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موضوع البحث :الاجساق والانسجام بين املوروث النقذي ولسانيات النص
The subject of the research: consistency and harmony between the critical heritage and the
literatures of the text
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ملخص:
ٌظعى هرا البدث ئلى ئلِاء الظىء كلى اإلاىزور الىِدي ومداولت ئؿهاز مدي أطبُِخه مً خال٘
خاصُتي الاحظاَ والاوسجام ،وجدِّ وخدة الىص وكمّ الخِازب اإلاىحىد بحن ما حاء في اإلاىزور
الىِدي وبحن لظاهُاث الىص ،كلى اكخباز أن أهلب الىِاد الحدازُحن ًسحلىن الٌظل ئلى الوسب كلى
السهم مً أن الوسب ُد أػللىا كلى ذلٗ اإلاىزور لبىاء هـسٍاتهم.
الكلمات املفحاحية :لظاهُاث الىص -الىص -الاحظاَ -الاوسجام.
Abstract:
This research seeks to shed light on the critical legacy and try to show the extent of its
primacy through the interests of consistency and harmony, and achieve the unity of text and
the depth of the affinity existing between the legacy of cash and linguistics text, as most
modern critics refer credit to the West, although the West Have learned that inherited to
build their theories.
Keywords: Textual Linguistics - Text - Consistency - Harmony.
مقذمة :أ
خـي الىص باهخمام الىِاد والدازطحن خاصت اللظاهُحنً ،بلدما ٔان الترٓحز مىصبا كلى الجملت
.أطحى الىص هى البيُت الٕبري التي ًىؼلّ منها الدازض ً ،الىدى الخىلُدي أطهم في الاهخِا٘ مً بيُت
الجملت ئلى البدث قي بيُت أٓبر ًمثلها الىص  ،ولىِى٘ كً الىص أهه بيُت أو وخدة البد مً جىاًس
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خاصِخحن أو ؿاهسجحن ػولخا الدزض الىِدي واإلاخمثالن في الاحظاَ والاوسجام ٔىجهما ٌظهمان في
جسابؽ الىص وجماطٕه طىاء مً الىاخُت الؼٖلُت أو الداللُت .
ومً خال٘ هرا البدث طأخاو٘ الخلسٍٍ بهرًً اإلاٌهىمحن وجدبم مظازهما في اإلاىزور الىِدي
ولظاهُاث الىص للٕؼٍ كً مدي الخِازب أو الخىاًس في اإلاٌاهُم  ،وهل مً اللد٘ الِى٘ أن جلٗ
الىـسٍاث واإلاصؼلحاث واًدة وأن اإلاىزور الىِدي الًسقى إلاظخىي الخـحر؟
ُبل الحدًث كً مٌهىم الاحظاَ والاوسجام البد مً الحدًث كً لظاهُاث الىص والخلسٍج كلى
مٌهىم الىصً .لظاهُاث الىص "ًسق مً ًسوق كلم اللوت ًدزض الىصىص اإلاىؼىُت واإلإخىب
وٍخخدها وخدة للخدلُل ،وٍِى٘ ًان داًٗ بأن كلم الىص جسسخ مىر كؼس طىىاث جِسٍبا في اإلاجا٘
اللوىي الٌسوس ي طمي (كلم الىص) وفي ؤلاهجلحزًت طمي (جدلُل الخؼاب)  ،أما جدلُل الىص وجٌظحر
الىص ًِد كسًىاه مىر شمً ػىٍل خُث ٔاهذ اللىاًت في الوالب مىحهت ئلى الىصٍ اإلاادي للىصىص
ألادبُت بىحه خاص

