشي:

وحؽشب ؤظأسي الٝىا ال٢ذس َب ّْ َذ َما  ...ظشث ٜشبا ؤخىائَا
جخفلفل

وؼشح الّ٢برًٝى ٥الؽاِش ب٢الم الّشب بما ًدمل مً مٝبىلُت
َ
ْ َ
ْ
ً
ْ َ
ٜاثال(( :ألاظأس :حمْ ُظاس ،ؤ َس َاد ِب ِه ال َب َُِّ ٝت ِفي ِؤلاهاءُٝ ًَ ،ى :٥ؤها ؤسد
َ
اإلااء ٜبل الٝىا لعشِتها ،وألاخىاء :الجىاهب ،وجخفلفل:
َ
ُ ْ َْ َ َ
ىلْ ل ُه ،و(ال٢ذس) حمْ ؤ٠ذس
جفىث( ،وحؽشب) معخإه ٚال م ِ
و٠ذساء و (بّذ) ٌشٗ (لدؽشب) و َ(ما) َم ْ
ف َذ ِسٍَّت ،و(ٜشبا) َخا ٥مً
ْ
َّ
الم ِمحر ِفي [ظشث] َ ،و َُ َى ال َّ ِامل ِ٘ َيها ،و (ؤخىائَا) ُم ْب َخذؤ،
و(جخفلفل) َخبرٍَ ،وا ْل ُج ْم َلت َخا ٥مً َّ
الم ِمحر ِفي (ظشث) َ[و َُ َى

الٕٙلت٣ُ٘ ,ىن جمشُال ِلى ظبُل الاظخّاسة ,وَزا َى اإلاشاد َىا
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َ
ْ
ْ
َ
ال َّ ِامل ِ٘ ُِه] َوٍجىص ؤن ً٣ىن َخاال مً الٝىا٣ُ٘ ،ىن ال َّ ِامل
[ ِ٘ ُِه] (حؽشب) )). 74

ًىاحهه مً هقًٝ ،80ى ٥الؽىٙشي :في مىلْ الالمُت:

املعيارالخامس  /إلاعالمية:

ؤُٜمىا بني ؤمي ـذوس مىُ٢م ٘ةوي بلى ٜىم ظىا٠م ْلمُل

ً
و٘همه بخىا٘ش ٌشوٗ مٝامُت والىٙعُت٣ُ٘ ،ىن اإلاخلٝي مذس١ا إلاا

اإلاُّاسٍت ِىذ بىحشاهذ ((الّامل اإلاازش لّذم الجضم في الح٢م

ٍُ٘هش لىا ؤهه اظدشٝل البٝاء بحن بني ٜىمه وَى ِاصم ِلى

ِلى الىٜاجْ الىفُت ،ؤو الىٜاجْ في ِالم هص ي في مٝابلت البذاثل

الاهخٝا ٥الى ٔحرَم إلاا ًالُٜه مً بَما٘ ،٥اإلاّنى ٔٙلخ٢م

اإلام٢ىت ٘ ،االِالمُت ج٣ىن ِالُت الذسحت ِىذ ٠ثرة البذاثل ،

واَمال٢م جىحب مٙاسٜخ٢م ،81وؤما وبُّت الّالٜت بحن

وِىذ الاخخباس الّٙلي لبذًل مً خاسج الاخخما ،٥ومْ رل ٤هجذ

اإلادؽاس٠حن في الخىاب ،ؤو الحذر لخىاـلي مً مخ٣لم وظامْ

ل٣ل هق بِالمُت ـٕشي ِلى ألاٜل جٝىم وٜاجّها في مٝابل ِذم

ومخاوب ،وجإزحر رل ٤في ال٢الم ؤو الىفىؿ ،و ُٚ٠ؤن ال٢الم

الىٜاجْ)) ،75وجشجبي ؤلاِالمُت باإلاّلىماث الجذًذة التي جٝذمها،
ً
٘ةرا ١ان اإلاخلٝي ال ًخىَ ْٜزٍ اإلاّلىماث الجذًذة جبّا لحذظه

ؤو الىق ً٢ؽ ًِ ٚالّالٜت بحن ألاشخاؿ الزًً ٌؽخمل
ِليهم الخىاب مً خُث اإلاش٠ض الاحخماعي والعُىشة واإلاىدة

