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اًسجي الاظعاليح تني اًعرخ اًخداويل واًخبٔسُس اًييص
ذزاسة هعَة يف كعَدت "اجن مرمي" ًؼ" :متمي اًربقويث".
ظاًحة ذنخوزاٍ  :إتدسام سزًق
كسم الٓذاة واٌَلة اًـرتَة
لكَة الٓذاة و اٌَلاث
جامـة ثسىرت( -اجلزائر)

مَخؼؼؼؼؼؼط:
جسـى ُذٍ ادلزاسة إىل اًىضف ؾن
اًـالكة اًلامئة تني ًساهَاث اًيط
واًخداوًَة من خالل احلدًر ؾن
اًخداخي املفاُميي اًلامئ تني اًـَمني ،
ونذا اًححر ؾن هَفِة اس خفاذت ؿٌَلء
ًساهَاث اًيط من املفاُمي اًيت جاءث
هبا اًخداوًَة يف إزحاهتم ٔبن اًححر يف
هعَة اًيعوض ال ًلف ؾيد حدوذ
اًحًِة وادلالةل ،تي ًخجاوسُا إىل اًخحََي
اًخداويل اذلي ًثخت ٔبن اًيط تًِة
ثواظََة إضافة إىل هوهَ تًِة ًلوًة .

جامـة َلد خِرض-ثسىرت-

ABSTARCT:
This study sets to explore
the relationship between the
linguistics
of
text
and
pragmatics at the lexical
level.It will Also attempts to
Reveal how linguists benefit
from the various pragmatic
concepts, and their aim is
mainly to confirm that the
study of text linguistics is not
only related to the surface and
the deep structures (semantics),
but also to pragmatic analysis.
Overall, this paper intends to
affirm that linguistic texts
reflect real life situations.
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إن ٔبمه ما ًخضميَ لك ؿمل من اًـَوم ُو اًسجي الاظعاليح اًاكصف
ٌَمضامني اًيت حيخوهيا ٔبي ؿمل من خالل املفاُمي املرثحعة جلك مععَح؛وُذا ما رهرٍ
(ًـحَدي توؾحدهللا) حني رهر كول(ؾحد اًسالم املسدي) اًوازذ يف (كاموش اٌَساهَاث مؽ
ملدمة يف ؿمل املععَح) ":مفاثَح اًـَوم مععَحاهتا ،ومععَحاث اًـَوم يه مثازُا
اًلعوى)1(".وٕارا زخت ٔبن مرجؽ ٔبي ؿمل إىل مععَحاثَ حتلق دلًيا ٔبن اًسجي
الاظعاليح ُوٍ ":لوغ املععَحاث جملال مذخعط مـني )2(".وذلكل فإن كمية
املععَح حمتؼِر من خالل كامئة املععَحاث املخـَلة ابخذعاض مـني ،حبَر ٍىون ًِذا
الاخذعاض مفاُمي جتمـَ متيؽ من ذخول خعائط ٔبخرى ؿَََ .
اتخداء من اًلرن اًخاسؽ ؾرش حاًت
تَد ٔبن اًرتامكَة املـرفِة اًيت صِدهتا اًـَوم ً
ذون ركل؛ إر إهيا جند اًـدًد من اًـَوم ثخداخي مععَحاهتا ثضلك ًعـة فَِ حتدًد
مفاُميِا تدكة ،ومن تُهنا ٔبمهَة ًساهَاث اًيطُ ،ذا اًفرغ املـريف احلدًر اذلي ًـرفَ لك
من ًول()G.YULEوجروان ( )BRAUNتبٔهَ " :فرغ من فروغ اٌَساهَاث ثـىن تدزاسة
ممزياث اًيط من حِر حدٍ ومتاسىَ وحمخواٍ االٕتالقي (اًخواظًل) )3(".وُذا ًـين بٔن
ًساهَاث اًيط ؿمل ًـىن تخحََي اًيعوض ابؾخحازُا ٔبؿىل وحدت ًلوًة كاتةل ٌَخحََي،
ووظفِا اسدٌاذا إىل ؾوامي ًلوًة نؼ :اًـالكة تني اًفوهاميث واملوهاميث ،وتني املوهاميث
واًرتاهَة اًيت جضلك هعا ٔبو خعااب .و ٔبخرى كري ًلوًة اكًـوامي املسِمة يف إهخاجَ مثي:
اًـالكاث الاجامتؾَة ،واًؼروف اًيفس َة ،وخمخَف املالثساث اًس َاكِة اًيت حرتعَ
مبحَعَ اخلعايب ،نٌل ال خيفى ٔبن ُذا اًـمل ًخداخي مبععَحاثَ مؽ اًخداوًَة اًيت ًـرفِا
فراوسُس جاك()FRANCIS JACQUESتلوهل":ثخعرق اًخداوًَة إىل اٌَلة ،وؼاُرت
خعاتَة وثواظََة واجامتؾَة مـا)4(".وُذا ًـين ٔب ّن اًخداوًَة ؿمل هيمت ابٌَلة من خالل
اًرتنزي ؿىل ؾيارص اًـمََة اًخخاظحَة املمتثةل يف :املخملم،واًسامؽ،واخلعاة املس خـمي من
كدي املخخاظحني اذلٍن جيسدون اٌَلة يف اخلعاة من خالل اًلِام تبٔفـال وزذوذ ا ٔلفـال
اًياجتة ؾن س َاق مـني ،وُذا حيمت ؿىل اًحاحثني ذزاسة اٌَلة ابؾخحازُا هؼاما ثواظََا ال
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تيواي نٌل ُو صائؽ ؾيد اًحيوًني ،فِذا اًخـرًف جيـي من اًخداوًَة ثخلاظؽ مؽ فروغ مـرفِة
ٔبخرى نؼ :ؿمل الاجامتغ وًساهَاث اخلعاة وؿمل اًيفس...