()1

وهى ًسق كلمي حدًد بحن الحِى٘ اإلالسًُت ألاخسي ،ؿهس في الظخِىاث هسب أوزبا

ٌظعى ئلى جدلُل البنى الىصُت واطخٕؼاي اللالُاث اليظُِت اإلاإدًت ئلى احظاَ الىصىص واوسجامها
،وازباث هصُت هص ما مً كدمها .
أما الىص ًخلددث حلسٌٍاجه بدظب الىـسٍاث والاججاهاث واإلادازض اللظاهُت  ،واخخل حلسٌٍه
مظاخت ٓبحرة كىد اإلاهخمحن بلظاهُاث الىص ومىه هدى الىص ً "،لم ًًٕ مً اإلامًٕ الحدًث كً
لظاهُاث جدزض الىص باكخبازه مىطىكا مظخِال بل الىـس ئلُه كلى أهه طلظلت حملُت مترابؼت أو
حملت ػىٍلت  ،ومً جم ٔان مً اللظحر جددًد مٌهىم الىص ذاجه"(.)2
النص لغة  :أ
حاء في لظان اللسب البً مىـىز  ":الىص .زًلٗ الص يء هص الحدًث ًىصه هصا  :زًله  ،ؤل ما
أؿهس ًِد هص".

()3

أما في مخخاز الصحاح في مادة (ن.ص.ص) ماًلي" :هص الص يء زًله وبابه زد ومىه مىصت اللسوض ،
وهص الحدًث ئلى ًالن زًله ئلُه وهص ٔل ش يء مىتهاه "
ومىه ًمادة (ن.ص.ص) حاءث بملنى السًم وؤلاؿهاز .

58

()4

ّ

لادبية وإلانسانية  ISSN 2571-9821أ
مجلة ثنوير للذراسات أ
ّ
املجلذ3 :

ّ
السنة2102 :

العذد2 :

ص 66 - 57 :

ووزد في اإلاعجم الىطُؽ" الىص صُوت الٕالم ألاصلُت التي وزدث مً اإلاإلٍ ،والىص ماالًدخمل ئال
ملنى واخدا أوال ًدخمل الخأوٍل ،ومىه ُىلهم  :ال احتهاد مم الىص ،وكً ألاصىلُحن :الىص و الٕخاب
والظىت والىص مً الص يء ،مىتهاه ومبلى أُصاهًِ ،ا٘ هص الحدًث :زًله وأطىده ئلى اإلاددر كىه.

()5

وهىا جظُِّ إلالنى الىص وخصس له وبالخالي زًع الهٌخاخه.
اصطالحا:
حلددث واخخلٌذ حلازٌٍه لحد الومىض أخُاها ً،لىد اللسب :هجد ألاشهس الصهاد ًسي بأهه "وظُج مً
الٖلماث ًترابؽ بلظها ببلع"()6وٍخؼىز مٌهىمه كىدػه كبد السخمان خُث ًسي أهه " ٔل بىاء
ًترٓب مً كدد مً الجمل الظلُمت مسجبؼت ًُما بُنها بلدد مً اللالُاث "(ً )7هى خصسه بمٌهىم
الٌِسة التي حلد وخدة ٓبري إلاجمىكت مً الجمل .
أما هىز الدًً الظد ًلازض هرا السأي ُاةال " الىص لِع مجمىكت حمل ًِؽ  ،ألن الىص ًمًٕ
أن ًٖىن مىؼىُا أو مٕخىبا هثرا أو ػلسا  ،خىازا أو مىهىلىحا ً ،مًٕ أن ًٖىن أي ش يء مً مثل واخد
ختى مظسخُت بأٓملها "( )8الظد ئذن وطم هؼاَ الىص ولم ًدصسه في ئػاز مجمىكت حمل بل حلداه
إلاِؼم لوىي .
في خحن كصة ػبل مدمد جسي أن كلماء اللوت ُدمىا كدة حلسٌٍاث للىص وُظمذ مٌهىمه ئلى ُظمحن
ألاوً٘ :صٍ اإلاٖىهاث اللوىٍت للىص ،وٌُُٓت جىـُمها مما ٌؼٖل هصا مخماطٖا  .مً جلٗ الخلسٌٍاث
أن الىص (وخدة داللُت جترابؽ أحصاؤها ملا بىاطؼت أدواث زبؽ صسٍدت ) أو هى (وخدة لوىٍت داللُت
جيخج كً مجمىكت مً الجمل جسجبؽ ًُما بُنها مً خال٘ وطاةل الخؼاب  ،بلظها هدىٍت  ،وبلظها
داللُت  ،وأخسي مىؼُِت ) الخلسٍٍ الثاوي ًسٓص كلى الىص باكخبازه خدزا جىاصلُا لوىٍا(.)9وهرا ماذهب
ئلُه مدمد مٌخاح خحن اكخبر الىص خدر في ُىله :
" الىص مدوهت ٓالمُت وأهه خدر ،أي أن ٔل هص هى خدر ًِم في شمان ومٖان ملُىحن الٌلُد هٌظه
ئكادة مؼلِت مثله في ذلٗ مثل الحدر الخازٍدي  ،وهى جىاصلي حهدي ئلى جىصُل مللىماث وملازي
وهِل ججازب ئلى اإلاخلِي"(ً )10أزبذ للىص صُوت الٕالمُت مً خال٘ جدى٘ اإلاىؼىُاث اللوىٍت ئلى هص
ًإدي وؿٌُت احخماكُت جخمثل في الخىاصل .لرلٗ" ًيبغي ئذا دزطىا اليؼاغ اللوىي الحُِِي لدي
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ؤلاوظان أن هخجاوش ئػاز الجملت لنهخم بأهىاق اليظُج الىص ي التي ًددثها اإلاخٖلمىن أزىاء ممازطاتهم
الٕالمُت"( )11وكدم الىُىي كلى الدالالث اإلاعجمُت بل مداولت الوىص في الىص للىصى٘ ئلى دالالث
أكمّ ًُه.
أما عنذ الغرب  :أ
لى كدها للصل الالجُني لٖلمت( هص) في اللواث ألاوزبُت ًظىجد أن مصؼل  Texteفي الٌسوظُت
tektaفي السوطُت ؤلها أصلها الالجُني ٔلمت  textoوهي