٘ةهه ًخف ٚبةِالمُت ِالُت٘ 76ـ((ل٣ل هق خٍه مً ؤلاِالمُت

وآلالٙت ودسحت الٝشب ؤو البّذ والفذاٜت واملحبت والخّالي  ...بلخ

٘منها ً ً٢هفِب الؽ٣ل واملحخىي مً الخى٘ ،ْٜةهه ال مىذوخت

 ،82) .وإرا ١ان َزا الخّشًٍ ٚخدذر ًِ الخىاب ؤو الحىاس بحن

ًِ وحىد بّن الىٜاجْ اإلاخٕحرة التي ًخّزس الخيبا

مؽاس٠حن خالشًٍ٘ ،هى ال ًىٙي الّالٜت بحن ال٣اجب و اإلاخلٝي ،

بدزا٘حرَا)) ،77وهي مما جشجبي بةهخاج الىق واظخٝباله لذي

٘الٝفُذة مشال مىحهت بلى مجخمْ مّحن البذ ؤن ًخإزش بمّاهيها و

78

ًخٙاِل مْ مدخىاَا ،وفي المُت الّشب ؤبُاث خاوب ٘يها )

اإلاخلٝي  ،ومذي جىّٜه لّىاـشٍ.

وجخد ٞٝؤلاِالمُت بجذة الىفىؿ اإلاّخمذة في الؽشح ووشٍٝت

الؽىٙشي ( ٜىمه وؤٌهش م٣اهتهم في هٙعه ،وم٣اهه منهمٝ٘ ،ىله:

اظخّمالها في اخخُاس ؤدائهاٝ٠ ،ى ٥الؽىٙشي:
َ(و َ٘اء و٘اءث بادساث َو َ
١لها ِ ...لى هِ َ٢م َّما ً٣اجم ُمجمل)
ْ
ُّ َ
َّ ْ ُ
[ؤلا ِْ َشاب] ( :بادساث) هفب ِلى
[اللٕت]  :الى :َ٢ؼذة الجىُِ ،
َ
ْ
َ
و(١لها) ُم ْب َخذؤُ ،
َ
و(مجمل) خبرٍ ،وؤ٘شد
ال َحا ،٥ؤي معخعجالث،
ا[َ ٥ح َّ َالى] {َ :و ْ
ُ(مجمال) خمال ِلى ل١( َٙل) َ ٠َ ،ما ََ ٜ
١لهم آجُه ًَ ْىم
َْ َ َ َ َ
ْ
َ
ال َِ َُ ٝامت ٘شدا} َوٜذ َح َاء حمّا خمال ِلى اإلا ّْنى ْ ٝ٠ىِله ح َّالى{ :و١ل
َؤ َج ْى ٍُ داخشًٍ}َ ،و َٜىله (ِلى ه )َ٢في َمىلْ ْال َحا ٥مً َّ
الم ِمحر ِفي
ِ
ِ
ُ(مجمل) َ ،و ْال َّامل ُ٘ه ُ(مجمل)َ ،و َّ
الخ ِْ ٝذًش َ(و ْ
١لهم ُمجمل
ِ ِ ِ
َ
َ
َّ
مؽٝىٜا َِل ُْ ِه) و (مً) وّذ (لى ، )َ٢ؤي ِلى ؼذة ١اثىت ِم َّما
َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ُ َ
ى٘ت َؤو َم ْ
ف َذ ِسٍَّت)).79
ً٢خم ،و(ما) ِبمّنى ال ِزي ؤو ه٢شة مىـ
املعيارالسادس /املوقفية أو السياق:

ؤُٜمىا بني ؤمي ـذوس مىُ٢م ٘ةوي بلى ٜىم ظىا٠م ْلمُل
ً
ً
ً
هجذ خىابا مباؼشا مىحها لبني ٜىمه ًٍهش ُ٘ه ؤن ال مٝام له

٘ٙي َزًً البِخحن في ألادواس ال٢المُت مً الح٢مُاثُٝ٘ ،ى٥

وللعُاِ ٛىاـش زالزت البذ مً جدبّها والبدث ِنها ِىذ

الّ٢بري ؤهه اِخاد الهم ٠ما خمى الشبْ التي جإحي ًىما وجٝلْ

دساظت الىق هي :خٝل الخىاب وؤدواس الخىاب ولٕت الحىاب،
وخٝل الخىاب في المُت الّشبّ ،
وَّذ العُاِ ٛمذة اهخاج الىق