وًلؽ ُذا اًخداخي يف ٍلوؿة من املععَحاث ميىن إجٌلًِا فامي ًًل :
 .0اًخواظي  :وًربس من خالل الاُامتم ابجلاهة اًخواظًل ٌَمَفوع؛ وٕان كرصث
اًخداوًَة اُامتهما ؿىل اجلزئَاث مثي :ؾيارص اخلعاة ،ملعد املخملم ومراؿات حال اًسامؽ
ٔبزياء اخلعاةٔ ،بو تـحازت ٔبخرى الاُامتم ابٌَلة يف جاى اا اًخواظًل ،ا ّٕن ًساهَاث اًيط كد
وسـت من هعاق حبهثا ،ذلكل هَمح ٔبهنا اس متدث من اًخداوًَة مععَح اًخواظي ،وحبثت
يف اًيط ابؾخحازٍ تًِة ثواظََة زنزيهتا اًس َاق تبٔهواؿَ ،والس امي اًس َاق اًخداويل اذلي هيمت
تدسَسي ا ٔلفـال اًالكمِة يف اًيط؛ وًِذا " :مل ًـد ًؼِر اًيط ؿىل ٔبهَ ثخاتؽ مجًل
مرتاتط حنواي ،تي ؿىل ٔبهَ فـي ًلوي حياول املخملم ٔبو اًاكثة تَ ٔبن ًًضئ ؿالكة ثواظََة
مـَية مؽ اًسامؽ ٔبو اًلازئ)5(".وُىذا حتوًت ا ٔلهؼاز إىل اًححر يف اًوػائف اًخواظََة
املخحاًية اًيت ثؤذهيا اًيعوض؛ وُذا ًـين ٔبن ًساهَاث اًيط ":ثدزش اًوػَفة اًخواظََة
ٌَيعوض ،وحتدذ اًوػَفة اًخواظََة خاظَة اًفـي ٔلي هط ،ويه جسم هوغ الاحذاكك
اًخواظًل اذلي ّ
ًـرب ؾيَ اًحاج ابًيط ظوة املخَلي ،وُىذا فِيي هتة اًيط مـىن
ثواظََا مـَيا )6(".وؿَََ فإن كعد اًاكثة ُو اذلي حيدّذ اًوػَفة اًيت ٌضلَِا اًيط؛
فلد ٍىون ملعدٍ اسدثازت اًلازئ ٔبو هتدًدٍ ٔبو ثوجهيَ ،وُذا ًيـىس ؿىل اًيط فذخخَف
وػَفذَ ابخذالف امللاظد اًيت ٍريم إٍهيا اًاكثة؛ فإرا ٔبًلِيا هؼرت مذفحعة ؿىل كعَدت
"اجن مرمي" ًؼ" :متمي اًربقويث وحاوًيا إجراس اجلاهة اًخواظًل فهيا فإهيا جندٍ حياول ٔبن ًربس
جدال زوزاي من خالل اس خـراط كعة املس َح ؿَََ اًسالم ،مس خـمال يف ركل تًِة نربى
ممثةل ملوضوغ اًلعَدت ،ويه" :اجن مرمي" اًيت ًخَمس مهنا املخَلي مؤرشاث اًلضة
واًخضجر اًعاخة املـرب ؾن هفس َة اًضاؾر واًحازس يف تداًة اًلعَدت ،وثؼِر ُذٍ
املؤرشاث يف كوهل )7( :
ًَلَدْ َظََ ُحو ٍُ ،فَ َما َرا ِج َرت ّ ِِم ثًَْذَ ِؼ ِر ٍْن؟
جامـة َلد خِرض-ثسىرت-
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ًَلَدْ َظََ ُحو ٍَُ ،وًَُْ َس َم ِس َ ًحا َو َال اجْ َن ا َ ْهل
ّ
ِسكَ ِذ َِ اًْ َما َل بَ ْو كَ ْو ِ ِهل ُّاًز َوز بَ ْو َس ْف ِى َِ ادلَّ َم َب ْو بَ ٍ ّي َره ٍْة َجٌَا ٍْ
ًَلَدْ َظََ ُحو ٍُ ًِ ِ ْ
َوً َ ْم ً َ َعََ ُحو ٍُ ِ َدلؾ َْوى َو ِذ ٍْن
فَ َمارا ِج َرت ّ ِِم ثًَْذَ ِؼ ِر ٍْن؟
و ٔكن اًضاؾر حياول ٔبن ٌسدهنغ مهم ٔبُايل ا ٔلزط احملخةل مس خـمال اس خفِاما
إىاكزاي ً م ؾن ثبٔسمَ ادلاخًل وموكفَ من الاحذالل ا ٕالارائًَل؛ ركل ٔبن موضوغ اًلعَدت
وٕان تدا يف ػاُرٍ ارذا ًلعة س َدان ؿُىس ( ؿَََ اًسالم) ،فإهَ حيمي يف معلَ زساةل
ًلٓخر ًحني فهيا مبٓيس اًفَسعَيُني وماكتدهتم ًلٓالم اًيت سخّ اا هلم الاحذالل ،مٌعَلا من
كعة املس َح اذلي ثَلى االُٕاهة واملـازضة وزفغ اًخوحِد من كومَ ،واًِدف من اًرتط
ثـرط هل س َدان (ؿُىس ؿَََ اًسالم) ُو تَان اًرصاغ
تني مبٓيس اًفَسعَيُني وما ّ
اًوجوذي يف فَسعني مٌذ ؾِد ا ٔلهخِاء واملرسَني إىل ًومٌا احلايل ،و ٔكن اًخازخي ًـَد هفسَ
فاًربقويث يف ثوػَفَ ًؼ ":خشعَة مرمي اًـذزاء وكعة املس َح صفافِة حرظد اًواكؽ احلايل
ابحملاوزت اًيعَة مؽ اًضخعَة املس خحرضت .و ٔكن اًضخعَة يه اًيت ثخحدج وحتيك واكـِا
وكعهتا اًوجوذًة )8(".وذلكل فا ّٕن احلدًر ؾن اجلدل اًثوزي املس خحرض من خالل كعة
(املس َح ؿَََ اًسالم) ًً ،ئب ؿىل ٔبن اًضاؾر حياول هلي اًواكؽ اًفَسعَين املرٍر ٌَمخَلي،
جلك صفافِة فِلول )9( :
(حبر املخلازة)
َوًَ ِىهنَّ َا ِؾ ْي َد انَ ِف َذ ٍت ًََْ َم ُؽ اًْلَ ْ ُرب ِم ْن َحتْهتِ َا
ت َ ِلَِّ ْت َوادلَّ كَائِ ُق ث ْ َُرتكُ ب ٓ ََث َزَُا ِيف اًْ َجح ِْني
اًس َما ْء
ِت َـ ْ ٍني ؿََ َ َْ َِ َوبُخ َْرى ؿَ َىل ُس ْزكَ ٍة ِيف َّ
جُضَ ِ ّ ُ
لك ثِ ْمث َ َُاهل ِيف اًِْ ََوا ْء
َو َظَْ َعاًَُِا الاه ْ ِخ َؼ ْاز
فَا ْن بَ ْمكَََ ْخ َُ ْ َ
احنيَ ْت فَ ْوكَ َُ
َو ّ َػَ َّ ْت ؿَ َىل َحا ًَِِا َُ َى َذا
لكَة الٓذاة و اٌَلاث
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ٕا ٍَىل بَ ْن ً َ ُم َّر اٍهنَّ َ ْاز
اًس ِي ْني
ٍٕاًَىبَهْخَ ُم َّر ِ ّ
حاىك (اًربقويث) يف ُذٍ ا ٔلتَاث اًواكؽ املرٍر اذلي ًـُضَ صـحَ؛ فمل ًلف ؾيد
حدوذ اس خـراط كعة لكمي هللا تي هلي ًلٓخر ظوزت من ظوز اًىفاخ املخواظي دلى
اًفَسعَيُني ،اهعالكا من كعة س َدان (ؿُىس ؿَََ اًسالم) ،فَلك تُت ذالةل جتسد ما
رُة إًََ اًضاؾر ،إر ا ّٕن كوهل )10( :
(حبر املخلازة)
َوًَ ِىهنَّ َا ِؾ ْي َد انَ ِف َذ ٍت ًََْ َم ُؽ اًْلَ ْ ُرب ِم ْن َحتْهتِ َا
ت َ ِلَِّ ْت َوادلَّ كَائِ ُق ث ْ َُرتكُ ب ٓ ََث َزَُا ِيف اًْ َجح ِْني
اًس َما ْء
ِت َـ ْ ٍني ؿََ َ َْ َِ َوبُخ َْرى ؿَ َىل ُس ْزكَ ٍة ِيف َّ
جُضَ ِ ّ ُ
لك ثِ ْمث َ َُاهل ِيف اًِْ ََوا ْء
َو َظَْ َعاًَُِا الاه ْ ِخ َؼ ْاز
ميثي جاهحا من جواهة اًىفاخ وُو الاسدضِاذ يف سخِي اسرتجاغ ا ٔلزط اًيت
ًعاملا ؿاهوا ٔلجَِا ،وًىن ركل ًحلى ٔبمي لك فَسعَين ممتسم ابهلل ثـاىل ،مث تبٔمهل يف
احلرًة ؛ فِذا ما هَحؼَ من كول (اًربقويث) "وظَعاًِا الاهخؼاز" ُذٍ ادلةل اًيت حتمي
يف ٔبؾٌلكِا ما ًرتمج صلف اًفَسعَيُني ٌَحرًة واًسالم وٕان ظال هبم اًزمن .
وُىذا فا ّٕن كعَدت (اجن مرمي) متثي تًِة ثواظََة؛ حبَر إن اًحاج وُو اًضاؾر
اًفَسعَين (متمي اًربقويث) كد ثـرط ٌَلضَة اًفَسعًَِة من مٌؼوز ذًين ممتثي يف
اس خـراط كعة (املس َح ؿَََ اًسالم) ،ويه تدوزُا زساةل ختاظة الٓخر يف ػي وجوذ
سنن موحد تني اًحاج واملخَلي ،وُذا اًسنن ًربس يف اجلاهة ادلًين (اًـحاذت واًضِاذت يف
سخِي هللا) ،وال خيفى ٔبن ُذٍ اًـيارص اًخواظََة حتمكِا كٌات موحدت ،ويه اٌَلة
املس خـمةل (اٌَلة اًـرتَة)  ،وس َاق ؿام ًخجىل يف ا ٔلوضاغ اًس َاس َة املززًة اًيت حتجة
ؾن اًفَسعَيُني اًـُش ثسالم .