و textoفي ؤلاطباهُت و textفي ؤلاهجلحزًت و

حلني اليظُج )12(.وٍسي ًاًجرغ أن "الىص وخدة ٔلُت مترابؼت ألاحصاء ً.الجمل ًدبم بلظها بلظا وًِا
لىـام طدًد بدُث حظهم ٔل حملت في ًهم الجملت التي جليها ًهما ملِىال ٓما حظهم الجملت الخالُت
مً هاخُت أخسي في ًهم الجمل الظابِت كليها ًهما أًظل"()13هىا ئػازة لالحظاَ وهٌع السأي جِسٍبا
كىد" بسهٕس" و"اًصهبرج" و"طخاًىتز" وهحرهم الرًً ذهبىا ئلى أن الىص "جخابم مترابؽ مً الجمل " وُد
زًع "لُىهص "هرا الخلسٍٍ وُا٘ بأن الىص بٖلُخه البد أن ًىؼىي كلى مجمىكت ممحزة مً الخصاةص
التي جٌض ي ئلى الخماطٗ والاوسجام (.)14
أما حىلُا ٓسَظدٌُا ًتري بأن الىص "حهاش كبر لظاوي ٌلُد جىشَم اللظان بىاطؼت السبؽ بحن ٓالم
جىاصلي حهدي ئلى ؤلاخباز اإلاباػس وبحن أهماغ كدًدة مً اإلالحىؿاث الظابِت كلُه أو اإلاتزامىت مله "

()15

حىلُا ئذن جىـس ئلى الىص مً خُث ئهخاحه ٓىص مخلالّ مم هصىص أخسي.
الاجساق والانسجام بين القذامى واملحذثين :أ
ٌلخمد الىص كلى مجمىكت مً الىطاةل اللوىٍت التي ججلله وخدة مىخدة  ،ومً جلٗ الىطاةل
الاحظاَ الري ٌلد أطاض هصُت الىص .والاحظاَ في اللوت ٓما حاء في لظان اللسب البً مىـىز
احظِذ ؤلابل واطخىطِذ  :احخملذ ....وُد وطّ اللُل واحظّ ،ؤل ما هظم ًِ،د احظّ ،والؼسٍّ
ًدظّ وٍدظّ أي ًىظم()16وبرلٗ ًٖىن الاحظاَ كىده بملنى الاحخماق والاهظمام.
أما الاوسجام ًىزد في لظان اللسب :في" مادة (سجم)،سجمذ اللحن الدمم والسحابت اإلااء حسجمه
سجما وسجىما وسجماها  :وهى ُؼسان الدمم وطُالهه ُ ،لُال ٔان أو ٓثحرا ....واللسب جِى٘ دمم طاحم
()17