ًىمحن٘ ،خّىد في الُىم الشابْ ،85وهي مدُىت به مً ١ل اججاٍ
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بُنهم بّذ الُىم .83).
وجٍهش ألاّ٘ا ٥ال٢المُت التي وسدث في الٝفُذة ٠ما في البِذ
العابْ منها..
باظل ٔ ،حر ؤهني ارا ِش ك ّْث اولى الىشاثذ ُ
ابي ٌ
و١ل ّ
ؤبعل
وَىا ًٙخش الؽاِش بصجاِخه التي صادث ِلى شجاِت ٜىمه،84
وٜى ٥الؽىٙشي في البِذ الخالي:
ُ
وإلَ ٚمىم  ،ماجضا ٥حّىدٍ ُِادا ٠دمى الشبْ  ،ؤو هي ُ
ؤزٝل
ؤـذستها  ،زم بنها جشىب ٘ ،خإحي مً ُج ُ
ُ
دُذ ومً ُ
ِل
برا وسدث
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مّخادا ِلى جل ٤الهمىم وِىدتها ِلُه ١ل خحن ،وٜذ ال ًى٢عش
بهاّ ،
وِبر ًِ رل ٤بٝىله بلَ ٚمىم اي ؤهه ًإلٙها وال جازش ُ٘ه.

الىق ،وٜذ جدىافى ملٙىٌاث ِذة مٝخىّت مً هفىؿ ؤخشي،90
بمّنى ؤن الىق ًمشل ((٘عِعٙاء مً هفىؿ ؤخشي ادمجذ

86

ُ٘ه بخٝىُاث هخخلٙتبجّلها مً ِىذًاجه وبخفُحرَا ميسجمت مْ

اللٕت اإلاعخّملت في الىق مً التراُ٠ب وألالٙاً التي جخالخم
ً
ً
مّا؛ ْلوؽاء الىق الىاحب ِلى الباخث دساظتها ٘هما ومّش٘ت،
ً
وجماظ٣ا ْلحضاثهٝ٘ ،ذ اِخمذ الؽىٙشي ٕ٠-حرٍ مً الفّالُ-٤

٘ماء بىاثه ومْ مٝاـذٍ))٘ ،91هى "حّال ٞهص ي" -دخى ٥في
ـالح ٘ملِ 93لى معخىٍاث زالزت:

لٕت البادًت الجاَلُت الفّبت التي بها خاحت بلى حهذ إلاّش٘ت

 -اإلاعخىي ألاو /٥الخىاؿ الؽ٣لُت مشل الاًٝاِاث وألاوصان

مّاهيها؛ ٝ٠ىله:

وألابيُت اإلاٝىُّت.

ومما ًلحَ في لٕت الخىاب الخّبحرًت اإلاعخخذمت في الخىاب

ولُلت هدغ ًفىلي الٝىط ُّسبها واٜىّه الالجي بها ي ّ
جيبل
ومشادٍ ؤهه ًمش ي في الٍلمت واإلاىش ،ووـ ٚالٝىط والىبا،87٥
ً
٘إ٠ثر مً لٕت الىـ ٚفي الىّىث ،واـٙا خاله وِٙخه وؤَله
وبُئخه ،و٠شمه وِٙت هٙعه؛ ُ٘ٝى:٥
َْ
ْ
ْ
َ
ألا ًْذي ب َلى َّ
َ
الضاد لم ؤ ... ً٠بإعجلهم ِبر ؤحؽْ الْ ٝىم
و ِإن مذث ِ ِ
ؤعجل
٘ٝذ ر٠ش ٘مُلت ؤخشي له وهي الٝىاِت وِذم االجؽْ،
٘الؽىٙشي اِخمذ في الالمُت لٕت ـّبت الٙهم زُٝلت في الىى،ٞ
ول٢نها ِبرث ِما ًشٍذ بًفاله٠ ،ما اِخمذ ا لىـ ٚالزي ـىس
لىا مً خالله خاله وبُئخه وَزا ما حّل هق الٝفُذة ْل٠ثر
جماظ٣ا٣٘ ،ل ؤبُاتها مخمازلت اللٕت ،ال ًخخل ٚالىاخذ منها ًِ
ٔحرٍ؛ ومىه ٘اإلاى ٜٚؤو اإلاٝام ٌعاَم في ِملُت بىاء الىق
والحٙاً ِلى جماظ٢ه وجشابي ؤحضاثه ٘ةرا هٝلذ لىا مٙشداث
الىق ـىسة واضحت ًِ اإلاى ٜٚؤو اإلاٝام ٘هزا ٌّني جدٞٝ
الٙاثذة اإلاشحىة وبلىٓ الىق ما ؤساد ـاخبه ؤن ًبلٖ.
املعيارالسابع /الحىاص
بن الخىاؿ َى ((الّالٜت بحن هفحن ؤو ؤ٠ثر ،وهي التي جازش في
وشٍٝت ٜشاءة الىق اإلاخىاؿ  ،ؤي الزي جُ٘ ْٝه آزاس هفىؿ
ؤخشي ؤو ؤـذائَا))ْ ،88لن الىق ال ًٍهش في ؼا١لت واخذة،
وإهما في ُُٙ٠اث مخخلٙت بدعب ٜفذ اإلاشظل ،والٍشوٗ التي
ً
ًيخج ٘يها الىق مما ًادي بلى اخخالٗ الخإوٍل جبّا ل٣ل ِفش،
ول٣ل شخقٙ٘ ،89ي الىق زمت جٝاوْ وجخذاخل في ٘ماء
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ِالٜت -مْ هق آخش بُُٙ٢اث مخخلٙت ،92وَى ِىذ الذ٠خىس