جامـة َلد خِرض-ثسىرت-
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 .7االٕحاةل  :من ٔبمه املععَحاث اًضائـة يف ادلزش اًييص مععَح االٕحاةل ،اذلي
نثريا ما ًخداخي مؽ مععَح االٕصازايث امليمتي إىل اًخداوًَة؛ وٕارا بًٔلِيا هؼرت مذف ّحعة ؿىل
ُذٍن املععَحني وجدان املفِوم ًوحدٌُل ؿىل اؾخحاز ٔبن ا ٔلوىل يه " :ؿالكة تني ؾيرص
ًلوي وبٓخر ًلوي ٔبو خازيج حبَر ًخـَق ثفسري ا ٔلول ابًثاين ،ذلا فإن فِم اًـيارص
االٕحاًَة اًيت ًخضمهنا هط ما ًلذيض ٔبن ًححر اخملاظة يف ماكن بٓخر ذاخي اًيط ٔبو
خازجَ )11(".وُذا ًـين ٔبن ً ٕالحاةل ٍلوؿة من اًـالكاث وُذٍ اًـالكاث تدوزُا كد
حىون ذاخََة ،وًلعد هبا االٕحاةل اًيعَة ،ويه هوؿان :كدََة وتـدًة ،وكد حىون
خازجِة،يف حني جند مععَح االٕصازايث حيَي إىل" :لكٌلث وثـحرياث ثـمتد اؾامتذا اتما
ؿىل اًس َاق اذلي جس خخدم فَِ وال ٌس خعاغ إهخاهجا وثفسريُا مبـزل ؾن اًس َاق)12(".
ذلكل فإن االٕصازايث ال ثخذـد نثريا ؾن االٕحاةل؛ حبَر إهنا ثيلسم إىل ٔبكسام ؿدت مهنا:
إصازايث اخلعاة ،واالٕصازايث اًزماهَة ،واالٕصازايث املاكهَة ،واالٕصازايث
اًضخعَة،وٕارا ثددـيا ُذٍ اًؼاُرت يف اًلعَدت فإهيا هَحغ ٔبن:االٕحاةل ثخحدذ اهعالكا من
مـعَاث اًـامل اخلازيج؛ إر إهنّ ا متثي ا ٔلذات اًفـاةل اًيت مبوج اا ًمت ثفسري اًـالكاث اًلامئة
تني اًـيارص اٌَلوًة واًـيارص كري اٌَلوًة ذاخي ٔبي خعاة ،سو ًاء ٔباكهت ُذٍ اًـالكاث
كدََة ٔبم ثحـَة ،وٕان ذكلٌا اًيؼر يف االٕحاةل اًيعَة فإهيا جندُا ال حاكذ ثيفعي ؾن
االٕصازايث اًضخعَة حبمك ٔبهنا ثدٌاول ابدلزاسة لك ما ٍرثحط اب ٔلصخاض من ضٌلئر
احلارض ،وضٌلئر اًلَحة ،ابالٕضافة إىل اًيداء اذلي ًـخربٍ ًفًسون( )LEVINSONؾيرصا
همٌل يف االٕصازايث اًضخعَة ،ونذا ٔبسٌلء االٕصازت ويه تدوزُا كسٌلن ٔبسٌلء إصازت ذاةل
ؿىل اًزمان و ٔبخرى ؿىل املاكن ،فـلد ٔبصاز ُاًَداي وزكِة حسن( & HALLIDAY
 )HASSANإىل ٔبهواغ االٕصازت مفهنا :االٕصازت إىل اًؼرفِة املاكهَة مثيُ :يا وُياكٔ ...بو
اًزماهَة مثي :الٓن وكدأ ...بو حسة الاهخلاء مثيُ :ذا وُؤالء ...ونذكل ابؾخحاز اًلرة
واًحـد؛ فبٔما ابؾخحاز اًلرة مثي ُذا وُذٍ ...و ٔبما ابؾخحاز اًحـد مثي راك ٔبو ثكل)13(...
ويه متثي يف اًخداوًَة االٕصازايث اًزماهَة واالٕصازايث املاكهَة .

لكَة الٓذاة و اٌَلاث

124

جوان 7107

اًسجي الاظعاليح تني اًعرخ اًخداويل واًخ ٔبسُس اًييص ذزاسة هعَة......
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االٕحاةل اًضّ خعَة  :وحمتثي يف اًضٌلئر ٔبو ما ًعَق ؿَََ يف اًخداوًَة
ابالٕصازايث اًضخعَة ويه" :ضٌلئر احلارض وامللعوذ هبا اًضٌلئر اًضخعَة ادلاةل ؿىل
املخملم وحدٍ ،مثئ :بان ٔبو املخملم ومـَ كريٍ مثي :حنن واًضٌلئر ادلاةل ؿىل اخملاظة مفرذا
ٔبو مثىن ٔبو مجـا ،مذهرا ٔبو مؤهثا)14(.وثؼِر ُذٍ اًضٌلئر،يف كوهل )15( :
(حبر املخلازة)

ًَلَدْ َظََ ُحو ٍُ،فَ َما َرا ِج َرت ّ ِِم ثًَْذَ ِؼ ِر ٍْن؟
ًَلَدْ َظََ ُحو ٍُ َ،وًَُْ َس َم ِس َ ًحا َو َال اجْ َن ا َ ْهل
ّ
ِسكَ ِذ َِ اًْ َما َل بَو كَ ْو ِ ِهل ُّاًز َوز بَ ْو َس ْف ِى َِ ادلَّ َم َب ْو بَ ٍ ّي َره ٍْة َجٌَا ٍْ
ًَلَدْ َظََ ُحو ٍُ ًِ ِ ْ
َوً َ ْم ً َ َعََ ُحو ٍُ ِ َدلؾ َْوى َو ِذ ٍْن
فَ َمارا ِج َرت ّ ِِم ثًَْذَ ِؼ ِر ٍْن؟
إن املخددؽ ًِذٍ ا ٔلتَاث جيد بٔن اًضاؾر كد اس خـمي (اكف اخلعاة) املعيف مضن
ضٌلئر املَىِة (جرتم) ،وايء اخملاظحة (ثًذؼرٍن) والكٌُل ٍرجؽ إىل اًضمري امليفعي " ٔب ِ
هت"
اذلي حيَي إحاةل خازجِة إىل "اًلدش"  ،و ٔك ّن اًضاؾر يف حاةل اسدِاء ،وسخدذكل
الاسدِاء اًوضؽ املززي اًيت بًٓت إًََ اًلدش ،فاراٍ ٌس خـني تلعة (املس َح ؿَََ اًسالم)
وما ثـرط هل من كومَ؛ وابًخايل فإهنا حتَي إحاةل تـدًة .