،ودمم مسجىم ،سجمخه اللحن سجما"

ئذن ًاالوسجام ًأخر ملاوي الاهصباب والظُالن ٓخىالي

ملاوي الىص.
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والاحظاَ اصؼالخا  :كسًه مدمد خؼابي بأهه "ذلٗ الخماطٗ الؼدًد بحن ألاحصاء اإلاؼٖلت لىص
/خؼاب ما ،وحهخم ًُه بالىطاةل اللوىٍت (الؼٖلُت)التي جصل بحن اللىاصساإلاٖىهت لجصء مً خؼاب
أوخؼاب بسمخه "(ً.)18االحظاَ ئذن هى الترابؽ الؼٕلي بحن أحصاء الىص أو الخؼاب ألهه ٌلخبر الىص
خؼاب.
ًسي "هالُدي" وزُُت خظً" "أن مٌهىم الاحظاَ مٌهىم داللي  ،ئهه ًدُل ئلى اللالُاث اإلالىىٍت
الِاةمت داخل الىص والتي جددده ٓىص"( .)19أي أن الاحظاَ ًخظمً الجاهب الداللي ًدظب .ئال أن
مدمد خؼابي بحن أن الاحظاَ الًِخصس كلى الجاهب الداللي ًدظب وئهما ًخلداه إلاظخىٍاث أخسي
ٔالىدى واإلالاحم وُا٘ بأن هرا " مسجبؽ

بخصىز الباخثحن للوت ٓىـام في زالزت أبلاد

/مظخىٍاث:الداللت(اإلالاوي) ،والىدى –اإلاعجم (ألاػٖا٘)أو الصىث والٕخابت (الخلبحر) ٌلني هرا الخصىز
أن اإلالاوي جخدِّ ٓأػٖا٘ ،وألاػٖا٘ جخدِّ ٓخلابحر  ،وبخلبحر أبظؽ  :جيخِل اإلالاوي ئلى ٔلماث
والٖلماث ئلى أصىاث أو ٓخابت"

()20

أما الاوسجام اصؼالخا  :أخد كدة مصؼلحاث ًاإلاصؼل بالٌسوظُت ) (cohérenceوفي ؤلاهجلحزًت (
) coherenceوباإلاِابل أخخلٍ في جسحمخه مً ػسي الىِاد اللسب ًىجد مدمد خؼابي
أطماه(الاوسجام) و مدمد مٌخاح (الدؼأل)  ،طلد مصلىح (الالخدام).والاوسجام مٌهىم مً مٌاهُم
لظاهُاث الىص ًٕؼٍ كً الترابؽ والخالخم اإلاىحىد بحن الجمل والٌِساث والىص ٖٓل.
وُد ُا٘ ًان داًٗ كً الاوسجام بأهه  ":الخماطٗ الداللي بحن ألابيُت الىصُت الٕبري "(ً.)21هى ئذن
مجمىكت اللالُاث الداللُت التي جسبؽ أبيُت الىص الٕبري  ،وزبؽ اإلالاوي بلظها ببلع للىصى٘
للبيُت اللمُِت للىص أو ٓما ُا٘ مدمد كصام هى " الؼسٍِت التي ًخم بها زبؽ ألاًٖاز داخل الىص "