 واإلاعخىي الشاوي /في الاؼاسٍاث اإلاخممىت والاوّ٣اظاث ٔحرً
ً
اإلاباؼش ٜبىال ؤو س٘ما لىفىؿ ؤخشي جخّال ٞمّها.
 اإلاعخىي الشالث /اإلاماسظاث الاٜخباظُت في اإلاّشلاث ؤحرَا،مما ًدُل ِلى الؽٙشاث الاظلىبُت والبالُٔت في هفىؿ ظابٝت.
وَى ِلى هىِحن :94جىاؿ مباؼش ،في احتزاء ٜىّت مً هق،
وجىاؿ ٔحر مباؼش في ألا٘٣اس ؤو الشٝا٘ت ؤو الزا٠شة الخاسٍخُت
ً
ً
جلمُدا وإًماء وجشمحزا.
وٍٍهش الخّال ٞالىص ي ِىذ الّ٢بري ُ٘ما ؤوحذٍ مً هفىؿ
خا٘ت بالىق الؽّشي ،والظُما الىق الؽاسح مً آلاي ال٢شٍم،
ً
٘مً رل ٤مشال في ٜى ٥الؽىٙشي:
ؼ٣ا َو َؼ ْ
٢ذَّ ،
زم اسِىي بّذ واسِىث  ...وللفبر ِ -بن لم ًىْٙ
الؽ٣ى  -ؤحمل
َ
َّ
ْ
[ؤلا ِْ َشاب] ( - :وللفبر) َُ َى ُم ْب َخذؤَ ،والالم الم ِالا ْب ِخ َذاء ،و(ؤحمل)
ِ
َ
َ َ َ
َ
خبرٍ َو َُ َى مشل ْ ٜىله ح َّالى{ :ولآلخشة خحر ل ٤مً ألاولى}[المحى:
 ،95))]4وٜا ٥الؽاِش:
َ ّ َ
ؤُُ ٜمىا بني ُؤ ّمي ُ
ـ ُذوس مىُ٢م ٘ ِة ِوي ِبلى ٜىم ظىا٠م ْلمُل
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ىلْ حشَ ،وؤ٠ثر َما جٌ ْٝش٘ا،
(ظىي) ٘ ِه َي َ ُهىا ـٙت (لٝىم) ِفي م ِ
َ
ََ
َ
اِال ْ ٝ٠ى ٥آلاخش:
وٜذ جِ ٘ ْٝ
ْ
َ
َ(ولم ًْب ٞظىي الّذوان ... ،دهاَم َ ٠ما داهىا)
َ
ْ
َوؤما ِ(بلى) ٘خخّل( ٞبإمُل) إلاا ِ٘ َيها مً مّنى ال ِّْ ٙلَ ،ولم ًْم َىْ مً
َ َ
َ َّ َ ُ َ َ َ ْ
٠ذة ِإلا ّْنى ال ِّْ ٙل.
ر ِل ٤الم الخىُ٠ذ ِْلنها ما
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اَ ٥ح َّ َالى{َ :وإن ٠شحرا مً َّ
َوٜذ ََ ٜ
الىاط بلٝاء َسبهم ل٣ا٘شون} [.الشوم:
ِ
))]8

96
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The text’s consistency and consistency with a
variation in the term, and the distinction of the
heritage text under study by the breadth of its
knowledge system, and its imitation of the
linguistic code of the Arabs in their words and
Sunnahs, and the research took the path of
textual analysis in guidance and interpretation.

 ِبذ العالم دمحم: جذ، ؤخمذ بً ٘اسط:اًِغ اللٕتٝ معجم م،ش٢ٙ داس ال،َاسون
ً خع:ادس الجشحاويٝذ ِىذ ِبذ الٝماًا البالٔت والىٜ ً مخبت الؽاملت٢ترووي مً اإلا٢خاب ال٠( ٛبظماُِل ِبذ الشاص
.1981 : الحذًشت
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Abstract:
The research concluded with the approach of
a heritage text to contemporary theory in the
linguistics of the text, and the research
depended on the explanation on the
foundations that the theory said in the seven
criteria mentioned by Bougrand, then it took a
path in the textual study, and the research
concluded that the Arab heritage in its
explanations was filled with the search for
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