وال ثلف االٕصازايث اًضخعَة ؾيد ضٌلئر اخملاظة وضٌلئر املخملم حفسة ،تي
ثخـرط ٔبًضا إىل ضٌلئر اًلائة اًيت" :ثلوم ابًرتط تني ٔبجزاء اًيط وثعي تني
ٔبكسامَ )16(".وؿىل اًرمغ من ركل ثحلى مرشوظة تؼٔ :بن ال ًـرف مرجـَ من اًس َاق
اٌَلوي؛ فإن ؾرف خرح من االٕصازايث ،ابالٕضافة إىل ركل ًذُة ؿٌَلء اٌَلة إىل وجوة
ثوفر رشظ بٓخر وُو رشظ اًعدق )17( .ومن ٔبمثَخَ كول اًضاؾر )18( :
(حبر املخلازة)
َوًَ ِىهنَّ َا ِؾ ْيدَ انَ ِف َذ ٍت ًََْ َم ُؽ اًْلَ ْ ُرب ِم ْن َحتْهتِ َا
ت َ ِلَِّ ْت َوادلَّ كَائِ ُق ث ْ َُرتكُ ب ٓ ََث َزَُا ِيف اًْ َجح ِْني
اًس َما ْء
ِت َـ ْ ٍني ؿََ َ َْ َِ َوبُخ َْرى ؿَ َىل ُس ْزكَ ٍة ِيف َّ
جامـة َلد خِرض-ثسىرت-
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جُضَ ِ ّ ُ
لك ثِ ْمث َ َُاهل ِيف اًِْ ََوا ْء
َو َظَْ َعاًَُِا الاه ْ ِخ َؼ ْاز
فَا ْن بَ ْمكَََ ْخ َُ ْ َ
احنيَ ْت فَ ْوكَ َُ
َو ّ َػَ َّ ْت ؿَ َىل َحا ًَِِا َُ َى َذا
ٕا ٍَىل بَ ْن ً َ ُم َّر اٍهنَّ َ ْاز
اًس يِ ْني
ٕا ٍَىل بَ ْن ثَ ُم َّر ِ ّ
مفا هَحؼَ ؿىل ُذٍ ا ٔلتَاث ُو اسدددال اًضاؾر ٌَضمري املخعي "اًِاء" يف كوهل:
"وًىهنا ؾيد انفذت ًَمؽ اًلرب من حتهتا" ابًلدش اًيت ثفازق ظلازُا وهحازُأ ،بظفاًِا
وص َوخِا تني اًفِية وا ٔلخرى ،ويف اًوكت هفسَ ذون اسدئذان ،وُذا ما ّؿرب ؾيَ تلوهل:
"تلِت وادلكائق ثرتك بَٓثزُا يف اجلحني" ًَجسد ثكل ادلاًَة اًياتـة من ٔبؾٌلق هفسَ وُو
بٓمي يف ٔبن جسرتجؽ اًلدش حرٍهتا؛ ُذا اًوظن اذلي ال ٍرى سوى ادلماء وادلموغ نٌل
وظفَ (اًربقويث) تلوهل ":تـني ؿَََ و ٔبخرى ؿىل سزكة يف اًسٌلء" مس خـمال يف ركل
اًضمري املخعي "اًِاء" اًوازذ يف مجةل"ؿَََ" اًيائة ؾن اًلرب ،نٌل ًـمد مرت ٔبخرى إىل
اسدددال اًضمري املخعي اًِاء يف "متثاهل" ابًلرب ًؼِر ركل يف كوهل":جضلك متثاهل يف
اًِواء" .وًخواظي اس خخدام اًضمري اذلي جيسد إحاةل كدََة يف تلِة اًلعَدت ،ما ٌسِم يف
اجساكِا ،نٌل جند اًضاؾر كد اس خـمهل يف مواضؽ ٔبخرى ًَـرب تَ ؾن ظول مدت اهخؼاز
اًلدش ٔبايما ،وس يواث الس خـاذت احلرًة؛ فِلول" :وظَعاًِا الاهخؼاز" وًؤند ركل
تلوهل"وػَت ؿىل حاًِا ُىذا،إىل ٔبن متر اًس يني " مس خخدما اًضمري املس خرت "يه".
تياء ؿَََ فإن :اس خخدام اًضاؾر ٌَضٌلئر املخعةل واًضٌلئر املس خرتتٌ ،ضري إىل
و ً
ٔبهنا ":رضة من االٕصازايث اًيت ثدزك االٕحاةل ؿَهيا من اًس َاق ،فال ًخَفغ هبا املرسي
دلالةل احلال ؿَهيا وًخعَة اًحـغ مهنا حضوز ٔبظراف اخلعاة حضوزا ؾًَِا)19(".
ابالٕضافة إىل ركل ًـخرب اًيداء ونٌل ظيفَ (ًفًسون) رضاب من االٕصازايث فؼُ" :و مضمية
امسَة جضري إىل اخملاظة ًخيخهيَ ٔبو ثوجهئَ ،بو اس خدؿائَ)20(".وًخجىل ركل يف كول
اًضاؾر)21( :
لكَة الٓذاة و اٌَلاث
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(حبر املخلازة)
َو َاي ُب َم َُ ً َ ْم ٍَ ُى ْن ِفِ َِ بَ ُّي ا ْخ ِذ َال ٍف َؾ ِن ال ٓ ِخ ِر ٍْن
َوًَ ِىهنَّ َا ِؾ ْيدَ انَ ِف َذ ٍت ًََْ َم ُؽ اًْلَ ْ ُرب ِم ْن َحتْهتِ َا
ت َ ِلَِّ ْت َوادلَّ كَائِ ُق ث ْ َُرتكُ ب ٓ ََث َزَُا ِيف اًْ َجح ِْني
حياول اًضاؾر يف ُذٍ ا ٔلتَاث وابس خخدام حرف اًيداء (اًَاء) بٔن ًًدَ املخَلي
إىل ٔبن ما حدج مؽ لكمي هللا ال خيخَف ؾن تلِة املرسَني و ٔبن ُذٍ ا ٔلحداج كد ٔبؿاذث
هفسِا مراز مؽ ا ٔلمة اًفَسعًَِة .
االٕصازايث اًزماهَة  :ثـد االٕصازايث اًزماهَة من ٔبمه اًوسائي اًيت جسِم يف

اجساق اًيط حِر إهنا ثربس ثضلك جًل يف اًلعَدت ومن ٔبمثَهتا كول اًضاؾر)22( :
(حبر املخلازة)
َوًَ ِىهنَّ َا ِؾ ْيدَ انَ ِف َذ ٍت ًََْ َم ُؽ اًْلَ ْ ُرب ِم ْن َحتْهتِ َا
ت َ ِلَِّ ْت َوادلَّ كَائِ ُق ث ْ َُرتكُ ب ٓ ََث َزَُا ِيف اًْ َجح ِْني
اًس َما ْء
ِت َـ ْ ٍني ؿََ َ َْ َِ َوبُخ َْرى ؿَ َىل ُس ْزكَ ٍة ِيف َّ
جُضَ ِ ّ ُ
لك ثِ ْمث َ َُاهل ِيف اًِْ ََوا ْء
ٍمتؼِر ؾيرص اًزمن ؿىل مس خوى اًحًِة اًسعحَة ثضلك ابزس؛ إر إهنا متثي املرجؽ
اذلي ٌسدٌد إًََ املخَلي ًخحََي حفوى اخلعاة حلؼة اًخَفغ تَ )23(.فِيي ثربس يف مواضؽ
ؿدت من ٔبتَاث (اًربقويث) ،وثخجىل يف ا ٔلفـال ،مثيًَ :مؽ ،تلِت ،ثرتك وجضلك؛ مفا
هَحؼَ ُو ٔبن اًضاؾر كد ساوح تني سمٌني ٌُل :احلارض واملايض؛ وُذٍ املزاوجة حاظةل
حبمك ادلالةل اًيت ٌضري إٍهيا لك سمن ،وُذا ما ًذُة إًََ (ؾحد اًِاذي جن ػافر اًضِري)
اذلي حيََيا إىل ز ٔبي (جرملان) ( )Perlmanاملمتثي يف وجوة" :زتط اًزمن ابًفـي زتعا
كواي يف مرحةل ٔبوىل ،واًرتط نذكل تني اًزمن واًفاؿي ٔلمهَخَ اًىربى يف مرحةل َثهَة".
( ،)24ذلكل فإن ا ٔلفـال اًوازذت يف اًلعَدت ثًئب ؾن مدى فاؿََة اخلعاة .