()22

ٔاهخـام الجمل وألاخدار مما ًإدي بالخؼاب ئلى خمل ُُم مىخـمت ذاث ُُم مخلددة  ،كٕع
الاحظاَ الري حهخم بالجاهب الؼٕلي والبيُت الظؼدُت.
وٓما جِى٘ خىلت ػالب ؤلابساهُمي "ًالىص ٔل جدده مجمىكت مً الحدود حظمذ لىا أن هدزٓه
بصٌخه ٓال مترابؼا بٌلل اللالُاث الىدىٍت الترُٓبُت بحن الِظاًا وداخلها وٓرلٗ باطخلما٘ أطالُب
ؤلاخالت واللاةد اإلاخخلٌت والسوابؽ واإلاىـماث اللدًدة"(ً )23الىص حملت مً اللالُاث والسوابؽ التي
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ججلل مىه ميسجما مترابؼا.وللل هرا ماحلل مدمد خؼابي ًسي أن " الاوسجام أكم مً الاحظاَ،
ٓما أهه ٌودو أكمّ مىه بدُث ًخؼلب الاوسجام  ،مً اإلاخلِي ،صسي الاهخمام حهت اللالُاث الخٌُت
التي جىـم الىص وجىلده"(.)24
كسي الِدامى اهخمام بىِد الىصىص الهخِاء حُدها مً زدًئها ً،خجاوشوا الجملت لٕنهم لم ًبدثىا
في الىصىص بالؼسٍِت الحالُت ،ولالحظاَ والاوسجام مالمذ في جسازىا ًالجاخف جـ  255هـ مثال
ٌظخٕسه الؼلس الري الجالخم ًُه وال اوسجام ًِى٘"وأحىد الؼلس مازأًخه مخالخم ألاحصاء طهل اإلاخازج
ً ،خللم برلٗ أهه ُد أًسن ئًساها واخدا ،وطبٗ طبٖا واخدا ً ،هى ًجسي كلى اللظان ٓما ًجسي
الدهان"(ً )25الجاخف هىا ٌؼحر ئلى الاحظاَ خُث الظبٗ ٌلنى به السبؽ اللٌـي ومً زمت زبؽ الجمل
بلظها ببلع.
ٓما اهخم بالجاهب الصىحي في الؼلس مؼحرا ئلى طسوزة مساكاة جالؤم ألاصىاث اإلاؼٖلت لللٌاؾ  ،وجباكد
اإلاخازج اإلاٖىهت للٖلماث ُاةال"ئذا ٔان الؼلس مظخٕسها ،ؤاهذ ألٌاؾ الؼلس الًِم بلظها ممازال
لبلعٔ ،ان بُنها مً الخىاًس مابحن أوالد اللالث  ،وئذا ٔاهذ الٖلمت لِع مىُلها ئلى حىب أختها مسطُا
مىاًِا ٔ ،ان كلى اللظان كىد ئوؼاد ذلٗ الؼلس مإوهت"