واملخَلي ًِذٍ ا ٔلتَاث جيد ٔبن اًلدش احملخةل كد ظال هبا ا ٔلمد ويه ثًذؼر اًسالم
يف لك ذكِلة متر ؿَهيا ،وًِذا اس خخدم (اًضاؾر) اًفـي املايض "تلِت" ٌدلالةل ؿىل ذوام
جامـة َلد خِرض-ثسىرت-
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احلال؛ ٔبي اًثحاث وؿدم اًخلري ،وًخبٔهَد ركل كرهنا ابًزمن اًىوين املمتثي يف "ادلكائق"،
فاالٕصازايث اًزماهَة من كدَئ :بمس ،كدا ال ٓن ،ا ٔلس حوغ املايض ال ًخضح مـياُا مبـزل
ؾن االٕصازت إىل اًزمان كِاسا جزمان اًخملمٔ ،بو مرنز االٕصازت اًزماهَة )25(.وابًخايل فإن:
سمن املايض كد حدذ مـىن االٕصازت اًزماهَة املمتثةل يف "ادلكائق"،ابالٕضافة إىل ركل هَمح بٔن
اًضاؾر كد اس خخدم سمن احلارض يف اًفـي "ثرتك" ٌدلالةل ؿىل قَاة احلرًة وؿدم
الاسدسالم واملواظةل السرتجاغ اًسالم .
االٕصازايث املاكهَة :
جسِم االٕصازايث املاكهَة يف معََة اًرتط تني ٔبجزاء اًيط؛ فؼ ":ال ًيفم املرسي
ؾن املاكن ؾيد ثَفؼَ ابخلعاة ،وُذا ما ًـعي االٕصازايث املاكهَة مرشوؾَة إسِاهما يف
اخلعاة )26(".ومن ٔبمثَهتا يف اًيط كول اًضاؾر( )27( :حبر املخلازة)
َوًَ ِىهنَّ َا ِؾ ْي َد انَ ِف َذ ٍت ًََْ َم ُؽ اًْلَ ْ ُرب ِم ْن َحتْهتِ َا
ت َ ِلَِّ ْت َوادلَّ كَائِ ُق ث ْ َُرتكُ ب ٓ ََث َزَُا ِيف اًْ َجح ِْني
اًس َما ْء
ِت َـ ْ ٍني ؿََ َ َْ َِ َوبُخ َْرى ؿَ َىل ُس ْزكَ ٍة ِيف َّ
جُضَ ِ ّ ُ
لك ثِ ْمث َ َُاهل ِيف اًِْ ََوا ْء
َو َظَْ َعاًَُِا الاه ْ ِخ َؼ ْاز
فَا ْن بَ ْمكَََ ْخ َُ ْ َ
احنيَ ْت فَ ْوكَ َُ
َو ّ َػَ َّ ْت ؿَ َىل َحا ًَِِا َُ َى َذا
ٕا ٍَىل بَ ْن ً َ ُم َّر اٍهنَّ َ ْاز
اًس يِ ْني
ٕا ٍَىل بَ ْن ثَ ُم َّر ِ ّ
ًخضح من خالل ُذٍ ا ٔلتَاث ٔبن اًضاؾر كد ّ
وػف إصازاث حتَي إىل املاكن،
سو ًاء ٔباكن ركل ابس خخدام االٕصازايث املاكهَة اًيت ًرصخ ًفًسون تبٔمهَهتا ،فِلول :إن
ػرف املاكن ؾيرص ٌضاز تَ إىل ماكن ال ًخحدذ إال مبـرفة موكؽ املخملم واجتاَُ ومن
ٔبمثَخَ :فوق ،حتت ،خَف و ٔبمام )28(...وثربس يف مواظن نثريت مهنا :ؾيد انفذت،حتهتا
واحنيت فوكَ ٔبم ابس خخدام اًؼرفِة املاكهَة مثي :اًلرب ،يف اجلحني ،يف اًسٌلء ويف اًِواء،
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وتواسعهتا ًفعح اًضاؾر ؾن ماكتدت صـحَ ٌَؼمل مسدٌدا إىل حدج ذًين ،وُو
اس خـراط كعة س َدان ؿُىس ؿَََ اًسالم؛ فاًلدش يف حرظد ذامئ ًضِداهئا اذلٍن ٍزًيون
امللاجر واًسٌلء تيوز اًضِاذت ،زاجِة ٔبن ٌسرتجؽ ٔبَُِا احلرًة ،وًحلى ٔبمَِا مذواظال ؿىل مر
اًس يني إىل ٔبن ًيرصُا هللا ثـاىل.
تياء ؿَََ فإن ً ٕالصازايث وػَفة ابزست يف حتلِق االٕحاةل اًيعَة وزتط اًيط
و ً
ابًـامل اخلازيج .
 .3اًس َاق :حيخي اًس َاق ماكهة هممة يف اًخحََي اًييص؛ إر إهَ ميثيٍ" :لوغ
املالثساث اًيت يف إظازُا ًخحدذ فـي اًخَفغ سو ًاء ٔباكن مىذواب ٔبم صفواي)29(".وٍلي
ُذا اًخـرًف ٔبن ٌَمجمتؽ وػَفذَ يف حتلِق اًـمََة اًخواظََة اًيت ثـد فهيا اٌَلة اًواسعة
اًفـاةل اًيت ًدداذل من خالًِا ا ٔلفراذ ٔبفـال اًالكم اًياجتة ؾن س َاق ما؛ فاًس َاق ُو
اًسخة يف إهخاح ا ٔلفـال اًالكمِة وُو اًضامن ًخَلهيا كدوال ٔبو زفضا ،ابالٕضافة إىل ركل
فؼِوٍ ":لوغ اًرشوظ الاجامتؾَة اًيت ميىن ٔبن ثؤخذ تـني الاؾخحاز دلزاسة اًـالكاث
اًلامئة تني اًسَوك الاجامتؾي واًسَوك اٌَساين )30(".فال خيفى ٔبن ُذٍ اًرشوظ مرثحعة
ابملخخاظحني ،وحمتثي يف :اًزمان واملاكن من هجة ،واًلاهون اٌَلوي اذلي حيمك ادلاؿة اٌَلوًة
من هجة ٔبخرى ،ابالٕضافة إىل ركل ًـد اًس َاق هوا ًت ٌَخحََي اًخداويل اذلي هيمت تؼ:
ابس خـٌلل خمخَف اجلواهة اٌَلوًة ،يف ضوء ؾيارص اًس َاق اًيت حىفي جناخ اًـمََة
اًخواظََة تني املرسي واملخَلي اذلي ًخَلى اخلعاة فِلوم تخبٔوًهل وفلا ًلعد املرسي)31(.
وُىذا ٌسِم اًس َاق يف فِم ملعد املرسي من ظرف املخَلي ،وابًخايل فإن ًساهَاث
اًيط ثفِد من اًخداوًَة ابس خخداهما ًـيرص اًس َاق ابؾخحازٍ ا ٔلذات اًاكصفة ؾن ملعد
املحدغ ونذا ؾن خدااي اًيط؛ وميىن ٔبن هَمح ركل من خالل اًلعَدت .
تياء ؿٌَََ :ضلك اًس َاق ادلؿامة الٔنرب اًيت ًخحدذ من خالًِا املـىن ذاخي
و ً
اخلعاة ،واذلي مبوجدَ ثمت اًـمََة اًخواظََة تني املحدغ واملخَلي من انحِة ،وتني املخَلي
واالٕتداغ من انحِة ٔبخرى ،وُذا ما ٌسـى إًََ اًخحََي اًييص اذلي جتاوس فِم اًيط إىل
ثداوهل ،فاًخحََي اًخداويل ٌَيعوض حيدذ ذوز اًس َاق يف ضحط ذالةل اًيط من خالل
جامـة َلد خِرض-ثسىرت-
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زتعِا ابًـامل اخلازيج؛ ٔبي اًس َاق الاجامتؾي ،واًيفيس ،واًثلايف ومن مثة حتلِق
الاوسجام .