()26

وهجد الاهخمام باأللٌاؾ واإلاخازج كىد ابً ػباػبا أًظا خُث ُا٘ "الؼاكس ئذا أطع ػلسه كلى أن
ًأحي ًُه بالٕالم البدوي الٌصُذ لم ًخلؽ به اإلاىلد  ،وئذا أحى بلٌـت هسٍبت أجبلها أصىاتها  ،وٓرلٗ
ئذا طهل ألٌاؿه لم ًخلؽ بها ألالٌاؾ الىخؼُت الىاًسة الصلبت الُِادة ( )...ختى جٖىن الاطخٌادة مً
ُىله في وصٌه الٕالم مىاُله أٓثر مً الاطخٌادة مً ُىله في جدظحن وسجه وئبداق هـمه"(ً،)27هىا
ئػازة ئلى الاحظاَ في الٕالمٓ ،ما اػترغ كلى الؼاكس أن ًبخلد كً حؼدذ ألابُاث مً خال٘ حللُّ ٔل
بِذ ًخٌّ له هـمه  ،كلى جٌاوث ما بِىه وبحن ما ُبله "ًاذا أزاد الؼاكس بىاء ُصُدة مخع اإلالنى
الري ًسٍد بىاء الؼلس كلُه في ًٕسه هثرا  ،وأكد له ماًلبظه ئًاه مً ألالٌاؾ التي جؼابِه  ،والِىافي
التي جىاًِه ( )...وأكمل ًٕسه في ػول الِىافي بما جِخظُه مً اإلالاوي كلى هحر جيظُّ للؼلس وجسجِب
لٌىىن الِى٘ ًُه ،بل ٌللّ ٔل بِذ ًخٌّ له هـمه  ،كلى جٌاوث مابِىه وبحن ماُبله ً .اذا ٓملذ له
اإلالاوي  ،وٓثرث ألابُاث وًّ بُنها بأبُاث جٖىن هـاما لها وطلٖا حاملا إلاا حؼدذ منها "(ً.)28البىاء
الترُٓبي ًجب أن ًأحي خادما للبىاء الداللي ختى جلِى الٌٕسة الِبى٘ لدي اإلاخلِي.
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والجسحاوي جـ 471هـ أػاز ئلى الؼسَ التي ًخماطٗ بها الىص وٍيسجم "واكلم أن ماهى أصل في أن
ًدَ الىـس وَومع اإلاظلٗ في جىخي اإلالاوي التي كسًذ  ،أن ًخخر أحصاء الٕالم  ،وٍدخل بلظها في
بلع ،وَؼخد ازجباغ زان منها بأو٘  ،وأن ًدخاج في الجملت ئلى أن جظلها في الىٌع وطلا واخدا ،وأن
ًٖىن خالٗ ًيها  ،خا٘ الباوي ًظم بُمُىه هاهىا ،في خا٘ ما ًظم بِظازه هىاْ  ،ولم وفي خا٘
ماًبصس مٖان زالث وزابم ًظلهما بلد ألاولحن"ٓ.ما اهخم بالٌصل والىصل والىـم الري ٌلخبره جسجِب
الٖلم وحللُّ بلظه ببلع"واكلم أهٗ ئذا زحلذ ئلى هٌظٗ كلمذ كلما ال ٌلترض الؼٗ أن الهـم في
الٖلم والجسجِب  ،ختى ٌللّ بلظها ببلع ،وٍبني بلظها كلى بلع ،وٍجلل هره طبب مً جلٗ"(،)29
ًالجسحاوي هـس للىص هـسة ٔلُت ً ،أػاز لظسوزة الخماطٗ الؼٕلي الري ٌلخمد كلى جسابؽ الجمل
مً خال٘ الترُٓب الىدىي  ،وجماطٗ داللي مإداه زبؽ اإلالاوي التي ًدخىحها الىص.
وُد زٓص خاشم الِسػاحني كلى اللالُاث الداللُت في اهخمامه بلالُت ألابُاث ببلظها خحن ُا٘:
" ًجب أن ًسدي البِذ ألاو٘ في الٌصل بما ًٖىن الةِا به مً باقي ملاوي الٌصل مثل أن ًٖىن مِابال
له مً حهت الخِابل أو بلظه مِابال لبلظه ،أو أن ًٖىن مِخض ى له مثل أن ًٖىن مظببا كىه أو
جٌظحرا له ،أو مدأي بلع ماًُه ببلع مافي آلاخس أو هحر ذلٗ مً الىحىه التي جِخض ي ذٓس ش يء بلد
ش يء آخس ،وٓرلٗ الحٕم في ما ًخلى به الثاوي والثالث ئلى آخس الٌصل وزبما خخم الٌصل بؼسي مً
أهساض الٌصل الري ًلُه أوئ ػازة ئلى بلع ملاهُه"(ً )30خلٗ اللالُاث بحن أبُاث الٌصل ججلل مً
الىص وخدة مخماطٕت طببها اللالُاث الداللُت اإلاىحىدة بحن ألابُاث ً ،داشم ٔاهذ له زؤٍت خى٘
هصُت الىص التي حؼول الدزض الحدًث.
و ابً زػُّ الِحرواوي زٓص كلى الجاهب الصىحي أًظا خُىما ُا٘ " وئذا ٔان (الٕالم) مخىاًسا مخباًىا
كظس خٌـه وزِل كلى اللظان الىؼّ به  ،ومجخه اإلاظامم ً ،لم ٌظخِس ًيها خظىه بص يء"(ً .)31ابً
زػُّ أُام الىـم كلى جألٍُ ألالٌاؾ ختى جٖىن مخىاطبت للظمم والٌهم مخمٕىت البىاء ًاالوسجام
الصىحي ًإدي ئلى اوسجام جسُٓبي وملىىي وبالخالي الخأزحر في اإلاخلِي.
ٓما جٖلم الظُىػي كً الاوسجام بأن "ئجُان اإلاخٖلم بٖلماث مخخالُاث ملؼىًاث مخالخماث جالخما
طلُما مظخدظىا"