وًمت ضحط اًـالكة تني اًس َاق واًخحََي اًييص من خالل اًخًس َق تني ؿَوم
خمخَفة مهنا :ؿمل اًيفس ،وؿمل الاجامتغ الاهرثوتوًويج ،ويه تدوزُا ؿَوم ابٕماكهنا ٔبن
جساؿد س َاكِا ؿىل حتََي اًيط من خالل ذجمِا يف رُيَة املخَلي )32(.ومن ٔبمه ٔبهواغ
اًس َاق اًيت وػفِا (اًربقويث) يف كعَدثَ يه :اًس َاق اًثلايف ،واًس َاق اًيفيس
الاجامتؾي؛ فؼ  " :حتََي اًيط ُو ظرًلة راث فـاًَة هحريت يف إظاز اًخحََي اًـام
ٌَثلافة  )33(".وثخجىل مؼاُر اًثلافة املوػفة من كدي اًضاؾر يف:
ثوػَف اًضخعَاث  :اس خـان اًضاؾر يف ؾرضَ ٌَلدش تثلافذَ ادلًًِة؛ فاس خـرط
خشعَخني ابزسثني يف اًيط ،وٌُل اًس َدت مرمي ،وس َدان ؿُىس ؿَََ اًسالمًَ ،جسد من
خالهلٌل اًرصاغ اًوجوذي يف اًلدش مٌذ ؾِد ا ٔلهخِاء واملرسَني إىل ًومٌا ُذا ،وخري ذًَي
ؿىل ركل موضوغ اًيط "اجن مرمي".
ثوػَفَ ً ٔلحداج اًيت مر هبا لكمي هللا ،يف كوهلً :لد ظَحوٍ مفارا جرتم ثًذؼرٍن.
ثوػَفَ ملـجزاث اًيحوت املمتثةل يف :ىزول اًويح ؿَََ ( ومل ًبٔثَ يف ًَاًََ زوخ ٔبمني)،
اكن ٌضفي املرصوغً ،ربئ ا ٔلمص وا ٔلمعى وا ٔلجمك ولك ركل ابٕرن هللا ،وُذٍ املـجزاث
ميىن إجٌلًِا يف كول اًضاؾر )34( :
(حبر املخلازة)
اًع ُّم َواًْ ُح ْ َمك َواًْ ُـ ْم َي
َو َاي ُب َّم َُ ً َ ْم ٍَ ُى ْن ًُ ْربِئُ ُّ
رصوؿَ ٍة
َوً َ ْم ُ ْخي ِرحِ اًْجِ َّن ِم ْن َزبِ ٍش ُم ْؤ ِمٌَ ٍة َم ْ ُ
َو َما َز َّف ِم ْن ت َ ْ ِني َنفَّ ِْ َِ َظ ْ ٌري
َوً َ ْم ًَخَّ ِح َّد امل ُ َرائِ َني َواًْ َىَِيَ ْة
وخ بَ ِم ْني .
َوً َ ْم ًَبِثِ َِ ِيف ً َ ََا ًَِ َِ ُز ٌ
وُىذا فإن اًضاؾر كد حاول ؾرط ا ٔلوضاغ يف اًلدش مسدٌدا إىل اًس َاق
اًثلايف تـرضَ ًلعة س َدان (ؿُىس ؿَََ اًسالم) ،فؼ" :اًيط إضافة إىل هوهَ ٔبحد ؾيارص
لكَة الٓذاة و اٌَلاث
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اًخفاؿي الاجامتؾي ،فإهَ ميثي ػاُرت زلافِة ٔبًضا ميىن ٔبن وس خخَط مهنا تـغ
الاس خًذاجاث حول اًحُئة الاجامتؾَة ٌَجٌلؿاث اًثلافِة ،وكاًحا ما ميىن ٔبن وس خخرح من
اًيعوض واحلوازاث املس خـمةل يف امللاماث ذوز ٔبؾضاء اجملمتؽ ،وحلوكِم ،وواجداهتم،
واًلواؿد وا ٔلؾراف اًسائدت تُهنم )35(".واًيت جتـي من اًيط تًِة ثواظََة .
.4ا ٔلفـال اًالكمِة  :إن احلدًر ؾن اًفـي اًالكيم وٕاسِامَ يف اًخحََي اًييص
ًفرط ؿََيا االٕصازت إىل ٔبظول وضبٔثَ ،فِو" :مفِوم ثداويل مٌحثق من مٌاد فَسفي ؿام
وُو اًفَسفة اًخحََََة مبا احذوثَ من مٌاجه وثَازاث وكضااي وُو ٔبول مفِوم ثداويل اهخثق
إىل اًوجوذ)36(".وكد ٔبسس هل لك من ٔبوسنت( )J.Austinوسريل( )J.Searleمن
خالل اًححر يف حصة املَفوػاث وظدكِا ،مث ثعوزث ُذٍ اًيؼرًة ًخعحح بًَٓة من بًَٓاث
اًىضف ؾن مدى اوسجام اًيط .
وذلكل فإن اؾامتذ ا ٔلفـال اًالكمِة يف حتََي اًيعوض ًلذيض حتدًد ملاظد
املحدغ اًؼاُرت ،وملاظدٍ اخلفِة ابالسدٌاذ إىل اًس َاق،وُذا ما ًؤندٍ
فوهدزًُش( )WANDRLISHحني ًذُة إىل ٔبن" :اًفـي اًالكيم ميىن ٔبن ٌضلي
وػائف ؿدت يف وكت واحد ،وميىن ٌَميعوق ٔبن ٍىون إكرازا من اًياحِة ادلالًَة ،وًىٌَ
من اًياحِة اًخداوًَة ٍىون اسدٌاكزا)37(".وُذا ما ًربس يف اًخداوًَة حتت مععَح
(الاس خَزام اًخخاظيب)اذلي ال ًـدو ٔبن ٍىون إال وس َةل من اًوسائي جسِم يف تَان ٔبن:
جي ادلي يف اٌَلاث اًعحَـَة وفلا ٌَس َاق فإهنا ال ثدل ابًرضوزت ؿىل حمخواُا
اًلضوي )38(.وُذا ما ٔبندٍ قراٌس ( )P.Griceمن خالل احلدًر ؾن الاس خَزام
اًخخاظيب ،حِر إن املـىن احلريف ٌَلضَة اًواحدت خيخَف ؾن مضموهنا اذلي جس خَزمَ .
فإرا اسدٌعلٌا هط (اًربقويث) اًساتق وحاوًيا زظد ملاظدٍ اًؼاُرت واخلفِةٔ ،بو
مبـىن بٓخر اًححر يف ا ٔلفـال اًالكمِة اًسعحَة ،وا ٔلفـال اًالكمِة اًـمَلة فإهيا هَحغ ٔبن
اًيط ولك حيمي مـىن ابظيَا كري املـىن اًحازس يف سعح اًيطً ،لول (اًربقويث) )39( :
(حبر املخلازة)
ًَلَدْ َظََ ُحو ٍُ ،فَ َما َرا ِج َرت ّ ِِم ثًَْذَ ِؼ ِر ٍْن؟
جامـة َلد خِرض-ثسىرت-
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ًَلَدْ َظََ ُحو ٍَُ ،وًَُْ َس َم ِس َ ًحا َو َال اجْ َن ا َ ْهل
ّ
ِسكَ ِذ َِ اًْ َما َل بَ ْو كَ ْو ِ ِهل ُّاًز َوز بَ ْو َس ْف ِى َِ ادلَّ َم َب ْو بَ ٍ ّي َره ٍْة َجٌَا ٍْ
ًَلَدْ َظََ ُحو ٍُ ًِ ِ ْ
َوً َ ْم ً َ َعََ ُحو ٍُ ِ َدلؾ َْوى َو ِذ ٍْن
فَ َمارا ِج َرت ّ ِِم ثًَْذَ ِؼ ِر ٍْن؟
اس خخدم اًضاؾر يف ُذٍ ا ٔلتَاث ا ٔلفـال اًالكمِة اًخلرٍرًةٔ ،بو حدج اًزمع نٌل
اظعَح ؿىل جسمَخَ اًحاحر اًِوًيدي فان ذاًم ( ،)A.T.Van Dijkحبَر إهَ حاول
من خالًِا ثلرٍر ٍلوؿة من احللائق ،واًلرط من ركل ُو ":إحاةل املخملم ا َخمل َاظة إىل
واكـة مـَية ًًدلي هل ٔبن ًـرف ٔبهنا موجوذت يف ؿامل خازيج ،ولك يشء ىرقة ٔبن هحَلَ
سامـا مـَيا هعَق ؿَََ فـال الكمِا را كعد إىل إتالػ اًسامؽ صُئا ما سؾٌل )40(".وٕارا
ثددـيا ا ٔلتَاث اًساتلة وجدان ٔبن اًضاؾر كد كام تـرط تـغ احللائق اًيت مر هبا لكمي هللا
س َدان ؿُىس ؿَََ اًسالم مس خـمال ٍلوؿة من اًلرائن اًخوهَدًة نؼ" :كد" واًيفي تؼ" :مل"
واملمتثةل يف :
 حاذزة ظَة س َدان ؿُىس ؿَََ اًسالم ،وًؼِر يف كوهلً:لد ظَحوٍ ،مفارا جرتم
ثًذؼرٍن؟
 اذؿاء ٔبن س َدان ؿُىس (ؿَََ اًسالم) ُو اجن هللا ،وثؼِر يف كوهلً :لد ظَحوٍ،
وًُس مس َحا وال اجن إهل .