()32

وجلٗ الظالمت ئهما جٖىن مً خال٘ الترُٓب اإلاخىاطّ في الىص 33 .ومىه ًمًٕ
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الِى٘ أن اللسب الِدامى مً هدىٍحن ولوىٍحن وبالهُحن أػازوا ئلى الاحظاَ في زىاًا ٓخبهم  ،لًٕ لم
جًٕ هىاْ هـسٍت مخٖاملت  ،خُث لم ًخىطلىا في مٌهىمي الاحظاَ والاوسجام في الىص ٖٓل وئهما
اُخصسوا كلى الجمل  ،لِع ٔاإلاٌهىم الحالي في لظاهُاث الىص  ،لًٕ ًمًٕ الِى٘ أن بداًاث الخٌٕحر
اللظاوي ٔاهذ واُلا في الترار وما حاءها مً لظاهُاث الىص الحدًثت ال ًلغي ما وحدهاه في جسازىا ،ئهما
ًٕمله ًدظب
ً -1ان داًٗ ،هدى الىص -اججاه حدًد في الدزض الىدىي مٕخبت شهساء الؼسَ ،غ 1،2001ص.31:
 ولمان بىُسة  ،اإلاصؼلحاث ألاطاطُت في لظاهُاث الىص وجدلُل الخؼاب –دزاطت معجمُت -حداز للٕخاب اللالمي لليؼس والخىشَم،ألازدن،غ  ،2009 ،1ص2 .33:كمان،
-3ابً مىـىز  ،لظان اللسب ،داز صادز بحروث  ،دغ ،دث ،اإلاجلد الظابم،ص.97:
 -4مدمد بً أبي بٕس الساشي  ،مخخاز الصحاح ،مٕخبت لبىان هاػسون ،بحروث ،دغ ،1993 ،ص.27:
- 5اإلاعجم الىطُؽ ،مجمم اللوت اللسبُت في الِاهسة ،داز ئخُاء الترار اللسبي ،بحروث -لبىان ،ج،2دغ ،دث غ ،ص934:
 - 6ألاشهس الصهاد ،وظُج الىص :بدث في ما ًٖىن به اإلالٌىؾ هصا ،اإلاسٓص الثِافي اللسبي،غ،1،1993ص.12:
 - 7ػه كبد السخمان ،في أصى٘ الحىاز وججدًد كلم الٕالم ،اإلاسٓص الثِافي اللسبي ،بحروث ،الداز لبُظاء،غ،2،2002ص35:ا
 - 8هىز الدًً الظد ،ألاطلىبُت وجدلُل الخؼاب ،داز هىمت للؼباكت واليؼس  ،الجصاةس ،1997،ج،1ص.69:
 -9كصة ػبل مدمد ،كلم لوت الىص-الىـسٍت والخؼبُّ-مٕخبت آلاداب الِاهسة،غ ،2009 ،2ص:ش(اإلاِدمت).
ً - 10ىـس:مدمد مٌخاح ،جدلُل الخؼاب الؼلسي -اطترجُجُت الخىاص-اإلاسٓص الثِافي اللسبي ،بحروث -الداز البُظاء،غ،1985 ،1ص120:
 -11خىلت ػالب ؤلابساهُمي ،مبادب في اللظاهُاث ،داز الِصبت لليؼس ،الجصاةس ،دغ ،2000،ص.168:
- Dictionario de la languer exponu madrid.1992.2.p1973-12
 -13أخمد كٌٌُي ،م ض ،ص.24:
ً-14ىـس :هٌظه،ص.23:
 -15حىلُا ٓسَظدٌُا ،كلم الىص ،جسً :سٍد الصاهي ،داز جىبِا٘ ،الداز البُظاء،غ ،2،1997ص.21:
 -16ابً مىـىز  ،م ض ،ص.378:
 -17هٌظه
 -18مدمد خؼابي ،لظاهُاث الىص ،مدخل ئلى اوسجام الخؼاب ،اإلاسٓص الثِافي اللسبي ،بحروث ،غ.1991 ،1
- 19هٌظه،ص.5:
 -20هٌظه،ص.15:
 طلُد خظً بدحري ،كلم لوت الىص –اإلاٌاهُم والاججاهاث -مٕخبت لبىان هاػسون ،الؼسٓت اإلاصسٍت اللاإلاُت لليؼس 21لىهجمان،1997،غ،1ص.220:
 - 22مدمد كصام ،الىص الواةب -ججلُاث الخىاص في الؼلس اللسبي -ميؼىزاث اجداد الٕخاب اللسب ،دمؼّ،د غ،2001،ص.48:
 -23خىلت ػالب ؤلابساهُمي ،م ض ،ص.169:
 -24مدمد خؼاب  ،م ض ،ص.6-5:
-25أبى كثمان كمس بً بدس الجاخؽ  ،البُان والخبُحن ،جذ :كبد الظالم هازون  ،مٕخبت الىداهجي للؼباكت واليؼس والخىشَم،
الِاهسة،ج،1غ،6،1997ص.67:
 -26هٌظه ،ص.67 :
 -27مدمد أخمد ابً ػباػبا الللىي ،كُاز الؼلس ،جذ :كباض كبد الظخاز  ،داز الٕخب الللمُت ،بحروث  ،لبىان،غ ،2005 ،2ص.129 :
 -28هٌظه ،ص11:
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 كبد الِاهس بً كبد السخمان بً مدمد الجسحاوي الىدىي ،دالةل ؤلاعجاش في كلم اإلالاوي ،اإلإخبت اللصسٍت ،صُدا بحروث، 29دغ،2002،ص137:
 -30خاشم الِسػاحني ،منهاج البلواء وطساج ألادباء ،جذ :مدمد الحبِب بً الخىحت ،داز الوسب ؤلاطالمي ،بحروث – لبىان ،غ،،2007 ،4
ص.364:
 -31أبي كلي الحظً بً زػُّ الِحرواوي  ،اللمدة في مداطً الؼلس وآدابه وهِده ،جذ :مدمد محي الدًً كبد الحمُد ،ج،1
داز الجُل،بحروث -لبىان،غ،5،1981ص.257:
 - 32الظُىػي ،ؤلاجِان في كلىم الِسآن ،جذ:مدمد أبى الٌظل ئبساهُم ،اإلإخبت اإلاصحرًت ،بحروث -لبىان،دغ  ، .د ث غ،ص216:
 - 33هٌظه
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 -1أخمد كٌٌُي ،هدى الىص مدخل مخداخل الاخخصاصاث ،جس :طلُد خظً بدحري ،داز الِاهسة
للٕخاب،غ،2001 ،1
ً -2ان داًٗ ،هدى الىص -اججاه حدًد في الدزض الىدىي مٕخبت شهساء الؼسَ ،غ2001،
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 -4ابً مىـىز  ،لظان اللسب ،داز صادز بحروث  ،دغ ،دث ،اإلاجلد الظابم،
 -5مدمد بً أبي بٕس الساشي  ،مخخاز الصحاح ،مٕخبت لبىان هاػسون ،بحروث ،دغ1993 ،
-6اإلاعجم الىطُؽ ،مجمم اللوت اللسبُت في الِاهسة ،داز ئخُاء الترار اللسبي ،بحروث -لبىان ،ج،2دغ،
دث
 -7ألاشهس الصهاد ،وظُج الىص :بدث في ما ًٖىن به اإلالٌىؾ هصا ،اإلاسٓص الثِافي اللسبي،غ،1993
 -8ػه كبد السخمان ،في أصى٘ الحىاز وججدًد كلم الٕالم ،اإلاسٓص الثِافي اللسبي ،بحروث ،الداز
البُظاء،غ،2000 2
 -9هىز الدًً الظد ،ألاطلىبُت وجدلُل الخؼاب ،داز هىمت للؼباكت واليؼس  ،الجصاةس1997،
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Dictionario de la languer exponu madrid.1992.2.p1973 -13
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