وًىن إرا حاوًيا اسدٌعاق املـىن اًـمَق ٌَيط ٔبو ما ًعَق ؿَََ ابالس خَزام
احلوازي ،اذلي ميثي" :اًلوت االٕجناسًة املدزنة ملامِا واًيت جس خَزهما ادلةل يف س َاكاث
ملامِة مـَية ،وال كرائن تيوًة ثدل ؿَهيا يف ظوزت ادلةل )41(".فإهيا جند اًضاؾر ًـرط
اًواكؽ املرٍر اذلي ًـُضَ اًفَسعَين لك حلؼة مٌعَلا من احلدج ادلًين؛ و ٔكهَ خياظة
اًلدش ابس خـٌلل فـي اس خَزايم ممتثي يف اًخملَفِاث ،وابًخحدًد ا ٔلمر وُذا ما ًخضح من
خالل اًس َاق ،وًخجىل يف( :اهؼري إىل ُذا اًواكؽ املرٍر ٔبمل ًـد هفسَ؟ ٔبترصي ٔبمل ًـذة
صـحم مثٌَل ظَة لكمي هللا؟ مفارا ثًذؼرٍن؟) وٕارا الحؼيا كوهل )42( :
(حبر املخلازة) .
لكَة الٓذاة و اٌَلاث
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َوًَ ِىهنَّ َا ِؾ ْي َد انَ ِف َذ ٍت ًََْ َم ُؽ اًْلَ ْ ُرب ِم ْن َحتْهتِ َا
ت َ ِلَِّ ْت َوادلَّ كَائِ ُق ث ْ َُرتكُ ب ٓ ََث َزَُا ِيف اًْ َجح ِْني
اًس َما ْء
ِت َـ ْ ٍني ؿََ َ َْ َِ َوبُخ َْرى ؿَ َىل ُس ْزكَ ٍة ِيف َّ
جُضَ ِ ّ ُ
لك ثِ ْمث َ َُاهل ِيف اًِْ ََوا ْء
َو َظَْ َعاًَُِا الاه ْ ِخ َؼ ْاز
فَا ْن بَ ْمكَََ ْخ َُ ْ َ
احنيَ ْت فَ ْوكَ َُ
َو ّ َػَ َّ ْت ؿَ َىل َحا ًَِِا َُ َى َذا
ٕا ٍَىل بَ ْن ً َ ُم َّر اٍهنَّ َ ْاز
اًس يِ ْني
ٕا ٍَىل بَ ْن ثَ ُم َّر ِ ّ
ىىدضف ٔبن (اًربقويث) هيدف إىل االٕفعاخ ؾن املـاين اخلفِة يف اًيط من خالل
اؾامتذ ا ٔلفـال اًالكمِة كري املحارشت ،واخلفِة ؾن اًحًِة اًسعحَة؛ فلوهل )43( :
(حبر املخلازة)
َوًَ ِىهنَّ َا ِؾ ْي َد انَ ِف َذ ٍت ًََْ َم ُؽ اًْلَ ْ ُرب ِم ْن َحتْهتِ َا
ت َ ِلَِّ ْت َوادلَّ كَائِ ُق ث ْ َُرتكُ ب ٓ ََث َزَُا ِيف اًْ َجح ِْني
اًس َما ْء
ِت َـ ْ ٍني ؿََ َ َْ َِ َوبُخ َْرى ؿَ َىل ُس ْزكَ ٍة ِيف َّ
ًؤند حلائق ذًًِة ؿاٌض هتا اًس َدت (مرمي) من جراء ا ٔلرضاز اًيت ٔبحللِا اٍهيوذ
ثس َدان (ؿُىس ؿَََ اًسالم) تواسعة اس خخدام فـي ثيفِذي اًلرط مٌَ اًخرصحي
اب ٔلحداج ادلًًِة اًيت ثربس زفغ اٍهيوذ ًالس خجاتة ٌَرساةل واًخوحِد ،وًىن املضمون ًربس
اًواكؽ املرٍر اًيت ثـاٌضَ اًلدش مما ٔبحللَ اًلزات ثضـ اا ،اذلي ٍاكتد الٓالم ٔلجي اسرتجاغ
احلرًة ،واًـُش ثسالم ،فِذا صَِد ٌض َؽ جامثهَ ال ٓن ،واب ٔلمس صِداء واًلدش ثحرص
تعمت االٕميان مٌخؼرت ا ٔلمن وا ٔلمان .
.5امللدوًَة  :يف اًخحََي اًييص يه" :موكف مذَلي اًيط حول ثوكؽ هط مامتسم
ومذياسق)44(".فِذا اًلدول مرثحط مبوكف ظاحة اًيط وُدفَ من معََة االٕتداغ
ا ٔلذيب؛ فلد ًعحو إىل إَثزت كضَة تـَهنا مس خـمال زواتط مـَية جتـي من املخَلي حيمك
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تيعَة اًيط ٔبو تدٌافرٍ ٔبو ما ًععَح ؿَََ ابًالهط ،ومععَح امللدوًَة ًخداخي مؽ
مععَح املالءمة اًيت ثـخرب ":هؼرًة ثداوًَة ٔبزىس مـاملِا لك من اًحاحثة اًربًعاهَة (
وًسن)( )D.Wilsonواًربًعاين ذان سربجر( )45(".)D. Sperberوتدوزُا ٔبؿاذث:
اًيؼر يف هؼرًة قراٌس ،واؾخربث مفِوم املالءمة ؾيرصا ٔبساسا وثـمامي ٌَخواظي املوسوم
تؼ :املياسة الاس خداليل؛ فبٔما املياسة فِـين اس خـٌلل املخملم ٔبو املحدغ ٌَمثري الٔنرث
مالءمة ًخحََف ملاظدٍ ،و ٔبما الاس خداليل فامللعوذ مٌَ ُو ٔبن ًعي املخَلي إىل ملعد
املخملم ٔبو املحدغ اهعالكا من ٍلوغ املؤرشاث املسوكة من كدي املخملم )46(.وابًخايل
ثخلاظؽ امللدوًَة مؽ مععَح املالءمة اًلامئ ؿىل مجةل من الافرتاضاث اًس َاكِةٔ ،بو ما
ًـرف ابملـرفة ابًـامل .
خذاما ميىن اًلول :إن اًخحََي اًخداويل يف ادلزش اًييص هل بٔسسَ املـرفِة
اًيت نثريا ما ثربس من خالل إفاذت ًساهَاث اًيط من تـغ املفاُمي اخلاظة مبجال
اًخداوًَة ،وركل ٌَوًوح إىل ؿامل اًيط  ،واًححر فَِ ابؾخحازٍ تًِة ثواظََة من انحِة،
وجتاوس اًلعَـة اًلامئة تني فِم اًيط وثداوهل من انحِة ٔبخرى ،وُىذا ٔبسِمت بًَٓاث
اًخحََي اًييص املخداخةل مؽ اًخداوًَة من حتلِق وحدت اًيط ،وجـهل تًِة ثواظََة ،ما
ًثخت اًخداخي املفاُميي اًلامئ تني اًـَمني من انحِة ،وجناؿة بًَٓاث اًخحََي اًخداويل اًيت
ٔبسس ًِا ؿٌَلء اًيط يف حتلِق وحدت اًيط من هجة ٔبخرى .
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اًِوامش واملراجؽ واملعاذز
ً -1ـحَدي توؾحدهللا :مدخي إىل ؿمل املععَح واملععَحَة ،ا ٔلمي ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسًؽ،
ثزيي وسو ،اجلزائر( ،ذ ظ)( ،ذث) ،ض .08
 -2مازاي ثريٍزا اكجري  :املععَحَة اًيؼرًة واملهنجَة واًخعحَلاث ،حرمجة َلد ٔبمعوص ،ؿامل
اًىذة احلدًرٕ ،ازتد ،ا ٔلزذن ،ظ ،7107 ،0ض .50
 -3تول و جراون :حتََي اخلعاة ،حرمجة وثـََق َلد ًعفي اًزًَعي ومٌري اًرتٍيك ،اًًرش
اًـَمي واملعاتؽ ،جامـة املكل سـوذ ،اًرايط ،املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة( ،ذظ)0408 ،
ه 0997/م  ،اًِامش ض .31
 -4فراوسواس ٔبزمِيىو  :امللازتة اًخداوًَة ،حرمجة سـَد ؿَوص ،املؤسسة احلدًثة ًٌَرش واًخوسًؽ،
اًرابظ ،امللرة ،ظ ،0987 ، 0ض.03
 -5الكوش جرًيىر :اًخحََي اٌَلوي ٌَيط مدخي إىل املفاُمي ا ٔلساس َة واملياجه،حرمجة سـَد
حسن حبريي ،مؤسسة اخملخاز ًٌَرش و اًخوسًؽ ،اًلاُرت ،مرص ،ظ ،7115 ، 0ض .75
 -6املرجؽ هفسَ ،اًعفحة هفسِا.
 -7متمي اًربقويث :يف اًلدش ،ذاز اًرشوق ،اًلاُرت ،مرص ،ظ ،7105 ،7ض .93
 -8ؾعام رشحت  :ذزاسة هعَة يف احملفزاث ادلاًَة وخمخازاث صـرًة ،ذاز اًعفحاث
ٌدلزاساث واًًرش ،ذمضق ،سوزًة ،ظ ،7107 ،0ض .075
 -9املعدز اًساتق ،ض.94
 -10املعدز هفسَ ،اًعفحة هفسِا.
َ -11لد َلد ًووس ؿًل :كضااي يف اٌَلة واٌَساهَاث وحتََي اخلعاة ،ذاز اًىذاة اجلدًدت
املخحدت ،تريوثً ،حيان ،ظ  ،7103 ، 0ض .58
َ -12لوذ ٔبمحد حنةلٔ :بفاق جدًدت يف اًححر اٌَلوي املـارص ،ذاز املـرفة اجلامـَة ،االٕسىٌدزًة،
مرص( ،ذث) ،7117 ،ض . 06-05
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ً -13يؼر َلد خعايبً :ساهَاث اًيط مدخي إىل اوسجام اخلعاة ،املرنز اًثلايف
اًـريب ،تريوثً ،حيان ،ظ ،0990 ،0ض. 09
 -14املرجؽ اًساتق ،ض .08- 07
 -15متمي اًربقويث  :يف اًلدش ،ض .93
َ -16لد خعايبً :ساهَاث اًيط مدخي إىل اوسجام اخلعاة ،ض.08
ً -17يؼر َلوذ ٔبمحد حنةلٔ :بفاق جدًدت يف اًححر اٌَلوي املـارص ،ض . 08
 -18متمي اًربقويث  :يف اًلدش ،ض .94
 -19ؾحد اًِاذي جن ػافر اًضِري :اسرتاثَجَاث اخلعاة ملازتة ًلوًة ثداوًَة ،ذاز
اًىذاة اجلدًدت املخحدت ،تريوثً ،حيان ،ظ  ،7114 ،0ض .83
َ -20لوذ ٔبمحد حنةلٔ :بفاق جدًدت يف اًححر اٌَلوي املـارص ،ض .09
 -21متمي اًربقويث :يف اًلدش ،ض.93
 --22املعدز هفسَ ،ض .94
ً-23يؼر ؾحد اًِاذي جن ػافر اًضِري  :اسرتاثَجَاث اخلعاة ملازتة ًلوًة ثداوًَة ،ض .83
 -24املرجؽ هفسَ ،اًعفحة هفسِا.
ً -25يؼر َلوذ ٔبمحد حنةلٔ :بفاق جدًدت يف اًححر اٌَلوي املـارص ،ض .71
 -26ؾحد اًِاذي جن ػافر اًضِري :اسرتاثَجَاث اخلعاة ملازتة ًلوًة ثداوًَة ،ض . 84
 -27متمي اًربقويث :يف اًلدش ،ض . 94
ً -28يؼر َلوذ ٔبمحد حنةلٔ :بفاق جدًدت يف اًححر اٌَلوي املـارص ،ض 77
 -29ؿًل بًٓت ٔبوصان  :اًس َاق واًيط اًضـري من اًحًِة إىل اًلراءت ،ذاز اًثلافة ًٌَرش
واًخوسًؽ ،ادلاز اًحَضاء ،امللرة ،ظ ،7111 ،0ض37
-30املرجؽ هفسَ ،ض34
ً -31يؼر ؾحد اًِاذي جن ػافر اًضِري :اسرتاثَجَاث اخلعاة ملازتة ًلوًة ثداوًَة ،ض . 77
ً-32يؼر ٔبمحد ؾفِفي :حنو اًيط اجتاٍ جدًد يف ادلزش اًيحوي،مىذحة سُراء اًرشق،
اًلاُرت ،مرص ،ظ ،7110 ،0ض.49
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ظ  -ذ  /إتدسام سزًق

-33ؿًل بًٓت ٔبوصان :اًس َاق واًيط اًضـري من اًحًِة إىل اًلراءت ،ض .88
 -34متمي اًربقويث :يف اًلدش ،ض .93
-35املرجؽ اًساتق ،ض .88
-36حافغ إسٌلؾَي ؿَوي :اًخداوًَاث ؿمل اس خـٌلل اٌَلة ،ض .37
-37املرجؽ هفسَ ،ض.318
ً-38يؼر مسـوذ حصراوي  :اًخداوًَة ؾيد اًـٌَلء اًـرة ذزاسة ثداوًَة ًؼاُرت ا ٔلفـال
اًالكمِة يف اًرتاج اٌَساين اًـريب ،ذاز اًعََـة ٌَعحاؿة واًًرش ،تريوثً ،حيان ،ظ،0
 ،7115ض .33
 -39متمي اًربقويث  :يف اًلدش ،ض .93
-40فان ذاًم  :ؿمل اًيط مدخي مذداخي الاخذعاظاث،حرمجة سـَد حسن حبريي ،ذاز
اًلاُرت ٌَىذاة ،اًلاُرت ،مرص ،ظ ،7110 ،0ض .037 ، 031
-41اًـَايش ٔبذوازي :الاس خَزام احلوازي يف اًخداول اٌَساين من اًوؾي ابخلعوظَاث
اًيوؾَة ٌَؼاُرت إىل وضؽ اًلواهني اًضاتعة ًِا ،ذاز ا ٔلمان ،اًرابظ ،امللرة ،مًضوزاث
الاخذالف ،اجلزائر ،ظ ،7100 ،0ض .97
-42متمي اًربقويث  :يف اًلدش ،ض .94
 -43املعدز هفسَ ،اًعفحة هفسِا.
-44هـٌلن توكرت  :املععَحاث ا ٔلساس َة يف ًساهَاث اًيط وحتََي اخلعاة –ذزاسة
مـجمَة ،-ؿامل اًىذاة ًٌَرش واًخوسًؽ ،جدازا ٌَىذاة اًـاملي ،ؾٌلن ،ا ٔلزذن ،ظ،0
 ،7119ض .076
-45مسـوذ حصراوي  :اًخداوًَة ؾيد اًـٌَلء اًـرة ذزاسة ثداوًَة ًؼاُرت ا ٔلفـال اًالكمِة
يف اًرتاج اٌَساين اًـريب ،ض .36
ً-46يؼر املرجؽ هفسَ ،ض .38
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